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الكريم المعظم الرحيم الله بسمر

 وا زمان وا مكان وال ولون صورة وال الكون لة اخلى لله حلمد
انغصال وال انصال وال انتقال وال زوال

شعر
انتياء فيها فال أواخر« أبتدأء فييا فال اوابله

 خلالق( البصري السميع القدير العال العامد املريح الواحد الصمح هو
 التسعنب باالساء حيعوة وان الناطقني شان من وصغه ليس املعيد املحبى املبيد

 ثه ٠ء مغرور وانت مغلوق اليه عينكه وباب مستور الغجب سرت وراء انه
 يسيل قضائه ينبوع من القصوى البجار حتت وموطاه العليا الغرنة فوف
 اىل الغيم عقاب يطري وكيف واحلهور االعصار حبور ملجج اىل االمور أهنر

 صفاذة تعر ىف الغكر غواص يغوص وكيغ دوامه حسن اىل لتنظر مقامة
درأته واسطة الذك نظام ىف لينظمر

شعم
راء اليه السبيل وجد وال عقول جاللته حيرك فلم

 احله القبور غياهب ىف وهم والكجم العرب س االمم ىف عباد« ينحرج
 بدج ا ألباقل ك٠االجو يبجل واياة العاتل أالريب يعبد اياه السرور أنوار

 االليم العذاب ص رمتته اىل استعيخ املقال بالغاظ وال حلال بلسان
 حباسنه عليء انعم من شكر له أشكر منر ظليم عدو كل على واستغيئه
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 العزي: الكتاب هذا الن املرام واطيب املىن غاية احلى بلطفه وهحاة العظام
 مع املتعاىل العاله وااله الكرمي بعونه أخرة اىل أوله من طبع العظيم القحر

املحسنني اجم يضيع وال الصابرين
شعر
 اللة فو وقل االد باسمر أقمر

للة للمد وقل وشاعد

 ململحقري املعلم الشيخ الصغري العبح فريتغ وليلم غيورغ قال بعد أما
 اييا أعلم املعورة بن مبدينة املشهورة امللكية الكلية املحرسة ىف

كان ومكان بلح كل وىف النزمان من غرب ما ىف الشعر ان االكرم اللبيب
 والعام للخاص حب وهو منكورا منيمر الحد وال مشهورا العمب عنح

 الطباع اليه واصغت االمساع اليه مالت وعام يوم كل ىف فيه مرغوب
واذا غيب حبيع ىفصنع حلمته وسدا جيب منوال على منسوج النه

 والفوايح االدب دقايق من عليه يشتمل وما والعوايح حلكم فنون ىف تاملوا ما
 الغاية اىل الشهرة من بسببه وانتهوا لذاهتم وتضاعفت مسراهنم فتوفرت

 هم ء وعظما هم ملوك لعليا ا رجة حل ا اىل الرفعة من بعونه ودرجوا لقضوى ا
 من مبلك الشعر باب فتح منهم قول وعلى ء وقحرا خلغاء هم وشعرال شعراء
 ا( فراس باىب محدان بىن من مبملكه وغلق( الدهاس القيس بامرء كندة
 الشعر قال وقاحيمهر نبيهمر وهو محدا ان طلحة بن عيسى عن وروى
 وةال مال كلهم وأمره النىب قول واىل املسلم الرجل بة الله يؤين مما حلسن
والشعراعلى ولده تاديب الرجل على جيب ااكرم املطاع االعظم وهوملكم معاوية

 وخمسبين سبع سنة ف وقتل وعشرين أحدى سنة وقيل اية وثلتم عشرين سنة فى مولدة ان يقال أ(
وثلتماية
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 من أوفتر واششعارعم تعح أن من اكتر دواوينيم أن بتجب ونما ادبه انب رأ م

 مسالكيم طرق تابعون ومالكيم نبيي-م دين على الناس الن خط أن
 وانه نظيرا لحماسة لكناب وجدنا فما كثيرا ااشعار من نظم ما كان وان

 القمين من ابيى وهو وزمانا دها واقدمها شانا كتب واعظم أكرم

 فى واالممر ألقبايل من واالشعار قوافيه درر التقط لجرين ا من لال،زك وارفع

 ولحكماء الشعماء سلك فى وكالفريدة العلماء بين كالشهس هو رجل بحار

 جمع "( ونمام حبيب وكنيته كاسمة وهو تمام أبو وكنيته حببب أسهة

 ما ذان8 فى سلمة بن الوفاء اذى الى خماسان بالد من رجع أن بعد :يه

 ورتبه والغضالء الشعراء اييات من ووجدة العمباء اشعارالعرب من أختارة

 والمواذى لح.ماسة الكتاب هذا يتضمنة ما الختالف أبواب عشرة على

 النساء ومذمة لمح لم وا والسير والصفات فات الضا وا واليجاء والنسيب ادب وا

 من وقت بعد حمل ذم االطول صلمها بين من النه االول اشتهرببابه وقد

 باءااد بنظة فسرو اصبيان بلدة الحى العواذل أبو الكتاب هذا الزمان

 لحسن الي طباعيم ومالت عليه لحكماء واقبل الغضالء غيرة عن بة وشغلو

 وب الغم الى شرفة شمس اتححر ومما قوافيه ونفاسة وتؤينه :يه المعانى

 العلماء من حيي 3فسر قد حتى القلوب فى صدوعا تويح زالن ال بل

 أدم بن محمح المظقر كاق والشعراء ء1|٠لحك من جماعة وشرحه االراء وأولى

 بى لمس ا ألكتاب فى أنة قم كما سيرة أنار تبح ممن وغيرة ( ليروى أ

 كالبدر شرحة صان ومن لغنون وا الكتب امامى من ن الظنو بكشف

 ألى الهادى الشيخ هو الصحراء فى كاارم وتفسير ساء الظلم لمياتة ا فى

عالى بن ؟حيى يا ززتئت ابو الفساد عن اراد المعانم ف واامام اتشاد

ومايتين وثلثين احدى سنة مات (٣
ومايتين اربعة سنة ف مات م(
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 مت منبريا اللكلمعىن صغريا شرحا اوال هرحه*خلطيبالتبويوى
 ذلك وبعد باديا ييت بكل بل الشعر لقطعة جامعا ال نانيا شرحا شرحه
 نفحييل فيه ومعىن لغظ لكل طويل مستوف وعو نالثا شرحا له جعل

 ىف الفك وأدخلت اللطيغة حلماسة معاىن النظرىف امعنت ملا وانا وتطويل
 لطايف من وظعم الغوأيح من أودع قح فيها ما وعمفت الظميغة توافيها
 وعذا ب وآىل الناس ىف علمة ليفشا بباىل ابارها خط والعوايه حلكم

 االمكان من بعد ما االنسان اىل شى واحب ايس جسم ومن عس شى
 واملآل حلال ىف الناصرين وهوخري أألمال يرد ال أن بالله ونةمت قن واىن
 ومم الوكي.ل ونعمر الله حسىب فقلت سبيل ذلك اىل ىل جيح مل وان
 من امنع التاب هذا ىل وكان عديدة وايام مديدة مدة حلال تلك علمى
العيوق مناط من وبعح أالنوق ييض

شعر
وهضاب أحبم ممأدى ودون املىن ابلغ ومل أوطاىن وفارة

 مدينة ىف قمآقر لورننيوس سيدنا أنني ان اىل أجتهادى ادى من
ليدن

شع
 جئ الوىل صوب السحايب سقتها هبا ىل ومن اليها أحن

 االياسى منظرا البوسغى االعظم االمام الشيخ االكمم حبيى وهو
ح مكانه وجوهرمعدن زمانه فميد خممبا

شعم
مسساء 9و لمجيد لملق عن صمل• أل٠يغبأ ال خليد

 جمادى ن٠ بقيتا ليلتين الثلثا يوم نجاة وتوف ماية واربع وعشرين أحدى سنة والدته كانت م(
وخمسماية اذنين سنة االخرة
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 غريها من انضل هنا ال التربيزية التفاسري مع امللكية النسخة فسالته
 نفسى ثانعبت لكه بدا ما واغعل دونكه للحامت هذا ىل فقال (۵سريها ىف وارشح

 باوالدى روحى وسر اوطاىن اىل رجعت فلما نوان بال ونسختها اآلن اىل
 أمرح ان ذم قرار وال بالليلة ىل نوم وال بالنهار ىل راحة فال واخواذى
 ادكار ملن كرة وتخ أعترب ملن لعربة فيه أن لعلمى فاطبعته وكتاىب جممعته

 الرلل رايته فيما قليال اال بدلته وما وفضلته اوردته وجدنه وكما
 والنصراء للعظماء الشكر ومن للشفاء الذكر من ىل بح وال خللل وظننته
 شى على والشكر فوادى وطاب عيىن ومت مرادى مت بعوهنمر الذين
 ملكنا عنح من العظيم االنعام ىف سيما ال جاذب النار اىل والكفر وأجب
 الله ادام كاملالئكة واوالد« البمامكة صزمان زمانه اخلى الكميم املعظم
شلكة ؟حكمته وهدا ملكة

شعر
 الرجا على البالد أثحى من ويوار ويتجى البية يسعى بان اهل

ومتوجا وخممتا وموشحا مقلدا باملكممات غدا فقه

 أداء ىف ىل عفت ما اىل أحسانه وكئة على انعامسه لعظم ذىن
الشاع قال ك-ما أ امكانا ذلك ىف ىل رايت ما بل نقصانا اال الشك

كم لشا وان مغاوبا فقصمت بى صنعت فيما الشكم أبتغاء طلبت

 محمد سيدنا على وصلوته العالمين رب لله ولجمد كاتبه بخط النسخة هذه أخر فى ترات قد (5

 بكرى بن الباقى عبد بن احمد بن عمر بن على نسخه مى وفرغ وسلم اله وعلى النبى
 لخادى فى وذلكه االمال وبلوغ الظالل وسبوغ النعماء وشمول ألبقاء بطول لمالكه داعيا له الله غف

 ودوين المصنف زكربا الى الشيخ بخط نسخة برئ ماية وخمس ستين سنة س صف ن وألعشرين
 نسخت الذى باالصل أخرها الى اولها س النسخة هذ« عورضن لنغسه بلحطه مكتوب هذا
االجتهاد بحسب ومحن تعالى الله رحمه المصنغ زكريا ابى الشيخ بذط وكان منه
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 ن البارا أملمي موالنا العظيم للجناب الكناب هذا بت قم قح أىن من
 سلوسرتى البارون االعظم وامامنا االكمم ولشينحنا هومبلدت دى اسكنحر

ساسى دى
شع

ومعقل حصين حصن فيهما ولى
واالزل المخاوف الناس حمك أذا

 ويسرت ظلماتى مشسهما يين لكى يطمحاه وال يسقبالة ان وأسساليما
 واين اىل االنعام وافضل على االغضال أنعم من وهذا عثماتى فضلهما ذيل

ذكمهما من لساىن وأين شكمهما من احتقارى

شع
تماعم بالعيان كانك حتى أخبارعمر عن تنبيك آنارعم

سواهم الشعور يبجمح وال ابدا مبثلهم الرمان ياتى ال تالله

 باحسن ىل يدعو أن الكتاب هذا مبطالعة أنتغع ممن التمس وأنا
 علجنا عفو« ست ليسبغ منا ظه عيب أو لنا غلط على عم فن التواب

 ملمجيل الذكم يكسبىن أن تعاىل اللة واسال الينا لطغه بعني ويلتغت
جلزيل بالثواب ويغربىن

شعم

ونواب راحة رجاءى وان المضى فى واطمع بتقصيمى اتم



 رحمه أنتبريزى لخطيب على بن يجيى زكريا ابو الشيخ قال الرحيم الرحمان الله بسمر

 بنوره كشف ألعارأون يقينه يدرك وال الواصغون صغاته يبلغ ال الذى الله حمد بعد أما . الله
 على لحالة وا وغفرة عفوا من يزلف لما ووثقنا وذكره لطاعته هدانا رجا بما الراجى واسعف الدجا

 المنجبين وعترته الطييين االه وعلى الناضقة بالداليل الصادع الصادتة الكلمة ألى. الداى محمد نبيه
 كلها العلوم أشرف الن ضبقاتهم فى به ويتفاخرون درجاتهم فى به يتباينون أنما أالدب أعل فاق

 وشنكر تعالى ألخالق معرفة الى طريقا كانا أن فهم كل واصال علم كل قطبا وهما والسنة الكتاب علم
 على الدال االعراب بعلم اال معرفتهما حقيقة يعك وال بجنته ز والفو السعادة أدراك الى وسبيال ثعمته

 وعلم وأالستعارأت المجاز عن المغححة العبارات حقيقة عن الموضحة اللغة وعلم ألصواب ن لخطاء
 وقد وسلم عليه ألله صلى رسوله أخبار غريب وفى وجل عز الله كتاب فى بها يستشهد كان اذ أالشعار
 روايته فى يرغب ما الشعر فضل فى عليهم الله رحمة ولحابته وسلمر عليه الله صلى النبى عن جاء
 حسى النبى ألى أعرابى جاء قال انه عباس بن الله عبد عن روى ما ذلك من معرغته على وبمحض

 ألشع بر( وان تسحرا البيان برغ أن عليه ،١ائل صلى النبى فقال بيين بكالم فتكلم وسلم عليه الله
 رسول على لحضرمى بن العالة وفد قال أبيه عنى زعير بن الله عبد وعن لحة اخرى رواية وفى تحكما

 عنده ن٠ فيها وزأد وتولى عبس فقرا نعم قال شيا القراأن ن٠ اتقرا له فقال عليه الله صلى الله
 وسلمر عليه اوال صلى النبى به فصاح وحشا شراسيق بين تسعى نسمة الحبلى من اخرج الذى وعو

 شع فانشد« أنشدنى قال نعم قال شيا الشعر بر تقول هل قال ف كاغية السورة فان كق
 كريهة فآحغ بالكمه دحسو وان النعل يرقع فقد لخسنى ذى تحية قلوبهم تسب أالئنغان ذوى حتي
 يقل لم ورأءك قالو الذى وان سماعه منه يوذيك الذى ذان تسل فال لحديث عنكه حبسو وان
 الدحس دحسو وان قوله لسحرا البيان بر( ان , لمحكما الشعم من ان وسلم عليه الله صلى النبى فقال

 االفساد وعو ليسلخها وصغاتها ألشاة جلد بيبن يدة المجل يدخل أرن واصله كم« على الشىء ضلب
 خال لحديث عنكى تطعو وان تصج وال عنهم فاصفص حديثك فى داخلوك أذا أنهم البيت ومعنى أيضا

 .ن الشى عى يسال عباس بن ألله عبد سمعنا قال جبير بن سعيد وعن قطعه سبب عن تسالهمر
 عباس أبن سمعن ما قال عكرمة وعن وكذا كذا يقول الشاعر سمعتم أما وكذا كذا فيه فيقول القراان

 أأية تغسي، أعياكم أذا يقول وكان الشعر بر بيتا فيها نزع اال وجل عز ألله كتاب ن أأية فسر
 به كان من االمم واغصل كثيرة ألمعى هذا فى واالخبار العرب ديوان فانه الشعر فى غاطلبو« ألله كتاب س

 ويقيدون والمناسب ألمكارم به يحفظون ألذى ديوانهم جعلو الذبن العب وهم اوفر منه وحثه أمهم
 أعدايهم فى وقايعهم ذكم ويصتنونه الهجاء مواسم به ويبقون لثناء معالم به ويخلدون والمناتب االيام به

 والمساعى القوافى أن بقوله أوس بن أشارحبيب ألمعنى هذا والى اوليايهم الهى صنايعهم حفظ ديستودعونه
 معترك كل فى وعقودا قاليدا صار بالشعر الفته فان نثة جوعر عى فييدا أصاب أذا النظام مثل تزل لم

 مشبدا منه ترض لمر خفراءعا تكنى لمر القصايد فاذا وعهودا ذمة منه ياخذن مقامة دكل
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 أآلعلى العلى بينهم وتنت مجدودا هذاسوددا يدعون أاللى ألعرب كانن هذا أجل تن مشهودا
 ومى النظًام وعلماء الكالم أماء أختاره ما منها والمختار كثيرة واشعارعم قيودا ألقريض مرر لها جعلن

 اشمعر لحماسة اختياره فى تمام أبا ان وتالو لمماسة ألمقكطعات ومن ألمفطييات القصايد من أختارو« ما أجود

 عبد وكان فمدحه بخراسان وهو طاعم بن ألله عبد تصد أنه لحماسة تمام أبى جمع سبب وكان شعم« فى منه
 ألقصيدة وانشدهما تمامر أبو فقصدهما الضري سعيد وأبو العبيتل ابو رضيه اذا اال شاعما يجيز ال ألله
 اسقطاعا االبتداء هذا سمعا فلما طالبه السول أدرك ثقذما فعزما وصواحبة يوسف عوادى فت أولها التت

 غياعبة تسطو وألليل مثلها على عرسو أالسنة كاطراف ورئب بقوله فمرا فيها ألنظر أستتمام فسالهما
 منها اخر وابيأتا البيتين هاذين فاسحسنا عواقبة تتم أن عليهم وليس صدور« تتم ان عليهمر المي

 ملكه بيضة لمبار سالب ألى ءزبة الروص أنصر أطمثنى فقلت جاشها خرأسان ض ناى وفلقل وعى
 يريد خراسان ن٠ وعاد دينار الف له واخذا الله عبد على القصبيدة فعرطا فسالبة عليه غاد وامله

 عظيم ثلج وتع وقد يوم ذات فاصبح واكرمه فانزله سلمة ابن ألوفاء أبو أغتنهه همذان دخل فلما العرات
 هذا فان المقام على نفسك وطن له فقال الوفاء أبا وسر ذلكه تمام ابا فغمر السابلة ومنع الطرق قطع

 الشعر فى كتب خمسة وصنف بها واشتغل فطالعها كتبه خزانة واحضره زمان بعد يحسراال ال الثلج
يصنون سلمة أال خزاين فى لحماسة كتاب فبقى طوال قصايد وهى والوحشيات لحماسة كتاب منها

 بابى يعرف دينور أعل ن٠ رجل عمذان وورد أحوالهم تغيرت حتى الحد يبرزونه يكاددن وال به ,١
 معنا فى المصنغة الكتب من عداة ما ورفضو عليه أدباليها فاقبل اصبهان ألى وحمله به فظغ العواذل

 مواضع أعراب بذكر عنى من ومنهم فيه ةصر من غمنهم جماعة غسره وقد يليهم فيمن ث فيهم فشه
 ان ومنهم المعاذى ذكر عن واعرض به تتعلق( الى االخبار اورد ن ومنهم المعانى أيرأد دزن منه
 اوردت كنت اذى غير مستوف شرحا شرحته قد صنن وانا واالخبار االعراب دون ألمعانى ذكر
 يقرا من اكثن بالتغاسيرذرايت ابياتها بين أخحل ولم مجمال شرحتها ث جميعها الشع ن٠ قطعة كل

 كل فى يشكل ما معمفة عليه ليسهل ذلل اله ويميل بعدة بيت كل شرح فى يرغب الكتاب هذا على
 أوله ن٠ شمحه على وعزمن تعالى بالله فاستعنت عنه بالكشغ الشاع غرض له ويبين منه ييت

 يبجرى ممن وغيرعم لحماسة شعراء أسامى أشتقاق وتبيين ألوالء على بيتا بيتا شاغيا شرحا أأخوه ألهى
 فى العلماء ذيه اختلف ما وذكر والمعنى واالعراب الغريب ن٠ بيت كل فى ما وتفسير الكتاب فى ذكر«

المستعان وخاتمته االمر مفتتح فى وبالله الله شناء ان اماكنها فى ااخبار وايرأد فيها أختلفو التى المواضع
. لتكالن ا وعليه '

 اشتد اذا وتماسة جضرا س يجم أالمم فى الرجل س٢ يقال االمر فى الشدة لملمماسة لمتماسة باب

 دا*'٠٠ يسمون صعصعة بن عامر بنى ئ* وجماعة وخزاعة وكنانة آريش وكاننن وجيس .س٢I وهو فيه
 يصفونه ال أى السمن ن يساًلة وال االقط بإقطون ال احرمو اذا وكانوا ودنيا دينا احوالهم فى لتشددفم

 أبوابيها ن٠ ألبيوت بأتون وال أشياء بيجرمون لماعلية أعل وكان الوبر وال الشعر ينتفون وال الزبد س
 فى نقبا أتخذ المدر أعل من كان فان لحه قبل أحرم اذا ألرجل وكان شهورها أو أدبارعا .ن ولكن
 دينكدر فيه يصعد سلما ويتخذ منه يخرج وال بيته باب س يدخل وال ويخرج يدخل ثنه بيته ظهر



 أللد صلى الله رسول خدخل لخمس ن٠ يكون أن اال البين خلف من دخل الوبر اهل ص كان وان
 بنى أحد عامم بن قطبة له يقال االسالم أعل ن رجل واتبعه بنيانا بنى باب من وهومحرم عليه

 الباب ن٠٠ دخلت وقد محرم فانل أجتنبنى وقال عليه ذلل فانكر معه فدخل لخمس س يكن ولم سلمة
 أحمسى فانى أحمسيا كنت ان الرجل له فقال أحمسى أنى له فقال محرم وانت الله رسول يا يقال

 لمحمس أله والنسب االاية ظهورعا من البيوت تاتو بان لبر وليس فنزل ودينل وسنتكه بهديكه رطيت
 الشاعو قال أشتد أذا الوغا وحمس ألشر حيس تد ويقال فرضى الفرايص أله النسب أن كما أحمسى

 تدعو مسومة لمحسبتها عصفورة أنها خلو وسلما السالح بابدان والقا الوخا حمس اذ ألصهباء أبو وثر

 المماس عنح قرنه على يشتد ألشجاع الن حماسة الشجاعة سميت حتى ذلكه وكث وأزنما عبيدا

 حمس واحد فى ذهبو وكانهم االحامس تسمى عامر وبنو العرب ن٠ قبيلتان حميس وبنو حماس وبنو
 أسم أنه الى االحاهس واحد فى وذهبو وصغر واصغم وتمر أحمر يقال كما الصغات جمع تجمعوي صغة أنه ألى

 ذالن بنو كقولهم كثيرا الصغات باب ألى االسما يخرجون وهم وأحامد أحمد يقال كما االسما جمع تجمعوي
 واالدهم للحية كاالسوا أالسما باب ألى الصغات يخرجور. كما االسافل ال أالعالى أى الذنايب ال الذوايب

فاعرخه أالسماء باب ألهى أخرجت االصل فى صغات وهذ« أالرض وجه على ألمنبطح للرمل واالبطح للقيد
 تصغير وانيف ترط تصغير تويط أنيغ بن قريط واسمه بلعنبل شعرا بعض ةل

 والمر الف فيه فيما يفعلون وكذلك ألعنبر وبنو بلعنبر تقول ألعمب مقدمه شى كل وأنف أنف

 النمم مثل مدغمة التعريغ الم كاننن فان كعب بن وبلحارث بأكجالن فيقولون أدغام ثم يكن لم أذا
 لسكونها الياء فيحذفون العنبر بنى يريدون انهم ذلك وبيان بنى ن٠ ألنون يحذنو لم وندو

 النون مشابهةواالأخر االستعمال كثرنة أحدهما المرين النون يحذفون بعدها من ث الالم وسكون
 بلنعبر تولهم فى ألمماد أن على والدليل وظلن أحسنن نحو فى ألمثلين أحد يحذف كما فتحذف ألالم

 مع الجتماعه بنى من ألنون حذغت وانما بلعنبر فى أء ألم كسرة يعحب ال ألتنوين ان ذكرناة ما
 وانما أالدغام س بدال لحذف حصل فيه تعذرأالدغام لما النه وذلك ألمخرج فى لتقاربهما العنبى برا ألالم

 ادغم أذا الثاذى تحريكئ المدغم شرط ومن الزما سكونا ساكن والخانى متحرك االول الن االدغام تعذر
 لكونه تعذر لمًا أالدغام س بدال لخذف نجعل الزم وسكونه ألتعريغ ف حم هاهنا والثانى فيه االول
 أدغمر قى الالم الن النجار بنى من النون تحذف أن هذا على يلزم وال المطلويب التخفيف المى موةبا

 من بدال لخذف جعل تعذر أذا حتى فيه قبله ألتى النون أدغام تقدير يمكن فال بعد« التى النون فى
 س ألمتجانسين أجتماع ن٠ هذا يشبه ومما بعض فى بعصها أدغام يصح ال اشنيا ثالثة ان بداللة أالدغام

 علماء كفت غداة ألفجاءة بن القطرى شول أالدغام من بدال أحدعما فى لحذف وأستعال كلمتين
 ثللت قولهمر واحدة كلمة فى التقاوهما كان وأن ونظيره تميم نحو لخيل صدور ومجنا وايل بن بكم

 فاء على لملمحذوف حركة تلقى ومست ظلنن قلنن شت وان ومست كلت فيهما يقال ومسست
 ألمثل بهم يضرب العنبم ينى أن ويقال شدته ألشتاء وعنبرةة والطيب الترس أللغة فى والعنبر الغعل

 عبرت ن فنعال الغعل ن٠ مثساله ويبكون زأيدة عنبر فى ألنون تكون أن هذا على فيمكن ألهدأية ف
أسفار عبر عو للبعير قيد ومنه الظرق يعبى لالعتداء تأتيه يخسن كنه
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قيتاًا بي ذيف ين اللقيظة بنو إيلى تستيع مل مايل ين كنت لد

 ألذاهب يكون وقد النمل بيض اللغة فى المازن متواتى والقانية ألبسيط من الثانى الطرب ن٠
 يتمزن وفالن فضلته فالنا ومزذن وجهه ضاء اذا مزونا الرجل ومزن اثم له يعرف أن غير من االرط ف

 ومازن ربيعة ومازن أليمن ومازن قيس مازن أربعة ألعرب فى والموازن عليهم يتفضل اى الحابه على
 أالسمر بها ارأد النه خيها الهاء ودخلت مغعولة بمعى فعيلة واللقيطة تميم مازن البيت فى وألمرأد تميم
 مطروحا وجدته اذا ألشى ألتقطت ن٠ وأصله لقيط جارية كقولك هاء بغير كاذت ألصغة اردت خاذا

 بنت أمهم ان يعيرهم كانه منبوذ االرض على دام وهوما تاخذة حتى لقيطا يسمى وال فاخذته
 بشتمر وليس نسب هاهنا اللقيطة وقيل رشدة لغيي كان أذا بالولد يفعل كما فميينن التقطتن امة

 هى الشقيقة قال شيبانا بن ذهل ن٠ ألشقيقة بنو أبلى تستبص لم ألرواية أن أالعرابى محمد أبو وزعم
 بن أسعد بنى وعمر الله وعبد وسمير سيار أم ووى شيبان بن ذهل بن عمر بن زيد بى عباد بننت
 اللقيطة واما قال أفسدوة اال شى على ياتون ليس مردة سيارة وهم شيبان بن ذهل بن متة بن عمام

 مروان بن عصيم بنن نصيرة واسمها خمسة وو واخوته حذيفة بن حصن ام فهى موضعها هذا وليس

 لمر اباها ان االسم هذا بها ألحق وانما فزارة بن عدى بن سعد بن مالك بن بغيض بن وهب أبن
 ل وة لها ورق عليها نغسه أنتشرت رااها فلمما لجوارى تئد كانت الدهر ذلك والعرب غيرها ولد له يكن
 من الخيه بدرفقال بن حمل لها وفطن أمرها ندس س أول فكان الناس ض وأخفيها استضعيها المها
 وتجمع ج تنزو ال لكه ما يكتنى كان وبه مسهر وهو منها اال ولد له ليس العذرية ونحته حذيفة أبيه

 ألعذرية فى لقيت ما علمت قد وتشبهى تاليمنى ألتى بالنساء لحى ومن ةل عصدا منكه ذزق ألنساء
 قال وهب بن مروان بن لعصيم بنن قال هى من قال وتشبهك ترضاها أمراة لكن التةطت قد تال وطلبها

 ألهى رسولى فاذت قال خبرها خبرت وقد مخغاة كاذت تال بها اسمع لم لحى فما تال نعم تال لبنتا له وأرن
 وورد ومعازية ومالك حصن ام وهى اللقيطة سميت وبهذا اياها ذزوجه فاتاه قال فيها عصيم

 صارم وسيغ ,مح فوتها اللقيطة لبنى أعددتها بقوله سيار بن زآن عنى واياعم حذيغة بنى وشريكه
 دهل وكذلل فيه الناس يذعل النوم الن به سمى وانما الليل س تطعة اللغة فى والذعل وسليل
 مذعور بالدو طاير كانها وأحدة وهى دهل الليل من مضى ناقة الشاعريصف قال وغتحها بالدال

 التشديد ب شيبان على فبنى يشوب شاب س يكون ان قوم أجاز وقد يشيب شاب س فعالن وشيبان

 ريدانة وريح الروح وعومن تالوريجان كما ألياء خففت ف جبان أى هيبان تالورجل كما
 خفغ ثف عيدان أصله فكأن ألعود ن٠ أشتقاقه يكون أن ييجب الطوال ألنخل ى٠ والعيدان يرود راد من

 يمكن أنه فالجواب وخوالن كخوذان شوبان لكان خلط أذا يشوب شاب س شيبان كان لو فيل فان
 وأحدة كلمة فى والياء ألواو أجتمعت فلما تنيوبان أصله وكان وتتجان كهيبان فيعالن يكون أن

 حذفت العين أن ث شيبان فصار الياء فى اليا وأدغمت باءأ الواو قلبت بالسكون أحداهما وسبقتت
 وقيل االباحة معنى فى هى قيل واالستباحة شيبان ذبقينت وميت هين ن اياها كحذغهم تخغيغا

ومثله ذاستبكته لكه أبحته يقال يريد« ن٠ ويين بينه التخلية واالباحة مباحا ألشىء أخذ االستباحة
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 شاء من ليتناوله للمناظى الشى أظهار االبحة ف االصل وكان فاستمن الشىء وامررت فاستناخ البعير أنخت

 غير« المتناع األشى أمتناع على يدل لوحمف مازن ن٣ لوكنت وقوله وبووحا بوحا بسره باح ومنه
 ان له قيل وأقعة واالستباحة أبلى تستبك لم مازن س كنت لو قوله فى أمتنع ألذى فما قيل فان
 االستباحة ترك أمتنع أنما فكانه االستباحة وقعن النفى هذا امتنع واذا أالستباحة نغى تستبح لم قوله

مازن ن٠ كونه المتناع

آتا لوت ذو إن لفيحة عند خفن معقر ينعريى لقام إذا
 معنى فى كان وما ألمستقبل الغعل على ويقع ألنصب فيه العاملة للغعل ألالزمة لحروف ن٠ اذا
 ووسطه الكالم اول فى ويقع يدى الى سوطى رفعت فال أذا النابغة قول وحو لقام أذا نحو ألمستقبل

 الن بااللف كتبتها أعملتها أذا ألفماء قال والنون بااللغ وتكتب العمل لزمه بها ابتدى فاذا وااخر«
 ولجغظة ولخفيظة الزمانية باذا يلتبس لئال بالنون كتبةها ألغيتها واذا الزمانية باذا يلبس ال باعمالها
 ييبن جواب لقام فى والالم محذوف جواب بنصرى لقام واذا بجفظ ان يبجب ألذى الشى فى ألغضب
 هو اذن وذايدة تستبح لم هو قلت كنت لو جواب فاين قيل فن لقام واله اذا والتقدي مضمرة
 أذن فقال مازن بنو يفعل كن ذا ما ولواستباحو له ل ة ةيل جوأب مخرج ألثانى البين أخرج أنه
 لهذا جواب البيتن فهذا كذل كان واذا وجزاء جواب أذا سيبوية تال خشن معشر بنصرى لقام

 وهذا بجوابين يب أج كانه لو جواب لقام اذا يكون ان ويجوز المستبيه فعل على وجزاء السايل
 جتى وابن أالحرار تفعله ما الستحسنت أذا ألعييد تفعله ما الستقبحت حرا كنت لو تقول كما

 ومنه واالسترخاء اللين وقيل الضعغ واللوثة قبله الذى البيت فى تستبح لم من بدال اذا يجعل
 ةل لوث ذات ناقة يقال والغلظ ذالقوة اللوث فاما لوثاء وامراة مسترخ الوت ورجل ملتاث هو يقال

 ثم ومن شديدة عفرناة إعا اقول ان ص لها أدذى ثالتعس عثرت أذا عفرنات لوث بذات االعشى
 الوان مع وعو طيف واصله ألخيال طيف يقال كما فخفف ليث واصله وغلظه لقوته ليثا االسد سمى
 ذو برتغع- لوثة وذو العهامة لوث ومنه بعط على بعضه الشى تركب ٠بر اللوث وأصل يطوف ضاف
 النا لوثة ذو الن أن وتقديرة الن وهو تفسير« بعده الذى الغعل مضمر بغعل النحويين حذات عند
 فى معموله يغارق ال أن فيجب ألمجزم وعمله أوله بالفعل كان شرطا كان لما أن الن هذا قالوا وأنما

 ساسه أذا عليه وتقام والقيم القايم وهو به تكفل أذا باالمن قام يقال بنصرى لقام وقوله واللفظ أتتقدير
 االصل فى كانه النساء دون الرجال مم قيل والقوم وجل عز الله صفات فى والقيام القيوم ومنه ووليه

 ادرى وما بقوله والقوم النساء بين زهين فمرق وقد باالمم يقومون الذين هم الرجال الن قايم جمع
 عداء محصنة لكل فحق مخباات النساء تكى فان نساء ام حصن اال اقوم ادرى أخال وسوف

 اباء به يراد مثل الرجال صغات وعوفى أخشن جمع والخشن لفظه س له واحد ال لجماعة أسم والمعشر
 اللقيطة بنى cr» نالنى فف مازن بنى س وكنن العنبم بنى من اكن لم لو يقول الجانب وامتناع الصيم

 اذا بقوة عنى ويدانع منهم بحقى وياخذ م* علي ينصرنى من فيهم لكان أبلى أستباحتهم ن نالنى ما
تال بالغتص اللوثة روى وهن حقيقة ببجمر ولمر ضيما يدفع فلمر والوعن الصعف ذد الن
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 معشي تال كانه باللين ألخشونة طابق وقد الضم الرواية ان اال المعنى فى ابلغ وكان القوة ذو الن أذا
 تومه ووصف بالشجاعة مازن بنى وصغ عندعا لينين أللوثة ذوو كان أن لحفيظة عند خشنون
 عذا ان بعصهم وذكر أالاخر غير ألموصوفين أحد أن على ألصفتين اختالف فدل واالجام بالخشية
 منهم كنت لو فيقول أبله انتهبت حى معاونته تركو النهم قومه يعاتب انه اال مازن er» كان القايل

 والوجه االباء منزلة تنزلنى لست أى الطعتنى اباك لوكنن لولده الرجل يقول كما وهذا لعاونونى
 بن العنبر أخى بنو تميم بن عمر بن مالك بن مازن أن تال الثانى بالوجه تال ومن الصحيح هو أالول
 مازن بنى وفى بهم أالفتخار مجرى يجرى لهم الشاعر هذا فمدح كذلكه كان واذا تميم بن عمن

 سعى سعيتم فهال لغيرعم موبخا الشعما بعض قال ولذالك أجلها س وحمدو بها عرفو قد شديدة عصبية

 لقاء الوجو شنف فد كان وان قسماتهم على دنانيرا كان سواء الوفاء فى كفالءى وهل مازن عصبة
 طريقة سلكه وقد ذمهم الحى ال اعدايه من له أالنتقام على قووه بعت الحى أالبيات هذ« فى الشاعر وقصد
 دمى لهم تعقلو ال تومه الى يومه حان أذ الله عبد أرسل قولها فى معديكرب بن عمر اخن كبنشة

 أى خشن قله عليه دل محخرف النا لوثة ذو أن وجواب ذمه ال ثاراخيه طلب على تهييجه ومرادها
 ويخشنون خشنو عى التى ألجملة على خشن هو الذى المفرد ودل خشنوهم لوتة ذو الن أن

 سئل أذا محسن برجل ت مرر حو الضمير من بمانيه ألجملة مجرا« ييجرى وما ألغاعل أسم لمشابهة
أحسن سئل أذا أى

ووحدانا رراقات اليه كارو لهم تحديه أبدى الشر إذًا قوم

 وواحد شوق مى واحد جانب كل ن٠ اربعة ءعى االصراس اتصى وعو لمحلم صوس الناجذ
 أحكمته أذا منجذ رجل تيل فر ومن العقل اضراس وتسمى الغالم ينهب أن بعد تنبت أسغل من

 مجتمع خمسين اخو االربعين حد جاوزت وقد منى الشعراء يدرى ذا وما سحيم تال التجارب

 الله صلى النبى بحديث واحتج الضواحك النواجذ بعضهم وقال الشوون مداورة ونجذنى أشتى

 الله صلى خحكه ان روى انه مع الضحك يبديها ال أالسنان وأتاصى قال نواجذ« بدت حنى فحك علميه
 الشر وابداء النواجذ تبد لم وأن ألمبالغة على محمول الخبر الن أالول والححيح تبسما كان عليه

 فى به الشر فشبه أنيابه عن كشر شد أو صال أذا السبع ان وذلكه وصولته لشدته مثل ذواجذة
 أذا للشر مثال ذلك نجعل ضواحكه فتبدو كشر ربما عدو« على حمل اذا أيضا واالنسان شدنه حال

 اذا ناجذى الرينكه لحاحبه الرجل ويقول أالمم على صب أذا ناجذية على عص ويقال وغلظ أشنتد
 أى كذا ألهى طرت يقال طارو قوله أذا وجواب وجهه فى ويكلص له يكشر كانه عليه يتشدد ان أراد

 وراكب ومحبان كصاحب صغة رواحد وأحد جمع ووحدانا به سبقت أى بكذا وطرت اليه أسرعت
 بمعنى واحد العرب عن جاء وقد أصله عن وتنقله حكمه فتغير الفرد بمعنى جعلته اذا وذلك وركبان

 من وكان عاثرا يظلع ألناس جد واصبح واحدا أالرض بكه وارت أن ألخير لك النابغة قول وهو فرد
 وعو وحد رجل جمع احدان يقال أن ويجوز لل زوج ال منفدة أى واحدة أنن ألمجاعلية طالق
 وحدان واصله أحدان البين فى روى وقد احدان والمجع منفرد أى وحد رجل دريد ابن قال المنفرد



 فى حكى وقد الزاى بفتح زرافة وأحدتها للجماءت والزرافات وأقتت أجوا مثل لضمتها مزة واوة لبت
 والزبإدة بلجع وهو الزرف س واشتقاقه جماعتهم أى بزراثتهم القوم جاء يقال الفاء تشديد الزراثة
 زرفت ويقال منه ليس ما اليه وجمع فيه زاد النه كذب أذا حديثه فى فالن زرف ومنه الشى على

 كال لكن بععا بععهم ينتظر ال القتال على لحرصهم انهم البيت ومعنى فرتا فرقتهم أى قدامى النقوم

 ومثله ومتفرقين مجتمعين أليها أسرعو لخرب بذكر سمعو ذاذا علميه تعينت االجابة أن يعتقد منهم
 تعاله قوله من فرسه بناصية ااخذ سافع سافع او مهر« ملجمر بين س رايتهم الصريخ عتف أذا توم

بالناصية لنسغعا

برقاتا قال ما على النايبات ف يندبيب حني أخاغمر يسآلون آل

 واذالناة البكاء عند وقولهم أالموأت ببكاء ت أشنتهم وان الدعاء الندبة واصل يدعوعم أى يندبهم قوله
 ندب ورجل له فانتدب لالمر وندبته به للقيام ورشه نعب اى لكذا فالن فقالوندب وتوسعوفيه

 قال البينة والبرهان عارضه أذا فالرن له وأنتدب فالر. تكلمر ويقولون اليها ذدب لالمورأذا ينتدب
 رليست ناس وقم كقرطاس فعالل عندنا برهان الفتح ابو وقال القطع وهو ألبره ن٠ فعالن برهان بعصهم

 هوفعالل دققان ونظير« عليه الدليل أتمن أى كذا على له برعننن قولك ذلك على يدل زايدة نونه
 يكونا أن ودعقان برعان نون فى القياس كان وقد تقعلن الكالم فى وليس تدعقنن تولهم بدليل

 أنهمر البيت ومعنى لذلكه فترك القياس عن ارغب بما السماع ورد ولكن االكثر على حمال زايدتين

 ربما لجبان الن سببها عن باحثين وال لها دعاعم ن٠ سايلين غير أليها أسرعو لحمب ألى دعو أذا
 ألصراخ كان فزع صارخ أتانا ما أذا أنا جنتل بن سالمة تول وبحو« لمرب عن فتباطا بذلكه تعلل

 قرع يقال الساق عظمر والظنبوب مجدين اليها أجبناة أءانته أله دعانا أذا يقول الظنابيب قرع له
فية جد اذا ظنبوبه أالمي لهذا

حناط وإن قسء ىف القر حن ليسو عحه أوى قاند وإن قوىي آلين
 يوثرون بانهمر وصفهمر محسوب بعنى وحسب مقبوض بمعنى كقبص معدود بمعنى قعل عدد

 المراد كان اذا هذا وعددعم بعددعمر لقدرو االنتقام أرادو ولو امكن ما لجناة عى والعفو ألسالمة
 ويعيرعمر يهجوعم ذانه أالول ألمعنى به المراد كان واذا تومة يهجو ال انه فى الثانى المعنى به

ولغة بالهون والكثرة العدد وطابق والعجز الصدر فى بلشرط ألشرط ةابل وقد البين عذا فى بالجبن

إخسانا الشوء أقي إسرة وين مقفية الفلي أفل صل من ججوون

 بالضمر والثلم المصدر بالفتح الظلم الن أحسن والفتح وضمها ألظاء بغتح يروى ظلمر من قوله
 زون بيج أحسانا وينتصب موضعه غير فى الشى وضع هو وتيل والنعيب لحظ انتقاص والظلم االسمر
عليه دل ةباله أنفعل الن وجازحذفه أحسانا االساءة CJ1 ويجزون تل كانه مصمرا



ًا اتسات النلس محبع من سوافمر خلشيته خيلق مل ربك كأن
 ألمكان الن نادر وهو هذا من أخشى المكان مذا ويقولون خشى مصدر والمخشاة ولجشى لملحشية

 ولو مقدم استتناء الناس جميع من سواعمر وقوله خشيانة وامراة خشيان رجل و مفعول فهو يفنسى

 والصغة واالستثناءي البدل سواهم فى بيجوز فكان سواعم أنسانا لخشيته يخلق لم ألكالم لكان موقعه وقع
 يكون أن فبقى منه والمبدل ألموصوف على يتقدمان ال النهما وصفة بدال يكون ان بطل قتم خلما

واستهزاء تهكمر ألله بخشية لقومه ووصفه أستثناءا

وركبانا فيسانا االعارت شدو ركبو أذا قوما بيمر لح قليمت
Z & ي د

 اذا بالسين درعه عليه وسن ماجمة بالشين الغارة عليهمر شن يقال فرقوها أى االغارة شنو ويروى
 مغعوال هنا االغارة فليست أالغارة شدو روى ومن علية صبه اذا وجهه على ألماء سن وكذلك عليه صبها

 فرسانا لالغارة لمر٢ كقولكن لالغارة شندو أى له المغعول أنتصاب أنتصابها لكن ذلك على أنتصابها وال به
 وشددت لك٢ حملنا أى منهمر ثقتلت شدة شددنا أالاخ كقول وعو لخالة هذه فى أى وركبانا

 فيها كان أحتغى ابالى ال الكتيبة على أشد ةال بعلى وصلت تعديتها أريد واذا متعديذ غي هذة
 بهم بدلنى الله فليت باالعداء االضرار يختارون ال كثيرا عددهمر كان وان قومى يقول سوأها أم

 على يقاتلون كانو أنهم يعذى وركبانا فرسانا قوله ومعذى فيغيرون يركبون وباس ذجدة لهم قوما
 فقال وقاص أبى بن سعد سال عمر ان معناه القادسية يوم فى يروى حديث ومنه واالبل لحيل

 وميزهم له فذكرعم احب كان راجل وأى غناءا اشند كان راكب وأى اننجع كان فارس أى أخبرذى
 بنى من اغارناس لهم مولى قريش تيم من التيمى ألتنى بن معبر ابوعبيدة قل اابيات خبرهذة

 يأجدوة فلم أحابه فاستأبجد بعيرا ثلشيت له فاخذد أنيف بن قريط له يقال بلعنبر من رجل على شيبان
 حتى معه وخرجو تميط ألى ودفعوعا بعي ماية شيبان لبنى فاطردو نفر معه فركب مازن بنى فاتى
ئ تقدم كما قومه ويهجو مازن بنى يمدح أنه على يدل وللخب أالبييات عذه قنيط فقال تومه ألحى صار

 زمان بى ربيعة بى هيبان بى وعوقهذ البسوسي حرب فى الومانى الفند وقال

 ما على غير ماجمة بالشين شهل العرب فى وليس وأيل بن بكر بن على بن صعب بن مالكن ابن
 صشام عن النسب جمهرة فى الندى أبى على قرات شهل أيعا بجيلة فى االعرابى ابومحمد وقال ذكرو«

 بن مالل بن ذيت بن الغوث بن اراث بن أنمار بن شهل بجيلة فى قال ألكلبى السايب بن محمد ابن
 ذلل ذكرت وانما ةل أنمار بن أشهل واخوي قحطان بن يعمب بن يشجب بن سبا بن كهالن بن زيد

 بجيلة نسب فى أالسمر هذا بك مى فاذا غيرة منقوطة بالشيبن شهل العرب فى ليس بقولهم تغتر لثال
 االنصارعبد وفى ابوشهلة التابعين وفى فاعرفه المتجمة غير بالسين أنمار بن سهل فقلت صتفن

 لعظمر به لقب قيل افناد وجمعه لجبل من العظيمة القطعة اللغة فى والفند صنم واالشغهل أالشهل
 لقب وقيل فند لكمر فانى الى أستندو حرب يومر فى المحابه قال النه به لقب وقيل شخصه



 وعداد به فامدوهم يستنصرونهم البسوس حرب فى حنيفة بى ألى بعثو وايل بن بك الن الفند
 اية الثلثه جاوز أنه يقال حتى جدأ سنه فى يكثر وهومسن بكرا أتى فلما حنيفة بنى فى زمان بنى

 والعشبة أاليه تاوون ذندا لكم أكون أن ترصورن أوما قال عنا العشبة هذا يغنى وما قالو بومئذ
 بينهما يفرقون يكادون وال كهلة شهلة أممأت يقولون فانهمر شهل واما الكبير الشيخ جميعا ألعشمة

 يجوزأرن فقد شهل للجل يقولون وال صبيا شهلة تنزى كما ١ تنزيا دلوها تنزى باتت قال وقد
 تكون أو اللغة تلكه على فسمى فنقل المذكر على جاريا االحوال بعص فى سمع قد أالسم يكون
 فحذفو مالكا عنى النعان ابلغ النكمة فى قالو قد كانو واذا العلمية لتغيي منه حذفت المهاء

 ألمرتجلة االعالم من شهال ان اقول وال إلفته ابو قال أجود شهلة ن٠ العلم فى تحذفها مالكة من الهاء
 وأما قال ذكر« تقسم ما االحتهال من وفيها الهاء اال بينهما ليس هوشهلة وشنهل تالوشهلة النهمر
 وقد يشوب شاب ن٠ فيعالن أو يشيب شاب ن٠ فعالن وهو جنسا أعرفه وال علما فمرتجل شيبان
 زسار وأما مصوذا لكان كذلك لوكان النه شبانة لفظ من فيعاال يكون يجوزأن وال ذكر تقدم

 فى االصمعى قول على فعماال أو الزمن من فعاال يكون او الناقة زمهت باب من فعالن يكون أن فيجتمل
 مصعف بينهما حرفان فيه فيما سيبويه مذب قياس هو أغلى وأالدل الدت وهو الهرس من أنه الهرماس

 اشتقاته جهلن أذا وحمان كزمان زأيدتين والنون أاللغ تكون أن فقياسه والنون االلف وبعدهما
 وال أبوالفتح قال وعمرأن نحوحمدان للتعميف ارتجل مما وزمان بابه فى باليقين قطعت عرفته فان

االجناس فى زمان اعمغ.

اخوان القوم وثلنا ذفل بىن عن صقحنا
 اخن أد بن نم بنن هند وعى هند بنى عن صغحنا ويروى متواتر والقافية االول الهزج س

 عليهمر عطغتنا أخوتنا النهمر تغلب بنى عن صفحنا فيقول وايل أبنى بكروتغلب أم وهى بميمر
 يقال كما عنه أصغحت ويقال تركته اذا صغحا االم هذا عن أعرضن العفوويقال والصفح ألرحم

 أعناتنا صغحة ووليناعم عنهم أعرضنا يقول نغسه ن٠ أمكنكه أذا صغحته لى ابدى ويقال عنه اضبت
, منهمر كان يما نواخذهمر فلمر جوانبها وهى دوجوعنا

و ر س سمم ر رع الثم رن ن ء و ت هج نجم

كانو كالذى قوما يرجعن أن أايام عسى
 زيد عن عغوت تقول أن بين ذصل ال انه تمى اال المعارف فايدة مثل فايدته الن نكرقوما انما

 تريد النكه كان كالذى الرجل ترد االيام فلعل تقول أن وبين كان الذى مثل رجال ترد االيام فلعل
 ها ألحى االيام تردهمر أن رجاء ذلكه فعلنا والمعنى وأحدأ شيا رجال أو الرجل ترد بقولك الموضعين فى

 ترجع ان عسى ولوقال عسى خبر موضع فى يرجعن دان ألمقاربة أغعال ن وعسى قبل ن عليه كانو
 والغعل الغعل لمقاربة عسى أن وذلك به يكتفى وكان عسى فاعل موضع فى ترجع أن لكان قوما االيام
 بقى أالسم وليه واذا يطلبه ما حصل ثقد ألغاعل وتبعه أن مع ألفعل تقدم فاذا الغاعل ن٠ له البد
 كان اسمر بعد خبركارن مجمى بعد« ان مع الغعل فيجرى به االسمر ذلك ارتفع وان الغعل ينتظر
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 ورجعانا ورجعى ومرجعا رجوعا فالن رجع يقال وفعلته فعل باب برا ورجع يرددن أى يرجعن وقوله
 واالنفاق االيتالف من تبل كانوعليه كما أى كانو كالذى قال كانه محذوف وخبى.كن رجعا ورجعته
 ضمير صلته فى يكون ان البد الموصول الن به الصلة تصح هوالذى كانوا فى أظهرناه الذى والصميى

 جوز ومن ألضميم من زناه أبر ما أال شنى كانو ن٠ اليه يرجع ليس والذى أسما كان اذا اليه يعود
 يسوخ ال شيا نغس عن نغس تجزى ال يوما وأنقو وجل عز قوله نحو فى ألصفة س وألمجرور لمجار حذف

 قوما يرجعن التقدير يكون أن يبجوز فال هذا على االمر كان واذا كذلكه أيضا الصلة فى يقدر ان له
 تريد وانت جالس دخلت الذى تقول ال ألصلة ن حذفه يجوز ال علية مثل الن عليه كانو كالذى
 نغس عن نغس تجزيه ال واتقويوما التقدير أن أالاية فى زعم ن٠ توصل هذا ويخل عليه دخلت الذى

 س يجوزحذفها ال كذلكه الصلة ن٠ وأشباهه فيه يجوزحذف ال فكما كالصلة ألصغة قال النه شيا
 قوما يرجعن والمعنى تخغيفا النون وحذف كانو كالذين به المراد يكون ويجوزان فاعلمه ألصغة

 تعال الله قال كما للجنس الذى يجعل أن يجوز الوجة هذا وفى قبل من كانوومر كالذين
 فى امل انه االول والوجه الوجه هذا بين والفصل أايكه قال ثمر به وصدق بالصدق جاء والذى

 وفى مضى فيما كاحوالهمر التوأد فى احوالهم وردت أاليام أدبتهم عغوعنهم أذا أنهمر االول الوجه
عهود وكرم صدزر سالمة عهدت كما صغحوعنهم اذا انغسهم االيام ترجع أن الثانى الوجه

وفوعريان الشرقأمسى صرح قلما
 وعو فانحى ويروى جواب من له البد ولهذا غيره لوقوع الشى لوقوع وهو للظرف علمر لما

 قوله ترى اال موقعها لووقع صار فى الفايدة حد على ألمكان هذا فى وظل وامسى أصبح وفايدة عميبان
 أصبكو يقول وكذللك ونهارا ليال تقع باالنثى والبشارة مسودا خ وجه ظل باالنثى أحدفم بشت واذا تعالى

 عو وصرح كشفه أذا الشىء صرح ويقال ذلك على أوقاتهم كل ف كانو وان نادمين وامسو خاسرين
 بمعنى وقدم توجه بمعنى وجه يقال واسع تفعل بمعنى وفعل تبين أى هو وبين الشى بين كقواله
 قد وعوالذى الصريح باللبن شبهه خلص صرح وقيل تنكب بمعنى ونكب تنبه بمعنى ونبه تقدم

دونة ستر ال منكشغ أى وموعميان فامسى وقوله عريان فاللبن الرغوة ذهبت واذا رغوته ذهبت

دانو كما دناعمر العدوان سوى يبق ولمر
 الشى عدا لحد مجاوزة س واصله وظلم جار أذا يعتدى واعتدى يعدو عدا الظلم العدوان

 ذعلنا دناهمر ومعنى ألبيت هذا فى دناهمر قبله الذى البيت فى لماصح وجواب تجاوزة أذا يعدوة
 وفى لجزاء وعوهاهنا ولجساب والطاعة لجزاء معان عدة فى مشتىكة لفظة والدين بنا فعلهم مثل بهمر
 لجزاء يقولون والناس لجزاء لغظ لمجاورته جزاءا سمى ولكنه بجزاء ليس فاالول تدان تدين كما المثل

 وثيل نغسه حاسب ن أى ربح نفسه دان س وقيل والعادة الملة ايصا والدين أظلمر والبادى بالجزاء
 وطننا بينهم القرابة وذكرنا حربهم عن وتعدنا عنهم صفحنا يقول أنه ومعناه لحساب يوم الدين يوم
فيهم ركبناة الش أال أبو فلما لحسنى المى تجع حالهم ان

غضبا. والليث غدا الليث مشية مسينا ن I ٠٠ وًا ٠٠ ؟. ٠٠



اا

 يفعلون وهم وتهويال تفخيما بضميره يات ولم البين فى الليث وكرر ألليث شدة شدا ويروى

 ذا لموت ذغص شى الموت الأرىالموتيسبق زيد بن أالجناسواالعالمقالعدى أسماء ذلكهف
 النه بلغضب للمجوع عن وكنى جايع وهو ابتكر أالسد مشية اليهمر مشينا ومعنا« والفقيرا الغنى

 الن بحسنة روايته فليست العد:ان ن يكون ان على مجمة غير بالعين عدا روى ومن يصحبه
وقوى أشتد أذا ألرجل أستليث ويقإل أالسد اسماء س والليخ العدوان عادته الليث

وإلران وتلحييع توهني فيه يكرب
 التطامن واصله الذل وهو لخضوع مح تفعيل وتخضيع الضصعغ وهو الوعن ض تفعيل توهين

 وفى للنساء كالمه لين أذا وأخضع ألرجل خضع ويقال تطان عنقها فى خضعاء ونعامة أخضع شليم
 لخبن أقرن يقال واالسترخاء اللين واالقران يلين أى امراته لغي الرجل يخصع أن نهى لخديث

 تصعيف الصمب ذلل فى بضمب مشينا أى بمشينا تتعلق بضرب قوله فى الباء نصج أذا استقرن
 كما العظم ويتر ألهام يفلق بصرب يقول أن ولمجيد بالجيد الوصف عذا وليس تيل وتذليل للمصروب

 يوعى ب ضم يقول ان ذاما بمنشرب الرجال هام ن وينقع سكناته عن الهام يزيل بضرب االاخ ةل

 وكسر ألقطع فى وصوت توهين فيه ألمعنى يكون ويجوزان هذا يوجب الضرب أدنى فان ويرخى
 فىلخحرب العوت أختالط وعو وللخيضعة لخضعة ن٠ تخضيع حينئذ ويكون أطاتة أى وأتمأن العظام

 الصوت أمن أدرى وال خضعة للسياط ويقال أالصمعى تال لخيضعه تحت الهام ألصاريين قوله ومنه
 يتصل ببعرها رمنن أذا ألشاة أقرنت ومنه فيها فتور ال مواصلة وقيل غلبة أقران وقيل ألقطع ن٠ أم هو

 أالخ يفجع أى وارنان وتاييمر تفجيع فيه بضرب ويروى وفوالقطع تخذيع ويروى ببعض بعضه
 الرنين ن٠ واالرنان أيما فحارت زوجها قنلت أذا أة ألمم أيمن أالزواج قنل يم والتاي بالوالد والولد بااخ

لغة ورن ارن يقال بالبكاء الحوت وعورفع

مألن والتق عذًا الوق كقمر وطعي

 تجعد ان واالجود لملحال على النصسب موطع فيى وغذا السياًلن والغكاوان سال معبمة بالذال غذا
 فم من الماء يسيل كما الطعنة موضع س يسيل الدم أن وذكم بالسعة ألطعن وصف مضمرة معه قد

المزادة وهى خبر جمع لخبور اغواه مثل بطعن عليهمر كت نفذتهم أذا الشاعر قال كما ألقمبة

إدعان للدل ي جلج. عند مل ملجل وبعظ
 حلمت أذا ومعنا« ردى الببت هذا رعف قيل به أق بكذا واذعن له انقاد أذا لكذا أذعن يقال

 وتول أحزم ثالجهل ينغعك لم لحلم أذا االاخر قول المعنى عذا فى وللجيد مذلة فلمحقتا ركباك لجاهل عن
 كان لخلم ما اذا حليم قبلى شتمهم عن صف قد ابى رايت اننى العشيرة شتم عن ترقعت أالاخم
التمسوجهلى اذا احيانا واجهل جاللة

احسان ينجيك آ حني جناة آلتت وىف



ما
 الشرنجاة عمل وف يريد أن وبجوز مقامة ألية ألمصاف وأاقام المصاف تحذف الش دثع فى أراد

 أنه ألبيت هذا فى قال من قول يرد ألتقدير وهذا االحسان يخلصك لم أذا مخلص االساءة وفى يريد كأنه
 ينجيكه ال حين نجاة أالساءة فى أو لخير ينجيك ال جين نجاة ألش وفى يقول أن بجوز كان

 أن بعد فيما يجى غيرعا مع االبيات حذه وخبر يوول المعى عذا اله الشاعر قول الن أالحسان

ئ الله ء تأ

 اى غال ما كل ىالمهم فى وانغول اسالمى هاع وعو الطقوئ الغول ابو وقال

 ونفس واللبوغول الصبى عن ممحوت لملجالح بن أحيحة وتال لحدمر غول الغصب المثل وقالوفى اعلل

 سمو و لخير قليلة أحيانا ألمرء نغس أى ألماء قليلة أى مكول بئم قولهمر س مكول أاونة ألمرء
 أختلغ ن٠ة لحيوان CP أنها وتزعمر العمب تذكرعا ألتى والغول يهلكه أى يغول سمها الن غوال لحية
 غول جمع أراد اغوال كانياب زرق ومسنونة القيس أمرى قول وقالوفى لملجن ممدة من انبا فقيل فيبا

 أراد أنما قوم وقال حقيقة له تثبت لم شى ألغول الن ألقول هذا بعضم وعاب لجن ن٠ الساحرة وتة
 للونيا مخائف لون السنة أزمنة من زمان كل لها ويكون العرب بالد فى تظهر دابة وف غول جمع
 والذى الغول أثوابها فى تلون كما به تكون وصل على تدوم فما بقوله زهير بن كعب أراد وذلك ااول
 تزوجها انه بعصهمر وادى ألمراة خلف مخلوقة أنها يعتقدون أنهمر الغول فى العرب مذهب من صح
 هنا الغول فى ألالم ودخول أيرأدها موضع هذا ليس كثيرة أشنعار الغول فى غير« وفى المعنى هذا فى ونتم

 لحقيقة فى والغول العفات بابها انما أالعالم فى الالم وهذه ألقاسم وابى ألعباس أبى فى كصدخولها
 ى٠ لحق كما الوجه هذا ص الوصغ يق طم دخلت والدعارة النكر ألى كانت لما لكنها صغة ليست

 عندعم ألغول معنى ان ترى أال اللفظ جهة من ال المعى جهة ن٠ بالوصغ ف الصم أنعى ألعرب ن٠ منع
 تراة اال الصفة معنى س فيء لما ألالم دخلته الغند أن والمنكركما لخبيث مجمى نجمى والنكارة لملخبث
 CT» فبيلة أم وف ضهية الى خمنسوب ألحلهوى واما العظيم أو الصخم فكانه لمجبل من بالفند مشبها

 ظهوى وكذلك شاذ وضبوتى القياس فعلى الشلجوتى فاما وطهوتى ولهوى طقوى اليها والنسب ألعمرب
 ن٠ سمعتها اأنت عريرة البى وقيل طهوا اللحمر طهوت يقال الطباخ والضاعى. طاعية تحغير وضهية

 حقير وقياس عملى كان وما شغلى كان شى باى أى طهوى كان فًا فقال عليه الله صلى الله رسول
 فكان جنابة عن زأيرا حريتا اتيت االعشى كقول ألترخيم تنحقير حقر أنه غير طوييية ضاعية

 بن شمس عبد بنن هى طهية أبوألعالء وتال حارث نحقير يريد جامدا عطاى عن حريث
 فنسبو حنظلة بن مالكه بن وجشيش سود وابو عوف وعم احياء ثلثة ولدت مناة زيد بن سعد

 على ذهبن أذا االبل طهت قولكه من او طبخته أذا اللحم طهوت قولهم س طهية واشنتقاق أمهم ألح

الرقيق الغيم وعو الطهاء من أذ االرض فى دجوعها

شنوىن فييم قدقمت فوارس يييي ملكت وما نقسى تدت
 ويروى الدعاء معنى والمعنى لخبم لغظ لغظه نفسى فدت قوله متواتر والقاغية أالول الوأف ن٠
 ظنونى فيم صتقت ويروى بها مغعول وظنونى لغوارس صغة صدقو فيكون ظنونى فيهم صدةو



١م

 وظنونى ألغعل تكثير على يدل العاد بفتح ظنونى فيم وصدقت بصدقت رفع موضع فى ظنونى ويكون
 ناد قد انه وذلل صثقو توجب نحوهذا فى الشع صناعة شنونى فيهم صتقت وقوله بالفعل يرتفع

 فى اليمين وتخصيص فيها لكان صدتن ولواتبع فيهم ى٠ وعوعم مذكرا مجموعا الصمير عليهمر

 االحداث اليه فينسبون للجلة مقام البعص يقيمون وهم بها التصرف وقوة لفضلها يمينى ملكت وما وئله
 وهو ذالن بحقو عدت وقولهم خاضعين لها اعناقهم فظلن تعالى قوله ذلك على كثيرا واالخبار

 صفة فى فاعلة جيع يكون أنا فواعل الن سيبويه عند لجوع فى شاذ وفوارس الوجه وحء ألمقت عبد

 خضع رايتهم يزيد راو الرجال واذا الفرزدق وقول الهوالكه فى عالكه واستدرك فاعل دون يعقل ما
 فى هواالصد المبرد وقال وخوارج ج وخار قليل غوايبكم فى ومثلى عتيبة وبين االبصار نواكس الرقاب
يقينا فجعلوة لحريم ومنع ألبسالة ن٠ فيهم ظننته ما حققو أنهمر ومعناة ألشعر ويجوزفى جمعه

الربون مللرب رحا درت إذا املنايا ميلون ال قوارس

 يكون أن على فوارس فى الرفع ويجوز سثمته بعنى وملالً وماللة مالالً امله *الشى مللت يقال
 وال االول فوارس ن٠ بدال يكون أن على فيه النصب وييجوز فوارس هم قال كانه مضمر ابتداء خبر

 شبيخ وانما الزبانية أشتقاق ومنه الدغع والزبن الدغوع والزبون للفوارس الحغة موضع ف يملون
 مرحى فى ثبن ويقال برجلها وتدنعة حالبها تزبن ألتى وهى بصغتها فوصغنت ألزبون بالناقة لحرب
 محرب أن بينهما لجامع والمعى ألمحا بمستدار شبه مستدارعا لحرب ورحا رحاعا دارت حيث أى لحرب

ألرحا تدؤر كما لحرب فى يدورون الرجال وان الرحا وكذلكه وتكسر تحطم

بنير غلظ من تجوون وال يسىء حسر مت تجرون ا و
 حسن س ويروى بسوء حسن س ويروى وليى عين يخفف كما فخفف بسيىء اراد بسىء توله
 وسيي حسن يقال أن الكالم وجه الن الطباق مختار فى وادخل أحسن االولى والرواية فعلى على بسوى

 أن بفعله كال ييجزون أنهم والمعنى لحسنى مع ألسويى يجسن وأنما وسوءى حسن يقال أن بيجسن وال
البيت مغفرة الظلم اعل ظلم ن يجزون ألعنبرى قول خالف وهو فشرا شرا وان تخيرا خيرا أن

حيي بعد حينا بالحري صلو فم وإن بسالتبم تبتل وال

 رجل الشجاعة والبسالة تقصرت كسرت واذا مددت ألباء ختحت اذا وبلى بالءا يبلى الثوب بلى يقال
 ممتنع ألباسل أن وذلكه لخرام ألبسل ص البسالة واصل جميعا ولخالل لحرام والبسل وبسول باسل
 ويجوز للهلكة وعرضهم أسلمهم أذا ألقوم ألرجل وابسل بمكروه يناله أن عليه م محر كانه قرنه عن
 واالسود الرجال بها يودسغ والبسالة للميالك نفسه يسلمر النه هذا ن٠ ألباسل أشتقاق يكون أن

 النار مقصور وبالفتك ممدود بالكس والصالء وقاسوها باشروها أى بالمحرب صلو وقوله وبسول باسل أسد
 والصلى والمصلى لجب ذات نارا سيصلى ألقراان وفى ومصدر اسم بالقص فالصال صلى بها وتملي النار وصلى

ه



١م

 يقوم كان اذا حرب محش الن فيقال النار بموتد ألمحرب وصاحب بالنار لحمرب تشبه والعرب المشوى
 عليهم تكررت وأن ألمحرب عن يضعفون ال أى بسالتهم تبلى وال قوله ومعنى أاليقاد الحش واحل بامرعا

 جعله نبلى رواه ومن وأضعفته صدته الرجل على نكررت اذا الشداد االمور ان وذلكه زمان بعد زماد
 كانه الكراعة ألرواية هذ« على البسالة وتكسون أختبرته أذا الشى بلوت قولهم ن٠ االختبار س

 تزدرينى اليوم قبل كنن قد الراجز قال تعرف وتبلى كراعة فيها لهمر يعرف ال قال

 ال يقول العبوس البسالة ج.عل ومن وتعرفنى أعرفك أى وتبتلينى لموك اب فاليوم
 هم وأن قوله فى الشرط جواب أين قيل بهافان واستهانتهمر لها اللغهم ألمحرب فى عبوس لهم يعرف
 وبين الفعل بين وفصل شجاعتهمر تخلق م منوبلمحرب ان والتقدير هومتقدم قيل بالحمب صلو
 ألغصل حسن ولما فيه لجزم لظهر مستقبال ألغعل كان ولو بالجزم أن أثى فيه يظه ه ماض النه بهم أن

 غعلمت زيد على أقدرنى الله أن وتقول اكرمء ياتنى زيد ان يقال ان يقبح باالسمر ان وببن يينه
عنه يزول ال الذى وألمحرف لجزاء فى أالصل النه لجزاء سايرحروف دون أن يجوزفى شى وعذا كذا به

آملنوي أشتات بني يبوته يطرب الوقىب محى منعو فم
 أذا وتميته حمى جعلته أذا ألموضع أحمين يقال والكالء الماء وهوموضع ألممنوع ألمكان ألحمى

 ومنه دخل أذأ الشى وقب يقال الصخرة فى النقرة مخل وعو الوقب ن٠ ماخوذ وهو موضع والوتبى وحغظته
 ألحية أراد وثيل خسغ أذا ألقمى أراد وقيل دخل أذا ألليل اراد قيل وقب أذا غاسق شر ومن تعالى توله
 ويقال اللديغ فى دخل أذا ذابها ووتب يسيل أى منه يغسق السم الن نابجا الغاسق وكان ندغت أذأ

 قنبه ف جردانه تقلقل صوت انه وقيل الوقيب عدا أو مشى اذا الغرس بطن فى يسيع الذى للصوت
 المتغرت وعو شن جمع واالشتات الله شاء أن أالبيات هذه شرح ن الفراغ بعد نذكره الوقى وخبر
 لقال ذلكه ولوال حال حكاية جميعا والضرب ألمنع وقع قد يولغ بضرب وقوله انا واشتته شن قد

 بين يجمع الضرب عذا أن أراد تالو وجوعا ذكرو معناة وفى ألضرب صغة ن٠ ويولغ الغ بضرب
 المناي ذاتتثم وأحد وضع فى ذاجتمعو متغرقة التتثم أمكنتم فى مناياهم أتتم لو أالمكنة متغرقى قوم منايا

 كلها االسباب بين جمع الضرب وهذا مختلغة الموت أسباب أن المعنى يكون أن .بجوز وتالو مجتمعة

الموت فرق جمع النه يمنله وال المضروب ينغس ال ضب ألمماد يكون .وييجوزان

اجلنون من ي باجلنو ودارو اأعالدى در عنيم قنحب
 بابدي؟م السبال حبب رأيتثم لما ماءعم نكبتها جر بن أوس ل ة مفعولين أله متعديا جاء تد نكب

 كذا عن نكبته واالكثر بيزارة الواحدة العظام لعصى والبيازير أالعدا السبال بصهب عنى ير بياز
 القوم هوالء عن حرف الضرب ان معناة أيضا منه والنكباء االناء نكبت ومنه الميل النكب واصل

 بالمجنون وداوو يتداثعان ألمختلغين الن لخالف ف أستعل ف ألدثع اصله والدرء وخالفبم أالعداء اعوجاج
 فى اللجاج ومعناه مثل عاعنا ولجنون يغلح بالحديد لحديد تالو كما بالشز الشر داوو أى ألجنون س

فية الرأس دكوب الشم
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البدون أرط وال حلو إذا اليوينا أكناق يرعون وال
 الهونى يكون ويجوزان االعون تاذيث والهونى الهونى تصغير الهوينا الهدون روص ويروى

 والصلح السكون والهدزن أالهون تانيث نجعله وال ألسكون ووى ألهينة ن٠ مبنيا أسما فعلى
 وجراتهم عزفم ن٠ أذم معناه فى وقالو دخيلة فساد على حلح أى دخن على هدنة ألحديث ومنه

 أبو ةل كما ألمآنحاماة النوأحى ولكن المهادنة ووطاتها المسالمة اباحتها الى ألنواحى يرعون .ال
 ويجوز حقيقة التاويل عذا على واالكناف ونهشي مالكه رماحى بين التبقل أؤل من تبقلت النجم

 مستعارة االكناف فتكون شانفم ن ليست ألهوينا وان ألمسالمة من اليهمر احب ألمحاربة ان يقال ان
ى القتال على والحمص الشر ألى بالميل يصفم

 حبيب بن ربييعة بن لريز بن عامر بن الله عبد ان الوقبى حديث س ن الوقبى خبى

 بن بشر فاستعل وأعمالها البصرة على عغان بن لعثمان عامال كان مناف عبد بن شمس عبد ابن
 ألى حزن بن خفاف واخو« هو يوما ج فخم الوةبى منها التى االحماء على المازنى كفف بن حؤن
 ألغادية ماء ماؤفا أذا انبطابا فلما اليوم ألحى تايمتان وبا ولجوثة القطم ذات ركيتين بها نحفرا الوقبى

 الله عبد ألى أممما فرق فدغنافا الركيتين على عامر بن الله عبد هما يغلب أن وتخوفا وطيبا عذءبة
 هاتين حفرتما ٠بر باذن وثال منهما خاخرجهما اليه يدتعابا أن خابيا ألركيتين منهما فطلب عامر ابن

 خاله استعل الله عبد وكان فعقراعا عامر بن ألله لعبد أبل على وعدوا هاربين عندة ن فخرجا الركيتين
 س ناسا أن فر العنب ببنى اليوم يعرف الذى المحفم وهو موسى أبى حفر على السلمى مسعدة

 بن ومجل ثعلبة بن الالت وتيمر ثعلبة بن وقيس ثعلبة بن شيبان بنى من وايل بن بكر اخناء
 بن ورجل خصقة بن شيبان له يقال ثعلبة بن الالت تيم بنى من رجل وعايهمر خرجو لجيمر

 على نهشل بنى فقاتلو باعاف دارم بى ننشل لبنى ماءا فاتو قبيعنة له يقال ثعلبة بن قيس بنى

 بالد وسط لغى أنا بمنزل لنا هذا ما تالو ث أياما به وأقامو أناسا منهم وتتلو بهمر فظفد مائهمر
 يستقو أن وارادو وسقوها أالبل فاوردو مآلتا المحياض فوجس: لجفر ونزلو راجعين فاحتملو تميمر بنى

 فضربد خصفة بن شيبان اليه فقام لهمر فاغلظ ألماء عامل مسعدة نجاء كانت كما ألمحياص ليمالو

 فانها ألوقبى ننزل تالو فم أياما بالماء ألبكريون واقام منزله أله ونقل فحرعه وجهه على بالسيف
 أن ألبكميين وقبيصة شيبان ألى حزن بن بشر فارسل بها ونزلو فانوها وايل بن بكم بالد ألحى اقرب
 ذلك غير تريدان كنتما وأن فاقيما قومكما بره معكما ومن ذا قيظكما الثبات تريدان كنتما

 ولنصنعن بكه لنغعان بالوتبى رايناك أن ويقوالن يوعدانه الية فارسال وماءى ارضى فاذها فاعلمانى
 واحد منهمر ج فخم وتفرقو الشاعر فحقخي بن مرارة بن سلمة بى وحريث خفاف واخو« بشة خرج

 مستصرخ فاجاب مالك بن مازن بنى الى والثالث حنظلة بن يربوع بنى المه وواحد العنب، بنى الى
 كان لما نهشل بنى يستصرخ بعصهمر وانطلف بشامة بن االعور منهمر نفر سبعة العنبر بنى
 بنو فقالت الوقى ورودهم قبل تتنلوة من وقتلهمر لحاف من أاياهمر اخراجيمر فى أليجم البكريين اى

بنع فقالت رياح بنى لقى حتى يربوع بذى مستصرخ وانطلق نصرة عندنا لكمر ما واله فهشل
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 بنو فانطلقت تبع لم فنحن بهم فعليكمر دونهم امرا نقطع ولسنا قذامنا ثعلبة بنو أخوتنا رياح

 كبيرة جماعة مازن بنى من اجتمعن أن بعد وذلكه نعلبة بنى على أعشاشا ردن3 حتتى مازن
 يعرف الذى مالكه بى الله عبد مليل أبا ولقو الماء أعل شهرعمر علية الماء :رد: فلما أليبم

 المه وعمد القوم ايها انيلو فقال خبرهمر فاخبرو« نعلبة بن عبيد بن عاصم بنى من وعو بالمحلف

 كانو وكذلك وتخلف بردين لبس الماء أهل وبرز العشى س كان اذا حتى ايا« فقماعم فعقر« بكم
 ثعلبة يال يربوع يال صوته بارفع نادى ف الماء وسط ألهى وراح قناته واخذ أمل حزبثم أذا يفعلون

 بنو قال وانما ألعرب على ويدكم عمكم وبنو أمكم بنو هوالء فقال أليه الناس فثار وعم تخص عاصم يال

 بكر مع لكم ترار وال القرشية مالك بن فيي بنت جندلة عمن بن مالك بن ومازن يربوع ام الن أمكم
 رياح بنى على بلم أننرفو حتى وذلول صعب كل على معه فمكبو مازن بنى دار أخذت ان وايل أبن
 جوحبناء له يقال ليلة على الوقى من أذوجوا حتى القوم فانطلق ركبومعم رياح بنو راتهم فلمما

 رشدتم لقد مازن بنو فقالن القوم وذستبرى لكم فلننظل دعونأ مازن بنى يا يربوع بنو فقالت
 عتاب بن وتعنب الشاعان الله عبد بن واالحوص وثيل بن ستحيم نفرفيهمر سبعة منهم فانضلمق

 عليهم الماء وردو فلما وايل بن بكر على الماء وردو حتى نفر سبعة تام المحلف مليل وابو الرياحيون

 فوثبوعليهم بهم ارتابو يروحون أخذو أذا حتى وهم فق منهم أنلتو أباقا لهم عبيدا يبغون أنهم اخبروهم
 ف قراكم وهذا وايل بن بكم يا بطعامكم تحرمنا أنا أليربوعيون لم فقال نتغوعا أال شعرة لمحام يتركوفى فلم

 اذا حت عبيدبم اث فى أنهم يرونم نحوالكوفة ألقوم فاذطلق فارسلوعم بهم فاستذمو وحقايبنا بطوننا

 القوم فتكركى كثير القوم يدين بهم لكم وال لنا والله نمجد لم مازن بنى يا وقالو أمحابهم فانو رجعف أمسو
 فلناخذ« نعم على أغيرو ألعنبر وبنى يربوع بنى من فف ن غقال ألشى عن أالرتداد والكمكرة ترادو أى

 س احد يقومن وال اله قومو مازن يال فقال حزرن بن بشر فوثب بنا ضع مما عوضا أخذنا تد فنكون
 النعم فياخذو والعنبر يربوع تغير أن اترضون الله أذكركم مازن بنى يا فقال فبرزم اليه فقامو غيركم

 فالله ظفرتم فان ألقوم فتقاتلو باالنغس الثاى تجعلو ان أرى ةال ترى فما فقالو داركم ذهاب ويكون

 يربوع بنى من نث وقامواله رايه على فتابعو« داركم فى عذرا ابليتم تد كنتم االخرى تكن وان أظفمكم
 فارمو دعوناكم حن ولكنا أطعناكم دعوتونا كنتم لو فانكم اخوة ن٠ خيرا الله فقالوجزاكم والعنبم

 حنى وأن وانصرفتم حاميتكم على كنتم هزمنا نحن فان فأكثرونا ورأدنا س وكونو القوم حور فى بنا
 يربوع وبنو مازن بنو غاذطلقت غعلنا ت فقالو الماء ثلت شارطوم قد وكانو تريدون الخى فهى ظفرنا

 فقالن الشفير على يربوع بنو وكاذت الوقبى على بهم يشرف مرتفع مكان على العلياء على وأصمبحو
 البيض أرى أن بالله أحلف التيمى شيبان بنن بريقة فقالنن عليكم اشرفن قد عير هذه بكم

 ق نهشل بنى عصبة كيوم يوم اللواء ومعه يقول ووو أبوها فبرز تلمع أالسنة الرى والى تبرق
 يقال مازن بنى رجل وضرب لخوًا لملحاضم نكون ولى اوال وبدانا حفرنا نحن ويقول يرنجز جعل

 وانبعه االباعر مع تجرى خيال الله قبح وقال عليهم جيا فف تحته فرسا حقي بن اآلجالن له
 وفى الدرع على بيصاء له بمالعة محتجز وفو له جمل على االجذم جويرية بن عاصم بن عصيمة

بيقة ابا شيبان فلقى متفاوتون وعم القوم فلقى فابو يجتمعو حتى ألمازنيين يقدع أن واراد اللواء يد.
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 مازن بفى من رجال =عيمة فنادى تخخيه ى٠ عصيمة مالءة فانحدرت صاحبه منهما واحد كل فطعى
 فخذيه من المالءة ليطلق خنيس فذعب فخذى من المالءة اطلق خنيس يا فقال خنيس له يقال

 فقطع اليسرى يد« على عاصم بن عصيمة فضمب بريقة أبو شيبان وجاء فقتله شيبان بنى من رجل غضربه
 لشر اليوم ذا ان عا ويقول يرنجز شيبان بن أربد وجعل فقتله راسه على عصيمة وضرب اصابع ثالث

 البقية مازن بى يا بكم ونادت اليمى يد« خقطع عصيمة على وك ويربوع مازن االنكدان مجموع

 راى فلما عصيمة يد لقيت ما وال خنيس صاحبهمر بقتل ملزن بنو يعلمر ولم للصلص وتهياو ألبقية
 مازن بنى وجو« به نصه دما ألقميص أمتال اذا حتى قميصه بيد المقطوعة يد« على قبض ذلك عصبيمة

 وشد شديدا قناال ذلل عند فاقتتلو خنيس بقتل واعلمهم يد« وارادم صلح أو هذا بعد ابقية قال فم
 رجله فقطع انقيسى قبيحنة على سلمة بى حريث وشد فقتله خحفة بن شيبان على حزن بن خقاف

 ليسبيها شيبان بنن بريقة بيدى يربوع بنى ن رجل غاخذ ألمجلية الهزيمة وايل بن بكم وعزمن
 معهن وانطلقن فتحملن النساء فام السباء من نسايم لمجيع جار أنا أالسالم فى سباء ال عصيمة خقال

 أحرزو فلما وجغنته قهره قبره على وكسرن شيبان ره' ه له يقال الذى بالمكان فدننه بريقة أبى بشيبان
 ان على ألثاشخ لكم جعلنا أنما مازن بنو فقالس النصف شريطة الماء فى لنا ان يربوع بنو لم ةالتت الماء

 صدوركمر فى أرماحنا لنرتن او عنا ولتكفن لنا اال الماء أصل كن وما القتال س تلوشيا .تقاتلوفلم

 فتركوم حقا الماء هذا فى عليهم لنا توجي شريطة مازن بنى وبين بيننا ما واله فقالو ثعلبة بنو واما
 و فغبر للقتال ملجمين اال الوقبى يردا اال يومئذ الرياحيان واالحوص قعنب ونذر فابو رياح بنو وأما
 نجعل الركية فى والقوجيغها السوألى فعقرو ألوقبى ركايا س ركية فاتو مازن بنى اغترو انهم ف زمانا

 أنكه المعنى الفصيل ايها يا الرياحى الله عبد بن االحوص فقال يجن السوأذ تلكه فكالن CT فصيل

 مازن بنو بهمر نذرت فاما منى عندى أتر ا تكن وال ثن ى٠ أكلة الغعبيل يكفى عنى فصمت ريان
 خعورو« طلع له يقال رياح لبنى أتوماء حتى اثرهمر فى مازن بن أقاتة بنى من انلس وانطلق حربو

 الناس واصطلح يربوع وبنى مازن بنى بين ألبلدة فهدات بمايهم فعلوة كما ولجمر السوال فيه ونلقو
 يمينى ملكت وما نسفسى فدت قوله ألوقبى الشعرفى من قيل مما وكان مازن لبنى الوقى وخلصن

ذكمها المقدم االييات
 عبد ذسب فى الوقى خبر فى ذكمت التى المشكلة االسماء أشتقاق

 ومنه كزا الىجل سمى وبه لحرج اء الصغي لمجوالق وعو كرز تصغير كريز كيز بن عامر بن أللء

 يا تايل كرزثقال فى صاحبء نحمله نتج مهرا ان ذلكه وأصل الكرز فى شد رب يا المثل فى قولهمر
 أمرى لكل مثال ذلكه فضرب العدو والشد شديدا عدوا عدا كير اذا المهر هذا أى الكمز فى شد رب

 كارزأى تولهمر من ماخوذا ويكون ترخيمر تصغير كريز يكون ان يمكن وقد يكون أن يومل
 يكون أو كارز الشريعة جنب ألى تعاف دونه حال تد ألورد راين فلما الشماخ قال مكتمع متقبط
 الذى ألنبن فيه يبجعل منه هوضب وقيل يبسه يسنحكمر لم الذى وهواألتط للكريز ترخيم تحغي
 عليه يجمل الذى وعو كماز كبش تولم ى٠ ترخيم تصغير كريز يكون أن يمتنع وال لجمصيض له يقال
العامة وتول أجم كراز فوت منها ولمرج غنم فى وسبيعا اذى ليت يا الراجز ةل وأدانه كرز ألراتى
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 القاورة هو الغعال مثال على از الكم وأن العرب كالم ن٠ ليس انه العلماء بعص زعم كرأز االذاء لهذا

 ان فيحتمل العربى حكمر حكمها صار فقد والالم بااللف االتجمية االسماء أستعلت وأذا انجمى وأصله
 أن جاز أختزنته أذا الشى كمزت قولهم ن٠ الكريز ان صك وأن كراز ن تمخيمر تصغير كيز يكون
 شمس عبد التسمية فى العرب وقول ألماء يختزن كالذى النه ذلك برا الغخارماخوذا ن٠الكراز يكون

 ان النسابون وزعم التاويلين احسن واالول صنم شنمس بل وقيل الطالعة الشمس هذه ارادو انهم قيل
 فى هو خفاف الرجل اسم فى وقولهم قحطان بن يعمب بن يشجب بن سباء شمس بعبد سمى من ارل

 قيل نهشل التسمية فى وقولم وكبار وكبي وطوال طويل يقال كما وخغاف خفيف يقال خفيف معنى
 ومررت لعاف وراين لصاف هذ« يقول من فمنهمر ماء فيه موضع ولحاف الذيب اسماء ن أنه

 ن٠ أخذت وانما ألثلثة الوجو« فى الكسر على يبنيه من ومنهمر ينحمف ال ما مجرى فيجريه بلصاغ

 ماخوذ وثعلبة السهل ضد االر حزن ن٠ هو حزن الرجل تسمية فى وقولهمر برق أذا الشى لصف
 ربيعة أشتقاق يكون ان يمتنع وال ربيعة لها يقال لحديد بيصة أن توم زعم وربيعة الثعالب أنثى برع
 أذا ولخمل لحجر ربعت س أو أموالهمر ربع أخذت أو رابعا لهمر كنت اذا ألقوم ربعت تولهم من

 هوضرب الذى السعدان ن٠ يكون أن يمتنع وال السعادة س أخذ يكون ان الغالب ومسعدة رفعته

 يكون يجوزأن وعحيمة ذلك بر، مغعلة مسعدة فكان زايدتان فيه والنون أاللغ الن النبن من
 فوس قولهمر برع عصمة تعغير يكون أو به أعتصمر الذى أى عصمتى خالن تولهمر س عصمة تعغير
 الملل بر، مليل يكون أن يجوز مليل وابو عصمر كلها والوعول بياط يديه وظيفى فى كان أذا أعصم

 ويجوز لحار الرماد والملة النار فى القرص مللت ألهى يرجع وعو وحرارتها تكسرها وعو لخمى مالل ومن
 يجوزأن وبريقة الشل وهومثل محكمة غي خياطة خضته اذا الذوب مللت ن مليل يكون أر.

 يكون او تليال دعنا او تليال زيتا عليه جعل أذا طعامه برق قولك من أو البرق بر( برتة تحغير يكون
 اذا واالحوص الصلب ألشديد انه قوم زعم وتعنب وطين جارة فيها أرض وعى االرض ن٠ برقة تصغير
 االنحارى االحوص يقول العلمر أعل بعص وكان العين موخ وعوضيق لحوص خهومن بالحاء روى
 فاما الوتقى حديث فى المذكور االخوص هذا يعنى متجمة بجاء أليربوح واالخوص مكجمة غير جئ،

 وكذلل العين غوور به يراد فانما الرجل صفة فى اخوص قيل واذا غير ال فبالحاء بنىكالب من االحوص

 أصابفا النى وعى حبناء أمراة قولهمر س وحبناء الوادى بطن ولجو موضع أسم حبناء وجو خوصاء بئر
 وسحيم لحبن ألشرب كثرة س أصابها بالغبن جاءت ورعاء وامكم الراجز قال البطن سقى وهو لحبن

 ألليغ حبل الوثيل وقيل الوثيل لليغ قولغمر ن٠ ووثيل االسود واالسحم الترخيم على أسحم نغير
 جمادى شهور توطح بطن من لجون المرار رعين ثور بن حميد قال نبت وعو المرار واحدة ارة ومم

 ثالث على مشى اذا البعير عتب من فعاال او العتب ن فعاال يكون أن يجوز وعتاب والمحرما كلها

 أحدى تصرب أى لتعتبا بالحسام اليها نهصن طارق كل عن المحى تراخى ما أذا الشاعر قال قوايم

 ونزلوف انعظغوفيه اذا السير فى القوم عتب قولهمر من يكون ويبجوزان فتعتب بالسيف قوايمها
 أخذته أذا الشى تقبصت من فعيلة وقبيصة الوادى منعطف العتبة ارن وقيل ألقصد على ليس موضع

ى اصابعك باطراف:
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الشاعر قال الرجل سمى وبه ألماء الكثيء النهر لمعفر لحتارنى علبة بن جعقر وقال
 حولها يوطب تنجلود وعوأناء فيها التىيجتلب وعلبةمسمىبالعلبة يفجرنجعفما والذبطيات

 ن رجل وبايع العلب ب دعد تغد ولمر دعد ميزرفا بغضل تتلفع لم الشاعر تال يعطف أى قصيب
 أملك كبش قال االم جهده فلما بعصها فشرب يتنحنن وال حليب لبن من علبة يشرب ان العب
أنلك فال تنكنه من فقال تنحنىت هذا ما له خقيل

املباسل والعدد الوآيا علينا احليمت حني سحبل يقرى آهلىف
 وألهغى عليه االشنمأف بعد الفايت على التوجع التلهف متدارك والقافية ألطويل من الثانى

 أو الهفى أصله فان مصافا جعله فاذا مضاثا منادى يكون ويجوزان مفردا منادى يكون يجوزان
 اقبل غالما يا وكذلل الفا فانقلبت الفتحة ألى ياء وبعدها الكسرة من فى فكانه الهفى قال فاذا ألهف

 حار دفى عذارى عذار فى قولهم ذلكه وعلى هما بابى المعنى وانما وابابهما قلن ان جزع وعل وقوله
 الحوت المتداد زيدت قد أااللف تكون مغردا الهغا كان واذا رضى رضى فى بقى بقى وفى ححارى

 س أخذ وان فعلى فوزنه وبابه يقر نق أخذ أن موضع أسمر وقرى الحسر على أدل ليكون بء
 أسم وسحبل فعل فوزنه تتبعته أذا الشى قوت او جمعته اذا لموص ف الماء قريت او الصيف قريت

 يخرج ينكل م تطما فيها أرسلت الراجز تال والوطب كالجراب سحبل واتسع عظم ما لكل ويقال وأد
 أحلبت ومعنى طويل ضخم أى سحبل ضب ويقال السحبل لجمراب مثل شقشقة كالمرجل له راس من

 ووى ألبرذعة ووى ولية جمع والواليا كلها االعانات فى استممت ف خاصة لحلب فى أالعانة واصله أعانت
 لمخو ا الرجل وشنبهو شنئن ان عندهم غناء ال الذين الضعفاء وعن شتت ان الذساء عن كناية تكون
 وهوألقريب ولى تانيث ولية وكان والقبايل الع.شاير الواليا وقيل منتفجة رخوة النها بالولية لخوار

 حينئذ يكون فال حين وكذلكن لهغى بنغس تتعلؤ والباء أالصوات رفع لجلبة واصل أجلبت ويروى
 الوقت هذا فى الموضع هذا فى أتلهف قال كانه حنى ه الظا بنفس لتعلقهما ضمير منهما وأحد فى

 أالعداء أعان حين بهم نزل ما على يتلهغ أنه البيت ومعنى موضعها هذا ليس اخر وجو« فيه ويجوز
 وجب لما بهمر دفاع ال الذين الضعفاء ى٠ لحرم مجرى يجرى من أو معهم لحرم كون عليهم
 تأثيرا أشد منهم لجفاء الن بالذك خصهم وانما ألعم أبناء فهم الموال روى ومن عنهم الذب ن عليهم

 ألقراأن وفى معناة ال العدو لغظ على واجرا« ألبسالة من والمباسل لجنس الى اشارة والعدو النغس فى
بالشى واالولى والول وللليف وللجار والصهم العم وابن والسيد العبد هو وجو على والمول ن عدو فانهم

سآديس.ل أو نت أشرع ومل صحور منيما بة ال يننت لنا فقالو
 فى ألتاء وكذلكه بذت أستعل كما واحد« يستعل لم انه اا بنتان فى كالتاء ثنتان فى ألتاء

 انلغة الن أحسن أوله فى الهمزة ومجى قالوابنة كما يقولواثنة لم انهم أا أبنتان فى كالتاء اننتان
 واللغة االسحمر - الغراب كخانية سودا حلوبة واربعون أثنتان فيها عنترة قال ذلك على أنعالية

فقبلتها العشي عاشرة مسى حرام وحى عفر عى زينب الحتمرتى أبنة لقين الشاعر قال جيدة االخرى



٣٠

 رماح صدور فسرهما ف خصلتين بالثنتين وأرأد ألمحمر من أحر لوح على واخى منهما كالثلج ثنتين
 ةال كما الكل المماد كان وان الصدور ذكى يكون ان وييجوز تقع بها المقاتلة ان ر ألصد: وخص

 ال بقوله والمراد بالسالسل االسر عن واالجازوكنى للصدور الوطء كان وأن نعالهمر صد:ر على ألواطئين
 أد توله من أو اذاده الذى التخيير سقط واال بينهما لع سبيل على ال التعاتب سبيل على منهما بد

 ال فمعناة هذا على االمر كان واذا بينهما لع فيه فليس الدرم أو الدينار خذ ةل أذا أنه ترى اال سالسل
 اللولوء منهما يخرج تعال فسرقوله عذا وعلى أحدفما وتريد الشثين تذكى والعرب أحدعما من بد

 سلبن يقول والرجل العذب ن د: الملح الماء ف اال يكون ال واللولوء والملك العذب الماء يعنى والمرجان
 ان أما يقول للطعن صوبت أى أشرعن وتوله أحدفما س تميد سيغا منهما واخذت ثوبا الرجلين

 فى لكه الفتح ابو وةل السالسل فى خناخذكم تستاسرو أن واما بالرماح فنلقاكمر ألقتال على تصبرو
 واو سالسل او شال ترا« اال أحداعما من بد ال أى المضاف حذف على كان شئت ان وجهان منهما

 يقتل لمن الرماح خصدرر جميعا منهما بد ال ظاعر« على كان شئت وان الشيئين احد توجب أنما
 وسالسل رماح صدزر يوجب فهذا قيل فان كذا وبعصنا كذا بعصنا يكون أى يوس لمن والسالسل

 فهو از معنى دخله هنا فمن هذا از هذا منهما واحد لكل كان وماسورا مقتوال صنغين جعله لما قيل
معنا« على محمول كالم أذا

متحاذل نواقا صرتى تغادر صة بعد إذا ينلكم ليم تقلنا
 ن٠ واحدة ال بتلكم االشارة تكون ان يجوز وال التخييرة تلكمر اى تلكمر وقلنا اجبنام يقول

 التهكمر طريق على الكالم يكون أن أا عوالء حكم حي لمختار أختيارفيهما ال النه لخصلتين هاتين
 يطيقون وال النهوضي يخذلهم مصرعين قوما بيننا تتمك عطفة بعد ذلك يكون المعنى وانما والسخرية

 االعراب ى٠ له موطع فال الخطاب لمجرد تلكم ن٠ وكمر محذوف وهوعاعنا وجزاء هوجواب واذا لحرال
 تداح قولهم ذلك وعلى شىء بعد شىء يجدث يما يختص البناء هذا الن متخاذل يقول ان واختار
للكرة تغادرصفة وقوله أيضا السقوط يكون تد والنوء بعصا بعصها يخذل النهوض أجزاء كان البناء

متطاول واملدى العرمق كم حيتة املوت مت حقتا تدران ومل

 لو يوما كم والمعى الظرف موضع ف باقكم العى كم وتوله وانحرف عدل اذا وحاص جاض يقال
 ومدا باق العم كم أى ألحال وأو متطاول والمدى توله فى والواو باالبتداء العم وارتغع باق العر وقتا

 متطاول والمدى عليها دل ألى لخال تنعلمق( أن ويجوز عنه أغى ألواو الن بالصمي بات فلم متطاول
 ان ويجوز رجاينا مدى أى باق العبر كم متطاول ومدانا جضنا ندرأن ه والتقديم جصنا بان

 ألعى بعصهم وفسر جضنا ان متضاول المدى وكم باق العم كم نعلم ف ةال كانه عاطغة الوان تكون
 هذا روى وكلم أالول الى راجع حقؤ اذا وعذا عمرا فيكم لبثت ثقد وجل عز قوله ومنه تال بالمحين
 اخذ فانه المعرى العالء أبى غير تغسيره مم ما على ألهمزة بكس جيضة الموت ن جضنا ان البين

الهمزة بفتح وأن يستقبل لما الهمرة بكس أن ان الهى هذا فى ذصب وكانه الهمزة بفتع جصنا أن على



ام

 جضنا لما تقدي على الهمزة بغتح جصنا ان قوله فيحمل مضت قد قصة ذكر ف والشاعر مصى لما
 العار فنحتقب نحيد فلم بقأؤنا يكون كم الموت فيه الذى القتال عى حدنا أن ندر ه يقول ومعناه

تليال اال نعش لم حدنا ان ولعلنا

القبيليل حلتجا ييل يآميايننا لتا قيحت مرثا أبتدرتا ما إذا

 المحرب فى مضيق المى أستبقنا اذا يقول ألصيق وهو االزق س مفعل وهو ب لحم مصيق ألمازق
 الصياقل جلتها وقوله والسعة ألمجاز على للسيوف الفعل وجعل بايماننا مصقولة سيوف لنا وسعته
 على فصل أبإعا لمجاليهمر وكان غيرعمر يجلوها ولوكان الصياقل اال تجلوها ال ألسيوف الن ص:رة
 وسابغة أالاخ كقول فقط الروى أقامة أال له معنى فال واال معنى عاعنا لذكرعم لكان غيرهم جالء

 وال الدرع ألى برجع معنى النجاد لتبخطيط وليس مخظط جاد منى تكنقها مغاضة زغف االذيال
حسنا كن اشبهه وما الصياقل صقلها فى أجتهد قال ولو السيف ألى

اآتامل عليه حهمت ما منه ويل ستحبب بطحة يوم سيفى صدر مت
 واذا أالنامل قبضته فالمعنى ضمخن روين فاذا أيضا ألضاد بفتح أالنامل عليه ضئن ما ويروى

 واسع ألمحصي دتاتق فيه مسيل وعو االبطك تانيث والبطحاء االذامل عليه قبطت فالمعنى طمت تلت

 والمكا. والبلد والبقعة ألبلدة على يحمالن فيهما والتذكير والتاني االسما باب اله اخرجتا صغتان وعما
 أسمر وسحبل عريضا سال اذا السيل تبطك ويقال بطحاء بقعة وال ابطح مكان يقال ال انه اال

 ألبطن عريص كان أذا سحبل ضب ويقال سكبل محراء يقال كما اليه البطكاء أضيف موضع
 أيضا السيوف صغة فى قوله مثل البين وهذا التساعه به سمى المكان يكون ان يمتنع وال

 ومعناء به ألمشبه منه خال تقسيم عذا فى كن وأن الملوك رووس وأغمادعن أالكف بطون منابرعن
ى مقبضه أال منه لى وليس لهم هو فكانما عنم أزيله ال فيهم السيف صدر أعمل انى

ايضا وقال
يرورعا ثفك املوت غمرات يرى حر: آبن إأل الغمة يكشع ال

 والقص بالضم والغمى والمد الغين بفتح الغماء متدارك وألقافية الطويل ن الثالهى الضرب ن٠
 سترته أذا ألشىء غممت تولهم ص واصله يوت أين ن يدرى ال الذى الشديد االمر والعليا العلياء مثل
 النه القلب فى الغمر سمى ومنه خلغ ن والقفا قدام ن٠ يسترلجبين ألذى ألشعر ألغممر ومنه

 العدة فالملو عليكم غم فان ألمحديث ومنه السماء يست، النه والغمام عنه السرور يبججب
 الشرف واكتساب ألمجد أبتناء فى ألمكاره على الحابرون ۶ألحراير أبناء أن يعنى حرة أبن أال وقوله
 قيل فان وشاعدها العين بحاسة أدركها يصبيركانه حتى بالممارسة يتحققها يقول الموت غمرأت يرى وتوله

 فى كار. وأن ث ان تلت الروية عقيب جعلها وهال ألمهلة بحرف الغمرات روية على الزبارة عطف م
عز توله ترى أال .كذلكه ليس لمجلة على لملة عطغه فى ذانه ألتماخى على يدل ألمغرد على المغرد عطغه



٧ا

 متربة ذا مسكينا او مقربة ذا يتيما مسغبة ذى يوم فى اطعام أو رقبة فكه العقبة ما ادراك وبا وجل
 وعو الميل ألزبارة واصل وذكر« عدده مما شىء عن أاليمان تراخى يجوز وال امنو الخين س كن ث
ذيانيها اليها يميل أى يزورعًا فقوله الشقين احد فى الميل وعو الزور س

صدورقا وفيوم عولفيةا قهينا فسمة عر أسياقنا نقاسهيم
 ن تك: وقد به يضرب ألذى وصدر« يليك مما أولها السيف وغاشنية مقاسمة موضع تسمة وضع

 مضاربها وفيهم مقابضها فغينا سيوفنا تاسمنام معناه ألمصدر على شر وانتصاب ايضا غمدة غاشيته
 لهمر قسمة شي أى شرقسمة وقوله البيت سحبل بطحاء يوم سيفى صدر لهمر كةولهوهو
ه لنا وخيرها

أيضا وتال
مونق ه٠ك٦ وحتماىن حنيب حمعك اليمانني الرتكب مع قواتى

 وذلك أالصل على االضانة باء فنحت هواى قوله متداركه والقافية الطويل ن٠ل ألثالى الضرب ض

 أصله تجعلوس فيختل يسكن أن كرعو متطرف واحد حرف على أسم ضمير كان لما الياء هذ« ان
 وتسكينه االصل وهو الياء نحريكه وجوا فيه لكه كان ودارى كغالمى مآنحمكا قبله ما كان فاذا أألتحريكئ
 وأبابأعما كقولكه قبلها ما انفتاح مع منها االلف وأبدال غالم با قاس اذا النداء فى وحذفه ذخغيفا

 ساكنان يلتقى لثال تحريكه من بد يكن ولم غيه أدغم ياءا ان واوا كان فانى قبله ما سكن واذا غالما وبا
 االتيان من بد يكن ف وعواى كععاى الفا قبله ما كان واذا التثنية فى ومسلمى لجع فى مسلمى تقول

 الن والياة الواو جازمع كما هنا االدغام بجوز وال ساكنان يلتقى لئال وهونحميكه االصل على به
 هذيل لغة فى اا ج االمخ فى لها معتمد ال هويية لكونها غيعا فيها يدغم وال شى فى تدغم ال أاللغ
 سبقو بنيه بها رثى فصيدة فى ذريب ابى قول هذا وعلى ويدغمون الياء االلف من يبدلون فانم

 والركب وحب وصاحب وتج تاجر مثل وركب وراكب معرع جنب ولكل فتخرمو لهواهم واغنقو هوئ

 وعو ينألياا أحدى فحذف يمنى فى ألنسب بإء خغغت يمان جمع واليمانون خاصة االبل ركبان
 الدرجة فى االرتفاع والصعوا أابعاد واالصعاد مبعد ومحعد شاام فى فعل وكذلك يمان فقيل الف منها

 الدرجة فى ألععود وقيل تبعدون معناة قيل أحد على تلوون وال تحعدون أذ لقراانا وفى ولجبل
 الوحش لحمم تيل ولهذا منه أنصعيد وان لالرضص علم أسم صعدة أن وحك السي فى واالصعاد ولجبل

 لجسمر ولجسمان ألشخص اذه لجثمان فى ويقال البر بنات يقال كما فهو ثبت ان وهذا صعدة بنات
 لجثمان أن لملخليل وذك أالصمعى قول هذا قايما كان اذا االنسان بدن فى يستعل أنا والشخع

 أليمى نحو القاصدين أالبل ركبان مع هواى يقول مستتبع مجنوب بمعنى وجنيب واحد بمعنى ولجسمان
بمكة مقيد ماسور وبدنى معهم مقود

مغلق دوىن السجر وباب الة حتلصت وآىف ملسراقا تييمت



۴م

 نفسها ألمراة مجرى يجرونه أنهم وذلكه لخيال وصف فى الشعماء عادة على سيرها من تأجب انما
 يصلح مفعل والمسرى نعتها مع لقيقة على منها ألفعل وتع لو تال ص يستطرفون ما منه فيستطرفون

 'نال كذا أين cr أو كيف معناه واف كلها الوجوا يجتمل والبيت ووقتا ومكانا مصدرا يكون أرن
 أبو قال الطرب اأبكه أين ؤس ألح ألكين قول فى كيف معنى فى يكون الن تجرد وقد سيبويه
 أستفهام ألهى الن سراعا٥ قوله على عطفا مجم:رة تخلصن والخه قوله س أل تكون يجوزأن وال ألفتح

 والباء ألالم فيها فتعل ذعانت ما فعامت شىء والى مررت بايهم تقول فقد قلت فان قبله ما فيه يعل ال
 أن ألفرق قيل ونحوذلكه أرنحلت وعالم أقبلن أين لملجرحوس حروف عامة وكذلكه قبلها س

 لجر وحرف من بعد بالغعل متعلقة ذلكه قلت لمن قوال فى ووى بآجبت متعلقة لمسراها قوله فى الالم
 ال وهذا للجر حرف ال الفعل هو انما كانه المستفهم االسم فى العامل فيصير منه جزءا فيصير بعدة بما ينصل

 وكذال ذزلن من وعلى ضبت ن تفول وأنن من على نزلن وال ن٠ ضربن تقول ال أنك ترى يججوزأال
 ذخلصت وأخ قوله من ألهى يكون ان بطل ذلكه ثبن ذاذا بمن مررت تقول وال رت مم بمن نقول

 أنى كقولكه تخلحن بقوله مذصوبة أذها ثبن ذلك بطل وأذا مسرأها قوله على عطغا مجرورة
 كالم فى أأخذا ستانفا٥ ل ة ث كالمه تم سرأها مجبت ةل لما فكانه أرتحلت اين من أى أرنحلن

 حقيقة فاما فيه الحدنعة ومقتضى االعراب وضع هذا تخلصت أين ومن أى تخلصن واخ ااخر
 ان يستنكر وال جميعا عليهما أشنتمل العجب ان ألى ولتخلحها لمسراها جبن قال فكانه ألمعنى
 الليل قبل أعلكه المحق فمعنا« والليل آقلكه تقول ترال اال المعنى لمحصول مخالفا االعراب وضع يكون

ذلك غيم وأعرابهعلى

ترقق النقس قادت توملت قلما عنن5قو تاممت لت حتينت آملنتت
 عند يخع النه أالذسان س الوجه وألمحيا والبقاء وألملك ألسالم واألنحية لخفية ألزبارة أاللمام

 ألحياة من مشتقة الحية ارن وقيل به متلقاة للجلة كانت وأن وجهل الله حيا فيقال بالخكر ألتسليم
 تيل ومنه وتهالء تذهب وتزهق الناصية نحنن اللحم أنفرق حيث الفمس س والمحيا ألمحيًا س أو

 لما وقوله أسرع السهم وزعف تقدمن الراحلة وزقت وزفوق زأهقة البعيدة وألمتلغة القع ألبعيدة للبئي
النه جواب من بد له يكن ف للظرف علما كان ومتى للظرف وهوعلم النفس كادت جوابه تولت
لمشارفة موضوع وهو وأخواته ككان كاد الن كادت خبن وتزهق( غير« لوقوع الشىء لوقوع يكون
فيقول الشعر فى اال يفعل ان يجوز وال يفعل كاد تقول ان معه يكون ال أن وجب فلهذا ألغعل
تولن فلما واعرضنن قامن حتى قليال اال تلبث لم ثم علينا فسلمت جاءتنا لخحيال لمحال حاكيا

أثرعا فى تخرج النفس كادت
/Z ءناو -ن ر كس ر-رررر- و ن ت م٠ / س٠ة ر رن
أمق الموت من انى ور لشى بعحكم تخشعم أنى حسبى فال

 فالن أختشع ويقال البدن فى كالخضوع والحوت ألبصم: فى ولخشوع لخشوع تكلفت تخشعت
اين قيل فان لخوف والفرق ألعنق خاضع أنظرف خاشع وعو أالرط ألى ببعر« راميا راسه ضاضا أذا



٣r

 ترى اال المغعولين عن بعدكم تخشعت أنى توله هى التى لجملة نابت تد قلت نحسبى مفعول
 فى أن دخل أذا كذلك ان دون من يحصالن ألمفعولين ان فبجا خاشعا نحسبينى ال تقدير« أن

 بعد« وما وان أن صلة فى كانا وان جعل قد بالمغعولين اللغظ الن عنهما بعد« ما مع ينوب ألكالم
 أن صلة فى بالغعل لفظت قد كنت أذ كه الكرمت جثتنى انكه لو تقول كما وهذا أسم تقدي فى

 اخاف ألى وال عارض لشىء بعدكم لخشوع تكلفنت الهى تظنى ال يقول لومجيكه تقول ال كنت وأن
CJ1 عذ« ودخلن الكالم فى تصرفهم فى عادتهم على جربا يخاطبها عليها واقبل عنها االخبار وترل الموت 

 ذخشعت الفتح ابو وقال ذالئ على وصبرة والقيد لحبس ن١ عليه أجتمع .،ا الستهانته لجماسة فى أالبيات
 الكتاب بيت وعليه الكبير أى المتكب لجبار تعالى أحوقوله بمعى وفعل تغعل جاء وقد خشعت بمعنى

 كذا حقى تظلمنى ااخر وقل الشالمر أى المتشلم االبلخ رقط بثروة كعوبة االصم الرمح يشعر وال

غالبه هو الذى الله يد« لوى يدى ولوى

آخرق القيد ىف باملشي أنىن وال وعيدكم يردهيةا نقسى أن وآل
 القول فى والتزيد الباطل فى ألزهو ويستعل أستخغه اذا وازدها« زهاة يقال وعيدهمر ويروى

 وان واحد أصل من والوعيد والوعد لخفة واالصل مزعو وعو غير ال زعى يقال الكبر وفى زعوا قل تقول
 عدل فى ذلكه فعلو كما البناأين بتغيي ألمعنيين يين فمق لكنه ألش فى واالاخر لخير فى أحدهما كان

 الرفق ضد ولرق بالشى الرفق القليل واالخرق غيرعمر ى٠ واالخم أأنالسي فى احدعما نجعد وعديل

 نغسى أن تظنى ال ية:ل صفة فيكون الراء بفتح واخرق فعال فيكون الرأء بضمر أخرت ويروى
 يريد المعنى فى احسن يكون وعيدم روى واذا القيد فى بالمشى ضجرت أننى وال تهددكم يستخغها

الشدة من يلقاة ما على بالصبر نغسه يصغ الجلهم حبسوة الذى القوم وعيد

مطلق آنآ اذ منك ألقى كنمت كما صبابة قول من عرتىن وآلكى
 غير موصوقة كما توله فى مئ يكون أن واالجود صب والحمفة الباء بكسر صببنن الصبابة ن٠ الفعل

 بشلها مجهولة صبابة تشبيه ألى والقصد الذى تقدير وفى معرخة كانت موصولة جعلتها أذا النك موصولة
 منى ما بعد خيها حاله شبه كانه الوقت ذلك فى فيك اكابدها كنت صبابة تشبه صبابة عرت فالتقدير

 جاء« اذا واحد بمعنى وأعتراء وعراه منك القا« اراد تخفيفا محذوف القى ومفعول قبل ن بكاله بها
 فى لجملة مطلق أنا اذ وقوله توتى أى منه تعرى حيث أى العين بفتك وعروتها ألدار عرا ومنه

 وجهد شوق رقة الهوى فى عرتنى يقول أطالق وقت كال كانه اذ بها شرح وقد باالضافة جس موضع
مطلقا كننن حين خببك اتاسية كننن كما صبابة

 حانت وقتله حبسة وسبب ملحلارئى علبة بن جعقر حديث
 جاء العشى من عشية كان فلما بصيهد حلو كعب بن لحجارث وبنو كعب بن عقيد بنو

 بنى من برجل كعب بن لحارث بنى من رجل فبحر اليهم ينظرن فتيات لهم وبرزت يلعبون فتيانهم
فركب لحارت بنى من بامراة يومض أالبمرص بنى وعوأحد محمد بن أصغ له يقال كعب بن عقيل
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 غير بلغ قد الرمح أن وحسب لثته وشق نابه فدق فيه نى العقيلى به فطعن رحا واخذ فرسا لحارفى
 استثبيم لما البالد فى حاربا فوثب محمد بن عباس أصغ أخا العقيليين من رجل .واستثار فولى منه ذلكه

 أشهد ألمحارث بنى ن٠ امراة وقالت فمات صلبه فجذم بسهم لحارثى فممى عقيل بى من رجل ووثب
 لمر جبانا ألرجل كان أذا ألمحارث وبنو مثال فصارت جبان عباسا ان واشهد حق الله وعد ان

 عقيل بنى أن ف دعرا فغبرو دعوتهمر فى يدعونه وال شيا يرونه وال يشارر ولم ابدا أمراة منه تختم،
 نشء وذشا ذلك الخس ونسى زمان ومضى طعنته س لمى العقي وبرا لهم فعقلو ألمحارث بنى حكو

 جعدب بن على وعما متخاالن مترثان شابان وثيهم عقيل بنو بهم فعلت بما عيرو الحارث بنى فى
 بن ألمغيرة بن ألوليد بن عشام بن أسماعيل بن عشام بن محمد وزوجو علبة وجعفربن عتي أبن

 وف عقيل بنى من نفا المحارث بنو فلقى جعفر أخنن علبة بنت مخزوم بن عمر بن الله عبد

 عرقوبى وضربو خشينة له يقال عقيل بنى مى جعدبفقنلورجال بن وعلى علبة بن جعف المحارثيين
 فاخبرا« جعف أبا علبة أتيا ذلك فعال فلما فةطعوا واالنغ الشارب بين اأخر وضربو كالب بن هذيل
 من جار لكما واا هشام بن محمد صهرى ااتحى ولكن تهربا ال فقال أنهرب لنا ترى ما له وةاال لخبم

 قد علبة بن وجعغر جعدب بن على أن بالكتاب هشام ابن الحى فابرد شى هذا من يضيركما أن
 ألهى فركبو هشام أبن عقيل بنو وحذر فلياتيانى جار لهما انى اليه فكتب رايك فما حدثا أحدتا
 لحارثيين خذ أن الثقفى الله عبد ابن وعو جران أمير المى لهم فكتب فلستعدو« الماله عبد بن هشام

 رم بحب ألقوم لمحق فره ةل الثقفى لقو فلما بحقهم لهم وخذ تناله ممن فاقدهما بينة العقيليون اتام أن
 بر محمد حال فقالو عشاما أتو حتى فرجعو على هو بمن لحقو وقد عليهم اقدر وا بمكة هشام ابن

 وأتف حقهم القوم أعط أن لهمر فكتب أصهارة وهمر القوم CJ1 ناخذة أن حقنا وبين بيننا هشام
 العقيليين وتال فقيدهما جعدب بن وعلى هدعئ عشام أبن أخذ الدم طألبو العقيليون جاء خلما الله

 وتغتى بدمائنا أستودى وقد لنا يشهد cr» نقيم وكيف بالبينة ناتى كيف قسامة فقالو بالبينة أيتونى
 القوم فرأجع وخيلكم دمائكمر نذر وموف لكمر عاقل ولكنى قاتال فلست تتال أما قال وأعترف بها

 أبن فكتب انغسهمر على وأعترفو االشنعار نطقنن وقد القوم دماء تطل اال اليه فكتب هشساما التالتة
 أرجو احبسهم وانى منهم دماءا أفصل اصهارى فان اتوك اذا أتح ردعم أن الملكه عبد بن هشام الى هشام

 ابن ينصغنا ليس تالو اليه ردهمر اراد فلما هشاما اتو حنى الرأبعة العقيليورن فمجع العقل ياخذو ان
 فقد ويرضيكم العقل يعظيكم اليه للم أكتب هشام لهم فقال أثاارنا لنأ تخذ ابدا جاورك وال هشام
 تدرة عن فنترك حقنا على رنا قح قد ان الناس فيرى لنا يبمزة أن أال ال العقيليون فقال بصهره تحرز

 والى بذا تغون أنكم العهد عليهم فاخذ بذلك هشام ابن ألى لهم فكتب ألعقل منه حينئذ ناخذ ث
 منا يبا تمر سم طواف بن رحمة له يقال يعرف يكن لم منهمر لرجل العقيليون وقال ففعل الغير أعطيكم

 وانخش عنقه ب فاضم برزالرجل ما فاذا عقيليا تنتسب وال ننزل حيث تنزل وال دخلنا أذا وادخل

 حرسا العقيليين على وضع وقد الناس احسن حلته عليه علبة بن جعفر هشام ابن وأبرز الناس بين
 نحبسه هشام أبن فاخذه خقتله رحمة اليه أهوى جعغر برز فلما غدرم وخاف بادرة منهم تبدر أن

ولمر لجمعة يوم فمات يطعة وال رحمة يعذب وكان الغيظتكمر وتال أالعقيليين وحبس وعذبة وأيسه

7



ال،؛

 الثقفى عم بن يوسف وبعن يؤيد بن الوليد وتام ألملكه عبد بن هشام مات حتى اخرفى جمعة تات
 لقى حين قال قد علبة بن حعغر وكان وسجنه عذابه فى ماتا حتى فعذبهما هشام أبن ابنى فاخذ
 بسحبل يوم بعد أبالحى ال اال بازيا أجدل القين القطا فراخ لقيتهمر يوم العقيليين كان عقيل بنى
 ومما انقطعة مصعد اليمانين الركب مع هواى وعومحبوس قال ومما تاميا يجئ ان اعذب ف اذا

 القوم س أنباءا احاذر لطويل عللتى وان على جالد ام يا الليل ان لعمك محبوس وجعفن أبو« قال
ه ذليل الناصرين لناءى عقيل تقودة غداة ابنى ان لعرك زليل لهن انقاض واوبة دذت قد

 هديدة مجمة به وكان ختثن بن سمان بى عنبر موله افلح واسه السندى عطاء ابو وتال

أمية بنى شعرا ن٠ وهو سينا والشين زابا لجيم يجعل

السمر ملنققة منا وتدتيلت يتخطرييننا ولطى ذكموتك
 رمحا يرد لمر وقيل نغسه رمح بالخطى عنى تالو ألمتواتر من والقاغية الطويل ن٠ أالول الضرب من

 لم ارط لخطيطة قولهم وكان وعمان البجرين وهوسيف لخط ألجى وهومنسوب لمجنس اراد وانما واحدا

 س والنهل دمائنا من أراد منا نهلت وقد وقوله أألنحمك للخطر واصل منه ممطورتين أرضين بين ١حمطم
 يقع ال وقد يقع قد به واالكتفاء السقى أول ألنهل حقيقة وكان والعطشان الريان على لوقوعه االضداد
 والذكر الذكربالقلب الن الذال بضمر ذك ذكمتك ومصدر والعطش الرى فى الناهل أستعل فلذلك
 وتال بالطعن يينهم ألرى أختالف حال فى اليها وأشتياته بالحرب مباالته تلة على الكالم بهذا ونبه باللسان

 وذلك بيننا يخطر ولخطى قوله ن٠ بدل أنه أال الموضع منصوب المثقفة منا نهلت وتد قوله ألغتح أبو
 قد انه ترى اال أالول فى ما على الزايد البيان من الثانى فى لما منه ابداله وجاز ذكرتك بقوله منصوب
 يكون أن ويجوز تطاعن غير من تجاول يكون ان على ناهال ذلل مع يكون ال فم بينهم لخطى يكط

قبله مما بدال أذا يكون فال بيننا فى المجرور الضمي س حاال نهلت وقد قوله

أمسحر حبايل من عراىن أد لتادق وآىن أدرى م تواللد
 عرانى أداء قوله فى التى أاللف وتسمى ذكرهما أللتين لحالتين فى علمه أستواء على بالله أقسم

 روى ومن ألتسوية ألف أاللغ لكان عمى أم ألدار فى أزيد شعمى ليت قال لو وكذلك التسوية الف
 لحب معنى يودى ولعله معظمه ون حبك« أجل CJ1 معناه ان قيل فقد لحاء بفتح حبابكه س

 لقلبى فقلت أبوذويب قال حبابا حاببته قوال ن٠وعوألمحدر لخاء بكس حبابك س ألكثيرة والرواية
 وكانه أيصا لحب جمع ويكون مصدرحببته ويكون حبابهًا لجديد الموت فى يدليا انما لملجير الء يا

نبتكه مجا من أى جنابكه ومن ك ناحيت من اى جنابك ن٠ ويروى فيه أحواله أختالف على جمعه

العدر تلك عرية داءا كان وإن القوى على ةعذرينسسحا كن قن
 أخرجوة أى الناس أعين سحرو تعالى الله ةال ولذلك واحدا مجرى يجريان ألتمويه ألسحر

عظمر أذا مسحورة وعنز صغتها ذلكه لعبة والسحارة خالفه على وحقيقته العين مرأى فى وجه على
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 عواك فى عذر فلى سحرا مابى كن أن يقول شثا تنبت لمر أذا مسحورة وأرص لبنها وقل صرعها
 فى وثكرى لكه بتعرضى فيه وقعن النى لل فالعذر السح غير داءا كان وأن يجبب يسحر س الن

 ءذا وفى العذر فلكئ توله من به ةابله عذرما فلى موضع فى فاعذرينى أن على والدليل محاسنكه
 يتعور أو ذنب له ن العذر بسط أل يجتاج وأنما له ذنب وال اعذرينى قال لم السايل سوال اسقاط
 أن لها ثقال عشقه ن أظهر« فيما المذنب بصورة تصورته تلكه أن توهم يكون ويجوزأن بصورته

للج فالعذر لك ألمتعرض كنت وأن أفتتنت حين عذر فلى محاسنكه ن٠ على عرضت لما ثتنتنى انن

 صفة وال اسما االجناس ف بلعاءة أعرف ال أبوالفتح تال الكنانى تيس بن بأعاء وتال

 ةس CT* فمنقول قيس وأما وحوعما وقحطان كعدنان للعلمية مرتجال أظنه وال منقول أنه فاقول
 اعتدمة السحيل أم أعصمة امبرمة أمر« يقاسى بات العتجاج تول واما قيسا عليه يقيسه بالشيء الشى

فقلب يميز أى يقايس اراد ذانه

هدخدئ مكووقة على تأل إدا منغيس املوي تعمار ف وتارسل
 للموت جعل الموت غمار فى فارس ورب أى المتراكب من والقافية ألبسيط ن٠ أالول الضرب من

 وال االلية من واحد بعنى وأله وائتلى وتاله غمرة جمع والغمار فيها منغمسا جعله ث السعة على غمارا
 يكم« ما على حلف أذا الموت شدايد فى داخل فارس رب يقول وااليجاب لحتم يريد أنما تمر حلف

 تكرا خصلة وألمعنى مكروقة ويروى كذا به فعلت أنا يجنخ ولمر بر نغسه فى كريها يكون ان منه
 ألمصادر ن اشنبهها وما كالمصدوقة محدرا يكون أن ويجوز الموصوف عن مغردة صغة يكون هذا فعلى

 الداخل والمنغمس منه لوقوعه ألغارس ألهى ألمكروة أضاف فانه مكموهه روى واذا ألمغعول وزر على لجاثية
 جمع أت والغمم والغمار فيها ويتمدد لحروب يغشى مغامس ورجل وغيرة ألماء فى غمسته ويقال الشى فى

 أبو وقال الغممات فى نفسه يلقى مغام ورجل ألستم أله يرجع كله وفى والش ولجرب ألماء فى وهو غمرة
 لموسوف وصغ أنه الكتاب صاحب فمذهب لحسن وابى سيبويه ألرجلين خالف يجتمل مكموعة العتح

 مفعول على معدرجاء انه لحسن أبى ومذعب صدق مكروهة حال على تالهى أذا تال كانه محذف
 أال لحسن أبى تول وقياس ألمحذوف الموصوف ضميرمن فيه يكون أن الكتاب صاحب قول وفياس
 صاحب لقول يشهد المكروهة تانيث وكان والكراهة والكراهية الكرة فى يكون ال كما ضمير فيه يكون
 ألجنس على ألمصدرداال كان حيت ألمصدرن تانيث من وايس أشبع الصغة تانيث أن وذلكه الكتاب

فاعلمه ألتنكير جانب ملككك ألجنس ألى أالمم بكن أغصى وأذا

فأنقلقا الرأسل سواء أساب عذبا بسلة جاواء ىف وقو عشقيته
 بالعدل تغشام تيل حنى فيه وتوسعو الغطاء الغشاوة ومنه والمالبسة أالتيان أصله والغشى التغشى

 وتوسعو ألقطع والعضب بالمحدر وحف ألسيوف،كانه ن ألقاطع والعضب قنعته يقال كما وغشيته ألجور أو
 موضع ويوصع ألجحيم سواء فى ومنه هاعنا ألوسط والسواء حبسه أى حاجته عن فقالوعصبه ثيه

ذاخطاته الصواب أصبن يقال نال وبمعنى طلب بمعنى وأهاب للسايلين سواءا نحو به يوصف ف المصدر
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 لتمنعه كانه لملرام وهو البسل ن والبسالة السالح اخصرار يعنى المجؤوة من الممحصؤة الكتيبة والجاواء

 القاء كريه السالح تام جيش وعو صربته أنا هاكذا فارس رب يقول شققته وفلقته انشق وانفلق محرم
فشقه راسه وسط اصاب بسبرغةاطع

فرقا وال حبنا تكجلتقا وال ختالسة مىن تكن مل بقربة
 نهزة يقال كما خلسة هولكه ويقال لملخلس من أوحى أالختالس وقيل مخاتلة الشى أخذ للخلس

 جبنا وانتصاب بمعنى وتعجلته وأستعجلته أجلته ايضا ويقال جلة على تكلغته أى الشى تعجلت ويقال
 اختلس وقد االاخ قول خالف مخالسة منى تكن ف وقوله العلة مصدر يسمى الذى وهو له مغعول انه على

 بتثبت تناول ما خصمه س تناول أنه ألى الشاعرهاهنا قصد الن نصلى لها يدمى ال ألضربة
 ألجبان وضمربة صاحبى من تخوفى وال قلبى لضعف مجلتها اتكلغ له يقول الجبان يفعله كما ال تلب وقوة
 فى الباء تكون ان يجوز الغتح أبو تال ع ألمصار وكذلكه ولخليس بالمخالس ألشجاع يوصف وقد اجل
 به مررت أى رمنق( اخ با برجل مررت كقولل ضربة ذا أى بضربة عضبا اى عضبا لقوله صفة بة بضم قوله
 للمعرفة حاال تكون جازان فكذلك وصغاللنكمة الباء هذة تكون جازأن وكما نغسهااخر أى رمف ومعه

 ومرودة أى بالمرود ألمحبل تطع وقد لخروف كاستنان ومستنة ومثله عليه وثيابه أى بثيابه خرج ولل كة
 تول فى ذلكه جاء وتد بالمحذوف جميعا فيهما لتعلقها ضمير كليهما موضعيها فى الباء عذه وفى فيه
 حد فى يعثرن الهذلى بيت ومشله عليه وزينته ومعناه متزينا أى زينته فى قومه على فخرج تعاله الله

 فى ويجوز الثبات فى كاينات أى الظبات فى وون يعثرن أى أالذرع تزيد بنى برود كسبت كانما الظبات
 وكان عضبا قوله ن٠ بدال اذا ضربة فتكون ضربة فيصيرتقديرة زأيدة تكون ان بضربة قوله ن٠ الباء

 أبو تال بكانه للعلم حذنه أنه اال معه سيغا رجال رأيت كقولكه به ضبة يكون أن هذا على تياسه
 والذى مصنوعا واظنه بلعاء شع فى البيت هذا أعرف ال ألموت غمار فى وثارس ثوله فى أالعمابى محمد
 مخالسة منى تكن لم بضربة والعنقا الراس أملت قن فب أكفكفها ظلن عبرتى تكرن فان له أعرفه

فًا النمرى على ردة فى اليه ذهب الذى هذا غين على الناس وساي، ألبيت

 يشال أى يرتبع لحجر والربيعة لملحديد بيعة الربيعة الضبى مقروم بن ربيعة وتال

 جلدة تقشط ان وهو ايضا البعير وقرمن مقطوع أى مقروم فهو باسنالى الشى قمهت فيقال مقروم واما
 ألمقروم يكون وتد مقروم والبعير القرمة عى لجلدة وتلكه ليذل لجمرير هنال ويبجعل فتفتل خطمه
 أالنثى والصبة ذنحو« لحديد صبات فواجدة صبة واما تاكل ما أول فى البهمة قرمت قولهم من ألماكول

 لثات تضب الشاعى تال سالت أذا تصب لتته ضبت من الوأحد« المرة أيضا الصبة ان الضباب من

أزمال لها األجاج تحت cr» وتسمع جراتها فى لملخيل

قيكل القوامير ظقة أو يسلبمر ضادقا يوم مليل قيدت ولقد
 كال انه ترى أال أالفراس ال الغرسان بالخيل أراد ألمتدارك ى٠ والقافية ألكامل ن٠ االول الضرب .ن

عليء الله صلى النى عى روى ما هذا وعلى بعض على بعطهم ل٢ الفرسان ن والطراد طرادها يوم
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 وجدول والمراد االستقامة حد على أتساقها والكالم والسراب ألماء أد وأطم أركبى الله خيل بإ وسلم
 وليشهد وجل عز الله قول من لحصور موضعان ولشهدت السراب فيه يطرد واسع أى طراد وبلد مطد

 قوله ذلكه على والتبيين العلم واالأخي واحد مفعول الحى هذا ويتعدى المومنين ن طايغة عذابهما
 يشهد فيقال بالعلم يقسم كما به يقسم وقد مغعولين ألى يتعدى وهذا عو اال اله ال انه الله شنهد تعال

 ف العظيم البناء فى أصله والهيكل فيها القول س بد فال ألشاعد شهادة واما الله يعلم يقال كما الله
 العيوب من أالوظفة سليم ضخمر فييس على وانا بالرماح تطاردهمر يوم حضرتهم يقول الفس به وصف

 الغخذ رجليه فى مفاصل ثلثة أربع ذى ولكل الفرس س ألمحاف فوت وهوما وظيغ جمع واالوظفة
 ف والوظيف والذراع العصد مفاصل ثلثة يديه وفى الظلف أو لخف او ألمحافر ثف والوظيف والساق

ألظلف أو لخغ او ألمحانم
آنول مل إذا آرتكبة وعالم تارل أول قكنت ترال قدعو

 على يكونوجعلونزال ويجوزأن ألتدع نياحتها فى النايجة لتطريب قيل ومنه صاحوبنزال أى
 القراان وفى الذعر فى ولج نزال دعين قوله الوجه لهذا ويشهد اليها دحى كانت وان ألمدعوة هى ألتوسع

 الكسسر على مبنى النزل اسم وذزال كثيرا ثبورا وادعو واحدا ثبورا اليوم تدعو ال ثبورا هنالكن دعو
 بالمحذف يخفف لمجم بحمرف أتصل أذا أالستفهام فى النه ألغة حذثت عالما من وما معدول مونث معمغة
 وذا ما يعي حينئذ النه ذا ولما ذا بما فتقول بذا أنصل اذا اال ومم وعمر وفيمر ولمر بم ذلكن على

 النحمد لتمرك مظهرا قال ثمر النازلين اول فكنت نزال وقلو تنادو يقول ما تغير فال الواحد كالشى
 اذا انزل ف اذا ذرسى اركب شى الى أى اركبه وعالم عليه واجبا ادى كمن غعله فيما وانه بذلكه
للنزال دعين

ممجل ىف هفدوث عكاوة تغلى تكأمتا على حنق ذى 5وأل
 ويقال مصدرالد اللدد لذلكه وكان به أوجرفلد أى بالخصومة لد كانه ألخصومة ألشديد أاللد

 من أخذ صاحبه يريد عما يميل كانه ألخصوهة شديد أى الذ خصمر ألعالء أبو وتال ألندد معناه
يكون أن ييجوز والمحنق فحنق أحنقته ألغيظ شدة ولنق الوادى وجانب العنق صغحة وهو أللديد

شديد خعمر رب يقول أضمرتها أذا ألدابة أحنقت يقال ومنه بصدره لصق ألمحقد كان أللزوق من
 كان أذا فيه بما المرجل غليان صدر فى عداوته تغلى على وغضب غيظ ذى لخصومة

ن٠ يدركة ما ألى بالحس ألعداوة س يدرك ال ما أالتشبيه أخرج وقد نفسى عن دفعته أنا النار على
يليه الذى ألبيت صدر هو رب وجواب كالمشاعد فصار تجلى حتى ألقدر غليان

عل من النواظر قوق وكويتة قصدة قأبص عىت أرحيتة
 المعنى فى تتقارب وكلها وازجيته عنى أوجيته ويروى افصص والهمز وارجأته ارجيته ويروى

 سرف ال ما والقصد رشدة أبصم وقد وصمفته نغسى عن ارجيته انا هاكذا خصمر رب يقول

نوأظر« فوق أعال« ن٠ أى النوأث فوق عل س كويته يقول ألنواظ، فون وكويته فيه
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 بين لكنه ألنواطي ودون النواظر فوت يكون لجازان عل من على ولوسكت والتاخير انتقديم ثفيه
 تتصل النها بالنواظ سمين تكون أن ويجوز الراس فى عروق والنواظر بميسمه لجبين ألى قصد« أن

 يعنى ألنواظ فى ألذى الصاد بها يداوى كبوة علتهن تد خفاف وبيص الرا قول ومنه بالعينين
 كل تخلج من واشفى ي ج قول فسرو ذلكه وعلى الكبر اراد وانما ألصي يسمى ألذى الداء بالصاد

 البدل على يكون يجوزان فوق وأننصاب العرقين بالناظرين اراد لجنان من الناظرين واكوى جن
 النه عل ن٠ يبن ل وانما منه عال مما هذاالمكان فى كويته يريد ظرفا يجعله وأن كويته فى الضمير ن

 ومثله فاعلمه مخصوصة معمفة ألى مضاف أنه ألى تقصد ال وأنتن أوال أى تقبال أتيته تقول كما نكرة جعله
 أالاخر معتل جعلته شئن وان أب أعر كسرة الموضعين فى فالكسرة عل من السيل حطه صخر جلمود د

 كما المه موضع فى البناء ضمة وتنوى معرفة فيكون مصاا النية فى وجعلته وقاط كشج منقوصا
 عذا يروى ترى ن أكثر ابوالغتح ةل بعينه واحدًا بهما ناديت اذا وغاز تاض ى٠ ألياء فى ننويها
 أى بالواو أوجيته عو وانما تصحيغ وكالعما بالهمز أرج.اته رواه شيا تعالى فاذا بالراء أرجيته ألبينن
 اللمر الغرس رزوح وعو الوجى ن أنعلته وعو ألقبيلة فى أيضا وجدته وكذلك روينا كذالك وتهرته اذللته
 ن يبا قم وال كويته من اذللته قرب فى كويته من أخرته وليس وكويته بعد ن قوله ذلك ويوكد قوايمه

 بنكرة وليس معرخة انه ترى أال أعراب كسرة الالم فى الكسرة وليست بالياء يكتب ان بجب على ن٠ وقوله ذال
 تملكه اوس كبيت اذا فهو مخصوما شيا به يريد معرفة اذا فهو منه النواظ أو نواظره خوق معناه تى اا

 كانت اذا عل تعرب وانما أعاله من أى علو (ال القيخ كنه بيع كغرقى تشرعا تنحت الذى بالليط

 وكويته أذا خقوله معلوما أمرا ترد لم أذا بعد ومن قبل ومن عل ومن فوق س ألنكرة فى كقولجم نكرة
 ككسرة قبلها ألالم فى وانكسرة الفعل الم فيه والياء فعل ووزنه وعم كشج عل علي النواطرمن فوت

ى ذلكه فاعرف تاض ن٠ الضاد
 فندم دما اصاب وكان تميمر بن عمر بن ماله بى مازن بنى CJ1 ناشب بن سعد وتال

 يكون ان وأما به علق أذا الشىء فى نشب قولهم برع أما ذاشبا المجل سمى العالء أبو قال دأر بالل
نشاب ذو انه او ثابت مال ذو اى نشب ذو أنه فيراد ولبنى تمر ذى أى والبى تامم معنى على ج خر

جالبا كن ما آللد قتاء على حالبا بالسيف العار عىت سأعسل
 فيقال فيه يتوسع ثمر لختم القضاء واصل المتدارك س والقانية ألطويل ئ١ الثالى الضرب س هذه

 بالرفع الله وتضاء الله تحداء ويروى الشى س الفراغ معنى فى فاستمل أمرك من فرغ أى تضاوك تحنسي
 بعنى القصاء ويكون مفعول موضع فى جالبا كان وما على لجالبا فاعال يكون فانه رفعت فاذا والنصب

 ألشىء على ألله حكم جلب حال فى أالعداء فى السيغ باستعال نفسى عن العار ساغسل والتقدير لحكم
 ألموت القضاء ويكون جالبا كان ما وفاعله لجانبا مغعوال يكون فأنه ألقضاء نصبتن واذا يجلبه الذى

كان أن وتيل جالبه ألموت على جالبا والمعنى للق وللمخلوق التريد للمصيد يقال كما ألمحتوم

فراخا كانت تد لحزن تضا كانها والمطى تفر بتيهاء ومثله صار معنى فى جالبا كان ما قوله فى

فهو ذلكه عدا وما اسم وعو بالضمر كله ألميت وغسل وللجمعة والنغاس لجنابة من والغسل ببوضها
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 الثوب عن الوسخ الغسل يزيل كما العار عنى سازيل ومعناة مثل هاعنا والغسل الغين بفتح الغسل
همز من بى يقع ."ها ذلك بعد ابال لم العار عنى أزلت فاذا

حاحبا املذملة بأق من لعرضيى قدمها واجعل دارى عن واذقل
 الجعل ثان مفعول انه على حاجبا وانتصب ذفل اشتقاق ومنه له متناسيا الشيه ترك الذعول

 خلقت بعنى تكون هذا غير مواضع ولجعل لعرضى حاجبا صدمها اجعل والتقدير أصير بمعنى النه

 الى فيتعدى سميت بمعنى وتكون والنور الظلمات وجعل تعالى كقوله واحد مفعول المى فيتعدى

 ء جعلة تقول ظنذت بهعنى وتكون أناثا الرحمن عباد ه الذين ألماليكة وجعلو تعالى كقوله مغعولين
 نبا أذا يقول اتبل أى يكلمه جعل تقول تتعدى فال طفق بمعنى وذكون ظننته أى فشتمته عبدا
 قمريب وعذا ق لبا العارا من لنفسى وتاية خرابه وجعلت عنه انتقلت الهوان دار يصير حتى بى ألمنزل
 االتامة من عليه والصبر فيه بالثبات يقصدونه الخى المعنى ضد وهو فتحول منزل بك نبا واذا قوله من

 بالفتص والمذمة للعار لملجالب هو نا االتامة أن كما للعار لجالب هو ثمر االنتقال الن لخفاظ دار فى
ألذمام من وبالكس الذم من

طالبا دنت الذى يادراك يييىت آنتنت اذا يألدىي عيىن ف ويصغر
 الكالم بهذا ونبه أضن به النغس الن القديم ألمال وهو التالد وخص القدر صغم يصغم بقوله أراد

 أنفاق عينه فى يقل كذلك العار التزام من خوفا والوطن الدار تركه تلبه على يخف كما انه على
 أى طالبا كنت وقوله عينى فى ويعغر قوله وهو عليه مقدم أذا وجواب المطلوب أدراك عند المال
الذى الى العايد نحذف طالبه كذنن

العوايبا يتاىل ال كرمي ترآث فانقا بالغدردارى تيدمو قان
 متهدمة وجوز مدم لخلق للثوب فقالو ثيه وتوسعو قدمًا المهدوم وسمى ب والتخوي القلع الهدم

 يرى انه ومعناة والغدي غادر ومنه الوفاء ترك والغدر تهجم يقال كما ألغضب ن٠ عليه وتهدم هرمة
 كريمر تراث فانها منكمر بالغدر دارى تخربو ان يقول جهتهم ن عليه يجمى فيما فكره قلة اعدأء«

 يؤول بما الشى تسية وهذا سيورث انه والمعنى حى وعو ميراثا ملكه وسمى نفسه ويعنى ماكذا

 العوأةبا يبالى ال وقوله أالقذار عن التنزه بالكرم اراد كريمر وقوله باءا ألوان قلبت ورأث أصله وترأث انيه
 وتعداد ألمغاخرة فى واستعل البالء من أخذ كانه به بالين وما وبالءا اة ومبال وبالية بالة باليته ما يقال

 االأخر قول ذلك لصحة ويشهد بالشىء االستهانة فى يقال صار حتى ه أستعال كثر ف لحسنة لخصال
تفاخر أى الهزال س منن قد وانن تبال قايما اراك لح ما

صاحبا أأمر مفطح من يه ييم الذى على بويد ال عمرت أخى

 يعزم فيما وصبر تثبت أى عزيمة وال عزمة له ما ويقال الشدايد فالغمرات عزمات أخى ويروى

تعال الله على يجز لمر ولذلكه فعله يرى ما على القلب وعقد النفس توطين ألعزم وحقيقة عليه
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 س وعو أالمر ومفظع منه ولروج فصله أراد أالمر مقطع ص ويروى أالنثناء وترك القصد لزوم واالعتزام
 فصقت اعيالى أى به ففظعت أالمم أفظعنى س أو ومفظع فظيع وعو وافظاعا فظاعة واغثع أالمم فظع

 كصى٦م ويجمى ألغاعلين اسماء مجمى يبجر فلم االسماء استعال استعلت االصل فى صفة صاحبا وقوله ذرعا به
رفيقا متخذ غي فيها برائه مستبد وأخوعزمات همم صاحب بانه نغسه يصف أنه وألمعنى والد تولهم

قاميا األمي يت يأني م يأت ومل قتد عييمة تردع مل قم إدا
 الكغ الردع وأصل فكرك اوايقاعه لغعله تجيل ما والهمر االمن أعمه وفنى به يهمر بالشى هم يقال

 بانه نفسه عن يخب وجاه أذا عنقه ردع ويقال المسامير رووس لجداد ضرب والردع ذارتدع ردعته يقال
 عزيمة ذا فكن رأى ذا كنت أذا الشاع قال كما فيه يتردد وف أعتزم أالمر اراد أذا أالول ألرأى يتبع
 من تكون والهيبة اتقاء عزيمته يثنى وال هم عند يرئع ال جسور ومثله يترددا أن الراى ضساد خا.

 ألمحديث وفى مهيب وللمحتشم للمبالغة فيها الهاء وعيوبة ويوب للجبان ويقال جميعا االجالل ون الذعم

كثي، ألمقلوب س ومثله يلتبس ال كان لما بمعنى وتهيبني الشىء تهيبت ويقال ويوب أاليمان
الكتاييًا اليه خواضا آملوت امل مقدما ىي رقحو لرزام قيا

ئ ن٠ والالم جملة على بهاجملة نسق وان بعدها ما أستيناف بها النية لمزام فيا قوله فى الفاء
ظاع على دخل اذا االضافة الم حركة وأصل المدعوون وفم به ينجم ورزام االستغاتة الم هى لرزام
عذ« ولكن ولعير لزيد با تقول الثانية كسرت أخرى بالم ألالم هذه على عطف أذا ولهذا الكسر
تيل ولكن له قيل فيجا ألمضمرات موقع ألمحد هذا على المنادى ووقوع منادى بعدة ما لكون فتحت

 وتنبه ونبه وتوجه وجه يقال كما وهذا متقدما يعنى ألدال بكسر مقتما بى رشحو وقوله لزيد با
 ليقيهمر يقدم أنه على خالمعنى الدال فتح وتن لميش مقتمة عذا وعلى تنكب بعنى ونكب
 فى واالصل كيبة جمع الشدايد وعنى الكرابيا ويروى خواى مفعول أنه على الكتايب وانتعاب

 أذا ولدها المراة رشحت ومنه والتربية التنبيت أصله والترشيج بالنفس باخذ الذى الغم ب الكم
 مقدما جسورا رجال أيإى رشنحوبترشيجكم وتلخيصه توسعا لكذا فالن رشتح قيل فم اللبن فى درجته

 للميوش والكتايب مقدمًا بى رتنحو ويروى الموصوف مقام الصفة خاتام لجراته للمجيوش الموت ألهى يخوض
المجتمعة

حانبا العواتيب ذكر عن ونكب عرمة عينيد بني آلقى قم أذا
 ونكب بقوله ةابله لما فيه طابق وقد يغفل ال منه بما جعله أى عزمه عينيه بين ألقى قوله

 ألمفعول على جانبا ينتصب ان يجوز شرف أنه عاى جانبا وأذتصب جانبا ألعواقب ذك عن
 للمنكب قيل ومنه ألميل النكوب واصل العواقب ذكر عن واتحرف والمعنى حرف بمعنى نكب ويكون

البدر. ن٠ جانب فى النه مذكسب

صاحتا السيف قامي إة يرط ومل نقسه عري رايد ىف يستشر ومل
على تايم وأنتصب ألسيف تايم أال يرض ولم بقوله الغعل وعلى يستشم ولمر بقوله ألرأى على نبه



الم

 الوجه لالن هذا على أتى ولو السيف قايم اال صاحبا يرض ولم أالصل ان ترى أال مقدم أستثناء أنه
 احدا يشاور ال اى نغسه غير أمره فى يستنم ولم ويروى ترى كما المستتنى فقدم بدال يكون ان

 أشيرا وأحد صدر ف الرأى ليس خليلى يقول ألذى منه واحزم الناس اليه يذهب ما خالف وهذا
 يستشير من نملكه ال حن الرومر وتالن المشورة لحزم أول صيفى بن اكثم وقال تريان ما اليوم على
ى يستشير ال من نملكه ال حن الفرس لن وة

 سيها اخذ النه بذلك سمي اله تيد سقيان بن حابر بن ثابمن وهو ترًا تابط وةل

 سكينا أخذ أنه أيضا وقيل وخرج شرا تابط أدرى ال فقالت هو أين المه فقيل وخرج ابطه تحن
 لغات وفيه للعلمية فرتجل سفيان واما شرا تابط فقيل بعضهم فوجا قومه نادى الى وخرج أبطه نحت

 يكون ان ويجوز وفعالن وفعالن فعالن فهو تسفى الريح سفن من اخذته فان وسفيان وسفيان سفيان
 فعيال وال فعيال الكالم فى ليس النه سقيان وال سفيان فى ذلكه يجوز وال السفن مى فعياًا سفيان

 أربعة له كان أنه ويقال مصروفا يسمع فم أيضا والنه أكثر ذلك الن زايدة نوذه تكون أن والوجه
له بواكى ال واالأخء خدر كعب واالاخر نسر ريش واااخر بلغب ريش أسمه احدعم اخوة

مدير وقو أمرد وةسى أساع حده حد وتد تجتل لم المرة Iآل
 بحد٦ ولم المكروة به نزل أذا يقول المتدارك من والقاغية الطويل من الثانى الضرب من هذه

 ماخوذة ألحيلة أن ألى بعضهم وذهب منملوسيلة ابلغ المحيلة تقول ألعرب الن بمجتال أن فسبيله ناصرا
 ولذلك غيرة عند بمجول ما يستنبط أن يريد صاحبها كان جهته عن انقلب اى الشى حال منقولهم

 الن نحولها استدق قوله مثل ويكون جدا جده ازدأد أى جدة جد وقوله تلب حول فالن يقال

 ريع يقال كما وهذا بمااله فسما« جدا ألمجد غير صار ألمعنى يكون أن ويجوز دتة دقتها أزداد المعنى
 أن وبجوز ضايعا امره وجد معناه يكون ان يجوز أضاع وقوله جنونه وحوى خوارجه خرجت روعه

 لملخرق اتسع قولهم ويقاربه الضيعة عليه فشتن قيل يعنيه ال فيما الرجل اخذ واذا صيع بعى يكون
 ذاين موت وهو شقى أى أمرة تاسى والمعنى لالمن ألضمير يكون ان يجوز مدبر وعو وقوله ألراقع على

 وتلخيح منصور وال مقبل غير ذيه مدبرا وكابدة أمرة عالج والمعنى للمرء ألصمين يكون أن ؟جوز
 حذ الى أمرة به اال يفعله ان يجب الذى ألوقت فى امره اصالح فى رشدة يضلب لم المرء أذا معناه

ألحال
مبتري وقولققد غ التطب به نارآ ليس احلومآلذى أخو وآكى

 يقال المخنويب االمر وللطب ولكيم وليزوم ولرمة لمزام ومنه والتبط الشدة الغة فى المحزم

 نزوله قبل لالمم يستعد الذى هو الحزم صاحب يقول ذاطلب طلبته يقال كما فاخطب االمر خطبن
الكناين تمالء الرماء قبل قيل كما وعذا

منخر جاش منخر منه سد أذا حول ءت ما الدفر قريع قذاك
الدهر مختار معنى فى يكون ان يجوز وجبين الدعكيجتمل وقريع لحرم اخي الى اشارة فذاك قوله
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صا٣

 من يكورن وييجوزان وقريعهمر وثويعتهمر هوقريعيمر :يقال بقرعتى أخترته اى قرعته من ويكون
 أن يتنع وال مغعول معى فى فعيال ألوجهين فى قريع ويكون وتبصر جمب حتى بنوأيبه الدعر قرعه

 يقرع النه فاعل معنى فى فعيل قريع ألوجه هذا فى يكون3 الدع تحل الدع بقريع المراد يكون
 مثل مذخم منه سد أذا وقوله عيثة مدة والمعنى الظرف موضع فى ءش ما وقوله أحسن تقدم وما الناقة

 ويسمى الذخي من أالنغ فى المنخ وأصل وللخناق لخنق( فيه أستعل كما وعذا عليه ألمضيق للمكروب
 ألبحر وجاش غلت القدر وجاشنن خرةة أالنف ونخرتا الذغس مد والنخير ألنخر والجمع أيضا النخرة
 نفذ اا طريق عليه يوخذ ال ألمحيل فى الختنانه أى ألموضين فى واالضطراب ألمحركة لمجيش وأصل اعتاج

 حوالى أنى غيره الى يومى ينسان او احم ابن قل وحوالى وحول حول رجل ويقال ااخر فى

حذر وانى
معور اجلحر طيق ويومى وطاىي ليم سفرتت وتح للحيان أقول
 منه أتفق حتى غاته وكانويطلبون ووترهم راغمهم شرا تابط وكان هذيل من بطن لمحيان

 فقال الطريق ذلك عليه واخذو فجاءو واحد طريق أال له تكن ولم وصغه ألذى ألجبل الى ألحعود
 يجوز وجوعا بمجتمل وطابى لهم صغرت وقد وقوله لجبل وهوعلى أبإعم مخاطبتة عند يعنى لهم أقول
 نغسى أننرفت المعنى يكون ويبجوزان ودى وطاب يريد كانه ودعم من قلبى خال وقد المعنى يكون أن

 بالوطاب اشار يكون ويبجوزان الوطاب صغى ولوأدركنه قوله من هذا ويكون بسببهم الهالك على
 منها العسل صب التى ألعسل ظروف الى أالشارة تكون أن ويجوز الروح تغارقه كاد أى لجسمر ألى
 عورته لك بدت أذا ألشى لك أعور من ومعور بالسهل لمحق حتى عليه متزنقا وركبه أالاخر ألجانب على

 ان عليه ألله صلى الذبى نصرة عن تعدو لما ألمناغقين عن لحكاية فى تعالى ألله تل ألمخاغة وعىموضع
 لك وأعور أعورك فقد ذامكنك طلبته ما وكل بالرجال وتححينها ستمها تجب وأعية أى عورة بيوتنا

 فى لهاوالء أقول أى لجحر ضيق ويومى فى وكذلكن لحال وأو وطابى لهم صغرت وتد تقوله فى وألواو
 عليه مضيق ولخايف به ظفرأالعداء وتخوف منغذة لضيق ضربه للجحرمثل ضيق وتوله لحالة عذه

 وذلك حابل كفة لمحزون لخايغ على عريصة وهى االرط نجاج كان ألشاعر ةل فصاء فى كان وأن
 أقول ألى ألبيت ومعنى الطالب اليها وصل ل منغذ ال ضيق جح ألى لجات أذا لخشرة أن

ألحالة عذه فى للحيان
آجدر باحلت والقتل دم واما ومتة اسار أمًا خطتا مها

 أذا خنتا من النون وحذن القحنة مجرى تجى وعى للط من ماخونة وعى لملصلة لمنطة

 أالأخر أستطال كما أسار أما قوله وعو ببدله خطتا استطال كانه لالسمر استطالة اسار أما رفعت
 اللذان من النون فحذف أالغالال وفككا أنلوك تتال اللذا عمى أن ضليب أبنى فقال بصلته الموصول

 على الجحذف يكون ان وبجوز عنز بيننا وما ثنتا الوالدعا فبعضنا تلت لبن أعنز لنا أاخر وقول
 لالضانة ألنون حذف ذلك نوى فلما كذا واما كذا أما تولكم خطتا عما ل ة كانه ألحكاية وجه

يكون اسار أما جررت وأذا مقالهم ويجكى عليهم يتنكم ثاخذ لخعلتين على كانويديرونه وكانهمر



هم

 زعمكم على أثنتين خصلتين من وأحدة اال لى ليس والمعنى اسار خطتا والتقديم لالضافة لحذف
 لخصلتان فهاتان الذل يكسبه مما أجدر بالمحم وهو تنل واما انعفو رايتم ان منتكم والتزام استيسار أما

 تهكم كله وفذا بعد فيما ذكرعا أخرى بخطة ثلثهما وتد خطتا هما بقوله اليهما أشار أللتان هما
 أسار عما قوله وعو لخصال من عدد« ما بين لوقوعه أعتراضا يسمى أجدر بإلحر والقتل وقوله وهزء

وهو يليه الذى البيت فى وقوله دمر واما ومنة

ومعدر علمن إن حرم ملورد وإجنا عنيا النفس أصادى وأخىت
 حسن كان اذا مال لصدا انه قولهم ومنه به واالذيان ألشىء تدبي فى الراى ادارة ألمصاداة

 عنه ويصدر ألمحزم يردة ألذى ألموضع هى وانها فيها نغسى ادارى اخرى خصلة وهاهنا يقول به القيام
 لجبل جهتى الى نظر والنه عليها امم« يبنون راأهم النه االثسام هذ« الكالمر تسم وانما فعلن ان

 أالس من لجالتين أحدى فيها كان طريقا لنفسه لمحيان بنو عليه الذى الطريق رضى ان انه فعلم
 وتوله ثالثا أمرا وكان منها خالصه الن فيها فالحزم أالخمى للجهة أحتال وان بزعمهم القتل أو

 البيت ف قوله وبين عنها النفس أصادى واخرى قوله يين لوتوعه ايضا اعتراض حزم لمورد وانها

وهو يليه الذى
حنشر ومنت عبذ حوحو يه الصقا عي قول صدرى لبا ترقتت

 لها وقوله شناء كيف فتكلم لسانه وافترش اممى فرثنته فقالو فيه توسعو ثم البسط الغرش
 الصغا على صدرى الخطة هذة أجل من فمشن أى واخرى بقوله عنها عبر ألتى للخطة الضمير

 دقيق( ومتن ضخم صدر بة أى جوجو به وقوله الصغا عن به فزلق العسل صب حين وهذا
 عندمر أالسد هو زيد و االسد بزيد لقين قولهم مخمج اخرجه وللنه ومتنه صدر والمتن والصدر

 أضجعتها أذا للذبح الشاة وافرشت باالاجم ساحتى فرشت ويقال ووضعت ألقيت موضع فرشت ووضع
 وف لصدرى فمشتها والمعنى مقلوبة والكلمة للصفاة لها من الضمير يكون يجوزان انه بعضهم وذكم
الوجه هو فاالول كذلكن كان واذا والقلب الذكر أضمارقبل هذا

ينظ خران واملوت كشحة بد الققا يككح ملر سيآلآلرل حتالك
 أختلط أذا خلط رجل قيل حتى فيه توسع وتد ألشى فى الشى أجزاء تداخل أصله لخلط

 فلما فى طمع قد كان والموت خدشنا وال اثرا صدرى فى الصغا يوثر ولم اسهلت يقول كثيرا بالناس
 أللالم فصيص من وهذا ألمحال واو والموت قوله فى والواو ويتحير ينظر مستحيبا بقى تخلصت وقد راالهى
 ألمعى يكون أن على تنظرون حينئذ وانتم وجل عز أاله خول حمل وقد ألمحسنة االستعارات ومن

 فى معناه ويكون خب بعد خبرا يكون وان ألمحال موضع فى يكون أن يجوز ينظ وقوله تانحيرون
 لذلك مقابلته وفى نحوألمرءى العين ألنظرتقليب الن تقابلت أذا تتناظ بيوتهمر ويقال مقابلتى

 يد؟ى فيما وغناءى حيلتى حسن يعلمر ينظي معنى يكون أن ويجوز الى نظن لالعمى يقال أن صح
لمر وقوله ويتيقنون ذلكه يعلمون أى ينظرون وهم الموت الى يساقون كذما تعالى قوله وفسر



الم

 ايصا واللدح ألمخدش فوق وهو السحج واللدم أللدم دون ولج باالسنان الكدح الصفا يكدح
 خزبان وقوله به فمجازى كسبا كاسب أى فمالقيه كدحا ربكه الى كادح انكه تعالى وقوله اللسب

أالسحياء لخزاية من يكور ويجوزأن ألهوان لخزى من يكون يجوزان

تصفري وىل ارتيًا5 ميليا وم أأيبا وملر ببمر اىل وبت
 اك ولمر يريد أن ويجوز التلغ لمشارفزنى ااوب ال وكدت قبيلتى الى رجعت يةول قبيلته فهم

 الغتح ابو واختار احسن واالول االياب فى جهدى أدع لم اى اايبا اال ولم ويروى تقديرهم فى اايبا
 الغعل موضع أالستعال المرفوض هواالصل الخى أالسم ثاستعمل ااوب كدت وما أى أايبا كدت وما

 ال دايما ملحا العذل فى اكثرت ومنه تايما كدت أصله أتوم كدت قولكه أن وذلك فرع هو الذى
 بلخروج فارقتها ألمخطة هذ« مثل أى مثلها وكم أبوسا ألغوين عسى ومنه صايما عسيت أذى تكثرن

 كان واذا صغير ذو أى صانم الدار فى ما ومنه معروف الطاير وصغير الغالب وانا تصغر مغلوبة ووى منها
 فى تلغط فهى القبيلة عن أى عنها الغيبة وأطلت فارتتها ممة كم المعنى ذيكون الطاير صغير هن

 ويكثر أصوأتهم فتعلو ظفرت ال يقول من ومنم قنلت ألى يقول من فمنهم شانى فى وتكثرالقول اممى
 توله فى هذيل الى راجعة والهاء تبيلة وفهم رجعت أبت النمرى وتال وتصيح نجتمع كالطير كالمهم

 قوله عن الندى أبا سالت االعرابى محمد ابو وقال فوت على تتاسغ معناة تصغ وهى وقوله مثلها وكم
 والرواية انلس كيغ تتلهف وهى فارقتها مثلها كم معنا« تصغرفغال وهى فارقتها مثلها وكم

 بن قيس بن عمر بن وفهم خطاء اايبا اك ولمر روى من ذرواية قال اأيبا كدت وما الصكيكة
ينصغه ولم عليه رأدا الرواية هذة الفتح أختيارأبى على ألمرزوق وتكلم عيالن

 ياتيه ولن عذيد بالد من غار ف عسال بشتار كان شرا تابط ان االبيبات هذ وخبر
 يدخل تدلى واصحابه جاء هو أذا حنى ذلكن البان فرصهته ذلك لها ذكر هذيال وان عام كل
 فقال أصعد فقالو رأسه ثاطلع لحبل فحركو ألغار على ووقغو وانفموهمر أصحابه على عذيل فاغارت الغار

 واله ال جناى وااكلي وتاتلى اأخذى أثتراكم ةال لل شرط فقالوال والفداء الطالتة أعلى أصعد عالم
 بالعسل لصق ثمر صدره على فشدة زق الى عمد ثم الغار فمر على العسل يسيل جعل ثم انعل ال

 ويينهمر فيه وقع الذى موضعه وبين وثاتهم فنهض لمجبل اسغل الى سليما جاء حتى يزلق يزل ولمر
 لمحيان عليه ذاخذ طريق غير له ليس جبل س عسال يشتار كان أنه اأخر خبر وفى أيام ثلثة مسيرة
 ذحب منه يسلمر ال أنه ظنو الذى الموضع من نغسه القاء او حكمهم على النزول وخيروة الموضع ذلكه
 أستقر ألذى ألموضع ويين بينهم وكان يكلمهم وجعل فسلم نفسه والقى الصفا على معه كان الذى العسل

واالخبارتختلغه ذلك غير فيه وقيل صدرى لها فرشت قال فلذلل أيام ثلثة مسيرتة الطريق على به
 سعد بني احد حليس بن غويمر وتيل خليس بى لهز واسه الهدلى تكبير أبو وقال

 أبن آبي قايل يزال ال أن وانشد وحركه هزه أذا ببوله يقوذل مر ويقال االصطراب الهذل هذيل أبى
يكون وبجوزان منقول ال وعومرتجل القبيلة ابوهذ« عذيل ومنه اللبن س ص عن المشأة قوذلة



٠٠٠٧

 ويقال القددا ويعلو الهذاليل يعلو قال االرض من أرتفع ما وهو ألترخيم على فذلول تحقي
 أبيت اليك االسدى قال وغيرهم الناس فى يستعل أالضطراب ألى يودى طوله الن هذلول للطويل

 ظه، يلزم ألذى ألكسا وهو حلس تصغير وحليس اسودا الرمل ن هذلوال تعالج ناةتى أعملت اللعن

منه يبمح ذلم لزمه أذا بيته حلس فالن قولهمر ومنه البعير
متقي عري اليفتياي ن٠ جليد يوغقم الطآلم على سريتت ولقه

 ف أى الظالم على وقوله وأحد بمعنى وأسرى سرى يقال ألمتدأرك من والقاذية ألالمل س االول
 على واا أى لخال موضع فى ألظالم على يكون أن وجوز الظرف على نصب وموضعه الظالم

 اال يكون ال السرى كان أذا تقيل فان وهوألظلمر مر ألغش ن٠ مغعل والمغشم له راكب اى الظالم
 توسط المراد قيل ليال بعبدة أسرى الذى سبحان اانالقر فى جاء وف الظالم على تال فلمر ليال

 القوى ألحبلب والجلد ظلمته معظمر فى أى بليل البارحة فالن جاء تقول معظمه فى والدخول الليل
 عدة الرجل كان واذا ألقلوب ألحى محببا القبول حسن كان أى مثقل غير وقوله أالرض بره ألجلد ومنه

 وقتول صبور مثل فعول تيل ألفعل على تويا كان واذا ومرجم وفحرب مغشم نحو مفعل قيل للفعل
 مفعال قيل له ده ء الفعل كان ذاذا وعالم صبار مثل فعال قيل وقن بعد وقتا الفعل فعل فاذا وشكور

 تيييز غي ن ويخلطها االمور يغشم الخى المغشمر ريإش أبو وقال ومهداء ومعطاء مغوأر رجل مثل
أعتسغ الطميف( عليه خغى اذا ن٠ هاهنا ألمغشم وقيل

ميبل غري قشب النطاق حبك عواثة وفن به محلن مقن
 فرد به وقال أضمارها جاز مغهوما المراد كان لما وللن ذكر لهن يجر وفم للنساء حملن فى الضميي

 له يكون ال ألنطاق الن ألثياب حبكن والرواية بهم لقال ألمعنى على ولوحمل بر لفظ على ألضميي
 حبك عواقد وقوله ألمراة أحتبكنن يقال أيضا االزار ولجباك ولجبكة حبي والواحد الطمايق ولجباك حبكه
 ويروى بالوصيد ذراعيه باسط وكلبهم وجل عز توله مثله مصى فيما ذلكه كان وان لجال حكاية
 وفن أمهاتهم حملن ألذين الفتيان من أنه ومعناه به حملن ألذى لخمل هومن أى به حملن مما

 ان اردت أذا بعضهم عن وحكى والثكل بالهبل عليه يدع ف مرضيا محمودا فنشا للفرأش مستعدات غين
 تسنمتها الشاعم ةال يطاق ال أنه ألمذعورة ولد فى يقال وكذلك لمجماع عند فاغضبها ألمراة تتجب
 فان يتماسك ال الذى ألمعتو ألمهبل أن وذكربعضهمر ألمسهد ألرجال أوالد وانفع مسهدا تجاء غضبى

سريع هبل جمل االسراع ن٠ فكانه ذلك صح

مغيل ودآء مظعة وقساد حيتة غرب ضت من ومربة
 وليصة غابر جمع الغبر يكون وقد الصرع فى باقيه اللبى غبر وكذلك بقاياه ولبر« لملميعل غبر

 شب ه'ل كانه مببل غير على عطف فالنصب بالجر ومبيء بالنصب ومبراء ويروى الفعلة وليضة االسم

 ولمر ومبرء جلد تال كانه الفتيان من جلد قوله على عطفا كان جررته واذا لحانتين هانين فى
الغساد واضاف وكثيرة ذلل تليل نغى كانه تاكيدا معه الكل بلفظ أتى حتى ألتبرية بلغظ يرت
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 مناسبة الدفى الشى الم الشى يضيغون وهمر قبلها برع يكون الذى الغساد اراد النه المرضعة الى
 ألله صلى النبى حديث ومنه ألغيل اللبن فذلك ترضع وهى اه المم تغشى ان وهو الغيل من والمغيل

 شيا يضمهم فال يغعلونه والروم ذارس ان لى ذكر حت الغيلة عن انيى أن لهممت وسلمر عليه
 الذى وعو معضل وداء وبروى فوسه عن فتصرعه الفارس لتدرك انيا فقال عنها العرب من شيخ وسئل

 فى ولدعا نشب أذا المرية عضلن ومنه المنع العصل واصل وأعياعم أالطباء أعصل كانه له دواء ال
 بها ليس طاعر وهى به حملت انها ومعناه شلما ألتزويح منعتها وعكلتها وعضلتها يخرج فلمر بطنها

 ولمر يفارق ال البطن دات الن عالجا يقبل فال بطنها بر، أاستصهحبه به داء وال ووضعته حيض بةية
 الفجر طلوع عند الشهر أول الطهر قبل فى المراة حملن أذا تقول العرب وكانت غيال أمه ترضعه

 الطهر قبل عن الهالل فى لقحن فقال ألمعاخ فذة الشاعر وجمع يطات ال بما جاءت أذكرت ثمر
بشير باح للح الح وذد

جبتل د نطاقتا وعقد كرغا موؤودة ليله يدف محمت

 الزود كان لما مزوودة ليلة فى ألمغشمر بهذا االم ملحته ' والمعنى مزوود فهو زتد وقد الذعر الزود
 فاعل انه على به فيوتى الوقت الحى الغعل ينسب ان واالتساع المجاز واالكثرفى لها جعله الليلة فى

 بان الححببح ألمفعول تقدير يقدر قد الظرف الن هذا وحسن تيمر وليله صايمر نهاره قيل كما
 على أنجرأر يكون أن ويجوز مزوودة ليلة تقول فعلىذلك شيدناة ويوم ل ة كما فى معى منه ينزع
 والمنهمر أالتمرب الحى لخمل الى لميلهمر وهذا خرب ضب جحر هذا ثيل كما للمرأة لخقيقة فى وعو لجوار

 وينتعب ألموصوفة مقام أقيمت صغة بالرفع ومزوودة ألمراة من لحال على بالنصب ومزوودة االلتباس
 للحال والواو وخبر أبتداء ببجلل ف ذطاقها وعقد كارعة والتقدير لحال موضع فى معدر أنه على كرعا
 اة المر به تنتطف ما ق ألنضا و بجل ف الكالم ووجه تميمر لغة وهو بجلل ف قوله فى غ ألتضعي وأظهم
 أكرعت انها والمعنى هذا بر( أخذت والمنطقة بك ابى بنت أسماء النطاقين وذات للعل وسضها تشد

 وال مستثقال قط رايته ما شيطان والله انه فيه تالت انها ابنها وصغ فى عذها وحكى ذطاتهًا جل ولر
 صفة ووذه ؛شدود نضاق وأن ظلماء ليلة فى به حمان ولقد فعله أا صبيا كان مذ بشى هم وال ضحكا

نم نر ن هم ر رن٠ نم نم نم *-* . ر ود ٠ يي ر ميوي **و ا ضث تا:

الهوجل ليل نامر ما أذا سهدا مبطنا ألغواد حوثن به فاذخ

 حوشى وليل الناس يخالط ال حوثى ورجل وتوقده لمحدته وحشيه الفواد وحوثى الفواد حوش
 وقيل وحشية أى وحوشية حوش أبل وكذلك لالسود وسخامى سخام ليل يقال كما عايل مشلم

 نام أى فيه لوقوعه لليل ألفعل جعل ألهوجل ليل ذام وقوله ألبطن خميع ومبطن لمجن بالد لخوش
 أعالم ال الغالة سمين وبة به مسكة ا ق٠ اال الهوجل وقيل اللسالن ألثقيل والهوجل ليله فى الهوجل

 اى الهوجل نام اذا يسه ألفواد حديد ذكيا ألولد بهذا أالم أتت أى ألهوجل فيها يهتدى وال بها
 بهوجل مستانسا ألهوجل وأتطع الشاعر تال الشديدة الصلبة الناقة أيضا والبوجل النوم الثقيل لجاف



n

 االعالم االسماء فى ذلكه يكون وانما عمم مثل سهد بعصهم وتال السهاد اللثير والسهد عنتريس عيرانة
طلق ولسان سرح ونأقة عطل وامراة فتح باب يقال كثي النكرات فى بالضم وفعل

ألحليي ا طمور ينرولوقعتيا رآيته جلصاة له ذبدت قذا
 فارقته أذا فالنا ونابذت منبوذ صبى فقيل وتوسعوفيه طرحته أذا يدى ن الشى نبذت يقال

 ن٠ انتباة ينتبه وجدته وهونايم بحصاة رميته أذا انكن والمعنى منه راأ« ما بيجكى أنما والشاعر تلى عن
 وانتصب االخيل طمور لوقعتها فزعا ويروى الشقراق وهو ااخيل طمور فيطمر عظيمة عدة بوقعتها سمع

 والطمور ذلك يفعل ألمتيقظ لخايف الن طموره يطم رايته تال كانه لوثعتها فزعا قوله عليه دل بما طمورا
 للموضع قيل ومنه المشرف ثم الغرس صغة فى الطمر ان وقيل وثاب أى طم فمس قيل ومنه الوثب
 بعصهم وةل رايته قوله أذا وجواب ألحال على أنتصابه وفزعا جبالن طمار وابنا طمار العالى

 والسرعة المضى والتخيل يتثبن فلم القتال عند جبن اذا الرجل تخيل قيل ومنه الشاعين االخيل

وألتلون
بومي ليس آلساق كعيب كرتوي رايتة اننيم من يهب وإدا

 سيرىا فى الناقة وعبنت مبوبا الريح وعبت عبا نومه من صب قيل ف واضطرب تحمرك عب أصل

 والزمل القايم والراتب وانتصب قام أذا رتوبا رتب ويقال وززته السيف وأهببت هبيبا التيس ووب فبابا
 استيقظ اذا يقول وغيرها الحرب عن وقعوده ثوبه فى لتزماه بذالئ سمى الصعيف كله والزميل والزمال

 واذا أللالم وتحقيق موضعه فى أبدا منتصب أالساق وكعب السات كعب انتصاب أنتصب منامه ن٠
مقامه اليه المضاف وأقام المضاف حذف للنه الساق كعب كرتوب رتوبه رأين ألمنام س يهب

للذمي طئ آلساقي وحرف منة منكب إآ اآلرعت ميس مان
 المصدر على طى وانتصب يعلمه ن٠ لغة فى اليه بانضمامه ما عمل ويبطل النفى لتوكيد زيد أن

 غير مطوى أنه علم الساق وحرف جانبه نام أذا منه أالرط يمس قال لما النه قبله ما عليه دل عا
 يتشمي يكاد ال حتى كلها باعضايه منها يتمكن وال أالرض على ينبسط ال نام اذا أنه وألمعنى سمين
السيف الذ٢ ولجمل بسمعة أالنتباه عند

اأحدل فوتي ختارمها يقوي رآيته الفجاح به رميت وإتا
 وبفتح اعلى المى القعد هو الهاء بصم والهوى نجاج وليع ونحوا جبل قبل فى الواسع الطريق الفه

 البين رواية فى الضم على تخت وال الرشاء الدلواسلمها هوى زوين تول ذلل وعلى اسفل الى ألهاء
 وجمعه لمجبل انف ولرم لجبل انف وهومنقظع مخرم جمع والمخارم غيرذلكه قيل قد كان وأن

 مخرجا منها لصاحبها نجعل التى وهى المخارم فى طلعت يمين عذه كالمهمر فصبح وس خموم
مخارمها فى يريد مخارمها يهوى وتوله لخلق جدل س وهو الصقر واالجدل

املتبلل العارى بإمتتكبوق وحيه أسرة نضتاله ؤاذا
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 سرر عليها االغلب الكف فى والتى االسرة على وتجمع سرار عليها أالغلب الجبهة فى التى لخطوط
 س والعارط الطرايق أالسرق قيل وقد واسرارعا كف الى آنظء ةال أالسراركما على وتجمع وس

 يبدو لما العارضان قيل ولهذا أالسنان فى العارض ذلك وعلى السماء ن٠ جاذب فى يعرض ما السحاب
 وجهه فى نظرت أذا يقول ألتبسمر فى أسنانه عن أفتم أذا واعتل ممحا الرجل تهلل ويقال جانبيها من

ألوجه وطالقة ألبشر بحسن يحفه بالبرة المتشقق السحاب أشمات تشرق وجهه اسارير رايت

 املقصي كلحسام العييمة ملكى جنابة يرام ال الكريهة صعب
العيل نولوقماوى هم واذا عظيمة تكون اذا الصحاب جيمى

هاهنا الفقير وهو ءميل جمع العيل

 ولن شا تابط ام تزدج أنه االبيات عذة كبير ابى تول سبب كان االبيات هذ خبر
 تعع أن أل وجهه ف كبي أبو ذلك وعمف له تنكر أمه على الدخول يكث ذأه فدما صغيرا غالما

 ذاحتل قالت أقربل فال المنه وال الغالم هذا أمر رابنى والله تد ويبجل المه كبير أبو فقال ألغالم
 غازيين فخرجا بنا ذامض تال امرى ن٠ ذال فقال تغزو ان لكن هل يوم ذات له فقال تقتله حتى عليه

 أمسى فلما جاع قد الغالم ان ابوكبير ظن حتى الغد من ويومهما ليلتهما فسارا معهما زاد وال
 قد ويبجكه كبي ابو له تال بعد س نارهمر راى فلما أعداءا له كانو قوما كبير ابو به قصد
 انا قال هذا جوع وقت وأى وبجك قال شيا منها لنا فالتمست النار تلك ألحى ذهبت فلو جعنا

 العرب ن يكون من الص ن رجلين النار على فوجد شرا تابط فمضى لحى فاطلب جعت دحا
 فلما وانبعاة ساعيا وكر عليه وثبا نارهما غشى قد رابإة غلما معرفة على كبير أبو اليهما ارسله وأنما
 أله جاء ثم فقتله فمماه االأخر أله ورجع فقتله فرماة عليه عطغ االاخر ن٠ اليه أقرب أحدهما كان

 وببجكه فقال عو ياكل ولم بطنكه الله أشنبع ال كل فقال كبي أبى ألحى به فجاء منها للخبز فاخذ نارهما
 خيغة منه كبير أبا فدخلت المسالة ودع كل هذا عن سوالك وما قال قصتكه كانت كيغ أخبمف
 غزاتهما فى مضيا ث خوفا له فازداد فاخبرة عمل كيف حدثه أال بالصحبة ساله ثر نغسه وأهمته
 تحرس شنئنت الليل نحغى أى اختم ليلة كل له يقول ليال ثلث كبير ابو به ومتن ابال فاصابا

 نصف ألهى ينام كبير أبو فكان شنشن ايهما اختر اليا ذال وقال واحرس االاخم النصف وتنام وانام فيه
 فلما الثالث أستوف حتى شيا س يجم ال أيضا كبير أبو نام شما تابط نام فاذا شرا تابط ويجرسه الليل
 فلما شرا تابط وحرسه نصغه ألحى الليل اول فنام الغالم غلب قد النعاس ان ظن المابعة الليلة فى كان
 أخذ أستثقل تد أنه ظن فلما ألغرصة فيه وتمكننى ذوما يستثقل االان كبير أبو قال الغالم نامر

 عرط فى سمعته والله ادرى ال قال الوجبة هذة ما فقال كعب كانه الغالم فقام بها فخذف حصاة
 تيكه من أصغم حصية اخد أستثقل قد أنه طن فلما فنام فعاد شيا ير فلم وطاف وعس فقام أالبل

 سمعت كما سمعن قد ادرى ما والله قال أسمع الخى هذا ما فقال االول كقيامه ققام بها فنخذف
ن٠ أصغم ححية فاخذ غنام غعاد شيا ير فلم وعس فطاف فقام نحرك أالبل بعط ولعل عو ما ادرى وما
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 قد أذ هذا با فقال اليه فيجع شيا ين فلم وعس فطاف أوال وثب كما فوثب بها فرمى جدا تلكه
 ان خوفا احرسه والله فبن أبوكبين فقال تال القتلنكه عذا ن٠ شيا أسمع عدت لثن والله امرك انكرت
 أبدا بها أتم ال المراة هذا أم أن كبيل أبو قل حيهما الح رجعا فلما قل فيقتلى أالبل برع شى ينحرك

ة مضت ألخى االبيات وقال

شرا تابط وةال
مالك بن قمي العدق عمر آبو به ققايسه تنادى من مليد إىن

 سقط ما والمخروم مخروم البيت وهذا المتدارك من وألقافية الطويل ن٠ ألثاذى الضرب ن هذا
 جميعا واعديتها هديتها ألعروس فى ويبقال أعديت أال الهدية فى يقال ال منه حرف أول ألمجموع وتد« س

 عذا وعلى كذا له أهدين يقال بمهد تتعلق أن يجوز ألحدق عم البن توله فى والالم واحد وأالصل
 وكان وتقريظه شنعره يريد بانه السامع لعلم محخوفا يكون اهداة وما االول ألفعل أعملت تكون

 مغعول ذناءى قوله يكون أن الواجب فى ن يزيد ن٠ تول على ويجوز به أيإة فقاصد يقول أن االجود
 له وقصدت بكذا قصدته يقال فقاصد بقوله الالم تتعلق ويجوزأن مذكورأ أهدا« ما فيكون ميد

 واخوصدت صدت ثوب عذا ويقال وهوألمختارعندنا الثاذ الفعل أعملن قد تكون عذا وعلى به
 بضم شمس أنه ويقال والهالل بالبدر كالتسمية بالشمس والتسمية والحالح ألفصل موضع ألحدق وضع

 علمر انه فى سلمى وابى الشاع أوس أبى علم أنه فى كحجم فقط الرجل لهذا علما وبكون الشين

فيها مصايقة ال وأالعالم الشاعر زهير أبى

اآوارك باليجان عطفى قو صما عطقه ملجلي تدية ىف يه آفو

 الشنتمالفما عطانا سميا والردأء القوس وكان وجغا أعرض اذا عطغه ثنى ويقال جانبه شى كل عطغ
 ويقال طكن ما والطحن ذبح ما ألذبك أن ما عطغ ما العطغ واصل العطف على بهما ألتوثنك عند
 ألجمع أصله والندوة خصرة وتيل عنقه اى عطفه ثاذى قوله فى وقيل عطغ لجسد من ينعطغ ما لكل

 يتشاركان وفعيال فعاال أن وذلك وألجع للواحد هجان لغظ ويقع جمعهم أى النادى نداهمر ويقال
 وأحد فيهما والوزن العدد أن ترى أال فعاال فعال يجمع كذلل فعاال فعيل جمع وكما كثيرا
 جمعا كان اذا خعاال أرن أال تلعليه كذلك كان فاذا االاخر فى ما بازاء واحد المد.نكل وحرف
 اول فى التى اللسرة أوله فى أللسرة كان له واحد ال وهوجمع بناثه حركات انها والفه بحركاته ينوى
 ترعى النى واالواره دآلطئ ودروع دالصئ درع وكذلكه وازار ار٢ أول فى التى أتلسرة ال وكرأم ظراف

أعتززت حتى أللرأم البيص باالبل سرفى كما ويطرب يراح حتى بثناءى أسره يقول وهوشجي أالراك
 واملسالك النوى قىت القوى كئري يصيبة للميمر التققق تليل

 غي شكايته أن وعلمه عليها لصبرة أحد ألى المهمة لخطوب س به ينزل يشكوما ال أنه يقول
للمصيبات التشكى تليل الصمة بى دريد تول مثل وعو مضرتها ودخع أزالتها فى يعمل وتلنه له نافعة

ل1



٣٣

 وبجوز هولحزن الذى الهم er» يكون أن يبجوز والمهمر غد فى أالحاديت أعقاب اليوم س حانظ
 فالن يقال كما وهذا الكل نغى ألى والقصد القليل لفظ وأستعل القصد هو الذى الهم ن٠ يكون أن

 يقول رجل وأقل ذاك يقول رجل تل قولهمر ذلك وعلى يكتمث ال والمعى فالن بوعيد االكتماث تليل
 لفظ يستعل ان ساغ أين س قيل فان كثير س تليل أثبات به يراد وليس ألنغى معغى والمعى ذاك

 ال ما حكم فى يكون أالكثي فى الشى ن٠ القليل ان قلت النفى فى لالثبات وصو الشى من القليل
 على النفى فى لفظه أستعل كذلل كان خلما الفناه ملكة فى قدره بخفة لدخوله عليه يعمرج وال به يعتد

 أنه يعنى معنى ال لغظا بالقليل الكثير طابف الذوى ننتى ألهوى كثير وقوله أالثبات ن٠ ظاهره فى ما
 ينوبها التتى وجهته وعى النوى وكذلل لمجنس بالهوى ويريد والطرق الوجو مختلف الهمم كثير
 وتشتن المتفرت شتى بقوله يريد و الشوون مختلف لحدثن على باق الكتفين مجامع شديد ومثله
 اسلكت يقال وقد غيرى وسلكن أنا سلكت يقال الطرق والمسالكه شت جمع واالشتات تفرق الشى
 بذرعكه وأقذر زعين 'ذال سلكه معنى فى ألرجل وانسلكه لخرز خيه تنظم الذى السال اخذ ومنه غيمى

تنسلكه أين وآنظر

القالك شيور ويعرفرى ححيفا يعييقا قيمسس ميوماة يكل
 يبين يقل وف بغيرها يمسى قال وانما موأم وجهعها فعللة ووزنها فيها ماء ال التى ألمخازة ألموماة

 يقطع أى ذلك مذه يتبين ه يبيت ولوقال مفازة نهار بياض فى يقطع بانه يصغه أن ألحى قصدة الن
 أى جكيشا أخرى فى تجدة المساء عليه أتى ذاذا مغازة فى نهارة يكون فتماة المكارم الكتساب المغاوز
 أن يجوز ال بغيرها وقوله لحأل على جحيشا وأنتصب منفمدا أى جحيشا فالن حل يقال وحيدا
 اذا ألغرس أعروريتن قولهمر ن٠ وأصله يركبها أى ألمهالك ظهور ويعرورى وقواه اعلمة مستقرا يكون
منها وقاية له تكون أن غير ن٠ ألمهالكه ينكب يقول شى نحتكه ليس غمبا ركبته

املتدًارك قدة من ميحنرق ينتحى حيث من ألريح وفد ويسيق
 االعراثى وأخذه انخرق حيث من الريح وفد يسبق قوله رؤبة أخذ ومنه أولها الريص وفد

 قبلفا لجئنا ألريح ترسل لو أعلها وكنا حويزاعا نحن لها غمن رفعت مجد غاية فقال لغظه بغير
 ولوفد للممدوح يكون أن ببمحتمل وينتحى ويقصد يعتمد وينتحى لخفته الريح يسبق أنه والمعى
 سميعة شديدة أى خريق ريح قولهم ن وهو السريع وألمنخرق التساعه مذخرقا العدد وجعل الريك

 دس الشديدة الريح تنخرق كما يضبط ال الذى المنخرق بعضصهم وقال المتالحق والمتدارك الهبوب
خريقا ألريح سمين تمر

 ةنك قحات قلب من كاىل له برل ؤ النوه تري عينيه حام 1أد
 عدوت أى صريت من وكانه لحفيف النوم والكمى عينيه خاط أذا ويروى خاط بمعنى حاص

اجغانهما يجعل حى منهما ألتمكن يميد وليس فيهما ما أى عينيه خاط وقوله شديدا عدرا



١مء

 لمنس ألى البعض يصاف كما النوم أله اللمى واصاف قروف بالبياص تخيط حتى ومنه كالمخيطة
 قلبه ينام ال عينه نامن أذا انه يريد مخصوة صفة على كان لما واللرى الفعل لجنس ألنوم كان

 غيره يفاجى ألذى والفأتكه شح انكه اليوم وشابجنقبل ال لخازم والشيح والشيحانوالشايح
فعل بشى عم اذا الذى هو دريد ابن وقال الفتكه تيد أاليمان لحديث وفى قتل أو بمكرو«

صايك أخلق حد من سلة اىل قليه ربيئة عينيه وجعد
 الروايتيى اسلمر وعى باتكه الغرب صارم س سلة ألى فنفره العدى أول طلعن اذا ويروى

 االولى واية الى وعلى والضيين كالكلميب للجمع صبغ اسم وهو لخيل قدام يعدون الرجالة إلعدى
 ديدبن العين تكون كيغ قيل فان سيفه سل ألهى ديدببنه وعينه التحفظ عن قلبه يغفل ال يقول

 فى واحد معنى يتكمر وفيها الرواية هذة تعح كيف أم بقلبه ينم فم بعينه نام أذا يقول وهو القلب
 نايمة العين الن العين ديدبان هو القلب ان يقال أن اال هذا فى الواجب وهل البيتين مصراعى
 ان والمعنى اليقظة حال صغة والثانى النوم حال صغة ذالمتقدم حالتين وصغ أنه تلن منتبه وألقلب
 فهى يظهره الذى صاحبه العين كانت شيا القلب كره ذاذا يكمهه ما الظهار ألمنتظر القلب رتيب ألعين
 مع بمعنى ألحى يكون أن يجوز سلة ألهى وقوله القاطع والباتك أالملس واالخلق سيفه نزع ألى ربيئته
 ذالعل ذلكه وبعد سيغه يستل ان ألى ربيشته انها ألمعنى يكون أن ويبجوز ذاك ألحى هذا تقول كما

 فيصبيم ألغمد ن يستل السيغ الن توسع فيه أخلق حد ن وقوله لالنتهاء ويكون للقلب
 جعل وهذا تأكال االجين مصحاة مثل على اثرة تأكل جغن من سل أذا قوله ترى أال مسلوال
رأسى فى والقلنسوة رجلى فى لملخغ ادخلت كقولهم ذلك فهوفى منه مسلوال لجغن

اخلواحك املناي آفواد نواجد تيللت قرن عطمر ىف قرة اذا
النواجذ الى التهلل ونسبه وشدة باسا يقاربه ن٠٠ أا له يتعرص ال بانه أيذان قرن عظم فى قوله

 أالسنان ن٠ يبدو ما سمى وقد فحك له سن للل صار حتى بكذا فالن سر يقال كما وهذا وسعة مجاز
 فكانه مثل وهو الموت فحكن به وضربه هزه اذا أى قمن عظم فى هزة اذا وقوله الصوأحك الضحك عند

يكون أن ويبجتمل يشكل لم أذا بعض مقام بعضها الصغات حروف تقام وقنى قرن لعظمر وزة أذا ةل
بتهلل شبة الضحك والتهلل منه ليتخلص حركه أى فيه فهزه عظمه فى نشب به ضربه أذا انه ألمرأد

ينظر خزيان وألموت قوله خالف وهو ولمعانه البرت
الشوايك النجوم أم آفتدت حييث وتقتدى أأييس أأنس الوحقة يرى

 على هذ! ويغسر مذهبه يذهب أى حنيغة أنى رأى يرى هو يقال كما وهذا مذهبه ذلك أى
 أنه واالأخ بالوحدة أستاذس فقد الناس عن والتوحش المفاوز سلوك أعتاد قد أنه أحدفما فجهين
 ويستانس الناس راى اذا يستوحش فهو اموالهم من وانتهب الناس اغارعلى ما لكثرة أالعداء كثير

 دحياء وداهية ظليل ظل يقال كما وعذا للمبالغة واظهار تاكيد باالنيس أانس وأتباعه يرعمر لمر أذأ
وقيل ألشمس أنها ألنجوم أم فى وقيل التاكيد طريق على يتبعونه ما ألشىء لغظ ن يبنون وضم



٣٢

 ألمشتبكة والشوابكه أما االششيا جامع وسمى اللواكب أعظم والشمس أمه الشى معظم وبسمى المجرة
 تلك تستغنى كما الدليل عن يستغى أنه المعنى يكون فيجوزان المجرة األجوم أم جعلت واذا
 أعدى ألشاع ةال النجمر من هوأهدى تقول والعرب المجرة تضل ال كما قصدة فى يضل ال أى

ه السيل من أجرى اعدائه وعند نايبة نابته أن النجم ن٠
 قونبم س والهجاه تس له يتال مويسع ال منسويب القطيى الهجاية بن ققرى قال

 أبوألعالء ةل سنة عشرة ثلث بالخالفة عليه سلم لملخوارج وهوأحد ونجاءة تجأة يفجا« أالمم نجئه
 قطرى بعير يقال غمان من يب تم موضع وقطم اآلعدان له يقال موضع ومولد« االسم بهذا سمى قطى

 مكيا الرجل يسمى كما وعذا قطر حو س هبن أذا قطرية ريح وكذلك الموضع ذلك ألحى نسب أذا
بالسند وال ،كخ٠ يولد لمر وهو ندبا وس

ترأعى آ وحبكه اأبطال من قعاتًا طارت وتد L? أتول
 متل وهذا المتفرق والشعاع النغس يعنى لها قوله ألمتوانن ن٠ والقاخية ألوانر ن االول الضرب من

 انه المعنى يرأع الجل ريع يقال الغزع وهو الروع ن٠ ترأعى لى وقوله الغزع فى المبالغة ومعناة
 تلحقه ال الزيادة وأن مقدر االجل ان الفزع استنشعرت ما بعد اباعا وتعريفه نغسه تشجيعه يذكم

تولة ويوحه

تطعى مل لك آلذى اآلجي على يوم بقاء سألنت لو قنك

يستطاع ملحللود تيل قما صربا املوت جمال ىف قصربا

الرياع لنع أخى عن فيطوى عر يتوي البقاء توب وال
 واليراع موضعها غي فى ذلة فى أال يستعل لخنوع يكاد وال الذلة ولخنوع الذليل أخولملخنع

 مكان اليرأع فوضع له جوف ال كانه جبان له قلب ال الذى والىجل لها جوف ال الى القصبة
بمعناة النه لجبان

دأع الرؤل القي قداعيه حي كت غاية املوت سبيل

آنقطاع املنوناهلى وتسلمة ويقرم يسأم يعتبط ال ومن
 يعتمريه ما يسأم أى ويسام عرما مات شابا ين لم س اى علة غير ن٠ يموت أن االعتباط

القضاء به ويغض ألمنون به تغض ويروى الهرم تكاليغ ن٠

المتايه سقط من عك ما أوذأ حياة فى خير للمرأ وما

شجرة البشامة النههل حنن بن لبتامة اهنا ويقال تعلبة بن قيس بىن بعض وقال



١هء

 ألغليظ الموضع ولزن ألبشام سقى بشامة بعود سليمى توتعنا أذ أتنسى جرير دال بعودعا يستاك

 تن وكالهما ونشل ذهش س أصلين ن مأكوت أنه ويقال فعلل الذثب والنهشل منه أغلظ ولخزم
قيسسا يقيس مصدرتاس وتيس الذثب ذعل

سقينا5 النلي كآم سقينت وإن حتيينا سلمى ط فحيوي أنتًا
 والحية ملكته فالنا وحيينن لخيا الوجه سمى تمر وبن عليه سلمن اذا الرجل حيينن يقال

 منهم فانا مجراهمر فاجرينا ألكمام سقيت وان بمثله فقابلينا المرأة أيتها عليكن مسلمون أنا يقول المال
 ان سقين فى وقيل الدعا س غيرة فى أستعل ثمر الله حياك اللقاء عند يقال ان التحية فى وأالصل
 فالنا سقيت فيه يقال أن الدعاء فى واالشهر أيصا لنا فادعى بالسقيا ألناس الماثل دعوت أن معناة
 يقال أالنوحا فينا لملخال وصدتنت نات اذ دارعا به سقينت نويب أنى قول ألتخفيف فى وللجة مثقل

 بالدءه ألكرام ألغيب بظهر سقيت وأن ةال كانه أصمار الكالم فى يكون عذا وعلى زح أذا يانح أنص
 سقيا له جعلت أسقيته فقال واسقيت سقيت بين بعضهمر وغصل الله سقاكمر وقولى مثله بنا فافعلى
 ببين وبجتج سوأءأ يجعلهما وبعصهم واكسيته كسوته ومثله لغيه ماءأ أعطيته وسقيته شاة ما يغعل
هالل ن والقبايل تميرًا وأسقى مجد بى تومى سقى لبيد

دعينا الناس كرأم سراة يومًا ومكرمة جل اىل دعوت ون
 تعال فوله أحو وفعيل فاعل بافعل يرأد كما جليلة بها ويراد أالسماء مجرى اجراعا فعلى جلى
 بذكر أشندت أن يقول واحد أى باوحد فيها لستن سبيل فتلكه وكقوله هين أى عليه وهوأهون

 ليا استعطاف ظاه« الكالم وهذا أيضا بذكرنا فاشيدى عرضت مكرمة أو نابت بجليلة الناس خيار
 فى والسراة تتحية وال تمر سقى وال أالشراف يستحقه ما واستحقاق شرفه بيان ألمح ألتوعل به والقصد
 ركب سريا رجال بعد« فنكحن زرع أم حديث وف والخيل ألمال فى معجمة بالشين والشراة الناس

 أاللغ نحذف وال والكبرى كاالكبم االجل تانيت والالم بااللغ ولجلى ثربا نعما على وأراح خطيا واخذ شريا
 لجاللة ومنه جلله شيائ عال ما لكل ويقال بىن يتمر الذى اغعل يكون اصله الن حينئذ منه والالم

 Cر٠ فعيلة وسرية ألسرو بين سرى ورجل ألسموات وألجع أعاله شى كل وسرأن سادتهمر القوم وسراة

 بيجمون الذين هاعنا والكرأم نهارا سارت وان سرية قيل حنى كثى ثمر ليال سار اذا يسرى سرى
الضيمر ويدفعون لحميم

W يشرينا باآبنآة قو وال عنة آب ندتى ال هنشل بىن
 بنى اذكر تال كانه فعل أطمار على بنى وانتحاب مالك بنى ان فالرواية الشعرللقيسى أنان

 خبا يكون ان على نهشل بنو أنا فقال رنع ولو ندى ال ان وخب وألمدح أالختصاص على وفذا نهشل
 لو عوأنه صمأحا خبرا يكون أن وبين أختصاصا يكون أن بين والفصل لحال موضع فى ندى ال لكان
 أو فيهم خمول ن٠ لذلكه يخلوفعله ال وكان المخاطب عند نغسه تعريغ الحى قصدة لكان خبرا جعله
خبرا تلت وانما جميعا االمرين من أمن ثقد أختصاصا جعل فاذا بشانهمر المخاطب عند ن٠ جهل
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٣ا،

 توله هذا وعلى بقراينه منه ألماد على يستدل لكنه االختصاص لمعنى يستعار تد لخبي ثفظ الن صرأحا
 فى فالن أدح يقال به تعلق وعنه نغتعل ندى عنه الب ذدح ال وقوله شعرى شعرى ألنجم أبو أن

 فرغبت كذا فى رغبت كقولهم وهذا عنهم بنسبه عدل اذا عنهم وأدح اليبيم انتسب أذا فالن بذى
 قد عنا يرغب ال وهو غيو« ألهى فننتسب أبينا عن نرغب ال انا ومعناه أب أجل من أى الب وقوله عنه

ألمثل وهو وى ألشم ومنه جميعا وأشتريته بعته بمعنى الشى شنريت ويقال بحاحبه منا كل رضى

واملصتينا منا السابق تلق يكرمد يوما عاية تبتدر إن
 أى لمكممة وقوله الغاية وألحى الغاية أبتدرنا وكذلك كذا مكارن وال وكذا كذا مكان بادرت يقال
 وأنما أقصافا ألهى تسابقهم يريد كاذه المكممة ألح للغاية مضيفة الالم تكون ويجوزأن مكرمة الكتساب

 صفات ن استعارهما كان وأن االادميين ألح قصد« الن السوابف مع المحليات يقل وف ألمصلين قال
 آلمجت عن ولنيابته االحوال اكثر فى الموصوف عن النقطاعه السابق أخرج يكون وبجوزأن لمليلد

 وغوارب وغارب وكواعل كاعل يقال كما السوابق( على تجمعه أالسماء باب الى منها االول أسمر وهو
 وقال العبحز جاذبى ن٠ الناتيان العظمان والصلوان صالة عند رأسه فيكون السابق يتلو الذى والمصلى

 موضع فى عرقان هما اللغة أهل بعض وقال ألذنب عجب مغمز فيه الذى العظم هو دريد أبن
 ذاالول باسم منها واحد كل وسمى عشرة عشر يرسلونها كانو النهمر عشرة لحلبة خيل وأسماء ألردف

 السابق صال على جحفلته يضع النه ألمصلى والثاذى صاحبه عن ييجلى كان النه ألمجلى وهو السابق منها
 والثامن المؤمل والسابع العاطف والسادس المرتاح والمس التالى والرابع يسليه النه ألمسلى والثالث
 ويقال وسكوت تخشع يعلو النه السكين والعاش لحجمة عن يلطمر النه اللطيم والتاسع لحظى
 فى يجعل الذى للحبل يقال و لحلبة فى ليل اأخم يجى الذى والفسكل الكاف مشددة أيضا سكيت

 خاذا وعتقيا باعرأقها تجرى ليل عليه الله صلى النبى وقال والمقوس ألمقيت المعان يوم لحيل صدور
 ف ألمصلى ف ألمجلى أولها أن لخلبة خيل أسماء فى وقيل أربابها بجدود جرت ألمقوس على وضعن
 لها حظوظ ال اللوالى ف حظوظ لها ألسبعة هذ« المومل ف ألمحظى ف ألمرتاح ف العاطف ف ألمسلى
 يصغ مروان بن المالك عبد بن مسلمة بن يزيد بن محمد وقال السكين فف الوغد فف أللطيم
 س والى تاليا رابع واتبعها االدهم يذمم خلم وسلى الكمين وصلى االغرى تجلى لخيل اسما وذكر لخلبة

 لحيرته يكاد المسحي العاطف وسادسها يقدم ما يقدم جاء وقد خامسا مرتاحها ذمر وما ألمتهم ألمنجد
 حدا المسهم حصته فاسهم ثامنا لها لحظى وجاء االشام الطاير له وعئ يخيب فيما المويل وخاب نجرم

 السكيت يخب يلطم ناحية كل ثن تاسعا لها اللطيم وجاء تسهم ال لخيل وثامنة ثامنا واتا سبعة
 من قيل اذا ألوم وسأيسجا مليمًا بها يعدو ليل ساقة على أعظمر قنبه من وعلياه اثرعا على

مستعصم بالصمت المحزن مى يجب ف ذا رب

فينا مبدأ عالما آقتلينا إآ آبذا سيد منا يبلكه وليس
النبا أوابد الوحش سميت وقيل الدع واابد القلو ومنه االم عن واالخذ االفتظام أالثتالء
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 نخلو ال حن يقول أحسن التوحش أى التابد من يكون وأن باانة اال تموت وال الدهر على تبم
 مقرم أذا أوس ةل كما ألمعنوع خلفه السيد هلك فاذا لها مرشح أى للسيادة ومصنوع سيد ن
مقرماأخر ناب منا تخمط نابه حد ذرا منا

أعلينا اآي يف بيا ولونسم أنفستا الروع يوم لنيخط إًا
 باالتدام بذلناها النا رخيصة ذفبت أنغسنا ذهبت فان للقاء تقدمنا الروع يوم كان اذا يقول

 ومعنى أالنفس ضمي والنون لالطالق أغلينا قوله فى وااللف غالية أالمن يوم ولكنها باالجام نمنعها وف .
 عذا ومثل عنيا ألمقدرة قطع المرأد بل هنها يكنون الغالء مع انهم يريد وليس غالية وجدت أغلين
 ولوعرض نصونها وال لحروب فى أنفسنا نبتذل يقول للسباب تعمض ال نغوسا التقينا أذا للسيوف نعرض
 سهولته السعر فى والرخص ألمجيل ألذكر تخليد على لمحرصهم وعذا المتنعنا غيرها فى أذالتها علينا
 أن على نحمل أى بها ذسام ولو وقوله ناعمة كانت اذا رخصة أمراة اظن فيما قولهمر ن٠ وعو ولينه
 على حملته أى انا واسمته والسيمة السوم وأغلى ايضا واستام وكذا كذا بسلعته سام يقال بها ذسوم

 ذلك من أحله خسفا سام أن على حملته أى سمته قولهم يكون أن يمتنع وال يسام أن
 ومثله من واال والروع واالغالء االرخاص بذكر موضعين فى طباق البيت وف المكموة فى أستعل وأن

 وابذل خذول غير الروع ة غدات لهن انذى همدان ذسوأن علمت لقد الغقيه وق مس والد لالجدع

غيربذول الهيجاء سوى فى له واننى وجهى ألهيجاء فى

أيدينا ار يأموالنا تلسو مرجلنا تغلي مقارنا ويض
 أمرأة ويقال والعيب الذم وانتفاء العرض نقاء بذلكه والمراد الوجو وهى معارفنا بيص ويروى

 فى والمالحة أالنغ فى ألمحسن وقيل واالة وما أالنف هى وتيل عليه يشتمل .،ا ألوجه أى ألمعارف حسنة
 واالشب به وتييزعا االجسام معرفة الن بها سمى الوجه وكان ومعرق فئ معم المعارف وواحد االسنان

 يقال كما وعذا الشدايد نقاسى ما كثرة س مفارقنا أبيصن المماد يكون ان ديجوز مفارقنا بيص
 ونفتأعا فنديمها ددريؤم علينا تغور أالاخ كقول حروبنا أى مرأجلنا وتغلى ألذوايب يشيب أمر
 لبس باعتيادنا عنها الشعر التحسار مفارقنا ابيضن الماد يكون ويجوزان غال جيها أذا عنا

 غي نوما اطعم فما راسى البيضة حقت قد االخر كقول هذا ويكون أيإه وادماننا والبيض ألمغانر

 ى٠ مغارقنا أبيضت ألمراب يكون أن ويبجوز ايضا وب ألمحم عن كناية هذا على الماجل وتكون تؤجاع
 هذا على ويكون فرقة المسكه ن االحوى االذف جال االاخ كقول ويكون الطيب أستعال كثرة
 كما الليام مشيب ال أم الكم مشيب مشيبنا يريد ويبجوزأن للصيافة قدورنا أى مرأجلنا تغلى
 فوق الناس كرام وشيب القفا نقرة فى العبد مشيب وشيب نوادره فى أالعرابى أبن أنشد

 أاائر باموالنا ناسو وقوله الضياتة قدور بها المراد يكون أن على ألمراجل نحمل هذا وعلى ألمغارق
 وندى نقتل أى واالسوألمداراة مقاصتهم عن ألناس أطماع ورفع القود عن ترفعهمر يريد أيدينا
الدواء وأالساء
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اخلامونا أيرن آآ الكماة قيذ أوآيلةم معشرأيىت متن انه
 عن باغعاله يستغى الشجاع الن كتمها أذا شهادته كمى قولهم وعومن كمى جمع ألكباة

 العال أبو وقال بالعه صغاته على دل سكنت أذا والنه ألمحاجة لوقت وشانه أمم« يستر ثكانه دعوا«
 توارى أذا السالح فى نفسه كمى ثولهمر س وذلكه غازوغزاة يقال كما كام جمع لحقيقة فى أرداه
 الوزن هذا على يجمع ال وغعيل كمى جمع الكاة فيقولون العبارة فى يتجوزون العلمر واهل ذيه

 وحانظ وشهيد وشاعد وعليمر عالمر فيقال كثيرا يشتركان وفعيال فاعال الن ذلكن أسجازو وأنما
 بذلكه يدرى أن مخافة مضم انا ما ألناس الكمى وانى أستر بمعنى اكمى أن فى كتير ةل وحفيظ

 وايتام قالويتيم نظايركما وله كمى جمع فى أكمآء جاء وقد مبالغة اشد فعيال وكان كاشح
بالدم تشرق وأالكماء شوأرع والقنا للمغيرة ابنتيك كن تى زيد أبو وانشد

يعنوتا إياة خاليم قارس من قدعو واحه منا األه ف كن لو
 مثل وهذا وخيالنا ومخيلة خيال اخاله خلته وبيقال أتخبهه وما فارس ومن ذالن بال قولهمر يعنى

 فارس ن٠ قال وانما أتبلد وم أكسل فلم عنين اننى خلت فنى من قالو القوم أذا طرفة قول
 أشمل يكون أبهامه لشدة بالمنكم السوال الن منهما واحد يعرف ولم فنكر فتى ن٠ طرنة تال كما خنكر

 CT» فيقال ألجنس ألحى وال معين معهود ألى االستغهام فى القصد وليس سيما ال وأحدا وأحدا لتناوله

 يدى كلهم فما لعظيمة فتى ن٠ قالو القوم اذا االاخ تول الطريقة هذة وف الغارس ومن الغتى
الغتا ولكذه

يآيدينا وصلناعا الظباة حك يصبيبيم أن تنحو الكماة 1عذ
 أصابته يقال أن صلح وكما باسرعا المصارب أراد النه حد« السيف وظبة الشباة حد تال أنما

 الرياشى وذكر طرفه حد والشباة السيف طرف الظبة وقيل الظبة حد يقال أن صلك السيغ ظبة
 السنان ظبة وكذال حد« أيضا وظبته وهومضربه أصابع بمقداراربع ذبابه دون ألسيغ ظبة أن

 قحدرن أذا السيوف نصل مالكه بن كعب كقول ذك لها يجر وم للسيوف الصمي وصلناعا وقوله حده

 واذا مابكه بن كعب بن الىحمن عبد بن بشير وتال تلحق لمر أذا فنلحقها تدما بخطونا
خطانا العدو بها ننال حتى لنا اكملها قصرن السبيبوف

يبكوتًا مت من عىت البكاة مع مصيبتهمر جلمت وإن تراغم وآ
 يكون منهم يولد ن كل وان علدة لهمر صار أى أستعادره فقد بالقتل اال يموتون ال أنهم يعنى

منهم مات ن٠ على ييجزعون ذال سيدا
تواتينا ىف وأسيا تلقاظ عنا قيقرحة أحيآًا آلكرة ونرتب

 أن ويجوز ألدهر على ألسيوف فحالغنا كقوله تواتينا واسياف قوله معنى يكون أن يجوز
ج خ يقال وبوسعه يكشفه ويفرجه أوله واالول مضاءا السيوف كانهمر رجاال بالسيوف أراد يكون
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 ألعورة على الفرج لغظ وأضالق ألفموج ألقوايمر بين ما سمى ومنه والتخغيف بالتشديد وفرجه عنه الله
 س رجل ةل النمرى وقل السرار كشانا كان اذا فرجة رجل قيل هذا وعلى الكنايات مجى يجرى

 االعرأج ابومحهد ةل البيت ذهشل بنى انا وفيها قال ألبيت سلمى با محيوك أنا ثعلبة بن قيس بنى
 وفيها قسال فى ثعلبة بن قيس بنى لبعص عو االول البيت فى قال باالد لمالدر اختلط المثل موطع عذا

 ربعية عمر الذين ثعلبة بن قيس بى وبين محرية حم الذين نهشل بين يفرق ور نهشد بى انا

لمرقش االخر وأالبيات النهشلى حزن بن لبشامة نهشل بنى انا فيه الذى والبينن قرن فى فلزهما
مفارقنا بيض وفيها ألله عبد أبو قال تعلبة بن قيس بن ضبيعة بن مالك بن سعد بن عم ووو أالكبم
دنس ال أى مغارقنا بيض قيل ببالح خط ما منها ذاكر انا وجو« علمى فسم قد بيت ووذا ألبيت
أبو قال هذا يشبه كالم فى والطهارة النقا به يراد فانما وصفوبالبياض فاذا سمم كلها والعرب ذينا
 يياض الن ضعيغة روأية هذة فقال مرأجلنا تغلى مغارقنا بيض قوله عن الندى أبا سالت أالعرأطى محمد
 نببى مقادمنا شعش العحيحة والرواية الملك مرجل تغلى كمد تغلى لحاياه ومرجل قرع ألمفارة

 وأن البيت فحيينا قوه أجوارنا ذات با أالبيات ونظام وترى حوب اعحاب اننا يعنى مراجلنا
 بنن اذا ألمثلعون ألبينن مماجلنا نهجى مقادمنا شعث البين جلى ألى دعوت وان ألبين سقيت
ناديناه الناس ة١را ناد وخير ميةتأأ

 تكون وعاء وعو السرومض فعولل وورنه منتول غير مرلجد اسم عذا عادية بن السمويل وقال

 والسافياء والراعطاء القاصعاء بوزن عدوت بره فاعالء وهو النقل وغير أالرنجال فى مثله وعاديا لخمر فى
 أن ويقال بعرنى وليس عبراذى أسمر ألسمويل العالء أبو وقال للكسرقة المه فقلبت علدوأء واصله والسابياء

 قوم وقال السمويل بالكديد الغبار اترن القيس امرى قول وانشدو السمويل له يقال الغليظ المكان
 أذا الظل أسمًال قولهم العربية س ووافق معرب السمويل الن يثبنن وم الغبار والسمويل باللديد أراد
 ألنمر قال ورا ومقص ممدودا جاء وءادياء التبع أسمًات أذا القطاة ورد ونفيصة حضيرة المياة يرد قال قصر

 رغيعا بيتا عادبا لحى بنا السمويل وتال تمنع ف ألتى والخمر وألخل وبيته بعادياء سالت هال تولب بن
 لعبد أنها ويقال صلبة أرض عمز بغير والسمول طاير بالهمز ألسمورل وقيل أستقين شئن كلما وماء

أسالهى وعو لحارثى الرحيم عبد بن ألماله
محيل يرتديه رداه فكل عمضة اللوم من يدنس ملر املرة أدا
 يقول تكلفه أذا تدنس وتدتس دنسا يدنس دنس يقال المتواتر .ن والقافية الطويل من الثالث

 ءاعنا ألرداء وذكر جميال كان ذال بعد يلبسه ملبس فاى واعتياده اللوم باكتساب يتدنس ف أذا
 الشاع هذا جعله كما يعله L( العبد مكافاة عن كناية فجعل عمله رداء الله رداه قيل وتد مستعار
 لخصال أسمر اللومر و حسنا كان أللومر تجنب بعد عمله عمل فاى وتحقيقه نفسه ألفعل عن كناية
 وأنما االجتماع وهو االلتائم بره واصله الدنية على والصبى المروية تنفيه ما وأختيار ألبخل ووى جتمع
 عذا وليس جوابه بعدعا ما مع والغاء لجزاء معنى تتضمن واذا فيه المعايب هذه الجتماع لثيما سمى

الثياب بالداء يريد انه فتعتقد بسبيل بردا ردينت وأن فاعلم بيزز لمجمال ليس االاخ تول س ألبين
3,



آلتناءسييل حسي إله تليس النقيسصيمجا فوملحبيلعلى وإن
 مصيمر وعو ضيما صامه يقال لخق عى ألعدول الصيم وأصل مكارعها على يصبرها لمر أن أى

 وكما اليه تعدل ناحية فى أى لجبل ضيم فى قعد قيل ومنه واهتضمه ألنصغة طريف عن به عدل أذا
 طريق( ن٠ ويبعد هضمر من الوأدى أحضام وأحد الهضم أستعل كذلل ضامه من الضيمر أستعل

 لهم الغير ضيم احتمال الن المفعول ألحى ألمحدر فاضاف لها الغير ضيم ضيمها بقوله يد ير أن ألمعى
تذلال ويعدونه منه يانغور.

قليل الكرام إن لتا تقلت عديدت قليأ أًا تعريتًا
 اانت بالدهم المعير الشامت أيها عدى ةال بكذا عيرته جاء وقد المختار وهو كخا عيرته يقال

 تصاد لخصال أسم واللةم يقلون أللرام ان فاجبتها عرا فعدته عددنا قدة منا أنكرت أى ألموفور ألمبرا
 ألبيت فى بالنغى جاء تراة اال القدر بقلة ال العدد بةلمة البين هذا ألشاعرفى واعترف اللوم خصال

 وعى كثيرة معان على يشتمل قليل الكرأم أن وقوله مثلنا بقاباة كانن ن٠ قل وما فقال يليه الذى
 كرأيم واعانتهمر أحسابهم عن ألدغاع فى واستقتالهم أباعم الموت واعتيام بهمر الدعر ولوع

 وقليل العدد يقلل ذلكه فكل اسالفهم ابتناه ما عمارة على ومحافظتهمر العارلهم لزوم مخافة نغوسهمر
والجمع ألواحد بهما يوصغ وكثير

وكهول للعلى تسامى شباب متلنا بقاياة كاتت من قًا ومًا
 وثنباب بقايإعمر لقال عليه رد ولو للكثرة معناة الن معناة ال ن٠ لفظ ألحى راجعة بقابإة فى ألهاء

 ال وفاعل ثاعل وشاب شبابًا يشب الصبى شب يقال يجمع وال يثنى ال فلذلكه به وصغ االصل فى مصدر
 ألتائين أحدى فحذف تتسامى أرأد تسامى وقوله لمع به وصف مصدر اذا فشباب فعال على يمجمع
 عذا ليس قلت تدارك وأالصل أدراك فى ادغمت كما أدغمت هال قيل ذان بينهما للجمع أستثقاال
 والف أوله لسكون الوصل الف جلب الهى الحتيج أدغم لو انه ترى اال مضارع فعل النه أدغام موضع
اال الس الحتيد ومنخ الشتت الكت د الدع واللجج الصلئ السد لد تدد (ال التهد

دليذ ااحتتيى وحار عيبو قحارت قييئ أ: سر ونا
 طريق على به مستفهما أسما يكون أن ويجوز يصرنا ف والمعى نفى حرف ما يكون يجوزأن طرنا وما

 أالكثرين وجار توله ن٠ ألوأو وكذلكه لحال واو عزيز وجارنا قوله ن٠ والوأو شىء أى والمعى التقرير
 والعز يصلح ه واحدة لذات كانا ولو مختلفتين لذاتين النهما لجالين بين لمجمع صلح وانما

 واحد أصل ألحى يرجع أللل الن أللحم تعزز يقال والشدة الصالبة وفى والمنع القدرة فى استعل والعزازة
واحد شى أله يدعو واللين والسهولة االنقياد فى أستعل صد« عو الذى والذل الذت أن كما
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كليل وقق الطرق يرذ منيق جنيرة من جيتله حنتة لتا
 اى والسمو العز لببل بذكر واراد ليعصما المستجي اليها وياتى وسطها الذل يدخل ال عحصبة لنا مثله

 أسم ومنيع جميعا والعين النظر والطرف بمعنى واحتل وحل طالبه على أمتنع جوارنا فى دخل من

 فى ألمنيع أستعل كما منه ممنوع أى مفعول بعنى فعيال يكون ويجوزان ومناعا مناعة منع ن الفاعل
 السموءل أله القصيدة نسبن البين هذا ولمكان ومتمنعة منيعة اممأة ذقيل العفة فى ايضا أستعل العز

 هو بيت الروايات بعض وف الفرد االبلق له يقال الذى السموءل هوحصن لجبل عذا ان وظن
والمنعة العز هنا لمبل بعصهم وقال ويطول رامه ن٠ على يعز ذكره سار الذى الفمرد أالبلق

طويل يتال ال فيع النجيمر إىل يد ومسا الةرى حتمت أصلة رسا
 ثرى االرض نحنت وما الندى والثرى يتقاربن والرسوخ والرسو االرض فى أصله ثبت أى أصاة رسا

بالفرع أالصل تبل بلسموصما أليسو طابق وقد المبالغة على يرقى فرى ويقال

وسلول عمر رأتة ما إذأ سبة القتت ترى ما لقوم وأنًا
 يعرى وال اليه القوم صفة ن الصميم يرجع حتى سبة القتل يرون ما يقول أن الوجه كان

 قل أفظع فيه وهو هذا مثل الصلة فى جاء وقد نرى ما تال همر بالقوم ألمماد ان علم لما لكنه منه
 ال لو ألمازذ تال ألموصول ضمير من الصلة تعرى ال حتى سمته والوجه حيدر أمى سمتنى الذى انا

 قناله أصاب أنه أراد تتلته تال أذا فكانه النغس والقتال القتال أصابة والقتل لرددته وتكمر مورده عحة
 عشيرتى عته ءرا ألقتل هوالء حسب أذا يقول رأسه أصاب أنه اراد راسه قال أذا أنه كما نفسه أى
 الشتم فى استبل م القطع السب واصل به يخدع ما لملدعة ان صم به يسب ما والسبة نخا

 يعنى وسلول وءمم مذفبا ذلكه جعل ال أى نرى ما وقوله الناس أعراض يقطع فالن يقال كما وهذا
 بن منصور بن قوازن بن بكر بن معاوية بن صعصعة بن بنومرة عم سلول وبنو صعصعة بن عامى
عيالن بن قيس بن خصفة بن مة عكم

وتطول أأحاليم وتكرقة تنا أجالنا املوت حب يقرب
 النه عمر له ليس لحر الكريمر راينن االول المصراع فى أالخر بقول الم وقد للموت حبنا أى

 يكون أن وبجوز ألشر لمجانبتهم يعتمون االيكه وان المنايا التتحامهمر يعتبطون انهمر الى يشير
 الكرأم يعتامر ألموت ارى كةوله ويكون الموت وعو الغاعل الحى ألموت حب قوله فى لحب أضاف

 ألموت كر فقد ألموت اأجالهمر كمعت اذا انه على محموال لهمرااجا وتكرهه هذا على ويكون
 القدر ألهى يجرى والقدر غيره أبو انهم صعة ال إال القتل ابى دريد قول ترى اال أيصا ااجالهمر

 اذا عذا مثل يراعون ال وهمر الطول بازاء القص ليكون واختاره الموت حب يققم بعصهم وروى
 وشيك ةال ذريب أبا ترى اال التكلف من كالمبرى منهم ذال ويكون وتقابلت المعانى تناسبت

٠١ افر ذلك يراع لمر القفول بطى يقول ان دكانيكنه مشيجا او به مشاحا أال القفول اللصولبعيد
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قنيل كان حيث منا طل وال أنغة سيدحتع منا مت ومًا
 وميض تبسمت مثل هذا وليس مكتوف عو وال حتف منه يستعل ولم لمحال على انتصب حتف

 أى بانغه حتغه كان ونحقيقه عليه الله صلى ألنبى أنغه حتف بقولهم تكلم ن٠ أول أن ويقال ت البم
س النه بذلكه أالنغ خص ويقال وأحدة دفعة ال الروح ذزوع عند أنفه ن٠ خرجت األنى باالنفاس

القصيدة يجعل cr رواية الروأية وهذة فراشه فى سيد منا مات وما ويروى الرمق( يتقضى جهته
ولم بطد أذا دمه ضل يقال متا قتيل دم يبطل لم أى تنيل كان حيث منا طل وال وقوله جاعلية
يبطل ال منا ألقتيل ودم نقتل والكن نموت ال أنا يقول أبطله فالرن طله وقد وهومطلول به يطلب

تسيد الشبات عبر على مت وليس نفوسنًا ألظبات حد على تسيل
 وسمين ألنفس يسمى والدم دماونا ويقال أرواحنا أى نفوسنا السيوف حذ على تسيل ويروى

 على يقل وف تسيل الظبات غي على وليس قال وانما والدها أيام منها السايل بالدم نغساء النغساء
 ألتغخيم قصدو أذا سيما وال كثيرا واالعالم أالجناس أسماء ون , يكر النهم ألروايتين فى تسيل غيرعا

 الى لحد وأضافة والفقيرا ألغى ذا ألموت نغص شى الموت يسبق الموت ارى ال عدى قال كما ببا

 كما وعذا اليها لملحد اصاف ف كلها السيوف بالظبات اراد يكون ان أحدعما وجهان ألبات
 ألهى لخد أضافة تكون أن هووالثالى كما نصال ألسهمر يسمى وكما هونصال كما ألسيف يسمى

 مصارب ألظبات وتكون الظبات من المحد على تسيل التقدير ويكون الكل ألى ألبعض كاضاذة الظبات
 أن قاس غي« على ال السيوف حد على تسيل دماوفم تكور بان تبجح كيف قيل فان ألسيوف

 عبيد أسد وسموبنى أكم بالسيف القتلة فعذ شرفا يكون ال مما وغيرعا بالعصى تسال قد ألدماء

 م’لال وقال ذميمة تتلتهم لتكون بها تتلهم بهم اوتع حين القيس أمرى أث جر ن٠ كان لما العصا
 بأبانين لو قوله واما الجزارة ذهد سابص بداعة أو عاللة أال بالحجار نامى وال بالعصى نقاتد وال

 أنفه قدع الكريمة للناقة تعرص أذا الهجين الفحل فان بدم خاطب أنف ما رمل يخطبها جاء
 العؤ على والثاث الشجاعة على دل ااول والمعراع ماخوذ ذاك بره فيذا بيا وجيه وصرب بالعصا

وخول ذب ?-د! ١أطببت إف'ث بئرًا حنكل ت،لةر قتد ئقوي ٠ ر حدادع

 وى وخذدرة ونذدرًا حدرا يكدر الماء صدر يقال حصدر يشبها ثلم انسأبنا صقت اى
 فى أى سر فى ليصرب فالنا أن يقال لجيد االصل عاعنا والسر بعناه يكذر وكدر وتدر أكدر

 أيضا عذا غيم فى والسر سرا يغعل النه بذلكه سمى ألنكاح ألموضع عذا غير فى والس جيد أصل
الرجل لذكى أسم

 لوول البطون حري إل لوقي وحقتا القجدر خري إىل علوت
حتيل يعد فينا وال كهام نصاينا ىف ما املون كماء قنحن
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 وماؤ« أالبيص ألسحاب والمزن ألمطن ماء بصفاء انسابهم صغاء خشبه عندهم المياه أصفى ألمط ماء
 الناس ننفع كالغيث حن أى السخاء به ألماد يكون ان ويبجوز االستعال س لسالمته المياه أطهم

 نصاب ومنه أالصل والنصاب أجدبو أذا ألناس يكفى كان النه السماء ماء المنذر وسمى المط ونخلف

 وليس راسا البتخد نفى وعذا فيعد بخيل فينا وال مات ناثذ منا كل أى الحد الكليل والكهام السكين
 فينجحر راسا ضب بها ليس أى ينجحر بها الصب ترى وال ومثله يعد بخيال فيهم أن يريد
 وناسيف ضعغ أذا للرجل ذلك يقال وكسهيمر فهوكهام كهامة يكهم وكهمر يكهمر كهم ويقال

 ينبغى وان شى فى المزن ماء من ليسا والمضاء الكهوم الن معيب البيتت هذا عالل أبو كل اذا
 وال كصهوم يعتريها ال سيوف ونحى أى أكغ وبذل أخالق صفاء المزن كماء وبحنى يقول أن

كلول يننينها
نقول حني القول ينكرون وال قوليم الناس على هثنًا إن وننكر

مبرما كان وان منهم وينقضه يشد« عقدا الناس يستطيع وما االاخ كقول هذا
قعول الكآم هال ملا توول سية وام خال منا سية أد|
ويخلغ غناه يغنى له نظير بعد« قام سيد منهم مات أذا حاتم قول يشبه وهذا

ترييد النارلني ىف ذمنا وال طارق دون نارلنا أمخدت وما
 النهار دون بالليل يختص والطروق ليل طارق دون تطفا فال أيقادها ذديم أى الضيانة نار أراد

لذلكه طارقا أألجم ويسمى

وجلول معلومة عرر هلا عدونا ىف مههورة وأيامنا
 أصله ولجل لحيل بين الغرألمحبلة كاالفماس االيام بين فهى اعدائنا فى مشهورة وتعاتنا أى

محيال الفرس سمى ذلك وفوق لخلخال موصع فى البياض كان فلما لخلخال

فلول الدارعني تراع مني هبا ومشرق غرب تت ىف واسياعنا
 كانن اذا الباب حلقة وسميت المقرعة به تضرب والذى وتقرعه يقرعكه وهوأن ألمقارعة القاع

 ان الغرص الن الدارعين قراع من وقال االعداء بها نصارب مما سيوثنا تفللت أى مقرعة مستطيلة
 عو أنما فعل منه يصمف وال الدروع أعمحاب والدارعين منهمر أالحتراز غاية على عدوعم يكون
 كل فى القراع من فلول باسيافنا أى الدارعين لقراع ظرف ومشرق غمب كل فى وقوله النسبة بعى

ومغرب شرت

قييل يستباح حىت قتغمة نصالتا تسل أآ معودة
 كان اذا فيه والعامل مصمم أبتداء خبر يكون أن على يرفع أن ويجوز لحال على معودة أنتصب

فيها فترد أغمادها ن٠ تجرد اال سيوفنا عودت يقول فلول الدارعين قراع من بها قوله عليه يدل ما حاال
4,

•<
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 واحد أبي من لجماعة والقبيلة قبل وجمعه شتى ااباء من لجماعة والقبيل قبيل بيا يستباح أن بعد اا
 السيغ غمدت ويقال المجوع وهو العود س والعادة وأعتاده فتعودة كذا عودته ويقال تبايل وجمعها
برجته الله تغمد« ومنه الست وأصله واغمدته

وحتول عامل سواءا وليس وعنيمر عنا الناس حهامت ان سلى
 تخبرى النلس فسلي بنا خاعلة كنن أن اى فتلخبرى عنا الناس جبلت ان سلي ويروى

 أستواءا أى وسواءا بالفاء االمم جواب وفو مضمرة بان فتخبرى وينتحب مختلغان ولجاعل فالعالم بحالنا
 مستوبات أى للسايلين سوأء ابام اربعة فى القياان وف ذماما تم أى ذماما درومر هذا تقول كما
لمع فى وأسواء وسواءاي سواء هما االخفش وحكى أستواءا قل كانه المصدر على سواءا وترى

وجتول حولقم رحاقم تدور لقوميم تطب آلديي بنىت أل
 لما السماء قطب سمى وبه االعلى الطبق عليه يدور الرحا من أالسغل الطبق فى لملحديد القطب

 قطب وهو به يلوذون الذى سيدهم أى فالن بنى قطب تالوذالن ألتشبيه وعلى ألفلكن عليه يدور
 محمد أبو وقال القطب ب الرحا أمر كتمام يتمر بهم قبيلتهم أمر أن هاعنا بالقطب والممأد لحرب

 بن ألملل لعبد البين هذا ومشرت غرب كل فى واسيافنا السمول تال توله النمرى على ردة فى االعرألى
 بنى فان القصيدة فى قوله ذلكه على ويدلكه الغسان اء عادي بن للسمويل ال المحارثى الحيم عبد

 بن ربيعة بن مالكه بن االصغر المحارث بن زيآد بن قطن بن يزيد عو والديان لقومهم قطب لذيان ا
 يقال أن جارية والعادة الشرت على الغرب قكم لم قايل ةال فان النمرى وتال أالكب المحارث بن ك.عب
 الذى والقطم دارعم وانه فيه قومه وحلول لمحلوله الغرب قدم انه ذاله عى فلجواب والغرب الشرق

 يكون كيف ناطق عى س خير صامن عى المثل موضع هذا أالعرادى محمد ابو قال منهم يدنو

 الله أبوعبد أنكم ما ادرى وال ألجنوب ناحية أليمن ينزلون وعم كعب بن ألمحارث منزل الغرب
 الغارات انهمريبعدون ذلك ومعنى ومغرب شرق كل فى واسيافنا الصحيج وهو روى ى٠ رواية من
 برجل ضبوءا تارك أنن هل الويالت لكن تقول الورد بن عروتة وهوتول وتهامة جد نواحى فى

وعرعره شث ذات بارض ويوما اهلها وغارات جد علمى فيوما ويمنس مرة
 سي يقال لمخفيف السبع االصل فى وفو منقونة صقة الشميذر للحارئى الشميخر ةل

 فى والسرع النشاط والشذر الذنب ألناقة رفع والشمذ والشذر ألشمذ ن٠ وأشتقاته سريع اى شميذر
 قال دابة وهى الشمذر الشاع هذا أسم وثيل لخلق السيى ألشميذر أن ويقال العالء أبو وقال أالمر
 أخيه قاتل فقتل غيلة أخو تنل وكان ألمحارث بنى س ألمرتدتى طميع بن لسويد الشعر هذا البرق

اللطيف وهو أصمع تصغير وصميع مرخما أسود تصغيى وسويد ألمحضر ن٠ أالسوأق بعص فى نهارا

القواثيا الغمي ه دقنتم مًا بعد التعر تدكيو ا عمنا بىن

 وصحة صحار والججع ألواسع للمكان اسم الصحراء المتدارك ن٠ والقافية الطويل من الثالى الصرب



 تستوجبون تفعلوما ولم الغمين بصكماء أنهزمتم أنكم أحدهما قوالن القواف دخنهم وفى موضع والغمير
 احدا تكلفو ال اى أنهزامكم بعد الشعم فى بها تفخردن مغخرة لكم فليس الشع تذكرو فال المدح به

 تتل أنه والثافى بالئكمر لسوء الموضع بهذا ألقواف دفنتم فقد أبدا شع فى تفتخرو وال مدحكم
 فال الغمير بصكراء كم شاعم دفنتم وقد ألشع على بقادرين لستم يقول ألغميى بصحراء ودخن شاعرهم

 واراد أنقواف صاحب دفنتم قال كنه المضاف دترك اليه المصاف ذكم هذا فعلى أهله من لستم تتكلفوما
 وقافية الكالم تقغو اذها قافية سمين أو تتمر بالقوافى النها قافية تسمى والقصيدة القصايد بالقوافى
 ااخرون وقال البين ااخ فى كلمتين ن٠ القاذية غير« وقال البيت فى كلمة ااخم أالخغش عند البيت

 بقين قالو كلمة هنه تبقى حتى البيت قالو أنا رايناهم النا االخفش تول والقول أالخير ألمصراع هى
 له تجمع كنن وامنا اييات انصاف له جمع لم قواف لحى اجمع لل تال شاعرا أرن ولو القانية

 أذا الرجل تغوت قولهم س واشتقاتها القصيدة روى تجعله أن يريد ألذى لحرف اوأخرها كلمات
بعضا بعصهم اتبعنا أى رهمأاثا على وقفينا القراان وفى خلفه جعت

 ةضيا حكمر آو ضيما فنقبة سلة تتصيبون كنتمر كمن فلسنا
 راغيا السيق أتدبح ما أذا تنرظى مسلط فيكم السيف حكم والكت

ع م
 انه على سلة وانتصب سرقة اى سلة فالن بى وف خوأن سراق مغل مسل ورجل السرتة السلة

 وهو تقصدونه كنتمر كمن لسنا يقول سارقين أى سالين تصيبونهم والتقدير لحال موضع فى مصدر
 السيغ حكم الومنعة ولكنا قاض الى نحاكمكم او الضيمر على فنغضى سرتة فتصيبوذه شاذ منغرد
 حتى به يضرب ان السيف وحكم نريد كيف النغسنا ذقضى بل القضاة بحكم ذرضى فال فيكم
 لثقتنا جهارا نقتل أنا والمعنى الضرب يقبل فكانه يقتل دأم ما فانه يكل حتى يعل ان ورضاة ينفل

 الذين القوم أن وقيل سرقة منا قتلتم مثلكم ولسنا يكل ان ألح فيكم السيف وبحكم بانغسنا
قاتله تتل ف ديته فاخذ أخاة تتلو كانو يخاطبهم

مدانيا أمرا لوكن عمنا بيى بيننا تلجريب جرت ما سي وقد
 وتع النه بينهم لجرب جنت ما يسوا لم أنه على مدانيا أمرا كان لو توله ودل جنت أى جوت

 أمرأ أالمم كان لو والمماد مدانيا اما اليه المودى االمر كان لو ذلك ساءفى قال انه ترى اال باسآتحقان
 ما لساءذى يبا قم فيه ترددنا ما لوكان وتلخيصه متقدم لو تجواب كذلك كان واذا لساخى مدانيا
يسوذى لم االان ولكن بيننا لحرب جنته

التقاضيا اسانا والكنا قلمنا نكن قلم ثلمنا نا علتم تإن
 وجتمل بواحد جماعة قتل واالاخر الدية اخذ بعد القتل أحدعما قوالن فيه التقاصيا أسانا

 ذان بعضهم ورواة حف القصاص الن نظلم ولمر عندكم بذلكه واسانا بواحد وأحدا قتلنا يكون ان
به عوملو ما يعد ال انه على الكالم بهذا نبه وانما أبلغ الدعوى دنع فى والزعمر ظلمنا أنا تزعمو
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 سمى فكانه والقيم بالعنف لخق أستخرجنا حين التقاضيا اسانا ولكنا منهم أبتدائه كون مع طلما

 حفرت أذا الحلبة لالرض قيل ومنه موضعة غير ف الشى وضع والظلم تقاط سوء ظلما أاليكه عدة ما
 شلمنا نكن فلمر وقوله لخق أنتقاص الظلم وتيل ظليمر ادراكه قبل فيه ما تنوتل أذا وللسقاء مظلومة

 قلتم فان يقول أن الواجب من٠ فكان عليه ومبنيا لالبتداء طبقا يكون أن لجواب حكم .ن كان أذا
 كان ان ةل ةايل جواب كانه أنه ليعذبهمر الله كان وما تعالى قوله فى نقول أنا ترى أال ظلمنا كنا أنا

 فى ما الن كنا االبتداء ض حذف الشاعر لكن وطريقته االبتداء حد على فنغى سيعذبهم الله
 وفيكم فينا يريد نافذ فينا الله حكم ألمتحاربين لمحيين أحد يقول تما وثيكم عليه يدل لجواب

 وعذا مسمط فينا السيف حكمر والكن ابوالندى انشدناه ما والصواب خطاء هذا ابومحمد قل
جايزه ممسل فحكمك احكم اى مسمظا حكمكه العرب تقوله مثل

 لودك فعال.نا وداك بىثميل سنان بن وواللبرتعووداك المازذ ثميل بن وةاكه وةال

 ذلكه ن٠ الكتاب وف االسماء فى يوجد وقلما الصغة بابه فعاال أن تى اال الصغة واصله والدكة
 نحو أو السعال وهو لمجيار أنا ووجدت البوم ذكر القياد على ابو وزادنا الفتح ابو تال ولجبان الكالف

 والمازن بالنون نميل أيصا فيه ويقال الترخيم على ثامل أذ ثمل أو ثمل تحغير وثميل أيضا والصاروج
 ذاضاه النمل يعنى لجثل كمازن الهياج غب ممأسنهمر على ألذميم وترى تال خاصة النمل بيض
منه أال يكون ال كان وان أحتياطا اليه

سقوان على خيلي تالفوعدا وعيدضم بعظ قيبان بي زويح
 ورويد أالكثر وهو شنيبان بنى رويدا ويروى المتواتر من والقافية الطويل ن الثالث الضرب من

 وأكثر لغظه عليه دل مضمر بفعل وانتصابه الترخيمر طريق على فالنا وهومحدرارودت أرواد تصغير
 اخواته تبنى كما حينئذ فيبنى الرفف اسما رويد بجعل وقد االعالم فى التخيمر تحغير يجى ما

«CT وعيدكمر بعض وقوله يغب الشعر رويدك هم قول من المثل فى جاء ما ذلكه على االذعال أسماء 

 تال لما فكانه الوعيد بعض عن كغا الرفف استعال مع الن رويد عليه دل مضم بغعل انتصب
 االمر جواب أنه على أنجرم تالقو وقوله تهكمر وهذا الوعيد بعض كغو قال شيبان بنى با أرودو
 يشر لم غدا وقوله والشرط لمزاء معنى ضمن النه لجواب لالمي جعل وأنما رويدا عليه دل ألذى

 سفوان على تريبا تالقوخيلى قال كانه اامن تقريب على به دل وانما يومه غد هو الذى اليوم ألهى به

 بنى جالء وارادو لهم سفوان أن وتزعمر تميما ترعد شيبان بنو وكانت البعية ن٠ أميال على ماء وهو
تميم بنى ن٠ معهم كان ومن عنه مازن

امتداي المارق فى عدت ما إذا الوقا عي تييخ ال حيادًا تالخو
 اراد يكون ان ويجوز الفرسان بالخيل المراد أن على بهذا نبه األولى تالتو من بدل تالقوهذة

عن تالقوهم توله فى خبر ف له ممارستها لدوام الوغا عن تجبن ال بانها ووصفها الدواب بالخيل



 كن الهذلى ةال به لملحمب سمينن والعوت لجلبة أصله معجمة غير ويالعين معجمة بالغين والوغا اربابها

 ماءا يصف منازعة ووياط البعوط لملخموش هياط ذوى اميمر ركب وغا بجانبيه ألملخموش وغا
منه مفعل فهو لحرب فى ألحيق وهو أآلزق من واصله المضيق والمازة الشيء عن العدول ولليد

 طعان كت عند طعاب ليوث مالزي آال الغرمن اجلاة علبها

للجدتارن يد فبيم جنت ما على صربقم كيق قتعرفو تالفومهر
 وموضعة ية جنا على ى أ جذت ما على صبرهمر حسن على به يستدل ما باليهمر ن٠ ذالقو ى ا
 ذلك أستعار وأنما يد للحدثان وليس لخوادث أراد لخدثان يد وقوله تعرفو فيه والعامل لحال على نصب

تكون باليد لجناية أكثر الن

،ان الشفرتيني رقيق بكل خطوقم ألروع ىف وتالون مقادمير
 وسمين الفزع واصله ألمحرب هاعنا والرةع لمرب فى االقدام وعوألكثير مقدام جمع مقاديم

 رقيق بكل وقوله بخطونا قصرن أذا ألسيوف نصل كعب قول مثل وعذا الغزع ن فيها لما روع
منه كالمةطوع النه شغرا شى كل ن٠ ألحرف وسمى ألةطع ألشفر واصل ألحدين أى الشغرتين

مكان يآتي آم حي ألية هتم من يسًالد مل استنجدو أذا
 الحرب ال ودءعمر صارخ استنصرعمر أذًا المحرب على لمحرصجم هاواء يقول أالستنصار االستنجاد

 الظنابيب قع له الحدراخ كان فزع صارخ اتانا ما أذا كنا ومثله عنها يتاخرون يطلبوعلة لم
 أذا أنه ألبيت ومعنى المغيث والصارخ المستغيث والصارخ الساق وعوعظم ظنبوب جمع الظنابيب

ى لخيل ركوب أيإه أغاثتهم كانن مستغيث أتاهمر
 سوار كالب بني سعد من البرفى وةل تيم بي سعد من السعدى ب المضم بن سوار وقال

 أيضا ويقال معربد أى بسوار ذيها وال بالحصور ال أالخطل بيت وانشدو صفة يسور سار CT» فعال
 أال فهوفعال افعل ألكالمر فى ليس النه النظي وعوقليل شرابه من فصلة قدحه فى يسئر ال أىبسأأر
 جبار فهو كذا على فالنا فالن واجبر درأك فهو وادرك سأأر فهو أسأر المحمف هذا وهى يسيرة أحرف

 أفحح واالول كذا على وجبرته الشى عن قصرت ةالو قد أنهمر وعلى قصار فهو الشى واقصرعن
 غير فيها عيب وال فيهأ فقال بامراة شبب النه مصربا وسمى مرة بعد مرة ضب أى ألراء بفتح ومصرب

 عليه فغشى فضربه صيبة ماية بالسيف ليصربنه اخوعا فحلف بركوي ديثت قد مالقيها واجد انكه
 على يزدعينى مما الجهز وكان الطريقا أبصمت أوان فذاك تغيقا أن لكه ألى وقد أفقت فقال أثات ف

لذلك مضربا فسمى اذوقا حتى غلوأيه
زماىن يف تلؤن قد آن على سلمى مليل سرة قلوسآلن

فى سخاء ألسرو لخليل وقال خيارعم الناس ة وسرات ألمتوات س والقافية ألواف ن٠ أالول الصرب ن
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 فى الصحيح بها يختص فعلة أن يعنى غيرها فعلة على يجى ولمر سرى فهو يسرو سرا يقال مروه

 أن على وقوله والشر لملخحير فى تصاريفه به الزمان وتلون والفسقة كالفجمة وذلك ألمعتل دون لمع
مستقبال حدثا أفاد بالمستقبل وصل واذا ماضيا حدثا أناد بالماضى وصل اذا أن تلون قد

بالنى قد قكل وأعداءى قومى أحساب ذوو لحبرقا
 بالنى تد فكل التغاخ عند وبجسب يعد ما وهو حسب جمع واحساب سالت لو جواب لخبرعا

 نعمة ازجه اربعة على والبالء بها يختبر االذسان الن ألبلوى وهنه واختبرته بلوته يقال بنى جم فل اى
 يقول والمد والفتح والقصر بالكسر وبالءًا بلى الشى بلى يقال ايصا البلى بمعى وعو ومكرو« واختبار

 كان االحساب ذوو به اتم واذا ب-الغضل له يشهد وكل وغييهم أعداءى صنيى حسن يعمف
قوله وهو ومفعوله خبم بين اعترضن جملة وهذ« ذال المى ب أقم غيرعمر

تيحاي آشوس وزبوتت يالي حسي عن الدم يتيى

 ببا لململة لجواب معلقة دخلت فكد قوله فى والفاء لمحبرها بقوبه تنعلق بذج قوله من والباء

 يجوز وال العين بفتح فيعالن وهو المقدام العريض هو وتيحان الدخع وصو الزبن CT» فعوالت وزبونات
 تيحان ومثل تقياسا عليها ألمعتل ثيبنى ألصحب فى تجى لم ثيعالن الن بكسرعا بمروى أن

 يتوح تاح من وتيجان وسيسبان قيقبان الصحي من ومثالهما بالفتح سيبويه حكاعما صفتان وهما عيبان

 باالشوس يعنى تيحان أشوس زبونات و قوله ألعالء ابو ل وة متببح رجل و وتهيا أشنرف اذا لغتان ويتبح
 أذا تشاوس وبقال الكبر من شقيه أحد فى وينظم اجفانه الرجل يضيق أن والشوس نفسه التيجان

 والتيجان المتشاوس االخزر كعين سهيال مكانه ص أرى أن بعينى يق ثور بن تيد ةال ذلكه فعل

 فرسا تيحان باشوس يعنى انه ألحى قوم وذهب االمور فى يعترص الذى وهو وفتحها الياة بكسر يرنى
 صح فاذا فيه يكونان االذنين الن وهاديه الفرس راس عن بالزبونات كنى وانه االذن الزبونة أن وأدعو
 بغرة أرميهمر زلت ما عنترة قال كما ونحوذلكه وبغرته فرسه بهادى رماعم تولهم فهومثل ذلكه

 قد فكل واعداءى منهمر االحساب ذوو لخبرها عنى ألمحى خيار سلمى سالت لو والمعنى وجهه

 وأدثع شرف عن العار أدخع أذ أرأد يكون ان ويبجوز زبونال3 بمالحى شرف عن العار أدفع بان جربنى
وهوالمتكبر أشنوس زبونات

حان مجن كنست احن لم إذا حروب آخا أرال ال وآنى

 شهد مما هذا ويكون جرا موضعه وكان الذم بذن على عطغنن ألهمزة بفتح ألى رويت اذا
 أمارس الى ومعناة قبله عما واالنقطاع أاستيناف فهوعلسى أنى كسرت وان أيضا له أالعداء به

 دونه فدانعن ذلكه بشل شنقى ن٠ طلبن أالعداء محساربة على يبعثنى ما أجد لم ذان ألحروب
ئ عليه دحاميت

تعلبة بن الله تيم بنى بعظ وتال
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المتمطر كنانه تحتن تطعنت طرادقا يوم ليل شيدت ولقد
 تيمر بنى لبعص االبيات هذه ابوربإش قل المتدارك cr» والقافية الكامل ن٠ االول الضرب .ن

 وهي دارم بنى مند بن عمل به أحرق ألذى الموضع وهو موضع واوارة أوارة يوم ثعلبة بن الله

 قد والنار بالنار اابالهم سقيت قد الرأجز قال اوار للعطش ويقال حرها أى ألنار أوار س ماخوذة
 انها علمو سمتها ألمحابه رأى فلما الماء ردت3 أبلهم ان يريد السمة بالنار يعنى أالوار من تشغى
 ويقال اسرع اذا الرجل تمطم فولهم من وهو لخمر من رجل أسمر والمتمط لذال فسقوها أعزة لقوم

 ثيابه على الرجل به يةلبب ثوب اللبابة وقال لبابة تحت الرباشى وروى بادر أذا ب وثط به مطر
 أاليسر منكبها على طرفيبها احد تضع أن وهو للعل قامت اذا بمقنعتها تتلبب والمرانة لمحرب تحزم اذا

 االيسر منكبها على االأخر الطرف وترد صدرا بها فتغطى اليمنى يدها نحت س وسطها وتخرج
كان ألمتمطركانه وعذا المقتل أله به يشير ألمتمطر كنانة نتحت يرويه وغير« ألفارس يحزم كذلكه

النبل بها يحان النه الستر الكن من والكنانة وبينه بينه فحال أمر ألحى يبادر ان وأراد بارزة

ذبعير لم وأن بصايرن وعلى آبناينا عن أآبطال ونطاعن
على وعقله ريه من المجل به يستبد وهوما بصيرة جمع والبصاي لحمم عن كناية أالبنا ذكر

 راحو قوله وفسر ألمجموح على بها يستدل النه بصيرة الدم من الطريقة سميت وعلىذا عنه يغيب ما
 أالرأء هاعنا البصاير تكون أن يجوز وجو على وأى عتد بها يعدو وبصيرت اكتاثهم على بعايرعمر

 معه رأيه اى فرسى بها يعدو وبصيرت كذا موضع المراى تركن يقال كما وراآغم ااراءعم خلغو أى
 فدماءعمر ظهورهم فى مكلومون منهزمون أنهم المعنى يكون الدم بصاير جعلتها واذا مستمر نافذ
 ذاشترو ديته فاخذو ابوهم قتل انه المعنى يكون أن ويبجوز نغسى فى سالم ودمى أكتافهم على

 وأما أكتاذهمر على ألعار من ثقال بها لو٢ فكأنهمر الدية باخذ عيرهم بل ويقال فلبسوها ثيابا بها
 على حرمنا عن ندافع أنا ألبين ومعى بانى اقتل أى فمسى على ثارى أطلب انا الشاعرفيقول هذا

 الرن ذبصي ه وأن مفعول أالمروحذف عاقبة نبص لم وأن ذلك نفعل األوقن فى الرأى ن يعترض ما
 أنه البينن هذا معنى فى قيل وة عليه دليال تقدم فيما الن ان جواب حذف وكذلك مغهوم ألمراد
 أراد انه وتيل دين ذال الدين فاما احسابكم عن تلو ه حنيفة لبى ةل حين مسيلمة عن حك كما

 رجالنا عن نقاتل يقولون وال ذسادنا عن يقولوذقاتل ان العرب عدة ان ذهبوأله البنات هاهنا باالبناء
ذسائنا دون الرع يوم االأخرنقاتل كقول

المتغتر على أبنن المخاي مول* عليكمر هلن لمليل رآينت وتقد
 باذنابها تشول وهى ألدواب هاهنا بالخيل واراد عليكم شلن وقد والتقدير شايلة أى عليكم شلن

 عليكمر تعدو وللخيل منهزمين رايتم لقد يقول ظهوروا قوة على بذلك ويستدل عدوها اشتد أذا
 ع الصر فى اللبن ن تبقى البقيذ والغبر لبنها غبر حلب طلب أذا لها لخوامل النوت رفع أذنابها رافعة
 االبل تشول كما حوكم ألرمساح خرسانها اشرعت أى عليكم شلن لملخيل راين ولقد قوله معى وتيل
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 رايت أراد لخال موقع واقع وهو مطمرة معه قد المتغبر على أبن وقوله أالباء عند بذذابيا لخجوامل
 عليكم شلن غداة راينن ولقد روى ومن ألمتغب على أأبية المخاض شول عليكم اذنابها شايلة لخيل

 يدل ألفرسان بها اريد وان لملحيل شيدت ولقد قولد الن ذلكه وساغ لخيل وعو راين مغعول أضمر فقد
 نقاتل فيقول اليقين هاهنا البصيرة نبعي فم وأن بعايرنا وعلى قوله فى ريإش أبو قال النمرى وقل عليه
 ألمثل موضع عذا االعرالى ابومحمد قال واالسالم لجاعلية فى ذطاعن غيره وقال قال خيلنن ما على

 عن حكاة فيما الله أبوعبد أصاب كذالكا أا ألنوك يكون وكيف درى وما ويخطى يدرى وما بتبيب
 واالسالم لجاهلية فى نطاعن أراد انه قوله فى واخطا أنهاصاب يدر وفم البينن حذا تغسير ن٠ ريإش ألى
 لحارث بى عدى بن شيبان بن علقمة الشعم حذا وقايل ذلكه يكون وكيف أخطا أنه يدر وز

 أوأرح يوم ل٠٢ انه الشعر عذا تال وانما بزمان االسالم قبل القرنيي ذى المنذر ععم فى وعو ألله تيم أبن
 وذقد المنذرفقال اال ببجسبه ال ألتاج وعليه ثقتله ألقرنين ذى ألنعان جد ألمنذر أخى ألمتمط على

ه االبيات أالبطال ونطاعن المتمط كنانة تحت فطعنت أوأرة يوم لخيل شنهدت
المازذ القجادة بن تصتى ئل
حلمام متخونا ألوقا يوم اإجمام اىل آحد جرتكنن ال

 الشى ألحى ركن يقال يركنن ال قوله المتواتر س والقافية ألكامل س أالول ألعروض من ألثاذى الصرب
 ذانها جميعا والمستقبل الماصى س الكاف بفتح يركن رتن فاما بمعناه يركن ركن وبقال اليه مال اذا يركن

 مقلوب وفو أيضا مثله واالجحام النكوص واالجام أصال وليست األوليين اللغتين من كبة مم ثالثة لغة
 أى جمن مطاءع واالجام نكص أذا لجيم بتاخير واجم أقدم أذا لجيمر بتقديم وقالوأجحم

 س بنعه بها خطمته اذا البعي جمن ويقال كببن لمطاوعة انه فى ذهوكاالكباب ومنعن كغغن
 قولهمر ن٠ واصله ألموت والحمام شى بعد شيا للخايف والمتخوف لحجامر الشى ذلك فيسمى ألعض
قتر أذا الشى حمر

وآمامى مرة متيىن عن من درية للمل آرأىن قد قل
 البعير سمى وبهذا لملتل وعو الدرى ومن الدنع وهو الدرء من فتجعل تهمز وال تهمز الدرية

 ولخلقة فيصطاد ألوحش فيرمى به يستتر صاحبه بيجى ث منه تنغر فال ألوحش فتالفه يسيب ألذى
 والقدام ذكراليمين على أتتصر وانما جميعا عليهما البين ل٢ ويكن درية الطعن عليعا يتعلم التى
 لخلقة بالدرية أراد ثاذا أحدا منه يكن ال الفارس الظهرفان فاما كاليمين ذلكه اليسارفى أن يعلم النه
 يستتر التى الدابة به أراد واذا تلك فى يقع كما فيه يقع الطعن ان ذالمراد الطعن عليها يتعلم التى
 وعلى للصايد سترة الدابة تلك تكون كما الطعن من لغير« سترة فيصين به يتقى أنه فالمىاد بها

 للرماح أرانى توله عليه دل بما متعلقة س يينى عن من وقوله الربماح اجل ن٠ للرماح تكون هذا

 من والمعنى بحرف وليس هاعنا اسمر يينى عن قوله ن٠ وعن مجراه يجرى وما تأتينى وهى درية
يينى جاذب
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ملمجامى عنان آو مسحى أكناق دميى من حتدر يا ختبتت حىت
 ذا أما أى التعاتب طريق على االمرين احد بها يراد التى هى وانما للشكه ليسن حاءنا أو

 بلدك فى طعامك كان ما له فيقال الرجل يسال كما وصذا االباحة او أصله الن للع تريد أن والك ذا وأما
 أو صاحبه من بدال منهما وأحد كل يكون ان على هاذين احد والمعنى أالرز أو للحنطة فيقول
 جوانب وأما لمجامى عنان أما دمى ن٠ سال بما خضبت حتى للرماح أنتصبت البي ومعنى لميع

 أساذله من سال لما ألسرج وجوانب أءاليه من سال لما فالعنان ألطعن س أنغق ما حسب على سرجى
 نغسه ألحه فاضافه نله ن دم اراد وانما دمه دهى ن بقوله يرد لمر أنه وثيل لجامى عنان بل ويروى

نفسه دم أراد بل كذلكه وليس أراقه النه

آأقدام قرح لبحبرية أصبحدع وملر أصبت منرأنصرقمتوقك
 ما أمى فى يرى لمن يقال وكذلك لمجذع أالزلمر يسمى لجدته والدعر بسنة أالثناء قبل لمجذوعة

 البصيرة جذع وقوله نكرة وهو حال انه على البعيرة جذع وانتصاب فيه جذع هو واحدة حالة على
 سياسة حول بعد يركب ألمه أن وذلكه كلها لجاف وذوات لملحيل فى واصلهما مثالن االقدام قارح

 أستبصارى أى ألبصيرة جذع أنا فيقول ألربإضة عن يستغى فحينئذ فهوجذع حولين بلغ فاذا وريإضة
 بلغ دد أى قارح واقدامى ألمرباضة ألهى لجذع ببجتاج ال كما تاديب وال تهذيب ألح ببحتاجان ال ويقيى
 أالقدام تارح ألبصيرة جذع قوله تفسير هذا بعد« سن وال ألفس سن نهاية القروح أن كما ألنهاية

 أذه يريل وهوانه المعرى ابوالعالء ذكرة ما البيت ومعنى االبيات لهذة المغسرون العلماء ذكر ما على
 يرى ال سلف فيما كان انه البصيرت جذع بقوله ويعنى قديم النه تارح فاقدامه شجاعا يزل لم كان مذ
 لمر محدثة أى جذعة فبصييرته فاتبعهم لحق على أنهمر. فعلمر أمرة أأخت فى تبعر ثم لخوارج رأى
 , ناعا ذكر وقد سنة عشمة ثلخ بلخالفة عليه سلم خارجيا كان الرجل هذا ان وذلكه االبام عليها تطل
ق تقدم فيما

 للجحاف ويروى السلمت مفداب بى للعباس ويروى القريعئ هالل بن للويث وةال

 ألمشتكى منها ألله ألى وتعة بالبشم للجحاف أوتع لقد أالخطل فيه تال الذى عاصمر بن حكيم بن
 يقال ل مفعو معنى فى فعيال فيكون حريشا الضب يسمى أن يجتمل وجو على يتصرف ولمريش والمعول

 أنه ظن به الضب احس فاذا بابه على بيد« فيضرب بيته الى الرجل يجى ان واصله الضب حرشنن
 للضب صيد كل صاريسمى حتى كثرذلكه ثم لحارش عليه فيقبض ليضربها ذنبه اليها فاخرج حية

 ضرب ضبيبة وبنات هدان غيم المحراش من الست ضبيبة بنات حرشى ترى فكيف الشاعم قال حرشا
 ويقولون لوادع الصباب مسل بخلولخال منهمر العداوة ضب وفحترش ختية وقال الصباب س

 بجذر كان الضب أن وذلكن ألمحرش من أجل هذا أأخر ومثل حرشنته ضب ن٠ أخدع ألمثل فى
 ،بنى با ألضب فقال ألمحرش اهذا أبة با فقال بيته ظهر بها بيجغى فاس صوت يوما فسمع ألمحرش ن٠ ولدة
 وتال أالذن دخال يسمى وهى أالرجل كتيمة أالصبع مقدار دويبة والحريش ألحرش من أجل هذا
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 حك أذا البعين حرش ثولهم ن ألحريش يكون وبجوزأن واحد تزن لها دابة ألمحريش ااخون
 التاويل وهوأحسن السماء هالل ن ماخوذا يكون يجوزأن الرجل أسمر وهالل ليسرع برسنه ظه«

 أد الحا س تطعة هو الذى بالهالل أو المحيات ذكر هو ألذى بالهالل مسمى يكون أن يتنع وال
 ألمقتبل للغالم ويقال االسنة بعض أو الغبار به أريد أذا بالهالل أو ألحوض فى ألماء بقية هو الذى بالهالل

 قرع تعغي، أن القرع تمخيم تحغير ان محغرا بالشى الشى قمعن معدر يكون أن ييجوز يع وثم عالل
 القرع خاما رجع فال غيبة سهيل غاب بالقرع جاء حين سهيل جاء الرأجز قال جدريها وعو الغصال

 ثريدة المعتل العزب أدام بئس الراجز قال االصل تحريكها أن ويقال رايه تسكى فالعامة المعموف هذا

 االقرع به مراد قمييع بن االضبط ولد« وبن عوف بن تميع عو الذى قريعا أن على ويدل وخل بقرع
 أقارع أالةارع على بطال نطقت لقد بهين على عمرى وما لعمى النابغة قول التخيم تعغير صغر فف

 للعباس روى وسن جمعه ف أتمع ألحى قريعا فمد نجادع CJ1 تبتغى تمود وجو« غيرها احاول ال عوف
 ألكسر وفو لمدس ا ن الشى به يكسر صلب شديد كانه ومرداس العبوس ن٠ فعال فالعباس ممداس ابن
 به يرهمى حتنى بها رفسه أذا برجله الشى جحغ قولهم من غعال تجحاف للجحاف روى وبن

به ولصق ه5زا أذا ألشى وجاحغ

لومى دآمية وىف حنينا مسومت آلنيي مع تني
 ويكون معلمات مسومات المتوات س والقافية موصول مردف مطلؤ الوانم ن االول الضرب س

 والتطهيم ألمطهمة ألمسوبة وتيل الرعى فى ارسلت أذا الساية سامت قولهمر س مرسلة مخالة بمعنى
 العالمة والسومة لخواتيمر مثل عليها معلمة بعنى مسومة طين من جارة تعالى وقوله لخلق حسن
 محقها لما حوافرها حوامى دميت وقد حنين وادى وسلم عليه ألله صلى النبى مع حصرت خيال يعف

 ألمنع وهى لحماية من وأصلها بالجان أحاط ما وهو حامية لخوامى وواحدة العدو وكثرة التعب س
 ألتشعث ن جوانبها ليحمى وغيرعا لحجارة ن٠ ألبشم به تطوى ما سمو حوامى للحواف جعلو وكما

 عوف برع مالكه زن عوا ورتيس حنين بوادى هوازن غزا عليه الله صلى الله رسول وكان حوامى
 رفيع بن رببعة وهو لذعة أبن قتله لمجشمى الصمة بن دريد فيه تتل الذى اليوم وهذا النعمرى

أمه أسم عليه غلب لممى ألس

احلمرأم البله على ستايكيا وحتكت قيدت خالد ووقعة
 على مكة فتح يوم أستعله وسلمر عليه ألله صلى الذبى كان3 المغيرة بن الوليد بن خالد يعنى

 والسنابا مكة أرص وطين انها يعنى سنابكها وحكت وقوله فهزمهم فقانلهم بالخندمة تريشا غلقى لجيل
معرب فارسى سنبكه ألواحد لجوافر أطراف

لتطام تعرل ال وجوفا إذاآلتقينا للسيوف نعرف
 باليدى تضب لمر وجوها بالسيوف نصرب أنا المراد يكون أن أحدهما وجهين يجتمل هذا

نجين االاخر هل كما فيكون انفسهمر وجو ألمعنى يكون أن والشاذ أالعداء وجو يعنى لعزتبا
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 معونة وهى الروع فى االقدام فى وجوهنا نبذل يقول لها أوت يهة ألكر يوم ألنفوس وهون النفوس
 المخافة موطيع بالسكان والنغم خدودا تغر بكت وبروى أحالمنا لفصل لمكموو« تعرصل ال غير« فى

الغين تغتح وال
أرامى وال الكماة قر إذا يياىب عىت حاحل ولست

 على عل* ج بت آم فويل الهذل قال وإلبؤكما بلثياب السالح عى ويكنى سالحى أى ثيابى
 رجال قتل وكان شرا تابط لقب وشعل السالح الموضع هذا فى البز ضايع عنالك ما بي ووقر لحصا

 ج ةال ذلمذلكه أالرض على سحبها درعه لبس فلما قصيرا تابط وكان سالحه واخذ هذيل بنى س
 تقلد لما فكانه أيصا ألمعنى ألهى يرجع وهذا السيف بالبز أراد أنه بعضهم وذك لخصا على شعل

 هذ اذا ويروى كمهت أى ألكماتة هر أذا وقوله أالرض على تجره لقصر عليه حمايله طالت بسيغه
 ذلكه أخعل ال أى لحال على نصب أرامى ال وموضع خلعها عند سالحهم هزو اذا يعنى بالزاى الكماة

 ثيان أخلع أىال جميعا أالمرين نفى يكون أن ويبجوز لخصمر مداغعة بالمراماة ويعنى مرام غي
 عدوى مع سالحى يكون ال معناه ان وذكن الكاة هرير عند واالنهزام والتولى فى نغسى عن تخغيغا
 عنها اقاتل بل سلبها أرادو اذا ثيالى اخلع ال أى ااخ ووجه لجهال كفعل الثياب وخلع الغحش

راميت المحرب ثياب لبست وأذا

آحلسام بالعضيب آلغارات اىل حتتى املير جتول وآلكىن
 سمى لملخليل وقال للصايف ضيف قيل كما قاطع أى عضب سيف قيل ثم والمنع القطع العصب

 ألعضب ومى أى بالعضب وقوله عداوته بلوغ س يريد عما العدز ييجسمر النه حساما السيغ
ه المحال وعوموضع

 ئ٠ فويلة او ة فيعال او فعالة ووو للعلم مرجد اسم زابة التيمي زيبة ابن وقال

 بذات فوأدى تامن ةل تامه أيضا ويقال ذلله أى لحب تيمه من فعل وتيمر النشاط وهو االزيب لفظ
 معبد تالوطريق ومنه الالت عبد أى الالت تيم ومنه ألبيعا العذبة بذات تريد مرت خرعبة لمجزع

 وعوألدح أزيب قالورجل أنهم أال زيابة ن٠ الغعل يصمف لم أبوالعالء وقال موطوة مذلل أى
 الى بن ع.مر مجلز فارس هو رباش ابو وقال الصبا هى وقيل لجنوب هى فقيل االزيب يك للي وقالو
 ثال أسغله وجلزألسنان مقبضه ألسوط وجلز ألشديد وهوألغتل ألجلز ومجلزس ألبطي الالى

 لمجلز الى راجع ذلكه وكل بالنغس السنان جلز أمسك اذ أمرك ولمت امرى حات٠٢ زبيد ابو
. الغتل هوأحكام الذى

أخوالة يويعة سنة فى رًاسة عاررا عمرا فييت
 أن أال لخب والنبا أخبرت نبيت متداركه والقافية وخروج بوسل مطلق مردف السريع من الثاذ

لجوجا ضاللته على ثابتا ومعناة ألغرزباالب ومنه مدخال أى راسه غارزا وقوله العظم معنى فيه
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 وأغترزت ركبت أذا ألغرز فى رجلى وغرزت فيه غرزته فقد شى ف أثبته شىء وكل عنه يقلع ال فيه
 ألرأس غمرز وجعل الباب رز اشتقاق ومنه مثله رزت3 لتبيض االرض فى ذنبها أدخلت اذا لجرادة وغرزت
 معنى على راسه غارزا قوله العالء ابو وقال األنحفظ ن٠ وله عليه عما والذعاب لمجهل عن صناية

 كانه ألمجل هذا يقول النعاس والسنة بة أقام أى كذا موضع فى ذذبه فالن غرز يقال كما أالستعارة
 اخطا او غغل اذا للرجل يقال كما وهذا يوعدة أن يجب ال ض يوعد فهو عةله تغي فقد وسنان

 اسنت قالو ولذلكه سنة لجدب تسمى والعمب جدب فى اى السين بفتح سنة فى وبروى نايم أذت
 الشاع قال سنوات قولهم فى تظه التى وهى واز ن مبدلة عندعم التاء وهذ« أجدبو اذا القوم

 جم البين ات فبتنا الشنفرى وتال مجاف مسنتون مكة ورجال لقومه الثريد عشمر الذى عمم
 وتال مسننت غير حولها ما أرج لها ازعرت حلية نور من بيبجانة وطلت عشاءا جيدت بريبجانة خوقنا

 أنتصب وغارزا ثان مفعول أنه على أنتصب فعمرا مفاعيل ثلثة أله يتعدى مما واذبى ذبى زق ات
 فى ألنوم أوايل س يجدث ما وعى ألغفلة بالسنة غارزواراد ن٠ أنتصب وراسه ثالن مفعول انه عدى
 بنايم وليس سنة عينه فى فرنقن النعاس أقصدة وسنان قوله ذلك على يدلكن بعد يسنحكم ولم ألعين
 يوعد وموضع وسنا يوسن وسن منه والغعل نوم وال سنة تاخذة ال بقوله بينهما وجل عز الله غصل وت

ألقول ركاب فى ذالن أغترز تالو حتى ألغرز فى وتوسعو ألمحال على نصب

قاله أذأ آلشىء يقعت آن مامونة عير منة وتلك
 رفع موضعه يفعل وان تفكم وعذا يقوله لما فعله وهو عمو CT» وقوعها يوبن ال لخصلة تلكه أى

وعيدة أمضاء على يقدر ا النه ذيها بمحدق ليس اذه معناة وقيل منه ذتلك قوله ن البدل على

تووالة أنبح ا والتبد يه كقى أمأل ال ألرمح
 كغه مال فكانه الرح على أقتصر وأذا السالح ن وغير« بالرح يقاتل وأنه بالغروسة نغسةه يصغ

 بنانيا القناة بتصءيف لبيقا االخر كقول اختالسا به اطعن معناه وقيد غيره عن وشغليا به
 غ كف خلس وطعنة زوير بن خداش تال الطعنة خلس العرب أستحسنت وربما احسن واالول
 اتبع ذال نغسى من متمكن فارس أنا أى تزؤالة اتبع ال واللبد وقوله ألمحاين مثعب فى أنرغ االزاء
 ألسرج تغير وال أالالة بعص فقد يضوفى ال لخيل ظهور على ثابن ال أى معه فاميل مال اذا اللبد

الراكب يريدة عما

مآله مستودع كآلمرى و هبا آبغى ال وآلدرع
 مأء س وابيض . حصينة درع غي مال لى وما االاخ قال كما وهذا أذخرة الذى مالى أىدرح

 فيثرى عنها العوص فياخذ يبيعها ال أنه ثروة بها أبغى ال بقوله يعنى أن ويجتمل صقيل المحديد

 أمرى كل وقوله ألبات ألذكر وكسب ألمكاره لدنع استبقيها وال يبقى ال بما ابيعها فعالم يقول به
 فصاحب ماله ببجفظ أنسان كل وان بالدرع أحتفاظه يريد أن أحدعما جهين3 بجتمل ماله مستودع

لزم تد ألى كالوديعة عند« فهى ألمملوكات ن٠ وغيرها الغنمر صاحب وكذلك ييجوطها أالبل
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 أنه أى ماله مستودع أمرى كل فيقول له مال ال أن نغسه تعزية يريد أن ٠خت١ال١و ومراعاتها حغظها
 أن يوما بد وال وديعة أال واالهلون المال وما االاخر كقول وهذا الوديعة تسترد كما منه سيسترد

 باجله مرتهن أمرى كل أالمعنى فيكون الذى بعنى ماله قوله بره ما تكون أن وبجوز ألودايع ترد
 أممى كل وبروى الدنيا اعراض من يقتى ما الهى بما اشار يكون ان يتنع وال له كتب وبالذى
 ال لغيرة يتركة القضاء محتوم جاء اذا ويكسبه الممء .يجمعه ما أن والمعذى الدال بكسر ماله مستولع

 الواسعة وهى نثرة بها أبغى ال والدرع ويروى ألمحامد أكتساب فى وازعد فيه أرغب فلمر محالة
 يقول منها احصن درعا بها أبغى ال اذى معناه يكون ان وجوز ببدنة الدرع من اكتفى اذى المعنى

قلبى وقوة لشجاعتى وجودتها الدرع بحصانة أباله ال الى

 أجماله قيد أذ كآلعبه ألندى وترك عمر ي انك
ة ح

 اى غيرة وتال بابله يتعزب وال فيه برعى موضع على أقنص كالعبد أنن يقول ألسكيت أبن ل ه
 وينام اجمالة يقيد كالعبد تستغيد وال تغيد فال به الشرف وأكتساب الندى تركت قح أذلك

 لبغيتها ترحل ال المكارم دع لملمكئة قول مثل وهذا التعب مع يكون أنما الشرف وشلب فيستريح

 أسترحن فقال مدحن أم أهجين ابال ال لالحنف رجل وقال ألكاسى ألطاعم أذن ثانكن واتعد
 كالعبد مالك وحبسك وبخلك أنكة معنا وقيل المكارم وضع ن أستراح وقيل ألكرأم تعب حيت ن٠

 هذا النمرى وذكم شى منه يبمحك فال مالك قيدت أنت وكذلك بعير منها يبرحة ذال أجماله تيد
 العرش عوساكن ومن دحاعا ئ١ نتير يدرى فال المثل موضع هذا االعرابى أبومحمد فقال ألوجه
 الندى وتركه وحواء الخى والصواب القديمر المختل من البيت هذا قال الندى ابو اخبرنا الرغبيع
 أالموال وأغتذام حواء ظهر على الغزو تركت ما منى أخ ومعناة فمسه حوا قال أجماله قيد اذ كالعبد

 أذا أنعبد مثل وكنن ذال فى عمى أحثر الن صمر لى يبق لم والسايلين الزابرين على وتفويقها
 وأغتنام ألغزو فى همى يقول حينئذ عم له يبق لمر مراحها فى وتيدعا فاراحها ابله شبعت
لها وبذ أالموال

و سر-ر ر ممنر -سو و و نم ن نم و ين س و ن ع- وسربالة ألمر فحخنو قتالكمر أنغن ا االين
 الشاعر فعرض نغسه على خوخا حضرها حرب فى أحدث كان المضاطبين ن٠ وأحدا أن يروى

 المعرض ألواحد ذالئ فعله ما مثل يطيبوعلى لم ان منهم عثي ألمعركة صرعوفى اذا أنهم يريد بهمر

 ال فاذ رأجته لتطيب بلجرو« أى دخنوا فقال غاحدث طعن منهم رجال عير أنه وقيل فانتصحو به
 :السربال جوع على اال بقاتلون ال فكانو أحدث ربما ألمطعون وكن طاعرا اال منكم القتيل أدفن

ج اليمين وااللية حلفت واالينن الدرع والسربال ألقميص

 ببم عم س فعال وممام الكاسب لمالرك الشيباذ قمام بن لحارث وقال

لعاري لنعمر ف تلقنى آ تلقنى إن آهاأآبنرتابة
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 لسن يقول العالء أبو كال متدارك والقاغية موصول مطلق موسس السريع ن٠ الثانى الضرب
 على أغير ورح فرس صاحب أنا وانما بعد أى أربابه عن عزب تد ألذى ألنعم فى أكون بترعية
حرى ابتغى ن٠ وأحارب االعدأء

تالراحيب اليرت مستقدم آحرد ذ يشتد وتلقنى
 يوازى وانه الفرس ءنف طول يعنى ويجوزأن أمها ن٠ تنقطع لم فسيلة هاعذا الراكب ان زعمو

 موضع فى كالىاكب فوله س ألكاف فيكون البركة يستقدم الذى صو هاديه ويكون ظهره على كب ألرا
 هو وقيل ألصدر والبرك والبركة نصب موضع فى والكاف للبركة الغعل يكون أن يبتنع وال بفعلها رفع

 واراد ألغمس فى يستحب مما البنكة وعظمر أءاليهما س ألغهدتان أنصمنت ألحدروهوحيث وسط
 ل ذه سواء واستاخ وتاخ وأاستقدم وتقدم تقدمن أى استقدمن ٠د’ف كانها حتى عظمن انها

 رأكب كانه أشمافه س هو يقول كالراكب وقيل الراكب أشماف ألصدر مشرف أنه معناه بعضهمر
 ركب كانهمر رجلى رايتهم الوغا الى نزال تدتى أذا أناس تمام أبو أخذ هاهنا ومن مركوب ال

 لحروب فى يتقدم أنه صالراكب البركة مستقدم قوله معنى يكون أن وبجوز القامات بطول يعلفهم

4وجرأته نغسه ححة ن٠ كراكبه

وزهنا على زيابة ابن فجابه
آلأيي3 ةلغامن القابح للحاث زابة لقق با

 أن سالما واأب نمر فغ بالغارة تومى صبح أذ لجارث على أثى لهغ با يقول ابوة زيابة هالل ابو قال
 القوم الرجل صبح ويقال نغسه مقام أباه فاةامر نغسى لهف با يريد وانما فقتلته لقيته اكون ال

 سقاعم اذا بالنتخفيف وصبحهمر مستقة عذاب بكرة صبحهم ولفد تعالى ألله قال كما بالتشديد

 أبو وقال بعنا الغارة ف وصبحته صبحته وقيد صبوجا لهم الغارة جعل ثكانه الحمابح فقوله صبوحا
 ولما بالغارة القوم يصبح ألذى والصابح أمه زبابة الن أمى لهف با كقولهمر زيابة لهغ با العالء
 االليب أمام والغانم الغانمر قبل الصابح الن العطف فأء ادخال حسن متراخية الصفات عذه كانت

 فالن CJ1 جبت يقال أن يجسن ذال الموصوف فى مجتمعة الصفات كاذت أذا الفاء تدخل أن ويقبك
 وشدة أالنف وشممر ألعين زرتة الن يبعد وجه على أال الساعد فالشديد االنف ذاالشمر العين االزرت

' الموصوف فى أجتمعن قد الساعد

الغايل مع سيقانا تآب خاليا آلنيته لو وآللة
 بالشجاعة لنغسه صفة الكالم عذا وفى الغالب مع السيفان فااب تتلى ان لقتلته القيته لو أى

 صارعةنىلو القوة فى المناغمسة عند لصاحبه الرجل قول مثل وهذا للمكارب وانصاف بالوت البالء ودص
 مبين ضالل فى أو فدى لعلى أم أيًا آو وأنا تعالى الله قول مذهب فى وعو صاحبه أحدنا أصرع
قوله ذلك على والدليل لجارث على الفصل أدى وانما
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آلكاذي على وآلضن آأنك تدعىت ان زيابة آبن أتا
 الظن من واخلص فادعنى اتول ما حقيقة علمنت دعوتنى أن انكه أحدعما وجهين يحتمل ذا

 أى فالن على االمم بهذا القيام يقال ما مثل الكاذب شان ن٠ والظن لقايكه أألجزعن فى تظن النا
 االعداء مع عليه عونا يكون اى الكاذب على وانظن قوله معنى يكون أن واالاخر به يقوم الذى هو

 انلل وشننت تدعنى أن أى عليكن كالمتظاعر فيكون تسئه أنكه أى عليكه رايائ تقول كما
 فيغنمر بالغارة أعداء يصبح لحارث أن أراد بعجهم وتال كاذبا ظنا فيعود أغلبك فالى تغلبنى
 أالعرألجى أبومحمد ذقال الذمرى ذكرة وفاكذا العاتبة وحسن والظغ بالفتك فوصغه قال سالما ويووب

 له عسو وعوأعدى والشفر بالفتك يذكر« كيف لحفرة أستك أخطات المثل موضع عذا عليه رادا
 الشاعم هذا واسم باسره او فيقتله غاراته بعض فى يلحقه اا زيابة وهى أمه لهف أنه المعنى وانما
 النابغة قول الغايب على واالنحسر أالم تلهيف فى ألبيت هذا ومثل زيابة بابن ويعرف ذعل بن سلمة

عراره »رع أاقيهم أا جعول أسرة بعد أمى لجف ب الذبياخ

 انضتخرت اللغة ف وااشتر وعومعبون العبى شتر فمى ااعتر اما النخعى األشتم هل

 قولهم ن ووو للتعريف مرجل اسمر وأنذخع عينيه باحدى كاذن لشترة به سمى وانما العين جغن
العرب تن قبيلة أبو عذا والنخع عنها بعد اذا انتبخاءا أرضه عن الرجل أنتخع

عبوين يوحد أصياق ولقيمت العل عني وآحترفمنت ونرحى بقيتت
*cr وتافيتها موصول مطلف ممدف الكامل ن٠ الثانى ألضرب «cr االشنترهو ابوهالل قال المتواتم 

 أالشتى له يقال اأخر ألشعماء وفى جذيمة بن لحارث بن مسلمة بن يغوت عبد بن لجارث بن مالكى
 بر( جد I ذ٦ بنى من أالزدى لحتمامى االشتر نهمر وم الالت تيمر بن وآلد بن عوف بنى أحد ءمى أبن
 طريقه فى وكان جانستان معاوية فكاتب مصم على االشتر مالكا السالم عليه على وبعث عمان أزد

 وذلكه ألمال ألوثر أن وفرى بقيت قوله معنى عليه ببجمل أن ينبغى الذى العالء ابو وقال فمات فسمه
 أعل أكثر عليه ذلكه وانكم الشع هاهنا الوثر أن ألديرلى أبومحمد وذكر العرب كالم من ألمشهور
 الواس شعم سمو قد والنهم لمجسد فى كالفرة ال النه وفرا الشعم يسمى أن القياس فى يمتنع وال العلمر

 جنس من ليس الراس شعر توفير الن عليه ألبيت بجمل ان بيجسن لم ذلل ع١ص واذا وثرة كث أذا
 عليه الله صلى النبى عن لحديث فى جاء وثد العابس بالوجه الضيغ ولقاء أالهور معال عن اف أالحم
 جاءت الذى بالوؤر أراد أنه ألى ذهب فان شعورهم يوارون كانو أنيمر السلف صلكاء من غيرة وعن

 يكرعون لجاعلية فى كانو وثد بعد« ائ منافيا كان أذ باليق ليس أيصا فهو لجسد عن باماطته ألسنة
 اويلى س ئ أج قتله الذى لالسدى ل ة مالكا ب سعد بن ■ ث١ك٠ بن عمر بن بشر ان دروى ذلله

 ه ذكم ألشع معنى فى ألوفر أن للديمرت انتصر ى٠ بعض وذكر ءانته يجلق لمر يعنى أستعن لمر فالهى
 من نسخة فكل مرة عسرة خمس امالة اذه وذكر اانسان خلق تسمية من أمالة ما بعض فى االصمى
والعبوس الكثير المال الوفر أن عن يعدل أن يجوز وال زيإدة أد نقص فى النسخ ساي تخالف أمالءيه
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 ن٠ وعذا اللقيمر ف عبس وهوجبس شديد أى عبوس يوم فقالو وتوسعوثية غصب عن ألكلوح
 يكسبى فيما أنفقه ولم مال بقيت أى ألقسم ومحصوله ألدعي وظاعر« لخبم لغظ واللغظ ألشريفة االيمان
القدر ورنع الذك

نفوين نقاي من يوما حتل مل عارة حرب آبن على آهتن مل ان
 أل بن معاوية يعنى حمب أبن على الغارة يفرت لم أن ألثناء سوة يكسبه بما نفسه يدعوعلى

 والسماء ق ألمرة وعاجرت عمرًا فتكلنت تندمو لم فان زيد بن عدى قول من ماخوذ المعنى وعذا سفيان

 ن أبعرت وال ضرف عنان يداى ملكت وما قناء خلوتها يوم حصان فراش على الى وضعن وال

 فى توسع ثم الماء فى واصلها الماء فى معجمة غيم والسن الغارة فى مكجمة بالشين والشن شعأع شذمس
 أى للغارة ألصفة على نصب يوما تخل لم وموضع تكون قبلها من كاننن لما غارة لملحيل وسمى ذلكه

 النهبوجوأب جمع يكون ويبجوزان ناعبته محدر يكون .بجوزأن والنهاب بذلكه عدتها جمت خيال
تقدم فيما أننن لم أن

شوي الكويية فى يييغن تعدو شربا السعالى كمتال خيالً
 ألغضب نظر« فى عرف أذا يشوس وشوس يشوس شاس يقال أشوس جمع ولشوس الضمر الشزب

 ألغيالن وهى بالسعالى نفلوها وسرعة ضمرعا فى لخيل وشبه غارة ن٠ بدل أنه على خيال وانتصب ألكبر أو
 حاا يكون أن ويجوز صغة ايضا كامثال قوله الن لخيل صغة أنه على شزبا وانتصب الغيالن بنات وقيل

 مغردأت بين جمع واذا لالول وأما شزبا لقوله أما صفة أيضا ببيض تعدو وقوله السعالى كامثال فى للمضمر
 والعرب ذلكه على البيت جاء وقد لجمل على المفردات تقديم المختار فالترتيب الوصغ فى وجمل
 قضاعة ى٠ بيضاء أمكه قوله ذلكه على العرض نقاء تريد كانها ألكرم عن كناية البياض نجعل
 ضد« فى قالو وتد ذكرة عند لونهم فيغير يشينهم شبيا يفعلو لم انهم فالمراد الوجو« بيض وقولهم

 تكسف ال أنه يعنى أن ويجوز المشهوريى بالبيص يعنى أن ويجوز الوجو« وسود كالحممر أوجههم
 نوازل فى ويستعمل أالسماء بباب لحق بها ألهاء للحوق الكريهة ألكريهة فى وقوله ألكميهة عند الوانهم
 ألكرايه فى والكرم شوس لقوله شئت وأن ألكرم س بيص توله عليه دل لما شئب أن ظرف وعو ألدهر
العار لوأزم عن النغس نزاعة

مشوي شعاع آ, برق ومكنان قكانه عليقم جلديد محى
 الختالف الشموس وجمع شعاعها أنتشر أذا الشمس أشعت يقال ضوءفا أنتشار الشمس شعاع

 يكن لم واذا يجم لم وان برق الشمس عليه وطلعت مجلوا كان أذا لجديد عالل ابو وتال مطالعها

زجه له وجه ال ردى ومضان له فحار ى٤ فقوله ى وأن بريق( له يكن لم مجلوا
جلمي تبد ملناء انسخون املصرب ىب ملخجية وبروى الكندى جواس بن معدان وقال

 أبو قال شيبان بن ذعل بن ربيعة أد بنى فى حليف مقدم وفارس جاعلى شاعر حوط أبا ويكنى
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 أن يحتمل معدان ألعالء أبو وقال الذهاب أبعد أذا يمعد معد من مرتجل أسم معدان الفتح
 الرجل معد ويقال أختلسها أذا ألشاة الذئب أمتعد يقال والختالس لملحطف نحو وهو المعد من يكون

 ومعدا با خم وخاربين واسدا طيثًا عليها أخشى الراجز تال للمعنى ذلكه المى راجع وهو لصا صار أذا
 أذا الدلو د هرع ويقال ألغض الشى وهو ألمعد ن٠ معدان يكون أن يتنع وال رقدا أال ألله كسبان ال

 معد ويقال معذ نزع ذودك يروين هل سعد با عمل يإبن سعد يا جز الرا تال شديدا نزعا ذزعها

 بذلك سمينن أالنسان معدة أن قوم وزعم لخطغ ألى راجع كله وهذا سريعا خطوا خطا أذا معدا
 تخللها أذا يجوسها ألبالد جاس من فعال وجواس أاللفاظ س ذكر ما بعض من أال أراعا ما لشدتها

 فقال هوجاسو أنمسا له فقلت زيد ابو نحاسوقال الستال أبو وقما الديار خالل نجاسو تعالى الله قال
 لحيس من حاسو ان أرى واا الفتح ابو قال وغالق كشداد منقولة صفة وهو واحد وحاسو جاسو

 من الواو من حاسو يكون أن :وبيجو ببعض بعصه خلط فقد وذلله ألمكان وطى أذا كانه للخلط وهو
 أالمور على أقدم شجاء كان اذا أنه وذلك االحوس وهو شجاعا كان اذا حوسا يجوس الرجل حوس

 س منغمد أنه ترى أال لجاسو أنباعا حاسو يكون أن بجوز وال يب قم ثالمعى وتوردها فيها وتتجرف
 ن ماخون كندة أبوالعالء وقال كفرعا أذا ألنعة كند من وهوفعلة تجل مم وكندة صاحبه
 الكفور أى الكنود س ماخوذا يكون أن وبجوز عفير قيل فيما كندة واسمر اللحم وكثرة الغلظة

شيبان بنى فى مجاورون المهط وهاوالء السكون ن٠ هو رياش ابو قال
د =ر ت .رك ن 0نمت ر - -ر رس ر رسن - - ع
االنامل يدى ين وشلت صديقى فالمنى عنى بلغت ما كان ان

 صديقى قوله مخروم أالول والبين متدارك والقافية موصول هوسس مطلق ألثانى الطويل من
 فى المنى وقوله ألقسم والمراد الدءء معى والمعنى لخبر لغظ ولفظه الواحد ال ألكترة به يريد أن يجب
 أن والمعنى أن جوأب بعدة ما مع والغاء المنى ذانا قال كانه محذوف خبرمبتداء أنه على رنع موضع
 أالذامل وخص أناملى وأسترخت الحدديق لوم به أستحقةن ما فغعلت حقا عنى أليكه ادى ما كان
 له ذاف عليه أدى لما مبطل كالم هذا قلن تصح كيف الشرط فى اليمين قيل فان بها المنانع أكثر الن

 التامة كان تكون أن كان ان فى وببجوز لكالم ا فحوى ذلكق على ودل فيه اثبت ما نغى ذذاولت فاليمين
 وجاز وحدث عنى بلغت ما وقع ان والمعنى حقا بعدة يضمر ان بجتاج وال بالفاعل فيكتفى الناقصة ال

 ولجبر ألمبتداء على دخوله والن عليه دليال ولجال الكالم فى الن ذاقصة جعلتها أذا كان خبر أضمار
 يقال شل معناه فى يجوز وال فعل الشلل وشلت وقوله عنا يجذف الباب ذلل فى لبى يجذف ما

طمدت اذا بالفتح شللت خالطرد الشد واما المتعدى غير فى فعل فعل ومعلدر يد يا شللت

قانل أعادتى ين رداعييهوصادقحوطا فى منذرًا وحدى وكقنت
 معرفة كان وان يجعله من الحويبن وبن التوحد موضع فى وعو المصدر على أنتعب وحدى

 مويع فى يجعل وعواسمر ألمحأل على وسيبويه لملحليل عند عوينتصب أبوسعيد تال لحال موضع فى

فاذا ااصل فى ألمحال هو أسم موطع فى موطعه فى ااسم عذا الذى والمصدر حاال يكون الذى ألمحدر
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 ف وهو أفمادا بالمرور أغردته أى بميرورى له أفرادا بزيد ممرت فتقدير وحدة بزيد مررت القايل قال
 أذا ألضمين باء فى أالصل والنه لخفته الغتح على بناه اعادى وقوله بالمرور أنا له مفردا بزيد مررت معنى
 يكون أن ويجوز وأضافه اثاعل يكون ان يجوز واءدى ومعطى بى هاوالء تقول هذا وعلى حرك

 بإءأت نل أجتمع أالضافة رأم لما يكون ويجوزأن اضافه ث أثاف خغغ كما وخفغه كانابيب أذاعيل
 ردائه فى وقوله معينا اجد ال غريبا أكون أى منذرا وحدى وكفنت توله ومعى أناعيل مدة تحذف

 موضع هذا عليه رادا أالعراث أبومحمد وقل أخو وحوط أبنه منذر ألنممى ةل كغنا أجد ال أى
 س هاهنا الله أب.وعبد غلط كذلك الطريق ليس لها ذقوال عالج أرض س حوران هبطت أذا المثل
 ةل انه والثانى ألمضرب بن لحجية وهو جواس بن معدان ألى اليين هذا نسب أنه أحدها اوجه ثلثة

 كن وبه ابنه وحوط المضرب بن المنذر وهو أخو« ألمنذر وانما اخو حوط انال أنه والثالث أبنه منذر
 المضرب السكون شعم واورثنى شعرة جية حوط ابا ورثت جواس بن معدان يقول وفيه جية يكتنى

 أن ذلك سبب وكان بها اال معناة معرغة فى الغليل يشغى يكاد ال بقحة متعلف البيت هذا أن ف

 كن فيمن وكان العرب ن٠ والصنايع وايل بن بكر ومعه به فنخرو تةيم بنى على أغار ألمنذر بن النعان
 فنذر حرى أم وهى صمرة بن مه نحن ألمضرب بنن فكيهة أخته وكاننن ألمضمب بن جية معه

 بلغت ما كان ان فقال أنذرهمر يكون أن جية ألنعان ذاتهمر. فهزموي ألمنذر بن بالذعان تميم بنو
ة بعد« وما االنامل يدى ن٠ وشلت صديقى ذالمنى عى

 عم بي نقيل بن خوبلد بن القعق عمر بى بريد بن معاز ب الرث بن زفر قال

 ألصحاك فيه تتل ألذى أليوم وعو بالشام وقعة فيه لهم كانت موطع راعط ج مر يوم كالب أبن
 أنه على ويدل فية والعدل ألتعريف الجتماع يصرف لم ولذلكف زإف عن معدول زفر ألغهرى قيس أبن

 ألزف النوفل منه الظالمة يإلى قوله واما ونغر نحوصرد نجد كما أالجناس فى جدة ال أنا معدول
 وجرذا ضردا سمينن أذا تصرفه كما عليه الالم لدخول صرذته بهذا سمينن أن انل ابوعلى فقال

 الكالج ألقتال قال أزذار وجمعه زفر للحمل ويقال لخ٢ اذا الشىة زفر يقال العالء ابو تال ولبدا وحطما
 والرث ألزفير ض فعال زخر يكون أن ويجوز بازثار راحت أذا أالماء ريح يجدو لم االعناق انضية طوال

 ويسمى الكسب ألح يودى النه حرث بالسكة أالرصر لشق( قيل ف ألكسب واصله لحرث من ماخون
 حرأم أميرنا قال لحرث عبطنا ولما لخطيم بن تقيس قول فى لحرث فاما يكون بالحرث النه حرثا الزرع
 حثا سمى ولعله السهل ألمكان لخرث أن وتيل بالمدينة موضعا أراد أنه فيقال نحارب لم ما لخمر علينا

 وخليد بالفعل مسمى ويزيد أالرص من أالمعز اشتقات ومنه الشدة من ماخوذ ومعاز فيه يجرث النه
 ويقال بها لصق أذا أخلد مثل االرض ألحه وخلد مكثه طال أذا خلد يقال مواضع وله خلد تجغير
 وقيل عمر واسمه والصعق بمعناه مخلد خهو يخحلد واخلد ويتخلد يخلذ الشيب عنه أبطا أذا خلد

 يسع أن يستطبع ال فكان راسه على ضوب بل وقيل صاعقة أصابته النه ألصعق له قيل وانما خويلد
 وتيل العذاء الكثي وألنوفل ألترخيم معنى على نوفل تصغير يكون أن يجوز ونفيل شديدا صوتا

من نغل او الغنايمر أى أالنغال من نغل تحغير يكون أن ويجوز الناذلة مثل العطية هى النوفل



ان

 أى العبر معنى فى العمر ومن بينها الذى وهوأللحم أالسنان عمور من يكون ان يجوز وعم النبات

 قيل فاذا والده أالخوان وتغير العر وأخلف الشباب بان الوجهين على يفسن أحمر أبن وبين لحياة
 عمرت ض عمر يكون أن يمتنع وال رأببجته تغيرت أخلف فمعنى أالسنان عمور لرتا هاعنا العر ان

 كلب جمع يكون أن يجوز وكالب حلقته فو ويقال القرط به اريد اذا العم ن٠ أو االرض
 اذا وكالبا مكالبة يكالب كالب محدر يكون أن ويجوز وًاكلبا أنمارا ألرجل سمو كما

وخاصمر عادى

ومحيرا جدام آلتينا ليال حتمة ييتاء كل حسبنا وكنا
 اة فوجدن أمل فى نطمع كنا يقول ألمتدارك من والقافية موصول مجرد مطلق الطويل من ألثانى

 وجذام ترة سوداء كل ما ومثله شدمة بيضاء كل ما المشل فى قولهمر ن وهذا نظن كنا ما خالف على
 هذا بالجذام فسمو كسالطيرة لعدوهم لتكون الفظيعة أالسماء بهذة يسمون كانوا أنهمر ويبقال عمر اسمه
 له سمعن ما ويقال القطع وهو لمجذم س لجذام أخذ وانما ذال وحو وممة وبحنظلة وبغيظ ألداء

 يجوزأن اسم وصدأء وحميرا صدأء ويروى النطف عند بها الصوت لتقطع كلمة أى زجمة وال جذمة
 كان وأن بإء من منقلبة فهمزته ألعطش صدى من كان فان لحديد صداء ومن العطش صدى ن يكون

 ثيابا يلبس كان النه حميرا سمى أنه وزعمو ألعمنجج أسمه وحمي أصلية فهمزته لحديد صداء من
 اذا الرجل عرج من ن يكو ان فيجوز فعنلل زنه وو جيميه احد وكذال زأيدة فنونه تج الع خاما حما

 أالبل ج م ن٠ أذ فيه رق أذا السلم فى عرج من أن ج أعر صار أذا عمرج ومن العرجان مشية مشى
 حسبنا انا ومعناه اليمن ن وحمين وجذام مغيبها وهو الشمس عمج ن٠ أو منها العظيم القطبع وهو
وشدة باسا فلقينا وحمير جذام لقينا حتى ولجبن لخور فى شع ألناس أن

تكسرا آن عيدانة أبنن يتعنب بعتة بالنبح آلنيع قريعنا قلما
 فصربه بعضا بعصه يقرع ألنبع أالمثال ون القسى منها تعمل بالجبال تنبت صلب شج ألنبع

 ولمر أبوألعالء تال ألنبع ألحى راجعة الهاء أن على تكسرا ان عيدانه والرواية والعدايهم لهمر مثال
 هو وليس بالصبم لهم شهد النه حاربويا الذين القومر يعنى عيدانهم اال اعلم والله الرجل يقل
 ولكن نطقت رماحهم انطقتنى قوبى فلوأن كمب معدى بن عمل قال كما اممحابه ذم من باول

 لصاحبه منهم وأحد كل ثبن بعضا بعصهم الرجال قرع فلما اى أبت قوله لما وجوأب أجرت الرماح
يتكسر فلمر ببعص بعضه قمع نبع فكانهم ينكل ولمر

مشيًا للميية جردا يقودون تعليية عصبة لقينا وملا
 كان رعط مج يوم ىف الشفر الن قتاعة بن ململاف ىب عمران بن حلوان ىب تغلب يعىن

 فيما لما وجواب مدخل هاهنا وايل لتغلب وليس حلوان بن تغلب بن وبرتة بن لكلب

الشىء لوقوع يجى النه للظرف علما كان لما لجوأب أله أحتاج وانما سقيناهم وهو بعد



٧٠
 ضمرا بقوله تتعلق أن ويجوز بيقودون تتعلق يجوزأن للمنية توله هن والالم غير« لوتوع

لها ضمرت أى
آصهرا أملويت على كانو وآكنيم ءتليا سقونا كاسا سقينافمر

 ألموت على كانو ولكنهمر قوله يتاول الناس وبعص صبر أعل أنهمر وأعترف بالغلبة لهم شهد
 مشيور لملحبر الن بشى ألقول هذا وليس أكثر فيهم كان القتل أن أراد انه ويزعم فاسدا تاوال أصبرا
 تمادبا اال تزداد ال ألمحرب أرى أننى لك أبا ال سالحى أرينى قوله فى بالهزيمة الحارث بن زفر اقم وقد
 عشية مسكان ومواله وتعبا ابنه يعنى ورآذيا صاحى وتركى فرارى عذه قبل نبوة منى ■ز ولم

 بصالع أساته أن وأحد يوم أيذعب ليا وال على من أال الناس من أرى وال بالصعيد أجرى
 وقوله هيا كما ألنفوس حزازات وتبقى الثرى دن على ألميح ينبن وقد بالئيا وحسن أيامى
 فيه ذلك وساغ الوصف دون لخبى باب فى ن٠ منه نحذف بمن يتمر الذى وافعل منا أصبر أى أصبرا

لهث أيصا بعضه يبجوزحذف عليه الداللة لقيام باس« يجوزحذغه كما لخحبر الن

 ضفد تحقبر يكون وان كفد أد طقد تعغيرصو الفتع ابو قال الطفيل بن عامر وثال
 والعباس ألمحارث نحو الصغات هنالكئ وبابها ألعلمية مع ألتعريغ الم ثبات الى ترى أال أقيس بالفتك
ترى اال الطفل تمكن الوصغ فى تمكنه فليس الطفل فاما وصعبة كصعب فهو طفلة وتانيثه صفة وطغل

يغلب باب وهذا جنسا فاوقعه النساء عورات على يظهرو لمر الذين الطغل أو سبىانه الله قول ألى
 حغا والملك ربك وجاء تعالى الله قال والملكه واالنسان والبعي الشانة نحو الصغة ال االسمر عليه
قوله حو ألحفة فى ذلكه من شى جاء وقد وبحوذلكه خس لفى االنسان أن تعالى وقال مغا

على الظالمر يعض ويوم تعالى وقل المولى ألظاعن فى تصبجى أو تعتلى او جمل با تبخلى أن
 الموقع هذا يوقع ال الصفات هذه من واحد وكل الدار عةى لمن الكافر وسيعلم سبحانه وقال يديه

 تحغير يكون ان ويجوز الطاين كمووس رووس على وةل الحمميح. االسمر مجرى يجرى أن بعد اال
النهار اأخر والطغل طفل

وختاا هفطءا تقى اذ حليلكه قارس أى تسآيل ملر إن ضلقيت
 ان أحدهما وجهين ببجتمل طلقت متدارك والقاذية موحول مجرد مطلق الطويل ن الثاف

 يقال كما وهذا ضالقكه قرب والماد االخبار معنى على يكون أن واالاخر الدعاء معنى على يكون
 قول ومنه تهلكن أن من قمربت أى بعد يهلك لم وهو فالن با هلكن الهلكة على أشرف اذا ثالذسان

 وحليل أليوم بعد ن هوا: فال هوازن هلكنن المسلمين جيش الى نظر لما ألنصرى عوف بنى مالكه
 واحد موضع فى بيجالها النه بذلكن سمى بل وقيل لها ويبجل له تحل النها ذلك له قيل زوجها اة ألمم
 يصبى الثوبين باطلس ولسن جر بن أوس قال حليلة للجارة قالو الوجه هذا ومن معها بجل أى

 ويذكر بالدم التلطخ وعو ألتخثعم س بذلل سمو أنهمر قوم زعم وخثعم ذمو الناس ما اذا حليلته
 خثعمر يسمى جمل لهم كان الناس بعص وتال عليه وأحتلفو دهه فى ايديهم وغمسو بعيرا ترن أنهم

فسموخثعم عليه يجتملون



٧م

حتدمحا الرملح وتح أشتق ما أذا وجتانه تعلجا أحترعلييم
 كوثب وثب الدعلجة وقيل الشى فى أاللوان اختالط وءو الدعلجة س أخذ فرسه أسمر دعلج

 س العدز به دخع ما لكل يقال والسالح نحمكما السالح وتع أشتكى ما أذا ويروى أليربوع أو الغار
 يعنى القطى صبيحة كالمهاة وتصكى ألسالح كالواح تمسى تل ويونخ ويذكر ذلك وغير ورح سيغ

 المغابن أصول منها بها يشك كاللة يرثها لم سالحا يهز الطرماح وقال السيوف هاعنا بالسالح

 الطعن موقع لكونه المجازوالسعة نلصدرعلى الفعل جعل بالرفع ولبانه يروى أن والصحي
 للفرس أألنحمحمر جعل ذصب من هالل أبو وقال أاحسن والرفع النون بغتح ولبانه روى الناس وبعض

 تال أذا أنه فهو النعب حال فى عيبه وجه فاما معيب الوجهين كال على وبيته للبان جعله رفع ومن
 ذكر الى حاجة به فليس جسد« جميع ك فقد كر اذا النه اللبارن ذكر عن أستغنى فقد أك

 محمد ابو وقال احسن للفرس يجعله والن للبان التحمحم يبجعل أنه الرفع حال فى عيبة ووجه أللبان
 فيهم أتدم والصواب انتواءًا أال امجازة أبت أمر كل أول أفسدت أذا المثل موضع عذا أالعرالى
 بن جعفم بن االحوص بن شريح بن عمر لعبد والبينن تنحمحما الرماح فيه اكرعو اذا واكره دعلجا
 لمروان ذلكه تعداق ف وانشد الطقيل بن لعامر عو وليس الريح فيف يوم تةله دعلج خارس كالب

 أجشاما أجشممر ألذى لوال أقداما أقدمه ودعلجا ألقياما منع عمر وعبد لمجعفرى سراقة أبن
نعاماه مذحج لمجعلتهم

 مثل معدى واهتقات تشسير تشدم تد عم الوبيدى كرب معدى بن عمر وقال

 مغعل على بنى أذا باءا ألوان فتقلب العدوان من يكون يجوزان بانه عليه ويزيد معدان اشتقاق
 الليث انا اننى مليكة عرسى علمت وقد لحارثى قال كما باءأ الواو فقلبت مغعول على بنى يكور. أو

 وكرب الواحد كالشىء الثالى االسمر مع جعل النه أالسمر لطول الياء خففت له ا وءدي عليه معدبا

 أذا ألدلو أكربت ومن قارب معنى فى كرب وتن الغم اشد هو الذى الكمب ن يكون أن يجوز
 بن أحمد ألعباس أبو فسر ألفتص أبو وقال ألعماتق على يشد الذى لحبل وهو ب بالكم شددتها

 وعو لمجيه شذوذ« وجه ذكرنا وقد عنه وانصرف تجاوزه اى ألكرب عدأه ن٠ انه كمب معدى يجيى
 ماتى ان ألفرأء وتوعم أالبل ماوى ألشذوذ فى ومثله والمشتى كالمدعى مغعل وبابه مغعل على الالم معتل

 ص ليس فشذوذة فعل وهو وأمااق وماق موق لقولهم أصل ماق ميم الن منه وليس هذا س العين
أعطاه أذا زب يزبد« زبد« يقال العطاء والزبذ زبد او زبد تصغير وزبيد الضرب هذا

تتسبكرت أرستت ررع حداول كحتيا ررا لليل رأيت ومتا
 ألمعوج وعو زور أ جمع زور متدارك والقافية موصول بسد٦م مطلق الطويل س الثالى الصرب س

 لما يقول ألصغير النهر وهو جدول جمع ولجداول للطعن أو فيها الطعن وقع من مايلة هى أى ألزور
 مياعها ارسلت زرع انهار كانها وأرسلوها دوابهم أعنة خلو وقد للطعن محمفين الفرسان رأيت

 أنبا يقال أن وبجوز أالنهار على ال االنهار فى الماء جرى على وقع وألتشبيه أمتدت أى فاسبطرت
تجمى جداول فكانها دما تثج انها يريد أو منهزمة السين فى امتدت

ل9
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فاستقيت مكروهيا على ترتت مرة أول النفس اىل قجاقت
 على فردت فيها ما ذيرتفع تجيش ألقدر مثل وارتفعت الغزع ن٠ حميت النغس جاشت

 على شهدن الذين الشجعان ان عمر كان وقيل فثبتت شدة على وسكنتها فمددتها أى مكروهها
 اليه جاشت لما جبان أنه ال لو فقال بعصهم وأعترض المرزوق قال أالحوال بعض فى بالجبن أنغسهم
 ونغس النفس حال ييان المعنى هذا ن وغيرة عمم ذكرة ما الن توهم ما االمرعلى وليس النفس
 نفرته يركب خالجبان يختلغان ث االوله الوعلة عند يدهمها فيما واحدة طريقة على والشجاع لجبان

 للزمان باسم ليس مرة الن ظرفين أال يكونن ال مرة وذات مرة أول وقوله فتثبت يدثعها والشبجاع
 وأحدا وقتا يكون ويجوزان واحدة فعلة حقيقتها ذانما ممة قلت فاذا عليه هومدخل وانما الزم

 جاشن ويكون أالخفش لحسن والى الكوفيين قول فى زايدة فجاشت فى الفاءء تكون ان ويجوز
 مثلء فى ين البحدمي اكثر وطريقة وثارت نغسى خافت هاكذا لخيل رايت لما والمعنى للما جوابا

 ما على فردت نغسى فجاشت هاكذا ألخيل رايت لما قال كانه محذوغا الجواب يكون ان
 طعنن تحذف ساعدى يثقل ألرح تقول عالم توله ذلكه على يدلكه أبليت أو طعنت كرعت

 لجواب وحذف ألسيف يد« وف زيدا رايت لو جواب حذغو كما وهذا مغهوم المماد الن أبلين أو
 اليك قمت لئن والله لعبدة قال أذأ المول أن بداللة واحسن المراد على وادل أبلغ الموضع هذا مثل فى

العذاب ئ٠ بضرب موأخذته على ونص بالجواب ات لو له نجل لمر بما االذكارله جالن وسكن

كرت ليل ة أطعئ مل آأ |ةا عايقى يثقل الرق تقوا عالم
 اال ولم وبم فيم ذلكه على تخغيغا ااخر ن٠ االلغ تتحذف جى بحرف أتصل أذا أالستغهام فى ما

 وضمها ألمحاء بفتح يروى الرح تقول وقوله تمامه على يتيك حينثذ فانه ذا نحولما بذا ما اتصل أذا
 استغهام والكالم لخطاب عند ألظن على ألقول ببحملون وعم تظن معنى فى تقول جعلت نصبت فاذا

 القول كان لما ألظن بدل ألقول تجعل ذلكه تظن متى أى نجمعنا الدار تقول فمتى قوله ذلكه وعلى
 متروك فالقول الرح رنعن واذا غيرعما يحتمل ال ما يحتمالن واالستفيام ولطاب ألظن عن ترجمة

 كر عند أتاتل لم أذا ألسالح أحمل جة باى والمعنى حكاية والكالم بالبتداء يمتفع والرى بابه ءلمح
 أطعى لم انا اذا وقوله أياة حملى معنى فما وأال به للطعن الر ل١٠٠ موونة أتكلف أنما أى لملخيل

 الثاذ واذا يثقل لقوله ظف أالول فاذا لخيل كر بزمان الطعن تركى وقت فى الرح ساعدى يثقل لم أى
اطعن لم لقوله ظرف

قآربآرت قارقن كتالب وحوة ذرقارق خلما جرما آلله تا
 ألبدل على انتصابه يكون أن ويجوز الشتم على وجوا وأنتصب ألظرف على أنتصب كلما

 اصاه الشمس فى والدرور يوم كل غداة ذلك بهم فعل أى ألله تشر الله لمحا ومعنى جرما قوله س

 وكمين ازبيراره فى أللون ورد فهو تال شعر« أصول شبر حتى أنتفش أى ازبار ويقال والتفريق االنتشار



 وازبار للقتال تهيات وأزبارت خأثبت هارشت سواء والمخارشة ثالمهارشة يزبث لم ما اللون
للشر تويا الرجل

آبدعيت آللقاء ف محا وآين التتًا إذ نبدقا قلمتقيحرم
 جرم ثقتلت كعب بن ألمحارث بنى فى وذهد جرم وكانت ةضاعة ن٠ قبيلتان ونهد م ج

 بن عمر قوم زبيد بنى الى فتحولو جرم فازنحلت يزيد بن معاذ له يقال المحارث بى من رجال
 هو وتعبى نهد لبنى جرما عمر فعبى صاحبهمر بدم يطلبون المحارث بنو فجاءت كرب معدى
 وأبذعرت عمر فالمهمر بنوزبيد وانهزمت ففرت نهد بنى دماء جرم فكهت ألمحارث لبنى وقومه

 ضميي اله نهدا واصاف والجد القيث كرام وكانو جمع لها فابذعر بجرم الزمان مار تال تفرقت

 أغنيت ومثله جدال أو حرب فى به أقام اذا فالنا فالن اغنى ويقال بها االكتفاء العتقادهمر جرم
ومغناته ذالن مغنى عنكه

وتتت جرم أبناه عن أتانل درية للملح حتًاتى كللمت
 وقد جرم عن اذب جواذى من ياتينى والطعن االعداء وجوي فى منتصبا ذهارى بقيت اى

 جانب كل ن٠ ياتيه الطعن كان لما بها نفسه شبه الطعن عليها يتعلم حلقة والدرية بت هم
 غيى درية خاصة للصيد يسقال انه أبوزيد حك فقد صيد للمماح كانى المعنى يكون ويجوزان

 دراتها يقال فبالهمز الصيد ن بها يستتر الى الدابة فاما ختلت اى دريت من فكانه ودرايا مهموز
 الدابة تلل تسمى وقد الدنع وهو الدرة ن٠ هذأ نحوي سقتها اذا وللصيد الصيد والى الصيد حو

 ذريعة جمع الذرع الوحشية ألى تدب كما لهم ندب ال لقوم نصبنا اذا قال والسيقة ألذريعة
 جعلت وان ظللن خبر للرماح كال قوله جعلت ان لحال موطع فى اقاتل وقوله ومحيفة كصجف

حينثذ لظللن للخبر موضع فى تل فاثا لحال كاذ
آجت آإلملح وآكن نكقمت وماحيمر آنكقتىن قومى قلوأن

 يقول بكذا الكتاب نطق( فقالو توسعو ف الطير منطق قيل ولذال وغيره الكالم فى أستعل النطق
 فما لسانى خاجرو تصرو ولكنهمر بالهم وذكرت لمدحتهمر حسنا بالءا لحرب فى أبلو أنهم لو

 فية ويجعل أمه يرضع لثال الفحيل لسان يشف أن واالجمار بهمر واالفتخار بمدحهمر اذطف
 تول ومثله منها ال منهم كان التقصبير أن فى مغهوم المراد الن للرماح الفعلين وجعل عويد
 الى اساوو أى لسانيا عن أطلقو تيم أمعشر بنسعة لساذى شدو وقد أقول يغوث عبد
 ينطلق الى أحسنو أى لسانيا عن أطلقو وقوله لسان شدو فكانهم مدحهمر عن فسكن
ى بشكركم لسانى

قوال اد فيقل وسبراو سار س سيارقعال اللته ابد دال الطاهى قيبير بن سيار قال

باالسم يختع فانة غوءال يكون ان اال منقولة صغة وهو يسور سار ن٠ فيعاال يكون ان ويجوز



٧آل

 كسيد ثقلب صيوئ وأصله وذهب جاء أذا يطوء طاء من ففيعل طيى واما كسيار منقولة صفة وقصير
 طيي فبقى البتة لها ورفصا تخفيفا فحذخت كطيعى طيئى واصله طاءى قلنن اليه أطيف فاذا ومين
 الجى النسب فى هم قول القلب من ومثله علة قوة عى وجوبا ال استمر استحسان الفا الياء ابدلن فر كطيتي
 س أول النه بطيى سمى أنه زءمر برا وقول ويإبس ياصس وييبس ييأس فى وقولهمر حارى ألمحيرة

العناعة أهل غي كالم ن٠ المناهل طوى
أرأمت إأرمين خيت عق5 طعاتتا آلفديد أم لوقيدت

 وارن رن ويقال أرنت قوله لو جواب متدارك والقافية موصول مجرد مطلف الطويل CT» الثان
 تددت قوال ن القد تحغير يكون ان وبجوز امراته هى قيل القديد وأم بكاء مع صوت والرنين بمعنا

 صغرت ولو المعروف القد أاو السخلة مسل هو الخى ألقد أو أالذسان قد أو طوال تطعته اذا ألشى
 ثغور من ومرعش قديث نقلنن الترخيم تصغير اللحم من القديد او البطن فى وجع عو الذى القداد

 وضجت لولولت االرمنمى الرجل هذا خيل عش بم مطاعنتنا المراة هذة لوحضرت يقول أرمينية
 فيه عمل قد له مكان ظرف وهو بطعاننا تعلق بمرعش قوله ن٠ والباء وقلتنا لكثرتهمر علينا أشغاقا
 فيكون للمطاعنين أو للخيل لحال موضع فى النه او بشهدت تعلق أنه بتوعمر لئال عذا قيل وانما
االرمنى وخيل طعاذنا ووى والموصول الصلة بين به خصل قد

تاطمًائت وطتتتا وته ونفسى يلبانه مجعيمر أرمى عيفية
 ظرنا يكون ان يجوز وال لشهدت ظرفا يكون ويجوزان لطعاننا ظف أنه على عشية أنتصب

 وطنتها قد ونغسى روى ومن المصاف فى يعل ال اليه والمضاف اليه عشية أضيغن أرمى الن الرمى
 وطنتها وقد ونفسى روى وبن ألخبر موضع فى ووطنتها بالبتداء ترتفع ونفسى للحال الوان تكون

 قد ويكون وفرسى بنغسى جيشهمر أرمى أى بلبانه على عطغا لجر هوضع فى تكون نفسى فان
به ورضين اليه فسكنت الشى على وطنتها وقد ألكالم ونحقيق لحال موطع فى وطنتها

قآققعوت عذى من أخرتى مسق صقةاإىل آستدت آآطال وآحقد ٠

 بظهورعا بطونها لحقنن قد خيل رب يقول مثله وايطل الكشه وهو واطل اطل جمع االأطال

 ألجلد تقبض أالفشعمار وأصل وكثرتهم نقلتنا فخاغت أالعدأء ن مثلها خيل صغ الى صغها أملت
 فقال مقشعر خشية CZ» والقلب القيس أمرى تول فى الناس تكلمر وقد الشعر وانتصاب

 غير« وقال ألقلب على شعر وال شعر علية عما به يخبر النه القلب فى يصك ال االقشعرار بعصهم
 ثكانه كذا كان واذا عنه كنى عند« يقع أالتشعار كان ولما الوجل عن كناية عذا أنما

وجله خشية من والقلب قال
 وعو منقول خير متجد اسم بوان القتح أبو ل5 طيىء من بوالن بتى بعظ وقال

ذاله جرى ما تقولهمر س القبيلة عذ« بوالن أشتقاق يكون ان يجوز العالء أبو وقال ألبول برا فعالن



 بخير تال أصبجت كيغ له قيل أذا السلغ بعص وكان ألحال ألبال بعصهم وقال خلدى على أى علىبالى
 والبوال البول كثير كان أذا بوتة رجل قولهم ن٠ البول ن٠ بوالن يكون أن يتنع وال بالكم الله أصلح

تموت حتى فتبول الغنمر يصيب داء

آلضرم جحمة ململري من تار ف حديلة بىن حبسنا حتن
 وزعمو ألفتل وعو ألجذل CT» جديلة متراكب والقافية موصول مجرد مطلق المنسرح من أالول

 ألضرأم سريعا ألنار به تلتهب لما ويقال الةهبن اذا ضرما تضرم النار ضرمت ويقال أمهمر جديلة أن
 وقد أالضطرام عاعنا والصمم جزل فهو جس له وما له جمن ال وما لحطب س ألشخت والصمأم
 وجحما جحما تتجحم النار جحمن قولبم من النار أستعار والمجحمة بعينها النار الضوم يكون

 عبن سمينن ولذلك لمحمرتها بالجحمة ألنار وصف ويقال ألجحيمر ومنه أضطرمن اذا جاجة فهى
 خاصة أالسد وعين يمانية لغة العين والجحمة نار كانها بالليل تترأءى والنها لمحمرتها جحمة أالسد

 للنار وليس االلتهاب شديدة ألمحرب من نار على القوم ووءأء حبسنا يقول ألجحمة أللغات كل فى
أعلها على أبقايها لقلة الحمب بها فشبه شىء على أبقاء

آلكرم عآى من بن نفوسا ونعكاد يآتلجيييث ألنبل تستوقد
 فحيه من النبل نستوقد وثوله ذلكه تفعل ألمحرب أن يعنى ألنبد تستوتد ويروى

 ق سعو وتو لها منهم أستيقادا له ألنبل صدمة عند ألحج من النار وج خم جعل كانه ألكالم
 وتد أفصح قال الذى تلت أصح ثكان النبل نستقدح ةل عال تيل فان وهأد تلب تيل حتى الوتد

 والمعنى للنبل ألغعل فيجعل وتصطاد النبل تستوقد ويروى الورى سميع كان اذا ميقاد زند قيل
 تعبيب انها والمعنى وتاخي تةديمر ألبين وفى نارا ثتورى ألمحجارة وتحيب ألمممى جوز نبلنا أن

 ى ألسلو تقد ألسيوف صفة ف أننابغة تول مثل وعو لحجارة غتصيب منها ت تمر ثم ألنفوس
 على فاخوجة بنيت أصله ألكرم على بنت وقوله المحباحب نار بالصفاح ويوقدن نسبه ألمصاعف

 بعدعا الكسة من يفرون تانيمر باداة بدية وفى رضا رضى وفى بقا بقى فى يقولون النفمر طيىء لغة
 أالعرابى محمد ابو وقال ألجبل سغح عند رص أال أر تم وألمحضيص ألفا الياء فتنقلب لفاتحة أ الى ياء

 أحادبنن المثل موضع عذا نبلة له يقال وال سهمر ألنبل واحد قوله عند ألنمرى على رد« غيما
 اا ألبتذ معناة يعرف وال وجمعه ألنبل واحد يقنع ال ألشعر من عذا مثل صعدا عم استه زبان
 تمر حلفاء كانو وطيائ جس بن ألقين أن ذلك وسبب بلقين من لرجل عم لش ا وعذا القصة بمعرثة

 ال وليالييا أبام ثلثة أنقين بنو تحبسبم ملكان يوم القين تاتل حتى حارثة بن باوس كلب تزل لم
 القين شناعر ثقال القين بن صنانة بنى أخى زعدم بن ألمحارث حكم على زلو فف الماء على يقدرون
ي جديلة بنى حبسنا حن يومئذ

الطاءى كتير بن رويشد وقال
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آلقوت هذ ما أسد بىن سايل مطيته املرجى آلراكب أيفًا يا
 لشع ا فى شاذة ت أالبيا وهذ« متواذر والقاذية ول موحد مطلق ألبسيط من ث لذا ا ألضرب رن٠
 ببكون ان وذلكه كامال فيه اللين يكون أن الوزن وذا استعدالو اذا جرت ق العادة أن الةليم

 مغتوح قبلها وما بالواو جات قد الصوت وقوله كسرة قبلها بإء او ضمة قبلها وأو ان الف الروى فبل
 من والمطية استحثتةه اذا وزجيته وازجيته وزجاء زجوا يزجو الشى زجا يقال السايق مزجى وال

 أسد بى بتغ ويروى اسما صار به الهاء وللحوق ركبه اذا وامتطاه مداه يقال الظجم وعو المض
 بالصوت واراد البيان عطف انه على الصوت وأرتغع المفعول موضع فى الجملة ألصروت عذة ما وقوله
 الخى القصة هخه ما الصوت هذة ما بقوله ألمرأد يكون أن وييجوز ذهكم الكالم وهذا ألصيجة أو للجلبة

 لمر اذه يوهمهمر هذا على فكانه أنتشر أى الناس فى االمري هذا ويتذا٠ق ذهب يقال عنكم ألى نتادى
ءاقبهم لساحة أ بوااة على والداللة المعذرة و يم يق لمر ان وأنهمر يقال ما عذدة يصع

أملوت أنًا أنيى يهوئكمر بأدرويالعخروآلتمسوقوة ليمر وقل
 يبرى قوال أطلبو أى والتمسو سابقوي أى بالعذر العقاب بادرو ةال كانه محذوف بادرو مغعول

 تبكيه عاى االم قال بمعنى والتمس ولمس حتفكم ب أتم أى تغعلو لم أن حتفكم انا أنى ساحتكم
الذنب ن٠ لكم مبمبا قوال اى للقول صغة موضع فى يبريكم وقوله اجدة غال وألمسه

قوت عندكم بدنب على فما بقيتكم تأنيىن تأيبومن لن
 لم وأضك عذر بغير ويعتذرون م جناية، برئ ينتةون رون ااخ واتالهى ذفر مذكم جنى اذا يقول

 ثم ويروى عنكم ذك مما يبرثكم واتحا فالتهسوعذرا باذفسكم تغوتولى ولمر عندى ذلكه ينغعهم
 وال يذجيكمر ال انه يعنى حذركمر أى تقيتكمر ويروى ذذوبكم مدة يعنى يقينكمر بإذينى

 خياركم بإتينى ثم ألمعنى يكون أن أحدهما وجهين على يفس وبقيتكم مكافاتكم تفوننى
 س ذالن يقال كما وعذا بالفعل وال بالرأى ال يساعدوكم لم أنهم انفسهم معذرة ن يقيمو وأماثلكم

 متنصلين ياتورن اى يذذبو لم الذين ببقيتكم ألمعنى يك.ون أن واالأخ اناضلهم ن٠ أى أهله بقببة
ى جنايتكم لعظم واسلموكم ثارقوكم قد بنهم

 الد عى حد واتع انع 'محقبى اتيع طيى، من النبتانى زعان بن أنيق وقل

 أنف قولنم CJ1 أآلنف تصغير يكون أن ويجوز أنف روطة قولهم من أنف تتغير يكون ان ويجوز
 مصروف غي ال ل 'نس أا الزبن من بفعال وليس واالزب الزبب من فعالن وهو مية ا اع ل مرتجل وزبان انفا

 كقوله تهجو لم تدع ولم تهجو لم زبان عجو من معتذرا جثن تم زبان هجوت قوله نحو ف
 من فعالن ونبهان أصلحته أذا الشى رببت من فهو بالماء ربان روى ومن العالء ابو وقال يانيك الم

 النباعة من كان وأن يقظان التسمية فى كقوليمر فهو أالنتباه من كان :ان النباصة من او االنتباه
وغيرة عال من وتحوة بشريف غهوكتسميتفم



٧٩

اليا٢ن القرفني بردى كتايب ومالك عويف حي من لكم حبعنا
 كتيبة الكتايب وأحدة متدارك لقانية وا وخروج بوحل مردف مطلق الطويل س الثان

 للحتب أليه بيجتاج سا جميع فيه يجتمع الذى العسكم هى وقيل جمع تكتب ألمجتمع العسكر وعو
 وأبوا عربية أمه الذى والمقرف اليها لجاج والمعافى لحروف فيه جمعت أى ألكتاب صتبن ومنه
 بعدة ما مع ويردى ييلكه وبردى أمذ وامه عربى أبو« الذى والهجين ايصا ألمذرع وحو مول

 ويبلكقيمر فيها المقفون يعجز جيوثنا الةوم لهاوالء جمعنا أى للكتاب الحصوفة موضع فى
 ذصتهمر فيخمل نكاليا يصيبهمر و رىا بعا فيرجعون ألقيام حق بها يقومون فال ر والخو ألصعف
هلكو ةل خكاذهمر

رعاليا حديس حيى جاوزت وقد فآيلوتي قلحون يالرمي متجؤ لتمر
 ف خرج أى فالن أسترعل ويةال الرياح فقالوأراعيل وتوسعوفية متقدمة لخيل من قطعة الرعيل

 أله حداو أذا أنقوم لوى أ وقد لجزن الى فيه لساير ا ج فيخم الممل يق حيث للوى وا االول لوعيل ا
 جدسا بالحيبين أراد وقيل أنقرضو ب ألعم من أمة وجديس وطسمر بعينه موضع هاءنا وهو االوى

 جديس حيى جاوزت تد لخيل هذلة اوايل يقول وديارعم بالدهمر الى والقصد وذكهم وجديسا
فاللوى بالحزن وأواخمها

تبالبا ألقلوي لغرأت تتاح رجلة حرقف جمورملليل وحتت
 لمرشف فى واالصل ألكتير بالجع جاء أذا والدخيس بلحرشف جاء يقال ألكثيرة ألمجاعة ألمحمشف

 العدد الدنى موخوعة ورجلة التشبيه على المجالة ص استعيرللجماعة ثمر ألجماد فى يستعل ان
 المجالة ن قظعة وأراد لجين تعبية عه المجالة يقدمو أن عادتهم ومن رجلة نلتة تقول انك بداللة
 غمة وجارية غم رجل يقال صغة ووى غمة جمع وغرات لرجلة الصغة ءلى جى وموضعه تقدر وتتاح

 الحوأب صدور تحن أى جوفه فى سوداء علقة وسويساوة خالصتة القلب وحبة الغرارة ومصدرة وغريرة
 حبات يرمون ذهمر الممى ب حذق لهمر أى الغانلة للقلوب نبالها تقدر الرجالة بر( قطعة

يخضتون ذلما لوب الة

عيالتا كيريا كأمنت نانق بنو آنيمر يعرفوالتبيمر أن لتم أت
 وقوله ذاذف بنو أذهم قوله وثاعله التى المفعول موضع يعرفوفى وان الكتايب صفة بر( الكالم هذا

 كانيا أالقتالع النتق واصل نتقا تننق نتقت يقال االوالد الكثيرة الممأة والفاتق النانق صفة ن كانن
 برع أقتلعناة أى خلة كانه فوقهم ألجبل نتةنا وأذ نواا الة وفى أقنالعا رحمها فى ما اقتلعن

 ألصيمر معرفة لهمر منع يقول به يفتخم مما ألعدد وتثرة رووسهم على كالمظلة تجعلنا أصله
 وعو االواد عن صةاية العيال وجعل عددهم كثرة يضامو أن أهمر أبى أى عددىمر كثة
وجياد كجيد عيل جمع



وسياليا طلحيا تالق بتحيث حايل بطن من آلسفح أنينا قلما
 قوله فى والباء موضع وحايل الشجن س ضربان والسيال والطلص يغلظ حيث ألجبل أسغل ألسغح

 أالعراب برا وموضعه تالق بحيث حصلنا تال كانه السغح أتينا عليه دل بفعل تتعلق بحيث
 المجبل الى أضاثته عن أغنى له وطع بما الشتهار والسفص أتينا فى للمضمرين ألمحال على نصب

ةوله لها وجواب
ونواليا اتدمتا آلقري كأسد لطيى، والتمينا لذوار تقو

 حذف الشرى كاسد وقوله لالسود مشابهين طيي بال وقلنا يالنزار ةالو أى أننسبنا انتمينا
 ال النه وجازألمحذف ونزالها أتدامها الشرى أسد كاقدام قال وكاذه مقامه اليه ألمضاف واقام ألمضاف

اة ألجم فى ألمتناعية أالسود أليه تنسب موضع والشى بغيره التشبيه وجه بس بلت

سوالتا حفي عنا لسايلة بيننا ألسيه يني التقينا قتتآ
 المبانغة وصو الغير من الشى ضلب وف ضلب فى ويكون الشىء عن السوال فى يكون أالحفاء

 معنيا برا أى حغيا بى كان أنه تعالى وقوله فيها بالغ اذا فيفا ونحفى المسالة فى أحفى يقال فيهما
 ألح ألمنتسبين وبين بيننا وميز رجالنا ألسيغ اظهر تحاربنا لما أى قصه أستقصى أذا شاربة أحغى ومنه
 يبجمد ذيما وزبادته الغريقين أحد بالء حسن السيغ بينه فالذى عنا السوال فى مبالغة المران نزار
علييا ألدتيل دل اذا كثيرا تحذف المغاعيل الن اللغظ من حذغه وقد صأحبة على والثبات الصبر من

فياليا وعلمت منيم صحورآلقنا تصلعمت ياليملي تدأنو وملا
 االضالع فخ تنة واء أالرت وعند ضلع له فيما يستعل أن حقيقته مغهم القنا صدور تضلعت قوله

 ابله عل ويقال يكون بعا ألطعن الن الصدور وخص ربا ونحبب شبعا تضلع ويقال هاهنا وأستعار«
الميل والحلح مايل ونلع ورك فيها تعوجت تلعنن معنى يقال ان وبجوز عى فعلت ويعل يعل

حباليا سلما تبل تآمت وسايل تتقطقمت يآلسيون ععينًا نثا5
 يينهما يغرتو أن أحبو ولكنهم وأحد واالصل بهما ضربت أذا بالسيف وعصين بالعصا عصوت يقال

 بعضنا وثتل بالسيوف جالدنا لما يةول وأحد واالصل عقاله من ألبعير وأطلةت المرأنة طلةختلو كما
 تكون أن يبجوز عاعنا وألمحبال ألمسالمة والسلم عداوات فصارت ألقرب من بيننا كان ما تقتع بعخا
 مغتولة كانن الوسايل تلكه حبال أن ثالمعنى مثال لحبال جعل فان العهود تكون أن ويجوز متال

 بقربة اليه تقبن أى وتوسلت بوسيلة أليه وسلت ويقال السيوف باستعال غتقطعت الصلك على

وطوالتا مربوءثيا قوادز علبيمر التفلح وأطراف قولو
كانت وأن يقع بها ألطعى الن االطرأف وذكم ولو فى للمصمرين لخال موضع فى الرماح وأطراف
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 واوساطها طوالها عليهم ومقتدرة منهمر مةمكنة الرماح أنهزمووأسنة يقول مقصودة باسرعا الرماح

 أن يببين وهذا أالطراف ن٠ البدل على مبوءاتها3 وارتفع وألظويل القصين بين ما وألممتيع والمربوع
بعضهاخ الى ال جميعا الى بها القصد

كرب معدى بن عمر وقال
 بردا رآيت وإن فأعلم يرير ى تيس

جمدًا أورئن ومتايب أنآمجاملعادن
 ومثله الكالم به تاكد أعترأض فاعامر قوله متواتن واأقافية مجرد موصول مظلف الكامل مرفل س

 وان قوله ان كريم لقراان انه عظيمر تعلمون لو لقسم واذه األجوم بمواتع أةسم فال تعالى قوله
 بيإتزرور وكانو ألثياب ص تلبسه فيما لمال ليس يقول بالمقسم ألقسم جواب تعلق قبله بما متعلق رديت

 وهما تعد ال ملوكهم خلعة ننن كا حتتى أللمبوس يكمل كان اعهما تم وباج حلة ن ويسميا اخر با رن ويرتد ببرد
 بميزر جمالكه ليس ةال كانه لحال موضع فى بردا رديت وأن وقوله البردين ذا سمى ن سمى ولذال

 كقولكه فاالول لجال معنى فيه ألشرط أن كما الشرط معذى فيه يكون قد والمحال بدا معه مرذى
 وان ءتإه ون ء ألكتاب كبيت والثانى عذا كان وان هذا كان أن أى كان ما كاينا الذعلنه

 قبلة وما ومعناة الشرط لفظ وفيه عمم بيت فى هو كما لحال موضع فى منه ألواو الن خربًا معورعا
 على بردا ردين أن تقدير عمر بين وكذلك فعاودها ثماه معور خرب أن والمعنى لجواب عن نايب

 وجوعر يمة ألكم أالصول يعنون لجواع المعادن ومناقب معادرن لجمال أن وقوله ذلكه لمجمال فليس يزر٥
 وسلمر * علي ألله صلى ألله رسول وقال لجهم ن فوعال بيا ءس يكون أن ويجوز معرب ذارسى أصاه أنشى
 وقيل به اتام اذا بالمكان عدن مزى المعدن وأصل أالسالم فى خيارعم لجاعلية فى فخيارعم معادن األاس

 س فيه عرف ما االذسان ومناءب لخير طق من ألطرق والمناثب تلعته أذا لحجر عدنت ض أشنتقاته
 فاما ألكغالة مثل ألنون بفتح ألنقابة بين ذقيب منه كانه والنقيب منقبة والواحدة لجميلة لخصال
 يكون أن ويجوز وجدا مجدا المرتفعة االرض سميت وبه والرفعة الشرف والمجد العين فبكسم العراغة

 له وأنعال الزكية أصوله فى المء جمال يقول لها وسعته أى علفا الدابة أمجدت قولهم ن٠ ألكثرة اصاة
والشرف ألمجد تورث كريمة

علندًا وءءءأ سايغة للحدتان أعحدت
 :أسعة درعا لدفعها الدهرأى لنوايب هيات يقول والعتاد العدة واالسم وأحد وأعتدت أعددت

 والنون ذالثى الكلمة وأصل بسفرجل لاللمحاق ألغه والعلندا كثيرة ألعد: جيد شديدا ضخها وثرسا
 االلف ان علمى والدليل شى كل من ألشديد ألغليظ هو لخليل تل ألعلد من فهو زأيدتان وااللغ
 من الضخم ألعلندى أن بعصهم وذكم علندى فتقول تنون وأنكه علنداة للمونث تقول أنكه لاللحاق

يقال العد: كنير وعدزان عداء وفرس عالد شئن وان عالند وجمعه جميعا واالبل لمليل
21
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 تبلغنيهم فيل ألمرقش قل ألناقة صغة فى علندى القديم الشعى فى جاء وتد علنداة وذاتة علندى جمل
 الشديد به والمراد لخيل صفات فى ألعلندى واسترل شارف غي جلعد علندى أمون جسة البعد على

االبل ف يستل ما واكت
قدا وآأبدان آلبيد يقد شقب وذا نبدا

 يتكسرا ولمر ثدباعا عثم اذا للجارية تيل ومنه نهدة واالنثى طويل ضخم أى نهد فرس يقال
 القحيرة الدرع وعى بدن جمع واالبدان منه مشضب وسيف السيف ضرايق والشطب وانشطب ناعد

 القطع والقد جنوب ألححاد يبس خشخشن كما عليهم السالح ابدان تخشخش علقمة تل

عرضا والقط طوا
ونيدا تكعبا متارل ذاة يوم آنى وعلمت

 أن ويجوز فييا يكون اننزال الن لحوب وعو ألسامعون علمه قد أمر الى بذاك يشار ان يجوز
 ومعنى لمدتان الى أشار يكون أن ويجوز أعده أذه زعمر الذى ألسالح الى بذاك اشار يكون
اليه بالحاجة لعلمى السالح عذا لهمر ثاعددت هاوالء منازل أذ علمت البين

وقدا حلقا تنمرو حلديدIتبسو |ذ| قسوم
ث ; ٢٠٠٠ ذ و

 والقد حلقتين حلقتين نسجت التى الدروع به يد ير و ألحديد من بدل أنه على حلقا أذتصب
 التميين على خلقا انتعاب ويكون وقتا خلقا ويروى القد من يتخذ كان درع شبه وهو اليلب به أراد
 لبسو أذا أنهم االولى واية ال ومعتى قذا قسوله لخلق على ودل وخلقبم اخالتم فى النمم تشبهو أى

 ثبانهم لطول لنمر ا لوأن با تلونو رو بتنم يريد أن ويبجوز ألحرب فى م له أنعا فى لنمر با تشبهو ليلب وا الدروع

 أشببو أنهم المعنى يكون أن ويبجوز أجود االول والمعنى التمييز على خلقا انتصاب يكون ان يصح وحينئذ
 المعنى يكون أن وبجوز الزرد بدلق شبنها البةع النمورن جلود فى لما لبسوالدروع النمورأذأ

 بالعطغ وتدا توله دخل كيف قيل نان النمور متل فصارو الغضب من أربلت والوانهمر جلودعم ان
 جازان لحديد درع غناء يغى كان لما قيل منه وليس لجديد البس يكون أن فى حلقا على

 أى تنمرو قوله العالء ابو ئ ئذ لتنمر: ظرف لجديد لبسو أذا وقوله بدال يكون ان فى يصحبه
 مفعول انه على حلق فنصب وسوأد بياض فيه حغير 2كسا والنممة أت كالنم لهمر فصارت لهسوقا
ألتغسير على حلؤ نصب فيكور. لبسو ما الوان أختالف به يراد تنمرو يكون أن وبجتمل

ئ ميا ألييلج يوم اىل جتيىت أمى كد
 نالسم استطالة محذوف ما صلة من وانصمير الكناين تمالء الرماء قبل المثل ف تقيل كما عذا
 أن الهياج يوم كلف معناه ويكون أمرىء لكل ال الهياج ليوم فعال أستعد يكون وبجوزان

يعد ان سالته أى كذا استعددته يقال له يعد
ش_ائً بآنعياء يقحصن نساءنا راينت لتا



٨لدا

 الصالبة ألمعز فى واالصل والمعزاوات واالماعز ألمعز وللع لخجارة ذات الصلبة االرع والمعزأء أالمعز
 كاالثاحيص رهمالاائ بها يعبير حتى ألمعزاء فى العدو لشدن يوثرن يفحصن ومعنى ومعز مأعز رجل يقال

 شدا يكون أرن ويبجوز لشدهن بالمعزاء يفصحن قال كاذه له مغعوال يكون ان على شدا وأنتصب
 وينتصب الشديد ألعدو وألمحص يبحصن ويروى شادات بالمعزاء ذلكه يفعلى اى لحال موضع فى مصدرا
بعد فيما نزمخ قوله لما وجوأب شدا يشددن قال انه5 نفظه غير من مصدر اذه على شدا

تبدا أذًا ألسماء بحر كأتيا لميس وبدت
عليه دل لما ظف تبدى واذا ألبحر مشبهة بدت أى للهمأة لخال موضع فى السماء بدر كاذها ه وي

عذا على ودل نقابها أرسلن قد كانها وجتها عن كاشنفة المراة هذ« برزت أى الفعل معنى س كاث
تداخلها لما أو السباء تامن حتى باالماء للتشببيه أما ذلكه فعلت وانما تبدا اذا السماء بدر كانها بقوله

حراي واالماء أماءا يخلن وجوصها باد الروع ف وذسوتكم ومثله الرعب لن٠
٧ى د هحنءعن - - - د / و رسم ن سم ثم

حدأ أامر وكان تخفى الت حاسنها وبحت
ور ن سم ن هم ٠ ر ر ءك -رن سررر و ن -س

بسدا الكبثن نؤال من ار ولم كبشيم نازأ
 أى باالمم فالن أستب قولهمر ومذه هعدل وال محيد ال وتحقيقه ثحالة ال أستعال يستعبل ب ال

 رأين لما يقول يسها رث الكتيبة وكبش راين لما ثوله جواب وهذا االبد مصدر والبدد به انفرد
منازلته من الفزع يردعنى ولم االعداء كبش نازنن الشدة

ًاشههأ بأن لقين ان وأنذر دمى يتدرون ضمر
عليهم لمخملة وانذر تنلوخ لقوخ أذا أنبمر ينذرون صم يقول

شت! ييدتى بوأته عالم لج أخ يت ضم

 تبوء الننا بذلكه وسيت مبركها االبل ومباءة صدق مبوا انقران وفى المنزل وانمبوًا انزلته بواته

 ألدين عن مال أذا ألرجل لخد ثيل ومذه القبر جانب فى حغر النه لحدا اللحد وسمى تمرجع أى اليها
 س فرغ ولما به فجعت موثوق أخ من كم أى بمعنى وملحود وملتحد لحد وبةال جاذب فى فصار

البالء علمى صبره ذكر بالشجاعخ التبجك

زتدا بكاتى يرد وال قلعت وال حرعنن أن م

وعذا فثيعا وال فينا ح:نا عليه جبعنن ما ق'ل فكانه صب قلة مع ء ج: الذه ۶ لج: افحث الياي و ٠٠ و تب. حز ب. جزعن نن بت ئ جزع ١ جزع حس -ع
الغوف يستعلمورن كما القلة معنى فى الزند يستعلون زندا بكاى برد وال وقوله راسا للكزن نفى

يرد دح ويروى مرقعة فى زندان الرجل مال قللو أذا يقولون أنهم زيد أبو وحكى والقطمي والنقير
أنه ذك، بعضهمد الن تححهذلهالرواية وال تلو له أخا يعخى وةلو زيدا ويروى مردودا أى ردأ بكاى



٨م

 ياليه لح أخ ض كمر قوله أن على زيدا يسمى شقيقا وال نسيبا له يجد فلمر عمر نسب عن فتش
 لخضاب بن عم، أخا بزيد يريد أنه الرواية عذة فى وذكرو المعنى ونظام اللفظ سياق يقتضيه فيما

 ومجاز خدا عايه تطمت وال علعن وال حزعن أن ما دريد أبن وروى لمجاعلية فى له حليفا وكان
شيا على ذلك يرد لمر وعلعت جزعن ولو فقدته س لفقدان أعلع ولمر اجزع لم أنى ألكمالم

جلدًا خلقت يوم وخلقت آتوابه ألبسته
بعد« وتجلدت ودذنتة كغنته ائ
فذا ألعداء أعش لتاهر. م جباي ب٤أ

- ن،دنا ص :ى

 بعدعم عليه المعةمد أنه أ!عنى ويكون عشيرته من انقرى من بالذاهبين يريد أن يجوز
 يقول ألمءنى يكون أن يبجوز لالعداء أعد وتوله والمعارك ألمشاعد عن ألمتعتبين بهمر يريد ويجوزأن

 أن ويجوز ذارس بالغ يعد كان عمرا أن ويقال الفمسان س بكذا يعد فانه ذالنا خذو أالعداء فى
 وأعد المعدود موضع وموضوء لحال على أنتعأبه عدا فيكون معدودا لالعداء اعيأ ألمعنى يكون

 بفتك لالعداء أعد ويروى السالح لهمر أعد أى لالءداء أعد وى ويم عيينت اى أعددت مستقبل
 أعد يقول انن والثاف المفاخرة عند وايامى وقعات لهمر أعد يقول أن أحدهما معنيين وبجتمل الهمزة

 بحم لالعداء أعد يروى CJ1 روأية معنى الحى معناه يرجع وهذا وعدة عدد ن أليه ببجتاج ما كل لهم
معدودأتيا لها أعد وألمعنى به مغعوال عدا يكون أن يجوز واية الم هذة وفى العين وكسر ألهمزة

قودًا السيه متة وبقينت أحببمر الذين تتب
 على يعية:ى لى صاحب ا وحدى فصرت قرذاى ضى٥ شد أى منغردا أى لحال على فمدا ينةصب

خ غمد فى له ثاخ ال االموركالسيغ
أيضا عمة وقل

لقرور وات انوت حذر يبا حيىل أمحع ولقد
 أتتواتر ن٠ والقاغية جميعا الضربين فى ممدف قيدت أذا الثانى ومن اطلقت اذا االرل الرمل ن٠

 ال الشجاع أن وتال القرار من بالةاف لقرور بعضهمر وروى قيدت أذا ألمترادف ومن أطلقت أذا
 ثبات حال حالين ذك انه على يدل خلق منى ذلل ما كل قوله الن غلط وذال بالفرار نفسه يدح
 أذا أذو أذى والمعذى أعطفها ولقد توله أالخرى ولجال بها رجلى أجمع ولقد قوله الفمار فحال فرار وحال

 على دل وانما خلق منى ذلكه ما كل يقول ان ببجسن لمر واحدة حاال ذكر ولو أحزم ألفرار كان
 عاى نفسه ألرجل يجمل أن ألشجاعة وليسن الفرار ساعة وفرارة ألثبات وقن ثباته فى وحزمه عقله

 أتدم اذا أنه علمر اذا ذاما ويظغم يغلب أنه ظنه وغالب يتقدم أن والشجاعة صوج ذلكه أنما ألهلمكة
 أن فى ألشان وانما فينلكه الهلكة على يقدم أن يقدر واحد كل الن جنون ذال فان أقدم ف هلكه
ومثله ألكرب ض لجبان غم أذا نجو وا مقاتال لى أرى ال حتى اتاتل ، تال كما أقدامه غب يجمد



 أمكنتني ما أذا شجاع غير« ألمكيس أال ينج لم أذا واجو حزامة ألقتال كان ما أتاتل لملحيل لزيد

 وحزما ح-ذرا واقدامه شجاعته ألحى جمع »ن كالم هذا وانما نجبان فمصة لحى تكن لمر وان وصة
نه مفعوال وحذرالموت أستدرلجرى عليها أضمها بفرس أى بها رجلى أجمع وثوله

و ٠٠٠ ن ثم ممن - ن٧ى ر ٠ء نم ر رر ءن ن سرر ددو الموت من للنفيس حين كارهة أعطفيا ولقح
 وعو أيصا كر« أذا وعة صيرا يهة عة الصوت من والهرير يعطف فم يفر انه على يدل القول وعذا

كرأهة الموت من للنفس أى هاهنا المراد

حدير م ألرؤ ىف آنا ويكب خلق مىن ذلكة ف كل
 عو أى جدأارة جدر ولقد صذا ينال أن وجدير ولحذا بكذا جدير عو ويتال زأيد: ما

بكذا خليق(

جمير عشت ما ألنليس ىف مة يوعدط سادرا صبيم وآبن
 لغين بانه رماة انه أحدهما قوالن ذيه حبك وابن جهته غير ن٠ جاء اذا سادرا فالن الخى قال

 يستيزى نه أ خ وااا ألحدبك الح ذنسبه قبيلته ى عل اغار ممن ألعدبك وقمتا أمه به حهل سًا أ ,شندتة
 عشن ما وتوله ألفيافى وأبن للخرب أبن تالو كما أليه غنسبه الشجاع يفعله كما الحدبح وق يغي أى به

ة عيشى ه’مد قنال كاذه محذوف معة الزمان واسمر المحددر تقدي فى ألغعل مع ما أن بيانه ضرف

 قيس اآلوسى كق بن سواد بى عمر بن عدى بن لملطيمر بر قيس وقال
 مشى أذا الطريف( فى الماثى قاس ويقال المقايسة وهى غيرة على حمله أذا قيسا يقيسه الشى تس ى٠

 والخضيمر ألقيس عبد ألرجل سمو ولذلكن صنمر أسم ألقيس أن وزعمو خطوا مقدار يقيس كانه فيه
 غالبة صغة أذا فهو انغه خظهن كاذن لضربة لخطيم وسمى خطهه بخت ض اذا خطمته تولهم ى٠

 كما فاعل معنى فى يكون ان يتنع وال مروف أى معدء معنى خ يكون أن يبجوذ وءدى كنابغة
العذية وأالوس ألذتب وأوس وعلى عل يقال

را جا و در رمم رر 5 -ر --ر - رر-ر ن همنم رن - من و ررر
أضارثزا الشعاع ا لو نفخ لها ثايير طعنة القيس عبح أبن طعنن

 الغارة شع ومنه ئ ألمتفر الشعاع متدارك والقافية وخروج بوصل ممدف مطلق الطوبل برئ ألثاف
 عو وألمبتداء ال لو جواب وأضاءعا الضاءعا الدم أنتشار ال لو يقول ق لخم والنغذ شعاءا أنقوم وتطاين
 يريد ذانه الشين بضمر النعاع روى وس الضاءعا مانع ألشعاع ال لو قال كانه محذوف وخبرة ألشعاع

 ان ينفذ ما والنغذ غاية أبق فلمم بثاره يطلب ن٠ طعنة ضعنته يقول أحسن وااول الشمس نور
 نقث وبروى الدما تقضر آنفاذع بقافية رميته ثى غين عوى وءد الشاعي قال انفاذ ولع الطعنة

ألدم ن٠ ألطعنة نغثن ما ذى*ي

وراءقا تا دونيا ين قيم برح قتقبًا شئت كقى ييا ملكمت
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؛٦٨ا،

 كغى الطعنة بهذة شددت أى جنه فى بالغت أذا وأملكته ألعجين ملكن شولهم من ملكت
 بها ملكت معنى يكون ويجوزأن ورأءعا ألذى الشىء دونها برئ القايم يرى حتى خرتها ووسعن

 أملله أنا تقول كما وهذا مرادى على أيقاعها فى كفى تعميف ذاطقمنن فعلبا من تحكنن أى كئى
 واخةالس دىش على تكن لم ألطعنة أن ألكالم بهذا أشار كاذه عايه قادرا كنن أذا أالمم صذا

 وووأخ دوذها ان قايما كان أذا ورأءعا ان يرى ألمعنى وبكون وراءعا س دونها س قايما يرى ويروى
 نفسه وألنهم سعة كالنه جعلته حتى وسعته أى أنهرته ومعنى قثامها .ن أى دونها ومن خلف صاعنا
كناستهمر فيه يلقون لحى بيوت بين شضاء وهى ألمنعة ومنه النساعه نهرا سمى

بالءقا تدت اذ أآلواسى عيون حراحيا ترد أن على يقون

 ذكر وانما واالساة االاسون للرجال ويقال أسويت منها والغعل للجراح ألمداويات ألنساء أالوأسى
 فى يكن لمر أذا أحيانا النساء وحراي واالماء العبيد ويعلمونها الصناءات .ن بانفون النهمر النساء

تيحها من عيوذهن ردت ألضعنة هذة ألى أألواسى ذظرت اذا يقول الشرف من بعينة غاية

وأقدقا يعمة تآدى خداش عامر بي عمر آبن ثيةا وساعدنى
 فادى وقوله خادش مصدر يكون أن : ويبجو دمه يسيل ا ح ٠ج وهو خدش جمع خداش

 أسنحق ويدا ذعة فادأعا تال كانه محذوفا أدى مغعول ويكون لحال على نعة ينتصب بجوزأن نعة
 خداش الطعنة هذة فى ساءدفى ألمعنى ن ويكو أدى مغعول أذه على ينتعب أن ز ويجو شكرا عليها
 الفىء من اناءا يكون ان وببجوز أيضا لذغسه مغنما واذخذها بمساعدته عندة لح كاذخ صنيعة فادى

 قروص أالبادى الن ى تفوتن كدت أن بعد مصطنعيا الى ورجعها أداعا أى ألرجوع الفىء وبن الغنيمة
 عمر بن عدى قيس جت وقتل صعدعة بن عامم بن ربيعة بن عامر بنى ن رجل فتنله ألخطيم وان
 يبلع أن خشيت أمه وكننن صغيرا صبيا أبوة قنل يوم قيس وكان قجم يسكن ألقيس عبد ص رجل

 فحدرتا جارة علييها ووضعن ترأب ن جتوتين ألى فعدت فيبهلكه رىمابثا للطلب فبخرج مقتلهما يسا5
 تو له فقال ضفم بنى فتيان ن٠ فتى قيس فنازع وجدك ابيكه ةبرا عاذان لت وقا قبرين كهيثة
 واال بخبرفما أخبرتتى أن ألمه وتال فاغتاظ بكه أولى كان وجدك ابيكه قاتل على شدتك القيت
 بن خدأش عن فسال ألضفرارن مر أتى حنتى فسار وقأتليهما بمقتاهما فاخبيته نفسى تنلض أو نلتل
 أثنك أذى فقالن قليال منه فتناول طعاما خداش أمراة أليه خن فاحم يد عندة للخطيم وكان زعير
 جء ما واخبر« له أنتسب ثم لملمطيم تدم ألفتى هذا قدم كان فقال أثرقدهه خداش رأى ليرا
 الى العشية أجلس وانا منعنن اليكق دفعه أردت وأن عهى ابن أبيكن قاتل أن خداش فقال أجله من

 ووثب فغعل قومة من أمنعكه وأنا وأقتلة عليه ذشد فخذة على بيدى أضرب رأيتنى فاذأ جنبه
 أتيا حتى معة ركب ثم أبية ثأتل تتتل أنما وقال وبينهم بينه خداش تحال ليقتلو اليه القوم

 له فقال جد قاتل قيس وات الممل برا دارة فى خداش تكهمن جدة قاتل قرية دنون ثلما البجرين
 جثنك وقد فسلبنى قوماك لصوع من لعن لى أتببج ألرمل بنذا كنن أذا حتى بالدكم أريد كنت



 أضحكل ما فقال قيس فضحك معه بالركوب قومه مح ذاسا الرجل ذمر سلى لى فتستنقذ معى لتىكب
 ج يخ ان الرجل فانغ شىه على أستعين أذا وحدة يخرج أنما فعلل يفعل لم منا ألسيد كان لو دآل

 فى قيس وطعنه وجف فى فصار خداثن اليه فنهض الدأرة ألى حتتى وحدة غركب أصحابه معه
 قوله معنى فهذا أرضيهما الى رحال ثم الحلب هدا حتى أباما الرمل فى وكمنا ثقتله خاصرته

خداش عامم بن عمر أبن فيها وساعدن
عطدقا تشقمت إًا وتا أسب شبة آلدةء أمسح ا آمرا وثنمت

 كشفتنا بل سامعها على ملتبسة اتركها لم أى غطاءحا كشفن اا سبة الدعر أسع ال ويروى

نغسة عن ازالتها غطايها بكشغ يريد أو فيها على مكخوب أذى ليعامر
بقاقا أريد ما تقي يتدام موكل آلدروي لوب ف وتى

 مرة فييا توتل ألتى وهى ألعوأن ويروى بالحجارة وعويها البثي ضرس ن ألشديدة الضروس
ره—م د—ًا ٠ ج

رقدغا آلسملح ق دلوى وآتبعمت مبقرى خحل آريعا آصسطبتت ما أذا

 حك ويروى فيها فيوثر االرط الى يصل انة أى للميزر الفعل جعل لخاء بفتح ميزرى خط
 يبجرون زعين قال كما ميزر فيسحب يسكر أنه والمعنى وأحد وألمعنيان مضمومة متجمة غير جحاء

 ما اتنممنن أى رشاءعا السماح فى دلوى واتبعن وتوله والغناء فيهم الكاس تيا تشنن وقد ود البر
 وعذا ألسكم حال فى تخمه منه والباق صاحيا فعله معظمه صان ألصحو حال فى ألسماح س على بقى

 س عليكه بقى ما تممر أى رشاءعا ألدلو وأتبع لجامها ألغمس أتبع قولهم فى ألمثل مجرى يجرى الكالم
ألمحقيى ألقليل وترك بالكثير جاد لمن يضرب وكانه أمركه

تخاءقا قخبيمت قن أآ لنقسى حاجة تله ال الموت قذا فت متى
 أى فاعله يسم لم ما على حاجة تلف وال للموت الفعل يكون أن على حاجة يلف ال ويروى

 أن .جوز ألموت عذا وقولة المشالها كقضاتى منها فرغن أى ةضاءعا قضيت قد ومعنى يوجد ال
 وتخدثه أستقتاله لدوام يكون أن ز ويجو اليه ار شاش محاتة ال ك-ه بادرا لمعرفته حاضرا تحورة ن يكو

ألتقميب جهة على اليه أشار بمجئه
إراقا حعلت أهيلخ وآية أضخ قلم وللطيم عد قرت

 أى المنيم الثار فالن يقال بالمصدر سمى بالدم ألمطلوب والثار المصدر والثار ثارا بثارة طلبت الرته
 فعلة مثال على أنصدر والثورة ألمقتول به والمثوور ألضلب عن الدم طالب أنام تنل اذا الذى عو
 أزأءعا جعلنن وقوله نكسا ثورق اف كنن فل عامم بنى ثورت وأدركت ثارى به طلبت الشاعر قال
ى باصالحه يقوم كان اذا مال أزال فالن قولك من بها اقوم جعلوذى أى



 مخووم بن عم ببن اله عئد بن المغيرة بون عقام بن لجارث »ل

 معدر هشام أبوألفتح قال النعر رسوله على الله أنزل لما بدر يوم هب وكان جهل أبى أخو وعو

 وسلم عليه ألله صلى النبى جد هاشم بنت قالت الكسسر وعو الهشم من فاعلته وعو عشاما حاشمته
 تفسير« ف أالصمعى دل مصمتون ويروى جاف مسنتون مكة ورجال لقومه الثريد عشم الذى عمم

 يكون أن ذلك وأصل كسرته أذا 2الشى عشمت س عشأم ابوالعالء وقال الثريد فاطعم ماله هشم
 هشيم اليابس وللنبم هشيمة اليابسة للنشنجرفة قيل ومنه المكسي بصعب ليس انه اال بإبس شى فى

 أحكمن أذا ألمحبل أغوت ن٠وعو االتباع علبى لكس ب حكى وقد اللغتين أجود ألميم بضم والمغيرة
 خزامة انغة ث جعلن أذا البعية خزمت من وبخزوم المراة أغار ض أو العدو على أغار برع أو غتله

شعر ن حلقة وىى
موبح ياشقت قرسى علو حىت فتاليم ترىمت ما يعلم أراد
 ألمخبر لفث لفظه يعلم الله فوله متدارك والقافية موصول مجرد مطلق الكامل برع االول ألضرب

 ألمزبد باالشقر وعنى جرحوث حتى تلتهم مقا تمكت ما لله أ علم فيقول به بر يستشهد النه لجلف الى وقحدة
 كذبة كنت أن شقال ذالء حسان بدرعيره يوم عرب لما وكان يعلو« ألذى البياص وزبد« أندم
 ولجام طمرة براس ونجا عنهم يقاتل أن االحبة ترل عشام بن لمارث منجا ثنجويت حدثننى أنذى

 بقول رتبيل تمةل رتبيل ألى أالشعث أبن صار ولما تتالهم تركن ما يعلم ألله وقال عمربه من فاعتذر
 بن لخارث عليه رد ما سمعنن أوما االشعث أبن ثقال ألبيتين حدثننى ألذى كاذبة كنن أن حسان
 شى كل حسنتم العرب معش با رتبيل فقال اابيات قتالهم تمكن ما يعلمر الله قال هو وما فقال حشام
 ما أنه يعنى زبد عالة أى ازبد الطعنة برع بدر أذا أذه مذبدا ألدم وجعل الغمار م حسنة حتى

دهه غمسه ذعال ء، جرح أو دمه غعالة غرسه ح ج; حت أنيزم
تتبكد مل وملليل مرق ف تلقائيم من املوت ويح وقمممت

 لقينن من ماخوذ والتلقال: تتل وةغ لو انه خنه غلب انه ومعناة مثل وهو ووجدت ويروى
 ذاليوم مواءدة تالى هل خيرك أملن ألمامح قول حملو ذلل وعلى اللقاء معنى فى يستعل أن فيجوز

 العزيز الكتاب فى جاء كما الشى نحو معنى فى تلقاء يستعل ما وأكثر أامل تلقايك عن دتدى
تحوعم الذارأى أححاب تلقاء

متيدى ينررعدوتي وال أنتأ واحدا أتأنل أن أتى وعلمست
 لفخة انا وانم: علمت حتى واراد صفن لقاضا وواحد منفردا وانعنى لمجال على واحدا انتسب

 يصم وال تتلن لقتالهم ثبن أن أذى تيقنت حتى وألمعنى ذلكه أعتقادة عن الشبه الرتفاع عامض
وغنمو ذفرحو قتاونى وحدى كنن أذا الزهم ينغعنمر بل أعداءى حضورى

/ مرعمد يوم بعقاب ليمر طمعا يبيم وأأحبة تمر عن تعبددت



٨٩

 يكون أن ويجوز وأسرو فقتلو ألمجمع فى تكهم مكة أهل س ورهطه جهل ابا أخاه باالحبة يعنى

 عنى صد ويقال واسرأى أحبت دماء أى بهمر أظفر لم فيهمر واسراوهم ودماوهم عنهمر اعرضت ألمراد
 طمعا وأنتصب بشى وليس أصددته وحك كذا عن انا وصددته وجهه صرف أذا صدودا فالن
 لهمر الشر يرصد يوبما ؤ ألله يعقب أن فى لطمى أى مرصد يومر بعقاب وقوله له مفعول أنه على

 كان ،ا٠ لغالن مرصد وانا وأرصدته له ورصدت بالمكاذاة فالنا رصدت ويقال الغرصة فانتهز منهمر ويمكنى
 عنهمر صددت والتقدي لخجال موضع فى مصدر أنه على منتصبا يكون ويجوزان اكاثيه حتتى منه

 سرمد روى ومن وعةبى وعقابا عقبة بش فعقبه خيرا اوال« يقال ألمكاناة به يراد يجوزأن والعقاب طامعا
 باللة ويتد زمانه يتصل طويل يوم بعقاب المعنى غيكون ذهار ان ليل ن واتعاله الزمان دوام فهو
كسعره وشه كايإم يوم لغالن مضى قيل ولهذا بالطول توحرغ ولىنة الغم وابإم

 نسوب السلمى مياه . قعالن لمكمحيان بن واسهحيان السلمي القرار وقال

 عر الذى الستم أو الصلح عو الذى سلمر او واحدة عروة لها الدلو سلمر تعغير وعو سليم الى
..االهد أالفذ

يدى ليا نققست آلتبست إذا حىت يكنيتة لبستتا وحتتية

 قوله عن اللغوى الدهان محمد أبا سالنن متدارك والقافية موصول مجمد مطلق الكامل من االول
 ألشيطان كمثل فقرأء عنه السمسمى لحسن أبا سالت خفال عليه تماءتى وتت بكتيبة لبستيا وكتيبة

 اختلطت فلما بكتيبة خلطتها كتيبة رب يقول منك برى انى قال كغر فلما أكغر لالذسان ةال أذ
 اليد نغضن فقيل واالماطة االلقاء واصله النغض فى وتوسعو وشنانهم وخليتهم منهمر يدى نفضت

 نغضن ويروى عنها لالعراض اليد نفض وأستعار نفسه الى وكلته اذا النغض اشند ولغالن غالن ن
 نغض فرسء ضرب لما فكانة بسوطه قمعها أى بغرسه أى بها احدهما وجهين جتمل وهذا يدى بها
المخصرة او بالمقرعة واالاخر ضربه بسمعة يدة

مسنح وأخر منعفي بني من فيورفم آليمل تقص قرتكتهم
 قال وثص به يتبخر ألذاى العود لقطع وقيل كسرتها أى أالعيدان وقصت ومنه تكس أى تقص

 فى الرماح وتقص وقتدا لها يلنجوج من كسرت قد أرجا مجمرا اال النار تعطلمى ال تور بن تميد
 تقص ألثاذى وفى تركتهم أالول فى والعامل مسند واأخ منعفر بين ن٠ قوله وكذلكك لهم لخال موضع

 وعو العفي فى القى معروع يين ن وهم ظهورعم وتكسر بيينهم بالطعن تختلف والرماح غارتتهمر يقول
رمق وبه يسكه ما المى اسند وقد ماجروح أو مطعون واأخر ألترأب

تبعد ال رجالتا دون وقنلت نساييمر مقال ينقعنى كان ما
 وال موكدة كان ونجعل نفيا يكون ان ويجوز ألناقعة نجعله والن أستفهاما ما تكون أن يجوز

وف بعد والرجد ثمود بعدت كما القراان وف علكه أذا يبعد الرجل بعد تهلكه ال أى تبعد

2 )ح



٩٠

 تبعد وال بعدت وقد تبعد ال ويقلن يندبنى أن ينفعنى ما أى هلكت بعدتآى الرجل على الدءاة

ه للمينن تقال كلمة

أسد بنى بعثن وقال

آلكرمي يح للجداي ذى يلسقل وقب بر حسحاس آبي على يديتت
 وانما وأحد يدينوايديت؟عنى لمتواتي من والقانية موول االولنالوافرمردفمطلق

 النقيئ يجملون النظيركما على النظير ببجملون وهم أنعمت مجرى أجرى النه بعلى يدين عدى
 يكون أن ويكب النعة واليد عليه انعمت أذا يدا أليه ايديت يقال اكثم وايديت النقيض على

 لمدث أسم يكون أن تنكم ما قيل فان مكانه اليد وضع لكنه جربا جرينن مثل ا يدي يديت مصدر

 كان واذا العين اسمر كثرة يكثر لم لخدث أسم تلنن العين اسم cr» حذف كما المه حذف وقد
 ال أستعاله يكثر لم ألذى لجدث أسم يكون أن فيجب أالستعال لكثرة العين أسم cr» الالم حذف
 على الشوأء حسحسن ثولهم ن٠ والسحاس كيم انعام عليه أنعمنن يقول مجرا« يجرى

 وذو ينضج لمر شواء لخسحاس قوم وتال عنه ألمماد نفض لحسحسة بل وتيل عليها قلبته أذا النار
 ليلى حواطب باتت مقبل ابي قول فسو ذلكه وعلى جذى وجمعبا شجرة ولجذاة موضع لجذاة

 ذو عالل ابو وقال النار س لمجذوتة جمع لمجذى ةوم وقال دعر وال خوار غير لملمجذا جزل لها يقتبسن
حساس ابن ويروى المشهورة الرواية وهى بالكسم لجذاة النمرى وقال لجيم بفتح موضع الجذاة

دارتلميم عن وغاب شيدت لما للخماء من له قصرت

 أالحم تانيث والحماء لها وصغا يكون ويجوزأن أسمها ذلك يكون فيجوزأن فرسه أسم ألمحماء

 وا كثر أذا ألجرى جم من يكوان أن فيحتمل ألجماء من روى وقد شىء كل ن أالسود وعو
 قرون الرماح يجعلون النهم اعمحابها مع رماح ال التى وعبى الجم ألخيل من للواحدة يكون ان يمتنع
 أالسدى اا«فم جبلة يوم ع دد. قد هذا حسحاس أبن وكان فاردغته فرسى عليه حبست أى ألخيل

 مفعول وحذفا االول هو وألوجه عنه فقاذل مذها قصر انه عنى يكون ان ويجوز فاردغه مجروحا
 واالحتمام له يجتمر أنه من اخن واذما وصديقه أخو الرجل وحميم االلتباس أمن الذه شهدت

 مرأدصم يكون أن ويجوز بالنهار واالءتمام بالليل أالحتمام وقالو وسير كرب مع اذه اال االعتمام مثل
 واشتقاق االعتمام من عو حم الخمى من صاحبه حم أذا الخميميت من واحد صل أن أاصل فى به

 كمدال أو للىموم وقج مثل يوءج قال محموم تولهمر ذلله على ويدل وميمين حاه من ألمدمى
 لما وجواب حميمه وغاب شبدت لما يقول ان وجبه كان ألمحميم دار عن وغاب وقوله اللطيم العرس
مقدم وهو لصرت

حموم تاسية فوت وآنك يشوتى لمجح بآن أنتئه



٩أ

 ألذى وللمجوم الحدلبة والعجلزة المقتل غير أصاب أذا فاشواة رماة تولهم من يخطى أى يشوى
عبن لجمرح ن٠ بكه ما وأن سهل ألمامن تبليغكه أن والمراد جريه ينقطع ال

النجوم من ألقرقديي مكان منة لكنت أتاه أىف ولو
 رن أ ذنيم ا فييا تحل \نى٠ئ أ ووى رة لسيا أ ألجوم أ برئ٠ لغرقدين أ بعد منه لبعدت شنئت لو ل يقو

 وييجوز التبعيد به المماد أن فى الثربا مناط منى هو قولهم مجرى بجرى وهذا فيه حلول ال والغرقدان
 ذاجتنبو تعاله كقوله تبيينا م لنجو ا من رن و فيك م لنج أ من قدين لغت أ بعد منه بعدت يد ير أن

 المعنى ويكون جمر ثقد طلع ما كل الن أالرط نبات بالنجوم يريد ان ويجوز أالوثان من الرجس
ومنابتها االرض ن٠ الغرقدين بعد

باملليم آملإلمة واحلاق يوما آلفتيان تعلة ذكرت
 فالن احسن فيقولون به يتعالم-ون الذى حديثبم الفتيان وتعلة عللته مصدر تعلة

 به س لنا أ بعض فيعلل به فيتغنى لشعر أ فيه ل يقا و سيذك فعلى أن علمت يقول فالن واساء
 لحسحاس أبن أسالم ض عليه أالم الذى ونجنبن خسن الثناء ثاخترت ثبيجا أو صان حسنا بعضا
 ألمقتل أخطا ربما لمجممح فان ذخم وال أتدم لصاحبه يقول يشوى لجرح بان أذبئه ه تقول فى النمرى وقال
 وعذا فررت ششثت وأن كررت شثنن فان جواد فمس على أيضا وانن ضر يصركبير فلمر
 العنتلين طريق اراد المثل موضع عذا أالعمابى محمد أبو قال لجاش ويربط الروع يسكن مما القول

 حوله ,ى وثناة والدعناء اليمامة بين واد ألعنحل متشايمر الصوى ذاءى فى العيس به فياسرت
 يشوى لجرح بان ويقويه يوسيه وجعل فسه خلغ فاحتمله جريجًا صاحبه راى انه البيت ومعنى

 ألكباز فى عو بكه الذى لمجرح عذا أى يشوى ألجرح فقال جرحه المى اشار كانه المقتل يخطى أى
 ألح كانه البرق عذا أى شايق البرق له جازى وكل تحولجازفشاتنى من البرق سما كقوله

 وكان أعلكه تبلغ وانبا ألدعماز وهى فرسى فوق أى جموم جلزة فوق وانكه وقوله أشار بعينه برق
 على جبلة يوم مم ألدحماء فارس وهو عامر بن حضرمى اخا أالسدى عامم بن معقل أن ذلكه سبب
 وادأد كصساه ثمر برا حتى وداواه رحله الى فاحتملة صريع وعو االعيوى وعب بن لحسحاس أبن

 الدو من له قصرت ألكريم يد لجذات فى باسغل وعب بن حسىاس أبن عاى يديت ل وة أعله ألح

جيمري من لة ن٠ وغاب شهدت لما
 شدت النه شتامحا وسمي خردمة بن ينانة س الكنانئ يعمم بن الشداخ وقال

 أبضلتب أى قدمتى نمحنت الديات شدخت قد لحمروب بعع فى قال عدرعا أى وخزاعة قريش بي الدملء

 شجر وعو لخزم واحدة وعى خزمة بتصغير مسمى وخزيمة ويشكم كيزيد ألفعد س منقول ويعر
 التاويل وعذا ألمبتل لخزم رشاء مثل تدت ما اصبح فقد دلة ألراجز تال لحبال لمحايه من يفتل
البعير خزمنت قولكه ص الزاى بسكون يتصغيرخزمة مسمى يكون ان ن أشبه

قشل قتاليم من يحخلكمر وآل أع خه ي آلقوم قانلى



٩٣

 القوم قاتلى توله ألعالء أبو تال ألمتراكب ن٠ والقافية مجرذ موصول هطلق المنسرح ارل ن٠ا
 والثالث مأنحمكين حرفين على أوله بناه أصل شعر كل أول ن٠ مننحرك حرف سقوط ولخرم مخروم كانه

 أبو ذكر« وقد جايز أنه أعتقد والذى قال لخليل رأى على الوزن عذا فى ييجوز ال وذلكه ساكن
 وعلى مرة اللغظ قاتلوعلى ةتلى يروى خزاع با القوم وعوفقاتلى الوزن محة من ييجب ما على ريإش
والضعف لجبن يتداخلهمر ال أى تغشلو ال وألمراد للغشل اللغظ فى ألنهى وجعل اخرى المعنى

قتلو إن بدشوون٠ ال ألرأس فى قعي ليم أمتالشمر القوم

 بعض ان زعم وقد يعش لم الرجل منهمر تتل واذا االادميين خلقة مخلوتون مثلكمر هم اى
 ألناس أن يجبل ال أالنسان الن قايله س جبل ءذلكه يوتون ال انفمر الغرس فى يعتقد كان العمب
 ثور أبو أنا المسلمين مع فارس جنود لقى لما معديكرب بن عمر قول واما الموت فى سواء كلهم

 على حثهم اراد فانما يموتون انهمر زبيد يال مجنون غالم ضرب اضبهم النون ذو غى وسي
 أمثانكمر القوم قوله معنى عن اللغوى الدءان محمد ابا وسالت الشةاخ أراد ما نحو وعو ألقتال
تالمون كما يالمون ذانهمر تالمون تكونو أن فقرا عنه السمسمى ألحسى أبا سالت فقال ألبين

محد ألقيم كأىن حتدوىن خوعة حارامتت أنال
 سيل أبام بمكة قومهم عى تخلفو النهم تخلغ اذا أعححابه عى خزع من خزاعة لحليل ل ة

 الماء عليه يستقى المهم ناضح كنى عنها والدغاع لنحرعا حاربت كلما خزاعة أتسوةنى يقول العرم
 أى ألمحال موطع فى المهمر كانى وتوله وتخشينا للقول تغليظا أالم وذكم وادب بالدلو اقبل له فيقال

االان انقاد ال فاذى قبل لفا انقدت أن أى تحدوذى تقوله شف وكلما المهم جمال مشبها محدونى

 وانتعاصد التناصر على حلف وخزاعة حنانة بى بيت كان انه االبيات هذ وخبر

 كنانة ببنى خزاعة فاستعانن أسد بنو فاعتلتها وبنوآسد خزاعة غاتتتلت الناس ساير على
 أنحدرت السبب وبهذا القوم تاتلى فقال خزاعة نعره عن كنانة فخذل أسد بنى قرابة غذكرألشتاخ

تنصرعمث لم أذ كنانة بنى على غضبا نجد الى تهامة ن بنوأسد

 مصدر الحصى تحقير يكون ان ويمكى حشى عوتمحقير المرتى تلجمام بن لمححبين وقال

 يكون أن يتنع وال العالء أبو تال به ألتسمية بعد اال ألمعدر بجقر وا رشيدا يسمون كما حعان
 به أريد اذا تجقن اء أنقفد س لخحن او النساء ن ألمححان أن لحيل س للحعان ترخيم تعغية
 زيد ابو أنشد بااللغ واخرى بانتاء مرة يونش وحمة حمى ويقال خاصة االبل حمى والمحمام الزبيل

 قيل والحمام وسعال حمة البنين وبعتن بنو الصباب بر لقد لعرى عوف بن سبيع بن نصباب

 هذا فيكون جيما يسمى العرق الن ألمحميمر مثل فهو ذلكه من أخذ وأذا لخيل عرت أنه
 غطقان مرة الميى الخمام بن وعوالحتبين المحار وعو المحميم الماء من أخذ وانما وكوال ضويل باب من

ويقال عيالن بن قيس بن سعد بن غطغان بن ريت بن ذبيان بن سعد بن عوف بن مرة وحو



٩م

 ألهى لملخطاب بن عمر دعاعم ويطا ثشريش من غالب بن اؤى بن عوف بن مسه هو هاوالء مرة ان
 قالو ال قال لخالفة فى نصيبا أنا أتجعلون له فةالو مشايخهمر عليه ووثدت نسبهم الى الرجوع

فيكمر أذنابا فنكون قزيش انوف وحن ذخرج ا فقالو ال ثال الشورى ففى
أتقدما أن متل حياة إنفيسى أح :مل جلياة أستبقى تلخرت

 وتصور ألعدد فى طمع تاخرت لما يقول متدارك والقاثية موحدول مجمد مطلق الطويل من الثان

 فوقه س حتفه لملمبان أن وقيل فيه يطمع أحد كل الن أسرع لمجبان ألى والتقتل على فاجترا لمجبن ف
 فيكون فيتحامونه أالقران تتهيبه أى موق ألشجاع تقول والعرب لى انجى التقدم فكان تقدمت

 يكون كما عيشا لنفسى اجد فلمر لعيشى مستبقيا أجمت ألمعنى يكون أن ويجوز له وقاية ذلك
 معنا« اتقدما ان مثل حياة وقوله بالتاخ ال بالتقدم تكون أنما لجميلة االحدوثة أن وذلكه االتدام فى

بالتقدمر المكتسبة اليان تثبة حيان

تقطرآلتما أتدامنا عىت وآلكن كلومنا تدمى اآلءقاي عىت قلسنا
 ليسن الكالم لكان انغسهمر عن االخبار يبجعل لم ولو االعقاب على الكلومر بدامية لسنا أى

 ولكن أعقابنا على دماونا فتقط ظهورنا فى فنجرح نول ال حن يقول االعقاب على بدامية كلومنا
 روين اذا تقطرالدما وقوله اقدامنا على دماونا قطت جراح أصابنا فان بوجوهنا السيوف نستقبل

 شئن وأن وةطته الدم قط يقال به مغعوال الدما فيكون الدم الكلوم تقط المعنى كأن بالتاء
 كقول بهما يعةل ولمر والالم االلغ وأدخل دما تقطر اراد كاذه التمييز على منصوبا الدم جعلن
 على رفع موضع فى الدما ويكون بالياء الدما يقط يروى وبجوزأن الرةابا الشعر بفزارة وال أالخر

المة بحذف االستعال كان وأن مقصورا به ذاتى االصل على ردة لكنه يقطر فاعل انه

وآظلما آعق كانو وفمر علينا آعرة رجال من قاما نقتق
 العقوق واصل العقوق ألهى اسبق كانو وهم منا النهم علينا يكممون رجال من عامات نشقق يقول

نادري وهوجمع أعقة ألعاق وجمع تطعها يقال كما الرحمر عق يقال القطع

 عقد اد عفل تصغير وعقيد منهم فقتد عمه بنو وحاربه عقيل بخى من رجل وقال

 آعقل وتصغير عقال تصغير يكون أن ويجوز الترخيم تحقير عقيل تنحقير يكون أن ويجوز أعقل مصدر

منهما الترخيم تحغير
صقال ييققة عمرتغاديكم ال با سراننا يكرد

 ارن السيف وارواف السيوف الممهفة المتواتر ن والقافية موصول مردف مطلق االول الوأف ن٠
 الغرس فى وعو ألضلوع متقارب مرهغ وفمس ضامم مرقغ وخصر رهفته و ا أرعاث أرهفته حد« يرتق
 سهام كقولل وهو ألمماماة والنضال السهامر يعنى النضال بمرهغة ويروى صقيل جمع وصقال عيب

سراتنا بكر ةال وانما مصقولة لحد مرققة بسيوف نباككمر وكاعتهم روسائنا بمشقة يقول النصال

ق4
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 أن ويجوز بألحابه ألرديس عز كان أذ البين ذات وأصالح العشيرة بين التالف ييجبون الروساء الن
 وعو صقيال وجمع اليه للجاتمونا ولكنكم نقاتلكم منا كر على والمعنى للجيع والمراد السراة ذكر يكون
 كان أذا فعيل فى يكون فعال على ألتكسير الن بابه غي على وذلكك صقال على مغعول بمعنى فعيل
 وألوصفية الزنة فى التفاقهما ذلكه وساغ وفصال فصيل قولهم ومثله وظراف نحوظريغ غاعل بعنى

 بالمرققة المعنى الن الكل ألهى البعض كاضافة ألصقال ألهى ألممهغة أضاثة وتكون الصقال بمرهغة يروى
المصةولة السيوف من اى الصقال من للس

النصال مثلمة كانت وان عنكمر آلع يوم نعتيهن
 يكون أن أحدعما وجهين يجتمل والبين أصرفه أى عنكه الهم عد يقال نصرفهن نعديهن

 س تفللت قد نصالها كانت وان الستيصالكم وكراهية عليكم ابقاءا ألسيوف عنكم نصرف المعنى
 لقدرة ا الن وذيكم بكمر تثلمت وان نصرفها لمعنى أ ن و يك ان ز يجو و أء العد أ بها ذقارع ما ه كثر

للخغيظة تذهب

يآلصقال ثحادث كانت وان كاب آجلاملت مت لون لقا
 نورالعبح وكبا اربت أذا وجهه كبا قولهم cr» وكاب الهامات دماء من أى الهامات س قوله
 أنها والمعنى للمرهفة الصفة موضع فى ولجلة عليه تقدم ذيما كاذن أن وجواب ذقص أذا وألشمس

العل ن٠ نعريها ال النا بالصقال لها تعهدنا على صدية تراعا تزال ال

نباىل آ كأنا ونقتلكمر عليكم نقتلكمر حني ونبكى
 ذاتيه فنحن اليه أحوجتمونا أذا ونقتلكم ألماسة الرحم ن٠ واياكم يجمعنا لما تتالكمر نبك يقول

 وحك وبال بالءى فأءاده به احتفل ال اراد أباليه ال قال فاذا البالء من نفاعل ونبال نكرهه ال كانا

 تال قياس حذف ال تخغيغ حذف بإعوه حذف واذه كالحانة ألبالة أن وذكم بالة أباليه ما سيبويه
 بكذا باليت يقولون ال أنهم أال أاليجاب فى أستعلوها وربما ألنغى فى تستعل ما اكثر ألمباالة ابوالعالء

 ولكن صديقل بك بالى ما يقال ان مثل منغية وهى المباالة مجى اأخرة فى أن الكالم اول فى يكون حانى
 أوف أم مظعن باليت لقد زعير قال أخوك بك باله فما أالمم بهذا باليت ان يقال او عبدك باله

لىهتبا ال اوف أمر ولكن

 بى مجيب بى عبيد وقيد اله عبد فقيد اسه ف واختلع الكالبى القتال وتال

 فالمقصد الله عبد كان فان كالب بن بكر أبى بن عدى بن كعب بن الهتسان عامن بن ألمطرحى
 قال النبن من صرب وهو العبد او لملمر صد العبد تعغير يكون أن جاز عبيد تيل وان وف معم فيه

 فاذا أالنف وهو عبد تصغير يكون أن ويجوز آرونًان يوم منها فاليوم بعنظوان العبد فرقها أألجز
 فيه عا ذال وغير وأعبد وعبودا وعبادا ومعبدا ءبدا مكبر يكون أن جاز ألترخيم تصغي على حمل

 ذلكه ومن انبتن أذا أالرض أجابت قيل حتى ذلكه وكث الداح أجاب س ومجيب ألزوايد
وقد عثمان تتل الذى الثجيى بش بن كنانة منهم العرب من تبيلة ام ووى تجيب ألمياة سمين
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 ألذسور من االسود فى أستل وربما االبيض النسم وهو ألمضرحى نوذا٠ أخذ حى والمضم فيه اختلف
 س الف صرح قولهم ض يدفعه أى ألصيد يصرح اذ جانب ف ينقك أنه يريدون به الصقر ووصف
 كعب من ماخوذ وكعب شدخه اذا يهقة الشى حص من ماخوذ الهقان وتولهم صرب اذا بجله
 فى السمن بقية والكعب لملجعل يسمى أبوك وكان العظام بش كعبا سمبن الشاعر قال العظام

كعب لها يقال القناة cr» عقدة وكل األكحى

وقيتم سعر أرحام وذكرتة بيننا وآلمقامة زبادا تقدت

 وناشدتك والرحم الله ذشدتك يقال المتدارك من والقاذية مجرد موصول مطلق الطويل ن٠ الثانى
 وذكرته حاضون بيننا ألمجلس واعل يكغ أن بالله زياد على اقسمن أى وبالرحم بالله سالتك أى الله
 لولد يقال كثيرة اشنياء من وهيثم ينته فلم للصلك طلبا وأياة يجمعنى ما الرجلين هاذين أرحام من

 هيثم وساعد االحمر الكثيب هو قطرب وقال سهل هيثم وكثيب العقاب لفرخ وكذلك عيثمر النسر

الرابجة طيب الشجم من ضب والهيثمر ناعم

مقوم بلحن كفى ته آملت منتد عري أنه رأميت فلتا
 به فطعنته مثقف لين برح كفى له حدرت بالزجم يرعوى وال بالقول ينتهى ال رايته لما يقول

اجله ن٠ أى له أملن وتولة

مندم ساعة أى عليه ندمت قنلته قد أنيت رأيت وملا
 الن الظرف على مندم ساعة أى وانتصب الندامة تنغع لم حين عليه ندمت قتلته لما يقول

االجناس جميع من اليه المضاف حكمر حىه جعل الكل من للبعض كان لما أيا

 قدم فدما غايب اخ ولها له عم أبنة الى يتحدث كان القتال أن أالييات هذ وخبر

 عندعا رأأة ذلكن بعد كان فلما ليقتلنه ثاذية رااة لثن له وحلف فنهاة اخته الى يآنحدث القتال رأى
 فلمر وبالرحمر باله القتال ناشد« منه دنا فلما أثره فى وخرج هاربا تخرج القتال ورااة السيف له فاخذ
 عليه عطغ ثم القتال فاخذ« بينن عند مركوزا رحا وجد يلحقه كاد وقد يسى عو فبينا اليه يلتفن
 فدخل الماء عن متحية زينب تدى له عم بابنة فمر يطلبونه ألقتيل واممحاب هاربا خرج ثم فقتله
 تمس وكانن برقعها والبسته ثيابها عليه فالةن ثيابكه على القى تال دهاك ما ويجك فقالت عليها
 يظنونه وهم له ةالو البينن اتو خلما الطلب ومر عنه وتنحن يديه به فلطخ لحناء م فاخذ حثاءا

 بعدو قد ان عرف فلما اخذ« يريد الذى الوجه لغير هاعنا أخذ لهم مجيبا فقال لخبيث أين زينب
 خبيرا عماية بكفه والجزاء عنا ألله جزى يقول وانشا وهوجبل بعاية فلحق اأخ وجه ف أخذ

 كل منها حمتنى بريد كل السلطان ارسل وأن بها نزلو ان القوم يزدهيها ذال طريد كل أم
 نمر والفه اليه يجتاج بما له اخ بإتيه زمانا بياية فمكث كوود القالت جمر صفا وكل عيطل عنقاء
عنه صالص أخاه وأن النمم ةسمه أال صيدا ألقتال يصيد وال ألقتال تاسمه اال صيدا يصيد ال تجعل
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 الذهاب يريد أنه النمى عرف اسهال أذا حتى للجبل س منحدرين واقبال للقوم بعلحه ذاصرة فاتاة
 وقال فقتله بسهمر رماة يقتله ان خشى فلما وخلغه وقدامه وشنماله يمينه عن يمن تجعل

 والكنى مرحل بعد وال عصيان بى وما المصلل اذا اذى التيه رسالة الى مروان أرسل ذلك ف
 فى صاحب ولى موثل القوم رعبة من أالدمى أو عماية فى او العنقاء ساحة وف اوجل مروان سجن من

 كغاك على يغسرونه ة وألروأت ألمدح سبيل على صاحبا هدك توله يعلل ال أنه أال لمون أبو صاحبا حدل الغار
 يغلبكه الرجل هذا أن فيراد نقضته أذا لجايط عددت هومن وانما الغرض هذا ألى يرجع وعو رجل ن

 قال كانه االنفصال ومعناه أسما جعلو« أذا الصفة على فيخفضونه رجل ن عدك برجل مررت ويقولون

 أن على يعلل وال له ألغعل يكون أن على يعلل ال ويبجوز النمر يعنى للجون وابو لكه عد برجل ممرت
 لون لونه الذى أالطحل أطحل كالمعابل وطرف صمات حديثنا أذس كان التقينا ما أذا مغعوال يكون
 وكل مهزا عدزة فى يرى لو عدز كالنا ألطحال كلون لونه يكون أن أالطدل أصل وقيل ألرماد

 لنا أالروى تضمنت أول جاء الينا شريعتنا مضلة بارض تلت لنا وكانت مجمل العداوة فى
 عند أروى ووزن الوعول أناث وهى أروية جمع أالروى مخردل سديف منها له كالنا بشواينا

 ن وما عنه الذى أميط اننى فاغلبهفىصنعةالزاد فعلى مسعدة بن سعيد سيبويهأخعلوعند

ياه يكله نه يعنى نكل عنها توقف ما اى يهللمنتولهمماصللعنقرنه يهلل

جفرالتبلة بدريوم بن محل تتله ىف العبسى مية جذ بن زقري بن قيس وةل
 -- -ن صن-ر د ن رر -* ن رر ا دن هم د ص-

شفاة قال، حذيفة من بحروسيفى بي حمل من النفس شفين

 زعير بن مالكا تتل بدر بن صل كان متواتن والقافية موصول مردف مطلف االول الوافر ين٠
فقتلهما حذيغة وباخيه به فظغر قيس أخا

بناىن آل بيمر أقطع قآمر عليلى بيمر بردت قد أكك فان
 عرى ان وذلكه أصابعى اطرافى اا بهمر اقضع لم فان بقتلبمر نوعتى سكنت كنت ان يقول

 وثزارة عبس بين جرى مما وعذا أنامله قطعن كمن صرت فقدتهمر فاما فكانوكالكف بهمر كن
 قنلتهم خاذا منى هم يقول ألكغ تبطش بالساعد الطريقة فذه فى االمثال ومن والغبرأة داحس بسبب
ه جسدى من شنيا ةطعن فكاذ

 وعوالموسع الجبد اعلى بن انشربة العخت لوعلة ا الدئلى وعلة بن الحارث وةل

 ألدأر فى يجتمع وعوما الوالة مثل ألوعلة زعموأن وعلة الرجل أسم فى قولهم العالء أبو قال منه المنيع
 »ئ لغة على الوعول س باالنثى سمى الرجل يكون أن ويجوز البعمة ألوعلة وقيل وكوه البعر ن

 وعل ال قولجم فهوس ذاله صح خان وعلة االناء لعروة يقال توم وقال وعلتة فى وعلة فقال العين سكن

 لم أذا حتى الرمة ذو تال بها ييجمل أن ألح ويفتقم اليها يلجا كانه أالناء الن بد وال ملجا ال أى
منعها جنجها عيم كلها حتى ألرمى بخاثة ونجنجبا وعال يجد
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سهمى يصبيبنى رميت قاذا أخى أميمر قتلو فمر قومى
 با قومى يقول متوات والقافية مجد مومول مضاق الكامل من الائنية العوومل من الثان الصمب

 نفسى فى بالنكاية ذلل عد منهم أالنتصار رمت فاذا فيه ووترونى باخى نجعوفى الذين همر أميمة
باخبار وليس وتفجع تحزن الكالم وهذا بعشيرته ألرجل عز الن

عظمى تأوهنن سطوت ولني جلال آعفون عقوت تلني
 وألمعنى بنغسه العغون فوصل ألجر حرف وحذف عنه صغحت اذا عفوا الذنب عن عفوت يقال

 أضعغته أى عظمى اوونن منهم انتقمت وان عظيم أمر عن صغحت منهم أالنتقام طلب تركت ان
 ألعظيم ويكون ألصغيى ن يكو االضداد من والجلل بعنغ أالخذ والسطو الضعف جميعا والوهى والوهن

 اوونن الشاذ وف العفون االول فى جوابها مصمرة يين المصماعين س واحد كل وفى هاعنا الماد وهو
للقسم موطية الموضعين فى والالم

وآلتعمر يالشتمر وبدأتبمر غلمتهمر قوما تأمنن آل

 رغما له تلت أذا فالنا رغمت مصدر والرغمر متوعدا لخطاب ألمى أالخبار عن فيه ألكالم حول
 على يقر ال ما على حملته أرغمته لخليل وحكى ألتماب والرغام ويذله انغه يرغم ما به فعلت أو

منه االمتناع

ينمى وقه حتقر وآلشى لغريمهر تلحال يأيرو آن
 أمم أصلك كمن فتكون منكه أعداوك فتشتفى منك ينتقمو ان تامنهم فلما ظلمتهم اذا يقول

 على نحب يابرو أن قوله وموضع لقاعد ساع رب وقولهم غير« حبل فى يبجطب ذالن كقولهم وهو غيره
 أبمرت يقال لغيرعم ذخال فلمتهم قوم أبم تامن ال قال كانه قبله الذى البيت ف توما ن٠ البدل
 مقام بعدنا لكمر يكون فال عنكم محولنا ظلمتمونا أن معناه بعضهم وقال القحته اذا وابرته النخل

 فى أختلغ قد العالء أبو وقال ودونكم دوننا لهم وانتم نحن أبرنا ما فيكون العدو يلككم أو فتتحولون
 فيدنعوذيمر لغيرهم كان نخل ذات ارضا عووتومه ويهبط يفارقهم أنه ارأد فقيل البين هذا معنى

 الوجه هذا على وأستدلو الذل ألحى يوديهم ذلك الن عنهم بتمحاله يتهددهمر كانه ويإبرونه عنه
 يجاربنم أنه يريد بل وقيل بالظلم الغاشييكه عن ينأى بلدا والتمس خيامكه قوط القصيدة فى بقوله

 عليهم أعانه أذا منهم غرضه ينال عدوهم كان اذ ابرت قد الى كالنخل فيجعلهم لغيرة فيصلكهم
 أشبه الوجه وهذا النخل تلقيح هو الذى كاالبار ذلك فيكون فتوطا نساءهم يسبى انه عنى بل وقيل

 من نخلة يا أال أمراة يخاطب الشاع ةال بالمماة ألنخلة عن يكنون النهم تقدم مما العرب بذهب
 ونيس الكمام يكرعه ذاك من ءنا فخبروف عنكه النام سالنن السالم الله :رحمة عليله عرت ذات
. ألحمام يخالطه هولمر أذا باس الله أحل بما

آحلمل لذى قرعمت آلعتا إن لنا حلوم ال أن وزعمتم
ق5
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 خ دزعم تكذب أى تزعم تالو ولذل ارتياب فيه او باطال كان فيما الزعم يستعل ما اكثر
 لنا حاوم ال أنه يريد الثقيلة ن مخففة لنا حلوم ا ان فى وأن غيرمطمع فى طمع أى مزعم غي

 لنا حلوم ال والشان أالمن أن زعمتم والتقدير لحبر موطع فى حلوم وال والمحديث االمر ضمير والهاء
 كان ى فينبه العصا له يقرع كان ألشرب بن طسم خان انتم فنتهونا زعمتم ما على االمر كان خان

 عن بالتعريك فاكتفينا سفياء بانا تولكم فى عرضتم أى منهم تهكسم وهذا سنه لكبر المحكم فى بزيغ
 فاليمن فيه ختلف العصا له قوعن الذى ألمحلم وذو ألعصا بقع المحلم ذى كاكتفاء ألتصريص

 ءمر تتقول تدعيه ومطر عناس أبن عن الشعيى ذلكه روى الدؤسئ حممة ن عمر انه تقول
 يقى ما ينقك فال يقكى حكم ومنجم قوله فى االصيع ذو عنى واباة العدوال الظرب أبن

 قيس بن مسعود بن قيس بن بسطام جد وعو لشيباذ ا خالد بن قيس ختقول ربيعة وتدعيه

 بن لعمر يدح ما فاما ضبيعة بن مالكه بن لسعد ثعلبة بن قيس بنو وتدعيه خالد ابن
 يتحاكمون للعب حكما كان منهما واحد كل وهوانه واحد الضرب بن عامم وفى فالخبرفيه حممة

 أليه يتحاكمون أتوة العرب أرن كه وذل أشهر لحديث هذا فى حممة بن لعر وهو معضلة كل فى اليه
 أذا فقال تغلط أى حكمكه فى تهم صرت قد أنكائ أبنته له ثقالت أسن تد وكان حكومته فى ذغلط
 ثعلبة بن بنوقيس تدعيه ما وأما فطن العصا له قرعت أذا فكان العصا فاقممح مزى ذلك راين

 بن عمر الخيه قرعها ثعلبة بن تيس بن ضبيعة بن مالكن بن سعد العصا قرع من اول ان ن فيزعمو
 أل انتهى فلما مهملة أعماء وبعضها يقاد بعضها خيل ومعه سعد ألنعمان لقى حين وذلكه مالك

 عن ألنعمان فساله الضيعها هذة أعر ولمر المنعها هذة اقد لمر أنى سعد ذقال عنها ساله النعمان
 وأما ذشكي، الورن وأما فغزير ألمط أسا سعد فقال شجرة روى او أثره بجمد غيث أصابها هل ارضه

 ويروى جنابتها وأبتلت مساربها أمتالت خقد ألرمثاء وأما نايمة فشبى لحازرة واما فساعمة النافدة
 وحسده النعمان فقال يرتع أذا يفتم ينكع ال فعزاف لحذف واما تطلع ال فغدر لمجوف واما جنابثها

 أن شئت فقال جوابه عن تعيا بما أتيتاى شيت فان لمفوة أنكه وأبياك لسانه ذرب س راى ما على

 فيقتله ألقول فى يتعدى أن أراد وانما فلطمه وصيغا ٠ألذعمار فامر أبعاط وال أفراط منك يكن لمر
 تال غلطمه أخى ألطمه للوصيغ النعمان ةل مثال مامورفارسلها سفيه سعد فقال هذة جواب ما فقال

 ففعل أخرى الطمه النعمان فقال مثال فارسلها لالخرى يعد لمر االولى عن لونهى قال هذه جواب ما
 ملكت فقال هذه جواب ما فقال ذغعل اخرى الطمه فقال عبدة يودب رب فقال هذة جواب ما فقال
 الكالء له برتاد رايدا يبعث أن للنعمان بدا تم مكث ما عنده فمكث فاتعد أجبنت النعمان فقال نمجح

 ذاما أو للكالء حامدا جاء نئن فاقسم ذلك فاغضبه عليه فابطا مالك بن سعد اخا مالك بن عمر فبعث
 ف عر ثد وكان الناس مع لديه قعد وسعد الناس وعندة النعمان على دخل عمر قدم فلما ليقتلنه

 اليه ذاشير ل ة لساناى قطعن كلمته أن ل كا' فاكلمه لى أتاذن سعد فقال يمينه من النعمان به أقسم ما
 أقرع قال ألعصا له ع فاتم قل حدتتيك أنزع أذا ةل اليه فاومى قل يدك قطعت اليه أشرت ان ةل

 فقرع تايمر واخو معه كانت التى عصاه واخذ يديه بين فوضعها جلسائه بعض ن عصا فتناول
ثمر مكانا يقول أنه فعرف نحوة بالعصا أوما ث أخو اليه فنظر واحدة قرعة االخرى العصا بعصاة



 لمر له ةل يقول انه فعمف بااخرى عحاه مسك ثمر السماء اله رعيا ثمر واحدة قرعة الععا دع
 العصا قرع ثم نباتا ا يقول أنه فعرف شنيا رفعها ثمر عصاة بطرف مرارا العحا قرع ثمر جدبا أجد

 يدى بين وقف حتى مالك بن عى فاقبل كلمه يقول أنه رف ذع ألذعمان نحو بها واثبل عذ تي
 ال ممسكة االرض بقال د٢ا ولم ذقال جدبا ذمهن أو خصبا حمدت هل النعمان له فقال ألنعمان

 لل أولى النعمان فقال خايف واامنها عارف ومنكرها واقف رايدها يوحدف جدبها وال يعمف خصبها
 الععا قمعن العصا لقرعه مالكه بن سعد فقال العحا له ترعت من وهوأول فجا جوت٠ بذلك

 سارح وال مكل بم ليسن االرط راين فقال تقرع للقوم ذاك ال لو تك ولمر صاحبى تبين حتى
 حوباء بها فنجى فتمرع غزبر غيث صابيا وال جدبها فيعرف جدب فال سواء يشبع الرعى على منها
 لمر صغير أنه يعى خشكير الورق اما سعد قول يقتع فيهم ذاك لوال كاد وقد كريمة نفس
 لم نها ال ٥٧٠٠ خ سا فهى قوة فيها ف( يب ذلم ل لهزا أ من ذغدت دا1ة لتى أ يعنى ءتقآل ذسا غدة لنا أ واما يكبر

 تقتدر هى أى خياره ألمال حزرة ثولهم من تكون أن بيجب وللجازرة ألشبع لغقد ذسهرعا بعد تشبع
 ألتى المواضع وهى مسرب جمع والمسارب رمت فيها ارض والرمثاء فتنام فتشبع الرعى على بقوتها
 مثل يكون أن فيجوز جنابثها ثيل واذا لجناب مثل فهى جنابتها أبتلن وقوله المال فيها تسرب
 وجذ جث قالو كما الذال س انثاء فسابدلت المرتفع المكان ولجنبخة جنبذة جمع وهى لجنابذ

 والغذر أالرص ن٠ ألبطن ولجوف الوهام أصابفا فرا التى االرص من يكون فيجوزأن الرعماء روى ومن
 الغدران حد فيجاوز جواذبه الى سيله فيرتفع فيه فيسيل المطر يكثم لم الوأدى أن يعنى غدير جمع

 يقطع ال أى ينكع وال لكثمته ألماء عن نغوسها تعزف أذها يعنى وعزاف صغار ألشاء ن٠ ضرب ولخذف
 ظالم العنز ينكع س ثعل بنى شربها العنز تنكعو ال ثعل بنى قال قطع اذا وانكع نكع يقال شربها
 بعد شر من نجا اذا للرجل تقال كلمة لكئ واولى الرعى من رووسها رفعن أذا أسنانها تكنغ وتفتر

فانما بها أخذ فاذا النفس لحوباء أن يقال وجوي فيه كريمة نفس حوياء وقوله يعيبه كاد ما
بعضهم وةال ألنفس خالص اء لخوب قالو وربما اللفظين الختالف سعد شعم فى النغس ألحى لحوباء أضيغت

القلب روح لخوباء
/Z -ن - هحن ر - -- همنو -ر -ر - - ر عر الهرم زبسخ المقيح وطة حنق على وطاء ووطتنا
 ألضعيفذ الشجرة هذة وطى أذا ألمقيد ألبعي يوثم كما ألغضبان لحنق تاثير ثينا أثرت أى

 لخذق خص كما أرادته حسب على فوائمه وضع س يتمكن ال النه أثقل وطاته الن ألمقيد وخص
 أعون العرب عن حكى ومما ألوطة هذا يشبة وطا أى ألبدل علمى ألمقيد وطء وانتصب أتل ابقاءة لن
 يغلبكه ولمر أالاخر قال ك.ما ملكته لسوء أششد وطأته الن يطانى أن من أى الذليل وطاة من بالله
 النبات لحديث واراد النابن وخص االعمى ضبط وضبط لمبان ضبة ضربه قيل هذا وعلى مغلب مثل

ألهرم يابس ويروى وأرق له أغض وفو
آللحيمر رس تستبقى كنت لو وضرب على حلما وتركتنا

 والميصمة وطما له جعلت واوضمته الوضم على وضعته أذا أللحمر وضمنت يقال لجزار خوان الوضم



 لو شاء من يتناوله الوضم على كاللحم بنا دثاع ال تركتنا أى الوضم عليه يوضع الذاى الموضع
 مثال ذلك جعل تقدم لوفيما وجواب بقية تترك لوكنت اى اللدمر ن تستبةى كنن

ى بهم وسماحته لهمر الستفسادة

السيع فالقى منه ليقتاد اليه فقدم له آبنا آخوا قتل آعرابى وةل
يقول وانثا يد« من

تد ومل أصابتىن يدى إحدى وتعوية تلسادا للنقس أقول
 والتعزية االسوة ن٠ تفعال تاساء المتراكب س والقافية مجرد موصول مطلق البسيط ص االول

 الن أبيه الى عزوته ن٠ تفعلة انها وقيل القلب تقوية ومعناه الصلبة أالرض العزأزوهى ن٠ اشنتقن
 ولد« قتل ممن بغيرى متاسيا عنه النفس أعزى يقول اصابه ما عليه فيهون أسالفه يذكر ألمصاب

 لقتلت أخوانهمر على حولى ألباكين كثرة ال ولو تقول حيث لخنساء مذهب على وهذا
 موضع فى مصدر انه على وانتصابه بالتاسى عنه النفس أعزى والكن أخى مثل يبكون وما نغسى
 ولجلة ألمحال موضع فى ترد لمر وةوله خبرة واصابتنى ألمبتداء موضع فى يدى أحدى وقوله لحال

أقول لقوله مفعول انه على النصب موضع فيى

ولدى وة! أدعو حني أخى هدا صاحبد ققد بن خلق كالمشا
أالاخره فقدان س عوضا به يرطى الن يصلك ألمفقود واالبن الوات االخ س واحد كل يقول

 اءضيته اذا اباه آزسه أشثه مصدر إن الفتح ابو ة.ال الطاءى قبيصة بن أياس وقال

 مصدرقولهمر أيإسا أن السكرى ابوسعيد وتوهم عطاءا سموة كما ابإسا المجل سمو على ابو تال
 كان ولو اليست مصدر وال بييست من مقلوبة أيست أن وذلكه طاءر سهو وعو الشىء س أيسن

 غي أصل بانه حكنا ألجبذ وهو مصدر له كان لما جبذت أن كما مقلوبا ال اصال لكان مصدر له
 لوجب مقلوبة تكن لمر ولو عينها لصحة يئسن من مقلوبة أيسن أن يوكد جذب ن٠ مقلوب

 س الهمزة موطع فى انها على داللة العين تصحيع وجعلو وخلت كهبت أست تقول وان أعاللها
 كما محته من بد ال ما بها لالرادة العين ممحت فكذلك محالة ال ممحيجة هنا الهمزقة أن فكما يإست
 أعور أعنى عينها محة البدمن فيما أنها على داللة ممحتها لتكون وحول عور فى ألعين محت

 وقبيصة أالصابع باطراف أالخذ وعو ألشى قبصن ن وهو للعلم منجل أسم وقبيصة واحول

 والية وفى العمب ثغور على تبيصة بن أياس وولى النعمان تتل كسرى كان النعمان بعد لحيرة ملل
وسلمر عليه الله صلى الذبى بعن ايإس

تباعةا9 آلهوى مألت أنا لين ربعية حاين ولدتنى ت
 اة والممال وشايعن عاوننن ماالت متدارك وألقافية وخروج بوصل مردف مطلق( الطويل س الثالهى

خبر الكالم وهذا مالءة يملوة ملوة وقد وكذا بكذا ٤ملى عو تولهم من ماخوذ وعو ألمعاونة
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 ربيعة بنى ن٠ امرأة أبن لست فيقول قسمر الكالم بان توذن لثن ان والالم أليمين مجرى يجرى
 ألعفيفة ولجصان ذلكه فعلت ان لمشدة لست والمعنى أممات طلب فى ألهوى شايعت كنت أن عفيفة

 القوان وفى وأخونن وحصنن حصنت وقد لملمحصنة وكذلى الزوج ذات أيصا ولقنان واالسمرلخصن

 والرجل تزوجن أذا أى العذاب ن لجصنات على ما نصف فعليهن بغاحشة اتين فان أحصئ فاذا
زوج ذا كان اذا نحصن

, ٠٠ ٠ ٠٠ ن 5وننم -س ون ي -5- ص 5 رر هحنًانثم عس -- ة,ن بقاعها من بقعة تعجري فهل فسيحة رحب أالر أن ت آملر
 يواقف كلمة تر الم وتوله لخليل عن جنبها ألى ألتى ميئة غير على االرض ن قطعة البقعة

 عريكة واسعة االرع أن تعلمر انت يقول التعجب معنى عحبها وربما االمور تحقيق فى المخاطب بها
 أى أالول فى أنا فكذلكه الصغة بهذة هذا فى أذى فكما تأجزفى لمر ذبت ولو تنبوف ال بقاعها وان

ألمراة هذ« اتباع فى
بئءها من بطاييا على رتدت مسبطية الدا بث ومبتوتة

 انأيلها وجو« ضربت اى اأخرعا على اولها رددت أالرضا وجه فى ممتدة متفمةة خيل رب أى
مطاعا رئيسا كان أنه يريد باواخرعا لخقتها حتى

هجاعقا من جبانيا من آلعلم بيننا يلحطر وليلى وأثدمت
 فعلنن أى الشجلع ن٠ لجبان التبين أى العلة الم العلم فى والالم لمحال وأو ولطى قوله فى ألوان

*غيرى على ذضلى ليبين ذلك

 تشاب لبا دقال فيسا انلوه بعى منه وثملب متمي بىن من رجل وقال

اياها فمنعه
تناة وآ تعار ال تييس عاق سكاي ان أللعن آتيت

 ملوك بها نحيا كاننن نحية للعى ا أبينن متوأتى والقائية موحسول مردف مطلق لواثر أ ن* االول
 أعريته أذا وسكاب الطرد اللعى وأصل فعلته أذا عليه تلعن الذى االمم ابيت أنك يريدون لجاهلية
 تيمى والشاعر العمف يمنع لجروف كثرة مع والتانيث فيه التعريف خلحصول علمر النه الصرف منعته
 وأشتقاق جأزية اللغة وعذ« مونث النه حذام مجرى أجريته الكسى على بنيته واذا قومه لغة وعذا

 يبخل مال أى نغيس علق وقوله وسكب بحر هو الفس صغة فى ويقال صببت أذا سكبن ش سكاب
 أن أللعن به تستحق ما تفعل أن منعت يقول المال بكمايم خاطرته أذا وعلقه بعلقى ءالقته ويقال به

لالءرة يبذل وال للبيع يعص ال نفيس متلع ثرسى

تجاع وآ آلعيال لها يجاع علينا مكرمة مقداة
على لملخيل توثر والعرب العيال ويجاع فتشبع ألعيال على وتوثر وعتقها كرمها ن٠ تفدى أى

2ة
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 بات اذا وصنعتى لجمار ذف دوادى جزاذ نويرة بن مالكه قال وجيعهم فتشبعها واالوالد االنفس

االصاغر بنى أنواءا

آئكواع يضمهما ثسبا ,ة, تناجالقا سابقني سليلة
 عى تقول صما اسا جعل النه مفعول معنى فى فعيال كان وان بها الهاء ق لملم سليلة

 الفحل هذا فسمى لجبل فى يتقدم انف اللغة فى الكراع واصل نزع سل ومعنى فالن بنى قبيلة

 انتسبا أذا سابقين غرسين ملما هى يقول فهوغيرهذا للخيل للجامع أالسم الكراع فاما لعظمه به

كراع الى أنتهيا
يستطاع هبى ومنعكتا فييا آللعن أييت تطمع فال

 اسعغك ال انى والمعنى ما بوجه ذقدرعليه عنها ودذعكه الفمس هذ« تحصيل فى طمعك أرفع أى
 كذا منعتكه يقال عنها منعك أى ومنعكها سبيال الرد الى وجدت ما أستوهبتها أاو أستبعتها بها

ه منيع خهو ومناء مناعة منع ن٠ والمجلبة كالحركة معدر فهو العز المتعة واما كذا عن ومنعتكه
طييء من أمرًاة وقالنت

يكتم جلفيظة عند جبب ال ومن مالك يال يومآلشرى تعوة 'دع
 أى الغصب والحفيظة مكأن ألشرى متدارك والقانية موىول مجرد مطلق الطويل من ألثاذى

 الكلمر واصل والقتل ألغلبة عن كناية يكلم وقولها يجب فلمر ألموضع بهذا الرجل هذا استغاث
 فكما المضمر موقع وأقع هو ما على دخل النه فتح وأنما لالضاغة فيه الالم مالكه بال وتولها ح لجم

 مالك المدعوقيل فما قيل فان موقعه لوقوعه المنادى مع فتك المصمركذلك مع ااضاغة الم تقتح
لمالكى دءاءى قال كانه

آملسدم آلقنيق متت آلقرى يبطي يعتلونة إذ آلفتياي تيعة تيا

 الهسيد بها يقلع انتى لملمديدة وهي ألمجثاث والعتلة هيعثله يعتلة عداع يقال بعنه القود انعتل
 ألتاجب وجه على فيقول جدا الفتيان ضاع ةل كانه لملخبر ومعناة النداء لفظ لفظه الفتيان ضيعة وبا

 ضايعين الغتيان كان ألحال تلكك فى ينحر لم لما كانه الوقت ذلكه فى الفتيان أضبع ما واالختصاص
 كان انه وذلكه صياله من خوفا ألفمر مشدود فحل كانه وعو أياه قودعم فى يعنفون كانو أذ

 عيشه فى تفنق قولهمر من المنعمر وعو المفنق الفحل والفنيق صاعو أصاعوة فحين الفتيان حد
 الجايه الفم المشدود وعو انكعوم والمسدم للفحلة يصنع الفحل الن منعمة فنق وجارية تنعمر أذا

 وعو المحزين ايصا والسدم سدم وعو عضاضه من خوفا ماج اذا ذلك به يفعل وانما الممنوع
 ألمكث ضول س تغيرت التى وعى وسدم أسدأم ومياة آسدام ماء قولهم ى٠ والسذم ذادم سادم

 بنى أحد تمرفة بن عوبهتل المقتول هذا أن بعضهمر ذك المرزوق ةل الرقيق ألصباب والسديمر
يدل أالبيات فى اقنص وما ةال صبرا بالمدينة فقتل الخذيمى جعتتة ابن دم بسبب واخذ فبهان



٠بما

ما بدليل ممحته على يدل أالبيات فى أقتص الذى بل الله رحمه زكربا أبو ألشيخ تال خالنه على
أحمد سهل أبى عن شاذان أبن على أبى عن لخطيب ثابث بن على بن بكرأحمد أنى على قرأته
الصوص اخبار فى السكرتى المسين بى لحسن سعيد أبى عن القالن زياد بنى الله عبد بن محمد ابن

بن جعدة بن عون خرج ةل المتتى بن مرير عبيدة أن عى محمد بن سهل حاتم أبو أخبرنا ال5
 غالب بن لوى بى كعب بن مرة بن يةلة بن مخزوم بى عمران بى ءيذ بن وهب أل بى عييرة

 فيهمر زبالة من أسفل أللصوص له خعرض مروان بن الملك عبد خالفة فى حاجا مالك بن فجر أبن
 الطاوى حيان وابوهما امهما وقرفة الظاثيان قرفة ابنا ومروان وبهدل العكلى بش بن ألسمهرتى

 مى أى العماضة له فقالو صايم يومثذ وعو المدينة يريد الملك عبد عند س رأجعا كان بل وقيل
 أنهم فعلم نريد ذاك وال فقالو عرضهم فقال الطعام نريد ما والله فقالو لهم جقن غالم يا فقال بشىء لنا

 فاقصدة فرماة سهم له يسقط ال بهدل وكان وقاتلو وقاتلهم وعقلها روأحله واناخ أهبته لهم ذاخذ لصوص
 أايديهم فى وسقط منه شيا ياخد ولم وتركوا هربو ذللك رأن فلما يظنون كانو ما يرو فلم ثقله فى وأغارو

 للخبى مروأن بن الملك عبد فبلغ أعوانه ن٠ وعدة الم بن حارثة بنى ن طيى ن٠ له خال معه وكان
 عامله والى بالعراق وهوعمله يوسف بن ألحتجاج والمه بالمدينة ءمله وعو أسماعيل بن هشام الى فكتب

 السمهرى وانشام اللصوص وتفرق االخذ أشد بذلكه السعاة ياخذو وان عون يظلبوقتلة أن باليمامة

 فدونكه عمكه أبن تاتل هذا خقالو المخزومى سلمة بن أيوب بهم مم حتى الله شا ما غطفًان بالد فى
 جمعة يوم فى غفلة الناس من فوجد ألمدينة سجن فى فحبسه اسماعيد بن عشام اله وحمله فاخذه

 ألقيد كس الليل ادركه فلما وجا بساقه وشدة قيدة وفض السجن حايط فون ن٠ بنغسه ذرمى
 لهب ى٠ أع لم فقال ويطرحة ريشه ينشنش غرابا راى وشماله يمينه عن ينظر فبينا طلقا عمس و والقاح
شيا ي فلمر يينه عن فنظر السجن من عرب رجل فى تقول ما بالزجر علمر لهم قبيلة ولهب لقيه
فقال صلب الطي صدثنن أن ثقال ويبددة ريشه ينتف بان شجرة على غرابا فراى شماله عن ونظر
انت وال منسى البين ذال هاجرة أنن الذى ألبيتن أيها أال وقال السمهرى فمر ألمحاجر بفيكه

فيب ليلى يا أنح فان حاضر« انا وغا فى كماة وصرعى القنا قتد ارى أن بعينى يقر زايرة
ويطايرة ريشه أعلى ينشنش بانة فوت واقعا غرابا راين احاذر فبين أالخرى تكن وان مجا فتى

عذرة حتىاتى قضاعة بالد فى فاعترض طايرة لكه يين بين وبالبان ونية بالغراب أغترابا فكان

ليال الفجاج بها ورمى فروجها ومالء لهم ذاقة على فقعد غفلتهم تحين ثم وحلب لهم فسقى متنكما
أمامه ملتفة لجبال راى ثم مليا فسار الطميق أنه فظن أالرط من سعة خاستقبله اصبحوطلبو« تلما
 أتلى حتى لجبل فى وتوقل عنها فنزل طريقه فى قعودا القوم فوجد أدراجه على فرجع ضال أنه فعلم
 حبيب بن فايد بابنى م; منعج بصحراء صار فلما كثير جعل فيه جعل وقد أسد بنى بالد

 فوثبا والله السمهرى فقاال طوية ح كدو فيهما فاذا ساقيه اله نظا ف فسقياه إسقياذ فقال الققعسى
 لجرير فالقت نعم تاال جعلىا فى الشرك ألى فقالت بختهما فاستغاثا فغلبهما ظهر« على فقعدا عليه

 اخى ابن الى فدفعه المدينة أمير يومئذ وهو ألمرتى حيان بن عثمان الى به فانطلقا بانشوطة عنقه فى
وانما ةاتله على أدلك منى أدن ال ام أنا عمكه اقاتل تعلمر ال وانت اتقتلى السمهرى له فقال عون



ا٠ب

 أن فقالو قرفة أبنى ومروان ببهدل طيىء واخذت فقتله والكلب أياال فنودى انفه يةطع ان أراد

 مع تابدا قد وكانا طائية لغة نبحث أى عنهما فنتأحس خلونا ولكن عليهما نقدر لم حبستمونا
 فلما فسقاه اليه ذحدث راع الى مروان هبط بهما ذلكه طال فلما رزقهما وهو الصيد يرميان الوحش

 فى وذلل فاخذو« به االخذ ن تومه وليريح لجعل يإخذ اى ليجتعل عليه فدل الراعى أنطلق لها
 اله ياوى فكان بهدل واما فقتله بالمدينة عامله حيان بن عثمان به ذاتو ألملكه عبد بن الوليد خالفة
 طيى سادات ن سيدا فبلغ عليهمر لجو طيى بالد فى مروأن وجدو ولما مروان بعد سلمى ن٠ وصبة
 القباب ن الرجال خج النهار كان أذا فكان أسغلها باعله حل حتى فجاء الهصبة بتلك بهدل منزل

 نحدتتا اطمان حتى حالكم وما أنتمر من فيسايلهما للسيد بنتين يات بهدل فكان ألنساء واخلو
 أذا لهما وقال كمينا له واكمن تغلياة ثمر رأسه وتغسال تدفناة ان بنتيه وأمم أثواما له ذاعد أباهما
 فقتله حيان بن عثمان به فاتو فاخذو« ففعلتا سجيجته غين على بشعره تخذا عليًاا القوم طلع
ترثية االبيات هذة بهدل بنت فقالت أيضا

عقمقم آلرتات طالي آلقوي يت كيت آبي ين حصي بين ف أما
 ألذى والغشمشم لحمب فى ألشدة والكميهة لها ابن للكميهة غشيانه كثرة ى٠ كانه كميهة أبن

 وهذا ترة الواحدة ألذحول والترأت الظلم أى الغشمر ألكثير وقيل أالتدام يهاب وال راسه يركب
حيا نعمته فاتت اذ والتمة الدم طلب على وتحضيض بعث الكلمام

يآلئم تكايل ال وآكن بواءا له يكدن مل يامري جربا قيقتل

 وانتصب به قتلته أذا بفالن فالنا وابات منه بدال لقتله ارتصى أذا بواءا يبوء بفالن فالن باء يقال
 فيقنل عاكذا رجل فيهمر أما أى مصملة أن الفعل فى والعامل بالفاء التمنى جواب انه على فيقتل
 منذ ألدماء فى ألمكايلة سقطت ولكن بدمة وفاء دهه فى فيكون نظيرا له يكن لمر برجل الرجل هذا
ه وضيعا او كان شريفا واحد أال الواحد بدل يقتل فال االسالم جاء

 عذاء بن عومرة وقيل أسه بىن من حى وهو ققعس بىن بعف وقال
البالدة الفةعسة وقيل وحبو كمعدان منقول غي مرجمل اسم وثقعس الفقعسى

يتقلب ألدفرإذ حدن على يلحدلوتىن آأىل موياى رأينت
 معنى فى واالى بذوالعم واهنا الموالحى متدارك والقاثية موصول مجمرد مطلق الطويل س الثاف
 لما مقاسيا يخذلونى اى لحال موطع فى أالده حدثان وعلى صلته س ويخذلوننى الذين
وتغيرة تقلبه اوان الده فى جدث

آنكب أالس مايل أبوى مللشم إذا تقاقدو لقل أعذوىن قبالً
 يقول لذلكه فصلص يقتعه ما اكد لكنه وااخر ألكالم اول بين أعترض وقد دءء تغاقد قوله

تحامل أى أبزى قوله أبورياش تال العالء ابو تال بعضا بعصهم فقد مثلى لرجل عدت جعلوث وال



أ٠ه

 أشتقاق ومنه الرجل بزوت يقال أرن ألمعرف وانما ذلك يمتنع وال فعال أبزى وجعل ليظلمه خصمه على
 يرفع أن وجب فعال ابزى وجعل القول بهذا أخذ واذا القاضى وزن على أستعل أذا الطير س البازى

 يجعل أن واالجود لخصم س بدل انه على الراس مايل ويرفع أبزى توله يفسر« مضمر بفعل لملحصم
 بين ما أد ظهره ويدخل صدر يخمج الذى وهو بزواء وامرأة أبزى رجل قولهم برا أسما أبزى

 وتعس حدب تالو كما بذلل لخحم وصفو وانما متباطن مأحى أبزى القوم من كتير ةل كتفيه
 ألجالح بن أحيجة وهو الشاعر قال ابزى انه يخيل خعال مشيه فى خعد اذا الرجل تبازى ويقال

 تال البطن اسفل وخروج الصدر دخول البزى قوم وقال تبازيكا يغنى ال المشية فى عنكه وخقض
 يروى ان وجب أسما أبزى جعل واذا الوتر يستنجى الجازر جلسة لها فتبازخنت فتبازت ألشاع

 فى ألخصم ورفع أكثى بزى فان لخصم أبزى ةالو قد كانو وان ألشعر بصناعة أشبه الرواية وعذه الخصم اذ
 فيخرج أنثنى ربما المخاتل الن ألمخاتل ألمأصد ومعناة مثل هاعنا وأبزى أالبتداء على الوجه عذا

الكبر س مصعر أى الراس ومايل شق فى خهويمشى منكبيه يشتكى الذى واصله المايل واالنكب عجزه
رعرو 5 ر- 5 ررو همنجر( / و ./ -ر ى ي ءو -رح وعقرب شجاع مبثوث اارف وفي تفاقدو لمثلى أعحونى وهال

 وقد الشجاع أنبياع ينباع ثمت شدانه تكذب فال يغدو اليربوى قال لخبيث لحية ألشجاع
 العالء أبو قال االشجع علميه فقضى عضه قنى اخاعمر أن رغوان بنى أبلغ فقال االشجع جمير سماه
 فمغا ألملكن فحجبهم الملوك بعض على روط ف قدم انه وذلك دارم بن مجاشع لقب رغوان أن يقال

 ألرغاء لهم يذكم جريم صار فلذلكه رغوان فسمى واللححابه له فاذن الملكه فسمعه البعير رغاء مجاشع
 أيضا لمجاشع ويقولون االمانيا تمنى قار بذى صباع كانكمر ألزبير يوم تراغيتم قال الهجاء فى

 وكى ظالم أبن بسيف تضمب ولم ضربن مجاشع سيغ رغوأن أبى بسيف جي قال أبورغوأن
 على يكون ان ويجوز البدل على يكون أن يجوز شجاع وارتغاع والش االعداء عن البيت ف بالعقرب
 ولم لخب االرض فى ويجعل لحال على مبثوث ينصب أن ويجوز عليه تدم له خبر ومبثوث أالبتداء

 أمتالت تد يقول وأحد شنى فكانهما االعداء جيل الى والعقرب بالشحاع القحد الن مبشوث يثن
لهمر أعدونى فهال االعداء ن٠ االرض

و ر ر و صمم-ر رر- ر ر مين ٧مجت ممر نمع ك0ك و و رع نم/
تخفب والمعاقل يبقى العار أرى أننى القوم من عقال تخذو فال

 قبول فى ترغبو ال يقول العار على عطغته شيت وأن االستيناف على المعاقل رفعت شئت أن
 به وصف مصدر والعقل والمعقلة معقلة جمع والمعاقل تفنى واالموال أثمر« يبقى والعار عار فانه الدية

 وكان يدونة صاو أى قومه على معقلة دمه صار االصمى وحكى ديته أعطيت اذا المقتول عقلن ن
 فاشرب ألشيخ دم بانة فاعلم ألوطب فى ما صب أذا الشاعر قال ألعار أشد ن عندهمر الدية أخذ
 أئما شيخكم دية فى أخذتنوها الذى أالبل لبن س تشربونه الذى أن يقول دعا او الشيخ دم ن
 كلون بورد منقع والتمر التم يضون فظل تمرا الدية أخذ لرجل أاخر وقال تشربونه دمه هو

سبايبه أالرجوان
27
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تطلب كأمت تسبقمنآلدفيليلةإذًاآمنتأدرًامتآلذى مل تآنك
 ومشله الدم ضاب على بعن وهذا يوتر ولم يحب لم فكانه الثار من طلبه ما أدرك س يقول

تراة ما اال ارت ق لكى ولم التس اال لرد يعؤ د الق تات المال شي -لى بمه الع س٨غ

نشتتا امث مة غ ال: نفا يدة ئ' دقق خ اث تر

 يريد والمال المحال على فدية انتحب متدارك والقافية موصول مجرد مطلق الطويل er» الثالى
 عرف ن٠ عند مغهوما كان ألمماد الن بعينة حى قحد وهويقصد حيا قوله ونكم غيم ال أالبل به

 أشبهه وما ناصب هم باب ن٠ يكون أن يجوز ألشى به يغعم والسيل مغعما سيال وقوله ألقصة
 كطالق للفاعل كارن فيما النسبة معنى يجى اكثرما ولكن أغعام ذا سيال ألمعنى ويكون
 شعر تولهمر فى عب كما مغعمر بقوله ألكثرة عن عبم يكون ان وبجوز موتم ذخلة ومثله ومرضع

 أن كما يشعم ال والشعل يموت ال الموت كان وأن فاعل بلغظ التناهى عن مايت وموت شاعم
الكثير بالمال الرضيناه فداءًا المال قبول يرى حى مع معاملتنا كاذت لو ألمعنى يغعم ال السيل

لئت٢ اللنب على آلعارفتختارو رفا أخوقم أصيب قوم أىب وآكن
 وجعل الدية قبول على الدم طلب واأثرو بالدنية الرضا من صاحبهم أصبنا قوم أمتنع أى

 الثاذ فى أيضا نكر االول البينن فى حيا نكر وكما منها النه عقال تودى ألتى أالبل عنى كناية اللبن
 حيا لقوله صغة فدية المال يقبل يكون يجوزأن وال واحد حد على بهما والغمض قوم أبى فقال

 ألمفعول موضع فى العار رضا وقوله قوم لقوله صغة فهو أخوهمر أصيب قوله فاما خب بال أن يبقى النه
النغسهمره العارخطة يرضو أن أبو أى

 عال مرتجد اسمر حبشة معديكرب بن عمر وقالتكبشةأخت

 يقولو ولم قالوتيس كما نجة عى أنما لغظه cr له مونخ ال ذلك الن كبش بتانيث وليس
 يبالو لم فناتهم جيب هتكو ةال قليلة موأضع فى أال رجلة يقولو ولمر وقالورجل أستغنوبعنز تيسة
الرجله حرمة

دمى تبم تعقلو ال قويه إىل بومة حان إة آللد عبد أرسل

 معديكرب بن أخوعمم الله عبد ألمتدارك ن٠ والقافية مجرد موصول مطلق الطويل ن٣ ألثاخ
 أدراك على نحصيضهم وغمضها ألله عبد فعله اخبارعما انه على به تكلمت أنما الله عبد أرسل وقولها
 ال قال كانه مغهوم ألمراد الن الدم ألمعقول عذا وجعل ديته أعطين أذا فالنا عقلت ويقال الثار

عقال دمى بدل تاخذو



I’v

 مفلمر حيعدة بينت ىف وأنرة ذآبكع إوة منيم شخذو ذال

ميطعري مهبيعمرعري بطن وقد مسامل عمرا إن عمرا عنك ودع
 أالذال لمذكر قيل ان االبل أوالد ن ثمانية او أشنهم سبعة عليه أتت الذاى وهو افيل جمع االثال

 أراد أذا الرجل يقول كما الدبات تحقير اراد قلن منهما يكون ال الديإت فى يودى وما واالبكر
 فاخرة كسوة المعطاة الثياب كانت وان وثلوسا خرقا أعطى أنما أنسان بها فاز خلعة أمر محقي

 أخذ فى ورغب الصلح ألى هومال أن عمرا خالف أى عمرا عنكه ودع وقولها سنية جايزة ألمحق والمال
 أبن بطن هل لملخبر فى روى كما ألدية فى تزعيد لمطعمر شبر غير عمر بطن وهل وقولها الدية
 حدعدة مظلمر بصعدة بين فى واترك وقولها الدنيا فى تزهيدة أريد لما شبر فى شبر أال اأدم

 ألمذارع جد أعل ويسميها لخجاز اهل وهمر المزالف غيرهمر ويسيها اليمن مخاليف ن مخالف
 جعل وانما مزلفة المزالف وواحدة مذرعة المذارع وواحدة كرءنه وعي أالديم بمذارع شبهوها

 ديتد قبلت أو دمه أهدر ذان قبرة أضاء به ثارو أذا المقتول ان يزعمون كانو النهم مظلما قبر«
مظلما قبره يبقى

آملتلم آلنعام يأذان مشو وآنديتم تتًارو مل أنتم قن
 وف الهبة قبل أى ذاتهب وهبته يقال كما ذاتدى وديته يقال الدية قبلتمر معناة اتديتم

 وتوثر تقبله أى فاتنصاه الدين قصيت ومثله انصارى أو قريشى CJ1 أآل أثهب اا عممت لملحديث

 ويقال أمسحو فمعناة الميم بضم فمشو روى ون للتكثير الغعل وضعغ أمشو أى أذان با فمشو وقولها
 ذانكاا مجدعة بااذان أذالء خامشو ديتى وتبلتم ةاتلى تقتلو لم أن والمعى ألمشوش الغمر لمنديل

 ليست تعيرون م-ما كانكمر يقول خلقة كاذت وان لها تصغيرا بالصلم النعام ووصف النعام
 واختلغ عيبكمر من الناس به يتكلمر عما صما اى ااذان بغير فامشو بها تسمعون أأذان لكمر

 ما تعرف وانما اأذان لها وليس شيا تسمع ال صم انها وقيل صلمر كلها أنها فقيل النعام فى
بالشم اليه تختاج

الدم من أعقابينت آرمتلت اذًا نسايكم فثول تراوآل وآ
 نم انرجال يتقدم أن المياه وردو اذا ءدتبم من وكان بالدم تلطخ اذا وارتمد ترمل ويقال

 ويتطهرن وثيابهئ انغسهن يغسلن فكن عنه فرقة كل صدرت اذا النساء ثر والرعاء العضاريط
 النساء وجعل الذل فى الغاية ذهو الذساء تصدر حنى الماء عن تاخ فمن يزجهن مما اأمنات
 بعدعا تانغو فال الدية قبلتم أذا يقول ريإث أبو قال ألنمرى وتال للشان تفظيعا ألمحيط بدم مرتالت

cP الغشيان وسمى لملحيط بقابا هاهنا والفضول حيض وهن واغشونساتكم ألعب تانف كما شى 

 أنعار من دذسة وأعرأضكم أال الدية أخذ بعد الموأسم ذردو ال معناة االعرابى محمد أبو وقال مجازا فردا
تغسله لم كحايط الزبير بعد ثأنكم ألملوكة حلل تذكو ال جري قال كما وعذا حيض نساء كانكم



 لذبب والعنترةجميعا العنت لفتع ا تاالبو منطيى المعنى اآلخرس بن عنترة وتال

 أليسير ألشى والمعن عندنا أصالن والتاء والنون ألعنتى أيضا للذباب ويقال أيصا منقول فهو أازرق
 سمو كما به سمو) منقول وهو ألرجل سمى وبه يسير غير أى معن غين مالكه هالك فان قال

 ألمجمع فى وعنتر عنترة يقال الذباب س بالوأحد مسمى عنترة العالء ابو وقال وبيسير بصغي
 وهو يعمرف وبها أمه أم وعكبرة عكبرة بن بعنترة ف يعم هالل أبو وقال الشدة العنترة قوم وتل

مشهور غارس شناعر
تفبري من قنط ميت م وعش وبغضى حل آلشناة محة آطل

 حبل ويروى بالميم الشناءة حمل لجيدة ألرواية متوات والقافية موصول مردف مطلق الوانر ن٠ االول
 كما خلق وسوء بعدأزة مختلط بغض والشناءة حبال للشناءة جعل أيضا حسنة أستعارة وهو بالباء الشناءة

 شئت ما موضع وانتصب واحد بمعنى يضر« وضي« يضير« ضار« ويقال العداوة لشدة أسم الشنغ أن
 أن فانك ومثله ن٠ تضير انظر أى تبله ما غيه يعمل فال أستغهام الذه تضير مغعول ومن ظرف أنه على

لذالكا وسعت ما نغعى رمت وان ضرتنى ما ابغضتنى

آلكيري مللطب وعريعحودكه آرمتجيه تقع يبديكة قما
 لقلة تبيين وهذا تجى مم نفع أى للنغع الصغة موضع فى وأرنجيه أرتجيه خير بيديك غما ويبروى

 فاما كبير خطب غيرك صدود أى أللبي ألخطب صدودك غير وقوله وعداوته ببغصايه مباالته
 وأما كبير خطب صدودك غيي لخوادث س بإتى ما أن ألمعنى يكون أن ويجوز فقلب فال صدودك
يسي فسهل صدودك

يسري ما بيتكه حول وشعرة سارعىن فعرى تران أمل
 يعلق لم ق قلته الذى شعرك يقول أيا« قمغه CT» عرضه وسالمة عليه غضله بيان فى له تقرير هذا

 ويجوز صدقا كان النه يغارةك ال بيتك حول يطوف فيك قلته الذى وشعمى كذبا كان النه ذمه بى
 فالزم ف قلته الذى وشعرك له استجادة أحتملوه الرواة الن عنى سار شعرى أن ألمعنى يكون أن

 الغاعل الى يضاف كما ألمغعول الى يضاف المصدر الن جميعا الوجهان وساغ فيه ألناس لزعد لك
فيكه ألمقول شعرى ويريد شعرك يقول جازأن ذلك ذعلى

تدور قتلى من آلشمسل كآن عىن أعرشت آبعرتىن اذا

 ومول ألاخس١ تال كما الشمس وبينكه بينى كات اله ألنظء على تقدر ال ف بغصكه من يقول

 بالعتاب خاصلحه وده فى لى حاجة ال أى أعاتبه ممن ليس التقينا ما أذا دبينه بينى الشمس كن
عوره بغضتى ن أعينهم كان عرط عن الطرف أل يشزرون أذ أوس تول ومثله

اآتصآرى اآفلح اتي بن ثاينت بن ءمي بي حممد بن اآحون وةل
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 قال واحاو حوقا أالحو وكسرو مخيظة كانها العينى فيى صيق وللوت منقولة صفة هذه

أالحاوصا نهين لو عمم عبد فيا جعغر األ ن٠ لحوص وعيد أتالى االعشى

آلبعكاءوآلشنًاأن على آنيى حنسد علمميت قد ما إنيعت
 أكتغى ولهذا عرفت بمعنى علمت متواتم واثقاذية موصول مردف مطلف ألكامل من الثانى

 على يوم كل زايد أحوال من عرفته قد ما على محسود مرموق انى البيت ومعنى واحد يمغعول
 قوله أالول فى والعامل لحال موضع فى جميعا ألبغضاء وعلى علمت دد ما على وقوله الناس بغضاء
 حسدته تقول كما محسد صلة ن٠ علمت قد ما على يكون ويبجوزان أنمى الثانى وفى محسد

كذا على
شاىن وتعظمر تشرفىن اآل ملتة خطوي من تعرتيىن ما

 لملضب واصل عظيمر امم اوايل بها اراد النه ملمة ال لملضوب وأصاف جاء« اذأ واعتاد عرا« يقال

 لها واسبابا ملمة أوايل ارأد فكانه فاطلبذى طلبته يقال كما فاخطبنى كذا خطبن يقال الطلب
 لحسن أى شاذى وترفع تشرفنى أال وقوله يسير أمم خطب وهذا عظيم أمم خطب هذا ويقال تطلبه
عليها وصبرة فيها باليه

ز - ه - ى آأقرن لدى بوادرة ختشى متخمط عن ترول ترول ذادًا
 ألباس فى النظران واالقران وسطواته مكيووه س يبدر ما بوادرة3 الغصبان ألمتكب ألمتخمط

 فى نظرايه عند وبدراته فلتاته تخاف متكبر رجل عن انكشغت الملمات تكشغت اذا أى والشدة
 فى بوادرة تخشى وقوله عريكته لها تلين ال بساحته نزلت أذا الدواعى ان ومعناة والشدة الباس
للمتخمط الصفة موضع

مكان يكت ختقى ال تآلشس وحدتىن الرحال حهى إدا إني
 وللدانى للقاصى الشمس بى ذرت أحد على أخفى ال المعت أنا قوله بشار اخذ هاعنا من

 أن رجاله عن زيد أبى ءن لجوورى عن أيل أبو به أخبرنا ما الشع هذا حديث ن هالل أبو وقال
 بنى ن٠ رجل فلقيه السوء ببعض رماة حزم بن عم بن ومحمد ألمالك عبد بن ألوليد ألمح ركب االحو
 أمم من حزم أبن به رمانى الذى لوكان والله للوليد فقال حزم ابن على يعينه أن فوعدة مخزوم
 اليكه وايديهم لظتو أقول الذى وانا الله معاصى أكب من وهو فكيف الجتنبه دنارته ان اال الدين
 كذئب وكنت الشاعر قال كما واله هذا االحوص فقال حزم ابن على وأثنى المخزومى فقام تشير
 وضربه حزم أبن فاخذ« المحينة االحوح قدم ثم الدم على أحال يوما بحاحبه دما راى لما السوء
ه االبيات فحسد علمتن قد ما على انى يصيح فجعد المدينة سوق فى البلس على واتامه

 غير مرمجد اسم عتبة لهب أبى بن عتبة بن العباس بن القضل وقال
أيضا المراة به وتسمى منقول

ت8



مدغونًا كان ما يبننا تنبسو ال موالينا ميال عمنا بىن ميال
 يريد التكرار ووذا عمنا بنى با رفقا أى متوأنر والقافية موحلول مردف مضلق( البسيط س الثان

 معه بإمن لم امر فى أبتداز رااعم يكون ان ويبجوز تهكما الكالم هذا يكون ان ويبجو: التاكيد به
وألكتمان االظهار فى أستعارة والنبش الدغن وذكل لذلكى فاسترفقهم الشا. تفاتمر

وتوذوتًا عنكم أآذىنكق وأن ونكرمكم تيينوتًا آن تطمعو ال
 اذا والشديدة لملخفيفة أن الن فى دون ى٠ بنفسه الفعل فاوصل تهينونا ان فى نطمعو ال يريد

 يجسن أن فى وطامع لقاك ا ان فى راغب انا تقول بها الكالم لطول حذفها حسن للجم حروف بها أنصل
 أن مكان ولوجعلت لجاز اليكه زيد بمجسن أن وطامع القاك ان راغب انا قلن ولو اليكه يد :

 كان ما الن لقاءك راغب انا تقول ال لجر حرف حذف يجز لمر لقايكن فى رأغب أنا فقلت المصدر
باالكرأم كمرةابلنا أعنتمونا أذا أنكم تقدرو ال يقول يجصل لم به الكالم يطول

تسريونا كنتم كما رويدا سريو آتلننا حنت عن عمنا بىن ميال
 كما فيه ترغقون أى فيه ترودون ا سي أى رويدا و سي وقوله وتنقصه ذمه اذا أثلته نحن يقال

االولى سيرتكم الى ارجعو اى تسيرون كنتم
حتثونا أآ تلومكم وال حتثكم ال أتا يعتم اللد

ابغضتمونا أن عليكم لومر فال أبغضناكم ذد اى

وتقلونا نقليكم آلله بنعمة صاحبه بغض ىف نية تة كأ
 اشارة وتتلون نقليكم وقوله بجنون ربل بنبة انت ما القران فى جاء تم عو الله بنعة توبه

 النون فحذف تقلوننا يكون أن ويجوز عليه يدل ما الكالم فى الن الثانى من ألمغعول وحذف للخال الى
 هذا وعلى تحذرين يريد تحذرى ذا فما الفخ رفع قد ومثله جازية لغة وعو االعراب عن النايبة

 حذف للشاع تجويز« فى سيبويه مذعب يوكد وعذا تشوقينى بالحنين من الى االاخر قول
 طايفة كل بغض جعل وتقلونا نقليكم ألله بنعة قوله فى ابوهالل وقال الضرورة عند االعراب حركة

 قرب وفى لهمر صالح تفرقهم وف يتفرقون ألتباغتن مع النهم عليهم ألله ن نعمة لالخرى منهمر
عليهمره مضرة بعع ن٠ بعضهمر

 طوبد فهوفرقع قال الشوبد النرتت ابوالفتح هل حكيمر بن الطرملح وتال

 ينتسب للصرغام والفحل حماء لوالدة أحوى اتطارعا طرح ةال أطاله أذا بناءة طرع وبقال قصبة
 لسوادعا االرض ولحماء للونه النبت أحوى أطال طرع أسنمتها علت حتى الكالء اكلت أبال يصف

 ألمطر هذا أى الضرغامر فقال يمكنه فلم االسد بنوء كان أراد والصرغام ألمط يعنى والفحلم وصفرتها
أيإمه تقدمنن لو العلماء بعض قال لكوثة ب معلما ألطرماح كان عالل أبو وقال االسد نوء ألمى منسوب



ااا

 عنى أسلوذ وتال للناس تعد أنه حديثه من روى ما جيب ومن وجرير ألقرزدق على لفتل قليال
يعمغه فلم الطرماح معنى ما رجل له خقال كله احكمته وقد الغميب

طايل عرب أميي كت اىل خبية آنىن لنفسى حبا زادىن لقد

 الغاعل موضع فى بغيئ أننى قوله متدارك والقافية موىول موسس مطلق الطويل ن٠ الثاذى
 هو بينه و بينى التمايز الن لنغسى حبا عندة خير وال فيه فضل ال رجل كل الى بغاضتى زادنى وألمعنى
 لو الذى لنغسى محبة بذلكه ذازددت كذلك كان لما تشاكل بيننا كان ولو بغضى ألحى أداه الذى
 للشى يقال لملخليل وقال الغضل والطول طوال يظول عليهم طال ن عو طايل غيم وقوله الحبنى مثله كنت

 أزددت يقال كما فضال زدت ويقال سواء فيه والمونث والمذكر طايل غير عذا لخسيس الدون

كذا وزادنية فضال
الشمايل كيمر أة بومر تقيا ترى وال باللتام ةقي وأىن

 محمول وعو نوذت ثلث اجتمع النه تخفيفًا ان س االول النون حذف لكنه شقى وننى أصله

 بالليام شنقولى أيضا لنغسى حبا وزأدفى فيقول عليه ومعطوف االول البيت من اننى على أالعراب فى
 أحدا تمى وال فقال اليه ملتفتا مخاطب على اقبل وكانه االخبار قطع ثم لحى واغتابو تنقصونى حتى

الطبايع يمر وهوك أال بهمر يشقى
آنتجيول العارف يعلة وبيىن بينة آلكرق تكح رأاىف ما إذا

 والطرف جذله ويتكلغ الشى يعرف cr» فعل ألى نظة وقطع عنى طرفه أرتت ابصمذ اذا أى
الطرف قطع عليه دل مما المصدر على العارف فعل وانتصب أبصمته أذا طمفته مصدر حاهنا

حايل كقد عينيه ف اخلبيق من كانيا حىت آآرت عليد مألت

 ولخابل بذكره وتعدت قمت أذا أالرط منه ومالت عليه ضيقتها أذا أالرض عليه مالت يقال
 وأنكفة بحبايل، ألموت ذقالوأحتبله وتوسعوفيه أخنته أذا واحتبلته ألصيد حبأنن يقال لحبالة ناصب
 فتسر لخليل الن أقرب وهذا كالطوق تجعل الننا فيها لحبايل تنصب التى لجفيرة بها يريد أن يجوز
 لجمع س الكلمة واصل اليه لحبالة نفس أضانة ييجوز كما لخابل ألى وجازأضاثتها ذلكن على ألكفة
 على عريطبة وهى االرض فجاج كان أالخر قول المعنى فى ومثله أجمعون أى كاثة ألناس قيل ومنه

 ويجوز عليه مالتها فكاذنى عداوتى س أإلرض به ضاتن قنى يقول حابل كفة ألمطلويب لخايف
يسلكه مسلك كل فى يخاغنى انه المراد ن و يك أن

همنءنم همنان'دا نم و س دك ءزد - صع ن هم W و ق أالوايا أملكيت الفل معاد مقدرا أباه الفى امرى أكل
آلقضايل أقل قتم من يثمطىن وآ والدهآططىت مسعاة ذكرت أذا



|،اا

 لالنسان ليس وأن القراان وفى العل وعو ألسى مثل المصدر هنا والمسعاة وجده أى أباه الفى
 ألمرص سمى تم ومن جسمه وصغر دق أذا يصتى ضنى يقال الضنا س أثتعل واضطنى سى ما أا

 الغضايل أعل يشتم هذا ومع لقبكه والد« صنبيع ذكى أذا يضنى أنه يقول الهزال من يورث لما ضنا
بالقحة يصغه منه يضنى وال

القنايد القنا إآ منآلنلس ومامنعمتداروالعوآقلةا
ه قنبلة الواحدة لخيل جماءات والقنابل الرماح ألقنا

فقعس بنى بعض قال
اأقناد معاودى القلوب ثرحى عداوة مطهيني ضباب وذوى

 الن طبا سمى وأنما لملفى لمقد الطب متوان والقافية مومول مطلق مدف الكامل بن الثانى

 فالكس وذأتحها الهمزة بكسر واالفناد االفخاد ويروى يظهل فال جحر فى يخدع شتاثه طول الضب
 وعوألفحش ألفند فهوجمع الهمزة بفتح أالفناد روى واذا بالفند اتى أذا اننادا يفند معدرأفند

 تحت اعداء هم يقول تفنيدا وفندته أفنادا رايه خطات أذا الرجل وأنندت الرأى فى ولخطاء
أحقاد ذوى قوم رب أى ضباب وذوى وقوله لمخنا قول فى يعاودون فهمر على الغيظ من قلوبهم

أعاد ذيرتالقديق إدا ولفم وترككتهم بغدافم للسيتيم
 س المناساة الن نسو حتى لحى بغضهم ناسين هاكذا قوم رب أى ناسيتهم قولة رب جواب

 وعم كاالصدةاء لحى صارو اى االصدةاء بالذكر ميزت أذا االعداء جملة ن٠ وهم وتمكتهم فصاعدا أذنين
 أكاشغجمر لم يقول لمجع الصديق ب واراد يذكرو لمر الشدايد عند ألصديق ذكر اذا أعداء لحقيقة فى
فوله ويوضحه عداوة واشد منهم أبعد هو لمن ألعتعم بعداوتهم علمى لهم أظهمت وال

أأحقاد أوي إىل جياء ولقد منتم ألبعد أعدفمر كيما
 لبعص قيل كما وعذا صغاين على منضوين كانو وان االعمام بنى نصة الى االنسان يحطر قد اى

 واحد بعنى واشاءة كذا الحى أجاءة ويقال عدوك وعدو عدوك تال العم ابن فى تقول ما العرب حكماء
 االنسان يضط ربما يقول أبوعالل وتال للجاعا أى االمخاض فاجاءعا تعالى ألله تال ألمجىء ن واصله
 ألناس ن عريط لعدوة عدة السوء أمرء الستبقى وال االاخر قول ومثله االمور بعك فى أعدايه الى

 البعد قوله فى النممى وقال أالقارب كالب يجاوبها لم اذا ونبجها أالبعدين كالب أخاف جانب

 محمد ابو قال بعيدا وضلوضالال وجل عز قوله من أشد أى منهم عداوة أبعد هو لمن أى منهم
 بن لممداس هو وانما فقعس بى من لرجل الشعم هذا قال أنه أحدعما وجهين س غلط االعرابى
 البعد قوله واااخ خزيمة بن اسد بن ذودان بن شعلبة بن سعد بنى اخى جشيش

 بلالتكم على طويتكم ولقد عامم بن حضرمى قول وهومثل منهم قرابة هوالبعد وانما منهم عداوة
ه االنساب ذوى الى يجاء ونقد منكم البعد أعدكم كيما األذراب من فيكم ما وعلمت



١مأ

الكالىب حلكمر بن يزيه وةل
آأصايع دفح كان حىت ويالرج بطرمتر حىت يألقول دتعناكم

 حتى باللسان اوال وعظناكمر يقول متدارك والقانية موصول موسس مطلق الطويل ن٠ الثانى
 لما مستضعغا منهمر الأخم ةال هم بعض أن قريش محاورات وفى بالراح الدنع ألى وصرنا ذلكه ابطكمر

 ال بالماح والدثع رأحة جمع والراح أالصابع معها أن كال مجيبا فقال بالرأح دفع هذا عليه أورد«
 ما الى فضرنا تمر فبطم بالقول دفعناكمر يقول أالذى بعض باالصانع ألدخع وف ضرر كبير ألمدفوع يض
 جمعه ف العباس بن ابرأهيم أحسن وقد النكاية فيه ما الى فصرنا بة رتحعو ت فلمر منه أغلظ ى

 دنع وانتصب عزايمه أجدت يجد لمر فان وعيد بعدعا عقب تغن لم فان أنات قوله فى المعان عذة

 يكون أن على ترفعه ان ولكه أاصابع دذع أتدغع كان حتى قال كاذه مضمر وأسمه كان خبر أنه على
 ذيكتغى حدث بمعنى كان يكون أن على أو دفعنا االصابع دنع كان حتى قال كانه لملحب وتضمر أسمه

التامة كان تسمى الخى وهى بالغاعل
- ألك نم ن .ل نم جه ر نم نم وعر رع- ٤-ع-ر -كنر تذنم نم راجع غني احالمكم من ب ،غ وما منته بر غ جيلكمر رأينا فلما

العقل يوجبه ما الى تمجعو ولم جهلكم فى تماديتمر لما أى العقول هاعنا االحالم
واضع عرب قومه ىف حسب اىل وكلنا مياء اآبه حن مسسنا

 أن ويجوز االختبار به يقصد قدع باليد المس الن ا واختبرن أصبنا بمعنى مسسنا يكون ان ز يجو
 قوله يجمل هذا وعلى يطلبه ال ألمعنى ألمطهرون أال يمسه ال تعال قوله فى وقيل طلبنا يمعنى يكون
 cr» أشنبهه وما بهذا تعلق فالى وننتهى ذنتمى أى حسب ألى وكلنا وقوله ألسماء لمسنا وأنا تعالى

 نا أثتخ أى بيتهم أعل يعى منا واحد كل أى كلنا وقوله واليكه منكه أنا يقال كما وهذا ألمصمرات
شنريغ منا واحد وكل االفتخار بعض باءالابا

آملضاحح كرام كنو عمكم بىن وحدمت آأميايت بلعنا ثلتا
 كرم1 ولكننا أالاباء شرف فى سوأء وانتمر حن ذاذا نظرنا أى االزواج عن كناية المضاجع جعل

منكمر امنات
آآكارع قية واه ؛ئ حسب على ودانعو تشتمون ال عمنا بىن
ألواحد به والمراد لجمع وذكر كرأع قدار عنه يزل لم موضعه فى هو يقول

عريوأدع حقه يوق قكل بيننا جليل وًا بىنعرب وخنا
 فكل وعال أرتفع أى بيننا ألمكموه فى ألشم وثب يقول الشم س لجهل يدعواليه ما بالجهل أراد

وادعه غير تال فلهذا فيها دعة ال وللجرب نتحارب انا وأرأد بنصيب منه الخذ
من حن الوأل لفد ن٠ ققالن فبد راالن صمز س السنبسى راآلن بن جابر وقال

ت9



عاا

 يكون ان واالخر راس رأس تخفيف ف كقولكه رأن تخفيف يكون أن احدحما أمرين احتمل بيهمز«

 الزايدة للسن الراوول ومنه ادلى أذا الفرس ورؤل منه أشبعته اذ وحو السمن فى لخبز رؤلت من فعالن

 وماعان داران نحو ن٠ جاء ما على أعل أنه غير كالجوالن روآلن قياسه وكان أالسنان وراء ى٠
 الرؤال برا فعالن راالن ن يكو ان يجوز العالء ابو وتل كنظاير منقول غير متجل اسم وسنبس

 يوكل ذب حب نبس الس ان وقيل لفزال وا لجسمر ذك' به المراد ان يقال وسنبس لخيل لعاب وعو

بزيادتةا النون على فيككمر بمعروف السبس وليس

ومينا على بكالً تقد مل إذًا نسبتىن ا إدا آخوى ما لعمركه
 الثالث ان االدغام باب فى سيبويه وذكر متواتر والقانية موول مطلق ألطويل من الثالث

 غتحة يايه ةبل مما اشنبهه وما المين مثل قواني فى يبجى ان وانكر كامل بلير أال يستعمل ال الطويل من
 لعمرك قوله بالف يكون او الواو قبل ما يضم أو الياء قبل ما يكسر بان كماله واذما يكمل لم لينه الن

 ويجوز الهوان لخزى .ن يكون أن يجوز واخزى به أقسم ما لعمركه ةل كانه محذوف وخبر« مبتداء
 ذسبتنى ما أذا وقوله وميون ماين رجل الكذب والمين الباطل والبطل االستحياء لخزاية ا٠بر٠ يكون أن

 الكالم لكان أذا كرر انه ال ولو منه بدال يكون ان ييجوز تقل لمر واذا اخزى ما لقوله طف
 قد أذا الن نسبتنى اذا فى العامل يكون ان يجوز وال ومينا بطال تقل ولم ى ذسبت ما أذا اخزى ما

 وما به أتصل بما أالول أذا يكون وييجوزأن ألمضاف فى يعمل ال أليه والمضاف به وبين اليه أضيف
 نسبتنى ما أذا اخزى ما فلعمك على بطال تقل لمر أذا ةل كانه ألثانية أذا جواب فى لجملة فيه عمل

 لغظها فى ال مواضعها فى فيعل جلجل بعدة يجكى القول الن تقل لم مغعول أنه على بطال وانتصب
منصوبا لجملة معنى كارن أذا بعدة المغرد ويقع

عوينا آلرمخ إتا تومد قنا آسته تكلم 2آمروء خيرى وآحتمنا
 ألدبرفيعن يول ينهزم حين أى بنوعمه وقومه منهزما متوليا لكونه تجرحها أى أسته تكلمر

 أو للطعن أنحططن وعوين ويخجل يستحيى ذلكه ٢ذك اذا أو ويهورن فيذل أى فيخزى استه فى
خزبا بهذا وكغى لهم لبغضه يقاتلونه قومه أن يريد قومه قنا وقال له عمدن

وقرينًا منكم جدعنا هدأ صذوركم ىف بغصة تبغضونا دن
 وجدعنا وبعناكم ناكم أسر أى وشرينا للبغضة الصفة موضع فى به تعلق بما صدزركم فى قوله

 النا لكمر نحق تبغضونا أن ومعناة ألمبيع ألمجدع بمنزلة صرتمر حتى فضكناكم وقيل بعضكم ااذان
 لنا هيبة تظهمونها ال بغضة أى صدوركم فى وقوله اليكم االساعة فى بالغنا وذللناكم تهرناكم

منا وغزعا
وبدينا عينا درئنا وحتن وعريقا يلجبال علبنا وحتن

أنهمر والمراد وسكانها أربابها عز اراد وعزعا جمع ولذلكه وهصابهما وسلمى أجا بالجبال أراد
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 وسلمى أجا طيى جبال بالجبال أراد وقيل ضيمر يلحقهم فال تمنعهمر النها فيعزون بها يتنعون
 فاخذو بينهما تجمع والعوجاء سأمى يعشق كان أجاء ان زعمو ناس اسماء انها وذكو والعوجاء

 غير فى والغين طيى من رجلين اسماء وبدين وغيث باسمائهم للجبال فسميت لمجبال عذه فصلبوعلى

عد بعد بعد. يجى كان أذا غيث ذو فمس ويقال عدو بعد :يجى عدو الموضع عذا
ررررر ألور - و - /ةنون سر ن ات هممن -رر د
علينا تحرقونا غضاب وانتمر ليا نطلع لمر ألمجح ننايا واى

 ن٠٠ فعيلة والثنية لها أطلعنا اال المجد ثنابا ن ثنية ما قال كانه النغى مجرى يجمى هنا أالستفهام
 الناب حريق لخليل وذك الغيظ من وحروتًا حرقًا يجرق نابه حرق ويقال عطفن أى دنين

 باالسنان جميعا وعما العط واالزم إالكل فاارم واألزم األرمر على يجرق فالن ويقال الناب كصريف

 يجرةون بقوله واكتفى الغيظ شدة به يظهر ذلكى يفعل والمتوعد اسنانه على يجمق والمعنى

 غضابا الينا تنظرون وانتمر نعله لمر العز من جبل اى يقول مفهوم المراد الن ألمغعول ذكر عن
ج عليذا متغيظين

 س منقونة وسبية أبله حر ضئر بى تمرة وعي« الققعسى عمر بن سبية وةل

الباردة الغداة
قرآقر عليك ذل من سال وقد مسلم آمنت أذ عنكه دآعى أننسى

 االستفبام لفظ لفظه دذاعى اتنسى قوله متدارك والقانية موصول موسس مطلق( الطويل من الثان
 واد وقزاقم معكه ناصر ال مخذوال كنتن حبين كة عن مدافعتى ذنسى لم أى أالنكار معنى والمعنى

 ن٠ سيل علميكن جرى هذا على ألمعنى فيكون السيل يسيل كما الذل عليك سال كالمهم ومن
 وسلمته أسلمته ويقال خصه فلذلكه قراقم ناحية (*٣٠ الذل من لحقه ما لمحقه يكون أن بتنع وال ذل
 صذا سال يقول النمرى قال لمال موضع فى سال وتد فيه النكاية يريد من وبين بينه خليتن اذا

 ضل ألمثل موضع هذا أالعرابى أبومحمد وقال وضعغا ذال عنه أالنتقال تستطع فلم عليكه ألوأدى
 بن ثعلبة بن ألمحارث بن ثعيبن بن نعر يعنى قراقر علميان نصر ض سال وقد الصواب نفقه الدريط

 وبحن االخر قال كما عليكه بهمر الوادى سال حين عنكه دانعتهم يقول خزية بن أسد بن دودان
 الذى وهذا بالمجال اسالوي أنهم يعنى مصعدا سال قبله وأد ير ولمر حايل بطن مصعدا اسلنا
بالرجال عليهمر سال الوادى كان البيت عذا فى تيل ما أحسن ذكر

حراير وألمة أماها يتحلن وحوهقا باد آلروع ىف ونسوتكم
 حراي واالماد وقوله قرأقم عليك ذل س سال وق-د قوله على أنعطفن جملة خب مع ونسوتكم

 سبييا فى يزهد لكى باالمة تتشبه ألوةت ذلكه مثل فى لخرة وكانت حرايم أماءا ييجسبن الالتى أى
 تل ولو ألحمايو بمنذلة فعرن تركتمر ذيما أماةكمر وتركتم تغرقتمر أنكم المعنى يكون أن ز ويجو
 أنخمر به الذكر ليكون حراي ه واالمال الى عدل لكنه اقرب ألكالم ماخذ لكان حراي وهن أماءا يخلن

لمجاز بادية تال ولو حقيقى غير الغعل تانيث وان الغعل لتقدم وجوهها باد وتال
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ظاعر ريطة يآبن عار وذلك وجلبومةا آلبانتا أعريتنا
 مباح أالبل وأتتناء ولحومها أالبل البان عيرتنا لم يريد والتقريع أالنكار وجه على استفهامر حذا :

 ءرعا عنكه طاعر شكاة وتللى أحبها أذ الواشون وعيرعا ذؤيب أبو ةل زايل أى ضاع وعار حظور ال

تلل ولجال أتعيرناعا أى ءر وذالك قوله فى لحال وأو والواو زايل ذاعب اى

ونقامر أتمانها فى ونشرب ونيينقا أكقااتت بيا تتابى
 لمثمر الى أئمانها فنصرف ونبيعها لنظراينا حباها جعلها فقال به عيرصمر ويما تتصرفبم وجوا بت

 عمر بن سبرة ان عبيدة أبو ذك الزمان أشتداد عند الميسر فى عليها بالقداح ونضرب واالنفاق
 أخو ومو ألفقعسى األشت بن نضلة بن ومعبد الكلب أنف بن عباد منافرة فى االبيات عذه دل

 بنى عميذ كالعما الخالدان مات قبل وسن يعفم بن االسود خيه يقول الذى نضلة بن خالد
 بن طمرة بن طمرة الى تنافرا طريغ بن منقذ بن مالك بى قيس يعنى ألمضلل وابن جحوان

 أالبل CT» ماية لكه لصمرة عباد فقال خطر االبل س ماية وبينهما دارم بن نهشل بن قطن بن جابر
 بالعير أما ةال ذلكن معبد عرف فلما ألجاهلية حكام من أرتتى برغ فهوأول فغعل معبد على وتنفرذ

 فطلب العقل نحرق ذسمى فاحرقها العقل وجمع وطردعا أخطعا كان التنى االبل ذانشط قماص من

 البلقاء شرج فى طمرة بن ضمرة اباه ناك عمم بن سبرة فقال ضمرة من النفورعليه واذى الخطم عباد
 فقال ألمنذر بن ألنعان الى فنحاكمو آممة فيها النعان يقضى أو بكرة منها نعقل ال واله نشرة أولى

 أن ألناس وعلم أالبل ن ماية لضمرة وغرم ألخطر عباد يعط فلمر سادنها فردهم ثاتوها عزى أيتو
 ألمتعد به مسوول والمحكم قابل أمآ حكن كيغ ضمر يا سبرت وقال ألصيداء من أفضل فقعسا

 تغور دنسا نهشال تجتل ذاقرق شنعاء ينشد ال بمثلها سمعت ل١ء ام أمانة رعينن أم عهدك أحفظت

 ولكن يعدلها شىة ال متجرد وراكب اللقاء فلك حبها حكما أمال الركاب أن وتجد الرثاق بة
 للخطال يبعبص كلب كانه واستمر العشيرة فضح اليد شوكتها تخاف القتاد خرط دوذها

 أبرص معبد وكان غانر لك مثلها فى مثلنا وهل والقغا أالسن أبلق يرجو أضمرة وقال ويطرد
االبياتث دثاح أذنسى وبعد«

مرارة عبد بن مسعود بن لعمر عو مالل ابو قال فقعس بىن من ,ًاخل فقال

قصيذ لقداد يرعى وما علينا اد5ق الF آيبغى
 يجمل ال اى فصيل لشداد يرغى وما قوله متواتر والقافية موصول مردف مطلق ألوانر ن٠ أالؤل

 لجم ما به يراد ان وجوز به صنا عبة أو بنحر امه وبين بينه يفعل بان رغاء على لهم فصيل

فينجحر بها ضب ال أى ينجح بها ألصب ترى وال كقولهم فيكون بالغقر يمميهم فيممح فحيل

يصول من أنامي ىف غالظا تيدقا تعريمقاءسلنا قان
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 خصيل لشداد يرغى وما قوله فى العالء أبو قل علينا يعول س على غالظا وجدنمونا رزتمونا ان أى
 يقال كما يوذون ال انهم على إبجمل ولكن فصيال احدا يعطون ال وانهم البخل مذهب به يذهب ال

 همر بان يصفهمر أن ويجوز كاغون عنهمر ونحن باالذاة لنا يتعرىون فلمر أى شاة له تروع ما
 الناس يثلمون وال بذمة يغدرون ال قبيلة كقوله الجلهم فصيل يرغى وال أحدا يظلمون ال اذلة

 الن تجدنا تغمزمغاصلنا فان توله ألهبة معنى باالرغاء يرد لم أنه على والدليل وقال خردل حبة
ووعيدق تهدد على دال الكالم هذا

حتليب ىب جرير عو االعاىب ابوحممد تال اهلقعسى كليب بن جوء وةل
المجزوء الشع ومنه منه جزءا أخذت أذا جزءا أجزا« الشى جزات من منقول فهو جزو فاما جزء ال

لياييا مشتوتا أن منا ليستاد كتسميا والسقالقة كوز تبغىآبن
 دخل اض اعتم كاسمها والسفاهة قوله متدارك والقافية موصول موسس مطلق الطويل من الثاذ

 هذا تال وأنما قببح اسمها أن كما قببح السفاعة يقول لملخفة السفه فى واالصل ومفعوله تبغى بين
 كاسمها والسغاهة قال حتى السفاهة اسم ما قيل فان اسهه يكم« كذلل فعله ينك كما السغه الن

 هو الذى االسمر أن كما قبيح االسم بهذا المسمى أى سغاهة يسمى ما اراد والسغاهة قوله تلت

 تطلب بعنى ويكون طور عدا حتى ألبغى فى نغسه أدخل أى تبغى يكون ان ويبجوز قبيح ألسغه
 نور ليطفيو يريدون وجل عز ألله قال كما أراد مثل تبغى الن والالم بالفعل اتى منا ليستاد وقوله

 فى ألنكاح تطلب أى منا أالستياد تبغى به ألمراد هذا وكذلك ألله نور ء أطغا والمعنى بانواههم الله
 موضعه شنتونا وأن لجدب والشتاء اشنتينا بمعنى وشتونا الشتاء فى دخلنا انا اجل من ساداتنا
فعمل ألغعل وصل لجار لحرف حذف فلما شتونا الن أصله نصب

ذذي عتيك مررًا أمبت حوارةيأن عندي اآلشياء أكرب غما
 زريت ويقال بنطلق زيد ما فى الباء هو ابت بان قوله فى والباء التمييز على حزازة أنتصب

 فى تقطيعه علينا عايبا عنا أذصراءكئ ليس أى منه وضعت اذا به وازريت عليه عبته أذا فعله عليه
 غير خايبا رجوعك على يشتد ليس يقول هالل أبو وقال علينا يهون واسخاطكن أرغامكئ ألصدرأى

عنكف بانصرافنا انغسنا الى اسانا انا لتقديرك علينا وزاربا ابيإك بردنا علميك مزريا بطلبتكه ظان

آلدواهيا آملخارى لور من نعاجل ترى آلرمانالذى عقن على وانا
 الزمان وكلب ألمحال شدة س الدواعى نقاسى حنى أى حال ألزمان عض على موضع

المخازى ن٠ با هم
ؤئربًا آلنيئ قام مد س النل غدا قانه كوز يابن تطلبنةها فال

 كثن قد النساء فرن مندوحة النساء ساير فى فال خطبتها التى بالمراة التزوج تطلب ال اى
الثقل الوأد وأحل البنات تثد ذالك قبل كانن والعرب وسلم عليه ألله صلى الله رسول مبعث بعد

0
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 أنه وذلكه زدق الف جد نأجية بن ضعصعة الواد عن منع س واول بالتراب تنقل كانن أنها وذلكه
 فسلم ماخض وامقاة شيخ فاذا فامها نار له رفعن ألليل أجنه فلما بغايهما فى تخرج له ناثتين أضل
 ان عند« كن لنساء الشيخ تال ف بما أله أجيانا وتد وجدتهما فقال الناتتين عن فساله الشيخ فرد

 فاشتراها جارية فجاءت صوتها أسمعن وال فأقنلنها جارية جاتنا وان به اصنع ما أدرى فما غالم جاءنا
 سخ أبنة يئد أن أرأد ن فكل سنة ذلل وجعل طلبهما فى ركبه ألذى وجمله بناتتيه صعصعة

 وجدى ألفمزدق فقال موودة ثلثماية فدا وقد االسالم نجاء وجمل بلقحتين منه فاشتراعا ء«1ج
 فان اياعا نزوجك ال أنا المعنى يكورن أن ويجوز تود فلم الوثيد واحيا الوايدات منع ألذى

 لوال يقول االعرأبى محسمد ابو وقال لها أضاعة أياعا تزويبجك فى كان أذ لها واد أبإها تزوجا
 حذيفة بن يزيد هو ضوز وابن مثلك يخطبها أن مخانة بنتى لوادت الواد من منع وانه أالسالمر

ايضا اسدى كوز بن

هيا تكصما االحباه من وآعناثنا أنوينا ف حدتتيا آلىت وإن

 وشرفى النفس عزت من عليه كثا ما على فحن السنة أصابتنا ان يقول هاعنا والنخوة الكبر أالباء
 وقوله أسلمنا قد كنا وان والنخوة ألكبر ن للمجاهلية فى عليه كنا ما على ثحن معناه وقيل الهمة

 كهى واراد زايدة وما أن خب موضع فى عيا كما وقوله لمحدثتها ألثالث ألمغعول موضع فى أنوذنا فى

 أنت كما أنا ويقولون لخبر موضع فى وكما مبتداءا هى يكون أن ويبجوز بحالها باقية هى أى
 وانما حتثته كما كانه صغته حذف يكون ان ويجوز موصوفة غيم نكمة ما ويكون تشابهنا أى

 اذا ألليث أنف وانفه بانفه فالن وذم خنزوانة فالن انف فى يقال النه بالذك واالعناق أالفوف خص
ق مثله صور عنقه وفى والصعوبة الكبر أرادو

 س زيد بي زباده عو ريع قال غذرة اخو سعد بن ملهارث بىن س للحارئي زيادة وقل

قصاعة بن حلاف بن آسلم بن سود بن ليث بن فذمي سعد

فغغ توهفمر على منا أقأيه قوميم خري متلنا فوما أر مل
 من بدل انه على قومهم خير ينتصب متواتم والقافية موصول مجرد مطلق الطويل من االول

 ألتمييز على ينتصب ونخرا ثان مغعول انه على ينتصب واقل صفة يكون أن يجوز3 قوما قولة
 اليه جرى السغيه زجر أذا ومثله قومهم خي قوله ى٠ عليه ودل ذكر« ما الى يرجع به خ والضمير
 على نبغى ال أنا والمعنى قومنا على منا فخرا بذل أةل مثلنا قوم خين أر لم البيت وتقدي

فنباسطهم ونظاءنا أمثالنا نعدهم بل عليهم نتكبى وال قومنا

فور لكلميمر أن كلمونا إدا عليهم آلكبياء تردفينا وما
نزرا كالما نكتمهم ةل كانه محذوف لمصدر صفة أنه على نزرا قوله وأنتصب تستخفنا تزدصينا
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 أن كلمونا اذا توهنا على الكبر يستتخفنا يقول الزهو ن٠ اذتعل النه ازتها أزدهى ف واالصل
ةلميلما نكلمهمر

قحدًا مملكة دون من آلنقسنا نرى فال السماء ماء بنو وتحن
 بشرتها وصغاء حسنها فى كانت أمراة السماء ومال كذا تغعل ان قصرك يقال الغاية هاهنا القصر

 يقول جودة فى المط بمنزلة للناس كان النه بذلك سمى الملك السماء وماء به فسمين السم.اء ماء مهثق
ة ملوكا نكون ان دون غاية النفسنا نمى ذال ملك بنو أحن

فابى تبات سبع العايسى بن سعيح عليه عرق حين مسور ابنه وال
الرحمان عبد لعه هى ويقال

وجندل ترتاب ذى رمس رفينة كويكب نعف يالنعف الذى أبعك
 معنى على هاهنا دخل االستفهام الف متدارك والقانية مجمد موصول مطلق الطويل ن٠ الثانى

 أأذكر والمعنى الفعل يطلب االستفهام الف الن الثاذ البينن صدر فى الذى الفعل وتناول أالنكار

 والنعغ وجندل تراب ذى قبم فى ألمرهون منه أستقبلك وهوما لجبل هذا بنعغ ألمدذون بعد بالبقيا

 جعل رمس روينة ه وقول طريقين فى رجلين ن٠ المعارضة والمناعفة تعرض اى له أنتعف منه أشتق
 وقيل التراب فى رمسته يقال التغطية الرمس فى واالصل ألقبر والرمس ألهاء بها لخق فلهذا أسما رعينة

أعترأض فى المرتفع المكان انه النعف فى
ك. وثء و رع وًا ر ىس ر - رور ر ءنم رن -ر Z ن/ا١همن و٧٧غك

موتلى غير جاعد أنى وبقياى أصابنى من على يالبقيا أذكر
 يكون ال واالبقاة أقصم وال قتله فى أجهد ان عليه وابقاءى وترذ رن٠ على البقيا أأسام يقول

 وجيع ضرب بينهمر تنحية أالاخم تول ومثله ذاك عن عوضا منى هذا يكون ألمعنى ولكن لجد
 الكالم لكان به يإت لم ولو لحال واو منه والواو معناه فى االبقاء س مبنى فعلى على أسم والبقيا

 كذاأالو وال اشعم ال أى ااتلى وال كذا فىاالو ال ويقال قباه مما واالنقطاع أالستيناف على
أستطيعه ال أى

متطول ذو قآلذفز عمتا بىن عد آؤ آليوي من ترى آنل مل ون
 وألغد اليوم وذكر تطول مثل مصدر ومتطول تطاول ألده فغى تريبا ثارى أدرك لم أن يقول

 فى هذا ونحو كذا يغعل باالمس كان الماضى فى يقال كما المستقبل فى ألوقن تقريب ألى أشارة
يبتن لم ن٠ يغت لم وقولهم قويب لناظرة غدا فان ألشاع قال غدا أليوم مع أن قولهمر ألمعنى

دأجتيد تبة أتذ مل لني حريية ليوم تومى يدعىن قال

ألطلب فى يجتهد لم أن والنوايب للحروب يدعى فال الريإسة يسلب بان ذغسه على يدعو



ا ١٠٠

 أذ وقوله القسم معنى فالمعى الدءاء لفظ لفظه كان وان الكالمر وهذا يظفر أن واما يقتل أن ذاما بثار

تحذف لمثلها يريد أمجل

يكلكل عليكم منيخوقا قنتحن مرة أحلربب كلكت علينا آخنمت
 على سيكافيهم أنه فى تهدد الكالم وعذا أالناخة وكذلك مثل الصدروهوهاهنا الكلكل

به بدان ما

تعقل املال على آثيل أخ من وال ليمرًاب أييب ما رحال يقول
 لم به أصبت بما اصيبو لو ولعلهمر اصابنى ما يصبهم ولمر ألدية باخذ على يشيرون يقول

 لمللى س للشجى ويل الساي المثل ونجو« غير« غضب عند حليم كد لماه بعط وقال الدية تقنعهم

ويلومه شنجاة على يساعدة ال اى

مدخل فت ون حثن يدرحىت قلم كترية ذيب أسابتة كرمير
 أى مدخل غيت ن جثن حتى وقوله أالعداء بالذباب أراد مدخل غير فى جئن حتى ويروى

كثيرة دبات النسخ بعض فى ويقع كثيرة مداخل من

تنجله العني عن كادت ما الدمع من عربة فأسبلنت أًاأروى ةكرتت

قشعت اى جرممنقولتنجرمت منكيىء بنىجم وتالبعض
قالً أنياك أنى وقال جقيه يمف موعدى أخالك

 الهمزة بفتح أخالك يروى العالء ابو قال متواتر والقافية موصول مردف مطلق الواث من أالول
 قوله على دخلت االستفهام بالهمزة المراد يكون ان يجوز وجهين يجتمل الهمزة فتحنت فاذا بكسعا وإخالل

 ببنى تهددنى أحسبك يقول أالستهانة ن٠ ضرب فيه واخال خلن ن٠ واالأخل االم اخا يعنى خالك
 يسمى الكالم هذا ومثل يعادينى من نصرة عن ازجرك أذنى فقال هالة على أتبل ثم وبهالة جغيف
 لكونه واحد الى بينهمر من تلتفت أو تقبل ثم عدة بين واالخبار للطاب فى جمع قد والعرب ألتفاتا

 غيرعا السنة فى أستعالها فكثر طائية واخال أخآل خلت ويقال استماء احسنهمر او اكبرءمر
 واذا قبيلة جعلها فانه خظاببا أنث فاذا اللغة ف القمر حول ألدارة والهالة كالمرنوط أخال صار حتى

كالمه صيف قد ذالئ جميع وفى المعى فعلى جمع وأذا القبيلة ابو عو رجل أرادة فعلى ذترعا

تكاآ يعاديىن ملن أدعك عىت قال يا تنتيى فإآ

 جازية واالخى تميمية االولى ينكل ونكل ينكل نكل ويقال للغي عبرة يجعل لما اسم النكال
القبيلة أرادت على انثه وتنتهى يعادينى من بها يتعط عقوبة بله أنزلت عى تنتهى لم أن يقول



اتا

اال : ...( ’ آ ٧أ ن، ٠: ال وك و .٠لته م عياا كنتمر مر بت أجح وان عدوا كنتمر آخصبتمر أذا
ح ٠٠ ع

 وضعتمر أضقتم وان عاديتمونا سعة وجدتم أذا اى لحفاظ وسوة والبطر باالشم يصغهمر

عليذاي كلكمر

ااخر وقال
 لمحكم وهو أمه زهرة للجمحى قال زغرة بن لملكم واسمه أسمه تمام أبو يذكر لمر عالل أبو ل ئ

 بن قيس بن زفرة بنى أحد فم عصميمر بن فخاشن بى احد الصباح بن لحكم بن المقداد أبن

 مو رياش أبو وقال ألزارى أالصم بالمحكم ويعرف فزارة بن شهخ بن مخاشن بن ثرملة بن عمم
القوافى لعويغ

ولدا وبيوما من آكرم وبيووالددواللوم ين أكرم اللوم
 من لمة قبي أالضبط بن وبر متراكب والقاغية مجرد موصول مظلف ألبسيط ن٠ أالول أأضرب

 أالصل دناعة مع البخل واللوم وبار وإدع البيوت فى وترجن لجمبال فى تكون كالهر د:يبة واصله كالب
 اخالقهم على تفضيله ألى به والقصد عليهمر أللفظ فى أللوم فصل لوما وحدعا الدناءة سمينن وربما

 وأقيمر المضاف: حذف فقد كخلكه كان واذا بالذوات والذوات باالحداث االحداث تشبيه الشرط الن
 كل فيه دخل والدة وقوله وألد« وأخالت وبم أخالق ن٠ اكرم اللوم قال كاذه مقامه أليه ألمضاف

 من اكرم نغسه للومر ا يقول ابوهالل وقال لهمر ولد كل ولد وما قوله فى دخل كما لهم اب
لالجناس يقع وما للجنس ألحى أشار تلن ولتا ومن يقل لم لمر قيل أن واوالده ووالد« وبر

قودا يقنلو أن أحسايوم لوم من أمنو جانبهم جىن ما إدا قوم
 أن أحسابهم ولوم أصولهمر لدقة جميعهمر أمن جميرة منهمر د-داح جن أذا قوم هم يقول
 القاتل يقتل أن والقود بقتيل بواءا يعدون ا كانهم منهم الواحد فكيف بها كلهم يواخذ

 أبو ونقله منه أستقادها قيل بشلها منه فانتقم وهة بمكم صاحبه الرجل اتى واذا به اتدته فيقال بالقتيل
 عرصك طليق فاننت فاذقب جليل علمت كما عنكه والمدح دونه عرضك فدق البجاة أما فقال تمام

ذليل وانت به عززت عرض انه
أحبأ عري بداه يقتلون آل يه يقتلون لوبي دأء وآللوم

ه مقاتل العيوب قولهم ن٠ ماخوذ وهذا االدواء ن٠ غير« دون به يقةلمون الدناءة داءهم أى

ااخر وةال
أتصل ما إتا قحيما وصتوى ذدط خلىت أبلغا 5أ

 خلتى لقوله الظرف على أنتصب قديا متدارك والقانية مجيد مقيث ألثالث ألمتقارب ن٠

واحد اصل ن٠ يخرجان الغرعان والصنوان انتسب ما أذا وصنوى راشدا قديما خليلى ابلغا والمراد
51



ا٣٣

 وصنوان ألتثنية فى وصنوان صنو يقال ابيه صنو الرجل وعم بذلكه تشبيها صنوان هما لالخوبن ويقال

 وأذا أهله ن٠ راشدا أن على يدل وهذا أنتسب أى أتصل قنووقوله اال نظير له يعرف وال لمع فى
 وألصواب قديما أعمامى بنى س أو أعلى ن٠ زيدا أن يقال ال النه عيبا قديما قوله كان هاكذا كان

 يال قل من اى ذعضو« انطسل تن وسلم عليه الله صلى النبى حديث وفى فالن يال ةل اتصل معنى ان

 عبيدة ابو وقال مر رواغ وأالنوف سبتها وبكم وايد بن أبكر قالت اتحلث اذا االعشى وقال فالن
 ولمر أتصل أذا أبلغه أراد وأنا ميثاق وبينهم بينكم قوم ألمى يصلون الذين أآ تعالى قوله ذلك من

 صنوى يكون أن ويجوز قديما خلتى ارأد وأنما قديا صنوى أنه أو أتصل أذا صنوى انه يرد
انتسب اذا مثلى فهو الشرف فى ذسبه مثل ذسبى الن أنتسب أى أتصل أذا

دل قا إذأ العويو وآن جلليد تفيي4 آلدييق يأن
 ولن الكبير يبجنى االمور صغير أن أبلغا« يقول أبلغا ن٠ ثان مفعول أن وموضع للتاكيد دخلن ألباء

 ألشر ومثله يعنيه وال يهمه ال ما ويستعل طورة يعدن بان ذليال عاد اراد متى ألرجال ن٠ العزيز
جليال صار: الصغير تتدارك لم أن أى مطية بدو مطر وكم فتية تكون ما أول ولمرب صغارة يبدؤة

ضخورااسل سوانا حترفوحلي أن جلوأمة وأن
 فغلبهمر حاربهم أذا أنه وذلك قومه محاربة فى العزيز ذل ان معناه بعضهم قال الرماح االسل

عليهم ينصرة من يجد لم غلبوة وان نغسه عضد فى فت

تدد وذقب يلخال ضنت وإن سدتنا سيدنا حنت تن
 فانكه سيد انل واحسب فاذهب للكبم كذن وان سدت وجهها من سيادتنا رمت أن يقول

 ذنقاد ال فانا وتكب أذهب فالمعتى بضمها خل روين وان لخاء بفتح خل رويت اذا هذا تكون ال
 ويقال طويل مطلعها صعداء ذرا فاعلم أالقوام سيادة وان ةال اشقاعم القوم سيد تقول والعرب لكي

 قولهم cr» أمي فاذعب وقوله غير ال يخال خال ألظن وفى وخاال خوال ويخال يخول خال الكبى فى
 قم يمر للغر همر قول وكذلكه تجب من بام واا بله فما فاذعب قوله هذا وعلى كذا يقول ذعب

 بكذا يتمسكه أخذ قولهم مجراه واجرى سوا« بما ال بالعطية ألمحقيقة فى فاالمر حقى فاعطنى
 القيام فعله الى القصد وليس أمين انه يظن وقعد به يهزالي وقام يشتمه وجعل بكذا ويتحدث

ى للقحة والتاكيد للحال بالتصوبم زبادة ولكن والقعود

 كت أدعافا يرب على تومه من ضيقان وافتتل أسد بىن بعظن وقال
عرمرم ومحح دتر حامل ذوى تومة يدع برع إن أحوين كًا

 يفزع أن صاحبينا كال يقول متدارك القافية موصول مجرد مطلق الطويل من الثاذ
وللمال وأناثها أالبل ذكور وهى للجمع صيغ اسم وعو االبل ولمجامل وعدة عدد ذوى بقوم يستغث



أ٣م

 لحال على ذوى وانتصب وكثرتهم حدم للجيش وعرام العظيم لجيش والعرمرم الكثير والدثر ذكورها
 صغتهم وهذة لنصرته قومه دعا ذزع أذا أخوينا كال يقول كال وهو ألمبتداء خبر جوابه مع ولجزاء

وأموالهم بانفسهمد اءانو دءهم اذا انه يريد الكثرة فى

شيغمر أعلب كت من آلقرى أسوذ كآنبرب رحال ذو أحوينا كآا

 العص وهو مر ألطغ س فيعل والصيغم العنق الغليظ واالغلب السود ا اليه تنسب موضع الشرى
واحد كل هنا به المراد لكن للمثتى موضوع اللفظ موحد وكال

باحلم تشربوآالًة أن ذال مبيسا ينعيمكمر تقرتو لن يف قماالرشذ
 زالت فما جريل وهوكقول بالدماء مياعكم فتخةلط بعضا بعضكم يقتل أن ألرشد ليس يقول

 تقنلو ان الرشد برع ليس المعنى يكون ان ويجوز أشكل دجلة ماء حتى بدجلة دماءعا تمع القتتى

 الماء تشربو أن التشند ن٠ ليس أذه المعنى يبكون أن ز ويجو بالدماء منها شنمبكم فتاختلط هذة على
 ألنعيمر مقابلة فى ويوضع كالبوس مصدرا يكون والبئيس للماء ثمن الدم فكان دمايكم من يراق بما
 لبئيس وا بئيسا عيشا بنعيمكمر و تشتم ل ة نه كا حذف نعيمكمر ب قوله بعد ن يكو ن ا ز يجو و

الننديدة ايضا
 اسم وعناب تمعيرحارث حرينثة القتك ابو 'فال النبجانئ عناب بن حريث وةل

 والقياد ولجبان أاكمدالء وهى صفة ال اسما فعال على جاءت التى أالمثلة أحد وهذا منقول غيم مرتجل
 دعن ولطار الرجل عذا وعناب االنبتة أحد والعقار الصاروج أيصا وعو الصدر ولجيارف ذكرالبوم

 وقال أذا منقوال فيكون العطم ن وعطار ألتمم س كتمار العنب ن عناب يكون ان ويجوز طيب
 أن يتنع وال ألنايم تنبه ن٠ ونبهان نبهان فسمى طيىء ن٠ لحى هذا أبا كغل عبد نبهان العالء أبو

للخمول ضد ألنباعة من يكون
تدن ين- ر مرر - نالك٠س ىعرر رور ر2 م/جن
حانم عشية ام أدذ المجح إلى وفقعس ااعيا أثاخركم تعالو

 لخارث بن عمر بن طريف بن أعيا بنو متدارك والقافية موصول موسس مطلق ألطويل ص ألثاذ

 وروى ألمرز.ق وقال حليفان وطيى واسد أسد بنى من حى فقعس وبنو أسد بن دودان بن ثعلبة ابن
 قبيلة العيا انكار« فاما استدركه تصحيغ صذا وان قبيلة اسم يعرف ال اعيا أن وزعم فقعس أعيار بعضهم

 أعيا بن وفب وغيرهم النسابون ذكره مشهور وهو قيس بن سعد قبايل س اعيا بنى الن له وجه فال
 يمثلها مقابلة القبيلة تكون فالن النظم طريق من واما االعالم فى معدود وف معم االسدى طريف ابن

 الروساء بها يراد االفراد الى أشنارة وأعيار بالقبيلة أالغراد تقابل ان من أحسن معها ألمنافتة فى ومذكورة
ا وثقعس اعيا على متفقة كلها والنسخ سيدفم أى قومه عين فو يقال

عالمر ربيعة حيى من وأخر فيصل عيالن قيس من مر حك ات



١٣م

 ذال غي فيه وقيل باب وليس اليه فنسب قيس عنده ولد جبل معجمة غير بالعبين عيالن قيل
 والياد أالمور يفصل الذى والفيصل النسابة دغفال وباالاخ الظرب بن م عام المحكمين باحد أراد وقالو

 صفتين صارا فيهما الياء لحصول والبناان الضغم من فيعل الضيغم ان كما جعغر ببناء لتلحقه دخلته
 مبالغة واذادا بهما وصغ فيهما الياء حصلت فلما والضغم الغصل أصلهما الن مصدرين كانا أن بعد

 اأعيا وقوله ضاغم يغيد ال ما يغيد ضيغم وكخلكه فاصل يغيد« ال ما يغيد فيصال أن ترى اال المعنى ف
 االستغهام هذا نتيجته يكون ألتى بالقضية انافركم والمعذى بابه عن ذقل األصل فى استغهام وفقعس

 عليه دخل وقد بمن يتم الذى افعل النه االثنين عن خبرا كان وان أدنى يتن ولم حكم ألمى
 وجهه على به أتى لو الكالم وهذا والمونث والمذك واالذنارن ألواحد فيه يستوى أن فياجب االستفهام

 قيس من ألمحكم ألنممرى وتال مغهوما ألمراد كان أذ حذف لكنه منهم ألمجد ألى أدنى حاتم عشيرة أم لكان
 وتغلب بكم ربيعة وحيا دغفل ربيعة حيى مى هو الذى واالاخر العدوان الظرب بن ءمر عيالن

 القريتين من رجل على تعالى كقوله رييعة حيى احد ن٠ يريد واذما حيين من يكون ال وأحد ورجل
 لبىرا من يخرجان وهذان والمرجان اللولو منهما يخرج وكقوله والطايف مكة والقريتان عظيم

 ولد« ألمن هذا على يقول لحييين ن٠ فهو بكم من وامه تغلب من أبال أن أراد أنما ةايل تال فان الملح
 على ذكرناه عما عطنه ضاق فانما علوتى وهوعباسي وامه ابيه قبل ض السالم عليهما وعلى العباس

 يكون كيف أالجاب ن٠ أالسهاب كثرة المثل موصع هذا االعراث محمد أبو ةل بح مح وجه هذا ان
 حريث لمحقه ومتى عم بمايتى أالسالمر وهوقبل ألعدوان الظرب بن ءام هاعنا عيالن قيس CT» لحكمر

 عيالن قيس س بلحكمر عنى وانما معاوية زمن ألى ذلك وبعد لخطاب بن عمى عصم وهوفى عناب أبن
 ذقل ربيعة وحيا النسابة تعفالً ربيعة حيى س وللكمر القزارى عمر بن سيار بن قلبة بن هرم

أبوا جل الى وعم شنيبان بن ذهل وهوعم ثعلبة بن وذهل ثعلبة بن شيبان ابن

صوارم يييذن عنكم آلعدى صربنا ميلكمر م5 د حت صبتانم
 بسيوف أعداءكم ضربنا أستقمتم أذا حتى ضبناكمر يقول لخالف وترك تقوم بمعنى ميلكم قام

غيرهم وعلى عليهم قدرتهمر على بذلكه يدل قواطع

آملتتآحم آملأئط ىف حرزكم أتن معقوى وأكحنان حتلويأحتناي
 ثمر متباينا كان شىء كل الن أاللنحام من يكون ييجوزأن والمتالحم ألمحرب فى ألمضيق ألماقط

 فهو لحمتة يقال فيها يتالجون اهلها الن الملحمة ن يكون أن ويجوز وتالحمر النحم فيه يقال تالعم

أالمحموب فى حمزا لكم نكن معشرى وناحية حلوبناحيتى يقول لحيمر
— تة ر و ررو ريرر ت رور دع ق ر 0ة - ر ن /٠٠

ظالمر كل عنكم وانهى إلى أضيفكم أن اق أوصاذ كان فقد
 كان قد يقول معهم فيعال أالعل الى يضاف النه ألصيف اشتقاق ومنه أصمكم أى الى أطيفكم

ه عنكم ظلمكم اراد س وزجم الى بضمكم ألى اوصالى



را

بعرث ليس قديم اسمر ابراعيم العالء ابو قال النبيانى كنيف بن ابراهيمر ل وة

 علبى وأبراعم به قرى وقد وابراعام ألمشهور وهو أبراعيم فقالو وجو« على العرب به تكلمن وقد
 قايم وقو القبلة مستقبل أبراعم به ءذ بما عذت قال الشلب عبد ان وبروى وأبرقم الياء حذف
 اسمر فى والكنف أبرعم عهد على ذاك يزل لم كعبته فى ألله اال نحن ايصا ألمطلب لعبد ويوى
 ف مو توليم من ألكنف تصغي يكون ان جاز كنيف قيل واذا المعمروف ألكنغ من ماخوذ الرجل
المعروف الكنغ و.ن ويجوطه يكنفه أى فالن كنف

معول آلومل ريي على وليس أمجذ يتجت آلتبت قن تعر
 عزا يقال ألصبر والعزاء ألتصبر ألتعزى متدارك وألقافية مجمد موصول مطلمق ألطويل من ألثاخى

 لريق على للنفس ب ، ■' ولذخ تكلف زنادة عد تف بناء وف صبور اى عزى ورجد صبر اذا عزاتدأ الرجد

 وله فيه لخضوع بمجسن ال فيما التخشع CT» أحسن الكميم بالرجل العبر فان تصبر يقول التسلية
 ألمعول معول لزمان أ ريب على وليس ه وقول حصبرا فالن قتل تولهم ومنه ألحبس لصبم أ فى الصل وا

 عبى أتكل أى على عول يقال المتكل والمعؤل أمركه من شيا تلت اذا ذالن على عولت يقال المحمل
 زادت أذا الفريصة عول ومنه وزاد تفاقم أذا أالمم شدة والعول تريد ما على أتمل أى على وعول
 فيجب الشجم ن٠ لخيمة وعوحو العالة ذاما وغلبنى أثقلنى أذا أالمم عالنى برغ يكون ويجوزان عوال
 ألى فيشدوا شجرنة أغص.ان ألحى يع انه وقيل عالة اتخذ اذا الراى عول ويقال الزبادة من يكون ان

 الطعن الهذلى ربع بن مناف عبد قال ألمحطب من يعضد بما يظتلها ثم تقاربها شجرة أغصان
العضدا اديمة تحنن ل المعو ضب قيقعة والصرب شغشغة

 لتدلد يغىن أوكان حلادتة قلوكانيغيىأنرييآملرهحارًا

وأمجذ أوىل ر—باال■ وآايبة مصيبة كحة عنة ري آلتع لكان
 فى وهو التعزى من الياء اسكان احداهما ضرورتان البيت ذيهاذغى ضمير ال كان جعلت اذا
 وخبرها واجمل اولى قوله وفو نكرة كان أسم جعل انه واالخرى كارن خبر التعزى الن نحب موضع
 أألبتداء يقع ثم والقصة الشان كان فى يضمر ان ن و يجيز والنحويون التعزى قوله وذلك معرفة
 كان من أذا السلولى العجير قول أنشدو وعليه الوجه هذا ألى العرب يذصب وقلما ولخبر بعدعا
 وكان بجسن كان لما منفعة لمزع فى لوكان يقول أصنع كنتن بالذى مثن وااخر شامنت نعفان ألناس
يوضحه البين وهذا مذغعة فيه وليس فكيف منه أحسن ألصبم

مرحل [نق قتى عها آلمري وما حمامة يعدو ليس وكأ قكيق

 ال أى تباعد أذا زحال يزحل زحل يقال مبعد ومزحل يتعداء وتعداه يعدوة عداه يتجاءز يعدد
ب ألص أرى وأحسن ومى أل أبن أخذ هاونا ومن مبعد عنه له ليس و عليه ألله قدرة ما يجاوزاحد

62



١n

 منه كان وما وأجب والصبر الصب يجق عناك مذوب عنه يكن لم ما أذا فكيف مذاعب وعنه محمودا
 لمى ألمنجى ب المهم هو تقتسب ما أسبابها عصمة له فانه كفا بالصبر أمرو فشد أوجب كالصرورة
مهرب عنهن ليس دع نوايب به أحدقن

. تقعذ وأخلويدض ونقم ميوس قتتخنآأمفيناقبدملت

تجمل ليس للنى ذللتنا وآ صليبة قتاة منا لينت قما
 خوًارة وقناتهمر أشداء أعزان همر أى صلبة فالن بنى قناة فيقولون بالقناة المثل تضرب العرب

 العمرب من ٠مصاه١ وقالت واالمساء االصباح فاالنها لغامز تلين ال قتات كانت قال اذلة ضعاف عم أى
 أعتراضا يسمى تفعل وللوادث وقوله العود صلبة قناة سعد أبن هز خور بها ازرى أمرى قناة اذا

 القصة يزيد االعتراض ن هذا ومثل والصعوبة باللين وتاتى والمنكورة ألمعروفة االفعال تفعل اذها المعنى3
 لمر أى صليبة اه٠فغ منا ليذت فما توله تكن أن جواب الن وجوابة لجزاء ببن حايل عنا وهو تاكيدا
٠ علينا بتحمفه الدعر يلينا

قتحمل يستطاع ال ما تجمل كريمة نفوسا رحلناعا والكن
 لكى وكلت كلتكن كقولهمر ويكون للحوادث والضمي لها رحلنا رحلناعا معنى يكون يجوزان

 رحلنافا ف المنهوب الضمير يكون ان ويبجوز لرجلنا مفعوال ذغوسا رن ويكو لك ووزذن ووزنتك
 طريق على منها بدال ذفوسا قوله جعل ثم ألخكر تبل بالضمي واتى مفعوال يكون أن على للنغوس
ألتحل عليه ضعن اذا البعير رحلت قولك ن٠ الده ثقل الكريمة انغسنا رحلنا والمعنى التبيين

فول وآلناس لناآلعرط قسكتت نفوسنا منا آلصب حيسي وتينا
 الشايد على صبرعمر لقلة هزل الناس واعماض صبرنا بحسن أالعماض لنا فصحت اراد كانه

ه عليها نعببم حن التى

الخي وقال
آتخشع لم دم عليها صبرت ملمة خطوب من دفمتنى وكم

 كثيرة مرارا يقول فاجاتنى دهمتنى متدارك والقاذية مجمد موصول مطلف الطويل ن٠ الثالهى
 زيإدة يجقز النه االخفش طريقة على زايدة وسن شرف هذا على كم وموضع شديدة خطوب فاجاننى

 خطوب دهمتى مره كمر ةل خكانه عنى فخت مط ص كان ٠ةد بعصهم بقول ويستدل الواجب فى ى٠
 وس االبتداء موضع فى كمر يكون ويجوزان للخطوب صغة عليها صبرت قوله ويكون كثيرة
 كثير أى دهمتنى خطوب ن٠ كمر وتقديرة ووودهمتنى ؟خبره يينهما فصل وقد له هوييان خطوب

ارن ألى الصب فى االستمرار ابنة اتخشع لم ثم قوله من بثم العطف وفايدة دهمتنى لمخطوبب س



ا؛ا٧

 لمحبوب دون وه ألمكر لالمر أسم أنه وقيل خطب ألواحد ألعظام أالهور وللخطوب للخطوب تال أنكشغن
 فلمر ألده فوادح حملت يقول أتاه أذا به ألمر تولهم من والملمة جميعا والمكرو« هولحبوب وقيد

f ملخضوع اخصعوالتخشع

تقطع ملر أعناثكم ىف تاليخ تعلتمر قد وآلذى ترى دركتت5
 سيطوقون تعالى قوله نحو تقطع لم أعناتكم فى وقوله تصرة عن القعود من يعنى فعلتم قد ألذى

 ويقولون ألعنق فى بالقالدة أمحابه يفارق ال الذاى الالزم العار يشبهون وهم القيامة يوم به بخلو ما
ج قومه أمور تلد السيد والمقلد نفسه الزمه أذا أالمر تقلد

 املا- بي غيينة عند اخته ودنت رام ابو تال القوارى القواقي عويق وةال
 وعو عويف ةل نحبسه عيينة لحجاج اخذ فلما باس لخير تطلق لحرة وقال لعيينة مرأغما فكان قتللقها
 باعله للبان أيضا ذال ويقال حالكن أى عوفك نعم قيل ومنه الذكر ويقال وعولحال عوف محقيم
ألذك عن كناية كانه

آلعواد ومننتت قجاة مما زآد حبس متا آلراد آقب

 االول وعرف بالليل ألنوم والرقود الرقاد متواتر والقافية مردف موىول مطلق ألكامل من الثالى
 يرى ما حتى أختالفة على النومر ذهب المراد كان للجنس ن٠ نوعا أراد النه ونكرألثاذى لجنس تعريف

عوادك منه عرى بما تصكت أخ أى حزنا أى ك شجا مما أثم مختص منه لنوع
.-و ر ن ممنك تدو ر ٠٠٠ -ر ر ج 5 و و--ر - —؟ 5نمنم

االكباد تصحع عليه كادت موحع عيينة عن أتانى خبر

واآلجساد الروح وفينا موتى قكاننا بالؤة آلنقوس بلغ
 أى جسد من أالنصاب على هريق وما النابغة تال وعوألدم جسد جمع هاءنا أالجساد

لخب، بالء يعنى وبالو« ألتاكيد أراد جازولكن باحدعما ولواكتفى والدم ألروح وتينا

بادو آملكارة ينا يدكعون ال أنيمر ولو جدًا عفرة يرجون
أذا فالن جد عثم وبقال هلكو مكأننا ال ولو هالكنا يرجون أى الهاالك والبايد هلكو بادو

وهلك أمرة ذهب ٠

٠٠ ز ي ى بيببة عن دى تظاقرأآقياد عليه أمسي آته عيينة عن أتايف ملا
 كان ألماضى الفعل وليه اذا لما الن يليه الذى البيت فى ذغسى له ذخلت لقولة ظف لما

 ببن ظاعر تولهم ومنه بعض فوق بعضها يكون أى أالقياد تظاء وقوله بحين وذس للظرف علما
عليهما حديد سربالى مظاعر عبدة بن علقمة قال االخرى فوق منهما الواحدة لبس اذا درعين



ا٣٨

 س عليه تعاونا كانهما قيد فوق قيدا يعنى تتظاعر يريد تظاعر وقوله رسوب و مخذم حمروب عقيال
 قولهم ن يكون ويبجوزان عشيرة فانا عاشرته كقولكئ ظهير ذانا عاونته أذا فالنا ظاهرت قولهم
 أنها أراد وانما االنسان فوق تكون ال واالقياد أالقياد فوقه تظاقم وقوله عال« أذا ألبين فوق ظه
 أى فوقه ض حتفه لجبان أن منه وترب تهره أى علو ومن فوق من أتاه تولهم من وقهرته غلبته قد
 فوق أى االقياد فوقه من تظاع يكون أن ويجوز جبنه منه مأجيه وغي وغالبه قاعرة هو

 المقادير ان يقولون والناس فوقه من يإتيه مقدر هو أى فوقه من حتغه لجبان ان وتولهمر جسمه
السماء من تنزل

آآحقساد تدقب القدايد عند أنة النعحة تقسى له حنلنت

 وخياره جيد« فيوخذ بالمنخل ينخل الذى كالشىء بعريجها وجاءت له خلصتها أى له ذخلن
 وكسرىا الهمزة بفتك وانه الشدايد عند انه وى ير أن ويبجوز اخترته أذا الشى تنخلت ومنه
 الشدايد عند قوله ومثل االستيناف على بالكسركان روى واذا النه ألمعنى كان بالفتح روى ذاذا

 العداوات ان يقول العداوات والكتايف الكتايف المحفظات عند وترفك القطامى قول االحقاد تذعب

 القبايل شبه يكون أن الكين بيت معنى فى ولميد الين شعر فى وجه هذا ألمصايب عند تذهب
 أليها أحتيج اذا عوالء ونصرة االنالة بها يالتم التى بالصبات ابيه بنى غير من ألرجل تنصر ألتى

الرجل عشيرة كنصرة ليسن ضعيغة
اآرقادتقاسر حني يالرقد مكانه يسد تىت أي وذكرت

 فحذف الرفد ببذل يريد بالرفد وقوله بالقلب النه ألذال بضمر الذكر عذا ذكرت مصدر
 أالرفاد وجمعه بكسرالراء رفدا العطية سمينن ثم أعطيته أذا رفدا آرفده الرجل رفدت يقال ألمصاف
 موتهع فى وهو تخفيفا التايين أحدى فحذف تتقاصر أى وتقاص بالمتخير ليس لكته تحكتى وارفدته

أليه حين الضاظته لجم

معاد أليه عدنا اذا ولنا ماله كرامير لنا يهني من أم
 عي هذة وام عذاًالمذكور بعد عدن اذا معاذ عنده لنا ويكون ماله خيار لنا يبذل من أى

 وكرايم ألمذكور عيينة علمى جمرى لما والتلهغ التوجع طريق على الكالم دخل واالستفهام ألمنقطعة
 فاكرمو« قوم كريمة اتاكم اذا لحديث فى جاء حتى االسماء مجرى أجرى وتد كويمة جمع

للضيغانه والنح بالبذل يكون المال واهانة ووتتا ومعدرا موضعا يكون وألمعاد

 ان ويروى الظالتة البشر ضفرة ابى بى المجلب اخى ابن ومو المغيرة بن بشر وقال

 فى وقولهم بالسحاب العهد القريب المالة أيضا وهو شىء كل من ألغت والبس بسرا كان أسمه
 لمن لمجنة العرب بعط قول عذا مى زيد أبو وحكى وشهيد وبعير شنعير باب من ليس ألمغيرة ألمغيرة
 ألمغيرة خاما االول المفتوح فى هو انما هذا فى أالتباع ان وذلك هذا من ألمغيرة وليس الله وعيد خاف



 ومنخ منتن قولهم بنزلة هو وأذما شاذ أولها فى وألكسر مصموم فاولها أغار من الفاعل أسمر فاذها
 أى الفرس ذنب علبت من مفعل والمهلب كله يقاس وضئيل ورغيف ثشنعي وباب يقاس ال وهذا

 فسح أقمع كان الذه وذلك الهلب له يقال العرب ن٠ رجل3 منقولة صفة كانه شعره أى هلبه اخذت
كاأصعق عليه غلبت صفة وهذة ألهلب فسمى شعره فنبت رأسه على عليه الله صلى الله رسول

جانبة ر أرو قد ىل بويح وأمسى جقا قال، واملغرية آأمي جقاىن
 والمغيرة صفرة أنى بن المهلب باالمين أراد متدارك والقافية موصول موسس مطلة( الطويل من الثانى

 المفلمب عمى جفافى فيقول ألمشهورين الفرسان أحد وعو ألمغيرة بن بشر هذا وقايل أبنه ويزيد اخوي

 ألزور ن وعو أالتحراف واالزورأر ألى مايل غير عنى مأحرفا بهما القتداثه يزيد عمى أبن وصار المغيرة والى
االأخ واطهثنان الصدر شنقى احد نتوي

صاجلبة جاع إذا أوم ى٨لغ٣ وفيح لبطند فبعا تل قد وككلجم

 يكون ال والشبع الظعام من واالمتالء االنتهاة والشبع الطعام من يشبعه ما قدر الرجل بع ش
 يعرف به الممأد الن توم الغتى وشنبع ذقال لوم الطعام الى حاجة له ن دون به االنغماد اذم.ا اوما
 ألشبع موضع صاعنا الشيع استعل فلذلل والشبع الشبع بيت يفرق ال من ومنهم بعده ،ا٠و منه

تكبر الرجل وتشع مشبع صبغ فقالو الطعام غي فى الشبع وأستعل

جتايبة مجر الدق قان تنوب لنوبة وآختذىن ميال عمر فيا
 ال الدص فان لنوبة اتخذن يقول أننايبة والنوبة ال عليه زيدت مه أصله زج مبال أالصمعى تال

 موتع لوقوعه عمر يا قوله ان الياء وحذف تحدث لنايبة عنه المستغنى الى ببجتاج قد بوأيقه نوبن
عليه تدل ألكسرة والن عوالتنوين الباب هذا فى يجذف ما

مارية عليك آتبو ال ومتل تبوة للسيه أت إآ آلسيف آتا

 ألمكان بالفتح والمضرب الرأء بكسم السيف من به يصرب ألذى وعوألموصع مطرب جمع ألمصارب
 عن ألسيف يرتد ان والنبو المضروب جسد ن٠ الضصربة فيه تقع الذى الموضع بة والضم والمصدر
 خير ما فقال شيا يوله فلمر ألمهلب مع بخراسان ألمغيرة بن بس وكان فيها تاثي غير من الضريبة

 الغمضا تمنع ألضغاين أن مصالمحتى فى لك هل أمغير فرضا وال شرضا وال ماال بها تصيب ال أرص
 فوصله أالبيات أالمير جفاذ قال ف أييات فى عصا يعضنا ألزمان وترى لغيرنا أصبن ما صفوة أجعلت

ث كورة فوالة فيه المهلب وكتم ألمغيرة

:قعس من شمس عبد بنى بعقن وقال

قوافييًا قلتقكف لسنيس قوآل معا لتايك٢ لكجكا٣اق ئ
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 أن على يدل ريلش أبى قول العالء أبو قال ح بخرو موصول مجمد مطلق البسيط ن٠ الثاذ
 معنييى على ويصرف حسن وعووجه نصب مويع فى قوافيها ف الياء وان الثمرة قطف س تقطغ

 أمرا أكبر لحرب فان وبينها بيننا فيها ألشعر قول لتدع يقول القطع مثل القطف يجعل ان احدعما
 على الغرض ويجمل الثمة تطف من ألقطغ يكون أن النمرى ذك الذى وعو واالاخ الهجاء س

 قوانيهمر جناية فهو شرا بهم فعلنا أن أى قنعك لحم الصايد أيها وكل غرست ما آجتن تمولهمر

 امرو اذ لقوله بعد يجازوهمر لم أنهمر على يدل بعد« ما أن أال جدا حسن قول وهذا علييمر
 تقارب ان وعو الدابة قطاف من ة,اذيها فلتقطف قوله يكون ان يتنع وال البيت ومتئث نفسى مكمم

 مثال ألقطاف وضرب اتسعوفيه فن فانهم المقال س لتقل والمراد رفع موضع فى توافيها ويكون لخطو
 فلتقطف رويت وان لطو الواسعة والوساع بالوساع قطوفها أللحقئ امثالهم ومن القول بعط عن لكفهم

 حملتها اذا الدابة أقطفنن قولهمر س نصب موضع فى تواثيها ويكون جيد فهووجه التاء بضم
 الطاء بكسر فلتقطف يروى أن جاز ألدابة قطاف من وجعله للقوافى الغعل جعل ومن القطاف على

ف ألمقطو والقطغ ألطاء بكسر فلتةطغ ألثمرة قطف ومن وضمها
أجارييا حىت أرنعتا أن من ومتية تفسى مكرم آمروة إقى
 لكى أقاذعها ال ألتقدير أةانعها أن من .وقوله فيه والتمكث االمر فى أالذاة وعى التودة ن٠ المتئد

 يكورن ان ويبجوز لكى بعنى وهمة ان ألى بمعنى تكون ?لخ الغعل على الداخلة حتى الن أجازيها
 أى يقولون ما مثل القذع س أقول ال اى بالغحش الرمى والقخع فعال اجازيها ان الهى اتاذعها ال ألمعنى

بالفعل أجازيها حتى بقصيدة تصيدة أتول أن أرضى ال

نوامييقا شعتا قوارسها معتا* طالعة آأحواع من راوقا ملا
 غبر أى شعث وفرساذها شعث وعى عليهم طالعة ألوادى اجزاع ن لهم بارزة لخيل رأو لما يقول

 تقدم يكون أن ويجوز عليه تدل لخاضرة لخالة الن ذكر لها ييجم لم وان لخيل وأضمم السغ لطول
قوله لما وجوأب االبيات من تركه فيما ذكرعا

أمرعاوييا يليل أطاعنت قذ أن عاملة يأهعان غنالكه آلذت

 معلق عند لراسه القلب شعفة قيل ولذلكه شى كل واعلى لمبل أعلى وعى شعقة جمع أشعاف
 فيما البعد كان فيه للتاكيد تكون الالم وزيإدة جميعا والمكان للزمان ويكون ظرف وهنالك النياط
 وذاك ذلك فى نقوله ما طريةة على وعذا بهناك اليه يشار فيما يكون مما أبلغ بهنال اليه يشار
 بتثبت يعمل لم لما ويقولون أطاعت تد انها عالمة أى الثقيلة ن مخفغة أن أطاعت قد أن وقوله

 عذا تقول الذى غي منهم طايفة بيت تعالى توله هذا وعلى بليل قدر أمم هذا تدب وحسن
 ليتوفر يدبربلليل وانما غاويهم بالليل لهم دبرة االمرالذى أطاعو يقول أبوهالل وقال المرزوق قول

ألقراأن وفى فيه ألفكم واجتماع بالليل لخلوألبال أكثى أالبرام س حظه ثيكون بغيرة يشتغا وال عليه
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 به بعث ألذاى عجاءه شبه سنبس يعنى الذت ألرباشى وتال تقول ألذى غير منهم طايغة بين
ج احتمال طول بعد هجا وانما ألغرسان عليها بالخيل اليهم

له أبن الخرفى وةل

ب ردير ٠ا ؟عن ذى سواء لدى عفرين وليت حندجا أق حندج فى تعدلى ال
 الرجل أسم حندج أبوألعال شال متوأتى والقافية مجرد موصول مطلق الطويل من ألثالث

 معنى فى لخنادج جاءت وقد الشجر أنبت ربما ألرمل CJ1 صغين كثيب وعو لحندج س ماخوذ
 عن لخكاية فى قولهمر من يكون أرن البين ب.هذأ أشبهها مواضع له عفرين وليث أالبل ن٠٠ ألصغار
 أبطش اربعيين أبن ناظرين أبعر ذالذببن أبن ألنساء يعنون ذسنين طالب ين عش ابن ألعرب

 قد رجل ذغسى فى فكاذه طغال كان وأن حذدجا ان المعنى ذيكون عغمين ليث خمسين أبن باطشين
 ًا مجته خمسين أخو وثيل بن سحيم قال بذلكن لخمسين ابن يصغون النهم بته وتجر عقله كمل

 ألمثل فى يقولون النهمر عفمين ليث لخمسبين البن قالو وانما ألشوون مداورة وتجذنى آشتى
 الراكب ينحدى دويبة عفرين ليث أن وزعم وغييره أالصمعى ذلكه حكى عفمين ليث CJ1 اشاجع
 ليت هاذين غير وقال االسد بة مماد عغرين ليت ألشيبانى ابوعمم وقال له يتعرض بذنبه ويضرب
 بعك وتال تبله فيما أنتراب حثا باذسان احس ثاذا ألتراب تجمع لميطان عند تكون دوببة عفرين
 يكون ومجوزأن خغان ليث من اشجع ألقايل كقول شولهم فى ألمثل ذهذا موضع عفرين ألناس
 اللفظ مذا فيكون ألتراب وهو العغر فى يلقيه أى القمن يعغر النه أالسد به يعى عغم جمع عغرين
 غير كلمة عفرين كان ين لتنو با جاءت البينن صذا ف والرواية ليوث وليث أسد آسد قونيم مثد

 قمئة بن لعمر وينشد مصروذة غيم ألفصيح الشعر فى جاءت وقد مسكين ن كنو ها ونون مجموعة
 كثير والمال عفرين ليث تتركنى التى العبوح منيا وكبية صغير منه والملك أعملجا لمن ملكه الكاس

 أالأخ فى يصرف ولم موضع فى فحمف مسكببن مجرى جاريا يكون ان أما أمرين أحد من يخلو ال فعفرين
 ذلكه فعلو ربما النهم البينن مذا فى مسلمين بنون نونه شبهت جمعا يكون أن وأما موضع اسم النه

 أبييت من أل ابى وابن محافشة ذو آبى آبى أنى العدرًانى الصبع لذى يروى الذى البين ومنه

 عفرين لين فى قيل ف'د غير« وقال غير ال النون بفتح يروى عفرين ليث فية الذى والمثل
 وعفرنًا والعفرية بالعفو المنكم لبيث وصف وتد به ومكس« كيدة فى شبهه وثبا الذباب تعيد التى انها

وعغرنا عغر ايضا لالسد ويقال به وصف االصل ف مصدر وسوأء

غتا آملحعني ًاضشال وبقثن أمد أطقار آلعيار على محينت

 يريد ان ويجوز االعتزال ن الميص فى لما أالطيار وخص الغجور والعهور والعقر ءثم جمع العهار
 لشدة يعنى لخالى بها يزن أن عمسى وامنع بقوله القيس أمرو اراد ما العقار على حميت بقوله

وشرف كريمر بين ن٠ ألتزوج قبل أخترذها أذنى بذلكن يريد أن عندى الوجه ألنمرى وقال غيرتة
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 موضع هذا االعرابى ابومحمد وقل أمه حميت بذلكه فكاننى مشهورة وجابة معلومة وعفة قديمر
 تسيب كما أسيبها لم يقول أمة أبن الشاعر وصف انما سبالت وادى لقانين النعمان جيل ألمثل
 تال الندى أبو أكتبنا تلته ما مصدأت عرغت البين قصة على وقفت وأذا لرشدة به تجاءت أالماء
 يقال أمة ن أبن له وكان سيار له يقال ابن منها له عم ابنة عند« بلقين من جناب بنى من رجل كان
 فى أاليتى يقول فانشا وغضبت المته اللطف بيبعص دملجا يلطف راته اذا لمة فكانن دملج له

 زناء المدعين الرجال وبعع امه أضهار العشاق عن شغلت سواء أل سيار وشركة دملجا أن دملة

 وقوله له وهبو او فاشتماه له خدعته غالما فولدت أعله لبعص أمة على أغار رجال أن أصله وألمدعى
 تنغيه ما وللجغا مقامه اليه ألمضاف واتام ألمضاف تحذف الرجال دعاوى وبعض أى ألرجال وبعض
 أى به رمت أذا بزبدها القدر جفات يقال جقاءا فيذعب الزبد فاما القراان وفى الغلى عند القدر
 ينسبون الذين االبناء بعض يقول به معتد غير القدر زبد أن كما به يعتد ال سقط ألرجال بعض
يهمالأبا ليسو باطل جغاء أالباء ألى

لواء اليجال بني عمامته كامنا آلبتان سبص يي جاهت
 المم مع يقوم مسلم تال وتذمه القصم وذي به وتمد تسبحبه والعرب بالطول يدحه

 لواء رأسه على عمامته كان طويال أمه به جاءت يقول ذجاد كل طول عنه ويقحر ةامة الردينى
،ؤأ٨ةم لطول

 ابن لالقع عبيدة أبو وتال العبسي القغب البي عو راع أبو تال ااخر وتال

القشيرتي معاذ

عتب ير ىف ليس هباىب وىل شبابة متر حني رياطا رآيثت
 ليس أى قالو عتب بره فى ليس قوله متواتن والقافية مجرد موصول مطلق ألطويل س أالول

 الرجل على عتبت يقال ذلك منه فينكم ببر« يمن ال أنه يقال أن الوجه هالل أبو قال فساد فيه
 أحد عليه يعتب فليس أعله جميع بالبر يعم انه يقال أن ويجوز فعله برع شيا منه أنكمت أذا عتبا

شى فى عليه يعتب فال أبوي اليه يجتاج ما بجمببع م يقو ان منهمر

العذب حلتووالبارذ حلالل تآتست حدارة [لرجال أواد كا. ,ة, ٠ ر رذ ب ود ى ٧ ثز ن ٠ب و ن ح
 أى تحزيزا أالوالد كان أذا فيقول بالغاء فجعل لجواب المى أحتاج ولهذا لجزأء معى يتضمن أذا

 جانبر سهولة ألحى يشي كانه العذب بالماء مشوبا العسل ذانت البر موضع فى لعقوقهمر ألقلوب فى تقطيعا
كذلك بالتشديد ولجزاز أذى أد غيظ من القلب ف وجع لحزازة لخليل قال طاعته وحسن

صعبب ممتنع آآعداء رامه إذا وجانب دميث منة جانب لنا
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 ومن التسهيل والتدميث وأصيل وأصل وسميج سمج يقال كا سهل أى ودميث دمث يقال
االعداء على وممتنع لنا سهل هو يقول مضطجعا ألليل قبل لجنبا دمث أمثالهمر

و مدن و هبن»د . همبنم "/ - مر-ت ٠٠٠ - تدلك هحنك. ر- دو ر=رر

الرطب الغصن البارح تحت أهتث كما هوة المكارم عنه وتاخذ
 بإخذ« يةول به ممت اذا الغصن الريه تستخف كما وهوالمعروف للندى وخغة نشاط اى هزة

 قبل من تاتى حارة ريه والبارح الريك هذ« تحت ألغصن كاهتزاز أهتزاز ألمكارم أبتناء عند
 يعنون راسكه على شبك بمح بنت ألمثل فى ويقال العجب الشديد أالمم وهو ح البر ن أخذ اليمن

 مطنة علق الله لعر وسلمى الشاعر وقال بهره واصله معرب هوفارسى ابوهالل وتقال تقع الداعية
 ليجل الشع عذا منزل تذكرت تثوما ار ولم منورا االتنحوان رايت ولما المتاعد على برح ولكنها

 نور كانه شنيبها راين لما يقول شابة أممأة له وكاذن شايب شعرها ان اال جميلة فوجدها أمراة تزوج
 الشهدانج شج التنوم ان يقال3 بالسوأد يوصغ التنوم الن اسود شعرا اى تنوما أر ولم أالقكوان

 فى والغصن الصيف فى تهب النها البارح وخص شابة اة أمم فيه الن أى منزلى تذكت وقوله
الشتاءج فى منه الين الصيف

مكيي بن للحسيت وقيد المعذل بن الصسد لعبد انه وذكر ااخر وقال

حرم على حريان بان وإن آلنوى وت أتيى ما حىت وارقت

 النوى من آحئ ما حتى وفارقت ويووى متوات والقافية موصول مردف مطلق الطويد ثالش

 وأن منهم انتاى ن اباله ال حتى التباعد واعتدت شى بعد شيا واالخوان الوطن مفارقة الغت يقول
 على ألمغارقة تكررت أراد قلت معناة وما بفارقت حتى تعلق كيف قيل فان ألمجاورة عند على كرمو
أن اله حتى فعنى بالفراق ابالى ال صرت ان أله وقت بعد وقتا

تنام فقدلبيي على وعييى تنطوى آلناى على نقسى جعلت ققد
 وتنطوى الناى على تحب نفسى اخذت يقول يتعدى ال ولذلكه وأقبلت طفقت بمعنى جعلت

 أاالحبة فراق ن٠ تعودت لما تسهر فال ألصديق فقد على تنام وعينى جزع منها يظهر فال الفرات على
 العادة بشيثين تهون والشدايد المال ذفاب والسواف السواف يشتكى ما حتى أساف تقول والعمب
 غغلة على يفجاة ى٠ جزع يبجزع ال له والمتوقع الم كبير منه يالم ال للمكرو« المعتاد أن وذلك والتوقع
 لمر وقع فلما نتوقعه كنا امم فقال فيه له فقيل لها يجزع فلم بمصبيببة العزيز عبد بن عمر وأصيب
لهج حزن

 وانما فيد ابا يكنى مورج والن السدوسى لمؤرج يروى مذا أبوالعالء ذل ااخر وقال

 أرجت ديقال طيب اى واريج آرج وريجان طيبته اذا الشى أرجن قولجمر ن٠ أالسمر عذا أخذ

 أن ويقال لحرب أرج النه مورج مجل بنى من لرجل قيل ذلكه ومن سعرتنما أذا والنار لحرب

الزعفران ورق ألفيد
3ه
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وحرباىن أقلى ىف وياملصايب لة أرأع ما حىت يالبني روعت
 حتى أخرى بعد ٠٥ مص بالفرأق فزعت يقول متوأتى والقاثية موصول مردف مطلق البسيط ثاذ

له ارتاع ال صرت

جيران آو بنأي آشطقاة إآ ية آقن ملعلقا يرتكآلدقر مل
 أو بيننا بعد بايقاع اما فاستاثره عليه الدهر زاحمنى اال فيه نافست علقا لنفسى اذخر لمر أى
 ومن الغناء به حل االشياء من شيائ احببت كلما اراخ الرشنيد قول ومثله توسطنا ان هجن احداث
 المدينى االزرق أسحاق بن اسماعيل منه دنا جاريته ضياء جنازة ن٠ الرشيد أنصرف لما أنه حديثه

 أحب ما به أبتليت ما ترى اما وبجل قال لجزع هذا تجزع لم سيدى با له فقال له مصحكا وكان
 وتهيجء يقع ولكن يصنع بشىء ليس لحب أن قال أموت حتى فاحببنى سيدى با تال مات أال احدا

عليهه الرشيد واغتمر فمات وحم فانصرف أحبك أذى فقال أحبل أذ خقل تال االسباب

الغنوى طقيل وقال

مفجح قتما لكفلجريان يذى اتيى يلمستنيري[ئتيي أا وتا

 وأحد بمعنى واستنكر وانكم نكر يقال متدارك والقانية مجمد موصول مطلق ألطويل س الثاذ
للمغجع ظرف وقدما منهمر باللطيغ أى لجيران بلطغ أراد لجيران لطف بذى وقوله

تصدعو على عؤو أنس د حتبتة.م حي كت من به جدي
 بالشعى اد بالموت يفقدة له صاحب يخلو.ن فال الملوك على يفد انه الى يشي بالبين أى به

هاربا تغيب أذا بغالن االرض تصدعنت ومنه وتصدعوتغرتو به تاذس من واالذس

ملمتع فقدانة تاييى وآ قنعى ليس آىل ياملويت وأىن
كثيره أحب ال ممن ألدار وفى أحبة س أرى ال عينى أقتب أالخر كقول هذا

 وأسمه عليه غلبت ضغين فهى بها معرفته وجودة االبل فى شعر« لكثرة بذلك سمى االعى وقال

تومه جتة من وكان نميء بي لحارث بن الله عبد بن رييعة بن قطن بن جندل بن حصين بن عبيد

محاليا جتئ ما حىت وأرقمت وقدتيم حينا ليريان تدىن وقة
 أيافمر اللغى لهم أنقاد كنن يقول متدارك وألقافية موصول موسس مطلق الطويل ن٠ الثاذى
 , ا3 فصرت قوم بعد وقوما أخرى بعد ه٠مى أحب ن فارقت ف نغتمق فال عليهم لعطغى لى وينقادون

 ذك وقيل وجوهها على هامت وربما صبرا أقل لحنين فى النها لمجال أله لحنين ونسب للفراق أحزن

أليها تحن فلم ذسيتها طويال فرأتا أعطانها فارقت أذا ايصا والل نفسه واراد لمجال
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ماليا بوفيني أنساىن وملك إخوتى تدكر آئساىي رحاؤكة
 هواق تال كما وفذا هالل أبو قال مالى أنسالى ومالكه اخوتى تذكر عن رجاوك شغلى أى

 وهبين ورايتن وهبين هذ« تلت شيت فان وفبب جمع كانء موطع أسمر ووعبين السرابا وأتيع الماء

 بوهبين ومررت وهبين ورايت وهبين هذة قلت شئن وأن الزيدين مجمى ذاجريتها بوهبين ومررت
فه ينصم ال ما مجرى فاحريتها

||بر وقال
سقوك بيوم أصطبتحن ما أدأ آسياننا لتصبح وأتا

 لم ما على الباء بفتح تصبح ويروى متوان والقانية موكول مردف مطلق االول أمتقارب من

 تحبك روى ومن اصطبحن ما اذا سفوك بيوم الصبوح اسيافنا لنسقى أنا ألمعنى فيكون فاعله يسمر
وهو التال البين فى تصبح تخب الباء بكسر

آمللوك رؤوس وأعماذفن اأخق بطون متابرفت
 السفكه ونسبة لحالة بهذه للدماء سفوك يوم فى ألصبوح شربت أذا أسيافنا لتعين أنا والمعنى

 وهو النبر مواضع والمنابم صايم نهارة كقولهمر فهو فيه يقع كان لما اليه نسب وانما مجاز اليوم الهى
لهمه زاجمة لالعداء وأعظة فتخطب تنتصا انها واراد ولخطب للمواعظ نصبت النها الصوت

وأأخ وقال
 وآوطاي أيف إىل تفس فروع تعة ف آلعييف خقق منعنك آل

ييربن وحريانا يلقل يقاأقال حللنت إن يالد تلقىيكت
 النزوع الن اجود وعو نفس نزاع ويروى متوان والقانية موصول مردف مطلق البسيط من ألثانى

 الشوق فى االأخر موقع أحدفما وقوع جايزا كان وأن الشوق فى والنزاع ألشىء عن ألكف فى أشتهارة
 عى خرج أذا يد نازع خرج ويقال لملمجذب والنزع أبلهم حنت اذا انزعو وقد ونزوع نازع ناتتة ويقال

 لحماسة باب االبيات عذة تمام أبو ضمن وانما االعل عن النغس تسلية بالد بكل تلقى وقوله ألطاعة
 بالعشيرة والخالل الوطن ترك والن أاللغ عن اآلنحول فى فكم وقلة شديدة قسوة عن صادرة النها
 كتبنا أنا ولو تعال قوله ترى اال القتل على كالصب عليه فالصبرى النفس وتلغ القتل الى أذى ربما

 انت بالد بكل تلقى ويروى منهمر قليل أال فعلو ما دياركمر من اخرجو أو انغسكم اتتلو أن عليهم
 هذا فقال ألييتين دعة فى العيش خفص يمنعتك ال أنشد ابودلغ سمعنى سرج أبو وقال ساكنها

 اله الرجل وحنين قساوة وشدة رعاية قلة على يدل النه قيل ما أالمر جعله وانما ألعرب قالته ما االم
وصديقه اليفه ألهى حنينه وكذلك ألعقل وتمام ألطينة كرم على الداللة ن٠ فيه لما له منقبة وطنه
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 باخوانه بره العاقل عالمات من بزرجمهر وتال الرشدة عالمات ن٠ وطنه الى ألرجل حنين دبجاء وقالت
 ذيها أرضا تتجف وال تبايلك فيه بلدا تشك ال أعران وقال زمانه الهل ومداراته اوطانه الى وحنينه
 للمكتب بغضا أشدهمر الصبيان وأكيس ألسوط ن٠ جزعا أشدعا لخيل أكرم العرب وتالت توابلك

 االغهم الناس واكرم المهانها مالزمة أشدعا ألمهارة واكرم اوطانها ألحى حنينا أشدعا الصغابا واكرم
 يطعمر يوم كل فى أصابتهم حطمة فى أالعراب يطعم ألقسرى الله عبد بن خالد كان وقيل للناس

 يقول فقال االعراب يطعم فانه خالدا لوأتيت العرابى فقيل وتمرا وسويقا خبزا انسان الغ ثلثين
 تباح جذيذة ان الركبان أخبر فقد كالبها تعاوى بحرًان هزاال تمن وال تجقز جاج ابن

 ال فاقسمر شرابها فيك ألنمل دبيب يدب وقربة أشتهيت ما فرات وماء رغابها شباعا ورغغانا
 حين ألحزامى رياح وصارة بالعرمتين تاجت اذا ترابها اقام ما نجد بارواح خالد رغغان ابتاع

بياه رحا تندى

. زرارة بن العزيز لعبد هى قيل اسد بنى بعض وقال

كيم حيليت معن تسب الى قإننى علمت ممن أحن اال

 بالشرف عرفتهم ممن اكن اال يقول متواتي والقانية موسول ممدف مطلق الطويل س الشالث
 ذسبا تعرفينه أو تعتينه بما االعتبار ليس يريد كانه جهلتهم ممن كريم نسب ألى أنتمى خاذى
 فاننى قال كانه مضمن بفعل يتعلق نسب ألى وقوله كان وجه اى على م الكم بحصول االعتبار لكن

ذسب الى اننهى

عيرقتييمر آلكلمه فيى آلواد على فننى لجواد فل أتحن وإًا

 زيد ويقال ألمظلمة الليلة فى الزاد بسبب أشنتمر ال فاننى لمجود فى النهاية أكن لم ان يقول
 مصانا كن وأن بشتيم ألزاد على قوله ن علمى وتعلق معنا« فى ألكامل أى الشجاع كل الشجاع

 ال الزأد علمى اننى تال كانه ألمعنى على الكالمر فحمل للنغى النها ال مجرى غيرا أجرى النه أليه
 أعبس ال القرى عند بسام الوجه طلق فاذى السخاء فى متنماعيا اكن لم ان معناة وقيل اشتم

 هذا أن أال كذلكه وعو الوجه القبيح ألشتيم أن ألنسخ فى يقع العالء أبو وقال وجهى فيقبح
 أد صاحبى على أوترة الننى الزاد على أشتم ال أنى يريد وأنما القبح فيه يذكر مما ليس ألموضع
 مبيت ن٠ خين الفق أالاخ قال االكل كثرة او بالبخل يذمنى ال حامد لحى وهو فينصرف ضيغى

 لجارك ذى غالمهم وبين بينى محرق شنعير من بقرص جاوو معاركه أال عند نحلة بجنوب إته

 مشتوم معنى فى أال البيت فى شيتيم وليس ألمتدارك بلقمه ألطعام أكل معاود لملخوان جنب علمى برل
 ذلك حو اذ الله قبحه أد وجهه أقبح ما الله لعنه فيقال يشتم النه شتيمر الوجه لقبيح تالو وانما

 ءجيه بيط وقد فالن وجه ابيت قد يقال كما الوجه قبح على البين فى شتيم يجمل أن ننع ي وال

عليه يذم فعال فعل أذا وجهه أسود وتد عليه بيجهد فعال فعل أذا
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عليم حق وآلتام الطآا ينمي قانىن كآللشجاع آحتن واآ
 يعل ال اليه والمحاف ذلك ساغ كيف قيل فان عليم بقوله يتعلق الطال بطرب قوله بن البأي

 على الكالم فحمل بالمضاف يعتد لم التوكيد اال فيه زيادة ال عليم حق قوله كان لما قلت قبله ويما

 لقول أجازتهم المجرى هذا يجرى3 جدا عليم الطلى بضرب أنذى قال ثكانه أللفظ على ال المعنى
 معنى غير معنى كان لما ضارب مثل زيدا أنت أجازة من أمتناعهمر مع ضارب غير زيدا أنت القايل

 وقيل االعنات والطال ضارب ال زيدا أنن قال كنه حتى اللفظ على ال المعنى على ألكالم نحمل ال
 عنقه فى يربق النه الشاة ولد للبهمة طليا الطلى سمى ومنه وطالوة طلية الواحدة االعناق أعراط
الظالءق أيصا وعو الربق

بىهالنا ألمكان جميعا والشاز ألشاس ان وذلك منقولة صفة عذد تأس بن عمر وتال
 لحارث بن مالكه بن رويبة بن ثعلبة بن عبيد واسمه بلى الى بن شاس وعو مثله شعز ومكان الغليظ

 امراة له وكانت كبي شيخ وعو أالسالم ادرك مخضرم وعو خزيمة بن أسد بن دودان بن سعد أبن
 عليها عمر فانكم ويوذيها وتوذيه ابياة تعير« فكاذت عرار له يقال سوداء أمة ن٠ وابن قومه ن٠

فقال له اناها

قلم فقد بأليوال لعمرى عرارا بيد ومن يآليوان عرارا آرأدت
 يعار ألظليمر عار قولهمر ن عرارا ألرجل سمى متدارك والقاثية مجرد مقيد ألطويل من الثانى

موضعه غي فى الشى وضع فقد مثله فى ذلك يطلب ومن عمار أعانة أمرألخى أرأدت يقول صاح أذا عرارا

آأدم له رتت كآلسمي ة و(وث فدبيت تريدين او مق كتيت قان
 يواثقنا اى منا فالن منقولهمر توأنقينى كننن فار. يقول للخطاب ألى االخبار عن ألكالمر نقل

 وسقاء ألسهن يغسد لئال التمم برب يعالج ااديمر الن يتغين ال الذى كالسمن أى كالسمن له فكوا
 وعمد وعمود أديم أى وأفق واثيق وآتب إعاب وعى قليلة نشاي، وله أديم جمع واالدم معلك مربوب

البيضا= الصحيغة يعنى وقضمر وقضيمر

هلآلغنم قاعمت كالةديب له ثكوخ تعيننىت آلفرق تبوين كنت وإن
 أجل من ألغنم له ضاعت كالذئب له وكسولى عشرته خاسيئى مفارقتى توثرين كنت وأن يقول

 شارفت أذا والسبع أمكنته أن بعد ألغنم ذأتته ألغنم له ضاعن بقوله يريد ان ويجوز فيها وقوعه
 عو وليس لها منه تهدد وهذا يمكنه فيما الفساد الى ودأعيا له مهيجا ذال كان فاتته ثم خريسته

االمم حقيقة على
آمم سرب ىف ليس مخسا جشم رايب سار ما مئل تسبريى وآل

راكب صغة ن٠ وتجشمر للخمس ألماء ورود تكلغ راكب سير سيرك وليكن فارقينى وأال أى

ده
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 واليتم. يتمر سير« فى ليس ويروى له أشقى فيكون قصد غير على انه واراد والقصد القرب وااممر

عنه مغغول النه أليتيم قيل ومنه الغغلة

[لشيم أملكى تما منه تقاسينقا تكيمة ذا ينن أن عرارا وان
 النفس شديد كان أذا الشكيمة هديد فالن يقال لللق وشراسة النفس شدة ضءن" الشكيمة

 الغمر فى ألمعترضة للحديدة الالجام شكيمة ومنه العارضة شديد بيان ذا اللسان شديد كان أذا وقيل
 فاما بينهما لمالمة ا قلة من رعا أ العتذ جواب نه ك وهذا خلقه تغيي على قدر أ ال يقول لخليقة لشيمة وا

منل التى احب فانه رقينى تفا أن واما شراسته من تقاسينه ما على ه تاليي ارن
العمم البنكب ة جلون أحب قات واضص عري يكن أن عرارا ض
 ان بن المأبب عن وتوجه العقالء فتحاء أحد صذا عرار وكان التام والعمسم االسود لجون

 استنطقه فلما وازدرأه يعرفه لمر لحجاج يدى بين مثل فلما فتوحه بعط فى رسوال لحجاج الهى صفرة

 الهوان ب عرارا أرادت متمثال لماجاج فانشد سال ما كل فى والمماد ألغاية وبلغ شاء ما واعرب أبان
 وفى أالتفاق وبذلك به فاجي عمار االمير الله أيد أنا عمار فقال شلم فقد بالهوان لعمرى عرارا يرد ورئ
 نصيبى منك أالخالق فبياض نصيب فيك للسواد يكن ان ألمهدى بن البراعيم المامون قول ألطريقة صذة

 فقال قصدا أى أمها ظلما ظلمتنى لو للرجل الرجل يقول القعهد االمم النمرى قول أالعرانى محهد ابو وانكر
 يتم سيره ذى ما يقال يتم سيره فى ليس خمسا تجشم ب لعوا وا صوطة آل ا العير اودى ألمثل موضع هذا

 بن يصلح ان شاس بن عمت فاجتهد معنى تحيل ال وااول حسنة ألرواية وعذة أبطاء أى واتمر
 تبين لما دبي على فاقنشعر حسان ام ذكرى تذك فقال تدم ثم فظلقها ذال يمكنه فلم وأبنه أمرانه

 زبيبا أشرى ال آلينت ف القدر يخلجه المرء ساء كذلكه اثيمة عوأى تنزع ولمر حفاشا ايتمم ما
 س دلجسد الوجه شعم الكثير وأالزب خما مم أالزت تعغير الزبيب خب بعيرهم فى اناس لكل بغير«

ذغورلث أزب كل المثل وفى االبل

خلف بن اسحاق وهو ااخر وتال
آلفآم حنوي ف آلخحى أنلي أجوعيتآلعدمولم لم أميمة ال لو

 الليال فى أجب ولم ويروى مترأكب والقافية موصول ماجرد مطلق ألبسيط ن أالول الضرب
 أميمة ال لو والتقدي، عنه ال لو بجواب ويستغى أبدا خبرة يجذف ال لو بعد والمبتداء الظلم حندم

 ألثلمة شدة ولندس ألمال طلب فى أرحل ولم ألغق أخف لم أميمة أبننتى ال لو يقول ع أجز لم مانعة

 ألمواضع وقاطع أتقطع لم أجب لم ومعذى محندس وهو ألليل حندس فقيل الفعل منه أشتق وثد
 الظلم س ألشديد فى أى ألكل أله ألبعض كاضاغة الظلم ألى لحندس واضافة للظلمة قاطع كانه ألمظلمة

وسقط ضعغ اذا الرجل تحذدس ويقال

ح ب ي ذوو يجقوها اليتيمة ذل معقنى العيش فى رعبة آرادنى
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 بذل معرفتى زادلى والنقدير لليتيمة لخال على ذدب رأب أالع ى١ ألرحم ذو. يجغوها موضع
ألعيش فى رغبة ذووعا جغاعا أذا أليتيمة

ومتر على ملخم قيتتكالسرتعن يتا يإمر أن [لقةتيوياأحاذر
 الستم ف فيكدش بها ألفقر ألمام أحاذر والمعنى الفقم ض البدل على نصب بها يلم ان مونع

 ميصمة الوضنمر وموطع عنه ذب ما أال وضمر على لحمر النساء تقول والعرب به دذاع ال عمن

ألمواضمر لجع وا
احلوم على نوال آكرتم وآملوت شققا موتيا وأقوى حياىن تيوى

له مفعول أنه على شفقا وانتصب المكرمات ى٠ البنات ودثن القبز المحتن نعم قيل كما صذا

آلكلم أذى من علييا بقى وتنمت آخ آوجقل أحقىقكلثةعم
 والكلم تلحقها اخ جفوة أو ليا عمر هغانظة ن٠ أشغق( يقول شنغقا موتها أهوى قوله نغسين هذا

 توذيها كلمة اسمعها كنن ما أى الكلمر اى يلحق الذى أالذى ألكلمر أذى ومعنى كلمة جمع
ولجغاءلي الغلظة ع. فضال - ذج -ى

 وا لمض س فعالن حنان ابوالعالد هل المعلى بن حطان وهو ابحس وةل
 تشتق كلمة وكل رفعت ضد وحططت يستعلو لمر لخطن الن ذلكه غير على بمجمل أن ينبغى

 رأسه يجط كانه زمامه فى أذااعتمد البعيت حط يقال االصل ذلكه الى راجعة فهى اللفظ عذا تن
 تالو ف يوضع أى عليه بجط النه يحط يرسمر أى أالديمر به بجض للذى ويسقسال حظوط والناتة

 بالمحط ملس 'فد كانه متنها أن يراد ذانما ألمتن محطوطة ةالو ذاذا ألمتن وبحطوطة ألكشح محطوطة للمرأة
 صشحها وان أرتفعن روادثها أن يتاول أن واالجود ألوجه هذا أحتمد الكشحين محطوطة تيل واذا
 الروادف ريا بهكنة ألمتنين محظوطة بيضاء القطامى دل ألمتن فى عذا ييجوزمثل وقد لضمرة حط

باوالد تمغل لمر

حقخن أآىل عال قامذ من حتبه الدفرعلى أنولىن
 عد ولفع العالى الشامخ متواتر والقاثية موتسول مجرد مشلق السبع س الدالمه الطعرب

 فصيرنى قوبا كنن أذى يقول مخفوط مكان أنى يريد المفعول موضع وضح مصدر وعو ألرفع

الضعغ الى ألمدهر

عرسى سوى مال ىل فليس يوفرآلغىن آلدقر وغالىن
 خارج أستثناء انه على نصب سوى وموضع غلبنى معجمة غير بالعين وءالنى اعلكنى غالنى

 الكتايب قراع ن٠ فلول بهن سيوفهم أن غيم غيهم عيب وال ومثله ألغنى أنتفاء به يتاكد االستثناء وهذا

كثرة على الدعر غلبنى يقول المضاف نحنف نفسى خنى سوى غذى لح ليس المعنى يكون أن ويبحوز
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 نفسى أى عمضى عنكه صنت يقال النغس العرض جعلت أذا هذا نسى سوى مال ئ يبق فلم المال
 والوفى غالنى بقوله منه الباء وتتعلق المضاف فحذف الغنى وغم بسبب اى بوفرألغنى وقوله
 بوفى موضع يكون أن ويجوز الغنى به يحصل الذى المال ألمراد الن ألغنى الى واضافه المال كثرة
 فى جاعن ومثله له مستصحبا فاتنى والمعنى بكذا ذالن فاننى تقول كما للدص لحال على نصبا ألغنى
 فى النه فجعنى تعدية غالنى فعدى المعنى على الكالم حمل يكون ان ويجوز لها البسا أى أطمار
واصابنى ألغذى بوفر تجعنى تال فكانه معناة

يرضى بما آلدقر آطحكنى ربما اا آلدقز أبكانى
 الن وحذف مقابلته فى يكون شيا الده ابكال قوله أضمرمع أنه على يدل يرضى بما قوله

 قوم با قال كانه محذوف فيه ألمنادى ربما يا وقوله يساخط بما الدع أبكانى وألمعذى مغهوم المراد
 دخلت هذة ما ربما وقوله تنقله وسوء الدهر معاملة من والتوجع النحس وجه على النداء وهذا ربما
 قوله ومخله بعدة أضحكنى جازوقوع حتى مشتمكة تصير ان الى لها ومخرجة العمل عن لرب كاغة

 الدع أضحكنى ربما قوم وبا اسنطنى با الده أبكانى البيت ومعنى كفرو الذين يود ربما تعالى
 ذنوب لهن علدت فقد الى مرة احسن االيإمر تكن فان االاخم قول ومثله أرضانى .،ا مضى ذيما

-ع نم ن رررر و -ر م٥ ررن 5 ورح ر سن

بعف إلى بعف من رردن القطا كرغب بنيات ال لو
 ال لو وجوأب الصغات من به أتصل .،ا محدودا لكونه به االبتدالي وجاز ألمبتداء موضع فى بنيات

 صفاتفن بنيات ال لو والتقدين المبتداء خبر عن به واستغنى يليه الذى الببت فى مضطرب لى لكان
 اللين الشع ووو الزغب عليها التى القطا كفراخ صغيرات لحى بنيات ال لو البين ومعنى لفعلت مانعة هذة

 كنا ق لكان اخرى جنب الى وواحدة اولى بعد ثانية فمن يسيرنة مدة فى لى أجتهعن لصغرهن
 متوانيات جين أى ثمانيا أجتمعن حتى وواحدة واربعا ثلثا شتى ن٠٠ تجمعن ومثله وكذا
 وحنيت قوسنى والمعنى بعصى الى واضافه رددن من الراء بفتح بعصى الى بعض ن رددن ويروى

 لبن بنات مع فرددن زوجن البنات هذ« أن المعنى يكون أن أالولى الرواية ويجوزفى ظهى من
 برا ويكون معه أى ذاك الى هذا يقال مع معنى فى والى مطلقة أى مردودة أبنتكه يقال صغار

 وس فاعله يسم لم ما على رددن يروى أن ويجوز غيرهن مع رددن أى ألمحال موضع فى بعط ألى بعض

 عليهن تحترق فهى كبدى فى صرن ولدتهن فلما صلبى فى كن والمعنى مصافين بعضى الى بعضى
 كالم بعط الى بعط س رددن قوله أبوهالل بعض ألى بعض من جمعن ويروى شفقتى لفرط
 عن يعب فلم عذه الى هذة ن٠ فرددن شتى أمهات ن٠ أنهن يريد ولعله معنى كبير نحته ليس
L—تعبيرا ذلك

ولعري الظول تات أآر ف واسع مضطريب ىل لكان
 مجال لى لكان صياعهن من خوفى لوال يقول أالضطراب موضع ويكون أالضطراب يكون ألمضطرب

بسببهن مكانى لزهمت وانما االرض فى واسع



ا٣م

آأرضعلى متشى أكبادنا بيننا أوالدنا وامنا
 على ماشية ومى اوادنا والتقدير لتمشي شرف وبينن لالوالد لملحال موع فى االرصل على تمشي

عنه غي« نفى مع وجه على الشى النحقيق تدخل انما وقوله اكبادنا بيننا االرصًا
ىه)ه ر ن سمن-ر- ع رن , “ليم. /ت ٠نم

الغمفه من عينى المتنعت بعضيمر على التيك صبت لو

 حيين اى فعالن يكون أن ويجوز لجياة من فعالن حيان الطاءى ربيعة بن حيان وقال

 وفوءال لحين من فعاال يكون أن ويجوز صوبان أصله الذى كطيان حويان هذا على وأصله
 ونحن تمام أبو قال هاكذا هلمال أبو قال صرفه لتمك زايدة نونه تكون أن والوجه منة ايضا ونيعاال
 ال بن أخزم بن عدتى بنى أحد فمر آخزم بنى أخو الضاهى ربيعة بن عليق بن حيان عو نقول

 ربيعة بن جبار فيهم وليس غلط وهو ربيعة بن جبار احمد ابى نسخة وفى ثعل بن عمر بن أخزم
 ن٠ الشمخى حمار بن مالكه بن وجبار ضرار بن الشماخ أخى أبن ضرار بن جزء بن جبار عو أنما

 وال بعروف فليس ربيعة بن جبار واما الرهيص السد ب ويعرف الطاءى ة عميرت بن عمم بن وجبار فزارة
مذكور

آحلديد ليس أذا حج ذوو تومى آن القبايل علم لقد
 فى يجدون قومى أن ألقبايبل شهدت يةول متواتر والقافية موصول مردف مطلق( الوانر من أالول

 ظرف ألمحديد لبس واذا ألسالح وألمحد حت ذوو ويروى فيها ويبلورن السالح أعلها لبس أذا لحروب
 مسد سد بعده ما مع قومى وان ألوقت ذلك فى :يجتهدون أذهمر قال كانه جد ذوو لقوله

قال ثم علم مفعول

والنشيد ر ألتناث آستعر إذًا لقواف آ أحآاس يعمر وأنا
 وما ألبرذعة أصاه ولخلس والتناشد ألتفاخر عند ألقوأفى أصحاب نعم أنا أيضا ويشهدون أى

 كالحلس ذالن الذم فى يقال وجهيبن على التشبيه طريق على يستعل ثم الرحا تحت الظهر يلى
 وهذا أحالسها هم لخيل ظهور لزم فيمن ويقال أمر حزبه أذا كغاية وال عندة غناء ال فيمن ألملقى

 أنه أيضا بى هرس وقد زوق المر ل ة االته ا ن ليس اى فالن احالس ن٠ هذاةالو ثم بالغروسة مدحو أذا
 من الفقبير خبر وفى متاعه حر تخت يلقى ما البين واحالس كالحلس هو بغارس ليس الذى للكغل يقال

 يكون أرن ويجوز القيام حف واف بالة تقوم شعماء أحن يقول حلسه ذهب من كان وان نغسه تشبع ال
ألكثرة عاعنا واالستعار ألتفاخر والتناف ألتهب واستعر أذعالنا لمحسن يفارقنا ال للمدح موضع أنا معناه

همبود لنا والشيوثى توتى حتى آلملحا نضيب وأتا
 وسيوفذا منهزمة تولى حتى فتغلبهم سالحها لكشة البيضاء الكتيبة نضارب انا ايضا وشنهدز أى

ويروى ألكتيبة فى لحديد لون يعنى سوأد يخالطه البياض وهو الملحة من والملحاء حاضرة لها
36



ا١مء

 قد النا شهود لنا والسيوف الضراب فى غلبته اى أضربه فضربته ضاربته يقال الراء بضم الملكاء نصرب
ت ٠ذللناىاالقاءج.

يثربى بى لبم انها الصحيح وقيد ئتوه معن المعنى االعرج وتال

خلقتعريزملوالوكل لوقل5آناآبوبينةآذج
 الرجل وهل الفزع والوعل بردة أبو أنا ويروى متدارك والقاثية مجرد مقيد الرجز مشطور ن٠ا
 وزميلة وزميل زىل وهو وينام بثيابه يتزمل النه بذلكه سمى ألضعيف والزمل وءل وهو ووال يوهل

 ته لشه الذى انا يقول وتكلة وقلة و وكل رجل يقال أالمور فى غير« على يتكل لذى ا والوكل زمال و
 ابو أنا ثوله عليه دل ما قلت ألوعل جد أذ توله فى العامل ما قيل فار. صغاته عن كنيته تغذى
شعرى وشنعرى ألنجم ابو أنا ومثله العامل هو بينته الذى المعنى من برزة

آحل تيب على اليوم حوع آ مقتبل متباب ودا قوة ذأ
 النوأيب من مسنى ما يضعغنى ولمر السنون تبلنى لمر الشباب مقتبل خلقن يقول مقتبل قوله

 مصرونا قوة ذا يكون أن يبجوز قلن زمل غير قولة على قوة ذا قوله فى الزيادة ما قيل فان والهموم
 كان من ليس النه الدة للمج قوة بذا الماد ن يكو أن ويجوز لبنية ا ألمه معروثا زمل وغي لماى ا لى ا

 لال خبر االجل ةرب وعلى أالجل لقمرب ظرف اليوم اليوم جزع ال وقوله جلدا كار ضعيغ غير
 بعد خبرا جعلته وان ا حال أو له تبيينا االجل قمب على ويبجعل خبرا م اليو بجعل ان ويبجوز

 جنى ابن يعنى المتاخرين بعض وذكر المرزوق تال ايضا جاز حامض حلو هذا نقول كما خبر
 قولكه فى معناعا عنأ على معنى ن يكو أن يجوز ال انه كتابه فى يسمه لمر حيث ينصفه ولمر

 ن اليوم جزع ال معناعا أن توى اال المقعود الغرض غير النه عليه اشنغقت أى كا على جزعت
عذا بعد أذا بنا ظنكه فما منه جزع فلمم منا ب قم ذاذا منا تريب أالجل أن على ألموت

المجل أملحاب طبة بنى تحن العسل من عندنا آحلى الموت
 هوأحن الذى االبتداء وخبر والمدح أالختعاص فيه والقصد مصمم بغعل ضبة بنى أنتصاب

 طلب فى مجدون أنهمر على به ينبه ألكالم وهذا للمل اممحاب ضبة بنى اذكم نحن والتقدير المحاب
 بنو نحن ةال ولو ألثار طلب دعواعم كان للجمل يومر وتاتلو عايشة مع خرجو الذين الن عثمار. دم
 ان يجوز وكان خبرا وبنو صغة اصكاب يصي وكان وتعظيمه ألذكر فخامة يسقط لكان ضبة

بنو ن بدال أممحاب يكون ويجوزان خبربن جميعا يكونا

أاسد وطاف عقان أبن ننعى نول املونت اذا بنوآملوت حتن
ألرماح واالسل نعية واتانا ونعيا نعيا ينعاة نعا« ألرجل أالخباربموت النعى



هم/

بجل تقر شيخنا علينا ودو
 عاطفة وثمر حسبنا أى ذاك بجلنا ثمر قال كانه مضم وخبر« االبتداء على رفع بجل موضع

 أبدا ساكنة بجل أن االخفش وحكى بجل العيش من االان بجلى لبيد وقال جملة على بجملة
 يقولون كما بجلى يقولون وال بجلى يقولون انهم أال وطكه قدك يقولون كما بجآل يقولون

ة السكون على مجشه مع وهوالقياس وقدنى قطنى
اسه بنى من للجل انه وقيل ااخ ل وة

مداويًا عنه والناى بالغتى كقى والغتى بالناي السوة عم داوابن
 كان اذا عمكف ابن عن تباعد يقول متدارك والقافية موصول موسس مطلف( الطويل ن٠ الثانى

 باالقرب يبسا أنه المحسود لوم كرئ٠ وقيل وتباغصتما تحاسدتما تقاربتما اذا فانكما عنه واستغن ردي
 بكغى رفع بالغنى موضع بالغى كغى وقوله المودة فى تقاربو الدبار فى تباعدو بعضهم ل وة فاالقرب

شهيدا بالله كفى ومشله أحسن ووو تميييزا يكون ان ويجوز حاا يكون أن .يجوز ومداوبا

وخاليا القيريب مواتى كان وان يسالءيي يحصنا عتى الله جرى
 شرا وان فخيرا خيرا أن فينا بفعله الله جزاة يقول عليه فدعا به تاذى الذى عمه هوأبن محصن

وامى أبى فى بطر لسبب أ متصل كان وان قشرا

وتقاليا علكة التدانى ويبدى وه هدمن آدواء تى والنا الغتى يسل

تحًاب معت ببن فرت الساي كانثل البين ومعنى النزع السل

كافيا بى وكلنة لو الدقر كقى بلكه حك أذ الدقت على أعان
 الحبدر والبرك الزمان مع على صار واشتد على الزمان انقلب لما يقول بكه حد اذ ويروى

 وضع أذا البعيم الن ألعدر خص وأنما غيرها فى استعير ذمر الصدر على تبمك النها أالبل فى وأصله
 لولم يقال بجمانه عليهم واخنى بكلكله الزمان رماهم يقال ذمر عليه ثقله وضع ذقد شى على صدر«
 فى يكون أن ز وبجو تنييزا يك.ون أن يجوز ذ-ب--ا’ك وقوله كفاية الى الدعر اساة فى كان على يعن

 ألمعير يقع كما كثيرا ألمعدر موقع يقع ألغاعل واسم كغاية بى وكلته لو ألده كغى أراد ألمصدر موضع
 مصدر ألوجو« أحد فى كاف فقوله كاف أسماء ن٠ بالناى كفى بنشر توله ومثله انفاعل أسم موتع
 موضع فى المعتل أعراب تركه فى ألقرق بالقاع أيديهن كائ أالاخر كقول وجعله ينصبه لم لكنه

 كافيا اسماء ى٠ الناى كفى والتقدي ألياء فى ألفنخة يستثقل ن٠ ألعرب من كان أن أيضا النصب
 فليس باريها أحد يرو ولمر باريها فى الياء بسكون باريها القوس أعط المثل فى جاء وقد كفاية اى

تغيره ال االمثال الن حكى ما يجوزال

كلب بنى من رجل وقال



ما1

تشوقينى بالحنين من الى وشوقا طربا ناقنى وحنت
 أو لخال موضع فى انه على طربا أنتصب متواتر والقافية موصول مردف مطلق الواف ن٠ االول

 نونء حذف تشوثينى وقوله لها خطاب واأخره راحلته عن خبر البين واول له مغعول أنه على
 الناقة خاطب وانما فلينى أذا الفاليات يسوء ومخله تشوقيننى الصل وا نوذين الجتماع ا أستنقال
 نحن٠ أن يجب ال الياس حصول مع أنه أرأد من ألح بدنينك تشوةيننى فقال ظهرمنها ما عليها منكرا

 أنسار. ألى أى بحنيناء ن٠ ألحى تشوقيننى قال فكانه اليه المشتان تعظيم ألمعنى يكون أن ويبجوز
 وفى خبرا الكالمر كان وأن موصوفة غير نكرة تكون الوجة هذا ف الىمن قوله من ومن أنسان وأى
 وجل عز قوله حمل وقد كريم بانسان تريد كريمر وبمن صالك ا٠ح مررت وتقول أستفهاما تكون ااول
موصوفة نكمة هذا على فهى بعوضة شيا مثال معنا« ان على بعوضة ما مثال

ترونى عنيم أصحبمت والين وحدى تجدبن ما متل فإنى

 أنى التقدي فيكون وجدى وألمبتداء مقدما خبرا يكون أن يجوز خب تجدين ما متل قوله

 ألضمير ن٠ بدال ووجدى أن خب مثل يكون أن ويجوز أن خبر ولجلة تجدين ما مثل وجدى
 العايد والضمير صلته من وتجدين الذى بمعنى وما جدين ما مثل وج.دى ان 'ذل كانه بانى المتصل

 مع ما يكون ان ويجوز تجدينه الذى الوجد مثل أى تجدينه ما مثل قال كانه محذوف اليه
 ذونه حذف لكنه اننى الى فى واالصل وجدك مثل وجدى الى ة-ال كانه المصدر تقدي فى الفعل

 وليننى لعلى فى بة يوت لمر كما العاد بنون بات لمر يكون ويجوزأن نونات ثالث اجتماع
 واالحاب الياس تعرفين ا وأنن منهمر بلياس نفسى تابعتنى ولكن وجدك مثل وجدى أن والمعنى
وأضرحته رفضته أى أالمر هذا من وذى قم أخذت يقال النفس والقرونة والقرون أالنقياد

آقيذوىن تتلم آن فلما رأةعرهىتتلمحانبان
ثلمة فيه صار أى ذتثلم عرشنه ثل قيل زال ذاذا وعزه ألرجل أمر وقوأم ألملكن سرير ألعرش

لبونى تعل بنى مجاورة آنى السوء عمر البن قنيا

 اننا على الرنع موضع ف ولبوف أن خبر يكون ان على أرتغع ومجاءرة لهنائ الفاعل موضع فى أنى
 لغيرىمر لبوفى ومجاررة عنفم بعدى ألسوء عم أبن ليهن والمعنى به مغعول ثعل وبنى لمجاورة ذاعلة

 ولجلة لبولى والمبتداء خبرمقدم أنه على مجاورة يرتفع ويجوزان لبن بها التى الناتة واللبون
 والمعنى ولخبرمجاورة بال ألمتعل الصمي س بدال لبولى يكون ويجوزأن ان خبر تكون هى كما

 العشيرة عن بعدة من حصل ما بان الكالم هذا فى واخب ثعل بنى مجاررة لبونى أن والتقدير
وتهكمائ وعيدا يكون ويجوزان كانويتمنونه

اسح بنى من رجل وقال



١م٧

أحرب املودة ذو عىن صد أذا الذى وال الدني بالنكس أنا وما
 الضعيغ ألحى ونقل السهام فى اصله النكس متدارك والقاذية موصول مجرد مطلف الطويل ن٠ ألثان

 ألمنقوص يسمى ثم نقضا نةضته يقال كما نكسا ألمنكوس سمى ثم نكسا نكسته يقال الرجال من

 وا اللئيمر تضعف بالمس أنا ما يقول ذكسا فسمى فنكس فوقه أنكسر ألسهمر كان ألنون بكسر نقصا
 با صرمن خلة ما أذا أتول وال ومثله واحربا« خقال ولجرب بالويل دعا يوادة س عنه أحرف اذا الذى

 العربية طميف فى أسلك ووذا اغتاظ أحرب معنى يكون ان ويحوز واشفات شوق ن٠ نفسى ويك
 ألذى وال يقول أن يجب وكان مرموس ميأن على لقبر جار المغرورحربنى الشاعم أذا الى جرير قإل
 االخبار فى القصد كان لما لكنة الموحسول الى يعود ما الصلة فى يكون حتتى يجرب المودة ذو عنه صد أذا
 cr> المنه المعنى على الكالم وحمل أالول على الصميم بد يبال لمر أالول عو االخر وكان نفسه أله

األكويين عند قبببع ذلكه مع وهو أاللتباس

مدفب عنه فلى عىت مذقب له يكن وان وليكنىناندأمدمتث
 يكون االولى وفى دمن لكى وخبم شرفا دام ما موضع ويكون دمن دام ما ولكننى ويروى
بهخبرا لجزأءوجوأبة

متعب وقو آىن ود ال النقس له تكوعمت ود الوة خري أالإن
 أمرى ود فى خير وال الوليد بن لمسلم هو قالو أالاخي قول مثله بسهولة بإت ولم بكم« أتى اى

 مغارقه بانى ذاعلم له بذلت ما مثل الود برع يبذل لم ألمره اذا تواذقه ال صاحب فى وال عليكى متكاره
ئ تاذثه صديقا فاجعلة شئت وأن عندة خير فال ذاحبه ششن ذان

 وانون قصبيرا كان أذا حنبل فرو يقال منقولة صفة حنبل الطاءى حنبل ابو ةال

 أنقيس امرو علميه نزل ألذى وعو لح الثع مر بن جارية اسمه عالل ابو قل رباعية بها والكلمة اصل
 رأين ما والله أبنته فقالت الساقين قعين سناطا أعور وكان فابى به بالغدر امماته عليه فاشارت
محمودة خصال له الذى للزرى يصرب مثال فذهب شر غادر ساتا كا فقال واف ساق كاليوم

سيار القوم زحاي آختالف عند حدث من كن ما على بآانى لقح
 بالنى بقوله سيار وأرتفع أختبرفى بالنى متوأنر والقافية مردف موصول مطلق البسيط من الثانى

 بالى حسن فعرف حدث من أتغق ما على المجل هذا خبرنى لقد يقول بيمين توذن لقد فى والالم
 على الوأطيين أالاخر قول ومثله بكمالها الرماح والمراد ألزجاج وذكر بالطعن القنا أختالف عند

به زرقنه اذا بالرح زججته ويقال كلها !لنعل توطا وأنما نعالهم ر صدو

قار خلفه من كالقارآردثة معقلة دقما بها وقيمت حتتى
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١مم

 يكون ذا ما ينتظر سيار اخذ يقول شرواها أو اعيانها له فتصمنها سيقت ابل ار لسي كان
 بقار عولى قار سوادها فى كانها بعقلها مشدودة سودا بابله وفين حتتى تضمنت فيما مذى
 تبعكم أى لكم وردف وردخكم بعده جثت أذا واردقته ردغته ويقال السواد تاكيد به يراد
 بالوأنها لالبل تصوير كقار قوله وفايدة لالبل حال انه على دها وانتعب بعدكمر جاء3

 لجبال وهى ئره جمع بالقار أراد يكون أن ويجوز أأمنة مباركها فى سلمها أنه معقلة قوله وفايدة
بها عظمها فى فشبهها

- جار جار من آمى لكة أىن محولتكم عن حتلو سيؤ كان قد

 جوارى فى المامن بلغتمر وقد الساعة فاما الوقتن هذا قبل وللخخر للخوف سير كان تد يقول
 رجل لكل أنى معناه يكون أن ويجتمل االول جاره س بدال جار منكم رجل لكل انى أحمالكم عن تحلو

 ودخلت ذ٢ جمع ولة ولجم أجود وأالول والمستجير المجي وللجار بسوء يداذية ءن أو يجاور ءن مجير
 وال والركوبة كالقتوبة فعولة وهى علميها يجمل التى أالبل وللخمولة لمع لتانيث توكيدا فيه الهاء

 سيار اجار حين جوين بن لعاهم أالبيات هذة أن ويقال ٠رئخ٠7 دأبة يقال ال ألموصوف ءلى يجرى
 له يقال ثعل بنى من لرجل جارا سيار وكان ثعلبة بن الله تيم بن مالك بن عامر بن موالة أبن

 عدى فقمرة بالقداح موالة بن سيار قاممة وقد أفلت بن بعدى جوين بن فرعمم افلن بن عدى
 نزلو غاذا ينزلو حتى لحى بعد باهلكما تخلغا له لقينتين سيار فقال لخى ذظعن سيار مال غلقًا حتى

 ينقلهما ان فاراد أنلت بن علدى تجاء فغعلتا جوين بن ء رحل الى تغدا حتى برحلكما فاذطلقا

 جرعند بن القيس أمرو خج فلما الرجل جاورنى قد وقال جوين بن لك ء ذلك فابى ورحلهما
 عامرلقد فقال الشعن وءمر أبوحنبل تهادى مر بن جارية حنبل أث على فنزل جوين بن ءامر

 الناس فى ويشتمى ااخر« فى بيتا بعضها فى يقول ابيات وهى أالبيات حدث من كان ما على بالذى
 لقد بسماء بيته وذو أما البين هذا سمع حين حنبل أبو فقال حنبل باثى يعرض أالوساخ أى اوضار
السماءة فيى بيته والذى أراد عنها مسأ٢ء فاكرمت ألقاثية صذة لح عرص

 يدل الصفة ارتجال مرتجل السكون تار ذى يوم السكونى ار٠’ بن يؤيح وتال

 أبو تال هاكذا وألصعق ولجارث ألعباس فى مجرأها نجرت معمفية فيه الالم وجود كذلكه انه على
 تراغمر بن عوف بن سلمة بن عباد أبن رأء االلف بعد "ار بن يزيد بن عدى انه والصحبح تحام
 وكان بالجون ويعمف جاعلى وعدى مالك تمرأغم واسم سكون بن عقبة بن ثعلبة بن معاوية ابن

شيبان بنى فى نازال

النار فبيت ,فييم قومى نيران خمدت اذ هيبان بى حدمت انى

أن يجوز قومى نيرأن خمدت قوله متوأت والقانية موحدول مردف هطلق البسيط ن الثانى



ما٩

 أن وجيوز شيبان بىن ىف للحمب ذيران وشبت قومى بني فيما سكنت حلمرب أن به املراد يكون
توله ىف أملحل لذكره ألوجه وهو نفسها النار به أملاد يكون

جلار اس فهةم ملجلار يعلم ال أتنم أملخل ىف تكوميم ومن

 انه يعرف ال أى لجار يعلمر ال وبروى منهمر انه يقدر حتى انفسهمر مجرى يجرونه أى
له الكرامهمر منهم انه قدر وأل من كل فان غميب

فختار ود جييعا ييني أن أد نفوسيمر من عويرا يكون حىت
 وحو أسبابه مجتمعة يغارق أى جميعا يبين أن أن منهم وأحد كانه فيهم مقيما دأم ما أى

 لجال على يكون أن ويجوز أسبابه جميعة يبين أى لخال على جميعا ونصب كرعا يخرج ال مختار

 قولهم بنزلة عزيزا يكون حتى وقوله لتوديعه مجتمعون وهمر يغارقهم ان يعنى يغارقهمر الذين ن٠
 وأذا بكحتى منصوب ويكورن نغسه على اأثرذى أن الى معناه ذفسه على اأتمل حتى زيد أكمنى

 أذا حتى بعد الرفع يجوز وقد أدخلها أن ألى أى أدخلها حتى سرت كقولكه نصب غاية جعل
 ما حتى يغشون حسان قال الدخول حال فى كننت أذا أدخلها حتى يقول لملحال معنى معناه كان
 حمدت انى يقول أنه االبيات معنى ومجموع حالهمر وهذه التقديريغشون بالرفع كالبهم تهر

 كممومر ومن فيهم فنزل شيبان بذى نيران واوقدت وتغيرت قوهى فيران طغيت حين القوم هاوالء
 لم موفور وهو ترحل عنهم التمحل أراد اذا ثم منهم انه يقدر حى لجار يعزون أنهم ألشدة عند

 فيعجز ضخما يكون ال الوعلين بين بوعل وشنبهه فيهم عزلجار وصغ فر أهل وال مال له يتهضم
ققال الشواهق فى التوقل عن فيضعفس شختا وال لمجبال قلل ف النفوذ عن

أوكار القري لعتاق ذونه من شاهقه رأسل ىف سنع كًانة

 جوارحها أى الطيراليه عتاق تصل ال مرتغعة قلة أى شاهقة راس فى االوعال س وسط كانه أى

 يكون أن ألحى ألمعاملة بهذة يعاملونه أنهم معناة نغوسهم من عزيزا يكون حنى قوله يكون ويجوزأن
 فراقهم ألحى مال او بجوارعم أعتز ما فيهم له ذلك والمعى مغارقتهم ياختار أو ظهرانيهم بين فيما عزيزا

 ألمحال موضع فى عزيزا جعلت وأن كان خبر وعزيزا الحال موضع فى نفوسهم من قوله يكون ويجوزأن
 رسول جاءكم وجل عز الله ةال كما أصلهمر ن كانه يكون حتى جازوألمعذى خبرا نغوسهم وبن

*cr ه بطانتكم ومن جنسكم ض أى أنفسكم

ااخر وقال
حتي رمي ف آأوطاي عن عوينا هاييا أمليلب على!ال قوأمت

ألشتاء داخالف شاتياأى متواتر مجردوالقانية موصول مطلق الطويل ن٠ أالول



٤٥٠

 أنقطاع ألمحل فى واالصل وءحل وماحل بالمصدر وصف محل زمن ويقال لمجدب عندهم والشتاء
 كا أالرط أقطاع على أجرى كانه بالجع وصف محول وأرط محل أرط ويقال الكالء ويبس المطر
مزت ثوب يقال

أفل حسبتبم حتتى وإلكافيم واتيقاوفم إصرامبم بى رال فما

 أموره يتتبعون االثركانهمر أتباع أالتتفاء وأصل ألضيغ به يوثم وهوما القفى من االثتغاء
؟ تغقدكم أى أفتقادهم يروى3 فيصلكونها

 الثعالب واحد أحدها أشياء ألثعلب الفتح أبو ةل الطاءى الثعلب بر جاب وةال
 تال أيصا ثعلب له يقال السنان فى ألداخل ألرم وطرف ثعلبة أيصا أالسن وتسمى ثعلبة واالنثى
 التم جمرين من ألماء مجرى والثعلب منكسر ثعلب ضبنه وفى أالاخر وقال منكسم فيه العامل وثعلب
 مع فيه أن وذلك يوان ألمح الثعلب من منقول عو بعدده حن الذى أالسم حذا أن غير والمربد

 ذكرعا ألمقدم أالشياء هذة فى وليس والمظغم حوالمحارث بانصفة يلحقه وعذا التعريغ الم علميته

 أشبه ما ثعلب ن٠ أروغ كلهم تال ترأة أال والخب ألخبث من ذيه لما ألثعلب أال ألوصغ يشابه ما
ألمنكم أو لخب أو لخبيث بن جابر تال فكانه بالبارحة الليلة

مرحال تيحل تثقل أال يقلن يلمنىن العاذات اىل ومث
 اى مرحال الهلكى أرحل با أال ويروى متدارك والقافية موقسول مجرد مطلق ألطويل س الثاذ

 وموضع مخمجا تخج تنغك أما تقول المحدركما على أنتصب ومرحال ارنحاال تمنحل تزال أال
 يركب المحازم الغتى ذان أرحل لى يقلن أى يلمننى من ألبدل موضع فى ويقلن ألمحال موضع يلمننى

ال م ليعيب أى ليتمول الليل

يتموًا قى الليي عذا جوايني بنفسه رام ملجلرم ذا القىت فان
اليوم بازأء والليلة االستعال فى النهار بازاه والليل واوايله صدور الليل جوأشنن

فخوا العم واسط فيهم كان وإن الغىت جتمه تومه يفتقرىف ومن
 ابويام أخذ ونا ومن باضدادعا أالمور تعرف وأنما تحمدة غضله عرغ عدمة أذا ألغنى يجمد

 كرمه لسب سطة العمر وأسط وقوله ألودأع نرح على لموقوف أال أالوبات فرحة وليست قوله
 أوسط أنا وسلم عليه ألله صلى ألله رسول وتول وحنظال مالكا وسطت وقد ق'ل٠ يسط وسط منه والغعل

 والمبحول القالدة واسطة وعون وألدون الرفيع بين حسبه ان يرد ولم أكمهمر أى حسبا قميش
 على ودل بيجقرونه النهم الغق عند تومه بجمد وال الغنى ببجمد يقول ألعم الكريم والمعمر للخال الكميم

مخوال العمر وأسط فيهم كان وان بقوله المعنى هذا



أهأ

وآحوة حيال من أسرى كان وإن ماله تلة املر يعقل ونريى
ةبلها ما النكسار باءا صارت وانما واو لحيلة فى الياء واصل اكثرحيلة أى احول

هوة ما أذا صعلوك يك ولمر آكتسى أذا يوما يعم ل.م الفتنى كأن
 واذا قط يعر لم فكانه الفتى أكتسى أذا يقول افتقم أذا السرجل وتصعلك الفقير الصعلوك

 لمر كأن وكل والغنى بالتصعلك زمانا غنينا الشاعم وقال البتة يفتقر لمر فكانه ننمول

أدبرا حين ذلةه

آكحتا الطرف فان عواال يناغى ليلة بات أذا بوي ف يك ولمر

 ألى رجع ما ويقال لخفيغة لحسنة والنغمة اللطيغ ألصوت وهو ألنغية من واصله ألمغازلة ألمناغاة
كن لسا أ لساجى وا لطمف أ جى سا وى يم و كلمة ى أ ذغية

وعوال بالد ق الق وانك لجاني قلعمد أعياك جانب أذا
 وال وجاعا على اليعمالت وحت فدعيا ارض فى ضقت ما أذا ألمحدث قول ومثله ألمتكل ألمعول

 بوأجد ولسن بارض أرضا واجد فانا جداعا ن يينكه صفمت أذا منها أخيك حظ يغررك
ى سواها نغسا

طيى بعض وقال

الباشل على للق أرم إذ أحد فلم القعر أدع لن
 وتقدي ألع لةوله ظرف ازم أذ قوله متدارك والقاذية موصول موسس مطلق( السريع ن٠ الثانى

 وما وشيخوخته كبرته بالحق ويريد أكده فلمر الباطل على لمتق أزم أذ الشعم أدع أن الكالم
 تمر ألى ومعناه واللهو العدبى بالباطل واراد الهزل عن والرجوع لحق مراعاة ن٠ عندة ألنفس به أخذ
عندة ما انقطع أى الرجل اكدى يقال جز عن الشعم اترك

لمجاعي عن السة وأكير وحيه على أحريه كحنت قن
 تال للجهال عن أالعراض أكثر كنت ذلك ومع وكنهة حقه على ألشعر أجرى كنت تد أى

 أحد وهذا للجاءل عن العد وأكثم لقوله لغقا وجهه على أجريه كنت قد قوله ليس هالل أبو
 خيفق( وبيداء تذوفات فياف ودونه اليكه أسرى أممءًا وأن االعشى قول ومثله ألشعر عيوب
 لقوله لفقا لحوته تستجيبى ان قوله ليس الموثق المعان ان تعلمى وان لصوته تستجيبى أن لمحقوتة

ج ألموفق ألمعان أن
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١ه3

أأخ وقال
وأحتت عرينت خهت جينوي جندب دثة ان العواذل رعمر

 ماء وخبت الرجل هذا اسمر جذدب متدارك والقافية موصول كئد٦م مطلق الكاهل اول
 رحله القى قد جندبا أن زعمو يقول الركوب ن اريدت اى واجمن المحل ن٠ يت وعر لكلب
قال ذمر السف عن وقعد راحلته أراح

وحنت جل قلن بالقادسية منلخنا رابن لو العواذل كدب
 جنت اى وجنت السفم طول س الناقة وذلن التباعد ف جندب لج اى وذلت لج ويروى

 فيما العواذل وكذب ذلك من فانتغى ألعدو ألى السير فى بالتقصير ذكر أذه بلغه رجل وهذا ناقته
 والعا كسمى الن القادسية سمين انما وقيل الكوفة ن٠ قريب دوضع والقادسية عنه حكين
 القدس ن فاخدت فيها راسه غسل السالم عليه ابراعيمر الن بذال سمينن وةيل الهروى القادس

j ألطهر وهو
ألرأعى وقال

معانقه والنعاس الذجوم لو وكقيته الكرى عقان تفاىن
 ألعالء أبو تال صاحبة أسم عرفان متدارك والقافية موصدول وسس مطلق الطويل ن الثانلى

 وكفاذ ألرجل هذا نام ذيقول للجماد من ضمب وقيل دويبة وعو بالعرفان مسمى الكرى عمقان ويروى
 فاسد معةى وهذا ابووالل تال وعاذةة النعاس الزم وقد السهم فكغيته ألذاجوم وكالت بالنوم االثنتغال

 ذاغناكه دوذلم به قام أذاأامر فالن كفالى يقال وانا النوم هون يكتغ لم ذام اذا صاحبه الن
أجود االولى والرواية معرذته أى الكرتى عرفان كفالي ويروى النوم كذلكه وليس به ألقيام عر

رن رر =ن ٠٠ ن زت.1 ء ث نرو ,

مخاغقة أبين مر لنج ا أريه وب نه وبنا عرسة بيريه فبات
 ذبة واذما لمر ؟ج ال أو بجلمر أذه ألذايم حال ى٠ يعلم ال الساهي الن القول من ذظذن هخا

 بات قال ولما ذلك عند أال للنايم تحصل ال ااحالم كاذت أن به وتلذذه ذوهه أستخكام على ألكالم بزذا
 لجفم وهذا الذاجم أريه وبت أالول البيت فى التى ألطريقة على مقابلته فى قال بناته و أمرأته يه ير ألنوم
 لله ا ن مستهزيو حن وأذما عليه فاعتدن عليكم اعتدى مر وجل ءو قوله ومثله ء لمخا لب أ دالم فى يكثم

رفخمع مغيبه أين أى مخاثقه أبن فقوله أالضطرأب لخغق واصل المغارب والمخاثق بهم يستهزى
ااخر وقال

الكخوب خيالتيا او برحلى أملت. أآل بنازل فتسنن
 عى اى وقد مسانرا -خر رجل عذا متواتر والقافية مومول مردف منلو الواثء .ن االول

 كذربا وجعلها ألكذوب خيالتها المت أز برحلى أووأها التى الممت اال منزال أذزل ال فيقول حبيبته
ومكانة مكارن يقال كما وخيالة خبيال ويقال ليا حةيقة ال النء



داحا

تويب مرتعيا أآكوار من ستيل آبنى قلوت حعآمت وتد
 ةريبا رعيا رعت أو مكانها فبمكن أاعياء ن٠ بها لما رحلها حط لما الرعى فى تتباعد لمر أى

 ألقلوص يرفع الناس وكثيربر سهيا ابنى تلوى جعلت فقد ويروى ابوالعالء وقال بركنن تم
 قال كها بالغعل أتياذه ن٠ بد يكن لم المقاربة يريد وعو جعلت قال اذا القايل الن ردى وجه وهو

 قال فاذا يرد ما جميع ذلك وعلى شهرا وأعجركم يوما ازوركم قلى وال جغاء ن٠ بى وما جعلت
 زيد جعل قال كانه المعنى على جهله فاذما الفعل بلفظ يإت ولم جميل فعله زيد جعل القايل

 ألمذكورة ألمرأة على يعود ضمي جعلت فى ويكون قلوص تنصب ان الوجه هذا بر( واحسن يجمل
 ويكون ذعل الى ذفتق فال صيرت بعنى هى واذما ألمقاربة معنى فى الوجه هذا فى جعلن وليسنن

 ااول الوجه وف كثير ماله أخاك جعلت يقال كما الثان ألمغعول موضع فى جملة قريب مرتعها ضوله
 الرجلين هذبن قلوى أثبلت أى لخال موضع فى يب قم ومرتعها تتعدى ال ولذال طفقت بمعنى جعلن

رحالهم ن٠ المرتع قريبة

ج ا ء ج ٠٠ السلغوب !آل طببا أن وما بوا القوم برحل لجا كان
 لفا كان ألقومر رحل أالعياء من بيا ءا لزهن فقد الكالل أال داوها وما يقول االعياء اللغوب

 وتدر لترامه أمه ألى ويةتب غيري أو اما ثم. بجشى لخوار جل والبو تبرح ال ذهى بوا ألمحل فى
ق غيري أو بذبح ولدها فقدت اذا وذال عليه

البضن العثيمر ولوشب حوثب أسمه أسة مسولى له عم بنو وضرب ااخو وقال
الصخ والجندل عمر بن ندل لمج هذا أن ويقال

ومنكبى تشحى النبل جافتحات تعسب كنانيي وترمى أرمى ال كنت إن
 مجتاحات أى النبل جايجات ويروى متدأرك وانقا موصول مجرد مضلمف الطويل ن٠ أثثاذى

 أجود وهذا جناحه أصاب اذا جنحه قولهمر ن٠ لجذاح كاسرات هى قالو بالنون وجاتحات مهلكات أى
 ترمى وقال مال أى ألسهام ن٠ أليه جنح ما جانحات يكون أن ويبجوز فاجتاحه رما« يقال ال الذه

 صاحب ألنيسسابورى ألضرير أبوسعيد وتال ألكنانة موضع النها لخاصمة واراد الكنانة فذك كنانت
 أن يقول سنمه ألكذانة ألمجل يستودع كما سره يستودعه كان النه لموالة مثال ألكنانة جعل االتمعى

 من رجال أن وذلك مضروب مثل هذا وقيل وانتصم ذاغضب أصابتنى النبل فكان ارم ونم موالى رمى

 أاسدى ومع جديدة كنانة الفزارى ومع رأميين وكانا ألتقيا أسد بنى ن٠ واأخ فزارة بنى
 فال فييا أرهى كنانتك فانتسب االسدى فتال أنا الفزارى فقال أرهى أيف-ا أالسدى فقال رثة كنانة
 سيامه أنفد حتى يرميها ألغزارى وجعل كناذة، االسدى فنصب .('—فيج ترمى حتى ك-نانتى أنصب

 وسدد فنحبزا أرمييا حتى كناذتاء ل انصب قال نغدت قد ألفزارى سهام االسدى رأى فلما كلها
فقد يلينى لمن تعرتر اذا يقول غيره يرى وعو عمال يعمل لمن مثال فصوب تتله حت جو« السهم



اهل

 الشدة من يضيش ما يعيبه أرن يومن ال علية وهى كناذته ترمى ن٠ بمنزلة وأكون لحى تعرىا
 كالستارة الكن من وعو لملمعبة به واختص االصل فى الشى به يغضى ما والكنانة للجع صيغ أسم النبل

cوالسر لحديث من القلب فى يضمم لما أكننت فجعل واكننت كننن بين فصل وة-د ألستر ٣٠ 
 را٠ كاذت فاذا أدم من وتكون للنبل اال تكون ال الكنانة دريد ابن وقال بشى يستم لما وكنن
جميعا والنشاب للنبل تكون ولجعبة قرن فهى مقرونتين ةطعتين ن٠ كاننن وأن جفي فجى خشب

آغليب أتوس القدق يقريتت منو وابييم ققد عمى لبنى ققل

 وعى صفته هذ« بن بلو أى منو وقوله كذا له قدر أى كذا له منى ويقال ألشدق سعة الجمت
االس صرغات من

تقتب مل موثنولة وآرحامنا معا وأفواوتا حئن بىن أثيقو
 لمر ارحامنا ولة موول أصواؤنا مجتمعة لملموب وقوع قبد غفلتكمر س انتبهو يقول و يستعطفهم

 فيجرى ونبغضكمر ثتبغضونا أعواونا ق تتفر أن تبل علينا ألتجاعل كو أتن أى تقطع نمر نةصب
ألمكموة بيننا

املتعقب ىف الغي ذكر ذميمة عقالقا شح بعد نبعدوها وال
السلم بعد لخرب و تبعث ال اى مثل هذا

للمتغيي الغب ذكى تييحة ميمة3 تبعنوفا تبعنوقا فان
 المغب للمتغبب ألغب ذكم قبيجة ألقتل س فيها يلحقهم لما تذموعا لحمب تبعثو أن أى

واحد والعاقبة وانعقبى لمغبةوا

أيى ينى وكتتم موله له كان وإن توقب حوي ال منكم سأخذ

 بين لخماسة فى وليس ألكف هو الذى الزحاف على ألى بنى وكنتم موالى كار وأان ويروى
 ترى أال الشعماء بطريقة أشبه واالزلى ألزحاف من يبسلم هذا فعلى لهى مولج ويروى غيرة مكغوف

ه أث وبنى موالى مضافتان معرفتان أنهما

اأخ وقال
حاا حيث املحتازى ىف أحلك عربشك آربذ آبوك أبوك

 وأربد تاكيدا وكرره بالبتداء أبوك أرتفع موطول مجمد مطلق وو متواتر والقافية أالول أأوانم
 وبما حقا ومثل تباه ما به يوكد مما وهو المصدر على غير وأنتحصب احلك المبتداء وخبر منه بدل

بسلغه أقتدى قد وأنه موروث ابيه لوم أن والمعنى أننبهه



هها

أذأ وال أييك ون ألآلم لوما نرداد كى آنفيك قما
اباكه الن وذال لوما لتزداد منه االم هو من الى انسبكه الن طلبا أبيكه من أبرثك ال اى

من أنفبيك ما قال كاذه مصمم بفعل تعلق الالم ن٠ والالم التمييز على لوما وانتصب هاذين فى ألنهاية
 على فيه الكالم بجمل ان ويجوز لغير« جعله فقد أبيه ن نفاه أذا النه منه الالم وادعوك أييكه
عذا وعلى تزكى أن ألهى لكه هل وجل عز الله قول ومثله تعديته ويعدى بادعوك أنفيائ فيتحور المعنى
١حة عنى الله صرفه معنا« كان لما عنى زيادا الله قنل ود الغرزدق قول يجمل

 للجيد س اخذ جميد انعالء ابو دل العذرى معمر بن الله عبد بن جميل نفال

 قال ألمثل فى قالو العلة ولهذة بذلك جماله شهر حاله وحسنت سمن أذا أالنسان الن ألمذاب ألشحم
سمينا أريك قال حسنا ارذى

هبوًا وارس حجاج ها وجدى بودة اخلشيه سارق حباب آبوك
 أضانه لكنه الضيف بلد سارت أصله متدارك والقافية موول مجرد مطلق الطويل من الثاذى

 تخغيغا لجار حذف لكنه ألضيغ س سرقت والمراد بردة ألضيغ سرةت قولهم على بناءا ألضيف الى
 فرس أسم وشمت زيدا ألرجال مختار وهو زيدا الرجال أخترت يقال هذا وعلى فيه فعل الفعل ووصل
 ختمر ألرجل سمى كما ألماضى بالفعل مسمى خهو ألشين فانحت ثاذا وكسرها ألشين بفتح ينشد
 فيه جد أذا أالمن فى وشمر رفعه أذا ثوبه شمر ثولهمر من ماخوذأ عذأ على ويكون أكلة لكشرة
 أن ويجب والهلع االمو مثل فعل على أسمر فهو الشين كسرت واذا أرسله اذا وغيره السهمر وشمر

 ذكره ما صذا ودنب بقنب تسميها كامراة لمونث علمر وهو انثى فرس أسم الوجه هذا على يكون

 حباب يكون أن ويجوز خبرا الضيف وسارق بدال يكون أن بجوز وحباب الكلمة هذه فى العالء ابو
شمرا فارس مقابلة فى يكون حتى أجود وهذا صغة الضيغ وسارق خبرا

سريا حيث يلقيم عحق ألبأء يكن ومن الصاحلون بنوالصللجني
 أن وألمعنى الثاذى ألبين فى عليه ذغسه فضل أالول ألبين فى أبيه على جد« فصل كما

 صدق الاباء يكن وبن وقوله مثله فهو ذلكه غيل كان وان صالح فهو صالمحا كان فاذا أباه يتقيل الولد
 روأحله سير بمعنى يكون أن ويجوز سار الى يهمر ولق بهمر ف عم كأم ااباء ولد كان من أى

ألكذب خالف هاعنا الصدق وليس الرجال ن٠ مرضيا كان أذا صدق رجل هذا ديقال

بصرا ان يرطلكم مل اذ فلله اللهحقكم فإنتعتبومنقسمة
 وبقدر بكمر اعلمر كان فلله نصيبكم وجعله لكمر تعالى ألله قسم ما سخطتمر أن أى

 حىة القسمة فى البخس من عليه حصلتم ما أن والمعى منه الكث اعال يركمر لمر لما أسحقاقكمر
*ونحغة وجل عز الله ن٠
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 وعو فعال زن و على لنشاه ا ابو يقول ااصمعى كان العالء ابو قل لنشناش ا بو ا وقال

 وكذلك كالغليان صوت لها سمع به تمعت فاذا بالماء عهدها بعد أذا لجيرة ذشنن يقال الذشيش من
 داث فى لهها نا فهرة لبيد تال به وأصيب الماه أستقى اذا فنش شديدا لحم كان اذا لوط ذش

 عى فقال النشاشة السبخة عن العرب بعض وسثل نشاشة سبخة قيل ومنه بالبلل نشيش لضواحيه
 أبو قيل واذا والدق السهكه مثل وهو ذشا ه ينش ألمسكه نش وقيل ممءاعا ينبن وال ثراعا يجف ال ألتى

 فعفال أء لغم ا راى وعلى فعالل سيبوي رأى على االنشناش ووزن والقلقال ألزلزال مثل فهو النشناث
 لنشنشة أ وقيل لقطع أ معنى فى تستل لنشنشة وأ فعفاع زنه و للغة أ عل أ ن٠ قوم عب مخ وعلى

 عنشنشه به تعدو عنشنش الراجز ق'ال٠ بعال ليس صوت له يسمع حتى وممارسته الشى تقليب

 رايتن ةال والقاه نتفه أذا ه ريش لطاي ا نشنش ويقال خشخشه وى وير ذشنشة منكبيه فوق للدرع
ويطايرة ريشه اعلى ينشنش بانة فوق ساقطا غربا

أرربة عليه تعطق ولمر سواما يرح ولم سواما ح يسر لم المر إذا

 اخرجتها أذا الماشنية سمحت يقال متدارك والقافية موصول موسس مطلف الطويل ن الثال
 أعيد اذا والنكمة سواما يرح ولمر تال ولمر قيل فان بالعشى رددتها أذا وأرحتها ألمرعى الى بالغداة
 يجوزأن قلن كذا الرجل لحى فقال كذا بكان رجال رايت تقول انك بداللة تعريفها ببجب ذكرها

 ألمسروح غين اليه والمد منه باالخذ والتزايد ألتناقص برذا٠ دخله بما ألمراح تصور الذه نكرهما يكورن
 ن و بإمم منهم ألمكثمين الن أالول غير لثاذى ا السوام يكون أن ويجوز االول غير فالثافى كه كذل كان واذا

 ألمجل أذا والمعنى ألسوال سقط كخلك كان واذا العارضة لحقوق على ألمال ن٠ ةطع بحبس رعاءهم
 يتعطفون أتارب له يكن وتمر يتفق ما حسب على بعضه عليه ويراح بعضه يسرح مال ذا يكن لم

له خيم ت ذالمج علية ص٠٠ ر* ٠٠

عقاربه تدب مول وين عدها تعودد ين للقتى خي فللموت

 على يكن لمر ألرجل أذا يقول لجزاء معنى لتضمنه أالول ألبين فى أذا جواب فللموت توله
 ألعقارب ودبيب بالمن يوذيه مول وباغضال ٧بغقم راضيا قعودة من له خي الموت فورود وصغخت ما

 ان عقاربه تدب مول ومن قوله معذى يكون أن ويجوز ألحسال على عديا وأنتصب أالذى عن كناية
بالمساءة صاحبة يقصد كال بان العشيرة بين الغساد يجصل

رقايبة فيها النشنلش بآبى خدت الكوج طامسة اآلرجاء ونايية

 ألعاطفة ألغاء وقوع بداللة رب ن٠ بدال يصم ولم للعطف دأخلة والوأو رب باضمار انجرت ناثية
 لشامس وأ رجا حدها وا حى لنوا ا ء الرج وا بلد بل و طرقت تد حبل فمثلكه قوله مثل فى وبل موتعه

والركايب لخديان ومصدر« أسرعت وخدت صوت الواحدة االعالم والصوى وطسم طمس يقال الدارس



هأ٧

 مفازة رب يقول الحلوبة ومثلها أنفمادها على تستعل بل الموصوف تتبع وال كوبة ألمى وهى ركوبة جمع
روأحله فيها ألنشناش بابى سارت االعالم دارسة االطراف بعيدة

كذايبة جمر الدقر وعذا جويالً معنمًا ليدرة او مجدا ليكسب

الفقرضجيعا يجعل لم بانه منه تبجج الكالم وعذا المال وكسب ألمجد لطلب اى

مذاعبه أبن القعلوة يسال وتت وسايل عنى بالغيي وسايله

 ث وقعتى من واالشنفاق هيبتى ن٠٠ القلوب تداخل لما الغيب بثهر ساال واممات رجل ورب أى
 عن الصعاليك يسال ال أن يبجب أى مذاعبه ابن الصعلوك يسال و.ن أالنكار يق ط على مستغهما قل

 قوله وفق فيكون الصعلوك عن يسال ومن يقول أن الكالم وحد وكان تعلم ال النها وطرقهم مذاعببم
 عن ذفسه سوال كان أذا انه وذلك للهراد تاكيدا قاله ما الى عنه عدل لكنه عنى بالغيب وسايلخ
الصوأب ن٠ أبعد عنه غيرة فسوال عليه ه الستبهام منكما مذهبة

طالبة آخقق الليل كسواد وال القتى شاجعه الققر مئل آر تلمر
 اكدى الليل كسواد أر ولم له وبلزومه به يرضى أى ضجيعا الغتى يتخذة كالغق أر لمر يقول

 ركوب مع االخغاق وال بالفقر الرضا ال منهما وأحد ببجحل ال ان بجب والمعنى فيه والطالب راكبه
 ى٠ وهذا فيه الطالب أى طالبه أخفق وقوله فيخيب يرجو او يغنم فال يغزو ان واالخفات الليل
مجدا ليكسب قوله بعد النسخ بعض فى ويقع فيه لكونه الشى ألهى الشى أضانة

قاربة لموت من ينجو ال الموت أرى فنيت كريما مت ;معدما قعش

ركايبة جدت حين أنيرا لكان منية من نلحيا حى ن ولو

 المكايب ألليل فى به وتسرى ألمجد يطلب الذاى الصعلوكي عذ! لكار لحمام س حى لونجا أى
بهج خليقا أى بذلكه اذيرا

اأخر وقال
أنرعا البال ناعمر حدينا أراكة لقيتتا يوم العددماء لنت تا أال

 وناعمر الظف على حديثا أنتصب متدارك والقانية موصول مجرد مطلق الطويل ن التالى

 أى مجزعا الشيب ن تجزع ولم ضبرت ويروى الراس شعم التام واالفرع الراك ثان مفعول البال
 خطا رابا رأى أذا للرجل كقولك ووذا المشيب وقن فى شبت فانى لجزع ينفعها حين جزع لم

 مجزا ألشيب برغ ألمرء ايها أذت تجزع ولم كبرت قالت اد ألمى يكون ان ويبجوز شيا ت لمر
 البال ناعم حديثا روى ومن ذلكه ةالت النها ألنصب موضع فى الييت أاخ أله كبرت فيكون

حال وال لك مال ال أى ذلكه غير لكه ليس ألشع تام السن حديث ارال غعناه أفعا



هأ٨

ويصلعا يشيب حىت القىت يسود فقلر-ا تنكريىن ال ليا قةملت
 الفعل ألى أالسمر عن له وناتلة الفاعل طلب عن لقل كاثة تكون وما هاهنا ألذفى يفيد تلما

 ذلكه يقول رجل قل تالو أنهم ذلكن على يدل زيد يقوم ما تلت فكان زيد يقوم ما قل قلن فاذا
 مجرا« خالذه فاجرو زيد يقول ما قل وقالوأيصا زيد أال ذاك يقول ما مجرى واجرى زيد اال

 طول على وصال وقلما الصدود ذاطول صددت الكتاب بيت ذلكن وعلى زيد يقول ما فقالوكثل
 قل قال كانه المصدر تقدي فى الفعل مع ألغتى يسود تلما من ما يكون أن ويبجوز يدوم الصدود
 بالتباشي، هجتة حتى عرس قلما لبيد قول ومثله لحالة هذ« مع اا أستىالها يبرز ان الفتى سيادة

 عرس يريد بل الفالة قطاع يعتاده كان اذ رسا التعريس نفى يريد ليس النه اأول العمبح س

ذهجتة فليال تعريسا

منوعا وآبعح الموحى لمجدع من عاللة خير أليعبوب وللقارح
 أال ألشاع تال للجرى يريد وهنا وغيره للجرى س البقية والعاللة لجرى الكثير الغرس اليعبوب

 ان والجذع السن انتهاء والقروح ااخره والعاللة لمجمى أول فالبداعة لجزارة نهد سابح بداعة أو عاللة

 ألمرخى ويروى قليال قليال سيرة فى يزجى الذى والمزجى تنبن وال تسقط سن وليس شهرا ثلثين يلبث
 والمنزع ألمهمل ألمرسل فهو لحاء بفتح روى واذا العدو فى لين واالرخاء وكسرها لملخاء بفتح والمرخى

 غاية ابعد والسن القوة فى المتناهى الغرس يقول التمييز على ومنزعا عاللة وانتصاب الغاية ألهى ألنزوع

ث يرض ولمر يمكب لم مهمل ووو سنتين أبن ن٠
اأخر وتال

أقكما الكشح طاوتى دقرا عيدتك لقيتيا يوم مللنساء قالت أا
 هضيم أممأة يقال ألبطن لخميص االهصم متدارك والقافية موصول مجرد مطلق ألطويل من الثانى

مشمرا لخصر دقيق ألبطن لطيغ زمانا رايتكئ أة ألمم هذة تالمت أى

مؤمحا البول على ألفى فقد لديك يادن أصبحت اليوم تريىن فاما
 بادن فهو وبدن سمن أذا بدين فجو الجل بدن يقال السمن فى واصله البدن الثقيل البادن

 مرجما أوجد أى الفى فقد لحركة أكث ال ثقيال اليوم ترينى خاما يقول ألسن من ثقل اذا وبدن

 فى االبل جماعة وهى البرك على الفى فقد ويروى ألمغاوز بها أرمى أى االسغار كثرة يعنى البزل على
ه لجمرى شديد مرجمر فرس ويقال بنفسه فاقأالا يمجمر ألذى وألمرجمر مراحها

 فاسم عوالة واما عبيب الفرس هب متدر شبيب الطاءي عوانة بن تمييب وتال

 ابو قال النصف وهى عوان لجذس انما جنسا نعرفه ال لكنا العون لفظ ن٠ وهو منقول غير مجل مم
بن مصاد بن االخزم بن زيد بى الكروس وهو الطاءى للكروس البصرة علماء بعض ورواه عالل



١٥٩

 خارجة بن جندب بن رومان بن ذفل بن جذعاء بن مالل بن ثمامة بن عمر بن مالكه بن معقل

فقال مروان نحبسه لحكمر بن مروان الى له عم أبن وخاصم هوجديلة وفطرة فطمرة بن سعد ابن

يا تناي أآ مروان ردا فما قييية أمسل مروان بيننا قدى

 اال زادنا فما حكما علينا لحكمر بن مروأن حكم يقول موسس موصول مطلق الثاذ الطويل ن٠
القكيية بتلك الرإصا عن وبعدا اختالفا واراد تباعدا

وراييا من آبوابة آتتت والكن لعقتيا القثاء باالرى كنمت قلو

 أظهار على أجس فلمر داره فى محيوسا كنن يقول هاعنا قدام بمعنى وورآ كرهتها أى لعفتها
ه وجوبا ال تغخيما البيت فى مروان أسم ورد لمحكه الكراهة

 الى منسوي العذرى العالء ابد تال العذرى معتي بن اله عبه بن حميل وقال

 بالعذرة سمى وانما تضاعة بن لحاف بن أسلم بن سود بن ليث بن زيد بن هذيمر سعد بن عذرة
 المتنين على أدرى للصبا أغيت السربال يد تصير القريعى قال عذر وجمعها منه لصلة وعي الشعر من

 يقول النسابين وبعط ألقطع والهذم اليه فنسب سعدا حصن عبد أسم وفذيمر جعد عذر ذا
 والف واحدة عروق له الدلو وهو سلم بجمع سمى فانما ذال صع فان الالم بضم اسلم اسلم فى

 لخاف أسمة أن بعضهم ويدعى أسمه على بها يستشهدون معمنوعة أيياتا ألنسابون ويختلق في يختلغ
 أخذ اذا يغ التعي الم تلىق ألتى ألغة يجعل وبعضهمر لحاثا يلحف ألسايل لخغ بمصدر سمى
 العاصى يريدون وهمر ألعاص تالو كما الياء فحذنن لخافى بة مرادا يكون أن جاز ألقول بهذا

 ص انقضع النه بذلكى سمى أنه تيل وقضاعة جانبه ووى ألشى حاثة جمع لحاف يكون أن ويجوز
 قصاعة الماء لكلبة يقال قوم وقال والظلم القهم وقيل لمجوف فى وجع القصع وقيل أنقطع أى قومه
 عمم أبا ويكنى معم بن الله عبد بن جميل منهم جميال يدعون ذالثة الشعراء فى هالل ابو وقال

 قمية ابن أال يعرف أبو« يكن ولمر العذرى قمية بن الله عبد بن جميل هو بعضهم ل وق
 بن عبد بن ضبة بن حرام بن ربيعة بن حق بن الله عبد بن جميل هو بكار بى الزبير وقال
 قضاعة بن لحاف بن أسلم بن سود بن ليت بن زيد بن فذيمر بن سعد بن عذرة بن كثير
 لوذان بن جوية بن عميرة بنى أحد ألمعلى بن وجميل تنمام أبو أنشده الدى الشعم قايل وعو
 أنطواء بطنى وفى فاتركها أراها تد مطاعم عى وأعرض القايل وعو فزارة بن عدى بن ثعلبة أبن

 جبل ابا القايل االسدتى سيدان بن وجميل المحياء ذهب اذا الدنيا وال خي العيش فى ما والله خال
 با وكة قعيته أن آحالمه به وطالتن طالبة واحتاج الدين ذاك حل فقد لمحينه موأى دين عل

 جميلد وكان المرءساحبة يكذب ال أن فاكرم صرية أبينى او وصاال آجدى حاجبة يلمع منينت

وادى منزلها وكان سرأ بإتيها فكان عنها فرد خطبها كبر فلما غالم وعو بثنة عشق الله عبد أبن
4ه
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 مزمع حارب وكل غيارى كلهم بثنة دون الفا أن ولو وقال فاستخفى لياخذر« اعلها فاجتمع القرى
 مروان عليه فاستعدو وهجاهم رجلى قطعن ولو ليل سرى واما محاورا نهارا أما لمحاولتها تتلى
 دمى مقيد أنه بالغيب وان مم عن أنانى وقال بجذام فلحق لساذه ليقطعن فنذر المدينة ءلمل وعو

 هناك وأتام ألمشانيا لهن رغعنا نحن اذا مهرب االرض وفى منجاة العيس فغى لسانيا س قطع اد
فقال ه دمه قومها فنذر سرا أليها يختلف وكان اعله الى فرجع مروان عزل حتى

لقوىن بتني با بقتلى وفمو دمى ندرو قد فيك رحاا فليت
نذرو وقد وسببك ك معنا فى أى فيك متواتر لقافية وأ موصول ممدف مطلق الطويل ن٠ الثالث

فسر وتد له لتعرض ا على ن و يجسر ال أنهم ايهام الكالم هذا وف لين خبر ولقوا ا رجال ة صغ من
بقوله عليه االقدام عن نكوصهم

عرفوىن وقد ذأ—ء من يقولون تنية من طالعا رأوىن ما إذا
وأجاما جبنا يتجاهلوننى اليهم مقبال ثنية فى ضالعا راولى ما اذا يقول

 قتلوىن ساعة ىب ففرو ولو ومرحنا وستال أقال ىل يقولون

قيدوىن ندقة ذو مليمر وال دمى دماؤفمر توف وال وكيق
 مى وااللف الضان من والماية أالبل من العشرون الندهة قوم وقال المال كثمة والندهة الندهة

 بدمى نفى ال كلهم دماوعم أى دمى دماوعم توف وال وقوله ودية ودبا يديه وداه ويقال ألصامت
الوذاع على دينه قضى اذا أيغاءا يوفية واوفاة ووفى به اوف يقال

العالء اىب على قرانه فيما القطعة هذ ومر
متنب عري مد إن حبلد ومن عندد الوة ينقع ال من الغ عقا

قييي كت أسباب جلا يقتسب نطية العني له حتدت فوإن ومن
واتتضبته تضبته يقطع يقضب

ه أميي كت خوان خلق على حبامب ليس لونيي ذو فد وقن
 بى جيى تام ابى .ن غدط عذا راه ابو كال لحنفى منصور بن حيي وقال

 عو التقى النه بذلكا سمى انما يقال وحنيفة المحنفى حاب بن لموسى االبيات وهذة ذهلى عو منصور
يد« فجذم جذية هو وضرب رجله فحنف جذيمة فضربه القيس عبد من وحذة

والفور عيالن قيس قيس بني سوى يبلدة حل كان أبانا وجدا



االل

 وكان تميم بن زيد بن سعد لقب الفزر متواتن والقاذية مجرد موصول مطلف الطويل .ن االول
 يقال وقد الفزر معزى يبجتمع حتى وكذا كذا يجتمع ال فقيل ألمثل به وضوب بعكاظ معزاه انهب سعد

 أباائ وجدائ والمعنى لبلدن صفة انه على جر موضع فى سوى وقوله به سمى الفزر المعزى لجماعة
 ربيعة عن ونى مصر بين حل أى مناة زيد بن وسعد عيالن قيس لدبار متوسطة ببلدة حل
 وال نحن ذخلفه ال القراان وفى العدل معنى فى وسواء سوى االخفش وقال مصر من والفزر قيسا الن

عدال أى سوى مكاا اننن
الدقو على الشيوق حتالقنا آنلحنا كلتا العهرية عنا نلت فلما

 السيوف واتخذنا لجحفاظ بدار واتمنا بانفسنا أكتغينا ربيعة وهم عشيرتنا خذلتنا لما أى

الده على حلفاء
وتر على ملفون أعطينا حتن وتا كريقة يوم عند أسلمتنا فما

 انهمر يعنى وحقد وتر على جفوننا أغضيذا حن وال حرب يومر فى خذلتنا فما اى

ثاره كل ادركو

اهلخلى صخر أبو وقال
بالوماج هتجر اخليت رآيت لتا القرفق فتيلة رآينت

 ان ويجوز ريته صربت أى فصيلة راين متواتر والقاثية موصول ممدف مطلق الواغر اول برغ
 فعاد لخرب وفضيلة ألشاعر هذا شهد وكان ألرماح مشتجر فى رايته أى العين روية من يكون

 عينا ال جنسا القرشى جعل القرشى فضيلة روى ومن لجواب فى فجمجم عنه فسيل فضيلة يعد ولم
 صدر فى رايت ووو مقدم لما وجواب بالرماح لخيل أشتاجار عند ألقرشيين غضيلة رايت والمعنى
 تشاجر فقد بعص فى بعض« دخل شى وكل الناس على فضلهمر بان أالمم هذا عند يريد البين

تطاعنو بالرماح القوم وتشاج مشجرا المشجن سمى ومنه

اخلناح دانية األبطال على فأ قيى املنية ورنقت
 واشرذت بالرماح تشج لملخيل راين لما والمعنى لما تناوله الذى الفعل على رنقن أنعطفن

 يبسط أن وهو الطاي رنق ويقال فضيلتهم بانن عليه انكدار« يريد ما على الطاير اشراف عليهم ألمنية
 دانية يروى أن يجوز و ألمعنى على وأذثها للظل صفة انها على دانية وارتفع هما يقبض وال جناحيه

حاال يكون أن على النصب ب
٠ق٠ املجراج على اخلروي ىف وأصبري وباسا قلبا اهلدقم فكان

 المصدر ن٠ منقول وعبس الم أخوة ضبة بن كعب بن ولجارث وعبس عبس بنى بعضا وقال
بكه با ألشا يسمى الذى هو حاذمر أبو تال النبت من ضرب والعبس وعبوسا عبسا يعبس عبس يقال



اااا

ورآسسب جلرم ال كعب بن حلار تريبة أرًاها ألرحام أرق
 النداء غير فى لحارث رخمر متدارك والقافية موسس موصول مطلمق الطويل س الثاف

 كعب بن ألمحارث جهة cr» بيننا مشتبكة الرحام تلبى يرق الشعريقول جايزفى وذلك

 وراسب اليمن فى عدادهم كان وان نزار فى كعب بن المحارث نسب ان يقول وراسب جرم جهة ن٠ ال
قصاعة ن٠ وجرم جرمر من

واحلواحب اللحى بني وأأنقنا نعاليم ىف آقدامنا نرى وأنًا
 يرون وأنهمر اليمن فى وأنسابهم عدأده كان وان نزار فى كعب بن لخارث نسب ان يخبر

 بين وتال قومه كانو اذ لذلك لهم يرق وانه القرابة لهذه نفهمواا اقدامهم تشبه واانفهمر أقدامهم
 للعيون تظهى النها وذكرأالطراف والنعال االتدام باضاغة أكتغى النه لحاعم بين يقل ولم اللحى
أكثر بها تعلق والمشابه

لعاصب ندر ال أبينا ما اذا واباءنا أعطاءنا وأخالقنا
 ان يجب وان لالمم تاتيدًا لمثلق فى وهاعنا لفلق قبلهثى الذى البيث فى الشبه جعل

كما االشنتراك ن يغيد لما ويغنى بدل اتحامنا قوله فى العطغ أن على ذاعتمد أخالقهم وأخالقنا يقول
ذدر ال وقوله ابينا أو أعطينا اذا كاخالتهم أخالتنا نرى وانا قأل فكانه وعمر زيد قام قولهم يغنى

 لحلب عند نخذيها شددت أذا الناقة عصبت قولهم وهوس القسر على نعطى ال أى لعاصب
 وبنو كعب بن لحارث العرب فى بطنين أتك أن ويقال العصب على اا تدر ال عصوب وناقة لتدر
 جزء بن العباس بنن والدة أمهما ألملكه عبد أبنى وسليمن ألوليد أخوال بنوعبس وكانت عبس
 بن مساور فزار عبس بن قطيعة بن مازن بن ألحارث بن ربيعة بن روأحة بن جذية بن اسيد أبن
على ألمساور فدخل به فقحر يجتديه الملك عبد بن الوليد جنيمة بن زوير بن تيس بن هند
ولكن نزر بدار ألوليد يرجى فال الوليد عند نايال نرجى نزر دار فى أشنهر ذلثة فقال المالك عبد
 الماله عبد فقال بعيد من الزعادة ورث فما علمتم كما الوليد زعد فان تعودى فال نجوت ان

أميرالمومنينه با قبلنا من بل غقال قبلكم أم قبلنا أمن ويلل

 تري على وكلب مناة عبه لبىن كانن وتعة يريىف من رجل وتال
 وهوقبيلة جنسا وليس مرنجل علم بر٢ ابوالفتح قال لحميرى ينر ذى بن علقمة فيها فقتل

 يزن ذو واما ألمرارة والعلقمة به فسمى حمرا حلال يلبس كان انه الكلبى ابن وزعم يصرفه لم فلذل
 التخغيغ العلم فى فالزم يزان أصله ان وذلك الغعل ووزن للتعميف محروف غير منه يزرن فار.

 يزار أصله أن على ويدل يزن ينعرف ال فكذلك معرفة يسال ينصرف ال فكما كيسال فيزان
 وقالوأزنى مقلوب عيفلى فهذا ايزذ وقالوأيطًا وأزأنى يزأخي رح قولهم ى٠ االصمعى حكاه ما

 تقديرة فصار ية.عل ياء على الهمزة قدمت كما انعا همزة على العين فيه تدهن فاعلى فهخا



 يكون أن ويجوز واضح وفذا المفتوحة ليمزة ا بعد حشوا كنة سا لوقوعها القا الهمزة فابدلت اازل
اوجه واالول اازنىعاثلى

يدمة سيقة آلتق إذ التيم بىت ويوم يومنا رأتى من
 ألتغظبع ومعناة أستفهام لفظه رأى س قوله كب متا والقافية مجمد موصول مطلق ح المنسم ن٠ أالول

 الناقور فى نقر فاذا تعالى قوله ومثله له شرفا أذا يكون أن صلح لما ذلل ولوال الوتعة باليوم واراد
 ةال كانه له ظرفا يومشذ فصار فعل معنى عسي يوم قوله فى ان ترى اال عسير يوم يوميذ فذلك
 بالدم لملمجو غبار التف حين أتتيم بى مع يومنا شاعد من فيقول عسير يوم نقر يومثذ النقر فذلك

 ويقال ألغبار وانحيف لجراح ن٠ ألقاطر ألدم برشاش كان والتفافه فيه لكونه اليوم ألى فه وأددا
جمعصيقة فعميق لعبيق مجنون االرض يترئنترب رؤية ةال ايضا ميقة
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الهة عاى حيسازيييمر شدو اسسب يومهمر أن راو لما
 الذه الصدر وللخيزوم شدو لما وجواب ملتغ شنج ذيه اشنب ومكان لجلبة كثير أى أشنب

 الذى ألموضع كاذه أيضا حزيما ويسمى موضعهها هو الذى ألقلب على الشتماله والعزم لخزم موضع
 على يعنى ألمه على وقوله لمحقهم ما على للصبر مثل للخيازيم وشد أيضا لحزم من ولجزام بالدزام يشد

 راى من با معنى على رأى ن٠٠ وفولة ألواحد على فرد لحيازيم ألم أراد وفيل يومهم فى الكاين االلمر
 والمستفيمر أستفهام النه النداء حرف حذف جاز وانما ح المنس من والبين ن ألوز تمام وحو

لخاكم فى ثابتا كأن وان أللفظ من النداء حرف فحذف كالمضدى

تتسمد ىف جات صالليل وحتن عرينيم ف اأسه حتًامنا
 ء شى منه نع يهت ال الليل الن لمقبل ا بالليل وتومه نفسه وشنبةه الجمة ا فى باالسد لتيم ا بنى شنبه

 ألظلمة فى بيجىء لقتمة وا والقتمر لقتام وا سوادة أى ه غشم فى ويروى لبا غا شىء كل على يدخل بل
 بالقتم أرأد أنه بعصهم دم ذ ألمرزوق وتسال وقتاما قتما يقتم قتمر فقيا منه الغعل وجاء والريح وألغبار
 ألرجال فى باركه الله ما أذا سييل فى االة بارك ال أال قطرب ورواد غيره قال كما أاللف فحذف ألقتام
 ألموزوق قول عذا دمة ذ بما تخر أع حتنى أنكره ذمر أدرى ثال أالكثر فى نفعل ا تعل على كان ما ومصدر

 ذك الن ألوجه هو ألقتام به ألمراد ألقتم أن فى جنى أبن ذكرة والذى جنى أبن بالبعض وعى
 أالجمة والعرين ألقتمر هو الذى المصدر ذكر ن٠ أحسن الموضع هذا فى القتام هو الذى أالسمر
 وقوله خبيث كان أذا يطاق ال عرفة عو للمرجل ويقال عرينا القوم مقتتل يسمى ثمر االسد أجمة

 وحن مقتتلهم فى أالسد عم كانما تال كانه محذوف مبتداء خبر وأالسد لخال موضع موضعه عريذهم ف
 معه قد يكون أرن وأالجود أيضًا لحال موضع فى تتمه فى جاش توله ويكون وادراكنا هولنا ف لليل ك

جاش وقح كالليل اى مضمرا

قدمة عن ك الترا برل حتى جارفم الغداة يسلمون ال
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 به أشار الغداة وقوله لجار على لمخاماة بحسن مدحهم فيهم يموت أن ألهى لجار يسلمون ال أى
 مثل وهذا الشراك عن القدم زلت واالصل قلب فيه قدمه عن الشراك يزل حتى وقوله اللقاء غداة أله

 تولهمر فى بيحيل ال كما يجيل ال ألمعنى الن القلب الكالم واحتمل بعد« يلبسها ال النه لموته
 لكالم أ ويكون ك لشرا أ ألح راجعة لهاء أ ن تكو أن ويجوز راسى فى والقلنسوة رجلى فى لخف خلت أد
الطبيين لخزام وبلغ المعدين عن السرج زال يقال كما وعذا االمى لتغظيع مثال

كمة من الشفوق يهق حىت رسيم5 اللقاء خيمير وآ
 يرضى ال كانه وكمما نفس عزة الصفوف يخرق أقداما يقدم بل فارسهمر اللقاء عن يجبن ال أى

 يشق( ان الهى الصغوف يشف حتى وقالو والعلو النهاية أال ياخ بل لنغسه اللقاء فى المنزلتين دون
 حرف حذف فلما اللقاء عن واالصل المفعول على ينتصب واللقاء العار يرضى ال النه كممه ن٠ الصغوف

اللقأء وقت أراد الشمسن كهطلع ظرفا يكون ويبجوزان فعمل الغعل وصل تخغيغا لجمم

سقمة من السقيم تشفى جلط وزرق يعرتون التيمر يرح ما
 حتى أبرح ال تال تعالى الله ارن ترى اال ألمكان ن البراح ن عذا وليس بعنى زال وما برح ما

 تدل اللغة فى الكلمة وكان مكانه من يبرح وعولمر ألموضع هذا يبلغ أن ومحال ألبحرين ماجيع أبلغ
 زالو ما اى أمثالكه عليه يكون ما جاوزت أى جارا وابرحت ربا أبرحت قيل ولذال ألمجاوزة معنى على

 ألسقيمر توله يكون أن ويجوز كبره ن ألمتكبر تشغى لخط وزرق لغالن بيا ويدعون ينتسبون
 أوتارعم ن الموتورين تشفى أختالفيا فى والرماح المعنى يكون ان وييجوز المداجى المنافق عن كناية

برح ما خبر ويعتزون لحجال واو ألواو لخط وزرق والسعة ألمجاز على للوماح ألغعل وجعل ودخولهم

أممة اىل ييوى سويغا والقل محيت محوع تولتت حىت
 وعو به وصف االصل مصدرف والفل حمير جيوث انهزمن أن الى ألحالة بهذة زالو ما أى

 موضع موضوع أنه أال فر رجل ومثله فل رجل يقول أن جاز ولذلك ألمفعول موضع موضوع
والجميع للوأحد ويقع فآر

ملمة ىف الراح عليه نسفى بطل من غناكا تركنا وكم
 وومر االبطال ن المعركة تلك فى تركنا وكثيرا يقول تركنا من المغعول على نصب كمر موضع

 عذ« حديث س كان رياش أبو قال االبيات هذة خبر القوم ك معت ألم عنال بقوله واشار معرعون
 وعدتى تيم وعمر أت بن مناة وبنوعبد مر بن تيم بنو فانتجع أجدبن سعد بنى بالد أن أالبيات
 وانتمو بعد تيمنو ولكنهم سعد ألى يوميذ فض.اعة ونسب كلب من المحى وهذا الرباب وهم وعكل

 وعمر وجلهمة وعوانة ووايل وسالمان والحارث وضبة عذرة وهمر هديمر وسعد حمي بن مالكه ألى
 بن سود بن ليث بن زيد بن فذيم سعد وعو ممحار وعم وابوعم ومعاوية سعد بنى ن حى
 ألقبايل هذ« ذانتجعت ألياس بن طابخة بن أد مربن بنت عاتكة وأههم قضاعة بن ألحاف بن أسلم
 ملوكبم س ملكا وقتلو عحار عليفم فظهرت وفحار حمي بين المحمب وقعن ثم فيها فرعو صنعاء وثمإة
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 حمي نجمعت باللبات والقمقوالمبضع ثات ذا تتلت عحارا ان المحميريين بعع فقال ثات ذا يدعى
 ثات ذى بدم تطلبهم تلب أله حمين فتأرت معت ببالد فلحقت ألبيداء من عمحار فارنحلت لصحار
 ألبيداء .ن تيم بنو وشعن حمير على فانجدتهم الرباب تيمر كلب فاستنجدت حار أخوة وكلب

 تيم يإ حمير وبين بينهم بيوتهمر وختو خعنوعنهم حبن ألتيم شعراء بعص فقال فلحقوببالدعم
 فعارت وغله وانت سعث فاستوغلن حنثلة وفيرت عمر فزمت اذ قبله ما آمت؛ أغنى جذله كوذ
 على وكاب مناة عبد بنو فظهرت وبرة بن كلب والى مناة عبد بنى وعكل وعدى التيم الى حمي
ه مضن التى أالبيات حمير شعراء بعص ثقال يزن ذى بن علقمة التيمر وقنلن حمير

 ئئآل اد بن مناة عبد بن غدق بنى اخو ذلك فى العدوتى نشبة بن حسان وقال
 يهجو جريم تال عساس مثل ذشبة بن جساس والصواب مصحف االسم هذا االعمابى أبومحمد

 أناس ذات غير أرض كطثوث بظرها كان التى أشبهنن أجتخدب التيمى خرعب بن جخدب
 ذشبة بن جساس يعنى جساس رعظ التيم سرأة وكان جتحدب أم على تيم شهدت لقد

 ذلك على يدل المحسن من بفعال وليس المحس من فعالن حسان الفتح ابو وقال هذا التيمى
 معرنة ألذيإب أسماء ن أسم ونشبة وحماد كعباد النصرف خعاال ولوكارن الحرف أيإه منعهم

 ا٠يكوو أن فينبغى ذشيبة ايصا سمو وقد الفميسة فى «أظافير النشابه بذالع سمى يكون ان وينبغى
 ن٠ فعلة وهو صنم أسم مجل علمر ومناة وغزى كغاز عاد جمع وعدى هذا ذشبة تتحقير

 ويدب ينطق ما مجمى أيا« والجرايهمر فيها يعتقدون كانو لما وذلكف قدر أذا يمنيه مناة
 اغثته مثل اغوثه الرجل غثت يقال أخرى ويعوق تارة يغيث اى ويعوق يغوث سموها ولهذا

 تلقاه كذا ود واو ن٠ بدل عندنا أت وعمزة تغين أى تغوث س غواثك بإتى متى قال
 وحبيبسا وحبان ومحببا محبويا سمو« كما والمودة الود معنى اليثارعم ذاله يكون أن ويشبه اممحابنا

 وودادة وودادا وودادا ووتا وودا ودا أود« الرجل وددت وتالو وة عبد تالو والنهم المنكم الشى وااة
عالمر المحاجيية ضصمير فى بما اننى الودادة تغنى وما وددت ل ة التمنى فى الودادة وكذلكه وموةة

املقوما الوشيج تؤحى محية ليا أنت وقد كلبا ملحلى احرنا حتن
 فى ادخلنا أى المحى أجمنا توله متدارك والقافية مجمد موصول مطلق الطويل ن٠ الثانى

 جعل ثم القنا عروق أصله والوشيج تسوق أى وتزجى عنها الذب لها وضمنًا ألقبيلة هذه جوارنا
 عروق وشجنن يقال اجتماعها عند بعص فى بعصها لتداخل وشيجا وسميت وشيجا انفسنا ألرماح

بعض على بعصها التف أنا الشكر

املخرما املطئ برحون محيعا قآككجحو القمال هق ليبمر تركنا
 شامة فغدو صبحناعمر امثالهمر ومن الشوم عن كناية الشمال نجعل والعرب ألمحمير تركنا أى
 ومعنى للمنهزم ذلكه يقولون وكانهم الشوم وناحية هم نا وخلي الثخام أ ولمجانب عمر خلينا ويقولون
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 والخزم حسرى مخذمة مطابإعمر يزجون فاصبحو وجانبه الشوم شق االنهزام فى لهم خلينا البين
مقطوع أى مخزوم شراك يقال والقطع الشد

دما أسرتتا تندى سحابتنا جمعبمر تقرق صلنا دنو قلما
 كانه الذى جيشنا شهلهم فبتد بهم وبطشنا عليهمر صلنا أاللتقاتع فى منا تقمربو لما أى

 الحال موضع فى وتندى له سغكهم كثه لما بالدم ترشك السحابة جعل دما طرايقها تندى سحابة
 واالسرة له يذل حتى عليه واستطال به أوتع أذا مذ"■خ على صسال ويقال التمييز على دما وانتصب
ايضا ااودية بطون فى ويستعل سرر واحدها والطايف( االوساط

عندما الدم من يخةيد كان حمير مقاول ين قيال قغادرن
 كان لما بالهمام وصغ كما ألملكه به ووصغ ونهيه أمره ويعتمد قوله ينفذ هوألذى ألقيل

 قيل جمع والمقاولة والمقاول القول فى االة كان لما مقول للسان وقيل يرد وال فعل بالشى هم أذا
ألبقم وقيل أالخوين دم ندم لع وا

وعلقما صابا يممجتجنا مطاعمنا طعميا ذاق من آتواه على أم
 والحداب وعلقما صابا ذواقها بعد تمج انها حتى ذاقها س أنواة على ممة مطاعمنا صارت يقول

 المرارة ألعلقمة أن وحكى المحنظل عو وقيل مس شنجم والعلقم حلبها العين أصاب أذا لبن لها شنج
 انواه على مطاعمنا أمم والتقدير لالغوا« حال يججن وقوله مرارته أدرك أذا ألمحنظل علقمر ويقال

 طعها فى وجاز كذلكن عو ما لمى ء منا حصل خبرنا أذا والمعنى وعلقما صابا ماجة طعمها ألذأيقين
 وعومضاعمنا الفاعل رتبة كان ما والتاخير انتقديمر نية بجتمل ألكالم الن ألذكر قبل أبرازالضمير

 الذزز واألعم شها ذات ن أفواة على ومو ألتاخير مجما« يبجرى وما المفعول ورتبة ألتقديم
الطعامة طيب اى المطعم حسن هو ويقال مطعم جمع والمطاعم

ايضا ذلك فى وتال
وتيرًا كلب يوم لتيم فداة سواضمر حيا آقد لم وان أنى

 قد أثد لم ان ثوله فى الشرط جواب متدارل والقانية مجرد موصول مطلق ألطويل حذا٠ الثان

 البالع حسن ن٠ مذههر كان لما أنديهم فاذى ترفعا غيرهم أذد لم أن ألمعنى الن ألكالم عليبه أننتمل
للقتال دو٢٠ كلب أجتماع يوم

تكوتر حتى انوت نقع آر وقد لعدوعم حارشمر ييجو أن أبو
 وقد حمي أعدايهم وبين كدب تبيلة جيرانهم بين يخلو أن ن أمتنعو يقول لتيم الفعل

 وانما ألقبيلتين بهما ألمراد كان أذ الكترة والعسد: بالجار واراد بالجو التف حةى الموت غبار أرتفع
 به والمراد الكثرن ن٠ تغوعل وتكوثر المحرب لموت ب يريس أرن ويبجوز نهويال ألموت الى الفقع أضاف
وأحد والمعذى العمامة كور برا تكورا ويروى التراكم
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قنقطرا قوى حتى يأسيافيم يبتحرونة القوم قيل تحو سمو
 كاذه أختحار الكالم وف جانبية أى قطميه احد على سقط أى هوى حتى علوتحوألملك أى

 وتعلق لجال على نصب يبتدرونه وموضع ضبو نحذف سقط حتى وضربوة باالسياف أبتدرو« تال
بينته الذى بالمحذوف حتى

تعقرا حتى الصية قط نال وال مرعما تمم ال الليث كانف وكانو

 أالنفة وذسبت غيرة صيح الكل يتوأضع ال أنة بنغسه جبه ن٠ ويبلغ أنغا لحيوان إحمى االسد
 أذا هذا الترأب والعغم له ألمعغم عو يكون حتى ألصيل ينال وال ألية لحمية تنسب أالنفكما الى

 أذا الكرش أثتظظت يقال الكمش ماء والفظ ألصيد فد نال وال ويروى الصيد قط رويت
 العغ ف يسقط أى يتعفر حتى الصيد بطن من الغظ نال وال والمعنى منه ألماء ذلك أستخرجت

 البصرى السالم عبد وخط ألفظ خص فلذلك بطنه بحشو المصيد من يبدا واالسد خيه ويتمكن
 نال وال صغدا نكرة وابدا كامس مبنى معرثة وعو المستقبل ف كابدا الماصى ف وقط الصحيد قصئ

٦رل صلى وال صدق خال تعالى قوله ومثله يشمر ولمر ينل لمر معنى فى شمر وال

 الفتع أبو دال أد بن مناة عبح بن تور بنى أحه رزين بن هالل ذلك فى وتال
 شىء ومثله رزان والمرأقة ألثقيل والرزين ألذكم المحية والهالل مدور جم تطعة والهالل ألشه أول ألهالل

واحد وأالصل العور باختالف المعاذ هذ« بين فرقو والعديل العدل ومثله حصان وامراة حصين

إلنسأور بيا وحل كلب بيا تآلقمنت أن لتا وبالبيداء
 لما يقول هاعنا معروف موضع البيداء متوات والقافية موحدول مردف مطلؤ الواف من االول

 للخالفين عن أالتسام سقطت اى ألنذور بها وجل أالوتار وادركو ألمكان بهذا وحمير كلب تالقت
 ويجوز بعد .يبجى فيها س٨٢ فحانت ه قول عليه دل ما يكون ان يبجوز لما وجواب االوتار الدراكهمر بها
 وحل يكون ألمكان هذا مثل فى لجلجروف زيادة يجقز "ن٠ وعند مدجنة وبل أجادت قوله يكون أن

 حتى تعالى الله قول فى يقولون وعاكذا مقحمة والوأو ألغاء فتكون لجواب فحانت أذ النذور بها
فتحنن فانياد زايدة الواد عندعم ابوابها وثيتحت جادوا اذا

عسسيى يوم بيا لتمر وكان التقينا لما حميئ تحانت

 بالضمر عسم والفعل وعسير عسر وامر يوم ويقال عليهمر كاذت ألدبرة الن حمير هلكت أى
واليسرى والعسرى واليسم العسم هو ويقال بالكس وعسر

تتبير سيمنعيا آن وعامر حناب من إلقبايل وأيققت

 كلب CT» عثيم بثن وهمر أألجدار عسامم يعنى رباش أبو وتال كلب بنى بظون وعامر جناب
بن صبل بن وجناب المه صعععة بن ءمر أخو وعو جدار أصل فى ولد النه بالجدار لقب انما

م 2
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 فى ابلغ ليكون نكرة اللغظ وجعل التيم بنى بالنصير ويعنى ومعين ظهير ونصين كلب من الله عبد
 الغعل فى السين سيمنعها أن وتوله معناه فى كامل أى النصار ن٠ نصير أرأد كانه النصرة تعظيمر

والشان االمر صمير أصمرته التى والهاء للفعل بالناصبة المخففة تلتبس لئال عوكل

درور سارية صوب علييمر قدرت ة مدحن وبست أجادت
 جود بمط لجيش سحابة اتنت فيقول مدجان وليلة الشلمة والذجنة الغيمر الباس الدجن

 درسارية المنايا عليهمر فصبت االرط من وقربها لكثافتها اظالم لها سحابة أى مدجنة وبل فوبلن
 صابن قال كانه لفظه غير لن مصدر وصوب درت فاعل انه على ويتفع الدر ألكثيمي هى والدرور

 والدرور زيد وقعد تام يقال للدرورفهوكما جميعا فعالن ودرت جادت وتيل سارية صوب درور
 مدجنة كوبل عليهم فدرت درور جادت والمراد بمعنى واجادت جادت ويقال بالدماء تدر حرب

الذفعة أراد النه الصوب أنن ريإش أبو قال سارية صوب ويروى ب اقم وأالول سارية وكصوب

الذكور امليندة تكبيم سراعا قطقطتا حتت قولو
 بالقطقط اليهم ألنافذة النبل شبه مطرا يتوعم الذى البرد صغار والقظقط حمير أنهزمن يعنى

 على طبعت السيوف والمهندة تصرعهم أى تكبهم وقولة يثبتو ولم االمر اول انهزمو يقول السحاب س
 حددته أذا ألسيغ عندت ويقال ألغوالذ وهو ذكر جمع والذكور الهندية هى وقيل الهند عمل

 وخصو واسروهم فقتلوهم تيم على فظهرت لتيم حمير جمعت ثم لخال على نصب تكبهمر وموضع
 ونكى حمير فى واصاب أسراءهم فاستنقذ صنعاء تريع بن أالضبط غزا حتى قوما وأستعبدو قوما منهم
 عط قد سبأ قرى فى وتيمر تيم يدعوك لهم حهي واسر تيما يذكر جرير وقال شديدة نكاية

 ويعيرهم وضبة تميما يجتض تبع يد فى وهو تيمر شعراء بعض وقال ألجواميس جلذ اعناتهمر
 تميمر من واالكارم بتغ السعدتى واالضبط القديم والشرف العز ذى محلما لديكه أبلغ خذالنهم

 وميمنة وقلب بجناحين سار من أول عو والضبط الذميم الفعل عن ورعو فكنا فى فتسارعو
 عناه ألذى وهو أالول والرثيس قوله فى الغرزدق عناة الذى هو الضبى سويط بن ومحتم وميسرة

 الذى وعو معشر الناس ساير من غيرعم بها يسي لمر الريسة الناس علمو وعم قوله فى الرمة ذو
 حمان بن مرة بن النمم بلغ فلما بحميم فظفر الغزاة ءده فى وساتة ومقتمة تبتان مج وله بالناس سار

 فقال أليمن أعل لخبر وبلغ صنعاء ألحى سارو ثم تميم بنى جمعا الشعم عذا يع ق بن وأآلضبط
 السعدتى االصبط اذا نهد ومن صداء س سوء فوارس فبلغا عرضتن أما راكبا فيا منها أبياتا بعصهم

 لجيل أتقوقمدودة واتما فاماأعدوللخميسكفا بد على مجتالة ربخود جاءبجيشهفيا
 ألمستدق كتغيه بين ألى جزه عند من أالنسان ظه وسط والقردود ألكغوء الكفاء بالبعد

 خيلهما فى الضبط وا تمر فقدم بعصا بعضها لتبع لمليل فى مثال فضربه لممير من السيساء وهو

 فى كان س واستنقذو فيهم وأصابا عليهم فظهرا ١٢٠٠٢ بها فقاتال صنعاء ألى أنتهيا حتى فاغارا اليمن
 فهو أطما بها بنى تريع بن االضبط ان فذكرو حوال اليمن بارط واتاما التيم أسارى من أيديهمر

االضبط باطم معروف
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والشماخ ألصرر ن٠ فاعلته ضاررته محددر هدوار الشماخ اخو ضرار بن جزء وقال
غالبة أو منقولة صغة

جتيب القنتيي يآعلى حديث جارىن حني به أسر فلم آتىن

 باعلى تقدير«أتافحديثجيب متوأتر والقافية موصول مردف الثالث.نألطويلمطلق
 يقوى بما يرد« وكان كمعه ما لتصمنه لحديث من أستأجب وانما جاعن حين به أسرر فلم القنتين

 ألرضيه أمدح ولمر خس١اال قول ومثله أالول فاعمل وجاعن اتاذ فعالن أجتمع وقد ضصد« من أمله فى

 شوافق فيه وليس أالشراف بعص مشرف أسود جبل ألقنتان ماال أصاب يقال أن لئيما بشعرى
الكالء ينبت صخور وال

و د ح و -ر = ود تج ءك س ب و و0- -ر ومعبيب خمطى منة ع وأفم يقينه أناىن ملا نصاممته
 مخطىء منه وأثيع ثتيقنن يقينه أتافى حتى وتغانلت صمما أطهرت أى منه تصاممتن أى
 كان واذا الغرع صادف معناة وافرع صدقه ألذى الثانى والمصيب كذبه الذى أالول فالمخطىء ومصيب

 ويروى محذوفا مفعوله فيكون الغين أفع معناي يكون ويجوزأن مغعوال يقتضى فال هاكذا
فظاعة فيها والمحيب حكايته فى ألمخطىء افزع أى لخوف الغزع ن٠ أنزع

تييب بلحلدنلت وقهدعم فيهم الدعر أحدت توىي وحدتت
 والثات قوبى والتاذ التاء وضميرة الغاعل مقام تام فاالول مغاعيل ثلتة ألى يتعدى حدذت

 أاأاخن قال كما أحداثا فيهم الدهر احدث قال كانه محذوف أحدث ومفعول فيهم الدع أحدث
 مجرى فيهم الدهر أحدث قوله أجرى يكون ان ويجوز كالمها تبلن أى تبلنن تكلمك فان

 ن١ يكون يجوزأن قريب بالحادثات وعهدهم وقوله ألمفعول عنى فاستغنى الدهرفيهم بكى قولهم
 بحوأدذه الدعر قرب وحالهم فيهم الده بكى كانه للحال الواو يكون ان ويجوز بلغ ما جملة

 به خبر لما تصديقه معناه وحقيقة بعده وما قبله ما بين أالعتراض مجرى جاربا يكون أن ويجوز

فيهم بالتاثيل يولغ بل الده على يسلمون ال الذين الكرام ن قومه وان

تنوب النايبت ما إذا حرام فإنيم أتانى ما حقا يكه فإن

 الكرام صبم يعدبرون فانهم معنا« الن كمام فانهمر قوله عليه دل ما حقا يكف فان جواب
عليهم وتقدر تملكهم فانك ألمعنى الن عبادك فانهم تعذبهم أن تعالى قوله ومثله

رطيب للسايلني ورق له وعنيةمر الغىن مبدى ققريفمر

دافعو لم فاذا ذألغنم االبل المال عيش وبه الشجر فرق هاهنا وأصله للندى ضبه مثل عذا
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 ويقال المنانع ضروب من لغيره بعد ب« يتمثل ثم أالصل هذا فناثهم ف الناس عاش الورق ض
وللجداد كالصرام الورق خروج زمن والورأق ورقها كث أذا وريقة وشجرة وأورةت ألشجرة ورةت

ركوب الراغيين بحق ذلول وععبيم القياد عصعب ذلوليمر
 بحق معترف منهمر واالبى ألصيم سيم أذا متعسرا ترأه لجانب سهل منهمر كان س يقول

يتنع فال به يركب الراغبين

م وتطيب آحلقيم ليا مصبيبةتصفى إدارنقتآخآلققوم
 أزدادو كلما أى لها تصقى هاوالء أخالق فان فتغيرت الناس أخالق ألمصايب كدرت أذا أى

وبشاشة طالقة ازدادو بالدع أمتحانا

فجيب آاخدن ف انتمى ما اذا فانه يقكل منيم يغمرو ومن

 غيرهمر فى أنتمى أذا فيهم ألمغضول أى يغمروة ومن أراد يلتبس ال النه يغمرو مغعول حذف
 الناس ن٠ ألكميم والنجيب الناس غمار فى دخل قولهم ومنه التغطية الغم وأصل فاضال كان

 وانجب نجابة الرجل ذجب وقد ألمنتجب شى كل من للمختار تيل ولذلكه واالبل ولليل
ج نجباء باوالد أتى

 جانبا يجئلهت قوله ن٠ به الشاعر سمى الحق القطامى القتص ابو قال القطامى وقال

 بالفتح والقطام بصمها والقطامى ألقاف بفتح ألقطامى ويقال تواربا قطا ألقطامى صك تحاذبا
 مالك بن أسامة بن ءمر بن بنبكر عباد بن عمم بن شييم بن عمير أسمه هالل أبو قال يإء وبغي

 قوله فمنها االمثال كثير لخواتى رقيق نحال وكان تغلب بن غنم بن عمر بن حبيب بن بكم أبن
 حاجته بعط المتأث يدرك قد الهبل المخطى والم يشتهى ما له تايلون خيرًا يلق س والناس

 تنتقل سوف اال حاد وال عين به تقر ما اال عيت ال والعيش الزلل المستتجل من يكون وقد

ترانا بادية رحال قأى آتجبته الحصارة تكن من ي•
 المحاف فحذف لملصر اعل بالجصارة المراد متوان والقانية مردف موصول منلة الوافي من أالول

 تصاف عذ« وأى ولجصربيين البدويين بين يصص أنما ألتفصيل الن بادية رجال ثاى توله ذال على يدل
 برجل ممرت تقول انك ترى اال صغته تريد النك خبرا جعلته الذى ن٠ أكثر ألى تضاف وال النكرة ألى
 قلت كانك والتتجب ألمدح الكالم مخرج يكون خبرا جعلته اذا أخوك رجل وأى رجل أى

 رجال ثاى لخض رجال أجبته ن يقول بادية رجال فاى توله عذا غعلى اخوك الرجولية فى نهاية
ألتمدح وألمراد البد: أعل ن٠ كنا وأن تحن اناس أى والمعنى الرجال حصلت أذا نحن بدو

حسانا اسا وأئر سلبا تنا فيتا شان جلحات ربط ومن
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 فالسلب وسلبًا سلبا قنا ويروى ألغزو أرباب ذانا منها عيشه وكان واتتناعا لحمر ربط من يقول
 أى سلوب جمع وسلب بنائه على كان أذا ألواحد بصفة لملمع يوحلف وتد ألواحد صفة ألطويل

االنغس تسلب هى

كآنا حيث نهب وآعوزفن جناب على آءن أذا وكت
 كذا عوزالرجل ويقال ينتهب ما والنهب المغيرون وهمر أربابها منزلة أنزلها لمليل يعنى ضن

لقوله ظرف أغرن أذا وقوله يتعدى ال وهذا حاله ساءت وأعوزالرجل ألدهرأغقرة وأعوز عوزا

حانا حان من إنة وصبة خلول على الثباي من أعين
 ستو فلذلل وحسيا وحسل وصبيب صبة على يشتمل والصباب خبركن وللجلة له جواب وهو

 عنها يصبرون ال ألغارة العتيادعمر أنهمر يقول وأحد مكار. فى يكونون الذين لخلول ولمى ألضباب
بقوله ذنك ر٠'ا أنه دى اال االقارب عطغوعلى أالباعد أعوزفم اذا حتى

آخانا تجح لم ما أذًا بكرأخينا على وأحيانا
ج نم ىع نم ه

 أغرو بكر علبى واحيانا ةل كانه قبله فيما تقدم ما عليه مصمردل بفعل تعلق بكر علمى
ه علك فقد بغزونا ل١حل من أنه فقال أنسان ألى التفن كانه أاللتفات يسمى حانا حان er» أنه وقوله

لفوارة س رجد وود العق أاعرج ودل

توحع عالم آدرى وما تلوم تقجح توال ما ستد أم أرى

 تلكه اتحال به يريد تزال ما قوله متدارك والقافية مجرد موحدول مطلق ألطويل من ألثانى
 ثيل فارن ألمحال المتداد فيصيم زل ما عومستقبل يزال وما ألماضى لدوام زال ما الن منها ألمحالة
 معنا« تغير عليه التاغية ما دخل لما قلت للنغى وهو الدوام معنى يغيد فكيف دام ضد زال اليس

 اليمة تغجع أى المحال موضع فى وتلوم الدوام معنى الى فعساد أيجاب النفى ذفى الن أاليجاب ألى
السوال عذا مقتضى ما أدرى وما يريد توجع عالم أدرى وما وقوله

تقرت ساعة والورد تستوى وما يقتحة الورد أمنع آن عله تلوم

 هى تستوى وما لبن بها التى ألناقة وهى لقحة بلبن الورد فرسى ايثارى فى على تعيب أى
 ولوأرأد الورد مع هى تستوى ال يريد معه مغعول أنه على منصوب والورد الفزع ساعة ألورد مع
 اال يعحل ال ألمغعول هذا فى والعامل الرفع أال بجوز يكن لمر ألورد يستوى وما هى تستوى ما

 أذا تقدير« يكون تستوى قوله عليه يدل ما على له الفعل يد تنجم أردت واذا بينهما ألوان بتوسط
 الماء ساوى ألمعنى الر وللجشبة ألماء أستوى قولهمر هذا وءلى ألورد تساوى وما فيه عمال أضهرته
وحل أعطى أن على تلوم بقوله أتبعد ثمر توجع عالم أدرى وال دال كيف قيل فان لشبة

م3
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 وان ذلكه يقول بالشى والمتصجم للشان وتفظبع أذكار ادرى وما توله أن ثالجواب نغسه كذب
 الن والورد هى تستوى وما يقول أن االجو وكار بالرفع والورد بعضهم وروى علما كار

 وفرسى سهل أم تستوى وما المعنى ويكون يوكد حتى ضعيف ألمرفوع ألمضمر على الظاع عطف
الوقت ذلك- فى

يقتح ما راسها الفواد خنيب مشمعلة حلسًا ةمت وى أدأ
 ويكون تفزع ساعة س بدل أنه على نصسب أذا وموكمع الفزع ساعة لملمال بيان قامنن عى اذا

 وانتفاء أبإه باللبن أيثاره علة كان وان منقطعا يليه الذى البين cr» تجزينى هنالكه قوله ذلكه على
 قناع ال اللب ضايرت أى القلب منخوبة العدو فى جادة أى مشمعلة وقوله ة المرات وبين بينه ألمساواة
 ةامت هى أذا يكون ويجوزأن مةدم مفعول النة فينتصب تقنع ما رأسها ويروى لدعشها عليها

تجزينى عنالله قوله اذا جواب يكون وحينئذ كالم استيناف

آقنح كنت ميا جتويىن فنااك ميسرا باللجام اليه وققمت
 ألمكان فى ويستعمل ألوقن الى اشارة وونالكه لليسرى سنيسرة القران وفى مهيائ ميسرا

4يجزينى فيه وألعالمل

 ضبيعة بن مالك بن مرئح بن عمرو بن محمود بن خالد حجربن وقال

 رثدت من ومرثد أيضا لمأجر وكذال لمجرلمرام أبوألعالء قل نعلبة بن قيس ابن

ومرثود رثيد ومتاع بعط فوق بعطه المتاع

أقولة ليا ترى ترال إن ما يذكرقا الفوأذ علق تليية
 كلبية أمراة بذكر الفواد علق يقول متواتر والقافية موسول مدف مضلق الكامل cr» الثان

 وكل به تعلق فكاذه للذك تابعا الفواد جعل يكون أن وببوز عالقته بقلبه علق يقال كما وهذا
 مخاضبة ألهى الكالم ذقل تمر عنها االخبار على البين تنحار وجعل معالقه علف قيل موةعه وقع شى

 تقاسى وى تذأل وال أنفواد علقها ألهعنى ويكون عنها أالخبار فى أستم يكون أر. ويبجوز ذغسه
ا أعوال بسببها أنت

أحواا موتق را٠ذ'وى آري ف أنىن لك آبا ال حياك قآئىن
 ونحصيض بعث اله أب ال وتوله مضتل قط كل أتنو كذلل المتلتس قال يقنو وتنا يقنا قنى يقال

 هذة الن لالضافة موكحة الالم ودخلت أباكى ال المعنى الر محذوف ال وخبر البيه بنغى وليس
 لكه أبا ال فى يعمل ال لكان متخصصة االضافة كاذن ولو بالالم تاكيدها ذساغ تخصص اضافة

مقصد« فى اليه امره يوول بما لعلمه أسي قد يكن ولمر موثق تال وأنما موجود ابوكه ال لخبر وتقدير
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 وهذا فذكم« االس في العاقبتين أحسن أن علمر واالبقاء النحامى ترك على نفسه وطن لما انه
االسر بعد االبيات عذه قل يكون أن ويجوز وجه فهذا كنتى واأمت بنتى يتمت قد أالاخ كقول

معواا وال برتما وال غسا عاحروا تييدى فال قلكت واذا

 يعلم وهو مثلى أطلبي المراد وانا الرجال تخي المه يبعثها ان الى الوحناة عذه فى قصده ليس
 والمعزال الميس فى القوم مع يدخل ال الذى والبرم الصعيف والغس يقاربه او ياثله بمن تففر ال انها

 معت عن سرت زال فاما أالحمر البن ومثله ناحية ينزل ولكن ألسغر فى القوم مع ينزل ال ألذى
 ةال المضة شرب أذا مستكينا القوم فى سرى ما أذا بمطروق تعلى فال تكونا أن بالحوادث فاجدر

ردينا قد سقايكة فى ما على أذكى

اآبطال ويقتل اجلزيت يعطى متلة ختناآقيك وآستبدىل
 يجوز وال للختن الصفة موضع فى والجلة له لخبى موضع فى بعد« وما بالبتداء يرتفع مثله

مثلة ذصب
عياًا القعبيل وال عليه ربا لفوحة تكون بسأن الجدبر عير

 الغصيل ويجل مالكا ال لهالكة مملوكا يكسون بان خليقا يكون ال أى للختن صغة من للجدير غير
 على أستعالها أرادن فلذا لبن بها كان أذا لقوح ناقة. يقال صفة والقوح ألمال محل ال العيال محل منه
لقحةج ناتة يقال وال لخلوب للناتة ذالن لقحة صذه يقال تالولقحة أالسماء حد

 يقال رت لحقير رميتل القتح ابو دال العنوتى خ العنبرتى رميض بن رشيه وقال
 ظلن يجيى بن د٢ا عن لجسن بن محهد على قماته تال ألشمس حر اصابه أذا رمضا يرمض الرجل رمض
 عتى ألعودين بين التبذل دايم ألمقيل ضاحى الججأجل الل يوم وظل حلى جوب يومها وظت

على من واطحى تحنن من أرمت مبذل

كالرمل عالم يقلسبييا بات ينم مل هند وابن نياما باتد
 على داخل والمتراكب والمتدارك ألمتراكب قواذيها فى يجتمع مجرد مقيد الرجز مشطور من
قدح كانه خفيف لملخلق مدمج غالم يوقعها كيف الغارة يعاذ بات أى المتدارك

حطم لسواق الليل تقيا قد القدم خقاق الساتيي خدلج

 لشدة خفقان لها يسمع لالرى بها لملخطوضاب سريع ألقدم وخفاق ممتليهما الساقين خدتح
 متناعى برجل جمعها والمعنى ألكسر لحطم وأصل المجاز على لليل الفعل جعل الليل لفها قد وطيه
 الستصالح مكترى ألماعى أن وذلل لملمزار رفق وال الرعاة رفق بوسايقه يرفق ال السوق عفيغ ألقوة

قوله يفسره ماله يستهلك ال ولجزار مرعيه
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وقمر ظفر على جبرار وال غنم وال ابل براعى ليس
"ن -ع ءن د م0٠٠ ٥/

أرم أودت كما يوي يلقني من
 على أغار مرثد بن عمرو بن شرحبيل بن شريك وعو لخكم غارة فى قالها هذه ربإش أبو قال

 بن أالشنعث أختت كرب معدى بن قيس بنن وسبى قيس أخا كرب معدى بن وليعة فقتل اليمن
 وماتت لخطم يفعل فلم أالبل من ماية ترونها ن٠ تمرن بكل فدائها فى يعرض أالشعث فبعث قيس
ق عطشا عند«

خبره نقدم وقح عقيل بنى لقى حين الحارئى علبة بن جعفى وقال
حماميا بجى آن أعدب لم اذا يسحبل جوم بعة أبالنى ال اال

 واذا بكذا أبالى وال كذا أبالى ال يقال متدارك والغافية موصول موسس مضلق ألطوبل من ألثاذ
تعالى الله عذاب من سلمت أذا باالموت أبالى ال أى ابالى لال ظرف أعذب لم

الدقرتاوبا يربح ال مت مراق وتالعي حبل جبنىب تركمت
 كما دم بة اريق موضعا به يريد ان يجوز دم مرأق مايه ومسايل الوادى هذا جاذى تركت أى

 بتيد أن ويجوز الحم صفة من يبرح ال يكون ألموضع به اريد أذا لكنه مرأقا دما به يميد أن يجوز
 ذكرة يزال ال دم مراق ألمراد أن بعضيم وذكر وجه حسن هو كقولكه ويكون دمه أريق قنى رجال به

 بطن الى السيل فبيها يتودد مرتفعة أرض ووى تلعة جمع والتالع ألمضاف فحذف الده على باقيا
أخبار فى يحدق ال كان أذا ه تلعت بسيل يوثف ال فالن تولهم ألمحسنة أالستعارة ومن الوادى

تالييا ال آن وخريفن لني فتانعىن احلسارئيات أتيمت ما أذا
 والباء لنا تالقى ال والمراد محذوف وخبره بال نصب وتالقيا مضمر واسمه ألثقيلة من مخففة أن

الريب بن مالكه شعر فى يروى بعدة ما مع البيت وهذا أن خبر وللجلة والشان أالمر ضميي انه فى

بواكيا وتبكى را و مس ستضحكة كإنيا مجن بني قلوىي وقيد
 الشامن المسرور وقيل اليه يؤول بما الشى وحغ باب م بواكيا وتبكى مسرورا ستضحكه قوله
 وأنما تبزل حتى قلوصا تزال ال ألسير على ألباقية ألناتة هى لخليل تال لقاو وا ألصديق والبواكى

بعده جسم ولم قوايمها لطول قلوص سمين
اأخر وقال

مرحتي تضًا به عالد ون عليه يقية حري املرة القض لعميىت



أ٧ه

 جوابة ولروط مصمم لعرى خبر متدارك والقاذية موصول مجرد مطلق الظويل .ن الثان
 ومثله روط ثلثة فقيل االحاد أسماء العدد س علية دخل ولهذا العشرة دنن ما على يقع والرهط

 بقية وانتصاب أبل ثلثة تقول ال أنكه ترى أال فيه ذلكة جاز لما الكثير على يقع كان ولو نفر
 خير قوله عليه دل فيما الشرط وجواب للرهط لحال على نصب ءلوبه وان وموضع التمييز على
 الرجل لعترة يقول أعليته بمعى بفالن وعاليت مذموم مركب كل به يريد ممكب كل وقوله بقية

صعبة مراكب اركبوا وإن عليه أبقاءا احسن

مجيي مثل يخيرك ولم حريل غخ ذا كان وإن اآفتى لمجاني من

 بن يتمر الذى انعل معنا الرن بقية خي بقوله تتعلق ومن أالبعد أى أالتصى للجانب من
 يخبرك ولم وقوله بعينه واحدا ال لمجنس به يريد ولمجانب لحال موصع فيى غى ذا كان وأن وقوله
أورد« الذى للخبر توكيد وهو االلتفات مجرى يجرى مجمب مثل

وطيي خييب من علفت ما فكل منهم تكك ولم قوم ف كنت إذا

 عليهمر لخالف وترك مواغقتهم طلب على وبعت أالغترأرباالجانب من تحذي الكالم هذا
 هواعمر تهوى ال وانت اى منهمر لست عدى فوم فى كنت أذا ويروى فيهمر ألحصول بعد

مثل علغن ما كل وتولة

 جالس بن مسير بن الببج عو عالل أبو قال الطاءى مسهر بن البرج وتال
 بن ذفل بن جذعاء بن مالكه بن ثمامة بن عمر بن طريف بنى أحد ثمر جديلة بنى أحد

 يجمدعم فلم كلبا وجاور طيى« س جديلة وهو فطرة بن سعد بن خارجة بن جنذب بن رومان
 فيه مراعاتهم على يدلكه علم وعو البرج فى الالم دخول الفتح ابو وقال لمجاعلية متيى من وعو

 وفيه به فسمين نقلته لو ألمنيع القوى تولهم مجرى ذلك نجمى لذلك واعتقادهم الصفة مذهب
والمشبجر المطق، كقولبم والالم االلف

هنات حوارومر ف رآينا أتا غير كلب الحئ فنعمر

 أن وجاز وسكرية تهكمر كلب لحى فنعم قوله متواتر والقافية موصول مردف مطلق الوانى أول
 وال ألمنكرة االمور والهنات الهزء فى أبلغ فيكون ألغرض يبين بعدة بما النه المدح بلفظ به يالى

 ويجرى والمجاملة االبقاء يرى كانه لجقمات عن به يكنى وانما هنة جمع وهى الشر فى اال يستعل
 فى ردة لملجع فى ألالم رد خمن هنوات على هنة نجمع وفد ألمجاهرة وترك المداجاة على االمر

 فى واالستثناء قنوى تال شاء وان قنى تال شاء أن بالخيار ألنسبة فى فهو يرد« لمر وتن أيضا النسبة
 ففارقهمر جوارعم يحمد فلم كلبا وجاور لهمر مرأغما شوقه فارق وكان منقطعا يكون المكان عذا
 فذا ثبيكه له اخ أله وعب بن لمسن كتب لخير فى نات لخدثين بعص عن جاء وقد لهم ذاما

الكتاب فى ما انعنوان يشبه ال عامر ابا با صالمى ذذجم يعاب جميعا ذاك سوى وما وجهه حسن

م4



ا٧،1

 به يجلو شدا ما أذا مسموع طيب CJ1 يستداب تخبرها منانع حسنه من رأقكه ما وراج اليه ثكتب
عذاب وقنات مساعدات تحتها محمودة وعشرة الشراب فو ويصه العيش

بنات وين بنني من رزينا ًاتا تري كلب احلى ونعم

 هذا ومثل وتوجعا تجا فيكون اعله فى زاء مر وثالن مدحا فيكون ماله فى زاء مر ثالن يقلل
 بنين من ووله دسمو ما يديمون واذ القوم تنس أث قوباى لسلمى فدى االاخر قول انتبكم

 يكو. ان ز ويجو محذوف رزينا ومغعول بنات وسن بنين من أناسا رزينا ل تا كانه تلتغعديل ى٠ دخل
 ألمرأد فيكون مظ س كان قد قولهمر ن عنفم حكاة وما االخفش مذهب على الواجب ف زأدمن

وبذات بنين رزينا

املسلت اىل خبت يني مقينا وأشحى أمسى تىه العدر شان

 ألغدر يقول لكلب ماان والمسات وخبت عليه ورتبتها تقدم بما بعدها التى للجلة ربطن ألفاء
الوقت اتصال بيان وأضحى أمسى قوله وايدة وااخرها ديارهم أول فى أى هاذين بين كلب ف مةيم

الشتات لالمر قوم يا اا عام حري من قومنا تتكنا

 س ذكرناه ما فايدته لكن أالضاغة الم أالمم فى والالم به وصدف معدر والشتات تجب قوم با أال
 مفتوحذ تدخل ألالم وعذة محذوفا المنادى فيكون لزيد با يقال وقد المدعو مع بة وأنى التأجب

 منذ وثارقناهمر تومنا عن أنتقلنا يقول لتميم وبا لبكر با كقولكه االعتزاء به براد ألمنادى فى
 لخاجة ويظف مراغمتهم ن ويتذممر يستعطفهم أخذ ثم اول عاما بيننا أتفةت التى لخرب زمن

 ألمكان فى النه منذ بدل س جعل عأم حرب ن وتوله حالنا من أختل لما اتبلو ثوم با خقال أليهم

شهي ومن جح حن زعير ةال كما الزمان فى مثله

والتبات االضامة دار جبا ر حقو من أايامى وأختجنا
 ن٠ والفعل بعول ذوات أالخراج وقن كن وأن أاليمة س اليه أممهن اال .،ا النساء وصف

 مقلوب وابإمى فيأعل على أبايم وجمعه فيعل الفعل برئ وأيم والمراة الرجل على ويقع اام أاليمة
 ألغآنحة ألى بإة وبعدها ألكسرة من فرو ثمر غيالع على أبإمى ذصار ألعين على ألالم قتم كانه

ائقا تذأل٨اذغلب_3

أمنملت حىت تومنا نصال يوما اجلبلني اىل نرحح غإن
 اراد الممات حتى وقوله ببا واقمنا ذوينا على لمفالفى تركن بالدذ ال عودة لنا انفق ان اى

 حذف فال لملحين سا جعلته وان مصدرا يكون والممات المصاف فحذف الممسات حين الى به

يوم وهو الفساد ابام كلبا جا:ر الطاءى مسهر بن البرج كارن رياش أبو قال االييات هذ خبر



٤٧٧

 أن والغوث جديلة وبين ألفساد زمن ظيى بيت كان ما حديث من فكان طويل خبر له
 نبهان لبني وسلمى ثعل لبنى واجًا واجا سلمي فى بالجبل كأنن والغوث بالسهل كاننن جديلة

 أياعا منعه أو عنه فتغيب يظلمبيا تجاء ثعل بنى ن٠ رجل عند ناقة له كانت جديلة برع رجال أر.
 فقال بالجسحاس يدعى الغوث من رجل صرمة على فاخارو صاحبهمر مع جديلة س رهط نجاء
 عبدا الناس اذل وجدناة أنا لخسحاس ابل أخذنا نحن مصاب له يقال وكان الجدليين أحد
 معاب وهو جديلة ص رجل فرمى منازلهم فى خلحقوعمر ثعل بنو فطلبهم ختاس بنى من لعيما
 تبتلع ثنعاس بنا أذماء رت ب الناس اعؤ وجدذه أت ألحسحاس ابل رددذا محن الثعلى غقال بسبم

 ذلقيهم غسان ملوكه من ملكه عند ص الغوث ن٠ قوم اقبل حتى جديلة :ضت العاسى الطويل العوى
 جوين أبن فقال وكانوثمانية ألماء ذلكه فى وطرحوعم فقتلوهم صباح يدعى ماء على جديلة

 بن لذقل ويروى سليمر لبى يروى وعو ألدم أسرتها من ألمقكر تلكه واحد بظنة ثمانية قتلو

 وقتلت يومثذ الغوث فهزمت بالناصفة كثيفا جمعا وجمعو التقو ثمر وايل بن بكم من ثعلبة
 وهو وزادو ذادركو جديلة على الغوث فظهرت حوق على فالتقو جمعو ثم كثيرة تتلى فيهمر

 وقال ألترمر جحمة ألمحرب من نار فى جديلة بى حبسنا نحن الغوث »"ن رجل فقال الفساد زمن
 لهنى حاثى ثم أجمعينا ثعل بموالى مقيما وأمسى الكجز أصبح قومه يجتض البوالنى عنمة ابن
 لمحقن حتى جديلة بفو وخرجت رباب بن ج االعم وقال المستمينا ن٠٠ موالعمر ليس عمر أبن

 قتلى على حوق غداة بالرماح بكينا جديلة جماجم فى شربو انهم يومئذ ألغوث وزعمت بكلب
 ما جديلة علمنن لقد ألنعام بيئن شوونها كات حوق بجنوب ظرحنن جماجم كام بناصغة
 ماخوذا يكسون أن يجوز حوق العالء ابو قال طوبلة وعى الشاامى أالفق ألمى سرنا وال فشلنا

 الذك حشفة حول لما ويقال أحددته أذا ألسنان وحقت كنسته أذا البينن حقت قولهم س
 بنو فتنلته جديلة برع رجل وكان شوونها به تتعل الذى أراد شوونها كان وقوله وحوق حوق
 نعمر مسهر بن البرج وقال نعليه أعقاب بهما واختصف أذني« سنيس أحد فاحتز تارات يوم ثعل
 با كلب قجوت عالم البجترتى ض معم أبى أبن فضالة فاجابه مكمن التى االبيات كلب ألحى

 ترب وقد بأذرعات سلحنن قد وانا بعرى بباب سلحن قد غانكه ألممات حتى بذلة اقام ارا٢
 خمسا فيهمر ب ألمحم هذ« واقامن لهم شرأب القعيس ألمنكرات أحدى انله وبين واجتشمتة ألقعيس
بدره بى فى نحلت عاا لعينستنا صارعة كنت إن طيىء حانم يقول ألمحرب عذه وف سنة وعشءين

 ولم العبالية حثا٠ منعوا موسى العالء ابو ل ١ I" د للتفى جابر بن موسى وقال

 وسمى ألقماأن ذزل لما االسالم فى هذا حدث وأنا لجاعلية زمان هوسى سمى س العرب فى ان أعلم
 موسى يصرف أن كذلكه االم كان أذا فوجب التبمك سبيل على آانبياء باسماء أبناءعم ألمسلمون

 كانن فان وتاذيثها تذكيرها حكى فقد ألحديد موسى فاما أالجمية مجمى جار النه النكمة فى
 حكو وقد ومسقى معطى مثل مفعل على تكون حينئذ النها صف أذسان بها وسمى مذترة
 فى وصرف المعرثة فى يصرف لم الرجل بها وسمى التانيث على وان حلقته اذا راسه أوسين
ف وال فة ألمعم ف تعمف لم ألقول بهذا أخذ فان للتاذيث ألغها أن ألى قوم ذهب وقد النكرة



٤٧٨

 القطع معنى فى الميس وليس للصمة وأوا تلبت الياء وأن تطع أذا يميس ماس من أنها وادعو النكمة
 ميسا مشيته فى ماس من تكون أن للتانيث الغها كانت أن يجوز ولكن الفححاء كالم فى معروفا

 وقال تيس فكانها يضطرب نصابها وان وعاعنا هاعنا حلق أذا ألرأس على تميل أنها فيراد تمايل أذا
 فهوعندحمر ألحديد موسى ال أالمجمى أالسم به يعنون فانما بموسى ألعرب سمت اذا أبوالغتك
 الجتماع عو انما معرفة صرثه تركه يكون ان أنكرت ما قلت فان ويوسق ويونس واسماعيل كعيسى
 وأبراعيمر حوعيسى أخوانه كساير ليكون أجود واالول تول خفهو التجمة ال والتانيث ألتعمريغ

بها بالتسمية يتباركون والنهمر االنبياء أسماء ن٠

الحاحب دفاع وال األمير بأب كارفا انأ قوم يا أشتعى ال
 ال ومعناه يشتهه لمر كرعه أذا متدأرك والقانية موىول موسس مطلق الكامل بره أالول

الشهوة مع االتيان اكثر الن شهوة االتيان وجعل كارعا اال ااتيهم

كالغايب حضورعمر وموحتون مدروبة أسنة احلال ويت

 به يضرب والزند الزند من مشتق والمزندون لحددة والمذروبة كالغايب شهودهم ويروى
 كغيبتهم فحضورعم عندحمر غناء ال أى كالغايب شهودعم وقوله ألمقلل المبخل والمزند القلة فى ألمثل
 بمن اكتفى لكنه مزندون منهم يقول أن ألتقسيم حق س وكان التوحيد ال ألكثرة بالغايب واراد
 ويتدانعان يتنانيان صغتين كل الغارسى أبوعلى قال وحصيد قايم منها تعالى قوله ومثله االول

 فعرا يجى لم متى بهما جملة فصل اذا معهما ؟ أصمار .ن بد ال لموتوف اجتماعهما يصك فال
 زايغ ومنها يريد وقال وزايف قسى منها ماء وخمس عمامة سحق غير زؤدوث وما أنشد ثم

 بان وعلما االول عن بالخبر اكتغاءا فحذف منطلق وعمى والمعنى وعمة منطلق زيد تقول كما وهذا

 قولك وذلك ن٠أضمار عن أستغنى وأحد لموصوف صفتين اجتماع أمكن فارن حاله ذاك العطغ
وكريم ظريغ منهما صاحباك

احلاطب حبل وتسمر متشت مما وبعضيمر ترام ال ليوت منهمر

 به فاستغنى للتبعيض س الن ومنهم قوله عن البعض ذكى فيه ينوب تمشت مما وبعضهم قوله
 االدم بيت الن االصمى قال أأدم بين يجمعهم وكلهم االآلخر كقول المحاطب حبل وضم وقوله

 والردى لجيد حبله فى يجمع ألمحاطب وكذلك رقعة جلد كل ن٠ ففيه والردى لجيد يجمع
أعىث حبله ف دتعن دربما واليابس والرطب

اليمامة بوم ف قالبا أسد بىن من ااخر وقال

مشقق حني تشفقى ملا مكانك رأليا خود حني لنقسى أتول



١٧٩

 رال خود ألمرتاع للمذعور يقال متدارك والقافية موصول مجرد مطلق ألطويل ن٠ ألثانى
 اال ابدا تراعا ال النكه النعامة خص وأنما نفر أذا نعامته خقن ويقال مثل وهذا النعام فرخ والرال
 راته اذا منه تفزع ال فانها يهيجها أذسان بها ر٦٠ م فالة فى فشأت أذا الوحش واصناف تالو نافرة

 تنفى والنعام ألمغقل لخالء طول ض االنس أخو كانه المقلتين احمر وكل المرمة ذو 'نال ولذلك
 وقوله عنه به ومكتفى فيه عمل الذى الفعل موضع موضوع وهو أمر مكانكه وقوله حال كل على منه
 بالنكح يختلط وقد الذعر واالشفاق مخافة وثن تخافى لم أى تانيس مشفق حين تشفقى لما

 ذاصبرى االشغات وقت هذا ليس يقول شقق ثوب ومنه الصعف الشفقة وأصل عنه ويتجرد

العبر وقت فانه

املتآتق العار فذا عماية تنجلى عمر تنظيى حىت مكآنك
 هذا غياية ويروى االسلحة للمعان مثال ألتالق وجعل للمجيش به أراد وهاهنا ألسحاب ألعارض

 ألحى الصب ألنغس ن٠ ضلب وأنما والعا الغى ن٠ الذهما واحد طريق من والعاية والغياية العارض
 يرمر كان وعذا حقها أعطاعا فقد لحال انكشاف ألى لحمب فى ثبت ن٠ الن ألوةت ذلكن

البيةين وبعد اليمامة

قآقكي املققري نفس كدمبت وإن حممج سييل التايل مع وكوىن

املعوقي يقول حتهل ومل تررنا علبومر حترو اللد سيف قال إدا
 عبد بى مسلمة اليه فسار خلع حين المهلب بن يزيد على دخل أآزد س رجال أن وبروى

 حتى رويدك فقال المومنين أمير با عليك ألسالم االزدى له فقال لقتاله ألوليد بن وألعباس ألملكه
ة المتالق العارض هذا عماية تناجلى عم تنظرى

جابر بن موسى وقال
قتلى أو قتلك دون املنايا يرون مر فانة ترتتة ال لريج تلت

 كالتلتلة وعى لحمكة وكثرة األجلة ألتوترة متوأنن والقاغية مجرد موول مطلق الطويل س أالول
 بزباز رجل ويقال متقاربة ومعانيها تبزبز ال ويروى ولركة الكالم كثرة والبربرة تبربر ال ويروى
 يعلمون أى ألمنايا يرون فانهمر تجبن وال تقلق ال يقول وتخف حركنه تكثر كان أذا وبزابز
 وبجوز المذقب الراى من يكون يجوزأن ويرون منهمر نصيب أن بعد اال الينا يصلون ال أنهمر

 عذا دون كقولومر تتلل دور معنى ويكون المنابا يقاسون أى ألمنابا بيرون ألمرأد يكون أن
ألقتاد خرط االمم

احلرمبتلكهأدمتلى عقت أبوتعرصة وان تتعيا وصعوحربا قإن
45
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 اى كذا عرضة فالر. يقال مثلك أو مثلى لملحرب ذعدة ابو وان فسالمر سالمو أن يقول
عليه تادر له ثية(3م

الجرل بالحطيب اتلحرب وقود قشب ترى التى العوان الحرب رقعو وإن

 أخرى بعد مىه■ فيها قوتل التى والعوار. تبله ألذى البينن CJ1 الوضع مقابلة ف الرفع جعا
 عبد الى بخبر« لحجاج صتب خلع لما قيس بن أالشعث بن الرحمن عبد أن روى رياش أبو ةال

 ما يدر لمر الكتاب ورد فلما زيدا اخاه البكرى به اوصى ما يكفيكة الملكه عبد اليه ثكتب ألملكه
 قد اعرابى فقام حاجته قضين زيدا اخا« البكمى به اوصى ما يعرف ن٠ صابجه ذحداح به اوصى

 لبى أنها وأييل فقال أألبيات عذة فانشد« لججاج ألى خادخل أعرفها انا وقال أتمته لتن شا
حاحزج , تم٨بةص

ايضا جابر بن موسى وقال

أثلخت من يآستد وألقى ذراتي تيمق لم العنبييي ذصرآبنا اذا

 ويقال مثل ذراعى تضق لم قوله متدارك والقافية موحول موسس مطلف الطويل ن٠ الثان
 لمر أأباى ن٠ الرجالن عاذان ذك أذا اى يدا يسمى ما لكل جامع اسمر الذراع لخليل قال ذرعى
وأالدبار التولى ف عليه وتشنيع نفعله تقببج االست وذكر أساجله س٠ عليه يعيذى

أآباعر تسنطيح ا ما التقي من شتوة كائل ىف محاالن هالالن

 أالثقال من وتحل جدب كل فى ويتكلفان هاللين بنزلة بمكانهما واالنتفاع أالشتهار فى هما أى
 أى النمرى وقال المرزوت قول هذا البعران ونحملها بها النهوض عن ألجز أجماما لوصارت ما واالعباء
 وعى أالبل اه٢ تستطع لم يوزن انه لو ما الصنسايع وأثقال المغارم أعباء من يجمالن الرجالن هاذان
 بعيد ولكنه يجوزمثله دد معنى له النمرى تاول ذد العالء أبو وقال صبزا والثرة ال٢ لحيوان أنقل
 ن٠ بجمالن ألممدزحبين عاذين أن الى ذهب اذه وذلكه كثر ما على التى يجمل أن ينبغى واذما
 ماجانس وهذا بهلكثا آلنء عليه تقوى ال أنها أى أالباعر تستضيعه ال ما االبل نحر ون االضياف ترى

 الشقاشق خرس بها وكان دار فى أالذلة عاد مقبل ابن قنال نلجزر ظالمون بنوخالن قولهم
 تبكى ال تتيالن االاخر تول منه وبحو لها ظلم ذاله فكات كثيرا يعقرونها أنهم أى نلجزر ضالمورن
 تعدلن فال علينما تبكه لم تنال خلما يعقرأنها كلنا أى وأذان ترمل برئ تبعمنت أذا علميهما ألمتخاط

 هما ن٠ هالان قوله عن الندى ابا سالن ااعراتج بحمد ابو وةال خيرة الى العالء أبو ذكرة عما
 موسى خاا ومما لعنبر ا بنى ن أمهما الناقة أنف بنى cr ألي بن شتاس أبنا وءمر مرداس بما غقال
ش للمرزوتق ذكوة ما خالف وعذا لخنفى جابر أبن

٠



مأ١

ايضا وتال

. دونقا والموت الموت حد وباقرت حقيقتى حميت آنى تريا المر
 على يجب ألتى لخصلة لخقيقة متدارك والقاذية وخروج بوصل مردف مطلق الطويل من ألثان

 قوله س والواو ألخماية ن٠ حمين عليه دل ما الى يوجع دونها قوله من والضمير حمايتها أالنسار.
 قال عنها دفعت التى ألمحقيقة س قويب أى دونها والموت توله يكون أن ويجوز ألحال وأو والموت

 النهمر إلخطة هذ« غير والموت قال كانه صغير معنى فى ويكون دونها رفع أالحسن العالء ابو
 المرء عال ما أذا الشاعر ةال الناس أخساء من أنه أى دون رجل قالو حتى ألكلمة ذ فى اتسعو

 وقد ويصعفه للثرف كانن اذ دون رفع يكم« سيبويه وكان دونا كان س بالدون ويقنع العالء رام
 وييداء والبيت بعصها فى موجود غير وهو تختلغ والنسخ البيت عذا كتابه وفى ذلكه على أجازه
 بين فى النون ففتص منشد أذشد ولو المنحاطر اال الدقر يختطيها وال ورااعا ما دونها يجمى

 هاء ال الذى والمخفوى المرخوع فى ن يقوو النهمر قليل ومثله االقواء نحو عيب الشع فى لكان ألحنفى
 كان العالء بن عم أبا أن وروو تليل االعراب تغير فان الروى بعد الهأء جاءت واذا رويه بعد

 والقوافى الزوال فيرفع زوالها زال بالليل بالها ما ض مح لها بدا النهار هذا أالعشى قول ينشد
 بعد تتميدة ديوانه وفى الخارجى حتان بن عمرارن بشعم استشهدو وقد القصيدة كل فى منصوبة

 وثيها انتقامة ويشتد يعفو الذى لله المحمذ واولها والفتح الرفع فى مشتركة وقوافيها هاء رويها
 فى فيدخل يجميه أن الوجل على يجق ما والمحقيقة أسامه من أشجع كان تور بن مجزأة ه فبنال
 قال أالول المعنى فى داخلة وهى حقيقة الماية وتسمى ذلكه وغير والمال والجارة المراة اللفث هذا

 وقيل للحقايق بعد اجى ونجحن الطارق الشتاء جار الى خير العوارق االزمنة فى ونحن ألراجز
 أو ليل لخيل فال أذا ألصارخ الن االمور مح بجق ما عند حام أى لقيقة حامى تولهم معنى
 يعص ألتى ألحرب فى ببجمى ألذى عو ألحقيقة فحامى وكاذبا صادقا يكون أرن جاز ذلل نحو

المخبر عند خبرعا

ثنونها ساءت حين اطمينى وقأمت يمثلها بجاد ال ينقس وجدت

فثينها ال حقيا ق آمرتي ينقس رته الدم يقى ا مال حبر وما

 أى يقول النفى مجرى يجرى الذى االنكار معنى والمعنى أالستفهام لفظ لفظه مال خير وما
 رأى ما اذا نغسه ألمصونة ألنفس ويبتذل االإخت قول ومثله ذم مح صاحبه يعون ال مال ف خير
خآ ابتخالها علية حقا

ايضا وغال

موءعا ولحما أحادينا ترككنا وقلتمر باألمير ولذتم ذقبتم



١٨ا٠

 مى منهم كان ما على قومه يلوم متدارك والقافية موصول مجرد مطلق الطويل تن الثانى
 قوبا تركنا وقلتم االمير ألى ألتجاتمر يقول بالكذب ألمشوبة بالمعاذير وأعتاللهم نعمته عن ألقعود

 التاء بفتح رويته اذا هذا واحذه بتناوله األطماع تتعلق الموضع كاللحم فهم يفعلون وال يقولؤن
 الغعال حسن من القول وحسن جهال عدمو ما رضوبعفات أالاخر كقول ويكون تركنا من
 وقلتمر نا وخذالن مفارقننا أردتم لما علينا أتعيتمر المعنى كان تركنا التاء بضمر روين وأن

للناس أحدوثة تركنا

تخئعا إل الناس ف رادكم وما ورتعة سناا :ال رادي تما
 لعشيرته يحدلح ال ن الن تذلال اال الناس فى يزدكم ولم محل أرتفاع أال قولكمر يزدف فلم أى

*البعداء ألناس اليه يسكن ال

وقعا الخوف من طيرى أصبحت وال مبردى ثل وال حنى نقرتت قما

 عو الذى لسانى ذل وال كالجن م الذين ألهالى واخبرتم اتيتم لما ينخزل لم يريد يجوزان
 لغلتاته مثل أنه جنى نغرت فما قوله فى قيل وقد واتعة طيرى فصار جاشى ذعر وال كالمبرد
 ويجوز الناس فى الذاعب وذكره لصيته مثل ألطير ذكس وأن لسالحه مثل المبرد ذكر« وارن وبدرانه

 ويجوز الطير رووسهم على وكان الطاير ساكن هو ضده فى وقيل ونشاطه ذكاعه يريد ان الوجه عذا فى
 به يبجز فيما به يستعين للجن من تابعا منهمر لكل أن من ألشعرأء يدعيه ما ألى بالجن يشير أن

 ألتى خيله وطوايغ سرابإة بالضير يريد أن ويجوز غير ال اللسان الوجه هذا فى بالمبرد المراد ويجعل
 لجن تذكر العرب كانت العالء ابو وقال وغيرعا االخبار وتجسيس واالرتباء الغارات فى تذهب كانن

 وال وثوله وذل ضعغ أذا جنه نغرت تالو ثلذلك وألشيطان بالجتى أالمور فى ألناغذ ألرجل وتشبه كثيرا
 وال وقوله يبغيه ما عليه تعذر فقد مبردة أنفل اذا العانع الن هناك مبرد وال ضبه مثل مبردى فل

 العاعقة سمعنت اذا الطير أن منها امورا بجتمل المثل فذا وأصل أيضا مثل وتعا ألخوف من طيرى أصبجست
 لطيرحن صواعقها سحابة عليفم صابنن كانهم علقمة قول حملو ذلكه وعلى االرض الى وقعتن
 واذا قال لضعفه فيه تشع وانما االير عليه خسقظمنن بالفالة وقع أنضى أذا البعي أن ومنها دبيب
 الرجل أن على الطير وقوع يجمل أن ويجوز االعور الغراب الى تليع جعلن بتذوفة تتوتعا أحل

ة نتاكله ألفلين عليه وتعت نهصة تبق فلم جرح أو ثنل أذا

 يربوع بن نعلبة بن عبد بن سلمة بن سرى بن جابر بن حريث وتال
 ابو قال وايل بن بكر بن على بن صعب بن جير بن حنيفة بن ألدول بن ثعلبة أبن

 دويبة واللجم لجم تصغير أو لجام أو لملجم ترخيمر تصغير يكور أن يجوز لجيمر العالء
العاطوسا اللجم أخاف وال الشكيسا أحانر فال أغدو الرأحز قال بالعطاس وتوصف بها يتشاءم

قواليا ال وأن المولى مع قواك سمتنى حين أنصفتنى ما لعمرك



ا٨ا

 حين النصفذ أعنيتنى ما يقول متدارك والسقافية موصول موسس مطلمق الطويل من الثان
 لى يكورن ال وان عنه وتذب له تنتقمر حتى موالك مع هوى لك يكون بان الرضا على عرضنن

 أنبيمت فى بيتن ثم نيا صوا ال وانه بريد نيا عوا ال وأن وقوله أعدائه وبين بينه فأخلبى موالى مع موى
فقال لمواليه يتعصب كيغ الثاذ

كآليا وقت آحشاءى هحرك لشلهه فوعنن املوىل ظلمر أذا
غ / ل ر ذك ي ج

 حرك وتوله له أضبنتبت أذا مى حرك فقد امم هذا يقال كما وهذا أحشاءى وحمك ويروى
 وتدججه لالنتقام لتبيو« كالبه ونبحنن وخفقانه قلبه لوجيب أحشاء« تحركت يكون ان يجوز احشاءى

 أناس مثله ث أالصمتى أنشد لخ-ال بهذ« راأعم أذا ينكرأمححابه والكلب أممحابه وتجمع له السالح فى
 نحركن يكون أن وهو خم١١ ووجه مفلمر شنعاء كل را1 جارعمر و٢ اهله الكلب أنكي ما أذا

 بألتواب يقعقغ فجاءعا العوان لمحرب له اشارت ومثله ذلكه يلحقه والمتسع يعده ما العداد أحشاود
االحشاءج لتحرك االقرأب وقعقعة أتا CT» أول

 ذحصو مطي الذى جابر بن حريمث أبن مو ربلش أبو تال حريث بن البعيث وقال

 منقونة صفة يكورن ان كن٠٦ وقد للعلمية مرتجل أسم عو الغتح أبو قال بصغين القبة بصاحب وليس
 دبرة حتكث المبعوث لشم أو الشتفرى قال مبعوث المعنى فى كآذخ مفعول معنى فى فعيال فيكون
 البعين واما غيره أسم له يعرف ال حيث بن البعيث العالء أبو قال معسل سامر أرساتئ محابيض

 أمتت ما بعد تبقث ما منى تبعث بقولد البعيث سيمى وابا بشر بن خدان خاسمه ألمجاشى
عزيمى وأشتجئ قواى

املذبدب للربيه هلج- مسرية ودونيا السلسييل أم خيال

 خيال ل ة كانه محذوف أالبتداء خبر متدارك والقاذية مجرد موحول هذلق ألطويل من الثال
 أمراة السلسبيل ام العالء ابو تال ألمسرع للبريد شهر مسيرة وبينها وبينى اتاذى او زارث ألمراة لهذ«

 ألموتدة الصناعة عرفو الذين الشعراء لبعض الشعر عذا أن ولو المساغ السهل الماء والسلسبيل
 غير عاى عاونا أالم وتكون انتشبيه وجه على الريق لسلسبيل ب يعنى ان لجاز أالغراص ف دتنطسو

 أى االيتام أبو وذالن الضيغان أم فالذة يقال كما سلسبيال يزال ال ريقها ان يرأد ولكن الكنية معنى
 وتولهم يستقر ال ألذى بذب وألمخ ألمركوبة الدابة به مخصوى حاعنا والبريد عندة ويكثرون !ججفثهم

 عن اخجوة حتى كالمهم ف كثو البييد الن رسوال يعنى وانما بريدا بعث أى فالن الى أبرد
 ثبننر أى حق علية برد تولهمر من يثبن أى ذيه غيبرد موضع فى ينعب شى أاذه وحقيقته أصله

 نلك من تسير انتى نلدابة قيل ثم ه ناوه ثال اليوم جز س سمومه بارث يوم اليوم الراجز قال
 مقدوص قل على ألقيس أمرؤ قسال القديمر فى أستعملمنن دد كامذ وهى بريد مثله الى الموضع
ساره اذا الذى المقدار يد بالبر يعنى ان ويجوز برا ب خيل من بالليل السرى بريس معاود ألذنابى

4ع١



١٨٣

 يكون أن يجور فلمت السلسبيل الم خيال فقال نكر لم قيل فان بالراحة سير« حرارة برد الساير
 كانه نكسر« فلذلك عتدة.خياالت أنه عيااته الختالف فاعتقد مختلفة حياات على خيالها يرى كان

آأندمال بعد الختب س نكاسا لى هاج تد لزينب خيال االاخر قول ومثله منها واحد ألهى ٠دصد

ومرحيب وستل بتاعيل فثت ومرتحبا ومسهلما أءال له ققأمت

 مصدر والتاعيل غرباء ال اعال أتيت تال كانه مضمر بغعل اعال وانتحب ويونث يذكر الخيال
 حد على بالكالم أت لو وترحيب ذتسهيل بتاعيل فمدت يقول أن يجب وكان اءال له قلت اذا اهلته
 أعال وبل الرأت تال أذا سيبويه وتال أالخبار ببناء بعضه وفى أللغظ بحكايذ بعصه فى أنى لكنه وأحد
لوجثتنى عذا يقال ن٠ بمنزية عندى انت يقول فانما

ربري عقيل وال دمي وا كظبية تكون أن إالا معاد
 تكون أن بعديقته يربا وصار أنف كانه معاذا بالله واعوذ بلله أستعيذ والمعنى المعدر على إنتحدب معاذ

 أالشياء هذه كانن أذ الوحش بقر ن بكريمة أو المنقوشة الصورة أو بالثبية نشبه بحيث ألمحسن فى
 البقر س القطبع والربرب شنى وكل والدر النساء ن٠ الكريمة والعقيلة حسنها عن وقاصرة دونها عندة

طييب كت على طيب وين كماأ كله الحسن على رادت وآلكنيا

 اال حسن ال النه كماال حسن كد على حسنها يزيد أنه والمعنى التمييز على ينتتسب صماال
 اى طيب من وتولة طيبها أا حطيطة تتخلله ضيب كل وكذلكك حسنها سوى نقيصة وتدخله

 فع تتر عى فقال بغيرعا تشبيهها أنكم لمر ييين أن لغرض وا طيبا طيب كل على طيبجأ ن٠ وزادت
للمحاسن جامعة كذت أذ ذلك عن

أقيب لمر أذا اأققبى لبالهنرل ومنولى البالد فى مسيرى وات
 لمر أذا المنازل ابعد فية انزل انتى وموبنعى البالد CP فيه اسير السذى مكانى ل يقو

 يريد وليس االعظام طريق على وأدنى أكم بمعنى أقرب وقوله وتعظيمر تقريب فيهما يلحقنى
 لنت وان لمنفى ا لمطرود أ بنزلخ كنت ب أقر لمر اذا المعنى ن يكو ان ز يجو و المساثة تقليل به

 النزول ان بالذكر المنزل وااذر باحدهما كتغى فا والمسير بالمنزل يقول ان الواجب وكان دانيا مقيما
 بتبجياه يقضى بما اال متعيفاته فى يرضى ال أنه على الكالم بنذا ودل السير بعد اا يكون ال

الهوان على يصب ال وانه منه والمفع أصطفائه الحى ويغضى
التحيب آبتغاء ديني وال خالق ببايع يوفا تريمتج وان ولسن

لق ى
حبب للت طلبا تى عشي را٠ موتى أو شرفى نتميبى ببايع وبجلن بنن ف'ك وان لسنن يقول

له مفعول انه على التحبب ابتغاء وأنتدب الحدالح ن٠ لنعيب وا لحظ ق وللخال أجاور« من ألحى



١٨د

ومنحيى ديىن ذاك من نعنسى*و حتارة كنري قوم ويعتدة
 شرث فبيه بزقسنى انا رابحة تجارة الناس ن٠ كثي غعاه CT» وانغت منه تبرات ما ويعتد يقول

بغيره لتعمريض ا فيه ١د٨قد ن يكو ان وز ديج له لفعا وتزكية لنغسه تنزيها يكون ان يجوز القول وهذا

منيي علىحت كانا وقة وعبس قنة ساه ما بعد يزية دعانى

 ومنكب الدع من نكب أصابه ويقال الكساف بفتح روينن اذا هذا انهالكه على أشرفا كانا أى
 منكب حد على ويروى غيره أو جم فيه أتم اذا ومنكوب نكيب حاذ ومنه كثيرة ونكوب ونكبة
 ألتوى رااذى كلما أى منكب حد على معى فالن يقال له مهاجرين كانا أنهما يعنى الكاف بكس
 قولهمر ومشله وناحيته جانبه شى كل من والمنكب اجتنبنى أى عنى وتنكتب بوجهه يتلقنى ولمر
 بعد بقوله يريد ان ويجوز حمف على الله يعبد ن٠ الناس ومن القراان وفى حرف على يلقانى ذالن

الحياة من والقنوط الياس تسلط بعد ظنه ساء ما

وغيب خاذلين من تحضرى سوى كلها العشيرق ان علما وقح
 ان متيقنين بى أستغاثا يقول به االستغاثة الى الداعية الصرورة على الكالم بهذا دل

 وال قوله فى العالء ابو قال ?هم٠ ال وغايب ينص ال شاهد بين ن٠ أحضر لمر أذا عشيرتهما كل
 الدم ن٠ اخذت فكانها بالخمرة االمم اول فى تصور كانت النها ذالك لها تيل وانما الصورة الدمية ذمية
 دمي.ن قولهمر وليس اليقين بالخب الدميان جرى ذبحنا جر على انا خلو قال الياء ذوات ن٠ وهو

 كقولهمر الياء الى فلبنن كسرة وتقبلها سكنت أذا الواو الن الياء اصله الدم ان على بدليل
 طيب ومن كماال كله لملحسن علمى زادت ولكنها قوله فى وتال والغباوة الشقوة س وهو وغبين شقين

 المعنى الرن طيب ومن يقول ان حسن من معنى على مقدر وهو انتمييز على ينتحس كمال كان لما
 توتى لبالمنزل قوله فى الباء االقصى لبالمنزل ومنزلى البالد فى مسيرى ان ثوله فى وةل كمال من

 زايدة لبالمنزل ه قول فى الباء نجعل أن من احسن وهذا فيها اى بالدار فالن يقال كما فى معى
 بان عادتها تجر لم مواضع فى زايدة جاءت قد كانن وأن ء لبا أ غيه تزاد مما ليس ار خبر ان
 بنو حن الراجز وقسال مضر غنى فيهمر بانكه يعلمو أن القوم فى سبكه ب= ألشاع "نل فيها تزاد
 ال حقبة عنها تنًا فان أنقيس امرى قول فاما بالفرج ونرجو بالسيف نصوب الغلج الحاب طبة

 جرب قد الذى االمم فى انكه اى فى معنى مسودية بالمجرب فى فالباء بالمجرب أحدثت عا فاناه تالقنا
 معنى على كثيرا تزاد وانما زايدة الباء تجعل ان اال له وجه ذال ألجرب س ألراء كسرت فان

 رجعت ما يقال ان ويجسن ببارح ولست بقايم انت ما كقولكن ذقى ألكالم أول فى كان أذا ألتاكيد
 فها الشاعم تال الباء دخول حسن الكالم اول فى ما تقدهت لما خايبا أى بخاب
ركاب بلحايبذ رجعت

ى أىب حقايقها ءن جبمى ذن كما وايل حقيقة احلامى أنا فينمت



٠١٦!

 ونم عذا التلم اعرف ال ابوعالل تال المرى طالمر بن رياح بن المتلمر وقال

 بن كأبة بن الرتن عبد واسمه البلوى المثلم عو المعروف ألمثلم وأنا الشعرأء من ألمثلم اسمه فيمن كر يذ
 بن سعد بن خناعة بنى من لخناعى الةذل المثلمر ابو وفييمر شعل بن أم حم بنى احد حوظ
 ثمر الحمتج ألمشحرة بن المثلم قزارة بن عدى بن ثعلبة بنى بر( قكبة بن عطاء بن والمثلمر غذيل

كعب بن لحارث وليغ فى لغسا ا والمثلمر لخماسة فى المذكور التنوخى عمم بن والمثلم لعايذى أ

دعا آو الحق( خدا ثومًا آن ووجنة رسالة سنانا عنى مبلغ من
 وألراد الثقيلة ن٠ مخففة ان توما أن توله متداركه والقافية مجرد موصول مطلق الطويل ن٠ الثافى

 ألرسالة فسي كانه المغسرة ان تكون ويجوزأن خيرا اللة جزاك أن أما الدءء فى قوله ومثله ثوما انه
 أى مجرى تجرى عذ« وآن المحدال ن اكثر المحابكه ان على اتغخ قولهم ومثاه لخق خذا بقويا

 وربك ثانذر قمر تعال الله تل كما العضغ بحرف فالى لخق وخذا قوما ةال ولو يفسر انه فى
 ولكنه القيام فعل به المراد ليس قويما وقوله كثيرا العاطغ بغير مثله جاء وقد افصص كان فكبر

 ألتفكمر ضيق على للخق خذا ثوله يكون أن ويجوز أمثاله مضى فيما بين وقد ألكالم فى وصلة
 وتلب حقا »تيتماد ما ترككما المعنى يكون ان ويجوز فخذا المدء لحق أخذ على قدرتا أن أى
التفدد طميق على سواء عندى له

أهجعا باحلق تعض مل ان وآغضب ووسادة وضعة حبىن سًاكقيكة
ح ا ط رم

 ألى احتاج ثال أنا واما عليل ونعرتنا غضبت اشجع تكلمت أن يقول كله امرى ساكفياه أى
 المرى حارثة أبى بن عيالن قيس بن سعد بن غنغان بن سنان بن ريث بن اشجع وهو نصرك

 محذرف ألثاف نعط مفعول أن ثيه قيل بالمحق تعط لمر أن وقوله رجل أسم وشنجنة ابوقرم
 تعامل بتعظ أراد وثيل بالحق له يجب ما أشجع تسط ةل كانه واالنعاف بلعدل بلحق ومعنى
 يقرأن ال أالخر دل كما كيدا ت ثيه الباء زاد لكنه الثاذ المفعول هو بالحق وقيل تعديته فعتاه

 ثنى النه اشجعا المحق تعضيا لم أن واغطب 'ذل ألشاعر أن نفسى فى وثعلب المرزوت 'ذال بالسور
 فى احدعها بعد من ومخاطبه جنة وشن سنان أثنين حو متوجهة تكون أن على قوله من المسألة
 ه كالم من ذبأ ما على رجوعه ن٠ يتنع وال والتصرف أالفتنان فى عادتهم على أبى سالغة قولكه

 يكون أن أالشنياء أثنبه سنان الرجل أسم فى قولهم ابوالعالء وتال ظاعر وهذا أأثنين ذك ن٠ عليه
 رد النفم ذلكة بتنع ثال ألمسن به يراد الذى السنان ب مسمى أنه أدعى وأن الرمح سنان ن ماخوذا

 نه كا ن فيكو أنعد. فى عارضها أذا تة النات انبعيء سان معدر يتسا أ لسنان وا وجندال وفهدا جوا سمو
 أبمثل فى تواهم ومنه بعح فى * بعح ل* تدأخ أذا أتشى شجن من هاخوذ ة :شنجن ا٠ئ يتنوخ أن يد ير

 ر. الشجو يكون أن فيه أالحسى شجور ذو وقولفم ببعك بعصه يتصل أى شجون ذو ألمحدين
أن ويجوز وسلم وسلم ربح : ربح دلو كم يشتركان قد وثعال ذعال الن شجن او شجن جمع



دأ١٧

 سمو وقد واآلحزان الهموم به اريد اذا األشجان ومنه مصدرشجن الشجورن يكو.
 لى وشجدن بنجد شجت شجنان لى ابدى فيما لكي سأبدى أتى الراجز تال شجنا ألماجة

 والصحيب قبيج تصحيف وهو روى عكذا بالمق تعط لم أرن قوله فى ابوهالل ةال الهتد ببالد
 لدقله لكه واغطسب شيا أحملكه وال كله أمرى ساكفيله يقول اشأجعا الحق يغصسب لم أن واغصب

اشكع له يغضب لمر أن

جوقا أسبتحن املاء بنلت عبياح وفيوم فينا املدينيات تصيع

 ما وقل ألغماب صياح أستعالهم كث3 شىء دزن شيا به يخعون وقد للحيوان الصياح أصل
 وحسن صيجان س الدعر خلوت ال أثق نحوأرضها من صاح غرابا با أال قال الطير صاح يقولون

 جمع أراد فقيل لجيوان ض وهى ألماء بنات باصوات أصواتها شبه النه للرماح ألعبياح يسترل أر
المطاعنة عذد فيهمر وتعها صوت وأرأد الضغادع أراد ماء ابن له يقال طاير

معا برمنا يرمومر من عمنا بىن فأقسبحو بالبيوت البيوت لققنًا
 كعابا ذعين ذد الشنان »-ن وانت كعبا لعبها فأمسى ومثله بيوتنا اشاجع بيوت أى

 مثل أى عمنا بنى فصارو تريناعم يكون أن أما شيئين أحد على منصوب عمنا بى مثل أى
 كان وان عمنا بنى با أى النداء على منصوبا بنى يكون ان وأما ونحميهمر عنهم نذب عمنا بنى

الوجهه عذا أال غليس ألحقيقة على أعمامهمر بنى القوم

 حرام بى مساب بى ربيعة بى عو المخمام عالل ابو المرى حمام أبن حصين وقال

بغيض بن ذبيارن بن سعد بن عوف بن مرة بن سهمر بن وأيلة أبن

مقدما أنقدمون ال تقاقدمتر لكمر ما ذيبان ال يا لقمر ققلنت
 بعضكم فقد أى تغاقدتم قوله متدارك والقاذية مجرد موصول مطلق الطويل ن٠ الثالى

 يوضع واحد أصل عن الصادرة ألكلمات مصادر الن ذلك زساغ أالقدام موضع مقدما وضع3 بعضا
 مرة يكون قد قتم الن هذا قلتن وانما مانع تم يكن لم يدعوأذا لدأع بعض موضع بعضها
 مثل فهو يتعدى ال ما محدر يكون فاعنا ومقدما يتعدى ذال تقدم بعنى ن يكو وممة متعديا
 وبين لكسمر ما بين أعترات تفاثدتمر وتوله متقدمته به يراد ألمجيش مقتدمة ومنه قاله لو تقدم

 أحوجنن قنى وبلغتها انثمانين أن االم تول جميعا أالمرين فى ومثله عليجم دعاء ومو تقدمون ال
خير دءاء عذا كان وان ترجمان ألى سمعى

تقسسما ٥١ I د حايس اليمرب وموىل منةم الوالدة موىل يبكم موال
فى هوأضع له المولى الن القسمة عذ« الموالى تسم أنما زوق ألمر تل متقسما حابسا ويروى
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 الذين مولى ألله باوئ ذلكه تعالى قوله ذالن على ألولى وهو ألحين فى ألمولى منها أستعمالهم
 وقوله مواله فعلى موال« كننن ن٠٠ وسلم عليه الله صلى النبى وقول مولىلهم ال ألكاغرين وارن أامنو
 الشاعي سماعم الذين وصم العم وبنو ألعصبة ومنها ورسوله الله موالى وغفار وأسلم وجهينة مزينة
 مولى سما« ألذى وعو بمنعك وأمتنع بعزك غعز اليكائ أنضم ن٠ووو ألمحليغ ومنها ألوالدة مولى

 النسيب بوالء ينتسبون الذين فتدأركو يقول والمعتق المعتف ومنها أالنضهام عند له يقسم النه اليمين
 معنى فى حابسا وقوله عليه مغار ألمحال متقسم الشر على حبس ذو منهم فكل والنصمة ألحلف ووالء

 أنتصب علىهذا مواليكم وتوله ألخال على وانتصابه حبس ذذ أى النسب مخرج ج أخر لكنه محبوس
 أسم هو وقيل تقسما وفل متقسما حابس ويروى مواليكم وتداركو مواليكم أعينو قال كانه مضمم بغعل
 الموليين عن باالخبار كتفى وا الخبر موضع فى نقسما وقد أليمين مول (٠ ٣٠ بدل انه على وارتفاعه علم
اليهما و م٠س٠اذخ ألموالى الن

ةندا كن/ ه م W و ج رر ر ر ص رنر ن -ح ر ون م

أجما غيت صارخا الكف ونثى ضارج بيين ترى فل تبين وقامن

 أقبل كانه عبس لبنى ما ضارج أخزما غيت صارخ أالكف ونهى ضارج بين ما أن تبين ويروى
 أبوالعالء وقال منقطع غي صارخا الموضعين هذين بين ترى هل تامل فقال منهمر واحد على

 ودياركم ارضكم فى بعضا بعضيم يتبع بل له مجتمعين غير خ الصرا فى ارساال ن يتواترو انهم المعنى
 وصارخ يفصح ال الذى فاالجم انجما غين روى ومن تانغون ال لكم فما ون ينصى فال يستنصرون

ألجبل عذا أال مغزع المااين هاذين بين ليس أنه عذا على ألبين ومعنى جبل واخزم مغيث يل

مسوبا خايحيا إآ الخيد من ترتى ال الشمس تعرب حتى الصبح ين

 ألج فى ن لتمكن أنه اال للزمان ومذ للمكان س الن مذ مكان س استعمل الصبح من قوله
 االسالم قبل القديم فى كانو مسوما خارجيا أال قوله ألعالء أبو وقال مخ على دخولها جاز

 يقولون وكذلك خارجيا ذلك ونتحو بنخيا أو جبان أبن وهو كريما أو شجاعا ج خر ن٠ يسمون
 ما اذا موطن كل فى الخيل صريك أكر الشاعر قال خارجى كذاله ليسا وابوأه برز أذا الجواد للفرس

 قال والجماعة ألسلطار خالغ بره ألخارجى يجعلون االسالم فى و صا ثمر موضعا أل ألخارجئ رضين
 الناس ير لم خارجيا يرو مأجمع للناس كان أن منى بجمع لقاعنا أرادو أن قوم وميعاد ألشاعم

 عالمة نه ومسوم ألملل ضاعة خلع رجل حدين شعر فى والخارجى واصيع اليه كف لهم تشير مثله

بها يعرف

واكرمًا أحاد يكسو أذا وان تحرق كساغمر فتيان علبون
 الملل ق ٢خك١ب العوب تعنى أنما توم وقال محرتا فسمى توما حرق لخم ملوك أحد محرق

 هزمته لما ألبكر فى نفسه غرت ألذى نواس ذو أنه وقيل أالخدود أممحاب حمق الذى ألحميرى
 ملكهم تخن حرق انه وقيل أوارة يوم دارم بنى ق ج النه محرقا هند بن عمر سمو وقد ألحبشة

قال ثم محرن كساعم وتال ألسالح يجمع ملكا كان أى محرق تراث ألمحرب دالين للدروع لويقولون



أ1

مبيما ود دأو نسي من ومطيدا تيونيسا أخاصتيخا بحمى صقايسح

 ااخر فى جاء النه ذلكن جاز وانما سيفا كسوته يقولو بار ألعادة تجم ولم السيوف يعنى
 قال ألثياب ن٠ ألكسونة تلمبس كما تلبس الدروع كنن أن دأ:ود ذسج انمن ومطمدأ لقوله ألحالمر

 أخبرعن ثلما ألمحارب ثوب ألبرديبن مع لبست تتجردت حربا ب ألمحم رايت ولما ألخننيمر بن قيس
 لما العيمان جارك سقو ألخطيئة قال كما غير« معه بمجعل ان حسن كسوت فيه يقال ان يحتمل شىء

 كان ما امرى عظام فاكتسنن اللحمر انبنن ومحضا سناما مشافرة اب الش برد عى وقلص جفوته
■ر’ ع٠ ٠٠ ه طاد سنع

مفلما كوأكب ذا يوما كن وإن دونة حيل قد الصرب رآينا وملا
 وهنه ذال نحو أو الوةت أو اليوم كان وأن ةل كانه مغهويا المعى كان لما الذكم قبل كان فى أضمر

 هو كواكب ذا وقوله أششنعا كواكب ذا يوما كان أذا ناقتى شيبان بن ذصل لبنى فدى االخ قول
 وعظم أالمر شدة يريدون االول الده فى به نطقو شنىءوهو نهارا الكواكب أرأ« قولهم ن٠ ماخون
 لقد لعمرى الفرزدق وقال بالظهر يجرى النجمر وتريه تمنعه فقد تنونه أن طرفة قال ألخطب

 قيل ما اول ذلك ان الناس بعض وادعى تجرى مظهرة الليل جوم أرتكه سيرة يوسف أبن سار
 الغبار الن ظاعر كذب فهذا ألكواكب فظهرت ألشمس حجب حتى ثار الغبار الن حليمة يوم فى
 الر الشمس كسوف بن٠ ماخوذا المثل هذا نربهم يكون أن وبجوز أستر لألجمر فهو الشمس ستر أذا

 أصل يكون ان وبجتمل النجوم رقينن ضووها وذهب كسغنن واذا ذال يعظمون زمان كل فى الناس
 ونجوة قبوة فيه أوري جحفل األنوة ةل بالنجوم تشبه االسنة الن يقال ما اشبه وعو لجرب فى ذنكه

 للحديد لبسو أذا قوم الشاع كال بالنجوم لحديد لبسو أذا الفرسان شبهو وتد وشرار تتلظى
 مجرى جاربا نهارا الكواكب أراه ثولهمر يكون أن يبعد وال تبجوم الدالص ولجلق ألبيض خى كانهمر
 انه فيبريدون للجمل ال للناقة السال الن مثله يكون ال أمم. فى أى جمل سال فى القوم وتع قولهمر

بمثلها العادة تمجر نمر حاال ارا«

قمعسما حتقا يقكعن يلسياينا سجية منا إلقنرب وحان صربنا

 ويقطعى سجية منا الصبن وكان قوله ا بينهه. واعترض بصبرنا باسياخنا س الباء تتعلف أن يبجوز
 يكن لم وان بحر« المعطلين كان ويوم حرى بن نهنل تول طريقته وفى لالسياف لحال موصع فى
بالصبر الكميهة ايام تفرج وانما تجلى حتى له صبرائ مص٦لم على قعود فر

وآشآما أعق كنو وهم علينا أعرة وحال من عاما نقآق

أحرما كان اىلآأمر[تذى عمدت بنافعي ليس الود رأمين وهلا



|،ًا٠

 واتساع مجاز ذلكه وكل أالمم عزم ثاذا تعالى قوله فى العزم له جعل كما لالمر لحزم جعل
 عليه دل أذا باسرة لخبر يجوزحذف كما النه خبرا لوقوعه غيره س أحزم أحزم بقوله يريد أن ودلملمبخ
 ولما وقوله بسببه الكالم يختل ولم بغير« يلتبس لم أذا منه به يتم ما يجوزحذف كذلل دليل
 او ومحانظته الود مراءة رايت لما ةال كانه مقامه الية ألمضاف واقام فية المضاف حذف الود رأين
 أجمع كان ما الى قصدت االس ركوب عن يرتدعون ال رايتهم لما البين ومعنى وابةاء« الود أظهار

عليهم االبقاء وترك مكاشغتهم ن٠ معهم للحزمر

سلما آملوت خشية ين مرتق وال يذلة الدياة ميبتاع فلست
 بمعنى بعته كان وان أشترى بعنى الشىء أبتاع يقال بسبة لحيات بمبتاع ولست ويروى

 عن لست الفى ذاك فعلت يقول والعرة كالهجنة بها يسب لملخصلة والسبة جميعا وبعتة اشتؤيته
 لحسنة الميتة بل الموت س خوفا االسباب فى يرتقى ن٠ وال الذل على الصبر مع العيش يطلب

ه الدنية ن يخالطها ما على الذميمة العيشة س عندنا ااثر لميلذ االحدوثة ن يتعقبها ما على

 حسيى وذكر ختيلة هان من كان راس ابو ذل‘ المرى لملممام بن حصين خبر

 وعمر مرة بن سهم له فولدت المرية خعيلة بن مالكه بنت مليكة تزوج عوف بن مرة أن أياهمر
 لى توثق حتى متزوجتكه أنا ما فقالت البلوية حرةفة خطب حتى خاطبا خرج تم حصين رهط

 فتزوجته عليكم ج اتز. ال انى مجزرة بايدى تتتمبب ومثجمة بالعزيين لها فحلف على تتزوج اال

 فقالن اعله نيران نظرا حتى وعى هو يسيران فاقبال ألبلوى من أبنها خصيلة ومعها يسير بها فخرج
 غدرت ما فقال الليلة ساير أغدرا فقالن وامراتى بنى فنار هاتيا أما فقال النيران هذ« ما حرقفة

 بصرمة حملن ثمر معة فكانن أنوارا ألنار عخ« الذمةن والله أمر تقالت بسواك غدرت ولكنى بكه
 فى فان تفصحك ان قبل مليكة طلق مم يا فقالت مرة حرقفة فاتنت مرة بن بغيظ مليكة وجلت
 لحبر يتخشى مرة يزل فلم المخاض مليكة واخذ مرة ذلك عند ففق مشوومة شيماء جارية بطنها
 والدة أنل اخبرتنى فقال لخبيثذ أخبرتكه ما تالت عندك ما مليكن با ذقال صبى صوت سمع حتى

 الصارد فولدت حرقغة هلت ثم غيظا فسمى غيظها ولدت ولكنى كذبت فقالت مشوومة شيماء جارية
 حتى فارا أقبل أصابه فلما عرم بنى أحد البلوى أبنها أنف فاصاب بلى ألهى خصيلة وخرج مرة أبن
فقالو مرة أنتهوألى حنى يطلبونه أثرة تجاءوفى انغه وجدعت قومى من رجلما أصبت أنى فقال نزل

 عليه أحلغ فقالو مذكم ليس مرة قال الينا فردة وهواخونا الرجل هخا أصابنا تد مر بيا
 تقوله فاما امركم تفرق اذ عليكمر حلفنا حعين يقول فهوحيث بلى هومن وما لمنهم أنه نحلغ

 بنى مع كان وميلهم فرارة ألب فات متقسما حابسا أليميتن وموله منصم الوادة مول موالينا

ه يجالغونهم ألذين يعنى اليمين ومول وتوله جلبر بن عمر بن زبان فاءانهم صرمة

دارة أبن وقال
تسق ال ترء وان أعكرعليك حاديا ىل تكن اىنان زمذ يا
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 يكون حتى عنى تخلغت ارن يقول متدارك والقافية موصول مجرد مطلق الكامل من االول
 ض وترغ تغتنى لم منى هاربا تقدمتنى وان عليكه أعطف البعير ن لحادى مكان منى مكانكه
وهولخداع الثعلب روغان

اآلررق الذباي من الركاي وحد عداويي الحال تجد آمرة إنى

 الغعل ووصل لجر حرف فحذف عداوتى ن٠ الرجال تجد ةال كانه ألمفعول على تنتصب عداوت
 وقوله محصيه لست ذنبا الله أستغفر ومثله الذباب ض الركاب وجد قوله ذلكه على يدل فعمل

 أى المفعول الى مضافا يكون أن زبجوز لهم عدارتى أى الغاعل ألحى مضافا يكورن أن يبجوز عداوت
 تعلم بمعنى تجد يكون و:بجوزأن مصدر« الوجد كان ولذلك تنحزن تجد ومعنى د عداوتهم

 وتنزيهم تقلقهم لحى عداوتهم أن والمعنى الذانى المغعول الركاب ووجد االول المغعول عداوتى ويكون
ه االزرق الذباب CT» تلكه ينال ما عداوتى ن ينالهم أى

هو ويربوع يربوع بن مسافع بن سالم عو دارة ابن رياه ابو قال دارة أبن خبر
 الله عبد بن بهثة بن عوف بن جشم بن عدى بن كعب بن يربوع بن عقبة بن مسافع وقيل دارة

 ذبيان بن. سعد بن عوف بن ة ممن بن الصارد بنى ن٠ رجال ان دارة يربوع سمى وأنما غطفان ابن
 أبنة واخذ عمة بابن كعبا يربوع فقتل درص له يقال كعب بن ليربوع عم أبن قتل كعب له يقال

 بنى من ألقمم دارة وجهه كان غالم فقالنن قتله ن٠ فقالو كعبا اباعا فنعن تومها فاتنن أرسلها ثم كعب
 مرة كان انه قتله هاج الذى وكان سالمر اليه ونسب بذلكه فسمى بهثة بن عوف بن جشمر

 أمراته ففاكهته فزارة بنى أشراف ن٠ ة أمران عند« وكانت فزارة بنى وجو ن٠ وجها وأقع أبن
 لذلكه اتى حتى ششاء اذا قادر ردها على أنه يظن ومرة اهلها الى واحتملن البتة خطلقها ليلة ذات
 على ل، يقال فزارة بنى ن٠ أاخر ورجل الفزارى القليب بن حمل خطبها ثمر كذلكه وعما عام

 دارة بن سالمر وارنجز علميا واختارت علية فابت يرأجعها أن فاراد مرة ذلكه فبلغ دارة ابن وخطبها
 وجد س يجكه محوًا خطيبا صار يكلهم حمال القليب وابن وسالما اوال عاما طلق الذى أن فقال

 جغاء أول االعراب أن فقال عثمان الى وقيل معاوية ألى واتع بن مرة فركب الكلكال عليها
 ان قبل مبادرا أنيتك وانما رجال وجت فتز تبلغ ما ارد لمر اتى أمم وبين بيزى كلمة قلت وأنى
 عظيمر الله أمر عظيم أمم فى صغيرا أمرا ذكرت لقد معاوية فقال أمراتى لى فامنع بها يبنى

 لعثمان عامال ألشام على يوميذ وعو معاوية بينهما ففرق عليها لك سبيل وال صغيى أمرعا وامراتك
 ياتيها مرة لينن يا ينتظرونه والقوم معاوية عند ن مرة يقدم أن تبل ذلكه فى سالمر فقال

 وجعل سالم على فغضب على بها أبتنى وقد مرة غجاء ألجازى منهما ويجزى البناء خيى فيكعلها
 غطفان بن الله عبد بنو ومحولة نسائنا وذكم انن ما محولة س العبد أيها تال حتى يشتمه
 حن فقالو أنتم ن فقال وسلمم عليه الله صلى النبى على فوفدو العزى عبد بنو لهم يقال دكانو

 يا مهال دارة بن سالم فقال محولة بنى العمب فسمتهم الله بنوعبد أنتم بل فقال ألعزى بنوعبد
فابى مزح وأنما لى ذنب وال باس بى وما باابدة أات لم يريد كانه تابيدا أفعل لم فأذى مرة

م8



أ1م

 قال كانه لذوف المنادى على با أوقع أنتا با واتع يإبن مر يا غضب وقح سالم فقال شتهة اا مرة
 الذى أنن االول الوجه عن تعدل ان ينبغى وال يجوزندأوعا أنن أن قوم أد وقد اذن مرة با

 تركتا لما معتادا أتبلنن واختبقتا أصطبحن أذا حتى ضلقتا اذ البدرى ضمها جعتا لما ضلقت
 القومر وسط تقسم البطء وحو االون س أخذة وانتا بيا بنوبدر اودى كذبتا تردعا أر أردت

 سالمر تقول ذزارة بنى صدور فى وعفم ياتقيا أن توأعدا ثم اساتا وقد الله أحسن قد فارقتا ما
 عبد بنى أحد بيشة أبن يوهعذ وفيهم رعان على وسالمر وأتع أبن تواثف ثم ذلك على ذاغمضو

 وأستعهدكمر وبعدكم كعهدكم أللة احمد أذى ذزارة بنى لجمبع سالم فقال عقيل بن مناف
 غراب بنى ن٠ ة بامرات فزارة بنو وجاءت لساذى ريقى بل ما اصجو« ازال ال والله مرة فقال ممة ن٠

 ألغراب بنو سبنى تد ةل ثم ألمحمار ينهق كما نهق سالم رااعا فلما غاضرة لها يقال نجز
ألمحمرة الن أالعاجم ألى يتسبهمر أحمر غراب بنو وأنتم وسودا بقعا تكون الغربان يقول أالحم

ى تغدر ال رشوتى أتى غاض ومععر مننم ز جو كل ى منك وتمتو وجهال جبنا أكثر فيهم
 متى وفيشة أالجم كالوثيف عردا يجمل مقفم ألخاليا البان شراب مصدر بعزب وابشرى

كانما مسير مشع معقد ألمحر حماليق احيانا تقلب أالندر فوق كالنورج حمراء تسفى تريها
شىء النورج مدؤر كعتب اخرى بقعو رى محو أمنع تعوك تنمنعى ان المنذر جيش أحس
 يص كما الناجيات فى نيوبها تصر حرف عيرانة الشاع يقول وفيه حبهم الشام اعل به يدق

 القعو وقيل فبوختاف حديدا كان فاذا خشب من البكرة فيه تكون الذى والقعو النورج
 الذى بيذا ترابها وظيب نجدا لى ليت اال ألنوارج فى البوالذية بن عمار وتال البكرة فى

تحجز عنها فكشف درعيا لوى تم عليه تيد ان االستماع الهاعا سام قالها فلما النوارج عليه تجرى
ذنل غراب بنو عليه ذت أء لما بالهجاء فزارة بنى وعمر ألظغر دارة والبن ألناس وافترق بينهما ألذاس
بنى ان ولدان با أنشدكمر استمعو نألأا منك بدبدب حدبدب المازنى وأتع بن ة مر يهجو

غلبتم الوجه المقبك المشيا الرحمان بخلق اجب مشياه بانسان ناقنهم طرقت ود ذبيان بن فزارة
 جاء كلمة بدب حد نبعوان أ ونيكه لمجار ا ق وسر جوفان لعمود كا متت كل ن الجردا باكل الناس

 يقول فبعضهمر لفظيا فى ويختلف الصبيان ها يلعب لعبة واصلها فيه هو مما التعجب معذى فى بها
 هذة نتلعبو ة صيي يا اجتمعو يقول حديدبا ل يقه ن٠ ومنهم ا حدندب يقول وبعضهم بباءين ا حدبدب
سالمر وقال ألحبيان كلعب أم فى أنه ويعلمهمر فيه هو مما ألناس يعجب أر غرضه وأنما أللعبة
اشبعتهم اذا قلوب لبم تجر أبترتها اذا الرةاب وفى خور فينم قوم فزارة أن فرارة بنى يهجو
 لها ينبنن لم الفراسن مثل مقكعة بجوتان القدور تغلى كمر تكن لم ما اذا قلوب وال كمرا

خزارة الى ومنتجع متار فانه جقز الفزارى فبيرة بن عمن ويهجو الفرزدق يقول ذلكه وفى شعد
المعنى فى وثال أليعرا أبرًا ضبيب المحمار اير فاسعمه يعمى لو الفزارى أن التمرا تحمل عيرا

 دراذيديه ألعراق اأضعمن ألمحويص بالواله لسن كريم عف وانت المومنين امير الفرزدق أالاخم
 ابو بالعراق تبنكد قلوص وركى على ليامنه مخاص راى قبلها يله ولم القميص يد احذ فزاريا
بين الدار على بى أن صاحبى با فزارة بفى بيهجو سالم وقال الخييص اكل قومه وعلم ألمثنى
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 شويلة مبى واصفار أرجاب بين تعتادعا معصةة الحميف رباح من تعتادها أتار ذات وشفى الهشوم
 دينار أم تصنى صانت زميل عىام دينار أم زميد ينيك حتى اسالمها لى ان فرارة بتغ وفيها

مدرعها ضال أباس أم أبعد مرمار البك صسنام وكعتب بينهما المحوق يغيب اسكتين فى
يلها النار فى ألعير أير أمتل ما بعد ?( به خلوت فزاريا تامنن ال عر ن٠ل خزى ن٠ وينزع يلوى

 قلوصكد فاحفظ وحدكما رىىاال ف به خلوت وان صار أتحله معيدا اللثات دامى وينهسه فيها تارة

ينفك ال الغزارى أن بقسبار يغشاعا لجواع عارى يلبثها ان عليها اخاف الى باسيار وأكتبها
عار .ن للناس يا بدارة وهل نسبى له معرونا دارة ابن انا بتهدار تهدارا النواكة من مغتلما

 أسد بنو واخوالى قيس صلب س واتكار عرف عن لمجماتيم تنفى وأعتدلت ألعز فى نبتن جرثومة
 العزيز عبد بن عمر الى كتب أرظاة بن عدى ان ويقال وارى فيهم زندى الناس أضم .ن

 ينفكه ال أنالفزارى بعد ما عمر ليه فكتب المهلي بن بزيد انيتزوجامراة يستاذنهفى
 بنى أحد أبيي بى زميل وحلف يهجوعم يزل فلم عيالكه على به فعد خضل فياه كان ان وكتب

 دارة أبن زميل فالتقى يقتله حتى أمراة ياتى وال راسه يغسل وال لمحما ياكل أال مناف بن الله عبد
 يبمينى تتحل ان لكه يان الم لكد أبا ال سالم له فقال البادية يريد وزميل الكوفة ألحى منحدر دارة وابن
 سالم وسار فانترقا مخيطا يكون ان اال حديدة القوم فى ما والله أنه اليكه أعتذر أنى زميل له فقال

 ورد ثم ينشد فجعل بالبادية بقومه لمحق ثم بعيد غير فكث بالكوفة أخيه على قدم حتى
 تحل أال وقال ونادا« فكلمه المدينة داخل وزميل عشاءا زميال فلقى منها خرج ثم جلب فى المدينة
 بالسيف غشيه وقد حسه أى خواته اآل يسمع فلم الثلمة فى زميل واتبعه انطلق ثم يينى
 حذية السيغ ذباب عصد« وحذا ألرحل موخرة فاصاب فضربه زميل وادركه الراحلة فدفع

 بنن انها ويقال أسماء بن غيبنة بنن بسرة ان فزعمو بها يتداوى المدينة الى ورجع أوضحتن
 وقال ذمات دوايه فى سما الطبيب ألى دسن عغان بن عثمان نحت وكاذن سيار بن زبان بن منظور

 منهم ماية تاخذن ال نلعار القوم أدنى تكونن ذال مغلغلمة عنى سالم أبا أبلغ موته قبل
 ل يقو ذال وفى انفسهم عن محو ود قتتل لما ألناس وثال سيار بن منظور بسيفل واضرب مجللة

 وقال اجمعا دارة ابن قال ما السيع محا فانه ألضجاج فيها تكثره فال معروف بن الكميت
١٥ البكار« عقله جعلن ثم فزار" عن المخزاة وغاسل دارة بن قاتل زميل أنا زميل

 أحدفا بشامة لهما يقال رجالن الشعراء فى مالل أبو قال حزن بن بشامة وقال

 هجرت ألقايل ذبيان بن سعد بن عوف بن مرة بن سهم بن هالل بن عمم وعو الغدير بن بشامة
 وقل له ألشعم وهذا النهشلى حزن بن بشامة واالاخر ثقيال عبًا النأى وتلك طويال عجرا أمامة

الغدي بن لبشامة هو أالأمدى

خداليا نصرقا غن ونى لما ولقيسيا لخندف عخلبت ولقح
 س اي أمراة لليلى لقب خندف متدأرك والقافية وخروج بوصل مردف مطلق الكامل من ل أل
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 مشية وللندفة اثركم فى اخندف زلن ما يوما لزوجها لقولها بذلكه لقبت وأنما نزار ين مصر أبن
 واالاخر عيالن قيس ولد أحدما نسلين مصر فصارت فلزمها خندف وأنت لها فقال لهرولة كا

 يدة وفى الزبير اليه فخرج خندف بال فنادى طلمر ألزبير عهد على رجال أن ويروى خندف
 غصبن يقول النصنكه مظلوما كنن لئن واله المأخندف أيها اليكه خندف يقول وهو السيف
 وصفهمر النه نصارها يقل ولم ختالها ةال وانما نصارعا معاونتها عن فت لما وقيس خندف مصر لنسلى

البيت صدر هو ما وفى لما وجواب أمروم اليه األ ما

أمتالةا تقالبى٢ه ق ولدى تمنعتةا أعرانةا عن داتعت

 أمثال فى ولدى يريد ويبجوزأن وجه هذا ألنصرة عذ« أمثال القبايل هذ« أمثال فى ولدى أى
النصرة عذ« أمثال لحروب عذ« أمثال فى أو القصيدة هذ« أمثال النصرة هذء

أعقاهلا قرقا القتسايد لن للعدي القصايد أسم آميو إتى

 ألشعراء وأما بسمتها ةة.لنا ا ف تعم كما وتعرف به تشهر شيا فيها أجعل أى العالء أبو قال
 أن فااليت االعشى كقول ح الممدو أسمر قافيته فى ذكى ما الشعر ن٠ الموسوم فيجعلون اليوم
 ذكرو وربما ذلكه يخصصو فلم القدماء ذاما محمدا تالق حتى حغا ن٠ وال كاللة ن٠ لها ارثى
 أسم يذكر لمر فالفوارع فرتنا من حسى ذو عفا النابغة صقول يذكرو« لم وربما ألممدوح اسم

 بهين على عممى وما لءمى فقال به وشو الذين بالقوم لمحدثين مذهب على موسومة وجعلها النعان
تجادع من تبتغى قوود وجوا غيرعا أحاول ال عوف أقارع االقارع على بطال نطقت لقد

إتعالتا والقنا واملشرفية ومجعيم العوان حلري بنو قوىي
 ألمضاف حذف على اشعالها وقوله السيوف تنسب واليها العرب أرض على تشرف أرض المشارف

 ألمشرفية وسل تال كانه أالول ن٠ لحذف يكون ويجوزان أشعالها ذوات والقنا والمشرفية قال كانه
 على محدرا يكون ال به بدى الذى االسم الن ذلكه الى أفنقم وأنما ألمجرى هذا يجرى وما ألقنا ز٢و

 يتم عذا وعلى بالجم والمشرفية ويروى شرب ذو فالمعنى شرب أخوك قلن اذا انكى كما لحقيقة
 عند ااكالم تمام يكون ألمشرفية رفعت واذا باشعالها تتعلق بجمعهم من والباء العوان بقوله الكالمر

 ألتى لحرب بنو تومى والمعنى العوان بقوله تتعلق حينئذ منه الباء الن بجمعهمر قوله
 فى لخيل وأشعلت لخطب فى النار أشعلت ويقال بعد« الكالم واستانغ باجتماعهمر عونن
غضبا وأشعلته الغارنة

إئهاهلا وعليييم آلقنا عذ الوىل ف ملرة معووفا رال ما
 أذهالها وعليهمر قال وانسا معروفا وخبر« أسمه انه على القنا عل وأرتفع الماضى لدوام زال ما

عليهمر واجبا ذلك بجعل كانه



ها،ا

وثتاهلا وقتلةا امللوك أسر لنا معروق كان عاد عقح من

الجره باب فى وتمكنها تعرغها وكثرة لقوتها منذ موضع فى ن٠

 اديم لقويبم فعاله وهى االرظى واحدة ارضلة ابوالفتح قال سهية بن أرطاة ويل

 على حمال بإءا المه يكون أن وينبغى أذعل هذا على فارطى مرطى أديمر الحسن أبو وحكى ماروط
 موثعل عنده فورظا مرطى فال ومن ومجعبى كمسلقى مفعلى فهذا مؤرطا أديم ايضا ويقال االكثى

 فيما النه موفعل فورنب مؤرنب كساء فى غالم كرار كانها شماء حص على تدلن كقولها
 ويجوز الجرى سهلة كانت أذا سهوة فرس يقال سهوة تحقي وسهية أالرانب جلود س المتخذ فسر
 ويجوز ونحو المتاع عليها يجعل البينن أو الخباء داخل ن٠٠ نعارط اوتاد وفى السهوة تصغير يكون أن
 على الساعية نحقير يكون ان ويجوز سهوت ن٠ السواحدة المة وهى سهوة تصغير يكون أن

فطيمة فاطمة فى كقولهمر ألتمخيم نحقير

وتتسانس يعتة ييجا ررايئ لينتا ذات على عب بند وحن

 الزرابى أن حح اذا العالة ابو قال متدارك والقاثية موصول موسس مطلمق الطويل من الذالى
 ن٠ ومتعروف ذيها أدخلته اذا الزريبة فى البهم زربت قولهم ن فهى والقوارص العداوات بها يراد

 أبدا عداوة دسيس من لى تسأما ال الشاع ةل عداوة دسيس وبينه بينى يقال أن كالمهم
 زريبة جمع فكانه غمايب مثال على زرايب أرطاة ديوان فى انها وقيل تسأما أن بسئيمى فليس
 يكون النه ضب للحقد حوقولهم وهذا تدخل اى القلب فى ترزب النها زريبة العداوة فجعل

 ااخ وجها الياء بتشديد كاذت أذا زرابى بجتمل وقد ييته فى الضب يكون كما القلب فى
 ألطنافس بها يراد ألزرابى يجعل أن وذلكه غيره دون أرادة يكون أن ألشاعر أجدر وما

 عليها ونقعد الزرابى لنا تبسط أنا أى بيوتهم بين التى الساحة بينهمر ذات ويكون والبسط
 ألجواب يردد لمر عليه سلم وان بعض على بعضنا يسلم فال بالقلوب متباعدين أالماكن فى متقاربين

 نحو او الله رحمل فقال له دعا أذا والشين بالسين العاطس سمن يقال يسمته لمر عطس واذا
 فيجعل ويستعار والغنم البهم فيه يجعل الذى الموضع أى زريبة جمع الزرايب تكون ان وبجوز

 الزرابى فى لخليل وقال وزربى زربية البسط الزرابى وواحد الصدر فى الكامنة للعداوة مكانا
 بيننا ذات وقوله النمايم تطوع بيننا فرشت ألفصحاء كالم بعص وفى الرقيقة لحيرية القطوع أنها

 ألفساد زرابى من غمرعا قد ما فوقها جعل ثم والقرابة النسب خالصة البين بذات أراد كانه
بعض عن بعضنا تناءى الرحم من نا يجمع ما على أى بيننا ذاك على ويروى

متشاخس عيبة وفيه يدعه تاعيا يعط ان آلعس ع١كصال وحن
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 قولهم ومنه ألمتباين ألمتفاوت لمتشاخس وأ تداح اال مصلح هاهنا عب لتسنا وا لضخم أ القدح لعس ا
 الشخسف وقيل بعضها وييل بعضها يسقط أن وهو أختلغت اذا الكبر من اسنانه تشاخسن

صلكا نقبل ال حتى بيننا الفساد استككم اى للتثاوب فم ان فتح أاحل

عاطنس يشتت وآ جاني على تحية ترد أآ بيننا كقى
 عز قوله ومثله االسماء باب اله فنقلة طرثا كارن الذى بين عو بيننا كفى قوله ألممزوق ةال

 وةال جرور جاليها بين بيد بئي اشطان رماحهمر كان الشاع وقول بينكم نقثلع لقد وجل
 وفى وهدية سمته ألح ردة كاذه مآجمة غير باتسين التسمي اشتقات فى ألغارسى على أبو

 بالرفع ثرد اا يروى اي وبجوز القوايمر وعى الشوامن من التثبين كانه بالشين التشميت
 والنصب فع لر با يرجح أأ يرون خال ومثله الثقيلة صزا٠ مخففة ان تجعل أن علح ينتمت وال وكذلكه

 البين وذات االلوان ذوات البسط ووى هأونا الزرابى ما يدرى ال العلمر اهل أكثر ألنمرى وقل
 مونع هذاا االعرابى ابومحمد قال كمنة تحتها وألعداوة حسن غطاء عداوتنا على يقول ألعداوة

 هذا تفسير فى ألله عبد أبو تاه تقيمر ام أتظعن تدرى شما ألهموم مارية اسنن فى دد تن ألمثل
 عم بنو وحن ذلك بعد وجدته ذم ألندى أبو اذشدة ما والصوأب متنه ححة يعرف لمر لما البيت

 والزاانب عم بنو أنا على أى ذاك على قوله قال وتناغس بغضة فيها زااذب بيننا ذاك على
ئ هالل أبو ذكم وكخلكه واحدا لها ف أعم وال تال القوارص

 فعيال يكون ان ويمص تجد مر اسمر عقيل ألفتح أبو قال المرى علفة بن عقيل وقال

 الذى هذا شاعركم شع من انشدن عقيل بن عمارة لحه تال المبرد تال معقول أى مفعول معنى فى
 صدور فى انعوالى ر صد: صدعو الروع أستلحمر ما أذا س أذل تمام الف فانشدته به فتنتمر قد

 نال وما قوله ألحى تسمع ألم ألشعم فى هذا يعجبة جري كان رذأته أحسن ما ألله قاتله خقال ألكتايب
 دل علغة الواحدة أالراك ثمر والعلف حابس ألمج عن محبوسا زال وما ألندى عن عقلل معقوال

 ألعقيلة مثل أالشتقاق فى عقيل يكون أن يجوز العالء أبو وقال لعلفا ا تنوش أدماء بجيد ألكجاج
 عقلس من يكون أن ويبجتمل أنضلين النساء عقيلة أن كما وغاضليم القوم كريم به يرأد أن فيجوز
ألةتيل أو البعير

و مم: 3 نم نم هري ر /zufc - تق نم ن لب دب مم ."-نع --
النجيح الضبارمة أعتبد ا لييح أبى ابن واسالو تنافو

 االعداه على لمجرئ الضبارمة لملخليل قال متواتن والقافية موصول مردف محللق الواذم من أالول

 معنى برئ يكون أن ويجوز اللحم أنكتنز لخلق ألوثيق( أالسد هو ويقال ضبارمة أالسد ويسمى
 يقول والشدة الباس وعو ألنجدة ذو وألنجيد ودمتر دمث باب من فيكون لفظه من ال ألمضب،

 عليء جنى شا النه لى فعل بما جازيته عل يريد ولكن ألرضا به يريح وليس أعتبته ل٠و سلوي
اجيه من العتبى الرجل يستدي كما شر« أستدمح غكانه



ا٦٧

ألسوشسود آلحسطي اقايى ينال حثى إحال قاعامن ولستم
 فاعلبين ولستم تال تناعوكاذه وقوله قبله البين فى شونه علية دل وهوما فاعلين مفعول حذف

 عما متناعين لستم يقول الشر أنتهاء فى بة تثل مثل ألوقود لخطب أقاصى ينال حتى التناهى
منتها« االهر ويبلغ الشر يعكم حتى منكم أكرهه

أود ن نو٠ ،5 رل(حم / ، ،V و رر رن و رم ج
اذود مر عنه معش لسانى فية الى وضعن من وابغض

 تقديمر البية هذا وفى عنهم التخب يلزمنى الذين معشرى أوجسو أن أل االشياء أبغض يقول
 الكالم يتم أن ثبا ألى فقدم أذود عنهم معشم ألتى فيبه لسانى وضعنن er» وابغض وتقدير« وتاخير
 نفسا إن أتجزع أبوعبيدة أنشد ما منه وأشد عذا نحو أشياء رويت وتد مقتحن لها عو الذى
جذبيك بببن التى عن تدغع فيلما وأرأد تدفع جنبيك بين عن ألتى ذهال "هامها أتاعا

شهود أم رجالل أعياب ييتى جارات ل بساي ولست

 عرص يكون ويجوزأن ألكالم عن أصونها اللى جارت أكلم ال يقول ألعفة عن كناية هذا
 وألمشاراة للمبايعة هومتعود لمن أالسواق بلزوم علدته تجر لمر ن٠ يقول كما يهجو ألذى بقذف
 لجارة بصون أغذخرو وتد ذلكه تفعل سامع با أذك أى وزذن أذا أبخس وال ألمنادين أعاشم لست
 جن ابعض حدسا أظن ان اال ادر ف حرسا بلجناب جارتينا بإ الراجز تال اليها النظر وترك

فقط الشعر فى جايز وهذا رجالكن االصل رجالكه وقوله اذسا أم كنتما

رود الو غمر لعير ا ر صدو جارى بيين عن يصادر ولسنن
 اصدر ال يقول اليه تدعوة ونغسه حاجة الماء ألى وبة يشرب وهوأن التصريد مثل التغمير

 ال أذه فالمعنى أنجزه رويت وأذا ود ألور أجزة وى ويم ريبته ألى تدعول ونغسى ليةها حاجة ونى
 اإلماة لخوف عنه فيعجز ألماء ورد يروم ألوحشى ألعير مثل فيكون بالويبة جاره لبيت يتعرص
 فاصله ابوالعالء قال الورود غهره روى ومن للحاماة ن٠ اليها يصل ال الريبة لطالب مثال ذللك وضرب

 ثمر الشرب اول فشرب ورد أنا والعير فيه ريه يكون فال الصغير القدح وهو ماء فيه غمرًا يعطى أن
 علمن فاذا جارى بين أدخل لسن فيقول متلبث غير ذافا رجع ألماء على له الكامن بالصايد أحس
بالقاذص أحس أذل العيم يغعل كما مسرعا رجعن يكانه

أريد وريبته أآعبه سوطى آلودعسات لذى ملق وال
 عوزم جلثزيز برلم والسن الكالبي قال الودع عليه يعتقون النجم الطفل الودءات بذى يعى

وس امه وريبة اى اريد ورببته وقوله للضمورة الدال حركن الودعة يمرث صبى حلم والم خلق



١٩٨

 فيجوز أمة أبن الودءت بذى عنى وان أمره وتملكه تربه النها أيضا أمه يعنى أن جاز ربته روى
 أالمم به يغزى قد واالمم الثمهم ألصبيان اأخذ ال أالأخر قاله مما نحو وهذا موالته بربته يريد أن
 هذه فى صلة تمام أبو بهما جاء مرة بنى ى٠ القتالى ني ألى البن أالاخيران ألبيتان رياش أبو قال

ق منها وليسا ألييات
 وحان واألرد اأسد تالو قد الفتح ابو قال اآلردى الله عبح بن ح محم وقال

ممنجل علم وكالىا ألسين من بدل الزاى

جلنادع أدا من بلغىت وإن هفا على ميشى العري آبن أدتح ا
 أذا المعنى يكون أن بجوز وجهين ببجتمل والبيت لخال موضع فى ويشى ألشىء حرف ألشفا

 ويجوز ليقتحمه عليه تحاهال صدر فى أدخع ا فأل منه عليه يخاف وشر بالء على عمى أبن أشغى
 استيجاشه أتمم وال أنفره ال مى ألموانسة س جانب على ومشى لى مهاجرا عنى أنحرف اذا يريد ان

 ينم بمعنى يشى يكون أن وفو أأخى وجد شغا على يمشى قوله ف ويجوز عنه الدوال بلغتنى وأن
 ويكون بنميم متاء وجل عز الله قول من ماخوذ وكانه بشفة مشى من أضرب عو المثل وفى

 والمعنى حاصال اء شفا على كاينا ذلك يفعل قال كانه بضمر متعلقا شنفا على قوله هذا على
 بالمجنادع والمراد بالحسنى أعطفه وللن وعنفا تهرا والنميمة أألنحريش عن أدثعه ال اى منحرفا
 لجندع استعل وقد وشى خير من أوايله أى جنادعه بدت يقال أالمشال فى أالصمتى وتال الدواعى

 يقال قوم وتال الذبك نور جندعةا صققن أذا العين تحسب وعقار أالعشى قال لجمر حباب فى
كلخنافس بيته فى معه تكون دواب وفى جنادعه بدت قد للصب

آلرواحح السئ يوما لترحعه ذنوبه أنسى أواسييه وآلكى
وملكى مالى فأقاسمه نغسى أسوة أجعله أى أواسية

دكع تيت وإن آلقرذ ذى مناواة صييعة وسوء ذت من وحسبك
 قيل وان ويروى قاضعين كانو وان أقاربكه تناوى ان الذل واكتساب الفعل سوء من اذيكه أى

 المتعاديين كان النهوت النوو من واشتقاقه الهمز أصلها والمناواة أجود وكسرعا الهمزة بفتح قاطع
كثًا كريهة ك فهى أسما ألصنيعة وجعل ونيته بعقيدته واما بنغسه أما ه صاخب كل يناوض

اأخر وقال
شؤو قذ قالًلقشي٦ ب غ ىي الجهلم دتز وق تئب ق

 من لعايفة جسدوف فى الضمير كب مترا والقازية موصول د مجم مطلمق البسيط من أالول
أعتب وال الوميم ال فافى وحسدوذ نانسوف أن يقول بالالم وقصدعم باالخبارعنهم خصهن الناس



HI

 ذله مثل بعص ان بعصهم اعتاد قبلنا ن٠ كن وأذ الفضل يتبعان ولخسد التناذس كان اذ عليهم
 وحسودا نعمة اال تلق لمر قيابد حول الطرف سحن واذا قال س االحسان كل احسن وقد

خبراالبتداء حسد: وقد تبيين الناس من لغوا جعله وقبلى

يجد 4 عيضا أتنرن ومات يقمر وما ق ما ولهمر لى قدام

 ييد بما وتوله واحد اليه اات اصاف فيمن نهس ادخل وان النه لملسدة مم االدحئثر
 لحسود عند والفصل النعمة أن يجد بما أو لحسد لذ(٠٠ نفسه فى يجد« :،ا والمعنى ألمفعول حذف
 ذمام ابا فوجدت ومحدثهم قديمهم الشعراء دواوين من عرفته ما تتبعن ةال اذه بعضهم عن وحكى
 ف التخو ال لو حسود لسان لها أناح طويت فصيلة نشر الله أراد واذا قوله بمعنى منفردا

 عاذيى من أخذ« أنه فيقال أليه مسبوت وهوغير لمحسود على ألنعمى للحاسد يزل لمر للعواقب

عليه زاد صان وان البيتين

أرد وال هئ٠٨م صدرا أرتقى ر صدورهم فى يحدونى آلذى آنا

 وكان تخغيفا النون حذف للنه رفع موضع فى الغعل الن يجدوننى يقول أن يجب كان
 يعود ضمير الصلمة فى يكون حتى يجدرنه والموصول الصلة حكمر على جرى لو يقول ان ييجب

 انا خب الذى الن له صلة كان وان الذى الى يعود ما فيه وليس يجئ أن جاز وأنا الخى الى
 يجب الخى الضصمير يرد أن يبال لم وأحدا شيا والثانى أالول كان فلما وأحد شى والمبتدا وهو

 حيترة آمى سمتنى الذى أنا السالم عليه على ألى نسب ما هذا ومثل االول ألى الخانى الى رجوعه
 تصدر فال نشبت قد صدورهمر فى غصة صرت الذى انا البين ومعنى سمته يقل ولمر سمتنى فقال

 موصع فى يكون لغوا صدوروم فى جعلت أن أرتقى وال لحال موضع فى مصدر صدرا وقوله ترد وال
ارتقىحااله ا دانياكان مغعوال .جعلننفصدورهم المفعواللثافوان

' اخم ا وتال
حانيةا ينارللري يصتى وليس آسعر آأسد ف نئدت |لر

 نحذف منه يبدا أى يبداة قوله متواتر وألقافية وخروج بوصل مجرد مطلمق ألبسيط ن١ الثاله
 وليس ويروى اأالبا مر على ذسانحكم ثم ضعيغة أالمور اوايل يقول فنصب ألغعل ووصل لجم حرف
 ن١ يجد ال الذه لحازم القوى بها ويصلى والعاجز الضعيف يجنيها أى جانيها لحرب بجت يصلى
 أمثال وامجازها امثال صدورها التى االبيات س وهذا ومعظمه أكثر« الشى وجل بدا قويبه نصوة
 رب لمل سبب أن يقول المهذب الرجال أى شعث على تلمه ال أخا بمستبق ولست النابغة قول مثل

 رمينت ناقة سببها كان وتغلب بكر حرب مثل ألتالفى يفوت حتى يتغاتم ثم شى ادذ ييجر« يسير
 وكانن خط منع والغبرأء داحس حرب سبب وكان سنة أربعين لخحرب مدة وكاذت ضرعها ف

رجل تسعة سببها وان سنة ثلثيى من أكث قيلة أبنى حرب واننن ذلك مثل مدتها
5ه
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قتعديةا لجمراى اله تدنوآلقمحل كما فيقاآلكارفون يلبجق ألمرب
 يدنو كما للجناة مع دخل أذا لملمجال غير مصرتبا وتنال لملجوب إعداء يعدى لخرب شر أى
ذيعديه أالجمب أل الحدكيع

تقاخيةا مكحروة لشل٠ وتطية ضالبة آلدبن تقنمى رأيتكة إنى
 سريعا المدينين اله تخرج رأيتك أخ المعنى فيون مدحا يكون أن يصلك البينت هذا

 نيلة وصعب به تقاضيكه شف بدم طولبن وأذا ذمتك فى بما لهم مدا:ع غير عليكه دينهم من
 فيكون ذما يكون ويجوزان بها ذقاضيكن مكروة معناة تقاضيها مكموة قوله عذا فعلى جهتك من

 س وأدركها ذيلها فى كلفة فال طالبها الى والدماة أالوتار ن تخرج سعى باعون رايتكه ألهى المعنى
 الوجه هذا فى فالين كيدك لضعغ وذلكن عندك كان اذا أال عسر بالدم والتقاضى جهتكن

 فيما تقاضيها مكروة قوله ومثل بها غيرك تقاضى يعنى تقاضيها مكرو« وقوله والدم الوتر به يرأد
اليها حاجتى باكرت المعنى الن بسحرة اندجاج حاجتيا باكرت لبيد قول اليه أضيغ

مآأيييا صانتت إد آلمعتل دأب لجا ياحون تعودأ آلتحال ترتى
 والمالقى رحمها فى ولدها نشب أذا ألمماة عقلت ويقال ألعادة والداب زحر أذا بإنح انك يقال

 عليها عسر اذا هذه تلقى ما فييا الشدة ن٠ يلقون المجال ترى أى الرحم مالقى بها يراد
ى ولدى, خروج

 الرم مما بحون أن يشبه هربك الفتع أبو 'نل العبسى قروأش بن شريح وتال

 ما اللغة فى نعرف ال أنا وذلكه والسكين والكعين ولليل واللجين با كالثم التحقير أالسماء من
 يتسع مما ليس والمحدر وسعته أى ألشى شرحت معدر ألشرح عو أنما مكبرة ن يكو أن يصلح
 بنو لهمر يقال ألعرب برع بطنا أن وعلى علما فضل تحقير كفتيل به التسمية بعد أال محقير«
 فمرتجل ترواش واما له أمتهانا ألتحقير فالزم شريح له فقيل ألمراة ثرج عن كنى وربما شح
 ابو أنشدنا ودرواس وثمرواح جلواخ ألوزن فى ومثله ألقرش لفظ س وعو بمنقول وليس علما

 بطنه مال اذا درواس نبح توانا الندول عند يضربنا الطل سقيط وبات بتنا زيد أبو انشد قال على
 وعنى له كان كلب ودرواس رجل أسمر الندول أجراس ذات وضرى تغنيه بانن حلبا البانها

أحوأتها وأجرأسيا أسته بالوضى

معكر ساعد وأى مسحل على عكرتتا حاشت النقس رأينتن لما
 بلمحمار مسمى رجل أسمر مسحل متدارك والقاثية موصول مجرد مطلق الطويل س الثاذ
أذا معكم ساعة وأى وقولء لجروب فى عكار فالن يقال العطف والعكر صوته السحيل الن الوحشى
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معكر وقى وأى وعكتت تل كانه مضمرا في-ه ألعامل ويكون شذا يكون بالنحب

مسيي بن هرمي عن ستاىن رل و عندة آلقوارس ذرلت عشية
 رفعته وان أيا نصبنن اذا معك ساعة وأى قوله برتن بدال يكون أن على انتصب عشية

 وال عشية عكمت قال كانه قبله ما عليه دل ني٠م٨ااحذ فعل فيه والعامل ظرا يكون ان على عشية ذانتصاب
 عشية أى المضاف فى يعل ال اليه والمضاف للوقت وبيان اليه مضاف النه نازلن ألعامل ن يكو
 درءا لبس كارن الذه طعنته ن٠ وسلم عنه ربحه سنان زل وانا سناث زل وحين بحصرته ألفمسان نازلت
ويتلهغ يعتذر فكاذه بها يشع ال وهو ثيابه نحنن

وأنسر ضباع مت عواف عليد لرتكته درعة ال لو وأتسسمر

 وهو صار أقسم مع مجيها ولكثرة وجل عز ألله وهولفظة محذوف به ولحلوف يين أتسمر
 تاكله ةتيال لتركته درعه ال لو يقول ال لو بقوله عنه أستغذى القسم وجواب به كالمنطوق محذوف
 عمر با معبيسمك الفتى ونعمر علينا لعز الشاعر قول ومنه واحد والمعتفى والعافى والطيور ألسباع
والسباع نلطير وتترك تقتل أن علينا عز أى للعانية

املقطري آلصيي جلم على التيئ نوالكه ال آملوي عمرات وما
 وسئل القتلى جيف فوق أى ألكمى لحهر فوق الكمى منازتكه أال ألموت شدايد ما يقول

 أدماج البين عذا وفى العلق على الزلق فقال لملمووب ن٠ زاءلته فيما راين ما أشد ما بعضهمر
 يقل وهو الثانى ألنصف فى وألمعرف ألبيت ن٠ االول ألنصف فى ألتعريف عالمة تكون أن وأالدماج

 المالمة وول والعدل بالمكارم الله استاثم أالعشى كقول القصار فى ويكثر الطوال االوزان فى
 بن شريح لقى رياش أبو قال جعالً ما حيث والشئ ذأالنضال سالمة قتدته والشعر ألمجال
 فطعن رواحة بن جذيمة بن جذيم بن نتيطان بن مسحل كعب بن بلحرث أخو مسهر
 وتال مسحال واستنقذ فصمعه فظعنه مسهل بن شميك على قرواش بن شريح تحمل فصرعة مسحال

ى االبيات شزه

 وحلفاء وحلفة وتعباء تحبة ومثله الطفاء واحدة ظرقة ابوالفتح قال لجذيمى طرفة تال

 قصباءة أطن فيما لمحسن وابو زيد أبو وحكى يفتحها وغير« الالم بكس حلفة فى االصمعى وقال
 س يكون ان وبجوز منقوال وليس مرتجل علمر وحذية التصريف شاذ من وعذا وطرفاعة وحلفاءة

والذبيحة كالنطيحة سا فيكون قطعتها أى يد« جذمت

آلشدر ناخل آمري قول فقعس بىن قبلقا عرمت إما راحتبا يا
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 غي الركبان ن واحدا يخاطب متوانر والقافية موصول مجرد هطلق الطويل ن٠ أالول
 ارن أراد أنه والثالى كان cr» كايذا ونحميلها الرسالة ب أهتمامه شدة أحدما الممين ألمدعو نكر وأنا معين
 ستبلغ به وعقدت الشعء سمنن أذا بنفسها الرسالة بان علما متحمال أودعن أنها ظاعرها رسالة يصع
 الصدر ناخل يريد أو المصاف فحذف ألصدر فى ما مصقى يريد ألصدر ناخل وقوله الرواة أخوا« على

 لفالن والنصص الود ذخلت ويقال للظاعر الباطن موأنق أنه والمعنى توسعا للصدر الفعل تجعل يعيه لما
٠ اخلصتهما أذأ

أخلرآلدفر عنكم نقس طييي وا تشاحة عن قارقتكم ما فواللد

 السلو قرن وأنما الدعر ااخر عنكمر نفس لسلو وال لكشحى الزمة لعداوة فماقكمر اوثر لمر أى
 أخعل ال يقال كما وهذا ابدا واتع وال بحاصل ليس التقدير فى ذلكه أن ليرى الدءر ااخر بةوله
واالرض السماوات دامت ما كذا

ر ممألا ر - 0'5" ه ما نم ا O مه د ن و تزا سر

والفخر بالمظالم وأتننى بغن قبيلة من أمررا كنت ولكننى

والفرقة للمجانبة الموجب للسبب وذكر للعذر كشغ هذا

آلفتيري تايية حدباء |ي٠ على أيتهم مل إن ألناس لشئ قاتى

 لشر ويروى ألرسالة جملة cr» الكل كان وان توعدعم حين أالخبار ألى لخطاب عن انتقل
لخلؤ( فى تخالف النه لالالة لخدب واستعار لخالة واالالة ألناس ش أبن أنا والمعنى بالكسس الناس
قوله ف الفاء لمجزاء وجواب الشهر فى يكون النه لخدب أستعار لما الظهم أستعار وكذلك أتساق وفقد
الناس لشى فانى

نتجرى أم أننوع نحرى ال نقعد و بيننا قر من النس يفر وحتى

فال الناس يفم ان ألى أى ألناس يغر حتى لهم ذلكة وأديم قال كانه مضمر بغعل حتى تعلق
 ن٠ المثل به سار بما المام وعذا لخال موضع فى ندرى ال وقوله وننفذ نجمى أم ونكف أنقصم ذدرى

 تديمبا أم مذهومة اننزلها غلت أذ تدر لم القدر كذات وكنت قوله فى للسمن السالية قصة
ى بالزبًاد لخاذر أختلط الساير وبالمثل

 بن ربيعة بن رواحة بن جذية أن االبيات هذة خبر من كان رياش ابو تال

 بن لمالرث بن قعيب بن بنعمر طويف بن تقعس عوابن عبس بن قتيعة بن مازن بن لحارث
 ثات فقعس تحت كاذخ مرة بن مالل بنن حية أن وذلل خزية بن أسد بن ذودان بن ثعلبة
 فولدته بجذية حبلى وف تزوجته فزعموأنها فراشه على جذية فولدت رواحة علميها فخلف عنها

عندى لكه وا اعرفك ما طريغ بن آغيا له ثقال ابيه ص بميرائه يفنلب جذية فجاء أشه نثالدة
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 كل أعييتنى يقول جذية فأنشا ثنعه النسب به استحق بكرا ولو أعطنى ويجا له خقال ميراث
 قيس يقول ولذلكه عبس بنى فى جذية نسب وثبث البين بهذا اعيا فسمى بهيم وال أغر فال العياء

ه فقعس وابن فقعس من ولكننى متعبس وال بعبسى ولسن ثابتا جذية فى ابانا وجدنا زوي، ابن
 مالك بن خمزمي بن تراد ىب جابر عوابن ومحام العبسى محام بن أبئ وقال

عبس بن تطيعة بن غالب أبن

حلسدة يعرف ليس ثيمن خري وال خاحل آملعجل آملوت ل تىن
 لمى فتمنى خالد حسدنى أى متدارك والقانية موصول موسس مطلق الطويل من ألثاذى

 لحساد يصرن وانما فيه وال عند« خير ال ور مغمس عو فانا حاسد للجل يكن لمر واذا الموت
لغضا ا يكور. حيت

ذايذة وذبيبان عبس على عريوًا لتسد تكن مل مقامًا مثحت

 دع لخالد يقول أعينهم فى وعظمر قومة على عز ألشر ن٠ بدا ما وذاد ألمقامر ذلكى سد ن٠ أى
 فى والالم ذلك بقادرعلى ولسن قومه عن يدفع ن السيادة يستحق وأنا لها باهل فلست السيادة
ه ألبتة تظهر وال مضمرة بارن ينتصب بعد« والفعل أالضانة الم وهى لجحود المر لتسد«

ايضا وقال

آفمورمواليا لسوات إن لبا أتعى لسستآوتىسوة
 فا. أليهأ انسب أى لها ادح قوله متدارك والقاثية موصول موسس مطلق الطويل ن الثانى

أهل وللشم أهل للخي يقول االمور لسويات

والفبيا دىي عذو إتا أدىي العدى وال آلنلسآلكصديق وىليد
 ولكن القطامئ قال كما كثي ذلكه ومثل أديم ثم يكن لم وان مثال هأءنا أالديم جعل

 ألحالح فيه يمكن لم أستحكم أذا أالمم فساد أن أى ألصناءا أعيا وتعينا بلى تفرى أذا أالديم
 فكسانه الدباغ ف يبجعل ان وذلك باالدم خلطته أذا الطعام أدهت ن يكون ان يجب اسم واالديم
 كثر ولكنه مفعول معنى فى فعيال يكون أن وجب ألقول بهذا قيل واذا يصلح أى بذلكه يودم
 فعيل حال الزمو الرغيف وكذلكه قاربه ما حال تشبه ال حاال فالزمو« غير« بين3 بينه يفمقو ان وارادو
 موكدة ال زاد العدى وال الصديق الناس يجد ولن وقوله ورغفان أرغفة فقالو بمنقول ليس ألذى
 ولتوقم يجد لى منهمر واحد كل ان على دليل فيه يكن لمر والعدى الصديق لوتال النه للنفى

 ألنام يجد لن أى ونفسه عرضة باالديمر وأراد ألبتة نغت ال جاءت فاذا أالفراد دون بينهما للجع
ضعيغا عرضى

5٢
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وراييا من قآبغنى آلليام فجار مخالق عنمر يابن نجارى وإن

 ورائيا ن فابغنى وقوله أالدنياء الصول مخالف أصلى يقول بالمخاطب نعريط وهذا أالصل ألنجار
 جعلنن اذا ذا تقاومنى ال فانكه حصرت اذا فاما وفتكه عناه غبن اذا اظلبنى يقول خلفى من أى

 يكون أن ويجوز تهكمر وفيه تقدهتنى أذا فالمعنى ةدام بمعنى جعلته فارن خلف بمعنى ء رأ و
 فابغنى له والتذلل بالخضوع أال به يظفر ال كذلكه كان وبن لحل رفيع أالصل كيمر ألهى المعنى
 له ناصرا كان اذا ذلمان ء را و ن٠ فالن ويقال مذى ادك مي تبلغ لمر ا وال ذنالنى حتى تابع وأنن

 وال أى ورائيا ان٠ وال خالى وال بعمى ورعطه القرنبى كان ما لعمرك السكينن ابن وانشد تابعا أو
 وراءى ن يكون أالأخر القول وعلى لك ومترصد طالبك فالمعنى كه وراث ن٠ الله قولهمر فاما ذاحرى

أبغ فى ألغاعل لضميم لحال موطع فى
- ر ثمهمن - و ر مسر ررن عر رير / ؟و ن ج ر صد

المخازيا يوطنون ألرجال كبعض أرى وان أموت أن عنحى وسيار

 وان مونى عذدى مثالن والمعنى أرى وان أموت ار لقوله متقدم خبر اذه على سيان أرتفع
أيضا بالمخاطب يض تعم وهذا وطنا ويرضاعا المخازى يإلف كمن أرى

ليا برى آ ما يلمرء ارى ولست بيابىن ال ملن ييياب وتست
 أو صلة بعدة ما وكان معمفة ما جعلت سايغ لخذف ووذا تخفيغا يرى مغعول حذف

صغة وكان نكمة جعلته

باقيا ،يكن مل آلعلوقي عراق تكرفا إأ جبيبك مل آملر إذا

 العلوتق عراص وانتصب متصرعا اا والتقدير لملحال موبيع فى متدر أنه على تكرعا انتعسب
 لب فى عارضكه الرجل أذا المعنى الرن تكرها أال بمجببكن لمر قوله عليه دل مصدرمما أنه على

 حتى وتلمسه ولدعا ترأم الى الناقة فى والعلوق ثابتا وال باقيا لحب ذلل يكن لم العلوت عرأط
ئ وطردته ضبته منها اللبن أرتضاع اراد فاذا بها بإنس

 بى مالكه بن مخزوم بن ثواد بن قتاد معاوية بن عنترة يعنى ابوهالل تال عنترة وقال

 عنترة ومنهمر ا هذ منهم عنترة لهم ل يقا عة جما ء أ لشع ا وف ألمغلس بو أ وكنيته عبس بن ثطيعة
 ثقيف مولى عروس بن ة عنتر ومنهم ذكر مر وقد االخرس بن عنترة وعو آنطاهى عكبرة أبن

راجز شاعر شنوة أزد بالد فى مولدا وكان

حهب مرذى وفح وأمتحنة انيو على ورد يديب

نصلة طلب حابس بن ورد عذا متدارك والقافية مجرد مقيد المتقارب من الثالث الصرب
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 مردى وقع وأمكنه وقوله االسراع واصله الطراد مثل والتذبيب عند« له كان بوتر االسدى
 مردى ويقال العمخور به يكسر المردى الرن كالجج صلب فرس وتع ذلكه على ساعدة اى خشب

 بتها صم أذا الحديدة وقعن قولهم ن٠ مردى وقع توله وصان العدو يع سر فرس أى الرديان س
 ألهالك وعو ألردى ن٠ مردى وقيل بالميقعة المحديد ضرب بحوافرعا أالرص ب تضم الفرس كاق بالميقعة

 جعل وتن طبعه بدى خشن وخشب الردى من السيف البين فى المردى وقيل فرسه اسم ورد وقيل

 مع انغليظ والمجشاب العظام ألغليظ وهو جشب ويروى ألعظام غليظ خشب ةال فرسه مردى
 قال الشعر بن خش وكذلك صنعته زا١ذ<٠ لمر اذا خسيب سيف يقال ألعالء أبو وتال ذيه قص

 ا٠متى اصغر كنتن وان أى أتنخل منا افتى كنن وان تتنخال وان أحشب تخشبا فان المزرد

 واللين الهد وف حم ن٠ كاذت أذا بالزوايد لتهاونههر خشيب من الياء وحذف الغتى من اخذد
 انه من أديم فى أعتقدو ما مشل خشيب فى أعتقدو وكانهم أصيل معنى فى أسل قولهمر ذاله ومثل

 ن١ اوجه فاعل معنى فى الذى فعيل ن وحذفها الياء حذفو فلذلك مغعول عن منقول غير
وقتل قتيل رجل قولك مثل فى حذذها

ألملتيب كالقبس يأييت عيرد يبتغى ال تتايع
 ومفعول يتابع ويروى لمفي دون الشر فى والتتايع نعلة غي يبتغى ال الجل عذا تمادى اى

 ألمكض يتابع المراد كأن للفرس يكون أن ويجوز للرجل الفعل يكون أن ويجوز محذوف يتابع
 أن ويبجوز بيتابع تتعلق أن يجوز بابيض وله ن٠ والباء لخال عاى نعب يبتغى ال وموصع والعدو
 به يري أن ويجوز بها شبهه النار وألقبس سيفا به يريد ان يجوز بابيض وقوله يبتغى بال تتعلف

للغرس يتابع هذا على ويكون كميا رجال

قيجب فد نوقل أبا قإن يمترى قتاد ف يك قمن
 أذا ونجب ننجب ويقال ذضلة كنية نوزل وابو ألمغعول ألى تتلة فى ألمصدر أضاف

شجب فهو هلك

كآلمتطب االسنة يجث معترك فى نقلة وعادرن
 ألعيدان بها فتعلق االرض على تم دويبة لجتطب أن ويجكى لخيل ضمير غادرن فى ألنون

 فى ألمعهود على بجمل ان والوجه ألعيدان الويبة تجرهذة كما االسنة يجر ألمعنى ويكون
ه له أعنت ليكون فيه وتركته طعنته أذا الرح أجررته قولهم ن المطعون فى ألرماح تركهمر

 فتستغيه الشتاء ف بيبس ال م وفو الشجر من بالعروة مسى الورد بن عروة وقال
ملدب ىف أالبل به

مجرر كل أالقا آلمشاشي محتافي ليلة حن إدا صعلوتا الله تحا



٣٠٨
 السب فى تستعل كلمة الله لمحا متدارك والقافية موصول مجرد مطلق الطويل س الثانى

 وقوله مشاشة والواحدة دسمر هش عظمر كل والمشاش ألفقيم والصعلوك ايضا والقشر أللوم وأصاه
 الى به أشير ألمشاش الن ضعيغة وأضافته صعلوكا لقوله صفة أنه على وانتصب نكرة ألمشاش مصاف
 اشبهه وما ألطريدة ودرك االوابد قيد قوله عذا وعلى اليه باالضاثة التخصيع يجصل فال لمجنس

أالبل فيه تحم الذى الموضع وألمجزر

ميسسر صديق من ثياقا أصب ليلة ضًا تقسسه يت آلغىن يعد

 أالبل فى حلوبتء اقلن أذا ق١الرج- وجنب غنمه ويسرت ألرجل يسر يقال ألمجنب ضد ألميسر
تجنيب عأهر عليها ءهر وكل قال وغيره

آملتعقي حنيه عن احلتا مث بج ناعسا يصيح متر عشاا ينام

 ويجت ألحصا ن٠ به لصق ما بمجت ناعس وهو عليه ألصباح ياذى ثمر لمته لدناءتة ينام أى
فتعغم عغرته يقال ألتراب والعغر يتقاربان وبجط

اخلسر كآلبعري صلبحا وميسى يستعنة ما تلجي فساء يعني
الطليه وكذلك المعيى

U /ك و هبن ر من نم بر رر ر - ونور ت م.ع٠

المتنور القايس ثشاب كصوء وحية صفحة صعلوكا وكن
 مع وجهه صفيجة وموضع صفحه وكذسك عرضه الوجه وصفيجة بعد فيما الكن خبر يجىء

 ضور المرأد الن وجهه صغيحة قوله ن الهضاف وحذف لصعلوكا صغة يكون ان على نصب خبرة
شهاب كضوء وجهه صغيحة

ألمشةر المنيح رحر يساحتيسم بوحرونة آعدايو على مطال

 وانما لها أنصباء ال قداح والوغد والسفيك والمنيح عليهم أوفى أذا أعدائه على أطل يقال
 المنيع أبوالعالء وتال به الصعلوك فشبه حال بعد حااوتزجر أبدا نجال فهى ألقداح بها يكتر
 الن المستعار معنى فى وة يستعمل أن واالأخ له حظ ال يكون ان أحدهما موضعين فى يستعمل
 والمعنى غير« من قدحا أستعار تدح له يكن لم أذا منهم ألرجل وكان المنحة لها يقال العارية

 يستعير« والذى فايز قدح به د لمرأ فا المستعار على حمل فان الوجهين تهل ببج البيت عذا فى
 كانه مزهم وأحد كل فيتكلم المفيض عند يقفون كانو االيسار الن الغرس يزج كما يزجمة

ابإة زجر« فذلكه ينيب أن ن وبجتره عليه ويجثه بالغوز فيامر« قدحه يخاطب
المتنطي آلقايب أقل تقوق آقترابة يامنون ا بعدو أدا



 تال كانء محذوف تشوف ومغعول اقتمابة بإمنون ال عليه دل مما المحدر على تشوف أنتصب
رجوعة الغايب اهل تشوف

 قاحدر يوما يستغن وان محيدا يلقتا منية أل ياق أن فذلة
/ ر ح ك

 تسراخى لما لكنه فذلك قوله عن أنفرد لو صعلوكا ولكن قوله خبر المنية يلق أن توله
 خعار ألععلوك ألى بة مشيرًا فذلكه بقوله أت له ألمقتضى عن ألمقتضى وتباعد عنه المخبم عن لملخبر
 مثل لجصول ألمجرى هذا أجرى وبمما واحد والثالى باالول ألمراد الن ذلك وساغ عنه خبرا يلمق أن

 فاعاد جهنمر نار لة فان ورسوله ألله يجادد من أنه و يعله المر وجل عز الله قول فيه التراخى ا ءلمى
ى ترى كما فان قوله

عنترة وتال

تعود حماعتبم تهثسى دوأرإنى! لهم آلتجيم بنى ترحت

 وكانو وضمها الدال بفته صنمر دوار متوات وألقاذية موصول مسدف مطلف الوافر من االول
 او الصذمر على يطاف كها حولة يطوذون ذهم قتيال الهجيمر بنى ن قتلت أى حوله يدورون
 منهمر جهاعة يريد جماعتهمر وقوله للنظارة اخمى جماعة علدت منهم جهاعة اذقضت فاذا النسكى
 على نصب دوار لهم وموضع الذكات حكم فى وهو جهلتهم يريد وليس الكل الى البعص فاضاف

 كانهمر يريد وقيل عنها أالول بخكر فاكتغى أخى جماعة وهو مضمر فاعله تعود وقوله لجال
 الوجه وذا على ينتصب وجماعتهم ألعهذم بذلكه يطاف كما بهم وأطوف أكرعليهم دوأر لغمرسى

يجاوزهم ومعنا يتعدى هذا تحضى الن

 و د 5 دهص ممنرن و Z تًا ان 0هم, مسر د د O رر
سديح معتدل العي شديح فيه العمرى جرية تركن

 فى النات والعي لملحال على نصب ألعير شديد فيه وقوله عمر بن الهجيم الن العمرى ةل أما

 ن٠ حصل ما ال ولو العير شديد سهم به المرأد الن الموصوف مقام الصفة أقيم وقد النصل وسط
 تدل حتى الموصوف مقامر تقوم ال الصغة الن فية ذلكن جاز لما العير ألح الشديد باضافة االختصاص

 وأنن بطويل مررت قلن لو فبيه ييجوزذلك فال أجناس فى عامة كاذت أذا فاما قوية دالة عليه
 رت مم ولوقلن الجال فى يكون كما ألرجال غيل فى يكون الطويل الن ببجسن لم رجال تريد

مختصة الكتابة كاذن أذا لمحسن بكاتب

آلقفود ل حتق يققه وإن عليه أنفك قلم يربأ قان

لمر أهالكه أراد واذا سهمة رق منه الرمية سالمة واراد بسهم رمى أذا منهم ألوأحد كان

5ة
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 ولوقصد وللبم باالبتداء للجواب كان أذا لجزاء فى تجلب الفاء الن الفقود له فحق وقوله ذلك يفعل
الغاء عن الستغى جوابا الفعل يكون ان ألى

آلنجيد آلبطل حفيرقا يكون تيلى أن حمرية يحرتى وما

 يجوز ثم بعينه جرية النجيد بالبطل يريد أن وبجوز ألجعبة والمجفير جوية يدرى وعل ويروى
ئ اليه راجع غلبه وقد خصمة مدح الن له مادحا يكون أن ويجوز به وصف فيما متهكما يكون أن

الفواريبن بحر أبنى وحمال حديفة يرنى زقي بن قيس وتال

يييم ال جقرًاليباءة على ميت خيرآلناس أن تعلمر ٠٠
 والمعنى حيا ألناس خير أن تعلم ويروى متواتر والقاثية موصول مردف مطلق الوافم. من أالول
 ميت ويروى حيا فى كاالعراب واعرابه ميتا ويروى ان خبر الهباءة جفر على وقوله وهوحى

 جوابه فى يقال وال أعلم تعلم ومعنى له العغة موضع فى الهباءه جفر وعلى أن خبر أنه على وأرتفاعه
 فى أنهزم حمل وكان كثي معين ماؤها القعم تميبة بئر الهباءة وجفر بعلمت عنه استغنى تعلمن

 ليبترد ألماء ألى بنغسه فممى ألطلب عن لبعدها امن الهباعة أله أنتهى فلما وذييان عبس بين وةعة
ااخرهم فقتلوعن ذويه من عدة مع البئر فى وعو به قيس لمحاق فاتفق

ًالذغولم طدع ذغ لئئخ٢ طرب بجى٢ زك ما ظلئش ال ذلو .

 ما وقوله البغى وركوبه السبق وانكار وألغبراء داحس أمم من فيهم جرى ما أله بالظلم أشار
 معه الزمان اسم حذف وقد المصدر بنزلة طلع وما الدهر من بدل انه على ينتصب الناجوم طلع
 فالن على الرجل بغى ويقال ألدهر طول الدور علميه فعنى والمبالغة التكثين الده بذكر أد والمم
 الغخار فى استعمل واذا ومرح أختال أذا وذلك باغ فس وهو عدوة فى الفرس وبغى جار أى

الدية أخذ بعد بدر بن عوف باخيه زوير بن مالكه قتل اذه ظلمه وكان هذا من فهو واالستطالة
د نم و رسو Z د -ن همب رر - - سسر مم-ر رس صص

وخيمر مرتعه والبغى بغى بحر بن حمل الفتى والكن
يستمراء ال ووخمر فهووخيم وخامة وخم يقال الطعام من يعرص الثقل الوخامة

تلليم آلرجل يستتجيل وقة قومى على ذؤ آلحلم أشئ
 على الكالم بهذا نبه وأنما طبعه فى معهودا يكون ال ما تكلف وأحوج لحليم أحرج أذا أى

غيره الحى منه المعتاد من خرج وسعه فوق حمل من وان اذاعمر على ويصبر االذيين على ينحلم أنه

حمحك ومستقيمر علتى تعتوج ومآرسون ألرحال ومارست
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 عو ابوالفتح قل رواحة بن حذية بن حذيقة بن زقير بن قيس بن هنح مساوربن وتال
 سوارا تسار الكتاب أبيات ومن ألمعربد والسوار واثب أى مساور فهو ساور يقال الفاعل أسم من منقول

 وقال نيدة االبل من للماية تقال مرتجل خعلم عند وأما ليفعال فعلت لثن ذمتى وفى والعلى ألمجد ألى
 هذا وعويشبه ألصوت حكى فانه هندا يدعوصداعا وبلدة توله واما عند للماتين يقال ألزيادى

 يشبه وحو اللبن شخب صوت حكى تهشمه عشاما االشاخيب تدعو أالاخر قول ومثله القول
 وكذلكه وباقل مزن ماء فى مشانمعا عنيزة بجنبى شيبا دعت ما أذا الراى قول ومثله هشام قوله
 ةل السحاب رزمة صوت انيه انيه الرواء الدلح قالت بفلج مرتعون نحن بينما أالخم قول

 ال الرمة ذى كقول الشاء صوت ألماء أسودًا ماءا بالماء يدعوننى شاء لراى أبوعلى وانشدنا
 بقين ةل انه لحياط ابن عن ويجكى مبغوم الماء بلسمر يناديه داع تخونه ما اا الطرف ينعش
 عنه بيجكى أيضا وكذلكه ألمشروب ألماء هذا يعنى ألماء باسم أال ألبيت هذا أنشد ال سنة أربعين

 أالسمأء ج مخم لملخارجة واالصوات الفعل ن٠ أرعوى وزن أعرف ال سنة وكذا كذا بقيت ةل أنه
الله باذن كاف ذكناة وفيما كثيرة

ستاي ليوي مفرمىت أعددت قانىن وفيت قل تيما سايد
 لما وفاء منى كان هل تميما سل يقول متواتر والقافية موصول مردف مطلف الكامل من الثان

سبة يعد مما أفعالى أخلص أالحاديث أعقاب فى نظار رجل فان لجارى تضمنته

عتاي إلى ربقتة تدكعت عنوة سآلمة جاربنى وأخدت
 ومكنه مساور تجاء أمر فى أهتصابم سالمة بنى س فلكقه بذمته مستظهرا هذا عتاب كان

ذية ألمتحكم ربقته وأعطاة جارعمر من

إري آفذ فيح حتحنم حىت طايغا أبتة آقي يت وجلبتة

 انه على تنبية طايعا جلبته وقوله ماء اسم وأبضة سالمة بنى جار ألى ترجع جلبته من الهاء
 لم ما فيه وتكلف عليه يكن لم بما له تبع فقد ومهتعسمه خصمه من له االنتقام لمجار« لزمه وأن

 موتبض أب للغم وقيل ألرجل فى ألمابص ومنه كالعقل واالبص لطى وابضة ألعنبى لبنى ماء واراب يلزمه
مابوض فكانة ججل النه النسا

٠همنة ىرررر - ن ى ود Z, ٠٠ ،٠ ه ؤن ننم٦ه و //

أاللباي وسفافة حينهم من بيوتيمر وجار أختهم قتلوأبن
عقولهم لخفة فقتلوي لقنلته قتله أردت ولو ليمنوعليه اليهمر ودفعته الرجل أسرت يقول
ءالثم -ي - - ع2 - ءك ر = رر طس رر رو ر ن /" ح

أنوابى غحرة الولف أبدا أكن لمر أنى غير جذيمة غدرت
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 انى غير يقول بيوتهمر وجار أخته أبن وكان اليهمر دفعه الذى االسيل قتلو اذ قوبة يعنى
 مضمرة بان ألفعل وأنتصاب لجحود الم الولف فى والالم أثوأث غدرة الولغ أكن ولمر أغدر لم

 عادتهم على ألشوب وذكر منقطع أستثناء أنه على غين وانتصاب كان خبر أنه على نصب الولف وموضع
فحب عليله ثوب فى فبريق نلته حراما دما أن نبيت قوله هذا وعلى النفس عن الكناية فى

آأحساي عي لم يذب أحدًا تترتحو لم ذلكم قعلتم وإذآ
عنهاى الذب المه يجتاج أحساب لهم جعل ولذلكه وهومنبمر جذية ألمه توجه ألخطاب

 المكعبر ابن حديمه ساقبا والذى أالبيات هذد خب من كان الوياشى قال

 ضربة المكعب ابن ضرب زهير بن مالكه بنى اخا العبسى لملحليل ألجى بن مروان ان وذاله الهجيمى
 بنى أن ثم فيها له يعرض ولم المكعبر أبن فتمكة هذد بن المسارر أخن أبن وألمكعبر خشجه

 بن قبس بنى اخواله ينعر المكعبر أبن فغدا اخوتهم زوير بن مالك بنى تاتلو زويل بن قيس
 عبس بنى ن أمراة عند حليل أثى بن ومروان عليه ١٢ج٢?٠ فلم حليل أخ بن زيد به وضم زوين

 حتى الليل تحنن ألمكعبر ابن عتاب معهما عبس بنى س رجلين هند بن ألمسار ذبعث بناظرة
 حليل ألى بن مروان أتى حتى عتاب واذطلق أالناقة وأناخو ألفمس فربطو وناتة فرس ومعهم ذاظرة طرقو
 بحقه تاتيه حتى ياحدر اال صاحبنا اتسم وقنى العراق خيلنا حدر ان اردنا قد أنا فقال المماة عند
 المراة فسهع ذاخذاة القجلين أتلى حتى معه تخرج فاذطلف حقكم العطينكم ألله ها أى فقال

 وجا ثم فصرعها الرجلين احد ذاخذا تمنعهما حتى تسعى فاقبلن ركو أث وتوله ألرجلين غيطلة
 فخرج تميم بنى أخا با بقومكه لمق ألمكعبر البن وقاال وثاةا شدا« ثم أثقلها حتى فخذيها بالججارة

 أن ألقوم فسهاب ثارى هو أنا فقال منهم ينزعوا أن فارادو عبس بنى س حذيم بنى أتى حتى
 علم له يعلم راكبا بعن ثم ألقجيم بنى من ألمدل بنى قومه بالد أتى حتى فضى له يعرضو
 وادناعمر بى عاعنا من أول أنن عتاب با مروان له قال لخب علم فلما مات قد فوجدة أخيه
 فلحقو عبس بنى عن جلو ألهكعب بنى أن ثم قنله فى واجمل خالك تجهير ذاحسن منى
 حتى تميم بنو فسكتت بها فذعبو عبس بنو عليها فاغار عبس بنى فى عظيمة أبال وتوكو تنميم ببنى
 حتى العيون عليهم ونصبو أمتأرو حتى فتمكوقم رأحلة ماية أربع صجر الى عبس لبنى عين ممت

 مروأن اتو عبس بنو ذلك رأت فلما علميها وما االبل فاخذ: الشقيق بطرف عليها أغارو ثم أنصمفو
 ألى مروار فبعت وأنتهبنا اخته بابن هند بن المساور قتلنا فقالو ألمدينة أمير وعو ألحكم أبن

 بنى أتى حتى فركب عبس بنى س تميم بنو أخذته وراحلة طعام كل فضهنه فاخذه ألمساور
 فردو« القوم ايدى فى ووجد بقى ما فاقبل أدركت ما نعطيكه الصمعاء ابا يا فقالومرحبا تميم
 المساور فقال اليه فبعن مروأن ألى فعقبو أموالذ.ا علينا رددت ما والله فقالو عبس بنى فانى عليه

 رقص رقصتم على الدأعى دعا واذا تحلم بشىء ابدا تهم ومقى الهيثم أمر طرقتا أم أحلمت
 مروان قتعلمًا االشأم مولى أبيكه لعمم عذا عشيرة وللعدة على أسد أألخرم ثنعاب من لملحنافس



د

 المتقسمر وجهازعا بركابهم أممتنى ألذين القوم أرايتكه االدعمر فى ذتلقى على تقدز تشأ ان انكه
 وطعان دونها تيم بنى درو) حالت بالدم نتخصبتى حآتبن ا. واحدا بعيرا فقدو لئن حلفو
 غدت أيصا وتل أغنم لم أن نبنان راى ولقد غانم كالى أحذوعا اقبلن مستلئمر فارس الغى

 عنهمر ثعفا واغضبتهم بيتكه أعل ذضحك د ذا لو فقا ألمساءر على عبس بنو فاقبلنت أالبيات جذية
 لقيه منهم دنا أذا حتى لحليل ألى بنى ألح بها أقبل ثم يكون ما أحسن نجمعها بعير ماية له نحمل
 بعد لسيفى وادلح ألصمعاه أبا تجزع ال يقول حليل الى بن زيد سمعن انى فقال اعحابه س رجل

 كوم أعناق بدت أن لما وتل ألمكعبى بنى ألمى ردوا حتى االبل صدور مساور فصرف بالمعين جارك
 ترنت ترذى الم تميم بنى جدود واحرزعا فخابو مر عنب جدعم تناف أالروم مثل أثباجها على

 فابلغها ألقعيمر ذوى للجفار أءل ألهى أنعياعا يا لقايدي وتلت للغريم يقمن البكر كمثا جرى أخا
 ألمرانة فسهعت مسار خبر فى قوله العالء أبو ل وة القجيمر بنى سراة وابلغها عمر بن االدول بنى

 اذا العبح ولصوء الملتف للشجر ال يقس وكذلكه وغيطلة ل غيض مختلط لكل يقال الرجلين غيطلة
 أن فيجو: النعر ار لحه يستدير ا دك'؛ ل غيط فى يرنص فثل القيس ؤ امر قال الليل بظالم أختلط
 بيجلبو. النهم للصادة يكون أن ويمجتهل ة أمي علية يختلط النه للمصيد هاهنا الغيطل يكون

 فى لجناذس رقص رقصتم على ألداح دء وأذا وقوله غيطال ألغبار يسمى ان يتنع وال بالصيد غرحا
 يريد وأنما لخناغس ترقص كما فيرةصون عليه ألداح بدءء يغمحون انهمر يريد االخرم شعاب
 وقد االخرم باالنغ شنبه وأنا موضع او جبل واالخرم ظاهة فيهم الدمامة وأن الشان صغار أنهمر

 االشام مولى أبيكه لعر هذا وقوله لجبل فى الطريق المحرم قوم وقال المخرم لمجبل أنف سمومنقطع
 الرجل يقول كما الهزة على محمول االدعم فى فتلقنى وقوله العم أبن حاعنا والمولى أالشأم االمم مولى يريد

 واالدعم ذلكه الح تعل ال انكه أى السجن فى تطرحنى ال مساعته الحى يصل ال أنه علم انا للجل
 عند االعراب من لها موضع ال ارايتك قوله ف النى الكاف الخين ألقوم أرايتك وقوله القيد

 أرايتكة تعالى قوله فى ألكاف وكذلك كخروجها الكالم فى دخولها زايدة الذها البصربيين
 الكوفييى بعص وكان وأايكه وذلك ذاك قولهمر فى الكاف مثل ع أنما على كرمت الذى هذا

 أرايتكن ممسسعود أبن مصحف فى أن ويقال منحوبة .بجعلها وبعضهمر رفع موضع فى الكاف يبجعل
 دض قول فاما أراين فيه مما المجرى عذا جرى ما وكذلك ثابتة بكاف بلذين يكذب ألذى

 قوله فى فالكاف حضر عدول من وحول وقينن تمخف الم عليكه غتا اذ أريتكه ربيعة الى أبن

 فى الكاف تكون ان يتنع وال ذصها تقدم التى الكاف مثل تكون يجوزان أريتا
 أذا ألمضه الجى تعتى أن يكن والشاك العلمر أفعال الن بالفعل منصوبة ألبين هذا

 ذفسى شننت يقال كما ضننتنى فيقال اإلفعال ساير كذلكه وليس بالمضمرات اتحلت
 ،ئ 'ن ألرجل أييا حسبتا للماخاطب ويقولون ذفسى ضربن يقولون كما بتنى دنر; يقال ال ٠

 دروء حالنت وقوله نفسائ ضربت اد والمم ضربتكه يجيزون وال نفساء حسبت يقولون كما
 الشى لمحد قيل حتى ذالك كثر ثمر ألدفع الدرء واصل درء جمع ألدروء دونها تيمر بنى
دروء وتنبو بريد« تمر أن العقاب تهال اليذلى ل ة دروء لجبل ين٠ تندر النوف ويقال به يدفع النه درء

5ن
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 المنصوبة باالعالم أسنمتها ه شنب لحجارة من العلم وهو أرم جمع االروم االروم مثل وقوله باالجادل دونه
 بنى من لحى عذا فى يقال أن به ألعادة جرت الخى الهجيمر بنى سرأة وتوله المبالغة جهة على

 ألقافية لتكون فعيل لفظ على به جاء يكون فيجوزأن التصغير لفظ على الهجيم بنو تميم
 ال وكانت هشام .ن عينى أقررت كما لخنساء شول ن بابعد ذلكئ وليس ألعيب س خالية

 فى عينى أقتب لجارجى حازوق أخت وتالت المرى حرملة بن عاشم ارادت تنيم وال تنام
 ترك الشاعر كان وان ق حازو من حزاق اله نقلته القطر ن١ كالحجاة وعينى حزاة ارى ال الفوارس

 أنعياها لقاييها وقلخ وقوله الشعر عيوب وهوأحد سناد أالبيات فغى حاله على القبيلة أسهر
 موجود وذلك االتنين بعد ألواحد فخاطب فابلغها تال ثم وجهاعا اى تقدم أذا نعى أست ص هو

 الفراء اذشد أالثنين ألى الواحد خطاب ومن الواحد ألى االثنين خظاب من يخرجون كالمهم فى
 على فابلغها روى ومن االمم على روأية فهذ« ششيجا واجتز أصوله بنزع نحبسانا ال لصاحبى فقلت
م هذا هبئنتم خلص ذتقد النفس عن االخبار معنى

 فمداس عفيمر بحجر رمى الردس اصل الشلمى مرداس بن العباس وقال

 منسء كقولهمر أختان ومفعال ومفعل مردسا راسا االعداء يغمد العجاج قتال ذلكه من مغعال
مرداس ال ام ماء أبها لينظر البثر فى بلقى لمحجر ويقال ومفتاح ومفتع ومنساة

يعسجل وأقلى سحر ذا حل ولو يروعة رسوًاا سلمى أبا أبلغ

 وربما للنساء يستعمل اسم سلهى متدارك نية لقا وا موصدول مجمد مطلق الطويل من الثان
 أبو وحكى لحيغ أى مر سلي جمع وسلمى ألسالمة ن مشتقة تكون ان وييجب للرجال أستعل
 يكون أن فيجوز ذكه صح فاذا أالرط ألسلماء أن وزعم ألسلماء فى واست ألماء فى أذف المثل فى مسدل
 وظاعر ألمعى عذا ى٠ أخذ وأة ألم اسم يكون أن يتنع وال لحجارة وعى السالم مى أالسم لها أشتق

 بالمثل جانو ربها النهم ءدودت رض اال بها أريد اذا لسلهى أ يكون أرن يوجب تقدمر ألخى ألمثل
 تقصر ثم المد اصلها يكون ان يجوز وقد خبره بجية نسى بجرة بجية عير صقوسهمر مسجوط

 فانه بالضم سلمى واما نحوذلك من االسمر هذا فلعل والقعر المد فيها حكى اثياء جاءت وقد
 وعذه االسلمر هذا غقيل بعدة وما لخافت حذف واالم االلف ادخلت فان عذا من أسلم هذا يقال

 أاللف أن سيبويه وذكر مضد جميعه فى والقياس والكبرى واالكبر وللجسى االحسن وكذلك ألسلمى
 االلف بغير أستعلوها وربما ألعرب كالم ن٠ أالكثر ذل-ل وعلى الباب هذا ن ألغعلى تلزم والالم
 أالخرى الثالثة ومناة القراأن وف وألالم االلف عن معدولتان ويما ودذيا أخرى كقولهم والالم
 قال الرسالة والرسول ألرجل غيرها أخرى وعلق غيرى رجال وعلقت عرضا علقتها أالعثى وقال

 االنس فى الرسول استتبل واذا برسول أرسلتهم وال بسر عندعم بحت ما ن لواشو ا كذب لقد ختي
 أبو وقال ألعالمين رب ول رم أنا ألعزيز الكتاب وفى والمجيع واالذنين الواحد على يقع أن جاز

شجر وءو السدر ينبت موضع سدر وذز ألخبر بنواحى اعلمهم الرسول وخير اليها آلكنى ذويب



هات

 والمرسل الرسالة على يقع والرسول بعيدة مساثة وبينهما سليم بنى حؤة ن٠ موضع وعسجل النبق

 بيننا ما على يفزعه اى يروعه وقوله فوقه وما الواحد على وقوعه فى ألمصادر مجرى ويجرى جميعا
متقرب متنصص رسالة أن فيقول التحذير ن٠ فيه لما او البعد .ن

فآحي بعرظلك جاذو معهر قان رسلة ليك[ يقدى آمرئ رسول

 عن الثان انبين ف الكالم ونقد يغشه صان بمى تعريع بعرطك جادو معش وان قوله
اولى بالفعل إن الن يغسره جادد مصم بغعل يرتفع ومعشت ابلغ الرسالة لتكون ألخطاب ألى االخبار

وحتول به تنول قال غليظا طايل غري مبمكا ووك بو وان
- - - ك م آ ٠ عن

 وطى غير مركب على حملوك وان يقول المنزل والمباءة احللته اى صدق مبوًا بوانه يقال

 طوال عليهم ضال يقال لفضل ا الطول ن٠ يكون أن يجب طايل غي ه وقول عنه وأنتقل به ترض ذال
 الشرط جواب بعد« ما مع الغاء به تنزل فال وقوله غيمة على فيطول فيه خي ال وألمعنى فهوطايل

به تنزل ال فاذن قال كانه محذوف مبتداء خب انه ءاى رفع ذنزل ال وموضع

يآملتتل قربلفمر على أنوك انيمر يعلفونل ما تطمعا كآل

 ألتى للصوفة ويقال انغذ ليكون ويهيجه يقويه ما بة خلط قنى ألذى هوالسم ألمثمد
 كانو وان السمر سقوك اى قرأبتهمر على باهم قم وعلى الذملسة به الطلى عند الهناء فى توضع

انفة ذا وكن تغتربهم ذال أقرباءك

تويي مل لدار ىف يه أنيتت آبعدآأرارجمسدالكقاهدا

 فوجب أالزار على الدم أن قتر انه فعناه االستغهام لغظ لغظه كان وان ألكالم هذا
 ألقتيل دم علقن وقد وثوبه القتيل دم من تبترأ الهذلى قال مما حو وهو لجناية صاحب يعرف أن

 يشبه النه الدم ألموضع هذا فى يريد وانما الزعفوان وهو بالجساد صبغ قد ألذى وألمجسد أزارعا
منه خالطه عا تنغكه ولم الدم يفارق لم يتزيل لم ومعنى الزعفران

آقيل أليحر بآلغي له يقال تلكيخا يلقوم أرةإذاكحيربت
 من الماء فيفرغ البئر من قرب ما لملحياض من والنضح المآء عليه يستقى الذى البعير الناضح

 ذلك فعلت ذان تصالحهم شاعدا ألدار فى به أتين بالدم مخضوبا االزار أبعد يقول فيه ألدلو
لهم انقيادا للقوم كالناضك ٠صى

متدتي آلميي مقال وفييا حيطة يلعويي تليست حتذقا
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 تنكر فال ذليل انكس قايل الى قال فان بعزبزة ليست فانها بها رصيت أن ألخطة هذه خذ اى
ى به واتمرت ذلكه تدفع لمر غانكه

متدارك والقافية موصول موسس مطلق الطويل ن الثان ايضا وقال

نكابه وفن آرماحا وترتك عدونا يآيدى أرماحا أتشحة
 شحذ وتتركه أى أرماحا وتنرك وقوله علينا اعداعنا أنعين يقول مثل وهذا أالحداد الشحن

 بااليدى وحاصلة مستقرة ارماحا قال بمضمركانه تتعلق بايدى قوله ن والباء المضاف فحذف ارماح

 والمعنى الرجال عن باالرماح كنى يكون أن ويجوز بهم أخص النها ألرماح العدد بين ض وخص
 معالجة والمكابدة أعداءى اكابد بهم أالذين أصحانى وتترك على أعداءى أملحاب أتهيج
الشدة والكبد مشقة فى قاسيته اذا كبادا مكابدة الشى أبدت يقال ااتران

رهد وحار إآ ترشدن فلمك حبيت بن عبد آلقوو جيار عليك
 كذا عليك أيضا يقال وبكذا كذا خذ يقال فكما خذ عليكه معذى الن بعليكه تتعلق الباء
 وقد اال راشدا تكون ال فانكه القوم جار فى توتر بان له وانتقمر لجارك انتصف يقول وبكذا

يرشد ورشد يرشد رشد يقال معله جاركه رشد

اأبأعد ثيقا ترعاكة خكة حبترتحذ بن حييب فيها عخهست قأن
 عنه الذب س لجارك تتكلفه مما القوم هاوالء يتسخط أن أى والطة للفعلة فيها فى ألضمير

 أذا االخبار فان أالةارب دورن االباءد فيه بمجمدكه .،ا أمم فى وخذ بهمر تبال ذال له واالنتقامر
ألعار ويلحق ألذم بجلب لجار وتسليمر أالجانب استرجحك بالوفاء عنك ت أنتنش

غوقار مئ خد أطاعمتوأقعمتإذاصاليتآلنجوىبيقهرأليآلثىت

 أذا يقول ن ف-ال جى ثالن ل ويقا بها أالكثم فى الذها للهشورة فاستعيرت رة لمسا ا لنجوى ا أصل
 يعانيه بما أالنفراد فى وصار خد« وامالت المستشير ضيعت القوية راءأالأ أرباب غير مع ألمناجاة طالن
 أضاعت قوله فى فعلين بين جمع وقد حد غير على التشاور لوقوع مشير وال له ناصر ال من جنزلة

 من خد غير أضاعن مغعول يكون أن ويجوز البعريين عند المختار وهو الثانى فاءمل واصغنن
 واصغت المفعول لوأظه يقول أن ألوجه وذا فى ألحكم وكان ربها أضاعت تال كانه فحذفه هوفارد
 ألذى الن باظهارة يبال لم حذغه وقد هوأالول االاخ كان لهسا لكنه وحيدا فاردا لكونه خده

غير ال الذجوى هورب ووفارد

جبارد ال نصدر موىل تفىآلسيف نصرد حارد موةك قان حتارب
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 ذيما مواليك يعاونكف لم فان نصرته عن تقعد وال عليه وأعان جارك قصد من حارب يقول
غيرهاه فى واستعيم أللبن تلة فى اصلها ولحاردة يخذلكه ال لكن موله فيه ثان بالسيغ ذاستنصر ترومه

الهنصفات من وهى أيضا وقال

قوارسا لتقينا أ يوم منلنا وآ مقجحا حيا حلي آ مقل آر قلم

 الذين تالمحى عليه أرمغارا لم يقول معهودين قوم الى بالحى اشار قبلها الذى ألوزن مثل
 از جو علمى داللة وفيه لتمييز ا على مصبحا حيا قوله وانتصب ناعم لقي يوم مثلنا مغيرأ وال عم صبحنا

 ذى لثا وا أالول يكون أن وبجوز وتبيين تنميز فوارس قوله وكذلكه وضحا درهما عنشرور. القايل قول
 قيل ثان بخير االد صبحل يقال لملحيب فى ويستتل للغارة صباحا يول الذى والمعبح لحال موضع فى

 من لجنس واختالف ألعدد كثرة يتبين لمر اذا قلخت اللفظ موحد به يولى والتمييز فوارس قال لمر
 صل قل نعالى ألله قول مذا وعلى ذلكة على التنبية أريل متتى أللغث مجموع بالتمييز يونى المميز

 بقوله ذلكه على نبه كثيرة مختلفة أعمالهم كانن لما وضاذه ا أعهال باالخسرين ننبثكمر
 قوله ذكذلك وأحد عمل ف خسرو أنهم ومه ف ببعد ال السامع لكان عهال قال ولو أعماال

بانكثرة ايذان فيه يكون حتى جمعه فوارس

آلقوانسا يالشيوف منا وأصسريب منبم للحقيقد وأمحى أتك

 كرا أحسن ار لم أد وألمم عشيرته ألحى وأنشاخ أسد بنو وهم أعدايه الحى ينصرف االول ألمعدراع
 واضرب قوله علية دل فعل ن ألقواذس وانتصب منا للقواذس أضرب وال منهم للحقايق حماية وأبلغ

 تةول ألذكرات فى أال يحل ال بمن يتم ال الخى أنعل الن باضرب انتصابة يكون ان يجوز وال منا
 بالالم الثانى ألمفعول ألى تعدى ولذلكى التعجب فعل مجرى يجرى عذا واذعل وجها مناك أحسن هو

 أن أال قبك ألالم حذغت فان لالقران أثتلكه وما للدراعم أوعبكه وما لتر زيدا أضرب ما فقلت
 والقونس أعلم عليه دل مما نعب حيت موضع رساالتة يجعل حيث أعلم اللد تعالى وتوله فعال تصمر
أذذيه بين ما الغرس وقونس البيضة أعلى

أملداعسا والرماح آملداتى صدور لنا نصبو مدة قددنا ما إذا
 للدعس والرماح لخيل صدور ونصبو وجوعنا فى ثبتو عليهم حملنا أذا يقول حملة حملنًاا ويروى

 فمس يقال ألفتاء ضد والذكاء ولجاع الوطه وشندة ألطعن فى يستعل ثمر الدفع االصل فى وألدعس
 ذالن فتاء ويقال غالء ويقال غالب المذكيات جرى المثل وفى قوته وكمل سنه تم اذا ومذكة مذك

أسة<اله مع ذلكه كدزامة سنه نقصار. على حزامته أى فالن وكتذكية فالن كذكاء الكع -ز ن ى زا ى لن ؟ د ن

عوايسا أل بتحعن تا عليخم ترقا قويج عن جالت آلكيل إتا .
54



٢ا٨

 يريد أن وبجوز منا صرعو ما مثل لنصمع عليهمر كررناعا منا مصروع عن دارت لخيد أذا أى
 الك كرعنن وان لمثله عليم نكرعا بل منهم ذلكه يقنعنا ال منهم صريع عن لجيل جالت اذا

 موطع فى عوابسا واال أيصا جوابه وعو نكرعا لملخيل أذا قوله فى والعامل كوالح اال ترجع فلم للباس
ه يغتسره بعدة ما مضمر بفعل أرتفع ولخيل لحال

 اسم الفتح ابو قال المنصفات من وه لججنى العرى عبح بن الشارق عبح وقال

 وعبد يغوث عبد ومثله صنم وكالعما العزى عبد كقولهم الشارق عبد تالو ولذلك لهم صنم

 ال كقولهم الشمس هوقرن الشارق عبد قولهم ن الشارق يكون وبجوزان وحوذلكه ود
 فأما شمس عبد كقولهمر الشارق عبد أذا فقولهم ألشمس قرن طلع ما اى شارق ذر ما أكلمكه

 الى دعوت وان االاخم قول واما أالجل تانيث لجلى ان كما االعز تانيث فانه صنم أسم وعو ألعزى
 بالالم فة معم فى انما تنكر ال افعل فعلى ان ترى اال أالجل تانيث فيه لجلى فليسن ومكرمة جلى

 وللاللة لمالل بمنزلة مصدر البينن فى جلى وانما وسطى وال كبرى وال صغى تقول ال باالضاذة او
 ولك بجوع أى منكه برجعى اانسى يقال والبوسى والنتى الرجعى فعلى على المصادر من ومثلها
 اى حسنى للناس وقولو قرأأ ى٠ ات قرا كه وكذل ببوسى بوسى اجزيكه وال ونعى الء ا ا عندى
 الصنم أسم فى العزى أنثو ذكمناه لما أبإه النكار وجه وال ابوحاتم ذلكه انكر وثد وحسنا أحسانا

أالخرى ألثالثة ومناة والعزى ألالت تعال توله فى أنذو كما

علينا كمت وان حييقا ردينا يا عنا حييت أال
 أشنتقاق يكون أن وبجوز النساء اسماء ن٠١ ردينة متواتن والقاغية موصول مطلق ألوأفر ن االول

 الذى عو وقيل لحمرة ألشديد هو قيل رادنى جمل ويقال ألنساء تمارسه الذى الردن ن٠ ردينة
 ى١ استعلو وفذطا أليه ذسب أنبعير وأن الرادن له يقال الزعغران ارن قوم وزعمر س٢وأال أالصغ ببن
 وعذا ألنساء تردنه مما نسج ما الردن وقيل ردن وللخز ردن الكم الصل نقالو أشياء اللفظ هذا

 مصئ بها مبز وموفب أردن نعسة اخذتنى قد الراجز تال أرذن للنعاس وقالو مطرد اهقتاق

 م نجييها وقوله فرخم ردينة با وارأاد متقاربان والغزل والردن وتغزل تردن عينه للناعس يقولون والعامة
 بحب عرف أذا ألىجل أن قيل رياش أبو وقال علينا كرمت وأن ونفارقها نودعها يعنى الوداع تحية
 باس ألسالم فى كان وان عليها نسلمر ققال يهواعا أنه عرف عليها سلم فاذا أياعا يزقجو لم ألمراة
 ردينة عن غايبا ألشاعم هذا وكان السالم أألنحية وتيل هوا« وغلبة شوقه أنراط من وهذا منها
 التسليم ن معتذرا قال ثمر بأتحية ردينة يا عنا خصصت اال فقال قربها الى واشنتاق اليها نحن
 غيرنا نحيتها يتولى أن ن٠ عندنا جلت وارن يعنى علينا كرمن وان نحيييها ألغيبة حال فى عليها
عليها منا غيرة

وقدآختوينا أطماننا على حينا عثاة لورأيت ردينة
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 الرجل يقتل أن ويكرعون للكمب يتخففون وكانو نطعم لم أى واختوينا لحقد شدة االطم
 وعو أأخر وجه الطعم تقليل وف ذلك فيعي الطعام منه فيخمج ضربة أو بطنه فى طعنة تصيبه أو
 أى اختوينا قوله معنى يكون أن ويجوز أكثي منها الطعن اخذ كان أمتالت أذا االمعاء ان

 يعنى لجوف وهوداء لجوى ن٠ افتعلنا وعو أجتوينا ويروى الغضب ض أال شى كل ن خلونا
 أى أحتوينا ويروى البين فى االضمات لمكان جيدة الرواية وهذه تلوبنا أحرقت العداوة نار أرن

 لومحذوف وجواب ذلك لل لها ذكرها التى الصفة على رأيتنا لو يقول الغنايم ن٠ ايدينا مالنا
ألقصة بيان على مقصور جميعها البيت لهذا التابعة أالييات الن

عينا يالقوم آنعمو أال ققال عمرربياء آبا قأرسلنا
 تال ولو عدد قلة فى العدو أن يعى عينا بالقوم انعمو وقوله ربابا والجمع الطليعة والربية الربئ

ألتمييز على ينتصب وعينا هذا مثل فى الججع عن ينويب الواحد أن غي أحسن لكان عيونا

لدينا مر بقارسي نغحر قلم عشاءا منيم فارسا ودسو
 أندس ويقال التراب فى يدسه أم القراأن وفى غير« نحت الشى أخفاء الدس واصل أخفوي اى

 من داسوسا أنفذوه الذى والفارس هاعنا الغدر ذكر فايدة ما قيل فان بالنمايمر أتاة أى ذالر. الى
 باحتباس مكا نستعمل لم أنا ألمراد كان تلت ألسالمة له يوجب أمان منهم يكون أن غي

 ويجوز بهم كالغدر فيكون عنهم أخبارنا انطواء اليهمر االنصماف ن منعه فى كان أذ الرسول
عليهم لالمان أخذا ظهوره فعت وبينهمر بينه بالمعرفة ثقة لهم ظه، الفارس ذلكى يكون ان

وارعينا فركب ألسيي متتي وحينا بدا عارضا جتاؤو

 ووجه بد فيها السحاب من قطعة تعجلهم كثتهم فى وكانهم حونا مقبلين تسارعو يقول
 وأتياننا لكثرتنا وبحن السحاب لذلك كون فناتكما منها شديدا ووقعا حغفا لهم أن التنشسببه

 لمن ننقاد ال اى وازعينا نركب ومعنى يدر وال يبقى ال الذى كالسيل طريقنا فى يعترض ما على
 عادتهم على فثنى الكثرة به اريد يكون أن بجتمل التثنية ولفظ جميعا لجيشين ن ضبطنا يريد

 الذى أميرعم وهو وازع ألعسكرين من واحد لكل يكون أن ويجتمل وسعديكه لبيل حو فى

وينهاعم بأممهم

جقينا مآاء أحسىن ققلنا رآونا إذ بينة تنادويال
 وبهثة أضجم وهوربيعة وربيعة طبيعة بنى فى وبهثة سليم بنى فى بهثة العرب فى بطنان بهتة

 وتعلقت لمجر الم بهثة يإل اى والالم واالرنياح البشر وهو البهث »ن وأشتقاقه الزناء ولد اللغة فى
ج يخم لم لما الفعل ذلل الن با عليه دل الذى بالفعل تعلقن يقال أن جوز وال النداء حف بيا
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 موضع فى والمجرور ولجار مدعوة وبهثة المضمم موقع المنادى لوقوع وفتح حك سةط الوجود ألى
 يكون ويجوزأر. أحسذى من به مغعوال ضربا يكون يجوزأرن ضربا احسنى وقوله منادى النه نصب

 وىذ« ألمستنصرين لحرب أعل مخالقة والمراد خلقا معناه مالء أحسنى ويروى ضاربة اى لحال موطع فى
 من وكانه فالن على ماالت يقال تعاونا أى تملوًا احسنى معناه السكينن أبن وقال زيد ابى رواية
 أحسنى المعنى أن على ألبينن حمل اذا العالء أبو قال ومالء مالءة يلؤ ملو وقد ملى رجد قولهم

 بهثة ذكرو لما يكرهون بما قذفوهم لقوعمر لما كانهم بعضا الكالم بعض وأشنبه الغمض حك خلقا
 من مشتقة وجهينة بجميل ليس السباب كان اذ خلقا اى مالء احسنى لو رشدة لغير وفو
والشدة لملخلق غلظ

ر ان همر- رر- رن- نر رر ر ن - رررررن

ينا ارعو نمر جولة فجلنا غيب ظير عن دعوة سهعذسا

 يجوز وهذا أماكذنا ألحى رجعنا ثم دورة فدرنا عيوننا عن غايب مك.ان ن تادت دعوة أى
 ثه عن له وقو رجعو أمذو فلما ملو ليتا لو فجا لكبين ا فو خا : يكوا أن ويبجوز مكيدن فعلوة يكون أن

 عن أرعوى يقال ارعوينا ثم وقوله الغيب ظهر عن بخبر واتالى الغيب بظه كذا ذالن فعل يقال غيب
 لخياط أبن عن وحكى كغ أذا عنه وارعوى رجع اذا ورعوى حسنة ورعوى أرعواءا ألجه.ل

 ارعوى وزن عن أسال سنين أقمن قال أنه تعلب اصحاب من كان الذى النحوى
 وأخض أحمت بحو أفعل على يكورن أن واصله واصل فمع له ووزنه ألعالء أبو قال يعرفه من أجد خلمر
 نطقو ولو ع ألمضار وال ( ألماض اأخ فى تةع لم ألمشددة الواو الن ذلك لو يقو أن وكمهو أرعو كانه

 رت أحم لو ة ألتاء ألحى أحمر ردو أذا أنهم كما ألواوين أشهار لوجب التاء مع أستعلوه ذم ارعق بقولهم
 أغزووت يقولو لم انفم كما الواوين بين و فيجمع أرعووت يقولو أن يمكنهم ولسم ألمدغم فاظهرو
 كه كذل ت أحه فى ألراعين أحدى أن كها زايدة الوأوين أحدى أن ريب وال بإءا الثانية ألواو فقلبو
 وااول وجفا لكان أثعلى قايل ةل ولو افعلل يقال أن فجايز أرعوى وزن فى ألموجود ما قيل فان

 ألثلثة ذوات جمبع وكذلك أرعوى قيل كما اغزوى لقيل أحمر مثل الغزو س أبنو ل ة ولو أقيس
 شى القديم ألكالم فى جاء أنه يثبمت ولم المجرى هذا جارية والياء ألالم موضع فى وأوها التى
 به اةام أذا بالمكان جحا من ماخوذ مجحو فيه يطعن شعم فى جاة قد أنه اال أرعوى مثال على

وادحوى أجحوى على يدل فهذا دحوت وهومن ومثحو

قآرقينا للكالكد آخننا قليالً تواقفنا أن قآما

 لتداح تكون أن ويبجوز بية لته وا للتعبية ذكعن أن .يجوز اليها أشار ألتى الموأتغة هذه
 توأقفا يريد ان وبجوز ظرفا فيكون قليلذ زمانا به يريد أن يجوز تليال وثوله والمبارزة االبطال
 محذوف ومغعوله اذخنا لما وجواب والظروف ألمصادر عن تنوب ت فا لحم وا محذوف لمصدر صفة ن فيكو
 تكون ان يبجوز كل الكال فى واال- فتذاضلنا للصدور واذخنا ذزلنا ألمطاردة بعد أنا والمعنى

علحى بعنى تكون ان ويجوز زايدة



امم

الينا ومشو تحوقم مشينا مسا وسيس قوسا نحع لمر فلما
بالسيوف فتجاندنا اليهم تقدمنا انقسى وانكسرت السهام ففنيت رمينا لما أى

ردينا يًاسياب حجلو إذا أحرى برقت مرنة تألال
 السالح تاللو ذلك فى الن الينا ومشو نحوعمر مشينا عليه دل عا أنه على مزنة تاللو أنتصب

 مشينا كان حجالنا الينا مشيهم كان أذا يقول باسياف حجلو أذا وتوله جميعا لجانبين من
 عد. والرديان المقيد كمشى خطو تقارب لججالن الن لحجالن فوت والردبان رديإنا اليهمر
 وذخطو رجال أحداعن ترفع لعبن اذا لجوارى رديان س هذا زيد أبو وقال ومتمعكه أارية بين لحمار

ممارا ذلك تغعل أالخرى وترفع تصعها ثم خطوتين باخرى

قينا وقتلت وتية تلتة منفم فقتلت قدة قددنا
 cr ذتبة ذتية ثلثة وقوله عليه عين ذلذلكن والذجدة بالباس فيهم مشهورا كان رجل أسم قين

الفتيان الكثي وبنال اليها الثلثة أضاف ولذلك وصبية كغلمة القليل أبنية

جوينا ورمو متلجمر يآرحل لجرو أخى تمدة وقحو
 توالم اراد يكون أن بجوز قلمت االول لهم تقدم قد يكن ولم أخرى شندة قوله فايدة ما ةيل أن

 يتكون أرن ويبجوز بينفمر ألداييرة لخال أقتصاص قصد« ان منهم واالخرى منا االولى حملتان ييننا
 ث أدتغحاهر ان ليعلمر ى باالخ شدتيمر فوصف والمبتدئين اتسابقين كانو أنهم يبين أن أراد

اأول له كاننن الذك

رينا للفتيان القنل وكسان اظ حق ذأ جوين أخى وكان

تشين وال تزين محمودة كاذن تتلته وان تتل حتى ثبت الشرف على محاغظته لمحسن أنه على نبه

ر شر٠٠ ز ٠ر ررء ذتة٠ آحنينا قد بالشيوف وأبنا مكسات بآلمات قأبو
 ألنعغ سنن على لجمى الوصغ فى قعددة cr الظاعر كان وارن لنغسه ألصغتين أعلى فيه جعل

 ضارب ما أذا حتى ضارب أطعنو أذا حنتى أرةقو ما يضعنيم قوله فى زقير رتبه ما لذال يشه
 cr فليس المقومًا ألسمهتى ويستنقذون القنا لجمد نستنقذ نطاردعم االأخر قول وأما أعتنقا

 ز ونفو دوابهم فنغنم الدواب ظهور عن نذريهمر ألطعان عند أنا ألمعنى كان أذ شى ف التناصف
 د’خ فو انصر فيقول بجا خيفوزون وتجرها عم طعنا اذا فيهمر نكسرها النا رماحنا يستنقذون وعم بها

ألجالد وثت والدروع ألبيض فى أبإعا باعمالنا سيوفنا تثننن وتد ورجعنا باالجرار رماحهم تكسرت
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سرينا لناتلكلمى ولوخقنن أحاح لتمر يآلقعيح ثبانو
 ترعو انهمر بريد الصوت واصله ايصا العطش واألحا أالنين يشبه الصدر لزا صوت أألحاح

 ن أحاح لهمر الرباشى وةل ألكرير يشبه صوت صدر ن جاء حاله هذ« كاذن ومن عطش وبهمر
 ألليل برد فى قومنا الى لسرنا ألسير فى معنا وخفو ألجرحى جراحات خفت لو أى جراحاتهمر حر

 أح حس يقول حتى لحرارة CJ1 صدر فى الرجد يجد« ما واالحاح كليم والواحد ألجرحى والكلمى
 حس 'ذال طلحة ان ال لو عليه ألله صلى ألذبى فول ومنه ألوجع عند ألعرب تقولهما كلهتان وهما
 بالخاء العرب صالم CJ1 وليست أخ الوجع عند االجم قول مثل فيو أح واما المالثكة مع لطار

 ان جلسايه بعص لحجاج على أشار ألقعر فى وحصر لحتجاج على أمره أشتد ق شبيبا أن ويروى
 جند سوى الشام أءل ن أاالف عشرة لحجاج مع وكان قلة هوفى غلخا اليه ويخرج جمعه يضمر
 وخرج نجمعهمر ألجند فى وصاح فرسه ورصب وسالحه لحجاج ثياب فلبس ششجاء غالما فامت العراق

 أين فسال خيله فى شبيب اقبل صقو فلما لحجاج أنه ألمجند يشكه وال لمجاج خرج قد ألناس فقال
 فانصرف ات ذل بوقعه أحس فلما بالعبود فصربه اليه خلد حتى عليه فحمل اليه فًاومأ: لمجاج

 قوله فى ألعالء ابو وتال الغالم وقتل يالعبيد الموت انتقى لحجاج أم أبن با الله تبحكه وقال شبيب
 االخ ان يتاول ألناس بعص وكان رجل أسمر هاونا جوبنا ان مرية ال حفاظ ذا جوين أخى وكان

 صاحب وكان لب ذى على بفساد« خفاء ال قول وصذا الشعم بهذا ويستشهد وجوين جون لة يقال
 وعذا يعلل ال أنه أال هوالجون صاحبا هتك بالغار صاحب ولى القتال بقول يمجتج ألمقالة هذ«

 والظاعر دعوا« ذيه يسوغ ذال االول البيت واما أالخ به يرأد ألجون أن ذيه يدح أن ببجتمل ألبين
 وفى واالحمر واالسود االبيض به يوصغ االضداد ن١ ألجون الن النهم صفة بالجون أراد القتال ان

 ان فيريد ألجون له يقال صديق أو أخ للقتال يكون أن يتاول أن ببجوز ومما وسواد بياض النمر
 قد أى السيف وعتابه ألكرب تحيته قولهم مثل وعذا االخ مجرى عندى جرى تد النمر هذا

 يقال رجال فصادف عنه ذشحط خالد له يقال قريب لرجل ولوكان والعتاب أألنحية مقام أقامهما
 أختالف بلما جايزا ذلكن لكان منابه تفوب الذى أنت أى خالد أذنن يقول فجعل زيد أو عمم له

 عم جيًال وعرناء زغلوة وأرقض عمتس سيت أعلون ذونكمر ولى نقرى الش قول النوع هذا ومن

ي يخدذ جر بما الجاذ ال ملع عندعم السق مستوتح ال االعل

 بتري ويروى حذية بن زقي لبىن العبسى محام بن أىب بن بشر .ودال

رفاي يوم يقاحت ج أنبني دحسب ال من ألنتد ك ألرييأ لن

 ربيط وأحدها عنا ألمربوطة لخيل الرباط متواتر والقاغية مردف موصول مطلق ألطويل من ألثالث
 على وتع فلذلك ورباطا مرابطة يرابط رأبط مصدر هو وقيل فوقها فما لخمس للخيل من والرباظ
العبسى جذية بن زعير بن لقيس فرس أسم وداحس لخيير ألقليل وعو أنكد جمع والنكد والواحد للبع



دارا

 غلوة مائة بينهما الغاية دجعال بعيرا عشرين خط على الفزارى بدر بن حكيفة غلقها وكان
 وقيس عو تغالق لما ثزارة من فتيانا أمر خذيفة وكصان االصاد ذات من والمجرى ليلة اربعين والمصمار

 أن والغبواء داحس قيس وبجرى والمحنفاء قرزا وقيل والمنفاء لقاار حذيفة يجرى أن على زعير ابن
 بكم مم أن وةل حيسا وناكه هم أط حذيفة أن كه وذل ألحيس شعب ذلكه بعد سمى بشعب يقعدر
 داحس خلف لج3 الغبراء يعرفو لمر أمسكو سابقا داحس طلع فلما فامسكو متقدما داحس
 لقيس تقر أن وابت الماء عن وحلؤوعا فزارة بنو فلطمتها سابقة الغبراء فوردت أرسلوي ثم مصلية

 ثقتله بدر بن حذيفة أخا بدر بن عوف ذلحق قيس فغزاعم الشر بينهم فوقع لطر ومنعو بالسبق
 ذته د٠٠ن التى والمتلية أشنهم عشتتة حملها على ألى ذد األنى والعشماء عشراء متلية ذاقة ماية ودا« لم

 لكه ما بدر بن حمل قنل ثم متلية عا ولد يتبعها لتى وا متلية والمحامل لنتاج ب يتلوعا ق لبا وا بعصها
 ولدت قد وكانت أوالدعا مع ابلنا الينا أردد ان حذيفة ألى قيس فارسل قيس أخا زهي ابن

 وأثى اوالدها وأمسكو أعطونا مما اكثر اذعطيهم بنوفزارة فقالت بقتيلكم تتلتم فقد عندعم
 فهاج حذيفة أخا مالكا ألعبسى خلف بن جنيدب قتل ثم اوالدها مع ياخذعا أن اا قيس

 بعان قيس ولحق بدر بن حمل واخاه بدر بن حذيفة قيس قتل ثم وفزارة عبس بنى بين ألحرب
ه قول وهو

عماي ورإغ من قيسا وكرحن مالك مقتل أللد بإذن جلمن

وقوان ذلة من آأذى برون ومجعكم أأصاد ذات على لطمن

 وأتصلت الشر ألحى ذلكه فتادى ظلما السبق حذيفة فأنكم وحدة داحس لطمر وأنما لطمن ةل
 بن مالكي وب لحم تلكه فى وقذل المرى عوف بن لخارث ألدماء بينهمر فحمل سنة أربعين وبةيت الرب
 فصالحوعم قومكم الى أرجعو زياد بن للمربيع قيس قال وذبيان عبس صلح تداذ فلما قيس أخو زعير
 اخاعا او أباعا قتلن وقد ابدا غطفانية وجه فى أنظ ما فوالله أنا واما الغربة من لكم خير فهو

 ورأء ن قيسا وطرحن توله معنى وهذا هناك هلك حتى عمان برقة فلزم فارقهم ثم لها حميما او
 أبين اى رعان يوم يفلحن فا أبين االول ألبينن فى وقوله أسقطن أى وطوحن وير:ى عمار
 رئقة واالصاد اعنة الم والرعان أبدا بخير ياتين ال أى يفلحن فما بقوله عليه ودل الغالح

 خياطته تنم لمر فهوثوب االصدة فاما الصخر ن٠ لظيرة مثل وهى أصيدة جمع واالصاد اجبل بين
 يستعن لم خلق أصدة فى غدا البرام مثل الشاعر قال الصثرة هى بل وقيل البقيرة ى وقيا

 ونقار ونقرة وجفار قالوجفرة كما االصاد على أألصدة تجمع يجوزأن وقد تغشاة ألموت وحوامى
االصاد فيها التى البقعة يريد أالصاد وذات

يكآلقدمان زلت ق وتقتل سايقا كنت إن السبق منكه سيمنع



٣٣٢

 ال انك اراد بيته واهل عمه بنى الى منتقال كان النه السبق تعط لمر سبقت أن أى
ى تتلن فنعن سبقن أن يعنى القدمان باك زل ان وتقتل النصفة تعنى

 فعلر عذا هالت يكون الفتع ابو تال زنباع بن للكمر بن مروان بن ءالق وقال

 الباب أغلق من يكون أن وييجوز سالم فهو وسلمر عالم فهو كعلمر غالتي فهو الرعن غلق س
 فهوجبار وأجرب فهودراكه وأدرك سأأرفهو اسأر منه جاء امنا افعل من فعال لعزة اقلهما وعذا وحبو«

مرجل علم ومروان قصار ذهو زأقصم
ر م•ر-ر ررت رمم رع- رك- رررور ر ان Z ه-نقنا صر ,و

المحارما واستكلو إليه-ا واجرو ويينهم يينى اارحام قطعو ضم
متدارك والقافية موصول موسس مطلف الطويل ن٠ الثاخ

قاطما ألقوم من شياء تلدى ومل مكانيا ألخرى كانو ليتهم تيا

 اليها فعلهمر أجمو كانه محخوف ومغعولة ألمذموم المنكى فى يستعل أالجراء اليها اجرو قوله
 أى له شرا كان كذب س يقال كما وهذا مصدر على يدل الفعل الن للقطيعة اليها فى ألضمير

 ليتهمر فيا وقوله ألرحم قطيعة من داحس سبق فى ألقوم أليه أجرى ما والمراد له شرا الك-ذب كان
 على أنه فى ومثله لهمر أخن وف لغاطمة خطاب وعجزة أخبار صدر« كالمين على البين كانو

 أى مكانها الخرى كانو وقوله لذنبكه واستغفرى هذا عن أعمض يوسف تعالى وله3 كالمين
تاتيرا اشد القرنى ذوى ظلم الن ابة القم هذة مكان أخرى نقرابة

ساملا وبرة منياياأبن ننب وملر داحس عدوة خري ون فمًاتدعى
ء عن حكاه ما علق خلهذا وينكرونه داحس سبق يعللسون كانو النهمر تتم ما ل ق وانا
ألعدرة ن٠ أى منها تنج ولم ذكر« وسناء نغعه ن٠ أى عدوة خير من وقوله بالدعوى

واىلأآلعامحا حيث قآوذى أباك وعرميت بغيف حيى يقا شأمتم
وعذا بالعدوة يريد وبها قبله ن ألشوم أصأبهم أذا أصحابه غالن شنام يقال زيد أبو تال

وذبيان عبس حيى فى الشوم لعسدوته أوقعتم أى سالما وبرة ابن يا منها تنج فلم شوله تغسير

مات أن ألى يواليهم صار حتى الجم بالد ألح زوين بن قيس يعنى أبوك وأخرج

ملجلحما يوئبون وطارو قطيتم وجلوة عرا ذبيان بنو وكاتت
 فتسرعتم أاخوة من وأياهم يجمعكم لما وعزا مالذا عبس بنى با تكم ذبيان بنو وكانت أى

القضيعة انى
. - ٠ ■خم خ رب هم ت ر ر سو و ر رر ٧ رر مس - مس ررؤ د ن سم ال /ء

االشايما اال يخعون د بعد وما مضن لتى ا لسنين ا زهيبرفى فأضحت
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 أحمم ابن تال صها يسهون يدعون ومعنى باسرها القبيلة زعير بخكر اراد النه الفعل أنث
 له وقو أششام جمع واالشنايم مفعولين ألمه تعتى ولذلك أسمى يد بر لقردًا ا االثمك قذاعا ادعو وكنن

 ما فيكون بعد فيما به يمأد بعد وما وقوله يدعورن ال لقوله ظرنا يكون أن يججوز السني فى
 ف موضع على معطو:-ا يكون أن على نصبا ما موضع يكون وببجوزان السسذين على معوطوغا

 ألماضية السفين فى كاذه صلمة ما تكون أن ويبجوز ظرفا لكونه نصب معضعه الر لغظه على ال السنين
 .ن ما ان بعضهمر وذك المرزوق قال حسن وعو يذعور ال بعد ون يموى أن ويجوز وبعدها

 بحذف النقصان ودخله غاية جعل لما بعد الن وزايدة صلة اا تكون أن يجوز ال بعد وما قوله
 من أمتنع ذل ن٠ امتنع واذا عنه وخبرا نشى على مبنيا يكون أن من أمتنع اليه ا مضان كان ما

 خبرا يكون أن جاز هوما والجل ألظروف صلة س يكون الذى الن لموول صلة يكون أن
 تد اباكمر تعلم.وان المر مر كبيره ةال وجل عز قوله أن ترى اال له ة ما على أالمم وليس لمبتداء
 يويسف فى فرظتم ألذى قبل ومن مرناه يوسف فى فرطتم ما قيل ومن ألله س موثفا عليكم اخذ

 ألوجهين وعلى مصدر تقدير فى ألفعل مع ما فيكون تفمبيطكم قبل وتن يرأد أن ويجوز ثتمتم أى
 اوجء ثلثة أالأية ص ما فى الزجاج أسحاق أبو وذص خبره قبل ومن رفع موضع فى ما جميعا

 أعنى أريتكد دد اللى محيك غير القايل عذا ذك ثا عذا على االمر كان واذا أحدعا ذكرناه ما
 انحى وقد جتى ابن على المرزوق رد صذا فاعلمه خبرا لكونه تابع صلة وكونه خبرا وعوغاية بعد
 من احسن جنى أين اليه ذعب الخى الرن لحيح غيت القايل هذا ذكر وما بقوله ينصفه ولم عليه

 فهو أحدها ذكناه ما أوجه ثلثة أالاية ئ١ ما فى الزخاج وذص قوله واما ألمرزوق أليه ذءب الذى
 وكتابه الزجاج ذكرعا التى التلثة الوجوة أجود وو جتى ابن ذكر الذى أن غير ذكر« كما
 قبح فيه وقال المرزوق ذصر ألذى الوجه ايذ أال فى ذص ألحويين ا س الزجاج وغير عليه يدل

 زوق للهت وليس حسن الوفيين عند وفو ل ه ثم قبل بمن والمعطوف العطف حرف بين للتغرقة
ق الله د٠آل ر جخى ابن على ردا الكوذيين قول ألهى ويعدل يين البصمي قول من المختار يترك ان

زهير بن هنه بن المساور وقال

ألمهبر قأين أنرأيى وققدت متققر له فما الشباب أودى

 يقال ألذساء فى االتراب يستعهل ها كثم أ متدارك والقانية موصول مجرد مطلف الكامل س االول
 وغقدت يذشد ألناس كثر وأ ألمجال فى دلكا ل أستي وربما سنها علمى كاذت أذا غالنة ترب هذة

 بقى واذا مضى ا اذ غب ل ويقا تتبعته ذا أ وتقفرته لشى أ قفرت قولكى cr متتبع ومتقفر بى محا ا
البقاء بعنى هاكنا والمغبر

أقور فيش فلن ثشمت أعيتمن أيحتننى ما بعد العوايى وأرى

 ألتزين عن بمحاسنها تغنى ألتى ف وثيل ألرجال عن بزوجها تستغنى التى وف غانية جمع ألغواخ
56



rri

 اعلقتنى تغتنن فلما أيم بثينة أذ االبإمى حببت لجيل وانشد المتزوجة فى ابوعبيدة وتال بالحلي
 عندفم جاه ذا كننن اى أوجهننى وقوله غانية غير كعاب ليت أزمان ااخر وةال الغوانيا

 ثمن فى والتاء محذوف مبتداء خب انه على أرتفع وشيخ وجها جعاه اذا فالنا السلطان أوجه ومنه
والغعل أالسم تلحف ألخى وبين بينها فمقا مفتوحة وجعلن للقصة التاذيث عالمة

تعقر ما والية ى ققا إآ كلة وحنا هد-.ار راسى ورأين

 على او صار اسم انه على أو صار فى للمضمم توكيد انه على كله ارتفع كلة وجها صار قوله

 زيدا رايخ كقولك وبكون كله توجه ألمواد كان وجها قوله عليه دل ما وثعله بغعله يرتغع انه
 كوجهى كله صار حتتى راسى عن الشعر انحسر يقول ضقته خز بسرج ومررت تقيس أى ابوه قيسيا

 ما ولحية فقوله والتجمل الضفم فى ألذوابة مقام تقام ال لمحية واال الشعر ض نبذا به فان قفاى أا
ضفرعا يعتد لم اللمحية كاذن وان الضفايم من راسه فى عدم ما على تحسر تصفم

قيعت يكب أو فيقعس يمهى ة ظيت تحنى قد شيضا ورأين

 عنقه ييبس والكبي وعاليه أخادعه وتشنج عنقه يبس ن السهاء ألى راسه يرفع أى يقعس
 ضد والقعس سقطنن اذا للخيمة تقعوشن ومنه يصمطرب أى يقعش ويروى اسفل ألى أو فوق الى

 عرج تقول كما القعسان مشية يمشى أن وعو قال العين بصم أيقعس يشى عالل ابو وروى لملحدب
 ألسقوط قبل ألعثار الن فيكب يعثر أو يقول أن الواجب :كان العرجان مشية مشى أذا ج يعر

 مثل ألقلب من كالمهم فى يجى ما دون وهذا أاللبتاس ن المنه ألترتيب بتغيير يبال لم لكنه للوجه
 اذا يقعس وتعس خلقة اتعس دار اذا قعسا يقعس قعس ويقال ثءعا وحشية اسلمت كما له ق

القعسار. منشية تكلغ
وتسعر نارعا توقد عمياء فتنة قرو آلناس رآيت ملا

 هاهنا وهو منتظر لما وجواب أمم لوجه فيها يهتدى ال التى العياء والفتنة كرهوها أى هروها
 وانما يكون ذا ما لننظم وللراك فيها النهوض عن أنقبضنا قال كانه الكالم عليه يدل محذوف

ذكروا التى الفتنة فى النهوض ن عنه يعجز فيما لعذر ا لبيرى وكبر« ضعفه ن٠ أتنصه ما تتم

ومنرب املوينني أمري ييةا حويوة تكل فعبا وتقعبو

 ترى الذى الىد على المالوفة اللفظة هذ« فى المعتادة لالضافة معروفة لغظة ألمومنين امير
 الى به يشار امير قوله الن ذلكه ساغ وانما ألنكرات حكم فى كذلكه كان واذا منوى ألتنوين لكن
 وجه على أضانته كان أالستقبال أو لحال به أريد أذا ألغاعل واسم المومنين على أمير فيها أى لحال

 تعالى قوله هذا وعلى فيه منويا االصل هو الذى التنوين ويصي التعريغ وجه على ال التخصيص
فتنة قوله على منعطف فيه بما البيت ووذا الكعبة بالغ وهديا ممطنا عارض عذا
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أأكرب األعر الشيح لنا أنا أعرتت هى إن ذبيان ولتعلمن
 المشهور الرثيس هذا لنا انا نحونا توجهت ان القبيلة هذة لتعلمن التوعد وجه على يقول

 والمعنى أدبرت هى ان ويروى زهير قبل هو وقيل العبسى جذية بن زوير به عنى ويقال الشان
 لحق تركت بادبرت المماد يكون ويجوزان دونهم ن٠ نكتفى انا ستعلمر فانها واعرضن ولن أن

ذبيان ولتعلمن قوله فى أن وجواب

أرور كدلك حاملتا روراء صدقة ردينة من تناة ولنا

 ألرماح يتقفان وكانا مكانه ردينة باعن غاب فاذا يبيعه قنا صاحب وكان تى السمهم أمراة ردينة
 للصذق قيل ومنه الصلب والصدة سمهر الى منسوبة والسمهرية ردينة الى منسوبة فالردينية

 صلبوفيه القتال وصدقوهمر صلبة اى صدقة نظرة اليه ونظن للكذب ليسن قوة له الن صدن
 ال أيصا وحاملها تستقيم ال أنها يعنى المايل أصله واالزور شديدعا لحالوق صادق وتمر واشتدن
 للطعن مايلة قناتهم أن المراد يكون أن ويجوز له نتقوم لمر ذقويذا اراد ن ان والمعنى يستقيم

 صدالبةها وصف ن العادة به جرت وما ة القنان ذكر يرض ولمر االءداء بها ليطعن مايل وصاحبها
 وتبيين والمبالغة ألتاكيد اراد واذما ازور كذال حاملها بقوله عقبها حتى بها الطعن عند واعوجاجها

 وازور كذلك بخبرين عنه أخبر وقد باالبتداء حاملها وارنفع أثتسارعم يطلب CJ1 على االمتناع قوت
 أبو وانشد واحدة حالة على والمونث للمذكر يكون بل يغير ال ألموقع هذا وقع أذا كذلكه وقوله
رجالى ألساعة أنا كما وال والمعنى باعمحاب اال رجال كذا وال فرس على دينى عن أتاتل أما زيد

 القظعة اط٨تكذ٢أئ والعروة وغيروا وللوالق للمرود العروة العبسى الورد بن عروة وتال

 وعمراعى العرى شجر لواثه تحت وسار الملوك ختع زيد ابو واذشد عرى وجهعها ألكالء من لمجيدة
 وهو جمعا يكون كيف على البن ذقلنن للمجبل أعلى وف ابوبكمهوجمععمعرة قألبوالفتحةل االقوأم

 يصرب الغرس والورد والركب والسفر والباقر للجامل بمنزلة للجمع أسما يكون فقال أالول مضموم
 وما الور والقرس للمجتين ذى أبنة وبا مالكه وابنة الله عبة أبنة أبا قال أالسد وكذلك لحمرة ألمح

 الورد االسد لبدة من وامالؤعا ومنطقى حر عرص عن يدى أرد قوله فى الطاءى به جاء ما أحسن
 ورد ومثل كالدمان وردة فكانت وجل عز الله قال وردة مونثه فى ويقال صفة وهو ورد ورد وجمع
 سقف أالسماء من ومثله وحشر حشر وسهمر وثط وثط وكت كت فعل على فعل تكسير وورد

ورؤن ورقن وسقف

رزج ماوان عند يتنا عثية ترةحو آلكنيف ف يقوم قامت
 عشية رزح لقوم تلت البيتن تقدير متدارك والقاذية موصول مجرد مطلق الطويل من٠ ألثال

 أى رزاح وقوم رزحى وابل أعيا أذا رزوحا ألبعير رزح يقال تروحو ألكنيف فى ماوان عند بتنا
ألشجر ن٠ لحظيرة والكنيف ساقطون مهازيل



rv٨

مبرح تام من مستروج الى ينفوسضمر تبلغو أو تنالوآلغتى

 االربعة بلغ اذا الفعل مستراح وقوله تروحو وهو أالول البين من االمر جواب الغنى تنالو قولة
 *هنن’ فاذا كله ذلكن بجتمل مستراح فقوله والمكان الزمارن :اسم والمفعول ألمصدر لفظ فيه أستوى زأد فما
 مكان الى تال فكانه ألمكان معى على -د٢ واذا ألحمام بها بالى استراحة أله فالمعنى المحدر علمى

 واذا فيه تستيجون وقت الحى فالمعنى ألزمار. على ،تل وأذا القبن هو ألمكان وذلك فيه تستتبجون
الذئب يستروح كما رأيبجته وجد اذا واستروحه الشى استماح قولهم فهومن مغعوال مستراحا جعل

مطرج كل نفسه يطرح ومقرتايتآملال عيال ذا مثلى يكه ومن
ومشقة بالء كل فى ذفسه يطرح ألمال من مقتما معيال مثلى يكن cr أى

منيجح متل عدرقا نقس ومبلغ رعيبة ييبيب أو عذرا ليبلع
 الكسل أله ينسب فال عذرا لنفسه ليقيم أو ماا لينال بالء كل فى ذفسه يطرح أى غنيمة ويروى

ة غنم صمن ألعذار فيه ما نغسه أبلغ ومن ولمجبن

 سنوات عليها تتابعن معدا ان االبيات هذه سبب كان رياش ابو قال

 بعض فى وكان حاال فيها معت أحسن cr غصفان وكاذمنت شديدا جهدا أليها الناس تجهد
 سغيان بن ناشنب بن الله عبد بن زيد بن بحابس بن ألورد بن وة عم السذين تلك

 بن خطغان بر ريخ بن بغيض بن عبس بن ةطيعة بن غالب بن عوف بن هرم ابن
 بعروة ويعرف نجتة أبو وكنيته معت بن نزأر بن مض بن عيالن بن قيس بن سعد
 عروه فخذ فاذا شديدة بحال قومه الى وجاء وخيله أبله أهلكه وقد مخفقا فرجع غايبا الصعاليك

 أن من خير جوعا فيها وقالونموت ألمكاسب أعوزتهمر لما صنيفا علبهم حظرو قن قعرة تومه اى
 لحمها فقتدو قلوصمى وعذ« أخرجو لهمر وقال كنيفهم عنهمر فنزع عروة فاتاعم الذياب تأكلنا
 متيامنا تخدج أموت ا به تعيشون ما لكم أصيب حتى ألقلوص ط'ه على اسلحتكم وأحملو

 بن شمخ بن الى بن مخاشن بن حمار بن يمالكه فم بلقين وقصد قضاعة أرض يريد المدينة عن
 ألضيعة ان قال ضيعة نيلكهم عوالء بفتيانكه تنطلمق اين وببجكه مالكه له ذقال معه ما اذغ وقف فزارة

 أطعتنى أن لل ما له ففال ألفزل ن خير فالموت أموت أو ولقومى لجى معاشا ألتمس دءنى به ذى تامم ما
 أذا عودته صنت بمن أصنع كيق عروة فقال فزارة بى ارض فى جبالن وبما حرسين على رجعن
 فقال الطلب بترك نفسى أعذر ا ولكننى فقال شى عندك يكن لمر أذا يعذرك فقال وعرال جاءذ
 ألقين بنى أرض اتى وسارحتى أتمحابه بين فةسمه بعيرا مالكه فاعطاه منها اكثر ووى أالبيات هذ"
 منو فاك ألماء يرد ن٠ اأثار عذ« فقال ااثارا فرأى ماء فييا لخاقيق ذات ارضا فهبط التيه بارط وهم
أجدب أذا العظام ألشج cr عرى وتلكه ألقين بنى أرض فى رزق جاءكم قد يكون آن فاح
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 فناكل الفصيل هذا فلناخذ فقالودعنا فصيل عليهم ورد ثم يوما فساقامو فعاشوفيها رعوها ألناس
 الغصيل هذا بعد وان الشجر هذ« برعى همو ان اعله تنقرو اذا انكمر فقال أيإما به فنعيش منه
 معها ماية منها فوردت خمس بسعد االبل فوردت تجعلويلوموذه عروت توم فندم فتركو ابال

 كتفيه ممجع ف بسهم فرماة وة عر أليه خرج االبل وردت غلما وظعبينته سالحه معه فارس ثيها فصالنها
 أدب أرن ورائى اليس ذلكه فى وقل أتحقومهذاحياعم حنتى والظعينة أالبل واستاق ثندوته »"ن فاخرجه

 رأل لس كا اعدب الولدان يالعبنى عشية كل البين دفى رعينة اعلى ويسأمنى أعداءى فيامن العصا على
 ولبينى لبنى ه١لمى١ اسمر فى همر قول الهزل س شر القوم منابا فان بكمر ركا صدور لبنى بنى يمو أق

 لفا يةال بنتا للشيطان أن لخديث وفى ألميعذ ه يقال ألطيب بر( ضب وهو اللبنى ن ماخون
 القين بنى بالد االذل ومذبت يثمب ٠خز٠٠٦٠ > ت ذ: ترو حتى ارث وال فتى كل تبلغو لن ذانكم لبينى
 هلكت مالكه تل أذ حرسين على رجعت أحلى وال أمر ال االءعدى باله بدت اذا الفواد مثلوج كنت فلو
 ى سيدفعن بالرحل المطية حيازيم وشندى ورحلتى البالد فى انطالت لعل مثلى بغية على يلحى وها
 بالفوارس فيها حنت أذا وترها وضالب تواليها قليل وبالبخل بالعقوق عنها يدافع عجمة رب ألى يوما

 وعن بطرفه الفضاء أالرض فى يقلب كالجذل ألمرائ فى ربيائ بعثنا تنوفة فى منهال هبطنا ما أذا والرجل
 دبارعم فى والكبير والضعيغ المريض وتركو السنة الناس أصابنن اذا عروة وكان تغلى ومرجلنا مناخات

 فاذا ويكسوهمر ويكسبهمر الكنف ويكنف أالبيات بجغ ثمر عشيرته من هاوالء أشنبا« يجمع
 والبنو الناس أخصب أذا حتى الباقين اتحابه وكسب فاغار معه به خرج واحد منهمر قوى

 فربما غنمو قد كانو ان ألغنم (ال ذصيبه أنسان لكل وتسم باهله أنسان كل لمحق ألسنة وذهبت
 احيل شر بن أششيمر واما مثلهم :قيرا صعلوا وكان الصعاليكه وة ع سمى فبذلك غنيا أحدعم عاد

 كان النه ألصعاليك ماوى فسمى ثعلبة بن قيس بن ضبيعة بن ماال بن عوف بن رضا عبد أبن
 قد شذديد شتاء فى عشيرته من قوم مع كان عروة ان وذك يستغنو حتى عليهمر ويغضل يعولهمر

 فنحر دهماوان ناقتان لهم أصاب ما أولر وكان علميهم وكنغ كاه شتاءه عليهم سعى
 وكأرن مكان أل مكان من بهمر يتنقل تجعل أالخرى على وضعغاءهم متاعهم وجعل احداعما

 بر ماية صاحب رجال له قيض الله أن ثم عليه بهم نزل ماوان له يقال ماء والربذة النقدة بين ما
 وكاذت اته وامم أبلة وأخذ واحتلبوفقتله ألناس ألبن ما أول وذلك أهله عقوق بر ثربها شد أالبل

 أقبل وعشايرهم بالدهم من دنو اذا حتى علميها بجملهم ثم بجلبها فجعل الكنيف باالبل فاتى حسناء
 تجعل حنى نرضى ال والالت ال فقالو لنغسه المراة واستخلص أحدهم ذصيب مثل وأخذ فيهم يقسمها

 يتذكر ثم معهم ما وينتزع ليقتلهم عليهم يجمل ان يهم نجعل سهمه من أخذعا شاء فمن نصيبا ألمراة
 أالبل عليهم يرد أن ألحى أجابهم ثم طويال ففك صنع كان ما أغسد ذلك ذعل ان وانه بهم صنيعه

 منهمر رجل فانتدب لهمر ألراحلة .يجعل أن فابوأال باهله يلحق حتى أمراته عليها ببحمل رأحلة أال
 عروة فقال ردها عنها أستغنى أذا منيجة أيإعا منحه أى عموة واثقمها نصيبه من ألراحلة فجعل

 ألح لمدفوع وانى وتمولو أخصبو 1ل الناس كما وجدتهم الكنيف أمحاب أن أال ذلكه يذكر
يجول ما ,حلها عليها ينوس جونة صهماة الناس يهيح ما واذ نتململ واذ نمشى أذ بماوان واوعم
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 انقطعت تد التى المصرمة بالناقة ألقدر وشبه تفتر ما عشية كل فيها يطبخ سوداء قدر جونة صرما
 رأيتم قد ما الولدان .ن لديها وترحل لديهم احيانا تقيد شارف حدبء الصغحين موقعة أخالفيا
 .ن بصيع معجل قدور ذى فتيةطعامهممنامبيضاء وقلنلهايا عيل ارامل بجنبيها وتمشى
 عينيها ماء له ارهنت االمر كذى واياكم واذ عل س بااخر نعلوه الماء ن ومسخن السان النيب
 كل عن فضال عينى ماء ربيتكه لولدعا ألمرأة تقول مثل وصذا ادامن أى ارعننن وتجمل تفتى

 مكبة المرفقين بحت فباتن تكتحل جديد أخرى دونها اتن وشبابه نفعه ترجن فلما شى
 تتخي أى تجمل تد أنها اال عوالثكل بغبطة ليسا امرين من تخير وتولول نابها مما توحوح

 وليلتنا ناسيا لست التى شيباء كليلة به أصنع وما ولدى هو فتقول ترجع ذمر تصنع أن تريد ما
 قمرمل له يقال فس ظهم على منها فنجا فيها وقع كانه الداهية ٤ شيباء ليلة قرمل من ما أذن

 ى٦ لها ترى تكاد أن ما بذيومة قتعقل أفيك على حبسن متى هابل انكة مال با له اقول
ج يقول فيما ثمى ال أن وايقن لمالكه البالد اليات تنتر تنوت لمالد انكوم الظماء

 وخرح الملك عبد بن ههام ايم ف وان فالل أبو قال العبسى أألببض ابو وقال

 أكل ألغد من كان فلما ألجنة ودخل وزبدا تمرا أكل كانه المنام فى فراى الوجو بعص فى مجاعدا
قتل حتى ذقاتل وتقدم وزبدا تمرأ

تفول دق يوم منيم حان وقد فوارش يقولن قل يعرع ليت آال
 ليت اسم شعرى شنعرى ليت أال قوله متوات والقاقية مردف موصول مطلق الطويل س التالش

 ابدا يجىء ال لو أن كما هاكذا اال يجى ال شعرى وليت شعمى بقعول عنه استغى مضمر وخبرة
 وقوله لفعلت الله عبد لوال قوال وذلكه بجواب« عنه أستغنى وقد بعدة الذى االبتداء خب محذوف

 ن٠ القول هذا يقع هل وأقع علمى ليت ألكالم ومعنى شعرى مغعول هسد سد فوارس يقولد هل
 يوم منهمر حان وقد وقوله كنا تم توله وعو ألثانى البيت اول يقولن ومغعول لحالة تلك فى الغرسان

أالعداء مالتاة الى اشارة ذاك ويوم لحال على نصب موضعة تغول ذاكه

قنيذ وقو أباآآبيثن[لعبيسئ لتحمة الطبر من نتجنت ولمر قترقنا
 بعد ألكالم فى تقتر هل قيل ثان لخال على منصوب لمحمة ألطير من نجنن ولم موطع

 تكن لم واال عندك سواءا وخالفة عنه تستغهمر ما كان شى عن استفهمت اذا النل شيا االستغهام
 االستفهام بعد المقدر ثا قيل فان أالستفهام المتنع ذلكن ولوال التقدي من بد ال قلت مستغهما

 او على المعنى تلت المقدر ذلك مع الكالم معنى يكون وكيف او او أم العطف حرفى ن٠ ونا
 ذلكه يقع هل علمت ليتنى على ألمعنى كان اذ ال ان بنعمر الكالم هذا مثل يجاب أنه بداللة
الموضع هدا مثل فى يصك فال عاطغة وه تقديرام ذاما منهم
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لقليل عذا مىن له يصري ما وان ترائى برحو أمل وذى
الذى بعنى النه مفحوال يكتب وما أمل ذى ورب اى
ر ٠٠ - ن٠عم نج O د سير - -ئ ٤ررد 5 رر --  صقيل أحلديح ما من وابيف ومغفر درع غني مال وماجل

 طويل ألسراة عريان وآجرد متقق آلقناة وآمسرخطى

وقسول للخليي إىن يتادية وآتقى آحلروي ىف بنفيسى أثيد
 وعول للخليل ال ةال ثم بعنقه ياتينى مما وأتقى ورجلى بفخذى فمسى مقاتل أحغظ يقول

ى وانغعه أال به انتفع وال الشدايد فى اخذله ال اى

التلة لهم يقال وكان وأنس وعمارة الربيع زيلد بنى ف زهي بن تيس وتال
خييح فيمن أييهم ذمار فياد بنو أعاع ما تعمرك

 وأمهمر الكملة العبسييين زياد بنى يعنى متواتن والقافية مردف موصول مطلف الوانر ن٠ االول
 بل الواقعة رييع فقالن أفضل بنيكه أى لها وقيل ألمنأجبات احدى وف أآلنمارية لخرشب بنن فاطمة
 رأت وكانت اغضل ايهم أدرى كنت أن ثكلتهم الغوأرس أنس بل لخاغظ قيس بل الواعب عمارة

 روياعا قصنن انتبهتن فلما كعشرة ثلثة أم اليلك أحب فذرة عشرة لها قال قايال كان منامها فى
 قبل ن٠ رات ما مثل ورات المنام الحى فرجعت كعشرة ثلثة له فقول عاودكه أن فقال زوجها على

 وأنس وعمارة ربيع وعم قبيلة أبا منهم كل صار ثلثة بنين فولدت كعشرة ثلثة بل لجواب فى تجعلت
توله فى سيوفا أالوالد جعل االنس من المعتاد عن به اتت فيما لخروجها جنية أالم جعل وكما

صنيع دكر كلها صوارم سيوفا ولدت حتية بنو
 حن وبنو الجى مى قبيلة الحت بنوحنية ويروى والفوالذ اللين الحديد بين معنوع أى

حالب بن فتعت أخوال من دراة بن خت ووو قصاعة من حى

رييع أبذا ألخيعالب بعيد من وهكيى ودى قرت

 شرين ون لالمرين يصلك بعن وكذلكه جميعا وبعته اشنتويته بعنى الشى شريت يقال
 ذلك به يفعل ياء والمء أسما كان أذا فعلى الن واوا قلبن يإء وعو المه لكن المثل وعو الشروى

 ودى منى بعد« على لجغاظ رييع أشترى فيقول ألفتوى تولهم هذا وعلى والصفة االسمر يين فوقا
والالمر لخال موضع فى بعيد من وتوله أبدا غالب بنى من يبقى رجل أأخر وعلى عليه وثناءى له



مسار

 زياد بن ألربيع شكر وانمأ تسمى لعمك قال كانه محذوف المبتداء وخبز االبتداء الم لعؤك فى
 والربيع له درع على قيسا ساوم كان قد الربيع أن وذلكة داحس حرب ف أياه ونصرته معه نقيامه

 بن قيس أخذ أنتجعو فلما بها فضى فمسه ركض قربوسه على وضعها فلما رأجل وقيس رأكب
 قيس يا حلمكه ضل أين فقالتن بدرعه يرتهنها أن يريد لخرشب بنن فاطمة أمه بزمام زوير

 وحسب\ج شاوو ما الناس وقال ٠ويسصي يمنح بامهم ذعبن وقد زياد بذى ٠وبب بينكه فيما الصالح ادجو
 وكان فاستاتها الربيع أبل وأغارعلى فارسلها صدةت أنها قيس وعلم مثال فذعبت سماعه شت من

 لما أخيه ثار بطلب معه يقوم ال الربيع أن قيس طن زعير بن مالكه حذيفة قنل فلما بينهما عذا
 وبينه بينى كان أى بعيد ن٠ وشكرى ودى شرى قيس قال معه قام فلما ألشحناء ن بينهما
 هشام وروى هالل أبو وقال عبس من وغالب والقرابة للرحم ونصرذ ظهره ورأء العداوة فالقى بعد

 عبد بن زياد بنى ألغساد زمن حاتم جاور وكان لمحاتمر أالبيات هذه ألكلبى ألسايب بن محمد بن
ج االبيات هذ« فيهمر فقال جوارة فاحسنو عبس بن ألله

 صدب ولالرطى للثوب وف الهدب واحدة هى الفتح أبو هال خشرم بن فدبة وقال
 نجفا عنه الهداب وتجر العجاج قال هتابة واحدته جميعا يجمعهما اسم والهتاب قدبة واحدته
والدب ألثول أيصا وهو األحل جماعة وللخشرم اذلفا أذف فوق بسلهبين

آمان فى منى وقى مكال،ه يكدقا من ققمآعة من إنى
 ذسبة به يميد ال قضاعة من اذى قوله متوات والقافية ممدف موصول الوافرمطلق من االول

 غالن والى فالن من انا يقال كما وهذا لهمر وتعصبه بهم اختصاصه اراد بل فقط تضاعة الى نغسه
معها وضلعه قضاعة هوى يهوى انه يعنى اليه ءى وانتها منه ابتداءى اى

سر صرن O ص ب هم د النم ن مر ن تنا هم - و -رع
لعوان ا ربب لح ا مدر والكن فييم لسغساف أ بشاعر ولست
 وينعط االمور معالى بجب الله ان الحديث وفى واالقوال االفعال من فيه خي ال ما ألسغساف

 من نفسه عن نفى ما بعد قال ووال النظام فى صدر« من البين عجز أين قيل فارن سغسانها
 وطوله فيهمر فصله على التنبيه أراد أنما قلت ألرصين المتخي شاع والكنى الركيكه الشعر

 أمور فينظمر الشر به يدفع الذى السيد هو قيل والمدرة جميعا أالمرأن تحته ليدخل عليهم
ألهمزة من بدل فيه والهاء دفع أى درا ن٠ وقيل طلع أى علينا در ن٠ انه وقيل لحرب

قجانى عمن منبمر وأعط سوافمر من قجافتم من سأقجو
 أترك أى ألتركي هنا واالعراض لحال على نعب وموضعة هجاهمر بمن يتعلق سواهم من قوله

 ألضعيف بالشاعر ولست اكيدعمر وال قومى أعداء أكيد انى يقول أهجوي فال منهم هجاذ ن٠
ة مرة بعد مرة فيها قوتل ألتى لخرب قيم لكننى الكالمر
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 بنى بين لحمرب علج والذى االبيات هذه خب من كان رياش ابو قال االبيات هذة خبر

 لمدف بن أسلم بن سود بن نيض بن زيد بن غذيم بن سعد بن لملحارث بن ذبيان بن الله عبد بن مر ءلم
 وبنوعا زيد بن زيادة روط وعم ذبيان بن الله عبد بن خشرم بن بنوقرة وعم رقش بنى وبين قشاعة ابن
 شعلبة بن عامم بن أسحم بن الكاعن سلمة بن حية ابى بن كرز بن خشرم بن عدبة رعط ن

 على زيد بن زيادة رأعن خشرم بن عدبة أخا خشربم بن حوط ان ذبيان بن الله عبد أبن
 ق الهاء و فتزود لقيط أ ن٠ وغرة زمن فى لغاية ا ن٠ وليلة يوم على بهما مطلم وكارن لمهها أب من جهلين
 مع صغوعا خمال زيد بن زيادة نحنن خشرم بنن سلمى حوط اخن ن وكان والقرب االداوى
 جعلخ ةد زيادة يقول ذلك ففى صاحبة ماء قبل ماوة ففنى زيادة أوعية ذوقنت زوجها على أخيها
 السهوم وعج من بارح في الديموم عرض بى رمن ثم هزوم ذى الدباغ محرم اديم فى نفسى
 خشرم بن هدبة أن ثم الكسور لبزوم وا دباغ« ك ينض مر ل الذى المحةم النجوم وغوة أتالع عند

 القوم فاعتقب حاجة فاطمة أخته هدبة ومع حتجاج.ا الحارث بنى من ركب فى خرجا وزيادة
 قايما ألبعير يرى أن دون ما فاطما يا وأربعيي علينا عوجى فقال زيد بن زيادة فنزل السوق

 القخغ يبذ فعما اعما عم مضدا ذعرجن بنا فيستراب لغيرك تقفى وال ضعيفا سيرا سيرى يقول
عايما منه ألمثناة فى كان ألممتلى والغعم ألشدي ألقوى والعمعوم والعرعمر ألعراهم الرواسما

 الماء مجتمع وارأد وزمزمة زمزوم مجتمع لكل يقال الجماعات الزمازم الزمازما تمكب السفين عوم
كنت ان تعاجما الاليى ذا ايعا يا غانما مستغيدا الغزاة من سالما رجعت الغازى أيها يا

 أللقاء وال الهايما ألمصاب ألقلب ينفع لن والتهايما الكى بان فاعلمر عالما طبيبا بالحب
 ذما وا لضعبيغ أ لكالم ا وهو لهذاغهة ا مثل لهباغهة أ كها ا لما وا لبوص أ كار. دا خو ها تباغ أن دون
 والماكمتارن ماكمة جبع والمااكم ذرغو أن دون ضعيفة بغهة بغهنت أذا والناقة الظبية بغام من اخذ

 تبتغى ذداء ومن السايها أستقبالك من خير صرايما مخالطا ذقا منها العجز ناحيتا
 باخن ورجز فنزل ودبة فغضب جملى على أعنى أى أعىذى فالن با يقول أانه بريل معاكما

 والغالم أران لقد خازم أم لها يقال زيإدة واخن غايبة وأخته تسمع أختى وقال لخى فى لزيإدة
سوم العيي العياهها الناجية ولجلة ألمرواسما الذبل يقود متى سوابا ضمرا المطى نزجى لحازما

 ننا المحادى ورجع قاتما مستكيرا وردن تم وعاسما عاسما بلغن أذا المجرى بل اال من الماضى

 يبلغن الدراهما الصيرف يظت كما ةماقما به للمرو تسمع ألجماجما بالسوالف أرجفن الهماهما
 بالبين رعنن ة\ا تاليما أن منائ دار حذار ساجما منى ألدمع ترين اال وخازما خازم أم

 والقوايا أالخفاف تدبق سابا وجها النص منها غادر المناسا تشتكى نجاة على حازما جليدا
 دور. اللزأم وال تالزما أن دون اللمام وال كها والماأ اللبسات تساحكئ الهايما الفواد يشغى ال والةه

 أننياخ فقال القوايما القوايم وتركب الطيبة الراببجة أستنشاق تفاغما أن دون الفقام وال تفاتا ان
 وةضو فامسكا ووعظوفا هذا ص ودعونا حجاج قوم فاننا الله 1—١ل<٢ ال أركبا ألمحارث بنى

 الذى راسهمر وعو جبر أبو فيهم هدبة روط عام بنى من نفر فالتقى ألمحى ألحى ورجعو جهمر
 ناشب وابو سالمة بن والحاجاج الش بعث وعوالذى هدبة وزفرعمر ابوعدبة وخشرم يعصونه ال
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 أودية مى بواد وأئرع ونقاع لرحمان ا عبد واخوته زيادة فيهمر زيادة رفط رقاش بنى من ونفر
 يعزى هدبة عم زفر وكسان وابوجبر وهوادرع الغسانية ابن فغضب كالم بينبم فكان حرتجمر

 هدبة فغضب واالثرا وعينه النظرا منه نعرف زنرًا الينا أدو ادرع فقال رةاش بنى من رجل الى
 ادرع اليهم يدفع ان على أصطلحو ثمر ألسلطان ألى ثتداعو رقاش بنى علي حقا ء قوم واتعى
 وقد رقاش بنو فرأح مبرحا ضربا ألمحس ضبو« بة خلو فلما أمضوا عليه راو فما منهم نغ به فيخلو

 تعلم الم عتاب وبينكم بينى ا■■ ح■ رسوال جبر أبا ابلغ أال تان أدس عبد فقال والغضب ألحمب و أضهت
 وقومه هدبة أهج له زيادة قوم فقال بينهمر اننر ولج غضاب وهم فارقوكه عشي: رأحو ألقوم بان

 أذطلقو ولكن هجاى شدة س نبلى على جهدن اال قط قوم على نساذى أبسط لمر ألى فةال
 واباء مدبة ووجدو خلوفا ألمحبى فوجدو عدبة يظلبون نقاع فيهم قومه ررض ف زيادة ثخرج لنضربه
 بذراع قع3ذ راسه فى ت شجا خشرما فاصاب تخذيعا مبقين قوم ضب بسيوفجمر با بو فضر خشرما
 أم رببجانة ركب بةدمه وطى حتى ألليلة تلكه ينزع لم أذه ذفاع وزعم صالتوقيف حز هدبة
 أن العبد كذاك هجانا اذ فديبة وخذعنا سبعا الراس فى ما خم شججنا ةيلبم ذقال هدبة

 أأمنا أى لجانا يلقطن الحى ذساء حسين »ن بالعريند تركنا النا بالسيف وققته أذا يوما ألعبد
 ألدعر أن هدبة فاجابه موضعان وحسبن يند والعو عبينتفن على ألجهارن يلقطن ذترحناعن ذساءنا

 النا العصسب بعد ب لحم مرته ما أذا بن وب لجم أخو وليس عنانا اتصرصا لخيل وشر طويل نغ موت
 الربيع فى الناس الن العدد قليل ربيع ف لزبادة غقصدو واحابه قومه ن روضا جمع صبة ارن ثم

 بعثو فلما سحنة يدع ماء على وابياته وزيادة خشوب له يقال واد فى ليال ذاتوعم المحال بهم نفرق
 بنى يا هدبة أم ريجانة فقالنن بعيروما صدار انةطع الححابه ن١ رجال هدبة أردف وقد رصابهمر

 ااخ بعدار شد ثمر لنخرجن واله اذنتهى فقال عذه ليلتكم تخرجو ال ذاال كالليلة أر لم ءمر
 رن٠ نفم عنه ع فمج وركب أأخر بصدار وشد ينته فلمر وج للخي عن فنهته أنةطع بعيره بعخ فلها

 ميحبا ال ألقبوح ءمر جاءت أين من ويقول يرتجز جعل غشو ذلها زيادة بينن حتتى ومضمى قومة
 العفيع خدب تذوة.و حتى سريح فى لخى تبيحو ولن الفصوح مع العقل تقبلو لن ألمسيح بامة

 يرتجز اخو نفاع وجعل عوج فيه صان أذا أخدب ورجل خدباء ضوبة ألشديد ألضرب ألخدب
 قشن وال طعانه عجل ال الخضل بالرمح الدار دون احوس عجل انداح ألى ان علمت قد ويقول

 اذا انى ويقول يرننجز هدبة وجعل أالجل حان أذا بالموت بس ال ألمعتدل المتون ذى والمثرفى
 وسمى الغامض هر ألمظل المكان ألخدر لشرر كا شهاب بالكف وكان بالخدر للجبان أستخفى

 ثم طويلة وفى وشم خير من ت٨ل٢ ما هال” العذر شعشاع غير القناة صدق لجدر اليوم الغيمر يوم
 ربجانة ركب على بها وضى انه زعمر لننى ا رجله داغضة فاطن نفاء ودبة فضرب ونفاع هدبة ألتقى

 تاول زبإدة كان بل وقيل ذغسه عن بسيفه يذبب وجعل رمك على فاعتمد العضلة والداغضة هدبة أم
 رجاء قطع الفتى فنذر أمك ركب على رجلى وضعت وقد أنكتمى زيادة له فقال هدبة رهط ن٠ فتى
 فاطن فضربه زيادة وخرج الكفاء حت زيادة بين ف كمن البيات ليلة وامحابه بهدبة احس فلما

زيادة أن ذزعمو فصرعه عدبة غشيه حتى نفسه عن بسيفه يذبب وجعل رمح على فاعتمد رجله
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 قد أنهم ظنو حتى القوم وضربه أنفه فاستاصل فعضة دبة ءنق بل وقيل تذبيبه فى هدبة انف جدع
 ةلت أذره فى أحضرو فلما فحاضمهم عليهم فخرج به فصوتو زيادة أخى أدرع منزل أنو ثم عليه اجهزو

 عو اين لها لو ة اليها رجعو فلما أدرع يخرج علمو الله تبحكم رويعينا من تريدون ما امرانه لهم
 يقول ذلك وف عنه النقس أردت ولكنى أيديكم بين مضى الذى هو عندى لكم أدرع ال قالنن
 أدركته لو واقسم ادرعا بالسيغ نلن لو غدانئذ أصابها مها النفس شفاء وكاذت هدبة

 فاستقبل جتع بانه يعلم وال والحابه صدبة وانصرف اسرءا العظم خالط ما اذا حساما لكسوته
 عامرجدعت بن يا فقال عوأجدع فاذا فلمسه اذفه فاصابن الريح ووبن طريقا أى نقبا

 فى الله ننشدك لخارث بنى فتى يا له فقلن عليه يبكين النساء بين صميعا فوجد« زيادة ألى ورجع
 عليه كر بجدع ووجدع أنما يداك ذقالوظفرت ألمحابه ألحى ورجع انفه فاحتز لحارث بنى شيخ
 بنى نساء ذرجوك كاذت لهذا ما لخارث بنى سيد يا تلن النسوة راته فلما غويان رجالن ومعه

 وشبن فاخبرعم أعاه ألى فانصرف كتفيه بين من الرثة خرجن حتى بالسيف عتةه ب فضم المحارث
 وعو ألعاصى بن سعيد زيادة أعحاب واستعدى صاحبه عن منهما واحد كل وناى ألمحيين بين ألمحرب

 هدب: أن ثم السجن فى هم نحبس معد رجلين و هدبة عم تميم ابا فاخذ المدينة على يومئذ عامل
 ذأمر النساء وتوويع جراحات cr» بدعوى فلطتخو وصاحبيه عمه عن يختي ان واراد بيد« اعطى

 بان الغماب يخبرنا التماب ذاك cr» فيا فى اال ضهرا علميك الغراب ذغق( اال فقال المحبس ألم بهدبة
 معاوية الى فوفد بهدبة معهم وبعث معاوية الى سعيد رفع ثم غراب يا فقدتا حبايبنا ستنأى

 لرحمان ا عبد فشكا جب أبو هم وفي ءامر بنى ووفد زيد بن ن لرحما ا عبد وفيهمر رقاش بنى وثد
 فقال خبرك اخبرفى لهدبة ذقال علميه يرد كانه بكالم جبر ابو وتكلمر ذسائه وترويع اخيه قتل

 عى أستغنى أن فعسى أذشنى ةل عليك قصصت شئن وان بشعر شئت ان الموبمنين أمير با
 رمينا قوله ألحى أذتهى حنى ضويلة وك لده وا للضوايب لقوم يا أال هبة فقال بشعرك قصصك
 معدى cr» وراءك لنا فما المومنين أمير وانت قدر وفى لباب فى نفس منية رمينا فصادف فرأمينا

 ألممعكه معاوية فقال للصب فنصبر صبر وان ذراعا بها نضق ال اموالنا فى يل فان تصز ان عنكه وال
 غالم نعمر فال ولد لزيادة عل معاوية فقال جبر أبو وكمهها هدبة يتعد فلم صاحبهم بدم تعترف

 ال أن تبالى وال عدوك تقتل أرن تكره ال الذكه المرحمان عبد يا أليكن ألقود اجعل ال صغيرفقال
 ألعقل أخذ شاء وأن قذط شاء فان أحتلمر أذا زيادة أبن للى ذلك ولكن الدرغيرك ياخذ

 السجن فى عدبة فقال زيادة بن المسور بلوغ وتربص ألسجن دبة فضهن سعيد أله صتب ثمر
 يبكن أن الله شناء ما السجن فى هدبة فحت ذهب ما ومنها عنه روى ما مزها كثيرة أشعارا
 يقدم زيد بن المحمان عبد وجعل سنين سنن أو سنين خمس وذلكى زيادة بن المسور أدرك حتى

 مصبور أول وانه وشعة لوفائه رقولهدبة المدينة اعل وكان وغيرعم ألقرشيون فيكلمه المدينة
 لحسين حمل عشرا بلغن حتى ألدية واضعغوله وسلم عليه ألله صلى ألذبى زمن بعد المدينة ف راوة
 للخطاب بن عمر بن ألله وعبد دية العاصى بن وسعيد دية السالم عليهما طالب الى بن على أبن
أكثرو فلما االباء عليهم يردد وجعل دية جعفر بن الله وعبد دية عقان بن عثمان بن وعمر دية
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 ولم عنه أالدنين تجلد وكيغ الهموم تاوبه ال خلى صاح كل زيادة عن يعزى يقول انشا عليه
 الرحل فى جتامة وال سووم وال ألف ال جرد حيا ئ وصاو د ألقتي كنن ثلو المنيم انثار به يقتل
فانشدت الغشوم الوتر الطالبى وخي مستقأدا يبعر حين غشوم نووم أمسى أذا ع تندس وال مثلى

 اذا به زحرت التى واسن آمرى باسنن أليه عادو حين فقال غعادو فعودو لمطمعا فيه ان فقال عدبة
وكار ذاصرة انا ما ريث أا الدعر من مرة زيادة أنسى ال فاقسم عوثاير« أخ س٠ ماال سات
أمم صير على شنونهم الرجال ظن وان وال أعاشره فيما جربت دنس وال بسوة يعير لم امى ابن
عبرة فنفنهنن أرؤى أبا ذكرت المحماسة من وف ايضا الرحمان عبد وقال مصادرة تخالج لمر
ذى رمس روينة كويكب نعف بالنعف الذى ابعد تنجلى األحر عن كادت ما الدمع ص

 خيرا جزيتم فدعوة ابدا عقال يقنل ال والله قال االبيات هذة هدبة سمع فلمها أالبيات وجنل ترأب
 تلك ف به خرج المسور أحتلم فلها زيادة بن مسور أحتالم قبل ألسنين تلك فى الرحمان عبد ات

 سلطان ف فاخرج اليه بعخ ثم وحنوط بكغن قميش س أخواذه هدبة ألحى فبعث المدينة ألح الليلة
 بين النفس اطالع وقبل النوايح نوح قبل علالفى =اال عدبة فقال سفيان الى بن عتبة بن الوليد
تفيص اعمحانى راح اذا برايح ولسنن اعححالى راح اذا غد على نفسى لهف يا غد وقبل لجوانص
ألغحاء أالرض فى ألقبم وما الخيكم أصلحتم هل يقولون صغايجى على لمحد فى وغودرت عيونهم

بغيص فقير اليكه بث ذو النار من عايذ باه مسلم الى العرش آذا ٦ القوم المى خرج لما وتال بصالح
أبواب وخرأس وتابع أميم قالو وان وانى نفيم الفواد مشعوف الظلم س به أصب لم ما الظلم ال

 الشرطة صاحب به خرج فلما غفور ثأذمنن تغفر وان فرب تدن ان امرك االمم أن العلم صرير لهن

 قال لحال هذة أعلى غقال عدبة با أذشدنى له فقال االنصارى ثابن بن حسان بن الرحمان عبد لقيه
 تاركى والشت الش أتمنى وال ألمتقلب صرفه لن ع جاز وال سرخ الدع اذا بمغماح لسنن فانشد« نعم

 تحرب عمكه أبن يجربكه ما متى غشيته حتى موالى وحربنى اركب الشر على احمل متى ولكن
 للقتل وبركه ألمصان جاء فلما شتا أال ألموت االى ال فقال شاناه ما فقالو يننحب جعل فارقه فلما

 محتجزة وف بجا ليطالبك ألله كان ان تيلة ليلة اتذكر فقالن ر المسو أم زيادة أمراة تامن
 عدبة روط دوثب راسة فابانن ضربة فصربة وامى أنن بال أضرب البنها قالمن ثم السيف فسلنن
ه دنن حتى عنه فنتحو

 وء الصلثمة محلم وعو منقول غير مرتجد علم صلثوم ألتغلبى كلتوم بن عمر وقال

 ال كلثم على غسلما ألما سعد ن خليلى قال ككثمر اة ألم سمين ومنه وامتالو« ألوجه غلظ
جبمة نحد;دحنأل كما كلتم المراة وميس ضلتما اله ببعد

ألقتل من نضج آن أو قالك على نساءنا تنوح أن هآذاله معاذ

 أال تكون ال التى ألمصادر ن أالالة معاذ متواتر والقافية موصول مجرد مطلق ألطويل من أالول
أصله ومن معنا« فى والعياذ ينصرف ذال ترى ما على أالضافة من واحدا موضعا وضعن: النها منصوبة
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 أظه-ار« ترك فعل أضمار على االال« معان وانتصب والالم وبااللف ومجرورا ومنصوبا مرخوء ينصرف وهو
 يصه وعياذا عيذا باله أعون ةل كانه بلله عياذا مجرى فيجرى شمها ن٠ بالله عايذا ويقولون

المصايب فى صبرهم شدة

آئد وذى آراك دى بواج يآري أحلنتا بآلشيوي السيوفى ع ا ق

 ةال كانه ألمضاف حذف على وهذا قرعته فقد بشى ضربته شى وكل لجرب فى ألقوم مضاربة المقارعة
 بدا ألبراح وجعل عمأن وال فيها بناء ال التى االرض البمأح فى واالصل بالسيوف أالسيوف أمحاب تراع

 فوكد اكشم السهل فى ينبتان واالرال واالثل أرال ذات يقل ولمر أراكه ذى تال فلذلك بارن قوله ن٠
وجبال بهضاب متمنعيت غين أنهم بذكرما

متحدفةآلنسل أذوأد جذم سوى عندنا مال مل االيام آبقمت تما

 والالم بالنون الققى لما االدغام بن بدال لخذف فجعل المال س أراد وملمال الوقعات باالبإم أراد
 أال أالموال س لحوادث تاذي بقى ما والمعنى الزما سكونا ساكن والثانى متحرلك االول يتقاربان حرفان
 أهل وأكثم العشمة دون ما على يقع جمع والذود ذود جمع واالذواد أالصل وللجذم أذواد بقابا
 فى وما أيضا الذكور على وقوعها يجوز وبعضهمر ألذكور دون االناث على يقع انما يقول اللغة

عنها يناد او تذاد الذها ذود لالبل قيل أنما وثيل ألمةطوعة ولحذذة لالول يشهد البين

0هبنا / و او و- -كر - رر و كقل؛ ر ءنا و انم م لقتل ا اىل نسوق وما ننا واقوا خيلنا ن فامتا أنالث نلنة

 قال كانه وتغصيل لها تفسي بعدعا وما محذوف هبتداء خب انه على يرتغع أثالث ثلثة
 وما وقوله الديإت فى نعطية وثلث أقواتنا به نشترى وثلث للخيل به نشترى ثلث أثالث ثلثة أموالنا
ى ايدينا ااثار باموالنا ناسو االاخر كقول القتل ألحه نسوت

 اسم هه دببة بى اسد بى ارده تيم اوالد وم تنون التنوخى عم بن المتلمر وقال

 أالناخة من تفعل يكون أن وبجوز به أتام أى بالمكان تنخ من وال فع يكون أن يجوز قبيلة
 لقالوتناوف تغعا ولوكانن بالهمز تنايغ تكسيرعا قالوف تراعم اال غير ال فغعولة التنوفة فاما

والفعل االسم بين للفرق تذور محت كما تنوث فيقال أيضا تصح أن تنوثة يجب ولكان

جبد صآنة تمر صدري وفسى أموت أن للة ا أبى إتى

 يطلبد دما بالهم أراد متراكب والقافية موصول مجرد مطلق المنسرح أرا أالول
 واو صدرى وفى قسوله برئ والواو الطلب فى مجتهد بانه أيذان الكالم عذا وكن ينقضه حقدا أد

يكون أن ويجوز بالشى ومنن مصدر يكون أن يجوز والهم للهمر صفة جبل كانه وموضع لحال

ة9
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 أموت ان الله وابى فيها مرادى وبلغت كلها مومى أمضيت يقول ابوهالل وقال ألهموم وأحد
امضه لمر دقم دلى

آلعسل كأته تكابا كان وان الشرأب لذة يمنعنى
 وقوله بالشراب النلذذ عن الهموم تلكه تصدف اى ايصا الهم صفة من الشراب لذة ينعى

 منهم واحدا الن ذلكه ةال وانما الريق وعو رضابا صان وان ويروى ج ألمز وانقطب يقطب اى تطابا
اللذات بعض مجاذبة فى ذذرا ذغسه على يعةل كان بوتم أصيب اذا

أأيل كأنتا خيب أتحساء على لقموت ا تاربن أرى حتى

 صغة فى استعملوالصموت وةد العرب من حى اواسمر فرس أسمر يكون يجوزأن الحدموت
 شيت أن وحتى ؟■كس واحدحاا المااخير كساء وأال سكمت أذا صهت من كله ذلكه واشتقاق ألدرع
 الهر ا هذا أرى حتى موت لله أ يانى ألوجهين فى لتقدي وا نعنى بيم شيخ وان لله ا أبى نى با تتعلق

 نغسه وبغارسه فرسه أسم بالصموت يعنى أن والوجه واشاعدة أراة حنى بالشراب االلتذاذ الهم أويمنعنى
 فى مستحب وذلك وطولها لعظمها باالبل للخيل وشنبه فارسه يلةى ان تى فرس الصموت أبوعالل وقال
 ف بالعصى تشب وليل العصا واالبيل ابيل جمع وق والباء الهمزة بضمر أبل كانها ويروى لحيل

منوال هراوة كانها القيس أمرو قال لحمها وصالبة ضهرها

آلجمل يفلع أن أبكى آلساقيي سمط محتجالً تحسبنى ال

 ألمجعد ضد والسبط لخالخيل وفى أالجال تلبس أو لحجال تالف أمراة بالمحجل يعنى ان يجوز
 قيد أى جل عليه رجال بلمحجل يعنى ان يمتنع وال ألجتمع الضخمر به يراد الناس برع والجعد

 سفل خطب الجمل ضلع الن هينة كانت وأن نكبة فى نزلمن أذا أجزع كالمقيد لست ألى يريد
 ألجمل يظلع أن يبكى ةالولو نفسه عن أالخبار الحى الكالم صرف ألمجمل يظلع أن أبكى وقوله

 أى لخدر وعو لمجال صاحب أى حجال هالل أبو وتل النظمر قرأن فى أحسن الكالم لصان
 يظلع ان أبكى وقوله تشمين ذر الهى يقول ألساقين رخو أى ألساقين وسبط للنساء لزوما نحسبنى ال

 ابال فال المشى على ةادر الهى ألمراد يكون أن ويجوز جمله ظلع أذا ييكى بمكار لسن أى لجل

رأحلتى بظلع
W غ ال مم O و مر- ر مروو ،3 ثم ون وو نم ج او

أحتملو ما وب ح ا فى محتمل ناهبته خ تنو من مرو ا أنى

 اضانة ال تخصيص أضافة أضاثته الن ذكرة وناصر« هوأوا وأهوى تنوخ أله انتسب أى
 الصلة لطول المفعول تحذف أحتملو ما اراد أحتملو ما وقوله له ناصر أراد فيه منوى والتنوين تعريف

 عياص بن للبييق هذيل أشعار فى الشع وهذا قال لهم ناصر أى ناصرهمر ويروى عالل ابو قال
ج هذيل ن أممو أذى وقال الهذل
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اليمى مرتع خف ال منسوب لمحرفح لمرثى سبة دن اله عبد وقال

معار آلفرية تحلقات قجحذ طلح قآلنجم آلجوياء تآليت غ

 بالذجم واراد ارتفع لجوزاء شالت متدارك والقافية موصول مطلقموسس ألطويل من الثاذ
 والمخاضات العدد فى الكثرة وفه الثروة منع أصلها والثريا ة الغدات نحذف بالغداة طالع أى طالع وقوله الثريا

 أبو ةال لح يشتد حين غذلك طلعتا أذا النهما لجوزاء مع الثربا ذك وأنما بخاضة واحدتها المعاب
 واذكت بكماءيه لجصا ألجندب ونفى لجوزي للصابح الحن حين شرك ليقطع سعى ساع أى بيد

 يخاط أن وامكن الفرات ماء فقل لمر واشتد الثربا وطلعت ألمجوزاء شالن اذا يقول المعزاي نيرانها
العدو ألهى فيها يعبر معابم مخاضاته فكل فيه

قادر فيت ,ة, تقسسى من آآأن على باذند اأمير طن اذا وإنى

اذنة غيي هون قغل القفول فى له يوذن لم أن أى

 فتاك أحد عذا سبرة بن الله عبد كان رياش أبو قال

 الصوايغ صاحب يإلى الطاليع سعد له يقال الرومر ن٠ رجل وكان أالسالم فى العرب
 أذا الحايغة ذالن ولى يقولون االسالم صدر فى وكانو الصيف فى ة زات الغ وكي صايفة جمع والصوايغ

 عوراتزالروم على أدلهم جندا معى ابعث الصوايغ لعاحب سعد فيقول الصايغة يعزو ألذى للميش أمير كان
 ابعت الحايغة لصاحب يوما فاكثرذقال ذيقتلون الروم من كمينا لبم جعل وقد بهمر فيتوغل

 حتى معه ومضى سبرت بن الله عبد فانتدب لهم غمة عرفنن تدا فانى أصحابك من رجال معى
 ما الله عبد وعرف فانى أذن أم الدليل انا الله عبد له ذقال أدخل الله لعبد فقال غيضة ألحى انتهى

 فقتله الله عبد به فضم ضربتين الله وعبد هو فاختلف رةتهمبطا من يق بطت عليه وخرج فقتله أرأد
 الأخذ اكن ولم سعد حال عن ومستخبر فقال سعد عن فسئل ورجع له أصبعين ذقطع المومى وضربه

 فى وقال عهد من ذلكه بعد بسعد لى وما جمة شجراء وسط بسعد وعهدى سعد عن لحوادث فى شيا
 أن عليها أسيت فا وانقطعا بان أذ به على أعزز فارقنى الجسر جارغداة آم ويل منها قصيدة أصبعيه

 صرعا أذ الله عدق أتقينت وال هلة بهج شانى من كان وقايل معا تفوت ال أن على جهدت لقد أصاحبها
 خلقى س الروع يوم ذلكه كان ما وقعا ما بعد عنه وانكل صلتا بمنصلة يشى أتركه وكيف

 يشى فارتجعا االحساب ضيعو وقد جان كتيبته ولن كاذرا ويلمه فاكتنعا الموت منى ولوتقارب
 عصب شطب ذى الحد بماضى ينوي كل أمتنعا سبفيهما أمكنا أذا حتى بطل مثله مستميت ألى
 جزعا وال شكوى له أستكار فا ااخرة أشنتف حتى الموت حاسيته األطبعا ذريه عن ألقين جال

 االقتغاف أالصل وشر االشنتغاف الننرب شر ومنه االناء فى تبقى قطرة ااخم وف الشفاغة شرب أشتغ
أانسو ما أذا القناة صدر به اقيمر وجذمورا بنانتين شيا منه يبقى ال حتى ياكل !ن واالتتغاف
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 بها ذحو ضموها شالذين يكسمها وبعضهم ام يل و الم يضمر الناس بعض جار أم ويل قوله فزعا
 على وى اللفظ هذا كان فان أصلها على ألالم جعلو كسرو والذين أم أول فى التى ألضمة نحو
 يخرجو أن كراعة الالم فضمو ألمه االمم أول فى قالو كانهم ضمو فالذين بالالم جاؤو ثم التتجب معنى

 تاويل من أوجه التاويل وهذا القطع الغ وصل اال ببجدثو لم الالم كسرو والذين ضم الى كس من
 مذعب الن مغتوحة الالمر تكون أن وجب كذلكه كان أذا النه الويل ن٠ أمه ويل ان بزعمر ن٠

 أن قوم واجاز المصدر مذهب على ونصبه فالن ويل فيقولون الالم ينصبو أن اضافوة اذا ويل فى العرب
 فى معا أن النحويين بعض عند معا تغوت ال ان على جهدت لقد وقوله فعل أضهار على نصبه يكون

 وبقيت أالضافة مضن وأنما معهم قولهم فى عليه منتصبة كاذت كها الظرف على ذنتصب الموضع هذا
 نقلت كلمة معا قولهم ان أال خلغا قت تقول ثم خلغه قهن تقول كما عليه كان ما على النعب علة
 معناها وصار ألموضع ذلكئ من ذقلت النها ألحال معنى على معا ذنصب قوم وقال شى الى شى من
 تقول كما الموت يطلب الخى المستمين مستمين الى يهشى وقوله جميعا معا القوم جاء قيل انا

 أقيمر وجذمورا بناذتين وقوله ومعونتة غياثة طلب اى واستغاثه زيدا وأسذغاث االمر الرجل استبان
 عليه طالب ألى بن على وكان أصمع بن لعلى ألمحجاج قول ومنه به يدة شبة أصلها ألسعفة جذمور به

 بما تال عقوذى أولى أن وقال ألمحجاج الى فجاء أصولها من أصابعة فقطع سرةة فى قطعه السالم
 واجريت البارجاة ووليتكن سعيدا سميتك ة فقال اسهى فاقلب عليا اياى بتسهيتهم قال ذا

 من تراب أبو بقى ما التطعن شيا عليه زدت لئن باله واقسمر وطسوجا دانقين يوم كل عليكن
 منه فاششترت قيسية فاتته الغمات باثناء ألقيسيات يبابع عطار فيروز له يقال رجل وكان جذمورعا

 بالوادى ألله عبد وال سبمة بن الله عبد يا فقالن أليتها على فضربب شيا تناول وأصبتن عطرا
 لفيروز ألمنابا أن وقل فذحه فيروز أخذ حتى فاقبل قال بقالى وهو الية الكلمة حذه فتغلغلنن

 أد ربد راسها أءعلى فى حية أو معترض لحلق فى شنجا أو عقمب او االسد اويغتاله البجم يغتاله لمعمضة
 جمجم يقال ألكالم فى لمجمة أصل أحد حيزومه فى يجهجم وما باحنته يعلم لمر الغيظ مصمر

 أرملة أمأة كانت وقيل يقدم لم أذا أالم عن تجمجم فقيل ذلك غير فى واستعير يبن لم اذا
 عن ويراودها ألعالنية فى يخطبها نجعل ألمتعزبة بعض لها فتعرض الشام مداين بعض فى قيسية
 قيس من رجل فيهم هل تسالهم لها خادمة أليهم فارسلت سبرة أبن ذيهم ةوم بها فر السر فى نفسها

 خب فاخبرتة فاتاها حاجة اليكئ ولها قيس من امراة موالنة أنا تالت حاجتكن فا ذعم سبرق أبن تال
 فضربه فلخل لةى ألذى غير يرجو ههيائ فراح اليه فبعثنن أضتم« حتتى أليه أبعثى ذقال ألمجل

 فلما ألتراب فاخرجى أدخلى لمجاريتها وقال تامة بيتها فى له حف ثمر تتاة حتى بسيفه سبرة ابن
 جميعا هلكنا بنا أنذرت أن فانكئ أسكتى لها ثقال ألمرأة فصاحن ذقتلها ضبها لخفرة للجارية دخلن

 فدفن غيرعا أالرط وجه على لح كارن ما واله فقالنن لمجارية هذة مع لينصتمر أممك يكن ولم
 فقال به بطًا ما وسالو فاستخبموة فية ظنهم وساء أستبطؤوه وتد أمحابه ألى ثم ألجارية أمر

 أتى ثمر دينارا سبعين لها فجمع معهمر ما فاخرجو ألح ذغقاتكهر واخرجو ألمسالة ن٠ دعوذى
أجيبها عالمر تدرى وها دعتنى وقال خادمك محان خادا اشذتمى وقال المرانة بها
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 دافع للضيم العم وابن الله وف مصمئلة صئبالً عنها الدفع شلسع الصيم أخو عنها مقتعة
 وما لها قتلنن ءلوكة على بكاءا ألمدامع وناك منها ضتامت أسى تبادرت عنها الصيمر أمنن فلما
 كه ارحت شايع محالة ال ييجزنا ما متى سرنا ان تجزعى ال لها وقلن الودايع لتخغى اال قتلن

 اوسا سبعون لكمر وهذى ألغجايع تعرو حين أجر الحبر وفى مخلف العرش وذو خوف من
 ومثله لخفص حرف تقدم لما هاونا اخال ابطل العوض االوس نانع لكه خادمر أخال وذيها مكانها

 به التى تبعد وال ميتا له فبعدا ولور اللوم خلت أالراجيز وفى توعدنى أللوم بابن أباالراجيز
 لذى تقويمر ألسيف ففى تقى وال حلمر لمهل ذا يزع لم اذا واقع حمر ما القبم فى قرننت
 للخن وا سوء أم وى ت وي رادع أللين باطن ن٠ لخن بها لييمة سوء عرس عليه ستبكى وازع لملجمهل

 العرش لذى انى ما يدر ولم بالغنى ألله يغنه لمر محعن على الوسغ من اللبن وطب يركب ما
 مكار أى مكانه المطانع عليه تسدد ال يقك وما مكانه وكنن عارا بها رحضت قامع

 ألذنب أخو وانى واسع عغوك ان تجاوز أالعى مصابه عقب فكمت لدن اقول العار يرحض ن٠
 لها بمنكه يكن ولمر عذى تعغ لم أن لويل أ لى ضالع ألهباغن للخوف من ليكه أ واننى العظيم

 ذقنا ما يقولون وجازع على باك وكلهم ظنهم ساء وقد هبى الى وأبن شافع الشفاعة عند
 والله نبا لنا بعدكمر كان ذقد روحو لهم فقلن هاجع النوم بعدك منا ذاق وما اكلة الهم من
ئ طامع ألهوت يعجز أن يطهعن وال الردى خشية فتى ضيما يعطيا فال وسامع راء

ألعبسى زياد بن الريبح وقال
ى ء ن آجذمًا مت أضك أذأ حىت آلبالد على قيس حرق

 البالد زعير بن قيس ألهب يقول متدارك والقافية مجرد موصسول مطلق ألمتقارب من الثالث
 ألحى وانتقل ألعرب أرض كى تم قيسا الن هذا قال وأنما واالسراع واالجذام وتركى هرب أستعرت فلما نارا على

داحس سبق فى الشر وأهتياج الفتن اثارة بعد عمان

أسلما وما عنة ج تقت فما قا جنا محب جنية

 خصلة وجنية قيس يخخل لمر أى االعداء ن أراد لمن يسلمر ولمر عنه تكشغ ما أى
 وثبتو فاعانو« قومة على جناعا انه والمعى أيضا لجتاية بمعى وتكون زير بن قيس عليهمر جناعا

منعوي والكنهم العدأثه يسلموي ولم عنه ينكشفو ولم معه

تلجما آن يآلركحني تعجل الرباي يسال مررت غداة
 لحال موضع فى وتعجل الوقت ذلل فى هربت أى أجذاما قوله عليه دل لما ظرف مررت غداة

 ولمر دابتكه اللجام تتسع لم حتى أثرك فى أالعداء تركض مستعجال ألمراة هذ« باال أجتزت والمعنى
موضع فى تلجم وأن القبيلة اسم وبكسمها المرانة أسمر الراء بفتح باب وألم أمركه اصالح رين تامن

٢٠



٢٣٠

 لمجار نحذف تلجم ان حن بالركض تعجسل يقول أن الواجب وكان تعجل من النحهب
فعل ألغعل ووحل

فآستقدقا سرحك مال اليريرإذ يوو قوارس فكنا

 تاخر بعنى وأستاخ تقدم بمعنى أستقدم ويقال ألرأى وفشل االمر الضضاب مثل سرجكه مال
صفين ليال ن٠ ليلة أالسالم فى الهرير وليلة للجاحلية فى الهرير ويومر

الفا r الشفتان مر أسل وقح آقراسنا ورارك عطقنا

 اذ ومثله االسنان عن كناية الغم وذك دونك ودأذعنا لوقمت ا ذلك فى عليكن تعطغنا أى
 فتجافن كلك أى لحال واو الشفتان أسلمر وقد توله CJ1 والوأو ألفم وضح عن ألشغتان تقلص
 وعم للجهد ن٠ أو لخوف ن ضمه على يقدر فلم فوة فانغتح ودهش بامم« بعل أنه والمماد فه عن شفته

وألطالقة بالكاوح الشجاع يصغون

مقدما أقدمى اهدل تلنا آلسيوي ييلي من تفرت إذا

 أذا بسوطه وقال حركه أذا كذا براسه قال يقال كما وهذا الفعل عن كناية هاهنا القول ذكر
ق تقديما قدمناعا ذفرت أذا ألكالم وحقيقة االقدام والمقدمر اليه أشنار

 وسم أالسم مد استحاق ق اسى بعع تخلم ابرالمالء وال اأردت القنقرى وتال

 اذا شنغارة رأسه فى قولهم ن٠ يكون أن وبجب ألشعر الكثي لجهل وتيل االسد به يراد أنه قوم
 أذا شغارية اذن قولهم (ل1 يكون ان فيجوز زايدة الشنفرى فى النون كانن فان حادا كان

 أذا ألمجل شغم وثالو ضخما طويال كان أذا شنفارى ضب وقالو والوبم ألشعر كثيرة كاننن
 سألى يوما شقم وان عات بهات ولعات النساء صفة فى الشاعر قال تل اذا المال وشق أنعطية أقل
شنفرا المال أن للدذيا بجمعا الغنى فالتمس الست تبغى كنن فان البعيت وقال لخالعا فيه

- غس ءن ه رر ن -ررر سو ج و سر "-ذوو*.

عامة أم ابشوى ولكن عليكم محرم ةيرى ان تقبروني ال

 عامر ام أبشرى ولكن قوله فى متدارك والقافية موحول مطلمق موسس الطويل ن٠ ألثانى
 لها يةقال للخى اتركون والثانى ادفن ولم تركن أذا باكلى عامر أم ابنرى ا5أحد وجهان
 بجكى ان وشرطها لقبا جعل جنلة انه فى وهذا وتوأزى أستترى اى خامرى ويروى عام أم أبشرى

 وبجفر وجارعا يقصد أن الصبع اصطياد فى ألعادة الن لها لقبا جعلن وانما أشبهه وما شا كتأبظ
 عظلى وجراد هزلى بشاء عامى أم ابشرى هاعنا ليسن عامر أم يقول والصايد قليال قليال تتاخر وف.

 منه حينئذ فتخرج وجارعا أقصى تبلغ حتى تتاخر والضبع الكالم هذا ويقول بجف يزال فال
 أم له يقال ألذى ولكن عليكم دفنى حرم فقد قتلت اذا تقبرول ال قال فكانه عنف باغلظ



 بعزل ألفتاة س أبيت ولقد االخظل تول فى لخليل عن سيبويه وحكى دونكمر أمرى ول عم
 ذلل فى ويقويه تل ثمر فنحكى حرم ال له يقال الذى فابيمت أراد انه محروم وال حرم ال ثابينن

 ألحالم ذلكه فحكى ءمر أم خامرى كالب وكانن وشايظا عقيل كانتن أن حين على توله
 الحابه مخاطبا تدغنوثى ال قال كانه كالمين على ألبين يكون أن ويبجتمل الضبع عن به وكنى
 على أقبل ثم فيهم أمتا عقبة وبيان لهم حاله كشف يريد ولكن ذلكه عن نهيهم يريد وليس
 الله كقول اأخم ألح شى عن الكالم خويل فى يكون ووذا باكلى ء أم با أبشرى فقال الضبع

 نالمن ما كثرة فى مثلى أن أراد هالل أبو وقال لذنبل وأستغغرى عذا عن أعمض يوسف وجل عز
 العداوة الفاحش ألعدن الن يدغن وال تاكله للسباع ويطمح يقتل أن ألى مصيره يصيم ووترعم الناس
 أن ننمرف أن أرأد بعضهم وقال قال أخبار والمعنى ألذهى لغظ فلغظه منه للتشغى طلبا به ذلك يغعل
 الثار ضلب على لهم واحص قومه على أشت كان يقبن ولم قنل اذا وقيل السباع وتاكلنى أقتل
 وبه هذا وكل مخالفته بايثارمر فيقبرو« يخالفوا أن أراد يصون يجوزأن وقيل بهم مك فكانه

اقرب أالول أن اا
مر رس 1ح0همنو - ر رو ر ن ك سع ر رع و ممن-ر -
سايرى تم الملتقى عنح وغودر اكثيح الالس وفى راسمى أحتهلو أذا

 وهوقوله لكن بعد الذى ألمبتداء خبر جعل وتد ولجال أللفظ دل ولما تقبروث ال لقوله ظرف أذا
 وف قل وأنا ألثالى القول فى أبمى لقوله ظرفا يكون أن ويبجوز أمرى وبتول باكلى عامر أمر ابشرى
 والفم للشم واالذغ للسمع واالذن للمرةيت البصر الراس فى منها فاربع خمس لملحواس الن أكثرى الراس

 وليس قال ألماس س مفردا لجسد يعرف وال لمجسد عن هغردًا يعرف ألراس أن وقيل أبوهالل ةل للذوت
 ألمطلوب المعنى ذلك يسدد النه ذلكه وساغ عليه والمعطوف ألمعطوف بين أعترض وقد بشى هذا

 مكة المع الحى واشارة ظرفا فيكون الثاء بفتح يروى سايمى تم الملتقى عند وغودر وقوله ويوكدة
 رأسه وغودر وألمعنى غودر فى ألمضمم على به سايرى عطغ العطف حرف ويكون الثاء بضم ثم ويروى

 ألمرفوع ألمضمت الظاعرعلى النعطف ضعفنهذ« وأنا اجود وأالولى للتطارد القوم ألتقى حيث سايه ثم
 موضع فى ساير« يكون أن ويجوز ساير« ثم الملتقى عند هو وغودر وتاكيدة يوك حتى ضعيف
راسى أحتملت أذا ويروى أقمن فيكون سايره ثم راسه و احتمل كانه رأسى على هعطوفا الندب

بآلبرأير مبسال آلليالى تجيس تسين حياة آرجو ال فنالكة
 ال الوقنن ذلكن فى وألمعنى أرجو لال ظرف وهو االمد فيه يتنافى الذى ألوقنن الحى أشارة ونالك

 لالنتقام طالب أو شامتن أال يرى ال القبايل فى بجرايرى مسلم مخذول وانا لح سأرة حياة فى أطمع
 مبسال لقوله وهوظرف سجس من الغاعل اسم وهو االتصال فى وسالسته أمتداده اللياله وسجيس منى

 أن ويجتمل الموت بعد البعث يريد يجوزأن أرجوحيات ال وقوله لحال على مبسال وأنتصب بالجرأير
 ينف لمر تسرذى حياة ارجو ال فقال جرأير« لكثرة عاقبته بجمد لمر لكنه بالبعخ مقرا يكورن

ه ألمسلم والمبسل تسر حياة نغى وانما أصال لحياة



٣٣ع

 نبت بن الغوث بن أالسد بن الجنو بن للحجر بن أالواس من الشنغرى أن ذكرو
 أسرو عيالن بن قيس بن عمر بن فهم ن٠ حيا شبابة بنى وأن سبا بن كفالن بن زيد أبن

 بن ميدءن بن عوف بن مفرج بن سآلمان بنى أن تم فيهم يزل فلمد صغير وووغالم ألشنفرى
 فى الشنفرى فكان بالشنفمى شبابة بنو ففدته فهمر ن٠ شبابة بنى ن٠ رجال أسرو أالسد بن ماال

 أبنا اتخذ« وكان جره فى كان الذى ألرجل بنت نازعته حتى أحدهم أال بمجسبة ال سالمان بذى
 الذى الرجل قدم حتى مغاصبا فذهب وجهه ولطمت أخاعا يكون أن خانكرت أخية يا راسى اغسلى لها فقال

 اقتل حنتى أدعكمر ال انى اما فقال لحجر بن أالواس س ةل أنا عن الشنفرى له فقال غايبا وكان فهم من أشترا«
 ية الما به تحم الخى الرجل وضمب رجال وتسعين تسعة قتل حتنى يقتلهم فقام اعتبدتوف با رجل ماية مذكم

 واالماذى شعرى ليت أال ألسالهية لالجارية ألشنغرى وتال منها فات ةدمه ذعقرت موته بعد ألشنغرى جمجمة
 تقاصر ظلن ووالدها وألدى أنساب جعسوس ولوعلمن قجينها ألفتان كف فربن ،ا٠ ضلة

 أبنة وامى ومنعبا بيتا لخجم خيار ابن أنا شنوءة أزد بلغة وجعسوس لها لقب ثعسوس دونها
 النقمى وخازم ألسالمى جابر بن آسيد له تعد حتى يقتلهم يزل فلم تعوفينها لو أالحرار

 بالليل سوأدا يرى ال الشنفرى وكان جاب بن أسيد أخى أبن ومعهما واد وابيدة أييدة ن٠ بالناصف
 الى جابم بن أسيد أخى أبن ذرأع فشك رمى ثم شى كانكد وقال ذوقف السوأد فابحل فمر رماة اال

 وكان أمذتكة فقد شنيا تكن لم وان أصبتك فقد شيا كنخ أن الشنغى فقال يتكلمر فلمم عطحة
 سيفك سئ أى أصلتت خازم يا جابر بن أسيد فنادى يرصدة بالطريق منبظحا أى باطحا خازم

 حتى خازم وضبطه خازم اصابع من أذنتين فقطع الشنغرى فاصلت تضرب ما أذا ألشنغرى ذقال
 أسيد أخى أبن فضبطه خازما ألشنفمى ع وصمي سالحه وأخذو فاجبذوة اخيه وابن اسيد لحقه

 عي أسيد أخى أبن فقال رجلى الشنفرى فقال عذة تن رجل ثقال أخيه أبن برجل اسيد واخذ
 ألمسرة على النشيد أنما فقال أذشدنا له فقالو أعلهم الى فاتو« الشنفرى واخذو فارسلها رجلى

 كذلكه يريد نفعل كاك الشنفرى فقال أطرفكه ألسالمى له وقال عينه فى رمو« ثم مثال فارسلها
 يدة ضوبو ثم عينه فى يمميه ثم أطمفك قل سالمار. بنى ن٠ رجال أبصر أذا الشنفمى وكان
 ورب حمامه نقوت واد فوب شامة ذعبت أما تبعدى ال الشنفرى فقال أضطربنن أى فتبعرصن

 أن تقبرونى ال فقال نقبرل أين قالوله ثم عشامة ققلت قرن ورب قتامة قطعت خرق
ئ االبيات محرم ةبرى

 خظب وكان اخوان وعدوان وثبمر فبمر س وعو جابر بى ثابمت وعو شما تأبط وقال

 ما لها فقال نزعن ق وجدعا فا جاء فلما فوعدته نكاحه فارادت تقارب بنى ن عبس ن٠ أة أمم
 اليومين أحد عند يقتل برجل تصنعين قالوما قومى ولكن لكريمر لحسب أن والله فقالت غيرك

ووويقول عنها فانصرف زوج بال وتبقين

مجمعا يآلق أن تصل الول قاتة تنكيي آل وقالوتتا



حم

 الول وخبر« باالبتداء رفعا يالق ان موضع يكون ان يجوز متدارك والقافية الطويل من الشان
 أن ويجوز يجردة نصل الول مجمعا مإلةاته شرا تابط أن وانتقدير أن خبر موضع فى ولللذ نصل

 مجمعا مالتاته أن ل ة كانه أنه فى ألهاء ن بدال يحون ان على نعبا يالق أن موضع يكون
 لالمر تكون ويجوزأن الوجهين ف ووواالجود سرا لتابط تكورن يجوزأن فانه ن٠ والهاء نصل الول

 يالق أن زمن اى ألظرف موضع فى تكون أن وبجوز للجلة تفسيره ويكون أالول الوجه فى والشان
 ارن ويروى الوقن ذلكه فى يعل نصل باول يقتل أى مجمعا الق اذا نصا الول هو والمعى مجمعا

 أنه على يكون ان ييجوز وانتصابه وزمانا وهكانا معدرا يكون أر: يجوز وألمصرع مصرعا يالق
 أن دل كانه لحال موضع فى مصوع ويكون محذوفا يالق مغعول يكون ويجوزأن يالق مفعول
ألمضاف نحذف مصروءا أى مصع ذا يالقيه

آروعا آلليي آيي ٥٠ تأيهبا وحاذرت قتيال رأى من ت قلمر

 لجديد وع المر يكون واالروع الشى حقارة فى بها ألمثل يضب والقطمير واننقيم ألفتيل
 بر( فنيال تر لم أى ثل معفا يضهر أن واالجود لحال موضع فى وحاذرت وقوله بليل يكون و ألفواد
 تأيما المراة تاينن االيمة والتايم قليال شنيا عنى االنصراف فى الصواب بر، تى لمر والمعنى محاذرة الرأى

زوج بال بقين اذا وايوما أيمة تئيم واامت

مسقعا كميا بلقى أو ألقار دم قمه أكبر النؤم غرار قليل
 القليلد الغرار كان وأذا النوم غرار تليل معنى ما ةيل فار الليل البس صفة ن الذوم غرار قليل

 منه شى أثبات ال النفى بالقليل يرأد أرن يجوز تلت النوم قليل قليل هو تقول ال فاننت النوم من
 أى النوم من يقل ما قليل ذومه المعنى يكون وبجوزان فوقة ما فكيف الغرار ينام ال والمعذى

 مسفع كمى مالةاة او الثار دم ضلب له يهتمر ما اكثر وان مسقد أنه يريد للقليل قليل نومة
 عطغ يجز لمر ذلك ال ولو والغعل أد بين مضمرة أن يلةى أو وتوله وب لخم فى تبذله لدوام ألوجه
 والتةلي اسمر على اسما ناسقا العطغ حرف يصين أن أضمر وأذا الختالفهما السمر على ألفعل
 أو وحيا اال الله يكتمه أن لبشر كان وما تعال قوله وخا ومثل كمى لقاء أو ألثار دم ى أكب

 ذقدير فى الغعل مع ان تكون حتنى رسوال يرسل ارن أو والتقحير رسوال يرسل أو جاب ورأء ن٠
 مشنعا ويروى هالل أبو ل ة يكلم أن على يجمل أن يتنع ددا أذ وحيا ه قول على منسوق مصدر
سالحه عليه الذى وعو قلو بالنورن

ليقجعا آلعدكى قام صربد وما قومد يقجح تأ يماصعة .

 وحاا للنك! صغة بكون االغعال ن٠ مثله الن مسغعا لكميا ياصعه يكون ييجوزأن
ألم راجعا يكون أن ويجوز علميه كالثناء مالتاته به ألذى خصمء على لثناء ا ويكون غفة نلمعر
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 مصع يقال والرمى بالسيف الضرب ألمماصعة وأصل النوم غرار قلميل قوله فيتبع صفاته فى ودأخال اأول
 وهوفى فافرد الناس من واحد كل أى كل وقوله به رمى أذا بذرقه الصاير ومصع حركه اذا بذنبه
 ألى قومة ينسبه ان فى طهعا قاتله المجل هذا قاتل ن كل أن البي ومعنى مضاف النية

 محذوف والمفعول قومه يشجع ألن أى قومة يشجع وفوله ذلكن لمثل ألعدى عام ضبه وما الشجاعة
 يكون التغسيم هذا وعلى الغعل رفع أن حذف فلمها ليشجعا العدى هام ضمبة وما قوله بداللة

 كل ويروى العدو لقى الذى اليوم فى أى يومة يشجع كل ويروى قومه يشجعه أى مرفو قومه

 شجاعتة الن أيضا ذكرناة ما ألهى رأجع فالمعنى بالنصب قومة يشجع كل روى ومن نفسه يشجع
ألبيهمر ونسبها فيهم ألشجاعة ذكر لقومة كسب وب لحم فى باثدامة ذكانه قومه شجاعة نغسه فى

آليعا والنتسق آلشرسوثى تقر رفن تعلة أل آلود آتخار قليل
 ينشز وال أالضالع مقساط والشراسيغ تذهن من كالتقدمة :هو بكذا عللته من تفعلة تعلة

 كان وأذا بعد« االستناء مجىء بداللتة غير ال النفى الح به مقعدود هاعنا القلة وذك للهزال اال
 فيه ألطوى أذنر فقد به يتعلل ةدرا اال ألزأد من يدخ ما والمعنى به ألقليل يثبن لم كذال
 وتليال تومنون ما قليال تعال الله قول عذا وعلى شاخص: أضالعه رؤوس فترى هزل حتى

تذكون ما

مرتعا آلدقر لتا بتحيى ال ويصيك آلقنة حتى آلوحث يمعنى جيبت
 مغتوح غنا أغنى به ذزلن أذا وكذا كذا بمان غنين يقال منزلها الوحث مغنى

 مالزمته طال يقول يعينو لم كان اى فيها يغذو لم كان القراان وف عشنا أيضا وغنينا االول
 أى لها ببجهى ال وقوله حضرها أذا ألمح عن ينعيا ال أى مراتعها ها بجهي فال الغنه حتى ألوحش

غيرعا ألى وفة مصم ممته الن منه تخاف ال فيهى الرح ن ينعها ال صاذه مرعا أجلها ن٠ يجمى ال

نسعسعا حتى القوم يوال أصال مكسانس من فيرة أو غة على
 أيأها منة وأغترار غفلة على اال يترقبها وال ليا بجافظ ال والمعنى ببجهى ال بقوله تتعلق على

 ن قال تشعشعا والل أبو وروى ولى أذا ألشهر سع تسع هم قول س وتسعسع الكناس ألالزم انس والم
 لذتا دته عا لطول لضراب وا ألضعان مليح نزال بان لبقا صار أتى خفيف حلو أى شنعشاع رجل بويهم

ه صفت فى ذى لثا وا الوحش ة صغ فى ول ال أ أن ذى انثا انمصراع يناف رل أل اع وألمصر

-- -ن ن دمالك -نر ٤ ررن- كتر وت ٠, - همنءن ر٤نر -ر
مصرعا ألموت مصري من يي-م سيلقى أنه بح ال بسادعداء يغت وبمن

مصرعا بذلك يلةى ارن بد ال االءداء بيحاربة يلبج ون أى

معا ئتحنه لتسا أنسا قتمت •ا ذلو ب:هئثم وحث هبج:ال، ال تتى رأبن
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 ألوحش صيد فتى به لوحش ا رأت فيقول قتمه ءعا باشفى به أنسها سبب يبين ان يريد
 لم فلذلك الفعل ال بقوله ونفى ألفتى صغة ن٠ يهمه وحش صيد ال ذقوله ببال يخطره مما ليس
 وجعل فعال ال بعد أضم، فقد كذلك كان واذا جارية وال ال عبد ال يقال كما مرتين ال ر يك

 والمصانحة يهمه دحش صيد يهمه ال قال كانه له تفسيتا بعد« الظاعم الفعل وبكون به يرتفع الصيد
 وقولء وأالستسالم للتمكين غاستعاروا السالم عند أالخرى اليدين أحدى صغحة عارسة فى أصلها

ومجتمعة مصظحبة أى لخال موضع فى معا

مشيعا أؤ واحدا أقتفروة إذا يشقتم آلمتحاي آرتاب والىن

 خصها وانما لفظها من لها واحد وال منها للجماعة صيغ أسمر وهو لخوامل النوق ف المخاض
 أموالهم ف االبل أرباب قحد يهمة لكن الوحش طلب يهمه ال قال كاذه أكثر فيها التنافس الن

 أثرها تنبعت اذا الوحش أقتفرت ويقال منفردا أى أقتفروة فيه والعأمل لحال على وأحدا وانتصب

عيشهمر ويك هم يهزل يشغهمر ومعنى

آقلعا يبرق آلموت ستان سآلقى آقنى آعلم عيرت وإن ونى

 والتاخير ألتقديم نية على ويبجوز الغاء أرادنة على وهو أننى أعلمر قولة فى الشرط جواب
ه عممى طال وان الموت قصاراى أى شى يستمة ال بارز منكشف أى وأصلع

تعلبة بن قيس بنى بعض وقال
آلسواعد طوال سعج من خنلذيد قهمرت إىل قيس بىن دعوت

 ألخيل ذحول فى يستعمل ألخناذيذ متدأرك والقاغبية موصول موسس مطلف ألطويل من الثاذى
 الخيل فى يحمد مما الخصاء وليس وللخصى للغحل خنذيخ يقال وانه أالضداد من انه ويقال
 وخنذيذ الفحل يصغ خازم أبى بن بشر قأل ألجواد ألفرس صغذ فى الخنذيذ يجى واذما
 ألخنذيذ أن ثبن فقد ألخمارين بالتجار يعنى ألتجار علقه الزق كطى منه ألغرمول ترى

 موع من النقل على ألخبيل فى استعمل انما ألخنخيذ يكون ان ويجوز ود مكه وصف عندفم
 قالو كما للخيل ذلكه قالو فلعلهم خناذيذ األجبال أنوف من أشنرف لما يقولون الذنم موضع الى

 من بالخناذيذ أرأدو كانهمر واسع أى سهب مكان قالو لما الجرى كثير كان اذا سهب فرس
 فلمر على يبكى من تذكمت ألريب بن مالك قال الجبال بخنانيذ شبهوها الحمالب الضوال لخحيل
 ألموت له يترك لمر الماء ألى عنانه يجر خنذيذ واشقر باكيا ألرديذى والرمع السيف سوى اجد
 يريد وبجوزأن والطعن بالضرب االيدى مبسوطة ألقامات مهتدة أى السواعد طوال وقوله ساقيا

 أيصا الرجال من الكرأم وألخناذيذ االسسان طويل هو ألسالطة فى يقال كما والغلبة أالقندار بالطوال
الصواب من بعيد خقوله والغحولة ألخصيان ألخناذيذ أن زعمر ومن لبمر المصاعب ألقروم يستعار كما
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للقنال متتخففة ذيولها رفعت والماد محذوف شمرت ومفعول وطوال طويل جمع يكون وطوال

آلمواحد آرسويالنفوس آلموت ين حاقة عاتق آلقوم ولوي ما ٩

 أثبتوها أى الكريمة بالنغوس أرسوقلوبهمر كانه محذوف أرسووارسوهفعوله قوله اذا جواب
 ثبتو هاوالء أصحاب فغ ألخوف من ألقلوب طارت أذا يقول الكثرة واصله ماجدة جمع والمواجد
ى الشريغة بالنغوس

 العبد بن طقة جه نعلبة بن قيس بن ضبيعة بن مالك بن سعه وقال

تآستمأحو أرافط وتعن التى للحي بوس يا

 دخلتن للحرب بوس يا قولة فى الالم متدارك والقافية موصول مردف مطلف الكامل ممفل من
 ال لحد عذا على الالم ووذ« تعرف وال تخعص ال أضاغة وف الموضع هذا فى أالضانة لتاكيد

 والثانى أشبههما وما لكه أبا وال لكه غالمى ال نحو وذلكه بال النفى باب أحدهما بابين فى أال تجئ

 أالضافة يرد لم لو أنه ترى أال لحمب بوس با ألمعى واذما للحرب بوس با ةولكه فى النداء باب
 الشأعر اتى وقد الضمر على فيبنيه معرفة يبجعله كان او نكرة لكونه النصب فى بوس با لنورن

 تخوفينى اباكه ال مالق أخ بد ال ألذى أبالموت فقال أالضافة فى إصله على النفى باب فى به
 وارأهط النكرات فى يعحل ال ووو معها عمل قل ال ان تخصص ال االضافة هذة أن على يدل وألذى

 اتبا الهذلى ةل وازاند وازند زند قالو كما قالواراعط شم وأرةظ رئط ةلو كانهمر جمع جمع

 تنظق لمر انعرب أن عند« وسيبويه االزاند وأرى لخطى كعالية كالبا اعصمان الكشوح
 ألرفع ضد هاهنا ألوضع وليس ألفاعلة لخمب جعلت اراهط نصبت ذاذا غيره حكاه وقد بأرفط

 ن ومن عباد بن لحارث مالكه بن سعذ يعنى وانما فيها القتال تكلفهم فلم تركتهم أنها المراد وأنما
 عن اترال قال جير ب قنل بعد بكر بنى مع حارب لما لحارث أن روى وقد لحرب أعتزال فى مثله

 اراعط وصعتها ألتى نلحرب بوس با فالمعى أراعط رفع ومن النصب على يدل فهذا لملحموب وضعته
 لحرب تركت وقولكه ألكالم واجب هو لحرب فالن بنو تركه قولسك الن أالصل هو اللفظ ووذا
 وان فصعهأ وضعوحوبا فارن ألمحنغى قول أراعط فيه ترفع الذى الوجء ومثل مجازوأتساع فالن بنى

ذلك على والدليل زايدة للحرب قوله فى الالم والل أبو وتال مثلى أو مثلك ألمحرب عض فعمضة أبو
بوسى يإ أراد أنه نقول وبحن للحمب بوسا با يقول ان يجب كان مضانا يكن ولولم أضاف أنه

تد قلنا علم أسمر اال يرخمر ال قيل فان سلم با سأمى ترخيم فى تقول كما بوس يا فقال ذخم
فى معرفة جعلته انك وذلك غامضل سيلك تلع با وعوقوله بعلم ليس ما ترخيم الشعم فى جاء

 المعال طلب عن فقعدو شنانهم صغم نا أى غاستمأحو وقولةه ألمعارف فى يكون انما والترخيم ألنداء
رجل وقال فاستراح المكارم وصع قد انه لرجل االعراب بعص وتل المحمد ابتغاء فى الشقات وتحهل
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 أحمد بن لليل وقال ألكرامر تعب حيث س أسترحن فقال مدحن أمر أفجين أبالى ال لالحنف
قتلتهم اذها عذا على وضعتهم ومعنى بالقتل ألدذيا cr» أراحتهمر

و Z ن اهم و ت ٠ت ي مم ي ثم ن نم ٦ و O نم٣ر رح ر ٠٠ م ذ ر ٠/ ٠٠٠ تر. لمرأ وا ألتخيل لمجاحهها يبقى ال لح-رب وا
 الجاحمر مةامه اليه المضاف واقام الهضاف فحذف التخيل صاحب يريد أن يجوز

 يدل ا مذ على وممحه ته خيال عن شغلته لحرب ب بلى ثمر ح ومر ء خيال أ ذ كان من ى أ لملتهب أ
 على يدل ال البيتن وثحوى الحرب حر على ح لهر وا الخيالء ذو يصبر ال ناء مع وقيل الكالم ظافر
ةوله وهو عليه يدل الثاذى ألبين ولكن ألمعذى هذا

آلوتاح وآلقرس آلتجدات فى آلقتىآلقبار أال
 فيما النعدب العرب ساي ولغة تميمر لغة وهذال التخيل من بدل أنه على أرتغع الغتى اال

 والنصب :بيه ألبدل يبعد أالول من ليس كونه الرن ألنغى بعد جائيا كان وأن خارجا استثناءا كان
 وال للمبالغة بذاء فعال وصبار ألحبس أصلة وألصبم ألشدأيل والذجدات وجه كل على جايزا كان

معبر صب من الفاعل أسم الن صبر من ألفاعل أسمر يكون أن يجوز

وآلتماح املسكلل وآلبيش آحلصداء وآلنرت
 وقوله فهومحصد وأحصدته حتدا يتحصد حصد ويقال الحصد ومصدره ألجدالء ألحصداء

وسترت غشين النها المسامير يعنى المكلل والبيض
و ر ن مم - و ن و ثم سا ك٠ثمم و نك5صن و اثم انم

ألغضا جهد أذ والعصخنبات أالوثناظ وذساقط
ن ر ت ء

 فستراحو اراعط وضعنن سه قول على ينعطف ألتنواط وتساةط قوله التنواط وتساقط ويروى
 فى مصدر والتنواط منهم يكونو فلم العرب بعهيم ذيطو الذين والهجناء اة الدخل وتساقط يقول

 .•ويجو مقامه اليه لهضاف ا واقيمر المضاف ذحذف التنواط ذو ألهماد فكان والتكرار كالترداد االصل
 أداوة من الفرس على يعآ.ق ما التنواط ان بعضبمر وذكر بالهصادر يوف كها به وصفه يكون ان

 الدعى فى اللفثة هذة واستعملنن الدخالء على تشبييا أطلق ثبم به نيط قد ذلك كل الن وغيرها
 ال الذنبات أن بعضهمر وذكر والعسغاء التباع والذنبات االدعياء التنواط بذوى يريد أن فيجوز

 بانف يسوى ومن غيرصمر واالذناب أالنف فىمر قومر قال كما اذناب يقال وانما الناس فى يقال

 المتخلغورن وعمر واللنبات الخذبة أستعارة جاز واستعارتها أالذناب جاز حيث ومن الذنبا الناقة
 للروساء فيه الغناء فيكون هاوالء سقط الفضيحة فيه التقعبي من يقع حد الى أالمم بلغ اذا يقول
اللقاء وصدق ألرأى قوة من فيه لهم لما

وآلنطاع آلتقدم تحة آلقراذ بعد وآلكر
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ألشرآح ألشر من وتدا ساتها عن لتم تشقنن

 ذيله شتم امرا يمارس ان اراد أذا انرجد أن وذلك السات كشف فى العرب تحنربه مثل غذا
 وقد وتشتد تعظم التى الدهر خطوب من وغيرها الحرب الى نقل ذم االذيس ف ذلك فاستعمل

 يوم المعنسى ثقيل ساق عن يخشغ يوم تعالى قوله عليه وثسر للشدة اسمر الساق قيل
شندة عن يكشغ

آلمراح النعمر ال آلحدورفناة بيضات ليم3
 شبهوها أنهم ثبل ن٠ لخدر بيضة للمماة فولهمر يكون أن وبجوز ألنساء لخدور ببيضات أراد

 قالو قد النهم أجاه من ينصب ما حقيقة بها يراد الدر بيئة هم قول يكون ان يبتنع وال النعامة ببيضة
 وللرجل ألبلد هوبيضة نسبه يعرف ال الذى لخامل وقالوللرجل حره شندة يريدون الصيف بيضة
 السالم ه علمي طالب ألى بن على وكان ترثيه وت عبد بن عمم أخنن لن ة البلد بيضة فو ور ألمنشه
 يعاب ال ن٠ قاتاه لكن كمد ن٠ ألده طول نفسى تخل لمر تاتله غير عمم تاتل كان لو تتاه

 نسبا لكمر تعرف لمر قضاعة أبنت الراى وةل مدح فهذا البلد بيطة يدى قبل من وضان به
 هذة فيقال خال مكان فى بيضة توجد أن ذلكن أصل أن ويقال البلد بيضة ذانتم ذزار وابنا

النعم ذغيرعلى أن ال النساء نسبى أن ههنا يقول هو باضها كاذما البلد بيضة

وآللقاح يشكم أوآد بعدتا آلخاآيف ييسس

 واالموال الرجال من به دثاح ال من ختفن يقول بكسرعا واللقا- الالم بفتح القاح بروى
 يذب ن الحى حاجتها فى لبن بال أالبل وفى كاللقاح يشكر أوالد جعل بعدنا لخاليف ثبئس
 على ألكالم ويكون للملوكه يدينون ال وكانو حنيفة بنو به فالمراد ألالم بفتح واللقاح روى ون عنيا
غاسب لمن فهى بعدنا حوزتهم ن بيجمو ال أنهم يعنى ذهكا هذأ

ح برا ال تقيس أبن فانا نيرانيا عن سد من
 الضر:رة لكن النصب فيه لوجه ا براح ال وقوله ه نسب يل تطو عن ألمستغنى بابيه ألمشهور أنا أى

 ال قال كانه مضمرا لخب وجعل ألنك غرفع عنا كليس ال جعل سببويه وقال رفعها ألحى دعن
 وانما مضمرا ولخبر مبتداء براح غيرة وجعل يكث وال ألشعر فى يقل ووذا لمرب فى عندى براح

 جوز انه اا امة وال لى عبد وال دينار وال لى درعمر ال القايل كقول ال ر دك., أذا ذلكه يبجسن
 الشى رد باب من فكانه الرفع بال ينفى ما أصل الن يكتر لم وأن ال بعد النكة فى الرفع للشاعم

 كذا أذعل برحن وما وبروحا براحا زلمن ما اى وكذا كذا مكان CJ1 برحت ما ويقال اصله ألى
خبر من له والبد الزمان فى والشافى المكان فى االول غالبءاح أفعله زلت ما مثل فعله على أقمنن أى براحا

تراحو أؤ تريحو حتى لها قيس بنى هدبن
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 فيريجوكمر يقتلوكم أد شدتها ص فتربجوهمر مر أعداءك تقتلو حتى لحرب لهذ« و أصب. أى
مستراح أز مستريك للمين تولهم هذا وحو ذلك .ن

ألمتل اأجل يعتا خوقتا المواية الن
 يشغله اى ويعتاته بالموائد للوفى ونسب لمديب خوف اى خوثبا الموئد ينلب الذى الموانل

ألتوت وأتع عو ما ينفع ال صقولهمر وعو ألمقدر والمتاح منها يكر« فيما فيقع النجاء عن أالجل
ا ر W مك نم د 0نمم ن - 0تب - 2 سن همن رب ر نم ن نم

السالح وأنتضى ألفوت دون الموت حال قييات

 أنة يريد منهذما لحروب هذه عن فيذهب الرجل يفوت أن دون حال قد الموت أن اراد

الغلب او القتل أال ليس

وآليطاح آلكوافر منسا خلنت ٩ ألجياة صيف
وبطحاء أبطح واحدعا لملمجع نوادر من وعو بطونها والبطاح االودية اعالى الظواعر

*والسماح ذلك عند وآآستة آأعرة أين
 ثعلبة بن قيس بن طبيعة بن عباد بن بالملمارث يعرص سعد تالها االبيان ءد« أبورياش ذال
 باهلة وتنحى وايل ابنى حرب أعتزل قد وكان المعدودين وفمسانها ربيعة حكام ن٠ وكان
 منها يجل ولم عروة ها ذي يندد ولمر رحة سنان وذزع قوسه وتل وحل ربه وأقا اخوته وولد وولدة
 متنحيا بهم لمحم معتزال عباد بن لحارث يزل فلمر مثال فذهبنن جمل وال فيها لحى ناقة ال وثال عقدة
 له فعرض يطلبها نتت له ابل اثي فى عباد بن عمن بن بجير خرج وقايعهم اخى ل فى كان أذا حتى

 تغلب بن غنم بن عمر بن حبيب بن بكر بن جتم بن زعير بن المحارث بن مرة بن ربية بن مهلهل
 ألغالم أعجب اليه نظم فلمما وايل بن بك غرقة يظلبون تغلب بنى مقانب من مقنب فى وايل أبن
 ذهن ةال عباد بن عمر بن بجين أنا فقال غالم با اذنن ن٠ له فقال وويئته جماله ص رأى وما

 جشم بن زعير بن كعب بن أبان بن القيس أمرو له فقال به ليطعنه الرمح له فبوا أخيذة امى قال خالل

 ليقتلن قتلتة لئن له فوال تفعل ال طويال زمانا مقدمتهم على وكان وساداتهم تغلب بنى أشرف من وكان
 وابوه عمه أعتزلنا وةد وبعة عاقبتهما فان وألظلم ألبغى نحقر أن ك وايال عو س خاله عن يسال ال كبش منكم به

 ألقيس أمرى على فابى واطعنى عنه فخل وايل بن بكر مع قتاال وتركو قومهمر واعتزلو ببته وأىل
 صالمه خبلغ ضليب نعل بشسع بؤ وقال ذهى« من خرج حتى برمحه فطعنه قتله أال ألمجلجل

 وكان وبدنا باسا واثهدعم زمانه أعل أحلم من وصان أمرا من كان وما عباد بن لملحارث الغالم عم
 فكغ وأيل أبنى بين أصلص قتيل ألقتيل نعم لحارث فقال أالاخر أبان بن القيس امرذ ايل حكام أحد

يتجل ولم ذلكن يقبل فلم كليب نعل بشسع تتله أنما ألمهلهل أن له فقيل دماءعم وحقن سغهاءم \
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 للرب وانقطعنن بكليب بجيرا قتلتم أنما كنتمر أن ألقيس امرى والح اليهم وارسل القوم حلى

 انما المهلهل اليه فارسل االمر هذا ليهدًا نفسى به وطيبة بذلك راض فانى أخوانكم وبين بينكمر
 ما أناس ثن باعلكه الش ألحقاء جمااله رتى له المة عباد بن لمارث فقال كليب نعل بشسع قنلته

 وكان ةضعه ويقال ذذبها وعلب ناصيتها فجز ألنعامة تسمى وكانت بفرسة ودع مثال فذهب أنمن

 المهلهل جواب مردود فى وقال جذعة ا—د. العرب بعض زعموفقال ما على بالخيل ذلكن فعل ن٠ أول
 لقحت منى النعامة بط مم ربا قت ضالل عن تزاجرو كليب رئط وال تتيال اءنى ة بجي ال عليه

 وأنما للقاحها أسرع كان الغحل وقرعها حالن أذا الناقة الن ضربة مثل هذا حيال عن وأيل حرب
 منى ألنعامة مربط قربا صال اليوم بحربها والى ألله علم جناتها س أكن لم ألحرب أمر يعظمر

 مع نزل حتى قومه ى٠ معه كارن ومن بيته أعل بجماعة أرنحل ثم غالى بالشسع الكميم قنل أن

 تعلبة بن يبان شت بن ذعل بن مرة بن هر ى بن الحارث يومئذ وعليهم وايل بن بكر جماعة

خ ق أألتحالف يومر فكان

 ربيعة اسمه در وجح ضبيعة بن ذعلبة بن قيس بن ضبيعة بن جحدر وقال

منقولة صفة ذهو الناس برئ القصير الجعد هو وجحدر ذ'سىه جحدر وانما

ى حمت الرقاي بعد وةعقمت كنتى وامتت بنتى يتممتت قد

 اأيمة مصدر اأممتن وقوله اليتم مصدر يتمن قوله ألمتدارك من والقاثية ألرجز مشطور س
 وتزعمر صننى ما ف الشاعر قول تاله لما ويشهد أالبن أو أالخ أمراة خ لخليل ةال والكنة وااليوم

 اخوان فيه وكان ألعرب س بطن وبنوكنة كنة بنى برغ الشاع وهذا و٢ لها اذ
 اعله على أمرة واستعجمر وعزاال هغسا جسمه ذسل داء« وكتم أخوي فهويها أمراة الحد؟ا

 رأاء فلما العرب طبيب وكان كلمدة بن ألمحارث أحضرو الموت عليه خيغ فلما
 م، قليال رفقا أال رذقا اال يقول اذشا شرب فلها ذبيذا واسقوة أطعوا قال عليه ة أمم واستبهم
 غضيص خنة بنى وفد فى اليوم راينن ما غزاال أزرفنه بالمخيف ات االبي. على بى ألما أخوننه
 الشراب س فزيدو« نفسه فى عما يبدى كاد ٠قد الطبيب فقال غنة منطقه وفى مربوبا ألطرف

 وتغنمو ونحيو لبانة وتققو تكلمو كى وأربعو ستمو الركب ايها يقول انشا ثانيت: شرب فلما خفعلو
 طلق مقالته أخو« سمع فلما حمو لها أذى وازعم كنتى ما فى تحمحم ريا البح من مزنة خمجنتن

 قضى حتى حالته على يزل فلم اخيه ن٠ حياءا تزوجها المريض فابى الخيه عذها وذزل امراذه للوقن
وتلبدة الشعم أغبرار والشعوثة والنشعث ذفسه أمرأة بإلكنة جحدر ويعنى نحبه

ملتى قجرو يناحرقا مل إن أملمت إن آحليت على راو

بالقتال ألمعاجلة والمناجزن الى وجوعها أصرفو يريد
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وتهقمت خرق شى لققت ما صممت ما والدة علتمت قد

 مرن الثانية ما أبدل لففت ما رواة وتن ضمت ءلىى عطف فهو هاكذا رواه فن ولففت ويروى
 ألثانى صلة ذه تتصم لما ألموصول من الموصول تبدل وانا ضميرك ف ما عندل ما عرفت دد كقولكه أالولى

 تكون يجوزأن وقد واحدة بمنزلة الصلة ى٠ مجردين الموصوليت فنفس واال والفايدة البيان زبادة من
 االولى جلجلة من مبدلة أنشانية للجاة وتكون ألفعل من بعدوا بما الموضع منصوبة فتكون أستفهاما ما
 قال كما صغير وأنا متى وشنها جالدت علمن ذدد أى للقحة مر تفخي الوجه هذإ على لتكرار وا

البساير ذات النهى المهد فى ومنك عليكه ورأو األيين

آتشمت أم آلجري فى آمتحكج آلتفيت يلكماة اللمالة د

ه لخلق ألناةص ألمحدج

 لمارث فقال واحتشدو اجتمعو وايد بن بكر ان وذلك التحالق( يومر فى قالها هذة

 فيام بن لحارث له فقال أعملة أن أريد فيما حار بإ مطيعى أذن هل فيام بن للحارث عباد ابن
 ولقومك لكئ كانو ألقومر أن عبأد بن لحارث له ال فة أمرك ألى والمصير طاعتكئ من بدا أجد مل

 لخارث له فقال ألرجال عن ذضال بالنساء ذقاتلهمر مر عليك جرءة لحرب فى ذلك فزادهمر مستقلين
 جمعبن وأجعل موارة واعضها ماء ن أداوة مني.مر أمراة زا٠ك ثلد تال النساء قتال وكيغ همام ابن
 ألمرأة ممت ذاذا يعرذنها بعالمات وعلمو وأجتهادا القتال فى جدا يزيدكمر ذلكن فان ورأدكمر من

 غبركمر من رجل على مرت وأذا وذعشته الماء من فسسقه بعالمة عرغته منكمر صريع علحى منهن
 أستبساال رووسها يووشذ بكر بنو وحلقت ذال وفعلو ناطاعو عليه واتت فقتلته اوة بالهم ضبته
 فانه جكدر غير رأسة حلق أال أحد منهم يبة ولم ذسايهم وبين بينهم عالهة ذلك وجعلو للموت
 شوعتمر راسى مر حلقت ان توم با فقال ألمعدودين الفرسان من فارسا أللمة حسن دميما رجال كان

 تيمر بن ءدس وتال لمتة وتركو ذلكن غغعلو ألقوم برع غدا الثنية CJ1 يطلع فارس الول لمتى فدعو ق
 وال بضنه فينقب فرسه يضرب منكم الرجل فسان سياطكمر ثمار ةفعو للناس يومئذ ثعلبة بن الالت
 ما على ألسياط ثهار فيه قطعنن يوم أول وهو كه ذل ففعلو ةبيجا أثرا به يوتى او قرة يع او يعلمر

 القتال من يكون ما باشند يومئذ النام والتقى لذلكه لجذمر مققع ماالئ بن عامم فمسمى بيزعمورن
 قضة ثنية فى تيس بن ضبيعة بن مالكه بن عوف ومو البرك فحعد جوية وايل بن بك وجالت

 أدرك حيث أبرك البرك أنا نادى ثم أنناقة عرقول ضرب الثنية توسط فلما لها ناقة على أمه ومعه

 ي.وم كل أفى بالسيف ضربته أال منهزما وايل بن بكم من رجل فى يمر ال والله وةل سيفه أنتضى فم
 وصان مضلعا الثنية فرط يجدو فلم طريقه بيض ابن سد كما سددت ذلك ف وةال وعأر فرار
 يوذيب ثيابا عام كل خراج علية له وكان ءد بن للقمان مجاورا العاليق من رجال بيص أبن

فلما لقمان س خوفا ذالك علمى يقدر فال ومفارقنه لقمان س ألخالص يريد وكان اليء
63
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 ثنية على مى حتى يفوته ال أذه وعلم الطلب خاف ثمر قومه يريد أرتحل لقمان ن٠ بغغلة احس
 لشانه ومضى الثنية فى ذوضعة الثياب ن٠ لقمان يعطى كان ما ألى ذعمد غيرها طريق للقمارن ليس

 طريقنا بيض ابن سد والله ر'دا معه لمن فقال ألثياب الثنية ألى صار فلما فاتبعه لقمان وفقد«
 قول وهو مثال العرب فضربته ورجع الثياب فاخذ بنا فارجعو البغى لمن أتباعه وان بحقنا وأتقانا
 شهل وعو الفند مع وكار ألسبيال السالكين على فسد به العم’وؤ بيط أبن كثوب حزن بن بشامة

 وغا وغا وتقول ألناس أنحضض وعى ا٠أحداءم فتكشفمت بذيتان جاريتا. له بنتان شيبان ابن
 الفند بنت وتالت بالضحا ألمحلقون حبذا با الربا منه وملئن والتظا المحرار حى وغا وغا

 عطفن بكرا ان ذمر نغارة( تدبرو أ نعانق تقبلو ان النمارق على ذمشى ضارق بنات حن
 بنى س الشنية ن٠ طلع فارس بأول جحدر واتاوم شديدا ةتاال فقاذلوعم ذلكن بعد القوم على

 على يقف ال جانب س يومئذ ألقومر عباد بن المحارث واستعرض لهم ضمن كان صما تغلب
 به بأتى حتى سجة عن فاحتمله الية ف'ص_د موضعه أشتهز واذا ٨صىء اال تغلب بذى س أحد

 اشتهم وممن فمسانهمر من الجل وكان كفعالته يعرفه ال منهم رجل على فحمل يعرفه ال ووو الحابه
 عليه دلنى الحارث له قال ربيعة بن عدى على وادلكه بى ارفق ألرجل له فقسال وحاله موضعه

 ن يبا ش بن ذهل بن محلم بن عوف يعنى ألشية عذا عليكن يجيرذى أو لله وا ال قال أأمن نت وأ
 قتلته اال بالرحم أسالكه قال أجر« قال أسيرك أقتل عوف له قال على أجره عوف يا الحارث له فقال
 عرفه وةد به يغدر يكون أرن يذخوف عوف وجعل اجرتة اال بالوحم كئ اسال بل الدارث له فال

 قال عباد بن الحارث عليه اكثم فلمها وخلة مودة بينهها ذلك تبل وكاذت عوغا الرجل وعرف عوف
 من خبرة عوف له قال به ذلكه لحارث فعل فلما كتفى وبين ظهرى خلغ يصيم حتبى خله عوف له

 أبان بن القيس بامرى اتلضى قال غيمك على أحلنى رثلىاأ لة فقال ربيعة بن عدى انا قال اذ
 لحمرأء لعمامة ب تجر المع يشاء كيغ يعطفها ألتى أء الشقم ألفرس صاحب أترى قال هو اين نعم قال
 عمر بن ببجير قتله ثم أصحابه الى به فجاء فاحتضذه عليه عباد بن الحارث فحمل نعمر قال
 فى طل من فل ذلكه فى الحارث وقال مثال فذعبت أطول الجبان رمح الحارث وقال عباد أبن

 أمكنتنى أذ عديا أعرف ولم عدى على نفسى لهف ابان ابن ته ابا ل قني يطلل ولم الحروب
 قال الذى هو ابان بن القيس وامرو العينان أمامه وتسهو بالسيف الكتيبة يضرب فارس اليدان
 بء المقتول هو فكان خاله عن يسال ال رجل بة ليقتلن قنلته لثن فوالله بجيرا تتل يوم لمهلمهل
 ومع مازن بن ألبزباز له يقال رديغ وخلفه وايل بن بكر من أمماة على تغلب بنى من رجل وحمل
 امر« الذى هو البزباز ان ويقال خ ألق، الم ويل يقول وعو فرفعه برمحه الصبى فطعن صبى المراة

 ذطعنه عليه فحمل ألغند فراأة به أشنار لها وتومه بالبزباز مونيتشاا تغلب فبفو الصبى يطعن ان
 فيما تاتى وهى بال بفقن كبير شيخ ما طعنة أيا اولها التى االبيات وتال برمحه فانتظمهما ورديفه
 النساء به فمرت القتلى مع صريعا فخر شديد زم ج; يومئخ جكدرا واصابت الله شساء ان بعد

 قتناال يومئذ الفرسان واقتتل فقتلنه تغلب بنى من فظننه لمة ذا فوجدنه راسه حلق يكن ولمر
غانهزمنت اليوم ذلك من النهار اأخ كان حتى ألصبر من يكون ما أشد لبعض بعضهم وصبم شنديدا
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 وايل بن بكر سرعان فاتبعهم وليلتها يومها بقية بانظعن ولحقن وجوهها على ومضت تغلب بنو
 ألتى للحرب بوس يا بقوله قومه حرب باعتزاله عير« تد سعد وكان عباد بن الحارث وتخلف
 بعد لعطر مخبًا ال ولكن ال فقال لحرب وضعته عن أترانى له فقال فاستراحو اراعط وضعنن

لخبره تم وس عم

 قطن بن حابر بن ضمرة بن ضمرة بن حلرى الطقوى أسود بن متاس وقال
 وأن الشامس أليوم من أشبه وهذا عزيز ألى أنه يريدون وانما ألشموس ألغرس من٠ شماس نهشل ابن
يبجسن ما غير علحى ألشارب تحمل النها الشموس بالفترس تشبيها شموسا لخمر وسميت جايزا ذلك كان

أحرب آملرك من يققى كما وتقصى دارم ابن يقال أن يوفا أقرة
 يقال التوبيخ ومعنا االستقبام لفد لفثه يوما اخره قوله متداره والقافية الطويل مى الثانى

 فى غمك وما بى وثقت لم أى منى غرك ما ويقال ألية ألسكون يجب ال بما وخبرة غشه أذا غم«
 دارم ابن مو فياه الناس بقول أغتررت فيقول عنى غفلن لما أى عنى غرك وما على أجترات لم أى
 تبعد أى تقصى واذن لكن شرفا وظننته عليه واقتصرت أابايكن شرف أغك أى منزلتكه اخرت وارن
 وخبرة مبتداء يكون يجوزأن دارم ابن وقوله عدواة مخاذة االبل جهاعذ من االجرب يبعد كما

هو او اذت الوجهين ذى لهضمم وا محذوف لهبتداء وا خبرا يكون وان وغ محذ

آلعوبوآملدرب خيووك كدلك عربة احلق مبا قيس فيكم قصى

 الحق بغير فيكم قضى أى رجل نوس غيم« ق الحت L.،- نوس فيكمر قضى هالل ابو وروى
لها ألمعتاد باالمور ألبصير والمدرب الغالب يسوسكن أى يخزوك كخلل لضعغل فرضيت

أطيب فق آلتمرأؤ منكه فيل وما تودد حسان بن قييل اىل قاد

 أدة قال كانه الحال واو ذيل وما توله من وألواو جار من أخذ مما أكثر منه اخذ انه معناة
 أد فى وأو جايز لخبر س ولجذف التمر مح اطيب أى أطيب هو أو وتوله مستطاب أكلن أذا وانت

الغوادى على على وبردا لغيظ شغاءا ألمكرو« ن٠ أصابك فيما أن اراد االباحة

جميب عظب آحلم وعل يعآمك مرتد وي عمت أبن حيم تصل قاال
ى كمها فعلته طوعا ه تفعل لم ان يقول

 بن سعد بن مرثد بن عمر بى حسان بن قيس أن االييات هخة خبر من كان

 أسد بنى ابرنًا رجل وكان مجاشنع بنى أخواله فى نازال كان ثعلبة بن قيس بن ضبيعة بن مالكه
عمر أبل س بكرا حسان بن قيس فاخذ ضمرة بن ضمرة بن رى لمح جارا عمران بن عمر له يقال
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 فغضب جارك وانا ابلى ن٠ بكرا أخذ ددا قيسا أن ذقال تحرم;ي بن حرى عمر فات عمران ابن
 فدغعها بعيرا ثلثين أباة من أخذ ثم زندة فقطع ساعده على ضربة بالسيف ذضربه قيسا ذالى حرى
 أعيرا أن رازم تقلوص مكان بهجمة حبوت عمران بن عمت حرى فقال عمران بن عمر أله جميعا
 وعمر أعيرا أن مخاخة اى أعيرأ أن قوله اتدبرا أن أليوم نصرى يكن ولمر جلة ثلثين منه واوفيته

 مخانة أى أحدابا تضل أن الشهداء ن ترضون عن أالاية وهنه كثيرا ان مع ألمصدر ييجذغون
 وف بعد يجئ فيما واذك عاقبته فى وأنظر أالمر أتدبر أى أندبرا أن وقوله تضل ان

 خذعا له وقلمن جاربا بعوراء يقرفئ ولمر فااب بهجمة حبوت عمران بن عمم أيصا وتل طويلة
 فاخبرعم مجاشع بنى أخواله ألح حسان بن قيس فانطلمف االماذيا تمنى ان يوما ستغنيك فانها هنيائ

 أخوال نكن لمر ان نهشل بنى با فقالو ذهشل بنى ألحى و ومش ذلك ن٠ فغضبو حرى به صذع بالذى
 بنو لبم فقال جردعا أن فاذ صمرة بن حرى فكتمو ابله عليه فرذد اخواله فانكم حسان بن قيس

 فصربو اخ بأض مجاشع بنو وأخذة فخلعوة وة ضم بن جرى تخلعو أن واما االبل تردو أن أما مجاشع
 نهشل بنى أتى ذلك رأى فلها حسان بن قيس من أخذ كان الخى أالبل من اكثي مذه واخخو وه وجر
 فيما واسات أخوتك قظعنن اناه لو وة ينعرو« أن فابو ذانصروذ قبيح أمر الى أتى قد انه نهشل بنى يا فقال

 أمل ذو والده استحع أن أتى أبإة خذالنهم نهشل بنى يعيم ضمرة بن حرى ذلكه فى فقال وبينهم بينكه
 عدواة وبالعدوان شلما بالظلم لها العامدى ويجزى ألغليل يشفى أششطانا االمور بن٠ المم اجعل

 ردت حتى واوثقوه شديدا ضربا فضربو ضمرة بن ئرره بن عجرد أبا عمر عبت أيضا مجاشع بنو واخذت
 عجرد أبو وكان مجاشع بن سفيان بن جوى بن عامر بن نواس منهم ذلك ولى و أالبل عليهمر

 فيقول ذواس على بها يتمنين ان ذك مرثد بن عمر بن شرحبيل بن ضبيعة بن حسان أسر قد
 رحى عن عمر عبد له 'يى فلم عمر عبد اخذن حن زدت الفم فقال عندى عمكم أبن ناصية
 يسعى ألقيسى بناعية متعبا ونة لمر نغشيه لحى الهى نقود« العداة رغم على فجعنا مذبا الش

 دارم أبن يقال ان يوما اغرك اسود بن شماس فقال مقتبا ذعانا ويسقيكم غالما عليكمر
 كبكب تهامة في من أة أرن لدر مطعب العز س ربعت رس لنا عليه يرد حرى ل وة االبيات

 ألربيع ت١وف' فى كانت أذا ربعية غزأتة لو وة وغيرة نبن ن الربيع فى يكون ألذى الربعى أصل
ى خبى تم قديم ءزكم أن حرى واراد ربعيون عمره أول فى حل ا الوالد لو وة

بن مالكه بن سعه بن مرتد بن عمر بن محمود بن خالح بن جي وقال

ذعلبة بن ةيس بن ضبيعة

مطالعة أخين رحاالً وأعيا بيتة آلمجد فى حل أبانا وجدنا

 النه لوجد الثاذى ألمغعول موضع فى بيته ألمجد فى حل قوله متدارك والقافية الطويل س الثانى
 يجيل ال ألمعنى الن وألمجاز السعة على بالكالم رمى ولكنه فية يجل وانما يجل ال والبينن علم بيعنى
يبلغو فلم رين اأخ رجال على وصعب الشرف فى بيته حل ابانا وجدنا يقول
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قيوتايعة يرحتل ما مىت والكن سعيد مثل ينل ال منا يسع قمن
له تابعا يكون أن مجهودة استفراغ بعد غايته اتصهى كان الشرف ن٠ مكانه ذيل طلب ن٠ يقول

ندايعة ال كلقا معدًا يسود وبدونا نسا سوا من بنانا يسود

 غين السيد وألبدء االسالم فى العهد ولم مثل المتبة فى يليه لكذه المتيس دون ن الثنا
 وفى ألشىء ثنين س الثنا واصل والثاذ الريإسة فى االول بهما المراد فكان سيادته أولية عن مدافع

 وما ثنيا المتنى يسمى ثم ثنيا الشى ذنينن ويقال ممتين السنة فى توخذ ال أى الصدتة فى ثنا ال لحديث
 يسمى ثم ضاعغنن بعنى مخففا الشى ضعفن يقال الضعغ وذا وعلى ثنيا أيضا صوبه يتذى

 كانه أللحمر ن٠ عليه .كا ألمنفصل العظم والبدء أيضا ضعغا به والمضعوف بالكسم ضعفا المضعوف
 قبايل على المباسة له تسلم والرئيس سادهمر غيرنا فى حصل أذا فينا المغمور ان ومعناة هذا ن٠

عنها مدافع وال فيها معارض غير كلها معت

مسامعة صم للغحر وبعتبم جارنا يروح ال الذبن ونتن

 أو يغدرو ان بجبنو أن طريقته وفى له الناس ب.خم يبالى فال العار ذك عن مسامعه تصم أن
يفعلو لم كانهمر ممجلين عليكه يغداو يمجفلو ال يبخلو

منايعة يدتم تغلى وبعتيم وآلندي يلباع اللحمر بتبع فدفدق

 ندفدت وقيل غليانها صوت سمعن اذا دوادق للقدر ويقال العوت والدهدقة ذغلى ندهدت
 القدر فى الكبيرة البضعة دوران الدىدقة ألعين صاحب وتال مقضعا بعط على اللحم بعص نطرح

 الباع طويل وفالن والفضل الشرف به ويعنى مثل والسباع اخرى وتسفل مرتة تعلو تمأعا غل أذا
 والبضع ألياء فحذف ألباغى اراد منقوطة بالغين ألباغ روى ومن والشرف البسطذ به يراد الذراع رحب
 بضعة جمع ألبضع يكون أن وييجوز تات وسوء اعتساف على منا كرما ذلل نتولى أى القطع

 من الصغار القدر والمناتع صوت التقلب فى لها يسمع ولعظمها ألقدور ف نقلبها أنا المعنى فيكون
 وقالو قيل ما على أيضا االتوار وعى يطيه والتمر اللبن فيها يضرح والصبى للغطيم تكورن لملمجارة
 تقدير« لخال موضع فى بذم وقوله فاستعاره الشى فيه ينقع ما واصله منقع وأحدا ألمناقع

مذمومة تغلى

أصايعة تستيد السنام تسديق هتسا إذا فينا التيف ضرس ويتحلب

 ديروى يجلبه فكاذه دسمه له ج فيخر ألصيف بصعه أى السنام شحمر هو ةالو السديف
ونحلب ويروى ألشهوة من فو« تحلب راه اذا أى بالرفع وسديف لنصب ب ألضيف ضرس ويجلب
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 ويقال السنامر سديف له حلبنا نجعل ونحن له حلب جاء أذا ألضيغ أن يعنى الضيف همريرا
 السمان أالبل من ألسنام سديف ياكل ذينا ألضيغ فان الزمان اشتد أذا يقول له وحلبت حلبته

 نصب تستريه وموضع ذختارة وذستريه ألسنام ةطع والسديف الجفان فى أصابعه تختار« ما على
باالصاتع مختارا الضوس يكلبه قال كانه يحلب فيه دالعامل للسديف الحال على

مرانعة مستجيي قوم محىكيت رماحنا وآستباحت محانا منعنا
 بالممتنع مرأتعه استجار ألذى لىمىأ وألمعزى قوم كل حمى الى ترجع مراتعه فى ألهاء

 حجر قال فلما له الحماية وفرط ألكثرة من ألعشب ألتفاف يريد وكاذه مستحير ويروى القوى
 الملك يدى بين فلطمه يد« التغلبى كلثوم بن عهم رفع البينن سوانا من ثنانا يسود خالد أبن

 قبتد كلثوم بن عمر على دخل حتى جر اقبل اللميل كان فلما كلثوم أبن وقام ألملكه خغضب
 ولجات خيل كلها أالرض أن ظذذت حتى تثوب الخيل زالنت ما فوالله قال تغلب يال فنادى خلطمه

 بن حجر يا ألملكه نحدى فوق ينادى مناد أذا ذلك ااخ كان فلما بالكيرة ونكن بي كسر ألى
 فأقبلن قال أحد منهمر بقى ما حتى تتصدع الخيل تلكه زالت ما فوالله جارقال لك أنا خالد

 فقال لكه أف قال. لطمته بل قلت قال المجل أتتلت الملكه لى فقال عليه القصرذدخلت باب ألى
 الغمام يساق ونائال حزما قابوس ابى كفعل أجد فلم الغاعلين بفعل سمعت يمدحه حجر
 اخوى قد وانكان حللته واد كل منه فاصبح ذازال بيتل حول فأضحى اليكن بلدة كل من ألخو

 جرداة الحرب تلوط ح وتعب والندى ألباع يهلكه تهلل أنخن فان يمطر لم أخوى سايال المرابيع
 تالهافى ويقال ألموضعين فى زأيدة ما باطال مايدحنل والسوقة سبقه مايبلغنل ذالملكن حايال
 قال االبيات بهذ« جر مدحه فلما الملكه فاطمدة حدثا احدث حين ممذد بن بشم بن عمر عبد
واعطاهمره فاكرمهمر بهم فاتاه بهمر فاتنى عمر بنى الى ارجع

أيضا خالد بن حج وقال
آلفعال حمتلف لونيي بذى عبج بن ألياء ما لعمرك

الوت س فعيالء الياء متواتر والقافية الواغر من االول

آلقتال عي وحاد معتلة باد جبار أتا عداة
 فاجراعا موصوقة غير عنا أفردها وقد اائ شيا جثتم لقد تعال الك ■نال المنر واالد رجل جبار

 ض ألضبيقة ألعسرة الداعية وألمعضلة ألمعى فى أالد تاذيث على ألمعضلة واتث الحواف أسماء مجمى
 عليه دل الذى للفعل ظرف وغداة العضل ن عضلة قولهم ومنه عليه أشتد ٠اذا االمر به عصل قولهم
 غداء هوويروى وهرب منكا أمرا الرجل هذا عليه جلب كانه الغعال مختلف لونين بذى تولر

فقتله القتال عن عو وحاد يستغفله كانه مغغله بعبد جاء« جبارا أن ومعناه مغفلة بعبد جباة أتا«
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 عبد بن ألياء ففط عبد بن الياء جبار ال لما أستغفله كانه مغقلة عبد بى جبار ويروى الياء

جبار برا الكتفيت مجامع

القمقال عن يغب ما يسًابين منة آلكنقين قجامع قققت

 يزال ما أى بالصقل ببجادث سيف ن٠ بضربة كتفيه مجمع فحل يقول والتفريق الكسر الغض
صقاال عنه الدم مسح تجعل يخضب يوم كل فى النه يصقل يوم فهوكل يمسحه تم بالدماء بخضيه

ألعوالسى من أزب لجب يذى نصرنا غيدناتم أنا قلو
 البعير يعنى نفور أزث كل والمثل الشعر فى الزبب وأصل الرماح لكثر ازب لجيش جعل

 ن تكو ما خالف على المناظ الية يبخيل عينه حول ما الن ن لعثنو وا الوجه على الشعر الكثير
الرماح جنس بها ويرأد الرمه عالية حمع والعوالم فينغ عليه

آلشوال عن أتحفئ ينأى وآ وآكتقيتم نأينا ولكنا
 لح انا اال لقوتكمر نصتنا ألحى تحتاجون ال اذكم على تصمناكمر لوشهدناكمر أنا المعنى

 أالأخ ألى أثتقار ألمحيين باحد يكن لمر أى العناية ولملفاوة بكمر لمحغاوتنا السوال عن ننا
 عله ألسؤال عن لخفى يناى وال بقوله ودل ألمعاونة عن التاخر فى وعذرا التناءى فى سببا ذلك فصار

ى البم أى لحغوة شاعر بفالن حغى :الن ويقال الوداد يوجبه ما على التعطف فى القلوب ان
 القتح ابو ل ه تولب بى للنمر انبا ويقال ءباد بن مصه بى احد وءلملجه بن غسان وتال

 ضعيف أى غس فالن قولهمر ن أما ششيين أحد من يكون ويجوزأن مرتجل علمر غسان
 صنبور أامانة غسو وقال :غمر وال غست ال فطعنة يمتن وان منها ينج أن أرقه فلمر الشاعر ذال

 أن وينبغى فعال فهو العرف خصل وف العسن برع كان وان فعالن ذهو الغس من كان فان فصنبور
أشايب غير غسان a* كتايب قدغزت قيل ان بالنص له وثةنن قال صرفه ن المتناعهم االول بر( يكون

سعح من خألك يفرك دهك عريبا منهم سعدوأمك فى كنت أذأ
 وحاصال أبيكن قبل .ن وضنك يقوالذاكزتبعيداعن متواتر والقافية الطويل ن٠االول

 يبا غم ويجعل خبرا يكون ان ز يجو سعد فى وقوله بهمر تغتر فال منهم أمك لكون سعد بنى فى
 لغوأ سعد فى يجعل ويجوزأن ألظرف فى ألعامل أو كنت فيه ألعامل ويكون لجال على منتصبا
 من بخالكه تغت ال والمعنى للخال أللفظ فى ألنهى جعل يغرركه فال وقوله كان خبر غريبا ويجعل
عاعنا أرينكه ال هم قول صذا ومثل هوألمخاطب ألمنهى الن سعد

جلح بت خاله إذًالمربوحم أتاوة مسغى آلقوه أخت آبن قان
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 أصغا وجعل اخواله من اتوى ة اعمام. تكن مر ل اذا ويظلمر حظه يذقص أى ألمهال المصغى
 مقدم يزاحمر لم أذا وجواب يسعه ما ذقص أميل أى أصغى اذا االناء الن لحق لنقصان مثال االذاء
 دريد أبن وروى االباعد الرجال ء ابنا ن بنوع وبناتنا ابنائنا بنو بنونا ومثله ء النا ا الصغاء شف وهو
 سعد فى كنن أنا فقال أبلة على واغارو أخواله وومر سعد بنى فى تولب بن للنهر الشعر هذا

 للغدر أسم كيسان المرد شبابهم من أدثى الغدر أله كبولهم كانن كيسان دعو ما اذا وبعد« البينن
ه البيخن القوم أخت ابن فان وبعدة

 وفو جلجى س مرجنل أمسر جبينة وفرارة كلب وقعة ىف جةينة بىن بعض وقال

 زر والة وءخةبسا فزارة راين ولقد 'نال ألبرب أدر والفزارة حنوعا أو جهنة حتقري وكانه الوجه غلظ
 جيىي بن أمحد هذا أثبت أخو واهلدبس أخته والفزارة أبنه ألفزر كالضيون فزرة يتبع
يدذعه ومل فقبله

—, و و - -ر ٠اال -ر ر رر •و - هحن-ن د - مري نم جح ن - ءنم عيسونها فقسرت كلمبا شغى حميدأ بحدل أبن االنصاران انى فل اا
 وكلب وجهينة فزارة بىن س تيد واالمصار أالشرأف ويروى متداركه والقأثية الطويل ض الثاىن

وفمحو و سر أى عيونةا وترت قضاعة من

ييينها أمير عتة ينقلحإآ تكن ولم ياليوان وآنولقيسا
 واذل أين أنا اا يكغ قيس يكن ولمر بالهوان قيسا تيد أنزل أى عيالن بن قيس يعنى

اةالعا ذقلع اذقشعتن أذا ألسحابة أتلعت ويقال

دؤينيا ثيدد تواحيتا كيبرا خحال٦١ب بي حميد قنلتى تركمت وقد

 كثرت يقول برزللشمس أذا يضحى وضحى ضديا يضحى ضحى يقال البوار: الضواحى
 احد منهم يدفن لمر أنه اراد دغنو منهم التليل أن يرد لمر قليال وقولة دفنها عن ذ فعجز عتلى
شل له ليس أى ألمحبن المدال عنه نغى ما سوى ظله ألفطيذ شهم على قليل ومثله

نم د - ور نم. ن هل-ننم ٠٠■ و م ع —نم - - -ن -همرر -نر ت
ييمينها تعفي-ا الييجا فى شمالك تقع متى كاليديرن وكلبا فانا

 أدنامهر بذمتهمر يسعى الكديت وأى وأحدة يد فم وأحدة نصرهتم كاننن اذا للقوم يقال
ا١ سواعم من على يد وهم

 امللك عبد وكارن الزبري أبن فننة كاذنن ملا انه األييات فذة خرب رياش أبو تال
 اىلباب بن وعهري الكالىب أحلارث بن زيف وان زبريية قيس وكاذن الزبري بن مطعب يقاتل مروان ابن

الكلبيات ابناء على يفخون أمية بىن من القيسيات ابناء وكسانن كلب علمى يغريان كانا السلمى
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 خين فيه رجل هل للكلبيين معاوية بن يزيد بن خالد فقال والحض ألبدن فى قيس بهم تغعل بما

 بما علينا بالفخر أعلكونا قد القيسيات أبناء فان ألسلطان تباعة واكفيه قيس بادية على يغي

 كفيتنى أن لها انا معاوية بن يزيد خال بحدل بن حمي فقال واالسالم الجاهلية شى قيس تفتكه

 على مصتقا أرسلكه قال تكغينيها وكيف قال فعلت ان أكفيكها أنا خالد فقال السلطان تباعة

 حاجتا تنال حتى منهم الصدقة باخذ مروان بن الملك عبد لسان على عهدا لكن واكتب بأديتهم

 بعد خالد فكتب كفايتى به تنال الذى الوجه هذا حميد له ثقال تنصرف ثم منهم غرة على

 لن لقى همن الصدقة أخذ فيه البدو أعل صدتات على عهدا بحدل بن لحميد ألزبي بن مقتل
 بجنوب عليمر وبنى ود عبد بنى على ورد حتى تومه ن كثير غيبر بجمع فسار المسلمين أموال

 ذوى معء بناس وسار عليه وفارقه خالد قال بالذى واخبرعمر قيس على فاستحلفهم وخبت دومة

 حذيفة بن حعن بن عيينة بن زيد أولهم فاصاب للنجعة متفرقين فزارة بنى من ناسا فادركي عدد

 بوالن بنى فى فتزوح يزؤجو« أن أبو بدر بنو وكانت صدق رجل وكان ولد امر أبن وكان بدر أبن

 بنوي أال معه وليس ذزارة بنى ااخر ووو كلب ذادركته بنين له فولدت لجبلين اعل س طيى من
 أأجف بجانب لقو ثم ماية أبله واخذو عنوة فذجو الفجر بعالة أذانه عليه دلهمر صغار وهمر

 الناس عى وشغلوعم شديدا قناال فقاتلوعم أحلهم خلغ حعن بن عيينة بن عنبس بنى ن٠ خمسة

 بالسيوف فيهمر الضرب ذاساعو خيل وال سالح معيم يكن ولم الغتية على ظهوو ثم امسو حتتى

 وعم ألغتية فتركو نخاعه يةطعو ولم عنبسة بن ناشمة علباوى وقطعو تتلوعم انهم حسبو حتى

 أجود وكان بذلكه ألله ثشفاعم ترابا جراحهم ودحسن فدذنتهم الدبور الله ذرسد قتلوعم أنهم يرون

 بن الله عبل ذادركو العا بجانب الغد أصبحو حتى عشيتهم ن الكلبيون وسار االرض فى أساء
 اليهم نظم فلما الله عبد بن لمجعه أبنة غير رجل معة وليس بلهاه يسير حصن بن عيينة بن عمار

 تالو أنتم ما عمار بن الله عبد ألشية نهم فقال تنى أنة وأعتزل فنزلو فرسه وركب سالحه لبس لجعد

 نعمر تالو عهد امعكمر قال العمب ن لقينا من صدقات على وان مر بن الملكه عبد بعثنا ة سعات جن

 CP صدقات على بحدل بن لحميد مروان بن ألملكه عبد »-ن مسجل بسجل فجاءو فاتريوناه قالو

 وأمي ورسوله اللد عصى فقد عصاة ومن برى فقد له وكتب أعطاة س وألبد: العرب ن لقى

 غقالو نخذوعا مال صدقة صذة وطاعذ عمارسمعا بن الله عبد فقال الطاعة من يدا ونزع ألمومنين

 وتواءدنا بعدتاتها فتاتينا ختضتمها فزارة تومكه تضلب قالو أصنع فمًا قال مالكه صدتة عنا تغنى وما

 فزارة ما ذلك على اقوى ما قال فزارة بنى بحدتات تاتينا حتنى به لك تقيم أرضك من مكانا

 سرتمر د—ف منى طلبها على اقوى وأنتمر رجال الأخرعا والى بالمضاجع اولها أن والمبجتمعة مقيمة

 بنى س معى وما الست بالشاب أنا وما باللوى أأخرهمر أدركتم حتى ألشام ن٠ ذلكه من أبعد

 منتجعون هم أنما اولهم تدركو حتى صرما منهم يومر كل مدركون وانتم وأحد غالم غير وأص.لمى

 ن مالزمو للطاعة مغارقون المومنين أمي من لصدةةبا فارور هم بل قالو ألمر أدركو حين يزعون
 منهم كنتم ما أتمب وهذا منتجعون عم وانما وضأعة سع العل عم أنما لعيرى كال قال للمعصية

قالو خذوها مالهى صدتة وهذة ذال على أقوى ما قال وتكغيناعم تطلبهم أن ن بد ال ما قلو
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 ختر ابنى من عليكمر ما ةال يكابرنا أبنكه ووذا وذظيع وتسمع الصدقة تعطينا وكيف
 الزبي ابن مع تتالكمر من كان ما تحقيق عذا قالو مصدقيت كنتمر ان وانصرفو مالى صدقة

 ذا وما قال ابنكه ذانزل صادتا كننن ان ق'ل-و قام ض ألى ألصدتة نودى بدو أعل نحن أنما فعلنا ما تلل
 ابنه الشيخ فالى اامن وعو فلينزل تلو دمة على نخاف وسالحا وخيال رجاال رأى أذه أبنى ض عليكم

 دعو« وقال اليهم فرجع دمى أمنع ودعنى أردت ما هم أعط بحة ألذ عيون ارى ألخ أبة با فقال انزل له فقال
 فقال ينزل حتى شيا منكه بقابلين ن نى ما تالو دمه على أششفق ٠فر فاذه وانصرفو صدتتكم وخذ:

 المعصية الى نزوعا أا أبيين ةالو واذصرفو صدقنكم ثخذو حاجة cr ذزوله فى لكم وما ينزل ان أل فد
 عيينة أبن وجدن انا المومنين امير الى نكتب حاجتنا ادركنا ف'د والقرطاس الدواة هلم غالم با

 بنى على ةدمنا أنا ألملكه عبد ألحى فكتبو افعل لم فالهى تفعلو ال قل زارة بنى وبين بيننا حال قد
 وبي بيننا وحال فعازنا ألمعصية علمى ووجدناة عيينة بن عمار بن الله عبد أدناعم فوجدنا فزارة

 وانا أذعل لمر ما على تدعو وال تفعلو ال قوم با تل ألملك عبد ألحى راكبا به أرسلو ثم فزارة
 قل والله انا فقال أبنا فاذزل تقول كما كنن فقالوان سامع طايع وأنا تعصوذ أن ألله أذككم

 وال يبو ب. ال نزل لئن ألعظام والمواقيق العبود عليهم فاخذ نعم لو ة نزل أن اامن أثهو بكم أربنا

 وجة وضوب فنزل تنزل لم ارن الله بهلمنى وق-ال ابنه الى الشيخ فقام صدذ'تهم أخذ به يجاوز:
 فى وقالودخلت فعاتبو به اتاهم حتى أبو بة واقب-ل اليوم بعد لكن اف وقال بنحه ورمى فمسه

 وذءبو عشيرتى أغوبتنى قن كنن ولكنى فعلت ما قال السلطان وكابرت العصا وشنقةت المعصية
 الى فاقتادو« ساعة عاتبو ما بعد تالوخذو« مذها فاشنغقن وسالحا ورجاال خيال ورايت عنى
 ما الشيخ فقال القوم أقادة قن أنه يذكر« بشدةه اليه فكلح أبية ألحى ف-التغت عليه ليذبحوة العفا
 شديدا ضربا الشيخ وضربو الصفا على فذبحو القوم اتدته وانا الى الجعد تلحة أنس ال أنس
 ثمر ماتن حتى دمه على تبكث تزل لم الجعد فرب أن :زعمو انصرفو ثم قزلوح انهم ظنو حتى

 ثم اصابو ما مفهم فاصابو انناس أخريات فى فرارة بنى س مازن بى من ناس على الكلبيون مم
 بن دثار برن خالد كب فم كار ا—م الناس واخبرت الركبان فتالحقن اذرهم على رأجعين انصرذو

 كم الملكه عبد فقال منيمر ونيل بهم فعل بالخى فاخبر« ألملكن عبد البى سيار بن تظبة بن لريز
 فقال فضاعة أعطيات رن٠ لكى أخرجها الدية فقال منهم تذل ممن كثم أ عددا له فسمى منكمر قنل

 وفيتم فان المال بيت ن٠ ذصغهسا اعطيك باس ال فقال دمادنا ذهن تضاعة اعطيات من ناخذ ال والله
 فقال الكلمة «بهذ حرضهم ألهلك عبد ان فيقال تفو أن أرى وال ألباق النصف اعطيتكم بل ’ق الى

 أمو« عليكم ألزرقاء البن فليس خرجتم فاذا قوت واتخذو« لكم ضف ما خذو ألكالبى الحارث بن زقر
 مروان بن بش وأم كلبية مروان بن ألعزيز عبد أم وكانن وألخيل السالح فى أخذو ما خجعلو
 مروان أبا يا له فقال وأر مس بن بنر وءذ"ده مموان بن ألملك عبد على ألعزيز عبد ذحخل فيسية

 حتى كلب حى ن٠ سرية خرجت قال االصبغ ابا يا ذا وما قال باخوالك أخوال فعل ما علمن هل
 فجاء مروان بن بشر واصبح ذلكه cr» أستاعا أطيق أخوالك فقال فاهمدو« قيس حى على اتو

عطاف عليه ليس جبته شق وقد دثار بن وخالد أبان بن وسعيد تيس بن حلحلة وجاءة الخب



»T

 فارضاهم وصاحبية حاحلة ألى فارسل بذلكه ألملكه عبد واخب القيسيات بنو وغضب حذاء وال
 ولبنيء لكلكلة فزارة بنى من غالم جمعوفقال ثم والخيل السالح فى اخذو« فجعلوما بالديات

 هاوالء أنتم تم أموالكم واخذت رجالكم ةتلن الضباع هذة أن شى عندكم وال بشى أنتم ما والله
 حلحلة وكان ابنه يعنى بردة قتنلو قوم على غصبان انى واعلم استعد أخى يابن قال تخرجون ال

 بينهم فجمى ألثار طلب على ويحثهمر القتلى يعتد وذالذا فالنا بردة أحسستمر عل ويقول يهتف
 طلعن أن فلما سبية أبن قول ثذلك المعا بضن فى الخيل وارسلو أمرصم استقام ثم كثير حلف
 وقنلو صدررا ذعبت قرح نواصى ملجموعا تنارل ما بالى قتلوغرورا اذ العاء وقنل جعدا نعين

 كل يرتجز وعو رجليه على الخيل سبق واحد رجل اا ذكت بها يفلنت لم فيقال كلب من أدركو من
 الموصع وعو قين بنات يوم فى القوافى عويف وقال نعله شراك س أدنى والموت اهله فى مصبص فتى

 بذات يوم وف يبتغينا ما ورأءهمر يرين ثيين بنات يوم لخيل كارن الوقعة هذ« فيه وقعت الذى
 بن ناشرة وجعل االميرا واخفرت قيسا شفن كلب برووس وقعة وقعنا سهية ابن يقول قين

 علما النخاع ن عندى ان ذيقول هاوالء ى٠ تبتغى ما له فيقسال عليهم فيجهز القتلى يتبع عنبس
 دخل قين بنات يوم بكلب فزارة أوقعن فلما واخوته هو فبرا تطعتا علباواه كاذن ألذى وهو
 فقال باخوالك اخواله فعل ما علهنن زق أالصبغ أبا با فقال العزيز عبد وعند« الملكه عبد على بشر
 الى كلب مستغين وجاء فسكتا الملك عبد ذذممما ألمومذين أمي ضمان وبعد الحلك أبعد
 أمير با فقال الملك عبد الح ثادخله وحذاء« عطاغه ح وطر جبته شق قد مموان بن العزيز عبد

 شديدا غضبا الملكه عبد فغضمب رعيتكه وتتلن مالكه واكل عهدك ونقص ذمتا أخغرت ألمومنين
 فال فزارة بنى الى أركب أن واليمن واليمامة والطايف للحجاز وعوعلى يوسف بن لخجاج المه وكتب
 لقاطة له يقال لهم ماء على نزل حتى وسار لليل اليهم جبز لحجاج وان تتلته اال محتلما بها تترك
 وكتبت بعضا بعضهم يخذل وننحالغواال غطفان وتجمعن اعلها جل وهم فزارة بن بنوعدى وعليه
 نصيحته العل فقال لخجاج ذلك وبلغ خذلناكم أن أعناقنا فى أعناقكم ف الذى أن قيس اليهم

 وسعيد حلحلة وقال فزارة بنو تتنلت أن منى عليها أشام قيس من لحى وذا فى مولود أالرض فى ما
 ما ثقاال يده فى ايديهما وضعا لملحجاج.حتى فاتيا فزارة قتلنت أن اليوم عذا بعد فينا خير ال

 الملكه عبد ألى وكتب لحديد فى وشندهما بذالئ فسم كلب صاحبا ونحن فزارة ببفى تصنع
 فعلت قد قيسا وان وتعاةت نحالفنن ى١ق غطفار. وان وذهبو تغرقو قل فزارة بنى وان باخذهما

 واحسنن أصبنن قد أؤن اليه فكتب أبدا يرتقه ال فتقا ألمومنين امير على أفتق أن فخشين ذلل مثل
 واذن عليه ويروحون يغدون كلب .ن جماعة وعندة المال عبد على قدما فلما ألرجلين فسرح
 قال الجى سماذيه كما حلحلة بل قال حلىل بل قال حلحلة بل قال حلكل الملمكه عبد ذقال للناس

 وشغين وترى وبلغن ذذرى قضين بل ال قال ماله واكلم عهد« وذقضنن ألمومنين أمير ذمة اخغرت
 بن سعير ألحى فدفعه الزرقاء أبن يإ بسوء منى الله أتقاد ما والله قال منك ألله أتاد قد فقال وحرى
 تال حلحلة ئ بسويد عهدك سعيرمتى فقال قين بنات يوم شنل فيمن وسويد عرنجة بن سويد

أذل أنكه واله كذبت قال القتلنكى والله أم قال أسته فى خوئءه تقطع قد قين بنات فى به عهدى



n١٥

 أصبز ققال بشرصبراباحلحلة له فقال الملكهعبد ألزرقايعنى أبن أنمايقتلنى واالم ذلكه من
 ل عليمروقال بنى اخى سعيدالى ودفع وللقب فيه البطان قدأتى جلب عودبجنبيه من

 ذى أصبرمن فقال سعيد با بشرصبرا وتال حلحلة قال كما عليه فمد لحلحلة تال ما الملكه عبد
 لء قيل الملكه عبد على دخوله عند حلحلة وكان للمبرك زور بواذ القى عركرك ضاغط

 فان أباوفب وخقابالسالم وشمة ومازن عدتى حيى على سالم ثقال اميرالمومنين على ستم
 واثلب جمعهم وافنينن عينى بهم فقرت كلب ألهى أتين ما فوادى غليل شغا وقد تقتلوذ تقتلوذ

 وفذ. ضرب ومن طعار ن وت واحياو كلها رفيدة القن ما النفس شفى تلبى تتتلتهم ان لما
 الفخر فى كثيرة اشنعار القين بنات يوم فى ويجى غيرها مع ذلك قبل قالها تصيدة من أالبيات

ق ذكركغاية وذيما موضعها هذا ليس كثيرة واخبار وغيرها والمرأثى
 عامر بن مسعود بن المنخل صو أبوهالل قال اليشكرى الحارث بن المنتحل وقال

 الخبياذ بالنابغة سعى وهوألذى المنذر بن النعمار. ينادم كان جاهلى اليشكرى عمر بن ربييعة أبن
الغسانيين جفنة باال ألنابغة ذلحق ألمتجردة أمر فى ألنعمان ألى

تحورى وا نحوآلعراقي قسييى عاذلتى كنت إن
 وقال بصاحبة لحى فلست عنى ذاذهبى تعذلينى كنت أن أى متواتى والقاذية الكامل مرفل ن٠

 أستغى فالهى العراق حو فسيرى أستغنى أن وتحبيين مالى لقلة عاذلتى كنت أن يقول العالء أبو
 العراق CP ولجيرة بالحيرة ألذعان ودار ويقربه يكرمه كان ألمنذر بن النعان الن ذلكه قال وانما فيه

رجع حارجورأذأ يقال ترجعى ال أى تحورى وال

وخيرى كمى وأنظيرى مالى جة عن تسآلى ال
 كرمى عن الناس وسايلى وكثرته مالى عن الناس تساله ال يقول ألكمم وللخير معظمء ألشى جل

كميمر ولكنه ألمال بكتير ليس أنه يريد خلقى وعن
آلذكور أحالس آلنار حت كأوار وقوارس

 فرسان الذكور واحالس كذلل ولقو لقو اذا وتلظيهمر التهابهمر ف همر أى الووح أالوار
 أن فاما وأر أوار فى فااصلد كذلك كان واذا االرة ومنه توعجت أذا النار وارت ويقال القرح لملميد

 فاء فى التى المضمومة ألوأو س أبدل تمر ألهمزة لين يكون أن وأما الهمزة فقتم قلب يكون
 أوار الن أجود كان النار كاوار تال ولو أوارا خصار أقت قيل أذا وقت فخ خعل كما ممزة الغعل

ء سوأ وحرها النار

آلقتير متحكمة كت فى ببضيم دواير تدو
الدروع مسامير والقتي لحيل اجرو اذا تسقط ان مخانة الدروع ألى بيضهم دوابر شدو يقول

١ االواخر والدرابي



H٥

للمغيير التلبب ان وتلببو وآستألمسو
المغي شان من التلبب الن تحزمو أى ببو وتل اللروع وفى اللمامات لبسو أى مو استال

أحلقور مئل قوارس آملضمرات آليياد وعلى
 فمسسان رب يريد هذ« ولحال بيضهم دوابر شدو تال كانه لخال واو لمجياد وعلى قوله ن الواو

 يجئ لمر رب جواب أن وقيل هاكذا خيل وبازائنا المغيرين لدثاع أو للغارة معى واستعدو تشمرو
 عينى رت أت وجوابه بينهما حال بما عنه رب جواب لتباعد للجياد مع أالغرسار. ذكر أعلد وانما بعد

قوله بعل يروى وهو المختار فى وليس أاليك ن٠

آلكيري يآلنعري جيقن الغبار خلل من يتحرجن
كذلك أيجاثا وآوجغ وجيغا أسرع اذا يجف وجف يقال

ر ٠مم ر - رمن ر عر ى رر و ر ع بال-عبيري والفوايح االيك من عيىن أقررت
ألكسري آلبيت جيوانيب تناوحت آلرياح وأذا
 أالرص مس ما وف كسور له الذى والكسير مرة ويا وجن مرة وشماال مرن صبا عبت تناوحن

 حتى تشتد الرباح أن فاخبر اصار الواحد األصو لها يقال بها تشد حبال وفيها خيامهمر فتاب س

ألمحمل العامر فى الكسور ذا الثقيل ألبيت هذا تستخف
د ص جر< ى رن ر ر ممن ح ر نر كن- شجريى أو قخحى مبري اليديرن هش الغيتىن

 وعند ألقداح بمسح اليد خفيف انوةت ذلكه فى جدنى يقول الرباح وأذا قوله جواب الفيتنى
 أى شجيرا بينهم نزل يقال الغريب والشجير فوزعا على حريا أجالتها فى ذشيطا االيسار حصور

 فيما كالشجي كان تداحء مع الياسر أجاله فاذا الغير نين٠ فيستعار به يتبرك قدحا يعنى وأنما خريبا
 ألقداح كان يقول منها فى التى شجرعا ن٠ ليس القداح مع القدح الشجير وقيل والدخيل بينها
 غيرى وعن نغسى عن بها أضرب أى وهذا هذا أمسح فانا يقول الشجي هذا اال نبع cr» كلها

 أيسارى أتم أنى ومثله غنمه أن غنمه عليه واوتر لزمه اذا غرما عنه واغرم وقدحه بقدحى أى
 بء والمراد الصديق وعو منقوطة غير بسين تجيرى ويروى األذما لمجفنة واكسو االيادى مثنى وامنحبم

 من أجربه لمر والذى جربته ألذى بالقدح اضرب المعنى وقيل له كالمصادق جعله السيف هنا
له واهتزازا للندى حبا المستعارة ألقداح

املطري آليوم ىف آخلدر آلقتاة على دخلت ولقد
فير لخلوالبال أطيب واللهوخيه زيارة وال صيد بيوم وليس ألمذزل لزوم يوم النه المطر يوم خص

آحلربر وىف آلدمقي وى ترفل آحلسناء الكاعب
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٣ا،ا،

هواالبيض والدمقس أالبيض وغيم منها االبيص لحرين أجناس فى أى
هبر(/ - نم س٥٥ نم0 نم ٤ نم نم نم ص- ونم ن س- نم الغديي إلى القطاة مشى فتحافعن فدغعتيا
 مشى واذتصب صاحبه موضع كل يوضع انه أال أذدنع دغعم ومطاوعة داغعت مطاوعة ذدافعت

 يقال فيما المشية وهذة التشبيه ألحى والقصد منن تدانعن معنى الن أفظه غير ن٠ مصدر انه على
 لغظ ن فعال ألموضع هذا مثل فى يصمر وسيبويه بالخالء وجبها بالمورد ورعا وس المنها المشى أحسن
عليه دليال الظاع وجعل قدوه واال وجد« أن ألمصدر

آلغيري الظيب قتنفس قتنقست وليمتتا
 وعو المبهور والبهي قلمبها من لموضعى ألصعداء تنفسن أى خصه فلهذا نفسه يطول ألعقيم

لوسطه الوادى بهرة قيل ومنه السعة ألكلمة ل واتر ألبه واالسم تعب مواصلة من نفسه يعلو ألذى

حرور من يجسمك ما منكل يا وقالت قدنت

 الريص والسموم الشمس حر ولرور لمحرور أكم س أى اللحمر قلة عو وقيل غرور بن ويروى
 هذا يعكس ن٠ ومنهمر بالليل ولجرور بالنهار لحارة ألريح السموم وقيل نهارا أو هبت ليال لخارة

 ما غبير على رانه أنها والمعنى لخليل تول االول والوجه بالنهار ولخرور بالليل السمومر فيجعل
 االستعظام جهة على ذالن ن٠ لقينا ما يقول كما حرور من بجسمل ما وقألن فتعجبن عهدت

لخمى لخرورعنا وقيل والتعجب

وسربى عىن تآقدأى حيك عري جسمى قق ما
 ان منهم المال وانضلق تعال الله ةول ببجمل هذا ن٠ نحو وعلى أالمم عليكد هوفى أى سيرى

 ل ة فقد بالسير أموا سيرى يصون ان ويجوز انطالق وال مشى تم يكن لم أذ واصبرو أمشو

 بسيرة فى وسيرى عنى فامسكى حبكه غيت عزانى ما معناه وقيل فتدانعت فدثعتها تقدم فيما
السير د ي ولم حسنة

بعييى ناقتنا وحيب وحتثىن وأحبيا
بينهما االلفة تطاول بيان هذا

يالطغريويتالكيري آملدامة من هريت ولقد
 وشربت قوله هذا بجقق والذى كبيرا واناءا صغيرا اناءا يرد ولمر وكبير ماله بصغير يعى

 ورحن حبتى واسكت بقيرأط شربت االاخ قول مثل وهذا الذكور لمطةمةوبا أالناث بالخيل

الدينار وبالكبير الدرعمر بالصغين أراد وقيل ناتنه أسم قيراط حساب التجار عند ولى

والسرير آخلورنق رب قانىن آنتتيت فاذا
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 ولعير آلشولتد رب قإننى صحوت وإذا
آأسير للعانى هند يا لمتيمر من هند يا

 بالمتجردة يتهم ألمنتحل وكان ألمنذر بن النعمان عمة وه السماء ماء بن ألمنذر بنن هند هى
 من بعص فذكر المنخل ابنا أنهما يقال غالمين له ولدت وكانت فاجمة وكات النعمان امراة

 كان ألمنخل وأن مجيه فيه يعرف أبان وله فيطيل فيه يركب يوم له كان النعان أن يجتث
 فالعبته النعمان ركب وقد يوم ذات تجاءعا اخرجته الذعان جاء أذا حتى عندفا فيكون باتيها
 يجىل كان الذى ابانه قبل النعان دخل اذ تلكه حالهما على فهما ورجلها رجله فى جعلته بقيد
 الفرات صاحب لخمر ن رجل سجنه صاحب عكب الم فدنعه فاخذ« حالهما على فوجدبا فيه

 ألمنخل ذلكه فى فقال بقيد« يجره وجعل عكب فقيد« التغلبى عكب بن عكب ويقال ليعتبه
 بالملة ويطعن معت فى عكب بى يدقر أبيا قتلو قد القوم بان عنى لملحرين مبلغ تن اال البنية

 ويقع السخاال ينتجون وقومى جرم بال قتلى العباد وسط طل أيضا قاله ومما ققيا فى
الذسض بعض ف

يؤور تعكق لم آلتنوم أساود متل يعكقن
 وعكغته شعمها ألمماة عكفت قولهم ن٠ فيكون ألنساء صغة فى يكون أن يجوز وجهين ويجتمل

 احدما وجهين التنوم أساود أختمل كذلك كان واذا صفاير وجعلته بعضا بعضه ألزمت أى
 الن لخيات س أالسود جمع باالساود يريد واالاخر كله يسود النه الشج هذا اراد يكون ان

 فعنا« لحيل وصفه عند وقع وان النساء وصفه عند البين هذا وقع اذا هذا بها تشبه النساء عذاير
 على محمول فهو مذكرات يعنى وعو الشعر كعكف تعكفها فكانها بالفوارس نجى لخيل أن

 كان أذا كالحية بانه يوصف قد الرجل الرن لحيات ن٠ باالساود ألرجال وصغ تد ويكون لجماءات
الشره مخشى شنجاء

حبيب بن غبر بن نعلبة بن تيمر بن أسح بن صريمر بن باعث وتال
يشكت بن كعب ابن

ررر ر ثم س م و رر رر - و ءن ر ئ ع رع-سر ر
بلبالها من النفس شفيخ هل أم بوأيل نارت هل أسيح سايل

 تام أالستفهامر هل أمر وتوله الثار بطلب أوتمامها بلبالها متدارك والقافية الكامل من أالول
 ألنغس شغين وتوله االلغ عديلة جىء تلكن الن العاطغة تكون وال ألمنةطعة هخة ام الن ول دزن

 ألموتوربن شفى أنه يريد كانه ولجنس الكثرة به ألمماد يكون ويجوزأن نفسه به يريد يجوزأن
 النء أيضا ينصف لمر قبيلة أسمر يكن لمر ولو والتانيث للتعريف تنصرف ال قبيلة وأسيد منه

 ألمثال هذا على صغر واذا نكرة وال فة معم فى ينصرف ال صفة كان أذا وافعل أسود تصغين
أيضا ينصرف لمر
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آسبالةا اىل علقا قمألنةا يدآيومت ماحيا أرسلوىي إذ
 الرجل وسبلة اءاليها واسبالجا التمييز على علقا وانتصب شفينت لقوله او ثرت لقوله ضف اذ

 وال بالمختار وليس أسباال أسبل مصدر الهمزنة بكسر أسبالها ألحى يرويه ان بعضهمر وأختار منه
 كانها الدلو فروغ بها يعنى ان ويجوز بالعراق تتعل التى العقد الدلو بآسبال يريد أن يمتنع

 بترانهمر طالبا بعثوذ لما النفس شفين هل يقول ألمط بسبل شبهت الماء منها يخرج كان لما
عنا مثالن والدلو والميح القتل س اكثرت5

وفاللةا نصقيا ليلة وآلبدر مكانيا آلسمة مسك ومن أىن
 ايضا أن وعوخب أثقغ الين فى القسمر وجواب ألمسماك البينن عمود سمى ومنه رفع سمك

 الساء فى ألشهي أنتصاف عند ألبدر أستكمال كان لما السماء الى النصف أضاف نصغها ليلة وقوله
 الشى اضاة فى عادتهم على بينهما أالضافة ساغت السماء فى كامال البدر ظهور ف خالجتماعها

 أالاخر قول منه وابعد ووابله برق طوة االاخر قول هذا وعلى بينهما مناسبة الدنى ألشى الى
 استسرأر ان العتقاده العشية الى السرار فاضاف سرارعا او الهالل عشية دارعا فى عامرا صبحنا حن
 التقديم على الكالم حمل أن البيت هذا فى العالء أبو وقال فيها طلوعء أن كما العشيات فى القمر

 البدر جعل فان متنع غير فذلكه والبدر وواللها ها نصغ ليلة السماء سمكه ومن الهى قال كانه والتاخير
 وهاللها نصغها فى الهاء فاما أاخر وجه ألحى يتحول الغرض الن أالول المعى أنتقل التاخير به يراد ال

 الشهور ذصف لبيلة تل كانه ذكر له يتقدم لمر السامع عند معلوم شى الهى راجع أضمار فهى
 يكمل فيه الذى الشهو أنتصاف ليلة أى السهاء الى رأجعة الهاء تكون ان ويجتمل واللها وليلة
 نصفها ليلة فى الواقع ألبدر ألمراد أن الحى صرف فان المعنى فى متاخرا ألبدر جعل أذا وذلكه القمر

 أو شيخ لرجل قيل لو الكالم فى متعارف وهذا هالال يكون النه ألبدر بالهالل يعنى أن جاز وواللها
 بد فى قولهم ومنه فيه مطعون غير القول لكان طفال كان الذى أى ذالن بنى طفل هذا ضهل
أالربعين بعد أال يبعث لم وسلم عليه الله ملى النه يتيما كان الذى أى قريش يتيم محمث االسالم

مالقا ىف عينه قتنظر آبذا لتحية ذا منيم آتقف اليت
 لقال الواجب اراد لو أذ بالواجب التباسه أمن النه ال معه وحذف هولجواب أثقف قوله

 مخالفة لخفيفة أو الثقيلة ألنونين وأحدى الالم ن٠ يلزمها بما الواجب صيغة كان فلما الثقفن
 أبرح ال ألمراد الن ةعدا أبرح الله ييين فقلت ومثاة النفى حرف بحذف يبال لمر النفى لصيغة

 يصح وفل االي قوله معنى فا أذقف ال قوله من ذكرت ما يتناول القسم كان اذا قيل فان
 وجهين أحد على للقسم موكدا دخل أاليت قوله أن قلت كذا انعل ال والله حلغت أذى يقال أن

 هولجواب بما الى ثم أالين ذكر وخبره أن بين سا وبعد باليمين ألكالم تطاول لما انه احديا
 فجرى اليمين كمكرر صار به المقسمر ذكر عن مغنيا به أكتفى لو لينن ا ا كان لما انه لثاذ وا



 لجال معى والمعنى لمجواب لفط فلفظه مالها فى عينه فتنظ توله فاما اششبهه وما والله والله قوله مجرى
 من ومثله مالها فى عينه تنظم لم أال محية بذى أبدا اطفر ال قال كانه قبله التى النكة الصفة .ن

 المعنى الن أعرف طق بالقى أا فينطق ندينا فى قايمر منا قام وما للفرزدة الكتاب اييات
 ألتةدير الن ينعكس3 يغسد المعنى ان وذلكه ال قلت جوابا يكون يجوزارن هل قيل فان ناطقا

 أالول بوقوع ألثانى وقوع يتعلق أن لجواب وجه الن لنظر ثقفته لو أى ينظر فكيغ اثقفه ال حينئذ
 وتاتي خاق عن تنة الً الواو باب فى ومثله المتكلم يقعد« عما خروج هذا وفى بامتناعه يمتنع و

 منهمر اظفم وال أظفر حتى والطلبن الجته.دت والمعنى اظغر أثقف هالل أبو مثل اأتيا اى مثله
 ألعين ألمحى رأجعة مالها فى والهاء مالها فى عينه تنظ، فال أقتله أى مالها فى عينه فتنظن ملتص برجل
لصاحبها وعو لها المال دجعل

بشماهلا منشرا وكان أصال يراسيا عقدت ومخارغانية
 أطماذن رأته ذلمما بالغداة تكورن الغارة الن يثست أن بعد عشيا فلحقها سبيت انها يقول

 ألمرأة عقدت أن فى ألسبب كان وانما لخمار عةد يل لمر باعثا أن ومعلوم برأسها خمارعا فالذت
 هس وانما قتله على ن أء الذى كان أى نويرة بن مالكن الوليد بن خالد قتل يقال كما وفذا
وهو ضدة االأخر والبيت بى هذه أمذت أى أالزور بن طرار

خلحاهلا عن أبديت متغظيش قيم عليتا يسعى وعقيلة
 صغتة وهذة عنها يخب أنه يعنى ألذخوي والتغطرس زوجها والقيمر لخى كيمة العقيلة

 يكون وال وم نغع فى يقول خلخالها فظب، رب للف فتشمرت حيها على أغرت أى خلخالها عن ابدين
وضر نغع أذا اال كامال الىجل

ا٠له٠جأةغبا عن تذب حني كاأسد يواسل آلوحو سفع وقتيب

 قليل الرجال صفة فى وفواعل الكتيبة ألمى رد« بواسل للشمس البروز من سواد لمع فيها أى

وخوارج وخارج ونواكس وناكس وعوالك ووالك وفوارس فارس قال4

أمتالةا يكنيبة ولققتقا رعيلقا عنفوان آول فدت تح
 مخ{ ألعنفوا. وحقيقة أوايلها سوأبق قدت أراد كانه اليه أالول اضاف وانما االول هو العنفوان

 الى فمده أمثالها وتال العدو من ألكتيبة هذه أمثال يعنى وامثالسها استانفته اذا الشى أعتنفت
ه والرجال لخيل ه الكتيبة الو ألمعنى

 منزنة ذا كان صريمر بن وايل أن االبيات هذ« خبر من كان رياش ابو قال

 االقاءة فاخذ تميم علمى ساعيا هند بن عمر ثبعث جميال حلو اللسان مغتوق كان3 ألسلطان س
ألمس والنعم الشاء وجمع يهم فنزل بظويلع وعم ثاناعمر تميم بن بنعمر أسيد بنى غي، منهم
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 فدخعء وايل فغفل فحتثه أسيد بنى ن٠ شيخ ألية جلس بئر شفير على جالس هو فبينا باحصاته
 دلوى ألمإيح باايها ويقولون يرنجزون وعم قتلوه حتى بالحجارة رمو« فيها البثرفوقع فى الشيخ
 أن واالى غبر بنى فى وسار لواءا فعقد خبر« باعثا أخاه فبلغ بجمدرنكا الناس رايت ألى دونكا
 له يقال منهم رجال وقتل جماعة وأسر رجال ذمانين ثقتل دما دلوة تتلىء حتى وايل دم على يقتلهم
 ان حتى منهم ويقتل زمانا عليهم يغير يزل ولمر دما ملى فخرجت دلو« ألقى حتى فذبحه قمامة
 وعدمن ألمطي سقين وال الظفم تقينن وال غبر تعست ثتقول تعثر صانن اسيد بذى برا ألمراة
 بن ثعلبة بن جهيل بن عامر بن ربيعة بنى برع لحليف بن عاصمر بن نعر ذلكه فى وال النف
 ورياسة لهمر كانت ملوكية راحل كل استبطوو لما بحومل فعاله ألعناة فكه الذى ومنا غب

 الدم غالى من ذبايك طويلع طوى غشى الذى ومنا االوايل القرون r٠ءس من ألعهد على
 عامسم بن ربيعة بن عصم بن عبدة بن شهاب بن رأشد يعنى ناة ألع فكه الذى ومنا قوله ألمتفاضل

 وقرى ذلكه فى اليشكى المنخل وقال الديات ل٠٢ س كسان فيما غبر بن ثعلبة بن جهيل أبن
 منهم الكهل يقتل باخيه ثايرا السيف جرد الحراما منها يشب النواحى فى حربًا اسيد باعث

ى السقاما القلوب برد علقًا عراعا حتى الدالء فمالنا والغالما

الرمانى الفند وتال

بال كييريقي قينغ ما طعنة أيا

 والمعى ألثناء لفظ أللفظ وهذا زايدة وما شيخ ضعنة با أراد متوات والقافية أالول الهزج س
 وأليغن ألسن كبير شيخ ن٠ بدرت طعنة ن٠ لها وبا طعنة من اعولها ما اراد كانه ألتآجب معى

 على وينتصب ألطعنة غير متناوال بيا ألتنبيه فيكون محذوفا ألمنادى يكون أن ويبجوز الهرم ألشيخ
 اليوم شاعر ال شاعرا أبا ةل كما شيخ طعنة أذكر شوم با اراد كانه مضمر بفعل طعنة هذا
 واحد الى مقصود النه بمنادى ليس وشاعرا محذوف ألمنادى تواضع كليب ف ولكن جريئ مثله

يكون يجوزأن وألمحذوف غالم وبا رجل يإ كقولكه يعرف اليه مقصودا كان أذا والمنادى بعينة
عذا با ،د٠٠زذ٨حكتئ لمن ل ة فكانه غير« ألمنادى كان فان غيره يكون أن ويجوز ألشاعم هو

نعمر بقولهمر أالضمار عذا ويشبه ير ج; أنه بين ثم منه والتعجب المدح على شاعرا به حسبكن
منه بد ال مرفوع أسمر موضع فى وبه التفسير شريطة على به حسبك ن يكو أن : ويجو زية رجال

 هوجرير أى جرير بقوله وكد« ثم ذكره جرى الذى للشاعر ألهاء به حسبك يكون أن ويجوز
 يا تال كانه المذكور شنأعر غير الشعر قايل ان على الشعم قايل بإ ويونس لملخليل أعنى وتقديرجا

 سيبويه صالم ظاع خهذا شاعرا به حسبكم أو مثلة اليوم شاعر ال شاعرا عليكم شعماء
 شاعر وال لحال على شاعرا وينتصب ألمذكور أنشاعر وو ألمحذوف ألشع قايل يا يكون أن ويجوز
 كانه معرفة ألمنادى يكون حتى ونكو« الشعر قايل أضمار ألح وأحتاج له النعن موضع فى اليوم

مثله شاعم ال شاعة هو ما حال فى ألشعر قايل يا قال
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وإعوال جيج على آأعلى تقيمآلمأتم
 والماذمر باالعلى الماتم وصف فلخلكه رييسا بها تناول كان وكاذه الطعنة صغة من الماتمر تقيمر

 االتوم ومنه وللجع الضمر وهو أالنم س وأشتقاةه والشر لخير فى يجتمعن ألنساء على يقع أن أصله
 نحذف الماتم اءل به يراد أن ويجوز به وصف معدر وكانه واحدا مسلكاعا صار التى الماة وف

بالبكاء ألصوت رفع واالعوال ألمجلس أهل أد وألم ألمجلس جاء يقال كما المضاف

وآوعالى حفباى فى عوتن نبذ ال ولو

 ال يقال ؛ الكوفيون حكاة فيه والضم ألضم على يبنى وتد الغتح على يبنى للدهم أسم عوض
 خصمة يقال الساءد س غلظ ما وللضمة وانالم االلف معنى لتضمنه بنى وانما العايصين عوت انعله

 الدع، رمى ال لو البيت ومعنى الثه فى عمق ألمحظبى أن ويقال جسمى أى حظباى وقوله وخضبة
حوادثه الده وتبل كان ما أكثر ب ألمحم فى تاثيرى لكان مغاصلى فى

بآألى تيس طعنا صدورالخيل لطاعنت
 التقصير وجعل ألمقحر واالالى وساء أالكابروالر بالصدور يريد أن ويجوز ألغمسان بالخيل أراد

ألمجاز على للطعن

آلعالى السنا فى مةرى أأتار على آلخيل ترى
 الثاف المغعول موضع فى السنا وفى تابعين والمعذى ألحال على ذصب مهمى ااثار على موضع

 هذا به ويتقون يقتمونه كانهم السالح بريق به يريد وعاعنا العالى النور قيل السنا ومعنى لترى
 يرضون انهم أى عال مجد فى أثرى تبعن أذا الفرسان ترى المعنى يكون ان وأالجود معنى

 زتم مثل ثبى الن اللفظ على ذتره ولكن العالية واالصل العالى الةبى فى ويروى عليهم بريسال
االشرأف مجالس هاعنا الثبى بعضهم وقال للجاعة وف ثبة جمع وفى

. حال على إنسانا آلدقير صروف تبقى وال

 النسان ألصغة موضع فى حال على و:وله قونة بعد ضعف من أليه صار فيما لنفسه تسلية هذه
ويجول يبتل بل حال على ثابتا او قايما انسانا الدهم حوادث تبقى ال تال كانه مص٨بمعذ على وتعلق

آمتاىل آلقكة هر ~■ك إذ هبا تقتيت
 شاة وهو تشكا يشك لبسه أذا ألسالح فى ألرجل شكه وقد السالح من يلبس ما الشكة

 على رجلين بها أنتظمر طعنة وعنى ألشكة ويروى شيخ وانا الفتيان باخالت تخلقت أى وتننين
البسوس حرب فى خرس
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إجقال بعد ريعت آلورقاه آحلثنس كبجيب
 خروج وسرعة الطعنة اتساع شبه التماسه ألصعيفة العقل والمتساقطة الورعاء لحمقاء الدفنس

 معنى فى فقال المسلكه هذا ااخم سلكه وتس روعها فى ونزوها لممقاء ألمراة جيب باتساع منها الدم
 وقد شعرها فلى تطلب تستفلى ومعنى تستفلى وفى ريعت الورهاء ألدفنس كجيب ولفظه هذا

 وموضع ثزقته بجيبها ترفق ولم اليد لرد تعبى فلم ألمحالة تلكه فى فذعرت جيبها من يدها أخوجمن
 الدفنس وقيل أجغالة بعد ريعت وقد الدفنس جيب مشبهة تكلفتها أى لحال على نصب ألدفنس جيب
ى ذيابها لبس تستتم ال جلتها ن انها يراد انفها طرف على جيبها تصع ألتى

مقروم بن ربيعة وقال
آستجابا دعى وإن موتتة وحتو يدنو من أخوكه أخوك

 ألثانية أللفظة تكون أنن أحدهما وجهين ببجتمل اخوك اخوك متواتر والقافية الوأذم ن٠ أالول
 يفعل س أالخوت ألصادق أخوك والمعنى المبتداء خبر بعدها وما ن٠ ويكون االولى للغظة توكيدا

 ألذى أى فالن ذالن ذقول كما االول خبر الثانى أخوك يجعل ان أالأخر والوجه االفعال هذه بك
 أالاخ قول وأما ج المحر أن عليك يعاب شى كل تجنب له فقلن الشاعم قول ومنه عرف قد

 جعلت شئنن فان االول البيت مثل ذهو الشدايد فى ألمرجى أخوك وانما تروض الدنيا ف سالم
 خبرا الثانى أخوك قوله جعلت شنئنت وان خبرا المرتجى وجعلت توكيدا الثانية اخوك قوله

 اخوك قوله ن٠ بدال صلته فى الداخل البيان س بعدة وما يدذو ن٠ توله ويكون له نعتا والمرتجى
 االعشى قال كما وأخلص نصح اذا يب الغر أكمام على حثا يكور. ان يجتمل ألمعى فهذا الثاخ
 المناسب باالخ وصاة يكون ان ويجوز تنسبا ن ال لحير أبيكه لعمر نغسه يقرب من القريب فان

باخايه ينتفع ال النسب بغير المواخى أن وأخبارا

آقنرابا منك سالحة وزأد تعادى من حارب حارينت أذا
 فى تعادى وتن الخوك حارب والضميرفى قبله L{ متصال الكالم هذا يكون ان يجوز

 معكة المواخى هذا حارب تعادى س حاربن أذا المعنى ويكون حاربن ن ألمفعول موضع
 ذلك بعثه عدوكا كاشغن أذا فيقول مضروبا مثال ويكون قبله مما منقطعا يكون ان ويجوز

 ال مساترا عليه ينطوى ما على بقى وداجيته جاملته واذا دنوا منكه عدته وازداد مكاشفته على
 على ليدل منه السالح فذكرقرب ليعينكه سالحه ومعه منك قرب حاربت أذا أنكن أراد مجاعرا

 يقرب أن يجوز النه ذلكه على يدل لم منه نفسه يقرب أنه ذكر ولو عدو« على اعانته أراد أنه
يعيذة وال ٨مت

آلجذابا تبع أو مات حبالى جاذبته قرينى أذأ وكنن
ض ذ م م رنم ع
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 فيهلكه لجذاب ألى شاوى دان ينقطع ان فاما وبينه يينى حيال لى ترين جاذبنى اذا يقول
فينقاد صاغرا يتبع أن وأما

آليبابا تلتيب تكاد على لطاد قذىحنق آقكة قإن
 ان علمى يدل الواو غير مع اياها وأضه.ارهم الواو بعد ونها يضمم كما الغاء بعد رب ن يضمرو

 قد حبلى فثلكه خغض ن٠٠ راى على القيس أمرى قول منه وحو رب cr» بدال ليست ألواو
 نارعداوته تكاد غضب ذى رجل فرب امن أن يقول فحول تمايم ذى عن فالهيتها ومرضع طقت
 فى ولجملة لملخبم موضع فى تلتهب وتكاد ألمبتداء موضع فى ولظا« كذا به فعلن انا توقدا تتوقد
 قوله ن٠ والفاء بعد فيما رب وجواب أالكثر فى موصوفا يقع بوب ور وألمجم حنق لذى الصفة موضع
 لجملة خالغ أذا يجىء أنما لجزاء جواب فى الفاء ان قيا فان لجزاء جوأب بعد« ما مع حنق غتى
بعد ذقديربا يكون فكيغ وخبرا مبتدا ذكون بان شرطا ذكون األنى لجملة خبرا تكون ألتى

حنق ذى رب والشان فاالمر أعلل ألتقديرإن يكون قلت عاعنا ألفاء ٠ ’

قتراب[ أو ملى آلشر ذنوب تتحسى حتى يدلوي محضست

 الدلو جعل مالتها حتى بدلوه حركن انا هاكذا انسان رب جواب بدلو« مخضت قوله
 ألمراد كات بالكس قراب ويقال أالمتالء يقارب ان الماء وقراب فيه جاذبه الذى السبب عن كناية

 سقباه وجعلته شرا مالتها بئى cr» الماء بهسا يستقى دلوي القى لما غيظا الممتلى المعادى هذا أن
 وف أذنبة وللع ذذب لها ألتى ألحلو والذنوب لتمتلى البئر فى الدلو تحريكه ماجمة بالخاء والمخض

جلة أو كله تجشمه حتى أيإه وجشمته مله حتى الشم عليه جنين يقول مثل هنا
ر ٤هم سمنرن- ر نءن٠١ه رر a ٠ رثم Io نيرت ر ٥م - ع

الغضابا وألقوم أاعداة بى وعالن النجوى فاشيح بمثلى

 النوايب وكشف ألمكار لدخع يصلح ثثلى عنل ليكفو وكاشفهم أالعداء بشلى جاه أى
١ - مس- - ان ليرن ر رس عور ررررر س نو٠مم ت ثم

الوقابا الغلب خفية اسود دونسى يرون الموعدى فان

 بذذاب بعد« وتسسأ ألنابغة بين وروى الرجل بالضارب التشبيه على وانتصابه رقبا الغلب يريد
 بثعلبة قومى فا ظالمر بن للحارث وقال ظهرا أجب يعنى قالو سنام له ليس الظهر أجب عيش

ذكرنا ما على نصب والالم االلف أدخل فلما رقابا ألشعم يعنى الرقابا الشعر بغزارة وال سعد أبنى

ختابا آو آأقاحح لقن عال ورسا سواعحهن على كان
 والشاجع ألغرايس أثتمسن ما كثرة س لملحضاب أو الورس االسود هذ« سواعد على كان أى

أشنجعه والوأحد الكف ظاه عروت
68
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 قال سلمى الى منسوب وأنته ضبة بن السيد بنى من رييعة بن سلهى فال
 حفلهمر قلة على يدلكه وهذا سيدانة واالنثى الذئب والسسيد مرتجل علم أسم سلمى انفتح ابو

 نحو فمقا ألمذكر ألمثال نفس تلحق أنما هذا ذحو فى التاء أرن منه الداللة ووجه والنون بااللف

 بااللغ يعتدو لم أنهم ال فلمو وسيدانة سيد قالو ذرأعم وقن وقايمة قايم باب وعليه وذئبة ذثب

 ترك توة عندك بء مت ثب ذلكن صح فاذا ذلكة يجز لم لذتبة سيدة قالو كاذهم حتى والنون

 الضباب وانثى لحديد ضبة أضرب على الكالم فى لى3 ذمنقول ضبة وأما والنون بااللف أعتدادهم

لثته ضبت من ألواحدة والمر وألضلعة

قآلتحلنت بآللوى وآقلكه تلجا آحتلمت تماكرعرية حلمت
 أغفله فيها الناس بعض ذكرها ل وة الذساء اسهاء ن٠ تماضر متدارك نية لقا وا الكامل من أالول

 للبن أ من ماخوذ هو لذاى ا لمضارع أ لفعل با مسهاة اض تمس الن كذلل الم أ وليس البنية ا ن٠ سيبويه

 ولجلة بعيدة دارا أى وغربة االبيص ألمضر وقيل ناعم أى مضر عيش قولبم من أن لجامص وهو ألماضر

 عش مسيرة وبينهما ألبصرة طريق فى واد وفلج ضبة ببالد حزن لحلة وقالو ضبة بنى بالد فى موضع

 باالول نبه قلت باحدءما أكتفى ووال أحتلت تال ثم حلت قال لم قيل أن منكن بعيدة حلت أى

 فلجا واستوطذ الغربة فى ذزلت قال فكاذه االستقرار وبالثاذى عنه والتغرب منة البعد أختارت أذها

ماء الالم بسكور وثلج موضع الالم بفتح وفلج
تتًا رممنر صن د ورء عر رررر ح ر فن-ررر ح ى - -

فانيلت به كحلن سنبال أو قرنفل حب العينيرن فى وصان

 قالوال القراان ىف جاء كما مجعا االذنني جعل يكون أن فيجون بة كحلن ةال ذمر ألعينني ذخى
 ان الباب وامنا للقدرليار على لكان ومننت هبا يداى خبلت فلو الفرزدة قال وكما خعمان ختف

 االخبار أله أالذنني عن أالخبار س ج ختر أن جيوز وقد مجعا أالثنني جعل يكون أن ذاالشبه ضنتا يقول
 هلا وعني ألقيس أمرو ةال أاثنني عن أالخبار أحله الواحد عن أالخبار ن٠ ج ختر كما الواحد عن

 س ترى أنارا ذنظرا عطالة ىف توما خليلى االخر وقال أخر من مااقيهما شةن بدرة حذرة

 واهنل الدموع وتسيل العني حترق الىت أالدوية أخالط من والسنبل والقرنفل برقا ام بابني حنو
سال اذا واستهل

 خلتى عيراأصا أيينوقا يسدد أمنت أما أننى تماضر زعممنن
ع - -

 مجع انه توقمر بعبارة عرب ملمجع صذا سيبويه ذك وملا أبناء تصغري أبينوىا العالء أبو قال
 ىف الىت أاللف أن اراد وامنا أعيشون وللع وأعيش أعشى يقال كما خم مثر أنعل على أبنا

 ملع هذا مكنب أن يريد العالء أبا كان افعل كتصغي تصغري« ذيصري حنذف أهلمزة وبعدما أبناء
 بالواد مجع مشر أعيم أبيي فصار حقر مثر أعمى بوزن العني مفتوح أغعل وزن على أبنا

فاهلمزة أفعال علمى أبناءا االصل وكان لالصاثة النون حذذن مثر فصارأبينون والنون
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 فصارت كاذت ما الى الالم رجعت أفعال ن٠ االلف حذذت فلما واؤ ض منقلبة وهى الكلمة المر
 ابنا جمع يقال أن وببجسن وقال تقدم ما على صغر ثم كاعما أبنا ذصار ألكلمة اأخر فى الفا

 من وابن بنيون أراد أنما قوم وتال وجمعه صغ« ثم وازبن زمن يقال كما قعل أصله الن أثعل على

 قال كها وأقتنن ووقت واجوة تالووجو كما للضمة عمزعا ثم االسم اول ألى فنقلها الواو ذوأت
 أبنا تحغيم مذا على ابينوعا فقوله راع غير الى أبينيل ترك ساءخ فقد ساء ال يله ن الشاعم

 لكوفيين ا وعذد العين بفتح أفعل فهوعلى وأتحى وى ر كا للجهع صيغ أسم وهو البصرييبن عند مقصورا
 واذا ى خلت يقول ان ساغ كيف قيل فان ألعين بطم اثعل على وأدل دلو مثل ابن تصغير

 ألتى لخلة قال ذكانه حيانه أبإم يسدعا كان لما نغسه أله أضاذها قلن خلة له تكن لمر مات
 الى الشهاب أضيف القذف شهاب قولهمر حد على الشى ألحى الشى اضاذة من وعذا أسدها كنت
 الفرجة وفى موضعى اى خلتى قولة وكان واسعة أالضاات ووجو الرامى رمى من كان لما القذف
بموتة ذبهمر والثلمة

تعلنى وحين يسرى على متلى لقوهد رآيت وقل ك ٣خد i ٠١ تربنت

 حال على منى أعطى رأين هل توتلين عا التماب كه يدي فى صار أى يداك تربن
 منى لمضلعة أكفى رجلما رأين هل يقول ماله قل اذا الرجل يد فى ما أعةل ويقال ويسرى عسرتى

 أى العلل أله ذاحتاج أثتقم حين اراد كانه عللن ن٠ والتعلة وهوال كبا أالضالع تمال داعية أى
 وعذا تفعلة على مصدر تعلة أن يوجب والقياس ألعليل يعلل كما نفسى أعلل ان ألى أو الحجج
 وعللن رتبنن مثل المصعف أله جاؤو فذا وعزيته كرمته برع وتعزية كتكومة فعل فى مطرد البناء

 في وانا فعل محدر ليست وبابها ألتربة أن ألى ألناس بعض ذهب وقد والتعلة التربة فقالو ادغمو
أشنبه أالول والقول الثالذى من موضوع بناء

 جلنن في وان لمعضلة آكقى غشينه النايبات ما أذا رحال
٠٠* عن ح Z ثم ٠٠ نم ت ع

 مى للشدايد أكغى رجال لقومة رأين هل قال كاذه مثلى ن٠ بدل انه على رجال انتصب
ألرجل معنى على بالهاء الضمير نجعل له يستو فلم لقومى واراد مغهوم ألمراد الن منى فحذف

وعليت مطأد من قنانى نيلت وفارس كقيت نارته ومنلخ

 ألدع نوازل من نازلة عنى يكون أن يمتنع وال بة نزلت رذقة مناخ نازلة بمناخ يعنى ان يجوز
 اذا أنه وبزعم وعلت مطا« ن٠ قنات ذهلت قوله ينك ألعلم أهل بعط وكان االناخة واستعار

 وجهين مل ببجت والبيت بشى ليس كالم وهذا القناة منه تعل حتى له يقف ف ألغارم طعن
 ألناعبل الن ألمرى عن كناية والعلل ألنهل فجعل مطا« من روينن ةناتى أن أراد يكون ان أحدبا

 وال نهل هناك وليس مصرد غير وعل الزمان نهل أالاخ كقول وهذا ألشرب فى تناه فقد عل أذا
الساعة فى يطعن أن يجوز ة ألقنات صاحب الن غير« من وعلت فارس ن٠ ذهلت انها يتيد أنه واالأخ عل
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 مقصورا بالى يكن لم أى غيره من وعلت منه نهلت أنها ألمراد يكون ان ويجوز مرارا الوأحدة
 فى مؤونة ال النء ل انخمر كان مقبال جعله ولو منهزما موتيا جعله الظهر والمطا واحدة طعنة على

حشاة من ةناتى نهلت يقول أن ينبغى وكان المنهزم طعن

آلقلورقملت نصب وأستعجلت تقنعت بآلخخان العدارى لمإذا
 كما الهمزة قبل ألمدة من مبدلة االول فالياء ألياء بتشديد عذارى واصله عذراء جمع ألعذارى

 عمزة فى أالصل وكان قبلها ما النكسار باءا ألمدة أنقلبت ذلما سرابيل قلن أذا سربال فى تبدل
 عذارتى فقيل الثانية فى االول أدغم ثم يإء منه فابدل قبلها االلف لزوال أصلهأ الى عاد الفا ألتانيث
 الكسرة ن فرو فف وممحارى عذارى فقيل تخغيفا الياعيى أحدى حذذت ثم عحارى محراء فى وكذلك
 لفرط بالذك العذارى وخص وحارى عذارى فقيل الغا الياء فانقلب الفتنحة الى ياء وبعدعا
 يكون ويجوزان والسعة ألمجاز على أستعجلت مغعول القدور نصب وجعل أذقباضهن وشدة حيايهن

 نصبها فى العجلة طلبن أنها اد والمم فحذف ذصبها فى أو أالقدور بنصب غيرها أستعجلت المراد
 يكون هذا وعلى لمجوع شدة من القدور أدراك تنتظر ولم النار على كببنن أى أدراكها قبل وملت
فملت القدور نصب وأستبطات يرويه تمام أثى وغي بالواو وملت

للت آلعقار قمع من يبدى معالق يأررتيآلعقاة دارت
 تع س وبين أالرزأق بين بالفاعل ففصل العشار تع ن أالعغاة بارزاق مغالق بيدى دأرت أى

 التى وف عشراء جمع والعشار بها وتهلك عندها تغلمق لجزر الن مغالق ألقداح سميت وانما ألعشار
باشهم لخهل وضعها بعد به وتسمى أشهم عشرة لها٢ من عليها ات

وآلتى آللتيا جانيةا وكقيمت بينقا آلعشيرة تأى رأبنن ولقد
 لملمع معنى أدى وأن وأحدا كان ألياء فنحت أن جانيها وقوله أالصالح والراب الفساد الثاى

 والتى واللتيا فتحتها حذفت وقد واحدا يكون وان سالما جمعا يكون جازان ألياء سكننن وان
 عن وأنتقال الصلة عن استغنيا ولهذا الدوأف من والصغيرة للكبيرنة أسمين نجعلهما الى تصغي اللتيا

 يكغى أنه والمعنى عليهما لحال لداللة محذوختان صلتيهما أن ألح بعضهمر ويذهب موصولين كونهما
غيره ألمى يجوجهمر فال منها ولحقي االمور بر لمجليل عشيرته

زلى آلعشيرة تعسب ولم نصحى ورقدتتا جياةا ذى عن وصسقحت

 جاهلهمر عن ويصفك لهم ينصح انه والمعنى فصيحتان لغتان أعطيت أذا وارفدت رذدت يقال
ترفيدا سودو« أذا فالنا فالن بنو ورقد لجرح رفادة قيل ومنه المعونة والرذد عثرته تعبهم ولمر

ا؟إلنيذشيذتثعشبىي٠ةغضتتالتى
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 المأح المال والساية بجرايرى يواخذو لمر أى لمميمر من أفعل وهو واالمس االخص أالحم
ى لينالوها منهم لحاجات أمحاب على حبستها أى والفق لحاجة وللة

اب تسشيسر خ : امتح بو I هأرا الشبئ ربان ين ربييعة بن سلمت برن أبي وتال

منبا انوسى يإءات بثلث أبيي -اه٨٥ن أت ونحقير الترخيمر على ااب تصغير يكون ان ويجوز

 تخقيت فى يقول كان تراه اال عمر الى راى علمى اال انطرف فدذف طويف س الياء ككسرة مكسورة
T اب تحقير يكون ان ويجوز عصتي عطاء تحقير فى يقول ان سيبويه الزمه حنى أحى أحوى

أب تيس قولهم ين٠ أبًا سمى رجل اسمر نحةير يكون أرن ويجوز أبواء وءنز أب ذيس هذا كن قول
 ر. يكو ان ويجون نواجيا منه الضان أشن ال ابا فانه توكل لكتاز أقول زيد ابو أنشد« ما ومو

 سمي صما أباءا سمى أذسانا صان ولكنه يجق ألمعدر اوئ أقول ولست ابيت مصدر اباء تحقير
 .ار وذلكه به ألمعنى النتقاض ذلكن ييجز ف ةيل ذغسه ألمصدر بمجقر لم ولم ةيل فان حقر ثمر ا مطاء

 واانتشار الشياع فى صفته ذ« كانن وما معناه فى الغابات غاية ابدا :للجنس فعله لجنس اسم المصدر
 ءد قع تو أن ال أ دد;٨ ~، 'ذع ولم در لمصا ا تثن لمر :كه ولذ نتيوم أ ث ية لغا أ وعو قير ألند ا رركة٠ بعد« ا فا

 بب والز أالزب من ن فعال مثاله ما علم تجل دم زبان واما أالثعال متناع كا ذلل ن٠ المصادر وأمتناع أالنواع
ألصمف ن٠ المتناعه الزبن ن٠ بفعال وليس

 ى س- هجنو I رنم نم ن . ٠٠٠ نم نم -د،» ف - سبر رر -
المدخت حمؤى بعجلؤة مخذدج-( تالفيب- وخيل

*

 رن١ فعلى وجهزى الصلبة القمس والىجازة اوله شى كل ريعان متدارك وألقاغية المتقارب س الثال
 يوصغ ولمر الربإشى تال للتاذيت واالنغ كور وألذ أالناث بة يوصرغ ما وهذا السير سرعة وهو للز

 جراميز حام آمم أو ألجذله ةول وعو 'خر١ا وحوف لملمرف عذا أال عاكذا ااخر« بشى الذكر
 أو منهزمة وف نداركتها خيل رب أى عدوة برع بة ألدا يدخر« ما والمحخت لرحال با حيدى بية حزا

صغتها وخه بفرس غارة ن٠ بنهب رأجعة

O و و 0س رسر ن نم و O سم أل ثم و ٠، و - بالكضز برزت نوزتخ وإن عوقبخ إذا االجتأء جموم
 ى ب واول جرى بعد جوى أى عقب منها ضلب وعوةبن جرى بعد جرى لها يجم جموم

 ألذشان أى النزق س وهو أالول لجرى معيا لخيل جوت أذا أى نوزةت وان وقوله عقب وأأخر« نزقة
ألشديد العدو وهو بالجضم عليهن بيزت

ر -- ۶٠٠٠٥  سن و Z  كن٠ه ٤ نم حيمنك/ نم *و * ****
كالكجت ملهلمة مروح العنان فى أعترضن إذا سبوي

 ويروى ألعرضية وف صعوبة اعترتها اذا اى أعترضن اذا وقوله جريها فى تسبص كانها أى
لجد عن ولخروج ألقصد مغارقة والعرام وعالت سطت أى أعترمت ويروى أتتخ اى اعتزمن

ج9
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 قولهم من صلبة وململمة جبة وعليه اى جبة فى فالن جاء يقال كما الل موضع فى العنان فى وقوله

. ملممة واصله جمعته اذا الشى لممنن

غ٠ ثم و ثم ى و رى ب - م رر -ر - ٥و
شمر ذو يه أفضى حيث من ليراق با نعمر على دفعن

 ما على حملما وخيل صغة من ريعانها تالذيت قوله جعلخ اذا رب جواب نعم على دفعن قوله

 يكون هذا وعلى قل وان موصوف غي جاء وقد له لوصغ أ لزوم من كثم اال فى برب المجرور يجى

 اله اداه حيث من بالبراق أبل على لحيل عذه دفعت والمعنى لميل صفذ من ودفعن لجمواب ذالفيت

 والبراق وارد نعمر عذا يقال مذكم وهو للنعمر الضمير به أفضى وقوله مك-ان وهو شمر ذو الفصاء

وسود بيض جارة ذيه وعوموضع برةة جمع

يطر ملر وآكنة لطًارت قبليا حايف ذو صار قلو
يكون ال ما هذا ولكن سرعتها ن هذة لطارت هذه ةبل فرس يطير كان لو اى

ألنضر حديد آلفواد خفيع مريساء على سوذنيق قما
وووالشاهين الطير جوارح ن السوذنيق(

آخلمت وجلات قمادرقا يآلقتاء رأتىأرنتماسنحت
 والخمر بادرها مفعول يكون أن على نصب ولمجات وموضع ألولوج وعوموضع ولمجة جمع الولجات

كذا وألهى كذا بادرت ويقال الشجر ن٠ وأراكه ما

يآلسونر رئضة يقتده منوع وال منيا بلسرح

 ركض يذزيه سهمر وال فرسى ن٠ باسرع وصفه هذا سوذنيق ما يقول ما خب منها بامموع ثشوله
 ءد المثل وفى بسهم اى وذزع ع بمنز له وانتزعنن ذزعا القوس فى ذزءنن يقال السهم ع والمنز به الوتر

 حركها أذا بلسفينة البحر تص يقال ييجرى اى ويةتص أعله الهى لملمحق رجع معى فى النزعذ ألهى السهم
 فكانه ويدعه بالسهم يزج الذى هو الذه للوتم الركض جعل واذما يةمص بعير كانها حتى بالموج
 وجعله للوتر الركض الن اشبهه وما حافزة لحبل أمسك ما االاخ قول ص ذحو وهذا ييكضه
 والركط للوتر راكبا كان حين من راكضا السهم فيجعل ظاعر« على يترك أن ويكن للسهم

 هوالذى السهمر فكان كذلك كان واذا أالسنحثاث عند ألفرس على رجليه ألغارس تحريك
للوتره لخغز كان وان الوتر ركض

الضىب ضرأر بن حصبني بن ألفوارس زيح وقال
مقايح كآنيت نسوة على لريدىن حلقة أوس آبن تأتى
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 وخ االلية من أالبنيية ووذة بعى وتالى وأتلى ألرجل ألى متدارك والقافية ألطويل من الثان

 على الدال وضم الالم بفتك يروى ليردف وقوله لغظه غير من مصدر انه على أنتصب وحلفة اليمين

 أو الثقيلة الذوذين احدى يلزمها مر ألقس الم أن سيبويه وذكر اليمين الم الالم تكون ان
 وقد سوغه ما على جاء ألثاذية واية بالم ألموضع ووذا ألشعر فى ألنون تحذف وقد أيضًا وةل للخفيفة

 وان فمع فاته أتأرن مرة وقتيل ةل النون واثبات الالم حذن وعو االستال فى عذا من أبعد جاء

 لهذا حدف نى فالمسب ليردث روى ومن والسفافيد المساعير وعو مقاد جمع والمفايد يقصد فم أخافم

 حلغ ذقول ألمةةدمين بعض وقال ذكرة بما يد عل ويستدل مقدرا محذوثا يكون ألقسم وجواب االمر

 والمعنى القسم موضع والموضع كى الم أعمال واعملتها ألالم كسرت النون حذذت فاذا ليفعلن
 اراد ليردف تاله مثل وقيد أجمعا آتايكه ذا عنى لتغنى حلفة بالله قال قذذ قلنت اذا وانشد معناه

 مع والالم ألمصدر على دل ألغع.ل كسان باثواسهم ألله ليطفثونور يريدون القراان فى كذا ليفعل

كذا لى أراد قال كانه ألمبتداء ألمصدر لذلكن لخبر موضع فى به ألمجرور االسم
 و مو- و الم ن٠٠٠همن ر س ونم سر انم، ن حم رر ع و ٠نم ثم

المناجح الكريم الموت من ينجى إنمسا عدرشولة من له قصرت

 بء الرجاء علق لما نفسه خلص أنه يعذى الكريمر الموت من ينجى أنما وقوله فرسه أسم شولة

مصايح آإلماح ان له ققلمت بيننا ةنء على مرفويب آبن دعافى

 ان وبينن خوفه ما عليه هوننن ما بعد فاجبته وبغضاء عداوتة من بيننا ما على ق أستغاث اى

ءر يتعقبه ال وجهه على كان اذا بالموت تبال فال ومعايدهم الرجال حبايل الرماح

دايح الميية داد ان سًاتفيك قإننى شمسالى عن كن له وفلت
 لجانب من ذلكن شاكل وما العطغ فى والرمى والطعن الضرب الن شمالى ءن كن ةال أنما

 لجانب فى كن له فقال أاليسر لجاذب فى غ لعط ا أن وهو اأخر ووجه االيمن من منه امكن االيسم
 الناصر موضع واليمنى المنعور المعان موضع النه شمال عن صن قال أنما وقيل به معنتى انا الذى

 ويكون لجيش ميسرة على يكون أن أمرة كاذه ذاصرك أتى ؛ينكه وعن يينكن على أنا يقال

 قولء عليه بجمل وجه أحسن وهذا به موثوق كل العسكر ميمنذ على يجعلون النهم ألميهنة على شمخ

ى شنمالحى عن كن له وقلت

 وعلقمة عو اقبل ألفوارس زيد أن االييات ءألده خبر من كان رياش ابو قال

 نزلو حتى ضرار بن المنذر بن وحسان صبح بنى من ورجل ماجر بنى س ورجل مرعوب أبن

 ان وعلقمة زيد فابى ضرار بن صخم بن جبار ولدو قد جديلة بنو وكان طيى من جديلة ببنى

 زيد قال معكه هاذان من لحسان الم بن حارثة بن أوس فقال وجوعهما وركبا حسان مع ينزال

 يقسم أبى ان فقال فركب على فاردد؟ا اركب اوس بن قيس البنه ذقال ممهوب بن وعلقمة ألغوارس

مصارما وكان مرهوب ابن ذلكه رأى فلما فقتله يد : اليه فرجع لهها فاغلمظ فابيا لتجعان عليكما
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 الذى حسان تحذر ابنه اوس على ابطا فلما عليه ثربع تتركنى أن ألله أذكرك زيد با ةل لزيد
 معه من اعون وهو لبريمة ةال صنع ما وراو زيد الى انتهو فبلمما وصاحبا« هو فركب عند« صان
 برية فرجع ضوار ابن انا فقل اذت من لك قال فان بها فاذذى اوس عند ذسيتها درح الى أرجع
 زيدا لمحق لما اوس بن قيس أن وقيل بكريم كريم وقال فقتله ضوار أبن أنا غقال أذنن من له فقال اليه
 تركتهن نسوة الى أسيرا الرتذكه والعرى والالت قيس فقال ارجع االم زيد فقال أرجع زيد يإ ناداه
أالبيات حلغة ارس ابن تالى وقال زيد فقتله

 برقد وقد برئ االصل فى مذا لفتح : ابد تال الضبى ضرار بن المنذر بن ألرقاد وقال

 جريان على هو انما وهذا والصفيل كالحارث ألصفذ حال فيه يكتن علمر وعو عليه الالم ودخول
 صايم اى وصومر ادل أى عدل رجل صقولك رأةد أى رقاد رجل ذا قولك نحو صغة ألمصدر

تذيبرة هه وأننبا لعالء وأ ل الغض ومثله

معنما أحاوا ا ص محل يودى أنيى ويقتة عوذ علهمت لقد
 انبغتى ولد اللغة فى والبيثة منهم بطن سليم برئ بهثة متدارك والقافية الطويل برئ الشان

 القبيلتان هانان علمن لقد يقول والدواب أالبل لى٢ لحاء بضمر ولممام اللقاء وحسن البشر والبهث
 غالب بن عون رياش أبو وةال إلمغنمر طاب دون ألوقعة عذ« فى الثار طلب على بغيتى قصمت أذى
غطفان بن الله عبد ن وبهثة عبس بذى س

Z/ ءن// و-ن نهكك ري رع -ر ن ود رر ت هع ر سءن ازنها وأتقوبابن تعادوساع لقيتة-م الذين أصحابى والكن
 ءلدى من يكون أن وبجوز مسرعين تبادرو اى وتعادو االعداء من ى قا ال من باالمحاب يريل

 بعض أد فى م٠ه٨بتتذ مات اى لقومأا تعادى ةولهم ه-ذأ و.ن توالو ألمعنى ذيكون واال أى يينهم
أصكحابه ليسلمر بيننةخلهم لقوم ا وجه ف ذبن الذه وبينهم بينى جعلو يميد أزنا بابن وأنقو وتوله

مقوما لدنا آلطرقاء مبنقطع مكانه عرقمتت إذ فيه قركيمنت

 أصحابء ن محله عمرف لما طعنته اى ركب بقوله تتعلق الطرغاء بهنةطع قولهم ن٠ الباء
 يخغى الرئيس الن ومقامه موضعة عرذخت مكاذه عمذت قوله معنى يكون ان يمةنع وال البالء ن٠ وموضعة

 واتقو قوله ولكن مكانه بقوله فاء الط بمنقطع من ألباء تتعلق وحينئذ كثيا نغسه ويخمل مكانه
االول القول اال يابى أزنما بابن

ما توة القوم حزلع من له جقامت آنكسار جخنى لمر رمحى ولوأن

 خ واام الولد وكان الواو من مبدلة ذيه والتاء ألواام من واشتقاته فوعل زنته التوعمر
والروساء الملوك بقتل يتبجحون النهمر منهم الصالكين وخص واغف أى غير« االتياو



م٨ا

ما مأن تبعث آلعوجاء قاممت إذا دتى* آلكييبة ميىن ىف أن ولو
 على يتلهغ ذاخذ الميسرتة فى أم ألميمنة فى اهو يعلم فلمر وأتره مكان عليه خغى كانه

 وقد امه لقاهم يسراعا من بدال ألكتيبة يينى فى لتى5 أتفق لو يقول لحملة والشدتة منه فاته ما
 على أما عوجاء وجعلها علمى عن مقامة ذهاب مى ذجا« ولكن عليه للنوح ألماتمر تهيج نكلته

 ج العو فيكون عشارى علتى حلبن قد ذدعاء وخالة جرير يا لكه عمة كم قال كما السب طريق

 ة ور مضم أنها أرأد يكون أن وأما هذه فى كالفدع االستقامة سنن عن يا وزوال خلقتها لتفاوت تلك فى
زجي والجمع الضم فى اصله والهماتم لها لقبا يكون أو مجهودة

وتال

عباأسخي;الفد٠اةسؤألم!مي
 نلشبم الفعل وجعل بركب ان حان أى طهوكا اركب ويروى متدارك والقاثية الطويل الثانى.ن

 أذا الثمل أدرك ظيمها.ن وأدرك الزرع أحصد يقال كما اركب ويكون الركوب هوضع كان اذ التوسع على
 بكيث وصار قوى أذا أى تفسيره الظاعر يكون اذا بعد مضمل بفعل ألمهوة وأرتفاع به االنتفاع أمكن
وب ألحم من يكون بما يبالى ال ركبها أذا انه يعنى ألقبايل بين حينئذ ألحرب ألله ذشب يركب

عيرطايل للمحصلى وقج ليا يراميا يبنهسمر نارًا وأوقد
 التى لخالة لحعول أستعجاله على يدل والكالم الدعاء جملمة من بينهمر نارا واوةد قوله

 منه يدنو لمن فيه خير ال وهي لها يصير حتى يلهبها بما لحرب نار بينهمر أجج يقول يتهناعا
 البيخ ف النار ايقاد طلب كمر لمر ةيل فان لهبها ذيعلو فيه النار ذهاب يسرع النه الضمام وخص

 لمر بينهمر لصالح طالبا فيهمر دخل ن ان حتى لخالف نار به أاراد قيل والثاذى االول
أزالته على يقدر

 وايل سلمر على أصبع لم ألووع آلى مشيتحة وآلسالت حملننى أذا
د ٠٠٠٠ ' ذ د جئ د - ع

 والمشبب ألمجادة والمشايجة شييح أنكه أليوم قبل وشايجت ةال واحد والشيب والشايح ألمشبح
وأيال أسالم لمر لحمب أأالخ ى تمن أذا أى لخازم

وحامي صجيق من وآقلى تآادى برأسيا الى آلقي لقتى فدى .

 صذا يرتبط عو يقال صما الراس وذكر قيادعا من ى وامكنن لح ووبها أى براسها ألة القى
 س وقوله وملكنيها ألمهرة هذ« س مكنى فتى دةينألمصا واحلى القديم بمسالى أفدى والمعى رأسا

 وحامل صديق ى٠ ويروى التالد المال نفسير وللجامل ل أاله. تغسير فالصديق تبييين وجاهل صديق
 كذا على خ٠د٠٠ ويقال فى وبار لح مصادق من واعلى يريد كانه خاصة االول تفسين من فيكون

ع-ذا على تلنى لمن فداء فهو أعلى من فرس على حلنى من كل قال كانه أعطاه أذا مركبا
7٥



٣٨اا

 من يقول أرن فاما وعدد صديق من يقول أن ينبغى كان هالل أبو القدر فى درنه يقع الذه المهر
 من توله الن أيضا ألتالدفمدى ألى لجامل رد وان االعل من أالبل جعل النه جدا فمدى وابل ديق
ى فيه خير ال مبتر ثالكالم واال أأخر قسم اله بجتاج صديق

 العالء ابو ق ة الضبى ضرار بن المنذر بن فبيرة بن االخضر بن شمعله وقال
 فوق وااخ مشمعت بمكة داع له انعلن أث بن أمية تل أسرع أذا أشمعل بناء أصل الشمعلة

 أن أحتمل به مدح واذا الذم معنى وعلى ألمدح معنى على الوجل به ينعن واالخض ينادى دارته
 بالجود ذكر لمن الوصفان وهاذان بالرببيع ا: بالخحرة يوصف البحر الن بالبحر مشبها يكون

 بينن فى لجلدة أخصر يعرفنى ن٠ أالخضر وأنا قال ألعرب ألوان ص لخضرة الن بالخضر أالنسان ويوصف
 أشتد أذا السواد الن أللوم ن أخضتو قد انهم أرادو فانما ألذم معنى فى بالخصرة جاوو واذا ألعرب
 مذسمله وقلبى قسيرا عنقا سيرى ناق با ألقطامى قال الليل واخضر أخضر ليل فقيل خصرة جعل

 لتيمر يل فو جلودىا فى خصرة تيما اللوم كسا جرير وقال أخضرا ما اذا الليل وبادرى مغبرا أل
 شمعلة الفتح أبو وةل اللحمر ص ألمستديرة ألقظعة وخ قبرة تصغير وعبيرة لخصر مطارفيا ن٠

قبرة تصغي من منقول بيرة وه ألسريعة ألناقة وفف ألشمعلة ن٠ منقول
- - رر رنرر= /و O بك -ررن ه ر ر٠ نمرال/

قصارا [أباال شيبان بنو القن الحسنين شقيقتة ويوم

 حغة االصل ف وف رملتين بين رملة وقيل عظيمة رملة الشقيقة متواذر والقاغية الوافر من االول
 يقرب أرض قضعة أليه ضم كثيب وقيل تميم بنى ببالد رملتان ولجسنان ألهاء بها ولجق أسما نجعلن

ألشيباف قيس بن بسطام مقتل فيه وكان منه

حىتآستدارا كبشيم زورعماخى وفن يالرماح هككنا
 بسطاما يعنى كبشهمر صماخى للطعن منحرفة ولخيل بالرماح أنتظمنا يقول النظمر الشكه

 بسضام با له فقالو أالبل يعرقب بسطام أخذ لحقوا فلما أبلمها واستاة ضبة بنى على أغار قد وكان
 الذى الباطن لخرق وعو صماخه فى أصيب ثم لك واما لنا أما لكه ابا ال تعقعا ال السفه مذا ما

 رع حديدة يقع أمه ورأته مضعوذا وكان الضى خليغة بن عاصمر قتاه ألتراس ألحى أالذن ن٠ يغضى
 وييحكى ذلك ن٠ أضيق أمك أست مستنكرة فقال بسطاما بها أتتل فقال بهذ« تفعل ما له ذقالت
 خليفة بن عاصم يقول واستاذن لخطاب بن عمر باب رد و أذا فكان واسلمر أالسالم ادرك أنء

دوار أخذه واستدار أ مفتخم بالباب قيس بن بسطام تل ة

مخارا له آلدماه كان وققد يوسد مل آآآة على قخر
 ذانكم قال منظره عن مخبر« قصر من كل به شبه ولهذا المخبر قبيجة المراى حسنة شجرة أالالعة

واإلباة المرارة وينعه بعيد من أخصر الناس يراه أالاو أمتدح كما لمجاء ابا بجيرا ومدحكمر



٣٨م

 لذلكه كان سقوطه وان مقتوال لكونه وهوبيان المحال موضع فى يوسد لم وقوله سقط أى وخم

*واراك ما ولخمرولخماركل

 ولد وهو حسد تعغري س منقولصو الفتك ابو قال ألضىب سجج بن حسيل وقال
 ألمشغ الرقيق ألبعير وهو أسجك تحقير يكون أن ببجتمل دسجيع حسلة تكسير« فى وقالو الضب

 فطلبتهمر بالشريف عامر بنى أرض انتجعو ضبة بنو وكان اسجك الغريبة كمرااة وخد قال
وقال منهمر النيل من عامم بنى فنع ضبة بنى أخريات فى حسيل فصار عامر بنو

اآلحسامسسا يالشريف لقينا عداة أتنى آلحئآلمحبع علمر لقد
 صباحا للغارة تصدته أذا ومشددا مخففا صبدت يقال متدارك والقاذية الطويل من ألثاذى

 بننن مجد منهم قبايل ولدت صعصعة بن عامم لبنى لقب واالحامس شامة فغدو صبىناعم ألمثل وفى
 فى صفة كان وان االسماء جمع وجمع نب٠٢ العرب من ولدته من وكل وقريش القرشى غالب بن تيم

لقوله ظرف لقينا غداة وقوله الشرف وكذلك بنجد موضع ف وشمي اشنبفه وما كاالبطح فهو أالصل

وارسا أحمر أط حتى الطعر من عاية لقوم الجون لبان جعلتت
 جعل أذا النه لعلم ظرفا يكون أن يجوز ال قلمن للقينا أو لعلمر ظرفا غداة جعلن هال قيل أن
 والغصل لجون لبان جعلت وهوقوله خبره وبين بينه وحايال أن صلة فى دخل عا صارأجنبيا كذلك

 اليه مضاغ الذه للقينا ظرفا يكون أن يبجوز وال جايز غير منه باالجنبى صلته فى وما الموصول بين
 بمعنى النه مغعولين ألهى تتعدى هاهنا وجعلت المضاف فى عامال يكون ييجوزان ال اليه والمضاف

 فى الصخرا وورست ;٢ا أى ووارس ورس ثوب يقال ز٢ا صبغ والورس فرسه اسمر ولجون صيرت
 وروى اليها ينتهون أى غاية وتوله صدر« ألفمس ولبان وامالسن غاصفرت ألطحلب ركبها أذا الماء
 بالغارة صبحناهم الذين القوم علمر قد أى فية الرماح من اذكسن ما كثرة ن٠ كاالجمة صار أى غابة

هاكذا صار حتى للطعن غمضا فمسى صدر جعلت انى
- رر ر ن مي ر0نم ور- -- ررررو رس مرنى ني* و اقنكن

خوامسا ويما الورد يوم ذدت تنينهوكما حتى القوم أولى وأرفبخ

 يوم الماء على فاندجت لمحمس وردت عطاشا ابال تكه كم كفو حتى اوايلهم خوفت اى
أطمدعم وانا يركبوننى شجعاء هم اى الشديد ألعطش يعحبه داء وهو الهيام بها ألتى والهيم ألورد

آلقوآنسا يقد عتسب رونق وذى كعوبة صحاج لحي يمظيد
 ماء ذى سيف أى رونف وذى مستو رمع أى .،حد ارهبت بقوله تعلق بمطرد قوله من ألباء

البيضة أعلى والقونس القاطع والعضب



٣٨١٥

اليقاءآلمالبسا وم4 تحيرتيا نتة دأفود آبن تسج من وبيطاء
 قصاء كل سليم ونسي االخر ةل كما دا:ود أبن نسج من ةال وانما درعا بالبيضاء عنى

 غيره باسم الشى وتسمية االب مقام وأالبن أالبن مقام االب أقامة ف معلومة عادة وللعرب ذايل
 واصل للجر حرف حذف بعد أليه وصل أنفعل الن المفعول على ألمالبس وانتعب سببه من كان اذا

المالبس من اللقاء يومر ذخيرذها

قالسا ألسم حدقا عن ترى خقاف وسالحمر منسوب: وحرمية

 كانه للسم لحال على قالسا وانتصب الطوال والسالجمر لمم شجر من متخذتة قوس حرمية
حدودوا جوانب ن٠ به يجوجا قلس ذا ألسمر ترى قال

قارسا ثم قارسا عنى أطرف عنبم الليل حننى حتى زلت فما
 االعراب من ومونعه طرف فى منى اجعله أى أطرف ومعنى فارسا ولخق فسانا اطرف ويروى

واالتصال المداومة فارسا ثم فارسا بقوله واراد زال ما خب يكون ان على نب

يمارسا أن عنتمر آلسالح العتيد أخافمر آلكرام آلقوم يحمد حآل
 واليبجوز السالح بالعتيد يتعلق عنهم وقوله عليه وأجب فانذلك بجهدوة ان الينبغى أى

 ويكون عليه تقديمه يبجز فلم ان صلة فى لكان كنلكه كان لو النه بيمارس تتعلق أن
 أخا با يقال كا منهم الوأحد أخاعم ومعنى منابهم النايب عنهم السالح ألمعت أخاعم ألمعنى

ى تهيم أو بكم
 عقد وه كعاب قنعت اذا الزرع صعبرت يقال الضبى المكعبر بن متحرز تال

 أيصا الرجل أسم فى عبر ألمك قيل وقد هذا من المفعول اسم والمكعبر كعبرة الواحدة أنابيبه
الغاعل اسم هذا

قآلمنأليجدم لما لركة إيغاله نجىآبننعمانعوثاونأسنينا

 فيما دخول مع فيه أالمعان السير فى أاليغال لخليل قال متراكب والقافية البسيط من أالول
 من مغعول أنه على ينتحب والركص أابعاد فى أسراع هو غيرة وقال ألعدو أرى فى أو جبال بين

 قال كانه لخال موضع فى مصدرا يكون أن يجوز و السير واسرع السير أبعد يقال كما أاليغال
 ألتقريب واوردها العراك فارسلها قوله فى دخولهما حد على والالمر أاللغ وأدخل رأكضا أيغاله

وغير« ألمحبل س القطعة ولمجذمة قطعته الشى وحذمنن أصله شى كل وجذمر ألسياط بقايا ولمجذمر

جشمو ما بالتان آعلمر وآللة يوأعسة علمرآلدقنا أنى حتى



٢٨ه

 أذا وعسا ألمكان وعسخ ويقال يصعب فيها والسير اللينة الرملة وف وعسايه فى يسير يواعسه
 ه قول وحةيةذ صذا من المواعس: بل أال سير م-ى ضرب وسمى الوعس االثل وسمى شديدا وطا وطئته

 ذهذ٠وره وأحدتيا الحدلبة أالرض لصمانوا فيه أن اليه سيرس ،د أى ذيه ار أليه يواعس أى يواعسه
 ال٠حبل لخ ب حتى اتتكض وغلا يقول جشمو من ألمفعول على نعب جشمو ما قوله من ما وموطع
 وموصع ألعدهان فى لسيرأ من بهوأصحا هو تخلف شى أى يعلم والله رمله فى موأعسا ألدنا
 من ألمغعول على نصبا جشمو ما قوله من ما موضع يكون أرن ويجوز لخال على نصب يواعسه

رساالته يبجعل حيت اعلم ألله القماان فى ومثله أعلمر ألله عليه دل ذعل
و— ،5 ا ررر عرع ر رن رر ر -ن ن دم همنكنمن ت نم

إرم وال عاد قبلةم نست لمر ما ظافرة الجوف انتهولمياد حتى
 حتى م لصال ا وتلخيص انتهو حانى عليه دل لى محصدر أنه على أنتصب وظاهرة وأد الجوف

 علمينم دخل لما االمتن صاتين من وأحدة مشله تسم لم سيرا النهار نصف الوأدى هذا مياة ألى صارو
 بجعل ان ويجوز مظيرة أى وظاهرة غلطا أثنين فجعلهها وأحد وارم عاد ولمال ابو قال ألرعب من

 سيد ومو شيبان بنى ض ذعمان بن هوعوف محرز عنا الذى رياش ابو قال تلمياة حاال ظاهرة
 ذءمان بن عوف تداركنى حند بنى جار كننن له البرجمى عتاء بن الله عبد فيه يقول عند بنى

 لبق ب تتشاءم ألعرب البقر له تسنح ولم يسلموا لم رعمنجا عقدا عقدو أذا قوم مطر او عمران أو

 وكا. شيبان بن ذهل بن مرة بن ذب بن مره بن ألحارث بن ممن بن عمران وعنى ترونها لىدة
 منجدال حميان كو ت التجعدى ألنابغة يقول وله قشي بنو وفتله شيبان بنى نرسان من

ج رذمة حوله لضباع

 ماالئ برن ذهل بن بجالة بن عب كوزبن بنى من شقيق( عامربن ل وقا
 تيز باذثث أر نبس عو ى أنخ بانشقيق او اخو أى شنقيقه هو بقولهمر سمى يكون أن يجوز شقيق
رهلين بين صلبة ارض وهى الرمل ن٠ شقيقة جمع

قآلعيونس آلدصامة بأشواع قو بطن فنيدة حلمن أآل
 موضع والمصامة قاع جهع واقوأع موضع قو متواتى والقافية الواف ن االول ب الضم

- دالر و و ان ن منا ع ءو سرر ى رب ررن ثم",

يالقنبنا تخرق القوم اكه نريي ولن رأيمت لو فانك
 وجوب هايال أمرا لرأيت بالرهاح تخرق واكفهم لقوم مشهدا مثله الله اراك وال راين لو يقول

 يقع ألدءء يقع ما واكثم دعاء تريه ولن فقوله السيغ يد« وفى زيدا راينت لو يقال كما محذرف لو
 ثرب3 فسر وقد ألله يبارك ال يقال كما الدعاء وتريد كذا فى ألله يباركى لن يقال قليال يجى وبلن بال

 تري-ه ولن »وله يكون أن ويجوز دعاء انه على للمجرمين ظهيرا أكون فلن وجل عز الله قول
 عن خرج لخظب الن فظاعة المستانف فى مثاه ترى ال مضى فيما ذال روية فاتها وقد بنها أخبارا

بقنح تخرق ويروى خريق وريح واخترقتها أالرط خرقن ومنه تثقب أى تخرق وقوله المعتاد

7ل
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 تخرق كانش الكف كان الرفق طد لحرق س يكون ان أحدبما وجهان وله الراء :تضم اتتاء
 الكالم الن محلوفا ألمفعول ويكون لحرق س يضون أن وانثاف أالمم لشدة ترفق وال الطعن فى

 ف أضين قالو كما ألمنقوص جمع قناة جمع والقنين تخرق س الراء كسر ز يبجو الوجه عذا وف عليه يدل
 أسماء ف ايصا ويجى منة نقص عا له جبرانا البناء عذا يجعد كانه سالمر جمع وعو اطاة جمع
 ن القاف كسر حكى وقد تهويال الناطقين رتبة بها بتغ صانه لفتكربن وا كاأفورين ك وا الد

 ويجمل ألغعل الم .ن بدل والنون فعوال وزنه ويصون وعحى كععى يكون وحينئذ القنين
 تشهدين ال أذت أى تريه ولن هالل أبو ةل النون ف أالعراب جعل أذا وسنين سنة عذا على
 الطعى ولرق تنتثمر وتخرق ألقنا جمع والقنيتن للرجال ذلكة وانما أمراة يعنى ذاله فترين حرب

 الروايتين اجود لمرة من وتخرق باالكغ يقع قلما ألطعين الن بالمختار عذا وليس لخفيف
تلة جمع بالقلينا ويروى بالمخاريق ألحبيان يلعب صما تلعب أى ألمخرات بن أيصا وتخرق

يحرقونا . علينا ذيوبيم حبيب بنو يوم فرقين يذى

 بقولته يتعلق أن يجوز فرقيين بخى وقوله الفمات ناحية برئ أسد بنى بالد فى هضبة فرقيبن ذو
 ظرفا يكون ان يجوز حبيب بنو يوم قوله وكذلكه بالقنينا بتخق يتعلق ان وبجوز رايت لو

 ألتى ألجملة ألى أليوم واضاف للمكان واالأخر للزمان أحدهما ظرغارن النهما الغعلين ن٠ واحد لكل
 يحرق عو ويقال لها تبيينا والفاعل والفعل والخبر أالبتداء ن٠ الجمل ألبى تضصاف أالزمنة الن بعد«
 وحكى تغيظا باذيابه يصرف أى االرم عليه يحرق هو ويقال تهديدا ببعض بعضها حكه أذا أذيابه

 على نابه يحرق فالن حاتمر أبو وحكى برد« اذا بالمبرد حرقه ويقال العص واالزمر بالزاى أألزم فيه
 عليه نابه يحرق والنعمان لصيم ا ابى بذلكه زعيريشهد وبيت يحرة الذى مو نه ال الباء برفع

 معنى على فخكم فرقين ذات أراد فرقين بذى توله العالء ابو وقال معاتله والسيوف فاضى
 كسنام ثنية عى قيل فالقليب فرقين فذات قوله فى عبيث ذكرعا التى وهى التجبل او ألموطع

فرقين ذات سمين فلذك الفالج

للبنينا ألعواكب ورحينت يه تن لمر معن لنأع ا صفاك

 س تدركينه ال ما على تلهفت وان االستكشاف عن أعتبرت اذا بعدك أغنال يقول
 فى طمعكه وقطعن أالوتار طلب بلغو أذا لهم ألعقبى ألله ببجسن بان باالوالد كه رجاء وعلقت مصارعهم

 وقوله عنهم الطمع النقطاع اأباتءعم يخلفو ان البنين ورجوت رجالكه من يئست يقول كاذه االاباء
 كانت كانها نلتكثير وطعف لحال موقع يقع معه قد بتقدير الماضى الرن مضمرة معه قد رجيت
 وبعدنا تتتلنا أنا لقلت اليوم ذلكه لورايتنا ألمعنى كارن حادثة كل مع وتجددة الرجاء تكرر
 يرا يكفيل ألبعد وكان لنا يرجينها كنن أن بعد الوالدنا العوأقب ترجين فصرت منا ويئسن

ى فيه كانو ما لشدة زذلك بثارنا الظغ البنائنا ورجوت أبدا ترينهم ال مقتولين قوم



٣٨٧

 لها جعلت تال ضعيفة نابتة الثمامة س منقولة ذمامة الضبى عازب بن ئمامة أبو وتال

غارب أبن وقيل عارم ابن وقيل ثمامة ن وااخم ذشم من عودين

تستلب يالدفمر وكادت آمواقتا لضبة رددت
 قوم تجاء منتجعون وهم ضبة ميا« على مقيما كان أبوثمامة متدارك والقافية المتقارب من الثالث

وقومة أبوذماهة عذها فطردهم عليها التغلب يريدون
*ه رر ن٠م١ره ارو ءن و زح مم ٠٠٠ س-. Z ى ٠نم والقتب اركبة ويالكور واتباعة املطي يكت

 على ليدل ألمراكب هذ« ذكر وانما برددت تتعلق بكر قوله من والباء ألمطى بكرى ويروى
وبينهم بينه أالمد طول

لليكب حتو ما إذا وآحثو شاميا مة أحامسبسم

ألمتشهد ولمجتوجلسة سقط اذا لركبته جثا ويقال لملحال على قايا أنتصب

معتقب اخرذا تعقبت صاحيي عن زت منطق وإن
 اأختذا طتيقا أخذت وتعقبت به أغلب صايب ينطق وتعقبته تالفيته منطق فى عاحبى زل ان يقول

 ن٠ جعله معتتب وى ر ومن للجبل أعلى فى الطمريق والعقبة العقبة فى يطلع كما مضلع ذا أى معتقب
 بعد بحجة ااخذ أى أغلب حتى فيها أعتتب درج فيه طريق فى ااخذ اى الدرجة وف ألعتبة
 تاثيرة ولوظهر منطؤ بقوله والغعل أن يين وذصل عتبة بعد عتبة الدرجة فى يرتقى كما جة

 وهل عمل ألفعلين أى فى ثيل فان تفسير« ألظاه هذا بفعل منطق وارتفع فيه ذلكه يبجز لم بالجزم
 الفعل لكن وأحدة حالة فى شرطين تجزم ال واحدة أداة الن سايغ فغير جميعا فيهما عمل أنه يقول

وأن التقدير صار حتى به يرتفع االسم كان وان به يعتد لم ما حكم فى صار يظهر لم لما المصمر
المعتقي وقيل أعتقبن ومثلة تنبعت تعقبن ومعى وتعرقبت تعقبت روى وقد صاحبى عن منطف( زل

أذا ألفرس تعرقبن ويقال غير« فى واخذت عنه عدلتن تعمقبت ومعنى ااخره وه الشى عقبة أخذ
من يدرت أن ألبين ومعنى فيها ولمجج لجيل وطلب التباساتها أالمور وعراقيب خلفها من ركبتها
مكانها أخرى وطلبت عنها عدلت صالح بغير عودها خفت أو للصواب فيها يوفق ف كلمة منهم وأحد

ماآقرتب ,'ن! مبءئ تكيق حيوة آلشرتىف أثرمن

 فدبة قول ومثله البغى يستعمل وال ألخصم واليبتدى أمكن ما الش من يتفادى أنه يعنى
ى أركب الشم على أحمل متى ولكى تاركى والشر ألشر أنمنى وال

ايضا ثمامة ابو وقال



م٨ه

آليحام يقظركة آ تنكب آلتقينا لما لمحز تلت
 يقع ولم الشدايد يباش ر بانه يرميه كانه واستهزاء تهكم هذا متواتر والقافية الوافم من أالول ٠

جاذبا وكن تنح أى وتنكب المضايق ف

تتامد أن آلسوية إن آل زيد وسط السوية أسأبى
 االستهزاء وجه على فيقول المخاطب قبيلة وزيد والسواء االستواء وهون االنصاف السوية

 الشى أبدال ن٠ وهذا أهتضامكمر ألسوية ن أن قال ثم روطك وسط واذت انصافكئ أتسال
 السوية أنسالخى وقوله تنحية يكون ال والضرب وجيع ضرب بينهم تحية االاخم كقول الشى من

 وال يثبت ال فيما يكون معة نغى حرف وال االستفهام بالغ والتقرير ومتوعدا مقررا يخاطبه
كونه يستجاز

يرام ال ييتى عند وجارى شبي لحمر تك يي عند قجاركة
 بينهما النزاع الن ذلل تال وانا فية يطمع ال وجارى يطلبة لمن كالصيد جارك أى

جاره بسبب كان
 واحدة العنمة السيد بن غيظ بنى من وهو الضبى عنمة بن أاله عبه قال

 لملرؤوب أطراف وع وقيد المتخصوبة البنان بيا تشبه السمرة جوف فى تنبت حدس قصبان وفى العنمر

 يبدو الشجر على ملتقا ينبت شى وو بل ويقال به يشبة المرمل فى يكون أحمم دود هو ويقال ألشامى
نبت أنه على يدل يعقد ف أغصانه على عذمر ألنابغة قول بعضهمر وانشاد يبجمر ثم أخضر

تلجآال المرة بعد وآلدفريحدث يصرقم المحق آلرث بنى أبلغ
 أى لمبل مرر ومنه الشى عليها يستهر التى الطريقة ألمية متوانم والقافية البسيط ش الثانى

 وقيل اللفظين بخالفة ألوزن فاقام المرنة المرة بعد أو لحال لمالل بعد يجسث والدو أراد وأنما ثوأ«
 فاستعار ولماة أللين ألترأب لحال أيضا وقيل ألمرة بعد المنكة لحالة يجدث ألدهر أن ألمراد

 أن قال فكانه حال متغين شى وكل حال ألمحار وللرماد حال ألمنتن للحمر ويقال واللين للضعف
 أستوى أذا الشى الن أالستواء عن عبارة ألموة وجعل المتغي باالمو ألمستوى االمم بعد بالى الدعر
به العل على صاحبه توى

وخوالت وأعماما عويرا ط بدأ بد نلخخ تلمر تتن أنا
 منهمر ألبدل جد فلم عليهم واخترناكم ومنعة عز فيهمر لنا وكان وأهلنا قومنا تركنا أى

ذيكم أملناه ما ألذصرن من لو تبخ م انكم غ بأ



١٠٨٩

ساآل يم آلوادي إذا آلربًاي وسط قدكنمتآخذحقىعيرميتظم
 لضرق ا منهمر تمتلى مختلفين كالسيل جاوو أذا الرباب وسط مقهور غير أى مهتضم غيم
شى وجوههمر يرد ال والفجاج

ماآل لبدة ما إذا تريام عقد ينا حيد موىل جتعلوناإىل آ

 رأى واذا لخرب فى علينا ويعين ألشدايد عند نا يسلم عم أبن ألى مسندين تجعلونا ال أى
 ألمحزأم أسترخاء على ذلكه دل ألغرس ظهر عن أللبد مال لما كانه يزيد« أن اجتهد ضعغا منا

 ذصب مذا والى ظاعر وجه فهذا ووقوعه الفارس أضطراب الى يؤتى ذلك الن عقده موالهم فحل
 وتال به ومتعلال اليه مستريحا هجاينا بانشاد حله حزامه عقد ارادحل اذا المول أن النمرى وال الشاعر

 أنساع وتعقد نايم والديك االحالس تنقض به االاخر كقول انه الى يذهب النمرى كان العالء أبو
 التغسي البيت هذا ف وذكم يرقد.بجلم من المثل موضع هذا االعراطى محمد ابو وقال وذطلمق ألمطى
 ءمال يعمل ن٠ جكل اشنعارم فى كثير محتمل ذكم« ألذى الن وجه الذمرى على لمدة وليس أالول

البين وبعد عجز فقد ساكتا اصاخ فان رجز دام ما الماتح يغلب لى الراحز قال وغنى أنشد
/i وس هبألكن Z -ر رر 53 ور ررر /0 و رر 0س - رر ر عقااله القوم قنال عن ترىية مشتمل وفو حيعى اخلوف من موىل

اينا عنمة ابن وقال
بنوكوزومرفوب ارأه كما نفويسيم ىف ريذا آليسيد ترى إن ما

 به سيب وذكت ألنغى لت.اكيد زيدت أرن ترى أن ما قوله مةواتم والقانية البسيط من ألثاذى
 لسيد ا بنو و كوز بنو كذلك و ضبة بنى من حى زيد و عمله يبطل إإنهذه قرن أذا الكبجازية ما أن

 ب العم أن أى العرب نغوس فى لهم ما مثل الروم ذفوس فى لهم ليس الترك يقال كما وهذا مرهوب وبنو
 والتبجيل ألحرمة من نفوسهم فى له يوجبون ال ألسيد بنو أى الروم أكمام من أكذ يكرمونهم

 أن يتنع وال للسيد يكون نفوسهمر فى قوله من هذا على وألضمين بنوكوزومرهوب يوجبه ما
 منزلة ليس أى ومنزلة حق ذفسك فى لكة يقال كما وهذا أيضا قبيلة النه لزيد الضميل يكون

كوز بنى ذفوس فى منزلته السيد بنى نفوس ف زيد

مقروب والسيف محقبة والحرع سايلة إنتسًالوتلجقنعطىتلجق
 خلف س لحقيبة شد واالستحقاب واالحتقاب للمجنس بالدرع واراد لحقايب فى مشدودة أى محقبة

 والقراب واغمدته وغمدته وأقربته ألسيغ قربتن ويقال السيوف أراد مقروب والسيف قوله ذكذلكة
مغمحا فيه السيغ يكورن غشاء
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8٠
مشروب أتالسم النطعمرالخسق وانأييتهمرفانامعشرأنق

 وان بينكم , بينن موتنوعة والرب صمو اعطينا حقتحمر اخذ على تتيتم اق ان يقول

 يل٠ وهو علف غيم على ألدابة تبيت أن لخسف وأصل أباه ذعديصم أن أبينا منه أصثم ضلبتمر
 وذطعم ن لهوا أ على هلت||ك أذا لخسف سته ل يق ل لخ ا معى فى ستعل ا ذم يكرعه ما على ن ذسا ا أ

 وان ناباه نحن أى أيضا مثل مشروب ألسم أن وقوله ألذل على ذعبم وال به نقر ال اى مستعار
 ولمر شربنا« ه شرب الى أحتجنا فان وب مشر السم أرن يد ير أو الهوان فى أبلغ ضو ا٠." يقر غيرنا كان
 ألضيمر على صبرة من عليه أيسن ذلك ويكون ألسمر تنمب على ببحدبم أالذسان الن ضيما نقبل

 كانه ألعالء أبو وقال عشرة عشرة أى معنشر معنشر ألقوم جاء يقال واحد امرلعم لجماعة والمعش
 من نامن وال أحارب ان فيجب ألموت .ن أنا بد ال انا علهنا وقد لخسف ى٠ ذانف ال كيف يري
 مىمد ابو وتال الموت من له بد ال أالذسار وان ألموت بة يعنى السم أن النهرى وذك ألقتل

 ذنزل وال الشدايد وبحتمل الموت ذخوت أن ارأد أنما حووه ف شعنخن ما المثل موضع حذا أالعرابى
 ضعيف منأنًا« بامر فيكم آشمعن ذال تغلب من رجل زيد بن ءدد عبد قال كها ومو الضيم حن

 الورد أالسد على يعل. أو لليزى من حك« ألممفي يركب السنان فان بعدى عامتى به تسمع وال
يرد ما فيها وليس واحد معنى ألى يرجع وكلها بعض ن٠ بعضها يقرب االقوال وهذه

و و و٠م نكن٦م ر ن٢ب راش ؛ — /ننم ٥-- ١ك Z ن و امأن
مكروب ألعيي وقيح يرد أذا بروضتنا يرتع ن فازجرحمارك

 المخاطب لوذأ أححاب من رجل عن أو أالذات عن صناية لحمار وجعل ءنا شركه أكفف يقول
 أرعي كنت وأن ذبحه بتيبل، أن كلبى سامنع ألنابغة قول را٠ا و أح وفذا بالمكار لهمر يتعرص

عيره أو 'يارأل حل قد فيقونون ألكالم أنحاء فى والعين لحهار با تكى والعرب فحامرا مسحالن
يقدر ا حنى مضيق مدان أى مكووب العي وقيد وقوله وتكن فيه أقام اذا كذا بمحان

 مستدل محذوف وجزاء« جوابه و٥ الذى فاالبتداء وجزاء هوجواب سيبويه قال أذا وقوله لملخضو علمى
فتال قيد« ملى أى ألمرزوق قال قيدة ضيق وقد أليكن رجع رتع أن فأنه قال كانه كالمة فى عليه
موضع ألى منه ألوجع ويؤةى جسهة يرم حتى يستتبل أو يضرب كانه بتعب أال يشى ال حتى

 كربت قولكه س وب مكر قوله ألمعاث صناب احب البابلى قال النمرى وقال علية فيضيق حافر«
 كرا االنسان يمتلى صما فنال قيذ« ءلوءأ لملممار نرد انا البينن ومعنى واوذقته أحيته اذا ألشى

 ٥١—وأدن; الفوأرس زيد ذرس بة يعنى دارق أزجر قوله معنى أنا علبيه رأدا االءرأنى محهد ابو وقال
 وال وعو ذتل على يدنك ما ألبي وبعد وألهزء كمر لته أ سبيل على ار لمحه با عنه فكنى عرقوب
 وجعل القيود أضيق والعقر يعقرونه انهم أى وب مكي العيت وقي وقوله لكمر داحس كمجرى تكونن
 ال عقال وذاك ساقه نعف فى القرم وظيف فخر فقال عقاال ألعقر الباعلى عظية بن أنقعقاع
•ء'ئع ينتط

محسوي الققل ان لورعة نغتب لبغةبةذقل بنى رية تتدء أ
ى ن تود ٠ : ا ; رى ’رذ ح ن



٣٩ل

 ان لهم وغضبنا دعونا أذا أيضا لقومنا حن أجبنا له تغصب المم قومها زيد تدع أن أى
 خال بعدد وعددا بشل مثال تصنعون ما نطلب معدود أى محسوب القبص أن ويروى وب محسس ألفصل
فضل علينا لكم يكون

عرقوب عدالةآلشعب غطقان فى لكمر داحس كمجزى تكونن وال

 عرقوب جمى يكونن ال ذيقول لهم فرس وهو عمقوب على ويع رعان فى بيذهمر التنازع كان
 أسم انه على أرتفع عمقوب ذقوله لملحيس شخعب خداة غطفان فى داحس مجرى الشوم فى عليكمر

 كمجمى عرقوب مجرى يكونن وال ألمماد الن مقاهه أليه ألمضاف وأقام المضاف حذف وقد تكونن وال
 لهم ألمعذى فى وهو لعرقوب اللفظ فى الذهى وجعل كمجرى لقوله ظمف ألشعب غداة وةوله داحس
 عذا ومثل والغبراء دأحس روان فى اليه تادى ما مثل ألح االمم يتادى لثآل اللجاج استبال حذرعم

ق هاهنا أرينل ال قولهم النهى ن٠

 بى صبيرة بن لالخضو عو عالل ابو تال الضبى هييرة بن أالخضر بن الفضل وقال

 ضبة بن سعد بن بكر بن مالكه بن ذئل بن بجالة بن كعب بن مالكه بن عمم بن ضرار بن المنذر
االخض بن للفضل فى بعضهمر وقال .أد أبن

ورايتا من مستبيسأ نايتا على أننى آلسيك آلنتايت ذأ أبتا األ

 وتبيينه االسم هرح الصفة الن جايو خير بذا اق وقسش متداره والقافية اللويد س ألناف
 ما على المعول كان لما لكنه بهما حاصد غير فاالنشرأح مبنمين وذا أى كان وأذا عنه أنلبس ويزيل
 أنى السيد لبى ألمتعرض أيها فيقول الشرح فى به أعتداد ال كانه صار والالم بااللف ألمعرف س يتبعه
 ورايها ن استبسل ألمعنى الن الحال على ذصب موضعه ذايها على وقوله عذها مدافع بعدها على

 عادي من والل أبو وقال به واستيقن الموت على نغسه وضن أذا واحد بمعنى وتبسل واستبسل وبسل
 أيضا فنبحته سحاب قطعة ظنته القمر رأت وأذا بمطرة يوذييا النها السحاب تنبح أن االعراب كالب

 مستسلم أى ومستبسل يضريا وال فيه ويقع يغ الشم ن ينال للخى مثال هذا ذجعل تضري ولبيبس
 كان أذا فالن رأء و ن يرمى ذالن قولكه من ورأيها من وقوله عذههر ذببنت اذا يصيبنى ما لى أبا ال

٠ يدهيةويدغظة

فسايقًا دون ألروع يوم تقانل قييلة قانن السيد أن السيد دع

مايقا دون أسباييا قوتى تجذ رية فى دؤأننى ذاك على

 على يقول ألحال الى به ويشار يونث وال يجمع وال يثنى ال الموضع صذا مثل من ذاك
لبعد مايها ألى ألوصول دون حبالها طاتات تقكع بثم فى انى يتمنون لى باءتاء ليسو فيهم ذكرته ما



اا„

 قاهب ألقوى تجذ والتقدير الشى عن للقاصر دون الرن الحال هوضع فى مايها دون وقوله قعرها
 فانها دعها السيت ذاالنابك ايها اال يقول ان الكالم ووجة واساء واخر قتم هالل ابو وتقال الماء عن

 لجى تود ذاك على وه أيضا ورايها CJ1 مستبسل وعزتها منعتها مع وانى حريمها تكوط قبيلة كأذت
ى الغوايل وتبغينى الهلماك

طيى من الكهه أم بنى أخو القحل بن سنان وقال

آنتقيت وما حننت ما وريى ققلنتكال حنننت قد وقالو
 الن أحدعما بذك فاكتفى سكرت او جنننت يقول ان الواجب كان متواتر والقافية م الوان س االول

 ألخير أريد وجها يمت أذا أدرى فما أالاخر تول ومثله ينظمهما الجواب ف يتعقب الذى النغى
 نلردع يكون أن أحدعما موضعان ولكال يبينهما بعد« ما الن احدعما بذكر كتفى فا يلينى أيهما

 ما يحتاج وحينءخ كأالً للتنبيه يكون أن والثانى عليه والوقف به االكتفاء يصك وحينئذ والزجم
والزجر للردع أنه على تقسيرة قصر وسيبويه به يتم لىماا بعدة

بكيت أو آلمبين آلفلمر من أبكى قكحت ثلمت والكنى
 البكاء وذكم جت انه قبيل حين منه أنكر ما بيان ألكالم وعذا نفى بعد أستدراك لكن

 يبكى ن٠ وتعير القساوة ألى أنفسها تنسب فانما ألعرب فاما فيه ظلمه اريد لما وانكارة أنغته ليرى
أالبل ن أكبادا أغلظ لنحن أحد علمى نبكى وال علينا يبكى مهلهل تال

طويت وذو حقرت ذو ويريى وحدى أىي ماء آملاء فإن

 وهررت ذاك تال ذو وراين ذاك قال ذو عذا يقولون الذى معنى فى طائية لغظة حغرت ذو
للممذكم لغتهمر فى تقع لكنها الذى اليه يحتاج ما مثل الى الصلة من ذيحتاج ذاك قال بذو ١٠ ج ٠ ح ٠٠ ب ٠٠ ى بج م

مونثة والبئر حفمت ذو بثرى يقول أرن صلح ولهذا والمونخ

دعوت وآ قلعت قما على متآلو قد خكمر رب وقبآكه
 جزعا بهم منين لما أجزع فلم وتعاينو على تالبو ند بقوم قبلكه بليت قد يقول

 ملئ ءو تولهمر برغ وهو تفاعلو وتمالو الجزع اذحش والهلع غيرى عليهمر أستنصرت وال فاحشا
 والجزع البكاء أال الهلع وهل ابكى فكدت ةبله فيما قال وقس هلعت فما قال كيف قيل فان بكذا

 وذد عليه يظهن ال اذه وزعم منه اتضح انذى هو فيذا واالنقياد الخضوع فيه يظهر الخى ألفاحش
 كذلكه كان واذا أالستنكاف طريق على منه كان يشارغه كاد أو شارفه أنه ذكم ألذى البكاء أن بينا
 أستغثن وال أى دعوت :ال قوله والل أبو وقال ألتناقض من الكالم وسلمر ذاذشع عن يكن لم غانه

 على ثقويت جانبى وذل االان ضعفن قد اى الله دون ص شهداكمر وادعو القراان وفى أحدا



 حياضى ف وقرين عنه ودفعتهم فغلبتهم ألماء عذا فى الخصوم على تعاون قد وقبلكه وظلمتنى

قوله ذكر« ما على يدل ابلى لواردة

عينت حتى قارس وألة جيبنى ليم تصبمت والكنى

 وعذا ألحون ف ألماء قرين حتى وغلبت ذطاعنت الرماح الى بلغنا ثم باللسان خاصمتهم أى
 وعم ألحيان ثية أختصم فزارة س العشوا بن عم ولبنى طيى جرم ض الكهف ام لبنى ماء

ه مجاورون مختلطون

حريش بن جاب وقال
قآققوا قكايسا تعىآلقرتي بحتايل سمئ يا أرآتا ولقد

 وأد اسمر والقرى واد بطن وحايل سمية ترخيمر سمى متدارك والقافية الكامل من أالول
 ية أقم وللجع ألروضة الى ألماء مجمى ألموضع وذا غير فى وألقرى أالصغم وكذلك جبل وكامس هنا

ماص بمعنى مستقبل رايتنا بمعنى وارانا القرى على فطمر الوادى جرى مثل وفى وقبان

مقفرا حوآلبسايس فعوارى فرعاتة ظباعة بين قليجرع
 الطاءى قبرحاتمر علية جبل وعوأرض منقوطة بالضاد رضاتة ويروى جبالن ورصافة ضباعة

 أحوى جع ولجو به أنيس ال ومقفر ألهواء ولمو االرطر من الفصاء والبسبس خاليها البسابس وجو
 أى أثغ فق فيه حصل من ارن يريد فيه ن مقف اى مقفر هالل ابو النبن به والمراد االسود وهو

 ويجو: القفم فى داخل كانه مقفرا ألمكان عذا يكون ويجوزأن لخالية أالرص ألقفم صارفى
 يد ير وأنا للبسابس الته جمعا وللجو واحدا لجزع كان وان للجزع نعتا البسابس حو يكون أن

 واطاف تخفيفا التنوين حو من وحذف والالم االلغ منها عوط الهاء حذف فلما بسابسه حوا

 ومقفرا ألزوج خصى بامراة مررت قولهمر ووومشل له نعتا لمجزع على واجراه واحدا أسما وجعلها
للجزع نعتا يكون قد أيضا

أخنرا وروشا تندى ومداننا نعامة بيت مثك أكتر أرت آل
 بن نعامكه بيض فكثر منك أخلى وال منكن خصبا أكث ارض ال يقول الموضع هذا خاطب

أالرض من خصب فى اال تبيض ال والنعام وكالك مايك كثرة

برنيا ما ؟ قطم متخيط آلتسوارقآنة يحيى ومعينا
 على وكان ويياض سواد لمع فيء الن معينا سمى وقيل عينيه لكبر معينا سمى ألثور ألمعين

وعطث صاح وبرب هايج فحل وتطمر متكبر ومتخمط غبب له ثورا أى مغببا ويروى عيونا جلدة
73
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 موطع فى تندى تندى ومذانبا وقونة ألتمييز على تنتحب وكلها ألمنصوبات من قبله م على معينا
للهذأذب ألتدغة

وتديرا اقامة آلقساد تبة آلنوى قذق حدوجنا تخافى ال أذ

 اى ألفساد قبل ذكعا تقدم التى واالمكنة ألمنازل عذه فى كنا أذ أى الدبر نزول ألتدير
 الن أالسمر بهذا سين وانا سنذ وعشرين خمسا طيى نت صا ألتى لحمب وفي الغساد حرب شبل

 وأنتصب للتشغى أظهارا باذنه نعله ويخصف قتلة أذا داحبه٥ رأس ى5ق ف يترب كان بعضهمر
 ألنوى قذف تخاف ال أالول فتقدير لملحال موضع فى يكون أن ويجو: نعلة مصدر أنه على أتمة

 قد الطرائح جد جر بن قيس وكان ومتديرين مقيمبت ذتخاف ال انثاذ وتقدير وتديرنا التامتنا
 أن فقال به ألطرما- ففخر اليه فلفثها له مول اليه ونشر فعصيا تمرة أصاب ثم أالبإم تلكى فى جهد

ج للججد ساعة على لواله بفيه الذى الالفظ أالول بالفساد

الطاءى خيبرى بن الله عبد بن مالكك بن أياس وقال
وآلمجاحر أعراييم تناذر ما بعد آلتحرورت حيه إلى سمونا

 ألراء بفتح لحرورى هالل أبو لخوارج من فرقة لحرورية متدارك والقاثية ألطويل من الثاذى
 تعالمه وتناذر« أالمصار أله وانتقل ألبد: ترك ن والمهاجر ثيها لحوارج كاذت قرية وحرورى أالول

ولبوأدى أالمعار أعل يعنى والمهاجر أبهم وأعم االعالم مع ألتخويف واالنذار به بعضا بعضهم ذاذذر

آلنوادر واليصاب سلمى واعالم لة ساحدة آأئم تكذ يجمع

 ويجوت ساجدة فكانها لذلكه فخشعن بالجوافر دتها وللمبال أالكم عال اذا لجمع هذا أن يريد
 أى نه حقيقة وال الشعر فى يقع الذى االدعاء من أللغظ هذا ويكون أالعشام بالسجود يعخى ار.
 أالنتصاب معنى ف يكون أالضداد من عندهم والسجود منها اعظمر النه تعظمه واالصمر لجبال ان

 المتداد أعالما لسلمى وجعل الكالم نوادر ومنه ندر ثقد موخعه عنى زال شى وكل واالتحناء

بة جبال واتدل

صوامر كلجني خوتث تلجي إلى ييم تلتست وتد آدرئنف قلمًا

 من فلص يكون وقد رغعه أذا ثوبه ذتص يقال كما لحى ال وضمتهم أرتفعنن بهمر شلصن
 با أرتغع به يرأد تلت أن على يدل فيما ألراجز ذل فصر معى وفى أرتفع معى فى يكون االضداد

 قليع ماوعى خضرًا بالتق القيس و أمر وةل بانقياص عمر حتى جم قد ةألص بارد (ال ريها
 بذلك وسين ألقوس بها يرأد حنية فهوجمع لخاء ختحت أذا وللى العيون غايرة أبل وخوص
 عيدان »ي حنى ما ولجنو حنو جمع فهو لحاء ضممن وأذا مغعول معنى فى فعيل فهو الحنايها
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 كان وأذا ألقوايمر طويل كان أذا مقلص فرس ويقال نحونا بهمر أسرعن انها ومعناه الحل
رجاله فظهرت شمرعا أى ثيابه تلص الذى بالوجل تشبيها مقلص له وقيل له اسرع كان كذلك

وآملاحاخلواطر آلسيوف حياد وزادنا متلهت البيتمر أنتحنا
 عندى أى بسوء أله فالنا تذكر ال حكى فقد عندهم اليهمر معنى يكون يجوزأن

 ةل وأنا لما فوجوأب واذخنا فنايهم الهى أذخنا ألمراد ويكون أالنتهاء معنا« يكون ويجوزأن
 لوقت وأعدادا عليها أبقاءًا ألمغار ألحه لخيل وقود أالبل ركوب ن٠ علدتهمر به استمرت لما انخنا
أليها لمحاجة

تىادر فو ما قدرألرمحان وتد يغنيمة طامع تقلينا كآل
 كذلل والجن أالنس بهما يراد ألثقالن فيل ثم يثقله صدا أالنسان مع يكون ما الثقل أصل

 أالرط على ثقل النهما والعجم العرب بالثقلين يراد أن فيجيزان والقياس االشتقات فاما الرواة تقول
 فانما وعترتى الله كتاب الثفلين فيكم تارك أنى ألمسوى ألمحديث فاما االنس غير والمحيوان االنس أو

 ألثقل مقام لحى يقومان اللذان لكا الشياان هاذان أى واالته جهازه هو الذى أالنسان بثقل شبههما
 أن وبجوز ألثقلين صاحبى لجيشين كال يريد ثقلينا كال ألطاءى وتول أالنسان به ينتفع ألذى
 وقوله غنيمة بسبب أى بغنيمة وقوله ومتاعه حشمه ألرجل وثقل الوضائ ذقيل الذه ثقال للجيش يجعل
 موصوفا ما جعلنن شئت وأن الذى بمعنى موصوال ما جعلتت شئت أن تادر هو ما الرحمان قر وتد

تخغيغا الضميم تحذف ةادرة هو ما يقول ان وجب ألوجهين وعلى شيا بمعنى

يناكر ال سربالة ومستلبا آترتسالبا كان يوفا أر قلمر
 سرباله وانتصب اليوم ذلكه من تال كانه حنف الكالم وف أليوم صغة ن سالبا اكثر كان

 هذ. مستلبا واكثر تال كانه له الصفة موضع فى يناك وال مستلبا من ثان مغعول أنه على
 السلب ينك ال أى دافعنى أذا ناكرف يقال االمتناع يقدرعلى ال أى يناكم ال ومعنى صفته

منه االهتناع على يقدر ال النه

حاسر وقو دارعا قرنا يضارب آلعلى يبتغى يافعا منا وأكرت
 ألصيت أكثرشابايطلب كان أرقوما ولم ةال كانه أالول ألبيت فى كان كما وأيجاز حذف أيضا هذا فى
 وعلمى يإفعا لقوله صفتان جميعا ويبتغى ويضارب يضارب للمضمرفى حال وهوحاس وقوله قومنا من والذكر

 بعصبا ينسق أن النكرأت بها وصف أذا حقها للجل الن يضارب برع العطف حرف حذف قد هذا

يبتغى فى عا لخال موضع فى يضارب يكون ويجوزأن العطف بحرف بعض على

آلعوائر آجلحود منا عرتت وال آنآطرآلقنا وآ آأيدى كلي فما
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 أطار ومنته ثاناطر أطمتة يقال وتثنى أنعطغ معنى فى وأناطر ننهزم ول ضعغت ما أى كلت ما
 عثرت وال وشوله عرشه ثل يقال كما جدة وتعس جدة عثر هلكه أذا للرجل ويقال والمنخل ألباب

 جدودا النغسهم يثبت ف النه ينجح بها الضب ترى وال أالاخم قول مثل العواثم لجدود منا
 كما ألصف: بهذة لهمر جدود ال أى اليوم ذلك فى عنها ذلكه ذغى ذمر وتعثر ذزل ان شانها من
ى غيرنا جدود وتعثمرت لنا الغلب كان ومعناه فينجحن بها ضب ال ان اراد االاخ الشاع أن

 تنسب واليه رى و لملمحر آلجكة جيشا أن أاييات هذة خب من كان رياثن ابو ةال

 لملخوارج من النجدية ترى حنيفة بنى من وعو المطرح أبا ويكنى عإهرى بن جدة وهو النتجدات
 وذعل يديه مال حتى كذلكه يزل فلمر ألعرب على يغير كان عمن أبو له يقال رجل علميهمر رأيه

 و تذامر معن بنى ان ثم ومضو ذلك بهمر فغعلو معن بنى علمى مس حتى وطيى أسد ببنى ذلكه
 فلمها ألقوم اثم فى اقبلو ثمر السالح cr» عليه تدرو ما واخذو القتال على بعصا بعضهم وحرض

 لخلقاء أنهمر ألقتال صدقوكم أن ألله وايمر أقبلو قد معن بذى أن لهم ةال واممحابه عمر أبو رااهم
 أخرجو منهم دذو فلما عليه الله صلى الذبى cr» كتاب معن بنى مع كان وقد عليكم يظهرو أن

 بنى من المجل أن حتى عظيمة مقتلة وقتلومذهم فهزموهمر وتملوعليهمر القبلة وأستقبلو ألكتاب
 فى بعخ الله زعموأن وقد عنقه فيضرب منه السيغ فياخذ منهم الرجل ألى ينتهى كان معن

 يقول حيث فذلك جمل على رجالن أال أحد منهم ينج وم بابصارهم فاخذ جرادا ورية للحم وجو«
ة حى بن الله عبد بن وان مس االبيات هذ« قايل أن زعمو وقد االبيات أيإس

 نه ولدت طجي بن العؤث بن عمر امراة سنبت ان ابوعالل وال السنبسئ األخرم وقال
بها يسمون فهم ونبهان نعل

اييد ما كيدة إتنى اال أال: على قرضا إن أأل
 وقوله هاء بغير يقال وال لحالة واالالة سنبس ن٠ رجل قرط متواتم والقاذية ألمتقارب س االول

 تكون ويجوزأن فعله مثل أفعل أى كيد« أكيد ألخ ومعناه زايدة ما أكيد ما كيدة أننى أال
قومه وحال حاله بيتن ثم منه خيرا الكون يكيدف كما أكيد« ما أى للنفى ما

 آلسعيد كة قدا عنكه ينًا من المحل يعيد الوآء بعيد

تييه وجمة بنل!ألن باين لنا وعوآملحت

لبيد ابونا واورئناطا لنا كان-ت المجح ومائرة د نج نم ءو نم نمءن رر ن نم نم ن من- ،و* ءو **نمالظاهر الباين
أالول عن االأخر باثرها النه مااثر المكارم سميت
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الوعيخ حامييةا على ييون نابيا •يس باحة لتا

 ويقال الشديد س لضب وا ألتوسيع ووى االباحة ومنه التساعها باحة سميت الدار عمرضة الباحة
 القوم عن الدافع السيد والناب ضبس وغالم طمة مبة قال الباء وسكون الصاد بكسر صبس

 نفكر ال بينهما حصلنا انا يقول وسلمى اجا وحامياها يجرح بالناب السبع الن بذلكه وسمى الرئيس
 حامياها وقيل ألبروج وه لخصن حوامى مثل منها االمنعان جانباعا حامياعا وقيل يوعدنا ذيمن
فقال بها السالح كثرة ذكم ثم والسالح لخيل

أأسود ثيه نوالر وعيص فتدوانية قضي يةها

 كأيم ومنابت الكريمر االصل والعيص ةياس غبر على هنحى الى منسوبة هندوانية
 ،'-لقن" الرماح كثرة بها وأراد االجمة العيص وأصل لكمايمهم قريش أعياص قيل ومنه ألملتفة االشجار

بعض الى بعضها يزثر أى االسود فية تزاءر قالد ولهذا
و ر ءن ر-- ه ررر O ٠كنم ن ءن ن ر٠ك ٠ءحع - ' --٠

تريح أ رحميا بلغت وقح أحعيمر ولم الفا نمانون
 يقسمون كانو ألمحصى فيه االصل تعدادعم عن لعجزى عددمر ااخر ابلغ لم أى احصهم لم

 كانويعدون أنهمر أصله بل وتيل ألحصا اله جتنا أى تالوأحصينا شى يبق لم ذاذا عليها الشى
 الى وانتهو العد ن٠٠ فرغو فاذا عالمات عليها ويلقون المحصا بإخذون تم ويقتسمون الغنايمر
 تزيد أو وغير« بالقول الرمى الرجم. واصدل ظنها أى تزيح او رجمها بلغت وقد أحصينا تالو العالمات

ه تزيد بل معناة

 لحرورية معن بنى لقاء فى مرقسس ولقبه المعنى الحمان عبد وتال
 بن معن بنى أحد معجمة غين والسببن والقاف الميم بفتح بمرقس يعرف الشاعر هذا هالل أبو كال

 غير مالكه الكه2 فان ةال القليل الشى المعن الفتح ابو وقال معن بن حتى بنى أحد ثم عتود
 قليال سال أى يمعن الماء ومعن لقلته منه والماعون أذعبه أى بجقه أمعن ومنه يسي غير أى معن
 مجرى القلة 5 ج١ ولذنكه امتناعه من قريبة الشى قلة أن وذلكه المنع مقلوب من فكانه قليال

 أذخله حتى سرت ما قوالن فى ما مع ينصبون كما فنعبو أدخلها حتى سرت قلما قالو حتى النفى
 لكش جال ألنون فادخل ذلكه تقونق ما كثر قولهم من يونس عن سيبويء حكاه ما ذاله وعلى
كثر س بها أولى ما أعنى بالنفى والنون تقوتن رها وكقولهمر قل هو الدى نقيصه على

رر س ن ٠٥ ور رن رر - - ' ى- د ء ثم ر O / ى صر - O ثم

ألضربا يحسنون قوم قراع صلبا قاعا معن قارعن قح

 أنها يريد قبيلة ومعى الصلب شى على الصسرب القراع أصل متواته والقاثية الوجز مشطور س
االعداء مالقاة فى هداية لهم قوم ضراب أعداءعا ضاربت
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معآلروعآلغالمالشطبا ترى

 حديث فى روى ما ومنه للجريد ن٠ يشق بما وشبه اللحمر لخفيف العشام السبط الشطب
 ل ة شطبة فرس يقولون بالهاء الوصف هذا يستبلون ما واكثر شطبة كمست مصجعة زرع ام

 علقمة وقال متاليا العتاق لجرد خلفها ترى شطبة ليل س نجتي شئت ولو لجارثى يغوك عبد
جيب ألعنان فى طمر واال ها بلجام شطبة اال ينج فلمر

فرتا إالً بودآد قما دنا كربا أو وحغا أحس عدا
 أذا قوله يكون أن واالجود عنه يتاخر ال اللوع حصول عند أى للرذج ظرف احس اذا قوله

وجد واحس قربا اال يزداد أا دنا لقويه طرغا احس
مترسلجرياهآقنتحربا

 كاسود لمجيم بضمر جمب فيقال وجرباء اجرب جمع يكون يبجوزأن وجربا ألتتحكك التممس
 باء لمجم تمرس أى الممدوت يقحر أن وللشاعر جرباء ن مقصورا يكون أن ويجوز وتلف وأقلغ وسود
ئ لملميم بفتح فيردى مثلها جرباء القت

 -ميت المرأة وتحان المياة المادية الفتع ابو قال الطاءى ماوية بن عبيه وقال

 فعيلة وكانها المذية عندى سموها ولذلك ألماء الى منسوبة تراعا اال جسمها وماء لنقايها بذلكه
 فى ذلك فعلو كما الواو بدل االضافة فى والزموحا ورقته الماء جريان ن٠ هناك لما يذى مذى من

 شاته فيها الشاوى ينفع ال أالاخر وقال بالميسم كاللذعة تنعواء غارة ربتما يا ماوى قال الشاوى
ماوية رحمته اذا لفالن أويت يقال الرحمة مخففة وماوية

وأجبالتا ريا ورملة وآطاللتا ليلى حى اال
متداركه والقاغية ألمتقارب ثالث

نالها من آلتحية ونال بالقا أرسلت يما وأنعسمر
 تقول والعرب بارسالها يعنى معدر تقدير فى الغعل مع وما أرسلت مما بدال أى أرسلت بما فوله

 ماء مى لنا فليت لشاعم ا قول هذا وعلى معناه فى ذاك من لكه وعذا منه عوطل أى بذاك هذا

 ف وتع يقال واحدة طريقة على يستعمالن وللمد والبال طهيار على باتت مبردة شربة زمزمر
 مراسلتها على وجزاءا لتحيتها جوابا بالها الله انعم والمعنى بالى على وسقط كذا خلدى

 والتحية المراة هذ« أصاب من ألملك واصاب الهعنى يكون أن يجوز نالها من التحية ونال وفوله
 انوله نلته يقال زيد ابو ةال انال بمعنى نال يكون أن ويجوز نيال أنال كذا نلن ويقال الملكه

التحية بلغها .ن الله حيا والمعنى دعاءا ألكالم يكون هذا وعلى أعطيته أذا ونواال نوال
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نج ك٠ نجء ع- حالها حالة ركبت أذأ مية متة لذو فانى
 يجعل بان يرص ولم والتمنع أالباء فى عذارة واستمر مريرته أستمرت قولهم ومنه القوة المرة

 االهور ازدحمن اذا يعنى حالها حالة ركبت أذا وقوله ذايقها فمر فى مرة جعلها حتى مرة لنفسه
 يقول مركوبها وجعلها تليها كانت لما اليها أضافه كانه ألمحالة ألى يعود حالها توله س والضميم

 س عنى خقف تقول والعرب ألمحالة ثقلت أذا أى الثقل الحال وقيل مكروها منى أالعداء يلقى
 اى حالها حالة ركبن أذا وقيل حال الظهر على نحمل ألتى للكارة قيل ومنه ثقلى .ن اى حالى

بعضا بعضه وركب االمم صعب

جتالتا آلقبايل لتنتى آلوعيه بآلرحرقبة أقحم

 نبد مثل ويكون موضعة فى بالزجر ن٠ ألباء وتكون أتقدم بمعنى أتتم يكون أن يجوز
 تنبت قوله فى جاء كما للتاكيد زايدة ألباء فجعل ألزجم أتتم المراد يكون ويجوزان وتنبه

 الوعيد ألى يرتقى نم بالزج يبتدى كانه الوعيد قبل لحى المتعرض ازج ومعناة كذلك بالدهن
االيقاع ألهى ثمر

قاليا من ويذقب تبقى آلسنان حة مثي وقافية
 وسميت بيت كل فى وأعادته أعاته مم الشاعم على جب ما على المشتمل البيت اأخر القافية

 بابياتها والقصيدة القاغية على الشنتماله قافية باسرة البيت يسون وهم قبلها تقغوما النها بذلكه
 فى بيتا تسعين نظم الن البينن بالقافية ألموضع هذا فى والمراد ألمققاة االبيات على الشتمالها قافية

المعتاد عن لبعد القصيدة ولوأراد الشعر قول على المقتدرين مستنكرس غير والعادة العرف

أمتالجا وتسعين قيآقا واحج مجلس فى تجودت

 وتسعين وقوله وتخيرته ألشى تنقيتن يقال كما وهذا جيدها جلمجيع عند أخترت أى تجودت
 مع المراد الن وشركاءكم فأجمعوأمركم تعال كقوله معه مفعول انه على أنتصابه فيكون تسعين مع اراد

 قرين من يكون أن يجوز وقراعا تسعين وقرى قماها أراد كانه عاطغة الواو تكون أن ويجوز شركئكم
, فنا فاستعارة الضيف يطعم ما القرى يكون أن ويجوز تتبعتها أذا أالرض قروت ومن لوض فى الماء

ألسنبسى راالن بن جابر وقال

جبال مالكم أقذا سعاد قالت محوتتهم قلت معشرا رأت ملا
 االبل غي من وتكون عليها يجمل التى االبل المحمولة متراكب والقانية البسيط من أالول

 منكرة قالت أبلنا قلة ة ألمرأت هذة رات لما يقول أالحمال بالضم والحمولة والعلوفة الركوبة مجرى جرت
بجل فى واالصل بة مكتفى مالكم أعذا والمعنى المحال موضع فى وجل نحسب مالكم أعذا ومتعجبة
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 فيء الكسر حرك اذا الواجب كان بالفتص نحركه تحريكه الى الصرورة ودعت السكون على ألبناء
 يصاف وقد للضرورة ااخم« فحركه السكون على مبى ايصا نعم الن نعًا قلتما أن ونعم ومثله
 وقال بجل العيش ض أالان بجلى قال حسب بمعنى كان أذا قن يضاف كما أسما لكونه بجل

 أن ويبجوز اراه ما ز مجاو غير مالكمر أعذا قال كانه بجال نصب يكون ان ييجوز العالء أبو
 يقول العرب بعض حكوان وغيرة االخفش الرن الفا الياء فقلب حسبى أى بجلى أراد يكون

 أمًا الى ااوى تم أطوف ما أطوف انشدو هذا وعلى الفا الياء فيقلب غالمى يعنى غالما جأذ

النقبع ويكغينى

 لخلمأل٢يرتق قديما يكون ققد خلل به أطحى لنا ما ترى اما
ر / ع

 أختعار ألكالم وفى معه الرتق يعص حتى أنشئين بيبن الغرجة والثافى ألنقص أالول لخلل
 وتوله باموالنا لخلل نسد كنا فقديما حالنا الل أخت ترين كنت أن قلنا بان أجبناعا والمعنى

 يكون ويجوزان واحدة طريقة على الستمرارلحال ألمضى أراد وان مستقبال اللفظ جعل يكون فقد
قوله وكذلكه بالوصيد ذراءيه باسط وكلبهم تعالى كقوله لخال حكى

آاسالً الحارد بالكمي تتقى ال يومنجدتهم تا يعلمآلقوم ق

 االعداء رماح فنتقى حجم ال يقول بالكمى ذتقى ال وقوله غيرة والماد مستقبال اللفظ جعل
 ألذى ألمهيب ألشديد ألخلق ألمجتمع والحارد تاخرو اذا فنتةدم بنا يتقى غيرنا بل بالشجعان

غضبان عزة ن خسبه

منتجدة يآلقاع رخال عادرا 'ئ رحل فيأتد رحال ترى تين
 كل غادر قد غادرا قن معى يكون أن ويجوز منه لينال يتبعه واالاخر تتيال صرع أحدهما كان
 فاجلدوعمر ومثله منا واحد كل اى حلة االمير كسانا يقلل كما وعا مص رجال منهما وأحد
 الجى لمحمر على الكمى نزالكه اال الموت غمرات وعل االخ قول الطريقة ءم وفى جلدة ثمانين

 أن عادتهمر من الن ردئ وصف وهو واحد رجل على منهمر رجلين جعل هالل أبو وقال المقط
 نجعل يستهزم أبيهمر باسمر ولجيش بعضهم قال أن الى ذلكه وجاوزو جماعة يقاوم يجعلوالرجل

ه للجيش هازما الوأحد الرجل ذك

 مرتجال اسما قبيصة يصون ان يجوز طيى من الجرمى النصرانى بن قبيعة وقال
 أصابعكه باطراف ألشى أخذت أذا قبصت قولكه ن٠ مغعول معنى فى فعيال يكون أن ويجوز للعلمر

 صفة غير منه أسما فصارت فعيلة ألهى صرفنن ثم مقبوصة تربة هذ« االصل فى فكانه وبحو« كالتراب
 صفة تحن عندنا يكون أني يجوز الفتح ابو قال ذلل على الهاء فلكقتهما والضريبة كالذبيجة

جديد، وملحفة خضيبة وكف تتيلة أمراة عذه يقال ان عندنا القياس أرن وذلك الهاء لمحقتها وأر
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 لغعبيل ذشبيها كحيل وعين قتيل وامراة جديد ملحغة فقالو هذا أحو ن٠ حذثن ألتاء ان فير
 فى وشخ االستعال فى أطرد ما وبابها فجديد وكفور وثنكور صبور أمراة هذ« قولكه حو فى بفعول
الةطع ولجمر الحابنا مخهبا ذلكث ذاعف .القياس ح سهد و'ر ٠ ٠ ١٠ر ت س ب.

طجر على آللجيم خلق يومأدركمتبنيشمجى منلجا آرخيال لم

 أركبى الله خيل با روى كما أالشماس ال الفرسان بالخيل أراد متوأذر والقاغية الطويل CT» االول
 أن احدهما وجهين بجتمل ظهر على وقوله جبل ولهيمر خيال لقوله الصغة موضع فى ظه على وقوله

 والشاذ دابة ن٠ ظهرها على ترك ما التززيل فى جاء كما االرض ظهر على خيال ار ف ألمعى يكور.
 يرتبط وو يقال كما فوحد لجنس تصد لكنه الدواب ظهور على خيال أر م ألمعنى يكون أن

 هذا خلغ قال كانه ماء اسم ظهما ان بعضهمر وذكر منها ظهرا وكذا الدواب س رأسا كذا
 يجوز ظه على قوله ان المعاف أعمحاب بعص وذكم للسماع يسآمر من ثب اذا وعذا الماء هذا على لمبل

 فيهم وغلبة قهم وعلى لهمر تاعرة همر أدركت يوم أى أدركن فى والمضمم للخال موغع فى يكون أنن
 الحابه بالمخيل أراد ولما كته الدين على ليظهر« واانالق وفى وظهرا طهورا فالن على ظهت قولكة من

يقول ان ساغ

وتر من كان للذى منا وانقق مقدما واحرًا بأيمان أبر

 ألوتس ونةع حيدرة أمى سمتنى الذى أنا توله مثل فى الخى صلة س يجى ما هذا ويشبه
 يشرب ال انه ينذر ووت اصميب اذا منهم االنف وكان يبرمه الذى الواتر ن٠٠ النغس باشتفاء عقد« حل

 عى أمرء! وكنت سر لخم لى حلن قوله ومنه ألوتر ينال حنتى ذلكه أشبه وما امراة يقرب وال خمرا
 معنى يكون أن ويجوز واغل وال ألله ص أثما مسحقب غين اشرب فاليوم شاغل شغل فى شربها
ومنعتنا لعزنا به يطالبنا أن على يقدر ال الذه وتره نقضذا انسانا وترنا اذا أنا للوتر همنا وانقص لوله

بدر بنو والقاعدون يأسياينا بيننا قراين ققعنا عشية

 لقد قرا ن٠ قراأة هذا وعلى الظروف باب من ونقله اسما جعله النه بيذنا الى القراين اضاف
 لقد قرى قد كما ظرفا بابه فى بيننا قمراين تروى أن ولكه وصلكمر والمعنى بالرفع بينكمر تقطع
 قولء ن٠ بدل انه على عشية واذةحدب واالواصم االرحام بالقراين ويعذى بالنصب بينكمر تعطع

 باستعمال فققعنا أعداينا على ارسلناعا عشية تتماثلها خيال ار فر فيقول ى شمجي بنى ادركن يوم
الثنا لب شاعدون بدر وبنو لنا لجامعة الوطل السيوف

فمعرى وراجعيى تبلي بنوتعل وأدركمت يينى حلمت قة قأصبتحتت

لمنا اال الشعم يقولون ال وكانو شعرى ورأجعنى صدرى وشغو بثارى قومى ثعل بنو ادرك أى
7ة
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 فاراد القواذيا الغمير بصحراء دفنتم قال ولهذا بثارءمر يدركو حتى منهمر قتل وأذا و وقهر غلبو
 وه-و اشعر شعمت قولهم س العلم بالشعم يعنى وقيل كالمفحم كان ان بعد واثةخر الشعم قال انه

ى وعقلى مزذانى وع علمى أل رجع أى النشعر برع ماخوذ دقيق مسلك س اليه يوصل األى العلم
ررر و جن/

 القيد االدهم وأما دماء فرس كقولكه منقولة صفة عذ« الزعراء ابى برن أدهمر وقال

 بن جعغي بن مسعود بن سويد هو عالل أبو قال الشعر ألقليلة راء والزع غلبن اذها غير ايضا غصغة
الطاءى معن بن توب بن غنم بن سلسلة بن عهر بن حبى بن طريف بن الله عبد

٥ م ٠نًا همنر و رو ر - * ;ن ن ٩ : C' 5 مي . تا - ن ر بألمنتهب وعبحانهم قيسا لمجب ذى جمع معن صبجت قح
 أى صبحت ومعنى لمتفرةونا والجاع المجتمعون بلجع متدارك والقافية الرجز مشطور من

 يقال عبيد جمع ويضم أوله يكسر وعبدار. لكترتها وصوت جلمبة لها بكتيبة صباحا قيسا اذخ
 مكان ٠٠ ثر قيل والمنتهب عبيد جمع وعبدان وعبد ومعبوداء وعبدى وعباد وعبيد واغبد عبد
 الرعاة بالعبيد والمراد االنتياب موضع أو االذتهاب بة المراد وقيل فبيد كاذم الوقعة الن العهكببع وهو

غايبة خير حاضرة وأموالهم احويتهم فى قصدوهم كاذهم االبل مع يكخنون الذين والعسغاء

يوتشب مما تل لم رحراحخة حدب ذات يغارة وأسدا

 أالة تيل كها بالحدب ألغارة وصف ويكون الحدب مصدرا يكون أن يجوز حدب ذات
 أالرتفاع بة يريد ويجوزان واثتسارعا ركوبها يريد عمن ينبوظهرها كانها قعساء وعزة حدباء

 س الخارة الن غارة لملجيد تسمى والعرب العقبة يعنى صبب فى حدرر ألمتدب لملليل وقال وانكثرة

 عاذين بين جمع برجل شنك ما ألمحديخ وفى الكثير لمع فى يستعمل هاء بال والغار تكون قبلها
 وتوسعو أثشبة غيصة يقال أالنتفاف أالشب فى واالصل ها كثرت من وتموج تضطرب ورجراجة الغارين

فيه خير ال ومما ألمحمام ن٠ كسبه مما أى المال ن٠ أشنابة ذالن عند فقالو ذيد

تختتسب ر٢ إذا عواليخم تبك عرب إلى عرنا صميما إالً

 فيه وتوسعو العحو قوام فيه الذى للعثم والساق الراس صميم قولهم ومنه اللص الصميم
 الى عمبا قوله وجعل خارج أستثناء أنه على صميما وانتصب وغيره ألصيف صهيم فى اء٠ج ذقالو

 وقد معه الشعر يذكر وال واختضب شعم« ألرجل خضب يقال تختضب لمر أذا وتوله منه بدال ب ءك
 تختضب لم فى أذا لجزن ن٠ بأكية جعلها مثل العوالح وبكاء خضب مطاوعة فى اختضب يكون
التوسع وجء على بالدماء

واحلجب يوفا مننغرآللبات

 اللبات ثغر ن٠ روى ولذلكن ولبة لبب ويقال أالفيدة والحجب ألترأق قزمات اللبات نغ
ه ألمقتل اال يصيبون خال بالطعن بصراء اذهم والمعنى وااللباب
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 بن الله عبد بن عدتى بن عبيد بن معدان ان أالبيات خبرهذة من كان أبورياش تال

 يزوروننا بدر بنى س شباب فكان قال فزارة بن بذر بنى من امراة تزوج انه حذث أثلت بن خيبى
 غالم فوثب كالم بينهم فوقع الشراب فيهم فاسرع منا شباب مع لهم نبيذ على فاجتمعو الثمار فادرك

 دية لكم للبدربيبن فقلت منها فات فشاجه بدر بنى من شابا فضرب سالمة بن يعقوب له يقال منا
 منعنا دد وكنا ذلكن فى ألمدينة صاحب فأتو أفعل أن وأبينن أليهم الطاءى يدنع أن اال فابو كم صاحب

 صدتة عامسل عفان بن عثمان بن عمر بن ه٠الز عبد بن أمية فكتب الفتنة وقعنن حين الصدقة
 ليهم ا سير أن ة لي ا فحتب لمجل ا وتنلنا لصدتة ا بمنعنا يخبر« وان مم الهى سد وا طيى لمحليفين أ

 يإتينى أن رسولى أمرت فتد واال الصدتة وات صاحبهم CP البدريين مكن أن أل وكتب جيشا
 لرسول ا فقال لرسول ا عنق بضرب رت ذام عرصاتك فى الخيل ألبيلن لله وا ف اسكه بر أتان ابيت وان بك

 سبيل وخلين صدثت قد ذقلت أسنحياءًا طيى معشر با فيكم السير والى تقتل ال الرسل أن
 لجبالن وا حولى طيى وعديد لج عا رمل وبينك وبينى عرصاتى على لخيل تبيل أاليخ لمروان قق له وقلت
 عنى وان مم مبلغ ص اال الير ودتبن ابقين أن علياك الله أبقى فال جهدك فاجهد ظهرى خلغ

 بذى كاننن أذا ألسرأرى بابناء كاذخن أذا ضاعن كيف للخالفة تم اله ألمزار نأى .ن كان ما على
 اليه وكتب ولسار الضاللة فى تولو جس بن بلقين أن تر الر لمحمار أمة ناب ما اذا ترا« ى٢

 شنمس عبد ومن عاشم ال ا ان للركبان تلنن لقد طيى ن المعنى تعلبة بن ألخت بن غالب
 أين و تم وحتى يذخع ليس الذى المم ا وبإتيكمر تبينو حتى لبان أذم ايها قفو تسع لقبايل وا

 المال اعله فى وال أمام يضمه أا للمال ضيعة أرى مضببيع وباللكه أمسى اذ ألمالك عصا وتشعبو االمام
 بن الله عبد بن أمية والمى بكر بن سعد بن السععدى منيع بن الواحد عبد ألى فكتب يودع

 تاخذو حتى معدان ألى وغيرعم وقيس لبوادى وا المدينة واعل الشام باعل س أ عثمان بن عمم
 ف أمية فسار بعدان توذ وا طيي بالد لمليل واوظيؤ صاحبهم من لبدريين ا وتقيدو لصدتة ا منه

 يضلبها ودمنة ذحل صاحب كل الى وبعن واسد تيس من لبوادى وا لنام وا المدينة أعل من ألفا ثلثين
 ألثار تطلب قيس وثارت الضباب من بنتل يزيد بن الحميز له يقال رجال مقدمته على وقتم طيى فى
 للحسيد جبال أذا أمية عسكر ألى انةهين فلما ألغا عشم أثذى فى وكنن معدار قال طيى ن٠

 وطعو جغا جلودها ن٠ وعهلو لجزر و فذحر فاجتهعو اجاء على النار طيى فرفع طرفاة يرى ال وعسكر
 وقع فاذا لهالك او الدعر لبقاء يومكمر والله هو طيى معشر وبا خيبرى بنى با شقلنن لمحومها ن٠

 واحد رجل شدة عليهم شددنا ثم بالنبل فرمو فصاذفنأهم يقين الفم أجزع ألله فقبح عندكمر النبل
 عن حامو النهم قيس فى ألمقتل واسنحر قيس مول وسرحان لحمريز تتنل حتى سيفان أو سيف أا كان فا

 عسكرا من راي فا واسواعا عزيمة اقبح وانهزمو ثلثمائة قيس ص ققتل ألمعادن يلى وكان يز لمحر
 ونادى ألمدينة ألحى بة ثالحقتها له بجارية وأنين سبيله فخلين أسيرا بامية واتيت منه رنة أكثر

 ما ايدينا لفى مروارن كتب الذى الكتاب وان جريص على تجةزو وال مذبا تتبعو أال منادى
 علمت كنت لو وبالله واسب اقتل فيه واذا فتيان بعط قرأه حتى متاعه فى وجدناه نقراه أن ذسن

قتل ن٠ طيى صنعت بما يخبر« مموان ألى المدينة صاحب فكتب صبى منهم انلت ما ألكتاب فى ما



r٠۶

 ربلح ابن عند« من مروان فوجه دعوته أجاب ومن قيس لقيت وما ابنه وقتل امية واسر وسرحان ألمحويز
 س متوجها قىطبة وفصول ضبارة بن بقتا مروان الحه فبيرة أبن فكتب ف ال ا ا عشرة فى الغسال

 معدان ةال هبيرة أبن الى فصرفهم طيى اعراب قتال ف ااالف عشرة بشغل نصنع ما فقال الرى
 ويعوب رأى يسدد ألى فكتب بنهاوند ولجيش بهمذان فواثقه رسوال وبعثن قحطبة الى وكتبت

 أبو وقام كان مًا قحطبة أمر من كان ثمر جندا الى بعث الكوفة قدم لو انه ويخبر امرى
 وحملنى وخلعة درعم الغ بعشرين لى فامن طيى من رجل مايتى فى عليه فقدمت السغاح العباس

 رجل لكل درومر ماية بخمس رجال نلثين من حوا قوما وخص ثلثماية بثلتماية الصحاثى وأم
 من التل وانا بعيرا وال شاة عماله وال جند« وال مروان رزانا ما له فوال رجل لكل بالغ منهم ولعشرة

 معدان بن خالد بن شبيب بن تحطبة صاحبنا الينا أنتهى حتى محمد أأل وذصم عليه نقم
 العزيز عبد فقال اخواله وكنا المجعفرى دفبل أبى بن العزيز عبد لحرب من فرارا يومئذ الى ولجاء
وقيلت لمنبيع دونه من أحتبى ما اذا خاله المحرب فى معدان اممءا وان قطعة فى معدان يدح
نر الم لحب فى قوله ألعالء أبو وقال مضت التى ألبائيذ االبيات منها ألمنتهب وقعة فى كثيرة أشعار

 يكورن ان الجمع وحق سرية جمع السرارى السرارى بابناء كانت اذا ضاعتن كيغ للخالفة
وقيل النكاح هو الذى السر من وى فقيل اشتقاقها فى اختلف وقد للضرورة فخففه اء الي مشدد

س أقيس وهذا ا به يس مالكها الن سرية سمين وقيل العيون عن به يستسر النه سرا سمى انما
 أصاب ما على قيس لبذى ففداء طرفة ةال السين بضم سرًا السرور يسمون النهم المتقدم القول

 فعلمية هذا على فوزنه المبر االمم فى الساعون نعم انهم قتماى أقلن ما وطم سر من الناس
 وقيل سراذها يبلكه مالكها ان أراد فقيل الشى أعلى وون السراة ن٠ السرية أخذت أنما قوم وقال
 سمين قوم وقال والسعذ اليسار اعل يتخذها أنما السرارى الن الناس س السراة فعل ن ذلكه بل

 أن س أقيس وذلك فعولة الوجو« مذه فى ووزنها اليها يسرى فكانه ليال يطرقها مالكها الن سرية
 قليال كن وان وال وفع للعصفر ومتيق( ذرى كوكب قولهمر فى حكى أنما فعيال الن فتقيلة مجعل

 االموال صيعة أرى وقوله سمور وحكى والذروح والقثرس السبوح قالو الكالم فى أكثر هو

 وقد قليلة لغة وتلك يترك معنى فى يودع يكون يجوزان يواع المال اهله فى وال امام يضمه اال
 وقد يسودع ودع يقال أن وجب فاعله يسم لمر ما على الفعل بنى خاذا ترك معنى فى حكوودع

 واذشدو وسلمر عليه الله صلى النبى عن ذال وروى قلى وما ربكه ودعكه ما قرا بعضهمر أن ,وى
 حتى الود فى غال الذى ما خليلى عن شعرى لينن وهو الذؤل االسود ابى الحى ينسب بيتا

 واالهلون ألمال وما قال كما الوديعة على محموال المتقدم البين فى يودع يكون ان ويجوز وتعة
الودايعه تسترد ان ن بد وال وديعة اال

الطاءى مسهر بن البرج وقال

عايظ لى كلها خالل تلث أودة خليل من أشكو ًالق الى



م٠ه

 نقصه أذا غير« وغاضه نقص اذا الماء غاض من غايض متدارك والقاثية الطويل مر الثان
ذشاطى من يكسم كلمها أى

ض ام ع 5 نلع ٠ ٠ خهـ ن هوئ جنمع أال قمنهن عامظ سيلكه تلع يبا لنا ببوتا تلعة الدقر جتمع أال متني.
 مى مخفغة أن يكون بان وألمغع للفعل الناصبة بان فالنصب نجمع فى والنصب الرفع يجوز

 بطن الى السيل فيها يتمدد مرتفعة ارض والتلعة والشان االمر ضمير وانهاء تجمع ال أنه اراد الثقيلة
 كله ألتلع وباج أخبار« فى صدوق غير كان اذا تلعته بسيل يوثق ال فالن المثل فى ويقل الوادى

 قول مثل فهو ألتفاتا الصالم نقاد مثله يسمى غامص سيلكه تلع با وقوله واالرتفاع االشراف مى
 عليبا دءا لمليام ايتها الغيث سقيت فلوح بذى لجيام كان متى االصمعى حكاه فيما جيير

 بعينها وأحدة أله ألندأء فى بها قصد النه ذكرة كان وان تلعة ترخيمر وصلح وأديكه سال ال اى
 أعمامى بن من أى تلعتى سيل ن٠ اال أخاف ما مثل فى ويقال الماء مسيل أالتلعة النمرى وقال
 يتقى ال حيث ن بالى أى غامض سيال تلع با ثقال لنا بيوتا توله عند يتمر والكالم ايبى وقم

 لحمق فى يضرب رجل الى نعام بًا المثل موضع عذا االعرالى محمد أبو وقل االقارب عداوات وكذلك
 غامض سيلكه فقال عمه وبيت بيته نجمع ال النى التلعة تلكن على دعا أنما ةال فر االبيات قحة وذكر
 غامص سيل وكانه خفى والبغصة الصغن من بيننا الذى ان أى العالء أبو وقال واديكه سال ال أى

لذلك بك« نحل أن نرعب تلعة بإ فنحن يغشاه حتى المقيم به يشعر ال االمر

عوارق برول حىت ذدهو وال قآآمة آستطيع أالً ومنهن
 وده استطيع ال قال كيف قيل أن ه٠تق.دم__ ما على استطبع ال فى والذصب الرفع يجوز

 وده مقتضى أستطيع ال أراد انما تلنن الود غاثبن اوده خليل س أالول ألبيت فى تال وقد
 ومعنا. يكون ال ما يكون حتنى أى جبل عوارض عوارض يزول حتى وقوله ألمضاف نحذف وموجبه

 طوعا المودة تكون وانما مودته على غير« بجمل ال أالنسان الن لنفسى أجتلبه انن وده على أقدر ال أت
بشانع يكون ود فى خير غال مودة عليه تعطه ف الوصل أذا ومثله

فذوداطن٢ئلمض لغآوئ٢كق ئغذذتفا٢س g;؛
 المباغص العدو فيه يلقى أنما كان اذ المخالص الصديق الحى يجتاج الغزو وفى والمعى صلة ما

 واالول المواد فكيف ألمباغط العدو يلقى قد الغزو وفى المعنى يكون أن ويجوز وجه فهذا
 الغزو وضمهما سفم فى أجتمعا ربما والمتباغضان سغ وال غزو فى نتقارب ال أى ابوعالل وقل أشبه
 أما لها فقلن الرجالن من أمر أرض أية من ببابها أنخنا لما لنا وقالن االعراب بعص تال كما
 الشتى يلتقى وقد وبينه ييى السف صم غريبان فيمان صاحبى وام[ غدييت فأسرق تميمر

تلغان فيا
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ام

 كالماخض لخالف لبعض الذل من ينالء ءا المتكبر يتمك الغزو أن يعنى الكبر الباو
 ف اال يكون ال والطلق ومخضنن خضن يقال لخيوان أنواع فى يستتل الوالدة وجع والمخاص

 بالشهباء أراد وقيل واضعفها صبرا وأةلمها وارقها أالبل انعمر النها بالذك الشبباء خص ذأنا ازذساء
ألعدو هذا يلين وال أحد كل يلين انه يقول والل أبو لخخازير ألوارن من لشهبة الن خنزيرة

وثقارط سعينا يسعى آلناس من أب بنف أى آللة كنا أ شد قسايًا

ال ثر ذعطى كما ألقروض ويعطى عملنا مثل يعل أب بنى أى ألله ارشدك سايل أى

رايع لك راضجا تآنآلقلوب بيننا وآلود أأموال نقارطك

ال ريضنن القلوب كان ومحبتنا أموالنا نعطيكئ أى

وخايلى باد آعلنمت ما كن وآ رعيته لو بالقنورطارما كقى

 ولما ألتهييز أو لخال على صارما وانتصب كغى ذاءل يكون أن على الرفع موضع ف بالقبور
 رعيتء لو صارما يقول أن صلح ألمكتروب أالجل ومو أليها يودى ما ألحه ألقبور بذكر ألقصد كان

 مخرج أخرجه لكنه ومنخغص به أراد وخأفص وقوله رقبتها اذأ ورأعيتيا أننجوم رعيت يقال
 يذكر ف أنه ووو ألعالء أبو ذك« ما وللمجيد بعصهم ذكر واكذا خغض وذو قال كانه ألنسبة
 وكثير لسكه مكرم ذالنا أرن يقال كما خبر على معطوف خبر ولكنه باد قوله به مقابال خافضا

 لو يقول والعز الشرف فى منزلتنا ناقص أى الناس عند لنا خافض منل بدا ألذى هذا أن يريد ألمال
ى العرم من تعجلته ما حصوله عند يكفيكه لكان العيش مدة ألجاملة على وصبرت الموت أنتشرت

 أأرت بن جالسا بن مسير بن البرج أن أالييات هذا سبب كسان رياث أبو تال

 جالسة جابر ان أنة أمم وكان يشربان قاءدين جابر أبو وعمة كانهو خالد أالرت وأسمر الطاءى
 أرك اولف قال الشراب غلبفى عمر با وقال وكف فاسنحيا راأ« وقد عهة رأى فر ذقلبها البمج فانتشى

 تجمعنى ال فوالله أذعب تستحى لمر غلبك ألشرأب كان ولو واستحيين كففن رايتنى حين
ري أالييات هذ« فقال أبدا كلمة أكلهكى وال بلد فى نجتمع وال غزوة وال محلة وابإك

ألجرمتى النصرانى بن قبيصة وقال
وتوءآلبوارق أحلعوى عن وحات قسحر عرد الورد أن تر آملر

 عن وتاخر منه أتفق أجام ن يعتذر االبيات هذه قايل متدارك والقانية ألطويل من الثاذى
 نكوصء فى السبب كانت نفرته وان فرسة على بالذنب يورك فاخذ فعلة س ظهرللنس الزحف

 ألتى لجهة غي ألى وتولى صدرة المقصد عن أنحتف الورد فرسى أن علمت أما التلهغ سبيل على ئقال
وانا وخذها يبارز ن٠ الكماة قول دألدعوى أاسلكة وساير السيوف بارقة جمع والبوارق أريدها



٣٠٧

 سمينن ومنه العدو والتعيد وجبه ول تقول كما هو عرد اى صدر« عرد وقوله واشباعه فالن
الروايتين اجود وعو بصدر« عز وروى البعيد ألمرمى بالمحجر ترمى النها العرادة

متتايق مأرق فى وفم فواء لبم أرد لة فتية من وآخرحنى
 المعارك فى المكل صيق الن متصايق وقال لحرب فى ق لضين أ الزق وا لملحال واو وهم قوله فى الواو

شى بعد شى ؟بجصل

لجقايق أقل رد اذ أمر على وعونى اآلجام فاس على وعد
 الشكيمة على الفرس عض أى ويجب بجق ما يلونه فيما يبلغون الذين هم ألحقايق اهل

عصال أذ طايعة ألقنا ألمه خيليم لحقايق أهل رد أذ ألكر على اقدر ولم أمر« على وغلبنى

مقارق حليل من بمتح وأنى بآاءة بلوت لما له ققلت
 وكيف فارتته خليل من االستهتاع لى أين من اى وأمتعه الله ومتعه به واستمتع بكذا متع يقال
 روى ومن لقلت المفعول موضع فى بمتع والى وبينه بينى باعدت وقد ذقال عنه وانحمل أساعد«

 مراده على واكهنى بالء« بلوت ولمسا المعنى ن ويكو بلما اتصل ما جملة فى وأبنا يدخل تمتع وأبنا
 فى لما وجوأب وبينه بيذى بعدت خلميل أجل ن٠ تتع الأرنا متوجعا له قلخ مةصدنا ن فانصرفنا
 خليلكه أراد يقول مفارق خليل بر، بمنع وال ألنمرى وروى به أتصل ،ا٠ فقلنن قوله الوجهين

 ألمعروفة وفى الموأية تلك لبس بر، فر فانا بمتع والى روى من وأما تال متعذر ذلكن ن٠ فنعه فراثكئ
 هبة او ببيع مفارقكى فافى منى تمتع لفرسه ةل ألقمركانه ينى وتر السها واريها واراح فاستراح المشهورة

 جربتد وقد ذلك يكون وأذى فقال ذفسه ألمى طه فف خ لمرب بر، واخراجك فى بالدكى لسوء أطراح أو
 سوابقه وعتد للخيل بة وسبقنن الوحث علية وصدت ألثار عليب، وأدركن لجرب به وشهدت تبل

 ابن ذهب ألمثل موضع هذا االعرالج محهد أبو وقال له الزلة تلك وغغر به فنغس اليه وصنايعه عندة
 نسب أنه منها جهات س أالبيات هذ« تفسير فى غلط االباطيل فى يصرب صمار بنات فى فسوت

 بمتع وان ةوله وفى بمنع وانى قوله فى مدغ أنه ومنها المعنى لآلعرج وف النعرافى بن قبيصة ألى االبيات

 أبو انشدناه ما والصواب فتية من واخرجنى قوله يفسر ف أنه ومنها أنتصحيف على وفسربا أيصا
 متن ،٦٠تحي لله أ عبد بو أ عرف ولو ة ر مفا خليل من تمتع وأبنا بالء« بلوت لما له فقامن ى لند ا

 وال فيه فايدة ال بما القراطيس تسويد اله ببجتاج يكن ولم نفسه على ينادى المعنى لكان البيت
 سبعة جديلة بنو ةنلت يوم فيسه به حاد ألمعنى أاعرج أن ألشعر عذا قصة من وكان عند« طايل
البينن فتية من وأخرجنى قوله وعو ناصفة يوم له أخوة

م ألد م ٠ةت ٠ثم و ع٢ -و و ر ! 0 لال٠ و رن ل٦ رن ج - ح أ صادت بئ٠غ أننى يجيسبون وضم بالءة يوما ألتيت من احدث
والهى صبمر نسل من الته أصذئ لمر بذنك حتثت أذا انى يقول بالده سوء اى بالءه



ا“-.

 لم احجامى فى الذنب حلته اذا وعوانى ااخ وجه وله الذميم لخلق من اتاه ما خالف بء
العاره مخافة الذنب وحلته وجبنت أحجمت أنى وظنو الناس يصدتنى

ايضا وقال
ألنحلبتلقحةلورد سعه ال يأمت يا قاحيق

 أنن والمعنى وهاجرت لخطاب على قاجرتى وى ير ألمتواتى س والقاغية السريع سادس من
 تزأد كما االال فراد سعد أبنة با به يريد أن يجوز سعد األ أبنة با وقوله انت هاجرت اء هاجرلى

 مكفور غي سعيا لى سعى زيدا اندبه حين ضرار أال أبن أن أالأخر تول ومثله وذو حى لفظة
 الن أالستفهام لغظ لفظه كان وان والتوبيخ أنتقريع خرج حلبت الن قوله واخرج ضرار ابن اراد

لى الهجر منكه كان الشان ألهذا أى حلبت أألن به لملراد

آآحل عطفه ىف ونطيى آملمتة عنانه من حيأمت
 قولد ويكون عنانه جهلت أراد الواجب فى أالخفش مذعب على س زاد يكون يبجوزان

 الكالم يكون أن احدما وجيان فيه يكون سيبويه مذعب وعلى عليه عطغا النصب موضع فى ونظرى
 أن والثاذ علمت وما عرفت ما ةل جهلت ةل لما فكانه العلمر نغى لجهل الن ألمعنى على محموال

 أى وجابته كرمه ن٠ أعرفه ما الطويل عنانه من جهلمت ةل كاذه جهل مغعول حذف يكور.
 من يستقر ال الذى عطغه فى وذظرى عنقه لدول عنانه يتد وانما ألغارة فى عناذه امتداد جهلت

 لخصومة الشديد أاللد وأصل اليه النظر يديمر بالشى والمعجب به لعجبه عطفه فى ينظ وأنما ألمرح
يستقيمر وال المخاصم يستقر ال كما يستقيم وال يستقر ال حتى المرح شدة هنا ومعناه

وحرد عضب ين مملوة تردى حات إذاحيادليل
 حال وعلوءة جاات فيه والعامل لخال موضع فى وتردى أاللد عطغه فى توله عليه دل لما ظرف اذا
ردآ ليه أ رأجع ذهو الغضب بمعنى أستعل واذا ألقصد اصله ولرد تردى فيه والعامل

أيضا وقال
متني به ش يعل أخووقة منا ينقك ال أييك لعمر

 نغسهكاند باخية يريد ان يجوز اخيكذانه اذاروىلعر متواتر والقافية الوانم أالولمن
 يعز أخ له كان المخاطب يكون ديجوزان أالستعطاف طريق على أخاه نفسه وجعل لعرى كال

 به اقسمر ما او تسمى أخيك لعم قال كانه محذوف وخبره مبتداء ولعم بحياته ويقسمر عليه
 حاكيته أذا عاتنة الرجل وماتنت المتانة والمصدر ديد صلب كل والمتين يزال ما ينغاه ما ومعنى
ألشدة ن٠ يغعال ما مشل ذفعلنن



٣٠٠٩

رزين زنة ذو ا٠ألميواو على خصمر ولراز ميلك مفيح
 لنزاز قولهمر ذلك على واتثبات اللزوم أصاه والز أثبههما وما وألعلد كالسناد خصم لزاز قوله

 لخير اولياء« يفيد يقول مجتمعه اى للق ملزن وفو ولزاز لخعومة فى ملز هو فقيل توسعو .ير ش الباب
علية رجح بغي« وزن واذا يغلمبه أن يفارقه غال خعهه يلزم ثم أعداء« ويهلكه

دون القوم وبعش وناثلة هي كي عن نبالة يريح
 الرجال فى دون عو يقال الشى عن القاص حتيقنه ودون الفصل ذلة وادنا ك ذب مصدر النبالة

ى يلزمه ال وما يلمزهه ،ا٠ بيقوم أى أسما ذيجعل بدور. وليس

 نظابر وله وخفاف خفيف شى يقال الوصف ف خفيف اخو خفاف ندبة بن خفاف وتال
أندبه المينن ذدبن لكى قو ن الواحدة ة لمر ا لذلبة وا ذدباء ذدب وجمع الماضية نة المم لندبة ا و

و ننم5 صو — و جه ءك رر - ة عم ت و ت نمج
اربح يجاوز ان أبى بيننا لذى ا إن أعباس

 عباس با يقول أن ألشاع ومراد مرداس بن عباس المخاطب متدارك والقاثية المتقارب ثالث
 دونها يقف فهو ألشر س بيننا ما يتخطاعا أن منعت واباك تجمعنى ألتتى أالربع لحممات ان

 حدث ما بجاوزفا أن ن االبية وف لالربع المجاوز هو الذى الفعل جعل الذه قلمب غبيه الكالم وظاع
 الن ووقا وحشية منن اسل L.T..J اخن ال أ قول عذا وعلى يلتبس ال ألمواد الن ذلك وصلك بينهما
 ايصا تعتا« خرأالا صار فقد صاحبه ألشيئين أحد تعدى أذا يقال أن وبكن الوحشية يسلم ألوهق

المجاوزة منهها واحد لكل أالخبار فى يجعل أن ساغ كذلك كان واذا
و- همنءننم و - سم س ن هم **ص حم ررر د انم اارفع والنسب االل مع دأخل حسب م-ن عاليق(

 مختل أى داخل حسب ن وتوله عالقة جمع والعاليق أجملها الذنى االربع لخصال تغسين عاليق
 النسب به يعنى ويجوزأن النسبين أقوب النه أالب ذسب به يعى يكون ان أالرذع والنسب بء

الكويمة لخصال ن٠ به يعد ما ولجسب والقرابة الىحمر والنسب العلى ألرفيع

تطلع ال وتينك بيىن طة٠جت٦"“ًاله رأس تنية وأن
صاحبه احدما يهجو اال تعاتدا كانا كانهما

أدفع آاتبا مل أدا إدا يإنيانقا إلئ بغفل وأ
 بنا. يستعار كما خبر والتعجب التعجب معنا« الرن للخبر االمم بناء فيها استعير وابغض قوله

 قال انه فاعل أنه على رفع باتيانها وموضع بانفسهن يتربصن والمطلقات تعال كقوله لالمر لخب
ولو عنه بنغسى أرباء النى التى واتطالعها الهجاء عقبة أنيان ابغض ما يقول جدا ال أتيانها بغص
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ام٠

 ادفع لقوله ظرف فاذا منه وينعنى عنه يدغعنى عليه تعاتدنا ما لكان وتكرما تاثما أتركه لمر
 وتمنع الرعاية توجب أسباب وبينك بينى يقول بضمها وأدثع الهمزة بفتح أدثع يرؤى العالء أبو وقال

 فتص من راى فى عذا نفسى عن فادفع تهجونى أن اال ألخيم بغير أذكوك ا واذى الهجاء ن٠
ى اليه والجئن ذلك على أكروت وقن ااتها لم انا اذا فالمرأد ضمها ومن أدغع ن٠ الهمزة

 ودخلت مصربا زيدا ضربت صقولد الله عبدت س مفعد عو علقمة بن معبح وقال

مدخال الدار

يآلدم ضرج حني حتانا هودت وليقىن آحلتات تيت عن عيبمت
 ونحو الثوب عن اليابس الشى حتت قوالى من الحتات متدارك والقافية الطويل من الثانى

 يفعلون وهم منه حذنهما ثم والالم بااللغ لمتات واستعمل يزول حتى بعود أو بيدك حككته أذا
 أن أال تياس على ذلكئ فى يستممو ولم مصادر أ: صفات تكون أن أصليا التى االسماء ف ذال

 او ثتوها أذا انهمر وذلك االعالم كل على والالم أاللف يدخلو ان لهم تفلق الضرورة
 والضحاك وعباس ألعباس ألرجل أسم فى يقولون ذهم ذكرات تصير النها ألتعريف بعالمة جاو جمعوعا
 يقولون وانما كانع والموت الله رسول بسيف واقق سفيان بن ضتحاك عشية ألشاعر ةل وضحاك

 البيت وهذا الشاعر ألمرقش يقولون وكذلكه والالم بااللف فيستعملونه ألضحاك ةل الشعر غيم فى
 بمنع عادتهم جرت فاذا متقال عبا االطمحاب على اضحى مرقشا أن اآفوام مبلغ .ن له يروى
 كن وأذا الضرورة عند اال عليه يدخلوذهما فال ومالكه وعلى محمد مثل والالم أاللغ ن أالسم
 يوم وقوله ألتعريغ عالمة بجخغو أن عليهم ءان وألقاسم كالحارث والالمر بااللف ألتسمية أصل
 أذا الثوب ضرجن ويقال أحمر ألخز من ضرب واالصريح ألمحمرة وهو ألصرج من فهو بالدم صطرج

ألحجل عند ألخد -وتض خاصة بالحمن صبغته ودصرج ا ٠ ٠
يقدم آلضعييبة يف يقدم ما مىت حقيق ذو صارم مىن آلكق ويف

ووجوبه أالمم حق أليه يصير ما لحقيقة

قيعلمرحيامالكولفيفةايًانتقستعنقتآللحتاتيمحم

 عقان ابن تتلو الراى تول وفسر لحرام الشهم فى أو لحرم فى دخل اذا الرجل أحرم يقال

 وانتصب لحجة ذى فى كان تتله الن والشهر والبلد االمامة حرمة له كان انه على محرما الخليفة

التمنى جوأب اذه على غيعلم

للمتشتري يشتامني قلسنا سراتنا متمتت ان ليقرب ققل
 دغبرا زفير فيه فيدخل للجنس يكون أن ذيصلك له دالمتعرص بالشتمر المتحكل ألمتشتمر

خاصة زوير به يراد أن ويصلك



ارسم

مصيم الشفرتين رقيق يكت ونعتويى آلظآام تابى والكننا

 بالعصا وعصوت واعتصين لسيغ ب عصميت يقال ونعتصى وتوله واحد والمظلمة والظالمة الظالم
االمم فى ألمضى والتصميمر عليه يتوكا أى العصا على يعتصى ومر

دي هر - مكالررح/ د ن -ر ريور وو ن ر Z قذن -و رر
بالتكلمر ال بالفعال وذشتمر رأينا ويحلمر أيدينا وتجهل

 االيدى ألحى لمجهل نسب فلذلك ألمجازوالسعة على جوارحه ألهى تنسب االنسان جملة أخعال
ألثاقب ألراى ذي بل بوجه ذكتسبه ال القلوب افعال ن٠ يذم ما ان والمعنى

ةم٠ئي اةتثتتابكغئق٠ك وإنآلتمادىفىآلذى
 شئت فان عليه قادر انن فسادا بيننا ما يزيد فيما واالستمرار اللجاج أمر يقول توعد هذا

ى فتاخرعنه شثن وأن عليه فتقدم

طيى لصوم بعض وقال

دونى وآلباب طيي يسكة هميط آبنى رايتت أن ولما
 أبو تال السالم عليه على أله حاله أنهى كان أللص عذا متواتز والقافية ألواث من االول

 أبنى طلبه فى فوجه على أبإم فى الطريق يصيب وكان كيب بن عمر بن هوشبيب والل
 بالباب وعنى االبيات هذة فى قصته وذكر بة فنجا العحا فرسه وركب بذلكف فاحس شنميط
البلد باب أو ألمسال

أدركونى إن متخيس روين أيى وعلمت آلعتا تجللت

 بناء سجن اسمر ومخيس لجل بمذزلة ظهو« فوق فصرت ركبته أى وتجللته لما جواب تجللت
 بلئقاح تدمر يبنون لهمر أذنت قد أنى لجن وخيس قال التذليل والتخييس بالكوفة

 ونانع كيسا واميرًا متينا سوطا مخيسا نافع بعت بنيتن مكيسا كيسا تراذى أما وقال والتد
أيضا بناة سجن

بطيي قيخ إلى لجروني قليال لبم ليتت ولوآنى
 مر قال انه بطنه عظمر فى وسلمر علية ألله صلى ألذبى عن وزوى السلمر عليه على صفة هذ

 محذوف لمصدر صغة يكون وأن قليال زمانا إيريد ظرفا يكون يجوزأن قليال وتوله علمه لكثرة
تليال لبشا يريد

آلشود مختله تملحتان على تاقي آلكنقيي متجامع عديد



ماس

 والذى على فقال ألله ذات فى وأقدامه وباسه وعلمه زهدة فى طرايقه يعنى ألشوون مختلف
ق ظنه لصتتن به ظغرت لو النسمة وبرا لحبة فلق

عوف بن كعب بن سلسلة بن مص بن عناب بن حريث وقال

حتخطر آحلوادت فييا يلماعة تارى رايتآلعبدنبهان ملا
 بنى واراد غير« لوقوع الشى لوقوع وعو للظرف علمر لما متدارك والقاثية الطويل من الثاذ

 تلمع المفازة واللماعة باللوم أيإة ورميا له تهجينا العبد وساه القوم والمراد لجد فذكر نبهان
 يكون أن يتنع وال وتعترض تحدث وتخطر ألدعر نواي فيها تومن ال مخوفة وجعلها بالسراب

 يقال كما بلماعة تاركى تولة ويكون المنكرة وألدأهية الشديد االمر عن كناية اللماعة جعل
سؤء بحال تركته

يندر آلله بل وحبار وسعح معرىل ويآبىن مينصور حنبرت
انصر بتوفيقه أى ينصم الله بل ألقوم هاءالء نصرلذى المغازة بهذ« نبهان تمكنى لما أى

آعتر كدت ما بعد ساقى ونبمت منيمر آلمودة أعطانى وللمه

مبعر ١وأ|م أعمى قايخ لهم رآيتةم آلطيق آلنلس ركب د

 مدحا الضالم يحون 5 سماعمر الذين وهمر لناصريه لبمر فى الحسمير يكون ان يجوز
 ركب أذا بقوله ألمرأد يكون أن المدح ووجه ذما ألكالم ويكون لخاذليه يكون أن ويجوز
 والنهار الليل يسيرعمر ومنعتهمر لعزعم القوم هاوالء راينن نيانهمر أنتوت أذا أى الطيق الناس

 أبصر أذا تاذيهم وسوء لجهلهم أنهم الذم ووجه النهار عو المبصر واالاخ الليل هو االعمى فالقايد
 صواب عليهمر يشير ن٠ لكل تبع فهم وأحد كل برأى يستضيون عاوالء وجدت مراشدعم الناس
خطاءا أو كان

منكر وأخر معروف ولحنان منةما ألنلس يقرق منطقان ليم
 نثرهمر يرهبون تالناس خطباء شعراء أنهمر فعناة تقدم ما على مدحا الكالمر جعل اذا

 معروف لمحن فيه فلحنهم لمواليهم أصطناء لهم أن اى منكم وااخ معروف لمحنان قوله ومعنى ونظمهم
 وجرا ذوو انهم يريد ذما جعل واذا مخوف منكر فية فلكنهم لمعاديهم واستيصاال مرجو حسن
 س الناس عرفه فقد ألعهود نكت عند يعتادونه احدما تعريضان ولهم صادقة غين واغعال مختلغة
منكور بعد فهوخاف لملحيل أعمال عند يتعاطونه واالاخ أغعالهم

والدو ت- رهب ن٦٢٠ . د و الر م: رقيم مث -ه: ال ته مث رو- حبت، والشي ملخلير ىف وخريفم رباعة عوف بن عمر بىن لكل



داالدا

 ويقال عتود بن بحتر والصراء السرأء فى وافضلهم مرضى وتدبير أمرمستقيم منهم وأحد لكل أى
 سكناتهم على كناعم تن يقال و واستقامتهم امرهم أى ورباعتهم فالن غير رباءتهم يضبط أحد خالر. بنى فى ما

 ذ وعو قومه رباعة على هو ايضا ويقال لجسن غير فى ذالئ يقال وال لخسنة حالتهم على أى ورباعتهم
 فوله هذا ويوبد ألمضاف فحذف رباعة ذو لكلهم ألمعى يكون أن يجوز هذا فعلى سيدهم اى قومه رباعة

 بر( ذالن بنى فى ما يقال ورعايته حفظه ينبغى ما الرباعة الل٥ابو وقال بحتر والش لخير فى وخيرهم
 لشاعم ا ل قا لجاعلية فى مواضعهم على أى تهم رباع على فالن وبنو وأمرة شاذه أى ذالر غير رباعته يضبط

 وشار امر عاوالء لكل يقول لياط أبن وقال ثعال صال بامر يهم أذا رباعته يجمى فتى معت فى ما
ئ دذ لشيم الذه والسياسة للريإسة يحلح وال بحتر وخيرهمر

 جابر بى مسعود بن العيار بى عبدة عالل ابو عبيدة أخرى عبدة بن أبان وقال

جزء بن عمر أبن

ندادمة معج من رراسا يدعنا لة تقل بالقساد آودى آلتين يردأ
 بة يريد ان ٠' ة٠ك١٠ وألحين هلك حتى فسد أى أودى متدارك والقاذية ألطويل ن ألثاخى

 أأن- والتة ن٠ ضير ،ا٠ أى بالغساد اودى وةوله االسالم دين به يراد ويجعزان هاعنا وااليتالف الطاعة
 التثيرة للجاعة والراس الفساد بحرب ألمعروفة لحمب بالفساد اراد وقيل ملكا لجالثة جعلو حين
 أنجزم ذلن شئت أن يدعنا وقولد له مصادمبين أى لخال موضع فى ونصادمه كه ونصا ذداءعه دمه ونحا
 كانه محذوف أمر جواب انه على جزم قلمن شنئنن وارن ليدءنا قال كانه حذف وقد االمر بالم
 يغعلو انعلو لهم قل قال كانه الحدالن و يقيه لعبادى ةل توله هذا وعلى يلعنا دعهم لهم قل قال

صلب بشى الشى ضربك ألعدم واصل لخليغة يعنى لة قل وقوله

وخواتمة أترة فييا لداوود قواطي مرتفات خقاف يييثن

 ببن ألضار لسرعذ خغاثا السيوف وجعل االول البيت CT بنصادمه تتعلف ببيض قوله فى الباء
 السيوف ال مآجزة له لخديد الله لين لما الدروع سرد أنما وداوود عتقةا يعنى فيها لداوود وقوله بها

والقدم العتق ألهى القصد ولكن

وقوادمه ريفتا خوافى أنيث متترحية ريقةا كستتا وزرق

 منها جناحاه طال ما هو وقيل الصقور من الكيمر والمضرحى مجلوة نصاال بالزرن عنى
 الصانع البسها أى صغار ولوافى الريش كبار والقوادم مصوحى السرى للسيد فقيل فيه وتوسع
 النبات ن٠ ملتف وكل االبتداء على رفع وأثيث ألمضرحية أعنى فيها الريش الن لها االلباس تجعل
أثين وغيرة

ون م رمس ءن,د - رر ررر منوو د - - قادمه وبالشام أخراه ببنرب جرأنه فى البلق تتل يبيش
7ة



|“ما

 ألمدينة بين ما يإخذ لكثرته لجيش هخا أن يريد وسلم علية الله صلى الذبى مدينة يثرب
مر النننا ا

ونايمة آلترأي يقكان تحرة ومغرب هرق يين سرائ تحن د,
فكان يسال وه يوطا ه الذى والنايم منتبه ترابه فكان وساله باالرجل وطى ما التراب يقظار.

ى صثرتنا ن٠ متروكها مسلوكها االرض ذهال يقول نايم ابه تت

ى لنبيان ا حكيمر بن أنيف وقال
نكالها قرفين آلم يردى كتايب ومالكه عوف حي من لكم حمعنا

 التثنية عن بالتوحيد فاكتغى ومالكنا عوف حيى س اراد متدارك والقافية الطويل ن٠ الثانى
 ذى التقحير من يانغون ال عند« الذهمر بالذكر وخصهمر أالب قبل ن٠ تلكق عجنذ واالقراف
غتهلكيمر الحرب

رعاليا جديس حيي جاوزت وقد تآللوتى قآلرمل عجريًالحيرن ليم
 غلظ ما وهو لخزن يقطع ألعام أالهم وفى مهلة بال التعقيب س ييد« لما بالغاء ألنسق رتب

 بذكر فاكتفى وطسم جديس حيى واراد اللوى ومو مسترته الى الرمل من يسهل ما ألى أالرض س
ألمضاف فحذف وطسم جديس حيى بالد واراد أالاخر عر أحد؟ا /ر٠ هحنوو ت و ٦٠ آ "ال -ب: كن٦لب ود ' جن٠ك نبالها ألقلمويي لغرات تناح رجلة حشف لخيل نحور وتحخ

 رجل جمع الرجلة قوم وتال الرجالة والرجلة واليجلة تقدر وتتاح الرجالة من لماعة لمرشف

وأحد شى عن يصدر متقارب وأنمعذى

عيالقا كييرا كاتنت فانق بنو أنقم ألطيم يعيفو أن تجم أت
ث الولد كثيرة ناتق اة أمر

 منقول فعول كروى معقل بن متاد بن حكمن بن زيح بن قس ألكت وقال

 الزبير بن الله عبد وقال الكروسا االسد عليكه أخشى النجمر أبو قال الراس ألضخمر وأصله
 بخبر جاء ن٠ أول والكروس وجبع للمومنين نبأ عا-ى كاظما الكرقس جاء لقد لعمرى أالسدى

الكوفة الى ألحرة
مناك ٠ ة رو عرر ر<ر د ون0 ثم مءن اأمل خير اامال فكونى عناءى فاملت الهشيب لبسسى ومن رأننى

بغناى رجاءها فعلقنن لملحالة عذ« فى القبيلة هذه راننى اى متدار والقاذية الطويل من ألثاذى



هام

 على دومى به المراد يكون يجوزان الكالم وهذا اامل خير اامال كوا لها فقلت وكغايى
 اامل خير الله جعلكه أى لها دعاءا يكون أن ويجوز ظنكه صدق ذسا اامل خير وكونى املكه
أامال حيا كونى المراد الن أاملة يقل وف اامال كوذى تال وانا ماموله الله يبلغه أن مليناالا وخير

Z ممررر ءن رنر -رن ر بر قرررر- -ن - ءن
لقوابل أ ايدى بين للى محت لقد شيبتى معقلعنح ق فرحن لين

 استبشرت فقد ذلكه لها فحق بتجربتى رايى أستكمال عند سرت القبيلة هذ« كانت ان يقول
فرحن لقد ألمنوى ألقسمر وجواب للقسم موطئة دخلت لشى قوله فى والالم والدى عند بى

آأنامل لينات آلوحوة حسان يصنوتد آستيًا ملا يه آقل
 واالهالل ذحاريغهم فى عادتهمر على ذغسه حديث فى ك-ان أن بعد الغيبة الى اللغظ نقل
 أصواتهن رفعن أى أصللن ٧كحذ٦ص أى فاستهلل أمى بطن س سقطن لما أى الصوت. رفع واالستهالل

 ال مترفات منعمات عن أى االناهل لينات وتال على ألنجابة عالمات من راين لما بى فرحا
ى لهن انام ذتغلظ يخدمن

الطاءى قوال وقال
آلقريثن آملهرئ تقان قلت ساعيا جاء ذو أملرة ليدًا قوآ

 معدان قصة فى ذكر« تقدم مصتة فى قيلن هذ« متدارك والةاثية الطويل من الثانى
 على ألوالى والساعى العدة-ات فى توخذ ان تعلح التى أالسنارن والفرايض مروان مع عبيد ابن

 قد لو فكيف سبكا لنا يترك فلم عقاال سعى الشاعر قال الصدتة ولى أذا ذالن سعى الصدتة
 أعطاك ما جثع من خذ الساير المثل من ماخوذ وهذا عام صدتة والعةال عقالين عمر سعى

جذع ذقتله حقه فوق منه فطلب مصدق اتا« رجل وجذع

حامثن آنمت مختذقتد وإنك منقعا منآلموت حمثنا لنا وإن
 يقول مثل وعذا الخلة الراعى والمختل أدمه أى يسام حتى الشر له انقع يقال الثابنن ألمنقع

 أن يقول للموت ضبه مثل والحمض للحيات به ضم مثل والخلنة ألش الى فهلم والسالمة ألعاغية مللت
أقتلكه فاذى مصدقا فاتنى الديانة من صدرك ضاز

قوايثن يبثنللتفوس ستلقال تبتغى ذوحيت آملال دون أثنك

 cr» تطلب ذو الن بتبتغى وال جئت بقوله يتعلق أن يجوز وال باطنك تعلق ألمال دون قوله

 التهكمر الى الشاعر وقصد قبله فيما يعمل ال صلته ذى فما كذلك كان واذا الذى يطلمبه ما الصلة
وتبتغى الثانى المغعول موضع فى جئت ذو وقوله أظنا قال لخلك واالستهانة ألتوعد به خلط وقد



ام٩

 سترى صدقاته تبتغى ألمال دون جاء الخى أحسبكه والمعنى مكذوف ومغعوله ألكال هموضع فى
ى أالرواح تنتزع سيوف ن٠ لكه أعت ما

وهو حمد ابى بن داوود بن ك-الل عبه بن اسماعيل بن وضاح وقال

اليمن بوضاح المعر:ف

أنياد يا خيالك وآرقىن ميال إليكه ومال قليى صبا
أمراة أسم وف أتيلة ترخيمر وأثيل ويونث يذكر لميال متوات والقافية الوانم من أالول

عيال وتكئن متحاسي دقيق قتبدى بنا تلم يمايية

 كالمعصم منها جل ما تستر أى غيال وتكن والفم واالسنان واالنف كالعين محاسنها دتيق
والغخذ والساق والساعد

ليال ينتاب آلذى آلطيه من نعش بنات أممن ما ذرينى
 من نعش وبنات مصدر تقدير فى الفعل مع ما الن أمها مدة أى الظرف على نصب أممن ما

 حين أى نعش بنات اأم حين طيغك ن٠ ذرينى يقول الروم حو غزوه وكان ميةلشااا الكواكب
 أحس وااول االوب من ليال يأتاب ويروى الظرف على انتصب وليال الغزو محو الشام قصد أقصد

سهيال يأعينةا رمقت إذا قهيجينا أرديت إن والي-ن

 حينئذ ذهيجينى اليمن ألى بى متوجهة سهيال ركابى ورمةت أربى قضيت أذا يقول
تهييجى أردت أن

رنر سر مم س٤ صس سرر و ص رر- دمن ركن ر تت ر
ذيال النقع يتخخن عوابس تعحو الخيل رأيت لو فانك

 فكانها فيه وتعدو الغبار ترفع وهى النصب من أصابها مما كوالك ألخيل رايت لو أى
ذيال اتخخنة

نيال وتفينت مغامنا تفيد حنا آلتحيل متوي على رأينتت
منهاه شى نيل وتفيتهم اعدايها من المغاذمر تغيد أى

اأخر وقال

وآلرتح آلكلب إليه قيأوى يأوى قاليصة آلوأعى قوة آيىت

الرعاة غناء وكغايتى أالمور فى غناءى ليس يقول متراكب انية والق البسيط من االول



ام٧

 كلبه اليه أوى موضع ألمه اوى فاذا مرأعيها فى وحفظها القالص ضم على مقصور سعيهمر الذين
الربيع ف نتج وعوما وربعه به ييحمس الذى

يكع نعلد وباقى يييتت حتى عقبته يشتد آلذي والآلعسيه

 لكد أعمل كم أى عليكه أعسف كم يقال والعبد أالجير وهو الراعى على عطف العسيف

 هذا بركب أالمر او بينهما ألمكوب يعاتب كاذه عقبته وقن أى الظرف ءلى ذصب عقبته يثنتد وتوله
 من تشتد ويجعل غع لر با عقبته تشنتد ويه ير وبعضهم فرسخان ةيل والعقبة عقبة وهخا عقبة

 ألمعنى لكن ويعدو ذيتركها عقبة له أرن يد ير وليس تقدم ما والصواب عليه عقبته تشتد أى لشدنة أ
 وقد المساء عليه باتى حتى والخدمة لشد أ فنوبته ه حباحب قبته لهعا لركوب ا فى بة نو لغير« كان اذا

 منقطع يبين ه تقدي بببين خبر موضع فى قطع ذعلة ق با و ه وقول يه ا حذ من بةى ما نةطع
النعل باق

ألقلح تحمل آل ما تحمل وحن صاثند قوق فينا آلعبد تجمل ال
 ا رما االمو هشاق من نحتمل ونبحن عليه أبقاءا يطيقه ما دور أال ألعبد نكدلف ال أى

 أذا تلعة ثالن أقلع ويقال تلعة لجبل فوق ألمبنى لجصن سمى وبها ألعظام ألهصاب والقلع لجبال تطيقه
أيضا قلعا العثام السىاب سيينن وبها بناعا

رو ء/ ألم -٠ نم ءت وز عر •نر٥ و رن ر همنةنم ت
سرع أبطاينا وفى يطاة أنا يحسبنا القوم وبعض االناة منا

واحده والسرعة والسرع الرفق االناة

الحهار مخالة اليية يقال وكان الكالبى مخالة عمربن وتال

ووأقع مستدبر طير حوايمر كانيا فيد آلرأتات ترى ويوب

 الطي من العطاش وفى حاية جمع ولموايمر أالعالم الرايات متدارك والقافية الطويل س الثان
 بدل ووأقع ومستدير حايما عطشان صاركل حتتى أستعاله فكثر د:رانها وحوماذها الماء على تحوم

أعالههمر نسقط المنهذمين الن ساقط وبعضها جايل بعضها الرأيات وجعل حوايمر ن٠

قاحح للقثيرة وكل وحرنا وتايتا يشرا آلقور رملح أصابت

 رأعط ممج وقعة يذك ع لشا وأ به تجعو وقد عشيرته رئيس كورين لمذ ا من وأحد كل أى
 لحكم بن مموان الى أتعو الذين وهم وانية ألم به واجتمع االولى لمجاعلية فى قضاعة س رجل ورأءط

 وعمر الزبير أبن ألى أدعو الذين وعمر والزبيرية اليمن قبايل من وغيرعمر وعنس كلب وعمر

 ومعهمر ألمحارث بن زفر ورثيسهم قيس على الدبرة ذكانن شديدًا قتاال ثاقتتلو تبعبمر وتن قيس
وكان البجلى خويلد بن ثابنن مو وثابنن ألمتى يزيد بن بشر عو عذا وبش تيس بن الصتحاك

ًا9



٣ا٨

 الزيي أبن ألج رسوله يكون أن هروان واراد القيسية ومعء بالشام الزبير البن بايع قد الصحاك
 رسوال تعبير أالمر لهذا والمرجو تريش شيخ أنت سعيد بن وعمرو الملكه عبد أبنه له فقال بآلبيعة
 وماال. الزبير أبن CJ1 ويغض أمية بنى يدح ثجعل فيها فطمع ببعيد أالمر س انن وما فه خى

 معاوية وكان الكلبى بحدل بن مالك بن حسان ألى وكتب الزبيم ابن خالف واظهر ألحعحاك
 خليفة على ألناس يعهطلح حتى بعده باالم يقوم ان وفأته عند اليه عيد معاءية بن يزيد أبن

 رجال ويستخلغ اليه ويقبل لجايية يترك بان ليهأ كتب بزيد بن معاوية خال حسان وكان
 ن٠ والزبيرية ألقيسية قلت الرايات تواجهت أذا حتتى أليه الضحاك وخرج فخرج سفيان ألجى اال س

 فخ: بن عمر بن وزياد السلمى معن بن ثور بن وقيس النميرى قبيصة بن تام منهمر اليمن أهل

 أدعوتنا للضتاك ألبجلى خويلد بن وثابنن المرى بزيد بن وبشر العةيلى معاوية بن وعمر أألشجعى

 اذ أالعر هذا تميد خرجت جيناك أذا حنى وشنمفه بقته وسا لمه غض عرفت وفنى بين لز أ أبن بيعة ألحى
 ألم دعوت هال القيسية له قالت ف ألزبير ابن بيعة وأظهر رأهط مرج أله الرابيات الضحاك فحرف
 C)حسا بايع وقد أميهتم ودنو مموان ولقيه نغسه أخ رداط أززبير وابن حسان ن بدو فلست نغسكه

 وستين أربع سنة وذلكه لمروان االمم وأستوى اليمن من وثلثماثة والف قيس ن٠ الف فقتل لموان

آلقواطع آلشيوىن أصابته وتورا مدير وقو آسته تي زيادا ضعنا

 ألرأى لتركه أالدبار ن٠ يكون أن ويجوز منهزم موت أى مدبر وعو وقوله العقيلى عمر بن زيإد هو

بلى 1، بلى حتى

متايح طوال عمر بىن من قىت صإرم يأبييق قماما وأدرك
 يسنحبون الذيمر ضواال وجعله لهمر ألمتابع الملحابه ألمقوى والمشايع أشنجع ن٠ ز محم بن عمر

 ن٠ ليس الطوال الن ألكالم صنعة ف ردى مشايع مع طوال ووضع القامة وأمتداد لخلق ثمام

بقريب ألمنايعة

دقتقهدآلشقيرعمربنمتيزقتاقعتيهآلمرجوآلمرحواسع
وهوتصحيف الصقين ويروى صف تثنية الصغين

وحادع خاي فيه لقيي فكان غبطة آلمرج من آلقى قد يكه قمن
ى مذل اى

لحارث بن وقآلزفر
لرببيقيقنل داماآبنا قيتحيا بتدلأىفاللهأماحبحلوآبن



٣٩٩

 عهد ولى أبنه يزيد جعل لما سفيارن ان بن معاوية كان متدارك والقاثية الطويل من الثاذ
 بنن ميسون يزيد أم أن وذاك الكلبية أبن نبايع ال والله تقالو فانهم قيس مى المحى أال الناس بايعه
 هلكه فلما أمية بنى دبين بينهم ألش وأبتدا ضغن يزيد نفس فصارفى الكلبى بحدل بن ماال

 أخد ؟دل بن مالكة بن حسان وصار كلبية أيضا وامة يزيد بن معاءية أبنه استحلف بزيد
 الزبير أبن فتنة وتحركن قليلة أياما يزيد بن معاوية خالثة وكانتن لالمر كالمالكه ميسون
 ن٠ وألى تارة نغسه ألى ألناس يدعو وصار شنديدا أضطرابا أالمر فى مالكن بن حسان ذاضطرب

 عصى زبيرى واال القوى على بحدد اا الناس وما الشاعر قال حتى اخرى امية بنى من يختارونه

 ثسمو معه البجدلية صارت بالدعوة أةم فلما ألمحكم بن مروان على االختيار وتع أن الى قتزبرا
 بحدل أبن حياة تطلب أن حكمه ومرضى الله ذات افى يريد الله اث زفر فيقول مروانية

 تقريع الكالم ووذا وشرفه فضلة مع الزبير بن الله عبد زا٠ةةك ويضلب أمية لبنى والمتعصبة
 يتضمن والنه االبتداء وف حص من عد ولهذا تبله عما ينقطع أن أما حكمر بحدل أما وقوله للنأس
 الشارن ووذا القعة هذة الله أفى قال فكانه كذلكه كان واذا ألكالم صدر له ولجزاء لجزاء معنى

 رسولد و لله وا ان لقرا ا وفى له حا مثل فى حبه صا أن مر عل لما السمين ا حد ا عن ذاخبر فيحيا وتال
يرضوي ان أحق

محجل أعر يوم يكن ولما تقتلونة ال آلله وبينت كدبتم
 كذبتمر ألمعنى يكون أن ويجوز خبرا كان منهمر أنكر الذى الن كذبتمر ةال انما
 يوم عليكم لنا يكون أن قبل أى يكن ولما تقتلونه ال وقوله لكم يتم ال با حدتتم حين انفسكم
مشهور اى محجل أغم يوم عليكم يكون أن دون تقتلو لن كذبتم أى قنله على مشهور

ترحل حين آلشميل كقرر شعاع قوتكم للمشرفية يكن ولما
 ورجلن بعد حرها يشتد ولم الشمس تنبسط أن عو والترجل منها يظهي ما أول الشمس قرن

 بن زفر وكان عربا ركبتها أذا ألدابة أرتجلت قوللك ى١ ماخوذ ألكالم وارتجل فكثى مشطته الشع
 اليهما مشى ألطواف قضيا فلما أم ألحم ألمسجد ألنعان بن وحانم زفر دخل الزبير أبن بايع المحارث

 وكار. عليه وال لة يكون ال أن النعان بن حاتم له وضمن زفر فبايعة يبايعاه أن فسالهما الزبي أبن
 بمكة وهو ألشام وبعض كلها والجب.ال وخرأسان وألعراق وأليمن المحجاز ملكه تد الزبير أبن
 على المنجنيق ووضع المحرام المسجد فى حتدص شم يقاتله نجعل المحاجاز ألمحجاج المال عبذ خول
 فقال العتيق للمسجد بها أقصذ الفنيق كالمجمل خالرة ويقول البيت يرمى نجعل قبيس ابى
 ألن له فقالت أليه خرج أذا أامننى تد المحجاج أن بكر أبى أبنة أسماء المه ألزبير ابن

 ذيحنت أذا الشاة أن قالت فى يمثل أن أخاف أنى ةل سلما تموت أن من الى أحب كلما دموت
 أيقن حين كثيرًا مسكا اكل قد وكان منكوسا بمنا وصلب قتل حتى فقأتل السلخ تالم لمر

بن بش بن سليمان فقال ٠٩م معه علقت صلب فلما صلب أذا كريه ريه له يكون لئال باالسر



م٢٠

 ما دون نكاال فذاق ولخب بالبخل ألملكه ينال وكيف جاوال يرجولخالفة سا غداة مران
 فمن شديدالبخل كان النه قليل فيه والمدح للعلب اذتعرض وشيكا وصلبا يبتغى كارن
 ودتين قريش صامت ما المجد على تحالفو الزبير أوالد تر المر قوله فى زيد بن عمو مدحه
ى وحدتي سارت حيث قريش غياث وانتمر السنين فى غياث تميش

اجلعح بن حسان وقال
بيىن عذوة جيماىل وقايل مقارفيم أىن حارم بىن آبلع

لبئى وا فينا تنتغى يديي ا منوله لت يس عط آمة لت
 خارم بن الله عبد الى خرج قد ان الشاعء عذا متوانر والقافية البسيط س الثان

ج ألسئم عاعنا والغرض الشعر هذا وقال عنه وأنصمف بيجمدة ذلم جملته فى والكون جواره فى رأغبا

الكالىب القتال وقال
علريآملواكب تصعب ومل عليه عمة يرآلليل مل قما قم إدأ

 ألغمر وأصل وظلمة حيرة فى أى أمره من غمة فى هو يقال متدارك والقافية ألطويل من ألثاذى
مانع يريدة عما ه ينع ا وأذه به يهم فيما والتشمير باالةدام ودرغه التغطية

آلتعالب وييا تعتش منارله تآعبحت آلوماح تاق إذ آلبهم قرى
 ومنه بمعنى وأعتس وعس االخةالف وأالعتساس والعزية النغاذ أعترأة لما وخ تمرى جعل أى

 القرى والى قيس بن بلعاء قول ومثله ربض اسد من خير اعتس كلب أالمثال ومن العسس أخذ
 شن طاش اذا انه أعلم الظن صواب وانفى مصادرة ضاقن الهم ما اذا زماعا يصيفنى حين الهمر
شراشرة العواب غير على ويلقى رشد« فيه ما االنسان يكر وقد مقادرة طاشن المء

آلرتايب عليد تبىت ما خبري على وطباعة خيمة كرمي جليد
 أبو ةل الطبيعة ولخيم واالخالق ألنغوس عليه جبل ما أحسن على أمور« جميع فى جبل أى

ب معم فارسى أصله ءبيدة

وقوساعب يقدع من ميتيس ومل إداحاعلسميقةحيآئلدسأعي
 زدنا ثما الدعر بكاسيهما يسقى قكلتابا والخنى بالتحعلك زمانا غنينا حاتم قول .ن هذا

أنفشر باحسابنا ازرى وال غنانا قمابة ذى علمى بغيا



٣٣ا

لخهمآلزث٢ثوئأتغ تانى 1تكىئذ كج أئشوئكك٣تئخ تىًائ
 النه قميبا ونرأ« يظنونه بمعذى الذه بعيدا يروذه انهم تعالى قوله فى مجما« .يجرى هاعنا يرى

 أذا أنه بالظن ليس علما وأعلم ل ة لذاك أيضا ألظن معنى فى ألعلم يستعمل وتد نعلمه بعنى
 ( لخليق غد فى يسارا وأن يفيق سوف العسر أن خليلى لبتار ومثله ذليل فهو المرء مولى ذل
 ى أمون الزمان ماق وأن محوت تلحا أذا كالزمان اال أنا وما

-ع د ءن
حبناء بن اوس وقال

و ٠٠ة ٠ / سر رر --ر ءال- Z همنرر - ن5 لن٠من
 أواصرة قييبا كانت وان هوانا فاولة أليوان اولك المرز اذا

ا ح ح ثم" ع
 على وقذمة كان خبر وقريبا إصر الواحد العواطف االواصر متدارك والقافية الطويل س الثان

ألمحسنيت ض قميب الله رتة أن ومثله ألفعل على يبنة فلم النسبة أراد النه يونثه وف ه٠س
ون Z - تأن ت هم ر من- - -رو -ور و ى -ر ن -ر -ر ر ءن ر "

ةدر انن الذى اليوم فذراإلى تيينه أن تقحرعله ل أنت فان

 أن من ج يخم اليه أضيف اذا الشرف الن الصحبح ألمفعول تقدير الشرف فقثر فيه ةادر أراد
 ألدأر أعل الليلة سارق با قوله عذا على لجم حرف عليه دخل أذا منه يخرج كما ظرثا يكون

الكسل زاد الكمى ساءت طباخ وقوله

عايزة أنكه أيقتت إذا وتتم تكنلكهحيلة ل ما وتاربإدا
 أذا الشجرة عقء يقال القلع العقي واصل القاتل معنى هنا والعاقر ألمرء الى ترجع عاتر« فى الهاء

 ألشبهة نكاح على يوخذ الذى والعقم ألنسل تقطع كانها تلد ال التى ألنساء من والعاتر قطعها
عقرا نعقم ب فسمى أالقتنضاض عند تعقر البكم الن البكم فى واصاه

انري أنيرر اقت بتيير قنوايت: اقت ى ,ن! ,ق
رششي . ١٢ غ كوم ترب واض أجي ن الو وي إدى

•CT والنجى نجى جمع وانجية زأيدة ألقوم ما توله س ما متدارك والقاءية ألرجز مشطور 
 حزبهم لما فرة صارو أى انجيه كانو قوله فى والمعنى تجيا خلصو القراأن وفى ولجع للواحد يقع
 عذح أالرشنية أضطراب والقعود ألقيام أخخعمر أى القوم وأضطرب ويتشاورون يتناجون الش من

ألقعر البعيدت بارأالا من عليها الستقاء أ
 رر و سر 0نج ور - هونءلة ر صن سر- دو

يية تويدى وله أوعيزى هناك ويه ياالن بعضنيم فوق وشح

عند أالستمساك لصعف السقوط خوف بعصهمر فوق شد أى لحبل وهو رواه جمع أالروية
80



أل

 احسن واالول ألنوم وغلبة التساي النصال ذك الذى االضطواب يكون يجوزأن3 ألنعاس غلبة
 نصب وموضعه معا والمكان ألزمان ألى به يشار أوصينى وهناك االول البيت فى أن خبر أوصينى وقوله
 وقيل الى يوصى الن أهل أذى والمعى أوصينى فيه والعامل لخطاب كاف منه والكاف الظرف على
 والصواب يتناجون كانهمر منامههر فى فراو روأحلهمر على نامو قوما يريد أذجيه كانو معنى

ؤًا تقدر ما

 العزى عبد وقيل زيد بن الله عبد بن املسي عبد بن جرير وامسة أملتلمس وقال

آملترًاناملررفنمنيةصريغالعاىنالظريأوسوقريمس

 ار ت ار ومعى وليل بن وبك ضبيعة بي فيما عذا هل متدارك والقاثية الضويد س الثاذ
 فيترك معركة فى يقتل أن وأما فيدننى أنفه حتف يموت أن فاما باجل ممتهن أالنسان يقول تعلمر
 باواالباحة أتى ف الن خبمين جميعا الطي لعاف ووسويعا منية رمن وجعل وألسباع الطين لعواف

 كانه محذوف ابتداء خبر يكون ان وعو أأخر وجء رفعه وف لحال على صريعا تنصب أن ويجوز
 الدخن فى توسعو كما فيه وتوسعو منه الروامس والرباح الدغن والممس يدغن ويرمس صربع عو ةل

أدغنة أى لجديت عذا ارمس فقالو

آملس دحلدك حرا يها وموتن ميتو محقة قيما تقبلن قآا

 واخى واصله التوكيد نون فيه زيد لحياة من واحيا أملس وجلدك وأحين بها وموتن ويروى
 أنائ يرد ولمر عار يصبكه لمر اى املس وجلدل وقوله أالجل وهووقت لحين ض بها وآحين ويروى

منء العارخوفا نحتمل فال حال كل على بك نازل الموت ان يريد نجرح ال

بيةس يآلسيف آلموت تحبيروخات حوأنقة آأوتارمًا طلب قين

 جدع بان توحدل تصيرا وان مشبورة ألرومية والزباء جذية وقصة أالبرش جذية صاحب تعير
 وهو نعامة يلقب عوألذى وبيهس منها ثاره فادركى تمكن حتى ألزباء أستخذمته ان الى انفه

 السراويل مكان القميص يلبس فجعل أخوة سبعة له فقتل يجمق وكان فرارة بنى ن٠ رجل
 ها بوس واما نعيمها أما لبوسها حالة لكل البس قال ذالك عن سئل فاذا القميص مكان اويل وألس

 وكالم أيضا مشهور وحديثه أخوته بدماء طلب أن الى ألناس عند حاله من صور بما فتوصل
 بحال يذكر أخذ فلذلك العار التزام من االباء وركوب الضيمر دخع على ونحضيض بعن ألمتلمس

زأيدة ما أنغه حز ما وقوله اعداية من مباغيه أدرك حتى جتال يزل لمر من

يلبس كيق أتوأية فى تبين رقكة آلقوم عرع لما نقامة

لبسء ةال كانه نصب يلبس كيف وموضع بيهس قوله من بدل أنه على نعامة أرتغع



٣٠٣
أذئقسادمويةشو٠ةمإي٣ مةذتب٠عدنف.ى-ل٠ةا

 بالمشاهدة أعتبار أى وتح-ث روية أال الناس ما قال كانه معدر تقدير فى ألفعل مع ما راو ما
 المصاف حذف على أما فيكون وشرب اأكل اا زيد ما كقول فهو االمم أخبار من وى ي بما او

 االكل ذفس كانه بهما وولوعة منه لكثرتهما يكون ان على واما وشرب أكل ذو أال زيد ما قال كانه
 رأو ما حينثذ ويكون المضاف نحذف الناس حزم وما ألناس وما بقوله يريد أن ويجوز والشرب

 أى يضامو أن أال ألعجز وم-؛ دتحدثهمر رويتهمر مدة أال حزمهمر ما اراد كاذه ألظرف موضع فى
 أبو روا« ما لمجيدة الرواية هالل أبو وقال وساكتير. كاظمين عليه وينطوو به فيرضو لملخسف يسامو

 ألعجز بازاء ألباس فجعل وذشمس نومة أال ألعجز وما السرى على نفس حمل اال الباس وما عمر
 ألعجز وما كذا يفعلو أن اال لحزم ما يقول أن لمي كان االول الرواية وفى ألقعود بازاء والسى

جيد فغير كذا أال العىز وما كذا أال ألناس وما قوله فاما كذا يغعلو ان أال

يتايس ما أآيم به تطيف راسيا أصبح للجوت ترأت ألمر
 حصننا أان توعدونا ال فيقول وجديس طسمر هصانع من انه ويقال اليمامة حصن للمجون

 نصب أاليام به تطيغ وموضع يلين ال أى يتايس ما وتقوله حما« يستباح وال اليه يوصل ال حصين
 تطيغ فيه والعاهل لحال على يتايس ما وموضع خبر بعد خبر اذه عحلى شئنن وان الصغة على شءنن أن

ويعلس يلقفج عليه يطان أقلكمتألقرى أيم تتبعا عتيى
 ألى يصل لمر والمدن ألقرى غزا لما تبعا أن يقول ويكلس الصفيح طم على يطان ويروى

 أى بالصفيج عليه يطان وقوله أالبلق وعز مارة تمرد غيره كقول الععيارن وذكم« للحصن اليمامة
 ويكلس يطان أى الل موضع فى بالصفيح يكون أن ويبجوز والعمارة أالصالح فى طينه بدل يبجعله

 ويروى العراض لحجارة فيبح والص ألصهروج والكلس يصهرج ويكلس بلحجارة مبنى وهو أى بحقاحه
 السيوف والصفبح الصفيح فى ألتحى ألمياة على يبنى أنه ومعنا« ويكلمس ألعفببع مثل على يطارن

تكون به النها العارة وأراد الماء وذك بالسيف صافيا كن أذا الماء ويشبه صفيجة واحدعا

تكدس آلمنجنون عليقا وعلدت رروعتا أنيرت قد اليقا قلم
 عليها ةدرت أن يقول وسخمية تهكمر الكالم ووذا اليمامة ألحى واليها النعان يخاطب

 فى بعضا بعضها يركب تكدس ومعنى تدور ودواليبها مثار مزدرعها يكون ما أخعب فانيا ذأقصدها
 وقال مشى أذا منكبي .جمك ارن التكدس وأصل وغيرها ألدواب سي فى ويستعل ألدوران
 أييثنن قد ويروى به ضربها أذا االرض به كدس ويقال القصارالغالظ مشى هومن أالصدهعى

ألدوالب والمنجنون ترة أال باثة وأال زروعها

وآآلررق[لمتلمسس زناييرد ذبأبة حى آلعرى أون وذاك



م٣۴

 باضانة العرض مجم ان ولكه اليمامة أودية س واد والعرض ونشط كثر أى ذبابر جن ويروى

 برع لمل ألم يضاف الزمان واسم باالبتداء ألعرض وترفع أالوأن تنصب أن ولل وهومرفوع اليه االوأن

 أى ذباب حى وقوله أالوان ذاك حوفى ذكرت ألذى وعذا قال كانه والغاعل والغعل وللخب أالبتداء

 وتوله الزنابير يسمى قد المروض وذباب ألذباب ص بدل أنه على يرتفع وزنابيره فيه بالخصب عاش

 أنه ويقال ألطالب وألمتلمس ضخما أخض كان ما وهو أالول غي ااخر جنس ألح اشذارة المتلمس واالزرق

ألعزى عبد بن جري وأسمه البيت بهذا المتلمس سمى

وآحمس جلئ منيم وينصرنى حنة وراءى من تذي" يتون
 ذاتقى بهم ينذرن من لهم لمرصد ان والمعنى ألمنذر بالنذي أراد وتيل وفب بن بيتة بن نذير هو

 البطنان هاذان بنصرى ف'هر٠ التحارب وتنن جاء واذا يقول ربيعة بن طبيعة برا واتس وجلى وانحرز

 من وتاية لى ويكونون ينصروننى م يقول أبوا ضبيعة بن واتمس أخوان وجلى ذذير هالل أبو وذل

العدو شنر

س ثوي آلتيتحن ت يقبلوقا قن علبة هقي ™ هع قران بىت ومحح
 الفعل ويكون قران بنى جمع سمر ةال كانه فعل أضمار على فيه النصب قران بنى جمع

 قدوة بهم نرضى فانا نظايرنا مجرى أجرونا ألبيت ومعنى أألبتداء على والرفع المضمر تغسير الظاهر

 وقوله وأجب منه فاالمتناع واال أسوة بيم ذلمنا وقبلو التزموة فان قران بنى على تسوموننا ما وأعرضو
 أذا ألرجل أبسن أالعمألجى أبن وقال ألقهر واألبس عليها نكره التى لخظة هذ« أى نوبس حن التى هاتا

وقوله بعد يجى ف لجزاء وجواب واعانة باستخغاف منه وضعنن أذا وابست يكرة .لها لقيته

وأهمس أأبى نحن قانا والً يمتلد فقيل يآلوذ يقيلو قان
 للشرط يإت وف نوبس نحن ألننى صاتا يقبلو فارن قبله الخى ألبببنن فى قال أنه وذاك الشرط به عأد

 فكانه لهما جوابا يكورن ما على الشنةمالة واحد بجواب فاكتفى بمنذاد ذقبل بالود فانيقبلو قال ثر بجوأب

 شماسا وابلغ أباءًا أشد ذحن واال أتبلنا وادين ذلكه بعد أتبلو وأر مثاة نقبل نوبس ما قبلو أن قال

 لبنى حلفاء ضبيعة بنو وكان وأاللمجام أالسرأج ن٠ يكن ال أن وعو ألدابة شماس ومنه االمتناع والشماس

المتلمس فعاتبهم نزاع بينهم فويع عكابة بن تعلبة بن ذئل

يقرس ما مقنب منا كان ققد تتاقذ حبيبب ف عنا يك وإن

 تكاس أن وقول وأيل بى بك بى يشكر بن كعب بى حبيب وهو فخفف حبيب اراد

 والتعريس للخيل من ثلثماثة زهاء والمقنب ويسهر يحاب برع منا كان فقد ثارنا أدراكي عن حبيب بنو

فى تقول كما فخفغ كعب بن حبيب أراد وقال حبيب فى هالل ابو روى الليل اأخر فى نزول



م٣ه

 ويغيردن يغزون ولكنهم وترو اذا يستقرون ما أى يعرس ما وقوله أصله أله فتردة كثير كتير نخفيف
يدركوبثارعمرة حتى ابدا

ناشب بن سعد وقال
تدرى وما سعد أم نقسى وشدة مراسىت مت تري فييما ي تقندن

 يقال ورمر من العقل أنكار والزنح تجهلنى اى تفذدنى متواذر والقافينة الطوبل ن٠ أالول
 فى تدرى وما ى ون تنكتب عا-ى وثسر ى تجهلون أى تفتدور أن ال لو القراان ف مفذد شيض

ألمحال وضع٠

آحلسر أمرمن حال على ليلقى حًاال وإن آلكييم إت جلا ققلت
ن خم رن- -ر ونرر O سهر- -رى 53-- ر سرر -م ررى مس —

وعير مركب على يجمل يهب في ومن هيبة والشراسة ضعف المين وفى

 جاهلة ألنفس وأباء لخلق عس ن٠ ترى ما على المراة هذة تفتدذ يقول للخلق صعوبة ألشراسة
 وسهل عطغة الن وان خخليم ألمجل أن وقلمنت فاجبتها وللجد ألهزل اوةات بين والفصل ألرجال باحوال
 لحلق وأن ومثله لحجر من واشد ألصبر ن أمر ألقسوة حالة وعند ألغلظة وقن فى يوجد ققد خلقه

 على لمجلة عاطفة عيبة والشراسة قونه س والواو أقشعرت العزيز نفس اذا ومر حالوت أريدت أن

 على ألعطغ من فيه لما اللببن ف على معطوا يكون ان على الشراسة تج أن :مجوز وال جهلة
 أستحشن ومن واعتضم أستضعغ حال كل فى جانبه أستلين من أن والمعنى واحد بحرف عاملين
وتحومى هيب وخلقه جاذبة

آلقسر عت أث قفأ ولنىن قطاكى من ل آن مت عت يا وما

تسسور لالسد قيل ومنه ته واتتتس ثسرته يقال ألكم« على ألقهم ألقسر
ن مر- - ٠٠ رر رس ور ري و =رس رس مررر رر و ء

القدر إلى يعود حتى وأخطمه أردة حتى الميل ذى صغا أقيم

آليسر مشتكآأعسارنعا قيمر مرراءا ىي تعذىل تعذييىن قان
 لحير فى ويستتل لخبم والنثا أالسد بزيد لقين تقول كما عو هو ألوجل وذلكه مرزا رجال أى

 ثية أخبار وكرمن بالءه حسن العسر نابه أن رجال لمن أى لخير فى اال يستعل ال والثناء والشر

 وأن خقر« ي ف المرأر افتقر أن ألمرار قول المعنى هذا وفى نفعه فى واالجانب االقارب أشرك اليسي ناله وان

صاحبة ايسم المرار أيس

آأتر ذى آلشييي تسميم ومسم عومة عينيد بني آلقى قق إذا
8ل
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 سرأجا فيه كان حتى ورونقه مايه لكثرة بذلكه وصف يكون ويجوزأن منسوب السريبحى
 له يسمع ان خين ص الضريبة فى مضاو« السيف وتصميمر ونوره حسنه اى امرك اليه سرج قيل ومنه

ى يبلغ حتى فته على يضى للرجل مثال ذلكن جعل ثف أالذن فى الصممر وووص صوت
ايضا وقال

أحرار عصاآلحيي تشقق تمر نص وإن قاننا بآلل ة ثويدنًا 5
 السلطان طاعة ص خموجه ويعيرة لخارجى بالال يخاطب متواتن والقاثية الطويل cr أالول

 طريق فال خالفكه ألمسامبن ذخالغ ف وان وأباءًا كما فينا فان توعدنا أنرك أى أالسالم عصا وشقه
 وااليتالف االجتماع العحا ألمسلمين ععا شق تولهمر لخليل قال فينا واألحصم تملكنا المى لكه

 وفى العصا لين هو ألسياسة لخسن للرفيق( يقال كما مثال يكون أن االجود أرن بعضهمر وذكر
 عصا ثيل وكما نغسسك فى ما له أبدين اذا العصا له قننرت وكقولهمر العصا هوصلب ضد«
 لخضمر اكل من رضواخيرا فقد خضما االكل رجوبالشقاق لخوارج يعنى بعضمهمر وقال اطول لجبان

 وان نحن يقول لملمجاعة عن لخروج عو ألعا وشق العصا شف ن٠ واصاه بالشقاق فاتى ةضمايإكلو أن
 لحر الطين قيل ومنه لخلوى لحر وأصل تسمناه فال بالضيم نقر ال احرار ذاننا ونطيع نسع كنا

 خالص النه حر العبد للحرخالف ويل خلنته أذا الكتاب حررت وةيل وغير« الرمل ن لخلوصه
 البعد الشقاق وأصل فيها شوب ا االخالن خالص كاذه حر المعوان االخالت للطاهر ويقال لنغسه

 وشناقه عليكه مرامه بعد اذا الشى على وشنق شقة بعدت اذا الشيئين بين للهساغة قيل ومنه
وباعل عادا

آطوار وآلدقر نحشاك حيثًا آلى مدقبا خشيناك أما لنا وات
د ٠٠ ع ' - عي عينا

آلعار آو آلتقاق فييا عايي على وطاعة سهج بعد تتخولنا ١ظ
 أحد ألى فيها لحال بنا تفضى غاية ألى هواك نحن ودخولنا ال انقيادنا بعد تلجينا ال اى

 فى ولك لنا حظ فال العار تحن والدخول بالدنية الرضا واما عليكه وللخموج مشاتتك أما شيئين
مذهها واحدنة

بنوقاألمار يجفوقا تناعبايقاحين آلقمت ماآلحرب ,د قانا
 القت أذا بالحرب البرار أنا والتقدير يبجفووا حين قوله وكذلك أبرار وهو أر لخبر ظرف اذا

جرفا على صبرومر بها أبنايها وبر أبنايها بين المساترة وزالن فتكشغت أشنتدت أذا يريد تناءها

آلدار نبمت بنا إن موت محاقة شضبيمذ دأر بحتلبن ولستا

 بنا منها ارفق هو ما نطلب بل تواذقنا ا أى بنا وتنبو حقوقنا فيها دارتثقص فى أحتل ال أى
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 قلت رجع فاذا رجل مى تقول كما أوله فى المذكورة الدار في البيت ااخ فى ذكرها التى والدار

الرجلة رجع
 بى العيار بن فراد عو واما خطاء وهو االصل فى عاصذا عالل أبو تال عباد بن قراد وقال

 العرب شنياطين أحد العيار وابو« رزام بن سيار بن ناشرة بن قسيمر بن أرقمر بن خالد بن ز محم
 ألموت االمر يستعطف بنا الرجال ضغابيس خارت اذا الهوينا وال الهدون نرى وال القايل وهو

معال ينظرمن االنف شموخ جعاظى انفكل وذخطم الداءالعصال داءذى ويجسم

ةقتقوةتتجئتأرسأئيآلذىئلمتةتركنح٠أنلم;ئزن٦أذ
لساخطه يسخط ومن بعشيمته المجل عز بان يخبر متدارك والقاذية الطويل برع الثاذى

ر ر-رس مس همنبمدئ و رر سؤ ء نو،٠نم مد رر ن - -رن

يتهيب الذىاامر فى مقاحيم أعوة بالنصرقوم يحبة وله
 وهو مقحام جمع والمقاحيم كذا وحباة بكذا الله حبا« يقال جزاء وال ن٠ بال عطاء لخباء

معظمها اى الشدايد قتحمة يخوص الذى

يشرب يآلشآامة عفا كسان وإن ترول آلعدةولمأدفى تبشمة
 وهو الداهية والعض واذله كسم تهضهه ومعذى فيه العامل ووو ألمرء أذا قوله جواب تهضمه

 يصرب يزل ف وخبر جميعها فى ألغناء حسن كان أذا وثتال سغم وعض مال عص هو ويقال لخلق السيى
عضا كان وارن جواب للجلة وفى

موآلةفتلجريآجنب سوى آن وأعلمن السلممتيميمت لحال ةأخ
 جانب بعى واجنب غريب لحرب فى موالة سوى هو ن٠ وار أالعمام بنى أستصالح على ببجثه

أغاثكد منك كان ما أبعد به أستغثن أن الذى عمكئ موأبن لحقيقة فى موالك يقول

تصبب وآلدماه طوعا أجابك دعوتة إن آتذى موآة ومواك
لخال موضع فى مصدر النه طوعا أنتصب

قتاتححآللمولىوإنقانشالماقإنبدتتًاىآأموروترب
 جاء ما منهاج على يكون ان ويبجوز لك ظالما كان وان تخذله ال المعنى يكون أن يجوز

 فيشعب ينشق القدح فى واصاه تصلح وتراب ثقسذ وتثاى مظلوما أو ظدا أخاك أنصر لخبر فى
ى رأبته فيقال

كدام ويروى التميمى كرأم أبو زاهر وقال
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حالد ونصي ية آليحمام آتى طراد رمك أى تيم للد

 وكان فقتله كأم بارزأبا يشك بى ن رجل تيمر متواتم والقافية الكامل cr» ألثان
 قنيله صار أذ اليه راجع كانه له واكبار عليه ذنا« الن أمم« يفتم أبوكمام فاخذ الفرسان أحد
 وعلى طراد رمص أى بقوله ايصا الكالم فى دخل والتعجب للتخصيص دخلن تيمر لله ن٠ والالم
 ألله وكعبة الله بينن تولهم فى أالصافة مجرى يبجرى بالالم التخعيع وهذا دره لله قولهمر بردا
 وأى مطاردة رمص أى بتيم الموت الق والمعى مر لتي به فى والصمير لله كلها االشياء كانت وأن
 مقاتل أى اى وعدة سالح أى به الموت الق يكون أن ويجوز ونعال رحا كان كانه مجالدة نعل
 سيف واى رامص واى رمح اى بتيم ألموت الق والمعى رمك أى وتنصب لممام نرفع أن ولكه بطل
والرمح السيف صاحب على ودل سايف وأى

حياد معرتد عري للموت متعرب مقحم حرب وحميق
االنهزام وسرعة القعد ترك والتعريد لالالت المفعل الن لمرب نار حش فى االة جعله ومحش

آايعاد وتعاح آلردى خون إتدامه عن يثنيه آل قآلليث
 لاليعاد السالح على السالح صوت فاهنا به أد والمم مثله علمى صلب شى صوت القعقعة أصل

أيضا مغاصله تقعقعت وقالو الوعيد قعقعة ذالنا هال ويقال يمدة ويثنيه
٠٠ g حم ر منا ررر -حر / - ررر O ٠٠همنجن او

االذججاد نججدة المذينة خوف كخبنن ما أذا بميجتة مذل
ء

 ومنه النفس خالصة المهجة به باح أذا بسر« ومذل بسهولة بذله أذا بماله مذل قولهم cr» مذل
 ظرف االنجاد نجدة كذبن ما واذا له مفعول انه على المنية خوف وانتصب اللبن فى أألمهجان

بمهاجته مذل االشداء شندنة خأننن اذا المعنى و مذل لقوله

حداد ألتققار موللة ذلق يًاسنة آلردى كاس ساتيتة
 ويجوزأن رمحين من سنانان كان وأنما ثجمع ذلق باسنة قال ف أثنين من تكون المساقاة

 أصله والشغار حدة شى كل من والذلق منهما وأحد كل ن والسنان ألزج أراد النه جمع يكورن
غيره فى أستعمل ف العريض السكين فى يستعل أن

تتضعمثللونآلجادي تجالء قطعنتهوآلخيلفىرعجآلوغا
 غير بالحاء والنضح الواسعة والنجالء الغبار والرعج لملحال واو وليل قوله فى والواو الزعفران لمجادى

كالزعفران دما لمجادى بلون وارأد غلظ فيما منةوطة وبالخاء رق فيما يستعمل منقوطة

ميعاد على له أنتنيت ملا حتفه من يدى كانت قكأمنا
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 المقتل الى ناغذت جايفة كانن النها طعنة الول سقط أنه يريد له وانثنين

آأزباد متتابح حوثد من بمريج يفور وح-ايهتا قتوي

ى وقوته لكثمته الزبد عال« وق يسيل أى نجيعه ن٠ يجيش وما سقط أى هوى
ر ،ن, -رد ألقذا عهر وقال

عودو خونيتا ث آملوت مترق خرحونن يالقنا ضم أذا ألقايلنب
 ماءا البجم فى موضع أصث االصل فى وهو حومة جمع لخومات متواتن القاثية ألبسيط س ألثالى

 أى خرجو بالةنا وقوله القتال على حرصهمر يصف وانما لخرب لشدة فاستعارعا لجوض فى وكذلك

تالو ما حكاي وهو القايلين ن المغعول موضع فى وعودو القنا ومعهمر خرجو

اديد رق رعش وت األقاه عند تنايلة ال كراما تعادو عادو
جبنا يتماسك ال الخى وهو رعديد جمع واللعاديد ذنبال واحدهم القصار انتنابلة

ذودو أحسايكم عن آلموت متحرعل لهم تال يوم منيم الر آقوم

 الدأعى دى أذا كمهمر تناف اذا النه محمودتة خصلة كل منهمر اكم قوله تحت دخل
 ألموت يتمهى٠ واراد شريغة منقبة ححلوكل فقد أحسابكمر ادفعوعن أن الحريط وقت

ى لجرب على ألمحرص

 جبم حان النه ذلكا له وقيد العجين برع القظعة وف فوزدتة جمع الوزدق القيردق وقال

فراس أبا ويكتى غالب بن همام وأسمه الوجه

ييعاد قأذنو وإأل إتليكم نقتريب مروان يال تنصفونا إن
 أعلمته واذنته علمته الشى أذنن يقال خاعلمو أى فاذنو متوانر والقافية الطويل ن٠ الثالث

 أن فاعلمو واال بكم اختلطنا علينا البغى وتكتمر السواء على لكم مجاورتنا فى لتمونا* ان يقول
االهتضام على نصبر ال النا فنا مذكم لبعاد٢

صواد آلهالة ريص الى بعيس ومدقبا مرأحا عنكسمر لنا فان
- نم ح ٠٠.٠٠ ع ;ذك ٠ رخ ءن

 عنكمر لنا فان خسفا سمتمونا أن يقول العلة ازحت ومنه ذهب اذا يزيه زاح فومن مزأحا
العطاش وف صادية جمع والعبوادى المغاوز الغت بابل مبعدا االرص ف

عواد آلقالة طول على سوار البرى فى تتحايل برل مخيسة

81
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 فى وقوله الشقة أمتداد على بالسرى السي وصل تطيق مبرانة وه سيرعا فى تختال أى تخايل
لحال على النصب موضع فى البرى

/ نم ن ٠٠ غ 7 روي 5 .-٥ -نم ي٠ ن٠ هسنكن ن نم ن١ن٢ه م كبالدى آوطنن بالد وكل ومذفب لمجورمناى ذى عن الرى وفي

حفيرزياد خلفنا نحن ادا جيده يبلغ الحتجاب عسى ذا وما
 عنبا وسرنا بالده تركنا اذا يقول عمله وعوحد احتف« تان وعونب ابيه بن زيد حفير

بنا يغعل يقدرأن ذا

يوقاد ترتعى بيم عتيد تجوز وآستن للجاج أيى فياست
 ذك على يتجاسر أنه يبين أن ألقول هذا بشل ألقصد زيد أبو ةل لخجاج أل فباست قوله

 وانتصب وعار خزية كل والديه باستن لحق صانه ,،م متعلقة باسن ةوله ن والباء منه السوءة
 االسمر بهذا وجعاله واذك أعنى تل صانه مضمم فية والعامل والشتمر أالختعاص على بهم عتي
 على ينصب ما كل فى الغرص عو وهذا به يسى الذى واسمه له الذى بالعلتم منه وأعرف اشهر
 جىء الصغة رايت أذا المعنى فى لموصوفاتيا التابعة الصفات ن أبلغ كان ولذلك الذم أو المدح
 ما والعتود والحط التهجين أو والرذع للتنويه يبجىء والذم المدح وباب عنه اللبس وازالذ االسم بشرح

 وترتعى بهم لقوله صغة أنه على جر ترتعى وموضع الغنم أوالد صغار وألبهم الغنم اوالد من وقوى رلى
يثهمون واالعزاء الوعاد فى يستترون أذالء أحابها الن بوهاد

اياد عييد من عبذا تسان ثما يوسه بن آ صان مروان بنو ا لول
ونم— ا ر0جهم رر و دوا ي مرو و -مرر و / -- ويغسادى القرى عبيان يراوح بذلة المقت فوالعبح زمان

 لبزال ا زمان كليب أينسى الشاعر يقول ذلك وفيى بالطايف معلما كان لملحجاج الن ذلل قال
 ألمعلمر خبز ان يقول االزعر كانقمر واخي يرى ما فأكة له رغيق الكوت سورق وتعليمة
 أبو تل كها ألصبيان ص لة ألخبز ببجهل ن٠ ةدر على والرداءة وللمودة والكبر الصغر فى مختلف
 يسمى صغره فى المحجاج وكان وضتاب بقال خبز كانهم جعلو وقد بذر بنى راينن اما االخضر
ى الريب بن لمالك أالبيات هذه للجاحط وروى كليبا

أخر ا وقال
آللل من عيينت السيوف إدا آلوقل فى المستأحرون علم قح

ن منءك٠ه و ررر لننم١ه ءنت
االجل فى يريخ ال الفرار أن

جغون بطاين وأخلل علم مغعول مسد سل ار الغم أن قوله متدارك والقافية ألرجز مشطور من
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 أن يعلمون عنه وفرارم القتال عن تاخرم مع انهم يقول االغماد هنا به والمراد خلة الواحدة السيوف
ئ بذلكه االقدام على جضم اأجالم فى يزيد ال ذلكه

فقنلهمر أخيه بنو وحاربه الفوارى شبيل وقال

آلقديد عدة وس تيكيفينى أدعو كنت من على لهفى آيا
 ومن باس وشندة بقوة يكغيذى أى للحال وساعد« توله فى الواو متوأتر والقافية الوافر ن٠ االول

بساعد« الشدي يكغينى أى بساعد« ويروى الكثرة به اريد وان وأحد لفظه
و نمنءد١ه ور سر و هبر،ءن ررر ى -ر و و ة ه

االسود تفرسها ااسد كذاك والكن غلبو ذلة من وما

 ويجوز قنلن لمن امثاال أى ألمحال موطع فى وكذاك خبره أالسود وتفرسها باالبتداء مرتفع أالسد
 مقدما خبرا كذا يكون أن ويجوز عليه غلبويدل الرن الغلب ألى بذاك اشار يكون أن

أالسد فرستها أذا أالسد كامثالهم ولكن والتقدير ألمحال موضع فى وتفرسها لالسد

تيعيد وفم نبلنا سوايق إلبتم سقت أنبيم تلوال
 ولوأمهلنام فقتلنام بعيد ن رمينام أى ولميع للواحد يقع أنه فى والرسول الصديق مثل بعيد

منم نلنا ما مثل لنالومنا منا فقربو

قريح جوانينا من تطايتر حتى الموت حياط لحاسونا

 الن توسع فيه ألموت حياص لحاسونا وقوله وأحدا لغظه كان وان الكثرة به يراد شريد
ى ألمحياض فى ما المعنى

الفجاءة بن قطى وقال
المقشتا يآلموتالذعاق أساقكاألأيتاآلباعىاليرارتقران ١

وآلهريًا منة تاسقنى قارييد على سبة تلجري فيى آلموت تساق فى فما
 قشيب أساقكى معناه يكون ان يجوز بالموت أساقكه قوله متدارك والقاذية ألطويل .ن ألثالى

 مقام يقوم ما بك أفعل بان والمعنى بالذعاف ألموت أساقك أراد القلب على يكون ويجوزأن الموت
 ساعة سم والذعاف الموت تساق فى فا ألثانى ألبيت فى قوله الوجه هذا على ويدل الذعاف سقى
 وأصل نقويه أدوية به خلط تد الذى والمقشب وحى أى ذعاف وموت مذعوف طعام ويقال

 بعضا بعضهمر يسقى أن والتساق باللوم ألحخسب مخلوط أى مقشب رجل قيل حتتى ألخلط القشب
 يكن لم وان فاعل تفاعل يخالف الوجه هذا ومن اليه يتعدى وال لواحد منه االمر يصص وال

ئ تضاربه تقول وال عمرا ضارب زيد بإ تقول انكه ترى أال فصاعدا أثنين س اال فعلهما
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طعن قد وكان دراج وتال

ى ء ن حمء 5 كرو ور ر رر ى رر- عح - ن رسمم- - وس  واروس أذرع هتلك وال كهمس أم العب على ى شح
 عدآةأآلحنس حتن قإمنا خنس ورقاب مقظعات

متس طليت يهيمر ميمر
 والخنوس وشهد كشاعد خانس جمع ألخنس متوات والقافية السريع س السادس فى
 نحس والبرد نحس لها يقال أيصا والريح ألغبرة وهو نحس جمع وااحس واالذخفاض أالنقباض
 بهيم قوله ن٠ والباء الحرب غداة يعنى إلغبار هيج غداة كذلكه نحن أى السعد خالف والنحس

 ذدأل جربى كاذن وأذا العطاش االبل وألهيمر الثانى صفة وطليت للماول صفة وتمرس بتمرس تتعلق
ه طلين بهيمر تمرس هيم از وماج. اشد وتكككها أزيد حماعا كان وطلين عطشت

العنبرى كليب بن رعبل بن اآرقط وقال

لموتسيان آآييى كتة على مازي أبق يوم نجما و إتي
 بهمر وظغرا فقاتالهمر لصوحا قوما وأبنه الرجل هذا لقى متواتر والقاغية الطويل من الثالث

 كثر، وعلى أمر« على صاحبه منا كل يواسى أى لموتسيان وقوله أبنه أسم ونجم ألحال يقتص اخذ

. ألحال موضع فى االيدى

وميان نبعة عنا وترعب يلباني لوذة أمامى يلوذ
 فالفعل اجتمعا والمصدراذا الفعل الن بلوذة تتعلف أن يجوز وال ييلوذ تتعلق بلبانه فى ألباء

 يدل ما على فارسا االرقط وكان مغهوم المراد الن ذكر« يجر ف وان ألغرس ضمي والهاء أولى بالعل
قوسا بالنبعة ويعنى رأجال واالبن الكالم عليء

ه تواي فيه ليس ضريًا وتقئيب قنرتمى نرمى ثم قنغقى ونغقى
نميل بن وداك وقال

آبطال آلحي فى همس من مارن يبيى قدأآل نقسى
متوتر والقانية السريع ألش
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 وتقتال تباعات يين خيمو اذا آلموت الى هيمر
- * ا " ج " ء ر

 على ألعبي بين يزاءلونه فيما مازن بنو خير أذا يقول بمعنى والتبعة والتباعة العطاش الهيم

التهحم انترأم على الووح فوت انرو العار تباعات معه يلكقهم يما الوحنا وبين ألقنال

آلعال آلشرف باذخات فى بيتهم وسما حمافمر حمو

 وفة معر ذخلة والبيذخ تكبي اذا ويبذخ يبذخ بئخ يقال الكبر البذخ ومنه الكبي لجبل الباذخ

ى زأيدة الياء االسم بهذا

سوار وقال

آآهرارتنادر حين يحالسي قوارسى راينت آو إلك أحنوب .

 البحر شاطىء وو بالسيف جنوب با فوارسى شاعدت لو يقول متوات والقاذية ألكسامل ثانى
 لو وجواب منكما امرا ينالر أالسسار من خوغا الطريق متسع الى وجبناوعم الناس شرار سابق( حين

بيانها ن ابلغ الكالم هخا مثل فى الحال وأبهام محذوف
فيرار وفم تتبعبم وسرووالكيذ4 أن مخاقة ألطريق سعة

ذذالمخا من فعول3 يوسمو وأن لة مغعول ومخافة تبادر مغعول الطريف سعة

 سوار كيية يوم ولكل أترآلقنا أذأ سوارا يدعون
* / نم ا ا ع

 أن يبين أن أراد سوار كريهة يوم ولكل وتوله ألباس ممار أح عند لى يستغيثون همر يقول

 السايل الدم ن٠ يكون اذما القنا واحهرار اجابتهم فى ودابى دعائى فى الكريهة عذد دابهم ذلك

 فى يدأ لشد أ تتجشم ى أ حم أ لجسن ا لو ودا شنتد أ اذا س لبا أ حمت ا ل يقا و به لطعن أ لكثرة عليه

٦٥٠ الجهال طلب

حرابة أبن او حوابة اخو وقال
- مىر نم نم ا، ر ر رر ر هبن ر- ررو ر -ر ءدع Z نم رى ر - رن
ألقحم على يقدم فلم لخغاظ عنح حقيقته أوخامن أقتحم كان من

 من يقول جبنن وخاهت الحقيقة عن نام أى حقيقته نامن متراكب والقافية البسيط اول

االمور شدايد عن وقعد عنها ونام حقيفته يكغظ لم

يتخم ول يتححم لم آلثك من حمع نارله رقيريوم بن قعقبة

الشى عن نكل أذا وخام االقدأم ضد واالحجام يحجمر لم وخبر« مبتدأء عقبة
85



آلقدم على تويية أسة الوغد ما إذًا هواد عن للمنايًا مشير
 مشمر علية دل لما ظرف واذا خدمتهمر أذا القوم وغدت قولكه من والوغد أالطراف الشوى

 توب يرسل المتوا الن فيها للتواخ مثل وأسباله أالمور فى للجد مثل التوب وتنمير جوأبة وهو
يشمر« لمجد ا و

صئذعهق’قأهقًاؤىئبكىقذذأةشلآلتعتل

 يقال كما ظرفا الموت ثنى يكون هذا فعلى يضغة عولكى لسانه فى يقال ألمضغ العاكه
 مثل وعوعاهنا منه يثنى ما الشى وثنى تعلل من مفعوا يحون أن ويجوز صذا ثخى جعلته
 ألى يودى للجمها عالكة ألموضع ذلكن فى وقوفها الن ألموت تعلكه جعلها الكين خيل أرادا وأستعارة

 دروى ملجمة مصاعفة أى ألموت مثنى تنمصغ وليل دال كانه لحال مونع فى باللجم ويصون الموت
الوجه هو تقدم والذى اليبيس حطام والثن ألموت ثن تعلكه ولخيل بعضهمر

للمتمر صوايمن آلعرانيي شم نقر ق وقو ألوقا ميون ونة

 جنس ألى أشار وى السالمة على جمع ولذلكه أماينن قولبمر بداللة المنقوصة أالسماء ض مادة
 يدرى ال الذين الشجعاء وم بهمة جمع والبم الوا مئين حارب أنه ال اعداءه فعدم كله انتركه
ى احوالم الستبهام يوتور. كيغ

تعلبة بن أوس وقال

تعتكر بعدآلنوم وئشم٢ قواحس حعآمت مايإلذا حدامحبيدآلةوح

 التى الوصاة الهوى وحبل القطع وعو للجذم س فعال جذام متراكب والقاغية البسيط اول
خلدك فى وقع ما وألهاجس عطغ واعتكم وعكر ألنفس وببن بينه

سقر حاحتى عن تكساءدنى وآ بلح وآ ليأ تجتمنى وما
 واسد كمية بوجة أستقبلته أذا ولفالر. ذالا تججهمتن ويقال ليا نجهمت ما المعى الن تلب خير

 منعنى وال المراد الن المعنى على ال٢ حاجتى عن ل وة عليكن شق أذا كخا تكاءدنى ويقال الوجه جم
 استصعبته ما أى تكاءدته ما معناه ايضا المقلوب ن٠ أنه تكاءدث فى وقيل حاجتتى عن شات سغ

 ذانكه السفر على شق وال حوايجى فى ألليل ركوب كرءت ما يقول والكؤود الكاداء cr» واصله
ى حاجت ذتغوتنى

حار على عل بنو فعدت منج فقنلو خجل بى ن٠ بقوم مازن أوقعت ااخروقد وقل

خقتلوا مازن لهنى
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المشدي وثحخركالجذعالسحوق أعلب أثولوسيفىفيمقارق

 سحوق أتان يقال ألطويل والذخل لممر ص السحوق متدارك والقافية الطوبل من الثاخ
قوله أقول سقط بعنى وخر اظهر طوله ليكون مشتبا لمجخع وجعل سحوق ونخلة

زئ ا و Z ن رر-م-٥ر ر و <O —— 1 - جا I ن هحد،و كو(1 كن/١ه نح
ملحب نصريع٠ قابعد بشعبة ننخ وؤ اناخت العظمى لوجبة ا بك

 شعبة يتوعد كان المصروع هذا كان بشعبة ال أالعظمر المكرو« بله نزل اى المنية بها أراد الوجبة
 أن ويجوز واضك أى الحب طريق ومنه المذلل والملدب عايه دءاء فابعد وقوله له يريدة او يالقتل

ضوا قظعته اذا اللكم لمحبت يقال مقطع مجروح ملكب معنى يكون

انمويتيتتمرقب أومتستإليهتناي نعل اه| دق إلدى تقاه

 تتل السيف عذا سل اذا يقول يشير كانه بعيد بره لمع أذا البرق أومص ومنه اشارت اومصت
مثل هو أنما مرقب وال أيماض ثمر وليس ألقومر به

يجصب قبايل من لدينا عرينا يدحليم آلقانلين عجل عجل قيا
 الى جال اصاف ابوهالل وةل توكيدا وكرر الكل الى البعض أضافة هو القاتلين مجل

 حق ونحو نفسه الى فاضيف الوريد هو ولملجبل الوريد حبل تعالى الله ةال كما م وهي القاتلين
 وتنصب أآول جل تضمر ان ولكه اليقين وتحض اليقين عبين قولكه مثل اليقين حق وقيل اليقين

 بره ذحلهم يطلمبو فلمر مازن بنو منم أرتكب بما موتورون جل وبنو البيان اوعطف البدل على الثاثى
 با عازبا أو معيرا مخاطبتم فى الشاعر هذا فقال فقتلو مازن بنى جاور كان غريبا أخذو لكنم وجهه
يجعب بنى س عندنا كان غريبا بوتربم القاتلين جل

فب مد ثم مرماًا ]تمتم عينا يحقكم أحدتم إد وحرتم حنيتم
 اين تعال فوله فى كالحذف هنا لخذف قل حذثهما ساغ وكيغ زعمتم مغعبوال أين ثيل أن

 حبو ترى سنة باية أم كتاب باى الكمين قول فى وكلحذف تزعمون كنتم الذين شرىاوكم
 كذلكه االاية فى تزعمون ومفعوال الكينن بينن فى نحسب مفعوال حذف فكا وتحسب عليل عارًا

 هذا رجال ماخوذا زعمتموو بحةكم أخذتم أذ التقدير ويكون ألبيت هذا س زعمتم مغعوال حذف
 ألثانى حذف ساغ أالول ألمغعول حذف ولما ذكره تقدم لما لخق ذكر فحذف ثانيا زعمتموة صغته
 أذا منطلقا زيدا قلت أو ظنننن متى وف الكتاب مسلة من وللخبر ألمبتداء بجذف كما وهذا

الفقيم والمرمل ذكرهما الكالم فى حصل وقد يقتضيهما أالول الفعل الن ذلكه وساغ أالول ألغعل اعملت

مطلب يمسلك أوتار لطالب نصيرد عت عايب حار قتل وما
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مدقب وحه إت مجل بنى فعلتمر تذقبويما ولم تخركوةحال تلم
 يذعب ما الى فذا فعلكم تذفبؤفى ور منكم قنل برا غي قنلتم النكم بثاركم تدركو م يقول

االوتار طلب فى الناس اليه

منكب عير الى قنكبتمرعنها مازن أسنة خقتمر والكنكمر
 جانبه اذا عنه ومنكاب لملق عئ انصب رجد ويقال الحرف أى تنكب بمعنى نتب يقال

 منه واستشعرتمر وتركمر طلب من به دبتم ما عند أعداءكم وبتم يقول شق فى منه فصار
 ينفعكم وال فتصيبكم منكم جارعا بثار تطلب مازنا أن يعنى معدل غيت ألح عنهم عدلتم ف تحذرةوم

ثاركم طلب فى غيرها ألحى عنها تنكبكم
- ر أالو تج ب ال٠أل كر و ع ت عم متن ا ن يي.م ٥ رنم

آلمسججري عنح المرة بيان وعلمر ممة بعح مرة ذتمونا وقح

 وبالبكن جربتة اى ذمته او فحمدته السيغ هذا ذقن يقال جربتمونا أى التتجربة عند اى
ه االمور خبء على يوقف،

االسدى لقيط بن بغتر وتال

المنصد بحح قامته ومقيل دماعه فالتمسن حكيم أما
 عاعن جاء وقد مكررا يجى ما واحدر لجراه معى يتتسمن اما متدارك والقاية الكامل من االول

 على متندم غيي فاصبتة بسيغى الرجل هذا دماغ طلبت فقد شى ن كان مهما يقول مكرر غير
فعلن ما

ةأقعي تيتيى بعحآلعييمه أثذ اللربههلم وإداحملنتعل
ه ألمران علحى ألنغس توطين العزية

نميم بنى من رجل ورال
جناي المنايرمن عميروفرسان آل من آلرايعين آبن أنا

 ربع يقال الغزو فى الغنيمة ربع بإخذ كان الذى الوئيس الرابع متواتر والقاذية الواغر س أالول
 فى ألمنابى وفرسان لجاعلية فى للجيوش ولجارين السادة أبن أنا أى أالسالم فى وخمس لجاهلية فى فالن

 بن ثابت أستعار كما ألمنبر على الغروسة هذا واستعار حى وجناب لخطباء أالمماء يعنى االسالم
 بسيفى ذاننى خطيبا فيكم أضن فاال وةال فنزل فحصر بخراسان منبرا وصعد بالسيف لخطبة قضنة

 أالستعارات كالمم واكث خطيب مقابلة فى به جاء الذه ذلكه دسن فانما ألخطيب الوغا جد اذا
 لحقيقة فتقتم االحكام فى فاما االسننحسان فى عليها يقدم فهو لحقيقة من أحسن وجيدا

المجاز على
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للمسم-اي نعرمن 5 وجوفا آلتقينا أذا للطعان نعيق

كآلي ينسى سراة وأحوالسى نمي بنى سرأة قأبساي

 نحو بالعحيك يختص أذما ذبادر ألهعتل جمع فى وتعلة المروة فى السخاء السرو ألخليل تال
 استريت من يكون ان ياجوز السرى واشتقاة وغزاة قضاة نحو ثعلة المعتل برة وبازايه والفجرة بالكفرة

 االقوام سادن الن لشى أ أعلى فى لنى أ لسران أ من يك-ون أن ويبجوز الخيار لسرية وا أخذرته اذأ لشى أ

ج شى كل من لجيد وعو سى جي انسراة يكون أن ويجوز الطرثيت صويمر انا يقول أءليبم

 مخا امراة انزرج د ن ولن السرين ف المخفي البذلول ألعنبح كعب بن الهذلول وقال

 والمبرد فقال ذال فبلغه زوجى أعذا وتالن صدرعا فضربن لالضياف يطحن يوما فراته بهذلة بنى

 فى زوجه به فمت يطحن الرحى ألهى ذقام ضيغ به فنزل مملكا وكان سعدتى العرالجى أالبيات هذ« ذكر
ذقال ةلنن بها فاخبر لذلكن أعظاما بعلى أعذا ذقالت نسونة

المتقاعس يالرحا فذا أبعلى يبمينيا فنحرفا وصكمت تفول

 رفع موضعه ابعلى وقوله العدر وخروج ألظهو دخول القعس متدار، والقافية الطويل من الثالى
الخبم موضع فى يكون ذا وقوله وانتقريع أالنكار ومعناة أستفهام لغظ لفظه وااللف باالبتداء

بالرحا وتوله خبرا والمتقاعس لبعل صغة وخا جعلخت شئت وأرن البيان عطف أنة على يتبعه والمتقاءس
 على يتقدم ال الصلة ف وما والالم االلف صلة يصيرمن به تعلقه فى الذه بالمتقاعس يتعلف ان بجوز ال

بعس بك موتع بعد« بألرحا موضع ويصيبر تاما اسما المتقاعس وتتصور تبيينا بجعله ولكن ألموصول

مرحبا بك تقول أن جاز كما عليه ه تقدي جاز كذلكه كان واذا ا و سقيا بعد لكه , حبا من
 وال فقط للمتعريف المتقاعس من والالم لف أل تجعل أن وهو اخرى طريقة هذا فى وللهازن سقيا ولكن

 الى بجتج م كذسك كان وأذا عمة الرجل وبئس زي القايم نعمر تقول كما الذى معنى يودى

 نصب ألمراة تول er حكاعا انتى لململة وموقع بعد« ومؤخرا علية مقتما بالرحا عوةو نجان ألصلة
 كقولكه للجمل ووضعا قوال يكون ما فهو ومتصرفاته ةال لفظه فى يعيل ما ناما لتقول مفعول أنه على

 أيضا بعلة وةيل وألمرأنة للمجل يقال والبعل اننبهه وما كبا أو صدةا تلن أو باضال أم حقا قلخن
 يتزدج أىا يباعلون ا بنوفالن ويقال أعله ألرجل مالعبة والبعال وبعولة بعالة بغل منه والقعل

يزوجون وال أليبم

 آلقوارس عل آلتفت إدا تعالى وتبيي تعجلى ال لقا تقامت
تايس غرارين ذو سنان وفيد رتعة يركب آلقرت آرد ألست

8٤
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 كذا أنعلت مقررا القايل يقول منغيا كن ما به تقرر النفى بحرف انصل اذا االستفهام الغ
 لحال على نصب ردعه يركب وموضع فعله ذد كان أذا كذا انعل والر فانكر خدله يكن ف اذا

 ركب لخلبيل ل وة فسقط ايإة ردح ركب وقد القرن أدخع الكالم ونحقيق والدفع الكغ والردع
 الدم ن به تلطخ ما بالردع المراد يجون ويجوزأر مثل الركوب وذكر لوجنه صريعا خا أى رذعة

 كانه لوجهه ويضى يرتدع ف ضغ أذا أى ردعه ركب معنى ان المعاذ اعحاب بعض وذكر
 ردعة ألبعي ركب ويقال سنخه فى ألنصل رجع أذا ألسبم أرتدع برع عو برد ا! وتل لركوب ب الردع يتلقى

 بسنان هومطعون أى سنان وفيه وقوله دينه عن ذالن ارتدع ومنه جوذه فى عنقه ذدخل سقط اذا
 لحال موضع فى بركب أن كما يركب فيه لعاملوا لحال موضع وغيه وموضع حدين ذى صلب

ألمضطرب لنايس وأ لحملممب أ يعنون وبارد بمس با حديد ن و يقول و أرد ذيه مل لعا وأ

المغامس ح حين آنناتًا خلوتى وأمترى أنتقيل ,هآوأ وأحتمل
 فى يدخل موالذى منقوطة بالغبين مسوألمغا لثقلا ق وأالو ارد وهو ليس خبر على عطغ أحتمل

 يتعسف عموس رجل قولبم وذا٠٠٠ منقوضة غير بعين والمعامس المغامر مثل فيها خير« ويدخل الشدايد
 ذالتعامس شديد يوم والعاس أصاب أو أصيب ليبأ وال رأسه يركب المعنى خيكون بجهله االننياء

لحرب CJ1 صغته ءذه من ذم أذا يثبن انه والمعنى التجاحل

آلوساوس للطارقت كفرت إذًا حرأمة ألكارات البموم وآقيى
 أسمر النه بالخكر الوسارس وخص بها النغس أحادين وكثرت أشنتدت أذا عندعا أحزم أى

 أسم يجاسالوا لخير عهل (ال فينا يقع لما اسم لفاماال أن كما فيه خير ال وما ألشر ن٠ ألنغس فى يقع لما
عنه نغايب به ينبه بل لها وال عليها ال ما فيها يقع لما اسمر واالمل لخوف من فيها يقع لما

 ألمدأعس آآتد ؤادا بةاب عمرت تقتحهمت أقوام خام أذا
م ح

 وجيا علية ما يجمى كان أذا لخميا حامى ذالرن يقال صدمته ألشى جيا و وكغ جبن خامر
 فيقال واوا باوعا تنقلب أن فينبغى لخاء مفتوح كان ذان تيا أو ذكل مكبر« وقياس له مكب ال مصغ
 الضعن س واندع لثروى وا التتوى نحو وذلكه واا تلبنن يإء المه ما أسما كان أذا فعلى الن جوى

مذتل أى مدعاس طرية( ويقال والدنع
د رر و رر .ه رس رر سبرؤة من ة ررو

لفارس ركبخن ان واف لضبيفي لخادم اي الخير أبيك لعمر
كرم وفتى دة عوفنى يقال كما لملخير الهى االب واصاف محان لخادم ويروى

ناعس خران وقو سفى وأنرن رآحة أبعى تلجمد آغرى وإت
 به المراد أن ناعس فى وقيل النعاس غلبه كمر: متندما مطرقا يبةى حتى فاكسر اعينه اى

ئ كالربح مصدر والرباح تنلته اى فانته صاحى طعنت يقال3 الموت على مشرف انه
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 أمة وكانن قيس ولد من المنقرى برد بن شملة ام كنرة وقالنن
برد اشتراها منقر لبنى

أل تحيسا يتا بخبسة بقملة صادف وقو صادةا كتى يك إن
 ظنى أن والمعى للظن يكون أر بجوز صادق ووو قولها متوات والقاغية الطويل ن٠ االول

 أى بصادق متعلقا يكون ان بجوز بنهلة قوله ن٠ والباء كذا بفعل باذه محالخ ال يصدقنى بشهلة
 وهو وألمعنى ثنملة ضمير وو يكون أن ويبجوز بظنى يتعلف شنئت وأرن شنملمة بسبب ةنىيصهد وهو
 بعد بك يكون كما صلة ال تبيينا بشهلة ويكون يصدزى غنائه ن٠ واعتقد ذية أذغرس ذيها

ضيقا محبسا أى ألضيف( وفو به وصغف محدر واالزل نبيينا مرحبا
والعقال تقهلقصاصا وال أصبن بالخع القوم وأطلب شم فياشمل ر- رررر ر aررر رر ىر غ صح - همنان ٠نمءمنح -س - - -ر

 القص من وأصلة بالشى الشى أخخ والقصاص لمة شه ضمير هو أن على يدل شهل خيا قولها
ق بلغضل طالب بل بحقك قصاصا تاخذ ال أى القطع

أاالول الطوبل فى ايضا كنوة وقالت

ءهىأ وآ ليلقوعليا آلسسيح تجقعوبذع آلذين آلقوم لتقىعل
تجمعو فيه والعامل ألمحال على ذصب يلقو ف موضع

وعى! تخيسا يتا يحبسبم يشملة وقوععادفي ععادة تتى يكه تن
 وعث فى طرفة قول الى تلتفن وال أالصهعى ةال وعر يقال وال السهل خالف العين باسكان الوعر

ى ألمعركة ألهى رأجعة بها فى والهاء اللغات باجود مولعا االصمعى وكان وعز

الطفيل بن شبرمة وقال
و رو و•نررر ررن ىرق ور ع نرر 9 .نم --ن مشوف رلي ليا ا علبيه عن ا حز بي ا ب ب عنح إليمر ع حت،لعمم

 صوت والغنة غنة صوته فى وأغن ألبياض للخالص ألظبى ألمريم متوأتر والقاغية ألطويل CT» ألثالث
 الريم صغات ى٠ وعو ألمجلو والمشوف نعته ثم به ة ألمرأت شبه للمراة ال للميمر صفة وهو أالنف س ج دم
والسوار وه ياره أصاه معرب فارسى ووو رق اليا صفات س يكون أن االجود وكارن ايضا

حويق لين وآرماح سيوف عماذقا ييوت من إليكمر أحب
 مذا مثل وفى ألمحرب لقاء عن وتواذى والدعة ألخفض ألى سكن برجل ألشاعم عذا يعرض

عمر با افون المغناج الطفلة الفتاة مع العاج وسرير المحشابا على الديباج على للنوم داله المعنى



مم٠

 اذا المفاوز فى الصعاليكه بة تستظل ما يعنى سيوف عمادها وقوله التجعاج البازل وزفمات االذالج س
 والحفيف بها يستظلون ثيابهمر عليها ويطرحون والسيوف الرماح يركزون الشمس عليهمر يحنا

نساء المحاب ولكنكم شانكم س انغزو ليس يقول دوى لها كان الريح ضربتها أذا ألدوى

وقوف الطعان يصتحروًاء ونحن أبوفمر ضرار لفتيان أقول
 ابوم ضرأر لغتيان أقول خقال ألغتيان ضرار لبنى أتول يقول أن أراد لخال واو الواو وحن توله

فرق والفصاحة اللكنة بين يكن ف جيدا هذا كان ولو ابوعالل ةل متكلفا أللغظ نخرج

خلوف لبن م.ا يوم لميقات ففوسكم إن ألخيي صدور أييمو

 قومته بعنى فقام أتته ويقال قباه ألذى البيت فى القول ألمغعول موضع فى لخيل صدور أثيهو
 و أم قال ء;الخ ارنحلمتن اذا ألمكان ر(٠ واتت أةامة فيه ثبخ أذا بالمكان واتنت فيتعدى فتقوم
 ثعناء تتميم بنى حو العيس صدور أتيمى زذباع الم اقول توله فاما ج لحى من أتام وفيمن ألقيس

 والميقات ألميقات عن تختغ للنغوس ليس أى خلوف لهن وما نحوم بعيسكن وتوجهى أةصدى
 يريداون كذا المشرق أعل ميقات يقولون أنم ترى أال لحد ألوقت الن والمكان الزمان فى يستعل

 عداوكم لقتال وابرزو مكمر على أمضو يقول منه أليه بالمسير أبتدى أذا لحج له يقبل الذى الموضع
ه يبجاوزكمر وال تجاوزونه أجالال لكم فان

جابر بن قبيصة وقال

آحتيالي يألمحاولة بطيا قوجدتمانى قيتم بنيى
 هذا بثنيى ءل جد فى »ما أى تمان جت عصيم بثنيي ويروى متوانر والقاية الوافر ن االول

 موضع فى واحتيال مالى ثيه والعامل لخال على أنتصب وبطيائ انعطغ أى منه أنثتى ما والثنى المكان
 أذا على ألناس أحتيال يبطو ألمعى الن المغعول ألح المصدر أضاف وقد بطيئ فاعل أنه على الرفع

 ظلمه بعد أنتعر ولمن تعالى قوله االضاثة وذه ومثل حزامتى لفرط منبم ذلك وقوع يتعذر أى حاولوي
لجوف ضيق اهضم وثرس لمكان أسم وعو حذيم مثل الهضم من فعيل وهضيم له الظال ظلم بعد ألمعنى الن

٠ ر ر من ٠٠همرغ ورر -يس ر ررر - و مرغ و - --
الخوالى االممر فى كنخ كسانى وعاجمتنى أالمور وءاجوخ

جارد، لكثرة ألمعتمين احد كان يقول النجربة العص العجمر اصل

آلنقال حد بنو وآينا يكو حداء بنى من تلستا
 موصولة غي كاذنن أذا جداء ورحمر االول حالتها على الناقة والبك الثدى ألمقطوعة لجداء

والشر أالذى اليسيرة الحرب أبناء لسنا يقول ألضعيغة لحرب عن كناية البكر لمجداء جعل والثناعر



امم

 أن ويجوز حال بعد حاال فيها القتال يتكر الى المالةاة بنو ولكنا موقدوها فيها يتكثر ل التى
 ابو وقال الوالد فى النقال جعل كانه عوان بنوحرب ولكنا بك حرب أممحاب لسنا المعنى يكون

 اممانا نسل ن٠ فلسنا عددنا كث أى العدد وقلة الغناء قلة فى هنا وف اللبن قلة فى لجداء أصل هالل
 من والمجه ألمحجارة من يبقى ما ايصا والنقل المجادلة والنقل جيل نقل ورجل ألجدال والنقال نزور
البينن هدمر

وآلرمال منقا آآجآادبنى تكنا عنا بيظقا تقرى
 لداللة يلتبس ف لما ذكر لها يجم ف وأن ذلك وساغ لالرط ييضها ف والضمير تشقف تغرى
 عددم كثرة يعنى أنما و وسهولها حزونها بنو فأحن عنا االرض بيض تشقق والمعنى عليه الكالم

 بيط أراد هالل ابو وقال مثال البيط وذك االرض ن٠ الصلب وهو جلد جمع واالجالد ديارم واتساع
كلها االرض :النا عددنا كثر أى وهومثل االمر

أنتتحال عيم وقرتيافما وسلمى آجاء من آليصنان لتا
ميجة دعوى وشنرقيابا قال كانه تاله ما به أكد مصدر أنه على غير أنتصب

آلعوالى يآطاف حميناقا عاد عيد من آلتى آتيمآة
 موضع وهوفى أالمكنة فى ن بمنزلة أالزمنة فى مذ الرن منذ بدل ن٠ وجعل تيماء ولنا أى

ه =يناها فيه والعامل الظرف

وابصة بن سالمر وتال

آللحلق ذونة يأق آلتخلق إن قاعله أنت فيما يآلقكد عليك
 عليك ويقال االذعال الماء من بذال فصار به أغرى عا عليكه متراكب والقافية البسيط من االول

 س ليس ما وتمك الطريقة باستقامة عليكه ومعناه به نغسل وخد الزمه أى كذا عليك أى بكذا
االول خلقكه ألى صعب شيمتا من ليس ما تكلغن ان فانكه شيمتكه

 اد ص همن رر ممسرر ن ء د ون محن٥سس ى ن ام
الكدق به الذمارونرمينى أحمى به قهمت السيف حح منل وموقغ

 أجمى وموضع بها هوللناطرين وانما للحدق التوسع على الغعل جعل ثبالهى ن٠ تتجبا أى

المحال على نصب الذمار

رلقو آمتالةا على آلجال ,ة, قماحقة آبديت وآ ركقت تما
 اك ان اأخر وقال تقدم فيما أذا وجواب انا ثبئ المقامات من أمثاله فى الرجال زلق اذا اى
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 وصلتم الطوال القوم فى كنت أنا ومثل لجسيمر ساحتى أمم حل أذا خاننى الرجال فى قصكا

ه طويل يقال حتى بعارفة

العقيد بن عامر وقال
جباذر ما أهلوى بعفي ويف يرقح للقىت آملكار بعف يف آلله قضى
جاير وآألق آلآنقاد جلور إله قادىن آإلفإدا آىن تعلمى أمل

 الظاهر فوضع جاير وهو انقاد ال يقول أن ييجب كن متدارك وألقانية الطويل ن٠ الثال
ئ تالغه الذى وااللف ألمضمر موضع

 بى الله تيمر بى هالل بى المحارث بى هالل بى مالكم بى خالد بى هالل بن مجتع وغرا

 بن بك بن عكابة بن ثعلبة بن يقول تتمام ابو وغير هالل أبو تال مناة زيد بن سعد بن ثعلبة

 ناس علية تميم لبى بماء فر تلكه غزاته من ورجع يغنم فلمر سنين وتسع ماية عاش قد وكان وأيل
ذلك فى فقال وسبى واسر منهم فقنل مجاشع بنى من

ينقع آلعمر أرى ال وآكن عمرت قطاملا كيرياً قميخا ما أك ان
 يكون يجوزأن عمرت فطالما للتوكيد زايدة ما شيخا ما متدارك والقافية الطويل ن التان

 وعلى عمرى طال فقد والتقدي سيبوية عند حرفا حينئذ ويكون ألمصدر تقدي ذى الغعل مع ما
 ولذلكه بابه ن له ويخرجا العل عن للفعل كاثة ما تكون ويجوزان ما من منفصال طال يكتب هذا

 ما الن متصال طالما يكتب ذلكة وعلى الغعل على يدخل ال ألغعل كان وأن بعد« الغعل جازوقوع
 مقامء اليه المضاف واقام ألمضاف خحذف وطوله ألعر أتصال أى العم أرى ال وقوله تمامة ومن منه

الموت قصاراة كان اذا يجداى العمرال طول يقول

واربع ذاك بعك تباع وخمش قنضوتتا مولدى من مأية مضتن
 بعد وقوله لغتان وينضى ينضو ثوبه ذصا ويقال نزعها أذا ثيابه نضا قولهم ن٠ فنضيتها ويروى

 وتذكير ألمذكر تانيث يرأع ه قلت ماية ثوته ألحى بء واالشارة تلكن بعد يقل م لم قيل أن ذاك
 قذاال واحسنه وسالغة خدا الثقلين أحسن ومينة ألرمة ذى قول ذلك على ذكرت ما بعد أراد بل

تباعا بسهمين رمين أيصا ويقال به غهومعدروصف تباعا تبع يقال تباع وخمس وتوله واحسنهما يقل ولم
و دم دو ممن- 5 ر- -ر -ررر -ر ر٠مننم ر رك ر - تلمع المنية فيه سبل ليا وزعتها فن القطا كاسرأب وخيل
 الغارة فى ألخيل تتابع هنا بالسبل وأراد ألرماح وعى أسل لها بعصهم وروى ألمط ألسبل

عن كفغةها معذا« يكون أن ويجوز الغارة فى تندثع ثم نتجتمع كفغتها ووزءتوا المعطت بتتابع هبهها



ساء

 س اوزأع وعند« جميعا ووزعته الشى وزعت يقال النه للتعبية قسمتها يكون أن ويجوز التعجل
 فيه وقوله لخال موضع فى سبل ولها بعد« فيما رب جواب الن لخيل صفة تن وزعتها وإد فرق أى الناس
 توله رب وجواب الظرف عليه يدل ما والعامل للمنية ألمحال موضع فى وتلمع السبل صغة من المنية

وهو بعلة الخى البين فى شهدت
و ري ر هبر يح و ن نك٠ه Z و ءرن ررس و -- -ر رر- رر - التمتع اال العيش ذا ومسا أتيت ولخة حوين قد وغنمر هيدت

 اال العيش وما فقال غير« الى كالملتقن االشنياء هذ« ذك بعد إقبل ثم رب جوأب شهدت
 ب فاشنار كالحاضر العيش جعل النه لذا البيان عطفا انه على العيش وارتغع أالشنياء بهذة التمتع

 ويقال أرتفع النهار يدع ومنه طويال زهانا بالشى االنتغاع والتمتع الجنس المى القصد كان وان اليء
بمعنى وأمتتعت وأستمتعن تمتعت

و عص - ن ك0 ٣٠٥ ر ن رس- -ر . -عنرر مرر- -نر ر ر - مجزع القلب داخل من ضمها وغد رايتها اليييما يوم وعانرق
 ألمجزع منشا به بين الخلب داخل من وقوله ألوقعة هذ« فيه كاذن الذى اليوم عو الهييما يوم

خلبه أصابن أى ألمرأة ذالنا خلبت وقالو القلب غشاء والخلب ومقره

تدمع يالمًاء وآلعين نشب شجا ببارج ليس آلصدر فى عأل لتا
 موضع فى يكون ان ويبجوز لعاثرة صفة يكون ان على الجن موضع فى يكون أن يبجوز غلل لها
 من تدأخلها لما واستعار الشجر بين يبجرى الماء هو الغلل وأصل رأيتها لقوله الثانى المغعول
 ومنء العلق والنشب غلل من البدل على رفع نشب شجا وموصع زايل أى ببارح وليس ألشجا
 لحال موضع فى تدمع بالماء والعين وقوله منه يتخلص ال خيما وتع أى سوء منشب خالن تشب قولهم

 لكننن ضميي للجلة فى ان ولو نشب شجا قوله فيه والعامل لحال بذى لتتعلق فيه ألواو ن١ بد وال
 لها هالل ألى ورواية الواو يعلقه ما لحال من يعلق الضمير كان اذا بالخيار وسقوطها الواو دخول فى

 المونث الن فذكر بارحة أى ببارح وليس عشق او حزن او عطش من القلب فى حرق أى غتل

أيضا الغين بغتك وروى غيرحقيقى

مجتح يا آتعستنى كما تعست حليليا من أقمردتها وقد تقول

 سقطن سبيتها ان بعد له ةالت صفتها هذ« عاثرة رب والمراد رب جواب أفردتها وقد يقول
 تعسا وأجرى صاحبه مع بجل وأحدمنهما كل الن حليلة والمرأة حليال الزوج وسمى مجمع با لوجهك

 ال بالالم تستعل بها دح أذا منها االفعال اشتق قد التى المصادر أن وذلك ويل جرى االضافة فى
 الالم معها كان اذا وويس وويص وعوويل منه انفعل يشتق ه وما لعمر وخسر لزيد تب تقول غير

فترفع لعمر وويه لزيد ويل تقول ونصبن أضيفت الالم عن أفردت واذا جمال بالالم وصارت رفعت
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 كا ومذا قبيلة ومجاشع مجاشع أخت تعس بل ةلالشاعر وهذا فتنصب زبد وويح عمر وويل

بكر أخا با يقال

أسرع أليوم خك حتى وقومك مجلهح أم تعس بد لها بقلمت
خضوع ف االنسفال والصراعة ضارع بمعنى أضرع

تشرع حين ييا يعلى قبش كآن وآلة طويال رفخا له عبأت
 النارومن والقبس تبس كانها ألضميرتريد خعلى رفعت ولجرفاذا والرفع ألنصب يبجوزفيه قبس

 كبا الكاف وأعمل زايدة ان جرجعل ون ثبسا كان يريد مثقلة أعمالها مخففة كان أعمل نعب
لوجثتنى .والله يريد الكرمتك جثتنى لو أن واله توله فى زيد

تقجع حري ذات الخموث عليقا معشر كريمد من تركت وكاين
 ديى فالن على يقال كما وعالعا ركبنا عليها ومعنى لمخدش مثل والوجه البدن فى لمش

ى ركيه اى
 تغس بن معاوية بن عدى بن أرقم بى ثمامة بن شريق بن شباب بى أألخنس وقال

' أالنف وهوتاخرأرنبة للخنس وعوس

جتاوب ال ييا آطالال يسايل مقامة يالد ىف أمسى يكه قمن
أمسى أسمر مقامه مقامه بالد ف أمسى يكه ثن ويروى متدارك والقافية الطوبل من الثانى

بلذ هو يقال وكما لخال موضع فى ألروايتين فى ويسايل لالفامة مستصلحة بالد اى بالد فى وخبر
يشهد يختط لم او منها أختط الواسعة أالرض ن ألقطعة والبلد فلعة بلد هو ضد« فى يقال مقامة
فيه اسنان ال أى بلدا فاة البرنى تران قد أالإخي قول لهذا

كانب وق فى ملعنوات تق كتما منارل قيس بن حكان قالبنة
 ى مقامه غامسى دع من دباراالحبة على ألوقوف كان من يقول لمجزاء جواب حطان فالبنة

 مذهب كل على يزيد ما حطان ابنة ديار على الوقوف ف فلى تتجاوبه ال فيها اطالال مسايال بالد
 فهو العلوان فاما والعلوان العنيان ويروى المنازل صفة من ألعنوان نمق وكما عادة كل على ويعقى

 ن١ ففعالن عنيان وأما عرض اى كذا له عن ن١ ايضا فعوال وعنوان ظهر اى االمر علن ى٠ فغوال
كاتب نمقه تعنوان يريد وكانه يعنيه كذا عناة

حوأطب بآلعشي ترحى آماء كادبا ألنعام حول بها تمتى
المنازل هذه صارت أى سقتها وزجيتها المطية وازجين محمل لم ألتى وه حايل جمع لحول
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 ألمعييات لحواطب االماء كمشى تودة على تجشي فهى النعام يروع س فيها ليس االعل من خالية

 تقول كما تعبهن شدة عن وعوعبارة انفسهن يسقن كانهن غيرعن سايق لهن وليس تساق وتزجى
تعبا جاء اذا نغسه يجر فالن جاء

بخيبرصالب متحمونا آعتاد كما وأبعرستحنة أبكى ييا وققمت
 أى أشعر ومعى لحالة تعى لجلسة نجو فالكسر وضمها السين بكسر وسخنة سخنة يروى

 الننى لخمى والعالب ها تلبى عر أنشش فقيل فيه وتوسع الثياب من لجسد يلى ما والشعار شعارى يجعل

 أصابى لما وارعدت فحممن المنازل بهذة وقغت يقول بالشدة موصوفة وجاعا محمة وخيبر صداع معها

فيها والتذكر الغم من

شاحب أروع كتالسيف قىن عليها ههلة جناء من عوحا خليلى
 اللون المتغير وقيل المبزول والشاحب للمجيل واالروع يعة السر والشملة السرعة ألنجاء

الشىوب واالسمر

آملحاحب جيتونه ال شطب وذو مشلة آلنجاء قوحاء خليآلي
 بالضمي واستغنى بها وتغنن توله س لخال على ذصب خليالى ثوله موغع يكرعه ال يجتويه ال

 نجايها فى ناتة ألذجاء وعوجاء ألواو تعلقه ما باالول لحال س يعلق النه ألعاطفة الواو أدخال عن خيه
 قال االسدى منظورا ان اال شمد للذد يقولون وتلما لفيفة والشملة واضطراب صوج مرعا وسرعة

 ف مساعدته و ي ولمر خذلو ألمحابة أن الى أشنارة ألكالمر وعذا شمل بازل رحلى وتحت

الديار على الوقوف

و حم ء حم مس ورر حرر / / / و - رمنو رن و ن ى رر
اصاحب الذين خلصساف أايك صحابتى والغواة دعا عشن وقح

 ولذنكه أالصل فى وانشكران كانكغرار. مصدر ايضا ولخلصان به وصغ االصل فى مصدر الصحابة

 الذين وتوله لك مودته خلصنن اذا وخلصانى خالصتى فالن يقال والجيع للواحد يقع أن صلك

بعلته لالسمر استطالة الضمير حذف وتد اصاحبم أى أصاحب

آاقارب القسديق جتأة وحاذر حبله وتلد أسقى من ترينة
 فى دخد واسفى كالذبيجة اسما جعل النه بها الهاء لحقن والقرينة أسفى من قرينة عشنن أى

 فى ارسل أذا البعي فى واصله سبيله ختى حبله قلد ومعنى سفت والرجل السفه عدود والسفاء ألسفاء

 تبرما امره أجل حتى كثيرا وعظ من الم نقل ف شاء كيف ليتصرف عنقه علمى زمامه جعل المرح

 والصديق( عليم بجنيها التى جراير ن٠ خوفا منه تبرؤو اى االتارب ألعديق جرا« وحاذر به

جمع هنا
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وكلسب رآع أليوم عندى ولمال الحسبًا من آستعرت ما عتى ديت3
 ان مجاز عن دون من كذا ادينت لوةال أنه ترى أال عليه وجب ألمودى أن عن بدخول حقف

 وقولء نغسى عن تين عنى أدين معنى الن لغيره يكون وجازان أتى ما أدى لنغسه يكون
 وقن ألحى اليوم بقوله يشر وف وحافط له جامع انه على نبه وكاسب راع اليوم عندى فلليال
وموتنغها أالزمان حاض أرأد النه معين

آلورايب آلحجازآعوزتيا كمعري بيوتنا حول لملخيل رايدات ترى
 وانها والغنمر أالبل ال لملخحيل هو المال من يتتبطونه الذى أن والمراد المختلفات الرايدات

 ان االجود أعوزتها أتمجاز كمعزى وقوله غارات ألحاب وءمر لكثرت همر بيوت بين خيما نختلغ
 لمعزى مشابهة تراعا والتقدير لحال ن الماضي بناء ليقرب الزراب أعوزنيا تقد أى معها د يصمر
 عنن الحى بضمر القباب أبواب يسدون خرشب بن لسلمة ومثله ترود فهى تحابسها عدمن وقد أتمجاز

حاله ساءت اذا واعوزألرجل وافقره الدعر أعوزة ويقال واحد والزريبة والزرب أالواصر مستوثقات

وحانب يلجؤون الييا عوق عمارة معتة من أناس لكت
د كام وك ر- ون, / ن مدالك نم/ د نZ ۴ ' و
غالب هو وس نلفى ما الغيث مع بارضنا ححاز ال أناس ونحن

 اعاريط فى أخذ يقال الطريق العروض واصل أذاس ص بدل وهو ألقبيلة دون العمارة
 ولجثن عليه لخضوب فى ويعولون اليه يستندون ألذى ألظهر عاعنا والمراد مختلفة طرق أى مختلغة

أليه ذ:عنن كخا الى

شوارب شب آلتعداء من وجو ه ويصبحن أحالبا قيغبقن
 ان احدعما وجهين يجتمل وعو والسحور كالفضور والغداة العشى ب يشرب ما ألصبوح ألغبوق

 باللحم يريد الشجر عز أذا اللحمر نشعمن ةل يما وعشيا غدوا أللبن تسقى أنبا يريد

 حلبن مصدر حلب جمع أالحالب ويتون مربوب الستكن تفى دواء يعكى هال وكما أللبن
 تعنع أذها والمعنى مستانغا كالما أنتعداء س فهن قولء ويصون الختالفها فجمعه ألمحلوب والمراد
 أحلب يقال أشواط بعنى أحالب ويكون وعثيا غدوا تعدى أنه يريد ان االاخر والوجه وتصمر
 ب٠جع أنه ألكالم وتحقيق شوازب قب التعداء ررا٠ ففن ثوله عذا ويشهد ترنين أو قرنا فرسا

 وااللجام أالسراب تعليقب تامر أبو ثل كمًا لتضمر وااخره الننار اول فى االعداء وغبوقهن صبوحهن
 ليعرع شي السقى بعد الورد فى يتركه ان التندية خركويب رحلة المندى فات غيري ةل وكما
ثانية الماء عليها

مب أشاي ويهمر ليس دماة حماة وايل هًابنه نغلب من قوارسيا
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 وايل ابنة تغلب من يكون أن ديجوز خبرثان اه٢و خبر وايل ابنة تغلب ومن مبتداء فوارسها
 اشابة واحدعا أخالط واشايب حماة تغلب بنى ن وه والتقديرفوارسها لخبر وحماة لحال موضع فى

 حالال وامسو خرشب بن سلمة ةل كما وعذا خلطاء فيهمر فليس بغيرهم يتكثرو م انهمر أخبر
 بى رايت ان ولما الهتجو االخرفى تول ذاما وساجر فيد بين ماء كل على بينهمر يفرق ما

 يصغ فانه والرووس ألمناكب تشابهت الى أنهمر قلنن ما أذا جليس بينهمر ليس جلوسا جوين
بصاحبه مذهمر كل تغى٢ا معاشرأى وال نديم فيهم برى ال باذهمر بين أفل

سبتايب آلدماء من وجهه على ببضة يربق آلكبت يضبون مث
 ف سبايب الدماء ض وجبه وعلى يضبون فيه والعامل الكبش من لملحال موكع فى بيصمة ببرة

الدم طرايق هنا به والمراد سبيبة الواحدة الطرق والسبايب يبرق قوله س أيضا لحال موضع

فنقارب أعدائنا اىل خطانا وقلها كان أسيأقنا ثتنرت وإن
و دين-اك ١ هدألود ح ن ن لبنامك ب رري رن -٥ 5ن٠ رت
العصايب الملوك عنح اجتمعن إذا عصابة قومى مثل قوم فلله

 اذا ويروى أيضا حاال يكون ان ويجوز تمييز أنه على عصابة وانتصب جب5ت قوم فلله
 ذلكه فى قوم من بم ناهيكه أى قومى مثل قوم لله قوله عليه دل لما ظرف وأذا أجتمعتن أى حفلت
منبم جب5الت به يسنحق ما الملوك مجالس فى وفخرم عزم من يثهر انه والمعنى الوقنن

سارب ميو تيد خلعنا وذحن فحافم قيد قاربو قوم كل آرتى
 كل أى للغحل تابعة أالبل ساير الن الغحل وخص أالبل نحل يعنى االرض فى الذاهب السارب

 كيف ترحى أبلنا سرب نخلى لعزنا ونحن الخارة خوف عنهمر تبعد ال حولم أبلم ذرتع أناس
 من خوفا الرئيس من يبعدون ال قومر كل أن وألمعنى الرئيس بالغحل يعنى ان ويججحوز شاءت

 بقرم ألسيد شبه ألعالء أبو وقل لعزتنا علينا يبجس ال النه االعداء خاف ال فارقناه أذا وتحن أالءداء
ه ألقيد مخلوع نحل فكانه حارب ى٠ وبحارب سيدنا ذطيع انا أى أالبل

 فوخ وةلو لالنسان استعير ف الخابر ولد ف اصله الفرخ التجلى الفرخ بن العديل وقال

 قيتر المه وعرب ألمجاج عجا وكان أالغصان من وسطها فى ما ثرخها توم وقل منها للغصن الشجرة
 فخلى رسول الصالل بعد من الناس عدى كانا حتى االسالم قبة بتى بقوله ثدحه أمجاج به فظفز
العياب العديل ولقب سبيله

. آجلعد آلغروالقامحر آلتنايا وذات وآلعقد آلدماليب ذات آسلمى يا أال
 طويلة قصيدة وف للعديل أالبيات هذة ليسن ربإش أبو قل متواذر والقافية الطويل من االول

ابا أن له فقيل القزارى فبيرة بى عمر على ووفد أمية بنى أيإم ااخر فى ةالها العجلى االخيل النى
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 على أتا« حىت جملسه من فقامر غريى ل بإذن ال والله أذن فقال يستاذن بالباب األجلى أالخيل
 واعطاء خكساه أبإعا فانشد« منفتكه أنشدىف ةل ف بساطه على معء وأتعدة بيد« فاخذ الباب

 وانتصب ساملة دومى أسلمى ومعىن أملنادى فحذف أسلمى هذة با به يراد أسلمى با اال قوله ألغا ثلتيني
 اذكر قال كانه فعل أضمار على انتصابه يكون ان ويبجوز ثان نداء انه على الدماليج ذات
 وعو دملوج مجع والدماليج أمسها على ألتنبيه كر ملا الكناية جمرى يبجرى وعذا ألدماليح ذات

 الكالم وجه وكان الدملج يصاغ كما صيغته سوين أذا الشى دملجن يقال خلليل وقال أملعضد
 تعاىل قوله ى أملجم هذا وجيرى أخنم به خلطاب ليكور ذات لفظة أعاد الغرلكنه والثنابا يقول أن
 أبكى والذى أما الشاعر وقول ه والذين فم والذين خاشعون صالمت ىف ه الذين أاملومنون أغلح قد

 أملعقود يسمى فف عقدا عقدت يقال ألقالدة والعقد االمر امرة والذى واحيا أمات والذى واحنائ
فحوما حتمر يقال االسود الشعر والفاحم عقدا

كآلشتح يآييغن عمدا آبرقت يه آلذى وآلعارى خلم آللتات وذاتت
 برق ويقال أصله السحاب وميض والربق الربق أطلعن به أبرقن ومعىن االسنان مغارز أللثات

 ويريد عامدة ابرقن أى حلال موضع معدرىف عمدا وقوله كذلكه أيص.ا وابرق وبريقا برقا ألسحاب
 بل ويقال يليه الذى والضرس الناب انه ألعارص ىف قيل ما أصك العالء أبو قال ألفم رضاب بالبيص

خطاء وليس العبارة ىف فهوتوسع والناب الذنية العارض يقول من قول ذاما االسنان منبت ذلكه أصل

ترد قنة ذى راس ىف حججا توت مدامة آعتبقن نناياها كأن
 نكهتها السكر عند تطيب أهنا اىل القصد بالذكرالن خصه وامنا العشى شرب االغتبات(

عتيقة مخرا مغتبقة كاهنا هذة كانن وخلغن االذوأة تغريت ذاذا

بة الطريمن مت اذ يكن مل مبا القرياأنفا ىب مرتت لقة لعمى
 كما وألقسمر بعدة ما مع الةمسر جواب ولقد قسمى لعرى ةال كانه حمذوف لعرى خرب

 ايتنغ فيما واملعىن الظرف على انتصب نفاواا ملجاعة أراد النه الطري واذث باجللذ يقع باملغرد يقع
 ذا ما االاية ومنه فيه حن الذى الوقت هذا اول ىف أى اانغا وكذا كذا كان ويقال الوقن من
 الرن حمذوف وخربة يكن ملر أمسر موضعه بد ومن أوله أى ألشى انف ن ماخون وهو اانغا تال

 كذا س بد ا كقولك منه بد من اراد ذكانه الطي. مرت أذ وقوعه من بد يصن من مبا التقدي
القوامي بني ما الواسع ووو أبت فوليم بره السعة والبد

وجلة املواحة عند أن أبوفم اأىل أخوتى املوت أساثى صألمت
 على يدل كذا يغعل صار جمرى و:جبرى غيه يتوسعور. ذم ذهارا فعله اذا كذا يغعل ظل يقال

برمل وقمت كل ىف تتغق باالنثى البشارة ترى أال مسودا وجهه ظل باالنثى بشراحدهم واذا تعاىل قوله ذال
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 يدور كان لما أخوته يباث كان كانه الغم به المواد يكون ان يجوز الهمر أسات وقوله ونهار ليل
 أبى أبوهمر وقوله صلته "ن٠ بعد« ألتى ولجملة ألذين معنى فى وااللى عشيرته خالف من عليه
 معنى فى ع-ذا ومثل الهزل موضع المزاح ووضع لالخوتة التاكيد مجرى يجرى لمجد وف المزاح عند

 يريد ان ويجوز رعم وصبي حرغيرهمر تميمر بنو على جا قولهمر البدل لفظه صان وان التاكيد
 االسم انميم بضمر وألمزاح راى على ليوافقهم أخوته مع أجتمع كانه بالشى فمن مصدر بالهم

المتدر والمزأح

اليند تنا من أو آلخطي قنا من قنا وييننا نوار يا ينادى كالتا

 اراد للخطى قنا cr وقوله بالطعن خطية تنا أختالف وبيننا والمراد لخال واو وبيننا فى ألواو
 قنا ن أو بعد« ةأل أذه عذا على يدل الموصوف مقام الصغة فاقام للخطى الموضع أو المكان ثنا س

لمخط الى يجلب كان ومنيا بالجند اال ينبت ال القنا ان وذلكة واحد ش ووا الهند

والسغد داووة نست من ملعقة علييي يرار من تسامى ءوم

 أقرمن ويقال للغحلة وتركن عليها لحمل س أعفين التى المصاعيب ألفحول االصل فى ألقروم
 ومعى تسامى فيه والعامل لخال موتع فى وعليهم لقروم الصفة موضع فى نزار س وقوله فاستقرم البعير

 هضاعغة ارأد للمضاعفة الصغة ندجنع فى دا:ود ذسج ومن حلقين حلقين ذسجت التى المضاعفة
 ومثله الصغة موضع فى الظرف لوقوع جميعا المذهبين فى بالظرف مضاعفة وارتفع وسغدية داوودية

غدا به صايدا صقر معه برجل ممرت

ععد من ألسواعد تندرى بمرققة لنا مقلو حملة حملتا ما د

 وعوفى تسةط تذرى ومعنى رهافة رعف وقد رعيف وسيغ لخد ألمرتقة السيوف ألمرعفة
 يمين بارعاش تذرى غير« ةل كما وهذا اعلى ن اى صعد ى٠ ومعنى لمرعغة الصغة موضع

المنجتلى قد الذراع خحمة ألموتلى

نردى كما الحديد سرايبل فى ردة يصوارم نارلناقم تحن وإن

 ويركبونه به باتون النزول نازلناهمر نحن وان وقوله القمصان االصل ف وهى الدروع ألسرأبيل
 والثانى الفسان صغة من االول ذالبيت صذلكه كان وأذا الخيل لمجال يتسع ال وحيث المصايق فى
الرجالة نعن ن

عضيدى ومن ذراعى من نجيعا تمب القنا أرى أرال ال أن حرنا كقى

 على ذنصبء أن ولكن أزال ال أنى والمرأد الثقيلة ن مخغفة أن تكون أن علمى ازال ترنع أن لل

أنتصب وحزنا بكغى رفع جميعا الوجهين على ازال ال أن وموضع للغعل الناصبة وى تكون أن
87



r٥٠

 اى عجدى ومن ذرأعى من دما تصب الرماح أرى ازال ال أنى حزن من كفى والمعنى التمييز على

به يقوى لمن أستعاره أبطش بهمر قوم ن٠

سعح على وعوني علىقيس بقيس علييم الخروج رمت لنن لعميى
 يخرج أن احتاج فيهمر النكاية ف أخذ أن وانه بينهم القرابة ترب على الكالم بهذا نبه

 ودارما والرباب عمرا يراغم أن وأحتاج سعد أبن صو عوفا الن سع على وسعد قيس على بقيس

قوله فى ذك« كما

أد أسيرعن تيق أد بن وعمر ودارما واليوباب عمرا وقيعنت
التغاتا يسى اد عن اصبر كيف ةوله

صلد رأبية توق ال لرقراق سقاية ف آلذى كدةريق لكنمت
 حمل قد محذونا لمواب كان فكننت روى ومن انقسمر جواب الذى كمهريق لكنت

أظهر واالول اللغظ دون منه المراد لظهور المعنى على ألكالم

ر ر و ٧ت ر رن ر --س- I ن٠٠ , = / -ور
القصح عن الضالل هذا بطنها بنى وضيعت أخرى أوالد كمرضعة

 كمرضعة االاخم قول لذلكة يشه بها المثل فضرب ذلله فعلت أمرأة المرضعة تكون يبجوزان

 هدايتها لسوء كذا تغعل الذعامة ويقال ممقعا بخلكه ترقع فلمر بنيها وضيعخ أخرى أوالد

 على فتجثم تهتد لمر الييا العود ارادت ذاذا المرعى فى وتسوم ذغسها بيض منها الواحدة ذتتمك

 كتاركة شحاحا زندا بصفى وقدحى مين كو اال ندى وتزضى فانى عرمة ابرن ةل غيرها بيض

 كيغ قوله مجرى بجرى انقصد عن الضالل مخا وقوله جناحا أخرى بيض ومابسة بالعراء بيضها

االلتفات باب من أذه فى أد عن أصبر

والود والحبدقي الندح مفخى ويبية قتايقا نوار أبنى يا فأوصيكما

وخلوه نكشانه ا نى والمع وسعة فضاء فى وصاين اليكم ذصهحه وأصل أى النصح ومفضى لذصح ا معغى وى ير و

بعدى ويتحكما بالنيل تيمبا وال عامتى اليام فى لالرب تعلمق قال
 والمخاضبون لهامته اننهى جعل اليها دء أنتى ألومية صريع هذا لحرب تعلمق خال وى ير و

 بءدى تتحاربو ال ثتحقيقه غراك عاتنا تكن ال والمماد هاعنا أرينكه ال خهوكقوال ن المنهيو مم

 دعو يقول بالنبل نرميا ال وقوله بالتواصل عليحم أى بينكم لخرب الهام بين هامتى فتعلمر

 نتعلمن الفاعلة مى الوجه صذا على وعامتى والتهاج التقاله أسباب س ذلك فار. والتناثم التغاخر
أنفاعد الصمير كان لحرب تعلمن فال روين واذا الفاعلة عى كانن لمحرب رفعن واذا



احا

له ىفجنة ,لك' ترجوان وال ايبكما أبىن النارىف ترقبان أما

العح على فرار آبىن يآكرتمن ترابييا لومجعت أترى ترب قما
 والمعنى يصمف لم ولذلك لها كالعلم جعل أذرى ان ترى اال لالرض اسما بجعالن والثرى اترى

 وقطع لحال موضع العد على فوضع معدودين منهما باكث أى العد ذزارعلى أبنى من باكثر
 واكتي ثمين ألوثناة وتكثير بنت فانه س أالثنين جاوز أذا االاخر تال كما ضمورة نزار أبنى ؟زة

 بابها الوصل ألفات أر وذلكه اسمر فى االلغ كانن اذا االكثر االعم فى الضرورة وذة يرةكبون ما
 فالمعتاد كذلكن كاذت واذا مصدر فى يكن لم أذا حصمها يمكن حتى أالسماء دون االذعال

الصرورة فى للوصل كانن وان فيها تطعها يستحسن ذلك فعلى القطع أالسماء الغات فى

الشة إلى لجنوي بيلن ما ترعوع ترعرعا لو اللذا االرل كنقا فما

 اللذا عمى أن كليب أبنى قوله هذا وعلى بصلته لالسمر أستطالة النون حذف اللذا قوله
 السد وقيل لغتان وسد سد ويقال الشمال فى وعو بإجوج سد والسد االغالال وفككا الملوك قنال
فيه لالادمى صنع ال ما بالضم والسد أالأدميون يغعله ما

كبدى أكبادفم عث مما لتامل وحقوهتم عاديتهم وإن وإتى

 حدى وجدفم خالى وخالهم أبوقم الحفاظ عند أيم فإن

لجله من الشيور قن متلنا وفمر رماحنا مثل ألكول فى رماحت.م

 بعكات قريش كات لملمجعفرى عتبة بن عزوة قيس بن البراص قنل لما هالل ابو ةال
 دخلن حتى فاقتتلو بنخلة فادركوم فاتبعوعم عروة ألبراض زا٠قش قوازن واتى مكة حو ناحتملو

 غي شددنا ما شدة با زعير بن خداش فقال موازن عنهمر فكفت الليل عليهم وجن لحرم قريش
 ستون طالب والنى سنة عشرون الوقن ذلل فى وللنبى ولجرم الليل ال لو سخينة على كانبة

 بنصل علوت فخارا أقر ال قديما وكنت تخرة الكالبى المرء على نقمن ذلك فى البراض فقال سنة
ه جوارا الواديين اعل ذاهمع راسه قلة ألسيف

 واحتتث عتقت أذا القوس عاتحة ذلك فى المطلب عبد بنت عانكة وقالت

 الوصغ كان حيث من عاتال ن٠ حذغت انما الهاء تكون أن ويشبه هاء بغير وعاتكن عتكة قوس يقال
 قالوف وقد صغي رجل هذا كقولكه المعنى فى رجيل عذا قولل أن ترى اال للتحقير مضارءا
ءتكة يقول الذى هو كان قويسة ةال ومن ءتكه 'ذلو هذا خعلى بغيرعاء قويس قوس تحقي



ه

سملعة قر من وليكف قفينا فى ينا سايل
 يكغى يقول مثل سماعه شر س وليكغ عنا أى بنا سايل متواتن والقانية ألكامل مرفل من

حقا كان أذا فكيف حقيقة له يكن لمر وان يتحدث أن الشر ض

قناعة بات مجمح فى لنا حمعو وما قيسا
 يومر ببالينا تخبرل لنا جمعو الذى ولجيش عنا قيسا سايل كانه بفعل قيسا انتصب

ألشناعة والشناع وعيبه قبجه وشناعه ألغخار

قناعة ملتمع والكبش والقنا السنور فيه
 وملتمع نحب لجلة وموطع الكبش عن خبرا جعله رفعه ومن لجال على نصبه ملتمعا نصب ن

 يمطر ال الذى البرق وعو يلمع من اكذب الساير المثل وفى يلمعا البيصة سميت وقد برق أذا لمع را٠
السالح جملة وقيل الدرع وقيل الدروع والسنور السراب هو وقيل سكابه

هعاعه لمحو قمر اذا الناليين يعشى يعكاظ
 بيعشى يرتفع وشعاعة بملتمعا يتعلف وببجوزأن مجمع فى بقولها متعلقة بعكاظ فى الباء

له اللمعان الن القناع ألهى يعوا أن ويجوز به ألشعاع لكون عكاظ ألهى يعود أن يجوز منه والصميم

رعاعة وأسلمة قسرا مالكا قتلنا فيه
 وقل وسقاطم الناس سغلة والرءاع عكاظ ألى يعود ويجوزأن ألمجمع ألى يعود فيه ألصميرمن

 يكن ه تقول لفظه ى٠ له وأحد ال وقيل الناس رعاع ومنه له فواد ال الذى الرجل الرعاعة للخليل
 واالخالط ألمواله فاما ألصرحاء للصميمر يكون أنما والصبر ألمحافظة ان يعنى فاسلمو« صميما جنده

لم غالحغاظ

ضباعة تنةسه بالقاع عادرنة ومجدة
 والنهس للخيل والضمير غادرنه مجدال وغادرن ةل كانه يغسرة بعد« ما بغعل انتصب مجدال

 ضباعه فى والصمير غادرن فيه والعامل لجال على نعب تنهسه وموضع العص عند اللحم أنتزاع

ق القاع الى يعود

 نشؤبرا وعوم البراجم واحدة البرجم البرجمى خقاف بن القيس عبه وقال

يدك قبضن اذا أصابعكد

طويآا فياأ بيك أ تعمر باطلى ورايلنى صحوت



 لوقن لحقيقة فى الطول قلن بالطول ألزبال وصف كيغ قيل ان متواتر والقافية المتقارب اول
 كذا يفعل زال ما ومنه بارحن بمعنى زايلن ويقال التوسع ضريق علحى به وصفه لكنه له ال ألزيال
 فارت أذا زواال يزول ألشى دزال مفه ماز أذا زيال يزيل« الشى س الشى زال ويقال بح ما معنى

عليه مقدم القسم وجواب

أضوة صديقى للحوم وال للتحاء نرقا ال قأسبحت

 بالصديق واراد أنات أآلجلة ومن وةارا لخفة ن٠ أستبدلنن يقول صرت مجرى أصبىن أجمى
الواحد ال الكثرة

الذحول أل٠ذذ٨٠ئلب ما إذا يدحب نارح كلهح سايقى وال

 وأن الطلب عن ألمسانة تمنعنى ال أى الدار البعيد والنازح العداوتة الباطن ألعدو الكاشح
وثقلت شقت

صقيآا وعدبا :ريسا عرنا للنايات أعددت وأصعتت

عسوال القناة طويل ورمحا اليسناي تحد لسان ووقع
 وعسل ألنئب عسالن ومنه أالعتزاز الشديد والعسول طويل مستعله الن لملخشبة طويل جعله

الطريق فى الدليل

صايال فيفا للسيي تسمح الشروء حيله من وسايغة

 السآتحكامها خيها يعل ذال السيف عنها ينبو أجناسها خي من وأسعة درعا لها وأعددت أى
 على بعضة لحسيد وقع صوت والصليل نعته عليكه ألله أسبغ ومنه شى كل فى التمام والسبوغ

 يسرع وأنما ألسيغ على اشد كذلكه منها كان ما وقطع منها السلسة السهلة الدروع وجياد بعض
منها اليابسة قطع السيغ

فضوًا مخها المدجب يجم الدبور زقته الغديم كمتر

 ألمرء بنان تغشى االاخم كقول وعذا يجررعا خواصل منها عنه فضل ألمدجج لبسها أذا يقول
 يجعلها لكان البسها مدح قصد ولو وجودتها الدرع صفة ألحى هذا فى والقعد والقدم والكف

 حصينة دالص العاصى ألى ابن على فيه قوله الملكه عبد انشد لما كثيرا أن على وبدنة صدارا
 واذا قوال CT أحسن كرب معدى بن لقيس أالعشى قول له قال واذالها نسجها ألمستى أجاد
 بالسيف جنة البس غيم ألمقدم كنن نهالها الذايدون يخشى خرساء ملمومة كتيبة تجى

بالخرق صاحبه االعشى ووصف بالحزم وصفتك المومنين أمير با كثي فقال ابطالها معلما تصرب
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هم١ء

 فهواعذر حقها المبالغة أعطى واالعشى أالتنصاد من احسن التشعر فى المبالغة ان يقول ان ثقايل
ى اسلم يقته وض

قنشير بنى س عى رباش ابو وقل عامرى بنى من أمراة وتلت
الديرات الجله الجمال ضيجيج تقيانتا من القوم يتسج وحري

 اضمار على وليس تقدمه ور مجمر على وحرب سها قول ف انعض نز متوا وانق.اثية الشويل لث ثا
قولها لة بد'د رب

مصطبرات للتكل نسوة بنو يرقا وح ى ويعبل قوم سيقركيا

 جوانب فى أسغل ألى أعلى ن٠ ألماء سيالن عذد لةقطمأ cr ذطاي فيما يستعمل والنفيان
 التى ويعنى االبل cr المسان ولمجلة به القوم جوانب ث لجرب اذى .ن ينتشب ما ثنشبه المعب

 ءعدتهم قوم بها ويصلى بمثلها لهم ءلدة ال قوم لحرب رده ك يتم يقول ألكد بها أضر السن مع
 كثر اذا والشى رجالهن فى يكثل القتل وان ن٦;م—رت ذلك على أمهاتهم وتصبم مذهم يقتل أن

هان وأعتيل

صفرات لكمر وبأحآام يكم عسادتيى وقو عادةا قيى يكه فإن

 خير ال ألخ أحالمكم وف فيكمر ظنى صدق فرن يقول والوعيد أالتحذي مجرى يبجرى هذا
 ,٠حرة يقال ثشى صل CJ1 لخاله والصفت يعذ س بالقتل فيكم رماحنا فعادت ذك« لما عدتمر فيها

 أال ٢ت٠ص بمحلم يسمع لم الل أبو قل أالتباع على ثم يدفى عو لخليل وتل وصفر صفم وعو صقرا يصفر
جلمه اخف حلمه عزب المسموع وانما ألبيت هذا فى

منكسرت آثباد ي ويميسكن وماحنسا ور الجر ر حر فيةسمر تعد

 يضبفنن أى ألسيت بغتح ير:ى ويمسكن وقولجا لهم تقدمت منكة حالة ذكرتهمر كانها
 يجرون أذهم والمعى باكبادعم عوالييا فتتعاق فيبم تنكس الرماح ان تعنى السين يكسر ويروى
 فى مثال ر لجمزو جزر وجعلمن لمخال على منصسرات وانتصب أمقانل ويصيبون الطعن عند الرماح

بالجزوره يفعل كما بكم تفعل أذها المعى يكون ان ويجون السرعة
 ل اعمى نعباس اف وقيدذ ااعل وتريىابىعبد الصآمنن أبى بن أمية وقال

رذ دبك ئ العتقة اخبار فى ابوغبيدة ردها ان ابووالل

وتنةذ آنيك أدنى 1٠ب نعسد يسائعا وعلتكة مولوذا عدوتل،

ويقعة ويقع ويفاع يإفع وغالم بموونتك تن أى علتكه متدارك والقافية يل الطو من ألثان



هها

 أر جيوز أليك أدىن ا٠،٠ تعل وقوله أيفاع فيقال ببجمع وقد سوأء اليقعة ىف والواحد وللع مرتغع أى
 كاذه حمذون أبتداء خرب يكون ان وجيوز معلوال أى بانعا لقوله صفة وتنهل تعل موضع يكون

 الذم-رة جذين من يصون أن وجيوز اكسب أراد أجىن روى ومن أدنيه مبا وتذهل تعل انت قال
وجناية جنيا

أتمامد سافر إال لقكواة آينت تم بالقكي تابتك ليلة إذا
 نامير ألقلق cr» كاىل أى أمللة س وأشتقاقه أقلق وأمتملل واحد والشكوى والشكاة ألشكو

بالشكو اأبتكه ويروى عليها أستقر غال امللة على

تيمل وعينى دونى به طقن بالذى دونك المطروق أنا كآنى
السشنكو ن٠ نابكك ،.أ* المختص كاذ ييقول

 أومل فيك كنت ما مدى اليها التى والعاية الست بلعت لما

المتفقل المنعمر أنت كأنكه وغلكة جبنا منكه جراي جعلت
جلهبة على الضرب وأصله يكرعه مبا أالنسان مقابلة جلبه

يقعل المجاور الجار كما قعلن أبوتى حق ترع لمر اذ ك قليت
جلارا أملجادر بسرية معى سرت الواد حقوت مىن تع ف أذ ليتلل يقول

تعقل كننت لو التقنيح رايك وفى وايه المفنح باسمر وشميتنى

موكله الصواي أقل على يرد كانه للخااف معدًا تاه
 عقها لها أبن فى تواب ام لها يقال هوان بنى من أمراة وقالت

 هوازن لفظ س فعال على حنمله أن جيسن وال الشى هززت ن فعالن ومثاله متجل علمر وزأن
 كهز أهلز ن هو هزان النسب ىف توهلم ألعالء أبو وتال مصروف غي والنه فعالن وكثرة فعال لقلة

 واهلوزن قوازن وبنو قوزرن بنو قالو اذهم اال عاتا أال اهلزن كالمهم ىف وليس والقضيب السيف

مستعل غري انه اال اهلزن CJ1 ماخوذ فهو زأيدة الواد أن ريب وال فوازن ومجعه طاي

رقنا جلد فى ترى الكعام أم أغكطمة القوخ يتذ وهو ربيتد

بطنه فيه ما أعظم أى أملعدة الطعام وام مبعىن ورببته ربيتد مرتاكب والقاغية البسيط س االول

الكمبا متنه عن ونقى أبار تذبة كالفحال أأت أذا حتى



الهم

 الوقت هذا ألحه والمعنى أذا بها أنشرح الى لجلة ن٠ بعد« وما أذا الحى وأضيف للغاية وضع حتى
 للنخلد الملقص والمؤب، واالبار غيرها فى يقال وال ألنخل نحل والفحال لحال على نصب كالفحال وموضع

 الشى اضافة فى ءدتهم على ضمير« ألى االبار اضاف النخل به يوبر كان لما ولكن يوبر ال والفتحال

 لخليل ةلصار هاهنا أأص ومعى الله أجل فان تعالهى توله أله ترى اال بينهما تعلق الدف غير« ألحى
 السعغ أصول والكرب كرب عنه القى وشذبه حاله عن ونخحولة غيره شيا ألشى صيرورة أاليط

الذخلة فى بها يرتةى التى
ع=-- -ع- ٠٠ ن* ٠٠ةثمن وءدو ءن ررسر ٠٠ ءن االدبا يبتغى عندى شيبى أبعد يودبنى أنوأبى يمزق أنشا
 يضربى أبتدا ألمبلغ هذا بلغ لما يقول اذا ف العامل هو وأنشا اأض أذأ حتى قوله جواب اذشا

 أشتد اذا حتى الفرخ مثل وهوضعيف ربيته ألى والمعنى أالبتداوهو ألهمز أصله وأنشا ثيال وبخرق
 العناء وبن كقوله وهو ستين أبعد ويروى يجدى ال ألمسن وتاديب يودبى أبتدا وقوى

الهيم رياضة

عتجبا خحد فى لحيتي وخط لمتي تيحيل فى أبحي إقى
 عباس البن قال هعاوية ان وحكى القلب ونفاذ العين والبصر به وبصرت الشى أبصرت يقال

 تصابون كا هذا فقال أسننتمر أذا بابصاركمر تصابون هاشم بنى يا لكم ما بصرة كغ وتد
 الى الكالة تلكه عن تحول كيف اتعجب تقول ومشطه ألشع غسل والترجيل ببصايركم

الساعة علية أجد« ما

أربا أمنا فى لنا قان ميالً لتسعنى يونا عرسه له ىالت
حطبا قوقها لوأدت اسقطاعنت ثرت مسعرة نار ىف رآتىن ولو

ه هالكى تود وهى شماتة ذلك عن عرسه تنهاة تقول

السليمانى أبن وقال

التلوم يرد ما وآين لنقسى لالمير سلع يوم أتى لعمرك
 السلع ان وحكى تعريفا اليه اليوم أضاف موضع سلع متدارك والقافية الطويل من الثانى

 يشق أى هذا من مسلع هاد قولهم وكات تشققت أذا )جله تسلعت قيل ومنه الجبل فى شق
 يجوز يرد ما وقوله اللوم تكلغ والتلوم محذوف ولبر االبتداء الم لعرك من والالم شقا ألفالة أجوان

 يجوز ما وموضع أنفع أى عليل ارد عذا يقال ينفع ما بمعنى يكون ويجوزان يرجع ما به يرأد أن
مبتدا يكون أنويجوز مغعوال يكون ان

أعلم لوكنت قات ما على أهلقى ضلة عدقى تفسى من أامكنتت



هم٧

 لنفمسه ٨اوه صريح هه ألكالم وهخا وبيخ والة ع التقرب ,معذا» أالستفي-ام إفش لفظه اامكنن

 يك.هر رن ويبجوز ل١٠٠ت’'■ موتنع ف معدر وضلة أيعنسا بعد رن٠ ذشسد عذل استانف ر. يصو ان ز ويجو
 ذى ما ضللتن يق-ال انقحدد عن الخعاب لمذسالل أ وأصل شمالل أ. ضاد ذا اسنن فع اتى له ا مغعول

 ما على ليفى ا ه وقول عنك وذصب شرد أذا ترى بعب أضللن و لببه أ ذتزند م اذا وفانحبا لالم أ بحسر
 بفعول فيكتغى أعرف بعنى هو٠ مدخ.ف مفعوله واعلم بذغمسه مستقل صالم وهو وتلمف تحس فات

نندمن ما علمن لو أى محاوف لو وجواب مغبته اعلم كنن لو اراد كانه واحد

يتندم تلفه لمر قأعقتايه للقتى يبدون أأمر طدور آن لو

 الختتى تثه ومسبباته أالمت صدور موتيإت أن لو والمراد المضاف حذف على االمن صدور أن لو

هلكه أذر جازء وال فاين على نادما ذرة لم أجازة عند له تظه كما

أدقم التجناحين سحام وليل عريتة وبجاج كاتتت لقد لعمي
 عو فجاج كانت لقد قوله من وكان ركبته أذا يسترث مظلم الطرفين اسود أى للجفاحبن سخامى

 لهتسو ألمنسوب ألسخامى ومثل الشهر سرار لسيخاهىبا يريل كانه و لخبر عن ألمستغنية ألتامة كان
 السخام الن جوانبه فى أالاذات وثلة اابدع لمجناحين بالسخامى يريد أن ويجوز دوارى باالنسان والدهر

ألشلمة علمى دل قد أدهم قوله وان لجناح تحنت اللببن الريش

مراعم التوان دار عن لى وإذ فروحبا على تجتل لمر اارن إذ

 ألمراغم فى واالصل اجود ذهو موغم روى واذا سناد البينن فى وهو مباعد ومماغم ثغورها فروجها
 وسعة كثيرا مراغما االرض خ حد٦ تعاله قوله ومنه يرجع ذم أيإما أفله يرأغم ذالن يقال الهجران

 عنبا عمو هم أى أالنباء عليثمر ذبيت ل ة كما أنا أجهلها لم أى فروجها على تجهل ه وقوله
ألطرن هنا وج والغر

عيت.م الدراعين قنالء يرحلى لقلكن يسر باآمر إذ شيت فلو

 والعيهامة والعيهمة والعيهم ضاغضا وال كتا نا وال حازا يصين لئال الزور عن المرفقين تباعد الفتل
أسرعن وقلحن الراس الصخمة العذق الطويلة ك وقيل الماضية ألناقة

منسمر القحلد لها يتتطى ال وبالليي تيارة يالقالة دليل عليها
 لكنفلذ وعالمر عارف مجمى دليل فوله اجرى يكون ويبجوزأن البالد فى يريد وبالبالد

 عن فيزيغ بعير« منسمر يبخطى ال لبصر« يقول منسم القعد لها يخطى ال وباليل وقوله بالباء أل
 وتوسع كالدال فهو ألداللة فاعل احدله والدليل عاد اذه فالمرأد ألبعير وصف ن جعله وان وفذا ألقحد

النجاة أسباب وكاننن منها أالعداء تمكينه على نغسه يلوم أنه االبيات هذ« ومعى فيه

ة9
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 عريك-ة ونجاج ترشد بالطرق ومعرفة يستره أسود وليل بها ينجو الذراعين فتالء ناقة ن٠ له معرضة
ه عليه ضيق حتى أالمور عذه مع لملمزم ثصبيع به تصيق ز

خراا وتال
التحلقا يقصمر اريي الفم ومدقول للحروي ييتاء أعددت

بينونة مع انكس والقصم بينونة بال الكسر الفعم متراكب والقافية أننسرح ارل

ورقا تخالها نصال من حفيم وملة نبعة وقارحا
 والنبع بشقة وليسن قصيب فى أى نبعة وقوله ألكبد عن ألوتر أنمتباعدة القوس والقرج وانفارج

 أسماء هذا وعلى العفات معنى ضثنه النه صفة وجعله العربية القسى منه تتخذ شجر أجود

 كاذنن اذا النبل كناذة ولجغي فعل عنى تضمن بها وصفن متى حديد خاتم عذا كقوله االجناس

 وج ألشاقص النصال يشبه وعو لجواء ورق يويدون والورق منه البئ، فى ولمفر خشب cr وأسعة

ا نصال اراد نعال من وتواه عير منها نصل كل وسط فى التى ألعمات

تيقا سايقا المتي فخلولق خصل وذا عضبا وآرتحيا
جاء وقد للضرب يرتاح فكانه يهز النه باريجى السيف صفته يكور ان يبجوز العالء ابو تل

أخلعت وصارم توله وذناه أريك اله السيوف نسبو انهمر على يدل ما الغى صحر شعر ثخ
 باء قوله أجد اكد وف بكفى باء اذ اريح سيوف عنه فلوت ربد متنه فى منف ابيض خشيبته

واريع رقيق ووو ضبيعته وخشيبته لعزته اجل أكد وف ماوى اى مباءة له كفى صارت بدغي
مفعوعال الن ألمالسة ألشديد والمخلونق ألشع، cr خصل له فرسا يعنى خصل وذا وقوله بالشام قرية
ذشاضا الممتلى والتئف( ألمبالغة أبذية من

نيقا أو شئت إن عقابا ريرييكى بالفنء عينيك يمأل
 لمرى وعو عقب جمع والعقاب الركب ترم ويشفى مربوطا البينن يزين االم كقول هذا

١٥ عقاب له قيل لجمرى أنقطاع بعد جمام للفرس كان أذا لخليل وتال لجرى بعد

كانه سلمن ن٠ مغعلة وهسلمة العضاة من ضرب تتادةلحنغى مسلمة بن قتادة وقال

 ولحنيف حنيفة وامراة حنيف رجل عذا قولكه cr منقول وحنيفة والمشتمة المشأمة بمنزنة مصدر
دين عن مال النه لالسالم لجنيفية ومنه ألرجل ف لحنف ن٠ وأصمله ااخر دين الى دين عن ألمايل

والنصارى لبهود أ

وتلوم بعليا تعجر سقفا تلومنى السقاه من علكى بكت



٣٥1

 ارن وذلكة كالمبن على ألبيت السفاة س على بكرت قولء متوأنر والقائية الكامل من الثاذ

 أذيها العتب ورد أنكرت فيما علميها منه رجوع والثال عشرتها بسوء زوجته عن اخبار أالول المصراع

 الحالم تعريف؟ فى عادتثم على واحد ولما بعلها تآجز الجز وفى الصدر فى تلومنى وقال تجرمت لما
 الغعون الريص سةيت يقال واالضطراب لخفة والسغاعة والسفه له مفعول وسفها االلباس ن٠١ االمن عند

 قيد ولذلكه النكاح أصاه والبعل بصرة النهار الول قيل ولذلكه االبتداء أصله والبكور حركتها اذا

وتبعلت المرأة ابتعلت وقد بعلة للمراة

وكلوم نيكة حسمى وبدت قوارسى رزيت قال، رأثنى ل»;ا

ألتاثيى والنهكذ على بكرت وهوثوله تقدم تد لما جواب

صميمر باسلون وحى دقر بنكبه صاب ج! من أول كنت ما
 فقد ثلدهر تنكيرة فاما دهر بنكبة أصابه اذسان أول والمراد الكثرة تغيد ذكرة أصاب ن٠

 محدود وغير محدود على يقع ولين والزمن الدهروالزمان أن ويونس عبيدة والى زيد الى عن حكى

 دهر ويقال للنازلة أسما يجعل ألممدود أالبد الدهم للخليل ل وة ااخرة ألحى أوله من ألدذيا عمر وعلى

 صميمر قيل ومنه قوام-ء به وما الشى خالصة والصميمر الده ن٠ حين يقال كما لبعصه الدوت

 بقوله ومدحم فغلبوة ةاتلوي أنهم يعنى باسلون وحى وجلجيع الوأحد بالصميم ويوصغ والشتاء غ الصي

 نفسه مدح فقد مدحهم ذاذا مثله يكون ان ينبغى الرجل عدو الن أعداو« وهم صميمر باسلون

ليامر يصيبه ان من عليه اهون كان كرام وهم بمكروة أيضا أصابو وأذا

تعوم التماء سبل ىف والتتيل محعهمر تكاقًا حىت قاتلنهمر
 ويجوز قلبته أذا االناء كفات ومنه لوجهه الشي قلبكه الكفء cr وعذا وانهزمو انحفاو أى

 احد يفضل ف تساووحتى أى مدافعتى تكافووفى المعنى ويكون والمثل النظير ألكعء س يكون ان

 جمعهم ذكاكا ويروى دماوم تتكاا ألمسلمون للخبر من روى ما عذا وعلى ذلكئ فى أالأخر على منهم

واالزار الستر اسبل ومنه والدم المطر ن سال ما والسبل ألشى على اجتمعو أذا القوم تكاكا يقال

متمير والسيوف اأسنة حة مقاعس أال يسراة تتقى أذ
يقيل شيا وبينه بينك تتجعل أن واالتقاء تعومر لقوله ظرف تتقى أذ

وقزمير قوازم وفن آمحى متلجمر فوارس قبلجمر ألق مل
 االعداء فرسان بهم المراد يكون وأن بهم تجع الذين الحابه بالغوارس عنى بكون أن يجوز

 ال خبرا وقع يجوزأذا بمن يتم ألذى أخعل ن لحذف وعذا فحذف منهم أ=مى أراد ا<مى وقوله

ف والواو ومنهزمين هازمين منهم ا<ى ثم قبلهم مثلهم فرسانا الق م أى فيه القول تقدم وقد صغة



H٠

 يختص خواعل كان لما عوازم تال ولهذا وطوايفها لخيل نفرت منه والصمير لمحال وأو وازم وعن توله
 وما الفرق به ألمواد الن لخوارج قولهمر وازم ومشل نحوفوارس المعدودة أالحرف فى اال المونث ؟جمع

 فى جاء وقد قال انتزاعا بها ينتزعن شواضن فيها كان بالرماح خوارس للقطامى على أبو أنشد«
 تأل كما المصدر هو ألذى سانر جمع سوانم يكون أن يتنع ال ةل ف سواثرة ينام ما أيضا شعرة

 باطال قلن قد تقول مصدر والباطل البطل على الباطل فجمع البظل غير الرارؤون راى فقد زى ؛ال؛

 لن٠ وهم تال كاذه الواحد ال الكثرة به وألمراد مفعول معنى ف فعيل وهزيمر حقا قلمت قد تقول كما
ميزومة هازمة ببن

رقم لعجاج تع ىف اجليذ القنا الققانوآحتله ملاآلتقى
 كبشثم يبمن قولة وهو بعد من ببجى وجوابة غييره لوةوع الشى لوقوع وهو للظرف علمم هذه لما
 أالجود والنقع األزم الدواء نعمر فقيل لحمية عن به وكى والعتن أالمساكه زم واال اازم جمع وازوم

 الغبار رهج ومعنى الغبار عن به عدل وان وأرتفع كثر أذا والموت والصوت الشر نقع معدر يكون ان
 يقال أرن هذا من واجود اللفظين الختالف ذاضاف وأحد واآلجاج النقع ابوعالل ةل أثيرمنه ما

 منه يستطير ما واآلجاج ثابنن أى ناقع وسم ناقع ماء قولهم من ماخون وثبن الغبار من كثغ ما النقع
ألمعى االأخرالختالف ألى احدها ذاضاف

تلوم امللة دعس من ويون عوايس الوحوو ستة النقح ف
مذلل مدعاس طريق الوطء وشندة الطعن والدعس ويبوس هزال مع تغيراللون السهومر

دميمر وقو الوجه لحت قيوى قيصل يطعنة كبشبمر يتممتن
 ألغصل من فيعل والغيصل وكاء له يكون غيرأن ن٠ وجهه على وقع أى أعتقه شى كل من للحر

القرينين بين ما به ينغصل أى

تسومي رؤوسيم قوق للبيفي الوعا ف حنيقة من أسود ومى

 يشبهون رجال مى وتقديرة اسود عليه دل لما ظرف الوغا وفى السوى ألصغة موضع فى حنيغة من
 قد للكرب ونارستهم البيض لبسهم لطول أى والتاثير ألعالمة والتسويم واقداما شنجاءة االسود
رووسهم جوأنب عن الشعر أخسر

جوم الدا ولللق البيثن ىف كامن جلدية لبسو ,ن[ قوم
 عمر ةل كانه محذوف مبتداء خبر ن يكو ان ويجوز أسود قوله من بدل انه على قوم أرتفع

 ودروع ودليص دالص درع يقال ألملساء أللينة والدالص االسلحة أنواع عن كناية لحديد وجعل قوم

للع صفة فى دالص جاء وقد دنص
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تيمر يموت أو الغنايم تحوى يغووة آلرحلت بقينن تلئى
 جعلر تحوى روى ومن الرحلن ظرف الغنايم وبحو جوابه والرحان للقسم موية اشن فى الالمر

 مضمرة بان ينتصب ويوت أن أال ن٠ بدل او كريم ييوت او وقوسه للغنايم حاوية أى لغزون صفة
ى نفسه يعنى كريم يموت أن أال ةال كانه

ذفل وببن يبنهمر كان فيما يشكم بنى من رحل وقال

السبطاح بنى سراة الى وخص رسوًا ذفل بنى آبلغ أآل
 رسانة اراد رسوال وقوبه ثعلبة بن ذءد بن مر٤ بن ماله البندا متواتر والقاثية الوافي من االول

ألبضاح بى سراة به وخص ويروى بادايها تخصهم أن الهى توسل أى سراة الحى وخص وتوله

لجالح وابا منخم عييدة بالمننى قتلنا تد يأتا
 أنا القوم هاوالء خيار ابلغ يقول للتاكيد زايدة والباء رسوال من بدل أنه على نصب بانا موضع

مذكمر أذذين مذا تنلتموة الخى الواحد بحل تنلنا د

الرماة سأطوائ تابو وإلن رينسا قسد فيتسا ترصو قإن

ألرماح راف واط السيوف شبى ألحى حاكمنا ابيتم وان رخاكم مع ذمضانا رضيتمر أن يقول

راح وبنان حماحما تتم مرققات وبيق مقومة
تسقط ومعناه للبيض الصغة موضع فى تتر

 قونله منع جربسة تحقير بكون أن وز يمج جرببة الفقعسي مر األشي بن جريبة وتال

 به ألذى واالشيم االرط من أنفراح وعو جربة نحقير يكور أن ويجوز جربة وامراة جرب رجل حذا
 شئمة زيد ابو أيضا عا وحكا ألخلمق لشيمة وا ألنتيمر المصدر و شيمر والجمع شيماء وأالنثى شام

 وعو طريف بن فقعس بن دثار بن وفب بن عمر بن االشيم بن جريبة هو هالل أبو وقال بالهمز
 ؛ومر ل ئ عمر بن كخ لسب تمام أبى غير ورواعا اسد بنى شياطين احد االشيمر بن مطير اخو

 رأيس ولما عجل بنى اخو فقسال سلةب ابا رئيسهم فقتلو عجل غزوبنى فقعس بنى أن حديثه
 ثابو نعم لنا فة نزال وتالو اكفاءنا ألمخيل بنا فالقتن القدم الهنات احدى تذكرت ققعس بزى

 غزا اخرى روأية وفى عمر بن سبرة فقال أجمر نطيح بكبش وأبنا أعلهمر الى بشجو
 بن أفبان ورئيسهمر ضربف بن ققعس فلقى سلهب ابا ويكنى العجلي عابد بن بجير بن النمعان

 ببة ج بهمر فلحق خيلهمر فابتدرتيا تمر عليها عير عذة قالو بالخيل ثقعس بنو بعب فلما عرفطة
بر معبد بن المحصف تنله أغبان فقتل القوم واقتتل رجع رااعم فلما سعد ابا ويكنى االشيم أبن
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 تعرفهمر المر سعد أبا قالو جريبة فقال عجد بن ربيعة بن عالل بن ألحارث ءب-د
 اسمر شراف تتحرف أذ شراف على منت وانما على منو ما والله يعرف ص أمه جريبة ندلن

 ذلل تال المحصف ان والعلحيي جرببة الى ونسبه تمسام ابو أذشد« الذى وعو ألمخصف وقال فرسه

وعمر خالى العجاجة ذحت المعلمين لقسوارسى فدى
المبتداء خب النه الرفع موطع فى خال قونه متدارك وانقاثية ألمتقارب من انثانث

كالحممر أوجتهم العار من ألغاييين عيبة سو كشف فمر

 كان من عيب من أظهرو أى مثل ووذا أالدم من ألخريظة شبه والعيبة العابين عيبة ويروى
 على المنطوية كشفوعيابهمر فكانهم يختلقونه كان فيما وكذبووم خافيا كار ما عيبهم بطلب

 أنا وعبته عيب ذا ر درع اذا وغيره المتاع وعاب الذنوب ومذنب ألعيوب عيبة ذالن ويقال بهمر عيو

 قنل برع ان أراد الغابين غيبة روى ومن سوداء اى همك جارية نةتحما ولممم عيبا فيه جعلن
 الغعل بذلك ذكاذهم عنهم العار ذلك ذغسلو ثارعم ألقوم عاوالء أدرك وجوههم منه تسود عار فى منهم

حغظو يقل ولم كنشغو لقوله أجود االول والوجه ىالل أبو ل ة عذهم غاب من عند حغظو

بالجذم شراسيفتا حوزنا ألنسور صياح صاحت ألتخيل أذا

 والتقدم ألصبر على أكروناها باالزورار وبمن نحورها فى لواتع أ العن من لخيل ضجنن أذا يقول
 اى النسور وصمياح صادر وارد أسل برئ النسور صياح مثل يصيجون زعير بن خداش قول ومثله

 وقال السياط بقابا ولمجذم ا حزز لقوله ظرف واذا أالضالع مقاط اسيف والشر ألقطع وللجز قصيرة أصوات
 وعو لها يعرض المر لنسور أ صياح صاحت فاذا لغزو ا فى لعفيل أ تركه عودت رد أنها يقول فالل أبه

انعادة لتذكر بالسياط ضربناعا وأحد صوت

آرم ما بة قأرم الشر لدى أنيابه الدغرعضتسك أذا

 وما صابر والمعنى به أعضط أى به فازم وقولة العص واالزم واحداثه الدعر توب باالنياب أراد

 به أعضض والمعنى الظرف موضع فى وعو معه محذوف الزمان وأسم ألمعدر تقدير فى الفعل مع ما ازم
 أذا ورزام رزم أسد قولهم من ال ثبن ما به أثبت اى رزم ما به قارزم بععمهم وروى باك عضه مدة

 أعتدى فن قوله عذا وعلى وألمطابقة للموانقة طلبا أزم ما به ذازم ل ة وأنما عليها وبهم الفريسة على جثم
فيه العامل ووو به ثازم قوله أذا وجواب جزاوا عو بل باعتداء ليس والثال عليه ذاعتدو عليكم

ًالسقم مسر فيه كانك عايبا تمت ف تلق وال

 يئس مداواتهحتى ذاعياة لزمه عضال داء به من .،نزتن كاذكه له تنكسر وال الدع تعب ال اى

مظهره اى السقم مشر بعضهم وروا«. .بتعقبه عا وعوخايف أثره ويبخفى يكتمه نجعل اتالعه من
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أطمر علييمر نرًال وكانت ينولو فلمر ترال عرضنا
سواعا ما على تطم التى لخصلة والطامة ألبجور ساير غلب أذا البحر طم قولهم من وأطم

شبمر ذا ميرقا وجدو فقد اسنا آثم العير شبهو وقد

 جمع فعل ووزنه ذعب بعيراذا عرالشى قولهم هومن بعضهم وتال الميرة عليها االبل العير
 الطعام من بشمن يقال الثقل والبشم الياء على لتدل كسرت قد العين ان اال وعوذ كعايذ ءير

 رواه ض فاما غنيمتهم عاثبة ثاستوبلو غنيمة عدونا انهم معناه ويكون بشم يته رو أذا هذا ألماء cr» وبغرت
 ربإش ابو وقال فينسا أعتقدوه ما خالف منا صادغو قد أى التهكم معناه ويكون البرد فالشبم شبم ذا

 لطرقاه وا األميلع بين زعير بن خداش قول ومنه بارد والسم بارد والموت الموت صادفو ومعناه البرد الشبم
 هذه ومعنى وغيره بمحجر او بيدلك ألشى فضخكه ألشدخ شبم أطرافها فى االسنة زرق تشدخهم

 ل5 أخذا عليهم اليعتاص أحابها يسوقها بعير وشبهوعا بها أستخعو خيلنا راو لما أنهم أالبيات

 جمع فى سارا مجل بن صبيعة بنى cr» سلهب وابا سلهبا أن الشعر عذا قصة من ان٢ االعراه ابومحمد
 وال لجعان ثالتقى ألغنايم يطلبون أيصا لهم غزى فى بنوفقعس وخرجت يطلبان وأيل بن بكر ن٠

 وة في فشد لخيل على تلووةا ينزاو خلم نزال نزال فقعس بنو صاح ألتقو خلما صاحبه واحد منهم بريد
 صاحبة ل قن فكالنيا ضربتين فاختلفا سلهب ألى على ن تحوا بن ألشتر أ بن نضلة بن نوفل بن مرتد ابن

 راسه على أعبان له يقال فقعس بنى من رجال منهم رجل ضرب وقد وتنلومنهم بنوفقعس وهزمتهم
ى تقدمت التى االبيات االشيم بن جريبة ذلكه فى فقال عليه يقطر والدم أذلن تمر

االسدى سليك بن شقيق وقال

حسمى الشحائ تغيلن قسل وعيد أنس أبى عن أنانى

 ومعنى جسمى الصحاك لغيظة تسل ويروى انس ابى اسم صحاك متوانر والقافية الوافر اول
السل وهو السالل به من كجسم ذأب سل

رع ءنم /٠ ى ءن ■ءه'و / أل٠ ن٩
بوغم أنس ابا أسبق ولمر أربة ولمر أالمين أعع ولمر

 اوهمه اذا يريبه وارابه بريبة اتاه اذا يبه يم رابه يقال وفانحها الهمزة ئرر يجوز اربه لمر قوله
 جأنبة الن عاتبته وان اربن أنما ةال ربته أن ألذى أخوك الشاعر تول لمعنيين ا بين وقد يبة لر ا

ألمرج صاحب ألفهرى قيس بن الصتحاك عو واالمير ألترة والوغم جميعا ألمعنيين يبجتمل لخماسة وبين

وققم تطويي بين فيرونا علينا حنن البعوة والسن
 البعوث فقال وجمعه العدو على بعثو أى عليهمر البعث وأجرى لمجند على البعث طرب يقال
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 علينا جرى أى االرط فى التبعيد والتطويى ألمصروب على الصرب يبجمع كما وتكرره الختالفه
نلتزمء غرم ويين أالعل عن بعد بين خصرنا أالبعث فى لخروج

خواررزم حبال من وخافنت نقسسى الشعيه حبال من وخافن

لحروج فكرهن لملجبال هذ« (بر نفسى خاغت أى خواترزم ويروى

سقمى الحي فى يقجعة قفاز وتارعتنى البعوت فقارعن
 هو يقال كما مقارعى أى هوقريعى يقال أالسمر والقرعة سامتهم يريد ألبعوث أمحاب أرأد
 لحدث باسم الوصغ فى علدتهم على وهذا جمعة ثم بعثا المبعوث سمى يكون أن ويجوز خصيمى

 وطجعة وضجعى ضجعى رجل ويقال ورحتى باططجاعى قدحى خرج اى بصجعة ففاز وقوله
ضواجع الثوابنن للنجوم قيل ومنه منزله الالزم للعاجز

حمم فتيان من الحاذ خفيق مستميتا الجعالة وآعطيت
 شجاعتء من كانه الذى والمستمين السلطان من يقتضيه الذى العطاء بالجعالة يعنى

 طلب اذا الرجل وأستمال العون طلب اذا أستعان يقال كما يستميت استمات يقال الموت يطلب
 البدن الن أللحمر تليل أنه يريد باطنها وتيل أسغلها وقيل الغخذ ظاعر لخاذ وأصل اليه ميله

 اغضل لحديث فى وجاء ببطىء ليس ناجز امره من كل فى للجاذ خفة استعييرت ثمر ألعجز الى يودى
 والمعنى مال وال له أهل ال الذى تال لحان لخفيغ وما قيل لجاذ للخفيغ ألزمان ذلك فى الناس

 أبو هو وحطان نهار بن عرعرة ين رئ بن الله عبد بن زعير بن خفاف بن حطان بالمستمين
 ألى يقربنى أن بروح اعون انى الهزل غمرطة كان وان االاخر فول االبيات هذه معنى وفى لجويرية

 احد عن لحرب فى نجدة أرث ولم أورثكم الموت حب المهلب ان اسد بنو بى فيشقى القتال
 وتد وند تشجعنى باتت أالاخر وقول ولسد ألروح بين يفرق عما نعلمه االعداء الدنومن أن

 أهوالها الى دعتهمر اذا سعيهم الله أضل قوم للحرب العطب بها مقرون الشجاءة أن علمنن
 االبيات هذه س وابلغ السلب وال منهم يعجبنى القتل ما فعالهم ارضى وال منهمر ولست وثبو

ى رأتقدا وكان تعاونا أذا واحدا يغلبان منا أثنان أالأخر تول المعنى هذا فى

االول الباب تمر



المرانى باب

 مثل وخراشا خارشا والسنانير أنكالب تخارشنن مصدر خراش الهذلى خراش ابو تال

 ولجمراء الكلماب أخترشنن ويقال أخرشة وثلثة للخفيغة كاللذعة مستطيلة سمة أيضا وللخراش تهارشت
 بنى أحد مرة بن خويدد خراش ابى واسم الهمرش أم بطن فى تخترش لجراء أن الراجز ةال
حية نهشته لطأب بن عمر زمن مات هذيل بن سعد بن تميمر بن معاوية بن عمر تمرد واسمر زد

 بعض الشرافونمن وبعظ نجاخراش أذ عروة بعح االهى حمدت
' ثم " ح ق نم

 يكون أن وببجتمل خارشنته محدر واذه خرانرا فى ألكالم مضى متواتم والقاغية ألطويل أول
 به يخش لما أسم والمخرش ألمعروفة السمة أى لخراش به مخروش وبعي كالخدش وهوأالثر خرش جمع

 لمر قومى فان نغر ذا اننن أما خراششة ابا الكتاب بيت بر( خمانة ابو فاما غيرها أو كان حشبة
 ويكور. كسب أذا لعياله خرش بر( يكون أن :بجوز فخراشة وكسرعا للخاء بضم روى فقد ألضبع تاكلهم

 وخراش خراش ألجى أخا مرق بن عروة ان حديثه من فكان هذا ابوخراش وأما وصبابة ومجالة عمالة باب من
 موتورين وكانو بالل وبنو رزام بنو ثمالة من بطنان فاسرهما لهما متصرف فى أصطحبا خراش ألى أبن

 ألى صاريودى أن الى ذلكن فى بيذهما االمم وتغاتم قتلهما الى بالل بنو :ال وتتلهما االبقاءعليهما فاختلغوفى
 فقال أالسداه فى للغمصة مذتهزا مذهم واحد به نخال أش بخم هاوالء وتغرد فقتلو« بعررة أاليك فتغرد المقاتلة

 لهم ةل أمر« فى لنظر انحوفو غلها لطيته فمر أجه وتال رداءه عليه فالقى قطاة فقال دليالك كيف له
 .ن اتفق وبما عروة على جرى بما وخبره أبيه الى خراش وافى فلما فاعياعم فطردوة افلن أنه ممسكه
 أنهما عبيدنة وأبى االحمعى عن حكى ذيما روى وقد االبيات هخ« فى قصت« اقتص بابة فى صاحبة

 نواس أبو مسلكه االسالم شعماء من سل-كه وتد خراش ابى غير يعرفه ال من مدح من ف نعم ال قاال
 الزقاق جن من مساحب ودارس جديد منهمر أثر بها وادلجو عتللوعا ندامى ودار اولها ابيات فى

 ألدبار ساباط بشرلق لهم شهدت ما غير م أع س أدر ولم ويابس جفي ربجان واضغاث ألثرى على
 له يجتثد فقام ضيغ به نزل أاسره وان ماسورا ألقد فى كان خراشا أن المبرد وذكر البسابس

 قصته له فنننرح وذسبه حاله عن فسانه ألبين ء ورأ ملقى وكان خراش الى الضيف ذل-ل غنظر
 أنه وحلف قوسه فوت أتم« فى ألسى واراد أسبيرى أسيرى قال البيت رب رجع فلما وخآل« أسار فقطع

 به ذلكه ففعل مصروء العورة بدى فرااة بعروة مجتازا كان الرداء ملقى أن وذكر رماه اتبعه ان
 العبادة له بجق الذى اللغظة ومعنى بالالم معرنا االا االستعال فى يقع وقلما أالال د'ذذا٢ ويروى
 يكن لم وان أغعاله رضين وغيمن أالحسان مسدى فى يستعل انه أال الشكر مجرى يجرى ولمد

 فيمن اال يستعل ال والشكر فضلة على وته لحى أصطناءه على فالنا دت٢ فيقال احسان منه
وبعن خراش تخلص على عروة قنل ن٠ اتفف ما بعد الله اشكر والمعنى معروف اسداء منه يكون

9ل
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 الشر فى ليس ثيل فان أعون أحدما تنل فرأى اتفق لو جميعا قتلهما تحور كانه البعض ن أخف الشر
 اال عمى س أخضل زيد تقول ال االخ على أحدما زاد صفة فى مشتركين فى يستعل صذا وأنعل قبتن
 للم ان لتدتنت الشر فى زا٣ش وال بعتن من اءون الم ,بعترا يقول ان جاز فكيف زا٠لغتتع١ ف اشتراه' وشل

 منها نوع كل وجدت فيها أالاحاد رتب 5 جملها تعورت وقد دعاااحا المه جثت ذاذا ودرجات مرأتب
 من أعون بانه شى منه يوصغ ان ينع فال كذلك كان واذا والثقل لخغة فى حال له للغير بمضامته

 تصورت اذا النكه مقيال واحسن مستقرا خير يومتذ لجنة أححاب وجل عز تقوله حذا يشبه وال غير«
 أالية فى يقال ان والصواب ألوجو س وجه فى ألبتة مشاركة ف تجد لم ألنار أعل مع للجنة اعل حال

 نحذف بوصف بجد أو بشى يشبه أن ن٠ مقيال واغضل حاال أحسن يومئذ لجنخ الحاب المعنى أر
 وسلمر عليه ألله صلى ألذبى عن روى وما أكب ألله ألمسلمين قول بجمل هذأ وعلى حذف ما منه
واجل اكبر الله هل فبل اعل يقولون الكفار سمع لما أنه

رهق٠الًرغ على مشيتت ما توسى بجانم رزيتة قتيال أنسى ما فواللد

 ورزيته رزيته تقوسى بجانب قتيال أنسى ما ةل كانه بقتيال جاذب قوله ن الباء تعلق
 مع ما أالرط على مشيت ما وقوله بذكرعا الختصاص بعض دخله وقد للقتيل صفة جميعا وبجانب

 ط ألشى نية ألكالم وفى أالرط على مشيى مدة ل ق كانه معه ألزمان أسم وحذف مصدر تقدي فى ألغعل
 ألماضى وقع فلذلكه حيا بقيت ان ومعناة أالرض على مشيت ان رزيته قتيال انسى ال ةال كانه ولجزاء

االرض على امش وان أارض على امشى ما موضع فى اارض على مشيت ما الن المستقبل موضع فى فيه

يهضى ما جل وان بآأدنى نوكل وأنما الكلوم تعفو آنجا على
نم ٦ عن ٠٠٠• عك م

 يته ر: قتيال أذسى ال قوله س اضلقه فيما نفسه علمى واالستدراك منه أالعتذار مجرى ى ي هذا
 ما فيه والعامل لخال على نعب أالعراب من الكلوم تعفو أنها على موضع أن عذا يكشف حيالى مدة

 ألمثال فعلى شالعا أوديه التقدير كان فى شلع ءلى :الن حق أترك ما تقول كما وهذا تتيال أنسى
 لكلم ب يعنى د الكالم كساير كلمى ءثيا انكر أى الكلوم عفا على رزيته قنيال أنسى ما يجى ذكرته الذى

 س ألمتقادم ذاما العهد انقريبة للمعيية بالجزع يوكل االذسان الن هذا ةال وانما الفجعة ابتداء عند لملزة
 انه على ةل ولو بعدعا لملة أن وخبر للقصة الضمير انها على وقوله يعقيه الزمن مضى فان االرزاء

 اذا الشاة صوف وعفوت وتعقى وعفوا عفاءا درس أذا وعغا الريص وعفته ايضا للشان الضمير وكان لجا:
زيد أتى عن االضداد من ذهو اخذته

ن ٠٠ تم تن ا W و ان ءزدو - - و ر -رن ءنهنم ى ص ءن --ر
محض ماحج عن سل قد أنه على رداءه عليه القى بر، أدر ولى

 المغعول موضع فى لجلة يتكون لخبر موضع فى عليء وأنقى مبتدا أستفهاما ن٠ يكون أن يجوز
 ويروى محص ماجد عن مسلوال أدريه ال قال كانه لجال موضع فى نصب أنه على وموضع أدر بلمر
 أنه ترى اال خارج استثناء أنه على نصبا االعراب ن سوى موضع ويكون سل قد انه سوى



n٧

 فعلة ن ظهر بما كريم ولد انه اال وذسبه أسمه أعرف ال والتقدير لكن مكانه يجعل أن يتاتى
 البيت ومعنى وذاته نغسه يعرف ف وأن بداللته عرفه قد انه ترى اال االول عن انقطع قد فالمستثنى

 ألمجد واصل ماجد أالصل كميمر لكنه خراش أبنى باب فى ألمكرمة لهذ« اهتدى الذى اعلمر ال
النسب صغاء بالمحض واراد له اكثرت اذا العلغ الدابة امجدت يقال الكثرة

وآحلفني الوييلد ف آلقباب آقاة ميبجا آلفواد متلوت يك قتم
 وقوله واللين المد وف لمحم ألنون ومضارعة اللغظة لهذ« أالستعال لكثرة ياك من النون حذف

 أصله والربيلة ألمتغيراللون أللكم ألممهل المهبج حرارته فبردت ثلج فوادة أصاب كانه الفواد مثلوج
 ما والربل عليه تسمن الشاربة فى الماء ناجعة كانن أذا ربالة وبثرذات ربل رجل يقال والسمن الرطوبة

 يهمز ه أذا أالسد أسماء من والريبال يتربلون دم يقال الليل ببرد الصيف أاخر فى ق لور ا س تفطر
 ذكى كان فقال عروة صفة الحى رجع انه الشعر ومعنى وعظمه لتربله هذا ن٠ فيعاال يكون أن يبجوز
 يل وف قوله أحدما لشيئن أولى ووذا البدن وصالح التودع فى شبابه ضيع عن يكن م شهما الغواد

 عن يعدل فال يعمف ال من بها يوصف ال باوصاف وصغه واالاخي فايت نعنن انه على ظاهر يدل النه
خراشنا أنجى الذى صغة من أنه ذكر قد كان وأن ألوجه هذا

آلنةه صادق مرة ذو أنه على جماوع نارعته تك والكنه
 البطن.س خالء وف تخمصة جمع والمخامص غيرته ولوحته تخامص لوحته قد ولكنه ويروى

 بزاده نفسه على حبه ااثر سافر أذا النه ألمجا.ع فيه أثرت وانما المخامص مثل والمجاوع جوء الطعام
ج لها نهص اذا فيها يكذب ال والمعالى للمكارم النهوط يعنى النهض صادق وقوله ويجوع فيشبعهمر

 سعد بن عبشئس بنى ن٠ وعو نبن وعو العبد داحد عبدة الطبيب بن عبدة وتال
تميم بن مناة زيد ابن

يترحما آن شاء ما ورحمتة عاصمر بن قيس آلله سالم عليك
 بتقديمر لموت وهاكخانحية حيابقولهعليكسالمالله متدارك والقافية الثاذ.منالطويل

 دايمة الله ن٠ الرحمة الن يترحمر ان شاء ما بقوله األنحية له استدام يترما ان ء ماشا وقوله عليكه
 معها ببجذف والمصادر الظرف موضع فى وهو مصدر تقدير فى الفعل مع وما خلقه فى رحمته التصال
 والمراد أالصلد فى مصدر وهو الله اسماء س والسالم للرحمة مشيته مدة والتقدير كثيرا الزمان اسماء

 وول صغات كله والباق االه وقولهمر هذا اال مصدر هو ما تعالى الله اسماء فى وليس ألسالم ذو به
 الضم على فيبنيه قيس يقول ينون ومن النداء غير فى ينون ا لغةمن هوعلى عاصمر بن تيس
 ما للخير من أصابنا يقال كما كثيرا ءرحمته الله سالم عليكن معناه يترحما أن شاء ما قوله فى وتيل
 ان شاء ما معنى وقيل وألمبالغة ألكثرة يريد يرى ان ألله شاء لخيرما من وراينا يصيبنا أرن ألله شاء

تقدم كما ابدا أى يترحما



ألم

سلما يالدكيع قتحط عن زأر إذا آلردى عرق عادرته من تحية

 تحية احييك قال كانه الله سالمر عليكه قول عليه دل بما المصدر على تنحية انتصب
 ن يكون ويبجوزان صلته من وغادرته الذى موضع فى معرفة يكون ان يجوز ومن غادرته من

 لر صفة غادرته فيكون هاكذا انسان تحية قال كانه اذسان موضع فى نكمة
 والالم االلف فيه ما الى مصاا كان وأن النكرة موضع فى وهو لحال على ألمردى غرض وانتصب

 زارعن اذا وقول له وهدا للردى منصويا غادرته قال كانه الصغة معنى يتضمن غرض والن
 فى يكون ان وييجوز له حاال أو المدى لغرض الصغة موضع فى يكون ارن بجوز سلما بالدك شنحط
 عر وقوله معرفة ن٠ جعلت اذا لحال موضع فى يكون ويجوزأن نكرة كانت أذا لمن صفة موضع

 أى معاجمة بالغين الردى غرض ابوهالل وتال اذا جوأب سلما وقوله شنحط بعد اراد شندط
 ألردى عرض ولمجيد الحد تخصيص فية وليس الناس لجميع صغة وهذه مساء صباح الردى هدف
 عاش كذلك كان واذا يبخطئه وال يناله بحيت أى االمر بعرض فالن قولهم من معجمة غير بالعين
 يريدون كيف ينالونه لالعداء معرضا المين هذا جعله أى بصددة النه له لتوةعه نكدة عيشة

 الوحش حمر أعيتكه المثل موضع هذا أالعرابى محمد ابو فقال والغين بالعين ييروى النمرى وقال
 عن زار أذا تفسيرقوله عن واعرض لخروف ن٠ ذكرنبذا االاعلللحمار رحا ذعبأت تصطادعا ان

 ألطبيب بن عبدة على كثيراالفضال كأن عاصم بن قيس ان ذلكه ومعنى سلما بالدك شحط
 ذلله فكان عليه والتسليم بزبارته بدا منه قدم واذا بتوذيعه بدا اال سفر فى يخرج اال عبدة فالى
وفاته بعد قبم« زيارة وف حياته ف دابه

تهذما قوم بنيان والكنة واحه فلك فلكه قيس كان فما

 وهلكه قيس ن٠ البدل موضع فى هلكه كان نصبته فاذا والمفع بالنصب هلكه يروى ان يجوز
 لموت مات بل الناس ن٠ واحد هلك قيس هلكه كأن ذما قال كاذه خبركان أذه على ينتصب

 موضع فى ولللة لخبر موضع فى واحد وهلكن المبتداء موضع فى هلكه كان رفعته واذا كثين خلق
 والكنها سوية تموت نغس انها فلو القيس أمرى قول البينن هذا ويشبه كان خبر انه على ألنصب

 لم مطأطاتة الهذلى قول اغمض كان وان ومثلهما التاء بضم تساقط رويت اذا انفسا تساقط نفس
 فاذا واحدا فيه يضعو بان رضو القبر حفوو لما الفراط الن واحد أم فياطها بها ليرطى وانها ينبوها

 له الموافق لمعناه قيس كان فما مقابلة فى تهدم قوم بنيارن قوله وصلك خلقا بدفنه يدفنون وم
ى أربابها لموت أال يكن لم وتهدمها البنيان أن وذلك

 وذأ دلهمر بن أوق يرنى لرمة ذى اخو العدوى عقبة بن هشام وتال
 الشعر يقولون وكسانو وخرفًاس وهشام أوق اخوة ثلثة الرمة لذى كان أبوهالل وقال غيالن الومة

شعرهم على ألومة ذو فتغلب



االلم

مترع مألن ألعين وحفحن عواءا إعسدد يقياان آوقىى عن تعويت
 cr والفعل التعزى موضع موضوع وهو المعدر علمى عزاءا نصب متدار والقافية الطويل نان

 العين وجفن توله س والواو العزاء أى العزوة حسن هو ويقال بصص أى جميعا وعزى عزى العزأء
 االناء اتةع يقال وعوأالذعباب زبإدة٠ االمتالء أفاد ع متم وقوله ذعزيت للجلة موضع فى والعامل لملحال واو
 ألسيف لقرأب قيل لذلكه لخبس لملجفن واصل منه ينصب حتى يجوبه عما يضيق مال مالنه أنا

لهسعود الشعر هذا أن ويقال اللمة ذو ذم أوف غمات اخوة ومسعود ووشام وأوف الرمة وذو جفن

ةوجعو يشت حاءو لقد لعهرى ركاييم أبن حين أرق الرئب نعا

تصدع منة آلطم آلحبال تكاد يخلقونه ال آآعال باسق نعو
 وال مقاهه يقومون ال أى يخلفونه ال وقوله شريفها االخالق وباسق ونعيانا ونعيا نعيا نعا يقال

الذعى الى راجعة منه فى الهاء مذه الصم لجبال تكاد وقوله منه خلغاء يكونون
ررررررو ررر ك ر رك ررر ر -عررررعر و ن ممنر - -

تضعضعوةح تومه باوفى وامسى دليم أبرن المعموربعح المسجح خوى

 بينهما فجمع واالدهم االدلم اصلين من منحوتة ألكلمة وهذه اظلم اذا أدلهم ن مشتق( دلهم
 ف السبب صان دليم وأبن القحع وعوا وألقرض القضب س قرضاب للسارق قالو كما ثلمبالغة

 له الهماعى فو كان اذ خاليا البسجد كان لسبياه مضى فلمما اليه أششار الذى ألمسجد عمارة
 فص-ار: أحوالهم أضظربة مات نلما عثيرته قوام كان اوف أن يقيد كاذه أممة لصالح والمتفقد

 الكالم ن٠ 8كانال ان التشمبيه بلغظ بإت فلم دلهمر أبن بموت ألمعطل كالمسج بعدة
والتذلل لخضوع والضعضعة مغهوما

كو٠ء رر ممن ع رس مم سررت نم /و ر و ر همنو ءرءنم 3 0/7

أوجع لقرح با لقترح أ ذك كن ول بعدد لهعويبات ا أوفى ننسسنى فلم
 وانتفصيد للمبانغة ألذى وافتل ذلكه صلص صيف قيل ثأان ايجاء اشد موضع موضوع أوجع

 وتعل وثعل فجل غير ال الثالتى من يكون أن يجب التعجب وثعل به أنعل وكذلكى أفعله ما يتبع

 ألتعجب فعل أر. عنسده كان أذ سيبوية مذهب على سايغ ذلك قلت منها ليس وأوجعنى
 للخير أأتاه وما للمال أعطاه ما قولهم ذلكه على حكى خاصة أغعل على كان وما الثالتى س يكون
 لكثرة وذلكن روف للهمع أسداه ما قولهم وكذلكئ والعطاء االتى من ال واالعطاء االيتاء cr هما وأنما
 ذاعلهما وفى مغعول مغعولهما فى يقال واذه معنى فى يتفقار. انهما ترى أال وأفعل فعل بين الشبه وجو«
 جايز ذلكق يقول المبرد العباس ابو وكار االاخ مطاوعة فى يقع منهما واحد كل وان فاعل

 دوئ جماته عن تكشف ألشاعر بقول ويشبهه أفعل من ألتعجب بناء يعنى ألزوايد حذف على
ويجوز لواقح الرباح وارسلنا تعالى الله وبقول تعرجا من هالكه ومهمه وبقوله الدال
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٣٧٠

 االخفش مذعب يتبع وكان كان بناء أى على ثالنيا أصله كان فيما صذا مثل

 شبيه وهذا غيالن بحياة تعزيت اوفى مات لما فيقول أخوا« وغيالن أوف النمرى وقال ذلكه فى

 ل ة بعض ئ* أعون الشر بعص و خراش جا إذ عروة بعد االعى حمدت خراش أبى بقول
 شديد حزن نجاعن الرمة ذو مات ثم الزمان وطال اوف مات يقول معه وجماعة الديرتتى وقال

 وال فاله ما على يدل ما البيتين فى أدرى ولسن لجديد لحزن الى عهى وحررفت اوف عن فتعزيت
 وقال يصى ما جل وأن بالدنى نوكل خراش أبى كقول هذا ظن واظنه تذكر لم ألتى أالبيات فى

 فى خطاء على كالعما الشيخان أوال استكه من عذا سلى المثل موضع عذا االعرابى محمد ابو

 مترا عينى جغن كان ألتى لحال فى تعزيت أى أوف عن تعزيت قوله ومعنى البين هذا تفسير

 والدليل بعد« غيالن بموت علية واحترأةا له وحزنا اوف على جزعا ازددت بل اتعز لم أى ارف على بالبكاء

ى البينن بعده المصيبات أوفى تنسنى ولم القصيدة عذ« فى قويه ذلك على

نوية بن متبم وتال
لتءأغكيا٢ لنموع٢ للؤألف رخوى آلبكا عندآلقبورعلى آلمنى لقد

 أن الوجه والسوافكه دمعت أذا عينه ذرفت ن٠ ذغعال ألتذراف متدارك والقافية الطويل ثانى

 والسفك هو وسغح الدمع سفحن مثل يكون أن ويجتمل الدمع سفكن يقال النه مسغوكة يقال

السفا ذوات والمرأد ساغكة جمع الذها بها الدموع فوصغ الدع صب

تتالدكادك آللوى ببن توعى لقني قبررآيتة كتح أنبكم ققال
 اللوى ان هم بعض وذكر ومنقضعه الرمل مسترة عو اللغة وف بعينه موضع عاعنا أنه قيد انلوى

 ذالدرانك روى وأذا ذالدكادك عليه يترتب جازارن ذلكن والجل مختلغة اماكن على يقع هاهنا

مهمل زنك ود لموضع علم ذك والدوا مختلفة كن أما على اللوى وقوع يتعدور ال

مالك قبر كلة قبذًا قدعيى آلقجا يبعث آلقجا إن لة ققلمت
 العموم يفيد بما أياه اتباعه عليه يدل القبور جنس أراد كانه عو كما لجنس ألى بهذا أشار

 مكانه كلها االرص فحان أالرن مال تد صانه شانه عظم بره مالصا أن يريد كانه كله وعوقوله

 ال شانه غظم ن٠ ك-انه ميل ف ميال قبز« جعلتم عال ثال ما حسب على وهذا ثبرة تقبر كل وكان

ق ميل فى ميل فبر اال يسعة

 عملى النبي وفة قبد اسلمر تد فويرة بن مالكه صان رياف ابو ذل أالبيات هذه خبر

 وأبل وسلم عليه انله صلى ألنبى ثقبط يربوع بن تعلبة عريق وكان وتصدة وسلم عليه ألله

 فاغار ثلتين من نحوا جمعا مالكه نجمع مكليا يكون ذخل بطن ذدين ماء وهو برحرحان ألصدتتة

د٠٠تح بن عقال بن حابس ين القرع المه تيم بنى بالد قدم ثلما ثلثمائة منها ذاتتطع عليها



٧ا

 عبد بن زيد بن عدس بن زرارة بن معبد بن القعقاع بن وضرار دارم بن نجاششع بن سفيان ابن
انهما مالكا وبلغ بالفتح عدم والباق عذا غير الدال بصم عذس العرب فى وليس دارم بن الله

بالذعمر الله ارالى الصدقة ابل من بقى ما على ويدعو يعنيهما مالك فقال تخيم بنى فى به يمشيان
 ناحية تناخ ثمر الماشية تشرب أن وهى التندية ن١ ألمندى أرانى وقد رخرحان ببزقة المندى

 جميعها حوين بنانى بها تجود قد غنايم واستفين عيون قرت أن الماء ترد ثمر تريح حتى
تلحيانى ع االقير وصاحباء تميم فى عوذة ابن با تمشى جنانى وال يداى ترعد ولم صلتا بالسيف

المذلة قطع علمى طرفا يغق المكت البن فقل وترقبانى أذاى فتتقيا تلظى رابية نار أكه الم
 أم والمدبة لضبى ا عمم بن ضرار بننن معاذة وعى القعقاع بن ضراز أم عوذة غيرعا مع والهوان
 بإتى ال أن وامرة الوليد بن خالد اليه بعن مالك قول بلغه بكر ابو قام فلما حابس بن االقرع

 موذنا فيهمر يسمع لم و.ن عنهم كف مؤذنا فيهمر سمع ثمن ألغداة صالة عند أال الناس
 بوع بر بنو وبه ألبعوضة جؤ لجو عبط حتى خالد خاتبل أخذة أن مالكا ليقتلن عليه وعزم استحلهم

 وجة يقول وضام بن مسعود له يقال منهم شيخا فوجد رباح بنى على فمر يخاغونه وال عندعم فبات
 فيهم يسمع فلم شعلبة وبى عذابة ببنى مر حتى رياح عن خمصى لالبطح اعديتها وقدية ؟جة انبعتها
 حن تالو انتم ما تالو ولميش الغمسان رأو فلما بيتهم ما يدرون وال ألناس فثار عليهم فحمل موذنا

 عذابة وقتلنت السيغ فيهم ووضعو لذلكه ألمسلمون ينته ذلمر ألمسلمون وحن مالكه تال ألمسلمون
 بن ربيعة بى سنان بننن ليلى أمرانه وان السالح لبس عن مااله وأمجل ثعلبة وقنلنن القتل اشد

 مالكه ولبس وفخذها ساقها فى الرماح انغذها حتى دونه وقامت ألقبة ودخل عريانة دونه ةامت حنظلة
 وطلعو يومئذ معه صدقو :انهم بهان بنى غير أحد يجبه فلم عبيد يال فنادى عليهم فمخرج اداته

 كقصر ونصف ميل تحر أو ميالن لمجو وبين بينها اكمة ولي ألمداق ذات وبلغو ألبعوضة جو ن٠
 عدة وكان ثعلبة بن عبيد بن حبشى ولد س بقية وغير مالكه غير القوم من خفرغو البعرة اله أمجاج

 نويرة ابن با ةال ألوليد بن خالد أن ف بهان بنى er* رجال وأربعين خمسة مالكه مع أصيب س
 بن خالد وذمة بكر الى وذمة رسوله وذمة الله ذمة أعطيك قل ذا ما وتعطينى مالكه ل ة االسالم الى هلم

 ألى ن العرضة تلكه خالد وعلى بيد« واعطاه مالكه فاقبل منك اقبل وان أجاوزأليكن ال أن ألوليد
 فقدمه ابإه اال تستطبع ال ما فات ةال ذاك أال أستطيع ال ةل تقتلى ال قال تاتلكن أذى مالكال با بكرتال

 كوز بنى مت( االسدى أالزور بن ضرار غير مسلما رجال أتقتل ألمهاجرون ل وة قتله فتهيبو النام أله
 ألكنيف فوق تحدبن الرياح أذا القتيل نعم بمالكه يذكرغدر« نويرة بن متمم ثقال ثقنله قم فانه

 لقاثه يوم الدرع حشو ولنعم يغدر ه بذمة دءك فو لو تنلته ث لله ب أدعوته االزور ابن تتيلكه
 ةل وعا الميزر عفيف مقادته صعب ثيابه تحت الفخشاء يلبس ال المتنقر الطارق ماوى ولنعمر

 سالنن حيث ألبعوطة بناصفة بهان بنى صيوم يوم وال مجيب يوم أبامنا وبن أثواء وفيه متمم
 وف عليه محافظة توان أجابتهم فى يكه ول أستجابو حتى مالكه دعاعم الرعان شعب بطحايها على

 غارة فوارس كانو وابيله فقد وذعمى واال عم بنو يبعد فال الطعان مخالسة عن صدودا يريدو
وتسعدنا البنان باطراف ذكرنام ما اذا اسفا عليهم نعص العوان لحوب شبن ما اذا ثغر وجماة



م٧إل

 ىف الرياحى عتمة بن املهنال اقبل منهمر خالد فوغ خلما ليان بعدم للعيش فا واليتامى االرأمل
 على مرو اذا فكانو مينة ض بردان املهنال ومع عذابة وبىن ثعلبة ىب فتلى يدغنون رباح ىب من ناس
 الشعر الكثري وهو مالكا جلفول ثيهما اكفن حىت ال فيقول فيهما منهال با هذا قالوكقن يعرفونه رجل
 رفعت ف ذلكة على يقدردن ال فجعلو الريح شديد يوم ىف وذلل شعره لكثرة بذالا يلقب وكان

 هالكه بتابني دهرى وما لعرى متممر قول فذلكئ فكةنه فجاءة فعرفه ألقوم أتصى cr» شعره ألريح
 يت ال أروعا العشيات مبطان غني فىت ردايه حنت املهنال كفن لقد ثاوجعا أصاب عا جزع وال

 فنعا« مقتوال مبالكه مر ثعلبة ىب cr رجل أملحل موجعا كن cr» كل منها فيغضب سراتنا أملحل أخبار
 أبلغ الشاءر قول وهو ألكلب cr» يداوون بنو« كان أملحل وعذا متممر فذمه شامن كانه
 مالكه امسراة سنان بنن ليلى الوليد بن خالد واخذ احللب شفاة أملحت ورئك مالكه ىب لدياه
 حينت غصب عمر غكان عمامته ىف سهميت غرز وقد ودخلها املدينة فاقدمهم مالكه بن جراد وأبنةا
 مبالكه عذا يقاد ان ألله حق ىف أن ثقال ألسالم عليه طالب أىل بن على فاتى فقام ألسهمني رأى
 بن وسعد الله عبيد بن طلحة ثاتيا تاما ف حلمار ينزو كما أمرأته على ذزا فر مسلما رجال فتل

 اله اىل أكله اغمده من اول أكون ال الله سله سيغ بكر ابو فقال ذلكه على فتتابعو وقاص اىل
 بن متممر عليه عمرقدم ةام فلما أدرى ال فقال ليلى تزوج خالد كان هل سليط فسئل وأمرة
 لو ان تزعم كنت قد متممر أبوبكرفقال صنعه شيا ارد ال فقال خالد على ذاستعداة نويرة
 ولكنىن لفعلنن اليوم مبكاىن اليومر ذلكه كنن لو أذى عمر قال أقدته بكر أىل مكان كنن

 عذا النمرى على رادا االعراىل حممد ابو وةل جرادا وابنها ليلى عليه ورد بكر ابو امضاه شيا أرد ال
 عى نويرة أبىن ومالك متممر سوى العرب ىف ليس انه الله عبد ابو توم أشباة الكمر املثل موضع

 كنانة بىن س الفراسى الطعان جذل البن عو بل نويرت بن ملمتم الشع عذا وليس ورائه أخاة أبن
 الشنابك ميين عى تؤى ورملة مبنشد غشينا ارمامًا ملزرن تىت االبيات واول مالكا أخاه يرثى

 ضاحكه والناس يبكه ملر صاحىب وال الشوابكه وبني بيىن جبثوته وكانه مالكا أبكى فاسعدت
 لرمس رايته رمس كل أتبك وةال غريى يبكه مل بكا صاحى وال يعىن ضاحكه غيا شجوا وباكه سل

 فينا تر أم مالكه قرب كله فهذا فدعىن البكا يبعث الشجا أن له فقلت والدوانكه باملال مقيم
 فلما حارك منت على عالق ورحل مطية مناخ اابإت فااخر القرايكن مرمالت اليه وتاوى ماله يقشم

 عيى انه به فبات مرقبا تاوب قطامى بعيىت املهالك فجاج هباديها وأمت شعوبه بني كالبدر أستوى
ئ عالكه غري مصاحبا له نقول نفسه اللة نسنحفظ به أطفنًا نارك

اامنه ان بعد بواسط المنصور وقتله فبيرة ابن ف السندى عطاء أبو وتال

لجموة دمعقا بجارى عليك واسط يوم تجد لم عينا إن آآل

 كأل اليه رأسه حمل فلما غدرا تتله جعغر أبو كان متواتر والقافية ألطويل من للثالث
راسه طينة من أعظمر أيمانه طينة لخرسى فقال أعظمها ما راسه طياة ألى أترى للحرست
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وخدود مأنمر بأيدى حيوب وشققمت النايحات قام عشية
 وتوقيت تحديد وعو أالتعال الى تصان الزمان اسماء زأسط يوم قوله س بدل عشية

 الى تمتم أذا تعالى وقوله السوق تام قولهم عذا وعلى للنوح تهيوعا النايجات قيام ومعنى
 التقاء وهو أالتم من واصله والشر لخير فى يجتمعن النساء والماتم والتقابل التناوح وأصل الصالة

ألنساء صغة فى أالتومر ومنه المسلكين
و وو مروو ر رن / هز روس- ر ن هم / -رو ون رر ’ وفود الوفود بعح بة أقام فربما ألفناة مهجسور تمس فان

 فانك الغناء مهجور تمس فان قوله من الشرط جواب أن وذلك بالواو وربما المختارة الروأية
 على ألناس توفم وقت رياسته ن٠ تقدم فيما لحال بيان أقام وربما ويصير متعهد على تبعد لم

 وتكون كالم أستيناف تبعد لم ذاذكه يصي الشرط جزاء وجعلته اقام فربما رويت واذا وزبارته قصدة
 ترى اال مستقبال كان فيما اال يصحان ال ولمجزاء ألشرط أن تيل فان جملة على مجملة رأبطة الغاء

 تعلق يصك فال أنقضى وقد درفما فيه أعطيتك أمس خرجن أن القايل يقول يجوزأن ال أنه
 فيه فعله ايقاع الفلعل من يعص حتى الزمان من يستانف بما ابدا يعلقان وانما به وللجزاء الشرط

 يقول أرن جؤزو كانهمر ان لفظ فى اال ذكمت ما على الشرط فى االمر تلن عليء لمجزاء واسنحقاقه
 علمى فى يثبت أن والمعنى كذا اليوم أعطيتكه كذا موضع الى أمس خرجت كذت أن القايل
 غال لجزاء وأما أالحداث عن ألعبارة فى لقوته كان لغظة فى عذا وجوزو أمس منكه وج لخى وقوع
 على أمس أعطيتك اليوم نبجئنى أن يقال أرن بتنع ها بغيي وال كان بلغظة ال هذا مثل فيه يجوز

 ماض بناء واقام اقام فربما تقول جازأن فكيغ قيل فان فعله على جزائه فى سلغا العطية تكون أن
 كان واذا وفاعال فعال ال وخبر مبتداء ص جملة هو وانما بالغعل ليس فرا قوله فى لجواب أن فلنن

 تبل من مالوفا كان فبما الساعة مهجورا ذناؤك أمسى أن وصارالمعنى أللفظ سلم فقد كذلكه
ذاك من عوض أى بذاك هذا تقول والعمب

بعيد تتحمتآلترايب من بلىفأ متعقج على تبعد لم قإنكة
 انن بلى قال ثمر ويزور قبرك يتعهد س على أو والبكاء بالذكم يتعهدك متعهد على أى

٠ شى منكه االشياء بهذة يتعهدك لمن ليس اذ بعيد

ااخ وقال
آابي محارأخ بإأن اال بة قريت محارما حوتق كان تو

 شمط أن فى أليشكرتى عباد بن صنان قالها أالبيات هذه متراكب والقاغية البسيط ن٠ االول
 ماته فى فاوردعا أبله وتدم يد« فوق فاخذ حوضه وأتع أبله أورد وتد أتاه اليشكرى ألله عيد ابن

بلد بكى وعل أحد من وبالغبراء بصوب هل با صنان خقال والعدد لحفرة له فكان استقى ألذى

 9ة
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 اتوام ثم- تذ أال رمد من بالعين وما الفراش على موتفقا الليل نجوم ارعى أييت بلد الى أعمى
 اتاذ لملحياض على ترع له حوطى شمط راى لما السدد ذا االمر عنى يسدون كانو بهم تجعت

 قيس بن النعمان بن علقمة حمارهو رياش أبو ةل أالبيات حمار حوض كان لو لدد ذى غير

 بن جشم بن عدى بن ثعلبة بن عمر بن قيس بن حطان فهو شمط واما ثعلبة بن عمر أبن
 عليه يعترض خال به يتعزز حياته فى وكان أخو« حمار المرزوتى وثال ينشكر بن كعب بن حبيب

 على غلب حتى جانبه أستلين به أصيب فلما جانبه أعتصام فى اذسارن يطمع وال يفعله فيما أحد

 ذلكه يغعلون فانهم حمار لغظة تكرير فاما به شربنن ما بقوله يتعلق ظرف االبد اأخر وقوله مايبه

 حمارا ان وقيل التعظيمر الى القصد ويكون االجناس أسماء وف مجراعا يبجرى وما االعالم فى

 من وأحد به يرأد أن ييجوز وال ذكر« فلذلك الذل فى المثل به يضرب كان رجل اسمر ألمذكور
 يجب ذكره أعيد أذا المنكر الن لحمار بذن اال الثانى فى يقول أن لوجب خنك٢ كان لو النه لخمر

 سالمر أوايلها فى قتم وقد الكتب أواخر فى كتب هذا على اليه أشارة والالم بااللغ تعريفه

عليك والسالم حليك

البلح ييتة قآمسى آلومان ريب باخوته آودى من حول الكنة
 تتركه ف موضع فى بيضها فتضع ألهداية سيئة النها ألنعام بيض أنه ألبلد بيضة فى ثيل

 الكاة فى البلد بيضة أن وقيل بيضها انه وتظن غيرعا بيط فحضنت ذهب ورما فيضيع عنها ضالال

 بقاع فقع من اذل قيل ولذلك العافية وتنقرة الماشية فتطاة الفقع وفى االرض عذها تنشف( البيضاء

 ود عبد بن عمى أخنن قالن أيضا العز فى ألمثل بها ضرب ألذل فى ألبلد ببيضة ألمثل ضرب وكما

 تاتله لكن جسدى فى ألروح أقام ما بكيته ةاتلمه عمرغير ةاتل لوكان تتله على وكان أخاعا ترثى

 معها اخن وال لها نظير ال انه مدح أذا وألمرأد البلد بيضة قديا يدح وكان به يعاب ال ئ٠
 فهو أباه ضل أحد ن ليس نضلة ابا ان أالاخ قول الذم ومن عليها أشفاقا بها تطيف فالنعامة

وكثمو تناسلو اذا فالن بنى عن االرض بيضة تغرى ويقال جماعتهمر أالسالمر وبيضة البل بيضة

 الكمح شتة من بعدفم األحياء ماتقت اأموأت اىل يشكى كان لو
قيح قربيسنجارأوقبؤعلى وساكنة آلشكاىن مثرآشتكينت

 أمصاؤ« يستطاع ال وحزن ه والكد فاطلبنى كذا منه طلبت يقال كما فاثشكان شكوته يقال

 بد بان اذا الوجه كامد ورايته كمدا يد كمت يقال لحزن ض القلب مرض هو دريد أبن وةال

 وساكنه روى وتن والعويل البكاء املة وأال باأملة الشكاذ ويروى أكمادا لخزن وأكمد« الىد أثي
 من أخلة با أال ومثلة وهوقبربسنجار عليه ألمعطوف على وعووساكنة المعطوف تذم ذانه بسنجار قبر

 أكثر والفاعل الفعل فى وعو مقتما العامل كان أذا عذا يجسن وأنا السالم الله ورية عليكه عرق ذات
 تتدم فيه كان أذ بزيد وعمر مررت تةول أن يجوز ال فيه يجوزذلكه فال ألمجرور فاما ألمفعول فيى منه

ى فيه العاهل وحلى عليه ألمعطوف
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 بعير أسمر أالصل فى وهسو مصروف غير قبيلة أسمر خثعمر خثعمر من٠ رجل وقال
 فخثعمر :نحالفو بدمه فتلطخو بعيرا نحرو النهم بذلكه سميت أنما ويقال بالدم لجسد تلطخ وللتعة

 حذفن مصدرا يكون أن ويجوز به القبيلة فسميت نقل كدحرج ماص فعل االصل فى هذا على
 قمامر آبن مغار وعلقة أزار فى اال وماف الكتاب ابيات ومن خثعة وأصله النقل عند الهاء منه
خثاا حى على

أأسود ذال عتاب ال من مصرد عيم وعل الومان تيت
 الشرب تقليل والتحريد الثانى الشرب والعلل االول الشرب النهل هتدارك والقانية الكامل اول

الرى دون يجوبه ما كان أذا مصرد اناء يقال

يآلكنيفآلموصح تلوى نكباء عدت أذا آليدين ثيايل كآ من
 هذا ألمجرورعلى فى يكث وهذا فيه العامل أعاد وتد عتاب أال ن قوله ن٠ بدل فياض كل من

 أءاد أنه ترى اال منهم اامن لمى أستضعفو للذين قويه س أستكبرو الذين المالء قال تعالى الله تول
 والغياض أالول ن٠ ألثانى أن على وتنبيه أالبدال تاكيد التكرار وهذا من الشاعر هذا أءد كما ألالم

 كثرت واذا االربع الرياح مهاب عن تنكبن ريك كل والنكباء المبالغة بغاء وهو السيالن ألكثير
 تلوى ومعى شف فى يشى كأنه وغير« البعير واالذكب القحط شمل هبوبها واشنتد ألنكباوات

 عتبة واالصاد له أحكاما أصاد له جعل ألذى والموصد الشجر ن لحظيرة والكنيف به تذوب
 أخ الزمان ان والمعى الفناء الوىبيد وتيل مطبقة أى موتسة عليهم انها قوله وفسر األطد ولع الباب
 وف ألمعم واسع سخى رجل بكل منهم فذهب فيه تقليل ال وال تنا فاالفضل أالفضل منهم وتناول عليهم

 فى ةال عا ليس وأكل عليم الدعر شرب حلكو أناس عن سالتنى لمجعدى وقول الزمان أشتد أذا
االيل ونسو واكلو بعدم الناس فشرب مديد دهر عليم ممج يريد وأنما شى

والس عنرر ٠٠ ى- *ر نم رو ب ٤-ن ن ء ر-
مغنح واأخر عجل رايي من وسييقة للمنون أضحو فاليوم

 كذا يفعل كان باالمس فالن يقال كما وعذا بعدة بما المتصل لحاصر الزمان ألى اشارباليوم
 وللجاض منهما ألماضى بين المدى وتقريب الوقتين التصال اليوم فذكر بلد رتيس اليومر وهو

 أالخذ فى معم المستانغة علدته على جار بعد الده ان على ألكالم بهذا ونبه الطريدة والوسيقة
بهمر والذهاب منم

لشودد با تقودى آلشقاء ومن مسود عير قسدت الةيار خلتت
 جاز مسود غير رويت واذا فيم له منازع وال سادم كانه حاال ويكون مدانع غير غسدت ويروى

 قل غير يغادر ه فاراه بركه عليم الدعر وطع االاخر قول مثل وبكون سدت س مغعوال يكون ان
فى ذكر او لها استصلح من الن حال فى ألسيادة أله ينسب أن يصلح ال من سدت ألمعى فيكون
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 سدت اى سيادت اوان قبل سدت المعى ويكون حاال يكون ان وجاز عدوماتو اذا الروساء عداد

ى بعد أسوى وي

اليسر من فعيل يسري وثيها حلارجى يسري نسخة ىف حلارحى بشري بن حممح وقال
خارجة ألى منسوب ولخارجى الوجه هو دبشير

آآيام حوادث آلبقيع يوم إخوانه ية قجعنت آلعىت يعم
 كانه هحخوف جنسه من باالختصاص نعم يطلبه الذى المحمو متواتر والقافية الكامل ثانى

 الغعل ن٠ وللجملة المحذوف الى عايد به قوله ن٠ والضصمين اخواذه به تجعن فتى الغتى نعم تل
 نعمر تال كانه أقاب أنه العبد نعمر تعالى قوله ومنه صاركالمعرفة حتى خقصته قد والفاعل
 لموادث وارتفع معلوما مشهورالشان المحمود كان اذا يعلح المكان عذا فى ولجذف أيوب العبد

نجعنن ونعلها بغعلها

مودبآخلكام طلقآليدين يبابد حللت إدا آلقناء سيل
مضمر خبرمبتداء أنه على الفناء سهل أرتغع
همنعًانر رو ٠٠دد5 ه ا سررررررن ر ر ركن - ص

اارحام ذوو أيهما تدر لمر وشقيقه صديقه رأي وإذا
 منه شق كانه حتى ذسبه فى شاركه من مجرأهم جرى ومن الوالدة أخوارن الى اشارة الشغيف

 ألواحد ال ألكثرة وفايدتهما لجنسين ألحه وشقيقه صديقه بقوله واشار المودة أخوان ألهى أشارة وألصديق
 واتتفاوعم اكرامهم بى زال فما االاخر قول معنا« وف االرحام ذوو ايهما تدر لم قال أنه ترى أال

ئ أهلى حسبةهم حتى والطاغهم

أيضا وقال
سايي بعد آلنذى آبغ تلم قعدت وليتيى يوحيى أدرة قلم كلبمت

 وجهى بذلت والمعنى بطلبت بوجهى قوله ن٠ الباء يتعلف متدارك والقاغية الطويل ثانى
 طلبت مغعول فى المطلوب يدرك فلمر فيه وجاهه وجهه وأبتذل بنغسه الطلب تولى كانه

 ببذل الندى سايب بعد طلبت والتقدير الندى ابغ فلم قوله عليه يدل محخوف طلبن ومغعول

 وهو بادرك بوجيى قوله ن الباء تعلف أن يمتنع وال ابغه فلم قعدت وليتنى انله فلم وجهى
 سايب بعد وقوله بوجهى ادركه فلم الندى طلبن التقدير ويكون البصريين نا أصحاب عند ألمختار

 وقعدت وأدرك طلبت وعى المجتمعة االفعال ن وأحد وكل طلبن فيه العامل يكون أن يجوز

سايب موت بعد والمعنى أبغ ولم

عربخايب ضئةرىل|ئغذ| سايي رحل ولوجلًاآلعاىفاىل
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 أى فاعغا« معروفه طلب اذا واعتفا« عفاه يقال لجنس الى بالعانى واشار لخال على غير انتصب

 الواو بعنى واو وغدا يريد قالو غدا واو ولهم عندعم لعيشه مبغض غير اى ةال غيي ومعنى أعطاه

غانم وهو يرزنحل أى .بجد وال يطلب ألذى ولخايب كثير

آلسسايي أدرحوىف ق| ما آللحد يهإىل عدو أندس حيرى وما أنول
 وأدرجو اسم بذزلة ذا مع ما يكون أن وببجوز اقول مغعول اذه على ذصب ادرجو ذا ما موضع

 والغادون الكفن فى أدرج رجل اى بالياس فايقن االمر اعياه من فعل متلهفا اقول والمعنى تمامه من

 كان واذا وأنس وأناسى أنس قولهم بدليل زايدة فيه أاللف أناس وقوله يعلمون ال اللحد ألى به

 الناس لفظة ارن ألحى ذهب ومن محذوف الغعل وناء زايدة وااللف ايضا منه ناس فقولم كذلكه
 أصلها والسبيبة اخطا فقد أصلى حرف عى منقلبة فيه أاللف وان شى فى أناس ن٠١ ليسن

البيصاء الننقتة

وآأتآري آلعدى آعناق آلنعف عىت كارقا سيمركب يوما آميت وتل
 علمى منصوب النعش على وموضع سيركب من لحال على كاروا وانتصب الغرباء هنا العدى

 النعش على حاصال كاروا يركب ةال كانه لكار صغة يكون وييجوزأن كاروا قوله فى عما لحال

١ق نفسه البعد والعدى ايضا واعداء وغرباء عنكه بعداء عدا قوم لخليل وةل ما يوما العدى أعنأق

جشم بن عزية بن جذاعة بن علقمة بن بتكو بن لملحارث بن الصمة بن دريه وتال
 نحقي دريد يكون أن يجوز الفتح أبو ل ة معاوية العسمة واسم قوازن بن بكر بن معاوية أبن
 على يعص فصار أسنانه سقطن حتى كبر الذى وهو درداء وامراة أدرد رجل يقال الترخيم على أدر

 صبيا يقبل غى رات زا جو أن ويقال الترخيم على أدرد نحقير دريدا أن غير الدرداء أبو ومنه دردر«

 فكيغ باننر أعييتنى ألغتنى لها فقال مذه به تقربا ذلكن وارته فاها فهتمت جر ألحى فعدت ذلكه فشاقها

 فكيع اسنان ولك عنل رغبنن أى بدردور يقولون ن والبصريو الكوفيين رواية هاكذا بدرر
صمم وبلع الشجاع والصمة سن بال وانت

ZZ ئ و و صهمن/ن حر- مم ر ررن ثم. .٠نك ب _ثم_ و ن شيحى السوداءوالقوم بنى ورقط عاري وأعخحايب لعاري نصحمت
 وعبد عارض اسماء ثلثة له وكاننن دريد أخو هو عارض متدارك والقافية الطويل من الثالهى

 أسود كان الله وعبد قرغان او فزعان واا ذذانة واا أوتى ابو يكنى كان كنى وثلث وخالد الله

 بمنعرج ونزل عظيما ماال وغنمر هوازن بن بكر بن معاوية ابنى نصر وبنى جشم ببنى فغزا اخوته

 يقيسمر حتى يريم ال انة فحلف عنا بغانلة ليسنن غطغان ان وقال اللبث عن دريد فمنعه اللوى
 وجعل الله عبد وقتل واحابه الله بعبد واوقعو وجاو وأشجع وفرارة عبس بهم فلحقت

له ونصحن نصحته ويقال تنوفه والرماح اليه فجتنت وهوتوله وهوجريك عنه يذب دريد
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 يعنى شهدى والقوم الصدر ناصع أى الجيب ناصع وهو ونصاحية ونصاحة ونصيحة نصحا
الله عبد أمحاب يعذى السوداء بنى وروط لهمر نصحى على شنهودى

ألمسرد ى القارس يى سراتهم مدحب بألهى شنو ليم تقلمت

 الظلمة شدة وفى الدجة من السالح ألتام والمدجج مدجج بالغى ظنكم ما معناه أيقنوويل أى ظنو
 ويد ألى المشى وعو الدج ن٠ أنه وقيل مدجج قيل بالسالح نفسه ستر فلما شى كل تستر الظلمة الن

 تنابع والسرد الدروع ألمسرد بالفارسى وعنى خيارعم وسرانهم مشيه ف يسرع ال السالح والتام
 فرة وواحد سرة ثلثة لحرم االشهر فى تيل ولذلكى ألنسج فى لحلمق تتابع الدرع فى أراد كسانه ألشى

 حلقت كل طرفا فيثقب يسرد النه لحلق عمل من أشبهها وما للدروع جامع أسم السرد لخليل وقال
 المسمار يغلظ ال لخلق ت تدرخرو على المسامير أجعل أى السرد ف وقتار القراان وفى لمسمار ب

 وقلن ذصيجتى يسمعون حاضرون لى وفم لهمد ذصكت أذى وألمعنى فيفلق أويدق فينخرق
 يستعمل الظن الن أيقنو أو منكم تمكنو اذا بهم الظن فاسعو مترصدون لكم أالعداء ان لهم

ربهم مالقو اذهم يظنون انذين تعالى الله قول ذلكه وعلى اليقين مواضع فى
ور- ررر س سع س-رر ءك سر ٤ر د ٤و رر سرح مهتح غري وانذى ر٠٠٠ه٨ءرأي ارى وقن منيم كنت عصوىن فلما
 فى يقولون ووم وأحد الشانين وأن لخالف وتركه الواق تبيين هنا تفيد من منهم كنت

 ذانى ألشاع قول هذا وعلى اشتراك وال خالط فال بيننا ما انقطع اى منه لسنت أيضا النغى
مذى ولست منكه لسنن

آلغح صحى ا يستمينوآلرقد قلمر آآلوى يمنعرج أمرى آمرتهمر
 الغعل ووصل لجار فحذف بامرى امرتهم االصل ويكون المامور به يريد أن يبجوز أمرى

 وتوقين نحديد اللوى بمنعرج وفوله ألفعل لتاكيد به وجاء أمرت مصدر يكون أن ويجوز بنفسه
يرشد ورشد ورشدا رشادا يرند رشت ويقال

و نأن -ر ن و ان سن و رع ،١ر٠٠٠ ن . ر سح ه تن ع --
أرشح عرية ترشد وإن غوتعوين إن غزية من إال أنا وفل

 والرثاد الغى حالتى فى غزية .ن اال انا ما قل انه اال تبعه ولذله النفى مذهب فى ول
رعطه وغزية

آلدى ذلكم آللد أعبد ققلت قارسا آلخيل ققالوأردت تنادة
 أنه والثاذى ألشغيق شن سوء أحدما أمران القول هذا ألحى دءه وانما ألهالكه كم ذل الله أعبد أى

لحرب فى أقدامه علم
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آلممدد آلنسيج فى آلكبيايس كوفع تنوشة وآلرملح إليه قيجتت
 ووشقته اشقه اللحم وشقت قوالن "ن٠ يشقنة ويروى ينشنه والرماح ويروى التناول التناوه

 والرماح الله عبد اتين يقول ينسجه حين الثوب على لحايكه يرها شوكة والصيعمية قطعته توشيقا
ينسج ثوب فى لحاكة صياصى كوتع ووقع خشخشة ولها تتناوله

X وحم ر ى- -- حم ٠ كع-ر ى - همنحمس -ر و دون
مقدد سقب مسك من جلمد الى فاقبل ييعت البو كذات وكنت

 مثل عليه الوله من كنت أى فترأمه جلده لها فيجشى يموت أو ولدها يتبك ناقة البو ذات
 والبس المسلوخ س جلد ما ولجلد ءزق كل ومزق قنله من فرغ وقد اخيه الى انتهى كانه ذالى
والعظمر اللحم س داء ما يسكه النه لمجلد والمسل عليه فتدر المسلوت أم لتشه غير

أسودى آللون حالك عآانى وحتى تنقست حتى ليت عنة قطاعنت
 م دؤارى الدوار وفى اجرتى أالا فى قيل كا اسودى يريد واسودى أالقواء على آسوذ ويروى

تبدت حتى ويروى صلة الثالى وجعل أالول وهو أحدابا بحذف النسب يإء خغغنن
رح د ر رن رن٥ ءت ر س ررن رر و ج,- ك- ممر - حم

مخلح غير الممء أن ويعلمر بنغسه أخاه اأسى ىءأمر تنال

 قاتلنت أى تنال المطاعنة الن وأستجازة االول اللغظ غير cr» أنه اال المصدر على انتصابه أمرى قنال
محالة ال مينن المرء بان لعلمه أخيه نصرة فى يستقتل امرى قنال عنه

آليد طايق وا وتانفا كان تما مكاتة خلى اللد عبد يك قإن

 رمى أذا يصيب ال الذى والطايش يقدم وال يقف قيابة ووقاف لسبيله هضى مكانه خلى
بالمى جاعال اليد ضعيف وال لحروب فى وقذا كان فا الربإسة من مكانة خلى الله عبد كان فان يقول

و ءله --ر لالنءنم ر 5 حم ر رر ت، حم ممع- و -
أنجح طالع االنات ممن بعيد ساقد نصف خارج االزار كهميش

 أى أنك-ش يقال لحركة السريع للخغيف والكيش والكش والتشمي للجد فى مثل أالزأر كميش
 خارج وتوله لجيب ونقى ألمجزة عفيف يقال كما المجاز على أالزار ألى الىيش واضاف واسرع تخفف
االعضاء وهوسليم به داء ال انه يريد أالاثات CT» وبعيد بالتشمير يصغه ساقه نصف

عح فى آأحاديث أعقاب اليوم من حافظ للمصيبات التشكى قليل
 ما فقليال تعال قوله هذا وعلى عنه كلها ألتشكى أذواع ذفى التشكى قليل بقوله يريد

 وانه بساحته تنزل للنوايب يتال ال أنه والمعنى ذال يقول رجل وأقل ذاك يقول رجة وقل يومنون

غد فى الناس احادين ن٠ أفعاله يتعقب ما يومة ن٠ بجغظ
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آملقةد القميص ىف ويغحو عتية حامي والوأد ألبقاي خييص تراد
 النه الزاد وطاعة لملحال أتساع مع الطعم بقلة يصفه بوس غير من لمجنبين بابس االخر قول مثله

 العتيدة سمين ومنه انه واعتدته عتادا عتيد خهو عتد يقال ألمعد والعتيد نغسه على غيرة به يوذر
سواء فيه وأالنثى والذكم للمهمات المعد ألغرس وفتحها التاء بكسر والعتد الطيب فيها يكون أتتى

آليه فى كات لما وإنالقا سماحا زادة وآلجةد اأقواء مسة وإن
 ف سماحة يزداد انه يريد أو به يسمك ما سيخلغ أنه بنغسه ثقة سماحا زأده أنتقر وان اى

كرمه شدة علمى لتدل االتتار

ابعح للباطل تال عالد متا رأسه آلشيب عال ماصباحقى صبا
 ألمعى فيكون ألغتاء بعنى الصباء cr» ألثانى وصبا العبى ن٠ االول صبا يكون يجوزأن

 ويجوز نفسه عن الباطل لمحى الشيب راسه فى وشهر أكتهل فلما صبيا دأم ما والصبى أللهو تعاطى
 على الظرف موضع فى صبا وما ألمنيب عال« أن الهى تعاطاة ما الصبى تعاطى المعنى يكون أن

هلكه أذا يبعد بعد ن أبعد وقوله للغاية وحتى أالمرين مدة أى جميعا الوجهين

يدى بماملكت أبخل ولم كدبت لة لمرأتل آننى نفسى وطيب
 لمر انه المراد وانما فقط كذبن له يقل ف انه ألهى القصد وليس لطيب ألغاعل موضع فى اننى

ى جغاء بادور. .جغه

ايضا وقال
آلصرب عىت بنيت آكن آلبكا مكان آرى وقد آخاك تبك اآل تقول

 وقد علميه البكاء اخيه اسأنحقان بيان البكا مكان توله متواتم والقاذية الطويل أول
أنسح الصبر ساحة ولكن عليه لبكيته دما أبك ان شئن ولو ومثله ويقصر يد وعو البكاء قصر

بكي أي قتيل آآعت للجدت له الذى أم آبكي |لب أعبك تقلت
 أل قتيل االءعلى القب فى المدغون امر الله أعبد به اخص ومن البكاء أصرف من ألى 'ذال كانه

 الله عبد وأنتصب وموضعه مكانه فى االعلى يريد ويجوزأن أالشرف يريد واالعلى كالب بن بكر
الذى من البدل على وقنيل بابكى

قيت على حتوقيب املصاب وعو القريحوتة جتد يغوت وعبد
ابك ايم قال كانه قبله ما على معطوف المعى فى فهو بء الكالم أستانغ ان بغوث وعبد توله
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 منة بدل انه على حثو ويرفع المصيبة والمعاب المعاب برثع يمى المعاب وعز وقولد كثرو وقد
 لواحدا حصول أى قب على ةبر حثو لمعبيبةأ الشاءر وعز ل ق' نه ئ ■ ر محذوخا وعز مفعول ويكون

 وغيره ألتراب من ولجثوة بجثو ال القب الن مجاز عاءذا للجثو واستعمال ةبر جتو وى وير ألواحد أثر فى

 والمعنى للتب. للثو جعل قب حثو ألمصاب وعزى بعضهمر وروى جثوة القبم سمى وبه جمع ما

 نغسى جعلتن فقد أالاخ كقول ويكون عليه ألمصيبات توالى البكاء عن نفسه أو ألمصاب سلى

تنام الصديف غقد على وعينى تنطوى الناى على

ن٠٠ممن / ن - ر رمم- ررر عرن دع ة عر عر ع , ٤ن-٥ ؟نم

القدر الى يجرى والقدر غيرة ابو أذهمر صمة اال اال القتل أبى
نم & نم ئ ا &

 مات وما أالاخ قول يشبهه غيرابو أنهم وقوله الكرام يعتام الموت ارى االاخ كقول هذا
 وفى لهم القتل فتر القتل قترو كما يريد القدر الى يبجرى والقدر وقولة انفه حتف مين منا

 القايل عوازن بن بكي بن معاوية بن لحارث بن مالكن وهو االكبم ألصمة ألصمة ن يسمو ثلثة العرب

 بكل عمنجعنا ولكن ننكل ولمر نجبن ولمر فرقد صارات أعل أصبنا حتى تثليث من لخيل جلبنا
 بن معاوية وعو الصغيأ والصمة عندى تبغون ما بيان فان بكي بن جشم بنى أباع اال جعد أشمر

 صقيال وسيغا طويال وربحا حيفاذة للحرب واعددت القايل وهو دريد أبو وهو أالكبر أخوالصمة لخارث

قلة راينا فاما ألقايل فنشير بن لخير سلمة بن عمر بن فبيرتة بن ثرة بن طفيل بن الله عبد بن والصمة

ورد خرس الضحى أال فى لعينياد كانه سواج من ركن واعرى البعد غيها الرمل وطوال لنا أعرضن البشر
در ١ ٠ر ٠٠ ث ج ر ث ١٢٠٠ رر تحتد ر ٠

هآلدهمأأخر يتسا يسعى وأن لدى دماؤنا توال ال ترينا قأما

ألمغعول موضع ف البين ااخر الي دماونا ذزال وال قبلها بما بعدها ما رابطة فاسًا من الفاء
 الن دماونا تزال ال تيه وانعامل شرف اندع وااخر الكثرة به وانمراد واحد لفظه وأتر ولدى لترينا

 قير العامل يكون أن بجوز وال بها يسعون واتمين لدى الدع ابد دماونا تزال ال ترينا أما المعنى

 ابد بدمايهم يسعون وتكنهم سريعا ألواترين ن٠ الوتر ينالون ال أنهم أيهاما فيها الرن بها يسعى

 بما يسعى بدمه يسنلبنا قتيال نه تتلنا ن عند دمارنا ابدا ترينا أن يقول واترين لدى أى الدفر

دماينا من يحلمبة

نك يذت وليس حينسا ونلىهد نكيرة عير آلسيف للحم قان

 والعذير كالعذر والنكير واننكم عاء بغي نكي يستعمل ما واكثي ألمعس على انتصب نكيرة غين

 تكون ان ويجوز أشنبهه وما L—حة مجمى ويجرى ةبله الذى ألكالمر به يوكد ألمصدر وخا ومثل

 يريد وليس أالوقات منع يتعل فيما ونلحمه فكانه المتتل نلزمان أسم ولخين للمبانغة النكيرق ن٠ الهاء

 غير قال فكانه السيف الى يعود منه ألصمير يكون أن على غيرنكيرة روى وان االحيان ن حينا

 ق أن فكما المعدر بهذا ألكالم كيدتا ألى ألغصد الن بجيد فليس للحم حاا غيجعله لة منكور

ليتقابل عاكذا نكيرة غير يكون أن يجب كذدك قبله لما تاكيد نكر بذى وليس قوله البيت أأخر
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س٨م

 كما ينكر ان يجب ال نكيرة غير فى التانيث تاء وحصول التاكيد ن وأحد حد على والتجز الصدر
 فنقتل بانفسنا خاط انا يقول وعذرى ذكرى ١أام فى االلف تنكم ال وكما ونكرة معرفة قولهم فى ينكر ال

بمنكر ومنا فينا ذلكه وليس ونقتل

وثر على نغير أر أسبنا إن بنا قيشتقى نرين وا علينا يغار
عندم لنا وتر على أى وتر على ذغير أو وقوله علينا خى الضمير ن٠ لحال على وأترين انتحب

قفي على ونحن إأل ينقس قما تيننا شكريين آلذفر يذاك فسمنا
 معنى على حاال يكون أن و:بجوز قسمين الدهر قسمذ.ا قل كانه المصدر على شطرين انتصب

 بعص على بعضة متالى طرحت تقول كما معناة تضمن لما الصغة موقع االسمر فوقع مختلفا قسمذاه
 شى ينقضى فال قسمين مقسومة أعداينا وبين بيننا الدعر اوةت جعلنا والمراد متفرةا قاخ كانكه

ق لنا واما علينا أما لحدين احد على فيه وتحن أال منها

 دإل ا١م تابط اخت ابن هل وقيد التحيح وعو االتم لحأ انه وذحو م| تأبط وقال

 يكاد ال االعرانى فان االجل فيه دة حتى جل فيها قوله االتم لخلف انها على يدل وعا النمرى
 كما هذا ليس فادرجى بعتكه ليس المثل موضع فذا االعرالجى محمد ابو 'فال هذا مثل ألى يتغلغل

 الشعر أن عرف لملجمهة عذه من وليس ومعنى لفظا عذا من أدق اله يتغلغل تد االعرال بل ذكر
 ذكر أنه موتد الشع عذا ان يدل ما ةال ألندى أبو لنا ذك« الذى ألوجه س لكن مصنوع

 له يقال غار فى به ورمى هذيل بالد فى قتل وأنما سلع من شرا تابط وأين بالمدينة وهو سلعا فيه
 يقتل س سفيان بن جابر بن بثابن برخمان غادرتمر الفتى نعمر ترثيه أخته تقول وفيه رخمان
النذمان ويروى القرن

يطل ما دمة لقتيال سلح ن دو آلذى والقعب إن
 والمعنى القتيل صغة ن يضل ما دمه وقوله شققته اى راسه سلعن متوان والقانية ألمديد اول

وابطالهما والدية الدم مطل والطل هدرا يذهب ا فدهء ثار« طلب عن أنكه
ت رررر- ن مب ء ات Z -رس ى ن هم رحر مستقل له بالعبء أنا ووىل على العبة خلف

 فهو عبا ألمتاع عبأت من النه عبا الثقل ستمى وانا دمه طلب هاعنا به والمراد الثقل العبء
والنقص كالنقص

تحل ما عقدته مصع أخت آبن منى التار ووراء
صفة لجلة وهذة خبرة نحل وما باالبتداء مرتفع وعقدته عاعنا الثابن ألمقاتلة ألشديد ألمصع



م٨م

 عنا بوراء ويعنى ألمفمد موقع تقع صفة وفعت اذا ولمجملة مغرد النه المصع عليها وقتم اخت البن
للقتام يصلح كان وان لخلف

صأ آلسمر ينفث أقعى أطق كما سما يرقع مطيق
أصالل صلهو يقال خبيث وكل االفى صغة من والصل كالقذف والنفث كالعرق والرشح

آآحأ فيه دق حتى جل مصمئذ تابتا ما خبر
 االضافة ن بدل والالم وااللف لجلى تانيثه واالجل شديد ومصمئل المتوق نى بالخبم يعنى

لجليل ومعناة كذا س أجل هو قولم فى س عن النايبة .

يدل ما جارة يآيي غشونا وكان آلدقر بؤنى
 بالباء بزلى عتى يكون أن ويجوز أبيا ألده بزف تال كانه زايدة للتاكيد دخلت الباء بانى قوله

 الورق لحمام تغتى أذا كقوله اللفظ دون بالمعنى عتى ما باب من ويكون نجعى معناه كأر لما
 الدهم به يعى غشوما وكان وقوله أالن صغة ن٠ يذل ما وجار عمار أمر عنها تعزيت ولو هيجى

والمغعول الغاعل بيين أعتراض وهو

وظأ قبرد ألقعرى ذكت ما أدا حتى القي فى قامس
 التى كالشمس وجدة ألقر فى أليه لجا .ن أن يعى شمس ذو أى وشامس كيم هو أى

وظال بردا لديه وجد القيظ فى اليه لمجا المقمورومن تدفء
ي و 5 ان دممرر ر و ان ن ىر ممن- و -

محل شهم الكفين وندى بويل غي[ بى الجنبين يابس
 دو والمدل لحديد الذكى والشم بالهزال التمدح وءادتم نغسه على غيرة بالزاد يوثر أنه يريد

ا\ وعدته وباالتء بنفسه الواتق

يحل حيت آلحوم حل حل ما إدا حتى بآلحرم ظاعن

أبل قليت يسظو وإذا فدى حين عامر موي عين
 فوق ن٠ تقهر« االنسارن على والبسط والسطوة لقى ما يبالى ال وجهه على الماضى المصمم االبل

 رجلي على فيقوم لخيل ساير على يسطو النه ساطيا الفرس يسمى لخليل وقال به وسطا عليه سطا وبقال
يديه ويرفع

 ?/ي 5 ن - 0 - ر ثم ة ثم ■ا / ن ء ى ثم حن٠ 5 دن
ازل فس-مع يسغرو وإذا رفل أحوى الحي فى مسبل



r٨f

 اسبال من أخذ وجهين جتمل مسبل خلقته وذلكن الجز خغة والزلل محخوف مسبل مفعول

 الشدأيد فى فاما واالمن الدعة حال فى ذاله يجدون وأنما بذلكه النعة ذا يصفون النم والبرد االزار
 مرفوء أحوى كان الوجه هذا على مسبل كان واذا بلتشمير الرجل يبسدحون فانهمر لحرب وعند

 النهمر أسود أى احوى شعرا مسبل أنه ويراد احوى ف عامال يكون ارن مسبل فى م أالاخ والوجه
أللمة بحسن ألشاب ويصغون لممهم يوتمون كانو

كل ذاق قد آألعمين وكال وقرى آرى طعمان ولد

 كال جعلت أذا محذوف ذاق ومفعول النحل عمل أالصل فى كن وان العسل به يراد أالرى

 زيدا ومثله مبتدأء تجعله وال ذان مفعول ك-ال يجعل ان وأالجود كل ذأقه قد ةال كانه مبتدا
بننضر زيد على يختار انه ترى اال صربن

آآفكل اليمانى اآل يحنتحبة وال وحيدا التول ي"كب

للوحدن وتاكيد للوحيد صفة وهو عليه أنعطغ يصحبه وال لخال على وحيدا أنتصب

حلو آنجاب إدا حتى ليلهم و آسر نم و قجر وفتق
 وهذا وهوالفتوة مصدر« على بناه لكنه فتيان قولهمر بداللة بإء فتى والم فتى فتوجمع

 ما ببجملو أن أرادو فكانهم كثيرًا الياء على الواو بنات حمل ن٠ عوضا هذا على جاء أنما ألمصدر

 ألسيى وصلو أنهم يريد الهاجرة فى سارو و هجر ومعنى شاذ وفو أيضا الواو على ألياء على عو
 صار أنجاب أذا جوأب وعو حلو قوله الن رب جواب على الكالم هذا أشتمل وقد بالسرى

أيضا لمب جوأبا

يسأ ما إدا البرق كسنا يماط تردى قد ملع كأ

والعطاف الرداء السيغ ويسمى به وأعتطف وتردى بسيفه أرتدى يقال

آآتل إآ حييي مل ينج ولما منبم آلتار قآدرقنا

فتشمعلو رعتيمر قومو قلها ندم أنسفاس قتأحتسو

خفيف جات أى مشمعت رجل يقال اثمحى فى جدو واشمعله نما جواب رعتهم

يقل فذيًااً كان ليما تمبأ فديأ فلت فتئن

 هذيل فى قبل من يوتر كان بما ففو حدة فكسرت منه تمكنن هخيل صانت ان يقول

االسنة كشبا حديد حد بهم له يصير جباء بازاد أتى اذا الرجل أشبى يقال ألشى حد ألشبان



٨ه

 ألعقرب أسمر وهو شبو« يكون ويجوزأن شباة له وجدت اذا ألرجل أشبينن أايضا ويقال

البرتها الشبا ن٠

أدضذ فيث ينقسب حقجج منان فسم آبركجا وبما

 يقال للخغ وباطن انغليظة االرض وهو سوء مناخ ولمجع كان لبما على معطوف ها ابرك وما
الصعبة ألمراكب على و؟بجملعمر منهمر ينال كان فبما والمرأد بجفى ينقب ومعنى االضل له

 وشل نيب آلقتل بعد منة ذراعا فى صبحبا ويما

 يملو حتسى آلشت يمل ا يخرق فديل منى صليتن

عل منه ليا كان تيلت ما إذا حتى القعدة ينيل

 ألمستوية ألمماة فى قيل ث أسمر الذها العين بفتح صعدات وجمعها مستوية تنبن القناتة الصعدة
 العين بسكون صعدات علسى حيذثخ ويبجمع لهما وصغ ولث صعدة ألطويلة واالتان القامة

صغة لكونها

تيل ألتقمت ما وبألي حراما وكانمتت آلخمر حلت

 المصدرية تقدير ثى بعده انفعل مع تكسون ان ويجوز صلة ما تصون يجوزان المت ما قوله
 مجرى فاجرى فيه وتوسع لخفيفة الزيارة وااللهام حالال المامها أو حالال المنن ببطء اى بالى يريد

عنلى حصلنن

لحل خالس بد حسمى إن عمي بن سواد يا قآسقنية-ا

 ولمر تاما جاء ما ينزلة سوادة عن ه رخم وقد سواد جعل عمر بن سواد يإ وقوله المهزول للل
 ولكه للبناء سواد فى فادفأنجة الفتح على وبناة وأحد شى بمنزلة وأبن سواد فجعل شىء منه يجذف

 ويا عثر بن زيد يا كقولك فيكون المغرد المنادى ضمة ذيه والضمة عمم با: سواد با ترويه أن
عمر بن زيد

يستيل لتا آلذيب وتري قذيي لقتلى ألقبح تتحسك

 وليس والصياح ألغرح فى واالستيالل التهلل واصل للخيب والستهالل للصبع الصحكن أستعار
بشى تحيض بمعنى تححكه ل دا ن٠ قول

تستقل فما تتحطاهم بطانا تغدو آلطير وعتاق
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 تطير بمعنى تهغو وهغن للجيف وعانية اللتحهان أكلة ألطير بعتاق يعنى بضانا تيغو ويروى
 موتا يرشح مطرق قوله القطعة عذة شرح فى العالء ابو وتال أرتفعمت اذا الهواء ف ألصوفة عفت يهال

 البين هذا فى افي تنون أن مذا على فيجب أسما اثتى يستتبسل ما أكثر أن سيبويه زعمر

 الوصف ال صاالسمر عندفم أنه على ويدل حسن ألوجةيبن وكال ذنوين بغير يذشدوذه والناس
 عو وانما وقنو أقنى ةالو كما إلع فى فعو لقالو عليه غالبا الوصف صان ولو االفاى للع فى فولهمر

 الرجل وتفتي وعثا عاث ةلر٠ كما فقلب وسورته حدته وعو ألسمر فوءة من ع أنو كاند مقلوب

 ونصيرها أخواذها لها ذفى واذه الشباب :وت على رأته ه'ل كاا:يي صار كاذه للقومر تنك اذا

 بارد« الشتاء فى سذنة أالاخر قول نحو وعذا بنرم بصفه وانا شه.س ذو أى انقر ف شامس وقوله

النهمر والبرد االزار اسبال من احدبا وجوين يجتمل مسبل قوله اء ألشله لليلذ ا فى سراج الصيف

فانبم لمإرب وءند الشدايد فى ثاما اال.من ألدعة حال فى ذلكن ن :ببدهد وانما بذلكن ألضعية ذا يصفون

الخى واالحوى ممذوعا أحوى كار ألوجه هذا على مسبل كان اذا بالتشهير المجل ييمدحون
ألذنب انطويل للخيل وسن ألساس رن٠ ألذيل أندويل ■ل -وا محمود الشفتين فى سواد ثعو حوة به

 كانو ذهم ال أسود اى أحوى شعرا مسبل به ويتأد أحوى ف عامال يكون أن مسبل فى االاخت لوجه وا

 على صانن كلتة كالعنقاد سوداء تتى أذ الراجز ةل أالهة بحسن ألشاب ويعفور لممهن يوفرون

ليفتخرر ناصميته و ن حت المذكوربن برئ رس الفا و اس أذا نو صا أنهم الشعور لم في تو علمى ويدل مصاد
س الضبع ولد والسمع نواط واجتزاز ملوك قتنال تدينا فى لنا ,ثا معت زال وما الشاعر هل٠ بذلكه

 نصيب ةل للمرأة ويكرعونه بذلك الرجد يجمفون وفم التجز الممسوح وعو االرسح واالزة الذئب

زايس« تكون ان يبجوز المن ما قونه فى وما االزار بنا يالث أن كفاعا لحشايا ضاءفن الزت ما أذا
ضمد منن مي ثاناه عر انشا ةال ةربت اى والمت المصدر معنى فى بعدا الذى الفعل مع تجعل وان

ى لخلم تأرب اذا مام غالم قيل ومنه مقارب أى ملم او لطيقه زارت أذا لملحبارى

 على اسود تتمغي سوبد المرافى سويد ويقال ل ابوتدل لحارنى المراذه سويح وةال

 ولما ذضدذه أى بعص فوق بعضه اتمتاع رثدت مصدر أالصل فى وهو مرذد جمع والمراثد خيمر التي

 كامتناعهمر تحقيره رن٠ العرب أمتناع ذص فقد نفسه المصدر فاما ألتسمية بعد كس بالمصدر سمى

تكسيرا ت

قوا قارسكم أن سويد نعى صوته بأرنع نادى لقد لعمرى

 اى وثارسكم رديسكم أى هوا صاحبكم ان ويروى متدارك والقاغيذ الطويل ن٠ ألثانى
 غ قه صت ذمر صوته بارفع ينادى جعله حتى الناي ذى فى لجال وعثمر اتسمر ولهذا افرسكم

أقال ثناي-ة

هآلئإ ىف املاء آنبط توال قال !ذأ الذى الفاعت وآلقايل صادتا آجل
أنس اجل تال هوا صاحبكم ان قال لما كانه االخبار تتنحةيق هو واجل صادةا قلت أى



ىل

 ووصل ألباء فحذف صاجبكم بان ارأد صاحبكم أن وقوله الشاعل والقايل فقال ثناءا زادة ف مصئق

 على عطفه ألفاعل والقايل قلت معنى برع الكالم عليه دل ما فيه والعامل لحال على صادتا ذانتصب الغعل

 الثرى فى الماء انبط ومعنى واجود احسن والنصب الفاعل وعوانقايل ةل كانه يرفعه ان ويجوز صاحبكم

 ال أذء معذاه يكور ويبجوزان أءطى وعد وأذا فعل ةل اذا انه ومعنا« ايضا ذبط ويقال اخرجة

أناء ينبط حتى يكغ ال ألذى صالحاغر اأخرة يبلغ حتى االمت عن ينزع

آلذحا ل لمق تآ ألياين ون خلس سوى وحتجة آتتن لمتعنس تسذ قتم
 سواد فى بياض وللجلسة منقطع استثناء خلسة سوى وقوله ه شباب روذق تنقص م أى تعنس م

 والقبل خالسى والبيصاء أالسود بين للمولود قيل ومزه خليس وشعر راسه اخلس ا٠ا٠وع
الششباب المقتبل

أتا من أول ياأنرأب يقعتح جاءقا5 العوان لملرب له أتمارت
 لملحوب فكان جاءعا لمحرب أعتاجن حين ولكن يدمح أن الى يصبى ه كانه أشارت قوله

 شد صوت بالقعقعة يريد ييجوزأن باالقراب يقعقع وقولة وعاننن عوذن ألعوارن ص والغعل أليه اشارت

 عليء كار الذى السالح قعقعة به المراد يكورن ارن ويجوز لذيهيم ا العادى صدر ن٠ يسمع وقد عدو«

 ويجوز له فذ أتى فيكون طلع ارس اول تال كانه ذكرنة ن تكون .بجوزان أتى من ارل وقوله
 وانتصب المعنى مجموع اللغظ موتد من وتكون نيناالا اول قال كاته صلة والتى معرفة يكون ان

بقعتع او جاءعا فيها والعامل جميعا الوجوين فى لخال على أول

حنا ن٠ تشان اتأ: وآ تآاسى ولية نا حنا بن ال يتجنها ولم

 وبجوزأن أعانه والمعنى االحل فى العين ن٠ أب.دلت همزة الثاذية وااللف أعداه اصله اأداه

 جاء يقولون سويد ذعى قوله فى العالء ابو ل وة وعدذها لحرب أدأة له جعل أى أالداة من يكون

 كانهمر كالمصدر يكون أرن وأما فاعل معنى ف ذعيال يكون ان فاما موته خبب جاء أذا ذالن نعى

ه نعيه احب ن٠٠يصبد

 لقعن .ن اقعن تحقير قعين انيكون يجوز ةجين ب. بنىنصر من رحل وقال

تعناء وامراة أقعن رجل فاحش االنف فى وعوقصر

يتاي بن حعفر أحاول إن ما حتتتا إن حعقر تبايل أبلع

 مالك بن جذية بن سعد بن عبيد بن لربيعة !لشع هذا متوات. والقافية الكامل من الثاذى
 وكان االسدى ذدأب ابو وعو غير« ربيتة العرب فى ليس االعرابى محمد أبو ةال قعين بن نصر أبن

ذوابا أليوم ذلكه فى يربوع بنو واسرت خو يوم اليربوعى شهاب بن لحارث بن عتيبة قنل ذواب
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 ذواب أبو ربيعة ذاتاه لمحى الى وردة أبيه ةتل انه يعلمر ال وهو لخارث بن عتيبة بن أنربيع اسره
 ذواب ابو ربيعة وافى لحرمر أالشنهر دخلن خلما عكاظ سوق به يإلى أن ووعدة معلوم بشى ذاثتدأه

 ثتر ربيعا ربيعة يم ه فلما باالسي يواف مر فل له عرط لشغل عتيبة بن ألرببع تخلف الموسم باالبل
 عتيبة تاتل ذوابا أن ذعلمو يربوعا وبلغت عنه وسارت االبيات بهذة فرثاة فقتله ابيه بقتل علم انه

 ان ما وقوله أطلب واحاول عتيبة روط يربوع بن ذعلبة بن جعغر يعنى جعفر ةبايل وقوله به ذاتدوة
ارأدة الذى أالسم شرح ف العدفة مجزى يبجرى كالب بن جعغر أحاول

ح ور ن لم ورر همر ن ر- و؛ / نم ر -رس رمم ر ر د(نم٠٠١ه ح خك
المنجساب اليمنة كسسحق خلق بيننا والمودة أدة اليسو أن

 اليمن برود من نوع منة لي وا سحقه ألبلى كان بالمعدر وصف ألسحق والثوب اللين الهوادة
 على نصب موضع فى الهوادة أن وقوله عوادة وال بييننا صلح ال أنه أبلغيم والمراد ألمنشق والمنجاب

البلغ غعول انه

آاحاليتحطسر عند للىيح آتم ولم آقبك لم إتى أذواب
 أنغافل ف أى أعنكه وف أبكه ف ويروى موضع الى موضع مح تتجلب النعم وه جلب جمع

 يريد للبيع قوله وقيل بعدك والبيع للشرى تن وال ثلقوم وعبتك وما بكة أستهانة دمك ضاب عن
 برد ولم لحضر ألحى سيقن أذا أالموال ن٠ للجلب تباع كما لدمك بايعا فكنن ألدية أأخذ لم أذى

 أذا تعالى قوله ذلكه على أتهيا ولم أترشنح لم ألمراد أنما لجلوس عوضد الذى ألقيام أقم لم بقوله
الصالة الى قتمر

ي ثجا بسين رث لجا بي عتيبة وهيم ءج نألمت تقد وة يقتل ن ا
عتيبة بقتل عزومر هدمنن فقد به يغرحون وصارو بقتلكه يتبجحو أى

نم منءن٠ه ر حب -ن ر W نمءنم ن - ءزه - س /ه - ى س ءك ب ٠خهه٦ردص ) على فقدا هم وأعي أعحاييم على كلبا بأشنسحعم
 ومن الشدة والكلب فيه لجم حرف أءلد وقد بعتيبة قوله من بدال جعله كلبا باشندهمر تولهم

 لحرص أشد حرصو أى ألكلب أشنت عليها كلبو أعلها على فتحن لما الدنيا ان لملمسن كالم
 ,انتعب صلب اللحمر أستعز ومنه أثششدعم أى ثقدا واءعزهم اعله على ملت أى تلب دو ويقال

 نعز فيقال أتحبنى ن ويقولو واشتد حق اى صدا على عت ويقال ألتهيين على جميعا وكلبا فقدا
ماق لمحق أى ما

لملخيل زيد بن لحريث وقال
هممنكلح دك البم كهدبءكن -٥ ت هب ة / O تأن نك٢ه سسص ءك

لملخسل والزمرن ألغبراء الشتوت اخى خالد بنن باوس الباعى بكت أال
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 ويجوز ذلكه أصله ألبكور الن ابتدا معناه يكون أن يبجوز بكر مةوأتر والقافية الطويل ارل
 وصاحب الغبأر فيهيج بابسذ واالرص الرباح فيها تهب ألتى الغبراء والشتوة بكرة جاء بمعنى يكون ان

فيها اليه يفزع ألذى الشتوة

آلتحيل ملترم سقيان آبا تركت قاننى يقتلوبآلغحرآوسا قإن

 ألسرج على فانكب فطعنه فرسه ظهر على كان أنه والمعنى السرج ملتزم أى أبوهالل
مات ثم أاللم من والتزمة

رن / ررد مررر و و ر رس ون عس ر ر -
نعل وذى حافي كل المنايا تعبيب فإنه أوس ام يا تجوعى فال

 الفاعل أسم وحد لما لكنه وناعل حاف كل أى نعل وذى حفا ذى كل يقول أن ييجب كان
 فى النسبة طريق على وحايض طالق قولهم أن يبين وهذا بذى أحدهما يكون أن يبال لمر

حيض وذات طالن ذات معنى
ن ت هم ررر ن رعر ررر ر ر رعرر رممر(ر رنرر ,0"

النخل حشف بيمر ناكل ولمر كراما عصبة القوم من بقتالنا قتلنا

 والطير ألناس ن٠ الععابة وكذلكه أالربعين الى العشرة بين ما وقيل الرجال ن العشرة العصطبة
 بالبانها فنتمجع ابال نقبلها لمر وقيل تمرا الدية ذقبل لمر أى به أزراءا وذكرلحشغ وللجيل

االبل س والدية النخل أموالهم ضيثا الن أصح عذا عالل أبو ةل انتمر

متي جاوييى هلمت ما إذا والين ساعة آلناس ف عهمت ما آأسىولوال

 لوال ةال كانه أالسى وهو ألمبتداء خبر عن ونايب بعدة الناس فى عشن ما ال لو جواب
 لخناب بن عمر أن االبيات عذ« سبب كان رياش أبو قال ة بعده ألناس فى عشت لما لحه مانع أالسى
 ضربه شيا يقرا لم ذن يستقئم البادية اله االموى وال بالهاشمى ليس سغيان أبا يكنى رجال بعت

 :ات فصربه شيا يقرا فلم لخيل لزيد عم بن عمم بن خالد بن أوس فاستقرا نبهان بنى الى ذانتهى
 سفيان أنى على دخل حتى لملخيل زيد بن حريث فاقبل تندبانه أوس وامر أبنته امنن فق ضربه س

ة االبيات هذة وقال وأملمحابه فقتله

 هحون ان يجوز الرجد اسم ف البراء الققعسى ربعى بن البراء حبال ابو وقال
 بت عيرن با ةال البراء ليلة الشهر فى ليلةالاخر ثولهم ن أو برى أى منك برأء أنا ةولهم من ماخوذا

 الرجل ولد عن به ويكنى الربيع ايام فى نتج ما والربى تحسا البرال كان اذا يوما وعبسا ءامرا
 ةال ألربيع أبإم فى الربعية الغزاة والهبع الربع ووا ضعيغا نجاء الصيف فى نتج ما والصيغى شبابه فى

والكاف بالنون ابولجناكه هو وانما وهوتصحيغ أالصل فى رويناه هاكذا ابوحبال هالل أبو
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دك٠٠اح 0من٠ا ر ءر< - - مرر س غر -و صر س مس ٠٠ء ر من ن٠هنم اجرع املوت من أم حلياةI أرحى ننابعو الذبن أمى يذى أبعح

 واالستفهام التوجع معنى والمعنى أالستفهام لغظ لفظه أبعد متدارك والقاغية الطويل ض الثاذى

أنقرضو الذين اخوال بعد الموت cr» أجزع أمر لخياة اارجى فيقول الغعل يطلب

وأمنح أقاء ما أعطى كنمت ويمر قومهم ذوابة كانو تماذية

 ،٠ اءطى كنت يقول لكان حد« على به الخى ولو حذف اشاء ما أعطى كنت بم قولهمر فى
علميها تدل ألقرأين الن كثيرا تحذف والمغعوالت منعه ء أشنا ما وامنع اعطاءة اشاء

إصيع فم إقسيح األ آلكق وما رزيتيتم القلقاه إخوان أآيك

 ٠به ببطش ان يخن فال الكغ بشل االصابع ذعبن فاذا تبطش باالصابع الكف ان يريد
أصابعها ذوبت ككع وصرت موتكن بعد ذللت اى

لمقجح واحب دآل على له الذى يآلحليل إتى لعمرة

احتمل وان على يدل أن له أى واجب دالل على

لممتع فقدانه صايرى وال فافعى ليس الذى يالمولى وإنى
 متع ومنه والزبإدة المد من واصله به ليستمتع ابقاه أى بفالن فالنا الله امتع يقال مبقى اى

ئ ألزوال قبل وذلكه النهار

والداء بالوندته يمى وكان زياد بن يجيى فى أياس بن مطبع وقال
يغترقان يكادأر. ال زياد بن يبجيى نديمر وكان الكوفة أهل ن٠ وفو

السفح آلسواكي وللدموء آلفرح لقلىب بكو أقل ي-ا
 الفجيعة تجليل على أدل التشارك الن لقلبى بكو ةال انما متراكب والقافية المنسرح cr» االول

 فى انكم ظلمتم اذ اليومر ينغعكم ولى تعالى الله ةال به ئ.ا للتخفيف اجلب التاسى ان كما

 البة.و عو قيل والقرح وقريص قرح وعو غيره واترحه يقرح الشى قرح ويقال مشتركون العذاب

بالغساد يترامى

ترح ولم تبتك لم تطاوعنىآآقدار ولو ييحيى راحو

عشيا وال غدوا يغارقىن فلم لرتكته أى االقدار يعىن ترح ومل تبتكر م
- أال ر - رسع هص*مال ٠ همنونم و و ن ■، ن ص نم ن نم

للمحح أميس كان ومن اليوم له البكاء يحسن من خير يا



 الزمار من مصى فيما المدح كان أنسان خين با فيقول له صفة اليوم البكاءله بيجسن توله
فقد« لعزة له أحق والمستقبل لحال فى عليه والبكاء فعله لمحسن به اول

آلقرح من مكرفنا أديسًا وقد يالشرور المحرن قف قد

ى ألمحبوب وهو به المفروح س يريد الفرح س ىوله

أيضا وقال
سخوح وأبل من تسئ دلسويح ت: لتجنا لتت قس

 رعدها ب تحن كاذ فكاذيا رعد فيها لسحابة قلت يقول متواتر والقافية البسيط ن السادس
 متثاقال يمشى اى بحمله يدلح البعين مر يقال تقيلة ودل.وح وطذيا الى الناقة كحنين شى الى

 قيل فان االنعباب كثير ٤سحو سحوح وابل س تسح وقوله مايها كثرة من تدلح والسحابة
 أن قلت وابل س فايدة وما صابا ال معبوبا يكور والوابل للوابل ومرة للحنانة مرة ألسح جعل ليف
 الواقع الفعل المبالغة الى قصدو أذا يجعلون وعم :بال السقيا اول جعل كاذه االبنداء س فايدة

 كان واذا الشى به ياله ال والسيل مفعم سيل لو ة وكما شاعم شعر يقولور انهم ترى اال له بالشى
 أن يتنع ال انه على منا٢ذ ما به والمراد مجاز الوابل س والسح حقيقة لحنانة ض فالسه كذلك
والدمع المطر سح لخليل حكك فقد ففعل فعلته باب من سح هكون

الضسويح على هىت آست فرت أسىب الذى الضريع أمى
 مقامء اليه ألمضاف اتام ثم صاحب ووو ألمضاف فحذف صاحبه أسمى الكالم بيارن كان

 اعت يقال ضبى أستهلى ومعنى أسمى فبقى لضولسها الصلة س المفعول حذف قم اسميه فجاء
 فى يجفى ما والضريح االنصباب الشديدة االمطار واالعاليل اذهالا المطم وانهل واستهل بالمطر السحاب

 ضريجا سمى وقيل ضريبجا له ضرحو يقال النه مغعول بمعنى فعيل وهو جاذبة فى واللحد لةب-ا وسط
وسطه ذحارفى أذدغع أى القب جالى عن انضرح انه

يآلشحيح ليس قتى على تشتحى أن آلعدل من تيس

ى بخيال يكن لم فتى على تبخلى أن أالذصاف من ليس اى

 واجاه والبرامكة الرهيد مدح الوليد أبا ويجنى السلمى عم بن أتهجع وقال

 كبير تحتها ليس حسنة بالفاظ بالى أن أالخالء ومعنى يخلى أنه يقول البحترى كان هالل ابو كاو
 الكن ظاهر عحب ووو االشاجع واحد أالشجع لجنس هذا من شغيا شعره فى ارى لست وانا معنى

 أشجغ هذا تولهم ن٠ اشجع يكون وبيجوزأن الكف ظاع عظام االشاجع وقيل االصابع ومفاصل
خقاة،م را: وق-د أيفايشون قال لحيات م الشجاع معنى فى أالشجع جري أستعمل وقد منكه
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 الميم زيدت تجعم وشجاع للطوبلين شجعاء وأمرالة أشجع ورجل االشنجع عليه فقضى عضه قد
 الشجعما والشجاع االفعوان القتما منه لحيات سالم قد الكتاب ابيات ومن لمعناه توكيدا فيه

 حو« وانشدد النون وحذف القدمان أراد وقالو ألقدما منه لحيات سالم قد البغداديون ورواه
 هذا أنشاد وممحة محرثان قلمان أو تادمتان اراد وتالو فحرا أوقلما قادمتا تشوفًا أذا أذنيه كات
 أالأخر ةال كما أذنيه ن٠ واحدة كل تخال أراد محرقًا تلما أو قادمة تشوفا اذا اذنيه تخال عندنا

أالذنان ولملحذنتان باع حذنتاعا لملة ابن با

مادت ويه له إآ مغرب وال مشرق يبق لم حبن سعيج آبن منى
متدارك والقافية الطويل س الثاذ

آلكقايك عييتة حقى آلناي على كقه قواضل ما أدريى كنمت وما

 جمع والغواضل ادرى مفعول أنه على نصب أالعراب ن٠ لمجلة وووضع أاستغهام كغه فواضل ما
 بمعنى مصدرا فاضلة يكون ان وبجوز الناس ألى فيتجاوزهل كغه ذدى من يغضل لما أسم هو, خاضلة
 الختالفه ثم بالية أباليه ما قولهم من وبالية قايما قم تولك س والقايم كالعاذية فيكون افضال او فضل

 كذلكه جعل واذا بههما أنشش وما لعقول وا العلوم قولهم ذلكه على أختلفن أذا ثجمع والمصادر جمعه
 أجارعراط والعفايع ألناس على قوله ألى مصس وعوجمع فواصد عدى قد يكون
القبور بها يسقغ

الصحاكك تتضيق حيا به وبانتت ميتًا آآر ين لحح فى قآكدبك

 س حيا مقابلة فىأالصدر ن٠ ميتا الن اصبح خبر يكون أرن على نعب موضعه لمحد فى قوله
 أصبك فيقول المعنى وفسد أختلفا واال ميتا يكون ان يبجب وكذلك حاال اال ذلك يكون وال التجز
 تصيق يكون خيجوزان وعوحى عنه تصيق ألصحاصح وكانت ضصيق أالرض س خد له يتسع ميت وعو
 ن٠٠ يبن كان ما بالضيق يريد أر ويبجوز بحياته بجيون كانو الذين الححابه وعن جيوثنه عن

 عنه تصيق الصحاصك لكانت لوجسمن أنها ألتقدير فيكون أالرض أعل فى جدواه ن٠ وينشر أحسانه
أقبر ثلثة الى ألمنون ولع بها اثضى ابحر ثلثة كانو للبحترى معناه وفى

تيئلجوانحمتىما قحسبك تغذن قإن دموعى فاتمت ما سآبكيك

 حسبكه يتم وقد تجن ما وخبرة مبتداء حسبك وقوله فيضها مدة أى الظرف موضع فى فاضن ما
 ولذلك أكتغ يرأد كانه االمم معنى يتضمن وحينئذ حسبكه فيقال خب أله يبجتاج ذال بنغسه
ألميل ولجنوح التجنايها بذلكه سمين وع الصل ولجوانح به الكالم يستقل

قارح موتك بعك بسرور وال جازع جل وإن رز من أنا تما



آل

 فاالجود متعت غير كان أذا فعل الن واكثر افصه كان وثرح جزع وفارح جانع بدل لوةال
 المريط فى قيل وقد فاعل فبابه متعدبا صان واذا الفاعل أسمد فى وثعل فعل مصدر فى واالقيس

 المضاف نحذف سرور بذى وال اراد بسرور وال وقوله يتداخالن البابين الن سالم السليمر وفى مارض
مقامة اليه المضاف واتامر

النوايع عليك إآ آحد على تقم وام سواكة حى يمت لم كآن

سواك حى يمت لم والشان االمر كان واراد مضمر واسمه كان مخفف كان

المدايحه قبلؤيك من لقدحسنت وذكرها المأنى فيكه حسنت لين
 خلبع السفاح العباس اله خال وعو ألفصد ابا يكى ا لحارنى زياد بن يجيى وةال

بالزذدقة يرمى ماجن

مرتوعا يرال ال غواذا فراعا قًامسعا بليتل عمر ناعيا نعا
 وهو نعيه الناس أسمع المراد الن مفعوليه حذف أسمعا قوله متدارك والقانية ألطويل س الثانى

 ةال وانًا ابلغ التالم هذا فى فاالبهام مبهما أطلق أذا والنه المكرو فى يستعل المفعول ن بتجرد«
عشيرته فى اذعايب لكثرة مروعا يكون ويجوزان منه أثاتة ال الروع ذال بان ايذانا مروءا

تنقطعا لبآى ا ريب خانه وان زودوكة ت الذ وب آلت دنس وما
٠ك ٠ آ عدن ٠٠ نم

 تدنس كما نطيارت-كة كغنك يدذس لم أى االخالت ف حتى وغيرة الوسخ لطخ ألدنس
االكفان ساير

مدفعا عنكه لتا نسطع مت تنيدت أتت إذا حىت آأيأم يكه ديعنا
 ز و:بجو مقامء اليه المضاف واةام المضاف تحخف واحداثها أألبإم ذوأيبب باالبإم يريد ان يبجوز

 وتال وجل عز الله ةل وكما بها أنوقعات تمبى كما ابإنا ذسماعا أالحداث أنغس باالبإمر يريد ان
 حنى وذايدة مريدة أى لخال على نصب تريدك تريدكه اتنن اذا حتى وقوله الناس بين نداولها أالبام

 دغاعها على نقدر لم تحينثذ لكئ مريدة مجيئها وتن ألحى وبحانكه بك أالبامر دذعنا قال والنه ألغاية
 معنى يسط.يع أسطاع التالم فى لكشرته تخغيفا التاء منه فحذف نستتنع لم أراد ذسفع لم وقوله

 عذا الن االول من عذا وليس ألياء بصم يسطيع الهمزة بفتح أسطاع حكى وقد يستطبع أستضاع
أطاع معنى ف

معا قانقتعا عيناى ينسا نقو لدة ل يد عنى ثمصتت مضى
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م٩م

 وقوله عينه سخنت ضدة فى يقال النه أقرب وعذا البرد القر من عو وقيل ألقرار من عو قيل تقر
 عيناى تبرد لذة كل أى للذتة صغة يكون أن جرعلى عيناى بها تقر ومونع لحال موضع فى معا
بحصولها نغسى وتسر بها

قأصرعا حمامى بدآنآلقى وال صاحبىوًاستقبًاآلدقرمسرعى متى

 معه أتساع فال فيه أالمر تصايق كانه والتفريى واالنساع البدد س وعو محالة بد ال معنى

 حرف بجذف وأن كذا يكون أن بد وال وكذا كذا يكون أن من البد ويقال

ى كثيرا معه لجر

الكميم عبد العفجا. ان ابن يرثى ,تيل زيد بى جيى يرئى المققع أبن وذل

ويع بمن آلحادتات ريب فلله مقلة حى وال عمر أبا رزينا
 مثله حى وال وموضع النظي مغتود وهو عمر بانى أصبنا يقول متداره والقافية الطويل من الثاذ

 من وقوله وتع رجل ألدعرباى ريب ذله التعجب وجه على 'ذل تف رزينا فيه والعامل لجال على نصب

 ريب لله تولد الن فيه ألمستكن ألريب ألى ألضميرألعأيد وقع فاعل كار وأن قبله عا منقطع ولع
 الله ألى الشى واضافة لملحال وتفظيع ألشان أكبار س يغيد فبيما بنغسه مستقل كالم لخادتات

 وقع بمن وقوله در ولله لله كلها المساجد نت كا وأن الله بين لم تقو ذلكة على وتعظيم تغخيمر

 تآد- ولو أمر« نخامة مع به أويم لمثله يعرخ الدح يكون أن من أستاجاب وفيه ايضا بنفسه مستقل

 لحال موضع فى وتع بمن يكون أن يمتنع وال منه ألمرأد ألمعى فى أكشغ لكان واوا فزاد وقع ومن

 دل ما فيء والعامل يب للر حاا ويكون موجعا وموثرا وقع بمن وأتعا لحادائت ريب نله ل ة كانه

لخادائت ريب لله قوله عليه

كه* ٠٠٠ Z ٠ ص- ص ررعرر ررر ن Z رو ن ر
طمع ليا أنسداد فى ما خلة ذوى وتكتنا فارقننا فد تك فان

لخلة دغة انه لجم موضع فى طمع لها أذسداد فى ما قوله

آلجرع من آلرزآيا كت على أمنا أننا لك تقدنا نقعًا حر تقد

 خوغنا كان اذ مستانفة زية لر علينا لمجزع تسلط ص امننا وعو نفعا نقدك الينا جلب يقول

 محذوف وألبتدأء وخبرا مبتداء بكونه الشرط لجزاء !خاتغة الغاء جلب وأنما فيكه وحذرنا عليك

 الهمزة كسرت ذاذا وكسرعا الهمزة تتح يجوز أمنا أننا وقوله نغعا جر قد والشار. ذاامر ةل كانه

 يكون اننا من الجمزة فحن :اذا ألمستجد للنفع تفسيرا الكالم جملة ن وبك االستيناف على فهو

 البدل على نصب أمنا أننا موضع يكون ويجوزأن أمنا اننا أى ألنغع حصول لعلذ بيان الكالم

عند مالى على أمنت وتد كذا على امن أ عو يقل أمنا بقوله تعلق على ا زاب ألر كل على وقوله نغعا س



م٩ه

 يبجوز وال نجزع ال أى لمجزع س الرزابا كل على أمنا توله وكذلل تتد ال أى اليه االيإدى أمتداد من ذالن
 تنقدم ال والصلة صلمته فى نكان كذلك لوكن النه لمجزع ن بقوله الرزابا كل على قوله يتعلق أن

ى ألموصول علمى

أسح بذى بعض وتال
برام ببطن إفامتبم طالت قانبم آلعدان قتلى على بحبى

 واصل فعين بن نصر بنى س ثمر أسد بخى ص العدان متواتر والقافية ألكامل ن٠ الثاف
 بهنهبط أقامتم طالت أى عامر بنى ببالد وخزام وبرأم ألسواحل (بر ساحل اللغة فى العدان

أموات النم برام أرصر

آأحمام من حرما ولقوميم محتتق تار آآعجاء على كانو

 رجد فى الشتهار له كالعلم صار فقد أالصل فى صفة كان وان ومحرق ند بن عمر هو محرق
 أالحرام الختالف نكم« أالحرام بر حرما وقوله محرق كسافم ختيان عليهن قوله هذا وعلى واحد

بالمدينة عليه الله صلى الله وسول وحرم والشام بكة تعالى الله حرم وعو

آأيام وعوافي برماحنا وايق قاتى جرعا تيلكى ال

 وهذا جازعة يريد لحال موضع فى يكون أرن يمتنع وال مصدرلعلة انه على جزعا أنتصب
 أالبإمر مر على ألواتر لسالمة لخزن به يريد وانما تغقد« لخزن به يريد ليس عنه ذهاعا ألذاى لجزع

تغييرالزمان ألهى به يشير االيام وعواقب وقوله برماحنا واذف فانى قال اذه ترى اال غير ال

حسام ت وختاب القنا رى ليم أسد بنى فى طي عادات

ااخم وقال
و رر ص رر ى عرح of ر ر رسرر ن اعم ن مم ءو هـ ر✓

المسامع على واستكت اارغ من منظى فاسود المقحام ابو لى نعى

 مساعء أستكت ويقولون شيا تسمع فلم استذت استكنن متدارك والقاغية الطويل بر الثافى
 ال كالمستعار يقولونه وأنما عليهم يعظم عظيم أمر كل فى ذلكن ويستعيرون لجوع ومن العطش ن٠

 المسامع منها تستكه التى وتلكه لمتنى انك اللعن ابينن اتان ةل لحقيقة فى تستكه المسامع ان
 أنهم أراد وأنما أسد بنى يدعو لو نفسى لهق با مسامعهم فاستكنن معاشر دعا عبيد قول واما
 سكوك بئر قولهم من واستكنن االرض على اظلمن أى منظرى اسود وقوله صم فكانهم يبجيبو« لم
 نع حين لقين الذى االمر لشدة وصسمنن عشين اى هالل ابو وقال لوق ضيقة كانت أذا
اسمعا كن وأن الناعى بكه أصم ابوتمام اخذ ومنه فى



أم ا،

اآلحالع تستظعيا لمر وردت إذا زفية كت من العين ماء وأقبل

ه االضلع تستطيعها ال حتى تشتت أنها يقول لجوف فى البكاء تردد وعو الذحيب الزفرة
ااخر وتال

وأبحًارا سمعا ققحةعمر لنا خلى ييم فجعمت آقوأم قبلك كان قن

امررًا العيش قامة شفا أآل بصرا وال سمعا تدع لمر الذى أنت

 وخلى أقوام لقولة الصغة موخع ث لجملذ بهم فجعن قوله متواتر والقافية ألبسيط ثالى س
 أقيس فو بالياء يدع لمر وقوله القليل الشى س الباق والنشغا كان خبر موضع فى يمر هلك لنا

 سمعا وتال لخضاب فعلى بالتاء روبته واذا الموحول مع حدعا على جاءت ألعلة الن ألروايتين
ه كالجمع فهو للجنس أسم السمع الن وابصارا

 وفبرفم الناس ض وبد لش ا انشمدل حرتي بن نيشل أو قريكه بن الشمردل وال

 النننس أسمائه ومن الذثب والنبشل بعي عنق يصف الشمردل النخلة كجذع سام العجلى تال
 والعستق لسعبلس وا . ولتيعو لشيمذان وا لتشيذمان وا لسرحان وا ونشبة وذأالن وذؤالة لنهص وا

 وذو جعادة دابو جعدة وابو فذلوال سمى وربما والسمتع والهمتع والعسال واالطلس والقليب والقلوب
لملحرة او لمحر ألى منسوب وحرتى معطة وابو أألجماع

عقلي فى للرن أسرح حتى دموعى تبرقًا اللذأن ا ۶خاجال ينقسى

 كانه لحال جلية علميه دل مضمر بغعل بنفسى من الباء تعلق متواتر والقافية الطويل من أالول
 هاعنا من والتطلب التبلغ ألتبرض الن فشيا ششيا دموح اخنيا تبرضا ومعنى اخاله من بنفسى أفدى كأل

 سلمى وضالب أنى ل لعمم 'ذل القليل أعطاك أذا برضا ماله من لحى ويرض قليل اى برض وماء وهاهنا
 جرى أذا والدمع قلالة فكانهما دمي فل حتى عليهما بكينن أى ألظنونا الثمد لكالمتبرض

ثاختلط عةله فى لخزن أسمع قل خلما لخزن من خقغ

متلى هئمتحاوبنى والكناذاما فىالناسساعة عشت ما األسى ا ولول

 جواب والكالم لخال على نصب ألناس فى ذوضع بهم ومختلطا الناس مع أى الناس فى قوله
 أسوة بالذاس له ان ا لو يقول ال لو بجواب عنه استغنى محذوف أالسى هو الذى المبتدا وخبر ال لو
 شنئنن متى ولكن عمرى من ساعة أعن غلم نغسى لقتلن وصبرا تاسكا ذلكه فاورثى مصايبهم فى

 يستعل أالسعاد لخليل ةل أسعد:ل أستعدتهم وأن أجابوف دعوتهم أن اقمانا لنغسى وجدت
ى خاصة البكاء على المساعدنة ف



م٩٧

 علمي مع بصفيت قتل ماجد ابا ويكنى ذبش-ل اخو حرى بن مالل رشى والم ايضا وقل

شجاع وكدان السلم عليه

أك-ايية تستقاد حتى لةأد ا I ال،٠ق يتةى لحجنة ا تمصبا- ة أع
ى ح ز ى د ٠٠ ت ن ٠ ح ر

 ةذى روى وين الغيم الباس والدجن مدجان وليلة الظلمة الدجنة متدارك والقاذية الطويل س الثان
 منه الطيبات يستغي أن الم أخذ« يشين وما الزأد خبايث فى يزهد انه يتيد فانء بالذالمكجمة الزاد
 وجبه و حاه ص كان ما ألى بالحيبات وينني مخانة أو غدرا عليه يغئ ما الزاد قذى بقوله يريد أن ز ويجو

 ال اى الراببجة ضيبة كاذ أذا قدية قدر يقال الطيبة الرابجة فالقدا الزاد قدا روى ومن اكتسابه فى عار ال
به ألطيب طابق وقد لخبيث بالقذى أرأد انه وذلكن اجود واالول طيبا ينتقيه حتى ورايجته ألزاد يتشمم

 صاحبة مات أموًا الفيمت هيمت إذا أننى خابلى عن وجدى وقون

دن نمونركك0نم رن رنر رر رنر -ع- ون و، ٢ءل
مضاربه تخنه لم عمي سيف كما مشيح يوم يخوذى لمر ماحه أخ

 يبوم أالسحياء وعو لزايذ مح يخجلتى لم اء الهوان وعو لزى برع يفتى لمر أى يخزذ لمر
 سيف وكان يبة ألضت عند أتنبوتة السيف وخيانة ألصمصامة فى عمر وسيف ألنام أجتهاع م يه مشهد

 عمر فخكر بالصمصامة ضن وانه غيرة أذه نمو فقيل له فوعبه للخطاب بن عمم ذاستووبه ينبو ال عمن
 بصربة بعير عنق فضمرب العلدةة أبل دار ودخل فاخذ« هاته وتل معديكرب بن عمر فغضب ذلكه

 مضم مبتداء خبر أنه علىى ماجد أخ قوله وارتفع الساعد ال السيف اعطيتكه أنما وقال فابانها وأحدة
 بالكاف ينجر والسيف صلة ما بالجرلجازوتجعل عمر سيف كما روينن لو عمر سيغ كما وقوله
 وتكون السيف وصذلكه مبتداء صان رفعته وأن حتى يهاط ألكسير ألعظمر كما توله ومثله

 وأن س٠٠حه أله يرجع تخنه لم شوله من والضهيم كفرو الذين يوت ربما تعالى كقوله الكاثة ما
*السيغ ألحى شنئنن

 ,قتد االسود بن زمعة ابنه برقى نوفل بن المطلب بن زمعة بن األسود وةال
 ماخون الرجل أسمر وزمعة العزى عبد بن أسد بن ألمطلب نسخة وفى مشرا تمريش مع بدر يوم
 الظلف غير فى ذاله واستعير للميبيع فى وزمغ زمعة خلفه من الشاة شلف فى تكون لهنية قولم من
 صدح شاة كانه الزمع وئفاء أقود وأضع فيها أخب جدع فيها ليتنى با الصمة بن دريد ةل

 لو وة الضيف وألمسيل الصغير للنهر وكذلك زمعة بالكثير ليس لكالء يقال أنه قوم وزعمر
 وانن جد ذمار تين جراتيم ةل ألظلغ فى تكون بالتى شبهوي القوم زمع هوض ألدفى للرجل

الدوان ألزمع فى تعت

الشيود النوم من ويمنعتا بعيئ قيا يضل أن أنبكى



٧1

 االبيات هذه سبب االذكار ومعناه أالستفهام لغظ لفظه أتبكى متوأتر والقاقية الوافر ن٠ أالول
 نبكى وال واعحابء محمد بنا يشمنن لو وة بدر يوم تتالها على البكاء حرمن كاننن ثريشا ارن

 زمعة بنين تلشة له أصيب ثد وكار. زمعة أبنه بحب زمعة بن االسود وكان بثارم ناخخ حتى تتالنا

 ناشندة بكاء يوما فسمع تومه يخالغ أرن بمجب ولمر علييم يبكى أن وأحب ولحارث وعقيل
 فابكى تتالها على بكن قريشا لعل ألبكاء هذا ما أنظر بصر« كق فنى وكان لقايدة فقال بعيرا

 أضلته تها بعيرا ذنشد أمرأة بكاء هذا فقال كبدى أحترقن خقد زمعة بعنى حكيم: أبى علمى

االبيات يقول ذاذشا

ملجدود تقاصرت بدر على والكن بكر على تبكى ١هط
 أنه وبعنا« لحظوظ تواضعت أى لجدون تقاصرت وقوله بكارة وللع أالبل من الفتى البكر

 الذى ألقصر ن٠ ا وألعجز القحور ن٠ تغاعلن وذقاصرت النفوس ذقد ويستعظم الهسال فقد يستهين

 حبسته أى كذا على كذا قكرت يقال أنه ذلكن على القصوريدل فى تبارت كاذبا الطول هوضد

 رددته اذا كذا على قصرته أيضا ويقال غيره عن كالعاجز صار حتى عنه الذهاب ن ومنعته عليه

 الهدف عن السهم وقصر ذال نفسه فالن ألى تقاصرت ويقال الصالة فى القحو ومنه أراد ما دون الى

 ويكون تطاولت ضد ويكون ألقصم ن٠ يبجعل أن ألوجه هو أالول كان وان يتنع وال ر٠ئهر خهو

 تقاصرت أبوهالل وقال كذا بماء وومر كذا ماء على همر يقال كما الباء موضع موضوعا علمى

 أن ويجون ألتقاصم وكذلكن مثل لجد فى والعثار فيتقاصر ألعثار عند يتضاطا والعاثر عثرت اى للجدود

 ألمشركين من تنل من قنل أنه يعنى ببدر قنل ر'ا٠ أعمار تقاصرت أى أالعمار بالجداود أرأد أنه يقال

 وكانت ببدرفهلكو جدودهم تقاصرت من على وأبكى بكر على تبكى ال أى عزقريش بهم فذهب

 رمضان شهم ف بدر وقعة وكانن القعدتة ذى ن٠ ابام ثمانية تقوم العرب أسوات ن سوقا بدر

الهجوة س الثانية السنة

يسواو لم بدر يوم ال ولو رجال بعدفمر ساد قد أآل

ن أشرأفهم تنلنت لما قريشا راس الذه حرب بن سفيان بابى يعرط

 موضع فى بها دهقانا اخيا ف أصببان الى خرجا اسح بنى من رجليبن أن و وذك

 قبر، على ويصبان كاسين يشربان قبر« ينادمان والدهقان الاخا وخبم أحدىما فمات رأوند له يقال

 على ويصب قدحا يشرب وكان ألنعر بهذا نم ويت يهما قب ينادمر أالسدى فكان ألدهقان فات كاسا

قدحين فبريهما

صواتما نقكيان ال أحدلمسا رقدذما دخ ما ضل با ف خليلئ
 ظال مع ركب وةد ألكاغة سا يكون أن ز بيجو ضالما توله متدارك والقافية الطويل من ذى لثا أ
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 الذى الغعل هع ويكون طال س منفصال ما يكون أن ويجوز ألوأحد كالشى معا صار حتى واحدا تركيبا

 واذا باالاخر أحدهما يووسل أن ببجب ما مع البركب كتب فلذا رقودكما طال ةل كانه المصدر تقدير فى بعد«

 المصادر cr يذتصب فيما سيبويه دلىه ذ الهحددر على أنتعهب واج،نىكما ما بين3 طال بين فعل الشان كتب
 مصانا أال يستعمل ال انه غير أجدا ل ة، كانه كذا تفعل ال اجدك االستفهام فى ومثله قبله لما نوكيدا

 وطانما جدا فعلكما انجعالن والمعنى ألله ومعاذ جبدك االضانة وفى حقا مجرى التاكيد فى يجرى فهو

ما وشنث ما عذ ذلك وعلى أستطيل فد ما على يشتمل ألكالم cr المتقدم كان اذا به يكتفى تد

سامنا حييب من بلخوًاق وا كلها اوتد ىب ىل ما تعلما آمل
 ونفى موجب غير أنه ف كالنغى واالستفهام االستفهام الغ عليه أدخل لم هو تعلما الم

 التقرير فى والتثبيت يق أألنحق cr يتضمن النه واتعا وأجبا كان ذيما بالمر قرن لذلكه أيجاب النفى
 به يعقب بما عقبه تذلكه بدله به اتى لو القسم يتصهنه ما مثل المخاطب المقررعلى وتاكيد

 أستعمال يستعمل ينهد والله ألله ويشهد ألله ويعلم يعلم ألله وكخلكن ألنافية وعوما ألقسمر

 ولقد فقوله عدم وال علتى خوف بعدعا ما منية لتانين علمت ولقد القايل تقول وكذلل االيمان

 أليمين جواب يكون بما عقب لما ذلكه ولوال ألتاكيد من ذكرت فيما أليمين مجرى جار علمت

 ألمغعول موضع فى صديف cr براوذد لى ما وقوله للتقرير ألم ودخلن تعلمارن أصله تعلما الم وقوله

 لسبن ا فى منكمر أعتدد لذين ا علمتم ونقد تعالى ه صقول ف تعر موضع فى عذه تعلم الن نتعلمان

 يكو. أن من بها ألصالم أخرجت الذكن بها ليوكد علمت ودخلت لتاتين علمت نقد كه وكذل

 علمن فيمنع الصدر له نتانين من والالم علميه أحالة ون فيك. مخبر خبر من او التظنى سبيل على

cr وقوله علمن مفعول انه على نصبا لتانين موضع كان كخلك كان واذا ألعمل cr صديق 

لصديؤ وهوصغة غير موضع فى وسواكما أالستغراق من وثايدة ما اسم يكون ان على الرفع موضع فى

ثرقجتامنا تناآقا 5ق مدامة من قربيكما على أطسب
 ومن اصب مغعوي انه على نحب مون<عخ مدامة من وةوله ثراكما ابل تذوةها لم فان ويروى

 فيلتقى معربا كان وان تدغم والكسرالذك والضم الفتح على تبنيه .بجوزأن أبل وقوله للتبعيص

 على أو ألساكنين ألتقاء فى أالصل النه ألكسم على تبنى ثم ساكنان ألغاء الى ألعين عن لخركة بنقل

 يظهر فبعص المبنى فاما العمب صل cr ألمعرب أدغام فى واالخالف لالتباع ألضم على أو لخفته الفتص
 ثم للمعرب أالدغام فى االصل أن أال مبنيا كان وان فيدغم رت يقول وبعط أردد فيقول فيه ألتضعيف

 ةل جتى وجمعه للقبرجثوة ويقال ألمجتمع الترأب وعو جثوة جمع ولجثا فاعلمه عليه ألمبنى حمل
 النه ملكه فى مقيم انه أراد تخور جثاه (على عق لجيب نصوح يريد بانذى عالم زيد بن عدى

 ألمفحد ألكريم مارية ابن قبر أبيهمر تبر حول جفنة اوالد حسان قال وعذاكما اابايه عن ورثه

 cr العحر صذا أعل يغعله كما الناس الطعام ألقبور على ينحم أنه أرأد الشاعر يكون أن ويجوز

المين عن ألصدقة
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صداكما يييب أو الليالى طوال بارحا تست قبريكتما على أييمر
 فيه والعامل ألظرف على أنتصب وطوال أبدا مالزما اتيمر قال كانه لحال موضع فى بارحا لسن

 أنتصب بعدة وانفعل أا س بدل او يجيب أن قوله اقيمر يكون ان ويبجوز بارحا يكون أن يبجوز
بجيب أو قال تذلك عاما صداءا ذصير ألمولخى عظام ذقول والعرب مضمرة بان

بانما إن عوله ذى على بد الذى وما ت الممل حتى وأبيينما
 أن على الرفع االعراب ن١ موضعه ن يكو ألهمزة فتحت خاذا كما بكا وان بكاكما أن وى يي
 وجوابه شرطا كان الهمزة بكس أن روين وان المحمدر تقدير فى انفعل مع أن الن يرد فاعل يكون

 من وهنه بكاكما ان عولة ذى على البكاء يرد الذى وبا تال كانه محدرة من أبكيكما علميه يدل
 والعوبل له خيرا الصدة وكان له شرا الكذب كارن أى له خيرا كان صدت ومن له شرا كان كذب
أة المم أءولت وقد العوية ومنه الحدر صوت

ج سقاكما عقار ساقى تأنكما منكما والجلد اللخمر بين النوم حرى
 وعوشامى الوليد ابا يكنى ى لحارن الرحيمر عبد بن الملك عبد وتال

شناعر كالمى
المقاير أقل يبن سعيد بسكنى لغايض القبور أرباي إنى
 أذسانا تسكن أن وهو وبشرى كعذرى مصدر سكنى متدارك والقاغية الطويل من الثاذى

بينهمر فيما سعيد بحصول الموتى اغبط انى البينن ومعنى ومسكن سكق والمنزل كماء بال منزال

يناءي سواة آقتف ولمر عدايتنى تكائرت إذ يه لمقجوع وإنى
مقدم أستثناء انه على النصب موضع فى بناصر سوأه

ائير حران نصل فيه حر وقد ميفه نعل على تمغلوبي قكنن
 أستعمال يستعمل قد كان وان سيفه الهى أضانته صلك لذلك السيغ حديدة أسم النعل

اليها حاجة كان ما انند عدته على غلب كمن كنت يقول السيف

آلمخامر ألدخبل وآلداء آلبت من عرى قأمجدنا زوارا أنيناد
 ن٠ ترانا أكثر يقول علغها اكثرت أذا الدابة وأمجدت منه لذا أكثر أى كذا ن٠ أمجدنا يقال

 جعله ولما ألشج ن٠ واراك ما وعو لخمر ن ماخوذ والمخامر ألقلب ن٠ المتمكن والدأء ن لجز

حى ووو عادته على لزايره قرى نه ات.دم مزورا
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آلبوادر بالدموع يسقى الوحه من صدورنا فى أما سح يررع وأبنا

 ندموع ا سقيا وان لنامى ا لزرع ا ل فهو اليام ا هرس على يد بذ حزنه أرن بى علم كالم أ ا بهذ نبه

 اذا شقاء بعد لفالن زرع ويقال البذر والزرعة االنبات الزرع وأصل وغلبتها لكثرتها المستبقة والبوادر

لحاجة بع ماا أصاب

والمًاأئر الليى عظيمات أصبنا تمائه القمتسام حترنا ولما

 والمااث الرحا فى تلقى التى اللهوة ومنه ولهوة لهية والواحدة ها واجزل العطاء اذضل أللهى

ألمال دون خلفه ما والمعاخر المكارم وجدنا ححرن لما أى تفحامد من بوفر ما وعو مأنرة جمع

رر م ن ٤رك -- -ر ٤ر -ك--
يحاور لمر ناطقي من به فابلغ حوابه رحع بالصدين وأسمعنا

 أشجاركا وغرس انهارك شف من االرض أسال غيره قال كمسا جوابه ممجوع اى جوابه رجع

 حين اليوذاذيين بعض كالم من ماخون ووذأ ارا أعتب أجابتكه حوارا تجبك لم فان ذمارك وجنى

 اوعظ بسكوته اليوم لنا وهو بكالمه الشخص وذا وعظنا ما طال فةال عليه وقغ أالسكندر مات
 حيا منك اوعظ اليوم واننن عظات لى حيانكه فى اننن٠وك يقول حيث العتاوية ابو اجاد وقد

 وما عثات ذو االريب االديب المقول ايها جوابا ترد ان عاق الذى ما القدوس عبد بن صالج وتال

ج تجيب ال أذ السكوت وعظ مثل بشى وعظن

شيبان بنى من مراة أ لمن وقا
يآلكريم يكلف آإلمح كداة قتلنا منكم ماحذا وتالو

 العفة موضع فى ومنكمر مقدم مفعول انه على ماجدا أنتصب متواتر والقافية الواثر من أالول

 لهذا جواب بالكريم يكلف ألرمح كذاك وقوله لقالو المغعول موضع قتلنا منكم ماجدا وموضع له

 ن والكاف أقتصوة لخبرالذى أله بذاك فاشير كذاك بالكريم يكلمف فاجيبوالرمح كانه أالبتدأء

 ذلك مثل كلغا بالكرام يكلف ألرمح ألكالم وتلخيع أالعراب من لة موضع ال لخطاب كاف كذاك

 ويولع ام الكب يعشق التمك فاجيبو قنلنا منكم ماجدا تنادن والمعنى يكلف كذاك ف والعامل الكلف
 الملكه لمن تعالى كقوله القراان فى واحد من السوال أثم فى لملجواب يجى ما واكثر ذاكه مثل بهم

القهار الواحد لله أليوم

ألقسيمر خير قسيمقا غكان آلمنسايا قساسمنا أباغ يعين

 أن على الميم بسكون وقاسمنا فاعلة ا ناب أله تكون أن على ألميم بفتح يجوز المنايا قاسهنا

تكون أن ويجوز ممات لفظ وهو أالبغ ن٠ يكون أن ييجب أباغ ألعالء أبو قال همفعولة ألمنايا تكون

9ة
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 البعيى وبن او الطاير ريش فى فساد غ الوب ان وقيل عبته اذا وبغته ةالو النهم الواو س مبدلة الهمزة
 لحظ فى واتع البيتن فى والقسيم يشاربه الذى شريبه أرن كما يقاسمه الذى عو االذسان وقسيم
 الذى فقسمه قسمه فاخخ فالنا قاسمنن تلت أذا النكن ألقسم موضع فى فوضعته للمنايا هوقسم الذى

 مغعوال يقتضى وقاسمر ذلكه الغرض الن مقسوم معنى فى قسيما يبجعل ان وجاز مفعول وهو يقسمر
 وقوله لهمر وثعة فيه كانت موضع أباغ عين النمرى وقال واالمحاب الناس ألمنابا قاسمنا قال كانه ااخر
 من أخذت النها تركن ممن خيرا اخذت من فكان بعضا وتركن بعضا اخذت اى المنايا تاسمنا

 ينصف ولمر باط بن غاط المثل موضع هذا االعرابى محمد ابو تال جرأة واعظم فتكا اشد كان
 أمر أحد أو المرثى وكم القصة يعرف لم أنه وذلك التفسير وخا فى خلط باطل بن باطل أى

 بهخا المرثيان وفا قسم خير قسمها أخذت كاسعتهم لما المنايا ان البيت ومعنى جماعة ام أذنان
 ةاسمن المنايا ما اذا أالأخر قول مخل وهذا منها ينتصفو لم شيا المنابا ن٠ هاوالء يإخذ ولم البيت

 القن قسمها الى بقسمه واابن قسمر بال فااب قسيمها نصفا يعط لم واحدا اخا مسحل بابن
 عمر بن عامسر بن مسعود ابنى وقيسا فروة ترثى مسعود بن فروة لبنن ألشعر وهذا يضيمها ثسيما

 ألمنذر قتل الذى وكان المنذر قتل يوم اباغ عبن يوم ألقرنين ذى المنذر مع وقنال ربيعة أث ابن
 ماء وامه القيس أمرى بن ألمنذر وهو ألغسانى شمر أبى بن لحارث مع وكان لحنفى عمر بن شمر

ى مصرعه وافى كريم المنذر يقول يومر ووو النمرية السماء

 علت لحقير يكون يجوزان عتى ابوالقتح كال العقيلى مالكه بن عتتى وقال

 كما حقر ثمر به سمى لكنه يجق المصدر أرن أقول وال قال عتو نحقي يكون وان مر الترخي على
 حذفت كما االاخرة فحذخن ياات بثلث عتيئ عتو تحقير واصل عليا والعالء فضيال الغضل يبجقر

 قلت أذا عطاء تحقير فى ألمحذوفة ان يقول من منهمر ان ابولحسن وحكى أحى تحقيراحوى س
 يذعب يجوزأن وال زأيدة كانت حيث من ذلكه الى ذهب يكون أن ويجب الوسطى هى غطى

عين هنا الوسطى الن احوى تحةير نحو فى ذلك الى

لنوول بيتو ليي وأياف الوجا على لليعمالت ; أعداء
 النوق واليعمالت التوجع طريق على له مسايال ناداة متواتر والقاذية الطويل ن٠ الثالت

 ألناقة أعملت يقولون النهم والسيى ألعمل على تنصبر التى ألناتة واليعملة هولحفا والوجا السراع
 أسمر يعمل للجمل يقال غير« وقل النوق اال بها يوصف ال اليعملة لخليل وقال ألسغر فى ركبتها اذا
 جمل اويرتا يعلة صهباء ناجية أقناد على أزال ال أذ ءانشد يدلة يقال كما العمل ن٠ له

 ومجمعا لالضياف مالغا كان فناء« كان لحال على نصب ألوجا على وموضع يعمل جمل أو اراد
لينزلوويضانو ييتوللحى بيتوأى وفوله للعفاة

بخليل بهتجة لخليل وال لذة بعدك للعيش ما أعدا
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حسن وبهيج وبهج مسرور بيه رجل لحسن واالأخر ألسرور أحدعما ضربين على البهجة

جيميلء أعطيته إن آلشرب وا يهني عليك وحدى ما أعداو
وأحح والوزن أيضا وقال

ذميل هلن أنتأءا نرج وملر ليلة ملرتسر وآلعدأة كآىن
قط مسير فى نجتمع لمر وايإه كانى أى

و ص و ر مردن سن- - رر -رر -ن- - ون انمن

يميل حيث الليلحوز نرم ولمر بلقع ببيداء رحلينا نلق( ولمر
 الف بال به أتين وأذا والعباس كالحسن أالصل فى صغة النه العداء على والالم أاللف أدخل

 راعين فاذل عليه والالم االلف أدخلت وأذا بالعلمية معرفة ذصار علما جعلته فالنل والمر
 في االسم يغيد ال االول فعلى عليه والالم االلف وأدخان المسمى نغس جعلتها ذم وووصغة حاله

 كالصغات فصار التمييز مع فيه الوصفية معنى أذاد الثانى وعلى غيره عن تمييزة س اكثر شيا المسمى
 س أعلى وهو السير من ضرب والذميل السوق وأالزجاء التخصيص فى أاللقاب ممجرى لجارية الغالبة
 فقد تعالى قوله مجرى تجرى أثنين ن٠ أذنين لكونهما رحالنا تال لو رحلينا نلق ولم وقولة العنق
 حيت جوزالليل نرم ولم وقوله االصل على به اتى لكنه االستعمال فى أدخل كان قلوبكما صغت
 حيث جوزالليل بانغسنا نرم لم فكانا يريد زمان ظرف هذا وحيت ألليل يييل حيت اراد يميل
 المكان دون وهوللزمارن فيه جاء وءا تهورة على واشرافه جنوحه الى يشير ميله وقت أى يميل
 للفتى المعنى الن قدمة ساقه تهدى حيث به يعيش عقل للفتى قوله أالخفش لحسن الى عند
 ويكون لمكان ظرفا حيث يكون ويجوزأن أمرة فى بساته ونهوضه وحياته سعيه مدة به يعيش عقل

ة معه ملنا الليل مال تحيث الطريق نعتسغ انا المعنى

 الرأس العوجاء للعصا المحجى ومنه وعواالعوج االجى عوتانيش اججناء ابو وقال

حجن وجناء وتكسيراجن وبحوعا الشجم أطراف ويهطربها كالصولجان

تمن وال مني يال اآلقسن فى مقسمة تعقاء ابن حيلد أضحنن

 سع مشى أذا هوالذى اللغة فى وألقعقعانى القعقاع متراكب والقافية البسيط ن االول
وراثه باالقربين واراد تقعقع لمفاصله

ولجرر عيرآلتجر ورئتك وما وروئ إذ قتسلوعنك ورتنهم
 وأحد بمعنى وأورثته الرجل وورثنن السلوان تكلف والتسلى الشى عن النغس طيب السلو

ه فيه له حق وال الميراث فى أدخلته أذا الرجل ورثت زيد أبو وتال

اأخر وقال
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السمر المدينية لل أ عا الو ٠٥ ًا تتدح حايل بأكناف ألحى القتى لنعم
 انخحى فتى الفتى نعمر ..اال٠ذ كانه محذوف م ذع تحهود متواتر ذي: لقا وا الطويل CJ1 االول

 وتعلقا زمان ظرف ألوغا وغداة مكأن ظرف حايل وباتناف اخحى خب أنه علمى أكل وأنتعسب
 ينتحب أن بتنع وال للحال على أصل ينتصب٠ الخبر حايل كناف ب يجعل أن وييجو: خحى ب جميعا
 النه أكل ذيه لم لعا يكور. أن أيضا ججوز , المضمي الغعل ن٠ حايل بادناغ عليه دل بما غداة
 أختصاصا فيه يفد لم لردينية ا لى أ وأضافته ألضعم كل ا وال قباد ذيما د صلت فى ما يعمل فال بمصدر ليس

 فى محمود ألبينن ومعنى للردينبية أصال :قال نون له ثايدته مثل فمضا وهو يدتهذا ان ى تت أال
 جواب لنعمر .ن والالم ألسمر للردينينة ضعها لملرب غداة ألوأدى وذأ بجانب حصل فنتى ألفتيان
متذدم_ قسجر

ن و ٩١.١٥ ر ت ٠,- ب ٦دنم ألك انم — ان نم؛زء ب-
بالعخر السماحة ب-اب مغلة( وة مرلج عية أردي لقح لعمي

 وال ضعيف غير أغلكن لقد تال كانه محذوف المبتداء وخب االبتداء الم لعمرى فى ألالمر

 السرعة ج لزل وا ألضعم وقلة لجسم صغ فى وأصله ألمروة ألناقص والمزلج والممانعة ألمدافعة وتنن جبان
 ضلب أذا يعتذنر بنجيل غير وة الم تام سخى وأنن علكن أى المشى فى سريع زاوج فرس المشى ف

له يبخ وال لني أ منه يب ف ى
الصبر عافبة بالحبر طالبا وال عبرة قيت مستهقيا ال سابكيكة

ئ الدموع استبتى وال لالجر اسلو ال يقول واالجر السلو الصبر عاقبة

خليغة بن خآه تال و
البوتوروقوحزين يترحك وتد خاليا تبسممت أن نفسى أعانب

 الهمزة بفتص نبسمت وأن أعاتب س لخال على خاليا أنتصب متوأنر والقاغية الطوبل ثالث
 دل ما جوابه ويكور. شنرطا ن فيكو ان ن الهمزة تكسر أن ولكئ تبسمى اجل ومن تبسمت الن مهعناة
 تصرفهم على الناس متابعة من منها ينفق( لما أعتبها بنغسى خلوت أذا والمعنى ذفسى أعاتب عليه

 الننفع عن ناقد انه وذلك ألنقصار الوتر وأصل ور س غير الموتورن يتبسم وقد الموانسة ف
عدد أو مال ن٠ نقص الذى والموتور

هجون بالنتيح المحلى دوين له شج ون وكم أشجايى وبالدير
 دون تصغير ودوين الكثي جمعه والشجون ألعندد أدنى فى لحزن ووو ششجن جمع أالشنجان

 بهذ« يقول القرب غاية عن عبارة عذد الن عذد تصغير فى عنيد يقال وال بقليل المصلى دون أى
وأحزان فموم هناك له حزين هن وكم وهمومى المواضعحاجاتى
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ن و سة وفن نا أشهجا قمرينك أنيتتا إن أمثاليا حولها ربى

 صغة أمثالها وحولها المسنمة القبور به ويعنى شجون قوله cr بدل انه على رفع موضعه ربى
 وهن ألغم غير يقرينك ال جيتها أذا القبور يعنى اشذجانا وقرينكه المماثلة س اليه أشار وما تلربى
وتبكى أحزن ذلكه مع وهى تنطق وال تتحرك ال ساكنة أى سكون

يقين لديك ءت يأننا ولمر أمرنا لك يضح لم اليجرآنًا كقى

 المهجور حصاحبه خبر يعرف ال منا واحد كل الن البين هجر ا الموت هجن الهجر كذا أى
الباجره خبر يعرف وقد

الحنفى نعلبة بن الله عبح وتال
تريد والقبور ينقدون قبمر يفنايهم مقبت أناس لكت

المقبر س قبورا اكثر المقبرة وكان القبم موضع مقبر متوات والقاذية الطويل cr» الثالث
د ثم نم ن منم رن 5ررو ممر-س - نمر -ر و رر ع -ر جديح لفناةيا لميمي وبي اخاقم قد دار رسم يوال إن وما

قبعيح آلملتقى وأما قدان حوارفم آما اآحياء حيرة فمر

ى المجاورة دنو مع يوجد ال أاللتقاء أى فبعيد الملتةى وأما جار جمع جيرت

أخر ا وقال

وآلبح الدفر حدتان أئنالفم ذقبو لنا إخوانا الله يبعد ال

cr فان ألرجل بعد يقال ألله يهلكه ال الله يبعد ال معنى متراكب والقافية االول ألبسيط 
 الغناء اال الهالك وهل واالبد الدع حدتارن أذناهم بقوله عقبه وقد الله يبعد ال قال كيف قيل
 تنبيه فو وأنما سوال وال طلب ذيه وليس المصايب عذح أستعماال فى العادة جرت أللغظة هذة قلن
 ال يقولون قال االاخر ارن ترى أال به والتفجع الجزع وتناعى المغقود الى الحاجة شدة على
الدعر نفس باالبد واراد نوايبه ألدعى وحدثان مكانيا اال البعد مكان واين يدثنوننى وعم تبعد

أحد منيم إلينا يؤوب وال بقيتنا من يوم كة فمدفم

 أن وبجور خياروم أى قومة بقية ن فالن يقال خيارذا بقيتنا بقوله المراد يكون يجوزأن
منهمرى الباقى يكون
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أسم ىف الغطمه اهلتق ومنه قالو قها الشى أخذ الغطمشة الضىب الغطمش وتال

الصغة ن٠ منقول هذا البصرفهوعلى الكليل الرجل الغطمس وقال مرتجل اسم هذا فهوعلى رجل

تدقب واآلخاًلء تبقى اآلرت آرى أننى آلنلس الى أهكوال آلله الى
متدارك والقافية الطويل من الثانى

معتب لموت على ما وآوكن لوعيرالحمامأصابكمرعتبت أخالء
 أأخر« هن الياء وتحذف حالته على مدته تترك أن واالجود الممدود قصر على أخالى توله

ى عليه تدل الكسرة الن النداء فى

 مة بىن احد زقر وابو ابدالوليد وحنيته امه سهية املئ ستية بن أرطاة وقال

مروان بذى ن٠ز ىف كان

معى عد عكاة أوعاد آالركبمع رايك نظرتك إن ليلى آبن قآآنن
 انتظرتل ونظرتكه لغة وتلك أنن هل فى القطع الغ ادرج متدارك والقانية الطويل ن الثال

 انن فهل المساء ألى أتمت أن عمر يا فيقول غداة كل ياتيه حوال قبرة على فاةام أبن له مات وكان
 أل لبيد بقول تمثل لحول راس كان فلما ينصرف تم ذلكه مثل فيقول ألمساء عند وياتيه مى رأيح
قال ثمر أعتذر فقد كامال حوال يبكه ومن عليكما السالم اسم ثم لخول

ومجرع وقوثىعليهعيرمبكك يكن قلمر ليلى آبن قبي على وقفت
ر رر رر رع رع رن صنر ة ررر نذال -

فاطمع االرط وارت قد من غيي وفى معتب غين أنه الدقرفاصفك عن

ة أرضاه اذا صديقه الرجل أعتب يقال احدا برضى ال أى غيرمعتب

االول مثل والوزن اخ بعح مات له أخ فى ااخر وقال

أوقح نارآخرلليد لموقد تقل لمر خلبلى ويبيفيا كآتى
يدى اترعا على بانت يحى وآلكن رزيتقا يدتى إحذى قلوأنبهًا

 بعض الباقية فى لكان يدى باحدى لوأصبن يقول لخبر موضع فى ورزيتها مبتداء احدى
 المراد الن لو جواب وحذف لحياة أنقطاع الى فقدعما فادى الثانية االول تبعتن ولكن أالجتزاء

 فلوان قال كانه للمصيبة يكون ويجوزان للقصة يكون الضميريجوزان فلواذها وقوله مغهومر
رزيتها يدى احدى القصة
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قدى هالك على وحه من آآن قدى أترهااك على آسى ال قاثسمت
 منكورة تكون ان االسماء وحكمر والالم بااللف أال يجىء وال الظرف على نصب موضعه االان

 بوقوع أخواتها سايم أالان فخالف والم ألف او أض.اغة من٠ يعرفها ما عليها يدخل ثم لجنس فى شايعة
 لحقه تد لموضعه لخال عذة فى لزومها الن واحدا موضعا ذلكه مع لزم ذمر االحوال اول فى هعرفة
 واختيرت لذلكه فبفى عنها يزول ال أوليتها فى لموأضعها لزومها لحروف حكم كان أذ لحمروف بشبه

 قال كما مزيد فيه فليس منتها« حزثى بلغ ثقد هالكن على بعد« أحزن ال يقول لخغتها ألفتحة
ه تمجددى يوم كد زابا لل وتل تعطلى فضل بعد ا للعطاب فقل الرقاشى

لة أبن فىااخر وقال
صعد عقابه يهول ترف ءة من آبنى قوى

 عقابه يهول وقوله وطعدا وصعدا صعودا يصعد صعد يقال متراكب والقافية الوافر ثانى من

 ن٠ تعلو أن العقاب تتخاف شنرف أعلى ن٠ ابنى هوى يقول للشرف الصفة موضع فى صعد«
علمبعا مشقتة

٣ويد وجلة قولت مرتقبة رأس من قوى
منه وبانت أخلع أى رجله زلت

تتقتقد أخت وال قتبكيه أم قال
 ما على عطغه لكنه منصويا يكون لجواب الن للنغى جوابا ذتغتقدة فتبكيه يجعل لمر

 يوذن ال ألمعنى الن فيعتذرون لهمر يوذن وال .راانالة فى ومثله جملة على جملة عطغ وهو قبله
تبكيه خال له أم ال معناة هذا وكذلكه يعتذرون وال لهمر

تيدة تحتها قفرت صلد صخمة عن قوى
 وقال النار منه تخرج لم أذا الزند أصلد ومنه أالرضين ومن أنجارة س شيا ينبن ال ما الصلد

 والدع، ذثيب ألى قول ومنه أزجته أى أفززته قولهم ص فهو كبدة حتها ففزت روى اذا العالء ابو
 وبعط موطعها من زالت كبد« أن يريد كانه مروع الكالب أفرته شبب حدثانه على يبقى ال

 طيى لغة على وييجمله االديم تفرى من فريت يريد ففرت يقول س ومنهم فقتنت ينشد الناس
بنيت أى بنت والدار ذعيت ان دعت المراة يقولون

أحدة قآ وآلمسه تبكية على أالم
تعالى الله قال وأاللتمام الطلب معنى فى متقاربان والمس واللمس ألتمسه بمعزى المسه
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 وفزشنا صلبنا أى شيا االباء من مسسنا الشاع قول وكذلك حرسا ملميت فوجدنها السماء لمسنا وانا
 أجده فال بقوله عقبه الن أضلبه المسه قوله معنى أن على ويدل شى فى باليد المس ن هو وليس

ولده قيانة صيير تحوون يالم وكيق

ج الولد ن لياسه العغير برغ للنايبة أجزع الكبير الن

 يسترذل الةنانى وكان الفضل ابا يكنى وكان االحنف بن للعباس هو وقيل ااخر وقال

 فلم مللمت لكن مراق-م غير وزرت رطاكه أملى عبرتى لسكن عانبة صننت لو له سمع ثم «ثنعر

 بحث بمن أجدر . فقال اليه يسبق لم وعومعنى انعاتب سن خآلف الماول صد حيلة ل تكن

النغيسة وللخرزة اللؤلوة فيه يجد ان التراب

الصبر بجمي ولم صوعًا البكا آجب والبكا بعدة الصتبر دعوت ما إذا
 مجب غير طايعا أجاب أراد لحال موضع فى مصدر طوعا فوله متواتر والقافية ألطويل أول ن٠

 فبكين البصاء اعاذذى الحبر بانبكاء استعنن اذا أى طايع وهو له اذقاد أذا يطوع له طاع يقال

تجزعت الصبم يطعى ولم

الدقر بفى ما لجون عليك سيبقى فنة ألتحاء منك ينقطح قن
الدعره ابد بات عليكه حزذ فن منل أملى أنقطع ان يقول

االجماجعى أنيس متن بن عاتكة وامة امه من أخاد يئى النابغة وقال
ظهر اذا ذبغ ن الغاعلة النابغة

مال ومن أقل من يسوقون وما كآلق من يرعون ما الناس يقنىء ال

 بان كافة الناس علمى دعا أن ألى بموته الضج دعال هخواتر والقافية البسيط من الثانى
 لفظه كان وأر. ألناس يكون أن ويجوز مال من ويجوزونة كالء ن٠ يرعونه ما ألله يهنيهم ال

 جمعو قل الذاس أن ألناس لهمر ل ف الذين تعال قوله فى ةبيل فقد بموته شمن بمن يختص عاما

 لحاسدين بعين أليه نظرو أنهم كاغة ألناس فى أعتقد يكون أن بتنع وال واحدا رجال كان أنه لكم

 ومن بعدى نت صا ود فالن بعد لدذيا أ كاذن ال يقولون لهم مذهب وعذا له لكما ته حيا أبامر
 لشمس ا أن لين أحئ عاش ذال ذفسى تلغن فاذا نفسى دنياى نما أ قوله ألمحدث اخن ونا

بلد أهل على يطلع لم ثم غربت بعدى

خال وال ءم ال ببلدة أمسى أمر على التاوى عانكة أبن بعد
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 وهو أبوى على الثاوى ويروى االمومة كانن بينهما للجامع ان على تنبيها أمه الى نسبه
 وهى أالمارة ن٠ اخذت وانما بها ليهتدى تذصب جارة وأالمر بعينه موضع أمم وذو قبره فيه موضع

ألغربة ببالد أى خال وال عم ال ببلدة وقوله العالم:

ألقال حتال الةرى ذوات الى يأثححد مقاء لملليقخ سيل

 الناس عن الغرامات أتقال يتحمل أى اتقال حمال االسنمة العثيمة االبل الذرى ذوات
ماله ث يلتزمبا

دل تحنتا وقدا عليةا قدا وينهما االرثل تأحى يلين لملل حسب

 بال وهذأ أى هذا وهو المبتداء خبر بال يكون أن .بجوز وجهين ببجتمل بال نحتها ووذا قوله
ه قبله تم تد ألكالمر الن لخال على وتنصبه نلضرورة الياء فسكن باليا أراد يكون أن واالأخر تحتها

العالء ام أمرانه يرئى المرموم موياكه وتال

تسمح لو فنادقا العالء أم به حآمت الذي لمجدث على أمرر

 لو بين والغرق تسمع هل تحيها ويروى نفسه يخاطب متدارك والقاغية الكامل من أالول
 تكية أدراكها CJ1 عليه القنوط غلب ص كالم به والكالم ونا الشرط فايدته لو ان عل وبين منا
 ويكون ساعيا ف طامع أو رأج كالم كانه به يحبيرالكالم لالستفيام كان حيث ن وهل زارعا من

تسمع هل واذظر حيها المعنى

قيفرع الشجاع يه يمو بلدا قروقة حة وكنمن حللنن أتى

مبالغة زأدته فيها الهاء ودخول للمبالغة بناء وفروت اين ومن كيف انى معنى

البلقع المكسان ياليمكي ال إذ مققودة من ة الل عليك صلى
عليها يتحمر ذأقبل منها يئس كانه الرحمة الله ن الصالة

فتحرع عليكه حوع تدرما لمر مرحومة صغيرة تركنت “قلقه

 حالها على وهى لها لجزع وال المصيبة تعرف ال صغروا ض أنها اراد كانه االستيناف به النية
 فى ما تبدو ان ألقراان وفى لجازعين فعل النويمر ن٠ وتترك والبكاء الضجر من تاتيه ما الرن تجزع

 نية فيغفرعلى ترفع أن لكه يشاء ن٠ ويعذب يشاء فيغفرلمن الله به يجاسبكم اوتخفو« أنفسكمر
 ءو خما قوله ذلك وعلى والشعر ألقراان فى كثير هذا ومثل يشاء لمن فهويغغر ةال كانه أابتداء

واالبتداء االستيناف على ابهت ترفع أجيب اكاد ما حتى ذأبهت نجاءة اراعا أن اال
09
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وتقجع تسهرأقلها قنييت حلوة لرامك من شمايل ققدت
شمالى ن٠ بدلوعا شمايل منهم أنكرت وقد قومى فم ةال شمايل وجمعه الرجل خليقة الشمال

تدمح عينى هؤون عليل كهقمت لبليا ف أنينيا سمعت وإذًا

ى كخا تقول وجعلنن كخا تغعل اثبلمنن كقولك عليكى طغقنن توله
 الصحيع وهو األلحيف ويروى لمحسان ويروى الكنانى االحنف بن حفح وقال

 احفصء الشى حفصت مصدر ولجفص صغيرا كسان اذا حفص له يقال ادم من الزبيل الفتح ابو '؛،ل
 س العينين احدى تكون ان وللخيغ وحفوص أحفاص وجمعه وغييه تراب من جمعته اذا حفصا
 لمجبل احدرعى انه وذلكه لخيف مسجد ومنه االختالف وهوس زرقاء واالخرى سوداء الفرس
 فى وشنتى اخياف الناس تال ختلفون ياف اخ والناس لهما مخالف فهو حضيضا وال شرخا حليس
 لملخريظة وهى لخافة عين ان ألى يذءب على أبو وكان أالدم بينن يجمعه وكلهم الشيم

 بن حغص هنا قال ومن االلوان اختالف س فيها لما وذلك الهوضع هذا ن وبإخذفا باء المنقوثنة
 ولد أن قيل وقد لحفص جلود ن٠ لزبيل قولهمر س ماخوذ حغص العالء أبو وقال سها ثقن أألحنف

 أن وهو الرجل حنغ ص االحنغ فيقال لغطه فى يختلف أألخيف بن وحفص حقصا يسمى أالسد
 أمن» وقالت قدميه خاعر على أالذسان ييشى أن للخنف وقيل أالخرى على الرجلين احدى تقبل
 فتيانكم فى كان ما رجله فى حنق لوال والله الطفولة حال فى قيس بن االحنغ ترقص وعى

 روى ومن لالأخر مخالفا لجسم جاذبى أحد يكون ان وعو والنون بالخاء أالخنغ ويروى مثله (ل1
تفسيرة هم تد والياء بالخاء وأالخيغ والظلمر ألميل أى لجنغ من فهو االجنغ

يذنوي قبرة الغوادى وسقى مكدم بن رييعة ييعدن ال
 الكدام اذار ا به كان اذا مكدم حمار بقولهم مسهى مكدم متواتر والقاذية الكامل ص التاذى

 الجم طلع اذا العرب عن يروى تجع وفى وكديما كداما الرجل سمى ومنه عضه اذا كدمه يقال
 كما المكدمر من والالم االلغ وحذف ا الثر بالنجم يعنى ددم فى والعانات حطمر فى خالعشب

 عند دعونا غقيل ابى رياح عبت أذا ةال وحارث ولجارث ووليد الوليد يقولون االسماء ض مضى
 وأستعار كهثام أو بعد سليمان او كوليد أو المليك كعبد ال الكمين وقل الوليدا حبتها

 فى الذنوب جعل بما ور للملء المقاربة او ماءا المملويت الدلو فى اصله واذما للغيث الذنوب
والنصيب لحظ

وفويب اليدين طلق على بنيمت حرة جارة ن٠ لوعى ف نقرت

وب لمحر مسعر خبر شتيب نه ق منه , ٠ى نا يا تنفرى ال
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لحرب أيقاد فى االة كائه المسعرالذى

العقوي تحموعلى لتركتها مهمة خرق التسقاروبعد لوا

 ماوى كار. كريم بقبر اجتاز أذا ألوأحد أن العمب فى العادة كاذن السفار ال لو توله
 يمنع ان اال عنه نيابة ذلكن يفعل يتسع ولمر ألزاد أعوز اذا للناس ويطعمها راحلته ينح لالضياف

 القيام قبل الزحغ ولجبو رأحلته على أبقايه يعتذرس فصارهذا مجرأة يجرى وما سغر بعد ن مانع
الهدف الى يزحف ألذى ووو السهام ن٠ا لحابى ومنه ألمشى يريد ووو ألمعقول البعير ويفعله

 بن سليم بنى من دما أصابو كانو فراس بنى أن اابيات هذه خب من كان أبورياش وةل

 س بالكديد كانو اذا حتى سليم بنى ن٠٠ فيرسان فى خرج حبيب بن نبيشة أن ثم فودوة منصور
 لظعاينه قال بعيد من الرهج راى فلما أمج من عصل بذى مكدم بن ربيعة لقو كنانة ارط

 حتى واقف فانا ألطريق قصد وعليكم عدو ن٠ا طلبا هذا يكون أن اامن ال ذانى النجاء اسرعن
 وموعدكن ألطريق عن بهم وعدلت لخمر فى بالقوم أخذت شيا علميكم خفت فان الرهج لى يستبين

 قومكن بالد هبطنن خقد المواضع هذ« بعض فى اوافقكن لم فان عسفان او غزال تنية الى الكديد
 الى احداهن ونادته هرب اى ربيعة خلف بيذهن نساوه فقالت نحوالروج ذاهبا فرسه ركب ث

 يبل حتى نساءة الفتى ترك مساءة مساة عهم أم اخته به وصاحن ألفتى نفرة منتهى أين
 فرق ألى وزعمي عمر أأم يقول وهو ذلك وجةه س اليهن انصرف ذلك سمع فلما أنساءة دم من
 يقصون وهم سليم بنى نحو توجه ثم لثق سنانه الرمح وانزع اعتنق ال وان أطاعنهمر ال أن

 الناس ارمى وكان أمامه الظعن أن وظنو له قصدو راو« فلما الشجر 'ن* لهم فتراى يرونه وال االث
 الظعاين أثن فى نقزفرسه بذلك شغلهمر وعقرفاذا وجرح فيهم قتل حتى ويرميهم يقاتلهم نجعل

 بنى لحق وتقول تذمره أمه وجعلن عليهم عطغ به القوم لمحق واذا بهن طرد محقهن فاذا
 عليء وانتشرت نبله نفدت حتى دابه ذلكه يزل فلم صادق بضرب القوم واشغل الحق والمحامى

 بالرمص عليهمر يجمل فجعل عليه وحنقو طلبه فى ولحو أألصل عند وذلكه الكديد الى وانتهى فرسء
 أخطا فقال قتلته وقال فاثبته فطعنه حبيب بن نبيشة عليه فحمل فيهم فيصيب أخرى وبالسيف مرة

 متحأمال يركص ربيعة فخرج بطنا ريح الجد أنى كذبت فقال سنانه نبيشة فشم نبيشة با خوك
 مكانكه مت سقيتكه أن بنى بإ فقالتن أسقينى المه قال غزال ثنية راس على ظعاينه محق حتى

 نجعلن طعنتى فاعصبى قال للحى والماء مين أنك له قالن ويقال ننجو ذاصبرلعلنا ألقوم ذاخذنا
 صقرا كالدينار فارسا رزيت فقد سيار ام العصب على شدى لها يقول وعو بخمارعا تعصبها
التنية راس على فقاتلهم عاد ثم عليه فشدت أألدبار خلف بالضرب مغامرا المغوار لع ألقوم يلق

فلما السلميون واقبل رمحه علمى أتكا الموت وجد فلما فرسه على ربيعة ووقف ألنسوة واذطلقت
 غادية أبن رمى عليهم ذلكه طال فلما حيا أال يرونء ال طويال ووقغو عنه مو أج فرسه على رأوة

فى فارس يعلمر فلم ألطلب وخافو سلبه فاخذو فانوا ميتا عنها فندر به فحاصنن بسهم فرسه ألسلمى
وقال عينه فى ألرمح بزج فطعن ألقوم س رجل وجاءة غيرة موته دبعد حيا ظعاينه حمى العرب
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 فركب لخبر فاخبرتهمر فواس بني أرض الظعاين وواغت وميتا حيا الظعاين حمين لقد الله قبحكه
 الشنية راس على بيعةر الى أنتهو حتى فرسان فى ربيعة خال وكان قوالة بن خلغ بن مسانع

 ألى وانصرفو يدركوعم فلم الليل جنهم حتى القوم طلب فى وخرجو حاله على فتمكو مسلوبا ميتا
 بيائء مزوة وسطه ووضعو سود جارة أرنا ارميا عليه وجعلو غزال ثنية رأس على فدفنوي ربيعة

 er» أول فكان بعيرا او دابة عليه عقر أال ألعرب س أحد به يمر ال ذكان للجزور جز مثل ضخمة

 ويقال فهر بن لحارث بنى أخو خالد بن ز ض عو ويقال تيما أعل .ن به مر رجل عليه العقر ترك
 بل ويقال ذلكه مكان أرتيه :لكن ذاقتى أعقر ال فقال كبير شنيخ وهو يومئذ به مر تميث من عو
 ى بقصايد وغيره مسافع رثاه . ثرثاه العامرى االخيع بن حقتن ويقال الفبرى شقية بن عم هو
ف رياش أبى تفسيم فى وبعضها الغرسان مقاتل فى بعضيا خبتة٠

اخر ا وقال
تنائيا إالً تردأد وما إتيسك عبابة إال آردأد ما أحارى

 ورجل أصب صببن منه ,الفعل والمحبة ألوجد الصبابة متداركه والقافية الظوبل س الثاذى
 ،لعاد : على لكنه ووا بيا أال رن يك ال انمذدوب الن بندبة ليس جارى وقوله صبة اة وامم صب
رجل أسم عاونا ووو جارية ترخيمر وعو ورخمه فاداه

وسلبًا ينفسسى مسرورا تديتك مينت نقس قدت نقسش لو أحارتى
- -رر و -ر ررر ر يغر- و ءن و ون ى -ر

رجاييا دون الله قضاء حتسال حقبة أمالك أن أرجو كن ن١وو

 فيبقى مالوة معه أعيش أن لى جعل أى فتمليته فالنا ملين يقال ملائ معكه أبةى اى أمالك
عذا والنهارمن الليل والملوأن به عتعا

. حداره كان االفدار من عليكة إذما بعدك ناج من يريمت اآل
 مع العينين حمرة الشديد أالحم لخوأعية االحمر بنمنن فاطمة وقالنن

 عبد بن عاشم بنت خالدة زوج لخزاعى دذدنة بن أحم عو انشاعر وعذا جماء واالنئى سعتيما
 أالزد عن النخزاعهم بذلكه وسميت موتجد علم وخزاعة العرب سادات أحد عذا أخم وكان المضلب

 الرجل متن واتخزع أنقضع أى لجبل انخزع يقال عنها النقطاعبم أى مأرب CJ1 خرجو ايامر امجاز انى
٠ لراكر ع جمو فى عنا خزاعذ تخرعت مة بطن حللنا فلما تال وضعف كبر را٠ أبحنا أذا

جلرأح على ياربعه حودى صباح تت عند حبى عي يا
النبى بتد االبيات ببذه تتمثد تنت ثانمة ان ححي متواتن والقاثية الكامل بن الثنى
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 مبدا كان انه تربد صباح كل عند بكى قولها بها المتمثلة هى عايشة وقيل وسلم عليه الله صلى
 قبايل باالربعة وارادت الساعة عليه ألبكاء حينئذ فعله بازاء فاجعلى االعداء فى نكايته وقنن نهار،

 لوقوعها الياء حذغن عين ي-ا وقولها الدمع ن٠ شيا تدخرى ال اى جودى وقولها الراس
 ويجوز وايجاز حذف باب النداء وباب عليه تدل الكسرة والن التنوين وهو النداء فى يجذف ما موقع

االربعة الشوون وقيل واللحاطين الموقين العين جوانب باربعة جودى بقولها المراد يكون ان

قاي يلحرد آطحى قتركتنى يظلة آلود حتالً لى كتنت قد
 أن بعد اذكشفت اى يضصحى ضحى يقال للشمس البارز والضاحى االملس االجمد

ستر فى كنن

حناحى أنمت البمراروتنمت أمشى لحى عقت ما حمية ذات كنت قد
 والبراز الضيم يجتمل ال أالنف جتى وفالن وغضبنن انفن أى حمية أحميه ألشى حمين يقال

 ظاع الفضاء الظهوران برز:اصاه قيل الموضع ذلك الى أذسان خرج فاذا أالرض ن٠ الفضاء
 نهوض أن كما بكف نهوضى وصار به أتقوى وما يدى أى جناحى انت وكنت شى يسترل ال

جناحة الطاير

زبالراح شالي وأدفع مند واتقم للتليي أخضح فاليوم
 فهو بيده دفع ون والرجال بالسالح يدغع النه عندى دفع ال أى مثل وعذا لى ناصر أىال

المستامن فعل بيدى عى الكف واساله لظالمى انلطف معناه وقيل دفع علمى ببحصل لم ذليل

ورماحى قوارسى حد بان ى١٠، أنه وأعلمر بصرى من وأعط

دعوتصباحى يوماعلىقني لها دعمتقمريةقجنا وإذا
 هذا الدعاء على مجملها الشجن الن له مغعول النه شجنا وذصب صباحاه سوء وا أقول اى

ي به مفعول النه نصبته لحبيب جعلته وان وللجاجة لجزن ألشجن جعلت أذا

ايضا وتال
بعدو تد وآلله وبلى آبدا تبعدو ال أخوتى

*cr خانه أخوتى روى فمن واخوتا أخوتى تروى ان لكه متراكب والقاذية المديد خامس 
 كما كه لتحري با تقويته فوجب واحد حرف على متطرفا الضمير عالمة لكونه لحركة واصاه ألياء سكن

 أالصل ان على ويدل لخغتها ألغاحة و وااثر موقعه وتعتا لو التحريكه والهاء الكاف أختيه سبيل أن
لما أنه اال وعصأى رحاى قولكه وذلك مغتوحا اال يبجى ال كان ساكنا قبله ما كان لو أنه الغاكة
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 الكسرة من فر أخوتا قال ومن الياء سكنو لء أستعمالهم لكثرة وايجاز حذف باب الندأء باب كان
 بابا؟ا وقولكن وناصاة وناصية وباداة بادية قولهمر ذلكه على الغا الياء فانقلبت الفتحة الى يإء وبعدها
 منها تنبيه بعدو قن والله بلى بقولها وأستدراكها تهلكو ال تبعدو ال وقولها ما بابى تريد وانت
وتوجع تتحسر هو وانما غيرأصله فهوجارعلى الدعاء لغظ لغظه كان تبعدووأن ال ان على

و صر ءن ٠٠ ٤م صرر ر ر بررس ولدز أو العؤ التقتناء عشيرتهمر تملتهمر لو
 كان لو أى ولدو أو الكتسابه أى العز القتناء طويال أى الده س مليا معهم عاشو لو أى

 أو بهمر وشرفا عزا عشيرتهمر فاعتقدت أعمارومر لوطالت تقول بعدهمر وخلغ ولد لهمر

خلغ لهمر كان

أحد ألذى بعف من هان أو الرزية بعض من هان

 لخق ذلكه أالمرعلى لوتضى ومعناه على اهون بهم غمى بعض كان أى لو جواب هان
 كاالستغهامر بواجب ليس فيما من زيادة يبجيز االخغش الرزية بعط من وقولها بى ما بعط

الرزية بعض ألمهون أبتدا كان المعنى يكون طيقته فعلى والنغى

وردو الذي الحوي واردو آمرو وإن حي ما ضأ

 كل لغظة ألى عايدا أمرو من الضمير ويكون المين ضد بالحى يريد ان ويجوز زايدة ما
 ى٠ ألعايد والصمير وردو ألذى لحوض واردو قوله عليه دل ما امرو وان قوله فى الشرط وجواب

ه بصلته أستطالوأالسم النهم وردوه الخى قال كانه محذوف الموصول الى الصلة

 منقول أالسم وهذا السلكة بن السليك« الم ويقال شرا تابط الم انها ويقال امراة وقالت

 أمجلة لفرخ العالء أبو وقال العرب من بطن والسليكه سلكان وجمعه طاير وهو سلكه تولهمر ض
 دال الوجة هذا به يرد لم السليكه يكون يجوزأن وقد سلكه له فقيل نغسه أخفايه فى خاصية

 وحو وسالك سالكه من التصغير ترخيمر مرخما أو السل مصغر بالسليك مسمى يكون أرن يبعد
 منكمر ليلى لزؤار الشاع قال المضاء فى المثل يضرب وبه العرب معاوير آحد السليك وكان ذالك

 ألمراة سميت ومنه سلكة واالنتى أمجلة فرخ والسلكه المقانب سليكه أمصىمن ألهول على برثن اال
أالسمر بهذا

ققتك تي، اى نئة فعرى لينت قيلك هالك من تجوة يبغى صات

 سعيح وال لملخليل يذكرة لم الوزن هذا العالء أبو قال متراكب والقاذية المديد مشطور من
 لين وقولها للمديد مشطورا يكون أن يجتمل وقد للرمل سابعا وجعله الزجاج وذكر« مسعدة ابن

شعرة شعرت ويقال علمى معنى فى النه مفعولين الى محتاج وهو بليت نصب شعرى موضع شعرى
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 تتلكى شى أى وةولها الهاء منه حذف وقل ليت هع يستعمل ال أنه اال فطنة فطن يقال كما
 كذلكه اال تجد« ال مضمر ليتن وخبر مفعوليه عن نابت النها نصب موضع فى هى كما لجملة
 ال لو جواب لخرجن فقوله لخرجت زيد ال لو فلت أذا ال لو بعد المبتداء خبر يشبه فهو

 وضلة خبر عن شعرى غعولى ليت واستغنا ذلكه على اال ء .بجى ال محذوف ألمبتداء وخبر
 استبهمر فيما لنغسه يكون ان بجوز الضالل وهذا مضمر فعل فيه والعامل المصدر على أنتصب

 ليت كانه ذغسه للهتوفى يكون ويبجوزأرن ضلة به العلم عن ضل كانه المتوف حال ن٠ علي
 معرفة عن الضالل وهذا أفلكك شى أى أعلم ان تمنيت والمعنى له ضالال امره وخغاء غيبته شعرى
 حتى تتلل الخى ما المعنى يكون الثانى وعلى االول علمى هذا به العلم عن وذعابى حاال

 قلت االستعال فى يظهم لم وان التقدي فى يجى كيف ليت خبر قيل فان الضالل وذا ضللت
 السوءال هذا يقتضى بما علمى وقع او علمت ليتنى أى قنلك شى أى واقع شعرى ليت تقديره

ألسوال ذغس ال جوابه صان هوما تمناة الذى ان٧

الدفرالسلك ف تاعال يكه توت آم ختل عكدو أم تعد لم أمريعت
أصابه فيما أمره فخفى تغيب بانه أعالم هذا

لك يل لم لفتى حسن تح، أي سلكة حيت ى للقت رعد والمنالً
اجود االولى والرواية جمعا المنايا وتكون راصد جمع كانه رئد ويروى

 خآملك٠ك عي فى نأمت ماقح ءال أجتك تلقمى حين تانلشمىء نل
النفسإذلمتحبمتسًالك سأعرى جوًابىهعلكه عن فلدحا أم[ ان
 صلك فلذلكه أالختصاص بعض النعن من ذكرنة وهو أمم اكتسب فادحا أمرا أن قولها

 عظيما أرن والمعنى المراد فى كاملة ابهامه مع فايدته ان ترى أال عليه ان دخل حتى به أالبتداء
 فكانه منه يستفاد فيما المعذى علمى يجمل تد الكالم والن مباسطتى فى رسمل عن االمورصرفك ن٠
فادح مر عظي امر أال جوابى عن وشغلك صرغكة ما ل ة

بدآك للمنايًا مدئذأل۵١٠ذ نقسى لين ملكك عنك ددبىه ساعة قليى ليت
 السلكة بن السليكن ان وذلك للخبر عليه يدل ما السليكه المر أالبيات هذة ان على الدليل

 فلمقى تميم بن وسعد عقيل بنى أرض بين فيما بقتحة مر حتى االرياف يتبع الرباب تيم فى خرج
 س والعتيكه العتيكه بن عوف بن جتم بن زرع ابى بن عمير بن مالك له يقال خثعم من رجال

 أششتقاق من أشتقاقه يكون ان يمتنع وال عليه حمل أذا بالسيغ عليه عتكى يقال واالتدام لمجراة
 لزمه أذا بالشى عتكه قولهمر س أن القدم س أحمرت قد التى القوس وعى عاتكة

السليك له فقال منكه نفسى أندى انا لتعمى له نوارفقال لها يقال خفاجة من أمراة ومعه فاخذ«
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 وخلف قومه الى وخرج ذلكه فاعطاه خثعم من أحدا علتى تظلع وال تخيس ال أن على لله ذلك

 عذا ينشدعا وجعل عليه أخافهم فانى خثعم احذر تقول وجعلن فنكحها امراته على السليكه
 أذنة لثام اال خثعم وما مسلم غير امرو الى علمن وقد خثعما القوم أحذر ان تحخرنى الشعر

 عتيكه بن عويغ بن سعد بن عمم بن قالدة بن شبل وباغ وتنتمى تنمى واالسخاف ألخل الى

 ن٠ يقول فانشا طرتاه حتى السليك يعلم خلم المراة زوج لثعمى نخالفا لخبر مدركة بن وانس

 قد خرق ورب عثكول حوين قد نهمب رب با يكنى به وكان ابنه حرب مقتول بال حربا مبلغ

 قد وربواد مكبول فككن قد وربعان عطبول نكحت قد وربريم مجدول تكنن

 فقال الرجمل وتكفينى القومر كفيتكه شثنن أن لشبل انس وقال االسود أشنبال فيه مشبول قدعنن

 فقال معه كان من وأمحابة شنبل وقنل غقتله اذس عليه فشد الرجل واكةنى القومر أصغيك بل ال

 بينهمًا وجرى عمى ابن ذمة اخفاره فى انسا القتلن والله ماال عم ابن ووو لخثعمى يربوع بن عوف
 تمر به أصبنن قد كريم لى اخ ن١ كم مدرك بن انس تاله خمما مقارضات المعنى مذا فى

 مردى القدر دونه بات االمر على أغضى وال الزمان ريب على أستكين ال جر بعدة كانى بقين

 صالثور مقتله بعد سليكا وعقلى انى جزر تعترى المور هم بعض أذ جايله أالمم أجيل وب حر

 كانن التفر وجعايها على يشد وأذ يلته حل نيكن أذ للمرة غضبن البقر عافن لما يضرب

 تتبعد البقر الن ألماء ليقنحم الثور ضربو ألعطش ولقلة ألماء لكسر تشرب فلم البقر اوردو أذا العرب

 تصد ألتى وى لجن ان يزعمون وكانو لحخمار ألوحش أتن تتبع وكما الغحل ألشول يتبع صما

 المثل عذا فى ألثور توم قل العالء أبو وةل ختهلكه الشرب عن البقر تمسله حتى الماء عن الثيران

 هستطرف غالمعنى ذلكه صح وان السامع على به ليلغز البقر مع وذكرة بالثور سما« وقد الطحلب

 الشى أالذكارووضع وجه على المثل ذكرهذا وأذما أالول والوجه الطحلب ألمقصد لغزان وفيه
 عاثت أذا له ذنب ال الثور وكذلك لى ذنب ال أى طىر ذذب أال لى ما كقولهم موضعه غبر فى

 لكانثور االعشى وقول المثل به وضربو ضلمه ذوصفو ة الرعان بعض ذلك فعل وانما ألماء البقر

ى لجن .ن الواحد وقيل الراعى أسم لمجنى مشربا الماء عاذنن أرن ذنبه وما ظهر« يضرب ولجنى

 هحون ان يجوز فقد العربب من بضن مجز ينو القتح ابو تال السلولى العتجي وقال

 وعى مجر ذوى كانا اذا جراء والمونث أتجر حقير يكون ان يجوز وقد االسم عذا حقير األجي

 انى فقال سلم ض مجراء فقال الخنم رأعى با عندل ما له غنما يرعى وفو للحطية رجل وقال العقد

 الذى عذا العالء أبو وذك جنسا نعرفه ال نجل مم ذاسمر سلول واما أعددتها للضيغان ذقال ضيغ.

 ال كان أذأ عجير فحل قولهم وكذلك عجير لقيل التصغير ترخيم المراة متجر رخم ولو وةل ذكره

 عى وسلول لواه أذا الشى عجر قولهم العجيرص يضون أن يمتنع وال عوالعنين وقيل له يولد

اليها ذنسبو ولدها على غلبن صعصعة بن عامر بن مرقة أم

يجادلة خصم كت ومردى يمو الصب ليلة فى اآلصياف أبا تكنا
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 والصبا اجناء ابا ويروى عليهم لتوذره االضياف أبا جعله متدارك والقافية الطويل من الثان
 كانه وخصيصا تعريفا ألصبا الى ألليلة واضاف تعبو صبن منها والغعل الشمس مطلع ن٠ تهب
ر ن ١ر ٠ر ٧ ، ددمعك تد تاك ٨ ر ٠ ه ٠ر مردى فالن ويقال اصله هذا النوى بها يكسسم صخرة والهردى الليلة تالئ فى شار. للصبا كا.
ذيكسسرعمر به يرهورن أى لخصوم ا: لحروب

قايلة القوي أرحي أنةإذاماتوىث اجلوع أيقن قد قىت تركنا
 وهذا قنله فكانه لجوع ذيفقدون ألناس يطعم انه البين بهذا والمراد لقاتله ظرف ثوى ما أذا

 السنأم سديف المطعمون هم والده ولدت ما والملص الرماد رب الله يبعد ال االاخر قول ص نحو
بذلك تقتل فكانها الناس عن شرعا لمجزرفينصرف النارونحم بايقأد يقتلونها اى البارد« والقاتلوالليلة

وآتآحلمة لبانه رفأ وال متضائل ال السيف قة تد قتى

 ألغخذ فى يكون غليظ وهوعرق أبجل جمع وأباجله حولها بما اللبة وجمع أالسترخاء ألرعل
المتخاشع والمتضايل أالباجل قالوهووأفى بالسرعة الفرس وصف واذا وألساق

 اطلة آلبك ميمت إن وطي وأو حدة أرقن اجلة عند حد إذا

 حاملة قبو محلته الذى وضل ظاملا ك ويرهي مظلوما يسرك
 لم غيرك أذنن أعتضمنن وان ثالمكه ن٠ لك انتقم أحتضمن أن يقول لحال على انتصب مظلوما

 مظلموما أو ظالما أخاك أنصر لخبر فى ورد ما طريقة على ال طريقتهم على وهذا ذصرتكه عن يقعد
 لئال ألثظلم عن يكغه فقال ظالما ذنعره فكيف مظلوما ينصره له قيل أنه ووو فيه لخبر تغسير الن
لذلك وجه وال البيت معنى لخبرعلى معنى حمل والمرزوق معناة هذا وما يانم

مراحلة نستقل حتى |لى على عذورا كان األطياف نرل أذا

 يجتاج كانه للق ألسيى والعذور زايدة مثله كان وما عذرر فى الواو أن يقولون النحوبون
 يعتجل ان يريد النه والحاب ه خدم على خلقه يسى انه ومعنا« يفعل ما لسوء يعتذر ان للى

ه االضيأف كى

أسد بنى مولى الجناء وقال

العواقب ىف بعتدة ويرقد با صئي برل ال كحتجنا بررأ من أعلذل

النساء أطهار عواقب فى أى العواقب فى بعده ويزعد قوله متدارك والقافية الطويل من الثان

1هه
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 النساء زعيرترجو بن مالل مقتل أفبعد ومثله االبن هذا مثل له يولد ال انه يعلمر النه
األطهار عواثب

الحقايب الرحال أصسحاب شان اذا مثلد كخبة الفتيان الى حييب

 ارتفاع حبيبا بقوله ارتفع وهحبة بعده قوله فى المصمر س لمالل على وانتقبابه حبيبا ويروى
 ما اذا وجواب مثله حبة والمبتداء مقدم خبر أنه على يان الغت الى حبيب وى وير بغعله أذفاءل

 ذلكد ففى حقايبهم أمتالء فشانهم بالزأد الرجال ألحاب بخل اذا تل كانه البين صدر علميه يدل
 محبته يقل ولم مثله ممحبة ةال وانما صدر ورحابة توفرة لحسر. مثله محبة أنغتيارن يسأنحب الوقت
 يفعد ال ومثلكه بفالن يوازى ال فالر مثل قولهم ذا وعلى له بنظير اتيانا ا السء وصيانة له أجالا
شىء كمثله ليس القراان وفى كذا

النوأيب عاديسات يمر عن ويسدع يينهمر بجمح ان أناس نظام

 وعذوانا وعداءا عدا يعدو عدا يقال الظلم العداء برئ يكون أن يجوز النوايب عاديات قوله
 أالرض تصدعن ومنه يفرق يصدع ومعنى ألنوايب مسرعات يد بر ألعدو ن٠ يكون أن يجوز و

ر ٠ ٠• ن ٦ فا نغر انا دغال.

التجاريي عير الفتيسان يكشف وال ى قسرن منه حريمت ما وجريمت
الدخل ما يدريل وما ضالنخل الفتيان ترى المثل ومنه مجرب مثل يخبرك وف صقوله هذا

الهجايسب لسلقيزيرن يتدتدي وال مدي ود ييتغى ال لركا ا بعيح
 ما على ينطوى يترك-ه بل عليه المخضغن لعدوة يتعمرض وال غضب اذا أالوبة بسريع ليس أى

جهته ن ينقى ما ومحاذرا منه يكون ما ومنتظرا وعداوت غل ن٠1 صدرة فى

ألهترًاعب قمبنكة حاثيى يكخقثن حنيتة امئ خهمت ما أذا وكأمت

 مجمة بالغين روى فاذا وبالزاى غيرمًاجمة بالعين ويروى وبالراء مآجهة بالغين الهتراغب يتوى
 بالعين روى ومن د-ل أا للكثير رغيب وبطن واسع رغيب وحوض رغيب واد يقال ألرغابة لى ذهو
 تجمة م غي لعين ا و ء ا لتر با راءب جاء وقد ألوادى يهال زأعب سيل قوانةم ن٠ فهو لزاى وبا متجهة غير

 قولبم مثل فهو ية وا ال بةذة اخذ فذأ أذمتراءب نبنل ,ى بت و أصثت تى ا لز ا أن غي اعب ز معنى فى
 روى ومن وناحيته كنفه أى ضبنه فى ثكنن ليه أ أجسات خفنن أذا أنى يريد لذاراع أ رحب ذالرن
ه لذلك جاتمى :يضهشن انعدو على لكف ا تقبض نا أ أى ألشديد لقبض أ لضبمن فا كه ضبث

اأخ وقال
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 أدقما بن الولي-د آلله يبعح قال ميتن بًااآء أتتى أمرؤ ما أذأ
ع

 يقول الناءر عند صنايعه ببا يعنى أله واحدها ألنتم أالاالء متداركه والقاثية الطوبل من الثانى
ايإدية ن ليثر أذولي ألله فةرب أياديد بكسن هينن علي أذني أذا ٠ ٠٠ ت ث:. ٠; ٠٠ ب تا ؟. ى - ب٨د

فث له ن ث ت٠٠ ع نار ا ٠٠٠ ١أثحتخث ه رنك اذا نسا منا تان وال ه٠مئر لملمي اذا تراحا مه صان قما
واالذى بالمن إنعامه يكدر وا انغذى يضغيه ال باذه يعدفه الفرح انكثير المفراح

 الهدمما جل البخ الليل أتخر إذا يتسه ألليل أول الهنلدى ادى ون

وآعظها تيابًا وأرى والكنما فعاله التراب وارى ما تعمرك

ل واعظهة ذيابه الذراب ستر واذما مشهورة مناقبه ان يقول

القسرى الله عبح بن خالح فى العبسى الشغب و أب وقال
عمر بن يوسف يد فى أسير وهو

ألسالسي في عندضم نقيه آيير وقالكسا حي-ا آلناسي حير إن آآل

 والعامل ألمحال علمبى ينتصب أن بيجو: وعانتا حيا قوله متدارك والقانية الطويل ص ألثاذى
ينتحب أن ويبجوز س أتذا ؟خيز دل ح انهمخب علمى ذخاءا م لكال أ ويكون الناس خي عليه دل ما غيه

وقوبه ه سلف لى أ ح تمد ا فيرجع ت الموأ أ خي نه أ بمو ٠١ ء احيا أ خي و« حيا ا ج معذا وبكون لتمييز أ على

موضع ف ببكون أرن أن ببجوز م حزد وتواه نةيف أسيت واالموات أالحياء ىن٠ الناس خي أن قال كاذه
ا٠از٠ك أنه م لما الك ذايدة وتكورن ذتيغ أسي عايه دل ما ألعامل وبكون لهم حاضرا ة ومعنا ألمحال

 موضع فى يكون أن بجوز ل الس انس فى قولة وتذسل عندهم يكن ولم أهم أسيتا يكون أن بجوز
 خ العامل يكون أن ويجوز مقيدًا بحضرتةم تقديره ثيكون ألظرف فى عمل ما ألعامل ويكون ألحال

ألسالسل فى قوله علية دل ما عندصم

المتقلقل وطلة وآوضأنموة خالدا آلسجسن ءترتمر لئن لعمري

وباطل حق نت ق الجى ويعطي لقومد ملت ألمة يبنى كسان لقد

يل لقبا ا فى وقة معي نسجنو وال الممه تمسجنه ال لقسيت أ تسجنو ٢٠٦ ف
'Z ٠ ق

 واعمرته كذا عمرته منه والفعل عهرى للسجن خاذدا جعلو كانهم سجنه ادمتم أى السجن عمرتم قوله
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 يجوز وطاة واوطاتمو وقوله عمرا فيكم لبثت فقد ومنه ولجين السنون والعمر عمر« له جعل اى

 االعطاء موضع العطاء يجعل كما لغظه من يكن لم وأن أوضاتموة ن٠ مصدرا وطاة تكون ان

 يريد ويجوزان المتثاتل ايطاء أالرض أو السجن أوطانموة قال كانه محذوف الثانى والمغعول

 خالدا السجن عمرتم بقوله المراد يكون أرن ييجوز العالء أبو ل وة المتثاقل وطاة غوطئ اوطاتموة

 عليه يثقل أمرا به فعل اذا المتثاقل وطاة وطيه يقال :انما مخل واوطاتموي وتوله بة معمورا جعلتمو
 أى غيركمر اوطاتمو« والمعنى بالهمزة الفعل فعتى ألوزن أتامة الى واحتاج وطاة قم يكن لم وأن

 الذى كالبعير وطاته فثقلت كبلتمو« انكمر يعنى عالل أبو وتال وحشمكم عبداذكم

ئ حملة يتتاتل

 بقول اتاه النابغة تال وحلبله الشعر ارق س أول النه مبلبال سمى قيد ميليال ل وة

 هذا يكون كيف وقالو عذا قوم وانكر ناصع عو ألذى ألحق باتك ولمر كاذب النسج قلنل
 قجينبم للكراع توقل لما دلد ببيت مبلهال سمى وانما الكلبى ابن ل ه ألعرب اء شعر أحد ومهلبل

ألصوت رجعت وغلجلت لحرة أنغ الكراع !وسنبال أثًارمالكا حلهلنن

الهتجلس كليب يا بعدك وآستب أويدت بعدة النار أن نييت

 احماي فى نار للضيفان ناره مع توقد ال وايل كليب كان متدارك والقافية ألكامل من أالول

 يسابه ا: ة غير يفاخر أن أحد يجس ال الناس لمسه مج خض أذا وكان واوطانه له ز منا ن٠ يةرب وفيما
الكالم نجتؤوعلى فقد فلما نقدر أعثاما

ينيسو م ت ييا ودقم ت مت كعت لو عفيمة كت أمر و دتكآبه
 أنباء بعدك كان قد لغيرعا يروى , المئلب عبد أبنة صفية قول نحو وعذا يتكلمو نم بسو ين لم

الشداد أالمور الجنابث ألخكب تكثر لم شاعدعا دنت وونبثة

نس بر عتييا دكي ع ! وذر واصختا وحتا مت رأي تشاء وذذأ
* Z ، ا ثم ق

وتنقس يعبرة عليكة تاسى خرق اليسم ولست عليكة تبكى

 وضة أل فى :يطحه يشده أى نعه يك ان يب لل له ن وك-ا وايأ ليب ل أسم ث ربا به قال

 بهم وقاتل خزاا يوم معث نكليب اجتمعت '٠٠٠٠و ايل كليمب سونت غذا ويقل عوايه منتنى ديتمي

 الى ألمثل به ضرب حتى عز« انى وعزا تشوفه اسى تشرغ- كليب أرداد باتيمن وثفر تخزمخم أليمن
 تديهم كان كيغ بقوما فاسأل زدت ألغر يقول ذك ق تعدا .ف أيل كليب س أعز فيق.ل الساعة

 فوارس ال لو اننيران على أشرفتا ذارين واوتد. والتماوك انصنايح ضربو أالزمار. ارل نغلب وتديم

بن مرة بنتى وماءية جليلة تزوج تد دليب والن مكان دل عليل لعدز ا دخل :أيل ابنة تغلب
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 تميمر بن مناة زيد بن سعد بن عمى بن منقذ بنن الهالة وامهما ثعلبة بن شيبان بن ذهل
 فمن الهذلى جندب ابو يقول وفيه أالبساس على تدر التى ألذاتة البسوس أن ويقال البسوس وجدتها

 لجام بالفى العلها البسوس تجنى بما اتين لوايل كليب أو عاد كاحمر فانه فيه الحلح يبغى كان
 رادة احدة دار فى شيبان وبنو رعطكليب بكر بن وكاننبنوجنشمر مقاتل الفى بعد

 بن قمام اخوة عشرة ولجساس كليب بينن الى بيته مرة بن جساس وكسان الفرقة ومخاغة الطاعة
 تكون واذا يقول الذى مرة بن وعمام ولحارث وبجير وسعد وجندب وسيار وكسر ودت ونضلة مرة

 كان ان لى أم ال بعينه الصغار لعمركمر عذا جندب يدعى لحيس يجاس واذا لها أذعى كريهة

 الله وعبد ربيعة بن وسلمة وهومهلهل القيس وامرو عدى أخوة اربعة ولكليب أب وال ذاك"

 أن ثمر بحرب اأذن ن٠ اال يرعاه ال ءنوعا حما العالية ارضر ن٠ ارضا جعل كليبا ان ثم ربيعة ابن
 خالة جارة البسوس على نزل حتى سراب لها يقال له بناقة اقبل سعث له يقال جرم س رجال

 تسرح كليب خليط وهو جساس أبل فى سعد ذتة فخزجت ترابة سعد وبين وبينةا جساس
 اليء نظرت فلما لها بيض علمى بحمرة هو فاذا حماه فى ويدور ج يخر كليب فكان جميعا أبلهما

 فى حمرة س لكه با قال ثم ذمتى فى وبيطكة اننن روعكه أين فقال بجناحيبا وخفقن صوصرت
 فاذا يطوف ذلك بعد خرج ثم تنقرى ان شئن ما ونقرى واصفرى لجوفبيضى ال خال معمي

 على اجترا ما وايل واذحاب وقال عليه ذلكه فاشنتد فشدخه البيض وطى قد يعرفه ال بعير باثر دو '
 ج خر ألغد ن كارن أذا حتى وجيه فى يعرف الخضب منرله الى وأنصرف وايل أبل ن جمل ذمتى أخفار

 البيض كسرت التى اذها ذظن سعد ذاتة ألحى كليب ذنظر مرتعتما وينظرا ابلفما ليةفةأ وجساس در
هذد فى الناقة هذة عادت ال لغعلت أستيقذت ونو عممت فلقد أولى ذمر لكن أولى فقال

والله بلى وقال جساس فغصب لخما cr» أبله ليخرج ذلكه قال أنما كليبا أن جساس فظن أالبل
 كليب فقال فيه راسها ألناتة وذة وضعن اال موخع فى زووسها أبلى تخع وال بذء على عودا لتعودن

جساس ثقال ها ضرع فى سهمى الصضعن عادت لين والله جساس با سييسايكه على رحلكه تقدم قد
أبعر« فى الناقة جساس طرد ذم صلبك فى سفالهى لضعن ضرعها فى سهمكه وضعت لثن وأيل وانعاب
 زوجتء لجليلة له فقالت مغضبا منزله ألى كليب ثانصرف كليب يق ط عن لحمى جانب فى ثجعلجا

 ما تالت جار منى يينع أحدا تعلمين هل قال حتى به تزل فلمر يخبرعا ثلمر مغحبا بالكن ما

 ل ة ةال فهل قال أن نعم قتن جار« منى ليمنع جساسا وأن ل ة جساس أخى من كان ما اال أعلمة
 الساليق تعرف الزحام عند جساس فقال حقايق له كانن اذا اال راعق عتى والقول ةل قد كليب
 المعنى عذا فى كثيرة أشعار بينهما وسارت خاليق لها أال شيمة دل صادق او كاذب الوعيد وذز

 وتذاشد رحمة يقطع أو ٩هم يعق ان وذاشدته جليلة منعته يركب أن أراد أذا كلميب فكان
 سعود فقضع قطعته أن سيىء يمر وحر أخ نكليب مهلهد ةل بينهما جرى وفيما أخاعا جساسا

 على وقفت حارم لحق عن فيها وكلتاعما صانع فاتين بين فيما انن فما عادم لك قدميا
 متفاتم بينكم شمر وشر ومسذلة حذه فى فمنقصة العالقم منها الماء فى واحداعما دم أحداعبا قلتين

قذما له سامصى كليب فاجابه نادم بالذل الضيم يوم واخذك قضاة المذلل بالحيم واخذك
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 العز يهدم وانن فعله بخالف أن ل قو مخاثة المقادم صنعنن فيما به أغمر ألذى فى شاب ولو

 اللبن اال بدمى أحذت ما ولوفتلت ذساء زير أال أنت ما واله لمهلهل وقال عادم المشيد

 مكن ثم .يجدعا فلمر سالحه ومعه غركب الحما فى ألناتة أن بلغه ثم ابإما كليب فمكث

 منها وعقل جساس ابل فنحبسن وأردة أنرعا على جساس وأبل ابله ووردت ركب ثمر اياما

 يذودون المعاء فكارن االبل وأتبعن فقطعته عقالها نازعن ألماء ألناتة رات غلما سعد ذاقة فيهن ابعرة

 فسال أنصرعا فم جساس أبل رركا٠ أنها كليب ثظن تطرد وفه ووردت ألناقة ثغلبتهم لحوط عن

 فاذتظمه بسهمر ضرعها فرمى ثاستعرضها له ترغيما أرسلن أنها كليب فظن لجرمى ناقة مى فقيل عنها

 وثبنن ألبسوس راتها فلما ودم لبن من شريجين ضرعها يشخب جيج لها عظنها الى واتبلن فنفرت
 وتقول بالويل يدعو يمى لملج خ وصر وجهها وضربن واذالة وصاحنن راسها عن رعا خما وانتزعت

 بمستباح ليس حماى بان كانو حيث مرة أأل علم سيب يقول كليب وانشا جاراه واذل وأذالة البسوس

 من المراع تبينت بفرسنيها سراب عطنت اذا براح ا غدوة أالبيات على ستغد جارعم لقوح وان

اليمنى من أصيبت اذا اليدين يسرى وما بالنجاح أول كنن وانى اول نث بالي أننى نو فظ العحاح

حتى ترضى أن ثابنن منها مر أعث ذاتة بناقنك ذلك أسكتى للبسوس جساس فقال الفالح بمدركة

أيا جساسا لتسمع صوتها وترفع سعدا تخاطب تقول انشات بالليل كان فلما عشر الى لها صارو
أن محانرة فاننى اليكه أذوادى ودونك اموات لمجار عن توم فى ذاذى واحترز بنفسكه تغرر ال سعد

 ولكننى ى يات الب جار وعو سعد ضيمر لما منة، دار فى أصبحنن لو لعمرك ببنياتى يغدرو

 المراة أيتها اسكتى جساس فقال شاتى على يعد الذيب فيها يعد متى معش دار فى أصبحن

 فلما ألموتبات عذة ابيانها ألعرب وسمنت ذقناه ن٠ ,أيل على عقرا أعظم عقير غدا ليعبحن خوالله

 القتاد خمط عليان عقر ودون عليان عقر على قنلى من جساس أتنصر تد قال كالمه كليبا بلغ

 جارى أن جساس وةال عناة أذه كليب فظن لكليب تحال كان جمل وعليان المظلمة الليلة خى

 ضمتموف جارى ضيم ما ذاذا جمالى ن نوق مثل جارى ناتة وأرى عيانى أدنى من ذلكه فاعلمو

 أن شمالى من كيمينى حقا للفوم رى وا أحتيالى القوم يعلم حتى للجار سأفى رجالى فى
 أى شكه غي حق ذاك مالى لمجار مال دون انى اللوم ذأتتو بلعوالى ضيم دنع علينا للجار

 حتى لمرياته سالحه معه أن بلغه ذاذا كليب عن لخب يتندس مكث جساسا أن ثم أيال وأنعاب

 ذعل بن ألمزدلف ربيعة أبى بن وعمر مو جساس فتبعه سالحه معه وليس يوم ذات كلي ج خ

 برأ لى در جساس له خقال ألمحمى فى لمحقاة حتى شيبان بن لخارث بن عمر أنه ويقال شيبان ابن

 حذرك خذ جساس له فقال ألكبر س وراءه يلتغن ال كليب وكان أتتله حتى قتامه

 له فقال التفت ال انى عرفة فقد صادقا كنن أرن قدامى در كليب له فقال ةاتلك ذانى
 جساس با اسقنى فقال عاربا جساس ووتى فوةع ورايه من غضعنه تغعل أخالك وال أنصغلك عمر
 بن عم ان ويقال ماءان وعما وشبيثا أألحق تجاوزت تال ويقال الماءأمامك قال بى باس فال

 علمى فعاج بلية فى طرحتنا قد تكون أن وأخاف شيا صنعت أشنكه ما والله لجساس تال الحارث
ضرير ذو مرة بن وجساس عمر أنمرء فنيل ما قتيد مبلبل قول وعو تمم أى عليه خذثف كليب
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 جريرة جساس جر لقد وايل وانصاب فقال النادى فى وهو أبوة عاينه حتى هاربا جساس واثبل
 فلما برص فخذه فى وكان أزارة شت منذ رأيته ما موضعا منه أرى اللى قال ذاك وما قالو ءظيمة
 اذا قال كليبا ثتلن قال وراءك ما ابو قال عليهم وقف فلمما البيه ذلكه منه بدا الركض أشتد
 كليب بعد خير على وايل تجةمع ال وايل ,اذصاب به فيقتاوك بجرير لهم وتقرن بجريرتكه ثتخلى

 بينهمر لحرب وألقين جماعتهمر فن وفم رئيسهم ةتنلنن جساس يا كن ثوم ى ءل رت ج ما ولبعس
 عليكه جنيت قد وانى التالحى عنى االمرجل فان امتناع ذى أفبة عنكه تائب جساس فقال
 بطون دعا ثم بين فى وجعله رباطا فا:ثقه ابو« فاخذ« طويلة وعى القرار بانماء الشيخ تغص حربا
 يطلبو مةى ذنةظل مربوضا هوذا وها كليبا قتل فقد جساس فى تقولون ما فقال وايل بن بكر

 دونه ولنقاتلن أياه ذعطيهمر ما والله ال قيس بن ضبيعة بن مالكه بن سعد فقال أياه نعطيهمر
 فانشا توله جساس على رت فقالو الدم علمى نحالفو ثم نحرت ثم بجزور فدعا جميعا نفنى حتى
 أجرى العالت على ولكنى السالح رت وال وكل فال حرب على مت جني قن تكه فان يقول ء
 ما لعمرك الجراح أثر من الر أجت ى لعوال ا تشتبحر حين خاني الصباح على المذيق الموت به

 فاذ والفضاح المذلة يوم بها عنى واذب ثوبها سالبس المتاح بالقدار المحرب على جرت حين أبالى
 واذشا جساسا أطلق ذمر أالبيات ن غيرعا مع الرماح عارضة ألخيل طراد شوق وعاج طربت تد

 يلف لم ظلمنا عن وايل اقصر كسان لو بالمرصاد لالقواه والله عاد للمنية فيه البغى يقول
أشعارعاه فى وبغيه كليب ةتل ذكر فى العرب أتثرت وقد ابيات ووى وساد بغير صحجعا٠

اأخر وقال

والشري للمواكب زينا تان تى5 للمى حانب من بالبياء مت لقد

 احذا الموكب واشتقاق موضع أسم ولخمى موضع أسمر البيضاء متواتر والقافية الطويل من أالول
شربو أنا وللذدامى ركبو اذا نلفوارس ينا ز كار أى درجان فى مشية ووو لوكوب وا ألودبان

العذي بالبارد بروين ال صوادتى حولة والل العمر بنسات تقل

 لم أن ألماء من العذب بالبارد يزول ال أكبادعر وحمى غليلهن أرن واراد العطاش ألصوادى
عطش عن ذلل يكن

الرتي من عليد جبتى تلى من وما التىت من رالنق عليه خبلن
 السقوط من أحوالهن أليه أثضى لما أظهارا ولكن اعانة وال بغض عن ال التراب عليه يرسلن أى

ؤ بموته االبتذال الترأب ف

أييها أمرأة بيا ذاضمت أمها مانت جارية وةالت
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حاحى يعنيه ومن أمى أتى سعد أم رسوىل يأىن أملو
حاجاتى تهمه من أى حاجى يعنيه ومن امها سعد أم متواتر والقافية الوافر من االول

تذن —ا عتق فوأدي وبني ودى بني من أىن قد والىن
 على مودته باب النغالق فواد« الى ودى يصل ال ى٠ رسولى أتى قد أى أبيها أمراة يعنى

 معنى ويكورن االمر الى رأجعا ويكون الميمر بكسر ودى بين من يكون أن وببجتمل الباب والرتاج
 بامرعا عنايته ءقلة الرسول تشكو أنها وقيل بالموت ومودتى فوادعا ببين حيل قد أى القبر الرتاج غلق
الرسالة الرسول وقيل

بالنتاج إة التيمان وما يراسى آلم يوذه لمر ومن

 ألعطف ليس اى بالنتاج اال الريمان وما قالت ثمر لسقمى يجزع وال أمرى يهمه ا ن أى
ه بالوالدة اال والمودة

تي ب لنس م: ييريننن ني اج تلش الين تير

 أمهمر ثكلتهمر أى والتعجب أالستعظام فى هذا يقال متدارك والقافية الطويل من الثاذى
 وهوما واحد يمعنى فعالة على والجواءة وأألعوية والهوة والمهوات هلكن أى أمهمر هوت ويقال

 كما ماواعم وى أى لجهنم أسم مى قيل هاوية فامه القراان وفى المستقر الى والبير لمجبل أعلى بين

 أى أمهم عوت البيت وتلخيص الهوة فى عاوية رووسهم ام معناة امهم عوت وقيل االم الولد تووى
 وقال فيها بهم الوقعة اتفقنن لبقعة علم أسم وهو بجيشان صرعو يومر المجد أسباب ص تصرم شى
 ودعاء ذم ظاعرعا أن وذلكه العكس على العرب أستعملتها ألتى االدعية من امهم هوت العالء ابو

 الذم مواطن فى بها يجيوون ال انهم ذلكه ف غرضهمر على ويدل المدح بها والمرأد المذكور على
نفر« من عذ مالها رميته تنمى ال فهو ومثله

سآما املوتت خشيد من يرتقو ون حتورفتمر و والقنا يفرو آبوأن
ألمهرب وجه يطلبو ولم والنكوص االجام من أمتنعو أى أالمحال واو وانقنا قوله فى الواو

// تى'، ن ثم 1 ررص ري ن ده ة و / رت ي-ون ى ر-
أكما الموت على صبرا راو والكن أعرة لكانو فرو أنهمر فلو

 ولكى كذلك ألجبان لكان عزيزا خر ن٠ كل ولوكان شنيع ألكالم ظاع، النمرى قال
ولمد لعذرو خرو ولو غقتلو البالء فاخسنو الخيل وكتتهمر وخذلو أسلمو انهم على يدل الكالم
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 الى ال الراى حسن الى ذسبو يوما فرذ فلو قبل بالشجاعة عرفو قد والنهم عذرهم لوضوح يالمو
ج باالمس الشجاءة منه جتبن اذا الغتى على عارا اليوم الغرار وليس اوس قال كما الفا قيص تمز د تر ن٠

 امية بنى بعص ادرك المخدفين فحول من وعد االسدى األشيم بن مطي بن المحسين وقال
 أبوس للناس فيه بوس يوم له بقوله المهدتى وهدح العباس بنى أيام الى وبقى ومدحهم

 الدم كفه ن٠ل الباس يوم ويمطر الندى كفه س ألجود يوم فيمطر أذعم للناس فيه نعيم ويوم
 خلى الباس يوم أن ولو معدم االرض على يصبح لم الناس علمى بمينة خلى الجود يوم ان ولو

مجرم االرص علمى يصبح لم الناس على عقابه

مريعا ثمر مريعا الغوادى سقتك لقبر وثوالً معن على ألما
 له حصوله المراد الن الغوادى وخص رببيع بعد ربيعا أى متدارك والقافية الطويل س الثانى

 نغسه المطر والتربيع المربع ويكون مغعوال يكون وان ظرنا يكون أن يجوز ومربعا يوم ل١ك غداة كل
 أن ويجوز مطر بعد مطرا الغوادى كه سقت ألمعغى يكون و ربيعا الوسمى يسمى وقد الخليل وقال

 مربعا الغوادى ربعتكه قال ذحانه الربيع مطم أصابها أذا االبل ربعن قولهمر س معسرا يكون
سقى بعد سقيا أى مربع بعد

مضجعا للسماحة خقت أآرى من حفرة أول أنت معن قبر قيا
 ولمر سواك حى يمن لم كأن االاخي قول مثل يكون أن أحدعما وجهين بجتمل هذا

 العادة جر لم وقع ما ان على وتنبيها للحال تفظيعا الكالم ويكون النوايك عليك اال احد على تقم
 أى والسخاء السماحة فيها لتوارى استحدثت حغرة أول انن المعنى يكون أن واالاخر بمثله

ألحال على مضجعا وانتصب معن بموت ماتنن السماحة

والبجرمترعا البر منه كان وقد جودة وارينت كيق معو قب ويا

 النه وحد اذما يكون أن يجوز قلمنن جميعا والبجر البر عن واالخبار فوتد مترعا قال لم قيل أن
 بالبتداء البحر فيرتفع مترع ايضا والبجر البرمترعا منه كان وتد قال كانه والتاخير ألتقديم نوى

 لغريب بها وقيار فاذى ومثله عليه كالمعطوف المعطوف كا اذ االول عن باالخبار وأكتفى

 المعطوف أن علم لما يكور. أن وييجوز فمسه أسم ووو غريب أيضا وقيار بها لغريب أنى يريد
 حكمه فى بانه علم ألثانى بان ذقة أحدهما عن باالخبار أكتفى عليه المعطوف حكم حكمه

رمانى الطوى جول ومن بريا ووالدى منه كنت بامر رمانى ومثله

تصدعا حتى ضقمت حيا لن ولو ميمت ولجود لجود وسعمت قد بلى

متعجبا قال أما ألشاعر ووذا اشنبههما وما واليس الم نحو بنغى مقرون استغهام جواب بلى
101
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 أواره الم أسعه الم له قال القب كان ألمحال من شاهد بما صار كثرته على جود« وأرين صيع
وسعته خد بلى خقل

مرتعا نجراة السيل بعد كان صما موته بعد معروفه فى عيش تنى
 اذكر قال صانه مضمر فيه والعامل االختصاص على نصب معروفه فى عيش فنى قوله موضع

 محذوف مبتداء خب ويكون االستيناف على رفعا ه موضع يكون أن وييجوز صغته شذة تى
 من وبمعروفه به استغنى ن أرأد يكون بجوزأن معموغه ف عيش وقوله ذتى هو ال كانه

 أن ويجوز بعد« وحبايسه وقوثه ن٠ عاش ن٠ أرأد يكون أن ويجوز اليه والمنةطعين به المتحهلمين
 بك-ان مجماة ارتغع ممتعا مجراة السيل بعد كان كما وقوله والتكرم ألجود الناس علم أنه يريد

 قبل واالضمار عليه تقدم وتد السيل الى يرجع فيه الضمير الن يسغ فلمر يليه أن ألمحكم وكان
 الضمير الى برجع لشى له ألعامل ولى س رتبته الى ردة غامتنع يجوز ال مجراة يجرى غيما الذكر
بعدة مرتعا السيل مجرى كان كما الكالم وتلخيص اليه يرجع لشى ال به ألمتحل

أجدعًا المكارم عرنين وأصبح نقضى ة لمجود مضى معن مضى ولتا

 فقد لسبيله معن مضى حين خيقول للظترف وهوعلمر غيرة لوتوع ألشى لوقوع تجى لما
يربهائ برع مات أذ ذليلة المكارم وأضحت أأثارة وأنحن ألجود

ااخر وةل

وبساكه تليه باصية دمع من سماك بن وتييوة أجال ذا ما

 كان أذا وثيي غراش قولهم من وهو بالثاء وثيرة يروى العالء أبو قال متواتر والقاذية الكامل س التاخ
 ولما وثيرة الطعن علييا يتعلمم ألتى للحاقة يقال مواضع ولها بالتاء وتيرة ويروى ألمحشو كثير وضائ
 ينقاد أالرض من غلظ وألوتيرة البيضاء الوردة بالوتيرة تشبييا وتيرة الغرس ولغرة وتيرة أالصبعين بين

 فاجال واسال واجال أحال ويروى ومزيرة وبيرة ويروى فتور اى وتيرة عمله فى وما الطريقة والوتيرة
ألسجال على السجال ببجيلون تال تب بالحاء وأحال الدمع جوالن من

اليألكه وأندفس ألعناة حدة به معلقة كانت الذى ذقب ت دد ئ واد ح ى : -ى ٠

 فالجل وبجبرالغقرأء أاسراء يفكه كان أنه يعنى ألفقراء والهالك عان وأحدهم االسراء ألعناة
ث حياته ايام اليه ممددحك عيونهم كذت ذلكن

:ياد بن منعور بن محمد ف المسلمى عم بن أشجع ول

بموجود أنعى من متل ما لجود الى لجود قتى أنعى
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 ا ز—قب وكم ألمحرب فتى يقال كما ألجود فتى قوله متواته والقافية ثالشالسريع
على اآل فتى

السعسود مسن آئماء بتسية بعد: آلتري مص قتى آنعى
جميعا فيبسا العود نذوة اب التمر يبس فامتص الثرى ببس أى

بيسحود ليس نبياجا تلمة بة البجح وأنتلمر

 لجودث على البخل وصولة النحى عفرات تخشى قآأن
أالسدى الربير بن الله عبد وقال

سمودًا له سمدن بمقدار حرب األ نسوة لمحدنان رمى
 عن للماخوذ ويبقال عنه القلب وذهاب الشى عن الغغلة السمود متواتر والقاذية الوافر من االول

 يجرى ما فيه ألمحدثان رمى ه وقول الهون ساعون أى سامدون وانتم القراأن وفى سمودكه انرك لشى
 العالء ابو وقال المعتاد فى أقمب لكان بحدثار. حرب اال ذسونة المقدار رمى قال لو النه القلب مجرى

 غير« وقال السماد أصابها الوجو كان أى المحزن س الوجه تغير به يراد البينن هذا فى ألسمود
سامد رأسء راخع وكل ينكن رووسهن رفعن أى سمدن

سودا البيه وجوقني ورد بيضا السود شعورفن قرد
 ما منى أبيت فقال حاله عن المال عبد ساله لما الهيتم بن العريان عن حكى ما يشبه هذا

 شبابى وكنن قال خم طويل كالم فى يبيك أن أحب كنت ما منى واسوت يسوة ان أحب كنن
 ووجوحهن ألمحزن س بيضا شعورهن صارت أى حالكا أسود الشيب بعيد فصرت زأهرا اللون أبيط
اللطم من سودا

 لمدودا تعتان إذ ورملة ونج بكاة لورآيت قإنك

الققيدا وأحالغا الدقر أبان وباك باكية بكاء سيعت
 بكاء سهعن لو قال النه خطا فيهما أن قدر المعنى يعرف ولم البيتين هاذين سمع مح

 واحدها الدهر أبان قال ثم وذكم بانثى تجاء وباك باكية بكاء سمعنن ل ة ثم أمراتان وفما ورملة فند
 باكية انبما فيقتر أالخرى دون أحداهما تفتر ال معا ألخدود وتلطمان معا تنوحان عما أى

 ألغقيدا وأحدها الدهر أبان باكية قوله على وباك بقوله وعطغ وصكهما أصوانهما التصال وأحدة
كذالكج وباك تال ذكانه
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 ولقب لزرجى زرارة بن أسعد مول وعو أمراته وماتت الوليد بن مر مسل وةال

 النجي واالعين الكاس صريع وتعحى العبى مع تروح الن أال العيش عل بقوله الغوانى صريع

 زياد بن منصور بن ومحمد حاتم بن يزيد بن وداوود والبرأمكة أالرشيد مدح الوليد أبو وكنيته
جرجان مظالمر فقآد« الرياستين ذا ثم لحراج ديوان صاحب

خمنلقان القحلبب ف مقيالفما يتفقان صيق واس حنني
 فى مقرىما اختالف مع والرجا الياس اجتمع كيغ يقول متواتر والقاذية الطويل من الثالت

يتفقان ال اليه والشوق االذسان لقاء ن الياس أن يقول القلب

دان لعينك نه منول إلعى وليقا من يقا أوىل والؤرح عدت
 لعينكه ذاء مذزل الى وقوله وليها ملكة دون التراب ملكة فى وهى أبتكرت تحسريقول فذا

 اولى والثرى غدت تولةه فى ألمر وقد فبعيذ الملتقى واما فدان جوارعم أما االاخر قول مثل دان

البلقع المكان ياليمكه ال اذ مغقودة ن٠ عليكه االال صلى االاخ بقول بها

بالخققان األحقاة وتعترق ماها العين تنوق حتى وجد فال

 بها البكاء التصال ماءها العين تستتفد حتى مثله على الهلع ذكر أذا به يعتت وجت ال يريد

 عرق قولهمر ن ف وتعتم وقوله موجود أو حاصل وجد ال قال كانه محخوف ال خب وجد ال وقوله

ج عوابس للقاء عارفات علمى قولة ذلل على وأعتادة فيه صبر أذًا له وأعترف لكذأ فالن

ايضا وقل

آآخطار دونه تقاصم خطوا ضويجة استسر يحلوان قبر
 ما واكثر مجب بمعنى أستعجب ومثله أسم بمعنى أستسر متواتى والقاغية الكامل ن٠ الثانى

 ليلتين أو ليلة لقه ا أستسي لشه أ أأخ فى قولهم ذلسكن وعلمى رى وتوا أستخغى معنى ف سى أست ترى

 ألشريف فى يقال ثم ألشرف فى ولجال المكانة أرتغاع ولخط ألشه فى يوم 'ااخز وهو السرار س غهو

 قرب بحلوان وعو بعفته النه باالبتداء قبر وارتفع يلحد وال ينشق القبر اصله والضريص لخطر هوعظيم

 خطرا وقوله العشماء cr» عظيم على أشتمل المكارن بهذا قبر والمعنى لخبر موضع فى وأستسر المعارف من

 cr» يكون ببجوزان تةاصر وقوله أالخطار ذوو اراد االخطار وكذلك المضاف نحذف خطر ذا أراد

القصم cr» تطاول ضد يكون أن ويجوز أالخطار محله تبلغ ان تعجز اى ألعجز القصور

اآمصار ياعيا واسترحعت إتامة نققن ففقستبكاألحالس .

خيرة يرجى أد فيه يطمع مم ياسا موتكه بعد أالجتداء عن قعدو العغاة أن يريد
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 ءن أيديهمر ناغضين اوطانهم الى انصرفو بابه على كان ن كل أى االمصار نزاعها واسترجعت
 والنزاع فارتجعتهم ببابه مقامهم مدتة عند« االمصار ودأيع كانو فكانهمر يصطنعهم او عليهم يتعطف

 نزعن من يكون أن ويبجوز ألنزايع ولع النزيع وكذلكه جميعا والغريب البعيد وهو النازع جمع
حننت اى نزاعا اليه

وآلوعار السل علييا أنىن مونج عوالدى دعبنت صما تذقب
 السىاب ثاركاا وااثارك مشكور محمودة وصنايعكه منشورة وأأالؤك لوجهكه أذهب يقول

 أضاف مزنة غوادى ه وقول ولجبل السهل أول عليها أذنى أتلعت فاذا بامطارعا الناس ثنن أغا وفد
 وكاذء غدوة تنشا التى المسحابات والغوادى مزنة فكملت جمعت مذها النها المزنة الى الغوادى

المزذة الى وأضاذةا غدوة تصوب أهطارا بالغوأدى الممأد يكون ويجوزان منها اتاعا أراد

حاو يكة الؤدى سبق أذأ حتى العلى الى السييل العرب بك سلكت

ى بله الودى سبقبم ةل كانه فحذوف سبق ومفعول المعال اكتساب فى العرب عادى أنكة يعنى

 داوود بن يعقوب فى الياللى أبوحنش وقال
 أسمه دعبة قال مالل ابو قال صواتمها وعى االرض أحناش واحد ايصا ولمانث لمحيات س لمحنش

 المهدى وزير يعقوب ومحب سنة ماية وعاش القراان بيجغظ كان بصرى النميرى قيس بن خطير
كال نال ما مذه ونال ألمهدى حبسه خلما

لترا ا الرطب زمانك. تلنبكين الردى وجنبت تبعد ال يعقوب
 المصاب عند قولهم فى الناس عادة على بالمجرى يرص لمر متدارك والقافية ألكامل من أالول

 الرطب زمانكه بقوله ويشير التوجع على أدل الكالم ليكون الردى وجنبن عليه زاد حتى تبعد ال
وسكانها أالرص بجيى كالحيا لهمر كان فكاذه الناس الى أحسانه كثرة الى ثلثرى

ليبتال الكريمر ان قلقيتة بنفسه البآلء نعهدكة ولين
نم ٠ع

 ألموت بالبالء ويعنى تسلية فيه ليبتلى ألكريمر أن وقوله أالمر أكبار بنغسه قوله أناد
 أن وجوابه مضمر وهو مر للقس موطية لين فى وألالم الختبار وا ألنعمة هذة غير فى يكون وددا

ليبتلى الكريمر

آلحنا كأ ب نن أعنيتيب ما بعة ينقسونل رحاا أرى و

 وأنتصب بجميعه معجمة بالشين والنهث ألغمر بمقتمر والنهس يعتابونكه أى ينهسونكه
ألمصدر على ألغنى كل



٣ءح لما عليك عدو الذين عند كله ٢مس٠ئ كان خيرك أن لو

 وف كان أسم يكون ان ويجوز كان فى للممضمر التوكيد على كله وأرتفع جاز لما عدا لما
ه عليائ عدا تال كانه محذوف ومغعولة للشر ضمير عدا قوله

 من اشتوى فما الصفتى عقم ةال اللبن غزبرة أى صفى ناتة يقال الباهلية صغية وتالت

 رجل ويقال وصفيته فالن صفى وذالنة وصفوته فالن صغى وفالن يشتوا ال لمحامها ومثل فلذا محمها
 الناقة ومنه باعال يدعو العريان كاالبق قال عصا بال وكسالراعى عمل بال مترددا كان اذا باعل

 رأر ذات غين باءال واتيتك لزوجها أمماتة وقالن البافل ألمراة وكذلك بمصرورة ليسن للة الباعل
 أى الله بهله قولهمر س فيكون أعطر بن باهلة ألتسمية فى قولهم فاما بالناتة تشبيها مثال ضربته
أالعالم تغيييبم من المعتاد علمى الهاء تدخله مما وهذا لعنته أى الله بهلة وعليه لعنه

القجم له يسمو ما يحسر حينا سمقا حمروئمة فى كغعنير كنا

 كغصنين وأخى أنا كنن تقول طال وسمق االمر لمجرثومة متراكب والقانية البسيط من االول
الشجم له ذطول ما باحسن طاال واحد أصل فى

القمر وآستنظت فيًافما وطاب فووعيما طالت قد قيل اذأ حتى

أجود وااول ناضا وجد أى واستنصربالصاد بعصهم انتظرورواه أستنظ

يذر وال شى على الومان يهقى وما الؤمان ريب واحدى على أخنى

 وما قيل أذا حتى قولها ن أذا جواب وأحدى على وأخنى عليه أفسد أى عليه أخنى
 ذلكه بنا أالمر بلغ لما تقول له موكد ألقعة من بعدة وما قبله ما بين حصل أعتراص الزمان يبقى
اخاها نعذى وافسدة فاتلفه أحدفما الدعرعلى حدتان اناخ ألمبلغ

القم بينقا من فيوى ألدجى يجلو م يينتا ليل حًاجمر كنا
 كأن تمام ابو أخذ ومنه القمر فسقط كانقم بيننا وعو كالنجوم بيتنا أعل كان أى

لبدرج ا بينها ن خر سماء مر تجو ته وذا يومر نبهان بنى

ابا ويصنى أيوب بن الله عبد مو هالل أبو قال زياد بن منصور فى التيمى وقال

 ن٠ أشعت س أالزدى ألختالب البى سهل بن القضل وقال كالمى فصيح اليمامة اعل س عربى محمد
 عثمو وان بلدة كل فى األشراف ما لعمرك قوله مشبور ومن التيمى بل ال قال مسلم قال بقى

 زاده لما توأضع خاشع لله والفصل بدا ما اذا خشعا للفضل الناس عظماء ترى صنايع اال للفصل
متواضع عند« بع رف وكل رفعة الله
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مجير ليس حين حوارك ييغى خايف من للةقة عليكه لبقى
 س ففر النفس طمير الى مصاف لهق وهو مبتداء لهفى متوانر والقافية الكامل من الثانى

 أصله على جاريا ويكون لجاز عليكه لهفى روبن ولو الفا فانقلبن الفتحة الى يإء وبعدعا الكسرة
 شديدة حسرة عليكه لى فيقول لهفى عليه دل بما متعلقة للهفة من والالم الخبر موضع فى وعليك

 ليبغى ظرف مجير ليس حين وقوله يجلل لم ثم جوارك فطلب الزمان ريب نابه رجل حسرة اجل .ن
 أو الدني مجيرفى ليس حين قال كانه محذوف ليس وخبر لخايف أالصغة موطع فى ويبغى
 فاكتسب متمكن غير اليه المضاف الن فبناة ليس الى حين واضاف ذلك أشبه وما ينعشه
 أجرى كانه أعراب فتحة نكون أن يمتنع وال بناء فتحة حين فى فالغتحة جهته ن البناة
فيه االضافة ب يعتد ولم سالمته على حين

قبور وآلديار تبركة ييوار آوانس فانهن القبور أما

 عدة جموعا تتصمن وهى الكثير الجمع القبور الن مذكرا القبر كان وان أواذس القبور ةل
عليه يدل بما واتى التطبيق بلغظ يات فلمر وحشة كالقبور أى قبور والديار

ماجور كلهمر فيه فالنلس مصابه فعتر فواضله عةت

 بموته ألمحمع جزع أى مصابه فعمر غيرك على به تقضل ما وعى فاصلة جمع المواعب الفواضل
برة ن ليهمر أ يحل كان لما

حدير يآلتناء آلنكه خيرا توله لمر من لسان عليك يثنى
منشور ذشرها من فكانه حيانه اليه عمنايعه ردت

المغعول المصدرالى فاضيغ لها الناس ذشر ن أى

رفير و رنة دار كت فى واحد عليه مآنميم لناس ف

مذه ذعلة والرذة الصوت الرنين

تيير أتم جبل حوفيها فى خمسة ف أثرع أربع تجبا

 اربع قال وأنما عجبا جبت قال كانه مصمر فعل فيه والعامل المصدر على عجبا أنتعب
مذكره والشبر االشبار أراد النه خمسة وفى مؤنثة الذراع ان أذرع

 بن ألحارن بن عدتى بن حثتم بن عم بن عرتجة بن تميم بن توسعة بن فيار وقال
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 عتبان اخاه يرثى بخرأسان بكرى أشعر وكان وايل بن بكر شعراء أحد ثعلبة بن الله نيم
 من النهار جمع ترك يوجب والقياس بالنهو وثريد ليل ثريد تال نهر وجمعه المعروف عذا الفبار

 قول فاما على أبو فال أيضا يجمع اال وقياسه الليل ونقيضه المصادر مجرى جاريا جنسا كان حيث

 اسم أوقع حيث ض فانماثنا« أثنين لسانين ألمحادى ولجلج ليلين كان الليل أذاما انى الشاعر

 من االمتناع على وأكثرألناس قيامين قمت تولكه فى ألنوع الى الجنس يرد كما البعض على الكل

 ألكل أسم أيقاع على أيضا فهذا وبالليل مصبحين عليهم لتمرون وانكم تعالى قوله ومنه ذكرنا لما النهار جمع

 ويقال جاز موضع أذا فالموضع محال وذا ألليل من ألوم فى ما جمبع عليهم يمرون ال الذهم البعض على
 على الحد أسم فيه أوقع ما عو والنهار الليل عليه سير سيبويه فقول أليل ليد يقال كما أنير نهار

 النه ظاعر أمره وتوسعة صحيح قيام وهذا أنهرة فيكس ألكموان فرخ ألنهار فاما أيصا البعص

عتبانا عند« أجد فلمر فبلوته بزعمه العتبى فالن أعطانى تولكه CJ1 فمنقول عتبان خاما وسعه مصدر

ع نخعن : د ددو س إ و. حتت ثث ٠احعا ]ر ًاننم كب.. ن م و ا ين تضعضع ولجحود رزيتك حتى جانب لى آمرءا كنت تح عتبان

 وجانب به الوذ مالذ لى رجال كنن عتبان يا يقول متدارك والقافية الكامل ن أالول

توله الن أعتراص تضعضع والجدود وقوله أالرتفاع بعد تأحط والجدود ثقدتكه أن أله اليه أستنيمر

اآخدع واستقام قصدى قنضرت سادرا المقامة فى آشوس كنت قد

 غيي ى٠ جاءه أذا سادرا أمره اتى ويقال عنه ترذعا ألشى عن ألذاهب والسادر قبله بما متصل

 أتصد حيث أى قصدى فنظرت وقوله ألسادرمنه وكان العين تغشى والسدرظلمة جهته

فدل قصدى أقصد فنظرت قال كاذه حاال يكون وان مصدرا يكون ان يجوز أبه وأعى قصدى ومكان

 للمتكبر يقال العنق فى عرق واالخدع ألغعل هو ألمحال موقع والواتع بالفعل اللفظ على المحدر
كبرك ألذىبت أى أخدعيك ألقيمن

د رنم2ر -ور OP ورو رر ر رر - نر ر رررع وأمنع اشاة ما أعطى كنت غن بعيشيم الذين إخوانى دفقدت
 ما أسم والمعاش والمعيشة ومعاشا عيشا عشت ويقال منعه اشاء ما وامنع أعطاءه اشاء ما أى

حسنة حاله أى هوعاينن ويقال بة يعاش

أفيع من اىل أم ك،ا٠٠٠بر|ي أرىن ملمة تيم إذا أقول قلمن
 الشى رأين ويقال برايكك أالمر وجه او ألصواب أرنى والمراد أرنى لقوله الثانى المغعول حذف

 عن اتختله ترى ما رأى ترى ما أميرى فةال زهير قال خير ال رايا بقلبى ورايته ورايا روية بعينى

 ما وراى الراى جملة عن سول ترى فما ترى االمرين أي راى ترى ما به فالمراد ذصاويه أم نفسه

 اليه التجات أذا اليه ذزعن ويقال نعاوله أم أختله بقوله بينه وثد ألتغحميل طريق عن سوال ترى



 ألواحد خيه ويستوى منه نفزع أى مغزعة لنا عو يقال صد« وفى أليه نفزع أى مقرع لنا ومو

والمونث والمذكر والجميع واالننان

تسمح ال مقنعا عليك يبكى مرة يوم عليك وليأنني
 يبصى قوله cr ألحال على أنتحب ومقنعا ومرتين مرة يقال كما ومرين مرا كذا فعل يقال

 سامع غير مقنعا اى مقنعا لقوله الصفة موضع فى تسمع وال ألوجه مستور مسجى ومعنا« عليك
 يبحى يوم أى ليوم العفة موبفع فى عليكه ويبكى مضمرة يمين جواب وليانيت الباكى عولة

شياه نفس عن نغس تجزى ما يوما و واتق ومثله علميك يبكا« أو فيه عليك

عمرالطاءى بن يؤيح وقال
أطالتا ليلىت أحتمام وعاد تسالقا عربتى اآلغليلأصاب

 أحماما أالمت أحمنى يقال واالنزعاج ألقلق أالحتمام متدارك وألقافية الطويل ن الثانى
 الظرغ موضع فى ليلتى ويكون ليلتى أحتمالمى ويروى فيها لكونه ليلته الى أالحتمام وأاضاف

بالنهار وااهتمام بالليل واالحتمام ليلتى فى أحتمامى يريد

فأملتا عاضك أناعا حتيأ رحالنمر كأن قوما رأى من أال
 المصرعين شبه الشج قاطع والعاضد ألتوجع معنى والمعنى أستفهام لفظه راى برئ اال

 أذا العالء أبو وقال عضدت قد خيل كاذيمر وجريح قتيل بين قومى ترك يقول المعضودة باتذخيل
 قال كانه اليوم مخعب به ذعب النه وذكر ألريح عصف من ثهى خامالها عاحف أتاعا روي
 العاصغ الن فامالتها عاصف ا أتته. يقول أن الوجه لكار. منثور الكالم أن ولو عاصغ يوم أنافا
 رجد يقال كما الريح عحف يريدون أذهمر علمر عاصغ يوم قالو واذا ألريح فيى تستعمل ما أكثر

العين زرقة يريدون أنما ازرت

لبا مىن الويععما أن وأعلم وأسوحراحيا قتآقا أدقن

 الى احتاج أذا النه أسوفمر المجروحين ومن دفنيم المقتولين ن٠ تولى كيغ حالتد وصف
عليه بالكمد وأعود له أشقى كان منهم ذلك تواى

ليا قآقتدى أمةاعمر بن بويد ليلد طال أمتا من وتايلة
 ويزيد ليله طال أمها الذى قال كانه للخبر موضع فى ليله وطال ألمبتداء موضع فى أمها من

 بن بيزيد ويعنى قبله عما منقخع كالم وعوأستيناف للخبر موضع فى وأمها أاخر مبتدأء عمر أبن
ليله أطيل فقد اليهم واعتدى ألمقتولين عاوالء قصد من ةالن أة أمم رب ألبين ومعنى نغسه عمر
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مسام

 أمبا الذى انا مجيبا عمم بن يزيبد قال ذمر السهر وينيل القلب يجرح ما على منهمر برد انه

 هو فصار عليه كالملتبس كان فيه قتلو الذى الموضع ان اعتحى وذايدة قال لها أئتدى

 ةايلة ورب أمها ن٠ وقايلة قوله تفسير من والظاعر المرزوق ذكره الخى عخا عليه والمنبه له لعالب ا

 يزيد فقال أجاب ثم االخبار ال ألدعاء معنى على ليله وطال ليله طال ألقبيلة لهذة قصد ن

تنالهاه على حملته قبيلته الن ثنالعا أدفن فوله ذلكه حة على والدليل لها ةصدعمر أبن

 والقسامة حسن اى قسيم رجد لملمسن القسامة ألسنبسى رواحة بن قسامة وقال

 يقال وانما منقوال وليس علما فمرتجل رواحة واما بطوله أو كونه ما امر على يقسمون لجماعة ايضا

رواحة ال رواحا رحنا

النواضح وآتستراق لمواهى طراد أخوبيمر من المقوم نبيب لييس

 تيد بكر اخا با تقول والعرب حصاحبيهمر يريل يهم اخو متدارك وألقافية الضويل تاذى

 وسمين نانحة واحدعا عليها يستقى ألتى والنواضح ورذالها أالبل صغار ولخواشى بكم بنى س وأحدا

 النقاح تار اال يسمون وعم والذخيل الزراعات تنضح التى عى كانها لها الفعل جعل النه بذلكه

 مذموم يقول نضاح !لدور خالل لجذوع يسقى كما واعتصبن رعاط بطن هبطن ابوذؤيب تذل

 على ذاقتصم دم طلب عليه وجب بمن تعميض وهذا الدم س بدال النواضح وسرقة اابل صرد

الدم طلب على وبعن أيضا هزء وفيه منهمر أالبل وسرتة الغارة

معج عير حاسد آو ناشح دم يعالج رواح قنلى من ألل وما

 معموف هروضع عالج ورمل قحر الشل ومصح ذهب ومحصك النقوع ومحدره الثابن الذاقع

 دم ن يحدب بما يكون انما الدماء تلكه غسل الرن بهمر يثارو لمر ما بحالبا ءعم دما أن وانمعنى

أليابس ولجاسد الطى أنه الناقع فى ويل أعدايم

بارح عير مبراثد دواعىدم ضرية ين أقبلنن حتى الطير دعا

 ووذا اليهمر دعاعا غكانه عليهم دلها تما القتلى لمحوم الكل ألطي دعا ألدمر أرن يعنى

زايل غير بارح وغير منبر وفيها مكة الى البصرة طريق على قرية وضرية مجاز

والجوانح الخلى عألت ستطفئ قذه بعد ضيى من قيئ عسى

 تنال بينبم ابدا يكون قبايل ضيئ الن ضيى برع انقبيلتان كانت ضيي برئ نيى عسى قوله

 والكبد ألقلب جاوزت أى المبالغة أرأد ولكنه أثكبد القلب ف تكورن انما والغلة الكلمى غالت وقال

 وذلكه عسى بعد المستقبل الفعل فى تقع ألتى أن ن بدل ستأفى قوله CP والسبين ألكليذ الى

زيد كاد تقول بنفسه الغعل يلى فهو ألفعل لمقاربة وكاد وانتاميل للترجى وضعنن لفظة عسى أن



۴هم

 شرط من كان لما ستطفى تال أنه هذا على يدلكه أن الفعل بين3 بينه بجول وعسى كذا يفعل
 الداللة فى اشهر النه السين أن بدل الشاع هذا جعل باالستقبال أيذانا أن بعد« يجى أن عسى
 الى وا أخ كانو وان المستقبل فى الثار يطلبو أن الدم أولياء من المرجو والمعنى االستقبال على
 ضية العالء أبو وقال رجاء لحامالت بطون فى كما سعيكم بطء على اجيكم ت وال ومثله الغابة مذة
 بن ربيعة بنن ضية عذ« ضرية أن النسابون وزعم طرية حمى اليه تنسب ألذى وعو موسع اسم
 ومكة البصرة بين الذى للماء قيل كما بها وسمى اليها نسب ألموضع وارن عدذارن بن معت بن فزار
 قضاعة بن لحاف بر عمران بن حلوان بن تغلب بن وبرة بن كلب ابنة بالمحوءب سمى وانما ب لجوء

 ملحماسة فى ألذى والبينن وكر على عقاب من الغوادى سقتكه صرية وخر الوكر عقاب با اال ةل
الطيره سباع تسكنها الضرية بان يشهدان البيخ وهذا

 قونهم العالء ابو 'ذل لمخراعى رمح البى البرت ورواصا العحوى قتة بن سليمان وقال

 سمو كما به فسمو القراان ونزل االسالم شناع لما االسم بهذا الناس سمى أنما سليمان ألتسمية فى
 منقول به المسمى ذسليمان ألتبمك معنى على أالنبياء اسماء CJ1 وغييهم واسحاق وداورد بابراهيمر

 أنهم أعلم ولمر لجاهلية فى ألعرب به تكلمت وده عبرانى وهو عليه الله صلى النبى سليمان أسم س
 لمعغم موافق وعو للفند عن فاحددعا ألبرية فى لهقم االاله ل ة أذ سليمارن أآل النابغة ةل به سمو

 أالولى أاللف فحذغنن سليمان سيبويه مذهب علمى لقيل طغر فلو لقبيلة ا أسمر سالمان ذاما سلمان
 وعو الياء ويشتد شيا بجذف غال سليمان يقول سيبويه وغير داوود بن سليمان اسم لفظ فى وجاء

 والقتة ألمعروف هذا ألقت وأحدة ألقتة الغتح ابو وقال شجي السالمان أن ويقال المبرد مذهب
 نتام قتات ورجل ونمه حمله أذا يقته لخديث تت يقال النميمة هو ألذى ألقنن ن الواحدت المرة

 لملجماعة والعدى عدى الى منسوب والعدوى كذب أى مقتوت عندعم وقولى قلت رؤبة ذل

 وعبد وكليب وكلب وغزى غاز خعيل على لجموع cr ومثله عاد واحدهمر يتعادون الناس من
 الطسيسا اللعابة يد قمع ذل وطسيس وطس وعوين وعون ورين ورعن وضريس وضرس وعبيد

هذا غير وثيه بقير, وبقرة ونقيد ونقد ومعيز ومعز وضئيئ وضان وبضيع لمحمر ن بضعة ومنه

حلنت يوم أرقاآمنالبا محمدقلم ال آييات على مررت

 أن ذلك على ويدل واحد واالهل البصرين عند االال متدارك والقاغية ألطويل من الثاذى
 ثقد تعلب تال واويد واال وأقيل اعل يقول فصيجا أعرابيا سمعنت الكساى وقال أقيد االل تعغير

 كان القرابة أالهل ان ثعلب عن الزاعد عمر أبو وحكى البصرة أعل ةل كما ال لمعنيين أصلين صارا
 عليه الله صلى النبى على الصلوة اجود ولهذا تال بتابعها ألقرأبة واالال يكن لمر أو تابع ثيا

 السالم عليه عليا أن روى ألتوقيف فيه رد وقد محمد اال وعلى محمد على صل اللهم وأفضلمها
 محمد اال وعلى محمد على صل اللهم تولو ذةال عليكه الصالة كيف عليه ألله صلى النبى سال

ماعولة مونسة رايتها أن بعد خالية موجشة وجدتها اى حلنن يوم أمشالها أرعا فلمر وقوله



ختلت ييقي منبم أمسخت وإن وأقلتا التتار آلله ينعد قآ

تدلت املسلمني رقاب أذلن علشمر ال من الطق عتلى إن أال
 واطقة دنا أذا ألشى ضغ يقال ألعرأق أرص س ذدنوا ضفا الطف سمى انما العالء أبو قال

 أشرف ما ألطف وثيل صنينا جيا بانفه وكان قصير الموسى النفه اطف زيد بن عدى هل غيره

 اخذت قولىم من الريف س دنا النه طفا سمى أنما أالصمعى وقال ألعزاق ريف على العرب ارص ى
cr فذلن تمريش س رقبا أذلن ةل سليمان وكان منى ترب أى ونف خف ما خف ما متامي 

منى أشعر والله آنن تتة أبن فقال فذلنن المسلمين رقاب اذلن المحسين بن ألله عبد فقال

وجآمتثي ألزايًا نلكة عظممت أآل رزية أضتحو ثبر عيانا وتانو

 بن هامشر بن علقمة بن ٠حه٠منمند بن حلارث بن النصو بنمن تتيلة وامن
 يجو: قنيلة ا٠سم أخا وتتل ألنض أخن وتيل برا صم ف أب وسلمر عليه لله ا صلى النبى وتتل ف منا عبد
 بمراة يشبب أالعشى وكان قنلته ص الفعلة أالصل فى وهى ة المرات بها سمو فقد قنلة نحقير يكون ان

 شناحبا لوجتكه ما قتيلة لن ة قال التكبي لغظ على بها .بجىء وممة مصغرة بها بإنى غرة قتيلة نعا يقال
 ن والبغداديو حاجر س بتين ثالخ بالسفح أطاللها قنلة من شناتتك وقل غمدا بليات ثيابل وارى

 أن أال متقارب والمعنى القاف بكس تتلة يقول الناس بعط وكان ألقاف بفتحذ تتلة يقولون

 بمنا ألذبايبح ذكر ٠ وسلم عليه ألله :صل النبى عن لحديث وفى ألقتل لهيئة أسم لقتلة ئ متدر القتلة

 أالسمر وهذا ت;ءن حتى ألنغوس تعجلو وال فاحسنوالقتلة تتلتم فاذا أالحسان عليكم كتب اله ان

 لجوع وقتلن شرعا كسوت أذا لخمو تتلن فقالو اشياء فى أستعي وقد االنسان تتل CT» ماخوذ

 غدخلتفا بغا ألتسمية بعد حقرت ثم العدو هو تنل نحقير يكون أرن ويجوز ذاله :جو والبرد
 فى اليوم رايمنن ما غؤل أالاخ كقول العدو وعو بالقتسل لها التسمية عذة وتكون حينئذ التاء

 شرفبا فى انتى ن لعيه ا أن ي جر وكقول لمنه ا ن٠٠ ضعف على األسد ع يعر رخيم كتة بنى دور

 أركانا الله خلق أضعف وهن له حرال ال حتى اللب ذا يصرعن قتالنا يجيين لم ثم تتلننا مرعن

 أالعشى وةل وغيره حكيناه ما بالرجال النساء تخييل ن٩ تعوروه لما وثنيلة تتلة سموعا نةمفكا

 عامى عن واغترابى قيس بن اللد عبيد وتال أتنال معشر من واسرى اليوم ذلكه غرثته رغد رب

 ويقال أتتال كانها وجوعا بلجي تبتل قد الربع بص أص أالخر وةل االقنال كثيرة بالد فى نوتى أبن

 مستوية أى حتنى النبل ذعبنن ومنه مثالن أى وحتنان تنان وعما تنالن فما

 كبير ابو قال أنضر والجمع نضر يقال الذعب به المراد لنضر ب مسمى انه يقال والنض

 وانما الضاد بفتح االنضر يروبه وبعضبم األنضر كشنف او الوذياة مثل حسنه يغير لم وجه وجمال

 وكلدة الخصرة حسن ن كا أذا نضت وورق نضر زمارن قولجم من وعو لحسنه نضرا لذعب ا سمى

الغليظة أالرض وءى بالكلدة مسمى



۴م٧

از ر نم نم فق نم موقت وأنمت خامسه عبح من مظنة أأتيًا أن رادثبا يا
 ذقتله به تاذى الله رسول وكان ألنضم قبم ذيه موضع االذيل مةحأرك والقانية الصامل رذا٠١ االول
 محمد ويقول ألعرب على العجمر أخبار فى الكتب يقرا كان أنه اذا« جملة CJ1 وكان صبرا

 نبوتء فى القدح بذلكه يريد والقياصرة أالكاسرة باخبار منبنكمر وانا وئمود عاد باخبار يانيكم
 رسول بمثلها أتين وقد ذاذى السالغة ذالممر بالقحدتن التياذه ذبيا ذلك يكون أن جاز أن وانه

 ألله سبيل عن ليضل ألحديث لهو يشترى 0ا الناس ون تعالى توله فى عباس ابن وذك أيصا
 أالعاجمر كتب يشترى وكان ألدارى الحارث بن النضر ذى نزلت أنها فزءا ويتخذها علم بغي

 به وأستهزا عنه أعرئ ألقراان سمع وأذا مكة أعل بها غيحتث ألمحيرة أعل وكتب والروم فارس
 جثتنى لو وقال وبكى ليا رق االييات وأذشدته ءلميه الله صلى النبي ألى جات تما أبنته وتتيلة

 وأحدا دعت فاذها راكبا يا قويها ذاما هذا بعد صبرا تريش ذةتل ال قال ذمر عنه لعغوت ثبل س
 فالن يقال الموضع لمظنة وا ق المدع هو كان منهمر يجيبها كان ن خكل معين غير الركبان س
 يقا لطر وققن وأن مسة خا صبيحة الثيل ا تبلغ أنكه يقول هوقق ننن وا به يثن أى نلخي نتة مظ
عنه تحئ ولم

تلخفق الركايب بفا توآل إن م تحية ن ميتا يد بتع
 المعنى الن التحية وحذذن مسغوحة وعبرة نحية بآغه أى أبغا تعنى ميا لالثيل به بلغ اى

خية بان وبروى مغهوم

تخنق وأحرى لماجتا جادت مسفوحة وعبرة إليد منى
 دمعها يستمطر ذكانه الجله نبكى النها أباعا بمايبجها وأرادت العين س لمذزفها أى لمايجبا

 ينطق أو ميت يسمح صان إن ناديتة إن النتر قليسمعن
تشقق فناك أرحام لله تنوهة يبه أ بنى سيوف ضآمت

 فيه خزيد هنالكه قيل وأذا متراخ مكان الى به ويشبار الخطاب كاف ,الكاف ضرف عناكه
 ن والالم لالرحام الصغة موضع فى وهو تشقق عناك فى والعامل أبعد اليه والمشار كد أأ كان الالم
لشانه تفخيما تعالى الله ألى نسبو« شيا عظمو أذا وومر ألذعجب الم تله قوله

معرق تحأ والةحا تجيبةمنقومتا وانمتضنء أحمد
 بن عيسى وهومذهب رفعه يختار فسيبويه العلم المنادى نون واذا للصرورة محمدا نونت

 وجبين على ينشد البين وعذا ينعب ألعالء بن عمر أبو وكان أحد بن والخليد الثقفى عمر



م

 عم ابو قال ولدعا أى تجيبة وصنء نوفل بن عدئ يا عديا يا اال بيننا والتنايف عديا دعوت
 الكرم فى عرق له ومعق الولد والحنء االصل الحبئء أآلموى وقال وصنء ضنء الولد فى يقال

 ال والقياس المدح فى اال معرة يستعملون يكادن وال واليم مولمر يقال كما وعريق معرق يقال
كريمر أنه به والمراد والخبيث ألطيب على يقع جامع أسم العرق الن ألذم فى يستعهل ان يمنع

ألمحنق المخيظ وقو القتى من وربما مننت لو ضرك كات ما
 وكون 5ه , .ن ةايون ,ه / نم ر = - ةهنمو و دن

يعتق عتق كان ان وأحقيم وسبيلة أصبت ن٠ أترب والنضر

 ثمر كثيرا تلقى ان مع الجر وحروف الباء نحذف عتق كان أن يعتق بان واحقهم ارادت
 محذوف أن أن على يدل الوغا أحطر الزاجرى ذا ايها اال كقولكه خهو الفعل ورفع أن حذف

 يدل ما عتق كان أن وهو الشرط وجواب اللذات أشهد وأن فقال بان عليه عطف أنه أحضر ى٠

 اء االسر ب أتم النضر لمعنى وا ألخبر عن أستغنت فلهذا ألتامة كان عذ« وكان أصبن .ن أترب عليه

عتقل أو فكاك وقع أن بالعتق واحقهم اليكه أسرتهم الذين

الجعدى النابغة وتال
آأعآديا يسوة ما فيه أن على ديقة يسر ما فيد كان قتى

باييا المال من يثقى فما حواد آنه عير حيرانه كملمت قتى

 ألذاس فى أن علمر صديقه يسر ما فيه كان تال لما متدارك والقافية الطويل من الثانى
 التمام عن القصور به ظن الجملة هذة على سكن أن انه وخشى الشر دون ن١ ألخي يجمع من
 يسوء ما فيهم أن على فال بان وصفه ختمم أليهمر واالساءة أالعداء فى النكاية فيه تكون فلما

 عذه فتى أذكر ة-ال كانه االختصاص علمى نصب جميعا البيتين فى فتى قوله وموضع االعاديا
 توله موضع فما قيل ذان محذوف مبتداء خبر يكون أن على رفعا ه موضع يكون أن يمتنع وال •فته
 صفتي. بين جمعا كان وأن لالول كالحال عو قلنت أالعراب »ى أالعاديا يسوء ما فيه أن على

 باقيا ألمال cr» يبقى فما وقوله االعادى يسوء ما على مرتبا يسرصديقه ما فيه قأل كانه متضادتين
 وضعه وقد المصدر على يكون أن ويجوز المغعول على يكون أن يجوز باقيا وانتصاب للجود تاكين
 منصوب مصدر وهو كفاية موضع كاف ووصع كاف أسماء ن٠ بالناء كقى ومثله أالبقاء موضع
 أيدينن كان تال س ضريقة على مستحقة الغتحة كانن وان ااخره ص أاعراب فتكة حذف لكنه
ه القري بالقاع

اأخر وقال

وسلما عليه سلمنا عشية طويلع يوم ودعت فنى وأى



م ام

 التفخيم طريق على تتجب فيه واللالم بوةعن أى أنتصب متدارك والقافية ألطلويل من الدال
 يد ير وسلما وتوله ودعناه فتى شان أجل ما والمعنى يوم س البدل على عشية وانتصب نلشان

 يقال أنه ترى أال بعدة تالق ال الذى الوداع بوةعن اراد يكون ان ديجوز علينا فحذف علينا وستم
 معنى عن معناة أنفصل عذا على وتعن جعلت ذاذا التقاءًا بعدة الله جعل أى موتع غير نلمفارق

وسلما عليه سلمنا

يتما أين بعدقا خلق يدر تلم الحبا منخرق العيس بحدور رمى

 يدر لمر تال كاذه يدر لمر مفعول أنه على نحصب يمما .أير قوله هى ألتى لجملة موضع
السوال هذا يقتضى ما خلؤ

مجسا كان إن وآعه نعمى ينعماه آحوو بالتعم الفتياي حارى قيا
 سبيل فتلكه ومثله كثيرا جاء فاعل بمعنى وافعل ظالما اى أظلما كان ان وى وب

ق باوحد ذيها لسن

 فعلم عوانة واما وشبيبا شبابا يشب س لفر ا شب معدر شبيب نة عوا بر شبيب ل وة

االعالم احداث من وكانهما رواح من كرواحة عوان من وعوانة منقول غير نجد م

النوايك عليه مت3 جر آب يعولة المعوالت النساه لتبك

 وصغ أنه ترى أال لحال على يدل فعل CJ1 أمم لتبكه قوله متدارك والقاذية الضوبل ثانى ص
 يبنى أن يصح فقد المستقبل على يبنى أالكثم فى كان وان وأالمت معوالت باذهن ألمامورأت اننساء

 الذين ايها با وجل عز الله قول ذلك على الفعل فى أر واالستمر أاستدامة به ويرأد للحال ما على
 وتد لجال موضع فى النوايح عليه وقامن كه بلتب منه الباء تعلق بعولة وقوله ورسوله بلله اامنو ألمنو

عليه ينحن والنوأيك مات وقد الذساء لتبكه تل كانه مضمرة

مايح ولالمس يبرقن وأتوابة ه صريح للتحح دآة عقيلة

 وقد القبر تراب يخرج النه البئر بمايح شبهه المدفون ليذا القب حفر أنسان أسم عنا لخحمس
 اكفانى والبست نبستنت لما البير ذنوب فخحنت ةل القبر معنى فى ألبئر استعمالهم كبر

ساعدى وزسحت

مانك الطول من رحاييه يمد كانما عند السرج يضيق خدب

 يمدبا سافيه طول من ركابيه كان يقول بكرة على يستقى الذى والماتح لجنبين الصخم لخدب
ق قامته بضول ويصفه الماتح برشاء رجليه شبه مانح



۶٢٠

اأخ و:ال
ناويا آصبتحت يوم معدا آصابن مصميبة آدف كان ما خالد أبًا

 المرثى صذا مات يوم معتا أصابن الخ ألمصيبة يستعظم متدارك والقانية الطويل من الثانى
االمم ن المنكي والداهية

حاليا بربعك مةو لقد تماتا قآشترو أآعادى سر لئن لعرى

 و مر نقد لعمرى وجواب للقسم موضية منه والالم شرط س ولثن محذوف وخبر« مبتداء لعمرى
للربع لحال على نصب وخاليا أالعداء حنة الفرح والشمات لجواب هذا عليه دل ما الشرط وجواب

الميالبا سيقفى ذخرا له ن5 وأوقكت الليالى أثنته تك ؛ن
ه أغناثه ف أسرعن أوشك

كندة من اة أم وتلت
آمتنعا تلتتم5 ولو آسلمتموة سيدضمر أن إآل التاس تلحيرو آل

متراكب وألقاغية البسيط من االول

نقعًا رآو ال الدفر مت يونا طالعة الشمس تدر لم قتى أنعى

 كم سيد بتسلبيمكم عظيما أمرا ارتكبتم قد اى تعيي بة ينشنو ية وسخم تهكم الناس تتخبمو ال قولها
 ةننن كانها قبله مما منقطع خهو غير بعنى اال سيدكم أن اال وقولها به الناس تنبثو وال امركم ذاسقرو
 مثله فى يقولون ن والكوفيو قبله بما الموتد لملحال على طالعة وانتصب أسلمتم رثيسكم أن اال سلمتم

 ومثل تبلها لما موكدة أيض ألصغة تجىء ثبلها لما موكدة تجىء لجال أن وكما ألقطع على أنتعب
 أمس كذا غعلت تقول أن العلفة ومثال موكسة حال خعميان عربإنا لحمام فى رايته لملحال أعنى ١ءد

لجوه فى أنتشارها الدأبروذرورالشمس

أمح بنى من أمراةة وقالت

وأعسد ال سقتد ن أقبال قبر على لنا حاجة انيا عوحا خليلئ

 واعد وألر بلسقيا للقب دعاء الرواعس ه سقت رك متدا لقاغية وا ألطويل من ذى الثا
 وفيه حسنا موقعا وقع وقد وأعتراض حنو لنا حاجة انها وقولها الرعد فيها التى السحابات
للمخاطبين استعطاف

متباعح نقنه المرخى ويين يينه كان الفتى كأ القتى غتم



٣ام

 وسمى الصعيغ والمزجى أسبابها س شيا يغادر لم حتى الغتوة التام الفتى ثم ةالن كانها
 فى المركب قيل كما وهذا يعن فيما واستدشاثه تزجيته الى وحاجتهم لتاخره مزجا

 من وبين ألغتى هذا يين يقول أرضين بين واالرض لجبلين بين المهواة والنفنف الغروسة الصعيف
تدانى وال ألتقاء ال حتى بعيدة مهواة الفتيان من يزجى

يقاعة مت على را وال عييا يكن مل آألحاديت القوم انتقل ؟
 يقاءد من على ربا وال وقولها المغاخرة فى ذوسعا يستعمل ذمر الرماء فى والنصال االنتضال أصل

 أبو ل وة ضعيفا أى لغبا ويروى جليسه يستثقله لم يعنى ثقال اى عبأ ويروى عليه يتكبم لمر أى
 ونظرعهر واللعب أالمتحان معنى على ذلكه وكان ترأمو اذا وأنتضلو القوم تناضل يقال العالء
 التليد بالمجد اراد انكاس غير ونبال تليدا مجدا كنانتهمر من ثستو ناضلوك قد وقوله ارمى أيهم
 غارادت كناته فى وجعلها ناصيته جز عليه فمن مذكورا أسرفارسا أذا كان منهمر الشجاع ان

ه اححابه به يرمى فكانه حديثا منهم واحد كل بجدث أى باالحاديث يترامون انهم االسدية

 من العفب على أشيف ما هو فقيل االنسان كعب فى أختلفو زهير بن كعب ل وة
 والكعب انبوبتين كل بين ما القناتة وكعب القدم طفر فى الشاخص امجمر انه ايصا وتيل جانبيه
 أالقط منع القطعة والثور لملجلة جانب فى ألتمر بقية والقوس أننحي اسفل فى يبقى السمن رت ن٠ القليل
 أالسم بمجقر ال أنه الى ألفراء وذهب زقر نحقير٠ يكون ان وببجوز ألترخيم علمى أزعر تحقير وزعير
ذنحوعما بجير و كزعير علما يكون ان ال أ خيم التر تحقير

آخوقا مطلول عري معاير حوى أليته وىل لقح
أخيها دم اى أخوفا منلول غيت وقوله اليمين أالية متواتى القافية الوافر من االول

جالنوقا لدلك سيتجلبيا نفسي فحد حوتى تبلك قن

مويدوقا بعدك كان تكنكة حرت ن جوئ تبلك وإن
 ان وأسم أن خبر ولمجلة عليه تقدم وقد كان خبر موضع فى وكظنكه بكان موقدوعا أرتغع

 كارن كظنك قوله يجعل ان ويجوز مفهوما المماد كان لما ذلكه وساغ موصوخة نكرة وووحربا
 بين وقعت حصفتها هذ« حربا ان ةل كانه محذو:ا أرن خبر ويجعل حرا صفة ن موقدوعا بعدك

 معناه ان ترى اال مهال مضو اذ السفر فى وان مرتحالً وان تحال أن وهو الوجهين فى جة أالعشى
نكرتان ومرتحل ومحل لخبر فحذف مرنحال لنا وان مدال لنا أن

مشرعوقا لكة وفى يرماح نولى يوم فنونك ساءت وما
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 انهم جرم فال حلغل يوم معملوها لكن وف بارماح ظنك حسن لقد يقول تقسمر تونى
بهم ظنكه صدشو

منتضوقا سيوفكه من ك لست ثوم قعدال ألقنيل بلغ ولو

بالغوقا لحراية بلع إذا وفاء والنذورلبا لندرك

سالسبوفا سيلقى ما تيابك برت يوم تعسام تسننن كأتك

طالبوقا فكير لمسون وال قعب بحت ٤القبا عتر :ما
 بعض أرن وذلكه ضربه مثل وهذا يذحها أى الظباء تعتر بان ثاره اخذ فى يقتنع لم انه يعنى

 المساكين وأطعمتها شياها او شاة منها ذبحت العدد ن٠ خا٢ غنمى بلغت أذا يقول كان العرب
 الغنم عن فذحها ظباءا أو ظبيا ذاصطاد بالنذر يوف أال وكره بها ضن العدة تلكن غنمه بلغنن ذاذا

البيت عذا بعد النسخ بعك ف ويقع

ذروقا آرومتتا ذوى أبان مرققات لجررحية عبحن

 الذين الملوكه أسما كتبوعليها السيوف طبعوهذ« الذين ان يريد وكانه أالصل االرومة
 يقال ال ألمضمرات ألى يضاف أن منها تصرف وما ذو عادة تجر لم ذووها وقوله ابإمهم فى از لهم ضربت
 أستعملوي فيما أالكثر فهذا عبدك أو صاحباه أى ذوك الرجل هذا وال ص.احبه أى ذوة اذمنن المال

 بين والفرق الشعر لصرورة جوز مما بابعد فليس فصيبح عرلى صنعة من ألمذكور البيت عذا دارن ذان
 فيه كناية ال صريح فانه شى منه حذف قد ان وان فيله س أاول أاسم ان وشوك ذوكه قولهم
 ذووك ألجمع فى وفولهمر كنايتين بين بجمعو أن فكمهو شى عن كناية ذو الر كخلكه ليس وذوك
الواوه بزيادة قوى االسم الن ذول الواحد فى شولهمر من أوجه

 يقتتلون وهمر والخزرج األوس على مر مزينة من رجل وعو جويا أن االبيات زذه خبر
 ابو حؤام بن المنذر بن ثابت به فمر ثاصميب حلفايه مع المزنى فدخل مزينة حلفأء االوس وكنت

 جوى فرفع يجمونكه ما قومر س انك فوالله ألمطرح هذا فى طرحك ما مزينة أخا فقال الشاعر حسان
 وال أعور فيهم ليس خمسون منكمر ليقتلى عهدا اله أعطى ففال بنفسه يجود وعو اليه رأسه

 قد مزينة أن ثابتا وبلغ ثابنن لكلمة فثارو مزينة ارت عمق اتن حتى كلمته فسارت اعرج
 أستاعكه وفى مزين فرى لتفزعنا عمق س مزينة جاءت ثابن خقال جوى بدم تضلب اننهمر
 المنذر بن ثابنن وأسرو قنل كل فقتلتهم ببعاث مزينة فلقيتهم أستاعهمر فى جرحو أى الفتل

وقلو لذلك أالنصار فغضب اسود اجم بتيس اال يفديه ال أن رثيسهم وكان غايذ بن مقرن فاالحى



٣٣مما

 أنه راو فلما التيس يعنى أخاهم وأعطوم أخاكم ابونخذو اذ اما ثابن فقال ابدا ذاكه نفعل فا
 الناس مجمع فى عكاظ سوق فى مقرن فاخذ« اجم اسود بتيس جاوو ذلكه من بد لهم ليس

 له خقالت فتلقته مقرن أمماة خرجت ارضهم س دنو اذا حتى مزينة اقبلت ثم ثابتا واطلق فذحه
 وشفاه عيية غين وانتن ساليت هال يقول مقرن ثانشا فيه صنعنت كيغ شعرى فليت أمرا ولين تد
 وعن والقنا القواطع بالبيص غشسان له دلفت اذ ببعاث مشهدى عن العما عى السوال العى ذى

 موقوفا اظ بعك حالك أسود باجم فشريته للغتا الشجاعة فيه متناغس مشهد فى ثابتا أعتناقى
 اقنى أمرو أنى مصى فيما فداوهم كان وكذاك غيره خداءا له وجدت أن ما ضحا يجمعها
 حين غاب وليوث سادة قرومر فيهم معش من للتنا والتجنب الطبيعة كرم وشيمتى المحياء

 أالعرابى محمد أبو وقل غضا مل توقد أذا الشهاب مثل مسعر كل بالبدان ويصول الوعا تضطرم
 أخطا يذيب أم أيبخثر يدرى فما يسار على المخاض تفرقن المثل موصع هذا النمرى على راتا

 هوجوتى وانما رجل أسم بالمحاء حويا أن ذكر انه منها وجو« التفسيرس هذا فى الله أبوعبد
 تحغيير فهو مهموز غير أصله كان فان جوية ترخيم اراد جوى العالء ابو وةال جوية ترخيم بالجيم
 فى نشوان وراكبها حواليها الدجاج تمشى النابغة ةال باطنه أى وجو« البيت جوة فى فالن تولهم
 التى وهى جاواء كتيبة قولهم ن ألجووة تصغير فهو الهمز أصله كان وان مخمور الباغوت جره■

ق وسواد« الحديد صدا يعلوها

ااخر وقال

تجه لمليبحازوأقل أقل قتى تنعى الريبرققفلمت الناعى نعى
 يكون أن وبجتمل نعيت معنا يكون ان جتمل تنعى قوله متواتر والقانية الوافر من االول

أننباج المه عرق ذات ص وتجد االستفهام الغ فنحذف أتنعى المعنى

عبح عير للطحابة وعبدا القيافى نسال للحاذ خفيق
 ونسال ألحال المكان هذا غير فى والحاذ ألظهم هو وثيل أأحاذ والجمع الغخذين أدبار المحاذان

 مشية وألنسالن أسرع أذا الماشى نسل ويقال الغيافى قالع مجرى فاجرا« ألفياف فى نسال أى ألفياف
 فى وقوى صغة أستعملت ثمر صحابتكه الله أحسن يقال االصل فى مصدر والصحابة أعنق اذا الغهد

 صحب CT» الفاعد أسم صاحب قولهم وكذلل الموصوف عن وتقرد االسماء مجرى جرى حتى ألوضفية
 كما زيدا صاحب عو يقال يكاد فال صحب س بمشتق( ليس كانه حتى قوى بنفسه ولتفرده

 عبد غير اموروم وكفايته لهم خدمته فى الصحابة عبث عو اى عبد غي وقوله زيذا عوصارب يقال
ه والملكه الرق ف

 د فعلة رثبة أو رفبة يكونحقير ان رقتيبةحقيررقبةبجوز لجممى وقالرقيبة
المؤثث بهما سمى ان بعد حقرا رقبت أرنا تغلة



۴۶٢

وسما حين وحية اآلرآك كغعر ماحد أييث اأتفان وف افول
 ن٠ والواو يليه الذى ألبين. جملة عى أثول مغعول متدارك القافية الطويبل ص أثثانى

 ةمته أمتداد شبه البيض الصفة موضع فى أالراكه وكغحن ألحال وا: ماجد أبي أاكفان وفى قوله
 ومعنى قبله لما الصفة مويع فى والمجملة وسما حين وخبر« مبتداءا يكون هذا علمى ووجفه به

 وطت الغالم لوز ويقال توجه بمعنى وجه أن كما توسم بمعنى انه وحقيقته قليال خرج وسمر
غيره يجز« ولم أالصمعى عن رواه بالتشديد بقل حاتم ابو واجاز معنى فى وبقل ووسم

توقما إلل اليوم بعد رفاعة رائيا لست أن اللد عباد أحقا

 يكون أن جاز وكيف قيل فان ذلكه ألمحق أفى كانه ألظرغ على سيبويه عند أنتحب أحقا
 ل’ه يقة ألط تلكن على نصبو أذا جعله ألمحق وافى كذا حق أفى يقولون رااعمر لما قلت ضرذا
 الثقيلة من مخففة فيه أن رائيا لسن أن وقوله السريس يظلمنى ثم بمالى أخاكم مواساتى حت أفى

 مصدر توعما وقوله ألدعر أبد متوقما اال الغتى هذا راثيا لسنن انى المحق افى والمعنى
ألحال موضع فى

تجشمًا إال القوم صرام تؤفد ملمة من جشمتة ما فأقسم

تبسماه اآل القوم وسط الغيثل من غال قد عكمبان وفو ميالً قلت وال

اأخر وتال
رحر- ررس رع ح ور- - رر مم رر ممع ررر رء ي.

ذدبرا نولى شن اال عرف وال الغتى ناثرة ابن بعح فتى ال اال

 ال قال كانه جميعا عرف وال فتى ال قوله س لحبر حذف متدارك والقانية الطويل ن٠ ألثانى
 اشرف االول وان فتى ال تنون ان ولكه عرفه تول بعد موجود عرف وال ذهابه بعد ألدذيا ف ختى

 حركة تلقى ولكنكه وتنونه ترفعه عرف ال وكذلك بالبتداء الرفع موضع فى فيكون وأبلغ المعنى فى
 االستغرأت يفيد ألنصب أن وألنصب الرفع بين والفصل التنوين على كسرة وعى اال من ألهمزة
 فيه يكون ال والرفع عرف ن وهل فتى من هل جواب كان ان وكثيرة لجنس قليل نغى كانه

 ويكون لجنس ى٠ واحد عن ألسوال يكون أن يمتنع وال عرف وعل جواب بكونه أالستغراق
حذ« عن للجوأب

منكا وتنك يدعروف تجود ركابه توال ما حنكلى قتى

 خبر انه على حذظلى فتى وأرتغع تزال ما خبر يمعروف وتجوا فتى صغة ن ركابه تزال ما توله
لمجاز واالختعاص ألمدح على نعبه ولو محذوف مبتداء



٣٣ح

حب ميينك آعطتها عناحيج وحردو أسلموكة قوما الله حلا
 والعناجيه فقتلوا منه االعداء تمكن حتى نصرته عن وتقاعدز خذلو اممحابه بان تعريح هذا

 الله ولحا حرمه على يجافظو لمر او يد« به سمحت مما الهرب فى للركض جردوها لملخيل من الطوال
 جعلته وكيف القشر اللحاء ن٠ يكون أن ويجوز والذم ألسب اللحاء من يكور يجوزان

فهودعاءعليهمة

اأخر وقال
حواهيها من الليالى مر ققص آتسعت اآلرطما ملة خواعة كانت

 كلها مقداراالرص ةال كانه ظرف أتسعن ما توله متواتر والقافية البسيط من الثال
التتبع القص واصل

سوانيها من عليه الربح تسفى يبلقعة التاوى القاسم آبو أتلى
 الترأب والسافياء والسفا علية الرياح تسفى أضحى وخبر وى بالتا تتعلف ببلقعة قوله س الباء
 والورق التراب تسغى السواف ولع سافية والريح سغيا تسفيه وغيره التراب الويح سغت ويقال
 والبلقعة تسفيه ما اسم وألسفا الناس على به تهجم كثيرا ترابا تحمل الريح السافياء وقيل واليبيس

تكن لم او مستوية وكانت يكن أولمر نبت فيها كان بها احد ال ألتى للخالية أالرض

يباريها إذ حسريا تكون وقد يه غبوب آآل غلمت وقح قبت
 لداللة ذلكه وجاز كانت بعنى تكور وقد وقوله يعارضها ويباريها ضعيغة معيية أ حسي

 ولوكان مبارأتها يقدرعلى ال ميت أنه لعلمها تهب أنما الرياح أن يقول مصى لما اذ الن عليه أذ
تخص وال تعمر النها بالريح نواله يعمر الذى لجواد تشبه والعرب عنه لقصورعا تهب لمر حيا

يقربقا الروع ءذاه يكون وتد بلقعة رفن للمنايا ترى أمتدى
 عدد المنايا نقصان يصف المنايا يطعم عو لملمرب فى وكان للمنايا طعمة صار أى

ن ها كثرت بعد خزأعة

بن جابر بن ضباب بن معاوية بن الحارث بن علفة بن عقيل وقال
مرة بن غيظ بن يربوع

عقيل بن الفىت بعك فحللة أهنا شاآت حيث املنايا لتغد
تصعب س بعد« بقى ما يقول مظلقة ومحللة لتصب أى متواتر والقافية ألطويل من الثالث



مم1

 كانه المرتى هذا أخذها بعد حل فى المنابا يقول العالء ابو وتال كان من خليمن منيته على
 االنسان أحللت قد قولهمر من ذلكه واستعار االنام فى حدث ما موته بعد أبالى لست يقول

وبينه بينكه مما حل فى جعلته اذا وحتلته

يمسيا بعدة الموالى تحل يتجوة تجل موالة صان قتى

 حل كمن غيره فوق عاليا حياته فى عزيزا كن عمه ابن أن احدهما وجهين بيجتمل هذا
 والنجوة المسيل فضب السيل يجتاحه مسيل هوف كمن وصار موته بعد فذل مرتغع مكارن على
 نحل اليه ليهتدى لالضياف تعرضا أالرض ن٠ جوة على ينزل كان عمه أبن أن واالاخر والعز للذل مثال

 ينزل وال الضيف به يقرون ما عندهم وليس أنتقرو النهم االرض من لمنخغض موته بعد الموالى
 من به ينجو المرتفع المكان والنجوة فقير أو لئيم اال الوهاد يذزل وال كريم أو شجاع اال ألتالع

 أنما السشيل أنى بيقى عى ينشق ليل زيد وابن حريث أنا الراجز وقول السيل ن نزله

 ال شريف عزيز النى بيتى عن اتيها فينشق السيول .،اكذ أحئ أنى أى بالعز نفسه وصغ

الدهر بنوايب ابالى

يقييي آستنجدتة إذا تطول صانما وفم السيف يجاد طويل

 قوى أى ووهم أطول سيغه حمالة كانت أطول الرجل كان وكلمما حمالته السيغ جاد
 وأستنجدته الوأضح الطريف والوعم وهما سمى لصاحبه منقادا البعيرقويا كان اذا االبل فى واصله

واحدة بنغس ال بجماعة عدوك على تصول فكانما اعانكى اذا يقول جدته طلبن أى

ي يدليل هتتدى أر ترة هلا خيارنا ىف تبتغى املنايا كًان

لعبسى ا حيغة بن مسانع وقال
ن و ءه رر ٠٠ ء ن5 ٥/ ر ور غدر رن رر ة,ن

مدبر انل على ااسى ار العيث من بمقبل اس عمي بنى أبعح

أفعل ال ومعناه االستغهام لفظ عمرلفظه بنى أبعد متدارك والقافية الطويل من التانى

تآقلير الصس سوى ولى إدا عليك يردة قى« الشىء ه وليس
 ووراء عليء دلت ورأء الن هنا الصغة حذن وجاز الغايت ألشى يعنى الشى وراء

 ولكغه الغايت عليكه يرد ال ايضا والصبر الحبى اال الغايت الشى عليكه يرد ليس يقول خلفه الشى
 كنت من ذهب قد يقول عنه عوضا ذلك فيكون االحدوثة وحسن المثوبة يكسبكه الصبر أن اراد

 الفايت بان أعترف ثم منه يدبر ما على أحزن وال منه يقبل بما أسر ال واالان لهمر عيشى اريد

بمنزلته ألفايت عن عوض هو ألذى االجر تجعل الصبر اال يردة ال



والسنؤر وآلقنا الندتى جمال قامكمر حيث بيىعميعلى -الم

 وهامكم الندى جمال ويا عمر بنى يا يريد النداء على عمر بنى وكذلكه الندى جمال نصب

 مقبورة هامكمر حيث يريد ثليها حين باضافة الموضع مجرورة جملة من لخبر محذوف مبتداء

ألقنا ذكر النه الدروع وهوهاعنا ألسالح والسنورجملة

ومنك ألمر ومعمروف جميعا كلييما وقر خير بنو أآلكلي

 ال ما توكيد الن لهما توكيدا يكون أن يجوز وال وش خير ن بدل انه على كليهما اجر
 كتابا قرات يقولون النكرات س التجزية تدخله ما توكيد يبجوزون والكوفيون خيه فايدة ال يعرف

 ى٠ يمتنعون ولكنهم ذلك مثل الكالم فى يجيزور والبصريون التوكيد على كله رغيغا واكلن له
ى بدال ويجعلونه التاكيد طريق على االول علمى االاخر أجراء

العبسى زهي بن مالك فى زياد بن الربيع وتال
I السارى لمجمليد النبه سيىء مت حار أعنق فلم أرست فى

 فارغ ذام أى بعينه النوم والغماط أنم لمر أغمص لمر متواتر والقافية الكامل س الثانى

فرخم حارث يا أنم ولم لحبر وذا يبلغه لم س القلب

اأسحار مع معولة وتقوم حواسرا التساء تمسى مثله من

 الن أجود وتمسى ألمنشى س وتمشى يمسى أمسى من تمسى ويروى الخبر هذا مثل ن٠ يعنى

 كشفى أى حواسرا وقوله بواكى وتدبح حواسر تمسى ةل فكانه االسحار مع معولة وتقوم طبقه

 المخدرات ج يخر الذى لحبر لعظم أرقه يصف قومهن بكبار يكبن النساء فعل وجوعهن عن

والعويل البكاء الى ويدعوهن

األطهار عواقب النساء ترجو زعيي بي مالك مقتل أثبعد

 وكانو للولد أنجب ذلكه أن ويدعون أطهارهن قبل فى نساءعم يواقعون كانو انهم معناه
 ثار طالبى كانو أذا لذة يانون وال خمرا يشربون وال أمراة ينكحون طيبا,وال يمسون ال

يدركو حتى

 باآحوار تقد المطى إال النبى آلوى قنله فى أرى إن ما

وألمبار بالمبرات يقذفن عدوفا يذتن ما ونجنبات



٣٣٨

 المفعد عذا مثل يسمى كان ألخليل وذكرأن ذاتصا البينن هذا يروى عاكذا أبوالعالء ةل

 نوار حننن الشاعر قول فى عنه ذلكه وذكر االقواء وبحو هذا يسمى كان انه عبيد ابى عن وروى

 باآلكق يعتير والفرث مشروبا السال ماء رات لما أجنن ذوار كانت الذى وبدا حنن عنا والت

 الغريب ف عبيد ابو وذكر كالمه عذا الهاء بزيادة النقص فيزيل عذوفة ينشد ن٠ ومنهم أرني

 مالك مقتل افبعد بقوله واستشهد الفاصلة ن٠ حرف نقصان االتواء ان بالقوافى يتعلق فيما ألمصنف
 ارل فى المذكورتين الفاصلتين احدى الفاصلة ان توقمر وربما الفاصلة ما يبين وم زعير أبن

 الوتد CP قتلعته أذا البيت فى الناقص الحرف الن ذال بخالف واالمر والكبرى الطغرى وض العم

 أن فذك الغريب من الموضع عذا عليه قرااتى وقن الرقى القاسم ابا شيخنا وذاكرت الفاصلة من ال

 الرقى وكان العلم بهذا معرفة له تكن لم عبيدة أبا وان عبيدة ابى عن هذا يجكى عبيد أبا

 عبيدة ابى فى ألقول هذا فاطلق والكبرى الصغرى ن٠ ألغاصلتين احدى بالفاصلة ألمراد ان توعم
 يسمون وعم القعل بالفاصلة المراد ان وعو الشيوخ بعط ئ وذكر بعد فيما الى وتع ما والصواب

 احدعما ضربين على أالقواء هذا فعلى العروض CT» البين هذا فى والنقصان فصال البين عروض

 بالدال والعدرف ألبينن عروض س حمف نقصان واالأخر والكسر بالضم الروى حرف مئة أختالف
 والفعل ا عذاف وال عذوفة وال عذوذا ذقن ما يقال والشراب الطعام فى ويستعمل يوكل ما أدنى والذال

 بالمهرات يقذثن الغزو فى أالبل الحى ثجنب ألخيل عنا والمجنبات عذوثة غن تعت فيقال يبنى تد منه

 والمهرات مهرة جمع والمفرات مهر جمع واالمهار المشقة وبعد السير لشدة اوالدعا تقذف اى واالمهار

 والثلمات الغرذات ثيه فجاءت بذلكه ندلق القراان الن العالية اللغة والضم وذنحها الهاء ضم فيها ييوز
 ففتحو مهرات ةالو والذين الجيم بفتح اتجرات القعقاع أبن عن روى وقد الثان المحرف بضم واتجرات

 ومبر مهرة يقولون النهم بالفتح وجرات مهرات قيل انما قوم وقال متواليتين ضمتين من الفنحة الى خرو ألهاء

 ما ويروى تكسير جمع على دخل سالمة جمع هو بالفتح ومهرات جرات فقولهم وجر وجرة

 لذوى رايا زعير بن ماال تتل فى ارى ما يقول والعقل الرأى ذوى أى القوى لذوى قتله فى ارى ان
 الى بنا فتبلغ اجنتها ترمى حتى عنيفا سيرا بها ويسار لخيل وتجنب االبل ترتب ان اال العقول

٠ دماءعم ونسغكه عليهم فنغير عدونا

بقاو الوحوة طلى قكانما علبيمر للجديد L ومساعرا
السغر وكاابة المغانر لبس من لسوادعا يعنى

فيار يوحه نسوتنا تليات مالك بمقتل مسرورا كان من

 مسر:را كان ن٠ أنه ألبيت هذا معنى ف وقيل النهار صدر أراد وقيل موضع هو قيل ذهار وجه
 الثار ادرال بعد قتالعا تندب كانن العرب ان وذال به ثارنا أدركنا قد فانا يشمتن خال مالكه بمقتل

 أن قيل النه ألشماتة موضع فانه فليشمت شماتة مالكه بمقتل مسرورا كان من أى ااخر وجه وخيه

أسم نهار وجه أن يزعم ألعلم أعل بعض كان العالء أبو وتال ألثار أدراك قبل الشعر عذا قال ألربيع
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 بهذا يعرف موضع الدنيا فى يكون ان يجوز وقد الترجمان كتاب ف المغجع ذلكه وذكر مونع
 عب أذا لحزين شان ص الن الذهار اول فى يبكينه أذهن اراد وانما يرد« لمر الشاعر ولكن االسم

 بكد انكالب يجانبن النوايح صفة فى النكرى المفقل قال كما المعاب عليه يتجدد ان النوم س
 الششمس شاوء يذترنى لجذساء قول مثل ذيار بوجه ه وقول لحاوق ال-نؤح من صيلش فقد تج

. . . . . . انه موضع نار وجه يقول ان شايال حمل وأنما شمس غروب لكل وأذكر« صخرا

باآسحا أوجيين يلطمن يندبنه حواسا النساة ليب
 جاءنا اذا أراد الذه مبين وأضص ذلكه فى والغرض ذهار بوجه ذسوتنا فليات لقوله مناف أنه ثظن

 ان الكالم س بين وعذا السحر تبلج قبل للندب قمن تد نساءنا أن علمر ألصبح عند لرجدا

 وجدت أى ألليل أول ن حاجتى فى يدأبون فوجدتهم الصبه مع فلمان بنى جئت القايل يةول
 واالمت لحق بلصبح يريد االسحار تبلج قبل بالصبك يندبنه وبروى عالل ابو وتال ذلك على امرعم
 الوقن الصبص ولوجعل مبينا لمجلتى نركالصبح ولمر دوننا الصبح ينطق اناس وبحى كقوه لجلى

التبلج قبل يكون ال الصبه الن محاال الكالم كان ألمعروف

للنقار بزن حين فاليوم تسترا الوحوا يجبأن كن قد
للحزن ن يعقلن ال للناظمين شهرن فاالان وحياءا عفة وجوعهن يخبان نساونا كاننن أى

أاحبار طيب الشمايل عق قتى على وحووين حى يضرين
خ شمال واحدعا االخالق والشمايل خالصه الوجه حر

 يقال بموضع غزارة بنى فى متزوجا كان ألعبسى زءير بن مالكه أن االبيات هذة وخبر
 أخرج أن حذيفة أبن قتل حين زعير بن قيس أخوه اليه فبعث لحاج من قريب اللفاشة له

 امالك عالكة غزارة تمن أن :أذكه ,أخشيا فزارة تان ا أمالكه االبيات بهذ« اليه وبعث ليال عنهمر
 بدر بنى الى لى ما مالكد اليه فبعث مالكه الراى فى أخطات خقد صوابا فيهمر مقاما حسب ان

 حسبك ثي با الشعر بيذا وبعث اننن احدثن لما منزلى بتارك انا وما عليك ذنبكة وانما ذنب
 وانن كقى تننجنها لمر بجريرة ااخذى حذيفة أترى متماساه اتنى فزارة وبنى فخلنى أتين ما

 الغابن عن فرسه ورد حذيفة سبقه ويذكم الربيع على غارته من كان ما يذكر قيس وقال ألفاتكك
 تنشرى القرشى لدى وبحبسنا :ياد بنى تبون القن بما تنمى واانباء يبلغا المر عليه وبغيهمر

 بعير على فخرو فمر االصاد ذات على واخوته بدر بن حمل س القين كما حداد واسياف وبادراع
 أبى جار دواد أبى كجار جار الى ااوى ثم أطوف ما أطوف وفيها جوادى غايته دون ورذو تخر
 كلبا ثكان جارر اأيآدى دواد أبو وكان شيبان بن ذعل بن مرة بن قتمام بن لحارث دواد

 كرم فى مثال العرب فضربته خله ماله من تزأيد وما لخارث عليه أخلفه شى دواد ابى مال من تلف
حذاتة س دواد أبو أتعفا الذى لملخذاقى كجار جار به عممن قمر ن كفانى انى طرفة ةل لمجوار
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٣٤٠

 على وتف حذيفة بن ندبة قنله عند بدر بنى زعير بن قيس ثارق فلما انعفة ن٠ ثتعل وأنعف

 وبين بينى اليوم وهذا العرب جميع حاربن لقد فوالله نذهب اين التحابه وقل الطريق ن من
 الروأى ن وما تيس مر فيقال فارحل أجاو من بعح مع بمثليا أبتلى أن ثاخاف عرثتمر ما زباد بنى

 بنوعبس وبينى بينه يخلى ان واما الرببع يقاربزى أن أما أمتين بين ثاذا تومى ألى ارجع أرن أد
 كان ما تحغر واراك ذبيان بنى فى وال عبس بنى فى ودا لكه وال لنا ابقين ما قيس با أخو له فقال
 الربيع من فرارك من أعذر بدر بنى مع فرارك ان ولعمرى ايإكه اربته مغ ترجو حيث الربيع ألى منكن

 فقال واخوته الرببع يستميل وانشا قومه البى الرجوع اال قيس ذابى منه جوت شى الى تعد وال
 فدع بزاد له ألبعاذ يكى خال ضيف أتال نلوبيع فتوا زياد ببفي انت :انى زعي ببني وائقا أل ثان

 زياد بن الربيع الى الشع عذا أذتهى فلما ألتهادى بكه يلج تفعل ان ثيه خير ا مضى ثد ما
 تنقدا ابلى فاخذ فيها بدعواى درعه اخذت اليه انين ط مه مر أعظ لئ ا أنى فيسا أن الخوته قال

قيس يكون وان عامر بنى على واذ.عدره ذبيان بنى مع أمنعه أن أراد وانما ألرجوع سال وثد على
أنى أنه قسولكه اسا خيرا ارى زيإد بن عمارة أخو فقال ترون فما ذنبا الله جعله ان بعد رأسا

 البدء ولكن احدا احد يظلم لم الذنوب بعدد يتجازون ألناس كان غلو اليه اتين ئ،' أعظم أليكه

أرت ما أدرى ما الربيع فقال غاقبله لكن ضرع فقد أليكن أضضر ومن منه حان وأن والعس منكد صان
بلغ فلما طويلة وهى زياد بنى أسوء أن واكرة قيس برة أت أن اكرة يقول انشا ذالء فى عليكه
 طرفها فى عبس بنى بالد نزل حتى فسار حربا ألضرمنها الربيع والله قبلنى تال قيسا الشعر هذا

 فلمر يرتق ال صدعا غطفان فى تقدع ال وقالو قيس على فحملو حذيفة وبين بينه العرب ودخلن
 المقتول أن وقيل حذيفة بن لندبة دية جعلها عشارا االبل س ماية حذيفة الى أذى حتى به يزالو

 حذيفة أن ثمر بعض فى بعهمر ودخل أنقوم واصطلح ثقتله قيس عليهمر أغار بدر بن عوف
 رايه غير عن. ذال فعلو ندبة أخوال أسد بنى بان واحتع تتله ض زهيي بن مالل ألمى غوجه غدر

 جاركمر ثانى سيرنى حذيفة يا له ثقال أليه جاء مالكا ثنلو فلها لحذيغة مجاررا ببع الر وتان
 له مصت فاذا أتبعو« فقال فوارس أثره فى حذيفة فدس خم ن فضلة ألرببع غمع نيال ثل تسير«
 لمر وان فانصرفو مصى وقد فهوجاة عراقها قد وجدتمو« فان خمر من فضلمة معه ثان نيل تلث

 فوجدو« فتبعوة ذاقتلوي زشنرب فرتع منزل الدذى مال قد نجدرنه ذانكمر ذاتبعوة حراةها تد جدو

 يقصون جعلو معه ومن ألرببع ألفوارس تيع ولما عبس ببنى ألربيع ولجق ثانعرفو ومضمى ق ألزة شت تد
 بعد رأجعين ذانصرفو ليتخقو يه رمو قدا مما أمتعتهم ن٠ متاعا غييد:ن ضلبهمر فى سرأعا أأثارومر

 قال حمل وكان منكه يالربيع اعرف كنن أنا لحذيفة بدر بن حمل خقال عليه يقدو ذم ذلت
 غدونك ذارا عليكه ليضرمنها والله أما ألمربيع حبل وخلين مانكا تنلن عملن ما بئس لحذيغ:

 بلغ ذلما فزارة بنى للقاء عبس بنى المع ألرببع أن ثم تدرصه أحسبا وال يغوتكه ان تبل ألرجل
 ولم نعما فاصابو فزارة على عبس بنو فاغارت رجال وثنل نعما ذاصاي علينم فاغار بدأ حذيفة ذكن

 بنو وقفت و التق فلما عبس بنو وحشدت عبس بنى الى بجماعتها قرارة بنو سارت ثم أحدا يقتلو
العبسى خليفة بن جنيدب فنادى واحتشادعم جماعتهم ران اذ عبس بنى جاني وكرعو ثزارة



احع

 ثاختلفا عوف أليه ز فب نفسى اعلمتكه وقد المحديد وارانا نفسكه أعلمى عوف يا ثقال بئر بن عؤف
 بنى ل ثضا فى وجد حذيغة شمر ثم ذريعا قذال وقنلو رة فزا بنو ذهزمنن فا جنيدب فقتله طعنتين

 ؛ح’ ما مثل تفى أن ارى ل ة ترى ما زياد بن للربيع زوين بن ةيس فقال عبس بنى ذلك فباغ عبس
 ذا,., حذبء: اليى راكب وانا مالكا وهم عوذا تلغ-ا’ف وقد ألعشيرة ذانهم أليجم نعذر اثال قيس فقال
 نسمع :ام ا وال الينا احب فجو عوف من له عقلناعا التي ابلنا علينا يرد بعوف مالكا يبئ أن رعى
 عليه خعرضا حذيفة اتيا حتى زباد بن وعمارة قيس فركب اخانا يد ولم اخاعم ودينا انا العرب

 وهوصت. الغرابى بيهس ووثب طاعة فيهم وله عبس واخواله الغزارى حميضة فوثب أالمرفغضب
 والقضمع بالبغى وبداتهم قومكه شلمت انكه حذيفة يا فقاال وحاة طاعة فزارة فى زعيروله بن مالكه

 ثتلم ثم فعقلو كارن الذى أمرعوف ن٠ كان وقد أبلهم على أغرت ثم سبقهم تعطهم فلم سبقوكه
 ذذاكه بهالكه عوفا تبى ثارن الصلح اليكه قومكو طلب وقد مالك مح خيرا عوف وليس شلما مالكا

 حذيغة علمى أشنير ثم مالفم عليهمر برد ان اقر حتى يزاال فلم الظالم فانت هذا رددت وأن ألراى
 وب ح. ذلكئ بسبب تجرت أكثر أاو سنتان علميها اذى كان وقد اوالدها وبجبس أبلهم عليهم يرد أن

االثنعاره ن فيها قيل ما وايراد ايرادها الموضع هذا يحتمل ال ومغاورات بينهم ذيما

زهي بن كعب وقال
فالسلي قو بين متارع بي م على خشيت ما ك لعم

 ما وجوابجا اليمين معنى وصو غبيه مضهر وخبرة مبتداء لعمركة متوات والقافية الوانر ن االول
 انموضعين هاذين بين القدر علميه أخش لمر ةل فليذا أنفه حتف مات المرثى هذا كان3 خشين

 النباج ص بالقرب طلح فيه واد والسلى عبس لبنى واسفله لهمر اعاله أسد بنى ببالد موضع وقو
عضشا الموضعين هاذين بين أبى ومات عبس لبنى

حي صل فى ربحه حريية أبي على خشيت والحنى

ااحياء فى رحه جريرة ن علميه خشيت انما يقول

وعي بإرشاد وأمار ممت تحلول الفتيان من

 سيل ألقبايل بيرن CT» كانه بمحذوف ن٠ ةال تعلق الغتيان ن قوله وضر ونفع وشن بخير أى
 المكسان أعشوشب نحو للمبالغة بناء وافعوعل حالوته تناعى الذى هو والمحلول ألمجانب وطى الخلق

 احلى ما تولهمر من هذا وليس مرا صار الذى والممر التناهى فى مثله واحلولى عشبه تناعى أذا
 نحلول مشل يكون حتى مر اللغات بعط وفى ممر فهو ألشى أمر من يكون أن يجب ولكن أمر وال

 أنه ترى اال رشاد مونع أرشاد ووضع لكالما ليل كمان فى مر لئن أمر بمعنى مر فى الشاعر ةل
موطع العطاء يوطع وكما لالسمر المعدر يستعيرون للمصدر االسمر يستعيرون كما وعمر وغى فل



٢٥٣

 وانا الرشناد موضع االرشاد وضع هذا فعلى ألرتاعا ألماية عطايا وبعد أنقنامى تول ر٠ أالعضاء
ألرشاد موفع لوقوعه يتعدى ال عذا أرشاد يكون أن فيجب كذلكه صان

أبي على الباتيات ولبه واليتامى اأرامي لبق أآل

 واليتامى االرأمل وخص بامهم القايم كان النه الرجل عذا على االرامل حزر أشد ما يقول
 المرثى فى تقدي عن ينبئ النه العرب شعى أجفى ن الشعم صذا المبرد وقل لهمر غيانا كان النه
عطشاة موته على تاسغ انما ابوهالل قال انفه حتف موته على ويتاسغ تتال منيته تكو. ار.

اأخم ونال
حمامة آلق أأمنا طعمة آبن تطواف بعف فى

 فى يشوبه لما بناء وتطواف طعمة »-ن دعامة هو المرثى متوأتر والقانية ألكامل مرخل ض
 حاله يقتح واخذ كان ما أأمن مات أن فاتفق( حوالة ألرجل عذا وكان تحلغ أدنى ألوقوع
 كان واذا حمامه الق س ألحال على أامنا وانتعب اليه البعض واضاف لالجنس ألتطواف وجعل
ألحال جازتقديم متصرنا ألمحال فى ألعامل

أمامه بل ال يغتثة خلفه من له رسذا
 ورطدا الطوال الحوادى النخل |ى ماخوذ اليه راسه ورفع له تعر حمامة أى له وحدا ويروى

 أبن عالك وصغ خلغه من موضع على عطغا أمامة ونصب غرة على ياخذه ويغترة مترقبا أى له
خقال مغرور فهو دوامها فى طمع وبن تدوم ال السالمة أن ذكر تمر مسافرا طعمة

ت Z د Z ءن ة رر سر نم وء من د و السالمة له تدوم ان نفس منته امرو غر

دعامه يا دايكه دواء اأويين آعيا قيتات
انسالمةه دوأم أحدعلى يقدر لم أى دأيك دواء االولين اعيا وقوله ابعدذلكه ما عيهات معذى

 بعد تية تحقير يكون ان وبجوز غاوية تحقير غوية ربيعة بن سلمى بن غوية وقال

 وأن له ألتاء لمحاق وجاز غاو تحقير يكون أن لعلح لمراة أسما غوية كانت ولو بيا التسمية
 فلحقته الثلثة بنات تحقير عدة الى تحقير« صار المه حذفت لما انه قبل ن٠ رباعيا غاو صان
 حذثو لما سمية تحقيرسماء فى قولهم ذلل ودليل حقر اذا الثالثى الموتث ااخر تلحق كما التاء

 أكثى اذا الفصيل غوتى من يكون وبجوزان التاء دخلتها فعيل مثال المه فحارت حرفا ااخرعا ن٠
فمات فبشم اللبن شنرب »ى



مهم

أبالى ما بك قال لتحزننى يآحتمال أمامة تادت أآل

 فقال بها المباالة قلة أظهر ثم لتحزننى برنحالها خبرتنى يقول متواتر والقاغية الوانر من أالول
 الشاعر ةل الله ابعدك اى اباله ما فاابكه وى ويم أباله ما يقع ال أى الدعاء على أبالى ما بك فال

 بكه خال قوله العالء أبو وقال أجود الرواية وعذه غغول عنا أاليام تزوروفى بغرة والليالى هال ذاابك
 على الةسم حروف ن٠ شى يدخل وال كذا الفعلن بالله يقال كما ألقسم معنى علمى عاعنا ابالى ما

لحروف ص سواعا فى وقع أكثرمما أالتساع فيها فوقع الباب أحل انها وذلكه الباء غي الضميم
تقالى تعن أنييت ما قأيا أنيوى أو لك بدا ما قسيإى

 ايإها بعضه أن بين ثمر حال كل على كه أقلي ذانى اتيمى شئت وأن سيرى شئت ان يقول

فقال قومه بموت عيشه ن٠ سئم لما ولكنه جهتها من جناية تيس

ذددعبة ذى قارس بعد حيانى يبين آمراة تروعنى وكيق

 وقيل فرسه ظالل وذو معه الزمان اسمر حذف النه حياتى مدة أى الظرف على أنتحب حياذى
اليه فنسبه المرثى هناك وتتل مرة بنى ببالد موضع

 حالي آبى وبعد ومسعود عمر عبد ربيعة أيى وبعد

وخالى لمحتحهبر عمى فدى المنايا حميدين أتسابتيم

 كااللتغات وعو تبله مما منقطع كالم لمعبجهمر عمى خدى وقوله ألمحال على حميدين أنتعدب
 وذكرالمصبح والخوولة العمومة باظرافى وممساعم مصبجهمر اثدى فقال مخاطب على أقبل كانه
 االساءلذ من يشبههما وما والصياثة ألغارة فى مذكورارن النهار طرفى الن منوى معه سى المم وحان

 شطر ينقحى أن الى يستحق المعبح وكذلك الليل حد باول يتعل الممسى وقيل الحسان وأ
قبورعم فى أصباحهم موضع ومحبحهم النيار ص

ومالى آقلى من على آعو لكأنو ليم حرعت لو ءاليج -
 العشيرة فى الزهد عليه يوجب ذلكه تكان وق ولو حقه ثيهم ألمجزع يوق لم أقراربانه ضذا

والمالج واالدل

زبان بن ربيعة بن سلمى بن غوية بن قواد ودل

عامتى المصيع البام جاوب إذا ثخارق يفولن ما معيى ليت أت

خبر يجذف كما أبدا يجذف لين خبء أن تقدم تد متدارك والقافية الطويل من الثانى



٣٥ع

 جواب يسد كما مغعوتيه مسد سادا بعده ويصيرما علمى بمعنى شعرى وان ال لو بعد ألمبتداء
 عادتنم على صداعمر صداه جاوب أنه ومعناة عامتى ألمحيح وير:ى بعدة المبتداء المسدخبر لو

 عذؤى ال عليه الله صلى ألنبى قال حتى وعاما أصداءا تصير الموتى عظام أن يقولون كانو فيما
 أريد ةذا يعيح اح—ص يقال المبالغة به فالمرأد الياء بكس المصيح روى وتن صقر وا عامة وال

 ميجة فى أنحدايجة وسمعت اشبجبا وما العميجة سمعت ويقال بالباء المصبح ويروى صيح قيل ألمبالغة
 واتثقيلة ألخفيفة ألنونين وموضع بالستقبال لتوذن ألخفيفة ألنون أدخل مخارق يقولن ما وتوله المناحة

بنا اذا وشرح الينا مضاف جملة وجاوب ليقولن شرف واذا بواجب ليس ما وكل االستفهامر

إالمىت ذراقا ق طويال على ترأبتا يسقى زوراء ف وذليت
 ابنر يسفى ويروى على ترابنا يتال أى ترابجا ويسفى اللحد يعنى معوجة حغة فى أرسلن أى

 بب من وعو ساف والتراب يسفى ألتراب سفى لو ة ثم سغيا ألتراب الريح سفت يقال الياء بفتح
 فج وأن راضية عيشة كقولفم ساف فقيل مسغى التراب فى يقال أن يبجب كان وتيل وغعلته فعلن
 دنين ثيه والعامد ألحال على أنتحسب وضويال وغيرة ألترأب ن الريح تسغيه ما اسم والسغا مرضية

ضويال ذاعل انه على الرفع موضع فى واتامتى

تسامنت القروم إذا وقولته آختياله يبعحن ال أآل وقالو
ألغحوة وم والقر بنالأال تنازلت أذا يعنى تسامت القروم أذا بنغسه لثقته زجبرة ادالله اختياله

وتسسامىت جندتي مىن آلناي عن مغيبا يكون أن إآ البعد وما
 يين وتجيد وتجد تجث رجل يقال وشجاعتى دتى نج أى قسامتى مكان وبسالتى ويروى

 ويوما الشاع ل ة مقسم ووجه القسامة بين قسيمر رجل ألمحسن والقسامة الشجاعة أى النجدة
 بين الرأجز قال أنقسامة مثل انقسم السلم وارق الى تعطو طبية كأن مقشم بوجه تواثينا

 وعو أنقسمة س نقسيما أخذ وانما انثلم مستور بااوجه يجلون القسم جميالت ملجات
 حصاية على ألراجز بينن فى القسم يكون أن وييجع: والكسر بالفتح وحكاعا ألغراء قول فى الوجه
 تقيد القسام مع الننار دبر الى فيه وترود بريرة تسق النابغة قول فاما بالفتح قسمة جمع ألفراء

ألمحر شدة بالقسام أراد انه

ومامىت له بذىل ىل ويشكة بكيته قبلى مات كمالو أيبكى
 وعو الجواب وحذف اوتيه كنن به لوأصيت كما حقه الجزع يوق عل علمت ليتنى يقول

 أذا أندار فى أزيث القايل تول ذلكه وعلى ال أم ذلكه ايكون يريد انه مغهوم المراد الن ال أم
 شكرته يقول س نغة علمى له بذلى س ويشك ويروى ال أم يريد ان فالبدن عليه سكن

يشكرنى المضمرفى من بدال بذلى يكون أن على بذلى ويشكنى ويروى



٣حح

قأناممت ميدت وأما رأوفا ووالذا لطيفا عما له وخنت

 مةدت أم" وقوله اللئف فاعل واالاخر الصغير احدهما معنيان له اللطيف الن ملقفا نطيفا

 ذلكه مهد خالر. أمتهد ما ويقال الغير الى الغير أحسان من ينشر فيما مثال اللفظة هذ« سارت فانامت
عاقره حسناء للبعل مهدت كما فقيل أاخر معرط فى أخرج وقد لنفسه وطد ما أى

 قال ومصراب مقعانحو العمفات امثلة ف مسجاح الضبى سباع بن المسجاح وتال
 فيكون فاسجح ملص قولبم ض العلم الى فنقل ودمف االصل فى يكون أن أبعد وال الفتح ابو

 سمى صما سباعا الرجل وسمى مفسد لونلم ومغساد مذكر ارذلم كمذكار مسجح 0ا مسجاح
وضبابا كالبا

لوأييد لى أنى وثد بلي حتى األاءاقي فى صوقت لقد

 الفاعل مقام يقوم نمير انى وفى أدره أى واان انى يقال متواتر والقافية الوانر من أالول
هلكه اذا يبيد باد يقال لوأبيد البيود لى انى لقد والمعنى بعد جاء بيانه الن ذكره عن واستغنى

يعود يمضى كلما وليل نتار يقنى وال واقنانى

المختار وهو التانى أعمل لكنه نهار قوله على فعلين بين جمع

حديد حول بعد دحوة تمير بعح مستيأ وشير
وليه ومأموأ منيته تتى الفقح يز عي ومققود

 على به عطغ ولم وليد مامول يفنيه كيف قيل ان الفقد عزبز مفقود معيبة واغنانى يعنى
 وما معناه بل وقيل به القلب وشعل غمه يفنيه وعوعرمة وليد كان اذا معناه قيل افناه نه مذكر

ق هذا كله الدهر أى ومولود ومفقود وحول يتعاثبان يعنى وليل نهار يقنى

 بنى س وغيرعما وعما الفوارس زيد يرثي مناة عبد بنى اخو عمر بن حرار وقال

 هذا فى ايضا ويقال سحته اذا كالنخالة منه ينتثم ما وعو الراس عبرية وهى حزازة جمع حزاز عمه
 حزازمن الصدر وفى عبرة العين فاضتن شراعا خلما الشماخ ةل القلب فى يجز حرازوعوا أاسم

 الذى الجبل باسم سمى كانه خزاز يقول فبعطهم فيه ينختلف أالسم قذا العالء ابو وقل حامز ألوجد
وخزاز خزازى له يقال

بكر على تبتكيها سففا به بترقربتن على تبكى
متوات والقاقية ألكامل س الثانية ألعروص من الثانى الصرب
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عمي على قال أو اآلات ريد القوارس زيح على قال
 بك على ءعا بكا جؤل أى تبكيها سفها خمرا به شربت بكر على ألمراة حذه بكن أى

 موع ف وتبكيفا له المغعول وعو المصدر على نصبه سفها نعب خمن بالرخع سفة ويروى االبل من
 ما بكر قدر أحنا يبلغ لم النه ذلك فعلت لسفهها أى لخبر موضع فى بكر وعلى بالبتداء رفع

 بكر وعلى مقدما خبرا وكان يمتنع لم السفه حو ألتبكى فجعل تبكيها سفة روى واذا تكلفته
 وصو عاوالء على تبكين عال أى تبكين عو الفعل وذلكه فعال يظلب وعو نحضيض حرف وهال لغو
قولة وعو بعحة فيما

نتد بنى سلقى على قال أو دموعك رتآت ال تبكين

وللخوولة ألعمومة أراد النه ألسلغ ثنى أنما

للدئر كالمنعوب قبقيت التفىبعدفمر خلوعلى
 فى يستعمل اللغظ وهذا ذعبوعنى لما به اغروة الذين هم للدهرفكانهم فريسة صرت اى

الصيد علمى لجوأرح اغراء

اليس أقحح المحالع قر إدا أالة ما الرزية إن
 أجال بمعنى عز ويروى كره وعر صنن وما الزمان أشتد أذا أاليك فقد المصيبة كل المصيبة أى

 بخلع الذى فتو باليسر المولع حو النه مخالعا سمى أنما وقيل القمار والمخالعة المقامر والمخالع
 انتقار الرزية ان يقول االك ما عليه دل لما هوظرف هز اذا وقوله ماله هون ايصا ويتخلع غير« مال

 قومه خالع الخى بالمخالع يعنى أن يبجوز ألعالء أبو وتال الوقت هذا مثل فى أاليكه الى الناس
 ورواية ألميسر فى دخل أذا يس قولك س واليسر لزمه غرما بمجملون وال جنايته يضمنون ال فصارو

 عكز قد غييا المخالع كان ان المدح فى ابلغ النها حز روى ن٠ روأية ن٠ اجود هربالرأء روى ن٠
منهم معدود االخرى واية ال فى وهو االيسار فى الدخول عن

والنضر اأقوأم فى والعرفي ققمت لجلوم اذا لجلوم أقذ

ج وخغنن طاشنن حغتن

ضرار بن للحارث بن زوييم وتال
تتل أنه لو املوت صويح آتاىن موترا فارقمت يوم آىن تر آمل
أتنى يقول خاله ألموت وصريح أخيه أبن أسم موثر متدارك والقافية الطوبل ن ألثانى
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ربك فعل كيف تر الم قوله ترى اال ذلكه تراعلم الم ومعنى يقتلنى لم أنه غير الموت خالص
على ورد الرجل عذا فارقنن يوم انى أعلم فيقول يرذلكه لم عليه الله صلى والنبى الفيل باصحاب

قبلنى أنه لو الموت داعى اتانى اى قبل انه لو أنرت صريك وبروى الصمريح ألموت جرى بجرى ما

أمستغين يندون يخ لتبيوا يقبلتى لم فكانه بقانى لما لكنه أستدعى لما اجابته cr» أمتنع د لكنن

عوالوجه هنا منقوضة غير بالحاء والعريح جميعا وانمغيث

لجمل يتا يقاد منا عدت عداة يومه مثك عرسه علينا وكانت
 علينا كانن التقديم ويكون مقامه اليه المعاف واقام المصافى فحذف عرسه مفارقة اراد

 CP الفو كانو كانهمر فقدة يومر مثل أى يومة مشل لمل بها يقاد منا غدت غداة عرسه مفارةة

عليهم المصيبة عادت عنهم أنتقلت فلما قبل من يعهد كان ما عدتها ايام مقامبا

حلل بعده من آقينن الذى قكل ييتنا وببضة عميدنا وكان

 الموضع وف انمعم انه البيت ببيضة الموأد وقالو سندهمر وعمادهمر سيدهمر انقوم عميد
 وقيسلد انمرعى فى توجه كيغ أدحيه الى أأدحى صاحب يرجع كما منمر كل فى اليه المرجوع

 تنته وبي منهسا خرج انتى ألله رسول عترق حن لملخبر فى ورد كما ولجرثومة االصل البيت ببيصة المراد

ألجيني ألتغي هنا به والمراد والكبي أالحغي فى يستعمل ولجلل عنه ذفقات التى

 بنا وكلن خليفة بن عاصم تتله قيس بن بسالم مقنل فى الضبى عنمة ابن ل وة

 وور شيبان بنى بذنك يستميل فرثاه بسنام قنل لما نغسه على تخاف شيبان بنى فى جازرا عنمة

ضبة بن سعد بن بكر بن مالكن بن السسيد بنى منع

السيبل بالتسن أنتر حيت أحنسمت ما ويل اآري أم
 وأر. باابتداء ويل وارنفع قبوح انه ويل تفسبر فى االصمعى ةل متواتتر والقافية الوأغر CT أالزل

 ام ثبن ويل رن ال أ المر ومعنى لمعارف ا فايدة مثل به نحعل دعاء انه علمر النه نكرة كان

 سترت يقول أجزنن مفعول نعدب وبموتزعه أستغهام ما أجننذ ما وثوله وتع ما لفظ فهوفى ويل أارض

 المسبيل أضر بمكان والمعنى رمل جبل والسن دنا أضر ومعنى أسما حيث وجعل رجل واى رجال

نلخسنا لو ة ثتيا ذاذا حسين لها يقال هضبة للحسن وبازاء لحسر. ب السبيل أضره او بالمحسن فيه

اأسيا جنع إذ القيباء أبا وتحعو فينا مالة نقسم
 انى اششار العشية واالصيل مال وجنح اه وابسطام ونقول نندبه أى بسطام كنية الصهباء أبو

فيه واجتماعهم أاضياف وقن
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ذمول عدافة به تخب ترأد ولن تراة ال أحدة
 وعء منكه أجت تولكه معنى فى يستعملونها كلمة واجدك تراه ولن تراه تن المرزوق ررى

 ويجنبون الغزو فى االبل يركبورن وكانو ألتشديدة الغليثة والعذافرة المقدم المصدر كانتحاب ننتحب
 النغى حرف تكرار فايدة تراء ولى تراه لى وتوله لخيل ظهور ألى تحولو الغارة وقت حص ذاذا للخيد

 فى للروية نغى تراة ل فقولة يغعل لن فيقول كذا زيد سيفعل القايل قول نغى لن ان كالمه ف
 منكه أبجت ةال كانه لحال موضع فى به وتخب الغزد حال فى نلروية نفى ألثانى تراه ولن انسلم حال
 وذمول لملخبب راحلته به تسيي ألغزو فى بعيد من أيضا تراة وال معه االمن حال فى قريبا تراه ال أنك
سريع السي من وعوضرب ألذمالن ص فعول

دوول مرئبة تعارطتا وسرج بدن رحلبا حقيبه
 ألعياب فى رحالهمر ورأء ألدروع وكانويبجعلون الناقة ان الرحل وراء يبجعل ما بالجقيبة يعنى

 ودااليل ليندأأ ويقال العدو س ضرب وعو الداالن اى ودوول قعبيرة درع والبدن لمحرب عند ليلبسوعا
قعلب دأالين قونا وتقريبه سقاطه ادنى كات ميعة بذى أنقيس أمرو ةل

لخجيول جوانيد ق تقر مفقيت آرعن ميعاد الى
 بل لمج من مقدم انف والرعن فضول له أرعنى جيش وقيل جبل رعن كانه جيشا يعنى ارعن

 فى ويروى القرتين فى وتعذى تعتع اى وتضمر المنظر كويه عال مرتفع ومكفهر ورعون رعان ولع
 تعمن روى ومن ذلكه داببمر الكتيبة عذ« فرسان أن والمراد الكتيبة جوانب فى أى جواذبها
معه يقود« وترس راحلة رجل لكل كان أذ جوانبها فى باالبل للخيل تقرن أراد بالنون

والفضول والنشيطة وحكمكه والقفآي منتا الميياع لك
 يقال كما ألغنيمة ربع وعو بالجيش غزا أذا ألجاعلية ثى الرئيس ياخذه صان شى المرباع

 االسالم جاء فلما مثمان وال مسباع يقولون ال غيرة وال ألخمس فى مفعال يستعمل ولمر للعشر معشار
 حمسه لله قان شى ى١ غنمتمر أنما وأعلمو وجل عز قوله فى ذكرو نلذين الغنيمة »-ى لملحمس صار

 كان أتشياء ووى صغية جمع والصفايا ألسبيل وأبن وألمساكين واليتامى ألقربى ولذى وللرسول
 الى يصل ان قبل من٠ طريقه فى لجيش أصابه ما والنشيطة يغنم ما خيار من لنغسه الرئيس يصطغبها
 ذا لحجاج بن منبه سيغ وسلم عليه الله صلى اننبى وأصطفى ينقسم فلم فضل ما والفضول مقصدة
 بها وتزوج عتقها صدتنها فجعل المصضلق بنى ن١ لجارث بننن جويرية وأصطغى بدر يوم الفقار

 وقى ايصا النقيعة لجاعلية فى للرئيس وكان عبيدة أبو ل ذ ذلكه بها ففعل حيى بنن صفية واصطفى
 القدام القدارنقيعة شرب رووسهمر جالسيوف لنصرب أن ةل الناس ه فيطعه انقسمة قيل ينحر بعي

دباخذ فيقتله لجيش ألتقاء قبل فارسا ببارزالفارس ان وعو حكمه وله النقيعة االسالم فى سقط وتد
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 ألنشيدة يسمى وبعضهم ألمغنم جملة الى ردة شاء وان نغله شاء أن الرثيس الى فيه فالمحكم سلبء
 بالولد عليه يعتت وال الرثيس ربع فى وولدها هى فتبجعل ولدعا معها أتجم او الناتة وحى النشط

أالسالمر فى الغضول ايضا وسقط االسالمر فى ألنشيطة وسقنن

ثتيسل ييسطام يوفي وال عمر بن زيد بنو أناتته

 , الى نعثى التعدية الف عليه ادخلن فاذا الشى فاتنى تقول واحد مفعول الجى يتعدى ذات

 عمر بن زيد بنو الناس أناتت ةال كانه محذوف المفعولين فاحد كذلكه كان واذا مغعولين

 بدمه يوث وال والمعنى بالباء وقبيل بالتاء قتيل ببسطام يوف وال ببسطام االنتغاع أى بسطاما

قذيل دمر

عقيل سيق جيينه كأت يوسه لمر األآاة وخرعلى
 بعضهم القتلى الن بجيد وليس القتيل فى كثيرا يستعملونه يوسد لمر شجرة اة واالل سقط خر

مذموم! عندم والغمم أغم يكن فه اى مصقول بسيف عنة وانحسارلشعي لصغائه جبينه وشبه يوسد

 غنم بى عمر بن خبيب بن بكر بن ثعلبة بن خرثة بنى احد هبيرة بن اليديل وقال

تثاب: ابن

حندل بن سلمى ال مت حالد اىل عرنة الغريرة ابن ويف ألكىن
 ,فر اليسالة وعي الوكتى أداء على أعتى أى الكنى متدارك والقافية الطويل س انثالخ

 أبن وانركه خالدا برسالتى خد أى موخور فجبو وثرا أفرة وفرته يقال وانرا عرضه اتركه اى عرضه

جاذبا الغميرة

نيشل بعد دارم ىف أبتغى وما دارم بعد مالك يف أبتغى قما

جميل أمر الداعى دعا ما أذا جندل بعد نيشل ىف أبتغى وسا

مكتل لعاي أو ليل لطارقي خالد بعد حندل ىف أبتغى وسا
 ثى بجبلد ويعتصم عليه أمره يدور رثيس له كار. منها واحد كل ان وذكر وبطونا اثخاذا رتب

 ملكة بنى فى ابتغى فما قال تراه اال منهم واحد عند طايل فال فيهمر ذلكه غقد بعد وأنه الملمات

 ثى أبتغى وما منهم نهشل بنى خروج بعد دارم بنى فى ابتغى وما منهمر دارم بنى خروج بعد
 خالد أثتقاد بعد اسره يغلى ن. يطلب مكبل اسير او الضيافة يطلب بليل لساريسرى جندل بنى

القيدث والكبل مقيد ومكبد يعم عظيمر أى الناس يجلل ومجتد
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 ابلهمر فظرد شيبان بن ذعل بن ربيعة ابى بنى غزا الهذيل ان اابيات هذة خبر

 ضوز بنى على ذاغار به تمر س بعع على بنا اغم االبل عذه تظرد اين قومه له ثقال دننل بو

 شقيق بن عامر اخت شقيق بننن منتورة فينن أمراة ثلثين منهمر ذاصاب ضبة بنى س غاجر وعلمى

 غايبان واخوعا وزوجها قومه ارن بفا وتع حتى بها احتمل غيرعا دارعمر فى وهو مانه ثنلغنن

 لم كرعن وارن فلتتبعكما أحبت فان وبينكما بينى عى غقال أتياعا حتى ذضلمباعا الخب ثبلغبم

 فاجارعما واستجاراه ألحديث نحدثاه تغلب بنى س رجال فانيا اليوم أمرنا فى ننض ال ال ه أعحلكماعا

 دل الوذاء على عليك أذاجيرعم علمت قد ما القوم أعطينن تد انكه فقال الهذيل الى معنما ذننلق(
 ذنصرفوبيا اياعا ذاعالعم أخى براس انكس وال زوجى أويم كنن ما والله غقانن ثخيرت نعم

 كنت ألمحسناء ومنضورة جيوبنأ لسر تنتك لم ثلثين غاجر كوز أثناء CT اعتقنن ثقل

 بذى وهم ضبة بنى على ثاغار نغسه تتبعته أنتذيل أن ثم حبيبيا اتاذى نحب، ذاءتقته أصطغيتةا
 سعد بنى ذستحيرخو ثارساو واياد وتغلب أليمن من عثيما جمعا لهم جمع وردا الحريم واودية ببدأ

 بن يزيد يومئذ واسر هزيمة أسوا نيزمو وا ذس تغلب بنى من ذتتل و لتة ذ تهيم برن ه مذ زيد بن أ
 من شقيق بن عامر واسر النذيت منلة :يد بن كعب بن المحارث بن عبيد بن مرة بنى س حذيفة

 يوم ألجذيل عليجا س عامي بنت قريعة بنته وكانن البيت فى ذاوثقه ألهذيل بن حسان ضبة بنى

 بن حتعين ولتتر وحملته وانلقته وثقه حلتن البينن س ابوغا خرج فلما الثلثين برلم ,ءى أخذغا

 جنذن بن زهير بن ذشرة أبنا واسر الهذيل بن وجعيس الهذيل بن شبيب ضوز بتى أحد عوية

 حتين ذاما انهذيل بن مشول ضبة بنى فى مجاورين وكانا المحارث وعبد أنله عبد :تم نبشد ابن

 أسر قد ألهذيل وكان أسد بنى cr» الغانرية عمر عبد أبنة أسماء عنده كانت ذانه عوية أبن

 ثلثين الفذيل أبن على وزادو البذيل أبن به فبادنو لنم عبه شبيبا اغاضريين الم فدفع أنغاضرى ما
 أخا الغريزة ابن ذان مشول واما أالبل ن٠ ثلمثماية فاتابه حذيغة ين يزيد عليه س ذاذه انيذيل واما أابل ن٠

 او يفاديه أن أليه يضلب أبنه فى النذيل ذاتام تغلب بنى ص أخيذة أمه وكانن ننشل بن جندل بنى

 ذاعظى ذانشد« خالدا ذانى مضن ألتى أالبيات ألكنى دل ذلكه ضال فلما يفعل أن فوعد. عليه بمن

 دبحن ألنبشلى حزن بن بشامة بن أشرس ذنكه فى ثقال للنذيل وانلقه أابل ص ماية ناشرة أبن

 حديث ما أذا تشينكم ال أحدرثة به أخذنا جوانبه تدمى أأغالل أثر به نقومه الهذيل ابن رردن

يبةحغرا نتن الحسدن

 انسذى وشنه أعنيته اذا ويس أؤسا آأيسة أسثه قونبمر CT» ايلس أآرت بن س أيل وةل

 لمر معدر نه لن ولو يئست ن ٠ مقلوب النه معدر اليست وال ذاكه٢ وليس كذا '(P أيسنت مسدر

 واالنثى جلة لسانه فى أنذى وأالرت أوأس أست فيقل والمه وعينه ذاوة تعتت أيعنا ولكان مقلوب بكن

 أنرتة وحى حبسة لسانه فى انذى أالرت انعالء أبو وةل جلة أى رتة فالن وفى رت ولجمع رتاء

خاند أارت واسمر
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تكلما إن فما أوس أبا دعوت وجهة أقبل العبح رأيتت ولما
 ولذلكه غيرة لوقوع الشى لوقوع وهو للظرف علم لما متداركه والقافية الطويل برا التانى

 كان النه الحبح وذكر تكلما فما معناه تكلما ان فما وقوله دعوت هنا وجوابه جواب الى احتاج
يجبه لم مات فلما يجيب فكان الوقن ذالن فى ينبهه

توما للحير القء كنير وكان ناصع لك أخ من فواق قحان

 مع ولد كانه الرضا وعند شركثير الغضب حال فى عندة كان اى الشر كثير كان ومعنى
توءمر خهو للخير

مدقما عآدا يوم الشرور وكان وعامة ليلى بن واش ثي تتابع

الذمر ن٠ مذما ويروى فيء لغنن با أذا ودبيبدمته وغليته طليته أذا الشى دمنن من مدممر

القببرأبقىوأكتما فتان حياة الدقربعدكفم أطعم ال بأن قمهمت

 والفعل مضمرا أسمه ويكون الثقيلة من مخففة تكون أن على لجاز رذع ولو بان اطعمر أنتعب
 فى ألزهد على نغسى وطنت كنت أى بعد« حياة أطعم ال بانى هممت تل كانه خبره بعد« ما مع

 الذكر فى أبقى معهم البالء مقاساة على والصبم مصايبهم فى بالناس أاليتساء فكان نظرت ثم لخياة
 أصون أى الوأو ن مبدلة التاء الن أوق والمعنى بالتاء أتقى ويروى أالحدوثة فى واحسن
ى والعرض ألدين

طيىة من للمرمئ النصرانى بن قبيصة ل وة

الدلفركاف لريب قرم على دبتى تحتفلى عين ب أآل
 ألدعر لريب حوط علمى ويروى البكاء فى أجتهدى أحتفلى متواتر والقانية ألوافر مى أالول

 البكاء أكثرى أى بكى ومعنى ضرعها فى أللبن جمعن ألتى وهى الغنم من لحافل cr أحتفلى واحل
 راب ما أى الدعر ريب الناس كاف كانه كفى مفعول أحد حذف تد كاف وقوله ودرريه

احداتة لى

ذغاف عمهما وابن وزيج لحوط تبكى ال للعين وما

عليه أجهزت اذا لجريح على ذتفن ومنه ذفيف خفيف يقال ألسرعة من ذذاف

خاف مناة بريح يخقى وما عليه لهقى يا الله وعبح
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 ان ويبجوز توم با عليه لهغى الله وعبد كانه محخوفا المنادى يكون يجوزان لهغى يا قوله
 ذكره وانتشار أمر« شهرة يعنى خاف مناة بزيد يخفى وما حسرته عظيم ليرى اللهف نادى يكون

 بزيد لقين تقول كما وهذا يد : هو للخافى الن يخغى ال مناة زيد أى خاف مناة بزيد وقوله

 بالله وكفى وجل عز الله تول فى الباء مثل فيه والباء الغاعل هو بزيد قوله يكون ان ويبجوز أسدا
 قوله ينعب لم كما ينصبه لم لكنه خغاء موضع فى وخاف خفاءا مناة زيد يخغى ما والمعنى شهيدا

 يذعب ما تريد بزيد يذعب ما تقول كما للتعدى الباء تجعل أن ويجوز القرق بالقاع ايديهن كن
لشهرته ثخف مناة زيك يلخجفى ما يريد زيدا

اأتاف له نصنب ما وحتكة فلكا األموال أفون وجدًا
 ما يعنى االثافى له نصبت ما وقوله القسم على وعظمتكه وجدك ومعنى التمييز على نصب هلكا

 ألمفعول موضع فى نصبن وما الرجال هالك الصعب العظيم وانما سهل المال هالك يقول ويطبض يذبح

 اذعولة عند« فانعية ثغينن تل فن واثفيتها أنقدر ثغيت ويقال أثغية واحدها واالثافى لوجدنا الثانى
 أجتمعنن ذلما أئغوية أصله وكان أصلية الهمزة الن فعلية عنده فاثفية اثفيت قال ومن

 الياء فى الياء وادغمنن يإءا الوأو تلبن بالسكون احداعما وسبقت واحدة كلمة فى والواو الياء
ج أتفية فقالو

 س فصيع الصعتر واحدة صعترة الفتح أبو اخيه بنى فى البوالنى صعترة أبو وقال
 فمرتجل بوالن واما الجيدة اللغة عى والصاد بالسين سعتر تقول والعامة ابوالعالء ةال العرب كالم

 فى نعرف ال آنا أحدها أشياء لثلثة قوعال على بجمل أن ينبغى وال البول لفظ س فعالن وعو علما

 زيلدة على ذالد فدل ينصرف ال انه والثالث فعالن CJ1 أقل أنه واالاخر بلن تركيب الكالم
 يكون ان يجتمل وكذلكه قيل القبيلة على عندعم معلق فلعله قيل فان وعدنان كقحطان النون

بة اولى التذكير كارن محتملتها القسمة كانن ذاذا الحى أسم

هاحس عبت كآما منهم الشدر وذ والمنى التم أمه وآبنا ركيرة

 والدعم توق وكان أخيه اوالد واخويه بزكيرة يعنى متدارك والقافية الطويل من الثانى

والحزن الهم من خاطر وقاجس وبقاءهم خيرعم واتمفى لهم اعتم الذين عم فيقول كافلهم هو غصار

دامس والليذ اأطالع على أطا الدشا خامر إذا ودا أوثغم
 وعند بالليل أشرق اذا الشى الن عذا 'ذل وانما المثلم والدامس خالط أى المحشا خامر

بااشنران اءلى بالنهار فهو الظالم التباس

أمرس آلذين أعداةى هنم على أقانىن حيا لن لو رحل بنو
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االعداءه على العاننى االحياء جملة فى لوكان اى اخا يعنى

 ضبة بن سعه بن نعلبة بن كعب بن شقرة بنى من الغطمش وةال
 احمل وقد ةل النعمان شقايق الشقروهى بواحدة سمى لجايروشقرة الظالم به يعنون الغطمش

كالشقرات القوم دماء عليه كعوبه االصم الرمح
د نم ون هنم و ءوو ءس نمء و ,ألنم ن نم ة و ة, وينسب اليه يحعى الذى أبو أنذى ود يغتابنى من رب أال

 انى وود له الصفة موضع فى ويغتابنى نكرة من قوله متدارك والقاغية الطويل من الثانى
 الذى أباة أكون ان يتمى ذاله ومع وبتنقحنى ألغيب بظهر لمحمى باكل أنسان رب يقول رب جواب
والبغصاء ألمحسد ذلك على يبعثه وانما اليه وينسب به يسمى

منيجب النسل على حتًا فيغلبيا لغيه أو أمه ين رقحة على
 حرأم ولد أو حالل ولد كان سوأءا له أبوتى ود يريد كانه ابوا أذنى بقوله يتعلق على

 فيقول أولها كسر فى الرشدة مجرى بجريها ن٠ ومنهم الغين بغتك والغية الرشاد فى الهياة اسم وألرشندة
 أن تمى ةال كانه انغية شرح وعذا مضمرة أن فيه والعامل بالفاء التمى جواب نصب وبغلبها الغية

 بالغحل وأراد لغية به فياتى النسل على منجب فحل يغلبها او رشدة على ولدى يكون
 أنى وددت القايل قال واذا هجنتها من ليبرئه ألشبه غلبة النسل على يغلبها ويعنى نفسه ألمنجب

 الكالم اأخر لمخالغة أجيئكه علمى يعطف ولمر انتصب فتكرمنى فقوله فتكرمنى أجيئكه
 وأجب هو بل المتمنى من ليس فتكرمنى وقوله واجب غير متمنى اجيئكه انى قوله ان وذالك أوله

 دل فكانه أسم على أسما عاطغة الغاء ليكون ان الغاء بعد واضمن أاسم باالول نوى خالغه فلما
 اال وتقديره لشربته ماء كان لو به يراد فأشربه ماء أال ةل اذا وكذلك لى فاكرامكه اليكه مجيى وددت

 أقوى لين باب فى فالنصب فيه لين دورن التمنى فى ود الن فيغلبه توله فى الرفع ولميد فشربه ماءا

اجود الرفع ذعاصنا

الترغب منة يقتال آمري وأى موذتى مرج القت ا قيالهز
 الفاعل الى يصاف كما المفعول الى والمصدريضاف لى مودتكه أرج أى مودتى فارج قوله

 يقال منه الرعبة على مودته تطلب أمرى اى اى يجتكم إى الترعب منه يقتال أمرى واى وقوله
 طبيب على خكم من أقنال وما سعد بن كعب تال ول الة من افتعل وعو كذا عليهم أتتلت

 تقول كما ويوعد يخيفه أى يترعبه ن٠ عليه يبجتكم ف وانفة حمية فيه كان أذا المرء أن والمعنى
دفعه على يقدر كان اذا الصيم على يصبر الناس وأى

و تتذة تك |٦حًا تبة نم ألن 1 عبرة لعين ن تاًا ح وق أتول نذقب وآأخالء تبقى آألرض أرى عربة لعيىن فاضت وقح اتول
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معتب الدقر ماعلى والكن عتبمت أصابكمر لجمام لوعي أخالًء

 اتول ومغعول االعتراض جملة .ن ومو عبرة لعيى ذأض وقد بقوله متصل االرض أرى قوله

 ذاعبة واالخوان باقية االرض أرى كننن اذ منى البكاء أتصل وقد أقول والمراد ألثانى ألبين
 ذلكل ن٠ واجود الممدود قصر على حملو« وكانهمر مفتوحة بياء اخالى ينشدون والناس اخالء

 وتركت االضافة بإء غحذتت اخالءى يا يراد مكسورة بهمزة اخالء ينشد ان العربية حكم ف

غالمه با تقول كما الهمزة

أمراة وقالت

المقاخر آليد تتيى مثله أنا ترى لن عينيك دمع من لبرى5 آل
 اى الشى قصرت قوال cr» واحبسى كفى أى أقصرى متدارك والقافية الطويل من ألثانى

 أى المغاخر اليه وتنمى ألقطع الف أدرج أنه يقصراال اتصى من فاتعرى يريد أن وبجوز حبسته

وترتقى اليه تنتهى

وقواصر يندبنه اذ صوادق بناند آن اأفوام علم وقد

 ابورباش تل حقه البكاء يقصى ال أى عليه الثناء كنه يبلغن ان يعجزن توأصران
 قيس بن عمر بن غزوان cr» وم لخارجية بنى أحد بشير بن لمحمد االبيات هذه أن عندى والذى
 العرى عبد بن اسد بن المثللب بن االسود بن زمعة بن الله عبد بن عبيدة أبا بها يرثى عيالن

 عليه على بن حسن بن حسن بى الله عبد أبنى وابراهيم محمد أم هند أبو وهو قتى بن

 امية بن عمر ألى بن مسانر واالاخر قريش س الركب أزواد أحد االسود بن زمعة وكان ألسالم
 احدعم سافر اذا وكان مخزوم بن عمم بن الله عبد بن المغيرة بن أبوأمية واالخر شمس عبد أبن

 وهم ألركب أزوأد غسمو معهم من كل كانويقرون يتزود أحدا يدعو لم ألشام الى تريش رفقة ف
 حسن بن ألله عبد دعاة بشير بن محمد على يفضل وكان الله عبد بن عبيدة أبو مات فلما ذلمثة

 ذادخل قم فقال قلت قد ثقال عنه بهن تسليها ابياتا فةل أبيها على جزعت قد هندا ان خقال
 واتر الفرش يقرب لم نقر ققا بايتا يمس لم الركتب زاد ابن ما اذا فقال معه وهو اليها خدخل
 سنيت شيتن ما اذا وكنن المفاخ اليه تتنمى مثله ابا ترى لى عينيك عند با اضرفى ققومى

 فقامت وقواصن ينذبنه اذ صوادتق بناته أن االقوام علم وتد راأساو اليدين زان كما يزين والدا

 فهيجته تعزييا دعوتكه انله عدو با ألله عبد له فقال معهن يعببح وجعل وجواريها هى فصاحن
 اعزى ال والله ال عنه انا يعزينى Cr» الركب زاد بنن أعزى أرن عسى كنن وبما ةل البكاء على

للخبره تم ذلكه على واحض عليه بالحزن أامر ولكننى عنه
خزن بن الراجز القالخ احدعم القالخ لبم يقال. ثلمة الشعراء فى عالل أبو 'هل القالذ وتال
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 عمر بنى أحد زيد بن القالخ واالاخ جال بن جناب بن القالخ انا القايل منقر بن جناب ابن
 العنبرى والقالخ محرب لملحروب فى سنان وصدر ومجمة درج زيذ با يستوى وال القايل وعو مالله أبن

 وقليخ تلخا يقلخ عدير فى البعين قلخ يقال حزن بن ةالخ هو وعذا البصرة شعراء فى دعبل ذكره
 ذما قآلذ وبعير قلعا يقلعه كانه صاثيا عدرعديرا أذا العالء ابو قل٠ قلعا يقلعه كانه عدر اذا وذلك

متبل غعلم الةالخ

أيله الرعد يمسيق عيث العيرن مت تمسعب بن يب أ, . وارء حدت قى
 أتى اري-ب فالر. قونهمر س ألرجل أسمر اريب انعالء أبو قل متدارك والقافية يل الدو ثاذى

 أريب قدح قوليمر ثاما باريب الضغابن ذا ويفجع اخرى وبفيد تارة فيبخفق عنترة ةل عقل ذو
 شبع أل فان االعشي ةل الفوز لمب وبط يعقل فكانه ثايز مو اى الرجل من ذال له استعارو ذانهم
 وت واذا ظالمه أقبل اذا ألليل عسعس تولتهر برع وعسعس أريبا قدحا المقامة يوم أستعير. فتد
 ما والعين فعسعسا ليلها عنها وانجاب ذنةسا صبتنا ما أذا حتى الراجز ةل االضداد من وش
 مضرعا ويدوم المطر تعقب حتى تبحخلغ تتاد ال انها :يقال ألشمس ومخيب العراة فبلة بين

 وابلمة الرعل يسبق ألعين قبل ن يرجى كما ألسهاء نواحى فى أنهض يرجى وال ايساما
ته لث ث لشدت

مسايله منة أآري سيل تققك بعاعه سرى آلقى اذا ملث
ومنة أالزدى غامد أشتقاق ومنه وعال غكى وتغمد ومعظمه ثقله وبعاعه دايمر الزم ملث

على ألغمد يشتمل كما عليه يبشتمل نه ك وغمر عتمر أى تغمد ألعالء أبو وقال السيف غمد
فستانى عشيرتى بين كان ذذبا تغمدت عم لشا ا ل ة تها غفر اذا ذنوبهمر تغمدت ومنه لسيف ا

وكان سمى وبه األسد برع المحى هذا أبى لغامد انه يقال ألبينن وعذا غامدا الحضورى القيل
 أالرض سهل مسايله غطى أى تغمد البين فى وقوله ماءفا كثر أذا الركية غمدت يقول االصمعى

االودية بطون االرطل وسهل

نبادله عميذا منيم نبتغى به واحدا النلس من كنا قتى من فما
 ذبتغى كذا فتى الناس من فما ومجازه وتاخير تقديمر ذية البين وهذا منه بحال ناخذ نبادله

 ألغتنى الى الضمير يعود وبه الفتى صفة ن الناس ن٠ قوله ألمرزوق وةال به نبادله عميدا وأحدا منهم
 واحدا جعلنا النا الواحد صغة برع عميدا الناس ن٠ أى منهمر واحدا نبتغى بسببه كنا والمعنى
 ألطاءى عارق قول هذا وعلى نبادله وقل ألجار فحذف الناس به نبادل أى نبادله لنبتغى مفعوال

 بموجود صغته ذا فتى ما ةال كانه محذرف ما وخبر به سابق أى سابقة الذىعو الفوت من وليس
اشبهء وما الدنيا فى

ل0ى
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حاملة المعقي يتلجمي تى إذا كريقة لدنع أد حقاظ ليوم
 على يجافظ أن وعو الشان س لهذا به ذبادل اى نبادله بقوله تعلق حفاظ ليوم فى الالم

 المراة عتلنن يقال والتصييق المنع العطل واصد والشدايد يه انكرا يداثع او الكرام محافشة حسبه
والدعا عس أذا بولدواعضلمت وعكلت التزيج منعتها أذا وعصلتها

ينازله قري عنح منه يأمهجع عايد أكسل ف الليث ما 'نئر, وذى
 الليث ما وتوله الشديد الدخع وهو الدرء برع نغعل وتدرؤ رب باضمار ذى واتج عاطفة الواو

 عند منه قلبا باقوى خدره فى ااسد ما هاكذا رجل رب يقول ذدرء ذى صغة ن٠ البين ااخم ألى
ينازله جشدته باسه فى له ذظير

كلعلة آخحح حلق يفى وحىت نقيد الكقحىت قبضستعليي
 يفى فى المضمر ن٠ البدل على يرتغع ان وبجوز يغى بقوله يرتغع ان يبجوز كاهله

 يرتفع ان ويجوز جميعا الوجهين فى لحال على ينتصب واخضع تدرء لذى ضميرا يجتمل وحينئذ
وتطان انخغاض عنقه فى الذى واالخضع مبتدا يكون وكاعله مقدما خبرا ذيكون اخضع

ي نايلة ويذكر بالموتى سيلحق أنه ويعلم يستحيى كان قتى
الضبئ فال

بعيد املنون تصب ومن حئ يتخالد وليس تبعد ال أأبئ
 تصب ومن قوله العالء ابو ل وة حياته الى الفاتة س أضظهار على الميت به يندب مما تبعد ال
 فهو المنون تصب ومن قال كانه الفاء ارادة على وهذا بالجواب للشرط يإت ولم بمن جزم المنون
 يشكرعا ثالله أراد مثالر ألله عند بالش والشر يشكرها ألله ألمحسنات يغعل س ومثله بعيد
يصيرعا فال أراد يضيرعا ال باتها من مطبعة أنها طوتكه فوة تحمل فقال ذوبب انى قول ومثله

و و ن / ,-٥ ت / ك١١ ٥, سم،٠٠٢ نم ٠٠ ن ون ٥م هءتد

ملحود قعرفا لجوانب زلخ قرارة رفين تصبك إن الل
 دار نحو كثيرة المواضع اسماء فى وسقوطها الهاء ودخول واحد والقرارة والقرار القب بقرارة يعنى

 يقال مزتة جوانبها أى لجوانب وزلخ أخص كان الهاء دخلت فاذا ومرقبة ومرقب ومكانة ومكان ودارة
أالقدام عليه تستقر لم اذا زلخ مكان

شهود وبنوأبيه فمنعته ؤألءه كررت مكروب فلب
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يدود لقاظ اخو يكاد ال إذ ذايخ وأنك وحتيية أنفا
 الخود واصل والمحمية لالنفة يظلم أن منعته مكروب فرب أى له المغعول على ومحمية أنغا نصب

ذودا ولخماية لحفظ وجه علمى منع كل سمى ثم شربت أذا لخوى عن االبل منع

محيح وأمنت فغحا أعطيتة وسايل قككت قن عان ولرب
 ة غد. قلخ- كانه تامة 8ءذ' خخا

ز رن

مريد يسرتدك إما ولديك نفايد أشل واملت عليك ينيى
ى يستزدك ان يريد زايدة ما

والعغشة وعكنراش عكر يقال شغبا ابنه يرىن الشغب ابو عكشة وةل
العكرش تاكل الذها بها سميت االرانب أنثى والعكشة نبات

منر عوقا ىف به أنواد عوا عمرة اللد لن لو هغب كان ئن
 استكماله عن يعاجله ولم شغبا ابذى امهل القضاء أن لو يقول متراكب والقانية ألبسيط أول

عزفا ألى تضيفة كلها مض لقبايل مستجدا عزا بقاوة لكان

والكبمر الثكل لمللنان لييست تبى٠ه ين قوست وقد عبا قرقمتت

كالقوس فصرت احنني قوسن
جتمرج أركاهنا من يبق قلم دكا حممرعه عنك تداعنت ملجبال ليت

أبنه يمثى اأخر وتل
آمردا القرب يف منواك رعيمر اما عشية درآالفنيك لله

 ورملة لها ورق ال التى وهى مرداء شجرة من االمود أششتق متدارك والقافية الطويل ثانى
 واننصب قليلة والالم االلغ مع وأاضافذ يدغنونكه ألذين وألداغنيك شيا تنبت ال مرداء
لخال على أمردا

فمدا زآر دارمهر ىف زارعمر ومنت بينيمر تراور ال قوم جناور
 كان وان ودر غيرعا فى أستعمل ثم النار فى الهمود واصل بجسور وال يسمعور ال موتى يعنى

 فى تعمل فال خيرك لله مجرى االستعمال لكثرة الكلمة وجرى الموضع عذا لزم فقد االصل فى مصدرا
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 لكه ما البور شجر ايا يقته ط وفى ألمعادر ص امثاله فيه يعمل ءا شى فى وال حال ف وال طرف
 االرط له اشلمت بالمدينة تنيل أبعد االاخر قول منه واباغ ضريف ابن على تجزع لم كانكه مورة
ى : بأسو العضاه تهت: “وق ب , و٦

 بن عطارد بن نبيد ايحا الشعراء وفى ربيعة بن نبيد عذا جوالق لبيد لبيه وقال

 ومنهم عبرة لنا لحادائت وفى المشيب قبل الرام تيب وتد القايل عذس بن زرارة بن حاجب
غنفان بن انله عبد بنى أحد أزنمر بن لبيد

جعفم الدقي حادث فى رريمت لقد صادة المخير كان لؤن لعمرى

 فاصابته عليه دعا عليه الله صلى النبى وان أخاه أؤبد بيذا يرثى متدارل والقانية الطويل ثان
 وقوله مواتانه بحسن وصفه ثم به قبيلتى رزين نقد ألمخبر دت نئن فقال لبيد بذال فاخبر صاعقة

 بالتكذيب المخبر على يرجع نلنبا ه الستعظام لكنه لخديث صدق علم قد فهو صادة المخبر كان أن
 وانالم نفوسبم تابى ثم حدن يقولون االاخ ل ة كما لمشهود وا ع لمسمو ا على الشاه ويدخل

القسم جواب هو نقد قويه ومن للقسم الموتية هي لثن قوله وبن أالبتداء الم لعمرى من

قيغفر ذنب لت وأمًا فيعطى سآلته هى كت أتا ل أخا
ويكقرة اللقاء ق يعلو حان فقد أصابة ستحاب من نوة يكد قأن

 الطتريه بن يريد اخساها ترنى الطنرية من بن زينب لمنن وت
 مادا المشيا حمل عير أنتكى الراجز وتول ضاثر خاثر لبن يقال فوقه التى اللبن خثورة النلثرة

 دن ويحكى مرتجل علم وزينب اللبن بنثرة أالبل ردته و لذتى ا انسماء شبه أحوذيا الطترة من
 انسان تناول ظننته اال تاكل تط رايتن ما زنبة عمتى الله رحم ذالن اذل ل ة تعلب العباس أبى

منه فيعل وزينب أللفث هذا ض فعلة فهذ« ورأءها

عوايلة بويد عامثن وتد مقيما نجاورى العقيق( بطي من إآئل أرى

 امجاز س وهو عامر بفى ببالد واد وعقية شجر أالثل متداركه والقافية الثاذى الطويل من
 ألمحصم كان أذ ومستوحشة منكرة ذلك قالت وانا ألمحوأدث تعنى أعلضته أى يذيد وغالت
 على ألعقيق بضن ان متوجعة أخبرت بخالغه أالمت جرى فلما أخيها لهوت أالمور تتغي أن عندها

 ألجر موضع فى ومجاورى الرى ثان مفعول أنه علمى مقيما وأنتصب غوايله غالته ويزيد عليه كان ما
 جنوح والجبال بحصى وكيف نفوسهمر تابى ثم حصن يقولون ومثله العقيق نبطن صفة أنه على

تبك الريح ألحميرى مغيغ بن ربيعة بن يزيد قول ومثله حعن مات حيث ألقيامة تقم لم لم يقول
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 شرى لم اى مامة كنن برد بعد .ن ليتنى بردا وشرنت ه الغمام فى يلمع والبرق شجوعا
ت والبر الريح فتدعب القيامة تقمر ولمر د ب

والدلة لبانه رءل وال متضايل ال السيه قد قة قنى

 والصدر الساق على أللحم بقلة تصفه المسترخى والرعل الدتة وعى الضوولة من متضايل
 ضخمر يقال كما وجمعته مواضعها تريد وهى االباجل وذكرت وهوعرق أبجل جمع واالباجل
حوله ما اراد كانه العثانين

 مماجلة نستفل حتى للي على عدورا كان اآضياف نرل ادا
ع

 وصفته عذورا كان لقولها ظرف واذا به وبهمر يريد« ذيما الصب القليل الخلق السيى ألعذور
 خلقه أله يعود فم فارن الضي المطاعم بيا وت المراجل تنصب حتى لنهى وا االمر فى لتشدد وا الخلق بسوء
 عند قدر ضل أن ألجيد والقول ألنحاسية ألعظيمة ألةدر ووى مرجل جمع والمراجل أالول

 كان أى ذستقل وكى لتستقل أرادت ذسذقل حتى فى ثا ال ا علمى بها أذتحا لمالها استة و مرجل ألعرب
أشان من لذلكه را عذج

حمايله طويال هنديا وأبيع مقاضة دريس وورتناد مضى

 كان اللغة ذه فعلى كذا منه وورثت كذا ورذته ويقال ثان مغعول أنه على دريس أنتصب
 فعيل النه يرعا وغ الدروع ن ألخلق والدربس فعمل ألغعل ووسل الجار فحذ دريس منه رثنا : أحله

 لطول ايل المحه طويل وجعله سيفا يعنى وابين ألواسعة الدرع والمفاتة ألدرسان والجيع مغعول بمعنى
السالح االماذكرمن ارثه يكن فلم حمدا له ذشر فيها ماله انفف أذه وألمعزى قوامه

نايلة للجي جرة أقصى ويباغ يكقه المشرفى يروى كن وقد
 تلن وانما عطابإه ألحى ناحية أقصى ويبلغ االعداء فى الفكاية شديد عزيزا كان أنه أى

 غريب أو حميم على أعتماد غيي من خاصة بنغسه ذلكه فى نهضته أن تريد بكفه المشرفى يروى
بغير« ال فبنغسه تجشمه أو أناه ما كل ولكن لها يتركهم ثمر أعله على الجراي يجر دان ما انه

جاولة السرأس أثشث تولى واما متبسما آثينة إذا صريم
 اذا وجواب لحال على متبسا القيته اذا كريم وو أرادت محذوف مبتداء خبر انه على ارتغع كريم

 عنكه أعرض وأن واثعالهمر ألكرام طلعة منه الفينت ساكتا راضيا لقيته أذا فتقول كريم عليه يدل
 فى والسعى الغزو به وانما وانضعام اللباس فى نفسه أمر يهمه ال الشعر كثير الراس أغب وجدته ووتى
 وتلبد شعرة اغبت اذا وشعت اشعن عو وشعوثة شعثا يشعن شعث ويقال العشيرة أمر أصالح

ومجفل جانل ويقال منه جزة أى الصوف س جفلة اخذت قولهم ن٠ جاغله3
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ةعله قهو به و قث ما آلحسو عامة تيو ييتة أمو القوم اذا

 به المرأد فيكون المجال طوايف به تريد أن ويجو: خاصة لحى رجال بانقوم تريد ان يجوز
 عليهم يثقل ما وتحمل ارشدهم تصدو« ثاذا يدهمهمر ما عند العشيرة مدبر بانه وصفته وانما الكثرة

اليهم أالحسان س فيه ظنو" ما عند لهمر وكان

وعاملد الت.شيمر عداميل عليقا وتار يرعدان جأزريه ترى
 ولجدب الشتاء ينحرفى أنه تخبر البرد cr» وقيل ابإهما الستعجاله خوفه من يرعدان اى
 والمستعلى كالباين أثذين أثنين فيهم المهن أصحاب جعلهم فى عادتهم على جازرين له وجعلت

 العدوت يستعملو بان العادة جرت وصامله الهشيم عدولة ويروى االستقاء فى والقابل والماتح لحلب فى
 ببذا نذقن الشاعرة كانت فان البحرين بنواحى وعوموضع عدرله ألهى ينسبونها السفاين صفات ف

 العدول كانها عظام شجر من يقكع ما عليها يطرح المذكور هذا نار أن تعنى أن فيجوز اللفظ
 ألماء فى به ويبجيون اطوانا يبجعلمونه االذهار من وتحوها دجلة فى االحطاب بجلبون والذين السغن ن٠

 فجعلتي الماء فى يجلب ما النار هذه فى يوتد أى المعنى هذا أرادت القايلة تكون ان فيجوز
 والنبن الشجر cr يبس ما والهشيم قديم أى وعدملى عدمل جمع وعداميل السفن كعدول

اليابس والحامل

مشاعلة عنةا تعك ملر يها بعبريا جاره عظمر خريقا ينيا جيمران
 يهديه فيها عظم خي أى جار عظم خيرعا تنى أيضا وولدها دطنين ولدت ذنيا ناقة أى ثنيا

 لهم والنح االضياف بقرى بعبيرا كان أنه يعى بها ضنه عنها يشغله لم مشاغله عنها تعد لم لمجار«
 ذالواجب كذلكه كان وأذا لجار تبع النه له هو من غير على فجرى للمرثى والفعل بها بصيرا وقولها

 ما على منهما وأحد جرى اذا ألمشبهة والصفة ألفاعل أسم الن هو بها بعيرا فيقول ضميرة يظه أن
 على البصريين واكثر لضعغه الغعل بيجتمله كها الضمير بيجتمل لم خبرا أو أوحاال اوصلة صغة تبله
 والكوفيون السنن عذا يجرعلى لم اذا ألكالم يلحن كان لحسن أبا أرن حتى ذلكه ن٠ بد ال انه

تدرفه لم أى تعد لم وقولها أشهاره ترك يجوزون البصريين وبعض
بعيف يقر تال تد حكيم ابو وكان حكيما أبنة يرئي املرتت حكيمر أبو وقال

 لحى بيوت ويغشى دونه لموت ا يغتالنى ارن نة مخا حكيم يشب أن الليالجى مرور متتى ر يقعي وعو
بقوله فرائه حكيم فمات يتيم وعو

آرتدانيا رال النعش ما اذا على قيامه حصيم من أرخى وكنمت

نياعاآ رداء من هنسى ويح قيا قأرتديته نعشة قبلى ققدم
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 فيه بجمل الخى سمى حةى كثر ثم مرض اذا الملكن عليه بجمل كان بالمحفة شبيه النعش
 على نعنه حمل جنازته بالسرداء ويعنى الرداء موضع فى عأتقه على حملنى أى وارتدال نعشا المينن
 وصع وقد على ه لقيام يا ارتدان وقوله فقدمه يتقدمه ان يتمى وكان باسمه فسماه الرداء موضع

 قيامة لقال تالؤم على الكالم سات ولو الوقن ذلكى فى يرتديى أى المستقبل موضع فى الماصى
 ثيامه يكون أن على لجأز على قيامه حكيم ص رى ولو زال النعش ما أذا أياى وارتداو« على
 أى أرتداذ زال ألنعش ما أذا أنه حكيم قيام ى٠ أرجى وكنت تال كانه حكيمر ن٠ بدال

 ما أذا يرتديذى أرجو أى ارجى مغعول وارتدانى ظرا زال النعش ما اذا فيكون يرتدينى
. زاله ألنعش

الهاللى منقخ وةل

الدعر بيننا ترق وكداة ألفننا يين آم الدقر
 ذلكه مثل فرق وكذاك معى متوانر وانقاثية الجامل cr» الثانية العروط س الثاف الصرب

 نغخيما الدهر لفظ وكرر أيصا فرق وكتاليفه يريد التاليغ س الءم عليه دل ما اله بذاك واشار
بيننا فوت س لمحال على نصب كذاك وموتنع

وتر يناله والشفرليس تصرفه ف يقعل وكداك

 يجب بنا فعل ما مثل فعال تصاريفه فى الدهم ان يريد تصرفه فى يفعل لقوله مغعول كذاك موضع
يوتر وال ويوترغيره ويف:ق ويوتف وبرتجع

اأمم تقادم حين وسلوت به أصبمت ين الضنين طنت

 حتى عنه سلوت بيننا العهد تقادم فلما به اصبت بمن ألبخيل كنن يقول البخيل ألصنين
حال وابإة يجمعى لم كاذى

الطبر نرولها عنك يلقاكه أن المعييبة في ولخيرحظك
 نمر وان اليه المرجع الن االولى الحدمة عند العمبر يتلقاك ان به تتماب فيما حظكه خير أى

 علي أعداءى وصانعنن وحسبة صبرا اظهرت وان والى ومثلة ألبهايم تستى تستى االنسان يعبر
الصبراوسعه ساحة ولكى عليك لبكيته دما ابكى ان ولوشيت لموجع

طار بى قبيسة اخاعا تيثى الضبية ضرار أبنة مية وقالت

قبيصا والندى آلمجالس زين ذاعب تمىء وكل تبعكن ال
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 ال متوجعة ةذمن كانبا تسل ذاءب شى وكل قولخا نر متوا فيذ لقا وا التامل س ث أتثا
 شى وكل قبيعة با والندى المجالس زين با مين منا حى وكل فقالن بانتسلى عقبته ثمر تبعد

 انتاصيد منها تفيد ألخلم انواع بين المعترعة وللجمل له الدعاء :بين اتمنادى بين أعتراص وب 'ذ
 أذا خانصة مجاتسذ المتجالس ب أرادت النفا واحد وعما والندى ألمجالس وذكرت معاذيها وحةيق

 ويجوز زين ليا البيار عطف أنه على فبيصة وانتصب لحى بالندى وارادت به لحاجات النزال ثصد
قبيعة بإ ألمجالس زين بإ نت ة ذكانها رخمته وفد النداء تكير على يكون أرن

حويعسا لجيبن الواد من بطنسا تفلة أبةم الشع ما أذا يظوع

 ويروى منه انتزاعه يمكن ا حتى به يبخل لشى مالك ذحاركل الزمان اشذتد أذا يريد
 ألتتجوز يجتملد آل الذى كانغرط وجعد أمره أحكم والمعنى فاعله يسم لم ما على تفله أبهم
 يدرى ال وجه على يجعاه أن وابهامه يبتمه ققال له كان للشح الفعل جعل تفله أبيم روى واذا

 الناء البخل تملكه أذا السيى الزاد ن مضظمرا صغيرا له بطنا يوئى الرجل عذا فتقول يفتح كيف
كخلكه تجعلهم الزمان لشدة

بنيه يرنى العبسى عكشة وتال
القطر سبل من قنسرين يحاضر تركتقا ورامى أجدات اللة سقى

 سبل س وقوله بالفاء أالجداف وكذلكه القبور االجداث متواتر والقافية الطويل س االول
 ا طرية الدروس من غتة عهودعا تبقى أر لها السقيا طلب فى والقصد الله لسقى ثان مغعول القطر

 أال سقاعن ذال هل ذلكه الشاعرض أراد لها أنه تمى اال وذضارتها جدتها يزيل ما عليها يتسلط
تضطرمر النار

تحر على جرين أسباب الدفر من وعآلقمر الرواح يريدون ال مضو

قير على آلمكيحين فى وعدو معى نروحو الرواح يستطيعون ولو

االموات مع بطنها فى يصيرو ولم االرض ظهر على الذاذ اليوم اصباح فى لغد: أى

السمر وآسل القبحن فداد ألقا قبورفم وتقمت وارت لقد لعمرى

 نما وا ضام وغيت له ضام رن ه يك لخى ا تت وس سات أ هو رى ثموا ا الن وضمن رت وا ل ة أنما
 ا٠ ١١ نونها فى لسمر وأ ح الرما وأالسل للقثبين أ بين جسع فلذلك مة وضا رية ا مو ر لقبو ا يجعل ان أراد

سملت وصلبت أذتهن أذا ألةان

ته ذ على منهمر أنقك تما وقر رأيتة خير لو يدكرنيهمر
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 اذكرهم المراد يكون أن وبجتمل لهم مبعدا للشر واذكرهم به أيإهم مشبها للخير اذكرعم أى
 يعنعو. كانو انهمر أرأد يكون ان وبجتمل أعداءهمر الشر ومن أولياءهم لخير ن٠ يبلون كانو :،ا

 والذك بالقا-ب يكون ألذال بضم والذكر وشرا خيرا رأين كلها فاذكموم الشر عن ويكغون لخير
بااسسان يكون الذال بكسر

 موبنعه ص وبأ ب لمحرهح ذساله غربة ف ومرص له اخا يرئى أسح بنى من رجل وةال

كناسة البن أنها ويقال الطريق فى فمات

القدر بك حيثآنتجى جارزت فما الفرار يومك من آبعدت
 واالبعاد واالبعاط وأبعكلتن وأبعدت أسرعن يروى متراكب والقاثية المنسرح ص االول

 بابعدت تتعلق ومن منه وهربت ابيته اذا االمر من ابعطت السيرويقال ف االسراع واالبعاط متقاربان
 احتج اسء روين وأذا أمدك ااخر أى يومك ومعنى بعيدا فمارا اجلك ن٠ فررت والمعى

 علميه تقدم وقد صلته فى يكون النه بالفرار وال باسرعت تعلقه بجوز وال ن به يتعلف( فعل أضمار الى
 رساالته يجعل حيث اعلم الله ومثله لجاوزت الهفعول موضع فى فهو أسما انتهى حيث قوله وجعل

وجببا يعنى ناشر نظر حيث الناس احس ءى وفصيحه الكالم مختى وس

حلدر أسابك ومتا جاكة حدر الردع من ييحى صان لو
 الموت ن يخلد كان فلمو منل وقع تضجيع س توت لمر انك والمعنى تجاك قوله لو جواب

ألمحذرالشديد س نفسك به أخذت ما لوةك توي

حتدر وذه •قو ىف يك ملر نقة أخى من آلله يرمحكة
بود« يوذف أخ ن٠ أى للتبيين من دخل

أآنربة ويدرس فيه العلمر ويقىت الومن يدقب تكدا فها

القبية قيس أم وقالت
نر مم جح ي . ن رر ن ر من ر ع١/ ر -رو -ح - و و ر ٠ ص

للضهرالقود ومن سعح ابرن بعح ييم الضججاج جح اذا للخصوم من
- ٠ع ا

 يصج ضج يقال جدا ضجاجهمر صار أى الضجاج جد متواتر القافية والبسيط من الثانى
 سج٠ أألضججا الصجاج الناس وأءشن حربا ف يحم العتاج قال الطجاج اسم وا طجيجا

 بين يفصل من أى واالستفثاع التوجع والمعنى استفهام لفظه للخعوم ومن وقجهجا شرقا خاشي
أالعناق الطوال والقود ضامر جمع والحمر الطمر الصحاب ومن لخصوم
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مشهود الناسي تواصى من نجمع فى يه الغاييين كقيت قخ ومشةج

 قوبه ذوابة فالن يقال بالذوايب وصغو كما وهذا بمنهمر والمتقدمورن أشنرأفهمر ألناس نواصى
عشيرته وذاصية

مرؤود عير وقلب لقاظ عند ملتيس عير بيسان فيحته

 لسانا الرسالة وتسمى قومه بلسان أال رسول ن٠ ارسلذا وما القراان وفى بكالم ذريد بلسان
فهومزوود زيت الدعم والزوود

و ممع رعرر - سر رن همنو رح ررق ع- ع م•ع و ر- -
العود صلبة قناة سعح ابن هز خور بيا ازرى أمرى قناة أذا

 شفاكا مشث قناتنا وان الرياحى وثيل بن مر سحي كقول واالمتناع لالباء مثل الةناة ذكر
 س والشثا شظية يده فى دخلن أذا مشثا تمنشظ يدة مشظنن يقال القرين عنق مدحا شديد
مذهاث غتمنننظ أليد فى تدخل منها كالليطة العحا

لجعدى النابغة وقال

وآليا ٤تى اليوم منة لك فما تحارب رزيت أت تعلمى ألم
 تعلمى المر وقوله أبنه ومحارب محارب أم صاحبته يخاطب متدارك والقافية الطويبل من الثانى

فقال قبله نجع قد ذكرأنه تم المرتى س خاته ما على وتلهف عوتوجع وانما تقربر شاعر«

المصاييا وللييل أتى أبن وحان يوحوج رزيمت قد م قمله ومن

 نحو وعو ألمحاء جرس يشبه مما صدر فى صوتا ردد أذا ألرجل وحوح قولهم س ماخون وحوح

 تركتنا تحلق التى للمراق يقال وكذلك وحوحة وله ألعايد بات يقال منها قييب أو أألحنحة

 مرقيه زجى فوق له طاريا بات اسيمر ذا أسفرت وقد الرمة ذو ةل القوابل ايدى بين توحوح

النفس حديد ووحواح وحوح رجل بعتهم وةل ح وحار

بلتيا المسال من يبقى فما حواد أنه عير خيرانة صملن قتى

 صغته هذ« فتى أذكر أى وأالختص-اص المدح على النحب موضع فى يكون جوزأن فنى

 أذه غير وقوله فتى عو ةل كانه محذرف مبتداء خبر انه على رفع موضع فى يكون أن ويجوز

 أالستثبات ألمدح ن ألقبيل هذا يسمى يزيد بن محمد ألعباس ابو وكان منقطع أستثناء جوان

 فلول بهن هم سيوف أن غير فيهم عيب وال بغذ النا وقول البين خيراته صملت فتى بقوله وأستتشهد

بن عطية جريربن بن بالل بن عقيل بن لعمارة النحوى برعارن أبن وانشدنا الكتايب قرأع من
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 وادد رحلى حملو هم وغارم جان كل عن دارم بنى بكقه والجزاء خيرا الله جزا لحكفى
 المحواطم السنين أمثال المال على تدورومر ان غير فيهم عيب وال القوادم ريش فى ورتو الى امانتى
الدراعما كنوز تجدا اورثو وإن بنيهم يورثون ال وانهم

أألعاديه يسو ما فيه أن عدى صديقه يسر ما فيد تمر قتى

له عم أبن يئى صالل بنى من وحل وقال

سييي آبن القرى ميان يرحى ملعو ال من بالنعف الذى آبعك
 بمرأن القرى سبيل أبن ايرجى االنكار وجه علمى يقول متوان والقاية الطويل من الثالن

 ما عو وقيل أستقبلكن أى الجبل ن٠ ناعغك ما والنعف بعينه موضع وعوهاهنا بالنعف المدفون بعد
نعاف وجمعه وقبوط صعود فية خكان وغلظ السفص عن أنحدر

مقيل أى للغادين كان وقد معرس اى للسارين كن لقه
ألقيلولة مونع والمقيد الصبح عند النزول والتعريس محذوف قسم جواب كان لقد قوله

حليي خلير أوآدا يريني مالك ال من الغر املحتصنات بىن
ئ كرام شراف لبعول اوالدا يربين أى لملمسان والغر المدح على نصب المحصنات بى

العبحلمى للحصاة كبه وئ'ال
التييد ولسب الباع واودى بجي يال المكسر قلك آال

 باعه مد أذا بوعا يبوع الرجل باع يقال الكرم عنا الباع متواتر والقافية الوافم س أالول
 الن للجود الباع أستعار وانما لمجود هلكه ألمعنى وكان ضبعية مد أذا ألبعير تبوع وكذلك وتبوع
 بيعان الباع وجمع العطاء عند بعه يمال انه وذلك جوادا كان اذا الباع طويل فالن تقول العمرب

 نفضته يقال كما حسب الماائ فتال ماانر لنفسه يعد لحسيب الن لملحساب من واصله الشرف وللسب
نفح والمنغوص تفصا

لريح ولالى لمليي حوائ المكسةلستراحت قلك اآل

 كوكب وكذلك منفرد أى حريد وحى حغيتن وان لخيل على يبقى فال الغزو يبعد كان بانه يصفه
 V الليل يعتسفان الرأجز وقال حريدا تحل وال نستجير ال بيوتنا الطريق سنن على نبنى جرير ةل حريد

هو المرثى هذا غيورا غويا المحت حريد ااخر وقال حريد كوكب بكت أئ السدود ذا
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 أنا تار ذى يوم يقول الذى وهو سيار بن ثعلبة بن حنظلة بن يزيد وأسمه حنظلة بن ألمكسر
 تئ الشراك أن حريمه عن وتي وجار نديمه عن قر منكم تم ى٠ شكيمه على سيار ابن

 المكسر فاغآر أخايت منهم فاخذو وايل بن بكر على أغارت طيى سن طايفة وكان أديمه س

 وقال ثعلبة بن ألله تيم بنى على ألخيل زيد ثاغار سبايا منهم واصاب أموالهم ناكتسح طيى على
 ألمخيل حوافى أبوهالل وقل عجل بنى ذذب الالت بتيم عركنا غيرنا ذنب بنا عجل عركن أذا

حف فهو بجفى حفى ن1 مخففة الخيل حفيات عنا والجيد علميها غزو« لصثرة يبجفيها كان أنتى

لمر العرب خيل الن موضع عنا له وليس ألناعل خالف والتافى ألسيم كثرة من حارة أحتكة أدا

اولغيرذلك انعالها عن أشتغاله لكثرة خيله يبجفى كان وحد« الرجل هذا ان فيقال تنعل تكى

اال االحياء ن٠ المنغرد يغز لم النه للوصغ أجود كان ألحريد يقل لم لو المنفرد والحريد االسباب س

 المغزى يبعد كان أنه والمعنى البعيد بالحريد أراد يكون ويجوزان النام مجتمع عن لعجز«

ه علته وكثونة لقوته والمغار

األشبة من ثعالن اتبان اخاد يرنى الققعسى أقبان ابن وقال

القواثح النساء يالنوح وتعلن حيوبيا تهق قمام مثل على

 غير ال ذغسه والمقحمود ألمثل يذكر عمام مثل على قوله متدارك والقاغية ألطويل ص ألثانى
 والنوح ذاك بال يجسن ال أنت أى كذا به بيجسن ال مثلكه القايل قول ذلك وعلى ونزاعة له صيانة

النايبجات النساء ألمكان هذا غير فى يكون وقد ناح مصدر به يرأد

المشاعد اليحال اوقم لجىي سوى برى أو لجي تلقاةفى إن لي قتى
 رجال بين ألفتى عو ةل انه ترى أال وجه كل وعلى حال كل لهفى مسلمة والرياسة الفتوة جعل

 أاخرين قوم وفى أاخر مكان فى اى لجحى سوى يرى او وقوله فيهم ابيإه لقايكه وعند لحى

 لن٠ وبدال زيد مكان رجل عندى غمعناة زيد سوى رجل عندى قلن اذا النك لحى س بدال

الملوك مجامع ف القبايل وفود ححلت اذا الغتى وحو معناة المششاهد الرجال ضم أو وقوله زيد

يقاعد من على رد وال عييا يكن لم ديتأأحا القوم ع تز إدا

٠ يجالسهمر من ثقالعلى أىلميكن

حامد الواد على وحاديه خميصا بطنة يصيح السيه يجاد طويل
ى جمدة يجتديه من اى الطالب تدى والمج وللجادى يجتدي الذى جادية

معينا ابنه يرفى أأسدى عمار ابن ودل
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معين با أنينك يورفنى مقيما سابور يجسر قللت

 وفا وسابور خسر الى ذسب الجمر بالد من بلد سابور خسر متواتر والقانية الوافر ن٠ االول
 فيه يتوسع لكنه النهار فى المكث الظلول واصل سابور جسر فيقال هذا ويصحف الفرس من ملكان

 يمر كظ وهو مسوذا وجهه ظل باالنثى أحدهم بشر واذا تعالى قوله ذلك على كلها لالوقات فيجعل
لسقمه وسهر« ابنه على قيامه يصغ الليل بالنهاردون تختص ال والبشارة

ه األنين وآنقكع الموت دعاك حتى وآتستيقفتن عنك ونامو
ابنه يرنى العبسى ولفب ابى بن طيف ,ةال

جميل والعواه تأ الياس قفى وأجملى لدا بعثن ميال أرايح

 ليتصل ال عليه زجرتزاد وهو مة أصله مهال االصمعى قال متواتر والقاغية ألطويل من ألثالث
 هذا سلك وقد تاتينه ما بعت كقى رفقا ةل كانه ل٠فع. باضمار بعض وانتصب مهال فيقال ألتأمة بالكلم

 وقوله وتعا قد آمحذرين الذى أن جزعا أجملى النفس أيتها قوله فى جر بن أؤس طريقة الشاعر

 عنه اذتهين شنى ن٠ يثست أذا اى ناة ألياس فغى المرثى أم وف كغى رأبعة با يريد أرأبع
 وانتهين به اقتدين اليه نظرت أذا غصبر مصيبتكه بثل أصيب ن٠ أى نال ألناس ففى ويروى

لجزع عن

دحول المقام وزوراء تراب دونه حال قد تبكين الذى فت

 على ال مقعرة ودحول للحد زوراء وجعلها لملحغة لتانيث انث وانما القبر هو المقام زوراء
 اا يجوز وقد ذلك بعد يتسع تم خو« يضيق كالبئر وهو معوجا أالرص فى القعر والدحل أستواء
ودحال دحالن ولجع يتسع

عول قبلك لآلقوام اآلرقل وفى وحارث زبرةن للحج تحاد

 قبلكن لالقوأم أالرض وفى لمحد ذو أى والحد وملحد ملحود وقبر وللحدته القبر لمحدت يقال
يموتون فديما ألناس فان ولدك بموت رأبعة با تخحى لن يقول عالك اى غول

وتييًا معا تحيى أحقيمر أقبلت تمت واروا قنى وأى

 منع أالرسال والهيل ألتراب رفع مع أال يكون ال لخثى أن أا ألتراب صب كالعما وتهيل كحثى
 والبيل لحثى أن على يدل معا وقوله حثى عنه ناى وبن هال ألقبر شفير .ن ندنا فكلن رفع غير
واحد وتن فى كان
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وتجول أركانيا بى تصعد كأنما القضاه اآلرقل يى وظلتت
 وهو التانيث عالمة ثمن من ألتاء أقبلن ثمت قبله الذى البيت فى وقوله االطراف أالركان

 وقايمة نحوتايمر وبالصفة وامراة أمرىءنحو باالسمر ألعالمة عذه تتصل وكما لملخصلة تاذيت

 وف اليها ااسم اأخي عن االعراب وينتقل الوقغ فى الهاء منها أالسم فى تبدل انها اال بالغعل تنصل
 فى دخوله ويقل جميعا والوقغ الوصل فى تاءا وتكون ااخر ساكن يالقيه ان أال يسكن الغعل
حال كل فى تاا وتبقى وقمتت ربي نحو بالفته حله دخل واذا لمرف

تليل وفو اللد عبيد يعبد طرفة كان من الطرق اىل وقة
 كان من أراد كليل وهو وقوله باللين أبى حياة فى الى ينظر كان من بالجفا الى نظر يعنى

 كان من تال كانه لخال معى ألمعى فصار محاجته خبركان وهوفى وزاد كليال طرغه

حاله هذة طرغه

بديل يالشباي قيى حني على مكانه خلى الله عبح كان لن
 الن حين فى لخفض يجوزأال ال أبوهالل قال شيى حين على وقوله مات يعنى مكانه خلى

 مجور فالنه الكسر أما والكسر جازألفتح الفعل الى أضفته فان معرب حين اليه أصغنن الذى

 المضاف الن الفته على ذبنيته غيرمعرب شى الى أياه فالضانتك الفتح وأما منصرف وهوأسم
لخلك فبنيته واحد شنى اليه وألمضاف

وذبول قبكة حلدى مس وإن صليبة قناة متى بقيت لقد
الشباب بهجة لزوال جغوف وذبول تغية ونهكة نغسه يعنى صليبة تناة

توول وسوق أخى حالة الى حالها ف ستقم اال حالة وما

ى زوال و تغير الى ااخرة شى كل اى

لعتيى ا وتال

هطرى ف عاد قطد تقةى لما مشاطا بفي دءى وتاسمني
 بشطره بنى دهرى وقاسمنى برقة الناس رواية كان المرزوق ةال متواتر والقافية ألطويل من أالول

 وكان شطرة تققى فلما بشطرة فروا« لنا شيخ نجاء به الشطر وارتفاع بالضاد شطر« تققى فلما مصاثا

 بعدد ذكورومر كان أذا شطرة فالن بنو قولهم ن١ زيد أبو حكا« ما وعو وجدتها أنا ضالة هذ« يقول

على بشطر يروى ان أختاره والذى واستوذاه اقصاه بلغ شظرى تقصى ومعنى ناصفنى يريد أناذهم
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 الدهر كان بشطرة ومعنى ألمعنى فى وأبلغ أللفظ في تقصى ن٠ احسن ثقصى الظاهرأن ومن أالضانة

 أثبل حظه أستوخا فلما ذلكه على فقاسمه ألنصغ وهو الشطر منهمر له وأن بنيه فى ثسيمه أنه أتعى
 شطرة الن شنطرة على بشطر« أختمت وانما قال عليه وساعمه به له أتر كان الذى نصيبه من ياخذ
 يبس اذا شنطور شاة ومنه مستعمل معروف الذصغ فى والشطر والسهمر أالذصباء فى تستعمل لمر
االمور جرب أذا أشطرة الدعء حلب قولهم وكذلكه طرعيها أحد

رر ر ر وس ع رررور رر- رن ر -عس ر -2 جرى غاية إىل كنا أذ سبقتك وليتىن تلحف مل امى لني اال
حترى على دموعى ثاضمت به كنيت كلما وصدحبت أكىت به وكنت

ثفرى وال تآق العدىقآكبكمتاجيشون وثفرعل ناب ذا كنت وتد
 أالعدأء ويقهر ألخصوم بها يدنع كان ألتى وااالته لسالحه ضربه مثل والظغر ألذاب ذك

 وال قوله مثل فهو فيخنى ظفر وال بعدهم لى ذاي ال يريد ظفرى وال نال يبخشون ال وقوله باستمالها
ينجحره بها الضب ترى

أباها نرذى أمرانة وقالت
مييب العجوت راع كما أراع وحدتىن عليا الداعى تعا ما اذا

 أحيب اذا عجول ناقة يقال ولدها ذهب قد الخى العجول متواذر والقافية الطويل من الثالت
 كالعجول اليه فجئنن خالد كلكل نحت زهير دعانى زقي بن ورةاء ةال ذبح او بموت ولدعا

 وبحن أتول الشاعر 'نال أعابة دعوة كل صارت ثم دعاعا أذا بابله الراعى أعاب قولهم LT» والمهيب أبادر
 ببا ضوت ذاذا شى ال بره تفزع العجول تقول وشايع اليك« غالق يابن أعب طيفنا نخرم القوم

 ابعا فصلت ثم أسمه وسماعها أبيها ذكر عند جزعها تصف بولدعا ذعب كما بها يذقب أى فزعت

خقالت باسمه يتسمى من كل على

فييجيب يامسه خيعى كان وإن ه مسي مقل ليس مسي من ومت

كلب من رجل وقال
معبد بعك أتى يصيفي ووحدا خري» قبت شرة دقرا اللة ٢د
 تبل شره ومعنى وصفه الدهرالذى على دعاء الله لحا متدارك والقافية الطويل من ألثاخ

دجن على دعا تم بهم خير« من يرتجى كان ما سبق أالحبة فى شرة ن٠ يخشى كن ما أتى خيرة
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معبد فى له تقدم كان وجد بعد بصيغى له تعجل

تجلدى عنهم كيق آم جرعى قما الدقردونيم آتى إخوال بقية
 يكون أن ويبجوز الناس بقية من فالن يقال كما اخوانه خيار بالبقية المراد يكون ان يجوز

 أيضا عليهم الدهر ذاتى ببقيتهمر يانس وجعل عدة مذهمر ففقد وفور اخواذه فى كان أنه المرأد
الواجب عن لقصور جزعا أجلهم ن الواتع بالجزع يعتت ال كانه جزعى فما وقوله

يدى إتروا على بآنت يدى والكن رزيتةا يدى إحكى تلوأنها

 مسكنفي برجز لملمجودى أبو حداعر تد لو الراجز تال كما مفهوم المعتى الن لو خبر حذف

 أنها لو والمعنى والشعر ن أ لقرا ا فى كثير أالشنياء هذ« مثل وحذف لبرت ا كنوى مستويات لروى ا

نحوذال او االخرى بسالمة لتعزيت رزيتها يدى أحدى

قدى مالك على وحد من لال|ن قدى قالك إثر على اسى ال قاليت

 هالك على وجد ن٠ أالان فحسبى بغايت أجزع ال انى بهم أصبت قد واذ فيهم كان خوفى أى
 اذا والمجزومات الموقوذات أواخر يكسر كما قد اأخر يكس ان ويجوز بياء قن تتبع ان ويجوز
 أقتد لمر أن ساموت أمرو انى واعلمى لك أبا ال حياءك ذاقنى عنترة ةل كما حركتها الى أحتيج

 اذا واالجود دد وكأن برحالها تزل لما ركابنا أن غير التتحل أزف النابغة وتال مجرورة والقوافى

 فشتدو ومتى عتى تالو كما الدال سكون ليسلم النون فتزاد تشذى يقال أن الياء ألى قد اضيغن
 ويقولون بالمألى نويرة قامت أذا قدنى زيخ بإ قوله ولوال لحيل زيد وتل السكون بقاء فى رغبة ألنون

 االمام ليس قدى لخبيبين نطر س قدفي الراجز قول سيبويه انشد ذلل وعلى الضرورة فى قدى
 قدنى اراد يكون أن يمتنع وال لالطالق القافية فى ألياء تكون أن واالجود الملجد بالشحيح

ه الظرف على هالكة أثى وينتصب عالكه أتم بعدعمر ااسى فاليتن ويروى النون نحذف

أعرالت وقال

التقاطيا الينا يجسن قلم تقاقى ٥; كانند شر دغرا اللة ة
 قبل شره قوله فى وقيل الله قشره أى شتمر دعرا الله لمحا متدارك والقافية الطويل من ألثانى

 وقوله أتدم كان اكثر كان ما وكل خير« مح أكثر شره أن يعنى ألوقنن فى ال لحكم فى اراد أذه خيره

 التقاضى يجسن لم وةل للدحر دين أالرواح فكان خلود ال أن على الناس أجتماع ألى اشنارة تقاضى
عذدة الوق قبل أخخ انه

خاليا السر فى نفساة ايتمرت أذا نقمسة البتخل على يطوتي ال كان قتى
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 هويوامر الشى فى للمفكر يقال ولكنه نفسان له تكون ال االنسان نفساه أيتمرت أذا قوله
 ااخ وجه له عن ثمر عليه بيجثه وجه له عن ربما يريد« أمى فى تأمل أذا أنه وذلكه نغسيه
 وأاليتمار أيتمرت فى ألضمير ن٠ ألمحال على نصب وخاليا له نغسين منزلة ذلكن فينزلون عنه يزجر«

 أيتمر أذا خيقول وعمه امره cr» يجعله ما به فالمراد ياتمتر ما المرء على ويعدو قوله فى فاما هنا التشاور
ئ فيها وقع مغوان حفر ن٠ قيل كما وهذا فييلكه عليه يعدو فانه برشناد ليس ما نغير ألمرء

 بال اعرب اربعة على الحالم ف واابيذ ابد تصغير مو اليربوعى األييرد وقال
 فيه الذى االبرد والثور ابردا وتع فى المعزاء كانهمر قال البرد فيه كان اذا وابرذ برد سحاب

 ابردية توسد االرطى أذا تال طرفيه النهارأى ابردى احد واابرد يمانية لغة وبياض سواد لمع
 قيس بن المعذر بن االبيرد وعو االولين االبردين أحد تحقير أذا فاالبيرد عين بالرمل جوازى خذود

 يرتى مقل شاعر تميم بن مناة زيد بن مالل بن حنظلة بن يربوع بن رياح بن قرمى بن عتاب أبن
أخوة وبريد بريدا

الطرت وآنقطح جلون شرط اأرل ن تغولنت بريدا الناعى نعى وملا
 وعندهم ألغول ن٠ واننتقاقه عينى فى وتلونن دارت أى تغولنن متوأتر والقاغية ألطويل من أالول

 والكالم له مغعول أنه على فمط وانتصب وتغولتهم ألغول غولتهم ويقال الوانا لناظرها تتلون الغول أن
فيه المصيبة وتاثير ألدهر غير س تشكة

ملر يامته دارتت سكمة أخو كأنىن حىت النفس تغشى عساكو
 الشدايد غشيتنى أى حبها من عسكرة فى وظل قال الشدة وهى عسكرة العساكرجمع

بهامتى ألخمرى دارت سكمان كاننى صرت حتى

الفقر متنه مليذح مال وينقل الغىن ىف خترق هوآستعىت إن تىن
 الرجال من الكريم لجرق من تفعل وعو وتوسع غناه فى تكرم أى الغنى فى تخرق

 يورثه لم أى الققر متنه يكع لم ومعى ماله قل وان أى مال تل وان وقوله بالمعروف يتخرق ألذى
 طمير من فيه أستكن ما قل فاعل ويكون جاز بالنصب ماالً قل وان رويت وان تخصعا أتالله
شيبا ألراس واشتعل تعالى كقوله التمييز على ماا وانتصب الفتى

اليسر العس أدرة حىت العسر على فناهلا األمور حسيمات وسامى
اجلير تتحر آو اآلططيأف نوت إدا فمامة يقضى األسآ يعد ال قىت

 لهمر عليه يبجب فيما كانيا وال به تراهم ذمام قاضيا أللبن يعد ال به االضياف نزل أذا يريد
باضمارأن الفعل وأنتصب أال من بدل واو جزر« ينحر حتى
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لعف ألاً ما الدفر طوال بريدا تاييا لست آن الله عباد أحقا
 ولما تحرك أذا البرق تالال ومنه ذنبه حرك الظبى والال حمرة بياضها تعلو التى الظباء العفر

اللولوه أسمر منه أشتقو اضاءة مع وكان البرق فى ذلكه أستعملو

 السلمة واما شجر وفو السلمر واحدة السلمة المة اخاه يرنى الجعفى سلمة وتل

 فاما بكسرها السالم يريد وعو السين بفتح السالم فيها النضر وحكى سالم وجمعها ذالصخرة

 حذفن جعغى الى نسبنن فاذا ايضا النسب بلفظ جعفت له يقال القين من حى ألى فمنسوب لجعغى
 لحى أسمر أن بعصهم وتوعم علما مرتجل أسم وهو مستحدثتين يإعين ولحقته منه النسب باى

 تولهمر أالضاخة بإء وفيه بدى انه فى لحى هذا أسمر جعفتى ونظير تعلب عليه وانكر جعع
 فيجذفون جعف عذ« لع فى ويقولون مدحج س حي جعفى العالء ابو وةال نظاير وله كسى

 جعفى كما ليست القنا تجر بنتجران جعق الشاع ةل وروم ورومتي وزنج برنجى شبهو« الياء

 لحديث وفى أصلها س تلعها أذا الشجرة وجعف صرعه أذا جعفه فولهم ن٠ جعفى واشتقاق بالمشرع
 حتى االرص وجه على ألمجذية والكاثركأرزة عاهنا ومرة هاعنا مرة الريح تميلها الزرع كخامة الموين

مرة اتجعاذها يحور.

بر5وال التجلح قدا ما الويل لك آلومةا لحالء فى لنفسى أتول
 القول المغعول موضع فى الويل ولكه لخال موضع فى الومها قوله متواتر والقانية ألطويل س االول

البيان عدف انه على التجلمد وارتفع والتوبيخ التقريع طريق على استفهام التجلد هذا وما

القبر أوقنال دون ين آنى إذ أخى اويا عهت ما أةتعلمىأنلسمت
 غير واالستفهام النغى حرف ضامه قد أالستفهام حرف الن واجب هو خيما تقرير تعلمى الم

 يكور أن يجوز واسمه ألثقيلة ن مخفغة أن لسن أن وقوله أيجاب النغى ونفى كالنفى فهو وأجب
 خب والقيا الظرف موضع فى عنت وما والشار. االمر ضمير يكون أن وببجوز لسن أنى أراد الرجل ضمير
 ووعل وعل يقال ببع بعضبا المتصل االعصاء عوأسم وصل جمع واالوصال له طرف اتى واذ ليس

ح مر ٠ والغتص سم اذك ب
لشر ميعاده كان يبين فكيق ليلة ييبن من كالموت أرى وكنت

 وقوءه جواز فى االخفش لحسى أبا يتبع العبام ابو وكان أسم وحدة الكاف كالموت توله
 والقتل الزيت فيه يهلكه كالطعن شطط ذوى ينهى ولى أتنتهون انشد الصرورة غير فى اسما

 الموت مثل أرى ةال كانه الضرورة فى أال ذلكه يرى ال وسبببويه ينهى ذاعل مونع فى الكاف ويجعل
 الموت مثل أمرا أو شيا ارى وكنت ةل كانه لموصوف صفة كالموت يكون ان واليمتنع



 اقاسى أو كالموت ليلة فى له مفارقنى أعد كنت والمعنى للتبيين دخل من ليلة بين من وقوله

 ان ولك الموت وبينه بيى فرق وتد حالى يكون خكيغ منه ليلة مغارقة أجل من الموت مثل

 زيإدة دخوله جواز ف االخفش طريقة على زايدة ن٠ وتجعل الرى المغعول موضع فى يين من تجعل
 فى كالموت فيكون كالموت ليلة فراق أى ليلة بين أرى كنت ألتقدير ورر فيك الواجب فى

 والهاء ميعادة يكون أى المستقبل موضع الماضى وضع ميعادة كان وقوله الثانى المغعول موضع

البين الى ترجع

العمر نقس وإن يوما إني على أعتدى سون أتيي وجدى وقون

 ف نقس وان ائرد فى ذاعب أذ وقلقى وجدى خقف والمعنى مون فاعل النه رفع اننى موطع

أطيل اى اجلى

جير به وتشقى لداعى توب إذا الروعحقة فى السيق قتىنيعطى
 ه بثوي فيلوح بها يهتدى ال مفازة فى الرجل يكون أن التثويب وأصل دعا أى الدأعى ثوب

 يثوب ثاب ن٠ ثوب بناء أصل أبوالعالء وقال غيرة فى أستعمل ثم وينجيه ذيهديه أنسان ر فربما
 يكون وال بالثوب التلويح التثويب أصل وقيل دعاء بعد بدءء جاء أذا الداعى ثوب ةالو ثم رجع اذا

 النه ثواب له قيل انما سبكانه الله من والثواب تثويبا الدعاء سمى ثم وصوت أستغاتة مع اال ذلكه

الثوأب لها يقال التى العطية وكذلكه يرجع أى للمحسن يثوب شى

العقر ويبعحة فوآستغتى ما اذا صديقه من الغتى يدنيد كان قتى
 وانفق االصافة حال فى يعد كما فيه أصدةء« يشرك وكان لوما بالغنى التفرد يعت كان أنه يعنى

ج عنهم فيبعد بخيرهم كالتعرضر االصدقاء مالبسة

أبنيها ترنى لختعمية عمة وقالن
وايالفما فلت أن حوء وقد علبيما خرقن رعموأت لقد

 نيما قالن لذلكه له حقيقة ال فيما كثيرا يستعمل الزعم متدارك والقافية الطويل س الثان
 توعموه فيما والتكذيب أالنكار أظهرت جزعها الناس أستشرف لما كانها زعمو القومر عن حكت

 عما بان أرادت وباباعما الندبة حرف وهى وتشته تالم وا ولفظة واباببعما قلن أن جزع وعل كقالت
 وناصية بادية فى وناصاة باداة قولهم ذلكه على الفا فانقلبن الفتحة الى يإء وبعدعا الكسرة من ئفرت

 وأرتفع واباباعما ثول جزع عل تقدير« المبتداء موضع فى قلت وارن مقذم خبر انه على جزع وارتفع

 وعلى سيبويه ظريقة على هذا بابا يعنى عليه مقدم خبر« قبله وما المبتداء على باباعما بره هما

 وقد ألمرخوع هوصمير وانا بنفسى أ:سيهما أى باناعما بعضهم وروى بالظرف برتفع أالخفش مذهب
كهو وانا عوكانا ألمجروركقولهم موتع وتع



قدعافما تبوة يوما خاق إذًا له آخا ال من جلمري ىف اخوا قما
 القوم س له ناصر ال من ينصران كانا أى جان مجئ كنن أجن لم أذا بقوله فيه المت

 بين فيه فصل له اخا ال من القوم فى اخوا وقولها بهما فاستغاث يوما ألدهر ذبوات س نبوة خنى اذا
 بنا ايغالهن ن٠ أصوات كان كقوله ذهو أخوان ن٠ ألنور حذف فلذال بالظرف والمضاف اليه المضاف

 ثمر أالصاثة نوت له أخا ال من وقولها بنا ايغالهن من بقوله ففحل الفراريج أصوات الميس أواخر
 ال االلغ، هذة الن له أخا فى االلسغ أثبتن لذلكئ ةصدتها ألتى لالضاغة تاكيدا الالمر أدخلن
 فى موجودا أخاه ال قالت كانها محذوف ال وخبر أخ يقال أالفرأد فى كان أذ أالضافة فى أال تثبت
 تلت وانما لكه أبا وال لكه اب ال قولكه عذا على لال خبرا له لكان له أخ ال ولوقالت الدنيا

 والالم أالخ تعرف فال بها معتت غين االصافة الن قصدتها ألتى أالضاثة لتوكيد ألالم أدخلمت
 النداء وباب فيه نحن وعوما النغى باب بابين فى اال تدخل ال الالمر وهذة أالصل فى أالضافة تبطل

لحمب بوس يا المراد الن للكرب بوس با قولك مثل فى

كألفما عليه أسطاعا ما شهحيحان لبسة أحسن أجلح يلبسان فما
 كالعما والمبتداء مقدم خب أنه على شحيحان وارتفع مصدر انه على لبسة أحسن أنتعسب

 ألكالم وتقدير استطاع عن منقوص واسطاع معه محذوف الزمان واسمر الظرف موضع فى أسطاعا وما
 ةل به يتمتعان المجد يلبسان ومعنى عليه قدرا ما أى عليه أستطاعا ما به شحيحان دالعما
خاليا وبلينن أعمامى وبليت عمره تملين حتى أنى لبسن

سنافما للمدجلين سنا وكان أمخدا نرب أوتدا منا شناان

 لخبر موضع فى واوقدا بمنا موصوفا لكونه به وجازأالبتداء مبتداء أنه على شهابان أرتفع
 الموقدة نارعما تريد سناحما للمدنجين سنا وكان وشولها والكمال للتمام يمةال لمر انهما والمراد

شهابان عما أى محذف مبتداء خبر اذه على شهابان يرتغع أن يمتنع وال للضيغان

منضافما جاشبقما مت حبقق الردح يقا املختوت اآرن فرآ إذا
صاحبا السيف ةيم أال يرح ولم كقوله منصالفما جاشيهما من يخقط قولبا

عنلفما القديق نفع من ينًا 'وؤ إلبقما الجييح حب استغنيا إذا
 غناعما يبعد ولم لبم وتفقدا عليجمر توقا فازدادا البجما لحى جماعة حبب الغنى ناا اذا تقول

 على مقعور أليغما لجيع حب فقولها وصداتة بود اليهما يتسبب ومن وأالجاذب ألغرباء أنتفاع ن٠
 الجتماعهم كلهم لحى بالجيع يراد أن وساغ وألغريب ألصديق ألى مصروف ألبين وااخر ألنسب

جماع غير جمع بين من تل المتفرقون وللمجماع ألمجتمعون وللع ولييع حوله
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موليلفما منيما ج يتجق ولم الردى خشية يميما لم آتتقيا إدا
ال أى رزءا يبخش ولم الهالك س خونا للغزو تاركبين ييوتهما يلزما لمر الفقر مسهما أذا يقول
أالاخر كقول وهذا اليهما لحاجة موضع فى أنفسهما يصعا ولمر خقرعما من عبًا مولييهما يستحمالن

 رضى س يسمون وهم الطاير جثمر من يجثما لم وقولها غناه ومشيع نفسه على ققرة ةاصر مالكه ابو
 أشارالقايل المعنى عذا والى العيش خفط الضجعة الن والعجعى الصاجع لبيته وصار بفقره
على الردى خشية وانتصب رواكد ويروى النجوم مع تسير ال ضواجع نعش كبنات معش أاليك

ذلك وعلى الكثرة المرأد بل التثذية به يراد ليس مولياهما تولها المرزوق تال له مغعول انه
وسعدي لبيكه قولهم

غرسلفما الوجا بعة عريتت وأن زوجتافما عنست آن ساءي لقد
 أيضا الرجل فى ويستمعل تنكح ال النكاح بلوغ بعد قعدت أذا وعنست المراة عنست يقال

 أتفق ما لهما اتفق فلما يجوالعما ولمر امراتين تزوجا كانا كانهما عانس أشمط انن وحتى ةال
حالتهما على بقيتا

غمأمها مييل آن اآواسى خيار منيما يستل العرقان يلبت وىل
 انتزع فاذا بعمدة بقاو« انما العرش فتقول ويقوم يثبت كان به عرثنا واحد لكل جعلت

 جمع واالواسى بهما يتعلق ن لعز ضربته مثل وهذا فيسقط سقغه يميل أن يلبن فلن منه خيارعا
 أماله ومما لغة والقصر بالغتح والغما ألبيت سقف والمد بكسرألغين والغماء االسطوانة وعى أاسية

 ةلو أذا الذداء فى الفا االضانة ياء يقلبون النهمر الشاذ ن٠ واباباعما تولهم ألقطعة هذة فى العالء أبو
 غير فى ذلكه يغعل انما العرب بعض ان حكى وقد اللغات باعلى ذلل وليس غالما يا
 بعض فى به يندب لذى ا لمحرف با قبله يبجيون نو وكا ق با قولهمر كث فلما ء ا لند أ

 التى ألباء وجعلو غالما با بقولهم تشبيها ألفا ألياء قلبو النداء حروف ن يكون او االحيان
 ل ة الفراء وانشد البأب خوق وبا أنن بابا بإ الراجز ةال فلذال االسم من هو ما بمنزلة للخفض
 أعطين أن أرينت لتلغبا ذاعبا اال كنن ما معيبا اكن ولم وعبننى مذقبا ذعبت قد لمجوارى
 كما ذا بل ال ذقلنن كعتبا نهدا ذعطيك أمر أذال القتبا مس من الظلماء فى آلين ويدبا فيدا

 وقيل المراة شع والهيدب بالهيد اراد فقيل وعيدبا يدا فى اختلفو وتكحربا تآئما أال أجدر بابابا

 وقوله تكت معاشنر من الى أحب فيسا ركونى أن أى ألغرس أراد يكون أن واالشبه مجيذتها اراد
 وأقع الموضع عذا فنى واوبا القايل وقول واحدة كلمة ألكلمتين فبنوس بالجى قولكئ س الباب غوق
 الذى البينن ذى وعما الديرعم خذ فالن با اى الدرعم يإخذ قولكه فى كان كما ألمحذوف على
 فالن يقال صما مفدى بابى أنن والمعنى أذض بابى با للرجل يقال كما رفع موضع فى للمراة
أخوا عما قولها ذى النحويون أستشهد وقد القتل غير فى نظيرا له كان أو به تتل أذا بفالن
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 لملخفص كحرف الكالم ن١ هوفضلة بما يفصلور. وانما الصرورة عند اليه والمضاف المصاف يبن الغصل على
 الهوادى رثنن جتءة معاوذ هصور أسد كانه أزب الشاعر قال الظرف او كالمصدر أو فيه عمل وما

 وجبهة ذراعى بين له أرقت عارضا رأى من با الفرزدق قول فاما جرعة الهوادى رفت معاود اراد

 عليءاالاخر لداللة أالول االسم االسدفحخف أالسدوجبهة ذراعى بين أراد انه احد؟ا وجهان ففيه اأسد
 مخغوض الوجه هذا فى ثاالسد وجبهته االسد ذراعى بين اراد يكون ارن واالاخر الوجهين اجود وعذا

 واحدة ضورة فيه ألمختار فالوجه الية لجبهة باضافة خغصأالاخر الوجه وفى اليد الذراعين باضاغة
 ألمضصاف بين الغصل وهما ضرورتان يلزمه المستضعف والوجه ألبيان لمجىء أالسم طرح وفى

 لدرماء االبيات هذ« أن عندى ألذى رباش أبو وقال جبهة اليه أضيفنن ما وحذف اليء والمضاف
 أننا ولو عما هما يقولو أن أال الناس أبى واولهن أخويها ترثى لمحترية عبعبة بن سيار بنن

 درماء ابوالعالء وقال سواما االآلة أال لها فليس اعلها الدع مجوزحرم بنيا سوابما لكانا أسطعنا

 درماء لالرنب ةالو وقد حجم لعظامها يبين ال أى والمرفقين الكعبين درماء هى قولهمر من ماخوذ

 بالعين رواه س عبعبة أالسم فى وقولهم النبت ن٠ ضرب ايصا والدرماء خطوعا تقارب يريدون وانما
 فينان أنا أذ معجبا بالدبار أرالى وتد الراجز قال تام ممتلئ أى عبعب شباب قولهمر س خهو

 الغرل غليظ لكساء وقال العبعبا والشباب لجمال س المذعبا علتى يرأين واذ الكعبا أناغى

 مثل زعمو فالغبغب غبغبة روى وبن العبعبا جر المجنون جرد الراجز تال العبعب النسح ردئ
 وعلى والغين بالعين والغبغب العبعب يسمونه عليه يذبحون االصنام حجرعند لهمر وكان الغبب

 أىداعا اأدم من بقيرة راس أسماء أنكحئ لقد خراش أبى الى المنسوب البين ينشد ذلكه

 القسم فى فاسرع العزى عبعب الى يسوقها ان عينها فى قدعا راى غنمر بنى مى أمرؤ

ه البياض القدع

ااخر وقال
األههلد وتجمح لجساي يوم مدرك صفيس على االآ صلى

 ظرف ويكون بالنصب االشهاد ومجمع االشهاد تجمع يروى متواتر والقافية ألكامل er» الثال

 جمع معنى فى محمع ويكون لحساب على عطفنن جررت واذا لحساب يوم على ومعطوفا مكان

الوة هذا فى مدركا الله رحم أى الرحمة الله من والصالة

ألزواد أاخر تصبصب وإدا وحار الرفيق رعمر القى نعم
 نفاد وعند والمجاورة المرافقة فى مدركه الفتى نعم قال كانه محذوف الممدوح الفنى نعمر

 اللفظ فى بالفاعل زعم تمغى٢وا تصبب واالصل اليسيرة البةية وهى ألصبابة ألمح صار أى وتصبصب ألزأد
عليهما الكالم دل مغعوليه ان

لحياد تعج المقييغلمر حتى آعتدت ئم تروحت الركاب واذا
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 ومعى وازورأر الحراف تعطف فلم بالسرى السير الركاب وصلت هواذا الغتى ونعمر أى
 أى المقيل وتت ألى غدوا سارت اى المقيل حتى اغتدت وتقوله بالعشى والرواح راحت تروحت
 وحيدان تحيث كذا عن له ما يقال حاد منه والفعل للنزول السير عنى أالعرأص ولياد القيلولة
 وسقوطها لخيل لوقوف يعنى لجياد ويروى ألمرم في اليه يمال شى أى لمحياد تعج فلم وقيل وحياد

لخيل ن٠ للكد واحمل اصبر االبل الن

وحادى مغنيان الركاب فرقا أنضاءها توجما الرحاب حثد
 الركاب فزعا تؤودعا ويروى مهازيلها تنبعها أى أنضاءعا توقها سيرعا أجدو أى الركاب حثو

بجدوعا وحاد الغنا ن٠ مغنيان السريع السير على وحملها استخغها اى

اآكباد على أناملهمر وغعو حمركا حبشو ملر رآوفمر ملًا
 أيديهمر فوضعو جزعا أكبادعمر وجعت معهمر يقغل لم محركا أن لحى أهل رأى لما اى

 وال ضربتنى تقول ال واننت المغعولون همر والفاعلون راوهم لما جاز لم قيل فان التقطع خوف عليها
 أذعال أن قلت نفسك وضربت نفسى ضبت تقول بالنفس المنعوب الضمير بدل تاتى بل ضربتكه
 دخولها فى االفعال سايي لمخالفتها وعلمتنى ورايتكه حسبتنى تقول فيها جوزذلكه واليقين الشا
الركاب من لحال موضع فى أنضاءها تومها وفوله ولخبر ء المبتدا على

جراد رعيل عارظتا صفراء بعدة بلىب طارت فكامنا
 من خيها لما االنثى تثقل وانما لجراد وهوذك الطيران فى لخغتها لجماد ى٠ الحغراء خص انما

 رزر نثر دنا فاذا تنثره أن قبل تسرى واسرات نثرته اذا سرًا تسرًا سرأت يقال بيضها وهو السرء
وغرزه لجراد

 اخيه لمورد انه عندى الذى رله ابو ذفال لطاب ابى بن عمر ينى الشمآخ وةال

اخيه ضرار بن هولجزه االعرابى ابومحمد وةل

املمرقي اأدمي ذاك ىف اللد يك وباركنت آمري من جب الله حرى
 ثتى لولوة ابو طعنه لما عمر جلد الممزت باالديم يريد متدارك والقافية الطويل cr» الثانى

 أى يبركون حيث القتال وبراكاء البعير برك ومنه والثبات النماء البركة واصل شعبة بن المغيرة

ركبهم على يجثون
نا و ن٠ع ر ررح ر وى --ر - ر و رنر*صر- "«ال يسبق باامس قدمن ما ليحرك نعامة جناحى يركب أو يسع فمن
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 خفة فى المثل به يضرب النه مثال نعامة جناحى وضرب مسبوت كان لمحاقكه يكلغ cr» أى
الظليم ن٠ أعدى فيقولون ألعدو

تفتق لمر آتحمامها فى بوايج بعدتا عادرت نم أمورا قتيت

 وأحدتها دزاصى أى بوأيج قصيتها أالمورالتى بعد تركن ثم أمورا أباملك فى قضيت أى
 منه تفرغ لم مما ألسياسة مس١ ن١ بقى ما أن تظهريعنى لم تفتق لمر غلغها أى اكمامها فى بايبجة
 وأعل سفيان كابى رجال قلوب فى ضغاين بوايج معنى أن وقيل مغطاة تركها خيها ألوجة رايت دواة
أشهارعا على يبجسرو لم النهم يظهروعا لمر تفتق لم بيته

يلسوقي العقاء تيتو الرل له أثلمنن بلمدينة تنيي أبعد
 فالجملة أالرط له أخلمت روى وسن كلها لالرض مالكا كان أنه يعنى أالرض له أصجنن ويروى

 الغعل يطلب االستغهام واالنكاروحرف التغظيع وهعناة أستغهامز لغظه تتيل ابعد وقوله للقتيل صن
 ما لخابور شجم أيا ومثله أالرط له أظلمت بالمدينة ثتيل بعد أسوقها على العضاه أنتهتز تال ثكاذه
صريغ أبن على تجزع لم كانكه مورةًا تكى

معأق المطي قوق خبر تنا حنينيا يلقى اليكر لصان تكل

 والوالد بكر فهى حملها أول حملن والبكرالتى وححنن أحعنن وقد العفيفة لحصان
 فيقول أظهرته أذا نثوا انثو الكالم نتوت يقال والشر لملخير فى تستعمل والنثا بكر والولد بكر

 بالقاء الشدة فى المثل يضربون وهمر المكبان به سار خبو برع ينثى ما حملها تسقط لحامل ترى
 جرها وداهية اأخر وةل دما خاثتنا من لحبال تبيل غارة تجران اعل صبئنا حن الشاعر ةل ألولد
 أنه على ومنصويا فاعل أنه على مرفوعا يكون خبريجوزأن ونثا أحبالها لحواصن تبيل جارمًا
 ألرأكب الن مجازا معلقا للخبرجعله نعنن ومعلق بالتاء تلقى يروى منصوبا كان واذا له مغعول
بقتله أخبن

مطيق العيي آنرق سبنتتى يكقى وةته تكون آخقىآن كنت وما
 المقدم للجرى وسبنداة وسبنتاة وسبندى سبنقى يقال النمر به يوصف ما واكثي لمجرئ السبنتى

 ومطرت الصالة فى بعمر ثتكه أصبهانيا كان وقيل روميا عبدا كان وقيل لولوة ابو العين وازرق

 ان ببالى يخط لم عليه لحدثان اأمن لم وان انى يقول أخشى كنت وما وقوله للجفن مسترخى
الثقيلهه لجفن الغليظ انه المطرق فى وقيل العبد عذا مثل عليه يقدم جاللته فى يكون

لخنساء اخو الشريح بن لمالرث بن عمر بن •خر وقال
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ليا ما ثمر لجنا وإداة لي وما قايمر فوارس تيجو آآل وةلو

 وعاشنم دريد قنله وكان معاوية أخاه أالبيات بهذ« يرثبى متدارك والقافية الطويل من الثان
 عن أمسك وم الهجاء ض اقخع وبينهمر بيننا ما ثقال اعجةمر لصدخر ثقيل المربان حرملة ابنا

االبيات هذه ل وة أحدعما فقتل غزاعم انه ثم لخنا عن لنغسى صونا اال هجايهم

شماليا من النًا أفداء ليس وأن كويمي آصابو قه آأق التجو آت
 الذى البينن فى لخنا أهدأء وأنتصب بالخنا ألى أذ الرجل أخنا وقد ألكالم CJ1 الغحش للخنا

 ل ما يره وتك مضهر بفعل أنتحب بل وقيل لجارنصبه حذف فلما لخنا والهداء لى ما اراد النه قبله
 الخات أخرج ولحيمة وانصلفه لملهنا االبس ل ما تال ه فحان اليه دعى لما أستتباحه على داللة

 ٠,وييجو ثاكمو: قومر كريمة أتكم اذا وسلمر عليه الله صلى الذبى عن روى ما ذلك وعلى المصادر
 ئ بعد« الننى وللجملة مضم واسمه لثقيلة ا جنين. مخففة أن ليس وأن وقوله للمبالغة الجاء ن تكو ان

 عند وثنمال الهجو أبى ثاعل وأنى أصابو قد أذى على معطوثا بكونه رفع ان وموضع لخبر موضع
 مثل فيجمعونه لغعيل أخا فعاال يجعلون النهم الجع وعلى ألواحد على يقع ييجوزأن األحوين

 وكذلك دالح ودروع دالص درع يقال الدرع به اريد اذا دالص النحوعندهمر هذا ومن جمعه
 أنه لماما للمتقين واجعلنا تعالى قوله فى يقول مسعدة بن سعيد وكان حجان وقوم هجان رجل
ذلك مثل يمتنع وال إمام جمع

تعاوا عنى الناسي رب تحياكه تحية لمينت اموأفدى ما إذا
واالحسان أاكرام الله من التحية

عارا آحدب الشول حتل راح ادا بوة عريمة آبن آدى القىت لنعم
 وسلبه سالحه وبزه صغته قذا الذى الغى لنعم قل كانه محذوف ألبينن هذا فى المحمود

 ص يعنى عاريا أصبح وفحليا االلبان القليلة النوق والشول الفتتى ذعم عليه دل لما ظرف رأح أذا وتوله

قتله على المعين يكون أن وبجتمل معاورية قاتل يكون أن ييجوز صممة وأبن لهزاله اللىم

 توا عنذحلية رنسا وحبيت عبية رتقنت إلخقان حلر إتا

 مياييا عليه آخبل وملر كدبت له آتل ملر أنين نفسى وطيب

ليا آخا ال واحدًا ترخوذ كصما ببنتم آقوان ققعمت أخحوق وذى
وحيدا فريدا تركونى ةل كانه صفة ليا أخا وال تركونى من لخال على واحدا انتصب

0
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 جلامعة االسباب قطعن يقول قرق الواحد حلبال االقران واصل بينهمر وطل أى بينهمر أتران وقوله
ه بينكم تقطع لقل القراان وف امسا بني وجعل بقتلهم بينهمر

 مققص فجو فتص س المفعول أسم يكون المقصص الباهلية المقصص أخنن وتالنن

 يجتسل ألمقعص العالء ابو ةال ألقصة مثل بيطاء ألحديث فى وجاء لمجص وعو القطة من قتصن من
 قعة له مققح وثرس به حدثت أذا ألمحديث قصصت س تنبعته أذا االنر تصصت س يكون أن

 فيقال الصدر هو ألذى القص ن مشتقا يكون أن يمتنع وال معروف ألطاير وقطن ألناصية وهى
 أالمجد ألعظيم بالله كنت تد توددى من الله لعبد تلت روبة الصدرقال عظيم أى مققص
 المقصد يكون أرن ويجوز قصاه شعرات من لل الزم هو المثل فى وقالو تقعد ولتا قتى من أدنيك
ألكماة على به يستدل ذبت وهو القحيص من ماخوذا

بحجاي تتقى الكييرق قمس تكد قلمر بالقليب يومى طول يا

 يعنى الظهيرة شمس تكد ولم بعينه موضع أسم القليب متواذر والقاغية الكامل من الثاذى
هالكه يومر يريد لطوله

المرتب تبآتامل ورآاك رأيته القنون عنك ومرحم
 ذاغرت همنه بالبعد أنكك فظن غزوك خبر بلغه أى ألظنون عنكه رجم رجل أى مر هرج رب أى

 ويشيرالى منه بالبعد انه يظن ن على ورودة سرعة يصف أمرك ن٠ فيه شل ما يتامل ان قبل عليه
مراده الى الووول من شى يردعه لم هم اذا كان انه

المقضاي عاليفى مثل عحن قد وجامال اليناي أدما ةآقأت
 لكنه أالبل به يراد للجمع مصوغ اللفظ موخد ولجامل الرجوع ال الغنيمة ألفىء من اثات

 والمقصاب البيوت فى يسبن ما وهى علوفة جمع والعاليف ألبق س كالباق لجمل لغظ ن٠ مشتق
 نبات كاستكاك مستكة روضة فى لخصب من أنهم فارادت وهوالقت ألقضب تنبن الى المزرعة
 الكثير الجل أيضا للنحروالمقضاب سمنت عاليف كانها تريد منجل شبه ألمةضاب وقيل القضب
 ومن كثيرا ينحرهن الذى عاليغ مثل فمعناه القضاب روى فاذا ذلكه صناعته الذى والقضاب القطع
 أن كما الكثيرالقصب الموضع المقصاب يكون أن ديجتمل القكب الى نسبه بالصاد المقصاب روى

ألعشب الكثير الموضع المعشاب

آحساي ذوو عوم قتنم لم آقتم إن لنا ال المقصل لشم

بدمه حن نطلب لم ن أ م مذك رجل هو ى ا

اآطناب تايتت تقلح نكباء عدت إذا لخوان جنب الى فكة
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 قولها من والى المعروخة الرياح مهب عن عادلة ريح ونكباء الصحوك للق لحسن ألفكه
 البيوت وأطناب يفكه لملخوان قرب مع كانه فكه عليه دل مضمر بغعل تعلق لملخوان جنب الى

االضانيب عقد قلقنن قد يركضن قل االطانيب ولجع والقسى لحزم أطنابة ومنه حبالها

معشاب يكالى القرأخ نبت يبايد ينبتون اليتامى وآبو
 يكون دود ألفراخ وقيل والكالء الزرع فراخ بالفراخ وعنت عند« يجتمعون ببابه ينبتون

ق العشب ف

 من الصمويت بىن أخا املقصص ان االبيات هذ خب من كان رياش ابو قال
 به مر ن٠ ق يصت الزبي بن فتنة ابإم ىف خرج صعصعة بن عامر بن ربيعة بن كالب بن الله عبد
هالل اىل بعن مث فصتقهمر القليب قضب بناحية سليمر بىن ن١ ثنفذ بىن أىل حىت الناس من

أمنا كفوتال ذانه فلياتنا تزوجيا كان أن هالل فقال بابنتك اىل ابعث ان عوف بن مسال بىن اخى

 على هجم حىت ثلثة فرسان ىف أملقعص فركب الرسول عالل فضرب معنا وحتدث رووسنا متشط ان أردت
 حلسنولالاخر أملستوضص الحدما يقال قنفذ بىن cr تيان هالل مع ثارواليه الذين ىف وكان اليه فثارو حلى
 خوجد سالح معه وليس يطعنه أن هالل ختاف هالل على ةل٢ املقصص ان ث قليال فناوشنوي االسود ابن

عبد بن جعدة على ومرو اعححابه واهنزم ومات ردعه فمكب هبا ورماه فاتتلعةا الرماد ىف مرتزة أثفية
بعد I ولالحاديث املشهد ويوم للهيجا أعددت هالل فقال فقتلو مالكه بن غيظ بىن أخى الله

 فذكرو اجماج أله الفتنة حدات حني املقصص اولياء فركب االسود بن ولالسن مستوضحا الغد

 أالبيات هذ« أملقصص أخت فقالت الغيظى ب واتادعم املقصص دم ثاعدر الغيظى امر صاحبهم أمر
ى ن ميسو وامسها

أخاها ترنى ممداس بنت عمرة وقالت

أتصبرا آن واآليام الدقر أت بتخيانة أختأكما لمر أعيتى
 ال لكما اقول ال أى أخنكما ولمر أخدعكما لمر أى متدارك والقاذية ألطويل من الثاذى

 لحى صبر ال أى اتصبرا ان واالبإم الدهر أبى فقال عينيها عند عذروا بين ثر ذلك فعلتما وقد تبكيا
دموءكما من استمد فلهذا االيام على

تحسرا أخئ ينعى إذا بعير كأنفي اصون آن أحقى حنمت وما
 أستثقاال الياء فتحذف وأخى أالصل وهو أخيى تروى أن ولكي كالال سقط اذا البعير تحسر

 أالخ يصيف لمالء بكس أخى بعصهمر ورواه لملمرئت اخع النه الفتح على وتبنيه الياءات الجتملك

 قولل ف أنقلبت كما فينقلب ألياء ألى االضانة مع بها يجى ثم أخوك ةال ن٠ لغة على الياء الى
لحديدا أللبد ذى على يلقى وسودا كرما أبى كان الراجز كقول ويكون وعشرى بنى عاوالء
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 أخى نعى أن ألى ى ومسكت بصبرى واثقا ألرزية هذة قبل كنت أى أخشى كنن وما قولها ومعنى
فنجحسر عليه بعيرألح كانى خصرت

بأزوراآخى عن لجليس وليس ميابة أخى عن زورا لخصم نرى
 ه لخيبته أخى عن مزورين لخعوم ترى تعنى له مفعول النه مهابة وذصب مزورين أى زورا

 تحور الجذل دل رياط وتكسيرها المالءة الريضة عاصمر بنمن ريطة وقالت

 لحسحام بنى عبد قل ريط جمعه ف وتالو الرياط وف المروط فى نواءعمر عين ببن نهوت قد
 التاء وجموعيا احادعا ا بين للة أالسماء الن ناه مع فى يب غر وهذا يمانيا ريطا أعالة على كان

 فى يقال وال وبقر وبقرة وشنعير شنعيرة نحو وذلك ألمصنوعات ال المخلوقت االجناس أسماء حى اذما
 وقلنس قلنسوة نجو صالحة أسماء النحو فذا جاء قد انه غي مغرف مغرفة فى وال سلسل سلسلة

 عمام يكون أن وبجوز وعمام وعهامة اى وغ وغايذ وراى راية و وثاى وثاية ودوى ودواه وسفين وسغينة

 كالغ عمامر والف رسسالة كالغ عمامة الغ حيكون عمامة ذكسير لكنه هخا من ليس
 الجل أمشل تانيت فيه فيما كارن وفجان كدالد فيه تاذين ال فيما ذلك جاز واذا وخراف اف شم

اللفظ خالف ن بيذتي.ها القدر ذلك

ملحواسر البساحيات رربني على ى رت تثري يدار فأبكتىن وتقم
 اوجببن عن صشفن وقد يبكين النساه لملمواس انباتيات متدارك والقاثية الشويل .ن الشان

لخيامر مواضع بها تعنى الباليات وبروى

املحادر وردفق آعيا املوت من حومة وراد اليند صسيوىف غدو
 لم أى ألمحادر وردغن أعيا وقولنا حولها يججومورن أالقرأن الن ألقنال موضع ولجومة وأرد جمع ورأد

 والن ذلك على أحد بالو دلن النفا ع ه لج با ءت نجا وردهن قذت ثم ت فوحد مة حء لت وقا عنها و يصدر
 لخروج فى هذا وبجومن بعينه رجل يراد ال ذاكرمه رجال لقين أذا فيقال لجنس فى يشبع ألواحد

 الجاء يجعل وبجوزان أبدا فيجا خالدين نارجبنم له فان تعالى ه قول لواحد ا من لمجمع الى
المرثيون هاوالء بين شبة لما للسيوف وردهن فى والنون

متشاحر والقنا املنايًا يدار وحاقطو حيي عن حامو توارس
ل لحا و وا ج متشا نا لة وأ قوله فى و ا لو وا خل هتدا جر ومتشا حمايته تلزمهم لذى أ لموضع ا لحريم

عامر الؤزة تحمل واكن ليدت رزينا مفل نالها سلمى ولوأن
ى لمبل .ن اثنت النبا تعبر وهى قبيلتنا وعامر كسرت وعدت ضيى جبلى أحد سلمى
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نفيل بن عمر بن زيح بذنن عاتكة لن وة

جلهدكتا ينقك وال عليك يتق دب عينى ننفكي ال أالينن أغبرا حوا نمث ٠نم ث يذة و د ب حزين ت ي ي ننة ي
متدارك والقافية الطويل من الثانى

وآصبرأ التياج فى وًاحمى آكر تتى مثلة رأى من عينا فلل

 كلها االشنياء كانت وان وجل عز الله الى ينسبونة الشى تعظيمر فى وومر تعجب عينا خلله
 للخمية من يكون أن ويجوز ألحماية ن٠ يكون أن يجوز واحمى كرا أكثر أى أكم وقولها ملكته وفى له

 ورأى أنسانا او رجال تريد نكرة من فقولفا وأحمى منه أك مثله فتى راى رجل عينا لله والمعى

لحرب به والمراد صيج جمع يكون أن ويجوز هاج مصدر يكون أن يجوز والهياج لمن صفة مثله

أحمرا الموت يترة حتحى الموت أعلى خاضتا اآسنة فية أتمرعن أدأ

شديدا ى أ حمر ا لموت ا ويتركة قبله أى لمرثى ا فى يريد ان بجوز و لهياج أ فى ى ا السنة أ فيه

 تتكلغ لجمال طلب أى أحمر المحسن ويقولون وات ا حمر وسنون حمراء وسنة حمرأء ميتة يقال و
 على الغالب الن إلحمر ا الموت فيقولون لمحمرة با الشدة العرب غنن وص انما عبيدة ابو قال المشاق فيه

يترك حتى ويروى ذلكه عند روحه رقه تفا من عين فى تحمت ألدنيا الن وقيل لخمرة لسباع ا لوأن ا
ى ألدم من عليه يتعبب ما كثرة من قم أشش أالسود وحو أالدحمر يترك يبعنى أشنقرا للمون

 الله عبد زوجها بنا ترثى أالبيات عذ« عاتكة ةالن ريإش ابو 'ذل االبيات هخة خبر
 محجن أبو رماة وسلم عليه الله صلى الله رسول مع الطايغ يوم سهمر اصابه وكان بكر ابى أبن

 أتد خقال عانكة يالعب وعو جمعة يوم عليه مر أبو« وكان أبيه خالثة فى مات حتى فماضله
 يقول وعو بكر أبو عليه اطلع ثمر بجبها وكان تفلقةا حتى برحت ال جرم ال الصالة عن شغلتكه

 راجع االح عبد با له فقال تطلق جرم غير فى مثلها وال مثلجا اليوم طتق مثلى ار فلم فيجا أبياتا

 رأجعن قد اننى أشهدا الله لوجه حر أذن فقال له مملوك معة وك-ان بكانك قغ فقال عاتكة
 السالم عليه على ةل بها أعرس فلما للخطاب بن عمر تزوجها ثم أالبيات بهذة رثته مات فلما عاتكة
 تنغا ال أالين ألقايلة اانت لها فقال كتمها عليكه غييتة ال فقال عاتكة أكتم لى أيذن لعمر

 فقال حزنها الى وعادت وبكن هاكذا أثل لم قالن أصفرا جادى ينفا وال عليكه قريرة عين
 عنها قتل فلما العوام بن الزبير تزوجها عمر قتل فلما على أذسادها الى أردت ما لحسن يابا عمر له

 ال لوجدته نبهته لو عمر با معرد غير وكان أللقاء يوم بةمة بفارس جرموز ابرن غدر ترثيه لن ة
 ثمر د لمتعي ا عقوبة عليك حلت لمسلمسا تتلتن أن أتاد ثكلتك اليد وال الجنان رعش طايشا

ه ألقتل عن ذيك انفس وانًا غيركه لالسالم يبق لم فقالخ على خطبها
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طيى من امراة وةلت
إيابيتا عنيا رات نفسا ورحيت وآحتيابيا نبيا عينى توب

 بالليل يتحل حتى كله النهار سير والتاويب التاوب أصل متدارك والقانية الطويل س الثاذى

 أالوبة ص ال هذا ن أنه على باأيي ألذجوم يتا-و ألذى وليس توله أالعرابى ابن فسر وتد

 منقب أميمة من نصب تعناك ل ئ ثيه الر اذا والمحزن المرض انعبه قولجمر س واننصب انرجوع

 وقد عى غايبة بنغس رجاى علقت أى ذغسا ورجين وقولها لحزن واالكتياب أيضا نصبه ويقال

البكاء موضع النها ألعين وختت الى رجوعها وابظًا على أخبارحا استعجمن

كذابها آبان حتتى وتحاذبتتا عيبة يالمجمر نفسى أعلل
 ال بما تكلم اذا بالغيب الرجل رجم يقال ألضنون به يظن مرجم غيبه بمن أى غيبه بالممجم

ظهركخبنا أى عنا ألمكاذبة والكخاب يعلم

وضرابةا طعنةا الكماة *آ لبتهة اأآشح أبن عليك آليقى
 وان تعالى قوله ومنه داره من أخرجوة واستفزوه افزعه أى أذزه يقال بلزاى الكماة أذز ويروى

 بنفسكه البهمة تكفيهم كنن أى طردعم ألكماة وافر منها ليخرجوك أالرض ن ليستفزونكه كادو

قولها بداللة تلواحد وعاعنا والجماعة ألواحد على تقع والبهمة

جوأيجا صم األذان ؛ة, سميح ونه اليه الداعى يدعة متى

 الداعى يلعه منى ومعنى البهمة لغظ على ذيه فالضميرجاء وضرابها طعنها قولها ذاما اليهم تقل ولم

 وأنما مجازا للجواب الصمم وجعل ويبجيب يسمع ذانه البهمة لمبارزة الداعى دءا أذا أنه اليه

الجواب غينقطع ألسماع عن أالأذان تصم

وثاينا زالنن الربأن ض ج٠ضئ به رميت لو الوقاح أآييث قو
 وهضاببا جبل والربان أننواحى وانضواحى الذكر وأشنتيار النسب خلوص الوضاح باالبيك تريد

ج ألجبال ن٠ المرنغع دون ما

سبيع بنمت العورأء وةلن
 ٤و تم ت ' رن ر تن و نأللي لعبد أبكى

نارة الصبك تبيل حشن أذ

 الصبك قبيل تتل أنه أرادت مثل وهذا أوقدت ناره حشن مةواتر والقافية الكامل مرفل من
حاجن أذا الحرب ذار اوتدت تقول والعرب النار بايقاد مثال نقتله فضربن
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آرارد لمسظلمي يرخم ال التسح طاوى طيان
 الكشص ضاوى ذاستعيرله البطن خفة مع اا يكورن ال ألمجوع الن الصامر وهوهاعنا لجابع ألطيان

 أظلم أذا مرو ربما أنهم عذا فى أالصل أزاره لمظلمة يرخى ال وقولها ألجنبين بضخمر ليس مضمر ى
 ذال أالثي على لتذجت أزرءم أرخو خرجو فاذا الفادشة ن مرادءم منهن وتضو النساء بعط الى الليل
الليل عليها اظلم التى المأة والمظلمة يبين

عذار تخلوغا المجة آراد إذا البخيًا يعدسى

 مر رسن عليه يكن لم اذا الفرس ان كما العاذل يظيع ال انه يعنى مثل عذار مخلوعا قولها
 لمظلمة قولها وان الضياخة نار بها تريد ناره خشنن تولها أن ألمرزوق وذكر يطع ولم شاء حيث

ي ذلك على والمعنى قدمته ما والوجه االزار مشمر وعو لها تجرد ألنوايب نابته اذا انه يريد ازاره

عم ترنى نقيل بن عمر بن زيه بنت عانكة وقالنن

الشي طول ا٠شعه ولعير أحوأنها عادقا لنقس من

 ةلو جاءوا أى أحزأذها عادها والهتراكب المتدارك فيها بجتهع والقافية المل من لت الثا
ونقصبا بها أض وشفها فيها نعود أن لنا يكون وما التنزيل وفى يستعمل قد أالبتداء بمعنى والعود

لجسد ذاك على الله ارغ، آحفانه فى لقق جسة

تولها الن أالوحاف بين أعتراض بعد« بما الله ورحمة للجسد صغة بعد« بما لفغ

بسبك ميشى اللة يدعه ملر عارم ملول تفييح فيد
 مواليه به وفجع ألموتى به يجهز بها جتز جسدا الله رحم تقول وتلهف نحسر والكالم ايضا صفة

 بسبد يمشى ألله لميدعه وقولها عنه أحتهل غرم أحدعم لحق وأذا فنايه فى ن يعيشو كانو لذين
*العوفل واللبد الشع فالسبد لبد وال سبد له ما يقال شيا يبق فلم اغقره تريد

لحارث بنى من امراة وقالت

وتل نكس وال زتيي عير ملحما غادروة ما فارس
 والطير السباع لعوافى طعمة وملحما غادروة ما قولها فى صلة ما متدارك والقافية البل من
 غاية ألمقتيرعن والنكس الثوب فى الجل يذشل العجزكما فى زتل الصعيف والزمل والزمال والزميلة والزميل

 الذى ألجبان والولل أعال« أسفله نجعل أنكس وعوالذى ألسهامر فى وأصله والنجدة والكرم ألمجد
أمر« فيصبيع غيره على يتكل
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خصذ ذو نية أؤانال الحق( ميعة ذو صاربد يشا لو
 والنشاط لحضر ميعة لجليل ةال نشاط ذو له فرس الجاه لوشاء والمراد لجال حكت يشا لو قولها

الشعر من خصل وذز ألغليظ والنهد لمجنبين ضامى أى أالاطا'ل الحق وقولها وحدتهما اولهما

ج يآأجل الدعلتجرى وعروف شيمة مند البالمل عيرًان
زرارة بن معبح بن القعقاع بن بكأر بن قيس جريريرثى وةل

يعادقا طويل ببي نوى يقيس تت وقد تيس ذأي من واكية
متدارك والقاغية الطويل من الثان

سوادقا يتدحمل حىت العني عن ه مبنت ليس الدمء آنيمال أائ

زأذقا خق آن اليحناد نعقو وأئ ليدمى له يباح آن ليتيس وحث
 وينع نفسة حمى ويبجفظ أالحمية يستبيح منيم العزيز كان ولما والماء ألكالء ألحمى فى أالصل

 بعد ن٠ استعي منه وخوفا له أجالال ويننحامى يتجنب كان ألمكان أحمينت 'ذل واذا أحد كل منه
 يتلكه وال غم به ينزل غال حمى ماكان القلوب ن٠ له يباح ان به وللمحاب لقيس حق فيقول للقلب

 يعف لحب فى كتير وتل شى منه يبلغه لم حدا القلب من خ يبل أن به للجزع حق أى ر سوو
 القلب س بلغن يريد حلنن قبل تكن لم تالعا وحلن قبلها الناس يرعه لم حمى اباحن أمراة
 وعانت قبلها حت يكن لم محال نحلن غقال القشيرى العسمة بن الله عبد منه واخذه المبلغ حذا

 رجل كان وةل حكاية المعنى حذا فى أالعرابى أبن وحكى هذا غير فيه قيل وقد وذلن لريًا مراتية
 بتل الماء أن تر أل فقالت لعادته ثانى به أستبدلنت وقد وعاد له سفر فى نخرج أمراة يواصل
 منها نهلن وقد كثيرة ذالشعاب حلن تكه فان ذاجابها حلت بعدك ألقلب شعاب وان حاضرا

 وحو رتيس بقب مر أذا منفم الواحد كان زأذها خف أن الوجناء تعقر وان وقوله وعلن قلوصى
 اليه الناس يدعو ما الطعامر من يساعدل لمر واذا الضيا:ة فى ألمقبور عن ينوب أن أحب صدبة فى

 الن فالماد زادعا خف آن روى وتن زادعا خف أن الوجناء تعقر وان ةل لذلك له أكراما ناتته عقر
 أبو عليه ورد هذا يشبه ما النمرى وذكر للشرط خهى الهمزة بكسر خغت أن روى ومن خف
 وتانيث االنثى تذكيرعا السحر فى منها اسمع ما اكثر المثل موكنع مذا فقال االعراببى محمد

 تساح ين رفوة من الصواب من أبعد ألعجز وتفسير أشبه ألنساء بصفات البينن صدر تفسير كر الذ
 مستحير حى كل حمى رماحنا واستباحن حمانا منعنا خالد بن حجر قول مثل فهو العدر أما

المامول علكى اال المغيرة بن عشام يرثى أمية بن العاصى بن سعيد قول مثل والعج: مراتعه
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 املفرهات ص قصار« فان زاد يكن ملر فان يووب حني الركب زاد هو ومن جنيب وهو
ه وركوب صغبة

ااخر وقل
عه آو لعهي رق. أجنا. موعك للمستة المسارة اع
ثم د مج ’٠ ت رن ان حت موع تا ن

وتيودى سييلة السبيك أن قتيقنن يقالكي سيعت فإدا

أخا« شى يااخر وةال
جامعة فو مًا ئر٦|أل فى تقرق ققيقة وأم بر واب أغ

ه تايعة فو من كل عن وأذةلني قبله كان بهعنكتن سلوت

ابنه يرثى ااخر وةال
الكبر وجاء الشباب وولى آعجبتني حين على ذقبت

قبر صبرتيثيى يك ;ق فاحع على آبك آبك ؛ن

لله والمنة النان الباب وهو المراتى باب اخر
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االدب باب

الدارمى مسكين تال
حماعتا آت عير سربعثي على بعثييم مطلح لست يحقي وفتيان

 والمعى يقالفتيانخير أضافالفتيانالىألصدتكما متدارك والقافية الطويل الثاثمن
 السوي ألرجل قلن عرفت ذاذا سوء رجل يقولون لخليل وتال يبخونون وال الود فى يصدتون انهمر

 الرجل تقل وال صذق ورجل الصدق وقول السوء وعمل سوء عمل وتقول نعتا تجعله بل تضف وف
 أسرأرعمر واستودعولى ألح أستنامو عاكذا فتيان رب خيقول الصدق ض ليس الرجل الن الحشق
 ما وكتمان بالوياء منهمر كال أفردت ثر شى صدورعمر خبيات من يغوتنى ال نظامها أنا ذكنن

 والصمير الشى به ينظم لما اسمر النظام أن كما الشى به يبجمع لما أسم وللجاع سرة ن٠ اودعى
 غير وانتصب االسرار ذكر س الكالم عليه دل ما ألى يرجع ان ويجوز الغتيان ألحى يرجع جماعها من

منقطع استثناء انه على

آطلعها يرام ال تجوى وموضع ورغ القلب من فعب لكتآمرئ
 أحكام على تجرى والنجوى سره بموضع وخص له فتغ ألقلب س جانب منهم رجل لكل أى
 وقد تجيى فهو نجوته ويقال المكتوم أالمر به ويوصف للتانيث والفه والعدوى كالدعوى المصادر

 نجوى س يكون وما نجوى م واذ تجيا خلصو القراان وفى ولع الواحد والنجى بالنجوى وصف
وأنتجو تذاجو ويقال ذلنة

آنعداعيا اليحال أعيا ه١ىم الى وسرففم اليالد فى قمتى يكلون

 شت ويقال صدعها الرجال أعجز صخرة اودع كانه عند« مكتوم وسرىم عنه يغيبون أى
 صخرة الى وقول أتصاعها الرجال أعيا ويروى وتتى اشتات وعم وشت شتين وهو ونتاتا شتا االمر

ه الكالم عليه دل مضمر بفعل الى فتعلف صخرة الح مضموم أى

زياد بن يحيى وقا
مرحبا للقييب تلت رأسى يمفرق بياته الح الشيب رأيت ولمًا
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 قلت وجوابه غيره لوقوع ألشى لوقوع وهو للظرف علم لما متدارك والقافية الطويل من ألثان

 يقال المصحر على أنتصب ومرحبا للتغخيمر كرر لكنه له تلت يقول أن ألواجب وكان للمشيب
 واحد والرحبة والرحبة رحبا ترحب لحاء بكسر بالدكه رحبنن وحكى ورحابة )حبا بالدك رحبت

المسج ساحة فما

يتنكبا آن رشت عىت تتثب حتيىت تققت إن آىن خقت قلد
 توله ترى أال االأخي موضع ولخوف ألرجاء س وأحد كل يضعون وهمر رجوت بخغت يريد

 يعنى يخف لم لسعها برج ه ألهذلى وقول يخافور ال اى حسابا يرجون ال كانو أنهم تعالى

 أذا ولكن ذلكه لممت عنى الحرف وتسخطته المشيب تكهن اذا ألى رجوت لو يقول ألنكل
قوله وييينه فيه ألكراهة زوال على أعون ذلك كان عليه وصبر فتلقاة أالنسان يكرعه ما حل

أذعبًا يلكر كان يوما النقس بة قساتحت كرة ماحل اذا واكن
 عزا جد لمر أذا المثل مجرى يجرى ومما ثيه أبن ال سمص عود قولهمر ومنه ساعلت سائحت

 بثالثى ليس منه الفعل الن أذهابا أشت يقول أن حقه كان أذهبا للكر« كان وقوله لن اى فسيك

 الثالثى علمى الباب كان وان ايضا انعل على كان مما التعجب فعل يبنى أن يجوز قد ولكن
 ساعة أثقر العرص وجدنا وانا توله ترى أال الزايد حذف على أذعبا ةال أنما يقال أن يمكن وقد
 وردة الزوايد حذف نوى فكانه اثتقر اال يجى لم الفقر من والفعل مسهم يمان برد من العون الى
 لترك المكان عذا فيى لكن جاء وإكن وقوله الفعل يستعمل لم وان فقير جاء وعليه فقر الى

 رمن لوخغت قوله لوفى وجواب نغى بعد الستدراك كانت عاطفة جاءت اذا وهى قصة الى قصة

 المساحة كان قال كانه سامحت توله عليه دل ما ان٢ وأسم كان كرة حل ما اذا قوله ن٠ أذا وجواب
للكرهة اذهب

سعيه بن المرأر وقل

والشتم بالتسرع ال سد قباحلمل عشرية تسود أن يوما هئت أذأ
خبالحلم توله شثت أذا قوله جواب متواتر والقاثية الطويل ن أالول

طلير ين تقمس أن اال لججي مت مغبة خيرعلمن وللحلم
 وقوله التمييز على مغبة وأنتصب ومغبته لخلم فاعلمن والمماد محذوف ومفعولة أعرفن أى فاعلمن

 مطلقا به أشنار فيما رجع ذاطلق مغبة لجهل س خير وللحلمر تال لما ظلم ن٠ تشمس أن أال
 لحلم ن أرجع ألوقت ذلكه فى لمجهل فان يركبكه ظلم ى٠تنفر أن أال فقال كالمه فى وأستتنى



 لذو انه يقال تشمس وقوله عاقبة اى لمغبة االمر لهذا وأن اواخرها الى صارت أذا االمور غبت ويقال

ى بالش وهم تنكر أذا فالن لى وشمس عسرا كن أذا شديد شماس

 االعشى تال عروتها ايصا وعصامها وكاوعا القربة ععام الرمانى عبيه بن عصام وتال
به ويعز يبلغ عهدا يعنى عطم حى كل من واأخذ

آقوام بين حيًاة العتاي وف معلغلة عنتى مسمع أبا أبلع

 تغلغل قولهمر ن٠وهو صاحبها الى يغلغلها رسالة مغلغلة متواتر والقاذية البسيط من الثاذ

 أقوام بين حياة العتاب وف وقوله الشى فى الشى دخول واصله وغيرها أالشجار يين دخل أذا الماء
 انطوت بينهم برا العتاب أرتفع واذا وتراجعه ألصالح تعاءد ذياتهم فان يتعاتبون دامو ما أى أعتراض

قوله والرسالة والصغاين أإلحن على صدزرفم

اآلبوابقكامى يحخلو آن لجق فى لتم يكن 'دن تومًا قيلى أدخلنت
 وردنا أذا على يتقدمو أن حقهمر من يكن لمر قوما والذخول االذن فى على قتمن أى

 مما يبجعله االبواب فى يدخلو أن يقال أن سيبويةه عذد حقه قداهى االبواب يدخلو أن وقوله االبوأب
 ضد« وان خير ال بفى فيعدى أالمر فى دخلن يقولون أنهم وفى للجر بحرف وتارة بنغسه تارة يتعدى

سيبويه لقول بيان لجر بحرف يتعدى خرجن وهو

i رع ع ع ركعررر رنر ى عررو د ون ررو رق ت و سن
لذام ا ل منة من بعحهمر وا ميتا كرميمر ا كنت وتقجر قبر عح لو
 فلما الفاعل مقام يقوم أن على ألقبر ورفع القبور وحذف اختصر انه اال قبرا قبرا ألقبور لوعدت المماد

 حمف رد درهما درعما ألمال وقبضن شاة شاة الشاء بعن ثولهم حو فى لخحال سنن عن وأزاله رفعة
 وقبر قبرى لوعد معناة وقيل المخاطب لعلمر فيه اتسعو لكذهمر العطغ موأضع من النه العطغ
ميتا منه أكمم كنت قبلى ألداخل

بأقوام آدلوفا داركة يباي حاحتىنولمت ا إذا ققدجعلت

 أذأ الدلو دلوت يقال أتنجزعا وأدلووا كذا يغعل جعل يقال وأقبلت طغقت بجعلت يريد
حوايجى تذجز فى الذاس أستشفاع ألى أحوجتنى وألمعنى البئر ن أخرجةها

 عليه الله صلى النى خضبب عذة البإعاء ان قالو المرى البرصاء بن شبيب وقال

برص قد هى ذاذا اليها أبوها فرجع برصاء فانها الله رسول با لكه أرضاها ال أبوعا فقال برص بها يكن ولم

أستنيرقا فال البولى من تاقا بدا تد القغينة لترك وات



ه٠ا

 أستثيرعا وال والتراب الندوة الثرى واصل القد والضغن الضغينة متدارك والقافية الطويل س الثانى
مخانة أستثيرها ال أى انا واثرته الشى ثار قولهمر ن٠ أستغعل مو

صغربقا اأمور كيربات بفيج وأمنا على جتىن آن تتحائة
 الشئ عاج يقال يهيج بمعى يهيج وقوله تالفيه يمكن ال عظيما أمرا على الصغينة تنجنى أى مخانة أى

ومتعدبا الزما يكون أنا وهجته

مريرها نفسسى شة لو رعبة علمى عنرية يوم آهرفت لقه لعمى
 خيه لكان أنتهزها لو ما صاحبه فى الفرص برع له طه كان كانه فيه مرغوب علمى أى رغبة على
موضع وعنيزة أستحكم اذا فالن مرير أستمر يقال المحكم الممر والمري منه االشتفاء

عدررقا عكيك أهتبفا وتقيل مست األمورإتا تبينأعقاب
 وارا وتبه شبه جمع وأشباه وعقب عقب واحدحا أواخرها االمور واعقاب تتبين بمعنى تبين

أوله شى كل وصدر لخال على وذصبها متشابهة باشباه

 ختورفا يعك ما آبتنينا ما سوى جتك ت ذييان بن سعد ادأآنترتت
من ا &

 ومنه اجزايه فى الزبادة الشى فى الغخر وأصل مناقبهم يذكرو ان وهو واحد وأغتخرو لقومر ا فخر
جد فم مغعول موضع فى يعد وما مقدم أستذاء ابتنينا ما سوى وقوله لبذها وقل ضرعها عظم اذا نخور شاة تولهم

نورقا للناس الكلماء ىف يبني وامنا قوم نور آتا ■? آملر
 كما بهمر ينتغع النه نوربالدهمر ونفسه قومء جعل وثوموضع نورقو أنا تر ألمر ويروى

 واذا الغلبة ارأدو شمس قالو أذا انهم أال ونوره البلد جم فالن المدح فى تقول والعرب بالنور ينتفع
 يهتدون بنا فيهم لالبصار النور بمنزلة لهم أنا ارأد قوم نور روى ومن بالمدح أالرتفاع ارأد نور قالو

 ألظلماءه الى يعود نورعا .ن والضمير محذوف يبين ومغعول
ن5 رن

 وتزوج طلقها انه فاتفق باخته متزوجا معن وكان صديق له دكان اوس بن معن وقال

 ما االبيات وفى له ويسترقه علية تلبه يستعطف يقول معن ثانشا أبدا يكلمه أال صديقه فاالى غيرها
يغعل ذلك كل أخرى وترسل تستعارظعينة أن تغضبن فال قوله وهو القصة على يدل

أول املنية تغحو آينا على آلوجل واتى آدرى ما لعمركة
 أستغنو كاذهم له والفعالء افعل فيه جاء مما الوجل قوله متدارك والقافية الطويل بره ألثانى

 واوجر اوجل كذا من وتلبى :اوجل وجل فانا وجال وااجن أيجل وجلت يقال بوجلة وجالء عن



٥٠٣

 وذلكه وبعد بقبل ذلكه فعل كما ألضم على بنى وأول شاهر ومعناعما وتغدو تعدو ويروى بعنى
 والمصاف من ٠ن١ بدال :يه أالصاخة وجعل بعد ن واضيف بمن يتم الذى افعل أصله كان نما انه
 كما معرفة وكارن غاية بنغسه وجعل به المخاطب لعلم أليه المضاف حذف ثم تمامه من اليه

 البيت ومعنى الظرف على ذصب وموضعه يبنى كما يبنى أن وجب كذلكه وبعد قبل كان
 مترقغ لخايف وألى به االجل وانتهاء عليه الموت عدو فى المقدمر يكون أينا أعلمر ما وبقايكه
 وال السوال هذا هومقتضى يدريه ال والذى أدرى ما مغعول النه نصب أينا على وموضع
أءترأض الوجل

منول يكه تبا و خصم آبواكة آن آخن له العهد الذايم آخوة وات

 وحكى وتهرته به بطشن أذا بغالرن أبزين لحليل ةال خصم أبزأك أن قوله آحن لم ويروى
 يكون أن ويجوز جميعا ؤأبزى بزى مستقبل يكون ويبزى قهره أذا بزوا يبزوه بزأه دريد أبن

 ويكون البطن وخروج الظهر دخول وعو بزواء وامراة أبزى فهو بزى يبزى بزى عن بااللغ منقوال ابزى
 والنهوط تحته ألثبات تطيق فال ظهمك له يبزى ما الثقل س وحمال خصم منكه خغض أن ألمعنى

 جيدة لغة وفى الهمزة وحذف أن من النون على ابزاك فى الهمزة حركة الةى العالء ابو وقال به
 ذلكه ألشعراء يستعمل واكثروانما أحسى أمكن اذا الهمزة قطع أن أال ورش بها ترا وقد جازية
 ابعرن الكروان كانهمر حوله الناس ترى موسى أل هأل س الرمة ذو قال كما الوزن التامة الوجه

 تصبه أن على حملك معنى فى ويكون ظلمكه أى بزاك معنى فى يكون أن يجوز أبزاك وقوله بازيا
البطن أسفل ودخول الصدر خروج عو ةالو وربما الظهر ودخول الصدر خروج والبزى أبزى

قعقل عيمت إن ملى وآحيس عداوة ذى من حاريمت من أحارب

 عليك مالى حبست غرم أصابا وان دونكه ادافعهم والمعنى وده وثبات عهدة تغسيردوام هذا
 ديته اعطين اذا عقلته يقال النه عنك فاعقل يقول أن الواجب وكان عنكه الثقل فيه واحتملت

 أذا والمال جناية غي من مال فى نايبة لزوم الغرم لخليل وقال دية من لزمه ما غرفتن اذا عنه وعقلت
غرامتكه فى لتدخعها بفنايكه بعقلها أشدقا فاعقل يكون ويجوزأن االبل به يراد أطلق

مقيل آخر منك يونا ليعقب عج إلى صقحت يونا سوتيى دن

يسرذ بما منل مقبل خر١ا يوم ليجئ غد ألى تجاوزت يسوعل ما فعلت أن يقول

تعتجل ما ريبتي فى وما وستحطى مساية دأءا منكه تشفى كآنك

 نقيص والسخط والسخط على سخطكه يريد سخطى وكذلك الى مساءتكه يريد مسااتى
على وسخطك الى أساءتكه تسترفى أنكه ومعناه به ترض لم اذا فتستطته سخطته يقال الرصا



ه٠م

 يقول العجلة صد وهو وأحد والريث والريثة ريثتى فى وما ويروى شفاو« ذاك داءا بكه كان حتى
 ما ريبتى فى وما ومعنى يسوعنى بما على تتعجل أن يجب ما مكاناتك وترصى أنات فى ليس

تتعجلها أن توجب ومنفعة ربك يريبنى وما مساءت ف ما أى تعجل

نجمل ذال على قفح لدو تديما تريبي منكه أهياء على وإت
تبدل كق قآئفرآتى ييينك قطعتنى ما إذا الدثيا ف ستقطح

 يمينكى قطعت ذانما قطعتنى واذا يمينك بمنزلة الموانقة فى لكق أنا يقول البدل تاخذ أى تبدل
شغقتى عليك ويشغق بدلى تتجعله الذى س ذانظر

متحول القل دار عن اآري وف وايسذ حبالك رئت إن ألناسي وق
 مصدرا المتحول ويكون أليه يتحول موضع ومتحول وصلكه أسباب خلقت أى حبالك رثت

 ينتقل موصع وفيها واسعة واالرص وصلى فى يرغب ن٠ الناس فغى مودتكه أسباب وهت أن يقول
يبغضك س ترب عن اليه

يعقل ن٢إن اليتجوان طي على وجدتة أخاة تنيله أنت إذا
 واالساءة االحسان بين يفرق لم يعقل لم اذا النه موضعه فى حسن شرط يعقل كان أن قوله

والظلم أالنصاف يميزبين ولم أليه

مؤحل السيف ققرة عن يكن إذالة تضييمة أن من السيع حد ويركب
 يصبر ولم ركبه السيف حد اال ظلمك ن٠ اليه يهرب موضع له يكن لم اذا يقول مبعد مزحل

أيإة ظلمكه على

آلعل كنت يالذى سوا وبدة ظنتى رام صاحب ما أذا وكنت
آتحول ما ريت اآ ذاك على أدم قلم المجن ظجر له قلبت

وبطنه أعداية أل مجته ظهر يكون ألمقاتل أن ذلك فى واالصل مودته عن وزلت له تغيرت أى
للرجل يقال مثل هذا العالء أبو وقال أمحابة يلى مما مجنه ظهر جعل أعداية مع صار ذاذا اوليايه الى
ثر ترس أى مجن معه يكون أن ذلكه واصل العداوة ألى الصداتة عن تحول أذا المجن ظهر لنا قلب

عنى زيإدا ألله تتل تد مجنى قالبا ترانى كيف الغرزدق تال هناك مجن وال أستعمل

بوجهاخرالفيتقيله تكدالية ألالشىء عين إتاآنصرقتنفسى



٥ع.

 القيس أمرى صاحب هو وعمر الذلة وفى القماءة من ثعيلة قمية قمية بن عمر وقال

تديم جاعلى طرقة رعط س ثعلبة بن قيس بن بنصبيعة مالكه بن سعد بن عمربنقميةبنذريح

أمما ققدته إذ به وملاثقه الشباي على نقسى ليق بًا
 واالمم لهفى با ازانك هذا ويقول يدعولهفه كانه الشباب على يتلهف متراكب والقاغية ح المنس أول

جليال ألمرا به غقدت ولكنى قريبا هينا أمرا بالشباب انقد لم يقول قريب قصد أى أمرأمم يقال ألقصد الشى

اللمما وأنفة جتارى آدد اىل واملروط الريط أسحب إذ
 اذا المالعة وعى ريطة جمع والريط تجر« الريح الن سحابا السحاب وسمى أجر أى أسحب

 جمع واللمم لملمتمارون هنا والجار وحو« خز س كساء وعو مرط جمع والمروط لغقين تكن لمر

 رسه حرك تبختر اذا النه أللممر بنغص ألتبخت عن وعبر الشعر CJ1 نكب الم ب المر ما وعو لمة
 هذا فى ألشاعر ةال عندم من لخمر واسباء أبايعهم الذين للخمارين أدنى الى أذبال أجى شابا كنن يقول

 وتل المقادر من يبجمر عما انتشو اذا يسالون ال تاجر بيع من بمدامة باكرتهم وعصابة المعى

 ادذ فقال نغسه الى التجار وأضاف لمة منها جزء كل جعل الذه لمته يعنى وانما اللمما انغض
لنغسه أعظاما تجارى

حكما لسنه فالن أمسى له يقال أن املء تغيط ال
 ذان لذلكه حكما نجعل سنه وعلت كبر اذا الرجل تحسد ال أى له يقال الن أى له يقال ان

 الشباب بات المرقش تال كما وعذا والمحكمر السيادة ن٠ أوق مما افصل الشبيبة cr» فاته الذى

حكم يقال أن أخاك تغبط وال االقورين

ساما ما طول الوجد على آشحى تلقد عمور طول سرة لن
 أالاخر تول ومثله عليه الكبم أاائر وبأنت وجهه فى تبين تد عمر«فانذلك طول الرجل سر أن أى
 داء السالمة فاذا ليصتحنى عداالسالمةجاب رتى ودعوت االاخى وقول وتسلما تعك ان داءا وحسبا

4 سالمته طول يعنى سلم ما وطول وظهر بدا بمعنى خبرالنها لها ليس تامة هنا وأضحى

 كدبت الشاعر يقفوتال تفا مثد اتبع أذا وقوف قان عدض القايف بن إياس ودل

 الذين للقوم تيل ذلكن وتن قاغة وجمعه ةايف الوسيقة أأثار ةاف كما تقوفنى تزال ال عليكم
االعصاء ف ألشبه يتبعون النهم القانة ابوة غيحكمونن الولد الى ن ينطر:

آلمراميا بالمقتردن آلنوى وترمى بأريبمر األعنياء الرحال نقيمر



 وأرتياده طلبة على وببعث ألغقر على الغذى يغضل متدارك والقاغية ألطويل من ألثانى
 االغنياء قابل النه ا I ءد- غير ال المكان وهو مممى جمع والمرأمى ينوونفا التى ألقوم وجية والنوى

 وتصرفيمر تسياروم فمحال أبدا دار بهمر تدنو ال النهمر ألفقراء بمرأمي( أالغنياء وارض بالمقترين
وزمانه ومكانه للددث أسما يكون ومفعل لهم كدورااليكه

وتنًايبًا فرقة باملمات كقى معا دمتما ما الدقر اخاكة قأكرم
 أنه على معا وانتصب الدهر ن بدل اذه على اذتصب دمتما وما الظرف على انتصب الدهر

 المنابا وموضع ا بالمناب كفى ويروى مجتمعين ودوامكما بقايكما مدة معا دمتما ما ومعنى دمتما ما خبر
 المنابا بغرتة كغى تل كانه لخال موضع فى يكون أو ألتمييز على فرقة واذتصب كفى ذاعل أذه على رنع
ومتنايية مغرقة المنابا كغى أو فرقة برئ ألمنابا فرقة كفى والتقدي فرقة

فيا كما واليألد صديقى فقدت أحتنايقا طول بعد أرضا زرت إذا
 لوصله طالبا تعود ثمر عنه تغيب فربما اخاك تهجر ال يقول اباها اجتنابى طول بعد أى

ث جده غال

 بن بكر بن مالك بن السيد بن غيظ بن عمر بن خالد بن مقروم بن ربيعة وقال

خالد بن حابر بن هو مقروم هالل أبو ضبة بن سعد

اللسان حلو قلبه بعيد فغي صب ىل حامل من ومتر
 ورب اسم انه اال للتقليل وضع رب أن كما للتكثير وضعت لغظة كم متواتي والقانية الوانر أول

 زالت فما تال لحقد والضب عنا لخبر باب س وهو لخبر والثانى االستفهام احدعما موضعان وله حرف
 عسر حقد خكانه ألعسر غن لص ا الن الضغن الى واضافه صبان مكامنها عن وثخرج ضغى تسل رقاك
 قلبه فى لى ويضمر احب ما بلسانه يعفينى أى أللسان حلو موافقتى ن٠١ بعيد يد ي قلبه بعيد وقوله

اكرة ما

تيحان لسان أو يشغب منة نقهمت أتاء ولوآنى
يعنية ال ما يقول عريض وتيحان بالتخغيغ للجند شغب يقال لجلبة ألشغب

بيان أىي حبل مواصلة منه حلبت وسلت وآاكىن
 مواخذته أعجل ولم يعادينى من على أبقين أى مقروم بن ربيعة أعمام أحد بيان أبو

 ويجوز مواصال أى لخال موضع فى يكون أن يجوز ومواصلة وضمرة بيان أبا وصلت قد اللى الى باساءته
نباتا االرض س أذبتكم نعالى كقوله لغظه غير برغ مصدرا فيكهن صلة موضع موضوءا يكون ان
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متان بأسباب له عيقت جار خير ضمرة ان وتمرة

جان يجييه ديمة صييحة المصقى صالذقب للحي هجان
 ال لملخالص الذهب أن كما فيه عيب ال أى المصفى كالذهب وقوله كريمه لحى حجان

 وألديمة خلقه كريمر عن يتغير ال انه على بالذهب تشبيهه ذدل يصدا وال يتغي وال فيه عيب
 والهاء الكثره حد وال النهار ثلث وأقله برق وال رعد بال مطر الديمة زيد أبو وتال ابإما تدوم المطرة

 جال« عليه المطر اشتد أذا اليمن بناحية الذهب معدن أن وذلكه ألذعب ألى عايدة يجنيه فى
 لما أحدما وجهين من الذعب ذلك فحسن لقطه ملتمسه على وسهل بعيد من يرى بريق فصارله

 يجنيه فى الهاء تكون أن ويبجتمل به واالنتفاع ألتقاطه تسهل لما والثانى ألغبار من المط عنه جال
 ذكر الذى ووذا لجذا بمنزلة منه يناله ما وجعل مجتغيا المعتفى جعل كانه ألممد:ح ألى عايدة
 لخال موضع فى كالذهب وقوله اللقط معادن المعادن تلكه وتسمى واليمامة اليمن نواحى فى يكثر

ج ياتقطه موضع بجنيه ووضع جان يبجنيه وكذلكه

ربيعة بن سلمى وقال

اآمون ل البار وخبب ونشوة مواا إن
 مسعدة بن سعيد وضعه ومما احمد بن لخليل وضعها التى العروض ن٠ خارجة االبيات هذة

 فيه الكالم لبسط موضعها هذا وليس البسيط ن٠ السادس على آتجى أنها فيها يقال ما واقرب
 فتناعت سنين تسع لها أستكمل قد ألتى والبازل السير CT» ضرب وللخبب والسكى للخم والنشوة

لخلق ألموثقة واالمون تبجربتها وكثرة لقوتها البازل ركوب يختاون وانما قوتها

البطين الغايط مساقة اليوى فى المرء يجشميا
 والمسافة يهواه فيما البعيدة المسافة قطع صاحبها يكلفها »المعنى البازل صفة من المرة يجشمها

 المطمئن والغايط الطريق عليه اشنتبه اذا ذلك يفعل الدليل وكان الشمر وفو ألسوف CT» ماخوذة
الغامض الواسع والبطين االرض من

المصوي والمذقب الريط ف لذمىا'ا~ادذ يرفلن والييك

 يراد المصون والمذهب ألواسعة المالء ووى الريط فى يتبخترن ويمغلن النساء بالبيض يعى
لحال موضع فى وكالدمى بيرفلن الريط فى قوله م فى وتعلق بالذهب المطرزة الغاخرة الثياب به

لحنون المرقر وشرع اامنا وللجفظ والكتم



 بالكةر والمراد االمون ألبازل وخبب على انعطف البيض وكان البيط علبى عطغ ألكثر
 وانتصب ألدعة ولجفض أقله تله وكذلك أكثر« الشى كثر لخليل وقال القل وضد« ألمال كثرة
 الشاعر قال شرع للواحد وبقال وشرع شراع يقال ألوتر وهى شرعة جمع والشرع لحال على اأمتا

 بالشراع قينة أزدحرت كما ااخر وتل ممدد ثرع الصدر طلوع خالل كانما فبن دينى وعاودن
صباحا منها عل أسوارعا

فنون ذو والدغر للدق والقتى العيش لذة ين

 ألناقة وأعمال لخمر وشرب الشوأء أكل أن يقول القطعة اول فى خبرأن العيش لذة ن٠ قوله
 فنون ذو والدعر للدهر والغتى وقوله لخياة فى ألرجل يعيبها لذة ذكى مما ذلل وغير أالنسان رب ا ما فى

 مهتف الفتى لكن العايش به يلتذ مما ذلك كل أن يريد وب ض ذو ذنون وذو لخال واو الواو
تارات ذو والدهم للد ر من رن

للمنوت ولجى حالعدي والسعنى حاليسر والعسر

حدون وذا بيمر عذع وبعدة طسما أشلكن

ى ن |ؤ د ٩ |11ذب ■j ئ نقمان وخم قماري حاب وأقت

 وبنو عيالن قيس ائ صعصعة بن مرة بنى ن١ ألسلول عمام بن ألله عبد عو اأخر وقل

 مكينا الله عبد وكارن ثعلبة بن شيبان بن ذهل بنن وهى أمهمر وسلول سلول ببنى يعرفون مرة
 بنى با تعزو قوله فى معاوية البنه البيعة على معساوية بن يزيت بعث الذى وهو مروان اال عند
 ألبعيدا الغرض بها ترمو وال عليها حامو ربكم خالخذ لخلودا يرجو الذى قذا فمن بصبر حرب
يزيدا عن معاوى با نخذعا ابيه عن يزيد تلقفها

علم بال قوا قلت قإما تخنسمت غبا ابيتمتتك إشًا آمة وآنمت
 أنى بن زيإد ألى السلول صمام بن الله بعبد واش وشى متواتر والقافية الطويل من االول

 تجاء همام أبن ألى زياد فبعن ذعمر ةال بينكما اذاجمع للرجل زيإد فقال هجاك أنه فقال سغيان
 االميرما الل-ه اصلك كال له فقال فجوتنى اذكة بلغنى همام البن زباد فقال بيتا الرجل ودخل
 أقبل ثم هنيئة مام أبن وأطرق الرجل فاخرج أخبرخ هذا فان ةال اعل لذلك انن وما فعلت
 ولمر ألساعى وأقصى بجوابه زيإد فاعجب ألبيتين خاليا أيتمنتكه اما أب انن فقال ألرجل على
هذا تقول تكون أن تخلومن ال النك مذموم االحوال كل على أنك به للساعى يقول منه يقبل
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 أيتمنتك وقوله سرى أخشين لما خنتنى وتد اليكه اسررت وقد تقوله او على كذبا بل علمر بغير
 فى فتدغمه بإءا الهمزة ن٠ تعوص أن ولكه بإءا منها وتبدل الهمزة تخفف أن ولكه االمانة س أثتعلت

 والمعنى ألشاعر يكون أن يجوز لحال وذو لحال على نعب وخاليا اتمنتكه ختقول بعدعا ألتى ألتاء
 حاال يكون أن ويجوز أودعته ألذى السر زنا يتجاو لئال بل خلوت وقد المانة ل موضعا جعلتكه

 على رع موضع ف هى قلت االعراب ن ايتمنتك أما موضع ما قيل فان مغردا والمعذى للمخاطب
 رجل أنن يريد خبر والكالم العطف حروف فى تقر التى عى عذة واما المرى صفة تكون أن

 طالص واما صالح أما رجل أيما رجل أنت تقول كما خهو أذكرعما الذين أالمرين أحد س تخلو ال
 علم ال قوال قايل واما تخاين موتمن أما رجل أنت ل ة كانه أيتمنتكف أما على أنعطغ فخنن وقوله
 على فيه الكالم يبنى أو أن اال االمرين الحد انه فى كأؤ وأما انعاطفة هى الواو واما فقوله به لكه
 عمرا وأما زيدا أما رأيت تقول العطف حروف س ليس أنه البصرين حذاق ةال ولهذا اليقين غير
العاطفة الوأو معها الثانية وأما زيد وهو عليه ألمعطوف سابق االول ذاما

واالمتر ملحليانة بني مبنولة بيننا كان السذى األمر من قأتنن
 والمعنى للمنزلة صغة لخيانة وبين بمنزلة وخبر مبتدا بيننا كان أالمرألذاى س فانن ثوله

 تستشهد فيما االثم على واما فيه ايتمنن فيما لخيانة على أما بلك يشغى موقف فى بيننا مما أنت
ه به نكن علم ال بما أى فيه

املرى الربطاء بن شبيب وقال
يبدى شقرواضحة عن حله كاد فما ترى ما بعرنان لغالق قلت

 . خصد ظهر عن يريد واضحة ظهر عن وقوله وأد اسمر عرنان متوأتر والقافية الطويل اول
 وان ضاحكا أسنانه عن يكشغ أى يتهلل يكد لم والمعنى ألسن بالواضحة يريد ويجوزأن بينة

 ترك ال خاللته كنن خليل كل طرفة تال كما أجود السن بالوأضحة ألمراد يكون
٠ وأضحة له الله

الوحي شدة وين البادى للحون من بة الذى وتستبنت كرقا تبسم
الثان الوجه على يدل كرفا تبسم قوله

 الربح ألواهنا بعن ادىأأء بأرض له بدا القديق أعراد املرة ادا
من من

 س له بدا أالعداء أرض فى بالعرأء تركه وقد نصرته عن وقعد صديقه خذله الرجل اذا يقول
الصديقه أعيا« ألمرء اذا ويروى يكره ما أعدأيه ن٠ له ظهر أى مثل وهذا أالرض الوأن
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ااسدى وابصة بن سالر وتال
وتوا وحشة ت عن به كن مسعة القواحش ينفى القىت أحب

االذن فى الثقل والوق، كالول ألوزن

فجما قايالً وال خريا مانعا وال أذى باسطا ال الصحر درأعى سليم
 بعدة ما ويكون هوسليمر ةال كانه محذوف خبرمبتداء انه على سليمر ترفع أن لكه

 فهى خير الى اال تدعوه ال أى الحدرهمه ودرأعى البين اأخر الى اذى باسط ال وهو له صفات
 وما لخال موضع فى فيكون بعد« ما الصدرمع دوأعى سليمر تنصب أن ولكن شى كل من سليمة
البيت ااخر الى اذى باسطا ال وهو له صغات يتبعه

حًا ماجذا ءادأك ضريفا أدينا مكرما توميا تدعا أن متت أذا

غدر لتد حنتأ أنت قحن ر ليج صاحب ين أتنت م اذا

دهدرأ الغىت ذاكه عاد هيا زاد قن خلث سح من يكفيك ما النفيس غىت
 وأنتعب يتعدى فال أزدأد بمعنى هنا وزاد زيادة موقع وأقع النه المحددر على شيا أنتصب

5 للخال على خقرا
المحارن أميل بن الموقل وقال

وعلقم صاب فيه قتمى كان وإن قتمتة 3ل ود لئيم من وكم
 وقيل ألصبر عصارة هو يقول وبعصهمر مس شجر عصارة ألصاب متدارك والقاثية الطويل ثان من

مرارته أشنتدت أذا لخنظل والعلقم حلبها ألعين أصاب ذلذا لبن لها شجر الحاب

يشتم حين هتمه من تكرماأضرله هتمراللئيم عن وللكف
 كل من بالصرر عليهمر وأعود لعرضى أصون بالكرم أخذا الليام مشاتمة عن ى المساك يقول

 مفعوال يكون ويجوزأن متكرما أى لحال موضع فى مصدر أنه على تكما وأنتصب وصجو ذم
ى للتكرم أى له

علفة بابن ويصحه بغيع ىب سعد بن عون ىب موة . املرى علفة بن عقيل وقال
ونسبه أسمه يعرف ف تيمى وعلقة
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وأخلقا أجة يوبا تلبستد نيايد يف فكن أتواب وللدقر
 الناس وخالق الدهر كتلون متلونا كن يقول يوما واخلق( يوما أجت أراد ألطوبل ثالى ن٠

يجتملون ال ما خلقك من تكلغهم وال باخالقهمر

آمحقا أملن فلجمقىقكن كنمت وإن فيفم كتت إذا الكيسى آكيس وكن
ه يجرى كما الدهر مع وأجير االاخر وقول لبوسها حالة لكل البس بيهس كقول هذا

الفواريني بعض وقال
اللقبسا والسوية أتقبه وال ألحرمة أناديي حني أكنيد

 خاطبته أذا يقول وجليسه لصاحبة عشرته حسن يصغ متراكب والقاغية البسيط أول من
 باب من فيكون معه مفعول أنه على السوءة وينتصب القبه من اللقبا وينتصب أليه أسمايه باحب خاطبته

 فاجمعو تعالى قوله ألمجرى عذا ويجرى السوءة مع اللقب القبه ال والتقدير والطيالسة البرذ جاء
 يسوع« وما اللقب بين أجمع ال المعنى ويكون شركايكمر مع المعى الن وشركاءكمر امركم

 قال كانه المعنى على السوءن أنتصاب يكون أن ويجوز للنصب وجه فهذا الكالم فحش س
 متقلدا غدا تد بعلكي لين با باب من هذا على فيكون القبه ال معنى فيه فعمل ألسوءة أأتى ال

 فيه الواو قبل ما عمل وقد به مفعوال السوءة يكون أن ويجوز باردا وماءا تبنا وعلفتها ورحا سيغا
 هذة فى الباء وتقدير كذا خعل حتى بزيد زلت ها أى كذا فعل حتى وزيدا زلت ما تقول كما

 بكذا سميته ويقال بالسوءة اللقب القبه ال قال كانه معنياهما تقارب وان مع تقدي من أكشف
 يكون أن يجوز فارتفاعه رذع وان بااللقاب تنابزو وال تعالى الله قال وكذا بكذا ولقبته وكذا

 أن ويجوز فيه والفحش لقبته أن يعنى ذاك والسوءة قال كانه مصمرا لخبر ويكون باالبتداء
 الفحش والمراد اشبههما وما والوكرى كالجمزى مصدرا ويكون اللقبا وخبر« مبتدا يكون
 ألسوعة وهو اللقب ألقبه ال قال كانه محذوف مبتداء خبر يكون ان ويجوز معة اللقب واستعمال

 ألسوعة الفرح ويسمى وراء ألس للسوءة تقوم با ألشاعر تال القبيحة الفعلة والسوءة أقوب وهذا
 مذء وحو والسوية اللمقب القبه وال قال كانه والتاخير التقديمر على هذا العالء ابو وقال لقبحه

 وانبن انغمام بكه استيل اراد الغمام بكة استهت نت وأنب عرق بطن اتخلة لها ففلن االاخر تول
 التناهى عنها ذوت دبور بسهام ألثفالها السفا ورمى الحها أحقب اوالد على كاتا الرمة ذو وقال

 رمى و التناعى عنها ذوت دبور الحها قال كانه صيام السبيب ذبات يوم بها ولقت
 البيمى شوكه والسفا حارة ريح والسهام وحث حمير احقب باوالد يعنى بسهام أكفالها السفا

 تن يكون أن ببجوز وقد باذنابها تذب انها اى ألسبيب وذبات ألغديو حو وف تنهية جمع والتناعى
لخركة الكثير والذب الذب
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اأدبا القيمة مالك وجذت بق خلقى صارمن حتى أديمت كذاكة

 يفعله لما أسم واالدب أشنبههما وما والنظام فهوكالرباط الشى به يملكه لما أسمر المالك
بحسنه نغسه يدعوالى واالدب الدعاء ن٠ وأصله الناس فى به فيتزين االنسان

قريع بنى من رجل وتال
وحليح عاحؤ يقولو ققية وجارة الغنى س النال يى م.ا متى

 خطاء وهذا أغنى لجالدته وهذا أتى جزه ن هذا يقولون أى متوانر والقانية ألطويل ثالث
يوضحه بعد« ألذى والبين تعالى الله قدره مما والفقر الغنى الن

وجدود قسمت أحاظ والكن الفتى حيلة والققرمن الغنى وليس

تديد عليه صيلة تمطلبها نليميا المروة أعيتة المرء Iاه

 توصغ وال لخليل قال شاب أى ناشئ فتى يقال و أعيته فيه والعامل لحال على ناشيا أنتصب
 المعنى الن مطلبها فيها والعامل أيضا لخال على كهال وينتصب هذا من الوقن أول والناشية للجارية به

 تمرا هذا ومثله كهال كان أذا لها مطلبه أو المغعول ألى مضاف ذالمصدر كهل وهو لها مطلبه
بسرا منه أطيب

]فوحميد مات قوم وطعلوك مدمبر عني من ريتا ]حاين

ى كم بمعنى كاين

تتثة 'ونا دقا بتي يتا ءين بفقت لتي أنن انعبي

 والمعنى مى فحذف هو هو العان الن علما منى يغشين أى متدارك والقاغية الطويل ن٠ الثانى
العظيمة ر االمو باشرت أنى

آتبلة مدبرا ولى اآلمر إذًا أرى وال آستكتي ال بآن جدير

 وبلدة بيد« نحم« بلدة يضرب فاقبل تحي اذا أمرة فى ألرجل تبلد ويقال أخضع ال أستكين ال
وخصوعه أستكانة وهو ألتجلد نقيط ألتبلد لخليل قال حولها وما الثغرة النحر

ااخر وقال
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أسعح قو أم نعطيه بما ١تت٨١أأ سايل جاء أذا نحرى ال وانكه م ذك خ: ت ء ٠ ء ح ع

 لكه انغع عليك وثذايه مكاظاته س أليكه يصل ما لعل أى متدارك والقاغية ألطويل من الثانى
 أالستفهام اللف. ألمعادلة المتصلة عى هذة وأم هو أمر تعطيه بما أسعد أاذن وتقديره أخذ« عا

 أعصمه أمبرمة أمره يقاسى بات الشاعر كقول مكررا مثله فى لحبر يجى وقد أنن على هو وأنعطف

 نحو فى ألمجرى عذا بين ويجرى التاكيد طريق على فيه التكرار فيكون أعصمه السحيل أم

عمرخالف وبين زيد بين قولهم

غد له يكون أن سوًا اليوم من منعتة إن حاجة ذو سايًا عسى
 أن عساه والمعنى السايل الى يعوا له ن٠والضمير عسى خب موضع فى غد له يكون أن

 أاليام وتلكه وجل عز ألله قال ولهذا له اليوم ذلك غد يكون وان عليه كان يومر من سولة منعته
للخبر موضع فى وله بيكون يرتغع فغد الناس يين نداولها

وأقود لليجال آبقى وللحلم زاحو لمجقل لخى اآيدى كتة وفي
وانفع« أبقى فالحلم ذلكه ومع للجهل مزجرة بهم التكاثر فى أن وأعلمر أخوانكه استبق يقول

ااخر وةال

المحاير عليكة ضاقت مواردة توسعت إن آتذىواآمر إيلة
 فكاذه احذرك عن ناب وأبإك مضمر بفعل واالمر انتصب متدارك والقافية ألطويل ن٠ الثاذى

مداخله توسعت أن وى وير مصادره ضافن موارد« توسعن أن الذى االمر تالبس أن أحذرك ةال

عاذر الناس ساير من له وليس نقسه لم"ء يعذر أن حسن فما
 ما الن وهوحسن عليه متقدم وخبرة باالبتداء يرتغع أن احدها يعذروجوي ان أعرأب فى
 رفع حسن وفعله بفعله رفعا موضع« يكون ويجوزأن عمله يبطل أسمه على خبره قدم اذا ألناغية

 حرف على اعتمادة نكرة كان وأن بحسن أالبتداء وجاز خبرة عن بغاعله ويستغنى ياالبتداء

 أن يرتفع أن ويجوز عاذر الناس س له وليس يتوالة فيما نغسه المرء عذر بجسن ما والمعنى النغى
ق الوجو« أصعف وعذا حسن عو الذى المبتداء خبر بانه يعذر

 اء—للد معقد مالك بن الشعرلمعاوية هذا رياش أبو وفإل مداس بن العباس وقال
 أعود كالبا ابدا تجدعا وأورث غنى وتحملها ساعقلها لقوله اء لمحكم معود سمى وانما انكالبى

أجابا مثل الى دعيا ولو سميرا او قدامة بها سبقت نابا لحدثان نايب ما أذا بعدى لحكماء مثلها
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له يقال دأأمة٠٠ي وك-ان شريني وكانا كعب بن قنشري ررذا٠ للجري سلمة بفى ن٠ ومسير قدامة
النسار يبومر وقتل الذايد

مويم أسد أتوايه وف قتردريد النحيف الرجل ترى
 اى ين مر وى وير لحازم ألعاتل والمزي المزارة مزير Cr المصدر متواتر والقاذية الوافر cr االول

 ةل ن٠ ذلكة فعل ولو واكثر اقيس بلمحذف يزر وتقولهم يزير ارادو أذا يزير ويروى شديد« القلب قوى
 من بجيد فليس يزير روى ومن يزأر يجذف لم واذا يزر حذف اذا يقول أن لوجب ففتص يزأر

 ووجية ذلك علمى حاله تدوم ال أذ الزئيرمعه لذك ذايدة ال باالسد أيا« تشبيهه الن المعنى طريق
 والزلد نقب قاد وان قيد إن آزل قوله ذلك على للتشبيه تاكيدا يزير يكون ان طعفه على

الذيب صغات من

الطرير الرحذ فنك قيخلف قتبتليه ١٢|للمب ويعيجبك

الكدنة ذو الناعم الشاب الطرير

وخير كرم تحرهمر والتن يقلخحر لهمر الرجال عطمر تما

نوور مقسالت الصقر وأم فراخا آكترقا التلير بعاث

الققور وال البواة تطل ولمر جسونا آطولها الطير ضعاف

 والنزور بالتاء يكتب ألهالك وهو القلن ,ن مفعال والمقالت التمييز على وجسوما فرأخا انتصب
انطي، cr يعيد ال ما والبغاث والبغاث والبغاث وعوانقليل ألنزر من االواد القليلة

البعري بالعقمر يستغي فلمر لب بغري البعري عكمر لقد

اجلرير املخسه على وجييسه وحه بكآ الصيئ يقرقة

نكير وآل لديه غي" فال بالتراوى الوليدة وتضيية

 التكسير من البناء فذا فى يشتركان وفيعالة فعيلة الن قرايي فعايل ووزنه هراوة جمع الهراوى
 قراءا فصار الفتحة ألى بإء بعدها الكسرة ن فرو أنهمر اال ورسايل ورسالة وصحايف حيفة تقول

 فصار وأوا الهمزة من فابدلتن همزات اوثلث الفات ثلث اجتمع قد فكانه والفان همزة فاجتمع
فى يظبر ان أرادو قلن أشبهها وما مطابا فى فعلته كما الياء منه تبدل لمر لمر قيل فان فراوى
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 ومن تغيير ال أى غير فال وقوله الواو بنات ن٠ الياء بنات ليثميز الواحد فى ظهر كما الواو لجمع
القود تغيير أى غير للدية قولهم ذلل

حتيري خيارخم ىف قاىن قليال هرارحم ىف آكه تإن
 الفراء ةال شرورا جمعنن الشر نفس أردت فاذا الناس به وصف أذا ش/ جمع واالشرار الشرار

 يعرفنى خياركم فان منهم لسن الفى شراركم يعرفنى لم ان شربريقول فانت شرارة رجل با شررت
ه منهمر الذى

بعضوم وةل
عمر من وستني مخس على لدات أنت وقح يل وقل عمرى ما أعذل

 ألعاذلة كان ألتحقير طريق على أستغهام عمرى ما قوله متدارك والقانية الطويل س أالول
 حتى بقاءى يدوم وكيغ عمرى شى أى غقال العواقب وخوفته التبذير فى علميه عتبت كانت
 الدنيا على لحريض يذم أخذ ثم سنة وستين خمسا ن يعدث واقرانى عمر لى وعل بالفق أخوف

كالمسانرفقال وفوفييا اثيه يسأق اجال له الن

حيرى ال وقو به سقرييسرى اخا خافتنا كن وإن الدنيا أخا رآيت

السقي وال املقيم القاوى أقبة بال وتغتدى وح فر دار ذ مقيمب
ه العدة وأالهبة المساذرون والسغر المنزل والمثوى النازل ألالزمر الثارى

بعضرههر ول
تيله قو إةلمن تنمحن وا فهووته تحقى ألمر ق تعترط ال

 اا النصح تبذل ال والمعنى ألغعل ألى الضمير رد ةابله متدارك والقاذية الطويل من الثانى
 فعل أكثمرلحزم وقال ألنصيحة يقبل لمن اال تنصص وال كغيته فيمًا تعترض ال يقول يقبله لممن

كفين ما وترك ولبين ما

ينارلة ذ١ الوغا ف وترل آهلت ملمة ما إدا املوله ختدل وال
نازلة به ذزلت اذا عمكه ابن تتخذل ال أى

ث سايلة لعلكة حترى وال آخوك ونه الكييمر املوىل حتوم وال



اه٥

سحيم بن منظور وقال

البواييا وأبي أبكى رأدخم عل منول آقد الرى ث يتاج وتست

 و:وله ف أل.تترد الى يقم ما وهو القرى بسبب أعجو أىال متدارك والقافية الطويل س الثاذى

 تهالكا غيره ويبكى يبكى من أسغ لحرمان ن١ أرى لما اسغ أ ال يد يم كانه عناك بكاء وال ابكى

. غيرة مال على

كقانييا م عندفم ذو مت تحسيى أتيتبم ن موسرو صرام فإما

 علية دل مضمن بغعل فارتفع كرام وووقوله والفعل لجزأء حرف بين فصل كرام فاما قوله

 وما أالبتدأء موضع فى نحسبى وقوله اتيتهم موسرون كرأمر يقصد فاما قال كانه بعد« الذى الفعل

 ألعرب المرزوت ةل عذدم ذو س وقوله ألشرط جواب بعد« ما مع والغاء لخب موضع فى كغاذى

 فكتبوعا االعشى قل االسم ألى المسمى أضاثة من وهذا زيد هذا يريدون زيد ذو هذا تقول

 حسان أال له يقال الذى العسكر أى والشرعا الموت يزجى حسان اال ذو فصبحهم ثالت بما

 وعندءم ألذى بمعنى ذو ويكون عندم ذو س ويروى عندعم ذى CJ1 فحسبى روين اذا هذا
البين هذا فى الرواية فذه عن يعدل وال طائية هذه وذو صلته فى

ايبا حي ودترت ليام تا وإ عخرتيم معسرون كرام وإما

ردايبا كطي أضويه وبطنى ذخيرة أتخرت ما أبقى وعرضى

 ذخيرة أكتسبه أى ذخيرة أدخره شى أبقى عمضى ةال للجركانه موضع فى ما أدخرت ما توله

 التاء من ابدل لكنه الذخر من اذتعل وادخر قبله لما الموتدة لحال على ذخيرة ينتصب هذا فعلى

 النء عرخى علمى أبةى قال كانه اذخر تقول ان ولكه أئخر تقول أن فلكه فيه الدال فادغم داال

ه لى الذخاير أعز

وابصة بن سالم وقال

ترم من يشفيه وال تجمى يقتات حسج ذى السوء موالى من ونيرب

 وما والمحددر ذيرب وذى أراد والعداوة النميمة النيرب ب اك متم والقاثية البسيط س أالول

 ذغس الموصوف :بجعل ان وأما المضاف حذف على يكون أن أما به وصغ اذا مجرا« ييجمرى
 وال لحمى وبإكل يغتابنى السوء موالى ن١ حسود نيرب ذى رب فيقول منه وقوعه لكثرة لحدث

قوله رب وجواب ألقوت ن يغتعل ويقتات قمرم ن ذلكه يشفية
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جلمر بال أظقارا وقلمن منة حقدا غمة طويال صدرا داويت
 بطول نغسى عن شره فدغعت حقدى على وانطوايه له مداجاتة على صابرته أى داويت

 صو حقدا وقوله أبى اج شاء بمجاملته تمسكى لدوام أذاى عن أالمساك الى واحتاج مدارات
حقود فهو يجقد وحقد حقد فهو حقدا يجقد حقد يقال حقت فى لغة وعو حقد من الغاعل أسمر

نج ن -ن- رن مر ررر وو ي2 غ O/ . رر
رحم ين يتع لمر وما إلالد ا تقوى لحمة ول اسديد والخير بالحوم

 باالاخر أحدهما لق خبران وللمه أسديه وقوله داويت أو بقلمت تعلق زمر بالح قوله س الباء
 صدره داويت ومعنى لحمه الى يرجع رحم من يرع لم وما أسديه الى برجع أالاله تقوى وقوله
صدر مكنون أى

مكتنمر غير ارإ ج'دع عدوى برمى موترة دونى قوسة قأكدبحمت

 عدوى عذى يقاتل صار حتى قليال قليال بالرفق( الفاسد االمر وأصلك أتلطف زلن ما يقول
مكاسرة يعاديذى كان ما بعد مجاهرة

الكرتم من قطل قدرة عن وللم عارفة آئت ذالً احلملر من إن
عجوه هئ ال قدر عن كلن عنبم حلسه ان يهذاالكالم لبه

ثيب[بقار ود اخيبا آرقا قد ففوفعنمكبت

 خاتة جايع بطنى فاتركها دنس فيها مطاعمر له تعرص يقول متواتر الوافروالقافية اول
واالثمر العار

لجياء ذغب إدا الدليا وال خية العيث في ما وأييلك قال

التحاء بقى ما العود ويبقى يخيير آستحيا ما المر يعيش
 ولقد وقوله جوعها للنفس الفحشاء زين اذا جمة مطاعم عن لعق وانى أالاخر قول مثله

 لجم حرف نحذف عليه اطل أى الله فقوله الماكل كريمر به انال حتى واطله الطوى على أبيت
ى على لقضا اى لقضانى أألسى ال لو ةال كما

الطاءى سعه بن نافع وقال
.٠٠; ةنم< ٥=٠ ىر رن صر عر-رن سرر ٠ . ىس رن- ىر

أنكرا أن أنس له طمع على أشرفت النفس أذا أنى تعلمى ألمر



أه٧

 الرزاق قيل ومنه فيه مطموع على أى طمع على قوله متدارك والقانية الطويل من الثاذى
أطماعهمر لجند

أتقدما أن عل وآكن يقوت ما بعك اآلمير على بلوام وتست
 بان حقيق لكننى أثره فى تحسرا الكثير باللوم نفسى على ارجع ال أمر ذأتنى أذا يقول

 واالششفاق للطمع موضوع حرف ووو لعل أصل هو عل ولكن وقوله فوته قبل تحصيله ف اتقدم
 أفاد أن معه كان واذا أن بغير و بان جى وفو اتقدم أن لعلنى ولكن ل '٥ كانه مصمر وأسمه
 يعد حرثا كان وأن ولعل لالستقبال أن الن وقوعا أترب الغعل كان أن بغير جاء فاذا عسى ذايدة

وكادة عسى وهى المقاربة أنعال مع

أسح بذى بعض وتال

ترضى مبتغى على ميسورى وأعرا الغنى فماآبطر اًلستغنى أنى
 والبطر أستغنيت اذا غيرى على اتطاول ال أى الغنى ابطر ال متواتر والقافية الطويل ن االول

 الغتنة بعى والمغتون كالمعقول النادرة المصادر ن٠ انه وقيل اليسر والميسور احتمال سوء الغى فى
 على عندى تيس ما أعرض يقول نقدا ألمال ن٠ يكن ف وهوما مالى أى عرضى مبتغى على ويروى

 معناة فيكون عرضى مبتغى على ويروى العين بغتح كان أذا هذا امنعه وال مالى يطلب ن٠
عنى يكف حتى المال ن٠ أمكننى ما اعطيته شتم او بهجاء عرضى يوم ن

ه -ر ٠٠ ٠, ص ررو و رعن - ور ي -ررر نرر ع و -ء عرزى ومعى الغنى ميسور وادرك عسة فتشتد أحيانا وأعسسر
 وجميل الذكر حسن .هعنى العرض يجعل وقل دناءة بأتيار أفسدت لمر ذكرى جميل هعى أى

بقبيك ذكر أذأ ذالن عرض ف فالن طعن ويقال الثناء

قري وال يقرع منى أخويقة وآسقرت تجًامت حتى نالجا وما
 ألهبة والفرض الدين القرض فرض وال بقرض ازالتها أحدا كلفن ما أى العسرة الى رأجعة ألهاء

حالى أحد الى شنكوت وما العسرة على صبرت أى تكشغنن أى تنجلن حى

تحثن قتى حة أخالق كدرت اذا وتصفوخليقنى معروف وآبذل
بالغري المطية حيازيم وشحى ووحليى أالالتم سيب وآلكنة

 ألمطية حيازيمر شتى وقوله ألوسط وهو حيزوم جمع والحيازيمر سيوب ولمع عطاو« االاله سيب
وأحدة مطية على يعين لمر أنه ترى أال للعهد ال لجنس الستغراق المطية فى والالم أاللغ بالغرص
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 واسافر أركب زلن ما يقول لجنس به والمرأد الواحد فذكى المطايا يعمل يزال ال أنه اراد وانما
الغنى ميسور الى تعود ولكنه فى وألهاء العسر وذهب اليسر جاء حتى الله ويرزقذى

الدحث عن البعري ة صما برل ما بعة االمم ين املوىل وأستنقذ
 كث ثمر وشرق غرب والمشرق للمغرب يقال كما دحضا الموضع يسمى ثم الزلف ألدحط

ابطلته اذا ادحضته تقول البطالن فى استعمل حتى ذلك

بعتبى على الشلوع تحيي كان وإن ونصرتى وودى مالى وأمنحه
 عند حنين ضلموعه الن أعجرة وال ودى أمنحه خافى له مبغضا خلق يوم خلمق كان وان انه يقول

بغضى على خلقه ارل

مين كلم عن العقم ترى تقارء نالة وتومست حلي ويعمة

يقضى وال علية يققى من الناس وفى نابيى اآلم اذا نفسى على وأثضى

ءن نم ٠ ر رمم و ن و٠ -ررو - صن و ن نم
والارضى سماءى من فاعلم البخل وال عرفته فيمن وجييرن ولستبذى

والنقفي بالقتل الدعر لياىل عروف مهميي تعري ما لسيأ وإىن
الطاءى حانمر وقال

الركاي فرد احلوي ماء لتشرب زمامها يقضل بالساعى أنا وما
 ماء الشرب براحلتى مستعجال ألورود فى أذسرع ال يقول متدارك والقافية الطويل ض الثانى

 زمامها من رأحلتى أعطى بما أى زمامها بغضل بالساعى قوله ومعنى ركايبهم ورود قبل لخوص
 ولحمولة فهوكالركوبة ركوبة ويقال يركب ما وهوأسم ركوب جمع والركايب مثل وهذا
ولجع للواحد ويقع

•احىب وآنرك خفا آلبعتيا رحلةا حقيبة يالطاوى انا وما
 حقيبة خقفن وقد يمشى اتركه وال له جنابى وسعن السغ فى رفيق لى كان ما أذا يقول

 خير والبؤ ةل ألرحل خلغ يشد ما ولملقيبة واركبه أردخه ولكنى عليها لالبقاء طلبا ناثتى رحل

أثما أحتقب فقيل واستعير واستحقبنن أحتقبن منه والفعل الرحل حقيبة

راكب عري خلفها ميشى رفيقك تدع فال للقلوي ريا كنمن أذا
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ه تعاقي العقاب صان وإن خداك حملتكما فان فأردقة أنخقا

اخر ا وقال
القغايي آحتمال موآلك تيل إذا حفيكة كي عند آلثسى وإيى

 اذى فيقول عادته وال طبعه ن ليس لحقد بان نفسه يصف متدارك والقافية ألطويل س الثال
 فى أحتمل ولم سيئنه نسيت معونة الى الجلة يجتاج ما لواحد اتفق اذا حتى موالى على أشفق

دفره على وأعنته ضغنه صدرى

بالمعاوي وال بالكاف األمر من ينوبنى فييما ليس مولى كان وإن

ينوبذىخ فيما معينا وال كافيا يكن لمر وأن ينوبه ما على أعينه أنا يقول

ااخر وقال
ررو ي -و ررى و٠ / ر ركس /نم و ر ر ر - ن- - ر

القاراجرب به مطلى البوس من كأنه الموالى عنه جغت ومولى
 وشبهه ونبوعنه بنوعمه خذله أى الموالى عنه جفنن متدارك والقافية الطويل ن الثانى

الناس فيتحاماه بالقار هنى ببعي

تحلب للميسسين فيةا يكد ولم أبنتا البارل ترأم لم إذا ريمت

 لحيوان س كان ما وكل سنين تسع لها الناقة والبازل اليه واحسنن عليه عطفن أى ريمنن
 لتدر بس بس لخلب عند ألمعوتون لبون لحا والمبسون ألبازل ذكم خلهذا أعطغ ولدة على فهو أسن

 لشدة ولدوا على ألوالدة تعطف ال الذى ألوقت فى عليه عطغت يقول ألمحلب موضع وألمحلب الناتة
الدره وقلة ألمحل وعموم الزمان

الورد بن عوة وقال

تحمل لحق لذى فيه غنى أثية لعلنى البالد فى أطوف تعبنى
 وغيرة العلم غيرى وانيد استغيد بعنى هنا افيد متدارك والقافية الطويل س الثانى

هو فيستغيد

معول للخقوقي فى علينا وليس ملمة تنلم أن عظيما أليس
ئ بليس الرنع موضع فى ملمة تلم وان الوأقع الواجب فى به يقرر اليس
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اأخ وةل

يهأزرى وداشد ذى وخلد أستفيدعا يج عن اال تنانلت
 عند مطنع أتفق أذا أال كلها المطالب عن تثاتلت أى متواتر والقاغية الطويل ن٠ أالول

 ازاره معقد شد أذا ازر فالن شد ويقال شر مدانعة ف اعتمدء اخ صداتة او اليه ع أتس :أنى م
ى عليه عاونه أى أمرة على واازره

املكتوب أى املزبور الكتاب والزبري حلماة الزبي االسدى الربرب بن أاله عبد ول

الودجا تآنىن ما على أحؤ وال يقارقىن ال جارا الفر أحسب ال
شى ذاتنى اذا وتلهغا تاسغا نغسى أقتل ال أى مترأكب والقانية البسيط أول

قرحا لها آلقى ين ويقمت إال منولة المخروة من نولت وما
ه صبورعليه ذانا ينكشغ المكروة بان وأتف انا يقول

الهمدانى حريم بن مالك وتال

تعلم مالست األيام لك وتبدى تحارب ذات واأليام أنييت

ك الطويل من التاذ

مذمم وقو الحمد عليه ويثنى رية ينقع المال تاء يان
 ويثنى البيت ااخر الى تتجارب ذات واالبإم بقوله وأعترض ربه ينغع المال ثراء بان أنبيت يريد

 ألحمد أى المحمد عليه ويثنى ويروى وعومذمم عليه لحمد يعظغ أى الياء بفتح لخمد عليء
 ألمحمد عليه ويبنى ثاعله يسم لم ما على ألمحمد عليه ويثنى ويروى ألثناء برع المال على يثنى

 يسد ربه ينفع المال ثراء بان وقوله أجودعا أالول والرواية مذكورة كلها الروايات وعذة البناء س
مغاعيل ثلثة الى يتعدى النه نبيت مغعولى مست

المحم القطيح حو تما تجؤ مفسة للمرء المال تليل وإن

 فيكون بعد يلن لم الذى أالصلب لخشن والمحرم السوط والقطيع أهله يضع ألغقر أن يعنى
لن به المضروب فى بعد يمرن لم الذى ألسوط عمل صاحبه فى يعمل الغقر فكان أيجاعا

 ,الفقر بد اولى الذم كان وان عليه لحمد ويعطف صاحبه ينفع الغنى أن أخبرت يقول وأالثر

قبل كذلكه يكن م وان أعله
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يتكلمر ال القوم وسط ويقعد يستطيعها ال املجح درجات يرى
 الذل ن٠ يتكلم ال ساكتا القوم دسط ديقعد عليه يقدر فال الشرف ألغقير يرى أى

٥الهم من أد

بشي بن محمح وقال
بالعلق الؤاد كنيب يي وأحتوى باخللق العرى عنك أرحى أن

 جمع والعلق أبامى أسوق ازجى مترأكب والقانية البسيط أول س
 علق قولهم من ألعلق يكون ويجوزأن كالبلغة والعلقة به يتعلق المعاش ن٠ اليسير وهو علقة

 والطعمة كالغرفة العلقة وتكون ألجنة فى لتعلق ألشهداء ارواح أن لجديت ومنه رعأ أذا يعلق

دوي ه٠وخبت مبتداء انحى وأن االبتداء الم زجى٢ الن فى والالم اشبههما وما

عنقي ىف الناس لليام معقودة مننا آرى أن من ىل وأكرم حري
الليام منن تقلد من خير القوت أدنى على االقتحار يقول

خلقى على يقوى ال مال والن حدت عمىت عن ققدرت إن5 إت
وجدة ا وجد ل لما ا فى وجدت مصدر جد لو وا لجدة

الؤنق املنقييل ىف ويشرعىب عارا يلرميى كان أمي كل لتارك
 أيصا وشرعنى فالن فيه واشرعنى فيه خصن أذا الماء فى شرعت يقال فى يخوط أى بشرعنى

ه سبة يورثنى ما الى أسفث ال همتى وعلو مالى تلة مع انى يقول الثشريع الورد اعون المثد وفى

كاآلول• وألوزن أدضا وقال

اللججا تركب وطورا آلربكورا والشلجًا الروحات يكتفك ذا ما
 مبتداء وأحد أسم بمنزلة ذا مامع يكون أن وببجوز االذكار والمعنى أستغهام لفظة ذا ما

 كانه صلته من ويكلغل لملخب موضع فى وذا أسما وحده ما يكون ويجوزأن خبره ويكلفكه

 تركب تفتر ال والنهارمتصال الليل فى السير يكلغك ألذاى ما ألثانى وفى يكلغل شى أى االول فى دل
 بالليل السير والدجة والدلج رواحا السير به ييد وعو روحة جمع والوحات والبحراخرى تارة البر

 ن٠ الطور دأشتةات بعدة الذى الفعل علميه دل مصمر بغعل أنتصب والبر الظرف على طورا »أذتصب

الدأر طوار ومن أطرربه ال قرلهم
113
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قلجا قد زق الر خطوتهآلقيتةهيسيام الترأزق فى قصرت قتى من تم

 مفاخر: به غلب بما أالجالة عند له فازلماخرج كانه الرزق تداح بها يريد الرزت سهام
وأسهم له حظ ما الرزق بسهام يريد ان ويجوز

آرتتجا ا نل منيا يقثق ولصبر مسالكيا إذاآنسدت األمور إن

 هر وارتجته الباب رجت ويقال وللمجواب الشرط ف المور أ ان وخبر اذا جواب يفتق فالصب قوله
ستغلق ا رتتع أ نفسه ب لبا أ ج ليتا وا تج ومر 7 تو مر

ورحا ترتى أن يعنرب آستعنت إذ مكلبة طلنت وإن تيًاسن آ

تياسن ن المغعول موضع فى ترى ان

لتجا أني البوابي القرع ومدهن يحكىبتاحتي الصبران يذى أخاق

 الصبي صاحب أن يقول لمجدير.والمصدرلخالتة بالشى ولخليق أخلقه ما أى الصبر بذى اخلق
يلج محمالة ا الباب ترع يدمن ودن حاجته بنيل خليق

زلج غرة عن زتقا عال فمن مويعتا لكطو قبت لحلكة قجر
 قبل يقول.تاملموطىقدهل زل وزلج بالمصدر سمى الزلق موضع هنا الغفلة،والزلق الغرة

زأف غغلة على دحضا عال فمن ألوطء

كانبالتكديرممتزحاه قربما تاربة واليغرنكةصقونت

 بيته بفناء جالس صان المترب بى جية أن كنا-سة أبن وحدث
 اليتامى أخيكه بنى فقالن بالقعب تريدين أين لها فقال لبن في بقعب جارية مخرجت
فقال أمراته خعاتبته منزله دخل ثم أخى يزى حو أصفقاعا ضال أبله راعباة وارأح فوجمر

لتنقب وا دوننا لحجاب ولط التغضي فى هذه ولجست لحجنًا

 النقاب شد والتنقب شى بعد شيا يغضب أن التغطب متدارك وألقافية الثانى الطويل من
مصدوف دونها من بحجاب المشيبفلطت ساءعا ولقد االعشى قال ستم اذا. لط يقال. السترت واللط

وأعضيى لك بدا ما قلومى أليك مكانة شمقانى مل على تلوم
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مشعب قعبب تت فى لهم هدال فقورعم التسخ اليتامى رايتت
 القدي والقعب أسما وأعتقد« االسمر مذهب به ذهب انه !ال تجمع ال والمصادر ققر جمع قور

منه مواضع ألمجبورفى والمشعب لخشب ن٠

معرب آخ مقت بيتى سأجعل علبوم أريحا لقبدينا فقلت
 الذى يعخى معزب ااخر بينتن مثل اى ااخر مثل اليهمر رواحا االبل رذًا أى عليهمر اريحا

عنه بعدت أى بله مزبت

مشرب كي لدتى رنقًا يشربو وأن سغابة ينالو أن أحق بىن
وشر خير س حال كل على أى ينالوخصاصة أن أحق عيال ديروى

مركب كل تحى أاسانى حريبا لوأتيتة من عظام يهم ذصرت
بنيه فى المينن أخيء ص قضى أنه يعنى السليب ولمريب اتيته لو أمرى قبر بها حبوت ويروى

يغضب لسيف ىل آعضب وان جيبىن أنأدعدملهلة والذى أخى
ت ٠■ ، التذف،ا

م ر ثم /ثم ى ثم ثم ثم المضرب بن جية وةكذنى نكختة أن بلدمًا تحسبينى فال
 بلدم وصل فى يرغبن ال نواعم الظترية بن يزيد قال ألبلدامة وعو ألوخمر الثقيل البلدم

 المطر س النفاحة وعى جاة تصغير يكون ان يجوز وجية العذب الطرف فى يزعدن وال عدان

 وود القطر كالحجاة وعينى حزاتا أرى ال الفوارس فى عينى أتلب قالت تعلوالماء وحو
 بمنزلة حجوة والمرة وهوحاج يجو« جاء يقال بها التسمية بعد جو تصغير يكون يجوزان

 يجوز وقد القنزجا يلعبون ألنبيط عكق حجا أذا به يعكفن فهن العجاج ةل والغزوة الدغوة
 حقر فلما مونث على علق أنه غير العقل وعو حجى تصغي حجية يكون ان وعو ثالث وجء

 يطرل مما هذا غير ويجوز وعميرة بكيرة لقلت عمر أو ببكر أمرأة ستميت لو انك كما الهاء دخلته

 تحقير ترخيم أو أيصا علما تحفيرحجو ترخيم أو لمونث علما تحقيرحاج ترخيم يكون وكان ذكرر
 به أجدر أى بكذا أنجى فالن قولهم س حجية العالء أبو جايزوقال ذلكه كل لمونث علما نختاج

 هدر أذا بابله الفحل حجا ويقال بكه ضتى أى بكه حجوى صول با يقولون اليمن أعل أن »حكى
 وتنسى بااخرنا تحتجا عاذلتى دعاء أصمر أحمر أبى قال به اقام أذا بالمكان وجا نتجتمع

 لما ويقاألنعايشة بورياش قال تفرح وقيل وتبخل تطى وقيل تيلمعنىتجىتمسه اولينا

جاء فلما عر٠ س وبنتيه القاسم بابنء تجاء أخاها ألرحمان عبد أرسلت بكر أبى بن محمد قنل
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 عبد يا خقالت الرحمان عبد دعن استقلوثمر أن أله خربتهمر عايشة عنه أخذنهمر بهمر
 تتاذف :ن فخشين صبيانا كانو ولكنهم دونك أخيك بى أخذى عن نفسكه فى تجد ال الرحمان

 المضرب بن حجية كان كما لهم وكن اليكه فخذهمر واصبرعليهم بهم الطف فكنت نساوك
 من لهم وخق مالهمر ساف اذ مغدان بى رحمت وفيها االبيات وانشدته معدان اخيه

4 ألمحتب ،

 وكد سالحه الرجدالالبس المقنع ضمترة بى محمد واسه الكندى المقنع وقال

 يستر جميال كان وزعموانه تلقعا به اذا قناعة المقنعا البطل يبز ضربا تال مةنعفهو رأسه مغط
المقنع له فقيل لجماله وجهه

محدًا م تكسبق آشهياة ىف ديوىن وإمنا قووى الدبر ىف يعاتبىن
لخمه لهم تجلب أى حمدا تكسبهم متواتر والقانية الطويل ن أالول

سئ| هلا أكأقو ما حقوق ئعور وحيعو أخلو قد ما به أسة
نغسها ضيعولحقوق ومعناء لحقوق موأضع أى ثغورحقوق

تردا مدثقة حتما مكللة دوهنًا الباب يغلق ما جقنة وىف
 يخفف نم وترد وثرايد ثريدة ويقال الصب والدنق أالكاليل مثل اللحم من عليها أى مكللة

فيد يقال

عبدا أخدمتة مثؤ لبيين جابا جعلتة عتيقي نقج قيب وفم
 س بيته يجب أنه لبيتى حجابا جعلته بقوله يرد ولم لجسيم لحسن ألعظيمر ألفرس النهد

همة واكبر عينية ذصب أنه يريد وانما ناظر ئظر
ت رونق - -عرر ل ررر ص مد _ت جدا ملختلف عمى بىن وبني أىب بىن وبني بيىن اخلى وان
 على نصب جدا اتو« ما وخطا انى ما صواب لهم فبين أالستدانة فى عاتبوه بنوعمه وكان

شديدا أى جادا أى لحال

جمدا لقم بنيت جدى قدمو وإن حلوميم وثوت أكلوليى زن

هدأ ۶ل ١شيحذ عيى فوو ۶ وإن غيوبة غيىحفطمت ضيعو ون
لخير لهم تمنيت الشر تمنولى لم أن أى



ه٣٥

سغدا يوم متر طريا هلم زحرت ىي متر ينخس طريا رحرو وإن
طيرا لقوله صغة أنه على سعدا وتصب

لقدا جيمل تن القوم رقيس وليس عليفم القدمي جلقد آأمحل وال

رقدا أتتقةم مت ملى قل وإن عىن حل تتاتح إن مال حل لتم

العبدا نشبة عيمرقا ىل شيمة وما نارال دام ما التيف لعبح وان
 شيمة نشبه أى العبدا تشبه غيروا لى شيمة وما موال« العبد خدمة بنغسى الضيغ أخدم أى

 والموحوف لصغة ا بين حال لما أنه وذال مقدم مستثنى أنه غيرءلى وأنتحب م شني وجمعها لخليقة والشيمة لعبد أ
واحده نشى بمنزلة والموصوف الصفة الن الموصوف على تقدم صاركاذه الوصف على وتقدم وتشبه شنيمة وعما

الفوارينب من رجل وقال
وطول القاجلمات باخلعال له قإنىن طوياأ عظيى يكن اآل

 ةامتد طالن عظمه طال اذا النه طويال اكن لمر أن اى متواتى والقاغية الطويل من الثالت
وألشر لخيم فى تكون ولخلة المدح فى اال نكون ال ولخصلة

عقول جلسوم حسن تون ن أذًا ونيليا جلسوم حسن ىف خري وال
الشمايل محمود يكون حتى نبيال الرجل يكون وال كمالها لملمسوم نبل

طويل يقال حىت يعارقذ علوهتم الطوال القوم ىف كنت إدا
 كماء مغعولة بمعنى فاعلة وتكون فعل منها يصرف وال عوارف وجمعها تسدى اليد العارفة

 على طويل وأرتفع بها صاحبها على فيثنى تذًار النها طيب عرف ذات عارفة وتكون كاتم وسر دانق
عندهمر الطول فضيلة لى يسلمون أى هوطويل قال كانه محذوف خبرمبتداء أنه

أصول حتييت مل إدا متوت تيرية قوع من رآينا ۵ىل وكم
 أالصل يجى له أذا كالشجر يهمراابا شرف فيهم يكن لم أذ خمدو اشنراف ااباء أوالد يعنى

أبو« يهخابه م اذا الولد وكذلكه الغصى بطل الغصن

جتييد وجهه وإما حتلو مداقه اما أركاملعوف ومل
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ه حسنا ن ذكر واذا حلوا كن سمع اذا يعنى مجاز المعروف ن لوجه1

جعغر بن الله عبح بن معاوية بن الله عبح وقال

مالى مبآحين دون ويقدنر أمور الى تتوق نقسى آري

ىل قعا يبغىن ال وماىل أخي يب تطاوعىن ال قنفسى

ريعى بن مقيس وتال

االكبيه آلعذز سالفة ونقيم قوهنا جتاعل عن لنصقح إائ
 بيننا لحال على وابقينا عنهم صفدنا علينا جهلو أذا يقول متدارك والقانية الكامل من االول

 أه دكما لملخد فى الصعر يكون كما الكبر ف ألعنق فى ميل والصيد العنق صفحة والسالفة وبينهم
الناطر ف يستعمل ألصاد

نفسه ال صاحلا نر وان نصلح عشيوة قساد يوما تتحق ومىت

لخسد نفوس وال لمابال منا علبقم فليس نموصعدًا وأذأ

الشيبه لفعل نيسسرة حىت نابه ما على قاعلنا ونعني
 واال مقاصدهم طرايق عليهم نضيق ولم محسدهم ولم والعز ألمجد درجات ف ارتقو اذا يقول

 علما السيد فعل يبلغ حتى يشيد« ما اتمام على أعناه لحقوق من ينوبهم خيما الساعى ععى
لنا رفعتهمر هان

املستنيه لدعوة الكوي عيجي يتايب الصباح داعية وجييب
المستصرخ لدعوة الركوب سريع بجيش سريعا اجبناء عليه أغير س بنا استغاث اذا أى

* ن د يربد لن ومحينا تبوج حىت محييا ونفتأ تركتقا تنفل
 ٠ص كناية الشوكة وجعل تبرد م ونايرتنا تسكى حقى نارعم وبخمد المغيرين شوكة نكسر أى

 فان بالشوكة الشوكة تنقش ال أمثالهم ون أالرض تنبته فيما أصلها والشوكة جميعا والقوة سالح
 ط المنقاش يكون ان ويبجوز المنقاش قيل ومنه استخرجتها اذا ألشوكة نقشت يقال معها ضلعها
 باخس ويقال والباس الندة عن بها وكنى لحديد الهى الشوكة نقلن ثم زين أى الشى به نقش
طفين اذا النار
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أالسود الحرين فى الجمايي رتع ييوتتا لقاظ دار فى قتحل

 مرتعيح أتمنا أالنتجاع وطلب للخصب غيرنا تصد واذا الزمان أشتد أذا ألمحافظة دار فى نصيى أى
 ئ وبحئ ويروى تدمه وطول لفساد« أسود وجعله العهد القديم الكالء من اليابس والدرين الدار فى

 لحفاظ وحلفىدأر ومثله لحال موضع انهمصدرفى على لمجمايل رتع واننصب يوتنا دارلمفاظ
 ولجمايد أحسابهم على محافظة القوم بها ينزل التى لملحفاظ ودار لالمرع غيرنا ويظعن زمنا بيوتنا
ى وجهال جمالة جمع

الليثى المتوكل وقال
قطعا أد الققا ومل صرما يى آحدة لملييل ما أدا انيى

متراكب والقانية المنسرح ن االول

حيعا يبيند يران وال رنق على ماءة أحتسى ر
 عليه ينطوى تنكر اد منه فراق السحداث جزعا أطهر وال كدر على وبينه بينى الود ماء انجزع ال اى

قذعا أقل ولم عنا اليجرار غبر ينقضى لم أقجره
 والقذع مااخيره ألليل وغبر غبرتها حلبت أذا الناتة غبرت ويقال غبرة واحدتها البقايا الغبر
 ويتوسع قذع وكالم بالفحش أتى الرجل واقذع بانقذع رميته أذا تقذعته يقال الفحش والقذيعة

 وتنقضصى وبينه بينى ألعاليق اتطع يقول غيرة أو بالبول ثوبه قذع يقال حتى القذع للفذر فيقال يه
قال ثم فحشا اتل ولم عنا الهجران مدة

آنقطعا وصله حبل أوة( عظبا لة إن اللفيم وععال اخخر
 فيك أالفكه ى٠ وتخلق عليك تكثب وصله حبل انقطع أذا النه مواخاته اللعيم وهوأصلة احذر يقول

 يا كالمهم ومن االفك وف بالعضيهة اتى الرجل وأعضه بالزور رميته اذا عضهته ويقال تكتسبه ف ما
ه قاتلة كانت أذا عاضهة وحية لالغيكة ويا للعصيهة

بعضيم وقال
ليا ماتلتما أنكمت اللوع بنعف أنفى لو السلسلين يين خليلى

 ألمرتفع المكان أو لجبل من عارضكه أى ناعفكه ما النعف متدارك والقافية الطوبل س الثانى
أقبلد وي النكرته سمتما ما سمتمان ذم عشيرتى ومع ارضى فى كنن لو يقول أنكرت قوله لو اوجوأب

خاييا كنت اذا ذل من قوبيبك صاحبى قال ما آنس لم والكننى



٥٣٨

 خاليا كنن اذا ألذل من نصيبك خذ اى ذل ن٠ نصيبكه ثوله س صاحبى به وصاذ ما أنس ه أى
 لبعض ومثله ومثله االذى عليء يتضاعغ لئال قومء غير فى كان اذا الضيم باحتمال وصاه أعواذك ن٠

ه غوبارن مذحي فى ولكننا سجية منا ألطف غك كان وما اللصوص

 مفعول معنى فى فعيل فهى كس أى خطم أنفه الن به سمى لحطيم بن قيس وتال

 من حق نصغير لحقيق يكون أن يجوز اليهودى لحقيق ابيى بى لربيع عى رياش أبو وقال

 أن أمه استحقن قد الذى وعو االبل من وحق االشياء فيها تجعل التى لخقاق من وحق لقوق

 يقولون والغقهاء ويركب عليه بجمل أن أسةدق( قد هوالذى وقيل الرابع العام من عليها بجمل
التمر من صرب أنها تيل حقيق وبنات متقاربة المعانى وعذ« الغحل طروتة لحقة

باله اال القتى ييا يهان ديار فى ي أالمع هرة دع وما
 بها ويهان االقامة بعض وهو المبتدأء خبر النه بالء ارتفع متواتر والقافية الواغر من أالول

ديار ف لقوله الصغة موضع فى ألغةى

دواء له ليس البطي كداء داء أآثوام خاليق وبعن
 من الناس أعتاد« ما أن يريد أزالته ومداواة مغارقته تتعذر الناس به يتخلف ما بعص يقول

 البطن كداء عو الشى لوجهة تهتد م أذا نقول والعرب االبام عليه أنن اذا كالخلقة يصير االخالق
البطن كداء باثرة فتنة لحديت وفى

يشاء ما أآل آللة ويأىب منأه يعطى أن امليو يريد ء ٠ ن ٠كر٠
رخاء فديتا بعد سيأىن يقوب ترلت قديدة وكل

الرتاء ملود على ينمى وقد رصي ملح عىن جلييص يعطى وال

ققاء عمرت ما وققرالنقس عنئ عمرت ما النقس عنئ
 ليس هذ« با ألقلب فى الغنى أن ألشاعر قول ونحو ألمال غنى ال النغس غى الغنى يقول

والدرعمر بالثوب الغنى

السخاء يصاحبه مرر وال مال البلخحل ذا يناني دليس
 يرنعه بل بصاحبة يقصر ال والسخاء لغير« ديتكه يجمعر النه مال البخل ذا بنافع ليس

لجميلة واالحدوثة لخمد ريكسبة
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شهفاء لة ليس النوك وداء شقأه ملتمس ملئ|ء وبعفن
 شغاء ال لخمق وداء أزالته خيطلب شفاو« يعرف بعضه فقال للجع عن فناب للجنس الداء جعل

. ني المذبين بين جواز فى خالف وال الممديد وقصر له

بدرا أبنه يعظ الققفى إدكام بن يريه وقال

لملمكيم اللت لذى ينربيا واالمائل بدر يا
 بدر يا قوله بين دخل أعتحراض ها يصرب واالمثال قوله متواتر والقافية ألكامل مرفل من

قولء وبيين

يدوم ال ود خير ما يوي للتليل دم
 ألمغعول ألى ثاضانه له بودك أى بودة وقوله حكيمر وصية وصيته ان على أالعتراض بهذا وذبه

 يصف ف اذا الود أن والمعنى ألنغى ألحى والقصد االستثبات طريق على أستفهام ود خير ما وقوله
دايم غي ود خير شنى أى وتلخيصه صغة يدوم ال وقوله ذيه خير فال يدم وم

التكريم يعرقة وللق حقة لجارك وآعرف
٠ رود بدن و ررر ر- ٠٠ -عر / ن د ?ت ب سعمن يل-وم أو بجمح سوف يوما الضيغ بان واعلمر
 والمعى أجوا كان بالفاء رويته ولو أالبتدأء واو وهو لحال واو ألكمبيمر يعرفه وللقا قوله فى الوأو

 حقه أعرف قال كانه حقه لقوله حاال يكون ولوأبا رويته واذا ألكرام يعرفه حقه الن لجار دق أعرف
 علمن يقال ألضيف بان وأعلمر وقوله أمر للكر وهومعروغ أى للكرأم وذا معي
 نزوله بان عالما اليه أحسن والمعى يلموم أو بيجمد سوف بقوله عللها بالضيفقد لوصاتة ا وعذه وبكذا كذا
حقه فى ذشوت أو اليه اسات أن لوما أو اليه أحسننن أن حمدا يجلب بك«

ذميمر و م البناية تحمود مبتزحيان والناس

العليم ينتفع بالعلي بت؛دف وآقلم
 لثنايةكا خهو علمية التانيث تاء أدخل ثمر قبل من حصل مذكر على مبى غير بالبناية ألتى

 اكا أذا والياء ألواو الن البناءة لكان مذكر على مبنيا كان ولو والغباوة والرعاية والشقاوة لبل اسم

 وارتغع كله ألباب والرداء والكساء الدعاء ذلك علمى الهمزة منها تبدل زايدة الف بعد أعراب حرف
وقوله ذميم اد البناية محمود عما قال كاذه محذوف مبتداء خبر أد مبتنيان من بدل أنه على حمود
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 تدل والكسرة االضاغة بإء حذف وتد مصاف فهومنادى كسرته وأن مغرد فهوهنادى ضممته أن بذى
 استعماله للثرة حذف باب ألذدأء وباب التذوين وهو الباب صخا فى ببجذف ما موقع وأقع وهو علمية
 الهاء العليم ينتفع بالعلم ذانه وقوله ااخرعا فى والكسرأت الياءأت الجتماع بالمحذف أوله بنى فى فنو

 طرق علمر 0ا الن أستعماله بالعلمر والموأد ومفعوليه اعلمر بين أعتراض ولمجملة والشان أامر ضمي
وقوله عليه وباال بها معرفته كانت يسلكها لمر نم لرثناد ا

العظيمر ده يييج مقا دييقيا أأمور أن

الغيم يلوى وقد تقتاد السدين منل لةبلوا

 غتقول تكسم أن ولكه أن خبر وللجلة خبره بعدة وما مبتداء ودقيةها أعلمر مغعول ١ أالمو أن
 مط اوله السيل ان ك-ما أصغره يبداو« الش ان والمعنى معاقا وأعلم ويكون االستيناف عاي ان

 يمطل يلوى و ألذحل لتبل وا عواقبها وتعور المور ا ت أبتداا فى ألنظر على بعن م نلال ا وهذا ضديغ
 ف ما بناء هو ويلوى به ذهب اذا بالشى الوى يقال بالمحق يذءب ومعناه الياء بصمر يلوى ويروى

 كل كان لما ويكون اللزوم الغرامهة وأصل لدين أ عليه وللذى الدين له لمن أسم والغريم فاعله يسه
علميهما أالسم أجرى بينهما ما ينقحى أن الى لصاحبه الزما مذيها وأحد

وخيمر مرتعة والشلمر أقلة يصعلبسغى وا

للميمر ويقطعك آخا البعيد لكك يكون ولقد

 لقريب أ ولخميمر بة زى يجا ألظلم أن والمعنى مثل تع وألم لوخامة ا السم وا يهرى ال أنذى ألوخيم
 وللجميمر خالطه.يخالطه من للليط مثل بحامه حامه قولكه وهومن قرب أذا الشى ح.ذر قوللمي مرة

االضداد من صو :قل بعحبهم قول فى ايجا البارد وو لمخمام اشتقاق ومنة لمار الموتضع أ٠ق١خ٦ درب ث

ألعديسم لسلسعدم بسبان و لسأخسنى يحسرم لمر وأ

اأييم لمتمق ويتير التقى لملجوت يقتر ث،،ااده

جملة لجلة هذ« على عطغ وقد يبكرم وخبرة باالبتداء يرتفع وألمرء ألمال نيخير عن ذياة

لما التقارب من لجبلتين بين ما ال ولو ألعديم للعسم ويهار. شويه وعو والفاعل أنغعل من نجا مخالف:
ءز الله قول حذا CJ1 العكس وعلى نذم ام شيبة ابن بأأراع آموف أالاخر قول ومثله ذذك ترل،,

ولجول والفأعل الفعل على ولملخب ألمبتداء عليه عدف ذا الن صامتون أنتم أم ادونموحم زغ ج ج

حكمه كان نظاير« من علل ما ان على وتنبيجا أصمالم على له اختاجا بناو خخ٠ذك٠ للجيل: لتيحثجم٢



اساح

 يجب كان عذا وكذلكه أشبههما وما وصات مال رجل نظاير« ءش العداس علي جاء مماو ؤدا ءل ص أن

 اكثر وعو أالتم ذو وأالفيم أالحمق ولملجمق كثر أذا واكثر ماله تل أذا اقنارا اقنر ويقال حال يقال ان

العاف من معلموا اكثر عليها ار ضما االاثم ن أثما

ألمضيم فأييما لهدا ى ويبتت دتع لذا يباة

يسيم ما ولكاللة لملجقوق فى يبحل والممة
 بما يبخل الرجل ترى يقول يبخل والمرء وقوله والذهار الليل ألملوين من وأصله عمرة فى يبد اى يهال

 برئ واحله والولد الوالد خال ما الورأث عم والكاللة لكاللته ماله ويترك لملقوق أداء س يلزمه

 ألعالء أبو وةل أكاه النسب بعد كان أالعياء الكالل ن٠٠هو وقيل به احاط أنا ألنسب ذحلمله

 اأخ موضع وف أالمر ن٠ االخوة بها يعنى أذها على العزيزدلن الكتاب فى جاءت ألتى الصاللة

 بوال ليس من الصاللة قيل واذا أالب ض تكون أن تجايز النصغ ترث الننى أالخنن على وشعنن

 ولد وا بوالد ليس من ويرثة يبخل والمعنى الذسب ذوى ن وغيرو االخن فية دخلت مولود وال

 غكانه التاللة ماله يخلى أنه ألمعى ويضون زأيدة تكون أن يجوز فية ما يسيم وما غوقه وما

 والذى أى ألذى معنى فى ما يكون ويببوزأن فالن بنى فى مالحى تركنن بقال كما غيهم اسأمه

 لماته واسامته ةل كاذه ألمحدر معنى ف بعدا وما ما تكون ان يبعد وال الكاللة رزة( فى يسيمه

فسام بعير ان اسمن يقال الموت الى المال اخواج واالسامة لنفسه ا للغير

و ٠٠ ر رر ر نم ن , -نم و رن ■و ن و رجيمر غ-رض وريييسا ل-لهنون هو من بخل مما

السيشيم قمد صما قمدو أمامة القمون بةتىو
 مى ذد. املنصوب كالغرى للىوأدث رو س خبل ما اي االنكار طريق( على أستغهام بنخل ما
 ومجعا وأحدا ويكور املنية كاننن أذث واذا ألدهر به ثاملراد ذكر أذا وأملنون أملرجوم والرجيم
 وتدو ن قر مجاعة كل جلماعات والقرون وطيته اذا الشجر ورق ن٠ يتفتت ما ووو املهشوم واهلشيم

شى مذها يبف( وملر البتة ذهنب اذا النار دت3 ن ه وأصمل بادو

أسعيسم وا بدم بوت ■أل ■٣■ ؤ السدني صب٠|٠۴و

يئيمر منيا أو العرس منه ستئيم آمري ضل
 أأمت وقد منوا اميا الرجل خيبةى أمرأته متوت أو أميا أمراته غبقى الرجل ميوت أن أما أى

وايوما وأمي: أمبا أملرأنة



مسأه

 اليتيمر الولد آم أيثكله ولج ذى علم ما

العووم تالنليا على القليب صاحبةا ولحريب
 والتالنل الصلب والصليب صاحبه تبل يموت ألذى ن٠ تدرى ا ثأنكه ولد وال باعل الثثةقت يقول

يرومة ما يبلغ ان ألى عزمه على يستمى الذى والعزوم لها واحد ال المقلقة الشدايد

يتجيمر ال لملحقيقة ولدى ضراسيا يمأ ال من

السووم لمرح I يسطيعتا ال للحرب بان وآعلمر
النرق والمرح عنه ألدثع عليه يج-ق أمر عند يجبن ا أى يخيم :ال عضاطها لحوب ضراس

الصبر ألقليل الضير التير والسووم المدح صفات ن٠ هو وليس النشيط

اآزوم ضبتتا عند المناعب أجودقا وليل
 واالزوم منها جماعة لخيل أوايل والكبة عدوة فى أالرص ينتهب كانه العدو ألكثي المناهب

لحمبه فى لحملة والكبة لجرى يناعب كانه الذى المناهب العالء ابو وقال العضوض

لواللى ا منقذ وقال

رحيي ك وشه يين و حت بين منه كنت إذا عييهى عيث أئ
تعلق واذا له والذم به أالزراء والمعنى مبتداء عيشى عيش أى متواتر والقافية للخقيغ من االول

لى عيش ال فكانه وارتكال ذزول بين عيشى ن٠ كنت أذا والمراد عيشى عليه دل بما

بذحول أقله بعت طالب كلق لبإلد ا من تتج كضد
 أوشوة االرض م جانب كل على ضغنا به كان توله فى المسلك هذا ابوتمام سلك قد

جاذب كل ألم

ا ص ثم نق القضول طالب عن النفسس كقك اآل والتكرم القتت أرى ما
منيله من يه توت منا تسمع دآن االبًا؛ى حمل وبآاء

 واججزمع ةه منقول غبر علم شحاذ أبوالفتك البى شحاة أبى بن مدمد ودل



 شد-ذ فى وضاهاك رسلكه اذا شحاذا يشاحذف شاحذذ مصدر االصل فى يكون ان هذا

وتحوة السيغ

حامد ملك الفينت العلى يققني تجد ز نم الغق أعطيت مت آن إدا

 اذا الن فيه الوأقع الفعل ووو الفين جوابه انت اذا متدارك والقانية الطويل من الثانى

وقوله ظرفا ويكون جوابا يطلب للجزاء بتضمنه

اآاعد رماك اآدد ي بييب ما بعثن جنيك تعك لم أثنت إذا
وقوله االباعد رماك جوابة

وروأعد جمة بووق عليكة تول لم لججد لك يغلب لم لهلم إذا
وايح لجنيبة كماآستتل جيينا ترل له الشك لك يقرح له العرم د

 كما الظاهر فى والتحزم النظر بعد فيها االستبداد وأستعمال أالمور اقتحامر علمى بعت فيه
العداوات تكسب أالمورالتى فى بالرفق قبله الذى البينن فى وصى

الحد دوارآك ميرنا هضار إذا جمعته مآل عنك عناا وقل
 فيقول عنكه مغنيا أى لحال على غناءا وأنتصب تليل شى أثبات ال ألنغى هنا ألقلة بذكم المراد

لورتتك وتركته عنه ذوبت أذا نجهعة مال عنكه يغنى ال

الوآيد الية تدقى مقعذا وال تحبه طعاما تتركة لمر آنت إذا
المعال طلب فى الذغس أاليثارعلى على حت وذا

والقصايدج نترفم الرحال يسباب يهبة يوال ال عارا تجللت
سى وقال

الندى المتله يعقاةآلقتتى الكتر مع معيشة القباي لدات أم ويل

 زيد ويل فتقول النصب فيها ذالوجه الالمر بغير أضيفنن اذا ويل لفظة ك الطويل لى الثاذى
 بعدء ما فيصير يرخع ان نحكمه لزيد وي فقيل بالالمر أضيفمت فاذا الوبل زيدا ألله الزم والمعنى

 عد كانه لزيد ثابن ألويل والمعنى مفهوم منه الدعاء معنى الن نكرة وصى بها ابتدى جملة
أرتفع وقد هذا ويل حكم كان واذا خبرا الله فتجعل زيدا الله رحمر يقال كما محضال



ممه

 على الهمزقة حركة القى وتد ويل من والالم ألهمزة أم س نحذف الشباب لذات أم ويل شوله فى
 لحركتين الحدى اتباعا لله وللمد لله لممد قيل كما ويلمر قيل وقد ويلمر فصار لمجارة الالم

التمييز على هعيشة وأنتصهب لذاته وحمد الشباب مدح ألمح وقعده

آجح صأع القل ال لو كن وقد قمه دون القتى القل يعقل وقد

العظامخ لالمور مواصال الةل ا لو كان وقن المعالى طلب ن٠ يا صاحب تمنع القلة يقول القلة القل

حرق واخوعا غذة وحرقة منقول خير مرتجد اسم عذا النعمان بن حرقة وثالمنن
 - لسال ا ولجلقة ه حرق ختة وا حريقا وال لحلقة ذسلم لله ب سمر نة عر لشا ا يقول وفيهما ن لنعما ا بنا ا

 حرك أنه ذم لملمماعة بالواحد أكتفاءا ونحوعا ألدرع حلقة للجلقة أراد يكون أن وينبخى
 ينثأم فلمر العيون خاف زعير وكقول لفق لماع األعالم مشتبه رؤبة ةال كما مضمقلرا العين

كذلك موتفع اسم فعمان ان كما مرتجل ايصا علم والنعمان أجتماعها الير" حشكة يريد لمشك به

لتنصف سوقة فيهم تحن إذا أمرتا واألمر الناس قسوس يينا

 المكان ظروف من وهى ة المغاجان فى تستعهل كلمة بيذا متدارك والقافية ألطويل ن٠ الثان
 بين والمراد بااللغ أو بما تبل من اليه يضافا كان مها بدال يصغوي ان ارادو كانهم بينما يقال وت

 أالحوال فانصعنن أنقلب أالمم أذا يريد بما أميهم وندبر الناس نسوم وحن علينا تجرى التى االزمنة
 يسوتهم ألملك الن سوتة وسمو ألملك دون من والسوقة للخادم والناصغ ألناس ذخدم سوتة وصرنا

 وقولها سوق واحدءمر سوتيون فهم ق لسو ا أعل ناما سواء فيه ولجع والواحد أرادته على ويصرفهم
 صذه واذا سوقة فيهم نجن أذا ها قول عليه دل ما بيذا فى والعامل أيدينا فوق اليد اى أمرنا واالمر
لمغاجان ل وهى مكان ظرف

وتصيث ينا رات تسا تقلب ميا نعي يدوم ا لدنيا وية

 تخفة فلم أف فتح فمن م تد ال وحالها يزول ذعيمها لدذيا حقارة قالت كاذها التحقير أف معنى
 بن والتذو الضمة الضهة فالتباع ضم ومن اولى فيه الكست الرن زين الساك ء غاللتقا كسرها :من الغتحة

ى التعريف أمارة التنوين وترك للمةضكير انارن غيه

زايدة ااخيرة الالم ان غي ثعلل ومثاله زايدة عبدل فى ام انل عبدل بن لحكم و:ل

 أصل تكري الثانية ألالم أن غي فعلل فيه لقلنن ايعا جعفرا مثلنن لو أنكه ولعمرى مكررة غير

 جعغر مثل بنيت ولو وعلجن وخلبن رعشن كنون ألبتة زايدة عبدل تمثيل س فعال والم
 منه عبدل مثل بنينن ولو اصال بها ةابلن أذ اصل النها الباء فكررت ضربب قلت ضربن »-ن

قولهد المه زيادة فى عبدل ومثل مني بيان وهذا صعدل صعد ومن خرجل خرج ومن ضربل لقامنن



همه

 بن محمد وذعب وقصملة ققمة وقالو وعنالك وأاللكه ذلك ,قالو فجل اآلنحح وفي زيدل زيد فى

العنس من واخذعا زايدة المها ان عنسل قولهم فى حبيب

الطلبا ؤأحمل لنفسى منالررق التكريم يطلب ما أطلب

 نغسى علمى اال ازاوله ذيما أعول ال ثم أكتغيت مغاترى سددت وأذا أجملن طلبن انا يقول
والكغاف العغاف مماعاة على أبقاءا أغعله ذلك وكل غيرى سعى متهما

حلبا غتيسرها اختالف اجيد وال الصفى القرة وأحلب

 اناًاأن لها يصق التى والعفوف والسحب والشاء النوق من الغزيرة والثرة العفوف ويروى
 هو الغبرالذى الى يذعب غبرها أخالف ينشد الناس وبعض الغزيرة فمعنا« الصغى روى ومن فتمالعما

 غبر أجهد وال أرأد النه كالمقاوب يكون الكالم أن اال ذلك يبجوزمتل وقد اللبن بقية
 بطلب نغسه يصف كانه د اال يجلب ال انه يريد احسن فروايته غيرائ أخالف روى ومن اخالفها

الليام عن واعراضه ألكرام أله ورغبته مظانه فى زق أالم

رغبا صنيعة فى رعبتة إذا الكريم القتى رآيتن إنى

 رعسبا أذًا اآل شيا يعطيك وال العآلء يطلب ال والعبح
— ج و ا

طريسا إذا اآل مهيا يجتسسن ال السوء الموتع يلمسار منسل

 طريقا يعف الراجز وقال للحمل فيه أتم قد أى موقع عود ويقال ااثار ظهر« فى الذى ألموقع
موئع توقيعه على وقو الموتع االوشفة ألمكرب

وآلحسبا لماآعنتبرت السدبن إالً لملآليق عيوة أحسد ولم

قتبسا وال رحسال يعنسس شد وما المقيم لجافتن رق ير تد

لخليل ذكره هاكذا االكاف والقتب أيضا ج السر وهو نحوة والرحالة البعير مركب الرحل

مغتريسا يرال ال ومن والرحد المطية ذو المسال ويخسرم

ج الرحل علية شددت أذا البعير رحلن معدر ألرحل والرحل ألمتنية ذذ
ااخر ديحل



٠|“ا

أوةا عام لذت الفداء أنت رآبين قد آلذى العأم أيها وا
 مما أوال عام وقوله اضرة لخ أيامه على ألماضية أيامة يغضل متدارك والقاذية الكامل ن٠ أالول

 يقل ف أنه بهذا والمراد التعارف على نظاير« بها توصف ه بصفة فوصف أالستعمال كثرة منه ألغ
 وتعارف لحال داللة والن أالستعمال لكثرة بذلك هو خص وانما اول سنة وال أول حول وال أوأل شهة

فيء الف ما على أالجراء سوغ المتكلمين

زيال االحبة بني وال حتسا يأن آم عام لذكر الفداء آنت
 والنى منه رابه ما علي والتنبيه وقنه محاصر التصجرل على الدعاء تكربر يد يي الفداء اننن توله

ة نحسات ايام فى القراان وف المظلم واالهر الغبرة به وصف وقد السعد صد

وجهه لجبامة بذنك سمى فيردتة الواحدة العجبن قنع الفرزدت القزدق وةل

. بسآحوينا آنلت تحالحلة أتاين على الدقرحي ما ,ة,
 وتكديرعيشهم نعمهم بازالة قوم على الدع صروف أناخت أذا يقول متواتر والقافية الوافرأالول من
ذلك مثل بغينهم تغعل انها منها والمعهود فعادتها

تقيناه تتا الشامتون آفيقوسيلقى بنا للشامتني ققل

 املين سيف ومنه وشانه امر ف المنصلت الماسعى الصلتان العبدى الصلتان وقال

 ما معنى فى والتلن الصلتان جاء ربما و أصليت بها سيغ كاننى رؤبة ةل بارزهشفور أى
علية شنعر ال

العشى ومئ كئرالغدأة الكيري وآثىن الصخيت أتتاب
متدارك والقاغية المتقارب من

تىت يوم ذيك بعة أىن يومتا قرمت ليلسة إذا
 كما الهرم من كانه أالوالد الخر ايية قرمة هوابن ويقال للزوال مسلما صعفته يومها عرمن

ذالن كذكاء فالن فتاء يقال الذكى وضدة ألغتاء مصدرة والغتى ااوالد الاخر ابيه عجزة ابن هو يقال

ننقخى ال عاش من حاجة ملحاجتنا ونغدو نروح



١٧

بقى م ع حاد ٥١٠٠٠٠ ل وتبقى ته حاجا المره مع ت تمو

العنى أروة السرى أرفنى ترى تذ لمن يونا ثلت إذا
سران توم ن سرى وهو يسرو الرجل سرو يقال مروة فى سخاء ألسرو
٠.٠٠ ثم ن ر رنء و ر صكر و ٠من - عن ٠ ر- و -ر -ن ألويصى فينعمر عما وأوط-ي أبنة أوصى لقمان ن أل

 للهمان ساغ غصما قبلة بالمحكماء أثتدأءا أبنه وصاة فى له أن على التنبيه يريد أعلمر تر ألم
 وذعمر قل كاذه محذوف ألوصى مر ذع قوله فى ولمحموا عمرا يوصى أن للعملتان ساغ أبنه يوصى أن

له يرسم بما االحتذاء فى لعمو منه ترغيب وهذا هو ألوصى

النيى خب سرة عنك قكن اليجال جوى خب بدا بني

 يتحدن غيما مستعملوهو مصدر والنجوى ألمكار بغتحها وللخب لخاء بكس المكر للخب
 منا تودعه خيما خبا خكن لكى صاحبا ناجيت اذا فيقول والكتمان السر طريق على أننان فيه

 ألنجوى وكذلكه ولجع ألواحد علمى يقع والنجى وباال عادت خبها بسا أذا الرجال نجوى ذان سرك

تجوى م وأذ القراار. وفى

للفى عير لتلتةا وسر آمري عنة صان ما وسرك
 إالثزين فى خيل وخد قمين ألوثناة وتكثير بنث فانه سر أالثنين جاوز اذا االاخر ول كة هذا

)حد ألى سرك تغش ال اراد التفسيي عذا فسر منع وكان الشفتين يريد أنه البين مذا فى

ى لغى أدتى التكلمر قبععن الرةاد لبعض أدتى الكشت تحما
االدب باب تم
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لذسيب باب

 ألغزل وانما الغزل هو وليس به صواها تصرف عن وأالخبار بالحسن المراة ألشاعر ذكر النسهب
عنه ولخبر ذلك ذكر والنسيب اليهن والحبوة النساء بمودات أالششتهار

 عامر بن فبيرة بن قرة بن لمارث بن طقيل بن أللخ عبه بن الحمقة ةال
 ريا لها يقال لة عمر بنت عوى غزل شاعر وهو كعب بن قشير بن لخير سلمة أبن

 واربعين تسعا عنه فسات ذلك فساله أبيه الى تجاء االبل ن خمسين على أباها فزوجه عمه أله تمخطبها
 فلج كمال أال يقبلها آن ذال أبو« قل ما له وذكر عمه أله فساقها ناتة بنقصان يناظرنا ال عمكةه وةقل
 ألشام ألحى فرحل معكما أقمت أن الالم وأذى جميعا مذكما االم رأين ما والله فقال عمه ولج ابو«

خقال ذغسة ختةبعتها

معا وهعباكما ريا ين مراركة بعدت ونقسك رًا اىل حنذمت
 أسمر وربا ألشوق تاف ولجنين عنها بعدة فى نفسه يلوم متدارك والقاذية الطويل ن الثاذى

 هذا على وأوا بإءه تقلب الياء بنات ن٠ اسما جاء اذا فعلى الن ريا قال ف قيل ذان مئه١
 فيه تحح صفة وفعلى الحفة عن منقوال به سمى انة قلمت والبقوى وألتقوى وى وألشى الغتوى تولهم
 وعطشى عطشان يقال كما أالصل فى ربان تانيث كانه وربا وصديا خزيا تولهم عذا على الياء

 لحال واو الواو باعدت ونفسكه وقوله بنايه على خترك بها التسمية باب الى الصفات باب ن٠ نقل نم
 أسفارنا بين باع القراان وفى وضعغنن صاعغنن يقال كما وعو بعدت باعدت ومعتى لالبتداء وهى

 وشت تغرق بعد أجتمعو أى شعبهمر ألتام يقال لخى شعب والشعب أالزيارة وألمزارمكان
 حننت باعدت ونغسكو فى والعامل أيضا لخال واو وشعباكما فى والواو جمع بعد أخترقو أذا شعبهم

االبتدأء خب وموضعه مجتمعار معا قوله ومعنى باعدت معا وننعباكما قوله وف

أسمعا القبابه داعى أت وتحوع األمرطايعا تلق أن فماحسن
 وأن النفى حرف على العتماده وعونكرة به االبتداء وجاز مبتداء يكون أن حسى يجوزفى

 طايعا أالمر اتيانك بجسن ما وألتقدير خبره عن بفاعله وأستغنى لحسن ألغاعل موضع فى تاتى
 ويجوزأن خبره وحسى مبتدا تاتى ان يكون ان ويجوز تاتى ان ن لحال على طايعا وانتصب

 معرفة ولجبر نكرة ألمبتدا لكون الوجو« أضعف وهذا لخبر موضع فى بانى وأن باالبتداء حسن يرتغع
ودعاك صوته أسمعكه أنصبابة دأعى ان من وتجزع وألمرأد الثقيلة ن مخغفة أن الحبابذ دأعى أن وتوله



٠م١

يودعا أن عندنا لنجج وقل بالحمى حل ومن جدا وتعا ققا
 وابيع أبطل وقد نلمكان يقولون انهم االعرابى ابن وحكى الناس منه يمنع وكالء ماء فيه موضع لحمى
 ان وتوله الشجى وادى الى أجراد بين ما وبهرج حمى بين نخيرت وانشد بهرج يخم ولمر

لقل الفاعل موضع في يودعا

المتربعا٠ المصطاف أحسن ومًا الربا أطيب ما اأرظ تلك ينقسى
تدمعا عينيك خًا والكن برواححعليك لجمى وليستعشيات

 ولكى تعود تكاد ال أحبابك مع بالمحمى ألمواصلة أوقات فان لجزع فى انرطت وان أنك أى
 فقلن االاخر بقول المام عذا وفى راحة فيه تجد اثرعا فى التوجع مع لها البكاء أدم

 تدمعان قال ولو االمر جوأب تدمعا وقوله تالقيا ال ان طن ن يشتفى به لراحة البكاء ان لها
للعينين حاال لكان

ثوعا بجنن الشوق بنت وحالت دوننا المشرأعرت رأيت ولما
 هل نظرت أذا الشخع اسأتحلت يقال تحركت وحالت عرضه أبدى دوننا واعرض جبل بشر

 مسبباته الشوق ببنات واراد لحنين كثيرة نوازع الشوق وبنات بالله اال توة وال حول ال ومنه يتحركه
 كبنات لملحب ذانفال البنايق( القميص أزرار ضم كما حبها أطفال الليل ألى يضم االاخر كقول وعذا

نازع جمع يكون أن االشهرفيه والنزع الشوق

معا أسبلتًا للم بعد لجيل عن زجمرتها فلما اليسرى عينى بكت
 أعور كان النه اليسرى عينى بكن قل وانما قبله الذى البيت فى لما جواب عيى بكت

تدمع ال العوراء والعين

وآخدعا ليتا اإلعسعاه ين وحعمت وجدتنى حتى الحى حو تلقمت
 عرق وهو واالخدع اليات وجمعه العنق صغحة ووو اللين وجع وجدتنى حتى ألتغت تلفت

 رموزهم من أن فيه قيل وقد وديارها أحبابى س الغايت انر فى تحسرا التفاتى لدوأم فيها
 بالثعلبية صبرى عيل قوله منها أبيات واذشد البلد ذلكه ال رجع وراءة فالتفت بلد ص خرج برا أن
 كى انتفت ةلو وراى والتفت تنفست ميال بنا المطايا سارت .كلما قرناى ومتنى ليلى طال لما

 االصل كان عنه الفعل نقل ما باب وهذا تمييز النه ليتا وانتصب عاشقا لكونه الرجوع له يقطمى

 تصببنن ومثله ذنصبهما المغعول أشبها بضميره عنهما الفعل شغد فلما وأخدعى ليتى وجع
عينا وقورت ٤عر



ح٣٠

تضدعا أن خشية من كيدى على أنتىن منر ملى واذكرأيام
 عليها ذاقبص كبدى على ذانثى بها الوحسال اسباب من بيننا كان لما بالحمى أوةاذى أتذكر أى

ى أمثالها الى شوقا موضعها ى٠ وخروجها تشنققها كخاغة

 عنه خذكر كتابه أن ألغزل حد ف المغجع ألله عبح أبو االبيات هذه وذكى
 عيئ فنشأت لحمى بجنوب منتجعون وهم الحبابه مجاورا كان هذا !ن اليمنى عينى بكن قوله

 اتصل أذا الفرتة وخشى لذلك فارتاع القبلة يسار عن س فنشأت القبلة ناحية من تجى سحابة والعين
 ذمر لها زجرا منها أرتياعه وجعل السحاب عن كناية اليسمى عينى بكت قوله معنى فخلك الغين
 معترفا ةال ثم معا أسبلتا توله معنى فذلكه بالفراق حبيبة س فايقن القبلة يمين عن من أخرى ذشات
 منخرق للويح غادرت والغوادى السوارى أن جرير وتال السحابتين يعنى تدمعا عيني خد بالبين

 فى عذ« غير أبياتا ذكر ألمفجع كان لو ة ذكره تقدم ما أالبيات هذة فى والصحيح ومجاال بها
ى بتلك االبيات هذة أختلطت تم تغسيرها فى وذصرف ذكره ما معى

ااخر وقل
قمفيعيا ليلى نفس قياا اىل بقفاعة أرسلت ليل ونييتت

 وقوله أله بشفاعة أرسلت توله ألحى حصلت وقد مغاعيل ثلثة ألحه ببحتاج ذبى ألثانى الطوبل من
 صال وخبروذارق مبتدا س جملة بعدة البين ف وقع وقد الفعل يطلب وهو تحضيض حرف ليلىهال ذغس هال

 المقنعا الكمى لوال ضوطرى بى مجدكم افضل النيب عقر تعدون قوله فى لوال أختها هذه
 وهذا فوى بعد« الفعل أضمار فى ذامره عليه دل !لبيت لوالمن بعد ألنصب ألفعل تاثير الن وذلكه

 ألقواف لن شفيعها نغسها أرسلت التقديرفهال يجى فكان هال بعد النغس ينصب أن له يعلك لم
 المختعة لحروف فى عذا يغعلون وقد لذلكه تاتى ما يتأت لم لما مبتدا بعد« ما فجعل مرفوعة
 قولء جاء ثم الفعل يطلب لو أن ترى اال الغعل ن ألمصمر على داللة الكالم فى كان اذا باالفعال

 لمجمازمة أن جاء ذلكه وعلى االنفاق خشية المسكتم أذا ربى رتة خزاين تملكون أذتم لو قل نعاله
 نحوأن وذلكه بالجزم ثيه عامال الغعل يطلب كان وأن بعد« أالسم وقوع ف الشرط على الدالة
 هال بعد ألمصم، جعلت حال قيل فان أشبهه وما النا لوثة ذو ان الشاعر وقول اكرمته أتالى زيد
 ذلكه فى عال غيعبير اكرمته زيح أن فى ذلكه يفعل كما باالبتداء ال به النفس فترفع رافعا فعال

 بفعلمذا ارنغعزيد أكرمته أنزيداتاذى تولكه أن تلت باالبتداء أرتغاعه يكون ان ن :ببه فى اجرى
 لذلكه تغسيرا يكون شى ليسهاعنا النه هاعنا يسغ ف ما في فساغ أن جوأب واكرمت تغسيرة ألظاه
 صذا حمل يمكن لم كانكذلك واذا غي أال خبر ويكون شغيعها ألمفسى الفعل بدل جاء وانما الغعل
 عال ةل ثم عندى جاعا به تقلب بابها فى شفغاعة ١ق ألم أرسلن ليلى ان خبرت اليين ومعنى علميه

 دل هال يقتضييه الذى وألغعل مقامه أليه السضاف وأقام المضاف حذف :فقوله.بشغاعة شغيعا ذغسها .جعلت
تل تم أسمها يي بتكر أنتغخيم أل .فحد انه أال تعمال أألس فى أقرب ن لكا .شنغيعيا هال قل عب شغيعيا لمبة تع



امه

أفيعبا ال آمرا كنت أم ألجاة يه تتبتغى علئ ليلى ين أأكرم
 وطاب عليه بالغير استعانتيا منها أنكر كانه واالنكار التقريع والمرأد االستفهام بلغظ ذاتى

 وقوله بالفاء أالستفيام جوأب يكون ان على النصب موضع فى فتبتغى وقوله لديه ارادت فيما الشغيع
 أتهامها ام منها على أكمم أنسان أطلب توعمت هاذين أى ةال كانه ألمتصلة هى ام أمرا كنن أم

ه ألدنيا فى أو موجود ليلى ن٠ ااكرم تال كانه محذوف اكرم وخبر لطاعتى

الدمينة ابن وةال

ومنع سعاد من صيف توقمر له آنبرى اال القلب يستفيق أمًا
 ال عيسى بن على ةل محا أى بمعنى واناق استفاق متدأرك والقانية الطويل ن٠ الثانى

 بالعيغ وأراد تعرض وانبرى االفأتة طلب أستفاق للطلب االستفعال واحد بمعنى وأسةغعل عل يكون

 أالستفهام الف علميها أدخل ألنانية ما هى وأما دارعا او سعاد ارض ن٠ أراد سعاد من وقوله المعيغ

 أن ويجوز ومربع قوله عليه يدلك الصيف منزل أرأد وصيف يهوأها ن أسم وسعاد أنكارا أو تقريرا
ويشتون يصيفون كما فيه يربعون النهمر ربع يقال كما بالمصدر الموضع وصف يكون

تدمع عينكاآطالل تعرف مقى أنة العين أطاللها عن أخادع
 تشكيكيا العين ومخادعة ألشى فيه يستن النه مخدعا البين سمى ومنه الستر لخداع أصل

وألمرأتد والمشرب ألماكل الوبر والل والمساجد لحيطان أاثار المدر الهل واالطالل تى فيما

تبرقع لم أطبتحت وحوش وقذى برافع عليها وحشا يها عهدت
 ث نفسء يعاتب لهم بدال ألوحش وسكنها أهلها أالطالل فارقت أى متبرةعات نساعا بعنى

 وف رعاأأثا رات كلما تبكى انها عينيه ويشكو تناسيها فى تتجلد« ويذك سعاد فى القلب شنغل
 عليبا وقوله وصتجرس وبومر هامة بحافاته الدمى عوط يرى أن على يعز االاخ قول الطريقة عذ«

٥ رتع تب ف ابحت كذلكه و للوحش صفة براتع

قنبو ي: تققثض ال يتويتتاست يأنؤ اتبة ة ذت ت
 النداء فى يجذف ما موقع لوقوعها رب با من الياء حذف متوأت، لقافية وا الطويل ن٠ االول

 لخال موضع فى للمجلة خبرى من أعطش قبر ال وقوله الشرط جوأب أهت وقوله التنوين وهو ألبتة

 لمر تأل وانما وجل عز لله والغعل التاء بضمر وترو للهامة ألفعل ويكون ألتاء بفته ترو روى وقد
غيه اعلكه ان رب فيا وقوله فتطي هاما تصي الموتى عظام أن بزعمون كانو الننم عامتى تروىا



٥۴١٠

 لم والغة نظرة س حبيبء ن٠ ألمحب يروى بما أموت ان قبل ليلى من ترول ف أن رب با أالول قوالن
تقول كما لقبر عطشا نغسه عطش تجعل منى اعطش مقبور ال أى قبرى من أعطش قبر يصن

مبالغة انه والثاذ عندعمر محلة الذها بالعطش الهامة وخص صاحبة تريد وانت كريم بين هذا
هامة ه موت بعد يصير الميت أن يزعمون كما هامة صار شن أى عشةها ن٠ والهالك الذحول ف

ليلى س الباتق لخيال ترو ولم معناه ألوجه هذا فعلى
'٠ - - ر ررع ثم ه Z و -ري رح- و ررر نر ج رن ءو ن ر

صير عن اسل حد باس عن تسليت فإذما سلوت ليلى عن اك وإن

الققر ين قيب نقس غىن قرب وجتلة غت ليلى يكعن وإن
 فغناى اة. الذغس به تقذع ال ما وكل منك عوضا هى فليست غيرك بامراة استغنيت ان أى

 فبالياس الهوى تدع او النفس عنل تسل فان لكتير ومثله اله عوص ال النه اليك كالفقر بغيرك

ه بالتجلد ال عنكه تسلو

بيفر وقلم نل: والعقخ بكق تد تيت تنت تني

 االمر هذا يوم أراداذكم كانه فعل باضمار يوم انتحب متواتر والقافية البسيط ن الثانى
 تادا الواو برئ فابدل موتله أصله الوله ص مفتعل ومتله فيه أتفق لما الفعل اله اليوم فاضاف والشان

 البعيرمح ظهر به يوق كساء والبرذعة أالخرى فى ألتاءين أحدى أدغم ثم واتتجه أتقى تقول كما
 القلب فيكون مشغول والقلب لقوله متلة فقال الالم فتح بعصهمر واختار متله والعقل وقوله الرحل

الزما أال جاء ما أتله الن أجود ومتله القلب وشغل العقل وله حزنا كان مغعولين والعقل
.د ,٥٠» ثم ن ثم ر- .دو ع- ع-رر ن د منرر ت ب . معقول وفو الغوادى إنراحلحوج آلبعثة نضوى احلى أنصرفت مت

 دعشه يصف بالعقال المشدود والمعقول النساء مماكب من مركب ولجدج المهزول البعير النصو
 بعثته يقال أثيره أى البعثه وقوله االبيات هذة فى ذكر« يوخرمما ان يجب ما قدم حتى بحبها

هاافساد وهو لحبل س مختبل والعقل ويروى فانبعث

 سمى الشاعر أن ويقال والدابة البعيه عنق بطن ولجيان ألمست العود العود حران وقال

 لحارث بن عامر واسمه يصلك كان قد العود جران رايت فاننى جارتى يا حذرًا خذا لقوله بذلكه

الرمة لذى ى ابوريإش و،ل

تصدع الضأعنيهن إتر الشوق من عرنب عثية صادت ٣ةلب أس
س ففر االضافة على كبدى با والمراد كبدا أيا ويروى متدارك والقافية الطوبل من ألثان



م٠مم

 بداللة نصا وان ضبدة به والمراد كبذا با ديروى الفا فانقلبت الفتحة ال ياء بعدىا الصسرة

 تلم أنه والمراد لها اال تحصل لمر الصفة وعذ« البيت الشوق من غرب عشية كادت بقوله وصفها انه
 فانتجع فتحزبوحزبين فيه كانومجتمعين وهوموضع بغرب االجتماع بعد الفراق أمر من دعمء مما

 ع متسر فيهم ليس فالمتقدمون فيهمر وهو لالستعداد أحدعما واقام معم وصاحبته احدهما
 ذلك أتنا فى الوأقعة لحالة فشكا بم اللحاق الستعجالم لم مقام ال والمتخلفون المتخلفين النتظارم

 الذى الغعل دبين كد بين وفصل تخصيصا غرب الى العشية واصاف ويشتاق يجن ذلكه مع دهو

الظرف على انتصب واثر به أتصل ما على بالظرف ةناوله

متسرع متى فيمن وال مقام يغري أقام فيمن ما عشية
 الثانية أضاف تبيينا غرب ألهى االول أضاف وكما أالولى العشية برئ بدل الثاذ البيت ل(1 عشية

مبينهماه أختلف وأن واحدة عشية وهما تبيينا بغرب اتامر فيمن ما قوله ألى

االسدى مطير بن الحسين وقال
خمودقا بطيًا جمرا كيدى النوىعلى جلداقبتأنتوقة كنمت لقد
٠ وعيودها أأمها قذمت إذا عبابتى تموت أن أرجو حنت ؤندن

يعيدقا بشوق تولى الهوتى عهآد ولجشا القليب حبة فى حعلت تقد
 السنة أول مطى وهى عهدة جمع الثاذ البين فى والعهاد هنا اللقاء وعو عيد جمع العهود

 موضع فى ويعيدعا الثاذى المغعول موضع فى بشوق وتولى لجعلت أول مغعول انه على عباد وانتتمب
 لسوداء لعلقة القلبف وحبة الوسمى المطرةالثانيةبعد والول الولى تمطر تولى ومعنى ق للشو العمفة

 اذا المطر قاول بالولى وليه وما بالعهاد المشوق اول شبه وحب حبات ولجمع سويداءه وعو جوفه ف
 وى ي وتعلب العهاد يعيد أى يعيدعا بشوق البلد له واخصب الربيع صثر الثانى محقه

 الهوى عهاد ويرتفع متعت غير ويكون واتبلنن طفقت جعلتن معنى فيكون العهاد برا بعد ما أى بعيذقا

يجددعا بشوق بعيدها يمطر عواعا أوايل طفقن قد المعنى فيكون تول فاعل مقام يقوم بعيدها3 جعلن

خدونقا وبيخ تراقبيةا وق وحمرأتجققا -ا٠ذوأءدبه يسو:
 بجعلت يتعلق ويجوزأن صبابتى تموت بقوله يتعلق يجوزأن نواصيها بسود قوله من ألباء

 جمع ار جاز وانما هاكذا نساء بسبب ذلك تغعل العهاد جعلت يريد به الهوى عهاد أرتفع أذأ

 ال ما كانن ولو المغردة االسماء فى نظاير لها لمجوع هذه الن بها بعدها ما ارتغع وأن وغيرهما وحمر سود
يجز لم أباوهم طريفين قلنن ولو أباوعم ظأف برجال مررت تقول جازجمعه لما الواحد ف له ذظية



off

عقودقا زينتتا مما يأحسن عقودقا زانن اأوساط نخصرة
 علينا علقت أذا بها التزين س تكتسب وحليها تاليدعا وان لخصور دقيقات أنهن بريد

بها تحتت أذا منها تكتسبه مما أكثم

يجودقا طل بات لملوأمى رفيف بناقلو تف حتى يمنيننا
 ترتاح اى قلوبنا ترف حتى وبينهن بيزة ألووال أمن وتقريبهن موأعيدعن فى لطانتهن يعف

 يجود ندى أى يجودعا طل بات ناعما أخصر كان اذا اعتزازعا ورفيفها البر خيرى ولزأمى وتفرح

4الطل نقيض النه للجود ألمط من ءايبا

اليذلى صخر أبو وتال
أمرآألم والذى وأحيا أمات والذى وأكظتحكة آبكى وآلذى أما
 وأحدة يمين اليمين الن لالقسام تكثيرا ليس للذى تكريرة متواتر والقافية الطويل ن٠ االول

 وغايدة مختلغة أجوبة لها تكون أن لوجب مختلغة ايمانا ولوكانن وأحدا جوابا لها أن بداللة
 واحدة فاليمين كذا كان لقد والله والله والله القايل ةال أذا هذا وعلى التفخيمالتكرير
ألقسم وجوأب

لدعر ايروعيما منقا أليقين اليحشأنأرى آحسد تركتنى لقد
 ث تأتلف وف الوحوش تاملت أذا أنى وألمعنى فيه المستكن المراة ضمير تركتنى و:أعل

 لحال موضع فى الوحش واحسد ااالنها فى كحالها صاحبتى مع حالتى تكون أن تمنيت مرأعيها
 محا أرى الن الليغين الصغة موضع ف الذعر يروعهما وال الوحش ن٠ البدل موضع ف أرى وأن

وهولليقين وأحد بمفعول ويكتفى العين روية

الحهر موعدك اآليم سلوة ويا ليلة كل جوى زدنى حبقا قيا
جو فهو جوى وتد لمجوف فى دأء لجوى

الدفر سكن ييننًا ما آنقظى قلما ويينها بينى الدف لسعي تجبت
 الومل انقصى لما وانه بينهما الوصال مدة أالوتات تقصى سرعة الدعر بسعى يريد أن يجوز

 أبام وأستطالة الوصل أبإم أستقصار فى عادتهم على وعذا والبطء السكون فى حالته أله الدعر عاد
 مرادتم ارتغع لما وانه والوثايإت بالنمايمر الدعر أعل سعاية الدعر بسعى يريد أن ويجوز الفرأق

بسكرن ارأد كذلكه الدهر أعل سعى ألدعر بسعى أراد وكما سكنو بينهما الغساد ن ضلبو« غيما



١م٥

 كل ووعل اجتمعنا غلما لعوايقه بيننا يسعى الده كان بعصهمر وقال الدعر أهل سكون الدهر
ى اليام سكون ثمسكن بيننا ألغسساد س الدور ييس منا« الج منا

ايضا وتل
س همنك م نك5 ٠ك و رر ن و ثم وء رر ٧همح - اليور من القى ما تفريج بكمر الفواد شعع الذى ييح

 أى بكم وقوله أعالة شى كل وشنعفة شنعفته أصاب أى القلب متواترشعف والقاغية ألكامل من
 تغريج أرتفع لحسن ألى مذهب وعلى سيبويه طريق على ألذى بيد وخبرة بالبتداء تفريج وأرتفع بحبكم

 وهخا الهم ن٠ اتاسيه ما كشف بحبكمر قلبى وشنغل بكمر أبتالف الذى بيد والمعنى بالظرف
يلتذة وغير الهوى يشكو النة أالول من الضد على ألهوى فى الشاع

للم ذى يعيي يقر ال ما نايحة وقى عينى ويقر

وهو عاقل به يفرح ال الذى باليسير أنرح اف يقول عاقل عينى يقر ال ما عينى يقى أى

النجمر وعالى النقار وتسح سترى أن وأظن أرى أتى

 لحاء بكسر رويته أذا يصح ألمعنى وهذا يقر ا ما ن٠ بدل أرى وانى سترايا أنها أظن أى
 بجيد ليس لحاء ضم أن وفيل نوبه فى ألنايم يرأة ما به فالمراد لخحاء ضممت أذا فاما لخلم ذى برب

 والعرب كذلك الجلها النغوس قتل ن ح :سترى عظيما أمرا ارى افى أى لقومها توعد هذا أن وقيل
 يقر ال ما من بدال الرفع موضع فى وتتجعله ألهى تروى ان ولك فيه بظهورالنجم الشديد أليوم تصغ
 أن عيى يقر المعى وبكون اجمل ما وتفعبيل تتم ما شرح تستانف كانك إن تكسر أن ولك

 ذانمح رويتها فى تشاركى اذها وأظن واعالفا أضواعا ووو بالليل الكوأكب وعالى النهار بياض أرى
 أن على النهار وطح فيرتفع النجم وعالى النهار وصح سترى أن ساظن الذى أن بروى3 بذلك

الظن زأد انه اال المعنى ذلل وألمعنى منها الياء فضم أصله على النكم بعالى وأتى أن خبر يكون
انه على الذجم وءلى النهار وضح سترى أن واظت أرى آتى ويروى عليه السين بدخال تراخيا

 فى ستمتحى أنها واظن الهوى برح ض اتاسيه فيمًا ظهرا الكواكب أرى أنى والمعى أرى مفعول

ح ذاثم أرى ما فترى أليها وتعود تفارقنى الهوى أسباب وأن لها حبى فى أمتحنن ما بثل لى حبها
عاقل به يفرح ال مما وهذا نغسى له وتطيب بذلك

إئمر وال رقب ما عير ين لنا تعود منها ولليلة

سقمر بنى ومن ملكت مما ولونوحت نقسى إل أشييى
لل6



ح٣1

 شرط نزحن ولو وقوله وقبيلتى وأعلى مالى س الى احب ريبة غير فى منها لنا تتفق لليلة يقول

 ص ذغسى بعدت ونزحت ملكت ما وبين نغسى أل أشنهى بيين به خصل وقد حصولة تمنى فيما
مذها ولليلة ومو المبتدا خب موضع ف ذغسدى أل وأننهى قبيلته سهم وبنو ماله ذهاب يعى ملكى

باحلرم املويت قبت تعيجلني لنا املمات يف ععرم صان تد

حسمى مضرع جلوانح بني جوى ليبقني بقيت وملا
 الشرط معى من يتضمن لما الظرف موضع ف محدر وهو بقيت ما على نلقسم ألموظية الالم أدخل

 ولمدت ألمعنى الرن جوى ليبقين بقين لين كانه والكالم المضمر القسمر جواب جوى ليبقين وقوله
 أى لمجنوحها جوانح أالصالع عخام وسمين ذلكه ألى يعود الكالم غمحعول جوى ليبقين بقاءى

مذل أى جسمى ومضرع ها ميل

علمر عن شييت ما آفعلى ممر يكم صيقمت نن أن قنعلمى
نحد يستعطغها شنيت ما ألعلم بعد اغعلى ذم لكن محبت صدن تحققى يقول أعلمى أى تعلمى

أذينة البن هى رياش ابو قال ااخ وةل

لتا قوعى خلقنت محا قواك خلقت ملجا عوادكة رعمت آلفي أئ
 لمهوى لبينن فى والهوى والظن الدعوى الزعمالقوليمعنى متدارك والقاذية االولمنالكامل

نحبا كما نحبها انن بل كذلكي ليسن مللتها أذك وقالمنن ظنت التى أن أى ألمحبوب اى

وآجلتا I— م٠ز يلباقه فصاعتا النعيم باكرقا بيتاه
 اليها بكرعاسبق ومعى خلقها وحتسن رباعا العيش خفص وأن والنعة ألنعمة فى نشات أنها يريد

 اللباقة واصل لحذت واللباقة ألوييع باكورة ذلكه على الشى البتداء أسم البكور الن أحوانها اول ثى
 فما جليلة دتيقة بها أتى أى واجلها أدقها ومعنى حاذق أى لبيق هولبق ويقال ألملبقة ومنه أنلين

 الساق مثل جاللتها يستحب وما دقيقة جعلها ولخصر والشعر والعين أالنغ مثل دقيقها يستحب
 فلو وأكملنن واسبكرت وجلتن فدقن االاخر ةال كما وعذا جليلة جعلها والصدر والعجز والغخذ

غيال وتكت محاسي دقيق قنبدى بنا تلمر يمانية قال وكما جني لخسن ذبم٣١ انسان جن

وأنلجا لنا أكرتقا كان ما لصامحى ققلت حتيتها مجت
هذا فينا زهدت وقد األساعة لنا أقلها وما علينا متوفرة كانت حيث لنا اكترعا كان ما أى



٤٣٧

 ئ أتى ألتحية الى الضمير يرجع ويجوزأرن المراة الى راجعا واقلها اكثرها برع الصمي جعلن أذا

 معناء قيل أالفاط قلة يعنى زاقلي قاوبن ونسكن تسرذا صان النبا بها أالنتفاع غ يثرغا ا . نمد؛

 وبرصا وملف أكثر صان ما أى المطاف حذف على االان با لم واق مضصى ثيما اضثرعا ٠١,٠خ ري

 البرحة ذى—.،ع بل االجسام زيادة هوبعنى ليس كثيرطيب قولهم cr الوجه عذا على واصث

القليل يبجب ممن وكثير عندى يكثر منكة قل ما ات ويمثله

شسليا القوأد امله القمري ققع سلوة وساوس لبا آححت وذا
 ابدا عنفا اسلو ال ألهى والمعنى تلبى ن ألوساوس أخرج أى فسلها أله شفيعها الضمير كان أى

 تمتد خكانما كرعا ذ النسى أريد أالاخر قول ومثله سريعا ذالئ زال بقلبى عنها السلوة خطرت وارن

خ سبيل بكل تيلى لمى

اأخر وقال
ذميلقا طويل هعث ملرقانه تتمى العيس له جنت وآلذي أمًا
باله أقسم ث باما كالمه أفتتح متدارك والقاغية الطويل مح ألثالى

أيلةا ال دولة عمر أم على حل آدلق يوما قر5ال نايبات لني
 نوايب جعلنن لين واله والمعنى أقيلها ا القسم وجواب للقسم ألموطية هى لين CJ1 الالم

 ألهى يرجع أقيلها ال ن فالضمير منه أتيلها ال لها ذنبا ذلك لعددت عمر أمر على دولة لحى الدعر
 المرأة ألهى ألضميرعايدا يكون ويجوزأن حسن الوجه وعذا الهوى فى كان لذته كان ألنايبات

 ومعنى عثرتها أقيلها وال به تعاملنى بما حينيذ جازيتها عليها اليد لى صارت أن المعنى فيكون
 كالدايالت والدايرات به مفعول أنه على دولة فتنتصب لى أدرن ويروى دولة لى جعلى أدلننى

 الله أدالكه ويقال االدالة موضع موضوءا فيكون المصدر على دولة انتحسب لى أدلن روى ون غرق ال

ه دولة علميه لكه جعل أى عدوك وعلى عدوك ن

اأخر وقال
المناظر آتعبنك يويًا لقليكة رايدا طرقك أرسلت إذًا وكحنت

 والكالء الماء حال ليتامل الوأردة يتقدم الذى الرأيد متدارك والقافية الطويل س الثان
 راد برا وهوفاعل معهم هالك كذبهم أن النه أهله يكذب ال األيد ألمثل فى قيل ولذلك لهمر

 ويكرا ختستحسنه العين ترأه ما يشتهى القلب الن للقلب رأيدا ألعين تجعل وذفب جاء أنا يرود
 على رايدا وانتصب أالف فالقلب العينان تالغ فما رايث للقلب ألعينان أذما أال ةال تستنكر« م

ومعه فيء كنن خب جعل وقد المناطر أنعبتاه أرسلت أذا وجواب لحال



مه٨

صابر أنت بعضء عن وال عليي آدر أنت ضله ال آلذى رأيت
 عنها تصبر ال حسنة كثيرة اشنياء رايت أى المناظر اتعبتك قوله أجمله لما تفصيل الذى رأيت

عليهاث تقدر وال

اخم ا وقال
لقسمار3 املنيقة بني بنا تقوى والعيس لعاحيى أتول

 ألعراب االبل فى تجعله والعرب خفية طلمة فى بياص ألعيس متوات والقاثية ألوافر من أالول

 أرانا ومنه فيه الساير يضمر منخغض وأد أو مكان والصمار مرتفعة هصبة اد موضع والمنيفة خاصة
 وأذا بالواو يموى أن االجود فالصمار ألمنيفة بين وقوله ألرحمر عنا وتقطع جفى البالد أضمرتك أذا

 بين تدخل بين الن يرده أالصمعى وكان نحومل ألدخول بين توله مجرى فهويجرى بالغاء روى

 ببين أريد أذا أال ألواو الوجه كان كذلك كان واذا فصاعدا االاخم عن أحدما يتباين ألشيين
ذلك أشبه وما والعشيرة ذحوألقوم لجمع كاسم ألمنيغة فيصير ألمنيغة ن٠ االجزاء

عرار من العشية بعد قما جج عرار مشمير من٠ متتع
 ألهدي ومثله والشحيج كالصهيل مصدرا أالصوأت فى فعيل يجى ما وأكثر مصدر الشميم

 وتال عرارة ألوأحدة ألريح طيبة صفراء ناعمة بقلة والعار كذا ون بكذا ثنمتعت ويقال والنكير
 ودفراي ضىوتها بيصاء أالعشى قال ألمرات لون بها شبه وقد شجر هو وقيل ألبرية البهارة العرارة لخليل

 اسم يكون أن على رفع جد عرار ن٠ وموضع لجنس الستغراق ن٠ عرار من وةوله كالعرارة ألعشية

لحال وأو تهوى والعيس فى والواو أتول مفعول النه نصب شميمر ض تتع وموضع ما

القطار يعة روضة وزة جه نقخات حبذًا با آل
 نفحات حبذا ناس أويا قومر با هألى كانه محذوف حبذا يا ف والمنادى الكالم أفتتاح حرف اال

 تصوع وعى جد نغحات االشياء فى محبوب ةال كانه حبذا وخبر ء ياالبتدا نفحات وأرتفع نجد

هنا الرأيجة والريا وخبينة طيبة نفكة ويقال الطيب بالنسيمر الرياح

عربزار رمايك على وآنت ظذ| للجئ جيل أذ وآقلك
 تمان وحبذا تال وانه نغحات على معطوثان جميعا وعما ربا على عطغ النه اعلكى أرتفع

 وأو والواو وتريدة تهوأه بما اياكه لمساءدته الزمان من راض وانت بنجد نازلين كانو حين احلك
به قترت أذا به وازرين عبت أذا عليه زريت يقال زار غير زمانك علمى وأنت قوله فى للحال

دتأر وال لبن بأنصاف تمعرنا وما ينقضين شهور



ع٣٩

 خبرد وينقصين أنقصايه على وتلةف حمد« الذى الزمان وعوتفسير مبتداء انه شهورعلى أرتفع

 اى شعرنا وما له صفة يكون حينيذ وينقصين محذوف مبتداء خبر انه علمى ر شهو يرتفع ان ويجوز
 ثشعر ألشعر ل ة أذا ألرجل شعر ويقال الشعر ومنه وشعورا وشعرا شعرة به شعرت يقال علمنا ما

ه فيه يستسر ألقمر الن أأخره ألشهر وسرار شاعرا صار أى ألعين بكس

اأخر وقال

حاير آلجقر في العير ومه توآمت أعرمت يوم أنتا شجانى ومما
 شتجوا يشجو شجاه يقال خبره شجان ومما مبتدا أنها متدارك والقاذية الطويل ن الثانى

 له موضع فال مالءه وقد موضعه فى نحير أذا والماء ألدمع وحار شج وهو شجا يشجى خشجى

تولن أن وخب عمضها ابدت وأعرضن
و المس ر ن نم٢قن ٠تمل 0م ت ٠٠ ٠٠O ٢ ٢ ن ن٠٠٠ةتا جات للمحسساجر أسلمتة ألتفأتا الى ينظة بعيح من آعادت فلما

 التفأتا أعادت لما ةل كانه حاال بنظرة موضع ويكون أعادت مغعول التغاتا يكون .بجوزأن
 أذ النه بالتفاتا يتعلق يجوزأن وال بنشرة تعلق والى أسلمته لما وجواب اسلمته الى بعيد س ناظرة

 موضع فى بنظرة يكون أن ويجوز الموصول على قتمت وقد المصدر صلة يكون كذاله جعل
 يقران ال أالاخر كقول موكدة جعلتها شين وان زأيدة جعلتها شيت أن والباء العادت ألمغعول

 أسلمته ملتفتة ألتح بعيد ص نظرتها أعادت لما والتقدير لحال موضع فى مصدرا التفاتا ويصير بالسور
 حول والكية تنقبت أذا المرانة نقاب من يبدو ما وعو محجر جمع وألمحاجى السمع أسلمته فى والهاء

ى رقيق خظ حوه استدار اذا القمر جر ويقال التجمر له بقال العب

مخخ 'نفئ بيت ئ"بخئ قة تتيعر الجاميت أتن تت

 بين ما وألكشح لرأيت ألثانى ألمفعول موضع فى هوانا تتبعو متوأتى والقاغية الطويل س أالول
 طوى ويقال وألمكاشحة الكشاحة هوبين يقال ألعداوت ألباطن العدو والكاشح ألصلع ألحى لخاصرة
البغضاء نظ جانب ألى الشزر والنظن عليه استمر اذا كذا على كشحه فالن

ص| وآقجمكم يومًا أزوركم قلى وال جقاء مسن يى وما جعلت
 البيتان وهاذان الظرف على وشهما يوما واتتصب مغعول أله يبجتاج ذال طفقت معنى فى جعلت

 تبكى جارية رتيت ربيعة ألى بن عمر مات لما أنه ألموصلى أبراهيمر بن أسحات ذكر ألشاعر للعرجى

 أال س فتى نشا فقد نفسا طيبى لها قيل ونسايها شعايها وذكر لمكة من وتقول وجهها وتلطمر

 رأين ولما توله ذانشدوها قال ما بعص فانشدون قالن حثوي يجذو العرجى له يقال عقان بن عثمان



 ل أل-خى د* لخمد وقالت السماء ألى يديها ورفعت عيذيها شمسكست البيتين تتبعو أنتتاشنحين
ى حرمه يضيع

 اله 77خر مخرمة بن المسور بن الرحمان عبد بن بصر ابو وعو القرتيين بعض وتل

 وكان الزبيي بن ألمنذر بن عبيدة ابى بنن صالحة أمرانه ذك الفلرية ببعض كان خلما الشام
 أجلها ن رجوءه رات ذلما البالكت ب نحن بينما وتل المدينة الح روأحله وجو« فكرب لها لجب شديد

 بمالعا عليه تضن وكانت مالها فشاطرته بشى علميك أستاثى ال والله جرم ال ةالن الشعر وسمعت
 عليه قريشي بحى تال كما قريشى قريش ألى االصافة فى الكتاب صاحب مذهب على ياس لف وا

 قونهمر ص بذلكه سمى انما فيقال المنسوب قريش فاما والتكرم الندى داعى الى سربح مهابة

 تقرش ايضا ويقال ألبجر دواب مح دابة تمريشا أن ويقال قريش لتجمع وذلك تجمعو اذا ألقوم نقرش
االمور مداذس عن تنزة انا الرجل

ضوة تقوى وآلعيس سرغا وأئأتساع بالبالكي حن بينما

 ص والواو مستةرا بلبالكن جعل النه لحال سرأعاعلى أنتصب متواتر والقافية لخفيف مح أالول
ايضا وووللحال أالبتداء واو والعيس ةوزة

مضيا آستطعت قما وقنا ذكراكه من القلب عىت خطة خطت
 وخط خطورا ببان خطر ويقال الظرف على وهنا وانتصب فجانه التى لمال مي خطرة خطرت

لقوله ذكراك ن دعوة دعت قوله مجرى خطرة خطرت أجرى فكاذه خطرانا بذنبه البعير

المطيا حتا وللحاديين ق الشو لك تعافي إذ لبيك ولمت
 ال انه أال به اتامر اذا بالمكان الب هومن لبيك وتوله الهوى طاعة من هوعليه ما وصغ

 تتبعها للداعى أةامة عند« والمراد سيبوية عند مثناة والكامة يتصرف ال سجان ان كما يتصرف
 روأيته هاكذا مسور بدى فلبى فلبى مسورا نابى لما دعوت ألشاع قول فيه للتثنية وانشد أتامة

 وانقلبن تبا موحد أنه يونس وعند غاق مثل صوتا بالكسريجعله لت بعضهم عى ايضا وحكى

 فلبا يكون أن يجب مذعبه وعلى ألمضمر الى أضيفن اذا والى ولدى على فى أنقلبت كما باءا ألفه
 زيد على تقول الفها يتغير ال الظاهر الى أصيفت اذا ولدى والى على أن كما مسور بدى

ه عمم وألى

 لبياصه الشيحة ابيع اخر نبت سى حما النبت مح صب البيم قرمة أبن وقال
ضعغ الى وقو الهرم مح فكانه قرمة وواحدته ضعيغا الةرم واظن

تستبة عينيك من مدامع وآكقع به يودالبكاء ال دمعك أستبة ذو( .... كل/حس بور خ (2ج



 االمر جواب يكون ان بجوز به البكاء يود ال ةوله متراكب والقاذية ألبسيط من االول
 كفغ وا بعده كر ذ دد النه ك وذا العطف حرف معه يكن م وأن احسن وهو نهيا يكون أر. : ويجو

 البكاء فى التهالك عن إذ— ونه ألدمع باستبقاء أمر« كانه بجوأب له بإت ولم عينيكه س مدأمع
 أو أمر بعد نهيا ألكالم كان واذا تستبق( ووى ألمدامع بكف أمرة ثمر االته عليه فتغسد

 فو األنحدر فى أستبق الذى الن مجاز المدامع فى واالستباق أهلكه واودا« أبلغ كان نهى بعد امرا
 كاذه عوالسيالن الذى للحدث أسما المدمع يكون ان ييتنع وال الدمع مجرى والمدمع الدمع

 االستباق الن لجارى فو أالذى العين أيصا به ألمراد ويكون دمعت مصدر ووو الدمع موضع موضوع
فيه اال يصح ال

مللدق وال فدا على ملمجقون وال ميانية حادت ون الشؤون ليس
 ألمذكورة ألباقية عليه دل مصمر وهو بباقية تعلق وعلى ذعله الى بهذا أشار عذا على تونه

 لحبس أللغة فى ولجغن ليس س يدال لملجفون وال قوله من ال وجعل هذا على باقية لمجغون وال دل كانه
ه لمجفن السيغ غالف سمى لذلكه والمنع

أأخ وةل
عآلييا حتى واإلبرأم النقث 3 برل قلم حينا الخب آعلو تنت قد
 برامالاوأ النقض بى يزل فلم حينا الهوى أغلب كنت أى متداركه والقافية ألطويل ن ألثاذى

 أشار الذى وعذا له ألغلب صار أن ألى أبرمر واا على وينقص يمر ومو عليه انقص أى األمرار ويروى
 فيسبى وعلة أول عر: يقع ألذى عو ألهوى ص والمعترض أعتراض عن يكن لمر أذا لخب حالة أليه

 قسمة فى بيتا ااعرابى أبن وأذشد سريع أخذه أن كما سريع تركه أن أال واحدة دفعة فى القلب
 تمالق وحب عالقة فحب احباب تلتة وعو ف يعم ال قيله وان له ثانى ال فرد انه مر وزع الهوى
انقثذ عو وخب

تصافيا العدو رعم علسى أشد حنآبة خليتك متلينا ل ومتر
 قال فاذأ التأب وهو الرغام ن وهو بهمر أستهانة العدو رغمر على تال أنما

 .ءلمى جنابة خليلى وانتصب التمييز على تصافيا وانتصب وأسخطه ألله اذله ذالمعنى أذفه الله ارغم
الغربة هنا ولجنابة الرى ثان مغعول واشد مثلينا CT بدل أنه

آلتآلييًا برحوان اآل خليلني ترى وا لقاءا نيخو ال حليلرين
صاحبءج مالقاة ن٠ منهما واحد كل تلب فى أستقر قد الياس أن ذكر
اأخر وتال



مدع

لحطب قينة أآحباي فرقد سوى وحدتيا آلرمي ميبيماب ونذ
 منه المستثنى صفة على تقدمه الن مقدم مستثنى انه على نصب أالحباب فرقة سوى موطع

ذغسه علمب كتقدمة

لخب من أطيق ال ما وكلقنى آلجوحى يه لئ حين لقلى وقلمت

ه قليب من عينك أققالأقرآلله البوع تلدة آتذى القلب أآلأببا

مطير بن الحسين وقال

قبلي وآ فحبًا بعدى يرو لم كأن يستقيفوتيي للناس تمججا تيا
 ويوةون نحوى أبعارعمر وتطمح أله ينظرون أى يستشرفوننى متواتي وألقافية الطوبل س أالول

 وكذلك المضاف نحذف لح رويتهم بعد أى بعدى وقوله لهم معرضا الكون أالرى برع شرف على أنى
 أن ويجوز مضاا منادى يكون أن يجوز جبا با وقوله لى رويتهم قبل وال يريد قبلى وال قوله

مغردأ بكون

للعقي أذقب النقس حييب وطرم كله العقل بييحع آسرم لي يقولوت
خاكة افعل على كان مما الثالثى بعد التكجب فعل بناء يجوز سيبوي

قتلى من الموتة أجويه وياتجيبايتحتمنفوقاتلىتآنى
 حب ن قوله وكذلك الغاعل الى يضاف" كما المغعول الى يضاف والمصدر لى قتلها ن يريد

موضع-المغعول فى ن٠ الرن هوةاتلى من حبى ن٠ أى تاذلى هو ن٠

أقل من وعيتى قليى إلم أحب آعليا كن أن الحيب بينات وون
 بعدة بما أن وموضع والشان االمر ضمي انه ن٠ وألهاء أهلها كان انه أراد الثقيلة من مخغغة أن

 وأثسمر ومثله اعلى على أعلها أوثر أنى لحب اايات برا ومعناه لحب بينات س وخبره باالبتداء رثع

. ئ ذبابها الت حبنن الغال ذياب لها نسبا أرى لو أذى

ربيعة ابى بن عمر وةل
تتقنعًا أن لمسن رقاقًا وجوة وآسقرتت لمديت تفاوظنا ولما



٥١ما

 غيرة لوقوع الشى لوتوع اذه جوأب ألمهى بحتاج لما قوله متدارك والقاغية ألثانى الطوبل من
 لحسن أربابها أستخف وجو واشرقت فيه واذدفعنا لخديث تنازعنا لما يقول للظرف علما كان أذا

 الرد' ذ جرى قد ة أمرأت ألحى رأجعة زعافا ف ألهاء وقيل بها جبا بةناع يسترها أن برئ ومنعها
 المرأة قال٠ل زعا ذساء وجو« واسفرت لحديث تفاوضنا ولما والمعنى الوجو« ألمى راجعة ليسن ةبل

 جعلمته ننينن أن لما وجواب جميلة كانن انا تغعل العرب ذساء كاننن وعاكذا تتقنعا ار. حسنها
 بكور. 5 بةهاأجو نحخغ وحين ولما ولو مجرا« جرى ما أو تواذسنا كله ذلك فعلنا لما تال كاذه محذوذا
 السغينة االمواج زعن يقال استخفها وزعاعا لجواب زعاعا جعلن شيت وان المعى فى ابلغ لمحذفها أبهامها
كثيرا أرن مع لمجار ببجذفون وهم تتقنعا أن س أى تتقذعا أن وقوله النبات والمياح

وأرطعا أتحذ باء آمة وقلن عرفننى لما بالعنان تتالبن
 أوضع يقول أن والوجة راحلته كل أ حتى أسرع باغ هو وقلن يعرفننى لمر أنهن زعمن أى

أالعياء وهو إلكالل من ذاكل

إمسبعا تسن كلما ذراعا بقيس لمتيم ألقوى أسباب وتيبن

ؤوإمن على دزدد تتوإه ان يقول

نهقاعننقعا تسطيع ويد صررت ذما وجكق وفلتلمطييهن
 ةل ويح تستطبع ءن منقوص وتسطبيع علميه قدر ما باحسن مدحه أذا فالنا ذالن أطرى يقال

 الله الزمه كاذه مضمرا غعال فيه العامل ويكون ينصب بغيرالالم اضيغ واذا هوذرحم االصمعى
ى بالغاء االستغهام وهوجواب مضهرة بان فتنغعا وانتصب وجا

 وعه الربس تترغير وانربيس ذبيان بن سعد بن ثعلبة من التعلبى الربيس أبو وقال

 بمور وجاء ربس ودواه شديدة اى ربساء وداهية بهما ضربه اذا بيديه ربسه يقال باليدين الضرب
وتكنن وثبتنن الداعية أستقرت أى رسب مقلوب cr» وكانه شديدة أى وربس ذبس

أقانله قبر ببوت طرب على وتقذتن حرب أم تبلغنى قل
 يةعلق ان ويجوز بتبلغتى يتعلق أن يجوز طب على قوله متدارك والقاخية الطويل CJ1 الثانى

 البصريين عند واالختيار ناقة وف عتق مبينة يليه الذى البين فى قوله على جمعا والفعالن بتقذنن

 والطرب زيد واكرمنى جاءذى عذا وعلى بتبلغنى يرتفع أن ويجوز وهوتقذفن باالقرب يرتفع أرن
 عذا وعلى فالزمه ليال جاءه ) كاذه يبين بات ن فعول وبيوت أوجزع لنشاط تلكحق خفة
 وعو البيوت الماء س أخذ أالذسان قلب فى ألهم من بات ما البيوت العالء أبو ألبيوت العقبع فى قيل

أاخر وةل سكوتا مايه برد يلهمن بيوتا قرى حوط فصتجن الراجز ةل السماء تحن يبين أنذى
117



٥٥f

 اذى بالبيت متعلق البيت وعذا سوار ذات صهباء مجاجته الوقيعة-خالطت ضبيوت نزيد
زحو بعدة

هاعلة آلدق يعركة أن جنف يه ويرققًا خج حسن عتق ميينة
 حمل ذان وتقذنن تبلغتى قوله وى فعالن وفيه االول البيت فى الذى بالفعل عتق هبينة رثع

 أالول الغعل ذالعامل أللوفيين رأى على حمل وأن تقذغن وهو الثانى الغعل ذالعامل البصريين رأى على
 الكرم هنا والعتق معا بالغعلين الفاعل رفع يجيز كان أنه ألغراء عن ويروى تبلغنى وهوتوله
 على خغص ولو اجله ومن له مغعوال يجعل ان ويبجوز فعل باضمار خد حسن ونصب االصل وخلوص

 والصاغط العارك كراعة االبل فى بجمد ذلك الن بالجنغ المرفق ووحغ توبا وجها لكان البدل
 عذ« الى توصلنى ناتة راكب أرأنى دل التمنى وجه على يقول السير أدأمة س ينع عيب وذلكه وللجاز

 والمرفو لخد حسن من عتقبا توجب شواعد تها الناتة وهذه أزاونه م ثقل عنى وتطرح ألمراة
الزور عن أنتجانغ

تعاحلة مناج ف عرر بسلم ريتا اليحل تنى إن قلب مطارة
 لنشاطها جنونا بها وكان النغس شنمة الغواد ذكية أنها والمراد ألمذكورة الناقة صغة تلب مطارة

 نقل لكنه للجزم الالم بسكون تعاجله واصله تعاجله فيه ألشرط جواب الرجل ثنى ان وقوله
 أمة ه يريد أرمة ف النغس أطبع لو ئزند قول ومثله ربها الى يرجع ضمير وهو الهاء ح;كلح اليها

 قول ومثله الرحل ركاب والغرز لها أسرع ذلك الن القلب مطارة بانها الناتة وصغ انه والمعى خنقل
 الذى بغرزعا رجله عطف أن أى غمز بسلمر وتوله تتب غمزها فى استوى ما أذا حتى ألرتة ذى
 قوله عزة كتبر الرمة ذو أنشد لما وتيل كورعا من تمكنه قبل به خنهضن عاجلته كالسلم وو

 قمنن أذا تراعا الراعى ةل كما تلن عال راكبها واله أعكلنن قال تثب رحلها فى استوى ما أذا حتى
 موضع فى الواى وقل سوقة ناتة وصفن ا وا ملكه ناقة وصغ عو فقال أوقر أو السفينة كمثل زعا غ في

 ألقعيدة عذه قرانا سلمر بن سعيد وةل ذلوال الرحيل معاودة كانن يإسرتها أذا ريضها وكان اأخر
 باشرتها معنى ما قلنن باشرتتا اذا ربضها وكان رواه البينن الى انتهينا فلما االصمعى على الراعح شعر س

 ونم أءرغا ف اى ياسرتها عو أنما واله صتف فقال عنه عبيدة ابا ذسالنا المباشرة فى ركبتها خقال
تؤذب لمر عسرت أن وتحسبن أديبة وقورا كانن يوست اذا ومثله أثضسرعا

عاطلة للق( آعيد النرول تليل البرى في ئخ النوا القود يها يبارى
 ن٠ لخلقة وعى برة جمع والبرى العنق الطوبل ألطويل وعو وقوداء اشود جمع والقود نغسه بعنى

 قد النزول تليد أنه يقول لنشاطها نفخا المتنقسات واننواغخ البعير أنغ فى تكون حاس او صفر
 والنبن ألعنق بذلك يوصغ وطول ميل مع لين الغيد فى واالصل أغيد فخلقه للنعاس مايل فهو نعس

 جرت أالعناق ن االغيد الرن ءضلد يقول أن حسن ألنساء صفات بر، والغيد لخلق باغيد وصغ ث
ألوجه دى أاولى وألرواية الناتة عذؤ لخلق باغيد اراد ألبروك قليل روى ومن بنحليه العادة



حائلد القلي أطمع بضرى مطاة( وبغظة فرك بعد جتد مراحح
 ذيكن يقال أن المعروف فرك بعد وقوله والطالق الرجعة عليهما فاوقع كالمرانين وبصرى جدا جعل

 تقع أنما البغضة كانن وان فركته قال به ذبت لما نجد أرض وكان الرجل فك يقال وا اة .ألم
 ريك اراد فقالو أالفايال تسوق تجث اصبحت اذا قال لبيدا ان اال التذكير جد ف والمعروف منة

 وجاذله حديد« ألقلب واصمع البلدة معنى على يؤنثها أن يجوز وقد بها تقيمر ألتتى قبايلها او جد
 شى ص هارب وكل وجافل فجفل والظليم يعدو جناحيه نشي أذا وجفل الثليم أجفل يقال مسرعه

ج عذة أجغل فقد

عجلى وامراة عجالن رجد املستعجل العجالن يدى الن جمالن بن االه عبه وقل

جال وةوم

تمموليا باكترتتتى وكاس تبايى ليستها نساء من مسكه وحقة
 كظرف رباها لطيب جعلها أمراة عن كناية مسكه حقة متدارك والقافية الطويل من الثانى

 وبلينن أعمامى وبلين عيشه تمليتن حتى أبى لبسن أحمر أبن ةال بها تمتعن لبستها ومعنى مسكه

 مذيا تحذف والمصادر شنبأبى ومدة شنبابى زمن والمعنى ألظرف على ذحب شبابى قوله وموضع خاليا
 بنايبة وليسن العطغ وان وألوأو رب فيها والعامل مسل وحقة على انعطف وكاس كثيرا الزمان أسماء

 مسكه ووحقة فيقال عليه والعاطف لحمرف يدخل أن لوجب كذلكه لوكان انه بداللة رب عن

 فتملكد العقل على تشتمل ألتى هى وقيل ألشمال كعصغة عحغة لها التى للخمرة والشمول

به وتخهب

عيولةا منهتا بردي سقية كأهنا الشباي سربال حديدة
 مذترة صفة انه فية سيبويه وطريقة جديد ملحغة يقال أن واالكثر جديدة على الهاء دخل

 مذا بجرى وما أزارا بالملحفة ينوى كانه مذكرا لفظه يكون ما المونث ذلكه فى وينوى موتثا تنعن

 الغعل الن وظريغة ذهوكظريغ قياسا الهاء فيلحقه ذاعل معنى فى فعيل اذه أل بعضهم ويذهب ألمجرى
 قرببا جدها ناسجها كان مفعول معى فى فعيل انه ألهى يذعب وبعصهم جتة يجت الثوب جد منه

 شبابها عنغوان فى أنها أى الشباب سربال جديدة ومعى به الهاء لحاق يستنكر فلهذا قطعها أى
 لزبإدة بها وشبهها واللقيطة كالبنية فهى أسما وجعلها مسقية معنى فى السقية بردى سقية فكانها

 االشجار بين يجرى وهوالماء غيل جمع والغيول غيولها نمتها قال انه ترى اال بنيتها وحسن خلقها

 ورما أالششجار بين يجرى المأء الغين بكسر والغيل واد بطن فى لججارة بين يجرى الماء الغيل وتيل
غيال الملتغ الشجم سمو



٥٥٩

تطولةا والطوال آلقصار تطول ا توية دوي من ياللحم وخنمله
أديب ءقل ذاضل برجل مررت تقول أن لكه هذا فعلى بالواو عطغجا وأن صغاذةا جملة ن٠ مخملمة

 اللحمر ركوب فى تساوت أعصاءعا أن وخملة قوله ومعى وأديب وعاقل ذاضل برجل مررت تقول وأر
 ملل أنها ثوبها دون س وذايدة خمال لها جعل أللحمر ذكان عليها والبدن السمن وثهور أياحا

بهكنة الدرع وملء الوشاح مع توله فى االعشى اثشنار عذا والى المعرى سمينة نكون غلهذا درعبا

خير قيل ولذلك عقل كل المختارفىالذىعو ألتوسط أل يشير ربعة أنها يعنى ألقحار تخول وتوله
 البين فى وتظول صعبا وال ذلوال تركب وال نجاة ثانها االمور بوساط عليكه ألشاعر دال أوساضها ر أالمو

ففلته طاولته بر فهو الضول فى تغلب بعنى النه معدى

حديتا أستقم حيث متنةا على عمامة ء زو أو دمقسا تأن
 برأخة لمجس ا لينة أنها أى :جوانبها أضرأغنا ألهى بفا أشار لغمامة ا وع وغر البيص أ لخرير ألدمقس

 تشده ما أو الوشاح عو ولجديل متنها على تحتها انشمس أستكتت غمامة وأضراف لجرير كان أللون
 من كان واذا ذلكن يغعلن ااماء وانما العرب عادة بر( عذا وليس المضغور اادم ن حقوعا فى المرأة
 غيها البرق الن ألغمامة فروع وخع العين به تدثع ألحصبيان أحقى فى يشت وعذا البريم غهو لونين

 يقال قديما به تكلهو وقد أاصل فى بعربى ليس الدمقس ألبين هذا فى العالء أبو ل وة أضاءة أشد
 تكلمر تد البين وعذا وألنعومة البياض فى مجرأه جرى لما وكذلكه دمقس أالبي للقز

 أن يجب البيت وعذا أمرأة صفة فى المتقدم البينن كان اذ قبله لما خالفا فيه الن النمرى عليه

 منهم أحد ذلك يذكم ولمر قبله بما يحله شى منه سقط قد أذه شكه وال ذاتة صغة فى يكور.

بالدمقس أشنبه وعو متجمة غير بعين عمامة فرنع يروى وبعضهمر متنيا أله ذنبها ترخع انها يريد وأنها

جولنا باد بيتاء ىف وديباء وقينة وزق منقوف وأييث

فك■ قليلج الشاريين يلح كميت تضوقت منيا الرآووق فى ءب ادا

لملتعمى الدمينه بن االه عبد و:ل
عوانقه القميصن توهى لملجشا خميع ودونيًا يالحمول لحقنا وثا

 والعوأنف بها شبب التنى المراة قيم لخشا بخمي عنى متدأرك والقاثية الطويل س ألثاذى

 ألرجل به يدح مما ذلك الن اللحم بقلة ووصغه الكتغ ن السيغ تجاد موضع وفو عاتف جمع
 الظعاين بلحمول وأراد بللحمر مكسوة غير عظامه الن وضى على عاتقه بر يقع ال ألقميص أن بريد
مناكبه رتى الف يقرى والكنما بخقره القميص قد يرى ال فتى أالاخر قول المعى عذا عى دشغ وقد نج وأثق



بوايفة عنا نعدر مل إن املوت فو أنه يعلم العينري قذي قليد
 الغيرة لشدة اوله مراعاته يريد وانما لنظر« أحد فهو غمص بعينه ليس وانه النظ حدة فه يحم

 مر باقنه يقال بايقة البوايق وواحد عنا تلق ف ان ويروى عنا تصر لم ان صولته ن ثخاف فنحن
بووق باقن اذا ونبذلها قصيرا قبتنا حول تراعا فيسا يصف الباعلى ةل الداعية أصابتهم اذا البابقة

خانقة الغيظ من وتبريح علينا كارفا قسلمر فسلمنا عطنا

 كاد اذ منه لقربنا أو منا لقربه كاره وعو عليه سلمنا يقول االول ألبين فى لما جواب عرضنا
 اشد به يراد الذى الغنظ الدمينة أبن شعر وفى الغيظ ن٠ الناس عليها التى والرواية نسايه على يغار

 وانتعسب واسع الله منا س غنظهمر على أعاننا شالمين غنظونا اذا الشاعر ةل غنثا غنثه يقال الصرب
 وابيحت رب ذأبرحت االعشى قول ومنه وكذا كذا بى برح يقال التشديد والتبريح لحال على كارعا
الغيظ ن٠ صدر امتال اذه يتيد خانقه وقوله جارا

أراققة حيًا دام ما ص بكرءى وليتنى ميد مقدار قسايوته
 لمجال على نصب له بكرعى وقوله لين خبر موضع فى وأرافقه الظرف على ميل مقدار انتعب

أرانقه غيه والعامل

سرادءة علينا مضموب الطرم مدى وأنه وصال ال أن رأت تلما
 ووصال العرم مدى وانه عليه عطغ أنه ترى أال وصال ال أذه يربس ألثقيلة ن٠ مخففذ فيه ارن

 االولى أنه فى والضمير أن خبر موضع فى ولجملة بيننا وصال ال ةال كانه محذوف وخبر« بال أنتصب
 وسرأدقه خبره علينا وب ومضم االبتداء موضع فى مر الصم مدى ه وقول والشان أالمر ضمير لثانية ا3

ألغاعل مقامر تامر النه ضوب أرتغع

وبنايقه تحرة تجيعا لبل يه رمت كميا لو ف يم رمتنى

تقايقه لنجد هتدى مليا ومي وميقة كأن يعينييا وملج
 نا٥ النظر وهو الطرف وكذلك والبعر البرت فى ويستعمل النظر واللمح لما جواب بطرف رمتى

 لومضوا املطلوب تعذر بعد جبميل مواعدة بالعينين واللمح منها أنكارا كان بالطرف الرمى كان
 وووألغين لحيا بوميض لمحها وميض شبه لذال برثن أذا بعينها فالنة وأومضن اللمع والوميص

 با جعل كانه ايضا وتكشفن السحاب عمص فى استطارت أذا البرقة والشقيقة وأعلمها نالرط ألحيى
ج بلمدها محيية رميها فى تلة ت



٥٥٨

 بن غنم بن عوف بن ربيعة وقيد الشرقى بن حنئلة واسمه القينى الطمحان أبو وقال

 وابو النهشلى ألطمحان وابو عمر ئ١ يوسغ زين فى االسدى الطمحان أبو وفيهمر جسر بن كنانة
 انف احطم العجلى ةالتكبر أذا بانفه طمص من فعالن وعو مرتجل علمر الطمحان الطاءى الطمحان

 بسرىالقين سمعت اذا أمشائهم ومن قين عندعمر آيضا صانع وكل لختاد القين المطهم لطامص ا
 تدرى ال حيث من ترديك رجمتى تخغ بالقذر بعدى القين بابن عشنن فان قل محبح أنه فاعلم

 وابحسرت قينيه تذف ديومة فى القيد له دانى الرمة ذ: ةلالبعير من القيد موضع أيصا والقين
أالناعيم عنه

جلوانص قوق النقس آرتقاء وقبت النواي نوح قبل علآلىن آل
 الديك صوت شدة والصدح القتوادح صشح قبل ويروى متدارك والقافية الطويل من الثانى

 بلوغها فوقها ألنغس وأرتقاء ألصدر ضلوع وللجوانص الصوت الشديد والصيدحى وغيرعما والغراب
 بعده يكون وانما ألموت على ألنوايح نوح ذكر قدم كيغ قيل فان نفسه تلفنن يقال كما ألتراق
 قبد والركوع واركعى وامجدى 'فإل تعالى الله أن ترى اال ترتيبا يوجب ال بالواو ألعطغ ان ثلت

الصالة انعال ترتيب فى السجود

يرايح ولست أصحاذ راح اذا غج على نقسى ليق ب عد وقبل
 ألمجرور موضع فى أذا وقوع جوز قد وأبوالعباس غد س بدال لجر موضع فى أذا يكون ان يجوز

 جميعا فيه والمعمول العامل غد على أو غد من موضع س وبدا نصبا يكون أن ويجوز والمرفوع
غدق ن٠ وعواتلهف نغسى لهف با قوله عليه دل .،ا ألمغعول على نصب موضعهما الر

ااخر وةال
جلمر تآحرتق لرمح ييك جلمر ين دنا قيالوحدإآأنقليىلو

 أال وقوع بداللة النغى ومعناة أستغهام لغظه الوجد ول متواتر والقانية الطويل من االول
 حتى لجمر er» لوقرب تلبى وعوأن بى الذى هذا أال الوجد أوليس ألوجد ما قال كانه بعده

 مع اال وخبرة مبتدا والوجد يبحترق لجمر وكان لجمى نار نار لغلبن رمح قدر اال بينهما يكون ال
 سهمر وغلوة رمك وقيد قوس قاب وبينه بينى ويقال الظرف على الرمح قيد وأنتصب بعد« ما

 والسيذ ألمقبض بين وهوما دئ قوس لكل أن قوسين قاب تعالى قوله التغسيرفى اعل بعض وحكى
تقدم ما على اللغة واهل

مخر وال لدى خل ال وأنل هايتم يكه مغرم أىن آل أي
والمغرم معلوم المح يرجع ال وحبك غباما نك حبى يكون أن ووجوعه لخق فى يدخلد ال أى



اهه

 بخت ماعو ويقال العشق من كالجنون والهيام المتحير والهايمر غرام عذاب ومنه لمحب لزمه الذى

ديتبين يخلص بشى ليس أى خمر وال

السخر بوًا نع مسحورا كنت وإن قاكأ رلت قال مطبوا كنمت قن
 معلوما داءا وأقاسيه بى الذى كان ان يقول جميعا والعلم السحى والطب المسحور المطبوب

 هو ما يعلمر فال بى ألذى كان وأن أى مسكورا كنت وان به التذ فانى فارقنى فال دواء« يعرف
 والعجز الصدر يصين النه هافنا مسدورا مطبوبا معنى يكون أن يجوز وال أيضا ذارقى خال

شده س

يخدو نني: ين نقنن تا تاش ليته الئتتة ففشدت تتف
متواتر اذية والق الطويل ن٠ االول

بعدى وال محب قبلى يلقيا قلم كلها لخب لذة لنقسى كانمت
ى واترفيه برحبه وان به التلذذ واتعى الهوى فى تجلد ى٠ كالم هذا

وث لطبيعة حاريجدر وعونبنن الشبم واحدة فى الطهيل بن مبرمة* و:ل

يار حار فقال برم لش ا تدق رااعا انه لخديث

المراعر وآصطقاق عنا آلرق دم لجتقصئرصولة قديد ويوم
 واراد طوله سر وجوابه باطماررب واجريوم المزاص واصطكاك ويروى الطويل س الثانى

 فيجوز فرح أذا الرجل ازدعر ويقال لبعص بعصها أوتارعا مدانعة ألمزاعر واصطكاك لخمر الزء بدم
منه مزهرا سمى العود يكون أن

المناخ هم الناهي على عصاة وتتحبتى أروح حتى غدوة لدن
غدوة غير شى لدن بعد ينصب وال عشرين بنون منها النون تشبه لدن مع غدوة ينصب

لجناحر عوح الطق إدريعلى عثية الشميا أتريق تأن
 قولهمر س الريغ ن٠ دنا النه طفا وسمى ألعراق ريغ على العرب ارض س أشرف ما انطغ

 وقد لخمر اوال شبه أطفغته فقد شى من أدنيته ما وكل قرب ما أى وطف خف ما المتاع ن أخذت
ء وللوق لحناجر معوجة الساحل باعلى عشية اجتمعت ماء بطيور وأميدن غوغدن



ا*ه٠

طيى من جلرمى النعلب بن جابر ل وة
يقري يغي ريا من يعمياء رددتة ري سر عن ومستخحيي

 يكن لمر اذا أمر« ن٠ عمياء علمى عو ويقال بيان غير على أخبارها ن٠ السايل ترك أنه يعنى
المشكلة لخصلة بها ويرأد بيان على منه

ء د و تدن م ن ة ZZ ،3 -ر ءتت ر ممر- -رر بامري خربنه أن أنا وما ناصه لك أنذى انتصاحىن فقال
 نصحايكي مجرى وأجمذ أمرك فى أدخلنى أى أنتصحنى وقوله أمانة ذو أننى أنتصحزى ويروى

طلب كانه ضنينا أميم با بسرك حصرا فصادفو الوشاة تسقطنى ولقد جرير قول ومثله أمين ألى
ه انتصحى ةل عند« سرعا يفش ف فلما بينهما السر مكتوم علمى يقف أن

نقرا ينفرو). وغيرعا مى برئ الناس نفر يقال الطيقاح جد عو نفر قيس بن نفر وقال
 احدوما فنفر تفاخرا أى الرجالن وتناثر النفر بيننا يغرق حتى منى ثلث اال نلتقى ما ةال

للنافر المنغور واعترف قال وفخره شرفه أى صاحبه

آحلفور منة عريت أراد لنفي مًا بييسة ولت أآل
 واحدة وهى بهشة تصغير المراة أسمر بهيشة ألعالء أبو تال متواتر والقاخية ألوانر »ن أالول

 اله وبهش بيد« الشى أله بهش CJ1 بهيشة يكون أن ويجوز رطبه وقيل رديه قيل المقل وعو ألبهش
 العظم فى يهتز بمهند يدى اليكه بهشت أن أراين الشاعب ةل للقايه وتهيا أليه ضحكه أذا الرجل

متجمة غير بسين بهيسة الذسخ ساير وف

العبور الشعرى كآنك وكننن بعدى عريت هخ كذاك وأنيت
 كنن ذقد أيضا فيكن موجود منى أنكمته ما لها ةالالحهور مذه غيرت قد له ما قالت لما

 جزته اذا النهر عبرت من هو ذيه قيل وألعبور وتغيرت حلن وقد وتالاوا أشنراتا العبور كالشعرى
 سقطت واذا بحرها الرأعية المال تعبم طلعت اذ! كانها عليه شققن اذا به عبرت ن٠ هو بل قيل

 ااخيرة والكاف منه أنكمت ما الح به أشنار وذا للتشبيه االولى الالف ك-ذاك وأنت وقوله ذببردفا
ى حرف الذه االعراب ن٠ له موضع وال للخطاب

 واحد عو الذى البرج ص عوماخوذ العالء ابو هال الطاءى مسهر بن برج وقال

 العزيز الكتاب فى ذكرعا جاء وقد القديم فى تعرفها العرب تكن فلم السماء بروج غاما المبنية البروج
 فى ج والبر وبرجاء ابرج جمع هذا غير فى والبرج بروجا السماء فى جعل الذى تباركه توله ق٠

 تبل خارج غير علقت ليتى با الراجز ةل واسع أى بارج خلق ويقال المقلة وعظم السعة ألعين
دار- أ: حبا قد صبى أم بارج خنق ذأت أنتمباح
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النجوم نتغورت إذًا سقيت طينا الكاس بويح وتدمان
 ومثله ألشأب على ينادمك ن والنديمر الندمان متوانر والقافية الوافر من اال.ل

 الشرب يطيب عشرته لمحسن أى طيبا ألكاس يزيد وثوله ورحيمر ورحمار وسليمر سلمان البناء فيى
 يقال للمغيب عرضها أبدت أى النجوم تعرضن أذا سقيته وصفته ما على نديم رب يقول معه

 مدارجا تعرضى 'ذل ألصعود فى تستقم ولم فيه وشماال يمينا اخذت اذا لجبلد تعصن
فاستقيمى القاسمر أبو هذا للنجوم لمجوزاء تعض دسومى

يلوم من مالمة بمعرقذ عنه وتشقت يرأسد رقعت
 معاطاة على اياه الاليمين بلوم الغمر ن٠ تداخله كان ما عنه وازلت منامه من انبهته أى

 مزجتيا أذا لخمرة تعرقت يقال ألمزاج القليلة هى وقيل لخمر س صرفا اى معرقة سقيته بان أنشرب
معرقا سقاة الساق واءرقه

قضوم نختلق الفتيان من خرق قام تتشى أن تلما
 االخالق الكريم وألمختلق لخلق ألتام والمختلق ألسكر والذشوة سكى بمعى ونتا وأنتشا تنشى

يظلمه اى فهويهضمه فيه الواجب من اكثى ماله من - يخ كانه الشتاء فى المنغا: والهضومر ر تب رتا

والقيييم منيا العرتوب وقى تكلست تاويق وحنا إلى
 أى االرض ن٠ الوجين .ن ماخوذ الحلبة هى وقيل الوجنتين الغليظة الناقة الوجناء

 وقد قوايم تلتث على ألمنى والكوس السمينة والناوية أوجن للجمل يقال ما وقل منها الصلب
 موتر عقب والعرقوب القوأم به ألذى العضو بالصميم واراد فكاست فعمقبها والماد الكالم أختصر

 وعرقبن االربع ذوات من والساق ألوثيغ مغصل وبين أالنسان er العقب خويق الكعبين خلغ
وللرق الشق والوهى كوسها فى أشهارللعلة العرقوب وهى وقوله عرقوبه تطعت

آلغريمر بجاذره خلق لة لقيخ كانت تارف تهاة
 خلق له وقوله المسنة والشارف ألليهاة وكذلكه السن فى تدخل كادت الصخمة الناقة انلهاة

 ليستام ملكه غيى فى ذلك يفعل ألسكى وعند ألشرب فى حر أذا منهم أللريم كان الغريم بحاذر
كرما خلقه سوء على والصبر غنما الغرم ذلك ويعد خيغرمه أالثمان أعلى بها لجزور مااله

رذوم كسهما بابريقين علييمر وسعى شرية فشبع
عليهمر وجرى وبروى السايل والرذوم المعقورة الناقة اى الشرب شبغ
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اأديم ققع ما متل خميتا حميا لبا آإناه في ترلقا
 له مكبر ال مصغر ولجميا خلع والمراد نصع ما مثل ويروى ذاقع اصفر ويقال وصغا حسن فقع

 قيل ثم ورد فرس ومثله كمن على لذلك جمع اكمن وهو تكبيره به والمراد مرخم مصغر كمين٠
افعل به اريد النه ورد خيل

حنوم تنوتتم آلقوم نحأن تآفم حتى ترلهًا نوتح
 رتحته حتى صربته ويقال دماوعم نزفت أساوى فكانهم لشدتها قواعم تزيل اى تزحهم

عليه غشى أى

كوم وقى المرأفق فتي الى بخيسات واليتاب ققمنا
 ألعظام واللوم ألزور عن المرفق البعيدة ووى وفتالء انتل جمع والفتل المنلالت المخيسات

كوماء الواحدة االسنمة

القيريمر أسلمه حرأق يرمل عوار على والرحال كأنا
 وعدت فخغن واللالب الحيادين أله الحرويم أسلمه المذكور بالرمل البقم CP بقطيع ركايبهم شبه

السحر وتت صاحبه عن ينصرم منهما وأحد كل الن جميعا والليل الصبح فى استعمل والصريم

يدوم لو لعيث عجبا قيا مسكه ويين ذاكة يين فيتنا
 ف به الزمان سمح كيف3 وصف الذى العيش بشل الوقن أستمرار من تعجب انما تجبا فيا

 تغير ثم ذلك على كان وقتهم حاضر أن يريد مسك ويين ذاك يين فبتنا وقوله اتصل حتى عنه غغل

الحميمر لها يعد وغران هريب عند مسمعات وثينا
 والترفة ألنعمة أهل س أنهى بذلكئ يخبر الشتاء فى يعنى لها يعد للخار الماء للخميم

االضداد CT» وهو البارد لخميم وفيل

والعديمر منا اأموال ذوو ياوى تمر نطوف لحا نطيث

مقيم عفاة وأعالعن حوف أسافلبن حقر . الج
 ألمه أمرنا خر١ثأ ونلعب نلهو يقول العراص أتمجارة والصفاح القبور ولجفر أويا كذا الى أوى بقال

ى :ن وأنح الموت
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الطاءى األرت بن اياس وعال
الشري من المنتشهن حيى قلم تحيى غد وآلعواية خليلى تلم

 ضريق( على هلمر وكرر أعترأض تحبى قد والغواية قوله متواتر والقا:ية الطويل من االول
 ما منهم طريقتان علم فح دللعرب أليها المدعو القحة تحقيق االعتراض هذا فى وألفايدة التاكيد

 نزل وانقراأن حانة على والمون والمذكر والواحد للجمع يقع وحينئذ االفعال اسماء مجرى يه يج
 ثعل وعو لم اليه طم التنبيه هاء أصله يجعل س ومنهمر الينا هلم الخوانهم يقولون تعالى الله هل بد

 لهد وليس معا تركبا أم هوعل يقول الفراء وكان وتوتثد وتجمعه ختثنيه الواحد كالشى معا جعال

 أرن والثانى ونا لالستفهام معنى وا لالستفهام يكون أن أالكثر وعو أحدهما موضعان أال الكالم فى
 عذا فى مدخل قد لمعى وليس االنسان على أنى عل تعال قوله فسر ذلكه على قد بمعنى ن ه يك

كثيرة امور ألحى صاحبه يدعو ألغى ان يريد تصبى قد والغواية وقوله فاسد قاله فما كذال كان واذا

يالليوواآلعب مهرورآليوم ونقر يية الرحال مالمات تسآ
غموم ونفر عليه معطوف نفر و االمر جواب النه لبجرم موصع فى نس

شعب ذو أعقل ألدقر قن جلبر قآجعلنيا ساعة ترآخت ما اذا
 والعصل قادر الشقاوة يوم على فانن فاقبلته صالح يوم كان أذا االاخر تول مثله

 يعت ما أن والمعنى وكزازة صالبة فيه معوج لكل أال أعصل يقال ال لخليل تال أالنياب أعوجاج
 ععدل غيها التى الناب ن٠ انننى انتزاع يمكن ال كما منه انتزاعه يمكن ال الدحر عليه

الشر تهييج وانشغب
/ل< ر - ود ن نم ر رع -نم صعر صرر ٤ى5صنؤ ر نم. ".ن كرب وين غموم ين الت فإنك رأحة بعض يكن أن خري يك فإن

 زيادة يرى ال وسيبويه غموما الق انكه قل كانه االخفش مذهب على زايدة ن٠ غموم ن
ج غموم من شيت ما الق انكه قال كانه لمحذوف صغة أنه مثله فى فطريقته الوأجب فى من

ااخر وقال
لملجدرب توارثها حانمت وإن سليمى تسكحنةا اآلرق أحب

متواتر والقانية الوانر س أالول

حييب يقا تحأ من واين أرب ترأي يحت دقرى وط
دعرى ف بعادة منى االرضين حب ليس والمعنى ايم وليله صايم نهار تولهم طريقة على عذا
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 حب ال ولو بينن بالعلياء يينن با اال أالاخر قول يشبهه حبيب بها يحل من ولكن وتوله
 ولكنى كثرت تد منه جينن خد ألذى الموضع فى البيوت أن يريد اتين ما أعلكه
اعلك لمحب تحدتكه

دييب أنملة لكآ يكون حتى لحم لوقريت أعاذل

دا مدييب ماله من أتلقت ما أت وعلمت لعذرتى إذا

البوالن صعترة ابو وتال

دامس والليل لجودت حنبتا يه تقاذقنت مري حي من نطقة شمًا

 أستدل وبعضهم والناحية لكنغ ا به ألمراب لجودى جنبتا متدارك والقافية الطويل من الثالى
 أستدالا النون بسكون فالن بجنبة الصواب وانما بشى ليس فالن جنبة فى فالن الناس فول أن على
 والمزن ألبرد المزن بحب واراد جنبا وكنا جنب فى الناس أالصمعى روى وقد البينن بهذا
الظالم دمس أتيته يقال ألمظلم والدامس السحاب انواع يجمع أسم

قارس عيو مايد ألعلى شمأل تنقست اللصاب أترتة قلما
فبرد عليه شمال هبن أى البارد والقارس لجبل فى شقوق ووى لصب جمع اللحاب

دررمن العيلن ترى فيمًا والكنتى طعمة ذتت وما فيها من بأطيب

 عن وللن واختبار ذواق عن هذا أتول وال ألمتاة هذ« فمر رضاب ن٠ باعذب مزن ماء ما يقول
 ألمساوياء أطراف شيادة اال مختبر غير ريقا الناس أطيب با االخر قول طريقته وفى فراسة صدق

 وبجسن أالشياء فى يتغرس كان واذا الغروسية بين للخيل على ذارس يقال س ألمتغم به أراد غارس وقوله
ق ألفراسة يين قلت فيها النظن

 بن العص بن خالد بن لمارث هو المخزومى خالد بن للحارث وقال
 الزبير ابن منها يمكنه فلم يزيد قبل من مكة ول خزوم بن عمر بن الله عبد بن المغيرة بن هشام

 ققعنن اجلنن خلما غشاوة عليها عينى أذ تبعتك فقال عزله ثم عليها أقره الملك عبد ول فلما
 ذلك سمع فلما نعيمها لدياء او بوسى بكفكه كانما حتى النفس عليكه عطفتن الومها نفسى
ووصله ارضاة ألملكه عبد

العقذ توودقا آلجمار عند مق عداه تحرو وما إت
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متواتن والقافية الالمل س الثاذية العروض ن١ الثاذى الضرب

يعلو سقلقا وأصبك سقال مساتنيا أعلى بدلمت لو
قبل ألعلجا الشلوء منى صمننت لما معنلعا لعقمت

 دبار غيرت لو انه معقولة وهى منى غداة المحكب عند انجيج ينحرها التى بالقرابين اقسم

 حتى مواصلتها أيام اعلها ود س ضلوعى تحانى عليه انطوت لما مغناعا لعرفت ورسومها المراة مذ«
المنزله والمغى لعرفت اليمين وجواب تتقلها ألعقل ترودعا ومعى منها شى على يلتبس ال كان

ااخ وقال
نقطعا أن أحشاييا على تخاف كاتما آلتجادى أوألت مريضات

 اثنين بين يهادى رأيته يقال اثنين بين المشى التهادى متدارك والقافية الطويل من الثاذ
خصرها ودتة ردفها لثقل لحركة وضعغ بالنعة يصغها ويتهادى

تعا ما أعطائه من فرثح أخصرةآلثدى آنسيابآآليمر تسيب
 وتنساب جرمها يبس فيها اتر اذا النه البرد على تصب ال ولمية لميات من للجان وااين أايم

ه جرى أذا الماء ساب ويقال وأحد بمعنى وانساب وساب مشيتها فى تتدافع أى

ااخر وقال ٢ ود٠ ة /ك ن م ه|لرط ت سم لقهصا الت- د . نم ت .. انم ظهورًا تمس وأن البطور مس لقصمها والتدى الروادف أبمت
عيورا وعجن حاسدة نبين تناوحت آلعشي مع الرياح ؛ذ'أ
 فتقابلن الرباح هبت أذا يقول تقابلن أى تناوحت متواتن والقافية الحامل من الثاذى
 وردفها لديها يمنعه كان ما وظهرعا ببطنها درعها س التصق والدبور والحببا وللجنوب كالشمال

 ثاتغيور ثلعيون ظهر منها خغى ما الن ألغيور ويهيج لحاسد ينبه ما محاسنيا س فظهرت صبوبها تبل
 فى فيه والمعمول العامل لون البطون مس على أنعطاذه جاز تمس ان قوله يتنبه ولحاسد يكر

 ذالبطون ألفاعل اله يصاف كما المفعول اله يصاف المصدر الن المغعول موضع فى فالبطون ومعناة موضعه
 الغفلة ن وللن النوم س االيقاظ يريد ال حاسدة نبهن وقوله تمس أن مع كظهورا مس تفظة مع

 لها قبت أن ومية جرت اذا الرياح يكرقن الزل ترى الرمة ذى اله المنسوب البيت منه تحو
ه تفرح الريح

 اليمامة امد .من وكان ايد ابم ويكى حنيقة بى عوس النطاح بن بكر وقال
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 غ وأستفر ببكر الشعر ختم ن يقول الناس أدركت عفان ابو تال الطريق يصيب وكان الشعر كثير
 عسر دلع ابى وذئز أمة دلف ابى مثال ذلك جيد ومن معقل واخيه ذلف ابى ف مدايجه

تنظر دلغ أبى بعين الدارعين الهى المنايا ة١جأ

أسحم وحق وقو فية وتغيب فرعةا ييام من تسحب بيتاه
مطلمر عليةا ليل وكانه ساطع نيار فيه قكأنتا

 واذا سحبته ةمنت فاذا االصول وكثرة بالطول شعرها وصف متدارك والقانية الكامل ن أالول
 وكان طالم خلل ن ساطع نهار تغشاها أذا بياضها لشدة فكانها تال ثم فيه فتغيبنن سترها أرسلته
نهاره بياض يغشى مظلم ليل عليها سوادها لشدة شعرعا

ااخر وقل
مطلعا البحر سنه من بها رأينت قكأنما مغتة تاملتها

 بسنة واراد طالعا بدرا بها رأيتن فكانى منها غرة على أليها نظرت يقول الطويل ن٠ ألثالى
وجهه ألبدر

أجمعًا الذمع أترف حتى الدمع من مألنها منيا العين مألت ما إذا
ق وأحد بمعنى وانزفته الماء نزفت يقال كله أثنيه الدمع انزف

صخر أبا يكنى خراعة من جمعة بن المحمان عبد بن كتير وتال

ءبرد الحاجبية شميي فى يما أني الويدادة تغي ومًا وددت
 هذه قلب عليه ينطوى بما عالم انى تمنين يقول متدارك والقاغية الطويل من الثانى

 وودادة ودادة وددت يقال اننى وهو ومغعوله وددت بين اعتراض الودادة تغنى وما وقوله لى المراة
وكسرعا الواو بفتح

اللوأيم تلمنى لم ن؛ صان وإن وغلمته سرنى خيرا كان قإن
 لوم ى٠ نغسى أرحن أعراضا كان وان ذلكه ستخ صافيا ودا له تضمر« ما كان فان يقول

عرفته بمعى النه واحد بمغعول اكتغى وعلمته وقوله الاليات

وايم لى عاذر منها قريقين تقرقت اال النقس ذكرتكه وما
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 عليه العزم يقوعى ما بين تردعم ف الناس عادة على قاله عذا فريقين تفرىت اال فوله
 واخرى تعذر النفسين ن فواحدة حيالها على نغس كانه منهما واحد كل نجعد يطعفه ما وبين
بقوله وبينه نلومه

ه راغم القيمر قأيل منقا وأخر عنوة الضيم يقبل أن أبى قرية(
ايضا وتال

سواغما يالد ,آوطانى إلى بخا الى هغبا حببت آلني وآنميت
 أهله على ااثرفا كما انه يقول موضعان وبدا شغب متدارك والقانية الطويل من الثأنى

بالد« على بالدها اأذر وعنيرته

تدافما الطييب يدرى لد وعوة بالقدى آعتل عيتاى درقت إذا
يالفمًا الواديان قكاب بأخرى أسبتت دمر حلة فين( وحلت

 بطن مسكا تصوع ومثله القدم على طيبا اال تزداد فما البالد نشرها أستودعن مثله
ه عطرات نسوة فى زينب به مشت أن تعمان

 السير فى نصبنا يقال سيرء فى لماة والناصب الترخيمر على ناصب عوبحقير نصيب وقال

 به سمى أن بعد هذا نعب تحقي يكون ويبجوزأن نصبته فقد رفعته شى وكل رغعوة أذا نصبا
 ثمر نفسه على وكانن القرى وادى أهل ن لرجل كان أسود عبد نعيب مصدريته عن خرال

 ابوابجمر الين فبابكه غامرة منن وغيرعم قومه على العزيز لعبد فانشد« مروان بن العزيز عبد أنى
 بكل الثناء ومتا العطاء فمنكه الزايرة بابنتها االمر س بالمعتغين اانس وكلبكه عامره ماعولة ودارك
ووصله والءه فاشترى سايره محبرة

لنايمر وإتى وقنا قني على حمامة يي ل حنح ق قتقمت لقد
متدارك والقاغية الطويل ن التانى

للمايم يألبكاء سبقتنى لما عايقا لوكنت آللد وبيت كذبت
 برائرن ابن أنشدنيه مما لوومثله جواب وعلى اليمين جواب على أشتمل سبقتنى لما توله
 بكن ولكن التنتم قبل النغس شفيت بلبنى صبابة بكين مبكلعا قبل خلو ألنحوى

و للمتقدم الفضل فقلت بكاعا البكا لى فهاج قبلى

اأخ وقال
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تعولينا باحلني من على الشالمى فمى نقيكه الله أرأر
 كان اذا ورار ربر مخ ويقال وجدها ويصف ناقنه يخاطب متواتر والقانية الوافر ص أالول

 يبقى ما ااخر والعين النها السالمى وخص مهزوال نضوا الله يجعلها ان عليها الدعاء فى والقصد رقيقا
 وقوله عين أو سالمى فى مخ دام ما أنقيتن ما عمالً يشيكين ال قل لذلك الهزال عند المبذ فيه

 تفخيم يريد أن ويجوز حنينها ف النانة على منه أنكارا يكون أن يجوز تشوقينا بالحنين س ألجى
 اسما من وبكون أنسان وأى انسان الى بحنينكه تشوقينى تال كانه أليه المشتاق شان
 أحنينفا يدر لم النه بها ضجرا أنكر وأنما أستفياما يكون االول وف خبرا الكالم ويكون نكرة

صاحب أو وطن أو ولد الى

وتعلنينا أسئ واكىت وجدى جتدين ما وتد قإىن

 ويكون انى فى ألضمير ن بدال يكون أن على النصب موضع فى يكون أن يبجوز وجدى
تتجدين ما مثل وجدى فان قال فكانه أن خبر موضع ف مذل

وتعقلينا آلعقال عن أحذ آتى تري يك الدى متل وىب
 مخافة تعقلين وأنت وجه على أهيمر آن منى يومن ولكن نزاعكه مثل نزأعى أن يقول

الوجهه على ذفابا
اأخر وقال

أيف وآل ميال ليلى عن يسل ومل ثوأدة محاحا اآل أىب وملا
متواتر والقاثية الطويل أول

تسلى وال يليلى تعرى يقا تسل آلىن قاتًا عريقا يأخرى تسلى
 للمفاجاة عذه أذا التى ذاذا وتوله لرأكبه غالبا جربا جرى أذا ألفرس جمح قولهمر س لجماح

 الشى عن سال ويقال تسلى أبى لما وجواب وخبر مبتدا بعدة وما الزمانية ال ألمكانية الظروف ومن
 لحلق حروف برئ حرذا المه وال عينه تكن لم مما يفعل فعل على جاء ما أحد وعذا ويسال يسلو
يسلوه سال معنى فى يسال سلى ويقال يجبى بمعنى يجبا وجبا يقلى بمعنى يقال تال ومثله

كتري وعو ٢أأخ وةل
صيحبم عبو منك رمانا عمرت ما بغد عر د منكه لربءي عيجبمت

الطويل من التنت
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 مريى ذآكه تن إن لريمن فقذ راحة منك لمه النفيس كانباء قن

لسريح ينجلى فوأد عكاء بكد ولم عنى لوسr غطاو تحأى
 على دل قباه ما على حمل أذا البين وعذا الشباب ف عليه كان الذى السوأد الراس بغطاء أراد

 الغطاء أى الياس غحاء تجلى وير:ى منكه لبرى جبت لقوله بجب كان ن٠ عن سلو يصغ أنه
 اد :صبه الذى اد له كان الذى زيد توب تقول كما فيه متسع كالم وعذا الياس أزاله ألذى
ئ سهل امر اى لسريح وقوله منكه سلبه الذى

 لمديث عنه جمد دينا شريفا وكان كنانى ليث بنى عومن أذينة بن عروة وتل

الذى ان خلقى بره االسرأف وما علمت لقد القايل السن له غقال الملكه عبد بن عشام على ووفد
ثلم قال نعم قال يعتينى ال أتان قعدت ولو تطتبة فيعنينى له أسعى ياتينى سوف رزت عو

وأحدة وعرزة بجايزة فاتبعه بذلكه هشام وأخبر منصرفا فور« من ج وخ أمرى انظرفى قال جيتنا
ألشاعر تال الرجل سمى وبه لمجدب على يبقى شجر أى عوة خالن بنى أرض فى ويقال العرى
 وعو لجبل عرءرآل من وهو السادة العراعر االقوام وعراعى العرى شجر لوايه نحت وسار الملوك خلع
أذن تصغير وأذينة سنامه الثور وعرعرة أعالء

آحتمعًا ما الدقر صول ميالًن وا ترقتة للبري تعنييما الفان
 يبين بان معسدر يكون أرن احدعا وجوا على يقع ألبين متراكب والقاخية ألبسيط برغ أالول

 أالاخ حن أحدعما يتبابن لشيئين وهو كذا ألقوم بين تقول ظرفا يكون ان والثانى وبينونة بينا
 معناه أر. ترى اال بينكمر تقئع لقد تعال قوله ذلكه على الوصل معنى يفيد ان والثالث فصاعدا

 فال. سعى تولهم عذا وعلى المعنى لفساد اغتراقكم تقطع المراد يكون أن يصك وال وصلكم تقطع
 الن الثالت هو البيت فى والذى االفتراق ال الوصل أصالح ألمراد الن عشيرته ن البين ذات الصالح
 مغعول يكور. ان ببجوز الدعر ضول وقوله صاحبه منهما واحد كل الف قد ماحابان هما المعنى

 مغعول اجتمع وما ظر:ا الدع طول يكورن أن ويبجوز أجتمعا أذا الوقت تطاول يمالن ال أى يمالن
الدع طول االجتماع يمالن ال أى يمالن

مسعسا التوى داعى دعية دعا إدا هباييما من تقاضا مستقيآآن
ويعلو ينشا حين ألعين قبل من أرتغع أذا السحاب أصله ألنشاص

نعا وما تاال مبا ويعجبان عرع عن الناس يقول يعجبان ال
 انناس مقال من يعجبهما ال انه ومعناء ناحية اى عرط عن وكلمته عرص عن اليه نظرت يقال

ى ويصنعان يوثرانه بما يتعلق االنجاب بل شى وغعالوم
119



ااخر وتال
حبيل سواك جتدت ومل سواى العدتى مع ميأ منكة مل بدأ ودا
 عندى تقول ومكان بدل سوى معى سيبويه ةل ألمرزوقى ذال متواتر والقانية ألطويل ثالت
 يكون فسره ما وعاى زيد وم--ان زيد بدل معنأ زيد سوى رجل

 بديل لى يجدث وف أالً مياله ومكان ألى ميلكه بدل االعداء مع ميلكه لى بدا ولما البين معنى
هنكك عوضا مكاذاد

قتيل وقو االآم مدة يه تطاولت الرمى عدئ ما عددت
 عملن أالصابة الن تتله وعو ألصياد بسم المصاب ألعبيد منه المرمى أعاض عنكه أعرضن أى

 حواك أن أعلمر وانا مقلية صدود ال بإس صدود عناء صددت أى به تناولن المدة لك. عملها

ن مدته ضالن ,ان تتيال صونه ث يشكه ال الذى الرمى كهذا تاتلى

قجله كالذى والوزن اأخر وقال

حتيل جبب أآرعمو وتد حتيلة دأنتت حب على أحبا
 ذل’ كانه خعل باضمار حبا وانتصب ألتوبيخ ومعنا، أالستفهام لفظه احبا توله مح أاللغ

 بخيلة وانن توله فى والواو بحالئ مع حب بعد حبا اتزيدينى او حب على حبا على أنجمعبين

 المخففة جعلته شيمن وأن فنصبته للغعل الناصبة أن جعلته شنين أر. بخيل جب أال وقوله للحال :أو

تل تم بجب ال أنه يريد يجب فيرتغع ألثقيلة س

تليل وقو بالنيل التوحى ويشقى ييته الملبون حج وآلذتى بتى

 قيل كانه بلىةلو بربكم السن تعالى الله قول ذلك على بنغى مقرون أستفبام حوجواب بل

 ولنيد انقصد ولجج تاكيدا ايصا وأقسمر بلى ثقال والممسكه البخيل انحب منه مستفذما تع

انال ذلمته متمدر

عليل يالحايمسات تمًا اليك لغله تعلمين لو بنا وان

عليه بجرى ما ذستجب: ا كانن به ما علمت لو انيا أى لها كالعذر تعامين لو قوله

ااخر وقال

دالق طول ك يشفي وال تناء توتة عمن يسلبك ح١ تنمت اذا
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بفرأق ألدنمت نقس لمهجة حشلقة مستعير إآ أنمت قهًا
 ح رو ولجشاشة أمهجان لبن ومنه النغس خالصة المهجة متوانر والقاغية يل الطو ذا٣٠ الثالث

ن النغس حياة س ورمق( ألقاب

لجتعمى الدمينة بن الله عبح وقال

وحد عتى وجدا مسراكه زأدد لقد جد من عجت منتى تجج صبا ي أآل

 صبمنن يةال وافتجن ثرت أى هجت ومتى انقبول الصبا متواتر والقاثية الطويل س االول
ألمحبوب أرط نحو س كان اذا والبرق يح الر يخاطبون وعمر صبوا تصبو الريح

آلرند مة آلنبات. عقت قني عل آلشحا رونق في ورقاء قتقتت أن
بكين الصحى أول فى ورقاء حمامة صاحن أألن يقول

ود، ٤ او ح ر سكرن ٠ ر -رر رر ر - رر - - - ن/٠٠٠
نبحى لنكن لخى ا بدين وا جليدا تكن وله لوليح ا يبك كما بكينن

مطلوبه أعيا اذا الصبى بكاء بكيت أى

آاوحد ون يشوى آلناي وان يمل دنا إذا آلمحب أن زعمو وقد

البعد خيرمت آلدار قرب ذاة على ينا سا يشف قلم تداوينا يكل
 جدث عنه والةناى مالال لمحب يكسب منه والتداتى الماحبوب من االستكثار أن الناس زعم أى

 الدأر قمرب وجدت كلها االحوال على انه اال ينجع فلم ذلك من واحد بكل تداوينا وقد سلوا

عنه بعدها س خيرا منه

ءين يدى ليس تيوًا: من كن إذا يناثع ليس آلذار فوب أن عل
ة عليه عهد ما على يبقى ال أى

للنو قن بخبزنية مبة نتل أن بنسن ح ل

متواتر والقاغية الوان ن٠ االول

كآبتذال جديدك بلى وآل نأى مثل خليتك سلى قما
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ى سييت ما السلوان أشرب لو ةال سليت معناه فى ويقال سلوت بمعى تسلين بقال
ااخ وقال
مطلب ات قللما سالم عليكه رينب آلليلآاخر طرقتنًا آآل

 عليكه عليها مستما فقلت سحرا المراة عذ« اتتنا يقول متدارك والقاذية الطويل ن٠ ألثان

خاساله خى مطلب الوصال ابإمر س ذات لما هل ألله سالمر
و ءنم/س من I م ٥صكر نم ر ص ص رنررعر ,Z - ررس ن - - - اتجنب حاجتى وانتمر وكيف تقربننا وال جنبنا وتالت
 ان وقيل الدنيا فى مناى وانتم اتجتبكم كيغ خقلت منا تدنون وال حانبنا مجيبة ةلنن اى

 المرأة مح لخطاب وجعل الكاف بفتح سالم عليكه يروى الوجه هذا وعلى الشباب أبإم ااخر الميأدبااخرانليل

 لنا التعرض أذكرت كانها مطلب فات لما غل وقوله أبإمء لتول ألموت بتحيذ حيته أذما ويقول للرجل

الوجه هو أأول والوجه الشباب ذاذه وفد

ملعب التاليني تبت وقل ققلت ملعب التلئني بعد قل يقولون
 عد س أى ملعب ألثالثين ثبل وعل خقلن عمرى أبإم س الثلثين تقتى بعد الحبا عيروفى يريد

 قبل لج يسهل وعل المراد يكون أن ويبجوز اللذات يعرف ال الصبيان عداد فى فهو الثلشين دون ما

بعدة أياة طلبى مى فينكر اللهو مباغى ن شى ألثلثين

الليومرتب من يعرتىت هيبة حبت كلما كان إن الشييب لقدجلخطب
 :اذا كلما كان أن قوله ن١ تكسرها وأن الهمزة تفتح أن ولكه مضمرة يين جواب جل لقد

فًا الشيث موتع ق Lوكلم جل لتد ثره لبوت ثتستاتهرشية لستج

اليت ج اسر مر غول سنس ن, اذا ش ،خ

رته ا متد نية :ألقا ألطويل رلم ٠ تتاف ا

لمججانح يين عادرت ما وعادرت خيلة لى ال حسيين عنم تنقييت
 عنى تناعين أذا وجواب بيائ قوايمها فى النى لجبلية ألوعول وخ وعحدماء أععم جمع أتعصم

 ويجتى مني وتباعدت عنى كففنن عقلى خلبت ثلما ألبعيد ويقرب أنعسير يسهل بدالم تمتنى بقول

مآيح بتى الخى انشدن غقال خضرب أتشام بريد وحو جرير مع نن5 دل أنه العالء بنن عمر أخ ءج،
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 بشيخ يجسن ا أنه ال جريرلو فقال االبيات ملكتنى ما اذا حتى وادنيتنى ذانشدته كثيرا يعنى
 وشيب تسترا واحتجبن عفاا برزر االاخر قول ومثله سريره على هشام يسمع حتى لنخرت النخير مثلى

 كواس نواكل حيد الفحشاء عن وهن طامع لمهل وذو مرتاب للمر خذو باطل منهن لملق بقول

ى بواخل باذالت الكالم بعف نوأطق عوارصامتات

ااخر وتال
خلواطفس يالطايشات ال النيب من رميننا الصيحنمر مرمى تعرضن

 تعرضن أى الظرف على نصب موضعه الصيد مرمى قوله متدارك والقافية الطويل س الثانى

 يرأد كما المصيد بالصيد ويرأد رميه أرأد أذا للصيد المتعرض فعل سهم غلوة وبينهن وبيننا لنا

 وتلك علينا محاسنهن وعرضن ألينا نظرن ثمر يريد ألنبل ن٠ رميننا ثمر وقوله لموق ألمخ بالخلق
 ألمى ببجبو ثم أالرط على يقع ألذى السهام من ولخاطف تخطف وال تخغ ال أى تطيش ال التى ذبالهن

 بالحايبات رميننا قال كانه محخوف الثانى رميننا ومغعول شيا االرض من يتخطغ كانه ألهدف
الهدف ينقر الذى والناقر بالطايشات ال ألناقرأت

القعايف للقانالت عجبا قيا دم يال التجال يقتلن ععايق
 أى ولخلق لملجلقة فى يريد اليه أشار الذى والصعف ذحل وال ترة بال يريد دم بال

 منادى ويكون الندبة طريف على يكون يبجوزأن جبا غيا وقوله وفعال كيدا الرجال عن يضعغن
 باء وبعدعا أللسرة ن ففم مصانا منادى يكون أن ديجوز ألحموت به ليمتد االلف به ق لمج مفردا

 بقوله تتجبه علل كانه العلة الم يانها تغسم التى عى للقاتالت فوله ن٠ والالم ألفا غاذقلبن
محذوف خبرمبتداء أنه على ضعايغ وأرنفع للقاذالت

آلطرأيه كآقنياد*تحي ألنقس قوى يقد وة آلتالد ف ملتى ثلعين7

 وأتتاد وتد أشنبهه وما لذة جديد للل كقولهم وهذا المستحدائت والطرايف ملكه فدم ما ألتالد
ووثتهه لخدث موضع بء يراد أن يجوز اللهو وعو لخدث به يرأد أن بجوز دما والملجى ل٠ئح يعنى

اأخ وشل

ل -- ة: س رنم ذلك الد* نم ن و نم ن ؛;

لفقير أننى منى افقر العلى أنيابها برد بهدى دان لين
 ف أالتنحا وهو االهدأء س يكون ان يجوز يهدى قوله متوان وانقافية انطويل ن لث أنتا

 أالسنن برد ب وعنى القبل موضع وف أالسنان س االعالى والعلى الزقاف وعو الجداء س٠ يكون أن ويجوز
 يجدتى دن ان ومعناه أطالة اطلق أذ! سيما وال للمبانغة بناء فعير وفقي ألمذاق عند الرضاب عذزبة

:قير مجرى يجرى ومما فقرى وراء غاية ال أى مطلقا الفقير ذاننى اليها منى أغقر عو من اسنانها ثبر
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 لسقيمر أننى داءًا بغات مونسل بماء المعزى لبن لين االأخر تول ترى اال سقيمر قولفم اطلق اذا
 من بنى تقول ان ولكه االستعمال فى المرفوض فقر على بنا« كانه انقر وقوله ألسقم فى المتناهى :ريد

 أن فقير حكمر الن عذا تلن وانما ملقص أى القص ريح جاء كا ألزوايد حذف على تقر ا:
 ال أن التفصيل بناء س يتبعه وما التعجب فعل وشرط أثتقم اال منه يجى وفن فقت على نعله يكون
 يكون أن يحح ال غاغق، كذا كان وأذا خاصة أنعل على كان وما االكثن فى الثالذى من اال يجى
 غقر على مبنيا يكون أن ألوجه د تقدم كما ألزوايد حذف على اال أغتقر على مبنيا

أستعماله المفوض

بشير بالطالق ياتينى قتل تروجت لين أكتراآلخبارأن ئ

 قوله ص مغعول أالعراب ن٠ وموضعه كثير ان مع لجار وحذغ تزوجت بان أراد تزوجنن أن
 ث االطاعة موضع ألطاعة توضع كما االخبار موضع مصدر وهو خبرا ووضع خبر جمع وأالخبار االخبار

 ومعناء جمع عن اخاه أنتصب انه ترى أال بيترب أخاه عرقوب مواعيد ومثله وعومجموع عتاء
 ووذا بتطليةبا مبشر يإتيى فهل غير« عن ببعلها وأشنتغالها بتزوجها االخبار ألناس أذواه فى كثر
ى تمن هو وانما باستفهامر ليس

اخر ا وتال
يألليا يعينى يوما بدت ما إذا ألغتا رملة أرى أن يقريعينى

 فى الغضا رملة أرى وأن تزاد الباء هذ« بعينى يقر قوله متدارك والقافية الطويل ص الثانى
 ثقرة الغضا قالل لعيى يوما بدت اذا يقول لجبل أعلى وهى فلة جمع والقالل ليقر الفاعل موضع

رمالها أرى أرن فى عيى

يناليا ال حاجة راج يأول الغتا يسكن من أحببت وإن ولسمت

 نحمم ه؛ل ما ةال فلذلك المواصلة من مانعة حالة أو عداوة قومه وبين الغضا أهل بين كان انه معناه

اأخر وقال

دارك آلالل حييت قأ آلبان به آلذى يألجمرع الغيناء البانة سب

 حركتها والقيت تخغيغا ألهمزة تحذفت اسالهى أصله سلى متدارك والقانية الطويل منا انخاذ
 وعذا سلى فصارت نحذفن بعدعا ما ألتحرك ألوصل همزة عن أستغنى ثم أسلي ذصار السين علمى
 صربتها ذذا واالغصان الورة الكثيرة الملتقة والغتاء الغناء البانة ويروى لمحمر أاحم فى تقول دم

 السبد االماكى مئ واالجرع غناء وللغصون خرير وللماء سبات تحتها للثرى الشاعر قال غنن الويح

سمى وبه سترة أذا كذا عليه غان قولهمر ن٠ الظل لواسعة أ العظيمة هى والغيناء بالرمل لمخ المخ
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 حق قضى فل أنه على بالبان واستشهد منبته كان النه البان به الذى ةال وانما ألغين السحاب
اليها المتقرب تحية أطالله حيا وهل عليه وتف لما االحبة منزل

ذايكه وآخترت الباساه أخى مقام عشية أطآللين في تمست وقل

عطغكة ألهى المحتاج الفقيى مقام فيه قمت أى ألفقم هنا الباساء

 المتقالك اللولي كنطير يدمح الدارعحوة ف عيناى حمآت وقل

 وصالك نوال أرحو آلذى رييعى وإنمًا الرييح يرجون آلنلس أرى

 عرووفآحتمالك أخهى آلتى سيي وإنما آلسني يجشون أرىآلنلس

 يبالك خطت أنى سرفى تقد يمساة نلتنى أن ساءنى لين

زآلك من رقبة عينى ورقوأق لجشا على يكقى أمساكى ليقنكه

 يرخع االاخر قول أمساكى ليهنكه قوله ومتل زايل مصدر والزيال له مغعول أنه على رعبة أنتصب
ي اليسرا الكبد وغوق يدعو ربه الى يمناه

أخ ا وتال

تبين حين الحلق في شجا عليكة تكن وال ساعقتكة ما ييا تمتع

 باالستمتاع عليك يقول أالنقياد فى واخالقهن النساء يصغ متواتر والقافية الشويل ن ألثاث
جهتهن من بالمراد وأسعافهن أنقيادهن مدة بين

تستلين خًاانيا ين يقيرة قني اآليان آعكتكة ق وان

 مياسرة اله النساء عسر جرحا وأن تغتظه قول مخثرة من يويسنكه ال بشار تول مثله
 ويكتمر أالمور فى يظاقر فيما بعقة ذكرن وان النساء أن ومثله جمخا ما بعد يكن والحعب

 لغيرلك وغدا وحديثها دلها عندك اليوم يتقسم فانه يذاد ال ما جوع سباع به أضاف تحمر

تعلم ال س فيه بعدك ويجل غاديا وتحل تسكنه كالخان والمعكم كفها

ه يمين البنان تحضوي قليس عهدقا الناى ينققد ال حلقت وإن

مرداس بن عتيبة عو وقيد ااخر وذأل
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بارد العيني من وتحقوط مباب* يوينةا الناظربزن لحم تليله
 يسن بانه-ًا يصغها العينين مدمع فى ن عرة الناظران متدارك والقأفية الطويل س أنثاذى

 خغت عيش ويقال ودعة ألعيش برا ورقاعة مقتبل شباب ويزينها لخد أسيلة نلنها ألوجه بجبمة
ثبن أى حق خالن على برد يقال الثابت وانبارد مخغوخ غهو عيشه وخغضت

صأطًاتهآلوايد واكن اليد تقمر قلمر الرواق لتنتاش أرأدت
 من البين مدمع ما والرواق مفنة فى نفسها نبتذل ال مخدمة بانها يصفها التناول أالنتباش

 حركه ذمر بغخنيه فرسه ضبط أذا للفارس ويقال االشترأف عن وغيرة الراس خغض وألطاضاة ستارة
غرسه ضاض نلحض

العوايح أسلمتة تد سقطة أخو كتقا لجديث لقو الى تنلقى
 ال منغمة خهى كغين اللهوتد عدا ما كان اللهوأذ ألى أحوالها كل فى تميل انها أراد

ه شى يهمه ال يترك حتى ويشغق عليه يترخمرف عليل فكانها اللعب ب اال نعلل

 عل دخوله ف منه امثد علما لملحمير على الالم دخول الفتح ابو ل ه لحمير بن توبة تل و

 حيث منع أالفعال فى النحقير دخول وكذلكه الكلمة يلحف ألوصف ن٠ ضرب ألنحقير أن وذنكن انثجاب
 أن وذلكه وضعه سابقة عنى به لخال أنتقاض مخاغة ألغعل يوصغ لمر وانما توصغ. ال أال:عال كاذت

 من ضربا الموصوف يكسب ولوصف أبدأ منكورا كان حيت ن يغاد وانما المغاد عو أانغعا
 الوصغ حكم هوفى ما وال الوصغ يالقه فلمر االختصاص عن البعد غاية فى والغعل أاختاح

 غير الثالثى المونث نحقير فى التاء لمحقت ولذلكه صغير رجل هو أنما رجيل معنى تتجد تراكه اال معنى
 كنت حيث ن٠ وشميسة وتديرة وجميلة هنيدة قلت أذا وشمس وقدر وجمل حند حو التاء ذى

 كان المعنى فى الوصغ س ضرب أألنحقير أن ثبن ذاذا صغيرة وتدر الصغيرة عند لقلت وصغنن و٠ذ
 ونحو الوليد فى مثلها تعريفه مع فيه الالم فيكون الحغير فى حولمحاتها لخمير فى أنالم لمخاق
 الوصف العلمر فى الالم لمحات باب وانما الصفة به فيصارع نحقيرفيه ال النه الثعلب كذلك ونيس

ذاعرفه علم وهو الالم لمحقه لما ولخبث النكر معنى س الثعلب فى الما ولو والعباس للحارث نحو

وصعايك تربة ودونى على سلمت األخيلية ليلى ولدأن
القبور على تكون العراص امجارة الصفايح متدارك والقافية الطويل من انثان

صايع القب حانب من صذى اليقا رة أو البشاشه تسييم لسلمت
صاح وزق وأصداءا تصيرعاما ألموتى عثام ان زعمبم على أنصدى
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تالع يهألعيل قرت كلما أنالهأآل ال يما ليلى من وأعمض
 العين به قرت كلما اال وقوله مطلوب منها انل لم وان بليلى عرفت منذ محسود مرموق انا يةول

ى لى ذافع القدر وعذا بها أذكر بان العين قرير أخ يريد صالح

ااخر و:ل

والقوابيًا آلكا منب تمنعو ثلن حدييتا وحسن ليلى تمنعو يرن
 أنكم بحديثيا والتانس ليلى وبين بينى حلتم أن يقول متدارك والقافية الطويل س الثالى

لها وجدا لها البكا برع بصدد« انا ما منع على تقدرون ال

قادًا آلناي على يواثينى أ خيل حديتتا منعتم إذ متعتم فيلة
 بيى البعد على بالطريق ءارنا خياال منعتمر فهال والدنومنها حديثها منعتمر قد أذ يقول

 خيالفا المتنع أستجفاعا لو انه بداللة مرعى بينهما العهد أن أعالم وهذا المنام فى يزورنى وبينها
جت لملياال منع جفا أن غلما خيال منه يزورنى وكان يقول االاخر تى اال عدة وذعاب نومه لزوال

نصيب وةل
يراح أو العبامية يليلى يغدى قيل تيلة القلب كأن

متوأتر والقاغية الوانر ن٠ االول

لجناح علسق وقد لجاذبة فباتت خرة عوقا قطاة
 صار غدها س الرواح وقن فى ا: صبيحتها فى الغران بوقوع فن اتتى بالليلة أحسست لما يقول

 نه متخلك ا تجاذبهولجناحعلق ليلتها فبقيت يجبسها شرك فى وتعت قلبىفىلخفقانكقطاة

 أنشظرف على ليلة وانتسب غلبها يريد لقطاة ألعفة موصع فى وعزعا كان خبر انه على قطاة وارتفع

 أليه مضاف بعد« ما الن لقيل ظرنا يكون أن بيجوز وال ألتشبية من القلب كان عليه دل مما
 اند ذلكه جاز وأنما أثنين بره أالكثر فى تكون المفاعلة تجاذبه وقوله المصاف فى يعمل ال اليه والمصاف

منه جذبا التخلص من للقطاة الشرك منع جعل

الردح تعققه تعشيما يوكم ترك قد قرخاي لقا

المتاح القدر به أودى وقد نصا آلريح قبوب سمعا اذا
120
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 رمل عوقج هاجرة كل فل ب تقرو وولدعا ظبية يصغ الشاعر قال أعناقهما نصبا اى نصا
بما دعته او لمجيد له نصت خبرا نبأة من أحسن أذا والسلما والصال

ى بتأح لقا صان الصبح فى وال تحى ما نالنت الليل ف قال

 يكون ويجوزأن لملميات بواحد كنى يكون ان يجوز الذميرح حية أبو وةل
 كمعمر منه وحى كعايشة عذا فى نحية حية وامماة حى رجل تولبم برع حى تانيث بحية كنى

 ألواحدة المرة يكون يجوزأن3 واحدة عية ألمنطق فى عييت مثل حييت ئ٠ يكون ويجوزأن
حووى لقلنن هذا على ولونسبنن طية كطوين فغيرت حوية عذا على واصله حوينن ن

لجحازرميم يأكناف وتحن وبينيا بينى ;سؤًاالب رمتني

 حسناء أنيا وقيل ألشيب وقيل أالسالم الله بست أرأد مذواذم والقافية الفويل برئ٠ ألثالت
 ونحن بسهم رمتى علمى بنى وقد ذاعلة الذها وارنفع أة أمم اسهر ر رميه مثلى يرمييسا وال فرميى
 أم با الدار كعهد غليس الهذل قول ومثله وبينها بيى حاجز واالسالم أنجاز نماف٢با رن مقيمو

 اح واسنر شي تخق سوتى بقابل ليس للهل صا الفتى وعلد لسالسد ا بالرةب احاطت وللى لكه ما
 عشية وى »يت سل باسسال والضلمر انغحش واذوأع لقبايح أ ءن منعه فى االسالم عن كتى العواذل

موضع واللناس العلم ووو إرم جمع اأرام رميم اللناس أأرام

قديم بالنال عهدى والكن رميتها رمتنى ئائ أنتا تلو
 نخن قد وللتى ألقدر الى يبجرى القدر لكان لها تعرضت لو والمرأد محذوف لو جوأب

ى قديمر ألنساء بناضلة غعيدى وكبرت

ااخر ل3و

تعفيم ة! إن حييب وآتى وهرية وآقتياة وقيدًا أتجنا
 عاى جمع ا تل كانه ذعل باضمار سجنا أنتصب مةوأت والقافية ألطويل س الثالت

 تريف على أالشنياء هذة أتجتمع اى بالرفع وقيد اسجن ويروى وأشتياقا وتقييدا حبسا

والتهويل أتتغظبع

 لةة متتته ما تزا|ن م لس ءهجه ماسؤ "ست تة وانا

وع, أقق بجفيد عن لة ملكه ؛ع ش٢ ئق ه،
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 هبدلة العين تكون أن الثاذى كة يشقي ان عن أحدهما وجهين ببجتمل يشقيكه عن ولله قوله
 ترشنن أعن الرمة ذى قول ثينشدرن مفتوحة عمزة بكل ذلكه يفعل العرب بعص ان أن عمزت بن

 بقوله اشار انبين عذا تفسير فى قى و ز المر وةل مسجوم عينيكه من الصبابة ماء لة من: ج٦١٠ ح س
 الله كي يسقي بان أدعو انا ثقال لكمر أستجب ادعونى تعالى قوله س القراان فى ألىما الله صما.

 كن يسقي بارن ولله قوله ص لجار حرف وحذف الله فرعاك للداعى االجابة ضمن دذد مالل أم ب
للصرورة الياء وسكن السقيا منع يسقيكه روايته وكان قدرة واوسع غنى أظهر اى أغى

أنوتع والدى وآرحو أخاف والذى والشة مللري يدقرنيك
ى وأالوةات أالحوال ن شى فى ينساعا ال انه يريد

يس بن بنخققة بىمحارب هلجكروعممن منسوبالم لضرى وةللكم
عيالرن أبن

عبل ردغيما لقاوان ط آمل وىف رادة الدرع قفى توباقا تساك
 دخا غخا منع غالن سهمة قيل ولذلكه تقاسمر ذساهمر هعى تواذر والقاغية الطويل مذ( االول

 نقارعو أذا لخصوم بين تجال ألتى القداح ألسهام ن أصله يكون ان ويجوز ونصيبه ءمسمته أى
 الدرع ذغى وازارعا درعها بينن المراة فذ جسمر انقسم يقول لقسمته له خرج بما كل ليستبد

 والرودة والرادة مر الضخ وعو عبل رذف علميهها غليظتان نخذان مرطها وفى دقيق( وخصر ناعمر بدن
أللحم أللثيرة واالغاء ألناعمة

عقذه له ملسس لتسوان وحسناعله مالحة أييحت أذرى تواهلا

اخر ا وقال
والوسي املوةة راى إذا لييس وارة لليلى أحدت وة أروح

 منكرا فيقول ليلى زبارة عن استتجلو اعله منع محبه متع كسان متواتر والقأفية الويل منع االول
 نحذف انا والمواصلة المودة راعى لبيس بها االلمام أجتد ا: حقها اقضى أن غير منع الروح
 وجزاء جواب واذا أيوب العبد نعم أى أواب انه العبد نعم ومثله مفهوم الماد الن بيس مذموم

 وأرذغع أالبتداء الم لبيس ن والالم سيم لما جواب يقوله ما ان ليعلم اللالم به حشا وكاذه
به المودة رأءى

أقلى ى تعبدن قد ما أذا لشد لب نعمة وال آ ألقلى تراب
 غترب قوله ومثله مفهوم منه اندءء الن نكرة وعو تراب بقوله االبتدأء وجاز عليهم داء عذا



 عليه دل لما حذف االول بال المنغى يكون أرن يجوز لهم نعمة وال ال وتوله وجندل الوشاة الفواه
 وعذا عرصوعليه ما رذا ال يكون ويجوزأن نعمة وال لهم عز ال التراب الهلى ةل فكانه الكالم
 ى٠ أم وال ذلكه اثعل ال أى له كرأمة وال ال فيقول وكذا كذا لفالن افعل نالنسان يقال كما

 يجرى ان ويجوز ما عز كقولك ما وشد استذله اى واحد بمعنى واستعبد« تعبد« ويقال يسومنيه

ى وبيس نعم جرى ما شذح
 اللقمة دعبد ويقال طابر الدعبد ان الناس بعص زعم لجمحى دفبل أبو وقال

ابتلعها اذا العظيمة

آصبور إذا إنيى تيلة سوى وبينها بينى ليس تيلى أنرك
متوأتم والقافية الطويل ثالت

كيير ألحمام إن ذمة له بعير أصل منكم آمأ قبونى
 غير على انعنية التبة .ل—واص يهب وقب س أمر وعو واجعلونى عدونى معنى فى عبوني

 المراد الن االول المعنى ألى وعوراجع جعلنى أى فداك الله وعبى ةلو حتى فيه أتسع ثمر عوض
 يزيد وابو يسوسبم يزيد ضياء علكتت أمة فهبها االسدى عقيبة ةل خدايكه فى عطية اله صيرنى

 عن ألزأيل الشى فى ويقال أخرى صغة ذمة له وكذلكه الممءًا الصغذ موضع فى بعيرة أضل وقوله
 خاصتكم ٠س منكم ومعى ضللته فقد اليه تهتد ولمر مكانه فى ثبت فان اضللته فقد اذا مكانه

ايضا الوف معنى يغيد وعو

عير ينأنيضل نادب فلى حرمغ أءظم أضلي ذلحناحب
 كبير حقه الذمام ان الصحبة ذمام وله بعي له ند منكمر رجل مجرى أجرونى المعنى

بعير ضالل .ن وك المتم صاحبه فى حرمة اعظم والرفيف(

تجورة علي حكما وليتت إذا ديى العداة ليل عن الة عقا
الوزن هذا فى الم وقال

غوبى عند أنت قىء وأول ءجع في ف آنت قيءأأحر
 ن٠ أخلمو ال يقول شى اول غيه العامل عبوبى عند وكذتاه ااخر غيه العامل عجعة كل ف قوله

اليقظة فى لكف وكخ سميرى خيالكه كان نمنت أن ابى ساعة ته د ذ

مشوب عير المري كماه دود آلودى ين انيكه آن عندى ل مري
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ه المزن كماء وود قوله عليه وانعطف وهومزيدكه المبتداء خبر موضع فى اقيك ان قوله

تبله كالذى والوزن اأخر وقال
قيشوق تايتا وأمًا قيجم دنؤوقا أمًا ذلقاء أنصفن ما
 هجرتنى منها التدانى طلبن أن النى تنصف ولم الهوى حكم فى على المراة هذه جارت يقول

 واما ةل انه ترى أال فتهجر دنوعا فى اما المعنى فهجر دنوعا أما وقوله شوقنى منها التناهى رمت وان

ونايها دنوعا الى منسوبا جعلها انه اال فيشوق نايها فى واما تال كانه فيشوت فايها

*صديق تود ال ممن آخر كأنجًا و واصآمتث ممن تباعد
كالب تويع عم ويقال صلب س جناب منا العليمى حغص وقال

الغواييا على تدعء آ وللشيب القبا ض خمى عى أثول
 السلطان يزع ما لحدين ومنه كقه اذا يزعه وزعه يقال متدارك والقاخية الطويل من الثانى

وزعة س للناس بد وال القراان يزع مما اكثم

كقانيا ما جتديه ىف وسريت بلغتة حىت الغورى التوى طلبست
 الغابإت اقصى وبلغت تناعيت ان ألهى طورا بى وغار طورا بى فاجد الهوى فى تغننن يريد

 اكثرت سيرت ومعنى كغانى سيرا مديه فى سيرت يريد المعدر على نصب كفانيا ما قوله ن٠٠ ما وموضع
وتررته ألسير

هيا قدورتما وأتيص قذورلم تدع قال له تقزها ئ إن رت تيا
 خبرا ف وتكون الذى بمعى يكون أن يجوز كما توله س وما لحال على نعسب هيا كما مرضع

 فى غ ويكون لجم عمل عى الكاف كافة ما تكون ويجوزان عوفى كالذى 'ذل كانه محذوف لمبتداء
ف كما اثبضها والمعنى محخوف ولخبر المبتداء مونع

تآلفيا أأل آتنيي كآ يني تىت أآلقيا مل إن آلله أن ليت 'وبا
 منحايين بين االجتماع يمجصل اال فى تمن بعد« والكالم محذوف والمنادى لين قوم با يريد

 فخبر ننا تالق ال أنه والمعنى الثقيلة ن٠ مخغغة فيه ان تالقيا اال وقوله صديقه فى مثله يرزت م ان
 حصل وقد قضى الله ان وخبر والشان االمر والصميرالمقدرصمير أن خبر موضع فى ولجملة محذوف ال

ي لينن وخب االقها ف أن وعو الشرط جواب لجملة ف
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الرفرى الرحمان عبد بن بكم أبو وءال
٠ حابتًا-».,. النور من ًا وبستان أفيقا آلندى طله منوالً نولنا ا٠ و
 أتجبنى اى الشى أأنقنى يقال المأجب وأالنيق مطلولة ذهى االرض طلن يقال ال الظويل ض الثاخ

 بسانين وجمعو قديما به تكلمو وقد معرب ثارسى والبستان بمعنى بكذا وتحلى بكذا حلى ويقل
 ن لنبستا لجراجر لجلة يهب االعشى تال كالعربى عندعم صار والالم االلف أالجمى على ادخلو واذا
 كلمة اننقات cr احد يجكه وف بسن له يقال انذى عذا البستان لفظ وبن أشغال ندردق حنو
قولة لما وجواب وتاء وسين باء ن٠ مبنية العرب عر

ج ٨ نعديr تكنمن قتمينا منى وحسنه المكان طيب لنا أحة

آلكندى المتتبب بن معدان وقال

عاحب ثيك به نسمع ولم عدوا نطع ؤ ثم صقا ما ليت ود صفا
 والمرأد المغعول الى مضانا الود يكون يبجوزأن ليلى ود قوله متدارك والقافية ألطويل من الشاذى

 مما خالصا بقاينا مدة لليلى ودنا صغا والمعنى ظرذا لكوذه صغا ما قولة موضع ذيةتصب لليلي ودا

 ودنا صغا يكون أن وبجوز غيها يتنصك ناصح قيل ألحه أصغاء أو لها عدو ضاعة س ويسدة بشوبه

 كيغ قيل فارن الاليمين قول ألح واالصغاء فيه االعداء قدح ص نحميناة لنا ودعا صغاء مدة نليلي

 الشان ف المضمر أن قلت الهغعول ألح مضاف الود أن ذكرت وقد ننا ودها صغا ما المعنى ان زءءت

 كذلكه كار. واذا وأحد لغظ واللغظ أيضا الغاعل ألى يضاف المغعول ألحى يضاف كما والمحدر تيلى د ء،
 فيكون اللغظ ذلكه اللفث الن فاعلة ليلى وتكون ليلى ود المى الصمير عود صفا ما ينوى ان صلك

 صاغيناعا أى لنا ودها صغا ما لليلى ودنا صغا والمعنى معنا ليلى ود صغا ما ليلى ود حرفا الخةدير

 حذف لكذه الغاعلة وهى ليلى الى الود أضاف ليلى ود قوله يكون أن وبجوز تحافينا دامت ما

 ما ليلى ود نغسه فى هو حغا ما منا ذيلى ود جزال صغا والمرأد مقامه اليه المضاف وأتام المضاف

 يعود به روبن واذا بها ذسمع ولمر وكذلكه اليها عايدا الضمير فيكون عدوا بها ذطع لم صغا

ألود انى أخمي

وحانب لقوم تولينا وقوم لجانب ليل د تول فلما

والطاعة الوالء من يكون أن ويجوز والذهاب االعراض التول من يكون أر بجوز نوذ

مقارب بود يرضى أو الغدر عل يخافيى ليل بعد خليا ئ وف



٥٨٣

 خليل كل ار سبب الدنى عنها انصراف ف اليها والميل بليلى ولوعى راو لما الناس ان يريد
 ج الهوى ذد وقالو المعى هذا النقاد عاب وقد الود فى ويتهمنى الغدر على يخافنى وبينه بينى خيم

 ولست كتيرتوله على عتيق الى ابن ءاب وقس فيه يتحمل ما على المكافاة يبواد ممن يستدى
ه محت كالم وال مكاف كالم عذا وقال بقليل له راع وال قليل بنايل خليلى عن برأص

ااخر وقال

يسرى تما إل يسيى ا وذكلك ليلة أييتن قل شعى ليمت أآل

 سد ليلة أبيتن هل وقوله ليت أسمر النه نصب شعرى موضع متوات والقانية الطويل أول
 أنا أبقى هل أعلمر ان أتمذى والمعنى مجرا« يبجرى وما واقع علمى معنا« الن شعرى مغعول مسد
 عن يكنى أن جاز كيغ قيل فان المساعة يسرى كما ألحى يسرى ال وخيااله الده ليالى س ليلة

 التذكم عن اال يكون ال ألمنام فى لخيال ان قلت أل يسرى ال وذكمك هل٠ حتى بالذكر لخيال
البقظخة ف

ندرى ال حيك ين العانور لنا وحقرا ييننا إفساد الواشون يدع وقل

 عنهم غبنا أذا المغواة وحفر بيننا افساد بهمر وطل الوشاة رمى س سليمة نفسى أرى وهل أى
 ذاعول وهو للمتالغ أسما ويجعل للبهايم مصيدة والعاثور وحذر« فنتقيه ندرى وال ذشعر ال حيث س
 فى المعدر يكون ما وأتوى حفرا وهو المنون المصدر cr» العاثور توله واذتصب والعشور العثار ض

ق اقوى الفعل شبه كان أذ منونا كان اذا ألعمل

أًاخى وثال

لتجر يا ويينكه بيتي الذى مداوى ةذيى حقا منكه قدا كن إن

 يبخن لما موافقا منكئ يظهر الذى هذا كان أن يقول متواتر والقافية الطويل ن االول
بالتهاجر وبينكه بينى ما سادأوى ذانى

النفي ي أبقى والعئ وذد طوحى م؛ آبي آنحراف عنكة ومنصرف

 أالم الن صاحبه ونفس نفسه يصون الذى الرجال س اللريم المى والقصد حرة ابن ةل انما
 ان الرق فى اباة الولد يتبع م حرة االم كانن ومتى الرق فى الواس تبعها متملكة كانن أذا

ق خالص عرلى غير عجينا يكون لكنه مملوكا عبدا صان

خ
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ب ريي المقلتيرن تحيل عرال وجرو بطر من ألغادين لجيرة فى
 مكحول يمعزى وكحيل الغزالن اليه تنسب موضع وجرة متوات والقاية الطويل ى٠ الثالن

مربوبا بمعنى ربيب

٦ث٠ عريب عنة تنأين من وآكن تأحى الذى الغريب أن تحسيى قآل

اخر ا وغال
و ر -ر- در ب همنجا ر رر ر رح نج ر ر رع ,ن يجيب كيف يدير ؤ االذى ببعض له عمضو اذا من وأفي بنفسى

 زعشيرت بنغسى مغدى أو بنغسى أخدى قال كانه مصمر بغعل تتعلق بنغسى قوله فى الباء
 عنه يسال عما المسكتة لالجوبة لحيل وجو ألى االعتداء تليذ من ذكرتها التى هذ« حاله من

رته لغرا وذلكى

ميبه يقال حتى سكتة به تول ولة لبري يعتذرعذر وة
ااخر وقال

ا—فئبه٠ طيبا يرداد جج لقا متست وإن دمتتةا أر كل أرى
 يزد زمنا المراة هذ« خيء اقامت مكان كل أرى يقول متدارك والقافية الطويل س الثانى

 وما الدأر أتم الدمنة ن مبنى فعل ودمنتها الرى الثانى ألمغعول موضع فى يزداد وقوله طيبا نرأبها
 الفعل نقل وتد التمييز على طيبا وانتصب باتمة فيها أترت دمنتها معنى فكات وغيره بالرماد سود
 عينا به تمررت هذا على للمفعول طيبا ثاشبه للتراب الفعل نجعل ترابها طيب يزداد االصل الن عنه
 كان أذ التمييز تقديمر جواز فى لسيبويه المخالغ قول صحة على داللة فذا فى هل قيل ذان

 ال قلت طيب ٠٠.٠٠ نفس كان وما االخر قول ن أستدلوبه وبين البين عذا بين وعويفصل خعال فيه ألعامل
 الرواية ان سيبويه أصكاب ذكر حتى به التعلق أمكن ادردته الذى البيت كان وان فيه حن فيما داللة

 تم وعو..... العامل وذلكهأنطيباميقدمعلى تطيب بالفراق وماكاننفسى وهو علىغيره
 حوجواز فيه المختلغ الموطع الن له به أالحتجاج يصح لم كذلك كارن واذا صارفاعال ما على

 على به مستدل ذال الغعل بعد واتعا دام ما فاما غير ال منه وأمتناعه فيه العامل على تقدمه
لخالف موضع

أحابهًا لوى مخلصًا فيها تعوتكة دعوة رب أن ري ط تعلمن أل"
فيها أجاب لو يريد اجابها لو وقوله لحال على مخلصا أنتصب
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نيابةا إله حبت القال ذياب هلا تسبا أرى لوآىن وأثسم
 يكون أن وهو ر ألمذكو بالشرط متعلقا ويكون ذيإبها ألح حبن ولمجوب اليمين عن تغنى جملة اقسم

ثرمتكه ال جيتى لين والله تقول بعدعا وللمزاء الشرط يقع ولذا لليمين جواب صار ما وجوابه لها

طرعيرىآعترابهًا ما القرى يوادي أسجمت في لين ليلى أن لعم
 وج.واب للقسم موطية لين مخا والالم قلبه من محلمها على وتنبيه لجا تعظيم بابيها أقسامء

 منها ألبعد غيرى يضر ف القرى وأدى ن٠ موضعها أله ألمران عذه عادت أن ذالمعنى ضر ما القسم
تباعدفاه يريد ان ويجوز عذها أغتوابى يريد أغترابها وقوله عنها واالغتراب

اخر ا وقال

٣ نا ٠ء ن :: ٠: ٠٠ ص ت جنوب نهب آن اآل بداراء والبكا عينيك ميعاد ما لعموك
 أال بحاراء وانن ألبكاء وبين عينيكه بين الموعد ما يقول متوأتر والقاغية ألطويل من ألثالث

 يكون التاويل هذا فعلى صاحبته ارض من مهبها كان لجنوب الن هذا تال وأنما لجنوب هبوب عند
 بهذا البكاء مع عينيك ميعاد ما ألمراد يكون أن يمتنع وال عينيك على عطغا لجر موضع فى والبكا

 اريجتها اليه تهدى الذها ذلك ةال وأنما معه مغعوال فيكون لجذوب هبت أذا أال ألمكان
 أو وتتا أال يكون ال ألميعاد لخليل وقال اليه.ا شوتا ثيبكى ذكرعا فيجدد رسولتها أنها ويعتقد
 مو االاخ يكون حانى وبوبها وقن والمرأد تهب أن وخبر مبتدا فالميعاد كذلكه كان وأذا موضعا

المضاف حذف اذه اال أالول

حييب ىل ميجور وبالرمي أحثة ال من دارا ف أعافر

نسيب الياح لعلوى كأتى وجدتىن الرآح علوى قب أذا
ز ى ح٠ي / مث يًا كز مث ة

جده حوعالية س الريح هبت اذأ يريد

ااخر وقال
برد لة ليس األحقاه على وحؤ زقرق بعة ره اآل جلب قل

متواتر والقافية الطويل س االول

يبدو يكن مل أرضكم من علم بدا كلمًا يامى آلعني دموع وقيض
121



ه٨ا،

 كتبه حين عليه رأدا ففال لحلحب من يدعي فيما انسان المه كانه النفى بمعنى هنا أالستفهام
 يكن لمر ظهرعلمر كلما أى لمجبل والعلمر ذكر وما الزفرات تتابع أال لحب ما دعواة فى

ه قبن ببدن

 سلمى بى سرانة بن ثوان بن أبرد بن الرماح ويقال بريد بن الرتاح واسمه ميادة ابن وتال

 فقيل مالن اى فمادت راحلتها على نعسن أمه وميادة شرحبيل ابا ويكنى جذيمة بن ظالم أبن
اشتراعا ف نهبل له يقال له عبدا فزقجها كلب من لرجل أمة وكانن ميادة فدعين لتميد أنها

فال نهبل طلة بإبن لملخبيثة بإبن يهجو« الشاعر تال ولذلك فاحبلها ابو عليها ووتع ثوبان بنو
وميادة االبطاال تنازل ة ٠ ..بال أم نهبل بخعى لمر ميدة اببظر رجاال زعمن كما جمعت

يكون أن ويجوز نزق أو سك ن مهتزا تمايل أذا ميادة وأمراة مياد رجل يميد ماد بر، خعالة
ايضا وغوعالةة منه ذيعالة

قاءدبة لبآ يقتب أن ثبحاذرة به شبتت يد ىف غوأدى تأن
 يشك ال أى ضبوث ذاقة ومنه الشى على القبض الضبث متدارك والقاغية الطويل ن٠ التانى

 من نصب يقضب ان وموضع له مفعول أنه على محاذرة وانتصب سنامها على ضبث أذا سمنها فى
 البين بر( ةاطعه ألوصل يقطع أن من لخوف عليه تابض فبض قلبى كان يقول له مغعول النه محاذرة

وقصاب مقضب سيغ ومنه القطع والقصب
ر ٠ م ٠٠ ثما ٢

ون بم ت ن٢م ٩ ًاند ت هدم مت. بم /ن O ب...٤-
فراكبه عليه لمحمول أظن واننى الفراق ,شك من وآشغق

 ووشكه ملغى وهو علمى او ظنى فى ذلكه فى المراد الن علميه يدل والثانى أالول مغعول أظن
ع أسر أى هذا يكون أن أوشكه ويقال سرعته ألفرات

عالبة انا أم البي حد حد إذا آلتوى آيغلمي أدرى ال قوأثدع

 ما أمر جلية cr» يظهر كاذه جدا جده زاد البين جد جد اذا بقوله ألمراد يكون أن بجوز
 خرجن يقال كما اليه يؤول بما فسماه جدا لفذا صار أذا بريد ان ويجوز معه والشبهة اللبس يزول

روعه ريع خوارجه

صاحلة يعلب آاتبنت قمتذآلدي آجلوى بفلي وإب أعلب أستظح ةن

اأخر ودال
ليا هبا جتودو حىت يأمتالقا فيكم الله كرت ليلى ادز ويا
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 بها صنو انما المرعا والمالكين عيرها أن على الكالم بنى متدارك والقافية الطويل من الثانى
 يتركو حتى فيهم أمثالها الله يكتر بان لهم ويدعو يستعطفهم فاقبل فيهمر المثل معدومة النها

ثيها المةاذسة

يياييا فى رحها وحدت واالً ذكرتةا اآل اآلرط حنى مس د;ا
 صرت خيالهانم مقامذكرىا فقام النوم االامتنع خاليابنغسى للمنام يريدمااضطجعت

*بالخيال االنس لمعنى ومخالف المعنى وعذا ثيابى فى رايجتها فاجد معى أنصورعا الشوق برع

ااخ وتال

وسايله آقحرعنليتورتت قذ العدى في الله باركة آل العدى يقول
 واصل ن والمفسدو الوشاة بالعدى والمراد وساياه راثن و ويروى متدارك والقافية الطويل برن ذى الثا

 يةدر وهو عنه كغ أذا الشى عن اقصر ويقال القتال وبراكاء االبل مبرك ومنه بالنماء مقتمنا الثبات البركة
 باركه فال بها ولوعى زال و ليلى عن كغغنن قد أذى ألوشناة أدعى يقول فمط أذا وقصر جز وقصرأذا عليه

واصح والمعى على تلبها اذساد ومرادهم أدعوباطال ثأنهمر فيهم الله

أوأيله حديذا ليلى قوى لكان آلععا على تدب ليلى أصسحنت ولو
 أضلن ءعن خصف'ي لتجعلى رسولها نحوى خرقاه أرسلت لقد خمير بن القحيف تول مثل هذا

 س وعى الممة ذى صاحبة خرقاء وعى وجلت تعميرنوح ولوعمرت مالحة اال تزداد ال وخرقاء
 انسب ال أنى فقال بى أنسب أن القحيف الى ارسلن صععتعة بن ٠ءه بن ربيعة بن عامر بنى

 فقال الناس أحسن ورااعا تلبه بمجامع فاخذت سنة وعشرين ماية بنن وهى له فتبتت بالعجايز
الشعره وذا

اأخر وتقال

تدمع آلعين قآنيلتت يمنولة حقبة بعة يآلمآل لليلى وققتت

الطويل ثانى

ومويح أالق إآلا الناس ومًا ووأعت سارت حيث ليلى وأنبح

 لكونه لها االغ من الناس أن يريد وموتع االف اال الناس وما قال ثم تودعت معناه ودعن
 حال كل فى مالزمها النى كلهم خالفهم على وانا وتشييعها توديعها بعد عنها ومنصرفا معها مسانرا

قوله فى بينه بما الغرض عذا عن كشغ وقد
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وأنع آستمت حيث به تقود معلقا الفواد ىف زمامًا كأن
ى الناقص التجنيس يسمى وموتع وتعت قوله ومثل لها وانقياده قلبه طاعة يريد

جلعدى وقالورد
شنأ أرمكما هند تكن مل وإن فيخما آلله بارة عوحا خليلى

متواتر والقاغية الطويل ن٠ االول

عمدا لنلقاكم حنا وآكننا أجارًاا آحلالل ليس لتا وتوآ
 ةل قال له باسناد دريد أبن اخبرف أبوربإش تال غيره واجاره عنه عدل أذا ألطريق جارعن يقال

 عذا فمن لهند أراكة عود نعمان ون تخيرت أالبيات عذه يعرف أيكمر للمغنين يوم ذات ألمامون
 اعرثه انا أالدباء بعض ند فقال ألبيت عن وسال بعضهم أنعرف ثم أحد منهم يعرفها فلم وندا يبتغه

ئ- عليء وخلع المامون بها فاتجب بها غتى رجع غلما ثمانية وف أالبيات وانشد«

موتدة ف رباش ابو قال ااخر وتال

املداق حلو وححآجلوى وإن فحي ين أتقى اآرى ىف وما
محب ن٠ أشنقى لخلق مافى قوله فى منه ألشرط جواب وجدالهوى وان متواترفوله والقاغية الوانم س االول

آشتياقي أر فرقه تخافة حين كت فى باكيا تراة
- هحن -عر عررن - - ن -ن -ي ركن ر /ن٠٠ الفراق خوف دنو إن ويبكى الييم شوقا ناد إن فيبكى

 انه ترى اا غمقة ومخافة الفرأن خوف قوله وكذلك له مفعول انه على اليهمر شوةا يذتعب
ألالم فيه لجر حرف فجعل الشنتياق أو عليه ءطف

حي ؤ ًالددت عند عينه وتسحن ألتناءي عند عينه قتسخن

بى عم بنى احد اننتش بن بربد واسمه راع ابد كال الطترية أبن وقال
ضث لهمر ل يقا عة قضا من حى من مه أ ية ثر لط وا تشير بن سلمة

قبتيل خحمرقا وأما فحعصل إارقا مآلث أمًا غقيلية
العمامة لشتن يقال الشى به يدار ألذى الموضع ألمالث متواتر والقانية الطويل س أالثالث
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 ويطاف بهم يدار الذين كانو أى لهم الصديق فاحتاج كانومالويت توله ومنه لوثا راسى على
 واكتناز« عليها أللحم لكثرة ألمجتمع الرمل وعو لدعص ب وشبهها العجز هنا بالمالث والمراد عليهم

تبتيال اليه وتبتل ومنه القطع البتل واصل الدقيق الجضيم والبتيد

مقيل األراك وأدى ين بنعمان ويظأجا جلمى أكناف تقيخا
ألتاعين أحدى نحذف تتقيظ تقيظ واصل قيظه فيه أقامر أذا بالمكان تقيظ يقال

تليذ منك ليس وكآل إليك تقرتتا إن تظرة قليالً أليس
 يضارع أالستفهام حرف أن وذلكه واال ألم وكذلكه الثابت الواجب فى بة يقر اليس قوله

 أحسى دد يكون أن يجب اليكى أحسن الم القايل ةال فاذا أيجاب النفى ونفى النغى حرف

 أجلها من وينحمله فيها يقاسيه حى مدالً ةال فكانه بربكم السن القراأن وفى وثبن وقع فيما به فنقربر«
 ثليل ال ونفى رذع حرف وعو كال فقال نفسه علمى أستدرك ف لى حصلن أذا منكه نظرة قليال اليس
 تذ منك ما أن العليل ويشقى الظما فيروى سبيد اليكه نظة اله علد خص١ال١ تول ومثله منك
خبر« تحب ممن وكثين مبتداء القليل فقوله القليل محت ممن وكثير عندى يكئت

خليل الصقاء أخآلء من لنا دوهنًا ليس آلىت النهمسل خلة قيا

ختيل عليه يوتن ومل عدد به يعع مل حبة كتمتا من وا
وعذوال عداوا به نطع :م وبروى

سييل اليك فيد آلعدى وخوت آلنوى عربة أقمتت مقام من أم
 من لة فالمنادى ألعدى وخوف النوى غربة أشتكى سبيل اليكه فيه لحى مقام عندك أما أى

أشتكى مقامر من اما قوله النغس خلة ب قوله

قليذ تديك وأشياعى بعية وشقىت كين أعداءى كه تديت
 للموتث يقع ما كثيرا فعيال الن بعيدة يقل م وانما بعيدة أرص الى أرط مسير بعد الشقة

خعول على او ألنسب على حمال واحدة حالة على ت وانهذ

آقول قكيع عآلق ققنيت بعلة حني ماحيمت اذا وكنمت
 عن فيستغى اتكلم باقول لمرأد ا يكون ان يجوز و المغعول نيحذف اقولء ما أتول كيف يريد

 تتكلم ف أى تعذر والمقالة عذرا فتبلغ جوابها فى تقل نمر نفس بحاجة الأغ١ دقول أنمفعول

جوأبعا ف
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 رسول الجكه لى يوم كت وال حاجة بأرضك لى يوم كل قما

 طويل والعتاب يونا ستنشر طويتها للعتاب عندى صحايق

نقيل للجساي يوم دمى تحمل ضعيفة وانت ذنى تحملى ذات

 فانشا لمته تورنحلق اخو عليه فغدا واجملمهم النام اشجع ن٠١ دكان موكعا يزيد وكان ابورياش وتال
 رلى عند وللن بهذا توأبها ليس تور با بها ترفق نصأبها عليها مردود بعقفاء نمتى لثوروعويحلق أقود يقول

 درع سالسل كانها ترق ثور بها فراح خضابها جدية رخعات أنامل بينها غلد ثور با ربما اال توابيا
 غزتهم حين أيضا وقال عقابها طارت فف عقاب عليها أشرفت كالصخيرة براسى ورحت وانسكابها حسنها
 ص نذود عطاردا واخى ولوترانى يقول فانشا يده فقطعن القتال فاحسن اليومر ذلكه وقاتل للحرورية
 انشد باردا ترابا يسقى فتى اال المواردا تتبع الدبا مثل واردا سرعانا منها نذود المذاودا حنيغة

 وأحدا مدا الستة ألمظعمر المعاندا لطيفت ابا ابلغ واجدا ارانى وال انشدعا وساعدا فطعنن كفا
 ترة بن حنيفة بن كالب بن سوادة وخ اليوم ذال عقيل بنى سيد وكان العقيلى لطيفة ابا يعنى
 ممن اصحابه ن٠ رجل الى ونظر أمراته فالمته قشير بى الخير سلمة بن عامر بن وبيرة ابن

 بابيص حرورى وحف بزبدة حف للمجحفان يستوى فما فقال بتمم زبدا يجتحغ أليوم ذلك انهزم
ه ذكره مر وتد رى مجاو العقيق( بطن س اآلثل أرى بقولها زينب أخته فرتنه فمات صارم

ااخر وقال

منقعا السم حرعننى وقح عدوًا تتخذيننى لج ٠قه أبعدالذى
 أى الشر اله ألنقعن للجل الرجل ويقرل ثابن ومنقع ناقع وسم عواعا مح به لج ما يعنى

وثبن أجتمع اذا كذا بمكان الماء نقع تولهم من وعو الثابت يعنى ناتع موت ايضا ويقال الديمنه

مشقعا عليك ييغى من ألرحح أكن وؤ على يبغى من وشفعت

تتؤعا الدقرأل آبيت آنت بد جواينا يرحع قمت ومًا ققالت

ضارع وجنب ضارع خده ويقال هزع وقوم وضارع طرع رجل يقال د والتذل التعاغر ألتصرع

قتوحعا قادحًا تال تحمآ قوى ذى أول كنت ما لفا تعلن

ى غرم فدحه وقد ذادح دين يقال المثقل الفادي
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الدولى االسود أبو وهو التر وذل

يقند عجوزا بجبب ومن عجوزا وحبها عم أم |ال القلب أبى

واليد العين في شيت ما ورقعته عهدة تقادم قد اليمانى كتوب

 والسحق اليمانى كسحق ويروى التوبيخ التفنيد متدارك والقافية الطويل من الثانى
 جعلت أذا هذا الكل أله البعص أضاثة اليمانى الحى وأضافه وانجرد أنسحق( تد الذى الثياب س لخلق

 فى شيت ما ورقعته وقوله اليه االضانة ثتكون البرد صاحب التاجر تجعله ان ولكه البرد أليمانى
 اليه ونظرت مسسته فاذا عهد« قدم وقد الثياب فى أليماذى ألبرد كخلق النساء فى فى يقول واليد العين

يريد شين ما وقوله ومختبرعا عمر أم منظر فكذلك ومتانة دقة رقعة كل على زايدة رقعته وجدت
|بسه ءند يردد البد " يودد ئص١ ذ;م٦ .دس

بي. اًاقئر بدد اب يع مر ى , ٠٠٠الغ بيا ال: "ثدبم

رايم وهة طفلها عن صعازبة تعليينة لو الةمجر وذاكه وإني

 يكون أن كالهه يقتضى الهجر انقيلقولهواذىوذاك متدارك والقافية ألطويل التاذىن
 الرجال أن يقال كما وهذا الهجر ذلكه مع أنى يريد ان يجوز قيل ولهجرة له متناوال التشبيه

 ويبجوز اجازعا ومع أعضادها مع المراد الن مقرونان أى واعحازوا النساء وان مقرونان أى وأعضادفا

 من كان لما الهجر ذك يكون ان ويبجوز به يوصف المصدر الن المهجور بالهجر اراد يكون أن
 البعيدة والعازبة ذكرته ما والمرأد الهج ألى يعود منه الضمير تعلمينه لو وقوله تلل ولمرأد سببيا

ى المطلب البعيد الكال ايضا والعازب

أخر ا ل و:

تقاليا آحتماع طول وال سلو بيننا المفرق النأى أحدك م

 أجةماع طول أحدث وال قال كانه مصمر بغعل اجتماع طول ارنفع كه الطويل ن الثانخ
تباغصا اى تقاتيا

لبا بكا دمعا أننيت اذ! خليالً استعن ل تبكيا الً خليل
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التآلثيا إخال ال ولين تآلق بعد كان لها يين يكن لم تان
 بين يكن لم والشان االمر كان ةل كانه محذوف على وتع والتشبيه الثقيلة س مخففة كأن

 ال ةل كانه محذوف ألثانى المفعول تالقيا اخال ال وفوله ألتأمة هذ« وكان التقاء بعده حصل اذا
ه به ألملفوظ حكم فهوف ذكرة لتقتم كن ذل وساغ بعدة تالقيا أحسب

بتينة منهمر ألذى القخذ وحارب جميل وتال

تربق وآستقل آقم قويق قمنيمر بتين أقالنا دقإق
 أخص الرجل أعل لخليل وتال شعبيهما أراد أعالنا قوله متوأتر والقانية ألطويل ن الثالث

 فمنهمر وقوله مرخم مغرد نداء وبثين به يدين ن أالسالم واهل سكانه المنزل واعل به الناس

 بينهما كان الوأقع للخالف قوم وأتام قومر ارنحل حين أخترقو وأنما تفرق فى أجمله لما ذفصيل فريق
 ٠٠ تجفى |لقال بب٠|٠ى٠ح٨ي دغ تتضشأت: ذتئ

خمدت أذا وبووخا

صديق وانت غماقا تكشف لوآنها بتين يا تحارب لم كأن

 قوله فى لو وجواب للماضى ألبناء يكون أن على تكشغ تروى أن ولكه المظلمة للخصلة الغمى
 لمجاز صديقة قال ولو صداتة ذات ألمرأد الن صديق وذكى لحال واو وانن من والوأو نحارب لم كان
ه مساعف صديق عمار ام واذ بغرة والزمان ناس الناس إذ دل

اأخر وقال

تكون حيث قوق نقسى وأنشرن مقارق الفراق أييم شيب

 فى حين بمنزلة االمكنة فى وحيث الية خوق واضاف أسما حيث جعل الطويل س الثالث
 نشز ويقال ويجصل يقع ومعناه التامة كان مستقبل وتكون جملتين الهى أحتاج ولذلكه االزمنة

 الراس وفرق الناقص التجنيس يسمى مغارقى ألفراق أيام وقوله أنشازا أنا وانشزته ارتفع اذا
وأحد ومغرقه

 يلين بعدعق شحء العيشل من يكح له ثم اللوى أيام الن وتد

كنين منك لجله وتاحى عامرلديك والمال أبالة ما يقولون
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هستور أى وكنين للشمس برز ما والصاحى الكثير الغاه-

يكون كيق المقصور النارع اإلى وآنطرو تعدلونى ال لبم ققأمت

 الدعر وقرق حبيبه الم بعد فه حين نفسه ثشبه والمقورالمحبوس وطنه ال يجى الذى اننازء

ش دونه بحبوس وطنه ألحه بنازع بينخما

لجمىئ دقبل ابو وتال

السبر النعسة س القوم سقى وقد عمايمة ملت قن وآلكب أقول

 دد وقوله للدال وهو أالبتداء واو والركب قوله ن الواو متراكب والقاغية البسيط من االول
فسكرو النعاس السهركووس سقاعم كاذهم حةى عليهمر النوم لغلبة يريد عمايمهمر مالنن

C مؤتجر القهر غدا أقيك عبد وراحلتى يأتوابى أنى ليت
 االحوال هذ« معاناة على أقول انى والمعى القول ألمغعول موضع فى باثوابى أنى ليت با قوله

 اكلفهم ال وراحلتى وزادى بكسوتى موتج فيه نحن الذى الشهر طول الهدكه مستعبث أنى يوتى
ليت قوم با قال كانه محذوف المنادى لين با وتوله موونة

القدر أنصق ما وتجمرمنا منا نافلة يعطيك قدرا دا كان ان ر دلى ; ; ٠ ٠٠ 7 ٠’ رك ن عن
 ق منا نانلة يعطيكه وقولة الغاء أرادة على القدر انصغ ما قوله فى الشرط جواب

لقدرا صغة موضع

وتر لقا ما بقوس القلوي رمى يعلمةها حن لها أو حنية
 يريل وتر له ما بسهمر وتوله وحسنها شكلها وكذلكه االنس لغعل مباين فعلها أر يعنى

 انى نين با شوله ليس االعرابى أبومحم-د وتل العين به والمراد ألقسى على الوتر ينزيه ال سهما
 لخارجى بشير بن لمحمد أذها والصىيع أخ ابيات ثلثة مع ديوانه فى وتع أنما دعبل البى باتوابى

 نايلها أن اال الناس احسن با 1وءى، تتقدمة التى باالبيات أال البتة معناه يعرف يكأد ال البيت وهذ
 تذكرين عل جر نلمشتكى قلبها وانما به نصيد سحة دلها وانما عسر معروخها يرتجي لمن تدما
 عم سقا وند عمايمهم لنن ما قد ركبكه و تولجه ٤ الذكر للة لعهد يدوم وتد عهدضم أنس ولما

ي البينن باثوابى انى لينن با السفر النومة بكاس

لحمير بن توبة وقال
00
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يضيرقا النقوس قق ما كل بلى نايها يضيرك ال أناس يقول

 أى النغوس وشغ بمعنى يضره وضره يصير« ضارة يقال متدارك والقافية ألطويل ن٠ الثانى

واذابها اذاها

وسرورقاه نومها منةا ويمنع لبكا تكير أن العين يضير أليس
جنس .ن منقوا وليس مرتجل علم دباجل ألخواعى دبآكل أبى أبن وقال

تصير فيه تلتقى ويوم فيه آلقاك ال اليوم يطول

متواتر والقافية الوان ن االول

يفير فمن لعاحبى وقأمت هةل ى تا يضيرك ال ل وق

يضيره فمتى لصاحبى فقلت ويوى بضير فلمن ويروى

مسعود بن عتبة بن الله عبد بن ألدد عبيه وشال

الفطور قالتام قليمر قواك فية ذررت ثتمر القلب تققت

 وعو أحدىما وجهين يجتمل فليم وقوله النى فى الصدع متل لغطور متواترا والقافية نر الوا من أالول
 وحول وسكنها بين بين الهمزة جعل فكانه يستعملونه تلما لفظ وهو االلتيام ص ليم يريد أن أالشبه
 بكون أن واالاخر سيل معى فى سيل قولهم مثل وعو الواو الهى االنقالب مخانة الكس ألى الالم ضمة
 ثالتام االرض فى لحب وذر فرقه أذا الشى وذر فطوره فالتام به ما كتم عوتب لما أى اللوم ن٠٠ ليم

ألورق تةطر ومنه الشق والغطر تخفيفا فحذف منه الغطور أى الفطور

يسيي الفى مع قساديه فوأدع و عتمة حب تعلعآ

تغلغل سهل والمذهب توصل لمن يقل وال وشندت تعب على التوصل التغلغل

سرورخ يملع وتمر حرن وا تمرأب يملع تم خبث تعلعآ
ميادة أبن وفال

- من ررر - ن ر درر- نم؟ ر-- نم ءن نم ءالنم ال ا تأن - نم

احل5الم حشو يخرين وأدمعيا عولعا أنس ال أشياء مل انمس ومسا
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 انس تن المفعول على نصب موضعه وما بما أنس أنجزم متدارك والقافية الطويل ن٠ الثانى

 أشياء مل وقوله ألشرط جواب انه على أنجزم انس فال قولها انس ال االشياء س شيا أنس أن والمعنى
 أراديسقطن يذرين وتوله بالمتقاربين أتيانه تعتر لمًا االدغام س بدال لمحذف وجعل االشنياء ن يريد

الكحل ممحبه ذرف حين الدمع فكان كحالء انها اراد حشوالمكاحل

آآاولالشجور يآيام رهني قأته القصبري اليوم بد| متتع
 قولها أنسى ال أى تولها س مغعول أنه على نصب االعراب er»القصير اليوم بذا تمتع موضع

ه بيومك تمتع

اأخر وتال
مبيد ليل حنح توسط قمة كآنها لحديث آأنسة يبضاء

 الن أنس ذات اانسة ومعنى اللون باشراق المرأة وصف متداره والقافية الكامل س االول
 جنه ف السماء توسط بقمر وشبهها منصب والمراد ناصب قم فهوكقولهم بانس وال يونس لحديث

 ويجوز واحسن أضوًا كان مطيرة ليلة فى الغمام خلل من خرج اذا والقمر وبرد غيم فيه كان ليل
 اذا واشتينا الشمال فى دخلنا اذا أشملنا باب CJ1 ويكون برد او برد ذو ليل به يراد مبرد قوله يكون أن

 البؤد فى او البرد فى أىدخلنا وابردنا مبرودة وه البرد مطرت اذا االرص بردت ويقال الشتاء فى دخلنا

 أذا ألقوم أبرد يقال لملخليل وقال الشمال فى دخلنا واشملنا الشمال ريح اصابتبا اى شملنا قولكه وكذلكه

النهار طرغا واالبردار. الذهار ااخر فى الق وقت فى صارو

للحسح مظنة جلسان إن حواسج ذات باحلسي موسومة
 وذات السيما ومنه العالمتة السمة واصل موسومة به ممسوحة فهى لحسن سيماها جعل أنه يربد

 للحسد أن يقال كما وهذا للحسد معلم لحسان الن يجسدها النساء من يراعا ن١ أى حواسد

النعم يتبع

تقعه تكلم وإن ملياء حيمى تعوذت جلديت كثر إذًا خوة

االئيح سواد عن ترعب سوداء مقلة ترقيق مدامعها وترى
 ف يترقمق الذى الدمع والرقراق ترقق أى وترقرق الراس فى القبايل ن الدمع مسايل المدامع

ه يسيل وال العين

اأخر ل وة
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سقيمر رداع يها حليًاء ترك كأمنا جلواء بقر من صفرًاه
 وانها لمجواء بقر ن مشابة خيها وأن اللون درية بانها وصغها متوان والقافية الكامل ن٠ ألثاذ

 للخليل 'ذال ألكسل .ن الغته لما سقم نكس بها فكان حيايها لفرط والكالم لحلحركات ذلميلة
 ضحوتها بيصاء أالعشى قول فاما لملجسد س الوجع الرداع وقيد مرئع ورجل الذكس والرداع الردع

 العرار لون لونها حتى اأخره فى وصغرة النهار أول فى بياضا نونين لها فجعل كالعرارة العشية وصغراء
 اللون متغيم يكون أبدا النوم ن والقايمر ألنهار أأخر ألح بها النوم فيمتت تقيل أنها يريد وانما
 وأن أمها على تقكه نسيًا االرط فى لها كان االاخر قول سقيمر رداع بها لملياء ترك قونه ومثل

تبلن نكتمك

رمير ومقلة عافية بدالل اأسى حرع التوي أخى حتذيًات من
 تحاسنها تفتنهم انها يريد االسى جرع الهوى وأرباب الشبان تسقى الالنى النساء س أنها يريد

 الباء تعلق غانية بدالل وقوله ولجذوة لخذبا وت شيا أعطيته اذا أحذيته وبقال شيا تنيلهم ال فف
يات يدخ مذة

محمي يققد جبلسيا تال لو حليسها ود اأيام وقومريوة
 وان له مجلسها يدوم أن يوة مجالسها أن حتى قصيرة مالزمتها فى ذااليامر تمل ال انها يعنى

 أى بذا لكه عذا يق.ال فهوكها ألعوص معنى تفيد حميم بفقد ثوله فى والباء أثاربه فغد
ى منه عوطدا

ااخم وءال

القوارد الرياح تقتات الليل مع تورقا ترفع العود كسحر ونار

 بلمحلشوم يتعلك وما الية ,صو العود بسحر وتصعدعا حمرتها فى النار شبه الطويد رئ٠ انسأنى
 عن جبن لمن ذلكه يقال ما واصثر طور عدا يقال كما سحره اذتفخ البطنة به نزت لمن وبقل
 السودد فى العود ويستعمد العيدة لغة وفى العودة وللع نيب أى عود وقد المست لمجمل والعود انشي
٠ ٠٠٠٠ال صغات ن وهى البوأرد والصوارد ألعادى والطريق( القديم

و رر- -رر -ر د ًان رنر .1 ةالً ج,ذ

حفن ف بالمودة إلبيا وقليى أعلها قصد عن العيس يحاى دل أعد

فأ رب جوأب العيس بايدى أحدخ

مطي بن للمسني وبال
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ذودعًا عنه كنت ما وردت ققد البكا تد وكنمثأذودالعينأن '
 الذى المدرد درسا فقد البكا غلبها وتد البكا العب.س امنع كنت يقول العود ص العانى

عنه أحليها كنن

يعيدقا من يلجمىأام عتبلوآنناوجدنا خلميتمابالعيش
 أبام له يتصل بان صفاءة الر العيش على معتب ال انه والماد عتب بالعيش ما لميدة الرواية

 انما للعيش ذنب فال قبل ن كان كما وصغا لطاب أمثالها يعيد cr» وجدنا فلو لملحمى كابام

يكتر لما ذب لخ ا

يدقا ول أيبيب قد تكلى كنطرة ملجوى ين الصدود بعد تطة ل

للجوف فى داء للجوى

يعيدقًا عنهًا يعه د إن ألدت أم تسلقت ذنوب عن ف2 آلله قل
ه عنها عفو ضاق أن أمثالها تسهيل لنا يعيد أو ذنوبها من سلغ عما الله يغغر عل بقول

املخرتب بن سوار وقال
الدفقرنسياًا طول لك جيدتن أو موعطة تنهًاكة قل القلب يتا أ يا
 أن غير ن٠ المعطوف فى لخغيغة النون زأد بمجدثن أو توله متوأتر والقافية البسيط س الثاذ

 س بواجب ليس فيما النونين أحدى الغوزيادة الذهم ذشا وساغ وفوينهاك عليه المعطوف فى حعل
 العادة واستمرار االول فى مثله لتوقمر الشانية فى فزاد النون ثيه حعل أالول أن قدر غحاذه أالغعل
 أو شواء صفيق منضح بين من اللحم طهاة غثل النقيس امرى بينن فى عطغ صما ,عذا بزبادت
 وجعل التنوين حذف لنيته منصويب وهو شواء صفيغ على ر مجرو وعو قدير أو قوله مآجد :دير

منضج فى منه بدا أاضغذ

كتمانا وأميتالسر حاحة ين ساترة العقل ذو متا سأسرت إىن
له كاتما قال كانه لحال موضع فى يكون ويجوزأن له مفعول النه كتمانا أنتعسب

عنوان أملقيت للىن حعلتها جيا سنحمت تد أخرى دون وحاحة

ألى به التوصل فى المظهر جعلتت الخى خالخها ألناس وفى وأظهرتها لفا عرضن حاجة رب بريد
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 الشى لى نعن فعوال وعنوان مستور الكتاب عليه ينطوى وما يظه ألدى الكتأب كعنوان المضمر
كخا عناة ن٠ غعالنا يكون أن ويجوز أعترض أذا

عرياناه القوم وسط أمانة وا لة حيء ال من أرى كأىي إنىت

ااخر وقال
حييبةا عري مله وآلكن على قدرة بك وما حبآلآل أشابكه

 فيقول لحال موضع فى يكون ان ويجوز له مفعول النه أجالال أنتصب ألطويل س الثانى
 ممن تهتلى العين الن لقدرك أكبارا ولكن على القتدارك ليس واخافكه الغيب بظهر احتشمل

 كان وان به االبتداء جاز عيبن ملء وقوله جاز للمراة جعلته وأن للعين حبيبها من والضمير تحبه
به لخبر تعليق فى الغايدة لمحصول نكة

حنعخاج منكى قل وآين تليذ عندقا انكي النقس قجرتكه وما

الدمينة ابن وتال
تطيب املياو وأدى عن النقس وآ يبيب آليياة وأدى أرى آل آل

 ثايب لها بير قولهمر ن يكون أن ويجوز ثوابا لحى يجعل أى يثيب الطويل ن٠ الثالت
 كان الوأدى كان ثايب لها صار بمعنى اثاب فيكون يعود ثم أحيانا ينقطع ماوها كان اذا

 ذك يكون وبجوزأن خير ينوب ال فكان انقطع تمر محبوبه وبين بينه مواصلة فيه أنفف
عذها كالكناية الوادى

حتويسب بالواديهن ملشتهي واتنسى الوادييي فبوت أحب
 أريد وان طالبها على أحد يساعدن ال غريب الواديبن فى ألمراة هذة مشتهربحب أنى أى

ناصرا أجد لمر اجلها من سوء بى

رقيب على إآل صادا وال وارذا لست أن آللد عباد أحقًا
 وأحقا ألمبتدأء موضع بعد« بما ان وموضع حق أفى قال كانه ألظرف موضع فى أحقا

لملحبر موكع فى

ميب أنت قيل اآل الناس من مجاعة ىف وال ثردا رايرا وة
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 ال أى لخال موضع فى تيل واال الفعل من زايرا وال عليه دل ما والعامل لملمحال على أنتصب فدا

قيل فاعل مقام قام أنه على رفع للمجملة مريب أنت وموضع فيه ذلكه مقوال اال ازور

جيب تحن أن أد إلفها إلى تييبة تحن أن ف ويبة وقذ
االأخر اله المتالفين أحد حنين فى ريبة ال أى النغى ومعنا« أستغهام لغظه ريبة هل

 ملجييب ألنه مل قإن إىل ملمى جاييب من القد الكييب وإن

ومييب أوليتىن ميا ومثي وصلتىن ما وأعسل أتى آلله لك
 ويجوزأن الله أعطاك يقال كما لك الله أحسان والمعى لها دعاءا يكون يجوزأن الله لكه
 دوامر مدة لها العهد على يبقى بانه لها اقسمر أو لها دعا فكانه وأصل انى وجوابه قسما يكون
المصاناة على وبقايها موأصلتها

قيوب تكرقني عما تآرور وانىن عقوا أعطيت ما وأخذ

تدوب عليك كآلت قد الوجي حن ثقا5 قعاغا تقسى ترتكى قال
متفرقين أى ء شعا القوم تطاير ويقال شع منه والغعل الشع إوكذلك المنتش الشعاع

رقيب منك العيب بطقر على كامنا حىت ألستحييك وإقى
 وانى طاعما فطيمة واسحيى خميكا طاوب فطيمة الستحيى والى االاخر تول مثله

, ج اليما لى اخا تلقى أن مخانة بيننا ولرق السحييكه

اخر ا وقال
وحدى شجن وىل أهلجان ولناس وحدى جتدو ول أقححاي حتمل

 وحدى وموضع وشجون أشجان ولجمع لحأجة ألشجن متوانن والقافية الطويل ن أالول
 نالنى ما الوجد ن٠ ينلهمر وم اعحابى ارنحل يقول االيجاد موضع وعوموضوع ألمعدر على حب

أبجادأ لها بحاجة نغسى اوحدت وقد حاجات الناس وف

بعدى بحبكمر متن كيدا توا أممت ئن٠ حيا دمت ما أحمكم
 صأر حتى محبا لها بجعل بان يرص ف ثقيل بهذا الشاعر عيب وتد يحبكم ذا ائ ديروى



1٠٠

 بها بم٠١ي ى٠ بدعد اوكل اممت شان حييت ما بدعد أهيم االاخر قول هذا من واشنع له بجدزرن
صوابائ لكان بعدى ختة لذى دعد صلحن فال لوتال انه ايضا هذا فى قيل وقد بعدى

 وان شديد وجبى لوفة به وحانن فصيح أعوابى رتى الذمي حية أبو وقال

 معه كلب حس سمع الليل فى كان غلما بالبصرة له اصدحةاء على وذزل المنية لعاب يسميه سيع نح
 علينا المجترى أيها تال ثم يدة على كساءة ولف منه أقطع ألمغرفة وكان سيفه ثاذتضى البينن ؤ

 به سمعنن ذو الهذية لعاب صقيل وسيغ كثير وشن قليل خير لذغسكف أخترت ما والله بيس بنا ألمغتت
 عناه بالعفو ويلكه ج اخر رجال و خيال عليك مألنها قيسا دعوت وان نبوته تخاف ا يبته صر رة مشيو

حربا وكغانا كلبا مسخكه الذى لله لخمد فقال الكلب فخرج عليكه بلعقوبة ادخل ان تبل

مأتمر أي مأتم ثى لثمحى نووم عامي ريبعة من أناة رمته
 والواو والكسل الفتور الونى س النه وناة أصله اناة متدارك والقافية الطويل ن٠ الثانى
 للعدد وأسما صغة وأحد المرأة صغحه فى ة انان وف قليلة أحرف فى اال الهمزة فيها تبدل ف المغتوحة

 الطعام فى واالبلة وباله يريد أبلته ذعبت فةد زكانه أدين مال أى قولهمر من لملحديث فى جاء وما
 التمكث االمر فى التات من اناة يكون أن يجوز وقد وجوما ووجمتن أجوما أجمت ويقال الوبلة أصله
وشر خير فى يجتمعن نساء والماتم ويسار خدم ذات مكفية النها الصحى برقاد ووصفها فيه

وميسمر وار ذى بسيما وآتكن متتايع ال البان كخوط قجا

 لخلق التام ووصغو التشبيه حذف فف الناعمر الشاب به وشبه خيطان وجمعه الغصن لخوط
 كخوط وموضع والوسامة للخسن والميسم بالحميد ليس أمر على يتهافن الذى والمتتايع بالخوط المقنبل

 أستدراك ولك-ن متتابع عو ال تل كانه محذوغ مبتداء خبر النه ارتغع متتايع وال لحال على نصب
السيما بهذ« ولكن غيرمتتابيع جاء أى نغى بعد

ةلممي تقتييد لم وإن حيخا برح ال قديناك سرًا لتا ققلن

 اظهار موضع ألموضع هذأ وليس زن الو ؟ة الغ ألممى فى التضعيف واظه ربى 'ن؛ أى ألممى
 فاذا وتركه أالدغام الوجهان ثيجوز تلم وه رجل با أن وألمجزوم الموتوف فى يقولون انهمر ,ذلكه
 الزمة حركة الفعل ااخ هو الذى لخرف تحرك للتانيث ألياء أو للجمع الواو أو للتثنية أاللف لحقت

 المى ألتانين وفى التو لمجمع وفى التا التثنية فى يقولون المم هلر فالخين التصعيف أظهار يجز خلم
 ساريه ل ة كانه االمر موضع فى مصدرا ن يكو أن يجوز سرا وقوله الصرورة عند أا ذلل غير يجسن وال

 سا عليه دل الذى االمر جواب يرح ال فوله عذا على ويكورن المسارة موقع السر خوقع مسارة
 فى النهى ويجعل النهى بال مجزوما يرح ال ويتهن لحل موتع ث معدرا سرا يكون أن وبجوز

د
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 تدعيه ال وألمراد ذاراك عنا ذكن ال والمعنى هنا أرينل ال تقول كما ألمنبية ه والمراة للرجل أللغط

يروحصكيحا
ومعصم كق موعوليرن يأحسن واتقت الشمس دونه تناعا لقت

ألشمس دونه القناع فكان وهوكالشمس وجهها بعمها سترت يقول

غمر له قلن السحر منها وعينيه ثوادة ىف ائرعمت قلثا وتآلنت
 لجالل السحم هو المعجب للرايق قيل ولذلكه يفتن حتى معارضه أحسن فى الشى أخراج السحر

 وتوجد أحزن أى القلب على أنعير له تلن ويروى بالذحب طليتها اذا الفضة سحرت ويقال
 أنسحر صبن أى وافرغنن واستعبدناك ك صدن تد أى عزا انعم معى يكورن أن ويجوز ألعشق ن٠٠

 أصل وتلت وقوله لحسن س عليه هى ما فوق راأعا النه عينه وسحرت وفواد« ألرجل عيني فى
 يقولون النهمر تكلمت به ألمرأد ألبين هذا فى لت ة يكون أن فيجوز أللفظ علمى واتع القول
 وقاال لشاعرصمر قلنا وقد سعيد بمظلمة أيإخذنا الشاعم ةل وتكلمنا تكلم أى وقلنا فالر ةال ذد

خمال للجايط تل ويجكون تريده المم تهيات أو اومأت يمعنى عنا قلن ان بعضهم تاول ذفن

تمر ده المناخ فى وتالو تناده حبة أن لو اأنه يجدع قود
 وقونه ذاكه ن٩ عوط أى بذاك عذا يقول العوى معنى يفيد الذى هو أالنف بجدع فى الباء

 بريد النداء س يكون ان ويجوز ألمجلس وهو الندتى ن٠١ ؟جمعو معناد يكون ان يجوز تنادو
ئ ذلكه له وقالو ذحاعو

اخر ا وقال

أنطر القبابة ررط من الدار الى زجاجة وراء من كآنى نكرت

 ذال زجاجة ورأء ص الدار الى انظر الصبابة فرط س كانى يقول ألطويل ن٠ الثانى
االانار اتبين

تأبصر الن حتسم وطورا قآعقى البكا بن تعرقان طورا قعيناى
 قولهمر من يكون يجوزأن تحسران وقوله شتى أحوال على أطوارأى الناس يقال الطورألتارة

 مغعونه مذا على ويكور. ألقناع حسرت من يكون أن ويجوز ساحله عن ألماء نصب أذا البجر حسر
ه أحسن واالول محذوثا

ااخم وقال
يتبلالً قلم ساق يسهما سقى الكآل واعيتا خرقء شنتا ومًا

103



٩٠٣

 الدلو هنا بها اراد والشنة بصيرة وال االعمال فى لها رخف ال التى لخرقاء الطويل من الثاذى
 عمال حسن ال الماة جعلها حتى الدلوخلقا جعل بان يرص وف االصل ف الباله السقاء وعى لمخلق

صفتهما هذة دلوأن ما يقول وغيره خرز ن٠

منوالً تذكرت أو ربعا توقمت كلما للدمع عينيك من بأطيع
 أن الواجب وكان لحبيب دار توفمت كلما للدمع عينيكن ن٠ للماء أضاعة باشد أى

 التعجب بناء جواز فى سيبويه طريقة وعلى الزوايد حذف على به فجاء للدمع أضاعة باند يقول

ق خاصة الثالذى على زاد مما كان مما

 وذلك شيد نوى له يكن د اذا النخلة لمحمل يقال للخواعى الشيص ابو وثال

 الله عبد بن محمد واسمه لقب الشيص ابو والشيص التمر ذيه ينبت والذخل قل مذموم ردى

 الرشيد. زمن فى وكانا الشاعر رزين بن على بن دعبل عم أبن وعو ابوجعفر وكنيته رزبن أبن
إذمان ولمسلم صبع الشي البى وكان يتحاسدان الوليد بن ومسلمد عو وكان أبامه ااخر فى وعمى

متقدم وال عنه متاخر ىل قليس أننن حيث ىب التوى وتع
 أنت حيث تال ك-انه محنوف انن وهو المبةداء خبر متدارك والقافية الكامل ن٠ االول

 بمنزلة والمتة-دم والمتاخر جملتين ألى حاجته فى االزبنة فى حين .،ننبحن االمكنة ف، حيت الن وأقغة
محددرأن فهما والتاخر التقدم

اللوم تأيلمىن لذكك حبًا لذيدة قواك ف املآلمة أحد
 للوم وعو ضجما غيرة على يجلب لما لذثه لعلة وبيان له مغعول النه أنتصب لذكرك حبا قوله

ذكرعا يستلذ انه يريد عهدى عهدهمر الركب عنها وأسال ومثله

منيم حقت منك حقى ن إذ أحبة فيدرت أعداءى أعبيت
 أرومه فيم منكن حظى الن أحبه عما وذعابا أكرهة فيما أخذا أعداءى معاملتى فى وافقت أى

 لخال موضع فى ومنك ألتشبيه يريد منهمر حظى وقوله أسومهمر فيما أعداءى ن٠ حظى يماثل
منهمر وكخلكن

أكرم ممن عليسك ببون تن ما ’ هفا تفسى ؤقنت وأقنتىن
 المه العايد اكرم ممن وله وة كه علي لخالف مجانبة منى صغر على نغسى ذاذللن اذللتنى يقول

ى لحال على ينتصب وصاغرا محذوف ألموصول



٦٠م

أخر ا وةل

دمى نحرو أستلعها بى أن سا تجير ما إآل ؤ١٠ءم وال
 فى غرد ال تال كانه مح-ذوف ال وخبر جب ال أى غرو ال متدارك والقاغية الطويل س الثاذى

 النه أستاعه-ا بنى تال وانما غرو ال موضع س بدل أنه على رفع يخبر ما وموضع موجود او الدنيا
 أن اذيم لو ة أى دمى نذرر لهمر عقول ال الذين السقاط به والمراد مولودون ال مخرؤون انهم يد ير

ذلكه من يتآجب قتلوذى راوزخ

آسلمى سرحة ب علمت تح أني سوى علمتة إلييي دلب من لم وما
 أستثناء االعرأب cr» موضعه اننى سوى وقوله فيهم ٠ه١مس١ عن كناية شجرة وعى السرحة جعل

 الترخيم فالعتيادبم فتحته واذا المعرفة المفرد للمنادى استعمال ف االصل فالصمة ضممته اذا سرحة وبا خارج
 ألمرخم حركة حركته نجعلو الترخيم ونوو اتموه ترخيمه أرادو واذا التانيث عاء ااخره فى ما مناداة فى

 شكرتة كل الغراء وةل الصيف فى تحتها الناس ببجل دوحة يكون العضا« س والسرح الفتحة وهى منه
 سقى أمراة عن بها وكتى قرمة ابن وتال وعوالسهل السرح اله ذعب سرحة فهى فيها شوك ال

 لما الشاعر عذا :كان بسرحة المراة تسمى وتد قطولها مرتعنا الثربا نجاء سويقة ن د. المحالل السرحة
أخلكه ذغضبو صاحبتهم يريد أنه الممانة اعل علم أسلمى سرحة با 'ذل

تكلمى ؤن وإن تحيات تلت أسلمى ثمت آسلمى نم تسلمى نعم
 الكالم بسط المه به يتوصل فقد ألمحص االستفهام فى ويجاب به يوجب االصل فى حرقا صان وان نعم

 ثلت أحيى قال كانه أسلمى توله عليه دل خعل ن٠ ألمصدر علمى أنتصب تنحيات ثلث وتوله وىسلته
ق ألى للجواب ترجعى ه وان نحيات

العباس بن الله عبه بن على بن محمه بن العباس مولى خليه وقال

آآراكه بنعمان صلى ومن عرق بذات والرايصات أما
 توله اليمين وجواب بها لكثرتها االراكه ألى نعمان اضاف متواتر والقاغية الوانر س أالول

 سواك من حبًا أصممت وما فوأدى فى حبكي أسمرت لقد
بداي أحبتهم فى مسريهم حبلي يصرم آألميك أطعني

 ث حذف كما حذخا الهمزة منه محذف اراينت أصله االلمريكه أرينت ويروى االامريكه امرت وبيوى

وترى ونرى يرى
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عقماك من قاعييى عاعوك وان قطاوعسييم ظاوعوكه فم ون5
 ما فيه ليبين الظاعر ذكر الى بالصمير االتيان عن فعدل ثعصيهم ءاصوك يقول أن الواجب صان

ى فيه ذلكن يبن ف غاعحيهم تال ولو بهم لالغماء ألموجب السبب وليظهر علميهم به يشنع

مجتم البجرانه االسل وعوف السيد القمتام ابوالشتح هل ى أالئد القمقام ابو ودل

 قمقام بحر وةالو وفبضصه جمعه أى عصبه الله تمقمر ويقال اليه االمور الجتماء به الرجل وشبه ألماء
 عددم شبه تقمقما قمقامنا فى خر ن٠ األجاج ةال للسيد وقماقم تمقام ورجل وصفا عليه ذاجرو«

 بذلكه سمى تمقامة ألوأحدة صغارالقردان والقمقام قمقم عدد وثمقمان ايضا وةلبالبحر دكثرتهم
 كثير سيد أى قمقام رجل يقال العالء أبو وقال بعط الحى بعضها اجزايه واذضمام جسمة الجتماع
 أخذ كانه للخبيثة بالمااكل يرضى دذى أى قمقام رجل ضد« فى لو وة مايه نكثرة قمقام للبحم ويقال العطاء

 قد تعلب فى أشناركتنى البعي قال علييا يبقى ما تتبعنن اذا المايدة على ما ثمقمنن قولهم بر(
 مراتعة خبيث قمقام فانكه أسته ضمت وما خعبييه فدونك واكرعة جلدة أال يبق خلمر أكلته

قمقام يعثم أن قبل للقراد ويقال

ذميم غحرت مذ المقساريب ذ له دثذ الساام الوقد على إنوًا

 والوشل بعينه موضع عو وقالو معروف ماء هنا الوشل متوأت والقاثية الكامل س الثاله
 يقطر أوجبل صخرة س ينحلب القليل ألماء ألوشل لخليل وقال االرص وجه على يترقرق القليل ألماء
ألماء منه يقطر وأننل جبل القاطريقال والواشنل قليال قليال مذه

حميم والسميا: مايكة ولبرد وبالطحى بالعثمي لثلكة سقيا

 الل ذال االاخر قول ترى اال بالعشى والغىء بالغداة لظلك سقيا يقول أن الواجب كار
 بجههالةشا شال لغىءا سمى أنه أال ذذوق ألعشى برد من٠ لغىءا وال ذستطيعه الضحى برد من
لخال واو وهو أالبتداء وأو فيه ألواو حميم والمياه وفوله العين منظ فى

لبيم حييبت ما قالنك في ما يدق ل مايكة منع أملك كنت لو

 وعنى ألمطء ماء فيها يستنقع لمجبل فى حفرة وعو قلت جمع وتالت يذق ف لوقوله جواب
ألماءه هذا على يذزل كان ألذى ثحبوبة وببن بينه فرقو أذ أعداوه النهم الماء أهل بالليامر

الدمينه ابن وقال

حنوم بالجلجقيو القطا وحون الشرى دلج تلفتنى التى وأنيت



 دجة سار ويقال الليل بعض فى والدلج الليل سير السرى متوات والقافية الطويل من التال
 وجون اللل ألح البعض أضانة مجرى فجرى ألسرى ألى ألدلج أضاف فلذلك الليل اول بر( ساعة أى

 فى وأحد« وبين بينه ليس ألذى كالجمع بلميع وهذا وعرئب بى عمر يقال كما ووذا جوت ع٠ج القدا

 صدره الصق أذا ألطاير وجثم جاثمر جمع وجثوم أشبهها وما وتمر تمرة نحو ألهاء طرح أال أللفظ
 ألشخع لمجثمان أالصمعى وقال أالنسان لجسمر لجثمان ومنه وغيره ألسبع فى ويستعمل باالرض

الوادى من أستقبلكك ما لجلهة و لجسمر ولجسما.

كليم متو القلب زح وقومثت حوارة تلى قكعمت الىت وأنست
برأ قن يكن وم قشرت أى رذست

كثيم الشدود داىن الرقتا بعيخ كلةم توميى اىلأحقطيت وأمليت
 وكظمر جرعه أذا غيظه كظمر ويقال أغضبن أى أحغظن الغضب ن لجوف ممتلى أى

 البين فى واللظيمر لمكظوم أنه للمحزون ويقال النقس مخرج والكلم ابتلعها اذا جرته البعير

ي الهكظوم بمعذى

ورويها وزنها على أمامة احابته

يلوم فيك كان من ف وأمشنت وعدتىت ما ى أخلقنت الذى وآننت

سليم وآنت أرمى عرشا لوم تركتىن مت للناس وآبررنىن

ثء كلموم الوشاة تول من ييسمى بدا قد جلسم يكلم قوًا أن قلو
 علضت تولبمر ى٠ المفعول اسمر المعلوط السعدى بدل بن المعلوط وقال

العالط فهى السمة نغس فاما علطا أعلطه خد« عرض فى وسمته اذأ ألبعير

عيونا فياثيم عند أبكين سويقة جو يوم الطعاين إن
 أذا تظعن النها المراة والظعينة سويقة حزم يوم ويروى متواتر والقافية الكامل بر( الثانى

 ولخزم راوية للمزادة قيل كما به سميت تركب الذى لجمل الظعينة وقيل تشخص أى زوجها ضعن
االرض بر غلظ ما

ولقينا اهلوى من لقني ذا ما ىل وقلن عمرأهتن من عيكمن
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 قيص س غيض ذاك س عذا ويقال تللى غيصى واصل الرتباء مخانة البنان باطراف اخذنها أى
 وزعنا دموع عيونها س جرت تالقينا ولما فقال المعنى هذا الومة ذو واخذ كثير ن١ تليل أى

 ما تجعلد ان ولكه الوقايع بماء ممزوجا ألنحل جنى كانه حديث من سقاطا ونلنا باالصابع ماءعا
 من العايد ضمير« ويكون الذى بمنزلة ذا تجعل أن ولكه بلقيت فينتصب واحد اسم بهنزلة ذا

ولقينا لقيته ةال كانه محخوا ألصلة

وحيينا القوى مات لقد يونا يدار الغيور يساعفنا لو بل
 روايتنا النمرى ل ة وادذاؤعا لحاجة قصاء واالسعاف لمحله يقاربنا أى بداره الغيور يساعفنا

 حذا وليس موضع ودارة الرتباء العيون خقيل وفسر بدارة العيون يروى انه ذكرل وقد بداره الغيور
ه االعرابى ابومحمد الرواية هذ« عليه ورد ممتنعا

جميل وتال

ءلشق( لك اننى يقولو أن يتحدوئسوى أن الواشون عسى دأ وما
 يتحدثو أن الواشون عسى حديت أى ةل كانه المبتداء موضع ف ماذا الطويل من الثانى

 المصدر بيد وسبيله يعربه أن زيد عسى ضرب أى كقولكه ذهو محب اله أننى قولهم سوى به
 غيما يعمل غال أن صلة فى النه بيتحدثو ينتصب أن يجوز وال بهما أبتدى اذا المصدر ألى والمضاف

 أن واجب غير لكونه يصلك ال عسى الن الذى بمنزلة منه ذا يكون أن بجوز وال ألموصول فبل
 كانت أذا صالت يقعن ال واخواتهما والنغى االستفهام ان ترى اال عسى أخوات وكذلكه له صلة يقع

 أن من أكتر على وشايتهم فى يقدرون ال أنم والمعى ألواجبة لملخبرية لجملة من تكون انما الصالت
فقال بنعم أوجب ض عاشق لكه انى يقولو

* للييق منك تصف ل" وإن إىل حييبة أنت الواشون صدق تعم

الدمينة البن فى ابورياه قل اأخر وتل

سييم الرقاد خبتلس بالليد كانىن يت على عتبت ودذا

قدمي قواك ين يقليى علق تعاقىن عنك الصبت آردت ولقد
 ما المراد عن فدغعى عنك العبر أردت يقول أللديغ ألسليم متواتر والقافية ألالمل ن٠ الثانى

فقال له الالزم العلق وصف تم قديما هواك برع بقلبى علمق(

تكيم انه حقايك وعلى وريبة الرمان حدث علو يبقى
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ه لحدثان وتغير جغايكه على يبقى النه كريم لعلق انه اى ا

 وااليهمان الشجاع الرجل أاليهم االصم وقيل األيهم بن لعمر عى رياش ابو تل اأخر وتال

 أالرص وعى بهماء ومونثه متقاربة معان عذه وكل ولريق السيل ايضا ويقال الهايج ولجمل السيل

 الفالة غظنشى بالليل ويهماء االعشى ةال لها يهتدى اليكاد أالشياء هذه أن كما لها يهتدى ال ليف
فيادعا صوت يؤرقى

مجالقا الومان وآتستلب باجلرع عيحقا تقادم دمن على أملمر

متداركه والقافية الكامل ن٠ االول

لقا وخالً د حلت الوحوق اآل بد مسا الغرآنق لقاتلة رسم
 الفرق يكون الغين بصم الناعمر وهوالشاب غرانق واحد« جمع والغرانق لخفيفة الزيارة االلمام

 ورواه وقالقل وقالقل وجوالق جوالق نحو يشبهه ما وكذلك وفحها العين ضمر ولجمع الواحد بين

 عز ألله فى أال لجالل يقال ال أنه من االصمعى حكاه لما هذا ويكره جاللها جمالها بدل بعضيمر
 صو أى كالم أبتدأء الغرانق( لقاتلة رسم وقوله االستعمال فى فهوقليل غيرة فى جاء وأن والذه وجل

للرسم الصفة موطع فى له وخلت وحوشا باعلها أستبدلن قد كذا صفتها من المراة دار رسمر

/٠٠ ن ج ع -رر نمت٠ه ر عنرررع ررح و ر- ن تك أفعالهاث به فعلت التى وهى أغله بالمتيم تسايل ظلن

ااخر وقال

صوادف تلوب عن قلوب وحىت يتا آرمتو حىت الواتنون برح وت
 قلوب دألمعنى بالراء صوارف ويروى مال أذا صدف يقال متدارك والقافية الطويل ن٦ اثثالى

أألخم القلوب عن وتستعماه تاتيه بما والميل ألود تعرف

رف آلشم يقرف ال مساكتة بيننا الوقل أحسن رأينا وحىت
 روين أذا هذا تتسلط تهمة س توقيا ألسكوت مالزمة بيننا الوصل أحسن رأينا أى مساكتة

 عليه يدل ألذى لالمر جوابا لجزم موضع فى ويكون بكسرالغاء يقرف ال ويروى ألفاء بضم يقرن
 مفعوال يكون أن على النصب موضع فى ولجملة أالمر معنى فى مصدر الوجه هذا فى النه مساكتة توله
 مر بينه نحية كقوله يكون و منها بدال تجعل لكنها موأصلة تكون ال والمساكتة راينا نقوله ثانيا

 يختلف ومن االحبة ساكتو بان تاضينا بيننا المواصلة أحسن يفا ر المعنى ويكون وجيع ضرب

اى سكوتا والمعنى ثانيا مغعوال مساكتة يكون أالول الوجه وفى ةارفالشر يقرف ال وبينهمر بيننا



أل

 كتة امس تفسيوا ترف الشر يقرف ال توله ويكون تهمة وال قزف منه يتولد ال كغاا أى جنبيتت
كًا ذها الجتنابء وبياا

ااخ وةل
ثم/ننم -ن رر -ن- هح)،ءن رصنرر سن نةتو١ه رن ن /

بتى ومم صيفى مثل صيفا االتا بخى ويينيا بيمنى أايام تتجع فن

 -وصيء رجوعا ورجع رجعا رجعته يقال ترد بمعى النه معتى ترجع قوله الطوبل ن٠ ألثالى
 يةول اء ومربعى صيغى مثل ومربعا صيغا يقول أن الوأجب وكان ترجع قوله من المغعول على انتعب
ومربعى صيغى مثل صيغا قال ألمراد يلتبس ف فلما كابإمهل أبإما أى ومربعى صيغى أالثل بذى

تقكع لم حاتبتها مرايرإن فذ: بعد النو يأعناق أنة

 لتقاء ال تكسرعا وأن الضمة للصمة أتباعا منه الدال تضمر أن ولكن لجزمر موضع ف أشد
*الغتل ألمحكمر لحبل وعى مريرة جمع والمراي لحركات اخق الغتحة الن تفننحها وأن ألمساكنين

صعب بن كلتوم وقال

عدا قليانتى للجي فأق من معى باكيا كان فمن بيي داعيا دعا

سرمدًا الناس جيس الكفرليل من بقى ومًا سواد يوم غدا قليتت

 بدل ولين يجرى مما تفادبا غيره ااخر يوم غد يوم بدل يكون أن بوتى يقول الطويل من الثان

 نيله طول تحتى دأيما ألتزايل عن الناس نحبس كله ألدعر ن٠ بقى ما غد وبين بيننا لحايلة الليلة
 ألمه ياء بعدعا3 ألكسرة فروس كانهمر طيى لغة بقا ما وقوله أبدا فراق غدة فى يكون ال حخى

 كانه محذوف لمصدر صغة يكون أن ويجوز ألظرف على سرمدا وانتصب ألغا الياء ثانقلبن ألغننحة
سرمدا حبسا قل

ه مويدا للسي فيقة من عذا إخال قاننى الشباي عوأييق لتبك

 بن زياد ويقال حريث بن عميرة بن سعح بن حمل بن زياد وتال
 أنعالء أبو ل ة الرمة ببطن وطنه ألمى ع وفنن اليمن وأتى تميمر بنى س بلعدوبة أحد وهو منقذ
 كئ ألرمة لسان على تقول أنها العرب عن وبجكى وتخغيفها ألميم بتشديد يقال بنجد واد ألرمة
 حسوة حسوة تعطيى أى البها تسيل التى المسايل ببنيها يعنى يروينى ثانه لمجريب اال يى يجس بنت
بالرى يجيى غانه لمجريب أال
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نقم وال منى قوى شعوب وال بآح من صنعاء يا أنت حبدا آل
 وقوله باليمن موضعان ونقم وشعوب باليمن مدينة صنعاء متراكب والقاثية البسيط من أالول

 ألبلماد بين ن صنع-اء با أنن االشياء فى محبوب ال والتقدير الشى لفظ الى به اشير ذا حبذا ال
 تر المذ يشمل الشى لفظ الن واحدة حالة على والمونث للمذكر وتع الشى أله يشار ذا صان ولما

للجنس وضع مما فهو ولليع والواحد والمونث

تدم يه حلنت بلدأ وال عنسا يها رآيمت قد يالدا أحب ولن

اليمن من حيان وقدمر عنس

تتطم النار اآل سقلفن قال عادية صوب أرشا للئ أ سقى إذا

للنار لحال موضع فى وتضطرم نهارا تغدو تدق السحابة الغادية

فدم يه وفتيان أتى وأدى بادرة الريح تمسى حين وحبدا

 الشتاء فى نفات الم وعو هصوم جمع وعحم مصروف وغير مصروذا وأتي أثشئ وادى ويروى موضع أشي

 أبو لح ذك قد له فقلت البطن الضام وهو أعصم جمع فقال معناة ما هضم قوله عن ألرقى سالن
 وينغقونه يكسرونه اى المال يهضمون أنهمر يعنى عضمر 'نل قلن هو ما فقال عذا غير شنيا ألعالء
حذام ةالن ما ألقول فان خصدقوها حذام قالن اذا ذانشد

مو ذم م لكافون وا العشيرة على عيرة جر ما أدنأ الواسعون

سعة فى منه لسن أى يسعكه ال يقال الطاتة وهو الوسع س ماخوذ ألواسعون

صرم صرادقا من لملحمى وباكم شأمية هبت اذا والمطعمون

أقداع فى أصله والصرم لخال على أنتصب وشاأمية بة للعلمر مغعوله حذف المطعمون
، :استعاره اابل

عوو ور ن2 رر رر - -رو - رر ع-ر و رص Z -رن

اازم انيابها كلحت إذا عنهمر لربته--ا أذياب فللو وشتسوة
 عند ناالسنار بدؤ ح وألللو لشدايدا مثال أالنياب وجعل المجدبة السنة واللزبة كسرو فللو

العواص وه أزوم جمع واالزم العبوس

معتتسم الشتر حدار من ينجوة وحارف. عنيم حدقا آجت حتى
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 الذى للماذ مثال فضربه السيل يبلغها ا االرض س المرنغعة والنجوة ومنعة عز فى اى بنجوة
الشر من حذارا غنايهمر فى أنيه أجؤ

بة يي تلقى إذا أبلقاء ويف تسآلة حني البحورعطاءا ي
 اللقاء فى وخبرة باالبتداء بهم وارتغع له مغعوال يكون أن ويبجوز التمييز على عطاءا انتصب

 ال ال-ذى وهوالشجاع بهمة جمع والبهم أالعداء بجمر تلقى أذا ةال دنه محذوف تلقى ومغعول
شانه الستبهام له يوتى كيغ يدرى

قرم وال مي ال ملليي قوارس قوائييا يف حالو ملليل إذًا وفمر
 عن يزور الذى وعو أميل جمع والميل منها الظهر أعلى وعى الدابة من المنسج قتام انالثبة

 دابته شهر فى حال ويقال ألغرس ظهي على يثبن ال الذى ءر وثيل ألطعان عند أنلتيبة وجه
 نيكو أن ويجوز لخيل غوأرم على معطونا يكون أن على ميل وأرنغع ركبها أذا

 ولجمع ألواحد ذيه يستوى الصغار وانقزم تحزمًا وال مبل ى ال ل ة كانه محذوف مبتداء خب.

والموذخ جالمذكر

شم إلى حبا يريدفم إالً قأحبرفم حيا بعدقم آلق لم
 اال يقول أن ألوجه كان النه ألمتصل موضع ألمنغصل الضمير وضع وقد بيزيد االخيت ءم ارتفع
 أاللتبام أمن أذا ألظاعر موضع وألمضمر ألمضمر موضع الظاعر يوضع كما وهذا ألح حبا يزيدوذهم

 صاح با يقول ان اللالم حد عم الوبال سم٨ه بل صاح با صربو أذ لحى حبل اصرمنن لطرفة ومثله
 أن أضمار على النعب ب واخبرعمر االول عن االنقطاع على بالرفع فاخبرعم ويروى الوصال صرمو بل

نلمر جواب يكون يجوزأن وال لهمر حبا ذلك زادنى اال فخبرة لقاء يقع ف 'ذأل كانه

الررم أمخد س إدا اليساد حم متمايله حلو قىت من فييري كم
 ألرمد يصت آل ألرماد كثير الرماد وجم غتى CJ1 وخبرة باابتداء رفع وموضعه تلتكثير كم

 محخرف أخمس ومغعول الميسر فى القومر مع يدخل ال الذى والبرم وأالنياف الغاثنية نلشرة أال
ذبخله اننار البرم أخمد ما اذا عألمرأد

القبد منونب آمرتى اأثون ؛ة, حآايله آقوام روحات حنب
 يل ولخال د لبر أ عذد نين ألذ CJ1 منها يسيل ما بالمكنون د وأرا د لبر ا لشبمر وا خرج أست أمترى

 بمعنى خعيلذ حليلة والواحدة معها تنزل أى ازواججا تحال النها بذلكه سمين ألمتزوجات النساء
حايله ختكنعم له عيا على يوسع يسة انرجل عذا ان ايله حل اقوأم زوجات نحب قونه ومعنى مفاعلة



آلال

 النسو واذا الكمينن ل ه للجارت تهدى بانها المراة على يثنون وهم الناس س غيره حاليل
غفيرا مهداؤهن وكانن أنحل برئ أغبررن

رذم وابأ علبتمر منه يستن تتبعد لهآاكوا أآرامت ترح
 والنالك زادعم أنقطع تد الذين وعم واالنثى ألذكر على يقع النه وارمل أرملة جمع االرامل

 بمعناه واسننته ته صبب اذا لماء ا سنننن رئ٠ ينصب ويستت لهالك ا على أشرفو ألذين لفقراء ا هم
ألسايل والرذم ألوقع ألشديد القط أنلبي ألمطر والوابل

دمي صوبة عييم مستحري من ميطرفمر بالققر أصطحابه تأن
 جمع والديم شنبابه أستحار ويقال االمتالء عن كناية وهو واحد بمعنى والمتحير الهستحير

بسكون المطريدوم وهى ديمة

يبتسم القرف سامى وقو قدا إأ يتمد لجق يييت ال الندى عمر

 ال له وثو ذزثا ينزر حتى عليه المزدحم المثمود والماء عند« ما يفى حتى عليه يكثر يتمد«
 غدا عنده ما يثمد لجق بات كاما أى وللجزاء الشرط معى على يشتمل غدا اال يثمدة لخق يبينن
 بات وأن مبتسمًا يغدو عو أى دية ف عطاء أو ضيف قرى س بلزمه ما ولخق( مبتسما ألطرف سامى
الناس أعطاء من منننقة يعاذى

شحم دونبًا أمورا ينال حتى ويعمرقًا يبنيبا المكارم إتى

 الشدايد حم والة غدا أال بقوله أتصل والى عامرا بانيا أى لخال موضع فى ويعمرعا يبنيها
قىمة وأحدتها

سنم تامة عليتا يشتو عرنلء مولعة مرباع خل به تققى

 اغلح 'ذل ولذلكه النتاج برئ ألمحمود وهو الربيع فى ولدعا تصع أن شانها س التى ألناتة المرباع
 عندصمر لنفاستها لحمل عن يصونونها المكرمة والمودعة للمبالغة بناء ومرباع ربعيون له كان س

 انعرف مثد عنقها على صار التى وقيل كالعرف صارلها لسمنها التى والعرفاء للنتاج يريدونها والنهم
السنام مشرف أى سنمر بعير ويقال العاله والسنم ألمشرف السنام والتامكه انوبر س

والكرم التشريع راهنا تدامة مكللة ألشريى ى٠ جلعان تى
 ألتشريغ زانها وقوله اللحم فدر برع كاالكاليل عليها لالصياف المعدة لجفان أن يعنى مكللة

االضياف مع والتانيس اللطف ن يستعمله ما يعى والكرم



النعم النهلة بعد عل نيلوعلوتما ادا أنواحا الناس ينوييا

 ألثمانيذ االزواج على يقع والنعم لحال على أفوأجا وانتعب طايفة بعد طايفة ينتابونها أى
االبل علبها والغالب

لمالدم أرساييا في واحل لدى ءجعو ما بعد رارتوهيقههعنا

 بالخدم المماد يكون وقد سيرعا لشدة القت سيور بالخدم واراد غبرا فوما المراة هذ« خيال زار أى
لخلخال وف خدمة جمع

حلم عادنى أم سرت ألقى ققلت قارقنى للوورمرتاغا وتمت

 افزعته اى فارتاع رعته مته مفتعل ومرتاع والمؤنث والمذكر ولجمع الواحد فيه يستوى الزاير ألزور
 والمعنى االستغهام لهمزة ألمعادلة فى هذ« أم حلمر عادلى ام وقوله لحال على مرتاعا وانتحب تقنع
 واو مجرى أجراها النه االستفهام ألف مع نهى الهاء أسكن سرت أث وقوله كان أالمرين هذين أى

االلغ مع اسكن كذلكه تستقل وال بنفسها تقوم ال النها معها يسكن فكما وذايه العطغ

والسآم النوم ومنيا القيييب من يبيظتا والمسى يتا عقدى وكان

 بها عهدى وكان قوله ف والواو يبيظها والمشى قوله فى كان وخبر ويثقل عليها يشق يبيظها ٠
سرت اهى توله ن٠ لخال وأو

تقدم ليا تبدو وسا اليوينا تمشى جارتتا مت بي تاتج وبالتكاليف

 االعون تانيث والهونا الهونا تعغير والهوينا فيها أستجال ال ورفق تودة على أى الهوينا تمشى
المحدر على ذحدب االعراب من وبموضعيا

عمم خلقتا فى مرايقيتا درم ترأينيا ييش ذوايبةا سود

 له يكن لم أذا ادرم مرذق ويقال لخلى معلق وعى تريبة جمع وترايبها شابة النها ذوايبيا سود
طول اى عمم خلقها فى باللحم الكتنازه جم

لجرم نتتله يجنبى أتة وما له للججيب حت وما إنى رويق

 لخرم وباءالل لحجاج اليه حج ألذى بالبين أقسم ةل كانه الذى بمعنى ما يكون ان يبجوز
 يكون ان ويبجو: عليه الله صلى الذبى مدينة س يقرب مكان وهو خلة بجزبى بالتلبية الصوت رنع وهو

 الله ويكون بكمده الرعد سبح ما سبجسان قولهمر س زيد أبو حكى ما على س موضع موضوءا ما
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 به الكالم وطول ذكره لتقدم له فحذف ايضا له أعل وما يريد اعل وما وتوله ب المقسم تعالى
 له ن٠ الضمير ويكون وأعاللهم جهمر٠ اقسم المحدركانه موضع ف حج ما بكون ان ويجوز

 لمرضاذه وابتغاءًا لطاعته اتامة له حجو أى مغهوم ألمماد الن ذكة يجر ف. وان تعال الله الج يعود
قوله القسم وجواب ونحيمون وحرم حرام وقوم فهومحرم بالمحج الرجل احرم يقال

وحم وال عنكم يه سلوت عيش أآليكم ة" مذ ذتركم ينسنى ؤن
 يمتنع وال انسانى ما موضع ينسنى فم فوضع اضطر لكنه وال بما النفى حروف من أليمين ييجاب

 ثان خبر النه يليه ذيما تشارككه ولم الثانى القسم جواب ويكون جوابا به االول القسم ينغرد ان
والله فعلته ما تقول كما به المقسم على له المقسم فقدم

نعم م يثيع أصبتح واليع ال عايية بعد عتدى ثشاركك ولر

زمير ها حتم وج مير لنقا ا خل معتسفا الشقراء على أمر مىت
 يمر بعض وروى ذكرها التى أالماكن ه-ذة ألى العود من يتمناة لما وأستأجال أستبعاد أمر منخى

 له حصلت أى ذعمر له عندى اصبحت والذى ال بقوله حتى توله ويتعلق الشقراء على أمر حتى
 بمعنى يكون أن أحدعما منصوب بعدها والغعل موضعين لمحتى الن أمر والن أمم كى نعم عندى

 يكون أن والثانى تكرمى وكى تكرمى الن والمعنى تكرمى حتى جيتك يقول وكى الن
 عذا وعلى فرسه يعنى أالصمعى ةل والشقراء يخرج أن ألى أى يخرج أنتظرحتى يقول ان ألحى بمعى

 على معتسغا وينتحب معتسغا بقوله تعلق بمروح ن زالباء وأحدة فرسا وألمروح النشقرأء تكون
 ( لخة بغي بإخذهم أى ألناس يتعسغ وفالن دراية وال عداية غي على أالخذ العتساف وا لحال
 ألغليظ الكثير أنه زيم فى ويقال متفرت :زيم النشيط والمرذح الرمل والنقا الرمل فى الطريق ولل

أكتنز أذا اللحم تزيم ويقال

ترم أقلها ة" الىت التنايا من وتابلةا منه خرحنت قذ والوقمر
 عليه الوثنم وانعطف هصبة أنه وقيل نخل وفيه لعكل بلد الشقراء وقيل موضعان وثرم وشم

 خلد على وتعطفه الوشم تنصب أالول الوجه وعلى أمر بحتى منه الباء يتعلق حينيذ ح وبمرو
 وءناك اليمامة دون أخل ذ بلد أنه الوشم فى وقيل الفاعل اسم فيه عمل به مفعول وخل ألنقا
 وانثنابا الوشم س منه الناقة أو المروح الغرس يعى منه خرجت قد وقوله وربيعة مضر من قبايل

 ضالع ةلو وانما بعقاب وليسن لجبال فى الطرة الثنابا وقيل أبغصها ف أى أقلها ه التى العقاب

 وانثرم الثنابا س ألمعى دون أللفظ فى له اتغق ما احسن وما رفيعة تكون لجبال طرق الن ألثنابا
غرجة بينها غصارت ثنايا« بعض سةط اذا اذزم فالن يقال الثنية ف يكون صدع والثرم الثنايا يصيب اتثرم الن



اأظم لجنًادة من تبتى دحيث مكسحة جنى عن يعري لين د
 قوله شنعرى ومغعوال يظه ال مضم وخبره ليت اسم وشنعرى محذوف والمنادى النداء حرف با

 لمحين وأالطم رمل وللجناءة موضع وعو مكشسحة جزعى عن ويروى تخارمنا زالن هل البين ٠بعد
أاطام مبع وللجم مرتغع بناء :حل

نمء نم نم نم - ارم أرامها r من نغير وقأ تخارمها رالنن قل ٠٥' اأشاة ءن
 ,جمجي عن بدل ذانه مكسحة عليه يقع ما وبعض موضعا االشاءة كان ذان االشناءة عن قوله

 ئم٢٠ ألمضان فحذف بقعتها يريد أن بيجوز ذانه الذخلة كان وان معه لجم ف حر أعيد وتد ة سى مك
 زبدا رايمنن تقول كما العاطغ نحذف أالشاءة وعن أراد يكون أن يمتنع وال ه مقام اليه المضاف

 لينن يةول يم الكم فوأد فى لخحب يزرع مما أمسين كيغ أطبجت كيغ وينشد خالدا عمرا
تغيرت أم عهدتها ما علمى باقية هى هل المواضع عذة بحوال واتقعا كان ءاهى

حبتزم والمل يالندى جبًارقا الدقرحاكرقا يذم مًا وجنة
 ذات ما الذخل ن ولجبار ويجمد« الدعر عن يرضى حاضرعا جنة وعن بريد يذمر ما ويروى

 أاللتفاف واالحتزام ولخير بالندى ويروى فيها للخصب على تنبيه محتزم وللمل بالندى وقولة طوال أليد
 هذا الن أجود وأالول الندى ذوو النهم الندى وسماعم به محيطون أهلمه أى اهلة لندى ب اراد وةيل

والرى لخصب على يدل أالول والوجه به أحاطو وأنهم وقلته أالذخل عزة على يدل ألوجه

يتمر وآ عيث تقا يعدفن ملر خرد الدمى أمتال عقايل ويتا
 وشبنا النخل أراد أنه وقيل كرأيمر نساءا يعنى حييات خرد كرام عقأيل لجنة فى اى فيها

 واليتم ويقص يمت الشقى مصدر لشقا وا يتم وال عيش شقا يغذعن ف بعد« لقوله اصك واالول بانذمساء
ويتما يتما بييتم يتم معدر

حتمر لقمر يوذى وال عويب حار يذميم ما خذم ينتابتن
 جسنو. النهم غريب جار يذمهم ما النخل ى٠ العقايل ينتاب يعنى وقيل قومهن عم كرام

لهم يغضب ان يلزمه ومن اتباعه الرجل وحشم ءزعم من حنم لهم يوذى وا قراة

خدم عماحبتهم إتا التحال وت جتالسيم ق يقال خمدمون
 غ مخدموو. ليقابل خدوم جمغ وعو خدم ل وة ولخلم ألوقار بانثقال واراد سادة النهم مخدمون

غة ،المبا على يدل مذيم واحد كل الن لمعتى ا
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تدم سايع أو سايحة جرداثم تعارضنى أعدو متى شعرى تيت بل

 بغيرة وشغله فيه كان عما ألكالم صرف لما كانه للثانى واالثبات االول عن لالضراب تدخل بل
 كانها وسابحة محمود لخيل فى الشعر وقصر أجرد والذكر الشعر قصيرة وجرداء بذال ايذانا ببل أنى

قيادها سالسة من فتسبقنى أقودعا أى تعارضى واالنةى الذكر به يوىنغ متقدم وقدم جريفا فى تسبك

ولكم المار فيييير يفتبة مبتكيا سمتن أو األمياح حو
 المرار االصمعى ةل رجالن ولكم والمرار دبارهمر السين بفتح وسمنان ربيعة لبنى ماء أالميلح

لحال على مبتكرا وانتحي عمه أبن ولجكم أخو

واللجم النبع قيسي حياد إال أردية يعحون ادا علبيم ليسمت

 وشاحى فمرظ لبيد قول ومنه خعره على يجعله أو به فيتقلد فرسه لجام يخلع منهم انرجل ن’ك

 يرفعون تميم بنى لكن تبله مما منقطع النه النصب لجيد والوجه جياذ اآل ورفع لجامها غدوت أذ

ألنبع قياس يروى قووس وأصله مقلوب »قسى البدل على حذا مثل

اللحم القانع يعج حين ياكيح تبدلي من وآكن عحم عير ين

 لكن لفقر ليس االردية بلبس أخاللهم ان أى يغدون أذا عليهم ليست بقوله س تعاق
لحبيد با هم لولوء

وآأكم الرك-ظ دوايرفن أثنى مسومي جمرد الى ثيفرعون

 أن يريد أن ويجوز بالعط بعصا بعصها سكج تد نشيضة الشع تصيرة خيل المى يلتجيون أى
 وتاثبر لفا الغوارس ركض حوافرون ماأخي أى دوأبرهن أغفنى ةل انه ترى أال سكجغا وألكد أتعمل
وأكم وأكام وأكم أكمة ويقال عليها كان جربيها الن حوافرعا ف ااكام

الكجم مرضاخه عن تطايح كما هاجرة كل فى للصا عمر يرتمخن
 i. م تلحصا صالب س وتكسر« تطاه ما وشبه لخوافر بصالبة لخيل وصف وانما ألرمى الرضخ أحل

 تضاي تشابك ومعني به اء النوعى عليه يكسر الذى لملحجر لمرحاخ وا مرضاخه عن النوتى س يتطاير
 صرحه ارا فهو يضرحن البيت أول فى روى ومن الصوت وعو الضبح من وتصابح تعايح ويروى
بها ضبه أذا بيدة المغرس

تقدم كشحة فى أتجدة صالع بأة م فر في أمامبمر يغدو
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 فيكون تج وجادجمع نجاد جمع أنمجدة يكون أن واليبتنع وافرخة كفرخ تجد جمع انجدة
ه ببطين ليس أى دقة خحرة فى أى هضم كشحه وف لجمع جمع جدنة

الرقشى ضييعة عمر وتال
والقب. التجله بعك ثتسقحيا عربأييا عن العيي جقون تضيق

 العبر أمه ويقال عبرته جرت أى أستعبر وقد الدمعة ألعبرة متواتر والقافية الطويل من أالول
وتعبر تبجلد بعد فيعبها احتباسه عن جفونها تتضايق حتى دمعا العين تمتلى خيقول والعبز

واحلحر جلوآنح حوارةحرف فرقيتت أشريتةاصدر وعصة
رافه عيش ومنه وسعت أى خرفهت وتوله القلب فى وجع لحزازة

أأم. من آستطاع فيما القىت يألم إمنا قاة ما شاء س ليقل آآل
 يقوله ان شاء ما أراد شاء ما وتوله لحاضر فعل فى تدخل وتد ألغايب الم ليقل من الالم

 ألغتى يستحقه المالمر ذان ألقول شاء من أى ألمغعول محذوف شناء س قوله وكذلك المغعول نحذف
فيه عنه اللوم سقط فقد يطيقه ا ما ذاما يغعله ال ثم يطيقه ذيما

قدر علىأأمور جترى ققة قآقطريعليه املالكية حب اللة قىن
تدره على االمور تجرى فقد غيه ألصبر ذتكلغ وأوجبه عليك الله حتمه أى

الخبية أوس بننت وجيية وةالنن

قليى من القبابة متح ن القوق على تلومىت على تغحو وءلذلة
طايد له عتببا يوة ف أى انعبابة تونهافتمح الضويد .ن أاول

- ن ررئر ر و ر رىن / - ةهنم ر ن-ع = ٥٠ ر رر

ذذي من القصيبة طرذاء وابغض عشيتة ارغ أحبب إن لى قما

 ارض احببن أن تولها ى٠ لجزاء وجواب لحى ما اسم النه رفع موضعه ذنب ومن موضع القصيبة
ذذب ن٠ ه ما تونها فى عشيرتى

النقب على للجنوب لناحيتت حفي مرسب وحى بلعمت رخا أن قلو

 واالبجاء البعخ معمى فى يستعمل ووحين وازحين أخبرت أى بخير لكه وحيخ رمتاد الوحى
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 الملح يكون وللجغى أحبه ض الى لمحملتها مسل خبر أدت ربجا أن لو فنقول واالشارة االيماء
جبلين بين الطريقة والنقب لحناية ومصدره اللطيغ ويكون

رآلتين سعدك طال ختلطيها وال رسالىت إلية أذى لقا ققلتت
 أذل لمن يقال تذليها ال بالتراب تخلطيها ال ومعنى الريح بدعاء حسن اعتراص سعدك طال

االباعر تزمر أن اال بثهالن عليكما لمميل دام مكبننا فما االعتراصات من ومثله وأرغمر عقم قد

فييب من النمرية صدأح آردأد قي سالتيًا قماًا قبت إذا قاىن
 هذا وعلى اسما ال صغة لكونه ذلكه وساغ لجال على وانتصابه شماال الويص هبتن يريد شماال هبت

 من تهب كانت لملمنوب وكان صفات لكونها احواال تقع ان جميعها والدبوريجوزفى والقبول لجنوب
 أرض ناحية من تهب الشمال وكاننن رسولها جعلتها فلذلكه احبتها لديار مستقبلة ارضها حو

 طتاح وتولها أخبارعمر من عليها أستعجم عما تسايلها انها زعمت خلذلكه بالدعا مستقبلة حبيبها
 والمنادى داعيهمر ونداء ألصوت جلبة وتعنى والغراب الديل صدح يقال الصوت الصذح النميرة

 به لةستبشي ذلكه تتعرف وكانت ونهضاتهمر انتجاعهم وقت حضور تنتظر كانها خيهم بالرحيل
موضعة النميرة صداح وقيل أبلها حادى وقيل أشلها وقيل الديك النميرة بعداح المراد وقيل

الطاءئ قمام بن مرداس وقال
صاحب تل المىن حىت وزرتك اجلوى يقنلىن كاد حىت قويتك

حاىن الن ما أنت أل ولو عليوم رقة أدافيكه مىن رأو وحىت
لهم لنن ما يعنى جانبى الن ما هوال لوال اى الطويل من الثافى

باملتقاري ليس ما القوى منتحت رمبا و حلياه ما لو حبدا أآل
 حبيب والمراد أواب انه العبد نعمر قوله فى لمحمود حذف كما محذوف لمحبوب حبذا اال

 ليس س ويروى دنو فى مطيع ال ما عواى منحنن ربما أننى على لحياء ال لو الهوى فى التهتك ألم

فيه مطمع وال ينعغنى ال من احببت أى بالمتقارب

حلقايب مشرقات آلتنايا عداب عامر رييعة من ظباة يأقلى
 وأصل أالرداف مشرفات الثغور حسان المباسم عذاب نساءا يعنى ظباء باهلى يغدى أى

فى العالء أبو وقال هناك لكونها حقايب أالمجاز نجعل الفرس أو البعير مج: على يشت خرج لحقيبة
125
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 وهو الهمس س هو فماس الرجل أسم فى تولهم هماس بن مرأر الى االبيات هذه نسب لن رأيذ
 وج المهموسة ألعشرة للحروف قيل ذاله ومن عمسا ويتكلم قمسا االرط بطال عو يقال الصوت أخغاء
 الهذلى 'فأل قتاس وكذلك الوبأ يخفى أى عموس واسد خصفة ستشحثكه قولكه يجمعها أنتي

 معنى فى عو لحياء ما لو قوله فى وةال فماس بالليل ومجترى صيد له الرجال أحدان العسويمة احمى

 باالبتداء مرنوع ولجياء أذكرعن ان استحيى أننى لو النساء عاوالء ذكر حبذا أى لمياء ا لو
 وأضيغن اللومر س لومى نجعلت لخياء لوما روين ولو يبنعنى لحياء ما لو والمعنى محذوف ولخبر

 ببا تهجن بلومى تركبنى تنغكه أما زيد أبو وانشد أالول س قريب والمعنى ذلكه لحسن لحياء ألى
ه نفسى فى ما أطهر أن من ومنعه ل لملحياء لوم حبذا المعنى ويكون الفصال تهح كما

أسح بنى بعتن وغال

قوود لجرير متسروس آحلك من كأننى حتى طيب با التوى تبعمت

 غفو مغعول معنى فى غعول وقوود لجل ولجربر ألعض ألضرس متوأنى والقافية الطويل من الثالت
 جرى حيت ذتبعتة فيك مقادنى الهوى أعطين يقول العبين من بحل فيه والهمزة والركوب كالقتوت

 س موضع ل ذلكيا فيوضع النغ قضبة يجز أى البعير انف يقق تمر وتر أو قت عليه يلوى أن لمجرير وضرس
ضيبة با اراد طيب: با وقوله فانقاد أوجعه زماه حركه فاذا عليه لمجوير

ثويد خيث القاذ قسرفة أقلة داوع تة دقيا تعجرث

تذلد ثم صعبا كان النه زمانا القصد غير أخذ أى تعجرف

لقديح البوح أالت٢ لعينى بدت وتد عنكه لجي ذيد وإن

 عالمات للهوى أن المعنى الهوى اأيات بدت وقد صعب عسر وصرفه عنها حبه دفاع ان يريد
رنندا الغى فيعح معها ذهب باالذسان مالنن حيث

نذود نستطبع آل ما كى وال مظبة منك لي النقس فى ما ردى ومًا

 لى وج أشفار يمكن صدرى عليه يشتمل ما جميع ليس يقول مظهر للناس النغس فى ما وى ويم
دغعه يسهل أذذغس تطبقه ما

صلود دأة مرتأذا لتوف ى ص؛ رحا كما منكه الوقدل آآرحو واقى
 فيمتنع االحتفار عند الجير فى يعرض جر وهى ألكدية بلغ أذا حفر فى ألرجل اكدى يقال

 عننان رجل رجاء الية حاجتى مع خيرك ف رجاءى ان وألمعزى كدى وجمعها بالمعاول تطعه
 تشبيي وصلود وتلد أصلذ للبخيل يقال اليابس والعلود صفتبا فذه بير ن يرجو ج ألماء يطلب
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 بالمرت-د يعنى أن يجوز3 محذرف ومفعوله الب الض والمرتاد يور لم اذا صلود زند وكذال به
لحال على ينتعسب أالول الوجه وعلى أنموصوف مقام ألحمفة أتم وقد الماء به ويراد المتنلوب

زهيد وذاكة ليطلب العييي تدى لوسآلته من وصل طالن وتيف
 يريد ان ويجوز ويلتمس يسال خيما قليل وذاك اليه يجبنى لم العين قذى ازالنة سالته لو أى

 سالته يد ير أن ويجوز ضربه أسترعبته فالن ضرب فالنا سالن تقول كما عينى يقذى أال سالته لو
العين يقذى ما لوسالته والمعى بالقذى ألمثل ذضرب له خطر ال تاذها

جليد وأد لف وا صحيخا أوإل مل لقال تسيل نفسى رأى لو ومن
 ويجوز ألمراة تلب بالقلب ألمرأد ويكون لخال وأو ألوأو تكون أن يجوز جليد والفواد قوله

ثابتا وقلبكه ممحيحة نغسكه أرى تقول كانها المرأة كالم و.ن لحكاية تمام ن٠ يكون ان

وقويد فقة كممى يكرمري لبانة املحلى الرمي أيها قيا
 غحذ عل معطوا جعلته أن وفريد وقوله ألصدر واللبار. الدر والغريد بقالدتين أى بكرمين

 ونريد غضة كرما وبروى فيهما وفريد قال كانه محذوف ولخبر باالبتداء ترفعه أن ولكه أقوأءا يكون
 فضة كس هما ةل كانه أالبدال ال أالستيناف على الكالم ويكون كرما على الفيد فينعطغ

أحسن وهذا وغييد

تربد أين ييت إأ وعقور خاييا ييقان أمشى ال أحدى

 وقوله لطيئ ماء وغصور موضع وعو والمرمة الرت س فعالن ورمان أحسن وعو أمسى ال ويروى

 موضع فى واجدى تويد أين تيل أل منفردا أمسى ال أنى وعو أالمر هذا متى جد أعلى يويد أجدى
 بذك أكتغى لكنه جميعا واالصباح االمساء والمراد االمساء وذكر محذوف فيه ألعامل والغعل ألمصدر

والنهارة الليل فيه يستوى ذك غيما حاله بان الناس لعلم أحدعما

لحارث بنى من رجل ل وة
رعدا رمنًا يقا عشنا ققد وإال آملتى أحسن تكن حقا تكن إن مىن

 خب انه على رفع االعراب س وموطعها منية جمع المنى متواتر والقاغية ألطويل متا أالول
 كانن وأن للنغس وأوفقها أالمانى أحسن خهى محققة تكن أن منى ع قال كانه مبتدأء
 عيش يقال العيش فى ألسعة والرغد راخها وعيشا ممتدا زمنا لها منتظرين بذكرعا نعيش فانا داذبة
 رغدا عيشا عشنا ةال كانه محذوف لمصدر صغة يكون ان على رغدا وأنتصاب ورغيد رأغد
زمنا بها
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;ذا ظماء على سعدى بها سقنكه كآتما رواء سعدى من أمانى
 س موقعها أمانى اذكر ال5 كانه فعل باضمار نصب سعدى س أمان ويروى برد ذا ماءا يريد

ؤ السمها تلذذا سعدى لغظ وكر الغلة ذى من البارد الماء موقع قلوبنا

ااخر وتال

أعودفا إليتا معي من قأقبلت مييكة آلقلوي سودأة وخيرت
 موضع فى وأعودها الثالت المغعول ومميصة مغاعيل ثالنة الى يتعدى خبرت الطويل ن٠ الناذ

 الدمينة أبن قال كما القلوب الى واضافها سوداء أسمها كان يكون ويجوزأن اقبلت من لحال
 بسوداء يريد أن وبجوز لكه بدا ما أفعلى فة الهوى وذشكو تحية نقص القلب أميمر يا قفى

 ويجوز اليها تميل أختالفها على القلوب كان منها السويداء محل القلوب ن تنحل انها ألقلوب

 كل مع لها كان النها او القلوب غقال حولء بما القلب تجمع لمب الق قاسية انها المراد يكون أن
 بمصر أهلى ن٠ فاقبلت علة لعارض تالمن انها نبينن أى ذاله على القلوب فقال تلبا بها متيم

لها عايدا

أريدقا أم دأبييًا من أأبييها حيتتا انا إذا أدرى ما قوآللح
 تاسية أنها اراد انه ألوجو هذ« بره ألديمرتى وذكر مغهوم المعنى الن داءا ازيدعا ام يريد

 أبوبحمد وقال الوجو ض ذكر تقدم ما وذكر ألوجه هذا عليه النمرى وأنكر حوله بما القلب تجمع القلب
 الشيخان حايس عندك االمر هذا حاس لقذ مثله تأتين ثم أممًا تعييين المثل موصع هذا أالعرالى

 ال التى القصة وال خيه قيل من وال البيت هذا قايل يعرخا ف أنهما وذلكف فاحش خطاء على كالهما
 الغميم سوداء أعودعا اليها مصر ن فاقبلت مريضة الغميمر سوداء نبيت والصواب بها اال معناه يعف

 غطغان بالد ن٠ ألغميم تنزل وكانن سوداء ولقبها ليلى أسمها غطغان بن الله عبد بذى من أمراة
 بها وكلف عقبة بن العوأم أبنه بعد علقها ثم بها زهيرينسب بن كعب بن عقبة وكان

 وانشا نحوعا وكي ميرته فترل مريضة أنها فبلغه ميرة فى معر ألى فخرج كذلكه به تجد وكانن
 بعدنا تغير عل شنعرى ليت فيا أعودها اليها مصر من فاقبلن مريضة ألغميمر سودأء نبين يقول

 وجديدعا اخالقها أالحبذا بعدجتة ووألخلقتأتوابها وجيدعا يجيى أم مالحةعينى
 اابريها جيتها انا أذا أدرى ما فوالله وبيدها أرص أعالم بقيتت وان أحته شى سوداد يا يبق وم

 أبقين ما أر ولو وسودعا البالد انعام حمر بها تسرنى ما نظرة اليها نظرت ازيدعا أم دايها بره
 جاء ما أن اليه غاومات وراعا راته حتى يلطغ يزل فلم عودعا تاود ما ثمام بعود معلق منى

 واستعز لميرته فرجع عافية فى فانى أرجع أن اليه خاشارت علتكه علمن حين عايدا جينن فقال با
الذرى أحم وزلفة انغميم ببن جدتا سقى فقال لملحبر فبلغه ماتنن حتى اليه تتوله فجعلت المرض بها



in

 ونورعا الغانيات ملح مات ثقد فارقن العشية سوداء تاه وأن يقول وفيها مطيرفا العزالى وأهى
الكتاب يطول ليال ذكرها تركن الى اال مستحسنة ابيات وعى قال

اأخ وتال

التلقا يها يجشى فوة ودوته نهال رأى كآلضادى وإياك إنى
 النه هوة سمين وأنما ايضا الوؤدة بيروهى شبه الهوة متراكب والقافية البسيط س االول

 للماضى بناء راى الن الكالم فى مقترة وقد لحال محل فى نهال رأى وقوله ويسقط فيها يهوى
للنهل الصفة موضع ف هوة دونه وقوله الماء وموضع الماء والمنهل

منصرقا الماء دون يملكة وتيس موردة عر ص! يعينيه رأى
 وال تعالى الله قول ومثله للروية تاكيدا العين فذك بعينيه راى ةال وانما انصرافا أى منصرنا

ردآ للماء الحغة موطع فى عزمورد« وقوله أشبهه وما بجناحيه يطي طاير

ااخ وقال
لواءعا سار التيجاة اوذا تقول وبأمنا حعقي يأيينا أآل

 والباء نقول لقوله المغعول موضع فى لجلة بابينا اال توله متداركه والقانية الطويل من الثانى
 ضمي ألى اللواء واضاف سارلخميس اذا جعفر وامنا بابينا يغدى مضمرإلمراد يفعل تعتق بايينا ض

اليه لحاجتها الهيجا

ة بقاءقا يطول أآل تقسسه على تومه خوف ما عير فيه عيب وآ
 ذال وليس بقاءها يطول اال نغسه على قومه مخانة من أال العيوب من برى جعغرا أن ييد

 فكيف معيبه ذلكه من أن ومرادة بمكانه واالنتفاع حياته فى ذكرتنافسا مما يشفقون وانما بعيب
 ومناسبتء معناه وحالوة لغظه للطاغة قيل منه وليس النسيب فى عذا دخل لما قيل خان مرضيه يكور.
ى الباب هخا ف ادخله للنسيب يذلك

ااخ وقال

يناعد وليس ويأ تيالً رأى كآلذى بيتك هجران على وإنى
اسمين جعلهما مصدران جميعا والى النهل متدارك والقافية الطويل مى الثاني

باأصايد قينانة الضتحا برود وروضة عنه ذيح ما برد يرى



٦٢٢

 يرى اى ماء برد وقوله الغصن والغنن خيعال وهو أالغنأن ألكثيرة والغينانة منه منع عنه ذيد
 ن' كالمدسوس الوىدف فى للمبالغة جعله تلن شين وان بالعين يدرك ال ألبرد الن باردا ماءا

أأخ حهال

'رىن -وة العيورن زرق ة رةرق بالغتا إن آلعقا أقي على ميا
 ذساءا يعني ورقارق معروف شجى اللغة وف موضع هنا الغضا متوأتن والقاغية الطويل ن أالول

 كخل عن أى العيون زرق ال عذا من السرأب ورقراق وبصيص تاللو لها ألبشرة رقراقتة جارية شواب نواعم
ورمدأء أرمد جمع وألرمد

حلدا ملسنا البوتي تأن ننست وتد سابة أتدى لوء غداة ارذن

رقدا نكبمت قن العيس وأيدى نظرت ناظي نطرة أى درى فلله
 كانن وأن تعالى الله الى يعجبم ينسبوما أن عادتم ون خيرى مجرى جرى درى لله
 شى به يتعلق فال ألمصادر الوجه عذا على باالستعمال درى فارق وقد لحقيقة فى لله كلها أالشنياء

 أى رقدا ذكبن ومعنى بنظرت أى وأنتصب وعوتعجب قوى ذى نظرة أى ويروى متعلقاتها ن٠

 تل كما تحسرا ألظعاين أثر فى نظره بذلك يريد ويجوزأن يجمعم كان وهوموضع تنكبن
 بداحؤران وتولهوال تيمرا منجنب ألذالج لدىجانب بعينىظعنلحىلمانحتلو خل١أال

 احرفن معناه رقدا نكبن قوله عذأ على ويكون منظرا تنظربعينيكة فلمر نظرت دونها وااال
الحلرق مفرق لكونه وتركنه عنه

بعدا ينا خلقني ممن وبوددن تنوقة من قدامنا مًا يقرين
 أذا أالأخر قول ومثله بيوم تقطعها هذ« يومين فى غيرىا يقطعه ما ان والمراد ألمغازة التنونة

 يزددن بقوله بنا الباءمنقوله وتعلق طروق وردعن حتى غدتمطين طحى ورذهن تلنا حن

التمييزة على أنتصب وبعدا

الكالىب قرم أبن و:ال
عندى هلا وواش ىي أتاعا دواشي والبوع التجين طويل على إت
الطويل من االول

جلرد واملنوته القوان حبد جعقر أم ين الوسي رم آحسن



دارا

 السير السريعة وهى حذاء جمع القواف وحذ أصالحه الومل ورم ان خبر الحس قونه
 حذا وتخرج متونجا تلين حتى نقومها القوافى يصغ زعيى بن كعب تال لحتاء بالقطاة شبهنن
 حرذان منه سقط ما باالحذ يسمى فكان لخليل لحذوأما القوافى فى العرب فهذامذهب ينمثل ضليا

 المسمى الوزن فى يكون مذعبه على وأالحد ألمجموع الوتد عند« وذلكه ساكن بعدهما متحركان
 الدليل فيها ذيومة فى القوم قدين ولقد القايل كقول ذاالول منه اضرب تلثة فى ويقع بالحامل

 االحساب على لسنا كرمن أحسابنا وان انا القايل كقول والثاذ الضرب أحذ فهذا بالخسس يعت
 العقد يؤودعا لمجمار عند منى غداة حرو وما أنى كقوله والثالث النصفين أحذ فهذا نتكل

 صيرت ألتى المذللة والمنوقة الثانى لحرف وعوسكون أضمار ضربه وفى النصفين أحذ ايحا خهذا

النون مثل

عيدملعيدى الركب عنتا واسأل حتوأرضها اآلخبارىي وامسختير
 واستخبر والمراد مقامه اليه المضاف واتامة المضاف حذف على يكون يبجوزان االخبار وأستاخبر قوله

 وأسال وقوله لخبر نغس يستخبر فكانه فيها زيادة أستخماج يطلب انه يريد وبجوزأن أرضها نحو ن أالخبار ذوى
أسال ص لحال موضع عيدىفى وعهدم أريد لجديث بين من وذكرك االأخر تول مثله عهدى عهدم الركب عنها

العقد من جلمان ننر جليت عت عربة العيي من وتت ذكت قن
ى البرت وميض تبسمن كقولكه ذهو لغظه غير المحدرن على نثر أنتحب

يمر حك بن عمر ل وقا

وصدوع وقرة منة القلب ففى عامدى خرةا حب أمسى خليل
 عامدى وقوله أمرأتة أسمر وخرةاء الوقت التحال امسى جعل متواتر والقانية الطوبل من أالول

وقمرات فيه جعل أذا الشى وقر يقال وأائر الهزمة والوقرة يوجعك أى يعمدك شى أى يقال ممرطى

رييع حيوب أآ حدينا على نبل مل خرقاء العام رتنا جاو وتو
 أسكى تم نبال لم فصار الياء فحذف عليه لمجازم خدخل نبالى كان النه مرتين جزمء نبل ف
 أاللغ فحذذن والالمر االلغ. ساكنان فالتقى الكالم فى لترته خفيفه طلب أن بعد ألالم
 تقدير« لحال موضع فى جدبنا على وقوله ينقاس ال هذا ومثل نبل لمر فحار الساكنين التقاء

المطره والربيع وقع أذا المطريصوب صاب ويقال مجديين

أأخر وقال

مقيلها وحشا كان ما أقلها يقا وحدهتا لو الدارآلىت علي أملا



٦٣۴

 اى وخشا غالن بلت ويقال موحشا خاليا أى وحشا ثوله متدارك والقاقية الطويل من الثانى
للدواء وتوحش البطن خلل

تلميال لمه ناثع ةنى قييالً ساعة معرج إة يكن لم وإن
 بقوله وصفه حتى الساعة الى المعرج أضاف بان يرط لم المرزوقى ةال ساعة تعريح يريد معرج

 وال كذلك لخال يجى كما المغيدة ال الموكدة الصغات من يكون التقدير على وهذا قليال
 أن يبجوز قليلها لى نافع ذانى وقوله مغيدة الصغة فتكون ساعة فى قليال تعيبجا يريد ان يمتزع

 لى ناغع قليلةا أنى والتقدير ان خبر موضع فى ولجملة عليه مقدم له خبر ونافع بنانع قليلها يرتغع
 التانى البين رياش ابو وآال ساعة ج معر اال االلمام يكن لم خبر انه على ج معر وانتصب

حمولهاه أستقلن للبين اخرةاد اولها التى قصيدته فى الرمة لذى

ااخر وقال

تعودينا أن يوتا المنية رؤن ديفا حبرتنى إذا عليك ذا م
 ثالث مغعول انه على وانتصابه الهالك على مشرفا دنغا متواتر والقانية البسيط من الثاذى

 عليكه ذا ما وقوله خبرتنى ظرف يوما وقوله لدنفا حغة النه المنية رون وأنتصب خبرتتى من
 الفعلد وذلكه خعال يقتصى وعليال عليال أحبرتنى اذا عليكه شى أى والمراد تقريع ومعناه استفهام لفظه

تعورينا بان أى منه لجر حرف حذف وقد تعودينا ان فى يعمل

ق تسقينا نم فيقا ؤك وتغمسى تاردة القعب ف نطقة تجعلى أؤ
جميل وقال

ثم ء م خ -ر ٤ل رز أتب نسبت ,ذأ فيها وال معاب تبصت ما اذا ذيتا ما بتينة
 واصل عبته اذا الشى أشبت قولكه من واشب اليها النظر استقصى تبصرت الطويل من االول

 علمو ولو يلونها اأالء فيها وياشبنى ذويب ابو قل فيه ليس بما خلطه العايب صان لملخلط أالشب

بباطل يإشبونى ف

العقب لقا كان اأبتتار كرت إن وبسطة علية األول النطرة ي
 نظرت اذا أى العقب لها كان االبصار كرت وأن بسطة عليهن االولى النظرة لها ويروى

 والعقب ذلك فى لها المزية كررألنظركانن واذا النساء على فصل لها كان اليها االوذ ألنظرة

النظرة تقول والعرب االول جريه بعد جرى منه يجى أى عقب ذد فرس ةالو كا بعد مايجى



٦٣٥

 الثالثة البحثة ولها البسطة وو الثانية الكشفة ولها االول النظرة المراة لهذة يقول كانه حمقاد االول
مالحة أزدادت اليها نظ كلما أى ثالثة بتجربة التجربتين تعقب وه

حسب يقة لذى أذاأزدآنمت وفيةا زينة تمك يررقا د آبتدتت أذا
 أى حسب وقواء للجاء حذف لكن به واررينن عليه زرين يقال بها يزر اىر يررها د
 منها نالمحسلى حايمن اذا جرير تول ومثله وحده الله حسبى تقول عذا على فهومبتداء كاف
 يبجعلها ل أى زينة ترك يرذعا لمر أبتذلنن أذا ويروى عواطلة تشنها لمر واال مليح بمعقد

 ما ينقعها ز الويزة تركنن اذا وعذه فيها يرغب وال ثفرح تلكه ال االبل ن٠ بلرذية شببها رذية
 ف نيتة ولى حاتمر الى ينسب البيت وعذا واحكاهه وتحسينه الشى فى ألمبالغة والنيقة تركته

ى قبلى احد مضي فيما تنوقها يكو لمر وانبذل لمجود

لحارذى ل وة
دحتب آليكه تظحى بجردة قتركيقا تجمةا عظامى سلبت

 تضحى ةل وأنما تبرد وتخصر الشمس تحميها تضحى متدارك والقافية الطويل ن٠أ الثانى
 يطخو وصحا ضخا يصحى صحى ويقال فيه تاثيرا واشد اسرع المبزول المى والبرد لحر الن وتخصر
 ما كان وان لعثاما عى االخبار وجعل لحال موضع فى ومجردةا الشمس حر أصابه وضكوا ضكوا
لحمها عظامى سلبنن لقوله وحدعا لها ال للجهلمة حاال وصغه

تعفر أأتيح أحوافتا ف أنايبب قترتتيا نختا من وأخآيتتا

 لخال على نصب تصةر ومويع للتواري، الصفة موضع فى تصفر الريح اجوافها وفى قواربر وى بر و
بالظرف ترتفع الريه جعلت ان

تتنةو ما قرل من مقاصلجا تقعقعنت الفماق يتسمر سمعت إذا
 وبجتكه مغاصلها تتداخل دعاالرتعا أنها وفى المبلغ عذا منها يبلغ الفراق ذك ان المعنى

قعقعة لها يسمع حتى ببعض بعضها و ت ٠٠٠ة =س ج دج . م منر٠ك - دن ن هم رع - و
انستر أننى أال الضم بى فانظرى الثوب أرفعى نم ييدى خخى

 بيدى خذى ويروى مشافدة حاله وصغ من تستبعدة ما يريها ان أراد بيدى خذى قوله
 كانه االرل من منقطع استثناء اذنىاتستر اال وتوله أمرى لل يبن بيدى خذى أى تبينى بى انهصى كممر
التاعين الححهى نحذف تتبيى تبينى وأصل واتستى تبينى بقوله طباق البيت وفى اطهره اتستربجلد لكنى قال

ئ; صبة عنك لي وال على رحمة لك تكن لم إن حيلقى قما
مكق فجب واكنى رسائ أطنه فيما قشرت م قوآلله

النسيب باب نمر
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الجا ا٠٠٧

 هجا قولهمر من التسكين واصله بالمعايب االنسان درمى وغيرها االنساب ف عوالوقيعة الهجاء
 معناه بل وفيل اشرافه من سكى بالعيوب االنسان رمى اذا فكانه سكن اذا واهجى وجوعء غرتة

 مزقه غير« هجا أذا الشاعر فكان حروثها فصل أذا الكلمة فالن وهجا الهجاء حروف ومنه التغصيل
ه وفصلة

 لعلىن او حلقته اذا رسه اوسيت موسىمقعلمن لحنغى بنجابر وقالموسى
 وقيل مووس زمان قولهمر ومنه بينهم انسد اذا القومر يين يمأس مأس ومن تبختر اذا يميس ماس
 هاكذا موسى سمى والشجر الماء بين موسى وجد فلما بالعبرانية والشجر الماء وعو موثشى تعريب مو

 ةالو والشجر الماء بين من رفع لما النه موسى سمى انما وقال هذا أنكر العبراذية يعرف وبن ذكروة
 يسمى فال والشجر الماء فاما القدر من اللحم ينشل كما نشلو« أى منشول معناة كان موشى
لمجوع يجبر النه حبة بن جابر لبز واسم جبرت منا فاعل وجابر موشى عندهم

تنكل ال أسنة اللقاء عنك مرة لك أبا ال حنيقة كانت
 وليس وحضيص بعث لكه ابا وال وسخرية تهكمر هذا متدارك والقانية الكامل ن االول

 ال قال وكانه أبا فى أاللغ أثبت ولذله االضافة لك ابا فىال النية الن محذوف ال وخبر لالبوق بنغى
الدنيا فى او موجود ابك

تحول كذاك أحيأنا والييح أهياعةا رأت ما حنيقة قمأت
 اراد حول س المصدر على نصب أالعراب من كذاك وموصع جذوبا ومرة شماال ذصون مرة اى

ه عمفن كما تحوال أحيانا تتحول والريح

 السهم ضد النافذ والصارد والتوذى تنفخ حية لمنش الصاردى حنش بن تراد وقال

صردا تصرد

تسودفا عمر أن حار با النلس ين طادب من للعلى آدتى لقومى
 ادعى روى ومن وتغقدا رءاية احسن أى للعلى ارى ويروى متدارك والقافية الطويل من الثانى

العلى ال دعاءا اكثر فالمراد

كيدتقا و قدبد تنى أيكة ب رزقا آلنلس يعجب ، وأنتم



 تقتتجد اى وتنحى المنكرة الغريبة واالابد رعدها صوت اى صوتها ورزها سحاب أى ساء
 يعجب أى الناس بيعجب تعلقت باابدة ن٠والباء شديديتصل صوت أى باق زجل لء ,يروى

بدةاالا ومعها أى باابدة رزها

ورعودقصا برققا قىء وأتذب بحاصب الييوت أطناب تقتلع
بالدصباء تجى الريح لماصمب

صدودقا آل لو آأعدد التت إذا وهارة يقاا حيأل آيبا قويل
 لحذف وليس االستعمال لكثرة ديلمها قوله فى أم ن٠٠ الهمزة وحذغت التمييز على خيال أنتصب

 خيل ن٠ ويلمها ساخرا فيقول له مغعول انه على أذتصب وبهاءا التجب تغيد واللغظة بقياس هنا
 ال لر جواب صدودها لوال وقوله وأعراضها انهزامها ال لو االعادى لقاء عند شارتها وحسن بهايها لكمال

ه خبر بال ومجيء بعد« المبتداء فى القول تقدم وقد البيت صدر فى

الذسب العملس علقة بن عقيل بن عملس وتال

ضيم علئ حرب بن قإتك رسالة عقيال عتى ميلخ س
 رسالة عقيال عنه يبتغ ض له يتفق أن تمنى مباغ س توله متواتر والقافية الطويل س الثالث

 تم االستعطاف على كالمه وبنى بعد« وما كريمر على حرب من انكه والرسالة االستفهام بلغظ ثالى
 ينتسب ى٠ جملة من على تكرم انك أى كريم على جرب ن انكه قوله ومعى التقربع فى اخذ

حرب بى أل

مليم اليلك قراىى ذي كلئ وة واحد أنمت إذ اأيام تعلم آآل
 كان واذ لكه ناصى ال وحيدا فردا كنت حين اتذكر يقول االيإمر تعلم المر المرزوق وروى

عليه يالم بما ألق الذى والمليم مليمر لكه بب قر كل

تفيم آلذين إأل بأنقسيم إتخافة قيا الناس يقيكة ال وإة
 بدل استثناء الذين اال وقوله الساعة تظلمهم الذين اال تخافه شى »ئ لكه واتق ال وحين اى

 الصلة س الذين ألى العايد والصمير المطلق االستثناء على النصب موضع فى يكون ديجوزان
 االبام تعلم المر قبله الذى البيت فى وقوله تظلمهم أى تصيمهمر والتقدير لالسمر استطالة محذوف

 لعقيل لملخطاب يكون بالنصب االيام رويت فاذا بالذصب وااليإم بالرفع االيام ويروى ووتع ثبت ما به يقرر الم

وأتنسى ذكت ما فيها حالك كانت التى االيإمر عرفنن اما والمعى تعرف بمعى تعلم ويكون
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 المعنى يكون االبام رنعت واذا لها ظرف انت اذ وقوله الدهر حوادث باالبإم والمراد االيام تلل
المضاف حذف على االيام اهل والمعنى وقصتكه حالكه االيإمر تعرف الم

و تل م ..م, - -'نم- ٠٠٠ ن٠.- ن رو ى ر- - الن,. ١ ال م المد٠٠ة
أديم االقويين بيين لوفيك يقمر ولمر األبعدين وفى أنرتح

 نغل وفالن الديم ا صحيص فالن يقال مثل الديم ا وذك بكه بجصل الذى للوعى اى كه لوهي
 ام5 فقد صلح شى وكل وغيا يهى وغى الصعف والوهى فارقعه وفيا اوسعت المثل وفى االديم

فسادة عشيرنه فساد الن اليه الوعى واضاف واستقامر

رحيم عليك معطوث ةنك عقة لجروب يك عقست اذا قأسا

 معطوف لوقال عليك معطوف وقوله مرحوم علميك معطوف اذكه اى مفعول معنى فى فعيل رحيم
عذكه ودنعنا رحمناك يغلبا عدوك وكاد لخرب بك اشتدت اذا يقول حسنا كان عليه

خ-عيم أآلد للقرت دثئل ويخوة أمنا أتست اذ( وأما
 وللعوم واليلندد االنندد وكذلكه لخعمومة الشديد وااللد رخاءا أى رخو ابصرت اى اانسن

ى ألفاءلين أسماء أبنية ن٠ تياعدا أشت النه خصيم ن٠ ابلغ وعو للمبالغة بناء

 شجر وعو الرطى بواحدة مسى ارطاة البوالعالء5 لمرتى سةية بن وقاألرطاة
 والغبا فعالة الوجه عذا على أرطاة ووزن باالرطى دبغ اذا ماروط أديم ويقولون به يدبغ معروف
 أفعلة القول دءدأ على خوزنها مرطتى أديم حكى وتد التانيث عاء عليهًا دخلت فلذلك لاللحات

 قولهم من سهوة تصغي وسهية منةابة أصلية والفها زايدة وومزتها الناس من لجماعة ووى ازفلذ مثا
 وقيل ألكببر ألبين فى صغير بين والسهوة لمته سه أى السير سهوة ناتة ويقال سهوة االمر عن سها

 حايط يبنى قوم وقال اارن ئ بينن غر بج أن ءر وتيل فيه يبذى حايط وةيل يديه بين عوالعتة
 تحن كان وما سهوة ء فه لحايضين بين كان فما لخشب علية يوضع ثم اتصا« به يبلغ ال البين فى

المختع فهو لخشب

ثحرب تجتنى لما أشجوقا رأبيتا قد سقل من ودأنم تمننت

 يةولون وارلها لحاربتى البعير بن ءالل يهجوبنذا المبرد ةال متداركى والقاثية الطوبل من الثالى
 ن٧ل وتذنن ذونن ولج بفعلبا بحارب ةينه وارتضع غارب المجس ذرو« فى وال سنامًا له وما ألبعير ابناء

 فى التهنى أن ذك وقد يربد ما انقدر وعو ألمنا من ماخوذة واألمنية للنغس تعرض الةى االمان
 مانى اد من تمنت جعل ذاذا الوجهين بجتمل والمعنى تذبه مثل تمنا« يقولون وانهمر الكخب معنى

 ل3 كانه محذوف معمر عاى واقعا ألفعد ويصون بذلكه يخر لتة أءجوعا انى وذت فالمعى ألمعروثة
ى٠ ا٠وطب ان الحى لغعل :يصل صذا يكون ان تنيت ألكالم أتثر واذما العجوعا أمورا نمذت
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 ذكرعا اربدألثسى كتير قول أن مكان فى بالالم مجيه فى ارضاه بيت ومثل متوسط حفى غير
 ةكدبر انهمر ذالمراد كذبت معنى فى تنن قوله جعل واذا سبيد بكل تيلى لى ثمثل فكانما
 كان اذ اللغظ فى يظهر م دفو ألتمنى ألهى اشارة وذاكمر وقوله فاعجوم الغصب الهجو فى على

كتير ومثله المعى فى موجودا

لواعب المقام ذاك عن ونقسى يقييلتى أنيى اإلالة معاذ

معاذا بالله المصدرأعوذ على معاذ انتصب

 لعوت وعو مرخما ارمد تصعبر يكون ان يجوز رميد قالبوالفتح أيير بن وةلزميل

 التجاج تحت س وتسمع لهوانها فى ليل لثات تصب لحسى أبو انشد ايصا لمجوف وكصوت لمجلبة مع
 وعومن به التسمية بعد أبر تحقير فيكون أبير واما زمل تحقي يكون ويجوزأن آزمال لها
 يكون أن ويجوز بابرتها لسبته اذا العقرب أبرته ن٠ أد اصلحته أذا أبرا اابر« النخد ت اب قولكه

 فلما وبي، هذا على واصله الذنب قصيبرة اللون طحالء السنور ن٠ أصغر دابة وهو وبر تدتير ابير
ذلكه فى المعتاد على عمزة فلبن الزما صما الواو انضمسنن

و .ًاثم. رر-ر2 رن يد د كنا/ تأن ء همند : - االنامل اخدعيك في اتتت إذا شتة لموالى أطوى و أمم أن-ى
 موطع ؤ ألعنق صغدتى فى عرقان واالخدعان شرى عنه اكف النريقول الشرة الطويل الشاث
 منهما وأحد كل ويتعلق ويخاصمه عمه أبى يخاصمر أنه أالخدعين فى االنامل تاثير ومعنى أجامة
 أنامله أترت حتى ونازعكئ عمكه ابن نازعت اذا عمى ابن عى شرنى أكغ رجل انى قال كانه باالأخر

 اذا قفاو الهى باصابعهم وأشارو وليانة الغدر أله نسبوا أذأ أنهم معناه يكون أن ويجوز اخدعيل فى
مواله عن شرته عويطوى الوقن ذلل ذغى غادر تغا غقالوعذة ولى

المقاصل نبن يي تطوى خفاف يأعكم آلرحال خلق على خلمت
 وتولد الرجال فى السمى وتذم بذلك تدح والعرب اللحم قليل الرجال س شخن انه يعخى

 خغاف فاعظمه عظامى بين مغاصلى تثتى أعصاءى وخغة لحمى تلة أىمن المفاصل بينهن تطرى
مصوية بيتها ومغاصله

قعل أثت ا لغيي عنهالشؤونوانتشأيحترةفيم جلت وتلب

 عليء يلتبس خال لذكايء الشوون عنه انكشغت وبقلب يريد بعظمر علمى عطغ قلب
 فى وما الغيب ورأء يخبرك اى الظرف على الغيب ظهر وانتصب فيه يخطئ فم شيا شظن واذا سان
 يخخبركة قل كانه معء للجر حرف حذف وذ'ل صلته ن٠ ذاعله وأنت ألذى بمعى فاعل اننن ما فولء
بكذا وحتتنء كذا وحتثته بكذا وخبرته كذا خبرته يقال فاعله أنت بما
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حائلم تحيهاوفى عن تت عوان به آحتملت مقلكة يريل ولست
قوله بداللة احتلمت والصواب بء احتملت قبلنا الناس رواية كان المرزوقى قال

تباعل من تقسفا إال لطقيق تيك ولمر النيام أحالي آبن تميينت
 عونا البقرة عاذت ويقال عونت منه والغعل النساء من النصف والعوان الرطب السمين الربل

 ممتلية وفى بفحلها عهدها بعد عوان امرأة به احتلست مسترخ برطب لست فيقول عوانا صارت
 غلمتها شدة عند أمك رات ما اال لكه والد ال أنه والمعنى بكه أحتالمها من نجات به فحلمنت شبقا
 لملخليل وقال يخالطه أى فيكه يصاعر« لمن أى لصهرك وقوله لزينة يجى ممن شر انن أحتالمها ن

 صهرا فيهم صار أى لختى بهم أصه، الدقيش ابى عن وحكى صهرعم القومر وختن لخخةن حرمة الصه
 وأبن متقدم مستتنى نغسها واال يتجاوزعا م االحتالمر كان اذ نغسها اال ختنا تجد م فيقول

 ابو وقال معرفة اليه المضاف يصير فال يتخصص ال النيامر احالمر الن لحال على نصب النيام احالمر
 النيام الحالم ابنا فجين قال كانه االضافة انفصال وتاول لحال على النيامر احالمر ابن نصب العالء

 كقولكء لحقيقة فى الثاذى لالسم موضوعة االول االسمر على لمجارية الصفة كانت اذا يكثر واالنفصال
 توله مثل فى موجودا ذلكه وليس للجارية فالحسن جاريته حسن فالمعنى لمارية حسى برجل مررت

 االمحاب جميل برجل مررت لقولكه منافيا ذلكه فكان لالحالم هو ليس االبن الن النيام احالم أبن
 لحطية تال لها بعال ويكون بعلة له تكون اى وتباعل بالجمال لهم حكم الذين همر االمحاب ن٧

 أى لطهرك ويروى تباعله تجدن م ليل اذاجن وكممنحصانذاتبعلتركتها
 اى به احتملت غير« وقال منه خرجنت الذى للظه فالمعى لظهرك روى ومن فيء حملتكه الذى للطهر

 اللبن فيه اجتمع اذا حافل طرع قولهمر ن٠ ولجافل زوجها اى نحلها عى ونات لحبل س حملنت
 عن كناية النيام أحالم وابن لحامل أو رحمها فى الرجال منفى اجتماع اما هنا بالمحافل واراد

 الح الولد وينسب نايم وفحلها نحملت بها فزنى فحلها نامر كانه الزنا ولد جاء يعنى الفجور
 بعدت أمراة به حملت مثلك ضخما لست أى النيام احالم ابن قال فلهخا لغير« وعو الغحل

 يروى وعوانه ااخر ووجه رشدة لغير فجيت نجورا فقارفست شهوتها ماء اجتمع وتد زوجها عن
 يستغنى ما النبات ن فالربل حايل وهى فحلها عن نات حصان به احتملت مثلكه بربل ولسن

 واراد تحمل ه ألتى وللخايل بعدت ونات الصيغ ااخر فى الليل برد او بالندى ويةفطر المطر عن
 ووصف مط غيي من ينبت الذى كالربل دك غير من امكه ولدتكه يقول عنه وكنى الطالق هنا بالناى
 حايل وعى طلقن أمه أن أيضا وذكر التراب كبيضة والد غير ن٠ ولد أنه ليوكد بالحصن امه

 أب وال أصل من ليس انه والمراد تحته أمه كانت الذى بالرجل يلحق ليال لذلك توكيدا
 من أمكه نغس أال أنت تجد لمر يقول القوم اله ج يتزد من الصهر لصهرك تجد ولمر اليه ينتسب
 موضع عذا االعرأبى محمد أبو وتال نسبكه وعدم لخساستل احد يناكحكه ال النه كحه تنا اى تباعله
سهية بن ألرطات هو بل لزميل البيت مثلكه بربل ولست قوله ليس ركوة القوس انقلبن انثل
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 بعلها عن نات عوان به أحتلمت مثلكه بربل ولست والصواب مختل أيصا البينت ونظام زميال يهجو

ه تباعل من الطهرقا لبضعك يكن احالمالنيامرولمر ذجيتابن حايل وعى

صرار بن لخارجة رميل وال النسخ وفبعص لمى بنضرار وقالخارجة
يتدعرا أن السوء لسان كفقت عيهيرة سفيمت إة قأا أخالة

 ينتعب وعشيي سغة فى لغة سفة ال5 انه يونس عن يجكى متدارك والقافية الطويل س الثالى
 ال السفه فنقل عشيرتكه سغهت قال كانه الغعل عنه نقل مما يكون ان وجوز به المغعول على
 لملخبث وعو الدعار ن٠ يتغعل ويتدعي التمييز نصب فنصب المغعول عشيرة فاشبه سغهت فقال نفسه

الدخان كثير دعر عود ومنه

وتجئرا بغى حتى عيتي بند أآلقه حوتكيا إأل كننتت وقل
 خطوواالقه تقارب فى مشى لحتكان أن ويقال حوتكى صغير لكل ويقال النعامة ولد لحوتكى

 ما كق كفاك الراجز ةل كما النفى فى اال الكلمة عذة يستعملون وقلما أمره ورب أمسكه

دما لحري فى ثجر واخرى جودا درعما تليق

خيبوًا أرول إلى تما كمستبضيع تحوتا القعر واستبضاعكة قانك
 خيبر ارط الى تمرا كمستبطع قيل وكما بعثها وابضاعها بنغسكه حملها أن السلعة أسةبضاع

ه بارق ألى الملص كمستبصع قيل وكما قجر الى تمرا كمستبصع ايصا قيل نخلها لكثرة

 الذقيش البى قلت الليش تل مرجد علم عواسم الفتح أبو تال عةيل بن عمارة وقال

 عو ما تدرى ال بما فاكتنيت تلت ادرى عذا وال تال الذتيش فما فقلت ادرى ال فةال الدقث ما

عالمات والكتى االسماء انما فقال

جاني ورقة ذال دردكم خوقكم اللة آل!أمح منقة بفى

تارغالب رأت لما ويلها تعت التى فايلة بعك يرتجيكم قمن
 ذلكه يعيرم عماره فجعل اخيها أو أييها تانل زقجت امراة نايلة جانب صعف أى جانب رقة

 الى نايلة بعد أحد يرجوكمر ال اى النغى معى وفيه التقريع طريق على استفهام يرجيكم فمن
العالمين رب لله لحمد أن دعواهم م١وا ن١الغرا وف بالويل صاحت أى ويلها دعت

ذايهي عيي تويه من تم خبيكا دمايةا من أوئاية وف تعتة
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 لها زوجها اذواب وفى أمرعا مآكتموه وقد ابيها او اخيبا غالب ثار رات لما بالوبل دعن أى
 ال له الزمان فيهما بها بتزوجه عذرتها دمر والثافى له بقتله اخيها او أبييها دم احدعما دم خليطا
 يروى 3 لدم صفة غير ذاهب غير وتوله شريبجان فهما أجتمعا لوذين وكل دم شيبجا ويروى يغارقانه

 كان اذا فالن ثوب فى فالن دمر تقول والعرب أيضا لدم صغة لجملة وذكون ذاعب غير واقه٠مه
محبيره عليكه ثوب فى فهويق نلته حراما دما ان نتيت جر بن أق ثل نله٥

العبح بن طرتة وقال
وتقول تثى ما وعوةا وعمرًا مالك بن سعة ييتيكة عن قوق
 حرنا جعلته شين ارن وما لفرق الفاعل موطع فى تشى ما متواتر والقافية الطويل برع الثالث

 ويكون حرفا لكونه اليه يعود الصلة من ضمين اله بيجتاج وال تقديرمصدر فى الفعل مع ويكون
وأعمامه اخواله ببيتيك ويعنى وقولكه وشنايتكه التقدير

بليل الوحوة تروى قأمية عيبة شمال األدتى على وأتمتت
ندى معها وبليل وتكتحه تقبضة الوجو وتزوى الباردة العرية

ومسسيل مرزغ منها تداأب قرق عير صبا اآلقطتى على وآنمتت
 وسمى وجه كل برع جاء أى منها اابذخ بارده قرة وغير ضرر منهأ يكون ال النسيم طيبة صبا

 مختلغة جوانب برع يجى الذى شبه بل وقيل ااخر وجه برع جاء وج« طرد.ن اذا النه ذيبا الذيب
 مرزع ويروى الةليل الوحل والرزغة السيل ويسيل االرط يرزغ مطرا يعنى ومسيل ومرزغ بالذيب

والسيل الرزغة كثير أى بالفتص ومسية

قيوذييل المرء مولى ذل إذا أنة بالكن لهس علما وأعلم
 واعلمر قوله واكد لخقيقة فى علم عو ما مقام لقيامه الغالب الظن على تطلقا قد العلم لفظة

 اليقين علمر اال األنحقيق على العلم يكون ال النه للعلم صفة بالظن وليس بالظن ليس بقوله علما
 كما خيرك من شيا افربوك يصيب وال االباعد تنغع انت ألمجازيقول على علما الظن علم وسمى

 تقوله والضهيربرع االترنب االقرب به ويشقى االبعدين يصل ص الناس وفى علس بن المسيب تال

والشان لالمر انه

آحليل عورانه على حصاة له تكن لم مًا المرأ يسان ون
 وجةط ذفسه على يكتمر كان أذا حصاة ذو وهو واصاة حصاة لذو أذه العقل ذى للجل يقال

ى الشى احصين قولكه برع فعلة وهو سره



1مم

 جذهة بن رباع بن مروان بن إل<م بن جذبمة بن أت بن دشر وقل
للخطاي القرد يستعك وقل حديمر تود ما لقمراف أتخط

 كان ولما التبكيت ومعناة استغهام لغظ لغظه اتتخطر متواذر والقاغية الطويل من الشالت
 ذاستعار عندعياجه الغحل من الذنب اشالة أصله ولذط لحقيقة فى تمردا جعله قرد بنى من المخاطب

ويخطر به يشاول له ذنب ال وألقرد لخطران لكم أين من يقول أالشراف بمبارأة أنفسهم حتثو لما هاوالء لغعل

مكان يخي يرد بيى ولوم بها تلخطرو أن اأذناب تتير أبى
 بنى ولوم قوله فى وألوأو للخطران القرد يستعد وهل بقوله أنكى« لما تغسير االذناب قصر ألى قوله

به ذبزو نبز بله بنو وقيل لمحال واو مكان بكل قرد

سمان عير للجي ف وأحسابكم حذيم أال يعدانتم سمننت لقة
 والقلوص الذكر القعود ويقال مركبا يتخذة أى االذسان يقتعد« ما وهو قعود جمع قعدان

 فاحسابهم ولمجار ألضيف على باللبن يوثرونها النهم سمينة قعدانهم جعل وأنيا االبل شواب ن٠ االنثى
 محمد أبو وقال ممجاز لحسب فى والسمن به يمدحون لهم حسب خال لحقوق يضيعون النهم سمان غير

 قعدانكم مكان يكون أن بجب ترى ال ما استه فى المثل موضع هذا ألرواية هذة ردة فى االعرابى

 سمنت اى القمل عن هذا بالقردان كنى فقال ألبين وذا معنى عن الذدى أبا وسالن قردأذكمر
ج قمله دب سمن اذا لالنسان ألمثل فى ويقال ولومن أحسابكم ودقن وعظمن أجسامكم

منازل أبنه فى االعمف بن قرعان وةل
طالمة آلدين يستنول كما خ|ئأ منارل وبين بينى رحم جرت
 لجزاء فعل وجعل منازل ابنه على دءا طالبه يفتر ال مسىء جزاء ويروى الطوبل من ألثاف

 وبينه بينى النى الرحم على منازال الله جزى يقول لجزاء فى ألسبب النه تعالى الله هو ولجازى للحم
حقه عليه ممن الدين صاحب يستذزل كما وعليه له يستوف جزأءا قطعها فقد

عاربة لفتحي يساوحعارب يكلد إذاانققيقما لربيتهحتى
 عليء أنطوى قسم جواب لربيته ه وقول شظم يقال وال الزيادة مع اال يستعمل وال الطويل ألشيظم

 الغارب وأصل صار أذا حتى اى ااص أذا حتى وقوله واحد بمعنى تربيبا وربته وتربتته ورببته وربيته الكالم

 ألبيت فى الغارب وأستعار غواربة شى كل العالى قيل حتى استعير ث السنام قدام ما وهو االبل فى
 من اذى وعند لخطية ةل والسيل الماء غوارب علت وقالو الفحل لغارب ذكر تقدم لما لالنس

ذن 'و معرورف بالبويمى يقتص غوارب ذد دونها
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أقاربة البعيه القتح يدا قريبا أشخصا الشلخص أبصر ران قلما

غالبة هو الذى اللة يدة لوى حيى ولوى ظاملا حقى تغمة
 قريبا اظنه واقاربه أشخصا منه قريب وانا أبصرة أى مقاربا الشخص أبصر والمعنى حال قريبا

وعياتها حالها عن وأزالها فتلها أى يدى لوى وتوله ستره أى حقى وتغمد

وأكايبة زادنا أحلى الوأد من أوبكا حاع إذا عندى له وكان
ون ٠٠٠٠ ن .ك ر تج نان٠٠مه٠ رر ي- -رر,ر - ر- تج:نوو نج

شاربه المسح تءوتع واستغنى القوم اخا تركتة ما إذا حتى وربيتة

 ال الذه أللغظ فى معرغفة كان وأن حاال كونه وجاز تركته فى ألهاء من لخال على القوم أخا نصب
بالمجال الحقا قوبا تركته يريد وانما مر باعياذه قوما يعنى

حواينة لقكح لم تحيل أتاء كانها حالذا ذقما وحمعتها

متارية رقته٥ يمان حسام كأننى سليبا منيا خمرجنى5

تشارية فانكد ليث يدى يداك وأستحمت أييك كقا أرعشت أن
 فعة( قيس بى االحنف رعط س وعو خليص له يقال ابن فرعان بن لمنارل كان ريش أبو 'ذل

 خليج حقى تظلمى وقال عليه مستعدبا اليمامة والمى ب عم بن أبرأهيم ألى خقتمه منازال أباه لميج خ
 ضرام حريق بينى فى تسعر كانما حرًام س بغول وجاء عظامى كالحنى كانن حين على وعقى
 غرذ ما حرامية وامه منه النفع أرجى وكيه بغالم امرو بعدى يقرحًا خال به فيحا ربيته نقد لعمرى

 ضربه عرج بن أبراعيم فاراد غرام غير يزداد ما بعت وما استزدته حين لخير منه ورجيت بحرام
 وثيه أبلة عق ألذى ثرعان بن منازل صذا ةل ال ل ة هذا أتعرف علتى تأجل ال االمير ألله أصاح شقال
 قول اال ثال٥ لكه أعلم فما غعققتن تتةنن حذا بإ فقال أالبيات منازل وبين بينى رحمر جزت يقول

 ذريب ابا ارن وذلكه يسيرعا س سيرة راضى ثاول سرتها أننن سيرة من تجزعن فال ذؤيب اللى خالد
 ذويب ابو ع نرع فلما بالرسايل الينا ذويب أبا يبعث فكان صديقة له كانت رجال وأن غالما كن

 الينا خاندا يبعث فكان عنها وجب عنه وجبت منها منع أبوذويب نرجل فلما الصديق على سرعا
 المرأة يعنغ أبوذويب ثقال ذويب أبى على كسرعا خالد ترعع فلما غالم يوميذ وخالد بلرسايل

 يقبح خالدا يونب وججل غمد فى :مجاه أنسيفان يجمع وفل لدا وخا تجمعيى كيما يدين ت
عحأ البينن سيذيا اننن سية من تج:عب. خال خالد فقال له ري م زذ٠٠ منا زرن ٠ تتن
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سمى اما جزوة بى اسمعارققيس قالبوراس لمنادرة يهجو الطاءى وقالعارق
عارقة أنا ذو للعظمر النتحين صنعتم تد ما بعص تغير لم لين بقوله عارقا

 وقوانا عداضة الوحوة تكسا حاركمر جفنة أبن كان لو والله

أأقوآنا منخم لقفح وإذًا أعنايجس ق يننين وسالسالً

 بخجط الروايإت هذه وجدت ويبرقن وذنتن ينبتن ويروى متوات والقاية الكامل CP الثانى

بدى ابى

وحقآنا رادعا وريطا مسكا جاران على عادته ولكان
عارة لسان على ةله األجاى شعاث بن لثرملة هو انما لعارق الشعر هذا ليس رياش أبو ل 3
 يفاخرو وال يغزو ال أن طييًا عاقد كان السماء ماء بن المنذر بن عمر أن االبيات هذه وسبب
 هذا من أصب اللعن ابين عدس بن زرارة فقال بطيى ومر مخفقا فرجع اليمامة عمر غزا أن فانفق
بزل ذلمر كلهم لهم ألعق تكتب لمر فانك كان وان فقال عقدا لم أن ويلكه فقال شيا لحى

عاشقة اننن من البين قبل حي أال جروة بن قيس ذلك فى فقال واذوادا ذسوة اصاب حتى به
 على ليتوعدكه انه زرارة له ةال الشع عذا وند بن عمر بلغ فلما الله شاء ان بعد فيما وسيجى

 واكنه عجاكه ما واله فقال ويتوعدذى عمكه ابن ليهجونى أنه لثرملة عمر فقال أنتقامهبزعمه
 أعناقكمر فى يبرقن وسالسال وعوانا غضة كساكم ان ما جاركم جفنة ابن كان لو واله قال

 جغنة بابن يعنى وجفانا رادعا وريظا ذعبا جيرانه على عادته لكن االقرانا تلكم لقتيع واذا

 والله عمر فقال عمه ابن علمى سخيمته ويذعب فعله عليه يقبح أن ثرملة اراد وانما لحارث بن عمر
 البعد .ن تنصى العيس أستحقبتها أذا رسالة هند بن عمى مبلغ CT» فقال عأذة ذال فبلغ القتلنه

 له مدح هو بل جفنة البن بهجو ليست االخيرة الرواية عذ« على أالبيات وهذ« أيصا بعد ص وسيجئ
 عاملم ما بجالف أبإعم معاملته كان عمر توآل ما طيئ من تول لو يقول هند بن عمر بذكره وعير

 على سالسال ونصب الطرف فى ألفتور والغض والغصاضة غط من فعلة غضة وقوله هند بن عمر به
 ألوجو كسوة ن٠١ ليسنن السالسل الن ورحا سيفا متقلدا غدا تد بعلك لينن با كقوله المعنى

 الواحد لحبال واالقران ويلوبن يعطفن ويئنيت سالسل تلدكم وال غصاصة كساكم أن ما ةل خكانه
 لمحبال تاكه ويقتع يفتكم لصار ماسوربن لوكنتم أى االقرانا منكم لقتع قوله ومعنى قرن

 ألسالسل فى لشدكم البيت معنى كان االقرانا منكم لقطع واذا روى واذا لكم أسارا صارت ألتى
 النه وند بن عمى ذعله ما خالف يفعل أنه يريد جارأته علمى عادته ولكان وقوله جمعكم ولبدد
كان أى ق ولللو بالطيب اللون المتغير والرادع بالجارات ويقذغه يرميه االخرى والرواية ويبرعم يصاهم
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 وجفانا أثر أى طيب من رئع بء يقال مصبوغا اى رادعا وريطا مسكا ويعطيهن لكم بنساء يخلو
١٥ فيها يقرى ما أى

أسه بنى يهجو زهير بن قيس بن هنه بن مساور وتقال
إآف وليسلكم إله لجم قييه إخوتكم ان زعمتمر

 تجارة ولم مثلهم تكونون وكيف قريش مشل انكم زعمتم يقول متواتر والقاغية أالول الوانر من

ذلكم لكم وليس والشامر اليمن

وخافو بنوًاسه حاعت وقة وخوفا أومنوحوعا أاليك
 ايالفم قريش اليالف تعاله توله ألهى يشير خايغون جياع وأنتم ولجوع أمنولخوف ثد هاوالء أى

 لستم انكمر يقول أيالثا يولغ والف وأالفا ألفا يإلف ألق يقال ااخرعا ألى والصيف الشتاء رحلة
 ليامنو للقوم ألملكه يكتبه أمان كتاب االالف واصل باطل أخوتكم فدعواكم منكم قريش وا قزيث من

ج أاليتالف بمعنى هاهنا وهو أرضه فى

 ف وكان غطفان بى الله عبد بى احد أمة صاحب وام ضمرة بن قعنب وقال

منقول فهو شى كل ن٠ الشديد الصلب والقعنب الملكه عبد بن ألوليد أبامر

دفنو صالم سعوين وما من فرحا يتا طارو يسمعوريبة إن
 الشعر فى جايزا كان وان ماضيا فعال لجواب يجعل وال فرحا بها يطيرو يقول أن لوأجب ا كان ألبسيط اول

 بها طارو ومعى أظهروعا سيية راو واذا كتموها حسنة راو أذا يقول له مغعول انه على فرحا وانتصب
واذاعوعا الناس فى كتروعا

أذنو عندفم بقر ذيرت وإن يه ذكرت خحأ سعو أذأ صم
 ن اليه أنسب عما يتصاتمور أى صم عم تال كانه محذوف داء مبت خبر أنه على صم ارتفع

 وأذنو سميع ساءه عما أصم قوله وعليه عنه أصم عو الشى عن للمعرط ويقال العالمحة لحعال
 وجوز مشار ماذتى مثل وحديث له الشيخ بإذن بسماع تل أذنا باذن وكذا كلذ! أذن يقال أستمعو

 معدران وعما على امجمعون معنى علمى وجبنا جهال وانتصب لحاسة االذن من اشتقاقه يكون ان

فولة ف لعلة

م ودن لجميذ لمللتاي تميست عذزيم عن وحبنا علينا حتال
البنبئ مسجاح بن منصور ل وئ ر
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فوتاير لمن بقيا وال ققايا يةجمة العيرمنيم ركاب تأرت
 اخذوها كانو أبال يعى ألعير ركاب العالء أبو ةال الرثيس هنا بالعير عى الطويل من الثاذ

 تال عيرا السيد سمو وقد لقبا أو انسان اسمر العين يكون ييجوزأن وقد حمار أى عير وفيها
 جمة2 فاخذت عير فيها ركابا أخذو يقول ين بالفتكى يسومنا غداة دينا أقل كان العير كليب

 قتلت أذا فالنا ثارت يقال أن والمعروف الركاب هو فاخذ ألهجمة أخذو الذين هم يكونو أن ويجوز
 فال مرطت وان بى لتثار تركب فال تنلت فان االبرع بن عبيد ةال فصيحة لغة وبفالن ةانله

 وهى صغى جمع وصفايا ذلك دون والصرمة داناها وما االبل ن٠ الماية والهجمة عوأدى نحسبكه

 الثاير فى واالصل وجد« أذا نار على يبقى ال الثار طالب أى ثاير هو لمن بقيا وال اللبن الغزيرة
ألمنتقم الوأتر موضع فوضعه ألقاتل

ومعايسم قآرة عليقا عذارى كآنتا وجذعا أتناءا الطهب من
 يشار وحسن هياة أى وشارة أالموال أنفس س النها عيونهم فى لمحسنها بالعذارى أالبل شبه

 لها اأن تد طيك وى بل وتيل شبابها ععم بلغت قد ع وعى النساء س معصر جمع ومعاصر اليه
 العباد وفتح تعصرى در شبابكه بماء المرزبان كلولوة واننن جميل تال كما زوجها فيعتصرعا تزؤج أن

 كاعبان ربيعة أبى أبن ةال ومعصرة مععر فهى شباب ماء لها كان أذا اللسرالنها من أشبه هنا
 مايال الهوينا تمشى أعصارها دنا تد أو أعصرت قد دارعا بسفوأن جارية الرأجز وقال ومعصر
 لما يقول االمر الم فنحذف لتيذن أراد وجارعا حمها فان تيأن دارعا لديه لبوأب قلت خمارعا

أوصاخها وبين لهم عجمة على فاغرت ثارعا أدركت رثيسنا ابل على أغارو

. ونقاخر ييم نكايرأنواما تاننا قنات سعد من نلق تإن
أبينا بنو النهم نغتخربهمر ذانا القبيلة بهذ« نتاذى كنا وأن نحن يقول أمورتوذى الهنات

وقناخر عرذة ورقاب لمحا لمجاركم لووفيتم فيكم كان لقد
 تكونوصبيان ولم أللحا أصحاب رجاال كنتمر يقول صلب أى عرد ورمه شداد غالظ عردة

 كانن أن يقول ذلك فعلتم فهال لمجاركم ووفيتم حميتم لو لخمية موأضع أى مناخر فيكمر وكانتن
 عاتبجم ف واحدة يدا كنا لحقايق وحقت العظام أالمور جاءت فاذا شحناء دغاين سعد وبين بيننا

لجار فخذالن

متكاعر بينهمر عقد كان وإن منقر تقالة عرت لمن فميرا

 تفاقذ ميادة أبن قال كالشتم صارت حتى الكلمة عذ« وكثرت غلبه أذا ألشى بهر« يقال
فةالونحبهاقلن ربيعة اب أبن ذاماقول بهرا بعدها لبم بهرا بجارية مهجتى اذبييعون قومى
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 حقا معناه وتيل يبهر غالبا أى بهما حبا أحبها المعنى أن ثيل فقد والتراب ولخعا القطر عدد بنرا
 تيل أذا وكذلكه الغلب معنى الى راجع أالوجه هذة وكل الباهر القمر CT» ماخوذا جهرا يريد بل وقيل

ى بعضا بعضه ظاه قد الذى والمتظاعر االصل هذا الى عايد هو كثيرا أى بهرأ قوله معنى أرن

 فعلبة بى حرثان بى احد نعيم بن لجواس مالكك بن عايذة من أمراة وقالمت
 الهجيمر بنى أحد لحارث بن نعيم بن جواس له يقال أأخر وفيهمر الضبى السيد بن الذويب أبن
 الركبتان اربع رتيات وللكبير القايل وهو أبيه أم نهار وام نهار ام بابن ويعرف تميم بن عمي أبن

 بن جواس ايصا ومنهم ييجع ذاكه بعد شى وكل يصسثع راسه يزال وال واالخدع والنسا
العثرى ثثنبة بن وجواس الكلبى انقعكل

حكيما على ختقى قل يفللك حتميا كان وإن جواسا تأق مىت

كيما قنيال ينعى يقة أخا حتربا عايكه أخشى ال ىل وما

ئ الغشوما اأتة تلق يشكته حايال الورد يه يعدو تلقة مىت

جواس فقال
حكيم أباك يلجشى وآكنما ورفطة حكيما أخقى مًا والله
 يجعل هذا وعلى حكيم انت يهواك وللنما الووأيإت ن الصحبح أن تيل الطويل ن٠ الثالت

بسبيل منال النه فمعناة حكيم اباك يخشى دتلنما قلت واذا به درمعا عاصرا حكينا

لروم الرحال لعيار وآتيت قتبعته تايعا أبك وجديت

 تابعة كونك فى فتبعته الرياسة يستحق ال النه يتبع ال وعو وعوانه لذله ألناس يتبع اى تابعا
 تابعا األبنة فى أبال وجدت يقول بالداء أباعا رمى أنه وقيل زنانهمر اى الجالعةار تنبعيى أنكه اال

أللزومر دايمة ولزوم به ذاقتدين فيها لسلغه

يقوم حني األحياء بيا يواف دمامة عايذي وحه ضت على
 يوان وقوله قليل المصعف فى يفعل تعل نادرالن وعذا فهودميم يدم دم وتد القبح ألدمامة

 المواضع هذة خص وانما العرب ومواسم الملوك مجالس فى يقوم حين أى يقوم حين االحياء ببا
االبتذال موضع فى حاله ذكيف قببح بوجه جاءعا فاذا لها يتزينون الناس ن٧
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دميم والدرواء حسم اء'ه'٠ده أبوفم التواث قر وآوربيا

 والرداء ويروى الرى يكونن ويجوزارن الروية ن٠ فعاال يكون أن يجوز والرواء والقصر ألصغر القماءة
يصاد« ما للبخيل قالو الرداء غمر للجواد ةلو كما بخيل أنه أراد ذميم

وتميمر مغا قيس آجتمعت إذا رؤوسيم القجرقوق خروة كأن

 ألقبيلتار. هاتان أجتمعت أذا الرووس قمع هاوالء أن الله ذكرأبوعبد االعرابى ابومحمد قال
 لفم مااذم ال أنهمر ألبين وبمعنى ذكرة ما غير والصوأب يجتمعا ف أذا كذلكن يكونو ال أن فيجب

 رووسهم على كان سكوت خزأيا فهم لذلكه وتميم قيس أجتمعن أذا المواسمر فى ونةايعد أيإم وال
 على يدلك بعد« ألذى والبيت المروم وأستحقارا. بهم وعزا أستخغانا لخروء ألشأعر زاد وأنما الطير

وهو حدحته

لييم العايذتى أن لك يقل قرقومه عن التيبى تسال متى
 يعنى الغمابا رووسهم على راين عكاظا أسد بنو حلنن اذا االاخر قول أالول ألبين ومثل

 فقتم معا وتميم قيس أجتمعت أذا يقول أن الوجه وكان سكوت فهم يذكرونها لهم مااثر ال أنهم

 باعتوأف ليام انهم والمعى حسن ووو قومه سر عن ويروى المعطوف موضع على ينبه ألعاذغ الن معا

ئ بذلك قوبهم من

العنبي بن جندب بن حدب ٠ال ء لبنى الظبت ألهكعبر بن ز الر ل رزح

قناء الطاليني لدة وليس النوى يها عمارت حيث عديا أبلع
 بن جندب بن عدى لبى جارا المصعبر محرزبن كان متواتر والقازية الطويل ن٠ا الثالت

 له و يسع ان اليهم فطلب بها فذهبو أبله على كالب بن عمر بنو فاغار تميم بن عمر بن لعنبر ا
 ششباب أبنى والمسأجق ألمخارق أتى شيا يعبنعون ال وراأعم عليه ذلكه ضال يفعلوخلما أن فوعدو«

 س يعى فناء ألطالبين لدهر وليس فقال عليه فرداعا باباه لمه فسعيا خزاعة بى س وهما ألمازنيين
حقه ويذال تارة يدرك أن ألحى طالبا دأم ما ضلمبةه تغنى ال ذارا طلب

عناء وقو المتبول به يآة-ى منةة ءير آلقيتيم أدأ كسالى

 بتبل اصيب قد الذى والمتبول به يعلل أى به ياهى وقوله عدى بنى رعط يعنى كسالى م أى
فعل يله ف أذا المنطق يعنى وهوعناء وتوله

المنبأوتأسساؤ ظ ولوشيت وفيتم تد أن آتيت من أخبر



٩م٠

 ضمنتمر فانكمر فعلكمر عن صدقت شين ولو الناس يخمكم ليال عنكم للم-يل أنشر يقول
فقال قليال ذارتقى االدماج هذا يقنعه ر ذم أساو أخبرعم الذين فيقول ويتم فما

. --س -ق رري ٠ك ي ن ءن ثم / - رر 5-ق س ن <و ء فقضاة راحة يوبا ولالمر أمرعم يمة صي نعلو رينة ليمر
 قد الريثة الن امر صريمة لهم فليست تغلب أى امرهمر صريمة تعلو ضعف ورثية ابطاء ريثة

 تقضو م أنكم ال انارة وفيه منه ويرأح يوما يقصى ان من لالمر بد ال أى وقضاء راحة يوما ولالمر غلبتها
مذء وأرأحى غيركمر فةضاة أمرى

 اء 1'■■■ تج■ر امالت لم بطون فى كما كم سعي بطء على لراجيكم وأنى
; ص / ك

 ف ما الرأجى الن غيرثقة على منهم رجاءة جعل بان عتابهم فى زاد حتنى تقدم ما يقنعه ف
 فكذلك يقول أنثى أم هو أذكر لخمل cr» ثقة على يكون وال الرجاء وقت به شاكت لخامالت بضون

خير فيكه تةول كما بالظرف يزتفع ورجاء رجاكم ن

سواء الو:ء فى كقالءى دقى مازي عصبة سعى سعيتم قيالً
 دم لذلكه عنها لنيابته الفاعلين كاسم صارهنا فقد معدرا االصل فى كان وأرن سواء

 كقولك بها أمر اذا اال قبلها فيما تعمل ال ألمصادر الن الوفاء فى قوله وهو قبله الظرف فى يعمل ان

 وعل به وفى امرى صمن لما شهاب بن نخارق مثل كنتم هال يقول المجرى هذا أجرى وما زبدا ضربا

 وكفل تف فلم كغلت الذك الوخاء فى متساوين تكغالءى ليس أى سواء الوفاء فى كفالءى

فقال مازن بنى عطبة مدح ثم فوفى مخارق

عتاء الحروي ف اإلحال وبعط جمييا نوايسر باد أذرع لهم

 والغثاء ونعمة ترفة وليسوأرباب لحرب رجال cr» خفاف اذم يريد ظاعرالذراع النواشرععب

 غثاء لخروب فى ألرجال وبعض وقوله ألمازنية للعصبة صغة أذرع لم وقوله السيل يجماه الذى القماش

وهمربنوحدى باالاخرين تعريض

لسقاء الوجوة هق قد كان وإن قسمانهم على دنتانيزا ن

 صارت اذا لحرب فى تشرق وجوههم ان والمعنى ايصا تعريص لقاء الوجو شف تد كان وان

 قسمات يستعمل وال لحسن والقسيم لخسن موضع النه ةسمة ألوحدة الوجوه والقسمات متغيرة وجووم
 أى لقاء الوجو شف قد كان وان والعغر اللون ال والغرة لحسن بالدنانين فاراد المدح فى اا والمحيا

ى اذابه اذا لحزن شغه وةد أياعا ممارستهم لكثرة بنضارتها لخجمروب ذعبنن

الضتت عمر بى ئروأر بن الزتاد منذربى وقيد األخضم بن تمعله وقال



٥1٣ا

هاحر يأبناء كوز بنو قمالت وهاحرا كوزا الميران على وضعنا

طبة س قبيلتان وهاجر وكوز متداركه والقاذية الطويل من ألثانى

اآلكادر ييضب مالت هاحر بنو رنية من أعقاحتا مآلت ولو
منه اكث .ن فيثقل عليه يحلب حام لبى والثية وعفج وعؤي عفي واحدعا االمعاو االعفاج م ٠٠ ئتع٠ ت؟: --ك رة تج ن و -ج "

معروفة جبال والكادر االرص وجه على مفترش جبل وعو قضبة جمع والهصب

وحارر حليب من قتى تطيمان عندفم كان وقد آعحترو كنمًا وآ

 ولحليب بينهما جمع اذا والغنم االبل لى والقطيب خليظان قطيبان غرتة على فوجيو أى
 وابناء العقول برجاحة كوزا يصغ حمض أذا اللبن حزر وقد لحامض ولجازر الوتنن فى حلب ما

 االكادر بجبال وزنن تمر رتية من أمعاءها لومالت تال ثم بهم ويهزا أالكل وكثرة بخغتها حاجر
 أعدوهما لبن من خليطان عندهم وكان غغلة اخذو ولكنهمر بإكلون ما لكثرة منها اثقل لالنت
ه ولجليب لحازر س ألمجموع طعامهم بان رماعم وتد شربهم قبل فوزنو للشرب

 وحوط ره منق وعوفعوال مرجد علم قرواع الخبت حوط بن قواش وتال
وحياطة حوطا أحوطه مصدرحفته

األعلما وان عدم ذى ينعساف خوييج ابين عقاالً أن نييت

يرمترما هتاب س قوارع شم وييننا الى وعيذهما بنمى

 وتد العلم فى واالجود رجالن واالعلم وعقال موضع عذم ذ: متدارك والقافية ألكامل ن٠ أالول
 ألشاعر هذا نون وقد فيه التنوين ترك مجرأه يجرى ما او علم ألى مضافين االبنة او باالبن وصغ
 أللغة على صغة يجعل أن وببجوز بدال .بجعل ان خويلد أبن فى ذالجود ذلك فعل قد واذ عقاال

 وعيديا ولبرينمى توكيدا أالعلم فى ان واءاد أعتراض فى المرتفع وعوالمكان نعغ جمع والنعاف ألثانية
 وان العزاء ان لخظية قول ومثله موتدا كان وان عمال بها يعتد ال الثانية الن االول ان والعامل

 أسمر ويلملم العوالى والفوارع ألمتفعة لملجبال والشم المثنى صمير هذا على فااللف غلبا قد الصبر
أيضا يروى ويرمرمر لجبل علم

متخضما لد أكال وال قنصا ملوعدى أكون قما الوعيد غضا
 وصيدا صايدا يكون فانه قنيص قلن ان الصين والقنص الكسر الغض وأصل كغا أى غصا

 يلين شى اكل ولصمر بسهولة ماكوال ومتخصما للقمة فهوأسمر أئلة قلنت فاذا يول ما وااللل جميعا

اكلى اراد لمن الين ال يقول الضرس على
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If,

آطلما ما إتا خمي وتعيلبا فدتة وليتا تجاقمة تبعا
 اصغر كان كلما النه الثعلب وصغر ألشجر من وأراك ما ولخمر القلب بضعف توصف الصبع

كذا حاله ألثعلب الن خبثا الظلمة فى دخال أى أظلما أذا أقدر الروغان على كان

تسآما أن بمسيمى قليس بئأ٣ عدارة تسسييسل من لج تساما ال
 رسيس س ويروى يتقاربان ولجاسوس والدأسوس االخغاء وهو شى نحت شيا أدخالكه الدس

 رفع االعراب من تساما أن وموضع منهما يبدا لما ورسهما والهوى لمامى رسيس مثل ويكون عداوة
عمره بغطلق ليس كقولك فجو ساامتكما بسيمى ليس تال كانه ليس أسمر يكون علىان

 وشنًا وشنًا قنًا أشنأه تمنيته س المفعول مواسمر مشنوء بن سويح وقال
 أمرين أحتمل قوم شناان يجرمنكة وال ترا ومن مشنوء وهو أبغضته أى ومشنؤة ومشنًاة وتنًاأنا وقتأأنا

 ف أبوزيد وانشد توم بغط معناه يكون أن والاخم قوم بغيط معناه يكون أن احدعما
 أألحو وقول وغصبان كسكران صفة ذ.هذا ذا١شثا يرااك بما عنكه بالبين مبتجح شيجان بها استمر

 وهذا الهمزة فخقغ شنأأن به أراد وفثدا الشنان ذو خيه الم وان وتشتهى تلذ ما اال العيش وما
 مطلته أى الغريم لوبت معدر الليان ومثله المصادر فى فعالن عزة على معدرا تنان بكون يقطع

ا والليان اإلنالس تخافة حسانا بها داينت كنن تد اللتاب ابيات ئ٠

لسبيل وآعيخيى وسوؤ إىل تدكرنه فآ مسعوذا عنك تعى
 يبى منه واالمر دعى ومعناه مسعودا عنك ترى ويروى متواتر والقافية الطويل س الثالت

 تذكرنه ال وتوله بترك عنه أستغناءًا أستعماله فمرفوض وذر ذاما أستعمل وقد يذر وهو المستقبل على
 والمعى تذكرن فصار الساكنين لاللتقاء الياء حذف ثمر للجزم أالولى النون فنحذف تذكرينن االصل

 ومما ألمعنى على حمال ألى يننحاوزن تعدية تذكرن فعدى يتجاوزن وال بسوء ذكر ألت ينتهين ال
 عيجى عتى عمار أت عنها تعزين ولو فيجى الورق للخمام تغتى أذا قوله هذا علي جاء

 رضين أذا كقوله ألنقيض على ألنقيض التعدية فى بجملون كما وهذا معناه فى النه ذكرا تعدية
 يجنى عدى كما نقيضه النه غضبت تعدية رضيت عثى رضاعا أجبى الله لعمر تنشير بنو على

 لسبيد واعرطى عرف تعدية قتل عدى عخى زيادا اللد تتل تد حكى وكما نظير« النه ذكرنى تعدية
بسوء تذكره ال أى عرضه تعرض ال ويقال بسوء وأذكريه غيره طريق أله اعرضى اى

تيد آول الغاوي يننيى وتا متمى الذى الومان في عنه قجيتيك
 يزدع حتى أالولى للزجرة يرتدع ال لجاهل لكى الزمان من تعتى خيها عنه احذرك كنت بقول



٠مي

 يلقرن خسوف تعال كقوله الهالك الغاوى وقيل مثل قيل الول الغادى ينتهى وال اخرى بعت مرة
ه هالكا أى غيا

 أفلت بن خيبرتى بن الله عبه بن عدى بن عبيح بن معدان وتال
 ومعن اهلة فى ومعن وهواالبعاد المعد .ن معداناسممرتجلوهوفعالن لمعنى ث الطاثى

طيى فى
وتقيلو شايهم ين آسطتحو أن سقاقة قجونى لعبدان تيبتت

 ومعبوداء وعبدان وعبئى وعبيد وعباد وأعبة عبد يقال متدارك والقانية ألطويل من الثاذى
 مفعول النه سفافة وانتص لحقيقة فى جمع وبعصها للجمع صبغ مما االسماء هذة بعص وعبد ومعبدة

 أى أصظبىو الن يريد أصطبجو وان والقزمان والقزم والعبدان بالعبيد الليام عن يكنون وهم له
 يقال تقيلو قال وكما ألنهار نصف وعوشرب القيل من وتقيلو صباحا يشرب ما وعو الصبوح شربو

الغنى عند فطغو يعهدو« ف ما بانغسهم رأو النهم ئهجوخ طورعم عدو والمعنى أيضا تصبجو

اخيد صقوة وآبن ووحم وعون وعالب وفهي وريسان يجاد

 ألمضموين من بدال كان شين وان وريسان بجاد م يريد االستيناف على شين ان يرتفع بجاد
 فهجز طغو يم خسر كانه ألمفسرة أصطبحوأن أن توله من أن يكون ويجوزأن اصطبحو توله فى

 ن فيعال وريسان أالعراب أكسية ن٠ مخطط كساء أللغة فى وبجاد تبايل أسماء البيت ااخر الح وبجاد
 الطيب به يسحق المدءرالذى أمجر وفهر يميسا ماس مثل تبخت اذا يريس راس م أدثعالن الرسن

الشقرأق واالخيل الشى خيار والصغوة ألمرقع لخلق الثوب وعدم

فمقلد يطبيم الذى وأما فمكير يحعدييم الذى فاما
ه فيهم الثناء يستحق من لقلة يقلل عليهم يثنى ومن عددهمر لوفور يكتر يعدهم ن أى

 بن عدتى بنى من العدوى شمس عبه بن قنافة بن يؤيد وقال
 الفتح أبو قال الله عبد بن حاتم رعط الغوث بن عمر بن تعد من أخزم أبى بن أخزم

 أالنف ضخم كان أذا قنافة الرجل سمى وبه تنفاء وأمراة اقنف رجل وغلظهما االذنين صغر القنف

 أيضا يكون أن ويجوز للمبالغة لمحقت تنانة فى الهاء تكون ان يجوز فقد لجسم هوالطويل ويقال
 يجوز وقد كذلك تكون أن يجوز تد رواحة فى الهاء أن كما تغييراالعالم ضروب ى٠ ضربا محاقها

ذكرت التى الصنعة طريق غين من مزنجال علما قنانة يكون ان

حانم لليي المدعويا القتى تبيس يقميي على عمرى وما لعمرى



1ع٣

 ليس عمر« وان لليمين تتحقيق بهين على عمرى وما توله متدارك والقافية الطويل ن٠ الثاذ
 أنه ألهى مثلة فى يذهبون النحويين ن كثير المدعوبالليل قوله المرزوق تال كاذبا فيجلغ عليه يهون
 على يدل وما للجنس على ودل والالم أاللغ فيه ما المعارف من يرفعان وبيس نعم الن صغة ال بدل

 فيقول ويجمع يثنى أنه بداللة له وصفا كونه تجويز عندى والصواب قال الوصغية فيه يتانى ال لجنس
 أذا اال االجناس أسماء س أالشياء أبعد وللع والتثنية الزيدون الرجال ونعم الزيدان الرجالن نعم

 مذه لمثل وصغه يجوز أن يجب كذلكه فيه االختالف لدخول وجمعه هذا تثنية :يجوز كما أختلغن
 الفتيان فى مذموم ةل كانه للفتى صغة بالليل المدعو قوله كان كذلكه كان واذا غصل وال العلة

فيه الهول لشدة الليل وذكر حاتم بالليل المدعوين

ايم وقو أقتاله بجتتتد فاتقى أحرج كالتور أتى عداة
 واالقتال يعيث ان الى فاحوج عادته من وأخرج عليه ضيق احرج ومعنى به يهزا وانما حاتما يعنى

انهزم الدناع وقنن جاء فلما مغطبا الهايج كالثور جاء متهكما يقول تنل الواحد واالعداء االقران

نعايم الضآم حتنح تبادرفا تعامة المريط يصحواء تأن

صوارم المتون ييظ جردت وقد ليتا وقاف وجليجا ك أعارت
 فى اسراعه فكان رجليها حاتما أعارت أداحيها ألحى نعايم سابقها حين نعامة كان انهزمر لما يقول

 أذا النه أصال عنء العقل نغى واراد لها عقل ال والنعامة عقلها خافق أى لبها وهافى أسراعها العدو
ى عقل ذا يكون اال فاحرى له عقل ال ممن العقل استعار

 مالك بن السيد بى ن٠ رجل عمد أنه أالبيات هذة خبر من كان رياش ابو ل ة

 وكان فيهم نعمة له وكأنت طى فى تجاور ثابن بن زيد له يقال ضبة بن سعد بن بكر ابن
 حتى ضبة بى ض تبعهم فيمن فركبو السيد بنى ذلك فبلغ ماله واخذو فقتلو معن بنو منهم جيرانه
 أقرب على دللتنا أن اامن أنت له فقالو لغته فعرفو فكتمهم انن من له فقالو طى ن رجال نقو

 اال فقتلوحم العشى ن وذلك معن بنى س وت بن تور بنى على فدلهم منكه معن بنى ابيات
 وهو صى حاتم وعو لحشرج بن سعد بن أ'لمه عبد بن حاتم أتى حتى رجل منهم وانفلت تليال
 بن يزيد غييم عدى بنى س بييتين أو بيت أهل غير أحد فيها معه ليس دار فى أدم لهمن فقبة
 انليل حن واحتمل قبته فى توقد أن أمته فامر لملحبر فاخبره ألمريط ممحراء له يقال بمكان وعو تنافة

 فدعته تكلمء ال أمراته وكاننن غدوة لخيل صبحته حتى لخبر يعلم لم قناثة بن يزيد وبقى :نجا
 حاتما أرأدو ألقومر كان وانما بماله وذهب وامرأته وابنيه بناته فمنع توسه أله فثار لخبر ثاخبرته باسمه
 ون بى ثور بنى وحى الفرزدق خال وهو مالكه بن السسيد بنى اخو قرظة بن العالء تثقال :افلت



٦هع

 أخزم بن عدى ثور بنى دعاء يجب ولم عدبًا أذصارا ينادون معتم غين بالموت لقوساقيا كانما

ى مصت القى االبيات الطامى قنافة بن بزيد وائل

الطاءى جروة بن ويس وهو عارق وةال

البعد مت تنتا العيس إدااستحقبتيا روسالة هنج عمربن مبلغ قذ
 بكتاب ذمته فى وكانو بطيى ومم وأخفق اليمامة غزا لما هند بن عمر يخاطب الطويل من٠ االول

 وذسادا منهم اذوادا اصاب أن على طيى من نغسه فى كان لشى عدس بن زرارة فحماه لهم كتبه
 عارقا توعد عند بن عمر الى االبيات وتعتن فلما عارق لسان على ذكرها تقدم ابياتا ثرملة فقال

 للعيس ألغعل وجعل لحقايب فى حملتها أسنحقبتها ومعى االبيات هذه عارق فقال يقتله انه وحلف
المساخة لبعد تهزل وتنضا أتساءا

هند ين أمامة ما رويذا تبين وتينه بينى والرمل أيوعحنى
 حصانة مع ينالى ال أنه ومعنا« لالمر منه واستعظام التقريع طريق على استفهام ايرعدنى

 لخرم تناول على يجسر وانه أالمباالة لقلة أظهار االمر وذكر عمي أم وهند منه دارى وبعد جبلى

باللسان منه

ورد ومن كميت من خيب قنايل كانيًا رعان حولي أحاء ومن
 الختالف االلوان مختلفة وجعلها لخيل من للمجماءات والقنابل لجبل وعوالنادرس رعن جمع الرعان

لجبال الوان

بالعقد الغدر القيمة وييس إليه تعوتنا ألمت كنت بأمي عدرت
 دعوتنا ومعناه للجذب س أختعلن واجتذبتنا السوق لحثو س أحتديتنا أنت كننذ ويروى

غدر ض حما« الى دعام انه وذلكد

القسد دم ين حلبة فوأمسى إدا وطعامة القتى الغدر يتره وتد
 امتال فاذا العرق ذلكه دم به ثتلقى مصيرا واخذ بعير عرق فصد جاع اذا منهم الرجل كان

 وعو الغدر ألمرء يترك قد يقول له فصد س يجرم ف المثل ومنه واكله شواء فم المعمي راس على عقد
 مبتدا انه على جله ويرتفع الفصد دم ن٩ جله ويروى ملكه وانت تنركه ال فكيف العيش شدة فى

 الدال الند الغصد دم ن جله قوله من أذا وينتصب طعامه وهو االول ألمبتدا خب ولجملة ثان
ج جوابه على



٦م4ا

ااخر وتال

حاتم القعير فيى طورين ساأنى لقد يين على عمرى وما لعمرحى
 الم لعمرى تن الالم الن محذوف ألمبتداء وخبر به أتسم ما لعمرى ألمراد الطويل من أنثالخ

 ساألذ بما مرتين لهى تعرط أى التارة والطور أعتراض عمرى وما وقوله سااذ لقد القسم وجواب أالبتداء

خقال حلية اقبل م

والبرنايم المعروف عر وآنت وهجاينا بغضاينا فى أيقكان

وأالحسان لخير عن ونايمر وبغصنا هجونا فى منتبه اى يقظان ااننن أى

واعايم سادة أنلس. لكيل نلها أحوم سدت قد أن بحسك
 وف ونعمن فبها كذا تفعل أن قولكة نحو المبتداء فى الباء يزيدون لكنهم حسبك المرأد

أخزم ترءأسنن أن على كافيك والمعنى يستطاع بشى ةاومنعك قوله نحو ن يدو ير ايعا لحب

السآلحم والمرققات معايليا سيامه سلمت القعر أوآن قيذا

 والمعابل الشع زمان وزماننا ويغلب يظهرفيه شى زمان لكل يقول شعر يعى سهامه سلت
 وقل لخزم cr» أثعل وعو ألطاءى حاتمر رهط وأخزم لحد المررققات والمرهغات الطوال والسالجم العراض

 أحد عذا أخزم س أعرفها شنشنة ألمثل فى وتولهمر لالسد وكذلكه أخزم للىية يقال قوم

 أى أخزم cr» شنشنة فقيل أخزم بجود جود« شبه حاتم نشا فلما جوادا وكان حاتمر جدود

 بن عقيل وكان بسوا« شبه شنى كل فى المثل عذا أستعمل حتى كترذلكه ثف ونظفة غريزة
 أن العقد كتاب فى المغوبى ربه عبد أبن وذكر وعقو« به أصرو بنو« نشا فلما اباة يعق المرى علغة

 غرص على وطالما ديرسعد cr»وطرا قصت فقال وأبنته أبنه ومعه طرقه بعط فى خرج عقيال
 العمايم ميل االدالج من نشاوى فتية يجملن بالموماة فاصبحن فقال أجز البنه فقال بالجماجم قاطحنه

 والله فقال والقوايم ألمطا فى تمشى عقارا صرخدية سقاقم الكرى كآن فقالن اجيزى البنته فقال
 بنئ أن فقال باخته وسار مطروحا وخال« بسهم ابنه فرماه وضربها شربتها وتد اال وصقتها ما

 أن ربه عبد أبن ونكر يكلم الرجال أبطال يلق س أخزم من أعرفها شنشنة بالدم طرجونى

 مزمنة غير وهى رأيت قد لو المسدنه الكعبة وريت اما الراجز وتال االبل اليه تنسب تحل أخزم
ى المقتنه الطفلة عين يروق شنشنه ذا فتى البعرت أذا محسنه عندى واالبام رجلى

طيى من رجل وقال
عقال اأعذله قريش وراء تحرة األسسنة إنآمرايعطى



٣د

فذام بمعنى يكون ان هنا واالول وفائم خلف بمعنى وراء يكون الطويل ن االول

تعالً لملتمس فيها تركد قما يقا ذقبو وقد الدنيا لى يذمون
 بعط وذكر أيضا ثعل الزايدة للسن ويقال ثعل لها ثعول شاة الشاة اخالف فى زيادة لثعل1

 قريش الجل استقتل من يقول أيضا ثعلها ن٠ تحلب أن يمكن لمإنق الشاء ن٠ التعول أر. اللغة افل
 وجه يتركون ال وهمر خطبهمر فى الدنيا يذمون فقال لخلفاء وصف ثمر بعاقل فليس لهفوزوبالملكه

ه مثال الزايدة لخلف وضرب أتو« اال رغبة

موتج لبنى الطادى رويهد وقال
موتح يا جرعك جيك فال السداد غير تنطق وموتع

 المطر وهو لمجود من واديكه سقى ال جزعكه جيد ال ومعنى قبيلة موقع المتقارب ن٠ الثالث
فقال بالذلة ووصفهم بالجدب عليهمر ودء لخنا ألى نسبهم جانبه الوادى وجزع الشديد

ى مويع موعكم تحت وال ذلة ذلتكم قوق قما

جابؤ وقال

جرول لكم قويةأ أححو ألقدامكمر النعال أحثو
 استجدوها أقدامكم فى أو القدامكم النعال استجدو يقول متدارك والقاثية المتقارب ثالث

 واطلبو بزتكمر واحسنو حالكم غيرو يريد عليهم للقول تاكيدا االمر كرر وانما لكم ويها جرول با
 وبها ألمجارة فيها تكون لجمبال ن مواضع اللغة وهوفى جرول يا يريد جرول وتولء بقدامكم حقكم

 السباع باسماء كلهم سماعم بنين عشرة له وكان مجاشع بن ول بهجر سمى وممن جرول الرجل سمى
 أال يجى وال به يغرى االفعال اسماء ن٠ أسم دويها وفياته منظر« مع الناس أجبن جرول ودان
 ويها مثل منكورا اال يجى ال ما ومنه وينكر يعرف ما االخعال اسماء وفى لتنكيره عالمة وذاك منونا

 خطابا اللالم اول وجعل منكورة منونة يبجى ذلك وكل للتأجب وواها الكغ فى يستعمل وايها لالغراء
وابلغ قال أنه ترى اال الماموربه وجعله منهمر واحدا بالنداء خص ف لجماعتهم

المغوذ تتا مبتا يك قل حيتيا إن سالمان وأتلع
 جعد أنه فى هذا ومثل سالمانة شجرالواحدة اللغة وعوفى همدان بره قبيلة سالمان

 اباكن فقال االماديص ليلى بإ أباكن احيا الهذلى قول بالنداء خص ث للجماعة خطابا الكالم اول
زقونه اشيهها وما الوسطى والصلوة الصاوات على حافظر وجل عز قوله دكذلك ليلى ا ثمةل



٦ع٨

 واالخبار لخطاب بين الموضع هذا مثل فى يجمعون النهمر لساغ لكمر ذلى لو ألغزل لها شبها يكن ذآل
 للخطاب فاتتاء والياء بالتاء قرى اللد اال تعبدون ال اسراييل بى ميثاق أخذنا واذ تعاله قوله عذا علمى

 س سبيل سبيلكم يكونن ال والمعنى المغزل لها شبها ياء فال ابالغها يريد لق والرسالة لالخبار والياء
 المثل ضرب وكما مثل وهذا عربارن استه ويجعل لخلق يكسى ألذى كالمغزل نغسه ويضر الغين بينفع

تحترق وه للناس تصىء نصبن ذبالة تكونن فال فقيل بالسراج أيضا له ضرب المعنى لهذا بالمغزل
ن

اآلسقل خلهه من وينسل آستة يعى وال اآنام يكسى
 النناير ريش نسل من وينسل ويروى خلفه س اسفله يخرج اى وعولحروج االنسالل س ينسل

 يصص وليس بالفاء خلفه من يروى كان فانه االسفل خلفه من وينسئ قوله اما المرزوق وةل سقط اذا
 وكان شاهر وعذا كبتء يختلع بان اسفله ينسل المغزل ان وذلكه االسفل خلعه ض والمستقيم معنى له

لها مثال المغزل جعل فلمذلل لها يكون وغرمها لغيرعا يصيى غفمها اعواال تقننجم كنن سالمان

تدال القاةإذ تبحت كما وأشياغة شتز| قإن

املغول حلقها على قمق قاعتالقا حلتف عرن أتارت
 والذاالن والداالن نفسه حتف على اعان cr» كل فى مثل الشاة تبحث وكما رجل اسمر بجين

 اشتهرالسكين وقد هنا السكين به واراد الشى به يهلك ما والمغول اعلكها واغتالها النشيط مشى
لها كالغالف السوط وسط فى جعل اذا االسم بهذا

مبقل لةا وحوع عديت مونق ليا ب٠٠ءها وأخر
 رجد بطريه مررت ومثله منه بدال فى وجعلت اعرابها فعب عليها تتدم نكر« نعت مونق

 الن للعهد االيناق وجعل للعهد فيكون بالمجر ومونق الاخر صغة فيكون بالرفع مونق تروى أن لكه
 ابقل يقال مبقل وجزع مونق غدير لها عه وااخن والتقدير وعوالمرعى المعهود بالعهد المراد

شاذه عو بل بكثير ليس ذاعل فهو وانعل ومبقل باقل خهو المكان

األرت بن إباس وقال

عقرتان يكومتا عقربة بدت إذ أمكم مرعى كًان
 ويجوز منه بدال وامكمر لها أسما مرعى يكون ان يجوز مترادف والقافية السريع من االول

 دحروجا ركبا لجعليي االخر قول عقربان يكومها عقربة توله ومثل بذلكه الشاعر لقبها يكون ان
السفاد والكوم العقارب ذكر والعقربان سميجا ومنظرا تمامة



٩م1

لتسنان هأ وخو مثل أليمر وخو قويها وفى رول اكلييليا

 اآلجب والزول ذنبها من يشول ما وشولها الظريف لخفيف والزول بالكايل ألعقرب قرنى عن كنى
 وحذا للمتانين توكيدا بة عقر فى ألهاء وزاد نارن لس ا ثير بتا تاثيرعا شبه ذافخ غير طعن لوخة وا أيضا
 ف تلحق ل ولو للتانيث تاكيدا الهاء لخقو واروية ووعل وذاجة وكبش وناتة جهل يقال كما
مجوزة قيل وقنى اليها ججتح

بالعجسان سورتتا وأمكسم مقباد يتقسى عدة أل
 ذمت غابن أذا انها يعى أدبرت أذا شرها يتةى وامكمر أقبل أذا شم« يتقى عدو كل يقول

 وقيل النمايمر أى العةارب بينهم دبن يقولون تراحم اال بالعقارب تشبه النمايم الن الناس بين
 ما والجان بتجانها وأذاعا فقوتها تعاديه ن٠ على بهمر فتستعين ,للرجال جانها تببب أنها يعى
ه والمرأة الرجل من لسبيلين ا بين

الشعر القليلة الزعراء الرعراء أبى بن مر أدلة وقال

ونم وع / ررو رم رورر ن ءنم -- ر ر -ر س ررر نم

شوونيا ما نظرو وا لدنكم من أنن غناذع عن و ذيني خييري بنى
 أثلت بن خيبرتى بن سوبد بن مدد بى الله عبد ج تزو رياش ابو تال الطويد cr» الثانى

 حدير بن الرحمن عبد بنن هنيدة طيى بن الغوث بن عمر بن ثعل بن سالمان بن سلسلة أبن
 ألزعراء أبى بن أدم ذلك فى فقال تنزلة ان فابن سلسلة بن عمر بن خيبرى بنى من وبرة أبن

 قندعة ألواحد يكون أن ويجب والذال بالدال ويروى الدواف والقنانع كفو أى نهنهو أالبيات
 القبيص الكالم وعو القذع CT فيو قناذع قيا واذا كففته أى قدعته مح اخذ زايدة والنون
أيصا والديوث الفاحش الكالم والقنذع

سكونيا بيليتا كاتمت نقرتت إذا علمتمر قن ناشو ون ينا وكاين

 ينكحون فالن بنو ويقال ه تطاوع وفم منه نغمت أذا عليه ونشصت زوجها على ألمراة نشزت يقال
 بنا وكاين وقوله الناس ص غيرم يستطيعها ال صعبة امور على يقدمون أى والنواشص النواشز

 مثال ذلل يكون أن وببجوز بم يرضين ال الذبن االزواج عن ذسايهم نفار يعنى ان ببجتمل ناشص من
 ألشعر على حمله فمن الداعية أو الشعر بالناشص ارأد وةالو النفوس وكبر االباء ن٠ فيهمر لما ضربه

 نغرت ذل’ أقرب وهو الداعية به ارأد ةال ومن الناس فى فتنتنر وقلنافا منا ظهرت نفرت أذا معنى ةل
تسكن م أى سكونها بطيا كانت سطوة يعنى

عيوثها جل كالغوالرن نواهئ فهورنا خلف المقحور وبالحجل

 بالغزالن شبهى صالغزالن شواب جوار نوإششى الستر عليه المرسل والمقعور جلة جمع أمجل

فردوة منم امراة خطب وكان وللجور للجيد
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٠١٠٠

 سنيينيا أن آلله عبد بأيمة غضبتسم حين لحقوثدن وانًا
وحبونيا آستي دمميًا علييا تققأت إن لة أدعى لمن قلست

 كانت واذا يتزوج فم أذا وتايم اأم يقال الله عبد وايمة الله عبد بلحية غضبتم حيى ويروى
 البى لست تقول كما اليه أنسب اى له ادعى لمن فلست وقوله يييم اام قيل فماتن امراة له

 أر البى لسن يقول الدمل وهو حبن جمع ولبون تشققت عليها وتفقات كذا انعل م ان
 على يعى عليها بالبرء يوذن الدماميل تشقق الن قلبه تشقق الن قلبه غى يشت حتى مراده أعطيته

ه اليه المخطوب هو الشاعر ان على يدل فجخا طلب ما

النبيانى عناب بن حريث وقال

منطق وللناس عاو منطق لكم حدينكم ما لمقنًا أقل ثعل بنى

 أهل يكون ان وييجوز ثعل بنى با لخنا أهل با أراد ذدااين على ان-يكون يجوز لخنا اعل
 يريد حديثكم ما وتوله لخنا اعل اذكم ثعل بنى با ةل كانه واالختعاص الذم على انتصابه لخنا

 ذات لغتم وان نبط أنب الى ينسبم منطق وللناس غاو منطق لكم بعده قوله ويفسره لغتكم ما

 شانكمر ما حديثكمر ما معنى يكون ان ويبجوز العمب منطق وللناس بقوله ويعى وزيغ غواية
حديت وال لهم قديم ال اذهم الحى يذسبهمر المستددث

ينغق بحقاف طير آو العى من حة قوأيسع معرى تانكم
 تنغق غربان أو مجتم معزى كانهم تكلمو اذا لعيهم يقول دثعها أذا بجرته البعير قصع يقال

 ليس وعناق عقرب كتانيث تانيثها ويكون تنون أن فينبغى لاللحاق جعلت أذا معزى والف
 ويجعلون المعزى ينونون ال قوما أن حكى وقد تذكيره جاء وقد توذثه العرب واكثر ظاهرة بعالمة

سودانا االرض قران يعلو هدب ومعزى تذكيره فى سيبويه وأنشد للتانيث الفها

يتمعق سلحد يف التمحى سراة خطيبيم ضأن قلف دييية
 باألجم لحاقا قلفا وجعلم يكونوعربا ان ض يخرجهم أن ألحه وقصد« للنبط بالشام أرض دياف

 تذوق والتمطق سلحه فى يتمطق تكلمر اذا فخارم ليوم والمعت منم الفصيك أى خطيبم وكان
 أى الضحى ة سرأت فى كذلك وجعلهم بينهما صوت مع االخرى على الشغتين أحدى بضم الشى

ق الوقنن ذلكه فى اال فمرشم من يقومو ال حتى حال كل يتباطؤونفى أنم

عقال له يقال بلقي س رجال بهجو بلقين كنانة س وعو أللد عبد بن شعيث وقال



1١ا

 تخرته خايرته يقال باشرار شر فى كنانة وال خيربخايرة فى كنانة فا فيهم يقول وعقال هاشم أبن
 نحقي وشعيث أختار« الذى أى خيرت وهذ« لى فخار الله واستخرت منه خيرا كنت اذا خايرة وانا

ألترخيم على أشعث تحقير كارن شيت وان شعث

أعياعليكةحمارقا يحمإوقد صعارفا تجى أن أنيحوحبى

 الرجاء تعليقه فى ويلومه انسانا يخاطب كانه حييا أترجو الروايتين أجود يل الط ص ألثان
 الفعل جعلن حيتى اترجو روين واذا ابدا يفلحون ال انهم والمعنى كبارعا أعيا وقد حيى بصغار

ذلك كبارتم مع وحالهم فالحا صغارم من رجو اذا ضالل فى ذلكه وحالهم مر اذه اى باسمها للقبيلة

الغدرحارقا وآقتق حيي مقارى الشمسألتحرت إذاالنجمواقمعرب

 فى يكون فهذا شكيه الرأعى وأبتغى غديه النجمر طلع يقولون وم الثربا ألى اشاربالنجم
 البرد شندة فى يقال وعذا كساءا الرأعى وابتغى عشاءًا النجمر طلع وقالو لحر اننتداد وعند الصيغ

 شدة يعنون فانما النجمر ض يوم قالو فاذا بالنجم الثربا تسهيتهم كثر وقد
 ومغرب اجرت النجمر اذا وجواب الصبح مع أالوان ذلك فى تطلع النها الثريا ايام فى لحر

 ان ويبجوز المواناة من وأفا ويكون الغروب لموضع اسما يكون وان مغعوال يكون ان بجوز الشمس
 أحرت فى ااخر ووجه لجحر أدخلنن كانها سترت واجرت طلع وافى معنى ويكون ظرفا ن يكو

 ماله ن يسرقو النهم جارعا الغدر وأشتكى المجدبة السنة ووى لجحرة ن لخي من اخليت أى
 ايإنق الراج: ةل منه ومنعها لبنها تلة وهو الناقة حراد س أخذ فيها ما منعن أى حاردت ويروى

 اوالدعا شتت اذا نئعمبا االرذاد ألهى يرجع الصمير تمتادعا أن ينع حرادعا أرقادعا ضفأت قد
 وصغو قد الذهم وغيرها أتتربا به يعنى الشمس مغمب واف الذجم اذا توله يكون ان يبجوز وقد

 انقطأع الشعرى واغتن أذا الذرى قمع ص الصيق لنقرى واتا الشاعر ةال ذاله من بنحو ألشعرى
 المرجل خهو المقراء فقلن مددت فاذا الضيف فيه يقرى الذى أالناء وهو مقرى جمع والمقارى نهارعا

 الكثي للجل١ والمهداد وغيره عليه يهدى الذى الطبق ألمهدا دكذلكه لالضياف القرى الكثير
 بن لمحريث أالبيات هذ« تمام أبى غير روى 5 قبيلة حنى ةل حتى اترجو هالل أبو وروى أالعداء

 نجى ان ربيع اترجو فقال منه الفرزدق واخذ طيى ن الغوث بن عمر بن تبهان بى احد عناب
 حديثها يجى اى كليب اترجو فقال البعين أيضا واخذه كبارعا ربيعا أعيا وتد بخير صغارعا

ه اآلجان حمراء ابن تنخلها ششرودا ةثية قلن ما اذا الفرزدق فقال قديمها كليبا أعيا وقد بخير

عناب بن حريث وقال
عناي آبن يجييك علينًا عوحى يها الفجاء حد إذ لحخرة توة
 وليا لدنكه س ئ قب ومثلء محييا عوجى أى لحال موضع فى يكون ان يجوز بجييك

 وأجرى عوجى لقوله جوابا لمجزم موضع فى يكون ان وبجوز وارثا أى يعقوب اال من ويرث يرثنى



 هنا االحية وذكر أمراة اسمر وصخرة تنمى واالنباء يإتيكه اله كقوله الصدبح مجرى ألمعتل
منه وء

غيرصياب دعيا المقة عبد مقاذعتى عن عوبجا نييتم قالً

 يكون أن ويجوز الذم على يكون ان وييجوز البدل على يكون أن يجوز المقذ عبد أنتصاب
 ذلكه فى ينقطع كانه قصصته اذا ألشعر قذذت ن٠ ماخون وهو ألقفا شعر منقطع والمةذ لخال على

 وقيل عبد انه علم اليهما االنسان نثر أذا أى المقذين عبد هو ويقال المقذ للمقراض ويقال الموضع
 وموخرة الراس مقئم فى الشعر منةطع المقذان وقيل النقرة بينهما تجز اللذان القفا جاذبا المقذان

 وسطن وقد الراجز تال خيارهم اى وصيابتهم القوم صياب وومن يقال خيار غير أى صياب وغير
 يرو م الشقواء ابو ال لو المقذين فى الراجز وةل المجألجال والعدد صيابها وحنظال مالكا

سجم مقذيه ماء اذا ماطي زيمر لمحمر عن السريال منخرق النعم
-ع رم- ٥٥ ورس رمن- وبر ع- و-نر ور

ب خبا بن وا ردذ المكفغ بن وا منتثي أم سليمى مستدقيين
 وكذال لخةيبة مكان جعلوها أى منتشر أم أسآنحقبو قد ذكرهم الذين القومر هاوالء ان يعنى

 يقال ذهوكما المهججين انقوم كاذومن خان خلفهم جاووبهم قد اى خباب وابن الهكغغ أبن
 كمن فصارو بهم أستعاذو أنهم فالمعى مذهم ليسو كانو وان قومهما ااخر فى وفالن فالن جاءنا

 بر وا ألمراة هذه اسانحقبتم وقد تى لمهاجا جيتم اى مسستنحةبين قوله فى وقيل راءة و لرجل ا يرتدغه
 أى عزء فيوأيصا مخازيه ص جميعا يعد؟ او بهما سليمى رمى كانه خباب وابن ردثا معها المكةف

 معناء وقيل لبعير أ من لحقيبة موضع فى فحملوم أسروم أنه أراد أذه وقيل شينكم هو بمن بتهوت ر حا
االبيات بسرد أشنبه وهخا اليهم االنتساب

قوأعراب منيمر تعرب ومن مباحرة حصي بنب شرقوم ن
 يكون أن بجوز حصن وبنى البدو فى وبقو االمصار الى هاجرو قوم شر انهم الى ينسبهم

 عذه فى نادافم ل لخا على ميأجرقة وانتصب حصن بنى با قوم شم با ةال كانه ألنداء على انتصب
 لمحال بوفوع ويوتس ألقوام همرأرل للجهل بوس با ومثله مهاجرتكم فى قوم شر أنتم أى لحالة
 ومن وتول لخال فكذلك تاكيد! بعده ألمصدر يقع أن ساغ فلذا حقا دعاءا زيد با قولهم النداء بعد

واالختصاص الذم على حعن بنى ينعب ويبجوزأن كثيرا كخلكه يجى تغعل الن التكلف معى فيه تعرب

والقاب شتم من تحالة ود بيوييمر في لجارخيرًا برتجمى آل
 حايلة فيه وما احتال أى وحيلذ محاال حال ويقال محالة ا البد موضع فى يقولون لخليل ةال

١ة حيلة اى



سادا،

ااخر وقال
وحوائر مو تحط حتى مناسم تطأكم تنحو إأ آسد بنى

 ومو الريح نسيم ن عليه يحرك النه منسما البعير خف وسمى منسم حمع المناسم الطويل .ن الثان
فيها أثى أالرض أصاب أذا النه حافرا لعالبته لخاف وسمى حركتها

وعامر تميم تحامتبا مياة يقانا آرادو إن قوم وميعاد
 بنو ورودها تجسرعلى فال أحتمتها يعى وهنعتنا لعزنا يقول وخافة هيبة تركتها أى تحامتها

 ال مياه ميعدنا وقيل ألمضاف فحذف تومر ميعاد وموضع اراد قومر وميعاد وقوله كثرو وان اسد

ا وبينكمر بيننا وهى انتم وال نحن ذنزلها

ساعر عبجالن وقو أال املس وال ومنعب البطاح مياح نام ومًا
 مواضع والرس ومنعح والبطاح يسقيه أى الماء يميح الذى وهو الكثرة على يدل فعال مياح

 ويقول أسد بنى ينذر لخفتنا جال لمحزمنا ايقاظ فنحن ذمنا اذا يقول ذياما لسنا يقول يورد ماء ذيها
 اسد وبنى بالكثرة قومه يعدغ وأخغاذها حواغوا تحن وأبلنا خيولنا دأسةكمر عنا ذبعدو ف ان

الغالبون أذهم ونحرزم قومء بتيقظ دل ث لها متاعبون فذىن لقاءنا أردتمر أن ويقول بالقلذ

المتقاصر آلرئ البيوت أمام تصه* صكر كمًا منا تضاداتمر
 فيجب هناك يرونه لذاس ا الن البيوت أمام وخص حاجته يقضى الذى وللخارى التقاصر التضاؤل

 متقاصوا وكان ذلكه ألى بجتج لم البيوت وراء كان ولو سوءته تشهر لئال ويتست شخصه يجمع ان
واحقر أقل فيكور. تضاءل ث

عاير وفو ييننا عشرا ليال يبتغى والورد الشمراخ ذًا جلون ترى
 تاخذ حتى وتسيل تستدق غرة والشمراخ منه سوادا اعون وعو حمر تعلو« االدعم لجون

 المشهور الغرس نطلب يقول خيلهمر كثرة يصف ليال عشر أى عشرا لياله ألمنغلت والعاير لخيشوم
ووووسطنا يوجد فال ليال عشر باونه

ناسر آلناس ساير من خلم وليس أدقة لياما رايناحم وت
الذليل به يعنى دقيق جمع ادقة

جلمباير الكسسري طدمتآلساق كما إليكمر وقو عرب من صدمناكم
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 وهى الكسير الساق وقال يجبر حتى الكسير على تشت التى لخشب وهى جبار« جمع لجباير
 الكوفيين عند مطرد قياس هاء بغير كان المونث به ووصف مغعول تاويل فى كان اذا فعيال الن مونتة

ه عنهمر المحك فيء يتبع بل ينقاس ال البصريين وعند

البوالنى ’صعتر أبو وتال
بنوبراء حباك ما ى وتتس صحق آقل وكنا أنيجونا

 اجود براه وبنو براه ابو ويروى وبكذا كذا حبوته يقال متواتر وانقانية الوافر س االول

ذتجوك همر لةوله

وتل خمي من الويح خبيت سقبا الليل تحت ننجوة فم
 سكران واننن سلحت حتى ضربول اى الريح خبيث وقوله الناقة ولد .ن الذكر .السقب

ألصنعة فى أيغاال سقبا المنتوج جعل نتجوك قل ولما السقب كهياة حدثا دأحدثن

السدمة ين منكبيك وبلو حرم بغير عليك حيلو ولفم

ئ هجوتم اذا يضربونل ال فكيف برئ وانن ضربوك أى

المعنى سعد بن لنافذ السنيسى حيم بن الطراح وتال
المكارم بيوت تنبنى عيرعا وفي لمقختا تحرت ان يمعين إن

 غير فى يعى المكارم بيوت تبنى غيرفا وف قبيلة معن متدارك والقافية الطويل من الثان

 فان جاز بمعن فخرت ان والمعى المدر ى٠ تكون ال العمب بيوت الن الكرم قباب تصرب معن
فيم يوجد ال ألكرم أن أال الفخ موضع فيم

التتحارم ثجًاج تهديةًا آلناس من عدببة للجنفليد بابن قدت مقى
 الطريق والى الطريق القرم هديت يقال تهديها وقوله لجبل وعوانف تخرم جمع المخارم

تقدمم جماعة تايد كنت متى يقول

البناسم تحتت هدرن قد الذرى ونكيىءناير كان جة آبن ما إدا
 ينهز الذى الناءز وأصل السلطان عند بامورم والقيمر كبيربم وناهزم تبيلتان وعتيب جد

 انقلب فقد طيى زعيمر جد ابن كان اذا يقول أالسنمة اعالهى والذرى يخرجها اى البير من الدلو
هنا مثال ذلكه وضرب اذاليم محن أشنراذم وصار بهم الدهر



٦هه

عاسم كراث الفسي وآحتفريأيرأييكة بطرأمك يريمام ققد
 انه امكن بظ وقد تطلبها فال والزعامة للقيادة ال ذصلح أذت يقول بعالج نقا وعاسم الضعيف الغسل

 أعضاضيم cr قريب وهذا بكقيكه يليق ال السيغ فان السيف مكان ابيكه أير وخذ عظيمر

ئ االب بءن

مالك بن معقل بن مالكه برن مصاد بن حصن بن زيه بن الكروس وقال
الراس العظيم لكروس ا

صانع أنمت ما الرمل ;ب علمست أنيى عطايلك من حقى لينت أال
 وراء وانا علمت ألى لى عطايل من به حظيت الذى يكون ار تمنين يقول الطويل cr الثالى

 كانه ليت خبر علمت واذنى لعلمت ظرف الرمل وراء وقوله عليكه قمت وقد صانعه انت ما الرمل
 الرمل وراء يكون يجوزان وال بحسبه أختيار« وكان يفعله ما علمه عطايه بدل يكون ان ود

 بها يتعلف عا شى على وال الموصول على تتقدم ال فالصلة مووال ما جعلت ان النكه بصانع يتعلف
 استغهاما ما جعلح وان بها يتعلق ما على وال الموصوف على تتقدم ال فانحغة موصوفا ما جعلت وارن

 من كلها الوحو على به تعلقه ذساد ظهر كخلكه كان وأذا قباله ذيما يعمل ال االستفهام بعد فما

جميعا والمعى أاعراب ضريق(

وأسح اآلرى حانب ين ومتسع متوحوح آرى 1حئ لى كأن ققد

عليه وارد ارا« عما فيه ح اتزحز الرط ا من جانب لى كان أى المبعد المتزحزح

 المطالع الرحال أعيا أذأ طلوع نقسة آصيم س لمجج ما أذأ وقم
نم نم ع ص ع

 كان من قصد رجل هذا الرجال على ذلل صعب أذا االمور معالى يطلب فم أى الهمة يريد فم
 عما بعيدا كنت فانى أعروك ال فكنت أمرى فى تصبنعء ما باسى فى علمت ليتنى فقال رجاوة فخاب يرجو

 لجبس ما اذا وقوله لجافى ألثقيل ولجبس عرفتكه ما أنى غير يعلو ثم لى وكان ولجيبة الذل cr أرى

 وبجعل لطلوع شرفا لمجبس ما أذا يكون أن يمتنع وال اوع لض ضرف أعيا واذا م عليه دل لما ضرف
أقربه واالول متقاربان المعنيين الن منه بدال اعيا أذا

أحمه أبى بن داوود بن كالل عبد بن أسماعيل بن وطاح وقال
جنس من منقوال وليس مرجل كالل

آلسًا ثطح كما تآقطعنى شيمت ثن رسالة عزى لملجتجإج مبلغ من
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 عن أنقطع اذ والسال الولد فيه يكور. الذى للجلد وهو ر مقحو السال الطويل س الثالى
 قطعا أقكعة المراد يكور ويجوزأن بعده وصل ال انقطاعا ابدا اليه يرجع م يولد حين الصى وجه

 برا السال واشتقاق لخامل وتنل أخراجه يمكن ف البطن فى أنقطع اذا ألسال الن أصالحه فى مطمع ال
 بعد انولد يفارت السال وكذلك باقية ألسلوت دامت ما معاودة غير ىن٠ الوصل بعد فراق النه السأوة

ه٠مع معاودة ال غاتا اياة لمازمته3

آلعرا عقد يقا تققعنا حييغا رميتبة يموسى آقنلنا هينت وإن

 علمى جاء انه اال رميصا يقول أن ألقياس وكان وحتدته رقتقته أذا النصل رمضتن حادة رميضة
 على العرى عقد ونصب الوصل اسباب فى العرى وتستعار لمجمل واستنوق أعوز مثل المتروك االصل

مقامه أليه المضاف وأقام ألمضاف حذف ثم العرى عقد تقطيع فقطعنا أى المعحر

آلنوا تفيقة آلله أدام فبعدا والنوى التفدة ,آل آل قلنن ٥١٣;
فا ي خ فئ تفاد ئر خ ث وينًا

القدا عيتى ي أبترت إن وتتجب معإغا لجدع عينك في أرى فإي

 قطعا أقطعنا شين أن يقول بجاج مباالنه تلة يثهر راسها ذعب اذا الشجرة أصل لمجذع
 العداوة أن يقول لجذع عينكن فى ارى فافى وقوله فيل لنا حاجة فال أبعدنا شنيت وأن بعد« وصل ال

 وعذا القذى تنكم وانن أنكره فال عينك فى يعترض لمجذع أرى وأنا جيتكه نن رسخت قد بيننا
 يضرب مثل وعذا عينكه فى ألمعترض للمجذع وتدع أخيك عين فى القذاة تبصر ألمثل فى يقال كما

 على الغرض هذا ويذصرف عظم وان ذغسه عيب يرى وال القليلة الناس عيوب يرى لمن
 الناس على يخفى جهلمه برم النه القول بهذا الغباوة ألى الرجل ينسب ان فيحتمل وجه غير
 عذا وكان القبيح على يجترىة أنه أال مسى أنه فيعلم عمد علمى يظلم انه أله ينسب او أمر

ه حقير يسير وذنبى عظيمة ألى أساءتك أن أراد القايل

الكلبى لمحمار مخاالة بن عم وقال
منبرا تستطيعون آل إذ يجيرون أتلة الملكه منبر عن لكم قوبنا

 ذكر وقد عاد س رجل انه ويقال قديم أسم وجيرون واشياعه معاوية يعنى ألطويل من الثانى
 ألى أششهى بينهما فالمجمأء فالنخل القعر عقبة بن الوليد بن عمر تطيفة أبو ل ة االسالمى ألشعر فى

 برا أمالست أذا جارنة درع قولهم العرب الفاظ س مواثق وجيرون جيرون أبواب من النفس
 قولم وكذلك األحو ذلك من فهو عربيا صان فان وغير« لحمام ن جر وتولهم أالستعال كثرة

 المله منبر باهل وعنى مرن اذا جرن من فيعول وجيرون التمرجرين فيه يبجعل الذى للموطع
منبو صعود تستطيعون ال أى منبرا نتسةطيعو ال أذ وقوله واوالد« عليا
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موررا تصرا المرج ويوم تصرنا عرقتم قد تلةا يسذق وأيام
 صاحب الفهرى قيس بن الضتحاك لحكم بن مروان فيه تنل الذى اليوم وهو راعط مرج يعنى

 عقد موضع وعو أألزر من توثا موزرا الزبير ابن مع انءه يوم وعو لنغسه االمر طلب ف معاوية شرط

لحقو س أالزار

تحبرا ليي بعد تمنحونا وا بالينا من متست حسنى تكقرو قآل
 نكرة يستعمالن ال صفتين كإنا اذا والفعلى االلعل الن االحسن تأذيث وليس مصدر حسى

-بالينا س حسنا تكفرو فال منكرا روى قد وهاهنا

عابوا عنة الغمر غطاة كققنا دآبنه مروان قبة أمير من تكمر
 كان ما بعد وأبعر أمرة ذاستقام مكروب وعو لحرب فى حضرناه أى كشفناه ويزيد معاوية يعنى

له يهتدى ال

وتحبرا أقل حتى تواحكة بدت وقد عنة نفسن ومستسلمر
 صارت عليها خدلت لحرب ذكم فى كان لما ولكنه ذكرعا يتقدم ولم للخيل يعنى عنه نفسن
 يصف بذكرالنواجذ وبالغ االمر شدة من شفتا« قلصن اى نواجذ« بدت وقد كالمذكور

صغين يوم لمحقه وما معاوية

حوبرا قرق الشتحاك يررعة بالة قآذكر القيسئ آفقخر إدا
 يقول قتل حتى أسلموة الضحاك وكانومع مروان بنى اذصار كانت وقيس بالشام جوبر

 كسالمالحات ألزرع مواطع والزرأعات االفتخار ليتركو الضحاكك خذالنم فاذكر قيس اثتخرت اذا
 وانتصب نهر أنه جوبر فى وقيل به تشبيها زريع ناعم وكل السماء من يسقى العذى والزريع

منه المشرق ولى ما يعى الظرف على شرقى

أهقرًا نيب كلثم واتن يعئ حفيفة آبن من قيس ي قمكن
 فى طفيل انتهبهم كانما يقول فرأرا وكسان مالكه بن طفيل فرس انه قيل اشقرا نهب توله

 بهمر يعدو منهزميى قوما يصف االاخر قال ولذلكه قرزال طغيل خرس أسم وكان اليوم ذلكه
 أتبعم كانهم يقول هربو لما زل كقر منهم فرسكل جعل اللممر وتخفق اليم ألناس ويستمع ترزل
 ان خظن أباد على، الللب أغارة فى صمندوقا أصاب كلب ص رجل أشقر ألللبى أبن وقال اليوم ذلكه

ألعبد باالشقر أراد أنه وقيل خيه خير ال لما مثال العرب خضربته عظام فيه ذاذا ذغنحه كثيرا خيرا غيه
130
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 نهب كلهم معناه هذا وعلى الصهبة الغرس الوان على الغالب الن لخمراء األجم تسمى والعرب

ه هيبة وال له قدرة ال من

 افا يجرس البلد جاس بن فعال جواس الكلبى القعطل بن حواس وقال

منقوال وليس علما فمرتجل القعطل واما الوصف س فهومنقول للبالد جواس ورجل ودوخه وطيه

آذ آمنتت م رخاءآمي يف قكت بلدنا قكرتت ما املليل أعبح
 عنكه الذب فى نعمتنا شكرت ما يقول مروان بن الملك عبد يخاطب الطويل من الثاذى 1

ملككه وتوطيدنا لك والنعرة

تايل لقومك ينطق ومل قلكت حتدل لوآآبن ملجوالن جيايهة
 ينطق ول هلكت بحدل بن حميد ال لو يقول الزبير ابن ةانل بحدل وابن موضع لجوالن

 لما النه يعاتبه وانما ال يخطب أو تخطب خليفة تكن فه أى تايل بقوما ويروى لقومكه

 حتى أنصاره وم كلب بنى ويوحش اعدأء« وفو قيسا يتالغ أقبل لحمب وسكنن ألزبيى ابن تنل

 وعم قيس من أبدالم وجعل أعماله على كلب (ال أستعمله ن* كثيرا عزل ان ألى به لحال انتهن
 ذبايع ال قالو فانهم قيس بى خال ما الناس فبايعه يزيد أبنه استخلف هلكه لما معاوية الن اعداء«

 وعلكت بالءنا شكرت ما بقوله لمجوالن بجابية قوله وتعلق وفيس أمية بين لحرب فوقعت ألللبية ابن

محذوف المبتدأء وخبر ال لو جواب

املتناول يسطيعة ال العر من باذخ رأس ىف آلشام علوت تلما
ألعالى وألباذخ أمرك وعال سلطانك تم لما يعنى

حافل الدةم حبدث مما كأنكة معرضا العداوة سجت لنا نفحت
 اذا الدلو والسجل منه بطايفة ضربته أى بالسيف نفحته اليسيرة أالصابة والنفه عاديةنا اى

يكون بما جافل لكة الدعر احدث ما أجل ن٠ كانكه أى الدعرجاعل احدث شا كانك ماء فيها كان

املتتايذ تاليق إن تقارلنت قتسبة رأس ين أشرفت إذا وكنت
خونا تصاغرت اى -تضاءلت

ومقانل منكم ثروج لقيس أسلمت بطنان يوم قلوطاوعوىي
 نساء فروج أسلمت وتوله بقنسرين موصع بالشام وبطنان منكم نساء فودج اسلمن ويروى

نساءكم لملكو طاوعونى خلو رعايتهم تلة ن٠ عرفن لما منكمر باالصابة قيس على اشير كنن يقول
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 وكان المروانية الى تدعو وكلب الزبير ابن الى تدعو كانت القيسية ألن هذا آال وانما وقنلوكم

 عبد تال ولذلكه الزبير أبن انصار وم والزبيرية مروان المحاب وم بالبدتلية يعرفون أنما يوميذ الناس
ى قتزبرا عصا زبيرى واال الهدى على بحدل اا الناس وما مروان أخو لحكم بن الرحمان

ايضا وتل

دنياقا دوننا مية وا وطوت رماحنا ،بتلدما أمية صبغتت
دوذنا بالدنيا وفازو اءعداءم وقتلنا أمية بنى اجل حاربنا أى متوات والقافية الكامل cr» الثانى

دعواكا عليكم آلكماة صيد تجيولة كتيبه رب أأمى

منتسبين هثدوكم يقول كانه االنتساب والدعوى تهديدها أى دعواها عليكم

عماقا جتلتعنكمر حىت وضرايها طعانةاوالة لنا
الشديد االمر والغمى له الفاعل للشى المتول وهو الوال جمع ازواله

عراقا يآلرملج قحدنا وعلى سعينا أمية ال يجوي قآللد

وئتاقا تةلها تنكر وآلشام فياطه البعيد لجر من حيتم

 ومعنى انجاز يعخى انجو بالد ومن أمجر الكثير المكان منا جيتمر والمعى لجنس لجر ب اراد

 بالزاى آجز س بعضهم وروى علقته اذا نياطا انوطه الشى نطت يقال معلقه البعيد نياطه البعيد

 ولجز وانمجاز والجز التهمر مبينة والعين نظرت قل التهم التهامة فى قيل كما وعذا انجاز يريد وقل
 وفتاعا كهلها تنكر والشام وقوله البادية ويين والشام الغور بين يججز النه جاز !تجاز وسمى واحد

تكونواعلها لم النكمر الشام تعمرذكم م أى

سيماقا يألبرة التجكي حذث عيوتها تطئ قيس أقبلت إة

 تنك لقوله ظرفا يكون أن ويجوز قيس اقبال وقت جيتم أى المج من جيتم لقوله طرف اذ

 حدق عيبونها كان وتوله زبيويا صارعواعا أى قيس وتزبرت وبروى الوقت ذله تنكرفى أى كهلها

ه للمكاربة عالمتها أى سيماعا واظهرت والغصب للعداوة أحمرت انها يعنى الكالب

للحكمر بن الحمان عبح وقال
وولت المسلمين ثغور أضتاعت إنةا عيالن قيس قيسا آلله لمحا
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سليت المشريية ما أدا أخلقا تكن وآ آلطعان فى يقيمين فشاول

 تريد er» بقيس مارس يقول هايجه أذا وخاطره القخل الفحل شاول يقال الطويل س الثاث
 السيوف انتضين اذا أخاعا تكى وال رجالها فليسوس لحمب فى بهم تمارس وال والدعة اللين فى

ى يثبتورن ا فاذلم

الضحاك أبى بن رجاء بن لحسن فى أألسح أبو وتال

أخور يطرف منايرقا وإلى وأقيبا ذآل؟ؤئألىيل

ينظ أنه يعنى أخزر وطرف فالنظرن اخزربقوله بطرف توله س الباء تعلق( الكامل ن٠ االول
عيذ-ة بموخ

المني رحوب على آجترات حتى قايم شحية خل تركب زلت ما

 اشتقاقه يكون أن ويجسوز للمجسد فى ورما النبرة واصل االرتفاع وهو النبرة ن٠ مفعل المنبر
 مدد وقد تمام ابى أبام فى االسد ابو كان بليغ فصيح بانلالم نبار رجل ةالو فقد الصوت رفع س
٥ عليها أميرا هدتيتتع م بعد لمبال ن٠ عينى أمال ال يقول االسد أبو عجاه الذى عذا تمام ابو

 سنهذ ذ ليال معه رئب ف كالب بنى من رجل النميرى بالراعى ونول
 رب ذاعطى أبله ألرأعى وصبحت روأحلهم CJ1 ناقة لهم فنحر أبله الراح عن عزبت وقد مجدبة

فقال ذنية ناقة وزادها مثلها نابا الناب

فالرحا تيدة ببن تاب صوء إلى وآ والريح السايبن من عيحنت

يشتوا والقد أأطياف يكرم وقد أتليا القح يشتوى ر ف صوء إل

لحقتهم لصيقة اشتووه وانما لجلد القد متداركه والقافية ألطويل ن٠٠ الثانى

بكا يه مما لجهين بكووحال بثمر ال قآتتكينا أنونا تلمًا

بقوله فسر ثم الضر من بهم لما بصا أتو الذين ومن منا لحيين ن واحد كل أى

لمحفا على أأرار تجوع من يشذ وكارق يالم أن معورمن بكا

لجوع أضعغه شقد ليستمسكه لحشا على االزار يشد أنما

للغرامةوآلق[ًا نقسى رطأمت سيينة من أرى قد عينى قألطفت
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 النشر يدت س فعل اجفانى صممنت اى عيى الطغت والعرا عامين نى فيها تدارك ويروى

 توأل أى فيها تدارك وقوله أقوى بصرة فيكون ذلك فعل أذا عينه شعاع يجتمع النه الشى فى
الشحم والى فيها وتتابع

بآلصوا تمتعن آلألنى من هجانًا عريكة ذات تحوماء فأبترتها
 الصرع صوى من بالصوى ويروى االرص س غلظ وعوما طتوة جمع والصوى السنام العريكة

 بالصرى ويروى سمينة تكون بان أجدر فهو باللبن لصرعها عهد ال حايل نها أى فيءلبن يبق ه اذا
 امتنعى أنهن فالمراد تمنعن روى واذا غبرة فيجهد يجتب م لبنها ترك أى الصرع فى اللبن بقية وهو

 مح( فهو تمتعن روين واذا ألمرعى CP وجدن بما او ألبقية س فيهن ترك بما وشدته الشتاء "ن٠
نافعا لهن كان أى المتعة

قتا أيما حبتر عيتا ويله لجبتي خفييا إيماا قآومأت
 فتى ايما تقولكه تقدير على فالرفع والنصب بالرفع ينشد فتى وايما الناس القصيرمن أصله حبت

وحبترغالمه لحال على والنصب هو

يرقاءآلنسا آ يجبيرالعمرتقوي تان سايها بأيبس آلعبق لة وقلمت

 العقب خويق الكعبين خلف موث عقب والعرقوب وغيرعا الساق ن٠ اللحمر عليه قل ما االبيبس

 أمكن أن العرقوب فأن ساقها أصب والمعنى أالربع ذوات ن٠ والساق الوظيغ موصل وبين االنسان س
 اصربها والمعى ذلكه عند منها ييلس فصاحبها منه الدم ينقطع ال نساة فان والعالج بالمجبر فيه التالفى

والضيافة الصيغ أمم وبستقيم منها بالعوض صاحبها ليرضى مطمع منها البرء فى ليس ضربة
رعررر ر رر ر- -ر ًا؛ -٥- ى - - -ًا,

انتضا ومنصله منكوي غير مضى حبترا ان حبتر من فاعجبنى

 او حصى من يطاه ما فيه أتر أذا منكوب حافر ويقال صدر فى مدفوع غي أى منكوب غير
مقدم مغعول النه منصله وانتصب جر

ر رصع- f رج -ع ص ص-نر .* -ر ر رررر-٥5 -رن ٠/ة
فاجال فوأدى عن غطاءا جلوت سنامها من اشبعتهم وشن كانى

فذعب الغم ن غطاء قلبى على كان كانه يقول

ومصكال 2 بوأ فيتا ما قبل لنا فو. ذات يدرتا وباتضت تيتنا

أودع ما قبل لنا بتنا يريد باالبتداء ارتفع شواء ومصطال شواء فيها ما قبل لنا قوله بتنا خبر

بالغليان عزة لها اى تدرنا باتت خبر عزة وذات بالنار وأاصطالء شواء القدر
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وللال األخلة أبقتتا عندنايستين بريمة راعينا وأصبح
 ابقتها روى واذا نقى للسمرن ويقال السمن وعومخ نقيا لها جعلن انها والمعنى أذتقتةا ويروى

 هذء فكانت اخالءنا أبلنا نعطى أى العديق وعو خليل جمع بعضهمر ةال واالخلة البقية س فهى
 باالخلة أراد وقيل ألفقراء اعطيناعا أى الفقيى وعو خليل جمع أالخلة يكون أن ويجوز بقيتهم االبل

 االخلة فى وقيل النبت من رطبا كان ما ولخال أليها االحسان فى الجتهادم لها كاالخالء النهم الرعيان
 انه أاخلة فى وقيل أخلة على خالال جمع ف خالل على لحمص ضد وهو ألمعى ص خلة جمع انه

 اختل ما االخلة وقيل للناقة أقوى خيكون يرتضع ليال الفصيل لسان به يخت الذى لجالل جمع
 للبرد نبملها ف أى واجتة وجالل جت يقال لجيم ب االجلة بعصمهم روى و اخضر وهو العشب ب واجتت

وتغقدناها البسناها بل

ليا ف نابك مثل علينا تنيةوتاب خذها ققأمتليبآلناب

 الشحم تسمى ثم يكون بالمطر النه حيا بنن الن تسمى والعرب والسمن الشحم فى يعنى لخيا فى
 مثل وأجب علينا وناب نابكه عن فطال ثنية خذعا الناب لرب قلن ومعناه يكور. بالنبنن النه حيا

 ابو أورد« وانا شى فى ألهجو ن٠ هذا وليس ألثنية مع تخذعا نحرذاها عما عوضا السمن فى نابك
حثًا أرقم بن خنزر قصيدة cr يتبعه لما ذام

 عبد بى ربيعة بى بئر بى احد وعو ن لمالل واسمه أرقمر بن خنر ذال فى وةل
 ن فهو زايدة فيه النون كاننت أن خنزر ربيعة بن فطن بنى س والراعى نمير بن لحارث بن الله

أمجارة بها تكسر غليظة ثاس لنزرة أرن وقيل لجنزير لغثظ س ولفظه العين خزر

تودقا ملقى وفى منهًا تعشون ضيفكم ناقي بال ما قطر بنى

واحدله ال ألبصربين وعند تتد الواحد الرحل خشب والقتود متدارك والقانية الطويل CJ1 الثان

قديدا ملقى الققمه صنب على رحله ونأقة يمشى صيفكم 1ءخ

 عادتهمر .ن وكان العليا عليها تقع فال السفلى ألثنابا تقتم والفقم الراح أمراتة لقب الفقماء
 ومن رجل محمل كانن التى الناتة يريد وجله وتاقة ويروى يجقفونها االطناب على القديد يلقو ان

الملقى الرحل أى رحله ناتة روى

سعودقا عنها عاب تحس يتيله القرى يبتقى ألذى الكآليئ وبات

يويدقا من أم اأصياف نرل اذا عادة أكرم أأطياق ينقق أمن
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 ولمر االضياف لغظ وكرر االضياف ينقص أمن لقوله ظرف نزل واذا التمييز على عادة انتصب
واالجناس االعالم تكرير فى عادتهم على بالضمير هات

لبويقا قبىب مشدود براذين تنتحريتةا قمتم اذ كبأنكم

 شبههم يكون أن وببحتمل مذموم لكل مشال يضربونها وهم وغشلهم ألجزم بالبراذين شبههمر
العلغ اكل على تحرص البراذين الن لمحمها اكل على حرصو لما بالبراذين

ج ههودقا وأنتمر األ قطن بيى سوة بأي من األقوام فتع فما

منها بقحبيدة الراعى فاجابه
شهودقا الشتاء وفميقان بسيفى حترهتا قلوي من ذترمتر ذا ما

 يقال نكرتم ذا ما للجيدة والرواية عقرتها كزوم ن ويروى متدارء والقافية الطويل س الثانى
 التى المستة الناقة والكزوم عيرتم ذا ما فمراد« ذكرتم ذا ما فاما بمعى وانكرته الشى نكرت
االسغل ن أطول أالعلى مشغرها

يفونعا يأخرى عنيل على توات ييقا وييت أىن عيمد ققد

القوية الصلبة الناقة العنس

جبدىإليناتعواقا إذ وأمك آلفرتى يبتغى الذى آليالىب قمريت

ركودقا طويالً أضياف ولقحة للقرى تتقب فارا هلًا رفعنا
 الركود ولجفنة تعاد ثم للغسل اال تنزل ال والنها لثقلها طويال ركودعا وجعل قثرا باللقحة اراد

الممتلية الثقيلة
نذودقا نييت حىت جوانيها آرزمت النشيمة عود أخاميت د|٣

 جعل أى خلين اذا ويروى محتها فاوقد للناقة لخال بمنزلة لها لخطب جعل أى اخلين أذا
 فترأمه ولدعا على تعطغ التى ووى لخلية كالناقة له وهى كالولد لها فهو الولد بمنزلة لها لحضب

بغليانها صاحت وارزمت

حيدفا تقاصر حرباء نعامة حسبتها للطارقني نصبت اذا



ءلب

 ونفورها لمجبنها ووطعه راسها رفع تكثر النها بالنعامة القدر شبه المرتفعة الصلبة االرط لملحزباء

منه التشبيه وجه ليتبين جيدعا تقاصر وةل غليانها لشدة وتخفضها المحال ترفع القدر فحذبكه

وحديدقا ماوقا مراقا قكارى حجرايجا ف |لج المحال تييت
 شاة ويقال المتاليها شكارى وجعلها النواحى والجرات لسمنها غرا وجعلها الظهم فقر المحال

 مرقتها وماوعا دسمها أستخرج مرأعا ومعنى ممتلية شكرى وضمة غزيوة كانت اذا شكمة

ها مغرفة وحديدعا

حيودقا حام وءى ينوآقا لكدى حتاوا املنإلني البقا يعتنا
 لثقلها بتحريكها ينهص وال يطيقها ال الواحد ان ليرى المنزلين ثتى وانما بحام حيودها أرتفع

 ينزالعا لك اليها المنزلين بعثنا ةال كانه بعثنا بقوله تتعلق أن ييجوز ينزالها لكى توله CJ1 والالم
 مطاولة والمحاولة للجارة الالمر دخلها لذلكه للفعل الناصبة هى هذة وكى حاول مغعول وحذف فحاوال

لمجوانب ولجيود بالحيل أالمر

جمودقا األاكلين يآيدى سريع مستحيرة فى النجم تعد ثباتت
 السماء جوم فيها ترى دسمها وكثرة صغايها من يقول مرقها فى أى امتإليها فى المتحيرة ألمستكيرة

 ارتفع وجمودعا بالنجوم الدسم كثرة من راسها على كانن التى النقاخات الراعى شبه وقيل
 والمبتدا عليه قتم وقد للمبتداء خبرا يكون ان على بالرفع سريع يروى ويجوزان بسريع

 والدينار الدرعمر قل يقال كما وهذا النجوم بالنجم واراد اضافها أمراة يعنى النمرى ةال جمودعا

 موضع هذا االعرابى ابومحمد ةل أصح واالول بعينها الثربا بالنجم أراد بل ويقال لجنس به يراد
 الله عبد أبو يرجح ما كثيرا نصور لليام اللييمة وابن ابنها الكرم ينصر الصريمة ان المثل

معانى فى العرب بمذاعب منه معرفة قلة على يدل وهذا السمين على والغبت لجيد على الردئ
عبد أبو تخرجها لم خبية البيت فى أن وذاله الثريا اال هنا النجم يكون أن يجيوز وال أشعارعا

 وال الراس قم يكون أن اال االوانى من وغيرعا قعرلجمفنة فى ترى تكاد ال الثربا أن وذلك الله

النجمر اذا الكمين قول ومنه النجم اقعم حينيذ ويقال الشتاء صميم فى اال الراس قم يكون
وذلكه مليص معى وهذا ثيها الثربا عدد تعرف للجفنة فى الودكه لصفاء اى النجم تعد وقوله أقعرا

 السماء فى الثريا ما اذا القايل يقول ولذلل حديد بصر ذو اال يعدعا يكاد ال الثريا نجومر أن
 مى عذت يعد يجعل الناس بعص كان العاله ابو وقال أثجم سبعة العين حديد يراها تعرضث

 النجوم خيال ترى النها المملوءن أى المستحيرة للجفنة فى النحمر تعد المران هذة أن أى ألعدد

 ألى رأجع واصاله وتظن تحسب معى فى تعد يكون أن يجتمل وقد الوجه .بجوزهذا وقد فيها
له قتلن قد فعدك لييما معروا اوليت أذا ةال كما االخراج بعص اخرج قد أنه اال ألعدد
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 ترا« لما للجغنة فى النجمر تحسب المراة ان والمراد ذلكه فعلت انك فاظنن أى تنيال
النحمر بياض ن٠

قريذقا رقخا وارققئ مداخرقا تماات الغكيس سقيناقا تلما

ئ فييدقا ال حاجة آلينا أرالت لبانة إاته فى مت قتمت ولما
أسد بنى من رجل وقال

االالئ دونه وألقو النفوس جهح بلغو قد وآلساعون للمجح دبلمت
 وتد وتشمير بجت ألسير والسعى ألرويد ألمشى الدبيب اكب متم والقاذية ألبسيط من االول

للتنميى مثل أالزر والقاء المشقة أحتملو أى ألنغوس جهد بلغو

أ٢هدب ومن أوق من الجح وعانتق أكمفم مل حتى ألجك قكابرو

شدايده صبرعلى ومن ألوخا من أوفى من خالطه حتى بلغه أى ألمجد وعانق فيه ألعظايم ركبو أى

آلصيرا تلعق حتى الجد تبلغ لن أأكله أنمت ٢تئ ألجة التحسي
 واقتحام دونه المرارات بتجع يدرك انما القصير بالسعى يذرك المجد تظنن ال والمراد تقريع هذا
٥ الفرق بلق ما وأسم لش العة لبنت فل٥ بسده العظت

تتؤ: قتة ض؛ آننبنة تك حئ: ولتلن تتن ننتفيي
 المراد ومحانرة وانا« وقته ألحى يصبر وف مجلته طلب أذا الشى استعجل يقال الطويل ن الثال

لحفم أالة وهو مكقر جمع والمحافر مثال صربه سالحه بها

مكساسرة لييمر معجاز القوي ين تممرت حين بآمرت فيها وحارب
أشنتدت لحرب وشمرت ومختبرة أصوله ومكاسرة األجز ألمعجازالدايمر

أكاية قكمته صدق سعى له يكن ولم الذليل يعطى الذى عطى
 يكن ملر أى صدق سعى له يكن ولم االسر أو الهزيمة فى الذل هو الذليل يعطيه الذى

ى بهم يقتدى أو عنهمر ذلك يرث فكان حميد لسلغه وسعى قديم له
131
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االسدى عمار بن اسماعيل وةل

عايل ي يبشي مرزوقي بن والل تبدلت اذ قجوقا داربشي بكت
 مات لما قالها كعب بن للوليد عى على بن دعبل ةال متدارك والقافية الطويل ئ* ألثانى

 بشرا يفصل والشاعر له مفعول انه على أنتصب وشجوعا مرزوق بن والل داره واشترى غالب بن بشر
ذلكه لها وحق بكت فيها منه بدال فصارعالل ينزلها بشر كان ألةىألدار أن ويقول هالل على

 فحارب ىف هاشم من رغميا على تبدلنت عرس متل اال هى وقل
م ٠ Z من من ا

 ضعة فيها ومحارب محارب ألى انتقلنن ثم هاشم فى زقجت كعروس اال أستبدالها فى هى ما يقول
ه محًارب من اذا رت فتيرنى وعويجلف الشعراء بعص ةال حتى وخمول

بتاك يطلب تلم اإليسرلن حوار ف زوحيا تتل أماة لن5و

. قدار يلسماعتجتادعتا توافقوقا عكاظ تردو متى

 لهمر سوق فيه للعرب وأد وفو عكاظ سوق وردتم أذا يقول متواتر والقافية الوأفر ن٠ االول
سمعه جتع بمن فشبهتم مثالبكمر ن تسمعون ما لكثرة تصاممتمر أعلها ووافقتمر

,د ر ءن ر رح ن ٠٠٠٥٠ نًا ع ءك صس نم رح ن ٠١٥ ر - تأ ضمار أم مية البي أعني خربوىن مبب-ة ابر أحريان
دمه يطت أم مية ابن ثار اندركون ومعناه ةضاوة يرجى ال دين والضمار لحاضر النقد ألعين

د ب ٠٠ آن و ب ي ف اجأ نج :آن ن— و عف ٦ئنج٠ / آ تنح أعتذار منه خللفيا •ليس تعسب بن عوف خريها جتتل
الذم فى اا يستعمد وال االعتاب وللف لملختة عذه خزى اى تذتتها لبس أى

مخار ليا ليس الشيي كذات منتا ختقون وما فإنكم
ى يكتم ان ن٠اظهر أالمر اى

 وكان مية ابن له يقال صان انقيس عبد .ن رجال أن االبيات هذه وخبر

 برةنالز جوار فى مناة زيد بن سعد بن كعب بن عوف بنى ن رجل تنله بدر بن نلزبرةان جارا

 وقتت هزاال ليقتات برةنالز فحلف شبرمان ذو له يقال بموضع تنله هرال له يقال تتله الذى وتان
 مكشوحنية فف مية أبن وفدى أصلحوعا حتى القحة فى بنوسعد سعن لف أالبيات هذه أمراته

 ذلكه نعا ألمخبل هاجا فلما أيإحا فزوجه خليدة أخته الزبرةان ال عزال وخطب ألزسان را٠



 وأنكحته تانله أنكه العين براس زعمت ما بعد خليدة قزاال وانكىت فقال عليه
 الفراش تحت يالعبها ناجله السلخ أوسع اعاب مشق مجانها كات وى رف

 كان ثاذا جميعا رجليه س الشأة يسلخ الذى الناجل تمفاصلة ثزيل ف شبرمان بذى وجاركم
 بقم فنزل العرب س بحى خمر له حاجة ضلس فى سار المخبل ان ف مرجلة فبى واحدة رجد .من

 زودته أرنحل خلما وجها ألناس أحسن فراى سفرت ثم أليه واحسنن فقمته مسأة١ بين المى فاوى
 منك احسن وال غعال منك أكرم رأين فما اذت وممن أنت ن المرانة ايتها فقال زادة فاحسنت

 سجان با فقال الواسع والرهو رقوى ف'س٠ أسمكه فما ةال عماى بنات بعص من أمراة انا فقالنن وجها
 واسورتاه فقال رقوى وسميتنى خليدة سمونى قد أنهم فقالن غيرمذا أسما اعلك لكى وجد ما الله

 الله والمستغقر فاشهد واتوب بعدعا قومى ساعتب أثنى خليدة فى لعمرى ضللت يقول وفو ورحل
ه كذوب والهجاء عليها كذبن اننى

أخر وقال ,

أعمًا خياسان من قب فل بنا وآتقمت العييف لذة قريش تولت

خراسان الى وقدمتنا العيش بلذة قريش أستاترت يقول متدارك والقافية ألطويل س الثاذى
أكحرا الموج من بجرا بيا توم تيلة ذات أسبحت قريشا قلينت

 الصمير يكون أن وببجتمل فنتخلص لنغرق خراسان طرت ن بدال بحرا بنا امن قريشا ليت أى

 يتمنى لقريش بها فى الضسمير وقيل خراسان أله يوجهون ذع5 النهم القبايل ألحى او العرب الحى يرجع بها فى
 وءلى المطلوبة الليلة فيها تكون التى الساعة يريد ليلة ذات وقوله الصفا نقيض والكدر قريش هالك
 هذ على مذها أصبحت وألمعى العشاء فيها للة الساعة تريد العشأء ذات كذا فعلت قولكه ذا
ي هاكذا صباح على ليلمتها cr» حصات أى قريش لخالخ

زوجها وهو اليشكرتى مغرب بن تتادة هتجو امراة وقالنن
حاثبة أقديه آللد لبيمت ملكت ما قكل وإآ أحذب قلم حلقت

 فما واال خبرى فى صادقة حلفت أى لحال موضع فى أكذب ولمر قولها الطويل ن٠ الثانى
 خبر موضع فى يكون أن يجوز اعديه ها وقول فحذفنن الله بين حول لمى يعى الله لبين أملكه

 لبينن من والالمر لحال هخه فى أى حاغية الله لبين أهديه أملكه فما واا قالت كانها المبتداء
 كار. شين أن وأعديه خبرالمبتداء الله لبينت يكون أن ويجوز باهديه تتعلق عذا على ألله

بدال كار. شيت وان ثانيا خبرا كان شنيت وان مستانفا

لداعيد فيه ات فيه تتافة تآلتحمتها أعرعت املنايا آن لو
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 لوقعت أى التحمتها منه جى ألذى لمجانب الى أى عرصها الى النظر من مكنن أى أعرطت
له مغعول انه على مخافة وانتحب فيها

وعالية مسكه ريح إآ قتادة مغإب آبي عند جلنوير جيقة قما
مسكه ريح أال لخنزيى جيغة رايبحة ما تريد

عماخية ض٦ئيك٠طنى٠٨تةه قتآدة ب أسطبارى فبيف
 ونتن بخمك من به بلين ما بعد معكه والكون مجاورتك على صبرا أتكلف كيف نقول

٦حد االنف. حال يكون فكيف االذن فى ريجه اترت تقول والسمع الشم االة على أفسد الذاى فيكه

أمرأنه فى لملواعى أوق بن الله عبح وقال

تنقع ولمر ضرت الكم على نكتحة المنتسى آبنة نكحت

 من ضرت وقوله نكحن ن لجال موضع فى الكر« على تقوله متدارك والقاثية المتقارب ثالث من
وعو لها ألصفة موضع فى كلها لجمل ن٠ ألثانى البين فى ما وكذلكه ذكحة صغة

تجمع ولمر خيرا تجح ولمر معدما فاقئ من تغن ولم
 العدم ن اغنت فما الوجو ن٠ شى فى ناغعة غير ضارة ذكحة المراة هتة نكحت يقول

مفهوم ألمراد الن تجهع لمر مفعول وحذف شمال جمعت وال خيرا أنالن وال عديما

تهجع آمر التاس قج أدأ الهراش كلب مثل ة5منج
ئ خ ثم ثم ثم ثم

 الضواح هى بعضهمر وةل أس أضر اربعة والنواجذ مر لخل ضرس وعو الناجذ ص منجذة
 ومت جربن قد انها فيقول نواجذ« بدت حتى ضحكه اذه عليه الله صلى أننبى بحديث محتجا

 قوم اخر أل ةل ولذلك بالنمايم تمشى باذها يعغها ذهاجع لم ألفام هجع أذا وقوله وملن منها
لليل با ينام ال نقنفذ أ الن ع تمز لنميمة ب قنا:ذ حدجو عليهم الم الث دمس أذا

تقطع بينيم تستطع وما حيرًانها بين مفقة
 ومفرقة منجذة تنعب أن ولك بينهم االواصم وتةطع لخلطاء بين تفرق بوشاياتها عى يقول

 ثهو محذوف والمغعول وجزاء شنرظ ذسةطع ما وتوله االستيناف على ترفعهما أن ولكه خخال على
يفعل يطق ما كقولك

تسمع ولمر سمع-من وقيل ترى ال لما رأيمت يقول



٩٩٩

 لما رايت تقول بعصهمر وروا« وتكابر تباهت أذها والمعنى تقطع بقوله تتعلق بقول فى ألباء
أجود واالول تسمع وف سمعت وةالن نرى ال

تشبع آل الشاة تأكي وإن يروقا ال آلوق تشري قإن

الزق فى ما أى الزق تشرب ان
فس ص ثمممنك رد رنرر - ن نم O رر

الشرع ياالسل حف ولو حما بتاركة وليس
 للجرام بعد للحمية بقيا ال المثل وفى ألمحارم ولذلك انتهاكه بجل ال ما والحرمة حماما اى محرما

فشرع قبله الرمح أشرعت ويقال القرابة فى وحرمة محرمر ذ. وعو لحمرمة عند أى

ع تحم لمر العصمر ييا ترل هافق ذرى فى صعدت ولو

أالربع ذوات يد فى بييان والعصم أيديها لبياض عصما سمينن وأنما أالوءل ألععم
جدائ . او W/ و O نم نمء نم نم ر ممررر و رر ع - االربع موغسية وببست وححفا الغىت قعاد يسخ فب
 الفتى قعاد العالء أبو وقل ذسوة ثلث معها كان ان وكذلكه مذمومة ثهى أذفيدت اذا أنها يقول

 من القعود أخذ ذلك ومن البينن فى القعود برع وعى ثعيدة تسمى المراة الن بيته فى يقعده ما
 ةل حتى المتكلمون فيها أتسع كلمة والقعود الراكب عليه يقعد أن صلك قد الذى الفتى وعو أالبل

 خلما المضمظجع خالف القاعد الن ألمجاز على أال ذلكه وليس تام معنى فى قعد يقال أالضداد أملحاب
 وقول تام معنى فى قعد أن السامع ظن للشخص أعظم هو ما ألحى الحجعة حال من خروجا ذنكن كان

 خكانه للكبر ينكسر لمر أنه أراد مقعد بتدى تنفجة والنحم ناعم خميدن عكن ذو والبطن النابغة
 بعط تاول لجهة هذ« فمن مقعد ثدى قولهم معنى ذلكه الدى الثدى ةيمة جارية ولوقيل ةعد

 ةالبا ألهندى أبن الحه منسوبة االبيات ءم النسخ بعع فى ويقع ةم معى فى يكون قعد أن ألناس
الحم نكحة يشببيكت نكحت البينن واول امراته فى

 األنواء أبو ولقبه الحمان عبح بن الله عبح هو دعبل قال الميلب ال بعض وةل

وآلدار رتاجآلباي من وآستوئقو كالمتم أكلوآخقو اذا قوم

لجار حرمي عن ية تكه وال نارفم قضآ منيم لجار يقيس ا
 تبست ويقال النار طالب والقابس النار س الشعلة القبس متوات والقافية البسيط برا ألثانى

ب' ى٦٠٠ببع وارتجته الباب ورتجت الغلة( والرتاج القبس من حو وابقبام فالن واقبسنيها وتتبستبا ألنار
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ااخ وقال
نصرا وا وثماءا سعد من تبغ وا كببرة سعذا إن يسعد كاير

 فكثرته كاثرته ويقال بالكثرة غالبته اذا كاثرته أمرمن كاث متواتر والقافية الطويل ض االول

 يكون أن اال مكسورا أو مضموما أو االصل فى مغتوحا كان سواء البناء يجئ هذا وعلى العين بضم أكثره
 الياء بنات يلتبس ليال وذلك غير ال أبكيه فبكيته باكيته يقال حالته على يترلك ذانه معتال ألبناء

ألواو ببنات

الققر البلد ونعتيا أمنت أذ| وحلقا للقراع سعذا تدع وا

الشعر لقول يصلدون وانما للحرب يصلحون ال أذهم يقول أالمن حال فى بالسالقة بعبغهمر

خبره تقتليا حين فيقا وترقد حسوميا عمو بن سعد من يروءك

. اأخ ودل

المقال في لطان وألسسنة بإفك تتر ذوو أعاريب
 نسب له الذى العربى فجعلو المعنيين بين الناس وفرق عرب جمع واعراب أعراب جمع أعاريب

 كنهم ول وأحد وأالصل البادية فى يكونون الذين واالعراب االبصار فى ساكنا كان وأر. العرب فى ححيه
 بلعرابى ليس مهاجر بعطلبى ألليل لقها قد قال ألبيان أرادة المتقاربين الشيين بين فرقو ربمًا

 النه أثكا الكذب وسمى ألمزاود رقاب فينا واسماوعم أسمنا والعرب االعراب يسموننا أالاخر وقل

لطافا الفاطا يعى لطاف والسنة لحق عن مصروف

ف- القعال حسن ين القول وحسن حهالً عدموة ما بصهات رغو
 زيدت زادتان اخرعا ف التى االسماء جملة ف سيبويه اسمء ذكر أسماء بن مالكه وقال

 يذكر ان يجب يكن لم العباس ابو وقال ومسلمات وبصرتى نحوسكران معا الترخيم فى فحذثتا معا

أنه ألى العباس أبو وذهب أسم جمع النه أفعاال وزنه كان حيث من االسماء عذ« جملة فى أالسم هذا
وةال وزينب سعاد بباب عنده خلحق به المونث تسمية غلبة حيث س ألمذكم العلم فى الصرف منع

وذهب مفتوحة كانن وان همزة فاؤعا قلبن ثف وسماء أالصل فى انه سيبويه لقول تقوية بكر أبو
بن أساء بن عيينة قالها بل دعبل وقال موضع اسم وج فى واج وأناة وأجم احد باب الهى لذلك

ذقال فعضء صديقه كلب عليه شد داربيته باب بلغ فلما له صديقا زأر وكان خارجة
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االر صاحب ات الكلب "ينكر ل زرتكم يوم خمرا أحمل كنت لو
النار على أذكيه وعنبرآلهند يفعمنى المسك وزيح أتيمت آكن

 اشتعالها النار وشبة ويمالعا خياشيمى يسد أى يفغمى متواتر والقافية البسيط CP الثانى

 مشبوبا وانتصب شعروا سواد وجهها بياض أظه اذا فرعها يشبها فالنة فقالو فية وذوسعو ها شببت وتد

لحال علمى

آلقاري آلوق ريح يعيف وكان أبرنى حجن رجى الكلب قأنكر
اأخر وةل

صحاحا عربا خلتتا معساشر قنساصبتن.ى أألدعياة قجوت

 حربا لهم ونصبنا والعدأوة لخرب فالنا وناصبن عادتنى ناصبتى متوأتر والقافية الوافر .ن االول
 اى ممحاح وعرب بعد دخلوفيهم الذين المستعربة والعرب لخلص أى والعرياء العاربة العرب ويقال

ء ندا اال صا-
فباحا لتمر أحب قآم على طويال نبحو وفد الم ققلت

 على الشاعر فى ويستعمل والظبى الهدهد وف السفاد عند التيس حوت فى يستعمل النباح
 بقوله والمراد كالبها بالنشكاة ذبحتى ولو الهذلى ةال عليه وذبح نبحه ويقال الذم طريق

تبيين ولهم نباحهم أجب لمر أى نباحا لهم
ثم. س و ررر - ٠كء،،ك ى -ر ة زأر ر ة»،و رن ة

أحا الح الشتم عنكم وادفسع عنكم فاكف أنتم امنهم

بالفاء االستغهام جواب وحو أن باضمار فاكق وانتصب قلنن من ألمفعول موضع فى انتم أمنهم

آلقباحا آلتيسم عنكم سأنفى قإنى رأي قآحمدو ,اآل

جناحا سقم أخى على يضم قوم يبري تيمد وحسبك

 وانتحب اكتغ أى االمر معى فيه الن ويكتفى االبتداء على أرتغع قومر ببرى تهمة حسبكه

التمييزه على تهمة

الغقعسى حصن بن مغلس او مدرك وتال
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مترودقا إىل أحيانا ويسكن يغرة وىف آلوحت أرمى كنت لقد
 يقول النساء عن كناية الوحث جعل نغورعا أى شرودها متدارك والقانية ألطويل من الثالى

 أاالتى وكلن سهاهى رتن فقد واالان مضى فيما بمحاسى ذاصيبها مغترة وهى للنساء اتعرض كنن
عنها ألجزى ارميها ال وانا تمكننى ذالوحش

 ييبيدقا ال قانع صروحشا ذت أشيمى رث ققدآمكتتىنآلوحشمة

 وجودعًا سلمى حبل علينا سواء لتاحيى وتأمت سلمى عن ةعرضمت

 زهيدفا تول قد حياة وذم" آصاهبا مًا على عبسسا حتسحن قآل

حلودقا خآنكرتتا سرايبل تسريلمت أن عامها عبس ثقبة
 انها جلودعا أنكرتها قال وأنما تسربلنن الن يريد تسربلن أن وقوله وبكذا كذا شبهته يقال

 من ضجيجا وضتجت جلدة وأنكر عوف من لز بك االخر قول ومثله قبل .ن تعتدا لم

المطارف جذام

وليدقا عنيا مات ما إذًا لعبين الرب سبة لجر تحسبن قال

عيدقا القدمي ثى عبس وتادة يساوقا جلديث يف عبيس تسادة
 بن زهي بن لخارث بن حزن بن الوليد بنن دح وح يعنى ذساوعا لخديت فى عبس فسادن قوله

 فى لعبس وكان وسليمان الوليد له فولدت مروأن بن الملكه عبد زوجة وكاذتن العبسية جذيمة
 ألمنذر بن حضين قول ومنه عنترة يعنى عبيدها القديم فى عبس وتادة وقوله بها وجه الوقنن ذلكه

 فبعتا خالها النه والوليد سليمان على أدل قد وكان العبسى القعقاع بن لخليد ساسان ابى الرةاشى
 يدل فكان بخراسان مسلم بن قتيبة المى به فبعث علميه ادالله من امجاج فصجر بالعمراق امجاج الى به

 الوذى كنن ما فقال مبلغ كل منى بلغ فقد هذا تكغينى أال ساسان أبا با لحضين فقال تتيبة علمى
 على ثقل قد الرقاشى هذا ان ويجكه لخليد قال ثم فسكنن بشى أبتديه وال المومنين أمير خال

 فوقه أحد ن ٠ يك ال حتى ألمجلس فى حضينا يرفع قتيبة وكان لعمرى بلى ل ة تكغينيه افال موضعء
 من االمير أيها فقال عظيمة عمامة وعليه جالس قتيبة مع وحضين ألقعقاع بن خليد عليه فدخل

 قدر على تكلم حضين فقال وايل بن بكر لشيخ هذا تقل ال مهال فقال عندك ألمكورة ألجوز هذه
 للجاعلية وفى حرككمر االسالمر فى قدمكمر انما ولم فقال فمى امأل واله اذا ةل عبس اخا با

والمواد يبستم يب.م وان ابتللتم ابتل فان بجحر عبس بى با أنتمر انما نازعه لما ةل انه وقيل عبدكمر
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 بالمنطل سايرى وأحمى شطرى منصبا عبس خير من أمرؤ انى ةال ولذلكه هجينا وكان عنترة بالعبد
 ابن شتاد بى عنترة وكان وأحمره أسودة حر« يبجمى امرى كل عنترة الهجين انا ايصا وقال

 د٠ف ك-انو اذهم وذلكه لحروب بعط فى ابذا ثبله ثم عبدا يسميه وكان أبنا يقبله لم وشتاد امة
 فةال والصر لحلب اال الكر يجسن ال العبد فقال عبد با كر شغتأد له فقال فانهزم قبيلته على أغاو

 االعران محمد ابو وةال حرا وصار االعداء اكتسحتها التى االموال واستنقذ فكر حر وانن كر نه

 غلط تطيق ما باعكه قدر ليبلغ فدعه شيا تستطع ه اذا المثل موضع هذا النمرى على رده فى

 منهما لواحد هو وليس مغلس او لمرك البيت ذكر انه منها جهات من البين هذا فى الله عبد أبو
 بن جذية بن زوير لبى يقوله اليربوعى مليل ابو الله عبد بن الربيع وهو لحلغ بن لمحتاد هو وانما

 الن غلط وعذا ألعبسية ألوليد بن وآلدة أراد انه البيت تغسير فى ذكر انه ومنها العبسى رواحة

 يهجو ااخر يقول ذلك وفى زعير بن لجارث بن جزء بن خليد بنت والدة هى وسليمان الوليد أم
ج والكحل بالطيب القعقاع بنو وساد والقنا بالبيص الببيريون ساد جزه بن خليد بن القعقاع بى

اأخر وةال

وستين ينع ف آلله باركة آل ولجيته كعبا أرى حين آتول
دير وآل قدر وآ حياء وآ حسب يآل تمالقا السنين من
 التكسير جموع مجرى اأخرة أعرب ان ف السالمة جمع اجرى متواتر والقافية البسيط cr* النانى

 أالصافة فى باقيا نونء وجعل أالربعين رأس جاوزت وقد االاخر قول هذا وعلى كثيرا ذلكه جاء وقد
 مختلغ والبضع بطع فى بقوله تعلق السنين من وقوله شيبتى قد كلها سنيى بعضهم قل ذلك لمثل

 ذال من للنصغ متناوال .بجعلة ص ومذهم كلة العشمة ألى الشلثة بين ما يتناول يقول ن فمنهم فيه
 القطع بن واصله وبعع بقع ويقال سبعة انها سنين بضع .تعاله توله فى وقيل الصحيح عو وااول

ي حبيبا وتملينن الدهر ى٠ الملى ومنه وتضم ميمه تكسر والمالوة مالوتها عاش وتمالعا

القوافى عويف وقال
رقر نسوة من رفرة وا ينكلى ولقنا لحوآنق تحمت أمكم وما

 أمكه االاخر قول ضد وهذا ذغسها فى بكريمة ليست أى أء٠ذجم وال قوله الطويل س االول
اللون بياص ال الكرمر بياض يريد فضاعة س بيضاء

وآلقحر آلذييحة عنة وآكترفم لوايهمر عند آلناس أقل ألستم
 االستغهام الن الواجب ف اشبهه وما وبالمر بأليس يقرر وانما لحرب فى وتاخرم لومم على يقررم

واجباه صار النغى على دخل اذا والنغى كالنغى

ا32
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اأخر وقال
فتوخدًا أالناب حلو إذا عقيالً تناذرو آلطريق ركبان وتييت

 يكون أن على نصب االعراب س وموضعه بعضا بعصهمر انذر اى تناذرو الطويل cr» الثاذى
 ذاذا ولخيانة بالغدر عقيال عمغو قد الركبان أن والمعنى موضعان وصرخد والذنأب لنبيت ثالثا مفعوال

قل ثف منه باالحتراز وتواصو بعصا بعصهم حتر وماواه عقيل محل يقارب عا وما الموضعين نزلوهاذين

جنردا عضبا القيق ويقيى شعارا لبطنة الصريك املحقن جيعل قىت
 أشع فقيل فيه توسع ثم الثياب من لجسد يلى ما الشعار فى وااصل اللبن من لخالص العريك

ئ ابطنه أى ا4 خلبى

ااخ وقال
يرمي ال قًاثسم مطيتة ريآج بىن وسط أللوم أناخ

 به غيره عن أستغى ما باب س ووذا فناخ يقال وال البعيرفبرك أخت يقال الوافر برغ االول

يبرح ال بربم ال ومعتى

مقيم عايتد عند تتلقى ما سقرإذا ذى كل حتكلك
 ما أذا مسانر ففل 'ذالى كانه خبر ومقيمر مبتداء سفر ذى كل الن لملحال مويهع فى كذلك

 المدح الحى المعنى عذا انبحترى ونةل فيهم اللوم أتامة مثل أى كذلك ععاه يلقى غايته المى انتهى
ج يتحول لم ثم ضأحة األ فى رحله القى المجد راينن أوما فقال

ااخر وةال
عالم من لذيك لوما فيا عاالم ولدت بسكرية إذا
 لومر ن٠ أنند ما أى ألتأجب معنى وألمعى النداء لفث لفظه لوما با قوله الواغر من االل

 تواضع كليب فى وتلن جرير مثله أليوم شاعر ال شاعرا فيا وقوله العباد على حسرة با ومثله
لممان الغ بين ن الغالمر لخلك اى غالم ن٠ وتقوله

ى حلي ى ؛ج تلة يل لتض تنرت ه١ءب نل ليد اله. ذى جبة

ين آتي أنزان تفري ;ال قة بة تنرس ت؛ وى
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ذيب أبن بقول تعترى وال شيت كيف واشربى الماء ردى يقول ناثته يخاطب

القليب ققة وطوقا آلسةآ ملحساصم على القليب كان قلو
 قلبن النه قليبا البير وسمين ذكر لها يجر ولم االبل وطى يوطيها يعنى سهال وجدها اسهل

لمحام وطء عن االبل منع على يقدرون ال وانهم بالذلة يصفهمر بالمحغر االرض

اأخ وقال

تقنونا ما حراما أنيت وقة أعينكم آسحنمت ققد تيغكويى إن
 اليقين ومن الظن غالب من يكون أن يجوز ذظنونا ما متواتر والقافية البسيط من الثان
 ذلكه أقتضى ما فعلت النى ذاك لكم نحق ابغضتمونى أن أى ابكيتكم أى أعينكم أسخنت
محذوف ألصلة س العايد والضمير ألمفعول موضع فى تظنور. وما أتينن س لحال على حرأما واذتصب

تتنونونا مما مقبلق-ا عذبا جارية االحقاء إاىل قنممت وتح
 ه الناطقين ولمادون واالجناس للصفات وما لجذس ألى القصد الن ممن يهل ولمر تصونونا مما هل

اأخ ال وق.

وآلعار اللوم رقط عيرية بىن ذحرو د! أتواما الله قبح ئ
 ابعدم أى اقوأما الله قبص نأس با او قوم با ةال كانه محذوف الله قبص با قوله فى المنادى

 الله ذابعدم ذكرو وتنت أى ذكم: اذا قوله فى والمعنى أتواما ن٠ البدل علمى عميرة بنى وانةصب الله
اللوم روط اذكر ةل كانه مضمة فعل فيه »العامل واالختصاص الذم على انتصب اللوم درعط

يتستار يجنوقا لم سوة فى ولجو سوية ين خرحو إدا قوم

 دخلو أكتسابهمر من ومخذية سوءة من خرجو أذا قوم ه أى المبتداء خبر أذه على قوم ارتفع
ى مذها يتسترون ال مذها اسوا او مثلها فى

البدوى ويمدح لالضرى يهبجو ااخم وتال
يريه وال آلبقل يأكل ال عووف يتا بيداء حواب

 عازف أى وءزيف وعزوفة عزوف رجل يقال قطاع اى جواب السريع ن الرأبعة ألعروض س
 الوجهان صبورفتجوز اى وعروف عارف الصبم وهو العين بكسر العرف ن٠ ويقال عروف ويروى

صلب قوى هو أى البقل بإكل ال وقوله المتيقظ الصين وااليه عروف أيه بيد جوأب ويروى فيه
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 ربع س الريف فى يقيم ال لحصركانه يدخل ال أى يريغ وال االعصاب ترخى البقول الن العروق

 أتى اذا اسهل مثل الريغ اتى اذا اراف س يريف والقياس ولخريف ألربيع فى أةام اذا وخرف
 وريوف أرباف ولجمع العب ارط cr السواد قرب ما الريف دريد ابن ةل لحضر والريف السهل

الريغ ورافودنو القوم وتريف

المكشوف آلمفعم لميست أل ا آلقليه ببتع فى يرى وال
 التمر بيته فى فيكون لحضر اهل س هو ليس اى تشره عنه يتقلف البجرى التمر القليف

 للعسل ويكون السمن نحى ولمين الفاكهة ويابس لخبز crيتقشر اى يتقلف ما ايضا والقليف
 وقيل قشرته أذا الشى قلغت س ماخوذة وفى التمر جالل انها يذكرور. القليف العالء أبو وةل

 قوى اذا السمن نحى ولجمين نتيته اذا عنه الطين قلفت يقولون النهم لخمر به يريدون القليف
القليف من بدل لحمين اال وقوله حمين جارتنا لبين ليس حميتاو لنا أن فان-الثشلم الشاعر ةال الزين بعكر

معلوف بعنة والحشرئ يضيف إتا والشيه للجار
 سخاي على ليدل والضيف للجار مكشونا وجعله يالمكشوف تتعلف للجار قوله من الالم

فية بها
و ني همن بر س- و نم ءن و د ر-* ٥ نم

الكنيع له بيتيه أعججب شفيف أنواب فى للفسو

 هنا بالشفيغ المراد يكون ويجوزان فسو بكثرة رقت اى ثيابه شفن يعنى شفيف

 ح، شدة الشفيف وقيل الشغان الريص تلكه واسم ندؤة فى ريح برد الشفيف. قيل فقد الندوة

أكله لكثرة أليه لحاجته أى الكنيغ بيتيه أجب وقوله الشمس

١تبى مبقلة أوطاند
البحره ساحل والسيف الواسعة الفصماء االرن والضاية وريع مبقلة اتضاية ويروى

 واما ربء cr فعالن وعو علما مرتجل فاسمر ربعان فاما ربعان ويقال ريعان وتال

 يكون أن ويجوز منه فعالن فهو وتريه ترتع يقال تردده وعو السراب ريعان س غمنقول ريعان

 ومقدمتد باوله ك يتقي السرأب ان وعما لتقا وا منه يتقدم النادر النف ا وعو لجبل رعن cr خيعاال ريعان
 انقيال قيل وبين الضحا بين االال فى منه أالل رعن كان الشاعر قول الثالى القول لهذا ويشهد

أعدال ذو دعامج بدا اذا

جمار أير هيت إن نكن وت تقر تيع قكحن عميًا حنت ادا
بقاع فتع cr أذل خيقال الذل فى بها المثل ويصربب ثقعة ولجمع الصمأة الفقع الطويل برا ألدانمخ
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 عميا كنت اذا والمعى مستو أى قرقر قاع ويقال منبته قرقر الى واضانه يشاء من يجتنيها النه ونال
العصو كذلكه ومنظره ذكره ينحامى ذاحشا شيًا او كالفتع ذليال فكى

حوار يعقد عمي عقد وال خقارة يدار عمي دار قما
 ولخفر ولفارة عهد« نقضنن اذا واخفرته وخفارة خغرة أجمته اذا الرجل مصدرخفت لفارة

ى وذاء بدار أو حياة بدار عمى دار فما اى الوجهين يجتمل والبيت أاالستحياء

اأخر وقال
أرار وال آرور قتي على عويبا حكم بنى فى أرانى

وآلقتار المعاذر وتأتينى دونى آللحم يأكحلون أناس
 ريك اى المعاذر وتاتيى وقونه واحد ولجانب ولجرف والقط القت النمرى الوانر ن االول

 المعانر فى وقيل النموى تال ألمشوى اللدمر ريح وياتيى أى والقتار المضاف فحذف وافنيتهم عذراتم
 أاناس ويرتفع أحدث أى أعذر وتد لحدث والعذرة والعاذرة والعاذر اجود واالول معذرة جمع انها

 وياتيى يقول ان بجب وكار. بجملتين وصغو وقد اناس ه قال كانه محذوف مبتحاء خبر أنه على

 جمع المقاذر ويروى االستيناف على وتاتيتنى يكون ان ويجوز ألضمير نحذف منهم والقتار المعاذر
 نرى وال سلحا عقصاء وتوسعنا المثل موضع هذا االعمابى محمد ابو وةل قياس غي على قذر

 العذرات روايح هنا المعاذر ون يك ان عندى االحسن ألنمرى قول فى عمر الى فارجعاها درا لعقاج
 الطعام على بالبخل اذسانا هجا شاعم روى ومنى الله عبد أبى ألى ترد ان يجب الفايدة ؤذه وةال

ى أختاره الذى غير والتفسي العذرات معى فى ألمعاذر سمع ومنى خريه وريح تتاره باتينى شعره فى فقال

اأخر وتال
تييم ين حعدة أوآد ذال عقيل وا تلويو ي إن وما
آلفليم زادب العجالر وا نميي ينى آلفقل السجرول وا

 الظليمر فى الزبإدة تلك بمنزلة ألناس فى زبإدة ۶ أى للطير يكون ال النه لخف الظليمر زايدة
 فتح اذا لملجرو فغص ومنه لحاجة عند تنفتص النها بذلكه سمينت الدبى دار وف فقحة جمع والفقاح

 يوصغ ألنعام الر. به شبههم وانما فرخها أى النعامة رال الظليم بزايدة يريد أنه النمرى وذكى عينيه

العد: ن٠ هرب او حلمه خف اذا رالء زف وقد ظليمر ن٠ اشرد هو فيقولون ألذغار وسرعة بالخغة

آلنجوم مع تسير ال رواضة نعث بنات ك معتر أآليك
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 ألعين رأى عن تزول فال القطب حول تدور النها والثبات الركود ف يعنى نعش كبنات قوله
 على يقيمور. بل الغيث ينتجعون وال العدو يغزون وال الملوك ألى يفد:ن ال القوم عاوالء قول٤

باليسيرج والرضا الذل

االعجم لوياد انه وقيل االعجم لوياد جرم من رجل وقال
ا ■ يه..ا ت قتتمت حميف عشية بالقواىف صييمكي إىل دلقت

 بالقوافى خلبائ جرحن أى تلبه به أراد وهاعنا لملخالص والعميمر مشيت أى دلفنن الواغر اول
 وبذلك اسنانه مقدم القى اذا فاه حتمر يقال الكسر والهتمر القوم اجتماع يعنى محفل عشية

فاة فهتم بقوس ضربه عاصم بن قيس الن التميمى أالعتم سمى

أباحتا وتقو آباضم عفست توم عليك أثول ما وقتذق
غي نسبهم بصحة تشهد من فيكه أتول فيما وصدتى تتكلم تتجس ال فتركتكه هجوتكه يقول

أأعجم زياد وقال
هدنءثم U جب O صرور م•نرر ٠ رغ ر ت ر ر عن سر

ااعائير ريع اي من وربحكم انتم من نسينا أنا انتم وتن
 ى٠ يكن ف وان قبله نسينا وعلق كرر وقد استفهاما ن٠ .بجعل ان يبجوز الطويل ثانى ن٠

 النظير مجرى ألنظير يجرون وم وذكرت عرفنن وهو نقيضه مجمى أجرا« النه واليقين الشك اخعال
 أنا ل ة كانه صلته بعض حذغت وقد الذى بعى من يبجعل ان وببجوز كثيرا النقيض مجرى والنقيض

 أحصى لحزبين أى لنعلم تعال قوله البصريين عند الثانى ونظير أوجه واالول انتم م الذين ذسينا
 ريك أى من وتوله أحسن هو من المعنى الن أحسن الذى على تماما تعال قوله ألذى باب وفى

 أعصارا القيت فقد ربجا كنت أن ألمشل وف المستدير الساطع الغبار وهو االعصار جمع فاالءاصر االعاصر
 وعم بهم أالنتفاع لقلة بها المثل لهم فصرب شجرا تلقح وال غيثا تسوق ال النها بالذكر خحها وانما

ريح له قبت قد فالن فيقال الدولة عن كناية الريح يبجعلون

طاير عريو قتحتكم وفةا ذطار وآلدبا آلبقي مع أآلحيتم وآنتم

 تموتون أالاخى قول ومثله حديث شرفكم ان والمعنى البقل مع جيتمر الذين يريد أالجيتمر
 قبل عهدناكمر ما يقول لجراد صغار والدبا البقل نبنن كلما تحيا اساريع وانتم السنين فى قزل

 وبقى ذطار والدبا البقل مع جيتم أنما فكانكم نبغتم ألناس أخصب فلما أثرا لكم رأينا وال لخصب
لهم اصل ال بانهم يرميهم شذخصكم

محقلجوانر اال تحركو ولم قبلك-م صان ومن اال تسمعو قتم
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 ليس أى والدتكم لمحداثة تدركوم وف قبلكم كان بمن سعتم يقول لحوافر وتع موضع ألمدق
حأرى كل يطاكم أذلة تكونوال ول قديم لكمر

جد ىب من جلل وى راه ابو وقال العبدى اهلذيل بن عمر وقال .
ن ةه -ر رش ن ٠٠٥, نم - 0م - -٤ ٠- ر - نم-
تيل أذ حنيفة حيى ى٠ كنت مسمعءذا ابي باي عند خيرا ج تر ال

ثحلى متروما ما بتاج وآئنت وايل برب |ذذ أقمنا وحن
 أنجلت حتى ثاجا فنزل الععبية أيام ف حين مسمع بن مالل يخاطب سعد لبى ماء ثاج

هرى وال فيكه نغع وال لحرب أمر باشرنا يقول بشر وال بخير تاتى ما اى نحلى وما تمر ما وتوله العصبية

أآلبقي مح فبتن وأحساب قحما تورتت قوم أحساب تستوى ومًا
ى أخصبتم حين أى البقل ذبن حين ذكرتم وانما ذك قبا لكم يكن م أى

لذى هم وقيل الرمة ذى صاحبة مية ىف املنقرى مهله أم كنوة والت
 ان عليه لله نجعلت قط ترة و الناس أجمل .ن وكاننن بمية يشبب كان انه وذلك الرمة

فيها الرمة ذو فقال واسويتاه فقالن أسود دميما رجال رات راته فلما ترأه ما اول بدنة تحر

ميا حبدا فآ مى ذكرت إذا أنة عبر الماآ أشل خبدا آآل
 الرجل نعم من الرجل بمنزلة حب مع وهو الشى ألى به اشير حبذا ن٠ ذا قوله ألطويل ن٠ الثاذ

 مى غير المال أعل االششياء فى محبوب والمعنى بينهما يفصل وال يغي ال أالمثال مجرى معه أجرى انه اال

 انفصالها على ذا الف جعل يا٥ حبذا فال وقوله اختصاصا وال مدحا تسآنحق ال ذكرت اذا فانها

وهوهى مضمم أسم ن الروى الن تاسيسا

باديا لدكان لحوى ألبياي وتحت مالحة من مستحة مي ده قنى
 واستعمل باليد الراس مسح من أصله ويكون بالجمال مسحها الله كان حست شاعرها أن يريد

 لخلقة مستوى أى الوجه ممسوح هو أيصا وقيل علة رئ1 بائ ما ألله مسح للمريط فقيل اندءء فى

عليه الكالم لداللة لجواب وحذف احد فيها رغب لما باديا كان لو اى لو جواب وحذف

عانيا أييق تا،٢ لون كان وإن طعمه جيلف املاه أن تر أمل
به ظن ما بخالف يجى اى طعمه ويبخلغ يتغير أى طعمه يخلغ



ظاميا حاء آلذى يأضعاف توله ضرهرة من وأرد أناه م أذًا
 حذخ ث جاء« فصار بنغسه الفعل ووصل للجار فحذف عليه جاء أى ظاميا جاء ألذى

 والمغعول والفاعل والغعل الموصول وأحدا شيا اشياء أربعة لكون واستطالة أستثقاال الصلة ن الضمي
 الضعمر لخبين اللون الصافى بالماء وشبهها اقرب عند« فاالمر الصلة س والمجوور لمجار حذف جوز ومون
لمجال على ظاميا وانتعب لزعوقنه شربه من يتمكن ال النه عطشا زاده العطشان اتاه أذا

املختايًا منتا يلقني وأتوايتا حبت ملد| آلتياي و مى تذيك

ليا ذا قال ملا يوما فجردة لة بدت الشقى ءعيالن تلوأن
 نفسه حذث ما اى مية مجرد الهى ليا ذا قال لما قوله س بذا واشار لمحال على مجردة انتصب

 س لتسلى ان غيرائ الحى ذسيبه ولعمف دعوا« فى نغسة عند مقصرا اى االيا 'ذل لما ويروى له باذها
لحال على االيا وانتصب خيهن وزهد راسا النساء

. ساليا أسح أد مي عبري إىل لرد واكن منة مىت تقول
 بها يقسم ال كان أى حالفا االيا معنى ان هم بعض وذكر مضمرة يمين جوإب الالم لرده قوله

 اء معن فى وقيل ايالءا اليمين فى لين ا ا يقال أنه ترى اال موليا يكون ان يجب كان النه خطا وهذا
 حكاية ال يكون هذا فعلى متاوها االمى فيها الزعد ن٠٠ لمايستجت زيقل ف والمعنى :توجع تاوؤة ٥١١ ان

ه ألمرزوق ذكرة ما على االترب وهو خبرة ولى باالبتداء رذع موضعه صوت

 يكاد ما لجاج بعد رؤبة دأل والتزين التحسى وعو النعته س العتاعية العتاعية ابو وتال

 احية مصدركالك العتاعية وكان والتقين اللبس عتهى فى أيضا وقل التعتد وعن التصالى عى ينتهى
 العالء ابو وقال عتاهيته أبين وما جئ اذا الرجل عته اآلعرابى ابن وقال كالكراعة العتاهة فيه واجازو

 أن والمعروف وحوها الثياب تنطيف مثل االشنياء فى المبالغة وهى التعته من ماخون العتاعية أن قيل
 يجسب حتتى أالشياء فى يبالغ الرجل ان فالمراد محفوظا التعته فى قالو ما كان وان لجمنون مشل العتاه

 ن١ لضب كعباتية االسماء فى ييجى وقد والرفاعية كالنصاحية المصادر فى تكثر وفعالية عتاها به أن
 وقيد عباقية وقالوللداعية قريذ عباقية من وثوبك شدا فنجوت شواحط غداة قال الشجر
ى عباقية الوجه فى للجرح

أهرعى على حيقتيه عنسى صاجلة علئ آلبخيل جرى
 على البخيل الله جزى يقول متوانى والقافية الكامل ن٠ الثانية العروص ن الثانى الضرب

عفى مننه لسقوط ظهرى على محمله خف فقذ صالحة خصلة بمالمه
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قحرى قدر ونزة فعلت يدى يدية عن وأضرم أعلى
بعطيته يبتذله لمر حين تدرى وصان صنيعته عن أجلنى أى

صحرى بشكي يضيق أال عافية جحواة ين ورزقت
 تذحبه وأن ترفعه ان لكى يصيق اال وقوله بشكر الذرع ضيق ن٠ عافية الله رزقى أى

 هضمرأ أسمه ويكون الثقيلة من مخففة تكون ان على والرفع لالفعال الناصبة أن تكون ان على ذالنصب
 كالعاقبة مصدرا تكون والعافية عانية قوله من بدال بكونه نصب يصيق اال وموضع خبر ولجملة
 ف أختلغو وأن للمصدر أسا يكون الغاعل أسم أن فى خالف وال قايما وتم بالية أباليه ما ومثله
المغعول بذاء

ن د عرن ع- رر عو -رد ن ٠ى و -س

 العخر باوسع احنوعليية تفضلة من خلوا وغنيت

الشكر مؤوتة بدأه عنى وتعت خيرآمري فاتنى ما
ج افضال شنكر يلزمنى ل رجل أحسان يفتنى ف انه ألمعنى وجملة لحال على خلوا انتصب

األسسدى عبدل أبن وقال

المسمار تعوج المشيب بعد دينه تعوج قد عراجة أتحى
 ف عليها كان التى االستقامة ترل أى دينه تعوج قوله متواتر والقافية الكامل ن الثاذى

ينكسر او يستقيم ما قل ج اعو اذا النه ألمسمار بتعوج ذلل وشبه ألهين

حمار يأبي قوأيمة فإجت خلتة عراجة الى نطرت وإذا
 س فرجت قوايه كان ألمراد يكون ان ويجوز تالو عن هكأن بالباء فاتى حمار أاين عن يعى

 ألمرأد يكون ان يجتمل وقيل س بمعنى تجئ والباءقد لوحشتها وخلقنت منه شقن أى حمار أير
 المرأد يكون أن واالشبه مستويا يكون ال به يقطع فا القطع باالة ليس لحمار أير الن القوايم عوج به
ى مغهوم ومعناه به رماه الذى الغحش وهو الوجو هذه غير به

بعينه الوقود وهو الوقد ن٠ مرتجد علمر وعوقعالن وتدان بنث عمر أم وتالت I ٥ 52 ح رنوو ]ن د ني f م بجد د W نم **W ٠٠٠* ن نع هم د٠ باالبرق ووحشو السالح فخرو بأخيكمر لطلبو لمر انتمر إن
 تحملوالسالح. أن ينبغى فال بناه لستم النكم باالبرق الوحوش كونومع اى الكامل من أالول

شيا تغنون ال النكمر
133
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المرقق رفط قبيس آلنساء نقب وآلبسو والمجاسد المكماحل وخدو
 المصبوغة الثياب وهى المجاسد. ولبس االكآنحال من يغعلن بما فعليكمر نساء أنتم انما يقول

 واذا المراة تلبس السراويل كحجزة جزة له تجعل ان وهى نقبة جمع القاف بفتح والنقب بالزعفران
 عليه المصيق رهط وبيس والتقدير عليه المضيق والمرهق المراة نقاب جمع فهو بالصمر رويت

وقوله مغهوم المراد الن انتم وهو بيس مذموم وحذف أنتم

أحتق آجرد ولعق لويي أتل يأخيكم تطلبو أن ألةاكم
 او زبد أخذ قد لبنا يعنى أجرد ولعق لحزيرة وعى دقيق فى ويطبخ صغارا يقطع لمحم لحزبر

 دبس من زق أو نحى أالبحق باالجرد المراد أن وةيل عحوت والحق عليه ودك ال مرق أد رغوته
 له فعالء ال الذى أفعل باب cr» وأمحق فيه يبارك ال محقا لكم يصير كاذء القليل واالبحق وغيرة

ه غيره الى عنه يعتل ال الذى الوجه هو واالول قول وهذا فيه فتوسع له ال النحى فى لما هو واللعق

ألبوالنية عاصية وهى طيى من أمراة وتالت

نحاري قتت آلويآلت لك وبق آلسواكب بالدموع جودى أعاعمى

الذوايب والرهوسن السروات مت عمارة قتلتهم قومى أن قلو
 وقيل مثله والعميرة أالنفراد يطيق عثيم حى وكسرعا العين بفتح العمارة الطويل من الثانى

 أسمان وهما ذنابة وعوجمع ضد« والذنايب االعالى والذوايب ألروساء والسموات البطن جميعا هما

بهما وصغ االصل ف

حتاري يف أتأرنا وآكنما عامةا الدفم يه يأىن ملا صربنا
 وو-ذا أيسر لخطب كان غيرم أصابنا ولو ذلتم على اصابنا ألذين فم خيقول ثار جمع أثاأر

سوارلطمتنى لوذات كالمتل

عالي شى يوجدو يغلبونا وإن علبثمر تترنا ان ليام قيي

 منم أالنتقامر فى أشنتغاء ال وألمعى معنا فى النه علونا تعدية ظفرنا وعدى عليم ظغرنا ويروى
 عليه يشتمل مقدم ظفرنا أن قوله وهو الشرط وجواب ثارو اذا االوتار طالب ينيمون وال نيلو أذا

 وإن قوله ومثل للومم االفتخار نسحق ف ب؟ ظفرنا أن أى الفعل معنى فيه الن ليام قبيل خولها
ى مغلب مثل يغلبكى وه ألقيس أمرى قول غالب نتنت يوجدو يغلبونا

غيها وقالت
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زيأد اىل آلرمان وآجلًاة كيم عن أجتم آلرؤق ت إذا

 وجه وتغضن بكراعة المستقبل والمكفهر القرن عن النوكوص االجام الوافر من االول
 يتوسع فف الشعر وانتصاب لمجلد تقبص أالثشعرار فى واالصل مقشعم بوجه ويروى مكغهر سحاب ويقال

قوله اذا وجواب والسنة والنبات االرض اقشعرت فيقال فيه

٨ آلعباد أرراق عيت مكقيتتًان يوحد تلقا:

البوحيى حممد ابو وقال
تبحلى آلوملن على يلوم أىن محة والعجايب ألمحة عجبا

 جب أمر ويقال منها جب التى وقصته أحمد بين أعتراض جمة والعجايب الكامل اول
 اى الزمار على وقوله المعدحر على جبا وانتصب العجاب االبنية هذة وابلغ وعاجب وجيب وجاب

المضاف فحذف الزمان تصاريف على
ررس ء و من /نو WI و ه عدرعررو نج٠ - ر ن هنم ح

مهبل الفواد مثلوج كل من أمرة ابثك لما العبيب إن

له ويجزن يبث مما امر« اجعل اى امره أبثكه توله

تنجدى ال تليه صبابة وترى بلهانه لسانه يلوك وعد
المضغ واللوك الدنى الوغد

املسحل ف جامي آملروة زمر علوايسه ف للنوك متصرف
 ال الذى اللسان والمسحل ألمساحل ولجميع اللجلم شكيم حلقتا والمسحالن لحمق النوك

 ذلك وغي شبابه غلواء فى هو ويقال اللجام فاس والمسحل الوحش حمار والمسحل للكالم يتاتى
 الحوف قليلة كانن اذا زمرة ونعجة زمر ذبت يقال قليلها أى وة المم وزمر وارتفاعه زيإدته فى كان أذا

 تخور ثبتنا حول رغوثا عمر الملكه مكان لنا فليت طرقة تال الوب قليلة كانت اذا الناقة وكذلكه
درور مركنة وضؤتها قادماعا أسبل الزمرات من

مسيي ينوكه سحابته وبلنت آلنيى ذى جتالس به قيكت وإدا

والحلكد ليحيه آآلمان وتكحب يي فسما ييد لؤمان٢ علب
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 اآتشد يلقعاي المتكار طليى بها وسها ييميى سمونت ولقد

 لول آلدقاء يذى عترألرمان وربما تلحياة مكرمة ألنال

١ى وتجهل بعقة الومان كلب ترينتى لتمخين غلبت فلين
نمك ر\

الهجاء باب نم



والمديه االضياف باب

 ان يجوز عتيبة كعب بن لحارث بنى من المازنى بجير بن عتيبة وقال
 كان وأن السفلى وأسكفته العليا عتبته بل قومر وقال أسكفته وهى الباب عتبة حقير يكون

غيرمنقول متجل علم وعتبة هذا فغير عتبة نحقير عتيبة

جانك اليحل فى فهو الىكيصوت يستتيهة آلقدى بات ومستنيع
 فيه يقولون ما واكش بالليل يصيك الطايرالذى الصدى متدارك والقافية الطوبل ن الثانى

 بالسحر االصداء تنجاوبت أذا أركبها ألموماة تهيبى وال مقبل أبو ةل أصداء وجمعه البوم ذكر أنه
 تاه س يستفعل عو ويستتيهه والنهار بالليل يصيه لمجنادب من ضرب على ألصدى يوقعون وقد
ألمايل ولجانص ضل أذا يتيه

التواي آلكالب وسارأتاقتة ماية بغام ما ألقلى ققلت
 فيجيبه يسمعه الكالب بعض لعل الكلب نباح الرجل نبه االرض عليم اقفرت اذا انهمر يعنى

 يريد يكلب وه "البالد عليه أتفرت ما بعد دعا وداع ألشاع ةل ذلكه فعل أذا الرجل كتب ويقال
 لما ولكن ذبك الرجل يكون اال يمكن وقد له مصيفة فكانها فاجابته صوته سمعت الكالب أن

 المثل وفى بانغسهم ا أيخان الرغاء على رواحلهم حملو وربما اضافته فكاذها اليها مال الكالب صوت سمع
 فجعد باالستنزال يتلة فلمر ناقته أرغى للقرى المتعرضين بعص أن واصله منادي برغايها كفى

 ارغىطروةا اذا وضيف متتم وقال مناديا برغايها فقالكفى لعلموبك يذمفقيللوذاديتهمر
تقبط أى تكثعا حتى القت فى توى وعاي بعيرة

الطوارح وآلطوب آلقياف متون يه طوحمت طارق ققالدغريب
 طؤح من الفاعل أسمر الن والتاء بااللغ لجمع فى ألمطوحات ولخطوب يقول أن يجب كان

 الرياح وأرسلنا وجل عز قوله ومثله الفعل ن٠ الزيادة حذف على ألطوايح أخري ولكنه مطوح
 فاخرجه القص منه والفعل لالشجار ملقجة لكونها ملقحات او مالقح يجئ ان أصله الن لواتص
 بالتاء لمجمع عن عدل أذا يكون أن قياسه الطوايح وكذلكه ولواقك لقح فصار الزوايد حذف على
 ب طوحن ومعنى طارق غريب هو ةال كانه محلوف أبتداء خبر انه على غريب وارتفع ح مطاو

ألهالك والطايح ألمهالكه ركوب على، حملته
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آلقواضع البخيل عالت آلنفس مع تقم 'وزه مكاي أحدم وزه تقمت

 الشخص ولجتمان والسباع الطير فى كثيرا ل ويستعم ولزومها الرع ب الصدر الصاق اصله لمجثوم

 تقمر ف لالضافة تجيات لما نفسى ار يريد البخيل عالت النفس مع تقم ول وقوله أشتق منه

اربابها تغضح شلة العالت معها

تعاغح ال لمن عشو قرى ضمتا وربما غتستجاب شبالً وناديت

 بفتص نصافح ال لمن عشر ترى البيت عذا فى روى ما اشبه العالء ابو ةل ابنه بشبل يريد

 وله العين يضم التذاس وبعض معانحة توجب مصادتة وبينه بيذنا ليس لمن ليال عش أى العين
 وهو عشي جمع عشر يكون أن يمكن وقد نعرف ال لمن أموالنا عش قمى ضمنا ربما اى وجه

 روى ومن وكرم وكريمر وصدق صديق يقال ما مثل عشيرته بره يكون اد الغرباء من يعاشره ألذى

 عشت أى عش قرى غير« وقال ين معسر كنا وان الضيف نقرى انا فالمعنى مجمة غير بالسين عسر
 يجو: نصافح ال لمى وقوله ذكره تقدم كما ليال عشر المراد يكون أن عند« يمتنع وال نسمة

احوالم فى نظرت أى الناس صفحتن برع يكون أن ويجوز ألمعروفة المصانحة من يكون أرن

مرح الفكاقي قرط من حد وتد تآتة ريم سيه أبو ققام

 كانء لخال موضع جد وقد وموضع كان خبر أنه على مازح وأرتفع نفسه الضصيف بابى عنى
الفكاعة وعى الكالم .،ذع فاكيته ويقال جاد وعو الصبابة فوط من المازح يشابه هل

عحايح بوأق فيد وآعرًاطنا سوامة قيكنا قد مل حذم الى

 يونسه بما االشنتغال به يريد وانما القعود هوضد ألذى غير بالقيام ويريد قام قوله ألهى تعلق
 من النحر بر( عودناعا بما المال س ألسايمة فى أترنا أى سوامه ونهكنا االصل ولمجذم قلبه ويظيب

١ به أضر اذا المرع فبكه وائم

المتايح المكنرين مل عة إذا تأنه حتى آلذت ذون جعلنًاة

 فلذا لبن بها دأم ما بلبنها لينتفع لجار أله تدغع الشاة او الناقة ووى منيحة جمع ألمنايح
 يكون أن يجتمل ذلكه خعلى الذم دون صيرنا« يريد الذم دون جعلناه وقوله ردت لبنها أنقطع

 ألذم فيبعد ألذم عن قاصرا الذم دون معى فيكون ثاذيا مفعوال يكون ان ويجوز ظرا دون

الذم وبين بيننا ببجول مالنا الن يلحقنا وال عنا

رايح آلليل مع مال ييتنا الى يرى وا الميب أرباي حمة لنا
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ى ورايبجة تصيرسارحة أن تبلغ ال نلمحقوت بالفناء باركة تلتها على انها يعنى

كى ح م س وهوفعالن مرتجد علم محكان التميمى تحكان بن مة وقال
وآلقربا القوم يحال إليك ضيى عيرصاغية قومى آلبيت ربة ت

 فيه السيغ يوضع وهوكالجراب السيف تراب جمع القرب متراكب والقاية البسيط أول

 ألى بيجتاجون أمنوال فقد نزلوعندة لما النم وألقرب الرحال بضم أمرعا وانما السيغ وغي بغمد«
عندم السالح حصور

اةاملطب٠ظل ين يبويرآلكلب ال آنحية ذات حمادى ين ليلة ق

 فى واالجود بقومى متعلقا جعلته شين وأن بضمى متعلقا لجار جعلنن شيت ان ليلة فى
 وأدن فأنذر قمر تعالى الله كقول العطف حرف الثاذ يدخل أرن االمر باب فى الفعلين بين لمجمع

 وهو فيه بالعاطف يات ولم ضمى صاغرة غير قووى ةال وهذا ذالئ أشبه وما واكتب
 ليلة فى والمراد البرد شهور ن٠ النها جمادى لياله ن٠ ألليلة وجعل لحال على غير وانتصب جايز

 وان جمادى البرد شهر يجعلون وكانو وأمطار أنداء ذات جمادى لياله س
 والبرد والءيك ولر الزمان عوارص على مقسمة االصل فى وضعت االساء كان لمقيقة فى جمادى يكن در

 ألندى جمع الن فيه ألناس تكلم أندية ذات وقوله تستعار فصارت تغيرت ف ألفصول وتبتل والمطر
 ألمبيد وكان المعاوز عليها تدرج وف حبيرا وأشعرت صينن األنداء سقط اذا الشاعر قال أنداء

 الصعفاء أمر يدبرون مجالس يمجلسورن الزمان أشتد أذا ألناس أماثل وكان ألمجلس تدى جمع هو يقول

 كانه ذذى هوجمع غيره وتال الميسر ويفيضون ألزاد فضل من عندعمر تحتل ما فيها ويفرقور
 ككساء أالندية على النداء جمع ثم ونداء ندى كانه أفعلة على فعاال جمع ثف فعال على فعال جمع

 االلفال فى يفعلون كما فىآلمباذ ذلكه يفعاون للمقصور للممدود استعيرما هوشاذ وقيل وأروتة ورواق وأكسية
 كانه العين بضم هوأفعلة بعضهم وقال الكوفيون حكاه عا وهذا وأرحية ورحا وأقفية قفًا ومثلهةلو

 لمع لتانيث توكيدا الهاء لحق فمر وأند نتى نجاء وأزبن زبن قيل كما أثعل على فعال جمع

 الكلب يبصر ال وقوله أيصا شاذا الوجه عذا فى ويكون أندية فصار وجارة بعولة يقولون كما
 ألظلم: نهاية فهو وصف ما ألحى أمره بلغ ثاذا بالليل ألبصر قوى والكلب ألظلمة شدة فى مبالغة

 وقيل معطل شنعاء كل فى جارم حمو أضله الكلب انكر ما أذا أناس ومثله ألبيت حبل والطنب

 ج لبجملة وموطع الزتى وتغييم القاء عند السالح لبس به المراد أن وعو ااخر وجه البين هذا فى
قولة وكذلك ضميرها الحتمالها فيها ذلكه وساغ لليلة الصفة على

نبا5آل خيشومه على يلق حتى وسب عيمر فييا آلكلب ينيح آل

 معنى له يكن ور مصانا اال غي يجى ن ولما مصدر أنه على غير وانتعب واحدة نبحة غير أراد
حتى وقوله ومصدرا وأستثناءا ووصغا وظرفا وحاال ومغعوال ثاعال يجى أن جاز اليه يضاف ما مخالفة أال
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 ال أى خرطومه على الذنب يلغ ان أل ألل كانه ألى بمعى وحتى أن باضمار الغعل أذتصب يلغ
 ذلك لجاز يلف حى فقلت الفعل رفعن ولو واحدة نبجة اال خرطومه على الذنب يلف أن المى ينبح

 الذنب يلف فهو نبحة اال ينبص ال أى باالول متصال الثانى الفعل يكون أن والمعى لجال به ويراد
 اال الدخول أله السير من خرج أنه ومعناه بالدخول السير فقرن أدخلها حتى سرت قولكه هذا وعلى

بهذا متصل هذا أى ادخلها فانا سرت قلت أذا الغاء كمعنى فعناه دخوله حال فى أنه يخبر أنه

قببا لهم نبنى أم آلبييت جانب في آرحلنا أندنيهم ترين ذ| ما
 فصار الراء على حركتها ألقى أن بعد استخفافا الهمزة فحذفت تفعلين النه ترأيين أصله ترين

 منهما االلف فخذغن ساكنان فاجتمع قبلها ما وانفتاح لتحركها الفا االول الياء قلبت ثم تيين

ترين ذحار

حسبا يقى ًاو ذما يكتد كان من يحاجته معني ألوأد لمرمل
 واالستشارة السوال وهذا فقال الذك أعاد كانه تربن ذا ما بقوله تتعلق الزاد لمرمل قوله من الالم

 المصمرين ن٠ بدال ألزاد لمرمل يكون أن ويجوز زاده أنقطع قد الذى والمرمل ولمكانهم الجلهم
 مى ذلك قال كانه بمعى رقع موضعه يك كان من وقوله معه لمجر حرف أعاد وقد لهم نبنى فى

بر العناية فى العلة بين كانه لشرفه صاينا أد الناس لذم كارها كان س بحاجته يعتى لمنقطع

عصبا بركت كوم آلجآدل مئت لى فآعمق سيفى مستبطنا وقمت
 كذا وتبطزت خامصته أى دونك فالنا أستبطنن ويقال تمن من لخال على مستبطنا اذتصب

 جمع والكوم قصور كانهن نوق عرضها ئ أبدت أى ئ وأعمض وقوله باطنه عرف حتى فيه دخلت
 التكرير أو التكثير على ألغعل عين ضعغ انما بركن وقوله االسنمة العظام ووى وكوماء اكوم
 الدبار وسط ولها حرجف من بكرا وأعصوقبت ابوذويب تال كما البرد لشدة باركة فرقا أبله وجعل
عقبة جمع وهو لحال على عصبا وانتصب مرازيح رذيأت

عطبا ساقي.ا منه قتبادق جلس متلية ساق منةا السيف فتتأدق

 ألصلبة وللجلس لحامل هى وقيل يتلوها ولد لها التى هى والمتلية مذها ناتة عرتب أنه أراد
 الصليبة الناتة سمين وانما الصلب المرتغع المكان ولمجلس االرص ن االخذ الواسعة هى وتيل المشرفة

 للفرزدق قل زدق للفم لحكم بن مروان تال جدا اتينا أذا جلسنا يقال بذلل سمى وجد بذلك
 قدم حين الفرزدق وكان جدا اينت أى فاجلس أمرتكه ما تاركة كنت أن كاسمها والسفاعة
 الغرزدق فقال ةاعد ومروان سعيدا ثامتدح أبيه بن زبإد بن العأصى بن بسعيد مستجيرا المسينة

هاال به يرون كانهم سعيد ألى ينظرون قياما عال بلمكزو« االمر ما اذا قريش ن المجحاجك الغر ترى
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 معاوية وكان مروان فاغصب قياما اال الملكه عبد ابا با والله ال فقال غالم قعودا مروان له فقال

 جاء« أذا يعاقبه أن بضرية واليه ألمى كتابا للفرزدق كتب مروان ول فلما وسعيد مروان بين يعاوم
 مروان ذدم جايزة انه على وانصرف الكتأب اخذ فلما دينار بماية لك كتبت تد أذى زدة للغ وةل

 ودع فاجلس امرتكه ما تارك كنت ان كاسمها والسفاعة زدق للغ قل بهذا زدق الفي الى فكتب
 محبوسة مطيتى ان مرو با القرزدة عليه فرد المقدس لبين او لمكة واعمذ مذمومة انها ألمدينة
 انصحيفة الق النقرس حبًاو بها على يختى مختومة بصحيفة وحبوتنى ييأس ة وربها لحباء ترحو

 عبد وال خالفته فى مروان يقرب ال القرزدق فكان المتلمس محيفة مثل نكداء تكن ال فرزدق با
الوليد وال الملمك

انةخبا سرحنا لراعى نعوقا لما مدئرة زيأف ينمت زياقه
وتتبختر مشيها فى تزيف التى الزبإغة

تتبًا فوتيتًا من حازرنًا فحتار سناسنيًا أعلى حازرنا أمطيمت
 التى ناقته اشراف يعف وانما غيرى وعوالظهروأمطيته مطاة ركبت البعيرأذا امطيت يقال

 عاالها لما مذها فصار اليها يدة تحل ف سناسنها اعلى كان أذ حرها لما جازرنا ركبها فيقول تحرها
سنسنة واحدتها الظهر ثقار من والرج السنام أعلى والسناسن القتب بمكان

سلبا فانل كاثئ تنشنش متا بارتة وقى عنتا آللتحم ينشنش
 كقا ويروى تريد كما تاخذ« حتى الشى مباشرة النشنشة وقيل ويفرق يكشف أى ينشنش

 منه ويتخذ يتق شجر عو وقيل نبات وعو السلب من لجبل فاتل بنشنشة نشنشته شبه لو ة ل ذات
 محمد ابو وتال أالولى عى والرواية الدينورى أبوحنيفة حكاة عاكذا سالب ومتيخذها وبايعها لحبال

 لخيوان من شى وليس مضطجعة وك كم يذ ولم باركة وف عنها لجلد فنشنش ةال لم قايل قال لو االعرال
 من الرجال رفدها تضطجع ان وخشو الناقة حرو أذا انم العرب عدة من له قيل مضطجعا اال يسلخ

 وعى أيإها جزرم ن٠ هوخير مستوية باركة وهى اياعا جزرم ان وذلك باركة وف تموت حتى جانبيها
 حتى المنكبين بين ما العنق أصل يجز. ان ولجزل جزلوعا ماتن ثاذا جنبها على مصطجعة

 أن وذلكئ رجالن السنامر فيكشف الرجال يكتنغها ثر فصلوة« وقد كله يقطعو« ولمر العنق تسترخى

 ن٠ واأخران الكتغين تبل ن وااخران االاخر ألشق س واالأخر شق ن جانبها ص احديا يكون
باركة ووى واحد والسلخ جانب تن وثلتة جانب ن٠ فثلثة الكجز قبل

حقبا تلقيهم فلى نيك عىت تعيدتنا عدوأوصى ملا وقلتت

 ولقب بنيك غدى قوله قلن ومغعول قعيدتنا موصيا أى لحال على النصب موضع فى أوصى
جقبة واحدتها ألسنون
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نسا روع ٥: دن ماه ي٥ ع ن ؛٠٠ مأم ؛ثي ٥٢٢ ه رع م ٤ف نسبا لهم أعرف ولمر عمرت وقح باميم أقرف ولمر أبأفم آدعى
جبا معقرا وكاتد إلبيم أنمى مطي بنو أخوالي تحكان آبن أت
ى زايدة بن معن رهط شيبان مطربن بنو

اأخر وقال
حول حطب لتا نارا لة حأت توله مثة آلشدى قل ومستنيي

 بغالط أوقدت وقد لتلتهب عينها فتحن نارا له حصات متواتي والقافية الطويل من أالول

رب جواب نارا له وحضات وكبارعا لحطب

قبل يي يقوزو أن قومى تخاقة ققنمتة مسرغا اليه ققمت
العلة لهذ« فعلن ما فعلت أى له مفعول قومى وبخاثة لخال على مسيعا انتحب

اأتل حاسبة كان بحمه وأرخص قرى وأوسعته حمدا قأوسعنى
 ألموضع عذا التنكيرفى من لحاصل واالبهام خبرا والمعرنة كان أسم النكرة جعل أكل ويروى

المستفادمق المعنى فى أبلغ

اأخر وقال
ترأنىأاختآآبد ال وإنجا راعيا يب5توثآل تانى ترقنت
ييدى مدية تآىن يوب وكل واحدة آلدقي ىف يتمرقيا آلديب

 أنه ذلكه يسوغ مفعولينى ألمه تود عذى يكون ان يجوز متراكب والقاثية البسيط من أالول

 تراذ ال أذها وتود التقديريكشغه ويكون االبد ااخ تراخ ال واذها قوله أالول مغعوله على عطغ
 أن ترى اال عالم ضميرلجاجبية فى بما اننى الودادة تغى وما وددت االم قول لهذا ويشهد أبدا

 تقول كما واليقين الشك أفعال مجرى يجرتى وأن مفعولين المى تعتيه فى االمر يقرب بعد« أن وتوع

 أن يمتنع وال مفعولين الى يتعدى بانه زعمت علىحىو االستدالل هذا وبمثل منطلق زيدا أن
 أن والمعنى واحد مغعول الى حينيذ تود ويتعدى لها راعيا والمراد لحال موطع فى راعيها يكون

 وانتصب تمنيها سبب بيان هو يطرقها الذيب وقوله الذيب البعية فى مدبرعا يكون أن تتمتى ضاذى
 وقوله واحدة درفة أراد كانه معدرمحذوف صفة يكون ويبجوزان واحدة مرة أى الظرف على وأحدة

شين وأن لها مدية حامال تانى أى لحال على نحب بيدى ومدية تراذى لقوله ظرف عو يوم وكل
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 الرفع وجه ذاما بيدى ترىمدية أى االشتمال هوبدل البدل وهذا ترافى ف المصمر بدالس ويكون مدية رويت
 الضميى الن أحوال أو صفات وهى بعدها بما للجمل المعلقة الواد عن سيغى بيدى فى ألذي فالصمير

 تتال لحرام ألشه عن يسالونك تعاله الله قول البدل وهو الثانى الوجه ومن ألعاطغ يعلق كما يعلق

 الروية الن حال موضع فى بعدها ما ويكون االبتداء علمى الرفع فيها االجود مدية العالء أبو وقال خيه
ى االول باالسم يكتغى والفعل العين روية هنا

اخر ا وقال
جليول اذًا إقىى أسريقا عايسم أم إىل يآلساعى انا وتا
 يكورن كيغ قيل فان كى الم منه الالمر الضربها قوله متواتر والقانية الطويل من الثالث

 كان بعد يقع لجحود الم تلت لجحود الم يكون ال ولم الناغية ما صدرالكالم وفى كذلك
 ليعذبهمر ألله كان وما وقوله الغيب على ليطلعكم الله كان وما تعالى الله كقول منه تصرف وما

 كننن ما ذاجبن شتمتنى كنن قايل تول جواب النه الشتمكه كنت ما وكقولك فيم وأنن

 الفتقار لغوا وقع واذا كى الم مع ظهور جاز وان للغعل الناصبة ان معه تظهر لمر ولهذا الشتمكه
 وبين بينها ويبجول أمراته يضرب انسانا رأى كاذه بالساعى انا وما وقوله بعدها وقع ما الحى قبلها ما

لجهل فى المتناعى بغعله ذلك مثل نغسة عن فنغى داروا تدبييرها

فرول علئ صيف من حان إدا حتسسنينقا قينة إآل آلبيت لك
 والالم بااللف واالاخر لوضع ب أحدفما تعريفان عليه تعتقب ما فينة قولهم أن زيد أبو حك

 نحسنين وقتا أال ناغذ فية أالمر ولل البينن تدبير اليكن يقول الوقت والغينة والشعوب شعويب ومثله
 قدر نحسنينها وقوله اليه فيه محسنى أن أجله س يجب النه على فيه الضيف نزول يجين وقن

 تحسبينها فينة أال بعضهم وروى أشبهه وما ه اة شهدن ويوم ةال كما الصحيحك المفعول تقدي الظرف

 الغينة بضمير وثنغل تحسب مغعوال حذف قد يكون هذا وعلى لكئ ال لغيرك اذها فيها تظنين أى
 كذا ساعة اال وساعة وقت كل البيت لكه كانه واجب ن٠ استثناء على فينة اال وأنتصب
 قينة روين واذا العالء أبو ةال الضيف طعام تيسيرك عن فيها تتخلفين أى تحبسينها ويروى

 ألقينة حبسكه غير البين فى لحكمة انت أى االمة القينة يكون أن أحدهما وجهين أحتمل

 ترى وفرى الظهرأى ن ألفقارة بمعنى القينة تكون أن واالاخر للصيغ يبجب بما القيام عن

4أجمل وهوكثير اليه تقديمه فان عندك شيا الطعام من تحبسى وال عليه الصيف

اسد بنى بعض وقال
أرقد آلعهيات يأت لقاعند تبيلة آلرقح تكسى ال وه

يعنى والرىع تدرا يعنى والسوداء الشديد الصوت واالزمل بعينه القر القرة الطويد س الثانى
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 ثفسى ال وقوله طرحوالرتاعا أذ صان ما على وجهوها ألى بعد قأليا القطامى قل الثياب
 والوتعتين الرقعة الن رقاعا مكسوة وجعلها القناعا ألبسن النيران اذا ومثله نها الصفة موصع فى انرقع

 يمكن ال كبيرة انها يريد ان ويجوز الزمان لشدة القدر تستر وانما لعظمها سترفا فى تكغى آل
 قرات وخح الشان عظيمة ونبيلة ينجحن بها الطب ترى وال ل ة كما تستر وال بالرقاع سترعا

االضياف وتن الذها ألعنيات

قتقنل تويد أو عرانا من ترى تتمنت يراقا قريناقا ما ,ة!
 على أوتزيد ضيف ن٠ انانا ولمن أللفاية لنا تضمتت وأوصاال فدرا مالناعا ما أذا يقول

 فى ألمظبوخ وجعل التاء بفته وتفضل ويروى الوقت فى يعت ال ممن غيرم على فتفضل ألمطلوب

ى عرانا ن٠ قرى تضمنن فوله ليطابق لها قرى القدر

ألورد بن عروة |اخر وتقال

دجورى تحرى بين أتي تا إذا مالل أم با المعتر الطارق سل
 حركتها والقيت ألهمزة فحذغت أسالى أصله وسلى ليال أالأتى الطارق الطويل بر( الثالى

 يسال وال ألمتعرط والمعتر فحذثت بالفنحة السين لتحركه ألمجتلبة الهمزة عن أستغى ث السين على
 ألمجزر من وذلك نيا لمحما أما أعطيته الضيافة موضع فى أتالى أذا يريد ومجزرى قدرى بين وقوله

القدر س وذلكة مطبوخا دأما

ررر ر و و نم وررنو رع ر ن هم و٠ة أتو٦ ىرر ءو

منكرى دون له معموفى وابذل القرى اول انه وجيى ايسفت

 وساغ ال أم أضمار انلالم فى الن به أكةفى وقد لسلى الثانى ألمغعول موضع ف وجهى أيسغر
 الدارالكتفى فى أزيث علمت قلن لو سيبويه وقال ولمالل اللفظ قراين بر عليه يدل لما حذفه

 قوله ومعنى بعدهما ال أمر ذكر CP بد يكن لمر أبالى ما اد على سواء قلت ولو اضمار دور. cr» به

 لما القرى أول أنه قوله بر( والضمي فراة أوايل ن٠ للضيغ البشاشة أظهار أن يد ير القمى أول أنه

 هذا وعلى القرى اول أالسغار أن والمراد مصدر« على يدل الفعل الن وجهى أيسفر توله عليه يدل
 شاكلبا وما وااليناس القرى هاعنا ألمعمروف النمرى وقال اشبهه وما له شرًا كان كذب بر قولم

 حياءا عليه يجلمب مما هذا وكل ومقصدة وبلدة ونسببة اسمه عن يساله ارن هاعنا وألمذكر

 يمتلكه ما كل للضيغ يبذل انه يعنى والمنكرلحرمر القرى هنا ألمعروف االعرابى ابومحمد وةال
 تخفض وقلن ضيف صغة فى أأشجعى جبيهاء قول هذا ومثل ةال لملحرم سوى شيا منه يكت وال
دآ لحمرايم التساء حكن سبوى كنين يضيفنا لضيف ما

أخر ا وقال
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 ومنيمر آلحف منا الضيف الى رحالنا بين لمشاؤون وانا
ع ي

حليم أذاة عن منا لججل وذو ضيفه دون جاهأ منًا لتلمر قدو
 ينام حتى ببجتثه ومنيم اللحاف يلبسه أى الحف توله متوات والقافية الطويل من الثالث

 تخشين أو جهته ن٠ ثار طلب عند أوذى أاذا ضيغه دون لخليم يتجاهل أنما جاعل منا لحلم فذو
 يرى يوذينا الضيف أخذ وأن يريد حليم اذاة عن منا لجهل وذو فعال أو بكالم له جانب
ى به يوأخذه وال يجتمله للجهول

قرمة أبن رقال

قيييمر ألربى فشو في وأحل وروآقها يقبتى آلطيق أعقى
الربى قلل فى ويروى الطريق على قبته يضرب أنه يعنى متوأتر والقافية ألالمل من الثان

للييم وآنكرحقة صنبا لبيتد آلطييق جعت نب٠ًا إن
 الطريق جعل وقوله باالقامة وصله حتى الطريق على بلمحلول يرض ولم الطمرية( حق يعنى حقه

 ويبجوزان مقامه اليه المصاف وأقام ألمصاف فحذف بيته طنب موضع الطريق جعل أراد طنبا لبيته
 مظنة يكون لكى ألبيوت يسط ومثله يليه عا أى للطريق بيته طنب جعل اراد القلب على بكون

cr ه اليفل القبذ ختق وان كوم أنف له الذض بى ئ و خر أالل وتا انستيد جقتة ثرتع حيه 

ننسن بلثي نت فتة بتنف تنتة انن تنتيمن ينتتنم
 والقشط والكشط واستعجب كعجب وهو بمعنى واستكشط كشط المطويل ثاذى

 والمستععمر والمعفمر الكشاط له يقال ولجلد غيره فى استعمل وان للبعي الكشط واصل يتقاربان
بالشى المستمسك وهو واحد والمعتحم

نوم ليفقع أو كلب آعتسافهلينبح بعة آلليا سواد فى عوى
 عوى الفتنة الى للداعى ويقال استضعغ أذا ينبص وما يعوى ما وخالن وصاح نبح أى عوى

 نؤم ليفزع تال وأنما هداية غير على الطريق فى االخذ واالعتساف به وازراءا بالكلب له تشبيها

عوى رب وجواب له رفعوالنار أو وتلقو اجابو لصوته أنتبهو اذا الذيهمر

مطعمر ألمييين إتياي عند لة للقرى آلشوت مستسمع تجاربة
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 مر مطع ألمهبين أتيان عند له وقوله سمع بمعنى واستسمع الكلب العوت بمستسمع عذى
 فى واليالم واعببته نومه .ن هب يقال االضياف والمهبون للضيف ينح ذيما الللب عيش سعة يعنى

الصوت بستسمع تتعلق وأن جاوبه بقوله تتعلق أن ييجوز للقرى

أعجم وقق حيد ون يكآمة مقيالً آبصرآلشيق ما اذا يكاد
 وةل جمته على أقبل اذا له حبا ألضيف يكلم ألكلب يكاد أى لخال على مقبال انتصب

 وصف أبصر والكلب الكوماء الى بغيق مناخه الكريمر كلب ألى حبيب المعنى هذا فى أالاخر
 بحبه ووعف الشاعن اليه الكلب اعال احب المثل فى قيل ولذلك وللظاعن للكبيف بحبه ألكلب

ج أهله بوس فى كلب نعيم ألمثل وفى ألمال فى أالاغات لوتوع
فى - ق ن١ وتركيبه مرمجد علم قحفان العنبرى قحفان بن سالمر وقال

حبالً طالبه جاء بعير لكت ويسرى آلعطاء في تعذلينى تا
علمى قييى أى يسرى الطويل اول

بقآل آوطانيا روي من قيعت إدًا إقالها على تبيى ال قاني
بل مث أذا لى تهتمر ال بهايمر أالبل أن أحدوا قوالن معناعا وفى انيل الواحد صغارها أفالها

تفرح بل موتى بعد تبكى ال أبلى أن واالاخر سوأء ينحرفا ه من وموت عندعا ثوتى وتشبع ترتع
ألتمييز على بقال وانتصب ينحرها ال ن٠ ياخذها فلعله مت فاذا أنحرعا الذى بموتى

سبآ ليا لقوق أيام مئك وآ لمقتن ملة آبل متت أر قلم
ى قنوة ألمدخ المال ونفس المال يقتنى ألذى المقتنى

 وتل أبله من بعيرا فاعطاه امراته أخو اتاء تحفان بن سالمر ان االبيات هذة خبر ومن

 ذالثا أعطاه ث حبال هاتى وتل أأخر بعيرا أعطا ثم بعير أل أعطيناه ما به يقرن حبال هاتى المراته
 أجعله وقالت خمارعا اليه فرمت لحبال وعليكه لمجال على فقال بقىعندىحبل ما فقالهاتحبالفقالت

ى أالبيات العطاء فى تعذليى ال يقول ذانشا لبعصها حبال

أمراتة فاجابته
وللبن آلسهي فى يآلررأق تكقل يالذى تحقان تينايابن حلقت

جمه خقه عتى منها مشى ما لها أعدقا فحصدات حبال تول
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العلل رأحت وقد خطم لها فقعندى طالبًا جاء لن تبتحل وال قآعط

ى ازلتها وازحتها زالن بعنى وزأحن عليها أليمين لداللة حذفها وجاز تزال ما أى تزال قولها

اأخر وتال
ولجود البحل بين منآلبعو ذا ما عذة قطعتنى وتح ترين آآل

العود لين قنى يلمعتفين يد آرآح عثا ورث يكن إآل
 الكثيرالورق الرجل والوراق االبل ى٠ المال الورق متواتر والقافية البسيط ن الثانى

 فى ألمال عن كناية الورق وذكر هذا من أنعلى األرجى وقيل أرنحت أى أراح له رحت يقال
 أستعار لما ورقا خابط من معيم وال يوما رحم وال قربى ذى مانع وليس زقير قال كثين كالمهمر

 بالعود وصله بالورق معروفه عن كنى لما هذا وكذلكه لكالمه تحسينا بالخابط وصله للمال الورق
ى ألندى بمجصل االهتزازللخير وعن أهتز العود الن واذا

المنقرى عاصمر بن قيس وقال
آثن وآ يقندة دتس خلقى ايعترى ال آمرو اتى

 والغند يغحشه يغندة متوأتر والقانية ألكامل من ألثاذية العروض ن٠ ألثانى الضرب س
 حتى ألضرع من اللبن أستخراب فى أصله واالفن بالفحش أتى أذا الرجل أفند ويقال الفخش

عقله زال اذا ماغون فهو الرجل أفن قيل ثف يخلومنه
د ٥مدنر و صر- و ورر O و ن ١٥/ وس ه ٠ ن ال/ ن الغصن حولة ينبت والغصن مكمة بيت في منقي من

لسن مصافقع ألوجو ييخ قايليمر يقوم حين خكباه

 لسن يقال لسن جمع واللسن الصوت رفع حنا وهو ألصربب ألصقع واصل مطقع جع المصاقع
والغصاحة ألبالغة فى تنأعى اذا لسنا يلسن

فطن جوار لمحقظ وهمر جارهم لعيب يفطنون ال

 عليهمر يوجب ما له اتفق وان عليه يتحسسون ال أمر« ظاهر على لمجار يالبسون عمر يقول
ه فطن جمع والفطن له فطنو لمجوار بعقد حفظه

الفوارى عنقاء ابن وقال
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ججر كما أس حالى ماله الى شتك3 عميلة ف ما علخ راأف
 منه شكاية أمرة أصالح فى ماله الى رجوعه جعل مجاز ماله ألى أشتكى الطوبل ى٠ الثانى

اثهر« كما بامرى أالعتمام أسر أنه يعنى ينافق لمر أى جهر كما أسر وتوله اليه

حتر وال يرحى بدؤ ال حين عتى ألم لم تن ولو تاأسانى دعان
الزمان لتيق المه لمر بخل أى ضن ولو ماله س أعطانى بان له اسوت جعلنى أى ااسانى

آلبعر على تشق ال سيمياء له يانعا بلخير ًاللمع رمة عالم

 يسر معناة وقيل اليه النظر يكره ال أى البصر على تشق ال وقوله والبهجة لحسن السيمياء
 كالشمس شعاعها لفرط اليها ألنظر يمكن ال أى البعر لها يشق ال ويروى وضالتنه لكرمه اليه الناث
 سيمياء قوله معنى ونحقيق لخال على مقبال وينتصب مقبال بالخي وبيروى جميعا وسيما سيمياء ويقال

اليها الناثى يلتذ مقبولة حسنة بسيما تعالى الله وسمه فنى أى

آلقمت وحييه وثي آلتعرى خده وفى حبيند فى علقمت آلثر كأن

قاآنتقء ولو لل بآا تليل تأتة آعتى العوراء قيتمت اذا
أجفانه طبق واغضى القبيحة ألكلمة العوراء

ر وآيتت يي آلة واسع ردأءا تردى ييابة ستعيرت هأ ألمجك رأى ولما

كن٠ ع -ح - ر رن ٥ ى س رك- عرر ر -كر-ن نء- -ر ر اون شكل أو ذم من اسديت ما وأوفاك فعله واننيت خيرا له فقامت
 النه اثنى عثى يكون ان ويبجوز لمج حرف نحذف فعله على اى فعله أثنين

 وشكر أساءتكه ذم برئ أى شكر أو ذم س وقوله ويكرر يعاد النه ثناءا الثناء وسمى مدح بمعى
 ومن السي فى يديه تدم أذا البعير سدى من واسدى أليه أسديت ما حق وفاك فقد أحسانك
ى مقبال يده اليكه به بسط فكانه خيرا أسداك

 يجف وقيل لغنمه وعويجتق الفزارى عنقاء أبى على الفرارى عميلة مر رياش أبو ةل
 وتعذر الزمان تغير عنقاء ابن له فقال لحال هذة الى أصارك ما عنقاء بابن فقال وياكله البقل عن

 كاحدنا واننن أال غدا الشمس تطلع ال والله جرم ال عميلة فقال معهم بما أمثالكه وضن أالخوان
 يتململ عنقاء ابن فبات وجهه بقل حين غالما عميلة وكان أفله الى منهما واحد كل أنصرف ثم

 فقالنن لحبر فاخبرعا شانكه ما امراته له فقالن عميلة له ةال بما اشتغاال النوم باخخه ال فراشه على
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 على يجرى بما يجفل ال السن حديث غالم بكالم نفسك تعلق حتى عقلك وذهب خرثت قد
 بإ فقال مالة يقاسمكئ ان وعدك فقد عميلة لواتيت أبنته له قالن أصبح لما أنه وببحكى لسانه
 أقبل اذ الكالم تراجعه هى فبينا ةاله ما يعقل لم لعله أدرى وال سكران كان الفتى أن بنية
 تخرج ألى أخرج عنقاء بابن فقال عليه وقف قد عميلة واذا وخيل وغنم أبل ن٠ كالليل مر عليه
 وجارية وجارية وشاة وشاة وفرسا وفرسا وبعيرا بعيرا أبياة فقاسمه نقتسمه هلم اجمع مالح هذا فقال أليه

ج االبيات عنقاء ابن فقال انصرف ثر وغالما وغالما

ععب فى ق تنت. ج ايض يبي ين: اذ ختك تة
 تكاد ال السذية االبإدى الن ذلك وةال عظهت وان تقطع لمر المأد يكون أن بجوز تمنن لم
بمر. يخلط ف به يرأد ان ويبجوز ممنون أجرغير لم القراأن وف وممذون هذين حبل يقال تتناسق

ر و دن هم ب سر- هم )ال /نم نم ن م ا ن هم و نمن االد ٠نم

زلمت النعل إذا الشكوى مظيت وال صديقه عن الغنى جوب غي فتى

 مساعدة مدة غناه فى صديقه يشرك فتى هو وألمعنى محذوف مبتداء خبر أنه على فتى أرتفع
يتاف وال يتشكى ال النعل وزلت االمن تولى فان له الزمان

تجلتن حتى عينيه فكآننقذى مكانتا يجقى حيث من خلى رأى
 قذى على الرجل يصبر ال كما عليها يصبر م أى عينيه قذى فكانن وقوله هنا ألفقي لخلة

 فبينا المحينة أثنرأف ن رجل العاص بن سعيد بن عمر عند كان أنه وذك يخرجه حتى عينيه
 أليه بعث أنصرف خلما عمر أليه فنظر تخرق تد وكسان جبته تحت ص قميصه كم ظهر بجدثه هو

 بن هومحمد ألرجل أر. ويقال أألبيات عمرا ساننكي فيه الرجل فقال ثوب وماية درم ااالف بعشرة
 الفقم لخلة أالبيات تغسيرهذة فى قوله النمرى علمى رادا االعرابى ابومحمد وقال الكاتب سعيد

 بعنا ما وجتك كنهاره ليله لميا أن لو المثل موضع هذا السلة الى تدعو للمة المثل وفى والجة
 ما مثل العرب وايام النسب علم من عرف الله عبد أبا لوأن قيس فيسان من رجل لمى بفارس لميا

عن به قعد لكنه نقاب المعانى عذه أستخراج فى غبار شق لما كالمها ونوادر لغاتها من عرف
عمر الى ذكوان بن عمر نظ ل ة لندى ا أبى على، قرات بوتى قوسه يخطم ف أن الغرض أصابة

 فتشفع مكانها يخفى حيث CT» خلتى رأى قوله معنى وعذا قميص بال جبة وعليه كميل أبن
ى أالبيات عمرا ساشكر فقال عظيما ماال واليته فى فاصاب بالبصرة لحرب وت حتى له

لبا مذني وا منقول عبر علما مرجد ببياء قدكى واسمه بيراء من رحل وةل

 بمنزنة اللغة فى أتفق تركيب التقاءهما لكن لها بمذتر فليس العلب فى للعرق االبهم فاما
135
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 الوعف بابه فعلى صاحب فعالر. الن سكرى من كسكران سلمى من سلمان وليس سلمى فى سلمان

 ألوصف ن وليس مرنجالن خعلمان وسلمى سلمان واما وعطشى وعطشان وغضبى كغضبان
موضع وعو تدكى أله منسوب ذلكه مع وكانه مرتجل فعلم فدى واما دبير وال قبيل فى

واحد يوم يبالء أجير ال سعية سيف بن علقمة أجي إن
 وأحد يوم ببالء سعيه وجزي سعيه عن جزين يقول متدارك والقافية الكامل ن٠ االول

وأحد يومر بنعهمة أى

ألواحد آلغين إىل ألقدي رم ورمن ألقيي حب آحبىن
 ليال تججيزعا حسن ف اعلها تكلغ الغنى اله العروس زفت اذا العروس الهدى الهدى رم حال أصلك رمى

أبإعا بتزوجه زوجها يعير وال أمرها فى وقع خلال زوجها أهل يعيرها

آلسدايد ععي على تهق ماية يهجمة آلشراخ يوم ى وأجابن

بارد يماه عتاب أل٣ عن قتميتتت مليلتى تضحت ولقد

ج أذابه أذا الدواء ماث ن وذابنتن بردت وتميثنت ولحرارة العطش شدة ألمليلة

 جشم بن زعير بن سعد بن عتاب لبى تغلب بى فى مجاورا كان انه كى فح خبر ومن
 العتابى سيغ بن علقمة أن فف مدة فيهم فاتام تغلب بن غنم بن عمر بن حبيب بن بك ابن
 أبل ذاخذ حبيب بن بكر بن تعلبة بنى أحد معبد بن حنش فاءار مغازيه بعض فى غزا

 يماله حتى فيه واستقى حوضا حوض نعميم عتاب بنو أورد أذا فكان اذى البهم
 عل يقول أنشا مجالسهم حض واذا غيركه مال لى ذما أشرب ويقول ذك-ره في يغمس ف
 سيف بن علقمة قدم خلما بماليا جيرتى تجىة ثم قمانيا رجب من يا ليال لياليا معزب اال انا

 فوفد االبل على رد عليه وثدت وأن صديقي ئ معبد بن حنش ان فقال ألبهراله شان أخبروة
 العرب فى حى أشأم وم تغلب بن األوس بنى ن٠ رجل فيهمر نتغلب بنى من جماعة فى عليه

 ذبيان بغيض أبنى حرب وقعت منهم اأخر رجل وبسبب البسوس حرب وقعت منم رجل بسبب
 يرد أن ووعدهم واكرمبم قبة عليهمر وبنى بم ح فر معبد بن حنش على قنمو فلما وعبس

 وم معبل بن حنش عليهم استسمع الليل كان تلما أصبكو اذا أالبل سيف بن علقمة على
 أحتثكمر أنر وهويقول أأؤسى وسمع أالبل برد أيام ووعد« حنش بثم صنع ما ويذكرون يأحدثون

 فلما بعيرا يردمنها أال وحلغ حنشا ذلكه ثاغضب تخراعا تقيها أال اللمبوة أزدردتها كالعتبة أنها
 فقال منك أخذ ما بدل عذا وقل البهرانى بعيرذاعطاعا ماي: ماله سيف.ن بن علقمة اخرج رجعو

ى أالبيات هذة ألبهراذى
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الكالبى االعرابى زياد ابو وقال
ألقناعا ألنسي النيران إذا يقاع على تقب نار له

ذراعا أرحببمر صان والحن دال آكترآلفتيان يك ولم
 لنفس ا به اد يم ع ر لذ وا ع لذرا وا واد بكل تشب وى ير و متواتر ثية لقا وا لوافر ا ن١ الول ا

 كانه عليه مقذم اذا وجواب لنار صفة يكون أر على رفع أالعراب من للمجملة وموضع نوقد وتشب

 جوانب فى نار« أأقدت يكون ان ويجوز واد بكل توقد نار فله كذلكه جعلن ن٢ الني أذا ةل
 واد بكل تشب اذل فلمذلكن الناس نيران أخمدت اذا وداره ايه ذن أودية من واد كل وفى محله

 ينتصبان وذراعا وماا الشركاء عدم انا غيرم عن ونيابتهمر االنسار كايهاميم منهمر يكون وفذا
ألتمييز على

 وكد مؤجدات العساقل بها تشق جرير قل الشديد البعير العرندس العرنحس وقال

العظيمر أالسد أيصا والعرندس اللغاما ينفى عرندس
ءن/ ءآلنم رر- س ر رج رر رر5و عن- ر -عر ر /نو

أيسار أبناء مكمة سواس كرم ذوو ايسار لينون هينون

 عمى بنى يمدح كالب بن بكر بنى أحد ألعرندس متواتر والقافية ألبسيط س ألثانى
 جمع اليسار وا غنوبا يمدح كالبى نحال والله عذا يقول أنشدفا اذا عبيدة ابو وكان لغنويين ا

 فواحت بينهم ليس ا يورث لم يسرو أذا ةال ويسر بإسر فهو ه تداح أجال أذا الرجل يسر يقال يسر
 يسى ذاوو ويروى أمرها ويلون المكارم يروضون أى مكرمة سواس وقوله المصايغ فى ذكرعا يبقى

ويسر يسر أخالقهم فى يعنى

أحمار منة،طيب أدرة تجبح ف وإنخبره يعطوة إنيسالوتلق
آشرار أذمارهرعير هيموكشفت وإن النو توددتهمر وإن

 مسه لخشونة الشيهم ومنه لملحشونة وهى الشهامة ص شهمو وار. مودتهم طلبت أى توددتهمر
 يكن لم أالخاذة سبيل على حركو اذا يقول ليسرع حركتها أذا الغرس شهمن شهمومن ومعنى

قياس غير على شيبر جمع دأشرار حرب كانوشجعان ولكى لين عندم

عار وال خري نتا يعك وال متلدا المجح يعد ومنيسم فييم
 على متلدا وانتصب به ذكر أذا صاحب يذل سوء نثا أى خزى نثا التليد من مفتعل متلد

بمعنى وأتلد تلد ويقال لخل



بإخار مارو ان يمارون وال تطقو إن القحقاء عر ينطقون ال
ه السارى بيا يسرى التى التجوم مثل سيدتم آتيتن تقل منلم تلق من

أخر ا وقال
مويد للشكور هكرى قوق وما برر هكي عن يلعجر يدى رقنتت

شحيد يستطاع ال ما والكت أستطعته يستطاع شيا ائ" ولو
 عنه بالعجز يدى فلكم أياديه شكم أحد استطاع أن يقول متواتر والقافية ألطويل ن ألثالث

 واذ-ا شكرى على زبادة أتشك على داوم لمن ليس فقال شكر كل فوق للمنعم شكره أن أخب ثم
ق هذا مع بره شكر عن عاجز

ى السد ا مطي بن لحسين ل وقا
أنعمر للنلي فيه نعيمر ويوم أبوس للناس فيه بوس يوم لد

 به تشقى بوس يوم وانتقام انعام بين مقسمة الممدوح عذا أيإم يقول الطوبل من الثانى
فقال مشرحا االبيات من بعدة بما جاء ثم أولياوة وتسعد به خحيا ذعيم ويوم اعداوة

آلدم تقد من آلبأس يوم ويمعر آلندى تقه من آلجود يوم قيقطر

 ر رع ءن -ر ن رر رن ت هم ر ر -ر Z -ى د•رع -نر ت ء -ع
ججرم الرن على يصبح لر الناس على عتابه خل الباس يوم ان ولو

معدمه ارئ عله يتتيت 7 آلنليل ييتهعل ولوأنيوةلجويحله

حنثلة بن ترق واسمه القينت الطمحان أبو وقال

كواحبة توارى ال يوما وأكدبر قييلة خير النلس آى قيًا إدا

 بكر ويعنى يوما وكذلكه أنتمييز على قبيلة انتحب متدارك والقافية يل الشو ن٠ انثاذى
 تخغيفا التاءين أحدى فحذفن تنوارى ال أى كواكبه توارى ال وقوله ولحروب الوقعات أليوم

 مجرى يبجى وما حسذا فى وااصل ثشتر ال أى ألتاء بحدمر صواتبه توارى ال ويروى
الكواكب فرينن لمجو فى ألثاير بالغبار اليوم ذلكه فى الشمس عيت غتين أنه وذلك حليمة يوم االمثال



 ألكواكب الرينك التوعد فى قيل ما الى االمر وصار بسر حليمة يوم ما فقيل ذكرو ما على طهرا

حمبرا خالن قتل قيل لذلل الصبر عاى الناس حبس ألصبر واصل ظها

مراقبة تنال ال صعي ق قو مت سه آرومة عمر إو الم ينسى قان
 يقال أالصاعة والثقوب أليه أالرتقاء يشق صعب فوق سمتن أى مرقبة واحدها لجارس المراقب

وتاللو ضوءة أشنتد اى خقب وقد ذاتب وحسب ثاقب وكوكب ثاقبة نار

ناقبة جلوع نقمر حىت آلليل دجى ووجوفة أحسابة" ٠م أقلوت
 يعود ثاقبه من والضمير وكرم أكرم ومثله أنظم بمعنى فمو واقدر النظم على حمل نضمر معنى

 يريد له خيرا كان صدق ومن له شرا كان كدب س قولهم مثل فهو البيت صدر ظاعر على

ى لناشمة لجزع م حسبة ثاقب ذظم حتى تل كاند هذا فكذلك الىدة وكان الكذب كان

أخر ا وتال *
آلسبال لك خالً لقه زيه آبن مثت وتى يكون أن أملمتتى أينا ي
 لكه خل لقد أى ليل زيد بن عروة زيد بابن اراد متراكب والقافية البسسيط س أالول

الغتوة مذأقب اكتساب فى ة الطم وع ٠ * ى ى دس
حم - ءن ة و تأن ير ر س -رر يو ر- و م٠ءن - -ر ال و ءن

خالً أو سب أو أحح من سب هل له عددن أخالق اير اظ أعدد
وفيها خلارجى بشري بن ملحهد وتروى

فعال ما دون وتقعل عليك يد:مب مساعيد تكآق أو آمنال دأجق٠ أن
ر ممن رعور ءح ه,نةن /i ص -كعروو و كع- د ة. م. و ر- - االيال جيرتو حت االرض ساحة فيى وابعدم ادنافم الناس يبعث لو

ت،ألئ بطنه عيبويل ألذى مينك تيحو ؤ آلرل كري قوق يعلبو كى

اخر وتال
وآلنجود آلتتامي تلقيمر طرمير كمىن معشرًا أر ملر

 صغة النه ذصب الته-ايمر تلغهم وموضع م تتجمعي أى تلفهم متوأتى وألقافية الوأفر ن٠ االول
صريم كبى واالنجاد االخوار تلفيم معشرًا ار م وأنتقدير معنشرا لةوله



٠
تعود وفم للحقوقي وأثقى قفدا وأعر حاللة أحل

 يجوز وال ققدا وكذلك ألتمييز على جاللة وانتصب أيضا منهم جاللة اجل ار ولمر اى
 شعر باب س فهو بالمصدر يوكد ال هذا انعل الن جاللة قوله أعنى مصدرا يكون أر.

ماين وموت شاعر

يسود آ آلسياتة على يعني حرب يلحراق ناهيا وأحتتر
 واصل لحرب فى ت يذخد انه يري كالمفتاح وعو االالة بناء والمخراق التمييز على ناشيا أنتصب

 مجراعما يبجرى ما أد ينفخونه زق أو يفتلونه منديل من العبيان به يتالعب ما هو ألمخراق
أيإةخ استعمالهم فى الهوأء خرق الذه مخراةا وسمى به ويتضاربون

 جمع يكون أن يمكن وقد مرتجل علم شقران قضاعة من سالمان مول شقران ودل

 سالمانة واحدته فشجر سالمان فاما علما اال نسمعه لم انا غير وصلعان واصلع وحمران كاحمر أشقر
تغرقو اذا ألقوم تققع قولكه س وهو مرتجل فعلم قضاعة ءأما

درقما آلنأيل ين النساب عل تيد ؤه عيالن قيس مول لوكنمت
وتغرما أدين أن أباىل تلست دجلا ناعة مول وآحنىن

 فى بهم القتديت عيالن قيس فى والى كان لو يقول متدارك والقافية الطويل ن٠ الثاذى
 غرمت الدين من على أخذت ومهما قضاعة فى والى ولكن دين يركبى ليال أالنفاق عن الكغ

البر وجو« مح أنفق وجه أى فى أبال خال عتى

وأكرما أعف ما حال كت على فييمر ًالع بأوك قوهى أاليك
 الله بارك أى لخال على نصب اب االعم من وموضعه فيهم الله بارك بقوله تعلق حال كل على فوله

واكرههم أعقهم ما مستاذغا ةل ف وتصاريغه ألدع ابدال فى ولين منح ذيهم

عدمدما كيال يكتالون آملًاء 'رخا رحاعم وجللوم للجغان نقال
 والغذمذم أطعامهم كثرة على بذلكه ودل اليد رحا س طدنا اكتل الذها الماء رحا رحام قوله

لمجزاف الكثير

خدسا١٠ أال آللحم لون وال مفيدًاد هشتهن بيم ال التو حقا
من ذال وال بجزارين ليسو النهم لمزار كعمل اللدم فصل فى يتانقون ال اى هنا لحز ءو ألمحز



٧٠م

 يتناولو« لم موايد؟ على اللحم اكلو اذا يقول تكلغ زيادة التخذم وف القطع سرعة ولخذم عادتهم
 ذا ن٠ ذا ويختذم بعض من بعضم ينهش أن التخذم أن قال ومن باالسنان نهسا ال بالسكاكين قطعا أال

 طيب هو باالختذام ألممأد أن وقيل ألكالب فعل عذا الن مرضى بوجه فليس عنده ته لكث
ئ ألسهح ولذم النغس طيب أى خذم رجل يقال النغس

وسلم عليد اله صلى النبى يمدح قالو لجمحى دفبل ابو وتال

نم ك خمر2 ييوته ول ذقب قنجار معادن آلبيوت ان
 وتجارة واالصول القبايل بالبيوت اراد متواتر والقافية نالكامل٠ أالول العروض من الثالث الضرب

 س أكتنفته التى القبايل يعنى ضخم بيوتة وكل فيه عيب ال كالذهب ذغيس خالص أصله أى ذهب
زوم ومخ وأمية هاثنم مثل واعمامه أخواله

عقمر يمتيه آلنساء لين تمبيقة ييحن قما آلنساء عقم
 عليه بعده ما لداللة نحذف بمثله النساء عقم واراد ألمنافقين أصالب فتعقمر ومنه اليبس العقم أصل

 بناء وعقيم عقمن على بناء معقومة وفى فعقمتن العين بصم عقما الرحم وعقمنن ألمراة عقمن يقال المنع والعقم
 به ألمراد الن للمونث ألهاء به تلحق ول فاعل بمعنى فعيل النه عقم على عقيم جمع ولهذا عقمت على

 يقال أن لوجب مغعوية بمعى خعيل أذه فى وصريع كجريح عقيم ولوكان وحاين طالق فهوكقولثم النسبة
 مر عقي والملك عقيم والدنيا عقيم وريح عقيم رجل ويقال وصرعى جرحى قيل كما عقمى بلمجع فى

كذال صرن أى فعقمن له بمث بإتين ان منعن النساء أن والمعنى
ر ن د اهمن و ر ن هم و ن نت 5 ورر ن -س 5 وبدس والعدم الوفر منه سميان متباعح ب-ال بذعمر متيلل

السعة عند يعطى كما أالضاقة عند يعطى أى للمنع أسما وال لالنعام أسما وجعلذعم نعم باغظ يلفظ يريد

سقمر بجسمه وليس ضمنا تخالة للجياء من آلكآامنرر
 ■ذل ضمن للسقيم وقيل الكرم ن مرضى تخالم راحو ومثله ألزمانة والضمانة ألزمن ى* اك

 وجن حت من أحوات يلعبن تين شياطين فيى أقوى أبين لصهن فانى الضمنى تكتبو أن الراجز
 أى طمانة بعينه ويقال ضمانيا تظيل ان وخوفا عياذا رغبتى أرفع لحق اال« اليلى أحمر ابن ل وة

ى لمتدثان صايب 'دماى واخرى صمانة تصبها لم بعين بتجيت الشاعر ل3 نحوة او غور

 هذه ليلى يكون ان يجوز فتد ليالء ليلة تالو وقد مرتجل علم لميل األخيلية ليل وقالمنن

 ثما قل لونه لتخيل بذلك سمى الشقراق وألخيل ألعلم تغيير من ذلكه فيكون ليالء من مقصورة

بأخيال عليكه فيها ظايرى
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بريما أنجاز أفل من ليقود رأسة ألملوى لسدم أ أييا ب
 للتا ماخون السادم وقيل لحزين ألنادم والسادم ألسدم متواتر والقافية الكامل ن٠ أنثالى

 بالشى اللهج أيضًا والسدم الهايح العثيم الفحل أيعا والسدم ألمكث لضول المتغيرة وثى أالسدام أنمياء

 عنها حبس ضبعن تاذا كريمر غير وهو االبل فى يرسل انه وذلكه ومسدم سدم فحل قيل ومنه

 قلت ابوحاتمر ةلالشجر س لحظيرة وعوشبيه العنة هوكالمهترفىةلو فلذلك يهدر نجعل
 الوجو يجتمل والبينن وسدمنا قمنا كان أنه فقال أحد بجفثه ه الرجزما ئ٠ تحفث أنكه لالصمعى

 الكبر برئ يكون وتح سنة فى رأسه غارزا أالاخر قول مثل يكون أن ز ييجو رأسه والماوى لثلثة أ
 ضان خلظان فيه كان أذا بريم قظيع يقال وسود بيض توى ن يفتل خيط البريم واصل والننجبر

 ليشد لخيول برئ ألبريم ن يتخذو وانما البريم خهو والبياض ألسواد مثل أجتمعا لونين وكل ومعزى

أدنياء متفارتون جيش هنا به والمراد العين به فتدئع الصبيان أحقي فى

ؤومًا مسر تسوحدتة أذا تعب ودونه لملليح بن عمر أنيد
 ربيعة بن كعب تعى كعب ودونه بأتيه فيما ألمخاطب على االذكار ألى ذكرته فيما القحد

ينعونه عليه مذعطفين قومه لوجدت لوطلبته يقول ء أبن

وحويما جوحوا ألبس كالقلب عامسر ف ورقكة تلللميح أن
ين د ثم * ثم ثم و

 من القلب موضع تومه من لخلبع موضع يقول الصدر ن لجزام موضع ولجزيمر ألصدر لجموجو
حعحدعة بن عامر يعنى عامر واسط هو أى البدر.

مظلوما وال أبدا شالما ال مطرف تغرونآلدفمأال 'ال
 أى لم ومحاربا فيم طامعا تقصدم ال أى لحال على ظالما وانتعب حال كل على غزوم عن نهته

منيم أالنتعاف تقدرعلى ذآل منم ثارك تدرك ال النك منتقما وال مبتديا ال

تجوما تخال زرق وآسنة بيوتهم وسط لمليي رتاط قوم
التماءها فى جوبما تتخال صافية أى زرق

سقيما لجياء ين آلبيوت وسط تخالة القويع عنه ونخرق

 غليظ أنه معناه وقيل كرمه ويصون حسبه يزين أنما نفسه يزين ال النه ثيابه كان كيف يباله ال أى
 فقميصه أالسفار متصل كثيرالغزوات انه أرادت وقيل تقميصه ألحى لخرت أسرع كذلكه كن وأذا ألمناكب
 ا ان من يسةحيى وانا لحياء شدة ن٠ لونه ينتقع أنه تعنى لجياءسقيما من وتولها لذلك منخرق

نغسه ف ما القومر اكام من بلغ قد يكعن
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]عيما لمييس على أللواء تحت رآيتة آآلوال رفح إدا حتى
 يكون الذه خميسا لملخميس وسمى لجاجة عند اال ينشر فال لكبر« يلوى النه لواءا االواء سمى

 النه زعيما الرييس وسمى ولبناح والقلب والميسرة والميمنة المشتمة صفوف خمسة او صتايب خسس
 ذا أنحول حتى عزم محول بان تستطبع لن وفيها ومقول قيل له قيل كما يقول اى عنهم يزعم

 قولها فى زأيدة جعلها الموضع هذا مثل فى زايدة الباء يجعل ان رايه س كان cr» يسوما الهضاب
 بنحويالء مرادا أو شيا تستطيع ال تالن كانها مغعول على واتعة تستطبع جعل ذالئ الى ومن نحول بان

 وهو جبل أسم ويسوم شى بان لحج تستطبع ال تقول كما زايدة غير الباء فتكون عزم
 للرجل مثال ذلك يضرب يسوم راس من حظبا ما يعلم الله أمثالهم ومن يسوم سامر من بالغعل مسمى

 أن وامره شاة منه فاشترى يسوم فى غنم براعى مس رجال أن وذلك غير« والباطن أمرا اظه أذا
ى يسوم راس ن حطها ما يعلمر الله الشاة مشترى فقال نغسه عن البايع فذبحها عنه يذجها

أبوها ةالها بل ويقال وتالن

جمكورا آلعصا على يدب حىت غآامنا يرال آل آأخايل حتن
 اما الخايل ولجمع االخيل للشاهين االخايلجمعوهىقبيلةويقال قبله الذى الوزن فىمثل

 المعروفون نحن الشاعر ومراد أختال منه والفعل فهولياله وأخيل مراح ادالج بعد له الشاعر قول

 أالسمر هذا اصحاب نحن أى شعرى وشعرى النجمر أبو انا النجمر ابو قال كما المشهرون

٠يهتعك أن لى ا صبا« من الذكر رفيع منا لغالم ا اى نا غالم يزال وال وقوله لملحطي النبيه

بحورا أإلقاق وتعلمنا جرغا أكقنا ققدن إتا آلسيوف تبتكى
منها يغوتها ما على وجزعا اليها حنبنا بكت أكغنا السيوف فقدت اذا أى

بكورا بكرآلقراخ اذا منكم نسايكسم صاور فى أرتق ولنحن
 ال بالبكور ألصراخ خص وانما بكمر ثقتهن من اكثر بنا وثقتهن نساءكمر نحمى نجن يقول

١صباحافل تقع الغارة

ااخر وقأل
وأممر آأعناق آنضية وطول صوامتهتمر في سيوفا يقبيون

 أالصل فى السيف فى النصل وهومركب نصى جمع االذصية متراكب والقافية البسيط اول

 النصل ألى الريش السم من جاوز ما وهو قدحه السم ونضى العنق فى الرأس ممكب فنا به والمراد
 أمة جمع واامم يعتم لم وحشيه على وجال لبانه تحت السهم نصى فر ذلكه فى لخليل وأنشد

أمته احسن ما يقال القامة وفى
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آلكرم من مظى تخالبمر راحو مقارقيم لي يجيى آلمسكه قذا
 قوله المعى هذا على يدل أالنس مجالس فى والقعود الطيب أاستعمال عند والوقار بالحياء يصغهمر

 انشرب فى الكرام وعادة االصطباح رسم ذلكي على النه به يعرح لمر وأن المسكه غدا أذا
ه أالجتماع عند

العبسيين زياد أبنى وعمارة الربيع يرئى طيى من ااخم وةال

رياد كابنى قاال |ز قلم حرقتنى تلجوايث تكي دنى
حرقتى ويروى بمثلهما أسب فلم منى واخذت اصابتنى حقننى متوانر والقاذية الوافر من االول

التعاد منالشمرلمقققي كانا خطيان رتحان فما

صعدة جمع والصعاد بالبجرين قرية لخط الم منسوب خطى رمص

تعادى أو تسالمر يمثليما عليةا يطًا ن اآلرط تهال

 قرابة س بسبيل مغه يكونا فم زياد وأبنا والعداوة والصداتة والفساد الصالح أهل انهمر يريد

 أبومحمد وةال والشعرمرثية تاذيبا الكالم يكون هذا فعلى بهمر تاذى ن٠ جملة ن٠ وكانا ااصرة وال
 لجشمييى زيإد أبنى تهد تتلت ةال الندى أبو اخبرث وعمارة الوبيع زياد بابنى الشاعر اراد ما االعراد

 أر فلم غيرتى لحوادث تكن أن يرثيهما حرام بنى أخو عوف بن لحارث فقال حمام بى ئ١

 على تتجود برحن فال تعادى أو تسالمر بمثلهما اليها يطاا أن االرض تهال زيإد كابى هالكا
 رمجان هما مراد أو نهد بين قتيال أسقى وكيف األخطبين دبار والغوادى بالروايح نجاء عهاد

ه جداد لهما أسنة صدور وثميفنتن صدررعما مثقفة للجياد المثقفة السمر ن٠ كانا خطيان

ااخر وةال
توان آليماح ويدنووأطراف حياية قضل آلطرف يعك كريم

 نصب واذا الغاعل هو الغضل كان بالرفع حيايه فضل روى اذا متواتر والقافية الطويل ن٠ الثالت
 منعم منة لزمه أو منه يسنحيا ما عمل Cال فعل النظر عند طرفه يكس حيايه لتناف أى له مغعوال كان

 الشظبا الغالم منه ترى طربا االاخم قول دوان ألرماح واطراف ويدنو توله ومثل عليه نعمه توالم
جربا القن لمجرباء تحككه قربا اال يزداد فما دنا كربا او وجعا احس اذا

ئ خونان خاتمتتة إن وحداة مسة الن آينته إن وتفالسيه

صلتي أى حافرجم يقال عأجر تحقي يكون ان يحتمل عجير السلول التجير وةل
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 امجرعلى تحقيى يكون وججوزان عجر رسغ ذى السنبا سلط جبب نى شمراخة سايل تال شديد
 متختدا لمهركم ما زبيبة أبنى عنتوة قل جدا ممتليا كان اذا أعجر وبطن أعجر كبش الترخيم

منقول غير مرتجل علم وسلول عنجر وبطونكم

تالذ حلهآلشول أيدى لبالل وأنه زيد البن عيى آبن إن
نحرعا أراد أذا يعمقبها انه يعنى لمجلة ايدى بالل وقوله االبل من المسان لمجلة

يقذم يبتدرفا من تعايد إلى وسابق ينمطايا ألتناي طلوع
 ووحل لجار فحذف اليها يبتدرعا من الهمة بعيد النه ألمكارم ألى يسمو أى مثل الثنابا طلوع

 الغاية هذ« يبتدرمثل من والمعى لغاية الصغة موضع فى يقحم يبتدروا ومن ذنصبة االسم الى الغعل
اقرانه فى قتم

تحكم ري حولة من بمستحصه حجة فيكط آلنقرألمحلين ين
 فى دلو« الرجل بارسال فشبه بشى فوزا باحتجاجه يطلب النه بها أحتج أذا بحجته أدلى يقال

 أن صلص ولذلكه العشرة أله الثلثة بين ما على يقع والنفر ألمسانحكم والمسحصد الماء لينزع البير
 نافرة عليم من حول أن لو ةل لغضبه يغضبون الذين أبيه بنو الرجل ونافرة نفر واربعة نغ ثلثة يقال

البير جانب ولجال ولجول الراى جولة فى السالم عبد الضياطرة هذ« غلبتى ما

تغرم لمر آلدفرما يغيموكه وال بريبة يةكروك آال حديرون
 القصير سمى ومنه اليه ومنصم له اهل أى بكذا موجدي فتولهم المنصم لملحليق بمعنى لمبجدير

 يتحملها أن وتكر تال ان اال جنايتكه ارش يلزمونك ال اى يغرموك وال شخصء لتضام جديرا
 يحملوك ال اى العرامر وهوس تجنه لمر ما عليكه يجنون ال ومعنا« يعرموك ال بالعين وروى غيرك

ى تغعله حتى عليه

ايضا وقال

شلمحصب منى ي مناخآلمكايا واوننا وفنا لعبحآلله أقول
 منا وسمى لخال موضع ودوننا الموعن ومثله الليل س ساعة بعد أى وهنا الطويل س الثاف

 حيي والمحصب االجال من قترفيه لما بل ويقال ويسال يسفك أى الدماء cr» فيه يمنى لما
لجمار حصى يرمى

يدقب منآلليل نثرور, ساعة عل لكةتليرعتلنايها



 ويروى الليل ض قدر اى واء وسه بحديثها وحدثنا بذكرها غننا أى بالمراة يعنى بها عللنا
 حروف وه تفعال على جاء ما احد لحرف وهذا فوى مثل الليل س تهواء مر يقال الليل من تهواءا

 وتعشار اللعب ض تلعاب ورجل العذيوط انه ذكرو والتيتاء القوم تلقاء مصيت تولهم منها معدودة
 تبرال وكذلك موضع اسم وتربع الفحل ضطربها اذا تقراب وناثة قصيرة قالدة والتقصار موطع اسم

 الشعي فى جاء وتس ألفرس وتجفاف ألنيل فى تكون ألتى ألدابة هذ« والتمساح كتاب تمساح ورجل
 والترباق سراول فى كانه بتجفاذه عرعر وسط ضاحيا يمشى ألفيل عو علس بن المسيب ل ة الفصبح

 النه نظر وفيه تفعال باب فى دريد أبن ذكره وتد العالء ابو ةال وطرياق ودرياق ترباق لغات ثلث فيه

 معروف وتمثال تفعال على فهو بالزيإدة تايه على حكم أذا القصير والتنبال فعيال على يكون ان يجوز
 للحمام صغير برج والتمراد الفسطاط خيوط وهى التمانين واحد والتمتارن بيانه الشى وتبيان

 تكالم ورجل لوقاقه أى ألهالل لتيفاق وجاء أأخر مع يلقق ثوب والتلفاق العامة تعرفه ألذى والتيغار
 همزتها وتكون السهو س فعالءا يكون ان يمجوز وسهواء اللقم عظيم وتلقام الكالم كثير
 ألوقن به أريد فكانه سهوان فاما الواو من مبدلة همزتها وتكون فعالا يكون ان ويجو: ملحقة
 أى سهوان بنو ألموقبين أن ألمثل وفى السهواء ذلك على ويجمل مباغيهم عن الناس فيه يسهو الذى

 ماخوذا ألوقت فى ألسهوان يكون أن يمتنع وال التوصية ألحه معهم بمجتاج لحاجة عن يسهون الذين
 أى الزمان الهى المكسان س فنقل العين يرد خم غير س االرص من واتسع أستطال ما وهو ألساهية ن٠

بعى وهتاء وقتى وسعوأء وسعو وسعو الليل ن٠ سهو مر ايصا ويقال واسعة ممتتة الليل من طايفة

شرجب شوقالدراعي*طوىآلبطن وسادة وسادى من قأدذ ققام
 ةامر وهو منهما باالول يرتغع البطن طوى قوله يكون أن فيجوز وادذى قام فعلين يين جهع
 رجل منه أو به فقام وألمعى فاعله التغسيي شريطة على قام فى اضم، وقد بادفى يرتغع ويجوزأن

 وجارية أللحم ألقليل الطوبل والممشوق خلقة الصغيرة البطن والطوى مجلسى ن٠ مجلسه فقرب عاكذا
 الذى ألشرجب واما الفرس وكذلك طويل أى شرجب رجل ويقال اللحم قليلة القوأم حسنة ءشوقة
بثالء نطقو د٠ة النهم عربيا يكون أن وببجوز القديم الشعر ف يذكر فال لخشب ن٠ العامة تعرذه

يغنب حيت عليكومنرورآلرضا آحتقائه آلقليل آلشىء ين بعيد
 النفوس من والموقع لخطر ألقليل ألشى س ببجتمى يكاد ال لمجانب سهل أذه يريد غضبه أحتفاطه

 وعذا النفى يغيد هنا البعد وذكر بالهويبا عنك ذهب أذا يرجع يكاد ال غضب اذا الرضا قليل لكنه
 نزرت ويقال الغصب وهو لحفيظة من أقتعال داالحتفاظ النفى بهما والمراد واالتل القليل يستعمل كما

عونزر للمنزور يقال ثم نزرا الشى

المتحتب آتركبوالتلعابة يد عدا و 'زح إن آليمون فوآلقفر
ه أللعبب ن٠ نغعالة أنتلعابة
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المخرومى اأزرق فى دلبل ابو وقال
م٢ك ومن خيم من ألتقق عنة رمع من لحآ عدآة رزينا دأ ما
 وتيل موضع ورمع ألرمل س ألمستطيل وللخل موضع هنا لخل متراكب والقانية البسيط ن االول

باليمن جبل

نعمر وجيي فى لنا وقال تلنا ما قًاكتر يعطى واتفا لنًا طل
 ذحب موضعه ويعطى أيجاب حرف ونعم م ذع لنا تاله شى كثر وا ة سالنا أن تلنا شنى أكثر أى

 لالطالق ذعم ميمر وحرك يرجع فلم في مصى قد سفرا يعنى فيه مضى الذى ووجهه لحال على
السكون وحقها

سيمر سافح بدمح تولى لما وآعيننا مذموم عير آنتتى دم
 سفح ذو وسافح بدموعها سايلة وأعيننا نحمد« النا مذموم غير ناحية واخذ من أى أنتحى

سجوم وهوجمع سجم ويروى لفرقنه نبكى أى

آلفلمر احى تكآلبدرجلى يلبرد معتيجرًا آأدماة آلناتة تحمله
 وقيل العقد واصله الراس على يكون النه مكجرا العمامة وسميت معتما ومعتجرا البيصاء االدماء

أليمن ثياب ن٠ ضرب الهجر بل وقيل لحذكه تحتن أدارة غير من الراس فى المأجرالعمامة

قم ين أولينت يلذى وا عندى واحدة نعماك ال أنسلة وقيق
ج أذساك ن للخال موضع فى وأحدة نعماك ال قوله

فية ايضا وقال
غلق يجرمع يعان وإطآق يلذنوي آلعقو فى زلتت ما
رهرر س ن هم ع نج ءن ص- ى د ءدؤ و نج، همنو رك - م ولحلق القج فى امسو عنحك انهم البراة تمنى حتى
 ولجار زال ما خبر أنه على النصب موضع فى ألعغو فى قوله متراكب والقافية المنسرح س االول

 يكون ان له جمم ال س تمى أن ألهى فيه العغووداخال فى اأخذا زلت ما قال كنه بمصمر تعلق منه
 وتكفل فقال المعى بهذا ابوتتام والم وأحسانكه نظره عليه يتوثر حتى عليكه جارما

 أنهم البراء تمتى حتى ويروى يقك ال المتروك والغلق أيتام أننا وددنا حتى اابايهم عن أأليتام
حتى أالسرى تظلق انل فقال الممدوح ذكم أنه ترى اال ألمعى معيب الشعر هذا أبوعالل ةال
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 أنه اراد وان معالى مظلق وهو االطالق ف االسر يتمى كيف اعرف وال وتطلقه تاسر« اناه الفنليق

 وباب االسار مع ويتمناه االطالق مع االحسان يتمنى ال فلم أحسانا عندك .يجد النه ذلك يتمى
وجآلى كل من يدخله أن يجو: مفتوح ألتمنى

 السالم عليه طالب الى بن على بن لحمسبين بن على فى الليثى لحؤين وقال
 الشمس راعى بن جابر بن حريث بن مالكه بن ويب بن عبد هوعمربن الكنانى ولجزين

 ويقال خزيمة بن كنانة بن مناة عبد بن بكر بن الديل بن عدى بن عبد بن يعمم بن أالكبر

 له وفرجو الناس أعظمة الذى صذا من الملكه عبد بن لهشام الشامى قال حين قالها للمفرزدت أنها

 أبا با هذا من الشامى فقال أعرفه لكننى الفرزدت فقال أدرى ال فقال أالسود لحجر استالم عن

ذقال فراس
د نم نج٦مًا ١ي وممن و و ًاننمن٢ ،د٣ / /ن الو ٠٠٠ :٣م ًا م

ولحرم ولجل يعرفه وألبيت وطانه البطحاء نعرف ألخى هخأ
 المواقيت بين ما ولحرم البالد من ألمواقيت خارج ولل متراكب والقاثية ألبسيط ن أالول

. ولحرمر للخل أهل اراد وانما المعروفة

ألكتص ينجى فدا مكنارم الى قايلفًا قال يش رأته إذا

 وكذلكه المذبطكة مكة ارض والبطحاء لقال المفعول موضع فى لجملة هذا مكارم الى قوله

 واوساط للغرباء ولجبال الروابى فى هى والتى باالبطح لالشراف هى التى مكة وبيوت أالبطه
 على جمع لذلكه باالسماء لمحقا قد فانهما صفتين صانا وان والبطحاء واالبطح الناس

والبطحاوات أالباطك

يستيم جاء ما إذا تليطيم رفحن راحتد عتان يمسكة يكاد

 على عرذان وانتصب محزه بعض حطم وكانه الكعبة ميزاب عليه الذى لجدار لحطيمر

 االسود لحجر يلمس بمعنى ويستلمر راحته عرف الن لمطيم ركن يمسكه يكاد أى له مفعول انه

الرفع يختار والرياشى رأحته وعرفان راحته عرفان السالم عبد وقل

نعمر قسحاأوته ألولية رقابيمر فى ليست آلقبايي أئ
شمم عرنينه فى أروع كق من عبق ييجةا خيوران بكقه

 بكس عيق وبيجها ويشيرون بها يتعبثون بايديهم الملوك يمسكها التى المفصرة بالجيزران يعى

 االذغ أو بالعمرنين الشمم قرن واذا عبتق ذو أى المصدر على الباء بفتح وعبق الصفة على الباء

الكرم ألحى خالةعد
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يبتسم حين اأال يكلم فما مهابته من ويغضى حياءا يغضى
 توله أن كما له ألمفعول موضع فى مهابته ن٠ فقوله له مهابة معه ويغضى محياته يغضى اى

 يقام ال والتمييز لحال أن كما ألغاعل مقام يقام ال له والمغعول ذلكه لمثل أنتصب حياءا يغصى
 تلت مهابته س بيغضى يرتفع الذى فاين ذا على االمم كان فاذا قيل فان الفاعل مقامر منهما واحد
ى االغضاء يغطى كاذه االغضاء وهو الفاعل مقام المصدر أتمنا

ااخ وقال
لطالى لجري شوسآليجالخضوح وآحتتىيالسيفانلة اذاآتتدى

 مجلس وهو والندى النادى فى جلس أى أنتدى متواتر والقافية ألبسيط من الثاذ
 أو حرب أاو جوار عقد عند لسيف ب أالحتباء بلسيف واحتبى وتوله ومتنحكثهم القوم

 مست ربما االحوال هذه أمثال فى السيف الن ألمجرى هذا يجرى وما رييس تسويد
 عذ« غين وفى يرتدى وال السيوف بغير للمجوار عقد عند يجتبى وال جري قال لذلك اليه لحاجة

 عينه بموخ ينظر الذى وهو أشنوس جمع والشوس له خضع له ودان واشباهها باالردية بيجتبون أنا االحوال
 ومثله له خضع له دان معنى الرن لغظه غير ن٠ مصدر أنه على لجرب خصوع وانتصب كبرا او عداوي

 النها للجرب وخص عنه أذالل أى ذانتصب أذللنن رضنت معنى الن اذالل ائ صعبة فذتن ورطت
 الرجل المهنوءة شعف كما القيس أمرو ةال لذلك لطاليها وطاعت لها طاب بالطالء عنينت اذا

وقوله الطالى

إحالل خوت والين ضلم خوف ال عاميم توق منبم ألطبر كاذما
 على ذكان ويسكنون يتوقرون بل يتخفغون ال حاضريها وأر. مهيبة مجالسهم ان اراد

 ولكن وانتقام ظلم خوف ال يخانونه أى طلم خوف ال وتوله طارت رووسهم حركو فان الطير رووسهم
ى واحتشامر جاللة خوف

اآلخيلية ليآى و:الن
ناب ردة[آقسالب يمحلى تةوى أتيك أتة لم قإنى

إد مما: رح ت ر ن Z ٠و ج ح ر نج ٢ - تغ ه ًالت د ٠ًا الغماب وليتها وضعمت إذا يراقا أن يفرح الظهتي قريح
 يعطى يكد لم ما االمير أعطاذ قولم .ن اأتيكه اكد لم قولها متواتر والقانية الوافر ن أالول

وقد لينته الظهر وثيقة راحلة تطيربرحلى زرتا وقد أزورك اكد ف تقول يسمك يكد م -كا دسمك
شج،عا اله فيطير برذعتها عنها كشغ أذا الغراب يفرح الظهر أالوفردبرة بالنصيب الس من اخذت



-١r

 نحذغت رايدة واالصل للينه وذهب جاء اذا يرود راد ن٠ االصالب رادة ها وقول ويدمية ينقره النه
 ذلكة وعلى منه بنيت فعلة تكون أن وبجوز ألسالح وشاكى شايل فيل كما تخفيفا الهمزة
 بقول واحتة بإء عينه ان وزعم االصالب ,ارة روا« وبعضهم المرزوت وقال مول كانه مال رج قولهم

 االول الوجه على ومثله مخ بموضع الصلب وليس المة والرير والرار الرير بديات منى والساق خ; أالل
ه للينه بالعنار شبهه أنه ترى أال ألمودم العنان مثل صلب فى

غيره وذم لسيلة العردان وقال
بستاي بحايط كعيدان لبون حولة آلسوء آمرى دار على رتت مر

 اللبون وأاصل لبون حوله تال لذال للجنس بها أراد للبور. ا متوأتر وألقاغية الطويل ن٠ االول
 وبيس الرجا نعم فيها والمعنى الصدق أممى دار ه قول د هع السوء أمرى دار وقوله االلبان ذات االبل

 يوصف والسوء صدتات ونساء صدق رجل ويقال الصذق فقيل فتح به الوىسغ ألى قصد واذا الرجل
 من الطوال والعيدان شى كل CP الكامل الصاد بفتك الصدق لملخليل وتل ألسوء الرجل فيقال به

 ومثلء بالمكان عتن من فيعال وهو ا'فاهر عدن معنى الن النخل لبن لطول عيدانا وسمى ألنخل
لجياطة من فاعل اصله ولاليط الشج موضع بالمحايط وعنى غدق من غيداق

أثدان طين لبانقا على تتان ترى كما لبونى أشحن آال تقال

السياعا بالفدن بلنن كما ومثله فدن واحدعا القصور واالفدان السمن أراد

عليهاوةاآتنان يسعى واحد وال لجيشسربها يتوى أن عسى ققلت
 لل ليس يريد أن ويجوز مقسمة تصير لكنها أثنان وال وأحد مالك عليها يسعى ال أى

منها تطعمر تكى م النكه أستدراكها على ويعاونونك مع يطلبون عونان وال عون

فتيان وملعب آتاس مرايط حوله التدق أيرى دار إلى ورحت
لسخايه عندة يجتمعون النهم فتيان وملعب قوله

اخوان جنيب الى اخواي وموييع حوارقا بجور ميناث ومثحر

بطنها من فيجر بطنها وهوفى تجزر النها حوارعا يجر
عار آمق وانى تدمى يذعيبة راعبا أتيتك إنى لئ ققلمت

 وعان يلحقها الذى للتعب مناسمها من الدم يخرج أى وتدمى السريعة الناقة الذعلبة

النفس باقية وهى الذماء من تذمى ويروى فكاك أو دم فى أطلب خاضع أى
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أشجافى أجعل حيث منى جعلتك ومرحبا وسمهال أقال أآل فقال

وحاجتى همتى أجعل حيت قلبى فى جعلتك اى

ريجان5 وغو كل يندى ينسوء سحابة عليكة جادت لد ققلتت
 ضيبة رايجة له ما وحل نورلمذاء والفغووالفاغية رجه طابن ما كل يثبت بمطر اى بنوء
 لخديث فى وجاء أفغى أذا فقال الزعغران زكاة عن المتقدمين الفقهاء بعض وسيل الزع ,الفغومثل

 ذل-ك ويخصون غض ذبت لكل يقال والرببجان الغاغية االاخرة وأهل الدنيا اهل ببجان انضل الماثور
 ن وغير« الورد ييجعل وبعضهم ربجانة الولد سمى ولذلك الراببجة طيب كان ما المواضع بعض فى

رانا المشمومة االرفار

مكدان بين حاير سحاب يماء سالفة خم أللة سقاكة وقامت

ق أمعدة ايعا ويجمع هصبة وهو مصاد جمع والمعدان متردد متحير حاير
ااخر وةال

يعحى كقه من للجود أن أدر وة آلغنى آبتغى كقد يكقى لمسمتث

ن وم ر=نر ر رك و عرر - ممن .-و ء/م م ر٥ --
عنحى ما فانلفم واعحانى أفحت الغنى ذوو اغاد ما منه أنا فال

 يقول استفدت بمعخى واذدت لحال موضع فى الغى أبتغى توله متواتر والقافية الطوبل cr» االول
 لمس واءدانى منه االغنياء استفادة ما جهته ن٠ استفدت أنا فال يدة ن٠ يعدى السخاء أن اعلم م

 هذا أبوهالل وةل أفدت قوله من المغعول موضع فى أفاد ما وتوله أيضا عندى ما ذاعلكت لجود كغء
 بخمسيى له فامر ألبيتين هاذين فانشد« المهدى على دخل فذيل مول لخياط سالم بن الله لعبد الشعر
 أذاد ما منه أفد ف معناه لمر موضع ال ووضع بشى منها ه منزل ألمى يرجع وف ففرقها درم الف
ه حلى وال صدق فال تعالى الله ةال كما الغى ذوو

قيس بن بأعاء أخو وهو قيس بن لجتامة هو هالل أبو قال ااخر وقال

خييرا يعياحييم قومى كقى فآسًاليومر قووى آ,يمت إذا

 يقول أن الواجب كان مقلوب خبيرا بعاحبم قوهى كغى قوله متواتر والغانية الوانر ن٠ االول
 على أو شيتن أن لخال على وانتصابه التامة لخبرة ذو ولبير نفسه يعى بصاحبم خبيرا بقومى كغى
 وقوما توم ويروى بلجع عن ينوب قد الواحد ولكن خبراء يقول أن ينبغى كان عالل ابو التمييز

وصل الباء حذف لما ولكن فارسا بزيد كغى تقول كما خبراء بقوم كغى واالصل التمييز على ونصبه
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 حذف ث توم علم كفى اراد أنه الرفع ووجه خبيرا بصاحبهم قوما اعلمر ما كفى والمعى فنصب الفعل
مقامه قومر قوله واتام العلم

آلشدورا وأقتطح عسرت إذا فيعم ملق أسول آعقوعن قل
 ومثله استخرأجها فى االستقصاء أتك وهل حقى اصول من يجب بما اتسامص هل سلميبم يريد

 اى الصدور واتنطع وقوله القليب له كان ألى فان ذنوب ولنا ذنوب له شريب شاربنا اذا انا

 بالصدور أراد وقيل ألمضاف ألصدورنحذف موتات أراد وقيل لحقوق اوايل من اخذ« سهل ما اخذ

 ما روساءم وأجعل بذلك المتلكهمر ( قومي أوساط معاملة فى أسامح أنى البيت ن٠ والمراد الروساء

ى حوى يلين

 انا لسن عونا يكون لميوام سر االنابة ملخورج بىن احد االطنابة بن عمر وةل
 واالطنابة العربية القوس وتي فى يشت سير واالطنابة أالطاذيب عفد قلقت قد ييكضن سالمة تال تلق

لملمنوب ذالريح لخزرج واما المظلة

النايل فم اللد حق بدأو آنتحة إتا الذين القوي ين إقي
 يعى النايل ث الواجبات يعنى الله بحق بداو متدارك والقافية الكامل من االول

للسايل العطاء

آلنارل طعام على وتالًثدين جاراهنم تلخنا من املانعني
 الذى وعو حاشث لها االبل فى قونم من وعو بذلك القيام عن يفترون ال الذين أى لملحاشدين

 معه باكلون القومر يجمعون ولكنهمر وحد« يطعموه ف نزل اذا معناه وقيل حلبها عن يفتر ال

لجع ولجشد ويونسونه

للسايد عطاءغم وآلباذلني يغنيهمر ققريقمر وآخلالطني
عليه وتوفرا .له أجالال االغنياء ض يميزونه وال الغقير يقربون لى

آأأبل حياع عن آملقجيب قرب بيضة يربق ألكبش الكاريني
 ن٠ جو« أن وعندم جاه او جو لها غيقول رويت أذا لحوص عن االبل يطد ألذى المهجهج

 فى أطرأفها حلق عرى ترده حتى لج جاه قلت أذا الشاعر ل ة الذكور زجر برا وجاه االناث زجر
 واالابل أألكمه ارتداد فارتئ جهجهن روبة ةال به وعجهجت بالسبع جهجهت ويق.ل السالسل

كالتامر.والالبن االبل حاحب
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آلوايي وراء مت آلمنية إن اتيم أقفي آلوقا تدى وآلقاتلين
منه منجا ال حال كل على تلحقه اى الهارب وراء ن٠ ألمغية ان يقول

يالقضاءآلقاعي ألمقامة يوم تأمبم يعاب قال وآلقايلون
همالنم - ر منءن٠ ج - ر - رنو ن صىر - ووو وو 5 ون

بل لوا ا تخ تتح- السح أ مشى ن و يمش يهم ا أعد لى ا عيونهم خزر

يلقلعل اتعلو فهبمت للسرب ما لذا ميل وال ليسوينكاس
 على يثب.مخ ال ألذى وهو أميل جمع والميل فيه خير ال الذى وهو ذضس جمع االنكاس

 مقحمة والباء ألشاعل أشنعلو به يراد أن يجوز وبالشاعل وعيجو أوتدو يقول أشنعلو وقوله الفرس
 ويكور الشعل ذا اى بالشاعل المراد يكون أن ويجوز تقويته له واالشعال االيهاد يسير بالشاعل والمراد

 ابو وقال فاشتعلت لحطب فى النار وأشعلن فشعلن الغارة فى لخيل أشعلت ويقال ألمشعل معناه
 أشعلو قال كانه اللغتين بين فيه جمع قد البيت وهذا واشنعلتها للحرب شعلت حكى قن العالء

ه واالنكاس لجبناء يكرهها كما لحرب قيامر يكرهون ال الذهمر يوقدها بما اشعلوها أى بالمشعل

العوراء العرى عبح بنن حبيبة ١وقالت

آآسود آلنييح مناسميا قكحسا ناينى تأل ير آلقتى ألج
 التاءين أحدى فحذف أتأتحبس أى ناقةى اتتلكا تريد متدارك والقاغية الكامل من االول

 ذلك ان والمعنى االنكار ومعنا« أستغهام واللفظ الممدوح اسمر وبر هنا ممتنع االدغام الن تخفيفا
 ألمسير فى تاخرت أن بالعرقبة ناتتها على دعن ثمر الغتى من البدل برعلى وانجر يكور. ال

تلطخ أى به تنتجع ويقال لمجوف دم االصل فى وألنجيع

 مقلح فديهق مكة بجنوب منى الى الراقصات ورب أنى
' ا م 'اء ا ى

 ألشجم لمحاء عنقه فى وييجعلون يقلدونه وكانو ألبين ألى يهدى ما والهدى باله اتسمت
 بضميرها واكتفى للراقصات لحال موضع فى مقًاسد وهديهن الهدايها عالمة ليكون ألمفتول الصوف أو
 ومثله العطف حرف يعلق كما قبله بما لحال يعلق ألضمير الن عليه العاطغ ادخال عن لجملة فى

 قط بمنزلة المستقبل فى وابدا الواحد ال التكثير بهديهن والمراد كلبهم رابعهمر ثلثة سيقولون
الماضى فى

وآنشح أبين والكنى أبذا خ٠ملد آلطعام فلك على أولي
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 االلتباس يخف ولمر النغى حرف نحذف أولى ال أى القسم جواب هو الطعام هلك على اول
 ابين أى أبين ولكنى وقولها النونين واحدى بالالم الولين يقال ان لوجب االيجاب اريد لو النه

 ألحفيه دال منزلى أطهر ابين معنى وقيل طعامى ن٠ ياكل أن ضاذنى ن بالله وانشد طعامى موضع
طعامى بكل تن أطلب اى وانشد

ينقد راد وكل آلوعاء نفت أىي وعلمىن جدى يها وصطى

جدجه آو فارة ختيقنه آ وآحتيس لكة آبًا آل محيتك قحفظظ
 بالماجد وال بالسمح أنت ما الراجز قول مثله وفى بعوته شبيه واسه الليل ضدار لمدجد

ق لمجداجد من سقاءيكة ذاحفط

ى التعلب جعدة بن مالك وقال
سفور مأيرقا حتيات وسعدا عىت صليبا قآبلغ

 اذا سغور يستغرقها أى سغور مااثرعا وقوله وصلهب سلهب يقال متواتن والقاغية الوانر من االول
 الكتاب وعو سفر جمع والسفور منه والغت بالمخاطب االزراء وجه على وعذا ونسخن كتبت

 تروى أى توتر التى مكارمها يريد أن وجوز ماثرة واحدها والماائر وسفور واسفار سفر يقال
 قول عذا سغر اال يابى أاالصمعى وكان واسفر العبح سفر ويقال ألصبح كسفور واضحة وتنسب
 يائر أتر« يقال لخديث من يوتر ما وهى ماثورة جمع مااذرعا العالء ابو وقال السفور فى المرزوق

 شقور روى وس ةل مسانرة أى وسفور الناس فى يبقى اثوها الن أأتز .ن أخذت وانما وياثر
 وقيل لحاجات الشقور قالو وربما نغسكه فى بما حدثنه أذا شنقورى له نغضت هم قول .ن اخذها
 ال جارى العجاج 'ذل ويكتمر يخقى ما يكون أن هاعنا يجعل ما واشبه حاله الرجل شقور

شقور عن ألمحديث وكثرة بعيرى على وإشفاق سيرى عذيرى تستنكرى
ندور يوميذ على حتأ حيبا تأييىن يوم قنك

 لقوله ظرف وهو ألتبيين وجه على تاتيى ألمه مضاف ويوم لخال على وأنتصابه السلب لحريب
 ٠ءمأ الشاعر فكات تاتينى يوم من البدل على يوميذ وانتصب نذور يوميذ على تنحل
 كنن ما يخالف لكد وجدتى حريبا اتيتنى ان فقال به ال يغ م وعدا وعدة أو فحرمه سايال

الدين حل 'س تجي أى على تحل وقوله لى
ميور علق أخقانيا على سناد مفيقة على حتل

 تتايع كما تخرث لساقها قذرت عنس ومفرعة ذيب ابو تال فرعا أوالدا تلد التى المفرعة
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 صفتها هذ« ناقة احر أن على ييب اذى والمعنى الطويلة وف تيل الصامرة والسناد بالقفل الريح

الدم والعلق اخغاثها على العلق ليمور
بعري وال تنيل تاة قال أخرى وعليك ويلة ألتك

 تنيل شاة فال وقوله ألمعنى ف متقاربان هنا وعلى والالم عليه دعاء اخرى ويلة أى اخرى
 وال منل فيه مطموع بعير وال ةال انه ذك االستيناف على بعير ويرتفع بتنيل شاة تنصب ان لكه

 ما وال شاة جهتكه من يرجى ال والمراد محذونا تنيل مغعول جيكون جميعا ترفعهما أن ولل منول
 يقال النوال من النه النول هومن وليس بيدك تتناوله كنت أذا ذيال فهومنيل الشى نلن ويقال هوقها
 ألمخلخل ريا الكشح وصيم على تمايلنن تولينى هاتى قلت أذا ومنه تنويال ونولته نوال انوله نلته

 كان ما أى كذا تفعل ان نوال كان وما تعاطيته أذا تناوال الشى وتناولن لحايك منوال أيضا والنول

ى نولة وال ذيلة وال نيالً فالن من أصبت وما العرب من حى ام أسم ومنولة تفعل أن ال ينبغى
 ابى قل لليلة ن٠ قعاذ وود االى لميد لمهواد أآرد من للوالى الله عبد وقال

 وأحسب قال العرب س حى حوالة دبنو حذر وأذى حوالى أنى غيره الى يومى ينسأن أو اخمر

منهم هذا الله عبد

تعب يه تتعيا ما كعبا هس تقى ,رحلةا يلقلوعي تعيا ع
 فنحروحا حسرت انها هو بالقلرى وتغييه العى برئ وتعايا وتعيا باالمر وعييت االمر عييت يقال

أعياه اى كذا عليه تعايا ويقال ما ألى راجع الضمي به تعيًا ما وقوله
النهب جيوًا صما فينا جيريها ميدية رويقا قينا لقا دعوتا

. يقسمها أى يجزيها
آنيضريقاالركب عليقا يسريا ناقة كعب يا طيعتت لقد لعمرى

عليها هيذا اياها الراكب اتعاب كان أى عليها يسيرا

نصب ليا ثآلولون رفقة رأت قكًاما يآلولني موكلة
 والنصب يلماعة والرفقة باالولين موكلة فكاذها تفارقها وم الركاب اوايل فى تقصد كانت اى

ه الهدف يرمى كما الرذاق أرل ألهى بنفسها ترمى كانن أى المنصوب الشى

ألمنذر بن النعمان يمحح خاله بن ج وقل
ونايال حونا قابوس أىي كمين أجد فام آلقاعلني يفعيل سيعمت

 والكاف التمييز على حزما وأنتصب ألنعمان كنية أبوتابوس ألمتدارك س والقافية الطويل من الثاذ
ةابوس أل مثل أر لم يريد هذا أن كما المقق فيها أراد كالمقق فيها أالقراب لواحق ومثله زايدة كمثل من
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ترآل بيتك حول ضحى3 إليك بلدة كت من الغيت إآلفى دساق
 على خاطب فر صدرالبيت أخبرفى كانه اليكه بلدة كل من الغيث اليه فسييق روى وس

 بلح جعل يقال كما ووذا تتوالها فصرت وتدبيرها امرها اليكه اى اليكه بلدة كل er» ء وقول عادتهمر

 الغيث وسات أمىك تحت الدنيا الله جعل الرواية هذة على البين هذا س والمراد فالن المى كذا
 كل ن١ الغيث االاله ذساق الصحيح وقال الرواية هذة االعرابى محمد ابو وانكر حولكه ما الى ااغاقها ن٠

بلدة كل CT» الغر الغمام فسيق ويروى بلدة

- ممعرر - و دن ن٢همن ص -رررو ا دي رو دًاناك

سايال المدانيب مسغوح االري من حللته واد كل منه صبح٥
المسايل والمذاذب أصبك خبر انه على ألمذاذب مسفوح وأنتعب الغيث س أى منه ناصبح

حايال حرًاة تلتبي تلودن وتدبيح وآلثقى وآلباس لمجود ينع تنع متى

 تركب لم جربن أذا ألقلوص الن بعدة لحرب لصعف أستعمله هومجاز أنما تلوع وب للى ليس

تحلب لمر حالن واذا

باطالً يمححنك ما سوتة وال سعية يدركنة مًا مللة دآل

 النون وادخل سواء أللغظ فى وللع والوأحد حكمه على يسوقهم ألملكن الن سوتة سمو السوقة
 لفظ لفظء للتوكيد الزايدة ما والن الذغى معنى من الكالم فى لما ويدركنك يمدحنك فى الثقيلة

 مدحا أى باطال يمدحنكه ما وقوله تجيتننه ما وبالمر شكيرقا ينبتئ ما عصة فى ومثله النافية ما

 يهلكة ذان النابغة قول لمجود ينع تنع متى قوله ومثل محذوف لمصدر صفة أنه على باطال وانتصب باطال
 سنام له ليس الظهر أجبت عيش بذناب بعد« وناحت لحرام والشهر الناس ربيع يهاكه أبوقابوس

ى أثيه على الدنيا ولن دتف ابو وث فاأا االاخر وتول

أاخر وقال
وك رد ثم ن -٥هم ى ص -صنور د همرر - ع-ع -ر

وقودفا ذاك الغجر مثل بشقراء دعوته الهدوء بعد ومستنيك

 شبهها نار وشقراء الناس فيها يهدا الليل من قطعة بعد أى الهدوء بعد الطويل من الثانى
 مجنور. جنونكه باب من وهذا ها أيقاد متقد اى وقودها ذاك وقوله واذتشارها الرتغاعها بالغجى
اليها فيجى ضوءها ليبصر أياعا الهابه النار الى دعايه ومعنى شاع، وشعرك

يرودقا من فحمج نار يموقد وميحبا وسيالً أءالً لة ققأمت

 كله ذلكه تنال تال وسهال أهال قال لما كانه مضمر بفعل تتعلف والباء ذغسه نار بموقد يعنى
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 واهلها أمرها حمد أتاعا س يعنى رايدها محمد أى يرودعا من محمد وقوله نار بموقد
مضمر بغعل انتصب واعال

ركودقا طييال مبطانا آلدقم من ضبابة ذات حوقد له تصبنا

 والسحاب الرقيقة الظلمة من المطر يتعقب ما والضبابة أالخذ كثيرة لجوف وأسعة قدرا أى جوفاء
 السود والدعم لعظمها كلينأالا عن فيها ما يفصل أى ضبابة ذات ويروى مثال هاهنا وذكر الركيكه

 ان ويحتمل بالصبابة القدر فى المرق فوق الشحم شبه الشحمر وهو الزم من ضبابة ذات ويروى
 على لبثها أى ركودها طويال الزعمر من مبطانا وجعلها البخأر س يعلوعا ما بالضبابة المراد يكون

ذيها اللكم وتثرة النارلعظمها

تييدقا أرضا بلغناك فيينت وإن مكتما لجي في أتويتك هيمت قن
 مكرما أتمت االتامة أردت أن والمعنى لحال على مكرما وانتعب غير« واوئاه بالمكسان ثوى يقال

ه مقرك بلغناك مقحدل فى التوجه اردت وان معظما

اأخ وقال
أصور للسمح قبو قلخج كت إلى رأسه مسايط تبوى ومستيبي

 المكان أسم ال المحدر به ويريد مسقط جمع المساتط متدارك والقافية الصلويل من ألثانى

 يكاد أى وهومرمل الطربق ضل النه اليه ليلتجى انسانا يقتره شخص كل الحى راسه يميل اى
سمع مصدر والسمع المايل واالصور وشماال يمينا يلتفت ما شدة من راسه يسقط

وسرصر جمادى من ليي ونحباء بارد آلريك من أنق يصققة

 يمعنى والصمحر والحبر شديد وصرحربرد كذلك غيرعا من أولها الريح ن٠ واالنف يضربه يصفقه

 لم وان الننتاء شهور من شهما به يريد وجمادى ثالذىواالأخر رباح صرصرا الن واحد بناء ى٠ وليس
 ليكون والمطر والبرد الريص أذى ن٠ ألمستنبه عليه أشرف تد ما وصف وانما لحقيقة فى جمادى يكن

النزول وطلب االستنباح فى عذرا ذلكة

 أبعم والكلب آلكوماء الى بغيخث ه مناخ الكريم كلب الى حييب
ي ص ى

 للمستنبح صفة يكون ان ويجوز مناخه والمبتداء مقدم خبى انه على يرتفع أن يجوز حبيب
 حبب وانما حبيب ن٠ فاعله يسم لم لما مغعول أنه على مناخه فيرتفع مضمر مبتداء خبر يجعل وتد
 والكومء تنحر النها الكوماء ألى وصاربغيضا ألقرى فى يشركه النه الكلمب ألى الصيف مناخ

بعرألعين س ال ألقلب بصر ن أعلمر يعنى أبصر والكلب السنام العطيمة

يبصر آلنار حضأة ال لو كأد ومًا ضوهًا قأبحدر نارى لة حضأت
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 رفع ال ولو بها ليستدل رفعتها النار حصات ومعنى وهستنبح قوله فى المضمرة رب جواب حضات
 كاد وفى ألخار حضاة ال لو بقوله وخبره كاد بين وغصل به مستدال يرى وال ألطريق يبحدل ال لكان النار

 ارتفع حضاة وقوله الغعل يلى ال الغعل الن يخرج كاد زيد يقال ان جاز لما ذلك ال لو المستنبك ضمير
النار حضاة ال لو يبصر كاد وما توله فى ال لو وجواب عنه ال لو بجواب وأستغنى محذوف وخبرة باالبتداء

ن/د— در رمم نءنك٨٠ و و ٠٠ -حرر ا ممع - -رع من رن /كنو

تهت والنار اارغ يبوع فاسمرى القرى الى علمر اسم يغيتي دعته
 وبصفة له بلقب و وبكذيتة باسمه يدعى قد المدعو الن مخ٨ر٠١ بغي يقل ولم «ذكت أنما

 بشى ألضيغ تع لم والنار فالن وبا راصب وبا مقيل وبا فتى وبا رجل با كه كقول جنسه وباسم له
cr لمر دعوتها الن ذال قال يكون ان ويبجوز مثله به يدءى أاسم أى أسم بغيي ةال فلذلكه ذلكه 

 يك-ون ان يبجوز وولمر تصدا كانت االجابة ان كما واستداال عالمة كان وانما بكالم تكن
 يجمع وال يثنى ال وعليه للغعل أسما يكون ويجوزارن ويجمع يثتى هذا وعلى فعل ولم التنبيه ها
 واسع بذطو يقطعها أى أالرض ويبوع بمعنى واسرى سرى ويقال اللغتين أغحه وعذا يونخ وال

 فيى البوع استعمل ولما لخطو واسع بيع وغزس هذا من بوعا أبوع بعت ويقال سريعة وحركة
 لجال وأو الواو تزهز والنار لخطو واسعة كانت أذا ذارعة ناتة قيل ومنه ايعا الذرع استعمل هذا

صعود فى تضى وتزهر

أبشرو بالنار والصائلين قلم مردبا تلت شتصة أساءت قلمًا
 من ألنار حول لمن وقل بالترحيب لمقيته ت النار بضوء شخصه لى اءى ٠ وت منى دنا لما أى
 مرحبا الن العاطف هما يتوسط وف كالمان هلم موحبأ وقوله بالضيف بشرو أست ولخول العل أ ومن المصطلين

واحدة حالة فى به أللفظ ييجمعهما وه أالكالم بهذا التسليم بعد استاذغ فكانه أمربالتنوله وولم عليه تسليم
و :٥ ٥ت دنr ٦ر نر٠آ تد...٥- ا ًاه و و -تع </

يصفسر والصبك ألليل وداعى اليها يستفوة القرى وفحمود نجاة

 صوت كل والعغيى وغيرة حوالديك سحرا يصوت ما أراد بالدال دا روى فمن ورأعى ويروى
 ذلك فى واالصل الليل 'أخس فى جاء أى مدبر الليل أن أراد ألليل ورأعى روى ومن يغلظ وال يمتت

وطرد سيق قد والليل قال فكانه نعفيره فتنساق صفربها الماشية سوق أراد اذا الرامى أن
زتد٠ء ٢٠٠م ٦٠ؤآل ن م قحم rr ًا ن٠نم Oنك آن ٠م؟ مأدن:
يتسأخر ال ولحق أهله على القرى نصطفى نكح لم حتى نأخرت

 صفوة فينال القرى الى غيركه يسبق أى القرى تعطفى تكد لم حتى تاخرت له قلت أى
تاخرحضور وان يوخى ال الصيف القرىاىخيارهولقيعىحق

ينئ السيه فى والموت ييازرة قاجة والبركة ينصآللسيف وقمت
عاذت ألمعاذ أبيات ون الضخمة السمينة وهى القياس فى ويهزار وبهزرة بهزورة جمع البهازر
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 طبب معوة تطايبها عن فجئى اعتالعا ث مسمور غير بيكل آثقاعا حتى باكبها منه تعذ ولما

 سمينة راأعا أذا الناقة صاحب الن سنامها يعنى براكبها الناقة 8دكد عاذت أى البهازير أغناق
 يري-د مسمور غير ونكل صاحبها عند سمنها يففعها لم الناقة هذ« فيقول بعقرها ضن ربما حسنة

 الن لفظه على ردا هاجدة يقل ولم هاجد ةل وانما شنطيبة واحدتها السنام وشنطايب السيف به

 للخليل تال النوم والهجود اللغظ على ال المعنى علمى بهازرة ورد الكثرنة به اريد وأن واحد لفظه
 واو ينظ ألسيغ فى والموت قوله من والواو تهجدا استيقظو وتهجدو هجودا نامو اى هجدو

 سيفى فى ألمركسب والموت المعنى يكون ان وبجوز به وموعود له معد السيف ان ومعناه لحال

منى يكون ذا ما ينتظر

يتخير ما لير وخير بادءأ يرفا وخ سنسامًا الطول قأعضضته
 الطولى مقابلة فى الواجب وكان التمييز عاى سناما وانتصب عليه يعط وجعلته به عرقبتها أى

اى بالءا وخيرها وقوله ألمقابلة تخير عن للوزن به فعدل بالءا وجوداعا او بالعا ولجودى يقول أن
الناتة نعمة وهذه النعمة البالء الن سيرا واخغها ظها واوطاها لبنا واغزرعا ولدا فرهها ٠

أحتى عربان وآلسيف نقسها يذى حتاتة ترعو وفى عنها قأوقضن
 أوفصت الناس أنفق ما اذا وتدر الشاعر قال االسراع االيفاع واصل بسرعة تفرقن اى اوثضن

 لملخحليل وقال نفسها خالصة يريد نغسها بذى وتال النغس بقية ولحشاشة االرامل الشتاء بايتامر اليها
 ألتمييز على ينتصب أن ويجوز لحال على وانتصابه النفس حياة من رمق وهو القلب روح لحشاشة

 كقولك تمييزا فصار اليها الفعل فنقل حشاشتها ترغو وهى كان انه عنه الفعل نقل ما فيكون

 تلظخ مما أحمر وجعله ضورة عريان يصرف لمر أحمر عربان والسيف وتوله اشبهه وما نفسًا به طبت

دهها ن٠ به

يتغرقر جوفها في بما وفوقا لمحاميا من جونة رحاب قباتنت
 باتت٠ والمعى مى أنت كقولك باتن خب، لمحامها ن وقوله السوداء ولمجونة ألقدر بالمحاب عنى

ألناره على غليانها عذد جوفها فى بما يسيل أى يتغرغم وفوها لمحامها من

ااخر وتال
ممًا. و و ه م أ مملح و ٢ ٦م رن ن إت سكر ألفدبيل مهؤول الكليب جبان فإنى عيب ين في يك وما

 مهزول وقال وردو اذا الضيوف به يتاذى ليال الطتاق يسالم ان عود النه الكلب جبان قل أنما

ج عنه تنكر أو غير« امه بلبن يوثر النه ألغصيل

اخ ا وقال
138



٧rr

أفل، عت نا كاق فمها ما كان قإن 'رق ج تعبينا تدري ين سأتحح
حاجتهمر ن٠ ينقص وال عنهم يفضل ال ألذى ,الكغاف الغرف القدح الطويل ى٠ االول

القتي ف تليالة"تقاركة يكون فيآلذى رفيقك تشية ل" أنمت أدا
ج قليل لديكه وما تجود حتى سماحة الغضول .ن العطاء ليس مثلد

 وقتم حثما يبتمه «’ق عتم والياعيات انثنابا المحسور االعتمر األقتم بن عمر وقال

 التكسير فى والوص االحاوتن مثل والهتمر واالعاتم عتماء وامراة اعتم رجل عنما يهتم لرجل
االتاتم وجو عن وجلن الفرزدة 'ذل اعتم من؟م واحد كل أسمر جماعة

سيوق ا«الالبل٢ أخالق لصالح قيتم أم با الشع قإن ترينى
 لالنسان يزيى الشح قان كرمى على أجر ذرينى يقول متواتر والقاثية الطويل من الشالث

لحميدة أخالته كل يسرق فكانه ألباطلة والعلل الكاذب العذر

ق قفي الرؤيح ألرايحى للجسيب على فانيى قوأى ف وحطى ترييى
 حيث رحاة حط غيره وافق ان.ن من هذا وأصل لجود علي، ساعدينى أى هواى فى حطى

 يوصسف ال ولجذا خوف مع عثلع والشققة مشفق وشفيق الزايد والزاكى يغارقه وال صاحبه يجط
بالثغقة تعال الله

وحقوق رزؤقا يغشى نوايب تهمنسى تعال ذو فانى ذرينى
 اى رزوها يغشى له عياال جعلم والزوار الضيفان س حقه يلزمه ن٠٠ يعنى عيال ذو ويروى

 يرزا هو منه ويقال به وانتفاعم ماله س النام أصابة هنا الرزء ومعنى المفعول نحذف رزءعًا يغشانى
افصاله الناس ينال سخيا كان اذا

كييسق آلدتالجن بيسن وللحق ييقري آلدم يتقى تويم وتحذ
 لجق بعرفون أنم فعنا« لخق روى وتن حمدا يفينم ال ما يسلكون وال يسلكونه طريق اى

يق الط ضل قد فكاذه ذلل عن منهمر عدل فن قضايه سبيل ويسلكون

تيق آلتحسال آخالق وآكن يآلليا يالد ضاقمت ما لعمرة
ى عليه تقدمه-يدل ما الن ذلكه فحذف بم تضيق اى
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ألورد بن عروة وقال

واحد إنأيك علف أمرء وأمنت دة إتاءى عأث آمرة إىن
 مقدرة واالوقات فيه جيعل مقدرملا أناءاالنه االناء مسى قيل متدارك والقافية الطوبل س الثان

 تاكل رجل وانن االناء ىف فيها يشاركوذى عدة معى باكل أى شركة اناءى يقول خلاك ااناءا فسميت
 طلب يقال كما اعطا« اى فاءغا معروغه طلب أذا واعتغاه عغاه ويقال وأحد اذايا ذعاف وحدك

 عمر با ك معي ألفىت ونعم علينا يعز فيه بعضلم اذشد قال وألسباع القلري إ:ية٠ثك ومنه ثاطلبه منه
 أن واحدة املال سبيل لبخيل ا يرى حامت قول ومثله العواد اراد با وقيل نشايون ا للسباع للعافيه
سبال ماله ىف يرى لمواد

جاهة ولالق تلق شتحوب يوحيى ترع وأن سينمت أن مني أتيرًا
 سببه الن لحق ألى الشحوب واضاف لخق شحوب بوجهى ترى والن سمننن الن أى سهنن ارن

وجووها فى واداييا لخقوق أتامة علمى توفر« كان

بارد وآلماء الماه ٢س|ىل وأحسو كليزة حسوم ف حسيى أتسمر
 وعو اح نقر ا املاء جبسو واجتزئ نفسى على لغري ا به أوثي اى وطعسه جسمى قوت مر أقس اى

 برد جيد أملهزول بعضهمر وتال شات والشتاء أى بارد واملاء وغري« اللنب ن٠ شى خيالده ال البجت
 أى سخينا تعادثيه ه ردي بل فقلنا الشتاء ىف املاء عاثنن واذشد السمني جيده مما اكثر املاء

 قولء املاء بربد اهلزال عن كى انه على ويدل باردا صادفته ما حارا تعادىف فرديه مسننت

ج انبيت مىن أهتزأ
أخر ا ودل

حليذ آلقلوي ىف عنيت وكل آلغىت إىل يسرت حني فوم أحلك
متواذر والقاذية الحويل ن٠ التالت

ينيل ٠دأه١غ آو يقيى عثية آلفىت زين عىن اآل آلغىن وليس
 القومر بء يضاف ما اال الغنى وليس قدرك فاجلو الناس عيون فى عظمن أستغنينن لما يقول

ي العتاهية البى الشعر هذا ان أرنحلوويقال أذا بانغداة ويعمليم نزلو أاذا عشية

المئ رياح بن المتلمر وثل
تصنح ما ترى آال يقلن حةال يلمنىن والسواد العواذل بكر
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 العواذل بكر تال وانما البرصاء بن لشبيب هى دعيل ةل متداركه والقانية الكامل س أالول

 قبل بالسواد ذلكه عاى لومها أراد ن٠ المها أصبحن ذاذا وتهب وتسكر ليال تشرب العب الن
 ترى اال وقوله لحال موضع فى ويلمننى له مفعوال يكون أن ويجوز لجال على جهال ونصب أالسفار

 له المغعول حذغ وقد الذى بمعنى يكون أن ويبجوز له مفعوال ما يكون ان يبجوز تصنع ما
، تصنع شى اى والمعنى لتصنع مقدما يكونمغعوال نصلتهيريدتصنعهويجوزان

أجمح أمرنك ما ألسقالد أمر وانمًا آلسقاد فى مالكة آقنينت

 والطيش لخغة والسغاعة والسغاه له توكيد وأجمع ألمعسر تقدير فى الفعل مع ما أممنكه ما

أضطربت الرباح وتسفهت حركته الغصن الريح وسقهن

وتع آلعوافى عايهية وآلطير يقفرة وتعت ناجية وقنود

 والطير قوله ن٠ والواو عرقبتها الفى تركتها أى بقفرة وضعنت وجوأبة باضماررب ناجية تتود انجى
 يكون أن وجب ألعوافى غاشية وتوله يصغه لمر وواهنا موصوثا برب ألمجرور يجى ا واكثر لحال واو

 ولو مغهوم ألمراد الن ألضمير ذلكه فحذف تعلق وبينه لحال ذى بين يكون حتى للناتة ضمير فيه
 وأعتفاه عغاه قولهمر ن وفو عافية جمع والعواف عليها وقع أيافا العواف غاشنية لكان به أتى

ذكر مر وقد
--ررر ص ن٥ ر ت همنًا/ رن نرو صرت٥ رصع

ويقطع العظام من أأصمر يبرى جردنه حلية ذى يمهنج

 يضعها ولمر ألناقة عن الرحل بجط لمر الذه بقغرة وضعت بقوله تعلق بمهند قوله من الباء
 كان انه يتيد حلية ذى وقوله العرقبة على داللة بقفرة وضعن جعل تكانه عرقبها وقد اال بالقغرة

ابرى للمجوف فهو أالصم برى ذاذا باجوف ليس ما واالصم له كالحلية الدم ذلك نجعل بالدم ملظخا

قيحدع آلتنًاء يغرعلى ممن أننى قتعلمر تإيبة لتنويب

 اذا لكى ذاك فعلت قال كانه تقدم ما عليه دل مضمر بغعل تعلق لتنوب قوله فى الالمر
والشكر بالثناء المال عنى وأخدع فيها انهص أنى علمن نايبة نابت

نقح وذنيا ًاجية أحرا تجيعل إنىمقتسمماملكت
 ال ان وحقها ثعتى ودنيا لالول لفقا يكون حتى لدنيا ومنقعة يقول ان الواجب صان

 وف ذكرة أستعملتها العرب أن اال وصغراهن الصغرى صقولك والالم بااللغ او مضانة اال يستعمل

ى لدنوها وسمين االدن تانين

سنان بن مسعود بن هاشم أن بن زفر ف المرى حنبل بن القاسم ابوالبرج وقل
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جقاء جناييمر وحجرفى حيهب أبى بعد لخالن أرى
القوم ناحية لجناب متواتر والقافية الوانر من االول

أطاءو يهمر تستخيىء لوأنك سنان بني الوجوة آلبيؤ ين

العماء يغيبة ما ونور آستقلت آلنقارإدا قمس تهم
 ال الشمس أن كما نباهة توازنها ال التى والنباهة شرف فوته ليس الذى الشرف لهمر أى

 أشهو جعلهم هاوالء يبخغ لمر ذخةى العماء غيبه اذا ألنور أن يعى العماء يغيبه ما وقوله لها نظير
منه نباهة واعم النور ن

تاءو حيك العهيرة حسيب وين المعلى آلشرف ين حلو فمر

التقاه الكتب ين دماؤةمر شلمر وأساة مكارم بناة
 نجعلة أنصباء واكثرها القداح أشرف النه المعلى القدح أراد يكون ويجوزان ألمرفع يعنى المعلى

 كما بالمعتل خيتص ملمجع ووذا ااس جمع واالساة بان جمع وألبناة المراتب الرفع مثال
 دمايهم ففى ملوكه أنهم يعنى الشفاء الكلب من وقوله بالصحيح يختص وشلمة نحوكفرة فعلة أن

 هنات بال فان أيام سبعة به فينتظ، الكالب ذبح ينبح عصه من أن ويقال ألكلب ألكلب عط س شفاء
 أن دوايه فى وقيل ملكه دم شرب من أنجع له دواء ال انه ويقولون مات واآل برا الكالب خلقة على

 فيبرا المعصوط فيظعم تمرة على قطرة دمه من ويوخذ شريف رجل يسرى من الوسطى االصبع تشرط
به يسعط أنه وقيل

آلفتاء واتسع السمل فطال ييت عد ان بيتكم ةما
 أذا والعرب الشرف بالبيت والمراد ألصهوة فانه لملخارج أعاله فاما الداخل البيت أعلى السمك

 وكل علوالشان به بالعلوويراد البينت ويصغون الشرف يعنون فانما البيوت أهل ئ٠ فالن تالت
السمكه طويل فبيتكم البيوت عدت اذا يريد فانه بيتكم فاما وتوله سمكته فقد رفعته شى

ذحرآليتاء إن العادتى ي قديمر قعلى أشه وأما

آلسماءه لكم دنت ومكرمة لمتجج دنت السماء قلوأن
لمرتى سهية بن وقاآلرطاة
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زاخراجلحي مثله يعطى يك بة نبتغى آملآل من نعطى ما أن قلو
 مثلء يعطى وموضع لحال على نعب موطعه نبتغى قوله متواتر والقافية الطويل ن أالول

 الذى ان لو قال كانه نعطى قوله er» ما الهى العايد الضمير حذف وقد أن خبر على رفع لمملة

البحر طامى مثلة يعطى لخمد به مبتغين المال ن نعطيه

خضر خلع ىف قبل كانتت آلصتحل ين بكاعي صياما متأقري لقلتت
 على يترقرق القليل الماء والصحل السفن ووى قرقور القراقير وواحد راكدة سفن لظلن اى

أالسود أالخضر والبحر السود ولخضر أالرص وجء

|(٠مه. - ذود —- ممنرى - رور -ري- - - ى-م ممر- و - -
الكسير ذا وجبر ألمولى عر وذغنى نعزرا الصحيح ألعظم نكسسر وال

 عمنا أبن عظم نكسر ال معناة وقيل لعزنا صحيحا نعطيه ولكنا أعطينا اذا اللحم نغصل ال اى
 يمتنع وال لحال موضع فى معدر أنه على تعززا قولد وانتصب عليه نتعزز وال نةهره وال نذله ال اى

فقر« ونزيل أمره نصلك أى الكسر ذا ونجبر له مفعوال يكون ان

علبآلدقره تستطع ملر واكننا وسوددا جتدا حواد بىن علبنا

العبسي حية بي حبج وقال

أنائيقافيةا ما لتمنع أحدآل نضجمت ما بعة يحرى أدةموال

 على أدراكها بعد قدرى ادامة أطيل ال اى أدوم ال متواتن والقافية البسيط ى٠ الثانى
 بخال وانتعب منصوبة أالائفى على دامتن ما تغرف لم النها لالائفى المنع وجعل فيها بما بخال االثافى

 البخيد دكان أيضا ودومته سكنته اذا الشى أدمنن ويقال شيت ان لخال على ان التمييز على
تذرك لم القدر ارن ليرى ذلله يفعل فيهم

عفيةا آليل حتت يوتب وال ذتع٨وح ما بني قىت تقسم حىت

أخريةا ليت ىف ييا ألوم وال آتقرينت إذا آلدذيا جتارة أحم آل

 عى نثا اى وقعد فأل. بى قامر ويقال دار س دنوعا بعد نعمته فعل فى يشركها انه يريد

 يكون وبجوزان الهوان من خزيا خزى على دخل ألنقل الف يكون ان يجوز أخزيها وتوله بيحا5
نم'..؛'. تستحيى باتقببيبفقد ذكرت أذا النها أالستحياء من خزاية خزى على دخد
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أناديها إأل أحنرقا وا عالنية إأل أكتميا وال
 ان بداللة تمييزا يكون أن عالنية فى يجوز وال لخال موضع فى مصدر أذه على عالنية انتصب

 ان الواجب وكأن لخال موضع فى اناديها أن الظاعء وتن العجز حكم حكمه يكون أن يجب الصدر

المصدره عن الفعل ناب لها منادبا أال الغرض كان لما انه أال مناداة أال اخبرعا وال يقول

زقير بن قيس بن هته بن المساور وقال
وآأبوان آلنفس وتال يجو دعوتهم عداة ونه لبنى فذى

 أضاف وبال وجو النفس قوله فدى مو الذى المبتداء خبر متواتر والقانية الطويل من الثالث

 استنغرعمر. لما بهمر الظن عند وجدومر النه بالتغدية هند لبنى دعا وانما ماء وهوأسم وبال لجوالى

وبال بجو أعداية على

ابآلن لقا هلتن أبل لهآ مالكه بن لسعه شهلت جارة (ة( ن جدتم ٦في ءنم ٦ ٠ نج ن٠ نم ن ال ق
 شلت سعد لجارة أبل شلت اذا الكالم وتلخيع جوابه وهو أبالن لها شلت لقوله ظرف اذا

 لها صغة النها ابل بعد يكون ان لها موضع ابل لها وتوله الطرد لشل وا أبالن مكانها ول يسببها
 أن على قتمر لكنها الموصول على تتقدم ال العلة ان كما الموصوف على تتقدم ال والصفة

 طلد موحشا لمية االاخر كقول فهو مانع يمنعه لمر اذا تتقدم تتاخر كما والل حاال يكون

 للجمع صيغ اسم أبل وقوله طلل على موحشا كتقدم أبل على لها وتقدم لخلل رسومها كان

 وعشيرتان قومان يقال كما وهذا ابالن فقيل فرقنان على عاعنا ثتى وقد القليل دون الكثي ويتناول
 سيدانا هما االاخى وقال تتنكبو شيتم ما آيها فعن علمتم ما فيهما أبالن هما الشاعي ةال واعالن
 وبها لجا شلت ويروى وسببها اجلها س أى نها وقوله غتماعا يشرت أن يسوداننا وانما يزعمان

 فى أال:ل لها فيكون منها شئ عما عوطا شلت أى له المفعول معى فى النه الباء الى معنا« ويرجع

 لقبيلة لمجارة متملكة ابل أى غير ال لجارة ألهى يرجع وصميرعا متقدمة صفة لكونه لحال موضع

 شيت ان االبل ألى يعود فيها والضمير له المفعول موضع فى تكون الثانية ولها مالك بن سعد
 الغصل جايزالن غير ذلك لكان الظرف حكم حكه أن ولوال تبيين مالك بن لسعد وقوله لجارة الى شيت وان
 القايل جوازتول امتنعوس أذيم ترى اال ألبصريين يمجوزعند ال باالجنبى عنه ألمنبا وبين الفعل بين

 غير ذاك وفى ظرفا هنا لمحال لكون واقغا زيد الدار فى كان جوزو وان تاخذه لخمى زيدا كانن

 حرف الغصل كان اذا النه مالكه بن لسعد بقوله ابل وبين شلت بين يفصل جازان وانما طرف
راغبا زيد فيك كان كقولكه الكالم فى لسعتها أحتمل والظرف لجر

مكان بكة عرت ذمة لقا مالكه بن سعد أقناء عقدت إذا
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وجان عليي تجني كل أبى فيوم يلجق ليس ما سيلو إذا
 الصيم طلب واذا ينقض ولم حفظ لغيرهم عهدا قيس قبايل عقدت أذا يقول قبايلها سعد اذناء

 مجنى كل أى حذف الكالم وفى غيرم على جنوم أو عليهم جنى فيما الطلب كان سواءا ابو منهم
منهم وجان مليه

مقان غير وآلضيه فيبكم بها مفانة حللتمر قة حقاظ ودار
 نيبكم بها مهانة صيانتها على يجاغظ ولخصب لجدب فى اهلها بها يقيم التى هى لحغاظ دار

ى لالضياف تنىرونها اى

ااخ وقال
نوايبة حدتانالدقرابنن |ة| عشيرة من عايبا خيرًا آلله جرى

حدث مصدر الدهر حدثار. متدارك والقاذية الطويل ن الثانى

غوارية علتنى قد وموج على تالحمت قد كربة من دآثعو فكم
 متباينا كان ان بعد الالزم والمتالحم بالنغس ياخذ الذى وهو الكرب س االسم الكربة

 على نصب االعرأب س موضعه وكم الظه، وأعلى الموج أعلى والغارب بمعنى وتالحم التحم ويقال
دوذى دافعو كثيرة فمرارا والمعى الظرف

مواعبة جول ألفتيان من أهم قمرل كل عاد عواو قلت لق|
 كل منهم عاد فيها والكرور لحروب معاودة غالب بنى من واحد كل على عرض أذا يقول

 على وجلر كل على فالرفع جرل واتم جزة اشم تروى أن ولك العطية كثير النفس كريم رجل

االنغ ارتغاع وأصله الكرم عن كناية والشمم الطويل والشمردل شنمردل

حلسبة آملال متلف فيها جترة سالحها املخامي بول آخذت I ق
 اربابها عيون فى لمحاسن بتلكى تتحلى كانها وكرمها عتقها وأمارات محاسنها بسالحها ألمواد

 والبزل متالف ومخالف متلف فخلف هوكقولهم كاسبه المال متلف وقوله بها للصى سببا ذلكه فيصي
 موضوع أمسر وهو لحوامل النوت والمخاص الشق البزل واصل وشبابا توة وهوالمتناعى بازل جمع

 بسالحها تحسنها أن يريد وحرها عقرعا فى تشمر أى فيها تجرد ومعى والنسوي كالقوم للجمع
لحقوقه قصاء من نفسه على ويوجب الصيوف اكرام بهن لما نفعا عليها يجدى ال عينه

ااخم وقال
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البردينوالقرسآلورد ذى آبنة ى مالكه وآبنة آلله أياآبنةعبه
 ألمضاف الختالف احدة لمراد وانكان حسنتكريرابنة متواتر والقافية الطويل االولن

قوله واحدة ألمراد أر. على يدل والذى أمرها تغخيمر ألى والقصد اليه

وحدى أاكلة لست كاق أكيال لدد ةلتمسي آلواد صنعمت ما أذا

 بن عامر ألبردين بذى وعنى الله عبد بننت ماوية أمماته يبخاطب ألطاءى لحاتم االبيات هذ«
 السماء ماء بن المنذر عند أجتمعن الوفود أن به لقب حين البردين حديث من وكار. بهدلة بن أحيمر

 نسبفا لحفاء السماء ،اء٠ لقبن وقيل لشرفها اليها ذسب امء قيل السماء وماه القبس أممرى بن ألمنذر وهو
 الوفود يبلو يوما بردين ألمنذر واخرج كسورة يجتمل لم السماء كماء انها ويراد لونها لنقاء ويقال

 وارتدى باحدحما وايتزر فاخذهما أحيمر بن عامر فقامر فلياخذعما قبيلة العرب أعز ليقم وقال
 فى ف مطر فى ف نزار فى ثمر معت فى والعدد العز قال قبيلة العرب أعز أاننن المنذر له فقال بالاخر
 فسكنن ذ فلينافم عذا أنكر فن بهدلة فى ف عوف فى ف كعب فى فف سعد فى فف تميم فى ف خندف
 اذا فقال نفسك وف بيةك أعل فى انت فكيف تزعم كما عشيرتكه هذه المنذر فقال ألناس

 قدمه وضع ف شاهدى العز فشاهد نغسى فى أنا واما عشرة وعم عشرة وخال عشرة وأخو عنرة أبو
 بالبردين ففاز لحاضرين ن٠ أحد اليه يقم فنم االبل س ماية ذاله مكانها عن ازالها cr» فقال االرط على

 ( ذاني يواكلنى من أجله ن فاطلبى وأعدادة الزاد أتخاذ من فرغن أذا أى الزاد صنعت ما أذا وقوله
 اوحدت وقد أأكله المصدروالتقديرلسن على نصب أالعماب من وحدى وموضع وحدى أالكل نغسى أعود ف

 وان لخال موضع فى وحدى يجعلون والكوفيون االيجاد موضع وحد« فوضع أيمجادا اكله فى نغسى
 أذا وجوأب أشنبهه وما فئ الى فاه وكلمته بقضيضهم قضهم جاو باب س يجعلونه معرفة لفظه كان

 بهذه عرف ن٩ على اال االسم وذا ينطلق ال وجليسه وشريبه الرجل واكيل اكيال له فالتمسى قوله
 اكيل له يقال فال مرة جالسه أذ واحدة ممة شرب ان صاحبه مع اكل أذا فاما منه فتكررت ألصفة

 يكون أر يمتنع ال قلن أكيلى تال وعال أكيال له التمسى وقال نكره كيغ فيل ثان وجليس وشريب
قال انه ترى اال واكلتى المعروفين ن٠ واحدا التمسى فاراد عدة بموأكلته عرف فن

بعدى ين آأحاديث مذميت أحاف وننى ببت جار آو طارقا أخا

 انخمام الذال بكسر والمذةة جمعها والمذمات الذم بالفتك والمذمة أكيال وفو االول من فابدل
بعدة بة يةحدث فيما الذم ن يبقى مما خوفه أن ليرى أالحاديث الحى المذمات وأضاف

العبد شيمة من تلك اال ق وما تاويا دام ما لعبدالضيه وإنى

 على رفع العبد شتيم من وموضع عندى ذوايه دوأم مدة أى ألظرف على نصب دام ما موضع
وله3 فى لذى ا كمن فهو لتبيين أ من وثايدة مقدم خ ستثنا ا تلك ال وا فى وخبر« ما اسم ن و يك أن
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 لكن من بذكر التبعيض يريد وليس رجس كلها االوثان الن االوثان م الرجس ذاجتنبو تعالى
جي اجتنابه يجب فيما االبم ان أذ الضرب هذا س ألرجس أجتنبو المرأد

اخر ا وقال
عبوق ققسل أمسى وإن صبوح ته منحل آلفتيان قى وليس
صديق لنقع أو لقرعدة & أد راح من الفتيان قتى والكن

 انه أالصمعى وعن فلعشى شرب والغبوق الغداة شرب الصبوح متواتر والقافية الطويل cr» الثالث
 مانكه اختللت وان صانكه خدمته وأر زانكه صحبته ان س االخوان CJ1 أصحب صيغى بن اكتم قل
 تخشى وال طرايقه عليكه تختدف ال عنها لكه أغصى سقطة او عليها جازاك حسنة منك رأى أن

ى البيتين الفتيان فتى وليس انشد ثر بوايقه

مناف عبح بنى من عمى بن حراز وقال

ذاعب وآلقتى ترامتقا ربها تين لم إبأ لنا
 نغوسنا اكرام نوثر أنا يريد كرأمتها ربها تهن ل قوله متدارك والقافية المتقارب cr» ألثالث

قوله الن والموصوف ألصغة بين ذأهب والفتى بقوله اعترض وقد وصيانته المال اكرام على وصيانتها

آلرأعب آلمنى فيها ويدركة آلتحيق منها يكاتأ هجان
«cr لكون يقبحمافعل لكان به لملة ولوالتائد أيصا صفتها من ربها تهن لم ان كما االبل صفة 

 هجانا أن على يداله سيبويه قل وبلع الواحد على يقع والهجان وبعد« تبلمه مما اجنبيا االعترأض
 واذا فتثنيه هجانان تقول انكه أشبهها وما وجنب وزود ضيف حو بها وصغ التى كالمصادر ليس

 المال فى المثل الكفء Cال يماتل ألصديق( منها يكافا ومعى كذلك فهوللجمع للتثنية مرصداا كدان
 بالراغب وارلد دونم منها بشى نستاثر ال فيها نتساوى أى لجنس بالصديق والمراد وغيربا وللخسب

أمانيهم.هذها نالو نزلوبساحتنا أذا أى للخير وطالب العغاة

لشارب ٢ يتا منا ويشرب آلعدى حور عنقا ونطعن

كاسب مكسبا تجد لم إدا لول٠ألك آلتنيى و ]نويفجا
 انسنب. فى تونه بن بدل كاسب مكسبا يجد لمر اذا وتوله كل الواحد الصعفاء بالكلول اراد

منها ذينالون الناس كلول بألفها أبلنا جعلنا الزمان اشنتد أذأ ثى
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جادب لها يلقى لتي ولمتكهيوماإتاروحتعلى -
 ه القايل يقل ولم عليم وأثى العلها دعى راجة وه اليها نظر فاذا كرام ارابها ابل عذه يقول

 االعرابى أبن وانشد العايب ولجادب السف مكت منها يفقر وال العيهان فيها يسقى ال سوء أبل
جادبا رايده زال وال وجهه س الزى برح فال حاجبا حاجب عن ونكب وجهه زوى رال فلما

صايب خذم لنا وقرب وآأاة جدتا ييا حبانا
 ويجوز ألنسب خرج واخرجه صواب ذو وصايب وخذوم مخذم سيغ ويقال القطع لخذم

ه وقع اذا صوبا يصوب ألمط صاب من يكون أن

فاسجك مكع قولبم س مفعال مسجاح مسجاح بن منصور وةال

تفسى ذال عليه ابلى رت5آعت قما به قرأ ذى أد جاء قة ومختبط
 معرخة تقدم غير ن للمعروف طالبا يقصد الخى والمختبط متواتر والقافية الطويل من االول

غايبة باذها اتعلل ولمر منها اعطيتة يريد عليه ابلمى تعذرت ما أى أبلى أعتذرت ذما

تلجبس معودة صبرا حكمد على يلومنا لكيالً نسرح ولمر حبسنا
 ومغعول حبسنا مغعول وعى أبله يعنى لخبس معودة وثوله المختبط حكم على اى حكمه على

 على حبسنا البين وتقدير بحبسنا تعلق حكمه على وقوله نسرحها لمر أى محذوف ذسرح لم
 ألى ذخرجها ولم صبرا بالفناء لحبس عادتها مح جعل أبال النسيب أو العافى المختبط عذا حكم
 للعغاة ذتحمله ما على لصبرنا اى معدرلعلة انه على صبرا ينتصب ان ويجوز ذالم ليال ألمرعى

لهم ذلكه على صابرين أى أالحوال مواتع تقع المصادر الن لخال على أنتصابه يكون أن أيضا ويجوز

والسشدس فيآلبوارل يجيرمنها وسطها آلمسدق صاق ك;ا تطاف
 يستخرج س أدالل ادالله أر يريد والقهر بالعز يبجى الذى ألمصدق نحكم كما أبلنا فى نحكمه أى

 االختيارفيها يخيريجعل ومعى االول طاف من لخال موضع فى ذصب أعرابه منها يخير وقوله وأجبا حقا
 أالسنان أنغس النها الستين هاتين وخص بادالله نغسه له سوغن ما سوى منه ثان نحكيم وهذا أليه

 أبن والسديس سذين تسع ابن والبازل اعون دونهما فما فيهما التخييي وقع ومتى عندم دأعزعا
ه سنين تمان

 ضبة بن سعه بن بكم بن مناة عبد بن عام بنى من حوط بن عام وقال
عدم وال على خوث بعدقا ما عشية لتانين علممت ولقد
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 بلتاتبمن أجابه فلذلك القسم على يجرى علمن ولقد قوله متدارك والقافية ألكامل من االدل
خوف وال فقر الموت بعد وليس أموت أنى علمن لقد يقول موته يوم ألنهارمن أأخر بالعشية ويعى

وآنتهحم تقوط ما أحفل قعالم ماكث زورة لحق بيت وأزور
 ألي ويفضى لخق( اليه يوتى الذى ألموضع فكانه بعد« سكنى ال النه لخق اله ألبين أضاف

 ن تراجع ما أى تقوط ما أباله شى أى على أى أحفل دارفعالم أله دار ن٠ ناتال ألموت انزله س
بكذا أحغل وال كأا احغل ال ويقال أبلى حياض من انهدم ما أى تقوض ما وقيل الدنيا أمر

آلنعمر مكارمى على وألحيسن حياكيم للساملين وأتركن
 مقصورة مته من حال ارفص أذ والمعى الميلح والسامل حياضهمر الساملين فالنكن ويروى

 والنعمر السملة لخوض أسفل فى الذى الماء سمى لحوض سمل ومن حياضه وعمارة ماله تثمير على

ه االبل عليه والغالب الثماذية أالزواج على يقع

ضرار بن حصين بن الفوارس زيح وتال

قاسترى آلنوم تشتفى لم منذروتامىقان أثتجعآلللومياآبنة

 أو بالنوم بإممها النه لومه عن يستكفها كانه نامى قوله متدارك والقاغية الطويل ن٠ التال
بلومكه جودى عادة عن اكف وال أطيعكه ال فالى ششينن ما وانعلى تلومى ال لعاذلته يقول السهر

أتترتو ولم رئت ينايب؟ مسنى آلدقر إذا أتى تعآيمى ألمر

 ألجلة ألتترتر أتترتر ولم مرت أى عى النايبة زلت أى زلت الدهرذايبة من أحابتى مسى
علية كنت حما خول وأ نجل أ فكنن تستخفنى ولم يبة لنا أ زانن د أ ألمر ن وكا

آنغير لمر آلبال تعيم خليا يقايه غب بعة آلعدؤ برأنى

 نعيمر قوله المرزوقى وةل أذى مسى ما .وكانه بيوم لقايه يوم بعد أى لقايه غب بعد قوله
 ونعيم معدود محصور مفعل معى فى وعو غعيال الن وذلكه أالأن وجدت التى ألصوال من هو ألبال

 أو نعم ن٠ فعيال نعيم يكون أن يمتنع وال ونعيم منعم وبال بالكه الله أنعم يقال ذلكه برئ ألبال
 أن غريب فهو كذال كان وأذا يزول ال نعيم فى عو تقول مصدرا يستعمل ما واصثر عينه نعم

 حبيس كفس مفعل معى فى خعيل أد حزين فهو حزن او تديم فهو كقذم أنفاعل أسم جعلتة

 يكون وقد له ومر ال الذى وعو يرأنى تن لمحال على خليا وانتحسب ومترص نويد وباب وتحبس

ألمخلى المكان هذا غير فى



إال۴
مدصر آلنار من صوة على قسمت صبياميا طويي عندى قراكحة

 العيرة ن٠ ثيكون غيرى ويروى لغليانها عتبى وجعلها وغصبى عتبى ويروى قدرا يعنى راكدة
 النار ن٠ ضصوء علمى تسمت وقوله نغرة غيرى أعلى ألحى رتوذ لخديث وف، الغيرى بغليان غليانها شبه

 وجعل مبصرة النهار اأية وجعلنا تعالى توله ذلكه على خيه االبصار كان لما مبصرا الصوء جعل مبص

 دتناعى الزمان لشدة النار ن٠ ضوء وعلى ليال عليه أحتوت وما مرتها قسمة وعويريد للقدر القسمة

الضيف طروق وقت والنه ألبرد

نارآلعذؤر آلعاثون آحتنب إتا ثراهًا وتسنت أنحش قلمر لمرة
 ظرف وطروقا أنحش لم لقوله ظرف العافون اجتنب أذا وقوله بغحش أات فم أى انحش نمر
 والثافى الثرد على للمرق أحدما كان قسمين لنغسه وجعل لخلق السيى والعذور ضوء علمى لقسمنن
تقسمه اللحم ماء ،بك٠ وتع االخر قول أالول وعلى للكمر

ف يكون أن ومجوز مرتجد علم مشجعة ى البوالن مشجعة بن اليديل وقال
والمبختة كالمجبنة مصدرأ أالصل

وورايه خلفه ين لمقافف عايبا عمى آبن صان وإن إنى
 خلفه وسن قتامه من عنه أأب الخ يقول المرامى ألمقاذف متداركه والقاذية الكامل من أالول

 وقوعه صلص ولذلكه ألمساترة وهى المواراة من واصله خلغ معء ذك تد النه تدام بعنى عاعنا ووراء

ومتقدما متخلفا أى لحال على نصب وورأيه خلفه ن٠ وموضع وقدأم خلف موقع

وسمايه أرفه ف مترحيحا آمًا حصان قإن نصرى ومهيح:
 الن ونجد غور« فى أى وسمايه أرضه فى عى تباعد وأن انصر« بل معونته عن أمسكه ال يقول

كان موضع أى فى معناه وقيل وجبله سهله فى قال كانه ألسفل واالرض العلو ألسماء

لوعاي مرودى في آلذى ألقى ممال آلشديد في أحية ومتى
 الرهل س أال منه الوعاء خال السي فى نغد أذا ألزاد أن وأصله زادة نفد قد الذى ألمرمل

 وعايه مع أى بوعايه ويروى وعايه فى الرمل وجد أذا الرجل أرمل فيقال فيه ألريك تلقيه ألذى

وعاية ألى أى ولوعايء

جرتاييه إلى صجيتحتنا خلكت تالنا لمجاايف تتهعيت وإذآ
خليفة يقال خليفة جمع فبى بلخاء لمفاليف وويت أذا أبوالعالء ل5 ولجاليف لجاليه بروى
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 فالن خليفة قالوفالن لما وتكن فعالء على يجمع ان فعيلمة باب وليس خلفاءوةلو وخلمايف

 كان وان خليغ المسلمين لخليفنة يقولو بان العادة آتجر ولم خلمغاء يقولو ان خم—٠، ساغ وخليغة
 وقالو بموجود نيلى ال خليف وما خليفته موجودا القوم من أت جم بى أوس ةال االصل فى جايزا

 بمحايف عنها غاب أن ربها وال مصيعة بدار تخلى ما لعمرك الفراء وانشد خليفة قولم على خاليف

 هق خليغ قولم على خلفاء وقالو لملخحاليف خير وابن لنبى ربيب بها يغدرا لى جارين لها وان
 خاليف وثيه نوح قوم بعد س خلفاء القرالرن وفى ارادعا كان لخلفاء س أحد الرقع بن عدى

 يوخذ كان ما يعنى النه االسالم فى قيل البينن أن على دليل فذلكه بالخاء الرواية محنن واذا االرض
 اذا والنه الصدقة لتخغ ألمال يخلطورن أنم يريد جرباية ألحى محيجتنا قرنتن وقوله للصدتة أموالم من
 لصاحب خليطا المستضعغ كان واذا فيه يطمع ومن الضعيف يتحيفو أن المصتتين أمكن مفترق كان

 احابتبم قولفم cr» جليغة جمع فهى بالجيمر لجاليف: رويت واذا وامتنع بعز« عز محل له والذى لجا«
 البينن فى يكون وال جلف اذا لجلد يقش كما تقشر« اى المال تجلغ كانها شديدة سنة اى جليفة
 الى محيجتنا تثرنن توله معنى ويكون زمان كل فى تقع لجاليف الن االسالم فى قيل انه على دليل

بسميننا وغته بغنانا فقره خلط أنا معناة مثل وهذا بانغسنا ساوينا« أنا جربايه

خنسايه وإثع و وائ أضيع مل يطريقب وحة لئ٠٠ أىن وإدا
 طرفة لكونه أالعراض cr» يسنحسن ما الى فيها والقصد واستحدثه المال من أستطرفه ما الطريفة

 ال االسم بها أراد فالوجهة وجهة روى ومن اليه توجه الذى سفره ن فمعناه وجه من روى ومن

 والزنة العدة ذلكه على خعله اعل كما أعل لمهة والمصدر فاء« سلمر ولذلك المرزوت ةال المصدر
 زايدة وما خبايه وراء س يعنى خباي وراء عا أطلع هم وقوله أسما بنيت أذا والوزنة والوعدة
 وقيل عى ستره عما أسال ه أى خبايه وراء الذى ذا ما أى خبايه وراء ذا ما اطلع لمر ويروى

 نفسى اعرض ف ألمعى يكون أن ويجوز اليها النظى أطلب لم أى فخدرعا أسنحدثها بجارية بطريغة
نفسه أسوة ويجعلى طرفه فى ليشركى به جاء ما متعرفا عليه

ردأيد حسن على أن ليت ي أتل لمر حميال توبا آتتسى ؤة؛
 اقل لم قال كانه اقل ه مفعول أنه على نصب ليت با وموضع محذوف منادى ليت بإ قوله فى

ى لخسن ردأد« على أن ليت ناس ى

 الطاءى هعبة بن حية بن حسان بن رم أبى بن حنظلة بن حسان وقال
األموال يلة يقومك أررى باطال لت5 العدوتي آبنة تلك

 ومن باطال قالن اى تالنن مغعول أنه على باطلما انتصب متواتر والقافية الكامل من الثاذى

يكون ان على انتصب جملة يكن لمر ذان جملة كان ادا بعد« ما بجكى أن القول شرط
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 باطال قوله ن٠ البدل على ذصب االموال قلة بقومك ازرى قوله وموصع حقا زيد ةل كقوله مفعوله

 موضع فى بقومل ازرى يكون ان ويجوز باطال قوال ذل كانه لمصدرمحذوف صفة يكون أن ويجوز
 بنة وأ تداء لمب ا خبر انه على رنع مونع فى باطال قالت وقوله جملة لكونه حكاة وتد لقالن المغعول
 وباطال القول زوران العدزى أبنة قالن البيت ومعنى لتلكه البيان عطف أنه على ارتفع العدوى

بقول فاجبتها مالهم وقلة ثقرم بقومكه قصر لقد

اإقالل على مقنرتا ويسود صيفنا تجمد لعمرأبيك إنا
 الذين ذاما وجل عز قوله ذلك على كثيرا الكالم س بجذف ومثله لها قلت او أخبرتها يقول

ايمانكمر بعد اكفرتم وجوغهمر أسوتت

األجبال طيى من آمرة وأتا يكيى آنضلت أن على عضبن
 لبكر قالن أتحلن أذا االعشى قال فالن يال يقول أن هو وقيل أذتسب اذا الرجل اتصل يقال

 وقع ما بعد بكعب والى كعبا دعن أتصلتن أذا حسان وقال رواغمر واالنوف سبتها وبكر وايل أبن

 من أنا لها فقلن بطيى تتصل فلم تميم ن٠ انن وتالت على العدوى ابنة غصبت يقول السباء
 علمى أالضافة وهذه وعوارض وسلمى نحوأجاء بالدهم فى المشهورة االجبال الهى طييا وأضان طيى

العلو تنزل وخرقة جبالم ى١ السفل تنزل فرقة فرتتان طييا الن وذلكه والتبيين التخصيص طريق
- ءله ء رمم ر- -رر ررع -ح . ة ن و دن

أخوالى فأسالي جوين وبنو منمبى حية اال من امرة وأنا

 أن ويجوز المرى الصفة موضع فى ولجملة خبر« حية اال ومن مبتدا يكون أن ييجوز منصبى

 منصبى أنا قال كانه امؤو س بدل الرفع موضع فى ومنصبى ألصفة موضع فى حية أال ن٠ يحون
محذوف ومفعوله وللخبر المبتدا توسط قد فاسالى وقوله حية أال من

طوال المتون جرد عتى مرد جاءنى جديلة بنى دعوت وإذا
قوله ذلك على يدل غرة على لحروب فى القدامهم ألمرد خص أذما

لمقال على حاعلنا دبييح رراتة لتجبال تون أحآلمنا
 حي وباشروعا جربوها الذين غيرهم ككهول لحمروب يجربو لم الذين مردعم جعل يكون أن وبجتمل

األرت بن أياس وقال

واححة إنك المعرون وللطالب مرحبا ليعائئ لقوال قإتى
فى ألياء وادغمت باءا الواو فقلبن عانوى أصله عافى توله متدار والقانية الطويل من٠ انثانى
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 لمجمد مجرى يجرى وهو وقع وتد المصدر على مرحبا وأنتعب الياء لجاورتها ألفاد وكسرت ألياء
 أنكه ألمعروف وللطالب قوله عليه وانعفغ قوال قوله ن المغعول موقع معه ثيه ألعامل لمكان
 موقع مثل فى وانع وأجد انكه ثقوله وأجد« انكه المعروف للطالب وقوال ةل كانه واجدة
مرحبا قوله

وساعدة آلمخيي كف قنجنت ًادأ يلندى آلكق يبسط لمن ودق
 مكان ما ووضع بالندى الكف يبسطون الذين القوم برع أى الكف أبسط لمتا وأت ويروى

 وانى معنى على مصدرية عنا ما جعلنن شينن وان بناعا ومن يعى بناعا وما تعالى كقوله ,ى
 أله ويشير البسن شرف شنجت واذا يفارقنى وال اثارقه ال جودى ان بالندى الصف بسطى لمى
يبسا التقبص والشنج البخل وظهور ألمحل زمان

أعساود: أرال ما خيال من ينا انبا أمامة تدرى م لعمرة
 وتونه تين هر السنة فى نوخذ ال أى لصدتة ا فى ذنا ال لجديث وفى أخرى بعد مرة أى تنا

 لةيك ما ان جازهذأ وأنم لخيال يغشى عدكان ال يغشاة كار( لملخيال الن يعاودنى، أى أعاود«
لقيته

أتابد قرنا آلليآ على ورةت رقيى وعنتت ركجى على قشقت
 شقت وانما المعاودة على أعاود ودل لخيال معاودة شقت وقيل أصحابى على الرخلة شقن أى

 كما سيرا الليل أكابد ورحلن أنتبهن خيالها عاودف استراحوفلما كانوقد النهمر عليهم
ى قرنه الرجل يكابد

ااخر وقال

ولتجار للضيه تتى أئ ياطيب يه تكديب آ بما على أتنى
 كاذبة تصادفيى ا أى به تكذبين ال وتوله بكر با ويروى متواتن والقافية البسيط س الثاذى

 حقا على ثناوك ليكن والمعنى كاذبا وجدته أى ثاكذبته فالن خبرنى ويقال
 مصمر وخبر. مبتدا فتى وأى أستصاف أذا والصيف أستجار أذا للجار كنت ختى أى بيابكي وتولى
انت فتى أى قال كانه

آلدار طيب إأل أفارق وآ حسى ق حاؤرت م أحاور إقى
 يجسن ال مما منعه حسبه ومعه جاور واذا لجال على نصب فموطعه حسبى مع أى حسبى فى

التعرد-ي من يمنعهم الكرم اى كراما مرة باللغو مرو وأذا المومنين صفة ف تعاله توله ألهى ترى أال
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 توله وكذلكه أجار الل موضع فى والعامل درع وعليه أى درع ف خالن جادنا ويقال اللغو على
 قوله ذلكه على ألكرم عن كناية الطيب وجعل أثارق ال لحال فى والعامل لحال على الدارانتصب طيب أال

جمعد )جعت ان وفيبا تركثافدعبا رلحارلت ف كنت االفرانا قول ومثله كمتم اعى طبتم عليكم سالم تعال

ب ذال نشج ال تبية بستت إبب ن كدة ذدف بنب ة٠ تي
 م اللي ن كثيرا رأينا يريد رأيذا ن٠ المغعول على نصب موضعه متواتركم والقافية البسيط ن٠ الثاذى

هومعض ال ةل كانه المبتدا خبو موضع فى معط ال وقوله نعمهم ازيلت ثم أالموال نفايس يملكون كانو

جلرى مايد من علة ذا يسق مل مياكة تلجداد على يكون ولو
 جيلة لبعض وهو ماو« ينقطع ال الماء كثير معروف واد انه وقيل البحر انه وقيل النهر لخداد

 ذاذا ويليكم علميكمر يامر س أى عليكمر ن تولهمر س لحداد على وقوله لخصب كثي
ق لخال على ألنصب موضع فى ويملمكه يكون خبر الن به الكالم يتم لخداد على فقوله كذلك كان

نابت بن حسان وقال
أطوآللدحننالبايل يعقى كآلسيل يومي الطباخ رخاال يغىت أملال

 طباخ ال لحمر هذا ويقال خيرعندم ال أى دام طباخ ال متواتر والقافية البسيط cr* الثال
 والدندن وعمل ترعرع الغالم وطبخ وارواة شبابا يكون امألما مطتخ وشات له دسم ال اى له

وتد قترن بمقاديم ذلك وانما فية لغضل ألغى يوت ال ألمرء ان والمعى ويبسه لقدمه ألكالء من المسود
به يم السيل بعد فينبت الشجر من بلى ما الدذدن وقيل يسآتحقه ال ن٠ عند المال ححدول يتغق

المال المعنى وقيل فيجييه قوتة لهوال عقل ا باتن المال هذا على فعناه أالرض فى أصله كاوئ اذا
أصابه اذا بالسيل ينتغع ال البالحى الشج أن كما به ينتغعون ال رجاال يغش-ى

أملال يف العرط بعح هس بارق آل أدنسه ال ميال عرضسى أصون

 وال عيب يلسزمنى ال كى مالح وابذل نفسى احفظ يقول الفعل cr دنسا ااتى ال اى أدنسه ال
 حياة ال والنغس هالكه بعد بالحيلة جمعه يمكن المال الن النغس فساد بعد المال صالح فى خير

بقوله وبينه الهالك بعد ردها فى

خال٦أودى، إن للعرط ولست جمعه أودى إن للمال أحتال
ى هلك اى أودى

أ م0
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 زرت س وهوفعالة مرتجل علمر زوارة الكالبى زرارة بن العرير عبح وتال
العص والزر

شلوم [لفتاء برد في للجرر مت يأكقفم فتية إليفا دعوت

 الشتاء برد أن يعى لجزر من باكغم ناتة الى يعى اليها دعوت متواتر والقافية الطويل س الثالت
 كلوما باكغهم أن ألمراد أن وقيل كلجاحات شقوق فيها فصار أكغهمر فتزلعت عليهم أشتد تد

 الى يهتدون ال النهم أو أيديهم ألشغرة ذتصيب ألضيف الطعام ا أستجال لجزور يغصلون ما لسرعة
 من قوله عليه ويدل الضيغان وخدمة الزمان لشدة ذلك تولو انما شانهم ن٠ ليس ذلكه الن المغاصل

البرد ن٠ يقل لجزروف

خدوم للكتام وذران ية ليم سعى شواوا منةا آهتهو ما إذا

 وهو الهذر ن٠ ألهذريان أشتقاق ألعالء أبو وتال الهكر س وخدمته كالمء فى خغيغ هذربان
 فيجيب الماأدب فى وينادى يتكلم أن بمجتاج يخدم ألذى الن هذريانا جعله وأنما الكالم كثرة

ى كخلكه ليس وألمخدوم

ااخ وقال
نم غ ٠ آآل ٢له ت: خ هإلننم نم لع نم ٠ أو و٢ غيرشتيمر الظلماء فى ألرأد على فننى لمجواد عين أكن فال
 وحبسه الزاد بقلة الظلماء فى أشتم ال فاننى ألسخاء السباب وللجامع لمجواد كل كى١ لم ان يقول

ذكره ما أال والشجاعة لجود وليس بعد« الذى البين تغسير وكذلكه مريد« عى
- نمهنم در مم - - =رس تتًا نم نم د هم -ر- ن و ٠ء ت

قم سليم غير الرمح سنان ارد فانزى الشبجاع عين اكن فال
- ' د

آللبن يكئر له إن الشوب وأكيي تقسمة آللحم ملة بمحة وسع

 وألشوب مرقها اكثرت القدراذا مددت مصدر .،دى قوله متراكب والقاغية البسيظ ن االول
 يشرب أن س خير يعمهم سمارا شربهمر فان بالماء اللبن شب يقول خلط أذا يشوب شاب مصدر
 ما اذا ولكن غيرقونهم س بالماء لهم تد ومثله يشربوشيا لم نفر هنهم ويبقى محصا بعصهم

 من أستسقى رجال ان وأصله الماه ان خير الماء مثل وعو المثل به سار ما مثل وعذا يوشع شى ضاق
 خير الماء مثل المستسقى فقال مشوب لبن من بقيت عوفطلة أى الماء مثل انه فقال نبن رجل

القراح الماء تن خين اللبن ن المشوب أن يريد ألماء »ى
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الفطن يلجله لم آلذى آلكويمر ان حاءره حول وتلقت يي وسع
 فى يتسردد المعى وهذا اللبن أله محتاج هو س حصر هل ذانظر وشمالك يمينك عن تلغت يقول

 ال اللبيم أن أى أقود الطرف دايم اللييم وان حوله تلفت ن١ الكريم فان محان ويروى أشعارالعرب
 الوج-ه جميلة النعمة وهو الفنق من فنق غير لجارة لنا ان الراجز قول ذلك مى وحو يلتفن
 ز—ح لتنثظر الطعام حصر اذا عنقها تعطف انها يريد ألعنق عوجاة ذال مع وفى لخلق حميدة
ى اليه مغتقر هو ن٠ حولها

||م وقال
وقوقاظح حد آت السيف ب لمحومجا بيسي تنع لم وى إذا
 ذسقيه لبن البلنا يكن لمر اذا يقول نغسه اللبن الرسل متدارك والقافية الطويل من الثانى

 اللحمين أحد اللبن وتقول تنحر تكد لم اللبن وجدت أذا العرب أن وذلكه لهمر حرناها أضيافنا
 على صروعها ذى من بالمحل وانتعتذر ال لصيغ بحرعا من بد لم يكى لم فاذالتدرابلم

 الشاعر ةل له ينحر حتى باللبن لصيفه يقنع ال من العرب ومن نطلى عراقيبها فى يجرح الضيف
لمزر تنحر اد االصياف نزل أذا ذمامه يقضى الرسل يعث ال فتى

يدائح آلكريم إن وآلبانيا بلحومةا أحساينا عن تدافح
سبة نا احساب تلحق ال حتى الناس البانها ونسقى لحومها ثطعم أى

الرواحح إتيه وترحعه يحعة نفسه خلق سوى خلقا يقترف ومن
ه هنا االبتداع به وارأد االكتساب االقترأف

ربعى بن مظرس وقال
وجامكة لجليد نضاح آآلذعق كسا مًا بعد يآلضوء آلدعوآلخبيف واد

 لنطك وا البرد أشتداد عند النار بايقاد الصيف أدعو يقول متدارك والقاثية الطويل س اذ ألث
 االنسان جرم الن العرق والنصيص الكوز وكذلك بالماء تنضح والعين اثر له النصخ أن اال كالنصخ
 الناصح ألماء عليه يستقى الذى البعير سمى كما نطاحا النخل ساق أبوذوبب وسمى به ينصح

نضاح الدور خالل لجذوع يسقى كما فقال

وتباعدة قوبد عندى ومتكي حقد تق۶لغ٢ إن ألحرقة
الذسبة ف يعى
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حامحة لجى يترة حتى تال مًا وإنى آلسديق أعيقيه أييت

 منى يستوجب نعمة أعت شيا على أتترح أن يقول نال بما وانى وقوله السنام شحم ألسديف
ه يفارقى أن ألى مقامه طول له وذلكه عليها وشكرا حمدأ

 وعو احمس جمع يكنحاس أن قالبوالفتحقديمكى نامل بن وتالحماس
 وأتمار بكالب سمى كما بالمجع الرجل وسمى وجاف كاجف فعال على أفعل كسر ألشديد ألرجل
 أذا وحماسا تحامسا ألقوم تحامس ن٠ حمام يكون أن يجوز وتد معروف موضع حماس وذو ومعافر
 ن٠ يكون أن يمتنع ال حماس العالء أبو وتال وصفا واظنه ألتمل cr ففاعل ثامل واما واتتتلو تشادو
 ذى صحارى فى حدا القطامى قول فسرو كه ذل وعلى شجر وهو للجحماس من وقيل ألشدة وعى لجماسة
 جماس يكون ان فيجوز السلكغاة لجمسة بعصم وتال الصيًاهب رووس يعتيهًا نقاحا وعرعي حماس

 عمادا أى ثماال لهم كان أذا القوم ثمل قولهم cr وثامل واكام أكمة مثل حمسة جمع
بامرهم يبقوم

مقايي صدمد رأيل في يمهبوبة تعوتة ليد لت في ومستنبح

 أد لمجبل والصمد طلمته معظم الليل ولج النار المشبوبة متدارك والقاذية الطويل cr ألثانى
بها اعتدى حتى أعالعا لما بها فدعاه الصيف لسمن مقابل يفاع فى ناره جعل ألماتفعة االرض

تامي وآبن التدى آلثار على وإن راشخ فدك،ا أقيل له وقلت

 النار على وان تال أنه ترى اال أيإة وانتظارى به أستبشارى واريته النزول فى نغسه توين أى
ى ثامل وأبن ألندى

بليلة من لحد انها ويقال النيى ويال

وتقاتلة آلسرى أقوال يقاتل تحاتما الهدوء بعح دعا وداح

 .نفسه عن تغالبه السرى راى حدا به لحال بلغ أى متدارك والقالية الطويل cr ألثاذى
عنها رءه وتحا

يجاوله أمي تيد والجن جنون به 'ونا لمجتون هبة بايسا دعا
 ينتصب أر ويجوز مغعوال هذا على ويكون القحط لضرر بوس ذا كلبا يعنى بايسا دعا

 للدءاء تكريرة فاما لجنون يشبه بوس عن دءاءا دعا يريد أن ويجوز بوس ذو وعو للداعى لخال على
دل تمر لجذوف للمصدر صغة فهو لجنور يشبة دعاءا دعا أى لجنون شنبه وأنتحمب أالمر تجويل غخو
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 الوجه ذلكه على اال المخلص طريق له وليس منه لخالص يطلب أمرا يكابد لكنه ن جنو به وما
منه والسالمة دفعه يطلب امر كيد به ولكن جنون به ليس ألكالم وتحقيق

شمايلة حلو للجح تريم يصوت تحوة ناديت آلكوت سمعتن قلمًا
داخله آلبينت في وفو وأخرجتكلى فأبررتتارىلمأتقبتتويقا

 من والهاء ثان خبر وداخله بلغو وليس االبتداء خبر موضعة البينث فى داخله البيت في وعو قولء
 ف داخله يكون ان يمتنع وال فيه داخل البيت فى مستقر وهو تال كانه البين ألى تعود دأخلة
وخارجه البيت دأاخل زيد كقولك ويكون البين فى قوله ن ألبدل موضع

باليلة جما كان تلنا وبشر وحدة آللة كبر رأأنى فلما
أسايلة إليه أشعد ولم رهدت ومحبا وسيآ آقالً لة تقتمت

فاعلة أتا تارل حق لوجبة أعح هجان بك إلى وقمت
 وأحد الوجو جمبيع فى الواجب واشتقاق لحايط وجبة ألحى رأجع وعو لوقوعه أى حق لوجبة

 لجدار يخر كما خر انه يريدون أنما مات اذا الرجل وجب وفونهمر بالمصادر يقرقون وأنما
 كان حتى السلمر عن نهاهمر أميرا بنوعوف أضاعن لخطيمر بن قيس قال وجبة له خسمعنن

 قانو كانهمر كالسقطة أنها ارادو وجبة والليلة أليوم فى ألوأحدة لألكلة وتولهمر وأجب أول
 ءى بالوجبات فاستغى الشاع ةال لمجدار وجوب ألحى راجع وهو الطعام على جلس أذا أالاكل وجب
 لمجملة وموضع أعده بقوله تعلق حق لوجبة قوله من والالم ذقبة مصى ئ٠ قبلكه يبق ف ذعب
لمحق صفة فاعله أنا قوله ن٠ أنا أن كما نلبرل صفة

حمايلة على تلخطل له األروى ين أدركت حيت نعله خطت بأييض
 شاة يقال وتطل تصطرب ه أى على تخطل لم وتوله تمت بقوله بابيض قوله من الباء تعلق

 كما الصغة فى يفرط وف االرض ألهى يصل سيغه نعل بان نفسه وصف االذن طويلة كانت أذا خطالء
حمايلة طواال كانن وان ال أجل نعله الساق تنطف ال ميكه أله االأخر دل

كاهلة منآلني وأمسالد سناما ججيرو وآتقانى قايال جال
 أنه (على قليال ينتصب أن ويجوز البرك هو جال وغاعل قليال زبمنا أى الظرف على قليال أنتصب

مغهوم ألمراد الن الموصوف مقامر الصفة واتام قليال جواالنا جال ةل كانه محذوف لمعدر وسغ.
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 النى من وأماله ثال لما كانه واماله عليه دل مضمم بغعل كاهله وارتفع التمييز على سناما وانتصب

 وهو رأغعا وذاك ناصبا هذا كان وأن الغعل أضمار فى االاخى قول هذا ويشبه كاهله أمةال ةل
 أرتفاع أن كما منا واطرب عليه دل مصمر بفعل القوانس ذانتصاب القوأنسا لسيوف ب منا وأضرب

وامالة حلية دل بغعل الكاعل

وايلة قق أن يعد ؤ آلقرى طويل حتلقا كان مصعب هجارن يقم
 المبدل فى للجر حرف أعادة فى ومثله سناما بخيرة شوله س وعوبدل فيه الجر حرف اعاد بقم قوله

 الفحل والمصعب منهم اأمن لمن أستصعفو للذين قومه من أستكبرو الذين المأل تل تعالى قولة

 يسه ولم قط يركب ل هوالذى لخليل وتال الفحلة على يقدي بل العوارط فى يبتذل ال الذى الكيم
 لى الصمير رجع فحلها كان وقوله مصعبا مسودا كان أذا الرجل سمى وبه فهومصعب الفحل أصعب ويقال حبل

يصعف فكان وراءعا ما ألهى لحالة هذ« يعد ف الظهر وعوطويل البرل نحلهذ« القرم هذا كان أى البرك

عاقلد ينقص ا عقال وذاك ساقه نصف ىف القرم ختروظيف
فعرقبته بخير« أتقاذى تال كانه أصمار الكالم وفى خريرا تيخ ألماء وخر خرورا يخر سقط خر

وظيفه ف السيف فعمل عقاته أى السيف يكون خم وفاعل القرمر وظيق ذخر ويروى وظيفه مخر
 شددتد أذا العقال نشطن يقال اذشوطة يجعله ال أى عاقله ينشط ال وقوله ساقه نصف فى واندره

 كما يجل ال العقال هذا أن أى ينشط معنى فى هنا ينشط يجعل أن وجوز حللته اذا وانشطته
 خبرى تسمعا يقيناألما علما سبيلكا اصاحبىعلىثأد ب مقبل ابن ةال نحاللعقلوهذاكما

سفي على كنا وان اباله وال راحلتى بالماثور أتيد أنى

آوأيلة تدميا أوصاة كدلك وميئله أىي أوتاىن يدلك
 على قديما وانتصب للحال على نصب كذلكه وموضع أبى وشانى وصغته الذى الغعل بهذا أى

ه اب عن أبا ورتته بل كاللة عن ذلك أرث ف اذى والمعى الظرف

 يكون ان فينبغى ذبلت أى ذبن مبعىن شفته ذبن يقال اخليياذى النابغة وقال
منه ذبيان

ملجوورآلعراعر أوعتال تتقم تدمة سوداء آلبييت يفنة لة

 على أشنتمالها وجعل قدرا يعى جونة دهماء ويروى متدارك والقافية ألطويل س الثانى
 عمامر جمل يقال المذكر وصف من ووو بالعراعر هنا وصفها وقد مونتة ولمزور أياعا كتلقمها االوصال

 لويه حت وسار الملوك ختع وصمها ألعين بفتح ينشد ألبيت وهذا عراعر ولجمع لخلق عظيم أى
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 الذكر على لملجزريقع كان وال وبالعرأعرالسادات بالعراعرالسيد يعنى وعرأعراالقوام العرى شجر
المذكن وصف على النابغة بين العراعرفى جاء واالنثى

كاير بعد كايرا لجالح ألال تورتتت قدوي من قدر بقية
 تولم فى عن أرن بعد لفظة بذكى بين وقد المكان هذا فى أال كبير معى كابرفى يوجد لم

 هو وأنما ولمجالس والقايم كالقاعد الفاعل باسم ليس كابر يقول على أبو وكان بعد بهعنى كابر عن كابم
كبراء بعد كبراء والمراد وللجامل كالبات للجمع صيغ أسم

فياقي مياة سعذ آبتدرت تما قدحةا يبتحرن آإماء تكل
 فعيل والقديح الميا« تلكه الى سعد بطون بتبادر القدر نحو أاماء تبادر شبه ألغرف القدح

ه المقددح المرق وهو مغعول بمعى

القزدق وقال
وغيومها شلمة سحقا آلليي من ودوتة يدعو آلكلي يلحن وداع
 اذ ذلل وفعل صوته ف الكلب ذبه تكلغ مستنبحا يعى متدارك والقافية الطويل ن الثانى

الغيوم والتباس الظلمر cr» ستران الليل س المناظ وبين بينه حال

تجومها ليلحيتعارت تبل قتى تعا إذ ينية أن وقويرجو تعا

عقيمينا تحسا قب ما تدرإذا بلقحة ليست دقما له بعثت
 بالنحس الرياح عقيم هب اذا بمرقها تدر قدر هى وانما بناقة هى ليست أى بلقحة ليسن

 بعثت قوله وداع قوله فى المصمرة رب وجواب السالغة االمم هلكت وبها تلقك ال النها الدبور به ويعنى
بيت بينهما أعةرض وقد دماء له

حميميا أييب آل بدت عةارى حجرانها فى آلغر آلمحال كحن
 مع وبياضها لسمنها وجوانبها القدو نواحى فى محالة والوأحدة ألظهر فقر ووى لمخال جعل

 انهن وذلك بحميمهن اصبن لما السالب ثياب لبسن وقد النساء كابكار لها السوداء القدر تضمن
 ألمصيية عند يبرزن القدربلجوارى فى السنام قطع شبه يياصا تشرق ووجوعهن ألسواد يلبسن

 السنام وقطع وجوعهن ألدموع تبل العذارى فان وأيصا سوداء والقدر بيض السنام وقطع كحميمهن
ظرفا فيجعل جرة فالن قعد ويقال نواحيها وجراتها الدموع فى العذارى وجو« بمنزلة ألقدر ماء ف
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قهيميًا عنها زال باجورخشب أمحقت حتيرومالنعامة عضونا
 غضوبا جعلها لمحال بمعنى غضوب وفيل صدرعا وعو ألنعامة كحيزوم لها غضبا غليانها جعل

 ألنار وقود أشبعن أذا ألقدر واحمشن ألهابها ألنار واحماش دهماء الى ردا غضوبا ونصب لغليانها
 وأنما وسطه شى كل جو: خشب باجواز وقوله أششتد والغضب الشر حمش ومنه تغلى حتى تحتفا

لخطب من الغالظ أرأد

رميجا حال آلعوحه امليعيع إدا جيعاللسرتدونتا فحشرةال
 ينمر سير اد خيظ والبريم وجوعا عواال أعوجت التى والعوجاء احد مننا بمنع ال أى مححوة

ئ فيها الهزال أتم أذا البريم يبجول وانما أوساطهن فى النساء فتشد« خرز فيه

حالب حعقربن بن اأحوي بن شريح وول

وسقورقا ضلمة سجغا لليي أ من ودونة املييت يبغى ومستنيي
 والكسر كسورعا ويروى ظلمتها وزيادة الظلمة ستور ستورعا متدارك وانقافية الطويل من ألثانى

الرخع عند فيكسم يثنى وهوالذى موخره ن ألبينن جانب

عقورقًا بيهر أن حآايى يحرت يهنا آقتدى تلمًا تارى لة رقعت
 ضيفه عى زجره المى أحتاج العقورحتى كالبه فى جعل ف قيل فان عقورها يهم ال ان يريد

 الواعى مع يكون وأنما الفناء يلزم يكن ف ما الكالب فى كان كانه قلن
 يهر أن قوله وموضع زجر« ألى ج أحتا فلمذلك لحى كالب مع ححر أن فاتفق للحفظ ح السم فى

كالبى ن البدل على ذصب

شرورقا عنقا عاب صدق يليلد عقبة آلليل من أسرى وإن تبأت
 االأخرثم مشى احدما ركب بعيرذاذا على اثنان يتعاقب ان وأصلها الظرف على عقبة وانتحب
ق والغرصة النوبة مجرى فاجرى كتراستعماله

مسكينا سمى انما يقال عم مسكيى اأسم العالء أبو تأل الدارمت مسكين وقال

 بعح يزعم هاكذا ةل راغب الله الى لمسكين انى لمحاجة وليسن مسكينا وسميت بقوله
 فى والمعروف أالسم عذا من أعتذار هو وانما به سمى أنه على دليل البين وذا ف وليس الناس

فتكبا ألفراء وحكى ألميمر كسر مسكين
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لتجالل ملسبسة آلقرك قباب يوم كل قويى فدور كن
 أءنية وألبسن جتلن وقد الةرك بحمكاهات مشبهة لكبرها القدور جعل الوافى من االول

لخال على للجالل ملبسة وانتصب سودا

طال وآلقطران آلرقمت طلمدزا جمال يها الموفدين تان
 وس عليه العالمه الشى على المشرف والموفد وطبخها وانزالها نصبها فى لها المزاولين بالموفدين يريد

 المصلية بالجال الطباخين وشبه تحتها أى لقدركه أوقد قولكه من حسن فظاع" لها ألموقدين كن روى
الطبخ كثرة على يدل النه بالقطران

آلدوالى مقيرة أتيهقا حديه ين مغارف يآيدبوم
١ق للمغارف الصغة على رفع الدواله مقيرة أشبهها توله وموضع وسعتها لكبرعا بالدوالى المغارف شبه

ذك كذا بها فسمى العرب س بطى أبا حصنت أمة أسمر عكد العكلى وقال

 على وم قال تفرقة بعد جمعته اذا عكال وأعكله أعكله الشى عكلت قولم ى٠وهو الكلبى أبن
ويعكل الرييس الى يشل تعما تداركو األميل قدف

قمالقا بليال أمست نررآلقى ليلة آلشياف بتينى أعاذل
 فيها يقرى ى٠ يقل أى القرى قليل اى القرى ذزور متدارك والقافية الطويل ن الثانى

مطر مع باردة وبليال

وحالتا عئت ليرات إدا خفيا تكن 'وال تلمنى ال ميأل أعاير
 حرق أشب خدالة لعذالة س بل شرا تابط قول مثله مذكر الى الاليمة ذكى تن أنتقاله

 فيقول واليمة اليما نفسه على جمع معنقة أللومر بعط أق عاذلتا قال ثم تحراق أى جلدى باللوم
 ألذكر سامى تكون أن على واعمل أسوت أتخذنى يقول خفيا تكى وال على عتبك فى رفقا عامر با

 الشريفة لخصال الى بلخيرات واشار ليرات رجال عتت )ذا أمرك يخفى ال حتى الصين عالى
 ص خير فالن كقولك ومعناه كذا من٠ أفعل موضع فى تكون التى هذه وليست خيرة ووأحدفا

 على النساء خيرة وأمها الشاعر قول وفى حسان خيرات فيهن وجل عز توله فى الواردة عى بل فالن
واالتمر الدحاق منها خان ما

إأللتا تليًا اتمت وإن تحنير قجمة مجارى تجرى إييى أرى
141
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 الن هجمة نعت وهو كثي وقال الماية الى االبل برئ القطعة ووى الهجمة مقام تقوم أى
افيلة واالنثى مخاض وهوابن افيل جمع وانال هاء بغي المونت ذعت فى كثر قد فعيال

وحماليا نوتيا علييمر ترد جمة أرحل تنقكة مًا متاتيل
 ولجمة هبة أو نحر أو بموت ولدها تثكل أن أعتادت التى ألناقة وعى مثكال جمع مثاكيل

 الناس برئ لمجماعة اسم جعله أعطيت تسالنى وجمة قال وخيرعما والصلح لملمالة فى ترد لمجماعة
 الناس ن جماعة أرحل تزال ال يقول وجمالها نوقها عليهم ترد وقولة القصد ذلك لغير وردو وأن
 النعال أبتلت اذا لحديث وفى منزله الى أى رحله الى عاد قولهم ومنه مثواعم أى رحل جمع وعو

 اناثها أما وأناثها ذكورفا وردو اذا اليهم نصرف جماعة ماوى تزال ال أى الرحال فى ذالصالة
ج فللغكل ذكورعا وأما ذللمحلب

حيان بن جابم وخال

فعلى وا آلكييم خلقى يقسمد قلى وإخوتى يفة ميل يقتسم قن
 من به تغردت ما يقتسمو فلى أوالدى مالى أقتسم ان يقول متوأتر والقاثية الطويل س أالول

لزوارى أعت« كريم خلمق

قبلى من سيرة ألحياد سأورته أننى وأعلمر مالي لهمر أفين
 فيما أسير قال كانه االحياء مالى ساورث أى المال ضمير ساورثه والهاءفى للزوارواالضياف أى لم أفين

والعادات الشيم مجرى جرى عا لحالة.المعتادة ألى يشاربها سارسيرةحسنة يقال قبلى والناس أسالفى سيرة أتركه

مقلى عالتآلومانأبا عنة لهم ينوبهمر فيتا آأاياف وحد ذت
 وهذا االب حنو عليهمر يجنو النه لالضياف أبا نفسه وجعل وشدايد« مكارهه الزمان عالت

 ال ساعة وأألطياف األيتامر أبو الهذت أبوالعيال ةال المثوى أبا المصيف تسمية فى عادتجمر على
- يبه يعت

حانم وقال

أصيميا مالح أعطيمت إذا كآتى تلومنى على قامت ذلة وعل
 هل وانما نوبها من ةامسن أى بليل هبت وعاذلة ويروى متدارك والقاغية ألطويل من ألثأنى

 على لتلومه ليال الغرصة فانتهزت االضياف بنحدمة الشتغاله بالذهار تتمكن ال الذها تلومنى بليل عبن
أثلميا .اضيمجا ماله بذل



vfv

لومقا آلشيحيحي النقس نليد وا يميلكى ليس لمجود إن أعاذل
 فى وتا-ويمخى على قامن يكون أن يبجوز وجوابه رب باصمار انجر قبله الذى البين فى عاذلة

 ار. ،بمنلكب ليس لجوت أن أعاذل لها قلس ةل كاذه محذوثا لمجواب يكون أن ويجوز لخال موضع
 وجوابه رب بين وقع أعتراض اصيمها ماله اعطيت اذا كانى وقوله العاذلة صفة من على ةمن

 لمجواب أصيمها مالح أعطين اذا كانى قوله يكون ان ويجوز موصوفا يجى يجى ما أكثر برب وألمجوور

يخاطبها عليها أقبل تم

رمبهيا بال آللحد في مغيبة وعظامه آلقتى وتذكرأخالق
 بب ص وعو بالعا بال معناه هذا فعلى يرم لرم مصدرا بالرميم جاء أنه اال واحد والميم البالى

مجنون ك جنون

خيميا آلنقس على ويغلبة يكعة نقسه خيم ين ليس ما يبتحع ومن
 المستحدث فارقه خاقه س ليس ما تكلغ من يقول معربة فارسية فى عبيدة أبو قال الطبيعة لحيم

ه الرواجع اليه وترجعه يدعه نفسه خلق سوى خلقًا يبتدع وسن ومثله المتقتم وعاوده

وقال

معا حيتحاجاتتا عايم ألف ينآللتماسبا أن عن يدى أتك
 أيارا الطعام على جلسنا أذا أقبضها أى يدى أكف متدارك والقافية الطويل من الثانى

 حاجتنا وقوله الوجه واالول اكلت اذا يدى بين اجاوزما ال معناه وقيل الزاد يفنى أن وخوفا لهم

 لجيد كان وانما لحال على ذصب ومعا صاحبه كحاجة الطعام الى فحاجته جايع كلنا أى معا

لقولة االول الوجه

أتصلعًا أن آخقىآلذم لمجوع ين لجشا مضطمر الكشح قضيم أيين
 أخشى الضم cr مفتعل ومضطمرلحشا نغسه على لالكيل ايثارا أالكل عن كفه على يدل خهذا

 سد ومعا مبتدا حاجتنا معا حاجتنا حين وقولء عليه أذم ان مخافة طعاما أمتلى ال يقول الذم

 كقولكه لها أخبارا االحوال وقعت بها أبتدئ أذا المصادر الن لحال موطع فى كان وان لخبر مسد
 على حين وانتصب قايما زيدا أكترضربى تقول المصدر الى المضاف وكذلك قايما زيدا صربى

 أكغ توله فى يقول ان الحد وليس يدى اكف ثية والعامل بعدة لمجملة الى أضيف وقد الظرف

 ويبسط أالكل فى يبسط أرن لخمود وانما مذموم وذلك اكيله أنقباط ألهى يودى أنقباضه أن يدى
بعد يجى الذى البيت فى الغرض بين انه وذلك اكيله س
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أقرعا آلوأد جانب ين يدى مكان يرى أن رويقى آستحيى وات
 فقيل غير« فى استعمل ثمر الشعر ن٠٠ ألراس بعط خلو ألقرع واصل الطعام س خال اى أقرع

 الستحيى انى يقول الفناء وقرع االناء صفر من بالله نعوذ العرب دعاء وفى االبل من خال اذا اتمرع خناء
أكبر ال خلهذا خاليا والسفرة المايدة من يلينى ما يرى أن بواكلى عى

آجمعا آلثي منتةى ناة وتيحكة سولة بطنك تعط مقما وإنك
 توله من أحوج ألتاكيد أله وهو للذم تاكيدا يكون أن على جر االعراب س أجمع موصع

 له سولن من يكون أن يجوز والسول أولى لجنس فى يغيد« وما والعموم للجنس متناول النه منتهى
 لهمر سول ألشيطان القراان وفى فيء حبله ارخى اذا كذا الشيطان وسول له زيننن اذا كذا نفسه

ى واسترخاية لتدليه السحاب فوصف األسولر لحمل نجاء سح الهذل وةل

أيضا وقال
رميم وهى آلبيت آلعظام ويجيى عيرة السر يعلمر آل والذى أما

لييمر يقال منأن محاقكة للحشا طاوى أختارآلقرى كنت لقه
 أنتعب لخشا وطاوى له مغعول انه على محافظة أنتصب متوأتى والقاثية الطويل من أنثالث

 واا ألضصيف أقرى أنى والمعنى الصيف قرى به فالمراد القمى رويت وأذا محاذرة ويروى لخال على
 الهى راجع وعو ألزاد قوله ألزاد وقلة لجوع ويغسرونه ألقوى ويروى نغسى على أوثرة النى لخشا طاوى
 ليلة تقاوى على امردنية يجر لم اذا سواء الشاعر قول ومنه زادم قتى اذا القوم أقوى قونهم

 الضيف ليشبع يإكل انه الصييف واوعمر أالكل عن وأمسك النار اطغا ربما أحدعم وكان ونعيمبا
قغله معنى وحذا

يقيم آلكالم داحى تيى هبين وبينها يوينى ألستحيى وإنى
قبرى الوضك البغيمرالذى

 فتبعته أمية بى ن٠ رجل بقتل امر السقاح أن المدايت ذكء حرب اال من رجل وةل
فهال ولدك ولدك تقول وأمراته امواله يفرق ألعغيرفجعل وابنه أممأنه

تعويح وجلود عادة عودته خلق على وتلحاىن تلوم باتت
 مغارتته يهكنه لم أنسان عادة لجود الله جعل أذا يقول متوأنر وألقافية ألبسيظ س أنثانى

فيه أنلموم ينغء -.,ال
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تحدريد فيك قيالً فعلت فيما سرف ة, أنققتت يما أرآك قالت
تليال قليال أعطا« أى عطاء« له صرد يقال شى كل س التقليل التصريد

آلعود أررق ما بقا تناهى يبقى مة بمكم مالى أبع آتركينى تلمت
 الناس ثناء والمراد المفعول أل المعدر أضاف بها ثناءى وقوله الظرف موضع فى العوا أورق ما

ويشترى يبيع منهما كل المتبايعين الن المبيعات ثمن والمال مالى ابع وقال علمى

عوبو حريية آلفس لنا فالت مكرمة آمر آتينا ما ,ة, اتا
 تدعو خانفسنا عادتنا المكارم فعل الن اخرى مكرمة فعل ألى عدنا مكرمة فعلنا اذا أى

ج العود ألج

 اكدر وغدي صدراء وليلة اصدر يوم اصدر تانيث هى العاجلى كدرأء ابو وتال

موضع الكدراء وقيل وكدر وكتر الماء وكدر وتدرة كدراء ونطفة

يوذينى اللوم وإن كييم إتى تلومينى ال ميالً تدرا أم ت
-عر رنر ر -ى عن ى ءو ى ٠-نج 5 '0 و ر مرور -د و -ن٥-
ممنونغيتر عفوا اعط اجد وإن مشترك البخل فإن خلمت فإن

 حذف على جعلته شين أن مشترك البخل فان قوله متوأت والقانية البسيط س الثانى
 المخلوق والمراد لخلق يقال كما ألمغعول جعلته شيت وان ألبخل ذا فان ألمراد ويكون المصاف

 س ال ملكه فى تصرف من أدامة ذلكه أديم أى وهوالقطع ألمت من يكون أن يجوز وانممنون
 مشترك البخل أن بقوله أراد بعضهمر وقل واالذى ألمن ن يكون أن وبجوز مشتركه فى يتصرف

 ومع له ذام كالم ال البخل من معتذر كالم وهذا شركاء لى ليكون بخال أكثرعم الناس ان أى
قوله فى الغرض ابان وقد ياليه وال عنه يبعد ألبيت غأجز ذلكه

يبكيى للهي في وارؤى وآل صوتي ققدت أة! إبلي بهاتية ليسن
قال ثم أخضالى عن يغضل ما اال منها أبقى وال ابلى علمى أبقه، ال أى

والطهن أ كالبناء آل ومكرمة مجذا لنا البناة بنى
 كالبناء تكى ه وأن واعمرخططهم بهم اتتدى ان فاحتاج وكرما مجدا لى بنو أسالف ان يقول

حي استرمن أذا المحانع به تتفقد ما بحالف تفتقدها أل فتدعو تسترم المكارم الن والطيى 'داجى ن٠



آلدارمى لمسكبر انه وقيل بجير بن عتبة وتال

مقنع عوال عنة يلهنى ولمر ييته وآلبينت ألتيف لحاف لجافي

بةجع سوق أنه تقسسى وتعلمر آلقرتي من للحيت إن أحدتة
 االعل عنه يشغلنى وال وثيابى بمكانى اوثر« يقول متدارك والقافية الطوبل ن٠ ألثانى

 لحديث ان بقوله يجمد كيف قيل خان أمله فال مجوعه وقت تعلم أى نفسى وتعلم وتوله والولد

 انتفى مما أحدثد قوله ليس ثلن أساياء اليه اتعد ولم الضيغ انزال فى غيرة تال وق ألقرى س
 بانضيافذ االشذتغال وقن وذلكه النزول أبتداة ألى اشنار ذلكه الن أسايله اليه أقعد ولم قوله فى ذلك منه

 ال يميلد رااة فاذا نفسه تطيب حتى يسامر« كانه أالطعام بعد يجدثه أنه بزيد وعذا
جحك خآل نومر أ

الباعلى أحمر بن عمر وتال
تحلم لم أجواثيا حيلت اذ! حلة الوايه تصاديقا ودعم

 النصب فى تداريها تحاديها ومعنى سودا قدورا بالدم أراد متدارك والقاغية الطويل ن٠ الثاذى
الجوافها جهال وجعله غليانها شدة ووصغ االبل من لجلة بالدعم وشبهها واالنزال

عيت جا قو النا لو بش ٠ د ت ة ليم تلجو ب ا -ج كت /٠٦
عيلير هوجاء بشلوآلناي زفوفي لهمة لمجوج هرجاب كل ترى

 صغات ن٠ الهرجاب الن بالجرجاب القدر يصغ ان حسن االبل مثل وجعلها القدور وصغ لما
 اذضاج سرعة او العظم هاعنا بها يريد وانما السريعة وقيل االرض وجه على الطويلة وفف النون
 لملحسنة وع النوق صفات cr» وزفون االبتالع وااللتهام فيها يلقى ما تلتهمر أى ولهمة اللحم

 أراد وعيلمر به تزف ألقدر فكان الغليان فى ويجى يتهب الناب شلو أن أراد ألسريعة ألمشى
الكثيرالغمر أى العيلم بالماء شبهها كثير مرقا أن

متبرو بدء٠رأ عيث عجارف كأنه الطآلم جنع لغط لقا

 ومتهزم والريح بالرعد مجيه أى غيث ومجارف ولغط لغط يقال االصوات أختالط أللغط

الرعد صوت وعو مزيم له

صيم قنابت عن يجرعى ال٢ًاؤ ترى صانما ألبيويت حول ركحت إدا

 يكون ان ويبحتل لحيل متون عن فيزل يجمى بالسرأب ر القدو هذة فى أالهالة cr» يجرى ما شبه

ه قيام خيل عاى يجرى الذى باالال بيوت ال حول بخارعا من يرتغع ما نشبية أرأد
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الققعسى المرار وقال
متنقير وآ سار عن آلنار سنا جننى ٠٢ اتا الئأخفى آأليمت

مقتر الليي الخر لسار تضىء لعلها آرفعاعا نارى موتدى قيا

المتحسر شاحب المحيا كريمر نارنا يواجة أن علينا ه| وما
 واليد كالوجء منه يبدد ما متغير أى المتحسر شاحب متدارك والقافية الطويل »ن الثانى

السغ لتعب شحب وانما والرجل

أننكر ولم يآسى لة رعت أقلها ليعيق أنتم ;قل إذا
غيرى الحى ليجوزنى أتنكر ولمر باسمى خبرته أى باسمى صوتى رخعن أى

ميسسر عير طعمه نتيى ويتنا ضيقنا ترامح من حيي قيتنا
 أطماننا اكمناه لما أتا المراد يكون أن ويجوز االبل ن له نحرنا ما فطلم ن اى صيفنا كامة ن٠

 عليه ضرب مما يكن لم غيرميسرأى لجيراننا نهتى وبتنا نالو خيرا ذلكه نجعل وسكنا
 للصي-غ نحرها بل شركاء فيها له لقمارفيكون ينحرعا لم انه بين الطعام والطعم بالقداح
 وجايز ألمصدر مكان االسم فوسع بالنحر له اكرامنا ضيغنا كمأمة معى يكون ان وجايز أحمد ليكون

 بد نزل أذا من العرب فى كان وقد بشكر وثقتنا أيانا بقصد« ضيغنا كرامة هن بقوله يريد أن
 هدية نهتى ويروى الضيف قرى توأ خازقدحه خمن لمجزور علىى بالقداح ضربو لجدب فى صيغ

حدًا ميسي غير

العبسى الورد بن عروة وقال
أخون والنهس تتحوقنىآعداء تلومنى ى حسان أم أرى
المسانر يلحق كا ألمقيم يلحق الموت يقول متدارك والقافية ألطويل ن ألثانى

آلمتحيف أقله في يصادته أمامنا من خوفتنا الذى لعل
 رخع يصادفه وموضع بحلته لالسمر أستطالة منه ألذى ألى العايد الصمير حذف خوغتنا قوله

 يصادنه أى لحال على نصب وموصعء مضمر بفعل منه لجار تعلق أعله وفى لعل خبر يكون أن على
ومستقرا أهله فى مقيما ألمتخلف

آتجق المقاثي يفكو صبية أبو دونه حال آلغنى جه قد قلت إذا
الت ن٠ هزيل واجف ومعايب عيب مثل قياس غير على فق جمع المغاتر
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تجرف حوادث أصابتة كويمر دونةا لحق يحخل ال خلة له
 ال صداتة له أى ألصداقة وهى لخلة ن١ لخاء بصم ويروى هنا القرابة تيل ولخق لحاجة لخلة
 بما الجوقة تذعب كما بالمال تذعب وتجرف عوصريم أى كييم وقوله انقرابة تجاذزعا

٠ بها بجرف
جيم س ديقال األرد س وطثر صئر برا وامه قنشيرتى وهو آلطترية بن يزيح وقال

الممارس فعم خحنت فيقا أمارس حاجة تقدبو عنك أرسلويى إذا
 يتون ان على لبج موطع فى فيها وامارس المعالجة شديد كان اذا مرس ورجل اعانى امارس

فيها يرسل االمور فى التانى بجسن نغسه يصغ لحاجة وصغا

ألمقالي المقيرين سوام سوامى وآنما الموسرين نقع ونهعى
 كان أن بعد فلوس صاحب صار اذا الرجل أغلس قولم س النه مفلس للفقير قيل أنما

 والتفسيق كالتعديل فهذا ذلكه الحه ينسبه كانه هذا ن وهو معروف لحاكمر وتغليس أموال صاحب
ئ النفس غنى النى تليل وماله كثير عطاءى يقول

أمرانه وعانبته قكقان بن سالم وةال
مةتالها جمماققلت أجتم ولمر تلومنى آلوليه أم بكت لقه

حبسالً سايلة جاء يعيي لكت وأجعلى يالمالمة تحيقييى فآل

سبال لها آلعطاء أيام متل وال لمقير ة آأبل منت أر قتمر
تقول وانشات لبعصها حبال صير« وتالت بخمارعا أمرأته فرمت الطويل من أالول

ولبت آلسهي في بألرزأق تكقل بآلذى قكقان يآبن تمينا حلقت
حمل خقه عتى يوما مقى ما لةا أعثقا مبرمات حبال توال

آلعلل زاحيت وتد عقل لها قعندى سايلذ جاء إذا تبكل 'وال قآعط
ه الكتاب ن٠ تقدم فيما سالمر خبر ف بتغسيرفا االبيات هذة مرت وقد



٨٥٣

معاذ بن ع و ال ا وقال

كرم بها أربا وفى معاد فيقا مخيسة تلقى صرمة لنا إن
 للقرى حبسن ومخيسة االربعين حو أالبل بن الصرمة متراكب والقاثية البسيط ن١ االول
 أى كرم أربابها وفى اخرى بعد مرة منها يصيبون العفاة فيها تعود معاد وفيها المذللة والمخيسة

العغاة عادن كلما

قسمر آعناييا عتى تيبيت ذآل حايمة وقى للجرمربا تسآه
 ذ يقول ألماء حول ببجوم ألخى العطشان ولجايم عنا أللبى به والمراد بعينه الماء الشرب

 لكمرمنا عليها لجار أبل شرب نقدم أى بالنون نسلف ويروى عطاش وه لبنها بن لمجار تروى أالبل
توهب وال تنحم ال ان عليها نقسم ال أى قسمر اعناقها على يبينن وال

تحتحم آلسوء وشريب أحالمنا عطشتها لحويل عنة تسقه وآ
 أحالمنا سقه عطشها فيكون جفوهمر وال الموردين نواثب ال عطش وبها الماء أوردناعا أذا يقول

ه لالستيناف تكون وان للكال تكون يجوزان بيجتدم السوء وشريب قوله ف والواو االحتراق االحتدام واصل

تور بن لحميه ويروى الهاللى لجهم بن يويح وقال

أحمدا آلبخل على لهاحتى ققلمت فحتج أم لبحي با أمرت لقد
 احمد غيكون لك احمد انسانا البخل على حثى أى متدارك والقانية الطويل ن الثانى

 منتصبا احمد خيكون أحمدا لجود على حثى ويروى الموصوف عى الصغة نابت وقد مغعوال
 أن يجوز البخل على حثى روى ومن لكم خيرا وأنتهو لكه اوسع ورأءك كقوله ويكون فعل باضمار
 أصغى ال الفى دول ى٠ البخل على ذلك أبعثى فقال منها قريب أو لها لولح علما اسما احمد يكون
قوله ويوضحة عادته على سيجرى أمرى وكل عادة تعورت خقد اليك

تعودا ما على جار آمر وكة عادة نقسى عودت م؛ قانى
وموحدا متتى عيالًن بنو إلى واقبلت هيب ي فى نذا أحي
غدا وأرحلى طالقا عنى ورأءك ونبوتى وأعتاللي سقاطى رجوت
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 الفعل يطلب والتقريع التوبيخ به ألمراد كار وان واالستغهام االستفيام الف بدا احين قوله
 عيالن بنو أقبلت وقد الى أتباعى راسى فى الشيب أشتعال بعد منى ارجوت فيقول رجوت وهو

 مشيب الراس جلل ما بعد سقاطى يرجون كيف االاخر كقول وهذا بى لهمرااما معلقين حوى
 المعتفين على واعتاللى سقاطى أملت كيف فيقول هويساقط الكرم ماتى يإت ل لمن ويقال وصلع

 والمراد للفعل اسما جعله وند ظرف أالصل وراءك وقوله فى أالحوال عذ« وأجتماع تجربتى مع
 لالفعال اسماءا جعلت أذا الظروف قوت يبين وعذا وهوفعل وارحلى عليه وعطغك عنى ابعدى

 حكم ف عليه والمعطوف المعطوف أن وذلك عليها الغعل جازعطغ لما االفعال عن نيابتها لوال النه
 النكرة فى عدل مما وموحد ومثنى ألعطف فكذلك متواثقين بين اال نحسن ال والتثنية المثنى

 التكرير ألهى االفراد وعن االعداد أسماء ءن معدوال لكونه جميعا والمعرفة النكرة فى ينصرف فال
ه النسب مخرج أخرج النه طالقة يقل ولم عنى وراءكه قوله ص لملحال على أنتصب وطالقا

ااخر وقال
مل ين تقى ملتمن تا فيأضئ خلق مدى مايل يتد ق وإي إيل

حال اىل حال تعريىن وال أنيفة ريت إال آملال أحيس آل
ه أحبس ال س الظرف موضع فى ريث اال قوله متواتر والقافية البسيط س الثانى

 ولم وبياطة قالوبياض وقد مرتجد علمر سوادة ابوالفتح وتال اليربوعى سوادة وقال
العلمية خاط من عذا يكون فقد ألنحو هذا فى سوادة اسمع

عايلة أتت من أعلكست آالً تقول تلوميى عل مئ بكرت آآل
وزفءوص واليبلكهاملعروفمن يلجلدالقت آل •انآلبلخًا ذريىت

 ملخايض الفتح ابو وةل النبشلى يعفر بن اأسود اخو يعقر بن حطايط وتال
 من تبعد ما ومثله اول غير فيها الهمزة زيدت التى االسماء احد وعو شى كل ن لخظوط الصغير
 الن اننيد اينا ومنها لحايط بجنب الظبى كاثر بكطايط خظايظ حرى أن قالن بطايط قولهم

 النظر لك زايدة غير عندنا أنها مع نظر عمزته ففى ضوايق واما وجرايط وشأمل للجاثوم

 يزيد بمنزلة فمنمقول يعفر وأما ضهياء أمماة معناه ف لقولهم ضهياء ومنها بدال أن أصال كونها فى منها
 وعفيت لفاحه من قرغن أذا النخل وعفرت مرة أول سقيته أذا الزرع عقرت يقال وتغلب ويشضء

 للتعريف يصرف اا ثقياسه الياء فتح فمن ويعفر :يعقز يقفء نغات ثلث وفيه أعفره التراب فى ألرجد
ما باب ان وذال انفعل مثال لزوال يعرف أن ثقياسه انياء ضمر ومن ينشضر بمنزلة انفعل ومثال
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 وبيع قيل او ومد بشئ رجال لوسمينن تراك اال فيه اللفظ يراعى انما الصورة الجل ينصرف ال
 أشبه وبيع وقيل ومد شئ ال أصمرته لما الئك وبيع وثول ومدد شدد االصل كان وان لصرفن

 بعرى الهوى يشرى حيثما واننى قوله ض بأنظور لوسميت وكذلك وفيل وديكه وبر ك باب
 تصرفه م بيذقب سمين لو وكذلكه الفعل مثال لزوال لصرفته خانظور أدنو و سلك حوثما ص

 لحسن ابو وتقال اللفظ فيه يراعى ينصرف ال ما باب ان وذلكه صرفته يذهاب فقلت مددت فان معرذة
 وقيل ومد شد وبين بينه يقرق ان يمكن وقد يايه فنح س اصله فراى الصرف يترك يعفر فى

 ضمر وانما الياء مفتوح أستعمل ما فاكثر يعفر واما مستعمل غير مرفوى هذا اصل تقول بان وبيع

 يعفر واما النظر س بقية الموطع وفى ما فرق فهذا استعماله مجواز هذا اصل يراعى أن فجاز اتباعا
صرفه ترك فى سوال فال فكيكرم

ئ لنفسكة تتركة لبر حطايط حربتنا رقمر العباب آبنة تقول

 ص عجل بنى من ة أمرات وهى وجته : كانن العباب ابنة متدارك والقاذية الطويل من الثاثى
 هومن المراة اسم فى ورؤم غيره عباب ألعرب فى ليس ريإش ابو قال العباب لهم يقال منهمر بطن

 البدل على أرتفع ورعم لجراح به تداوى الذى المرهم ومن المطم رعم ن٠١ أخذ واالصالح السكون

 ما ال يبق لم أى مقعدا وال مقاما ال ترك ما ويقولون مفرد منادى وحطايط ألعباب ابنة س
وبه له والقعود أاقامة يمكنك

ألرك ء غسر رممر ررى- و و ر رن- -نر -ر ير- ر اسودا امك كابن عليها تكون كهب٦دق بعد صرمة أغدنا ما لذا
المال بذلك فى يعغر بن االسود أخيل طريق( سالكا عليها تعود أى

م مًاهك ٥٠٠ ذك رن ر نم همنو ر . ة' كاس !/٠٠١٢٥ نم ؟ئ ٠٦٠٠ د ببب وأربدا زيح حتف ألهوال أدان تجيزى لجواب أعى ولمر فقلت
 ومعناه فيه عمل ما وبين القول بين أعتراض لجواب امى ولمر وفوله واربدا نهد حتغ ويروى

عشيرتنا ن٠ مات س موت سبب والهزال الغقر كان هل وانظرى تاملى

مخلدا تخيال آو ترين ما أرى لعلنى قرا مت جوادا أرينى

 علثنا المراد مناسكنا ارنا قوله فى أبوعبيدة وةال مكانه وءرفينى عليه دلينى أى جوادا ارينى
 كما تشترى أناى ويقال لعلكه أى شيا لنا تشترى النكه السوق ايت يقال لعلنى بمعنى الننى ويروى

 سخيا أرينى أى نرسله الرعارن فى لعنا وآغد النجمر أبو قال لعلكه معنى فى ولعنكه علك تقول

ه لمحطايط أخوين كانا واربد نهدا أن وقيل بهديك اعتدى لعلى غيرنا س٠أو الصرمنا اماته

الكندتى المقنع وقال



٧٥ ا،

رحيل منكة وحات آرعويتت وقح بعدة تدعب وأبن المشيب نرة
تقيل على تحمله وآلشيب أيامة خفيفة آلشباب كان

تليل لديك وما تجود حتى سماحة الفضول من آلعطاء ليس

 ويكون لديك والذى يريد يبجوزأن لديك وما قوله متواتر والقافية الكامل من ألثانى
 والمعى خبرة ولديكه اسمه وقليل نافية ما تكون أن ويبجوز خبره وتليل صلته ولديك مبتدا ما

ي ايضا تلياه تبةى فال ال شى بكل تجود

 لتخهيه ألوم نه غير جفهة انيحدنحقير جويةيجتمد النضر بن وةلحوية

 أسود فى قال ومن ساكنة ياء بعد الما لكونها ياءا الواو فابدلت وة جوي واصلها والبرية كالبنى
 الماء وعو لية تحقير يكون أن ويجتمل الما جووة واو لكون باالعالل ال يقلعنا لمر وأسيود

 لكل شامل الفساد أن والتقاوعما دوى أى جوفه جوى من النها جوية واصلها الفاسد المستنقع
 جية فصارت الياء فى وادغمن ياءا ألواو تلبن الصورة هذ« على والياء الواو أجتمعن ذلما منهما
 جية كسرت ولو ونوية طوية والنية الطية فى تقول كما الواد عادت الكسرة خزالت حقرتها فلما

 تحقير يكون أن وبجتمل أعالالن جيا فى يجتمع ليال وفيم قيمة على يجزجيا وه جوى لقلنن
 ياءا قبلها للياء فعالة الغ فقلبت جويءوة عذا على القدرواصلها اليه تحط وعوما جياوة
 الهمزة أبدلت أن بعد حذا جويية فصارت ياءأ قبلها للياء الالم قلبنت ثم جويوة ذصارت

 مكس-ورة والثانية ساكنة االولى ياات ثلث أجتمعت فلما وأوا ثخفيفها وارادة قبلها والصمة النفتاحها
 اذا معاوية تحقير ااخر وي أحى قلن أذا أحوى حقير ااخر من حذنن كما االاخرة حذفن

جوبة فصارت معية قلن

خرق وال فيتا سرف بنا وما دراعمنا تبقى ما طريقة قالنن
الطرفاء واحدة تصغيرطرفة وهو امراة لسم طريفة

تستبق المعإوف ضق إلى قلن درآيمنا يوما آجتمعت إذا إنا
الجتمعت شرف ويوما تستبق ألمعروف طرق أل ظلت لقوله ظرف أجتمعت أذا قوله

منكلق وقو عليتا يمر الكن رتنا آلشياح آلترقم يالف ما
٦لقغ٢ يق ينم اياة ره٠ى من يكاد يجلدة ندل الى يصير حتى
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زرع س فعلة متجل علم زرعة عمر بن زرعة وقال
آلهوال قصع أو آلضرأه من يديها على تتنوء وأرمتة

 وقصص فيها الضر لتاثير يديها على وتعتمد تنهض أى تنوء متواتر والقانية الوانرى من االول
 اذا الموت أقصه الريإشى وقال أدناه أى الموت س كذا اقكه ويقال منها الموت دنو أيإعا الهزال
قوله رب وجوأب الرملة الصغة موضع فى يديها على وتنوء علية اشرف

آلعيال من يعه من قريكة قآصحمت سمنى يغتها خلطت
 ال التشبيء على غت وكالم مهزوال صان اذا والغثوتة الغثاثة بين غت لمحمر يقال

عليه طالوة

وآرحالى [لتنايه فى وحتى عمي أم التيالي وآننتنى

ا ى ا ا ح هالل عن هآلأ وتأميلى مداد ألى لصغي I وترييتى
 كابر عن كابرا سادو قوله بعد بمعى عن فيه جاء ومما والل بعد أى هالل عن هالال

كبيره بعد كبيرا معناة الن

 أخذا فاقا قلثنت هل لجشى لملمشرح لجعدى لحشرج بن الله عبه وتال
لحشرج ماء ببرد النزيف شرب يقرونها

للسداد أدنى اللوي وعير سلم أم تلومكة بكرت أآل
 وتلومكه اغراءا يعود ربما اللوم كان ان وأرشادى تسديدى فى اقرب اللوم غير أستعمال أى

لكه اليمة أى لحال موصع فى

قساد وتا أميم بإسراب عرضى دون تالدى بدلى وتا

 وما ويروى كالمهم فى عادتهم على أالخبار أل لخطاب نقل ثمر أالول البيت فى نفسه خاطب
جاريته وسريرة خساد وال سرير بتسراف عرطى دون تالدى بخل

تالدى وآمنعه مكاقمتى صديقى أعطى ما وأييك قآل

 اكشر ال والمعى فرفعه اعطى على عطغه تالدى وامنعه وتوله بالصحك أالسنان الكشرأبداء
 بعتذرون وال لهمر يوذن ال ألمعى الن فيعتذرون لهم يوذن وال ومثله تالدى أمنعه وال لصديق



 يسعى ال كقوله ويكون مضمرة بان أنتصابه ويكون جأيزا كان بالنصب وأمنعه رويت ولو
 حديقى اعطى ما وتقديرة هذا فكذال عنكه عاجزا شى يسعى ال وألمعى عذكو ويعجز شى

 يجتمع ال وكذلك لى والسعة لكه العجز شى فى هذان يجتمع ال أى تالدى له مانعا مكراشرتى
 االستيناف على يكون أن وهو ااخر وجه امنعه فى ويبجوز والمنع الكشر منى صديقى على

 قول ومثله تالدى امنعه وانا مكاشرتى صديقى أعطى ال المعى ويكون قبله مما واالنقطاع
 القايد ان ترى اال أجود والرخع تتحتثنى االن وانن تانينى ما والمراد وفحدثنى تأتينى ما أالخر

 أذيما يريد بجوزان االول الن عم وال زيد جاءذى قوله دون وعمركان زيد جاءذى ما تال اذا
 عمر وال ةل أذا الثاذى وفى فيه صاحبه عن منهما واحد كل تفرد ولكن ألمجى فى يجتمعا ف

 النفى حرف فيه يتكرر كان لو البينن وكذلكه االحوال من حال على مجى وال النغى جمعهما
يدور عليه الرفع ووجه وجه كل على جميعا والمنع الكشر حصول يمتنع لكان

لجواد حرى عالنها على نفسى عودت آمر ولكنى
وآلرقاد ورد أل مساعى ورعى حسيى على فتاقكة

 اأباى مكارمر وارعى، شرف الدفظ ذلك انعل يقول له مغعول انه على محانظة أنتصب
 وارعى الحفظ ذلك أفعل أى أختلفا وارن قبله ما على فعطغ المعنى على حمله وارعى وقوله واسالف

 تحصيل فى السى وف مسعاة وأحدتها وألمساعى ورد اال لمساعى ورعيا الشرف على محافظة أى
 بطنان والرتاد وورد ألكسب فى ألعمل ألسى وقيل يكسب اى لعياله يسى هو ويقال ألكرمر

 الغدر مجاورعا ورد بنى بيوت له بدت ركب المعبان اشرف أذا الشاعر لهم يقول جعدة بنى من
 فوازن ذساء سبا قد وكان غدرا الملوك بعض قنل جعدة بن الله عبد بن عمر بن ورد وكان

 الغدر يرون قبيلة يهجوالنابغة االخطل وهوقول الغدرة بتلل يفخرون فبنو« رجالهم وتتل
الرقاده واخو« لجمفان نقل ما يدرون وال فخرا

سعج بنى من رجل وتال

حالبة آلدر أبكًا قد آآل تقول تلومنى آلكآي أم بكت آآل
 الشاة بكوت ويقال اتله أى حالبه وابكا اللبن الدر متدارك والقافية الطويل ن٠ الثانى

. الغزيرة ضد والبكية بكيا الدروجده وابكا لبنها قل اذا

صاسبد ينفق-ألمال أن طلة وقل صلة مالك أقلكت أآل تقول
له مغعوال فيكون لعلة مصدرا يكون أن ويجوز لحال موضع ف وهو المحدر على ضلة أنتصب
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 كاسب انغاتق عل ولتقدير ألمبتدا موضع فى المال ينفقا وأن متقدم خبر صلة ضلة هل وقوله

ي ضالل له

مرعفة وقال
وآهقعا آعل حتى أحتها لتا أبتغى ثم نعمتى أسدى وإنى

 اطلب اى أختها لها أبتغى ثم واحد والندى والسدى أصطنع أى أسدى الطويل ن٠ الثانى
 النعمة اقرن أى واشفع الثانى الشرب وهو العلل من وكسرها العين بضمر وأعل أعل حتى مثلها

بالسابقة التالية

ودعا حيث صاحبى وانى علة ذمامة قعلت ما نعمى وأجعل
 أساءة أليه أالحسان فى يعتقد كانه ألذمر والذمامة أصير بمعنى أو أسمى بمعنى أجعل

 لنفسى أكون بلغت مهما النى غيرى عند نعماى من اتذمم والمعنى لحرمة الذال بكسر والذمامة

 انعامى يقول الذمام وهو حقا أى ذمامة فعلت ما ذعمى أواجعل المراد يكون أن ويجوز مستقصرا
 حيا عهدة احغظ زأيرا قبرة اأتى اى صاحبى وأأتى لدى ووسيلة عندى له حرمة الرجل علحى

ى راحلته وودع نزل حيث ازوره المعنى يكون أن ويجتمل وميتا

الطاءى عارق وقال

رررى ي ٢١ ن/ و ر خ U،, دن . Z ءن ر ر ر لالرن -ر- -س ?/

وشايقة إليد مشتاق أننخ ومن علثقه ان من البيي قبل حي اال

يقارقه يوم كل تبكى أنت ومن قينه عير دأرد تواتى ال ومن
 يكون الوقت والفينة ألمساعدة والمواتاة بتواتى الدار ترغع ان االحسن دار توأتى ال ون

 انت من وقوله ساعة اال بها وااللمام واناتها تقدرعلى ال والمعى داره تنصب ان ولك ونكرة معرفة
 الفعلين مغعول تحذف فيه تفارت تفارقه قوله وكذلل عليه تبكى اذ تبكيه أنت من يريد تبكى

 اليه شوقا فيبكيه يغارقه يوم كل على يتاسف فكانه تبكى مغعول يوم كل يجعل ان بمتنع وال

 بمعى يكون أن ببجتمل وهو جميعا البيتين فى ن٠ كرر وقد فيه وأياة جمعه التوديع كان اذ
 وشايقه اليه مشتاق أنت والذى عاشقه أنت الذى حى قال كانه صلته فى بعد« ولجمل ألذى

 يريد له صغات بعدة لجمل وتكون أذسان هعنى فى نكمة يكون أن ويجوز وكذا كذا انن والذى
 مخوف مرجوأد ى٠ أمره يهول فيكلما التفخيم طريق فهوعلى تكرير« فاما صفاته عذ انسانا حى

توأهقه أتحنت قد رباع كعدو تاقنى النوية بعنحرًاء تلحب
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 وتولء وقوته شبابء استحكام اراد وكانه بسنة القروح قبل العدوواالرباع cr ضرب لخبب

 غير وف الساق فى عظمان والنواهق مخ لعظامه فصار والمرتع العلف أطاعه قد اى نواهقه أمخت قد

نافقة والواحدة ألدابة برع للخياشيم يكتنغ ما المكان مذا
وه وح مزآ هدررن ح ض٠حم رو و٦ ن ل ٠٦١ . همنون ثم ٠ نج نج م ا نج ق هوسابقه الذى منالغوت وليس نزورة هنح بن لخي المنخر الى

 مخفغا يكون ان يمتنع وال خيرة تانيثه الذى وعو المنذر صغة س ولير بتخب تتعلق ألى

cr وقولء السماء ماء بن ألمنذر ويريد لخال موضع فى وتزوره وقين وعين ولين لين يقال كما لحير 

 يعغة ويسبقه عارقا يفوت مما هند أبن عند هذا ليس يقول هوسابقه الخى الفوت من وليس

 يفوتء ال غانه سبقه انه قدر ن٠ المعى يكون ان ويجوز خقط رد و! الول ليس وانه المعروف بكثرة
 فى كن النهن يغوت مما ليس النساء سبي المنذرس اليه سبق الخى ان المعنى يكون ان ويجوز

 فعثر منحرفه فى ومر فاخفف ارضا غزا كان الملمك هذا ان وذلكه ايعاد الوجه هذا وفى وذمته عهدة

 فلذلك استباحهم ار. علمى ندمايه بعض نححمله يبجا:زوم أن فاراد فمته كانوف طيى ,.ئ بطايغة

تداركه يفوت ال به سبق( ما وقال توعده

ر مةارقة وسكهن سو عنيمة قايذ وال ما غير فساءا قإت
 ويكون خبرمبتدا يكون ان على يرتفع سوء وغنيمة لنساء يكونصغة أن بجوز قايل قال ما غير

 واالستحقار االزراء طريق على يكون السوء ألحى ألغنيمة واضاذة ذكر« الذى القايل لكالم حكاية

 قايل قال لما صفتها مخالفة نساءا أن المعنى خيكون أن خبر موضع في لجملة مهارقه وسطهن وقوله
 اللذين والذمة العهد كتب معهن سوء غنيمة هن بهن االيقاع الملكه عين فى حسن cr يعنى

 مهارقه ووسطهن أن خبر سوء غنيمة يكون ان ويجوز وجه فهذا غنيمة كونهن عن بهما يخرجن

 ألمصدر على ينتصب قايل قال ما وغي أن خبر والموصوف الصغة بين فصل وشن النساء صغخ ن
 االيقاع المحسى القايل قول ال سوء غنيمة مهارقه وسطهن نساءا أن والتقدير للقصة موكدا فيكون

 أن ألمعنى ويكون تزعمه ما ال هولخق عذا أى زعماتكه ال هذا قولهمر مجرى عذا ديجرى بهن

 والمهارق صدق غنيمة ال سوء غنيمة بهن االيقاع حسن قايل قاله ما أقول وال عهدك معهن نساءا

 وما العهود كتب فيها وتكتب البيص الثياب تعقل العرب وكات معربة وعوفارسية مهرق جيع

الدهر من بقاءة ارادو

معالقة أنت العهه 'دكة, وثينا أرنب لجمر عهجلنا ولونيلي
 بالعين ترويه أن اله معالقه أنت وتوله مستباح صيد النه تمحقيرا ذكو« أرنبب لمحم قوله

 مغالقء روى ومن منه تخرج حتى رقبتكه وفى بذمتكه متعلق معهن الخى العهد وهذا والمعنى

بء للوفاء تاركا ومحتبسه مفسد« أنن أى ألرعن غلق ش يكون معجمة بالغين
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سايقة هو دأنيا حيا وصادف مرة آلغنم أخطًا خميس أكل يةة عو اني ٠’ و تغ غنم خمجيس ل
 الغنمر قتر وجء ثى اخفق جيش اكل فيقول تقريع ومعناد استفهام لفظه خميس أحد

مذمومة وعاقبته مستىسن غي هذا به اورقع منعرذه ف حيا وصادف غيه

وآبارقة المآا تلع ينا تسين يغبكة داينين أناسا وحنا
 دايبين ويروى لخال موضع فى وبغبطة الذمة ن٠ لنا بما ومغتبطين بالطاعة اأخذين أى داينين

 بنا تسيل قوله هذا على ويدل مغتبطين اأمنين نسي كنا أى الدؤوب CX* ويكون اقرب وهو

 البست قد التى الموأضع وفى أالبرق جمع قوأباا تلع زجمعه ماء مسيل والتلعة وابارقه المال تلع
وبياض سواد لونين ذا كان اذا ابرق حبل ومنه وبيضا سودا جارة

وققايفة رملة عليك حرًام يصيو إأل أحتأ آل قاقسمت
 جوانب عليكه بجرمر عال مكان فى أى صهوة فى أرضك من بعيدا اال أنزل ال حلغت يقول

 تروى ان ولكى عليك يبجرم أى ؟حرأم يرتفع ورمله ارضي بين رملة وهى شقيقة جمع والشقايق
للصهوة ألصغة موضع فى هلع مبتدا ورمله مقدما خبرا فيكون بالرفع رمله عليكه حرام

درادته آلغبيط بصحمرًاء تخب بكرانة مشعي يتدي حلقمت
الهدى وجعل هديا كونه على بذلكه فيستدل عليها الدم فيسيل أسنمتها فى يطعن أن أالشعار

أالبل صغار والدرادت صفته بعد« وما لمجذس على داال
وع م د عرن - ر ر .تأن س-رر رع ر -- ررسع بن عن عارقه انا ذو ألعظم النتىين صنعتم قن ما بعح تغير لمر لين
 موطية له والمقسم القسم بين فيما ليى وقوله العظمر النتحين ويروى بعض يغير ويروى

 مقابلتكه فى أقصدة صنيعكه بعص تغير ه أن أالين فيقول للعظم النتحين القسمر وجواب للقسمر

 ف أن بعدة ما وجعل كالعرق شكوا« جعل منه اللحم انتزع أى أعرقه صرت الذى كسرالعظم
 لغتهمر انا وذو فعله عن الكناية وفى التوعد فى احسن وقد نغسه العظم فى تأثيرا يغيرمعاملته

ى الذى معنى وفوفى

الطاءى مسهر بن برج وةل
هجونتا قناة لج ودري إلى تجاوزت حتى لوىآلمروت م سرت

 االرك وعى ألمرت cr» فعول والمروت الرمل مسترق اللوى متدارل والقاثية الطويل من ألثانى
أالشجار أيضا والشجون لمتقاربة وجوانبها شعابها وشجونها بالمدينة وأد وقناة شيا تنبن ال التى
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 التداخل وبن الشجون فينا ألتى ألموأضع وعى شناجنة واحدتها والشواجن المتداخلة ألملتقة
شجون ذو لحديث قولهم وااللتغاف

سيينها يلستاي ويققى دةة آلوحا على آنيى بوحى رحب إلى

 على أنتصب ودةة لخغا والوجا يسوق ويزجى نفسه بالرجل ويعنى سرت بقوله يتعلق ألح
 ال المعنى الن الضمير فحذف له بالسذسان أى سمينها بالسنان ويشقى مهازيل ضوامر أى لخال
والضيوف للعفاة االبل ينحرسمان أنه يعنى يجيل

وحنينيا جما منةاوللطير طبخة منتاتلمواحد تللقوم

 السغر على كان كانه طبخة وقوله لجنس بها أراد النه سمينها قوله ألى يرجع منها فى الضمير
 يدخر وال وأحدة دفعة يطبخ منها ينحر ما فكل القوم كثرة يريد ان ويجوز واحدة طبخة فيطبخورن

ى لالطصياف االبل وحر أالسفار بكشرة ويتمدح المروت من اتاه خياال يصف األكلة لكثرة

 ونصوةكنشو وصه وهو ملحة وتوبة ملحة ومياه يقالماءملج لجمرمى ملحة وقال
وماييا أالقلون أعلى بنفسى فكرعتها ملحة مياعا وردت قل ونقصة ونقص

تم وال بلتحم منه تختلط قلم كلةا آلفواحه عنه عولت قنى

جانب فى منه تتين أى عزلن متدارك والقافية الطويل من الثان

ت ونم ن ألو ونم |ك نم وسر ع نمهمنونر وو ة؛ نم

معوم بجذع منه عاليقيا علقت زرورالقبطرية كان
مستقيم بجذع ةمته وشبه منها الممدوح بهذا تعلق ما وعاليقها الثياب من صرب القبطرية

يتتلم لم تحرآلنار سموم لة آستقبلت ادا أسقار عملس

 قوله فى الالم وزاد والكالب الذيإب به يوف ألمقدام للمجرئ وهو الذيب أسماء س العملس
فيء العامل وهو يتلثم قوله اذا وجواب أستقبلته واالصل تاكيدا له أستقبلنت

يتهكم لمر آلقلماء آلليله سرى يجيينه أصحابة رمى ما أذا

 اى يتهكم ف وقوله يجبن هم ألظالم شديدة ليلة فى يسيرون وفم به ليهتدو مو قت أذا أنهم اراد
 عليبم يتت ف يتهكمر ف معنى فى وقيل هذا غير فى التندم والقهكم يخطى لم اى يتعت لم

 فالن تهكم يقال االشياء القدرفى ومجاوزة الراس ركوب التهكم أبوالعالء وقال التكذب والتهكم
ويكون بالنصب أصحاب تروى أن ولكه تهكمه دايما ليلى ذكر فى الراجز ةال ذكرعا اكثر اذا بفالنة
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 اليه أصحابه وسبق تكلفه الزمء ما الليل سرى س أنغق اذا أى الظلماء الليلة سرى رمى فاعل
 بالنصب اال انعالء أبى على قراته وما أالول ن أحسن وهذا غير« على يعتمد ولم الكلغة تلك تحمل

آعجم كتاب لمجوآ ين يطيي طبعتقتا رور قرادى حت
 دمشق وبين بينه بالشام وووموهع لجوالن طين من بطابعين شرههما ثم بالعغر وصغهما

اى االمر طبعان هذا وحكى لخاتم والطابع لختم والطبع السواد ألحى لمجوالن وطين ليلة مسيرة

بالكتابة كانواحذق حينيذ النهمر والفرس وم

 أتا اذا طارقي مأوى ونعمر

آشتها ما وحديثا ردأ صادف

 الر كتاب اجم بكتاب واراد به ببختم الخى طينه

ألشديينه حلمتى زورة بقرأدى ويعنى

اخر ا وقال
همل'كا -٤ - س س همن - ٠٠ ت

الفتا نعم جعفي ابن يا أنك

سرا لجى طرق ضيف ورب .
آلدرا فى ذاك بعه تمآآلتحاف ذرأ٩أل ق٠ طف لجديت إن

 بهذا يخاطب والمتكاوس والمتدارك المتراصب فيها يجتمع عنا والقافية لصجز١ مشظور مئ٠
 ومحمود انن الفتيان من محمود أى انت الفتى نعم ول فية الصادق محمد بن جعفر بن الله عبد الكالم
 أله بطارق القصد الن النكرة ال أضا:ه طارق ماوى وقوله وردو أذا الطراق ماوى ف ودارك فناوك
 كان كذلكه كان واذا المعارف فايدة فايدته تنكم وان المكان هذا مثل فى لجنس وأسم لجنس
 صميى الفتى نعم فى يكون ان ويجب هوالمخاطب ولجمود الطراق ماوى بمنزلة طارق ماوى قوله

 قيل وقد جعغر بابن الغتيان فى محمود أذك قال فكانه قوله علميه ل اشنتم وقد المخاطب ألى يرجع
 أكتفى منهم زيد وكان لمجنس ألى بالرجل أنقصد كارن لما أنه ألرجال نعمر زي القايل قول فى

 يكون ال السرى الن ليال يريد سرى لحى طرق صيف ورب وقوله اليه يعود صمير ى٠ مذهم بكونه

 وما لحاج مقدم جيتكه وهوكقولك معه محذوف الزمان واسم ظرف موضع فى والسرى بالليل اال
 نفسى وتعلم انقرى س لحديث أن أحذثه كقوله فهو الظرف موضع فى أشتهى ما وقوله أشبهه

ى الكنف والذرى يهجع سوف أنه

الشماخ ل3و
منتج عيي يآلعصا شواء وحر قيصه آلسقار قح قد واشعت

التعجل عن يصوذها وال نغسه يبتذل انذى االشنعث متدارك والقانية الطويل ن٠ الثانى
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 شواء وجز وقوله شعمة ويتغير لخدمة أثقال أصحابه عن لتحمله السغر فى القميص مقطوع فيصير
 أن االجود منضج غير وقوله عمله ن٠ يكون ال ما واالصأحاب الرفقاء خدمة ن توليه ألح أشارة

 باالجنبى والموصوف الصفة بين فصل قد يكون ال حتى للنكرة حاال يكون أن غيرعلى تنصب
والموصول ألصلة بين التعلف يقارب بينهما التعلق الن بالعصا وعوقوله منهما

مولج عير الفتياي يت كييم آجًابي ذبي مًا ات دعوت

 كريمر منه فاجابزى الدهر حدثان ن نابنى ما على االغاثة منه وطلبت بة أستغثن أى
 وقف أذا أى أالجالة فى سريع أى زلوج قدح قولهمر من أصله والم:لج المنة غيرصعيف الفتيان ن٠

 زالج وكل وغيره المشى فى السرعة الزلح الن يدفع ولمر عنه يزلح لمر مكرمة حد على
بها يغلق التى للخشبة الباب مزالج ومنه سريع

آلمدجج آلكمي رأس في وينب سنانه ويروى التشيوى يمأل قتى

 الشيزى ومثل أالبطال ويقتل أالصياف يكرمر أى بعينه الشيز هو ويقال ألشيز جغان الشيزى
 والنعمى والنعم والبوسى والبوس والذكى الذكم الفها وبغير التانيث بالف اتى ما والشيز
واليهيرًا واليهير والسبطرا والسبطر والضبغطرا والصبغطر

بالمتولج ى—لحف بيوت فى وال معيشة بأدنى بآلرأضى ليس قتى

 لجى بيوت فى وال وتوله أالمور من ألمعاله يطلب ولكنه معيشة بادنى بالراضى ليس يقول
 قوله ن٠ بك كموقع منه موقعه فيكون المتولج بقوله أالكتفاء حصل وقد تبيينا بيوت فى جعل بالمتولج

 ألمتولج قوله فى والالم االلغ جعلن شيت وان ألموصول على ألصلة تقديم بمجصل ليال بل مرحبا
ق الكالم فى الصلة تقدير أله يجتاج فال الذى بمعنى ال للتعريف

للحارنى يؤيح وقال
يولد لمر تآنه آلتناه ال لو رأيتة لجمام آلقى ألقتى وإذا

يشجح تم عيبمن المقاهة يكفى سرياة سايغا آييق وأتينت

 ويقولون بالثياب النغس عن تعبر والعمب ألتام ألسابغ متدارك والقافية الكامل ن٠ أالول
 سرباله سابغا بقوله أراد يكون ويجوزأن ألذم فى الثياب ودنس المدح فى الثياب طاعر فالن أيضا
 له كغاية الغايب مقامر يقوم أى ألمشاهد يكغى وقوله تامة وقمته اال سرباله يتم وال ةامته طول

عنه ونيابة

الصمة بن دريد وتال



 المقدد القميع في ويغدو عتيد حاضر وآلواد آلبطي خميص ?أه’
 فيآليد كان لما وإتالة سماحا رادة ولجةد آإقواء مسة وين

 أتجد طالع آلعواء على صبور ساقة نصق خارح قصميرآإزار
 قه في اآلحاييين آعقب آليلج ين حايظ يلمعييملت التقكى قليل

ى مشروحة االييات هذة مرت وقد

اخر ا وقال
 تموًا حتى للمال طلب أخا ول3 قلم عارارآىآإلقنآر تريم
مومالً جداد يرجو من كي على يقضلة عاد المال أتآد تلما
 صيق اذا واقتي اعله على قتر يقال االكثار نقيص االتنار متدارك والقافية الطويل ن٠ الثانى

ه موتله على افصد استغى فكلما المال وطلب الفقر أنع بانه رجال يمدح االنفاق فى عليهمر

 فقال يويح يدى بين كتي قام المهلب بال عبدالملكه بن بريه لماأق هأم ابو ق!ل

يتيي لم عقا او آلعقاي اقد فجيال عاقب نال ما إذا حليم

 تعيير ال غيره وقال فساد وال تخليط ال أى اليوم عليكم تثريب ال قوله فى عبيدت ابو تال
بيخ تو وال

يكتي لك صالح من تكتيسب قما وحسبة المومنين أمير فعفوا
 قدرت فقد أعف فيقول المصدر على عغوا وأنتصاب وسؤال طلب المومنين أمير فعفوا قوله
حسبة تاتير بما الله عند واحتسب

نم دن نر -ص٤ ٥ د.*ةال عنرر رح- سن س

 مغضي حلمر حسبة حلبر وافضل أفله وذلمك تغفر فن اساءو

 ألملكه فى تدحو انهمر ال ولو الرحمر عليم عطفتك أى الرحمر بك أطت يزيد له فقال
ئ عنم لعغوت
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لججم بن يويه ودل

سال أنلقت مًا عيم ئ وقد مالى أين قوارن تسايلى
 وأذتصب أتلفته ما اال لىمال وما تال كانه النغى طريق على استفهام لحى هل الوافر س أالول

مقثمر أستثناء انه على غير

آلتقال آنميمات يه أقر مالى لن قوازن لقا ققلت
وبال مال ين كان ما على تيديما ونعمر نعم به أخر

 من كان ما على قوله علميء تمل اشن ما فيه والعامل الظرف على فديمأ أنتصب
 االسماء باب الى منقوال قيئته الشاعرعلى جعله وقد ال ونقيضه لاليجاب وصع حرف ونعمر وبال مال

 ألصفة على انتصب قديما يكون أن ويجوز وبال ولخبر قديما ونعم توله فى ومبتدا الضر فاعل وعو
ه طلل موجشا لمية ومثله نصبه قتم فلما أالموال على تديمر وبال نعمر أى المتقدمة

أعرابى وقال
سء- - ن ه؟ د ءد - O/ -د و مي بم ر -ر ءم

اميه عمر بابن أبو ليس بهمه العلى فال فتى أال

يأمه تيتحى آلتحال ترى
 لهدا ألنافية ال على دخل أالستفهام والف تمي فتى أال متدارك والقاثية الرجز مشطور بره

 بعتقدون كانو النهم تثوو اغتربوال به لخبر ورد الذى المعى عو امه عم بابن أبو« ليس وقوله ألمعى
٠ ضاوبا جاء مقاربين النسب فى مشاركين بين كان اذا الولد أن

المهلب بن قبيصة بن حانم بن لبريح المفلي أبن وتال

المشترى والمت تايعها ة قسوا تمترى أو تجرثمة تماع و
 فى يكتب كما فهو الواو بمعى أو تشترى او تباع قوله متدارك والقأثية ألكامل من أالول

خني اد داخد حق دلئ العقود

يأوعر نداك الى آلسبيل منها يضن لم المسالكة توترت قإذا
 وغر طريق تولثم من وتوعرت بالمعروف يبتدى ن اله الطرق فانسدت الزمان اشتد داذا بريد
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 عليه اعون وهو نعالى كقوله وعر أى اللغة هذه ن٠ اوعر وطريق يوعر ووعر يعر وعر وقد غليظ اى

لسماحتا سهل عطايك المى الوصول يقول

يمتخر نداضما ليس ييديي أدممتةا صييعة سنعت أ ق ئ

أكير لك تعته5 آلندى قال بنايب يمعتفيك قممت تأدأ

مقس ين ١, عثه مدقب ين بم ماإن آئذى آلعب واحة ي
 والقياس الصاد بكسر مقصر ن٠ وال عنه الية يعدلون طريق ن٠ أى مذهب من للم ما فوله

ه غايته انه النهارل ااخر ايطا والمقص والملجأ لحيلة هنا وفس لغاية والمقصر يقد قصر من النه فتحها

 ربيعة بن النهس عنه فكفد بجيرم وخذ الليذى الله عبد بن المعذل وتال
 واسلمر بنفسه ينجو أن وامره وبغل فوس على نحمله اليه دفع به كفل حيث وكان العتكى

فقال قومه أمتداح فاختار قومكه أمتدح أد أمدحك ان بين اخيرك المعذل له فقال مكانه نفسه

حارًا كان خيرما عنيم آلدار ذن نأت وإن آلعتيكه فتيان جًايس
 قلن عنهمر الدار بى نأت وان قوله فايدة ما قيل أن متدارك والقاذية الطويل ض الثاذى

فيه طامع وال للتناء غيرمقارض يشكرهم انه اراد

آلنيا حنت ء حم لم الشحابة وأتحرمو يلنفوي خلظوي فم
 ومعنى الكرمو ظرفا كون4 ويجوزان لخلطوذى ظرفا يكون أن يجوز حمر لما قوله

قدر حمر

المغاليا يبة سباج وأجرد طيرة خل آللبة يفيفوت فم
 كويمر فحل وكل وتابة حجر كل لظهور فمراشا اللبد يجعلون الياء بصم اللبد يفرشون

 الياء بفتص يفرشوى بعضهم وروى والمراة االرط وافترشت فالن وافرشنيه الفراش فرشن يقال سباح

 يبذ وقوله وباالجر االاجة ساحتى فرشت ويقال لجار نحذف طمرة كل على اللبد يفرش ان اراد وقال
 الراخع به يراد لن وجاز يغاليه فرس او نغسه السهمر به يراد أن جاز الميمر صممت أن المغاليا

 وان توس وتاب رمص قيد يقال كما سهم غلوة ويينه بينى ويقال الغاية اقصى به يريد بالسهم يده

 غير والعين الميم بضم والمعال للمغاال« يتخذ السهم وهى للمغالة جمعا يكون الميم فتكن
لطوله ذلكه على يقدر وال يعلو« ان يريد الذى معجمة
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تنادًا التسرإآل يجسنون وآ يحالهم فى تخى ضوتى طعامءم
 ومنه اتسعمت اذا االرص فصن ن والفصا االمر اليكه فومت برئ فوضى فضا شوضى

 يستأثر ال انهم يريد مختلط أى فضا فوضى العالء أبو وقال بكذا اليكه وافضيت الغصاء
 عيبتى فى قضا وتم ناقتى لكه عمتا با لها فقلت الشاعر تال الماكول فى بعض على بعضهم

 ألبين هذا فى السر يغسر ى٠ منهم ألعلم واهل متقارب والمعى المفترق الفصا أن وقيل وزبيب
 طاعرة افعالهم يسقرفكل تبيجا يفعلون ال المعنى يكون أن واالحسن ذلكه يمتنع وال بالنكاح

 لكنهم السر يجسنون وال التقدير ويكون مستثى تناديا يكون هذا فعلى جميلة النها
 وجيع طرب بينهم تحية باب من فيكون لحال موضع فى تنادي يكون ان ويجوز يتنادون

اشبهها ونا وأعتبوبالطيلم

تحاسبا كان لألبطال آلموت ادذا قسماييم على دنافييرا كآن
ئ لحسن ن خطه منه جزء كل وق أذا مقسم وجه ويقال الوجه القسمة

أعرابمى وقال
ءن ن ح ٠هم و ر عر - رر - ءرر نمءع رح هون د ن نم ٠* نم نم

الل عن الضيف أنسة ال لو ق وما تانسا فيه الكه وضعت وزاد

 ومنزل وهقاوة وققاء وبعدة بعد يقال كما وأثسة أثس يقال متواتر والقافية الطويل .ن اال,ل

ما اسم النه الرفع موضع ف أكل تن وقوله ودارة ودار ومنزلة

آلثقي ين القليل القوم آبتدر إدا تكرما عنه آلكه رقعت ورأد
الطعام رذال والثغل جوابه وهو لرفعت ظرف أبتدر واذا لخال موصع فى تكرما

آلععي آسوأ من هآألدء خل إن قذ, يد تنتظر ولم أكلناة وزاد
ق غدا نسميه الذى الوقت مجى أى غدا باستيغاية ننتظر لمر أى

بعضهم وقل

تجهودى أعطيتت إتا عندى كان ما تتيقي طيق يرذا عارا لقل
 عندى كان ما قل وذاعل مضمرة يمين جواب لقل ن٠ الالم متواتر والقافية البسيط ن الثانى

 وجعله قل فنةل عندى كان ما عار لقل ةال كانه عنه الفعل نقل مما وهو ألتمييز على أنتصب وعارا

اعطين أذا اى عندى كان ما لقوله ظرف أعطين ازا وقوله فنصبه ألمفعول عارا واشبه كان ما لقوله
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 ف مجهودى اعطيت اذا عندى الذى القليل فى عار ال والمعى تصيفى ضيف انا مجهورى منه
الصيف يتضيغنى الخى الوقت

للجود في سيان آلغنى في ومكي نايلة أعطاكة إذا آلمقي حتد

 فى مكثر جهد و والمراد منه المضاف حذف وقد المقل على مكثر وعطغ مبتدا المقل جهد
 وجهد عند« ما أعطاك أذا المقل جهد ال5 كانه المبتداء خبر وسيار. الثانى عن باالول فاكتغى الغنى

 تضم لم أن الذكه هذا قيل وانما مجهودة غعل منهما كال الن وشرأيطه لجود احكام فى مثالن الغنى مكثفى
 فجعلتهما مكثر وهو الخات وبين المقل جهد وهو لدث بين جمعت قد تكون المضاف ومكثر قوله فى

 لمكتر الحغة موصع فى الغى فى وتوله الذات اله والذات لحدث المى لحدث تصم ان والشرط سيين
ه جبة البس رجل جاعلى وتحقيقه جبة وعليه تريد جبة فى رجل جاعذ تقول كما غى ومكثر ةال كانه

 يد. قطعت النه االقطع له ويقال تعلبة بن قيس مولى خليفة بن خلف وةل
 فقال أالقطع خليفة بن خلق رجل لقى المازف عشمان أبو وقال بذيا لسنا وكان بها أتهمر لسرقة

 يعرض أالدام أولمجدل المساحى لقطح مثله قين ال القين وابن هوالقين يقول الذى من خلف له
الدرام لطر أو البيوت لنقب مثله لت ال اللص وأبن اللص هو يقول الذى فقال بالفرزدق

و ون ع ص نص ص ثم ه ص حمهمنرك ٠ ممر ع ب 3 ان ٠٠٠٠ شغل مجحوم تعداد وفى إلييم والهوى العشية تخر الى عدلت
 والمعنى لحال واو والواد وصدره البينن مجز بي أعترص قد وخبر مبتدا اليهم والهوى قوله

 العشيرة فخر على والهوى يعطغ وبجوزان ذاك اله هذا يقال كما مع بمعى أله الن معهم وعواى

 ألعشيرة مغاخر ذكر اله ؟ى صوفت فيقول معهم الهوى وأل بهم االفتخار ألحى عدلت المرأد فيكون
 مغتحما أل كرر ثم غيرة عن يشغلنى ما وأحصايه مجدعم عد فى الن غير« وتركت معهمر وعوأى
فقال ومعظما

العبل والكعل العلياء الذرهة لها أهرقت قييان ال من قصسة اله

الصقل أخلها e الع يوم صقايح كانيم األأله السيخ النق الى

لجيل يمو سز و!لئذىئقتد آلعيآلمويه معحن إلى

 أختلفن وان العشيرة ذك ما بجميع والمراد معدن والى النفر وأله كذا شانها ن عصبة الى فقال
 واالالء الملجاء ألى والقصد بالهضبة عنهم وكى ذكرعزهم شيبان اال يعى البيض وألنغم عنها العبارات

 كانهمر وقوله االحساب المنقى ألكرأم بالبيض وأراد ويقصر ويمت صلته س بعد« وما الذين معنى فى

الظرف على اليوم نصبت شيت وار الروع يوم الى العفايح أضفت شيت أن ألروع يوم صفايح

144
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 الدايمر الموبديعى ويروى والمويدالمقؤى الصفايح صفة من الصقل أخلصها يكون الوجهين و:للى
 والغصل مكررا هناك ويصي العز على معطوفا تجر« ان لكه والندى وقوله االيام مر على ألثابت
 عاقل زيد زيد تقول المبتدا يكرر لمخبر يكرر وكما تفخيما لملخبر كرر وقد خبيه وعناك مبتداء
 ويكون لحال واد والواو خبره االول هناك ويكون مبتداة والندى تجعل أن ولكه عاتل عاقل وزيت
والعقل ولللق الراى فى تستعمل ولجزالة مستانفا الغضل هناك

تلحلو ساعة مصيرعم يظعنومن مقى إنقم يلناي آلقوو بقا أحب
الغعل الم كانت التى ال لالطالق والوأد يظعنو متى وهو الشرط جوأب النه يخلو أجزم

ي٥ر غر ر ن ى ممن=نر Z وة - ونرو - رن - صرءنر رر 5

تحلو اسماوعم وباالفواي عدو يختهم لم ما أالفواي على عذاب
 على تمر مذاقتهم الن العداة أنواد على اال حلؤ طعمهم أن اراد الظرف موضع فى ما يذتم ف ما

 أالفواه ذكر أعاد ولذلكه البيت فى والذكر الطعم بين جمع وقد لهم جانبهم ويخشى اخواههمر
 أند الثانى وفى التجربة عند اخالقهم ولين طبعهم كرم عن االنباء االول فى قصد كانه وباالفواة خقال

محاسنهم وكثرة أحسانهم لشمول السمع فى يطيب ذكرهم يستحلى

كهل قيبتة أحل من وييدفمر كأتما حقى وقارللم عليهمر

لمهل يجيلوعظم أن أمرو وإن عنهمر تاللم يعري لم آستجيلو د

البول تخاطت أد آلتجال ملوكة تناكرت ما اذا األعلى لجبل هم
 فيكون أالنكار مى تفاعل يكون ان ويجوز وهوحسن الداعية النكر من تفاءلمت تناكرت

 واضمار الراى سوء من لصاحبه كل عليه ينطوى لما بعصا بعصهم ينكى أى تعارفن ضد تناكرت
 اله اشارة وهذا الهياج عند وادارتها االذناب اشالة وعو لحطران من عوتفاعل البزل وتخاطرت أنشر

 أنهم خيريد بمكايدهم تدأهو ارأد الرجال ملوك تناكرت قوله أن كما باركانهم تدانعو أذا المكاربين
ومكرا وفعال قوال الناس روساء يعلون

آلقتذ رخص رسووإنعسبوفموطي ااعال القتل ترأن ألم

 وأرل المتخاوتى آلنلس حرك" إذأ ومعقله حصبيب حص فيهم لنا

اأئذ آرققة وآلمأكول للجار ؟ صيلججم يدعو لجى لنعم لعميى
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 ودعاعم فاستنصرعم ألمستغيث وعو الصريخ بهم أستغاث اذا قال كانه محذوف بنعم ألمحمود
 وأرهقد مبتدا لمجار وقوله الزمان اشتد واذا فيه ومطموع ماكول لجار اذا دعو وقد همر لحئ فنعم أجابو«

 أالكل أرعقه للمجار أذ ةل كانه عليه الماكول وأنكانعطغ االكلفموضعلخبىواكتفىباالخبارعذه
 تغريب بها وقيارا فالى المعطوف دون عليه المعطوف عن أالخبار فى الاخر ا تول ويشبهه كذلكه كول والما

 باللحم المستضعف عن وكنى غلبته أذا فالنا اكلن قيل وقد وغشيه عليه ضيق أالكل أرهقه ومعى
 شحمة ازنم أبن با تحسبتى فال ةال للمبتلع شحم وخالن وضم على لمحما فالن تركه شقيل والشحم

ملهوج شواء طاف تزردعا

تبد ليم قوميعم أقاءى وتبل وايل بي بكر أقناء على سعاة
 يسعى وعو السعاية والمصدر الساعى للمصدق يقال ألسعاية وكذلكه وجو« على يستعمل السعى

 ويسعور عنهمر يذبون أنهم يريد والشاعم وللجود الكرم فى والمسعاة بامورهم قام أذا قومه على
 بهم المختص كذحل قومهم س االباعد ذحل أى تبل لهمر قومهمر أقاصى وتبل وتوله مصالحهم فى

واحد حد على واالنتصارفيهما االنتقام فى يتشمرون النهمر

آألحذ بطل كلموألقافم وإن توينت الكحل قآ طلبوذحال إذا
الععد وجب سميت إن القى يتلكة تكلمو ما إدا يعل مواعيدعم

يتاخ فلم الغعل وجب قالونعم أذا أى نعم وهى بالكلمة أى بتلك

ذقفل وإخوتقا تيس رخرت إذ عويحق بحور تتائيقا بحور
 التى وهى البحيرة سميت ومنه الشق ن٠ البحر وأصل ١موج طما أذا زحورأ البحر زخر

حي أذنها -ق تت

ااخي وقال

أعداء مروة بيت ولكت سعييم قظلة مرواتنا عادو

هحنءنر ة ن - ءن -رن- و - د - --
االبناة اي-ييم بفعل كمعشرأزرى الفعال ذكر اذا لسنا

 ترى وال محسدة تلقاعا العرانين أن االاخر قول ويشبهه متوات والقافية الكامل ص ألثاذى
 وقوله حسادعا مروة كل وحذاء حاسد س عداوة يملكون ال وتوله حسادا الناس لليام
 أنا يريد كمعشر الفعال ذكر اذا لسنا وقوله شاوعم يلحقو فه عط الضالل الى نسب أى سعيهم ضتل

ى شيدوة ما نعمرى لكننا والمساعى ألمفاخر من اسالفنا تدمه ما وعلى مناسبنا على نعتمد ال
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اللينى المتوكل وقال
نتكي آآلحساي على يوما ترمت أحسابنا وإن تسنا

فعلوه ما منت وتقعل تبنى أوايلنا كانت كما تبنى

 قولكه من طزح تصغير يكون يجوزان طريه التقفى اسماعيل بن طريح وتال

 فى فعيال يكون ان يمكن وثقيف ذلك ونحو اطيح أو طروح أو طارح أو طرحا الشى طحن
 طعنتء اذا الرجل تقفت من أو حذفته اذا ولقوفة تقافة أتققه الشى تققت قولهم من مغعول معنى
 يمدح لقبه ثقيف وانما قسى ثقيغ وأسم جميعا منهما وثقيغ مثقوف وعو
القسرى الله عبد بن خالد

لشاير وإنى مغلونا ققصرت يى صنعت فيما آلشك آبتغء طلشت
حاقر ذاكة ين آستكترت U وأنت بديةة لجويل تعطينى كنت وقة

وااخر المكرمات فى أوأ لها بالتى وتحع مغبوطا قآرحع
 الكرم بلحصل أنت وترجع مذكورا انناس فى وتحسدا مرموتا عنكه ارجع أى مغبوطا خارجع توله

ى اليه ينتهى اخر وا به يبتدى أول لها المطلوبة الغاية ألى والسبق

عوف بن حبيب وقال
خليي كل آلشلكان عير I ؤم|ة تلجمد في آلشسلكان رادة قتى

ج السلطنة أطغته وال الغنى يبطه لم أى

العريو عبد على مروان بن محمد يفضل األسدى الربير أبن وقال

الموكب عظيم سرادقة صخما سرة د| متدنا تجعلن آ
 أى سرة ذا وجعله اللحمر الكثير لجسمر الثقيل المثدن متدارك والقافية الكامل ض االول

 يريدون بما السامع لعلم المواطع بعص فى يخعسون ولكنهمر سرر لهم النلس وكل صخمة أنها
 يقع االسم وعذا واطة أنه جى وجل فالن قوهم عذا ى٠ وبحو عظيم ولس أى رلس لفالن فيقولون

 ما والسرادق للعغة يبجذفو كلذيم التفضيل ارادر أذا بتلكه يتقلقون ولكنهم وغيرة انناقص على
صعبا مركبا يركب وال لحروب فى يبتذل ال والبرد لحر ن٠ وقء له مستظل عو يقول وللقبة لخيمة حول



٧٧م

آأنكي كمشي برأيته يمشى سرادقا آلشيوت كآعريتحة
أالخر ن٠ اشرف منكبي أحد الذى االنكب

آلمغري وبن مشرييا ببن ما قدقا لك يقدة آأآ تتح
ى- همبد - رر ةه/ من -ر- و--ق رت ددني - -رر معر رر-

المصعيب وبين أشتيعم أبن بين حمح أالغ مروان أبن جمع
 قتل يين جمع أى وفوأ« طاعته تحت ويدخل له يدين كان ن٠ ألهى اضانء اشترعم أبن بين

ى منهما فاراح الزبير بن ومصعب االشتر أبن

 شيبان بنى من وهو ربيعة بنى أعشى دخل تتام ابو قال
 المغيرة ابا لهيا فقال مروان بن ألملك عبد على بنوأمامة لهم يقال منهم بطن من ربيعة بنى ن٠ تم
اقول الذى أنى على وذهب منه بقى لقد المومنين أمير با خقال شعرك ن٠ بقى ما

ستى قارع وال حقى بميتضم خصومتى في وال حقى فى أنا وما
 أنعله شى على اندم ال أى سنى قارع وال كافة الناس ن٠ أساتحقه فيما أى حقى فى خوله
 ومصارنه باسبابه فيشغل بامننى ال انه يريد قرنى فارغ وال ويروى تدبيرى وصواب حزمى لكمال

بى ومشخوال منى خايغا أبدا يكون ولكن

أحنى ما در ين موالي خايق وآ حناية عنة موآى مسلم وال
جنايتى ألزمه وال عنه أدفع ولكنى اخذله لم جناية عمى أبن جى اذا أى

أذنى سمعمت وما عينى آبحيرت يما عالم جنبى بين فوادا وإن
القلوب بين من قلبه انه علم حتى أختص جنبى بين قوله بانصال النه فوادا نضر

- و ر= O وو-ر = ًازأل س -مي ن ٠» ٠٠٠٥ -ر-- أعنى ما واعرف علمر على أقول أننى واللب الشع في وفضلنى
مهمحء اةهد O نج مي - - -مرو --ر سةهو٠ و ه نج ءن *وابي خهرأب فضلت قح النلس على وابنه مروان فضلت لذ واعحت

الملكه عبد بن سليمان فى ايضا وقال

ذي ديكرم يجبى آمرةا وكان توور آأمير سليمان أنينا
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حلضسرة البخحل وا فخليد لجود قال متقردا يد يالنجوى ضنتت اذا
 وتفردت خاطر فى وقعن اذا فيقول المسارة النجوى متدارك والقافية الطويل من الثانى

همه عن غايب والبخل عيني نصب ذالجود بهناجاته

تج: وباحلمل ناهيه عرجلجل صيريو ين سواله شايعى جأك
 على وهذا واالنصال بالبذل ويإمره ألبخل عى ينهاه منهما كال أن وزعم شافعين للسوال جعل

 تنهاه داالخرى بالفعل تاهرة فاحداىا والمقال ألفعال س بجصرة ما عند نفسان له االنسان أن فى يقتهم شر

ق السرخاليا فى نفسا« ايتمرت اذا ومثله الترك على وتبعثه

الملكه عبح بن مسلمة يمحح الكمينن وتال

 نقادى يوما آلعوراء آستعدب ;ال ملحنًا شية وا حلم قماغابعن
 وآنتقاليا مهيمي من تقرمفا ويتقى تلالل حري على يتحوم

مشاليا يدية ميىن قضلت متا مشاله آلرحال أميان وتفضل
 على انرجد عذا شمال واالفصال الفصل فى تزيد يقول متدارك والقافية الطويل بن انثانى

 أله عايدا الشمال من الضمير يجعل أن واالولى وجه فهذا شماله يمينه غلبنن فما كلهم الرجال أيمان

 ف ايمانهم على شماله زيادة أن يريد كلهم الرجال شمال يمناة فصلت كما ألمعنى فيكون ألرجال

الظهور فى شمالهم على يمينه زيإدة مثل الظهور

وآثنعاليا آلندى يآقعال وآمرا وره طول من أملعروف أحم وما
 بفعل أالمر يإجم ولم يريد ألمعروف على عظغه الندى باذعال أمما وقوله كم« ما أى أجم ما

بنفسه فعله ويتولمي عليه الغير يبعث كان كانه له واكتسابه الندى

L،ألو١ذ٦١ًا عليه حقا رأى ما إذًا نقسه آلمصونة آلنفس ويبتتذل

 حقا عليه وأجبا نغسه أبتذال رأى أذا انه المعى ويكون النفس ن٠ البدل على ذغسه تنصب

 اذا لخبدنا فى روى كا وعذا الشدايد فى ذلكه يفعل انه يريد وانما يصونها وال يبتذلها له مالزما

 بالرفع نفسه المصونة النفس وتبتذل ويروى وسلم عليه الله صلى الك بسول أنقينا االمر بنا أشتد

 ذخيرة اليبقى انه المعنى فيكون وامواله أححابه كمايم المصونة يريدبالنفس3 تبتذل فاعل ويكون

أبتذالها وجب أذا كريمة عليه عزيزة نفسا يصون وال اذفاقها وجب أذا ذخايره ن٠
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قكالقا فدما آآبواع في وباعكه ققضلتيم آلندى أقي في بلونالة
 شرط ومن يتعدى ال زاد أذا الشى فضل كان وان تعدى ولذلكه افضله ففضلته :اصلته ويقال

 أو مضمومه اد العين مغتوح االصل.جى فى كان وأر ححيحا كن اذا يفعا على مستقبله يجعل أن ألمبالغة غعل
 فطلته طاولته من النه يتعدى ال قصر صد هو الذى وطال تعدى أنما فطالها توله وكذلك مكسور«

 البكاءوطاولته فى غلبته اذا أبكيه فبكيته باكيته يقال أصله على يجرى المعى هذا فى والمعتل أطوله
 يجى وال الياء ببنات الواو بنات يلتبس ليال المعتل يغيرو لم وانما الطول فى غلبته أذا أطوله فطلته

فعل هذافكل

مالقا آلقحر عقبة عدت لمود إتا والسدى ينوبكة فيما نتآلندى5
 انها لملود فى لملخليد ل وة بالليل والسدى بالنهار الندى قيل وقد واحد بمعى والسدى الندى

 كانو وعذا أستعيرت أذا وغير« المرق س فيها يبقى ما القدر وعقبة نصغا تصر ه ما ألشابة ألمرأة
 رد فردها أستعارقدرا أذا المستعيرمنهم وكان ونعمتها لكرمها لخود وخص الزمان شدة فى يغعلونه

 الشاعر هال القدر عوعاف الشى وذلكه لها كاالجرة ذلك ليكون يطبخ مما يسيرا شيا أسفلها فى
المستعيره فيرده فيها مما شيا يطلب الذى ألقدر بعافى أراد وقيل يستعيرها س القدر عاغى رد أذا

لليىب وتاالملتوقل

يتوسم بها أسباب وللتخيم خالد آبن وآصسطقيت سعيدا مدحت
 شعرى فى وترظنن خالد أبى ألناس بين من أخترت يقول متدارك والقافية الطويل ئ* الثانى

بها وعالمته وسمه يتبين وجوو ونلخير سعيدا

يترشم إذ آلماء عين قصآدق الثرى يمحقار كمجتي قخنت
 عينه خصادف االرض ثمى من بمحغارة الماء يتطلب كرجل أيافما أصطفاى فى كنت أى

 ن مغتعل فهو بالمحاء نحتس روى ومن موضعة الثناء ووضعت واالختيار القصد فى أصبن أى ومنبعه
رسومه يتتبع يترسم ومعى يتقاربان وعما ألتجسس cr ولمجس لحس

ليم عنكم تنيئجمادى ههاتة قإنيساآلللهآلشهور .
لميرم اشه من والمحرم والصت القحط اشهر ن٠ جمادى الن والمحرم جمادى خد أنما

ديسلم يمأ آلمعطى جعًا إذا خيرتلججاروآقل يأنكما
والساامة يتعدى خال واقبل طفق بمعى لحجازوجعل أعل خير قوله عليه دل لما طرف أذا
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 وهو الرحم وصلتكم الصيف بقراكمر جمادى أخبرت الشهور عنكم الله يسال ان يقول المالل فوق
 دم فيه يسفك ال حرامر شهر النه حقه وتاديتكم حرمته بحفظكمر المحرم واخبر وجدب برد شهر

ى (شي ينتهب وال

التيمى معمر بن إلله عبيد بن عم فى نصيب وقال
أجود يوميك أى جارييت وآ حناية ذو آموو يحرى ما وأللد

 قول حد وعلى فيهما كان لما والنهار مكرالليل بل تعالى قوله طريقة على لليومر لجود جعل
ةيمر وليله صايم نهلره الناس

حبد يوم أم منك عقوا قأعطينت يساة د| ألفيته ئد| أيوم
 مفعوال أليوم وجعل لجار فحذف فية الغيت الغيته ومعنى أجمله لما تغصيل الغيته اذا أيومر

 اى تجهد يوم أم وقوله ومكانة ومكان ونكرى ذكى يقال كما ويسارة يسار ويقال للسعة على
 عنكه المتذاءى الغريب يعلمر ال والمعنى بنغسه الغعل وأوصل الغعل ألمى اليويمر ظاضاف فيه تتجهد

 أيوما ويروى كذا يومر أم كذا ايوم وخيرا اكثرسخاعا وقتيك لى منكه ألمتدانى للقريب وال
 أى بقوله أراد لما النه المعنى على مردودا هذا ويكون تجهد يومر أمر يسارة ذا الغيته أذا

 فى جودك ام موسرا فيه الغيت أذا يوم فى أجودك أى أيوما قال افضل جوديا اى اجود يوميك
معسرا جهودا فيه تكون يوم

تيحد دمت ما يالمعروف مقيمان وآلندى آلسماحة خليليك قإن
 به النغس وطيب أالعطاء فى لجانب هوسهولة السماحة الن والندى السماحة يين جمع

 جعل أى بالمكان اتام ومنه قايما عليه دمن ما األ تعالى قوله من ثابتان أى مقيمان وتوله
 بسبب مقيمان والندى السماحة فيقول ظرف دمت وما دوامه أى أالمر قوأم ومنه ثباتا لنغسه

 له وثباته به قيامة جعل أى كذا بمكان مقيم فالن يقال كما بالمعروف قال وأتما معروخك
الوجه هخا على بالمعروف قيامة جعل وكذلكه

تققذه حمن يققدا حتى الذقر من قًاح تأركيكة ليسا متيمان . '
 والصلست واد وامبا ققتة وى امتن تحتير امية الصلت ابى بن أمية وقال

المشهور البارز

لجياء فيمتك إن حياءة تقانى قد أم حاجتى أذخر
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 والسناة المهخب تلحسب لك فرع وأنمت يرلحقوق وعلمكة

مساء ود لمجميد للق عن عباح يغير ال خليل

 خليل اننن ذال’ كانه مضمر خبرمبتداء بانه ارتفع خليل متواتر والقافية الواني من االول

 وقنى أله النيار ا طرة وذ-م.ا والمساء الصباح قوله فى واشار برة ن٠ الف عما االوقات تغير ال

والضيافة الغارة

سماء لتا وأنسمت تتيمر بنو بنتيا مكرمة كل وأرظكة

 من نه مراعانه وجعل نه كاارط فجعله والشرف ألمجد مبانى ون له توطد« ما بارضه يريد

ادسماء حيا ن٠ عليها بانى ما االرض حياة أن علم وقد له كالسماء بنفسه يشيد« ما على وتوفره بعد

. آلتتاء تعضه من تقاد يونا آلموه عليك أئنى د
 احسانك انلته و« تنا اليكه تادى متى النه به قصدك اله ببجتاج ال كه علي المثنى ان يقول

والقصد التعرض عن اعنيته

آلشتاء أتحر الكلب ما اذا وجدا مكرمة يم٠ال تبارى
 مغعول أذه على انتصب ومكرمة الوقن هذا مثل فى ذللك تغعل اى لتبارى ظرف الكلب ما اذا

لخاله موضع فى يكون ويجوزان له

األسدى عبدل ابن وتال

آلدبه ينؤع يحيث يوما حتسو قد يالكةر يينافم
 وكذلكه المغاجانا فى يسةعمل بينا متراكب والقافية الكامل ن الثانية العروض من االول الضرب

 والظه المضباف فحذف اوقات بين كان أالصل كأن زمان ظرف هو يقول على أبو وكان بينما

 ويريد بينام cr البدل على انتعب ويوما ظهر ظافر لكل يقال أن ويجوز أالرص ن٠ عال والظهرما موضع

 عند يقش اصل له نبت والذبص كخا يفعل باالمس وكان كذاوكذا يفعل فالن يقال كما االوقات ن المتصل به
 تحسب وعقار أالعشى ةل أحمر نور وله يوكل حلو وعو أسود جلد عنه ويقشر كالجزر ديلخرج

اليه انمشار للميقات بيان الذبح ينزع بحيث وتوله نورالذبك جندعها صققت أذا العين

سرح خكارة به تهوى مواكيء فى بشر آبن قإذا

خبينا توله ذلل على واذا أن من فيء يقعان ما يجى وال بجياان وبينما بينا الن زايدة الغاء
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 بعدهما يقع انه خاصة به سيبو ذك ثقد أذ ذاما طلوًا خايتة العقبان من عقاب جرت .يمشيار
 أذا أذ ألم حاجة ال ويقولون هذا يذكرون واالصمعى النحويين من وكثير أذا يذكر ولم

 يختارونه وما سلقع جرى له أنيح يوما وروغه الكماة تعنفه بينا يب ذو بى بقول ويستشهدون
 والبيت جملة على راكب أت اذ ضحا بالكتيب حن بينما بقوله سيبويه واستشهد أالكثر عو

 الفحولة ذعل نشاطا بذنبها تخطر التى ولطارة تسرع وتهوى اغرب فهو باذا جاء فيه نحنى ألذى
 ركبانا يكونون لجماعة وعم موكب جمع والموأكب أليدين ألسهلة ح والسر مشيتها فى تخطر أو

 أنه يريدون كانهمر دنا أذا ألشى واوكب الموكب فى معه سار اذا الرجت الرجل واكب يقال
ظارا ثم اوكب ألبين غمأب راينا فقد بلعهود وتباتكه الطثرية بن يزيد 'ذأل الموكب فى القوم مع صار

توح قوسة علق حيت أو قمي إلم قضرو قكسانما

 قزح توي ساطع غبار س عبوة فى خلفهما ثترى دقاد أبو تل السحاب توس فزح توس
 ,قيل مدكه قزح أن لحديث فى وجاء معروف اسم قزح أن على مبى عبدل البن الذى والبين

 يكون أن خيجمب المختلفة االلوان cr القوس فى ترى الى الطرايق القزح أن فوم وزعمر شيطان
 حيث او تولة ألمرزوق وقال العالء ابى قول هذا مختلفة الوان قوس تقول كما ذكرة هذا على قزح

 قزح وجعذ قزح قوس مكار أله أو تمر ألى نظرة المعى فيكون قمر على معظوثا يكصون أن يجوز
 توس قولهم من اليد المصاف عنى أخبر لهذا شيطان أسمر تزح أن يعتقد cr تقاد أع فى لعلق ذاعل
 وما كحمارقبان تزح توس تولهم أن النحويتن وعند الغرق من امانا فيه فىلخبران وذكر قزح

 النكه لقبان حمار تقول أن يجوز ال اليه ألمصاف عن أالخبار يصلح لمر كذلكه كان وأذا أشبهه
 تشمر أذا الفرس تقزع عومن تزيع توس تزح لقوس يقال انه بعضفم وذكم مجهول المى تومى
وخغ و للمعح

الطاءى الله عبد بن حانم و:ال

. تقعيرمأليوآقر حس جد وارنى آمال إلى يوما بحى متيما

 المال من الكغ عليه يشتمل ما تحر هو كف جمع قوله متوأتر والقافية الطوببل. cr االول
 جذ موتى بعد وارئى جاء متى يقول منهن البكر وكذلكه بجيع مى لحامل نلمراة ويقال وخيره
بالقلة وال بالكثرة يوعبف ال المال ن ةدرا

لجبو ب يرت لم غت م إذا خسامًا وصارما آلعنان منل صنا يد
 يرض لمر الصريبة فى حرم اذًا ةطعا وسيفا وضمره أدماجه فى كالعنار« ضامرا شرسا يجد أى

وراء« ما الى ديخرج يتجاوز ولكن بالقطع



آلعشر على ذراعًا أرمى تد القسب نوى كعوبة تن خطيا وامسر
 وقوله صلبه النوى غليظ التمر س ضرب وهو القسب بنوى صالبتها فى شبهها العقد الكعوب

٠ح دادررأ وال مصضربا يكون ال حتى قصيرا وال طويال يكن لم بانه وصغه العشر على ذراعا ارمى قد

ااخى وتال

تسادًا وآ آ عريئ ناله ما هرفا خولو قوم امليلي آال
 للمتخدوم فبة كانهمر ذلكه س لخدم ولجول ملكو خولو متواتر والقافية البسيط س الثانى

ألشمف ذلكه نيل cr» قرب وال اى كادا وال وقوله

حادا ملًا آلدتيا من آحتممت ني وخايل عنم" حة للمجح قيل لو
 خاثو عامى بنو تالنن النابغة تال فارقهم ةال كانه يخلو خال cr فاعل وهو أتركهم خالهم

 اال عن انصرف يعقل ممن وكان للمجد تلنن لو يقول ألثوام مإرا للجهل بوس يا أسد بنى

يفارقهم لم شنين ما حكمك وخذ المهلب

أحسادا آلنلس دون املهلي أق لقا يكون أرواح آملكارم ان
توام أن كما بهم ألمكارم قوام يقول للمكارم أرواحا الناس دون ألمهلب اال جعل

ج باالروأح االجساد

لحارث بن النضر أخت وقالت
آمطنعًا مبا ومعروفًا آأآ األ بدًا بقا يبغى ال آألق الواعب

جب وجل عز الله عند االجر وأحتساب المعروف بغعل يتلذذ كانه

المطلي عبه بنت صفية وقالن

وآإمر يينا األمر قفيم فييشا عنى مبلغ من آآل
 كانها واالمار فينا أالم خغيم قولها أبالغها تطلب ألتى الرسالة متواتى والقافية الوافر من االول
 علميهم يجب عما يتقبضون وهم فيهم أالمر كان لماذا عنى يبتغهم س فتقول قريشا قبيلتها تستبطى

 ألرجل أأمر تولهم cr أالمار العالء أبو وقال أالمارنة االمار وقيل أالفتعال وااليتمار المشاورة واالمار فيه ألسعى

له جالسهفهوجليس يقال كما لصاحبة أمير منهما واحد وكل فيه وراجع الشى فى شاوره أذا أمارا يوأمره صاحبة



نار بآلغدر لنا توتد وملر علمتمر قد املقدم السآه لنا
 وكانو للشهرة نار فتوقد نغدر لم أى نار بالغدر لنا توقد ولم وقولها سالغ جمع السلغ قولها

 غدر قد فالنا ان اال مناد نادى ثم ألناس اليها ذاجتمع نارا اءقد: بالغدر أذسانا يشهرو أن ارادو اذا
 عليه الله صلى النبى تعنى لنا المقتم والسلف لكم الوالية تكون كيف وتقول أمية بنى تتخاطب

 لكم ويرثع شزرًا ناركم وتوقد زقير النارللغدرتول ايقاد فى المعى هذا مثل على ويخجمل وسلم

لواء تجمعة كل فى

وعار منقصة آأمي وبعث فيتا لريات مناقتب وكل
ه المعرفة وهى النقابة ن٠ مفعلة ومنقبة منقبة جمع وهى مناقبهم ن٠يوثر ما تعى

معمر بن الله عبيد بن عمر يمدح ألعجم I زياد ل وئ
عاد أخيه ققر عاد ما اذا ميدق خلته ليس لكة أخ

 اغنا. رأجيه اعظى واذا غل على لل ينطوى ال أالخ هذا يقول بالماء المخلوط اللبن المذق

اليه بالحسان عاد مونه لحثرة ألفقر راجعه فان

حوادا بساما عات آل على األ الدقر تراد آ لك أخ
وتبسم وابتسم بسم يقال باسم بسم على البناء الن بسم على يبن ولم للمبالغة بناء بسام

تخؤوم بنى من اة ام وتالت
رس- ر ر -نرر ر م- انم -ن و ن ن/٣٠ممه ء ن نج ن
وخروم تيم في حل قد البديع عيت لمجد ث تسالى إن

آللباميم لتجرد إىل فامو آلريال يوم صيتة إذا قوم

مقجوم ع١آلرم سناي منسل القرى طوال تحبوك كت من

 وهما مثله باستعمال العادة تجر لم شيا وزنهما فى ارن وذلكه شاذان والبيتان السريع س عذ«

 ن بالالم يزيد المثانى والبينن البديع س بالعين يزيد أالول غالبين الثالت البيت على يزيدان

 بالبيت للحق الوغا يوم روى ولو االول ألبين مثل ذلكه وعوفى العادة به جرت ما على النزال
 ولهاميمر جيادها لخيل من واللهاميم لحال على ذصب البدبع وغير ألصكيك وفو القطعة من التالث

 يجمد ال والفرس انظهر والضرا والصمنعة للق للجكم ولحبوكه اشياخهمر الناس ولهأميم غزارعا االبل



V \ا

 القرا رغيع روى ولو طويل ظهره ان ال االرض ن٠ الظهم بعيد انه أرادت وانما القرى طول منه
 وةل أفزع أى شهم قد كانه النغس حديد ومشهوم الشبهة من أخلص لكان

 أتر قد الدى بالمسين ومسهوم ظهر« فى الذى للشوكه ألقنفذ الشيهم ومنه القلب حديد مشهوم زوق ألمر

ه ولجرب لحر سمومر ولوحه فيه لغزو

أخرى وقالت
واث والعرط تيعيو ما ينهلك تج آليجل آلواحد عبة إن أالً
 تبتذن ه ما المعروف أقنأ االخر قول ويشبهه الوجه ويبذل يسال ان قبل يعطى تقول

ه الوجو فيه

لملخنساء وقالنن

دليل ين قاديا قادا بورك وجددك معرود على دل

يحول ما خلق تحسبةعضبانيعرألكمنه

دايما العز ظاهر عو أى يتغير أى بجول وما لحال على هاديا وذصب بالطالقة تصغه

آلشليًا وعليد فيتا ألقى أدأ حرب مسعر ديليه
 ولجمع قصيرة درع والشليل المدح على وقيل التمييز على حرب مسعر ونصب نعجب ويلممه

ئ الدرع نحت يلبس ثوب ايضا .وألشليل اشلة

 كما باءا عينه تكون ان دينبغى انرمل س وارتفع حبا ما االباد أياد من أمرأة وقالت

 صيان فاما وصوان وخوان نحواوان لصحت واوا ولوكانت مصدر ال اسمر النه ترى
 أأايد من انه االشتقاق طريق وتن جانبيه من شى به قوى ما كل وااياد فشاذ أيصا للتخن

القوة أى

قزلذى|لهب آبن أن فيمت إن الؤع يوم نعلم ليل

الممحابها والمعى للخيل اللفظ .متواتر والقافية البسيط ن٠ الثانى

ينسامييا يلقى مكرمة وكل لمعظمة بهدد ولمر فحشا يبه لمر

لجرأنه بالعظايمر يبال لم تريد عظيمة توجد لمحادثة أى لمعظمة يجركة م اى يهدد لمر



٧١٢

 وتلغى بالقاف يلقى تروى أن ولكه لها مساميا اى لخال موضع فى ويساميها اليها يسمو أى يساميها
قريب ومعناهما بالغاء

فيييا ت ألقوم أفقم آلبنًات إذا تحريةسم المستشارأميآلقوم
 القوم أم وقولها البتة لخير فى تستعمل وال ألمنكرات عن كالكناية وهى هنة جمع الهنات

لخال على نصب بجزبم وموضع ئم من جعل ى

قافبقا قيو أمور ألمت وإن أبذا ٠قب تلجارمنة يرقب آ
ج المصى فى قط بمنزلة المستقبل فى وهو الظرف على أبدا أنتصب

والمديه االضياف واب نمر



اختارمنة وما الصغات باب

 سلممة بن سرتى بى بنجابر بنحريث البعيث تاالبورياشهو للحنفى قااللبعيث
وايل بن بكر بن على بن صعب بن لجيمر بن حنيفة بن الذول بن ثعلبة بن يربوع بن ذعلبة أبنعبيدبن

وآشتويتها عيرانة ييا طبخت سمومها مهاقا يشوى وقاحمة
 الظهيرة قايم قام اذا أى السير يهجر الوقت بالهاجرة اراد متدارك والقافية الطويل ن٠ا الثانى

 ويطبخها ألوحش يشوى حروا ان فيريد الوحش بقر والمها مفعولة بمعى ذاعلة وه فيه لخر وغلب
 وحسرعا الهواجر حر انضاها حتى عليها سرت أى واشنتويتها ألصالبة فى العير تشبه الناتة والعبيرانة
 وطبخت للهاجرنة ألصغة موضع فى سمومها مهاعا يشوى وقوله كالمدترقة فصارت لحمها وأذوب
رب جوأب

انتقيتةا الميارى سر مساندة حضرمية منفوحة مقرجة

 الواسعة والمنغوجة ألمرافق الء غت فهى ااباطها واتسعنن زورعا عن مراغقها بعدت التى ألمغرجة
 خلقها سوند قد الننى المساندة وقيل الظهر القوية والمساذدة حضرموت أبل نسل س وحضرمية لجنبين

 السنام الن بعضا خلقها بعض يخالف الخى مساندة ألم أن ألحى قوم ذهب وقد بعضا بعضة أشنبه غد أى

 الى يرجعون وال بطايفة منهمر أمير كل ختج أنا القوم تساند قولجم ن٠١ فيكون لغير« خالف

خيارها ألمهارى وسر وأحد أمي

بيتها قدم ألعيس تجح عد ,ذا شعا جم قرواء شجعاء بهًا فطرت
 ويبجوز واذهبته بزيد ذهبت يقال كما أطرتها معناة فيكور. السير فى حثثتها أراد بها طرت

 بعد« الذى البيت فى قال أنه بداللة بها وفزت والمشترين ألباعة عيون من اذتزعتها ألمراد يكون أن
 الطويلة والقؤاء لحال على وانتصب الغلب لمجرية والشجعاء حويتها حتى لحكم فيها قاعطينن

 العيس مغاخر ذكرت أذا يريد ألعيس مجد عد أذا وقوله لمجنبين المنتفجة شع ولجم الظه
نسلها قتمر ومناسبها

حويتيا حةى لحكمر فيها قآعطبين وأمها رايضيها آباها وجدت I سي -- زت / ح O هآألو د : و O نم تنم نمء ن/ نم نم نم أنم , U . ؛



٧٨٣

 لها رايضين وامها اباها وجدت والمعنى الثشانى وجدت بهغعول عليه والمعطوف المعدوف بين فصل
ه مروضة نتجنن أى

األخرس بن عنترة وةال

ظ.ف ٠كز سه لئمه٢ نغدى م٦بز 1 أيت رأ؛م ج التى لغة

 وقوله ترجيا لغظه كان وأن المخاطب على دعاء هذا متدارك والقافية الطوبل س الثانى
 تقولن وال الشاعر تال به رمى اذا بصذا ومتى قتر اذا ويمنيه ينو الله منا« يقال يقدرال أى تمنى
 لحقيقة فى حية به يعى أن يجوز بارقمر وقوله المانى لكه يننى ما تبين حتى افعله سوف لشى

 وشره عداوته فى لحية أى باالرقم يشبه رجال بالرقم يعنى أن يمتنع وال بيص نقط فيه الذى واالرقم
 فى النطع قطرويستعمل أذا السم ذطف ن٠ يكون ان جاز بالميمر روى اذا منطغ كل من وقوله
 أفنان العين كان فبت العود جران ةل القطرة مى والنطفة وبحوعما والدمع كالماء سايل كل
 ذلكه واصل فسد أذا تلبه نطغ ن يكون ان ويجوز ينظق الليل ندى س سقيط عليها سدرة

 تنقعف ال سرت على شدا الراجز ال3 نطف تلب فساد لكل قيل ثم البعير قلب فى الغتة تهجم ان
 وال القلب نطف ن٠ يكون أن عليه فاالغلب أنطف روى واذا النطق العود مشية أذامشين

 موصع يوضع واذعل ينطف سم ذى كل »ى السم يسقى ةال كانه السم نطف من يكون ان يمتنع
وفاعل فعل

X ونم رع و نم ٥ك ص **نم - ة: م همن- ت- و نم٠نم

مفوف برد أخالق متنه على كانما الهشيم باجواز تراه

 واصل منقوش اى ومغوف والنبات الشجر يإبس ن٠ تكسر ما والهشيمر اوساطه ألهشيم اجواز
 الظفر لبياض ويقال ابيض العشر فى يكون شى الفوف الن بيض نقوش فيه يكون ان ذلكه

 ظرف كانها متحمة بوسةا ابو كسانى أنى الشاعر ةال الموشى البرد بسلخها يشبه ولجية الفوفة
جلودعن يسلخى ،اللوأتي لحيات والمخاريط يعنى المخاريط أبكار

زخمف تهاويل ليتيه وتجمع وسرانه حلدد يتاحى كأن

 يقال للخيل فى يستعمل ما واكثر اللبان له فاستعار ولبانه ويروى منه ظهر ما جلد« ضاحى
 تهاويل هذ« يقال نقوش وتهاويل العنف صغحتا والليتان االبب موضع وفو اللبان رحب فرس

 رفعنا حتى الطبيب بن عبدة قال المختلغ ألزعر من فية يظهر ما أى ألربيع وتهاوبل ألوشى
 بء خص وربما وحسن زين ما كا والزخرف تهاويل الوان الوشى فاخر ن٠ يزينه بينن ألهى

 والعياس لفظها ن لها واحد وال ألعهون ان أالبل على يعنق ما انها التهاويل فى وقيل الذعب
تجغاف يقال كما تهوال



٧٨ه

ألمتغتف حلد من طوى قد بما حلقه تحمت :سعة مننى كق
 طوى قد لما حلقه غصون شبه ثناعا أذا الوسادة غصف المتكسريقال المتثتى بانتغصف أرأد

 لحيات أن ويقال حلقه حت مثنية بنسعة سمه لحثرة نحمه عن فاصال لكونه المتكس جلمده من
يتثى أى فيتغصغ لمحمها ينقص سمها الن وعزلست دقن وكئرت سومها اجتمعمنن أذا

تقرف مل حليه تليديقلعر يرل مل والصيه ليات أنسآ أتا
 هن يباشر ويشاعر سنة كل ف جلدعا لجية ساخ يريد وانما الريش ذوات س انسل أستعار

 أنشع يلى أنه ض واشتقاته للمجسد يلى الذى الثوب والشعار شعار فى معها بات أذا أل١اًام شاعر قولكه
 علته اذا واجلب لجر جلب يقال القشرة مثل وللمجلبة تقشر لمر تقرف ولم لمجس على النابن

 مسعر ضلب قولهمر من بالسين يساعر ويروى سريعا يذلمق ال وأنه بالصالبة جلد« يصغ للبرء قشرة
 ال مسعورة ناتة ومنه جنون اى وسعر ضالل فى تعالى قوله وقسر كلب أى

ج قلقا تستقر

ملمجرمى ملحة وقال
إلىأرى أري نجتاب سرى حييا آلومد للبارق الليل وطال أرقمت

 ألليل فطال النوم غارقنى يقول أالبالليل اليصورن االرق متواتر والقاغية الطويل من أالول
 كالوميص معدر والومض أرع المى أرصا تطع وقد ليال أسرى يومط برق فيه سحاب أجل من

 البارق أنشين ثيه والعامل لجال على حبيا وانتعب واومص ومص ويقال به وصغ وتد البرق لمعان وعو
 معترض سحاب ولجبى سرى والعامل لحال على وانتصابه قاطعها أى ارى ومجتاب الومض شين وأن
 أن كما حبوت من فعيل وفو الصى بجبو كما ببجبو فكانه االرض س دنا النه حبيا وسمى أالافات فى

سحب من فعال السىاب
-ر ادم م رر - همنجه ه ثم و-- ون وري منن - رر

يقض يكح لم ما االرط يجدي يقضى مةنه كدرى أادالج من فشاوى

 ءئ للبار أالول البين ف قال أنه ترى اال السحاب قطع على ردة أالدالج ن٠ ذشاوى قوله
 لسكارى صا صارت لسراء افطاعه ان يريد نشوان جمع وعو االدالج من نشاوى تال ثمر ألومص
 كدرى وقوله الناس من كالسارى السحاب من السارى جعل كانه جانب ألى جانب من تميل
 كدرة لونه فى وجعل يقضى مغعول يكد لم وما للخبر موضع فى أالرط بجدب ويقضى مبتدا مزنه

 بة يقضى يكد لم ما االرص من للسجدب يبجكم منه ألكدرى وألمعنى وأرتوايه مايه شثرة
 الحد دخ يسمح يكد ف بما له وسمص الحد يعطيه يكد ف ما االمير أعطانى يقال كما عذا وقيل لنفسه
يمشرعا يفارقها لمر مجدبة أرط على انى أذا السحاب عذا ان أخبر بعصهمر وقال أحسن وأالول
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 سريعا يكون ال هذا ن٠ وفمراغء واحدة دفعة فى وولى عهد فيه يكون ما الماء س بها يبريق حتى
 وف وطر تضى فعل فلما واحدة مطرة من واخصابها أحياوعا ألمجدبة االرض فى ألسحاب حاجة كأن
بطء بعد أال يعصية يكد

بعظ إلى بقثنبن نيب حماحن فكراتة ياحويرآلقال حئ
 لها مواضع ألى نحى فكانها بالرعد تنجاوب جوانبه ان بريد لجانب والقطر نواحية أى قطماته

 ألطلق أى الشاد من وعو يسابق أى أالدالج من يشارى قبله الذى البين فى ألعالء أبو وتال
 ألشاو من فاعل بنيت أذا النكه قياس غي على جاءت الكلمة وعذه سبقه اذا يشااه شاا« يقال

 ويجب االلغ الى فتقلب ختكة وقبلها طرفا فتقع الغعل عين الهمزة الن شاءى تقول أن وجب
 أن وأرادو ألشاو فى الواد وجدو انهمر ألكه على وحثهمر ألمقلوب من يشارى قوله يكون أن

 من ضرب وألكدرى الهمزة من مخغغة ألثابتة يشاوى غياء للسمع بيانا ذلكه الن الفعل فى يظهروها
 نشاوى روى من البرد ذى الشربوب من تنجو كالطي النابغة بقول شبيه ألمعى وعذا ألقطا

 يتصل انه ألمزنة وصف من تقضى يجعل أن واالجود االدالج من نشاوى قطاة اراد االدالج من
 أالول وف بالياء الرواية عذ فى ويكون أحسن واالول نجايز للبرق أو للكى يقضى جعل فان بها

 انفال باجوأز نحن توله فى وةل ألهاء ألحى مزن باصافة مزنه يروى ان ذاالحسن نشاوى روى واذا بالتاء
 تقوله ناحية أى قطر جمع قطرات أن زعمر ومن أالبل من قنار جمع وتطر قفر جمع تطرات
واننيب لمخنين ذكره وذلكه البل ا قطار مى أن على يدل ما فيه جاء قد البين الن ضعيف

وآلعمرعل بآلفول لبنان من سماريخ سبيرو من العت آلشماريخ كأن

 كاذت لما ألعليا جمع والعلى للسحاب واستعارالشماريخ الشج شماريخ وكذلكه اعاله لجبل لهماريخ
 تجمع تم زاد فما التلتة على تقع العليا لن ذلكه فيها يقال جازأن والكثيى القليل على تقع ألشماريخ

 انقصى ألمساجد عذه يقال أن مثل ه مجرا جرى وما لجمع عذا حال تنزل أن ينبغى فهكذا ذلله بعد
 مذت ألمسجد الن اللغظ يجسن لم مساجد ثلثة كانن وان القصيا او القصوى جمع والقصى

 توصغ أن حسن ألمساجد كثرت فاذا ورال ددم عند أال القصوى المسجد غيه يقال أر ببجتمل ال
 أالبي السحاب المبير وقيل وبياض سواد فيه الذى السحاب والصبير تقدم ما علمى بالغعل
 البطىء به فيراد حبسته اذا أصبرة صبرته قولبم »ئ أخذ انما االشتقات أصحاب بعص وتال
طبية الصبير وجمع مايه وكثرة لتقله وذلكه السير

ص صر رد يم هص د و نر ر ت نم ن ر . Z سر هم رنم

رأض فزع ذى أاروأقي بمنيمر مرنه للحضرميلت الياح يبارى

سئ ع ع- . ٤ع >، -س رنرر ر ر همن -ن- و ر-

يدث من للماء تان أن انرد على حضة هو ذو ألما- حض يغادر
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 الذى ألماء خالص يتركه يقول وغير« لسب فى أستعمل ثم رغوة بال لجالص اللبن المحط أصل
 المطريسيره ماء من ورة تقفع ا اله به يشير وانما أثر« على االودية مسايل في السحاب خالصة هو

 به ببختلط لم أذا وأحد جنس المطر الن هذا تال انما محص س للماء كان أن وقوله أالحجار على
يختلغ ال غيرة

وتللمت اد ذو آلعرقجآلفجدتي من آليت ين آليامدات آلعروق بروى

آلنقخ أملوعث قيح آملدأتًا كين مقدما ينهط للجون للى ودنت
 هذا سير مثل وحركاته لثقله السحاب سير أن يريد لخال على مقدما أنتصب مقدما ينهض

 يرض ولم قيد« عليه وطيق عقاله لصر الذى اى قيدة المدأنى فقال وصفه ثم وحركاته ألبعيى
 يصعب فيها والسير والممل التراب الكثيرة اللينة أالرض وهى الوعث فى ساييا جعله حتى بذلك
 فى صار اذا أوعت ويقال وصعوبتء شدتة يراد السغر وعثاء من بك اعوذ اذى اللهمر الدعاء فى ويقال

 نقضا البعير نقضنن يقال الضعيغ المهزول وعو نفصا جعلء حةى بذلك يرط لم ثمر الوعثاء
نقص والمنقوص

الصغات باب تجر



والنعاس السير باب

لملخطيم تال و

يكسسي آنليي يعلقسرى ومت نعًاسا آلكرى نشوة يه مالت وقد وول
 محدر أنه على نعاسا وانتصب السكى والنشوة للحال الكرى نشوة به مالن وىد ىوله فى الوأو

 معنى فى ديعلق ومفعوله الفعل بهن أعتراض يكسل ألليل سرى يعلق ومن وقوله لخال موطع فى
قوله وهو الثانى البينت اول قال ومغعول يتعلق(

ذبي تاليص عن ورقه قليالً دواءقا آلنعاس أنضاه نعط أنح
 مهازيل وذبل التوسيع والترفيه النوم سهر ن٠ دوأء الن النوم يعنى ودواوعا ألمهازيل أالنصاء

 نعفها ةل كانه محذوف لمصدر صغة يكون ويجوزان الظرف على قليال وانتصب ذابل واحدها
قليال قليالأووقتا اعطاءا دوأءعا

منجي عردانالطييقق حداالليك ما بعد آأناخةكيق له ققلت
ج الحبح يعى الطريقة وعربارن ساقه الليل حدا

اأخم وتال

القسي وعلى أسيافنا على ردأءى لبمر بنينن وثتيان
 ما لهم خبنين ألنزول ألى ومالو فيهم للخر أتر فتيان رب يقول متوأتر والقافية الوافر ص أالول

 والقسى بالسيوف ويعمدونها باالردية ألشمس س يستثلون وكانو والقسى أالسياف على أطلهمر

بآلتحي ضوارب مطايآفم وتلت به اليذين قصلو
ألشمس حر ن رداءى الهى الجيين اليذين

آلسوتي تسم نصفد وقنا فنا أليل نصق نار قلما
 ثالئى وهذا رباعى فهو جعفر مثل فعلل ووزنه شى فى فنا لفظ من قنا ليس أنعلى أبو هل
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 أنتصمب ألسوى قسم وقوله التضعيف س هربا االلغ نوناته احدى س فابدلو ونن أصله كان
 يجى ما اكثر والسوى صنا الليل نصف توله الفعل على ودل االنصاف قسم شسم ٠ىر والمراد ألمصدر على

 ما بالسوى يراد أن ويجوز تضامو أن السوية أن أال الشاعر ةال السوبة ألتانيث هاء أأخر« فى
سوى مرة لذى وال لغى الصدقة تجت ال لبر فى جاء

شمردلي ألهمر بلييه دعاة قتى أجاب قنى دعوت
 وقوله للظرف علما لكوذ-ه خية العامل وهو الظل نصف صار فلما قوله من لما جواب دعوت

 ألحى لبى اضاف بالتلبية أجاب اراد بلبيه وقوله له الدأعى هو النه أجابننى يريد دعاه فتى أجاب
 مثتى اللفظة وهذه به اقام أذا بالمكان الب قولم من ولبيك به لفظ ما وحكى المجيب ضمير

 على دواما المراد فكان انتكثير تفيد خد التثنية الن الباب بعد المرأدالباب بان ايذان فيها والتثنية
 وال الله سبحان كانتصاب المصدر على انتصابه سيبويه قال أخرى بعد مرة عليها واقامة طاعتك
 لديكه فى كالياء فيه والياء مثخى غبر واحد انه يونس وقال الله سبحان ينصرف ال كما ينصرف
 كان لو انه لخجة وموضع مسور يدى فلبى فلبى العرب عن ولخليل سيبويه وانشد وعليكه

 والشاعر عمر وعلى زيد لدى تقول كما الظاهر الى أضيف. اذا بااللف يجى لكان وعلى كلدى
 النشمم واصل بلبيه المتصل الضمير من بدا يكون ان على لمجم موضع فى أشم وقوله يدى لبى قال

 العجاح كقول خهو للوصفية توكيدا أأخر فى النسبة باء وزاد الطويل والشمردل أالنف فى الطول
ذلكه لمثل الياء فزاد ودوأرًا قنسرًا يريد دوأرى بالنسان والدفر قنسرى واننن أطربا

م ٤ر٥- ن/ن١ه ر /و ٠لكن همرن- د دوم س/
شي-ي نوم من العين يقوت لدنا البردين يصارع فقام

 يحغون الشعركثيرا فى :بجى المعى وهذا برديه يصارع فكانه النعاس ن٠ يتمايل قام أنه يريد
 نبهن الراجز قال النوم ألى ولحاجة النعاس ض يجده لما فيتثاقل ليرحد الصاحب يدعون أنهمر

 متا رحلت ال تريد ذا مًا عنا قليال نمر وقال أن رنا قد عصبا يشكو وقام فاتا لها ميمونا
المنا يشتكين ال تاليتبا لتمرحلنا واللد ذقلت

آلركي نوح عيونتا كًان منقتات يرحلون ققامو
 أالبل عيون ويشبهون معيية أى نافهة ناقة يقال نفها جعلوها اى اصحابها ذفهها قد منفهات

السفره وطول التعب من عيونها غارت اذا وذلك النازحة بانقلب

بكر بنى من رجل وةال

يآلخمس يعقن فيها[لدليل ديمومة في الرحب قديت وتقد
يدوم السراب أن برع أخذت الواسعة أالرط الديمومة متواتر والقافية الكامل من الثانى
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 على ديمومة البعريين مذهب على وأصلها ألدوار شبيه وهو الدوام :يجا ياخذه االنسان ان او فيها

 ئ معنوعا يكون ان يبعد ال بيتا وانشد ألعرب من يسمع لم شى وذلكه فيعلولة مثال على
 التى االوزان عذ جميع فى يزعمون وكذلكه كينوته الوصل يكون حتى سفينه ضمنا انا لبنن

 طيرورة أصلها طيرورة الطاير طار فيقولون ذلك على الياء ذوات وبجملون ألمجرى هذا تجرى
 ديومة فى تلبت ألواو أن يرى والفراء مستنكر بناء عندم ذلكه الن قعلولة يجعلونها وال بانتشديد

 عذا فى كثرت ألياء الر، شكوت من وعو شكاية لقولهم مشابهة نجعلها الياء عليه غلبن ألباب الن
 وفى االصابع بالخمس ويريد بكذا وعط كذا على وعض كذا عض يقال بالخمس يعت النحووقوله

والوسطى والتعاءة السبابة قيل لذلكه مؤتثة

ياالمس آلمء عقح قيةات أاحي رعي إل مستعيجيين
 وقد باالنس مايه عهد بعد متغير ركى والمراد لبعد وعوأسم عيهات بقوله ألماء عهد أرتفع

 بلفظة واتى خبرة وباالمس باالبتدأء مرتفعا الماء عهد هذا على ويكون باالمس الماء عهح ووى
 عهد قال ثمر والمبتغى المطلوب بعيد اأجن ركى ألى قال كانه أالستبعاد طريق على عيهات

 مستعجلين لغظة وأعاد واجود أصك االولى والرواية متقادم وقت فى الماء كان أى باالمس لماء

الركب حال مذهما واالول تاكيدا

عنس جاللة يحق نقبا ومعالج قمهتي مستهجلين
 والنقب نقبا معالج ومنهمر مشتو فمنهم االستيناف على قال كانه مضمر وخبر« مشتوميتال

خععا من !'تن
آلمس من عرئ يفواد تكًانما آلتتال ركب ومةوم

 ركب توله تغسي فى وقيل عليه النومر لغلبة شماله ركب نبهه لما نايمر ورجل اراد ومهوم

 يريد ان ويجوز أالشام وركب شوماء ركب قولم من القصد فى أخطا وتيل عليها نام أى ألشمال

 مركوبه وشمال نغسء يين cr* يركب أن شرطه ن يرع لم أذا والراكب نغسه الشمال ركب بقوله

 مرة ألشمال ركب يريد أن ويجوز كويب ألى معكوس كان مركوبه ويمين نغسه شمال ن ركب ومتى
 عليه النعاس لغلبة سقط جنبيه أى على يبال ال والمعى أحدهسا بذكى فاكتغى أخرى واليمين

 منزله فى أالحالس يلمس أأول الصبه بالتباشيرمن هجته حتى عرس ما قل لبيد قول ومثله

ئ قل حى قولي يسمع ولقد له تلت الذى فى يتمارى المصل كاليهوديي بيديه

ااخر وةال

ؤخب٢شة’غئد أن ينآلقوم تولة يجلذرن مناخات وفن
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يالعدساييب ولوتنا تسريلنا فلوبنا يطيست تمنا أذا تكاد

 ألصفة موضع فى وببجاذرن االبل بريد مناخات وون قوله متدارك والقافية الطويل ألثانى

 ان خغفة وأن لقوا-ه المغعول موضع وهوفى شدو ان بقوله اتصل القوم وفى محاذرة خايغة أى
 لخبر موض-ع فى بعد« بما وشدو ركايبكم قتود شدو والشان أالمى أن والمراد مضمم واسمه الثقيلة

ى المنادى قول خايفات مباركها فى مناخات ووى مطاياعم ان خيريد

اأخر وقال

معلوانقا غجو تيال سبع دآرايةا وفى لزح فى حيسن

 ليال سبع وانتصب دارة وعشرون نيف العرب ودارات الرمل دارات بالدارات ويريد موضع قرح
 ألمفعول تقدير الظرف قتر لكنه فيها غيرمعلوثات والمراد لحال موصع فى معلوخاتها وغي الظرف على

فى وحذف الصحيك

حاجاييا من النقس تقةى وتما بتايها مت قشيت ًادأ حتى

ألكساء وهو بت جمع والبتات أيمتاع ابجتات

وعقرنياتها الذارى علب مصممايقا أتقالي حملت
 االعناق الغالظ والغلب فيه الماطصيات السي على الصابرات ترغو ال التى االبل انمصممات

 ووى عفرناة جمع والعفنيات وشمالها النقرة يمين عن الناتئ لخيد وعى الذخرى جمع والذثرى

السريعة ألدلبة
- -- و ٠٠ ءن حعدك نم نم ص ر ر سءنمنمنملء٠

سامياتيا أعناق كانما انعدالتها نعحب ذاتن٥

رووسها وترفع باعينها تسمو اتتى وسامياتها جادة مطنن أى الحلتن

سيانيا من رد نبع تسى ومرورياتجا ترهري بين

 ومروربانها والجر النقرة بين وقردرى بها نبات ال ألتى عى االرطين ن حولها وما قرورى
الكوفة ن مكة طريق على صكار

عالنيا على والجضيات طالحيائةامر ترى كيف
 وكان طلع أد طلحة جمع والطالح واكلته الطلح ألفت اذا وطالحية طالحية ابل يقال

 فى الفراء قال صفة وعو وأحد الى برد لجمع الن طلحية يقال أن الطاء دسرت اذا النسب فى ألقياس
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 ء لالعض تكون النسبة هذ وانمًا قال واناف ورواسى أذانى نزلة به درو الطلك أله ذسبن أذا ضااحى
 وهو تباطلى قيل كما طالحى تيل عير« وقال منه كانه فصار له مالزما كان اذ به طالحيا غسبه

 الةى ولمضيات أالصل هو وما أالكثر القياس على يبجى له فانه كان وكيغ ألنبط ألى منسويب
 جاءت التى النسب شواذ .ن لحرف عذا ولكن بالسكون لحمضيات القياس وانما لحمض ترعى
االتقال س عليها وما والهزال الدبر من مابها على عالتها على وقوله تياس غير على

ننهئ من الالعب ولحادى بأجيوانها ينقلن يبتن
 لخادى وعطغ االمتعة ووى وأجهزة جهاز يقال لجمع وهوجمع باجهزاتها تاكيدا الباء زاد

 ةل يجمل ان ألحى فاثتقر لغب قد النه ايضا لحادى وينقلى اجهزاتها ينةلمن اراد باجهزاتها موضع علمى
 التى وعى بالغطويًات ويروى زميال حاديها ثنت حتى ذميال ليلها فى فتين ما ألراجز
ئ ألغضا ترعى

هاحخ وتح بتر البنه ضرار بن غبيصة بن حكيم ل وة
رع - - ر رثم و ن ثمثمد0ثمثم0 ر-عرك

فق صاحب ألى فيها ساعة على بشم خانه لقح بشر ابى لعمر

 لمحكيم الشعر عذا ان ألعققة كتاب فى ألمداينى ذكر متوأتر والقانية ألطويل ن٠ أالول
 أبنه وان تقبيصة بن يمر حك انه غير« وذك اباه وترك غزا وكان البنه 'ندله الصبت حذروار أبن
 يشتد ساعة فى أى نقر صاحب ألى فيها وقوله نغسه به يعى بشر وأبو االمصار ألى البدو مهاجرا فارقه كان
 كانه مصمر بغعل ،علي وتعتق لحال موضع فى ساعة على وقوله وضعفه كبرة اوأن ألى يشير اليه فقرة
 فيها ألمراد الن المتقدمة الصفة على النصب موضع فى صاحمب ألمه وقوله كذا وقنت على رثا مش ةل
نعبت قتمت أذا ألنكرة وصفة صاحب أله ثقر

ر٥سهع رر ن ك همنونل س صر ع ٠٠٠ رنر -ر ا ن-ع حر ر ٠

وألتمن أحسب لخبز ك دعا والكن تبتغى هاجرت الفردوسي جنة فما

 جنة مبتغيا هاجرت ما والتقدير لحال موصع فى تبتغى مغعول أذه على الفردوس جنة انتحب
 حذف ثد أحسب وقوله لحضر أطعمة فى ورغبتكه بطنكه نهمة ألمهاجرة أل دعاك وانما الفردوس

مغعوا منه

شعر ؛ لسة يطيم حتى بتتورقا تبطيسة سهع٠هه تصتى أتوط
 عصاء صلمى أيصا ويقال النار فى القيته اذا وصتيته واصليته شوبته اذا الشواء صليت يقال

 ويقال لمجحيم صال عو من أال القراارن وفى وخرحته وافرحتء وكممته اكرمته مثل خهو النار على ادارعا أذا
صالء على تلوحه اى تصلية طهر« تصلى اقرق قوله فى العالء ابو قال واصطليته النار حء تصلين
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 دما وأستدمه بامرك تعجل فال الشاعر قال عليها لوحتها أذا النار على العصا صأينن يقال النار

 اثقول مثلعذا يصص وال تنورا يسمى لسان بكل انه فوم ادح والتنور كمستديمر عصاك صلى

 وقال االرض وجه بالتنور اراد اذه السلمر عليه على عن فروى الحريم الكتاب فى جاء وقد
 فى وليس بالماء تذورعا ففار تخبز نوح امراة ننن كا و وف المعم لتنور ا هو بل االخبار أصحاب بعص
 بجيى بن احمد ان النحوى رسىالفا احمد بن لحسن وذكر فعول ر تنو ووزن التذم لعربا كالم

 المذعب وعذا قأل ما عليه منكرا ذكر واذما تفعول تنور وزن ان مرات ثلث قال بثعلب المعروف
 متقاربان وعما النار س او النور س تنورا يجعل ان وذلكه الوجو بعض على يسوغ دد

 الهمز« تبل الذى لملرف شتد ثم مضمومة النها الواو فهمزت تنوور أصله ان فيقال واللفظ المعن فى
 يريداألوسى القرين منقطع الغايات الى يسمو اللوسئ عرابة رايث ينشد س لغة على هى وحذذت

 وآلججخر لمجليلة فيةا معكقة صييرة لقاح أم اليك أحب

آلفبجر طلع ادا بأحقيها مآلءا علقتن بالمتدينه أداوى ضأن

 شبه النطاف منسؤتة أداواعمر وامسن هاديهم ضل ما اذا الشاءر تال اداوة جمع أداوى
 بجرمزادًا سرر الى ثقنآتها دافعت سيقت عى اذا لمجعدى قال كما وهذا باالداوى أالبل صروع
 معلقة اصابن مما كانها ح ترو توله فى كالذلى المعز ضووع القيس أمرء جعد وقد مقيرًا

 الراجز تال حقوا االزار سمى ولذلكه االزار معقد االنسان س وعو حقو جمع أحقيها لى الد بأحقيها

 وانتصب تمنعن نساء اليوم تمنع ان يفزعى ف تأن حييات مشى واربعن لحقى أذيال أسبلن

لحال على مالءا

قطر سارية ليسل فى يتهدها سرواتيسا علسى نمل قسرى تًان

 وبر ن٠ غنية أننمل بينن مثل سرأن ألى أالأخر قول يشبه سرواتها على نمل قرى كان قوله

 وكثرة اسنمتها ارتغاع شبه ولذلك جثوة كاعظم يرى ربما النمل وقرية االعالى السروات وخمل
صلبهاى ولبدها بها علميها واللحمر الشىم

 فمحمى مويصسا وكان ٠ طبى بن مالك بن طريف بن الغطيف بن واقح وتال
 غطريف باز يقال به الرجل وشبه البازى أالصل فى انه ويقال الكريم السيد والغطريف واللبن الماء

 كراما جعلهم ى وغظرفا معا واعالعم قومى شرفا قد ألذى لله لخمد أبوطالب قال وغطراف
 العجلى جعونة وقال الغطارف أاك وقعقاع وعمر منهمر زرارة قوم لمى وانى الطيفانية ابو وتال

عتجي س الغطاريف الشمر دونها يجل ثخف واي تشة أن ن تسغعها

وخيم غليك حرانا تحنت دان ب تسيا تقرب ال يقولون

147
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 ن وعليك ألعطش الشديد ولخران الرثية ألنسى ألمتواتى ون والقافية ألطويل من الثالث
 تشربيما ال واللبن الماء يجموننى وحم الناس تال يريد لحال على فانتصب قدمه وتد وخيمر صفة
شربيما اتمله فى ديزيد عايكه يثقل فانه

لسقيم آننى دأءا بغانى مويسل بماء المعرى لبن لين
 وعوغذاى أتخاما يكسبى العين هذة بماء ممزوجا اللبن كان ان مجيبا لهم قلت يقول

 أبنيتها ن غعيل ألمبالغة وألمراد سقيم لفظة فاضلف ألسقم لمتناعى فانى كنن مذ قوتى ومساك
 خذ يقولون وأالختالط للجع أخاد ألباء مويسل بماء وثوله بى وأذزل كسبنى داءا بغاذى وتوله
 القيس أمرء ذكر« الخى ماسل تصغير ومويسل بة ومختلطا اليه مجموعا والمعنى بكذا كذا

ى ألظن غالب فى بماسل ألرباب أم وجارتنا توله فى

 تنبت طيبة رعلة ويقال النقا س اصغ الكثيب لملحندب المرى حندج بن حندج وقال

التحريغ تعنعة موجب كذا اصل ونوند لوانا١

موتول ليلهياتليي وآلكولتكآنما آلعيطئ تناقى ىلييعول ف
 وعرط طول ذا جعله حتى كالمجسات الليل جعل متواتر والقاثية البسيط ن الثاذى

 كالم وين مثله عرض فى الدعر كطول ييوم لليوم مستسطيال تمام ابو وتال عند«
 استعمل وقد باالجسامر تشبيه ذاله وكل ألعريض ألطويل والدور يضا عم طوبال زمنا عشنا الناس
 ى٠ لمجار ويتعلق عريط دعاء فذو تعال توله ذلل على السعة به والمراد الطول عى منفردا العرض

بتناهى صول ليل فى قوله

دتحيل منه عرة تدت وإن يد كفرت إن حقى آلشبع نرق أل
 بينى الله ثرق فال بالعبك ظمفوت أن يريد دعاءًا يكون ان يجوز كفى الصبك ذارت ال قوله

 وجيل من غرة بدت وان وقوله يغارقه فال به يتشبن انه والمءنى أخبارأ يصون ان وبجوز وبينه
 الشرحة ن٠٠ ماخوذ - اف صبح قيد وتد معروفان والتحجيل وانغرة باظالم ممتزجة تباشير بريد
وسوأد بياض النه

مقتول يالسوط حبة تانة تململة عول في طال لساعي
 والتحجيل الغمة بذكر ارأد كما نفسه بالساعر يعنى بدت وان بقوله لساعرتعلق ف الالم

واالنزعاج القلق :التململ نفسه التمبة

آلشرأبيل عنة مرقت تخايلةوآلليلقد آلحمت تد آلصتبح أرى متى
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 والليل الصبه على مردودا بالنصب والليل تروى ان ولكه التمنى ومعنا« أستفهام لغظه متى
ألظالم بلسرابيل ويعنى لجر موضع فى مزقن وقد باالبتداء الليل وبرتفع للحال الواو وتكون بالرفع

مشكول آأرى منت قوق تانة حيه يف ينتحط حتيرما ليل
 القيس أامرو أرأد المعنى وهذا المسير عن كواكبه الوأتغ كالمتحيي دوامه التصال الليل جعل

جندل دعر الى كتان بامراس مصامها فى علقنن الثريا كان توله فى

ل لقتادي ٢ جلق ي صن تامنا يرايلة ليست رحتد جومة
: o C د د دو دن د ح٠ح١وهعن ثم،ل ٠: ر ; ٢٦ .٥٥ ءن مرتد ٠٠٦
صول دارة ممن لحزن دار من شحط على يحف أن األه أنحر ما

 أن على ألله أقدر ما يقول ان الواجب وكارم وألتمنى اأطلب «ووعنا تعجب لفظه الله اتدر ما
 شحطا شتحط البعد والشحط بصلته لطوله ان يتكثرمع لحذف هذا ومثل لمجار نحذف يدن

لحال على نعب شط على وموضع لحاء حرك كمنه أل رجا CJ1 رجاء تشاح لشىطوا ةال وشحوطا
د رو رىر ر ر عن وا ع I مر،0م ن تل د: هب -رر ن ٠٠ دو

ماهول وقو منة الربح يرع حنى ييبذيما أالرف بساط يطوى الله

 ذلكه وكل وقع وةد الشى عن اخبار أذه على يتمنا« لما الكالم وجعل الوأسعة االرض البساط
 فى ألمطلوب يجعل االصل زقوية كانه لخبر لغظ على الدعاء يجعل كما وعذا ويساله يويلة لما تحقيق

 حزو ممن بالحزن الذى الربع يعى منه الربع يرى حتى وقولة حصل تد ما حكمر
ى بصول مقيم

أأرقط حييح وقل
O ا نت وم نم/ -روو و بدى مهج ع /١ذ م -ت٥و ر ٥ت /هم ر ءن ن م

لسحر أ نباثمي يجدوة لليل وا لطرر أ حمر لصبك وا ى اغتح دن

 لخيل من تولة فى ألمترأكب أيضا ألقانية هذ« فى وقع وقد متدارك والقانية الرجز مشطور ن٠
ولجرف الناحية ومى القترة الطررجمع زمر

ألعكر ميال الميعة يسحق كآلشرر تجوث توالية قف

 والعذر يلة طو سحوق وبخلة البغد والسختق وديامه التعالة سحقا وجعله النشاط الميعة
 ألسكى وروى عذرة والواحدة أنعين السابق.ن ألضرس ناصية ف تعقد عالمة والعذرأيصا الشعر لقتل-ن

والغعسب ألنار اشعال س دعو الميتة يشعل

ينتكه وتةبداأولشتع آملحتقضر آلرقان حانةيوم
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المطر صيبان ينفض ءذأ صار زمر لميل م-ن أنابى دون
 وقد كاذه يقول الكثيرة لمجاعة وفى أثعولة اثبية واحدما وقيل واحد لها وليس لمجاغات أالثانى

 تد هم زمرة بعد زمرة جاءت لخيل ن٠٠ جماعات دون ينتظر طالع الول اليوم عذا فى سابقا جاء
 حايط مثل صايب فهوجمع الصاد بكسر روى اذا ابوالعالء ةالالمطر وصيبان بالصيد ضرى

 المطر ئ* بهما.صاب فالمراد بالفتح صيبارن قيل واذا حرمان مشل مصدرا يكون ان ويجوز وحيطان
 للنخد وعيدان الروح س رجان منها نظاير له الن يموب صاب نقونم فيه الياء ظهور يتنع ونيس

صؤاب وعوجمع بانعميبان الرذاذ cr عليه ما شبه غير« وقال العود س الطوال

حدر على طرية تظل أفىن املنكدر يعيد ملحاح زق عن
 التصقت أذا ولوحت عينه لمحت س دكون وبجوزان يلح الح برئ للمبالغة بناء الملحاح

 مصدرا يكون أن ويبجوز غيه يذكدر الذى موضعأال المنكدر ألنصدر بعيد وثوله بالرمص اجفانها
 طول وكذلل والشواهين الصقور فى القنا أتنى وقوله بمعنى وانقص وخات واذصلنت انكدر ويقال

المنكبين بين ما وبعد العينين وغوور الذنب وقصر المذكب
همننمثمن -ر مرن٥ م ن -ن .تة ةهثم. - - نو - ون٠٠ بالبحم طتوج ألودق صادق من الشجر افنان حتت منة يلذن
ه نم ثم 0,0 ثم و الثم ثم سكحر -ر ع ر هم - ر حجر حرفى فى عيناه كانما والنظر الوةاع توويم بعيح

O, مه -نر-س كء ثم  O/
باالبت مخرق ل-م مسااق بني

 أى باالبر تتخرق ن ماات بين قوله فى النمرى وتال راسه يعى جر جاذبى فى اى حجر حرف فى
 هنا االعرابى محمد ابو ل وة تعليمه أريد اذا يفعل وكذلكه لف ويا لياذس عيناه فيحاط يدذ لم

 عين بجوصون النهم عينيه حياصة الحى يجتص ولمر فرجن صغير فرخ وهو أخذ انه ومعناه شرح زيادة
 التكش ويصرب يتعلم يكاد فال وعوكبي يعلمر فم كثيرا به إبجاء الذاى وعو الصقور 0ا الةكش

الكبرى على يعلم لمن مثال

س لذعا وا لسير ا باب تمر



الملح باب

بعضيمر ةال
 و ٠٠ ٥٠٥ م ة ا ا ى -ر ٤و سن ر حمهمنء و او

المراس ينا جح حين تقحم جم يغير االمير لى يقول

رس لئس٢ فذا عير لج وما حيا ين أطعتك إن ل قما

 اشتدت وقد يوما ةال صفرة ابى بن المهلب أن المبرد ذكر متواتر والقافية الوانر من االول
 جماجمكم أعيرونا لم وقل اليتحمد بلجيل أمددنا اليحتمدى علقمة البيى لملخوارج وبين بينه لمحرب

 لحبيب وقال فتنبت بكراث ليست وأعناقي فتعآر بقتخار ليسن جماجمهم ان االمير أيها فقال ساعة

 للمهلب قالهما لالعورالشنى البيتان وقيل نصح االميربغي، ت يقول فقال الغوم على كر ولد«

م همه ابى أبن

أمرأى وقالت

أقواليه بعض ين وذلك وأشياعهمر ققدتالشيوخ

 وقولها لهم تعصب أو مناكحهم يرضى ن باالشياع أرادت متدارك والقافية المتقارب س ألثالث

طرايق الشيوج ذم فى لها بان منها أيذان أقواليه بعض ن٠ وذلك

|،د٠ثلب لصخبته وتمسى مغمومة الشيح زوجة ترى

البايية آسيي عضون فى وقا عرد في ص نركه قال

 المماة هذه وكانت عمت وتر ومنه شى كل س المنتصب الشديد هو لخليل قال الذكر العرد

 خلمر المدينة اعل س شيخا وتزوجت طلقها ف معء عي.شها فاستطابت شابا تزوجت
صحبته تمد
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لمجالية من إلينا أحب ويتيانيا دمشق وان
جال الواحد اوطانهم جلوعن الغرباء لجالية

غايية نكحذ من لك فيا حاعذ إذ نتكحتآلمدينئ
له مشاكال يكن ف النه خاسرة غالية تزويجة كانت أى الغال ن٠ غالية

دآلغالية آيسك على أعيا التيوس ذثركصناي لة

 ال النتن الغاء وسكون منقوطة غير بالدال والدغر خبيثة او كاذت طيبة الريح الذغ

 اجز أى محذوف أعيا ومغعول لجال على نصب االعراب ى٠ موضعة المسك على أعيا وثولها غير
٠ الطيب ئ١ يستعمل ما الذثر ذلكه

أخ ا وقال

لونين يلوي آللة أبدلقا لملجلين ذأت تضتك أينا ين
عينين رنياءل تحة سواد

 كان ولما جل الواحد لخلخاالن لخجالن مترادف والقافية السريع س الثالقة العروض ن٠

 علمى سراد ونصب عينين ويياط ع دج سواد بقردلء بين وغيرعا والبياط السواد ينتظم اللون
8 أعنة أضمار

لحعبل أذء وقيل اآلسدى ابولحندق وقال

يالتسسه كالدليك مقاجعة ألى يقربنى ليل ين تلد أعوذ
 يقال ألفتل ن٠ وأصلمه لحبل والمسد والغرك الغمز الدلكه متماكب والقافية ألبسيط تا٠ االول

 قوله فاما ونفط منفوط والشى نفضا الشى نفصت يقال كما ومسد ممسود ولبل مسدا لحبل مسدت

 مسدا سمى ألليغ يكون أن يمتنع وال المقل ليغ ألمسد قيل مسد ن٠ حبل حيدتا فى تعاله
لحبل اتخاذ عند الفتل نل٠٠ اليه يوول بما

وتي على اال يدى تةست ممًا وقعتت ة;أ راقا مع ملست لقة
أالوتاد أشبهت جوم صارلها حتى اللحم ر٠ العظام وتعرى بالهزال يصفها
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لجسه .اتى فيشحى القيبع جنب به تعك ن٠م ليا عضو لت في
ه فحطه بكغة ضربه أذا صيدة البازى وصك غير« أد جم صكه يقال الدنع الصكه

فيابه يفلى العقيلى العالء بابى وم ااخر وقال

مقروي قرقة في متشيس بقانع مررت به مررت ودأ
فيه يتشرق الذى ألمكان وعما بمعى والمشرقة الشرقة الكامل من الثانى

- رصع -نر - 5 رس ممن ة الر نج ٥/ ٠ عةبمير وبين مقتول بين من مصارع العالء أبى حول للقمل

ةققور سبر ٠س وتوقم قذ ق.يعه دروز لدى ئ وتآنتس

منير آلعدر أخرى على حنق قنيلها دماه من آآنامل صرج
ج ذلكه من االنامل وضرج بالحمرة صبغته اذا الثوب طجت يقال

للحاجبازينب لبعض هو ااخر وقال

سرا آلغيظ تكانبر تقلتت توقحستت قد ياننو خبروقا
 يكون ان ويجوز تكاتمر ن٠ أالول المغعول حذن متوأت والقافية للخغيف cr أالول

 مصدرا يكون يجوزان وسرًا االء قاتله يقال كما ولكى أذنين من يكون خال تتم بمعنى تكاتم

 أن ويجوز اذالل أى صغبة تذئت ورطتت كتوله ويكون تسر بمعخى تكاتم الن لفظه غير س

لمخال موتنع ف مصدرا يكون

عفًا تسرثح ليتة حرغا وألخرى ألختقا ولن فم

تالت مفعول أنه على ذصب عشرا تزوج ليته توله وموطع له مفعول انه على انتصب جزعا ٠

سترا للسر دونهن ترى آل لديقا نبسا إله وأشارت
الستور احد والستر المصدر غالستر سترا ف وكسرعا السيى فتح يجوز

فتا فجيسسن صأن وعكامى منى ليس كًانة لقلبى مأ
مغاصله الننن اذا االنسان نتر يقال



ها جهرا .ننلظيد القلب فى خامت :طيت آلى نمى حديث مسن
المو ووا

أقل لئ يكون حتى عرب على نحدتمتت بعل ذات عنا ًاردئ جرى
 ألموذنين وسمع لجامع تحضر البصرة اعرابى ورد قيل متواتر والقافية الطويل ن٠ االول

 فى كان ص كل ألمجان بعط له فقال عهد بااذان له يكه ولم يصيحون لهاوالء ما فقال يوذنون
 لنقيب الماجن فقال أذا صاعد والله انى االعرابى فقال مناه أعطى قلبه ف بما وباح وصعد شى قلبه

 ورفع الصوت جهير وكان فصعد ليععئ غقال يوذن ان يريد االذان جيد أعرابى عذا الموذنين

 رحمر تقول البصسرة نساء بعض فسمع فهلكه المنارة من فطرحو اليه الناس فعدا االبيات بهذ« صوته
اذانه اطيب كار. ما الموت. ذلكه الله

بعل لها وليس تروحنا ما أدا بنا قعلت يما سنجويةا هأل

آلقطتل يجرم أن آليه كصتاي فى قمًا ينسآيم عوأبكم على أثيضو

 العزب نجعل فيه وتساوبهما االعل عى بعدما تصور لكنه عزب جمع ألى وقصد« عازب جمع عزاب
 جمعو« لونه فى أنمر انه تصور لما النه ومؤ تمر تيل كما وعذا للعزب العازب أستعاربناء فم بمعنى والعازب

 فلذلك تعديته فعداه تصدتو معى افيعو فى توعم أفيصو وقوله وحمر احمر مجمرى أنمرفاجروة جمع

 أفيصو انتقدير فيكون علينا بمايه االناء اثاص قولهم <ل1 يكون ويجوزأن بنسايكمر فى الباء زاد
 ويجوز وثمرضه كتبه فيما أى ألمقدر بالكتاب يريد أن يجوز الله كتاب فى فما وتوله بنسايكم ا العطاب

ئ القراأن به اراد يكون ان

أخر ا وتال
- ح - -ح2 صر رس م ا< ن/•، هم عع هم - مح و ؟هو

صدق من أحسيا من رب يا لملحذق أيو لح وبا لله با أنشح

 سرقت رجل هذا ق وأر بالء توله فى ايصا المتراكب وفيها متدارك والقانية الرجز مشطور ن٠
 الدلو وبسبب يريد لخلق وبالدلو وتولسه بالله منكرا أو بالله مستغيثا أى بالله انشد ثقال دلو له

 وصدتى بعلمه وادركها رااعا من أى أحسها س وتوله الباعيين دخول بين فافصل وطلبى نشدانى

 ويجوز يصدق اذسان س والمرأد ذكر" س يكون يجوزان صدق ممن فقوله عنها السوال عند
المقال فى يصدتون الذين ن والمراد معرفة يكون ان

احترق دلوى ومننوىكتمان بلهاءلحلققهبلةبيقاء
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 بالنار يعنى فاحترق وقوله لها غايل ال كريمة امراة الله يملكه بان له دعا

ساطق يما يصيخه إلم لعلق من وآبعثعليخعلقا

من علة مصدر لعلف ا كون ي أن ويجوز بالمحلق وتاخذ الماء ث تكون ، !حم. دويبة العلق
ألداهية أى العلوة به

منترق صسدأر ذأت لد وقب وأرق بآأء جتح ق وات

إنحرق شوبا تخلط مشوية

 بك-تم برا على دشا النه صاحبته نون لج منخرقا وجعلة الصدر يبلغ الذى الثوب الصدار
ج الرذق ضد ولخرق مجنونة أمرأة له يهب بان دلوة

اأخر وقال

حنظل ينتا ؤيد سحقحمرأب لتدلدل من كطنخقبيه
 ونو لخنظل ن٠ ثنتان مرادة الن حنظل ثنتا تال وانما وجرد سحق ثوب وبقال أالضطراب ألتدلدل

 البطل الن ذما يكون وان مدحا يكون أن يجوز أنه النهمى وذكر ن حنظلتا اال يبجز م حنظلة تثنية أراد
 ن لبيتا ا فيها لتى ا زة رجو أل ا واورد االعرابى محمد ابو عليه ورد تقلصها وتلة لملخصبية ل بطو يوصف

ج الخم فى وهى

أخر أ وقال

و■ ذ ن ن -أت ح ٠٠٠٠ ن مرحالً تتمان أئفبتا تدلسدة . أذا خسيية تأن
 فغلية يصون ان وبجو: وثتيتها التدار أتنيت قولهم لة بدال افعولة يكون ان يجوز أثفية

القدره أتفن قولهم بداللة

أمرأة وقالت

تلقطانحبا تحاجتان جبا مًا إذا كأنخصيبي
 ويدي بدنة طامن اذا تجبية جبا يقال متواتر والقافية السربع برا الرابعة ألعروض برا

 بقيد أقيدل لم أن لها فقال يسانر أن زوجها واراد زوجها تهجو المراة االرجوزة عذ« أليتيه ورنع
 أن الى الليل ودلح ح الترؤ وعى الخدة عى الطمح الدواعى غرب س يرة قآجمحى
ضب من أخب خبا زوجا متى يشترى من فاجابته وسبحى مسجدى فى فاعتكفى تصبحى
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 لقطتا اذا بقرؤجتين خصيتيه شبهنت شى اللتماس راسه طاطا اى أكبا اذا خصييه كان ضبا يداهى
ه ابيات فى حية يريد مسلىب آربت لها خافدر زب لريا صنت إن رت يا فاجابها

اخر ا وقال

وطوررايحهنايلةطورا آيهتة وليست زيي وقيقة
وسبظر سبط باب من لكنه بناي س وليس معناه فى والفيشلة القضيب راس الفيشة

مصايحة له قي لقيت من جاحة آلعكووآلصديق على
ولجاحة اة مغاج أى غاحا لقيته يقال اليد فى اليد ووضع والتسليمر االلتقاء فى أصله ألمصاغدة

شؤبقضسئ٠
واشتهر ماذيته المذى من يقال كما وهذا لجاع

والصديق العدو بين تميز ال الراس ألصلبة

ألمسائحه ألقتحبة ترج تسد

 عند الماء سفح ن٠ وأصلد الزانية المساحة
 النكاح بصادة ألسغاح

O -- عن رو - /ءتك
ى راحة الف صنبجة كانها

 ااخ وقال
همن0س رثم ٥ د

 الفييش كهاذى ليست وفيشة

لجيش آمير ولت إدابدت

 ه متواتر والقاغية السريع ن المابعة العروض من

اأخ أ وة

وطيش خرق من ملين. ق
العيش طعمر يعوف ذاقها من

رص صح ر C؟ ?ألود ر- ر-س5 ٤ .نم ر كى- ءألود -
قلبى على نغلى االسرار أنرك وا أنميا الكن األسرار ألتمر د

جني اله جنباأأسرار تقيبة تيلة بات من العقد تليك وإن
 لمالل موضع فى حنب ألمى جنبا وقوله ينمه و ينمه نمه يقال وألهرعا أقشيها اى أنمها قوله

 س بدال جنبا يكون ويبجوزان بجنبه يعركنا وا السر على محافظة مضجعه فى يقلف والمعى
ئ تقلبه فى الهاء
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ااخر وقال
لطم٠ب ألشئب ينفد نا متى حيول وحتة ألشر كحح بشيخ قجاءو

المعى فى يتقارب ولمش ولجدش الكدح

سىابة واسمها الطلق( اخذها الخرى أمراة وذالت

وآيي يحصية وطرق يحيي أياسحابتق

البطي طرف ترينى وآل

 سحاب يا تروى أن ولكد ويدا« رأسة اطراغه وهى الولد طرقة ألوالدة يظهرمند ان التطريق
 ذعاب بعد االسم تمام تنوى تضمها أن ولكه الترخيم أصل على ألياء بفتص سحاب فيا سحاب وبا

ى للنداء الضمر على وتبنيه الهاء

اخر ا وتال
سعيح أذا ثنت بعاقبة جمل عرصسات نرى ان نك5
م ح * نم؟ ن ٠ نم ز ري ون ع

آلرتيد بعد خلققا وسإبر ومت أفط ين عينان لفا
 غهو لجزم موضع فى كان وان تاما بترى أتى ترى أن توله متوانر والقاذية الوانم من أالول

 فى للجزم حذفه والذى تنمى واألثباء يانيكه ألمر وكقوله تملق وال ترضشاها فال كقوله
 فى أذا وبين الفاء بين جمع سعيد أذا فانن وقوله الرفع موضع فى النية فى كانت حركة ترى

 يجكى كانه للحال أذا ويكون واغى لكفى سعيث خانن قال ولو للجزاء تاكيدا الشرط جواب
 وأثتيذ بعاقبة الجذلى تال كما سعيد اذ فانت نوتال وكذلك الوقنت ذلكه فى االمر cr الكاين

 ويقال مفعول معى فى فعيال يكون ان ويجوز سعد من الفاعل أسمر يكون ان يجوز وسعيد صحيع
 اذ فانن اراد فأنتيذ روى وسن اليها وذفعت عرفتها ما بعقب أى بعاقبة وقوله أسعد« بعى الله سعد«

 عذا وعلى اليه يضاف كان مما عوضا فيه التنوين ليكون أن ونون الوقن ذلكه وفى ذاكه أالمر
ه ويوميذ حينيذ

ااخ وقال
: O ٠ تال م ى 0هم٢ I رام .؟م”. < ك: ٢ ان همدت م ٠٠٠٢همن ب لماجايب فقح ك يكفي كتا بهدالنع الهوى آءداده ادا رهما فاصطبع إبغ
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الكحاعي األأنسات وعال نسيت وآلجوعى آلممرح لجوع آحتمع يرذا
 على يدل أألم وهو الصباغ من خاصظبغ انخ لجيدة الرواية متدارل لقانيةوا الطويل من الثانى

 االاخر تال كما الحنع مى ييجعلة كانه فاصطنع بعصهمر وروى بزين توله الرواية هذ« صحة
 كما ألكوفيون تال يكفيلة كما وقوله أالول عو والوجه ألبين أكيال له فالتمسى الزاد صمنعن ما أذا
 الهوى ان يبجسبو كما غيرنا عينكى طرف فامنك جين أذا االاخر بقول واحتجو كيما معنى فى

 يعرفون وال يكفيكه لكى أالول البينن روو دكذلكه بجسبو لكى يروون والبصريون تنظر حيث

ؤآ ندروج ما

اأخر وقال
بحثيق سوتتة نعجة لبا نحزيا ذفت وما تناياقا تحًان

 ال-ذى السوط وسمى يختلطا حتى وضربتهما االناء فى غير« مع جمعته أذا الشى سأن يقال

ى باندم اللحمر يسوظ النه به يضمب

اأخر وقال

تسويق ربشة وآما تتمسء تداذة أما يسيمرتلجي رمتنتى
 ويقال الريش وعو القذة جمع والقذان أحبها فلذلكه والسويق ألتمر تطعمه كانت أنها يد ي

 ول االصمعى واباه أيعسا السهم أتذذت يجيز زيد أبو وكان تداذا له جعلنت أذا السهم قذذت
 أصهت ما أمثالهم ومن عليه ربش ال الذى االقذ والسهمر قذذته فقد وأصلحته سويته شى

ج مريثنا وال أتخ هنه

ااخر وقال

سويق( لجسان ألغر وآنيابتا خريرة من عينتا خود رب أآل
 أن وقبل باكله تعي العرب وكانن بشحم يلبك دتيق ولزبرة لمجسم الناعمة المراة لملحود

 ويغلى صغارا يقننع لمحم لملزبرة ان والصحيص أيضا السخينة وعى وتريش مجاشع بنو بذلله المةصود
ه دتيق عليه ويذر بماء

أأخر وتال

وماء للجرآد كآتباد وتمر وتقرق تومة إأ آلعيش وما .
 واشرقن شرقت يقولون والنهم الشرق ن٠ تطلع النها فيبها والنوم للشمس التظاعر ،التشة



 يبلى كما بليت الشاعر قال معرفة ششرقة تسى ألشمس أرن بعضهم زعم و الشرق طلع ويقولون
 ق المتشر لمية يتلوى كما صبابة بهن حيازيمى ألوى ثخلق ذروة أتناف وال ابانا أرى وال ألرداد

 بلغ قد أنه بالمتشرق يريد أن ويبجتمل للشمس ظهر قد الذى ق بالمتش يعى أن فيجوز
 وهوالعطشان حران أكبادلجمرادجمع انصحيحة والرواية الشرق ن٠ ياخذة المسلكه عليه فصاق شيا

ى ضعيفة فروايته للجراد كاكباد روى وتن

ااخر وقال ن و ٥٣٠ ب :نج و٠٥٦٥٢٥ اسب ب .٧ و ٠ه٣٠م م ٦/٠ ن :
حلق قد مكانا لملخرق فصادف ق مذخي تمطىوالقميص تامت

نضارمنقلق قعب كانة
 أن وبجوز القصاع خشبه من تتخذ شجي ونصار التاءين أحدى فحذف تتمطى أراد تمطى

ى الرأبية فوق ألمكبوب كالقدح نبابية مقعدا تعدت أذا أالخرى تول هذا ومثل بالنضارالذهب المراد يكون

أخر ا وقال
ه يموت كاد السكيي آلوحي على والتوى الميتح آحتمحلجوع ؟
اخر ا وتال
تتلها تجيك أو تموتت فلن لها فعك قندنها أن رب ئ
ئ فيه وتبالغ تتلها تشد أن اال أراد

اخى ا وةل
قعدا إدا حولي تنفجة إال مأتلة جل د ما آلظيق وأبغثد

بذأ ق لعآللقيق أقول حتى وحبوتة جنبيه ينفج ألل ما
 شر التج عو تيد والتنفج خارج أستثناء تنفجه اا قوله متراكب والقافية البسيط من االول

 قوله بداللة ألشاعر غرض وهذا لمجنبين هومتنفج قيل ومنه جلوسء فى توسع أى فالن تنفج وقيل
تكلمغ زيادة التنفج وفى الكبر والنفه وحبوته جنبيه ينغح زال ما

الزمام حبل ولجرير الماء اسماء أحد بالل جرير بن بالل وتال
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علقا د متل حبةا آدل العير ادا بهيقا لجآرة ولمت وعكلية
 خالد أبى بن الوزير وقدم والعي بالقان علقا ينشدون البغداديون كان ابوالعالء 'ذلى
 بالغين البيت هذا وأنشد العلمر أعل بعض على لحماسة الغالم فقرا له سبط ومعه التبريزى

 القا مثله حبذا بل حبذا نعم سمعنها أذ جاراتها لها فقالت وهو بيتا بعده وذكر غلفا والفاء
 المشاكهة كتاب صاحب البصرى االسدى الله عبد أبى عن اليهمر وقعت الرواية هذ« أن وزعمر
ه الغالف فى يجعل الذى الشي والغلف العرب لشعر زمانه فى الذين البصريين اروى ن دكان

اخر وةال
فيعود ينا يثدرتى أن مخاقة عييرعسرق من آلثبيفق لنجفو وإنًا

 أن ويروى يعود فهو والمراد أالستيناف على لكنه بنا يضرى ارن على يعطفة لم فيعود قوله
 بن الله عبد ألهى فتحاكما فيه غير« وخالفه االخساء مذهب علمى البينت هذا يقول كان أالصمعى

 ؟جتشم ليال نتكلف وال الضيف بر فى نبالغ ال أنا يريد أنه معنى على االصمعى على طاعرتحكم
 مخانة وةل ذلك بعد أكرامه حق نوقيه ف زيارتنا فيكثم ليانس يمجضر ما بعص اليه نقدم ولكن

 اعل ءدة الن تضلو ال أن يريد تصلو أن لكمر الله يبين تعالى كقوله يضرى ال أرن يويد يضرى أن
 يتعحب من وقال التكلف ترك لحشمة أزالن ذاذا عندم محله ليعرف ابتداءًا يتكلغوللضيغ ان ألمروة

ووو بعد الذى البينن بدليل له ة ما الصواب أن لالصمعى

نويد تبر تلرتان له ونبدى تحتد عند آلكلب عليي وذشل
 يمتنع ال ووذا أالسد بالضيغ أراد انه ويقال الطاءى تملمحا يروى البيت هذا العالء أبو وقل

 ةل الم وكذلكه كالضيف أالسد جعلو حتى صيفا طارق كل يسمون النهم العرب مذاءب ن
 طيقا للسغدى تلف فلم االصابع يدى ن٠ل شلمن الزاد الى اسابقى فقلت وعنًا تصيقنى الشاعر

 عليها عرانا شواينا عندالنار أضأنا ولما المرقش وقال جايع غرثان وعو اال أالرط بره بقفرة
 بها ذاض أجالس بن على نحشى وما حياءا شواينا من ذلذة اليه نبذت بايس اللؤن أشلس

 بينى الزاد الند فبتن الفرزدق وقل انمخالس أتلمى بالنهب ااب كما راسه ينفص جذالن

 القايل تول ذلكه وسن ويذعب يجى النه ضيفا المال وسمو ودخان مرة نار ضوء على وبينه
ه المسلما العحيح كان أن الضيف من طارقا جاء أن أنصيق لنقوى وأتا

فقال كغيا أخخضب سوداء جارية ال ونظاأخر وقال
مسودقا مي. قتتخضننلناء .ثدقا م. بتكنن كقا تخضب رت ذى نم ٠ نم ر-رنا * ٠ '

 يجز وال صؤبا على دعا ثمر عنها خب كانه قبله مما منقطع زندعا ض بتكت قوله



 تكور. ال والدعاء والذهى واالم للكغ الصغة موقع وافعا ن بكو حينيذ النه قباه بما يتصل أر.
 لحناء ن يغير لونها سواد أن يريد لحنا فتخصب وقوله بتاويل اال أخبارا وال صالت وال صفات

بالجناء حناته قولم بداللة اصلية منه والهمزة مهموز فعال وزنه ولناء فيخصبه

ثم O ٠ك . ثمنثم٧ء و ر اال صس د و -م -حع- جاحقا ببعض عينيها تكحل مرودعا فى والكحل كأنيا
 كان لما العالء ابو وقال الطول فى المهرة تعرص ومثلة الدال خشتد الزحاف استقبح مرودها فى توله

 علحى القايل عذا اجترًا الوقف فى فيشتد فيشئد بمرود ومررت مروت هذا يقول العرب بعص
 راعب: كقى موضع الخلكت تن مهواعا كان االخر قول وعونحو الوصل فى بالتشديد يجى أن

 الصلة بإء اال بعدعا ليس الالم الن الكلكل فى منه ابعد مرودها فى التشديد ان غير يصلى

١٥ حرفان بعدها هنا والدال

النورة فاحقنة لحمام دخل ال، ر وكان البنة أعرات وتال
يحذر ليس آلتحذيرمن ينقع وال وجار ترطا حةرت قه ل لعمرى

 يتسعر مأوة تسوء وحمام L٠! فورة عن تقيتهما

يتققر مسسقا من أتر ية موقغا أتانى إأل ما مسني قمسا

ح لمجرو اائر به موقع بعير يقال لمحال على أنتصب موقعا متدارك والقاية الطوبل ص الثانى

آليتنور يآلصحم[ء للسل جارناآبا أن تعلما لمر أحدكما
 تكلمر قد النورة العالء ابو وقال أيضا تنور قيل وقد ينتار يقال ان هذا فى االجود يتنور ال

 أمرأة الذور ان قوم وزعم عذه لذهابه موضعه أنار الشعر ازالت أذا النها تقاق أنن وليا قيما ا بع
 عميرة بنو كان أن رب با ألراجز تال ذلك يمتنع وال باسمها فسمى الشى هذا تصنع صأنت

 المال تحتلق قاشورة سنة عليهمر فابعث تارورة كانهم وأجتمعو مشهورة لحلفة أجمعو تد
 وذك جئكما اتجدان ةال كانه مضمر فعل من المصدر على انتصب واجدكما النورة أحتالق
 القول وهذا باطال ال حقا زيث هذا كقولك قبله لما توكيدا المصادر CJ1 ينتصب ما باب فى سيبويه

 االستفهام فى ومثلة سيبويه قال قواله أقول ال القول هذا والتقدير تقول ما غير زيذ وعذا ك قول ال
 نحو االضافة ليمته ما مجمرى وجرى منه أجدا والتقدير مصاطا اال يستغمل وال كذا تفعل ال ه ت أج

ذكره .ن تعلما ف جت أعلى وألمعى ألله ومعاذ تبيكه



تججطي بالجذل جعللجريحاء بيالدنااذا حمامنا تنعلما ولمر

 الشمس حميت فاذا كبر أذا يعغر ثم صغيرا دام ما أغبى وهو العظالة ض مر أعظ لحرباء
ج غباغبه الهجير لفص من وبخضر الرمة ذو تال ولذلك يخضر جلد« اخخ عليه

اخر ا وقال

سقم على قيخ آني علبقما تحملى خقان عندة تتى آال

 الهمزة بكسر وأننى الذنى والمعنى الهمزة بفته اننى ببروى متراكب والقافية البسيط ن٠ أالول

ف االستيذا على

سيئآلبقر وأنى منلميبال أمارستا أحواالً ب* ال أهد

همن/ج ر مه٠ ر /و ه و ٠ك ن٠ ود* - ى =ن ب منكهد٠ - - نم
ع ا ع بر٠اوع من ضوي لهسم يك.ن لم ان طريقيم أبص لم ألقوم ى سب اذا

 لمبتغون ا جعل دف قوله ف خال وعذا مر بالدع فى جادت ال أنه بربد طريقهم أبصر ف قوله
ج كالمه فى فالغز عيرعم كانه طرقا أبوابه الى والسايلون هرمر فى لخير

يتساببن نساء فى جارية وقالت
يضيم« لن سبك أيى ستى

صيير« قوافيا معى ان

وآألريم« المسك منها ينقح

 روينن فاذا بصيرة لى سبكي أبى سبى ويروى متوات غية لقا وا السريع ن٠1 بعة ا لو ا العروط

 أى المصدر على سبك أنتصب بصيرة لى سبك روين واذا باالبتداء سبك ارتفع يصيرة لن سبك

 لى سبا الصواب وقالو وجه هذا بصيرة بإ يريد أدراه أسم بصيرة 5 ايضا أبى فسبى تسبينى كسا
 الساب تقول حجة أى بصيرة نفسه على أالنسان بل تعالى الله قول من لى حجة أى بصيرة

 واالنتقام مجازاتكه فى لحى حجة سبكن ان تقول الذم يستدق ف مكافيا كان واذا مذموم ميتديا
 ن٠ فيد بما تسبيننى النك تضرك بعيرة لى سبكه المراد يكون أن وبجتمل سبله على االم خال منكه

 تستطاب كما لجودتها تستطاب قواف معى أى يفوح أى منها :ينفح معايبك به ذاستبص، ألعيوب

ه لمسكا ا راببجة



٨٠٦

الوزر خا2مئل فى أخرى مت وت
تقيق رقرق آتاك أن

عنيق ولةا آلوحه حسن ن

العنوق ططيه من لطحكه
 صوت والطرطب عتقا عتق منه والغعل يمر الك والعتيق لحسب الدقيق اللييمر الزهزق

 المخاطب ان وذكر طرطبء من تصحكه ويروى المعزى اوالد اناث والعنوق معزا« سحن اذا الراءى
 انها تريد امراة العنوق وأن الطرطب له يقال الطويل والصرع طويلة حلمة لثديه كان كانه
 منه يضحكه انه يعى ان ويجوز خهيفطياش زعزق العالء ابو وقال خلقتء وتعجبها منء تسخر

 د رضى نالت وأن غطوب أنها لحى يشع م غصبن أذا النابغة قال الصحكه كئرة الزعزقة الن
 وعو الطرطبة ى٠ والطرطب االدراك عن يدق النه االصل لحفيف معى فى يستعمل والدقيق نزعزق

ه شنغتيه بين الرأعى يخرجه صوت
أخرى لت5و

وعادة أيى عادى من ريت ي
ن ع د صر -ن- ثمن٠كه

فوأده على ي.سهمين وأرم

رادة فى فقس حمام وآجعل
cr يع السر مى الرابعة العروص خمن قيدت واذا أطلقنت اذا متدارك والقافية الرجز مشطور 
ى علكه الله عاداه تن الن اعلكه اى عاده قولها متواتر وألقانية

 تروح حان جذيمة بنى أحه رط بن سعه وعو النحيف أم وقالمت
 يكون ان فيجوز حيف وهو محافة ينحغ وتحف ينحغ الرجد تحغ يقال عنها أمه نهتء امراة

النحيغ كقيرترخيمر ألنحيغ

سخاملح'فد ء تحرت وسوتنى تنى لقدآخلقت تعمرى

مقهر حت يعل وأنعل آلقرينة وسامح ملوأل مطالة والتك
149



٨١٠

 فلمته يطلةها أنه ذكر التطليق الكتير المطالق متدارك والقافية الطوبل من الثانى
 الى عليها أصبر ولكن المطلق يخاغه مما ذلكه وغير بالمهر ألمطالبة س أحنر له وقال امه
تموت ان

Z ن رص ر -ن -س ٥) ن رنح -ع رن رص ٠٠ النح ع , -٤ر ٠نحنح
ثاحذر سعد يا قلت قد ما عنك فدع خبةة اخبث لورقاء با حرت فقح

 خبثة اخبث وقولها عمله فى الرجل تور يقال عمل كل فى لملجرق الوره واصل لخمقاء ألورعاء
 وقيل والسير ٩ع€د واالخبثان العجوزأيضا فى لملخبثة أستعمل وقد للخجابث وكذلكه فاسد كل تعنن

وقالت ذلكه فانكرت بمباينتها عمر كان كانء تلنن تد ما عنكه تدع وثولها والبول الرجيع

متسعر حاحم فى بييا سترمى صروقها عل أأيام بها تربص
 اشتدت تخمة ولجرب النار وأحمن لحرب جاجمر ومنه التاجج الشديدة ألنار لجاحمر

 تلير واسعة آأخآلق بتحموقة االفد مناة قة كييمر مي قكم

أتبر يبن جتوة سقاة قصارت منية أتتها حتى فطآولها
منه الكبة التراب مى ألسفاة

وميرر أثب بين تمشى قتاة معصما مالصيم كان لما فعقب
وامتنع التجأ واستعصم وأعتصم الشر من أعصم

وتحقر مبدى فت في القنى ك| آلمطا تحطوطة آلكشحيي مهغهقة
 للخميسة والمهفهفة ولبجلد السيف بء يجط ما وهو بالمحط صقلت قد كانها اى المطا محطوطة

تصرف ما حيث ويهمء يهواعا كما اى الفتى كهم وقولها لخصر الدتيقة ألبطى

ه المنور كآتآحى تقى وتقم آلذدى لبدة تآلتعع تقل لقا

الكناب من وليس سعح وقال

نار إل أيما حتقة إلى آيما نعامتها قالت أمنا ما ليت بط

يلقلر قدطلى وحبي تتما أمظثة تمفدوذ لرسق٢ تلتيم



اك

تاره يذى قاطت ولو ييا 'وال قجرا أوردتقا ولو يقبعى ليست
 عمت بن يوسق شرطة صاحب وحلقه اآلسدى القينى الطمحان أبو وتال

برت يالله اآيمان حلق اذا مسلط قيخ آلبيتاء وبالحيرة
انا وابررثه وبأرة بة وعي برا اليمين برت يقال متداره والقافية الطويل ن٠ الثانى

قآسبكت أينعت ترم عناييد تًاته عدات منها حلقو لقح
 البامن مو اى مذها حلةو لقد وقوله أسترسلت ألكرم من بعناقيد ولينها طولها فى لمتء شبه
السود والغداف

حرت حيش يلقطنيا عتجل على لمتى تحلق يوم العذارى ققل
 فى الغداف يستعمل ما واكثر قبل ن بها وولوعهن لمحسنها لمته لقطن وانما صار بمعنى ظل

 ووصف قناعها المواة تغدف صا عليه أغدف ريشه كان الريث كثير أنه براد الغراب صفة

 كالغراب وانه الشباب يصغالشاعر ةال بالغاب يشبهونه النهمر بالغداف البيتن عذا فى الشعر
 عذا أالعرابى محمد ابو وقال اذكارا اا هو ال كان وان الغراب ذاك الله يبعد فال راسه عى طار

 على الطمحان ابو فهو وميمر طاء فيء أسمر كل ليس تمرة سوداء كل ما المثل موضع
 عو لمته حلق والذى االسدى الطخاء أبو صخيمر البين وقايل القينى الطمحان أبى قياس

ه الباب وذا ومن عمر بن يوسف شرطة صاحب المرى معبد بن العباس

ااخ وقال

وتدئق ه مه قسرآلمخر تآفوخة يمقرف قحوت ولقد

يتموق إقايد حلد ويكاد لعابة آلنقاط من يسسيل أري

 الذتر به والماد معروف وعو تفسيرهما النمرى ذكر قد متدأرك والقاثية الكامل ض أالول
 ألشاعر أن اله عبيدةابو فذهب عليه البيتين فالفي عبيدت ابى حصرمجلس اعرابيا ان وروى
 دجل أبوعبيدن ففطن مثله على شيخ با الله حملك االعرابى تقال ويفسر يصفه وأخذ فرسا يصف
 الل عبد ابى تفسير أسييًا أن لؤ شرجا شرج اشبه المثل موطع عذا االعرابى محمد أبو وقال

 لآلقيشر وصو الندى أبو انشدناه ما والعواب مغيا منهما ب الصم يكن ن لو صحيص للبيتين
ويكاد لعابء المراح من يمء ميح يتققدد ماؤة المكرة عسر يافوخه بمشرف غدونت ولقد االسدى



٨أ

 وحذه معروقان والبيتان وضوراأثجد يها أغور طورا تنية مشق به غلوت حتى يتقذذ اعابه جلد
 ال حتى لخانر على لحافر يفع فقد البيتين غير هذه تكون ان يمتنع وال غريبة الثلثة االبيات
 أسى تهلك ال يقولون القيس امرى قول نحو بالقافية يتعلق ما غير البهمت من كلمة يختلف
 ذابها وبها بهاأثنها وقواللكنازلجرمى وتجلد اسى يقولونالتهلكه طرفة وقول وتجمد

 غير البيتين اى يتغير ولم العيب كالهما والذاب والذان ذانها وبها النها بها غيره وقول
واحده لمعى وءما الكلمتين

المله باب تم



النسأء مذمة باب

مر بعضو قال

آلقدر ليلة نعفةا يعوتى تتمر ليلة أن وآعلمى خذيهًا دمشق
 أقتصى لدمشق الفعل جعلت ان نعشها بعودى تم قوله متواتر والقافية ألطويل من أالول

 القدر ليلة فيها نعشها بعودى تمر والمراد ليلة ألى يرجع ضصمير نعشها بعودى تمر فىتوله يكون أر
 القدر ليلة محل منه لمحل تميتها اد فيها تموت التى اللهلة ان المعى يكون لليلة الغعل جعلن وأن
شنهر الف مى خير هى اآلى

آلنشر طيبة ألقرط مبوى بعيحة يتة أرغك لم إن دنا أكلت
 االشفاء عند يسوغ الدم واكل الدعاء لغظ لغظه كان وان اليمين مجرى يجرى دما اكلت

 الدم اكل معه يجل يما الله فابتالنى الرايجة طيبة السالفة حسنة بامراة أفزعكه ه ان والعنى الهلكة على
 دمشق حتى ان له فقيل يوائقها فلم امراة تزوج وكان اعرابى البيتين عاذين تايل ان ديروى
 يريد ان يجوز العالء أبو وقال البيات وقال دمشق للى تحملها النساء موت فى سريعة
 بقوله يعنى ان يمتنع وال يشرب ال الدم ان٧ دما فشربت بصرة ارعكه ف ان أى دما شربن بقوله

 اشتد اذا لمجاعلية فى العرب كانن كما الدمر شرب ال فيغتقى وحاجة جدب يصيبه أن دما *ربن
 لحية دم بالدم يعنى أن يبعد وال فاكلوعا بعيرعا وخلطوعا دماءعا وشربو النوق فصدو الزمان علمهم

 وأجود األساود دماء سرد على تساقو خفية اسود القتت وغا أسود الشاعر ل5 كالسمر عندم النه
 البانها فشربت ديته فى االبل فاخذت تيل لى قنل أى دما شربت بقوله الغرص يكون أن الوجو«
 االبل ان العوف ابا الشاعر قال العرب اشعار فى كثير المعنى وعذا ألقتيل نلد دم اشرب فكانى
 القتيد ريان وتترك أعدو لحيل ان ,يا ممى تبكى انقعا النميرى الثار دم وكان رسلها ينقع

 ابو وانشد تغا او لشيح دم -ن شرب3 الشيخ دم بانه الوطبفاعلم اذاصبماف المضهعا
 ثلدماية اقصرعمرلجية قلو لدم اخرا تعش تقتل لم اناه انمتحية انم اماليهعمر ريلع



٨أ٣

 قليلة تفته ال خذيها دمشق العمر لباقية الدنيا فى لهنك راحة منكه ارى ال حوال تلثين سنة
 بيصة له الناس نساء من تكن سالمًا عمرصعبة من انفلتت فان القذر ليلة نعشها بفودى يراح

 تال اذكه لله معى فى وى غيرعمر وقال البصريين قول فى أن عمز« من بدل لهنكه الهاء هذ« العقر
ه تيأس م وإن ياس شقا لعلى وصلها تدكي من لهذك كما المرار

أخر ا وقال

القطر سايت وًابةد فيهًا ودينك يبننًا الدعو قرق دارا آللة سقى

آلتدر ليلة تكن ملر فيةا ملكناء وليلة يونا ذكرآالمحن وال
 واختار اليوم دون الليلة على الصمير رد فيها ملكناك قوله متواتر والقاثية الطويل من االول

 يكنزون والذين تعالى قوله ومثله االخبار فى يستويان علميه والمعطوف المعطوف ار علمر أذ االفرب
 ليلة كاذت اى الليلة صفة من البدر ليلة ذكن ف وقوله الله سبيل فى ينغقوذها وال والغضة الخهب
ق سعوت وال فيها بدر ال مظلمة

طلقها امراة فى اأخم ويال

آلوتاق رق ين وعتقت لطالق ب[ أنيسة رحتت

 رحلت اى لحال على نعب الباء موطع بالطالق توله متوات والقافية الكامل مرفل منى
وثاق ففككت الموتق كاالسير كنت يقول طالتها ومعها

ألمأأتى تبك وتمر قلبى لقا يآلم تلمر بانت
 وعوخرج االنه يدى الذى ألعين وعوطرف موق وهوجمع مجازا للمااق البكاء جعل

لها عل ألغ جعل ولذلكه ألدمع

الفرأق تعييل آلنفس تشتيية ال ما ودواء

 الرتاق رق من تولة عذا وعلى لملخاص والمراد عاما أللفظ تجعل فراقه تعجيل يريد
وثاقها يربد

رز هم د، — ر ى خمءحم حم ر ه =-٥ين-

ثم فنح ثم ثم باالباق نغسى الرحت بفاقيا ح 1ا لمر و ل-
 رمصارن ف والتراويح رأحة أى روأح لكه وما مشقة بعد الروح وجدانك والوأحة الهرب أالباق

ورواح سراح فى ذلكه وافعل االمطار تراوحته وكذتك منه



٨١٥

آلتالف حتى حايلة سد أري ال تقسى وخصيت
 فى لخلق" تالق وقت أله التالق حتى وتواء تنازله أى تحاله النها بذلك سميت الزوج لحليلة

 لملحال على نصب اريد ال وموكع نفسى الرحت قوله على وخصيت انعضف القيامة يوم
ى خصين والعامل

ااخر وقال
و ٠٠ ر د ذه<ت W -هع ص س معرع رعر- CC؟؟

عجر روسيا فى الخ وبالعي والمدر بالقضبان بجوفر المم
 به تعلق بجوهر قوله مى والباء لخغيفة الزيارة أاللمام متراكب والقانية البسيط من االول

 وعجر عليه أو معه والسالح أى بسالحه ج خر يقال كما وفذا معكه والقضبان أى بالقضبان وقوله
 خعل على فعال جمع النه رس جمع روسها فى وقال مجراء وعصا جم خيط العقدة وعى عجرة جمع

اقبح فهو واحد بيت فى اقوى وقد ورؤن ورفن وسفف سقف كقولهم

تلجاجر أنفيا منقا ييكسر اال مقة 'وآل لتسايم ال يفا أيم
بقر أنيا إال آلكلب ضورة في سعة أهدالييا في يوطباء أيم

 الثديين العظيمة والوطباء العثانين ضخم هو كقولهم حواليه ما ملمى جمعا أشنداةها فى قال
ساير« دورن االنس ويتناول هطالء وديمة منها أغعل وال فعالء وهى

رقر صدرقا عن ترايبيا وفى عجبا وميغة صبيغت وقصاء حدباء

ى العنق القصيرة الرقساء

ذاق; آلؤمس تخ متت والتم تتيببا ٥٠ اؤ يتيكة توند
و والة س ن ي للح /نم م -٠ اال

لحجر عبت ٥ق حنقافومرقراسآتذى ءيبب ين ءبقا للذى قل

 لمحلص خالصها من ألمحاس استثى ثم ها بتمام القول أطلق متراكب والقاثية البسيط من االول
 منها المالحة بعد أى منها والملص قياس غير على لحس جمع ولخاس غير ال المقابك ف التمام
 منها ألملع أن يريد الظرف على فصار تنصب أن ولك والقم، الشمس cr المرأة عذة كبعد

 والقمر قوله ينعطف عذا وعلى فرسحان هومنى تقول كما ترفعه ان ولك السماء فهوف بعيل
 علم-ى يجسرى أن واما الرفع موطع ثى ظرف وعو النه نصب وقد مكان موصع على يجرى أن فاما
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 مكان منها ألملك يقال أن يصح كما القمر منها الملك يقال ان يصح النه رذع وند مكان أفظ
 فى بعد الخى البيت فى مقويا الشاعر ويكون الشمس على معطوفا والقمر جررت واذا انقمر
 التى فراس يقل ف لذلك عبت تد ألذى االنسان راس وأراد ولجج عبت تد الذى فراس قولد

 الدعاء سبيل على مقرونان وللج راسه يريد ان أما الوجهين أحد على الراس على لحجر وعطغ
 ارن وأما وشانه أمرى كل يقال كما وهذا مغهوم المراد الن لخب نحخف االخبار طريق على ن

 هم كقول عذا ديكون الوأد فى لخبر يكون وحينيذ لحجر مع راسه قال كانه مع معنى بالواو يريد
e باعجازعا والنساه باعصادعا الرجال المراد الن وأعجازفا والنساء واعطادعا ألرجال

ااخ وقال

وملمت منيا قحمل فتحمرمة أيما عشت تنكتحنآلحقرما ال
 عنها ملت التى وااليمر لماع ال ألعقد باننكاح أراد متدارك والقافية الطويل من الثانى

 ماارب وقطصت السن فى طعننت أنها يريد وملن منها مل قد وقوله أيمة تييمر اأمنت وقد زوجها
منها وقطين الشهرات

ة و ه*نا٠د ثم -ن - ر-ر - -ر ن ثم. رر ود م
حنمت البيت شياءمن فقحت اذا خمارها وراء من تغاعا تحك

 تحكء ولكن راسها تكشغ فال نظيغة غير اذها ويريد القمل من فيها لما أى قفاعا تحكه
 كان له خط ال ما خقدت أذا اى جنن البين مى شيا فقدت اذا وتوله ألمقنعة وعى لخمار وراء

منة عوض ال الذى كالشى عذحها

قرت المودة منتا طلتت وإن ترقا وتمنح يرحلبةا تحود
 حلبها أريد فاذا رجليها تعالص التى بالشان فشبهها خيرعا لقلة مثال يكون يجوزان هذا

 تلد وال تحمل وال تجاع إفى تساعد فعى الوالدة عن قعدت انها المراد يكون ويجوزأن منعت
ئ وتغصبن كروت بهرت وأراد

وقال

آتان فة قيك فى يرقبنم حب من يدعة وجة أسماه

يدان يالجحيمر له وما ققمت حينبر ين هقة لي قبحت بدا
 انتتووى ولكه قطعة أى وشقة بدابالغعلللوجه قوله متواتر والقانية الطويل الثالثمن

كالشعبة فيكون منها الشيى تصمر أن ولكه وكسرة كصمة فيكون الشين بكسر
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 عليها بالصبى طاقة لى ثكن لم اذ منها للهرب تهيأت أى يدان بالجحيمر لجى وما فقمن وقوله والعقدة
هلكه فيها وتع ألقعرمن بعيدة أى جهنام بير قولهم من وجهنم

قوأن وطول خري من شي بما تخلفو الذين أكعكايى وعادرت
ذلك على حالته كانن عنه تتخلف ومى قومر النهصة فى شايعه كانه

ه وترانى خهزه أراقا حيما آلنسا فى أن قبلها أدرى كنمت وما

ااخر وقال

قربا ممعنا منةا ييابك وآخلع يها أنين إن عجورا تنيحن »
 أمرى قول مثل يكون بجوزأن منها ثيابكه واخلع قوله متراكب والقافية البسيط من أالول

 س أى منها ومعى وتخفف تشمء معناه يكون أن وبجوز تنسل ثيابكه من ثيابى فستى القيس
 ما سامه وانما هاربا يريد ودئ وقوله أبعد أذا الشى فى أمعن يقال لحال على مسعنا ونصب أجلها
حراكا وأسرع سيرا أخق ليبكون سامه

ذقنا الذى يققييا أمتآ قن تصق إني-ا ققالو أتية وإن

 واماتل لخي ألى منه أدذ عو أى فالن مى أمثل فالن يقال أصلحهما أى نصغيها أمثل

ق خيارعمر القومر

أأخر ال٤و
همخ - رعمع رن٠٠ه رر- رور -ر ى- 0٠ه ر ن- ' .ل٠ن٠٠ بالطول والعينان بالعمع قنواء مضحكها ألكبح يبدى حدباء وقطاء

 بالعرض كان فانا االنغ طول والقنا بالبرش ألمنقطة المرقطاء متواتر والقافية البسيط من الثانى
لقعم أ فهو

فيل من ط قذ مشقيقا لى١ك نقرتقا شدتيه ملتقى قم تجا
 أى طرت من قضع أى طر ومعى القفا نقرة عند يلتقيان فمها لسعة أنهما أراد كانه

جانبة من

يالوواويل مظهرأتحميعا أسنانتاأطعقتتفيحلقهاعحدا
أى هوظهيرك توللك من يكون أن ويجوز كالظهارة بعض فوق بعضها جعل مظهرات

150
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 تكور زوأيد اسنان وهى راوول جمع والرواويل قوى الظهم شليد أى مظجي بعير ويقال معينكه

 الطرف وبين الواد بين حالت قد ألياء الن مثله يهمزون وال ضواويس وزن فى وعو أالسنارن خلغ
 العينين وكحل الراجز تال كما لفظه على به لجاءو االصل فى مستعملة وصى أثياء حذفو نو وكذلك

 اول كاير كما لممجع لهمز واوان االسم فى وكان ياء ثم" تكن ن ولو نحذف ألعواوي أراد بالعواور

ف ئ أوايل إلع فى وتالو للواحد

أأخ وةال

املسوار بعسح يطول وعليىن العجدار خلقة جا أعرمسيىن
 ذكانك غليظة ذقيلة أنن به بريس فقالو المجار فى اختلغو متواتر والفافية لملخفيف س أالول

 قول مذا بجبال الرجال ن الثقيل الغليظ فى قيل مجدار للجدار فى قيل وكما وثقله لمجدار غلظ غ

 ألمجدارهنا لعالء أبو وتل ألقرأعة لها يقال وانطير للسباع ألمزارع فى ينصب شى ألمجدار غيره وتال وت ألمرز

 في تظير التى السلعة وفى لملجدرة ن٠ مشتقا نفظه يكون أن يجوز و لملخلقة قبيح كان وف معر رجل

 قولهم ن٠ يكون أن ويبجوز ألذكور تلد للتى كار مذ يقال كما صثيرا به تظه أنها وألراد لجسد

واسسته بنيته اذا لمجدار جدرت

ر- ٠٠ رر ن ينر وور تمءن دم نم ور -رر

المسبار على أعي قروحا والوصل بوحيك سمتنى غلقح
 أن يمتنع وال تترته أذا ح لم، وسبرت ومسبار مسب يقال لملجمرح به يسبر الخاى الميل ألمسبار

لجمح يسبر ألذى ألرجل ونا ألمسسبار يكون

آلقسطار كساحد وحيين علهسظ وأنه ناع ذغن
 وةلو الصيرق قالو وكسرها القاف بصم والقسطار انمعروف لشب هذا وعو الساج وأحدة ألساجة

 ألقسطارليس أبوالعالء وتال به وزن اذا الشاعين كقتا عليه تقوم الذى لوحه وساجته »لتاجر

 راجع وعو تسطار وشوونها القرية أمور يلى للذى ويقال الميزأن به والمراد تيل فيما بعربى

ألميزان معنى أل

آلنجار مستضاء نارات يال أنادى قيت يتا ليلى طال

تسار خذينقا خنصرقا وحف آلضبيد آلقدعي تامة

 شرا فيه وان لييم بلحيل أنه أرأدو أذا ألرجل بة وصغو وتد ألصغيرة العقرب الفصعل أن المعروف

 عوجاء مطية مناخ من لملخطيية قبح ألشاعر قل فصعل الشان صغير نصل يقال ان ويجوز ذلكه مع

وكذينةا ألصطحا حذ فصعل المرضة تشرب ما بعد سقتنى ءز ألوليدة سال للقرا تأرطل سابة

 وبم
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 قصار كوذبنتا بعصهمر وروى كودينا العامة تسميه الذى وعو بعرث وليس كذينق تثنية دار ق

ه فئسار وتذيتا

ااخر وقال
بحي من تعشهاك وتمساح وتبيع حية بين لما بعخعى على أآلم

 يقصد ليس النه وألتمساح والصبع لحية بين جمع متواتر والقافية يل ألطو ن١ االول

وللق لخلق من كثيرة وجوة ن٠ التشبيه يييد وانما وأحد وجه من ألتشبية

ألدفير سطوة بدت لما وعفحتوا وحيةا قدع في رال تعيما تحاكى

 ألنعمة زوال قبص وجهها قبص فى تحاكى يريد النعمة زوال من أقبح الساي المثل به يريد

غيره يسطوعلى النه ساطيا الفس وسمى به سطوت يقال فوق ض بقهره أالذسان على البسط والسضو

آلنحر الح قمهمت برسام ومعبله خاليا ألهاعي في القربان ف

 أل جذبتها وان المنقرس مفاصل فى بااللم العروق كموجان خلوتها كانت بها خلوت اذا اى

 برسامر يقال وقيل الصل ا فى بى بعم ليس البرسام أن ويقال لمبرسم ا يقاسى ما منها قاسين نفسائ

واحد بمعنى وبأسام

ممرصع س اهمالانو رهر -ن الحم،، و حم اكن -ن 0محمححم
ألفقر غاية فى •لغقر بوقعمت وإن سخنة لعينك كانت سغتت أذا

منه شر ورأءة يعكون ال الفقرحتتى تناهى اذا يعى الغق غاية ذالغقرفى

هألعطهي يقاءمة تأنى موثتة مصايب حيبع كاتت حدتت وإن

 وقد مصاويب والقياس جهعها وجمع فعيلة .،ده مدتها وثنبة مفعل ووى مصيبة جمع المصايب

مصايب دون االستعمال فى ولحكنة جاء

ر ر ممز(ءن 0 ر سر ؟9 رون ض كنر مس --ر( ،5 من:
صبيرى ية عيل أأنف كحطم وغنج شارب أونتف الضيس كقلع حديث

 غلب اى صبرى بء وعيل حطم ورجل ذلك ن تحطم ما ولطام اليابس للشى الكسر لخطم

هوعايله ما عيل المثل وفى

معر قرمى وءن صي جبل وعن حديتيا عدمت قلي عن وتقتر
 عود المثل فى ويقال االسنان وهوصفرة القلح منى والقلص الدأبة فيرت ومنه تصحل أى وتفتر



 بنعد أو بالشبان يفعل معا به يفعل مست فو لمن مثال ألكه يضرب اسنانه عن ألقلص ينزع أى يتلح

 ألمشتل بن بسنان يعرف رجل بناعما الذى أن الناس بعض ذكر مصم وعرما أالحداث غعل عو
 بين لمعنى محتمل وذلكه الهوم تثنية لفظ فى بهما ينطقون والناس الزمان ذنكه فى ملكا كان

 ببنيانه[ أهممها فكانه مصر اعل على ثقل قد بناعما الذى كان او باقيان وعما مضر اعرما انهما يراد

 كما الهمزة من الهاء ألعامة فابدلت لحجارة من لممر الع واالرم مصم أرما عدا ألناس بعص وقال
 بصسر أالرم انه لحجارة من ألعلم فى ألمعرووف أن أال يبعد ال قول وهذا وهرقن الماء تالوأرقن

بصثيرى ونيس ختىها حكى وقد الهمزة

ااخر غال٠
مرتوق عقه ؤ ترخ سوت قدا قلت سوته تستعمت تو

زق أبو« يزقه مزقوق متواتى والقاذية لحفيف من االول

اتنجنيق جارة من جة قذا قلت رأسه تأملت أ
 وأتمنتجنيق المنجنيق جر صو كبره برئ فقلن شبهته يد ي جر هذا قلن قوائغ

 أبى عن ألتوزى حكاء بما وأحتج زايدة فيه الميم بعصهمر فقال مند الفعل فى أختلف وقد معربة
 العيورن فيها تغقاء عون حروب بيننا كانن فقال نهمر بي كانن حوب عن أعرابيا سالن دال عبيدة

 وكان ثمجنق لقال أصلية ولوكانن زايدة الميمر ان على دال جنق( فقوله ذرشق ومرة ثجنق مرة

 كسقوط للجع فى ألنون فسقوط نيق مج لقولهم زايدة والنون ألكلمة نفس من ألميم يقول ألمازنى
 ألميم وقيل وكسرعا الميم بفتح ومنجنيق منجنيق ويقال عضاميز تلن اذا عيضموز جمع فى انياء

 الستشباد ذكرت وقد زأيدة وألنورن أصلية الميم وقيل زأيدتان وقيل أصليتان أوله فى وأثنون
 أخرى ونرشق مرة تجنق تحولهمر بدليل أصلية والنون زايدة الميم وقيل مجانيق قولهمر .ن عليه

المنجنيق فى اقوال اربعة ذهذ«

تحلوق عريذ عتنون قلت قرآلتا لو لحيد قرعق معمل
 ألمفر عثانين اصابتنا فيقال عثنون شى كل الول ويقال الذقن عن اللحية س تدت ما العثنون

 ف انفربدتى متشى نقيس ا أمرى تول ف يقول وبعصيم بالجو تل يتم ألذى والهربذ الريح وعثانين

ألجوس بن ألفرايذة مشى الهربذى ان فرقيا ثم دقه

آلعسوق ألقل مبغتا مومنا تقيا يكون أال أعبه تر

آلمحلوق ريتا خلق إلى ينطرآلناس أن أرت أنى عير
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 فى االص-ل الن المقدر ربنا خلف ألمرأد يكون ان ويجوز تاكيدأ بالمخلوق لملحلق وصغ
ئ يفرى ال ثمر يخلق القوم وبعص ■ن خلف ما تفرى وألنت قوله ترى اا التقدير للق

القصر فىاأخر وةل
لعرض ف طولك الومحان جعل معرضاوقح آلدمبالكه متيية يا أآل

رر ى رن .ون رر منرر - ررق نمن١ه -س -ع و -غ

بعخ من بعضك لقرب انكسرت لما بيضة استك من خمت لو وأتسسم

ئ ألكثير لجارى ألماء ولجرخار دماآل اخاديد فيه المكان ااخر وجه وسن وجه ن السقوط لخرور

اأخر وتال

ى قامير وفو يتسته آلقرآد يعض شخصه تقارب من خليلى أشن

المدذيين بعض وقال
أساما اللطيق خلقك جتعلى حىت آلتحول لك تأتى لو

 فيقول ألبطن عظيمة العجيزة على أللحمر قليلة باذها يصغها متواف والقاغية للخغيغ س أالول
 ألمقثم أستعهال والقدام للغ واستعمل وتدامك خلغل الرتصى مقدمك وأخ موخرك لوقدم
مين ء أ فجعد والموخر

مستكساما مركنا خلقا جلبلة للقة ذو اأمام ويكون
وهولجماع الكوم س والمستكام الغليظة ولجبثة اركان له الذى المركن

قداما وخريفمر خلقا ألناي خري عبيحة يا ضيت آذا
التمييزه على وقدأما خلغا اذتصب

 ابد الفتح ابو فسر المغثله ابو مو ى للجنه الغطتش بى ال عبيدة ابو واذشح

 فقال أالعشى وقصعا مظلمة اى غطشاء ولياة اغطش وليل الله واغطشه الليل غطش س ألمغطش
 فهوغأطش الرجل وغطش غاطش فهو الليل وغطش فياد صوت يورقنى الفالة غطتى بالليل ويثماء

 دل اغطشه معى فى الله غطشه س المفعول أسم المغظش يكون فقد عينيه فى كالعمش والغظش
صحاعا واخرج ليلمها واغطش تعالى انلله



٨٢٣

و ون ن Z ٠٠همةه ص ك٠ء رر ن هع / )،ثم م سع *5 ر كندث من وأخبث لص أ ا٠خةتد٠مز ا٠٠٠كا بؤنمردة منين
 مما ويكون ألميم وكس الزاى بفتح بزنمردة ويروى متدارك والقاثية المتفارب ر-(* الثالث

 من نحوعلكت ويكون ألميمر وثتح الزاى بفتص ويروى العمب ابنية فى نظير له وليس عرب
 المراة بها والمراد دأبة وقرطعب القصير وهو حنزقر محو فعلل يصون او الشدين الغليظ وعو الرباعى

 منكب لص لقب ولنذش ووزالها لمحمها لقلة بالعصا وشبهها للرجال يكون كما وخلقها خلقها ألتى
 يكون أن ويبجوز بعروف وليس للجسم الصغيرة قيل فيما الزنمرذة العالء ابو وقال عندهم معروخا كان
 وذك بالسرق يوصف النه العغعق الكندش قومر وقال لص أسم أنه قيل وكنخش العربية ألى منقوال

الغارة انه بعحهم

آآطيث اآلخبن مع وتمشى الرحال وتابى آلنساء تحب
/> Z مب٠ه -ن - و ر-ر ع - ه•ح- ر ع و ن Z ثم همنءن ا

ابرث ا القطا كبيث ولون أزينمت أذأ قرد ه وح لها
 فسكى زايا التاء برئ فابدل خيها أالدغام رادذا نمت تزي أراد وازينن زينتت اذا ثيرد تعر لها وبروى

آزيتنن فصار بساكن النضق ألى بها ليتوصل الوصل الف فجلب لالدغام أالول

آلمعطش آلتلة ذى ققربة تحرقا عتى يجول وتدى
 أن ويجتمل ألثدى بعظمر يصفها غنم« عضشت قد ألذاى والمعطش ألغنمر برئ ألقطعة الثلة

والتشنج بالطول وصغه فقد خالية كانت وان طويل ثديها ان يريد

/S // Z ه ن هم س ٠نم ن هم ي نم ة ر- ن و ن المشمتي من أصفتارا أشح الغرال ظلغ منل ركب لها
الوجل من الذكم ومعلق المراة س الفوة لمحم عليه الذى الفخذ اصد الوكب

تخدش لمر لملحامت بجيو نقنف بينيما ونخدان
واحد ولخمش ولخدش لجبلين بين ألمهوأة النفنغ

آحمش أو لجرادة كسات حمقة متلحلها وساق

 وبعص مونثة والساق الساق برئ ألمخلخل الن مذكر والمخلخل أنث وانما الرقيقة لحمشة
 كما |اللم تال كما وعذا مانع يمنع أن أال مجرا« االحوال فى اجرى الكل اسم عليه اطلق أذا شنى
الساق له يقال ألمخلخل أن كما تناة القناة صدر الن ألدم من القناي صدر ثنرقت



٨ل،دإ

الكشمث يدد سةتتت أذًا وجييا فى التالليل صأن
تباعدو لةومأ وتباد المتفرقة القضعة وعى بتة جمع البدد

المرعه من لملخسواف تمتسل جتلة قوقتا حمة توا
 فى ولخوا أالبيت للخمام والممعخ أالصول الصثيرة ولجثلة الطول فى أللمذ دون عم ألش ص لجمة

ه قيم تد الذى ألنسر بالمرعش عنى العالء أبو وقال العشر الريشات دون ما

أأخر وقال

ألدار سائر رعتات ذى صوت من ويسيرنى قدما رقنى يو ذا ما
 ن وقولة تعجب ومعناة أستغهام لغظه يورقنى ذا ما قوله متوات والقافية البسيط من ألثاذى

 ه عثنون وهى كه الدي ض رعثة جمع رعثات و ألهضاف نحذف صوته أذتظار من أى رعثات ذى صوت

 رغث والهودج الرجل من علق ورما وغيربا أوقالدة قرط من معالق كل والرعاث زنهتها ألشال ورعثة

الدار ساكن رعثات ذى صوت ن٠ يعجبنى والنوم يورقنى ذا ما ويروى الصوف ن٠

ياتمار قمت قد آلصيف أول مت فمتت رأسه فيى حماكة كان
 الديكه بعرف شنبهها فلذلك الدم كانها حمراء ثمرة لها البقل ذكور من ولماص بازهار ويروى

ى الثم أخراج واالثمار ألعلق صفت من لمماص صثامر الراجز قال

أخر ا وقل
حتجنتششويقى تك النتى باللديوك ويجنى بآتسحار ألنواقيسن صوت

 ف خ فح ألنواقيس صوت أذتظار أراد ألنواقيس صوت قوله متواتر والقاذية ألبسيط من ألثانى
 بالنواقيس وترع الدجاج صوت بالديرينأرقنى تذكرت لما قوله فى االم حذف ضما المعاف

 منتظرا كان أنه على تصرب لمر نواقيس وصوت غيرعما وقال ألدجاج صوت أنتظار أرةتمى يري
واتعا ال

لجوًاسيق بعثن على بنين حمة هرف قوقيا من أعراقيا تان
 منجا قنولدت السين كسرة أشبع انه أال لمبمواسق واصله القصر ومو جوسق جمع لمجواسيق

 لحصنى أصله ولموسق للصرورة زأدعا يكون أن وبجوز العياريق تنقاد الدراعم نفى ومثله ياء

 القطامى تال العرب كالم فى معروف لجسق وال أالصل فى بعربى لمجوسق وليس لحمرب وانقصر ألمتهدم

أن لملحسناء انى ءل أال أالاخر وقال بالجوسق وليلة الفرات بشرى لقيننى يوم بعد الكواعب نعن



٨١ب

 منسم كل تحدوعلى وصناجة ترية تيندعا غنتنى شيت اذا وحنتم زجاج فى يسقى بميسان لمجا حلب
 لها يقول التى وهى شرفة جمع والشرف بدم المت لمجوسق( فى تهاذمنا يسوءه المومنين أمير لعل

شرفا والمداين جما المساجد نبنى أن أمرنا لحديث وفى الشرأخة الناس

وتقيسق لني ىف الوشي كمرية بالعمها ىف سالت نغانغ على
 االضطرأب النغنغ وأصل 'نال الديكة أعراف هى النغانغ المرزؤق وتال ونغنوغ ذغنغ جمع الذغانغ

 ووألمرأد كاللحية منقار« تحت سال ما هنا النغانغ غيره وقال نغنغ ألمصطرب تلطويل قيل ولذنك
وجه له تقدامر ما كان وان الموضع عذا 5

آلسوق عي حواييه من ققلصت قنكًا أليست أو لسست كأنتما
 وحواشيه أرتغعن أى قلحدت وقوله بالغنكة شبهها فلذلك االبيض الديك بوجة شى اشبه الغنل

 وصفها ألتى ألديوك صوت أو ألنواقيس صوت ان والمعى ساق جمع والسوق زايدة عنا ومن جوانبه
ى يحبه من الى تنوق:

 الشعرلخمسة أجناس من الطاءى أوس بن حبيب تمام أبو وضعة ما أشتمل العالء ابو فال

 والرهل والرجز وألهزج ولكامل والوأغر والبسيط والمديد الطويل ووى جنسا عش أتنى على حشن
 ألصروب من وفية وألمجتن والمتقصب ألمصارع وفى أجناس ثلثة وثانه والمتقارب ولجفيف وألمنسرح والسريع

 والمتوأنروأننترادف وألمترأكب ألمتدارك ووى أربع لخمس ألقوافى ومن ضربا وعشرون تسعة والستين الثلثة
 األمون البازل وخبب ونشوة شواءا أن الضى قول أالول ثلئة الشان االوزان من وفيه المتكاوس وذانه

 ألمئخزومية تول والثالث غهلك هالك س تجوة يبغى طاف شرا تابط أم أو السليكه قول والثانى
فتخزوم تيمر فى حل قد ألبديع غي فالمجد تسالى أن

 تقدم من نضر ما فيه ذصت وانما ألظاءى تمام البى للحماسة شرح ااخر فذا

 يشتمل وال وأالخبار وألمعال واالعرأب الشعمراء أسامى أشتقات بين جمعن قد أنى غير ألعلماء من
 نجمعن كتبهم فى متغرتة أالشياء هذ« توجد وأنما فيه جمعته ما على لخماسة فى كتبهم من ضتاب

 ألتى الكتب مى غيره عن مستغنيا منه والقارئ فيه والناطر بنفسه مستقال ألكتاب ليكون بينبا
 ألمتميز عند واضح خالعذر به اتيت فيما سهو أو جمعت فيما تقصير وتع فان لخماسة فى صنفت
 أو علمية أستدراك من والتحرى أالجتهاد بعد وغير« الفن هذا ف كتاب يخلو يكاد وال الفاضل

 اوقع يكسون معنى ألهى ألصحيح ألغهم ذعب وربما مشتركة والمعاف شعب والشعر سيما ال فيه تتبع
 الغراض جامعا وجد« ألتامل حق المنصف تامله واذا الشاعر أرأدة الخى المعنى من التفسير فى

ى ألثواب لجزيل ألمرجو للصواب ألموذق واله بيحويء مما الفايدة لملتهس ذانعا نيةومعا الكتاب

للحهاسة كناب أأخ



وشرحه لحماسة كتاب فى مر يره وغ الشعراء أسهاء من وجدنه ما فيرس

ساس عبدة بن أبان

١٥٣, ١٣٠ بعدم ,ئيتاغالم’,ثتع يزم

عربى بن أبراعيم
١٣٥ النبهانى كتيف بن أبراهيمر

ما٠ المهدى بن ابراهيمر

١۴٠ العبسى اآلبيض أبو

٩٩٠ اآلسد أبو

٥٩١, س م. الدول أألسود ابو

۴٩۴ الله عبد بن المغيرة بن أمية أبو

سأالم إذس أبو

 حتبل بن القاسمر البرج ابو
٧٣۴ المرى

١۴۴ بررة ابو

,الس ١٠٣٧ أبوبك

 بن الرحمى عبد بن بكر أبع
٥٥٠ تخرمة بن المسور

٥٨٣ الزفرى الرحمن عبد أبوبكربن

٥٠٥ بيان أبو

 ١۴٨, وسما ما٧و ,الال ٣, أبوتمام

 ٣۴٩, ١٩٩, ١٩٨, ا٩,ال ١٥٠,
,۴٧٩, ٥٣٣, ٣٠۴٧٠٩

٣٣٨ لجناى الهذل ابوالمثلمر

٣٨ال عازب بن أبوثمامة
م’٦ جابر ابو

"٣جبرس ابو

۴٣١ الهدفة جندب أبو

 الثعلى م[ بن جارية جنتل أبو
,١۴١, ٧۴٨
۴٨٠ لجودى أبو
 ربعى بن البراء جبال أبو

٣٨٩ الفقعسى
٣أ٨د ااا أبوحاتمر

٣سأ أبومكجن

س. التجناء ابو

۴٩سا لحسن أبو

۴٧٠ المرى حكيمر ابو
سما احمد أبو
ال٧ .ازتتت مىيى اد ى تد ٠ ' -٠
,هال ٥۴, ۴٩, أألعيأبى محئد أبو
ا٩,ال ١٨٠, ١دهال ١۴٠, واسا ال٧,
سها اليزيدى محمد أبو

۴٣٩ ألفاللح حنش أبو

ال ١٩ ألدينورى حنيفة أبو

V., ال٨ حوط أبو
ال٠٠, ٥٧٨ النميرتى حية ابو

٣٧٠» ٣٩٥ الهذلت خراش أبو

.سأم اآلخصر أبو

۴٣٠ ؛ألذدق لائب ابو

٧٩٨ اأسدى لندق ابو

واسب مال٠ ابودقيث
دالاله ١٣٧ دلف أبو

 سهه , ٥٨٠ ى٠ةمل دغبد ابو

٧٠٩, وس.

٧٧٨ دوار ابو

٣٨٧ األسدى ذوأب ابو

 ومسم ۴٠٧, ۴١۴, ,أه ۴٥ ذؤيب أبو

 ٧١٩, ٩٨٨, ٩٣۴, ال٣۴, ۴٩٩,
, ٧٧٨ ٧٣٩

٣٧٧ ذذافة أبو
٣٣٩ ربيد ابو

سمه ،ألتعلب رييش ابو

۴٣٥ الحراعى رمج أبو

 ١٩٠, ١٣٣, !٣٠, ١٣٧ ابوالرباش
١٨٠, أ١٧»

 للخطيب على بن بجيى ابوزكريا
ا بزى التبر

٣٠,! ٣٠٠, ١٣٨, ٩٩, ۴٨ أبوزيد
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٥٠1و ١٠٧٧,

٦٦٩ انكالبى األعرابى ابوزياد

٣ا م مسحل أبو

ليدالV ج سر ابو
١أ سعيد أبو

 رى النيسابو الض-ب سعيد أبو

,سها ٣ االصمعى صاحب

س٨٩ سفا. اب

٣٠٩٨ حزب بن سفيان ابو

٣ما ابوسلمى
,ساس أاسم سلهب آبو

٩٩ السمال ابو

،٣ سود ابو

مسا لعبسى ا أنشخمب أبو

٨ شبناة ابء

،٦٠١٠ لخزاعى النتيص ابو

٣٩٣ أألصبغ ابو

وممأه ا٦١ البذت الصخر أبو

٩٥۴, ب٦۴ر ۴٩٣ البوالذى صعترة ابو

وسام ٣ا٣ الصمعاء ابو

۴٥٧ القبباء أبو

٧٩٣ طالب ابو
٥٥٨ األسدى القمحار. ابو

ى ن بق ٥٥٨ الطاءى الحمىا. ابو
٥٥٨ القيى الحميان ابو

٥٥٨ النيشلى الضحان ابو
٧سا الطيفانية ابو

٨واا ٣٩ الله عبد ابو

٥۴٠ ألمفجع الله أبوعبد

 ٨ممواا٨و٣٣اوال٩حا، ا٧٨ ابوعبيتة
 بن الله عبد بن عبيدة أبو

۴٩۴ زمعة

المثثى بن معتر عبيدة ابو

٨ التيمي

۴،١٨ ثعلب العباس ابو
۴٧٣ يزيد بن محمد ابوالعباس

٧٩٩ المازلى عثمان ابو

م العواذل ابو

٣٧٣ الشندى عطالء ابو

 أسا سا٠و اأ٥, ٦١, م٩ابوالعالء

 ١٧٧, !٧٣, ١وهه وأمأ ١وحم ودسا

 !٩٣, ١٨٨, ١٨٩, ١٨٥و أ٨,ا ,٨٠,
٣٠٧, ١٩٧, ا٩1,

٧٩٩ العقيلى العالء ابو

٣٣٧, ١٩٩, ا٧٨ الفارسى على أبو

٣ العميثل ابو

سم٣,س٣٩,ا ٣٧٧ ابوعمر

١٨ا العالء بن ءمر ابو

ا ايم الشيبانى عمر أبو

٩٧ عمان ابو

ام عوس أبو

٧۴٩ البذل أذعيال ابو

٨٣١ لحنفى الغطمش ابو

١٣ الطهوى الغول ابو

٧س المخيرة ابو

 ١٩٧, ١دب دا٠, 1, ه انقتح ابو

,٣٠١,٣٠٠,١٩٩,١٨٣,١٧٨,١٧٥

٣٧٧ فرعان ابو

٣٧٧ فرغان ابو

١٣٥ السذوسى مؤرة قيد ابد

٧١٧ ةبوس أبو

٣١٩ فبيس ابو

٩٨٥, ١٨٠ مقيا أبو

٣۴٨ الرقى ألقاسم أبو

 بن الوليد بن عمر ابوقطيغة
٩،١٩ عقبة

٩س. أألسدى أبوالقمقامر

۴١, أبوكبير.؟

٧۴٦ العجلى كدراء أبو

٣٣٧ كرام أبو

٥٩٠ انعقيلى لئيفة أبو

١٨ مليل أبو

٣٣٨ تجدة أبو

٧٥٥, ٥١۴, ١۴۴ و ۴٥ النجم أبو



٨٣٧

العالء أم ٥۴٩ الموصلى ابراهيم بن

!١٩,٦٥, ٥٦,۴٩, ٣٦ ابوسى
ا٨٠ و
٣٣٣ ناشب ابو

١٥٦ النشناش ابو

٣٧ع ذضلة ابو

٣٣٥ نمي ابو

سه الهجنجل ابو

١٣ همريرة ابو

٥٦٦ وفان ابو

١٣٥,١٣٣,١٣٠,٦٧,٦٦ ابووالل
١٥٩, ١٥٣, ١ fv, ١۴ ٣, ١ ۴ ٣, ١٣٧ ,

,٣, ١٨٧۴٨
۴٦۴ وند ابو

٣ سلمة ابن الوذاد ابو

س٧ ابوأوف

۴٣٨ الوليد أبو

 ٣٧٧ رييعة بن سلمتى بن أبئ
IV لمجاًلح بن أحيحة

۴٦٠أمبل•،؛
١٩٥ أث

۴٦٥ عسعس بن اريب

٧٣٥, ۴٠٦, ١٩٥ المرى سبية بن أرطاة
٣٨٥, ١٧۴ ارم

 ١٩٨, ١٧٨ أزد

(لاسىاي

اءا خلف بن اممحات

٣٠٣ ؟ست

٣۴۴ جابر بن أسيد

٣٦٧ أسيد

٣٧ األسدى

٣١٩ بكم ابى أبنة أسماء

بره عمرالغاضرية أبنة أساء
۴٦٠ أس بنى

األرزق اسحاق بن اسماعيل

١٣٦ المدينى

٣٣» عماراألسدى بن إسماعيل

٦٧ األصمعتى

٣.ه١ عبد بن أييأه

۴١۴ شرا تأبض أم
٣٥٥ تواب ام

۴٧۴ نحارب ام

١۴٠ حسان ام

 بن لزيادة اخت خارم ام
٣٣٣ زيد

۴٥ زرع أم

سها السلسبيل ام

۴ا۴ السلكة بن السليكه ام

١٧١ سهل ام
۴٣۴ الكندية الطريح ام

۴٠٩

اال عم أم
٦١١ وفدان عمربنن أم

سهم الحبية تيس أمر

٨٠٩ النحيف أم

٣ا٣ الهيثم أم

٦٠٥, سوا أمامة
رن و0ة ٣۴٠, ٣٩۴, ٣٧سا ۴٩ القيس أمرو

٨١٣, ٧٩٥, ٧٩٣, واال ٥٩٧, ۴٧۴,
٨٣٠ د ٨١٧,

٣٥۴, ٣٥١ ابان بن القيس أمرو

۴٧ و ا ام جم بن القيس امرو
,١۴٣٣٨, ٣١٣, ١٨٥, ١٨٣, ٨

٥٠٩ ألمتحاربى أميل بن ألموكل
٥٨٨ المامور.

٦٥٨, ١۴٠ أميمة

٧٠٣ أمية

 ٣٥۴ و ٣٨٣ الصلن ابى بن امية
,٧٧٦

 بن عمم بن الله عبد بن امية
٣٠٣ عثمان

۴١٦ مذركة بن أنس
 العبسى زياد بن الفوارس أذس

الداا

٣ما النبهانى حكيم بنى أنيف
٧٨ زبان بن أنيف

ر م >تو عر ٤
,ساسا ٣٦١ عرفطة بن أوسان



٨٣٨

۴٧٦ القفعسى أفبان
۴۴٣, ٣٣٥, ۴٧ أؤس

٣٣۴ تعلبة بن اوس

٣٣١ حبناء بن اوس

٣٣٦, ١٦٠ ,بقينة بتنن
سما يجاد

٦۴٨ بجير
٣٥۴, ٣اه عمر بن بجير
۴٣ا مءة بن بجير
٧٣٧, ٨ بجيلة

ساس عتود بحتربن
٦٧۴, ٣٩٣, ٣٩ا البحترى
٦٥٩ البخذلية

’ا ه بذين
٧ها بر

 ٣٠۴, ١٧٥ مسهرالطاءى بن البرج
٧٦,ا ٥٦٠, ٣٠٦,

ا٩٦ المبرد

٣سا بردة
٣٥١ قيس بن البراض

سمم غا. دتذي نا ر ٠
٣٣٨ الهدلت عياض بن البريق

١٨ بريقة

 ٧٣۴, ٦٣٣, ۴٧٧ جر بن اوس

 ٣٧٩ الم بن حارثة بن اوس

 ٣٨٩ عنمر بن خالد بن أوس

٧٨١, ۴٦٠ اياد

ب
٠٩, ٥۴ البزق

٣٥٣ البرك
٣٨٠ البريمة
۴٣٨ البرامكة

٣٥۴ مازن بن البزباز

ما٨ بزرجمهر
٦٩٨, ۴٣١, ٩د ٨ البسوس

د ر ٧ ٠ ١۴٥, !٣٩, ١٣٨ بس
 ٣٨٣ الشيبانى قيس بن بسطام

,۴٥٧

٣ا لعبسى ا حمام بن أن بن بشر
٧٩٣ حكيم بن يشر
سعد بن مرثد بن عمر بن بشر

٦٧ مالكه ابن

٦٦٦ غالب بن بشر

١۴٥, ١٣٩, ١٣٨ أتجفل بن بش.ر
٣٦٣, ٣١» مروار يشربن

 ٣ا٧ المرى يزيد بن بشر
٣٣١ بشار

 ٧٣٥, ٦۴٨, ٥٦٣, ۴٩٠ األرت بن إياس

 ,٠٠ الطاءى قبيصة بن أياس

٥٠۴ القايف بن اياس

٣٩۴ اللء حبد بن مالكه بن اياس

 بى جذيمة بن أبى بن بشير
سم« مروان بن لحكمر

 ۴٩, م النهشلىم حزن. بن بشامة

٣٥۴, وسااا
١٩٣ غدير بن بشامة

٧١٧, ۴٧٠, ٣١٦, ٣١٣ البطريون

٣۴٣ البعيث

سهه ٦٠۴, ا٨سا حريث بن البعيث

سها ألمجاشعى البعيت
س لحنفى البعيث

٣٦٧ أسد بن ضريمر بن باعث

٣٣٦ األسدى لقيط بن بغثى
١٩٩, ١٧١ بكر
٥٦٥ النظطاح بن بصر

٣٥٥ د ٣ه٣, ٧٠, ٩ وايل بن بكر
,٣٣٣ ,۴٣٠ ,۴٧٦

٣٣٦ لملخارجى بالل

١٦٠٠, ٣٧ قيس بن بأعاد

٦٠٨ بلعدوية



٨٣٩

دم بلعذب
٣٣٨ بلقين
٣٠جسرس بن بلقين

٥٩۴ لزأعى ذبكل أبى ابن
1م٧ ربيعة أبي —

أل ذعل بن ربيعة أبى -
سهه عتيق أبى —
ا٩ا، تبيد أل —
ا٩٨ القتالى ذمير ابى —

٥۶ 1 أذيئتذ --
ا، ٥٨ بحتل — —

٥٩٧ و ۶٧۶ النكوى برقان —
 مناف عبد بنى أحد ييشة —

11م

٣٧٣ الفراسى الطعان جذل ٠
٣سا جرموز —
٩٣٥ جغننة —
١٩٣, ه جني —
ل٧٧ جوبن —
بما٧ حا- — ج٠
۴۶٩ بىذ٠حد —
٩٨ حرب —
٧١٧, ٧٠٣ احمت —
٥٥٥, ٥٣٠٦ سا أأحمر —
٩٥٣ جاب —
,ساس ٣١ا لملجياط —

١٩٠ دارة أبن

٣٥٥ أرم د ’

١٥۶, ۴٩, ٩ دريد —

٣٩٩ دلهم —

٩٠٩, ٩٠۶, ٥٩٨, ٥۶١ الدمينة —

 لم٨و ٣٩٣, ٣٩٠, ١٣٥ الرومى —
,٣٩٩
دم ٠۶ الغسانى وياح --

٧٧٣,٩٠٨, ٥٩۶, ۶٩١ أآلبر —

٣سب ألزرةء —
٩٩, ٩٣ القيى رابئن —

٧٠١ زيد -
١٣٩ سعد —

سام مسعود —
سها سعيل ٠
هدم٩ السليمانى —

,س« ٣٩٣ سهية —
س«ه اأشتر —
۶٨٩ صرمة —
٩مم صغوية —
٣٠۶ ضبارة --
٥٨٨ ألقطبيك■ —

٩۶٩ المغربى ربه عبد —
٧٧٧, ١ام أآسدى عبدل ---

۴٧٩ أالسدى عمار ابن
٩٩٩, ٩٩٥ الفزارى عنقاء —

١٧٧ البوآنى عنمة —

۴٥٧ التتبى عنمة —

۴١١ عادين —

۴٩٠ يزه أئة —

٧۶٣ مقبل —

۴۶٨ القعقاع —

١٩٩ قيلة —

٣ا٣ الهجيمي ألمتعبي -

٩٥٣ ألمكغغ. —

٧۶٥, ۴٣٠, ١٩٣ الكلبى —

٥٣٣, سهم كناسة —

اا٨ كوز —
مب لذعن: — ٠

٧٩٩ الموا .

٩٩٩ مية —

٩٣٧, ٥٩۶, ٥٨٩ ميادة —

,مالس ٣٠۴ فبيرة -

٩٣٣ الكالبى قرم —

٩٩٣, ٧,م. ٥٥٠, م٥٠ قرمة -

س،ا فند ~

١٠٩ يوسق ---

١٨٠ العنبرية ابنا

أل ٠ ' ده، العباب أبنة
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،ام1 نعنر بنات

١۴٥ حزن اال بنو

٣سا حلليل اىب بنو

 بن ذؤل بن ربيعة أىب بنو
۴٩٠ نيبان

 ٣ا٧ ١٥٣, ١۴٩, ١۴٥, ١٣٨, أسد بنو

٧٧٩و ،1،م1و ٣٥٠و ٣٠،ا1و ٣وهه

٣٩٩ تميم بن عمم بن أبوأسيد
,٣٧٠

 طيئ جرم من الكهف بنوأمر
م٩ر

سه أمًامنة بنو

٩٥٩ بنوأمية
۴٥٠, ۴۶٩ ر ١٧٧ بدر بنو

٠٠٠٠ عبد بن ربيعة بن بنوبدر

11٣

٣,م. س٠ا بنوبددبنفزارة

(“II بطاح بنو

٩٩٨ بغيص بنو

٩٩٩ كالب بنوبكربن

٣٩٥ بالل بنو

الس هبان بنو

س٣٧ هبدلة بنو

٣ا بنوبوالن

١٠٥٥ تغلب بنو

٩١٥,٣٧١,٣۴ ٣, ٣١١,١٩٨ تهيم بذو  

٧٠, ٥٨ ذعلبة بن الله تيم بنو  

۴,٧٩

١٩٥, ١٩ ١٩٣ ن؛ بى اليم بنو ,۴  

١٩٧, ا١11و

٩٥١, ٣٠١,١٧٧, ١ ۴٧,١۴ ٩ دني بنو  

س٧,م الم تعلبة بنو

حبيب بن بكر بن تعلبة بنو  

٦٩٨

٥٨٩ ثويان بنو

١٩٧ مناة عبد بن تور بنو  

Iff وت بن تور بنو  

٣٧٩ ر ١٧٧, ١٧٥, ٧٧ جديلة بنو  
,٣٠٧

٣١٣, ٣١١ جذمية بنو  

٣٣٣ بنوجناشع  

٣٧٧ جشمر بنو  

١٩١ عوف بن بذوجاشم

٣٥٩, ٣٥٥ بنوجماشن  
٧٥٨ جعدة بنو  

مسا جناب بنو

۴ ٩٠ ذهشل جندل بنو

٣٩’ جهينة بنو

م٣ين بنوجو  

٩٣٧ حرب بنو

 قيس بن خصقة بن بنوفحارب
٥٧٩ عيالن بن

٣وسس ٥۴ حلارث بنو

٩٣٨ تعلبة بن حرثان بنو

٣٥٩ ...بار ىب ثعلبة بن حرفة بنو

٩٥٣ حصن بند

٩٧ محامة بنو

٣ محيس دبذو محام بنو

)سم بنوحن
٩ حنيغة بنو

٧١٧ حوالة بنو

١٩١ حموية بنو

٣١٣ عبس بىن من بنوخذمي

۴٩۴ جلارجية بنو

٧ما خلزرج بنو

٩٣٩ خزاعة بنو

٧٨٠ ختزومر بنو

سس خيربى بنو

٣٧ره ۴٥٩, ١٨٨ ٥٩ دارم بنو

rir اهلجيمر ىب ص بنومدت

٣سا عمر بن بنودول
٥۴ الدبن بنو

۴٥٠ ذبيان بنو

 جبيل بن ءامر بن ربيعة بنو
٣٧٠ غب بن تغلبة ابن



اسا

سسم رةاش بنو
١٠٨٩ مرعوب بنو

١٣٧٣ر م٧١ رباح بنو

٣٥٠۴۴٩, ٣راس زياد بنو

٧٥٨, ٩٧٩,۴٩٠, ١٩۴, سنن دذو

۴١٥ متمي بن بنوسعد

،111 ١ء1٠و مناة زيد بن سعد بنو

٣ 1 فذيل بن سعد بنو

٥٠٧ سلول بنو

٥١٣ خلير سلمة بنو

۴٩١ و ٣١٥, ١٧٧ سليم بنو

۴اا منصور ن ب سليم بمو

٣١١ بنوسالمة

٣٣۴ مغرج بن سالمان بنو

 بن بكر بن مالك بن السيد بنو
 ۴ه٧و ٣٨٩٣٧۴ د ضبة بن سعد

,٩۴۴

٣۴۴ قهم س حى تبابة بنو

 ,ا.م ١۴٩, ١۴٨, 1٩د اه شيبان بنو

,۴٣١ ,۴٧٧٣٠, ٥٧

٣٧٩ صبح بنو

١٩١ مرة بن بنوالصارد

١٩٠ صرمة بنو

٧٠١ صرمي بنو

۴٥٨ املصطلق بنو

 ٣٨٣١ ٣٨٣, ٣٧۴, ١٨وه ١۴۴ ضبنة بذو
۴1و.

وساسم ٣٠٣۴ ضبيعة بنو

١٧٥ طريف بنو

٣٩1 طيى بنو

٩٣٠٩ غطغان بن الله عبد بنو

١٩١ عزى عبد بنو

٧٣٠٠ مناف عبد بنو

 ا٩وم ا1٣ أت بن مناة عبه بنو

,11, ا1وه

٣1ا وة عبد بنو

 ٣٣٣٠, ٣١٠, ١٨٨, ا1٣د ا1١ بنوعبس
,۴٥٠,۴٠ ٥١

 ىب بنزقري سعد بن بنوعتاب

1٩٨ جثمر

۴ا1 بنوجلر

۴٧1د ١٣٠٥ بنوجمي

 العنرب بن جندب بن بنوعدى

1٣٠٩
 أت بن مناة عبد بن بنوعدى

١1ده ا1دم

٣سا بنفرارة بنوعدى

۴١٥, ١٧۴ عقيل بنو
٣1١ عليم بنو
٧٥۴ عيالن بنو

۴۴٧ عمر بنو

 ٥٨٨ قننري بن سلمة بن عم بنو

 ا،٣د٩ كالب بن عمر بنو
1٩٩ الغنوين عمر بنو

٧٧٩ عامر بنو

سساا الله عبد بن ءسم بنو

 بكر بن مناة عبد بن عامر بنو

السمه ضبة بن سعد أبن

٩٧٥ بنوعمرية

ا ٩ ٨ تغلب بن العوس بنو

 سعد بن كعب بن بنوعوف

111 ,٧۴١
مسا بنوأعيا

٣٧٠ غرب بنو

١٩٣ الغراب بذو

٣٣٠٣, ٣١٠٠١ عبس بن غالب بنو

۴|ا فرآس بنو

 ٣,ما ٣٩١, ٣٣٣٠, ساها فزارة بنو
,۴۴٩ ,۴٥٠ ,۴٥١

٣٠٩٣٠,٠٠٠٩١, ٣٠١ د ١٣٣٠ شب بذو

٣٣٠٣٠ خشسهض بن دبرآلة

 ٣مم عبس بن بنوتارب

سا بنوثرد

ااه قريع بنو

٣٠٣۴ قزان بنو



٨٣٣

ومهم ۴٨٥ قشير بذو

٦،١٣ ربيعة بن قطن بنع

 جزء بن خليد بن القعقاع بنه
،1٧م

۴٩١ دندن بنو
ه ،٦ ثعلبة بن قيس بنو
١٠١١* المكعبر بنو

١۴٥ كلب بنو

,.ام ٣٧١,۴٨٩ بوز نو

٥٦٩ ليث بنو

 قيس بن صغصعة بن بنومرة
٥٠٧ عيالن
۴٦٠ عبيد بى بنومرة

١٠٩١* فزارة بنى ن٠ بنومازن
٩٩٠ شيبان بن بنومطر

٣٩؛، معن بذو

٣٩٧ وية لخرو معن بنو
۴٩٧ عتود بن معن بنو

۴٥٩, ۴٥ سالك بذو

٦٥١ و ٣٨٩, ١٧٧ نبهان بنو

٣٧٧ نصر بنو

٣٨٧ تعين بن بنونصر

اسماس بنونمير
۴٥٩, ٣٥٦, ۴٩, ۴٥ بنونهشل

٣٧٩ هاجر بنو

٦٣٨, ٣٠٩ عمر ين بنوالهجيم

١٩٠ قرم بنو
٣٩٣ فزارة االعشراءمن٠بأ بنوقرم

٣٥٥ هزان بنو
۴٧٥ هالل بنو

ت
اس قصاعة جابر بن ثابت وهو شرا تآبط

تغلببنايلد٧٤)ه٣٨")ا٨٣")٣ سفيان أبن
٦٨٥ متممر ٩۴ ثجيب

٣٧٣, ٣٧١, ٣٧٠ ثوبية بن متمم مم٩ الرتمجان

٣٦٩, ٥٦, ٣٨ تميم ۴٦٠, ۴٣٠, ١٩٩, ٩ تغلب

٣٣٧ تنوخ بن ملحان بن حلوان بن تفلس

١٨٥, 1 هد بنو

٩۴٧ موتع بنو

٣٨٧ يربوع بنو

٣راا س٢٨ بنويشكر

٣١٩ بهثة

٦٩٧ بهراء

١٠٣ قرفة بن بهدل
٩٩٨ البهرانى

٣٣٣ بيهس

.اه د ۴٥’ الغرابى بيهس

٥٦٠ بهيشة
٧۴’ باعلة

۴٣٠ أعكر بد باحلة

٥٥٧, ٣٩٠ )القعقاع( ألباهلى

٧٩ بوالن

٥٩٣, ٥٧٦ لخمير بن تؤبة

٧٨٠, ٣٣٨ تيم

٣٣٨, ٣٣٧ أسد بن الله تيم

۴١٥ الرباب تيم

٨ قريش تيم

۴٣٠ التيمى



٧٣٣

 سغيارن بن جابر بن ثابت
شرا( )تآبط

٣١٧ البجلى خويلد بن ثابن

٣٣٦ تضنة بن تابن

۴۴٣ حزام بن المنذر بن ثابت

٦۴٥, ٦٣٥ أآلجاى شعاث بن ثؤملة

١ ٣٩٦ سل

٢س الغوث بن عمر بن ثعل

ن
۴٣٥, ا٨٦ تعآب

ا٨ تعلبة
ه سه ذبيار. بن سعد بن نعلبة
٣٧٠ يربوع بن ثعلبة

 المرى ظالمر بن رياح بن المثلم
٧٣٣, ا٨٦
١٨٦ الضبى المشتجرة بن المثلم

قظبة( بن الرحمان )عبد ألمثلم
١٨٦ ششعل بن حرام بنى أحد البلوى

 س فحأبة بن عطاء بن المثلمر

١٨٦ عدى بن تعلبة بنى

٣٣٨, ١ا التنوخى عمر بن ألمثلم

١٨٦ الغسان كعب( بن )لحارث المثلم

٣٦٥ نمال:

٣٥۴, سها ذني:

٩٧ حاذيزا.

٦۴٧ جابر

٥٩٠و ١الطاءى.ه الثعآب جابربن

٣٩٣ حريش بن جابر

٧۴|، حيان بن جابر

٣٩٩, سا السنبسى راالن بن جابر

٣٥٨ جبار
 الشماخ أخى أبن جزه بن جبار

سيا ضرار ابن

٣٧٩ ضرار بن صخر بن جبار
 الطاءى عميرة بن عمر بن جبار

ممما
حمارالشمخى بن مالكه بن جبار
معا خزارة ن٠

ن
٦٩٣ األشجعي جبيها،

ساه قيس بن جتامة

 ٣٥٣ قيس بن ضبيعة بن جحدر
,٣٥, ٣٥٣۴

 ٦ا عام بن حكيم بن للجحاف

 ۴ا٣ لملراعي دثدنة بن أجحمر

 ١٦٥ التيمي خرعب بن جنذب
٦٥۴ جة

٣٣٣, ٣١۴, ٧٩ جديس

 ۴٧ الفقيد مسروة والد األجدع

٣١٥ جذع

١٦٠, ا" جذام

٣؛٣د ٣١١ د ١٦’ جذيمة

٣٠٣ رواحة بن جذيمة
 ٣٠٥, ٣٨٣, ١٩٦, ١٦٨, ١٦٥, ١۴٧, ۴٥ جرير

,٣٩١ ,۴٣٦ ,۴٥, ٩٦۴٦٣٥, ٥٦٠, ٠ 

واال
٣٣۴, ٣٣٣ العزى عبد بن جرير

٣٣٣ ألمسيح عبد بن جرير
|ا٧ كايب بن جرير

 الققعسى أآشيم بن جريبة

٣٦٣, ٣٦١

٣٧٣ لكف ما د. حاد . ن٠ •ن

٦٧٨, ۴٣١, ١٦٣, ٧٥ جرم

٥۴٣ العود جرأن

٦۴٧ لمجاشع بن جرول

٣١٠, ٣٠٩ العمرى جرية



٨٣٣

ا٩٩ الشماخ أخو صرار بن جز:
|ا٧ الغقعيسى كتيب بن جزو

ا٨ا تور بن جمزأة

١٦٥ التيمى نشبة بن جساس

۴١٠: مرة بن جساس
١٣ حنظلة بن ماال بن جشيش
٣٦١ اللد عبد بن جلعد

 اخوبىن الله عبد ىب جعدة
۴،٦١ مالك بن غيظ

٣٧٥ لجغدى
۴٦٠ الهتيل بن جعيس

 ٥٨٨ يربوع بن تعلبة بن جعغر
 ١٧۴, ١٩ لمحارثى علبة بى جغق

٧٩٣ الججل جقرتة

١٥٥ حباب

٣١٦ حبت بن حييب
٧٧٣ عوف بن حبيب
 يشك بن كعب بن حبيب
م٣م وأيل بن بكر أبن
 العوراء العزى عبد بنت حبيبة
٧,٥

٦٦ا حبت

۴٣٠ جينن
١٠١۴ جلهمة

٣٣۴ جىت

 بن خالد بن هالل بن جممع

٣٣٣٠٠٠ مالكبنهالل

١٥٩ جمل

٦٣۴'٦٠٦, ٥٩٣ صل

١٥٩ أآسدتى سيدان بن جميد
معمر بن الله عبد بن جميل

٣٣٠١' ١،١٠' ١٥٩ و ١٥٥ العذرى
اسس جناب

 بن لله بنعبد بنهبل جناب
١٩٨' ١٦٧ كلب

١٥٣ جندب

ع
١٨٨ تلحبشة
الس تعلبة بن عبيد بن حبشى
٧۴٦' ٧٣٩, ٣٣٣ حاتم
٩۴۴, ٦۴٣, ٦٣٥ الله عبد بن حامت
,٧٧٨

٣١٩ النعمان بن حاتمر
اه٨د ٣٣٠, ٣٩٣' ا٧٧ الطاءى حامت
,٧٣٩' ٧٣٣

١٥٥ حجاج
 ٩٧٣, ٣۴٠' ٣٣٠' ١٨٠, ؛۴٠' ١٣٧ أجماج

۴٣١ مرة بن جندب

 ۴٥١' ۴٥٠ لعبسى ا لملحليفة جنيدب
 عمرسها بن جندل

۴١٩ لمجتى
٣٩٠' ٣٣٠' ١٨٨ جهينة
۴٥١ لجارث بنن جويرية

٩٣٨ العذرى قفبة بن جواس
 ٩٣٨ الكلى القعطل بن جواس
٦٥٨
٩٣٠١ لحارث بن نعيمر بن جواس
٣٨,س ٣٣٣ جون
١٠٣٣ جوين
مم جوى
٧٥٩ النضر بن جوية

٦٥٦ جيرون

٣٣٣ سالمة بن جماج1
٣۴٧, ٣٣٠,٣١٩' ٣٩٣; منى ىب اجماج

١٩٥ حلاجبية

۴٩٩ خالد بن جر

٥٣ القيس جرأبوأمرى
٧٣٩ العبسى حية جر
٣٥٦' ١"بنمحمود خالد بن جر
,٧١٧, ٣٥٨

۴١٧ أسد بىن مول اجمناء



٨س٥

 ا،٨ املصرب.الشكوذ ىب جية

٥٣۴, ه٣وم ٧٠,
١٥١ اقدت

م حتيفة

 ٣٣٣, ٣١٠ الفزارى بئر بن حديقة

٣واه مم٩ و مممد

۴۴٩ حلداىف

،,واه ٣٥٥ نزه ض ٠سلىه بن حرى

٣٩۴ لحرورية

٧۴٨ حزب
٩٩٩, ۴٧۴ حنارب

دالني، حلارث

۴٠٣ مرزالغشان* اىل بن حلارث

٥٩۴ أملخزومى خالد بن حلارث

سم ظامل بن حلارث ١

 ٣,ساه ٣,أه ٣۴٨ عباد بن خلارث
,٣٥۴ ,٣٥٥

 أم ح بى اخو عوف بن لحارث
٧٠٩
٣ما املرى عوف بن حلارث

٥۴ كعب بن لحارث

 ١٩١ ضبة بن كعب بى لحارث
ا٩۴د ١٩٣,

٣٥٣ كلدة بن لخارث

۴٣١ مرة بى لحارث

 بن المغيرة بن هشام بن لحارث
 مخزوم عمربن بن الله عبد

وساها ٣٥٣و ٨٧

 ذفل بن مرة بن تمام بن لحارث
٩٥ ,۴۴٩

 ٩٩ الذفلى وعلة بن لحارث
٩٣٥ لحارثى
 ١٨٣ سرى بن جابر بن حريث
 ٣٨٩, ٣٨٨ لخيل زبد بن لريث
 بن مطر بن عناب بن حريث

٩٥١, ٩٥٠, ٣ا٣د ١٣٣ سلسلة
 ٣س. حمل بن يزيد بن لحريز
 ٣٨۴و ٩٩ الضبتى المكعبر بن مخرز

 ٩١ القريعى هالل بن لحريش
٥٣۴ حرق
 مسه النعمان بنن حرقة

٥٣۴ حريق
 ١٨٨ مق١

 W لحأرجى حاروق

 ٣١٧ حرن
 عمر.مه بن حزاز
 ٣٧٣ خرابة
 ٧٨٠ تخزومر

 ١٨ حزن
٧١٠ الكناث لخزين

vl* الليثى لحزين

١٧٧ لحسىاس
١٧١ جسل

١٧١ حسيل

۴٨٣ تجيح بن حسيل

٩٣ حسامر

 النحوى الغارسى أحمد بن لحسى

٧٩٣

 الشتحال أن بن رجاء بن لحسن

٩٩٠

۴٩١ أآلسود بن لحسى

١٧٥ وهب بن لخسن
وهس، ۴۴٣, ٣٩٩ حسان

٧٣٧ ثابت بن حسان

٣٣٠ للجعد بن حسان

 رفم ابى بن حنظلة بن حسان
٧٣۴

 الكلبى بكدل بن مالكه بن حسان
٣١٩, ٣,٨
٣٧٩ ضرار بن ألمنذر بن حسان
١٩٥ العدوى نشبة بن حسان
۴٩♦ الهديل بن حسان

٣٣٥ طالب ل بن بنعلى لحسين
,سمه ۴١وهم ١٣٥ مطي بن لحسين

٧٠٠, ٥٦٩, وتاهه
 سه, حوثنب
٧٠٧ ألمحصب



٨٣٩

 حلارث عبد بن معبد بن حلضف
٣٩٣
 ربيعة بن حمام بن لخصين

ا٩٠ و ١٨٧, ٩١٠ المرى
۴٩' عوية بن حني
١۴٥ حمصن

٩٧٣ املنذرالرتثى بن خضني

Hf زقري بن خفاف بن حطان

ا۴ا أملعلى بن حتان

بن عمر بن قيس بن جتان

هبا ذعلبة
 وسس، ٩٣٠, ۴١٩, ١٨٩, ٩٥ حلطيتة

٩وأم

٧٥۴ يعفر بن حطايط

۴١٠ الكناىن األحنف بن حفص

۴١٠ اآلخيف بن حفص

٥٨١ العليمى حغص

٩١٥ حلكم
٥٧٩ لخضرى بن لحكم

١١٠١ زفرة بن حلكم

٥٣۴ عبدل بن حكم

۴٧٠ حكيمر

٧٩٣ ضرأرالصتى بن حكيم

٧٩٣ ضار بن قييصة بن حكيم

٩٩٣ تلالل

مهس مكت

٣٩٣, ٣٩٣ قيس بن حللمة

٣٧ حليس

٧٠١ و ٧٠٠ حليمة

١٩٨ الصىب سويد بن حممل

سهه املحلف بن محاد

٩٥٨, ٣٩١, ٣٩٠ حبدل بن محيد

٧ثورسه بن محيد

٧٩٥ األرقط محيد

٣٩٠, سها جيىي بن أمحد

بثعلب أملعروف جيى بن امحد

٧٩٣

١٩۴, ١٩١, ١٨٩ حممد

٥٣، بكر أىب حمهدبن

٥٣٣ ألتىب شحاذ أىب بن حممد

٥٩٣, ۴٩۴ بشري بن حممد

٥٣١, ٣٧٩ بشريخلارجى بن حمتد

٧٠١ و

ساه٥ حبييب بن حممد

سا السن بن حممد

٩٩ر الكاتب سعيد بن حممد
١٩٨ اآلزدى الله عبد بن حممد

٩٠٣ رزبن بن الله عبد بن حممد

٥٣۴ عميية بن حممد

٧٧٣ مروان بن حممد

۴٣٨ زياد بن منصور بن محد

 بن مسلمة بن يزيد بن حممد
۴٩ ٠٠٠ ائدى عبد

 ١٩٩, ١٩٥, ١٩۴, ١٩٣, ١٩٣, ٧١ محي

١٩٨, ١1٧و
٧۴٠ ثامل بن محاس
٣٣۴ أمحس

٣٨٣, ٣ أألحامس

۴٥١ الفزارى محيضة

 ٣١٠, ۴, الفزارى بدر بن محل

,٣٣٣ ,۴۴٩ ,۴٥٠

١٩١ الفزآرى القليبة بن حمل
٣٣١ دراج بن حن

١٣١ حلفن-
ج
٧٩۴ أملرى حندج بن حندج

۴۴٩ ئ

٩٩٨ معبد بن حنش
١٥٠ حنظل
١٩٥ حنظلة

٥٥٨ النؤق بن حنشلة

سمم ي تفح
*٠ لحنفى
١٩٠ حنيقة

 ٣۴٩٩٩, ٩٥, قيس بن أألحنغ

,۴٩٣, ١٠۴



٨٣٧

٦۶٣, ١٨ أألخوط

 عاصمر بن محمد بن أالحوص
ا ٠٨ تابت أبن

٦٦٦ املخبل

۶١٦, ۶١٥, ٣وم ٧١٠, خثعمر

 ٣,اه ٦وم زعري بن خداش

وساال ،؛الدم

اسأد املرى صرار بن خارجة

٣وم ٥٨٧ خرقو

الساال املخارق

١٩٠ البلوية خرقغة

الالم السنبسى ألخرم

۴ا٣و ا* خزاعة
١،۶۶ النقمى خازم

ال۶ال أخزم
٧٠٣ ختزوم

٣٣س كمز بن خشرم

٥٧٩ خلضر

۴ا*٩ النميرى قيس بن خصير
االم أملئذر ىب فيرية بن األخصر

٣٣٣ خنشرم بن حوط

۶۶٣ خنئ

خ
١٩٠ خطيلة

٣٣٣ ملخلطار

٧٥٨, اال األخطل

٧٨٨ لخطيمر

١٨ خغاف

٣٠٩ ذذبة بن خفاف

۶١٥ خغاجة

 ,٧٩, داال, ودسا دالم, ٥۶ أخغث

وسااء ٣٠٨, ٣٠٠,

 ١٠۶١٠, دالال, ا٩,ه ١٧۶, ١٣١٠ خلليل
,۶٥٠٩, ٣٧

٩٣۶ خليج

ال٣۶, ٣٧٧, ١٠٠٥ خالد

١٠٩١٠ كريز بن دثار بن خالد

 القسرى الله عبد بن خالد

٧٧٣, ١٣٨

١الا نصلة بن خالد

٣٧١, ١٠٩٩, ٩٣ الوليد بن خالد

 الطاءى ربيعة بن )حبان( حيان
ا واع ا٠سا
٣٠٣ مرة بن مالكه بنت حية

٣٩١ يزيد بن خالد
٩٧٣ العبسى القعقاع بن خليد

١م. العباس مول خلي
عبد بن هانمر بنن خالدة

۶١٣ المطلب

٩٦٦ خليدة

٣٩٥ مرة بن خويلد

٣۶٣ القتن

٣٨٣ أألحم خلف
٧٩٩, ۶٠۶ خليفة بن خلغ
۶٣٩ لخمس

١٩۶, ١٩٣ خندة ر نا ٨
W آرقم بن خثزر

٧٨١, ٣١۶, ١٥٨ للخنساء
١٠۴۶ شريق بن ىبشهاب األختس

۴١٠ يى
٣۶٧ العجلى األخيل
٧٠٥ اآلخايل
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٨٣٨

٣٨۶ و ١٨٩ داود

۶٣٨ حاتم بن يزيد بن دأوود
۶٣١ مرة بن دب

٣٩١, ٣٩٠, ٣٣٣د ا٩٩ داحس

٦٠ دؤ؟

٣٣٣ دراج

۶٨٩ المرتى حزملة بن دريد

لم٨٧ نر

 ٣,س« ٣١٠, ١٨٧ بغيض بن ذبيان
,٦٩٨

ابس ذفل
ا٣م تعلبة بن شيبان بى ذعل

٦٨٠, ٥٣٦, ٥٣۶, ١٦٣, ۴٣ ي

٣۶١ رباب

٣۶١ و ١٦۶ رباب

سا٣ وبات

٧٥٥, ۴٦٨, ١۶٥ أربن

٥٣٨ لحقيق أبى بن ربيع

د
٣٧٧, ٦٣, ,اه ام احلمة بن ذريد

,٧٦, ٣٩٧۶

٣٣۶ الغسانية اىب أدرع

٦٧١ الفقعسى حقن بن مدرك

٦٠ درى
٦٠ درية

٧٩٨, ٧٣۶, ۶٦٥ دعبل

ذ

١٧٧ بكر بن ذعلبة بن ذفل

٣٣۶ عكابة بن ثعلبة بن ذفل

١٦۶ ثات ذو

٣٦١, ٣۶٣, ٣داا ١٧٩, ١٦٨ المرمة ذو
,۴٧۶ ,٥٥, ٥١٠, ٥٠٣۶ ,٥٦٥, ٥٥١

iri, ffl“ العبسى زياد بن الربيع  
م٣٧د (.6 .61 ,1.٧  tfl,

 أبومليل الله عبد بن الربيع
سها الريبوعى

٣٨٨ حلارث بن عتيبة بن ألربيع
٦١٣, ١٨ ربيعة
٣١٩ أضدمر ربيعة

111 على بن دعيل

س. رزين بن علىى بن دعبا
معم دعامة:

مما ازنسابة دغغل
١٣٣ ذملح

٦۶٩, ٣٠٣ الزعراء اىب بن أدمهر

٥۴ الديان
٣٧٠ الدميرتى

,٦٠٦,٥٨٧,٥٧٩,٦٧٩,٦٣۴
٣٦٨ غيالن الرمة ذو

١٣١ العدواىن اأكبع ذو

۶٥٨ الغقار ذو

ساه ألذاين

٦٣ السلمى رتيع بن ربيعة

٥٥٨ غنمر بن عوف بن ربيعة

٣٧٣, ٣٨ الضبى مقروم بن ربيعة
٥٠٥و

 بن سعد بن عبيد بن ربيعة
٣٨١, ٣٨٠ جذية



٨٣٩

٦٧٠١ ربعان
۴٦’ األرت

١٨٠ ألى ىب شتاس بن مرداس

٦١٧ الطاءى قمامر بن مداس

٣٣٧و ٣١٨ ردينة

 ١٨٠, ,س«ا ١۴٣, ١۴٠و ١٣٠ المرزوق

.. ٥١٥, ا٩1ر ١٨٧, ١٨٦,

،ا1٣ رأسب

 بن عبدة بن شهاب بن اشند ,
٣٧٠ عصمر

۴٣٨, سا الرشيد

سا العنبرى رميض بن رشنيد

٣٣٣ الزبال

سياري بى زبان

٤٩٠جابر بن عبر بن زبأن
!٩٣ الزيي

م٩س العوام الزبيربن

ها٩ نكار بى الزبير

٦٥٩, ام٧ الزبيرية
٩٦٩ بدر بن الزبرةن
۴,۴ الزجاج

٦۴٥, ٦٣٥ عدس بن :رارة

٦۴٧ الطاءى ر:يشد

٦م٠ر ا،٣٨ المرى سهية بى أرطاة

ا،٧ا، ريعان

٥٥۴, ٣١١, اها ١٣٦ الراعى

٦٦٠ النميرى الراعى

٦۴٨ مرعى

١۴٨ تراغمر

رقيبةللجيمىسم

٧٥٨ الرقاد
ألصبى ضرار بن المنذر بن الرتاد

٣٨٠

٣٩٧ ممقس

٣٠٧ المزرد

٧٥٧ عمر بن زرعة

٧٠٩ األزرق

٧٥٩ مزعقر

٧٣۴ هاشم ابى بى زفر

يزيد بن معاز بى لحارث بن زفر

٣١٩, ٣١٨, ٣١٧;, ٣٦٣, ٣٦٠, ٧٠

۴٦٣ زكيرة

٣٩٨ زمعة

۴٦۴ أآسود بن زمعد

۴٠٧ الرقاشى

 كثيب بن رعبل بن األرقط
٣٣٣ العنبرى

٥٧٨ رميم

٥٨٦ قوان بن أبد بن الرماح

٥٨٦ يزيد بن الرماح

۴٣٧ رملة

٣١٧ رأهط

٤"٧ رفوى
٥٣٨ ريا

٣٣۴ غدبة أمر ريجانة

سم، ريسان

۴٩٣ مبم لس مدحلين

١٩٠ زمل

«٣٩ أبير بى زميل

۴٦٨ زنبة

٣س فدبة عمر زق

٣٣٧ التميمى ام ابوك زاعر

 ٣٨٦, ٣٣١, ١٧٦, ۴٣, ۴١, ه زقيم

,٧٨٠,٦٩٥,٥٣۴,۴٣٣

۴٥٦ضرار بن لمارث بى زريه،

٣,١٩, ٣٨٨, ١٨٠, ١٧٩ زيد

٨۴ لحطاب بى عمر اخو زيد



٨۴٠

ساا جلليل اىب بن ز،

٣۴ ثابت بن زيد

 بن جصن بىن عيينة بن زيد
٢٦١ حذيفة

٣٨٠ و ۴٧٦ ليل زيد

 V م٣و ۴٥٥, ٣٧٩ ٣١٨, الفوارس زيد

هها زباد

٧٠٦ العبسى زياد

٧٨٠, ٦٧٨ اآلعتجمر زياد

٦٠٨ سعد بن حمل بن زياد

٣!٨ اآلشجت فحز عمربن بن زياد

٦٠٨ منقذ بى زياد

ا|٨ لحارثى زيادة

٣سس زيد بى زيادة
m الزيادى

٥٩٠, ۴٦٨ اللثيية بنت زينب

١1٨ سبا

٣٦١, هاا الغقعسى عمر بن سربة

۴٥٥ الصىب سباع بن املسجاح

٦٣٩ المساحق
٣٠١, ٣٠٠, شيطان بن مسحل

ا٨, ٦ سحيم

۴٧۴, ا٣١ وثيل بن سحيم

١٧٣ سرح

م. سرحة

س س. قيس موىل سرحان

۴١٦ سعة

٣٧٣ وقاص أىب بن سعد
٨,٩ قمرط بن سعد

۴ ٣ ا مرة بن سعد
١٣٧ مالكه بن سعد

 بن ضبيعة بن مالكه بن سعد
٣سم ٣۴٧, قيس

س
س ٣٥, م* ناشب بن سعد
٣٣٩ الظأليع سعد
ا٦۴ , ا٥٩ زيد بن هذيم سعد
٣٦۴, ٣٦٣ أبان بن سعيد
٥٠٦, ۴|۴ مسعدة بن سعيد

٥٥۴ سأمر بن سعيد
|ا٩ العاصى بن سعيد

 ۴٩٦ أمية بن العاصى بن سعيد

 املدينة عامل العاصى بن سعيد

٦٨٩, ٦٨٨, ٣٣٥
٣٣٨ بنزرارةخلزرجى أسعد

٣ اا مسعود

 ىل بن بنعم عامى بن مسعود
۴٠٣ ربيعة

٣٧١ وئنامر بن مسعود

٣سا عرجتة سويد بن سعري

٧۴٨ السغا-
V

۴٦۴ أمية بى عمر ابى بن مسانر

۴۴٦ العبسى حذيفة بن مسافع
 ۴ااا قرالة بن خله بن مسافع
مس سفيان

١٠ا سكاب

٥٠٧, ۴١٦, اه سلول
الس سليط

۴١٦, ۴١٥,۴١٣ السلكة السليكهبى
ا٩| دارة[ ]ابن مسافع بن سالم
٧٥٣, ٦٩۴ العنبرى قحغان بن سام
 ٥٠٩, ٣۴١ االسدى وابصة بن سان

ه وها
م سلمة اال

٣۴٧, ٣۴٦ خرشب بن سلمة
٦٧ ذغل بن سلمة
۴٣! رييعة بن سلمة



٧١۶ ساامز

V جندل بن سالمة

 ١،١۴و ١هم ,سلمى سذمى

 ساه" خشرم بننت سلمى

 ٦٥٣ منتش أم سليمى

 ه٠وا، ٣٧۴ ربيعة بن سلمئ

 ٩۴٧, ٣,هس ١٩۴ سآلمارن

 ٧٠٣ ثضاعة بن سالمار
اسع سلئما. وا ٦

 ام٩ مروان بن بشر بن سليمان

 ٧رساه ا٦٣ الملك عبد بن سلميمان

 ۴ ٣٥ العدوى تتة بن سليمان

|٨٨ أسلم

١٥٩ أسلم
ا مسلم،ادم

 ،1’1،ر ۴١٠٨, ألوليد بن مسلم

 ٧٧۴ , ١٧٩ الملك عبد بن مسلمة

,ساه ۴ سمير

 بن عبيد أبوبلى بن شأس

١م٠و ١٣٩ رويدة بن تعلبة

٣٣٣ شبيب

 ٥٠٨, ٥٠٠ المرى البرصاء بن شبيب

 اه , ۴٩ عادياء بن سموءل

٣٣٧ سمهة

 ٣٣٧ السمهرتى

 س. العكلى بشر بن سمهرى

٣٩س سمية

١٨٩ سنان

٨٣٠ المشلل بن سنان

 ٣٩٣ الغخل بن سنار.

 ٣٩٩, ١٧٩, ١٣٩ سنبس

 ٨ أنمار بن سهل

٧١٣ سهتة
ا٩دم سهيل

س٨٥ عمر بن سواد
 ... حنيفة بن كالب بن سوادة

١1٠

 دم٨٩ لحارثى المراثد بن سويد
 م٠٣ جعف بن مسعود بن سويد
٩۴٣ مشنوء بن سويد

سلل

,٧٣۴

٣١١ كميب ىب عمر بن شبيب

۴دم٩د ١٥٨ الطاءى عواتة بن ننبيب
۴٦٠ الهذيد بن شبيب

٥٣ المرثدى صمنع بن سوبد

٧٥۴ انيربوعى سوادة

٣٩٧ المسلب بن زمعة بن االسود

,٣٩٨

||٩ يعغر بن األسود

سمس سوار

م٦السعدىهم املضرب بن سؤار

٣هدم زبادة بن المسور

بن قيس بن وند بن المساور

٧٣٧, ٩دم٩د ٣٣٥, ٣١١, ١٩٣ زقير

 ٧٠٨, ٩دم٣ علس بن ألمسيب

 ١٨۴, ١٨١, ١٥٩ د ٩, ,ه سيبويه
,٣١۴ ,٣۴٣, ٣۴٣٧٩, ٣٧٣, ٣٧٠, ٨ 

٧٨٩, ٧٧٨, ٩٠٣, ٥٨۴, مت٠٨, ٣٨٩,

۴٣١ مرة بن سيار

دما٣, حثارم

٧٥ الطاهى قعير بن سيار

١۴٨, ١۴٧ موالة بن سيار

٥٥٩ الشفيد ب شتتة
۴١٩ عمر بن قالدة بن شبل

اسس ألفزًارى شبيل

٩٧ عامر بن أألشتر
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٨٣٠

٩٧ االزدى خمامى أالننتر

ى* ، ٠١٧ , نزخي ًا خ٨ش لح ا
١٨٩ سنان بن ريث بن أسحع
۴٣٩, ااس السلمى عمر بن أشجع

١٨٩ شجنة

س. اد ننت

٩, الكناذى يعمر بن شذاخ

٧۴ م كالب بن اأحو بن ح شرب

م٠ا مسهر بن شربح

١٧۴ لملثنم شرحبيد بن شريح

٣٠٠ العبسى قرواش بن شريح
 حزن بن بشامة بن أشرس

۴٦٠ ألننشلى

١٩٥,١۴ دار

۴٨٩ صخر

٩٥٣ صخرة

؟٩٨ ء١صذ

١٩٠ مرة بن صارد

١٩٠ مرة بى صرمة

٧,سه ٣،١٠ الزبير بن مدعب
١١٨ ذاجية بن صعتمعة

٧٠٠ حنضلة بن شرق

٣سا للحيس شغب

،1ه٠ اللد حبد بن شنعين

١٧٦٢٠ قيس بن األثشعث

۴٩٠, ٣،١٥ شنقيق
٣٩٣ أأسذى سليكه بن شقيق

٣٨٥ و ۴ ألشقيقة

١,٠۴ شقرارن

٧٣س ألشماخ

٥۴ رذى لحا الشميذر

٣٠ للحنفى شمربنعمر

٣٥٥ الطهوى أسود بى شماس

س٧۴ اليشكرى الله عبد بن تمط

ص(

٧٧٩, ۴٣٠ المطلب عبد أبنة صفية

۴٣٩ الباعلية صغية

۴ ٥٨ حيتي بنن صفية

ه٣،1 العبدى الصلتان

۴٠١ القدوس عبد بن صالح

المنذر بن عبيدة ألى بنت صالحة

٣٨١ االئلغر العسة

٩۴٠ ٣٨٣ االخضر بن شمعلذ

٣۴۴, ٣۴٣, ٣٣٣, ١س األزدى الشنفرى

٨ أتمار بن شيل

بن ربيعة بن شيبًار بن شبل

٣٥۴ , ٨ زمان

٨ أننجل

٨ أنمار بن أنتبل

٣٧٩ شتولة

۴٩٠ الهديل بن مشول

۴١٨ مشايع

٣٣٩ شراحيل بى أشيمر

٣٨١ األكبر الئمة

 طفيل بن الله عبد بن ألحمة
٥٣٨, م٨أ قرة ابن

٣٧٧ العس

وسم٧ الىمصامة
 ١٧٨, ١٩٣, ١٥٩, ١٣١, ١٣٩ أألثدمعى

٧٧١, ٣٠ا و

سم اليشكنى عباد بى صثان

١٧٧ مصاب



٨٣٣

ض

ا٧ا ضباب

ا١ا, ضبيب

tvl, ١٩٨, ا1وم ١٥٩ ضبة

۴'1٩ الصبئ

 ،1،* السعدى قمريع بن األضبط

١1٨و

ممس صبيعة

٧٥٣ و ٥٨,١ طتر

٥٨٨ الطثرية

 االسدى الطخ.اد أبو صخيمر
٨اا

 ٧٧٣ الثقفى أسماعيل بن طريح

 ٨١٣, ٩١٠, ٥٥۴, م٠م ضوفة

٥٠٨, ٣٠١, ١٨٩ لمجذيمى طرفة

 دم٧٣ الله عبيد بن طلحة العبسى وفب أبى بى طريغ
ا٣ طهية ۴٧٧

٧٥٩ طريفة
٩٥۴ السنبسى جهم بن الطيماح

٣٣,س أم۴ طسم
دما٩ الغنوى طفيل

٧٥٥ ألعباب
٣٧٧, ا٠٩و م ألله عب
٧ا٧ حلواىل الله عبد

سام بكر ابى بن الله عبد

دم٣۴ ربيعة بن صبيعة
سبس الىتىك
'٠ الفهرى قيس بنى الصتاك

الل٣» أليم٨و ١٠٠١٧,
دالع ١٢ضراربنآلزدر

٠٠ معبد بن القعقاع بن ضرار
لم٧١

ط
٩١٠٠٣ العبد بنى طمنة

ع
٩٩٨ لزاعى أوق بى الله عبد
ات.سم دب ألله عد ٠ر٠٠ ت(٠ ٠
۴٠٥ لحنفى تعلبة بن الله عبد

٧٩ل٦ سم٥ جعفر بن الله عبد

٥٣٩ ربعى بن مضتس

نراربن بن ربيعة بنت ضرية
۴هدم عدنان بن معد

٥٠٩ , ٥٠٥ ضمرة

,هأأ ٧٠ ضمرة بن ضمرة
يما٩ ضياء

٩٥٧ مالكه بن طفيل

 وم'مم ۴٠٧, سا٠وس ا٧٧د اها ضيى
٩۴٥, ٩دهلم ۴٧٩,

٣٣٧ ألطاءى

م٩’ أياس بن مطبع

۴٩۴ على بن حسى بن الله عبد
٧٥٧ لجعدى لخشرج بن الله عبد
م٣٠ خازم بن الله عبد
 سويد بى مدلج بى لله ا عبد

٩۴٩ .٠٠ خيبرى أبن



١مم

 للختعمى لدمينة ا بن الله عبد
٥٧٠,٥٥

ادام ربيعة بن اللة عبن

 س م| األسدى الزبير بن الله عبد
ه٣٠ر م٣٧و
ا زعري بن الله عبد

٣م٩ لحرشى سبترة بن الله عبد
 مول خلياط ساملر بن الله عبد

ساه هىيل

 القشريتى الصتة بن الله عبد

م11

٥٠٧ همام بن الله عبد

٣١٧ حبتر بن مبد

۴٩٣ حلسحاس بىن عبد
ساه الرمحان عبد

٣٩٧ أملعىن الرمحان عبد
لزبادتأ اخو الحمار. عبد زب! م ان لر ٠

٣م۴ زيد

 حسان بن الرحمان عبد
اسادا االنصارى ثابت

 اخومر حلكم بن احلمان عبد
1ح٩

٧٧٣, ٣٦٣ مروان بن العزيز عبد

٣١٨ العزى عبد

٣،ت1 صمرة بن عجرد أبو عمر عبد

 ٣٥٨ مؤتد بن بشر بن عمر عبد

١۴٦, ١٦٠ القييس عبد

 الربمجى خفاف بن القيس عبد بن

*ادم

راله ١٨٠و ا٩٣ أمللكن عبل
بن

وامل ١٦٠ مزوان بن امللكه عبد

1٨و ا٣٥رسا اسا٩و اسا٨و ٣٦٣ ٠ وارن
٧٧,مأ ،1٧٣و

طاورا بن الله عبد

 عتبان بن الله عبد بن الله عبد
ح٦ع

111 الرمحان عبد بن أللد عبد

ا العباس بن الله عبد

٥٥٥ عجالن بن الله عبد

٣٨٥ البزمجي عداء بن الله عبد

عبد بن معاوية بن الله عبد

>،٣،1 جعغر بن الله

٣هم ملخلطاب بن عمر بن الله عبد

 بن غيينة بن عمار بن الله عبد

ااا حعدن

٣٨٩, ١٠٨٨ حنمة بن الله حبد

۴٨٠ غضفان بن الله عبد

 حلارثى الرحيم عبد بن أمللكه عبد

.م٠و ومه م٩

١٣٥ ربع بن مناف عبد

٣٩٠ زيد بن عند عبد

السغدى منيع بن الواحد عبد

م’م٠
٣ا٨ 5و عبد

٣٩٨ حلارثى يغوث عبد

٧٨وم ١٠٦٨, اسا٧ الظبيب بن عبدة

سأم١ قيس بن الله عبيد

٠أ١دهـ٧ األبرص بن عبيد

 جندل بن حصني بن عبيد

)الرأءى( الرأعى

٣٩٨ لنناءى ا ماوية بن عبيد

 بن االننعت بن الرمحار. عبد

ا٨٠ قيس

 ألعزى عبد بن ق الشار عبد

»A اهلجىن

١،٠٩ و ١٨ مشس عبد

 زيد بن سعد بن مشس عبد
١٣ منا

٨ أآلشهل عبد

هساا املعذل بن الصمد عبد

١٣٥ املطآب عبد

 لجعقرى دفبل ألى بن ألعزيز عبد
۴٠۶
 الكالىب زرارة بن العزيز عبد

٧م٨



ا٨حئ

١١٩ الكلب انغ بن عباد

 ذفل بن عمر بن زيد بن عباد
م شيبان أبن
رم!٠ علقمة بن معبد

٦٩٨, ٩٧٣, ٣٣٣, ١٨٥, ١٩١ عبس
مما العتاس

۴٠٨ األحنف بن العباس

،11 السلمى مرداس بن ألعباس

,٣١۴ ,٥١٣, ٣٠٩

٨اا الميى معبد بن العباس

١٧٩ الوليد بن عباس

٧٥٠ بشير بن عتبة

٩٥۴ عتيب
ا٨ عتاب

٣١٣, ٣١١ المكعبر بن عتاب
اسع ل٠ءشاا •ن ن

٩٨٥ المازنى بجير بن عتيبة
 شهاب بن لحارث بن عتيبة

م٨٧ اليربوعى

٥٧٥ مرداس بن عتيبة
۴٧٨ العتبى

١٩۴ ت بن بنمر عاتكة

۴٠٨ األشجعى أنيس بنت عاتكة

 بن عهر بن زيد بنت عاتكة
 ۴٩٥ و سعم نغيل

 ا اه املطنب عبد بذنن عاتكة
 ۴٠٣ العقيلى مالكه ىب عىت

 »اوا ١۴۴ عقان بن عثمان

٧٨٩, ٧١٩, ٩٠۴, مسه العجا- د د د ي٠
 ٧٠٩, ۴١٩, ١٣٥ السلوىل العجي،

٥٥٨ العجلى

۴٣٠, ٣٣٨, ,سر ١٩٥, ١هم معث

 ٣۴٧ العجلى الفرخ بن العكيل

۴٣,( ٥٣ عدى

٣٥۴ ربيعة بن عدى

٧٣۴ الرقاع بن عدى

۴٣٩’, ٩٨ زيد بن عدى
١۴٨ أنلت بن عدى

 ١۴٨ حمار بن يزيد بن عدى
٣۴۴ عدوار

 ,م«( ١٥٩ عديم سعد بن عذرة
۴ العذرية
 ٧٩٧ ألليلى الله عبد بن املعثل

١۴٠, ١٣٩ عرار

ج د ى تب ٣٠٧, ١٧١, ١۴۴ املعنئ أألعت-
ا٧٧ رباب بن األعرج

٥۴٩ العرجى

٣٧٧ عارضل

٧رأه ٩۴٥, ٩٣٥, ۴٩٥ الطاهى عارق

٣٩٠ عرقوب
٧١ ألعرجنع

٩٩٩ العرنذس

٥٩٩ أنينة بن عمروة

٧٠١ خليل زيد بن عروة

م٥أ لمجعفرتى عتبة بن عروة
٣٩٥ مرة بن عروة

,سم، ٩٩٣, ٥۴ الورد بن عروة
 ٠٣٣٧, ٣٠٧ العبسى الورد بن عروة
٧واه أه٩و ٣٣٨,

*١٣ العمريان

۴٣٧ اهليثمر بن العريان

١٣٨ زرارة بن عذيز
١٩٥ عساسش

 ١٩٨, ١٩۴, ١٨١, ,ادا ١٣, ه األعنشى

,٣٠١,۴١٩,٣٥٣,٣٧٣,٣١۴ ,۴٣٩ 
,۴۴١,۴٩٥,٥٥٩,٥۴٨,٥١٥,٥٠٠ 
 ٧٣٥, ٩٠٧, ٥٩٩, ه٨وا ٥٥٧,
٧٧٧ د ٧٧٣,

٩٧٩ ألعصبية

٣٨٣ الصىب خليغة بن عاصمر
۴٥٧

٥٠٠ الزماىن عبيد بن عصام

١٥٨ د لعصما ا

١٨ عصيمة

ااس العصا
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مم٠٠

٩٨١٠ البوانية عاصية

٥٩٠ عطارد

,٥١٠ عفتان

٩٣٠ إغير بن كعب بن عقبة
٥٨٠ األسدى عقيبة

٧ه٣ معاذ بن ع أأقم
٩۴١ عقال

١٥٠ هاثنمر بن عقال

٣٩٨ عقيل

۴۴٥, ١٩٩ المرى علقة بن عقيل
واتب)، ٥٠٩

سمم عقيل

٣٩٧ عكب
ا٠٨ عكربة

۴٩٧ الشغب أبو عكيقة
۴٧١، العبسى عكرشة
ا عكرمة

٧۴٥, ا٩م عكل
٧۴٥ العكليى
٥٠٩ ئعد

١٠٩٨, ١٨١٠ علقمة
ا٩٣ لحميرى يزن ذى بن علقمة
1ى

٣٧٩ مرووب بن علقمة

٩٩٨ العتابى سيف بن علقمة
بن عدى بن شيبان بن علقمة

٩٠ ٠٠٠ لخارث
١١٠٧ عبتة بن علقمة
قيس بن النعمان بن علقمة

٣٧٣٠٠٠٠ ابنعمر

٩۴١ األعلمر
ا حلصرمى بن العالء

٩۴۴ قمكة بن العالء

۴٩٣, ١١٠۴ على
٣۴٠, ا8 ترأب( )ابو على

م٧م طالب أبى بن على
بن على بن لحسين بن على

٧١٠ طالب ابى
۴۴٠ أألصمع بن على
امه عيسى بن على

١٩١ فزارة بي ص على
١٩٥, ۴ عمم

 بن املزذلغ ربيعة اىب بن عمر
۴١،١٠ دفل

 م٣۴ شيبان بن خلارث بن عمر

,٩٣٥

ام٨ حمرز بن عمم

،1 ٣٥ حكيمر بن عمر

٧١٠ الباهلى أحم بن عمر

مل٧ الكلىب خلمار خمالة بن عمر

1ح1

٩٩٧ ذكوارن بن عمر

«م٢عمربنزيد.
 بن مالك بن سعد بن عم

۴٩ ضبيعة

دام سعيد بن عمر

|،|ا ممارة عبد بن مسعود بن عمر

،1 ٩ V لعاط بن سعيد بن عمر

١م٩ تأس بن عمر

۴ما الفهرى شقيق بن عمر

٩ا٩ الرقاشى صبيعة بن عمر
(١۴ أالطنابة بن عمر

١هم العزيز عبد عمربن

سهس ود عبد بن عم

 ماال بن وقيب بن عبد بن عمر

٧ا٠ جابر ابن
٣٣٥ عقان بن عثمان بن عمر

سه كرب معدى بن عمر

٣٥٩, ٣٥٥ عمران بن عمر

٣٩٩ طيى بن ألغوث بن عمر

٥٠۴, ١م١ دبني به عمر

٣٥٨, ٣اسا التغلىب كلثوم بن عمر

٩٩٧ كميل بن عمر

م٩٧ معديكرب بن عمر



٨۴٧

س١٨ العقيلى معاوية بن عمر

 بن متمي بن معاوية عمربن
ها،س غذيل بن سعد

السماه ماء بن املنذر بىن عمي

٩هم
٧٣٣ األقتم بن عمر

٩٧٩ العبدى اهلذيل عمربن

د د ثم برا ئ ٩۴٥, ٣٩٩, ٥٩ هند ب. عم-
ا۴۴ يثرى بن عمر

٩٠٧ أيهمر بن عمر

٥٥٣, ٥۴٩, ٣ما ذبيعخ اق دن ئنر

۴٩وم ٣آل٩ ملخلطاب بن عمم

م۴٧ الفزارى فبرية بن عمر

معمر بن لء ال عبيد بن عمر

٧٨٠, ٧٧٩ التيمى
۴٩٣, اه١ءم

ساها تعلبة بن الالت تيم بن عامر

ا٩٧ األجدار شس

!۴٨ جوين بن عامر

٥۴٣ بنلخارث عامر

م٩ حليس بن عامر

٧٣٩ هبدلة بن أحيمر بن ملر

٧٣اد حوط ىب عامى

۴٩٠, ٣٨٥ شقيق بن ءمر

 ب ن٠ الى بن شماس بن ذمر
ل٨٠ الناقة انغ

 ٧٠۴, ا٩٧د اه صعحعة بن عامن

م۴٣د ٧٣ الدغيل بن عامم

 ا ٣۴ الظرب بن عمر

٣ساه مالكه بن ءمى

۴٩| مرداس بنت عمرة

 ٣٩٠ السلمى حلباب بن عمري

 |٧٠ )القكامى( شتييم بن عمري

 ٣ ٩ حليس بن عومير

 ٧٠٩, ۴٥١ زياد بن عمارة

 العبسى الواهب زياد بن عمارة
اسأا

 جري بن بالل بن عقيل بن عمارة
٩م١, ۴٧۴ .٠٠ عطية أبن

 ا٨ا ملخلارجى خطاب بن عمران

 ٣٨٥ حلارث بن مرة بن عمران

٩٩٩ الفزارى عميلة

 ٩٣٧ علقة بن عقيل بن عملس

 ٣٩١ حقن بن عيبنة بن عنبس

 ٧٠٧, ٩٧٣, ۴٨٠, ۴٩٥ عنرتة
 ن املعىن أأخرس بن عنرتة

٧٨۴, ١٠٨ قيى
> ت٠ ت ٧٠٧, سه، ننتاد بي. عنتة
 ١٠٨ الطاءى عكربة بن عذترة

٣٠٩

 ٣٠٩ تقيف مولى عروس بن عنترة

 ٣٠٩ و ٣٠٩ شتاد معاوية بن عنترة
٩٠٩, م١٧ عنس

٣٨٥, ١٩٥ د

 ٣٨٠ غالب بن عوذ

الس عوأة

 ٩دم٨ مالكه بن عأيذة

الس معاتن:

م٩ ۴ سبيع بنت ألعوراي

٧جرا بن عوس
مم٠و وماسم ١٩۴, ا٣ عوف

۴٥١, ۴٥٠, ٣٣,م ٣١٠ بدر بن عوف

 شيبان بن ذفل بن محتم بن عوف
٣عد
 بن ضبيعة بن مالكي بن عوف

ماهم قيس
 ٣٨٥ شيبار بى نعان.ن بن عوف

٣سا عويف

,سه ١٣٧ ألفرازى القوافى عويف
٩٣٠ عقبة بن العوام
ج عون
|1م عوأنة



٨۴٨

٣٣٥, راأا ،ا1م معاوية

٣٣٧ العدا ر -٠

٣٩١, ١٩٩ الغبراء

۴،1م عيالن قيس عمربن بن غزوان

٣٥٩ وعلة بن غسان

١٩٣ غراب بنى من ٠ه١امس غاضرة

بس ,س ٣٣٨ غطفارن

,سام ۴٠٩ الضبى الغطمش

۴۴٩ المقجع

٩٩٧ قدكى

۴۴١, ١٥,ا ه القراء

٣٧۴, ٣٩٩و ١٨٩, ١٩٧, ١٥٥ ألفرزدق
 ٩٨٨, ٩٥١, ٥٣٩, ه٠وسا ۴٣٠, ٣٣٩,
,٧, ٧٣٣, ٧١٠, ٩٨٩۴٧٩٩, ٣

سس« أأعرف بن فرعان

 نضلة بن نوفل بن مرتد بن فروة
٣٩٣

۴’٣ مشعود بن قروة

١٩١, الفزرا

 ۴م٧ ألثقغى عمر بن عيسى

ه٣وس وسام ١۴۴ عايشة

ع
١٨٨ غفار
٩۴٣ غالب

 املعى تعلبة حلربن بن غالب
٠دا
٩٧١ الققعسى حظن بن مغتس

 بن خلكم بن مروان بن غالق
٣٣۴ للبه

ف

٣٩٣, ٣٩٠ فرارة
٣٩۴ الغساد

٣٩١ فبرية بن أآلخضر بن الفضل

۴٣٠ سهل بن الغضل

 بن عتبة بن العباس بن الفكل

١,٩ هلب اىب
 البخرتى معرط أىب ابن فصالة

١٧٧
١٩١ القرشى فصيلة

I ٠ غ نها ٠ ۴۴٩ الذكرى املفصل

١٧٥, ١٥٩ )جديلة( فضرة

٩٧٠, ١٣٧ خارجة بن أسماء بن عيينة

٣٠٥ [ حذيمة ] أعيا

۴٩٥ غامتة

١٧٧ غوث
١٩٥ ويعوق يغوث
۴٥٣ رييعة بن سلمىت بن غوية

١١٥ غيث

. ١٩٠ مرة بن غيظ
٣٧٠ غيالن

 خشرم بن هلدبة اخت فاطمة

٣٣٣
۴١٣ لخزاعية االتخم بننن فاطمة
٣٣١ ريةاآمنا خلرشب بننن فاطمة

٥٩٩ فطيمة
٣٩١, ٣وه. ٣٠٣ طريغ بن فقعس

٩٩٣ الغقمالي
٧٠ املصتب ب فكيهة

٣٧٠, ٣٥۴, ٨ ذى الزما الفند

٩۴٣ ففر

٣۴۴, ٣٩ فجمر
١٨٩ أألفوي



٨۴٩

Ia طىب cr ملجرممى قبيعة

مفيم٠ جابر بن قبيصة
م٧ا صرار بن قبيصة

٣٠’ ملجرمى النغراىن بن قبيصة

االب و فيم٠ال

٩٧١٠ مسلم بن فتيبة

٣٥٨ حلنفى مسلمة بن قتنادة

الال٧ اليشكتى مغب ب. تتادة تي ٠٠ ق. برح

,,فياسا ٣رمم ٩۴, ٧٠ الكالبى القتال

 ىب جلارث بن النضر بنت قتيلة

m كلدة
فيم٠ب قكطبة

٥٨٧ مخير بن القىحيف

ها١٠ اهلروى القادس

٩٠٩ قم

سام ’دذامخ

٨٩ السلمى القرار

فيم٩ه قزد
٩٣٩ الصاردى حنش بن فراد

مفيم٧ عباد بن قراد
م٣٧ العيار بن قراد

۴٥٣ سأمى بن غوية بن قراد

٦٥٧, ٣٣٣ زل قر

ى
٦٣٠٩,٥٥٠,١* م

٩اب الصىب حوط بن قرواث

١الأم قرط

٨ أنيف بن قريط
*م! عوف بن تريع

الم* عامر بنن قريعة

ها٩ القريعى
 ىب عقال ىب حابس بن أألقع

م*٧٠ مهمد
ا٣٣ القشريى معاذ أبن األقثع

ام٩ الشمس تني

۴۴٣د m عايذ بن مقرن
٧٧٨ قزح

سااه القاسمر
٧٧٣ قسى

ساه كغب ثشريىب
٨اا االسدى اأقيشر

۴٩٠ المقصص

۴٩ا الحدموت بنى اخو المقكص

٣٣٣ قصير
٣١٩،و وامسم ,٦۴, ١٦٣, ١٥٩ قضاعة

٣ام كالب بن قصى

٣٦ ٩٠, ببو س الفجاءة بن قط

ا٩م نطرب
٧٦٩ االقشلع

٣١٣, ٣٠٥, ١٧٠, اباد ا٣٨ القطامى

٨٣؛**, ٧۶٠, ٦٩٣, ۴٥١, •السا

٣ب م قعسوس

٣٩٠ الباعلئى علية بن القعقاع

١٨ قعنب

٦م٦ ضمرة بن قعنب

۴مال القآلخ

۴٩٥ زيد بن القالخ

٠٠ جناب بن حزرن بن الراجز القالخ

۴٩۴ ,۴٩٥

۴٦٥ العنربى القالخ

٣٧٠ متامن:

٧٥٥, ٥٣۴ الكندى املقنع

داسا الطاهى قوال

۴٣٥ قيار

٣٩٦ قرياط

٦٠٧, اسا٧د ,م.م ٣١وم ٣٦٠ قي

٣٨٠ أؤس بن قيس

السلمت مغن بن متور بن قيس

٣١,١
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،1 همد ٦٣٥ جروة بن قيس

جز بن قيس ٣٩۶  

٣ه<1 , ١٠٥٥ حشان بن تيس  

٨٨, ٨٥, ٧٠ خلطيم بن قيس "! 
٧۴ ١, ٥٣٨  

٩٨ الشيبان خالد بن قيس

۴ ٧٥ العجلىت خلعاة كبد  

ب معغديكي بن عمر اخت كبشة

١٠1 و ٦

۴ ٩٦, ٣,سه ٣١۴, ١,ا ۴٨ كيت  

٧٦٥, ٦٣٩, ٥٨٣,٥٧٣, ٥٦٨, ٥ ۴٣ 

٥٦٦ ٠٠٠ الرمحان عبد بن كتري  

٧م٠ صيغى ىب أكتمر  

حلارث بىن اخو خالد بن كرز  
٣ا فهر ابن

lv كذت 
٠٠٠ حصن بن زيد بن ألكرؤس  

٥٥و ٣١۴  
األخزم بن زيد بن الكرؤس  

١٥٨ الطاءى
۴ ٢١ مرة بن كسر

 ٣د!م ٣٣٣, ٣ا٠, ٢٠٥ قيسبنزفري
۴٩۴٠ ,۴٣٥٠, ٣١ ,۴٥١

 حذيمة بن زقير بن قيس
٩٦ العبسى

 العبسى حلافظ زيلد بن قيس
٣٣١
۴٠٣ مسعود بن قيس

ى
١٥٣ كسرى

۴٧٦ حنظلة بن المكتس

٧٠۴عامر بن ربيعة بن كعب

٦٣٣, ۴٥١, ۴۴١ زفري بن كعب

۴٦٣ سعد بن كعب

۴٨ مالكه بن كعب

۴١٩, ٣١٧, ٣«٣و ٣٦٠ كلب

 بن تغلب بن وبرة بن كلب

 ١٧٥و ١٦٥, ١٦۴, ١٦٣, أل حلوان

۴٣٥

٣۴٣ كالب

۴٣١, ۴٣٠ وايل كليب

٣٣٦ كلتم

 بن القعقاع بن ضرار بن قيس
۴٩٦ زرارة بن معبد

٦٩٥, ٢٧٨, ٣٦٧ عاصمر بن قيس
H• عيالن بن قيس

ا٩٣و ١٩١, ١٦١, ١٦٠ عيالن قيس

٣۴٠ القيسيات

٣١٦ قين

٦٦۴, ٦١١, ٣ا٠و ٣٣٥, ١٣٨ كميت

٧٧۴

مهم كت:

٣ كنانة

٩۴ التجيىب بشر بن كنانة

٦٥٠ ين بلة بن كنانة

٦٩ كندة

٨٣٣ كندش

٨١٣ جلمرمى الكناز

املنقرى بود بن مشلة أمر كنزة

1٧٩

اب كرز
۴٧,• ۴۴,• ۴ما الكووئن



٨اه

 ٩١٥, ۴٩٨ر ۴٠٠, ١٥٨, ١٥٩, ۴٥ لييد

٧٩٠

۴٩٨ ربيعة بن جليد

 عبد بنى احد أزتمر بن لبيد

طم غطغان بن الله

ل

٠٠ حاجب بن عطارد بن لبيد
۴٩٨

٣٣٩ لبينى لبنى
١٨٣ جلمير
بم محيان
١٨٨ خمر

٣ اللقيطة ٠

١سه اد بن نقمان
٩٨٩ و ؟،Iو ١٧٣ البش

٩٩٧ لمى
,الس ٣٣٩, مؤا ليلى

٧١١ , س.. األخيلية ليلى

٧٣٩, اا1و سه السماء ماء

۴٠٣ النمرية السماء ماد

٧٣٩, ۴١٠٠ ماوية
٧٩٣, ٧۴٨ ألمنأينى
٣٩٨ مذية

٩١٥ ل١اس

۴٩٩ سعيد بن الميار
أا،٨ قماس بن مؤار

٧اه الققعسى المرار
١٩۴ مرة

ثعلبة بى شيبان بن ذفل بن مرة
۴٣١

۴١٩ صغصعة بن مرة

ا٠م الفقعسى عداء بن مرة
٥٠٩, ا٩٠ عوف بن مرة

م

٩٨٧ التميمى حتكان بن مرة

ا٩ا واتع بن مرة

ا٨ مرارة

١,٣ جشيش بن مرتاس

۴٩ االكبر مرقش

٣١٩ و اس١٨, م١٧و م.ا مروان
 العبسى حلليل اىب بن مروان
٢ما

 أملدينة عامل حلكم بن مروان
٩٨٩و ٩٨٨, ٩٥٧, ا٥1

 ٣٩٩ حى بن الله عبد بن مروان
٣١٩, ٣١٧ املروانية

٣٣۴ مازن

,مازن ربيعة ومازن تميم مازن

۴ اليمن ومازن قيس

 متمي، بن بنعمر مالكه بن مازن

اه املازنئ

م الموازن
۴۴٣, ۴۴٣, ١٨٨ مزينة

ا٨ مسعت:
٧٥٠, ٧۴۴, ۴٩٨ الدارمى مسكني

اا٩ مسور

٩١,"، ١٩۴, ١٩١ مضم
٣٧۴ تماضر
٣٩١ اآلشيمر بن مطي

٥٩ متمطر
الفقعسى األشيت بن نصلة بن معبد

1/1

٥٣۴ معدان

(٨ الكندى جوس بن معدان

١٠و 1٩



٨٥م

٥٨٣ الكندى املصرب بن مغدان

 ٣.٣ عدى بن عبيد بن معدان
٦, ٣١٥۴٣
V» أمعز

٦٥٣ ،1ومم ٣٩٧ مغن
٥٠١ أوس بن معن

٦٩٠ زايدة بن مغن

٣٧٦ معين
٦٨٩, ٦٥٨, ٣٨٩, ٦,١, ٦٧ معاوية

 ٣١٩, ٣أ٨ سغيان اىب بن معازية

 ألم قوازن بن بكر بن معاوية

 مأه حلكماء معود مالل بن معاوية

٣١٨ معاوية بن يزيد بن معاوية

٣١٩

٧٨٥ د ٧٦٣ جلمرمى ملحة

مامد ه|٠ مالك

٣ اا حبيب بن ذبيشة

,سه« 1؟٩,م؟ا, ١٣٧, ١النابغة,ه,

٣٣٥و ٣٣٠, ٣٠٨, ٣٩٠, ٣٨٨

,٣٣٣ ,۴٣٧, ٥٣۴ ,٧١٨, ٣٨٠

٧٨٦, *٧٩, ٧٥٨

٦٧٠ أمساء بن مالك

٣١٩ الكلىب حتدل بن مالكه

٥٣٠ اهلمداىل جرمير بن مالكه

٧١٦ التعلىب جعدة بن مالكه
٣٩٧ اخوهنتل حرتى بن ماال

يغوث عبد بن حلارث بن ماالء

٦٧ ٠٠٠٠ مسلمة أبن

بن معادية بن حلارث بن مالكه

٣٨١ ٠٠٠بكر

٣٣٨ خماشن بن محار بن مالك

٣٣٠, ا٧٣ الريب بن مالك

٣٣٣, ٣٣٣, ٣|٠, ٩٦ زقري بن مالكه

وأهع ٣٥٠, ٣٣٩, ۴٣٧, ۴١٨

٦٧٩ مسمع بن مالكه

هام زراع اىب بن عمر ىب مالك

ن
٣٧۴, ۴٣٨, ٣٨٥, للجعدى النابغة

٧٣٣, ٣٦٣, ٦٧, الذيياىن النابغة

,ماسم ٣٩٦, ٣ما نبهارن

۴٥٨ حلجتاج بن منيه

٣٩٦ عامى بن يذة

 ثعلبة بن ذعل بن عامر بن ماال

٠٣٦١

٧٣ر ٦٣ النضرى عوف بن مالك

س٧,ا ٣٧٠, ٣٦٩ نويرة بن ماحل

,٣٧٣

١٦۴ مجير بن مالك

۴٩٠ الغاضرى مالكه

٣٠٩ املزموم مويلك

١٦٥ منان

,٧٧, ١٦٠, ملحتهى جابر بن موسى

٦٣٦, ا٨,ا ١٨٠و ١٧٩

٣٩١, ٣١٩ ميسو.

٦٧٩ مية

٣١١ الحبية ضرار أبنة مية

٣٩٦ لحوورى تجدة
. ٣٩٦ النجدية

مسمسم جتمر
٨٠٩ ف لنكي ا

 ٣٦٣ اليشغت ململحارث بن املنتحل

٣٦١ ٢٧٠ر



٨٥٣

۴٥٠ خذيفة بن ندبة
 ٩هسا ألمنادرة

٣٠٠ الندول

 م٣م وفب بن بهثة ذذيربن
ساه المنذر
 ۴٠٣ القيس امرى بن ألمذخر
 ٠1٦2٠ هعرأر بن الرةاد بن ألمنذر

 V’ المصرب بن المنذر

 ٧٣٩ السماء ماء بن المنذر
 ٧٩٠ هند بن لخين المنذر
 ۴٠٣, ٩٠ ألجين ذو المنذر

١٩٣ نزار
٩٣۴, ٩٣٣ فرتان بن منازل
 بن جندل بن زعيم بن ثاشرة

۴٩٠ نهشل
 ٣٩٣, ٣٩٠ عنبسة بن ناشرة

 ٧٧٩, ٥٧٧, ٥٩٧ نصيب
٣٧٠ لحليغ بن عاصمر بن نض،

٩٧٨ التميم أألقتمر
 ٩۴ا ۴٩٠ ضبة بى ن٠ عاجى
٣٨٧ فدبة
٣٣۴ خشرم بن فدبة

٣٧٣ الرياحى عكمة بن ألمنهال العجلى بنءبد بجير بن ألنعمان

٣ها نوار ٣٩١

٣٥٥ نوس ٣٩٧, ٣٩۴, ٧٠ املنذر بن النعمان

اساًا نايلة ٧١٧

 البؤالتمم الهكيلبنمشتجعة . ٣٣۴ نمذنبذ
۴٩٠, ۴٥٩ ته بى أبالبل سمأ هذم

 ٧۴٨, ٥٧٨, ٣٧٧, ٣١٥, ٣١٣ الهذت وساه ۴٣٥ المهدئ
٣٣٧ العنبرى كعب بن ألهذلول ٣٩, ٣۴ فذيل

۴rr األنصار

٣٧٣ املنصور

۴٣٠ زباد ىب شور١

٩٣٩ الصىب مسجاح بن منصور

٧٣٣
۴٣٧ الدارى خلارث النضربن

٧٧٩

۴٠٠٠ مؤوان بن عصيم بنت فصيرة
۴٩٠ شقيق بنت منضورة

٣٠٩ االسدى نئتة
۴۴١ مية بن تصلة

٥,۴ سحيمر بن منظور

٣٣۴ زيد بن اخولزيادة تعاع

وماماسم ٣٥٣ النعلمة

١٩۴, ,٣٣ النعمان

٩٥۴ املعى سعد بن نافذ

٥٩٠ قيس ىب نغ

٥١٩ الطاءى سعد بن فان
٥٣٣, ۴٧١ اهلإلل منقذ

٣٥٩ توتب بىن النمر

١٩٨ حتان ىب مرة بن النمر

ا٧, ٩٥,٥۴ اللد( )أبوعبد النمرى

١٩٩,١٨٠,١۴٠, ١٣١ د ؛؛٠٠,٧٠؛

٥٨٩ هتبل

٧٥٥, ٧٠٩, ١٩٨, ٧٥ هند

٧٩٧ العتكى ربيعة بن النهس

١٨ ذهشد

١٨٩ حىت بن هنشل



عح

 عمر بن سيسار بن فطبة بن فرم

١٣۴ الفزارى

٩٩٩ مزال

٣٩٠ مي:5
٧٠وسا ١١ا ننم ها

١٥٨٩, ام۴ أملرى حرملة بن هامث

٣٩١ عشام

 السايب بن حمد بن شام

١۴۴, ٨ ألكلبى

٧١٠, ٥٩٩, ٣٣٠ امللكد عبد بن هشام

٣٩٨ العدوى عقبة بن هشام

١٣١ ألضبط بن ونر

ا٨ وثيل

٩١٩ الضبية أوس بنت وجيهة

٩١٩ وجيهة

٣٣٣, ٥٩ املازذ مثيل بن وذاك

٣٠٩ حابس بن ورد

 بن الله عبد بن عمر بن ورد

٧٥٨ جعدة

٥٨٨ جلعدى درد

م٧ا، زعري بن ورةلة

۴ ٩٩ ألمغيرة بن هشام  

٩٣ تىآل

۴ ٩١ عوف بن سمال بنى اخو هالل  

٩۴* مخاربى انبعير بن عالل   

٩٦٩ مرزوق بن هالل  

،ا1٧ رزين بن هالل  
الهلب fi ا

١٣٩, !٣٨, صغرة أبى بن المهلب  

٧٧٩, ٧٩٥, ١ ۴ ٩, ١ ۴٠, 

۴٣١, ۴ ٣٠, ٣٩٣ مهأهل

٣٥١ مرة بن ربيعة بن مهلهل ,٣٥۴

 كالل عبد بن امساعيل بن وضاح
1٥وه ٣١٩

۴٩١ أملستوعص

هس٠, ٣٩٩ أوق

طريف بن الغطريف بن واقد

٧٩٣ طى بن مالكه ابن

٧٧٥ د ٧٧٣, ٥٣٧ الليثى أملتوقل

١٩٣ امللكه عبد بن وليد

٣٣٩ عتبة بي. ألوليد ب ن٠ ٠٠ و

٩٩٩ كعب بن الوليد

٣٣٩ غالب بن همام

لم’١ النمييى قبيصة بن مام
۴٣١ مرة بن كمام

٩۴٥, ۴٣٧ وذد

٩ تميم اخن أت بن مر بنن هنه
السماء ماء بن ألمنذر بنن هند

٣٩٧
 بن الرمحن عبد بنن فنيدة

٩۴٩ حدي

١٧٧ عمر بن قى

٧٥٨,٣٥١, ٩٣ فزائ

۴٣١ منقخ بننن اهلالة

 بن جزه بن خليد بنت وآلدة
٩سه خلارث

١٩٣ جزء بن العباس بنن وألدة

٠٠٠ خزن بن الوليد بننت والدة

٩٧٣

٩س العبسية الوليد بنت والدة

١٧۴ كرب ألمعدى بن" وليعة
 اأسدى طريق بن أعيا بن وهب

١٣٣
۴٣٣, ١٨وه ١٩۴, ٩ وأيل

١،٩٩ طرمير بن وايل



٨٥٠

ا٩م مطر بن الياس

ا٨ه يزيد

٧٩٩ لجهم بن يزيد

 بر قبيصة بن حاتم بن يزيد

٧،1ال المجلب

۴٩’ مرة بنى من حديفة بن يزيد

٥٣٩ التقفى لحكم بن بزيد

١ما ألكالنى لخكمر بن يزبد

ا۴٨ اسسكونى حمار بن يزيد

٠٠٠ ثعلبة بن حنظلة بن يزيد

۴٧٩
 لجميرى مغرغ بن ربيعة بن يزيد

۴٩٨
٧٥٣, ه٣وم ۴٩٨ ية الطذم بن يزيد

٧٧٨

ى
٧٩٥ امللل عب بن يزيد

سسم الطءى عمم بن يزيد

٥۴ ٠٠٠ زيإد بن قكن بن يزيد

شمس عبد بن قنافة بن يزيد

٩۴٥٩۴۴٩۴م ألعدوى

٩٥٨د ٥٠٧د ام٩ معاوية بن يزيد

٥٨٨ المنتشر بن بزيد

ا٧٩د أ ٣٩ المهلب بن يزيد

٧٩۴ لحارثى بزيد

۴٩٨و م٩٠ زيإد بن يجيى

منصورلحنفي)الهذلى( بن يجيى

ا٩٠

ا٩ا دارة وهو كعب بن يربوع

۴٣٩ يعقوب

 ۴٣٩ داوود بن يعقوب

 ساسم سالمة بن يعقوب

۴٩٠, ۴٣٠ اليمى

 ٨11ر ۴ل٩ عمر بن يوسغ

۴٥٨ بدر يوم

٣سه التحالف يومر

۴٣٠ خزازا يوم

م٨٧ خو يوم

 ا٠اا الشرى يوم

مساأ يومالطايف

 ۴٩٠ كنهل يوم

 ساه النسار يوم

 ألم ناصغة يوم

٧٨٩٠٩ام يونس



٨٥٦

ما فهرسك

rff أبيدن

٣اا أبصة
۴٠٩ أبوى
۴٣٧ أتيل

٩٧٠ أج
:٧٣٥, ،٧٧ د ,هاا ا١۴ أجأ

م٩٨٦١تت

۴۶٠ البارجة

 اسأ بارق
 ٧٠٨ تبراك
٥٣٩ بشر

٩٥٩ التهامة التهمر

لحماسة كتاب فى والبقاع المواضع اسماء من وجدتة

ا*إراب،،

ي. ۴,١٠ مأت
٣٠٦ شتوة أزد

٦ا۴ االمأ،«
٦٠٩ أشى

 ،٨٩, ا٧٧ بصمى
 سها البطاح

 ٩٨ الرتة بطن
 ٩٥٨ بطنان
وسمم ۴۴٣ بعاث

ت

 ،،٧٩ ثاج
1ما ترم

ن

۴ا| عسغان تنية

٣٩٨ أشبهان
،ا1٨ األطبط أطمر
٣٣’ أميخ

،1ها أألميلح

٥٩ أوارة

 ٣١٨ عامير بنى يالد
 ٥،الفرد األبتق

 ٣٩ طمار أبنا
 ا٦٧ البيتاء
سم البيضاء

ام١ غزال تنية



٨١٧

١٥۴٨ جرجارن

 م VV سابور جسر

 ٣|٠ الهباءة جفر

٣٩ا األخغ.ذ

م١ء٩ عاجن

٦٥٩ أجي

 ر٠ ر ٩٥٩ حا:
٧۴٧ لحداد

ن ر ٣٣٨ ،.٠ضا
٣۴٩ حرشث

۴٩١٥ حرورى

 ٣٩وا ,٧٦ خبن.
 هم۵ خزازى خزاز
ا٨٨ أخزم
۴٧ر سابور خسر

١.1 دارة

٧٩١ دارأت

؟
 الس جوالبعوضة

 ا٨ ناء حب جو

 ٧٣٧ وبال جو
 ٩٥٧ جوبر
٣٨٥ لملموف

١٥٥٧ لحسن

 ۴٥٧ و ٣٨٣ نار لحمس

 ۴٥٧, مسم حسبين

 ٣۴۴ حشوب

۴٣٣ أألحص

 اه السمويل حصن

۴۴٠ زياد حفير

خ
٣۴۴ خشويب
٧٠٩ ئ

 ا۴ا خقان
٧٠٩ لل

ف

٣٩ا دومة
س٧الدواذك.

ه؛ لجوفاء

 ,ساه ٩٥٨ للمجوةن

 ٣سا للجون

عمم حدنا.

٣٧۴ حتة

 ۴٣٨ تحلوان

٩ما ئقه

 ،؛ال حنني وأدى

 ۴۴٥ تلحوءب

 ’٧٧ حوق

٣٩۴ جليرة

؛٥٣ خننن

' •■•ى ,اسا ۴۴٥ خيب
۴|ا لميت

٩٥٠ ين
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ذ
مب1 االصاد ذات

٦٠,م م١مئ عزق ذات

١٥ ألقضر ذات
م٧١ املداق ذات

١٧٧ أنرعات

رهام ٣١م سذر ذو ٠١٧۴ الذناب

٦،11 ذوشربمان م٠1ذوأمر

اعأال غخب ذو •م بنذا ذد

M فرقيت ذو 1٠ ملجذاة ذو

۴٧٠١ فأر ذو ٧۴٠ محاس ذو

 ٣١٨ راوند
 ٠٠٨ ترباع

 ٣٠ رخرحان
٣.١٣ رمخارن

1سه الرس

m عالث رمد س« رسافة
،111 ذتاخ ٣س؟ رضافة

م٥٨ أريك ا،’٨ الرمة

٣٩م الرتان ٧٠٩ رمع

 ١٧٧ سبا[
 ١٧١٥ و 11 سحبل
 عسم سين:
ومس السغد

شبيت

 سها شريف

١٩م المشارف

س
م اه السلى ا،ه سفوان
٠١١) سننان ا،هم سلع

٧وهم ١وما،ء ١٧٧, ا١,ه ١ا۴ سلمى

س
٣ا٣ الشقيق ا٠ا الشرى
ا١م الشقراء ٣٩١ لخيس شعب

٠١،١٩ شجبيذة، ٩٠٩ نعوب ى ٠٠٠٣ رب



٥١*

 ٩مم المريط صخراد

٧ا صداء

٦ا٧ النميرة صذاح

ض
n٧و ام٨و سها عقين حطرخد
٣٩١س األثدقم

۴١, ث"ا منعاء |م١ صفني

٣٩م ضباع:

٣اا، المضاجع

ض

٠م٨ الصمار ١٨٨ رج صا

ال٨1ر وهمب مم۴ ذئدول

۴H الطف

ط

ام٩ توبع

ظ

VVV و س٠ا ظهر

۴ام العاي

۴٧٠ عدولى

 م٣م عرض

٧ودم م٠ه رص١عو

٥٠٨ نان عمر
٣مم عريند

ع
٥٠وا زاليأ ءنئزه■ ٣ا٥ عسجل

٩ا عنقدل ٧٠٨ تعشار
داا عوجاء |م| عقرين
۴’م أباغ عين ۴|،٨ ءقيق

سمم عكاظ
٣ام عمان



٨٩٠

 ٦,٩ غصور
مم الغصا

٥٥, ٥۴ الغمير٩۴٠ ألغميمر

۴١٥ فت:

٩٩٨ تىك

!٥١٠ القادسية

ا٩ قرتى
٧٩ا فزح

۴٩م قرى

۴١١ الكديد
٩۴١ االكادر

ى
١٠٧۴, ۴١١ فلج

ق
 ٩١٩ القصيية
 قطةءم

۴٩٠ فليب
۴۴٠ قآل قالى

ل

٩ا۴ مكسىة

۴٩م كامس

٣٧,ع ١٨٥ فلج

ا٨ لصاف
اسا سبالتوادى لقانين

 ۴۴٩ د ٣س ,لقاطة نفاظة
ا.س لهيمر

٧٩١ نز فنا

١٩٩ القنتان

١٧٧ قارات

٥٠١, ۴٥١, ۴٨٥ قق

٥٧٨ الكناس

سمم عكويكب

س٠, ۴٩١ اللوى



٨٠1ا

٧٩٦٥ ماسل

٣م٠و ٣٣٩ ماوارن

ما٧ مرأن

٣٣٩ اآلثل منبت

٣٣٩ الذخل مذبنن

 ۴واه ۴۴r الفباج

۴مبم تج

مهاجم ٩م٣٣ا٣ عجث

م
دد ر،ر دج ٩ه٨و أم٧و ٧٠ اخط ب

٧٩ا مروريات
٣١ا مزن

ن(
بم نخل بطن
٩أ٣ر اهس تخلة

١٧٧ الناصفة

٣|٣ ناظرة

٣١٥٣ أهدم ٣٩۶

ا ٧٩ المساة

٣٨٥ المحام:

٧٩۴ مربسل

 ٩دمه منعج
 ١م. ذعمار
 ٩٠٩ ذةمر
 ا٨٨ األفكع نهى

٥۴٨ المنيفة

مم٠ هصيم

٧٣٧ وبال

 إ٠ وج

٥٨۴ وجرة

 م|م يثرب

1ام يلملمر

۴۴٩ نهار وجة

۴٩٠ لحريمر أودية
٩٠۴ الوثنل

 ٩مل وشم
 م| وفبى

م|٧ وةبين

ى
٧٠٥ يسوم ٩ام يرمرم
٩۴٥, ٦٣٩١, ١٨٠, ١٧٦ يمامة
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٨1

العلمية والنحووايضاح اللغة الفاظ تغسير من لحماسة شرح يتضمنه ما فهرست

٦٨٠ اا
٠ ،ي ،و ,،ة- ين|

٣٣٩ ازل11،أستاخر ٩1 تاخر ٣١۴ أخرى

٩٠٩ ازم ;،االدم ;,الدم ١٠٨٩, أزمر1٠٣ متاخى ١٠۶١٠ اابدة ٧٨١٠٧١٥ ابدا ۴٧ ٣٩ أبد

,المي ازوم ٥٣٣ أزوم ١١٥ازم۴۴ ملنع اخو م٣م أخوعها تأبيد ۴٧ تأبد الم أوابد اال*٧

٧ موبد اال

٩٧ ابر ٩٣٩ ٩٧ أبر ٦٣٩ ٩٧ أبت

٣٣۴ أبس

٩٠٩ هالا اد

س«« إس ال ١٠٨ د ۴٠٥ أديم ٣٠٥ أودم أدم

١٣١ أسد ؟سد وسر أدم

ااا وموتبض رمابض ابض

٨١۴ أباق
٣٣٨ ,أبل أييل ٧١۴ أأبث ال٠٠ أبلة
١١٨ اباه
ال٠٠ سس ٣ال مأمت أتوم أمتر

۴٠١ مأثر مأثرة ١٥٧ أنري ٧الا أتر

٧١٩ مأثور ٧١٩
۴٩٨ أتت

اساه أييم

٧٧۴; ٩٠٠, أجوم أجمر

٣٨٧ اأدى ٣٣٩ ادى

ه إذا

٣٣٩ أنن

۴٩٥ أريب

مها أريج ,أرج ,أرج

٩٣٨; ١٩٥ مأروط

٧٨٥ ق أر

٣١ أوارك
,١٥ أرم ٨٣٠ إرم ٣١۴ أروم ,ارم

۴۴٣ أرومة ٥٧٨ م أرًا

1٨م أسركغة

٣٧٣, ممسم ١۴۴, ١٣٣ أسل

١٠٠١٠٠٣ اتسى ٩٩٩, ١٩٨ أسى

 أشب ٣٠٣ آشب ٩١٠۴ أشب أشب

 ١٠،۴٧, ٣٠٣ أشابة ٣٠٣ أشبة ١٩٣

٣۴٧ أشايب

 ٣۴٣ فده١, اصاذ ٣٧٥, أصد

٣٧٥ مؤصث

٣٦٥ ,أسر إصار ٣٣١ ,أواصر إقر

۴٥* أديل

٧ اجوة

٣٣٣ ,أحاح أح
٦ خدان

٣١٩ أتم م٨۴ أرى

٧٩٥ أظ ٠١٥٧ مورر
٣٩٩ ,انأطر ,اطار أض ٥٧, ٣ا مأزق ٣» أزت



٨لد

أقبة ما٩ وأقب أقاب ٥١۴

أقل ١٨۴

٥٠٨, ٩١ أو

تأوب تأويب ۴٩۴

٥٩ أوار ,٣٩۶

۴ ٩٠ و ٣۴١ و ١٠٠ و ٨٥ أوس أس أ

۴ ٩٠ اياش

١۴ ٨ أوق
٥٠١ ون ٣٩٩ د ٣٠٣ أل١أ ٣٠٨ ة١أ

١٩٣ آؤن ۴٥٥ أأن

٧٩٩ مويد ٧٨١ د إبا ٣٩١ أى

٣س تآيس ۴٩٠ أيس  

٣٥٩ أين  

٣٥١ موايل

٣۴ع يم, Ce ءو ٥, ١٧٩ وأيوم وأيمة وأيم اأم
,آبايم أيم ٩٥٠, ٥٩٥, ٥٣١, ٣٥٣

٣۴ ٥ تايم ١ا تييم ١٧٩ أيامى
٩٥٠

٠٠ ة ٤ع  ,
٩۴ ٧ أيها ٩٧٥ أيه ٥٩٥ أين

٣٧٨ ابية ۴٥٩, ٣١٣ آالءة

٣٩٧, ١٣٨ أمز  

أممر ,ءم سم انناجوم أمر أما  

١۴ ٧٠٥ ,أمم أمة ۴٨٩ اسم ه٠وم ٠

٥٠٨ إمًا  m أما 

امير ٧٧٩ أمار ۴٠٩ أمر ۴٧٨ أمر  

٣٣٩ المومنين

۴ ٩ مومل م٧۴ أملة  

٥٠٨ ,اتمن إيتمن ٥٠٩ أمون  

١٩٩, ١٨٩, ١٣٠, أن"  

۴ ٥ أنوح ٣٠٠, ۴٥, أنح  

۴ ٧٧, أنأس ٩٣٨ آأذس واسا أذس  

٧٩٨ أنسة أنس  

مس٨ أأنغ ٧١٩,٧٨, ٥٣, أنغ

 ف
٧٨ انبغ

٥٨٣ أنيق أأنق  

١۴ ٣ أنما
ءت ج ي

۴ ٠٩ أنى ۴٥٥ أنى ٦٠٠ و م١٧ اناة

١۴ ٩ اذى

٧٩ ,أيطد أضل و إطد
وأأكام أطمر ٩١۴  

مساه أفت

١٣٩ أفق أفيق

٧۴ ٩, ٩٩ ۶, ١٠٧, اخآل أفيل  

١٩٥مأفون أثن

٧ أقنن

 مأقط ١٣۴

 أذل ۶٠۶

وآاكامر أتمة أكمر أكمر  

,مأكم ,مأكمتان مأكمة ٩١٥

لمسارا

٧٩٩ أآلء ٩٧٨ مس4 ثال ٧٩٩٥٨٩ أال

إلغ ٩سا٩ أيغ m ,إالف ٩۴  

دف ^1*

٥٨٩ ألم  

أزل ۴١٩ ,أاآله ألج اا٩ انأال أال  

,تاثى ,ائتلى ,أله ألى ٩٨٠, ١٠٧١  

٧٩٩,٣٩٥, ۴ ٠*, ق ٣٧٩,٦٥, ٣٧ ,



٨٩۴

با

٦٨,ا ٠١۴٦, ٦٠١, ٣٥٣, ١٨٥ ب
سا بييس ٥٧٥ بأساء
٧٩١ ,بتات ,بتات بثن  

سام بأتكك
٥٨٩ تبتيل , تبتل , بتيل , بتل  
سم جاد
,بجالئ بجلى س٦, ٣٩٩,١۶٥ فق

۶٩٩, ۴١۴ ١٧ ,أباجل أتجل ٥
٧٧١ بحيرة تىر

٧۴ ٩ بمحل
,تباذ ,بدذ بثة ٣۴٨, سه بد  

سه استبت ٣۴٨ آبد ٨س
٣٥٧ بد؟

۴ ٠١, ١٠٩ تذدن ۴٩ جذذ١طتر,
۴ ٩٥ بادل

بدين ١٥٨ ,بن بلن ٨٣ بتن  
أبدان ۴٥٨, ١٥١ ,بئن بادر

٨
١٥٨ بداهة

بيذخ ,بخخ بذخ W باذخ  
م نيم ليم

ااه وأبؤ ,بارة بة ٩٥٨ ,بة بر

٣٩٣, ١٧1 بربر
 ٥٦■ ,بارج ,برجًا، ,أبرج ,برج برج

اهس ربراجم برجم
Tv براث هم برح ۴٥٠, ا1م برح

بارح ماا ابرح ٥٥٧ بؤح ٣٥٠

دم(
٥٩٥ مبرود برة ٥٧٩د سها برت

٥٩٥ ابردان سها أبرة سها بريد
٥٩٥ مبرد سها مبرد

٥۴٣ برذعة
٨١٩ برسام

براق م| ,برقة برق مس* برق
 »بريق الم ,بوارق بارقة ٢٨

 ٧اا| ,أبارق ابرق م۴٨ أبرق
٩٨٨, بركه ٩٩ وبركة ,برك ١۴٥ برك

٥٨٧ ربراكاء مبركه
 ٧٠۴, ٥٥٩ بريم ٩١٠, سا برم

* ,برهان برقن
بارى م٨٩ براء ٥٥۴ ,برى برة

٥۴١ أنبرى ۴۴٥
سه بؤ

|٧1بو’ز’,بزتاز وبز

ا۴ بيازير

٥١٩, ٥٠٩ بازث
 ,بازى بزى ٥٠٣ ,أبزى 5,بز بزا

١٠٥, ١٠۴ أبزى ١٠٥ تبازى بزواء
٥١٩ مبس

س بسبس
١٣٨ بسر

٧٩٥ بساط

٣٩٩ باسق

 ,أبسل ,باسل بسول ٣٩١, سا بسل
 ۴٥۴, ٣٨, ,۴, سا بسالة

٣سم مبسل ٣٩١ استبسل تبشل
٧,١٠ ,بشامر ,تبشمر وابتسمر بسم

٣۴٣ أبشر ١٣٨ بشر
۴۴ بشامة ساس بشمر بنشم
,بناي بعبيرة ٣٥٩ ,أبعيت ,بحدي" بتة

٩٣۴ تبصر ٥٩
٣٥٧ بعع
,١ بطحاء ٣٥١ بطاح ٣۴۴ بأطح

٣١ تبطح ٧١٠ أبطع ٧١٠
٥١٧ بطر
٣٩٠ باطل ١١۴ بطل



٨دا

 ٩.١٨ استبنًان , تبثر ٥٠٩ بطين

ألم مبنشن

۴٩٥ بعاع

 مامه ,أذبعتن بعتن سسسم بعن

ماس بعوث

٨؟ بع\ى

١۴٨ بعي

۴۴۴ تبعرص

سم ط إبعا

,بعال ,بعولة ,بعالة بعل سم٥و بعل

٩م٠د سس٧ باعل آل؛دم

ساه بغًاث , ,بغآث بغاث

١,٧ تبغر

سمم ,باغمر بغمر

٧٩۴, ۴١٠ ,باغ بغى

۴٨٥ بقر
١٠١ دةعن:
٧٨ بقينة ١١٩ بقيًا ٩٠٨ يقا

٧٥٨ وبكية وأبكًا بكو
مدم٠ بكر دم٩٨ ,بكارة بكر
٥۴٩ ,باكورة باكر

 ۴٩١ بكى ا،٧٠ ,بكى بكى
۴٩۴ باكيات

"ا٨م أبل ٩١.١۶ ١٥٩ بل

۴٩٧ بلمبال

٥١١ وتبات بلدة ممس بلد

ساه بأتامة . بأدم

٨١٨ بأسام

۴۴٥ بأقع:

 سا بلي ه١ ,بآلء ,بلى ,بلوى بآل

 بالية ,بالة ,بالذ ١٧٣, ٩رع اس ابالم ع

۴٩۴ باليات ام مباالة

 أبيه عجزة ,ابن أم ث٠ج ابن و

بسح اسرنة ومي اد. ل ١٠
٠ ئ ف وب بنات ساه٩ ة لشو ا بنات و بزن.

٩ا ضبببة

۴٨٠ و ۴١٩ وبهتة بهث

٣٠س ,بهيج بهج
۴٩٩ ويبر 8,ضذغ rr ي;

،٣ ,بهزورة بهزاروبهزرة

٩١۴ بهظ

۴م٠ ,باهلة ,بهلة وباهل بول

بهمةمسسوم؟م,.ا،بجمرمسس

٩١٠

سها بة

 ۴١٥, ٨س دوا هم٨, ١٠۴ ,أباء باء
س« مبؤًا ۴١٥ و سه مباءة

سس آباث

۴٩٧ وإباحذ باحة

٥٩۴ خ ,نزو بذخ ٥٩٣, ٥۴٩ ناخ

١۴٧ باد

۴١٨ بوسى
م١ده' ٣٥٧ باع ٧۴٠, ۴٧٥, ,بوع بآع

۴٧د ء بنت ١٩٠ ء ادينا ٧۴٠ دت« -رح أح ٤٠
٥٥٧ دابقنة با:. ٤٠ (٠
٧٧ وبولة وبوال بال

ه سه بيوت واسما م!٠ بينن

۴٥٥ باد

٥٧٩ بيس

 م٧۴, ۴٥٠ بيصة ٧٩٩, ٥٠٩ بيط

م۴٨, ٣٠٧ أبيطر ٣سه بيكاء ۴٥٧

۴٩٩

ن اسم دن
 ,وان ٥٩٩, ا ا٩ و ١٩٥ وبيى ١٩٩ بين

 ۴,٠١ ياين ا٠ بين ٥٩٩ بينونة

۴۴٠ اسن.

٧٧٧ و بممه ,بينما بينا
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دجج٠٨ نيق(

٣٨٠ توءمر

 ٣٣ش ,تباعة تبعة ٣۴٣ ,تباع تبع

متبول .سه تبل

ااسم أتة

تييبة ١٠٧٥ ترب ٣١٠٥ ,أنراب تزب

١٧٩ ترتر

٧٨ تقية

٧٩٦ تكش

ت

٥٣١* تالتل ١٧٩ تلتل

٣1 تالد ٦٩٩ متلد ,أتلح تلت

٣٠٥ تلع ٧٦١, ٣٠٥, ١٧۴ تلعة

٧١٥ تتكك

٦٨٨ متلية
۴٦ تال

٣٠ تامر

٦١١ تاهكه
مسم٩ ,تنابلة تذبال

١٠٣٧ خنض

٧ساأ تذور
٦١٠١٠, ١٠٣٧ ,تنايف ننوفة

١٣٥ تنومر

٧٠٨ تيتاء

ه٠٥, ٥٨ تيحان ٣١۴, ٧٩ تاح
١٠٥١ متاح

٦٠٠ متتايع ١٠٠٧ تتايع

سًا ,تيم تام

٦٨٥ أستتا و تا.

 ٢٨ا اثاار ٨٧ تار ٦٣٧, ٨٧ ثار

٨٧ متوور

۴٩١٠ ,ثأية ثأى ٣١٠٧, ١٠٧٦ تأى

۴٧۴ أستثبات

 ٧٩٦ ,أتابى أتبية ١٠٧, ,ثبى ثبة

٧٧١٠ مثثر.

٥٣٥ ثية

٧٦٥ يب تثر
٥١٠۴ ,ثرايذ ثرد , نرد , قسريدة

ن

سا، أترمر
١٠٣٩ ,الثريا ثروة

أثرى ٣٥١, اه ثيى داره اه ترى

٣ان
١٠١٠٧ ثظ , تط

٦۴٧ وتعول ثعل

؛٥٠ وتعلب نعلبة

٣٠١٠ وتغر تغم

٧٦٨ تغل

 ٨أ اتفية ٨٠١, ۴٦١٠ اثفى ,ثغى
 ٠٠ا نقوب ,فاقب تقب

تفيسغ ٧٧١٠ ,ثقوفة ,تقاثة تقق

٧٧١٠ متقوف

٣٧ مثقل ٣٩٥ ,ثقالر. تقل

٧۴٦ ,مثاكيل مث.كال

٨٣٣ ثلة

۴٧٨, ٣٣٦ ثةن

٦ا١ ومتمود متت



٦٧،

 ٣١٥ مخما
 ٣٣۶ ون

|٩ ثنتان

 ٣٥٧ ث-تى ٣٥٧ ثنا ٣٥٧, ١١٥ تىن

٦٩٦ وأتىن تناء ۶٧٠, ٣۶٠, ممس

٦١٣, ١١٥ وتنابًا ذنية

شا ثياب ٥٩٨ أثاب

ffl تور
اه ۶ مثوى ٧١٩ ,أثوى توى

. ٧٠۶ جوجؤ

٣وسم ٣٨ جاراء

٨٠١ ,تجبية جبا ٥٦٨ جبا
أج-بر ٠٠١۶ و ٣٣۶ جبار ٦٣٦ جابر

٦٥۶ ,جباير جبارة ٣٣۶
٦٥٥ جبس

٨١٨ جمبال ٨٣١ جبلة داه ٥٠ جبل

س٥ه جبه

٨٣٣ جثتة

٦٨٦,٦٠٥ ٣٣, جثمان ٦٨٦ جتوم

٣٨٧ جثق ٣٩٩, ٣٨١ ,جىت جتوة

٣٥٣ لخدر
٦٥١ أخمر

۶٣ جيش

٦٣ وجاحف خجغ

٣۶ ٩ جامحر ٨١٠ , VV جتمة جتم,

٨١٠, ٦٠ إخحام ۶١٣ أخنم ٨١٠

٣٣٠ ,يو خجا

ج

 سس جدة جت ٥٥٥ ,جئة جئ
رجديدة ,جديد ٣۶١, ٣۶٠ جداء

٥٥٥

۶٧٣ أجداث

٧١٦ جدجد

جمدار جدرة ٧٠٧, ٨٥ جدير جدر

٨١٨

 حديد ٧٣ جدول ٧٧ و ٣٩ جدل

س٩ أجتل ٥٥٦

۶٧٦ جنتد ۶٧٦, ٣٣٨ جاد

٦۶٥ اجتتب
٦٥٦ جع ٦١ ,جذوعة جذع

١٥٨ جكع
 ,جذمة جذم ٦٨٦, ٣٨۶, ٣٣٧ جذم

 ,ال جذم ٣٦٣, ٣٨۶ جذم

 ٣۶١ أج-ذم ٣٣۶ جثام ٣٣۶
٧١ جخمة
٣۶٠ جذمور

٣٠٧ أجر ٦١٨ جرير ٥٥ حئ

 رآجرب الال ,جربة وجربة جرب
٣٩٨ جرب
۶٣٠ جرثومة

,ه ۶١٣ ,جمداة أجرد
٣٠٠ أجراس
سه جوشع

٥٧۶ ع أجم
٣٠١ جرم ١٣٠ جرم

جرين ٥۶٣ جران ٦٥٦ جرن

٦٥٦ جارنة

"٢* ,إجراء أجرى
٧١٧ جزًا ١١٧ ,جرأ,جزوء جوأ

٣٠٨ فجزر
ا٢٢ جزع
٧٧٠ جزالة ٦٨٩ جزل

٧٧٥ جمتس

,فجسد جساد ١٣٧ ,أجساد جسد

٦٨٣ جماسد ٣١٥



٨٩

جنية ددرم جناية , جتى و جنى!٨٨ جلس ه س" ف ,جواسي ,جوًاسق جوسق

۴٠٧ جناب جشب
٥٠٩ أجشم

١٥٠ جواثنن
١٥۴ جىبة

م٨ه جعجع
سم١ جعد
٧٧٥ د ٧٥٩ و ٥٠٠, وساها اس جعل

٧٠٨ تجقاف

ما٣ جفًا

٧٩٨ جالية

نجلى ٠ا٧ جلى
٧۴٦ جمة ٩٠ جم ٦١٠, 1٠ ج

١٥١٠ أجم ٩١ جموم ساه
١٠۴٠ نجمًاجم و جمجم

٥٩٨ وجما- ج>م

٣٧٧ ,جمزى جمز

جماع ٧ال٨ جمع م٠٣ ,جهاع جهع

م1٩

٣اع
٧١۴ جهجة
٨١ جوة.

٧٩٣ ,أجهزات ,أجهزة جهاز
W تجقمر جهمر,

H٠ جهن

٨١٧ جهتام و جهنم

م٩س ١٨ جث

٩٢ أجاب ٩٧٥ جةاب ١۴٠ جاب

.هم١ , ٣١٠ و عها وجغير ۴٥٨ جفر

أجفل ٥٥٥, ۴٩٩ جافل ۴٩٩ جفلة

٥٥٥, ۴٩٩ بجفل ٥٥٥

أهه جذن

جال ۴٥٧, ٩٧ جلل ٣٩۴, ١٩٩ جل

٩٠٧ جآلل ٩٩٣ ,أجلة جالل

امه آجل ۴٥ وجاللة جلل

11 مجتلةجفندة n٨, ۴٥ جل ٣س أجد
سها جانحات ۴٥٧ و ساها جنح ٠۴٥٩

 جوانح ٠أ جنوح 1٨ه جانح جلبة II جج أجيآب«م جلب
هه٨ر ٥۶٩’■1 ٨جلب جلب

سها جندل N) ffl اجالد جلك م٧ جلد
۴١٠ جنف سا جاز

جميل 1٣م جمال ۴٩٠, ١٣٣ جامل
٥٢٧ جمايل جمال جمالة ١٥٥
 س.ه مجى ١م جنون ١٨٣ جن

٥٩م جنبة , حنبة ٣٠٨ جنب

 م٣٧ أجنب ٣٩ ,جناب جناب

۴۴٨ نجزبة ٩٩ جنابة

٩٩ بن جنا

٧٨٥ خمتاب ألم٨ منجاب

سها جايججات

تجود س سه جياد ١٩٨ أجاد ر جات
■٦٩٩■ -

أجار ۴٠٥ جرية ١۴٨ جار ٥٨٨ جار
٥٨٨ و ١۴٨

٧٨۴ جواز أ ٧۴۴ جوز

٦٩ جواس

٧١٩ جوفار ٩٩ جوف
- - زه

وجوذى جور. 1,ساه ’۴٠ جورن

٩٠٥

ه٩ر مبه جوى ٥۴١٥ ,جوى جو

٣١٩ اجتوى

١١٣ أجاء



٨٠٥

٢٠ جاض ٣٣٩, ٧۴, ٣۴ جاش١١٠٣, ٥٦ جيار

١٠٦ حباب سمه حبة

٦٦١ حيتة

٦٧٩ حبذا

١٨٨ بش .ح
,حباكه ,حبكة ,حبل حببكه
٧٨٠ تحبوك ٣٧

احتبل ,حابل ,حبل سسم٥ حبل
٨٠ حبال ١١١
١٨ حبناء ٦٥* ,حبون حبى

أختبى ٣٣٧ حباء ٦٥۴, ٣١٠٧ حبا

٧٨٥ حى ۴١١ ,حاب حبو ٧١١
٣١٠ حتات و حت ٣٠٨ حت

٥٣ حتغئ

٦٣١ حؤتكى ٦٣١ حتكاق
.ما حتى

۴٧٧ >ض ; حدى

٥٧٠ حت
٣٠٣ ئ
جرات ٧۴٣ جرة ١٧٣ جر , جر

تحجر ٥۴٩ ,تجير جر ٧۴٣

را

٥۴٩ حماجر

 ,جلة جل ٧٩٨, ٣٣٨, سه جل
 جالن ٣٣٨ ,أجال جال ٩۴٩
فحتل ٧٩۴ تخجيل ٣٣١

٣٣٨
٦٨٣,٣٣٣, ٦٠ اخاهر ٩٠ نير

٣س. ,محجن ,أجن جى

 »حاج ,ججى ,خجو حجا
 ,أحجى خباة د حتجوة
٥٣٣ تنحتجى

١۴٣ حث

س٠ا حدب
 ٣٣٣, ٣٣٩, ١٣٨ حديث ٦٣٩ حدث

۴٠٥ حدثان
٣٥٣ل ٥۴٣ حذ- ه ئ ٠-

٧٥٣ هر١حةذدآ١
٦۴٥ واحتى حدو
٦٣٣ وحذ وحذا، أحذ

٣٠١ حذم

٣٩٣ حذنتان

٥٩٩ ,أحدى ,حذيا حذية

 ٣٣٦ حتر ۴۴٩, اس!’, ««م ح"

٣١ا حرور
٧١٦, ٥٣٣ حريب ١۴٧ حرب
٧٠ حرث

 ٣١٧ حارد س٦ حارد ٣٠٨ حرد
۴٧٩ , ۴٧٥ حميد ٦٥١
٩٣, ٩١ حريش ٦١ حش

٣رما ٧٩ حرشتف
١٨٥ حمف
٧٠٩ حؤق ٣٨٠,, ١١٥ حرق
سها حركة
 ۴٩٣ حريمر ٦٩٩ حرمة ٧١٠ حرمًا

 ٦١٣, ٣١٠ أحرم ٣٨۴ حرمية
 نحرم ٦١٣ نحوم ٦٩٩ محرم
٥٣٠, لماشا

٧٩٣ أن ح

 ۴٥٥, ١٣٣ ,حؤار حزار ٣٦٣ حت
 س.، تحز ا٣ مخزيز ٦١٦, ١٣٣ حزازة

٦٦۴ حزباء
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، الل حازرة ادا" ,حازر حزر  

ع حز ١۴۴  

حزام ١٥, ه١۴م ٣٥ و ٣,س حرم  

حزيمر ا٩٣ , م د ,محذم حزمة  

حيزوم ٤ا م حتزمأ ٧٠۶, سؤ

٧۶ ٦٥; وساا س  

٣٥ حةن ,٣١۴  

نختس ٨”و ٣٩٨ أحش ٣٣٣ حس

۴ ٧٥; س.9و  V وأحساب حسث  

٩٠ وحسحاس حسحس  

١ع٩أ تخسر ۶۶٥ حسير ٦٠٣ حسر  

٠٨ فحس  ,

٣س حسل  

داه ,محاسى حسن ٩٥٧ حسنى  

٥٧’ حتاننة ۶٩۴ حش ا۶ حت  

٣٣٨ ا۴, محت

١ا ۶ شد ح و د حش  
١٥» حؤثنب

٣٣١' ٠حدتم ٠حش
٧٥٧ ج حشر  

مه۶ حكئ

٠١٣ خشم  

حوانر ٠١٣۶

٩٣٧ حاحب

١۴٩ ,حضداء ,وأحتد حسد

٧٠٧ مستتد

 ,محعان جصان ١٩٧ , ١٠ا حان

حعين ا٠ا فخبنة خصن ٩٣

^,1

٩م٣ حصاة ذو ٣٩٧ حعى

٧٧ حصيطر

٣٧٧ حض
٣حضمهه

ث٠و ٣^٨, ح

٣٠٧ نحختطب

٧١٠ حنيم ١١٩ ,حطام ,حطم حضم

األ حظبى

لم حثى

٣۶٠ حغيغ

٩٩٥ ,محافر محقر ٥٩٣, حفر

,أحفاص حفوت و حفد , حف

’۶١

أحقظ ٧٠٨; ١٠٣; ه ,حفيظة حفظة

٩٠٥

۴٩١ اختغل ٩م٠ حاثل ٣٠۶٧ حقت

٣٥٩ ,حغاوة حفوة

حقى ۴٧٩ ,حاف ,حف حفى  

٨٠ ، تحقي , أحقى ٩١٧ حغاية  

,حق,جقات,حق حقحنوب  

حق ٥٣٨ حقيق ,بنات حقة  

حقيقة ١۴٩ عليم حت تأم

؛*١٠ ; W خقيقة حامى  

٣٥٨ حقيبة ٩٨٩ ,حقب حقبة  

٥١٨; ٣٨٩ ,استاحقب احتقب ٥١٨  

٣٨٩ مكقبة

٥١٩ ,حقود ,حقث ,حقد حقد  

أحق حقو ٧٩۴

حدول ۴۴٩ ,أحل حلت ٧١٠ حث  

٧٣ حليلة ٣۴٣, ٧٣ حليل ١٧١  

محللة ٩١٠ حاليل ٨١٥, ٩١٠; سمم

۴۶ اذء ,فحلول أحلولت ٥

حليب ٣٣١ أحالب ,حتب حلب  

٥١٩ مكلب ١٩ أحتب أم،

م٧ حلس ١۴۴; ۴٧ ,أحالس حلس  

حلقة ٨٣ حلو ٥۴۶  

أا۴ أحالم ٩٨ حلمر  

٥٨٣ ,تنحلى حلى

٩٠ حميم ٥٣’ ,حمام ,حام حتر  

۴ ٥; ٩٣ ۴ ٣٣; ٩٠ شم ٥٩٣, ٠  

٨١٣, ٩٣ وجخ =ى ٣٨٠, ٩٣ دم



٣٧٧, ٩٠ أحمر

٠٠٧٠٠ *مين

,سنة واي ميتة سأالم أتجر ٣٩٠ غار

 سسسم أئئ سم اوات جم وسنون ?زاء

٣٧٩ أمرى

أحمسى م وغاسخ وير( تس تت

لدا

٨٣٣ حمشة ٧٣٢ ش ,إحما حمن

٧٩۴ محضية سأه حتماص
١١٥٨ محولة محولة ٥٥٩ محول
السا مكمل ٣٩٩

محى ۴ما ,محية ,محى محى
٥٩٣, ٣٣٨ محيا ٥٦ ۴٩٩, ٠٠٣
 حام ٩سه حتامى ۴٩٣,٩٣ أمخى

٣٩٧ حوامى
٥٣٨ حنين ٣٣١ حن

د بة ي ٧٩۴, اسا ,حنادد حند-

حتندس , حنتس و حندس

ا۴٠ محندس

ا۴٧ حنتل

۴٣٩ أحناش ٩٣٩, ۴٣٩ حنن

٣٥٨ خنيفة و حنيف

٣٩ ,أحنق ,حنق حنق

٣٩۴ ,حنية ,حنى ,حني حوئ

١أه حنى

۴۴٣ وحاذان احاذ ,ا حاذ

٩٩ ,أحوى وى

٣٨ ,حوشى حوش

ا٠٩د ا٨ حوص ۴٣, م٠ حاص

٣٩٠ حوص

حايط ٩۴| ,جياطة وحؤط حاط

٧ا٠

١٥٩ حافة

أ٧٧ حوق ,حؤق حاق

٣٩٩, ٣٨٨ حال ٩٥٣, سه٩و سس خال

 ٩٣٠, ٣۴۴ حايل ٣٩٩ حالة

 حول ٥٣٠, ٣۴ حوث ٥٣٩ حول

 سما حيلة ٣۴۴ حول ٣دم سم

 أحوالهاحايلة٣٣ أحال ٩٥٣

 استىال هاى مس حوال ٩٥٣

 هذ٠ حول ٩٩۴, ٩٥٣ محال ٥٣٩

٩٩۴ محاولة س.ه متحؤل

 حاية سه حايم ۴٩٣, ٣٣٩ حومة

٣أ٧ وحومان حوامى

احتتوى ٣٨٩, ٣٩٣ أحوى ٣٩٣ خؤ

٣ا٩

 ٩اا ,مستحير ,متحير أستخار

٩٩۴

س.م حيت

٩٩۴ حيود ٥٧ حيد
اه٧ ,حيازمير حيزوم
٣.٩١ حني ٣٣٣ حني
 سا تجية ۴٥, ٣س حى ٩٩٣ حيا

٩۴٠, ۴٥, ٣٣ محيا ۴٨٩, ۴٥

٧١٠ و ٥٠٩ خبب ٥٣٧ خب
٨ا٠ أخبتان , خبثة آخبث

خ

خبير ٩اا٩ خبر ا١ ,خبور خبر
اه لما

٥۴٣ خبل

٩٣٠ ختن



٨٨٢

V? تخثعم ٣٧٥ ,خثعمة خثعم  
٣مس ,خدب، أخدب خدب  

۴ م٩ خدب  
٣مم حدر  

اسم خذس  
٨١٠٣, ٨٦ خذش  

٦٣٩, ٥٣٩ , ۴ ٣٣ أخدع ٥۴١ خداع  
٥۴ ١ ,مخادعة مخدع  

١٧٣ خدلج  
٦١٣ خدمة خدم  
ها٦ خدين خدى  
أختذم و تخذم د خذم د خذم  

٧٠٣ب  
خرور ٧۴٣, ۴٥٩, ٣,سه ٣٣٥ حذ  

٣٢ ,أخرق ,تخحزت أخرق  
,نتفرى خرش 1٠ء خرق، »

V•? مخراق 
تخرم٣سا أخرم  n وخروم خزمر  
٣,سا اسا تخارمر ,٩٥۴  

٧١’ خيزران اا٨۴ خزير  
ج خزر ٧١۴ تي 

۴ ١٣ إنخزع ٩٣ ,خراعة ع خز  
خزامى ٩١ خزمة ١٦٦, ٩١, ٨٨ حزم  

,مخزم تخزومر ٦۴٦ أخزم ٥۴۴
١٦٦

٣٥٥ خزا  

خزاية م خزبان ٩٩٩, اسا خؤى  
٣٩٧, اا۴ أخزى ٣٩٧, ام

٦٣٨ خصومر
٣۴٧ خصاء
٣اب خحبة ٣٠٣ واختضب خضب
٣٨٣ وأخص أخضر
 ,أخصع ,خيضعة ,خضعة خضع

 ۴٦٦, ١١ أخضع ا١ تخضيع
٣٣ خصوع

٣٧١ خكم:
٣٦ وخطيطة خضئ ٣م خطة

 سس ,أخطب ,خطب سس خضب
ا٣٧ وخطوب خطب ١٠٩

 ۴٣٨, ٣١٣ خطث ٢٣,س ٣٦ خظر
 ٥٥٠ ,خطران »خطور خطر

*٧٠ تخاطر ٧٧٨, ١٣٣ خطار ٧٧٠
٨٣١, ٧۴٣ خرير
سه؛ خارئى

٣٨ خب

ا ٨٨ خارجر

٨٣١ خرخار

,تخارش اخترش , ,خراش خرش
٣٦٥ ,مخروش مخرش

٧٨۴ ريط خما

٦٧٦ خرف
٨٠’ خرق ۴٨٦ خزت ٣٣ خزق

٣٠ خسغ

٣٠٧ ,خشيب ,خشب خشب
٣ام خشرم

٣۴, ٣٣ ,تخشع ,اختشع خشوع
١٣٧

ه أخشن

,خشيانة ,خشيان ,خشية خشى
٨ ,مخشاة أخشى

٦٣٥ خعم

٥٣٥ خطلة

٥٧٣ خاطغ

٧۴١ ,خضالء خطل
٥٣٨ خطمر ٨٥ خكمر

,أخفي ,خفارة ,خغارة ,خفي خفي
٦٧٧

خفتر ٥٧٦, ٥٠٧, ١۴١ خغض
٣٠٦ خافط ٥٧٦ تخفوى

١٧٣ خغات ١٥٣ ,نخابق خقق
١٥٧ أخفق

٣١٣ خواف



م-

 خلل ٧٠٩, ا وسا ٥٥٩, ٣٨٥ خل

 خلة ٧٥۴, ٦٩٧ ٥٣٥ خلة ٣٠٠

 ,خاًلل ,خلة خليل ٣٣٠ خلل

٣ها نختل ٦٦٣ أخلة

٣۶٣ خنن

٨٣٣ مخاخل

,مخلد أخلد ٣٩٨ خآد ٧٠ خلت

 غلي و نن ٣٨ انني خت

٣٨٧ أخلس

س٥ ,خأط خلط

۶٥٦ ,مخالعة مخالع

 ٦٦٦ خلغ ٦٧٩, ۴واا ٣٦٩ ختف

٦٧٩ أختغ ٨٣١

 خليق ا ٨۴ خالق ٧۴٩ خلق

 نختلق ۴٣ أخلق ٥٣٣ خآلقة

٣٥٨ لمخللق ه٦ا مختلقى

٣٠٠ يءي

 ۴٥٨ ودأالين ,دأاليل ,دأان دؤول

٦ع٨

 ٣٧٩ خلتى ١,١٩ خآلى ٦٦٣ خال

اخالء ٦٦٣ ,أخلى ختى ۴٧٨

٣٩ا

 ٣س خمار ٣۴٣ خاتر ٦۴٣, ٣٧٨ خمر

۴٠٠ مخامر

٧٠٥ خميس ٧٩٠ خمس ٣٣٦ خمس

٥٧ مخوش ٣۴۴ مخش

٣٦٧ ,تخامص مخمضة

٣٩٣, ا٠٩ متخمط

ا٩۴ خيقة

٣۴٧ ,خناذيذ خنذايذ

٦٦٣ خذزرة

وس ,خذ ,خحنس خانس ٣۴۴ خذش

٣٣٣

۴۴ خنوع

۴ا٠ آخنغ

٥٥٧ خاذق

۴٨٩, ۴٣٠ أخنى ۴٨٩ خنا

د
٦٦٥ دبيب

٣٣٧ أدب ٦١٥, ٣٦۴ دواب" م ٠ , و:م

سهه دبس

٧٧٥ خود

٣٩۴ خوص

٣٣٩ مخاضة ٧٣٨, ٣۴٧ تخاك

٦٠٠ خوط

٧١٩ خول , خول

٣ا٦ اختوع

٧۴٥ خيرة ٣٦۴ خير

٣ا( تخييسة ٧٥٣, ٥٦٣ مخيسة

۴٣ خاط

۴١٠ ,أخياف خيف ۴٩٩ خاف

٣٧١, ۴٨, ٣٨ خيل ١٣٣,۴٨ خال

سخرالنمهاخيال.١ مها خيال ن •• .. ر -ى٠
 ٦۴٣, ٣٩ أخيد ۴٨ تخيلة

 ٣٩ تخيل ٠٠٥ أخاين ٧٠٥, ٧٠٣

تخايل.سس

 خيم ٥٣٣, ٣٣٨, ٣٣٣, |٦۴ خام

٧, ٣٣٠۴٧

٣٩٧ ٨خباذ

٦٧٨ دبا

ساا دثر

٣٧٨ ح مدج , دت
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٨٨ع

 أ٩٨ دجنة م٩٧ دجن ١١٨ دجن

 ,٦٨ ,مدجى مذجان م٩٧

ا دحس

٥,٨ دحض
 )دخالن ,دحول ,دحال دحل

٣٧٧

٣١٠٠ ,مذخو دخا
٣٧٧ مدخر ٥,٥ اذخر

سم أدخل
ها دخن

ا،ا٨ درور ٦,٩ در ٧٥٨ دي

 ٣٦٦ ٣;ما ٧ده ,١٥ درء ٣م٣و ٧٥ درًا
۴٦٦ تدرء ٣م! ذرو’
م٧٧ ٤وذذذل أذرد
م٧٧ ,دردور دزردر

٧اا، ذرأدق
٣٠٠ ,دروًاس ,درسان دريس

سه دارع

 متدارال ٣٣۴ ,أذرك دراك ٣٠٨ دركه
٣٣
٥٣٧ درين

٣م٣ ,مذر درة

٧٥ ,درية درى
٦۴٣ داسوس ٦۴٣ دش ٣,٩ أندس دش

۴٣٩ دعبل

٣اس تدعر , ,دعارة تعر
١ اس مدع دعس ٣,٧ دعس

م٦٠

٥٨٩ دغص

شه ,دعلجة ذعلج
 ٣٠٥ أذعى ٣٩ تدعى ٣٩٣, ٣٣٥ ذة

 ,٣٩، مدءى ٥٠٩ الصدر دواحى

ص داس
٧٩٨ دفة

٣٦٦ تتاتع

٥٣۴ دفق

٣٧٣ دفنس

 استدق ٥۴٦ أدئ ٦مه ,أدتة دقيق

٦٧٩ مدت سأم حنوهلا

م٨م مدل
٥٣١ دجة ٦٠٥ دلج,دلجة

م٩ا دلوح دحل

٨٠, تدلدل
 ,دليص ذلوص ۴٨٩ د م٦٠ , أم دالص

م٦٠

٩٧٨ رتغ

٧٩٨ تلكي

٥٠٠ دآل

 م٦ا دمدم ٩م٨ ,دمًامة ,دميم دم

۴٦! مدممر
هم؟ ,دمت ,دميث دمث

٥٥٦, ٣٦٩ دمقس

م۴٨ دماليج , ج دملو

٣ا. ادما-
ت ح

٥٦۴ و ۴٦٣ دامس ٥٦۴ دمس

٥٩٥ مدامع أهه مدمع

سام حلية دم ٧٠٩ أدماء ٦م٣ دش

٧٦۴ دنش ۴٩ ,تدتس دنس

٦٣۴ دنق
٣,۴ دنيا

٥٨٠ ودغبة دفبل
٣٥٧ ,دعادق ,دفذتة دغدق

م دفل

م٠٣> ٣ما ادقم ٧,٩ ذفم

سم دقيه داهية ۴۴٠ داعية

٥۴٧ دايات ٣٠٩ دوار ٤٠٧ بر فرا
٥۴٧ ,أدال دايالت

,ديمومة دوام ٦„ ديم ٦,اا ٥٠٦ دية
٧٦٠ و ٧٨٩
٨٦ ددن من ٦٨٦ دون ا دون

م'م دوىي



٨٨٥

٣٩١٥ تدير

ن

 سا ذرى

 ه٩وه م۴٩ أذرى

 ٧!٣ ذعبلة

 اسمس ,مخعوف ذعاف
!! أذعن

 ۴٩! فغ3, ,ذفيغ ذذاف
 ٧٩٨ ذفر ٧٩ا ,تثارى ذفرى

 ٣ا٧ مذك مذة فيس ٣,٧ تكأ
،٣٨ ذكر س !١٠٨, ام ,ذكر ذك
 ،٩٨ كور ,ذ ريم د
 مه٨ ,ذكي ذكاة

٥٠ ذل ٧٣٠

 ٥٣٨ دلق

اس مختن:

ر

٥,٩ ريم مم٩ ريم

 رؤية رأى مم۴ راا،ا M, ۴م رأى
۴٩٣ راية رأى ۴٠٩

٥n دارى ٣٩١٠ دوى

rii, ما٠ ير 1.1, ٥۴,, ۴٩ا ب

،1مم ذيب

٩۴٨ تاالن

مذبكب ٣٠٧ تبب !ه٠ ,ذبة ذب
ا٨م

WV ذبح

٧٨٨ ,ذبل ذابل ۴٧٨ ذبول
٧«تبى

٥,٥ اذخر

٥٩۴, ٧۴ ذر
،٧٨ مذروبة

ذارعة ٩٩٩, ا٨٠ ذراع ٩٩٩ دزع

 ا٠٧ مذراع
٣ ١,٠ دذدراف ذرف

۴٢٧, ٣٧ رأب
٨هأ ,روس رأس

۶٩ رأل

٧٩! داين ا٠ ,دين دان

٣س. ذميل ۴٥٨ ذمآلن ذمول

مار تما؟
 ٣۴٩ وذنبات ذنبة ۴ا٠د سهم ذنوب

 ٣١٤٩ ,أذناب ,ذنايب ذنبة
٧,٨ مذانب ٣س أذنبة

٨م ذافب

اسم ذهول ۴ ذقل
٧٩وا دهاه ۴۴٣, ٣٩٣, ما٨ دو

۴٥٣ طالل ذو ۴٩٩ خصي ذو

۴٠٩ الثرى ذوات

٩٨٣ ذوايب ۴٧۴ ذوابة

۴٩٧, ٣م٧ ,أذواد ذود

٩٣٣ ذيت

ربيب ٩م٣د ههسا ربب ٧٨ رب
ما٩ مربوب ٥٨۴

٢١٩ ,ريبئة ربي



۴ ٧٨ ربن ساسا[ وتربن ربن  

 ربرب ١٨۴

مم٨ رباح

مهه ربساء, دربس ربس  

٣١،١٠ رباط

ربع م٢,مربعه ربع’ج  

, ا٣م ربيع ٣٣٩ رابع ٣٨٩  

٣٨٩ ربعي ربيعة،« سا رباعة  

٨١ ,مرتبع مربوع وأال ۴٥٨ مرباع  

»ربالة ,ربيلة ربل ٣٠, ا،م٧ ربل

٣،١٧ ,تربل ريبال

٥٠٥ بما , 

٣٥٥ ربى ,۴٩۴

اام٠ ,رتة ,رت ,رتاء أرت  

مرتج, أرتتح, رتج,رتج, رتج

W ارتج ٥١٦٠ مرتوج,  

ا رت

Ifl رثيية

١٧٣ ,مرثود رثيد ٣٨% ١٧٣ رثد  

٣٨٩ مرثث

٩۴ ٠ رتية ه٠س رتا  

٩٠٨ ,رجوع رجع ٩٠٨, ا٠ رجع  

٣١٨ رجعى

٣٥٩ ترجيل ٣١۴ رجالة , رجلة

ص

 ٩٩٧ مرجلة ۴٩٩ ,مراجل مؤجث

جم ,مم ٥٣١ رجيم ٣٩٧ رجم م٩٣ رجم

١٥٨ و ٣٧

١٥٩ ,أرجاء رجا ۴٩٩ رجا

 ,وجت »رخابة »رخب رحب

 ۴٩٩ ,مرحبًا ,رحبة ,رحبة رحب

٧٣١ زخاب

٧۴٩ أرحل سه٥ ,رحالة رحل ١٣٩ رحل

٩١٠٨ رحيمر ٣۴’ رحمر

۴٧ رخصة و رخص

ها١ ,مرخى خ مر

Ifr مردودة س٥ا ,أرذ رد

 ,مرداس ,مردس ردس ٩٣ ردس

٣عا

 رداع ٩٣٩ و ٣٣٧, ٣٣ ردع ٣٣ ردع

 ٣٣٧, ٣٣ ارتتع ٩٣٩ رادع ٥٩٩

ه٩1 دع

١م٨ ,أردف ردف

 رادن و ردث , رئن , ,رئن ردن

٣١١ ,أردن رادت

 رديان ٣٨۴ رداء ٣٠٧ ردى ٧٩ ردى

 ارتدى ۴١٧, ٣٠٧ مردى ٣٣١, ٣٠٧

٣٨۴ ,۴٧١

٥٩١ رذوم ٩١١ أم

٩٣٥ ارنى

رزسا
ل،تة „، ٣٣٥, ١٧٩ مرزا ٧٣٣ رزا

۴٣٧ ,رزاح ,رزحى ,رزوح رزح

اه رزوخ

٣ ,مرزع مرزغ

٩٩٣ أرزم ٣٩٣ رزام »رزم رزم

n ٧ ,رزين رزأن
٩۴٣ رش

٣١٥, ٣١۴ رسول

ال١حب تسمر
٥١ رسق

٣٣ رشك ٣سء رشص

٣٧٨ ,رشاد رشد ٣٧٨, ٣١٩ رشد

إرشاد ٣"ا رشدة ٣٧٨, ٣١٩ )شت

۴٥١

۴١٥ ,رصد راصد ٨٩ رصلد

٣٣٨ رضاب

داال ,مؤصاخ رضخ

٦٣٨ أرطى

٣٥٣ ,رعاعة رعاع

۴١٨ رأعب

ساه ,رعاث ,رعثات رعثة

٣٣٩ ,رعاديد رعديد ۴۴’ رواعد



٨٨٧

٦١٣ مرقق ٧٨۴ أرةم سه مؤعخ *٦ مرعش
لءالم زجل ۴٠ا ذفزه بذوكرك٩٩راكب ٨٣٣ ري v٣ بتك ,استرعد رعيل

٥١٨ ركايب , ركوب ٥١٨, ١٥٧

۴۴ ١ مركسب

٣٧٨ ركض

۴ ٧٨ أركان ٩٠ ,ركن ن5ر
٨٣١ مركن

٩٩ رمثاء

٦٣٣ ,رمتأي أرمد

٣٣٣ روامس ٣٣٣, ١١٩ رمس
رمش , رمص ٩٥٩ رميعة و رمط

١٧٣

تريل ٦١١ أرمل د ,أرمل أرملة

٦٨٨ مرمل ١٠٧ أرقمل

سه مراماة ٥٠٥ ,مرامى مرمى
۴ ٣١, ٧٩, ١ا إرنان ,رنين ,أرن رن

۴ ٣١ رتة

٩٥ مؤرنب  

 ريء

m رنق 

٣٩٠٨ رعع
١ ه ■١عء٢ ع٠ ■٣۴ ٨ وارأهط اروط ١٧٥ روط  

٩٣ ,مرقغ ف ,أرقا ,أرقف رقف  

٩۴ ٥, ٣ ۴ ٩ ,رفانة ,رعف رقيف

 ۴٥٨ ارءى , رعون ٩٧٦ و ,"۴٥ رءعنى

٩۴٥, ۴٥٨ رعان

٣٣٠ ارعوى ٣٠٩ ,راعى رعى

 رغيب , رغابة ٥٠١ رغبة ۴ ا رغب

٣٨

٦١٩ رغيد , راغد ,رغد

١٣٩ رغيف

أرغم اهه, ٩٧ أرغمر , ,رغام رغم

٣٥٧ مرأغم ٩١٧
 أرند رقادة ,,رفد ,رد ,رفد رقت

,ال ١٣٨ أرآد

١٨٠ رفع

٧١٧ رفقة
٣٨٩ رفل ٥٠٩ رفل

٧٨٨ ترفيه ٩١٩ ,رافه رفه
٦٣١ رقة

٧٠١ ,مراتب مرقبة
١٣٧ ,رقود رقاد

 ٥٩٥ ,ترثرق ,رقراقة ,رقراق رفرق

رقارق

٨١٧ رفطاء
اأ رقاع

٧٥٥ ومرهمر )%مر ٩٩ رؤماء

٣•م أرعن ٣٣٧ ,رغن رقن
*flv رؤفو

,روحات رؤحة ٣م٣ت ,رواح راح

استا وسمه ١٥٩ أرا- ٥٣١ رح د ع-
مستراح ۴٩ مرتاح ٣٣٨ ح أسترو

٣٥١ مستريح ٣٥١ و ٣٣٨

رايد ٥٧٩ ورودة رادة ٧١٣, ٥۴٧ راد

٥۴ ٦١٩ مرتاد ٧

ريسع وه ۴۴ رؤع اال٣ أرتاع و راع

٣۴ ٥, ٣ ٥ أروع ۴۴۴

١٩٠ روغان , رأغ

٦٨٧ أروقة ٦٨٧, ٥٧٦ رواق

٨١٨ د ١١۴ ,رؤال ,راوول رؤل

راوبة ٦٣٩ رواء ٣٣١ ,آزوية وواؤ
٩٩ ,أروية أروى ٩٠٥

٥۴ ٨ ريا ٦٣١ رى

٥٠٣ ريبة م٣سا ,أرأب راب

٩۴ ٠, ٥٠٣ ريتة , ريث

ريجان ٩٩٥ ,ارتاح رأح ٩٧۴ راح

٣٥٨ أربحي ساه ريجانة
164



٨٨٨

بم ل رأيدة

 ٧,١٠, ٥٦٨ ,ريؤ رأر

W راس

,زرأءات زربع ۴٠ا ,زرعة ,زرع زرع ۴٧۴ ,زؤوذ زيد م٨ ,زؤث زيد

٣٨ مزوود , ١٥٧۴
وم ه و ه م- زبيب ٣٥٩ ر ا۴٠ أزب ا*٥٩ زب-ب ،

۴ ا٠
سه ,زبد زبت  
٧وه ٧۴ أربأر ٥٣٠ زبير  
٠٨ زبونة سا ,زانية ,زبون زبى  
ما٧ زج  

٦٣٧ زجل  
٧٨ ,أزجا زجى ,ااه ١٨ زجا  
مزجى ٧٦٣, ٣۴۴, ,س. ا٦ه

ها٨ مزجى ۴۴!, ٣۴٥
ال ٥٥ متزحزح  

س.ه ١١٠٥ مزحل |٣ه زحل  

,زخورا زخم »،
 زخرف ٧٨۴

,نرن ,زرب زرب  m تريبة زرب,  
ا٩٦ر ا٩ه زرابى , زربية

,ريطة ,رياط ريط ٥٠٦ ريط

۴٥٠, ٩٣۴

٦٧٦ تريع ٣٧٧ ريعان

٦٥٧
٧ ,زراقة ,زراثة ,زرف زرف
٧٠۴, ٣!٣ زرق

٩٣,ه ٥۴٨, |ا٧ دررا زرا
۴ا٨ زاعب
٦۴٩ د ٣٠٣ زعراء

زعيم ٩٨ ,تزعمر زعم ٥۴٦ زعم

; ا۴٣ زخب
 ٧٥٠ زفوف

.أزفار زفىزفر,زقر
٥٧٦ زقا

٧٣٣ زاك
٣٨٦ أرت ٣٨۴ :لل
,مزئج ج زلو ٧،١۴; والالم ۴٠۴ زجل

زن٠ د ٧٦۴ ال م ٧٦۴, ۴٠۴
٥٣٣ زلق

,تري رأرياف ,ريوف ,ريغ رأف

٦٧٦

٦٧٦ تريه

ععر
٩ا أزلم  -

ة سه ,زمرة زمر ,زن رذ 
٣٣١ ,زمازم ,زمؤوم زمزمة

ا٣٩ ,زميلة ,زميل زمًالة , زملة , زمد
٦٩دا ٦٣٩ أزمل ۴٩٥,١ ا۴م

١٨٧ وأزمن زن

٣r۴ زنابير

آزند ٣۴٨د ا٧٨د سه وزندان زند

ا٧٨ مزذد ٣۴٨ أزأنذ

٨٣٣ وزذمرذة زنمردة

٧٣٠ زضم

٨٠٩ زعزقة زغزق
٣٣ ,زاهقة وزعوق زقق

: ٧ا٩ قمر
,سهه !،٨,,٣۴ ,أزدقا زعا

٨٧ إزاء

٣۴ ٩ ,مزاح مزاح

٣٩و ٣١٠ زوان م٩٣د ٧٣ ذو: اااا الور



ازور rr٧ أزور ٣٣ زيارة

٥٣٨ مزار ۴٧٧ زوراء

شاهس ,زوال زال ٩۴٩ زول

ا أزيب ١٣٩

ام“1 وأألج وئراج ج’ز

ساه ,مزارة مؤير

شاهم ,زايل ,زيل زال

ه وذزيمر زيمر

٨٢لي ازين

٦١أ زباغذ٣ زوى

١مءدم س
ح٣ال۴ت,ليار١هسأ٧;١سا

مهم سأل
٠ ٧٧٩ سأأمة سسه سؤوق

٣۴٧ ,سبايب سبيبة ا٩٠ سبة

اا٥ سابكة

۴٩٥ سبد
٨١٨ مسبار , ,مسرب سرب

٣٣٨ سبط
ش أسبطر

٧٩۴ سابغ ٣سه ,أسبغ سبوغ

۴٩ وسوابق سابق(
أسبال سبلة دم ٥٩ وأسبل سبل

٣٨٩ مسبل ٣٩٨
٧٩٩ ,ستم ستر

١٨٣ أسجح
٣٩۴ سجرد

صا

٣٩٥ سجير

٣۴٣ سحس

٩٥٨ سجل

١ ٠٩ سجمر , سجوم

ادا ساج
٣٩ا ,سحوح سك

٥٠۴ سدب

٣وا ١٩ سيبل

٣٠٠٩ سحج

٥٩٩ سكؤ ٩٠وا ٣٩ سحر ٩٠ا سحر

٣٩ رمسحورة ة ستحار

سحوق ٧٩٥ سحق ٨٠وا ٥٩؛ سحق

٧٩٥, ٣٣٥
٩٨٣ مسحالًن مسحل

تسخط ,سخط ,ستط سنحط

٥٠٣

٣٣٧, ٣٨ ,سخامي سخام

أها وسد سد

ب٣سوم ٨٥ سادر سثر ٣؛۴ سدر
٣٥٨ و ٣٥٧ غ سدي

مسثم و م ,آسدا دم سا و سيدم

ا٠٣ سدم سديمر ٧’۴و ا٠٣

سدى ٧٥٩ و ٩٩٩ أسدى و سدى

٧٧٠
 ,سرأر ,سرار سرر ٣٠۴, ٥٣ و ۴٠ سر

 ٥۴٩, ۴٣٨, ا٩٩د .م ,جاس;ًار أسرة

۴٣٨ أستس ٣٠۴ ,سرارى سرية

٩٩ مسارب ٣۴٧ سارب
٣۴٩, ٩٥ سربل
؛٦٩ ,سريجى سرج ٣۶٣ سرج

٩۴٨ أج سم ب ى -
سرح ٩س. ,سيحة سرح !٥٩ ح سر

٥٩٩ سريح ٧٧٨, ٣٩
٣٧٨ ,مسرد سرد



’٨٩

٧٧٣ ٠س-اد نا ر 

ام٧ يدرع  

١٥٥ سرق  

۴ ٩ سرؤمط  

سرو ٥٣٧ و ٣٣٧ سرو ٥٨ ,سرى سرا  

سروات ٥٣ ٧و داددا٠ V و ۴٥ ,سراة سرى  

۴ ٣٧ ,أسرى سرى سا، ٦٨٣, ٥  

۴ ٥ ,سرية سرى ٩٠٥ سرى ٧١٠٠  

٣م مسرى سم٧  

٨١٩ ذحنث ٨ا٩ و م٨س؛ 1حط ] 

۴ ٩١٠ سعتر  

ا٨ سعدارق  

أستعر ٧٨٥ سعم , ساعر ١١٢ سعر  

١۴ ٧٨٥و ۴,١ مسعر ٣

٧٨٥ مسعورة  

۴۴ ٩ تسعسع  

٩٠٩ آسعغ

٧٠٨ ,سعواء ,سعو سعو  

٧٧١ د م١٥ ,ساع سعى ٩٩٥ سعى  

٧٧١ ,مسعاة سعاية  

٣٠٨ سفيج ٧٠٩ ,ساذح سفح ٣٧٠, ٨٠ سفي  

 سفر ٥١۴

١٠٣٣ سئساف

V سافع

٣٧٠ وساذ<ة سغك

۴٩٣ سغينة , سغين

 وسغة تسؤة وسغاقة ه ,سمفا سغه

,سغة سفة ٧٣۴ و هم٩و ١١٧

٩٣١

 ٨١٠ سقاة ۴٥۴ ,ساف ,سفى سقى

 ۴۴٥ ,سافياء ,سواف سانية

 ٣س سفيان ٣۴٥ ,سفى سفاء

٥١٠ ر ۴۴٥ سغا

٩٥۴ سةب

ساقط ٧١٩ مساقط , مسقط

٧٥۴

٣۴٧ ,سقغ سقغ

٥٥٥ سقية ۴٥ وأسةى وسقى سقى

١٠١ سك

۴٠١ سةينن سكين

۴٠٠ ,مسكن ى ,سكذ سكق

سلة ٣٩٣ سآلل ١٠٣ ,سايلة سل

٥۴ مسآل ٩۴٨ اذسل ٥۴

م سل

١٧١ ,سلب ,سلوب سلب

٦۴٩; ٣٨۴ سآلجمر
,.1“ ال

س[ سلسبيل

٣٥٩ وتسلع سلع

 ٧٨٠ سلق سده سلف ٥٣٩ سالقة

 ۴٣ ,انسللد ,أسلكه ,سلكه سلكه

۴١۴ ,سلكة ,سلكان سلكه

 ٨٠ سلم ٨٩ سلم ١٥٩ و ٨٩ و ٨٠ سلم

 سالم ردأ٩٧ سالم ١١٥ ,أسلم سلم

 أسلمر ٣١۴ ,سلمى سليم و سلماء

 ٧٠٣; ٩۴٧; ۴٣٥ سألمان ١٥٩

٧٠٣ سالمننة
٧١٩ سلهب

س.م سلو ٥٩٨, سلى ٩٥٩; ١٨٩ سالً

۴٩ مست ٥٧٣; ۴٠٣ تسأى

٣٦٦ مسوم

١٩٦ , ١٩٥ سمن

١ ٣٥ سميي , سمج

 مساحة ۴٩٩ ,سامك ;بخ سح
٧٧٦

۴٣٧ ,سامد ,سمود سمد

م ٧٣ سمر

٥٦ مستط

٦٩۴ استسمع ٣٨٦ سمع ٧١٩ سمع

۴ ٣٠ سمق

٣٩٨ مسماك ١ه سهك

 سملة ۴ ٩ أسمأل و سمويل و سهول

٧٣٣ سامل



٨٩ا

٧٩١ ساميات ۴ ٥٣ سمية

أسن ١٨٥ سار، ٩١١, ٦٨ و ٨ سن

،111 استس

اا١ء سثبس
ثم -٤ع ثم ثم

٦٣٠ وأسذن سذة

سهه تساند مساندة ٧١١ سناد

۴۴٧, ٣٥٣ ر مخ

٦٨٩ ,سناسن سنسنة

٦ا١ سنمر

٣٧١ يضددا

؟س سجد

٦٧٥ أسهل
٣٦’ سهوم ٥١٣ سهام ٥١٠ سهام

٦٩٦ سيميا استام , أسام , سوم ٦٣, ۴٧ سام٧٨١ مسهوم ٥٧٩ ,تساقم سهمة

 سهو ٦٣٨, ١٩٥ سهوة ٦٣٨ سها

٧٠٨ ,سهوان سمهواء

سوءن ٥۴د ٣٧ سواء ٧١٣و ۴٩٨ سوء

٨١٨ داجع٧ ,ه ائ٠س

ن

٦٨ سود

٣٧٨ سوذنيق

٣١٠ , ٥٧ سوار ٣١٠ ر ساو

مسانة , سوف ١٣٥ وأساف سواف

٥٠٦

ساه۴ سوقة ٨٣۴ سوق ٣٥٠ ساق
٥٣۴ سوقة ٧١٨

٧۴٨ ا٠سول و سوق

 ٦٣ وهسومة سوبمة ۴٧ سيمة

 ايداه إسامة أسام ١٨٨ مسوم

٣٧٧ سابمة

 ١٦١, اسا سواء ١٦١ سوى ٥٧٠ سوى

 ٣٨٨ سوية ١٧١ استوى ٧٨٩ سوى

٧٨٩

سا سىؤ

 وسيوب سيب ٥٦٥ ,أذساب ساب

ب
٣٧۴ سيدانة د سيد
٣٦٦ سار

١٦٨ سيساء
٦٧٦ سيف

٥٩۴ سيل

١م٩ ز شنا

ا س ٩ شيس , شأس

شيم , شيمة ٣٣٥ مي٠ش١٤٣٣٢ شأم

١۴٥
٧٨٦ ,شتاوى ,شار ؤ شا

شباب ۴٣٩ ,شبيب شباب , شب
١٥٨ شبيب ٦٧١ شبة ٥٠

س

٥٥٩ مر شرب

١٣٩ ومشبع ,تشبع وشبع شبع

۴۴ شوابكه

٦١٠, سبسم شبمر

٥٠٣ أشنبا« ٦٧٣ شبة

٣٨٥, ٣٨۴ نباة-,ئذى

۴٩٨ ,شتى ,شتيت ,شتات شت

٣٨٨, ۴٣, ١۴ ,أثنتات نننت

م م تننننن ١٧٦ نتنان

٦٧ أشتت
٣ ١٠ مشتم

مخًا ١١٧ ,أشتا شتاء ١۴٩, ١١٧ شتا

٣٨٩
٣٠٧ وتجب وشجب سجب
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٨٩٢

 اال مشجر, تشاجر ٣٦٥ شجير

۴٩١٠ متشاجر

س« أشبع م٩٣و ١٠٥, سا شجاع

س أشاجع ٣٩١٠, ٣٩١, ٣٧*

٧.١٣ شجعاء

٣٩١٠ شجعم

٥٩٩, ۴٠۴, ١٨٩ شجون ١٨٩ شجن

 ١٨٩ ,شاجن شجن ٧٩٣, ٧٩١

 أشجان ٥٩٩, ١٨٧ ,شجن شجت

٧٩١٠ ,شواجن شاجنة ١٨٧

 ,شجا ,شجى ,شجو شجا

٥۴٩, ١١٠٧ شع

٣۴٥ شاحب , شحوب

سسه ناحن ٣٩ تنىت

٧٩٥ وشحوط وشحط تتحط

٧٧١ تنحمر

١٩٩ وتشاخس تنخس

١٠١٠ شنخص

١٠٨١ ننت: ٨ ننت

,سس ٩١ شذخ

س٥ا شنذب

٥۴ ذر

 ,شرر ,شزور ,أشرار ,شراء شث
٩١٠٩ شؤة ٩٩٩, ٥١٣ ير ,ثر تترارة

ه٣٩ شرر

سه« شرب ١٩۴ شرب

٧٠٨ شرجب

٣٠٠ شرح

٩٧١* شرود

٣١٠٥ شتراسة

٣٩١٠, ٣۴٩ شراسيف
ع ,شر ,شرعة ٥٣ ,شرع شرع

٥٣, ١*٠ أشرع ٥٠٧ شراع

 ٨١٠۴ شرأثة ,شرف شرفة ٥٩١ شارف

٥٥٣ استشرف

,مشرقة شرقة ٣٨ ق شار ٥١٨ ق شر

٧٩٩

١٠٣١ شروى ١٠٣١, ١١۴ شرى

٩٨ شغزب

شطبة , شطب ٨١* شطب و شطب

٣٩٨, ١٠٩٠

۴٧٩, ۴٧٨ شطرة ۴٧٩ ,شطور شطر

عم شظا

٥٩٩ و ٨٥ ر ۴۴ شعاع ٥٩٩ تع ر شع

٩٨ أشي , شعاع

اه*٣ مشعب ٥٣٨ شنعب

 سعث ,شعن تمعت ١٣’ شعث

تهعت ٧س" ۴٩٩ وأننعث شعوثة

١٠٥١٠ شنعوذذ

شعن و شعور و شنعم و ة شنعر , شعر

 شعي ٧٠١* شاعر شعر ٥۴٩ ٣٠١*

 شنعار ۴١۴, ۴٣٠ شعرى ليت ١٣٨

 »، اتشعار ٣۴٥ آشعر ٧٨٥, ٣۴٥

٧٨٥ شاءر

١٠۴٩ ,تشعشع شعشاع

٥۴٥, ١٣٠ صداف , شعفف ٥۴٥ شعف

أشعد ٧١٥ ,شاعل ,اشتعل شعل

١٩۴ ,٧١٥

٥٠٥ شغب

٩٧٩ قفان ٩٧٩, ٥٩۴, ٣۴٧ شف

١٠٣٩ ,أشنتغ شنغافة

 شقارى ٣٣٨ شقار ٥٧ ,شقرة شق

١٠۴١* ,شفر شغارية

 ,شفقة ١٧٨ ,شفق ,أشفق شفق

٧١٠١* شفيق

١٩٨ ننغ

٣٩٩ شقة ٣٣٩ ,شاق ,شقاق شق

 ٧٦١, ٥٥٧, ٣٨۴ شقيقة ٨١٩, ٥٨٩

٧٩١ شقايق

شقراه ٧١٩ شقور س«م ,شقرة شقر

٧١٨

٣٥٨ قع مشا



٩,۴ ننزغا
رشتة وتشاكة وشك تمئه ٣/١٣ تكت

۴٧١ شكة

 ٩٩۴ ,شكرى شعرة م٧ شكور

,۴٠ شكيمة

شكوى ونكاة ,مس ههرم شنكا

هعدم

 ,أشلة تمليل ٩٩ شلل ٧٣٧ و ١٩ سذ

٧.٩٠

شميمر ٧٨٩, ٧٣٨ شمم ،1م شمر

٥۴٨
۴۴٠ شمات ا٩٩ ,شوامت شمت

ا۴ا شامخ

٥۴ شميدر , شمذر ٥۴ شمذ
‘,‘ده, ١٥٥ شمر

٧٨*, شماريخ ٩ساه شمراخ

٧٨٩ و ٧٣٨ شنمزدل

٨٩م

شاس دم٨ودم ٣٥٥ شامس ٥٠« شمت  

٣۴ ٣٥٥ وششماس شموس ٥٠٠۶ م

,مشميلتة مشمعت ٣٨٣ ,اشمعل شمعلة

م٨۴و ,٧٣

شمال ۴۴٩ ,شمايل شمال ٥٩٥ شمل  
فمد ٥٥٥ شمول ۴٨٩, م١٠د ,٩٥

مردإ ه شملة
٩٠٣ شنة ٩٨ شن

دعغبم١ ء  - j ر ة ٠ ,شناان ن١وشغا وننا ,شنا شنى   

٠٨ ءة شنا ٩م٣ ,مشنوية مشنأة ,

٠٨ نذغ )

٣۴ ٣ ,شنفارة شنفرى  

٣٨ شهيد ٣٩ شهد , 

سهم ١أه شهم ٣١س شهم  

مشهوم ٧٨وا ٩٩٩ ,شيهم تهامة

,٧٨

,مثورةسسم أستشار

رتشاوس شوس ١٨ ونوس شاس

٧١١ و ١٨ رشوس أنوس ٥٨

سس9 مثوف

ل۴٩ إ ذتت
ترن(

٥٣٩ ننوكة

تاول ٩۴٩ د ٣٨٩ شول ؟سمم شال

٩٩٠

١٧٨ أشنتوى ممم ننوى ٩ا شنوى
٧٨

.سم شيباء

مشيح بم فيم شيحان , ,سايح شيح

٣٨, ,مشبيجة مشيح ٣٨دا ٣٣

٧٩بم ,شيزى شير
٩٠٣ شيص
مما، شيفم
,شيماء ,أششيم ,شيمة ,شيم شيم

ه٣بم شنبمة م*,,

٧١١ رحبيبان صواب

 ۴,٣ ,صبابة ,حبة ,صب صبب

٣٠٣, ٩٩ صبح ۴بم٩و ٨٥ صبح

ن٥

٣,٨ مصبح ٩۴۴٠ أضطبح

٧٠٠د ٣بم٩د ,٣٥ صبر

م٧ صبور ٣۴٩ د فيم٧ صبار ٣۴٩ دع

٧٨٩ صبير , صبر

صبا؟ ه٧٠د ۴,٧ صبا ٥٧٠, ۴٠ا صبا
٥٧٠ دبو س٨٠



٨٩۴

،i٣٨ صكيك

 صاحب ۴۴٣ ,صحابة صحب

١۴٩ أصحب مسم

٥۴ دبخزاغ ٣٥۴ صحى

١١٠ صىماء

٨٩ صح

 ،1كال , ٥٥١ صدح اا،٧ صدح

٥٥٨ صيدحى

اا٧١ صدر ٨٠١ صدار

صدع ۴١٨, ادم! تصثح ۴١٨ صدع

ا ادم

*١٠٧ صسف

 صذقة , صادق , ,صدق دق5

 ۴٩٨, ٣٣٧و ١٥٥ و ۴١ صذق ١٠١٠٧

٧١٣ ,صدتات صدق

ساسا صادم

أصداء ٩٨٥ و ٥٧٩ صلى سم٥ صدا

 ۴٣٣, م٣٩ ,صواد صادية ٩٨٥

٧٥٠ صادى

٠ا1 رصرضى هنم

M ض 1• صرح

۴٥٧ صميخ ١٨٨ د ٥٧ صارخ

۵٩٩ صوارد ٩١٠٩ ,صارد ,صرد صرد

٧۴٩, ٣٧٥ ومحرد تصريد

 ٩٣٧ صرمة ٥٩١* صويمر ٩٠٩ صرم

٣٣’ صرماء سه،

٦٦| صرى
٧۴١٠ ,مطعب أصعب
۴٩١٠ صعتة

 ,صعود ,طعد ,صعد صعد
 ٧٠٩ ,صعاد صعتة ٣۴٩ صعد ۴٠٧

 ٣٨٥ وصعذات وصعدات صعتن
 اصعاد , صعود , صعيد , صعدة
١٠١* مععد

١٠٠٨, ١٥١ ,تصعلك صعلوك

اس صغر
١٠٩٠ مصغى
٥٣٥ صغوف

 ٣٣س ,دغيحة صغيك ٩٨٩ صقك

 صفايص ١٠٠٨ ,صفيحة صغحة

 ٨٠١*, ١٠۴٧ مصاتحة ٥٧٩, ٣٩١*

٥٩١* صفاح

 ٣۴ صفير ٣۴ وصغر صفر ٣٥۴ صغر

٣٩ صافر ٧١٠٠, ٣١١

٧١٩ صقق

٥٣٥, ۴٣٠ صفى سم« ,صفوت مفوة

٦٣٧, ۴٥٨ ,صغابا صفية ٩٣٧

٩٩٥ ,مصاقع ,مصقع صقع

٧٩٩ نمشع
سس صليل سمم صل

 صليب ٣۴٥ صالب ٣١٠٩ صلب

٥٣١٠

 ٣۴٣ أصلن ٧٧٩, اسمه صلن

 أنصلت ٥٣٩ ,صلتان إصليت

٧٩١

 ۴٠٧ ,أصلد صلد ٩١٩, ٩١٨ صلود

٩١٨

٧١٦ صأهب

 ى مصل , صالء , لمحى حد , صلى , ٧صئ

 ٧٩٣, سا راصطلى تصل أعلى صتى

 مصلون ۴٠٩ نمانع» ۴٩ صلوان

۴٠٩

 صمار. ٩٧٨, ٥٩١, ٣٥٩, م.س صميمر

 ٧٣۴, ٩٣٦ أصم ٣٨٥ صثانة

٧٩١ مصممة ٣٣٩, ٣١١ تطميم

٣٨٣ داخ

٣٣٨ ,صموط صمط



١9و

فياه!، ,صيابة صياب ٨١٩ ,مصايب ,مصاوب مصيبة

،م1٣ر ١٨٧ صيياح ٧٨ صوت اساه صات

٥۴٩ صيت ،رم صاد ٧١٩ أطور

دم٧1 صيصية ٧٥۴ صوايق
ضيفى ٣٣٩ ,صوايف الصايقة ١٩٩ ل هت

٣٨٩ رم٨ صا.بم

٥٥٥, ٥۴ أصمع
سس مصميل ۴٧٠ صامل

١٩٨ صنيعة
١٣١٠, ١١٠١ ,صنوان صنو

٩م٠ ,أطهر صهر

٧١٠٥ صهوة

س"ا وصيق ,صيقة صيق ,صوى صوى ٩٩١, ١٥٩ ,طدوى طوة
٧٨١ سيان ٩٩١

 ,صيبان ,صيبان صايب ٥٠٩ صاب

م٨ا مصاب ٣٧ أصاب ٧٩٩

ض

 ,مضرب ,مضرب ضريبة ١۴٣ ضرب سء ,هجيج ,صجاج صع

۴٧ طب ١۴١٠ تذرب ١١٠٩ ,ضواجع ,طجعة,ضتجعى ضجعة

٧٩٩ ءج

 ضوولة ٩٥٨, سها تصاءل ١۴٩ ضييل

۴٩٩ متضأيل

٥٠٥, ١١۴ صث ۴٧۴, ٣٨ ,صبة صب

٩٥ مضرحى , ٣٩١ ضيح ٩٥ خ مهن دمم ضواحك

,شروس ٥٣٣ ضراس ٩١٨, ٨٧ ضرس ٧۴٩ ضخد

٧١٩ ضبابة ٣٧۴ ضباب

٥٨٩ ضبوث ٥٨٩, ۴١٨ ضنب
« ٩۴٥ ,ضنو ,ضخو ضخا

صرأعة ٥٩’ ع ,تصؤ ,صارع ع طر جه ونط ,طخا ,طحى ضحى

 ٩١٥ تصابك

١٩٩ ضبارمة

٥۴٩ مضرع ٣۴۴ ع آضر ٥٩٣, ۴٩۴, ۴١٣, ۴٩٠ طواحى

١١٠ ضرغام ٧٨۴, ٩۴٥

۴٩٧ ,صبش طبس

ئ٩۴٣ ضبع

٧٧ ,صرام ,ضرم طم ١٠٨ صار ٥٩۴, ١٠٨ رض ۴١٨ ضنب
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د1٩

٢،١٩ ضعضعة
١٠٥٨ ضعف ٥۴٠٨ ضاعغ و ضعف

م۴٩ مصاءقة هاا٧ ضغغ

ما وضيعمر ضعمر

 ,٣۴ يعر

٥٠١ ضغينة ٥٠٥ صغن

ضتل هم٧ ,أضل ,ضالل ,ضلل ضل

٧٧١
٨٠ ,تصلع صتع

١٩٩ تضامم ١٠١ ضمر

طئر صامر ٩٩٩ ضمار ۴٥٨هدىي

٧۴٧ مصكمر سهم

٣٠٣ ,صمانة تسيث

۴٧١ ضنني

۴م٨ ضنء

II،؛ى ذن

٥٩۴ ضار

سس ,ضيعة ,أضاع ضيع ا ادم ضاع

١١٠۴ ,أضاق ضيق

۴١٧ متصايل

۴٩ مضيمر صيم ٩١٠٧ د ۴٩ صام

ط

٥٧٩ وطأطأة طأطأ

٩٧٩ طاية
٥٥٩ مطبويب ٥٥٩ د سها طب
سه« طبعان ,طابع طبع

۴٩٨ ,طثرة طاثر

٩٩ أطحل

٧٩٥ ,طرر طرة ساه طرير
سهه عرب

٧'f طرح طرح,
٨٠٩ ,طرطبة طرظب

۴٨ طرفة ١١١ طرف

٩٩١٠ طارق

"٠ ,طرماح ,طرماح طرمح
١٥٩ طسم

طعمر ١٩٩ ,مطاعم ومطعم طعم

اح

٥١٧ طعن
۴م٩ أطف وطق طف

امه أطالل ١٠٠٨ أكمة ٥١* ,طأ طل

,طالح ,طلحة طلح ٨٠ طلح

٧٩١ ,طالحية طالحية

١۴٩ ضالع

٧٣ طئق م٩ ظلق م٠٩ فأق
٨١٠ مطالق

١٣٩ ئتدالة ,طلى ,طال ,طالوة طلية

سسم ,أطمر طم
٣٩ ,طمر طمار

١٥٩ كمس

٥١٧ ,أطماع طمع

الم أطنابة ۴٩١ أطناب ٩٨٧ طنب



٨٩٧

٣٩ا أطانيب ٧ما

٧٦۴ طاعر ا٣| أطهار

ا!،* تظهيم

اا* ,طهاء ,طان ,طهو طها
V،1 طاء

تأوبع "«" طوي ٦٨٥ طايع

عالالم

٥١٠! ,ضوأر صار ٦۴٦, ٦٠١, ٥٣١ طور

٦٠١ أظوار

۴٠٨ طاع
والده ٣١٥ طال ۴۴٨ طوال اا١ طول

اا١ه طايل ٧٧٥د اده طاول ٧٧٥

٧٠٨ طوى

٦١٥ تطايح

١٨٣ ير ,طاب طير ٦ طار

٣٧٩ طايش ٥٧٣ طاش

۴٩٥ ضيان

٥١٠, ۴٨ ظبة
٦٠٥ طعينة
٦٨۴ طفر

٣٨٥ أظل ٣٣ ةايل ظل ٨١١, ،اه1 ظت
طالم ٥٥ طليم ٥٥ V, ,ظلم ظلم

ظ

٦۴١٠ ألتم ٣١١ ,مليسة فلمة

مفلوية ۴٩٥ مفلمة ۴٣٨ أضآم

۴٠٩ مظنة ٩٨ ظئ

٣٧ د ٧ وظنابيب ظنبوب

 ٧٧٧,٣٠١, ٣٣’ركه ٣٠١, ١١٠٨ هز

 ١٣٧ ,تثثاقر وطهير شآقر,طوعر

 خاعرة ١١٦ ظاعو ٣٠١ طفور ١٣٨

 مظهمة ٨١٨ مظه ٣٥١ فواور ٣٨٥

٨١٧

ه ٠ ,,«

٣٨٣ ,عبء عبا عبا

١٥٨ يغبوب
 ,عبيد ,عباد عبد ٠١٣ ,عبد عبد

 أعبد , ى عبد , ان عبد , عبد

,سم« ٣٠٣ ,معبوداء مغبدة

ع
عبيد ٥٨٠ راستعبت تعبد
ه٠ العصا

 ,عبة ,عبر عبر ٥٦۴ ءدور و عبر
٦١٦ التعبر

٦٧ عبوس ٣٧٧,١٦١ عبس

۴۴ جبط١

٦٨٠ عباتية ٧١٠ ,عبق عبق

٦۴٦ معابل
 عتب ١٨ ,عتبة عتب ١٣٣, ا٨ عتب

۴٠٦,١٩٦عتب' ٦٨٥,٣٨٧ عتبة ا٣م



٨٩,١

 ,أعتد ,عتيدة عتيد وعتاد عتد
عتود.سس م٣٨٠
عاتق ٥٥۴ عتق ٨٠٩ ,عتق عتق

٨٠٩ عتيق ٥٥٩ عواتق

اهم ,عاتكة عاتكه ۴١٥ عتكل
١٠٣ وعتلة عتل

٩٨٠ تعته ,عتاه عتة
عاوئرمهه ٣٩٩, ا٣٧ ءبر

٨۴٠ ,عتانين عثنون
۴٣٨ استعجب سم تعجب

٧٠٩ جر ٨١٥ مجة ۴|٩ ,مجير تجر
 مكجر ٧٠٧ أمجر ٨١٥ ,مجر نجوة

٧٠٩ معتجر
٧٥٠ رف مجا ٩١٨ تعجرف
١ا٥ مأجاز
٧٥١ أمجغ
 ,مجال ,مجلى جألن ۴٧٩ جول

استجل ٣٨ ,تتجل ألجل ٥٥٥
٩٩٥, ٣٨
٣٧٧, ٩١ جلزة
ا٨٨ أمجم ٣۴٠ جم

٩۴٩ مجان
٨م أعد ٧ عدث ٨١ واعتث عد

٣٨٠ )تعادى عادى ٩۴ عدى

۴۴٨ عحوف
۴٧٠ عتولى ١٩٧ ,غديل عذل

 ۴٧٠ ميل ,عدا ,عدملى عدمل
 معدن ٧١٣ عيدان ٧١٣, ٨١ تدن

٥٠٩, ٨١ معادن
 وعتاء عدا ١٣٥ وتعدى ءذا

 عدى ۴١٨ ,عاديات ,عدوان عدو
 عاد اه عذوان , عشاء ٣٧٧

 ,اعتدى عدا ۴٣٥, ٨٥,,۴٣ عدى
١٠ عذوان

 عذراء ٧٩٥, ١٥٩ ,عذر عذرة
 ,ءذرة أر١,ء أعكر ٣٣ عذارى

 عذور ٩,معاذر ,معذرة عذرة
۴١٧ ,۴٩٩
۴۴٨ رتعذف عذوفة عذون
۴٥٨ عذافرة

٥۴٨ ,عرارة عرار ١٣٩ ,عرار كاذ

 ,أ[ريب ,أعمابى ,عربى عرب
 عرباء , عاربة ٩٠ أعراب

٩٧١ مستعربة
٣٣دال ال وعرج ,عرج ,عرج عرج

 ,عرادة عرد ٧٩٧ د ٩٣٧ ,عردة عرد
٣٣٨ تعريد ٧٩٧ عرث ٣٠٧
عرأعر ٧۴٣, ٥٩٩ عر عرا ٥٩٩ عرعرة

٧۴٧, ٣۴٣
۴٧٥, ٣٣۴ تعيس

۴٩٩, ١۴٩ عرش
 عرط ٩٩٨ عرط ٥١٧, ١۴٣ عرط

 عارف ٣۴٩ عروض ١٨٠ عرضة ٥٩٩
 ٥٣٩, ٣٣١ أعرص ٣۴٨, ١٧٨, .م

 تعرط ٣٧٧ عرضية ٦٩٨, ٥۴٩
اهه معترض ٥٩١
 عرقاو ٦٧٥ ,عروف ,عارف عرف

 عرذان ٥٣٥ ,عوارف عارفة ٩١١
۴٧ رفد ,معا معرف معرف ١٥٣

 جل درق كذبى ٣٨٣ كذق
٥٩؛,معرقة ,تعرق أعرق

 عراقيب١١,ا اه عرقوب ٥٦١ عمرقب
٣٨٧ تعرقب

٦٦١ عريكة
أعترم ٧٠٧ ,أعرمر ٣٧٧, ١٣٣ عرام

٣٧٧
١٣٣ عرمرم

س"ا ,عرنة عريى
٩٩٩ عوندس

٣٣٣ ,عراعم ,عرعوم عرعم
 عروة ٣۴ عروة 1’1, ٣۴ ,أعترا عما

۴٣ اعرورى ٩٣٣, ي ء ٥٩٩, ٣٠٧



 تعزز تعزية و عزاز ٥٠ رعزازة عز
٣,,١ العزى ١٠٠
" دعانه, مر دوح مرت

٩١,٥ ,غيوبة ,عريع عنفى
!٧٣ معزال ٧٩٣ عزل

 مم٩ عزيمة ٥٣،، عزوم اسا عزم

٩٨٨ , سا٨٩ و•صابة عصبة

٩٧٨ ,أعاصر إعصار

ه٩م عصل

 عقامة ا٨ ,أعطم ,غشمة عضمة
 ٥٧٣ ,عطم اعصم ٥٠٠ عحصم

 معتدم معثسم ٩٩٩ عضم ٩٩٩

دأعتحمر أعصم سة« مستعصم

 عغت ٣٠١, ا٩٧ عفة ٧٥۴, ما١

٣٠٨ و ا٩٧ تعفر ٩1٧ عقر ٣٠,١

 سمه م٧٧ ,أعتتفا وأعفا عفًا ٩٧ عفا
 ام٩ ,تعقى ,غغو عفاء ٧٣۴

 ,معتف ءف ٧٣۴ عوافى ءعفية
٧٧د القدر علفى ٣٠ا
س ة ,أعق ,عقوق ,ءق (

٣٧٧, سا٣ أعتزم

 عوى ا٣د ,تعزى ,عزى ,عزاء عيا
م٩٩ ,عزوة عزى

عش س٣’ ,اعتس وعسس عس
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 دعسر عسرى , دعسر وعسر عسر

ا٩٩ عسير

۴٩٥ عسعس

ساًا وتعسف اعتسغ اسا٧ عسيفث

٩٩م
س ساه علسول و عسالن و عسل

٩٥٥ طسم

۴٩٠ معشاب ٩ عشبة

,عشرًاء عشار ٩٨٩ ,عشر تشية

۴٥٨ معشار ٣٩٠ د ه معشر ٣٧٩

٩ خ'٠ءغ

٨١٠ استعصمر

عحا ,اسا ,أعتحى ,عصى عصا

سا٣٩, 3٩و ٩٨

م٣٧ عصق ٧٩٠ و عص

م٨وم ,م« ٣٧ وعضب عضب
۴مم ءالضث عحد

٣٠٠ د سا٨ ,معطل ,عطل عطل

معتلة ۴٩٩ ,أعطسل عطل ۴٩٩

٣ح٨

عاضهة و وأعضه عصيهة و عضة

٥٣٧

٨٣٣ معطش
سا٨۴ عطاف ۴٩ ءطف ۴١ عطه

س٩ عطل
٣٧ معطاء ۴٥١ عطاء
٩۴١ ,أعفاج ,عفج ,عفج عفج

,عخرية ,عقرن ,عفرين ,عفق عقر

٣٣٩ عقوت

 هم٨ عقاب ٩٣۴, هسأ٨د ٣٧٧ عقب
 م١٧ عقبة ٥٠١ ,أعقاب عقب
٣,١٧ اعنتقب , تعقب و عقبة

 م٣1و ٣٩٠ عقى م٣1 ,ع ,عقر عقر

١٣م غقار اامل , ٣٩٠ عقر

١٥٩ عقارب ٩۴٩ عقمربة ١٠٥ عقرب

٩۴٨ عقربان ٩۴٩
١٩٩د مها وعقيلة عقيل ٥٠٣ عقل

 ,معقلذ عقل ه۴٣و ٥١٧ معقول ٣٩٩

دام عقال ١٠٩, ١٠٥ معاتل

س. ,عقيم ,عقم ,عقم عقم
اعتحر ٣٠٠ عكار مم۴و ٣٠٠ عكم

مسام

٣٩٧ ,عكغ عكف
٧۴٥ عكل و عكل

٣عكم,عكمرسس



 تعلة ٠٥٨ عاللة عم٧ه علد ٥١٧ عل

٣, ٩١۴٦

١٩ علبة

٨١٠ , ٨١ وعلندا علد

٦٠٥ ,عآلط ,علض علت

 ,عاليف علوفة ١٦٦ علغة علفث

۴٩٠

 علق ٥٣١, ١٧٣, ا’ا علق ٧٨٨ علق

 ,علق علقة ا٠ا علق ٨٠١, ٧١٦

 عالقذ ٨٠١و ١٠٠٦ علوق اياه

 معالق ٧٦٣, ٩٩, ١٧٣ عاليق

١٧٣

١٦٣ علقمة ٥٠٩, ,٦٦ وعلقم علقم
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مسس عذاى

 اساه عليم ٦٣٧, ١٠٩ علم ٦م٣ علم
٧٥٠ عيلش سا٧ عالمر

 على ٧۴, ٣٩ عآلما ٣١٦, م٧ عل

 ٧٨٦ عليا ١٧٥ عألى ٧٨٦, سه

٧٣٥ معلى ٣٥٩ ,عوال عالية

 ,عمامة عمام ١۴٠ عمم ١٣٩ عم

١٥٠ معم ۴٩٣

۴٥٧ وعميد عماد ٦٣م عمد

 أعمر , عمر ٧ا وعمور وعمر عمر

 ٦٨٣, ٣۴٦ عمارة ٦٨٣ عمارة ۴١٩

٦٨٣ عمرية

 ٣دب٨ مش ,معا ,عموس عماش

سس٨ تعامس

٧٦٣ عملس

٣٣٦ عمياء ١٧٨ عماية

٥٩٨ عنوان و عث ٧٥٧, ٣٦٨ عى

١٣٣٠ عناب

م ,عنبرة عنبر
١٠٨ ,عنتتة عنتر

٣۴٥ عناجيج

١٦٦ عنتم
م عنس ٣٠٨٧ عنس

١٠٦٩ عنغوار.
٨٠٩ عنوق ٦٦٥ عانق

٣٨٨ عنمة
۴٣٦ عناة ٧١٣, ۴٣٦ عاري

سمه ,عهاد ,عهدة ,عهود عهد

|ما ,عهور عه
,عيهامة ,عيهمة عيهم ٣سس عيهوم
هم٧

٧۴۴ عوجاء

 وعودء عود ٥٩وا ٥۴٣, ۴٩٥ عود

 ,تعود ,عود عادة ٥٩٦ عيدة

عه أعتاد

 ٣,٩١٣م٦ وعياذ ,عايذ عاذ

١٣٨ معاذ ,اسمم ا٨م معاذ

 عوراء سه« عاير مم ,أعور عورة

٨ا٨ ,عواوير عوارر ،1،1٩

 ٣۴٦, ١٧١ أعوز اال عوز , عوز

الم عوض

١٣١ عوف

 ١۴١, ١٣٥ وعول رعالة ,عول ءل

 ۴٠٠, ل« أعول ۴٠٠ ,عولة عويل

١٥١ و ١٣٥ معول

 ٦سأ٠, سأ٨٧ ,عؤن وعون عان

٦سا٠د ١٨٠, ٨٧ عوان

٦٩م توى

٧١٧ وتعايا ,تعيا عيى مه عى

١٠٠٦٣ ,عيبة عاب

عيرانة ۴٩ عير ٦٣٠٧, ٣٩٠, ٣٠٩ عير

٧٨٣٠

٥۴٨ عيس



٩٠١

٣٩٣ معني ٦٦٠٠ د ٣٣٥ عني٠٠٩٧ ,أعياد عيص م ،ادم ,معيشة ,معاش ,عايش ,عيش عاش

غ

٥٥٩ غرام ٧٠٧ أغرم ٥٠۴ غرم ۴٩٠* ,غاى غاية
٥٥٨ مغرم ه انيم غرامة ,مبغة مغب ٧م٣ غب ٥٠٠ غب

٩٠٧ ,غرانق غرانق ٣٩٣ مغبب ه٠وه ٠٥۴
٢س. غرو ,غابر غبر ٥٩, ٣٧ غبر ٣٠٠٥ غبر

٣٣٥ مغبر ٥٣٧ وغبرة غبر ٣٧

٣۴٨ اغتبات ٣۴٩ عبوق

٧ذ٧ غحن

٩۴٠ غيناء
٩٩ غدر اسم غذر

٨٠٠ ءذاف

۴٣٩ غواد ٩٠٩ غادية
٧٠٣ غخمم

اا ,غذوان غذا

٥٣٣ غرة ٠٠٩٩ غرور ۴٧٥ غو

,سما ۴٩ وغوارب غارب ٥٠٨ غرب
٣٧۴ غربة ٧٣٨

 س اغترز ٥٥۴ ,غزز ,غارز غرز
ع.
٧٣١ تغرغم

١٠, ٣٧ بعشم ۴

٥٥٨ غلوة
غم ٩٥٩, ٥٩٣, ٣١ غمى ٣٣٠ غمة  W غاشية ٠٠٧ تقشى  

٣١, ,غماء ,غمام ,غمم غم  

أغمد ۴٩٥, ٥۴ ,تغمد غمت ٥۴

 ٩۴٨ مغزل ٥٣٨ غزل

 ٣٥٩, سر "غش

 ٣٠ غسل اسم غسل

 ٣٥٩ غسنى

غشم سا غشمر

٣٧
 ,٠۴ غشمشمر

غشى

 ١٠٧ غشيان ٣٧ غشاوة

 ٩٣٥ وغضاضة غع ٩۴١ غص

٥٣٣ تغضب

٧٨٥ ,تغضف غصف
٧٩٣ غضوية

٦٩٦ أغصى

٢١٩ تغظرس

ساه ,غطريف غطراف
 وغطث وغاطش وأغطش غطت

,غطشاء اغطث , غطث

٨٣١
سام ,غيطتة غيطل

,مم ۴٠٩ وغطيش غطمشة
مسم غلل,غتلسمسغلة

٧٩ غلب ٠٣٣ أغلب
٣٧٩ مغالق

٥٠٠ مغلغلة ٥٩۴, تغلغل.ه

 غامر ٠٩٧ ,غمر غمر ١٧٠ ,لممار غمر
 ,مغامر غمرات ٣٧ غمار ٥٩٣

١٠١
 ٣٣٨, مغامسب ٣٧ منغمس غمس
۴۴* غماص



٩٠٣

٥٥۴ غيذ ٥٠٦ غايط ٥٧١٣ غنأء اسام ,أغئ غثة
ماه غير خير ,اغوال غول ۴٦٨, داما ا۴ غال ۴۴٦, ١٠٣٥ ,غوان غانية ٣۴٦ تنى

٦٠٦ وعشنا عكن ٦١٥٨ رمعرل اءتال ۴٧٧, ١٣ ه١,ه ٣م١ مغنى أغتىه
غيل ٥٥٥ غيول , غيد , غيد ٦مم غاو ٣م٠ أستغات ا٦ه غات
ألم هل أ٧٨ غكايح ۴٦وغيم ءئع مما ص "ا٧ لجإر ٨٨ أغار .م٣د ٦٨ غآر«
٥٧۴ غيناء هاا غيث م٠ه غاص

ف

١٥1 و ٦٦ ف

٣٧٩ ,مفايد مفأة
٣ا۴ ,مفتاح مفتة

٧٩٩ تتم
٣س فاتأ
ختية ٥٦٣ :أثتل فتل هسا٧ فتل

٣۴٥
٥١٧ مفتون

,قتاء قىت سا٨۴ ,فتوة ,فتؤ قىت
,فتيان فتية ٣ام فتوى مه٦

٣٠٧ أثىت ٣٣١

م٩ قت

جتأ,جتأة,جتاءةمم
٣٣٨ حتى

سس أنحش  
٨س تحص  
هم٦ تحال ١١٠ تحل  
آه اظفر ,قنور الذ  
٥١٠ ,ادح فدح  
٧١٣ ن١ئئ١و فذن  
اس افتي تمه  
ج ,فة ,فرج ,ؤرج ,قرج قرج  

سهه مقرجة ۴٩ و ۴٨ فرجة
۴ ا٩ مم'ح فرث  

ا مداخ قذع " 
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،!“1, m فرزذقة فرزدق,  
٨ فارس

م ه وأثترش وأنرش ,ترش فرش

٧٦٧
هام غرأيط س فرضى أه٧ قؤع
١٠٣٥ فرط

١٦٩ أثرع ها٧ أثرع ٦۴١ فوارع
٥٩٣ ,مغرق فرق س" فرق

٩ا ٠آلفدا
٥٥٥ فك

٧ا٦ مفإعة
م۴١ تقرى

۴٩٣ أستفز ۴٩۴و ۴٠٧ أثز
۴٦ فسكل
٦٥٥ خسل
م’٧ خسوة ابن



٩٣ فنندل

سس قنى

٩۴٥ نص

٧١٨ ذصعل

٣٩٠, ١٣۴ فيصل ۴۴٨ فصل

سم ٥٨ ذصمر
٣٥٩ خض

غواصل , فاصلة ٧٧٥ فاطل و تصل

۴٥٩ و ۴٥٨, ا٠٧ فضول ٣,اس ٣٩٣

٧٩٨ رأثضى ,فضى فضى

٥٩۴ ,تفطر ,فطور فطر

٩٩٥ فطى و قطن

ا٩٧ وأ؛ظ ئ

,إفظاع ,فظبع ,فظاعة وأفظع قظع

٣٣

٣٣٩ الفاعل أسم ٢٣٧ ,ذعل فعل

٧٥٣ مفلس تفليس تعلى ١٥٥ فعل ٣٣۴, ٣٧ قعال
١٠٨ ,أنفلق فلق ٣٧ فعول ٣١٨, ٣١۴ فعلى ٣٣١

۴٩ رأفتالء فلو ٣٧٣ أستفلى ٣١٧ أثعل ۴٨ ,فعيد خاعل

1٠سر

٣٧ ,مغعال مفعل ٣١٣ اثعال

٣ما

ا٠٩ مغعمر سسم فعمر
٣٨٩ تغعى

٣سا فأغم ٩٧١ فغم
ساء وثاغية خغو

٩٥٠ تنغق

٩٧٧ ,فقحة ,فقاح فقح

١٨٧ ذغاقح
٣٣٩ أثئقر سه ققير ساه ,فقور فقم

٧اه مفاقر ٥٧۴ أنقر

٩٧٩ فقعة فقع ٥٩٣ فقع

ا٠۴ فقعسنة

٩٩٣ فقمئ

۴٩ا فكة

٩٠٩ فلد ا٩۴ قل

٣۴٣ ذجر
٩٣٣ ,فينانة فىن

غند ٨ فنه ٩٩٥د اا٣ ,أثند فنذ

,ا"ه ٣٣٥; اا٣ تفنيد ل

ا٠٣ ,تغنق فنيق

مم تتك
٩۴٣ ير

۴٥٩ فانن

سا أذاد

٣١مغاضة ٧٩٨ قوض

م٣٨١ فوعة

٧٨۴ ,مغوف ,فوفة فوف

٥۴١ ,أستفاق أائق ١٣٨ فوق

۴٩٠, ٨٩ أناء

ا٣٣د ٥٩ فياد سا٥ فيد

٨٠٣ فيننة

٨٠٣ قيتنة

٣٧٥ ذياص

١٥٦, ٩٩١ فينة
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۴.٩

٦ا٨ فوود  

١.م١ فس ح٠ 
۴ ٠٥ معبرة مقبر  

٩،٦٩ أقتبس , يأقبس وقابس فبس  

٩٩٩ مقباش ٩٩٩ د ٣٢٢ قبش  

٣”, أ٠٠و ا٨ قبص

V ذبت 

٧٩٣ قبطرية  

مقتبث ٥٥ قبيلة مه قبيل ٣٨٧ قبث  

٦۴۴ 

سه٥ تنب  

٩٩٣ قتوة تتت  

٧٩٥, اسه آقتر ٢٩٢ قنير ٩٧٧ فتر  

٧٩٥ قتر  

٣٧٩ قتال اه ,قتال شتل ٩۴۴ قتلد  

۴ ٣٩ ,قتلة تنلة ٣٧ تتول  

٦٩٣ ,قتمة ,قتامر ,قتم قتمر  

ويقحلم تخمة ا" ,فتم فكمة  

٣٢٧ مقاحيمر  

قديد قد ۴٨٠ ,قدذ ,قدى قذ  

٨٢ قد ٨وم »  

٧۴ ٣ تديمر ٧۴٣و ٧٢٢ تسدح

ن

٧٩٥ أقدر
ها٣ قثس
٩۴٩ قذع
ا٠ قتبمر ٨٢ا امر قت ٩ه| فم

 ,مقدمة استقدم ٢٩٩ د ٢۴٢
 مقتم ا٨٧ مقدم ٢۴٢ مقدم

 ,أستقدم تقدم مام وقرادم ٣٢
٥٧ ,مقاديمر مفدام ٩٩
٣٩٧ ,قدية تدا

ماده ومقذ تذ
٩٧٧ ,مقاذر قذر
,قثع قذع , قكح ٥٢٧ و ا٣٠ تتع

٥٣٧ ,أقدع تذيعة
٧٣٣ نغايف

 قمورى ٦٩ا يا ,فرارة™ ?ار
٧٩ا

 ٢٨٩ ,أقرب قرب ٣سه ,قراب قراب
 ترب ٩٣۴ رب5 ٩٨٧ ,قرب قراب

٢٨٣
’٩۶ عرج يئ ٩ا يوح
ا٩٨ تمدود

٥٩۴ ةرس

٠٥٠ وتقرش قرين

اه٧ تمرض

٣٩٩ فركاب
 «,قرع قرع و؟| ’ قرع

 ٣٣٧, سه ,مقارعة قراع ها٨ ثروع
 ٣۴, سم قريع سه مقرعة ٢٩٧
 قراعة ٣۴ ,قريع قريعة ٣٩۴
أقرع ٣٩۴ ,مقارع قرعة ٧٦٨
٧۴٨

٣ا۴و ٧٩ مفرف ٧٨وه ٩٠٥ قوف

٧٣٩ يذفورديقير ٩٧٧ دلم
٣۴٩ قروم ٣٨ ,مقروم قرمة ترم

٣۴٩ ,استقرمر أقرمر سهم
 ٩٣٥, ۴٩٠, ,٥۴, ٦٠٩ ,أقران قرق

 ,قرونة قرون اسه قرون ترن

اا ,استقرن ,أقرن إثران ا٣ا

٣٧۴ تمرنفل
سهه ترواء

 مقرى ٧٨٠ قرا ٣٩٩ ,قرى ,قرى قرا
٩٥٦ ,مقراء مقارى

٧٧٨ قزح ,قوس قزح

٧٧٨ ع ,تقز قزيع قوس



٦٠ح

٣٣٩ ,تقعوك قعش قشب م٩٠ ,مقصاب وقكاب قصب،11’ زم3

٧٧٩ صرب

۴٣٥ تسورة , اثتسر , ,ثسر ثسر

٨١٨ قسطار

مقسمر و ,قسمة وقسامر قسمر

۴٣٨ تقعقع و قعقعة ١١٠ اقتضب

٨١٧ قعم تقشع ١٥٨ ,انقضع ,قضاعة قصع
۴٨٧ ,قعناء ,أقعن قعن ٧٠۴

ا،ما، تعنب ,قصم قصيم ١٥۴ تقكم ۴٥٨ قكم
۴۴۴, ۴٠٣ قسيمر ٧١٨و ۴٥۴

۴ه۴ر ۴۴۴ قسامة ۴٠٣ تاسم ۴٥۴

٣٠١ أقسم

٩١٥ قسي
س ۴ا مقشب و قشب

٩٩۴ ق

٧٩ أفشعر

 قصبيص , قصص , ,قضذ قشة , قد

 قط الدليام قصاص ۴٩٠ مقثص

٧٥٧ أقص ۴٩٦۴۴٥

مقصاب ٣٠١ ,قصباءة ,قصمبة قصباء

۴٩٠

۴ أ قص

سثم رو د ر قاصم سم٩٨و ١١٩ ذم ۴٩۴, ۴٩٨ قصت

١۴٩

س٠ ,قصاء قضى ٥١٩ د ١٠٧ فضا

١٧٥ أقصى ١٠٧ أقنصا

٧٨٣, ١٩٧ قط ٨م قط

قطيب ٥۴ قطب ٣۴٨ ,قطاب قطب

٩۴١

٩٧٧ د ١٩٧ ,قطار قررقطر ٥٩ قطر

١٩٧ تقطر ٧٨٩ فطرات ٧٨٩

٥٣٠ قطبيع اه تطع

أقظق ,قطرف ,فطف تطق

١٣٠

١٧٠ قظابمى تحتام س«( قطمث

٣۴٥ قضمير

ه سما قعب

٣۴٩ أقتغ

 ٣٩۴ آقف ٣٣٥ ,متقفم ,تقفر ققر

٣۴٧ أقتفر

 ١٥’ ,اقتقى تفى ٩٨٧ ,أئفية تفا

٣٩٩و ٥٥, ٥۴ قافية

قييل ٥٧۴ ,قالل قلة ٥۴۴, ٥٠٧ ثت

١٥٨ تفلما مم

٩٧٥ قليب

شاه ,مقالت قلت
٨٣٠, ٨١٩ ,قلح ,تلبي فل
۴٩٥ ,قألخ ,قليخ ,قلخ قلخ

۴٩۴ قالخ

١٣٧ ,مقلد تقلد ۴۴٥ تآد
١سس قلوص ٨٣۴, ۴٥٧, ٣٩۴ قلح

٣٩٥ نثبن مقعد ٣سم رقعدان قعود ٣ا قعد ١٠٨تقصار٣قصار,أقصر[٣3٨
٣ ,أقلع ,قلعة قلع ٩٩٩ نفعن ۴۴٨ ٧٩٧ تنعدم ۴٣٨, ۴٩٨ داهز

٩٧٩ ,قليف قلق ٩٩۴ أثعر ساه مقصور

٩٥٠ قصع
٧٨٩ فكبيا ,قصوى ذصى

 ۴٩٣ ,قلذسوة قلذس قعس ٣٣٩ ,قعس ,قعس قعس

٥٩١ تقاآل ٥٩٨ قال ١٧٧ قعيس سس



٩٠٩

*ما٩ و ٥٠۴ غماءة

١٠٧٨ قمص

 ٩٠۴ ,قماتم ,قمقام تمقم

سس قمل

٩۴٥, ١١٣ ,تنابل تنبلة

،،۴٩ ونذفذ

٩۴٩ ثناذع و ثنذع

٨أ٧ تننا

٢٨,م ١٠,٧ قونس

٩۴١ ,قنيص تنص

٩سم ,أقنع قنع

 ٣٨٩ واقنى تنو ١٧١٠ وقنى قنا

 ,مقتن قنوة ١٠٨٩, ١٣٩ ,فنين قتاة

1٩٢

٥٥٨ ةاب
٥١٥ اتتان

 أقود سهم قود سه ,اثتاد ه'ه
٣١١* ةايد ٥٥۴ ,قود قوداة

١۴٨ ‘دره و ذر

أهم وقويسة قويس ۴٩٧ قوس

۴٨٥ ع ,أثوا قع
٥٠۴ وةغة ةأف

 ,مقول قيل ٩٠١, ۴۴۴, ٧۴ ةل٠

٧٠٥, ١٩٩ ,مقاولة مقاول

 قوم ٧٣١, ومم ١٨١, ١,مم٥م5

,قيوم قيام ٣٨ قايمر ۴٧٠, ه

١٧٩ مقيم ه

۴۴٨ إتواة ٧۴٨ توى

٥٥٨, ۴٠٨ قيد

۴ ه قس

٠٨٩ تقيظ
۴٧٥ مقيد ٩۴٣ تقيل

٩٩١ قينة ٥٥٨ قين

١٩٧ ي ٧١٧ و ۴١٣ كك

١٠۴۴ كاكي

۴٩۴ اكتياب

مسس ,تكاءد ,كاداء كوود
٣٥٩ تتكئك
٨٠١٠ أكت مهه كبة ١٩٨ كي
١٠١٩ ,مكابدة ,كباد ,كابد كبث
٧۴۴ كاير

سم ,تكذس كدس أكثي ٩٧٠تانر كثر ٥٠٧ثر٨س كبش

كى

۴٥٩ ومكبل كبل

٩۴ كبا

كتايب ٧٩ وكتيبة وتكتب كتب

٣۴

١۴٨ كتايغ

٧٩٩ كأتم
۴٣٧ وكىتن كئ

٩١٠ كاتبة

١1٩ تكوثر ٥٣١

٥٨۴ كىيل

٣٩ كذح

 ,كدورة ,كدور ,كدر ,كتر كدر

 ٩٩٧ ٥٣ كدر ٧۴٩, ٥٣ أكدر

 كدر ۴٧٩ ,كدرة كدر

 كدرى ٧۴٩ ,كدر كدر

٧٩٩ ,ممكدر انكدر ٧٨٩



٩٠٧

ومصئم كدم س١ كدم

۴١٠

أكدى ٩١٨ خدى و كدية
٦١٨, أها

٧۴٩ أكذب ۴٩۴ كائب

٨١٩ ضخينق

 كرب ٧٣٨ كبة ۴٥٩ كرب
 سه أكرب كرب وسه مس

۴٣ ,ضرآيب كييبة

 ,ضييز ,ضارز كرز ا٧ ز ض

ا٨ كراز

٩٥٥, |م۴ كرؤس

۴٣٠, ١٠٣ كراع
|٩ ,تكركر كركرة

,كرآيم كيية ٥٨٠ كرامة ٦١٩, ٥٠ كرم

١٣٨ ,۴٨٩

٣٧ مكروطة ١٠۴ كريهة
۴٣ ,كرى كوى

٢٣س كزوم
٣۴٨ وأكساء كسء

مكاسر ٣٩٥ كسير ٧۴۴ كسر
٩٩٥

كساء ۴٥ ,أكسى كسى

١٨٧ أكسية

,مكاشحة ,كشاحة كشص

هسا كاشنك ٥۴٩

٧٥٧ كشر

,أستكشط ,كشاط ,كشط كشط
1٩س

٩٠٥ كظيمر ,كظثر ضلمر

٧٧٩ كعويب ۴۴١, ٩۴ كعب
٣٨۴ كعبر

١١١ كغة ٧٣ا كقاف
۴٥٩ وكفأ فكفء كقًا

٩٨۴, ۴٥٨ مكفهر

كقاء ,ساه ١٥٣, ١۴٥ كقى
١٩٨

كالل ٧۴٠ وكلول كل ٣٩٩ كل
 ٣٩٣ كال سهه كل ,سهه ٥۴١

اسه وتكلل كاللة

كالب ۴٨٨ ,كلب كلب ؟٨٥ كلب

٧ا

بسمم كلنمة

٩,٩ كلوح

۴۴٩ كنذه

١۴٥, ١٣٠ كلكل

٣٣٣ ,كلمى كليم ١۴١ كلم ١٠٣ كلم

٧٠٨ نعال/‘

٩١٠, ٥٠٥, ١٣٩, ٣٠ كم

٥٩٣ كمينن
۴٧۴ ,أثمد ,كمث كمد

۴ ال؛ اذكمش , وكميش كمش

 ماه ض , ى م نك و ضمى و كجمر

۴٨ ق أكذ ۴٧

ضنة ١٥۴ ,كنانة ,أكن كت

ساه كنين ٣٥٣

٩٩ كنود

٨٣٣ كندش
٣۴٩ مكانس

٩٨٥ تكنع

۴٧٥, ٣٣٧ كنيف ١٣٥ كنف

 ,كواعد كاعل ٥٠ ,ضهول ضهل
م1

 ,كبامة وكام ,كةمر كهمر

سه كهيم

٥٩١ وكيياة كهان
٨١٩ كودين

١٩٩ تكور

٥٦١ ~ذوئلئ

 ٩٨٨ ,كومر أكومر ٨٣١, ٦۴٨ كوير
مستك-امر ٧١٩, ٦٨٨ ماء كسؤ

169



٩٠٨

 ا٧٨ كار.

٩٦۴ كى

|٣٦ كال . سم١ كاد

ااه استكتان , كاين ا1٠ كيسان

٣٣٠ د أ٧و! ۴٦ ل ٣,٩ ل

۴٦٨, ٣٠٥و |٦٧ ال

 لييمر ۴٩ القيام و لؤم ٣٠٥ الم

استآلمهبس

٥٩ لبابة ٧٨٩ تبى ٣٠٣ ,لبة تبب

٣٦٥ و ٥٩ تلبب ٧٨٩ ألب

۴٩٥ تبث

٥۴٦ ,ملبقة لباقة , ,لبيق لبق

لبون ٧٨ f,.HI, r٨r لبان ٣• البن

m لبىن وماس اما

٥٥٠ نىب

٣٧٦ اللتيأ

۴٩٥ ملث

٣۴٨ اثمة

ا٨٣ جمر

٧٩٦ ,ملحاح تحح , خ

سس٥ ,ملىب ,الحب لحب

۶٦ لطيمر ,ملحود ,لحد الحد7 لحد , لحد

٧٠٨ تلعاب ۴٧٧, ٨س ملحد

ها٩ لعف ',٠ ۴٩٦ الحق

٦٦٥ لعوق ٦٨٣ ,لعق لعق ا٣۴ متالجم ٧٣٨ ,التحم تآلحم
ا٣۴ ملصة ٧٣٨

٥٧۴ 'ون

: ۴٨٠, ۴٧٩, ٣٠٨, ٧۴ حا

٣۴| لخن

 ٦٣٨, ٣٠٨, ٣٩ ألت ٣٩ ,لديد لد

٦٣٨ آلنتد

م٠٩ ومدرز دددو وبزاز أل

٦٠٩ لزبة

٦٩٥ لسن , لسن و لسن

٥٦۴ ,لصاب لصب

ا٨ تصغ

٥٣٣ تط

۴٥٥ تطيف ا٣٦ تطف

اه٧ لعل

ا٠ا تعن
سها لغوب ۴٣ا لغب
٧٥٠ ولغط لغظ
٥٧٩ لغاء ٧٠ا تغ

ا٧ا التغات ٥٣٩ تلقن

ها٨ ألفى اا٣ ألفى ٧٠٨ تلقاق

٣٥٠ لقاح ٥٧۴ القح

ا٧٣ لقوع ا٧٣د ١٧ا لقعة

٧٠٨ تلقام

٣٠٠ المالق ٨٨ تلقاء

أة ٨دها ٣٣ إلمام ٥٠۴ ,لممر يمة

١٣٧ ملمة ٦٠٧, ٦٠٠, ٣٨وه ا٣٧



1٠٩

دالم ١٣٧ و !٠ لما

٥٥٧ لمح
٧٨ والتمس ولمس لمس

دم متليس

هم٣ يلمع ام۴ لتاعة
ا٩ ,ألهفى تلهق
٧٨٠ ميمر لها ٧٥٠ التةم
ملهى ۴٠١ ,لهى ,لهية لهوة

 ,لين لوث ٥٨٨ ومالث الت
ه وألوث لوثة

م*|٧ لوح ۴٠٧,
ا، أدم أآلق

۴٥٩ أالك سمًا لوك
٣م٠ لوآل

٩٣٧ مليم حهم٩ تلوم ١٣١ لوم
٥٠٨ ألوان ه٧بم

 لوى ٧٩ ,ألوى لوى مه٠ لوى
١,٠٥ لواء ,اله دم٧٠و م|م
٧٨۶ ليتان ساه٩ ليث

اسر لين
ها٠و ١٣٠ ليلة و ليل
٥٩۶ ليم
m لين

 ٧٣٩; ٠،١٣, واداه ۶ا۶و ٣٨٩, ا۶ا، ما
١،٠٥ بعد ما
٩٣٩ ,مؤوس مأس
٨ما ,مأق موق

دمدم۶ ماية ۴٩٨ ماوية ٣م٠و ۴١١ ماء
۶٧٠, ۶٣٩ ماتك
م۴م تمتع ٣٩٠, ٣۶٣, ٣٠٧ متع

 ٣٣م أمتتع م٩٠ أمتع ٩٩١, ٥۴٨
٣۶٣, دم’٧ استمتع

,تمًاتين تمتان ٣.١ ,مماتنة ماتى

٧٩٥ متى

٨ا٧ وأماثل أمثل
 ۴٠٠, ٣٩٧; ٨أ امحت الم٧د ٨١ تجة

٣۶٨ ومواجد ماجذة

٧٨٧, سم٣٥ مىص
٩٨٣أنحق
 ,عحل ,فحول ,ماحل ,تحل تحل

سم, ,تحال تحالة ١٥٠

,تخط ,تخص مخاضص ٣س تخض
دم٠ا،

٧٨٠ مذق
مم٨ ,مذل مذل

۴٨٨ مرة ١٨ مرار ۴٥١ ,مر م،

٩٠٨, ۴٩٩ ,مراير مريرة ٥٠١ مرير
۴٩٩ استمر

٧٩١ مروت

١سا مروح ه٣مرح
ن- رر و*ءن ٧٠٨ تمراد ۴٩٧ ومردأءي أمرد

٧٥۴ ,مارس مرس ۴٩٨ تمرس
٥٠۶ ,مروط مرط

٩١٠ أمترى

ها٠ مزق
۴ ,تمزن ,مزن ,مزور. مزن

٥٩ مازن ٥٩۶, ساه مزن
ساا مس ۴٩٩,



٩١٠

٧٠٨ تمساح ٩٧٩ ح ,غسو مسح
٧٩٨ سود*, ,مسث ,مسد مسك

٣٧٩ كى ضر
١٠ أمسى
٣٩٨ مشاء ٣٠٨ ومشاشة مشاش

ا٠٧ مشوث

۴٧۴ ,مشط ,مشظ مشط
٧٠٨ عنشوتة , ءشوق

۴٣۴ مصح
ساه ,آمصدة ,مصدان مصاد
م٨٣ مصع ٣۴٩ ماصع و معتع
٣٧۴ ,ماطر مطثو

سس مطرحى
٥٩ مظ

٩٥٠ تمئق

مظا ٣٧٩ و ٧٨ مطية , أمتطا و مطا
٩٨٩ تكا1
,معتة ,أمتعد معذ ٩۴٣ معد

18

٧٠ ,أمعز معاز سه ,معزاء معز

٨١٧ أمعن

٣۴* معا

ا٣ مكوة
٣٣٧ مل

٩٩٨ مليلة
ا٠٠ ,اناال، ذال٠٣٣٠, اا١و سس مالً

٣٣٠ ,تمالً ملى »ساه ملى
٩٥٧ مالحات سمر ملحاء ملكة
٥١١ مالك ٨٩ ,أملكى ملكت
٧٩۴, ٣٥٥ تنململ

ملوار س ,تملى ,ملى مالفة
۴١٣

ا۴٩ من
٣٣٣, ا٩وه ١٧٩, ا٧وه ا٣٩د ا٣٩ من

٨١٧, ٧٣٩, ٥٩٣, ٣'٨
٩٩٧ ,ممنون منين اساه منون

م٣سم منجنون
٨٣٠ منجنيق

,متايك منيحة ٣٠٨ ,منية منحة

٩٨٩
 ,متمنعة ,منيع ,مناعة ,مناع منع

٩٩١ تننع ١٠٣ ,منعة منع اه

 منية ٧٨۴, ٧٠٧و ١٩٥ ومنى متى
٠٠٣٨ تمني أمنية ٩١٩ منى
٣٣٨ مهتجة

٥٧٠ أمهجان

۴٥٥ وأمتهد مهت
۴۴٨ ,انهار ات,مةم مهر,مهرة

۴٧٧, ١٣٩ مهال
ه٨س مها

مستميثن ٩۴, سم استمات ٧٠٣ موت

١٧٩ ممات ١١ ٣۴٠

٩٣٩ موثى
استمال ١٥٠ تمؤي ٧١٣, ٥٣١ مأل

٣٩۴
٩٩٨ ,تمين مات
١سه ,مياح ماح
٥٨٩ وميادة ميأث ماد

٩٣٩, ١٧٨ ماس
٧٩٥ و ۴٩٩ ميعة
١٠٥ مايل ٧١٥, ٠اا٠ ,أميل ميل

١ما مين



1اا

ن(

٢٠ ناى

٦٧١ نباح و نبح  

س1 ومنبون ونآبذ ذبذ  

منبم , نبر ٩٩ * ومنبر نبار, نبرة

ا ام

٥٧٩ أنتبش

٣٨٧ ,أنبط نبط
٣٣٣ نبعة ٣٥٨, ٧١ نبع

۴ ٠٨ نبغ

٣٠٩ لة نبا ٥١٠٥ نبا واهم ١٥۴ نبل  
v ٠٨ تنبال ٦٩٣ نبيلة

م"ا ونباهة نبهان ٣٩٩و ٣١* نبه  
ا8 ذبة

٥۴ ٠ نبى

و ٧٩ ,ذاتق ذثق ٣١۴  

ا ۴٩ منتن

٣۴ ٥ ذتا
,أجنب تتجابة , ,جتيب جتب  

١٧٠ منتجب

ا٩٦ تجيد تجدن ٦ا٦ح ۴٥۴ تجد  

تجدات ٦ا٦و ۴۴٦ نجاد ۴٥۴  

۴۴ ٥٧ أستنجاد و أستنج ٩

ءه، فيدالن ام2!، أنجتة ا،مم

منجت ٦٦٨ و ٩ ونواجذ ائجذ  

٦٦٨و ا، منجذة

۴ ٠٩ تجار  

٧١٥ ,تنتع جبع

٣۴ ٨ تجالء ٩٩٧ ناجل  

٩ا ثجوم ٩٩وم ٩٥١, ۴٣٩ تجم  

كو ٥٣٧, ٣۴١, ۴١٩ تجى سه تجا  

۶ تجوى ٩١٠, ۴۴٩ تجوة ٩٨  

,سه ۴٩٩ وانتجى تناجى

٣۴ ١ أنجية ٣۴٥ تجاء

١١٠ تدنن

أص ٥٣٩, ٣٠۴ ص ٣٠۴

٨٠٩ ,تحيف ,نجاغة تجف  

٧٠٩ أنتىى

منخر ٣۴ ,تخ ,نخرة تخير ٣۴  

٩٣٧ مناخر ١۴٩ منكى

٩٧ أنتتحع
۴٠۴, ١۴ ٨ وتذخل تخل  

,أنتدب ,نذبة نذب ٣٠٩ , V نتب 

٣٠٩ د نديا ندية  V

٣٩۴ ذدر

٠٩١ وندمان نديم

 ٧٧٥, ٩٨٧ ننى ۴١ ونخوة ندا
,أندا. ,أندية ,نداء تدى

,ذدى نب ٣۴٩ تندية ٩٨٧

٧١١

٩٧۴, مه« تناذر ٣أندرءه

سهس نازح البه نزح

ساه نزور ٧٠٨, ساه نزر ٧٠٨ نزر

٧۴٥

نازع ۴٧٨, ا هلي؛ نزع ۴۴٩, ۴٧٨ نزع

تر-ك و حرح و , ونبوء ن:اء ٥٣٩, ۴۴٩, ١٣٧
١٥٨ منزع ١٠٧ أنزع و ع نز:

 ۴٣٩ ,نزايع ,نزاع نزيع و نزاع
۴٧٨ ,منزع انتزع

٣٧٧ ,نوزت ,نزقة نزق

۴٧٥ ,نوازل نازلة

٧٩۴ ذسىء

سه ٨ ذسيب .س٩ نسب

٣١۴ منساث و منسة ن و ئآ ,

٥٩٩ أنسغ ذسف
۴۴٣ ذسالن ٩۴٨, ۴۴٣ نسل
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٩ا٠

٧٨٥ أنسل

٢ه٣ مناسم , منسم
سا ا نسنين

ونشانة ونشيش ونش نش
١٥٩

٩۴٩ نواثى الد' ,ذشية فاثى

,نشاب نشب ٣۴٣, ٣٠ تشب
٣۴٣ ,منشب نشب ٣٠
٩٥ ناشد ٧،ا1و ٩٥ ننتد

٩۶٠ نواشر
٥٩١٠ أنشر ٩۶٩و ٠٩٣ تشز

٥٩٩ نشاك ٩۴٩ ننص

 نشط ۴٥٩, ۴٥٨ ونشيطة نشط
مم ,نشط أننشط

٩٨٩, ١٥٩ نشنشة ١٥٩ نشنش

 نشوان ٧٨٨, ٥٩١, ٥٠٩ نشوة
 ,تتشى نشا ٧٨٥ وى نشا

٥٩١ أنتشى
٥٧٨ نت

نصب ٥٩٧ نحب ٥٩٧ و ۴٩۴ تصب

 ناصب ٩٧١ ناحب ٧١٧, ۴٩۴
نصاب ۴٩۴ أنحب ٥٩٥, ٥٩٧
٥٣

,نعاحة ,ذصح نكى نحح

 ٣٧٨, ٣٧٧ ونصاحية تصيحة
٥٩٠ أنتصص

١٠٩٠ أنصار ١٩٥ تصير

٥٣۴ ناصف

۴٠٠, ماد تحل

۴٧۴ ,نواص تاصية
ناصح ٣١٥ نضك ٧٣٩, ٣١٠٨ نطص

 نواصح ٧٣٩ نضيص ٧٣٩, ١٠١٥

٧٣٩, ۴٣۴ نصاج

۴٣, أستنصر ۴٣٩ ,أنضر تصر

۴۴١ نتضال ٣٣,ا ٩نصالس
 ,أنطية نطى ٥۴١* نصو ٣۴٣ نصا

٧٨٨ ء أنصا ٧٠٥

 نطف نطفة ,نطف نطق

٧٨۴ ,منطف أنطف , نطق

٣٨ ,منطقة نطاق ٧٥ نطق

 ٥٧٩ ناظران م٥ نظر٣٠١, س٥ نظر

استنظر ٣٥ تناطر ٣٠ توإظي

۴٣٠

٣ا نطم
۴٧١ نعش

 أنةعغ ٩۴١ نعاف ٩۴١, ٥١٠٧ نعغ

١,٩ مناعغنة

نعم ٧٠٩ نعمر ٥٧٩ نعم ٩س. نعم

١٠٧ ذعام ٧"ا٣,ذعم نعم ٧٣٣, ٩١٣

نعمى ٣٥٣, ١٧٩ نعامة ساس ٣٠٥

٧٣٣ منعم ,أنعم م تعي ٣١٨
 نعيان ٣, نعارنعى,تعىءما

عر.ر ءم
٣١۴ وأستنعى انعى ٣٩١

سسم ناغمر أها تغمة

٨٣۴ ,ذغانغ نغنغ
١٥١ ناغى , نغية

٣٨٣ تفن

مهه منغوجة

٥۴٨ نفحة ٩٥٨ نفح , نفك

٩٩ نافدة ٨٥ نفث

١٧٥ نغر ٥٩٠, ١۴٣ نر تنا ٥٩’ نفر

٧٠٧ ,نقء ذافية ٥٩٠

۴٧٥ ,نغط نفص ۴٧٥, ٨٩ نفح

توقد ٣٠٩ و ٧٠ ,ثابلة ,اثقال تقل

٨٣٣, ۴۴١ لفنض

٧٨٩ وفافهة نغة

ذقب ٩١٧, مم٥ نقب ٣٨٥, ذقب

 ٧٨٠ نقاب: ٩٨٣ ونقب نقبة ٧٩٠

٨١ ومناقب منقبة ٥٣٣ تنقب

٣۴٥ نقير سه ناقر



٩اا

٥٣٩ ,منقاش نقش

٧٨٧ د ١۴٧ ونقض ,نقص نقص

٧٩٨
 ٣٩٠ ناقع ٥٩٠ ,منح تقع ٣٩٠ نقع

 ١٠٥٧ ,مناتع منقع ٥٩٠, ۴مم
۴٥٨ نقيعة ٣١٥ منقع, أنقع

٣ام ,نقال ,نقل نقل
 ,نكوب نكبة و ,منكب نكب

 نىب ١٨٥ ,منكب نكيب
 ٩٩١, ١٠٥ أنكب اسمس ومس ١۴

 ١٠٨٧, ١٨٥ تنكب وس اسمس
 منكوب ۴٩١ د ٣٧٥ نكباء

٣٧٥ نكباوات أا،ا، و ا٨ه
١٠١٠٣ ,نكد أنكد

 تناكر ٢,س ١٣٩ ,أنكر ذكر
١٣٩ استنكر ٧٧٠

١۴٧ نكش ١۴٧ ,نكش نخس
٧١٥ أنكاس ٧وها ۴٩٥

٩٩ ,أنكع نكع
١١٠٠ ونكال نكل

٣٥٩ نكهة
٨٣ ,تنمر نمرة

٨٠ اذتمى
مناعب ٣٠٣ منتةب ١٧١ نهب

اه٣
٨٣ ناهد ٥٣۴, ۴٩٩, مه نهد
,انهرة نهار ٨٩ ,متهرة ,أنهر نهر

۴٣٣
٩٥۴ نأهز
٣٥٣ نهس ۴٣٩ نهس
۴٣٩ نهش
٥۴ تهشد
٧٩٠ ,نواعق ناعقة

۴١٨ نهكة
٩٣١ منجل ٩٣١, ٣٧٥ ذهأ ٣٩ نهل
٩۴٩ نهنه

٥ا٠ وتناهى تنهية

٧٥٩ ناء ساه نوء
١٣٩ نوبة ٣٩٧ ناب
٥٩٥, ٣,س ٣٩٥ تناوح ۴٧٩ نوح
٣٧٥ مناخ ٩٧۴ أناخ

٣٧٩ تناوش
٣۴٩ تنواط ٩٥٩ ,نياط نأط

٥۴٨ منيفة
«٣س منوقة ٩٣٥ نيقة
سه، نوك
٧١٧, ٥٧٠, ٣٩٨ ,نوال ,نول نال

٧١٧ منيل ٧١٧ وتنويل نول
٣٠٣٨ آنام

٥٩١ ناوية ٥٠٥ و ۴٣ توى
٩٩١ ت

داه نيرب
٣ا٣ اذيه

٩٩١٤, ٣٩ أتعب قب
١٠٨١٠ ثمه

 ٣٨٩ مبع
س مهبل

٧٠١ ,فتاء فتىأ .

,قتم فتم ٧٣٣, ٩٧٨ ,ةتم وتمر



٩م؛

١٥٩ هتم

٨٥ إلؤ ٨١٩, ٣١٠٩, ٨٥ إل

٨١٠٠ هربذاى , هربث

 ١٥۴ قرت

 ٧٥٠ ورجاب

 د هارش

 م ومهارق مهرق

 اساه قم ٨٣٠, ٥٥٠ ,قرم قرم

ساه وقراوى هراوة

١٣٥ هرة

سا٩٠ عزيم ١سس هروم
 قشيم ٣اا هشام ٨٨ وقشمر قشم

٣واأ ٨,١

٩٥ توص

 ۴٩۴ عصاب ٩۴١ ,قطبة قصب

٥٩١ عصومة ٩٠٩ فصمر ٩١٩ ىصمث

 ١٥٨ أقضمر ١٥٨ قصيمر ٩٠٩

٣٣٧ تهضم ٩٠٩, ٣۴٠

٨١٠ مهغهقة

 ٩۴۴ عاف ۴٥٩, ٣٨٩ قفا

٣٩ قيكل

٧٩٣ تهكم

 واستهئ انهئ ٩١٣, سم٩ا اعل ٩٩ علل

١٩٧ عألل ٣٩١ أغاليد ٣٩١, ٣٧۴

,اقاتمر ,فتماء أقتمر ٧٣٣

٧١،١٠ هتم

٩٥ ويتمر

٧١٠١ وتهجد وفجود هجت

٧شه قاجرة

۴٩١٠, ٣٣۴ قاجس

٩٣٧ تجمة

د د و ن ٠ ٧٣٠, ٥٠٩ د ۴٨٩, ۴! هجا:

ررن( ن ٧ا۴ مهجهي و قجعص
٩١٠٩ ,أعجى ,هجاء غخا

٧٨١, ۴٩١٠ فت ٩٩ وت

وقدبة ,قدب وفدبة فدب

تهتابة هداب

*٠۴ مهذر

,تهدم عذم ٩۴٣, وأم ذم

اس

١٥ ثفدوق

 ,سه ٩٥۴, ام ,أقدى قدى

 تهادى سه هداء ۴۴ أفتى

٩٥١ مهداء , مهدا ٥٩٥

٧٣٨ ,هذربا؟ عذر

وذلول اسم ,هوذلة ,قوذل هذل

٣٧

,استهالل اغالل ۴٠ ,أقتل هتئت

٣٩١ قاليل ٣١٥

۴٥٩ قال

١٣٩ وميلب لفلب قلب
سه قلع

۴٣٩ هالل

٧٣٠, اه٣ قلم

۴٣, ٣٣ م ٧٨٣, ٣٣ ,أز ز

۴٣٣ شا ۴٣ ميم ٩٥٥

اسه ون

٩١٨ ,قماس ,تىموس قمش

٨١۴ قتك ٧٨٨ قتا

١٧٣, ١٣٠ وهناكه هناك

۴٣٠ بن عنا

هنيدة قند (٩٨ ومهتدة قند

اام

خواة ١٨٣, ٩٣٧, ١٧٥ وقنات عنة

ا٧ه ,عنوى قتى

٣۴٥ قوجاء

٣٨ قوجل

٣٨٨ قوادتة

٣٥٥ قوزث

٧٨۴ ,تبا:بذ تبوال ١٣٠ هالة

٧٩٠ منوم



1وا

 ماآلد ١٥ وهينة غوينا فونى
هم أوئن

 ٥۴٦ قوى ۴٣۴, ٣٣٩, ١١۴ قوى
 ,أقوية قواءة ٦٣١, ۴٣۴ قوت

٣٩ ,غوتى قوى ۴٣۴ مهواة

۴٣۴ هاوية ٧٠٨ تهواء

 ,مهيب .قيوبة وقيويب قيبة
۴٧٩ مهيب مس تهيب

۴٩٣ هياج ٥٧٠, ٥٠١ قاج

٥٧ بكياظ

۴٧٧ وقيل قال
٥٥٩, سه« فيام ,سسسم ٣٣٣ ي

٥٥٩ هايم
٧٩٠ قيجات

١٥٦ و

(٣٠ ,متيث توتة ا١٧ وأث

٣٨٠ وأأم

٦۴٧ واعا

٦٣٩ دبي

ءم ,وبغ وبغ
1اا وابل

۴٠۴ ,موتور وتمر ١٠۴ ,تراة ترة

۴٣٦ تيرة5

frt وثير

v٣t٠ سس٥ وجبة ٧٣ل وجب

ه٣ا )دة وجد ٥٣( و ١٩ا وجد

١۴٨ إبجاس

٣٦٩ أوجع

٣٦٥ وأوجغ وجغ

٥٠١ أوجل ووجل وجل وجل

٦٠٠ ووجومر وجم
٥١١ ,وجناء ,أؤجن وجني

٣٣٦ أوجة ٣٣, ١٠ ذجغ ١٣٨ وجه

٠ir, f٠f وجا I“. وأوجى وجى

 أوحد ٩ ووحدان وواجد وحث
۴٥

٦٣۴ وخش

 ,وحواح ,وحوح ,وحوحة ح وحو
۴٧۴
٦ا٦ ,أؤحى وحى , حى
٦۴٩ وخ

 وخيم ٣١٠ وخمر , وخمر

ه٣٠و ٣|٠ وخامة
 ,وداد ,وداد ود , ,وة ,ود ود

توذد ٥٦٦, ١٦٥ وموئة ودادة

11٩

٦اا مودعة ٥٨٧ ودع ٣٠۴ ودع
أودى ١٦٠ ,دية ودى ١٩٠, ١٠٧ ودى

١٠٧ أثتى ٧٣٧, سإس
٦۴٣ وذر

س.م ,أورث ورث ۴٦٩, اسم قرك

١٨٨ ق محر تراث

۴٩٣ ,وراد وارد

س« ,وارس ,ورش ,ورس ورس

 ,أدرق ورق ١٩٥د هم٨ ورق

١٧٠ ووريقة وراق
٨ا٠ ,توره ,ورة ورقاء

م،٣ مواراة ٦۴٧, ٣٠٦, ٨٦ وراء
 أوزاع ٥٨١, ٣۴٣٠٣۴٣ ,وزع زع

ساعس

١٣١ وزر
١٥٠ ,ستة واسنن و وسنن
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س س انسع ١٠أ وأسع و وسع

دم٧ه دسيقة

٨٠ توسل و وسل

٩٠٠ ميسم

٩۴ وسى

٩٣٩ و ١٧٨ و ١٧٧ ,موسى أوسى

١٦٥ وشنيء و وشج

M ,توثبيق ,وشق ونتق

۴۴٠ أ:شنان

٩٠۴ دواشل وشل

م٧ه وصبيد

سه٥ اتصل

٥٠٨ واضحة

٣٠٠ وضى ١۴٨ أوضار

-- ، ٠ج ٠٠, ٠,،
ميضمة ٧٧١و ٩٩و وأوضم ووضم وضم

رام، ٩٩ مواضم

۴۴’ ,وطأة وطى

٨١٥ وطباي

١٠٩ ,أوفة وطيف

٧٨٧ وأوعت ووعتاء وعن

١٣٨ وعيد ٣۴ عيد و وغد

,أوعر وءروعر٧٣,ا ٣اس وغر

٧٩٧
٣.٨٥ وعسآء وآعس , ووعس وعس
٩٩ دعلة

٥٧ وط

وغ وسه، مم۴د ٣٠٨ر ۴٩ رغد
١٢۴

٧٠٨ تيغار

٣٨۴ أوغل
ساس وغم
٥٧ وغا

٧۴٠ موفد

۴٥٩,: ٩٧ وفر ۴٥٩ ,موفور وتر
٧٣١ أوغص

٧٠٨ تيغاق
ا٩٠ وأوق وق
هم٩ اثقًا

١۴ وقيب ,وقب
r۴٠ ميقات

٧۴٥ أوتد ٧٧ ميقاد د وتد

٩٣م وقرة
وقحاء ٨٩ وقص و وقك و وقص

٨١٥

همه موقع ٣٠٧ وقع

 ,مواكب رموكب ,وكبان وكوب

,أوكب واكب ٧٧٨د ۴٣م

٧٧٨

،۴۴ وتكلة ,وكلنة وكل
٣٧٨ وتجة

٩٥٩ ,والة وال به٣ ,أوتى ولى
١٨٧ و ١٠۴ موإل ١٩ ,مول واليا

٣٢ مول مما

٥٥٧ وميص , ومض ٧٨٥ ومض

٧٨٥ ٥٥٧ و ١٢٥ آومض ٧٨٥

۴٣ ,موام موماة
١٠٧ أتهب ه٨٠و ١٠٧ قب

١۴۴ ,وعأ ,وقل وهل

۴۴٩٠

٧٠٧ ,موجن وفن ٩٧ ,أوعن وعن

٩٣٨ر ٥٩١ وفى

۴۴’ وى
هه٣ ديح
المم وييته اه٣٣, ۴٥٧ و ٣۴٠ ديأ

٩۴٧ ويها



٩١٧

١٩٣ يااننن ا۴م با

،،،II أيبس

٩,۴, ١۴٠ ينم ٩ا۴ يتمر يتمر
قويش يتيم ما٠ر ۴٨ ,أيتام يتيم

٣٩٨

٩٠ ,أيدى بدى
۴۴ يع

ى

 ,أيسار ,باسر يسر ٩٠٩ د ۴٥٩ يسر
 ١٠٠٨ يسر ٧٧٦ ,يسارة يسار ٦٩٩

اه٧ ميسور ١٧٣ ميسر
۴٠١٠ يعملة يعملة
 هم۴ ,أيفاع يقعة هم۴ ,يانع يقع

هه
٢٧٠ يغن

اسإ۴ يقظان
٦١٠٨ دلفذنى
م٨٨ يمنة

٩٠٧ أأيهمان

سغوك يوم ٩۴٨ ر ٣٧٥, ساا اليؤمر
سم اأأيآمر ما٧



٩ا٨

اشعارلحماسة فى القوافى فهرسك

٧٧٩ زقنا! |٣| سواء ٣٨٩ موا
٨٠۶ وماء ٥١٩ انطواء ۴٣٩ الترا
٨٥ آقا أضا ٥٣٨ بالء ٩٥٥ ألناح

٦٥١ دنياىا ،1م٩ ىناء ٩٩٠ غالرحا
٩٣١ لواءعا ٧٣٥ جغاء سر تا5

٧٧١ عداء5 1مه نزا،

ب
سها المذبتب ٩٧۴ ذيي ٣٠٩ خشب
٣٣٥ ؛نشذب ٨٠٣ قليى ٣٨٧ ثستلب

٠٣٢ لنتنقب وا ١٣٣ عتب ٣٠٣ يالمنتهب
٧٩٥ يترب ٩٣۴ أشب ۴٣٣ والشزي

٧٧٣ ألموكب ٧١٧ لكعب ٥٥٣ لخطب
،٠۴ يتقلب ساها ومنكبى ساه آلشرب
|۶٧ أحخرب |٧م مركب 111 تلبى



٩١٩

 ١٠٥٥ أجمب

 يؤكبومس

 ۴٠٩ ئلءب

 - سام وينسب

 ٥١٩ أجرب

 ٥٧٣ مئنلب

٧٠٧ فالمحعب

 ٩٥ العازب

 ١٩٣ راسب

 ١٧٨ لحاجي

 ٣٧٩ سايب

۴١٧ العوأقب

 ه ا ٨ حبى حدا

 ٥٨٣ صاحب

 ٩١٧ صاحب

٩٣١ جادب

 ٩٩٩ غالب

 ٩٨٣ محارب

 ٧٩٠ الركايب

 ٨٠س لجبايب

٣٣٠ ىلى١لمذ١

 ٣۴۴ وب تنجا

 ٩٣٨ محارج

 ٧٣٠ ذاءذ
 ٣٣٩ جناب

 ٣١١ سباب

 ٣٨٧ كالب

 ۴٩٠ يجاب

٥١٨ الكان ت ي
 ٩٥١ عناب

 ٧١١ ناب

۴١٠ بذنوب

٥٨٠

 ٣٨٩ مؤهوب

 ١٥٣ وب الكخ

 ١٩٩ مجيب

 ۴٧٩ مهيب

٥٩٣ فيذوب

 ٥٨۴ بيب ر

 ٥٨۴ يجيب

 ٥٨٩ جنوب

٥٩٨ تطيب

 ٣٩٧ لضربا ا

 ٨٠١ حبا

 ٣٧٣ أستجاب

 اسسم ةئبا١

 ٠ر س٥) :غا
 ٣٩٨ مؤحبا

 ٥١٠ اللقبا
 ٥٣٥ لطلبا ا

 ٩٨٧ الةربا
٨١٧ قربا

٣٠ حالبا

 ١٣٩ ج'ذذحع

 ١٥٩ أةربه

 ٣٩٧ أطايبه

 ٥٨٩ قانغبة

٩٣٣ ظاب

 ٧٠٠ كواكبه

 ٧٣٨ نوايبة

٧٥٨ حالبة

 ۴٩۴ إبابها

 ٥٨۴ ترابها
٥٩٨ حبييتا

17٠ح



٦٣٠

٧٨ ألحروت

 ٣٩١ أذتنتمينن

 سه ذمبرت

 ٧٦ أرننن

 ٣٥٣ ت١جد

٣٧٣ :انحتن.

ت

 هأ٣ وأجمت

 ۴٣٥ حلت

 ٥٣٩ أألكبيد

 ٩٥٩ ولن

 ٦٩٧ جلتن

٨١١ برت

٧٦ادا مذضج

۴٣۴ حاجي

f* رزح

٣٩’ ألشقح

٧٧٧ بح الد

 !دمب2 النواطح

 ج ١٥٨ لجوانح

٥٧٣ أأآنت

۴٩٥ السسجأ

٣٥٩ سعد

٥٣٠ الودجا

 ٣٩٣ مأدح
 ۴٣٩ النوايح
 ٥٧٣ وصغايح
 ٦٨٥ جانح
 ٣٦ا البفاح
٠٠١١ بالرماح

٣٠٨ للورد

٣۶٧ جعه

٨١٩ ملم؟
۴٥٣ عامنى

٣٥۴ الدابرات

|٧ه قنات

 ٨١٥ يموت
 ٨م واشنتويةها
٧٩ا معلوذاتها

ه٣ا اللججا

 W لمجمراح

 ٣۴٨ ذاستراحو
 ٥٧٧ براح

 ٣٩١ ح سحو
 ٥٦٨ صميح

٦٨ا يفاخا

٨٠٣ رامحة

۴۴٣ تجد
٠٠٨ يبدى



ات؟

٧١٨ جهويى اه ا بزعمح ٥٥٩ وحدى

۴٩٩ أكيد ٧١٥ األسود ٥٥٩ وجد

اسام الشديذ ٧٧٦ أجود ٥٩٩ وخدى

١۴٣ لحديد ٣۴٧ السواعد ٦٣٣ عندى

١٩٦ النجيد 1٦٨ واحد ٦۴٥ لبغد ا

٣٧٣ لجمود ٣٧٨ مفايد ساه يعدى

٣٩٧ السهود ٣ل٦ تكأبد ٧٣٩ الورد

۴٠٥ تزيد ۴۴٠ الروأعد ٥.١٥ برد

۴٥٥ أييذ ۴٧٦ الفواقد ٨٨ مزبد

۴ا،ا، بعيد شساه حامد ١٠٠ ترد

۴٧٥ التليذ ٥٧٦ بارد ٣٧٣ أألبد

ه١ا وجليد ٥٩٦ الطوارد ٣٧٥ األسود

اا،٨ قؤود ساه وأجد ٣٧٧ شهدى

٧٠٠ مزيد اا٣ االقتاد ۴٠٦ أوتد

٧۴٨ تعويد ٣٣٨ جالد ۴٧٩ معبد

سنه سعيد ۴٨٦ أألششهاد ۴٩٧ غد

٨٠٦ فيعود ٦٨٣ زياد سساه الندى

٨ا بردا ٧١٦ زباد ٥٩١ يفند

٥٣۴ حنا ٧٥٧ للسداد ٥٩٥ منرد

٥٨٨ فىت ١٣٧ العواد ٦٩٠ األبد

111 رغتا ۴٣٦ تموجود ٧٦۴ يولد

٦٣٣ رمدا ٣س القود ٧٩٨ بالمسد

١٣١ ولتا ٦٩٥ ولجود ١٩٨ حسدو
ر ع

۴٦٧ أمردا ٧٠ا تجود ۴١٣ بعدد



1ام

ا، ٠٨ غا
 ٩٧۴ تصرخدا

 سه حمد5
 ٧٥٥ مقع
 ٨٠٥ قع
 ٧٧٩ كادا

٧٨٠ عادا

 ۴١٠٧ سمودا

 ۴٠٧ صع

 ٨٠٩ فعاد«

 ٣٠٥ حاسدة

 ٧٣٥ وأجدة

 ٧٣٩ وجامدة

٨ا،ا مسوةقا

۴٩٩ بعادعا

 سمه خمودقا
 ٥٩١ أثودعا
 ٩٣٠ أعوذقا
 ٩٣٩ تسودقا
٩٩٣ تتودقا
 ٣سم شهودها
 ٩٧٣ شمودقا
٧١٨ وقودقا

 ۴٩٧ ألكبن

 ٩٩٩ جهر

 ٧٩٥ السحر

 ١٠٧٧ المثخ

 ٣٠١ ظهي

 ٣٣٥ تدرى

 ا،ا٠ والفزر

 ٣٠١ الصدر

 ٣٨٠ ألصبي

 ۴٠۴ السمر

 ۴٥٥ بكر

 ۴٧١٠ القدر

 ۴٧٨ شغطرى

ماه عمر

 ٥٣٠ أزرى
 ه۴ا قبرى

 سه يسرى

 ٩١٩ والصبر

 ٩سه زقي

 ٩٨٠ ظفرى
 ٧٣٩ البحر

 ٧٧٨ صغر

 سه وأير

 ساه القذر

 ٨١۴ القط

 ٨أ1 كر

 ٣٩ سمر

۴٠٨ الصبر

 ۴٧١ الدعد
 لهم الظهم

 ۴٨٣ والصبر
 ٥۴۴ أألمم
 ٥٥٨ لجمر
 ٧٩٣ فقد

 ٥٩ ألمتمطر
 ٣٠٠ معكر

 ٣٠تجزر
 rrl نذبر

 ٩٣أخزر.
 W رى ومجر

 V؟؛ قسهرى

٧اه متنور



.الر؟

 v،i،1 ألمشة-يرى

 ٨٠٨ سغر
 ٨٠٩ قاحئبر
 مس مدبر
 ٣١٣ تخطن

 ٣٣۴ تعتكر
٣٣٥ المع ممني

 ۴٣٠ ؛لشؤ

 ۴٩٧ مضر

 ۴،٦٨ جعفر

 ٣س، القدر

 سوه السهر

 ٩٠١أذظز

 ٠٦٣٥ وتخعر

 ٧١٩ أصور

 ٨٠٧ بجدر

٨١٥ مجر

٨ها ر٠۶ وا

 ٣۴١٠ عامر

 ۴٠٠ ألمقاير

 ٥٥٩ المزأعي

 ٩۴١ هاجري

 ٩٧٨ ئ٠الءإص١

٧۴٣ الع:اع

 ١,٥ قرأقير
 ٣٩۴ والمهاجر

 اامم يبجانر
 ١١٠ أذاخر

٣م٩ معاد :ى
 ۴٩۴ ألمقاخر

 ۴٩٣ لخواسر

 ٥١٣ المصادر

 ٥۴٧ لمذاظر١

'٥۴٩ حاير

 ٩٣٧ ثاير

 ٩٥٣ وحواف

 ٧٧٣ لشاك

 ٧٨١ واثر

 ۴۴٧ السارى

 ٥۴٨ خالصمار

 ٩٩٩ والدار

 ٩٧١ أتدأر

٩٧٥ والعار

٩٧٩ حمار

 ٩٨١ ألمسمار

٩٩٩ أيسار

٧٣٩ ولجار

٧٣٧ ةر

٨١٠ نار

 ٨١٨ المزار

 سه الدار

 ٣٣٩ أحرار

سسس أالسرار

 ١۴٧ سيار

 ١۴٨ النار

 ۴٣٨ أألخطار

 ٩٩٩ ؛ر

 ٩٧٧ أزار

 ٧٧٩ ويالمار

 ٧٩٩ ;ب

لقرور

 . ١٠٨ ز تم.

 ۴٣١ مجين

 شاه مزير

 ٥٩٠ الدفور

 شهه لفقير

 ٥٨٠ لعبور

٥٩۴ قصير

 ٧١٩ سفور

١١٨ تخرا

٣٣٩ عمرا

٥٠٩ وثرا



٩٢ع

 ٥۴٩ شنزرا

 ١٠ ذعرًا

 ٧٠١٩ سرا

 ال وحميرا

 ١٠٩،* فاأصقرا

 ١٥٥ شمرا

 ٠٠٠٩ وحميرا

 ۴۴۴ منكرا

 ۴٩ا أنعش؟

۴1م أغبرا

 مم٢ كهمس

 اسال نفسى

 ٧٨٩ باخلمس

 مم۴ يرمس

۴۴١ أملجلس

٨.٠٠ وطيش

1اس ا دزع م -٦
٩٥ا منبرا

٩٩٥ األزرًا
 ٢١٧ أغبرا
 ۴٨۴ قصارا

وبر س٩١ وأبصارا
 ٥٩٥ ظهورا

 ٧٠٥ مذكورا

 شاه خبيرا

۴٩۴ ناره

 سدا

 مم٧ المتقاعس

 ۴٩۴ هاجس

 ٥٩۴ دامس

 ٧٥۴ الممارس

١٩٥ وتنافس

 ض

٨۴۴ كندش

 ٨٠٨ بضبرة

م۴١ أوأصرة

٩٩٥ تحافره

 «٣ زايرة

٩٥١ كبارقا

 ۴ا يزورفا

 ٥٠٠ أستنيرقا

 ٥٩۴ يصيرعا

٧۴۴ وستورها

٧٩٧ المراس

 ٩٧ عبوس

 س« أألحامسا

۴١٧ قوارسا

ص
الم فببصا



٠٣٠،

٧٨٥ أرص ١۴ا خفص
٨٣أ العدهى س٥ بعحن
اه٧ ترضى

٣٠۶ عايط
٣ها القرايض

٧٥٠ مقنع م٩م وتع
١ا٣ اأصابع اا“ا أتخشع

م٦ه المسامع م٠ معى
٣١٧ وواتع ٥۴١ ومربع

ا٩٨ عنادغ ٧٨ ومربعى
،1هه صانع ٦٦٨ تنفع

٧٣٩ هع’ه ٣٠٩ أرنع
٠٠۴٧ موتع ٣١ا، والربع
۶۶ تراعى ٣۴۴ ينفع

ا٠ا تباع اال توجع

٣٣١ يصيع ٣٦٩ متزع
"٣س وصدوع „٠ ألجزع
ذمم تجمعا M تسمع

١٥٧ عا ۶٣٣ قهذاحقع

ا٨١ موضعا ٥۶٣ تصثع
٣٩٣ مودعا ٥٧٨ ووسع

۶٣٥ ماتعا ٥٨٧ مع تند ر ى
۶٢٠ انف،' ٧سا تصنع

 ٥٣٧ قطعا
 سمه٨ معا

 مهه تنقتعا
 ٥٩٥ نقطعا
 ٥٩٩ مطلعا

 ٥٩٩ اجتمعا
 ٧۶٧ نفا

 ٧٥٩ وأششغعا
 ٥٩٠ منقعا

 ٧٧٩ اصضنعا
 ٩٩٩ القناءا
 ٣٥٩ مطالعة
 ۴٩٧ جامعة
 ٣٥٣ سماعء

 ,٠٠ التباعها
 ۶٩٨ جماعها
٥۴٠ شفيعها



 ٧٨۴ منظف

 سه ع تنتنكغ

 ٧اه أخوف

ه٧س لخواطف

 ٨٠٠ صدق

 ٨٠٥ حاق

 ١٧,١ مشغق

 ۴٨٧ الممزق

 ا٩٠ تسبق
 ٥٣١ بالعلق

 ‘)٨١ باآلبرق

 ٧٠٩ ( غلة

 امم لخلق

 ۴٣٧ موثق

 ٥٥٠ تستبق

٩٥٠ مذطق

۴بما تنرك،

يا

٩٠٧ صوادف

۴٩١ كاف

٩٣٩ إالف

ف

٧٥٩ خرق

 ٨١١ يتدفق

 م’ا، البوأرق
 ٣" عاثعق

 ٣١٠ موتتق

 ٥٧’ تالت

 ٨١۴ الوتاق

 ٥٨٨ المداق

 ٧م٠ عبوت
 ٨٠۴ بدتيق

ه٣س تشويقى

٥٨١ ق فينو

ل

۴ا مالكه

٣٣٩ مننوف
 ٩٧٥ بريغ

ب ام التنغا

 ۵٩١٠ فريق(
 vVf سروق

 ٨’م فسوبق
 ٨٠٩ ق تتيي
 ٨٠٩ علقا
 ٣٥٨ خلقا

 ٥١٠ وأختقا
 ٣٧ ص:ا

 ١٥٣ معانقة
 ٥٥٩ عوانقة

٧٥٩ يقه وشا

٣٧٠ السواذكه



٩٣٧

 ٥٧۴ دارك

۴٣٦ وباك

 ا٣ا اتصل
 ٣٣٠ لخاأ

 ٠مم وكل
 ۴٥٦ قتل

 ٣٩٥ وكن
 !،٩١٥ وللجبل
 ٧٥٢ وللمبل

 ١۴٩ تخل
 ١٧٩ قتلى
 ٣٣٦ ألقتل

 ٣٨٨ لمححل
 ٣٩٦ عقلى

 ٥٥٣ بلى5
 ٥٦٨ أفل

 ٥٧٩ والوصل
 ٦٧٩ عنجل
 ٧٣٣ أعلى
 ٧۴٦ فعلى
 ٧٦٨ أكل
٥٦۴ العقلم

٦٧٨ ذاكا ٩س. األراله

١٣٧ سفوك

ل

٦٣٦ تنكل ٥٧٩ عبل

*وتقيلومم ٦٩٠ جزل

٦۴٧ جرول ٧٦٩ شغل

٦٩١ أزمل ٨٠٠ أقل

٧٧٣ نتكل ٣٨ قيكل

اا١ طايي ٣٧ متفل

٣٨١ القبايل ١١٩ وجندل

٣١۴ أأمل ٣٣٦ المنصل

اها الباطل ٣١۴ بعسجل

۴١٩ ألسالسد ۴٥٩ جندل

٥٩۴ المكاحل سمة تبألى

٦٣١ يناعل ٧٨٨ يكسي

٧١۴ النايي ٨٠١ حنظي

٧۴٠ مقابل ٩١ تنسال

١٩ ألمباسل ٣١٨ فيقتل

٦٩ أألنامن ٣٥۴ تنهل

٦٥٨ أكل

٦٣٩ أأنامل

١٣٥ معول

٣٣٧ جبل

س٨م يطث ٥٠١ آقل

٣٧٠ بال ٥١٩ قكمل
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٩م٨

 سًا حقال

٣٥٨ انقعال

 ٣٣٣ أبكال

 ٣۴٠ أدتياليى

۴٠٨ مال

۴٣٥ أبالى

ه٣ا، مالج

٥٥٩ لى النيا

 ٩٧• ألمقال
١اا' للائلى
 ٧٣۴ اأموال

 ٧٣٧ ألبالى

١,۴٥ لجالل

ض.

١٦٩ مال

 ١,٨١ دليذ
 ۴٠۴ ينزول

 ۴۴٥ عقيل

 ۴١٥ سبيل

 »ب، رحيد
 ٦۴م لسبيل

 ٧٣١ ل القحبي

٧٧٣ خليل

 ٨١٧ باذطول

 ۴٩ جميل

 ا،اا فعبيل

 ٣٣٠ فغول

 ۴٥٧ ألسبيل

 ۴٧١, جميذ

 ٥٣٥ وصول

 ٥۴٣ مشغول

 ٥٧٠ بديل

 ٥٨٨ فبتيل

 1م٣ وتقول

 ٦٩ا جهول

 سم حليل

 ٧٥٦ رحيل

 ٧٩۴ موددول

 ٣٣٩ أزأ

 ,٥۴ 5حل

 ٦۴٦ عقآل

 ٦٩۴ حبالً

 ٧٥۴ ميال

 ٣٩٩ بجال

 ها٠ مرحال

 سمه أ:الً

٦٠١ يتبتال

 ٧٠١ لسبال ا

 ٧٦٥ تموًا

 ٨٠١ مرجال

 ٧١٧ وذايالً

١٣٠ تماآل

 ٣٨٨ خاًا

 ١٧٣ أىواال

 ٣١٦ أتيال

 ٣٥٣ ضويال

۴١٦ يجادله

 ۴٦٥ وابأة

 ۴٦٨ غوايله

 ٥١۴ ةبله

سده أةاتلة

 ٥٨٧ وسايلة

 ٧۴٠ وتقاتاه

 ٧٥۴ عايله

 سه أخوالة

 ٨٠٥ قتلقا

 سسم لها ذأنا

 ٥۴٦ لها

٦٠٧ جمالها

٣٩٨ وأجبآلها

٧٧۴ خقالها



٩٣٩

 ٣٦٧ بلبالها
 v٩ نكالها

٣١۴ ذكالها

تميلهامه سأاخذالها

٥٥٥ شمولها ٥٧۴ قاللها

٦٣٣ ومقيلةها ٠ ٧۴٥ لها شما

 ،،)،م وعمر

 سر٩ ظلمر

 سا كالزلم

 اسه عدم

 ٩٧ سهمى

 ٣٣ جسمى

 ۴٩٩ والشتمر

 ٥١٧ عنمر

 ٥۴٥ الهم

س. ضخمر

 ٧٧ الصرم

 ٩٥ وقيتمر

 ا٠م يكلممر

 ١٠٦ دميي

 ١٣٣ عرمرم

 ٣١٠ بالذم

٣٣س القحم

م
٢سه معصم ١۴٠ الظلمر

,عو2 , - ٧٠٠ انعم ٥١٥ قرمر

ولرم.أ ٦٠٠ مأتير
كرممه، ٢س. تمى
٧٧٥ يتوشم ٧٠٥ واألمم

١١٠١٠ حاتم ٧٠٧ بالدم

٦٥۴ املكارم ٧٠٩ كرم
٥٦٦ عامل ٧٥٠ حتمل

٥٦٧ لنامي ٧٦١٠ دم

٥٩١ نادم ه٠س يلطم
٦۴٣ حاتلم ٣عه لجدم
٦۴٦ حامتر ٣٥٩ التلوم

٨١٠١ قايمر ٥٠٩ علقم
٦٠ حممام ٥٣٠ تعلمر

٦٣ لملوامى ٥٦٦ أسحم
الس األيام ٦٠٣ متقذم

٣٩٥ برأم ٦٠٩ نقم



٩٣٠

 ٥٠٠ اقوأم

 V غالم

 ٣٨٨ الزحام

 ا٣د كرام

 ٩٠ ألكريم
 ١٣٨ كريم

 ۴٠١ بالكريمر

 ه ا، ا، سقيمر

 '١٧٧ كريم

 ٧٨٠ ومخروم

 س٥٨ تلومر

 •ام يريم

 ٥٣٩ حكيمر

٥٩( النجوم

 ٥٧٨ رميم

 ٩٠۴ ذميم

 ٩٠٩ سليمر

 ٩٣٧ كريم

٩٣٨ حكيم

 ٧٧٣ سنى

 ٩٩٥ أفى

تمن

 W يتيم

 ٩٩٣٠ منيم

 ٧٣٠٨ كلومر

 ٧٣*٨ شتيم

 ٧۴٨ رميم

 مسه وخيم

 ٧٣ وخثعما

 سو آنقتما

 ا٠٩ مغعما

 ٣٨٠ مغتما

 ها٨ أفشنا

 ا٩ه املقؤما

 ؟٨٧ مقتما

 ٣۴؟ أجذما

 ٣٩٧ يرتمخا

 ۴ا٩ آدقما

 ۴٣۴ تصرما

 ۴٣٨ وسلما

۴۴۴ ومسا

ن(
٩٣٩ دفنو

٧٣٨ اللبن

٥١٩ الصغايي

 ۴٩( 1ئم
 م م. أمما

 ٥١٩ أتكرما
 ٩۴؟ آلى
 ٧٠٣ درقما

 ٣٣۴ المحارما
 ٣٩٨ كراكما

 م٨س وباباقما
 ٥٩٧ سوافما

٨٣( ماما5
 ٩٣٨ حكيما

 ٧٠۴ بريما
. ۴٥٣ حمامة
 ا٩٣ بلمة

 ٣!٣ دمة نصا
 ٧٩٩ أمه

 سم، وغيومها
٧۴٩ أضيمها

٩۴٨ عقربان

٥٩ سقوان

٩٩ شغانى



الدا؟

 ا٠ا، وانشنأن
 m لموتسمان

 IH وجيرًافي
 ما٧ وأوظان

 ١٠٣٣ رقان

 ٣م٣ أمان

 آم مختلفان
٥٠٥ اللسار

 سسة للخطرار
 ٧٠٩ دوان

٧١١* بستان

 ٧۴٧ واألبوان

٨١٩ أتن

٩ اخوان

٧٩٨ لونين

 ا٣ شنونى
 If٩ تشوقينى

 ١٩٠ لوقون
 ازم دونى
 م٣٠ بينى
 ٥٠٩ أمون
 ٥٩٠ يقيي

 ٣س فستيي
 ٧۴٩ يوذينى

 ١س٠٨ متين
 ۴٠۴ حزبن
 الال؛ معين

 ٥٧٥ تبيى
 ٥٩۴ تكور

 ١ما ومينا
١٩٨ علينا

م شيبانًا

 ا٧٠ ترانا
٥٩٧ نسيانا
٩هم وهوانًا

 اا٠ مذفونا

 هم قاسقينا

 ۴٨٥ خالعيونا

 مه٩ باخرينا

 ٥٩٨ تعولينا

٩٠٥ عيونا

 ٩٣م تعودينا

٩٧٥ تظنونا

ا٨١ دونها
٣٩٠ عيونها

٩١٥٩ شوونها

٧٩, شجونها

٧۴٩ االفيها !٩٩ جانيةها مم١ أخوقا

٧٨١ يجميها همم حواشيها ١٣٩ قوافيها

175



٩م٣

 ۴ اه فالسلي

 VAA القسي

 اساه العشى

 ٥٥٠ فويا

 ٥۴ القوافيا

 اا٧ لياليا

 »H جماليا

 1هم ويا مدا

 ها٩ تنأييا

 ا٧م حماميا

Ia٣ قواليا

ى
٣ش مواليا

 ۴ا٣ تنائيا

 ۴مل٨ أالعاديا

 ۴۴٠ تاوبا

۴٧٠ ارتدانيا

۴٧۴ ليا وال

۴A٠ التقاضيا

۴٨٩ ليا ما

 ٥٠۴ ميا ألمرا
 هاه البواكيا

،٥٣٧ ليا

 ه١ا مالب
 ٥٧٧ والقواذيا
 ٥٨١ ألغوانيا
 ٥٨٣ حاييا

 ٥٨٦ ليا
 ه1ا تقاليا

 ٦٧٩ هيا
 ٧٦٧ جازيا

 ٧٩٧ أقواليه
 وورايه
٣٩ا ورايها



سة لحمسا أشعار

HAMASAE CARMINA
CUM TEBRISII SCHOLIIS INTEGRIS PRIMUM EDIDIT,

INDICIBUS INSTRUXIT,

VERSIONE LATINA ET COMMENTARIO ILLUSTRAVIT

GEORG. GUIL. FREYTAG Dr.

PROFESSOR LINGUARUM ORIENTALIUM IN UNIVERSITATE FRIDERICIA GUILIELIUIA

PARS PRIOR
CONTINENS

TEXTUM ARABICUM ET QUATUOR INDICES.

n :ئي

1 N OFF IC 1 7 A B A ADENl ١اهح٢ خرر

MDCCCXXVIII.



VIRIS ILLUSTRISSIMIS

OMNI LAUDE MAIORIBUS

LIBERIS BARONIBUS

ETC. ETC.

ىلشذة ffiUM av mu 1 هظ 1
PRO TOT TANTISQUE IN SE BENEFICIIS COLLATIS

GRATUM ANIMUM TESTIFICATURUS

HUNCCE LIBRUM

ANIMO DEVOTISSIMO

D. D. D.

EDITOR.



Praefatio

Etsi non sum nescius, fore ut in eorum reprehensiones incurram, quibus Hama- 

sae editio nec commendatione nec excusatione egere videatur, tamen a meo offi- 

cio non sum arbitratus alienum, nonnulla praemittere ad huius operis laudem 

spectantia, non ut aliquid cognitis novi adiicerem, sed ut ea, quae saepius ne- 

glecta et oblivioni tradita viderentur, lectoribus sub uno adspectu posita in me- 

moriam revocarem. Nam quibusdam totum fortasse hoc genus litterarum ita dis- 

plicet, ut et meum in Hamasa edenda consilium vituperent et fautorum benevo- 

lentiam, quorum auxilio ad finem opus feliciter perduxi. Quam quidem vitupe- 

rationem cum acerbam in omni opere, quod cum aliqua gratiarum spe suscep- 

tum est, tum maxime in eo, quod a lucro longe remotum nullum, nisi doc- 

tissimorum hominum et laudis et gratiarum commodum habet, aequo ferrem ani- 

mo, si mei tantum ipsius ratio habenda esset. Qui enim non suae sed communi 

utilitati serviens opus difficile suscepit, is quum in animi conscientia maximum 

habeat solatium, vituperationibus removendis supersedere potest. At vero si om*  

nium artium et litterarum fautores Hamasae etiam editori non defuerunt auxilio 

suo, quid huic magis officio est, quam removere non solum ab iis aliorum vitu- 

perationem, verum etiam tantum laudis quantum fieri potest, iisdem parare. Ita 

non mea causa, sed fautorum necesse est probare, librum a me editum esse 

quam maxime utilem, ut enim quisque in re utilissima auxilium tulit, ita maxi- 

ma laude dignus videtur. Quidam autem et ii quidem in his studiis non ad- 

modum imperiti remissius rem agi volunt et tantum operae et studium ponendum
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in iis non arbitrantur. Dicunt enim, quum linguae Arabicae cognitio nonnisi 

Veleris testamenti interpretationi inservire debeat, non opus esse tanto labore, ut 

hunc finem sequamur; quod longe secus esse videtur. Postremo autem non pos- 

sum, quin aliquos futuros suspicer, qui me ad aliam horum studiorum partem 

vocent, carmina, etsi sint pulchra, tantam utilitatem, quanta in historia repe- 

riatur, parare negent. Contra quos omnes dicendum breviter existimo. Quo 

enim usitatius esse videtur, linguam Arabicam comparari cum agro infertili, ex 

quo multo et arduo labore pauci tantum et pravi fructus percipiantur, co utilius 

illud est, ne aut iuvenes a litteris Arabicis colendis deterreantur, aut fautores ab 

auxilio ferendo retineantur.

Qui igitur, si qui sunt, litteras Arabicas nullum omnino edere fructum dis- 

putant, ii aut ignorantia seducti aut caeco quodam incensi odio, ut melius edoce- 

antur, digni vix sunt, nam, quum et rei nalura hanc nos in cogitationem venire 

non patiatur et varia litterarum Arabicarum a multis inde temporibus interpre- 

tationi Veteris testamenti parata utilitas anle omnium oculos posita sit, hi melio- 

rem rei cognitionem aut fugere aut saltem non cupere videntur. Eam autem uti- 

litatem, quae varias in partes e litteris Arabicis emanavit, si hoc loco explicare 

tentarem,non solum rem paene inutilem mihi acturus viderer, verum etiam id fa- 

cienti mihi spatium citius deficeret. Nec vero, quae e linguae Arabicae natura 

discentibus oritur utilitas, prorsus silentio praetermitti potest, quum et res bre- 

vius dicatur et a paucis admodum intelligatur.

In lingua discenda duplicem consequi possumus utilitatem, unam et eam 

praecipuam in eo positam, quod nos lingua ad intelligentiam librorum perfectio- 

rem ducimur, alteram minorem quidem; sed non contemnendam, quae consistit in 

eo, quod ingenium nostrum lingua ediscenda excolitur. Quo autem difficilior est 

lingua, eo aptior videtur ad hominis ingenium exercendum et excolendum. Ein, 

guam Arabicam esse perdifficilem, ne dicam omnium difficillimam, nemo unquam 

harum rerum peritus negavit, quippe quae una ex parte pluribus in coniuga- 

tione et formis et modis destituta, ita ut accuratus verborum sensus aut omni- 

no non expressus aut intellectu difficilis videatur, altera ex parte tanta tam for
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marum quam singulorum verborum copia gaudet, ut omnium ditissima iure liabea- 

tur. Utrumque non parum quum difficultatem liuius linguae auget, tum amplifi- 

cat in discendo utilitatem, nam ut illud, ne negligentius agamus in diiudicando 

verborum ordine et constructione, vehementer nos monet, sic hoc hortatur, ut 

cautiores simus in eligendis verborum significationibus, ne unam pro altera adhi- 

beamus. Quum autem multis in libris tam historicis quam poeticis aut omnis aut 

saltem maior verborum pars vocalibus careat, quibus ut modi et casus distinguun- 

tur, sic generalior verborum significatio indicatur , quis est, qui multum inde au- 

geri difficultatem neget. Nonne ad sensum verborum accuratius definiendum 

harum rerum accurata cognitio necessaria est, ut quamdiu haec absit, ille percipi 

non possit? Nihilominus tamen in lingua Arabica res aliter se habere videtur, 

nam priusquam verborum formas modosque constituas, sensum intellexeris opor- 

tet, tum ex ipsa grammatices verborum constructione, num rectus sit sensus a te 

repertus nec ne, diiudices. Quamquam pluribus fortasse a vero multum abhorre- 

re videtur, nihil tamen est verius, quam quod nisi et sensu accuratissime intellecto 

et grammatica constructione secundum syntaxis regulas optime perspecta, ver- 

ba Arabica nemo recte legere valeat. Quo fit, ut quod in aliis initium, id ex- 

tremum in lingua Arabica esse videatur. Pluribus quum opus non sit ad linguae 

Arabicae difficultatem probandam, dum vereor, ne lectores fatigem, tum poetas tum 

alios scriptores proverbiorum usu frequenti, ambiguitate verborum quaesita aliis- 

que rebus sensum obscurasse taceam. Quid inde? Ad has omnes difficultates 

removendas, nonne assiduitas, accurata inquisitio, prudentia adhibenda, nonne ingenii 

acumen et memoria? Exercendo in dies mirum in modum crescunt animi vires et 

quo difficilior est lingua, eo maior in discendo cernitur utilitas. Sequitur, ut lin- 

gua Arabica multum adferat ad discentis ingenium excolendum.

Quod si vero tanta est linguae Arabicae difficultas atque eiusdem modo a 

me descripta utilitas vix comparanda videtur temporis in discendo iacturae, quae- 

ritur, num ea sit librorum Arabicorum ratio, ut tantum laboris temporisque in 

discenda lingua consumere operae pretium habeatur.

Primum autem hoc nobis statuendum est, linguae momentum non semper 
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pendere c libris scriptis, fieri enim potestو ut gentis, etsi libri nullius paene mo- 

menti habeantur, lingua tamen a nonnullis discenda sit. Quis enim est tam imprudens, 

ut non videat, ex ipsius linguae indole cognosci posse gentis ingenium eodem modo, 

quo ex domus aut pulchritudine aut pravitate de aedificatoris ingenio iudiciumferimus. 

Talis vero linguae mihi videtur esse ratio, ut nulla in re et clarius et verius gentis 

ingenium perspiciatur. Res gestae populi vel ab amicis gloriae augendae vel ab 

inimicis diminuendae causa ita saepius statim ab initio mutantur, ut veram earum 

conditionem rarius inspicere liceat, linguae autem ratio, quae ex ipsius gentis in- 

genio originem duxit, immutata ad nos pervenit. In linguam igitur tanquam in 

speculum inspiciendum est, ut adspiciamus temporum priscorum faciem. Quod 

quum est omnibus faciendum, qui de gentis ingenio recte iudicare cupiunt, tum 

haud scio, an nemini potius quam historico, sustinet enim officium investiganda- 

rum causarum in rebus gestis, quarum praecipua in populi ingenio quaerenda est. 

Non ergo erunt ii audiendi, qui putant ad intelligendos scriptores sufficere COII- 

versionum usum. Ex Arabicis conversiones vitiis saepe scatere, omitto; sed con- 

vertendo imitamur quidem verba, ut sensum exprimamus; ingenii autem colorem, 

qui linguae inest aut imperfecto aut nullo modo imitando reddimus. Quo minus 

autem carere posse videtur historicus linguae Arabicae cognitione perfecta tum ad 

intelligendos scriptores Arabicos tum ad cognoscendum gentis ingenium, eo 

magis dolendum est, plures eorum, qui de Arabum rebus gestis scripserunt, aut im- 

perfectam aut nullam sibi comparasse linguae Arabicae cognitionem. Id quod mihi 

potissimum in causa videtur, cur imperfecta aut, ut verius dicam, prorsus nulla Ara- 

bum historia scripta sit, quae enim a nonnullis tractata est, ea nomen non meret*  

Sed redeo ad id, unde egressus sum. Ut duplicem e lingua discenda percipi 

fructum dixi, sic duplex in scriptis cernitur utilitas, una quod nos doccnt, altera 

quod nos delectant, quarum utraque ita constituta est, ut nonnisi coniuncta ad- 

pareat. Quamquam autem, quo perfectior est libri conditio, eo certius hunc du- 

plicem finem assequimur, nil tamen est, quod nos impediat, quominus e legendis 

libris minus perfectis utilitatem atque voluptatem capiamus. Atque hoc quidem 

observare placet, scripta Arabum cum Graecorum libris, quibus supremum perfe-
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ctionis locum i ure adiudicare solemus و vix aliquam habere comparationem. Quum 

enim inter diversas gentes varia tam agendi quam cogitandi ratio reperiatur, 

non potest non esse inter easdem varium de eo, quod pulchrum ac decorum sit, 

indicium. Qui inter singulos homines invenitur varius pulchritudinis sensus, idem 

est inter singulas gentes nec mirum, quod eandem alii rem ament, alii fugiant. 

Suum igitur est ,cuique tribuendum et cavendum, ne, quod scriptores Arabum et co- 

gitandi et scribendi modo multum a Graecis discrepante utantur, ullam iis inesse 

pulchritudinem negemus. Gaudent ut Graeci sic Arabes dicendi vi propria venus- 

tate coniuncta, quibus et moveri et recreari potest animus noster. Quae quidem 

res quum magis animo sentiri quam verbis describi possit, hic loci brevitati stu- 

denti mihi non videtur amplius explicanda; abundant autem haud pauci Arabum 

scriptores exemplis et multis et pulcherrimis.

Quoniam de delectatione et voluptate satis dictum est, dicendum de illa 

altera parte utilitatis, quae in eo versatur, quod nos legendis scriptoribus Arabicis 

docemur. Quod si brevius peragam, non id vereor, quod futuri sint, qui hanc 

meam brevitatem accusent; vereor equidem, ne et haec brevius dicta pluribus om- 

nino superflua habeantur; sole enim ipso res clarior est. Cuius enim gentis potest 

esse aetas, ut reliqua omittam, ditior exemplis et summarum virtutum et vitiorum, 

ut illis legendis ad imitandum impellamur, his ad fugiendum? Quot et quam prae- 

claras illa gens peregit res brevi temporis spatio, ut magnam orbis terrarum partem in 

ditione teneret! Videre licet in gente Arabum, quid valeat in homine virtus, quid 

animi vis et constantia. Mox autem rebus potiti a simplici vi١rendi ratione reces- 

serunt et moribus peregrinorum adseitis emolliti sunt. Nimia divitiarum abundan- 

tia et luxuriam et avaritiam introduxerunt, cum his irrepsit caeterorum flagitiorum 

agmen. Tum dissidiis ortis hisque singularum civitatum membris enervatis, toti- 

us corporis vires evanuerunt, ut mox pristinae gloriae nil nisi nomen superesset. Ita 

legendis Arabum historicis non modo ex singulorum virorum; sed ex totius gentis 

etiam fatis discimus , ad qualem normam vitae cursum dirigamus, quo nil pro- 

fecto utilius homini accidere potest.

Qui autem moderatius in his studiis agi volunt, difficilem quandam tempe- 

rantiam postulant in eo, quod semel admissum coerceri reprimique non potest.
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Ollis enim in tanta scriptorum copia et celebritate librorum adyta intrandi non in- 

cenditur desiderio? Quis in tanta linguae difficultate primis imbutus initiis se iam 

satis profecisse in Ilis litteris putabit? Quo nil profecto absurdius dici aut existi- 

mari potest, ut propemodum iustioribus uti videamur illis و qui omnino avocent 

ab his studiis, quam his, qui in re eo meliore, quo maior sit, mediocritatem desi- 

derant. Multum etiam abest, ut litterae Arabicae inter reliqua studia, ut iidem 

contendunt, servi partes agant, ut in amplissima atque ditissima regione imperium 

exerceant.

Ct vero sunt, quemadmodum supra dixi, qui litteris Arabicis reliquas om- 

nes anteponant, sic reperies nonnullos, qui ceteroquin litteras Arabicas magno in 

honore habentes, poetica negligenda; historica autem summa cura digna putent. 

Quorum sententia quamquam ea est a vero aliena, excusationem tamen habet, non 

enim tam odio incitati aut ignorantia seducti, quam studio probo, ut neglectis mi- 

nus utilibus, meliora potius in lucem proferrentur, ita statuisse videntur. Carmi- 

na a viris doctis edita dum alii, si venustatem spectas, maximam partem laude vix 

digna indicabant, alii iique magna auctoritate pollentes tanquam omnium, quae 

Arabes composuerint, pulcherrima in caelum laude tollebant, quo factum est, ut 

in falsas homines abirent sententias, nec mirum. Qui enim partim nimium fiduciae 

ponebant in eo, quod laudatores contenderent, ab ipsis laudata Arabum carmina 

omnium esse pulcherrima, partim autem consentiebant cum vituperatoribus , ii sic 

iudicabant, totam Arabum poesin non magni esse momenti. Ex falsis autem prae- 

missis necessario efficitur falsa conclusio. Sic in hoc ab iis erratum est, quod posue- 

runt, illa minus laudanda Arabum carmina omnium esse pulcherrima, quod longe 

secus se habet. Atque hoc quidem videre licet, poetas, qui serioribus temporibus 

vixerunt, venusta simplicitate, veritate superari ab iis, qui pluribus saeculis ante 

fuerunt. Cuius autem rei causa haec fuit. Primi Arabum poetae naturam, quae opti- 

ma est magistra, sequebantur ducem et quum carmina in summo habentes honore 

iisdem omnem operam studiumque dicarent, quid mirum, altum in his eos per- 

fectionis gradum attigisse. Sed animo eorum tam ob varias cupiditates quam 

ob cultum litterarum distracto in varias partes, nec carminibus unice operam dabant, 

neque naturam unice imitabantur. Recesserunt a venusta simplicitate, adhibue-
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runt in figuris adornandis difficiliorem potius et artificiosiorem , quam naturae ac- 

commodatam rationem. Et eo res deducta videtur, ut in illa hanc negligentes 

omnem et laudem et gloriam poetae ponerent. Qui vero inter recentiores omnem 

Arabum poesin damnandam censuerunt, ii nonnisi de serioris aetatis poetis cogitas- 

se videntur, immemores existere edita a celeberrimo viro Alb. Scliultensio aliisque 

ex antiquissimis temporibus carmina baud contemnenda. Haec autem est aetatis 

nostrae dolenda sors, ut nova quaecunque magna cum aviditate arripiamus, anti- 

qua saepius meliora prorsus negligamus. Nonne igitur, dicet fortasse aliquis, vi- 

tuperandi illi, qui neglectis antiquioribus, recentiora ediderunt carmina. Haud 

profecto sunt vituperandi, non omnibus enim concessum est, ut edant, quaecun- 

que velint; sed quae fors aut fortuna nobis tradidit, iis contenti esse debemus. 

Atque illa quidem seriorum temporum carmina quamquam non sunt antiquioribus 

comparanda, habent tamen suam et venustatem et utilitatem. Quis enim sine his 

et variam variis temporibus poesis conditionem et gentis mutatum potest cognos- 

cere ingenium؛ Quid؟ quod fortasse nonnulli ullum carminibus Hamasae mo- 

mentum historicum inesse negant. Vehementer quidem hi mihi errare videntur, 

nam quum de antiquissimis temporibus historici omnino fere taceant, unde potissi- 

mum lux petenda est, nisi ex carminibus hisce, quae e gente ipsa prodierint eius- 

que et agendi et cogitandi rationem verissime depingant. Ut uno tantum exem- 

pio et breviter rem explicare tentem, nonne magna horum carminum pars fortitu- 

dinem bellique gloriam describit, ut ex ipsa eorum multitudine belli gloria eam 

gentem claruisse intelligamus. Eandem quoque nobis describunt patientem et con- 

stantem in rebus adversis, mortis timore carentem, armis exercitatam, bellis ad- 

suetam, quum frequentissima et diuturna inter singulas tribus gererentur bella, 

quae nonnisi aut internecione aut expulsione alterius partis saepissime finirentur. 

Sic gloriae avidissimi illi facile adsentlebant Muliammcdi suo, parati semper ad 

bellum vicinis gentibus inferendum. Magnum iis quoque accessit belli incltamen- 

tum eo, quod ipsi paupertate sua iacturae metu liberati, divitiarum spem haberent. 

Ego autem haud scio, an ulla ex re magis cognoscatur causa, cur Arabes, quibus 

ceterae gentes tum numero tum armorum praestantia multum antecellerent, omni- 

um victores, n agnam orbis terrarum partem brevi temporis spatio subiugarent.
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Ceteroqui multis exemplis e Hamasa prolatis, quae fuerit Arabum et agendi et cogitandi 

ratio, luculentissime describerem, nisi in altera huius operis parte, quae, Deo op- 

timo maximo volente et fautoribus adiuvantibus, priorem sequetur, rem amplius 

tractare in animo haberem. Hic autem observasse sufficiat, inveniri haud pauca 

in hoc volumine carmina, quae propius cum historia coniuncta partim res gestas 

describunt, partim in virorum celeberrimorum aut laude aut vituperatione 

versantur.

His absolutis venio nunc ad id, quo praefatio carere non posse videtur, 

ut paucis disseram de libri nomine et divisione, de causa, quae his carminibus 

colligendis fuit, de viro, qui eadem in unum opus coniunxit, de interprete eorum 

celeberrimo et denique de codice, quem in edendo opere adhibui.

Totum opus octingenta et sexaginta carmina vel, ut rectius dicam, maxi- 

mam partem carminum fragmenta in diversis Arabum gentibus aut ante Muhamme- 

dis tempus aut post ipsum composita continens, Hamasae nomine inter Arabes 

vulgatum et celebratum erat. Distribuit idem auctor, ut similia sensu carmina pro- 

pinquum locum haberent, in decem capita, quorum primum de belli gloria et 

fortitudine hoc Hamasae caput est. AIhamasa enim fortitudinem et belli glo- 

riam in lingua Arabica designat, et inde operis nomen originem duxit. Arabes 

autem quum belli gloriam et fortitudinem in summo bono ponerent, factum est, 

ut eiusdem laudem plurimis iisque pulcherrimis versibus canerent. Haec igitur 

et capitis gravitas et primus inter cetera locus nominis causa fuisse videntur et 

quamquam plura post nosti um opera eodem ab auctoribus nomine appellata sunt,(؛

 -Plura sunt post nostrum eodem nomine appellata opera poetica. 1) Ha masa Abu-Walidi ben (ب
Ahbahdah Albachtari, qui anno 284 obiit. 2) Hamasa Abu-lHasani Ahii ben - Albasan cog- 

nomine Schamimi Alhelli noti, mortui anno 601. 3) Hamasa Alhadjdj٠adji Josephi ben-Mu- 
hammed Albejasi Hispani, qui anno 653 decessit. Opus tomi duo complectuntur. Composi- 

tum est in urbe Tuneso anno 646. 4) Hamasa Abu-TSeabdati Hebut-Allah ben-Ahii AI- 

scheri Alahlawi Allogla i mortui anno 542. 5) Hamasa Abu FHasani Alii ben-Abi FFaradj 

ben-Albasan, quae vulgata fuit nomine Hamasae Basrae. Composuit opus anno 647. 

Haec nostrae argumento similia sunt Hamasae opera. Tum praeter haec invenitur دط 
 -quae cum maxime in vino vituperando occupata sit, no ١ Alhamasa Alascarijjah) العسكرية

men أح ألر محاسة  (Hamasa vini) accepisse videtur. Hujus operis auctor appellatur Abu 

1’Ahla Abmed ben-Abdallah Almoahrri, qui anno 44دا mortem obiit.
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nullum tamen eorum aut celebritatem aut nomen huic nostro eripuit, ut in Hama- 

sae nomine alius, quam huius Abu-Tammami operis, in mentem vix ulli venerit. 

Talis autem est ordo in distribuendo opere ab auctore observatus 1) حلماسة باب  De 

fortitudine et belli gloria p. 3—365 2) املراثى باب  Caput epicediorum p. 366—497 3) 

االدب باب  Caput in quo regulae proponuntur scitu necessariae, ut bene et prudenter 

agamus p. 498 —537 4) النسيب باب  Caput in quo agitur de feminarum pulchritudine 

eiusque vi, quae viros captos tenet p. 538—625 5) اهلجاء باب  Caput satyrarum 

p. 696- 684 6) واملديح االضياف باب  Caput, in quo laus generositatis et hospitalitatis 

tractatur p. 685- 782 7) منه أختار وما الصغات باب  Caput, cui insunt descriptiones 

p. 783—785 8) والنعاس السري باب  Caput de itinere et somno 9) املحل باب  Caput face- 

tiarum p. 797-812 10) النساء مذمة باب  Caput in quo insunt mulierum vituperatio- 

nes p. 813-894.

Colligendis autem his carminibus hanc fuisse causam auctores uno ore tra- 

dunt. Cum Abu-Tammamus Habib ben-Aus ٠) ex Chorasana, quo Ahbd - Alia- 

hum ben-Thaher carmine laudaturus profectus erat, in Iracam rediens ad Abu- 

FWefam ben Selamah Hamadani devertisset, tanta nivis moles decidit, ut ab iti- 

nere impediretur. Hoc igitur in otio eo occupatus erat, ut Abu-l’Wefai bibliothe- 

cam perlustraret, et inde quinque ex veteribus carminibus opera colligeret, inter 

quae Hamasae opus tantam celebritatem nactum est, ut Abu-Tammamum, qui poe- 

ta non spernendus haberetur, maiorem sibi hisce carminibus colligendis, quam 

suis componendis, gloriam parasse dicerent.

Inter Hamasae interpretes, qui viginti nominantur, praecipuum occupat 

locum Abu - Sicrijja lahja cognomine Alchathib Altebrisi notus. Natus est anno 

 -diem supremum obiit anno 502. Tanto autem in honore Hamasae opus ha و 421

buit, ut idem triplici commentario illustraret, primum breviore, quodlibet frag- 

mentum amplectente, tum perfectiore, in quo singulorum versuum rationem habe- 

ret, denique prolixiore. Erat discipulus poetae celebris Abu-1’ Ahlae in legendis

*) Abu-Tammam anno ducentesimo vicesimo primo diem supremum obiit Eius carmina, quae 

primum Abu-Becrus Alzuli in unum opus redegerat, tum post eum diversum in disponen- 

do ordinem secutus Ahii ben-Hamzah Alizpahani, interpretatus est Ahu-Sicrijjah Altebrisi.

** 



et interpretandis carminibus liaud mediocriter versatus. ،Supersunt ab eo in plures 

eosque difficillimos poetas commentarii conscripti. Quem medium dixi Hamasae 

commentarium, is operi nostro inest.

Restat, ut de codice, quo in hac editione usus sim, breviter moneam. Ex 

legato beati Werneri in bibliotheca Lugdunensi apud Batavos est; eius usum a be- 

nignitate et amicitia Laurentii Hamakeri professoris celeberrimi concessum mihi 

esse grato confiteor animo. Codex est antiquus, optimus, ٠) rarissimus, in omnibus 

Europae bibliothecis, quam scio, par ei exemplare non reperitur, et paucis tan- 

tum in locis ut p. 170, 171 aut laesus aut mutilus. In charta flava, lurida si non 

pulchro, bono tamen charactere exaratus omnes paene voces tam in versibus 

quam in commentario et signis diacriticis et vocalibus instructas habet. *")  De- 

scriptus est, id quod est maximi momenti, ab exemplari ipsius commentatoris ٢٢e- 

brisii manu scripto, tum ab initio usque ad finem cum eodem collatus, quemad- 

modum verba in fine codicis eadem manu adscripta, quas ego in praefatione mea 

Arabica ad marginem adnotavi, pluraque in margine correcta nos docent Deni- 

que autem codex, cuius rei ei insunt signa, coram pluribus lectus est, ٦it si pau- 

ca remansissent, vitia corrigerentur. Quae autem codicis praestantia cum tanta 

sit, ut nil amplius optandum videatur, non vereor futuros, qui me, quod uno 

tantum codice usus sim, vituperent. — Sunt autem quaedam vel in consonantibus 

vel in vocalibus et signis diacriticis scriptioni huius codicis propria, quae comme- 

morare re alienum non puto. Omnibus in locis, ubi rccentiores unam tantum 

litteram Elif signo Meddae addito ponere solent, codex duas litteras Elif signo 

Meddae omisso habet, cuius rei vox ذى’أا  pro اتى exemplo serviat. In fine tertiae 

personae pluralis praeteriti littera Elif otiosa semper est omissa, ut كانو exempli 

gratia pro كانوا scriptum sit. Ut litterae وح quum puncto diacritico caret, ne 

aliquis in legendo errori obnoxius fiat, eandem litteram sed minoris formae sub- 

scriptam semper invenimus, sic litterae ٥ pronominis signo inservienti, alteram

*) Scriba cui nomen erat Ablitis ben-Ohmar ben - Ahmed ben -٠ Ahbd-Albaki ben -Becri die vi- 
Gesiino primo mensis Zafari anno quingentesimo sexagesimo operi finem imposuit.

) Unum tantum foliam (p. 158 — 159} ni fallor, alia manu scriptum est. Multa in eo desunt 

signa diacritica.
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eiusdem formae litteram videmus superscriptam. In versibus nunc quidem litterae 'i 
feminini signo duo puncta diacritica sunt apposita و in commentario autem eadem sunt 

omissa; nec vero est و quod dubitem و a quodam serioribus temporibus vivente ea 

esse nigriore enim colore sunt distincta et pluribus locis neglecta. In litte-

ris ا و ى  iisque quiescentibus و ut ita signum Djesme positum est ر ut in bis

,سوى ,الردى ,مزؤؤدة ,مًا نطاقهأ . Signum Weslae rarissime et in vocibus minus usitatis 

tantum ut وأبن positum invenimus, ne aliquis in regulis grammatices minus versatus 

lianc litteram enunciandam censeat; signum autem Hamzae in littera أ saepissime 

neglectum, in litteris و vel ى autem seraper positum observavimus. Nec vero silen- 

tio praetermittendum videtur, ne aliquis, si hoc modo t pis impressum videat, 

vitio rem nobis vertat, voces formae ومعذى مسمى  scriptas reperiri معىن مممسى,  et 

sunt versus, in quibus tali modo vocalibus signata vox nihilominus Mahnan 

enuncianda est. Nisi me omnia fallunt, nullam in enUnciando vim habet vocalis 

Fatha, nil nisi grammaticam et primariam vocis rationem indicare videtur. Litte- 

lis, quae a grammaticis solares appellantur, post articulum ال signum Teschdid 

euphonicum nunquam appositum est. In editione, quod attinet consonantes, me 

semper codicis scribendi modum, quod autem attinet vocales, interdum secutum esse, 

ut inde, quae sit codicis ratio, appareat, vix opus est, ut moneam. Nulla quidem 

in corrigendo, ut vitiis editio libera sit, intermissa est cura et diligentia; reman- 

serunt tamen nonnulla, cui rei veniam dent lectores eruditi; quamquam enim oin- 

ne ad hanc rem studium conferas, accidere tamen solet, ut interdum aut animus 

curis distractus aut oculus diuturnis laboribus fatigatus, vespertino tempore officio 

non satisfaciat. Alteri operis parti corrigendorum index adiunctus erit. Nec vero 

possum, quin litterarum Orientalium cultorum omnium, fautorum, patronorum , 

qui auxilium ferentes et huius operis emtores se futuros professi و magno ei perii- 

ciendo essent adiumento , nomina gratias agens amplissimas adseribam, nam, si 

quid erit commodi litteris Orientalibus Hamasa edita, eorum benevolentiae et fa- 

vori debetur.
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