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5افيالذالنابعةيهك

بتولالذيشحرابمايننالابابنةتارا
واككالمبناىانخلتوانمدرهوالذيكاييلفانك

شعرابمأشعرهذاقالالنابغةفاراوازعيروىو
فامرالشعربفولالزماتأالنالغةفيقالروحبنارلتدعنعدةابوقال

قالسانافىنظرنلماعبنبعلىحاوععئنابئيبغليوما
يفزماعبىوطولبعيشانياملىالمرهـ

مرأهالعيقوحبعدويقىبشاشنهتق

11س1لمحدىرالصفطااليامتخونه
هدريماوتائابتهانبطءثامع

لهفيثحرهمنبهلىبفئومما

االصمنزأيىخلىفرازوالاومحدنيفابوسابااننلثت
11لهفيصاصروبنالالثاعبدمحيهطألتوصصتإثاتالحانمثل

أشحمالمنابمبناالفردتخولغتكثابمافلوكو

افشمالامبدفيافبافىاخذدوفد
يمبنهطحبهاامرأزبشحماليافنيتخاافطور

ةتااافاو

راخوهوغيرهيكوممامراكذيتربمو2امرممطذنبيخاأغ
لوةتتالضذهةا

باماصتجليامراابهـلالرراةاصاحاكوىاوال
ةاتاااوفال

لمحاخاءبنارببعفىتبأواليمنالمديقكودلنواسطبق
الفةلمدةابناخذه

القتباماربابعخنيلغكا3اسئلاالخانعلىأعانمما
بقولهاخعانامجاانابفةاانبقالو

والالجالجاناصاتءاوارثلمالعنيئنىثماللهقبح
نضطاإمسلمىابوععبةصاخاوا

فيكاناتاظاطفرمحاطرامنامحاألاةفرببربااوكالت



عرثثنبماليأل6
حبةببباهاياعلىةبلهاشنمتنجالالضعبىالمفضللظضحرابضهابظمالنابفة
السالحفيااليمنفئفقلمهاحدماملىفونبتبربدانهاانافخربمعلياغلت
جمرئمرىاحقذلكافىفاجابهاديناوأبومكلفاعليكتؤففطاولكهلفقالت

فلهالبمعنجرهاالىوصارفأطيأخذأشبدامئىابهشفيتيمفقالاضا

انهفقالتتلهافاتهحبنباراكطلبنمبينولمفيفأرأصهاعلضربهاخرجت
ذالثفيإنابانجلمقهـيتعليكانلستبراسافربةاهذوبفاثطانبراهذامادام
منهاتالرهاجماثطدةتص

ناظرالننمفىعينوللبرفأسهفربةالمحةوقاهاظها

فاجرهينكغذارأرانكاقياعطبكهاذاللةلتنف
فرظراحمطقفيفأس4إصءومقابلطدأليزالقفطأبى

لهضنهاحذوماا

مبدرةحراأللهاعبراهبطهألضترانهاعض

سدلمدأواتولخاالهادحسنءالابهبمالرا
انةبئاتاءمتروبنريحةاخذا

ليحارنةصثاسشفحامبشحفثاخسءاالى

إتنزلصهنامنوممحدباناولببنىاا
رثنأابتلهلفيومطاأ

مدعدتتشدوألءاضالمواىنمافبةاةفمعصاكنو

ارااوالاوالةأةالدوالةالمنبثةحانإوسقالاذالروالذلوص

فحهالىةماناهـوهوإمفةافيةإناااوةا

اباابربالربكاذبحيونانهصجزبةالاةرقاق

اخابتقادةفطمندقاأدااوفي
هافننتىتدصحمناحبنيااذافبتالقحناوبهاندىتدعو

ففالنراسابوذأتاباظة31الوذالث

افةتعاافولمناصدق

ابررمضةفيكلعيهماالهاخشهوتا

اطزعملافوادكطاأخمبنلىاادصاشلطعنب



7الذلميافيالنابضدبوان

النهنبالدوالواحيالىالموضحهذال05فياالماتوصفوانماحميىاالقال
اقغلياالخنىفوللوةرحناذاباططبيجئن

اطبهبالعشىجىقىاماةكانهاالنعامبهاربدبظل

رواحأافىءطلنغدواالماانارادانمااقرجلهطلبمنضبوقال
فوال4عإواواص

يوتالىطرينيربنلكفدىتنالهحقتانطالىكأ
بحاسداناكضيرصفلستشوفةالدهردحاال1راكشت
ةقوالعليهواخراعلبهاليحدههابمبقخبرآوجعلهدحهعيهفامق

بعائبخهتدىطرعمائبفوحلقبالجيىكزامااذا

بىظاولنالجهاالنقمااذاخلهالتايقنفدجراخ

لىالاهساكرانغقدوالطبرجنابقاالفبلالمغلوبهنابالغانعلمالطيرجل
وتادوصففيفولهعابهواخذوابنابابهانعلمالنهاويم

اطوازاشنهتجعهاوثفونسحولماجمأنصاضثبلر

نارالحباحبفاحاباويوفداتنسجهفءالمضاوفيلقدا

ااألرضصحئافرسوارسوالةامانسبفوعفاقىاارروعتداكاآر
اكننأكاناناتةاانغانهلحدانئلحطوقالاطحارة100رااتجدفإ 0001ىبمإح

بقولهتالذلثعاتوبهفتيرا

بايدتفتماوافتناولثهلاارداسةولمفالنصقط

محناألاألشارةتالثفعيماواللةال

يدبهرقالنجربهواحنيخهبحنلمبقالىانوراصفةفيمبقوفدقارا
الفرداصبفلاكبفالمعبرطاوىاكارعهموشوجرةوحثمن

انوريذكرفالفاحنالعارماحواخأكدمنلمسلىانهفردبااراد

وبنمدلسلىشرفعدتكاتانليلىاوتضسرهيدو

اطرماحالفيحنبصاألصهـيوكان

امرأةبذكرفقالبالطولالنئومففياخابطاوافرطفالوا
ينرقعاقجثبتعلقومنارعانايىحافارستاذا

دأحسنغبروقالالفرطاثوا



اايصفطنظرك8

قهنوفلةملىنمونانعااونالتوانصجلماانعلي

لهفيفيهوأيخازعإاسبقوما

واحعنكالمنفأىانخلتواندركيصالذيلاةكافانك
فالنم

نوازعكاليايدبهاتمذشيخةحجالفيجمنءايفخماا

النشببهوالفالمهفىجبدعجريعندهوييخدونهفوترأثهدابرقال

فرالمنجمبابهفراتياالةنص

عارإمنضابانضليهااضيضهساتتبخفيوعإر
ةاوللهدهااءوهاإاءافي صرهلىمرءسبىوط

الةتأاللى
يكلمط

الرفهجنانىلنفمالترشعرهفيسوفااثافأ

ذهبكراددومىزاالرفىمنانبايامرصنتفبماا
بوافىوالهمافياحيغاةاالفواخرامثضأ

أذتبذلثبمفيرا1اتضاىاراكءةقيثظبم

اترهموااءاتاحخعاا0غيرثمعافيصهاتإاارو400يمفياجماترلت
أناليمااليحاخسنطلىكيالىعتتسااماللقىمهأترألمزارفوأاامذنجبنا
ادنبسمحجيدنوألبمنئتإوكأفياامذفيفىا

ذبالمإجالااكطصلىعتولاالءفتهإت

ةوالراةتسنتلمساشانمه9وتتلمحثهتلمتيفرلإ
أةا1سفةفيانهلهادنجا

الردجودالىتلىخارإفعهاءكاجهاثإاخرستلم

يتدروالحادهجألهـالىاريغاخغلرحلحكاالاتلقدسولمايئانغرتبفهلي
لىفيلهدإئهزاوجمبماذ

اسالدهرقادضلىيزوجدتودل21مادهرابنعلاتنمنين
أ

صسصسبرا

إ



9انايافيبالنايران

لنابغةاإشعار

كبراالالحارثبنباالعرجالمعروفاالمضررثاطبئمحروبمدحالنابتقال
الىبهثىقرجبئريعبئةعياذبلنهلماالثامالىهربينحشمرابيابئ

المنمراعيفيافالا

1الكواكمبهبططافاسيهوليلناممبأميمةيلههطينى
ايبأ3باالنجوميرالذىوليىبمنقفىليسقلتحئتطاول

صنلءاولفالحمالترجمبرىألنهاهمةونمبوهميدجمنىاىفولهبرطبنى1
يشادانالربطدةمنالخابلقالالثافىنبمفاضمعدىبمباارأداغاعدىتيمياتبم

اجراهاعلىالترخبمالىجتطايرخمأناالوبلموياعزامبميالنتضخبماشإالمؤلث

بالرفعامجةبايخشدانواالحمنبزابوزبرالىفالافتحباجهافافىختعيلفظها
تممحروابووقالخوففواىضاثفطربقلتضكانصبذواينامبوقوله
ممتافاالملهنصباألعرابيابئوقالحالاىالمنعباقولمننامب

ابههألنكولولهدفعماامااقاسيهوقولهنعببلعنىنمبغيرماوقالالبفاوقه
غروبهاموفحالىإنتهائهااألاليموناليلاوانقضاؤولفالالننيب
بربدانجومايبههالذيوليوبروىنفالكبروىرابوارزبرقال2

هسقطهالىوببرلشاىببباليوليخندمياالذىوهواهةالطاالنجوآاول

تجولهارادوقالوافابتاذاالنصىبتاومنهيغيبمالنبىالمنقدمارىالالفنبفال

واحداونمالنطقعمائماخيببانجوآاتتقدآالنهاالثصافجوميهدىالذيولي

النفسبرهذاعلوآببثمىالفزجعبقنيالطوبلفاالبلبقولواحدبعد
وغبرهاابلراصيؤلبآببالنجومبرالذيساتوويروىواجعبمعى
الكربمعبدوبهرالعبحاننظرقاعدالفيأوالوبالأوااهلهالىبيوعاصمىاذا
اوقلالهرثعكلالذيالشامرهوهذالىتخاسةاليلبااأليمونالاآليبان

بلوحالمابيةباالبلبفبةبندوالذياممطالالأمفافاقامهالصبحبالراىارادكلى
بحأجميبايلى

02الدببابعهالنادبراذ



ينافيالذنابهغةاندو1

بمإنتمنصالحزنفيهتضاعفهمهعازباييلأرلوصدرا
3عقارببذاتصتليلوالدهنعمةبهدنعمةلعمروإعلي

1لعماحتظناالحسنوالبمهشوتغرذىدفااحلفت 31ا
عندحاوالذيلصيداهوقرلقاقرالقرفيكاتالئن

ا

المحارداربالجيشلبلتمسنقومهسيداطفماوللحارث
أ

اأ

طافنقاالبعيدوعازبلهاداردهااذابا4اجلالراراحبفالرداراح9

فاذاوبشتغلانهارباململتومالاانوذالثممنازبأكاناالتاعليهردبؤلا
ضعففوثضحفأصاراىعلفنعناعفبهمهانفرداسى

رالدقدبمةتنهبعدحدنجةتبةلعمروعيياليتتقديربكرابوقال2
اذىوالذمنارمبثذآاىعقارباثباللبستوفولهعلى

ذىكيروفولهفىكابدعهصنفولامعددكايمنأعلىنعبكرابوقال3

ابوقالبكدعياذاهذاهـتةبهةنةبماحظنحنببقفياصنقىايمئنوبةا
بأوشعرعامرفوفلنحنىبروثنىعذكرولالتتوبةاتغبرتارادعليأ

فعلىوفعنولمطالعمقالمضركانهالنأيوخبرفطعاتالنااألسفعلىنمبفن
الغانحناألصاحمبىمنبكوربماعاملمطلبواليتالموتثمنالبدلا

يئتاقالمحدوحهذاكانلاللرينأةحلفتمالنفدبراألصمظل4
فيبدفيبئمحروالنهبزبدفابووالجدإألبفىبالفبرفيبئتفياالذبئالرجلينا

وصيداعمروابوقالبئنبراااساهوابوفيزيداألكبراالحارثبنالحارشاالعرجا
ترطئةنافولهفيآوالالفعموصوقلرجلىاسمحماربماألفىوقالبالشامارضا

بعدهانأفيالئممالفآالال
بئفاهوألهابئكانلغبفولالضانيالجفنىشراببنارثاطهو5

قةمبالةابنهمانهيعرفوهوهظفالانمادابوقالهباخمليبلضنكرمذتقدآا
نجفبنيانجعهالنهايلهفهأخفعانفالنابنكنتأكنكبهفياللكلمنيفالكاالمدحا

الذينألضاكاناشيول5النزوعاىتحعنينىهذاالفتيبموقالفعلهعلديافي
بحارمنداربالجثىبفزونقبورهمنجووصفتطميت



11اكالفيااتلثيوان1

اشائبغيمالىغعانمنكتائبقدعزتقيلاذرباكلهوثقت

2يخركاذبسمبمشاولعكعاصبنوعرودنيابنو
3بعصاثبطيرتهتديعصاثبفوقهمحلقبالجيشهاغزوااذا

الدوارببالدماهالضارياتمنامفارهمينرتحتىيصانحهم

ثالموائعببفماثيالئيىخحدسعيوئهاخوزمالقومخلفاهنقى
تعلىواشاباألشايبالملوكبنانغزتاوغدتقلانوبروى9

اناسامناألجاللاالثمائبالبيتفيالئالوايةوعلىاشيبجعالعئببمنالهواية
بسواهايتعيناناحتاجوالطغيخالطهااىاالبحاللمبغسانغزاانهيدي

ئلفعلىررفحومنكسانعلىعوآلبكونانعلىفاوبروى2
ذياوقولهاالزدمنعامربئومحروكناكلبملىاوفبائلىروهنعلىفوعةألنهاص

كقىاالفيهبجزلمضمواذاويئالفيهوجكاولهوأذاكسرالقرابةمناألدفياراد
هذانفولكانواذاالمصدوملىوبسنموهولمودتاالبهونألفعلىالنالمرف

النأطثالفهاذاكالتالحوعيااالمبرضربدرم
العاكرننبعوالرخموالعقبانالنسورالفتثماقاليالجاعاتالعحما3
فتالأليمونانهظنواالمجشعلىانسرراصملمفاذاعليهملتغاشلىاقتفاهـ

نسبرالنسووانارادجمافظاتيلالعحبةحنوفينعةالمعامننميصا4
وداتالموالعارياتلمتهاامعاحنفهذداثعلىقعوألدابةتوذيوالمحهم

خراوةاوىالدربهمنوايواوب

يخظرالذيواالخرؤاخرزجمعزأخرلهقوامفافخلاهنتروبروى5
الشيوخهثلاشلىاتنتظراالرشافاشرعلىالعقبانىفىمروابوتالعبنهبزخر

وقلةجلودمدرفةءالفراللبسالزمالنهمبوخالثخعالفنبطلوالفراهعليها
وقالاونبصالمزوجيافيالمرأةفالتألمىلبنةواألرأدبالبردعلىصبرم

اواتشبهماسالسوادالىالمزنجانيةاليخالنبابىالمرابىيابفياالصس

عيمابتعيوخالريشمبنعليهاوماادالسوالنسورثتهعبيدةابووقالبهاالنسرر
بأوجامناىنجافيهيالكماهويئكمبةاال



افطاديالنابفديوان21

اأبظاولالجمعاناققىمااذاقبيلهاتايقيققدأجول
2اكوألبفوقاظطاذاعرضعرفنهاقدعادةعليهملهن

3وجالبدامبينعومبيفعوابساطعانمارفاتأعلى
المعماعىالجالارقالالموتاليارقلوايطعنعنهناستزلوااذاأ
أ

افابربدفالباولقيلهانايفنفدوقولهالوفوعماثالتاىاعص1

لنولالغبىنلمانهاألابقهوةيذابعاديممنقلىعلىخانجماحنماعتادتأ ا

بعدهالذيالببتفيهذاأ

وقاليخنبرنهانهاقدطعادةالضبرطذاألصععيلطعمهاويروى2

احالرعرفتاذابقولالفربوساهامخاكفيبةانالمانرانبفوقلهقىالقببم
الخطالىننسبرهحخوالخطالهابافدرزقذلكانحل11علمتالكواتنى

موضعوهوا
عنزةةالاتداإيتعارةلم

تصاحالجباناذانفىنريوحرةانالثعارفةتفعب
والجوالباكواكطعوابسوفولهأعااكينالثعلىعروفأفالنآوجدتوبنالا

اعالساذاالجرحجلبيفالجدعمتهقداىالجراحمنالبابوهوجالبةثأ
باصمعإلرماحلصبتاذابنرلبدماشعبوالداىالجرحوحمصكمجمعوالىكلوما
اذالفياوالجراحمنالحربمكروهمنماتلنىعمتألنهاتعالهنالخيلهذأا
إالصمعلىمذرورالصابكاخاالطيبابوظلأ

الدابةعلىالموضعربماضاااللتحاموقعالحربتدلتااذامعياالعنغ

عليهمدلحا11أبرلوالزاأأوإاواأشددةاعنلأظسالحبلا عىنمبامىوذاوذالباشورورقلوقىإثعدن
دبرارقلواقوالسبوفدثنكاذااألعتعاقنمبالبوفالنضاربنمبالرماحأ

الفحلوهوهعصىواحدهاوالمصاعىعتااذاةاداارفالفال141
ص1عواس

اوعواوامصؤوكبوالواقىاذااكمفيربدالفحلةبفنقواغاقعلحبليمسهلماالذي1



39ااالذديافيالنانجةوالط

111المضاربرقاقبيصبأيديهمالحنهمالمنيةيتعساقوثفهم
31اطواجتيراشطبعهامنهموقونسبينهاكلفضاضاتطير

31امحتائبقرلىمنفلولبهنسيوفهماتغيرفيهموالعيبإ
001أ

رلبالتجاطقدجربنماليالىةحايوهاانهارمنربمإ
هفعبافىاواسرعارأصبىاذااألبللملفيكائىنءبردولمعدومافىا

راخيردعهلم

اشبرمنقدروهوناابوقالصعيتاحدوهومغربجمعالمضارب1
ابسرىممااالنانجهلكمااكنرألنألمنيةبنافيالمهلكوالغربالطعنشبهاعالإ

طرفةقالالموآمننجه

كاليقردمااظيلوعلىأناقمأصالقوماقىوت
علىرقاقعظاموالفرأغىبينةاعلىلىوالقووتفرانانضماالففاش2اا
اعلىابواوقالالقحفتيطرقاقعغئامالرأسفراشالخليلالةوداخلمنالخياضيمة
بهايضربفماوهعنائهاففاذهانقولينهاصاضأفعنالشوفهذتطيرالبيتتقدبرا

االذيالمحاففتواجباطفراشونحايرهااعالرنهامناىمنهانوصوئف
االطارةفيطفننبالحواجبفراشالىختلىفوصاطارتاذأكانهااطارتمو

أهذاسيوفمانغيرفيهمعيبوألوقولهالمجالدةوالفراعاثلوماالفلول3اة

اظرصيلاعنداليماتائبفراحمنانفالالالنالمد5تويهدالمحتزافيصماهاالستئناهأا
عرانفودهذاومنلوفضدا

بافىالمالمنادفاببئانهغيىاخالفهكتفتئ
ازادكاآلاالستثناهوبهذادايمباوصفهانداهـبمتأصلالذىجوفاستمنىإ

حسنأوتاثحد

شعرابيالحارثبتسذكرتاقىاةواالسيوفبعفيتحيونويروى4إإا
ااجلمنوكاتقاثلوااذاتطيبهمغانكانتمنأةاميويفادابرعروقالالنسافيأ

إفربهبهانجعلوابكرون01جندمنهربهامنتطيبانماطبباواعيابومافاععالهاءالنما
امنهاجلهاقوملمحافاياصكفقاهاب111وشكتهفعاحتففتلهاتاوالطيبتهقالشعابا



اافييالذافيتاند41

9اطباحبناربالصفاونوقدنسجهالمفاعفالسلوقيتقذ
3الضواربالمحاضلكايهفوطعنسكنانهعنالهاميزل4بضرب

مأغيرعوازبحالالجودوالممنغيرهماللةيعطهالمشيمةلهم

انوامماأاهسفاتصناهلجغداببمانامافانهعلبكونجارأبكهذافعلحبث
اياهافزوجهفرالغتىبلىةبةالعضمنشهيديئقىمماعايهايندفذاكيقتل

بالشاميروماآلكانوانرموهمأالضجاصمناالمملكغاتتوات
عديخةالمصلوضوبالألقيعراضرجارةصفابالحثاعابوقدىويرو9

وابرالينبتالذيااكلثاكمف1عبيداسلظحلقتيننسجالذىناعفاوإلروم

ةالوإنواعاعلىجبعلماعوودإداطمنإصاعداوالبيضالصعاولكنهاادضربا
الشوفالاظيلتوقدفشاذالىعيدابرفنهبنرفدةاطزاختلفعلىابو

اليوفبغربضانيوبعندهنفدبرهأقدفالمورباتنعالىقولهالىوذهب

بفالالعفاحادومقامهالبهإفالهضهوافامالمعافلحنفالحباحصنارالعفاح
األصععطقرلوفطاحميماباحبإرناااامبرفانوفدفتفدبرالحدبدويواعد
جارةاطالىنعملحقشئصانؤنفاإفشايىكأنافيالتوفدالسبوففاط
مئا4إخااإبيتازتوقدتقرلكزعىوالباهوتورفيالنارفتقدح

االدكطواوالساؤبنبنإدراصادةبهإترئاثجتحةنظل

األرضاالىوومل3لفعنهأ3كمرأةوعنتهصافيوورجزذراكيجمعتلوبقول
الموافياناراضألرمناقغدحماباحثاطار0فبلبايلشعاذبالمجلهوالحباحب
بئحجربنعادم

دؤحواألبزاعوبستفركنبئجتنانهوضتنالرأسوهوهامةبمثما2
الحواملابوقاضاثواغأافيبهضتثواابزأعأاوزعتابقايرلهااالنة

عنالرؤوستزبلىالسيوفبتولالنحلادهااراذابارجلهانثعربإلقوالفوارب

وارادمناملصكانتاذاالنوقبرلكاندفاعائركلفيالدآيخدفعوالطعاناألعناق
مثائهضاكاعكافينوطهومئلهالفحل
منشجةلهمبقولالبعبالةازبأفرواالعولأواألحالالطببعةالنجة3



59ةأفالذفةأكبرانا

االعواقبنجيريرجونفأقويمويخهمااللهذاتمحثما
2السساسىيوميحانبالىيونيحزاتهمحطيىالنعالرقاقأ
إ

3المشاجبفوقاالضريمواكسيةبينهمالوالئديفىيجهمإ
المناكتخضراالردانبخالصةيمهانقديمااجساديصونون

ضاضراحالمهمواافعالماوحسنجودمفيبئابهونلىاىيخرماللةامايعأألجود
عنهمئبةوالظههمبعبدةغيىمعهم

خيرتيرصالذىايبالرفعالحواقبخيىنيرجمىفاويروىبكرابوفال9ا
وىامالثوناحيةالمفدسبكياأللهوذاتمكنمايمحانهمقولهالعواقبأ
والجلةاأللهذأتنصبإلمجمجمدتهمروىومنالمفدسةاألرضوهطاألنيمامنازلأ

ضفساتوالةالحكمةعنتكونىالنقوالنلنئرىههناهيووارركمةبهتاب1
ذاتكذايومذاتلهمكذافووهنهالممطاممطينهذاتاسالخلىكلنهاءوصعلى
الذاتوفبلىوبنتخلقهنياىفانهفيصالحفالنونياالساعةعنكنابةفذاتبلة

تهابارااىالدلموربذاتعيمالىنهفولهومبهاألرادةالذاتلوقيالنفىا

مكنانقديرهالقتببىوقاللىظاللةبهاارادتهماىااللهذاتتفواهمالبيتوتقدبر
برجونفالهوقووجلعزاللةوهوكناباالنجيلىكتابهموارىكانوافاللةبك

يطلبونمامايرجونوقيلالةففيممالماعواقباألنبخافيالايالعراقبغيرأ
علبهابابواانالماعراقباأل

بخصفوانمانعالمالبخعفونكهلىافمارادالنعالرةفولهالفنببمقال2

اذاالحبزةطيبفالنويقالفروجااعفامبقولزانهمصحطببقولهميمن
قولهفياألبدانعنبالئيابكنىالفرجبكنبالحجزةوكقالفرجعفيضكان
قالوالحجزاعلبىالققالالعيوبمنانفيامىاقيةشطبارىعرلنىثياب
انعراالممدوحوكانالنصارىعدعيدبوموالباشعفةعلىازدمبشدوناي

المرعزيجلدمنهوكساالوقيلاألحمراظزواألضرجاالماالوالئد3

ملوكمعحياالقااببتامائوباعليهبنثرعودومشجبجمعجبالمناو
األعوادعليبئعليهامصونةونيابمنالىاالمجضاالماظدمهمنعمةاهل

ساسمئليغىهمابفولالبياضاليدبدوالخالمىالفيبمممقدالردن14



الليانيالناثريرانس

9الزبضربةالثرواليحبونبعدشرالاظيروالبحسبون

2مذاهيعلىواذأعيتبفركألالحقااذكنتغسانجمكاجوت

إتأقالاا
او

فاععالفزارةولنىاسدليامرىفيهبئشإابىبنثاطاالىكىوفد
لىففبعامذلكفبلعكاثياباإفزارىاذذبةبننوقدكاتهكرواايالم

وكانارشناايغيرعلىاابرعثبئءجثاناليبوثتناألااسدبفيىمارلننابنة
الذنبيمءصنأاذذاشالهافؤبةاإإفدتادأبىاطإرثبئنالن

وافيإوفيلطإتابافجمصيرااتانامئتاأبةإاثالماثوالىايئاا

3وب3بئهـيردبثاداانفبردشإنعماتألدىكأفيافي

لحةخهدانهااىاالحمعمااىطتتظبحنررخفوتابمالئوب

يخخروااكهميرساب3يةكتعباداابمدوشةحمشبكبتاواحازمن
بنظالالةاخرلوتةتألبةفىاطؤجلىباتاصمماسفاكب11

7ااامناافىكبالىخعيءعئوم
وبفالوالابثباابةألزبآلءأكعاخةأةاءواألزتنابب1ل

بدوااجمضأصر4الماااذادوراجهوأدازا5باكرةؤواءتمإوالالزب

الباألعتامافوإودبمفامعاءلالأليدوااتابرتتأسثمااابضإدواوا
غسالىأقحمدةباجهبااللحباتألرالاااعحبتفحبب

اذبريدذاهبىعاليتةءاواذوقولخإتلمقاافتجانوكل9بدحفألى9اذاصنت
وامنفهـخوعادفياجهإأهدآمايعنىذاعاةففافتالهـكاتاادنذهاربآ
قالاألصثسثطقمالوقومودرجلضاودتثحدوااألنالناحوتفه31

اخرعهـدفولكانيالجعوحماارعلىيةوراالنرنيدألاوتادحفيابعفن
قومهءاسدحلفافيوعنورهطهحعنعنودهاهلنىبعانجرهوفإفعةباعدمن



79يخطالذانابضااندبو

9رمقروباواحماناغقاههافقاامملبنيمنوجاحمنآبان

بوثغررفيالمعيديسنوغزهمعنهمحلوعمضلى
3وبوفيجىهـلههتينمنإخاةازترالنافىهنادافىتيتا

ترتاويىنومحاملفيتاعاسابامليخاثىاسحنئ

ثهتعروثرعبماةاووانأقافرالوادفىاأننهحبخض
هقروبغيرحماناويقورنليهعاونيبانهم

بأنفيوالباعنهاناسايحميممالواطىالفزارىحذبفةابئصحعن1
حصنأباناهلهبحضخرأىبخرمئعلقة

ياشوالموإلملاعلىءالقياحناصنوالهمتنىوحلومهمءوذهتثلغتصنلت21
اإلموالفاالومعدلىاهنسوبوهوهعدىيرنعطوالميداادنهاوبطقابسيوألر

هوساباوألرىبتمنيمداوارجألبذالثبردلمألنهنسللدبديماافي
الىاليربحهماالمرىفياشيفهبالرجلببيتأنبوالتغرتءمصدافضحباوإشحبا

انمعيديوتواغزهقروبغيرحماناقارااذعنمهمحلىضلتلبضاضالهاالى
اصأبهموتضعبفألممتحقيرأوصغراعيهاصيكطاهواطمباطشادمد
نلحآلألبستالطوالمبعلأقبعلىانيغزتقديظةوموشالجرالن3

وصفيهيغزىألوقتخزائيقولالمقودوايبنوبتساقجىوفئااطضدة
هنوقرلهالثدةكلبرهصوقوةمهشلهذلكواخايمألواءالمماتعذرالمضنز

األبلىالمقودكانوايكبوتافرسايريدومجنوبنعلفاتناقةيريدمنحلةبين

الخيلىويقودون

ارةفزبنىوهياارايضأاالصممطواالمالحلهيقالرةافزلبنهيماطاسمالماح
باهلىاصتغاثثالخبلىهذهانبقودألاليلاالىغدوةالنهاومنسيرلتأويب2وهلح
الذكيوانفيةوالنامثمترلفيهاقالتالنهاالجنتوادبيالبموثيءالماهذا

التعبأدراحههقامالقامالذىاندبرامسهرالجواةا3مقاطاقام

والوفثئالضخائمءالمافبههاصوهومزادةجمعوالمزادينعنمعمنيدعرفن15
3الذالعافيانابخطدووان



فياكفياكبران

اخانابيباكأعراانكالخاضباتأعنتهافيمردياكللاالفب

آاشيبومنصردهنينالعراشئملمحرببمظيهامسائيرشحث

3اوبمرارخراالعلىحياتاصورافهتوذ11اسنعاضتككهوها
نفحاهذاانافائمالمزادبعنحالخبلعرقشبهالمسئقونوارذأةمألهاواألفهاإا

عرقالنهيمثربماساال

الحاضبوتسرحدىوفىالشمبخواألبطلالبحئننامياوهوافينئفي1
اصاذاتإصااستقبالفيبنهضواطاربشهافس51واساقاهاحمرالذىمالنطمن

ساتإحمرارترفىاالحمرارافيالسىفىاسوةاذأاألحمرارالبسرفيواخذاربيحما
جا

حدوهوصبوبسبوالخنادتاسةازعروهوخعرإتواخفابا4افعارة

شبههادإلخافباتئمىلجرحسناشاالسيمعضألرنتااولغممرالخيلوصاالثعخلم
اؤوذلكراحمرالتضهوافافتدهلواافاتكالخافا4ـأ سولهدثا
فتابينةااوألبمالرنجهجه5عبطواثلوشيئزبرابوبمراافاالخرورةا

ررفءاقطخمعاالضاءازيماواتدعراحنإل4يلافتءو
رشؤمتطوللهأجشقوازعرخاحنبكانه

ابىماالبتونياشااادأفيراادمهقيىشبئاتبقرباسابراوكان

بانهمطااوعافهمىفىالرأإنعااتخااومطاضعامبااالخبنهبهفبفالاذوهو
حللبااحماذأاطألسداعنمحرزلمنخلاذذلثعلىإوابطبهاسبدونها

فاذامنهاعاالرفتذكفالنهلىاقضلبهوألاشدوساهلمفاحمرءيخاالفي
الخباشمالمبهوضعفخناسشفاظ

ويهبجهارباطعبىالوصمسعرواحالياضيرءولمبهاءجنوبروى2

وهوداهسبهعدوااألنوتنامرانواطناالمرثغعوهوابممو
لحاكمنرؤسهمثنثقدالربلاظهذعليتولانهبثحببواأباث

كاوالذلالعزةحونوفبهلذلثنراألنففياوفربألبذرتاعزقصفرا

فالنانفوركمانفهثعامخفألنيال
فيوممماامرارمياارواالصبفةحةبنحعنويخالاسدبنىمنحعنك



99الذليافطالنابنةيرأن

هزبلةانصامعاقاحظلت
شرتهااللهبحمدوفيتفماذا

اسدبوالقعتكاتالقيوال

مفلتغجرحلريىهـببئلم

هنصوبورااكعلىبتطىلد

1فاالوباالطوادالىارفزقاضي

2بعؤإوبنهاماصابتهمفقد
3لموبسفىاةاالفيأوموث

نورقهاذفاسبحعنمايخولالسلبوصهالهاتالندوالحروباصدبإلدش

قولهالنوممنوامتنعحإإثفبهمانانحاابقاععلمحيندابئاصوأت
بلةيوالمزاألبلمنالطائفةومطغيرقياسعلىقعبجمعواقاطيعاقامتاممطظلت

انحئانعرنانطاوكانالنحارىصيبوالصليبتستعيلىوألالقىكبالغفيةذا

ئمهغنتشمطوفيهاوتكانفهاوانالنعوكانتحامقالفةالرط10وإشوا
نعاماظاتيقولوالقبعوآامثيحاالىالشامبالدادفىثيوهخيفةبنىسكنوراالز

إلموضعهذائاصلى

اللوبوعيواطراراالطوادوممطالحببسلىالىفرارااءرااني9
فراروالأطربفيدىفيفالنعغارةفزارةيازإتفاذافزارةإفيليض
ارهـواطادباالطو

مناسدكينالمايريدشتآييبجمعهبثدةالمطرمنةالدفالوبوب2
عليهمسبهااىأخارةاعايمشنيالكامثألخارةالزبوبوحنربعايمانعماناغارة

خيرةاالخيلتلتاكجمثبمكنالتقيهاىألتالقيفوله

ييدونوكانواالثراكوالتدمحلهعنابعدهاىوفادطرانكطيدالعا3

فهووالفزحاظوفمنمنفلتغيراصدبئمناىنهعالطريدلبضاالسيرفبها
ففالالطيبابونظرهذاوالىالمونقااليرلةش

فزعاحئائهفيومنهننجامنفلتشفاوالبيضلمانجامن
كلعيفافوعأهيهوثقيمونانلمجبممناللةعدابوقالبكرأبوالوزيرقال

اظفنىانجعوامحنهغير



يمافيالذالنابثدبران

1والعراقيانالمعاحمفوقلتقدالرهلهاةحرةيماو
ألمىباالممكلفأصقاعتنبهاديداصينءفعاوفدتدص

1وايوبءئيودءشوعاءدديارهمفدالفرافيهستشعريئ

يمدحهوالنعانالىيعتذرأيننحأوقال

1مبهوأنمنبهامااسياثوقنيانكتاالأبإتاقيأإ
تجوكأنراإتإإاكلإطاتنجاتألءاااكأنإتو

ء10011
رةص1ا1اههار1شبهحنيةاليالبقرةوالمهاةايىمناوالوعمنموإنعم9

عينبهاحنفيملاابمياة
اا

صعليبأواألمايمابهتؤمجهتصنافإوااسلىبنهالمنبضنلعين21
خعالتفاوجعهاالراناهذهمعاحبمبدلبمأعضبقواادجمعوبوممطبافيأ

بؤههاتستغحت

احمفيكافرنبلىاالثاحمعاروادثملرعيالعونمثعرن3آ11
1001

اقعبنبياتايابمصقدإصهعوهوبففيفيصنفساارجيذيوممانا

منةيااووايربحطدسوعبالىسابهمواملكقومنعاردبارهمفياسمحواا1
شعرونيتاجلرهبانكلوقلفعاوىومغانمنالحن

ءا

القسالمالمةتاكأيوتالمعليهننلطامراتافيانييتأافىاللعنليتإأع
بنهاىيسجلاهـانصصأبقاائمفةبعداالعباوالنصبههخاننيصيها

حلصاايفرضنقوا4المرشفيءالنانصاثرااكاتالعائ15اا
المالمةظكهنبانصللمابقولوبجددطبخاشبوبقكعنبرشوكلهنجتراسواا

ودبهرهنهجنبمارفعبلانامألواتماالالواناضوحشيقدفراشعلنائمكاقيأا
متبههائدةمنالمربضالسقبملةشةالنهفىافىبعدناتيالعوهنالعائداتا
النمانفيا



012فيباكبةانيران

9هثمذالمىالثهوراةويىريةلنفسكاتركفلمحلفت
12واكذسثاغثىالواشيلمبافكخيانةعنيقدبلنىلق

هبيخإلهسترادوهطاألوشهنجمانباليءامرثوكننىيم

واقزلثاهؤاجؤاحكمثمآتإمااذاواخوانهلوك
اذئبراذالثشكرفيهمقىفلمألماحممطاراكمقيثفعللثثب

المحونبحدليىاىباللةافيوراوليىباللةحلفتبفولالشكالريبة9

نذهبماكنتالىنذهبوالقمطتعطانفينبفياخرىيكينفيهذمبواليمينباللةا
تعالىبالتههالحلفتانبحدطنكمنالبهإ

اليوبؤيينوهوالوشعاهررذهأخووهوالكذبيزبئالذيانياو2
بلغكالذممافالواضمطعرضكوانقعنعمكاختانافيعطبلغتلقيقولبااللوانا
ا

داتفبابهادهـالذىهذاافعلبكروليسابوقالفىنفماوكاذبلدغاشءاهالا

صناتاطيفعلمنقولهمثلمحذوفالئسرطابوصاكبراللةقولناهثلىهووانما11
يشكرهاالذإ

اافبالاصتراديخهاألرضمنخماممعاجاليقولهيحهااألقال3

امامنوامنمهبممعدوروبكربواآالهدةاقاداالبهنجرصواتر4اددبرووارمبيهوبيوانمابار11
ومبزاشيالينانيالنصلوصايزمنلهواصنالاللةرحمهحاللىاظذذثهربالزاىا
لممااياللةفابالبالثبهرجلمناستمازرجألانالحديثفيءجاانهدءوذفسرإ
بهبماألكءابنالواسنفدرعنهاققبضا

اكرامةفيبالغواجهمحللنحفانهالنسانيبنيئانواضكملىقوله9
واخوانكملىفقالهسترادلننالفرجأبوقالأمواطمقوححئ

اجعلنىيقولفاحنالبيتهذافيقايىالقتييقالبكراجمىقال5

اذينمذهمقىولماليهمنتواحطعهمفاسغيركهعوكانوااليكارواامكاقو
كركفيمذنآفهفالفىفاصطنىيخركالىشكمرتهنلهمفاناهعهكانوامقافارفو



يافيأاةبهلنا01اندبو2

إقاراجرلثابهطليثسإإاالىننيبالؤعيدئتركئيفال
2بذبذإبادوغثهاترىصسورةأثاعطاالمهاناز11

نهفكوكبدبدلماذاطالعتبلمرككووالهثحالنك

4بذأهاجمالاأيمثكدثةتالاضابذفيولست

االممطناعالىاضارةوذلثيثكركفىنمذشاوئكقىأان

تحتندعميوألأثبعفوتداركئبقولالقطرانوالقارالنهدبدارعبد1
دونهاهـسهدمفمابليبعدكطلئالالناسنجاماانذيالجربابعبرفأصونغضبك

الىدزيرابوافالانفسمعنفبوابعدوالناسفيفهتداعنىتعفلماذأواعتها
إنابايهرتندوالفاراذاافالإراالاصالناسفيفيكأونندبرهفيخعقالببتفي
فاعاأبسممنعوليفو

اتآةقبمماذالةوكاءبهاآلواجكطاةوممطريربثرابوالوزبرقال2
أنزلةاداراوءطاليرصمنذخو01حاسااابئةاتباألوفمترينإوسورةمنه

اتبفواونجعلىطربلصونجذبذبالملوثزلعنالبهاارتفعتضربفة

ابتبخرزدونهنهمفهدودميالملوكظرل
اوهـكماالموإاتشاتاذافاكطاتاشذ5بكرابوالوزبرقالأ3
ألنجوالثص

اعننعثيامهفيفالألنجقبتابفلسذفولهبثرابواوزبراافاث

أإابوبرارزقاللموتمعمعه4وتدوالفادالنفرقوالعتدنهصفنسنبقيزيه
01فيهاغبهـوألطتبقيةفلتومهوةاناسمنتعلحهأمنيقولالقتيبمفالبكر

اتجدالانكايبالمهذللالرايوتالنسرثماخالتمنبرقللاالموا
إكنفافكفقالقدمهبخالففيلىانابتبقدمإلراويةحمادوكانفيهألعببذبأ
نحوبربعهبلبنعفهبلشحرنبالبيت

مذهبهـلدهـاللةءوراوابصريةلنفسككافىفلمحلفت

اكيىعنبغنيكثرخالميذبجالالواىلهوقوصاحبهعنيننتكلعفكل



32بيافيالذبتالناديوان

1بقبفثلكذاكبىتلثوانلمته72فعبامظاطوهاافان

إضماالوةا

يامرفيقثمماذيانبنىقومهشعراسألحيبعدوقعةقؤالنابغةقذمولما
لهاليقالضريفرجلوهوالرجلعلىالحثنمفقالفالدوهلقالوماالطمل
فاالة5اآلاتااللجهالآلفالقدراعايكفان5قالئمسأقول3نيهذامل

ماجحلنيالنابضةهجافيحتىأحدهجانيماوقالعايهشتىاالبغةقالمااعاالا عياخ

عليهوعهاباهمأفضلقالانهورويلىؤكمجاهآلسفجباتاناةيورئيساشدا
فقالوالشبابلببواعبرهمنهماافضلانهبرىفانهاا

آالثحباصطاالجهلإةفاتجهاذقالقدءايلثثات

والصوابةالمححترافقكبرااوكألىككأجممشى11
والرجوالرضىوالحنبالسخطوالبتعتبفاويروىاتطرابوقال11إة
ورجوعرضىايعتبىذاوانكنتجدبحانلىالذيالحبدفاناهأمختلواكانيقول11

نفبهلمابذاكاحقهثلككانومنانتاىيعتبالمثعموكمنأحبماالمىا
لىلفضوالحا1

كذانمفيقالفيهوجدتهاالالضالةبمدفعللبالذىالموضجالمغلنةال11
ومحالسبابويالمهمكبالطامطيةواالصعمحاألعرابطابئىوروكامضنةوكداا

هلظقوانلاطليةانألفهواهلفدفالعاهـكاا01اإص وجددهـيمواالسب

ءاللطارواومنبكرابورإلوفالثباببامقعزنانوالجهلارةهـوالهضابالنه

ثاحيترفهويركبهاىالشبابيكنطلطالجهـانارادا

مروبوطاألسنةمالعببكلبنجعفربئهالكبئعاهربراهابو3

هبهيلبقفانهتكوتوأنممحدعابهوناناستعلعتانبفولالطفيلىبئعامرأ
والفعلىالقولوسوابالحكمها



صحنيالذالنابغةدبوانا2ا

9الغراثاوضالباخاماشإتئايؤ1تميمموفوانذ
2بالثمثأيرءالخيماإمناتءةطاإمونذهبوال
3اصابواهالفائذمناصطابواحيبؤمالفواركطتكنفان
ث1خخىاابولبروكاتوإعتدتألنسبتهانثنطاة

1افاباامثفزقةوصلركولةقءفؤارسا

ئأللمأيمتجصثصثى اءطثطحظا

اأ11
11نعابعوفايمئواألابفانجالنهايربدتصدصوثفافكويروى00019 1

إكابدآاألمحامارادةانهخاموئاوثأجمىاأليفالايرابالةبخببحقلالجهـ11
تااطاهوبهزأابدأالبنببالغرابان

نااقالواألخنبالالنقءانجالواارنةنالماحنمالفيالمرتمماتالطابات21
اعغالماموأىحالجاتحناباتقوبروظهنءأإابوزحصروعابوأ

قالضننجكثفنوالهنهلهفرجااكياباالنليسقوالهاوتبلمةاسناا
يلىأفيابئهن01ااباربتاإاسابثوتانفىوصيببماسابواوزير

اإاضلوفلماحاةاكتخاعليلمفألبنفيةبهلبعيدحىيوآ3أإ
ئاا
لىالحئثنلةتخضأ

ئجاعدعننمتاقييالأيكناأيفيبيدنسبنتادثاقولهاث

اغفابكعلىئازواثفعاثبانهاغعبلألنالىو3ءويخكنبا
أبنعوففيهومرةومرهذسادبئارةفزابنهطخوصزنممامنرلة5

االجبانيلااللوقيفيالسعلىألبشوممطرمرالذياميلىخيلوذياننسعد01
اإابواوزبرقالارايةظوالهلهترسألالذىلوباحأايأذالوفهإ

11وابدلالفرسانفىيمنولةفوارسالتوارسشطنيفاالبيتدبروبكر

منهمفوارشأ



52الذليانيالنابضبوان

مالوز

9هإلاعايماسالصؤحالكأقرتفألسنلءاصاجابايئازيا

داتثألرإوماآوايرثدهااطالتأاتيفييماتؤة
وهواألرضمنمرننعئظناليواامم4يلانالأةاصاسمبه1

حيثارنفاعهوهوالجبلىفيألوادكطسندوالضدبالياهتءجالمالصاعلبتمنمبنهطاسم

وجمحهالدهرواألبدالماشأتواالاهاثانخاتوأفرتإسعدايفبهيسندأ
ااقبدطاحبتهمنفبهاكانمنونذكرالدارعلىوقفلماانهالببتمصنىآباا

11اذالحاضرطبةشامنلصنهائمءذمبمنعلىطوتوايهااةةااصبماايئ
الغائبخاطبةألىرالحامخاطبةكولتفحلكذفأمجازأوعآتااثبالضنحلعلبة

11اذاحئالمراداانبةاتيمجمهمينوبمالفالثفيكنغاذاحئمااقراوفيأ
وطالأقريتدارميةياكانئااالبيت3يئوطيبةبربخبموجريئالنلثفيئثأ

ىالذكطأفعدبااليانتعاشءاعاصاباقولهنوالباجمهـابرقالاالي لفطكعا

ااذاادعوانىفىاالمنسوخونرحفوضصاعلاشداافيادصالنمنهبدلأ
اذاوباكذبوالىامدقايدخاخبرهوحبثهنرواخبراارءالندإفيانامرته

اتوجاشكأبآصدؤآوالفيفبلولمزاذالثمنتخرادصنمجمائهاا
احادعونهاايبالعلياةحمتقدبرهبيحذوفعاآلءالوخعافيءإاشثون

تيىاواصقالكاميةدأراهليايريدعمااألقالنيماهذافيفخةنهالمخصأ

الدارنادىاغاءالفرافالأطالىاالدايدهـمالياالمد111ساحأااالصالأ بما

االاهاالىفآوشوكاعاتاسفأاهاكاالا

المعدرنعتفهوهذاعلىروانمنطويألفيهاوقفتيروىبرابوفاق2
وفنتقتالووتقديرطوبالفاوقىفيهاقفتوالمصدربروتعنوفرقتاومحنوفإ
اصالتوعشيايلىواألصثاالا3احميآلفيهاوقفتويروىوقنأاالنجإ

اواعزمالعدددداااكزألنةأبخاافقداصيلجمعآاصالصشرانهترموهن

نأحالهقلآلنيمكزانلمنهالمزصنرفلولهالمدتفلبلشبىالناليسر
4لياذالذبةالناادبرالط



يافيالةبتالناواندة2

بالمغالمومزالجإلالمحوضالنويصينثاامااليآألوارقياأللم
والغفراننالتمثلفالنلىاصمااصيلمنبىانهوالعحيحواحدة

عيتقولهالنونمنبدآلالالمتكونانعلىألاصيآليتدالمياقالصحرهنم
علينحبوجوابأوعجرعيرجلمنهوبفالوجههأتعرفاذاألمرعيبتبقال

لتالمعنىضاسةاربحنيالمزلوالرجاباصتجيبهاذعنسكتتاممطالمصدرأ
افراطعلىيدلمدنهوتضيرالطرفنجعغيروداحكايهوقثعرقتالويخقوصفانهأ
اهلهامنوالؤالعلبارفوفمننجنمهفتأالىنجقواتبارارضغفهأ

الدابةبهاتدالقاالخيةوسفمولوزتعلىآرىواحدهااألوايثما11
الفتهاذاإىنأهعافهاالىادابةإرتفشالألفههنهوحرفالمعلفانهالخنبلفالا

ءالماإيهاابلاصالجةوافيتاباولهلفيةحكوالؤىلهوقيداثاوالألق

فيالشيوخممالغالمواعل5ذإاثاتنحقآنرحترفيهاإقىااألرحمةوالمظلىا
ابئفالبمهـابوفاثالرشاحئموكسحهموشيمئالحواوخعوالةموذصهغير

ممااالحوضألنشصوتتبمصتوحرنحسأيافيخرراابريةافيمروالماالإ
فيبخوشالنؤكطثبهالتتييفالااألرفمردواإثدايهاثيرثجمفيبجعل

اسبلاوأصابئلمحلرةيضقيرتوبستفيثحوخوأاداشاحلهاااخلارفىأ
11
وليتحفرتألنهاصلومةاالتماابوهفباصالمصرمافبهاججرارعلبهمد

ابونععئماألقالفبهاالحفريعحىوالمابةابغاللةاألرشلمواحفرموحمع
الداربعضانياففاليانرفهعالملهفقلتتإسبااألوارياألبثدالعالبئرو

التقالبرفيوكانهدونويماحدفعناآلنذكروارىا1األبالرخوماالمسانالىذهبأ
انكلنانتفالفبهبوزويكرابوقالاألوارفىاالكبروالرجلئالدارتماا
عنابكنفولكااىاالولافنيلعلىوالنؤىاالوارياألحدهقامبقومالذىبكونإ
طدونافاسواكزاتميمطببدألوهذاحبنئذفتكونالضربومحيتكالسيفإ

وعلىالحعربينمذهىفيايهنعنىبونالمنقعدءاالصمنناعلىإللنمىواركيا1
ا

محمألتصمنبعنآابرألنهمنقبلهوقبلسوىمؤالكوفةاهلمذهبر
عفتقداداراغاالبيثمعنىذلكمنققعلافدوهذاكذالصابكوناناألسمناه11



ت72اليافيالذيغةدبئالنا

9الثأدفيحاةبالمتالؤليتةخمزلطولئدافاصييماعيهث3ر

3فالنفإالمجفينالىؤرفقتديجسكانأقبسيماصلظت

3يىاووأخنىالذيعايهاأخنىاتهلرااهلمهاؤاضشءظالاكت

الضوىوشبهصوبعدجهدبمداالهنهاخفطمايئبينفالاتارهاوخفيتدهالقدأ
شدارنهأفيإللحوض

ماصعلىالراهبفتحوواومنوفتحهاءالرابضمبروىبكرابوقال9

ولمانفاعلاضماروالثانيةصباكموضعفياقاسيهفيالياتسكينضرورنانففيهأعله

وافاميهروونينالغمنخرجفاعا4بسماأعلىءالرابنمرواومنكرلهيسبق
بادحاةلمالوحنربببنىبععهابالترصقاولبدوبحدمنهماتذواهوقحىا

مغافحذفعلىانهنحقيفوالندىالبللوالثأدالنابةةالخاوالوايدةالصالحه

ببضبعضهالنصقندجماالزابنواذاالنأدخمونيةالوليهضهبنفدبر
مستديرىالنوألنوذلككهاالبواقاصىكطالنؤسايدةاوات3رالقئيجماقالبكرابوقال
الخجةخول

العاهةعندوأالقييأفيايئمناليدرىالنىقظألسيلواالالعلربقالسيلى3
وهومنبهوبلغتقدهتهورفعتهابمجرىواألفطالحرضالىالماهفيهبجركعاهر

هقضنيرفيقانيموأنسزاذوالسجفانبهوبلغتقدهتهايالحابمالىرشتهطمقو
هعنىبحعىعلىبعضهالقىاىالببتمناحمننعدوهوهابخبهماالىوالنعندالبيت
منلهبتقبتهااألقيفيءالمامشلخلتهاطعلىالسيلمنافتلمااألمةانالبيت

المطيحبسخاكانذكوغيمدومنمافيهوعتضشهففيهانكبكانتالتراب

وحذففاعلوهوضميرالسيلبحبىونيالسعجفبنموصمعالىبحفرهاباختحئفيه
النوىمتتاىالنوىتحودعفعتفطروالماهمقامهالافافاماالالىمفافأنما

السيرافيابنلهقااليلمنالبيثآحوالسجفينلنقيالبيتصجفطالىبلغتحئ
السجفينالىالنؤىابفىرفعتنجرقالبكرابوقال

بئللقماننسركانوابدالفسادالخالنافدالمحنىوقيلىهاعاافىاخنى3



الالذليافيالنابتادبرانء182

لهبهاعارالاذهاترىفعذ

بازلهاضالنبدخيسمقذوة

1إلازانةفىالقتودؤانم
13القعوبالمسإلعريفظيفحمرلة

فعمرآعاثةمحربزعونفماوالنسرانسرسبحةعرستعيثالكلهفبذوكانماد

دفمامماثئعمرفاقهاخرهاوكانلبداالعامهنهامائةواحدصركلوممنمحرها
منابةظامحتالداوانيتالبمعتلفلعمأصتعاللةبالبداألمدطاللقدلهيقال

حئجانهلبدعلىافسدالذىوهوآبافهاعدوافافيوغبرهاعهااحانلوالماااهل
وتااخنرمه

ابوفالبمرابوفالالفنودوانمقولهعهانحرفاىىفىصافعذ1
وانمقالالهالببتبهذاوبحتجاللةوتاالمالخايقوللنالخوببعشجعفركان

ودةواارفهااىفةوداعذادارانمحوواعةمفطوغيرمومولةبالفالقنود
واالجدوشدنهخفهاامالبةاميرباالمئمنبهةالنافةانةواليمقندواحدماارحلخب

انهتاليمحففشارهاعسثالئااألجدهالهابئعروابوزالالخلئنقةالى

وألفىارنجاعألاذوخرابهااالراتنييرمنىماومفتءالحىيئبقول
بهاالىب

ورجلعناامنءادكاامشالثوالاللموالدخبالمرمبةوفةذالم21

لفيحبناينوالبازلنحةبمودايحمالحضشكنيرالمحمومدضدخبر
فازاخثبمناذاكانالبكرةبفمماوالتعوإمخواالنئاطمنالبوالصربف

صريفيناوفرقيالحمريفنيواختلفالحبلوالمسدخطافحديدأفهون

عنوحكيباامناألناثوفيالئامنالفحوللىهواففالىوالفعملاألنئ

ألبحانلابتواابعنآالغحلكذاكواألعباالنناحاهننعرفالناقةانزبداب
والنعبوالنببالرفعالقعوحربفوبروىبهرابوقالعخاكمناألبكونان

معقبالمسدالقعوصربفمنلصربفايعرفونفدبرالالفعلبفطفماكاناحسن

عبهاوصبتءشابمالبالمالحيمامنرميتنهاكانهاألفراطالناقةاتالبيت
اناساالقتيبمظلبكرابوقالثاطابهابككالثكالتواذاإرادتماهنه

ارأدولكنهكذكولبىههناانثاطبافهاولهاوبقووذهذانفيرفييغلعاون



092يعافياثداالنابنةيؤان

وحإلأهشأنسعلىالجيلبومبضاالنهاززالوقدزحليكأن
2دالفرالصحقلطاولمجالمصإكسيأكارعةهوشيئوجزةؤحشمن
3البردهدطعلبلالثمالجيفئماريةالجؤزامنعابأهعزد

فهواالناثمناذاكانوالعربفنابهابصرفةاثمنفيهماكانتبدفىكنهاافيا

اوعالبئشدتههنبحضفيبعضهدخليالذاالحممردخيلهفواالعيامن
انهارؤالاىعنميقفيءالباوقيلعايناهعنىنيوبناانتعفالهازال1

والمستألجليلةواراحدةالجليلآلثهاوبفالليالمامينبتموعنعالجليللهفوعنا
بعينيهبشظرالنهانسانقيلومنهابصرتأىنارألستاوهنهابعيفيهيخظرالذى

والتوجسبنممعفهوهنةبنزح3بشاوجقدالذيوهومسضوجويروى
معنىمنفردايوحدقولهبماقابوقالاألنيخافعبيدةأبرقالالتسمعا
منفرداوجعالاألنسنتوجالوحثهنالموربنثاطناقنهنتاطشبهلهاالببتا

االجرةاطرونوهجآااضعلروفتالنهانهارنصفوضلفؤعهاينديكونليرهني
ذلكفيناقةالهذدتممل11وادركهاجرةاولشدةمناالبلاعيتاذافيقول

الوحثممطرلئوالمحيرعلىفونهامنالوقت

وذاتانعيينفالةوسميالىطرففيوجرةألنوجرةوحثىخعى12

هناكءلداالشربفليآوهيالوحشخفيفهطفلبلىميآلوماوهاستونوممطعرق
سودقعدفواكهوفيابيعقهواكارعهموشهـيفولهلذلكطاويةوحئهافبعلون
إصيرعنالوكنىمصاربنوجمعههحرانواحدوالمصفاميبربدالمعيموطاوى

بالفمالفردويقاليلسنفينهويلىحيمعاينىانهبريدالصيقلكيفالبطن

االبالفردبممعوأابوبهرقالجودتهنيلهمثيلالفريدهنقطعهواكطوالفحح
فأحمنحالعلرواخذكدهمندملولانهبالفردارادالفنجقالالبيتهذافي
الثوريذحمرقال

وبنمدانعلاعلييسلىسيفكأنهالتاللوتضمرببو
لالولىوايوابةسرتااالصميوروبكرابوفالليآلجاهتسرت3
الىيذهبكاناالصمعياناالمسريةاقالامرثملىكللىووسقالألنهجود



اقيالذيالنابتدبوان311

9دحرؤمنخؤفيمنالثوامبطؤلمانجاثسؤتكمبهنباغفا
2داقىمنبريئايطالكعوبصإلعدؤامتعزعليماررفه

جاوالمثالهـاطصمبمفيبلبابطلعنجموالجرزاهالبىهذافيلجالننبنجاهالمانه
فلذدهـءالجرزانوهفيسرتالسحابةانالببتمعئآالثأناحيةمننأفطالق

اطواةكفرفقدءالجرزابوهيلطرممنانزمحموشبكرابوقالثعبههايالجوزا
اينفاوادالئتاهوهعلرالربيعمعلربقلملمهااوقافينكونألنهااألمعالراليهافسب
نفسهتنفسوببتلذالثهببتهوبردبهنالنوهضمطراعابهلمانوراهذا

فهخووتفاعف

واهىواالكليبصاحبانييمواالروحمنافثعلوصفزعارتاع9
أوالكلكلتعودلهلهمرنيوالمابكرابرقالايضاالقوائماتوالثواألعداه

اسابهالذىوالبردحهـاالذكطالخوفمنباتافورانابيتمعىالعوتملى

ألنفلايثعامنأفطألتطمعثمانقولهاعدابسرالحالذكعلىوهببتسوةميلت
اواخرجبكربأنهولمطائعأاتااذالمواالعوالهفلعوبقالالعدويحبمابي

اطوعيروىعببدةابووقالكرامةاكرهثهالمعدركفولكعلياطعهنمحاوعأ
امنكانانهاىياتفوعماقهايوفعهمنفسرمافعلىرفعهفنوالرنجبميالنصب

11تديمالبتفقهذاوعلىعباموتمنفارنلعاصبحثماالعداالنورلجوع
اائمالضبالمومتارادنعبومنبهالرامتبسرماباتفدرتهشثتوانوتأخيى
اارغنحدىوبجوزقالأقاباتاىقوامهطوحالزرباتبفولشامتواحدها

ااطالتهارناحلمالهامتهثوعولهالثورباتالىالقوائماليوامتبكونانعلي
هبنداهذاعلفطوعالخوفمنشوامته
بهفواثمهاسترايبهاصانرالمبتوثكالفراشومنهفرقهنبثهن2

برهلةبستملعىاألطرافعدودةصعحوفيلساهالواحدةاميالضووالحسح

الحيبمصيكياطردمنبرةاتآالحظامنالمفعلىوهوجمعكحبوالكعوب

معقبعقاذبثدالألتالنورفاستعارالعقالشدمناليدعصباصزفادواطبى
ذلكهنجربهفيفترداوالعيببقواثمهلبالثووانالببت



13افيالذيالنابتديوان

أئحبأ9جرااعنذالمعارفيطعنيوزعهحيثنهكزانؤكان
2العضإلمنالمبيطزاذيشنيطعنفاننذهابالمدرىشذالنريصة

3ضدهفتأبئسههسفودشزبضتهجنبضارجامننهء

اوبوزعكهمياالعنبالفئحضمرالطبروبهالريائيوكلنطبااصمضمران1
اابطناخةالعفاقتبفولانواألبزاحمولىايابكموزعفالنبقالبنر
يمبكمراوالنجدالثجاحالجيمبفموالنخدوالمدركالملجأوالحجرالمغانلركوا
أأمنجودورجلاجمهيخدبحديقالالنجدقهـاله3واوالثدةالكربمنيعرقىالة
منجعهالجبمبضمرواجرومنانعتمنجعهبكسرالجبمروافنمكروباى

كايكونانالكلالنياهرحيثالئورمنكانالكلبانالبيتمعنىالمعاركنحت
االصاللداغرىلمااىالمعدرعلىالمماركطشونصبتحبحيثاقلللرجلنقرل

بالرفعيروعببدةابووكانلهانتأصمنالشجاعيطعنمامثلطعنأطعنهالكلب
كباكلناىمنهفينخبروبجعلبمنضرانوبرفعبوزعهفاعليمونانعلى

ابئبونىبألالثيبافيعرواباسعتفادمنهقطعةةفالنورقرننيهبطحأ
اهكمةفقالحبيب

االكنفهرجعمنهووقبلالكتصمرجعفيبضعةوالفربعةاننذضك2
31داابيطلروالعضالاوالمببطرهقنلوهووعرابوقالالفرنوالمدرىالخاصرةالى

فينفاللحدتالنورقرنانابيتهعىبمعندأعضدهنهوالفحلىالعضهفيبأخذ

افيءوالهااضمدامنداوىأذأاالبةلحمفيببطار11مبنعنجفذمامئلكلب11لحم
اكلمادتالوجههذاعلىورىفاذافاننابضأويروىالنربصةكلنعودذهاأ

امايخفذمنلالكلبمفيقرتاقاذارادألنهاحسنعنديوسبكرابوقالالفرن
الدابةلحمفيهبضعهالبيطار
واحدميثربرنقومجاتوالتربمحررفاسغودواالجاقبمفحة31

اقهالنكهمفىايفنسيهماللةانسوومنهكوفىولسوووكبكبراشاوبكايقال

ضوبتاذاوافنأتفأدتبقالفبهبنوىىالةأالرموضعوالمفنأينسالنعالى
بسفوداآلخرقباطمنخروجهلفيالعورأفرنحمرةضبةانهالبيتمعق



هـافيالذالنابضدبرال

1ودذلمجا7غهرصدقاللونصاالثفيمنقصآالروقابملىيعجمفظل
2قؤدوالعفلالىسيلؤالصاجهافعاصواثورأىلما

مبصدأؤيسلمأموالكوانلعأأزىالإنيالنفىلهإتقاا
عاااؤفيدألدقفيامرااألعلىففإانالمماتتلمفنيفناكإ
أصاماالفيمقأحاشيؤاالضهألإالسعاألفيفائارؤالأ

لالصصاعةكلفيالبهنبحناصألنهمالثربوخعاننغلفدطمعابالثرب
الناحبةمنخرحمحئالكبجنبفينفذقدالفرنبكونانزصوبكرابوقال

ظرجأعلىنعبوايممنالفودهابننمنلفرةمننظمايالكلبفبقيخرىا11
ءالغاوئدبدالبنبثنمسفودعليابوواجازاطالا

واألودباوالصدثاألسودواطاالترتوالروقيمبعجم1
نقبننقدوهوبععهرجهءانورافرنعلىممارلمابالانالببتمحنىجماجاالص

شابهفيخخملنقكلعلىكابعافيبآلابوافاالوجعشدةمننجههرلما
ابهنعيهاى

واألقعاسبناكطاالحملقألنهاثقأوسياآلخااااسمانئو2إا
رالفعاوالفوداديةوالعفلالثابأخذداوهوالقعاسمنواصالوحمااالقنلإ

بهبتدولمبعقلباااتلماصاىتيلوعذايكرابوفال

01والحلبفالمحاحبوفيالىقاافياعباربوفبلالناعرلىالى3
وأهعألقتاتاذيلملمانهاراداارالمولىاناهىتوهنلالوفال ا

لتظاينفيرالىجالفياهركانهوإكلباانهالىذهبومنتلهاالذىرنيابعدأ

بهذاحشتاكطتشآلانغساله
العداالثالعدوسدوانحمالاباوغاا عدبلونعلىخىبربمىبر

ااشارةنلكقولهفطابعدزيدابوىروابوتكرقالوحرسارسومخلىوظملأ

والبميدالقرببضلهازرياالملكاهةنبلنئانورباونبيهابهرهاافىاالنانجةإلىةا
ااحدأنغامااياحاشألالببتومعقبكرابرفالاألستناالهاشاة5



همهصصالفيالذةالنافيديوانسص

1الفندفاحددحطاعنبةشااثفملةااللهاقاراذسلماناأل
2هـالحهإممفايأباصذينونالمقدأذنتانياجدنوخئس
مشدااسكلىؤادالةاطاعككابثالضتيمافانفعهاحإعلطفف

لشصلىنقعدؤالمأخللىاخيىهعافبهاتجةفضصاكوهن

أاخيرآفعلوانبثبههالخيفاعأليفعلاوىألالببتمحنىبئبههفانهفالحاشافافولا
الفندعنفازجرهايروىولهالمليكقالاذويروىبكرابوالوزبرإظ9

انوعوززةاكقىعلىبهـالهاكنراناالالخاقدةابرأهنوصامخلقوالبرية

اوصاسهاواحددهاالبربةفيوبروىكنالزابومرالبرئمناشتتهاقهتيا
اافندالوالخللمانفندوجماللوالضارأيفيحألاظوالفندحدفهوشيئأحبىما

االحديكنأاذمامحهغاسلماتبسيدناالنعمانشبهانهاليفماخطااذافالن
أعزآقيامارادانماالقعودهنقيامأدلمالبريةفيتمفولهمايمشلالخلوقنمن

شالمامنوامنعإناساهعاصمافيرفأةاعلىا

طالبالىبئعيطنجاهسعننحيسآوصنالسسيوهنهذللايخيى2
يقولفلكوفييافعأيسعىفبلةتصبلهوكانبالبعرة11

خيابعدإفيبنيتآميهعسايمافيإماقى
انيقالعلابوقالبكرابوالرزيرفالمانصدليدنابافيهااشأمبابلوندصإ

الرضاهتياالسووالحمفرفاؤعراشحجارةالصفاحوهباعينهاشياحليناا
ثالصتقدبرمحلومذصاجميدنالناونصاسعلوانةواحدهاماطناالومميإ

بريةافيتم

وبخلوبخلورئدرضدمالدثالعلىجمازهاىفاعقبهويروى3أا
الذلوالضعديخربهابرتدحسعافبةفبهطالبيتنقديرالمحيرافينافالفى

الحقدوالضمدفمادىيرمومالضمداضمدوفعا4الغضبشدةوالخمدوالنيظأ

الاافالمميضمدضمدأحتدوالظدرمكثيراضمدعديهآبفادقد

5بيافيالذبنةالنادبوان



الذياقافابتدبوان31ا

9هداال3لىامتؤلمىاذاادالجوقسسابةأتاهنأؤلماىااأل
3نإعلىعاتالالمزاهبنهـحالترابعهالفارهةاععلى

مابىاارهااؤةفيتركغدانسطزينةءاالئةااواهبا

أنحاسااققالكرالوفالالهاتحرىااالغاتواألمدغالى1
ماسوب

موفعهذاليالمازفيفالونغضاللهكرهأصبرايسابقهاقتمنقولهمعنىأ
اكطابيهكلمنلكاالاصفدبااالمناعرشفلمفولهبعديمونانموضحهوانماالبيتهذاا

مناوحاألهثلفيلرجلاألانالثاالقالانهعنهحعنمدلمبكمنخرجومن

بثلىلمناوبيرااللةنهماايىاىالصاعالسابقاداعليهكفظفنلك
تالانهعنهحئمزالماقالنحوقالفانهاألصصحىوامايميراألالنصل4و ثا

للمانهذافالةاانالنابتزاألعرابابنقالاألنلكخصدنقعدعلىا
وألعبهالعفوفينجبهوفىالنعمانالنابغةارادمماواهعناهماادركطالقالىانهعنهوإ

وغعتغينلعلىنفعدأليالفةقالةفريأوألمنا4ليألنهعليهحفداعدهـ101
فوقمنفاماولالمععلىاالبقالجوادكغهنلعليهفعلكلمناوصاكفيممكءابط
انكاةشلت

درثمهـيرحعاإ

ضالفارطعاابزوقالجمالابوالضاطدوالمطكربمةاإلنافةفاطهعا11 الىأتاووجوااتاجمىمط كلعليالوبروىسرو9دطتذيي2

حلىويروىجمندخروبهاعلىبأصعفوألالعطيةتتةءةءافاش
اعطىفاعآلارىاىحفةوجعلهاعطاراداتطتتصولؤدلالاسألكواس
شيهدوالامحلليدواتهبابعهاحمئإةالمقطضبالمإآحافبةءارا

وبقالكاملةرايجرماثةوبقالرالجرصوألايئلمءثاااجبمإاي
واحدلفدعليوابرإواحديفماصساقهفيسبووألابئطلياىأ
نتوموضعماوتوفحهئلهوالالبوجدةقإلىكلاىيروكأابوقالةأ

ةبطالواحدةاريمنتلبدهاالذالالبدمرتدبردإهـخبرمبئماذائتباعيهةأإإ
ااامحيهميفيالمهمثهلجةالموأااتياألنجداإلهذافعصزكاكواابمو

خاباتواذاداوفيخآصنلمنثدأ



53الذليافيالنابتبوان

9أجردباكالغزالنالهواجربردفانقهايطالىذيولكضاتاوالى

2البردذكماالشوبوبكالطيرتخومنأعضتهافماكربمتمزعواظيل
3الجداطيرةبرحالمثدودةفتآلعرافقهاخيستفدواالدم

ةمالكلوىربحلةثوالربطالنوبهنلاشماوصلبميولا1

منعمةكمئوجاريةالممثرفوالمفنئفنقهاوبروى5عيئمهانموفانتهاافقينتكنأ
معنىشيئآنجبتالالموحنعافيىلردواالشدبدهـاطوىهاجرةجمعوالواجر

فلصالموافيالجوارىديرالراكضاتاراهبفقالوهبههاوصفانهالببت

بردفاتهاثمنبارجاعلبهماطثالمالىجرهامنببغنحئوخنرانعمآباذيالن
بضحبنالوانهن5الواجرمنفيكنكونهنصالأئعبئآاعلشهناىالواجر

النهاألرضهنالجردوخصالواجرجكرغبرهنتأذىاذابردفيفهنللئعما

00011شطاليسزهبادحسشهاانارادوانماالغزألنحنمنشئآفيسترهناكلجتأل
آياعزبهانلفناثاالميانوأيردشاألمنبرازنيهناارادسفةابر

11حاللبابصوااريئوىدابوقالمربعأعيأغرعء12
لمضاممايقباوبروىساكنأايرهزساالبحروانزكانافرا

أاقالوالربةشؤاراحدةالقطرالعظيمحابإصاواليؤبو
بازاليلطءاقاللبماهـصبهـفيممطإفمااالمجادليلاوجهببيتمعنىبرداةة

اعأصفئسههنهاتنجوالطيرانمنعناعفةفىالبرد

آاخالردتىارساالادلىمابراناسرعة
االبالتالبرتمهلىماجمالسيدأايموهروقاهنصضاماأل3

والضاكبصابهافالآباطماعناففهامي

ىوولمجلورشدرشديقالشداثإغاوايراعنبذاثفمنعهاافقهامي
أألاكوالثنمدغيرهبهايرتإلعحانجةانجهـببتواالرصالاننسبواليهاةوهـء

11الحقدوالصمددىكطومةوبغالضحدأنعمدفعدالىكااوجدمةجعلثالبثعبه
111الخللومكئيرالظلمالصمدأحتجمرهاوىلدأةاقي

5بحافى



يعافيالذإلنابغةدبران

9النمإلوارداشرلحمامالىدظرتاذإطيفتاةبكاحمأ
آإالرمدمنتكحللمجاجةاكمثاوتتبعهيقجانبايحفهاال
1كا
3فقدونصفهحمامتناالىلناالحامهذااالليماقالتال
11

اهانيئ0ازرةبيابىوعنمياألإعنافىبنثىلقيكطاافثاةاااأ
بهافىقطاةولكانامةاازانحامابووذبمروجديلفايامنو11
مافةليفيخحمامتيالىونصفهلىأابمذالبنفقالتجبلينلالفىالغعامنربآ

نصوافصلىتقعحمامةعبموحمامثطاايانهاموارادتفالتهيكافاذافنظروا

وفيلعددهافعرفصائدشبحةفيوشتانهاواقالمأإفىاكآنهاإ
يصنااشثادجمله

ب
مالهاشامتمدتمهالواخهاةالىليماإماطتأا

لهإ حوناألممطلالتاءااواظدلةانإااعسموبروىهدجمنراعولو
هفيثطوألئركماءافلىبإصنالالهإتأفإغتإافيرفوءتاافيأ

لمهبغهبردوأفيمماثننيالحامسفيرظتااحاتكابياليكمنفتنباا
9اواردألنهووخدمشببأاخألجمأارإدكماوافضماة1ااحمنشيصماحم

اصمثمعنىعلى11
لهماطاااذاايماألضهاقالاحماإصةوإناحةأاوهطكفه2 ءحط

طضموفيلنواذارهذوأطاضدجمولأةبهتجهإهكبطفعاضاقسينجانى
11

اجةانرشلبعهواالحاهذهفىاصانجهاذاالصاتؤخددداصللثوالم

امةإشءالقىومناحلالىبمافنحشمدفطلصبهاأفيةاارادعيآ
اننرافهسعلىبعضوألالوبابئمناثااصيال11
ساقهثوعبوألابئبهلبايإ

وسالميابلعنىماجلإخؤقوالثبخبالرالحامبروىبثرابوفال3
رفعفمبنمابعوضةوهثلههذاهويالذمئمرنخدبرهمبتداخبراوهأبلبتموبةت

زائدةماجعلتفانألمنهداماطنبيإلالبنداضافعفزماكافةنكونانروجأ
وذلمتوهوفيتإنم فقدفالندفهاوبروىبحبماقباوعلتااوفياحن



كاافيياكالنابغةبوأن

سبوو1011أا6دفئولمتقمىلمتسعاوتسحينكاحسلتهفالةءإ
اإ2العددذلدعفيحسمةاواسرعتحمامتهافيهاماثةكللتا إهـ

311جسدمناالنعحابعلىوماهربقكعبتهسسصالذيلعمرفالأ
نأوالسعدالفيلليئمكةكبانالعائذاشالعليرنمسحهاوالمومنأ
أااأا

أإادفىبلىاعلموالله4يناادفىاوقوسينفابفأثقولهفياالمفسريئبمضاا1
انىفقدقودالئاعرنحوموجودالغةانيهذاوئلالشكسيلعلىلذلةنحروا 00001الم

ءباالبتداةالموتثفيوصحسص

أالملىيةلتظبمعىوزعت3دووبكعنىوهالتزصكاوىبرابوفال9
أاقالاىافشاويم3افالنزس

ااصبةاطاالصعىاءقابكوابوقالحبةواحسنتاالعرالىإبئوروى2أأ
01الواحدةالمرةءالحابفنحصبواطوالجلةالبسةمثلوهوفبهابحسبقياالجهة1اأ
أرالوالةتهوالجهـحيةالنالمكفيالمايرحسابخذااسرعتانهاإلجثامحنىأ

باطامنوحسبتأ
أأحججأزرتهقدالذكيلعرفالوبروىنعادإللةمأقسالذيملعرفالفولهلإ

أالحراماللةطتوالكعبةوهساحةصحآاالرضمىيقالطةتومحتا اكانشقتحجاوىاألنعابعلىبأىهرامافودهفهوكعبةليع
انهالببىهعئالدأههنمرعفراتإدزوالجسادوالجسدعندحابذبمالجاهليةا

االنعابعلىالبحاافيتىكانتاقطءإلدمااوآلئمإللمهآاقمبم11
امنهماالثانيةتحةقننفيفيأمنأوشادهاقمونعالىكالذنلىالمومنث
0051اكا قلامذابازبدنافولئهمنلاحددلمفصالىالمنعدىوهوامناصا4ونأ

أاللهامنالبيتفيفننديرذابالىازيذإختمفعرلينممقولثالىفنعدىزةباا
اوذوالمهمنهابدلتيروابالمؤمفمفحولفالعائذاتابوجهـقالالصيدآلبكلالطير

جهاوألتعايهاالركبانصح5أىتمسحهاوقولهخذوألتؤديمالانتقديرعشوف

ابياصلمنجيخرماوهواألرفوجهعلىالجاركيءالماالغبهابفتحوالنيلبأخذإ



يافيالذبنةالنااندبوا83

1يدكماالطسوطيفالوفعتاذبهاتيتكا2سيىمنماقلت
2بالفندياتيكبهاعيزمنقرثمعاقبةرلىفعاقبنيادبم

مكبدكعلىقرمقالحمكانتبهمشفثاقواممقالةاال

االجدمنزأليفراركلوالاوعدنيقابوساباانأنجئتا
بمكرميدةابوأواروااةاألبميدالةاقاوت8تليسراروابئياألاجسومات

الغيلأالصممالتومىملينمامنافعاجمنانكاتاهماحدوالالبلوقالاننبنأ
فبيابطمنيخرجكانماالنابغةبعنىواغاالماهالنينوبفضحينةالضالنبنبكمرأ
ءرزةعاجمحالمجواناتمنالنناجبةالحبىثذاتوالصالضمبراوجمروروالمزمنا
ااوالذممطوالالماأللفالنولواإعلىنادءألنبامنعوبئذاتوالا
ا

اعطفانهعلىاومجرورمنصوبامافالطيرلفصيةاضافةاالييالمؤمنألضافةجمرورة
تمعحفاعلىانهعليفوعميوركبانللىصحهاولهااايان

قالكانهؤمنوافوفيالمحذوفجوابآيضمافلتجلبكرابرقالال
اتلتاذايفولبديالمطسوطيفالرفعتااوفولهسثأقوألفيكماقلتوالله

امالمعلىخلتنجالوالبدهشاتونجاتخفنهعلىبهاوطيرفعاورثالحىبدكيا
اعهاظ

علىاالهسممفانوتأويلعلىابوفالاصرطامساجمابوافا2ممبإ
علىذبالاىالكبافندواصاصديعبنبهانفزمعاقبةربفعافبمايعف

ا

أفاغفيتعيزربراقالواونانهمىسيئألواناماقلتالبيتنقدبررابوأام
انقدمناوقهسوىعقوااللذلبهديقرعتافبفوطموشفيتالثاتا
افربوالصدوالقرعكرهاذالىبحنجأفاذكفطعاكاالصتننافيتنعملسرىا

فيكدوالشرفياوعدلبئهددفياوعدفطالمنذرالنهفرنعأناولخإلدلدوأباراإبإإلسالاكأ
االنعمامئلانهالبيتقههـأل4وصواحدهرش

اكلوالنجامالزئبربهذلديهتبمكنآقأليخادكالر



أهافييالذالنابنةيران
ا

91ولدومنمالمناثمروماعهماالقوائملكءفداالع

اإ2بالرفداالعداثإلفكوانلهكفاالبركنالتقذقي
31بدبالىجىفيالهأواذيهكماقىلهياحالىصباذاالفواتا
1وإظضدالينبوتآمنركافيهلجبمترعوادليكلد

اأثوالنجدااليندباظيزرائيمعتمآحإاخوفهكيظل
11آااالفونئديرصاكفعلىوالنصبوالكسرفعإلريروىافدبكرابوقال1
اأيرانوماقولهبناهانهاالالرفعموضعنيجعلهكمعرومنءفدانجدوقكم
لهدعاصمفيهتعجلوالكطاعيفيونأختلبثاىممآلفالانهالبيفهحنىاجعوها
بيهمنهعهوشيجمحهالذيومالهلفدونهاألقواجعلىبان

اكاالناقافعارواوكاحنوااألعدوتأنفكوالنظيرالمنلالكفاه2
عندكويععونعلىيتعاونونأيالقدومناالنافينمومنكعاروابععهمقال
االمنلفالكنجفسكمينىألشليضالبيتمعنىعندكعلطبممأبعضميرفداى
البعثرفيالمنلالبداهيةتربنىألمعناالقتببىوقالالث

ااالعالمباربأخوواكواربهبروىواواذبهلختبروىممطبمرقىابوفال3
اواواذبهفيهوتريدغدفياأوديةيحنىحوالبهمدتوبروصاذااجواالموءاولمن

احالهوعظماتالفروصففارتوجماشتالناحيتانينسالهوذىااراحدابامو
برواظمنهاعغالنمانسببليجعلىامتالئهمنمابموناكلفييمونالهكروذ
دكجمطفجا

المملووالمترحاخرنهرومدانهرامدهنهالءبهويضفبهبدفيبكد4
اتوالعذهـثفالمنآالحطوالركامالجيثىبسمعثيقالالعوتذووالجب

اوهوضربالخضدىوبروونكسرخغالماواظفدبنبونةوآحمعنهشجرالخثنش

يروىالسفبنةذتوهوالكلفوالخنررانةالسفينةصاصالمالحه

النبتمن

بكرابوقالاكربواقهـالهوالنجدواالعياهوااليخالفنرةاعوهوالشرجةالمجفو



افيالذبالناثديراناغ

1غددوناليومكثالواليحولنافلةسايبمنهدشباايوما
3بالصفدايعنأبيتأعرضفلمحسنابهنمهتفانءالشناهذا
3النكدجمشاركصماحبهافانتنتكنعذرذأالذيانها

نجسكاممطيعتهحماتالمالحخوفمنإخوانهالفراتوعفتحخيمفياالبياتأ
فيواطايخرهحاليبماونفكيفوهيجافهءظامواارتجاجشنممنفينهالسكانإ

نمراتاكلتردفهأض

شعلاليتشبابولقثالروليوالإدةالزلناسواءادبإصااا
اذأدوبمانالشسيىمنزآباياولنالثىاثااتإفإمااىفرالتافابتول

ءص
شكدءعحاادوتالبومءاعكولوالفالباذدهبمذابم4عةأللمجبفيما7اد

يعطانذالثنعهأمكأتااعرائاادااىليهاالوالداللةاتيءصاافوص
كأدلمأخلء

وتعرخمتعرحشتيفالفدبالالعنتاعرضتوبررىنجقاواشاقأ

األمورمنتأفيإنتإولاخاهإلموكابمامونافياظةترةدعنتاإقولسواأ
هآبالمضافتشيالغلطعلىبخنضفإلمعنتابليتهمنإهربانكلتذءضابننلهماا

ت11فماصفادافيقتاواداوسفدتهضهااساذاكهلاتإورفاااسعالطواا
وه00زنقملهانالحهتفىسادثاتاخسساانئنماهاهألقولانة دامعالاسعرحامدحكلم
ألقثنتافراداكحمببئالتن

نيفعلمانينهولالهىااهنىارتاالتحمذرةواههذكأطذ3
اللدخاركويروىالخيرقلةوهوكداكئاركهـقدفساحبهمحنداثإدالعتذارهأ
فائلقالعبيدةابوقالبمرابوقالءالبلن5يرحاأاألعتأإرهذانجنمعهأانائ

لمأللهبأمنففادكانآيأمنالمضةآلىلواقايخاالنالغهتأاالاهـالا دوسطا

فلميعطيهكانماذكربهداوالنفقةفيهماتعخلمثأيىنانحثزليجبكن

وممئتكببئءنرفبئقرفئبنترسبنأصةسماالآاسخىظالرإعهزررأ



101يافيالذالنابنةبوان

ايضموتال

نهانعبفهاطفةالمتودةففاجأتهانعانعلىثخلوقدجردةايصفا

السبهوهذاانوقلعنهاشوقدبمفقالوجههابهفوارتبمعصمهاوجههافغطت

ادافبهايتليسصيااليلةبهاهةاوقداجلمناككانعاداهالذى
قاالحقلهوي

1عزؤبوشرذازادمجالنمضتدكمااوراغيئءآلأمن
2قإلكأنبرحالنالفئلماركانجاانيخرأفذالترحل

3داالصالئدفاخبرناوبذاكغدارحلتئابانالدافزم

غدآديتاماليوموحافىاىمننديأوراغانتبقولمالاألل9
سةازواللدنمنوألرواحايمعناثسااداونروحتوحنااليفاضىاواروااج

حالفياتلىنىنجولاعلالفاممفيالخمميرمنلاطعلالنعسباواالافى
جمبوبتهميةإ1هاينعاهـةنتاهـمنهاكاادبالفىادءواترألدأآادتزوجمفك
دعبةوتسيممنكانهاارادوفيل

راكبإليوألفىاالعلىناالذاومالةوالر3ببااوالركاوقربدأأفد2
بلناتزاقدوكأذتزللمبالاناالحلسارباليفوةحاسيراا3باااال
الألوقياوز

األرتحاللةوالرمإويلااألصودراكدافوالضالغرابدافاك3

نعباذبالرحيدانذروليةانداتا3زقولهجمرلواارزيرفالنراالراوبنم
افراقبابحغألنهحاتمآالغراببنعبهاوبسمونتجطيرونوكانوانعقاذإقبالفرواخبر
عليهعيببزبدخلفداالبيتهذافيافرىفدالنابفةوكانبهتجفيايعندهم
االسودوبروىالمجيةةالفعبفيوشرحهااالكلبهروسبأفيبعدنجؤوأفتجببه
باألحمرفالنجالنسبءياعليهاادقىقدفاتااألناألسودىأراديمونانعلىباظفعى

6الذليافينجةالنادبوان



يافيالذبطالنادبوان4
ا

ا

1غدفياالحبةتفريقكانانبهامألوالبغدحباالص

أ2منهاموعديواالمسادوالصبحعهدومزدخوأرجطنط
أ3إتقصدانغيرقلبكفأمماببسهممارمتلتغايخةافىنيا

111

ونرددرسالةبعطفمهاجيريىلياذهئمبذلكغنيت

151مصردبسهمنانظهرصعنحبهامنفواداصمابولقد
البيتفيبكنأاقالهشاالىذهبنمنالصوريواالسوفاالنراب01الوفيواألحمريأ
نحرجاحنوخرجاقواا

ابوئيوقدالتنوبئفبحذفالفبهتحمللماولهةالمعمرعليحبآمينعب1
ألمفلذلبغرهاانتصبالنهفيهتعمللمالعليهادخلتاذاماابابهةففاراالنحويونا
الواضفاهناوابدهاللةفرفالغدنياالحبةنفريقانكانونقدبرهنفيرا

نبمحلاوبلدمنقدمكاتايفالءماالدهذا

اوالصبحلهوقوهراكرةخروفياأاوحرةجاديةاسمدرومهقربنط2
موعدهابنولاواصهودأ3امساوألهعبآبحأبربدوابرالجنسواألمسا

بدلناابئعألنهاموعدكطاخرمنهاواالساالعبحوكذكاألبدأخرأممياألبد
حلهماعنعالماتنشالتوالنانةفنانهوافىهافىفيخرحتدفال3 ا

تاثدبقولفافعدرمايخالضلونفدخلهاهاطوصههابزوغبتافياوني

ومنهاحشألانفذنهولوالفضشفذلمانهااألفققلتنهاصادواصافكطرفاا
ا
األخرفولا

قنبلوهراألباممدةبهفعالولتارسبرصولسبرت

اكطتيالبتمنبحانينعاقفانيةافىفيالجريكونانويحعنلقتيلىحكمهوفياي
شةظافىفيارتحلت

11

مااقامتبقرلالخزلوهومنهوالمغقبهاقناايوكذاابئتبمغنينا4

عليهرسائاالونعطفاليهنونتبمةالمرنجعفيونجاررهاحبهامناودعنكا
انفذتهاذاالمهماصردتيخالمنفةومعردرنينحونهاقوكنيالهردان95



3الذليافيالنابتديوان

9مقلدالمقلتيفاحئماحوىمترببشادنبمقلةنظرت
2الموقدذقدكالشهابذهبنحرهايئفئسلكفيوالنظم
المتاوبظوائهفيمفكالضخلقهاأكلكالسيرافرأ
8مقعإلبعدشنفجهوالنحرطيهلطيفذومحنوالبطن

معردقولهللنبحيضمنالنحبهامنلوحادفواصابولانفذاذاهووصرد
واليمكتنتلاييبلانهيريدقانعيقوسمنخرجاذاالهميفحلىهابهنفعلىاى

الذكاقدالظإاوألدمنوالثادنأدوالواضاااتجمعاالئعحمةلةالمة1
الحوةهنمأخوذىواصعرحفىأذاوالحثتالصبىشدنهنهالءترعرعشدن
الظباهمنفهوالسوادالحوةجعلىمنالخليلىقالالسوادالىنضربحمرةوس

فلدقدالذىوالمفلدالمقلةسوادشديدباألحموارادصوداوأنخطنانيهبحقوالذى

اشبهالحسنابلغليكونباطييزبئفد4واببمترلهاالظيوصفبهوزبنولالح
فالكاالمترببةءالفباءالنسايئفئوفد

شنفايهبأذعقدنحئالفياننواصبنرنأ

كابوالثالصدروالنوالخيطوالسلكطكفيالحلىهننغماالحق2

بانفنتهاطلىعنوفهنلهايردلمصكفينظميزنجهنحرهاقاللماقارساطهشعلة
نوقدواقتبدآلجعلتضئتوانهفمرهبنداجعلتهشثتنظذهبموقال
ةمؤدوالذهبالذهبفعلالنه

المثأودوارتفاعهطولهمنالضوغلىخعلوطفيهحريرمننوباليرا3

ءبيعااالعثىقادكاالطيبهنكثرة3صفراالفبظدوالنالنحعةمنطئأك

انارادءأكالسيىوفولهيبالحمثشطيبانهااوارارةكاالعشيةءوصفراضوتها
أخصنوشنيهاكانعمنهافيانيااردكلفعنلهقواسبراكاولينهاركها

الدىاالنقبالىالبىوهوتلبسهروبواالنبننفجهواالبوىوهـل

عصفعهقىاىشقبهوالنووووىبماابوقالويمظمهيرفعهاىالثوبيخفج

فدايشدىثهوتولهقفاجرجلقيلىوهنهوفعتهاذاافئنفجتويقالالنوب

نجتشرلمئحرهافبمحب



ازلالذالنافيديوان44

أالمتجودبضةوادفالىريامفاضةكيرالمتنينمحطوطة
أا2طلوعهاباالسعديومكالشمسكةسيمبينىئراقامت

31ويسجإلهايرهامتىبهجهاضواصصمدفيةدرةأو
أ4وفرمدثادتآجربنيتمرفوتعرصميتأودمية

باليإلواتقتنافتناؤلتهثترداسقاطهلمالنصيفسقط

داحكانمامكتزاناملسانكاستننانهعناالقتيبىقالالمتينطةمحطو1

ضأنبالجدرعاالنهظه11وهوالمقىوخصبعقلايالجادبدككابالهعل
يرةاكابمالروادفرياقولهوالنحمبااالممفلئةالبطنالواصةفنقةاكوالمفانةا
دناآلطالةالرفابذةوااألردافاا

اىءاقىلهفوفتحةاولهروالوصعلالمشقوقارقيهقاصزاجت21
جههاواشراقنفهاالوتكمرلنانضرضومعناهثيناكاحدىلخىىءنزا

وهوباالصعداذاكانتؤهاضبوتيماواتمباألسصدطلعتاذااصسااقممضأ
الحلىبرج

برفبيهلىمرورالمالفخنجوابالمحاروالددفصدفبةحنبئةىبموبرو3
األرفىعلىهنهجلضولسحدالطاألهيذمأوواطدللةاىالةا اهوحومير ايو
اظارجةبايوةالمرأةشبهقدرهاجاللةالدرهذنفاسةمنءاوهبهعليللةشطراا
لضبائهاوابرالاعفىفهوسلكفيابتذكواليدغهالماكطانبحرمنا

وبثسادمميوفواالحمراألببفظماهـاوالمرمرةوالموافنالمةاد14

طالنىدميةمنلالمراةهذتجولخهطبىيئخوفرمدالجصبالشبدوهوبرفعا
صعهالجواحغطالاعونفهونجهوحملتتفعصيانا

وقدثوبنعفاواطلىنعفهوغيروفالالخلبلةالهراظالنميف5

تاوتأويدةالقحضرهذفيمت المطقاللعدكيبئالجغحدثالبيتهذابل

اقولهعتاماففالعدكهالهفظتخمننأواللةالنالفةكاتامدفيحانن14 ءا

امفكنتاألوالنعتاالنارةهذبحنماواللهالببتاخرالىاشبفصفط01 اك0001
01ا01سلىامحي



ا5تيالىالذبحةالئانديرا

19يعقإلالطافةدمنيمغبنانهرخصكأنبمخضب
العودأ3وجوالىنظرالسممتقضهالممجاجةنظوشاليك

3باإلكلدلثاتهأسفبردمايمحمامةبقادمتيتجلو

ئديسفلهثواأعاليهجفمتحمائهكثكداةالقحوان
العئموبائةواحدئهااالصابعوالبنانيعقدلماكعانهلاصكغمويروى111ال

جوففينجبتاحمرئجرهووفيلعفةوالواحدةلطيفهااالغحانلينشجر

باتمنوهوالعغلهتجالالطويلالبنانمتداحمروردلهالممعرمنولبحمرالمها

فتكوتظملخئمالبفلاريعفيفينكمونحمراساويمغالهعيعدةابوفالم
منيمقدبضانهدخضببكفانقتنااىباليدلفولهبنانبكخضبقولهفراشآ

ونععنهلطافنها

ننلرآنظرتاىالمرينىنظرنننهالمبحاجةاليكفظرتنالحىابوقال2
ومخاطبتكمراجحتكفأرادتإفبعيهلفنظرأالعلىهحهقدرألثامغيرنحبفآ

فاوقيبهامنفأللفتمأارادتفا4وحاتجنهاماظلىعلىوهوفكعلىنقدرفلما
اهاالمملسقيممخافةبحاجنهاالعلىنقدرلمالقنيبىقالاجببالحوومؤهااالكان
الكلألمعلىبقدروألبودمنالىظرالذكه

ادمقوارجوسالجناحهفدمفيبنةووالفادمةابنمممتاذانكمنفتجلى3
واللعىالمىمنفبهالماإلقادمةابغةوضبهقربةمتاقادشفتيهاكاخهعاتجإلقتجيقال

ضكتفاذااسنانهاابردبقولهواراداخدفلذلكالخوافيمنلوادأاشدوالقوادم
نواوكذلكألغدذرتاىباالئمدهلنألاسفقولهبثمفنيهااشانهاعنجلت

وبحثونسوائيخااونؤرااثمدعلبهانجروتنمباالبرةالنةزونفينعونيص
أىصفيلههـاظوهواالخةةوصالنغرعفاهارادانماممروابوقالالينرموضح

حمامةادمقبةالمسواكبهمانأخذالنبنااالمبعبنضبهانهبقالبكرابوقالبناله

حمامةدمئفلىءوالطولافةاطئاالبيناناى

ياكاورفةباألسنانفشبهينىاورقحواليهاصفرنرارلهنبتاناألقحو

اذاكانكذلثمايكوناحسنوهوبلبلةهعلرانبعدامميالمعلرءالممماائهسغبقوله



يمافيالذبضالنادبوان16

9الموردشيىمقبلهصدبباردفاهابانآماازعم
2ازددفلتاذاهاذفتهعذبانهاذقهولمالهمامزعم

3الصدثأمعلابرياريقهايمثفيانهاذفهوأآالهمازعم

متسردمتتاجولومنعقدمافنظمنهاخذالعذارى
مبدكلصرورةااللهعبدراهـالشررلواخمهاعرضت

فانحمرعتبهاطالذىالماهمنجفاراداغاالجفوفمنلبسأعاليهجفتقوله
نوارواسبحاسفلهفيالماهوباتوةفعفابارالةمنعايهمماكانغلهمابعدالنوار

ائغرلصفالطالىقولومنهأفآص إممر

ئطالىالسماهمنالتحوأثاطرانهمنلجآالمذإقعذب
مشرقبومغداةلحبهوغدتةبهثيلااابهاعانفعنت

هماذاالنههمامآواغاسالسيدوالمامابضآالظنوهوالقولالزع1
موردهشمىالمقبلكذبالمنجرفاانالنالوهومافالبقولامعناباى

اننحدىواألحنعنبانهزعاىاذفهوأبقولهنحرربكرابوقال01
القولبمعنىالزعأبكونمهنامحورةارنيان

اصطهاذقأنفدبرحذففييخديراهذافعلىالفمالىتعوداذقهةالهاها
أصدىايقاعاةبانالوالعسدمميمعروفيقوالمقاايهادافاتآوافاالمممخذف
ايهااالمشتاثيشفربقهابرخاكطجالوالرباصدىبعدي

ءيخذكطالمضاوللنسردلطولهكاعتالللهتعوعذراهجبمالعذاركغ
أمخدومةوأنهاالفدررفيعةانهاوصفييهاببتواذاالحديثسردتمنبعغأبعضه
حابهانشظوالنجثرفنراالبهوهنالذارىوان

لمالذىالجاهليةفيوالعرورةنعالىلنهاتاظالراهبزيالمعاهـفال5
الهوصارورىوصالرووصاوورةصرورةمنهبفالبحجلمىانىاألسالموقبتروئي

األعرابأبئوقالانساهاتثلمالذمممناوالعرورةعروابوقالواحدبمعنى
الذيههناالصرورةبميدةابووفالصوشهبربدصنهممنببرحلمالذكط



3الذيعافطبضالناانيو

9يرشدلموانرشدموظالهحديثهالرنالرؤيتهاوحسئ
3الهضالمجالعمخداروىلهلدنتمهصنستطيعلوبتكلم

اسألوسبىمنهمفاخذذيانبنىعلىالجالحبنوانلبنعاناغاراحاياوقال
واللهفقالالنابتبنثانااتآأنتمنفسألماانابنةابنةعقربوأخذانغطهن

واللهلظثموخالهاجهزهائمالملوكعندمنهاناأخوالايكمنعبناكرماحدما
اوهذهيمععهالنابغةققالواسرامكطفانسيلهفاطلقهنابهذايرضىالنابضأرىما

وياالصمسياتبوهنيتالقعميدة

االوسادفذاتنعمبروضعةالمحاهدمغنىسعداكمناهاجك

راهداهاصنيبذيمدثوكلتربهايفسفناالرولتعاورها

فارداالرصلمنرجافكلالىعويفىءوخنساذيالكلجها

فلبذنبلم

الراهبلذاعرضتلوبقولالنظرألداماىلرناقولهلعباويروى9

اديخهولزكاليهاالنظر3الداساهاكيحرفوامالكبرةهنهاخذتقدالذىاألضيب
رسدفيهبهناموانرشداثذوظنحديخهانفىواسننابأبهاصبابه

اوالعنابلهمزةابكسرويةارويقالالوعولمناألنىوسارويةبهعاروى2
أوالعخدالوعولموضحوهوالخليلىعنالعظجةالراسيةالصخرةوىضبةجمح
ااسنعللكتلوبقولمدااىصخودصخرةبفالثمىالضدنهااأس

البهلترلتالمرأةتعالممماحالىصبيآلووجدتاالنىقفارهاسعلىاألووى
قالاليههيآلأشدفغيرهااليهنترلاألروىتواذالممهلىاستعذابافنتولد

اوحنهآابهااههبكنلانكلماناستطعتلواىاخرمعنىفيهوفيبكرابو
الهغابمناألروىألضترلت



افيالذلبفةالناراندب8

خرائدجوارنينهاديعروبغريرةوسعدىسعدىبهاصدت

المراودبذاتيوماوابياتناسربنابحصاطيلتعمالعمري
مناجداظارجمايعموكيدبمحصفمنهالنعماتيقودهم

ساعدالمفيدونباذاظوجذالقوىوالواهنالوافيوضيعةا
غيرزاهدواصيحميهااوانقعقاثلوعوتربايمفعابا

النواهدالثدىرمانيخبئنمقعدصنيلرانبالعانوالحطعد

الراقدكالظباهالوجوهحانبراغزوراهبااليديهـلضرفي

بوافدمايشقنأالجالحابئلدىافبلمبأساةيلقيئااغرائر
واحداغيرعاىنعىوجالعبادهفاضمحواغيغلبنيابام

قامحدايلسعرهاالجلرحابئالىبراكبوىئعوجافالبدمنا
اودالديطريفيربنالثررأفيقالهحتىالنعماثالىتخب

امددولستنعمىخبوإبروحهاماحالرلعدقسيفسكنت

بحاسدااتاكخعلىفلستالدهرسوقةامطحاالرةاوكنت
دواصاإدةاحااادافىكبلالهالىيهتابااحاكااسبقتأ

رائداولإطدلضفاانتايةونائآلامعدعلوت
ءسأ

ااالقاالطالقصبدذالبائيةاالداثنهافابةتنعمنمنشالمابرعبيدةقال
فزارةبطوأسدبنياسىفي4ليكلهااربحينشواببنأرثاطمدحفي

يصفكاتحقواالشراتافىفيمهفيخرحوقدكرمهوااباماهفأععا

بربثانعلبهفأشارظبمافبهلجدخونعروتفرعةاننمبحيدهديارآوينىبم
وغدةبزرعةانغهفباندراالنابنةفابىحلفيموفىكأصدبنيلبفقومهعلى
افنلى



ءفطالذالنانجةيوان

االشعاوغرائبالةديهاكاوالسفاهةزرعةنبعت

2العدوضرارييثقرجلاكألعروبنزؤحيالحلفت

3غباريفاشققتجاجالهعتلقيتنيظحينعيوآأرأيت
اليفيواحتملمتبرةلمتبينناتمناخطتيناقانا

تأطلمضوالسفهوالعفامةوالمعفااسبالنرابهواألوابداواويروى1
كقبحهسثبعفبيحعنهابأفيألذياناىقببحوفعاثاقبيحالسفامةاسميول
يهدىوقولال1اادبئماسفيهفيلىأذاىقىامااالسميوفالوئناعتهاسعهيا

هواذقبمنغريبوذلكغرائبالىبهدىايهذرعةعنثطشديرهغراثالى

الشعرأهلمنأيس

وهوالوادىضريروهنهيخهوافىضهدنااذاأضئبااثمئااضريقال2

عليهقيثمماعدويمنفريأناقسمانالبضفيهوبؤكأهنهيدنوالذىحرفه
عليهلخليورى

وعكظفيحطهغباركلطقفىغباركتفعلماىغبارىحطعلتؤاوبروى3
يحركايبالمفاخرةبعضأبعضهافيعكنلفيهتجتعكانىالحرباسواقنسوق
ارندعتاىعلىعملضكغباريتيقلمايرىكبفاشققتلهقىعبيدةابووقال

النهكبارييقمابقالالجوادللفرسلىاكواصلتلحمولمفوليتعنىوخبت
غبارقيثفالمنهاويخرداظيلبسبق

مىوسفةالفجوو13ونجاراليمنوصفةغرفةوهولمبراسبمةي4
نجرجعلىالبركاوهوالمصدرعنمعدوألسيبويهوجعا4بكرابوفادرالفبم

فالبةصفةعنمعدوأليمونان4سيبوفولهنواحسئالفجورعنمحدوآل
لنهصفةوبرةبرةقيضنجملهمانجاروأخملتبرةعملتقالانهذلكودايل

صفتانفمماوالحسنةالقبيحةالخعلةتفولالفاجرفيالخعلةوحملتالبرةالخدآللخر

مئلفاجرةعنهعدولففجاوههناجميآلصنحشاماكانبهاعرففةمعربرةوجعل

فدزيرتفلمالندوالىدمازرعةالنبرةخطتهالنابغةجحلىاغاضادمةعنامت
أجرةظطتهالغدرزرعةواعتقدبرةظطنهءأألو

13يماذالذالنابتدبوان



الذيعافيالنابضدبوان5

االكواليفوادأاليكجيشآتوليدتقصائدفلتأتينك
2حذاربنربيعةورهعلفيهمادراعمكوزمحقيابئلره
بكطارغرابهمليىالمجدفيسورةوقذحرابهطولى

ظفاراالمقاليغهرآتوكانهممحالهالقعفوبنو
البقارجنةالسنؤرصكتاطديدكانهمصدأمنسيكين

دواحدهااالكواروقوادماراألكوماقوالبكالفأوابدفعنوبروى9
زعدقعاثدفلتاكليينكقرلهالنافةرحلوهوركوبرواألكوار31إحلمةهقهوهو

اراالكوآقواداليكليوفناياراألكوإدمقوالبكجبثأوأيدفعنووالببالمحو
االبماالحاجالوفتالخيلوجبوناالللونيربماألنمءانساالبهاالدوجعلالجين

ععبىوفولهصعدبنهسنحذارنوربيعةنعلبةمالةفكوزمن2
والنعسبإلرمحضووبروىالبماالحاجةقتلىمعهذاكطثبجعلوهاكالحظ

كرابهاليوفولهويخعبيةالجدورةوالىاسدمنرجالنوقذابحر3

أنمفيوتحانهبريدغرابهألبطبرقبلراكنربالخعىالمكنوصفاذارابم
يخأولوكلنكسوادهمهفاابالضوقلعهيخؤلاتالىيحتاجفالبتبهمافيهسبد
األبزاللنبرهمسوادهمايالبيتهذافي

وألصالحيممحهمنيمحاربأنونكفولياسدبئمفحمافعبنبوث
اوسقولومناحدبدانهايالسالحاألضفارثلوفرببالصالحنمالملكبأنو

تقمأاظفارهاحغبةلفيههناليفواألطانالعمرك

االحرباظفارهمبونرونكانواافمقلوتسمبزمنولبحربزمنفينحناي

االسالحوللبوربماخببتسهكورجلقالعمنكربهةرائحةاله5
ااناألجنيحدهمواوالجنةبابرملهووفيالجنبمصبرموفع13فاراواالنام
الدروعلبىطولمنربحمنغبرتفدبقولجنةففبلىعةاوللنأيخثخلتءالها

ارأثوافونفاذهمثاوافمالمعبمنباوشبهيم



95الذليافيبتالناانديو

11المظفارابويقودهمجيشابرفدهموكزائىسواةوبنو
2تعشارالىضتعلىغلبواسادةصهـدقحيجذيمةوبنو

3عرعاربهاولداضهميدعوييهماعظجنبىتيمتا
واالنفارالروعكداةوفىنمرأيضهمالصياحكثراذاقوألا

قواوبدارصبرمبلوائهمتحملواالذيئوالغاضريرت
16موارمتونعلىهريقعلتىرحالهطكاتادمبهتممثي

بدوفومهملكص19
ا

طبأرشمنوتعثارمنممبجديثةنجو2

االعرابلصبيانلعبةوعرعارالموتثطابجنبىنحبعلاىخفيمقوله3
بلحبوتنهمإلواضونمبقولحاتمابوفالللعبيجقعوايتداعونكانوا

البكونوقالهذاالعباسابوعليهورداالرفيباتمنعدلمماصإلوبهعندوعرعار

اذاالحببانوتلصيةحعارفعرالتكنيرمحنااليدلالنالنالثباتهناألالحدل

اخرجبمحنىخراجلحبهممنذلكومشلعرطرفقالوابهالعبوا

علةاخيىضمتاذااواوالنافرتمزتشثتوانفورجمعوفر

واستخفالحربفياتاالصوارتفعتداذابقورظواألالفزعوعوالرهمزهافلك
ايرحوولمثبنواالفزحالناس

يخحملوالماخهمبريداصدبنىمنامالبئغاضرةبنىمنمالغاضربون5
اثباتوالالقامةاوشكمللمرب

بوهريقالدموالحاقالعناقاالبلواألدمادمبهمنجركطوبروكللال11
نجهالاهذاصممراالمفعولواصممربقفهوهراقةلقيههرافيفال

وقالمحجمملبنههريقوأولموأنثدوااراقهمزةمنبددالنهاهفتوحةإ
االبلرجالبربداوحنىبفرجماعةوالصوارمهرافةعبرةشفالىوانةغيرأ

علىالمحرافبالمضالياالبلعلىالرصالحمرةفثبهاألحمراألدآالبتفد
قرالبظمورأ



صيعافبالذالناثبوان

1األطمارعوازبوالمحعمناتوجهمفىبينإلفياتالهشحب
2وازاروصيلةصفرحمنخوارجاظدامناالكفبرز
3المغيارالفاحشظنيخلفنحرةلياةامواخض

اريعيكانهناألكاميدغمنملرءاالففبهيظاجمع

ينمامرجالومنالرحلاعواديننفرجوىضعبةجمعشب9
مؤخرتهوالمفدمنهبقالوالارحلفادمةبقالالسرجوخرةوفربوسا

منسوبةرصالالفياتوالهالسرجومؤخرةالرأسهقدمةبقالالرأسفيذألواناا
وفولهاواقعاذاالمرأةخبفمالنلارجلىفعداقاوتأجمنامنعالفالى

وسهرتشءانالمرأةحمإشاو1ااراالمات1101 راحمطوجمعءوياعووب

العالفباتفنصبءلنسااإوالضزعنألبثنغلونمالفوهؤألهانيدتانهالببتحقأ

فيلنيسنأاذرتأبعكانهنإناهواتجهـفرتءبداألفروجهمببنأ
تإرذلك

حمرابثوىارساثلذدوةةاواظلخالوهودثنداماظ2

حلىفواتهنقولةإهرةطارخضوبرزالمإبضاارخءإوااتهنإليبهايؤفى
رقبفةابهنواكمصمنيرزنه

وذلظغيبوأزواجهنفارفهنضمياتشالقنببىقالبكوابراةا3
واذاحرةبلبا9إتلهافيلىهدإئهماابيةالمرأةغاجتاذاحردابلةوقولهلناحمد

مالكلوجهكاذحعياألوقالشعاهبليلهإنتفبلاميمناوأإوجاغلبها

ارادأقيمراوقالبذكفاخبردأاماعرفنهواجشماهالآلكل2موابقولان
كلنعنبنتثديرهءالعالاليوعنحرقايلةإقتفبهابقالالقالبلةقتنجنهافين
وفلنبهنخلنأاسااذايقول5الفاحتظنيخإفنوقواطرةفاثافيئتغليلة
المثضانجوراخلنماوبخلفنومنلهاممينءلنهبخلفنفهنالفاخةبهنكبوراص

المرأهنعفلكاالجيئىبهذايئعنومعفلاالرضمناتعماالفذا4
ارنفحماواآلكلمبهمنعنبقحياألرضيكألونانهميربدوجهخرعنداننباذابوالعا



اكهالذليافيالنابغةدبران

1مذكاربناتقعليكطفصوامهمالغذاحسنيحرموالم

12انصاريمبنيفىوبنواليعصوقيدودانبنوحولي
3حماربنمالك3ييمبوكلبعراعبحاضرزيلبنزيد
سيارفيمنالدثينةوعلىحاضرسكيئمنالرميثةوكل

المضمارطهامناورفآصوالحقالعجسديبناتفهم

هذامفعليهاويطأبهايكرهنلكزةمدقوقةأاآلكايقولوغلظاألرضمن
للحوافرسجدآمنهلماالىفىومنلهارىيركانهاقعلمجوبهاحئالجبى
سناهكشقاتجاليالسقاهنضقمنمأخوذوالنانقوغلتاتحتطفحتأل

الولدالكنمرةالناالفنيبىوقالوحمهافيماشفضانهابربدواغامافبهفنىااى

انهميولالذكوونلدوومأيمفيههايخرجحئنفعهوهوالسقاهنتئمناخذ
اللفظكانواتغيرهاالالنانقىهمناواألمكوافحنواحسنأغذاغذوا

ومثهبرهاك

بقملهؤوالاليقلىباشعتهصحبميمابعدلعىببردة

عبسفيمنبغيضوبخواسدفيمندودانبخو2

ابوصدةوروىماالوعراعرفزارةبقمنحماربئوماالثدزةبئزبد3

اراالعياحدوهوفزارةلبيهاوكنيبعراعرالحضرونممبرةوبؤا

قالسكينمنعوارةوعليعببدةابووررىفزارةابنىمائةالرهـ
ابضألممماالوالدثبنةالنؤارىهبيرةلميرهموصكبنفزارةبنىمارةوعوا

الرمادوتلهلوالذممطوهواورقبمبالرفعورقويروىجمابوقال15

صصجمعوالمراصالمنجبةالفحولهنالجاهليةفيكانافرصانوالحقوالصجدىا
موقعاعقابهمتقعفلدانابركبهاوإلمملرانالفرسمنالفارسعقبمونعوهو

ووقوقيداورقجيخرفانماغيرونبتالثعرنحاتواذاشعرهافينحاتالمراص
فاسودالفارسعفبموضعتحاتقداىهامر



الذيعافيالنافيدبوان5

اشداقهامنيداليعفتحلب

اآالالىتوابعهاتشلي
ارماحناهاخميثةالىات

ةباوميقرانفا

1جارالجىمنهامناخرصفرم

2راالبمالولهالسباعخبب

3فاروبهاشحممنهاكان
ااالعذارأمظنةأجملنهف

ابحنافالو

لوهءوادوسأقرذاحمىاطاشتئاافباطوكلنعليلانانباانلهكروذ

لما01انن11منبخرفهفعيرابغةاة01فهاهمكححاماهأيانذوإولناس01احئمافا

ابععنيداىفىفهيودعةخعبفيانهمبعفكضاناروالجريعضبداال
طتاللةارنيمناخوطفنعغرتالجرجصونرىاشداقجامننعومنهمنفيتعاقيلى

ءالمايرترطببقلصدةولليىاصفرنوارله

ىاخراوفياوالدهابعهاونراةالمحألفبرصكفراشلتجالندىتثلى2

غيرهامنولدهاكلولمااندرواأللطلولدهاالفاتدذوسزإلهجمبملهوالوألبعها

اتنديدباروامنواألفمنانكرصبعبقاليهرةثانوتباراألنبروى
وزتعلىالفبمحفهومثددغيرفهاا1رواومنفاعلوزنعلآلفجمعفمو
لهالوباعالحنيناليهافنحنامهانهاالىالصغارندىتجولجخ

مناحالنوهماألإصفاروارطبطتوالثحمفزاردلبنيءهاالرصبضة3

يهوناتماثوتحفوصفارائعحممنوماكانالربنةارماحناغنعيقولالحبة
بهاقولهمنءاالاالسمعلىالجلةمنوبعودانعبمفعوأل
الوقتوالمظنةالنسةواالمةبامةإكارأومنافنكحنويروىبكرابوقال4

سببناكطاعلمنهنوفربعدبخقأمأسوراتوهننكمنلبقوالحتانكذاروا
ظصبنروىوالحالةالنعمةوهوإئةروىوهناثكذاروهوناضكوقتقبل

اطالمذافيوهنالخيلنهناى



0551الذبيافيالنابضديوانم

فقالفاصابوهمرصالهبحفنجهمافوجهعرواخيهالىواقعلاالبغةرثاانطناتءإ

فيهمالنابضا
9وظاهرامستكنآهمأوهمينساهرمبالجوميئليآلكتمتك

12مصادرايجدنهموآلنووردمايريبهاتشتكطنفسأحاديث
3الدهرقادراعلىقبليوجدتوهلهمهاالدهرافعلانتكلفني

وليةاخفىماألوفبدىامامنهاوظاهرومسئموفحالجومانا
ظاهرواثاقمحدثغيرهسنخفأحدهمافقالالهمبئلونئمشينلصاحبهكتتكا
الراىفولومنلهبهثبكلىإ

ودخبالجنبةباناهمينوساحاراإلكاندا

بكزابووفالعليهبطلعولمريظهـلمماوالديخلبهوحدثانلهـماتابخة
اىاحاديثعلىمقدمآمعطوفأيكونانعندىواالحنمإيناعرابفيواختلفإ
فهامحنهلجههعطوفوهمينختكأجمعدممطدأصاديثينوهشاحاديثتحمنكأ
لماختكالسعةكلمعدىالميلجحلتويلالسالماللهورحمةعليكذلكومثلأ

همينمنبدلواحادبثهمبنعليهوعطف

االعيبنىرامنهيقالهايرببهاوفولهنفعههمنابالنفىاراداألصممقال3

ألووفالوارالنىوالقنسفرقوقدكرالوقالالكوهوالرسواواا صك

فعاارافدقلتاللرصةتستعقنولمظن11بهاسأتفاذااألميهنهاصشقنتاذارالنىؤبد
ا

وتشييافطناهرضبنعندهاتحقئمالئكينضيمولفيههوأعيفالنأ

نعظيموهذاولغيرمفارقةلنفسهمالنرهةانهايدهـعنىوألضدراثنعماعبئرممامههمو11
أتالبيىمعنىالحسنابوقالبكرابوقالادماعياىهمهافوله3

لجبهيننوفدعليهيقدووألأليمونكاوهذاهكرويعببهاألانعفبهاض

النمبمفيول



الذييافيالنابضدبوان65إ

2119جاوزاطماساقدفتيةعلىنعثهاصبعخيرالناسأقىأا
3اعاصولالرضمللنايردخلدهدهانعأللديهونحفا

3قاعراجاهانالموتقدحونرهـقدحنافازاناظادنرجىونحناا
عاثرايظلعالناسجدواصمبواحدماالرضبكوارتاناظيرلك

حافراالدهرلهيالجيادكوعريتناوانبهمطاياوردت

علئحملفكنمرضهواشندمرشقدوكاذالنعمانبهبعنىاناسجر1
واماءلإلنظرااماالعربملوكفيذلدبفعلوكاننبمالىمكتمنالرجالناقءا

كالملىعليهبحملكلذبالمحفةشببهالنعنعلابروقاللمفبدممطنرضماالسيعم

نعثأألموفىسريريحىكنرهرضوانماذا

بخرجألدارفيفياذادأوخلدأخلىالرجلخلىمنهوبقالابقاالخاد12
ردخالدئطأكاطهينمنوألنجربفبناببقبمااناللهندعونحننجولنها
األرشوعارةالملك

انجوفىفنحنفيهتامرناالمبةكانتتجولمنلهذاصناطابوقال3

فنحصبهفتذهبالمنيةفدحبفوزانايضأهبوفىفدحنايخفوقمرفهنا
وخوفرحإيين

يفرليعرجوبخللالبختوالجدوالتييبالدفنمووالموارةمنوارت
كذكممنفاذااهالمجمةعلىانهوقلومينأفيلثظيراألرضوارنلان

الناسفيلهشيمهوألفعافيلهمنلألواحدانواريفاغااألرشوارناثانقعفدبره

جدعنرووربتاننقدبرهاناسجدواسبحوفولهبواريآلاحدآمفعوووبكون
ااصوأختلت

حطتايجبادكوعربتللعروفالحاللبونوالراغبونمطيةجعمطاياه
الهكأبفدبذلكوعاممتانبفولغزووالصفرفينتعلولمالسروجعنى
كبفعملذولمجبادكواسلتقاصدكفنافعدوالرافد



75افييالذالنابتيوان

9وناصراعليحراسأوشثبصيرةبعينعافيقىرأشك
15المآبرااليك4اعدادسومناقولهاتاكقولمفوذلك

مجاوواسواكجارماتنيوالمجوماجعتاناتيكالفآليت

المفافراوسذروفيتقبلاتيتهان3ىفداالالصفأهلي
امحاصمممحالنارسكنتواننبههيريكانطساكعم

جمعاسوالحر2اانظراحدبدةبصيرةبمينوتحفلتحرسيعافيش1
الرفببوهوحارس

ةأزضلوهأبرةهأبرةهاواحهوابوصرظلهئبرةواحدهاالمائمالمآبر3
دسمنوذأاثحركالىمحصونعيطألعيووتبعثعلىقبقىرأتجكبقولومأربة
لموهااقولهماأكأبقولهذالثعلىودكاقلهلمما2عتقوطمومنانيخااليكاعدائي
وزورفهوكذبقاتهافيلىوقياقله

يقولوجرمشزانفهعلىاجرميفادالذقبوالجرماذمحتايتآ3
ءبالحامحرمويروىانبكحنىذنبعنوليسآنيكااسذقبإىمجرمواناآتيكال
ابنقئلواقادآالحراالهرفيداخلعرموقيلاحدنحرتآتيكألاى

اهنالحراماليهرفيلدومنآأصهرالحراافيثاخألاكطمحرماالخايفةعنان
واناالحلشهورفيآنيكوليمافطخوفكمصالحرامالهرقآبئاليقول
باماتكامن

مذاكرومنا4فقروالمفاقرواحدهاومدحهتاوهوفهمعرقبلحنىبتقبلى4

وفسر6ييتهاذالطوسيروايةابوبمرفادقياسيرعلىجمحوصذكرواحدها
اليهيهوأحساهنىايدبانيانهفاخبرعنهبغيهاآلنوهوهغىلمااذفقال

الكعامفيهئجعلتافاالبعبركعمآيفالكستلسانيسأمكاى5
كنتواناسوفيكاقولانلسافيسأمسكيفولهوضحانوصاعيمالنو

اللطانليىالموضعينهذيئاهلكاناالصمعمطقادومنعةعزفيوكنتنائيأعنك
سيدعاليهم

8الذلمافيالنابضئران



ايالذالنابضةديوانا8

11طاؤااطولةراممبيمايخالئنعيفطفيوتيءوحات
3بالسحابكوافراذرأهحىوتعنقذفانهعنالمصمالوغوللفئ

3حرائرايمتننسوفماحتىوالمقادتيتنالالانعاىحذارا

4مسافرامعذاذأمالقينامنعبمالداربىشطتوانأقول
افيوثألبوكراااللهلهفأهدلىيتهلقجثالنعمانالىألكني

الترآنفيوالحلاطانتتدالتىاالبللةوالحواالرشصناشرفااعابةأ9
بخالنفعصبموفعانهبداالحمالبللضمواحمولةوفرشأحمولةاألنعامومن

منماكانعلىابوقالوانفالكلهالموضعاتحاولسغيرااياضافىلةاطرراممطبه
فيرأبتعالشرففيوماكانالعيركببرافيهعاراالرضمنمستوفياألضخاعى

كنتواذقولهكدحاتوعمفصشيرأالكبير

فيالذيوصاعمالواحدوالعدموعلدهاواالبربةالتبرسالوعول2

رواومنبمرابوقالالثرةاتوىفذفةجمعافموالقذفاتشبديهاحدى
الجلهذاابقولمححئاةافرملبةكواباضاوذراهاكشافهوسبابمارادفتحبا

فيثنثنهاففبهتأتاذااسععأبوانجيرهافكيفالوعولعنهلقىمرتفعشا
صحماهانحتمميتحنابمفبياسما

علىبنهحذازاالحنابوفالضنهاذاالبكقدنهمنمفحأمفادني3
اتحذاركياجلصايبقولاجاهنمفولانهعلىسببوبهواتدالمددر

الجبلضالتقىونسوفياناالبكاقاداشآلايمقادفينطلب
لافىارفكالىيسافراهسافرأفينامااذانقدبرهبعدتادارشطتع

الرسالةوسالوبهةفيباءلفظونحفبقلمطرصكناىالكنهابربمرقال5
صيبوبهصدواالجرحرفهنهاففدتالمنكلضمبرهيالئوالماضابة

عدألوالفمعافأكانوامابابةرسالةآالالعطقوالىثأل
ألخراذاالنبثالناألنهاكرالبواوخصينالةبهسروينندنجيثبهعثوافي
لنأخرهالمنافعمنبطلكنبروفنهعن



95لمافياكفيانان

اظاهراالناسمنعادىمنكلصعبةزالوالفلجوصبحه
2ناصراالبريةعلىلةوكاتصحنعهاحسناللهعليهورلث

3المعابرايستخصعطاةوبحرعدوةيبيديومافألفيته

4فوينووقال

مملووادوصاقرذاحمىسائيالتشسراباالكبربئالحارثبنالنعمانوكان

إلملكاغارةوخونهمالنابغةفهامسحامهلمذبيانبنووالناسفاحماوياهاحمضآ
اطاكهقدمتهوعلىجثآنالظايهمافبحثاواديواشامانابخوفهوهفعيرعليهم
انانعاالىسارحنهنهاملمااالبغةانوقيلافربذىعلهمفأغاريالألجالحافي
خررايهماجهفىاخيهالحارثبنعروانياحوالقرثاالمانماتفالعندقطعوا

بنةانااقولتذالثفنيفأعمابوم

اصمفارلفيبحهمقىوعناقرعفذبيانيلقدحميت

فلجأواسبحهاألعرابطابنوروىاللةوإفلجهفلجبقالالخافرالفاج9
محطرفوسبعةلهصقدرهعالاذافالنكعبعاليقالوالذكرالجدكعبوا

انإنعابهيدعوالذكطالمطههواحملالغيوالرصالةدعاالهوالذيفأمدىقولهعلى
عليهاثمنهافارلهأرفالنعندمعزوفيتربتاللانواسلهاتمهوبه2

فبا4ماعلىمطوفهدعاىعليهورببهكوغمته

سفينةالميمبكمرفالمحبرمحبرقوالمحابرعدوابادهنهيقالحهااليدي3

بقولاالعدأفطسنىههناوالحدوالحبوربئ5نهرشطابموبفنحالنهرعليهابعي
المعنىعلىيهبعلىمععلوفوبحراالوياهمحيمجودبحرورأنجهالعدويهلكالفيته

جودوبحرعلؤميدفيهوالمعنىأللفتعلىال

والزجعيالنالىيرنفعونسبهريثبئبخيهىبئنابتارهطذبيانل



يمانالذبثالنادبرأن6

الضاريلوشةبرأشهفىنقبضالميثانوآياقوقلت

2اردونعاجرهاابمتكاهمدامعهاحويمربربماعرفنال
3لراحرالرقمنحراتبأوجهعرضنجافمنالىشززاينظرن

اروايبافتابتمستمسفاحشةاليوقنضاريطحلواله

دفريومئذوكانصفرثهربربداسغاركلفيقياالسمثفالثبىالرنياألفاهة
ببردالئجربلوبنرالمابعفرحيناعغارعيدهأبوقالبكرابووتالالريعفي

اعندازمانااولفيالنبثمنهاكاتالصفريةيالتطوقاليفاأآخرلثوالليل
االهتمبئممرويقولدلثاوفيءالنتاواولالربىيدىبينوهواألهطارءداا

فدتدلتفهصفرىلملهنبمبمغاربارماخاكلاببم

01ضلهذاحهرأبوقالنادارممطتواااألخلااقاواداألاالث9
ويروىالفاركيإألسدفعلوالونوبلغزوصنجثايمنقبفىالماث1انبقول

الوشةمدبرهفىباألضافةخففهاواناايبتعثةهنجئذفيكونأريللللوثه

الذارىداأل

اوادواالبياعنىلمتوائسزاوصبهءااابفرنبدامنفطباالربرب3
أابوالوزبرتالالرملهناضدادماودوارابياضشدةوالحورءاسحوجمعوهو
ااكطههنااراكالومئا4يخرهبهادوالمنصهعننهيااوغاعرفنألفولهبكر

أنيذكفاعرفناؤلمفبهنسهتبمفكوزاالالجتاتففبهاراكبمكنألفكن
العبودبةوالرقواالحبةالجانبفوالعربنالعبمؤخرالنظرالنزر3

أاحرارالرقهننكراتفولهبغناهنهنبربنانسماآلرجاهوبمينأبلنفالتبفول
العبودبةأنكرنينبفلماحريةفيكناى

الىالرواالكواوحلالريدانواألفنابواألجراهاألنجاعامضاوبا4
ايطقنوألبهنواقتعهنتقهـمنيلقبنبماواحزافأألحزدموعهنمببنيهنيقرد
ممنلكلتألنهنالضهنعنفلكدفع



96إفيالذبفةالناووان

سيارابئحصونرحلةيأملنمنحدرماالضفارحلدمعايذريئ

2النارحرةنجنيايصابمنيمنفلتغيرفافيععميهتإما

3الساريبهااليسريالعيرتقيدمظالةءسودافيالبيتامحنعأو
8بارآاتدالمظالممننركبهاحيفعناالناستداغ

الخدفيعلىمنحدردهحهصينىبنالههدبوهوشفرجعاالينصفار9
وأنماصعياربنواالفزارحذبفةبئحصنبربدسياروأبنحعنلةوحبأهلنوفوله
اصارهنينرحتهنانلن

والجأالحراومذلاقىظثطعصيفونيانلقومهيتولنالحىابودط2

وقولهالجبلمنالضيقالئعحبوسلعبجمعالمابواالخيلىافيندلفالثاالي
كيروقالسيملبسعبيدةابوقالةعيلبئحرةالفاروحرةناحيتااينجنبا

بكنفلتفاعلامابإوابمرابوالوؤيرقالسليمبنىحرةمنواصلهالظىذاتهط
هنفدتغيرفافيعيطكضبتانيقودالنمانيخاطبكفبتفانوبروى

فيهـاممالممنتمنعهاىيرالهيدوقولهاسوحرةئاىءاصفو3

فيهاالمئىمناهنضعفاداحافراالدواباصلبالنهالحيروخصوصالبتهاننهالخشر
جيثىيطاماانصبيلىفال

اصودتفولكاواواالظمةالىنسبهاهظلمةءاصوحرةهيالمظالممن2
بوثاهوبنعلقالنحتهوضعفيالسودانفنمنكذااصودبهبدألفىالسودانمن
هعنامندافعاالصمعوقادالظلممنألمظالممنيمونانويحاتلظالميةءداسواى

امتدىلهضأهاتعاانالخيلىتقدرألاىفيهابنزوناانيميمانهماليهالعنااناسا

ايداالبراالثمدفدامادعوكنتاحمدابنقالكاصبارامذمعىاىصبار

هذاىصتارةبخلقلمألمرهباناصزهبلغمنقالالحجارةوالعبارةاس
بطالغزوكليتالرأليهالسباراماألعرابابنقالاعذكاالحجارةامالحرة
بنصباال



الذلبافيبظااكدبوان6

عظمومنجوشالصنفيدالرساقا
حجرتهحولحألقضاعةقركما

لة6كفاالبجمعاستقلحتى
بهاألمارفعنالرزاليخف

9وحجارربيئرمطمنوماش
3وانفارألفإعايهمذآ

3ارجراشالعمحرعنحوسقالوينني
4الساريمصباحهكلواليضل

خردومنجوفهنوبروىوبرةبئكلبمنرنجدةنجوهمفيداتالر1

بيمنوخجاربعكماوالقبنابنيارفشوصخاطوماشلظبارشوخرد

هذهمفالقبائلمذالالثساقليضفضاعةمنرجالنوفيصدنعذرة

ومبعزاالمو

لبضوحجارلعيلرنعنآجحافنافيقضاعةقرىروأمنببماابوانا2
عايبسالفاهدلهقومهايغزواحجرقالنعثانلهماصنبالرجالهذالفئ

مذناايفالتعيعامذنؤلاكاثثونفرثوانفارمنقدمبنبنكوماى
مذاعليهوقولهسياربئوزياذحذيفةبئحعنفقرمابالرفعارةفزماقرارنو
بالنياألناتعلىمددتالضنذمأخووهذألممبلفكربمالمدوحكلاي
بهيترتاي

بجزالكميمالجنىواطراولهنلأللهألكفاهونهضارتاسنقل3
ئاطهواالحزنهوذلثعنهانجفبهاحقمواطنهافيشصاربنثررلبتبعمنأبعنه

العحرأهفي

الماشوالساريالنبرانههناوالمصباحبخطىالبعلوألالعوتز1ث

ماروااوبمكذحلوااذاامواخهمبخفضونألوانهمةشاصباالجثووعفباليل

والبخفونهالبرانهمبوقدونكذبكننمونقةعزةنفهمانهرونانهمبربدنجه
لبرانهمثهروتفمضبائهاوشدةلكزنهابخطىاالبلافيبىااهتدىثن

وصبدةالتهـعهففيالنابنةواوطأبمرابوالوؤبرقالوبعلونهام6اموفعونوبر
المفنلاعاثةمناشبهوماورجلرجلنحوهنجبخنلفونالبالعجمبععنالجمبر

فيالبيثامغاوالذبافيبتاكقالذكالعربعنجاهوقدالرمافيقالوالمعئ



36افيالذلبغةالناانبو

عارمناخثاكابانةوهلخشيتهذبياتبنووعيرتفما

3احذارابئكاناوتكاسوانمدركهالمروحيفزيادمابخ
3اعيارشعنمعقآلتختاوهبردالييلىمنالحرزاضرك

جراروالربانافيىالهيننهطبؤآفي11كهفابنلقيتحتى

ياربئنحكودعبنهماضبابلخررضهمواآاباقفاحنفاال

واصلالبيتبهااارضعنؤاايخفنىالوقولهالبيتهظدةءسوداأ

الموضعذالثطءأرطفيصيدفبا4ءوطىاشعلىطريقهنياألنسانبطأانإطاهإالا
واحدةفعبتفيفبةالفصةاطلدممةةا

بخوفهلهذبيانضيرئكرذصنجرىمابراظفينفدمقهبمرابوقالل
فولالفزارىارصبنبدربلغولمافعلهلمانونجقبلىبعارابرانلكوخنبنهالملك
وقالذالمنغضبعرضعنجامنالىاشزريخظرةالقميفهذفيالنانجة

بفلولممظمهءسودافيببتهيعنعاقهفولههنماكانعلىويوبخهابغةاكعلىبرذ
فقالاسرمنجملةفيأسراها4بعنىبانايعنأوجمره11
ا

زيادأبيناويروىيضالناامماوزياداراتبئالحنرجللريقال2
ا

وهوببردلقىوكانفالحيثبيتهينزللمانهبكذبهيعيراصدقهالقولوخي
فزارةنجويهذمعحتجفنةالبئجيثى4عإفاغارسهلنم

المكلناضبركيقولبهويستيزئبخهيوليلىحرةمناعيارموضمعجحش3ا
فيهعليهاغبرانىنالموهوبردانترلانالىليلىحرةمنفيهتحترزكنتإنمياا

بالمديخةمطيفةواتموحرةرجلوحرةبالمديخةوحرة

عليهافارالذىالرجلهوابئكهفكهشالعالمابئاتاكحىوبروىث
االسراتالكبيرالجيثىالجبوا

منتكروخيمنبءفافاآلنيقولعهوبؤالنابنةرهطنباببو5
ياروابئحصنرحلةيأملنقولكعنكودحنجكممفيواحتلاصعرواحتىبرهطلث



يافيالذبضالنادبوان6

أقارذيأملمنعانيواتايقبهمءوافواموافدقدكان
عمى

ايفتأوقال

بلنةانهوذالثجابربنعروبئسيارابنيوزبانأخزويذيدرملىبرد
شعرلدرآورويااعاناماان

ا

12هرييرخلمالذيوزبانخزضافيمبلغمنأأل
جمرصالةهن6صالكأندامياتوعورممفاياا

ابدرشعرمنومارشضماصعنعغائافيقدفاني

حجروبالدعازبودونيتثقذولىاللىئولكميلفلم

أسرفمننبارابئوفدتاسيرهنيواسننقذطواسنخرجشاولانتاكأ9

بعضملهووهببضمفكدىفيهمركبفدسباربئفملبةوكانففداهماهلهمنإ
اوفتاوعوسجةفطبةمغالسمائمكالثيسبارابنييقالكاناألعرابابئقال

فارحموخزجةجدهمفطبةوكانقاوتا
ابهرالذىوالعهرآنفااخبارهمابهرتقدوزإلنخزبمأبكرابوقال3

مرةبنىءنااحدىوىزيانامحرطةنهاشمنجتابئهوالنابنةا

أوداهيلالهجوفعانديريدالفبيحةالكلمةبهاالرادعوراجمعارص3
اوجرحومنهاألبرينفذالمايخفذوالقولهذاومنالدممنهيقطرمجايريدإ

مننللهكامحاهناي4ضرمنلحمرصالصالععنكانوقولهالذاكجرح
ا
بجمرالىاسمنهانجالحرهاا

اكوصلبقولبهددهملمحنهوقىالنمئعلالقيامحنضيحأشااملإ
لهوحفغوهفيبدرشعرمنروبتمانكم

اذاالمنطىفيلةاقذعتبقال5نقذعوفياننولكمبكولميروى5

صالحوطلبمنفعةببمفيفولهمحنىوقبللمينبنايلنووقولهبفحقجثث



156افيالذلالنابتيران

9ووفرمنحمبأنضنىألميرهصفيجواجهافان
غيربهرأ3عواتبموالتزلاطدثانيتربصومن

نالنطينهىايضاوقال

بدمنقحمومجنبنييغزوانانلىاارادالحنابوقالبكرابوالوزيرظل
واخذواجابرابرلهيقالطيئمنرجألكلواذلكقبلعذرةبنوكانتوقدعذرة
وكلنعذرةبنهطيكالخانابغهفقالالنخلكيروهوالقرىواديعلىوغلبواأتهامى

عندالنابنةجنحمنجمطغزواظارثبنانلىاارادلماعبيدهابروقالمادحآلم
قومهالىالنابتفبعثعليهفابشديدةبالدحرةنيانهمواخبرذلكعنحمهاه

غساتبطفيانطنغزامفالجنبنيابمدبانهمويأعيلمانانبغزويخبرهم
منمامحهمعلىوحازوامفهزموغساناصمعوالقوأجنبزالنابغةقومالحعت

عوفبنةعيلبنيواسهمواافناثما

3صادريرقةجنبنييريدلقيتهيومللنعمانقلتلقد

وحجروالطرداالباداالشفاذواعلنؤذفيقذوفيوتئهقالماجربهنهذاعلىفهو

جمبتىأيبمبعبذاكضتوأندحتجنيأاشقافييمنلمبقولأياهةمدينة
ببدىننأواالان

ينردالمالوالوفرلقىءابهابرقياالقععيدةجوابيدجوابهاي1

نزواحئعورالكمعلىناسوبدلبخلفهاحئامجمباعىفيغيأنبعليهاالجواب
الكماموفتذهب

بلانيأهنلمالهئرلهونمىهرالدحوادثبغيربعىقىمننجول2
قدبمةداهيةلحوانباوارادذلث

رةحبفبهابقعةالبرظونجالوالحعىالرملذاتاالرشىالبرقةليهه

1فىافيالذيالناتبران



نلافابغةاالثلوان66

9األبعمابرتلقلموانكريههملقاةفانجنبنيتجنت
1بالحناجريستلهونهالهاميمانهمعذرةاوالدىاعظام
2ثرالملمعدومبيرلمجمععدوممعنالقرىمنعوإواديهم
3اظناجراصتقاقبلبأجمازهاتستتهبالقاعالماالطالباتمن

ومادراالبرقيفاتسحتفانبرفةلهايفالمهاوالفطعةاألجضارملاالبخالسودا

هوضحاصم

العواباسرباسرحدساكيكفبيومرهينماتاهةانىبرو1

مافاهةاتجننجنبافاتبقولسابربرجلبريدباراألقوبدلىا
بافاهمممنعبرأاشدانهمبربداخربفيبدضابربرجلاألنلقمأوانوهمثم
يةالظالعبرنيبلغوان

نمفيعلأالصعامفالحفنةاوةاالواعلأالمايربدلوةجعلمحىا2
العفموهرلهمومواحدههيماوالالحلوبربدجربالحنايتلعونابنلهوخهاجمالاد

األعظامعطاباهمبقموائيوهذاالنزبرةوهيمومةاالاالقةمنواصاالفعغ

وانلهاقيريهبتلعومابمزلةمابهبونهبروتأانحئانعامممامغعندمتمضرانها
المبتلحمرمواالماألصكزةالحلوقبعغوصغهميهونانوبخأللعضمأكان

االجمامطولوالحلوقبععموصفيمواذانهاتجلهاذاهشهاوااثئالىمنمأخوذ
نهملهؤيفآوالنعتعلاوركاناالكلكزة
هغوحمواهلهمنومنعوعليهغلبواالذيالوأدىموالفرىوادكط3

رمجمهبيرعهمانبريدالمهلثوابير

يمئربيريدنخلاوالوارداتتنتطإلقاحالماهأتاراردمنوىيرغ
اقالالروقجركوااألصتحارةعلىاذنابأعروقهخعلاألرفىمنبعروتالما

امصتتنذىاممطءباجمازهاقسنقعبالقاحالماهاتالكمنالقتيبمورواهبماابو
اخلىاكهنافرىاوادىاهلنعوايتالبونقديراللنزعلىالببتفيوجمااسرال

وانمولاحننالمابممنواذاكرعتالماالكلرعلت



76افيالذيبتالنابوان

9لجرطارعنهاقالصءعفاأنهبليفالوتبزاخية

2عهابطائىاتمرقشرطاراذاقشمرهاليسمكنورةالنوىصمغار

3غائىضهامةمفبوادبيئتفأصببليلىعنهاطرفواهمو
عندالتضاورأالحرامضرومنطهاقضاعةمنمنعوهاوهم

كاواشارترفعتهاىبليفوألوتبادوهياخةبنالىمنسربةبزاخيةال
فمططوالنخلىانهايربدصاحبهعلىبهوبثيىتفعصنممننجوبهالرجلكيب

الفتيةوالفالصالقالصلويفاستعارالربثاةاوبراىءوعفابلبفياتنير

اوالحسنقالالسوقالناففةالحسانجروانوأالمسنةوبرمنواغزراكزوبرها

مرفوعأكاتالنخلىصفةمنواذاكاثالنخلصفةهنوهواناالنواجربقال

أمنكزتهبهنخقاعايبحملهاحنقبزاخيةالحسنابووفالمتوكطاببتوكان
اابووفالاصدهطلبنهاكبزاخةويقالبالبحريئموحنعاخةوبنجةيووبزايخه
اسصلولكمنالفرىبوادكطوالنخلمجرسيفؤاخوبزاخالىنبهاايخةبنفبيدة

القرىواديمدينةبزاخالحباسوقالالبحريناخفيمنعسيلها

أجودوذلثنواوعغرغللاقركزعواذاكنترةالىالمكنوزة2
ومثواطيبهافر

يوسفلمجلدبوكيتالزأدموامأقزبهااذاوكنت
كلفهزادةكأنهاكيتضثيغيراألفرابمداخلة

الماذابكهحواقرثرنقلملوسفلمالحماكنيرةغليندجلدهارةتيعنىكاميت
ااامنالئهاهزبدكانهامنكرالمسنقوالخلفالدفيقةوالضئيكحبهانواابهافريتقشروا

االمزادةنلكالدبركاكتمازمنءرباكتنزةالنهابللزأدشبههامماواالقتيبىقال
ءالمامن

والنيوالبئمنحميربئنينفيمنوبلىطردواوبروىودواطرفوا3
مبالتغبوقفوههالىالنخلهذاعنبإلطردواجنبنىانيريداالرضمنالمطمق

مناركاقتقىيهابقبةالنءاطرامفربتعتبدةابرقالاطراهنر



الذلياالنابتدبرانال

إ

جابرآأفاستنكحواجابرأباعنوةباطمرالطائيقتلواوهم

أيفاوقال

اعلىصيةفيهيعانبالمحاشمنالمريسياربنيدرينوبنهلكانمابسبب

اكانالملوكعندمحوافيطلبهحعليهقومهخواجقومهلعليهوتحالفهمايمارم
االصعمسئاتمروتالجستالمصيدةهوهذثرفيإفنيماآعمواالبتا

جافىاطقمنهجعنفقداستحترسالةفيذبياتبلغاأالإ
ااصرلواديترعواولنسفيهظالمةعنجروافئلناجدلم

أالمتناصرهةصمففتعذرنيإإثماوانجاسمسهدتفلوا
اهفعمافىبالعثيمضهلءتضامثلهالناسفيلمبجمعلجاؤا

باقرالمحلىعبيداتمنذىبيوتشانفيغقدانليهنألم
االوجدسامرهقثكومناصبتاومنهمالضننطذومناللقواقا
اسافىالناسشاالمثالانفكتوهاحليفهامنالصفاذاتلقيتكاا

اقبةاععالهترارأاباهألناطرامفرصيثانمامروابووقالايهفعارتأ
ونفاووظووبقالالنارةمنمأخوذمددووالنناورحمراناقةواحمر

وغلبةقمرأايوعنوةنمودحجررسوبالكعالجمةامدنجةبالفنحالحجر9
لكحواعنىبواضنكحوا

فيونذصرهاالعربعنهانحدثالنىالحبةىمذهالعفاذات2
افبهوادمنقريآوكانابالدهاخربتاخوبنانبمرحلبهاشقولهاثعارها
فرعبتللضدى11هاأنيتوالخيهاحدهماقاللاحديترلهفالحمئهفهحبة

االأحدفبهبهبملمانهىفىأالالحبةعلبكاضاقاخوهلهقالسلخهاابلىفيه



96الذليافيالنابغةانيو

وافياللعقلادعوكلهفقالت

اضياقىحصبالئةفواثقيا

افلهاالالعقلترفيفلما

جنةاللهمجعلافىتذصر

مالهاللهرثانفاالرأى

غرابهاكدفأسكلمتأ

مشيدرفوقلهامننقام

فأسيماضربةاللهوفاهافدا

طننااللهنجصتعاليفقال

اقيافعااللةيمإلتفقالت

بادرهبابظممنكتضينيوال
وظاهرغبأالمالتديهنتف

جاؤهاظالبعننفسبهوجارث

واترهويقتامالذافيصبح

مفاقرهوسدموجوداوأثل

باترهالمعاوإطمفمذكرة

بادرهالكفصأوليقتلها

ناظوهتغمضىالءوابرعيف

اخرهليلنافلتنجزيمماعاى

لمفاجريمينكمسحورارأيتك

فقتلتهنهثتهالحيةانئمزمافاابا4فيهورىهبطهانهتمألفعلنواللةفقالاهلكته
فيزحمونيقتياالحيةفطلبالحيةوالطلبنبعدهخرالحباةمافيواللةاخوهفقال

قيلكفهلمغطماكانعلىوندهتفتلتانيىقىاأللهقالتاقتلوارادلقيهالماها

ادبنازابومفيصاخيكدبةواعطبكاثأفبهفتكونالواديهذافيفادعكالعلح
وفيلىفكزهالهادبناربومعإتفاخذتالوحلفلهوحلفتذلكعلفصاطما
اضقانلارىوانالجثالههذابنفنىقاليهفنميومينوننيببومانأيخهانهاكانت
جحرهافدخلتأخطأهافعنربهالهتؤهـامنتظرلحاقمدأعدهائمفأسالىفعمد
عبيدةابوقالعنهالدينارقطعتفعلهرأتفلمافقطعهذنجهارأساصابالفاسوعن

فاعتلهذاهافقالتفاخطأرأسهاوارادبهافصرالبةظرجتلحياهاجحرهااقئم
قاتاخكفافيحذركخفلىالعداوةاألهذابعديينكوبينىليىفقالتالدينارحبقععليها
اوداجمففقالتكاكنانكونواقىتوانفيهلفقالشرهاظاف

الحيةحدبتفهذابالعهدألتاليفاجروأتفأصكافىهذأ



الذيعافياناتابوان7ث

9فاقرهرأسيموقفأسوضربةمقابلطالفيالقبرالببنت
11اءاصاالصلكنصنسمحس

أايخوفال

أجربئألوسئروىوقياالسصيقإثعصملتلستوير

يرالعدهفختهنوداككءاوئحذيراتودخواامامةودخ

ليسأوالمأمورالمارةيوآعرضتتظرهالاكءراوماا
أجعرفامهالنودونهمأموالعدواواثحيافىقثولاآن
سوتهحىوادالتإمتهارااحدآلحرجرذالمغنةها

الموربااطيرةبارططىإبةيإصرأضتربمحوإفىانثإتقلكلي

سفسيربانميافحىالدتفىاوبكتجربإاوبتومار
رصوتالباكوثجؤةفيانوثاآكباوشالفمالهاحوالجست

منثورالتبرباادهينويثناباإشدكنافافياالوزبنتلق

رواعصبةفيارابهصاطاغانوافلهجىهـيإذاماالمأللوأال

ايرنااكترتالهاباقهدلهقامحالمرفالخاضبكأنها
سقررتالىخهابدخبىحطاذنالهااصمقبآةمنااك

مآثعرالسفلىاحناكهاكأنثىضتهتسىاكلعىحىمن

جمورعاالهوطمالكيقهطمرتفعااصاليئركبهايقوذ

فيرةالمنوالمدينةدخامروانبئالملكعبدانالرواةبعضذعوفي11

عفانابنكرتماذاحبكمألالمدبةاهليافالبلافذ6سيذفلمالنبرفعمعدجالكمه
المنفدمةالقصعيدمناالخبرالبيتواثداطرةكونمذمانحبوتاوأل



7انيالذضاكديوان01ا

ااا
إضهأوقالاا
إ

انالنععندعليهقذتلماةربئةعيوبهجوويعتذراليهغاناليمدحأا

11االدواغةفالتالخارياثخباأفوارعفافرتنامنذوحساعفا
أااتوصبحدناتشمائفهارغيراالشرلؤجتمعا
أةا3ساخمالهاوذااعوامةلفعرفتهالهااياتتوهمتأ

1خضااثمالحوضكحذآونوي4ابدأليمكفآلهرمادككعا
إأالزأبوالعفاالداروةآآوالرجدوءفءالدارثةءتالليةدرساةء1

011الوأدىمصمداماأفلحةواارادىاعلىمنالماهتجرىوحىةنلمهجعألحتوا
11بالدفيمكنحاذوعببدةابووفالكلعاارالالىندفىالقوىدافةبمثوالدواهـخ

إفرشاهنازلمنحساذوعفاالبيتيرتقموضعواريكامرأةوفرشاةص
أساألحمارتمنابع

فصصجحمافواإشرجالواحدواراالىخقىشحاباألضراج2

أالمواضعهذاثارمحيتيقولخإلربىمنوهومرخثوالمرافاينوهو

أمرورونباتويحغملبكرابوةالالعيفورلجحاالهحئارمااياتودرستا آثارهاعلهاعمااالزماناوتعاقب

أاؤفووالالمالدأرعليبهمايسندلواآليةآيةجمعوىالحالماتاآلنت3
اتفرستيقولعشربعدايماخلونلعئركتبتلبعدكاتضعنىباعواملستة

اوامحائهاولضاطألفرواسنداللنظوبمداألاعرفهاولمعليهاالماراهذبالمات

أمتثموائم4ااشيصوجذماألصلوالجنممالخمةحولحفيرالنؤىء
أبكحلالرمادوشبهالعنعبهحلرماذمنهافقالااآلياتفسرباألرشألصىوخاشعا
اىوشهاقالنماألهعالراصودواصالةالرمادعهدتفادماذاألنهوفلتهلواالعينا
نهدماذاالحوضىمنئمابمنلاألمنهيقولمشخصهذبقدلؤىاآلياتمنا
ا

هنالباللعلىلعبهارادولوالجرورنيوخبرااألترمادواعراببكرابوقالإ



ييافيالذالنابنةبوان ل2

االعواغولغقتهحصيرعلميهافيواصعاتالرالمجزكأنإ
2باخالطيمةابهاوسعيطوفسيورهاجدإولـرمباخاعاأأ
3ودامعالنحرمنهامشهلكلفرددنهاعرةمنيكفكفتأفأ
فا

ذكراذااالنصبزبجواوانمااثننينامنهابضرولم7ياتاوآلكرذألنهبهلمإتاإ
ءكفسرهجمأش

شبهةالةالقنببىوفالوزالخراألدبمبمأقواكااق4ءيروىكرابراقاا
2بإعوابهئتتتعيمعدبيتخديرتاتنااتلىنمكعتةءمماابايماث

اطنىءواألنطاواحدإخاةواوالتيةادأهخنجذفنتنهاانالعدا1شادإةنىعا طءر

قيكاألدمبهنجقشوعاتبةسبةمةتإةارةربنقكانرافىاانهموصزئوصار

بذلكصيتالرباحاماتالىائنتاسقدالزفيارتازانرثثتذيمزبخرهعاأ
عليهروىنوكااوائاواخرحاانخااوذيوااتجساإسااالسفنالكا

الحعيربهذا3الرمذافيمهـايرلثضبهدمبدا1خيرةحدا
لجحالرانارادالنويعلىدتصعليهفيافىوالبودعرفاذاةافىوةقالذكط

كرذخاساافىمنالرهخاكيإدفننالدفهتعرات

عبهبافونمأونهصلواوممالتحهواولالتامربراافحةثالبناتا1ب
كلالئاجرايالئهيالباةاساألسقالبيمابااقااالوعراذااافيأ

قاللنكاالمةالونوألنحاثاعراالعنمةاونعنثفىسسعهما
أ

السيرنواذاصيرواحاالثرأكاليركوإيبفهاثشحاجتىابوأ

إبناتاةجالعلل111
ىاحههنفابدلآتافااغماعاكفكفنتارادآلنجصفتألآلابواقا

نعليلهموضعهذاوليمحيحضيروهوالكوفةألهلاخذهبوهذاكاقأتااكاأ
فيالدتافقهـالذىواالمعالمععبادئللاالمنممدراإنصأوالمهعةةوالعإلإ
فبهاممذهنكرونذوتفيرهاالديارالىنخلرلماانهالبيتمعىتب11هنروجاظإ

ءالكاعنعينهوكفنحرعلىدسهانهاانبعدطرتنمفبكىلةالصقفنبماأصا

تتينهتتمخضإىإأ



7ا3اافيكالنافيظبران

وارخوالثباممحالماوقلتالصباعلىيبالمشعاتبتحيئعلى

2االصماجتبتنيهالشغافنمشاغالذلكدونهئمحالوفد
3ةوالفحواجعرأكسودوتاتانكنههغيرفيتابوسابطوعيد

ئاخالمهاافيفيالراثبىمضئيكساورشكأنيفبت
منيضيوالمفافمثتكنغيرالىاضافهألنهفالنمبوخفشنصبحين9

انويجرزالفنحعلىصنىفعلالىافافهالنهولبناوالنذيهيرالنعريفاليهإضافا
افبقاسغأىقولهالمزاخذةتبوالهأبااضفنهماالىيخظروالاصلهعلىتخنضه

يقولاذاكفهعهفيوزعههنهلدممتوازعلهقوافاقاذاسكرمنمحاال
اىاصحالماوقاتصيبوااكرالىحينفيصباىعلىنفميعاطتحيندميكننت

عنهوناذلثاعنممفيىواثميبمباىعنافقيال

قالالثغافلدضداخلذلكدونلخاقوابروىبكرابوقال3

تدالمدنببناصابعطنغيهاأليكلنئى11فيالراسيفكتيهونءداالشغافالقتم
حجابمالفلبإحآاأصنافواالبريترلكلنداوايترللمامالموتذلكمنضظرازل

ءثامنهاصابهحئالفوادفيدخليارمالىعلىالكءعنفأاصالوقدمول
هموضصغيرفيعبيدةابووقالفدرتهغيرفيوعرابوقالكنههغيرفي3

لهبقوالممنلالواديهنحنىوىفاجعةنئاالعنووبمثرأدوراكاصنحقافهوال
مبافأمنىباخوضهاذذنبغيرعلىوعيمهاتأفييؤلالهممنفأبدلهقابوساياوعد
فبييذنالهعدتلىفكيفلينهوليغيالمافةبعدعلىإلمدوخكااجدهنبت

افعىعليهإلتهساطبهـالهلنضاالحمقابلةدقيتةضئبةوانننىصاورتنى

انهاوذالقمراالىاولومندقةالىغلنهنبئقىاىتحريكاايريدونحارية
ذاثتصديقدقوااعنتاذأمياوثتدورطوبتهاماديلى

ضممحامنهائلىكما7بدمميألوهودهرأقدعاشاصمحثهنلممة
هشواناطفيايسانهمالطعاماتهكولمامثمااقنعماهرمثاذااالفعىقال

نوعآقعيقالأبمتااناقعواوبيخىسوشطفيهاالعقءوالرقثامهاالجوعاصبرملى
9الذليافيبتالنادبران



افياأللالناتواندث47

1فاخيديهفيءالنساطليآسليمهاالماليلتيسهد
اجعا3قىوطورطورمحالمقهياسوامناقونالىتاذرها
المسامعا3مئهـاتتكالتيوتالىلمتنيانكالعنابيتاتافي

عافعأيخعبآالنهتقدماذافهـالاللغاعالبيثهذاصيبوبهوانثديافا
همهوعغفهخوضدهعنابخبنالببتهذافيىاألامسعظمالحالل

ايالياألعرابىأبئقاالالصواإتااياليحمامالوأانوممنثصهدتت1

فاداثبدبألفيصاهالحييوقهتسفواءاساقمنعلىنعهـوالنهماكام
ةمحافدببناملإهآونهابحروخلاظالوياصافياالحجثعلموننراانميبى
لفةالحةعنهادتجنتراسبفىاطفيهمحالالردغاذااألعراببعضوقال

الذينىااحلىهووأضماأضومانذلثنعهةلملكبفتبامئالالعايهتعاقانماله
األولالزهانفيالحلىكلفألنهبؤلماالناثلىهذابدربمبعوفالفيهنجن
للىتممعبمثىاالتولاأذودلباستتاذأأة4إمنسوةبسالجلجا

رانفاادالوعوالسابمبدئىاإلوتوهراقعضبمقعازثواكانئمرتاذاوسواسأ
فلنجاولبنفسهلنقرقعليهالحلىبعاقويلبلم3سااإفقامالمةباله

اةالصلضركاورأشواشد
خرجيقولآبزمافموبلمنهونكاشرهنوبررىمهااهصمن12

خبنهامنيقواسمصهاسوهتسنجببالومرةرةتحبالىكرجاةوةص
حمماهانهايردأاالصمعيوقالتاقهاارقىبيبإتواسكيتقالغالراقيلمجبأل
صساصمنفقالالىاألابنوامابهربو01قالحيآنثالواةافىاال
ايفتناذروهاعنهاالرفاةءناالخبثنيشهرنهامنأيالذكرومرالينربك

ايليمالعلىعائدةفاولتطلقهروىومناالبحرفواألانبعأبعثغالذر
األوصابيعزيواثدللسيماكذدنارةعديهونشتدتارةعنألاألوجياتخف
ههناكالماعةالحينعييابوفالاجعفىوجنأجنأفهنااىوالمحللقرأس

ارمانمنوالثثيرايالقعلىبةقاطنانعلىلبهقذال
اثيالىواسنكسعهاسنكمنهبفالالعطخفعبقايمواتفبكتعنك3



57الذليافيالنابضبوان

1راخمثلكتلقامنوذلكانالهسوفقلتقدانمقالة
2االفارحبطألعلىدقدنطقثجمهيفعلتممريومالعموي
تجادعمنفماتهفرودوجوهضيرهااحاولالفصاقاع

3فبمظذللظثيدوصمنوبغضةلمهصتبطنروااتاك
ثئالولثعناعتهااصطوالاصماكونانتمنيتمالمةكنلثاطتهييفالانسدإبخثبا

قالاصركانمنوحسدوابسموالحئالثممألنفسهمغصواماعهعرااذاعهـ

أصمافىبهنفياحبذالعيهعنالفئححبملثنهعري
عقهبذهباكطالمسامعمنهانسنكوفيلىأقتذوعلاماإهةالىاشارةلمكو

بسيحف

بدلألنهاالصلفعلىرفعفنبكرابوقالأنعبوابالرفعماتالةيروى1
لكقىهوفقالاللومنلنملومكفياقنقدياألولالببتئاقىوصفوعصيهن

يخرافىالضابهاانهااللااعلىرفعثموىفيفمطنصبومنانالهصوت
بهاضارألنهفنكوذكراعادنهعناغنىبكالهذافيواألعتاللالقولتقعوفدكثن

مفزعاممطواخوالسلحالنالقدرةاهلمننلدومنمنكالقولذالثاكطالقولالى

رعاألةلبوفاكالرحاناألباالولخلقاخافياأببتالكرابوفال3

بهنقدمماقدعلىالنطفالىبهوخواقدوكانوافصفرخبئباألقارحواراد

أصرىغروؤلبهابعاتيمينوممطفطلدياصرىلهفولهحروابوقالرا

فياألبستعملالالهاألحمركاللهلاطابقالواحدوالعمروالسربالبقافعممهو

مفمرهوضبى2باألبتداوفحوصالقساضطلةأمحفالمفتوحاألااالختنمنالقسم
ومحنىغيرها7لمجااعاطالاىغيرهاأحماولألفولهالباطلوالبطلبهماقنقدير

تهابتولصفابىدعأتجادعودلثاتمتاذاجادعتهيقالنهتشالنجادء

اصاولنجيرهاأللهموجعفرابوقالمحةلدفلىيعرضونهافيمهمواقفانسابمعيهم
وعليبتدااضثارعلىرشهوبجوؤالثغملىقرودووعبواغرمجااريدال

ءالبثقؤجملإلسبدجعله

والبغحىوالبمتهظهرايينضةلىثهصتحانألفئياإإوإبكرااأللى



فطالذبغةالناأبوان701

1هوناصمعالذيبالحقيأتولمكاذبالنسجهاططقولاتاك
2الجوامعساعديفيودوكبدتقولهالكف11بقولاناك

3وهوطاخامةذويأئمنوهلرسبةلنفساىكاقىوأحلفت
1التدافعسيرهناألاليزرنوثبرةمافمنإرتسطحببم

بقالاشيندانفيكرشفخراهاكطضاورلهوقوافلاوافلةالوالىالذلةممل

آخرمعهاعداثيمنرجلاناثيقولمنالإخرمحهتايجلاتائغحت

انعبباذالثنيهوبروىداونهلىساترمضارادصذحئنوىمنو4ابفوبغولمنا9

عايهانقدملئافبعفهاأللهأآلانييانعلي

افجتشكاتاذاوهاملىنمادودإامدممئوبادبادادة1

الئوبضترلةفوةواللهاسلفنحعا9تاتاشفبربدإثناإراحشحاتثأوإ
باتااظغيف

الذكطالقولهذانمولتاعتافىدءاصااتادتالواناللاااثانج2
اضلاتحبسيمنيجاخحشحبقولمنراآالكنقلى

األححفالةأخاةواالديئكسرذوإواافمبااوإوصكأالرببة3

االاديئواناآنمهلنااذيىءإبووفالمةاصتقدبئوإىاذو
لمثفاتوفي

عنجبلوأأللإفتحوادالكمريروىنصافوموفحانونبرتلثاثا
قاكتبالاللىبمرابافياخرؤيدبنئهدتاليمابواقابعرفةاماالبن
باصفقمااللالىفاهضهذاأمجنابىاقةاذاامابعدهولبعنالىإطألساعبدبنأها
ابابكريافقاللذلمطاابوبمرنجاهيواليةاىدإواةفلماغباحاطفهاالث

اببتاوالثالنابتقولسعتامافدأكاللةجلنىالموسمهففااأللول
ألنهلثفيسفةبساألممموقصاأللعدالوقالءدراألفعثرةاهناءة

اقااألبلإاشمانهالبيتمعفابكالحربريهت4أروىأئعسعايهحالمعتاذا
مننجأبفهابدفعاىاتدافعاسيرهنفولهطانعظيمامكتالىاجابشعلبها



7لىأطفياكران

9وداخبالطريقرذايالهيقعيونهاخوصماالريمتاريماما
3اضعضالحنيفهنكأطرأفطجممعامدونشصثعليهن

3وهوراخغيرهالعريكوىكذيتوفىيمىاصذنبلكلفتنهما

زصيرهنتجاملنفهنالسيروجهدهااعيتقدانهابعنىالندافعصيرهنوقيلالحجلة
ءاالعيامنبهنماعد

خارضئارىالطيرانئديدنهاكبرصباالخطافينمبطافىكامهال1

االاللمنوحاهـالمالمزوكوهورذيةجمعورذاياالجيدمنالعبونئرةوخومأظ
نهصضدهابريدالطريقاصوثحكتاىوداخقولهالسفرارذاهنهويقال
هنيقودقددهنموضعالىبالبلوخعيونانبادداكيصالنجارىسماماىويرو

تفدوالجهـءاألعبامنمابهنعلىالربميارينووصشانهنمامالمنلعنهنسفي
بقاطراوكنالسرعةفيالممامكخلقةاألبلهذهخلقةوفيلجيديدركهنلملو

بزوناىرنبنفيالخعيرمنالحالعلىسمامآونعبندافطسيرهانبرحنىانعبها

عيونهنغؤرحالفيالرجوياربناعأأالآلمر

قاصدوتعامدونفرالطولمنالمتضيرالعروهواشعتجمحنحث12

والحنيبفترنهاتهامةواهلالحاهيكسروناجمموننجداهلبكرابودأللحجهم
مىاألرضالىالرأسودنوقالضئطامنوالخفعضانعةجمعوخواضعيالق

مالفالضمرمنوانجناحهناصئقواسهنفىالنوقشبهانهالبيت

افدئعالنأااقءافيتخرجفروح3لصوالجربافشحإلالعرجمابوقال3
لثالهيبماوواتاقيلوقدالبيمفيبرأذللثمحيحااخربعيرأبالجوبهوواانارادا

ااالصععيعنوقيلدربدابنقالالعليلليفيئالادأويعيبهالجربلهيتعلق
مثفرةىفيكوافبمذلاليمونالذىاألبلبعيرامنضونيعشهلبةاولاهلاغاممنقال

ءاالبهالذىالحرفذوبقولابلهممنالفرحذهبذلكذدكفعلواافاانهميرون
إاةلىاكجمةهوعلىواغاالبمونهذاانقاللهأابوعبيدةفاماغيبتركبكوى

ىفوهواالبلمنامراذكطزلةبوهوفاناوكنهنبذقبالزمتئيقولغينابو



ااتيالذالناثدبوالط87

1نافعةالبراعلىحلنيوالامكذبعالذوالضغنفانكنت
2واقعمحالةالباصيمنتوااقولهءبئيمأموتاناوال
3واسععمكالمنئأىانخلتانومدرصالذيالياكافانك

رواومدائهمنالداأذوفببرالعحبحلهىكوالبعرابااذاداةوهوالصبميبه
الجربمنببمافىوليالجربالعرألنعففقدالركوى

خهبكتواألتجدااعلىذورأالنابعمنتروىمنبخرابوقال1

ونصبنبإجقدممغوليهبعذانصبالخطابعلىاكبفنحرواوهنعنه

وممابعدحامانمبنعبساواذابعدحاماراكارفعةاذاخركاتاعلىمكذبأ
فبلفالوفدذافالبراشكلحافيوأللنىكفضاالأنالبمثهذأفىبهبعزض
بهايعتذألؤائدةخوألاذلعةالحوابإيةلنفسككافىوحلفت

فومنل

إقعندرااطافراينوقدهبمخراألتانيئااالومثا

بطاصكاادايتيمادبالانكنتخلىظحهألفيدسخراتعلىالومهاألاي
واصثفامةديئذواكيإمةذوأشوهلىاحاففيةطنجضعةاأساعلىوبمبنى4وننه

آدجالهلإقرآتاوفيهانهنهلماذاالرجاامنتفوالثهنذمأسو3
وقالجنايهنخنلماذابهوشوآمنتهفبلمنانجهعلىاضغاالحابء

إألوئكناناوالاسنناذفيبتبمافألكنثاذاابيتافعئبعأبغبماماهنفان
نعاثادقاامناقودماعد

بدركهنهاراالتلىاالبماتخهعىألاتةايتاهفااعترضبكرابوفال3

ءوأرعااثأهكالهفبعيربظدتثهطكلىبثجعفراليلابوقاللاليايدكه

11وابضأواألننشارفصالتمنالنهفااشابركلاوانوالنهارالتعصرفثفي
اوصالبةمنتوىاكوبروىأبعداوانمنأىكذلأنهارليوالغلهبهابالمبلفان

اكشاوالناولألنهالبلفدمانمامريبناكبعشلوةوبقصدهبريدالذيلوجه

نحارفآذالفممارعندهمحربادملثدىفبهدتظاعالهم



افيالذيالنابنةانبو

متينةحبالفيحجنخطاطيف

اهانةيخشكلمعبدمأوعد

سيبهالناسيشثىرجمغوانت
هوونالةمحاألاللهألى

محردغيرشئتمااذاوتستى

نوارخاليكايدبهطخث

اظالىوهوظالمعبدويترك
مقاطعالمنيةأعيرتهوسيف

5ضاخأمرفاالووفمعركراكفال
كاخالمسكحافاتهافياربزو

قووهتينةاححنواحدهامحوجةوحجنالبزإفخحاجمحلبفخطا9

تواصاردتخيواذابزفيصهانفيبمعبةساالدفافتيولاذبصونوازع
فيكافياالصعىوقالككياجدالاليكإللخطاطيفامدةانااليكبسوقي

تتدالخبرمبندأحذوفوخطاطيفبكرابوفالاليكبهااجرخحالطبف
خصاعابفالشا

وهوادبالعنضالىوبروالحقعنالجائىالمائلوالظاكئهددأياتوعد2
يصيبهلداالبحيرضلعمنواصاالمذنبالجافى

اىبسيبكتضحثهمالوايائكالربيعبكترلةاىضرمنلىربيعانتوله3
رلنكاالمنيةاعيرايالمقلوبمنالمنيةاعيرنهتسنأححماعياثكعلىويفبعحالئد
كمطلمنبئآنربمتىبفاهذاأنفارادزيدجبةىهوكىوانمازلداجبةحميت

فيهالميةألقالضرببحد
ابيقولبطلاذابعنيعالثئفاعوبقالالمعروففهـوالهالمنكرالنكرغ

انفالبدفلثاللةارأدوافاتعالىاللهكلعائدةفطعدلهوالهاويفييعدلاناالالله
والحمالجزافيوفالمصمبلالنكرلباكطمعروفانكرافالوقولهالنمانبحدل

عليهالجازاةالىتجألايخظالعرفوال

الرىدونبالتعحريدضالفتيبىقالبكرابوفاصافاخهافيويروىكاسع5
ابوجفحرهدمهااشمانبالحيرةدارءوؤورافطعهاذاوصردهفالهاذاشرابهحسردبفال

هناليدينفيوالتكنعبعشمنبعضهيدعوأنهو2كاوقولهالجوانبوالحمافات
كوكءوؤوراعمروابووفالحاضركأعوقيلقربأاكنعاكننعوبقالهذا



افيإلذبنهلنا001بران08

أيضثآوقال

بنوعاعرقالتييالالقطةشرحاولفيخبرهمتقدموفدعامرافياصفي
أ

وتابمموليمنكاطخاتبالدانداتذخوايهن

2ودارعصلرحذيأفيكيباسارقكاسآهوصدثاءسوفأ
3حولياتهابالمقارعيقيمونوالصالوجيهاالعاىفعردنمأ

ءخاالشاعارياتحاواليبايدمشونهااالاحاشارماحزونة

أقيااسةاهذننكاعلىادكانبنىوكارعيروىوالنةصعبمنمنحمبل

المافيالنخلةعت3واالنافيحلاسعبمااثبهاقىب

فيةأميلبهنفولهسأبوإلوزبرةإلالمانمبماكاكالحبناالموى1
اكاوالذبنحافاحهمومفكبلنىمنبالدهموخحنأبرهتإلدعام
دادالىلميصفواأل

يكاوااااذاواشرفتطامتاذاثتثسافيقثضابت13

حماربتاللكحةاوجمعهذيموهوالحربالتاصعتبمضلىاثأتإصالواالجاع
الوعذووالدارعواعشعقايقاكااساحاألجحهبألآباكاتلىواحمر

باحمحمونهاصالذبئاصدفمناألبالدمسخلمتولاةإاللالجصوور
فبهتجمالفارةألتالصباحرخثتالصيماةتضرق

لموالنرابلنئهماالحسنابوفالاننيهـفرساتتوألإبا3
فالاخنىخواعيااعوءركطموجلى

وبلجادواوانجادديراانسبلبئبواد11بنواداجاهو

فيهاأمحاتاطوأنالبيتمنىالعصاوىمقرعةجمحوالفارعنجكانهاايانهاحو
الخيلنأديبمنفربوهوإلشينقؤمفهبىخوتاعتراك

وصفاذابمرابوقالالكفظاهرعروواألشاجانورالخلهـالمنون
الضربعندالبدطالتواذأاصبرهوثدةحاملهفوةبارمحبرادةاتابالعلولارمح



ا18آفيبياالذبغأااكدبوانا

1القحاخاعمساتالالحةعذالعتالصيمةعنكفدإ و3وإح

3المواخفاضاعمصرعامربوباكنهممأدومنعرتوقدأ
سعدبطاخعبدبئوموالهموالنصرمالكسيمانافيؤاأ

1إمحنمفادعانقيئصادششلمحضاثداضدمحضذالواقىاذاا

51احاخااالوفتالثفيالذركأادومة1001لدكاردآت
أرهلةغيرالمحانعاريةصكوناناأليدىمنويستصنحساحبااماتيعلؤولاخاة

افراااؤدلو

إايؤلضباتوذصانوعبرالينلجيالمغباتيألدينءاقإتا1
ايغتبطمهئاوبحلفيرتبطثلهمبوعرةعزاهدمفاابئفيالحنابدحلزرع
يخربالدمالىشواصأوم

افديرحماتااالغحلىمنالناقةخخبالبوفاكنمادفعتضحرت2
ابنىهنحتمحاصفيانيريدضبىلنىدوتيوفإاثاتبابماميشنجورتءوقد

اايدجهمماصنجونعتهموبقادالحسنابولةصاذعلىدراحهاأعلىسء3تاسد
إابىفاقالثنج3وهمذفيبالغةالمإإشاكتنتي
بنيزيدوموألمالنفيبئسعدبئوعبدنضصضتحباتومالمطسهم3

ااصدبفيحاتكاشةقراتهمعلىاتبعاأهؤألنحرفاناماولبآاص
نازرنماالحمعىفالالضفدعصوتالفيق9انضووعتائدرغدخث

اوئةمالادعإنحاتيجةاكوقالاتضافيهكرالحرارصءوصاموذاافالنهمباطرار
بةخارضىفطانهميربدباظفي

الضيمهدونهاوفولهقاييهايثمحرلونولئمونهاآإرملدىيروى15
اللمبهموقلةببوتافاقاتهماطولكانهممئلهافينبايربدااليساتالىراجع

فيهاالدوىاىاألنوفتالثئاللهرعىلهوضنهابززفووالبيوتيسألونزثاهـا

المتقبعنةالمنثنجةبريد3أوالكولاذإاللهاصابهميريدالمغعولوحذفالجدع

11يسألونهمايوونمضويروىإنيخفىلخكحفا
91الذلمافيبضالنادبوان



ااشطايالذبفةاضااإلطيو2ا0028

اضتأأوقال

كزهاءبعفىالىخربموقداالصنرالحارثبنئاطالدخي

9وربيعهاهامامعذتموألقيونبتهبئنفرحنعالن11يرجعان
أ2نستطيعهاانصالوالمنىوآلمكوسوددملكغساناليوبرجع

31قطوعهاالفناصجنعب11ويلقمطيةنعرافعماتيهلكوان
1اضلوآكادأومنهاففثخففىنحطةاالطآخرحصانوخحط

81خحعها0110فىكااهاكااااكأهعا
طمرجبودثدافىوحيرسأى

اخمسصا

اماصكهامعدالىبرجحالنعماتبرجعانلقبتبهاخمعذاوبأفطوبروى9ا
اولوسلألحةاوخعهبسببهالكلذالذي

اطعدوحفبباآلانوفاتابلا1منثةللصلتوافنيمنمنبةالمؤشت2
511سااضعالوالمنىسرجهاكيخهرافىاشارةكتاتالثقولهجمابوارزيراةا

رنالهاهذاوطاهرابهاعوفدرال

ابنيالداروهوآخرهاءفناوالنناهمنهىونحالرحاعنهايترعايتعر3
االنعمانهلكانيقولاحشفةكاوسةفخوالفشوعالمارابثنأافنالقالوحدفا
عهااسنتافنائهاجنىاقبادوانهاورىإبتهثبنسلىوأحيةااوافدصنرت

أطهءوبروى
الؤلالمرأنلعفيغةانوازفراذايخثخصبتالالحزدمنتزفرخعدا

11ظكمنلوعهاننكرنكلدوزفراتحزنلماوكالجافعنالهومحروفهتذكرتاذا
اا

فبهبرفبوقتاةتجليوإنومامنالمجوبوفتألتاطبلاخروخثالزفراتأ
النعرضنهالذبهنالنطفصنذصللغلرةالعدوأ

نوانبفولعرابي1ابئرواهااجودئوهوالغناةجنبفيويروى
نحقثموألواياديهمعروتوونذتجكيهفهمازوجيامحها



138الذليافيالنانجةثبوان

أيضاوقال

الغانيجباةبنالحارثبئحجربئثهراببنالحارثبنالنطانبرفي

9شاملوألشيبشالمرإقتصاوكيفازلاكواستجيلتكالهوىدعاك

2الهواعالياتوالسامعارفهاالبىفىغيرفدالداربرجوقفت
3كواملسبعالدارعرصعاتعلىبعدنامزوقدسعدىعناسائل
1وتناقلتارةبرجلىتخبسعربروحةماعنديوسليت

حركتوعرقىئهوىنثمنيمنازلراأبتلمايثرلدناابوافال9
ابوظلصباوااطهلعلىوحماتكنيتفدمابعضكرنكوذساكنأماكانهنك

يهادعنهاويزجرهانشهيعذلربمألمرتحادولهقىالحسنابوفالبكر
اصباايباكطبذفتإألتاذأالمومن

والسارياتلمتإلءمنالدار4نحرفماارفواكانواثتلشاالرخ3
محتوفدالدارهذبرخوففتقولهـبالمائلالسولوالموالزيأقيسعاب
وغيرتهامارصواألمعالر

ارأداملكوسعوقولهبمرابوفالالداروسطوهيعرصةجمعصساتعر3
صعدىعنئلإاالداربرخوقفتبقولالشىنهنصقعىلمكواملىسنينخب
مدالهنطاولوقد

مهـوالهاحوالرفيبهاكوعرموروحةافقتاذاوسيتصلوتيفالث
يديهاشاقلانالمناقلةوبهاالناقةسميتخرةالموالعروالحلبةالشدبدةالناقة

الفرسوصففيجريرقالأيدانمنيالرجلىوخحوهويرافيورجلمبها

أالجرااقلىالرفاقمىالمبوانممزفمنص

انالبيتمحئبكركذثهابوقالعنهيخقلهاكنهوحجرعلىبديهأليفعيريد
رلجهانقلاحنتةمحجلىاطالكنيرةاألرضمنالوعرفيدخلتافاالنافةهذ

بدبهاقآنعلىنضحهاولمدبهاوث



نياذاللنالةاند48 ا

إاإ

1اطالمراتاقالهاذاكاأصالقرىة9االنماا أحعبورملمه امو

31عافلفورميافارحأعانثذرتيوحاالىخددتكأني
3الماحامتهكدقدحزابيةتمسالمالنذريعالداقبا

1ااطئهاعؤشاذصاإقلبضنرحمالنسالةءبجردااكنر

عراقبمونأعا031أكراةوذعرافىاداالةءاأاذوتاىوبرو
االررتأءأسأوراىتافاذبهءفنوةاثواتاةحناإةاأطيرواكا

ئدبدةلميمووممروالقابوبمفاأاتثراالىذوبهبنااواصنغنت

إخسأاتاااعرةبلىولةألوفاتتاسنعااواةنهاللئوتير
االألصأوهواعراورافىـإذآلإاتراصهناافبالفئواهوالر
أنخةةفيشف4واتتواتنساأتاوااأاتإوينخأثألهاجايضانى3

أ

العةصصاىب2نهةنالعااقىبرهاؤتضىاكاصربواإكراىاسوالأ
أامنمةياحطلمرساثاسلالمرخةأتاه1واداممطمنعبوفرسا

شهايةيئاأتاس6أ4إلناةؤشكفوراالبدتأ
أ

اتبالىءاعطاكاأتوشدخلاووإكراويروى2

كوبطبرربرذكا7اتتفياوااثحاذاسرااآكاطبناخالبنخجرنهبآلا
فصوشامترنهارحالةتوالموشاذتأهإاقاةالناهفءإ
سثا

ابووقالصااطيىوااماببةضةياألددوارىالاإااإئأليىىوبر3

أخثنالىصاوالمهمهـشةماوهراطبلوثنحاااتإامتدوىومذجمأ
هتايقولااحدها9ئراءاطساحائتهدمتالعترحدإدظليظةوحزاأ

المساحلنهكدولهبواراتواصتحبمخلنهوتوئقنةاهـبطشهعقدالبأ
ادبهاهوامخالمامحاياوعاشتعهاثاودافهاالتعدففداطانإ

بروالعااربقانسلىمنهبئالونساةالنحرمنشاصامااكعالةا14ا

بفدبهاوابلةثلحالثلىاوسالظهـبةالطرالسعحاجالمممرخوسفطأذاالبعيرا
01عبهاوغيرتهطاعضهطاواحنراراألنانبهنىثلىالههذاافرقدبقولرفها



58الذليافيالنابغةبوان

9مشخاذلوألوافيالتسافطونتوانجذالثذاذابعاهدته
3جنادلتشطتحزبمعلواوانمجاجةاثاراسهألهبطاات

وهـلالرشااو مافاهلاسقبالنهاحيثوشايبانسهاسمبنياورب

1والمفاصيلالقوىمنيلروعتهاوتقاكلعتسرهاماغالنياقدإ
تااالناادنة01نةالهفاتتهلدلماتهاصااالحالالثاذالالوزا ءولمبهدوهـبررىعورطو

بهاافزوغبرتهولمعاحبتهلسووامافافتطعهاعنهاصاراتلفحالةاهاادصلها
ااالشاإف

رس15
انغيرصنعدوهمنكوفىامحلوتاقطتلنرتتووقولهالعدوالثد11اأ
العدوفياالناتاجتهدتاذابفولبعضابعيخذلالذىوالمتعاذلوبتربطا

فزتطواناالنعةقهيراجدفيهتالوبهانارادتاىاألنجهادفيحيراتوسا

الفضورفيوالالجدفيألجيعأانبنالحافييخنطاوالمربنأنيخرمنوهعامنكقىا
لحجارةوالجناددابخسرتثوتثثماغاظثوانيغبرةاجةودحرمار1

سهدماالىساراذايقرلاالنقفالضمنتخفتأىانقضتاألعراباابنوروى

بوصاألرشن5غاهاأفىساراوانبرةالضبهاافرماصوعةباانلررضىامنا
الحسنوابقايخهوبتزايدانعدوبلىونلىبرأنيانافهجارةاراكا

برشاهسميتاالكلبىاقاقادئعلبةبئوقيوذهلصيبانامشاالبر3
القتقايدالثايةصتوقعنارااألخرىوجةعلىاحداهمااقتفأانااقنرتناألنا

اخرجهاثثهاوإساناراإلفىءبرئماوهذيدهابحالحجذماههفيفسارتالنارعايهااأ
وتقولعلبهاصرارألالتىاالهلوالنافةمهملفاكطصهلةبهااقامتألتهااضلفالوأ

عايهاصراروألائهااذااالفةاللتسذأ11

فىوالوساالحبلافاتطىوالقوفوةجحىاقرواعلىوصقاحزننىافيفا
لجنهبهاتلرطهواانعمااأهـماعفيللةالصاأ ولهدمونسرهـبعلىوصاا
احسنوهوبكرابوالوزيرقالمرمةكالتقىاالمودةاباعابهةتوذهقيا الحو

طتاواذاالموتعلىمادالعنمبركرتذفاذاانحالاموتلروعاتايلروعنهويروى

ةالمفعلىعاد



ابتسافيث11بطبلوادا68أ

1ووانليتميممنهعتقتومامامحهمفصرعءاالعدانئفالجم

3القبائلالماهءاذاخثنمخضشمابحذرونهاربعيةلهموكاتا
أمالمراجلالمناياباسبابتجيشقدورهنشليالنعمانايسير

ااقبائلاذيزماحاجبيهيتهببردائيمااجالىالحداةاثث

المعدرعطفوضعفيعنقثمعومانجاهناومعناهضقعبدالبقالماعتئ1
أبغزومكانانهوذهنهونجاكمالنعماثموتاألضدابهقألتفدبرهعرععلى
غبممنهعتفتوألعروابورواهرابوقالمحرتهمناواصزامنهنجوانهفبى

احسنواالولبعدنجاموالبرئهالمحةهنأمالإىدطبمونانعلىوواشل

ءتااكةبصفيوطغمماكاتواروفةمعبةاوكتالربيحفيغزوةةإر2
ةفيصلةولوممفاالرضابهقطعتاألرضفيقعأماهوجدتااتالخيلانوذ

ايخغخفتاذاوفولهوتجمأفيىبخافهااييحذرونهاقولهبكرابوقالوأالت
المعئهذاعلىوالقباثلالماآألتمنذألوغربالدألنهيإصفائهاالماهحركت

والروايةلامافسةاوهوالثفيجعانحبائلاناهـابووووافبيلةجع
أااحناألولى

ضربجلفدرعينكليقالاذاقياسواالقدورالمراجلوتغيطتجن3
بهذهانطنابسبربقولهنهاالعدونجالماوندةالحربألصنعارهنآلالقدرغليان

اتدواقربألنهاكابدنواناحدثالبسنحااىبطبررهاشوتفوروىتببةال
غليانهاشدةفي

اكطاكوالجالررأسهعبقدالذيوالعاسببرداثهعاصبأابوجميدةوروا
السائقونواطداةبهوشدبعتبدبهاذاالسزجدقمناخذبعماضهتعبقد

قطعة11وسقبيلةجمعوالقبيرلجمنيهارادحاجببهلهوفوحدأففدنبنأأخشع
عاسبألهبقوالمفلضربولنالثسهنجة51وباشراولإتسرقدتانهقولتالحبلمن

ناخمرألهاألصجاذالفيبرداث



يمافيالةبتااكانيو

خليقتييجهلونرجاليقول

ذكرتةهااذاافيغفلةأبي
وشكتهاذكرتانتالدىوان

طكأنقاتااوالعيساوك

مذغيرودعتكنمشتدفان

1عافللكاباالأزيالعل

1داخلمافؤادفيدابىتحرك

3االناصلىالةوماصفمتمهريو

أل8الرحاعايهاررىمخالنوهجان

االواثلثبتتهامالثىااو

لماالتاوكفةوالمصالعقلذووالعاتلالمابت13وزياديعة11الخليقة1
لهالناركالعثئعنالمننافلىىاغافلىروىومنأليعنيه

أابوبمرقالائقلبحجابالغافداخلشضافيفيدانحركويروى3
عناغنليتولكيفابمانموضععنفافلانةزعمنعلىرد14البيتصى
اوشدياكفلالانعلىببننىماوتهبالوفقدىاياديهتذكرمنفوادكأوفيموته
الفاطموضعالنذكرفاذومابعدهانيالنفلةافىاألعرابفياليت

ةاالصاجملواألالفرسرباوارادالسالحاشكةواالقدبمالمالالتالد3
وهنهلياكطلدىمونهلونلةالملكءاصداللومالدءكاوكا وىصودلهحما

انهاارادواوانمايدهفيصالةانهابريدوافيسةاكالحبةزبديدفيفولممذ
اأمدكهفي

تساقونحدىبينهاالمهىولمجانايعىااالبلىوالعيىهبتكاىحباوك4

احباؤكجعلىصرجورصالةجمعوالرصائلالروهوالرديانمندىقىوروى
أيروالهحباؤكيفيوملكوفرحميجىرووصالحىتالدىانفتقدبرانضبى
قالكانهالخبرفوتءاباألنالرافعأكانشئتوانبانوبأنعموفئعلىععا
نصببابروىانفئوببكرابوقالحباوكيرالهوان

انكنتبقولوالدمامةاالديةوهياشيةجعواألواسفتفاكعتود5

والتفارقنةبلىنذموانتتفلرةفلمايااورنوكباوكاكانالذىالملكهذافارقت
انفهصحاتوكانعليكوبتفجعتحمد



االذيافيابئةاكانديواهه

زائلاطالبهيوم3اموىومنهلالمنيةانشبعدنفالإ

2قالئلليالياالحجرابوسالىمجاةاظرلوبنفاكانأ
مطائألوتكبعدحياةفيفاتمتوانحياقيامللالتحبفان

أل4وناحزهبالجوالنوغودرجالبةفبعمصاوهفابا

ووابلقطرصيىالومنخيثوأتمبصرلىبيزاقبرالنيثىص
المكننهلواةفيالهتبعداالمعدروببدبعدبنالنهلكالألسبدن1

الثوااوتافااللوإطناهـابوقالحابواةابثرباممطتليخميالذا
تهلدالبفالألالنهمرخمعهشيرفياستسلدعاألنجعدتقولهزائلفتهاتبهرا
محفبمرتإياادىاألفىالموتبحقنوائااصزاحةهذافعلراواخاهاللمنا

قوفيهاا

وحبالوالجتصىفوآةنفوسنألىنمخمنبتولى

طهالخيرتاصالموتنملوطقوثرثالحنأخعماتاةكفحجرابر2
بببئهاليناوبجبئعايخابفرب

اطياةفيشاثوانداايرامنانالهلماإةاطبامكأحيثانفولت3
بعمكنه

وويوأموبخبنقادماواارادلمومهآبلهقىيعاألقال
انرهعلىجاواوفدااالولبهرابعدؤاالذيئومونانعاثمهيصدضوأثقتوه
األولانمرويصدقووبهدتادفاترمتوبفبراكلطجيةبعينبهاخبرةااواضرش

اضوانرهفيااافصدقالحدتبصدقأبراألولاظألذليواإقاالثاخذوانماأ
وأهلالرهبانوهمةالدبامحابعنىمعلوعبيدتابووفالاألولالخبرونصابفهأ
3والمعجمةاداباضلرهويروىدفتانهعدواايجبةنلعأوفوادبنا

ايفىايدءوأحزجموألنبادروضاوفودفموهفدماإمماليةبعبننواذا

فاصدهاططبافعالهفيبحزمترجألللففي
انباتبااالرضبممالمعلرأللهاولمعيوالوأاثاباموضعانجمايمورىب5



0198يافيالذالناثانديو

اماطلثمديمةنتهاهملىوعنبزومسكريحانوالزال
قائألقالماخيرمنأتجعةمنؤرموعرفاحوذانابختو

متضائلموحشمنهوحورانفقدربهمنالجوالنحارثص

ووابلاالمجمينورهطكوقىاوبهيرجونغسانلهقرد

جهص

بهاميمنكلفيقعدحوالالخعبيكشاصقبابالفبررمرباندصبكرابوفال
بالرحمةالدعا

اىيرهلهفضاهنتوعلييثيرومسكوبحاناالعرايبناوروى9

منئهاروىومنواألحبةاالحياعنتاعدثمواهننوووتذكيهرائحتهيهيج
ءضيهننهىصواليهاحدتجاوزانيقدرلمالذىالموتث4الهشهىوصماقبراراد

هذأسيبوبهوانشدراثحةاطبوذاناطاناالأننجاوالعوفالحوذان2

صعلىذانايخبتيهاايذاتأيخبتثوذارادابأجوبجعلهولمباريرالبيت
خيرمصاتبوقولهجيداوجمأايمنونصبابأصجعرالمبردوقالحال
الةيهرباحنكرواالقرلرعاليهصأقىاكيقاثلقالما

ذواىحثىوموهعلومطارثواباالمهعروفانالنموحورانالجوألن
وهثلهمثصاغرومعنائلوحشة

الخثعوالجبالالمديخةسودنوأخعتالزيرخبرافىلما

القيئاعيبئطريفالتحارئةبنماالمءمالهقىباباممااسمغسانغ
شسعبدفيبنكمالنزيدبئابننلتبنغوثبئازدبئمازنبنثعلبةابئ
قحطانبنبعربابن

بؤغاتلمفقيلبهوصعطغانءبكالقىارىهوالماهافيذا

منافلااعطىقحطزمانهفيوخاذاوممنأكربملكاندهألءالمطبكالهوصي
ولدولجفنةجفنةوملهوولدمحرولهفوكالقحعدزمانهفيبرقدمهاالجممىامواله
الحارثولدولجبلةجتلةالحارثوولدرثاطودوالععلبةئحلبةلعمرووولدصرو

21افييالذالنافيدبران



ليافيالذبغةالنااندبو9

ايفماوتال

أبئسدبئعمروبنةميلبنيانيالتالمفرثالحاشبنعروغزوواتفي
االصسييوياتمنليستويانذ

ااألجاوألفذاتنعئبروضةالمنازلرمماحماهمنأهاجكا
إأبالمناجابترجهااعلىتهاديئكانماصتىاالرولبهاأربتا

ااالسافلثعنصالتواليءميشسحابةمحفهرمكإفي
أاطوافلغقرثباحشبنجشتعصرحىفياذارجفت

11الجوافلالنعاماآجاخناكليافبدلترافأحيأجمثادت
هاثلملالىمنرجافكلكاربربيعارضذيالكاطترى

اأأممالولبارلهامدتالشصىاذابردهنيباثحتىالحمىيثرن
للمناهلقاصدابمانيكحلألجبمنفيعذيتوناحيبما

الثواصمابادنربئذيالىصوترعويفرادىيتجثيخلننله

شاغلهمكدونمنأقىوهئمحادثلقاثكعنوافماعداني
ثليوطلدجهمخفيولموصاتييتقبلوافلمعرفطبختنعح

غاتببنىذممواالمذكورالنماذابووهواطارثألبهموولدابهالحارثوولد

فهماجنبامغبمافامفن5مزبقيانجواالسلفيوهمبهفاشنهرواءانا13علبهموغلب
عنمالنحزاخزأعةفممبثقمخلفنمسارومنالسراةازدوهمضنوأةازد

نملقىومنوالخزوجاألوسفهمؤرةاكبالمدنجةمنمآاقاومناعابهم
نهبأملوكاواوالعجموالتركأمرباانوصفالببتهعنىإدبرنالمرفهمبعال

خبروووجون



99يعافيالذبضنلنابوان

عقاثآلاعرففالمإفقلت
ا

براغقورابااليديضموارب

اتتوقدتجصلنالمطاياخالل

وما4الجناببىلهوخلواإ

ضهيتمبعدهاقداعرفنيأوال
دموعماتفيضغريراتويفى

نحافتييدفئماحتىخفتوقد

جمادهونتانعرونحافة
ا

مثيهاسجيةعناستعجلوهااذاإ
رمهازالفدكاالجالماذ15 إسو

نسورهاحدالصوانوخبرى
منزلكلفيباالوالدذزن4وأ

لهاوثقتقدالطيرعافياتىقى
اس

كالقناواالدماللىنةا يسامر
ثبيةنسلةسموتأوكل

كذةوابطنبكديرنعلجتا

همهالبعدالينقضىاصعتاد

6وتارياطالمفبكفيهسكب

اصهـبحتتبريةباالرضاثاذاا

ذهاةكائثبرجمبماايوآ

وعاقلأريكجنعصيمنرعابيث
آظواذلالصريمآراخحسان
اللوالحودونهاابيرقنان
المزايلاالذذياظليعفراق

وحاملهةسوفييوماجادل

ابالنامليذرينةربمست

اعاقلالمطارةذيفيوعلعلى
اوناعلحافبيفالينايقدن

11بلبحافلاعناقمافيشتع
وقابلتليلنيصمفرماحيقش

اللذوابلعادكالعلطاتفهص

مملوصمائلطاسالبفيطف

ااالكايلخاقالهالسخلمنثغ
الالمراباتمحةاظبورعليها

ذافلءقصاصسليمونسج
االغالئلاتفيإوضاالهمثف

الىخايخرواضحاالعادىطلوب
اوناثلعطامفسحأتسحان

أطاثلكيرغبهاوجيمائيبة
اراجلحزءالعممراهبطاذا



الذليازاالنابندبوان129

ابفماوتال

أئاسبئةمانبنفذربئاسودبنسااوره1بئالمنذرفيدحلمدلنمانالفاا
سعلبنحارثبنروبئرليصهلمربنبئعديفيروبدربئبنبنسا

عديابنماكاققبباةوىبنولخمنلهمنظمانمارنغنمبئمالكابئ
اا اعبدبننكابئزيدنعريببنبثجببئزبدقاددبئمرةفيالحارثبنا

المتجردةزخاطبرملكالنيانوهذاهروطبنقححالبنيربكربئ

وعالالىالجماخرفضالبوالالدمنظألمةأمن

حاللءاحيادهـدوارسفريرضساتبىالىفامواه

خالالعهدعليههرقومصرارماالألترىتأبد
مالالىمنياحالىيتذشوماواديوالةالسواويتعاورها

والمتاليالمطافكعوذبهئراهجعدنبتهأثيث

العاوالالسحمردينةبنابعزياتاالاليحثفن

برودخالالكمعابفوقيالىمبطناتهف7كساكأن
حاليالداراهلىحاللوظففرالدافىرأيتانفاال

لالكلعفتجلمذكرةعمعوثعذافرةالىنهضت

وخاليعماربهابعذرةاليهسارترعضنداالال

الضاللفييتيهفليسكنسجآلالنعمانمنيعرفومن

تباليالىواظطوببعبدكظنأقدسؤتامرؤمفانكنت

السوالعناكتعجلوالفاسألذبيانيفيفارسل



39افييالذالنابضيوان

عليهاثنىىاتاممرفال

فانتعمحنهشكركاكفلتلما

خوبمبغتكيناكنىولو

عندالدهوالتخانولكن

بالعدولييقمصبحرله

عنهايذوذبالقصورمقر

أنواحياللمخاجتنوهوصث

إاللالىالحجيجوغوما
ماليجلعطاثكومنكيف

المممالمنيفاالفردت

جالالىتجيلةاللةوكأد

لالثقطالمحملةوباظاخ
التاللالىالنبيطقرافير

الرجالتالقايخاتعايها

ضاأبلوزا

19اضماهنفاالجزلالثعرعواحتلتاشبهذماحباثاواسىسعادبانت
3حلماوةذواالالسفاهاالبهاالفؤادهامومابلطاحدى

البرمائخلىتبيعوالائصرفتاذامابآدأاليممنلمجت
وعفعروابيعنبالفتحهوفعوالمثرعانقعلىوانجذمأنفعدثإلتفى

دوتوادوافمارادكطمتهىوهوجزحجعاعواألجزراكلمباعبيدةوابيياألع
ابعالوامامجرأاماوسلهاعنكوالقطعصعادإلنتيولالوصلوالحبلىهةايى

سولةوثين11فيمنبلىويقالاخوةوبلىقفاعةمنتجيلةبلى13
بملماىءإلسفااالبهاالفوادهاموماوقولهسنماوابهاوأالنعظمآبلىاحدى

الحملؤيخهاقونذكرمنهضهأاالبها
يوبرمةجمعوالبرممعمرفياللهعبدبسنانونخلةعفببماالعقاب3
الرجلبسوليستيقولاالراكوهوفىالبانجتحالبرماووروىالنحاسقهر
حسناذاقولالعربالنالقدمرخعىناعةيضاسبلقدههاواردكالفتلتاذا



الذيمافيبنتالنائران9

االكماحاورنهمنوإملعحعمناقدمعلىيمشيمفكل8غرا
2الهرمأينظرنكلنمتالفتفمثىوراحلةرحلاخااراكفالت
عزماقدالدبئوانلهوالنسالنااليحلفاناتربيحياك

البروالططجووفىااللهنرجوعزقيخوصيىكلمشهريهط

حسىعلىبشدذمالقهفبحسنوالقدمالوجهبريدسازهاحنالمرأةموقص

فالبخدمةغهنألكدرةهعويةسإيالبرماضلةبجنبمنإلتوالوقرلههاصافى

اطسننهايةنيكالتبباعةالعقببنسوداهنكنآاذااكاخوهذانفعلىابو
والدعةوالنمرف

هيبؤلطمةجعصمواراجنهايحاورتوقولهيخاهايغراه9
انهاقالذكاالوجهفينستعملوهماةةالةمنأضغراألنالوجهبينا
وأذأمالكلبمالحةفهاوئمنالهامأيالوجهحسنةهيفالالقدمحسنة
منحناذابقولبذكالحنعلنندكةبوالصخفرهاعلىدلهياصحسن

اىاقريةنتاذاكاالنهاءالوسوافىوتالعبذكذبنوهاسائىحنعقباهاالمرأة
نقاألاردافاانعلذالثدك

نكيؤخرينظرنكانلهوفولصفرخذالنافةاحلةوالالسرجإحلإ2

صعارنكوألتقتلكمنالفعليشكونحملصفرصاحباراكبفولالكبروالرم

مفامهالبهالمعنافوافامالمضافحذفالتقدبراهةوكلالرموقتالى

قالالمرأةهذهلهضتممعزلمابقولالحجههناوالدبئالنحيةمنحباكل
الدبئابوعببدةوقالاطجعلىايعليهعزمناقدالنناحجاجبكااللوالألبحلال

والزأاللموعنبحجزفيالنكيفيوالتقوىعلىعزمناقدبفولالتقوى

ومزممةخوصاهماواالحبونةالنااألبلوالخوعىجلدثيمسعزبئ4

افدةنقوىصفىونحنثميرناتحالفينالمولنابحالأليقولبرحاولئدودة

قالطعهةجمعوالطمنجافطالالرذقوزجواآلخرةفيازاةوااظبرشهجووفى
يزنهامماالنسانبطتماومومحروابر



هالذيعافيالنابغةوان

11البرماطااليثتنشىالدخاناذاحسبمماذبيانبئسأيتهل
1صرادهاصرمامنالليلمنبهفئارلذىءتلقامنألريموهبت
3شماقليآلماوهمابزجيفعرضعنالتيناتينالظاللصمبم

أعاالميقمثلفىكهجاهلوليىوعابهبمعئيعرضهيمذويئبئك
عئىبصارتالمياشددتفانللجحدوئأقياستفهاميةتأئيهلبكربواتالل11
فحلىسبوايخقيهاعلىوالنحفبضالزمانمنمضىماكلظالومينىوالتحفالوم

الشيبخالعلهالذكطواألضحعدللبوتنسىلسبهنيوصرفهوجمدكرمهالرجل

الناسنضشىوقوىمانافىاشتداذايقولالميسرفيالقوممعبدخلألالذىوالبرم

الناويتشىفموالثابمنلبرداجزحالنهتععلاألخعىثاألفاللبردالنار
بردمناالذلكبفعلالانواحرىالبردمنءألبجزاذالثابشائاجعلهولوقبله

لبسيقولالرهاوقولهرأىمابغةانقالانماوقالالثعرمحىفياجودفوضدبد

واشترووبممذلكيحضرموميعأندأبهفاغاالميسرنيباألخذتهبسنخىممنهو
تولببئافرقاوالنارالوقودألىاحتاجواباردوقتفيلحروأاذاالنهمالدخان

باوارهاوجههتلفحوالنارجاقحأرفيبأيخهكأب
فبالهودلقاؤغطفانبارضجبلوارلنحركتاذابأبوالرجهبتيقال2
مةصرجعوعرمدااثدةادالصرففالاألعرابابئوامافيهماالصابادوالعر

الحابقملوس
منالحابوحمرةاطرةوالعهبةوالعبمفيينماألاىءمهباووروىلثأ

والعرضمتطبلجبلىوالتبنصهبفظالالصهباهوافاكااللسحابةالجدبعالمات

لقالالباردوالئبميسقنوبزجينهجاقبعرضغيروعناللةعبدابعناعاش

بالحابارجاتتهذاظواألرنفاحبالطولوصشالجبلاتالبيتفهشماثبم

إلثامخالثاهقبالجبلىارجتميواذافوقهنعلوألجابعنوقاكللىتحتهتقعممافا
ثماآلاريماذاكاتالقتيبمقالبكرابرقالالاضدفهوابرئلجههناكنب

عرضهمنالت

يخيكمنسألتهالايالنحضبنىجوابعلىوجزمهيخبركيخمك



دييافيابنةالنابوالط9

االدماواكوالجفنةاالياديمثنىوامنحمإيسارىاتممافي
أوالسأماااليئثستالكاللبعدجعلتتد4باظرفاوانعاظرق

متمابهئحسسوأالمجازبذيوهيرقمارحليتساقطنهعكادت

ادمايمثتريمننحفيمفيهلظعنواوقدفالتحرميةصومن

التنميخفيالذىبمالوصبهبنحمنهمعرشلهااليبربدعرضمذووقولها
الحسابامرضاحدابوالوة

اجذوووالميسراافداحالالفارواالسروذقاعياكوهمسرالرحمكل11 ا

اتيقولالقتيبمقالاشينعنهعدولومننىادمجعواألدمااعطيهمواهنحما
الفداحامحابكاذانعبيدةابووقالمننهممضنجمااخذتونالمنقامنفعىإ

مكلنانصباهئةاخذااناجعةكنتنجمواانرادوااربعةاونالنةالجزورفي

اعطبمالدةابرعبدفالنعببإععبهمايإساألهنقفولهانرمفيكأوكنالت
بقرلالجزورسهامعنفعلهااألياديمنىجمماالفتوقالمرةبعدةصلعيا

وقولهالمعروفإدبراالبادىمنقوقبلبكرابووقالاألبرامعلفاقمهإشزبها

واطعمهالزبدامغايدماا1بفنةاواكوا
بهاقياالنافةوالخرةماريفبهنجرقالذياألرفىمنءارااظرق2
اواةوطولةالفربعدالىثيروالمللرالفتوآواألءاالجماواالبئاتاطمنهوج

ممنفلوكافتالسفرطولمناعبتحئهااصإولفينثبعآالناقةهذهاسنعمل

طواككتءبف

العربواعمنمموالجازونوافىمووابلىالسربؤةبؤةا3
11االسيوقالوحنينءممظوومنىوالجالجلزذوخةومواسعهابمرابرقال
11حنبنوأللعلربذكوأبمنفشاعألظمرهـعنوبنرقيرحلىنلتهمكدتبفول
وأممنالبهطئتنمااحستورهشيصمنشفرثيعلةانهابريدوانماابلالى
ظرماالىاشعد

والكسربالغمنجالوهوالببتحرمةالىونسبالحرمالىبةمنوحرمبة4



أ79الذسافيافابغةديوان1

9رزماقدالبينانالتحطمنكلبتهاتحتتسىلهاوماقلعت

3زيكامنزالتراسالمجازبذيواحدةثمليالثالثأباتت
3ايحماالقانصافتخعدوالنحوصجاظةالصبععودعهافانق
اطزهاتحملوادكماالةءاالماثماسافلهصوداستنمفتحيد

كفبمفيقالتالقريةاهذصوتمنلرتسافلنىكادتبفولالجلدواالد
الخفلىوتجييثشانىاحروصبعيرثقللممنوالخفادمابئترىهن

ابووقالحابوفاليشترىاناحرىفيوافحتخصكانومناعاكالخنيف
مىخيفاقىأذأالرجلاضافهنهجمالهنىخيفلواشالذيئايمخفيمفيعبيدة

قطعاذاازرمهيخالومضىانقملعوزمنكتكرونحعلمنكالعسدراللبة11
وكالتاألدبمءشراعييماعرضتيلمرأبالبضيأنجهاانقبلوحاجنهامر

اطضرواقدالناسفانعىواذهبىاالنتكسرلىالاحذرىتخاطبهبحيثفهقرببة
خبيانتصاو

قولهالجازبذىواحدةلبلةفبانتنفرتثمالتشربقلياليبعميابالنالث2
فرفأمنهمنفرقرناسالىلبضؤيكالهوضشهنخرجحقالمترلهذااقبقىاىقى
فرقذاآلمشيروتقأنعتاعلىزيمأبونفأفر

القومجنلىيقاللمرعةاوالجانلناالإشقيافىالحااألدانصىصاك3

طلبعلىلهاحرعىفهوأالحمألىالقرآاوالحالعساثدوالقانعاسمرعوااىواجفلوا

نعدوهسرعةايجافلىوىلنوضعنهافانكثاىالصبعموداننقيقوليدالع

النحوصبسرعةناقتهصرعةفئبهالمالقانصهذاخافةفرارهافيالنحوعىعدو

العبحوجهنيواالذيألمستعليلىالخطالصبحومحوداطرهن
ينندوهوالشياطبنرووسفرمالالعووةهنكرشجراألستن4

فاذاوقبلهوثومذياوفولهبحدالبيتهذاوبروىابوبمرقالوفتحياءتاابكمر
صعوددقولهولنررللنابتناناحعتلبعدهىروواذالنابغةفالوفبلهممن

فروعهمنذلكفوقومارالشهذااسفلسوادفثعبهاألمافلعفرهابربداصافال

31يعافيالذالنلبضدبوافي



ايعافيالذبغةالناديوانهه

9ديمااخضلتجمادىصلةليفيمنكرساباتبحرضيموضذيأو
أ2اخمهدماقليآلتربهاستكفاذايحفزهالبقارقصبحقفابات

أ

311الفحماينفخغىالهبرفبوجبهتهروقيهالريرمو

11واعالهداصاسفااكلناااالخرهذااألنحطبهنرووعلىودةمابابةاإ
11يخفرفهونشبطوراهابئولءداصةامرإراسعلىبححنهذغاألعصانبابى
اديوألةءاالتكلهقىضاساببئىاكاثعراهماصوألسنيصعن

اماكانهاواشداخدوباألالمرضلاهةفياحبارالأهااترصفخااالألععمثلئ

اأاقربلىوقيرواخأماطقلىطاخوادباارادغىوفاليماهلىحوبالعمثماجطفئأ
ادممطىذاكاالطءرةءضه111 سسبوسوصروت

وشومزياووبروىالنعلىععافآوم5ذكطاوبروىبكرابوقا1

ااثمهبصوحصيئورثرماوذورهـموفحهاألتانحوس1موتثكلععلفأبالرؤا
أاألرشبلثـيروتفدائمحرةأتخعلتواانمقبغىالدإخلسهـواخاداص

طهلماسبمناجرويهءإثتاان3اعندموجماتلباهخدفالدائمربالمع
ذأثدنطفينئدواوأ

معفعحلنإجنابياأءهاقحاهـعتىاإداا

أباظفضلمنةادىبمسلخااذاحئلالابأواتدراتنيريماىمععفقو
فيبثأروابيابةلوهيصناااثهرصتةارادإيهااجمادىافةانحعلىستةفي

اأدهاةيافبجمادىعرزلإفيوكان

اكيهوبحموتثانقاروااحتافوجمحهالرسلمنالعننىهاالحفف2اإا
عابهبهاللئالبرفبهفالطفمضحبرملالنوباتبفولكففبمحفواسنبرقبه

اادباطبىشبههواغانحرفوتموتقعالحدادوالبرروقيهالرتخمقابلبروف3
اويخرفبنفخاتيسعلىادالحهبكضاسأكاايجعاالرمابفرنيهجثكبألنها

فيكناسهودخلفرغاذاحقالرنخوينقبلبخثرغيروقالالسبرافيابئعندذا

ادخلاذاليسندبرهااذاحفربسنقبلهافهوعابههاألبدخلخانهمنالرجكانتا
المببتسوهمنهلمالتانعبهشدةنيللفحمالنافخبالبرقيشبههوفي



لى009افهالذيالنابغةالقبلو

9واالكالبنانمناالماعزيقرومنصلتاالسيفنصلمثلغداحتي

عايهيردأيضاوقال

3وئميمالبمميربوددتأعفافييايزيدمحاشكبم
وهمااألماعزينبعاىنجرووقولهاألعطافمىيىاغتدىنمبروى1
هناينعلوانماكأدصبعويروىامعزجميموهطالحعىاكنيرةالعسلبةاألماكن
السيفلمليبرقيرقارادالععبفلنعمملقولهاألصححيقالونناطهلقونه

علىورفامنصلنألهبضاوادانماانهاحسبوانابمرابوقالعيالماخاداالمنعلتو
لهقىذللثوئلاألرضمناشرفما

ويغمدابالدعلىبسلشف6نهالبالدخونخعرةبدو

سناتبئهرماخووهوسنانبئحاوئةابىبئيزبدنانهالحسنأبوروى
ةعيبئغيدبننئبةوبنوةعينخعيلةبؤوالحاشحثىيزهيرمدحهالذى

فدواافارايربوعفيعلىفتحالفوابغةاكرهطةعيبئظءبنيرلوعكطعلى

نسربنسعدبئعذرةفالعذرةالىيدبناخرجيمنمالنارعلىتجالفهمالحاش
القئيبىفالفبةننمرةعذهنئمفضاعةمنييتهواهلالنايغةانيقولوكان
الكميثفقالالمجنالىلتتحوفغاعةوكاقت

النسلعدممناالوناركرأثمةونومهمالندصرأيتك

اطلمنالبكبحظمالظومنانكنشههمقحطانوحخلعن
وحظكعدنانبئمعدبئقضاعةهوواغاحميربئمالثامنقضاعةيقورنكمااراد

انابضاربعسنانبئيزيدنابوالحنقالنتحزحملتاذايقالالبيكعظهنهم
منهشعرهفيبهوبعرض

مستنكرواللسبأمدحالماجدقيىصلبمناهرافي
نحالفواوكانواالخيرفيبهرتهمالذبنالقومالميمبكمسراشابكرابوقال2
بردلموغجأقولهألمناعالجمبفتحالحاشوأماااحزقوأىامحيواحئنارعند



يعافيالذبغةالنادبران09

نمااعرالذيبالنسبوطقت

وانماالحرامنسبعيرتيخأ

طماضبةبطونبحدبت
اصبحثبهتةبئعوفلوالبنو

ذميمايزيديااصهـلكوثركت

5كرياليعذانالمفاخرظر

مماظلىوانفيهمأظاذان
عقيماايكبنيامنعفبا

ايعضوتال

عاعيبيالىواوانثالذيانبنرافارقييبنعبربنيعلىييب

يقولءاندإازكيرفوخمذبيانبئصعلىنعذرةنخسبةبنضيارادخاامرةبئتميم

جاوبربوعأالثاعددتفقدواسنعدلبزبد

لانارفقالفئها5آلهفتاتنحبهوكاقتاالبغةانجةسلققديدكان9

مفاألانتوألقيمنفتاماواللةبغةكإقاليدوكاذأفهـتبياقالعذرةمن

املكعننننالثواسستمبممحمفقوعبرننىنةألحئأدايقولقعناعة

بنبفىعيريقرلمماففاةاليهخاكربعذانخر141فافرواخاوبروى2

وغمليفلنروهذاكربم

بالنوناسحاابئوعنإلباوضبةبكرابواقواشففتعطفتبتحد3

وتعينهعليهنثفقانبعلونهذانبربدعذرةشئمقعناعةمنوفنةالعحبحوص
ظالمعنهالخبركلناننقديرالحسنابوةالكاتخعلىمنعوبظالمأانوقوله

هظرمأاو

قطنلدلماهثاكانهانجقنتفواخونكانتلفتاتبهةبنىالبقول4

طثومبئمرووكانقراقربوموهواليومبهشاعبرقالبالجرععيدةابووىوك
منبهنةبئعوففيقومهفيعوفبئزبههـاغانهممرةبنغيظبننئبةفامابافار
واسرويئومبئمرويدمافيفاستنفذواغطفاذبئانعبدبن



909افيالذلالنابتديوان

فاظالالدماخاذاحلوابعشىاخالهمالانذيانبنىابلغ
2وحذيمازهيرمنراحيهفيترىلونهالجوناالعبلطونبجمع
كرمااالموليالبذورداذاكانلقائهعندالموتيردوتهم

أيفمالوةا

عيبنةافيحذيفةبنحصنانيعاعربنوبعثتحيئاالمريعاعيبنررعة

ايعكمشوفنحنونحالفمكنانةنييفوهمواطأسدبنييخأومايلنكمحلفاقطعوأان
ذبيانبقالتثبذنةئمولمااالصمعطقالبذلمثئمحصنبنعيبنةنوقد

ذلكفياخابفةافقالفابرافينامننخرجونحنءلمفااطمنفيكمهناخرجواا
القوامضزارالجهلوسياأسدفيلوارظمابنوقالت

واضاعيببنعامرلنىهبازلوسدمخواحدهاعظامجبادالدماخ1

ذبانبنىعئالقطعفقدفيهاوصاوواعامرفيبالدعبىنجوحلتانبقولموضعإ
ونفعهاوماا

األسودبمونوقدههنااالبيضوالجرنالحجاوةاألبيضالجبلاألعبل3

حلواأذائقديرعببئملكوجذيكةةجذيبااوحذبموزبراداالضدمنأل

لنىتلهمبلممالنعظبموهذاالسالحكنرةمنوبمعيرقالجتلشلبجمعالمماخإ
الحابفنحوحذيمعلبهمانذياا

مارظفوااذاألموتيستعذبوناكمبربدعبىبفيبحنهيالموتيردونم3
االحممونةءوصوزاماالا

مصااخلىفحناءوخالاالةنحضاليتهبقالضاليتهمناخالوبكرابوقال4

سيدابوفالالجيلواراديابوسالالماقحمللجهليابوسفولهوناكومحلفهم
اسممناولنجزلةاالصمهنأوالالالجيليابؤسلقلتتتولمالالمانعلىحملى



فىباكتاكدبران09

آأبعداحصايدخالةوالفىبدألطمنشينالءايلأليألى
3آعاامشالهالنالقولواواللمبداانجميعفصاطونا

6أكايايوملنضاحمهماجامفلكميكونانعايكمالخثىافي
1افلالماالظالمنوروالالنورالألطالهالثمسبههكواتبدو

العرببهانأثيخلةاللههذههـبابووقالناحقاقبلالهعلىسم1االطلحة
القعلعومعنىالقعلالعلىأخراونعسباألمرامنسوالنأاتضيفجهةعلىا
قحعفداالنعتعلىأثنراداانجهلياإلسقىلهألخرارآنرالالافاألءاقتحالأ
آعرشفيمبافزعامرفياتةهآةزحتانيعاحوأخأوالالءااألا

اصدلنىطحةمةأعايا
إلهواظجربئاذاوانجاثإلموأابلىته2اليدإمرؤةواجربئ11ءالاا1

نععهممنناهدلمىقدماعايناأبايءإباأبىتابييرتةيبااةاالمتاحهد
لمانخنأاكيخالدووألمنهمآلاسدفيإسبهمطبوفالقالئمنخالقهمانأ
إفخهاصهمنشاهاحا

مناإهو9يىاللعبقمصحبنعاوهوخمفءإمىداارادعاموقونه1201

غألةإهـفتلاثءعةاسإوألتادفيا
النرايامآوبومبعدلبوماتخوذعايملولهوشدنهنمبيربدلمجاممالة3
اثعلىالبغفىبحمايمازاخافبقولبالنععرمفبويرافييومانآاحلولبايوعف
مميامابوبمافيونءوالبالاجهدأيغيخصحولجننابأتاإنجحش

يممبوبععغافتدكذ3واكفافيهابيتاهذابلىابواوزبراقا
وفداألخفئالحسنابولوظاواالقكضاا1اذعيهاللةرحمهليلاظيزعمءااضا

ىالروحرفاخالفاالكفاانعداألشيعاتاألالعاماهلمنعبرمناحد
فولهنحونصهفيا

أنخلعىماححاحماهنةهنعتىلمةكأنهافارو
ا

تالناقولمحوالروكطحركةاختالفءاألقواواند



309دياقالذتافادوان

1باصراماصراييخلعإإيلكالهكفاهالاراجرواكفاو
13آاكاضرابونانعنهـالهشميقدمهمالماذيحلقمتقي

باليدماواتقفتناولتهاسقاحلهدشولمسقالنميف

يعقاالحئافةمنبمدعتمبانهكالقرخصخضبب

جفيبئعئمانافتحاابرقادءاألفراهووواحدةفعبدةفيوالخفنىالرفعفاجتع
اخئاكفاثاايضأرتوالضوقلبتهبمبتهااذاالناةأتتمنلهااأل
بهالخالفأةفالمحالصوعلىالرىنيءييتاالتااذاوسالةفأت3واإنه10
الرمذوقالالعادةةجعن

ساجعغيرمكفأاعلومااذالكبهاوجهىفىقنرودؤية
اختلفثلمااوهالروحرفاختلفلالث3بئوللتحدةالاألصمتنهئغيرافأمخااى

بمهكواندووقولهءكفااالحببذألحيذكرسلفطالذالثرحعلىحركاته

لمانهيريدظهراايأدكلألرينكالليكاتضمنايوماذلثاكبتبدوكواى
تجدلدليسالومانبرلدالمورالوقولهطالحةوالثسكباالتدوحئ

وألعليهظهراننورالكنووهارادويقالمماابلالغلمةيئديدوألالنوركالنهار
ليلوالنورالنورأليقولالبيتفيكنهاهاالنجنبومنبهظنىاننالمةكخلمته

الليلمنإلمةاضداليومذالثبعئاليومهذاأظالاظالمالايءظاالم

كباوقىاها4كزةفيهوايللجفررفاستمارهكبالمزاالسحابكفهرا1

أقايلةااالببلوسصرمةتواألحسراملههثلالهالهكفاالقولهبكالم
بولكميكونأنعليكمألخثىاقيقولساكجماعةاالحراماللهعبدابوفاله
حميوصمباسلمآقوصبلجقاىإلصراماعراهأيخاطامكفهـجروافئوانيام
االعظميبالحقواالناسضاهـاذاكذلكبهماقعوعليههويوبغهواأنمنفأخوبحيهم

هوالذىالجيثىهذاعنكمبالزجرألتدفواوهعناهجرواقىألوبروىبمتنحوا
ةكتيبولشاالكانتبالخضرتتوصفواليماتيبةوالحديدالسالحمنيحمللماكلليل
بالخفراتوعفالنبم

هاذيةجعوالمآذيكمحفافيفيالدروحنبحملىاىالماذئحلقستحفبمكأ



افييالذبضالنادبوان01

بطلماجدبكقلوالمالم
هصمهاليساخضركتائبدى

بمعتركمنكمصيناغادرتلم
بهقدنجعنخليلذاتيارب

2ساىطرفهاالاظرفيقطعال
بالجامموتالياتداراال

3اقدامبعداكفآللخامعات
ايشاماغيراوكاشوموتميف

واستواهالقعبةارقاعاألنففيوالثعمانمجع3ولةالمصفواهالبيضادرعو
ابرنضشاعزةانهماىللعزةوبمفرمثلىمووانمااألرنبمافيواشرافاعالها

عانأصالجبثبهذاانومفوحاربوهحاربهممنآهابيوفمبضربوناكطاميا
المقدموزانمقدموذوهمالفرسانمن

والساىالعينوالطرفالرجافبنجخرقالياواسعةاألرضالخرق9

بطلئربفاىماجدرئبمبمقالجبثىاتلواهبؤلالففبقغيرالمرتفع
ايرالحنابرفالصامارفهفولهتدكهفالاباالفىعندنجطلالذيابطلوا

3سااحوالهنيصاىابدافعلرفهوالسفرالهرعلىجزوعوألالبعرجميلىإ
بقولفعاعدأثةالسوقيلجاناحاكببةوسبتكنيبةجمعالكناث2

بحملالذكطمرسالروممفالواهبحملىىاكالبطلاجداالكيائبهةبهديإ

منفراروألهربالموتمنالكناثبيععملياىبعمهاليىوقولهالوااأ
اعداحهمعارواظيلركوبالىادرةبالمببحنععونلكمنالحربا

أضباعاوالخاماتاالبطالتحزكحيثفنالاموضحوالمعزثكثفىظدرت3
للناحافدامبدكفأاخيلناغادرتةمييمبممحذوفونمببزهاظرفههناوأ
ومنمرةبعدمرةكنبرةوفاخبهماوغاةبربدالتقدبرمذافعلىتعرابوالوزبرفا

وقعاتوذكرالواحدةالوفعةهذفيغادرتكفامصفمرلمنميزااكفآجعل
هذهغيرهماوقالواألسيحانماياقععندااخرهذواحدتوقعةمنامدح
هاالنالةاالبيات

امميمنفجعرجلبفالالنوبمجعوالةالمرأةبخاللهالوجااعلليلالهأ
فهوابىاففاىبوغهانجهمنهوالفعلابافقفالذيوهومونمجعوموتمينهتوجع



509يعافطالذابضةالناديوانا001

9آوانعابوصىأولوعندالطعانتجاولنافياناتعمواظيل
2داسحريناجوفهعندالكاةيكبولجبهتهبشنهمؤلواو

ايضمالوةا

راجعأعندمهنارتحلينحكانيمدح

3اظماليلةتجلوالمصايئبئقىبمنيلمجيرانااتهيبعدال
الدآماالمحالنضااثادبرلماثماالؤفتمااذاونيرال

النأااتفةافهمنمزثنوبمهـابوةللىزموءوشممولةواموئم
ااياخهنجيهاوصبرتاانهاالمرأزرلىتاتيدولالياهمنبدليهةالواو

وكانوااتجمولوتمهنبهلمجتهـاقدخايلذاتربياوتعتديرهيتاصىكبرفبا4وكانوا

آايايخر

اولويريدبوصىاولولهوقىالحربميادينئوالنمابالجىالتجاود9
ثءوابتالوسىلواوفنحنصاربضااذاوليةالخيلىعنالمبتيطاباشواابتاله
ايلاامحالبارادوالخيلآلولهووأطاقناهعالبهضالمنآانعاواووقتاناهاونااص

كاةاواجبهنهعلىاىلجبهضهلهوفىبصقعلوجبرافوماسدتن21
هوألهرجعوليئنامداإلدىاىداىجوفهوفولهواخدهمممطانءالش

امانااهندمأبسبلىفهوبممهوعلى4ظوسصرحفدورظسمالقوم
راحهمباءيسخضاانهميريدأخللةايةوالالظميةوصبالضامىيئىاوىو3

ممشبموتأنويحتلىبهرابوقادآالظالفيبالمعماحءينفااثمحتكافي
ههموصحسننيإمصايحبا

وهوءمااافقأفقوالولومأجفآلرالميقداحفيبدخلىألىافاأبرما
ادبمواالدآجعالشطوومحلواالمحاليصغطجالهمنهابعركباحفهاخر

141ليافيالذالنابتدبوان



ا101ايافيالذبضالنادبوانا6090

1والنمالألوافيالناسكلفحنللمكالملىءوانجاالملوكهم
2واالنمواآلفاتالمعقةترةمطواجادعادآاحال

كألييهـيميم

أيغااطوقا

علىليموكانمنههاءخيفحتىاعابهشعىالمنذرمنثالنىأنثقلوقد

حصقدالنعماتنيميرةباطاقيارردةانهرااجمتحنحرصأابفلىينقلبرصا
تتدممكاواتمفيهاجرددإاءلذكرتديأولفييةك3نأةاثدهخيانةاتاة

صاجبؤنعهيماعالادضااادشأ5يرداانإاعلىفدتفياضايظافوفدشرحه

بفةأالاففاشهجرتعصامانافي

11اماااأءااضضاثاءاقصأ س8وطجاا

ثااجالواصماقحلراوامإلزماتااذادإبراموالطاألحمىااإاوهوا
بابىتالمءمنوحمرضاوعأبالىمنا

لطلوتاحكاهاةولءألواايتتابالهـإبولقدةإواةاألوإاا9
فياساتاعلىصخرةاألوانفثضعاهـكدابسبزلموكوابخاملوكم
اهوالرةافي

علدواحيألممملامنلممواطحبمثوصاد3لمصااداادناحالرم2

منعارفادمنلممطوامهـذميوتداكةالينثايخةتادءحاالنافىابوفالإ
عفوقمنمنزههونفوساآلفاتنةحلصآواجسانماداحالمبقولمثهور

موضعهوبعنعارقلالهعنباطموقديكنىااواصفأاآلنابوارنوقطعهااالرحاما

عوايبهذاحالمهمامتأميامانالقروفييمونعنهألتاب
بوةيعظاكتامهاعلىالرجللحملنهمرضاذاالملككاتعببدةابوقال3

ممانباللتشاويمواحدفىءنيونهءمنحوارالرفمنلهأاواولوبةإ
وقعورإلغمرلنبماسمريرعلىحملمرشالما



79يعافيالذالنابتبوان

1آياعصاكماوراولكندخولكلأالئمالفافي
3آشهراطراواالناسحرببهلكاوقابوسيهالثفان

3سناملهليساظهراأجبعيشبذتاببعدهونمسك

أيعتآوتال

صيوإاتهنلشتواذراكيئحعداالشامغزاوكانهندكعروبمدح
واقااغزوةفيالمغسانيالحارثبنرولهإقعيدةاهذهيدةاقالمياال

والسالمبالتحيةخاوضهآقطاتدااماةاتار

ملفباالودلىوانكانتاجيفالأالدالكانفان

عوبمحألفيحجابطفيالومكالايدخولفيالومكالنألىويروى9

علىءنقدبرالحنالوقالاألضدراكمنزلةفيأرمكالوقامأموروانت
ا

وخوكيعلىلغفبةحربمحالنياليهالدخولكقىعلىاالمالاىاببتافيمرماإ
هنهنحثاذايفولكاكءوراماولكنقولهدىهدرقدكاناذنفطعلىاياه

وغبرالمرضفيامربحبهفةياعامنيفنخبرعليهوالدخولاليهارصول

فولهوفضلهعطائهزةلالباظفيخالرببنزلةجالهاناساوبيع2
مثلىوغبرلمسنجركافةمنصامنموضحموالحنابوقالآاساطأخهروا

حرفةامهـاطصهرفاسايرحلمهلكاننامبقفالوقالحرامالئمرا
وذنمبحدوصوهالعيثىنشدةقنجتىبقوللهسنامالالظيراجص3

الماهمسايلمنوالذنابالذاليهعمرعقبهجثيذنابصعلىابوفالطرفهالثن
شعامهذهبقدالذيالمهزولالبيمنجزلةداظفليلعيئىبطرفكسكيقول

ألينصعرفلهااألاصفيالتموبننيةمليبباكالظهراجبوىوبكرابرفال

سيبوبهبهئياستهذأوملىالوجهحنبرجلهررتومله



ليايئالذالنالطاديو8901

أاظياكلاظدوروقدرفعوامنتابيسغداةفلوكانت

11القرواضعةاظدرتحيتنهافرأيتنجارةفيحت
أبالظالريفيالناشكجعرفثااطيبئيستحناثبفى

أالنافاترةءصدانهاوالياقوتالذركأن
سناممناصفاالجذعأركاعايغودفىلفزالهاخلت
البثاممنهماشاوثالىنجسهوترودبيرهشآصف
الخامصدودالبختختهصحرلىخرثشعثاكأن

مقاهسصوقفيلتكألتافىسإنالهيالفخهب

المداممفالقحانيطسعلألدخوإخهفتتاذا

الةكاممنةاورطنقلهمزتنربئاى طااياعا

الجهامكلاالجنربنحللقبدانتإشادإهفيحتفاحن

المناملعدجتهاناإنجيالموخالئعامملاتا

غرامفيادكنلجتاهانوشصطتإاذعناثفدعا

ئامواالمبتاطزمثداابنتضمأثا01ثو

مامالذوابةاصالالىبسقالنعالنافداد

لهاملجبفيالذصوطعلىضانثالتداقباومفزاه

العظامكاتللهويعمدوشااءلدلىاصملقدن ا

الثامنيتجالأبةوساعارفصعالدؤينهرئا
هاماانبراسمثلسناثفيهيلتامازتوإحمر

جذامأوحراممنحلوألحيأاتالمنةإنبنا



99فياكثاكران

آفثاالىمجلبوتآقياجمحنصرهماقوماأوات
التوامكالحدأالمثييصرشعئااالنمبطنفاوردهيق

مالمنالناجياتوخفوالنايااالدلةافىكل

الئمامليللةيقربهممايسروباتفباتواساكنين

مام11بيضرووسمنصرفماغهباعبهافصبحهم
اظفاألدواموبالناجىعليهبركتمنالموتفذاق

الخداتمفىالذيهليسؤيئوملتنحاجنهنوهن
الفطامعلىمكرهينبثمعثالموااذاواةالر9يرصميف

القتامنحرمالزبدفاقىبجبالساحالوامحى

امصمنبذلكراموااولمليطلبوهالطالبوتغ
ناكماالمجذفروعفينمايدثذيالمقادتصمعبالى
اهاملىاةالجمجدبنواايوابوقبلهابره

وحاممنهخندقيجللفؤقصرالعراقفدؤخت
اكالى4الصتناذراالعلىعراهأمحلوالشنفكوما

ايفتآونال

امبيازيادبنالربغانذللثسبوكلنصعقعروبنيدبنيهجوفياا

ابئواوحيدجعفربنيسروحفاستاقكلثبي11الصصقبنعروبنيزيدأغارعلىا
وشيئازيادبنبغللراغنامافاستاقعضىبنيعلىوأغارشتىقباثلبزيدنرخكلألب

الابانذىواديفيثرسنتالمنذوبنلكانالقإمصافيراالنوقمنا



يعافيالذالنابنةديوان91

للملبمالمالمةوعاقبةحريثابالديكبخأال
اأوالقصبمبازوادالفصيمةوسعيىمعاقبتىىقىكيفأف

01ا

11غيمبنيعاصقمائلفيماذافعتإايلإفنمتإ
201يماطبالمااغصاكادذألوكنتالثراليسا 0011وع

مأوقال

اقافيماإخحالاافخرانديزعاتخبمامرألهأ
21اباقلذيايبنالذوادضايهمواااتاثكأتأ

211الفعاىالروفيكاطرمحكهاتتهاضإثخسبك
ا

واألشجانيمنررالئاعوفياوماحنتمتفقبلكإ

ارإاهالبماطوازيادبنالرتثبخةتحرةالو1
اناجوقولإخثلاالىبنبالذاطعمالوحبهمااابخيفاالىات3

قاالنووأدأألتواألحهإعلىجحااذععبووعممباجاياعقعببقالعايهبآهععو11
لفعياتافطاافبرااانوانجبااكيإذاهوباتاوذيةشحااادإلثابها11

قبلالذاعحباإععبىاذاالنابئكأنبقرلناهـإبوفابكرإلوفالإ
أمنلاولعلىبآمحعونعبجمرابوفالخرألبجبهذالوبمونالهنااخذهالذيأ
منلهمزوقدأظخاأ

فافاشهفتهوقدالجربعدالعغلمكروابضأضضانبحسبكبروى3
أتذلوانزىاذحسبكمولالحنابوفالبكرابوالوزيرفالأفبةالةوالروي

اقوافياذبم

قنىاحزوشجافيقلوؤروالمئانمةالمهاجاةوهوةإفافامنقاذعوني4

اأفاحزنافولماعلىوألنعنوعليهالجاوبةعندميرصفاشمحبتضوكفبلبقولإ كزبرةمالكلمننهملانبربدبكرابوةال



911افيالذيبغةالناانيو

هجانفرمصحدودالبكرعنعنيالينيانالشاعريصذ
الظحانعناالزبحادكاعنه2صمددتصمالةيأثرت
3هوانفيالمعيشةبكهعإبوقبإسعليكيقدرفان

الذىوهوهنقوعأئئابضألهالوالسيددونانىوالئفيانالتنيان19
الذىالمنياتعيطأبوقادبمسابوفالءالعراودبفبلعئفالالقوممنيتنى
فيعوالهـننيانوالضعيفالدوندبلثولىدممااوكانأرفيالقوممنيعتئنى

حمنوعبدالرزيربئشاعرككعبابووهـشاهوالذكطتفياكوتلىئنيمانوالثاعر

فالتمناشحرالقومفيمافيغاليتننىىإفاالبنيانعروابووقالحانأبئ

عليهتنئالذىالئفياناالصمعطوفالاالفضلىشعراصثالمةففالنفالناأل

دونهمألنهالئحرامنبستئالذىمرئامابنوقاإواالنهالخددالخناححرق
افحلكانفسهجحلىاأليضواطجانإلاألمنالكريمالفحلوالفرمالعشيروالبكر

ألبطيىقيحماطالبحيقليضأليفارنهانهاىصالصاببمايدكاكربهوجحلىا

القرممةقاوالبكر

حاجبيهببغضعررأصهعلىالذلىالبحيرواألربهيجنهاىتالنتاش2
متسحةوىالموفيحبلوالخنمانرنفيازبتفودصوالمربابدانفورفهووعينيه
وهذهودجهانيتاامرأةلكلبكرابووفالءااكمراكببهاتئمثعلعيلة

هذافيقولالمعجمةبالظاألالمهملةبالعالثالطحانيخروروىعروابطروابة

االزبيفركاهففررتثالهجوحركتاقكومحنااقثالاعنهذاحادنفووكا

المودجحبلعن

قالبكرابوفالالدالمقامتقوموالطاواحدوالمدوالمطنمداالى3

كعببنعمرو4وبفادالفاكاوفتحتمطىمنايمبفتحينشداالصمعينالقتيبى

االصمحهـمافقاتفالوالطاحالميمبفمتمعدفانضدذبوومعهالعالبنمحروايالىا
ضهااللفمحذفامتدااطىمأخوذمنوهومنهخذهاعروابوفقالتطلها

شراتليضجماشاتعغيرمنقإبوسهعضرالنحمانقبيىكنيةوابولجزمإ
وهوانذلفيمعيشنكاهندتنالنطعليك



افييالذفياكدبران299

9انالجوفنجيعمنباحمروضانتغدوتلحيةوتخضب
2ييمافيامانةالولكفتخنةلولمامينةنتو

ففاليدفيفاصابه

منالمحسنعندتجدنيقبيىابويقدريوان
وبالسنانباالسانوامضىغيبآمنكخيركنتنجدني
السانمنطلقصردانلهشاهمفاغدرالناسوأيث

101بلغالذىوهوااوةاطر01بداافواآلنلصاالعبعئفالجوافي1اان
اناىغطعلىمعطوفونخذبقولهبمرأبرارزبرفالآنفموياقافىنهبقال

وكنيرابرازاالحيةالىالندرلبوفكجوبدآلحيتكوخفبقنلدعايكقدر

صاحبهابهاوالمرادعإلثاالذممابفع

لنىبضمنازلألنذللثفالانمانالحىابرفاقالحمافيامانةاألوالحنفوله2

بموهوالبافيألركنفولمومنهبمافيفهوالبذبيطكانماصالمجنبييممامرط
فربمنالموقومههوالمهجوكاتهذاعروبئبدفيانوبقالادجمنبييألنه
اجيبوهلقومهقالالبيتصعهافاالالجنمنوهمبيمبنالحرثبقمحالمن

منهجملعميبوقرإلىاحنعليفدرابفول3
لهثرآذاعنهغبتاذأنجدلىاىكيبامنكامنكنتنجدنيوبروى4

وامضىوفوالانجدفيالنعدىعلىندبوخرأالجرألهثه1زمهناكنتوالجيلى
الفال6بردفماوشعافيماضياعابهبالئنالسافينجداياسنانوباإلسان

علابوفالصانإاباطنفيوبقالاالنهقتمفاعرقاذهماالعردانه
علىالساناهنطلقامرداناوبروياطسنابرفالاللسانساافيعرقانمحا

مففافوالالمبحبفاللسانمنطلقصردانلهاكطالعردانصفةهنبكونان



391الذليافيالناتبوأن

9بافطذياثبنههفيبناةصعذعلمتقدرالةوان

3العجانقرحجافرمفيعمبعخعميتاهتنزعالفحلوات

ابضونال

بنذعفارادرجليئمهمأمدبنووكلتاالسدينضلةعبىبنوقتلثيخأ
ذبيانبنيلفمنأسدبييخرجوانعبىبنىهونحعئ

المنللسالجزحفاعلىبعريتناتمنازآلغشيث
منهمرعزتصلىعفونالدهرحتىصرفتعاورهن

المعنيالشوقتفارطوذاكاكتعابلموصعلىالةجمهاوقفت

شنعذوبمضيضهنكأندموسسلصوقداسائلها
تغبفننعلىمفجعةتدعوهديآلحمامةبه

عنياليكاليكسأهديهقوالاليكياعيفألكني

التظنيمذهبهاودفليعمىاستمرتاذاكالسالهاقوافي
ا

فليدفيالمدايئمداينةاذاقييبغيمناديئبهن

جعلهخفنىومناالنهنطلقفيصحردانلهاىفالظكلهنصوبيهاعلىهنطلق

اليهاكسبهالمئأمبييمماذياننهطمناؤلالنأاألالىألنابغةنسبوشآمصفةمن
ضاتم4ال

البنبانزلةبذببانبقنيثابتاندريخود9
أبرلتاألصالىالدبرينهاوالحبانالضرابعنعزلالذىفرأط2

منفيكفلنابثالكباذاللناناكخصبفقهمحكالثمربنلحألنيانكنتيفولالخن

البيتهالهجانقرمعنالبكرصدودقولهفيارادمناقنتهوانماهملوهذاالهبو

51افييالةاتالناانمهـ
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عبوتعينناصرىأتخذل

أفيشيجمالمنكأنك
وطوراطورمنعامةتكون

منهمواشبقبعادهمتميق
انبسبهالشجرعاةلدى

نجورااسلفيحاولتاذا
فيهااستألمتالتيدرممطهم

تبمكلالجفاروردواوهم

صادقاتاطنمولهمشهدت

خيمىفيطجرسارواوهم
حفبنلغسافيزحفواوقد

يسموكاليثمجربس

مسؤماتكالقدلوضمر

يفثمناورنهغداة

اموليفياطعتكافيولو

للعفيخعلبنويربوع

بشنرجليهخلتيقعقع
فنصتنسبئالىيمهوك
فيوالفتزكسوتفانك
بمطئنالدليلبهاوليس

فيولتصنكلستفافي

فيوهمالنساربرآالي

اقطعظيرمامحابوم
منيالصدربوداتيتم

طماعندبرأذلكاوكافى

جحنمرعنارالسربحيبر

رففءذياللطاوعلى

جناشباهمعثزعليها

المكنالرهجفياليهدفعن
ساذاكمنندامةقرعت

قولهشعرومن

واالفداماالحزوعالتهعصامادتسوععامنفى
االفواماوجاوزعالحىهماماملحاوصإيرتة



ثأل5الذليافيالنابغةيران

اقولهنظمهومن

ماردبيرقةأوببصرىووقىجمممنآلالمرهلنملعمرى
رديداالقاربوقديضوىطفيضوقريائمبنتتلدةلمفتئ

اطهنطأبمراحوادثذكرتوله

نحالبةتدركةالدمريطلبمن

ومكرمةمجلذوىاناستيمنها
سرلهمعديبيدعلىحتى

رضةالموتسهاموجدتاني

مطلولبغيرناجبالوقىوالدهر

الذيبشذةعليهمإاليشذ
المصاليبالنبلمفبالنافذات

مكتوباآلجالمنحتفجم

دفزلوله

فيثقباالجدادمنهاروضةعفتتجنبسعادصنجديداأرمما

امنعموبعزنهدالبواسحمباالعمغالجنولبريمعفاإدة

أيفأنظمهوهن

أمعقرلثجأبالجونيبارييصكجمهاجرىوالنسوحقتودينخ
وأجهبشرجقيعاتبرجالتهاالفدروالتوتنمثتحتىوشالىرف

يخولوله

جمبالنحرمنفانؤطةفي4للمامقبلةسضامدبرة8حذا

فتنتسبتدعوهاحيئياحسنهااذانسبتتدعوالقطاوبهاتدس

النمرانجةءضعرايبنومابهذانفنا11
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ابفماوله

هاوالكيمثالوردفيصونخيلبقيادحاولوما

واظتبتللرباخودونهمصحبحهمحتىذياتالى

ألمضأوقال

القراحابممنالبحزسفينظصرمطفؤنحينالظعنكان

اموالباحاأماطيرخطاعريتناثفتبيناقفا
صياحاالذعرأوسمعتدهامارملنعاجالحدودكلاكان

أيصاوظلى

ملحاحابناربيععققتبماوالتكنللصديقودكواستبق

نبراحاتناذرققفيفتألطسعاذةواالناةيمندفالرفف

ذباحاتعودمطعمةولرلثراحةيمقبأتكاواليأس
فالحايربدبانواطارثيئعرثههاتكوابئجفنةيعدابئ

الصئاحافيلهاحميرغاكقدلمموظالذيانرأىولقد
االنراحاسالباذينةوعالغدوةنواسيوذاوالتبعين

حعمنابرثيابفمأوله

جموحوالجبالبحصنوكيفنفوسهمتأبىثمحصنيقولون
محيحواالدبئمسهنجوملفئولمالقبوزالموفىتلفعلاوأ



أل79افييألذالنابحةبوان

ةالنبهبستشهدوهذاممايقولوله

نارهءضوالىتعشوتأتيمامتى

أبضأوله

ونعمةففهـآللمعبسيابقيت

طرهاعظمفوقشقيق8حبا
وحباالونعمةمنهاهلهأقى

خيرموقدخيرنارعندماصبد

المحامدبافياتمنوعدة

وافدفبرقبلهيحبىكانوها

خرتاعداليسهىىاصالت

أبضأوظلى

بالمرصمدشابعواالذيئبعدتنكرسنةاعوفكالياعاتم
صرغدبالبةأووريةباطقبطوالةكاتناعايتكلو

موسدلمويتمنهيرأقوتمأوانيموثقااهناقدفيلثويت

افثانانيبهمماوشيتسهجمةوقال

بالحسديأيكمنعيئبهاقزتمحاقبةبفعافبنيادب
كلكبدىاحرافذههـطارتبهفذفثقولألبرأمنهذا

ضأاثوظلى

بداومانعملتبعدفامحت

حيةوصففيلو

الفصرمنتنطويالممفصل

تعودوالالتعادشطولط

خفرغيرمناقاالطوطولمة
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الفحربهاذهتتكأنماقدالكبزمنصمفرتقدداهية

البرحدادعوجعنتفزالنظرحوألهاثدتينمهرونة

قومهضيكلوظلى

قدبميممفكاناحليهةيرما

تاركسكمكيرمندافيانباقوم

النلنبمدحوقال

خطرمالهاجلتمجدكقا

مفرقهفوقليطبالىمتوج

أبضافيهوله

سوىاوالذنابةءماأوبخالة
ببابهفهناهااانجينالىترى

لحمةسودادالببتءبفناله

تورثثقدوليمنقدربقية
قديحهايبتدرلطاالماتظل

مابعداريالفزانفضربراومم
وجنابهالقرىفيوادىانطمع

ءأبضألو

هندآيةبئموومبلغمن

اكراماإالصنفباخوعين
جزراوقعةالدقتكونوافال

اظرواللموالجودببنالبأسفي
القمرعحورةفيضميغالؤمحنىوفي

المواطرساهاوطبمظنة

اعربالعرعتأفىشيزىعلىيم

العراعرالجزوراوصالتلتم
كابربعدكابرمالجالحال

فراقرمياهسداتجرت

فاهراألصمنقودبمعاتام
المعاشرجميعمنهاشواوفد

االنناركثرةيحةالنعومن



0991ليافيافابتالناانيو

االمراروادتظببجفنيلرماحنااعارضمااعرفنكال
اعرأرورهطاالقيعغإالبعدأسرتجعوليآىيالهف

العربجمهراتاولوممطضأاثوله

واحجارطنؤمنتحيونماذاالداردمنةلنميخواعوجوا
مؤارالزببهاوالرياحموجوغيرهنؤىمنواقفرىأقو
اظاردبيفاآلرمايبقلمدرستفدالجوباكلإنمدار

اسفاوعبىأموبمنمالعناسألهاالوآصراةفيهاوقفت
اخباوذاتلوكتناوالدارالتكلمنانمدارفاستعجمت

النارموقدواالالماماالبهالوذشثابهاوجدتفا

ارباصييهمملموالعيشوالدهرمعأالبنينونطارافيوفد
بادواسرارمنالناساكغماوأخبرهانغتخبرنيايام
اقعماراىعنهاالقصرالقلببهايكلقتنهممنحبائللوال
اطواربعدطووميخلقءوالمرعايتهطالتلقدافاقفان

طاراكأالتبلذاكورعسقيعاتبةالهجرانعلىنمفيت
باكوارشدتقدللبينيسوالىمجلعلىواصابطنعمارأيت

القداراقداروؤفيقحيننظرمكرضتوكانتقلقرخ
جارعلىتفحشولماهألتؤدلماسعدهايرموافتلعثسىبيضاث

ومنهاقوله

حارنظرةتبينالمنيبالىرأوامالتقدوالنحمأقول
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نارسنامنليبدانمآوجهأريرأىبرستامنألمحة
واستاراؤاببينمففالحمعتكزوالليلبدانموجهبل
معيارالرأيسفيهأعربتبعنعهبرةراحتالعماالحولان

نقاهارفيظيميحفهفبمحنيةبيضاتمثلؤابخ
محأوأمعناتغربمتولوذكرفيالورقالحامتننىاذا

مقعارالورادعنالميانائيبهالذنابتأولىنازحومهميما
كاراالحزانكلالطريقوعثرةمذبعلنداوزتهط

محياريخرمادولاعاىهاشرجللدىأرضالىبأرضبحنا

خطارالفةيرببعيدتشذرتركائهاعنهاونتالىكاباذاأ
نظاراحاالشبالىيادالىذبجددذيمنهافوقالرحاكأنماا
قارذيوحثىوجوقأومغوحثىمنحالثمهعنهأفردتدمطزا

مدرارالوحممامنغيثبناتلهاطاعجأبواحدامحرس

بالقارالوشمثلالفوائمونيلهقلباتهخالمااصراثه
ا

ساروابلالححاأالظالمعواطاالرطاةضيفأاوبات
إ

اسفارأيمنهالصبحواسفرليلتهظلماابحلتمااذااحتى
انمارقناصمناالشاجععاريبهبايسىصقانلهأهوىإ

اطاوكيزثيالبعليهإنماطمدلهتباخالصيدإمحالف
وتسياومنهلهاارتحالطولطاويةويربراهابضفلمجعى

اعناركضزموأرسلأشلىأمكنهالنفربعدالثوواذاحتىا

العارخئهيةحفاظاالمحاىكزيفزكاانمنمميةافحر
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باعثاراعشارمالمشاعبشكاولهادرمنهابالروقفشلث

نعارالقعربعيدثغوبذاتفافصدةالعافييعآانثنىثم
كزارنيبالطمالمباسلمنبنافذةالباتيالماكواثبت

إسواركزفيهاباروقييكربهلحقنمنهاسبحةفيوظل
وادبارباقبالفيهاوعادلبانتهمنهاقضىمااذاص

باحضارتقريباويخلطجمهوىمنعملتريالىانقضكالكوكب
رإبوهجيربعدالسرىطولبهاأضزاذفلوصيشبهفذاك

مأتؤآل

طاوطاراقضلمامنكفاشوطرنمخلهمنقدففىيكنفان

مارلحةمقعظمهوجؤجوهدمريشهدفأعليهنيدفي

أبضماوتال

بالهدقاهراذخاسلهوكانتهاتالذحلفاتهلتقدتم

أيضأوقال

تديضرعيشوطوليحيشانيأملالموه

صيالعيشحلوبعدويبئثائمتهتفني

يسزهشيعايرىالحتىآااليانونهوت
درهئهوقائلتهلانفىشمامتع

9لالالذثافيالنافيبران



الاليياقالناتدبران2

ةايضأوظلى

ظاللهائمهـمادمنتقبوتلفنا3اا1يرقاهظلنا

قولهحكهومن

بغضيرمالعدويفانبرثهخليليانغلمانااذا

قومهدحوقال

ضائهااالسالجارمحروماوالوالعوللببتالتلقتلقهماذا

ايعاوقال

بجعجغفاناختمبهاحبمرحماخهاريضبنبعيضصبرم

وهوالمدجسطرفيوله

ماخالمجدسورةفيانهومهز

قصهببخنوفطوقوله

بدخالمقالفيهذالعهركحبهتظصروانتااللهماتعع
مطيعيحبلمفالمحبإنالطعتهحبهتعدقلوكنث

أبضأوكللى

امزققىلمرضىنالتولنفضوبانهاليشرلمغضبتاذا



291بمفيهالذبتالنايران

دحوقوله

اقوكربعدماعنهماالصروحاملهمسرأيغشىانالضمماغيا

الحقيقاببناريمميماعنداالجازةنوعمنوله

واحلمااتواالصمنتهالكادتالنابغةفال

خلقاوختمااذانهاوالمحرالحقيقبئالريع
الجتذبتبالسوطأخهنههالوالالنابنة

لبقبراوافيآارمامنيالربيع

واستعفتطاماالفياطبسملتقدالنانجة

طلقاضهالومناهلهااليالربيع5

المدفيولة

يومتفقدكاناالوضتخف

منهاالقسطاسموضعالنك

غاناكذمفيوقال

هاانعنمقيقةبطفيحد

تبلهشثمالمحهقبح
ضرعنوبعجزيضراالدلىمن

ونجزوااللوفذاالجيشيجمع

ثقيآللهامابقيتوتبتى

تميالاتنبعهابفتمنع

والفياتبقرقرففعايمنع
الجموالالجبانالصاخوارث
اظلياليكوتومنهاالقاص

فتيالالعدويرزأالثم
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أبضأؤآل

الجوافلآالنعاخناطيآلجالفبدلتكرامحيآبهاعهدت

أبضاوقال

اميالليصلبالرزايانضناضةوذحيةمنماذارزثنابها

11ممالومناهلمنومايسوقونمننمايرصالناساليهنئ
خاالوالالئميادهىأضابؤىعلىالثاويعاتكهتابئبعد
اثقالحمالالذرىذواتالىبافدحهمشااظيقةسهل

بالتحتهاوهذاعليهاهذابينهمااألرضنأياظليلينحسبا

أبضأليوقا
المغازلضرمماعريتماجمعتهوخيرمالمنوعريت

أبضأوقال

الناهلاالصلمنهاليالوفيرمالطعنةالطاعن

بكدحوقال

الماماظيرسخمستقباوجههحسىمذاخكالم
آخيراالناواالعرجاالصنرواطارثبرااللمحارث

اماممنهاظيراتنياسرعوقدولهندلهنلثم

أافثايشوسعموبخيرمنهمهمئاآباحمهمخسة
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بلاوضففيؤآل

اللجماتعلكوأخرىالعجاجتحتصماغيبروخيلآصمياخيل

أيضأوقال

لئيمالقيتإذاالبيسمبمعروفةبرايةعليكطلعوا

ذيئكتقىاذزردةأوالدركضنمةقببالهتداركقوم

اايفوقال

فااليهمالسالكرانانصاألفدماالطاوأسا

أبفمأوقال

اطاىالمستنفرىبصوتتيلهبالصمنعلىالذثابتعدو

أبضأوتال

طحائمغدلصحذارغل1أطحالفدبذاخرولست
نمامحاملةلولأئبيوملهالمنوتتمخضت

أبضأوظلى

الدوافيوالرقالكفرلبيئحاتاعنمموادرواعيالي
فانالسنكبيركذيأالبافيعبسبتوؤمحتأال

ب

قولهنظمهومن

وداجننمالفعفتهاقفاوفالبحارمساكنبشرحلسعدى



يعافيالذبضالنادبران9ا

أبضاوتال

رهينجمهاوالفوادفبانتشطونلمنرىنأتبسعادعنك

شوونمنهملنافقدنغتجسربئالقينفينيوحلت

عيوناذمدأتالنوممنعنالدواتيبعمئةتأوئنى
عنونهاديةالجوناتمنءخذوفشذبهالرحلكان

سدفيلبتهياضكأتنخلبعينالمترضاتمن

متينبوعصالشريئمنفيهاأردطالماسخيكقوس
العيونهذتوقدوراحاقينفيامملتمحرقابئالى

الظنونبيتظنخوفكليابيخلقأعاريماتيتك
اليخوننوخكانكذلكتخنهالماالمانةلفيتظ

أبضاوقال

الماديامايسوفيهانعلىصديقةمايسرفيهاتمفتئ

باقالالمطمنبتيجوادخماأنةكيراخالقهكلتفتئ

الدمكاننم
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