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آسعببهشصوعظىواتيوالمئغأدقهاأاالالمحيتمخرأئطمخوغرنخ
طرفاشقدقزمواذاالجوفأآإمصىفهوعصائاكنواذابالغوبوورفهنباتئ
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عيعههعيهزئستدلتحلعتمهفىبمللمةولماثياتامنصخلمالم

معغدهواالؤملذعلمأالةفغفأماواألنجمواألفنملمالفمنءأروحمبضه
وانآلفورروقئحرخراوهومةصواحدتهفقغواطتخليتهثثق

عراعقهاورقءثهباةبضغوائيوخهائافلتجمخهلهقباف

ئحيقاكوأرولملهنوالرفةةحنعغأالحغحهوالغيئصلهب
والطألئمشلولمبالعمناضاصتلواءوافضؤقآلاترثيئحئبعصنمبغوال

أضؤثاذاجمهتكلنثمأذنةقكونيقلةوالتئرىركاامنعشعث
لفصروحتاطانفبثوالقثرأنبلعتتاذاوكئمرىغسرىكوننغ

غزقحسيرنبتوأدثببرنبتىفىااتشبرواهنضهربئحئمواهوضح

اللحئمطغائاعتفاكوزفؤرفةايمنابناحعةشعبريكهنوانجفنالإلط
غرغرةثحروانغرعرواحدتهوهوالتةومنهانلىيئصقامفقامفعهطرح
ثحرةفرزحةواحدتهافرئرحواتاكمنضربقوالفوثحئيوص

بالينثحروالقضاضايقطاهقرظتتبطوالغفورأمودخثاالض
نهفصاركاضئبيبساذائتغفعنباتوالففاغقصعاعةواصدتهالخلتجرسعه
اتالفمناظفعفقارهووقيلالمركامنكثمبةوايغؤشفرون

أكلهئمئيرعاواللغوةصاواظالحريصانئترهأنهالوصفئتقدموفد
والهثدبدبا11وكلقالهحتباعةاواحدءوالهئقبنالرقثطاومنهللينهالماضية

والخربغايثئهتوليىنبتةادريدابئاألحرأرمنو

والمحرطهولشهرالقشيثوالعشئبكلااذاشماوهكرنبت
والمحومئهعاأدركالوالنبتواتمكعةشكولىاواوايرتحاتانبت

الثرغوكثوازكوااننبتهنضربغواالقعىضنهالعثجريتذمنضرب

المثجرمنضعربوالقثتثتغرتوالحليتوالئئبغرنبتأوتجت
ضربوقغوانسانيةايخآلفهويقالوابخرمنضربوالثزجع



األضبرغبرءحىونبالجالفئشيةوقبلرجمانعهاهئ
ألطتقكعيرنبثالمخابزردريدابئرامناضرب

بعنهشبمخلوالطثقاننرافىبدخئاألبنبهماتتطلىكصارتهربمق
اباتزوجاانهيعالابفقمنضزثوالضفئمينإمانواتجربارواصرشجير

ضربالعثييرفىوالجنبيبيلاصوارامنضربةوالقمعكلوجماتية

نمتواإلخلغاخميرايئئاوقدهوالقيبروفيلاممبىاوكفالنبتمق
افيوالعبخهتكلئالتعوعقانريقالاكمنضربوالفرشونزكوا

واتخاقشاوالعألقالنبتمنضربويآاأفىواالعثصرهنضرب
القصمررالحئبؤبفعهواألعرفالنبتمقضربءرقااواشاتغص

طوحطوالعجرامنضربوالغمئوبئيتااهنضربمصيقاوا

لقبكوذوالغابئألحيزفوسةالغأناقذتوفدالمنجرمنضعرب
امئقغرواممنهأوأصغربالحنظلشبيهشهغرانهوالشرثيعاسيؤكلرطب

مكللبىوفالسببوبهذكؤالحرفوهذافالي5ابخرمقضرب

قىوالذكرهاررهـفهذامجددسيبويهلمءالسيراقىقالءغيألفئقغلالعرب

يغالنلتالرطكيرالفصولمنغسرهوالفىكبهمناألبنيعةفصل

لريدابتكمىهالمثعئرقطالسكيتابنوظلءئاخل4

جذرواصدلهنبدترواببمنبتالئرغولوااتباتامنضربالفتئبير

والعفتفاشرهندانضمراضغواوالضرمالمرووكذفاتوالنج تما

قالةالبكوكذللةبرتبثعلجرثالكنآبالعينصاه
أبواالرمقمنهوطفذمتوفدابالديةبانجطتخؤمانةواحدتهشعانواط
وأةاثيلباهنضعربأنهتقدموفدانباتامنضربالعحيراءمافه

خروافقمعتثهدقهوالصنبتئستا11ءالوذيفالذما

االكيتأبنأوموضعاالئمعرانهدريداين4المعةثئالوا

بعيدمنابئرحتنسبالقاثماالنسانانلوهىقسيرةتجرةحببإخعئران

عنمىىععص3



أ

الدؤاكمطلمهووتبلىفبتاقايئووواجمأالنبعفمه

صهقوالحفيقماالصارصالطهفألاماالتيتنهفويرمئيلالعلعه

واتجرأفعتوااللتئضبتليماسهوأتجضآخميزكلألرالخهحمف
هورعراالهضروالثرخمةأتاؤالنبعتحأضربركعالنعرتههعهؤ

رااقثرعينباتللفشاخ4ءاثهءالقربجمخف

ابخومدءنجهوالفنهعيرءيدبءأءنبهتلمغضشملهـلجئتوي

احجاصكلدخعالهوأمرغأثصرىواللىرظامنضربعئما

خهمطبونؤكلمثيشةوالغثفولراشضرباقربةقالط

ضربوالحبئخبثئتوللىالضصهمنضربالعهقودالداخه
هانفابطهءالعبتمنضموبوالححيلىبتئمنوالثةاننجتمئ

قال5نجتئاواالنبتمئضعرئاروبونبعففررالقش

وازخاخالنبتهئضمربوئهمغيتئتهماأثوىالثرلالافي

بصاءئغيالوجمعهاخصرعروافيهلضهلرخقتاللنجات
وقدخرتحععصعهوصؤآفيطعاشهذنجعهسترتصمما5العبن

والعفةجمعميهاشيباالثحروالخفارملىفىتبمقهعهاحمهاتضم

الضبتهنضعربفواالكوالضفالالتإلثنبطتوالطقةجمسلى

لجطؤشجويثفتفكواهلعلطتبةنؤكللملشبمتتؤىصزهشةامكوا
ستئتوىؤللغطفةفامابطتتوالمحطفةنعاتوللعخأللوالم

حماطان



يذآ51يرلقالسقالىمميجويهكعاضتةنجعتحعاقفلطة

جماحدي

عكعةعماحرس

ولزتنةنزئبهلفزغهيهمحديزاجميهنعبافخازكنخيغمهأ

كوالركأواألرئىفهاورعلهاالمرجمهمنهاأهكاعهاهاوآفىط
ثبوحثيعةءرعلم3يلركاجعاالعرابيبئءالمرحانفمقبالكصر

3صهصـحىصعه

اوصاتانىشكتتألالومقأركعتهوقهدرمجا4جعلتثرضاعيضهأ
كطرلىفأثازطسئبهووزعلميءرظفناوركأةائضعيايلراوئخقعاكع

الهبالمرممآصنىءأبرالحسنءكتقرجالزعئةضقةيى

ضآلمهـزكامناالقعالءواالزرراةشظقعلبةالرطخيدواذاكنتفته

ثبرعبيدءمنهماوئعنتئدالياةؤشتشجمتةاتعكعتابنتصلبأولم
إانحزغعثةضدشبأقطتنهاضضمنولمفئعاإباه4اصفتالماذاشعزكئعه

توللرعتاواألثىزىواركاطمتقذةالذامثزكأهقأثلوئءنالل

وهخاهلطالنوىاإلزقعلوغيرالاللنتكونالمرعئةالماشعة
تئعلألطالعمدرماغئراثاقطاقاذاأوعدورشومهكائهعلييااقى حمر

وصيتقسيرهتغدموقدتسفرعىالعربظنتاواولهاللهاقركافنللة

اشعملىطوزبخهاالعرانجاالحعظيةرظهنوازغاازكؤىيةاقي
قلثوسغعشهعتمريهسيبوىازمننآاالهبعنىاالئرطمعنىفيذ
وأنثآشفعئهزغحاوشخئاوحكلله

وأضاطئةجممذةيرفيقالتفثءكاتافىلمثةرثعلىءاو
رتعآلئحسةآخملزءنكلئىأبعممهمماايهثنةوأشععه

سدضنفزئمهنالوالئمؤئمعنهافآاقغهااتركاراجمينةأركابرحنيفة



ولجملخطأيغغة
ببرريلصراطمض

شارواعمضا
الالتانحر

لصوأبواالمطبوح

ادوقأوايةلىاأن

كيرسراويلوأن
فىعصهضافاوراح

يبتوالفنىبعظ

مئمفبلىالبن

بثبببلهمدتصعلة
قهدمطلعها

هطبميفدعنعا

ءعوةكعتابيل
همالالتجى

واركبرل

وزتصقدفتت

هئهحعةبطن
دهملتدونبوت

ابوارحالثطباة
فىارافثأنحدو
كلهنه

فأرصيفسرلوبلفق

العورماهئهليشك11لدهدنئامنلسالنواصواالمحكمفىاجملوقعهذأبكلى

ارسئمغالفئوصقؤهنهااالبلآختاالعياباجمأركهوربمأىللتهلى

اقياساعنخرجسائميقهراولمفعيحئموهوماشقتهسلتمدريدابئ8ايركا
االعزباابه5ئهاوشخاوئهرتعرطتعنرخالماشعةتعرخعتأبرعبيدء

وظلاراععةأبضارخالئءأحفبغةفااوفياالبلوننرخ

الماالمنبهىمائغدالعزخالعبنصاباراالملثعيهترص

اصاويكوناالبلنعرحافىالرامحااسعايكوتارخوالئئهزوححوابوئراح

روبالصتيمعةأباساعىواكالحاقرمرحالنهمينإكقوم

عبعدأبوتهرثللراععةيعالشوتانععربتعربعةالعئزوحمنل

اتوردالىلصكثهاضااالبلثءزيدأليىاتراالتارثا

قذاكالمركأئفبألوئؤبرةفىازاجميهاختلغتظناحشيغهأالكم
وأنشدالرإاد

راخششرايززظيريىتصآلةإادازننهبهاجاث1
حقوابابئتعديتغدموقدالمضمىالثؤزازإاددبئ5أوعال

ائىدءأمؤيدأاوزدءأبرعبعد5ذرإاتازاقثأبوحنيمغةء

وتبزفطتاتخئضقيلاقركأفياوجواختتغثفاذااالعراباابنوآردئها

وقدفعهاترحماقتثإخمنشامتهااسائمةاتحلىأنالرئؤعأبرحنعغة
اذاالقوئمرغوصةورآلغوزغوزغصؤاحوسفئخقرتعثالماشعةآفىتصه

اذاهذافئاقركأواترغكهؤلثقبشع5وئاصتهؤايخايئراييمكؤا

اؤرضبازغدائوالممربكلاالازغالعبنماجهاراممن
إبفهمةزنفيخفعبوقفواالفوئمزنغومنهزقاقئنعالماضحعةرتضا
والحنئمااللفهازتغثانااالرصقوأزنعتلعونميمزنغونآونراوقوم

لالىفعداأىمالهفيرفاماةولهسمأبواصقظلىفسجعهة

وقطىالنهارعتالأرغئهائأبوحنعفةأملأنهالىاللغةأهلبهوذهص

أحمعهماولم3ليظهواوضهوقدافهئتوقىهووكذاهاتقق

لالمفومنهاكشوععثعتتعشثوقدعئعااللعلىوأولوبالععثىلتعغعل

العاشميهول



ابناالبلعلىءالعئايرررقعحاوتجلععثتةونافةكيه5االغالعاثميةر

عنىهذاوقالارجلوكذنئهاكاالبلغتث8الحعكعت
غعثمعاأهلهاالىالسثةفىدبفانحععنةأومذاخاذغعثاهقتلمااالبل
آبرراثحةشآخاالبلراخمتءأوعيدؤخةوئياحهئيفها

هوتأدىافكبتابنةئاأالآوتوقدروخةواابفائئحنبفة
أيرصنمغةءتعئيألوقدتقدمالعيناالهأقا4تطيررالوأوجمهااالبل
بهاآؤرروفهأواهااومبآاوضااياباوبآيثأوتةكاالئبةاال

ىقلريداينتثياقتوائهإلهإآهاوتفتتش7ثهكااءمالىرؤحيا
دوأنرؤخهاماشتعه

افرؤحالثعوامآكرافيشأقممءأرىأثآبكرمالةالتخثعفةلمخم
بهارعزبكروتغوبعثرلعثوقدعوازلثنهشدلمداأبوصضيفه

ةظالسإلويهممهاالغزامافىتةااالبلواصئمدروراتجهاوكراراحمط

كثيرالئعزيباالمعزابةءاالصىلمجمعماناوحووعرئهكراغازي

ااعغمعهائموافىأظأرلمئهابهارغزغرتثفانأبرصنيفةءإلبل
مكمهقئكائتجتزالأبوعبعدءتجثمزايثئمثيروالقؤمالفعلفن

حشاكنتالحضرةبهاتتبثعلتآكدصنيفهأبوةأصالىاليرجع
خهيتالثفىةوصىفىةمرغهاترغثفىاغةاختطيةواذالت

اعفتغضهالراععةعقعماوتدااوالجععولالواآلخركفبةائعانمه
ازكوبةالمركأكغتفأبرصمنيغةقاحاخغالىخمىمنتى

وأنثداؤذوتاعنقابالمهولةالىبندعلىوئما

كقثألاتروواترالخينوضتئهوقئوئمآاةآ
تأقيفىشيعينخنإبينوصلكئغاقبةائرارتةهمةأبوحة



وياكعذبئةفقدفئءدلمعنهاسهاؤضاادابهالطعنفيأمآلافا

آؤذييقةبراضكاكقفهااأولهللخنماالبلىثآفبئهدز3هـ
ههوقصيرالتهاتنلؤليقىوئللةشاقرهاءاإلبلوزكهحقاففثهه

افاساقابطرتلألكلوهواللتنمثلالذواافتملساتركافراحغتعئتفش
أشسافهعالفغقزتقلمالففهعنارتفعاذااثسغاوهوئمافباسأنيأخذهكنهي

ئتتافةاعةاإقادقدسئعتفمصوهاءااتهنصهاالتتسافا5ألختاكما

هوبسر

الغض



والعئغتجرهاوكذثئمتىءلحعزاوكألثهؤفقكتوئممنهالغصى
افهوغذجمهلغدالرثكللهلحفهلىاكلاالوهويناالرأكل

كلاطتبفىالخرغواغاكاتجغوقىالالىيرال
يوةتوآءيؤآوكألتتغشثعاصادفتالماضمعةآكمنعتتوظل

أكثروالثثدوروائؤتفةبلانافؤئفهيدأيوصالكدلخفائ

هظحاصابحنمفةبمئنذوالراتياكركبهاألفعتثئتالتى

يهاا3يوقدفاألكثوطأتقضهفعلئتناؤزلمبعىفيغغلموايزاالعشى
نندمزاابمأخبراثركأالرلكبةؤيفتاشاه

كطهوئراقذاابفمىتزثغعثءرهاكائاطهحتئالقىغق

أعرالةمآمأقولآممننثغئقعلقد

تائهاأاتغئهاحنئوضعاءخاوئعرةالئهتىركتإلقق
تهاضرصهاافقيلصيرهقغعمهفىاخدوقدشىفىاألئخهمنفليى
فيالئهمهوهوشوذالضغازخالقرعهخغثلمامحاالبئفهأنونآدؤقيا

حفاقىاوهوئؤذئؤذيأسغرانهاالدئلااكشحلهآئفألوشؤضها

آلتقهفيلشى2االابأاولىالرياحبهقئثاذاقواغهطئؤيزقئاوآئه
5صم

الشئ7ضاالروكراهتهاالىصيرئهانفقاالوفلمةطىيقاليأنقه
وأنشدكرفئه

والقعفوماالعفنوختطالثوهاماتأافاخ

اقشانعماكةرخمتدواقأفافذللثخمأءاليرعاضععفاءالكوافاكناها

رطباصرؤراقضداقرتلفاقرايئالراعضةححهوافاكرقته
رمماالمجمناذاذوانماوالمخلفالعلرخعهاسمقرفاتبالرفاماجيعاايايس

المجوتحؤلعثئئهاطعقفىاصالرصةادلثاواذاالضعاأرتآلقطوكلنتحسال

رشوهىارامماواذارعلطاالمتركاواتلعطواثعفةامطعهوتداللعطللةذ

صبهرجر



لشرأاألكأالصتئءإهرغ6هذقدطال

ةو6لندالهثموهوافةمقفىمأتتمنتزكله
اعنضاةليوياالتيتجراأدخوتلمنالائخترر

قذتأكلساآحمرمايئيكىخمعازعثاالطدإطايباكةرعتواذا
أنفقذموقدأحماياطوعليرصهادافللثوخشقاتثنكئشقهالممعق

تةوفدالغثقفنيطوأطراتهافيقزفأالسائمةرتجتافاالطخناقشق

وأنشدهماعلقاسماهئوقواغلىتعئق

اجرأرايهنالقلىقالطبءيخالتذيمئعتوكل
والمرخأبوحضيغةءئمر4كؤلثغيغعةافراااالتمااتئقاأنهتقدموقد
وانشدصآعةوقدالغثأساغةاكلأ

ضغغانعشبالعرفيرأشةلت
وأنشدغايئفلفلابميراكلأاشتدافاء

اواخاط8ىلاصرط1شماالغتئفنعههإلتة
عفافهااالرصقتخطغكنبركلأىخطمةوغغيللهاالعراياي

فاذاعنأبوحنعفةكلهتأأىثحرهاوتخطمتععرمااكهوآطآلفها

تخموفيلوداءئشذمخقتالهـااللطةاقشيغتزايخزلتركأنمكتا
وفيلامخذئهاوآمخذوقيلائغرطبعبالميوليىتاكتئىماأكلنة

طعائافالدآفيويضالذللةفىااواليضلبطوخهامألتااليقاأمخذث
وأنثدآوتجغساإشرابا

يرىأمخدالرؤازاأننتاةه
كاأىوالققاراترخواشتفالرالثشرقيلرلفوذإكنلزماباإ

وتخهابطخهاءفىكدعتفااذاصافةالتجذثعبعدألوثذبأفضسالمبا

تخدتالثمالدابهبطنءأصعالالخذدريدابنطنهازضفعلفتها

اذااربيعأؤلقىواثاخعثشاالعمكيتانجاائتألكرقارجل
فرسآضذئفةالعيىبصاابطوؤطمتنتشعأمضهصانجا

ومذبنه
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االبصئااليميىأقلساءثبرحفعخةضئئ3وحملئوئدئه
ررأنهشدالعيمقمحقغانققئهأوآضفاتعتف

ئفقعاؤزسقضبعقاللفئحماطحئئكثعأاطتجضيذفأي
كيرقلعتفلملوقدنئصوتأنمعبعفايعثىشثيدبئهخيميذ
ظببةولتناعرفالالعببس

دالالبريرئخشامتتفآفماؤنجؤءاطهينطبة
آطثشاتجرتأتبلرابضوغرعافىاازكالىاالفيصيرثوأذا

وأنمنعدعلبه

ئثبرآقيكلاشانيمإفتمافخوهفىتغيرف
وأنئعداخثطتثقدصعئمذويفالافاضلافقاال

ةوئخديمأخألآازنعامئركهاقىكشعاخؤتائنآخ

ايرظفةووصإهضهموقالءظلافقئئقاعنالذىالازيتامن

سادافالصئبالعابىكلأوالئخشبكأرئؤعصئنكأبةكخطابه
وأنندخشنتا

نعئهنخونجئةآئنائهعقئةآاضعلامنصقها

فقالوجايمعهائركااالخشمثيئقلمصينآخرناقنهوضاطبلمدضهآسقئه
العوصغوغرأمولمفامجابالعرفجوتفنى

ليهأطعافااخوااراععةعلىالشعافووكلميالهعلرئهغرأث
ةتهقملاشهكاقيأالىاالبئوأناصارتنموكافهنيتغوالقكلكينرت

والهئبزاليابىصناطازيعاهاسكلتتةتكونوقدرااكلالشوكالن
قذواقالناأواذاقتقحيبناربمغئصبهلمافاظشنايكلبة

ئركالثذفهأطرامثلرفخترقاكفيهفاشثغجععثمأصيلهمنفقعوءافتاداالى

وأنعدالعفتهدوذيةعلعهوتهئيناالبفاتفهئيئشعقنم

السمؤادناكرفىأبمذوألاقتاداينآتقتيازية
اداعيرصاحبشوأك

عئرثاقمخمص3



ائخبزثففالتجدافىضتاوتضفهيبأوفالولراداطابغي
خظئهاخووزنثكردمياشرطهاوأنتئخرهاوتصمتغهاعيوئزعجانخها
منوليسالحالشؤايرلفئلااوأمواتهماؤقلصغقلىودخلأهلهاوخثقا

بنارأعةافكثعرتالقضعر1هفعدلخلدككأنلوانكنزالأ

فرقفيهتععباألراظشناأمناكرشوزثمتهعلعهماقمدرت
دوتضالقئظفىالاالهوكاقكرقىوقدالضأالءضاأكلالكىفه2قدات

بفصرولمفو114
بةووااعالهنهؤيب
مادةفيفسرهلىف

اللساقمندج

بأنهثماعننفال

يملذىاتهىالم
لطيبهشرعليعئ

وحسالوثهكنبه
دته
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فهـتدحتىأكهواذااالنسانفىتضدموقدشنغاقفشقيللئشغكدت

اممياوينىثامرمبذىايهاصعلقتوظواآواالفهاءاالفذاكاضيؤ
رقرثاطمآقلمنهذاربو2واتشلكداءشوقرثاالبلآخااىوف

قعطوامطاترتجذئموانجافئاكأضمآتإبذكم1قيذويعالبعيشعهعئعه
دوظاثعماتكأافىفهواهايخافأمااهإضاثخضبزصئدسيأفي

حةقديقالحنيتاليرمحثمالليلالىتشتعصينوذللئمات

كؤئئوشناخاقيلاراعيةإمعاقءالكوواذاممنأبوصنيفةءاالبل

وئلهونيئموؤبعلووخئمءطؤتلهيهكيرواذاكناقزياقائوسوأصل
اقتقببنخئئغتيويفالءسماذفىضابهىواوالرطبوؤألوؤإلالذتاتة

وزبدهاابغتاالئمهعولبهأوآضرتوخحثهنهطيىىالئتكاعليهخلافا
ألقباترغالمحنجذغتااالكيتابنءوالمجكغوالرجماكئرتداه

تتههماللساغةصراافاكلنكلألناجغناوأبوحنعفةءوجةحالؤتة
اذاتتتؤكؤاكاالكألترىهذاعداالماذوكىئخهتهاثخغوقإلتخسغعليها

اآلؤبىتعيدهنومفاتركاقثالكذءوشدأكادوضفتهرتل

وأذاثةاومألرضتىنالثعالعاتمقيقابااؤئقارفةفاوالةفئاههتزةوقد

وآغوفواالغوئمآعلةبلقتهمأوساكأوتغاينهمانعهمميفىظباالالنلمقأجمبتا
افوتاللاضاالكيءااكوهىوغؤوهاوعاهةهاعابدذوعلتت

منظذابنآثوأةوقاوآفهآوتاافبالدوآقتاهاهةاعلمفيمىاآلفةنالفوئم
قذقيلويغعراالذتعيثالكلؤةظذاكنوآشوواالقوئمغآقلفةاال
تهرتقعلةعلىآالرضجهذهطةاآل2ثئرتوفالغقائرفلونبنىمقا

أبرزررفابزأىالحشيمئىفىطزنجرخربدابنيأل4طةاراص

أبرعبيسد5ثقاآخرماةوقىأؤمناخيلاوازكأالئفولققئغائرجا

هذافاطغئقاالحمىعاالنعلرلماذاوفافحضةاطعمهانثتالمااطث

أرصقءتالمحانجااكزوايخغوئزابئمنغافحةغيرمتىله
ةتينقهاتآفشئئوهاومتهأكوهاحنياننلىوقدفئققائزبشه
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رافطلحتآلوئهاتنثئطرثاالرفققعئعتثريدابئميةبعد

افأألوحنيفةعنهئخيآحخاائميةااتأخألفالالرالتهاعلى
اقهوكاالرافانعنرثائتصدكأفىةعناعهاتيقىغخوداالبئتغرما

فاهؤةموضهإيلهعلزارجكيدءضهالراحمهأثثمعرقيلاقر

والغخاالبلخقهفىوتاللاأفاخاثققثأنالتفدرعلىاضاصكالت

االبلصغوظلءمناناوآنتغغايأواهاوأفتتثاتركاالىترخئة
هئالغخاالبلمابخصفذمتوفهنومننا5مرزأتأهاتفظاخوا



اتر2معروقداائرثسياقالتدحأنواالثعماذصفاتخرضهالراعبةرتئه

تركفمنباخهاآكلثخرزأتخرزهااالرفقاالبلخررتوفالمعرا

أيرعيعدهزأرعقبهانبلتايصالتىالمحديةورضىقيلومنهثأمنه

أبواالرمقسفعلبئثصقهصتىالنبلتأصثالماالمحداميغ

االفثىكذضعتافأواصدلممولهصتنرعهالتىعفالمتاينيغة
ءكلثأأفارضقاالماشعةتيخممةكيرغانتئعيصفهتعتقعهدبئ

النمأصكئزبهاالتىاآلرضفاهنواتذغوكةنعيأمنهالورخصماباخها

آفئمجمعهمأنااليكرفينهرفدوأبواألفىةايخهاوكزتأنسدهاصقالماذيىغاها
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يياتلمقلاذكو
اتجؤقئرملبهفأئئئفعمنهتجرئممششجراالعيئصلحب

ثحوالذهبالجوأهرتختعامملواأهرهاجاالرفىزمعرمبفارسى

بثخهويلوذائيهفينوءأبرعبيدحدهدوالوالفضعه
عنعاتحاثوأنهالقطرانصئضمربوأنهالزيتفريىلنهتفدموقدالجواهر

فحوديدواهـوالفضعةالذهبمنالحواهرمنبثئاوالمضادالرمقئؤا
النخدنمضهوانماوتندو4أصشيئقيوخدئاالرضنلرمئ
فالنقويموأماآكتبللكلنكدئثيعالوشتاءضععغافيهونإهقه

اقعدنآكلىانعينماباتشلفطاأعآضعليمبهنقعلضغمن
تغلدنمنمافهااالرمقكبذءاالعسابرهرهنهمافعقل

صلحببآثالذكبدهااالرفقجماشلالحديثدأيدوالجغلدلي
آركووتدإلقاتعمنتخرجافضةواالذبهنيطغاليتهزءالعيأ
دريدابنالحئسالرحلىفيلهالحديثلهنىفاكلبأارجذ

ابنعاثأىتهاضمناالعبعدأاليتهزعوبان

تقاتخةإنمايسكزوجلقولهئالعىماجاالتهشاتفغلددر

هننعإئعهايعنىاألرمقئفوفقوقالءكنوزهيصىثأبلغتئؤ
ونحيعااقعدئلت

الذقب

قضةيفالولكعهدبجمحالذقابلبسعلىأبوظلفيقابةتقعثبفال

وأنثدلملئقبطقععهوقفئعهئاكوآئهبفجعهفؤهايئ
ئذقهضئفحنعهاكاةهقتبهشزذاثعاق

وأنثدساتةواحدفههاعروقالثائمأبرعبعد

ءاألاليضاالئصبروجرتإذعقها

وأفيد
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تقلربائامهفعىتدخرجءبعمناصئظآلهؤقائأئكوأنشد

أبويهبئوجمعهادقبهنزثافانةاغعبرسائملهأفىالتئضاى
هنعائمثمتذابليىشةدهفهووقعسلاؤقباليغعلقعبعد
ثريدابنبالوكحرغثصرافالبمتوأنثدافهفوالئضيزاجمار

ائضعاكاالعينصابحايمهشمأكلوئضعازههعثداالئضرواآلتضر
ةاالمالمنالققدريدابئشبواظالةنجفتجؤقرمئاضالخا

ظلهاذشضمثرلكلثمافقبوالرخرفهاؤيمازهوءالعينسايه

الغذافاثءأيرزلدرئفعهالبيتفعاوازخرفثوصزفواهثهعلىأ

ةءوزالذهثالزبنفيالعبنصابانهباصقازمنطغ

ضئعثدبرهثكوةوظلخعئتعهانشئئوربرخفةوايشماانسالح

صاحبكرآذةقرأفقدكركروانغبضءإتيمقعئعلبحدا
مئهاكناتثزءعبيدألبىواالنقباضائيثعىكزاوا8العين

نثزالرحاجلمئكمثرلفالواصغاابوقالتصوخغيروالنضةبا

اتعآلىقيلهوالتتهسيرمقهوالتغييرالحئييرهومنأبوعالظلء
ماكنخمهالذهمثالمثرررلدابنتئمبراغآؤاماويعتنروأافى

وافقطيئربسنعلآنفبلتجؤقيبفولبعضهمامبناصابء
وبرضهئهوهوآثالمعاثنفىلؤجدوأعظمالمنضئرأمنطلأوفضةققبمنيطغ
واك8زللذهعصامعهواسموفلافهبحخدوانقطذهثفعفالبه

اكبزالكيروالمالافصتخملالنىالييزوالغعئشإثةاياقئوا
الذهئهالصفرااالصثاءاألحراياقوتالوفاألحمرافقب

زورأةرانوالزلههتنأضقراال1عببدأبوؤيها
لماالفىءينىابئءلمبالضمنضربأنهتقدموةااءايميزاا

ابوعببدهابهوفئتضهخرمنآنئنهبررببززكامنإفجبلافهث
ئثسعنهىيرديثاطصهومهوالحئعهذرةلجسيركلشااافهبمنافقطم
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الفضت

أبرمميعدهةميالشضثكيبنأصدنالأبركلظل

دأقتدافععئهاللبندائدقو14
8اأوغرءشآةثراضلعمايط
الفعئهللضؤبمءلربدابنفعئةمنلجدفىأوظلفبلهنلدبفشذ

ءصتللسالنفمهـ

وصمولجةصوبمةلنمأباظلملاالمجكهاولمحهلظفعمدربكرب
ثربدلنقنبلوخاعهأهنبطعةيأللتعبمدأالنععهقبللنهب

يتميبئأوعيعدمالقائقابنكبافىظلافقبمنسنجلخافا
تطغالغصهمناثوالحذاألضغسيئالفدص3اقضقمنفلفطعهانبهبأزهرافا ءاغاهويالعمإل

وقدتمأنيبماهالجلقىهنالطبئالعيصاجصغالرنرببمرو
ءءكلكضهه15ضة

جمرللفضمههنصربوالصللننجدبئمهاوالقطعةقضةمهبصص
ءكلقيم

وعوضةمضهمحضيضة5و8بممغهءمنهاللنعةافيه3أ
يليصةلرتة5دريدابنشئكلمنتقلمأيظالصقمدةجمغيرا
ورلغااآلفنآمقعطاقؤقنوحدالةلهمثعثعنرفونوصاعضذ

قيءعرليعا
حمعبمووثاقيغاوةشويقوزخلآؤداناوابرءبعبنهاالرنصئمامربد

و6ثدلزلقوالفهـلد
ءضعوفيمجلفسنم

ورأقجقاهمقيهميناكلفااليرضآلبةلىبأنهمببرخمالمج
العبأحبص4ؤرالنضةجعتورجما7صقواوزقهوأويهعو

االحتمنجضأىبكعراطاودمدالحالحتقوأفمبللمضةهلنه ثعهلمى

وكلنوعربئفىئظللهمجلهدصورلهعالأقىعتاخ

تطعلهعاقنتمتفةاقصوكننللةويىنثرايصهانكر4

رلنهارالثبب

للو
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5

منهتحئروماالفيفر
فيرصهذاكوزكيتالممابنصفؤاقطهةاالصعفرأهـيالزأبو
اغالرهكأحدتخكاولمبانكسرصغرأيرعضدالكعرواليقالمقعوم

المحاسمجمعخثىالصفرعلىأبوظل8لىطانالجهؤرععدالصغر
مناألخروالمخافىفرالصاخأخفاراينالهمطحبوايوطوت

اففركةالعظامرالغدصتهلئخإالثبضاشالمخوللفيمابوالمزالمفر
ناصامنفرض1العينأبسااللصمقصاهرجععأترمتفررقى

السكيتابنشهكئرثوفيلهافااشاوالفرآجقوة
دوأننالللىوالشحةثةال

طتبهاصؤاهابرفقالميتينءشهطخئبتجرزورالىتإلبن
فيضقرخئضبااهوسالعصاحبأصئمباهجغهمادأبرز

أدرتوالسالايقءدريدىابنءهبالنئعثبالنهفيثلهلواغاف
ابنمعووفاطعواثاطواالطقءحاتمأبوالأمهوأعرب
ابروثوطاسطأبرصانموسوطآطصاصياالجعبدثر

وقيئهافطوسباعاشالثحقالكلصاحباتةطءزيد
االلصمثعطلئالدريدابئغرمنمتشمنةوافقئالطتاعة

واحدشوالثورله4ينبحةطتطمطلوالعالعمنعطلءالعبناحبصء
يئصطولوالجع

الرصاص

ابنءيرهغىاءحيسروباوالتهئهااقعباموارعاصبعهبولهأ

ةقفالىاخعمندثالحدتوقىقالالرفلصطأاالتةقتيبه
ثشئرواالواالثشرئاشئرثةالوهركهـاقيامةاوتمئكاالأدتئهفىاللةصا
دىوأنمرفانوالض

عشرثافصمصمحإ



لهتمدبدابارقضرقائاآثم

كيرءالبياضشديدقثيئزقعلضابهنثريد
ا

مههلحديديممه

اهواليجمعاليتئحنصالحتديذامماسأبواقالأبرعلىلتء

بقجياايسوخليدةشعيمررتهواكامثعيرحاليلضواحدتهديذاطاالعرابا
مفىنليأكأذيهءضشرئةتولهمنأهاالالنصلنهالفاعلمعنىفى

فيألصقودهمعالمآمنهخقرريدئثاطالولكنخلالمعالهذاأنعال
التءوخزادوخذاالبدةأوسرحآحذوضالفققددئهوآثادآ

دف

ذائداترحاحننةةء

بااإلضلرقدادشوالالحدلدئايخصذاذاطءصينالساحبء
ءاونحيرمللاذاخؤادتابفىذكرهاتقدمفقثاإلضدأدأفعاذائا
ظشذفوصزتهخرئماوثرفهآصئهبالئرددبذاطخرفتدربد

شفحهوايممتالمعىئسواهوهمثهولمخرقثةتلمحقرئوقدكل

بصألعثئذصئزتلةصنىفىتخرفئهأتمنالزصاخاليهذهبحرفحهعن

ارومنارزيهيروااؤقيبنالهصاحبءذللثالثحنقلاتجفىقرافبزوداللة

وكأيرهاىالغأرأفىادبنحطالهوالذخمروأخودإتئسيماآب

لرمىلجرمرس

جرز



3

وأذثلىالضعنةفاالثف8عيدأبوءزوآجماجررة
لكييفضئوعهتاق

ائغتقالتىلممراوغقغهالبابيغآلفق5دويدابئيرالتهعيفهوها
العينصاحبءطواثفهقافىونحعجمالفهاباباغالقوقدقضزم

لفارسبهئتئافىيدالحمنواقدبئأطدورمئثالمجزطقهاةاأثرةا

أنهتقدموقدمنهئضتغوماهذاطالفرئضاألالسيرأقاهنفئثم
ؤالمحثئالغا

يدالحطىءحما

الحدورفتالةينالعصاحبالنارفىالحييدةآخيئثءالسكيتاين
منهإتنافئماونحؤ

نيونالدواهماللدا

تصغيائورءاشياوآئعرثفاريى2الزقغا4سيبويهفال
ايلءايؤهالخرواخهمصستاللوطؤايعئخؤأيميىوهومنيمفز
يزقامتدتعلءجى

فهاخثتادالحاريزهايمياتىجمععىآن
كلققيرثفوذ11حدانتاكمتيرئيكنولمهدراهمجغهفاماعلىأبو

الضرورةقاقفتراهيمضعيرئتءصظنأشماثذمئئخانماقياسا
فارسىوهودئالجيلناهفألحعؤديحالصوقالوأسيبويهقالءلمربمملصب

خئمونةفبهببنتوأصعقالعبنماحبنعلعلهنقدموقدئقرب
وأشدلجديه

واحدضعرئهافآلبرخرشه

والدنالبرالراهتماصامتاتنمنايعسلثةمبدآبرءالزقماوافرفوفا

أاأءكأيسعواواائففقاألنيرواادراهتإتعهونشاالجألأهلأما



3

إمتالالدزهمالئصىممافيبصاءتتتاطكلنأنربععنامحؤل

والجعكلنعااعرابنهيعاكازيععهدكأمناليىفهئمدععيملأممه

أفائغدرهئمهاألصثىوتغئمغراقتتاالعبئصاصبممهلمئآتجب

وصسرىضتركنودزقئمضحونوعوثرهمدرددابنقاتطيأورئة
وعقشزيربخدزقغ4االصثاءطننيعماوصعنددتانواالءياا

بشفارسىهوعيلىبعضيماوكرفيؤتجفترفيشمالسربعنددرد

بيدةممأدبىتهرفيكغوفادرهئمءلياماحبءشفؤدفارصيهأمله

ورئقئرنجعهقالمنهماوقترفهلربؤفاوالجعكفذورفزاثفدرصم
البمرثهلبهعاملبنمدرهوافؤخوزيرفةزيؤفازاتالعبنبط

والجحاليرخحديخارقائموقالشوإيئالداتغامنخفضانفيووالط
قألسوباثعهوحلىسآفئىلجعمعووفالغثقوقالوفومئغ

ىاالمثراهمناانثنبعدفلىهىذاصاربئالىوآطمق

ئىاهومرالواسأورضاصنعهافرهالىالمجأ
وأنشببايوميه

باجمآميفعييزمىااقضايناموتمغتخرلثلموشوقارقث
ءاحمااهقهوففوليءكلأب

ته6اضرخ

هسببويهضثرتاوالدينازآضربهالرهبمضرثصبنالصاحبء
ابنءاالنفصمالنيةعلىبهوصعفمضروبأىلألميرضرلثيزقغ

السيفدموقدضعربنهطبتاآطبخهالرههطحعئةالسكيت

والرصتئماسداهئمواالدنانزعليهائضربصديلاليمالكةللعبنمعاحب
ةالىخأل

دضالاال
أ

أمؤثانعكاياابننانيرواالراهماكييزالئفذافيماجا
راهما
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آبمثهالمشابعالىيذهبوقتقدجمعنىتقزءصميويهتفدأئهاألةاللرأ
تقذكاالعسينصاحباتقادةاوسكةةوتقزرممالىتقعئثعلى

وأنثداثثعذوهواءأبوعالءعئهاوننفذئهاوآ
يفارالضهتئقاذافراهمتغآه

رابقسطروالغنطرئمالكرعلىبملبهسببوالمصدرعندوهذالظ
راهتماكثقنثالسكعتابنءطوهاقوقرالدراهمفتحغذلمؤوالضنط

مايلفىصالئلبذلألوالئخضأبوعلىظلبئئهاقتألآئفهاا
الدينارشقئثشةوقالااثتقدالدراهمخئصالعينابء

ةحيقافياالنعقاذلاالكعتابنلمجميةكيزفششقلة
بوأنالثغد

امثلبافيانرتثتنجازاقاضغفيتئالىاتتئممجثيفبات
أهوثأدرالهعلىأبوقالهتقثدرهمماثةئحنصهعبيدأبو

أبوءككايخةلواإلتاحخلهاعلهؤاأمشوماثةخنعهلعولهمأصل
أوقالبنلىاشاونحؤمادالغفعةالذبمقضقآمامئاأل11عببد

تدرىمائةنصذفءدريدابنابنآفرفوقدترذئهالئرادةاوءعلى

وضيأذئهدرهيمماثةئهركاةعبعسدأبومالىهنجئهاأخمأى
ائفدافمتذقتأخدأنهالحثمئههالعبنصاةالئعدسربغكلذك

افارصعةاييربائتيعابهافئعقدقألشئةئذالتىاتجورةوالمحغاالبلعنا

اكئغاانعنمابققذئهثرهيمماثةصنآلثئهةصما1
وقدكحغفلدراهمتفذ

از

وكذللتداواواصداوريئهااكئرؤشخهااؤزطرلثكنيرللدعزث

الكعغهالعينصلمبءواننتفتنيرقئمثرلدابنةالكنكثرث
نضدموقدافقاهمتررن



يم

فىواالنضةإالوزقتصكباب

ئهتغدوالغيرموزودطتفدمهلالمطمايؤذذتئتاحشئااءالعينطاجة

غرمنمقحةقمثئهاالراعقازلثفىتوماالءائخماتحتنافى

اهمذدواانيرألدناصرف

بناراكعلىبنارواالرهمعالراقضلالفرفاصينالصاحب

راهمالدإنفاقابلطتاجيعوالئضعريفيالفضهالذهبتحغوالضعرفا

الهألخلتارنةتةخوااعأبوائفاداوالصئرئوالفئيزفرالضرأف

االدبعةباباالهنسبب4ايىاذوالمالثكةانغتعاجمةفىدخولهاخذعليف

نحىوأماااايهاآمقتدخلافا
الضعياريفنقادافراهيئاتفئ

الضرورفقلى

والففهةالدهباذابة

بهاالجوإهروالطلمنونحوهما

ودؤباتاقؤبمنابتوقدهوآدنكؤهماووالفضةافهبةوثءعبيدأ

فأصلهائاألدوابةفأماهنهمافوفقهوافوثفعهمافوثتهاوالمذوئا

منالئفرةثريداينقليلةوهىالفضةقىيشبهلوفدنعئئدابالرئد
ءسببؤيهءبخعامائمعكهورنيلبةائذالعطعةهوالغضةالذ

ذابمؤوغوخععغاننادغالصعرئماع5دريدابنتقازالجع

أبوعلىلظالفضةوكذللة5ددرابن4ء9غئغأبوعبعدء

قعديذنعابءشئكلبضعهئوقديستثلاذيبماتيبقئهائواكة
لالمفوهرالعينصاحبلملصيمهاعلىدواقتهاانمضة

الطعربهدا



اقاتئهالحغأبوءالرصاص64نفدموفدتالقحةثنانممئرئااال
ددورابنمفالمائطخيتااليكونالجواهرفيهئفرغايىكاأا
امئئاطنبعثالعينصلعبخئرقبهماالدبدواطاهضةاختث

طتعصهمأاثاتؤفثعحيعدأبولمؤالطوآالممطئعأافمسهوالمذهب
وأتها4يهأنئهجىابئثأولئخديدثنتحتوهاأوفضتىبذهه
ونحؤتائهفييخاالصاحبشخقكقوجقئالىهذامفعا

بكةاصئواقاتمانىرجعلحهذوثحهوعتثماكعهصتصآشممبكهائوابةامن
هبآالىتتئثصمىاريكاثتوندشبيربأهاوجممنهائتؤبةحهالعط

ماحبتفئوتودبتاريتبنلماربالنماآحزغالجواهرمنوكبرهمانفضةوا

ظتببفىفيئهااألبروابهالجواهرمنونحزهمااضضعواهتافاآئرغثيناله
وتدئأحنمفهويزأووقخقطشهكؤوجوهرقوابكلذهمكلوفال
ءصاوريئيغةواغةوصتصؤظامشاصاغءوقاليظثنمآئغئعه
قرئوقدماضعتاخوخواافثياغااهواء3اونحالجازوأهلوضؤاخ

لممئدقبله

اعنئاقفصة

قتئغتتهازاولتئثئهةبقثنهكثقيءضدضاال

كساق11يضشهآىثلسعإلصهلىوبرما
اثأىلهزوصضهتفتثبهدأبوبفه

أةتعفمنالمحاابرمن12الضذكيتاسا

صر

ءص

تليقروحمايف
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بغثتأفانأحنهاظلزتدالغداربمئأىالضتدقةغثرمئ

تخاروانندو

الحفسءاآلماكراخمدارءتةئركرالمئضريلىقى

وأعسانآتغدموقدالماهنالغدسومنهيغئبئهشئازثآغلذورأدبى
وأنشدبقاياهعئهمكالهثى

أخنرئةطيخقتدغئنالتيىضلمبلقينآدتفهقربة

ضىواللالضئنظحهابصعةوخيهاالعاقةرآبثآمتنااعبعدأبو
ئآئصالبتوفالنهغيرهوفسانةحعهمانشاجائزفهصااوروال

منةايمعئالةوالةالقضالةماحبءرتاياأىزرنبنى

تغضملوقصللتففالثئئقصلءايكلتابنتقضوقدآفحعثثشالت

الخلعلشاةأىثآوة4هاتقيثأبرزيدناثرتغصلوفضل

يدكفالئئالبقيةغكث11دريدابنمنكثيرقيلعةبغثآوةإ
العارسأانها

تدوانتهاهبالذالمحمقثئل

افاماصتئخمأالبركةوذهائاانضصمنااتخاأ

غخاقعضأناإلمخافطيهيتالىابهت

وآئحقاآتقتئبآطفارهكئولمحهأؤفاوكغ

هآالثعئئمخفئاءوقاالذكرهدتقذمفالحز

هلظممحوقتحقوشئئصىاالوآبآهاوآئحفته

زخعثىأوقرلتحديدمن

مخقآوقرنهالمممقميغافيضعذجردليا

وتالللدزوسوشبيهئموحاغضحانممئئصح
صاخباحماحاضمأبووكرهواحمهكفاتخواوتخوته

ووادت



الفوئمزضهوازيمدلزشتئةآفئهقهبئزوصتاطرشالثئئززشءلعبن

وذزاقكلواإلضعلىأفهالثوالرؤاذآشللدارسوالدذشآذهئوهافا
قىكيرهاوأولوهىأزئعهوآزيألآزأ4ودتئتؤروئتهلئهوآزوصويالزواال

وقدارصاوالعافاتالناهبائتمثعثأبوعبعدءغبزاالشيله
زائلدرقدشثريدابنممةوافاثرضأليخايئوكغععةوكقاكعؤايعفوغفا

حذفوأتغعليطأقعلخةوسيبوءاألفئتطآةاهأوذيدواثذفى

4أبيكلععد5الحلغافصنلمالحذتبعدتخوايرئموكسيلباياتررقعكها
يملابئالحرلاؤطآةوتعلاالرسةاوالعيراررجمةأباففمااوطأة

يددابنمقلىبوطتميئئاطراطمموظلاوارصةوالممودا
أصوصوس أعرفوالهفىلمبعتوتطسمعهأبوعلىقالىءويطمىيطعسطمعى

يددهنالثئئخعمقريدابن5عفاالمزذطر3ءارجابىتطثث

لئاوننوداونعئااهعئئافيالعنصمابءخالابعضلىئدنه

تهوألمدبانقغ

سالتهفسالثئ

صهببويهصألذئهوآفصقاوئثاداتئدوقوتفيمدضئداثىذق

ةفيووكغؤلةغفتااليئئجمنالعبنماحبادومعئةيفتدرجل

حاذاءوظلهعنإضيفتقئتيعيرئؤةإبنفوتقعن

عيمىتطهـلم



ب

جمظثآنيردابهكليدأبرهـآثادوالجعرئىههآفئخرختءالكعتا

الكيعتابنءافارالجروحفافظاهذأتجنيىتقتمموقداالوعقاآلثرئ

فازتذاعزوجلقومناققضوهواثرووابزقمئععهآشةتقضضث

عأماتععاوتضضاوتضضئهاأقضععئهاءأبوعبمدحاهتااعلى

دةالسيهتأبنوفصكنآئاألفىقتئعهووقياللليلتدعفئها

يىالارفاطتقامنكآلاناوفلىوائعتكغعهتكفاأنعكغهآقئةتكفت
عتاسحاؤجنافااالبلاعثمتاكت5ثريدابنفلسمكنقىرضمتهغظاآل

ينالةصعابوالكنيرافلعالأىقاصاوالقعماسصاوالاصاعتوال

اناوكيآلناغمألةضلوعئثجمئه5أبوعببدلذلكغسماهاوجد

دعبضأير7شهتقثعتدعئتءأيرعلىتاللاتئغعويخههأىتذ

ئعالىقولهومنهالعمغتهمآئكيرىؤخيثآثارهماثبشثهمقفؤ

فالناتقغثثالسكيعتابنتقيخبنيعيتىئإلهماعلىقفعتافى
سيبويهءقيافةويفوفهاآلشيعفوهوعبعدأوراثمقاثبععه

أيزبلجهـبائكنالضيمعاواويخاامتعقاالمأيعنىالفغولمنتجعتفةالىاقر
ءالسكيتابنءاآلكركذذاتتات3بوعبعدءايالمكلنعلهمآخف

أوعبعدوأنثدهاةوتقفرهوائتقررقه

ءتكعثتقفركغعقيخيأء

وأنثدمثلهصالعإبنقال

واقفءكئعاقؤقصائؤكأراكحةهاذاكونافيايقرذله

تأفآتفءأبوذيدتعالىانتهءثاانعلعهآخرصناقىموضعوللعأييهة
ئتهماقلووقملالخقفئاالالفرالععكسةابئأثناكذ

الغباروانجشيرالغهثرأنقدتوقلىنؤوشابطينهنرجلعألاطراف

الا



ءالمالجماضعوالمعوفةلديأللة
تئالةافىليلوااليهشثئئهممأتمغعألالاعقالئهالعينصاحب

وافلفلةدريدابنواذآللةثهاهاصكبتالابنةألءوذةآيوالجع
احبفعاوفىشهضهلمإلثةعلهظنهائرروالنعتااأهايهيبوصظد
فاثالرجزالبرثءأبوعببدذليلمانجعئضحهافآلالعثيأل

اياجماأبرعبعدتوالئرثهوايبزث35الأبرفالآيزاتوجمعه
نخدقلعلوظلكدبهه6منوفديكوقالقؤمتفذئمنهالئليلا

صاحبائئكر4لمئالالماهروهوختغتلبلءعبيدأبوماهرهاد

مخعتساربهمخثغاوخئوغاتخعغموخصغكذللخؤغلمتبتالعبن
رآاالرضائختعفىمنهتماخوماعلىوختخالقضدعلىاخمة

وقعلتهغكتعاوتجعغكدكتعأهيقىافممتروألئهغالليلاوالكتغ
لبلالىايخيزثالعينععاب5يخدنهقككتعوأثفغئفئض

دوأنخرأرتوئحمعتطؤيفةهناالبنةخرلتبثطوئنهكادقا

كلهانتزاربالثآلميكلئعى

اؤيعيهينيخيزبتجعالحوارثلبمى8الحسنأبوىاتؤأاألآليق
والقؤجلافنطرلحنقاالشاعرغيرأناريتخئكثرعلىوانماالعهمانهبعلى

جهاالىكانالئافةاوااالرفىمناالصعتجلايأنففدموقدالدليل

جاوانجتاتصاتجهاوقدقلعئهاالقالهخؤاثدرلدابنشرحماهنقؤضا

قطأتااالضزلمحميرالةتهنتجوابئجءوالمعكيتانجاقطقهط
حفرئاالرفىكتلماالبصبرادىااالدلعلافتايناانعينعاب

هالعينماحبعلمهدثعهنالنعنالضتغثأبوعبعدافقياا
تععيملليلكئتلءوقالألخيهافيويثغذحوييضذغابيل

وأنمثطأقفلزةئآيئرغ

نثدفاقؤموائيلتفايفها8تقطعثحتئالئؤمنجعندئمثك



وازالقالةتعئلغهاديثقغرليفهلوللديلقالقئ
وأنشدتعئعفهاى

صئتعوهكبطلوئعاتلشرئةوقىأسعلديةصئلق

وأنعدالقلدىاللليلجمثإاز
ءالهايمازأجمثافعكدتجهلذ5ء

تعععمفوفىالذيناألدئيوالحثاالهـعقمنالماؤيخغتغرفانكااثاخهإا

خنعفوقدهامقثحمنمثدليلوظلخاقاللةفىجكوفدلقالة
صعفخثتاقةنخثعفهم

عليهالجاعالئصنرا

حلميغةوهىصيبويهعنارآوقثمتمعيمراوشئيزئهرئهيثروزهووضسيزاصاترسعثر
كنزماسارماآثفآضىعبيدأبوقغثتكذللةكاأنالتكثوعلى
وأفكروآزتعئهعليهاتعيروآخثآخغثءأبوعبيدزتجعفغلل

قجاعلبهنبتعلبهوآزضعثاالكغآزقضكبروقالعلبهآفئنعث
أالثؤىوفوذبهوآزصعااإنكاوآؤخوالرئاحالرثغوالمحيمعلبهنثوغ

أ

أفاوجهأىمرأكيدعلىواستقامنئيهممهنارةاشهاعلعاسعقامثها
المكلعتابنالحفرخآلفثانئفرالعمنمابئون

أا5أبرزيدوآشفارفارووعتفرسإفركلمقومءئسايوسامرآسغارورجلالجع
11تيألشغروفيإلةءاالكيتابئ5الئفاروكذفارالكئيراالثثايئقر
ضقرتعضولفهالئمغرتألةقدهوالنةوتاللىعلعهقوفاأىضقي
ءأبوعبيدءطويلسمقزكطؤدئعلبءاالبلئوقدتقدموعئز

وانعدعأثواتمعيرعلىكرئثآئاإشهآتئث
ثقتاهلهطؤىتخاوآلثكلن

نقىطكثئضهءاتعينصاحبآبيعاوآإبةآئهدربدابن

العبنصاحبءيهعآلهاخوقوضمقيءانكيتابن4ؤخهه
ضنوص



أيم

تخرذالكعثابأمالوزجوثأهألعنخروخهالمسدنرخوصق
برامتذيزالوائحردينآقةبهوكئمفيهوضذاليهقضدللعغر
رالربئىأالصالسيرآئعزوائالمكنالىئمالعمطئعىزبد

أرضالىأرضمقالخروفيومباروالمهائناالىاتجاومنخرج

وضهآبعدأىهذارمنآالطربقهذابغالالئعدالكلمةهنهوأعل
والعبنصابقعرئتهأفاراتاورارهآالىجلرث

الىمكةمنخروخهوالسالمالعالةعلبهالنبئرةووانفضةالصخرة

اطتشةالىوهضرالمدبنهالىررتالطاالعكيتابنالمدبنه
كهوالخمرواهلخرواحنهاللهعررضىحديتالعينب

أرفيهاخرمنالرفيقئعوعبعدأبنلمقاجيرالننتمئهماأى
وأنشدأرمقالى

بيغرالىءبهطالقئىأآئبآنءخةوالحهالثهاآتآقآلهق

الطزىموضعالىخرجبعقووقبلاماقباآفاتموفلآكعايعقووقيل
وانثدرأصتهئتيهسااربئتعزةأنالتبقرةثريدأبنهوأين

مداتجعئتالىمىعثببقرتنه

اواخالقوئمتخئلىاالص4الجاهليهقىئغصذكلنتعغواتجئتمذ
انكعتابنءأرضافاأرمقمنعرجاننىائئتبالولدابئتهبوا

ينتظعناوايطغنطعنءالعينصاصبءالئميروااللعنالطغن

الصينمةأيرمحبيدإفامعهوئزصيمقوجهابظعنتطعئااالالعنةالمولة

كنهقالظعافناللسااخيتواتماوآخمعانوخمغنظعاشجهاوالقؤدج

سالعصاحبالرصالصعقىاترايهببابقذللثقتمتوقدايؤابحق

قذمتوفدالطعنةعةألحعانهوقالالمرأةشعتوبهيابلااللعيته

ظاعتةظعنتكوعلىلرالمشلوئاالبلفيكبةالهذهنجنيىبعض

اقتركصةوقادءاعنهيفرتغعفمقكتتهمآخوغممكإوهوظاجمتةوقيدعدا
وتجألااتوصعخألآالعغتجآلأبوزبدءافأخئولحجنىشقرى



موجلؤاناوآضلثفئمالجذيرامنروآخألاشلكلفمأجآؤاضاليمغعاوقرقأضذا

لمنوظنجألاخألآلتحلىنمهل3انممحئالغوئمتجلرظللغة

وأشدوبئئهعنهوقدبئثذهتعوؤتينآ

خحونؤضفىخرطنلمئئيايددخعنئقءكا
االرعىئئمتخكيعتالاينارتحاوااقوئمأشعقنالعينصلمبء

الطريقعلىإلسيرثاالعينصاحبئزيدهانحفعاتأخدأن

تافمخرجضرتاوضترباتااالرمقفىثالنضرتلبهأكيمدءطى
ابنضمرتاكذثاتفعيربتهاسببليفىضرتأاصاحبغازظأ

هاشتةزاخمثايئصلحهبلدالىبلدمنفيخقضتلرور

عائنأىولااخمئىاالرفىتحذئاقهمبمليخهاحرئومئتعماوقط
ءانعىاحبءساذوطؤقهوتطواقاطؤالبالدفائطنعلب

اتئزلطة1رريدافيءبادالىبلدمنقطغهاطيئاابالداطحفى

أيوعبعداينعغرئففئخوقدانمهلجحوابييثيكائيههيقالوافئة
حقغيرهوئأخذقطريغهفىياخدأنوهويفئطصاالربئتضشهحا

افكأباعلىبهونالخاصرةأبرالععاصفالءالمحماضعرةوهمامكلنتئنمياق

م

لمن

كى

يق

حر

ن

حما

ثريدهأبئارحلببدالرجلآخدلضاانحلعرةأ8أبوععيدابعدوا

الىمنهخرجئنشطالمكلنهنثطنلىاءالخعضراشتغاتومنه
هنهـوجهظاوحمقبقرمنالناسطئههوبهبلدالىبادمنقطعاذاوكذكير

زقئرالئؤرئسايراخينجوذءنأبرالحىءالجاروكذللةبلدبلدالى

عبئورفىأوأرمقالىضأهنوضالؤموشىأبرحنهفه
دىأشهكةتعتئارخلكغقاالعيىصاحبأثطتخأرمقكناالى

ثائذأبرعبعدالغعهتععباىيرجعثمعققةاومويغكاوبضى

هئغرآدشةكيتساابئمسدالفهالذاهبرزوالمحرةىاعذوا
لوظهآوخبسغرانغعمىعلىقمئهأوعبعرأبوخهئأث

وقزفدتاوآتجثمشاصوثآخئمألوفالقيعيزهقتااذايزالرثشءا

صالجه





م

سقآلئياعئذفاضتئمثأجمأقمليناألحدالتهعأتئث
تغنببتقثعربعضميموبهفوغوآخلىمئئالكرخ

ةخذنااتوفةلناأخلىآنم

خألالعينبساوخآلففأخقاتلذأضشتحئهأبوزيدء

ءالعيهاصاحبممعهالعهثخأبراصغاخاأرجل

كاليوفنكاتءأبرزيدءإلوإوآضتنئهمعهلمنهماوآختينئهخئئث

المنلقواطيلطمونوالجحخاليأىاالصهذامقخيئوأنتضإلتبن
االضوقدخلحئةآخالوالجعؤمملحبواالخيآىمنالئمعيمذيل

افازخؤتأبرعبيدشكئهوطعئه4عاذووعنهمنهعثمتخ

ضؤاوأرققخعاأيوزيدخيىئاخوثاالصثىءخقثخؤلة
تفرغوقدكرغاظألةابقراغائعميصاحب5أهليامنخالعة

لئاى3كفارغائوتىأيخفؤأذوآفبئالخزيألروفىوفروغقراطوتفرخ
مففوعنفرخاتاصالروقدفرئتختععهالمكنامرضةالضئرمن
الضفروافصغروالصفرالعينمماجاءئقرخخئئأءعبدأ

ابنفيوضعفروضفيرآضمفرضقغاوفدوائؤنثالمجبعكذالخالى

امتااقرغكهوضقراإلناامتالاقرحينلمقنغوذقفولالعوبكميتاسا
قرطاةتاةاقرخهنهبغالاالبلهنخأل

آلالفقسا

والجحايلهدئراففكالذىوزييعكصاختةققهراافعنهاماحب
واؤئقهوازنعةتاتةادرلداجمطةزتقااعئخقمعوتدمنفا

الرئقهوالعكعتانجاورنتىرطقرتئئالممقروالجحئوقإ

الطريقءالأ

جنىابندوأنمنآطيرقةوجعهاوئديزلرنؤنثالطويقأبرعبمد



وخليفاآطيرمةكمفة8بهايربتيخرثعثطا
مؤنناممنوآفعلةعلىرالطرقاألتكتذكيريألذعيهوهذاءقال

ابهتالجعجعوطرفاتطرقسيبويهوحواكقتالطءآفضلعلىصه
فىبعفسهمذهبوالعههذيلبلغهمقصورآطرظعلىمجمعوقد8جنى
ذؤيبأبقول

هإصامابايتاتآطرقاعتا

أالطريقاأهلأىالطريفايطؤهغبئوفالنصمبويهوتالل

تذكروتؤثوهىءأبرعببدمنهاالطريقاوماوضمبيلالتمط

علىسايألوشبعلشئفاوابرشبيالهذهلةلرتعمالىاقهظلأطاهاوتانة

كزثالطريغاوآشتلالطريتاعلىائرازالسإلألزيرأبوالمبانضة

عبيدأبوبؤشائدكروالضرأطوهوةمنالعصاحبصابئه
ءكامافأهاارعةاصاداواكااالصلهوأوعلىرأطيتاهو

فققاقترعةطضابهيهعاغاطأإمختصةلمزاىالزراطبعضهمقراةمنساال
يغاقؤئرواقيهءتدأبرأبضاالمضارخهعلىبالدالالضعرادفطربمزاتا

وأنشلىالطريئئ

اياريعهاقىضثاذا

شاءاالءدريدابنافطريغماأىافنئاتئنكاعجاالايئ

زفىاخاالمتتقوتدئغرطغرحدايسألكهاعكلوئطرناتئتوى

هاالكيتابنالعهوتغودطريياهنتتثعبالطرقواثئرهاثالرابيعتجرة
وأنثدةمورهاواحدالماءالىالرفاااربرآت

طفرترقبفىخئقأةينضقىارذدآيآحالافىصعاافولتنكا
وأنصدءالماالىالطويفاقحاللثءدريدابئ

كطفحتجنابوجمثها8إلزئولمالةالةبنأيى
فىطربئئالمعقثدريدابنيقاطواةالختقالعينصص

بطءاممقإخثوألكوفهامسةالبينطريغتجمامضىوكلنوكلظص

األعشوثاقطخصأ



ا

ثريدابئشاوكهإشتطاعالدازينفيالضيغايفاالطراقئقتهأهينا
العينصاحبءآشراوالجعيتئوأوالئعرىكقظيقطونا

األعظمانطربغامنيخازتتعثعبفيطالعكعتابئيغالطىالعمص
الطريتىلمجسرمخاذويقالمجافىوجمفمجارفهوالمخةئاذاممنيقوالطر

أبرزيدخراالاقجانممهأحدمقكرضتاقطعتهافاالطريغاومجافئ

وأبحزنهفيهضرثخرءأبوعبعدءزاوتجؤارآتجؤزاوخؤالطربقخرئث
مو4ومنهآتقدقهؤفةوآوقطعنهخئقنه

ضعفوآذ3خيزوأئقاذحتئء

قولهفاصاالطربقالثقامةدريدافيجمالحاجئحبزونهمبألجدحمم
ئالضكاتوتمائعامهوا

اقيخلئهويئقوقيلاقغابافئوفيلالطريقمةالئعااكثفقيل
متتىحايعاتتنىارجفتئمالسكعتابنقرعىاسخهووقعال
دخواطآنهموثخهمالقومولنفشالىالطرهىالنيالئعلسههن

اصبصنداناطريقااللمرضامنغثطفىيسفلطريق

البروضعنألفىتعععآلفعهحيايهونوذالبزطريتئالففرطريتئبنل

سيبويهآزفهوالجعالميمكةدوتاالضتىيئهاهـايوألرقاقعصالئ
معزبىفاروالئورتاوائبىرثةوالمورىارتةابواابارا4االصمثاءوزفاق

الطريق

وصادئهيقاعلراتخءأحما

وصاسعايهونكلتنهجوالمثهابخصةالطريقتئقئحالعينصاصب

والمخبئيهأومحيدءكأيئهاضايثثرغةتجتئنايثكغالئيالننزبلوفى
ءلتاابيأاثوخئفغجغهالعينصابصهوجوجعه

والمحئةافةايئفالنمترعبعدابرالتيقغاواإقالطراتخة
حةافئءالممكعتابنخهوتتوئغطفهالطربنىؤصتطءفهمعناوانجرجة

الطوتط



إلخااالصرىورواعيدبهجاكاباأبوريدورواهئعظفهوقييقرا

قصذرزوويئكذمأكهيئالطيتفذأبوعبيدالججمقبلجمهء

اتجؤاالطئرقالسمكيتابنضركةاحدة1جوافهالطريتيوتثترذ
الماذةلغآظرمنكئيرةطممرفيهيهوقالطرقيأنوذلالئئفهاواصد

وكلنتتابعتاذاآظراالبلوالطرقكهذللةمجمعقيرواطرقكأن
رأنندافئقفاآخركلفطاروفدتعبرخفف

شمنيعاوافئقثياجاعث

ئةالالعينمعاصهآلمححةخمهتآكمةوئىثكئهئعهوفالطريىهتهأو

األورالضطفافبنخيتبلرقاقمنآوسعغيتكةطائثمتوكطيغاالطر
قخالعكيتابئءطهوأىالطريقتقةكتأبرذورفيها

رجمااعنهعنلهرتقمهوتحهوميزاثهوثكمهتخهوئخهبتىالطرئححعن
أوعبيدفأماهقصدئفآمماآثغفهالطويقصأاه5اعأظلعهوق

طهريئالطرقارعةالمكيتاينوغيمالطريقتقضثفقالبهقتم
االصسءغقؤناالطريىنوكناوقدوئعقطعهآغآلهوفاركئه

الكيتابنوطقرمنهارتغعماوقرعلؤهوقرغئهالطوبتيةفارء

مارعئهالطريثانجرجةهدريدابنطهوأىريقافذاكعوا

قاالخالودءالكعتانجاافالمعرضةااللركة6االوضتارفي

فيهأخدودنيزالطويقالعنصلبأذاتجمناالرفىائخغرئما

لعفرقةاالطرقوالرقاصققضيهأىريقاؤخمبعلىتخن4وقالممه
هاآخايين

وجائبهالطريقناحيةءأتحال

دثثيااوأدىتقلموقدنآححضاتقهـالضعيقاتالمابن

تضدموقدءآشرإخوابلىالطريئناحيهانئزكطثريدابناجان
السافىالمعلوطرواصيهاحعهتالطريتىوآئئازيقالطرمةكأن



االبلزقبلوقيلوهوآكتطهأطرارالطريغااكبىمممااتاجمهفإثكآطرىـر
طرروهااكىأىكناعلىئثآظرىاللولؤاحيهاآىهـارهاآطمن

هانعغماحباواحهاالطويىتقاصغيداالجلر

عرضهأوطههمنهعهانقادماوطوارهوععاؤهلؤاحيهاالطريقآكضاذ

ضعتهأىاطريتياءخمذاوقئتعا

تخوف

خمح
يعى

لكلوتخببل

بكسر

لطرانجدربداله

لمحدتابظهرأنأغ

تمهنعنمعطفلم

معحهمحعبهاجمغاإ

لطويقنعوت

طمالعينصاحب8اأصوفاآخاتةنحافةيقطر

درلابنئدإلفغوئوهدئثئمآطريقعبيد
يدانجصقاليالواضغءاواالطريتيتفتغعبعدأ4

ليىالنهالغةاأهلعندخطعأوهذاالمهعهنتىملمقتغ

اهذاعلىماجاوعمصضوعفانهصتفيدمقوالىهال

منتفعلخماتفهاناللشهأهلعشدجة

لعمةنىععدلغرة

حع

نجاش



ال

ضنعاوضآلئدكصتاأفىاتحذطرعناتعضتأيعاتؤئانفى
تدغوقارطريقئغيههنأوالقهايقاطراهذافىلالخبازلققداى

دوأاوطعيما4كئرالطريغاقئفاذجمقوظلممه
ءتثقالحبثثئيزكق

مؤغؤسطريقسالةأليىكذللثتضلثطريقاميهطاساجا
اطريقاالغؤذءالسكيثابنهاؤطذةضواؤكشتوطؤ

ثشحدأقإلبما

اخقلوتخيابانركيمئوثأولفوايمءالتعاعالكو
ثئعاذاثحعاآئزساىاذأشكجموتيقرانهكذالافياالؤليبالعؤدبريد

موطؤلثتعلىطريقءأبرعبيدمائلترافيطريئئيدأبرفى
فيهئوفئبعقنجئلتئهئعدالذىيقالطرالمغاوبةوظل

وبكآشفوبواآلفظلاألثروالقائاعلماغقبتهفضدماوثهت
الناسهنالطويلأةتغدموقدطوبلممتدعطردطريئئخير

العبهاسطصهبرتفلحتىؤطىوغتخنئتجنطرقءثرلدلبئ
اطربتئااخضقلالسحكعتاش8سارقطانىسلذوسدليانأخا

يلطوجماء

اصموجنقو4
لكلالمأشدالطاهر

وناخيرانفدجما

وسيللكلواووجه

اغبابملذجنمو
ءمكبه



أ

دوأنشتعنهبالقيستوالطريقاثارئاالمنمازجئ

اتطإلعماطعآتهقفىاوغثاجازحخلنئسيمسعلىباة
شاجعتئتهئرايلتتها

الئنهوةالتنصاحبزبألهاؤعرمنهالكوفىجعافيا
مالهأآخذئومنهالمشتىىالطريقاالئمفيةءاالصثاءاثصوالي

وطواجمعواصغوكثيفاطءاقاررءمنهفئروبأىكهالقولمن

األاشيزيغاالطرالعينصاجهائربرتجطريقوول
وأنثدمئعئهآينئرىالآفانرةامحرضفىذأل

ءوضئسييزنايوراالتضاحى
خعآطريقيددرابنمجهولبعيرقؤىبئئطرزروأبو

ملعشإجملثطريئئالعينصاجاالقحدنءنحإلفكوبوت
تعظماالالطريتىمنيطتثناضططريقءاالصىبععضبعضعه
مادالطريقكدذعيناصابءالمساثلهنايمعأالئكذللثأوتمرة
طرالوظ5كذامكنانغدلقأوااالعوصاخأرآدوافانطذاكز



وكاجمأدطريقالطربقئالبشاآلشوالدكئىضمديداقطأؤطئهدععا
ثحدوطريقوضىائخدئخونخدالطريقءوقالدالون

الثعرالخيروطريقطريتىكاأىوقذثقأإلمحذبنلألعزوجلوقوضغ
صاحبهخورطربىأبرعالهنهواضغتخدوأفق
ئصوألالجبالينمئوتضعلخربخكقاموضعمنالطريئئلضلالعى

اذايقللطربعالافمكبتانجاالمسلوكيقرائمننوافظقر

للسيرفبهتئتعيعطأنفلىومعىالغؤذفيهتحنطريفاهذاليشااواضكن
ؤغراوؤنجوزءخروقدوغرؤؤغؤلصوآؤغووالمجحوؤعيروغطريقءعبيدألبى
اوكرالصتؤعروافىوقغمااوآؤغروودعلرةوؤغورةؤمماهـلوئزعوراكورعلزة

بانحآلفئلقىاسعابغاالطوالغبئأبرزبدطريقفئم

الغعحعتيمأراقطربقفاواعلقطريغاأرادواذاثريدامحآفيوجمغه
الفرزدقفولصعىدهوق

تنائمنحقامحالفهؤصفقالجبقبهقهآشرثعتغالغئيققيآراد
يغسرهولمأددالطريقفىةزيدأبو

بهالىكوالطريقاقسعام

سالعصاحبقعتمضئعايضتغربئالطمنلىضنتغأبوريدء
وانثدكيرئثقماصنتاكصةدقالطراغزئث

طالتاصكدوالئطرالبايماأشيطالئركتمعتزما

االعوبأرضتمميئ
االلولئأطرارالشامالىإتثهطغقدتينماانقربجزيرةأبرعبيد

هىلوفالعراقريفالمجرالىشافىمنوماواالهاخئةنةانعرضوآخائ

زتيحابينالعرضوأمائولالطئامةأقصىالىموسىبئصقرهابين
وةوتإلاكروبصرظرسنالهبذيشيهعتوانماأئخاوةائقطعالىتبزين



لاالبلفيناب

يغحبنمقدار

8

ويتيزيرواألبألللتضعرةببنتخلهوفغالجريزلوفاطتطقدوالغرات
الىتخدئؤققماالقايتةأبرعبعدالهنلمتجثبالىمومخأيضا
فباسمخيرعلىخفوئالعهالنسب8يهصيبوتأكةعاوراتالىلمةأرقى

وانثدغاوأبضاىوالسكعتانجاالفباصئماغيروحك

ضووالمنهاغؤالغتةيق
ئخدئدئللغةرئئحدفهوالعرأقأرضالىذدوتاعاصعبيدأبه

وكاتخدبالدئفععذائذللةقوقفاةذالماتينوالحزثأهعييسعةأبر

والدسبعلىالقؤدصبالدهنالعئلةتمبنمحنماكننواوعلطغاحأر

ءيىمماتئلىتذلىوالاماامنقيفقوآلعهولالمعتنادرعلىوغعالقكأالعه
دهتالمابنهداغاضعبهعليهمايدلعلىئئلأنالعقيبصمديىلذالعا

واتجثقخضنارآممىتنآثخدطاكوئتخدباعالىجبلخضئئ

ماظزلتالريفدريدانجاخئئعاتخدخعثوبهالقؤرعةازتقعما

هقآشرفماوالطفافورئيىأربافوالجعوكيرهاايعربأرضهنالمات

منآفتثمتهشئيوكلالرنجامئدتانهالطفائمثالعراقجمارعلىالعربأرضى
لمقنموفغوتئنهآآئيقكزقكيروفالمعهآطقفتهمدشئ

بئئوالعهأظمأىبهغؤنالنهاليهففسبقةآاحمهجيرمنرجلىفئلى
ازواذسيبويههحوكذللةلغهواجمأالسيرافىقاليالقديئةاباةا

انغؤرئنقضلالنهبذالةءتئالعنصابالعرببالبخيئى

اخزالنهوفبلوالسراتختلبنققعلالنهبهخىدريدابنلشأمط
ممهاصيهطاصاحبامةضحمرببنالنهبهحمىقطربفيالحىبالحرار

خرميدةءأبوءكانبينيببهاوهوآألصاهافىنالساحلزاا

وشصركطةانئغ

كر



4

والداالتالئوقذكر

ئفئعدتوئرهـالمخانئرشهالجؤالفتهاالئبزقأثااابرعلظ

فةوالضفاحوبزقةافتنموئرفهالجوالوشقةثفمدوبزقة

تننصالحتقةوسآهوىؤبنقةثاكروئرفةحاحوبزقةضالير
حمارةفيهجمتطاالرضمنائبزقةصااليتصباقصاهمائرقةفىزئتتاتوهما
ذكرهاوتدتقدموترمل

خازمابيشربنليظالغئتائطودارخفلندارالداراتوأها

مضوخبهافؤاذائخةصعوئااقئتاثاادارةصغئا

ودارةدنأتجوالرةزرخودارالحدودارةآفرضهـضاضهوحتقأى

ودارةفطخطودارةمكمنودارةرفوفودارصنصلرةوطالغسذاح

وداررحاودارةصهالذودارةالجأبدارةمأشلودارةمخضن

أبصنطورأيتءقالءوئخىدارصأاضتدارةودارإلدوررهجما

ورابئتؤضوحودارةاضىدارةأمءذهـأهىأدرىفلستشيادارةاصق

أومفردةندكرةأومعرفةكاشهودترةتوزةفهىدارةوالظصما

تقدموندرذووصععهالببينواسجارمققوأصذبدارةمضاشأو
الحئانخصوااضهمكيركذاوآبزلمكذاالضبنفيهاقعلاالبرءهؤالولمذكرهاا

وتذوردفيكناقاوأوكذلىالحثانءفاتئبمولواولمالحثادقآيففاوايالةبزق

خدارةاألكذا

ولئهانزوانلغذاورولى

دوأنوالغتزفىأخذونم

عشرثافنحصمطاأل

االصلىهنابعاكى

يغةمعمغعار



ه

ورالغافىوالبغديئاقىءعارآئنامعلكغصزةطأثم
قوعنالالكسلكةوصألثمال

وآئحداالعآلدقىآعلرلمحرىه

هذفيدآتاليهونأبرعلىذنترتاهومنالغيهومقلبىففال
نمتقاحمارالاتفىاباالتخذئلااعحتذئآخالننخلذئآتوايةالى

حريرقرلفىالنعابلالقؤرانماآغارمنوليست

8بغؤرالغافىوالديخاائهفت

اناأوؤرالغالىابعمتببغوذغنئالقتؤقىألؤاالفوئمغؤرشابن
يهسييووأفشد

زوائعغوالمحيوهاايموآهئنانخدآنليهقوأنيآنت
ومازالغؤرالىتقبأظؤمازآظزاتمآثرىالدربابن

امهوقيثدمنوآكئاوآغرثامناوآآتخذأبوعبيدتخدالىزتج
وانشدوغاتوالعرأق

تيقبخاقئيىشئواضثوانءغتعآكئميخآلظانخذئيهئوامإق
وأنثدالشأممنوآشنآئتآاينمنوغئآوياتثائاآثمتءوقال

ائعئمالحييفىحباقثضزث

والغربالمثرقهنوغرئناوشرفتاوالمضرةالكؤتمنوبضرياوكوضأ
خلماتخلقتجلتىالماكيتابنوالحرتالمحفلشوآخزئناو

وأتشدتخداوهىجثآئ
آثعاتناوقوازنالشليثمءتروئناالتزأذتاختاذاعا

وقالمإليهاأزاالطءالكعتأبنءئيساثختتىاوزيد
وألشدفئفاوكذيههآقأوآئشؤااضوئمااخا

ةأعآنةماأشختتابااينيءكيزنازتةآئماآفازآلآ
وانخحرواوأضروااقوئمآحمزاوقالءالحفترؤاوآخائوأمفعاوآث

وهوتاباعلىأخذواوآشتفواالعاصلعليئواآوساخألالجتازاآ
السا



5

اجمأيعوافىكذالله8دريدابنازيفاصارواوآزيفوااسلحلا

المجروأووالباالبارقىذمتةوقدانبرافيوآيزوايهتال

ثعثفئالعبصابءالجددالىصارواوآتجذواالرملقيىالىصاروا
علبهدتترئثعليهئتماوالرلبهاثثوآلوقئفئئها6فئاالرضق

ولالئزموضعواقئزلطةواقنزبهنيهئعهوأفئالمكلنارفيوآفئثعةترئعا
بهكل5لمؤلملكلناشفينالمابءننهافئفاارفقتزثءوئال

بهوخألواخقوصئوآلخألمحلبالمكنخلالروذوالحئولوالحلإنتاأ

قومهنصاذورجللفثمواختصهمواختلوخئفثمبالقومخلوكذألوا

11يتةوتمعهخفثالةوحابهوآخانةنالموآخاتحهوخئلوصألليخئولي
دفعلتهمامخاذمنهمادواكلالنفالوخلعئهامنوأللهاحلالر

11

ااقوئموالجلةواحذاتويخغامابكألنالخهأيضعاذللةمقحارئهيئعه
امبعووتضعغيفهئإلمكنخئولهمأىئمصفنآخوماميعمارولا

االفوممترذوالخرتلىواحقذوالجعالناصبعهدتجماعلتوالحأل



بعدصاععنل

انايسعغادمن

سفطاوعبارنهلشهنا

خبرجاءهنهلأى
كنبهابعمن

ممصه

35

أنند9ببااخراوهولثغو

غرطلقتذجوئيهثناصعةممعاافئاغصيكلقوما
غيرمهموزكذللةهباوربلآنجنابقويممنخشثرجلءثريدابن
يؤنتوالحالخئمثوقوئموخنثوأخئآنجبئرجلالعيةبعا
4آثئثإأهاوضئئهإلهاوتجثفئهضهتغؤثواختتعئهبئهوخانشتئوتخنبث

اعشالأى4فوخفورجلكأناتماالتغمدأنوتنئواخئثجاكالتنزبلوف
ويقالائغدمماآاغربأمقويوهنهإئذالرجلغربدريدابنء

آكرئمإوغرئبءاهيناايبعدمننجاحبرئغربةينهفييأل

الغوم



5

هدهقرئتوقدوتغذوآثضديلنهمأفةوبانحذبعضعنبعصهمتغدالفغ

وهومصدرباكذثوفبلابمعذايحاذواوتعدكأآشغارتاتئنكاباجمداالته
زيلالعةاوئوقاكزبتهقغذتغذاازجلوتجذتدوكيرتعيدمنك

وأنثدواحدوالمحئكغئوذتجذثك

لياالئغداألممكلنوآثآتذيئوتوهغألتثيقروق
محيوثوموافهيعارقلمئوبقالثلالمعلىوهوطالبكهذناىوتخذ

أنالتفاؤلاعظؤاأثئئئومدونوكلؤاآشءنمزاوآؤقذوآثخقهتةاآبعقه

ووبمابععدامآىمنكوبعيذأمنكبععدةثتجتوفالالحهماليرجع
وماالزيلاكوئمنكهقرهىضطهئهـلهمكةهنلثبعيدهىظاال

اافبابكافغفلبعيعةوأماصوابتععدةكنقعلولوكهيتععداالاللمىهنهى

انجمئتعهوؤضعالكعابهنامنهوانتأفالعذكيرفصلقىهذاصنسعقعى
وتغبععدكيرأىيخرتخدومزذوكيرتغلمعكغيزبعيدوهوتعالىاللهءشا

ثواخذآبخكنذكوهاقريباكئأثوخيرنعيدغيزمايخراتبامجدغير
النالئعدمنهوعلىتنفهصشوقطائلماعندكأكطآبغعد

بحدإأكن1والبعذضدالهءسالعصاحبأةالعالبعادهاأحلىااللول

أبوزيدبعيرارأيئهالمثمأكلثواستبانديرعنتةاوآثغدابهـ

وتآيئثتآيتهمعبيدأبو4وآثأفتهتعروافتأىتأتاتثآىبئارإكأ

ذأبوالشطونوطهأالتجعدبةالغروالعوكطالئعذوالئؤىعنهم
ابوعبعدكشاطنالمحلشاطمثثريدابنشطوناطقتةازاشطنت

وكلالحمفىفالنفأشومشتغدشااللمفشفطدوفكلئعطونئحاطةال

طوطاشتمئطشغزيدأبرالئغذالعثطاطعبيدأبوثعاطبعيف

اآشطالمعروفيزيدعدوقالجارإذاصاكاطفىةوكشبغد

أبعدافالنطلبفألنآشضكيرهئصطوالفىيلالعكلوئواضتط
ثبتعفاوقماءوقحعطوفصؤاقضؤاعنهقضئهازيدأاثفاذةئ

ياوألفضىانفضوىاختيةواوقحىقاحماهكللتقىوكئاالععيذاقصىوا

واحدوالمعنىقي

اللسليفرأعبار
والناسالكسافا

وكلسأبتيعت
لسدهاارحنعبد

صجعلبفرؤهاتئل
ساابعدوايالكا

وهماقربباخمن

اوبئ15ءالسوا

فنعصااهنامنيعم
همحبم



ء

ارجلوآفحعئثائتحتىالبعبذالناصيامنوالغصعةاقامعتةاالبعيدة

سااللعوالغصافقحعؤئهظصافهالثئعرمتآبحذلناآبعغاوهمألطضملثكدئه
وانثدالئعددالطوخذالغءبرعبيدالتجيدمنه

حفئنأىيقظزكوئزى
ابععدخافينه5أوزيدبعيدقئوحتتزايعينصاحب

وأنعدمجواتاعوالجعارثدارفغلييقالععدواتىاقعبيدأ
عغواالئوالعرأقكطتتازفي4يزخثانياتقفثآحمهاآآل
وأنندالبعبذوائنيذ
غتعذداتدئزيكايققةوانبهاوتقتقاراعثقغاتغا

الععذالئاضعثعبعدأبوتغذتغذنطربنتاغلىتنبأى
أبراالئعذتوالخدواةمدآنحنعسهوقدتضبدقباذااءفلدمنه

أ5هـ

احقىءىاألصالتعهذالحازحأبوعبعدء6هوالعدا5زيد

الكيتابنضدوأنوآفئختهإلئمابهونرخثنزوطترخصلباالاض

تثيزأوقيىهتحبميؤماالئذبهئرختن
قرشاغشعآئأافارسىاوخذوشطشتعتمغشحعتغجميدأبو

حعتعاالقرصقشيغفقالدريدابنوفسرهرهئقولمةالئذقىؤفعغهمنه

اهأبوعبيدوآشعمخةبهشعمثوقدآثعرافيصتهوزيلئتهبينكلناذا
أبوءغبرفععلهوالعينمابالبعبذالمطيرأ

الشاطرقىوبهعنهمنزحوشطاؤطولزوشطؤاأهلهشطرعنهزيد

الئغدلمحعطاكذلىشعطرشطبزوالجعوصهنهبععدشمطبزحزلما
شىوبهتغدفوألمحادروراينولبىالئشمذوالئزاش

بعيدتذقبفىتفأىاقئئهومنهاألزدمنبطنوهوأطاحته
أافثعغرالبععدنعفةواالشغةءاسماكعتاابنءالبعدوالسفة

وتئنوتئنهمماؤصلىفهوالوضلوفديهونوالفرقةانئغدالتحقزيد

وخيألشاصأومترلالئغدالثثدريدابنءأعلىواوأوئعئدأى

وخط
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تعدارضعهعنجلالىحاوظل4وضوطاطاءضطايعثحطوفط

طاعىمنهنعدطترأبرعروءالعربمنبرفببابفحأصيئوبهعنها
آنوأحسببعيدتطىومالعغدالنمطؤالريدابنطاييابن
واشاطتئطاعنهناطوقدالثنطتوعبرصحضنئوهواضتقافههذامنءنطا

المئئايقالنططثبعيذنطيطةوأرفقبعيدايينليو
وائتضاربئ3صتئوفالئعداوالعطتطةنحوتؤئئهتطاآئفه

العنمعرمكلنوزفىوالعينماببعيدخيفهوهكنتغد

فىتغذموقدأيظوئئئابعيدةقؤىالمكيتابنساحق
الشلىءالعكعتابنكذالثوقذيفقدقاقثزلىدريدابنالفلوة

اطئىتطفعاربئطمتىءأبرزيدالقوئماثتؤىحيثيئةا
ماببنناتسافةفوئهئمالكعتابنفبهلىالتبععاطامئىوخرقتغد

ئازاكنالدلشلكلنالئثغوهوويااذفيأمألوكذافامدينتوبين
اورايماصهعتمكزالدايةايقانطيعدالةقغيم4قعثالرايةآخذفال

ئنزتزتزةبالدهعناربئنزابرزبدتسافهالئخدشواحنيالكلمة
فىأقاماذاالغريدالممباعديبللغوويقالعلىأقالهاقضاشاةوآقئبغد

يعربغزبئوقدالبعيدالغائبزييثارااهازلثواثاويهاهوئجمهافممقألم

مغرايةشوبهالبيوتعنائعئههواغاابلىاالىقعنرشاومنوباغ

الملعبدعازئاءطدومنهحالنقئذالخاللغروبةافتعيدالمغفئابهلو
كألافاثذتدمتوقدضالزظزباصلدفواالفوئيوآكرتوآلفىكأئوطأ

ناعالالنلمحمعاحمبنتجتهماحوزةوغرلثكرئععازثءيهصببوفال

التعربيلومنهوتغزبلتققدشععكبعدماوققغليكاكئعرعلىليسعند
علزبئأىغزيثرنئمعنهوالتعيبعلعهالقمغد3ىكألزةمئقازعشه

أبرزيدمجواراعيتلتراذكرمحندفمةطقذمتوقدبععدأهلىعن

وأنشدالبعدةطرافاالمذامباا

يدعبااأطوافايزكائالكد
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الغالةبرقو4

ابنالسلمةبيتمن

ردهأولىلهذجيبا
وهولمنائ

لفالةفيماإعأفبرو

باااالمااليرد

ءمحعبمع

بعياوأنشدضريخرجلالعينطحبس

اقميرغناثماآذ7وكلهعةظمافؤاذلثيالتى

أوضيئتعذوتعئمهوتعترغتابمغاالرجفغابأبوزيدتتاغدوضرخ

وقدحعا3ويتغاقئونياأإثثئهعوفنفتتئوالمكيتانجهيظهرؤجبم
عاسمغهتثوقوآرجفاشاثثسيويهءكعنته

والمياهالبيموتمحنوالئعدانتشنى

وأنمدالناسئحالطالؤعهتخلافالغئعدالعبنصاحب

املماللععوداقولىتئوقدىحريركلآلحقنهعحودمولى

وتغئدتغيدالنئعنبئءدوبضمهلحقهنفسعالافتجرتجيريراذابقول
النىاالبلمقودالأنففموقدقتاغداغتثوعيذوكئهداتخدا

بعوتهمعنقبتاغدوزثتامهقعنضازفالنخلمدرورابنناحعةكألم
بنفسهالبموتمحالطوالوخذتخلالذىالرجالهنالحؤزمحأزيدأبو
ددونومتافر6الءااعنتاغذالمرالثءالعكتاش4والما
اكل

ةالغآلدكرةءدوأنحنهاصاجمدنفأىقؤاراالعنآتتهرة

اقاظلنائتزهيئءلوظواالرإلفالمياهمحنالةالقمنماتجاكدبكه

الماامحباصدخهاأقئههاثمإبلىممغئثلوظءالماعنتباعذوا

مقبعيداممناذاكريمبةتةممزفالناإنعنهتباغدافاالمنرمحنوهوتترة
11قتيبةايناصدفمهللخآللميهشمكلئةذافتىايأوهوشالؤما

يآرضوتراييهصةفئأمحقدفئءنزعمكنالعصابالنرهة
االرعقالىخرحىوتترهثوالمعاهاألنزاعقفائيةغذتهيربععدةز

والحفمربساتيناالىالخووجالئرةنعلىسةاطواصاتمأيوهتالز
اباديةاشقوذفاسخغولءتتدوالمايكونالحعثالثرةواغاإلضالرإ
ئحلافىالمعكرميفطامةاوهوضالىونأيثىفهؤفىالحئىنزرجلةقاواارزإ

اووالزآهةالئرةواالفئا2وشهونءعسافئواجعالبيوتوالثتخإلطيغذه
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9الذوالمعزاذجلعزاللهتروصنهضيهاأىالقبجعنهنفهشئ

كرئثوقديغرآلالمغرأبةرايقلومنهاليعوتأطئخاوالاقوماهعذالتض
افىواغزدلهأواغتزلوتغرلفثئقزلوتخئئهغيرهنشئاغرأل3في4ثمأان

لوإخفئمحرألالمرعنتعزلوالربئعنوهومجرفويتغذياتوتقرئئه

هدتيعؤلاألىالدوابمنواألكرزاخرلةاذللطكلمنواالصخالىئرذلماذا
غرذومنهبعضابعضهماغرلسفيالةوتغازلغزغززالخثفةسطدةذبرهعن

جقوئذخقرفيالعبنصعلعبعلهعقجمتئههواكاالىا
وافراكةخيرعنباعقاللةهآقاللحياوالالخيرعنخا

ذغتباكةئيقؤتوراغمه1أرغموقدامضرانا

ئلثحيخة

وآنخيةراحلجع1القرارعنىحانبكلاالحعهءينالىحبط

لغةوفىفتنهوقدنخععهوآوفيةوابفيهالهـكاؤظيزءأيرالحسننادر
اخاصأةواحههاواحدطجةلفىشاحىاااماصاثواتختاكيوآآثخاه4تخت

بعدءأوءناحيحهكؤالثحىوواحدالناحاةوقيلالناحيهأيضا

وخؤلعهخفآلمةويهسيبألقبيأكاتقدموقداتاخيةااتجإليلى
القيىامرئفولأماةأعةوصأآنجهقىاوت

آخؤالياشوالاثعمازنرىعاأنء

أتأىبذالمالشةادربعفىآلبهااذصطالجرممنحزجصلآنهققلى
بثعءعيهتغذرهافىآدقمثذاإثبافكارةغولوهواألحوآمانالت

ةالعنىشصعرهـأئفهخههاقصعهصئهناةثتمصائة

عثموطنىمخعص8لم



واليينوالحيئوالجيزالخوة8عبيدأبرالهعئةتلذعالآثغاهه
وأتشدهللناصالعقع

صفعالفنقالناشئهذخال

عبعدااالصلأنهتقدموقدانشئناحيهشاطبمالعينصاص

أبرءأرآءوالجعاضرواراصوا5العكيتابئالضاحعةعبزاا

والجعالناحعةالحيزهزيدأجمىاصبراعنالئضرمقلىبوهوعبعد

أبرأىليومهموذمانزتبهببوسرأىليفهـافباصالىوأمافالرآختاز
فةأبرحيعهضطرانثمعأالعينعابءوزحيالحسئ

لهودهافأبوزورقالبهحعواصدمطاالرضرمئالثواساألضقاخ

أصذمضهنمحعةكلقىأىالكلألممنضفعكلفىياضذالنهخغعءعثخط

وصهختاخحيهءروراينالضفعالقينوتاللءرض

صاسثادىوالوالتهروخذةتجغققذلشيئويعقثهأحدقالنهالطاشجناح

حواناحئةشئضؤقيدريدابنصانئهيميئقيخدأيرزيده
شىاطصأ5آشرأوالجعقومقولقىجةانتوالثثزىءآخنا
وألشدالناحية

افباكقألحليطأفمتىالحعتىيآمح
شىقءآفصاهثريفافيكحمهفىأىفألنصثعىكعاقظليه

الفذفاثءاميناصاحبفاصيتهشضطرقيأبرزيدناحيحه

نثدوألئواافااوايغذ
طاضطالقوثمبهاضوالانالماالئضاغذافة

واثعرةناحيتاهوخضتتاالممىصاصوالناجةتجتللثطفذفووأصدها

اصيهالتوالضحاالمثكأحيئئظوالحراةوالحااالرضمنةاصحغ
ظلىتتالناوالقروضى

وصانئهإلمحؤناااعروفقعارذمةأتاصهـاينلئئ
الناشتتعرضتحلمحرورىقيلضهويةوكأيثأكطغرضمحنواثوض

أكأل



ارأسفاوصظحعتهالشئفصوقالطلتفمناليالةتأى
أىأئيمنصفعرهوفالنوالجلالسفععةصفوكأشهخاة

علىالتهتعنذتنابنلبوينالتزيلوفيعنهئللالئخبثهيارأىاذاناحيه

حيةاقاذكنجنىابهنوجههسكلىانغلبمائحثيزلماذاأىضيه
والجعالمعمأحيةثفهوالكالكنغاأوحاتمأربمدطوالجعالقوئة

ءثعلبءاكمقواحمالئوايماةاألكمءكرورابزتاتآ
أبرعبعدحكموناحئكنضمأىكلكمقىنخنانجالكعتوك

أبرءالمديةتاخوذالرتضءالععااصبافممأفئاسالرتفى
ضفتفىفالندريدابن8فقآزوالجعوشطةالثمئربصىعبعد

صاحبفالنكذللةضيفوفالكتعهححعهظئأىوضنيمنيهفالن

اعالطالغؤمخؤلطروقدأطرافوالجعالناحمةرفااالعيئ

ؤتتغئهوفداآقصهجايئهالثمميغثالسكيتابهطنمجتحهم
بقضالىنظرث



وانثدافرئهاؤذءد

يااللملدئرآخكرتهلمتهأحةكلتتىالتوىإنالحوىولىرشط

الفربائتاغفةءابوعبيدقريبةأى3اذدئيهدرريدابن
الودهمنهئةددوساكفثبارجلآضغفثالعىصلحبواأل

تزثفيلطرثآزبد3بوالدئوالمحلضعةباالحرابراهبم

العبنعاحباإلخنظربثالألهيثآومعهأضايطهولممنه
روتاللبكولتكربةفللثجموننوفدكربأكوكرئاالهيكربئ

علىوييضاذااالخمقشاتمثومنهزآؤناتىمنتوناالعدةشاتمتا

نضقثاقطربعقةلضامملئعتاوااالضعقالثعبعدأبوبعدك
ناهموساقهوآسعقتتدازهمآضغبثوقدالقريمثالمكلنعثشقوا

الضدذابرعبعدهااروآشغئاسهـغتتممةدريدافيممظرثناهم
والصدذاتهئهأىهذاقعذدعلىوهتااشتفتلذهاالفطذوفيلكالضعقب

ءأبوزيدالضتثوهولدلرابهتؤالذوالعئداناحيةا

العىداحبهوخذؤهاهاوصذاوحدكااوخذوجذؤداركدارى
راهامجهثأىتناداركثارىذوتائهمجلىصثرثالمكقذيث

درورابنمنكقأانضمدوخمثملثافرثضهااأبرعيد

مركاحما

قطي



زحبوقدنئالزمناازخثدريدابئتتثاطقربينتآفا

غجاتىحكئهبفالاالضدادهوهنوفيلفاترخدرتوقدالزحكوك
ائصرءأبرعبيدوفتعاتندحقامكأىهوتزؤكءأبرزيدءباعذئه
وأنثدالنئمنائافا

واضزرئغدعلىاثئيحنئصىآمراالكتىطتاطائه
أحؤافقارباثموافأبوعبععدءالفرباألحئمالسكبتابن
أبرعبيدهمنهلؤثلىالنئئشاتىفثحين11باألتمهن

ءصهـهـ

أبوزيدوكيرهتألالمأقىوالمودقمنهدلؤتالمثئالىهد
مازذوورذقارودتعة

تجغابإنانفبضازجوحءالعينعاحباقتةوآوتهوإتإتاآئرقااتة

آزصغهوزخغعهرنجىجغةووصحعاتجعاوعيوزخرخعابرجح
أبروحكلقالوآثتئئهوارتجغتهكقتثفرجعئهيهسببووحكلردروئه

سيبويهممهقؤاليهمالئرخغأنثرقآقالقيالمقرفىاسمأالضيتعياعنبدفى
أخيزالىرخعالرفيراخغالعىاحبهوزخعئه4زتجف

توةإليوزخعابئجفكوءكرخوشتهاوالىافراصصةايييشهيزاليقال



اتروجهثماروجمناباصهاعالمةدللةفكنجمارهائثتيولمسهارأعنعيف
علبعهفأظمشئواتقعهمنلكلاتغلضرببىخارهاوآئعثبهتشصنتثرصل

زهيرقولوتظلى

الحاميرالمحيمعصىؤضععقتجائةرزطالماترفقطأ
علىأواتعندابدانىالساكنلمضراط

مخايرفالهإلببعنيئببآتىطءثاركنهاوخءائةاغحعافآئقث
ونكنفه4وانضآفهةأبرعبيدظهاكائحوكلهاالغضامنرأعأ
آئقىاناتهأئهئموهولهامالماعراشغطتئإنأوليديناكصديث

اتجيبقعيضالحصزرافعبنعاحبالوغفوعارتايعةبرإفتة
هوآخضزوخصرئهخضشنهءالكبتابنءضارةخضزتخضرخحوراوخ

فكلنأوعبيدا1وآخفشتانعثئضرثكاللحدرووالممعدرضلى

وخصووئرصفزوقؤئمصالوربرووخضبرهوخفرتهوحمضرقهتجفضقه
فئعمهضبآوجهئهاخضرأىارضاوقاورالحالحاضروالحافرة

ىوضبدوغفبهوكعبهوغفقيهخفبعلىدجععهبسدى
تخثلءوظلقيغواشقرهمآئركوابقءدفالوربعدص
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وأننمدأحصريألل

الحراهاالتختطبآزمقث

وتيئتآتجئعكأدادفههذاكامنهووشثذنذتئثكالخليللوظثالل8
كآتجئفاناللىنهكلاجابةبدإصابةأرادنهالاوانمااليهقخوقىنجاطاعتك

اناوشغآئلثأنأتقلىنثعدمعنىءوقالغيرهفىمجعبكفاأهيفى

آنئذئئوثاوتتذثغبرىوآرئاكثوعرآريئركثأبوعببدئمممغلد

فعلومنهكثتاتغدنكذقالعكعتابنغذوناآكإنوغدئث

وأظمتالمكلنتزتهااذاغمايألإبليقالواتالعةتحاتأىرويةنجئات
وأنعدوالصيفءثشا11ئبهوفناس11ألناقغدنعومته4

كدئيأالضهبزانهتغإلدطيقء
قيوتعدنأوآكذنأكدقاثكدةغبر4فعهالبفرفباتفدبمبهتاسلى
بالمكلنختدمددربنءالغذونهموضععدانواوتقامهأصلىشئ

حرةاألالحئلودافىجمآوصألقاخئزاتخئدختدومنهوآختدخئوقائحئد
ابنءالجعانأصامئاسئموالحئذوخئزهماهقهاتهاآحتذوقدمنه

فوتزخفمكللهلزمخئوماخماوئحئمثمتخاالنسانحثمءالكعت

عنىانهداديثاطوقىلللضبوسةةالمحوهنهالطاروايخعمف
آئطئقطشثعبعدأيورواألرثالطافىاالاليكونبعضهموظلالمحفة
اسالقطبنبهسببوالفطانجاعةاقطبنايهـرنالكلفطؤال

أبراإلهوآفمكئتهأتالميئمئهقالمكلصآكقالعينصاحبمع

كنواتواتةكنكئرىبالبهروةفوصنعاالرفيئئميكقأنالئعكمازبد
بوشثربأبكةالمجعاسموهواركةاهلأيضماواثئقالمزذاشكقوا

ثفيءالكيتابنركتاكئهءأوعبعداليههاضكنتوالمئمكق

ألوعبعدظيرلهوإلسوضاذوهعراعنلمفغوأركنآكقركحاوكثث
أناونىخئتهافيهتءأفأراصقروالحضئالنافةوزتجتتزختاخقفئزتجق

ونلنهاوذخدتجتفوتضالزليناجقالميفاالهوغيمالفيرمنوالراحق
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اللعهأهليةحصفهذبغإلرهاءكرواالهداجنةفهاوزتجتعثراجةفهىزتجتث
أحمدشاحطالعأاتحذكرةالىفىأوعلىوصاالبلكحلبفىقدههااارقد

ءش5ـا

أفئويأركركوفنوقعتط5دأبرعالحعوانمنكلفارهإصك

ئنممهالمكنآوشثفثكوعائيعئمترصالآكموشوكودامفداغئهدرمكد

مثزالنجبزحالذىوافيذالبذواأظمنبالمأثتذأبؤبيدءلزنئه
أبرعبشمدئئوداذيتثباالرفىذاصانسكبتابنشاهطيطلبوال

والمزلةاليبزخافبارى8والدتبزخهلمرتآفةوخزالمصارجلخاتي

شاقليآليد
الضةس

نا

ءفرتتر

كعبوننلبدنلحتما
تغزنينصلولف
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إقعلمضهوداصخدئتخفوربخخئمكذالكيتابننعلبلها
اوصضهأصلهيهامالمأنايرلكهسئخهاوءثائخدوتخدخهاإبنأنالآل

وقعلفيهأظعنبالمومانيضيئهثراينءأظمبتهقىآضرب
اهناعوقالاقهشلانذكرهوصيأقىالشىعنهـالنوأئححة

أوآقلالاالفيهىضوحتعالذىربدااشتقاقومشهربدكذلثأقام
اأظموآلدتمتيآلمدتموقاصةهامحتأدرلىفىالآأقاوئتبالم

انمثىفيئثوتآقلاقا3وآفمنلمتبنئدوقللاثئتآددمأحسبو

ومعدعنهاغوبميأفامصئدائحتدتطلختدلىوظخالضه

ااكئكىوكذاالآناالمئئونانبالمكطوماصةألمحركطوالافتوغعدنيالم

أناللمخماءوقالدارصقامأىتهفاعلفالتكازتماالو ء

أاوؤركألثودانالباوكذاتجخاوخىانتاانصحصومنهأفأموتخىخوسخ
أكالنوقعلنطصياقاشستومنهأقامنيوعنبهعنأقامروع

ووثتبالمغقنءوفالفدمخواالبئهاليهالئيبرباسم
أأدواقامءزالجفمهنلعةفىويوتنعاحموأوتآصؤاأيبعوغوطوت

11ولؤصقبثئمتوليىأقامكاناابااتخمدريدابنءكذللثصبمتتائهزلد
11ببامحركلنانالنعحلزىابرومىاووحماقاشتقاقمنهأةامبالمن

أأإاساشتغاقطوصنهأقامإكلتىياكتبموقالىءيئوسناتىهئوتوقديم
إالصننصبءأقامورخنبالمتحدخنروقالىومنعوطسآك

أوقبحانهالرجلييتليأهـئرجعهتنهيلهمتوقدفصالبيتآمحل

أوايةاتصننقثآلشيئولملأفيهوضأفولمأهالىاهلىئهوت
ابهوئالكأديزشلمحأظقاخرالعيتفىخرقكلةوقمالاوآحسلحاآة
أانجاذمححمىوقدم7يغخئثاتقذؤالثغوفىالحعدابقاوالمخميرأقام
اخوآمث5جعدأبركلهفبرحلىبلزمحماوئالواماهصهولدفىدرلد
إأنهمعبىأئاآلنعرنابأصءدريشابزءقىآحأشهنبالم
أنلمىختجمتمخاحتبئمئستقيئخرئخفلركرالمكلقتريش

ىىةحعتتست

بمخفوهـثاخاصصل
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أظموأخدزبالمكلنخذرغأوثبرخةفلمتوفعهتزمخلقهودىت
مكعاكهءيويه5وئئهغاكاثهوئئهؤالجمكثأكانبامكث8أبرزيد
اضمواوقئهتكثةالساكيتابنءوئكثتكثفعهشغآلولىكشغلةبالقم

النفارقهنوهوضئاكلنبالىضئئاأبوزيدجمثلقواهمقا
آلغ8أبرعروتوآبفتتافةغأبوطالوتبااتثتاممةوقال

وأنشدعكنتتأبهتءهـأبوعبرأرقاإلمكن

4تئفيدارثآةآنحتوع
نثدرأضهمايرسئءالقهئآلهقالي9

نبالىقروتقوله

أساناهنيغىخذن

وغيرهالمحكمعننقلو

بابهناهنافعلاان

وخوضربليص
ثيالالتاقلواالخكلزه

ححهه
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كذككأبهلعيدأدبىءوشثدكا8دريدابنءرمهشدكاكه
لرلدابنتزمنبهآثططئوفالءأفاهتاقنفدموفد

ءالفارسقالىءبعضابعحعهمتزخفيوئييطاخمااقوئماؤتآلطتنهابهتططعث
هوضراوةكذرىضبهضعريئهأبرعبيداثطواهتطؤثبيمنهو

اهااقالمحالزرذهواثاكئيرعنهاللهعررضىحديثوثيتاابهط
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عوعالنابكمما
قطعطهصروف

باتغاشالعرلمجحلما
هنقولوقيلساالله

تكرةححعن
جعتهرةوهوحمر

الصيمفيونبت
صرئارسولأش

بعأروسئمكلبهاق
بهصرفىوهاوغبر

رسماللغفعنكعب
يتالهذاما

ثعورقهألفرابقع
أافهون

محفىتقلعدالكنر

قعيهأاالمن

أفالممصبفت
معدولدعونائ

قوالحالمجردق

العربفطىلد

عدمحققهكنبه
بهتهمأحود

مبناخالى

لملمثئتلرجلوقالكقرقاغيرةهدريدابنهالمابهعبيد
عليممهبهوآؤلخعهإياهآنزحئئهبأخيسهأدتهءزيدأفىبهآهج
آؤتغئهيقوالولمفاعلهئمتغمالمجغةعىاولعتفىوالمعروفخهحءهذ

بأيهالصجأتيشوقاللنئفقغااهتعدئمايددرانجاثىبال
قهوبكذافالنخمءوقالبنفتفاؤالالغرصاشعقاقمنهقها3

أدأنشدبهأوقعم
عمبايهاغقليوأئتعاصدطزبىتيئم

أىوطغقكذاتفعلوطفقرمطققاطنخمالعيغماحبة

11الحرهذاككثتقولانسانائئئالإلراملثوالرلىماطفغايقاليوالتلت

أآزضتهالحضعهوآقاقأعضافهمفىاألغاللورخكثغئضه
11اياهاوألد

أاكرعمرتاعلى4والكوشعتهخبأباكرانشالئق

االعكعتانجهلرئعهضعراآضسرةارفيضصبزثلدأبرز

والزمائابتائثواواقألزلثةآاالخةذفالزبةضزاألهقر
11ررثوألغة

الزبتركربةالثحتمعوقوألالشرتغدالحونتخوال

ااذامأظطحهءوقالآكأهعلىمعهلذاكتتهلهققءأبوتجيد
امفابلةاالائضاطهالتكونزبألبىومخرهاخحومةفىعلهوشقغتاصهلر

هوظلعثئهشثتامحيباالشحئئهكلألوععيداكرعهخصعأا

اوقنلثتزثئهالحتءمعئثفقالىالععاسألوفأماصهزنهءالحااة صو05يإأم
غريتكيصيبويهدولعت3غربهمخريتأبومحبفلزئتهايانثحئ

أبومحلىءغرىلهوآغرثتزئتواابمخرنحوهءنمررغرأتبه
ءاا

أغرفرتيقألالنهيطاأللىاءنمجوأ4مقئروقاالنهوامنقاليهبهيتغوءأايا
فيبميوقولوالقؤساثخفمأاةا

ا2طاهيهط5كوأحيبالرحمسرآثهـئوظرتقئئهافا
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صاصبءئابافغريقوللثهمةفاعأشاوقعلهواكآلافىاءإخرااهوماقهل

عئهفاتغئهفاثئكقاعلىءوتالممكحعصاهماحعضالعق

اغشيغرجمهعرشىكيره8وجثهعفرفضالعلعهآفتلاذاوغكوفا
أبرعيممهاكاهوقيتهاحفذاتهأبوسلوقالءهدز

صابثبهكذمخئهئءاالعراباينهوروعاووؤعاوأوزصابهولغث
لمهاخهووتغتقةإياه4آلزثصأالألفعئهلعين

طقاثينةواالمعكودن
ذآماوومخصصهوآيخئئهوتافيبمئئاكقكتأهتكأكةالحىضذثعمكوئة

ونم

صيعويه

هحد

ئاتفالدةتد4تذتء
ص

صتمعاغيرمنى

ةرر



ال

ءانعينصاحبيرأنؤادعةدةوانقاكااانسثهؤ5دأيرخبب

اتخورأبرعبيديناقعقتهوانامياابانهالمالخبهتىماينالهؤاقة
آفدأهدوأهعآئهءالسكيتابنءالممتلىلهوقدتضدماصاكنا
والقئهاماستكتثدباىالرحلماقدأتبعدوآنآشكثثوقدآ

آفذثثأبرعبعدقدأتافظمنلبمىهومعنلعالءاصئهوتا
شئئ11مأبرعطاهلينتممعكنهوئتجعلثعليهجعقاتضرباذايئا

وأنثدوآتئمتتن

اوئععتعناكئقالياالتخثتعنءاجة5والبيذالفذىائتئئتحئئ
نأهدئئةوالسكوتالدعةواتفذفةنالدواالفدنةالمحينصاحب

اينامضكتتهالضفاوقذثثواقكئهمالفوتموهادئثتماكثفوناه

نغدئىكدشئفىمانبتوكااركدقئيهدزكوكونالالركودوقال

رحبموفوتويمشويشعكنفرؤفاورةرافةدريدايهطه
ؤفرالسكعتابنءشتهئفائةواكالرجلزفذثوقالء

فليعوئعويكنفىويرقالتعالىفووأمابعضهمظلء3برعببدكنش
هووايهىظلجلستةفرثبقالوسالجهومنوانمااوالروش

أيوهيقيهقؤيهعلىءصاددبدابئالراهومنانماعندىكذ

والعروفلهاالتطيرراوتأىبالصميهعنةكتثكذيدأبوكونهعلى
هاهيناصابيقاربعدالساكنائرتقأوصداكغعفبا
أعةاهوئخةلمبنهواطضآنمتكنمموطغكععقك

أحمضغفولهممنهوالعباسأبولبوعلىفالواوركةالحغض
وخوفألالراحهءاصبناصاحبولوافئوخنقاوآضعحتفخ

والروصحةوالرائحةزاخةاالعيهؤامالدءزيدأءضةبعذتروط

ساكعاالخرلىفيآلخخحلءوقالئشخمتفاوقدئمرأخثاوالرواصة

كحلدصعص

الهثئ
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والحاضربتاثالدائمالثمئ

تاؤثصهواشتتحئهوآتئئهعومةؤودومانآتؤاتاتؤتاوتدامإئوئمالشئئداتم

تنثئثمحةالتثتتالعينصاحبمقيكاقاالالداكيغوائداوهة

الواكثءأيرعبمدثئئهاناوآثتئهةووثيماشهوئئؤآلفهوثابتأثبلتا

وئوناؤكنوقدالتخيرىالذئوهواواكثالماةومنهدريدانجاةالعايتالدائم
ععيدأبوةوالمماطاولةاوافعاثنةولئوأتنعةاوأزنوكذللثوآش

دوأنالنابتوابطادكاواثابنىالثاعالقوئمضآؤ

انطالمحىدنتهاواوالتقضىممة

ةالعينصابالمقهـبمنهذاإنيقورنيؤنوائمغوافعفؤطيوا
زلةلهؤطئثومنهطداوقدودمووطدركأوطؤطداايثئئالدى

قغاءوعرةءدواناابنااألفغشأبوعبيدامقذ
قىتآضتوتقدتثاالبةضتءوبماللعزيزآفعىفيلومعهغيره

جتاعبيدأبرذالثهنالمعأخرعقوأئفعئموهومنهتبزخفلممكلكا

اففالعتىعلىئمثوقالقائمائقتوآخناوخؤؤجذواالسئئ

زسعأوءالزماندواممشتذةالثزنذواالعيىصاب

الرأحغحمىاالىصغدانتالهـوكلعقاالثمتائزصوخاكأيزيمخةال
ورسخارسوناكاطهكمابفىعونوازاثابتائخوالفيهدخلاذىالعمفا

كرشخرةخدريداينوووآرتخعهتخزالعينصاحبثتتاؤيهن
الجساصامنمايؤاهوذةبةماجمآئهأمنلمصذاطالعمبنصاجاله

السمعاتخضلغميزائخميلواصصوالئحصلخضلوقدونحوهماواالعال
وأنفةالحممع

الحصائلاإللهيرءاذاخضنثءشتجهماضضضلمئماقيعق
نجطخهائقفبكأالاآآكتخصعألاالبةاوخصعلتمضهتخمعالثمئئوتخضل
أؤغئتاألمرىدامعالمحىأؤدأيوبتغدوقدمف



سسصص

ممذتهآضدالممتئللة

لعيهقومشه

ثمدنحض

عبب

االإقر

نعت

ص

ذلحعةت

فذ

العينصحكادءلراهسئلاذااآلكريخوإنأرزئلئاذااللئيمإنثاغاليوي

ؤضوالنعمةوصتعتوظليثبائهايمضرفهورصنرضعاتةالعتئئزصق

آفدئثهالىكيصتابنصاوايناولةفىشتريلاوقىآوثبتدا

آدمئاالنئئعثخثعءأيوحتيغهإياهآئرضعههرالقوقياعالابئق

مهءاألقألهوآثبئ
األضاراىقدخثتابدصئضواعدانتقالىذفغن

صمتادريداينءأناوآزتئيئهتبتكأرشواالتمارالعجتاصح

فئئطفالنتنىصالئىهذاإليزالبقالوحزكمفمةثتننباخمىإ

يهوسيبقاليدهتناةالاالعيصاالرايرمحيددهالمزولعداغاى

منبضرتئنخزياالضدذاءصدآلبىقالزائدةناؤهباثآفئوهو



أل

والسروراثناصمنئحثيخابهليماخغإقاهآاىوآئععهيغالتفالتةارتثغ

جمهاوكحعئتأىتعوئامافعهبأأئحعوطاتآيامئشهبالعثىوتغئه
تتاخفهولهتئتقعئبئتئعتهمنوفألمفاماكلتئعمسهنجااكوتتاغعتالها

وخوفئمتهاتوقدالطالقبعدبهضلهالوموالمرأةئئقهومنهوئععه

ئخيئثمأيامابهاكغالمراةيرؤجكلنالربئأنوزللقمنهكهائععتن
وقووثهثداشتونحوهماومالىبآهلىثوآضتغثصبيلها

فارقهآنصاحتهثاواحدبهماآخكانأىهاآثمرقوكانابا
هنطمغروفهاواوأنثدالحاضرالقاهقعبعهأدبى

مناعطاقيلومنهصضروغقنؤلتتدامهنءالعيهتصامصء

الثئئعئدوتاللزلمحمنلوحاضرهمنأى4فوامالهئعل

آكتثقهماوالعمآثالطيب5عتيدوصصهآغتذفدوعذغوثئئحفرادةع

زثنىغدذيثالحاضروالجعوالسيهيذذوالشاهوكحدتتةآثواصلح

اكممنشهلىمنأى3هفضالمحهرقئيثذضنلكلشاكوفىذئهاواالص
أوئنهددثوامأفيهخطتمتتهذالشهرالتاالذللةئحفراليهوتالعبادئا

هالمحبنعاحبءنللفىثبتوتمأئوتاآتماللصافدتعئهاش
وأنشديتحرقذذعلىةة4مفىنبتمحأافمفاغؤ

لموفءوائةآرخناقتتتدةجمزإذافئخداوءشنا

11ءابضاابابإ

واشئقئئهصهوفيئهووآثقئئتهءتالتاتقاالغضاضذقالمالهحينصاحبا

ءإءابقيؤخواالقغالعينصاحبءوالئفيافقىىالهاالسمعبعدألبى
ائئاأكاتقعموقدالبكالحاواالحيرت

افىواالطتة

وكؤللةءبعأوؤأكطؤظويارؤلمحائالثعلىجاظكمتلش

عنعرثافنحصص



هيدأبوعبرتئوارضقوامطومئهـالمكيتابنءوأوضتعتؤالقنابن

واطبوآفنتتئئوكأوتفعلثيغيلىارجلقضكوفالوظرككداوكذذ
ئكقتتألأبنماأوكلأوقعالأوشهراخيراكلنوالذنهىالثاع

غذليعلىثايشةوآفتكثقتكثهالعينسابهغالشهـة
لىأغوظالإلمكلناالظعةبابفىالكلمةهزهدمتقوفدأوغيم

اقطربالمكلنوأغالطلبئإليماخورجلنهءالتغزمحلعهآفتلىال
آكبثثحىاالطر11نصدآئوقدعالحلثولتيفئزفمثامفا
آغحناعلىتطالسكبتانجاوذمعهعليهأفبلثئاكعلي

وافآلطةافطعطواالسمأتخؤتطوبهالمثمأعليآلطةانعمصاحبممه

انجاطاولطئيؤطهخموابىوندذللتناقضالاوئزوئمائراظيةالحربئ
الصلهوفهطكاوراألصءالسكيتابنءتزمهثئالعالآضبةدريد

افلطفثصوظللااولروئممأابنفىكروسروالعدبيزوالىكبذ

تضافىدفسإالئالنكونالمشرطلىوفيلآعلارلأىيويماحذ
بهواوؤععليسهواالقباليالنئالتصذىلثعاالثءاميناصابء

وقالالضآلاتاعايطرالراقتريلوقأالمرجملىالمواطبطةوإلمجاق

يدزأبر

فذوال

لعىديرمرمكل

الو

كوفئقفك

تلالةليءهه

أكنبت
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أنشدوآئخة

وائرونئبربالضئناوةتعذليمتتاذدتتثآقد
ذاألثغلنوتقولوقترتهعلممهتيثئةاالخيعلىفالنثعلريدابئ

ابنأنالهممنةكلكيرذللطأوئرىأىكطأخئاآوقياحبك5فيغولوكذا
خرالغقلعاالتدهتجؤثوقالءتقفالنطاتقجمهالععكيت

آستآقءدريدأبنءتخرناالئيعلىوغيزهاالنسانوتجرنققتث

وافايذتةواالاالئدنألعاتةالعيئصاصبالهنىعلىترن
واشتعاقةواغحادإلثئئقغؤدوفدوجعهاطبصيريئةحتىشئفى

وأنشدوآعلتة

انئؤاهضبهائععذاثاألءالغؤايفىتجرالتعئعتطيخ
أحمفىتافوأظوافغاوذألهوعوفنهبافلىالئهضىاشتغادتالماتالئويعتى

منوهومانغعافعبذفئبةزطومضهعاقفىأىجمعدىوعلتفىزهن
لهوهرئمحدثضوأعادالعؤداعلددءمنهالحذنافوالعؤذآلقةا

يراكاذاكهازالعبيدأباياآلعمياثهوفللئرلهئطعئأىهيا
ورجمادريدابنيزاكوعبعدأوفدغتذءانجاجنى

مآالوقأتهأىواخرإاعهحرئلاذاكمازاليهوتاللىءورتهوأيرهافا

الخلىتلذالمكيتابنقيهقأخذاوجةءإاخراأبرعبيد

ءلإلىذاكمافىاليدلرابخائعروحيرهنعلدهأتطرفالنمن
أبوعببدءاهالةاركةالثاميناصاببودفعلىأى

ايختاصنوااللرةوالطبععةالنغىاخهامقوقدوالطريقةييراليفةال
الزلةهماوأالقؤذبهممائريناوآآالحؤاكأض3اوأ

ياه4وإلىأمههأعقاالنسمانلروم
ئرمةورفيإإلهوآزئئهوالخعهولرأئائالرتوالزئئهؤلروتاترتانزيئه
والمبوالزيمالزبضزيةصارفلذكعتالسابهتفارقهفالالمثتئيلزئم



أل

هذيعكفاوخسذلالؤلكأعيأىخعذتتكغلىآفلمحبعدألبى
وقوقىوارقاطلغكائرقأعلىوظلدهوفعهيخراكنتأىعكوقذ

وظلويحدةضعرئهعلىفالنهازالءوقالضليهوازبغازخهألمحا

صاجاثالميعصهمربئولمكذوثكته4قيتثكمهإثقاالثتم
ؤقيهطامازاذالمكيتابنبهالععلغاالمتىلزوئمالئعهثهحينال

كلتهوضاثخنعهعلىدغةدريداكاهواحلىطويقةعلىأىاصدة

تدركالتخاورآلأىقذحدانصروصمءوقاللهعضهطرعلىأى

طرلونمحاترخهـعلىأىوميهتنتئتتيضعليضففةورأبوفىه
رأيهطةعزأىرأيهجديلة

بالثبئثلثاقر

ابئصعغهووتعمحيفهوتزيقهويضفهفةويرفههوانكعتاجمنء
زوبهقفيوقدآعلىوألصادبالزاكاىبانئالمناصائذإاإللرأق5يدثر

قتعتععاالنمئبهيقغءأبوعبعدخاتافىسوكذكوآلرفخه
ابقئبىئمالكلهناغبققولهمومضهءدريدابنبهوكذلالعيق

دئت5بأبوكأللزفوطبزتعوترصغغعتخيلطكتلىهعببد
هنبهلزقاتصمابلدمالجثذتاياهأيوعبيدافيخدأنبالم

ماصتعنعبتضتالجئدفىاسبفاتممعتالمالكتأبنانفرأل
يدطيقثثريدابنمملمجفاايعطماعيبممالجئدئضفآععغسالع

خجعبعدأبومجمبهاصقتطعقهفهىوالبعيرطبقااربلي
وعلقهاعللثعمأعاالينالصاجايمصلزسهفعهنمثعبنبالم

وغلألمفوعقغيقةصقوبئلزضعئهغققاالنمئئولجفثفيهثبت
وقالئهت

افضمئلاهواثترىكالقيةمجلغتةيتئالئضمىلهالمثفة
لدفىفالتأخدشللهفائضربكأومرالحثذبمعالقهأعلقضادرالمثلوقى

أت



أل



أل

الخثمونة

العيهآصاصخشانوجمعهاخشقةداالنثىئىمنصخرشقاالالخسن

الحمئمضةوقاوابعيبويهاللءومخثتةوخشتةزيدأخئونهخثتن
مجعاواأتأرارواكاهمقالواخشؤشمنخعنوقدافئظلوا

يناعلىبهواطتدوآةآماتهقاواوآخردنآخعثوقاوالمغقدعائاكنيراهذأ
بهتكغأوانتعثنتبعىالرجلاخعتعنايعينصاحصضد

الغولفيقكلنوالمحاثنهعلعهخعئئثالرحقاشثثظابوعبيد

الفراثعندريدابنقمنرءوخشئثبصعذرهخثمئثيهسيبولوا

اقبىالححثناشوالفواهماثخ

وجعهعهواجكسابعفلىابعحطالتنئأما

بعضمنبعصؤدناتقفمأئوخابأرخاقاالنسآرخءأبوعببد

أبوعبيدالمحففزوخاالةأنتعبموقدآئوخورجفاءأبوعبيد
كف5أبوعيدءآئئاكذئمانأبئآترإالصئىورآذتأررألمآلوكذلذ
اشتعروتءنعبضالئقثعررادريدىابنءتاواعرفئمأزتأيآرى

الساكتهانجاطخنىنبئالروعازتتغئضعفالنلرفىالجأدة
أىعينيهمابين4ىفافئكوثا4آئهلوتءروىوىافئكتد
وانثسداققتض

راغغاألوآتغكتفقماوالىافئماغعتعكتقمنحأثتفل

ابنءعثوفخقث3االرفقلىزوقثوسمعليهتهااصقومت

تغئضثانارإفىالجثدوتوافئجعئهداوزودارالعىثةزورورفى

أبرخالمحقوائفرئحغكالهئىوائرتوالمحرثئئواففزئبحعألمحرتيهعبعدالبى
تخرتجتمدريدابهطعنهكذتثماالميأرادافاخلالىخرصغازيد

ائئكمشوانفلىلىضائتقلئررئمأبرعبعدءتقئضوجارفىاوضثى

هوص
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الىبعضهضئعةآرأزألومأالثآزرثدريدابنرفافوقبل

بعضمنبعحعهوتقارلتاغرتقااتذقدافغالعبعدأبوبعض

وقدكغوالتغئضالتداخلالكتغيددرابنالحاضروائكنع
قو4فأماالعذضضتدوآيعيرمميعئهعوطتكنغ

لهنخايمثكعفإنهاناطبزؤراش

الهفبفقالكصوحمسلأوعلىتالبهوتراكيهكايفتفاتأرادظنها
4ورتايفياستعلىحضفيوتداقهضثمامالكلقعلنماليدفيلئئق1

اابناالجقاعلخواإلكعؤمثئثتطئئبفالناوقكئعفالنقيلكمغ
صاحبمملتوهوفعلبعضىعالبعصهاصثأاشاكهالذكقدريد

كغتاأكعئهالئمئئكقثعببدأاالفغبطضثابطرنحبنا

فوومضهاشئئافيهكفثالذىالموضعواليهفالفاصتهوقةاذضئته
االرصقضاثوفيالبافعلاهوسودكهيهغاتافىقءاالتخقليآلمثرتعالى

والقابرحيااالإلنازلكقاثمقواهومنهللرمواتوتطهاحعالللىطفقها

ورزفثءوالصساالطعمثاذخعمتدرالحربتوئ5غسيراالمواتكقاث

ىالكععتزفثئوفبملآضهااىمعيشتىبهاكعثهاأىىآممعيتةا
وتالزقىاكموتكلرمياافئئتكركأدريدابندهالجحكلالعوة
اثتهبئىوقعللؤبهفىرأستهأفخلوتتهثتىبلربلكتمىابرزورء

يفعلاناالرحالمناكباشوامنهبطائفةيتغطىثمبثوبهيتضخأن
ماضئعةوكأبعضالىيعضعهنضدثافنشرخث8شالداحبذلأل

المراةخرتنهوامائحمارواالشف4شرخفففدبعضالىبعضعه
آرضفهرصتععهوتطغهبعضالىبعضالنئضئموارضفامتضفرقفضقرها

وتقازباخغارجلافرغثههااابن4وفئئعفضفزضقاظنئ
عقائقجلالىتدخدخيددراينأوغيرهيدمنضببعضالى

وشهفعتقئضفقضنتموضحقىدخلقاكوىوقالعنهاغوثتق
ورصللعضئمضهتداخآلالرصفاقتفيءومالةالحآكاشحتقاق
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بععىقبعضهتداخلولحئىلحتئلجدةوظلممههةكذيفناوئثغ
الغفعطةوهىافعطوكذلدقالصلثاظلىبأنراكحغواالفعلهذاأمعتدو

ارجلكئعاكغوظلفتهاذااليلنهاممطالىواففمعدكلفعهواألتغذ

والممتغهأهىفىلثشكيغععلكذإكاتاذاورفيكتعوانضغائقتض
متقيضوأقنغشعبئورجفاوضشتوتالتغحةفيوقدوغيرهالجأفتقفق

ئئوهرفزختلماةعنضيئاذاالوهومدحسااابئثمقرشداصيط
عنكذازواشطقالئوالئنكرخاحفهوبعضألىبعصهوانضمتحئع

دريدابنيمشرأذيزةكلوفبهأبوعيدمنهتغاحعئعنهتعئض
تعئؤهذامنالغتهؤاضضقاقأناواحسبمخزككرأاشقبضايهرال

محغؤطاممنفابعضبعضهأمئاتداخلذوالرءهامحثوامخناالزحمالن

هنوضثعصاألجاجةذتبريثىوههـرمحمتوقدقاوازتجىاقثكأاصعقاقكف

أدرىالبعضالعثىبعمىودخوليآالنمبإضوالمجغبمبثئتسولبالتضض

المعغعض
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أبوزيدتقاضرالشئئذتةربدفىابنللعالمتهئئضقالمعة

أيمثئئثتعثحهخعبيدأبوصيهتخقاموصغفىقباصقاالةءنخحا
هيخهالابمعممةامضثكذامخدريدابندحمخفثخعماآخش
صاثأدوهنهوطؤئعأدخلتهوأقرخةرئحا4أدثثالنعىئتئالنرخث

دخللروالعأتربآلز8وتالليخهدختهالكعابفىاكعمتا

ثهدريدابنالألفقازبافاأنتقدموقدزبةطينمنسهبعضفابعضه

جمروافىاالدااثحشقاقأنوأصسبألآفيعهدبالثئئخغكالإلبئ

أيوئتقبصىىالثعندعئثرورجلصبهخداالنههذأهنيملةاال
هالعبئعاصباضعثعرالمجزحوائرزثجفىائتضائكرعدعب
ةاصعنواضحهكشاغهآغكالثمئئعثقءوظلائقبضزأرم

ئخثلوظوفرفئهجعحهالثمئكأثوظلاالنقبامق

ثهتجخمحأثا

والقبضلمححا
انباشثعىالىيؤمأواةتجغعنهتجفتااصئئاتجغئثريدانجا

الجاقبآاسنىوبهبأعابعكتهخةاذاحماالمنتئحمؤثهوفالممه

دريدابئهمنالىاقليلاانثئخاؤزنمءأبرزيدأطإمه
كأآكدفهغدفتفلذوبافيةجمعفخععتاهآخفتئئالثثخة

لردانجاعضهئهوطم4آيالتئئقرفياصهناصاحب
بوالكعرفىاحمباساابنحدوموةهـفيهبوسبعدئفردنماىءقلم

تئفضالعثئئكفاصاتمأوخركقرقيابعكبأكأاكخكإخآتا
لديكفيخمغنهأذاكراآغشءالمثئئفئثغ5دريدابهتتجف

العبنصاحب5ونحوينةكاالمثتينالمنئفىاالذئايستديرواليكون

كضدريدابئوالجعكتلصاوغيرهوافنراطينامنماتجغةةانك
ارهننيب119ومنهوصسثئهفربمنعوآكحئهكعصاأكحمبسهىاك

هالفاعنمرماصنح111
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الغؤلوهنهكبةش

هذاقبلصقط

لالنامنبوخذها

والكثوعبارت
مننمالمجمحأاك

ومنهوغيرءقىاي

ماجعالغزلكبة
ثنمنصعمقءمنه

حهكنبها

لفئثوولشهخهماخهأئهبمةاالىكعتابنفندموقد

شسووقىابطعلممنماتجغتوأبهؤذكعبةوخدفجعالرابآ

وهىلؤبئخحعهززتاوززئعهوآرزثآزؤئهالشئئزرثفةءوظل

وخمرئهكزاآكزكلروالضئزةوههقرالمتئئقرثوقالاززثه

وتاللاوهىجعئهمماوالنرابلطيئجمثثلو8جحه

كفساهآكععقشعهكذللأكوزااصضاقومنهجفهكورآايتئئكرث

يألآلتاؤخيثىمعىواغفقافآكةوغعقئهقغتاخهآفهيققنشههوقي
وأنثدلهطأكلبضؤفمناالد

تميعثئآقصذئاثرصالىلههاوآراااامحهيألرقتعط

جعتهالمحئصضثوثهيرطوآغكهآغفهالعثئىعكثوقاله

غيرآالطعامنالمخمغثئانثالكوتهكؤئةوكذجععههئهاوائتز
النمئئآبصادرلدافيجعلثهكحةوقدكتنئهالغرذكثةومضه

المرأةفشزلحهاليضئالتجغكوالقرر4جعئهتنعتائهوقتفاآئا

ئه4وقفطاشىاقرمقوظلخها3رومطصهتجةثعغره

اتفآئيسهالثئئثعتثثوقاليعاسرخاجعهمهوفثق

والغنهسىوالقئكمشةةغكلنصنيالثعئئضلطوالقكعىصععصه
اضعقاقنهوءواتثاههكأاكانجاغامكاوغتهشاانقئكئوتخىبهوالمحمع

معاجاكببخعتهاذافئطاطهآةالنتئمةفتوظلغثكضه
بعرأوهنكثبةوالفثزةبعضالىبعضهضنثالعتىقرثءالعين

الرابئصضكميئافوامتفوقدوالرتمبحتفتيرالمموخهخضى

وةوابئوفرقئهجمععهدوخاالمنئئئخعاءلريدابنوغيره

حئطالعنئحوئثالعنصابةعانهكةبعروعومنختها

ضئصاالكوجعنهعيهشواخونصهواتقيوحواية

لغضزواافثفرا



م

ئالثفىالدخول

خلوئخواليزحلخلاظروجقععىالدضذاحيناملحب
4وظلءفعهدخئثدخئئهكقوسيبويهقالخئثووتذضئتة

غلىألآكلالنمئئغتاتةأبوزمدتخمعنىائوائختتخاوا
ابنغئغقتةدكذللةأدخاتهكيرىثونعهخلت8ودقثغئعتوأئغ

زورأبوكالئغلغلواثعئلالبالدقذامبئغتغآ4رساوعنه5رريد
هاقخللريدابنبهووأرىفعهقخلوغوألالثفيدكل

يعثاكهالمكلتهلذسابرزيدفيهشلآفقدلئضتبفخولشىفى

قااةاواالجببفىهوشتكثوآشنأكصهأناوستكعهفبقعلوشؤكأستئ

ابرزيده5اختمآالمكلنهكرزقءررورابئءأدخئهوآشتكمغا
الطئهافللةوقخلوائدخببنهفىالرجلافقبئوقدالئخولطالذئوفي
ؤوتجااليتافيؤيخالدخولاولوفيالعيأصلمبتقدمغدهفىيهتاي

والمويخآولجئهفداسينمابةاوكذسيبووكألحه
ىاالولاو1منالمالفأبلؤؤبملةوأوالئؤبخويهسيبوالمدخ

تفقللقلهتفقلددنقؤغلعليالخيلخلهاوانماقال5ئمطيردذوليى

دريدابهنداالخااأئإلتتوربمااالحصرعاللحمرةغلقوكراألحمائ
آثمغهالبتقدمفئهينالعصاحبفعهآلضلئاكئلثثانخ

فيتصقوفدانعهآئخئئهوآئقفئهوتمعيئنهوضئصعقتئقطوآففقه

واتدمجالثئقىاثكرمىعبيدأبو8حمضهىوائدلحخل
إنثعدأقخقائكهوأقىبقوافئوصالنامنأخدواتمىوافرخع

بفخوزائرفيهخئثالمنئفىدعثنزيدأبوءواسضتربه

البيتؤتجالىهقطربممهالقتقىلاونحوهاالفثرةفىاصاثداثخل

بالىوكيرفرااالبهؤبئوهنهأبرعبعدقضل

شيىوهيائةتختعوايلتهقىخوقالؤتسل
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االناهقىلدخولهالذش

فيهدخثخا

وغحاراغؤورااشمأافىغرتصيويه

رجاسلىباب
فهوضارجصاخرفيمجرخرجأالدخرلفقيفىالحروج4حشالهاحبصله

اصتألواثتثىثضاقوئمارةىالعينماحبءآخمخئهد9رافيوخيبخووخم

واحدبعحداوهعنابعبنواخرثوتتاتلوا

رضاباوقاألفص

ابنضربأولكلىمنقاالرحعدءنآلئئاضضغيددوابهت
علىانهألغآرالبأدذ2قالالالرشغآتصخرنءعهثشهاا

االمألاكهوافطآرضتطآباالاهمةاتجقأبرمحجبداالرمق

بهوبهاتحقصبزعآتضتأباالرصقيأصوةالبهمزهمزولباالرض

وآفردرضىبالىغاوضمخالرجلأضقبغدريدابنءضابحتاجلالىخض
طأتأوباألرضتطئثءابوسيدأوئذفرعمنباالرضرآصق

انعريلوفىركنوآختداثرضالىخقذبنالصصاحبيتصفث

بهورضىايهركىهياالالىتدآصهومترضاالالىآختدولكتةال

بهلمحنهبيدءأوإالرضقتصىقزغبهولغبهلبضعلىأبولظ
حيزاايغهدرلدابنءوق2إاسجتلماالرضيشتفسهضرنجابهوئبط

نجفسهرىنهوييغوالربلامعربابغاألرفىكلوقعاذايخغه
تالزوفاتزقباألرعقاثخغءليوءإساأومقهيمناالرضعلى
حفغالرفبا

تهاوصاالجلوس11

حئتمائوفدرأيتلىءأبولوظئحلئررخؤساجتقءحد1غيرأ
انعرا
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مضرحهصىهـلمف

5ضتبقكرلف
يغووخيرحرفنيهيشد

تتبئتثتلكرقدحمئحتعى

ىيسطلجتت

4بادلىصاجمبعدشنجمىكلط

ممااشواتيرخأصمهئهآ8

اننييثةا1ضوالجئزيدتخيق
محايشابئواتجييشنقواآلصاب

واالثينساحدالجليىيكونوقد

هـضابلفظلمذ

تهفة

صاصيه

ذفاف

4ص



أ

ءزدأ

قعديقزقزأقزإلنسانءصينالصاصغيرطمأنينهعودعلىا

ركمةعلىسطاطئثواالؤرثأتققدمقلىا3نت11
ومضرموا
قعداذاالقبتضغةدقعهددرافكأداخئعثالفيدةا

هـاص
علىيبلىءالذالقبفأيرعحيدءرضأوعالهاثصصاءا

ءاص

قتئقعوااهتثقغوفدانزفوةجئعوفيالناسألبأصابعهأطرأف
صصلوبفالىءاالصنلقافعودعئصةااوقعلاألحمقالمكأ

قدصتوقديبزحوالديفهأنهىوقعلىحهفئفيالئئرخلهذءوتترئعآنا

أبوغيرهفىوالقولفىبهبزتقوالأهىعلىاليسحقيمافاالقتنقغأن
ابرساقعهوؤشعدإلالرفىآئنيتعهشآئضصحلالىطقفئءبيد

آفراذايئالرثغهوظلاخرتثماحاصهوففىشحوكذالةدريد

تااقملائئنصبيائهوالجايوقئاعفيةصتتفطرافعلى
والجاألالجانيالورجماث4علبجذافقدمءثإخموذؤاتجذا
أطراذعالومتةأنوالحذوشثوتجحذزثممهأبوعيدءسموا

وأنثمدأصابعك

تثعييمكلعلىصخؤووتحاتجةيقردخايينكئئىثيةاذا
خناضهالعبنصابهاخنبنفيحهماعلىوأبواابشالالصبهصوأوعبعد

ؤتخاتؤادرورابنخثئوقومونحوهاةلمحصؤعالركبقئعهجدس
كيرأفعالعلىتعةاالالمضالرمنهما8علىوححاامخاومةا

أصحانضهفىالمتعطمخلوستجتقالرفيفخآوفال
هفقطلالمنضعةئألعروسخلىسحلىثموليمىكسآلءظلالذقثنى
وأندووالقطمةافبمنوتا

ئثخحبألصهئوتدبأؤاكلةكحوامجترأتوئمازدهاخغاذا
خذالرحلىآفىطوقاحاتحثحعهالرحلالمخاثعدصة
إ

كيرهطهاأىواهغلىتنعتؤعلىقعذهأوئبعدظهرثطفقسايدا

ءكتواذىعدتغكبجئثوكؤلذوإلمسعقيم

االلكباب



بن6ا1

تحتباوخههعراكثاذازوحذىللمفالءالعينبلبه
واننمدكئو

طمشالإللوخبتجاكئرةأمورزيخهاللشضثالئتماات
هأىكثالنارقاللهكرشةومضهقتبئهرأصمهعلىكرشئهونالل

افطأطىذتأضموائطأطأرأسمهبخوودخولارىأبرعبعد

ىاألالزتمبفطرهنهرأائطألجىوائعتفىكبرأوحعهأرات
طأطآتجزآأبرصلىاالرمقالىانظرركنوكبدبئئكثوجفا

وألشدواتختئ4رأ

ألزبايهاصارىااوذشأشتقناتمآنرفصوذ
صيبوظلءودادئمدتثضسصبقالاالرفقىجبهتهفؤفغفأماخحد
ادالومنوهؤالموضعاتخذتالسيمابنؤئحودسبد

دأنرفأماتخئوالمتييههموئمكغرالةدريدابنءتعليلةوشيألى
وانشدضثؤعالورهقغأنالثكمكلنضال

كفيرامرواوغالخت11ئوأقتغدهاسبخربكلعقةواذات
ودفالمكميرئالفأماهوالثفليقهذااالعرابابنلظأبوعلىلظها

وألدووخدألالراصياتطأطؤئضةاكالعمنمعاب

مسادتعبيرينرآفافا

ضحطلماادراءضإلفا
عالأوأئقئتعفهأئهأثيهيبوسقالءوأئالرفيءكايقال

اصحرحرفصيربضافعلاالبثئجكالموافئعلىأبوقالهااليسرصألئه
الثىالىستدثأبرعيديهسيبوهحوكذثدزئعسةهويفووا

غيرىوآخدثبظهرىعلعهاكدثواشقتدثتذثوآثشئوالآشئدإ
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وصاثدطاعاؤهاانختوذللةأخرباأرتفاقاالقخرينالهصاحاالعه

ضصحدرلدابهنهاصتأتجروقدأويخالجمينعالءثضيرأنمآ
علىهخعؤضصآضغفهخفتئاغوأئحوطصغاوءضبح

وماكاالضالجاعأقتقدمدواجعائصكرضوضاجعههاالرعق

لحاوتاعارصطأكلمااضعهاصقإورطدأوعببء

هرجلعويرخظهـزعلىمثاالتاتكااثظعأوائيرجيهوقرجاشصثتا
المتفحضانهنفدمد9وواخزكأأاخرثوقدكأطذبنكوالمحرئئئحهمزرالخز

طخواائحثطراحينابصاصهترىفدءلذثتيادوا
ةاطفىادريدابنءخرضواااللوذداالشايخطاحبطضهعلىوخ

فىضاالعلىاطاالثبوالهفئلفخوقددرورابئااالئعتر

مثوخيىئكزالغودواالصنطحاعضتجعهفغالصلرءأبرمحيدء
كلةوافواحدبقالرخالنييتأنعةوافشطردغيروفمكئهةكأة

عااذإصهأوسدضئهبعضهماخهماشفىمائئصأن

والجعخافضنطاصرفياهينالصاحبخافضعطبمخثمافقاغيرءء
آيؤوئمئرذ

عتلقحا

سصء

ضتنة
فى

الىالما
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نتصحاباوااالمتداد

اللوبيبةاتألوهـىوىراشتاضتذالرصيلاثأللتسدأبوء

المئرأبيبهوهىامتذاثرآلثلوظءلمحثوائثافتئتئثهية
ومنهاالفتصابتاثوال

االكضمنةافتابفتهةوازخل
افضبتصنتافيئعثارفيزتتءأبوزبد4

لتعشا

ونعغليلوئويخلشضغلهوفىأبرعبعد
عبيدأيواألشئغالظلىااصموعةالمصادرمن

شغلعبيدكذاتائعنهووعنهبهشعئتنعلب

ةلمبازسا

كثذدةثشده

ثعتاابنخلشهشذهاههسى

جمعخامفعولضسزورجل

ترابملاخلهعةءاصيخااصاب
ءلعثوشقننه

عوب

طاصشما

رمعصممح

جم



كرفاهكنالمطبورسالساشايتلاهناقلوتجع1
لفدرافىلمانازىوال

االئطائايعبيمدأالئطءكلووتماطأبطآالعينصاحبيرفبه
اإلعمهذافىلىأبرزيدطءئلمتهوائتإلئمالبطىةالثواواالحتباسبرالةبأعلىةاليفوم
دد3توصمفتطئ

مزوهوفعلتأبطأتبالمكلنألعتهأبوعبيدتثبأئبفةلمهئمقوكتببم
عآتتثرورابنبطمئاأىعضرأنالقحاوقالءآؤتقىاتالتأزىعي

أممىمخئمواتمصرهافىهتكلاافانمةثسألهدمتفوفدآثطأثالماضىبلقظاالمل
ة3عصاالروايةوحرر

فىطىاآلنهواحقئاادوشفىددالعينصابابطالاوةارفىوالصواب
شدوأنأعىالقدروالتأزكالالق

دقىدله اثكئماتاهصؤذقامرالت
ءرابأعلىوالنفوم

ثذلتهتتذشةوكذوكركتاالميفىتىتدتتلعتثثأيرعبيدتنطق
دوأوتآزئعهيتالفىونارى

تئتطتئالفحربآغلىتفوئموالعدةالقئرشفيلمآوألتأزى1ينمبدؤبتاامضارع
ت3ءاهعاحداكلقنصرا

تتأرىءةصاللىوءتحبسهاهذاأللهمأخوذمنابةاوآرىمالءاجمأمال
كئعهآرئالهئةآدالعاكيتابنءمنهوصأبرعلىقاليشزىقدابتدعطوماتاميئ
برهـيقضمر

أبرصاالحقراقمطئىأغاطفاقكلاياأررااأرت4وتالعبرتاكبعلىفيه
العيأصابومكئهاليعتأكطاآرتئاللهـسماالديثاقىوالالىذدكي

تباطأتأرخغيرأهرهكذخزمحنوفئإدطأطكأصهلهءعقشبرعتبزجن

اىتكعتتهعلىوتانعؤدةفةاقدالوزاانانهوموقداالولىالجاهلعة
7هـكلءلمحطيئةيتوالب

األعيآرثخافىوقالدهثبحمالربدأبرتؤرتهوتبلههكضةيعف
عيناحبصانعفئعنألنكاراافيقتعاكاورألبىزوتكأتووحاكشاوئ

ظرمالؤقغاختنهروالمعهءأئيثونطرئهوائتظرئهارجليظشثجهكنة
ذوروآفثةقرتاواذطدقواالمرفىثالئطايوحذءوقالبارعضراشلعوب

دءجعبهلشرق
االشعظارواألتاثأبطأتآتائة5درورانجاءتئلمتطىلوثدأنارأداالالنطم
ولذكرىافىيروالتنتعالىتهاقالشحيااألعيوالئجتاابنءلهأئهث
اأبوعبيدءوئقصرطذافئزةاناواكذائكداألتالفواهموضمكلعمالطاعمأيصا

دت3دزنسنى01
منإةوااصتاةاوضهأبوعلىكيرىواونتضعتاألصفىونشة

ردلضالماقتأزىال

اذطامآهيناللةلعالىقمكدحميداطكتافيرقنحطئهبأعلىوالتنوصله



وإالكهجمطيهمنابطىةوالققثبئفاهاذتغلموقدوايمنمبدالءيحعاا
وظلزاظباامنائتبااطويالاأتنعابةئطعالافىأنهتضدموتلىةكس

وشهنكلثاالصعنشثوانضطرتأىخرخثأنثفيماتلض

أىمألزئوفالنايهتاابنتتأىوتتعذتمفألههفىبقنم
وفعهتتوهأهيفىوشوأضعوضعبئالىغضءوقاليءئتوات

ققاقامركأاشىهأهفىفنتتدريدابنءؤثنأىعةوضعةة

واشزنئهبطىزيثورجلأبطأرئئااثالعنصاص
آرذئهياالعنأثتنأأبوزيدقفعرعليهكاكنوريثااشتئطأئه

عانفئلطوظلاثتطرئهفالنأمقكغفلءانجالكيتكضهثج
ائطاؤلةوائماناةائعطرئكاتيزيمئنذ

اظالحوليالىيخانيهابيفماثجائرازنحهاالكنفإن
ظرتهاتاالئتقعثوقالأليةأىقهلناآمفىلميهنويقال

دزآصالرضدوااللواليهتطركصءالعىصابورضذف

الرفدموضغوالمترضذويزضللىائرتصدونواترضدوالرضعذاالنتظار
وفالآنقنتلهزضذثتئثنئهأرفدفىضذئهأبوعببد

وأبطآخلءاجلالرتأصنلوائتطرئهحاارجلعالوئئا

اشوشالعبنصابواضنتغفاغعانثفاتتلددوابن
ناأيرزيد5شمأبعدبممئتغالهالش4يبثئأوالسمغرايريدكاة4االتالمة

فرمصاأعثهفلمآتفعهعبيدأبوونطرفلىؤمةاألميهدائ

الؤأىاألميهذاعلىئثثةلىريدابنشيأتنعظرهأشاوهو
ثضثوقئرثضعابهرتضثوقدتتئثأىترنصاالمرذاعلىمالىوقاال

غرتجهكعيهمالىءوقالألبهصأوثرأخيرالبيلىاشظافىكوهو

وثانجأتتؤفتعغهكاثتونالتلثثأىنمتعروال

تخىكيهوعهققفبزرخرتعالعكيتابنثئثتح
تتفففالئطىالفاقفرواوهكهئخثساشبيسآتيكالماالقوانهوأبطأ



آغرعرأاالئيعقتجرثوتاللآخؤأىلدفرئحيمكآتاللىا

زةوارةواعاحرتحزوتخرورجلالحرنمنضضوالمحروآئخرتتحرث

عنحمتمالعطئئتمآحراضارعائحالأكاشئوالئشراقهمحر11

غغوتدتطئئ3وئةطيخكلوموىارادتهبعدأوكفأبطأوبهىغوآكخشتملشى
العنعيصشركوقدوالرشالىكعتةالمفلاميناصطآخؤشاة

كقىوهوجمفلوتفنئهآنقثعهوقدالمفلىكذللث

رلثمئخ

ءأبرعبعدآخرئهوأخقنئهفعةوآعناالهذاآئخفضعبيدةألبى
طؤثآاذاالغرمقآئقيثمتوامنكذرشتاعياالهذائعث

ثئالنآكرثالسكيتابنوتقامخقعنهقىاشلهأزخئتكذللصحه

أبوآ2نهوأرتجثعهاالمميأرتجأثأيوعبمدءالكراواالممثحرئه

ءوظلآخرئهاألهقنأخثسدأبيكبالتأيخيرئطرةانم

منا
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دابةالعلىجلالىوقعفوقالهيمافيؤفغاهوثعلبحعتا

ئصتاخعاذأوفوقافغاةأوقغثكتللراكباالواليهونؤفوفااو

انهافلألبكونوالراكبا

الثئفيالتقممير

فبهاتإلىةلمالحاجفىكثعت

اخمشنافيالحتمعى

االمناالعتشنئعهختختاتمشاخنهتخنئهالساكيثابن

ههبغبراألنثىنللةومحونتجبنيئورانتمئبئاحبواتخاق

دائتفشائديقءدريدأبنءتنئهاذااهغاثصثعنهةصخلىرا
المصدثوتخضفيغاآلالنخالةجاشيهسيبوالتشناساآممط

هواللهعوالرشاالضاسفيهئىئخبالذىلليتشنبقالااالصء
اكوفةباصروفهوخنوفيعلئجقللهمأىبوصنائحيشالفاعل

وفاليءيافىنا
سائحةظنحبعذتتيثائكهأآلفئاياكيسا

مضهربيألمحبوصونفكلنءالبناكيرفثتؤثقاكوفةباقبهنمونافغ

صهثوعتجئظآخزكهاربئتجدضاءأوعبيدالمحتمىوتجقعيئققتته
وظلخبتاخنافىربفئوئالهخسئسهاك

اقرئرقةاتفمةاالربضثيتكالابنءاالىرجعثملمراىزبفعه

زئئهصأبرعبعدنفدموقدالغخفيهادثاطثغةوهىئقاقيفى
وأنثدالسشنئضقعمته

كرققاوفوماتآصفايتاباله
بغيرقندىطئقاختثئهوناللء

فىاواليقعوله
يععايعخلهالسان
لموضعمحعبهابهااد



أل

بهمامجئتس

آكلةكدمهوقدأكآلذوالجعاخئغاإأمحآطعاانغلالسكيتابن

وعلعهسيربالقذءاالبغفهنمملؤامأأصلىيثل9لرئالمرأفىمحولهمغأل
دوثنلهالةمعةابالعينصصابلالشغر

ءايغاتجساعتثقىورتخا
هوشئوقلغيرصئئفىضغللماالنسانخثىفىضعفىحاصوالغذراش

هائالسآوالقرأربأميماليأجالساالنسانبهرربخديهدئشس
لسوادالقئثواألدفئمالخلخاللالحلأثدمتوقدخئقعاهالقئدخال

كتبألنهصسغةسلى8األئكلننوااالحمانكسكلتخعروهأقاهوجمغه

افطرااقتقواالغتنخنقمابقعؤدازئارةثريدانجاهطسي6االغتبة
منهايكونأعلمهولوقيكأشئأىمنذالضابهيلواوالكئل

آصبزوقالاثثئهاكنألكئآلدفدكتثتهكأولىوجتعهفعاداال
اتثمئولىهولوقىئبلعنهومقاوبقعلأبوعبيدناكمتلنكب
القئلمنوأصلهوؤدكتثعهالحبنأبضاوالعآكئلداوهربالكب
افعداهوالذى

والمنعتثامةانكيرالمجس
وقرقواختتثعئهاخئهآخبياالذلالعنخقخعئتهسكيت11ابنيم

ابئخبيقااثخذتهثئضهواثعتبطئهعحبثفقاللمابسيبويه

صهثآثيفداينألفبغيراقتهسبعلفىقرشاضهالمجا
وبههعنكأالتامسساكالحئىصالهصابىوءشتجحىف

وقيلالموضعاصموالختقوالخيئىوالمحبتتةواطشالمجوسوالحبيش
اقهاذالعزوجلقولهوتطيرهءلجائىكلطمصداليكوناشالمحةا

العابآصاحبءالمجعقعنملىندوتفلررخوعمآلىحعخض
اخئعست



المكلنئةتخالىكيتابنكتغبهخضضتهاذاالمئعأاختقثعث
عليهضعنىالالمثىصئمقاضعئطاالعلصاصبفيهآفف

تعهخقبأصمرفاانمئئئآضترفعيدأبووضتباطةاضنصطتصطهوقنبطه

ءخبثمئهآعةصاجعهعنغئعهوظلكضتاتغصغضتنىوكذللة

اوإإخقعتتنىأصزتثنىوتخئفوختخضتهالكعتافي
عرختهاوقدئالعلىالمطئهحئعقفرخاذاالصىقلآلهـكلمتاذا

كأجةعنكاوانزلأىنيلهذافىبناوعرفيكطفثعليهوهرخث

أبرتغطفبتىمختأىلةآلحصتىئقرجوالوإلتعريغفيجة
دئهينالىصاحبعضئهحئتحثنهوكركرتهآنههبمبخئه8عبع

صاعدةوقوليجئانجاختلئةختعئئهكاالمحيعن

ضكلئمظامالهمتاطأصاتاذانضذالكثمتثتاقرزك

عغوأمألالعاطفةئملغظمنوهوعندىقالءئخلشإتمثممعنى
واتطآةالثئابااصالنءالغارفبهنءوألعتصاطؤالمفلىتممعنىأنوذ

ءكيشا11ابنغيرالكعمرفاتنعهفيهبدااذااإلناةفصةءومنهجمتعنئ
عشهوغقايخاعائتىياالعنقنىطوقالء4صثفلىعنكئه
وأنشدعلق

عاصائباذدعلىعنتغاقكتععدينزتثتلطقاؤآقه
وأنتدواكفتهاغتغئهيقالكذللثهفعائئاراد

االئحائخازاتباتمئعرفهوتعتقآخابناأالتقا

غصىوال4تحئععفأىصاجتهوزعناالتغتقعهغوقورجل
صدنفوأاكا

قغبرغآطاغوازئتايزمءئمفأكأاتةطينىيذى
فىقئهءجنىابنايهاقربالخغيفقورصآلغءعععدبىأ

عنوقعبرئهصفئهءخرألأخزلهصاجتهمحنخزئحهأبوزيدءغفئه

ثثراآئبراالمىعنثثرتالىكعمتابن4خقهعهصعنراآضبزالنى
وأنشدئهتمث



خرجمااليقلتا
ألعربصلحان

تحربفهنلطبوعا
نحهذاثاعلتالغظ

اعلتالىايصمرأعا

الجيمعلىالميمبمقديم
والعوابخطافا

هوصلماذكرغا

كنمالمهبرنرا
ازاعهانهم

يربخأباضلزهوالب
جمدحالمزقىشه
ألمجحازبئبنضان
عنوقومالمرى

مالتىمطلهالميعما

ىصااعناا

هوقدكداليس

شلىوأقفز

فاليقلاتعافبق

وقبللمخلوعأوير
افثاهدلمصرأحابت

شحرجكىانفن
مضز

لضاسانوسفر

صلأنجابها
خهاعبنأوأقضد

مضربة

مجزشدحافانها

شليابالحطب

3الماكنبكوفا

ازامهاهنهم
لاطاأفسدوان

واالزلالجاعلت

عدنجدهمهوعولم
ؤهازااماخيلشهم

وكنبهاغفسفنهأوا
محمسدمحؤمحقضه

آهينتعلدئهانطف

6

ضعيفائثيزاهئخلقولموممن

وانشدضاغيرعلىالداجما4خفقواتجدف

لهالغفميىتجذيمطوليبنعصئةله
دائتهعفةءومالغيرعلقهوابأسكلىاتحبىأناالحم8غير

أوئهختعضرأققئرفالسكيتابنثةصتتعهايخعهابهقا

وأنمثدمحوبةمخئوسةوقضوركلقصيز

شالقصابذاكتضلمولملق5قصيركلخيهافياوأئت
ايراقعارالحطاضرآنعسلة5أردولمالجتاليتقصطكمئفة

دن3وآزئئهوتدالحثممقزذواال

ءرذءوأالاتجتاعلالماذأقتداقو1

صاحبءخوفالمركامنعنحيمؤآرأليأرئونهآنزياماتفثمءوقال

االبلقئئثعببدأبوماتفماآتجوقدرليكلخلاالةالعبن
عقهحتعؤغزوؤكرءلريدابنأوغرهكإلختعئئهامحن

ئماختأئشغلاالخكءتتماتهكيتالابئةعهووثصاجته

عنكقئئهبرأبوعببدءئهختوافتقذئهقغذئهءامسننالب

وفاللةالثواالسمعهتنجوائقفعهونععئئهغقآغفلىصاجهه

تقعثافعلألالمخجطابراهيمقولومنهععدكتهخماذاالثمىاغضقئفه
حفاتلتافثرممطهنغهنماهنئاإعاذااياخايعئكباغةلمانضا

أنتغدمفرقدوالحبهاألخذطواالغنعلبالباخعند
رفىوآخصافعئئرقصصأبوعبيديآغرالمركوبوزكوثالمخماالغألاط
وأشدىخت

ئصغوذآخضتزنةأنوالعتئكزرتءفاكونأنرنجلىرما

مواثالمحبسوالححعيرتةخترأخضتخضرهخضرهالكعتابت

ركلتضيالمحفمىضازواوبنهحصعزوالمالثضاراط
اال



9

ةوالعثمذذدسرالا

فاصععلشئهأكطسزبالحذفأزيطأنهاالشيكلأصلالسكعهةابن
يدلشطوافملقأىآثمرفمذناوضديرياالصاراالخيذحما
و7لشدئياالة

ئقلقاوتطنهاوطفرهاأءأشرهاشدلقليلثتلئوبئ

ابنءالقدواالصازواألضرةراآمآيئرهاالشيتنأسرثحانمأبوء
عبيصدأبوهاقذاعليهدماجمآخودأسمارقتبماآصأصخودالهالساكيت

التلىفسميروأفدىااءاالممىءأصيرمخبئس

قئدقذاضيئترلققدخفمافغئدكنبنكطريغه

ضثقرةدريدأبهنحربغيرمنآشغأىيتمقأتصذهآتنمايوط
الرجينتحتالعديندشهانقرقصةهعاصابشعذئهالرجل

الناشصونئقرالخهمالفرايصةالموصقعلوعنهومرقاقاقرقععةقرفضعه
افثوالكعفئهصهوقدكةامنذئناذشديفاوالثئهالالكئف

مندودمصهروعائعندوآصميرمكردشوائكردشءخيرهءبهماشددته

وعثهعنئبئهمعهعكبثريدابهنتافاضهذةهوالجرفوالرحلينالعديهت

الصاققذرصععةعلىخرققوفيهاضخثمبةفطرةاالعيئصاب

لديهنمدتثطاوكطتهآفطهآفئطهقتعههونالءفيهائختمى
فيئوثقئتهغرربلالسكعتابنممهاطاالحبلنمغطرجليه

آوثفئهدئهوصغوضفوداضفؤاآضعذضعقدئه5عبعدأبوالحديد
وهوغلآؤيهئوتقجلوالصقادالضقاداالسالعينصاب

أىبالجبالطامقرةصادريدابئقادآخوابوالضقدالكعفذ
أوقآلالدوابمنافىشطلماهذاسطالريغتميهعتالىانجاصوثقا
هوخولحرالبشيرحرفاليهئغذلممماواقفىتطرئطاآزلطهزبطئهعال
ةخصهإالالصكيتافيسعيبويههخوكذلدىالقربطمحقمى

ماعثموثافىنحصدط31



وقدأيةالىاليدللمثمذالغروةمثلقيظهرمنهرفىاالفىطرلمةئذقنخئلى
آحئتآخعهت

إلعذابباب

وأنشدالغماموهوألوعبعد8عذثمهدفداالنسانءمائحتفالغذابئ

مالىةالفإلةآلتجنربطوإلطغراظكنإخاقثإلق
منلكيزتخذزهقعلععابهضتعتةاذابفالنقثعثانعينصلحب

رماهبدورابنكلنمائاكبرفيبهمانتئهتوالمصئتئوألئذراذا

أيخذشىكنأمممنالندلدالقهدوواننئئئتنههبهاأىبئكلاللة
تكةبهوتئلهويئئفشأبهعتماةوقآلآندئناانلهرالعنزملو

تعآللآثبالرجلضثثءأبرزيدءالعذابلرتخروازخرطوازخقتحة

واقئلةةائموممابهنكثوتئئث

طالقااالتنفذ

هووفقذاشئئقذماوالعفعدوانئصعذائقذواواشتئقثئهؤلتفذتهآئقئئه

ئئقدثتقائذخئلوهنهتفدئتقدورجلتخاتغذائثضذ

شرخفوطليقفهوئطققآطلفئهدريداينافاسأيدىمن
العثئإنقأوتنهآشصهاآطتقهامنرقبةقكينالصصاجا

فمتفلانععئيانافغمقتعتعتالعكابهنقكهآفميراالثوفالككف

هتمطقهآ

يقالر

وتضعايقوصتيقاضفقااممئئاضحاقوفداخئىداالحععتئهوحالمكيتابن

ضتعفثوقدمماكناالمقاضاقواقضععئئوضدثئئضنيغاومكنأقعيمفئه

اابنلقرهوقوكذووعنعهافضعمتئالرزتمةعبعدأوآمتفثمحليه
ولد



الصعمعتىرالمخضرةعيلمخرزقيفالنالصيقافئرقهريد

ضيقأىضتررذومكئاأبرعبعمدانصعيمئترةواوالحئتزة

خأكلمنالضععئالفعئلثدريدابنضزوشةوالضرزعليلثوابس

يلوةالصتاطواالييمالقوبخوقدتضاتطآاالزدحاوتملالحممغاضمئطوا





يددشابنشحأكلمنغاوائتفعقالقئهئئءينالعصاحب

المرأكميدأبرنرالحفتىخواسهقثبئرومنهعةالالقفمث
ايسعةدالهفىذصعةاكاكثيرائأرعقآلقىمجذثألالعزيلوقىالتمعة

ائهيلةمئعة11قصاهومماقكنالةاآواسعالفئقئميدثرابن
شئولةمفلوفدالحئؤلةقألالناالىشئفلالالعىملحبء

ظلوآضفئهصفثمعهضزآضدئهالممئئفعدفئاءدريدابن

الرضعئواوالهذيقوالئمغبلخماواألفئمفيزفطهضحواذئمففطخاأا

وخابئظئبناليفرسفأئااالفيالرخهثهقرايئوااألشداقاواخ4كأ
سالعصاحبسعفلوفقافىتائمخلثئغآهبئوقلاتتاخأشفلكاهبئ
لوءوضغاماعقانهخذيريقالشهو4ئأىعفوأاألثيآذكث

وئغئممنوضعأىرخفاثثشعرخائرخهباالحولصذرءتةاضعرح
سرحثوظل3للوسالمتقريمئرخثهدتةأنالمةفيدخنيوالهنزيل

ومنهقلدثةلشريخىوحوتمتشفائعتوخصعتىبغذعنهثقزثتئئال

ومحمحفعلىئتمحوفالءضفولةالىورواحيمعراحشمرخاواقحأل
انالذفىةلموائةثهدةبعدائقادتائةاآختومنهشفل

والتعآلسهالتعتميىتىصميمئىآمىددرابنائتاهألوالقئواضهابوا

غطئكلنءالعىصاصشيقوقدةااأىألسةوال
ائتعذخدويدابهنممعواقريغآفيغيرهوامعخ

جيعئصلاباباهذاماقىجهعبمعلىأبوتاللاتعكلن11
هوالوالعهال

التزك

ورفيماتزكعئهوالتريكهوأفئكةشضتركهكةقئءالعينصاب

اأتغواووداديعاودمخههوتدالرذوايالخالئرذكنبرفئالىكل
ئكماؤقخكءبلالناتوفىواتطاقهإخافىكتبضعاووذعتهأالمتا



01

وتدزوقدخوتزئدغاالعربئموكلشاذة4قئكفهدكئكقلىما

والمحسدرفيهماشتئبتركئكماعاشتعتؤاوقزئكوالودكتكيعووقوال

شادئنلىولمئدغلموظلىارئلةماؤضلوقرئوادعوالوالزذسراثطيضالوال
قئكوهبقسمصااقوئماآخرىاوقالساقيازوهوؤولمغفيشلمعرفواال

وألقبزاعنهكل
3ص

منعهيريدثمئعفجل

3

اثلمثزئتهزنق

طلبعااثهأاثعضقوثعفرتدحل

يمةلىبن

وبرومح
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لفظهوعالآكقؤكغآوكقألتفئاآئععهتقتهوقدنيعالضآختنعنوئرؤى

كقأأبرزفغونهاأىتفتهوهوكعئئقتثتهاناإلإكغأث
تقنئالكعتابناتعلآهونواكقأالغضدعنغتلىاكغآالقوئم
النبىأنيرديثاطوالعنعاجاءقرقفمإضقعمالقوتمعنه

كااالحاؤفذفمأىكاىياشععدئمئخاأخدتميظلوضمعلعهتهاصلى
اضرتالسكعصانجااردصدأضهطعنرددلهؤكاؤكته

أىأضعوئرلقاتعوآناصيراضرئهأخرخطويغةوتثتمه4آمؤضؤرآ
دلث

تتفنناده

الصالكا

ئاناىله

ادالحدالساشان

هوالخمرالبتهذا

الجخشأافبللمعل

ألنغفمهنمف
هثيمح



عنالهثئئضرفكالكفثالعينطحهتصمثءنامحنوآوققني
أآلهوتخئوماخأبوعببدءآكفعهكغتأفائكقتتوجههكعئسه

نشدووصعيعهغنغه

ئيزفيهاتغتئىسحلطتخئهاوتمالشوذراخت
والمخةنحكقرقدنهعليكطقحاذاالرجلآفقفاسكعتاابنبر
صاجتهعنإإلهكوطرهجماالرفياستفباالمحةزيدأالرذاقع

التهغكغةدريدابناتجبهةواإلسماتجئفآختهه4تجحشكللمحهالجتئة
سىوالعهونئطصهثثطاثتطعهوفدالمنعطوالفوقدكتضهخاذوالكئع
شتمهاهنفصنوقالبتئتوليىيعيئثهغتشهاخففا
فالنرقالغررةلاربخىويههمغععنكفالمألنافوعزرث

المنعواخمثهطاالمورعناخمهاوهووالرغوكطرعةواوارغوالركوحممحن

فكعاآتكغهكذامحنتجغئهوظلتنغعهأكالهكذاعنخطعه

نفضئهأكفآئكغعهثيربيفأكغئهتئهمومنهصرفتههوآئكعئ
دهخئآوخعأختأختآنهوقالالنىعنالفرفءسهزوالمحئم

االهيبهطآةائهوتالوبئحائآواحتتإالمرعطكفضمه

طا



الثحبىعننوحمععهضزئئهارةأحمرةاألميعنخرئهنالعصا
األحيبئآلتةالسكيتابنخمرثالعئئلىءخثواخغضالدئه

عنصرفتهرةآنهياالممنفصئهءدريدابنضعبىولوئهيليئه

ددذتهبماآبئههوبهاكئهمهصحرعايريدتنمهقءالعينبصا

تاليرفهكذاالىطبزقهالسكعتاينضرفتهثئالعنووربيئ
وانشدضتئت

أيعدذلىاألدعنفألثااللطرنلثءلذوملىوانتهانك
اشاوظالجوهروالغدواضعانامعايعيامنئنفأىفدفتتثيئثلفالنةوظل

صواجانشلتهبرىولدهاعتتعهآلمرصقآخضروقالالفتعةنءأخوذالعيتفهرضترث
وبعداالقدمعق

العيتضعفوارضف4وئحضروتهالغذصرةفىفدلخصرئمظنلوتعالىاللهل

ضهأ3الفدخاالومفضافتىكاضذؤرضترثمآؤحاؤغلألدتقوده4وف4عد
دلمهنداوصفى

رىقعلومضهالنلىهذهطولمنوزضهتضعيىأىؤأئهاتخقئرئوخهاء

فياللسانائتجقنموضعثتنالرنعالىوظلبوساعطابهئضحئأىيرخبمى
االنبئالوهوخايبروخصورربئنهوتخيساأىخصعيراللكلفربن
صكعيرااقإشكلىودرورابنءابامثااشصروااذاغتاالعوممعالئخرج

الحصركذوإخصرفمنخئهتقااربآضزثوقاليوبالنه

ااقتعلمكمخرئمأىتحاخوهـمنألآنآيردرابنآخواإلخصاراالضى
خراثلاصناالشئىسثيتوبهعليهخرثفقدنهضتعتشئءومالء

علعهتئثدأوعبءمحفاكيريمالذكوراالعنعنتهاخرتال
المراةعلىالحؤلالحفدربزابنجمصكأوخطئتوخطرثوتخرث

بئآغيهمهارصلكتهمتعبيدأبوبالحركةفاالعمىمئنهاواقغ
رثغاتغبروتعلعهرتغويفاللافئضيزفوملقطكزباشعناذارددئه
بنالمحصاصوائرفقعنهماألمحاكفنكلىعوازتغكف

زدئهاتخرآخيرئخرذئهوقالء4قعرنصىنىالشذالرتآصه
فانهىؤتوانههاةآمحىاالعنعهامحكيتاانجامفعته

عمنرئاخامحنمألمح



ابئالمثرعنتهوواتءايبأىفالقيهىثهيففالتامسوا
غضرجمنهوفالياالعنكعفعهبلارخنوثدريد
ألنجياالشحئابرعبيدثقرفاوتغضرخمضرتغضر

تنغشهوآشضحهئهالثمئعنالرفيثضحعضدريدابئءكقعتهت
ءكيربنفسهعنتدتغلمأىايهمكاؤطئىهضر5دألبى

ققععغوطنئمفؤطشماكتئبمالقؤطنث

والهـرددالمخرك

قتوحركأوخركئهخركةخركالعمكونصعدبهةاطينالعصاء

ئخرذالتىاظشبةالمحراذءثريدابئسركةأىخراذل

خهضعاتهفققغالموضعالبزاحتنالفؤضالعيغصاص
بعضالىصهمبضىصباطئانغعئمقتناقضقدريدابن

ويضوآكصعضلءوقالءتخركواوئمالةتحتتشعبعد

أكوهاوافينةهىعيةوظلى8الجفيرمنءتخرنرواثنواأى
الخركلوالفصهكهأنهوقدفقدمخركحهالرجلتخئةف

اكغاكا4ريدابنكنهمأماعنأرثتهمالقومنئاو
أوآتخركامثئئانغصجمعدابولمملئئلمخأصلواوافصاب

تهىئوتخركثئفعئهنغقعثومهتعضاخضىنغفىايخادرور4

اخأأضذأبرصاتمةرلىباكأسبمعلىأبولظونغصايغضا
اواضطربتخركوأئغقىوتتغضىوتعضاناؤئغوقعاتققعاوتئغص

ءآبوخهثأثتؤفاومناصعالمحركةوئصاتحركمىلهالعين
العنصاصلنطنطفرأالعفلئبكهوافذلألملالحضعوزواذ

اآلقرخوئةكأعيدأجمىءالقمالتهفتأتوقدتعدمصاثضا
كأئشدهمآنتفاقوماوقرغث

الئالئمحقإنوألطواليآكأةاذالليزصاليئقرغ

بهط
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فخركهضغصاتيهبتبن
تضعوه

كأثشدحريههأى

نمكحبأوسؤتاريموئاآصثالغشركمافىنخائرثخان

زإالدريدابنرائخهثرتوانقتخرذأىذالمئوختومشه

الىبعفحهمقاموتأنمئثواآشاشونيؤالقوئمىآوقالءاصعديلضاالحركة
3حىت

أىكلنههنغوماهـكةاطهوايرللشرالومحركوابعض
ألفهيأخذهتىوأتعبتهاذاخركتهراكهاابةاكشقتزلألورك

الرجلىقديتاطفيوجاالشديدهـكةاطالئزفئدريدابنزفو
جهطصتئكةايكوهأىوحوتقوهتزقئالحرءأتئظقإفى

الغييفةالحركةالثعتعةءدريداينرقواإلفالحركةالعئتةءسالع

لهومالواقىعاحبئئرعينالدأوثوالحافتذايركةالحركةواشئمه
واوشوشةمنهشئئتهغضاغوتسئههواوتدهوضعسعلحركئصنالثمتئشغعغئا

فجموتبغرققتغضىاالضطرابوالتغضافقمقعشهوكذالمخرذ

ئإتوسمحرمستحتىالممئئالحركةصةوالحائعثقمثةواوالحضضعة

ءالميةابنأناوزخسعهحرلىرخناترخننهحعنزخق3بوزيد

عيدأبوعنهكذللثوزعزعتعهحرصلعهوتتثئهتذا4آمذئالثتتث

زوحااشنئازخثءربدابطيقفدكتاخبئخهدقذاخركئبقذقدئي

باألعسلىبباص

الموضعين
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هضعتضشاذااشوعمثئاشضثتوهالكهراطكشفيلوربلى

حرثهنهاذاصحهوآاعصالثئلضعثلوهوضععهمنأرذغزغتهبحلك
يعصهممدخكماضصالقوئملتوظلضعضموضعههنأوآزخته

ربئيذءأبرءوالذهابالمجىفىهـكةاطرهكئألئطريةبعض
هذثيتمكالابنوالئعركلفلعألغلوقدنبمإليستقرئلك

بعضهملوظذللفهوهالفحذئهووآضلخةحركعهقيذاانسمأ

ى3هادوالهعدلةيقالوماالجسدحرفاالخشهيالمستقيلالئتطق
وأيعنمدمائخرئر

هادوالهحدلةائقاليخأضمعةاألغناقلهاشتقامضثم

تتائعالحركةالكثبرازهؤأبوعيدزتجرتهوهاداقثذاوهذت
الرواةداالسمافطربرذهاالهـثئئراةءررلايهطالساكنفتقدموفد

أرئكضىممهاحميناماصبنةخركهمكنرثايقوئمىتخ4وقالنمةجمانبة
العينصابقافضاتجرتجرج8زلدآأفسطربالعثئئ

خآوازصقترئهخروازخقريخزصاآزحهرتجىالخريكاز

خثنشرجقدربدابهنخةمئازماةخيررالىب1االضعط
يعئعتيسوموحنعهمحنزعرعهرفئهتوفالسكةاطكئير
اقوئماوتهمرلثىبهحئفخرقهوقدديدةالثالحركةوالهرئي

ئئذشئونطوجئهرخونإخفمءوقاالفرشمةالوهىمخركوا

واالضطرأصذئذباااتخوغواضبهفىهميعفىوصغى3ومإ

زؤلةرلرقل2السمأيدتحررلزالوالهازلزالعينصاب

يهصدأبرة4ءخركةرزتهأةاصثعابهزلشوزئراال

اخنثقيلوضهظهعنضتضلكلوكذتخركصكولاشضصال

خركعهامثتئاضتتشيافىاتخركصلنقرتأكأاشقى

وصكنتعئمتقوفيهصتىافئقىوكةا4ايمأمحينابص

وأنثدويثبتمنه

سو
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ضمانمماعةاةباتماؤراتمقعتاف6لضقاصنيفىوضض
ألقوئمخفاالعراباأبنلطمالىعمنتخولوقال

وانشدرمحهنسارغا

ءوائتكرواغثطفراخواالقطين

سانواوالجضاخععكىواتثذبانفشمئةنهكافقنافكير

خالذمحائوايرتعللطفههوصنهالغارةئ8وروالبيوت1ددخآللشا

ينالعصاحبةحركةمابهآىتطعشمابهدرررابناليارا

امموناعةاقائلائعضىواهووأخغضقخركشهالئئئخضعة

عروبنتياظئعلهبئعنيتممنناعصسههوآشذبنةدلويرمنهصشق
السويدافي

ثزازوأذالتذ

شاالشمأناساوقالوتخذثمهوقدتتئذبائمبذبةهىعبعدأة

نةيأوجمفنمنماغلقكوالةاخنواقئدبالفوحوالعنتنبذبووشانا
صاحبعليهئعئقبغهونرنفتهالمثئوعثتكتءالهوافىفنذئذلى

تخريكوالعؤثىكلفأمطحيئينبينانتتتئذتالريخاحينا

فيرفافتروكثزهرثقالناشتئةلحلخعأرفيإوشفااشأفرةتةهززئاا

ثوكذءالهوافيذهبتقأوهفؤأالصوفةهقتممهوقالءكقرزئهانسئئ

الرايةخغضشهأبوريدءضكثهئحالربوهغفافمسطاطاورقارفالضوب
خغقومنهاضطربتوأخققفوضوقاوخففانأخغقافىتخغئئونحؤها

وخقايزخفالعثئئذتجفدريدايهتمحتقدوقدحفوالوالبزقالقلئا

اافعفربألمخاورصاشمميالأضعطرابااصمطربوآزتجتورتجفاناوفاور
إامجعالرحرتهاذاينخااخبشوائزآضافئاالرضوزحصنكؤحامق

خوخترأحمارتجصصا1اأتقضاذاخفتئاميحناتوكذ
ونلىفمالوكدئدتلقوالكسعرأعلىجوصجاصالخاتمجيوقال



الغئثؤتجعأبرذيدىتجقيضفئموهوتمئفطفأفققهاذاالذئم4ضئ
وأشدكلتهدلائتتلراخفعاوجعماووحئا

اذيرأللمنخضقئكاةن

لواالز

وخىفائخىآؤئتهوتخيئهنخعاأثخاالمعىضثينالصاء

نئذةحلهعىءالكعتاجمآناجةئثقاغتزثءعبيدألبىء

ابن4ناحبةأىخنمبهررثقهصالصابظجتةأىوئئذة

عيطآغليأبرعبعدذةتفاىاورفنقؤيهمنزتاضليددر
ههناوخقريباآىهناةاخلمئىوظلءقغأىعنهالوطايشادة

غيرباعلخوظلوكيمقيممتقو4وفهماائعذقلياليعثى

ههاكليذواقيوالجيئئىقريباأىكقبعيفكيروتخصاكرغير
تخرذخرذقدقوصهعنئخولخريدرجذةهوقالىا
رووآفووذا

اصحيرثضروالتخلالتءئؤئئوقناااستقتئماقى

خرذانرفيالعالسصاحبءيناكرينايفؤضعفمنفويمالتئززئبقول
حرفىفالوالثخيرجواهأةحرداهبداقيوجعجمابفوممنوخيردئتغ

حرذوقدمنغرداطغحريدكؤكثحشابنمنفردحريدوس

أبوزيدءاناساالطالصخوثىرفيءالعينصابتخرذ
اروالمخوزهواثالناسعنبنفوخرمتهافترةهووقيلكززءخو

قازوزوظؤوررفيدربدافيخرباالىموفحعقىائاوالتيز
حطالىحىمنتئتقلالقبائلأملئواقدوزكذللةورفيالناصطالئخا

نمهنالهثئتحوبلالئعللأءالعينصاصبناقألواحدخها

الغعيوةوالحزهاالثصقال4والئففئقائهقفألآففهنقفئيرءكالى

اكلواتلجمأعةإدغابلبيلىاةاثىوفأصدالىالتثضحئم

عالن



عسهلثىصلريدبنخزفهىسالةلضب
لفت
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وأنهنعدضيحهه
رضذتلضاهوآكطافه8

واثدضىوتلعفىوتيمافهوأئتضتتضتيىمثئالمثئئتيعقللعىمدصب4
ابنآتخلضأىوآغلزفالنههنآغثفامابهدئاالكعتابن

تجربخاالفيوعلزمنقبوكللروائلزغجاتئاالعنمأتلرورثر
دضثءمعدأبرواختعةايتيوثئئالآفتتتئالعيمماحبء

صاحبوآئضنهاضفطتابرزورلمحهرينعقاتئخرخلى
خئوفيحافقوتهألازتءجمونافاالءىاللخيئال

يزخلالفمئزخلءوفالءققدموقدععقالدخضتمنهفيهاكعيرا
وأنشدزذزخآل

ورطاتقاىيثلعنقئلي
الهثمأعنىاثدتمنالعصلحبءدنمرمعامالىعيتابن

اقىفدتضادثضاافخمالجئدبينالغعئةتاضةوظلبمخر
اذأتيكعناامىآظالوظيلدعتجمرلىثىكلوكذللة

ىاعظلائتلييشئاكواتلدقىطتضعنهطةأممرختا
لمتقيمقاليئئطا5لريدابنءذتتقطتتيكاملذالثعمأمن

المحفزجأوعبيدءكعئىوقدتتتىلثهاالئحهواتئقجماتة

زهلوقدالثمأاشائليمازعلءددرابئلهمفوالرفألالقاألئل

ابهدريداألئتقالجريىغيرهءوقئئهالثضكليقوالمخخأل
ؤتتئلخفاواخالمئشخلغاأالهصلجءمئعئهالثمأفئهتفث

يهسيبرلىظاالثتقيمقاشتجىاعيعدأىواصتاألش
انهمكاراصةامنءاليزيقئيضدهقيرهنشييلوزنهوهوئآلفىفى
قذءفخيبهافيءرإشتزالوترلمفيلىرذزبدأءخقوواضاسا

للنرألآلعينصاحبزوالالراهمورئازوصثحقهفىوققزلمحغغالطبن
نلالمثئعنتزلحتتوريدافيانرقىلةواثرالرتلموضع
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4كأ

ئلثمحنلميلت

ومثثعهوقدأئئهتماالوجميآلالكيتابنءتعآل4هاأبوزيد
أممهةاظايضعاتذواالحادثاآليلهأبرصاتمهءوطئه

أبرمجيضصقوكذللالطريقامحنصدلءمجفتطجاقهعبيد

ااصاجاوضاوخثدهاالعرابابئوجمقعاخعضازيد

ضهيأبوعدوقالوطتضوتخايضومخاضعامخعقعاعضهمىط

عجدابوختضاجاضقءريدابهأصقليوحآضزتجع
ويذماركيئوضممةةمىلونحوذوتممصامعاصظيئوضناعى

االلتزاحأنهتضدموقدئذركههاذاطلبتنؤضاشآلتثضثممةدويدانجه
وتيهتونجوبانكباتكحتنمأبوطهكمتونكثإثتكتأبرعيد

صهلهوكبثاطويتىاوكئئتكبقئفثعتيهأالهعبصاآكعآت

عثمرثافىمحنصص1ه

اطلملثاقعلقوله

الصانعبارقااغ

الحادتفىفبلاو

لمعريكوالمل
والعناالحلقت

مصححهكعبها



لقاموسافى

حخضارعنا3
العبنكعبهسنلت
صحه

أخطألت161
نجهكللحسنناجما

نسبةفىصسيه

روبةالىاعالمص

ألبيه3لصوابوا
جىمناجماجا

ومةلمامررةاك

لمجاجعةبااالدبىببن
ومطلعها

وخواإناأماهاص
قدخا

طفلممألمخمىمن
ااخ

اعوبعدالمص
اهدلةا

لصباادؤبيكنفانة

تفزبا

المبزحافقدلبسناونجه
عفءمبهنبه

تعالىقهاعوداط

مبن1

ادحالدىح3بحهحجرامزةحايمآواضمم
حمنهغدذوآضذفئهضذوقاتفدفهصقاعشهءالعبنصاحب

أبرالقضدعنخرتاذاوآكفأئةكحآفهكزيدأبو8بهعدنت
صينتعصئهاولمرأصهاآتئتاذاالقوشآكقأثقوالممنوهعبعد

أبريئتةوصئوككاصتذعماآصعدخكأالهةالىضدعةفالعلعهافئى

كتفثالمثىعنكئخاأبرعبعد5تيمأأىقذغكألجمنزيد
وظلهوأرادواليهماواصغالقوئمضتغ4وقالدهكذلذوآرأث
وأتشدعنهعذئثالمكلنقرضعث

الغواريئهصاحمهنوعنلثقاآلارئشرياآفتفرمثنطغنالى
والدالفعرفشالتاكأتجاشءوقال

ثيتتإتعهتنالىمتيغاوافؤادىينالشؤقفاغتتت
وآسنئتهىالىأصمئعهها9عيدأبومالالعهفلدرروابن
كدليفوقتثصحعقاومصعغاوصغتئمافالعينصاحبءآضعفتهفقد

زفهوآمنوشيرزهوقمؤزاآنئئهوآضرثضؤزااهعناضعرثأبرعببر
آكوااذ4ؤثفىاهئمبئيهتابهت5الردأنهتقدموقدهالاذا

جمبناهمؤثكآصازواآتئوايقولاطألبااوحمعتفاذكؤاأى
رءدوهصلىأبوةاخرققوالبااالعقرعبيدأيووثاال

فاخبئ4ثوآثوتخغتخغالعهحغ1صاخمأالىماللأبرزيعه
آفيتعدئئةجوزاعنهحرثابرعبعدوآخئهخئهغير

وتئناتزتاالربئناتبدثرابنجارففدماذمنوكلأبوزيدكبرى
وطريقوعنداتخدايئئذيىءثىالحقلالماخمذواضعفمنتحايل

افمنالطربقننئهتتافادوغفدعفوالجعنخودوناقةمائللد

وبئاقعلوايبئحاربتىالطرعنغصفصبنانصاجهإطهاوف
بهرووفول3وآفياذايهاتخج

لفخافبنالئئناألتئأو

معنا
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إليهأزكثثءدريداينالقحغاداطتعنمحنيلفيناتقولصعتما
ماذورتضائعاورزيغاالطرعةرأخوقاليئثوآزغعث
أرةضئجالبهمالعدعهراغزيدأبوأفصحوالياغاتالوفئأتغ

كىبئعلبئ4ثرروابئء4باقبنضربمثمكتعقراخلرزبلاكوفىربةتفو

تخانفثصىاالوتقطفاكؤفيثغاجطهاذوعياخا

عنهوغذلكرقههياالعنارجلخئغعقدريدابنكذثتععه

القلخذسعالبصاالعوممعالتثحلالذىالنميلوالحئغى
وأنثداتيل

رئااالبالمحيغالحفكيمقدذصاجارأئماصماواذا
أهيناصاجاءغزلتهدتخرخرآخيرفالشئعئصلمحئهأبرذيد
اوحثىؤرصفةفىوأنعفواخرؤزفئاكنلىاثخرمحة

االآلقاااللففاؤؤألهـاعنمخرورقااؤاةءأصلتانو

ؤاصعهعنالقئحرفونالعزيلوفىمنهتغعيرمالكلوعريئا

السعماكعتابنماذودخاوتضغوضغؤايضكأاليهضقاذيدابوء

الذينالرجليصاجميعببدأبوئهبثىوصمغلىوصخؤمغلىضغؤه

بعاكقاذاكاتضنىالقوآعلىقعيثأبرزورنهوتأئعهانيمعلى
أوخئتأتفتنالىهوآغأىخؤهكحنئآكمالضعيئوظواغجم

وحاتئتشماروآلحذثوحذثيثثلحدثأبرعبعددهقعفغه
شءلوكذثواوخرئةجمئثوآلحذثلحذث8غيروظ
آتئئهاشمأاتجوثوظلالئتىاالغتنازأنتقدممدعدلارجل

أقاتعهالغفنغاقيضهاغثاليهتانجا

واالزعاحالقمراخ
أ

وصمرظضرظ4ضشقرثخهلمالرمقالطرخالصرعءالعينماحب

اغصئرإعةالفتينوصريخضرإعورجلرصوالجعوصعريغفهوتضئروح
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ضطرغواوالقوئمازخلهوقدألقرانهالضمرخكيردضرعةالضرحدضد

ععدالحييموالصمرعةنافضطرطتوالضرطوضراظئضارعه4وعارغف
مقوابضدغضبهيفعرخلحهالنوذللثصأظللوهوثنحبال

شؤيألافلوفىالسكيتابنالحالثرعةاواالحلمكوزاخضشهالأل

خيرمنستعتاممنواقكتهتيتناليقولكالصشعةخبماخئراإلخعاك
فخث1افمعازعةالقرذآخثاالعبنجهطنةخضئرعةئضرعاق

ورؤاصفمفالنكمارإاغهذهأبرعبعدقشبافىاخعاااثيتاش
نيةبكرغمعلالدابةوخائرابازياخدريدابئونضقحعث

الضرعمنمقغلىدةكايةازخوحماضرعهخىةتألثوقال
والئعتفقدخثهئمآلهاالرضعلىآئقعتهشىوفاالعليظوالمليهئتقاى
ثمماصمرءافاالبعيرأوالرجلخهصىلافضاءلوابالهمناصلاخى

ومأخعااهفعاضايعربسالتوقدفصوفىوهممقمئئوالبككلعايهمااكد

ءكلهكرثضعهكرتخئهوخقأئهاصتجثنأوجغأئهآآلآلةآثبهتجآلفاوفالء

8اميناماحبآصتهعلىااجافعقئفرعأوالعبزكغصترخته

صرغتهمالولثرزاياهخروالقاابرخلألرالمععارحاغتضلذالشغؤبعة
االخذهىالنيالشخزبةهنتقهملشةاصغفازيدأبوءشقزيجهصئزة

الهـةآكغقئصهاحيناعاجاثمغزيا4تضحبئعحآضيوكأبالعئف
أومتاآلصراأتحذواالقوئماعغوقالصخةخزالصزئهقذ4واعت
حذتخهالضرغوافيلهذلجةوقدطلذفاحوقالمراوالعآلج4المعابئلأص

غغحتعاإثضعمهغقحتهغيراقعثثيدمايقسالوأكثرلغاضرفاثحذز
ثتشغلدوأداتضارغهءالقهت9تعا8ضت5االوصالىضلهله



وئرشكئهووصمكدةمشاكهالعراقشئأوذاكصرعاذا1ير

عبعدأيوالخررجآؤضلثوقدذاخروخاوضكللةةالسكيتافيممصرععه

طاكذللمهتتتهفهدريدابئهالنئهطواألصمأغلتياالتثيكطتيآئ
ذةاالةهأوعييعدالمحقةحمطةوالتيئكظكظدالعيناحب

افعئيخلزفاواالءأبرعبيد15متخمنءاالآفدممهأيوزيدلالمئممتع
الغشافهأوعبعدوخقردناأرفااالصآزقاءذيدأ

ناجاالسكعتااينءيهضافيةلعهونقغكألمثىعلىصيتهقطرباتجه
تخلةأىآؤفالرعطاتقثلوالمنغردفاالوهوئذنئاراكئا

بصئتولألصآشهلحاأىؤفغعلىجئحةدريدابهطوقزواحدها

العيةصاحبتطقفنقدامثتؤقرأوقازووطزعلىءصاءلخه

وآزهقئهلوضاقاززهفريدأبناسضمجالأىافاازئفعه

الثمئ3لهاالكراوالغتئئهاشعشطتفئهاممةأيوريدءوازدتمغئه

عياالرافيثريدابنصنهوهوتخئهبالعذابتهأمغئههاحيناصاصب

ئصعةاحيناصاحببهغائةبالنئئوخثآشرحووراجاقزحا

يخهمرطكي6االوالفرطهياالفىأقفئطثوقدالاإلصواإلفراطلىاصتغ

ويدارأفمادرةبأشزفءدريداينوآذاهعليهلمجقفرطعلعهفرطوقد
وأئرئفقىصهثةأزرلةءإالعرابابنجماثةأورزالعهوبذزث
دريدابنتجلةعلىىأأؤفامىعلىتقيئهالعكعتابنءلالمئحئي

يغيئهلوظ5ثحهافآلناتؤفمثواشقووؤفحئاالئزفاضواحال

عهرايىالموضعكلررالىهوظليجوافئطتجلةاىوشزوؤشمزلحا

بثثتوليىآتخالآرغقهوقالءحملاتيكررهاذأندمهـوقد

يمانجة4شتعرو

اكاذاصرثو114

اللسلشمابؤضذقى
قصاهنامنمأن

وعبارثهيفاخر

المعطرطنوتء

وكعكهىعيرعاكمى
حاعووقعا

عهعاأصمرع

ثععهاصاجهه
4هصى
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يمبشوآئيتكألةأىقيرجفىاالذكاليكونءالعينصاجا
الطاقةوابئهداقشفةالجفذوقيلإلمشفةوابئفلىوالحفذخل

داتجداكاذثوذتوانجنهتجنذتنجفذاذآثتجقثوفد

واننسدوآنخقذئهها

ابهاإتجقغاتقاتغممة

قةوقدتجالئلقىاتعلىظالمبالغةذعلىدجاتجءأبومحشدة

ائفلىفااذءاصينابصاءتجفدامجقئهوالحعثوانئغحث
وأنشد

ورائمآنيذعنمثىآخوآالهلدهثوآنركلئهاافاوفطلتاتقوئط

دأنثمداالصفااتجااالعيأصاحبء

والقعقفرآيإوهنوتتشة

ابهندربدءوثهثآفضىأىتيهبقنهتتعثالسكعهابهة
العصاحبءزخؤازخؤأالثئئوزخااخعثعهوزخعمه

والللخغرأتخعرةخقرةأوغيزشصوقستؤقاخئفمنها

خغرقفعوبعئئوالتطعمقللفعاتمأرادسهجواختقزفى
كضعليهيتوتخاءياءوإمشفهقكغعهكلىويهاالصفىتخاتلث

هو5أيوعبعدممةالمثىافبادزةانخاولةأوعبعدة

غوتيرمحلىأتاناممهأبوتصرأميوعديذتجلىعدألىامي
غئضعاآكنحعهغنضئهأبوعبعدءغلاليهخؤغوقالىتجلة

عاآدضلاذافالنآفطعىهالعينصاعليهثقفث
أقختئاعيهغحعتاغتآبهوقالدهتجعزلىعتكئتأ

تعلىيئوقالءعلعهبههـئوأالنتبماتىمعأئتهاذاوتغثعةآغتثه
والئهالعئمأقىيذخلاضعلداوالحتعةءبوفروصثمفةاعأى

الضاةوقدتغئثمثالقتاكففاوآثحبحهتجث08تقتاتجتاصةالر
عضأىعثيةصهءثولصقهاتوغنآءكنئعهعىإالئرغنمث

ةلمقاساا
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تجضىوفالغتاووأىغضستكآلئئنءأجمىزيدائعاسا
ءالعىصاحبعلعهوقدنغضفئههنللهتتملمتغحاارجملى
اوجلآئخةوقالءغامعهمايكلدتثخيعهثلخلثضعه

ءوظلبعذابكغسلألانعزيلوفىعلههاقشغةفاالمحفودبلغف

بزخوقالءغيمركمأىشتكغقهوقرئلىضأتصتكم
الغئيئىباربخؤخدبدكأخوآهىالبزح3واالبااللحاعآذاهوإكأخبه

مئغوتعلىثفلتهطنىاألئيجمهطىأيرعبيدمنهكغه

وكأفآئغتهاآؤقرهاطاقطهاتراحتتهالريئتهطأبرزيدتشفه

جماتطئبءقنااتبفلاالكلألبيونحمولمبوكلشماالئطعخاعال
نىصمأيرزيدوكأصثآغنغممىاسالعصعابء

اثءنعديداألمراليدةئفاصااءوقالءىآئعفالق
واالسمقاساهادابهبدةئياالكتدوالمثغرالمثتئةتذالكدريد

وانعدبذال

ؤخرلتيإلكتدخهابتتقالممالياينةوتع1

وقالممهتشفةبلغافاطهوتككئطاتكنطهياألكتضهايدأبوزه
اواحدلمحاواذيئااوفةمعلىتهوقكلغئهاألصهكل

تالةأوصىقهناالتسانآئصاثللالعجئيدأبرزشتهضة
اياهتئوأمحنمفةلىءتكغهئهووخشساعةخااألخيوحثمخة

وأنشدشفةواالحثئةااححهغيرى

افعتيهئزبابللةياتقوىتخدةعتفاالطرقهئاتخ

أبرءفةاتمابلعأصاوأتتضنىفنىءيخاألئقآفجااثاصاب
قنىءماشالعرقولعنهعتأثتتهانىوبئالكالدهالبهدثتريد

وأنعدعئفهالثثطءداكاوحعاخطتةذفىتشئئ

وهاغضزختنىدنولم

قلشقدقصهاجمأ
تغسعبردرورضافى

بيشالمجاجكلبلى
اشاالصعثاونفااهذ

تفسيريناهتىفعمركابدا
هماهذالىهـأ

رلاذكرهألكلا

صيدهفيمانوتبعه

آلخرأنمهوضعوا

كبهبنىلمردئ

اصآوأنسمد

لليالىاألهقصوا
اشاهدءحيت

للرصؤتب

اثوالكاكها

ضزت

أخرىهئوظلي

لدقثمديلةجمىأبلىب
نظهكذاومشقة

فلتثابتبنظسم

أخمانقاالبنوكذا
كاعهاالصنى

جبيشابشرحف

عببدوفاداهذا

لدبمهاكرى

دهآبلباانجعمر
لغظلمهمنكلىاد

محنمىعيموضعةا
لىاعسيمبئيارد

قاسمآخرمافغسله
وللبئكرالبتبنا

مهشاالقوتكل

عدمحغقهبهتبه
خالىقهطاعودا

بهآمين



31

الطوذ

اغطردثهوتالقيه
هذافبلشط

ملنامنعايوخذ

الععيروعبارتمفال
طرذهاذااهاقنتهط
عاورمةفذوافا

ايةانحائص
4حمبممص

بئالكلتوأطرتخنتهاطردئهمععهفئذفهيهسيبوظل

نقيشهوآطرزئهمحنىثخهطرذئهءأبومحعيدتختهثذالض

االولفيقيفالثافأخضهبعدديالرجلاطريذوااقطروديذوالطر
هيهسيبومنهشالالقفىهوافطاروغيرهصعئدمنماطرذتهوالطويالة

بعضهتيغالعثئئافئذيدأبولغظهمن4المطارعتففئكئه
وأنشدمبعععا

المذاصارتهاكاطرابألتغرفا

يطردهفئتوقدوفيلدةبدطرأوائقتئائديمقفىطريدربئأيرزلد4
تطوذهمنيوظلوالطرذالطردهوالسكيتابهتوفئتطرقا

خضوفيمياتكرداوكرذهمؤمموكغهموكحتوكئتشهممءئإ
تهفئذشألئدآصحاثئهأوعععدالحربالغذؤشؤثبهبعمعهم

كئيزانطردصعثلوغثرإبآلأجماواالحئرأئنهليثنهوءدريدابنلوائ
وشمعذطرفيةآشقذئهعبعدأبوألعمآلدلوالالمعاكعتايخاه
روأدواتمععهطرذئهوقالياالهوالئقدفقتهو

ءلهةكألقاأشمهتغأوتخاثضى

فتإباعهأعئعآفثئهالكيتانجاطردئهفؤدافدئهوظل
دوأنالطرذوايسمعتئإبله

ءآخؤئهيتههؤيتثالهآفلر
مغرشهءجايقالولىئرهقاردهيطءجااذاظأفاويظأفهيطغهصاةوقال

فدخفعهيطردشيأمنللذىويهطهيثفئهءصالوثهالمعتىهذا
يسوفهائحوآلاذاكنوابةالىهويفغطهوقالثخذهوتنلحفهكل

اوقعطهاتطاوئطاققطهحابئغرهءيغاةورجلنمدبداشؤط
طشثلريدابنفثعمرطيطردهاى3ركقادوابهيرعقتقممالعمابهعت

الغوآ



طرذتههدصماآفدمعهعههدوظلدفعتهملحوطشئهمعنئلغوم

آئتهخىاواضفسآلذاتموكنذطرئتقائهآفئهووزتجرقه

دضاتذخمهممهالسكعتابننىكلوهوفيأبرصتالءقئقها

كبغلفافئذنهااذالطرادقىاصعبداكقضهأبرزبلىشاقةفئد

مئخوزتهواوظليغيرتطتبطتئتأىكاقمغيركذثتوعول
وأنشدأبوعبيدمتثزذوكىا

هآدلاألتخالقويمأخرىفئنمح
ثمطيريداىتيبنذؤصومضهوالطردإهاداإلسلهأافعقدليدابئ
ئطردلمىرجلمالعمنصابءإبعاداعزوجلتهامنافغنهصارت

اطورمطرودابذشئروداشعألوقدطؤئهوآسعرذتهشردتوناللى

الاالشأضهتعدموقدفئذته4نضاشتداطيريدشريد
فئفتجلالرثلبثأيوعبيدديدالانطرداآلكذكاأبرحنيفه

وانثدوتقثعهرعقاالشالرفيفاواللء

وظيخاقحعآلحاراكثمفأضبغه

رف

عالحذزعةمضهقزعسيويهالثعئمنالفرقنقرئم

فزعتصهفرغتقرترت

عسرعىمح



تهفمودئباجاالعلىبآثآطبافزعةضزأحهااغؤذكثةذا
دحء

الحديثوالىبافأمدخهاظهورهافىالتىثضومالاتصرضعراخهالبفأفلأقايقول

وققلىنالغزحعندنذكإئكغالدنصارقاللموسهعليافتهصلىاليىات

فرغداتعالىلهفتعرقوكذامحشهكشفثالعثئعةوقرغثاطضعاجمئذ
ظقهالفرخاطصيرفاالعينصاحبعغهاأىكعثمفففوجهمعن
نعالىوقو44ثوخغوآخفئهخاقهبهسيعوهوتوفعومخافةخؤقا

الربلنثخبأوليائهئخيفكغتاكاآوئمافئخطاقاشةافلئهئمإنمار
اررخالسكعتابنتايخصثذمنمواالدهتخافاناشاتجغئث

نعنمدوأيخعف

ويخيقااقئساؤخدااوئفيهرئءزصفةعلىفالتفعالن
أنويضقعفثذقفاعآلفيأنتضمخائهضامسارجلمسيبويه

أبوءهءأشعذخؤكنثأىخمغئهحاؤقنىهأبرعبعدنعلؤبكون
ومخوفائخاالعنصابصوصاعاقهأفكاطريقاتم

الطريقالمبزلالئقدمدوشكيفووجخمخوفطريقالسكعتأبئ
اطومماحاوقوفيارصاجظلى

آطارفئخضراإخملىئرجععلىتتكنفالوفاقىتثااقالعرآنا

ضائفاالرصقمنقبئئإضابزنبغضتشحيداليىكأآحنوليهر
ءالعينصاباللمأوعلىمفعولهوصنعفاعآلؤقغيهونأنعاالفانه

ةونخمنماومخئعثةوخعئخمنئا4خنددرلدابنانآوفانفة

أخثئىوماتغذكنثلرالمنلوفىخصهباالةفيوخعئئعهيخفعهياتاوصث
منهعهخأثصذكنثأىضعئئهعاشحايخاالكعمافبالذئب

آخثحئةالمهؤاحاصاحبصهـطخبثيعهنخسفئهأوعلى

وقدئحدكألةواالقشغالمخدةأبرزيدءآخوفيأىهذاهن

ووحلفهوأؤخفبوتجلوجلوقدالقزخلاوبالععقصاحب



اأوروباخلافبثسوااالصسلعلىتوخلوجلوفالابنااذاف
ءاليا2اسئركالعالمنلعربهااواوياقتبواثآثرتحفاوياامعاواوكراهعة

ؤتجدؤأضدكنثكىاقؤنجئئهوانجتثىبناصاجباصسعلرايرحل
صمرؤواالكاوؤجزوهوآؤسؤتجراذحوزلتلحركللىاوبمجنىابئمنه

قرقااقرخالقرقءالعبنصاجهؤكأالتبفوواكالمإيفوواؤخو

البفلهذاةغرالئكسعرنءقرؤانجحيهسيبوقرقلوربقرئ
القرمنهقروفةرجلبوعبيدمنهوقرقثقرفئهءالمكعتابن
هيهصيبو8الجبانبابمتقحعلالقطذامنالغاعلينءاسعاتقدمتوقد

والمؤنعاالمذكرقىاأزىأالخوكاظواالعأنيثعلىبهجاوافروقةأةاهي

اغااالضمىوقالاألنعةئخرىالعرؤفةوآجرؤاالئقيزواصدبلفظ

عرفواالأتجغئهوفدالقوخاتجافتالعبىحبطاخةبافبهاامالا

خثثهأبوعبيدةشئكلهئتغرعافاالوابامنفوالمحالههز

ارصلرآفىيدأبوفىغرخأمنكهشأظعفوشتجئاوصجأثا
ئأواالثىتزغآدآلتوثالوزفوئازوداكلهأبرعيدزأقاآزآفه

خفوائوصإئقبنهوصحنيتقدالذىةوالةالقرخ

وازوخخنرغققغالغالعبصاحبوفاظمنالمرشز
رصوطالشئئوراعنىفزوغثوروعىوشه4فازتعثرؤطأالضتراعنىالقزع

زوغرفيسببو8خلىأىزذعةنىوخالهأوجمرثهأفرتججه
الثمئئاضاعأبرعبعدنخرئةالرؤغوغاليدثرابن

وأنندلواؤتالقرغاإلخئآلذدأبوعببآفرغنى

آلذثاهخويقفففب
انشدفىءااالاراالفئ5دءألههآةئهولدؤأ
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الهذلىفرلفأهاقزغئة

آلطذايأآلقيآنوآخمثىوخؤيايةإازرلىغدوث
االرقمنالجلطهىحبيبابنوتاللهاتجلةازيلتريةلظالكرىفا

رالمصددصينكالعرقهىاتىرآرأةخخيكونأنصيهرفىوقدءفالممه

وايؤذصةءكللقئافعوكعدالجعءلملهاءوحاياكسمزهالهمؤياهأبملتمخذة

آهواذوالمحروالجعلثاكقؤليمنهعلبهمماالطزىشمةمنالمحآنة

اليغرئجاوقدابعضهموقيوزوهائذوترفيضصآلصاوهاقاؤئزول
ظلىاضا

يذقاناخنآيالكراءهؤخحاتنآهليينومفولي
ألاواشتئعةعياالهقؤئثعهومبهماهونتيلوائغيعلعهخونئاوقد
العوخشعمبدأنبىالجالبابقىققدموقدالناظرصهوذالتىالنساهمن

وفدالعلبئقرغةواؤتجقاؤخئىنجاالهصلحبءالمحؤف

ئدغيرأوسوتمنقرعاخغثذناالتخولقرطاقلعثاآزتجق

ابنآفرغمااالممقآفطعنيءوتااللءآفرغعهآشئهأبرعبعد
وأنندالقرقالقتلالعكبت

هووازئناوذاتؤتكءائجققلىمتيرشة
وأنصعدشلزعثوالمخايض

وتجثصافرالدتفصىوءبالزازضضاتارآفى

رغنارغئقوفدظىاذارغلىنأخدأنكلوالرجلأئبضوظل

نئئايهاتثااالعراباابئحزغثقلعاالثئمنشاءومال

وقدلهأكرثماأىانالجهعذفىوماوآكرتنيآفرغنىاةهاهئدا
بلالتزوفىالحؤفاآلخاةالعبنصابالمحريألالقعذأنضدم

ءيدفىأيوقرفئامنهاخعتأثوظليؤظراقهنضآلشماتئمي

رىانجاكرارفياشطوقالءاثغععهانرفيقاقىأث

وهوآفرغعهثكلراوآرئه4وظلفعبةمنراخعوافاالضنطرابالغطغطه

مسضومو
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تجترماضتتتيتخءوقالفبرخفمقزغؤوفدتعرارفيتئ
ادوكدللهالخوفمنمحتاذوعلبزاربضيمخلخوفاوضتق

أوقدتنثآلشجآنومتهأقشعاعضدالردتكرةافشتشة8غير

صدؤوحقرأورجلصفرئهوفداظيفةالحقزهالعايةصلبممه

ولناتدرزيلااوئئجدتأهئهالحدروحاصزشتديدوطئوروحائور
السيبويهقزغونآرادخذزونقرآومندونئعأىحايؤوته
انئورةاءريدانجآلءنجاحهمالمةلضالسالمةوخذرخغصذر
تالعيئصابالغزحضديدؤريلنورجلافئبوفبل

اإلئذارالإلخذازمخذردأىهنهخذينكواءتوخدزئهاالحق

اطفئئواوالرهئاذراطمنمبنعةصعغةوخذصىاحترجمعغا
كارةالمثلوفيوىزقوهوالرفئوثورفعهالمنمأرقتاورهتارهسا

وراوآزهعئهفئحيماتمنللهخئزفئهتأناىرخوقمنخيرفى
وفقاةئتئوأقعيهأفبوققيثةاليىائقئئةوقأليءوفزصئهعهةفزكئه

الابن5الصامىالإووالواوامنبدلءالعاعفوىاواالسحذزهـله

واالقرغاإلشاصذروأءالقرععندازتدخآثخرالىجل
طوأصعغفثشففحهءوناللازكنهقصةوالدعغالصالقرخ
فولهأماشقعتاللغهللوأنكرخل

ممهاذالعاترادالاضكا

ئثأىاالمرذلةهنتشعتئاثةيدقىأوضعثثبختثقعنا

قأضأثعيدأبوضائقائغبآلآشعرعوآهطغهطحةلو
آضصلتأبرعبيدهثحهكئأتعضهجمئثامنهقرارجل
وأنندهنهيهاأنهاواتصوفهآشغئاألهي

رركامةالساقتخفتىأجمرقصوفتتماحالاشاكنث
شعفماأشهفهالرجالشتقيئاثريدابنءحآقزالنمةمناآل

هالقرخهمضأتجفعايخقنجلالىتجقةءأبوماللةءآنركنه

منع

ايعبا

تقح

ذروت

لجيئي
ئحاقز

اقرا

فةالح

نئرص

زفئعها

ا

الحنتى

اقرث

شخا

منث

قاكا

ابئ
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ولىزةفئزةالرجلئتىوبهفزعهنءشفاواالشوهتماثائرزفعلدريد

أبرعبيدعءوإهذأاالراهالىبفنالعربمالذمفىمجةولم
حنىعليهنعئشأن5الغاروتالل5نسعكعلعت

منهفرفثالرجلمنأرأثفئريدابن8قئتهأوئقإلبئغزغه
الهيةتمأبرطكتققرقارحلتثذموقالكتضعاغرت

الثمتئئهعثثعبميدأليىوتقابةقئتاهصئهثمأكلمنالعععة

صابتقدميخامنهالفاعلواسغتصريقهقععتفمدءسساوخهئتنى

ددرابئكانفعلوالفعلواالخاللاالغظامالهعمةالعن

افنففوالعيناحبناكآعفهؤسفزحشيأاذاشأىللرجلويقال

اظوفمنازتغغثتفميىتجتمثثالعدوىوظلدهددوائالجزع
وقرخالرؤخأفرخعببدابوءائقثحهالمئئئرآبأثثريدابن

عاقبتهاشتتاتثوقرخاالممقآفرخبنالعصابءدقب

خلحالذىوالمحئحوألمحلىعطعةتبالتخفأىالتفلهوظل

معتفرغالذىالئشيطواقرغوقأجمقاأوعبيدءالقرحمنفؤاد

بهزععاقدقاوأفىغوقفهوتقوزعئهوآركفئهزعغارمجتىفعأكلمننناطه

زنجيرأوبصوتاضافةوءشدبدزعو6ليوقللبلالحوتوالركغاقفا
عببدأبرالدوابوقدكزرغفابزغفهاقهاتثنزغئئقشأوفئبأو

آدغرةدكرئهالفرغالئكلرالحبنصاجمزمقاينضغرتغ

ىاالثساهالذغورهنأندتوقدئعتيهرقيزورفيفانقغرشكفا
ى3وفدتذغواخرعاشئةتدخاغيءئزكرعندارببة

زعتاوزغتاآزغئهزغثحهالقرغازغثالعلىصاجاقيرفوأ

واتجعانألمخاحفىيهوناوازصةغوبتيرجميثورجلعلئاوشقئععتاورغعئه
كروالذكللغرخ

ايهت
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لذفشبرالبهتا

اهعةوئاثغضهورجلةاعيليهاضوثةارجلئهةيدثوابئ

والتغلجمالمفئعهوابهشئهآبئالىثاوظلوئار

والجعتفغللمجمااربئدجبهثانااههاااوقيالنباالففهبهون
اذقعئىانعينصاحبرارحذتتجأبوعيعدئزنه

ابنفهودهفىدقتتاتاقأبوصانمونحؤالغرعمنالعلدهابئ
الئمدالعينصاحبااللمحيثهوآدقبعضهماوكرئممنىدريد

الشذهو4السكيتابنءآفتشهيقالأضهدههوآليقالئىكاللف
ءالعيناحبصالئعقمعلوهوطوجمعنىوغرسى5أبوعبيد

تقرثريدابئعنهعةوآفي4آفحئةوآئطرثنهوبطرتطرتطرا
8السكيتافيءزهفىبزقاأبوعبيدغرسودشاهعلبأالكى

ابنالقرعقهآبنوقدجنىابنتطيرفهمتخيزقاايبصئربنبزق

مجقيههنقترقاتعإنفىتتتاراىاذادهتاارجلديةءاتسكعت
وأنشدفاكعنه

رأشائثكريآلوئملوظئلةاهاشأنذباثا

الرفرهورايةوادشدرة

تيقأبوعبعدأصالهذاوأرىققعثدقمميىكطممهأوعلىمال
يقدرعلىفالالغنزالتفرقاأناسقرقةالساكعتابئدهش

دأبوعبممهالغزعآحرووقدالطيرانرلحاءاثرفاليةوائفوضا

خبئنكرصفولومنهغغركتيئعبعدأبوفللثتقآلتيئ
رتقلدالموسعلعهاللهصلىاكوظهعنداقهبمررحهماأخطبة

الققيز8غيرهءاخقروهواءدريدابنكألاكلوماآفدرعلىهاط

كالقعقرىأبوعبيدءأصشحاهنصبرهوالذكاالثلوفكللغقو
وأنمدمثله



فاافيهعاوله

فنىوالمرحللحيز

صرناالكل

نفالللسانوعبار

يرةلدصواطالمحمااعن
صركداوهوأيضا

فهودجرأبلكسسر
ماأشفدبحرول

معح4ا
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صاحثؤذكثوالآنرىفقرتجينقربث
كفلهعالعالالرجدءسدلمدقثىتمبيهوالمئداةتةالءريدابن

قؤهاقاةوظؤمالجيهكالئتهدتهوا4دقتقاوقيةوظل
شالثوآئمقثةاربئقمهلرثمافوقدتمةبالحيزشيبعهوالئنةتخيز
شقاتتخؤفمنخرتاارآلرآوتاللىياصهاصثآ
دينئتتأىخهاالقؤئمبثآاالمحرابابهتصئنقوممقمامةفهودهثى

خئبزالىبهنظرجورؤجةبنايةمنطئئمنرجلوكرجمعاذقال
تاللىورذهاظاطهائغرفهن

وحذىيمفاالىجمتهيخءاشتبزرترثلخهكا

ئتدافيذاعغاانتةآعلهـلثؤوزدبضالبوبايهرى
اتئرخراللالعينصاجاءقائةوتيآجميتدعالحاتالحفأصاتئه

الئزالفئعاطأناففدمفمدازىقلجعفبهمانودحمتهوقجيقجرقبنأوفد

آئقوكوناطالبتوفىدتهؤذ9وموراالاتخيزفىاايؤذءدربدابن

وجمةوهوظيهكقاجمةومالكهرىصالتتهوداكةآنخ
يمافىالصنصلياترصتورهأفيصثثحرثهربفيهرب

ءوأنثاتحيرا

آلترخولمئبايزآبالستاهايربخنيغةوقلخيآيمش

لوتلمهوقدثرةإتشببألصلةءدريدابنيزيئىظاط
عضعهاآغضعفهالرجلغضففغيردهضثحهغيرئحولفالناقتتلىرأيث

خاوهوالةىدهودقخهئماوغتهاءاهياصاهئهآئق

ترمفيتافأباالتييزئصءبوزيدصجفامجرالىممهوقالي
ذناذلىالصلوؤغذكأى

فتذصلكنكيثمثأاثغلتكنآيانهتخةالثحةاماتضصغلثمتى
العغلافىوفيالتنخلتئقشتذصلمحىل

طةالمق



محفنى8السكيتابئ

وصذالخعرحمو4فاجأ

كيرهعوتلعةالألمي

اقيىاثئارواياتبعض

ته
بصي

صجا

جيعافعهماأئطاوطأنالمغ

أمدالثدريدابنممطشاعةهض

اطأةأىئثطهعليهئت
فةت

هنه

ص

عثموثأفىمخصال

دهغيرواحد

فوحمأفي

ئانهافارصىا



أكم

كغقفملعبيدبو3ذصتاكتجتآلئباررالىوكذكجخصخص

اوقالوقدضاعفوظلالقرعوهوإهتلاهنهو4عيهأبوقال
كذماةوكذعببدأبوكذللةتفقههوتفقفئهرتجعثأىعنهقثقتخه
اأقللقوكاوصعذقئدققالواوكذصهكدءلىعهأقال

001

مأاالسعنكألهاالصثىواتضدوفةبة41كدووهىهصيد

11أبرماممنالثحىعاالتغهابوكزئمفكزماالرجلعزمذيدأفى
روث

11ناترالخونرثقئغيفونتيخصنهذوةالتهغ
1عبمبدأبووقتىابدربد8وآلفيتئئىونتئ
الخيرآااالعنالنأكوصالجمونءدريداينءنأكوضا

11أوئحخغوفررلتكفعصاساوثحاألهيعنئةشحم
أويقاليتفادوافيلواختصؤائمضبعضعهماقوئمارا
اتسورنازثوقداقروراازوالثراجعمالتى

افالنققليقاانعرارةألباطلقائهعنوتجغنبهحتط

اخالماأبقفوله1

أنيلصباصقىاغ
صابابمىالغعل
حصفئلوقت

فعربباعالكرا
4صححمسه

غزجماترههاآتأتلئهيهاازآرفىت

اخراراآبواإلدارالوافئصتأوئىقرذ
إ

أأاءآباآثشمإذامافيخافىإفئ اكأاكعنقكلمالىوزكفأقوعنهارئئمغدا
أءت

حمدأوقالهذيشاوليىبؤعالععووالصطخةكع

أئفالائوصدغدوءوافردبةرتاأدترهكختحمح
االرجالعلاوحلىقئطوقالهحدتوود9شيو

ابز3هـ

اانفالعوافاالواومءاأحقذشالماصما
اا

إبمإكاقازورآبوقأشرتأيأبصالماذيقبمأأحمأل
صهإحجآء
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وألمصعرخئدولةأوآماخؤفاغهضدالنئعنبئالعينصاباممة
ءفىوي3ءا

كضاالشئمحنكبفتءالفرأالملفىدمتققدومحيدوجداوحعدان
هحىإ

ضهوالطياخطأتويغالهبهتحرمقممةالععنصاحبىخنه

فالقوقالالىونكضفقاتلهعنالقعاووالئالكوصاالفقيافق

8االصىالئكوصالتختاصطامااللمحلىعننكضعةأىالمثداؤذكقفةفد

قرعمنغداالربئنرخدرلداجمآارتتدثمر6االمحنكأثت
صعا
عدوهقىالغرستبآكذأنهلقدمدووتباعدهربعنأ4ريدأبوأ
دواحئهآوراخوتئهارحلثعتتكالا ءوها

شاعرتععلعاهاذارافى
ا

ءا
وألدقرارجلفهةممهأبوعببد

تليتاقنوشثشاقتادةمئاافئبةكلىوقدققث
ءا

ةالصالظالخلصوا
ا

بهوتخوثونخااللهآهوتوثحاةتجوأوتجاخالصايخلصالثىمناخلس
3ء03ا

12
وقالليوته

كفراسمفاوماالجفئثولمبعثذقمنهائوانجاعامياا1

والتكرقوجهفىالذهاضافيإا

واالوتغازفوااقوئمخوقاتخمعخالفالضقرقالعبنصاصبأ
تخرفصحخىالغوئمموأكأعسفصةقزققرونمةالغرقةأ

ءاص
دحصهـيهتالىابنءطلىاألفبذاالليقطالونجسأمحما11

ذضواكوئماذروئتترنجوىعوريئريفروشخريئقورشلىالغوئما

ص3تءاأص يعااواباىأخوليأخولاقوماتعكرقكأمحبضداشرمنركىط
دوأنثواحد

أخزالتطأتقدشخدكإعةرالتههات4رغؤ4نءأؤعطف
05ا



تركالالاقو3

اظاهرااغفوللةأق
كعانملكلافىأن

أالرةاحمااوأعل

وافىقوأنشى
زلةءهـسا3لمد

نغركااذهبقو
صىحمعبه

قلشقدحرف1

لغارسىاصلى

الرمةبيشفكرصد
أفسدمفاناتحر

والمعحافظابه

فىسعدهايوتعه
ونحصصهمحاكمه

ابهمافلدو

العربلسان

رأشمدلصمرابال
دأرصرأجلأمن

أهلهالينأ
بعدىصبامأد

هاحتعااطال

لبتايقسوأهالليل

وهعواضموفبؤ

القصيدمطم
حىمنلمجينظ

لهافرذشجا

صىااوهأج

اهاخااوتقويضها

الالرلمحامابىو

مشرفالمجنب

جتدهوعسي

انسبطؤخجاللها

أالعاراافع

بمعرصاحيىفا

افاراوشترارلبرثالحضىاخرسقاصبئاناعلياباتاوبهنهاصثيتااجمأ

وئروتوخهكلفىى3امصحاألثكاتقرفواوقالتتايعافا

وانتداخرمافإصثعندتقرقثحينشتأصناممتئئدعال

فمعتذيهرالحاحاتصمياأيادىوقذتداععةاألشغرقتفثا
وقوذراقافاالآرادوااذااآيادحاتدهئواملهـةفامالىءأيرقالمم

فاذا



أيم

صازفمهجازذفهفاذانفظماتمبيهطافبلشضيواالضانهمعقفعهحلمإفافا
هوقحفىتقعارفالىوححتقدافتعولأوصمتائتترأتعلىضباىأيإلى
نشتاىآتابأنواعمبياذياوليتتهموخدكوثايراكنحواالحوال
يخوهأأحمماصهااحرصءفىبالىقنهماءالعانخركأناقعاساينبنى
ذوكلنعةوالغظعلىيهماكلناذئنخراالثبالحالينوشبرمجركوهاولم

خقكلهـتاذئتئالنفشعهنهثذاظومعكنراالفل6االالنعاعكإحسنا
ا

قالىكتباتعوالمناالاكلاحنعديدلهذاحدواخظعاالحواليا
ا

كوقو4الضرورةفاأ

دتأتا
اإلحققطتقمسليهنسكء11

5هـسـأأ

اسصحسانمنياسأبرانالييؤهبكانماةعلىهايهزسومخماولدلة

مكل11ئخمهالضربوهذاضذضاممنمالكللىفىوأجازمخزاإنهوقولإنئه
أ

فأمحنلداولمدكطقاللىوظساكرمعلأقاتراهماالسكلناةفعهاطرداقد إ

فىذللصااضواوفداحدةءكلمةالكلمتقخقسلومنأحنافمنذللثخايم
ا

ركوالمأكمىألدهرأجممكيركلهالموهوقولهـكلوماامناضآموضع
مثلالشقالىفغعواأومحعيدظرفالنهنصماموضحئومنهالحا صىإ

حكلموحنعدخةقأبوعلىقالءواتفغأىردخةبعآضصقأرفي

أىبتآنيتتاتيعيهآويذكاييآبذكطضواعبيدأبوهصعلبأ
اذادرالولدئأضالدحديثوفىمهـرمحنعهعيعرففلموتغدوااطأتقرفواا
اقوتماوقداشتئغرثعقرقالالثغرهأدوزلدءكهلحآلذءالعاأكلنأ سأ

ت

ءا

تغرقأرعععدوقدةوفذانقذان2لقدانهموأذالسماكهتا
يإ

وغقاةوامرفوأصخواوتصثافتقوقأصصعاخواحاغاةوآدأ سعمهيأ
دأنالمرت11
ءو11

11ءغكماتضاالبماليجهاتطلأص
القومأفشئااذمدءأكأبهوقدضؤكعهيىاعتا116 ءكط

1

اأشدأقرق

عابغقوجا
اقدتخيرحاا

مناصىفقلت
دتهدضرخعا

الجغونهدبللوالي

باليا

بيوبعالهااأجلأمن
اقسنهبن

وثلتقاالسوارى

احمهاشرواااب
الهوشط

يفااضزخأاذا

السفالععبه

اليئالحافةصبا
الهاثمحزب

علبكمحصتدككا

شجؤله
كبعصثمطظتكوعض
اماا

فظايشقيمذافي

لصقريرفىاذالمعنىوا
أمنالقولمقول

أعلهامزقارأجالدأ

نهعقثماحزادكفؤا

عللث4مؤوهـ

غدمحققهبوك
اتنطفمحمود

اقن4



أي

فئمأخمىارتماإداحتئئزضئئأه

ط3الحرفوهذاوضنصاآةواآطآاكزهماذئطيفايئلظة
لظزءوالاخغووالداةوائتضواشؤدمخوتاايسممااألخمفاعلىما

واجمؤواذخشىوافعوىواضقوصقواضعراتااثىغهىوهىاهااثلهوجئلثوقد
وأنشداخصتةترلملىا

عئاإخماداتعذثنمايخا
وامععطراآطلقثمفالميخةؤدفعثءالباخفيفأخضئايريدخأوئروى

اثذغغدهيمتاابنهوالغئهتنكلدكتيلهبسافصديدافأقراوففنوىي
وأنثدتفرفووتشطواوائذقروا1وتقردثضمئواتضواشصققروا

الحتالمحقعتاهمطئثضرثوتارقتغتعشتفئمق
الفئصذواألآنقداشراةوذعئوأكثركجقهذقئواوظلمم

واذواحدلهواليبويهملظدوغحابيداغذهئراوتاليء

كبااآفتعلىايمالوالعبيدهأبوادلدىغهقيلالعهبئعاذا
تةأعيقتنالوتضلىغتساتيلدتذقئواالسكضقايهنء

األرضىقىتقطهغويقطلقرةهـهمتاعهمثحثزواهوقال
لىوأفثمتفرقولة

تحات

ىهجآلن
فقاتصصى

صاله

بطيكتعطيسه
وآخمتدذااؤمأة



سأ

أىأشتائاجاواألكيتابنئشفثثتعيثوثتعثوثنئتهافتهوتمشعه
9ت8

ىاالحزلتهفىاالعراببعضحنوحلى4شتواصذهمصعرمين

أىومعىاناعىائعوالمنلمجمعالخليأنءدرلدابنءشهمن

أىذانااواثمئهمهاتفرقصالماقئفأوزيدءفركا

ءفولمعننترئثمذوذاضعداوتشذيشذئئالتشذاالصىئألآل

القؤمنمنشىءيخاالكلصعاباوأضندفكرهوحأوآشندئه

وائقحعالقوئمافترئواقوبماثحاضتءدرلدافيقالواتقر

أبيهبعدفوجهاالىأيهمعضاجمهالئةفضاكةخىوبهتقرئواوتقصغوا
اقوئماوتسئتطتقرقامناوفضوفصضعاضاعكأاكتعصحقوقال

وضهيئئتقرأىطوائقاقوبخادهعتأبوعبيدتقرفوا

ودفيىاتغرفواالقوئممىاكيؤكاىلألطراتغايتداتعالىقوله
معاب5واحدالنقردبنمنقرةأىةشضىصازللقوتموبفالنهرئن

يقواطيخطغوارئيىالمجيعهموتافتقوالقوئمائئثتئرالعيأ

وكذلالعبيدأبرقداقئواالقوئمتطاقرددرابن5اهالالشى

كثويخذالئاخذآلئهشأعنوخدأثالرجلخذفهزبدابرتخادلحا
أبوهكعالأنوهودتنهازرالئاتومنهمبطاصاحبءئضترنه

تئطقىالغومءدريدابنءذمابينهموقتكذواتبالقونمكاتطعبعد

الثوشعأبوعبيدتغرفواهاعتزشواكأءالعينمعلحبة
احطاممقاشاائانغعئىالعينعاحبءالمعقرقهوعوايمثالعفر

وتالكأأوفئقصاجهاالفياتنتمخألالتحليألالحديثوفياكلمةاؤلغرق



صلالبايافى

أس6

عليةصاسعاتضطربأىيرخألخآلالبععأوتجهعلوثئلاضنطرب

رمةأئوزهعاليعهفىقثهاوفيكههكءثريدابئالىويد
قغغءوقالضاوتخضعغبأعيلتابهأدريدبقثواث

قىئحغبيدأبواطعوأاعمحراذاقهفطوووئوماياالعي

أيووورزترضآرأيةزيدأرهيآؤقىفاوكذللقاضنطربتخغرأيه
وقالمتأطموضلىءفيانصابتلذغئغاعبعه

أحاجمأيخاتريلىءبوئتقئدثذب

إلطواالختءلدالحثحدا

القوئمؤقغعبيدألبىشدائذوالجعالدهرمتهرهمنوالمئإيهالميتؤه
دوأنمفهلهمالمحرجآفيمنيالطاخفىىأقيفقخيضفئ

صطغىتيقخعشضتيلمتئرفاوئوضاخرأخاتدكثحة

البناالىيذضااليعالقتضاتووقطايمخدايمتخرجعلىزلمض
اشهيخهثطشترأىلحضىأىامطقهلهسكيتاابن

تمفيهوماكانضئهتةفئخرجالصتائئغجبطنواألصلغعمهااثتخصل

ييصىىحوشمىوخثممىبثضصاوخثضبشخيدريدأنجاصمحط

11منجاءوقدالععلبهخىاعئمخنصقاعأليىلظءييضحيض
محهـناتخيمىاخهذأنعضاهوكالظءكرئرئدتىمائالضربذاا

االتؤصىمننيهومجوزأنلحصحتلىقعاةايهؤنجائزأتتيضىفأمالتعبى
أفصجةيةافحإحأغافىاخثأغاصكقوأ4جموونافغاؤةأتفاماوثالهجهوىك

اواومنكلنواناالتياعانلىولكنهالمعاشيرطابهوتجمىزأنقد

هاصيتدايضاإلبزةافتخحتءدريدابىوالعفنازاياخالتحهالإفىالوا
ءالسالكيتانجهاختالطأكالهماصا4ختصفىفئمءيفءأدبى

ؤلراطونخآىضىتئمالةبنالهبصااوئدكةقىقعوا

اوتمنآخذهاطاثتهمأحضعالبسمنجن1هـضبأبرلهـآيبرالالذبخائ
ياؤعاهـ



3

يشربقولهغئإأهوايفمفنمطغذاالرزراتاز
ئقئهاآئمئميهناآئثزأئكؤتتقرقفرلماكداتكئخ

ةيعدأىئفلولوقىهمأهيمناخثالطأىوحفيؤقغوظا

همأصاثتلغوقداخعالطأىوأليالخأفوةفىوقعياوفالعظيمهيع
وكذتخربمؤالءفاالميفىلمماورالبقااخعالطاالتيالخءكشالعاابت
وأفثمدالتالقآفىوااللعاالكلألم

ئالخالتطنوغغهائخاخكبذكهدفائا

1هاقراشالحئفوترتجرتحا

فهوجاضمياألحرالسكيابنخعاطاهمأميتخضععمغيره

ابنقييمأهيقىقفغيرعتربلاوفيواختقطائتتىوقردبخماربخ
11جىوالمحةءالعينصابءوالئحكمهاأموزةتمرفيئمرالحورفيدرلد

اختلطهمأعيعليهازتثأ5أبرعبيدوالمغامئاخطفماالحرنجق
أكطيتهؤشونهمالكعتابئالخعلطاقتهاهـوالرثيئسةمنأخته

يىوأنثتديرئأميأكطفاومثلكوكوظنفىفئكهمويقاللطونتخ

تئكعفمءلوالثديدالماكروهياالوهوابالتمنقيلكؤتنيؤالن
أىوؤدتضمجمضؤأدبهمعرالعينوءختبصععاحفىأىغؤتيفى

ووءعخواداومنهيختتطوأالقوئمتغكحؤددريدابئفيهئوزون

إئغضاوبئخفمغخمالعبنصاحبوالخصوصةباطفىالفومتذازئ

تعقتاوالشديدأعيعلىخئعقااىابراابيماصهكئالسكيتابن
ااثه4عبسدأبوختطوأهى13فىهـاةوقداخساراضلوطإال
ةزحطثوهالحكعندبضفىبعحهمخلمايئوافينااقوئما

تواوحانتهوئمعاهىوقدطواالخظئةالةةوثتةاأوعبهداقوما

يقالانالكيتابئءاإلخعالطوالئهآوسئاخئطئهالسئئئثوهؤشواو
عليهافاسئتغزفالنبئبغداوذثتأنالاشعتخرعلعهياالئايلماذاثربل
أأيراذاردبركثائتغرم8قواومنهم4إئذكيفعليهفاختلطكئزواول

حثرءثالقنحصص81

أصرقع1
تحريفالخصص

ذافىثىفا

فعهفينشطروا
ئنفأوهوحرى

آلمحاخمت

ياذصمفىاوهرهكذ

السكيتالنجاااللغاظ
والخنفوهزكؤ

ومحخنوفحصى
حفتقاقهظا

عهوحارلدها

صمخكاشاصىوا

النافةوهىاءيغ
ضراطوأيثسذدت

دونحرتىأو

كنبهآلعفربا
صدهءعد



رربأضذهبنامبتتأخمذأتوهوعقوجميتههقذلالونننلو

النالباللشكلموضعقىأمائفمقهافراميمأمتوقحويقالباصمتك
يقاليالنابلالحابزالتمىويقالتىامألممأىتنحثجمؤاالززاصأئم
خؤأثأبرعبيدءافخمةواننابلالنوبشقىالحابلاالختألطفى
منتمئوصاةؤقغوائعبجدةأبو8أسغألعالعدو3أنابوداعقيصا

ئفغأيضاقالتسسشىكذللةفاوهئمطاخفىاىمآفي
يتافىهمزيدأبو4تئتإرونهيافىكلنوااذااعيصممنتشئوصاة

هعاقوقعلهنطاكللةجهيطونوهسئمتيزوجلوشضإبمفىأىومياط
سقتهأىآشكلهبيغوؤصمأالسكعتانجاوتباغددئؤفىأىأطوت

ءاميناصاحبفئتبسةكاذوأئؤوآثافتتىصقاالتئآشوقد
االشتباكوأمسلهواخعاعممئهائواشتبكثايهشاألئوزوتنثسثبكت

4ومثدفتمثوشعكئهفاضتبلثمنأشعباكهضبهئهبعضفىبعفهالمنمةتداخ

دربدابهنلحيهارتبتثباثيأىبريكهوزتاهاخنلتعقاالازنتك
مميفىارجقئركأانلثوالرجمعلعتهاختفعاكوانضنهالربذكز

ألكيت11ابنستقيمصأمغأمىاهيناصاحبفبهقينتبك

عشدويميلبالعقيماصبئبآلنصروايراختلطااذاملابااقفىكأتتطا
ققلواإبهوققرعاوهمالبمهاالبلرجمأمناالقاقزققالعثبحننالطا

أطابااصاغوابالشرالخيزأىبازئجاداظاكثاختلطلوظيخهءرطماآل

ترقعوقالوماالخيرفعهزتذادإوالروأطحئهأجودهمنامنفىآشرالن

اروللهاالتىوفةوالتفهائرلموداهياهىفييقحىنجهلالتؤ
ةلوتممهئركأوالجماالجمونقيهماوفىعقثتهالعاقةيكودطءامتلىلهاليهون

ابوقإءتختطوبطأىاطعابمائتعئونهخمديثوتأههفمعلعنإواجمئ

لو



اس

وتطرالقتايأختطهآخيءطرالعكيتابنتقدموفدغتئمثقئم
شخآلتاعقوقالىائعطرتئريفائةغالاالكعافابأمةرجلالى

رأيثأبرعبعدءوالحديعةاتكرعلىوالغضدغيراالستغامةاحاذاكان

ابئعضتعتضعمأأشأتثأبرزيدءمختلطاأىأهافمأص

أنوأصيهلهالطافهفجاوفعاذاهالحطرازقىفالنوءالسكيت

وئصبئهفعهقيتنئنتبارجفافيهفرئماوقعطريهقهازشذاذتخغالعرب

قالتفلقغلوتنمدةأىنوضطأعىوقألشدةمنه

الداهتضوهىبهاليغوميخاأىالرفالرفيمفىفعكوفالتثتميملماذا
المكعتابناوالرازقمو8ثربداجمط5أبضا

األميمقكةوفاللهنوحهوقكبفبدروالمافامأحمعليم
وفدعلعهارأىيعفقلماذامخملىجةهمعيأظذكرشيئهدئغئه

قحائظدجانبئالنىالطعانمنهالمحأنالطغئبابفىملم

ماالثمياتداهعةواافنهربأقىالنىلألغرآلأفويقالشررريروعلئؤرعا

أحمعئوقعوبقالابربدففنيساتهلأمرهذاأعقكملوظ
ثفرأفئواحدكاالسيئهالخالفةاألمورائعاريراضديلىأىيعيىوزيكيا

ضئتبممىأميأىحرصئأمفوقحوقالاثعتقافهوضةئافىوفد

آثمغرئهبهحثوفاللياتثفذليىافاالقضمبةوأعلهمنغذلهلبهى

اخنالطةوالممثمبهإطئهشروآذحئئهصينالهصاجهممىاث

زلملىتةالقومتقوظلءالشرالعمزرالسكبضابنى3اال
وأنعثحدشرأى

اذإزفأطفأهايختةزأتقآبااليتينوكمث
وأنعمدشئمأىةمثاقلوبينهم

ئاخقئاتثتتاكلققد

وزيد3ءالفتبتىتئمتاهآلععلعهمهتبوقدياال4اخالوأفثمئى

اخنعالطبهاددريدابنتبماشفعهاالصىةئثفعه

صلالبباعق
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ينالعصماصببعفىبعصهخهغاالآوتمثاألمي

وقالءوصادثةوحاثفةخؤثواصدمابهايخولادئهالدفروخطحاث
ضرئنهوذأثىأىهذامنغلىخأفيوهداانفسدائفالحماريخ

وخضتذةالءتحااالىعببأبوضديدألىبرخوقؤىبنخ

صقاالهائنتلتالعنصاصبدمنفوندىاشنةبهبعصهم

أفثنةافىضافواالقوئمأذنجارريدابنقئنحبذليوأعقاختلط

ايهتفمدكئتداضلشغئآثقيخاالصاصببئ11واالئخبار
هوظلهكاييةوضتخبانياأىثىحربففيالفوئموقعدريد
القوئمشىوقكئهنخضلوكذاثلئتصةاوههاختتطهمأهقمىتخثب

والحرشقةتخليطأىذخعةفىكعةوظلءاالختالطواثتهاخضلطوا

فىفالنوتعوظلءختطهأالتوتزشتئبعضفىبعضهفيالثاختالط

العطاممورالةائمالكعتانسيابنتخلبطأىهأصصنغرفوب
ماامضامابدهعهفواثخفمياالاثخمفوقدصفئهواحدخها

ظذربةكيرمنأصيأورأووفدةبنغسركطهواالرجل

انازلةاههوالكرالشدائذماتةأراففوهايفغممالممتغرفىومجوز

أيوئلمطخقبغاهيفىأىطفلىقىوفعدرروابنالحربئئةواك
قئكغدريداينعالطاالمنقرخاونثرثالناشخقشءعبد



أ4

حيزالبؤزلجغثدايهعليهشفتهآئيالرجللىءانىنطغحبعد
أنحئعهقارتطمتارطآزطفهمئالذطضثالعىماحبتخؤةاختلى

وخقخهخفتدلماذاأهيفىقعقضخفالنأبرعبمدمتهالثخرجمىئأ

مافيوفالفعدثلتإلهكليقفبهآخذاالرجلاخنالطوالطفئق
لمذأبرزيداختتطهمأميوعافيبعضئمبعفدخلانائىا

اضنطربةسالعصاحبمحرخاتحذويلهفمعيماختتطتزمرأفيالغوم

دائذهاضموراالةآوشحاروقالكلمتهمفياخظطوااقومابنالحثلى

فقعتغزتفاداتعؤممالمفيهاارأىآلطاختاجهيهيزألئأبرزيد

وصثتبههلبههأئعرصثالعينصاصلحجغيهرتاوفدالذمكيراصغ
وأنمشدئشكلة

ههفنئثمهاترتاقبأئكواغم

انجا5تيئهامترالئاقوئماتيتمدرورابنخاالمميمقأوشته

أصلهكننرىوييئةالنناقأيرفيكافئمقولممىاالصلثءالعكعت
والتذكرءئناييهفالالصغيرابنهايعنىمادويعتىتثإالئمصنيكاتأصابتهمضعدة
إناتالالكلألبالوفةاببلالصغارنعهالشاتمعأصيفىويخل

جرفئلمشعأانىبيلاويذافوىهتىأكامةوالفضوضعالالكيفىيغالولبئه

اليدةاوإذالعنصابعضدهممنكزتهيغسدلثالعنه

فىووقعالوذاموأالوئموامةافدهغيرهةدوببآخذاآخقةيقال

لوفالدهرشعدأئدمنالتمدةوالقارعةالطهاخففىأىنيرقصعة
مئرالترخهالعينصابءتطهورالثئوئعاكوكةالقياهةهى

وتمفغوقطييمفهوتطغققاعةاألعئىفطعءوقالءذنغوآركدواةهاج
وامعتفطعهوآفطغعهبهغثوقأعاصتذوأفطغفاخوشأثعتد

قطبعاهثزآ



4ة

المرهحلىلىباب

علبهخلالعينمماصبه7لمئثبهاوأطقةذقئحعقاالممئئبهصاق
ختاخفغواتخوحهموهمتخاخفمالكيتايهن4شلعلافهأهق

وأنعدحاثحقمتئةاخفوآخاخفم4أبرعببدء
واخااليعيئفاعرالكىونه

وتاخقئرهفللث4تةاوآلتاختيعةقتقعبزتذغرحلألوذيدء
يخرتاربئخزكأأبوحانمئناخبنعاخوآهيفيرعلعهاألصله

آقعاتعهءلعبندلهمبفيايؤقعالتليهوانلرتةلدثوآخراتلئةقؤقع

لوائدوالنداآلظواتجؤايهثنهاترأىوآلئختئصببة
ائفراهنآقابماببهائحاألصىءأصائهمئىقذضفغ

وتقعائبتضاوبلئصببةوخغوئصببهئقعابةجنىابنكلوئضلوالبغال

بفئرفمهزمافمثمتئآلالدهرتبتغمالعبنصاحبقباسكيرعلى

ئبآوقالءايدالدهرلثتمنريدةاائيهوظلءوقغرتيل
11آنتيئهوالثعريغالنليرئيكضوالعآلةاضنهاقةوانعألةوانئيةتأللملشئ
إلئعرءوتآلهإتغاكذللةوبلقئرشمتآيهوةثعلبءخعسناوتهيثأءتال

بارلكنالكلعههفهوصعبمهضاضةأضلرفؤآنآلةفأئامجمعهمابآلوقمل

العنماحبمعآلايعمااكغاراعالءيآلفئئهأبرعبعد

ظرت5درمدابنءالنواشاوسالنازلمةوالئافبةذوبةاالثقنالت
ماتجثأىانناميايثنالو

والمثموىالذقا

ققاكففدأتيكةئثتهرمنمنصاممعاتكوفىائثكراالمميافاهعض
محقابنوخالمبالغةعالهاةونفاءففثفابالىبهتأبنءقفعآ
وأنشئنرثة



أم

ئصرخعخيةفاأنفثحأثنثألىجمققتئتلنآ

دهثهئهيذاهتةغرضثلد
ئمهئققيئوايثمل1والعظلعثطروالعئيلجآئالنءأبرعببد8

الضفقعروكذأبرعبعدءالحبفئوهىدربدافياهياكأسعا
أبوععمدالعفغرةسوغليهحموعفغرتاثؤاغفغرثءكير

ألوااللالط4فثئمواوئعركبفرشواحدهااألعيىءائفاربساوكذلفه
ئتئافغكاأىهلماجثوائةؤضاعليهملمجتثريدلبهنهةاباوا

شديدضضالةثاهءأبرعبيدفغعفئاللممرلبزجافثمئئتهوو
وقدغيرئخرىفلىبعتقاجاوقالاهىاالوالفئئوالطعقةاصارىوا

اهيةااالفعاقدريدابنالداهيهوهىوافتلغثوآفتغثآغتفث
الداهعةقثقةواشاعرئغدئئقولهمومنهبهفقاطاتاكاتصاالوآفقغ

افئوأذفأهعهاالحؤثحةحبعدأبو

األاليئتصقرمنهاثحيةحقءتئنفغتذخلصموفهأتمسىو
تأغوفىءعووقالاعقالقوهاهعةالدةاقاضئةواتبقمتثخلويروى
الؤاهىاوبأئورفئمىتاصوهالداكهوئغآشؤامثة

دوأالداهيةءكلهوالحالمحثطمافوأئم

ائخعلبعادضهاآظثتأثمللثكطاهيةوئاك
ذهاالكزةصععةعلىبهطجمستحتىابنلظمنهاالقظيتدىلملئيعنى
النثوودوهىالبكتماحبالثتادوهايمهالسكعتابنومالعالى

ضععأميءسانعصاجامحلىللضممىالسكعتافيهموقدتقد

أبرعبعرنجيروأالقوئمافعطيموفدوهوالمخئةتأعلمشماليد
فلىقىوأنشدالداهيةافزتئا

فيرؤلتمئبهائئشابالزروحانبكلمنفاتتايآباال
ققرتهميدألبىءوقبةداهـومىتاباقغ3الداهعهوانبائقة

للرخلويضالاهيةاكالتمئلالسكيتابناضائةائموصثغالناؤترة
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ائالوذواكذللطالذصلمةتبتتهم5أوعبيدآضآلياتيهاائةألهية11
هاأأىئآلغوألظوأقااساهيةاالغوذممهورأبرفىممهلحةاخؤأئلوا

هالمكعتابناساهةازكلهوالحئعائلةأبرعيهد5ئئكرا

الذئرأالصاحبهأزخهاواحىؤاههالألرآيغالاالزآبغ
علهمارالومكروهبهملقىى3أصصثلمرةيقالةاشازا

جاءانكبتابناهعةاكضئاروأئمؤنجكلمنآفنهميهالقا
الىبهيائذقئاؤينذاتشعوابهاءصااالكليحموشرأةااةوبقدهي

االهيةاأىهقصورربئباالةحآثالأبهنضةوالثلرااللتات
دوأنثمعوولحبوبأئموحاتناكؤالى

ختوكرىبأتجصاحثربئءاالهاااوآبقثصلنيااغفتآ
ختوسفىوغفبفالأئمثاوفثاكانخبوكروختأنمنىوقعلوظ

اعالرتثبابأتججاءفىوفالدوايراالىفيرئانمفهائضلالنىالرنلةوأص
تقوليرقأدابةتصغيرثقوأربااالهةصجىيرجلمثئفعرئغاأر

يغتروائتهبلاالضشوزقاالأنصمثاالوذعم8فالخثدآخدتصغبرئ
وأنثدالداهعةوالعرطيطوانتثذاالهعةا

رئشهمياالهأبعرطعوجآثنآخبلىاشئدوألأنغئمآثطض
اضلخهواهعه11آخةالالهجاصاحبتتعواآخصلىا

أبوالصاخهحاعتةاذالافتزيلوقىئصفهاكأأدناالضغ4ضث
تئ81دريدابئالدمرابرشلىمندةالحفاحئاازيد

افرقبيكهأناكيتابنءالداهيهسنةاالالسيرافىالداهعة
شدأيةالىا

مقاألزذبياأفائةزضلصايزقازاكئشةؤص

الئؤيذوائؤيذءوافكرأاباتدوااىيرباآلنآءهماإلةدصلف
وأنعثداالزااواقاسىاالهعة

تاافاسعأللتمنهااعالألثقاءوتخاتلينأداوزها

ونال
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ءصامصقومقالظامالهداالثوررماافارأالآلرماوظإ
ا

تاتىيخويقالياتامىياخأىبالداهعةتحايرجلئضرث
4اتإستدارهارادالحئمهاصلهاأنهيرؤنوداهيةمئالئفربىإط

طيتئشاتإحدىويقألدريدابنءأيضائطأئموهىلجفبئأشئهه
الممكبتابنمايهرههاذارأىالرجلفالثدقوللىأسكعلىااشئرك1

لضالتغلتفقائغللانكلمةهزهوزورمعءقال8الجتسلاثنةصتى
صءا

صاهـ

الصدىاصاللنةأرادوامأونفىءنعظعلساطماعياالعنسدذلذا
11

دوأنالداهيةاحتاقوا11
يالقتاقوأنغاإلكثمشهتئكا3ظريةتئجعحآيق

مغنماكقرتئغاطالهـاهداؤتصنغفرطنرأخضريقولالقارتةأ

كعفلقئئقئشهتيقآقللدثباففنامناقالوشثئتماوائأ
15

دأممىوأإ

غتاقأئتئمعهآلقثنااقهاعتاتداقغناذا1اا

دوأالدواهىكلهـئاوازفيزئلىوالمواؤامثقاهوااصواضضوا
وحئنئعراخمئافوأئممراومعفءكنقاصكمثن

عممرثافىمحفعىأ

اذاويروى11
اعطين



ولبانهقوله1

نكلؤماترأغلا
فتحرثونقم

نقالللسانوعبارقا

ايهولبالمحثماحئ
وصلوويلالنئ

15العهكاثناماكن

كتبعمص

ي

محه

ال

اثعلعا
آخلهـ

اوة

فأمافولهأبركاظلىءا
وذوماالمتقالتمنخإئلهغشئةتهئغغعخئوانجا

خئوذالمئبزظباأليعالتينبرأضاقجاحنيااضليئكئث
عفىوبمةءطائبلنىالعثورواهضلواحئهاىالهالحئولكان

افاييةافرةاواتعتةقئاحدنههاالثزاهىاهتاشاا5دربدابئ
والوافعةزعواأالهعةءاأسمنوإلتئضلؤفقئكئماىرتزعنهوآتئيئ
العينصاجهكلالععامةيعنىكهاوآضةإذاوقعتدتعالىوقهلهاهيةا

منمائصيبالثفروضواكئدأهعةأىازفرازمقمنهازهةأصابتهم

وخهاافئكمئوهىكباثتوالمجعاسهرامصعاثبهنافصييهوالئكبهئبهنر

اجالىممةفدةصانمأبووقكئاتكتاتئعاكبئههوافىكتةتوفدئكوب
دريداتنالدهرشدائدمنةالشديدكةاالة8ينالصاحب

اتجتادحوذاثالشديدص15والقئتتةالدواسأساتهناصايخيةا

وألداجمةذللثماضةأدرىوالاهيهاكضغ4واقندعاواهىاتمتته11
الداصةخمهيعققيغقوفنيبوخقرييةوخثنئونقوتالداهيةرثقلأم
جاعبعدأنصربفهوجهوئيقملىاالبمتىاترثيأننقدمابئ

الذىوهوديثاقىالنيلةايتفأفاوآهىالىوهمامامممزأالةصواكةاال
وفوآلهوئؤالتهبذرالنهطىبدلرابنعصراوارر7اربببنبتحه

الغبرداهعهيقالوالداهعةءلخرشاهاالىمرألةوالؤآلهكذلال

ديدةالشالداهعةاضاهةوأوالصئمالحازفةرةوالضامهامحاللقئكتتىة
اآونؤدشذآرثوقد4ااكاالدءبسافأالىةالداثتقا01

ممهالسيرائههالماممناؤوالسمرإلعهولمهعبيدأبو

ءأبرزيدشدلدأىشرخريرالسكعتابنالداهيةخالغفغ

وخؤالالثعاالصيثايمىكفضمؤكآلئهمبهطهموأتسخآ

االهيهاءثاألمنوئرجمعلئرخيندريدابئيرباظىاخولاونحقد
الداهةانقرطئوشالسيرااوجالمنلاثاأنهقدمتد

صابتة



بالثعراأىباؤوقحهئهارماوظلهالمثئرلالعثقالعاجا
شضوالجعمدشدكاشيرئمومنهاخمتاساوكناألالداهيهةاقايعة

إاوأعيحرثوااليامتصرموقدطوكووكوسهوعاشهعاكعسقيد

اأعلممتوقدشئهةقىككأئأىتئعئىومنهعاعى4جمفتدى
ءصااكواءالغؤقابوعببد3ءتخاقثةاالصيعنثوتقاتاألبامث

قأاصتممذتنىخرتاعرئنياالعيكهحرةاألصىصمةالف

الغافعسهمنالعبصالءشدورهحزلحزباوأعقالحزابةمال
اكلعهيرطرا8ئفمطوقطألآطم4ثوقاالةهصاأؤازعص

الهيافألمجبئ
هرأغنائغط

مالكلحه
المىارص

أصحاالنحك

والضحكجمب
ءكمص
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فدكاالنغالجيرالشتابطتأبئئىناؤخبتقالجيئ
والمخئاكلمئحفمفالهوانعكمتابنحيباأغحئهالعتصلحب18
أيرعبيد8القببلههتامىشئكللىصطرهـهذااقأبوعلىورتجمثقمو 11

دوأنتحعأىتضلصييوألغألصفالنصاءا
ءإ

غمثوالىتوتف

دوأبلمجوالفتزهمثبأمرتططوصاهة
5ءا
30دا

كاصرهاقىاهتراينتراصعكلة

دوأنعئهاشممئىقيماكووقدالمخباوالقكئر
رشآدفروافكرلذلىثقاثح5أأ

أبةأىفكئرومفكومياالهذامائدرلداشباوالهكر
تءءإ

أصالالحادىتهكترتعطغهفىوخصرتخزالرحلكرليوت
ءإ

شمغلفىيلالتونوفيلمجثتاعتكذاوقيهفعثمنتقدكهثيافااأ
11كلننختلرماالعغسيرأهلبحضوقالنعهجماهمظكلونجوناىيهفونإفا
دونثرآأىبههناالنارأهلوصفوفيثكهـفاالحنهأحلوضهةأفا

إ
أنثدتجصااانرؤلءاعبيد

ذرزآللدخهاهواالرعصكساتهاباتحثوقرجمرتااا
قعالىلتاانشئاالثيالعاكتاهالمحوانقتلثوالغعذ

01ء

شميآجئفلقذتعالىلقاالمصتهروالنأحمراإثىثيأجثتقذلأل

أبواكنكرثئالىللالتتهوئاثفيفىوهواءسيبويهبنئهرا
المحتهذاضاءالعينصعابءوائايهرالتكراوهىعيلى
دموقدتتحساأىكاالكثلرعزوجلةقهربعصهعقوعلعه

الملبرثيءصاءدريدابئتاأىهبهراائساكعتاجمتطنعاأف

اوطنمواشنذعلىغئظاذاصاالهذايابزخومامحظياالضأىءاراخئر

آصاءلوعوقابوكذداءوااذفيهبأصىآىبغرفوبمىاالذاه
بالعكمص



4

دريدأبنءكذصاصبرافاامنهتلملثىأىبللغيهص
دهالعينماجهالتخأىمنهوإلغرةاإلكراومناتجبمنغوئزى

وأنشدبهالمجلةا

ناتقرتصورتناكغءوالذهرآيضاامإاالةتلثومن
8العينصاصبلمجبأىخطةبأهيجالوظوصغامحعالعتمحاابهطفأما

وألردلدالكبيراصقاالالعيهعثة

عقلآلالئيهعثآثيتدمتئائنىوتجقكلفربئبفقر
ضايأصالعينصابجمهالمجفودآفقثابيفىالئكيصةوقدتقدهت

هذاأبنخما5أيرمحبيدءضاناثاوقلالمحبكرواشقأىلف

ضاجارال

غاكراذقتصىآكرثتت

ايخدريدائةقلذدونتيفاال

وقدختلوالجعامظيمامراال
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الثعمرمناحبلىصمنالالنسمانامايلئقاه

وراثواحدهائخرمحوالمحارىأرب9واحدهااألذابأمعهعيث5أيرععيد
وأنثدالغرا

أالقاتأئاشوقئلغقيئاتزكغينتععئتم
مؤرئكواالينفوواالكرينوالغتبن4فتكروااآلعيينمنهصاوقال

ئرحينوالابرحينإمنهلميعةهامححتاابهتهالعظيمالئثرواالسءفه

بتىأتالالعذكرةقىعلىأحبنبنىوبرحوبثلدبارصاترصاهمنوتصث

خغمعحهائرحينوقاواءائجينلقولهمالتععللماوانكنحتئ
اءالمكعتابنالعنةقثزالحدتلواأقىصينبارحاشطلقولهيمماتضل

ذللثفىوأننحددوراثاآصأىالغربهتهرقربناامنه

غبأتاالقغوداعفاامةاغروكغؤئغدتخئةتئ

اتمئمتفمةعاغرقأرادثوبدابنأصتهاألصىوالتغيرفاظلء
العبنعو

أخهعاذةوالفةالخا

الطفقاالتخاقاكأذيدكةؤفاويخئخاتفهتفئهظالعناحب
وكذووغتلقداخئغانوهمااتفاختلفيتساؤفقدماوصقواختلفا

نحتلغوقأىيخثغةالضومعبيرأدبىالمحتلفضياناالوالمحاليفاالنثى
وانهوخايغهيختغنةورجلمخالغهأىوخلغخثغةنيهانءذيدأ

أغعهظةغسئروكتعنرثعلعهرتععبرنالحبممآوحآلذأذوخثغه
ةضتطنههكيتاساابننحتلنكيناىفيقاخوثأقئكئهملددرابئ
مئهوصندضدالعثئايعنصعلفويخعهوخههعنضاقهيشطنائكصه

اظتفعهتلحؤذأبرعبيشمعافةعنأزةقدآفنؤادوالجعحالفه
أاخعتفىماأصثتاخقتومندأيهلهلماالمحايفالمخيئىأبربزيثىء
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أندمقغوقدويبشأهالخالفشدةالثصثضبنمأوطقغدموقد
ءدعءء3أ

نالضوقيلصتدهالرجلفمإزبئانجاثرلدءالتحافهطالعغرقللعصبحب

دد7و3بيهاطالىامجالفإ

ستلضيإصتئزنءالفئهفغ
الناشيهعتالىايهطءأوللبزالحوضعالئرنحمافىأبضاوقرالص

ءا

وآباوهم5واحدأمهمالذينخيافااالريدكابئمحتيغونأىافأخةاا
ةهـاالةأشد فراقاقالالعينصلحبورحبهمميوحعىا

الفااخؤتتددائفرقفائثغهسمفاتبأمهةوشمئوشيقظئثثعافةشافهإوقد
آختافأىآطواراناكطأةلوظءفثدئثظالطاعةكصائئتومضه

حمالالتعلىأ
ا
إ

تماققةأآلكمةوااإ
آ

ؤمعهابأفاووفلافكعةهـققهمالهصاإ ماوافغهالممئومغامىووسبهآ

مصاالاآلعنىاالءتوأفغنأىفاالقؤؤجالدداإ الروإ

55ص

كاتفحلانالموافقةومازوثامامهاكمةوامحتتةأبوعبيدياواإ
وأنشديفعل

اإلئسانكلىالمحائمقثية
وائرإقاةازقاةعدأاهـاولواصاملواثخادرلداا
ا

اماجمافقآقائقاميئومافالنمائقايخاكلهعلىقالىافافقممز

أكفيلىطسغوظلبهفغئمنقامينىوماالنعنئمانقافينىفقاليأبوعبعدافأها
افقازوتهمافزاأيوزيدلماطعلىالموافقةوهاخاحهتعثغإ
وواتئحهواتئئهةكددراشءصرأرايئارواالفىاناةوائفة
إ

فقثثتعاناوةئمأتنجلالرصاتثثانسسكعتابنيفغلآقغئع
تغقلأ

15



1

أتخالؤقا

اداوآئائخمعلمهععدصراكانظناواصعاحمراجموتالعتئنواحدغبر

خهوقيلوأحدبلغظوالمؤئهوالجعحدواالثغيهأللوجمونهفغيلاحاكه

يأتولموالمونلةالقعتهالتعاقغانهوهىآقفأ4ثابوفدبنوقيمرائهآ
لوالىخذماتفوناالبعيرتفخل

تاكرئمققاليأوئحديمم
و

ضعودآىأشيناوكرعلى

آعلنواغتولواتئاولماتعوقديهرمةخدتأكرئمنهصدجمعضغونوقيل

انغعلنأئالصدركاالوفىتمحواتاوثثهعببولهتعضابعضهم

عالهساغذئهءالعىهعاب4اقغؤختقائايخعرجلأبوزبد
ثئيثأوقوئهمابئهاالنوحفىواإليئعلذؤئئهطيقاقاولاغدةئياال

العئضيهالكلمةعذشرحوسأحقتىإسعادتعذالةماداالثأىوشغدثق
عاؤئئهغقةفسطساكغمهوابابهتاهذاالمصاثوسفصلقى

ؤاتئئهوعلعهاالتيبنغفئهوآسئئضأفاةكننؤنهائعمىوفيل

الغصذالعيئصاحبءأكتئهوكأزكرذاآغرزءغرؤة4غيرهه

والغؤذوعلقذئهعضعذاآغغخئئهوقدأغضادوالجعإثزوااكةا

العؤدقوالفهيزلطفرةطالعؤنوالحفروبهعليغؤئئةوقدافمئتعاق

صىااللطاغروادوأءسحراافاذواصييعافئاصدرقيلءكراطعلىوا

العطاغرأتاتقدمدوءكدااعلىإتظاعرونأكأواصدةصفزهم

بهؤففثوقدبهاضغئتماواتفىؤفازققصساالضدفهعىدابناف

والطيرالفععدعلىئهوآقيهأغقالرآكنغتأبوزيدوارتقفصه
بنضحىالرجلأثآروقالآغةالمئىعلىوثلفحئهعليهآعه

كوافئآثشودامفىثاوازذةرذعالهكنضهاشا

المنابخ



أه

لمماثلىالالممثمابهة

أبوعبعدهاللغةفىعسوأاثلةراوالمصارعهابهتالمئثيديرقىقال

وقدالمعلوالعببهوالشمةبلشثة5ررأبرفىءأشعباحوافيوثعحةضنه
شتص08صىه

بهوشعبههاياءبهتهثحضهصمنهماواحدكلثعمبهلهانواإنالثئحايهت

االحدةفىبفولماشبلىاىفالنهأتعنتبهفعهالعنصاحب

عبيدألبىءتعتهأىمنهثعفهوفعهوبايهيرتآلعبابفهومنتمعهه
الأهوالجعءغيرواحدوتئعلأبوزيدسبهوكنعتهونلملمث

فقدبماآلثهارتخيهامنتضرىافعغونوجمدالتىاتجثهتثفانعالىفوفوأها
هذاالىفقاوممنالجنةةوقيلالجفةةشممعناانفقيلفيهاختلف

نصيبغةامنالكلمهاهفهليىثنهئميقثملفظهبنمىنأفونحنأيراحتى
سيويهءكلومفهنعلىاثسنداللىوحهىوبهالمععاوأنالىصفبفى

قالأفعفونومجدالتىاتجئهضحلدتعافىقطهاأبواحفاله
هقالءايبعداعلىعندفرفعهاتجعهتنلعيمجمائغصىسيبويه

تقولاراالكأتخهامنتخرىلألبرهفوعميايخفيخؤتثلوظل

ءفالخعتسنجعلرليناوكلالجئةصغهمعناهاوتالاأحرفالنصقة

جمانناهدهاوفئهالماننىالحعئةآئقكرقناعزوجلاقهأنعندىرالذى
المتقونوعدانعاالحثةتثلهذاعلىفالمعنيتعاهوالدتياأهورمنشاهدإ

اتجمثل1اهعلىأوقالطاراالغتهامنتخرىث
والقعدرونتدفعهقىذقولهمغهاماقاياترذاللغهوداللةعضدظتقيمكيرص

معناهأألعلىيديثافاقثلمعىاكاصغةاللغةقىمثلأفجدوناأن

صئالثبرجلررتراخمذمنوضععرقألدهمواضعهقامحراجرئهالثثته

لمألصحافةيختصولمشعهكيرجلعرتظر4المعؤالىهضاتمحرةاكبهفوصغوا

قهدهمذهناتلىالممانلةئيختصلمكاابهينالمتبيناالشتباهبهمايغعكزة

االموربهارخبهمخكجصالهافرعالتىةهويكلهاظلفالمفضالهضرا
ثاكأعشرمخحمى3

أهنايفا11

انمحرلطااوباالمل

هكذاامباراتطم

سبرهمعلى3وفال
قولهلحفةباالمظا

لجمقيراتعالخلى
وقولهامستقيم

اغالغهااللمةبعدو
ظاهوتكراره

كنبممصحجه



أ

باالكلىببلعق

الذىاطذايثاذفللماوصنمتاذياقمقعليمفرمناالحوالىبهاوئقابل
أحوافهظولتاناالعييلقكيهفللةوهنصزيالللعدىأصدتشبعتلئحا
معنىفهذاالصوابئمسهههىاكاائعلىوااللريضهتةاأحؤفىفثاأن

قىالصقةعتئتثالاستحمافييؤحدناتحدبقدرأولنوثضهرفهاامممةاءهذ
افاوتناللغهرواةمنقؤمالصغهئلمعنىانفقدقالللظظنمهمكل
يغيولموايههـقايهاذاالقولغؤمدفوكااالافينافلناقئوزمشيأي
4رواؤوفئلمالجفغةمعنلاتجئههعلوقولهملواالستدالنظرحهةمن

كلناكذللثوافاليهموهبئآلثوالساقاهل3عنووقئولممتأويينئاللىاواكا
يستقيموعنعدناالمغاجهةهناصتناعهفهذاهزقىفوالقيو4يلزمشيأشدلم

تقديركلنعص4معضاهافاكنيثالنىئىىاالمعضجهةمئأيصاقويم

الجنةاالكطرالنهستقيمغيروهذاأنههارفهاايخهصفهمقولهعلىمالكل

المعنىفىضنغغهارفهذاأنيهايهونالجموزأتوسنهاغتهاالئففسها

فأجمىالصقةصعئاعاقثلحملاذاأنهأبضاالنأوبقهذافسادعلىتئذومما

حملصفهتحتهامنوتخرىهوفهااذىاالعهالراجغأيثمخراهاالخبارعنهفى
نحوالشعرضرورةئءمجىععععفضفهذامةثالمعىعلىقولهمفىاالس
اينبغلمواذااولءلىملكهأنصبهصلمكذللتنفاذاهرآلمحاوغصئعةنالث
ذكرفبهلهندااأويهونالمعمافالبندامافائواوكلذخبراعلىاغل

ماذكرابنداخبربئلماصيزبنأصدهناالشهاركهامنتجرىفملهجمهنو

صاحبالجنةتنطكمليائقضالمعنىانسيبويهايهههماثكند

لفلهيرؤآئفالجعةدرلدابنتماؤازاافئيحالهيئال
نرصآضبةدرالمنلوئدواصشئرصوعلىثواحصرفتهسثى18

المنإضتربنوكانجرمنروصقرخمآشئرطاسثراخغشائتوأثشزبا

االعبنصاحب4االموربعصفىصاحبهأحدهماويفارقشنبهالنكلنكنبث
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نوالقيثثةىثقودوهوحدانىأيئى3الغا
المثئئفارحاللهالمعلرعهالعتالعنبصاشظيرا
وفالاينالنوالضعرعلندقوالقمرظعالقةتمقعاوهتماتههقئالمخأ

النعىوبئذمنآلبأىيعثغالقوهعااآسمتاأىاليهآشآلغئهأعطي
وبئثئهإلتطيريعينهوليىاهئلافىشلهحمئوغثنتطير4وعدي
عندظيحلالومايرأريهأؤيعلألفاللمحكئعاآغحلىبفالنفالنا

احدئعادلةالحلهوضهالذىالجذلمضهموتغكشئئماتقعأكطش
لمعاثلةانغرازناناحدبتضانواذوهومنعدالاالوهىاالصوتينا

كئرعذذؤؤقطالخمتائلثهلائعاوعديفدالخىااهمافا

انقدبلسببولغنرجمأكفىخركفواالأصدهماتفترغلمأى
لوافلهالبنامحينبنقرفالضاحاالاليهونوانعدذالماسمنماعلد

فعضذفعلثوحاكعههكعئهءالعنصاجاوغيالمناحسب

يتعتتاكهابوهماشاتجقهالممثئالمنثئنعاكةأووعبعدقههضلفلتأو
انجهوواتقههشآاكههمشاكههءأبوزيدابهانيتةأى

الرجذمناقئثعبيدالبىافقارتةوالمتاكهةاوتمكهورلد
أبرملىتغعلأىفالنقذئدىوفالنزضئهطوقعلكصهشا

مثلهالهثئخطيرأبرزيدضكلهعلىأىلمجبماهذاعلىهذاءحاتم
هنأىوالكئمتاففالنلطظتتعنتت4وقالءشعؤيتبهوآخطرت

قتالفىلثهافقاومقوئلثالسيهمتايهنتطيرالرجلقمعلضربه

شدثتهقرتاأفرلةالثئالىالعثئقوئعةمقهاوهومئفرإوالجعأومجلم

أىاتاقوجاؤاوتقازالاصعئلناافرتاوقدهزيرأنابالاتجغقرنومضهايه
ابهنلفم3وجعهايثلوالئثئومرانائقارتةالممئىالعثئئوظؤتيينئفه
عبعدأبوأنعندعنوكولجنى

خالءللىتضقإلىاآلكاقطشاافأكافالنففبالي
ثشدزيدألبىعاثالالعثئئنتشاكلينالكلبصكه

والجعقرنالعنىقوله
فانتقصلعبارةا

بخاقرفرناعجع
وأماوكرمايمككر

فرخبللكهمرنجمعه

اقيلثاالالأفران

والمبرح
هكعبم



أ

ايثفهفىألضيريبةانضرئهالعنامححبشمفئهفالناالرجل
ء

وزشهوركهوذانهوهووظتثئهعتعهئوأرئةوازنتههذيدألبى

جمذأىبروكذامنهآخذثصاتمألولملتهفهأىوييررات
أوزيدهءوالئديدةانئديزوهوآلذدلىحوالجالمهفاالنذاألصنه

كفاء3لبعةكلهالءاقيهقاءوالكفوةا

انمذةباب

ظلوتاواقاثوالجحهعهئرؤلفكااالنسالدةالعكيتانجه
موهـفآكؤاسةواوثاالصميعئونوسمعفواءلدظاالءسيبويه
آفئالثوالجغالمؤنثئوأكرفالرئهوهوالسيهعتابنصفراتغئون

فاهاهمزبغيرازمذههأومامهموذإثداوكفللةلظ
علىيحونوأقالكلمةضغةذللةبهونأتوإمانعيفااعلىبهوناأن

تمعلعهؤضنففوممنآزعادعلىجعهئالنجاعهمآزجةالخفبف
ادأزأوآئرياد

لتاتلوالخيزأ

والوالمجمحاليثنيغركهمكغينوهمهوغيزك8أيرعميدفالء

ايربحرعدظلي5أبوعالاللةوهانكرةكئلاشويرنلظيؤنث

غيرواكاتقكوتتغرفةيههنأنالمححعرفهصضافكلصكأناعمرممطالاين
اليكدفيههوغبمفاغركبرجلمررتقلتاذاأطوفللةالمعنىأجلهمن

محوزئخقىاليكلدفيههمرضلهفايعذبرجلمررتفلتأذاأندئخصى
كلعلىققحغيرفكذللثعبهونوكهوجاههوخفقهخثقهفىضتهوفيمن

اذاكنفأماأيضاالقثرئةوجؤوتخظفثركغيرجلمررتقلتافاغيرهدأ

لجقركهعليلةكقوذغثرمعرفةطارتمندهوائباتتفيهنئأردتفلىالثعئأ
اافكونغيزألنكلةاطركةقلشكللعكتككاالحركةالسالكونتقيزقالسكير

5
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افعئتضمآالضرالهإألعزوصلتوهننالذسفئمووسالحركهو

النكهيهمرباغيرالىقطكابقزمنمعلآلغمتذينضراط
فأماكونالااللمحركةالصذعلهماتغفعوباااللهيتالمعلائمالذجمة
أنهصثالةحلبماثحئنفوامممنوالخيفايهسيبيصكهجمالهاصقأبتثبعه

أنعمتوالذينصصودليساذانكرةاقوامئالرجلمحطأالبهذاكذاتفمقل

نيئالشؤاعيعدءبتلةفابىبئنحصوصمععدوننخحورونهمع
العينصاحبرزذوورلءوقالنهوفدنغسهؤاؤموغيزا

ادأىزإقالثتشإنونقوليهسيبولءآثدالوالجعيلوكأثاش

تإليفهانأىرثدتجلذإنفلتالبديلجمنزلةاتجتلجعلتوالةتكت
وبهمنهونجذوآزرنئهوتئفثكذابهذامنهتذفهواصدغيرممهرفد

رضاالهاههفيئجهمفوئم3ثداذواال4صاحباربذوبالثللاشتمثوكذ

ظماالاحدضغالدآلكوتاسافىئوناللؤنآإلثاأربعونشثعوقوهم

وجمباقاككأقعاإااوعلضةوبهمعهطمنةالتدذوالعؤعقاخرتهتظ
واشحغلقنهواكتاقهواكتاضمنهوتعؤمققنهوآعلجعاابنءوغؤتحعه

وغضئمهعهوتغآغيعهجمافاكتعععهالبععبعؤمقضئهوطالعؤمقلةسأ

ءالسثعابئعوفق3ىللىغعلضوهناالعوصقمنهآصئث
اجمائاثهآعآبممىشائتئثىارصايعفلرنمنققعؤفالن

انتريلوفىشؤاوصذتخلفوهؤاأبيهمقخعتفالنقالسكلت

هىالنياصفةانقامتلىأيوقالطصتعدهمينكاقتلف
وضثاقولهسمفىاالضافهمقامواتاذوائبغواالضعالةآصتأغوا

لبيدتولنالئؤكريقةهذائيلعفولأئخال
ةاألخربتحثدخئففيوتقعثة

ء005ة5تت8شةء05ستآخطة

بدفيالالمل

ومنللساقطان

اغليدقولت
ءص



أ

همكخثسهفالنمئفالنانعناىصلكلأبونعبل
ااأبوعبمدمهلرمخمقابشئفهطغهثويدأبن

3يرمآخالفوديحنخلفوتهموتدخلعوأبعدالقهـبئصوأئاافرق
نهىخمحئغهأهقىخدةمهاالدبهالبثمعهمهااللغهلورفى

واخنتفهأليهمثغهقمداظيروالثعرفىفجمينمنهعلجهمخليفةةلى

وقدوافوالعتبأفمفبيخئغةالحبوبزريكهلىلفائةععهالجفهوس
األمةبعدىنأفىاألئةالفرنلمحعبنعمعبأمئنحكلنفدم

واكتغتهخبرافالنآقئللنئروجهيعضلهقبلنئمرهائي
ألمحومقشئهوبئالمنهواكلصمخيزااقةوآصحهعنهااففىبتجيزوت

أثدلأىئالغرمنوأصتاكاضنهشرأاأوخمنهواصتعتوالستل

وتغاقئعاواعتقبعأعلقثعهففوهوالثتافذالئعافبهومقءأبرئلىول
للغفتةومعهائعامثبئكو

الخالطةوحسعنالمدارأة

وأنشدمفرففغتمثضررلضنعهبئللىساليثءعمحدأ

ئعصببىطالعئكوطهعلورقمةخمهتمنوساليث

2وثارجطاآزصةةلولهينثثآرويهشآلتتةالتئصهءأبرنريد
وداتجعئهقعئههـوكذلىدلزئئهقاتخئهعبيدأبوتعئعهآرقا
وأننعدفئهوصلففعهدفئهوذ

تجئئماهالسعوسفافئج
زيدشأأليغئهتزشئئهءثويدلبئضئهئضهطتئئهوقيل
تقةاخسمطهاةاالعينابءددخحئهخئف3لطراضه
معهفعآلآضرتدكأرفتظنعلعهئهواجمياالعلىاشوو
علعهوأطثعهثلت

االدالل



أ

لايألذا6

وتحتهفعاائدستطثيعئوتدللثآفففاعليهالعفهلبصء

يهذاقربتصىاالآفالتتوآغوعليهغوثتذروءأيو
دقث

نطافا1

أبوطقهوآتطغابهسيبويهطفولطفهواءكرافياابنمم

وافننىوحقابةخقاوةوتخنئؤةخقبهخيئبأالنساناكففالجقابةذبد
وغيرهاالكرامقىالميالغةوألمخثاوالحغاوالحغايةتينخيئهأبوعبمد

الطفاالتشيخاالبعالمقغثاؤجمثةفىالعهآحقثثومنه
تعتماشةفىتشابهثممثبثوقدوباثياتقرجلاالنسانعلىواالقباذالمسحلىقا

قعئشثهنمفكوكوقبضعشه

ةآلنأواأئخا

خؤلوربئممذللثعنوخذحفاولحئةعنهئخئئتالعصاحب

احغماحمث

ءستغنا1اواالنيابة

قاتوضقاتثوويتاتثتناتهوئثثخنهأبرزيدفثثقالأبرعلىقالممه
وئخرآومخر53ومخرآتهتخرآفلوقعشكآخرأثءعيدألبىتهثهوضذدث

وكأبحىأبرعبيدءوغاذوخرأوربلىهيزبخكلالحنععاحباهوح

وأنشداققامغنأاتالساكابن7االربعاللغافىعنكآكنئث

ومثهدىغتافوالئغئكقفه

بثبأةشئعؤالغرافىثدءألبىيآتغتماصشإلىوهاالغتاواتجؤا



ه

مهوكرئثد

لعكمتبن

دكتاكريئاءغرةقكونص
ستعثتععهتحت

اليىوضتروخبرأاسثنوؤاقافاوضؤأسشؤاوفالدةتربدافيء
ثعالىقهلهما3و8يوعلى3لشرقااالفيلمدمؤاحتيةقلتافللىالمعل

سد

لفانم3والقصفوالنععضوايسطوالعللالسواظالمأننرآعليهمسوا
زهبرلالمعغافىبعضمهامقبتضرب

الئمولفهايفتناىنجمحامالضعةآفو
لعنؤأوزورشدوأ

اغغطفءراالمئبآكصإلامإةءعئؤءافعوابفنافالضىأ
مماعبوفالكاىالحبماشمئقرلالالنغوالمنئشطوائعواة

االيىوظالنهرهنالتضفيلةءالثعوافضائقطعحتئآكعبماراشه
وجالوعزوظليثآلنظلىافتنؤامعالتاوطلىاأوققا8واصؤانجى
عزوجلظالءسعواءرضقواوخزاونووالمعنىاالتدىمقبئعنؤى

قتعؤاهاشبهمز8بهممعمفدئقتم5وظلقئاكئثالكيزباتعقتئكاويفوذ
ونثيرقنهايىو2ىضؤاهاوماوتعىوظلالرضبالدعمضوأى

فن3وضنتوونأىتنواقوئموتالما

بآثمواصوواوانلازستكارئهاصعئىاثككأضلقأل

اد

ا

صاص
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سلالماألبئميوشؤاظلوفيناتواغايحعتهصجمحفىقعتيلص
تصعلمحيتحترلمأهفاوممنعنهامفقإلصةشؤاستمتةقالفينءالياوأن
منمواضعتظهرفىاخانفضقىفىخوهاقدآذموضعاواوئهذ

فجهاضتقدايففعوممطوانكنوالعثعاالدئياانحوأخوأجمهذاوخوفاالكلمة

ولمهءاقعقاامجمعجعهيلعبىئالأجدهذاقىالتصيمفاناذماذكرتمع

نللةيمتنععلقمعنائممنامئواهاافظمنيكونأنفائئكرفلتقان
شئفىمكورةالتقعءوالفااالولىاللدمموصنحانسنلتثهأحدهماينألص

لتههنايناليهنولمينالمعتكريرهاوقعفاكاياقيتينأمانال
نكالآخثتفضداواوهىأيضاناتكررتقدالعهنانأقولقلتوانهناك

أبوءحااثياصهابلكلةواوهضااللومخرأنواالالمبالالكلمةتدغ
رخؤةنؤلذلىوياسهاهخرقىواالئشواسقهاهمنعيدأباعنضاى

صواهفىواوهااكأاالعينئفقبلمياءاللألمأتالفاصيعانوعياامعىاوقالما
ءشواوأدأسئامنزوئممنزكتئةفئطآمنامثلأناعفتنتهافال

سصهآلغظمنيحتةقيةضوابفغعبيدأباعن4اعأبوتمامنكيآ
لمجاورخهاأعةوكهاإوافحأنهاعالىمجبتاللألممحذفتيئةأص

أرلىفتداطرفامنثعلى3عذهأنإدتجتكمعرئتجظلىاالطرف

وصمهءتوامنمصوغةشواسيةيهوتمجوزانوقدلؤباالعالل

هئثأشممهوقادهأغئقميىكاظءطقناامناحاواحدااغوأ
هوئف3وءاسوأاىأنهئلإشالهذاوياصصنععهءإسموااالفي

صزةالههزهفتالكهنبهعدثتماالنهبصىاشؤقاليوالمءواليامنهآفغفتئه

حاوىالئببدأشؤكتعثقئئهاالةمنفغئةتكوتوزأنوآفعل
االضهذامنسموثةلىءهمزيدأبوىيئيعرفولمنميأيرافولث

عياالهذافىوهأشصالصاحبكيمئالنانءشواهماوظلء

غعهلمهطاتقوضهأبرزيدهالمطاتقةءوااألسومنسواأئأشا

مأساواهشيئطئقينالعمماحبدهاقولاساوادئنهآقركأى
الئخاعنرمحنمص3أ
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ااأفىلشاواالكتددالتجارتطتققغآطبعئهيقدادالثئطهغه
اثدلطءىعألنفمآغير8لهـحتديببنللذىالمصدلىعنهواصائ

أالهمئالمحتن5عيبدأيءالشتعارمحادلفشهأبرعظلت
ئهنكحقنالنافحكيضانجابضابععهالئخائئصح

غيرئيومةآشطلوهرصلعائأصئمخماأكط
ءصينالىعاصبكهزسعفيمالخثرقىتماليلشللفهلقهتنئلالسم
ءسوافيهوالمؤشهواالثنلنواجميعللىيمدوضعسمقاسرخأالعيهنفىهم

فهوشيأماحاؤىأبرعععدهقثرةأىهذاطآلخهذأوظل

اصواأهمورفىاحدكبرالبئدفىئتخقءبرذيدطؤازطؤفئ
اواحإلظئؤرعلىغءنجلنساحبءلهمزةأبئالساكابهابن
حدوااطيمأى

تمدمعاقوااالتفاق

11واحدةتاصدووصحاحيشادعتابئوصهمالغوئمتىءبيعدبوع
ثالئةفالنةثوكنالثقدرواحدعالكلهمعااروابيخواحديدا
بعالثةزتئثءالصكبتابنبعضافىئبعصهمأىجمرارواحعلى
اهتالأىشفرالنهازيخرازهاتعتكيرهيخرادواحدعلىأسفم
صدحبءواحرحطاضفأىاؤفيرةعبعوحممدرورابن5ضفر

11عئهتثقاونقسغنهاطريعهعمآكلنثئكلصنالفعمسئئمنا
القرئرءأيرعبيدصضةأكطبعضالىبعفهااالشعاةائتتعتا

8ىالهصاصءوأحفقروعلىرأمتهمقالواحعتمهطرثهأعلىإق
ءأ

41اسحغاأبوالطريقةصطالعواملواحدهبمأعالنلسمنجاعةطاليا
ععااحدويحدحعاتاعالونهأيمودإوئمغقائئطركلااوقبصايفعيراحدصاعالصمأ
أففحةلوظأموزطمقسآلصثةئمااتآلفتىدلراشإ
اا

المنئ



تفقالعثئ

عمال

فاأصا4المثيباكااتتغلقوااللقافاهوضئهآل

سمتقامة

أورتمجهـمدمتاتوشيهنايهمعداشاشايمه
آفيهديةفالنضلدريدابنتهمستغا

منقساوررتاكحهم

فااامرهوهذبة

صحئهاأىهدئلهاعضدلىصدأبواحصرذيةاواتوحنعل

وصعماسنقفصوحالدمخدبحوقدمشقيمئماحآفالسكيتانجا
زصاةونهتيسحرواسعقاموزحاوزخؤأزخوايزخوثئئالزصادريدابن

همآتجديعالالناشالعينحابيشههوتيئراكاالخراج
ءصالهـءاثى

ءقض

اواهـصبابنبهئئةافتاجناصاحب
تةلهوائذو

جؤولعمكعتبننة

تممةويهسبهلفم

لمحا

ث



زئقيريحاأىتئتقشةيهوسييواالخيتهائسلى
هوكيتاابهنالكحابهذامنبنياتاابأفىبناثشرحوسمأقى

الحارةالعبنصعابظفرانيهمتففاوالموخمفرظفراتئيمتيننازلى
آفرؤثوالغعتيآثصعرثهماممهايوعيمدمنازئهمتصألقنثفه

شاماأىطتل

مالمتفىءايألسعو

واحدةسرحوجةعلىهمقيلالقومالفهأفاشتثاذاعبيدأة
ءا

ىأواحدالييثعالأروكذللصهبوويئؤالواصلاومىوقن
ا

رسئاعلى

ا

الناسينبصحالح6ا1اا

سثيتي
دسء

ننحد

قدتلغيىجرنبتءمانئخخذخد
لممدضثآل

عهفد

دنت

صسئتمئاته

ةليستيد

وغفنررر



أآل

غعيرةفيهميتءاسماكحضااابنهببماإضعأنبنىبمايؤآأىوغفيريه
سدوأنذثحااليغعرونأى

الجرهالنضىصوافاغميرفهئليسثيمياق
طرآدضتثئاخألوزلئآوتهثعةالقومبينهآءأبرعيد

لوظفئفثبينهمآوزكثوقيلئةأضعلىوآؤزغثئواآدآشؤث

صثئههحمقوقاليءبينهمآصالعةذللةآئهخةئحاوثهمفةودض

العيئماصبيرتآسانجهمورزتهوصنلىشسدزئة

ابنهآلآلآئسلمثثهـوكذللشهيمستالسابنكذصصئهم

طائىاشيهىافئلاايشسعمافومعهواحنع
أنضمئاكذذسقآبئةفنالكعت

ابنءفضدرأئتهئتهماوآضففه
ص



6

الرجلىبىفلضعتأبرزمدهأنرضطيمهمفعرشهءلرو9

للسكعتابنخئعهاوسهتلتالةيلنهمائةقرأفمندةخئضعث

ولحدجمهطرعلىافاصسعأئه

الهفوفهيقالالرجلكقارذ

وتضرهعليهوال

11ابنهاورقعضههكذوأكرئئةارجلعنكرثئةأوعبيد
اراتجتموولبعئدهوبقولقتننهغأىعنههوئجتاضلدهكيت

أوربئنضنأ7ئبئعتهمتمننمنالععاحبءلتيمها
ويدفعتئبةنفعنيعضحفالقأبرعبعدءالحريمعنقتهإث

الععكيتابنصاحبهىآلقعلحههعليهكرئثوظل
أبوصعدهذلبثنفىعنمحثوثظطثشهنحه
نفسهعنجاخشالعإسصاحبءسهاصةوطارجالعنئ
خيرهاجملشاعاففسهجاحقالعينملعبءدافغاخنه
آلناصعرنفيروالنفزأيعفرهلضترهمالمظفةاطوالعضرداقغقاخت

اوصمعليهلدتهلىاتيأثصارااالةئضدءأبرحاتمءآئصمولجحح
ايهاأصاوفلمحةاصخمملركأاالصاغرىتجرىالصغهعلهمبت

إضيروهذاجغالئفئرالعنبصاآلضارثمافقيلالجعظ
والعفئززخلطوكركبمجمحليىمع13سمبوعندلرب

طتعداثتعثروقتنالنزبلوقىاالئعغامواإلفيملزاقعونهث
ئتأخفءأبوزيدالنعممرعلىانغاقنائتلفرواالئضراخنللىثرنت
أبوابالمكلنحةآخيفثأنهوقدتقلموضعصهتتمرتهختآصه
أقتضرفالئتعقمرئهأىفئنقافواضنأدفعهآكقافامئنغذئئهءرو
عليهعطقاالرخهالعطفالعبنصابدأوااللغئقمم
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عليهتهاطفووقضالطناجمايهطفؤطأمموفءورجلكطغاتغطف
علعهتغطفرحمكط3عاطعةعلعهعطعهومارخهتعطفاغطقا

4سأثارجلواشتحطغعثمتقفوفدالدعاالطفطأةاصومضهغطف

غدبركذتغئطقافهوخرثخدتاعليهخدلتوالعالف

ابئعيهمأمتعبتعثتزوخاذاوتخئتجةوممهاعلىالمرأةحدقت9ضه

ازحمةسالعصاحبممهوخدثثغطغثعليهخنؤثلكعت11

زقئوتدالمثلرووالرخوثازختىوالمحسحخةوهنوفىخازخازخهارفةا
عليهوقىخثئرخأقمنئرهتآثهكلة3زخوتينللثخثر

ن3اإلخارةءأبرعببدالرحمهمألحهئحنزخئهوابالرحمةدغؤئاله
وأنثدأليكوتذغؤهاالنسانتئمنتعطقا

شيرهاخيألشاعىأذئنثكروتهأئمإئاتغلىا
سص3ير11 رأفاأرفلهرأمةوقالتحقالقومعلىرمرفآهدرلدينا

وهـسـءءةا
افهورءرأفةبهرأتأبرزيدعليهتعطةساورورعوفاوأناافةوأ

وكذةاقعؤناوقدتقدمعطغتعلعهئفآشةابرعبيدكذ

دوأنفتئثإ
هـ05ءأا

والمشلالمليابهعدعلموراالبعكاذاحزومنا

عليلثهزفثأبوزيداغخليهاكتتعممهغيره
اوأنمتدأغطفئة

ابممفىهـهـا
أاوألعىاايعالىوفياابنةااليعمعليكهزسةا
ااد3آ
دضالمرعلىوجمفتعطةفمرنعلىتفسلمجغتالسكلتاشا

3دأي
غرزثالعنهعاحبعطصاسعيهربعتهعبيمداأمرضه

111الئضرخوالغاحصيراوالمليغآكئمهأنهققدهوقفئتصيالرجلإ
تختشواتإلثالعتريلالفىاسحتئضمرئضعدعهافتهثوقدافتوحلهأ

أأالغتاحهوهىءامحعتاابهنلتضعزوالقتاحةكأاضحاصابهئمدقق
توتمفىغثكلآئزأناوماللتىااوئأشضراافرقانانالصاصأ
صا
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يسئضررءحلفمفألدةبدآظؤفالنهيدبرفىبللىيرمكاوهوالغرظن
مذلمعوآئصمرالهمصرللعوتماناختوتالاللمجهئعطوقد

بهمامددذدآوايمعاوبآنواليفالفموآثديلىالفىصيعف
عداهتهمطتثفمتلىواشصهفوآزرد

الناسبانععآفىف6ا1

همومالبيفمذثوآاقارئوقاوآفسذئهئدقضدتعقءللالكيمتاين

أيوتأشاآمس8ثربف1ثغتئتكينهمتأشثضبعدأيو
ءأبرزوريركأئصشثآزخفالعينصاحبصحعةآقىكقمفههعبعد

أبوخلطةآزحاتأرخةاباطلباالحئاوأرفيمختطقىفيويافيآرفي
فئخابفثمأزيدأجمىغثونئوئزوحآآفئثوش3آرماكذلالورعب

بينئغرىالذىمالكللىوالثرخنرظغلئآشبينهمؤفىخالئعطانمنوظزغ
سنكماثغلزمناأخرصوألوءكئساناعنقئخوتقرععنىابناصا ا

8صيالصاحبانناميهبينشغةنزغكلرجلسدراين

مائععيمدكقلبألفىئئتىأىكأخشالشمئعرابيايئزغصكوإئاهـتعالىاقهله

والمخريئىوافئشوخمثثكذتهملخرئةءزيدا4ابكأأعال
أآسذثكذفاعبعدأوبعرنهقغيواالنسانوالكبدساالشءاغرات

ئمثوتخهحمبيدأبوآفعلفاشؤثنا3حآوبشلديدائؤوهويدقى
ءثرلدابنذتأئعليهأخمثثءلوظكذللثودفصخهاأقخ
ءهـارو هيناقومافىهاشوهالءنهمحفيتهشرافالنيىبسأت

أيوععدإسالهبينالحرتئجيخناائؤتجبرزيدثوطأفتمذ
ابنطنئهئمدرابن4مالبنهمقدوتباغئواالأكتاط

تصأ

صاحبوكاىوتعادىمابنهمتفاقمممابيفسداذاللقوميقالالكعتأ
كالسكعتابئهلينهمضأدصاوفالقوآبينافيهاقأثماالعنأ
ا

أدوعبدءالتفرقةوالموألبةحاحبمئمنهثواحدكلانقطعاذاآهابلهم
ا

قت
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وئتقتهمبهمتعثشرأناوهوأبضبيفماالفسالعنيهوآثضهممقائنتغعث

قآصهاثه4والتثأئغصههئنتعةزبلىأهـءوهوافعقاالةنفساب

اقفتآلقعئهقئمعهأبرزيدآنفعمسهمئهمفقبهذللةعبيدبر

اذاأزآآؤرةآززفعبيدأبوقاسةن11االسمتفئئهعهقوظ
العايهكةأىآرأرتاالنسانيطانةئاآراومتهجىرأنتهأغر

ئخيريهمأىقعئئرالماهويقالالماسرفعلالهعئزالعنصاحب

فعهتناركواحمقاالنهميوخوتخلقفوااخراالتوئجدريدأبئه
وناللىلهيولفىامقوقدالناسببنأالفسادممهاال5ابرزبدلتجرواوتع

الضاسبيندائفصوالمنرفئةآأسئةوصآثرتمأرابيتهمآرث

لريدانجاكذللقمابينهمىاوفأناوآثأئهقتذمالينهدائأتوقال

علىقساادنرالدبثااوئعليهخؤخهفؤشبصاحعهالرجقاآدعرحل

ثدوأنكهآزؤاجهن

وققضئواهيطيقثلىدئزواآخفثمعيمعنآتابوتضذ

ءأبرزيددهالفئأثوايماتعفرعناشاوهىئدإفئقهاضتقاقومنه
شالصعساحسممهوضمتلمحاعتدفالفتآلويشالآخحاةا

عمرلىمحصص

العنهاماحقوله

قىوغريابهذابهن
15الصل



قا

الرجعللمطءالطخفأ
واغتيانجهوغيئهبهمنفى

وانأاطقنآناوقيلطععاوطقعاتطغقطتهأعيهءالعينصطص

الشاعرقاليوع

فقاذماوتفلهناتاطىإالةاتذااافطهر8وأ

ذكرتقتموقدبألغوتطغقانباهوتطغنبعضهموظلي

هاس11امحرامقئتطحنطغانورحلىبالرخاطفنابابفىقانغ
وممطباطالأوخفاصالنورائهحمابئؤدكرئةارفياغتئثيد

طعنقرطارطهرطهوأخيهمحرعقبئالىقعيأبرعبيد

كذلوجغرتهجالرتهأبوزيدممهفرناخفزثهرتللىوتقهوعض

والعينصاحبممةكفزلهوهزوقدتقدمالوبوكذخريث

أوبكهزهشدريداتافيههاقلالئتاليفتهزئ
سيههااابنهشمقفئهالحهههرذثءرريدابنكذهضد

وتعيمآعاوقدوضعايبغعولبوالجعآمالثواوالمهيصثاماثواالعثحههوا
عالءأيوعبيدشرظعرئةتاكاقأوأخهميبويهوعث

لىالغئبكثيرةووعيابهعيابدرجلصارذاغيبنفه
ةفالذختعمافىدأوعىءقىطهكغعرضهقرئطهدرلداه

ا
وا

أخأكلقىخاتالكثماممأبوعلىقألالعيبومماومحخوال

ثدوأنفاصدأكأؤيريافىثادويإتةحميد

ربشيئقللىفئتعثثيئتحيإن

آلذريابعرقفالثبنىئفالنةحقتثدريزابن
ووفوعاقئكيغهفسهشخحااعىاضىاحباجمرلالثتتهئمئةآفأ

أفقأتهتفراماكئتهشكلتإصنتاقئاهىحقيقئهغيرهههاغتا

عى
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والقذفارضئئهذببالتهالىجلقذفئاالعينعلحبفيه
واألسمععئهقغرأشئهتفأوريد4اقذتاوهىالئحث

تةظبعلىهطرواللطرىتجاهعبفىالسربمةأكلاصوقالتاخقرءطا
ليالعلىكربوالإذونكلظالذيخاتارصالاعبئقأىخرى

رضحعهبئموقرقئهءاصاكيتاانجاباقنبازوتتهوفديئفرتماالوافىا

الرحلآسئضئسثممهأبرعيدكدلتقرفاعلعهقرفهأبوزورءبه
دوأناعتبته

سقاثياقاأدئعادثثتنآىوالتيهئةةمالىويكلم
عرضهاثركالمكيضابنعراوةاىكعةئئ4ؤطقوله

أبوفعهوقغثأفصئبهقضفئهعبيدأيوهفيهوطغىبةط

عئهأخهعوضاغرضعثوقالفالنعرضآضئئائتمط

نالفيائأكالناكاغرصضهونالنبعؤكرهالتأىمحرمشهتغرفقوال

دريدابنءفيهوقائةكئةأنانهثتبعةأبوعبعدفيهونته

أبوعبيدارجلكربهيشالذىالعنعثوالمتثلبهراتعتحةآنخسهقتئئه
عرضنحغماذاابأأقزثتتالعاكابنفيهوقعتالرفيآفؤممة

بهأئخمىلوءعندهممتصغرعندقومأوكذثتهمخاساآلك
لاوئ4محفوتاماذعاإرجلنمثلوظاغتابهوآخمملى

ونآمئهبهتقابشئئفهايهوتأنتعدئمظآأىكأدامانالحدئمالتعول

وهوالمكعتانجاآخرنئوفعلعبعدأءئعقأقاأقأف
وأتثددالدأثاندأن

اذاوجمقاأفئهابهاهتغأولةايكيتبةرتدفا
اروثينعضىاللمدهالخليلىءأكالسالذايممزاافئذممهعبيدأ

وخذتئهأدبماالصمثا5مووإيحفيوتدئومقةوقفدقاخصآئهد
ينالصاحبدميهط

آخيئهتجتئئهأبرعبيدعليهكامآكرضاقغأاليهادا
صلىياالممسساض



أأل

تالئكربضذغشءلناجدبدالحعديثونةكثذياض
وانشعدعلقهأى

حادئةتعثلويرخأتيزحمءوضثيماكأخذآيلينئقتا
ثتعصوظذ4فوقعثمئعاآشئتغهالرجقهشتفضوقافي

كئئهذأللهوظلاغتثتهاذاحعاهـآضبغعليمهوصعغثيه
السكعتابنكلةناتدأهفهدكشآلمبهثافهصدفول4وهنىؤتهور
ارجآلغذقئاوتاللوأسرارهصخنازلعنأكلةفالنخالتعنشل

فئعهواخالمئمركذلذماقثثيقالابعئئهوالئعروضعهعؤقابسر

اوتتطختطهبئثترهآطدهوقالءاخسيرعرأىشعركنضكل
ذكأغرورايغرةوغرادشنثمثئهيةؤتنمهصاآشىضثصوآآدبه

بههأصمصوكرعرغراآغرجمكووهعرزئهيمىالعنصاحبطته

امسازواجمكروه4تتنامحئعغاأضضخهتضعتهزيفأءالعرة3واال

وهوأشدقوئماوتعائص6اإلعيرئهروغثأوسثبئبهاالنسانامعآني
وقدقخللحتبرجؤتذخولالحتبئثالقنالخلوابلاةامئ

طماقخلةظسداوتطفطنفرجلءأبوزيدذققخألآفقه

آذطدريفابنوئطوفةونطافةنطقاونطفوئخوفةوطتافةطتغآ
شتغئهفالنيئعقفتايئسنموظلءبتثواشتثزططفئئهالة

مسخثوقالعليهوطغئثجمثعهرئطاآرمالهطةوزهذوؤقفث
وأنشدفيهوخقئتجمئئهصثشاوصئغئهعرقه

غبائتايمىخىوجمرآغذو
كطاوكحطهعرضةطاغوقالكوجمايهتتاولهبلسلنهوتغض

بالرجلآفرسئثىأبوزلتتفصمجرضهاثبرألوعبيفءعلبه

بهفحلطخقيعأهيأكالمةطقىخرصراجمأءحميوآخترث
وقالهجاجمنولمتثءدخآألاحاآوفضؤآقضأقثنمأختئهتويف

ذاسآفوازكبندطعنكهفهمطحانذؤشاناسافىغوالرفي
سمى
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جممةهوقالنرفيقىكةالحقبغيراالذماناتزحىوأنولشئئ

وفدمئذخورجلتئنهاتثدغهتؤغهثوكذيثتهغورفيبهاترغهئظيلئتحكه
فرفازآوتعذورفىقرقرفىوقالءائقارلةيحئهيإلضتيمالطعقالئذغأنتقدم

بصءوتنغصهشاتههعرضطافأبوزيدءتغضئتعذوار

أبوجمعمدهءقلضاالثةامعلوااساكفىافىقمعةالتعيصةالمحين

بقافانعينملحبةفهاسغيرعلىشدواحذهاالغئوبذاالئ

ابنهكراجمعنهموامدشاعقاالكغالمرآحغققالموقدأحثثا
السىءيخاالصبعليهوطعئئهنهلحافعهثدريى

والرأسلملعينهوذيدأيواوجهفىالعفبوافرشآنةوقدالعثمث
عليهذزفثءوماليممهقأزطزةرجللمئزاطزقؤيخثهمكلمعوايشفة

أبئقلعلةعلعهأرريختصرىاالتننهونعوزرايةريةومزيافئ

دوأنعيوبقادخفمهكلناذالذكراثةالكيت

كلهالدخردغراتتخممقلمتراخما

دوأنالغعثئتلزواألته11ءعيدوقكراثدكرةفهويقال

وعلواآبةممهخآكفأء

وقدتجعشهادئهتفئدالنالتيفوهىتغبةارخليهاكيدايرز
وانثدمائغمؤوئعابىكيزواليزةكمافيهوتاالل

ايخزامححالتخدى5الحزفياواكىالتزكبيى
وافقىجمئاوانمربالعحبهدكرةايدرابنلمعايباآخماصغوا

جهازكتعتيتئعغهأوزيزاالهياألزتياتقدمآنوفدالغئب

قياارجلطايرأوعببدبقيىقئمغالووالعكيتابنه
بأهىعهثحهثريابن4ثوحهوطأوفعلفولمقبقيع

اءقعتاواالسقغوأارجلقفوثءأوعيدءةالطفويكرهه

ضاوآضه4كأخنمجرحنهضقمغلهوقالقجهيىيههـثتأدهو
فوأفشثه



هماقغبصاءقضنغ
يظ6نشدوأ

سكنكقانالزلىتأؤقثرشفيجهوضكمضالحعاعرأئثتصية
مقحمكثأةبرعبعددئنهاكطىعرضتطخالمعيهتابن

مناناكهنخدفللنىمةاواالفملؤءيأبردايفئلثآطعئتف
والعينثجمثقبهونالغححهوهوصثالفيهموققعلحومهمويأكلاكمل

وننعضعئهعئئهعثا8قاآالرجلعثقوظليهفراعرروارأمما

شنثههقبلقىطآكأغهفئمحنهئهوكذجمئمئهالربئهتريىصانجه

زلدأبوالناحايناالغراالرعأترملوورمزوربئبمبجنجرنهر
مغثهئعلبلدتغعاغشئهعرضهوتغثائهالرقيآنزكه
لحفتنهتهخالأفهتأذاتغئاخعغاتكآلهصفا11تخثقولهههنقابمتر

كؤتةالعيهةماحبعلغعلخلوالهودذيعكولىووأصا4يضععؤ

علىئعثثءوظلحبقأودكوئهمسبعئهثركواوأيخثضاوجلعلى
3ووشمنععثحمخغوأولشثعةالعنمتاعةواالمماقبعنهذكرثارجل
اتاممنطةوألوأكةافوظدضثختعليهضثخةءعحبد

وكيرئغاقمقابألوهويموقوجمثتةتجهذكرثآضغئهأبرنيدقامجعبة
قخحعقخثعشالهحصاحمهجععطمنئعتابلةاالالجموقوالمعضاصق

8أبوزيدءماضؤعليهآفجلصعاحبلىتغولنوهوثخغساوأض
قععافقغهةتفعهالغثثتوافقغلملفيحتغاذاشهموقيهبكفشفم
وأنعنبالاالمايهالفعاأنتقذآوقدغتصهءتفاعةييفاحورجل
غيره5ماتععئلمالكلمنتةاوامرالكلآلكثفلطةاتواائفاعة
غبحثأكلهيخضضمافعه

ىذ9اواىمض

سييويه5عتاكاوتوصماعهط

ءخهضا



7

ضالمثاماشز4تيةايثممهلريدابنهآشخههـةقشمبننىشآلعا
ضععماف4شبالكيتابنءخكنيرالئشحامةرجلوظل
وأنتمدائكىاوسئأل

يخالالكولالرنيمنليحيئإثبيبئهةقتالتئمثئيئ
بيهموقالءتمجابالكثيرالتمهاالعيمدأبوايضابيهثوهوال

حمعربالخفهلمحرواأرجلوثءساحاصابءالحسألبىنتجبةئيئئم
ثىأىوأفجعهفىضأجمتهمأيوعبيدءافولةاخئئه
هاالصىهوتحؤهاوائشارة4ءائثاالمحادعةوقالبهتهاخؤنآ

مششعاخواالغراتةواإلغراثواليزاتهئهشاغومخادعهحداكاكحهصات
إلعرابةطاإلغرابةأنتقدموقلىغرئتاوفدأولشرماإلغرابئولمةدرمانكل
أبووششتهاألتبهجمثتااالعفلنهآبهثثءاالعرانجاابهتءحالن

وقدالفمةوكذفعلوااولقامنالصغءاةاعثىاأز
إ

ممتخةهلوظامحلهقوطشعليناوهوطتافيائمثىووآمحئورق

ى3تآلنهيتالرجالقوقالخعهوضصاثاوءكلوياهتفالرجل

عيدألهمايعولممللهقاليصاحتهارفييلويتعنماعان

اهروقالهئعشارعموالصهمالعرنقأىئناطفغلصالازتناطئث

وخغتئتوعشوشئئابهشرثوقالقضلخأىوئفجراتاتهاصحرأص

دغمعهحويصخعثهغرحلأوعسدءوشبنالتأتعهعهاذاكه خما

4عفءوقاقالحئديىنحواألشلدةاجناصابممةآذاغه

يخهقائهوبهلهعرمحخثهوتأليءجماالينبنىإولهتتعنهأبلمانه
كىالممخاإهخهصضئطدئموهوكلألم11ققاريضومحنهبهأجيئهأقؤآل

هنالمهتاثءتعبلسانهعتضةءوقاليايحناالخرضلهويقالإ

وحاثءطهنجااواالكعاتصىوهراالقؤم
7اخمكأهـاةصةمقيطذاا

53إو

اصخباةعآأىطواوواواغلنثراراغرعلىالعومتثولأومحبيت



أل

اقوتمتقرتجءأبرعبعدءكغالتكوياأكوذيدءوالغهرروالض
أبرعالوضرحف3وشخاذافروطارطفرطيدأبرقىموششكبفم

وافثيقئهقعجقخسعبهاغرلماعليهأبوعييدبتعديته
ايكرابهابهأاتجبينثهاتعرفهتلتىهىيدثرانجاالخشياث

قورأقفلةارحعلققثثعببدألمرأسطخذافامالكللىالمار
نفتعهددئقالربئآققلالعينعاحبثتألصاعلعهآثتعث

ئحيذبهأىوئخثطصبههوئغئطىءالسكبعتآبهتهماتعبئمهوتالف
دوأنفاحمتاافاكلنحفيتانمورفي

ممهالحئنبألتيمانئخئطىثظه
ورصلهبتاتاخئفيورحلكذلذإلقبوائيءينالهعاب

فئؤتهغلعهقثتهاهوالعمكيمتابن8ليماالئبايىططمقوئتذخئدخ
ابنالفخئىلبقالئراجمطةالمحءنجالصاصببكرهتيأى
وأنمدتنقهتضعااةتصهالسكيت

نيعىوالآلصلوخف
قذفلريابنبهوخضثطتضؤائآةيختلصوهتضحاةءاميخامىاحب
لنجاممهجلمألاجمااتتاخرتنهكاثعهبنالعلحببغعمهالمرأدبرحل

4شآفذكهأبوعبيداقبكلوتاأكعهاذاآقذغءتال

وآفذغمثطغماقذخالعينصاحقنختئطتئصىاالء
رضععهلهوأفدغثوآقدئخهقذعاآقنئههوقدغهآسألمتهالفولوأفدكئا

قو4آشعلىقزصتهتغإذاساتةجمافياخثكقاليلفحمى

ممىجفحمعغيرهمنهةالمكراقولاورحعغبهالبكلمه

وهوقبئوشئعضفاوضتنعأوضمتاعةعن6اآلحمفوقاقءعليه
وشمعئهشئغوأعيءئعالثتةوقخوشيفأشسنغوأمىغهرهخالئياكون
حفلةبهسنعليعاواشتشرأيمهثهواشثشثعاىاألبأوشنعثصياالعليه

تنازدأفبلسانهغضتهءكيرعخسقيحمغكلألئمءبنالهعاص

15فى8



اندترأبالقجحغئكوعليهاثمححتااابنهشنامغحعلثرجمل
الئطعمهوهىبكلألمغآلهعلعتثطحتمدريدابنغئتهرانورحلى

انيئهالمرأةكركراحجماكروهريهتهكااتكرهبخلىابوزيد

آاعواإلئحازعنبتوأةبحفسكالمرأةتئكآن3ثازإةوايهقذقها
أااثحزاافيمباعليهائخرطالعينصاجهمادقوأنتبنفسلثترضها
أعليهاللهصلىالنبىعنويروىلمفهوتذىثتذاعةالرصبلتذؤالسكيتانجا
اءالمدامامئئدةوتمالقومكلحذتعبعدأممهذائؤمولوسم
11وهوصقاماممفتمقاواكابتىوهوبذؤبذاتسعيبويهءاجمعاالكلألموهو

تقولاكاتذتقولاحربابعضىوظلالشقاافاكاالبداوقاكايمض

المحشآوآرفعةرةثياوررفثابزفثوصهءرقتزيدأبوشعقمت
ءاخساالممجأوذكورثحئاماللسانخبيثءكؤاأأهـبريشابنة
اأخرقناءاالعراباافيبهائثرآئميكالإمكثيروتتعلعتادكلوظء

بناوآناناوأتمديزخفالنا

111الناسيناناسقماتيئهمبتكلالنالئنآحرقني
إأااآشئهأستئعهوقاللهالزمةأىلزآمكونتس4ملعيدألو

11رأنثدفحعه
شطائل4أمبواوؤعلتاوخهااذينافيهاويأئحفنى

11ولحائاذصاةإلحيئهاإلصىفئهخوالحاأ4ثةلوظ

عسرىحمط

ثلمةلعفواقو

الصلافىونا

محرفأنههرلمحا

يزةكالعذلها

العذليرسالأل
4سانكفا



أال

حلغنتعىوننله

غدبقترقببعهمايكنت
كتمةءتألثمته

فيايههعرشقا

غيزجئبن
تال

خهاحدثرافؤ114
دةويهاؤتء

وأماقةئقالعال

مقصوفاقطاصلرا

قجهعالرقواحد

ذايؤتعذخهصثحا
لعاموسوالالنامن

4تءمصهك

حدمىتعق5

للطعةلنقغاق6

لحاصاخيه

عنابلالا
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والرجوعباالظ

صضنلورأةوقىوزضنؤآناوزضارقنازصمنفالمخطجمذالرمنا
ؤقئفمئئهآرضيئهوفدوعليلثعضكزضشهويقاللوزقلهءاأذصفحوابضىيو

تراضعذ4ربرجمينهتصصنإميااللذلذوادخعئئهرقماطتبث

اخثاأغطثعهوآغتئعةرصنااوالعئقامنهرضنالىكنثأىقرقنؤته

طذثواشتشتئهكهاغتبصنئئمائلألالمضلوفىمرتهالىورجخث

خعتاتاعندوماؤتجذثآكتئتجمعااشمعتنثويهولتئعتأنايه

أبوعبيدءغعباصلواكتتتتبانافئولمأكتتكدكرأنهاذا

ى5ءأبرعلىنارخعوارغوىوآغتبهنغآلمأىفاغتدذغدئة
ازغؤؤثهوواكاازغؤئشويقالايماوءاياابخاتفىلهائظيروطثاف

دريداجمريعزاخوكذلذءآبوعبعدلمجاورةـاياتتئولكهم

زؤاظدعوقئ

الومحهدوالتيددأ
إ

جمعداهديدواالهدذوالفثداذءالعينصاصبة
دأياآلععذ

7اأوفالرجالئؤذلهلرثاذاماتنااأللحااتجبقفئم
آ

بذقبهاليعيرخطرمنبهونأنوصزهذامنيمرنذانمجد

هوالتتتابئئاكئخاطراهنجمونأنومجوذقىثهاالإ
ا

اإلدلبداجلالرفىيذغوءجلالإ
أا

تأخذقءداووصزشىلشافرضاةعسدألوا
3ا

الثمضهثثتالمحةضعآاشثا متبقالقدممجرجمرحومواط

آالطاقىفحالىقيذهباةاذلذفةكاثوكالقةالحئثمنهمشاال

راصلحأرفياقر4
انكلومفىورضثه

أرضيافاننقص

لعالفجحرضى
ةاعورصناوأنخكغنى

راضكفضالجع
وأماهيفؤوفاف

كعرإنفالإمرفى

لصعرففنامنعم
حهمصحكتعه



أول

ةا

يوهأمتفماذاالقرحهأستثأتقهلهبممنهوبهىاالصاذا
خوفقىفتبثئاليدأولالمثتخصلهفالغودمنبهونةأالزيد

12

األرضفىوأمىةغننهراةافالدأأبوعبيدءويعختؤضعهرئمقتالمخصء
ءاا

ابنهعهذهبئثأناقةقرطكهءغفرافىأثتقااأافعقدرجتئلطيية

اينءكااالصكرهاوآنوئغفمهموادهيمسأىمخقنعراعهتةاأبادءتجةب
صلهمنقطعئهئئالرثاختقوقدأصفهثأقيخفنمرادريد

هأبرعععدءيخختهممفئأىضغئراعاللةأتاذةيهيتاهـانجا
اقمحكنهوهىاطكأقهيهنةاألحقوقالدهتداكؤيعنىارهثتافتةآبا

العكبت
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اووخهف2ذبفيأىالنىفبؤلمنأصألذئلةدلةماءلععكي

ومالهخيزأىخثئهقلماتةوقالعالثانكدتقمرلقإبآلكانرثأل
للرحلويقال4اصابأىغتئرهشلتةوصنطشلىآىيعهمنتعتى

ونهفعقفبقييلي4قؤيطيوكقوهااليهسافاأىالذميهانتةأرقأعليهئدكأ

مالركوايأرهمأقدمخهالغيرهاليضلوتاأىضيرهدمئرمىحني
ءمه



رىاأوأغاقاخاسرأىولخثسرىفمانهوفرمائرىوخاخئيزاتركأايه

ايااتصالاخداياااللغربدكائيقولىماالماوجةئنيقعرقدالكلرآلمزأوجه
وموالثفيممنقأخهاللةآسمقتوقال4دظائىلهتقالمتوقدقرفئهمماافاا

شتثةماويقاكحركيهينخايهنمماتأىبالتمديدنلفتهويقالصفضؤته

فاتربةميهيناأوضءتعالىتهاناللافقوابالقفرواقئربةعابدكأاذايداه
دروأثكثهأىأعههوثوماله

تووبحينافلدىذاوماظدياالصعغهايصحثمهأقثث
دوأثعرابااأىاليركأهبغةوآلملى

البزىانقهيمالىساريىبغعك4

وقعلمنويقالالرابأىوالكتكثكثوالىغواإلئلتثصىوبعيه

آغقرابالفرائجالبطثيبهو3ولفنذفةلأليهؤختأوضكروطئفى
كلههذاشتقمادكاركاويقالاشتأمعلهأآكامهختةةهاةلوظء

حبمهالمغيرنإلعشتغتاسيبويهورواهءأبرعيهوظليالفىغعؤيهد

وأصلالعابةمغهالأىاحذفةالهبمافيقالالراىعلىويذكأالعبن

اقةأفدآةالهكيرءممهتعالردوايأبقىتعحريفهتقدموقدذالمهءأط

قؤتةعليهاقةقثاميناصاصءهوتضتكتائتهنآالكط

ابنالتخقطأىتهكلغةاينالخئغه5وزيروضؤنة

3ئضتبإئإلالتةاءرقاوقالاوشمفوةئحالهاوش4ئخاالسكيت
لمآكثأىاخهضقوترخفرفنأوهصعألهءوظلاطهآماتاىلها

دكأنماضيعه

انراخقرغوإنصخادفاثتنئهمايةاقاذاذا

والئعكمفهعالفيأنفقفاننغوائتكضقهتغععتوقاقأعآللكاداك
دوأنالهالكأيضاوالتمعمئرأشهمخرعلىن3

تغتعاوالتعاتمفرتقققفنءحهرخىقئهرحهئموآزقاخفغ

بفعةالغروالقدذالئطؤعكدتالفالضنرفاوالضرفامنهافثهالفيلوبفالى

اللى8
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لجبلضرفهضىمص

تعدقعزحلتهقومته

اآلصيا3ءصه

لسداتيابرمىخعت

تدهبنقيسى8

لقذتعتضرفلهفعلمه

رىخهاغدبؤصخذ

تذبقاتفثمدك

سدىمقاسهدعات



وئغةرأفةوئوحياوكعراتجظلهقلثرغعرتهتجدغضهقدرامطودفرا

خوجمتاسيبويهوذكرغيرآووطوخوادتثاقوذتغثالثومةوضقاإخدا

فيثومنهواتباعولمنالناسوقىاطوطدهعنىخوظمعغهفىابىو

دابئقول

إفشهاتجهراراتفغبجثرلهةتةتىتبيغونالىاقذتوكأتق

مقواوممههالمثئئرقااوغعراغتتاكقعاتأثاأتاو مهرمهروىهرصهرمعىأ
علىينتصبثمئههفهذاوخئبهامةدخعقآتثدغفزةوظياافاتماباهراراقاا

عنبذكؤاممتغتؤاأخهمالععلبزذفظامهـقالمصدرتدالمضثروجلىاانفعل

هذهبعضىولختزالحدروالتذكراخذرىفراالحتريقالكاالفعلاظهار
اقانهتهراكاهقولهمدستععالفماتقلدعةصيادومنالمأخوذضلالمصاررالاا

جايتمهاأ
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طويذىاؤآلدالحفنىءلهصدزانهئخحها

ورمعالجلسبنىمنهوالمحايكآتىفطعاالنهليهمحماتمندعافهذا

ئائئلطاثرائخريءااإلسنآجرىمماعليهأنتبزخةفعتىكا
الحتزئذكأاوهقنصبهنك3أى9بهذللةثفئتاطلثهتئخثتظنملآلو

جنمنلؤعلنوهماوانجضدلالفرثمنلهاكاتفئناأفعللىمجواهرالفب

منششولبمىللغمماهواوفاهافيلضاطقوامحفعنرالج

هذاقبملاكأاالمصاثرمجرىالدعلئآخرؤهولكنهملهقضترايصيرفعلىذلى
وتجسنالترابآتةاأطعمكأواقهآلرتلثظلنهكاالناصباخسلاواوقوأبا

التينالشوهنوغيرسيبوصالفحلواخزلالغعلمنهذاأشعرما

منضيرتفدبقعلخنهفعبروثثثتقاكتزتثبقوالقظاهنتتآلخعل
صهمتوىأةفيهاتدهءوالرفغالرفخالجواهرءذهىئيهعيبومحكلهـوةالراب

الثاعرقالادرالم

جعدلمايفثماةمواهقوئثءنلآئعآاشوناآأتقد

يأكثمئملألصقولهفىأنكاالدعلىمحنىوفيهالمجروروانلىبريأسىقئرئه

منصوقاتاعلائماهعهلزظيرفاكالمبكقاقامتوافأمازيغوانالكاامعنى
المعالفآكنرالتراثغغهذاضلفىيخصونوإكاافملطافئتظلفباكافئعترلة

تقاكبضولذالفظامنوصارقاهاتتالوغيرءشيممنيمصربهأواالنانيهياا
التقديرقدكرالداهعةفاالككتقريماهذاقبدالفاشولهجواكاالله

ئغئنبمثىليسونحوههذائفىالمقثوالغعلالدالمجةمنافلترففىالف
دوأنالئحاوز

عاصايرةأماقاريلثائثثقألكئىامتهاصلثقاقايةلهفقلى
سيبويهدأشماالداهيهاصيريفألهعلىوالدليل

تهاالظئىالضااترهمنءو11ذوامماين4اصؤ

آلتمءدازتثضةكاضلخبرالمحثمتتهومحغقاتهالةممةافآسئهاتحثويروى
الىوصلونوتتهايأدالناصكحارىالأىهاىالتخشبعذادكرواكا4

عثصرثافصصمخ43



رجلغغعلىبذبلحوممناذاذثتاعائاففميعنهمفعها

تقاتالوالذئبخاصعافهاخحاذااللهلهافطىهذايديئبنمحسدء2ظلي

ردئلمطوفمفيفبهااتدغافةاثحالمصادردمنثالغمعنؤتعثاغأل

حشانفىواغائئقىيعافبالمنرهذامنىثكلوليسووثبلثلمثزؤثى
أسضحاللزرموحبواكوالركتلثشغيثالققولتلثترىأالالعرئهتائتهت

ىعليهاللغظبدالصئوجعلتالفعلىصنهاقدحذفءأشعااالهثذااباهاالعرب

واقامةاللألزموالحذفاالجمارالنتجعاوزهمجوفىفالالدعلهمنهأرادبمش

فيهئخاورئطرداسفلبمعهاال8اتطهلىحتىفعالاالمغامثرالمص

وأمذصيصشفحابدأنتخححيصكاحنااكلفوالزخوافىضغالم
فهىثؤفأثارىاكأهأصئ8الغرااوقائفىؤقيئخعؤؤؤئلمالكلملت

وثققةكقوضرماتكنىممنتبعلهاصفانالجرالمعايهازيغتهكا
يذمداصلهوفللثكسراللألمجازمغظاهربعدهاكلنواتقةوو

روالقيئئلؤآلثتماختفأخاتنىنبازثر

ماللفشواوالذيناأصلعالىقىكوهمااللوم1هرفالذينوفهااللألمرجمع

ئهاطعبطدطتهذهلثأفرثمخيمتالالعوبقالتكابوى4محلىطجصلوهاا
الغراهوانثدمغا

يااللظائثودثاشاالادا8ييكغجمئدالنالورلحئرئخن
اؤثآنوذلزيدزؤيخلمؤيعنىأخرىالمااهافأدضلواالكلومتمكر

استعملوقدمصرحةهرفةفئجكلةاويلالناآلثلعننايتانهمااص3ؤو

عنهالجؤئىبهتائحجضنوثلمكأحددميقولهااتعصحارتحتىاحربا
اسععضمواثمالدةقاتلةفقالفاغيرطعنابمخرخةئىئالىءالمحالبعضقالثولذ

وخوداخوساافقاعخهاغتخؤاهلخوطقاكاكاتهاتغةوتةاقاتقة1سافقاصلى
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وورنعئثلمطغددانماظلواءغبريسيبويهظلةكؤيقوللموؤرملث
وهئئلثيقولوولمكقالئنهالزشاووكأثعدئثمعتىبئيتو

يقولأقوصازلاالشزالظحاصةصوزأننهالالثوهثثمعنىفى

غيرهثونصعيبويهماقالهالحداقعنديواالاوقثثأكطعالتماوقئنأل

وزأنفداللهفئككتىيقولماجازأنيرهوامباسراأفاومالوزمحانهاله

نير11تكغتقعقوفييدئرالمعدودحنيغدذكيغولوالعيعناسةجئيغقه

حدفونمأضانعربمكليهصيبوذكرواكاوالموذكنيتحتىؤزئتلثيضولو

كاولالكعلوالموذدنالمعدودكرواطوانؤتررلحلثكدذنثقالخفضحرف

قىقثطثفنفمجوفىوالكذئخايرؤرلؤفئآومواذاكفجلعزاللهظل
حذفنهااالتفعمقيهنلموانصذفهتخرلمجحرفتخدياأصاهاكانرن

زجمثثمعنىعالزغثئلثوالفيرتصمعلىزتدالمجوزقيأنهترىأالالعرت
وهوقوللثترئقذلىءمصوفآيهوناالثنمغرثابهإتتهئمالحرفوهشافعلث
نحوآخجنيتقدمهثئبعداالبهاليؤكأالذىتباخوهذابمةوعؤوثال
أوافيهأتأحلهمايئالصاالتباعمجرىالمجرىغؤفيثلظلفاذاىآكتع

بعولعالطمنالتهعروتقغنئلهغؤقةواالخرأنواوبغبرالمعروفوااللباغ

يهصإلوأرادلهقيلرمعروفواخلىكلةاهواالذىخارتخوروالعويلتقولكا
الذىاالتباعبالئرذولمطغااالالمحتىمعقوبئكنوانءالمافىلاليستأنه

االنسانعلىفعماخثئعفرىةعبعديىأءأكتعنآضيئموفيلة

وتخلغهمهاتعوقؤوقيلوحآقهااللهغقرهامعناهخفغضرىرأةاقويق

أشأحنقاعقكعلحفهآقىأصاتجاوجعحآقهالوفاهشؤصن
وختقهااللهغضها

ننسىأئمءالدمحا

تعامعنىالكيتاينىالتالدتغاقيلعاشزكااذابيتأوء
نعئد3وقخقخوجمئلىأكأعبعارقغاط



ول

ثهدطالدهرنلألئجالبثئراللقاثراتغلمافاقةقئ

8دربدابنرخذخهآكأفلتبهوثديقالذغقكثلحهءأبرناللىله
آكهاوآغؤتألافتةاقاآلممهاالصسلألمهأىاحؤاشهلو

زيشأوآدختكهاقيهاذوخكأىاصتفقاقهاأفق5أيوعبيد
يمنءدببءأبو5آفلهأومقااآهآلأوخعالثأفآلفيهاذجقلمعنا

لىكفثيعتمكعهساالسايناككربهونألططازوآئكرووكؤفلث
رأنثدصاأكا

بأرفباتائذينكاامنستؤبضقهننالحاحتآرلث

صصيتداللهرمضيرأبوعبيدخععفساأالغؤفوقيلصتؤءتحاليأى
وشحاغئمتملزافوأشاغأئمتةايخاكئموقالخبزهارضضاهايزئف
ءالكيتابنؤفقهأىوشرخةاقهتمترتجهوفالالئمالئ

اعباالقالنهءاثولتارقأثمنشيئىمنمأخهذيخيئوالهلملرقفولهحم
بالطمأجمنتظلفشكئتهاتيرهمزبعمتهدئمنوقديهوقالتئاموا

وأنعدوالمككلن

فئمةثاكرث3وفقائةءوقافاياخوثلذالفئغلنىرف

اليفصلىفأصادتوثنعاوالالشالفأصادعآلوعلقأفيرىلمنويغالى

ءالغراوقالءقالءأثمتاتلثتهتعراالكأىظذاطةوإليفمعمقفاكتةا

حيباوكلجليداآبرويقالفضهالسنفضاتالصعئرهأىفاكتةاالئفصى

وأنثدثانغثتمتئئثيقالمعهكرلىليطلأى

خإلياوبئيثأجماجماوتثعثكرةغئعئاسهتىآباثتب
قيثنئتهاأماتةالأىبغديقلتهوالطرفبخفالتاتكرإئهةوظء

فالنكذافعلأحئهمامآتقدالقعديهرااذارجلنويقالىموتهبعدعليه
وأنتدالحتئالتئبغهأىتجثيهشوالئوضل

بؤصعبلهالمحئتحتوتسابرآوكفلثضاياكنتئ
دوأنبهالوضثتى

ليى
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اقوصيلفئفاءجمافيهوقذيؤصعيللمييأطى
وضالشيزتأىالموتمنطرففيهغيقوقلقالثمبالميتومسلالأد
تطوبلالليلوإلةلهبئمملكقثأىكقةتأسوالتحتوفيافلإقلر

مندهقآيوالتطوياللاللوإقتمبالعتهروالهةالقاأىيسهأتوال
آشىوالتطويلاليلاوانمهمومااخصسكلثالزأىتجعاذاضتئقونذ
صععانواهآلهجامقواوأمارلنائغثولمقاليفحيتهآلثقوالنمعته

تةالثحعيكريداجمن4حعفتتوالظئعتأهلآهألوأشهشعهآتشط

قلأطرقهماالصيقالأبوزيدوشفالخباتقولهممنهائارض
ويقالحيزانلىالخينمىأناالنسانمحلىالطافىتقدموقدغهألىعهخئ

وازخالفضعلوالذىئفالمنزادأىآشغاإلثمئهيئاذارجل
زوافةايتهوآرآذصةتراظبالبقاهلهذيئاذاةزؤازالءأبوحاتم

عسماءاالوقول

ذواتهارالليباالمابائهاءقمهامنتؤاتهائهاقىاهذا
ايغةعلىوقديكوننروايااذالحهزاذمعنلهوقيلالمقلوبهومنقيل

زوائهازالاهإإعروأروايةفلىوئقؤىااواهـاكلهآفىالمأىخرةاال

العمكيتايهنزاياززقلتاضاتهايعييدأبوءاالقوأعاال

افعأأىتهاتالعوقولهمكتتفخناذوشاذتةاخثاكقوفهم
وأنعدلته

اشهاالنئتهقئذاقتىاصااللوتعئئ

دوأنباشيهتغفدكبعصهمقالانقولفيهوتإكافلذاألإأى
خؤضنهاغكوفاتتيطتتبا

ورعآكتهاسمقاكآلىورغتاشفياوقؤلهمآضكثتيآكسعخهموقاذ

وقدقعلضقتاوزغيالهقلثوركثئهشفنتهسيبويهحمطعتأى

بابهفىأفقئتنههقغشهقختثقغتتكأعلىآفحئتدختثعنىا4عآشغئئه

دييمايتديةالتمنكربالهمزأاقعديةأنعليهاهادخولوحةعنفرخئه



لرتالشيهوا

بمنااربالاس

موسللسلشوالقااقا

امضانضاوهوأ

حمبعصحهحه

091

أبعاكأىالككركوقالكإنضلأتجاالممهالعمكيمتابنالعن
وأنعديةاواشارة

انغضاراوقىقضأةضدالقرىنجغعذآتئناطأ

وآتغصتاءبلثاتتةتعتمأبوعبضدءمواكأضتغآىتاتةاأتمموقؤل
كىاتتلالوتئهبيئلثءضعزكىاخآلتةاأتخلالمحثيتابن

كىاغناأكتالجاهلعةلموكالىةتحثموقواعتلتفدقبثتاليبمش
افاالئمصةءخطىءوقالعلعهاالمورمائثعئئعققىتانآبيت

لملبقاهعولهتجتةقاتنةأختاالهأبوزيدوالعشهنشقعأقلهاد

تةاخئماءوقالالطئعةهذألىاثتجةاهياللةحثثريزابهط
يريدونبةوطآؤقئبللوويقيلونقئهذكتةاوخئاختكطثأىحمتتأل

ماقبلىكسمزياءواوقلبتالطيبفىواليلاواومنالطعبوأصلضأطا

ومدأوقدىفدىهوظلهكأىطعتتهنةاأطاذلوخء

اقالخفالمجيأ8صواتانخركالآخرؤهءسيبويهظلوفذا

ابرءماتاثبعنىلذتةاوآخقفعبلطخلعفةآىكنخمبعبذت
وقثاذاللرجليقالأوزيدماألوخآفلىتةاآختفدريش

ايالىهاقيصاالبلمنضهكأهافتأخذاؤتجفئأقوذفىتهاثنادةخيفآجارية
فادلهتكلاذاوآغناهتةاغئاةزنىأدوكثرىفئحتىهاف

للغاتا



ا

وقيلاالغنساليبعنىاالخمائمأىخكطاتءآبرعععداللخات

نسانلللىيهوممائذقيغرفدطايأىالحايمالونسدذلليقاللنها
هيثآقوئهمذلذومنركعاؤزظكشقيعالقهشقاكفئتنكوزغتاكاستفعاقطهم

اليآقيفأنوفالةبهائذكاصغةالحرفبنهذبنغوالكلألمفىوليمىبثأمي
منقكأشبهوماضعيغهذاصلىتقوليكاصهيصشىهذاتقولنلثالصغتان

الجواهرصامنوالهمابنبمضلربسارونسانعماقدكأقعبلهعامعغاتا

يئآوفهذثاتثظلنهتصبهماكاالعقريرقىويهونوالجثملكئرب

خعلالفعلفاخنرلافيمنأؤيخألهبهشغأومماءكلهيأمما5عندتراهلثعئ

الدعلوجفيمدئالىكرقتإطقفأنهذاالعالويدهنآكبضوأمماللفظعنتتأل
االخطلظلي

الطغرلهقئئهئئاللةطفرةءاصألئقدييتافماملق

وماايطغر4قضبئأالطغركقهلمهوصارئهيئدوالطقرظكلبتهيئلهقؤط
ذانالحدزوآنتقديراخذزقولهمفىهنيثئامحذفهئوسففهالفعلاخزاذ

يهسببوتئغمثءوهناالطغرقنفألهلحتتفالتقديرراللههيثآتفل
وضزف

نسانااعلىءالثناخصنحق

قللالخيرفىاالواليهوننطااواالعمعلعهآثتئثدربابن

نحايهسيبوظلالشرقىءاثثآواوالشرافيئاصاةاعلىأ
أئدههوتهئهتذصاومدخةأثقخهضتخهأتوتتاتتاهتا
برعببحوأ

وأنشرتهيئاتئثا
ت5

تءالهددرالغإنياتادتهء

خديثوتطيرهاابنقاذوآتاديختدبخلرتابن4قلئةوهو
وغتإخححدخماعروالإلغيرلىخءوافثئوخغيئديختورحلت5شآخا

عئةاثفىئاتئةإحيناصاصبمجئدهلثممقجماتهذخوالرجل



ثباكلناظاذاومزختهوجههئمدهتهوقيلشئقئآذخداثآلوا

همااتحااابنعلعههوآتتخعههترأبرحبعد
الموتبعدضقخصهارجلثأأبوعبيدوللعناهاتذخةنغازضتاب

دوأنخافة

ئوخعاكئوانمجاتجرطوالقايتأببهقدهرىعاركل
االئالحعالئنااانالئأبتألتلمءالسكيتاينحعاابآفآأمماىوير

واغاالعيودقفاشتاقفنئدةوأئواالمطىابأفرخ

قفدانلخهورتاشلهتالمبرثادديدىابنيلكالعإئينااءجنىابن
ورثئعمهةنوعيثاةوتزالرتعازتئعهءأيوزيدء4ررث8أالكعتابن

الهمزأملهوليسوهوممماهمروهءظلةرئااعاضيرالعكيتانجا

همؤاياءواالواوانقلبتواكااذئاءاللقدالنهمقفزهئوجباقعاساأع

زثاةلظومناسمالىضعمنغصلةكئماالاهأئغدواللف6االبعدأوقهمهما

غيرمنقلبةهيزتههذاعلىقرئالمزألثقالواقدأحمهممعماالمنبانهااغتذ
وأنثدحعأللهقىلماكةالثثءأبرعبعد

واشمربابصةخعئنعلىانيغمعاوقؤئةينكيريمءثناشى
دهالحمكعتابنالجاعةوهىالئمةمنمخاياشهجصهعناهعلىأيولظل

دريدابنءطئتهوعلعهآنتفثثئهوأطشوتخذئهتدخته4زث

سمى

ص

جماعليهمح

ران



3

ىالحالذكروهوالصيعتفىافهالضوث4جنىابن

كرمهجلعظا

غطئوتثريدايوتعاطتنىشأةوتغطمىعطت

لبنوغطثعههئئزختاالربئرتجئثد

عسرمحصص



وفدزقعئهرفقاوآزقغهزقعةأبوعالهائعطدأحافركغتعلعلىضدم

الفأماسييوءوالجعزقعاوالرفاجمتهوالرفامةتالرفبمنفهوزفحتظعهأوترئغ
وايقهـرلوالتمديدظلىالمرتقععنهاسئتغتؤاقىئعقوواولمالرفغسةتقأرذحال

أ
رفعاآدقعهواذمنئعتهرزروأدعناألوعوححمتذعنهاسعشواثففت11
أ

وئ4فقورثقانازمغأناترفغاالسلطانالىؤكئهرمنمهقرثحهرفععه
إ

الرانعوضهلعضهامنعفئقرالأىكافوعةتقئرشعلىلالعنزةأ ءءإ

احيناماجاهعلييهمارفغأيضاوالرفععةيعةالرواالسمالحكمفىإ

تئوالهئئهؤتزفحهوكذالماجنىابنذكرهزتغفهثوتخفث
االحماصاورلمارالطنممهأدأزسوفداعةتةاحةفةشاوشهالاا

بن1



ا

والزثثتالزئعةرجىحوللرلةالرجهاارئقاواوالرئفةالرتفرردرابئ8أ
واروخالمثزلةثمتوزةوااقرتبهفروائشهمرالنعتئوآرلمخارتفه
ةجحيدزابولحطوة1والحطةالحطووءسثعتااابخاشى

اءحطاالحطوة
ا

االخطررذقى111
لدزأعادةاتىتقلموقدوالقذرقذهـالعظئمإنهالكتاش

11ةءقي

أخطلواوجمعهالىفصهبههمصغوخضاظطرولثضرفععنهرثالهالخفو
ءإ

رفععخطيروأعي

واتتخذىءارالقشروايألالكنر
ااأ
ورأوفهوفاحررآرإفمحربالخصالاخمدخرىقىاارةرصالفرطاا ـصـد13

أونفيركرباعلرصنثوفاخصتهيعضعلىمحربعفحهموافصروتفاخرالقومإ

اعلعهرئهوأرمعهأكنثطرأئفرةنغشرئهوفاخرفىفلخىكةالذىا

ارةوالمفرياقغحرياالمغلوبيزوافحثثراءألمحعرةارومحرئه
اكأوواصدحأىرزومحرةوينهطراأىرةفوإقإفخربهما

اكلصصىصأ

اأوخوخجايخوهوبخاغءثريشايوجخوصنيظزعبعدالبىأ
اتجغكليئخاتجغثريىيهنيهفاخرئهوخاخاصجلئخةحاصكسهاالصيأ كلإى

ااتأواوأصدتئأىىتدالثوأيوعبعدخااتخغ

111إقفكأابآحصاشاآرريختاثاوألفكاقرابةاتأواعلىفارأق
أءدأبوةافغهااعلىالسكعتابهثرهاكبزشأفيالالتأواشاسشوذأا
أائتكغافخىاصسبهتاابنبهئررتتضمقنخئتابىمححقأ
صءدصءءأ

والقا3سختضسءاثرااكافى4لكلالقلدااكقثنمت كرسدرري

آأإالهـوالقضالقضمةائخؤسالعحمبصبهربجةأتجهاا
اصاحصهفيضروكذلىأكزوعىئخىدومىابنإثخىتثخوصش ءأ

ظؤهاطجعوله
أخهاساقائحظله

حظاأبصاعلىتجمع
وقربكفربة

وغوفوغرفه

4صمصععه



91

روريدابنكلركواثتآكبزوفدوأشبزالمحرإنةويليهثرانيهبزالعين
فيهرجبرصدالمعميئمنقيوتايهرتفبزمنوقعلىبروت

ايهطبهئراوموواتهخثزوفيهالخرةمنرآشهيركبألقوهوكلإكريخث
8جىابنئويرمثلهعئروفيهابرعجددغةرخنروكل4تالكيإ

ئددرابنطاعلقاكبزفىخغيراهينصاحبمامجرهالمخمذفيهأ
خطةئهلهيقاكالقصةثويئطةاألمورعلىوأفدامتجفلأىخطهرأسه

105

رأسهوفيأىيهثراؤتعرتئغرةرأيهقإنعبيدأبوأخسعا

وخروثوتجمثوخترئةهوظلبهختميأىولعرةئغرةأ
وأنشدصوراو

ءأ
المتغربرةودوالجىعليلثالحصىغصبعلرئثنىإثهفإئذ

ممايأكزالرجليقضأنابخيفاوائتغىكالمعغطرفتعالىتهايرورا
اص

صلفمنمحرباكثراذازتايفىرتجلمدرورابنءخمفآفتجضدوةأعنده
ءأد

مطعبيدبو3بالمذخصتمغمتغيهتىدجلىاهينإصاحعهإ
وهوءابرعبعذتكبراءترأارافغشئثئواغضعبمعائتالقيأ

نغمممهافتكبرئافتتلممئموائئرئالمحرئطمكذأبرعبعداوكقائتث

اطبرأائدخ7ءواالالكبزوالطغملالذاهصايؤنالمتضرأنهوفدققتمإ
هـءأ

الغوقدالختالعدغاءالمكيتابنولثاىءعأولمدريد

هعةصثهفلوئغأيخآاءألوعيفلحلنثى6ولىفهرأالصوتارفعقوإ11
2ءهءتإةئابذى4لمحراغ

وههردزألوثرالكةوالدوالععهنهمةوالفاالوهىانهونحا
سرنحساد

تكبرأوكضبهناالطرأقوالرطمالفركةءالمجتصاصبالمحثهأرممانأشا

وأنتفوهوالعطريسالمتكبراخالمئقغطرشءأوعبيدفرطمدورالصوتهـغ
هـخيرنخيرتااللورجلى

ذةالوالقتزسهارالقضبانهازيساواسااختإراباةاالكناأالموضعيئكثلتونه
محرثيلسىفىثزيدأالذاهىيسبشاأن8تصؤوقداضفروا1مالقلءلغاال

الئثحيرصبنالىصاحبكقبروأكختمكذأيثبأنغهآكىلوظالخصصزجمرات

افارامرحانكتاترخرايورحلاللمخرالمحفتزفغأعالةتكنلمن4 ءاالنونعنمحرفه

فكلمهحمبم



ا

ءكلءصصهاتته صاحبالعينممهمغوغروأدوكوزخبانغهوقدزمنفه3ورأسهرفعا

العينساحبكنيرالمخوخكاخورجلئهوضاتجخوآئعهبآئفهخغ
يخغهئهتآاذادقىرحذكيتالابئءاليهزوالمحرالرفؤ
وقدوزتئزئحطحتىخئئفهتأنوهواالكبزمأهوخقالرهوورجفمن

زهتالسكعتابنقاضلىميمهالملمظغيرعطهئعلبمجيزهوالعليناز
نهواخوروااالرقاعطمةالهذهأصلءلىءأبرقالءمليضاورهوت

يظهرخوذآزؤنااذاالمحئىفىوتايارقغهاذافيهاهراثالزهاةفيل
ءأيوصانمأذهاهماوالووفمنانرفهأنتاتالالىصاالالعينوجمأل



ئتصكفهلةدملهالضتهوقواهتنعشها7أفاواضتكفانكعاياال
قتغحعلكللهتأصامحلىرفالندددكههقهكعذاثتلألفيالمسى لىصا

معلمبفقالىمحنهحاتمأسأقالوتعندعهمماأكزوطهرليهمء

محسهمدحشعتلجاليسافتقزوانئغالخولالمنباعسوففقهثز

انفلوظلطراتميقكاتى9قالذأشبهومادهاوااعةبا

افاممنآضعذرصلءوظلضرك9علبكاشتطالاذارعلمنائ

ذوسهانىاالبليأخذءداوهووالضعحدالفادمنوأسبأنفهشامخاافالئ

للرجللويظالزبدمثلمنهإجلاالنفيأخذئورئمدهورقارأصحهأقحاؤى

فنوأئتضتراكلناذاإمجثاخاتحه
ازنزيماظايويعلالئوامجمننانجةاالئآلكمقغتئهئمتخعمى

جتىابئمياالهصمانئانعظيمهورجلنانجهأخرىحمهلوظ

ارزالمعكعتابنوغطقثماهاممالصلاذااتئثرةوهعىانئغمن4ساناا
الرحارتغاحئذممقوايزكوهوائعلعهيئزكأىمرلىءجمغزيمالنا

اسإل



الحاآثعتنئدقذارنهئعذلظءايألدماؤآلإئةالمحبابنيا
عبيدأعائلعجةالخا8ررريدأبنءالحيآللعثى

ئذوةتفايخفالنيلسكعتليوتخآملتخععلوقدالخهال

لماشىبااباالفييجالالعينعابنعسهفىصتعطتموفالن
صات عئدليىجمافكبزالربئنبازممطأبرسدةالنظرمحديدله

قطهالمذاقطوأصلبهصاذاوخزهصاحتعهالرجلتطثريد

لحياكنابناقو
الحعااالضال

آلبعدهامعنالمهم

امملههوتحهعة

اهيأة



3هـ

اد

حلالرغتاوفالغرهقمخ4دياالهذاعنوكذغؤالىا3
إعى

الربئاخقغورتالئطغلماوتالحلىوصامزلراسشكماوعماغة

عليهغاوقدالممتلىكيزأوغضتباغاسالعصامببراعتكأفا
الطويل74فقدموقديهصببوبهوقدتئليخعكبرطوثاحاالسيرائأ
خرفاالوهوا

والحبخرةالا

انفارةوالمقهها

لعبارهافىإصأخزهما
منصذيؤنغص

ونصهسانا

أخذهتمافارواك

لمنفورامنلعافرا

اخمماالساأى

هوبلوقيلبالمغلى

أالحاكمأخذهما
مصحمعه

3حكلمافوققولمء

كلى11هوبهمر

يةلحامنطضارع
وفىناكائ

04تااءضررواص11

جمعنىةخكلمنفو

ببكائكاأح
للساقامنثتلا

صحهكئعه

ارجلصاتخثءأبرعبيدمفلخرناففالناالقايضناكتا110 عىجمطء

صاحبهمحالاثغئرتهأيرزيدفاخرتهافاقرئهؤئتهويعةوظإ
الحاكماخدماوهوالغالعثأىاقصورأختةمارللئعآر5قصثها

محأينيكلدمأثئعمتثاماأؤلفيائتمرةجاعتكاوكاالعينصاصب
وأثدآغزلغراآياالحاكماا
زءديإ

ءأوفقارأوجآلجممينءتةثمقطعةالحقنا

العئصاحمئنهوناوإوصئهئفاوكللارأهآعمدأأإ ولبى

نئفئءأبرزيدبعارصثعهبازئعةوظلاذأقئمانلهاليآتيث

صاصظخرئهماعزئهعهمدأكأكأضنتوأنتزئثتافئ4ا أههـ

اازفعةوالكبزاإلشتقاةوأالمحاراةلمةالمتاصالعين
لشترفآفهألا

ئمبزيهاوالممةالهوقيشألمهامنطماالوقي
دوآنتباطاضئلثاعبيدبو53

ازاروبصئئآخمصاقؤققضتدؤلىانتةآنإخل
ءءأا

ضفتاةأختنويروىبالغعأخليروىوءدريدابنغافالقاالزار

االرحلفيفقءغيرواحدازاراشذصنعلىقضلخأراداثشرأىبارار
ابهاغدخعرصهوقيلةالمحيخليفهويقالقئصهولجقالختئه

نثد101
ومود

ا

ظن



يتكهيرتالئكذليرمقمكلرصاذافيهأالن
عاوخثكارجهزائدةزأكأىغوويخيزختثالعبنمالحب
صتئومنهخالصأىنايغعثخالعينعلحبقيلكعيزقديم

حهوففابخقدخالصأكالصع

بهجلسعفهعاف

دوأناشتضقغتهوأكرتفبهزغفأئعببد3

اآلفقرينافبهكرقتماداءمنهااليآئآلقئيموتن

نهجمهيقلىالعقلفىوقفةالقتلئضعفيزوالغالغجير8أبرزيدء
إخابماىوالتغقرتروالكيزةفالنئرلبىكفهـفىانالكركله

قمماشصقزيآعيهوفرنجثبهزثثآلئقذثعبيدأ

ابنألمفآخضعئثعبيدأبو4كذكائزثزثعبهدأير
االفتصارهلنغالغلىةاأصابفافاشصتفالنأصجتكا
أنشد5غاء

ءخضتةقصبتهمنتخقابذكرى

لهفيقية1

ريزعجغلناتاللى
بتكرعيكؤذكز

والفععبببلهخو
والالععب



الظطنىمماوال

ثنةاجعغ
الهلفظااةيصد

بعدلذالتبطنى
ارفعهنى

مصحهحمبه

امحمنامن11
ااتحخيرا

303

دازاتهاجمرتذرخافاهتئوخرىبنجمرليأبث
وقلىوخممعدذاحرغقلوظقفتحمحهموقديخائواععلوالدخؤخ
ريدابنممهزذرئخااايوبرالساكضالخرغىبهكتعدم
ودآثحهئهقحأعافىاوآرهنعهفللتهأىهحتهاركترنئه

دكلءيأجياتكثء3
هوحىصعرلهوداداهأوودأفجميئ4وداءأبوزبدوضرتهطردنه

ءالساكيتافيصائهوساثتحضعضعارجلآئيوتعبمدايوء

ابئاودرئهععئيتئهاعيفأبومارفعتنىبصدالتيطنىاللهم
آبشبهوأتثعثبالرجلىثآئدأبوءكةعيئبتأثهكيتالسع
وأفثدوضبهقضثرتاذاتاآث

ءواوالتثكيثووفحهوفأوفئهوقدهوإخزاالرخلكسرفغوالكئث
صحمعت



03م

ردئجلهةقوعليهئثشءجماجمرههتقئحميالكلحمئهممهثويدابه
رقعآئخثهبالحهوعكةعتاءتبالكلومغئةاحيخااصاصعلعه

اإلكراةالضغطالعيهةمبصدقهرفارجالبنولثءدريدابن
4ومفهأبوصاتمالصقطهواالسمضغطاصنغطهوقدطرازاليهواالقالشئعلى

ائصعفئوعاتغتخقتغدرعدىابنوالذحاماضعئاوهىوالخطهافتغاطا

ونخفئهالقبغااواثنضةقفتهارياساصثمنثلوظءئتنمن

معلمبلؤهكخرءوآذلخراديخرالرجلءلوظءوكفهآثحفه
علىبهكرفامابؤهيتغلوقمغاروعغرتضغرضقاراثخوزاإئخوخرىبنال

وضخراصغراععغرغيرهداخرونوهمثعالىوظلوزحورضغار

عهالينفوتضاغرثصايخراجعئهوآضغرئهقمغرةفومرسماجمومنوهـ
بكلمةنخرئهةوقالثارحلرئخثدريعىابنوحتغرث

حدتنخرتهس



االصلىائفك1إ
بالاإللفاطوردصف

شحضقىلعلفعممير
4عإراثمعناه

آشاخيريكبر
ءحومحعع

33

رريدابنائتقرلهرفئالادرحثترئعااألعديهتعححت

صعباشتسضغععهعليهأخئفأبوزيدفكأطاطهأفئفئطئه

دوأدؤزطئتافمقفناهميفمقخدءالعن
اخرئسأالقذوحتئآخالوت

بهنا8لالحالئئئالنإليالطلعفزيدأبووخضعدذاخرتس

وبهطترئهلهاميناماجهبالناسئهرأكلناذاخلثكفالقثلر

خميرهمعلىمليرىوالالحربئصجرضأنالنىشوفيواءبامتهزاةطرأ
افغمخالعينصاحببهفروءاجفالوبالئئههيدزأيوفحئال
شعواظأىكهئففحونففنيراختريلىاوكتزإعاليثدترفغافىانيلا

رفيعموقالضذنهفرافعارأسهآليرآليىاأيضاوافةإعاراأل
اميرئستئىرجلالزمانآحرئئحرصلديثاطئقرصحتئؤقتىمخمئز
أوأبعئئقضؤنئحتفرونمخسرونأصانبمايرأمرالقضبمبضوظلكأالغضب

لقهئورثفمالحريفقزغحمم3أونجاكاقمنأوالملوكومجالسياناسا
بهوآهخرثيهأزترثبالرحلذثألوربهاكوتفرفاالرقتث

هئحاآفبئةالربئهثلددرابن8االقفيهوقاثهـأتيسمت

وقبخقآقوقدجراقىتصوالفوقواقااصينالحبصتالشه
والجعوهققينورجلوصهازثثبهواشحهعث4وآمرقوآةفهوخنخؤاأل

ضاظئخفضىخةئحغضهخغضهازخضدواخففىحقيرهرذ2سئئأخؤالة
1الخبشورحلخةؤكأذطيردراتجاحنررا

في71

احلثفوأ

ثالثعلىساهواستفييفأيألضحطرارو

ةوأهحن3ووآوجذدوآخؤصهءأترآطاشىانعثألىإضطرةأمحمتا

أالغرفوبطيرفىاتهئعغرفوسصشئةغشفترمأبررمفا
العثئعلىآئتمعبصدأ5اخثألىيضتأةضةكأصثةأيئي

يرئهاتمبوةثيمهخيمئياالعلى3جرعلبءألكأعه

أهـ



ف

طأزء8المكيتابئتخفويلىاليأىقىذالىآلةضنطرلءأيوزيد
القوتميففأىتطآرالطغىلألمالاالمنعوثمفههـاظأثءيطآاعليه

كوهتهااالنسانتخيبلالحعفاانعينصابالحعلماعلمجمشو
قاوالحصقااطشامةقاذ

الغتبة

أوزيلىوحيأبوعلىقالهختبآوكتبةآغلئهعئهعبيدأء

غئبةرصلعبيدأتطيراآجؤياأكدولمظللخثحهغلبعه

والضحالعثئاقىللذىهوغئئكفئهثريدابنءسريعاتغيث
لمحةكقاليءالقتبهولقغتثوافغتتهاخلبةاءنوغالبإقخذولأعلى

القآكيركاليارخلدهزبأإنغلبهلهخكبمكلتلمخهالرفي
ؤقالغتبةاقفراهوقالمملممتاوغىئغاآختئئهعكاءالعينصاحبط

أصائهصاالرفيأفقرعببدأبوالقفارالماحذواطةقفكأافقرء
وأنشدضقفوراوتجذئهوآفقرتهضففهربن

هراوأأفذفدخصقىفأضتجؤاعةودإثأنخصقتمنئ

خرنرامحلافىشزتةكيتالىابنكأاوأقأدزقدلةيرواواالصر
وأنتئشوقهشثئه

روئذثايتتوالتاحعتعبئأففةالغبثايقاله
وتجرالعثئئظتاعلعناوخطسىاالتخؤقفراالعكمعتةجمأدريته
اخفصىدرابنءوأزييدعارفيتتئوتشهختتهيهرايثهحزنال

وللئهضرغنئوأأىألقوئيعنهفأخهضووفيقتجقضوتجفنخعهالقتث
أصدأئكقمر

ايماتركألآتا

اقىاكمعئافخرمحبحعرجمرت
عببرآتقتعتعفينأتكزتعت

ائحفضاخب

دكأيدأبنوسعفكيغلئفىثث
صوآئحذغلئتهءئخدةكصنخ

ئوقعكذايرماةقو
المعتلونحالاالص

ستميدوايساناهن

أبيخعرحاجهذ
لخصصىااحروهمن

منالنونابأبفيء

علهعتىبلفظفاتا

عالبمعكاأخكلن
ءمص4في



ب

ثحببهخيثحتىوقؤثرفىعاتخاقرأخائوظلآغئتحه

لصفابنقولحغتآثقطاغتتنىئؤلنىئئالئعلتنىرظل

ظتألثمأئخئهللاهكقوللئهومعهعمايحهماهوهأت3لةماهوجمعلممه

ذكؤالفقدطغتبارتغعماعغيآغرفىئالغصآلووطتنىاننة

ككعهءأبوزبدءاآنااوآغئهاحعاازنفعالفربضهطقةومنه

غاتهأفقايأفياالخمعفئآصدقالىغقيتهوحمكةاكهكهآ
عالاردهشهءابوزيدرئهةالرحلأئثضءومالفىهواال
ورمافىوكأفعهاذاققشتهاتئخآصزصرفكلبحدأءآخبزئةالفمى

اذاابةأواجقاشغاتااذالرحلىيقللالسكيتابنءمنوالمخرة
لهقهرصدحبهكأجلىالهـويقالىغلهلمحاقرئعهعليهذشالدابةغه

أبوزيدوقهرتهبهطمثسثبهماأفئوظليمةآطقازكأكدث

وأثدكتبفنخئااشافالنةحثتءافكيتافي5قئؤاوئهفئفو

ذمقيرئ

ثتجالناسوهوجمشلىقأخإممةءتعافقذتنااليؤتمروذتق
وآصئعئهالجاذبخثعنفالنأبوزيءاققبةائاءبوديد3

ئهأوحاتموخئونةوخسمنهتخشنآئووإنةطاقالضغمثأف

كدبهبصاحبهغتتريأتىونةخعثالعوبفةخشازحل
زااوغموا

ثكاصأالظ
ا

اواظئائهتطهظ3اليهتأبنغيرضؤضعهفىيئانغزغئا
فالعلةأخماحدةنهمبهمآعناتمؤاقرماأتطإدريدابهنءاالسم

تعليلالىبأوعقافءفنثفمأألئعمفهىاتمثكيهوأهاثصعب
إغاقااشقاأخرعنىفانأائهـانصةئوتنيرء21ئمطيافىايكعتر
بيتمنشدوطموفأنطلطتتئه8يبىمىةائظالتمحريرين

هننتم



03ا

الرجلوتطمضهلتوقاوطيمميتطمتخييعتماوئطلموجهبنلرعلىه
وأننمدثمكهأىالملمن

ائمتطماالكتيمافطيترؤةيئراثةضغعارغيتهثعرال
زألثأنخدلمحدلموظلظتتىثعاغكتأكثىعبيدأبو

خرتوضئنطذلعهلوتكأطغيزعذلخذلمفهووخذوال

مآنلحدايفذهاديهثعتألحذءغيرفةوصاطوثوآلحدث
ثقثقدصاروطماذاالهيدويقالبهأحيصاالقضدشكالحرمئلى
عضطامطائرفيقمطءناوظلمالطاانرقئا4العينبعلالنأحى

هءثم4غغتاخملماالقثنئمالسكيتاءلموالضإطلىاألفىخئط

شفاالقهعأورآنةاعكعتالأبنوامختققهريثىأ

اثيابملالمقيماعضغواتهنكغائءعبيدأءطلهكآى
آلئئهماأىرراأامابروقاخماصهذةضتا4ح4صحاس

العينحبصاالمئضطهذوكذأبوعبعدمثلىلونمخ1يىؤ

عليهحرثيهآضنقذثءأبرزيدءقهرهضفتاتضقئهوضنقدهافنطقذ

لفالثافغومنهتهطقهغدربافيءومالمواتئفوثت

عذوانواغدوواوالغدوخئيهواكئطاهفضهمطئهالوفوا

صنهىللعاثفيوالرالظمىاخقتواايرولإلءوالغذاوالغذؤشوللعدوات
بهقختش4بئةعليهوغدعاثغدواوذئوالسئعوافعيزخاغذاوصعه

أواقلبعلىعلثئوعليهتغذورحلالطممنكنونمئىالممناحذؤاالير

داماقادشاوءاصلىباشدكاتحاتحذئمأىأيمنأماعدااوفاءيا

ءثخىلنثشافيداجمرءيئأفضاهضيراالحصاعنئثمئ

ؤاخئاقىلغةاصغثثددروغئاوغئعمثع2وربئغاثءتغث

يمالغاريلجوفترتأةثثابنءبرةخشاوءثإعىأحتأ
األخريهوتجشثوعاآصنعيبر2شعىلحرأنجىةاخبيثإيئريتأتمءنفئت

أإالهسهوخآمبههصفدمأاختمرساتنلىاالختاننااهـأ
أ

ماضشأصبخحمقؤ
ضالمنبهالم

امعفسهيضيهل

الساناصيضيم
صحه4حمعى



الحعفاناالوله

قالىسانأفىاغ
يهلهاالزهرصأهاقو

منالحيفالليث

طاةخاعكمالحا
لمبكوشمنالحب

ومترعحاهأحامن

لنابعبنابعضقول

يرقمنحيفالنا

جحفمئمايرذ
وافاحللوحما

ولدهبعضرغلأذا

وأفقدوشبعضى

ءأعممجاوليس
4حمص4حم

803

مححؤرةجارموتجؤئراصارعليهاتفلانقيضرالحؤهـمةالفاالحمتسة

ألههذاشفلواغاالمقعاعفمقفعئحاتكااالسلىكلءحايهيبوصفال

الغصدعناذاصائوالقرآمقالءالعىطحبءاالسكللنابفوإالة3ا
ختفطهعباتهاخلئدالحديثوفىمعهجاوأأىيطاناثاالفسمثأ

علمعاتغطمهـثىوقدالجافىالطفمئعقالغالءدريدابنهكءثيطانااتالهمماث

الجائراضليئواصارتعطاحكمهتىعلىوملطنزئخازأخءأبوعببدجار
يلثغؤألكئثلوظفالقمعفتئغكوصنهماذتفغطغوكلى

شططألهدريدأبنالتغوالأنأئنىقفهلألعزوجسلتهاقالوخرث

الميهتابئآشصاالاالصىوآباشمضتجورفىالحذلمجاوؤواالشطاط

أواعاائوعصنضاققعزوحلتهاقالصالتجتغاعليهحيقا
وآخققاعليناخضفاواالمورالكلألماقيلاتجنفالعينصلعبء

درسرابئعلموأتجنفضاضةكمطاطمنالحئفأناالاياشميهومر

لاذخااط5غيرهئخبثخيلثوهوصثلتجيفئخنفخجعيم
المعلرءالتتالكعتابنفوخفوخثءاؤوفوعافالىوا

وضخلهوضحغوهمعكخوبهابوعببدتئئضأىفالنمعقرو
ببدةءبىأءهـوبللمألتقاتضعقوتهحنىابن

عنالميلوطالفإعبناصاحبصعغؤأكأمعلثلفئه

لىنىوأنالحق

القامفئوطللضعخثسقثيء

أالحقكلنوتفثبهقعثعركذنمتتغدذقابدانفاطجألمخرقوكفول

فظالمفمأىهمهإنةهوشالعيمانصاصبعهتخفههخهصاتم

وهوتخاكرهخكرهشغوشهؤالمصصوانتاصماكرويملتنلصهمئةو

خيهروت
حكرفىهأغرئئهآلثيريرصعذقأثمناعثها

لبنى



03

ءا

والطمالتهفموالغششأفداعلمعهبنىواكطمالبى
أ

وغيرهاالذساقصكقالنهماب

لمثطالهظواقطه1الرياشىهابهتعقهأقطععمد101 ءبو

مولهمخبومناوهرهنثحبضقضىحآئطلهحئأحصحأبوعيدءها

تحاالآآلحالسكيتابنءصروهانحدىاذاتخضالركئهماة11
ساحبص

ءألوكلتاللىررذهبووافىبكقاأوىدعأمهقفإ
صةإه

صهضتارةالعينصااصالدهرمأكىنهوبهىاأدبهمذهبكلا
ا

ممصوقالفصهأىضتزىفثتعالىقولهوضمهتتا
إ

رحالتحهيهزلدأتضحلىةوقأزهعوصاخظطالميلالصئزوأصلمتثرآإقنازة

3ناوزالهمزالهأبوصاتمل5مهموزصنئزقاقسىههيعولغنئاامن
نتلمهمورووكاصتصفةالتكونوفغتاصفةصارتهمرثافازكألض

ـيمصءقاارت عبهاألالمثالوفىتعصتنجاهأثخخفهبخعهءدوءاموركعه
صءأخقا شعوفىجدهفالنثعلىلطدريدابنباحةأوباحىوهى

اخابأآىمخبثخبيثاهمءملضممةالطوقولهمطالتهفىأشتزته

اذاطتئهائعتنى4كغعثئأومنهعنهتهخفهثقيءغيره

أنالمحاضئيناصاجههرفلمجثاقوآائئزغولمإققاتئلث
بالثئضشثبوعبيد3لهغتوتئفعلبهفتخلتكخقكلىءئغإلتك
اشاعثأأهلوت5تمإالدلاهخروأ1واكدبهضاقص

وأنشدمبتذ

ءأفقاصحزآبافسعؤكراه3

صلىمرإيااللف4عؤفأدضلمااذينأرادلويقطدهراجمهمهبآكاثاث
عنسلصويههصاحااحداهكاناالرلثانظالءأوقاقا

الالح
الكلمةذهءتفقماساصاالحرىوأهاشصاثقائلىالذثأناماقرمنال101 ا

ركمقاالهقىاله2ءاصمافىالذقوعرتعالىنوبهوهونللئهغرطااتوحهالعدم
ا

عمنمرثافىمخعص3ألأ

كابباذلمجز1

اهـالرمه

ؤاوعراوفوله6

لممبنبخىثاغ
فلصاضانشلهنويرقأ

هالكذاالتاكملى

قيسآماعكاقرغيرتى
ومماوحزأومال

ااغ
كنبعمصعخه



1

اظليسلنالءيلهءطالفاهعىالونىوهلهموالنىأالماأرادولالة

ديثراوفىلظكذفهحئئأاعبيدأيوبالةطميىتقوقفه

الثعىزاخأوعلىءالعهخبزأنقتلختعئثيتقرصذاتعلىفيمما
أبوالثءارفبىفئاالمالىعطزمناوافئآحرأرخهتشزئحا

ذهبسالعصاحباشبهئعطتىلمأىطلعفاثطضبقزيد

ألنيضالذهثتلشىتععفهأيرعببدهقراأىوطييقاط7فاهأله
العينماجءثنآتذأىعاعبغالمنهتعثتغالالمهذااشزنت

بهذهبثالثىصااالعكعتابهت8هالهأخنثلرجلاختتاحمث

وأنثدذمناصدبةااسنةاولحاض

صتتضضقدلمجضنىبر
ضتئفالنقصاكفئئحرأىفالنأرادثاالمثلفىوحكلفيهاعثمثألماكت

ذقبثلروانقطاعهاهعىاذهابفهآامأمثامنأبوزيدأفسدهغئعه
كهذيإحهاءالفاقب

لمخاءاآلكأؤحماجمالاهـاآجمااأكأزء
تعاوربلواحدكأكهوتغاكنىيهولزافولصاتا

يخاقطءجماتصماصاصا

ولئاآيئا4اةرلىتاطتنى

تطمرذوئمساعالويزبئ
ذالربمآعثدربى

إ
أ
أ

31صه

اخصحاأحصسصثقه
11و

ههوخصبمميبويه

واآلكمععشمملقديل

اأعلىيقعآطفمئمقيلد
افاحد
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تخاصواالقوئمكوتديكئدالجأغذملىورحلىأتععهتتئتفما
ماعركتهوحةلمطوفهيعركهعكظافهيغكوعةجعقظهءقاط

كلؤاالنهمصهوقظوغخرواوخاتحاأنقهئموتعاكظعتطتهدفع

تشاجرواانعوئموتعاكربعضعانيهاتغخطبعمعهمنروفيلفيهايتغاخرون

فهـدخصغخجألورجلوئةتغاظصومئوتغكئهومةائ
يخاأدخفلمظصمآكوصوظللكأباطئتضئ

وأتدالبفهم

الفلقخممنالجغنهءآنوفدمبالخغضاضفلغذ
خراالقأحدهمافكلدقآلضارأواانالئاخوظل

الخميوهةاتمتدفى

4صيبودوأنوأتئذدقدتخثثغكيتااأبن

تذتذاطصومضلىآبنخضغ

ختهألىولتثنهأتدصترتتوقدللنهوهراألآل8أبوعببد
درأنالمحاكرالمجموعهنكلوهءجىابنءاثدذ

نحوآلذادلميهنوشالئواليغرصتثولوغئاكأماداوحب
بابفىةسببويهقاذيمضوآتثتدلاالهوآأخدغاعأفال
7لمحجنحوفاالسمفيهماخلهأعلىوجمونانعألنهبنعاتمأالزوائدخعه
بفىتقدمفثاكللقولفعوالغولذةأماوقاوقالىنحوأتعتتفة

علىألبىقالءاظصامئورعلىصىءشثرجلءثرصابن

هوالعابرعلىءغبروقالالخصهمةعلىاياوهوقعريرذوصم

صلحبعىكللىءالضئوروالدواباناسمنيثعبيدأيوقال
وجداالمخاللىصاتأةوقدعليهاوالغذزةالخصيعةايدذثبدتل

باحفئشيرجمادالنوهمالالجضشذلياوفيدمطوفيجدالل

أوزيدءالغابىالممتغايخوافتئحقوليسمغلبهتخنيحاصهم
ننعزت



أمم

أدومقزرصصومةألشوانهجهمخعثخآلثمرئثوزامومةاقىمبالقتثترث

وخرثخصومىصيفاللطءينالىصاجه5ءيقرثضيرواالنثىياالزم
وتظيركفيهاطرناوفدتهياإلقىالزاوضطروالئظعيورعليهماأى

ملمعبهالىقئطوماهواحدكلألنثنركثتمن

ةمعاظهره3اذاختهتةاوأقبموفأوجاعقلىبرتةنهخبكفبم5ببد

خصقهفبممدابوعبكرطوأفتءالخصيهفبمريدابنءيمأ

آخفهقفئهصافنىزيداهكتعهآلريدبنثه

ئؤاصمقاقابتتقورفيكاطوأشلباظصهمهقىونلدغلبتمه
دكأبهمافرقوالغرظنالخةالفرظنالعينماباالشياءار
الغاروقعصصئىوبهاباطلوااختىشبقرقظؤوقوريلموالباطالا

إأوفالءاقهكأةبالحةضعكهدريدابنواباطلالحبينيقه

اقااكستأئثإالعرابابنءكهئثةبصضأىنةيفالعة
ءأتآيولةاصتةدريدابنممهغلعحهمأهئمكعمآآكت

اكلثمضهاشئئماوهوأحدغتعئيغكهوكذالبالجه4

ءح

لكلأل

قدهوسع

إئقاجمءسغتبتقئرالرجلءلوظالقذالحبسط
وأدثدثوعليهمفرثالقويمعتهثث

وةممعت

واثعنىلمجمةة
حد

لبالت

وسليتقضيلبأنات

15صاحة
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لحكميئلخصعمءاتع

همجيىينء

سؤ

عيمدخه

فالصنة

4سؤ

شؤخاخكمعاقيتضينا
فنهشخئهمته

فولحال

وناحئبتهالمفالخرةالمنافرةأنتعدموقدكئحاالرحلناقرثعبيد

ينلحمهمفيب

آخئمإالصعليهوخكمفجعهأخكلموهواثئمالعىاجها

وااتحموهوكلهـمواصثمقذائتكواطقضثتوثكوصةإ
د5ا

فومن3الحوأصلءحفوممنحكبئورحل3واطوالعلمالعدلاا
أ

الرصذوخكمثالدائهخكمةومنه4فمتوآختهئعهانثمأعناخكفعه
ا

صتإ

طانجاسأببنناهوحكمننافرتهابهوحاكعهماالىادعوت

طجملعهقفم3الحبمبافضاوالتهاألإلخئمقواهمرورئةواشكيئا

هذا



1

اكمابأولفيتعليالنقدموقدأقلدكألغزقوموفدحاكراالفذا

بىهوعدل4السكعتابئاضذلأمنسدلملأهلبيدأبو

سلالمررفينفومنهطهسماثثجمحثثئاوفدالةاخىوالةوانةآضدلةا
اخالصاصيناصاحبئغذؤنهالذينأكطالغدلهوسألحهينوالمواز

ورالمئغاتحةوالغعاتالقضاحةوهىخصعيندينتخأناقخواالحايهئ

معضمخعآبىبئعالدكاتآالتتريلوقالقصاللمجابوالحئمكةالمحا
وأنشدخئوموحمعه

تتايهفيغنؤتحاحتات
تةئهتفتفثأفى



3

ابئظخفولط111

كقبئصيلهممن
فأغيرعالىمعهياا

نحعيتعفابيأبيها
أصلالفولاغفرظ

فىوافعمحلفا

ئعوابوااالصىنفم

حثنهرولداياسا3ذ

وهوأوالدعراثةتال
صاعرهمدفي

مكواغعؤاكتادريلىاينهأتعصؤوااللممالعيرمىخؤافئرغعت

القؤاالسكيتأبننياتكلالوصعتهماقئوةااضعتغلقمنهذذ
أبخالهائقئمثمقدقىآكطنيعهجميتثتصئربةفنخاالالصدا

ششياتيةوأصسيهااللواتؤللالعثئألىاالصغتحةالذزيددر

وظالصتفضعهوتدلةوالدالخفسوعخعالئصثءيخالبصا

اثأواصفيأتخرورجلضتعوأخواخحتعوتخفحوخععوطعاصضعخضسع
خثعاأختعلهختغتء3بوععيداالضآخضحهوقدإصدضوعضيدنر

أهالوليسيخأالكااهولفاليهالحطجةشغعنىوأثتءخضصرطوخف
تهاذاتآنذكعهوقالدئاطنثخكلتةةضردرتءااثاأذ
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أومعهئطتبجماأقرالرجلحلىوظلأعطلهأىطهؤآشيأ

صخعخبفالوالىخضشوقدكانهيعدالحغاببانالحفشضعةبهظلب

صعاحبتجطحوالباينبحأثالحغاوظألءأضاالحقآئجبدأبرز
ثضاوةىاالصقاطءاعطاوالئضعغهاإلئضافينالع

وتزمؤتجبحئئبزدعليهبيدأبوعءصنهوقدائتضفئالحىصاحب
آقربالحعاقزخ8يدأبرزواآئتأىعليلطمابزفواالئآكأصاتكوان

يرحدحاوقاببحعليىأقربمااشاللربالعربتقولممدرورابن
أعطعتهأىحقهلهشثتالنضرءفاشمئهثأشرتيريدوندخدخ

أبوقاللىأبوعقالةنزكءمئهفاحرجتبهأفررتصاقفللثه
افهابالثصعاتن3قدمتوفدأقرلىوآضغنوطابقبععتمثنزيد

فهوفسدبالحى

هفارصأسماؤهلحقا

العىصلحبءتعكمريفهوقدتقدمضهخاوجعهالباطلىضىنفاغ
خغاءلوظهصنهأناوحبحهواستهوآؤبوخوتحةؤتجبواحثختى

جمأوعبيداوجبهعليهتةاوآخألمخالمجلوخلىوجاتحقالثعئئ
فليستتبزأثمفأمهخذفياصخنمنثاانزهرىحديثومنهاالقىارمةاال

ئيرعوبةمنتأقةأتأالخدعليهفللسفأيةاغفانغفوبةعليمه
الحديثضزااالأحمعهولمليظ

ةالمثعغاد

أكلآلجععاالنثىالحوفالوثماهـإةشهالثهذعليهيالعنصاحب

واشتنقفثعليهموآشهذخالمعئموشفدلمهداواجعولثهيدودومحئ

بمالئمرحاهنشهيزكواشتعهذوايلترآاوفىهاصةالعمسألئهفيالر
يومالمنهودفىالسالمعليهالضبئالمثاهدوصنهؤوشاشدفعالىقوئم

أرعثثافمخصص183
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اآقاغوللشيوذبامهلهمختفائهاثةألىآلشايألةأتهزيأايقياصه
عنىضرخثدوكئهاالثهادةتخهبهدأبوءلالعذ

الفشخءزمدأيو4عكتهاوآنضأذاصخغاآضرخهاضرخاالضيمشيدة

رمعتالعئواضنطرخفيازحلرعهويافحدالضمرخنهوبالعثئالركأ

تخقاخمساشغيهيئهاتموظل4

الحقفىضحيعةأاطتب

واشقفتئههواضتئئهواصعقئقطعهصقهمنقنعئهاشتشزيدآبو
أعقدفمنهلهكفىاخهممحقهمنلههضخلوسوا

نغسطينبة

وألتال

سيبويهلظكلىآوراهتاآالشأعطنااللهمزيدأوصكلالصظةأت4شأ
اناخئقولفأماةلتتاذسئتأنبلشناو

بئصولمساتثجماضفضفذفلفاحتةتهزمئوذاهذجملساتنة
منلساهتالتتسألئتسعلىوايىعرولكاالفابدلىفتالفعدافه

دتهماتتسآوقالماشأئتوالئؤلمسقةشألهأبوزيدعوفلص
الهصزةحذففصلىتفهفاعاقواماللعةهذلهيرهنشرحل40سيبو

أبوكلوبهاقتعذعواانعارضعهباطصكةواكنؤواالساكنعلىحركهاوزكب
ظجتلبعلرضمةالخهايالحركةيغتذإشلولهنالعربمنحصأدهمحكان

ابئءالسكوننيةالعائساكضةافاانتيفعلكلنكاالوصلأفهنها

نالةتيعثتقاليمنلشمنآخنهماسسعئتمتغقطفىقرأمنجنى
اهمزوااالولىألخةفالكعرةاتشأثقاقالمنلغةومنيتسأوألناهمال

االبلسائلبهعهمبوخخاانحائلالثفافالكعتابنءاصانعةااخ
ثنوأاشاوا

اذا



ئمتاهتاعنهقكئاالخيلطوررععالةفيتفافاجاةتا

3غعوئتاهااالصسارازوالركاازغباايهازكئثءأبوزيد

رمجئثوفدهنريزأجمصثهوالركبالرغبلعتاايوازغبوالرغبه

رأبنفىهعنورجمتهفىكرهفعةفأهازيخئحةئهخقعهوزغتنىمى6االفى
وسأقىطايااائبرظ4وت4فباهـغوباحياالالرغببهقضالعلبله

افطسليعس4معابأطرافأعلىيخسإشانىاتعقعاا8عبيدأبوءذكر
غرضاوآغرضانليزدكرضأل4سضوء4ولمعرومعروتهتعرضفوظل

آؤضتلىيحعفئرعفالنحاوظلغرضفقدايحاوصسلبدا

هـوثلىنرثثيهتاابنلىبرتتعرضىدىويتأفئوتف
ثدوأنقعرفف

ونائلىيالحدثفىوآئتعئهممذخثملبزثثفددوآهل
فانعبعدأبومعروفهاإطاأتيتهايعثؤثالعينبص

فاإلثممالعبنلمحبىالآحمأياتلتغاثثئئرتكحتىابسائللميلثءأغ
فالقلرابنكفاطاطالنامقأصاليصألاتزيلوطحاالط

صألئهآخقعئهأبوزيدالمثلهئفإفىااذاالناصيهعلىدئائنء
ؤالرجىتخضفوظلالحفوةواالسمعالييئقحتىهسؤافاكزت

قثترقآاذاامضماتخضعثزولهممنالسوالئعليهثاأطتخضطآنخصه
عليهكر3ناآئتطنىأتألاالخذأكزفانعأبوعيدماللمنماعلعه

قيلضده

قالققولطا1

لهومفولبابنا

ععفرالىافنببخين

ايعشفمىهالمارفربة

غبرطلالجند

المعسنىمفهصم

وهواقىاصموابوا

وماعلبهلمجمعا
المسندالىالمحفؤط

وحالممدأنبةرو

ايمهوأيواالمعتثر
عنصداءعسم

صاحبالخراسافى

امباسافيدولة

فلذعلىلبلوا

وغيرءالصىاماسواه
اثقاتااوواةمن

قالاالصرىتاللى

3تجخألممسلمؤبةر
أياكلبساننجرا

ببابهفأقتعليها
سبيلاأحداالأياما

خربنايمحتى

4حوافبعض
ظاراكامرصتهالكل



مداوبةيار

الكيدفىهثا

أعدحأجللقلتت
وأنتمراالتها

دلكنىئمتحمدان
أتول

المدفىيأتىاذال

قرلرهقى

فىبأماذالوعالوير
3فطارهأمئهيالا

يسارهوعنجمعنوعن

بتارءيححدامامف

رهفرالملىهماأحما

انلثياروبهوقال

واالموألأتيثنا
اثنوفوهةث

وعلبناالعنالعودة

طرقهرألىوامعؤال

فالتجعلمستتب

قدصدهالامجنبعلث

ىصنالدبشةأه
ءفألوصحىهتاف

عمالجمضدبل

يسثتبينفوضع
تفسةروقال

أشعرمنمهكل

ففخنتممهثعر

رأيألمجمياعاوتات

ظنغتنعوماقعحأ
يعرنحهااخحد

ونينيرىالكل

انبتبهتأنجاو

مأفلتهوصع
اعدعققهبهتبه
عالمحخهاطفمحود

بمامين
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ركأممفىأفرهقايوسدصئصراعهئرتخحعئروقدكفه

وأنثدغرهبفاناوااشفئائاا

كلألإهاأايلانالصخضهكاائئففوقحبرئلرحالي
العاكبيدأشاهايأىلئهوالقؤجهعهموالينهئئيراختريلاوق

أبوممهوغنئهطوفالواهسببوبهءبعفودغقساوالصصاثل
عرنعهغرؤإلهدريدابئالسائلوالمغشىوالعاركطائخئرمحععله

الضاشهوتنقشىالعيههصاحبألتفنوعققنغضخ4عابيدأبو

الناسيئعآبونالذيخاألذاياالصطهاوغيرهافضعةفىآئهميث

كازهتطلالحاسقتتضئقاأناالقسحلهليسالذىواففنلىايخآثعروفهبم
طالصئخطررجلءبنالصابكمهتنالىأسرحالليلءفاذاصا

معهمائطوتخئراكذللهمنهفطرتخيزأوماضههاضطرثيغالورلل

ءآبوعلىقالممهنجيرضطرفىوقدخثيرمنهوماضضرفعبعهأماساجثر

شأصمأعطتهاذاطئتىلجذفءيدءأبوءائغالساثلادافيا
4تلحذالمحذءاإلنااعمثلحددريدابنالكؤلمجدومنهفأكز

يىوأنشدأحمدبنالساثلالجاءأيوطا

ادىلحرابغائلقتئمقفئاالاهاتأتجأهإ

تطئبجئتاذاواختذئعهخذئئهدريزابنالجاعةالقحاش
سانعصاصتاقغروفطتثواالختتاطلماصتهقطربءتعروف

ذلىتخومنفادوأشطواثخئفاصشبرتخحطنىطنىخه

شئؤثتداكمناشأكمحوةبتكمهطتختقدخمبقيوفى
تاالعرابابنةأصوبواالولوسملةمرالصغرفةباللمجأناثافالمحتبطوفيل

أوزيفءتآكغفكذءكأهااألببخمطكفهلآذاتآكفاث
وصمإهفسأالقوتمالرفيأتىاذاوظلمعررفهطلثث4تتصصأ

الحابهطلباذارحلوبقالقتغوهأوخحآءتجرداتجرتفنمفقدتهاةلهكلرمحدون

لةالمشفىخزأئشدلوعسىجمرثآوإنأدزخادتائفأغا
ا

حبي



ايئااايخقحئعجهءآلعينسحب

ممهبهائحتطفقةرىوىكر

يسقفطوةأىفالن

صح

133

ءغيرهبدتأكطنقغهال

معروفتللىفالثابءعرافا

دةواثالمؤعدويهونوعتةكلةوتعومؤصداوتؤغوراوغئاالرجلوحمئى

عزتهاوتتؤضعاأووفئاااليمونفالالمععلرظعاصادروأشاعدةوا

هاتغدموايجهلملياانتعدىأصسلأنائىفوئمذصهوقدبهو9غذتهذ
صئراخثرأوكدتهوفالواجنىابناحكلوكؤظلىاالمصلدرالمجموعةصذسوا

ياؤاءاماادخوانععربالحزفأواذاظلىاورجميداايعلدامثرضاصةتهوآو
الراجزفالبااللف

فىوواكذ

ئغد

شةن

ماصا

ممهواالبراهماضناأتزغذفى
وفدأمنمهأكرؤغطكنحهكذفهففى

بنضرزنجزنجزتحتخرفي



كللياشعقمقؤهاحوحوعقمحابتيعثاماثئطشطاذلقد
وأنشدمئاوقدمآلئئينىيروى

صمابعيآكئأبهغفموحمثتغئعندكئمآقمكنيئه
اةوالءخؤجائلصفىهابتقتتءوقال8وطحومخوبخشافيمخ4ورب

جمطحمدقالةالحوائجواحعةوثحةطفيهلىدريدايهطهاقضعئاال

آثعئنعلىعالكزثهالعربميمأكلدمفليمىخواثجحاجفىقهيمأمايدفي

خرتجتقالضتيئاالالنضىاالئثبعالقولهذافىومولهفياسوالجمنالمولى
القولهذاعنرحعصعاالضألعلىعغاطاوقدفردهاامعاساعنعالحوا

أومالكلههطخصيقالأنهوذكرااواقييآشهاخابنشهجماح

وحافياغ9ختحاصاوابروخوحاوحائحهحاجةصفهنعممئرو
وأنشدوحؤج

والئخلماليائقاحينخؤاخءتعتنامائقرئتايمضيريتئ
للخاخحبيدةأبووأنشد

الجرىصلعفنعيعحوااألثالحاطبئمنامعطغ

صتهنحوغيرهوأثد

مايمأااضهابعاالحئفالصواجمجالغأصربئيارلت
ااالحيحيرىصضشالت

اخمانثوكنمنيغرفهاالخباروماونصفشسعاراالكغاحباسأبوالمئاغلو
رجاذفلهذامهمكلمنهذاليسيقولوأنالعربمكلصاقغامنلى

الداخةقعلوالداتجةالحاتجهظلواالزجاجمىآيضاونويآلثمقبمةغيما

الحاحهمنشأناآخفالذاتجةوقعلاللفظينالصختالفكرترتهنغفالحلحه

واشؤحةاالماعلىصائحةصاجةنالصطعبةاتباعاواجةوقل

وتأربةويرتةازثفعهلىيثيم11ابنالحاجةبعدالحاجطتمث

اغاأىجمئفكللرحلإخنتربكهالحقاولىثفىأالمحلوفيوضأفئلثقاربة

اآىلدكذاآرئكماومعهرئاالشئالىآرئئةوقدالخقماوةكحانجفك
ماصاجتأل
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همنهقرهأخكيرءدهيالرثأرليةجغرلدابئهاصاجئلث
نندولطاجةافتانةتآانسابنحاتجاثىمقاال

تلعثااحتئماقافاءهواةعقافباسهوزيذى
وائتئئهرللمئحةواثئفةلتمعتهاالحاجةمثثثيعاذالحاجتتقئةئآلوا

تنمهلنهوقلمعلفغلىعلى8وجاوبهسيطللىءأدولالحاج

أحالنأحدهمابمقغلةولبسقعلىكأذكرهأنهاعالدليلانوآلهولخأ
معنىقىتزتةأظمسخرأواالاعليهيقومحتئ7والخهابنالمجمالناه3ن
ذلألسناروزائلوليستفصلفافمهالعالأنمنهعلنابتاءمنهظسثئتئةطئ

تباحئئثةئةاتكهنأنمجونبهرأأبااالابناعنعلبعن

صحموالوالنهذائاإلئباحطوبئ3نبنبنىأيعلىالألصلىو

روحوتصحغذقتغلىتئنحومالجهزائدالبناينأصدكخمأتاالبه
فأماتباحكةانكودأأدةخمنمالكلئمجىلمقغألفلىممنحوئثئرء
الشفالالععكيعهابنللألقبدعتفنالنوخزئةوخلخمةنحوأفرةطقد

دن3والحاجه

الحثناللطفلىافيخالبيقشفآلفهاازحنئآلفض

ءدثولبئحاجد3شكةووضلرةروتةقتلىتنابرعبيد
سهابنآفهىبهئقارلطاجةظذاكتت8أيرعععدالحاجةالمعثهأل

العثئالىتفتوقدالحاحةوالحفةآؤطازوالحعحةاططرواا
حيا

اليئرىأحدكغظنحمالواداسعيدلبنحمبثومنهاليهاخعثإ
وخططخان3حوالخاجهوالسشقالعهمجتاجأكطاليهئختلمتى
خحاضئشثرمدابئو3خؤخنىغتثنىأىاخعوق

لعنمدثعلب3و

الهئدبيالدخرلىواتخفضقختافةلي
غرقوقلمجهغيرموضعئالحاجتثطترالابسكعتأجمن

حاحعدسغأضففدربدلبئواننعتعرهاتعثرايفسعرهارطبعاآؤا

فالنباحظشاهـ4

هكذأوقعاالمل
نغصصدالكلدم

ظاهروالصولبنن

للففايسشالناع

كعبمعص
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ءعىأجتاصيرطعلى7أبرععدخقهاأى

هنيثرأفعلىأىحاختىصاتحلىأ38يرذيدمتهعافئف

وأنشمدصاثها

اضاخلىيثوصاج
والجيتةبةاطهالسكيتاينهالحبهالروتةهدريدابن

ئماداالحاجه

الوسعيلة

الىقئسلومنهلمحيهتسلتوفدبهماتغربخةةيباءالعنطاصب8

واقتاثشنتتمعاآصهلثىضسالوظتقربيععلالىتتها
فههاالةء3بوعبيداتعتاتاليهطلبثوقدمتعهبهماتمث

ؤيهيتتهكانتأئمه3قحهوقداألقمةومىذيدأايمي
بوزيد3يهتممسئئثوقدشدأالىبهشتهماقهثالئالعينصاج

مفآعهالالعبنبعملعهى3صاحعهالىلحالنهودفينف

غغهفاليهلهغعنونمحليهبهفغواشتشفاعةقعتاليهلهغعلثلغيركالطتعث

شإفغورجلخاعةباكآيعفهفعهةاشفاعةامعهطلعتوامئتمغغعه
خئثلوظايسيماةيعةوألئودغوالترءوالئغعاالشغعوهموشصغ
والحاجةغاعهالفيعيهبهرتحمئتفالنا

باالصالجناية

واليضالمجنسايةيهوغيئةبأمرهواغتقيثتمه4فهومعنئعتايةيغييهخاه
ئغنئتنكعفوتقولبهفهوصفعولضهتقولينلثالبأعكأكناياما

اهأصتعيعذتناقكاذابهمغعهلالخاطبالنتعنىيقالوالهءا

أكهآقعنىففيليكاغتاةىواالتغجأأفى
أطلا



عللب

طإآأطأبهالينتئطتبثءأبومحععد

صت

طألب
شتلحأته

هتطذ

طآت

فخلبدبئتطحل

هطففي

غتهاءتصتهاس7بلمعت

صعا

عهافصومقتبآدأةالعةتليض

لقو

وقدالتؤحيهالالر

لمبعمىالىبعصهمآزشلى

مذلىأوقولنجابن

تتهاقدت

ءلماء

اصهتت

سواللة

دمردمحعمى



33

االعضا8صولالىقعولىالمصللىكلسةودندعفماالئسةأهقىىأ ءا

علةغيرهبعفاثاممنذختأرسلعهتغثاإخشهأتعثعهالمحرعألأإلبحث
أصفىيعضنالفوئموالتخثفغثكوالجعةميزرسهايهتعنهتركفىبعثلنوالجعقوله

ارئوااحاشصاجهفىهإرسانئبرمجغوااتثوقإثدخئتيلهةاومتيوخذحىارةا

أعلهوآفركلهالرصو4آشعرعاقوصاححئتهآحروفدالرسليااروعمولالرح 5اوساتاإ
وقراردالحعاالزفىمئهوقرخطنالؤمدعلىلارسلترمذفىء ابدللى

وأنععاقيمبإكأالرسوليؤاخمءرريدابئأرسئئهيربةاأيرصصصكمبه
جنىابن

وائرشيلاتأئئبهفيقىءوألوركاتجنناديضل
شسص3صا

اوالمألكهالمألكةىاجمهأبلغتهألوآلكهاصدصآأمحتههأوزيد
عدىقولىقااتأللةإفأما

يطارىواحئعمىطاذفدهأهضفلئاثثمانآغتىاآثلني
تغسوالاتمايخأطلقهكتاضأذكةمنتخالهلهأنالىنالعيصاجاأفذصا

ا

للىوذهبهأوسعليماجالمخوتودركدكرمءآالىاحباساأاوفإ
هــ033أ

عالفأجمعوأألكفامألالمدذفأماجمعاجعألقومعونثكرمماكةخآنها
جمندفأصألألكنىقهلهمالسعرفأماكتاأل4آمعلىبهيئفظوالمالهمزةاتخضف تز3ا ا

محعمععهماتلىبنكنهماققدمفظعالافديودذاكاتكفلىدثكتى3نعصهم

كهكتأالرسالهطثوأالا

ءالطسأأ
إ

الخطئهقالتأفردتفاذاجامححاكحالالرذقالقطهينانعصاب

أقالكحاجعغطيات3آغطيةءوالفعكاءاخطاواالثثأثحطححهوفد
أالنعطىيقلآرزلمليومنكاللاكراهيفعالحرعلىكغءأسيبوف

دعطاصاطاةحتهظطضاولةاغآطاةوأءطاواممامخكةاطهواكاعيشهملاظ
إ

أيكطابهعيلهموضغالغضاؤحنوأوقد
دهالرتامحمالةالميائلثغوغذ

ءا

وهو
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سيبويهويساليمالناسالىايأىكقهوفىبهقهالناسىمطىتوهوث
ءاا

ألفبعديهؤاللموانالعبماينفاستثقاواعلطىأصلهتتاطوالجعمعطاءرجل
ءإص

صاحبتافئكاتغاطىصسلىاالعلىءمجىأنكغوالاكاونظيرء7ايهاأتا
قالالقوثرآئطعتاذائاداقرئوقدأعطيتفىلزتأثطئتأمينا

دقكاهاغيرءوفدعلىأقالهخعلطؤواليقاللذوهثةاسيبويه

السرافىسعيدأيوحكلهتبثآلأغثكمائطلتئخراليقولأعرابياسعأنهأبوكرو
أومفاواهورخلوهقةؤهحاأهئهالنتئلالئعثمهشالصاحص

001د

اقولومنالهبةقبئتئثوابعضبعصاوهحهالناشوتؤاقببوهوب
ااأنصارآوفزكآمناألأخمالأثسفثلقدفىلملمحسعليهتهاصلىالنبم
111اشقالىهضهةأكاصآىكاوآهئهأهئهقوهفاهتنىوثقنىأو

11النموهوبهطه4فىآلراجغدرآاصسالا4بعؤولهحسخا
اأكثئهثامطااكدالسئعبيدأفيهاالرجوخلحفانااكالجمقاالفعال

ااإحمنأوأقطأولنهامناالنهدءمائرردالئثكديأبوزشحكدا5دأش
الشكدبدطهأىدئتثئكذءوصأأشحكلدوجعهناكألهممنبهأوكرنخرج

أء

ايهونأنبعدافيسقتهأوآطغمئهارجلآشمتهذتالعونماحب
ا3دورء

ةصرأماقرعضدمنأههابعطأيضساوالثمكدكداككأايتزلذممواموحنوعا

إاأسكمهضمكفحهقدءواحوضءواصتاءالعفاخ11ءأبوعبحدالمحلى
اعبعدوأكمالفىلغةئاكبشلرريدابنسىاوهىشبم

أتصاؤشثدأ4وقدألمئثعوعقاالةوشى

ممهثاشاإثهواأللةتو

صءختهزلز

كؤحتفه

عذرمتلءففحمق

أعأمحتهإطوبهةوالعوكنرضةاتمغ23وادكأيداين
تاصلىابنجأثإملىقلىالعشضمتطلبظقاضه

صتهعهثلكذامنذالنأكأئتممهثوظرحاا

آعكتههـاوأشبركأضئرثفىتستكيالمحابنإ

ءكدزألووشئبرنهفماؤخماالأضمتزتهةهىوتات
11
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رلذاآزلددتئمهوقدالرثذالعطيهمن5أدوعسدقطصةواساشثرالا
كلةا

ابنلهحتجالعطيةرتجزحزثحاأزهـيدهقلتثدالزأطعتافاق
لهيهونمتاورأحداطجلئوالكنفالائغطأنكأحافياليهتا
نناتجزحممهاحنامأحبظرهنواليصالهمنفعغطىعنهفذبالمممربئا
3ءزأ

وكذصضدفوقدامطافذالعبعدأبوقطعمالهمناا
وقدالقطئةوالقرضاياهأخطيعهالثأآخرتههوقالهآؤتجئئهإ

هآبوعبعدرقرمقبغأعطيهماهوهصالصلحبتهآفرض
زضةدرلداشضاآئرضلهضتكاللسرءانعطحهكاشافانة
صفىا

اقهلصاألضتضعضتأنوععدءأخذحاؤاصالقلالاصاحته
فيأ
قليالاهابأقىالنيهاوالتضوضانبزوضالبئرمنفاصالساكيتا

يتبزضوفالتمخرفهقليلشئامامناجرحكالأىهيىتبزصنهاويقالإفلحال
آغطعهاحناماحالتمىدعدئتئالمنألخذأىفالنإماعند

1505

وتضزكذقاثهضردالعطاتوقالءرافئأىمالاضئهألمن
افباألرقالوآخآقللفاذاظبنضنتصلشيألهخزتأبرعبيدا

الحروأنثدمتهواال
اسم

امجتزكثئئولمغالقابماكرهاتخرتقإلمالثغسااذا
ختزاوتخؤهمتخزخزهمالنفقةعيالهفقرعالالناقئاط8درابنءا

ءألم

ماصةإطعاتآفقثالرجلوختزتوتأخهماذاكاهمهووقلوحتوراإ

وأنثدطعةمنالخفنئهوأنءاعطااةقانتخمدهالعين
بةأ

احايهداتنكهدواثخثرفىةطتباآغطعتهوأغإما

فليالقلعالأعطاعلعهقرطءدريدابنهراعسوتجدتهوفدأتالكذئه

مالهمنرضى4ازكخءوقالساطفاياالذأطالخهة سأ

والرضهازضناخةأبوزلدازصناخهومماصنكيرفايالأعصاها
فىا

شعأنهراضناشالصاحصرضشارضغزفغماكافتاعطةا إ

هآغالمعروفشئاعوقالممهكرهمحلىءانعطاةافاوقيلفئناأئ
أ
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العطآخؤنتصثىاالقليأىمئاعتخألوستتئعهقامحئ

االععنىقولومنهففثعه

ضاثصاغغئرةمنظلجصعاضذ

كدىالربئضقكىوقالءاواوأصلقبةاطالحاضعاخهقال

اءلريدابنقلثهآوتجرعطلكهاسنصاحبعطاةقئلوآكذى

111أعطالتالمالمئدفقةلىدقتىدهوقمالحزولزوجوقولالقولوكذلذ

إاالمائدةقاقاشونهنجيروآمددتهأعطعتهئداالرجلفلثوةضئرامنه

أخغنهالىسنلهخغئثدءتأبركدهأىاصهاأجمعذاال
أءحااوهىركاخفصمصامنةضمأوذيداياهايئطأ

عينالصاحبالهااخدموفدلمالهافثغتىفعاموالصوماوأ

األبىرفروزوآزآايوالجعمناقئعةاوالفررةأعطاهشيأهامنلهقرز

اونالةؤناالتئالثتئالوقديئتاحطاائلطوالتاضازواوالثلالئوليزل
اقفولشىدهسسويهةئعهرتاياؤئتديهونئهئعهلهوأئتإياهوآنثته

11ألىتجناورجللةوالتشلهوئمنهآصئتماممهدريدابنممةوينيل
لةأوماصارنمألالوشنائالتنالذوقدفيهالخيزذوهوقبل3

اوناثكلوفنابهانقجمالضهالمالرلجاآبآناوزيدئألأماأى

آاألاالئنةتجونوالطالئبيناهأنألىشةالباآبؤئهالىفالنوطتب
ةأفغعتوقيلثكذخةمهلهققتتاوعيدءاأوأحداألبوينمن

بعننهموغثمومخيرهوفصالىعنصيرادبمقجيثوااأكثرطال
اأفيممهيتهواستاسعأمحمفئهألفث4أؤثالثئئقعتتومنهاقغث1باالفعات

41وأماذفئذامالهمنزتذلهءكيتالعأبنصاناوكلهصالهثة5يدء
لىالعطوقيللىاصأحمطاعواآبرزيدابعهساكبدوعوالفئذمن

أإي3كلت

اووتغوثبخسهـهوتاؤهقيمعحأءاسيتاأبنةتوالتأصيربال

وخقيلعبعدألبىءوشمتتعفعحهوقدوئخثوضغينوضحنوشفئ
كرحاوآوآشقهاعطثتهآوقيرقدنؤغورة1وانئفؤتحةاشهووغروفنوش

والجعقوله1

هذاجمعأفرأزاغ
كاناللغرزبير

منصلمحو

احبارةافقيفلتصعرا
نقص

يمحمعبه

وهوقيلقو64

وقعاذفللئاغ
وفااالمسلقا

يعمنقصالكلدآ
وععارنهاللسانمن

بالخيرنعلعتعؤلوا

اإغذوهونجك

هعبه
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هووكثتوتدلهلضذوغطاللهأخرفهقاالعالعةمنأكرفان

ابنءاالخزافةافخاةثريدابنضتماشننىوصنهمعكيضالابن
ممةأبوعبيداهأعطتمئثىقليالشيأانعطانلهتذكطاصثيتا

ئشتهوقالءفنهذمةمعووفهمئأصابغيرههقذفتمعللهعذضا

فضعواضعئتوأنؤباآختفشه5عبيدأةارشصاخيراأصهأافتؤحلالى

آجدئدوقال5غيرهاأوةظأعطعئهينهآضوذاكأعطعتهاى

ابنالمحسالروازفد4العبئوالرفدخئاللمأوآقابالكوآسهفدزهما

زقثنهغيره4ثذعلىآغثنوأذقدتهاقيفدمقزفذئهآلعحكعت
شىادةوالرألقىقدواحدهااتمعاوتيفوالمراؤلؤاتققدواؤتراوأزقدته

منمعونرطاقتهقانساثكلرجةالجاهافىبهقىاقذقريثىكلن

هـأكنفأللنبيذالزبيباوالفعامالحرربنلذفيعزونؤكمماأياملمجاماالذلد

واحدايةالثاذالءعبيدأممالموسمتهايمقصماالناسطعمونا
نعشثاميهقاصاصصهرادفااتنأثضينالهبةاقرانواواحدا

تةتقاومعنىفقغتذوأنشهتهاوقغشهخفتوآنقسئتهالرفي

3وضثبئاخاسايئغشواقيبيغارأسرفغاالنتعاشصلوانحشوقدرفضه
هىانعقحبط4ئفوةواصدخهاطاياإلىاافقدعببأبوه

المالمقأكوةأعطاهبمهالكعتابنهواحدخهائفبهوأحزئهاالعكاياأفضل

رحاتةأتقولىالرخىئئئاطعامإحئالفئضهفهوةاوأصذفعهاأ

صسلىالنبىعنوبروىالمالمنلهوقدرغبوالرغبةكالمهواشفعهائغأثحتأى

كهأونرحكبعبنزكبهاطانامنأزعبيماحاصالمخروبناظأنهوصم4عالها

وأنثباشر44دةامطتاالثؤقلأبرعبيد

دهانزقرقلالئنهةافطالتأقا

سابءبئتحاحمنهتالتثوكضىالنفأللمجنعمىأههينعيعلىفيمم

يب3
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سدكمنىفطأمحلىصنهااابعضوزعمبمفىواحدخهامعروقةاطلامقاتجؤافئلريدابئمنهأطلب
ءأالشذئراواقفوشاهـءاأهيمنأصراأنوأصلهامخدثهإسالصحةاكةاالعهأهل

احيأميرامناذ
اصطباالجيوفاغااألأخذماصازصنكلنفكناكذاالخالرفلهجاذهذامنضيرفقالليتهموإوبيثه

أشقطناخآصلهاءفىداحروفءعإعلتحرء5حرافئضتحافئةفالنأخذالف

دخعأحدايهنكلهو7لشدفىادحئمنآث
بئهيماهاللفيء

فارسولىآخداقؤذفاباالخسانعلدفانتئنتاكلتالذىعتعدنفاخت
بنبهشطهيلعبداقهاجهاؤضثعهبمإفئخذئته4صالماصصلمروفوانعاثدة
االضقاكريزثزبهخذواهطلتفوخدئةؤئهوقداقطثاوالجذؤىاتجدازلددو

اظزمححلشقسىش01دءأ
قفلالكيتايهنءتجذؤىطابىومخعدجادورحلوأحطعليهإوخذااا

موليبهيمكلأ4العطوالتمئفصبتاثوتفلةلهفلقفشالتأعطاهفألناصلطاقاأاا 01أا
معطعمكالقدوارحل2ؤدالمحوةوالجثسساحدتواالسمتثآاخهامنآخذئتهوقالأ

عيهظاطالحسبهلننأىفسهئيواالحذالكادهأالوقاالوالحثمةذيااطوهاسدمولهاا 11

قالؤالجيمثىلالكةذأ11

ءلىدالوايزوهم3اهدئةأيضاواحدئأكطنىأكأاالسهترامنوحدياقاالبوالماااا
المعرصلمحقولهاأحرزتفيوةالإداأعطعتحهنغالوآختثتهءكيتااالمثارةاأ إ

بئكرمينالدفدىدقاوالخررحوااكحاةااودنيصهاحررهأعطعتهالقومأ
زرلآ5ض

ومالىصمأءلىءلىكلااوتثرتئالعلىمنأوخمقايبنئتقيرلرلدابئافةأضر4ا
معذالحواوأصعمألوعحيدءالأعحفواخفاهوكاتةعطريثسدحىصات يرا

خرىفصارمخصنافىأةوالقرضوالسعمنللسققفالدعنىظفوسعنأعطفا
ءءا

اييالىداوعروةاأكتئمئكاالعشصاجاأعيهعهاصمخعهإدرلد
محقغمكدعودلتحه3بههـ

رر7مينالىفتهااطفوأعكئنصرأشثحزرهصكثرقاشللنغعىمجزثاريمأمماح

قومعلىكأمحزةوكرقىئلاكوالئئتثثرالغطااذلتةثعلبا

رافصخىدثعهعفامناغفعرفالعتربحتهانقحركماثصئروفففألى
ا

رفاهـحغائثعىاتعاطكرثتثلتخيماسزفالعاججميكعها

عنهخلىبالعينحىأبمحتبءاعنه3زفثةفالنعنهق
ألزخائفآىعنىمصفعاأعتقأطااأصوخثوتحرت

11



3س

آخرلةاهطااآففءوقاليباتحأىمالهحرتامنأعطاهلدالف
أ

حيرمنهاليلثسالاناخيرضمعانلثالىىضوقالممهأكرءأى

قنأئهدهأيوعبيديهوالعنهبالمئشىغطئهافائاير
وفملوأضماهخئه3هغره5كااتهشهمائاختإعالرالملوفىأعطعخه

إ

العطيةادرورابنءاييثععركعيراجهماءوفدجاعهأاا

بهوقالاياعهعط3كذافالناثشوقالثطئمعهايفشمتهنائهط

االنسانئضمزءوإةالمحآصنهاوالجهخوةاطواالسحأعطبنهءحتاختؤئه

هالهمقبثىخضهتخاللةتوتخلهقلدهأئخلءوقاقذالبوالمب
فىافتقدمتوقدوالمخلالمخالنإيئىائمىيوتيلىوالثاضاآلا3اواال

ءوةالاسععافهبالشبأاعطألوكالمخلينالماحبدهاللفر
ثريدابنبهلملعووفنفاخورجلبلاللخهوقدذقغهالمعروفاثأتق

العايمطاذوقدالقضللااللثعلبماالأعقعتهئذ

سمعأخعهمنالمهثأفضفأبوعبيدةأئخحتعليهآفضضثا

اخفعراءينالعبصاتأعلىالوجلىتزأتوقالكلهتأعطتا

جؤادأىائصارةاافتضرووعوكريمعطاه3يغصرهرهعصالعطئة

هنوأصوجهبأىماالاالنسانصنئخرجأنازواإلغتلةالمعند
الوهواالصابةاالعتصار

فعتثيرآفنافضايقوآذه
ابعطاتطرفةوقالا

ثغعيرتغصرفعنامملذىاحدآئاليهناوكلن
والمعروفايعرفوالعارقةألئأنغرمناهأعطثئاللتزعمموقالا ا

دوةالركاةوهوالماغون4رمتأعروفاثاألفنلىءأوعيءإالعط

قالاليسيرأقعققيلالماهبابفىشرحهأثغفث

ءغيزقغامالثقنتاغكاق

فالتا



هم

والمهاداةاالظف

أنهااالواومنلةبمدناؤهالفاكيةمنااللثرفةةاللعبنصاحب

نهبمواوهوتتارجلأئخصابقالتتقعلاالئفعلهاقصلرفهلجععالزمة
الهدئةأبرنرورءصلاالالىفرقههالمثينناالبئاليدلوهواكوم

ضزافناأصاخيثهافعدهذأفأهاوهدارىاباقصدواجمعيهفتأنحما

لمكلناشفافاأفاايدقلبتئمقداقفقعلفأعكنتءايااعلىةالرهتثم

همزنمكرهوأءاياااالهناكعللحرفهوالتدازىأبدلوهائهداعاكافغيللمجع
نالتفنصؤروهاهنهاالبهاأفرتحرفاذلعمثالليمزةنجزلةفاالنراال3لغبنفي

منهزةااللىأفربةاالفهبعدحرقهليسلنهخغيغاياالهمزةمنأفأبلققزأت

الهمزمنابلمفوأماقداؤىبدالالعلفلزمتاأللفالىسبيلوالءالعآ

أالوزدفسيبويهمكلكلههذاوأومقهنهاكيراكبوسيدوخهاقدالخهمواوا

ءاإلالوايفؤىهدئخهاالهدئةآهذثتفدأشاؤىبابمنيكونوقدايصاط
ءنين3والهتماةجلىالروكذفايدفكعبرةيفداآلههيفعهدىاف
آئئثتسالعصاصبواحدموضغفىفنأكلوبطعامهاوهنهبطعامهاهذه

وشئئسائئواجمعااللرفةواالسمقبدأحدئعطهمالمأعطيتهافاالرجل
وائئفتهوتطرفتهطريفارأيعهخطرفتهواثالثمئئطزثوقدغريبطريف

تئافةقئفوفدصتعاد11المالوالطأرففهوالطروالطراشمتقثنه

أرئطفلفاي3االآئخفنهآثطغثهءوظل

الخة

ءخأنوهو4الممنوأمسلأعطاهخةانكبتأفي
ابنةآفاوهىردهازهااتقطحفاذابابنهاضعيالعئاةأوأفافةاجللر

عنصانمأبالهتوسأقالجمةالئماكونتاللوتجبددر
دفهفأنمعذفى

عانرنىمحنعص3



3م

اتعاخجماشدصتنا4آلتمنتآبراجعشفمقتىآغثذ
بغوالنىاشثهبعنىلوظه

ايخحقزغتاروحسئمئعقصوحيدشغرداحلها
الشاةلتنصالعاحبرآتحهأمثتصأب

فغدئيشئؤخةمافضدبهوقجمآتخهإياهمنفعئدلمخةوااتئئوحة
ابهنءذكرهوسبالنىالفناحسععارمنعاومنهايراةامخقالمرأةغخ

وقيلييتناالعالموتغؤزنااتارئةاوسؤعلرةيكارةالعثمأآغرئهالكية

لشاالاوزالريممنهتداوئتماهالشئزناتعاوفدالعداؤلمنهو

دهييالتغاؤزاذكعااالغتممه

علزعلعهزفهىغاعمنهفقذذتغتئهاصاحبهاالنءاليامقالعارئةومل

رخئامنئممثتجيرآشرخكارخآلالمثلوئواشضقاروهابينهمتغيئوهاوقدلذلد
فىأيطأردهاواذااالسععدرةقىترعاعارثةانسانعاركاصافايقولنعذ

بالوااوألعاأوبارهالهتجغئثفالناابطاآكغأتءديعبأرذها

نيألومنهإلكفلت
لوائخنبالماذبفااقاألفناء

آحثلاظمنآخذه5عئخالمالولوانهنايروجمدأوممن
دوأنيغزوعليهإياءأعارةفرسالةآخالععكعتايئءالى

المحتتبنطويلغيرصاحثخإلفنىوماأذوولقذ

الذىالموضعووالرصغطويليريددهقاليالمحتتلبلقيغيراالصىوصوى

معنىفىقزئهإآبفولعروأوسمحتظلالجتالهالطبئمنتغتئ
ابزهاشتغرتتوقداشتئغصاالعارئةاصعواءأدوصاتمأخئلحه

محاللئهآوقدالففرىويريهاظقرائاه3عارهبعيراآفقرةالسكيت

ءوظلإبطامحآلكرجمالحفثوفدابلهربمحالتفآكشتهافاآفئقه

وغنماإبالآكرفلوففدموقدكرهالهصئتتخألآكرئته

اذا



3م

االكارأيوعيعدالفرىوهاالهدرجعثماتفلنكؤجلتهأافا

فالعاأوأرناثلراهئعطأنالرفبئيدرابر4صاحتكئغيرهالشض
ماحبهصوتمنهمائراقبواحدكلاللةبذحميتورتتهألىرتجغضقتآلمات

لهالعخبئنحعففيكونعلعاسععارفرسايقثهلاذارجفائيكبءالطق

عطالئئعيمسهإلجهأغرتهقصيالتهآئمتوقالانغرمهاصدحبونصغها

ارجليستعيرأناظيلئإلثعاوقصينسانثالرهئهفصتدزحليهنمقت
آصهوآللصاحعهزهوذعليهفرسائريو

وافليكالماللفيما

االخئهومةواالكهحخاكفهفعهحازأىفاخهالىعهخئهامينالمحبء
دأنعثدةوالحئه

ائفتالخكهمهاألهرتأفنبقيختالىأمتثا
نجعلالمحعيمخكوءوصناءعدااالمنخلبكمجتيمتقالتئغذحكؤةيعنى
مكلاهذوقيلالقافيهالىمنهحاجالقؤلىمنمحهوافغضجلائغتالافتم

عبيدأبوأبرزورحكهطاختكمأىأعلافيقالمستعمل

أنتفدموقدإباهكتهضفأعثطتوفئهمللىفىخكعهارجسزمثش

اختآأبهذاعلىافمرحءالمحيئصلحبءلحمهاثرتظااللسو

واليسضعملخكمعنثفهءكمامعناأىضضاكفلثزيدأ
محذوقأاال

مايرنيضلنسحساق6ا1قأط

أخئفثعبيدألهماييعغتركتهكأصعتهآخرزتهالعكيتابهنء
حئلدوتزكةفالنةالماتتئثةطقولىومنهأعركئمفتأفتهأىبدشماهـعلى

كاعلوفيخلى



3م

ألتمأ

االمممضاالع6ميأل

ماالساشكلنافى

بنععبوىرتلهاان
مممحناكلهنامغعوال

علىلمجلفورفعلملمع

وهوجملفنفدبر
وصبرفعهمافقو4ور

بضفارنجالمبدحلم
صهحه

ابنالهنرئتذارةورحفهوأتعقهدهآفتفرصألءالعنماحب

الهمرفالعبأضاحبآفهقطتمالهئأتئعرفالصكمت
طأطأوفالأوغتوكذالهبرالعمكيتاجمأالقضدتعيضالشرأفط

وكئثكثعاخامالهعلثءدأبرعيأفسدفيهوآفغثعالهئالركمق
غعقواعالتانغةهـجلسيبريهالمالغيرقالعغييثيهونوقلى

وأنثدفسده3وافمتأصلهماصآشالعنعلصء

أوئخئفضثاإالالماليقتدخلموانهصإبنيازمالطؤصق
ساحباداالعنالمقهووأصغذآففيتاائاتزيدأ

يقاقوالجعأثقفهاوالئقغةئهأفةواشحتئقغئهالمالأنفقثافعبن

أىهوومانيعفهتختباممىايزهئمبكمهمايييئالممكيتابن
الممنبنميراضميثديحتىأرفقاالفمنىمالرشعدياالصرىقولومنهمنهماتخبممه

هوقالونحوهالمالواقزيئالتغريغائممئذيباالعنصا

أنسدالربئآزتدلريدابن8فسمهاآلوايأفىالنىولمحتزاضائئزق

ومئتمئألفورجلكفمالهوآئتفومتاتماآل

حههصالمصلنللنالنعمه

يبوحاللكعيراالصلنتاقءورحلالعهآختئتغيرواحد

اقتضتفدعضدالصيخهنهالناصعغةاهؤهمقبعنيآدتعتةماالبفال

منبداعندآورثثالعىصملمب8اتجبمسعغةعنالعاكميرفآغتث

أنهأىوآشغواتجيبناخحرالطبنبابهومنءبوعلى3فالءاالصسان
وقالظلالجعجمعوأيقدوأيذتدلظيةالزبغيريسععمللم

ففالاظطابالثيفذيهرذالعضوآئدومقأباباالحسانمنتداجعأبرعرو
غدئأيوعروقولعيسلم



3أممم

االةكتاقالىيناوأشنافهاآلمدئامآتآئتثهضاح

وأنمدتبىحسآتاالتإلمنجعديوععاا
وآئعماالتلجمئإلىلهفان

آمعذئهايغمةإلعهآززبدأباتكعالأولهذاليلنصنفدموفد
ص5

ههغبرواحدقينيعةاىزلةعندهانخنتءالعينصاحب

زالئويفالوآشمايمثهونظيرهالعؤفيالجعوهومنوآئئمنغغهاوالععمه
نثد3واهءآلث

والكدواالكئزوهاآلغفماواثءتجريابهافبهمءالئغماوانكنه

وابعييصهولالسموآئغاليهآختننئاتمنعلبهتقءالعنصعب
الةاالأبوععيدايينئوسعيهفرعهولضشتعاعلبهمحقيق

ضدوأنافتتم

والتتمءالاالمىائااعلىقخل8يثمكالوآثناةافليكهنم

اولوإقةومىمئئونظيروإلىوالطاذواحدهافىلخاعناعالبىوحكل
آضعتغهغزماالعهضضضةالعبئصاحبءحمثفاوحتىكاعوح

أبورحهاضعطنعهانافالناقعليعةمحالنانخذتهلنفسىواضطنغعه
العينصاحباششبزواختبزوفففغربعدأغتثتهارجلمرتجءعلى

يفضادورجلوأفضلفعلعةتقضئتدوةالجعالئثطاالالقؤاعشل
والطاهرةةالخاالباطنهالتغمهءوظلتكثيرالقضعل

يداعندهئمدئئةالمهعئتآخفازآزفهازجلزقفئالوظالعلمه

وينئاتخصافالتعبيدأقثتثركفناأوخغناتقيرالمعلو

ئغطبناأى

وثمكرهارالنعمةكة

سزاننعهةفالكغرلككخالتثاأنالئئهوكاخالفالئهغرأبوكلقالء
تنكفرونوالدبشئكروالىالتتريلوواظهارهانشرهأاكروالوهاواضي

للمدأوعبعدجع
هنابالجعدالمرااغ

اسانالجعكااسم
عبيديردىأالن

فععللهاعطااالبعح
4كتبعمص
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دظلتمتتدبدغلبانوتقكقرئمريئالمآلئتتهرئمينوفعه

كائهاتثلإلكقوالمخوتمفى
لمتىالعنزيلوفىءيوراوشصماكرشعثهرالفغوراكقركفراوروظل

فأبئلألوقللشعأكراتاؤدآذأكلىاالوفيهشكوراتئفكراوآرادأنأراد

احهليفالكغرأناشستريلاوالئهعراناوقااالكفورانليها11أكثر
ورجلىكفاركفاركقروالجعاللهالشلئمصاحةمممررجلثريدابنء

ورجلاناكغرالىتعتفئهالرفيكغرتبغيرهاءثىاالكنالقكفور

الئنكرانأيوعلى4اإلهتهخصهوقدكقرئهاننعمهمجحودماكفر
أيوعلىقالللعمكنالقحلىالعمريعاشئهيرانعلبءن

آشاكرالوقالءعلعهوالقعاماليهاظهلزللوحسانافلذقبطهسرعةممذف

جثفهافيمفغبضداهـالعينصابهغيئتخضعراكاالترؤقةين
آخدتءأبوعببداعيؤجذنهوأخدئةوحميدتهفهوعحسدوجعلى

الرجلدئوفيلحمئخهايقالوفدةااللغةهتهحمعدةااالزقى

وآخدنهضعئعهوقتجرئئهجئئهسببوبهعلبهمائخمدفعل
ليستوطعائمؤجذئهكذافولصممعنىوهذاثى5لمحمدممحتىلهاشقتئت

انتهذالملطوآخةبعدعهتهاحمئدوالمحميدالئحملى3ىشئهلةله

أىلعلالغاليمآخذبعضهبموقالعنلدآشئهذأى

يعمةختطهغيرهءشاكدلذكلئكرائهالمجنهلوالئثعئهدبلغةأرضاه
ئتمعلاققاللالرقهلءالعئعدحبكغرهاكطاقجطهاتها

ورجلكقراننعمةكندكئدكنوقاهوتاللخمرالشمةتالقطه

هالعىهاحبةكغورافوضكئؤامرأهأبوعبيدودوبئتخاد

تهابنعمةتجدفزيدلءكرهاتاذالمفيوتطربقرالنعمة
غقرها

المكنأ



اطوئئكفأةدبععالرجفاكفآةىماال

أبوكلفالةمانيئهعبعدأبو5كاثعاؤفم
دإاعاهللثظتهدأتهمكاوشرفأخيرمنفعآل

أيرعبيسددضحأكالخرهدإاهركأغ

وأنئمدعليهاضغفت

تفتلمعبوندلحث
لالقعلب

كامثى

ضيهعلىةت

وئؤنرغيمثفالنغيرفاين

الةواوهوالجغالكهعلىنسانالماحغلىالحعلءالبينمعاحب
والجعاالثبينناجئناهالثثأوتجاكثناالعطيةالحغلهنآخغئاوقد

علىكذالهوجعلثاسلحانامنعرئالممي6أواإلالئغوثعضدماتخاغففه

جعآلأصصلهالعنئجعلثاوضعهومنكيمعليهبهشارطخهكذا

عدطمقفىاتتريالاووالنصايبالعؤابالحرثوظلوضشه

وتدالهمعةعالفأةافءالحراالعينماصهائفعاايزيذصث

4العىماحبوجرأمخازاةصازثئهأيوحاتمخراةعليهتجرشته
دييهإلصدركللاسءاتجرأاذتةابأبرعلىممهخيرااتجؤازىعنىتجرئلى
زضداضذهأصيرباشزضزئهالعضساصبفضىالشئئعنكوتجزى

االايقاالوالشرباخيرلأزقدثاالعراياابنفأبالمترفئه

آبونهآغقذااليقلوآزضئثفىفئنهبارصتذئهبرأبولف
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آتجؤاقهبوحانمجترتئدجرنىبلثدبنتابسدقئثريد

اشهأحرفالنزيدأبجوحصثخرهوخرخربرت

عرا

ئثتحعأقنضيعةفهمآةاالعرابابنبهوافتقعفغعاقعهيتغقه

وأنتدقعنىوتغورفهتغيرفاظزفىامحيتاابئ

تليهاتجيزهاهئايقئؤيلءوحادنئةعطاونهدئه
الفرممهأبرعببدجمهلليهالغبرةعألوفدفعدمجمتروالمجعنهالمؤرةيفلعي

ءوآضرضمربهأبوزبدوتضضوقمرراضراتفرضثرهاتئفعصعف
والعلعدضررلبصعببعدأءوصرأرائضعدذةنلزهءأالصى

سوعضرةواوالفررالفئرثعلبالحالؤقايضرفأمانارور

تلسكعتابئالفهارةوكذلألثةابصالضزف3برععيدالحال
هكذوتضورهضمئراتصيزهتيازه

اعهاسلععطئة

منغمهوحكئعهفنختهسألةافاوآضتهالرجقغخت

خكمةاشتقاقنهو4صنعتوأخكمتهخثهئعهيفدتاين
رووأنثآخكفعهققدهمنوفاشرة

هلآكرهاذاءربا

حكمالزخههسيخقولجف

هذهصنعةتمآوانرزادالحدادمله

وآخكمعهصهخكهفففىالضن

غدئتهوتمقئعهواثوخضانةخفا

ئمنغذثتادربدابن

ععلى



3فى

بعهصروتاللقطعهامحطئتهأوكحعبعدأيوائتهثمتعنك
مقبلابنقولوسنهمتغته

معارىدكرهامنصارتةوتةسق

اباعاتتقنىحاجنىتاكذئءدربلهابهطوقاهاقةضراةوفبل

نشدوضئاكلنالفئخئآماعندهقغارجلخثبوذيلى
االعرابأفي

شاعااآزبالماخثاذاهائلبهمفطئهنفغؤى

مراعاخقللفئخثأنزعمومناإلبلامراعاخغلتتعخمثأنزعممنقيل

الموضعمناتجدبئتئزلأحدكاوليشتذالجفتصفألنهاالرضمنارتفعما
يهقفضثوئملالقطيهئحهافاوافغيتزإثسدأننحاقةالمرتفع
أوهوئغطىوالأصابةإخطىافىوأئفطع4عالأبووساتخأعطععه

منمثوبالحرحانأوخضوتلعطاهخصوانهملهوالئعرضلهمئفرمق

عنغكضمئهوقاوالهصيرالنظأىوالثمرالخيرالقرينهوشقطعفولهم

ءينالعصاحبغكحعاكذآكيهمعهالشئوكفعتعفارددتهحاجشه
ماوفيخيرتاهآخيرالشثئخرشتهاصمكبتاابئءاالعطاضعذابكأمان

وخرعةةوخرحرماوحرمههخرممهثعاالخرعاخرمعهألوصده

اعرمما
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جملفافقللواقهعهفأقئاقعهمجدفمالعلباظفعوابأاوأكةيهبهاناقمصهالى

4الماازتججيوحبهدسحننخنئجئعمتاللصغركمنجثعت
ففاقالكلثبرجعوفهتعمهكذللئهورتجعاعطائهبعدزخه
خمريرالحديثئواغتصرتهعصزثهفعرعامتعتهالعينصاحب

عنعززتهغيرهويمنعهعشهصشبسهأكطمالهفىقلهعلهاوالذ

اأصنعتهحالراآخطرءالثممةخظئرئينآلصاحب5عنغضههي8اإل
اوالحطلىمخطورارلىغطاكلنومادلاختهاولىئهعليهكذوخطوت

علىالرجلغثرةوالحطلوخطالناالوتخطللتخظدلخاقثع
اذافالتكذلةالنامئاتتزاواوتذمرالتمرفمأهااوتثخه7المر

مضأوعة





قلشقيلمكلى1

بروىأبخممسمهدم

بالتامشيرهم
حعيفالنونفمو

بغيرالحقنجاللىا
لةماصعتاوهذا

اتلماعفخداآاالف
الجومرىحرفه

11لحثداوالجعؤلمحوددجلسيمويهلئؤأافكطاووييئلثشافيهوآوآؤنى
اللغظاهالقالتضعيفيئفوالمإثةوالزالرنةفىهشذنهالهبفععلشسقوحا

ةوبلنهولحمنى4اآذوفدوخألصئاوخالاولىوممنلسننحوخمكلد
أءفى

أاواحدعلىتقعلةدواوخإلليوخثتىووخئةوخلىلمةيخأللةوخاللمةخل
اجحيمونوفداللهمصلرمحايكونفقدالقداأئاكذلىلوالحلبواطيح

علىعتح
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والحوافىجمآعمارينكلهـواألخهمالسالمهعلعيسىأتصارقىوأصالنصزهالرجل

بهبعضهبموخضحوارنعيررارعئمإياتبييضهأىالئؤبالقصارشويره
اخصهبوتىضعضئهوقزضسللتتخضضهماوالحصاثوالخافةاألنبياأنصار
والخذنوالخضععصىةوالخضوصعهالحضوصئهواالصمتعتهواوخصوطخحعا

والمحادنةءخدنادريدانجاآخدانواررخالمحلصاحب11والحدين

خمغافئجموتعلخثئهاالؤواضلىفنئهوامزيدأبوالمصاخبة

ئخئههوويقالضديفالرجالفتصالسالكيتابنزثودمظالحمت

ابنءباطنهئاخلةاخوقدوقخينالعيحبطوفخائه

ابهضاتث4وقدأيوزيدآخالموالجحالضديقالجلمالكعت
الفربخاوالخالصوالضرحاظاصااطنردوالفالبنا

صحضائصيصوااودأخضئهأيوعميدءشئمنالخالص

صىااللهئهأوكإإلههآثخضءأبوزيدلهوأخطضىياه

رالمحشاكتاابهآممهطئهوغزياعوطقؤأهىهتطنشآفرش
وأنعدالمحتة

دهالشرالثدئىغغئثهغئةرينه
أنوهووآرواتؤشراثعاليكآافبرعبيد3النفسأنهتقدموقد
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بهئيبثئفوبفألقيفثممهأبوصدالصاةسلموخلعهأقهاصالنبى
وئئتهوألتضهحاالئالفطويعهالكسائظغرتبهتومحلفعه

تهاتئقق4العيهةصاحبؤيهتقئةعليوفلغحبمنمافعهعلىأى
ممأثتئطالهئفضىذكرالرخنعنتعشوتنألالعزيلولهءقئأقريضاله

اهأضعنعاهافلرنتخرشىفألن8وقالطةبلالرجلبنقىافقوافتزقجة
دوأنوجمئد4آللكلألقفثيرحاغا

تخرشاماته5اذالمحنجرسقآت

أقاوالضغجمشوقدغتشصاخاجمتنالرجلهقنافوءدريدابن15
الذىوكطالثاأتعههيصعدفشثىلقكئتفىلهيطاطومعهسارةإصعاحمه

11الرحلؤيحةالعينصاحب4السالمعليهكرأنبنموسىيأقىكالهأ
ايئقطغ4أأىئرفالنوتينابئنىءأيوعبيدءدلختئهيطانئه

وألمثدوبتميينىالركليثملميغولأىذوأصل

ففرىوتئنتهئمتلئئذىافأنهإلفرىوبئتئممالؤبعوابئنى

ئطوطالالئجدفوانىتصقأىوقيعضتلىطبغماخئهالطوفالأ
والغعئعيزثرةانعواالسمعأشزوقلافؤاخلىايثمرةاءالعينهت

ثعلببعضابعضيهمعاشروتعاغئروأيركثكمعلوقلمنهوافعاضر

أااليهغتبهلحاافعالتشأبوبةولأاائعاصرإلعصاحبوال4آبراوضتااطء
قركطببابمندرفعنهوالحاذالكرفتجدأكذىقىأالاشصفعنأوإخمدإ

ومحبانباأالحاحبجمغيهسيبوهص2مناىوالاالسمكلبهغلبفرأدهفى

كنابأفأمالصببويهـحلبأحوأقتاحعبابهوومحابةابوأ

أجىءاألحماغلبةلهقدخحالبانوأمافواحدهءغايرعلىماتهصبى

ففالناكثيراارعنجكممااحمانرفاالنوحمرأناصأجرركالالميرئ

وقاواعدأوسهعفاسىفىاضواةالفخاماالعيئلحبصنمة
اكقولهوهلىوسفأثموأهنلدسات

أ

فهن



83ا

ا

11تعئمئفآخذاثدايهادهقهن
اطارفالرفيوأضمتوتقعاخعاالرجثنباضالعينساصب
هاالئموصاحئهفهعففصارتلهارصالصثثغابئهبلخهوأصاحب

وأنثدعضضتهدالشيأ

اافامتضثلمشقذوالمئلطحنيفغعالالقضلللثأنة
ءك

11كهنبينماوالهملتعالىؤتىلهحفظعهالرجلىأصئتكيرهوحكل
ضادواطيملىاقئالعنععابنئخفمعنا

االالخاءاكاؤلايتى
أأوصكلءماأعلىالتعئتالذىوالغروفالحثذعءيخاالصاب

ههفقالىأبوعببدوأماالمعنىهذاوختباتزوختعتاتثعلبعنافارسىا

اءاخامحفهاليتعتإصفء4بدرأيوزيدأضىدوئغممقهةئصلحفى
11اركتجماشغءاالضامحنتحؤلافاالرجلويقألىقغكأدأاللكليقول

11أصمابكماأى

ةسئمانا

أةوأفمقوآنقبهأنيقدراقأنئماوأتحثثبهآبخثأيوعبيد
ععيدألوالهساءايثاألئشأماإئعارآيمثثممهأبوزي

فهمعمآالدوابمنشىوائعنصخبءتاشتأئمئبهأحثت

وأصلهرمحفاأقاكهتاصتأتبصقردفثعدأوأهكاآهلم
اد3

أاوبسؤابأبضدرصاءتوبثبهبيئتأكأعبعثالقرب

أةابنوئهؤآخهآحيدكأهـثبهبنلثوكلىأ
ألمحماتءآءتجهابهؤآورتوجهأتبهجهعتةاسسكىأ

طأبىاطالىأيستبالتىقأالتىرءنيهتلاشستومعهعنى

االثيعاهعقىااآقاابعناصاب5اكذلدتئمبهصيمبكأداأ
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تهعةحمىوولقاعهقعاوفدتهغ3حدكلالىللسزسفاالرجاليمنا
وهوالعغئهقافقعمنأحماقدمتوقدبةمضلىالققعحنصشتغةمهوقعسلإ

هعائدذوافااندسطتوتذفةعليهتهآئوظكمالففىااا
11

تبكتءأبوزبدازوعلىنلفددأللهاهالمروتلحمكلىا
تذالتعددعه

الخاتعطة

ونغصيغدايختيدوههخئطةطحهضامجيىينأحمدقاداأيوعقاده
وختعطىوخذقىيختيطىاقويمامالأبوزيد8أكزفجهاالمدءالحتعطااوقا
االخليطوهوهأيوزيدفقصعوخئيثطىوقعواقواهمفأماعلىألبىقال8

أبوعلىقالهواحدهمأهيالذينالحليطالعنصاحبخئطوالجع

حواصالافىاقيكالمئغاوفىالحليطهأبوزيدوجعواصدهو

اشاةوعثحروقمائةالخلعلقبيئيكوقأنايخآلطهعبيدأيوءختطا
صاحثزدشاتنمنهافأخدائمضذفءجافافاخرأربحوتوللكالؤنمماألصد

اخرثلعطاالوعالوفلثثاةعديهقعالكونشاةلخهاألربعنصاعلىافانين

اعلىننافصاحبةرذواحدةثاةالمائةالعثمربنمنققالمفأخذوإنشاة
صاصبطاشائلثاتينافطصاصبعلىفيكووشثهثلثىبعيهاهـاالصاحب

الخديعةاكزاط3زاطوالاليخآلطديشااطوثشانلثربعيناال

وقدبئنبوالئقرمتعرقببنخألثآلطيخوالزاطاللوفاخشوا
ئفهمجماقىكالتطصالختلطوالخلطداخلهماطهموخاخئطاالقوتمخلط

خلطةنثىاالالعاسبينومتاعهنساعهفثاالىالىهووقيلاليهمتخحبو

وقئصئوضىببتهمضىقهميأرريدابنءئطواطواميراابر
صاجااشزؤضاوقدفعهزكننمكاوأاذاوقوضنوضى

أودعهلمأىقضحابلأئغعثومتهذكذقضابيهماغهمتبنالع
ابعصعهمالكتممعحاوضونأىمهموزغيرائئتلمهبيهمعععدآلبى

أ



3فى

وأويكئمثمرراهـتعالسشثمرةررقدحكاالخانطهالعمثمؤءكيروأصدبعضا

صآفالكلاذاءيخآلالقغتخمالى5ثريدانجاالضعداقةتهاتقدموقد

يخئلىشوشعرياذاكنئيشيركعلطصاتمأبو5تتاينغ

الثيريمبنطتمخاركةوالوالمثمركةاليروالعقهصلحبثهمى
هذوتغولهوأيثرإكوشركلنرلجأهلوابهناتثصعنىفىواشتركنا

حمامأفهوفيهالقعمماكلنوكليهموصيشرككمنىرغعناالمصاهرةفيشعرجمى

المحلورانعبنصاحبطئاطيرفياومنهكافريضةخمىكئث
وألمنمدالخاتطه

ئحاوزوارترذكالهقعاطجمتئرآىيدئفىاطمأئثطأ
مختلطهأىبيتهمشويطةأموائهمالعكيتانجاالسريكوالفمئرن

أنلسغراافةافكيسانابنضاتطتهئهالتئ8يدثربئا

بيهمفئئعقوهامجمعوهاثمالنققةمنشيأانسدئخرج

ايأليلى3

ئهوآوثعنثجموناليهاذاقفععهماالوآوئئهاسئتؤقكتهءأبوعبعصد

الحثاغلجعايديعغتإثتتئماواسغفقبئتهمافييككةلتفتأدصأفهادا
هالعينصاحبهاألرصاممائودغافاألئمئتقروئئشئئحفىتعالىوقو4

الترلوفىرعلأىحغظالحةمحغطهاياهاصتودعضهيرسرأماآلاضتخقطصه
تهامنممباخجطوالألب

قةهااباب

وفدالجععاألشانثوكذثقةورحلوئقةؤثاقةبهرئقفشالصاحب
فقاتعلىمجمع

عشرثالىمخصصم3
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شتثدلمشا

وئثةوآرابرزأئماوقالممهرأيهخحةلشاششآئعهزيدظلىأ

الشرقىهىعياالشاؤثرئهءأيوعبيدآراإاليويهنثولم
المصادرئوليسهامصدرالةفعيونيستتفعلةورالمصثهوهءسيبويه

وجامغعهواطأئهياالعنةماقالسكعتابخاثرئةاستوفدمغعولة

برأيهبذاشتأبوزيد8ولؤاطصواعيهؤاعقوقدوتجاطئحأمعةعليه
وتجدمىواغقعثنوكممتنبرأيهاستبترغكللىتعئىكتىعععدأائقرد

ئواكتنوغثبغولهقالوخدسغببدأبرقاالخؤساإلستخ

اينمىاقتضاباالئقآطأكأذيدفريبالغوليندوينأد4راى

وكشأرجاكةشرفيوظدهرةغيرمتتامنفيأيك
ارئخطوفالرأبةؤقغكعفئتالىوالالئنتاوزأحدالرأيهتخصىالذى

هوخئتفئكتهأبوزيدكذللة4وائخرتثلهوتضهبهتقرفتبراب
دوأاثزهأهيقنتثءأبوعببدأمأى

إفالحتعدابقةئقنآكثإدممه
بهفالكفضدشيأكئأخدثمنةأبوصدزصواضلهرالفعذ

عيهئفضاثآيثلىلربهرأببنالرحمنعبدحإلشهوفىهعلعلثواثآت

إللهفىت

ضلث

اكوفيهماةاوألقعوتخضهلالثهالعينصاصء

تتقئلىافمفغتنىتضث

الصئراليخغنتأسآالجيانامعخرجل
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صابئخضاطأىللمةدهومخييدذأبوالئهتةرت4دف

للىمىعةيوالوقايةقايةاامولالوآوضشهالرفيوصثفالعل
اوائوائوخا

يعةإب

صاصبهنحمعنىمنهماواحدكلبعخلسواههماوقعلإليترعندانيئح

يتعالقوالهاشرئتهائتعمهمصهوبغئهضالثبغئهوقدفيهماشغابصفد
وألبساعاتئئوعوالجعاتبيعاسمأيضاوالتثعوالمشرىآلباغ

سيويهانتئعامجابعلىالصئغغهابععهللشارشتاحايتىءثميااال

عرفتعهالنئآقئالصكيتابناليثعمشعوبئوغرحل

وأنثدللبيغ

تجوفناغتحقرشعافقئمىءئبغققالكيتآفآلؤزصشة
العينصاالجيلةخصائهالوهاالعكهثآالشؤرضيثوالرواية

آغرفنهدؤضهمنلهوعىضتعئئهعرقاآغرفضرضعهبيعائعارفنئه

حيمكلنآختهصتىصتةهالدبأىلىوافيعقحقهمكناياهيحطينهغرضا
فالكؤفنعدغرققومما

ىالقابنهائئزمهصىيئدطوالعارمقتمثهل

بعئهجمثعهاشرىالمثئشرشاوتاللءانبيتتغسيرهذاوقدتقدم
ايرااملىبعضهمحهذاوعلىبايعههوشرإثاراةئةوشاذئعهويشرئعه
وقعافضاةضابتغاأنفصهموااشمألضهمذآثمناخرورتةوالمئوإة

ئاوقاتكايزئهوفنهويابددابايععهصدعبأبوواختطارواغصبوانهمال

أبرزيدكارضعهوكذيصانوهعابانتئعرغنئهطهذا
انلقأابطهفىجماالعبزئنزى3نالمحرعبعدأبولمدبالصهخاؤف

والذالملداثاخدوىاأبوعععدءازياالخرعروأبوكزتآوقد

وأنعثدالعامذاالكبفىنزابههابنتاجناة11حتببأن



نغعائبالىقيغدوأ7مااأويهفورئ

ءانشاونهمجعؤتىمالحوأملبطولةملنىماالقد4ابرزيد
8دأاقحالربلضجماأوغرهانبعرئعاعأنوهوظصه

يمالعربمنلقومقعلثريداينطالحةمثهارخعهظوثخعإبآلإع

انكلىطلبفالمخحعوالرتجعبالمحغأبوأوصاالنقلحمأموائثرت
ءالساكيتابناالناتخنهاويثزىالذكورتباعأنوالرتجع

الذىالبلدمنهوليىالناغىاحالبمنانحزيتهأىارثخععهبعيرحمةالر

وأنشدهوبه

ازحاضفنآئقياخوقئاضعبهرتإصقينمابعاقاحين
ءوظليفبهاليزخعأىخوختىالببعلهذالبىابوعيد

ستاألعرابحماتنزأبلونلرخعةوالرخعهخوعقلهجعفتماخ
صاحبءإبالأرخعوفانرخعوالجعمعليهاكاوليستلجهمتمن

وشروطوابيرخونحوءإفبععفىوالزائهالثئإلزائمالمئرطهيخال

وكهابلهينئرطأالمكيتأبنشاكطهوقدصرأثطجهاالمثعرفي
أبوءوآغثها24قهاأوكذالكذاهنغرطآشوقدخبآعدمنهايمعحأ

جتةالبيغسفقعيبهابنففاإبلىمنطاثفهفمئةأزيد

انببعدؤحبأنايخءانكيتاينغفتهاالمنئجثتواشعت

ؤحيعهرواشتؤفيلقرخفاذاأيامكلأووم9بعضائصههتتأخذأنعلى

اذاشذاحباالرحليقولأالمحرفاائتابدةالعينماحب

ئتاشهتردويدابنالبيغصافعكدانيلثأوآئبنهالمعأعمناوغيرانثوبط
وهوديخلوالحرافهالحرأفءيخهالصصاحب8وزنوالبالكئلصئرةالئئا

دأووالجرافبالحرآفتبنهواشزصةصزلطوالليبالكهلثاباخالبيع
وأنثدحزأفابععهوغئرشهانمثىتنذ

ءغقارمماؤبالطاعكئقئويبة
دوأنآرضئهكندضماتمثثحةلملخثوظلمقلىباهوععده

يةعبفه



افنانيرفيهاأزهثتعبعدية

أبمالكيربغبرألفوانقرصقإاجحئدقئض

ئخطاعلىأبوجمعهقغزتاضمه
وأنمثعديختمرأضى

المشاقؤتاصد

تربزأفىلدببع

تلثحبطهـنىتيثهاخإببئعفى
غزالحيئصاجهلىالكقثمنخوذمانشدلبىائغييثنوأ

حريدهابةتخمكيوئسرذالتنزيلاهادوننخر
ئئغبنوذوقرراسمررءدجلعبعسدأيتغاتجؤااقوئمااخعقت

وانعسدخمأكل

إبلوالالضمأئآلنياغغ5تاكهاةخزراشإقاألتدخ
كولافناتتضاغالبيعلقالوالعيهآحبطءكذيأوذوكسرات

وأوفعومغوكذوأكسبيجةفىكعييدأافنفىالقكثنى
ئوؤعنعتهاؤففوؤصغ4وفهؤصمبعويعثعضهنجارفهؤصنغكيره

أقتحبارحلشقئدعبأبويعهايقنواالسالمالعىرأمنمائةمناممما

فقئاأوأوتعاغااعفليريئالثفيفولرجللثاطتئهةفىأنوهوعا

ؤحالهوهوالتاجرمنوئصيبويييعلجوكىءبالغالريهاتجارمقبثمتأقىلى



لخمدحند

ببلعححرث

العينهخيرنكر
هخاسلمحهـ

هنهعوعلىمه

فسدلعخلهلحو

جميربىصا

لمقثعهدئعقاق

لمستشهدبه

قتوذ

3ء

خواأنلألالشتريلوفىالرداعهسامنصحططثاصمفيتئعهالئ
ارحليهأبينااأوالللىواأوالجاليةمالظممناذاثهأبرزبدكاىفيه

اظذامعولاتعاوىقهماقىثئكلفقطمتقخاهالفاوفالةيتاولمفاضد

االببنهمامهىهماافيؤاجموبئصاحبهندائفنعفهوأحدهماالنمؤاما
اقتولمهاالثللتنصيبآيآلشصلفاالثالنهمنشللدنحفأقهلثالثهفييخضأت

والالباغمناأليالمويهجمرنوالعيلذىالعاغوائفضغالبيهماوآقع

العبدمئيحوافىاالالشرمنيعععزىنىاالقحواوالصألعمبقاخايا
تغاووالأففليىالعثركلكيرفأماتقاؤياافذينبايأافيأواريهأوالج
ذثد3وإفواوال

ئغنوبناأليلىلعامتها
ارجلبنمابىانفطعافاكاخععفوتةظيىئثىائقطغربدبن
يدابعدثناخايتاجزوقالشعزيدأءأوكيمبيعوحوب

االنسلنيرروأنهواالصعالمنثالخقالعيأصاحبة

وكذلىفبهانألطرقتغعكعيريتثطرالعككنبهاقئساوتهبتاعةتليعأن
للرحلارجليقولدريدابنالتناخشهوعبعدأبركلقاأاالضمه
يطرةبععهمأبوطمنلثنمزىأحتىأكطرىى3يطفيفعلئخ

بتظؤبعئهالمئئئوتطرثالئيرةمنهطبتواشقعظرتهتاخيرى

افآلتسةببعءمنالعلبانثعيمبئهخألفالئفذثربدابن
قخئهءقمالعضهىوقدوالتعئهرالعهيزئسبأنالمنلغتنتزىان

افاالميعايةوقاتلهأأناذطلبتئقاواسئفلئهوقيالالتمغ
وقدباخمرلارخاتخرثبيخالمرآنجةءبورجمفأضدمثهمأ

تئدوصمالحهاأنفئلببعاذارخضراالمحلفمغآبوبكلهئر
وورألمحلبعغهووقيلالمخرضمرإشالحنىءنانعبلمبصعء

و8تختهعليهضةقهوآطحثرئنهأبغئهأآطتثنها

بضاواقآل4ثأوالدجمئفةواقىبميعينللببئمعاتافأللى
اصه
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أوخاالعبئصاحبالذيعلأفي6حهانضدمعدمانجالنآ
ألمعات01ئر

لمجطوإلتعراالصعفاق

فاخعواالناسآضغقاماضعفقاآضمىلجلمتيغةيدهضغفشهعبيدأدبى

وكرثتأعرئتقدوالعربوبئنهـوإلضواالألبؤدةرباقهواالال
لملقعوالقرفينللعوبونوهولخب

اإلبفهاع
وأئتضمععهلضغتهوقدمالمنآبضعتهماالبقاعة

المئحوق

وهىعدعبأبوتضاتقبمالمىالتشؤقأمنمعععفةوققثا4ثريدابن
ااثبرنهاتقافاوقالتققتكيرواحد5أسواتحاحواتذكروتؤنث

القوئمأفتئءأكأعبعدفقتهاوآئقغتهامثعةنئذالفيهاورغبغتث

أمىللئهغعليعهفوم4أذثاالعمتغرالعبئصعلعبشوفهمتغصة
فرخصرتقصروللقألحمعرعلىائققهاوسعرواآشعرواوفدحاراالئة

بهوغاثثلعاغجعلضهوآغقعتهءغالالعيعرتغلىكآلزيدأ

يهتس11افيغالئطوطايعطالعيتقرقطأنرزيد9فآئقدئهت
وأذثعدطايط

ذالممتأشرأقوماتئالطئمءاتجعثارانغزيهتتهامكوإفىآ

فعاراكوقحراختيوحاجةله

واحدعيرألىتفمىكنهدأبوبعرتقطوطالمأبوذي

القوئمذكودكانثئددرابمنادادكةتثهوفتافثشذت
فهورتضعرذخصحاالعترخصءالغالضد2ألرخصشوفهيمثكة

مغتيئ
اثحزالثكلقىله

حمضرآيااالقالي
ثلهكامةخد

بئمنوعياشا

الجمةخز

قتوالملهكصن

والخبعا

محليهاللتغئالررأ
ةقليناقتو

كررهذاصر

الميمعينامقعو

مافاواوفخ
زقمقتوعنيسع

مأأشعرض

ماعبنضرور11ىصدا

المكمتىكنألعنى

بحهذامحتاماخد

واخعنيوايةهـأ

لحقاحححط

عودمحغقهبهتعه

عأنفلتثبهلفغ
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جلنهرضنهريخبصاهلنحؤغتخضضهواجصارأيةواصترسخنن
لالسمهعتالنبعدفيه4أيخمنثصهاثمقى4ترخضتومنهرخمععا

وتامثاإرتابندريدءزيخعصعزستعبزيوقالللرخصهخعةال
دهالوترخصتقاالتئغماقزيدأستعهارصقآئرط

وأثشدقافاالتاحيئلماذآكاشبىينا
رنجراربرفيفاوقوتجبنهدنانألمهفقئت

قفرصغنمأوفااتفدمأتوزلىتعفورةموقالوقالعاقاوكتلدأى

العيثغرتفصرقضرأبرذيدغفرأتغعرهااتجقثمئوقااغغروفدفلالالسوق
هئعلبكمتدثالئوقاناتتعبيدأبوضحدوتقضغآلئصورا

زيدابوءتكتفوائختقتصت8ابوعلىىكناتتالرقذت

نفدموفدفتداذاانثىتاخافولهممنكممتدوالطعائمالببغحاش

هىأنأعطعتهثمغتايئعتهيأعطيعهخئساارجلثيخالو15
خؤعتعبيدأبوبهوعدتهمماأنقصفأعيتهبعتمأوعدفاللىكنلذ

قزتيدزأيوخفقهبغيرتخفغااقاضادغفالنخئاتقاالعى

وقللالقالأةنعلبعئعلىبو3وحكهاوزةواالسمعاغهاتقىاثى

صيبويهعندئطردباصااأبعنفصوقوفوهذاقالىيأىقزار

يخهإاكصاعرالميئراقأيهبدثرابن

والفحناعاتالغقل

واشمتغتئضهياالفى4وآكنتأعالعواكالعلهالثئإحداثاكلا

ئاللققألوالوغرهلنغسهكللاوقدصوتطكرهفوئغيلو
وينهالقتلاممألوابهيئنىاللتنخملثوالبافأجهمبايتعتلونيخااك
طلبثمعاتلةضئعهوطةوغعشميذاافاكنوذاكالدخألأىالعئردبخيف

أصمركأىهكوآغطهالعاملأجئألوالعفوالغمالةعليه3خرتهلاقيا4الي

صاجالكأىإالكذاكألمهوهالهإضلاأكأملةاالحببت4وا

العبن
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اصتخهحنه3يوناةأتدتعملكليئكتالنائراقحةالعا
وععلهغفهوضشوعفعثعايضتعهالمثثئقتتغوقالحارمطلواالا

والضناتضعئعهالىدعوتهياواسصضتعنلداقهضعغأحسنوهاكله

شاعاواصعنتاعةائخذفأىصتاعنىفهوقعتغئهوقدأمرمنمانثتضحع

يدىاالتتيقوآمنالميدضتالحايدتعتغورخلبأيديهميصععوقالذجما
يهسيبووأهامدممطاالوآضتاعايعىاالهصضىقوممقاليدوصثغصئعوفعئع

دءاا

ردوتفاليدصناغ7هالعكسزواعيلملىاوعناستغنىالبتهرالفعنعالجمفقال
5أا

افذكرقىالمدقعناحوالئفرديدىاالئعنسوهمنضعتاعفمقالالمر7هإ
15اءدتتا8إثط

عثرأثافىعص33

والحألوافالمقوله

عدهذاتالمااغ

ههفرهـالجع

آسؤفوالما
ههص
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لعوداشندلنىقعل

طادلصئغلكص

لحدنشد

المئعغلالهلليئهيد
امقنندهثربدابن8فبهشأحد

يقباالطثآ11يساتاكفرافيهوإعبزكمآغراصكمعنوأدقع
واحدغيررث11موضعمةواتعفاشارهدالقعلدىالوهو

ربعاصكل5أبرعاالظلاماغابهاىأبوعبيدفأمادادالطرقها

الصوفالخادطرقأبوععبد5المخادوكودلداداكمطرفةبهطرقافغدء

طرقهخعتبهيطرقةانخادبهيضيربافاللعودويقالءضربهاذا
ماواماشريانيسةمىءلريدافيالمجةالمطرقةوانفطيىالصاغ

والكييفهواالهوماآئغهيريريحونالحترفطيسةتتقاهـبالهأنالرومية
اوالجعكيزةرراداطفههبنفغالذىالرقاليهبزهالعمكعتانجاالحدادكئبة
11عآلأبوفالاطذادعدبهاتفربالنيالحدبدالقآلةعبعدأ

رأنعدخهاغالي

غآلئهوالنجمازاةوالشأللةفبهاالمحاوىبنفغ ال

الحدأددانشثروالفرورلددأشاثئذاآلمقعلحه3ا

ونب
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فطئآالتىالحهممبهئعةوالململعوبيهاالمائمهلىيدورابئالرخيهو

أصمفلهافىيضةعرفأسرآسخهاكا5خدبدالعتلةالعينصاحببها

معمسعرشاوكالضأصغخفةايععتوالحيطانركااالئخغركااخشبة
ييعهقمعلقفطحراسهصديدمناضنخمةاالعصاالختألوقعلةالخنم

سالغليظهالهراوةصاأوالغتلةالحيطاناإلمالتئاهمعقكونالسهفأ
ميلوالمحلاياكرئمعلفجهايقطعالنيامتديدهوهىتاثافيهىوقعلالخثب

وأننمدالغرالالعصابعدأبوعغتلوالجعانخارتئرتمهى

اتحعابإوذفئجمطاقةاتئ

أطيهائنهترعحنيطعهاآؤذاعامعاباتطوىىالذاجمأاقةاا
الحشةدريدايالمغرلرأسفىالمحأقةالدفمالحديدضثارةالهزيدا

الفرإسالسكالءوتغزئقائراعهفىالرجلمجعلهاممطثقهصوف
الحملعالكيتالابنئغرلثموالقطنالصومحهعليهئتفشئ

تغزلهايمثمأبسدالمثئميبالمر7ةتئلبمشدوئىإطثمالمثغرئئععثى



ثم

واقنيعجوالمتتتغواكجقواكهارفغأسرصايرهالسئالعاقةتوانباتا

مولكللىلخا

بعثهمصعلها

هحاكهغبر

لعربشاصيهماع
هحاكةفطجابا

كلألماغاعبرض
فعئاعرابفالافا

7الكجمةمااذا
مفلكا

كعفاذغكنففل

طألضب

العربواكاعرت

ليناأهللجلحعاعأل
أخطباالشعثوا

لماكرماابخقبع

بنشهايجههانا

بلبنلىهعزم

صرح

عدمحففهوكنعبمه

تعالىتهطصاعودا

تعبنبه

يمنءأبرعبيدءلجالفعئاعليهاواومثئتمسحالتىوأالكدةالخشبة
الويهائدعدهايئفالنياظثبةوهىآلؤاالوجعهوادئولالىاآالله

صحاالءىواالحفلهيقالواقىخةاطهىالخمبةهذهوقل
وقيلتالبيهأمةاجهائتئالنياحريضهاانرسعبةاثداخا

للثلوئهيدأبوفىالحقوفوهىاتذنجىالتىالقصعبةالحف
المعزصنالخمتعبةوالييرةاثالثالقضباتكافالحغةواليشفهتجالأنتها

بهعسغبرصالجلىالعىصاحبيضرالالبنغعألمنئفرب
فقالالحارنصانبهخالهثيطوشبه

طفرضتعجحعنرذحلىصاخاذاهياتةن4كاإنىايمحفيق
بهالقوشسععهطاثولتالحائذبهتخماالذىاموداوالمحطعبعدأبو

الحائكصععصعةلربدابنءئهنغاثوبةصفجهااجفمثاايتاثحعل

جمعلهصى

ائمئلىغالث
لمحنهاخدضتاصىهنهخيتواكاشن

لمععااضاتثعطقجميمنساتخث
الصيصميةاليكقشةاذاايهافميتخرث

خيطينسخعطعلىالئمثغيهوالأنأمة
اذاالوبأطرافمنالحاثلثيطرحهااكأاا

ضسمأللههى8االصىوشدئئهلتالمثو

عةأنتمايراشلاوفىومهىدةفىخ

عوبامنممسفلاالوالععتذىيضروالخ

االعوبلحةهالعقصعاحتئئ
ا

هأط
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قدوممئههوبالحهعععدهأالممتتينبذىوهاخوأعاله
ء

اعلبهيفهالذىواالشييغاإلستاجانيههساحبحهءوأآلمحهعهلحت
ويبعاتجعتاذاواطعؤطالعضتبالييريدذبو3ءباألصابعنيالغزلي

ضلمالييزالععكيتابننيرالهجعاتهوتيزئهتيراالثوبآثيآرونرئة
11دنعهتمرتقسدموقفالمحعطلئثثحوطالخئطعضعاحوااثوب
داظئطردوهذامغعادمقصهرمنألنهفأضونختطوظيهسيبرقاد
اأولمطهااقيهتةولاالمكسوربهلئضرتصاايضمربوهذاةيهسيبو

االغصتئأبوعبعدوخئوطهوطوثوآخياطخعهوظلءكنن
دوأراثا

ئقالبابفىائئكشلدكا

المخارمعتكونئثلثةخمتبةالكوشالعينعاحبارا
بالخبيعقئبها

إتجحمارةا

تاجروئخارومخاركصاصب5غيرولعدءرلمجارتخرءالعبنصاحبه
اعرالفولفأماوتخرابوصآ

المخربههمجيممطغهعةءئدامهطثمفئتقاظدفتةاذا
أبراىعلىوشظيرهالجعجغالتطوديهوسأنتخارعالجعجمونفقد

ترهنهوجعالنىرقلنهوجعقالقبوضعةقرفنقرأمنفرأالحسقاا
دهسلعوهانذهىئانلذوانمازصلتخلزخفىجع14علىألوعلىار اصأل

ا

بابمنالعلتالمخرئيهونصزأنوؤدالجعجععلىالخجيرأمن
3ا

ائخرجموبئمجورأنوقدكةاطنعلعلىالنقرجداذماوئةاكأأالثا
فهوالنضفأماالبيتاالشمعلمألهااللوشوبازلوصئرفتارأبمح
وااللقار9الفعئايددرابنافضاجؤوائتاخألالجميماسم

ااألماتضةوهمئعربنلرسىقاقوائاتهقلنطالتثرحكلنهفىيكونيتا أ



دأنشداقهاميئ

مئيمفوعلىثصفأءقريةتهاقنصنهحئثىلناشيئثا
أ

وقدبهقانةواالنثىحدةمعالعصرفضلىالقوىهوءينلصلحبا

رةانتيءافاوالرخالمعادتالريلرقونرةناأةاءاعينأصاحبتدهقئ

ماالراعطيتهصئيتئعوتحطكلهحهتجسوآزوريعررانومتورالحارثممطر إصع

منالححغةوكذالوخاسغرامجهارةوصحبينهويفاالرثجأنعلىأىاتخةئي

لدهضقفثفقالأبوعبعدفأماعلىألوحكلوآفققواكذلذالغوئمصتققوقداجحا
أبوعبعد8الرجفالمثءانكيتابئلهاناعقإوأصفقباهألعئعه

ورجلوكنتجارتهفىهـوصمعالعاجرخسرامياصاحبحترئشقغتاا

اذاتالثالانعؤيلوئئخالوصعهكرةرامجهكيرمحعاسرةضاسروععفقةممرىخئمإ

ماأموابشيرصوسيتخورقالذينعععافقااءدويداينءكاخاميرةاكرة
عنعكماحديثوئوضغغوقضعقىوإحدهمصحامف11همممهغيرهء
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الموازفي

اعلىوحوناموانضحىاتخذتهنعهافئيهوسوزيةوزناثئالاوزئث
أليسالنهيعةالهصععغهعلىبهصاوااورئةطتسنوإنهفةفئنوزئئهبعتىالمطاوعة

اعوائقالازنواماؤرئةاقيأنوالاطهوهعاعطرجمص
دءهــأ

االحلقهكالعتاناتالميزاثأصغلئالتىالعقدىعبعدأبوأوذانا
االىكلطاهةكيرهءاالكطلمةحماالحإلطةفئلتفىمحوطاظاتجمعالتى

صصدآىفحهاالنيلدةوالحبأبوعبعديدورفيهافىالمهمهطرا
فيهاةالنيالمعزصئهررلدةواطاريتهمادواايفتارانمنهاالسانايثعخفلماويقاذ

هىكفةوقالالقذبههوافيانلهفعفئالذىوالحئهشتماالسلناا
ءا
اتميعلالميزاقعللوقاليفموالواالكممرأعلىضتهالميزاتة

وأنشداااجار
اثلغيرطيهفغشاهدينلهءشعيرةصعذكاالقغلعيزان

ابخهوتربخبخيزربخدأكأبآزناالرابخالعنصبإ
توروزخاآلررخاالزخوحاويرجبخوقئرجالثمىعلىالمثئئرجلدوا
اءأ

اوأرجمتمالىخاآنقكالميزانوأزتجتقلهونطرتررنهبيدىالمثىأاأ
صفصارأنوالحثالحسرالعينصاحبراجماهأعطعللرجلإ

أالمزانثتخبعدءأبو4نغصضوآخسئرفرأخثلوالاوزنخئرت

11ألومحسدتهزماوأزتالتىمثثقاذالعنصاح3أ آصمها

ازخغتافيانشاذ4ينالصلحبصةترئىفثلرسعشهوصتفزاتالىةأ
ءفى11

علىاحدىيهفتيهجمتراذاغنالمبزإتؤالساكيتابنيهغتيهاحدى11
ضشكاكشثئبةكىكأتشئعدواصاسمرالهطريدايهننمهاالخرىااا1

تالمهزانتاسوالقىافثددواأقبفيهبارطلفىائهفهوالعينصاء
ص3اوير

يناالةعزيضبعضوالموازينأقومإسطافوانضطاسوقيلمعربروأ

دينارءباهـاديناراتزناأتفغلةانثريدابنانقغاتوالقرشخوقأ



علمبعلعق

863

أآكأوللئاايتئاةالعىصاحبعةعربيةخمبهاوالأنقلمااصئطرأ
افانفاهقنحبنطعوفيوالطعوقؤأنمئقؤايقوالجغمعروفاالؤزانهن

ابخععناهأوفدتقدمالميزانفالسيرانى

كاييلفىا

أكتلةسببويهلهكهوطعاماوءكلهواكنئعهكعوغيزهالطعاتمكأئا

اوزنفىهذامثلتقدموقدالمطاوعةاعيكونوقدففسلثائحذه

والكملالألكيوالمحمالنسباعهووقلالكعلالكثكلابتهلقيلءإ

واتجامالمجآمزيدآبولاكاوهوسييوبهكتمالأجمئيوا

احوالفهىعلأقالوتجفهخامهوفيهلايثيرأمياالىالكعناواكامإ
أاغرزتهاكقهلهموعايعلاقعابزثءأبوعبيد5ارادونكعل

آالحعاللنعلضهأذاممهلددراكىءوااللغاذكرالتطضفققدموقدااأة ءا

سلوالحرآقفزةةفدرأرممللالحرالعننصاأذهالها
إ

اإوالححساعرأحسمهواللدثواشذفسهزعمافئقلراالرض ءءا

اوقدأرطاذوالجعتنئنضفزقدازطلالعنصاصبحربآنوبةآخرا
ءءأ

وفهاققبهلاالمنأدوالحسنقالءآبرعالقالدزتهزطالارطئه
3اا

01اكالمزانحعآلرأيتهوقدءوأضناوتنوأنومشاوأمتاننانهومنالغتان
القفزتهووقيللميىوالفثغافايخايمالعنصاصبالمساثلا

اوألصآحمكئلمثىالطينالعصاصفالغاإلعرإلنيةأصلهءأبوعبيد8
أوآضعوأعأضوالمجعويونثكريذأمدادأربعهيأخذالمدنيةالهلذاي

ثمتعالىقوفأمامذكربهيممربالذىءاالناوالضؤعاععواعواوصيعا
اتاااالىحاضعيرراافاناصواعاذكربسدأيخهءوعاهناثتخرخها

فيهئغلفشئوالمحقدويقحةرمداآئدادوالجعالصاعزئعوافد
قهاوقدالحزافالكثالمنىثاليضيبهإكفليثئهووقيل

افىذتقدموقدهثنلوهقعثاهاثوكذالةبافىةمنهآخدقئسماانشئمن
رابا



يث

لممايقمدارالدورقائام11هلجملحالاظطرتأاليةصاج8اثرإب

برالمديخههلخمليئيقروالقرقبدكلولنمكزبنمتعرب
للعراقالهللينئالكرصنالمعيصاجهأرباعوعوآرثغتحزثبر
صنضربنئقرةاوإكيكواحدهاالعرأقاالهليعلميهعذوات

وقدالمحئعرينللكمالوالتاكوؤأمنآوفلألأفهغرافالكيل

وقدطغافهالاليهلطغطغاتأوأالنغضمفوالئالعىاذيافىتق

وعزهقوكاجفىارماذابنهاالخروافىطوائفذاالتضدم

علىتحبعاالهمامئلالكيلمهنالمنافطعفونفطغسفيهأؤثل
تهافاتالئطغحففغالوتخئبفعهأوتضثلالمفاالكثلئاليهل

وعسلثعليهتصئهكنولالتطفيفخيرفىفالولفطقفبنيليقولتعالى
علىبزيدهئحئبنلىمعنىيديهأرسلجعبذهفاذائحصبذهحتىبيديهعاله3

ئحركبثومعنىشكلمنارتفعماوهوتئنةمنآضبارهمنعغا
المحربكتبهاالن

المقاديرباب

المحألمالنىقترتوقديفياسسهوتثزهشئمفداويهاالعمىصلص
هعوافتوقياسااقثالنئفاقصانمأيوئهقوقتزتهقراآفدره

الالكعتانجاانقئروالقاشىوانقيىبهاقئتوالمفياسقرته

قدرهماقاتريةوفراتجهوفرابهالشئفرأثءالعينصاحبئهوقعهق

قثزبهخالئامولقاءالغذرالقاذاقيذءدريدايهط

زهايزتمالحبلىرأفهاأحعلالرراعمعتكونزفيرأسهافىذراعين
الجلكذحتىاالرفىفى

ويوزنئخعقلارمامقد

عاعاحشونهووفبلبعبرجملغاوايالؤشئالصبنصاحب

عنعرظىنحصعيمم2

بالصلبياف
ويظهو3شاللقلى

غصهؤنواخعمرا

تحدلىقهلهومهه

كعبهاغأوفوأ
مصعه
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أبرعبيدفمقيله
لذاأصيقعده
ويظهرانصل

نحوأسغطالناسغ
عبيداغوفسرمأ

كنبمصصى

صاحب
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ضمعهئغعهفبهلىالعثئوافتابعةوالتبلكهالئععةالعبناحبم

علعهوآئبغتمهبهالمعاتعوالثببغطآلثتهعالوتاتغعهونحوهاطآلمة
فعلهتصريفوفدتقدمالدينصةبةالئآلوءأبرعبعدممأخئعه

مثىئودوموالمثموطوكذائكذاانعهآظثرواحدغ

الطعامئهبههآأبوزبدالعطفاوهووشئغتتفثأئركذلدقتضه
أبئونحوهادراهممنفعهحاقدئتةةوالكلىكنواكتوكدك

الوشالعينصاحبقدشاووغرتفىكذاآوغزتالسكعت

السكعتابنرقخرتيغعلهاناالهىفىايهآؤغرثاالهىقىالعقديم

أبودهقذمةمائأئغثوظلئقاؤفعةأىئضعازبهماالأعطعته

عهطاليينةانوقيلفالنمحسهجمعنةفالنتغينالمحقهالععنه5ذيد
الىيهتابنلملرخالعينلخذمناشمىالربائوألععضةالميزانكثنمن

لحالئكةالحقاالعينعاحبوآصثنفآشتمالهفىآؤغب

طتثثعئعهواثمتفالعهآذئتهقضلةقثنهالغريمقضئثءوقالءالغريخ

مقماجاهأصدوهىيهصيبوقتضتالديقوتقاضثيعهتفصتنىأنالعه

أجلبالماكلنتاألىقثارأاايعينصاحبءللواحدتقاكثت

الرفيالطأوزيداناايخآلفأرالضءأوعبيدممهمعلوم
افريمعالكئكئةجمعبدآبوعدعهفأغدثناتفاضتاهدذاالكاصاحبه

ترآمةالدينمنيرثتأوزيدالكئهكواراضديثوفىآلحعا

بزاعاتاوهى

نالرفقث

وقآككتكهوفالرهنذوهوقكا9أفكهالرخنفنكالكتيمد7أبومحبعة
تى9يرهوءازهنفزثتىاالص4هفوحووحمتثتصأفئإخمأا

ئهوفاعذيةااومحأءويدا



ثبل

لةحموالالكغاله

يقالوقددريدانجهءكقآلكفالوالجعاضامناواقععلالكلهل

هاضععهلالزفالكفتآأبرعبعداالنثىوكذللثكعيلمع

كعلافىوانتهععليلالرريدايهنكغالكغوالهوكغلبهكقل
قولهمنونتهتتكفئتكفأدآكفلهالرجلوفدكقئتوالجعكقاليلط

بهمترثءأبوعبيدءوكفلءغليوذيدكغلهاذكرئاكابأتعالى

العينعلعبءوهواتحيعلخمللبهخثتكقضبيربهفأناآفبرضعئرا
والقيئالحالةمنالهاءتطرحولحلىقومعنمتخيلهااؤيةالحا

مالمفهوضيئغفداأوبأخذتسشيرهمالفوتمبائئن3وهومةذوالحارجل
ضثتوقدءضناوالجعالتهفعلالفعبنالعينبصا5أخمغديأخذا

نهوقداياهآودغتهالنئئئئانهواياهوضئتهوضطالضناويهافمث

ءألبىعبيدفيهاقؤبئتالنينورجائهاالحالةائإيهةالكمتابئهو

انرجميموزكاوهوذغامةآزعميهوزكثوهوالقبيلبالةقلوأفآفئلبهثة
نخةالكتانةسموااكضغهأبرعبيدالتهميلديناالةالئفر

الةأخذانبضاأىلىفئغانفالندريداينسثآلكؤناعليهم
وأنعدأحيم

الدئايطئهثلمقفنغآوانكهفدبكئثتئتأئعيعةثقئؤبا

والفيتنىافتعاناعلى3فالءبهوفئقىمجكمهئفتعتفتغرجل

قميلأىكععيهغريزفالنأنمأوزيدوئختعقعثنئاتفتعفامجع

بذلذانضيئأنايقولنهماتالكرهمنهاليايعلثأىنفمنكريزكأنا
دوأنيلأىبهذازهنلذأناىاالصمم

اثمضعاثذااأللحيئحوضعهاءقلحىقغاوتؤىلذ

الكلنبدونبايرئلهارفق

الغرم



والغوثموغرمعهوأغرئتهوتغرماوكراتاكرمغالعينصلبم

9كرماوالجعالقارموالغربمدينعليمهظرمورجل

ءواالكؤاالمواجرة

وئشاثاةوئتاهزامعهوئغلريلىومةوئياوئحاتنةاوثئمحكاقذأبرعبعد

يلدواإمواالوالحيئالماعاتمنههساتوئةاوئومخارفةابعهيوومعايفة

نطوالعزيهرالغرزوالممنهواظرماوالربيعوالصعفءتاوارواللبلىنان

قدوآخرتهالمملوكجمحرثأبوحانمممهفارغهويقثدخافالكد

راافيآنجروالياكراواألجيرائئعتأخروهووأجارتهوإصارنهأنجرفعطعته

والئهروةيهروةالواالسمودأرأدائنهوآكرافىواكئرئعهبهوائتهرافدعونئه

ياآقيوالجعداثعهفيئثرالذىوالكركأوائكلرىاألخؤايهفىوةاتجعل
وأنشدتهرىائإلقألح

لهاخاراوقهتوفالخءنجهالرثتتيبللهارطل
صترلمنافكىهووقعلالالكرىآجبرواتعاطالمثمطأبرزبد

رثقالغقائةعدأكفارنتهالفىأثصاأدالت

بفئشمبادتش

هـواجثتضثرف



فلسشيرو

لالالبيعت3مردا

صليثابخيربلغظ

حهحمبه

بالصليامى

م

والكزثوكعابكعوبورحلخعاآكهتثعهالعيئلمجاأ

معثعحعبيد3عبزيلكقىالكرفيةولمحعهكسباألالكفبفم
مموحورجلطئةمشعصثااءوجعكسهمنعايمثثع

د6وكئوب

وختداليفاقااغبزافا7ئهغيرآبتحبزمثتقت
آغعمشثءأبوعببدءالتثعبللعئعهمالعبنممحب

شاكتوافتعبالرجفاقشلو8تآغطيوآغخةتك
تلعيةئقولهموهنهازقاحهواالسماالكآسابالزصوفماخدا

وألهذتاللرقاشورحلالرقاحهلههتمضاحهللجعظكاطعةا
الئريصف

قرخقفيللتععيئبززهاائريذغاجمثأزقاير

ضيبنتهورئغالضاجرارظىالعبنصساحبظاهئباررةبعض
تصعيعتهرريدابهئقفحرقغغثئىاالعراباينهلأ
المعبفأصالحالساالساملمنانعصاحبعليهاتشئد

ءوعح

ءالكيتابنفربمقجيتوبه8قالننكاثرقعالعقرعممدبو

تعوشوقدالجعانفرلقوريلىابنتجعيضرشكفربقرشى
فرئقىوقيلبركعائخبضعهافلذفضعئاكنالنبذفرثفىيتوخاقوئما

ماحبميرآتذانسعنتتقرفوقعلالمحردوابمندائة
افافرعرجلعالسكليئالهلعخاعقئغرجلءالعن
وأنثدبكجائمقمدتجآتماكتبإتاليالطدممن

وتجأبعلىزاحتةوا

الطبزالصوائذئصبتأىكيمئهمإلخهمأهادحارخفالنءبرزيد3

مناالنسايةوتجوارخلهمتأكعيمبىالهلهاتخرخاإلأرخخللثوا
فيتمءالمكهتابنبهنيهقسعهالشرأىاظيرأوتخحنالضالنهذا

كذحرويقنلئهمفيأى3هلىتجرجمةفالنثريدابنكعتعبمجوم
يكدح



3أل

االكسبعلئةالتهذخوتيلوآصوتهايغيلىوكدحباكتكدحكذصا
شئضهاالمعثئاخئثانعبئصاجهضثمفهالعهووفيل

صاجاءومجلبكمعهدتفذاتقذلنفسهعبيعدأءالحنة3واال
ئفدوالجعافراشالمقادومتههئأفهولئتقذتهخيرالنضمىمهفتينالع

أهلةتأنأيوععيدةوئوطأعألةفتوصنعهالضبئوتفذوتمضهد

هابددرابنونةواتمأتوونةوهىناتيمعموماتأتامكأ
وقبلعنهبهحعلكمثعئهفدخورفاكوهوالمحارفومنهباتئهع

يئرحبهترئالنالميزوهوالمحرافمنسأحوذالمئقرعلعهالخارف

بهافئتبدالثىالمحتجنوهوحيرحكواوقدحاكررجلفولهموالحكرمن
كلئئمماونحوهالطحلعخعكراإلخةالعبهةصاالحكرةولكعم

صكثئىوالرجلالحثههـىكالحتثريددرابنبهالغالتووانمظارواحتباشه

تئخزذخهآألفاروجعهمالمنماذحيتةوالذخرحوكثاالرجلئيهاوبه
الحخؤتخقبهواشراأوخبزااختفبوفالهـئهوادخرفزا
الفعمهخبيثفمالناحيالهرمقفالبوانكعقللرالطتبئىلفر

وفداكذةئلهجعهماآالآلوقالبالككلثسواذاعالن
ؤرلويقالففئئلنيلمالىهالسكرىومكئتهآضعئتهالنعئئؤئثث

أبوواكنضغتغضفاآغصفغصغئةالتهعبوالغضفجهماآلبلالر

ذشحسنةتفحثوقنلرتعاليقيلههناكقعبتهالشئئافةقىفثعبيد
ألحثالكذلثىوأصلباكتكدعياكدشىكذشاءيدأيوفىناخفحها

وأنثدئرخهايخةالغوئميغغأندللث
اتكدوشالطردلشتألكمفء

ماألازتقثلعيناصاجاأخذتمااىشعأماكقيعثويغال

أعالهدثماتهقثشضالفتاشهعبيدأكئبصنآصمبئته

شتوكلجمعتههثثماءلجعفمهأنكأالتقددرياافيكععئتهجمغعه
مائتناولطالعثشخياشئتنعناصاحبكلهئشوالحئشكذذواثحتعتشت



ئهالء

6فأدالهأهويخءوقاكحعاتئهعاينتحباثىعيرطعاتمس
أبرقتيتهاواقتنعهاتماوقدفنوتوالفثؤالفثيهممهعبعدأتخضح

أيوزيدءلفئوانولمالفثيانكسوبكلواسموأوكئعائئقتعهصئمغة
للوذمنهاماالغخجمضأبوعبعدرضاوقيلأغعاهالتءقئا
تغفبغقبالعبنصاحبالغخقنئقبئعننهالطديثوفيغاوا

محالتعنىوموبكشععآيعتىتىقوقالأوشيأهااللمجهضبا
صثاتخرتختبالكوافئثثىالملىوقدتقدملهمممببالفأىعيال

ابنمنحدياحكهكحرثاخزتاالعرابابنالنباامناعأبضاقئلث
أىويتهئلدالمبلوهووالمغتخالمكتسبوإففتبلايابلهدريد

اففعبلالقثالدهالعبنصعاحباخحهاأىفافتتفتهامصغثكةبيث

الذىواالتيلالمحتالفالهاألالآالالوالهايلوهاوغيرهلصبدالمحناتا
فولصذاالهابليطايئوئدبالقصرهراالئلواغااالبلعلىالغياتمههينص

ابنءاالبلةختقاذاإلجلىيأئئاإلآلمنفاعلأةجوابعضهم
هووقعلأوئغامنعندلىماؤكولإلئالدوالئييدولليالدائئد5ورثر

قائويعئذبهلدالماذتابرعبهدأبوءاالبهعنبؤزثفدبممالىكل

وهييمواتكيفاسرائيلبنىسورةفىمسععدبناللهعبدحديثونىوآثتنغه
آخذتماقديممنأكطتآلدىمنوئنلاألأحتاقامنفنلألواالنبيلوطه

والمطروفوالطرجماالطارفدةجنىايئالمالتالديثمبيهنالقرانمئ

المالاربذتالعينصعبالماليمنثاشعفماتطرنطوائ

محاالغارأغددئهوتخذتهالمثئتخذتةاأبوعيداكتسبمه

وايعىأخدفىمغاامنالمبدلهءعاامنبدلاتخئتتاأناليبعضهمذهب
روأنآسكثالمحضةماه11هنالناواكانبدلالبدلحمافىليستقعةالنكن

دوأنمجذمنافتقلىياغا

افطرقالقطاةكلفوصتعييقاغربزهاتجئبالىرثلىتحئلىو
اخذحهببويههأخرعلبهشذتوضآبضهمةفرإلبه



لتاصألعدتذنحنضهتفعلخمئ

بةسوآلكفقا

مثصات

ظلهالمخهاكقعماذاتحارتهوآصاتحالرتهفىصختألوعد
أ

قلالآخدلةاذاوآخةضعاهأتئالمثئئتخئةقعلهمهومنأبواحى

اأوالمخشايىهاصيئاصابئئتبصالركغيمخمأوفاورييال
والحترأالكلبالذكركنبئالعاروعنهفتزيموصئمالمكعبمنماخئث

االرجطهعثوأمنهاالستئصالواالثحاتأصاتوالجعماوتح
ئكاالسوكذيةدمقفوقدالختلناتصاوخههاعندهاأشتأ

ا

يالرزادالمالزوقدوالىباواويئنىإلزيالةاإلقيانوالرباالمال

صرعص



3ال

تدوفدداظينلفجنرة8والجعكئموذدالئهرالكئزاواالصم
البئىوهىفخرئهأبأذءالمعاختأئزبدأبى

المجة

العىصلحبالغيهةعالالقنميقعوفدواتخعهتهضاوالثمئكت

كاخهرثهئخطوئححهبهفركآثىانكومدالفأءتما
وأنمثفىةاالعبفآعبيدأ

أوتتكلىلهاتثغاقعيهاهبضاعيهينأبضمرتهاماخثرعلى
ئخلطدقيغاوالىبهعلةالخآلطهاكذلةوالبالكيالبثئوهىحههابن

الرصلهمايضوالحئنيأاكأنمعهالمثىاهصيفعثيدرفىابنيتىتوب

فىالرثيقأصابماةامنيععطةهعصوروالفقدملذارةأوحييخةمن
اخحقثمقمايقهالعأبوزيلىالقومتثضتةالىصبأنقبلالطريق

اهـاالصأخدماللقتصقالعينصاحبهتتائقوالجعقعئفةالشىمن

إااالسألموخسالجاهليةرتعهالكيتابنأومالهالحدؤمعاعمن
وأذثدايرباحوهوا

والحعقاتايفاباغللرلذ
صشتوائهئئوتحئتعاأخبئهالشتئخقئثهأبوعععدتقدماوقد

وخثاسخعومقأساومنهضغالبةئالثأخذوايخشباسوغنهتهأخدته

أخذفأىكأمنماتخثسثباسةاضلىعبعدآيةالقوتختبس
العنيةدائاطءدريدابنءالخياساومىخبلسيارحلمنهيقالإوكته

نقآلتهنقوؤدأئغالواجمحةاواالغنضاصغلىاهالحنضساحبإممة

اقتمضمعأإضئتحةامنلىضتعهالكستابنوخمعهاهإاوأئقئعه مكح4أ

اهابوابحح4العنبر11رلديوأالطريقامقالحظنه3تعدموقدا
كلهانئسستىوائهئتىواوالئهىوالئههأخذتهوائهتئهغباآخهبهىانتث

اة53أ

ارحوهاأناتئعأوأأىيوماكوافتوامحزاهيرعونفزربخودتوممناالنتهاعهملا
فسافها



73

أكئرعهايأخذق3الحدالمجفهثىلنفئيىهىالناسقللصمجهافأخرهااافس
صىدانحاحلها افئاشتباحالنهثئاإلباح8العيئطصءلفببهوأوامن

اقتهيه

ناساصاحب

نثدوأانلرفوا

فقىارباب

العحسفوزواطئهيلالتزوالقرازثحان

لرزءاوشورخئهورئحالةةاأليممآلئم

أ111منوهوشداشثرفئاقهجمنى6لهألىلهسيعوفهبورئخالهتهااقاوقويمة
المصادرهوضعالموصنوعةاالحاا

صالاكثوة
ا

أرعلىالكئأموألرالجعءصببويهاالشماجيعهنماملكتهالمال

غطذمالوفدأثالكعيرومافاميلرجلالساكيتابنغيرن
أيرنأنايصلحمالىرجلهعلىأقاالكالوئفتويمولهدولدابئ

أأوصذاوالفرفخفرفيلىجهقآىوعلىقعالحونوأنععهذهبتفاعال تءا
اكرصقلىبرلاالوعالمالىربصانمألولهوالخلحلىلهسعموامده

5

انجاةوعنياغضتغوالجعالمعلأرفنهالرجلوضشحغمالةأةاهىعلى

ائصعيغرجلءالكعمتابنوغقازءيفتئهارحليتةضنثءالريد
اطأكثرصعباىقالنمنأضحتغفالنهثريابنءراوضابورت

هتارقدتقدمتهاخيعائطتئكئرعانمحئجحهعلعهثقءانكعتابن15
اتءأ

غععهافائدةالغلىينالعصاصيعنهشايخخلالرحلإفى
ءأ

أكنهـئاالكعزالمالىمنكئرااعبحدأآغئتوقداخالمواآوالدار
اأآ

الصشاذاممنكثرفودفيورحلذمانالموالذشتثررحللقالىاألفى
ءا

أغوتالةغاآخرفرقدمعألالكثرواالخمافلالذواحدقوالهال ا



صلباف

673

ضثعتعهإلرحلحمرفةأيوزيدءالحرفةوأالصمالعنحعاحب

اينيعيشااةملارجلحريبةالعبنابوصئغئه
اقكاكلتةوالمقدروكزتضثعتهثفثزللربقفآضساكعتال

الىذلهذائدوالإبلةأوبسئعلبهالهجيئولوغخابللهتكعنضعععه
أبوالمسالةمنضمععمهمنالرحالعلىلضهاالدئخلالعينصاصب

نثعدوالمالىمنالكزةالئئعهعبيد

وفىقتذذوتدهةوالمائفئ

11هوثسيهماأوصامتمقوثذهةتدهةععدهالعكيتاينالذتةمن

ااالصامتمنلفواالفرأبئهاأوالغغمقوالمائةوتحوزاالبلمنالعسرون

اكلةالسكمتابنلهأبوذيفةأوضكو

ئئؤروجمعهالكثيرالمالاألشععبدأبووالغخاالبلمنالمالاوق
ااكفرذوالحىالعينصاجاهباالحوررلاالأهزنالحديثومضه

11عضصورفاذاحنىاءاصقأبوقالمقصورغنئالففرغيىضدغنىوا لهفهفأمائد

غتاوليوئمقفوفالغقيآغحاذالذىسغنيتى

ةالصطعبنئتمصدرظباالكسهرجعادرواهوهنىباغتلهية
وأنثدكغنيتوتغنيتثنةت

الئخئيلطوائناعفبايعراقرتتاأاثيكئت
كاالدبروكعاهاظفىتهاأغناهزردأبووغئاهتهاآغناوقدء

معووففعرالضأنمنلمائةاصمالغنئانيدأبوشهماحفاماوعلى

االبلىقنومامائةفالئاعندقعلكالمالكةغنئدلىالهظلنآرروكا
منالمأئهئيلمايسافئىوالنئالئتىفقالتهملاظمنوهلمائهكأ

ىأالغئعةموااللاالسئعغناءواالغيناائغلوااشيلهندةي

ئقزنمفهووئحألكهلوتفاناكأصابأىقيتاءمثماالمالمنمات
اصئمكراذأواصخثكأالمالمقأصمحعالساكيتابنزب

وبقال



3أل

ألوزلدمائهتلآتزتةميلالرابمثلماللهأىلمربانهقالوا
افش

تالعيمابنةالغددتثرةأيضاواثثروةالكثيرالمالاثروةفىالثراه

رواكثتاةالعوئماقئأبوعبيدءاالستغنامافوقوهوارجلأشى

كناالغوتموتروناكةئروتعزهنعالماذونزاالمهواكرتوأوآفئوغعوا

111ابهتبهناممااكأعنأىبهثرىفىفأنابغالنتيخثوفالمنهمأكثز
كاتابعضفىمملروةالغروةءوقاقديرثروةالشلحورجماثويد

01

اأوااثالالعينماحبءقيهعاتالمالاتغهوالرجلوقال

ء8وقلوالمعاحالمالالكثيرمنفرالأيوزيدءاحمائتقدموقدكذلد

وؤفعراؤفرأوالحباتوالمتاغالمائاؤقروقدؤفهروالجعشىكلمقالععكثير

االبلأناتكوناشرالساكيتأبنءكرتهوزفرتهوؤقرتهؤلمحرة

االمالقكأووغنمابلمنماالأىطفواضالناألصىتقوالىفوالغنم

اوألدتهاةوآتيياوأآمائهآعناصالكيتاابنءكزته

إاءهاغيزآييجوارصنعأتجة
أوأبىهمأيمأكهالمالخئزويقالأقنتهتقرفمالمثؤخيمالثو

أبزتفدواالبررهالمحلمنسنصلأامئطرامةهواتأئورهئفرة

ةئؤعىوأرادااىكردهاهاآتقهناولديرةاالكثوالمأئورةتوفعتوأ

أىنقلبنىآمارةنآخماويقالوكهمةةعقكومثلمأمهرةفقمال

اوضنفضفؤافالنماثضتغماهوقالوبذهمالدهمأزوزوقما

ااأىقؤصهعلىالفضلصناوفالنسابغضافوكأثكر

اططليالئألومنضغوأكبهرآسمهقؤتالمحزابانتتا
ممةيدابنبيبالضعافىتوقروطالرصوضغوضفؤآقوسالاقنشهو

ابنصعةآىالمالمنضفحةفامالنوقالراسعفىوكذلذ

تكونوالماشيهاشيئهبمكزتالقغوآضنئضننئالماقآفنتأءإلسكيت

ءؤلقتثاءاواخزوتمثاأوالدعاكثرثالماشيتسعتوقذوالغخاالبلمن

صلهبياف
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نثدشتؤفعمتولقوثمثىتتاساللمايقا

لةالمةبهأريئالماوكايىء
فوأىءتساذوومالكرتنتاصأىمالفالنآلعلىمسىلوظ

بهالسكيتاينآؤالئهاكئرصااالبلآزاضهدأاتناسلءغا

اماآللهوانكزالماذارتجحهوظلكرتإتاةالماشآقت
الماشيهوهوفىغقبتفتىيمعصااوغكمطغتهضقآآلوإنأمحاكثيرا

وقالءلفلهالمثئوايريغذاتلهواتيقشتراجماكوواالبل
لهويقالالغنمفىااليقالوالغقعطةالهواننغمئمهقافاالمزية

هاينىبعنىكثرنهمنناوالبصترهمهنايجبرفعهمالعياغثتينقىةالمالهن
يكلدحتىنهاالعينبكأالكزنهمنالنهالمالللكثيرهذاالقيغعنينهـةماذوعليه

مملؤاةعالألكقدغقيطارفةالمالمقجاههثريدابنتفقأهما

افواساخمارةاإنمهابعيرعينتفقأفمبعيرأفاصخهملرحلكلناذاانهيقوين

أبومموافعمىالمئقفأفذلذجععاععنيهفقأألفعلىذادتفانابلهعلىيأتيان
الدثانزوالعق5عععدألوالكرةثدهـشععكلءصاعبسد

مىمى

الواسع



لحورالممالهسكلعتعئتافاكنوتغصهرالماذكميرئيغبورجللىاصع

الرخلواسعالمطلأىكنبرالزاءاورخبالغطقاسعثمهعلىأ

وأنئدثعهـرحبئاماذالعكعتائاء

ءجئلجمالييئاؤاأفتصتئ

هاذافيبصا4تاثمضعبئوآفاوصمئمضحموآئواذغصمماذويقال
الكيتليكعيرخيرتختعثابوعبدفنائرهالئحافكعيرئمز

فاللتويقالكيرأىطتعيىتختببطعابمأتاالوقالالشروك
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لمائشد

الخئقافرتةمعرمهالوآكئتم8قحعبدىقاليوماآخيدقد

الووكيتصابنفوقتإكغتغآدوذيدممهلملكعيرومامالىاى
قرقالكافالتهدقرأمابأحدئحعممهلمواسعاوافراأصاسماالللذى

كايخاليالبطاآلىعريفالتاوقالشىضهيؤكللمافىاوآثغضالتهذ

ماكماتصتحشغهكلناذاعباهوزيخاومثلهكرمالةأئرىافافلذ
دهنفلهئخهركائهصقددانحاضعراسا6رهوتلىويقال

يوحاجمرةنلثاءكاحمئيوعكأءؤقافىالماذغغؤاكاوقاك
دهماثاذاضاوتقثمابألتأبلىيقولباعيارذاثاعسلهزيد3بعن

منقيهمالعلىتغتزأنقالثلميهيحدتمالضمرةتيانافانوقالممه
وأنثدمطعةممىامالمنضرلهرئصورجلماريها

فصرغنئميهئمبأئذطواآدثرالكأتحعثعيك
مالمنصحرعليهوفللفطعةأىمالمنغذعلعهغره

أبوكرةاعكثرةدعحاهمنوأصابصثالاطمامنغزةوعليهقطعةطأ
تؤشعضرفيهماةلتعقرتهوقدجاعةممطاوعيالمالمقتقوةعليهزيد

خيرهكزالرجلتملثحل8دريدابنىالهوانثاتفرامنمأخغ

وئؤلعأةومالاخمذهمالفالناناتآثليقاءالسكيتاين4

تنلتهكله

لصرحني

هـ

وحمي

حعما
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لطذوقاوأاخيئأوايماخد4وخدكمؤوخإلكمخإلعيقضكئئغخثث
خاقعفالمطلمنآضثبمثءوقالآغنافأىكاتعؤقفرخدقىآوااته

الئطفأصابهكأفىيدوابهأكئرقاةمافقغهأوزيدقا
اصتقذتماوهرةالقائدواالسحثتفثداماليتةفاايسكيتابن
يقالأنواوالقاداشوقاشعهأوأوكلىأوفضمةذقبسمالطريغة

فألتاىسللوظفاداساذاادآألقالالعرببعضرأتغأقآد

قعئتحينالفركأثمةقيصنتمثأصغاروالعاشالهمتثأاذانابتة
عليهماتئئتأىفالنبنىتابعةأخستنهايقلذوغيرهالعبفمنصخعرا
واتعلخوانقبيذوالغغاالبلأخغاذاواالؤرفتاثواالةوآوالذقمأموائهم

االلمايكلألجميوقءرإاشاوخيراتأصتآثةالحينصلعب

الكوةواألئؤثواالشآلثةماثاالوقعليهالمتلعوهومعوفذكر
اعموغضوغحعارخالعآهرتهمآخمتنماالسكيتابنشمأقيمقاحظما

وظهروهومارآيةلبآسى3رتئيمأخسناوصالهيئتهمأى

الماذوالرإلشىريشاء3برزيداقفبمىخعقالرإالنىءدريرأبن

رئعتمااللةثوزاتخيراأصلبيئاثىارتاوقداقثممىوخعناثواال

111آؤراقهنآخماثريداينقوراكلآرتشورحلمتععثعههرئو
صععلةاالالعبنصاحةثسهواالقنثةقخافاكلتؤؤزقه

خعتمنربئهالمعكعتابنوالمالوالقنمااليلمنالرفيماتخصع
وهولهخعناجمتاثلباالبئتازتاسوقاليالزةأثثازة11

ذفهمائهوارتعجحمرفاثتشرتتدصدنهواذاكثرماألللرحلويغالنمارصها
الكعيرلشىأىبؤثمجؤلثفالقجادريدابنهوخضاهصهقكثر

فىالزابغكركلطووقالممهوالناطغاالصاصةحسالمأل4واتئف

ءوقالآههضدالئعيشىافثقطاللاكيرالسىاهؤخواكرقه

وليمكثيرافزاهمئدزهمرفيعلىأبوالثنإنيركثيرفذفئربئ
وهىيهسعيبوايخنئاروافيتسرةاتيةالعينصاحبفعلله

عثعرثافغصص163



فرعههألمن

أرادتحالمحكم
اللتفرجم

فسكن
اافىذ

ءكتيصع

س3

وفيللفعلعلىأخهباثيسضافىبةوللمنشبةولدكنهاكلسمرلمحفعلعلىليستاثثئر

تاروالئمئرمارفحارآئالعينصاجهكاتثسرةالىفظرداانعشدل

صائيتمرهفاورواقيأنارئهسروتواسمتئالعمعأرتتوقدالغثصرضمد
مصعوللغظعطابمتالتىالصالرهوصنفقالسحيبويههـأماخةاأهالقول

لالالفجهوالصهذاممةعلىوراقعوفطيرهاليهالفعلتعدلعوهم
عتليمفعولمعاليعلىالنير2حاوالمالمعنىهذافىتترئهيقهلموراصقأال

كتضتربتفخللملزيادةالمطردةمحعاثؤهااغاوقغلوقجلققلالنبهالملفؤطافعلا
قيألئحعئضالمغعوللغظفعلىاهلىعلىزأدوما

العؤافىفتمرشتعمالم

منعلمحفدبهئفطلمواناالثالقالفعللؤهمالمصدرعلىالمغعولءىا4اكا

غيرلغظهعلىثالثيافعاللىؤتجداقاالمصدرفاالمفعولسيعويهمجملونحتذ

كثيرتطنرحطأبوزيدخفأللهخبمىنهالمغفولفىقالقىاهال

أيوءحبايئهمرثتيعثاةرريزالحرآفيزخاالعينصاحبااللط

منانعطحةبضاعةاالعينصاحبةكنرماآكرالرفيءجسد
نثد3والطائلالماذالغرغأوزيدءلطل

اقئميروالفرعيماماألمنيعتصمرولمواصثتئكق
الاأملمنمائاكتممرتكسعر

لالمالمنالقلى

تاقنتةوقدالررقمنافعسكةءتاواالفوثالحين

ه8وافتيهوافتثيالشئثتقممهصينالصاصبوفوتا
صاحبيرفؤفىفبنفالدقيعةءالسالكعتابهطقى

ماكفعكاألكغجةممةىاالئشاةامنالفوثاالكضف

مالةقاوقالعالقلعلالمالينالفليدعبأيوه

رفقيغالوقدالعلةوهىلرفةمنزقىأبوعلىقالقلة

لفات
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المالالتيميرصناعةايعاالعقصاحبءالارفةفىالةوآزقافابا
قفهفهالرجىأسضىيدأبرفىجدمحدغيرمنهمهحطعهاأخهاتقدمقد

دوآنايسيراالقلبلالعيقائزتفاأبوعبيدلة

أخرذالجعمقيحارك4ءبللتاالقيشينتفائصفغلبم
ىأهرماقئغثمىعلوخئرئقالئحرالىتئئدايقالءالسكعتابن

الىوكوتوالالتختاأىقبجرقئلحىتخلةهفويتهالىالرثتىحلثقدرطئهم
ضعقاالنمئئلزمقيفدرايافىماققدماقآضعجدأاذاصل

وحثلماليغشيساويقالىتمومذئقخمغغىغسكعتالابن
الزعومئوأختئهالمالقلعلالرثعرءثريدابهةالقلعلوروهـهال

وقالتغمائهتحتعععتعالعينصابءصقاشئمافيممهوقاليء

النصفمابينالمالمىاخمناصىاوقيلكليلأىاالغمضمعةمالهمنمابئ

ماتغرقالنهلىاوغتالمتفرقهءايشميااحتامىاوأصلفأقلالثلثالى
التتئأوالقومالمالىمنابمثةوألششايةالئرئةتالمكابنءمنه

أىلتكففونءفخراضمالؤدونكاالوكلألآئالنمئمنآسحوىوقد

اثالالقليلالمحفاءزيداالغفرالحعمغة5ريابننيتعأ

اأىوفثزةهغئنفتزتنيينهأوزيروآخفهصءاالعرابابن
فىوالئفيلمغثرروقتزوآفرقترعيدأيوقثراوتقئرقتريغتروقدضعيى

أيضاغفوالدقالحءرفالئحاتغهءيددرابنإحيضىامنالرفقة
انقليلىالتالجفذالعينصابممهاألصلومووالخغةازفه

مأيتتئغوائعثكةولخفدهمايالالئحالونوالذيهتيتريلللتئافقل4يايى
وسرأبطعاممنبه

دئثةأالمأذهاتفى

ابنمإواأدهتثوآئقفهاوآئثشذواالقوأأثزفدعببآبو

ءعبيدأءشقيرأدخقترئطحاثتدالرحفهأثقىءالسكبت

لنثوأرفطف

فالنوأرقلمهساا

و3لهرقحااذا

مصصحممهامالمه

نهمثلىمابئقوله
الصلأاهكذ

تقصآالكلوئ
4معككضه



العكيتايقآنغفوامثلوآفغغواذهبنقغاهفقالماذفتى

وتثلاصاخمهامنهواالسموغيرهاللقمنطعامهمقغمباذاالقوئمآئغحيه
اكأاابقمقالرواميزخهمأوانقومطعامذهبانيقولقهالجفقطرالئغاض

هموتمتغصعوازالقوخآثفضىدرلدايءبععبهالجلعوهاالحعثون

كيتالسانجاصلهدودوآالرجلآكرىأبوعبيدكفلال
فلاذاخداالئبثدفيوقدجهاضرليمىاشاالعابسةىدةحموأرحمه

وآحمدجمدفهوحمداداخليروفدقفةوالحدالحديدفىأقطلولم

فألبعصهبمبهوخضقمئكلنايقلىاتجدوقيلالغيراألرضىقىو
التثوبافىاافأكيىوقيلغدكلهالرفيآكدىءعبيدأديى8المال

أومنكربمنامابهاتزقبالرضآئقغالسالكيتإبنىينئوالماذله
أنشدحاجة

ائلوتجلختئتئإئوتفعتاقآلحىيئنيوشعنتفعج
الىرجلجاوفدفالبناكوعلبهآفتسفدالذىلملكسرواففضج
كلناذانعمفالجمهرهاكاطئهااىاعاللةالرجلآئذالتففالالحسن

لمنقعكآطعئواالحدبثوجابالقعظفجأبضاكاوحيا

نادرفهوئئقنيالرجلآئغجبهلريدابنءلهافعالثالتىتاضامنوليمى
شيأالمجدافىاالىااوهوقطأبخبعضهموقالبهأنلطماكعتالابئه

أبوءاتئمسااالرضاتجآلطوأباالرمقتزقاذاأثلطيضا3ويقال

واالختاللواظقلاقاقةانففرواوعىالحألمنبهوآحلالرجلخلعبد

يلمامسعودارطؤاابنفولومنهاختإلىكذااختقفوفدالحاج
فدافالمفعولموصغوالحليئاالعهلىتقااليثالىأحذكمفاق

ابنكأتيرأىأخلرحلةدربلاينمالهلىالضرودةتجسهأضال

السكبت
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االكعتابنوهوالتديخالعقحبع8ائعدمكذلىءكيتال

العيئصاحبالمصلثرفىشطوبهذاهأبوخلىظلءاخزموااخدمهوا
أبوتةأغدتقحعهغدتاطالثكأكعدئثخرإلهاحدمإواصلدمالوهو

محهوغضماتهآكثأىنهلتافكضمئهاذاألرجلغضتعيد
وائحئفالجوحمنبالجرقتتغعثبالذىوافعضثكحهمآيئئونا

والمحثفكزه4ماهذفدافتىفواأكترمالمهقهبفدالذى

وئمومأأماخدقثاذاعخليغهآيفمأكلويقمالهذههقدالذى

أضرموبفالبالمالترهبالتىنةالالجإلغةءأبوعببدئخفون
وهوواحشىوأقلوآفرفئأخالسكعتابئأقلاناجوأخى

ضاصهلخبهإتللمفتريقال8ةعايقمرترالالتقئرهانشعمنيصتةالقغروفيهآمق
تصاقهيهانكيتااابنقفراصذخءدريرناقفراأى
الضعثقعهغيمممهصئئافيوإئهلحاجةبهوإنلمفتاقويفهصاجةأى

اذصهاذاحويةكلأحايتفمدعبعأيوصثقعوقدامدااصلقغوا
افلااالفعقمنمأخوذةماذهبوأفلشئحعدهعتئقلمفمدتدهم

رأرتلالربأفوىةكيتالاينوتعالطعاثذصاالرجقىف7و

إاأهمتطلخصكأاااثءويلدلرحلولقاقخعترأوسفرفىطعافذهاذا
اسء

الغووبكثثاتبالققراةقألنباتويقاقأرملورحلوآرامألوأراملآرضأل

القفرآبلتحمغتهأئرىكيففالءإالصىقاليرافثلةايحثمالرجفا
الغغووآفغرفىيأترأفنءدعببأءالجوعمنباشاؤخعثاأماحفىئث

70وامريدللصفرربئيددرايطعامعندهسقالماذاإلرجل
أاالجعرلقدللسكعئتئدريداعبنهاصخيرمنأيدجهمااداختثالعدمحر

11الذىوالمئيهنهعابعضىيكوشلهالؤلقمرالكيتابئ4كلةضنت
وأشدالثهألمه

تتدةيرذقغالغياليؤفقخاؤبئمهتمنفثتةطغقيرأما

كامثمكنبلتهواالقاثمئعيكهنأيمرآئفأمقابالوقعلةقال
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وأماه4دسيعوقالقييةنهوكالغراعةحكلويخعلالئكيئمنمليس
كليىأقالإذرعةاكتتخثرغقولهمعلىكنكلمئوقاواكنتممكنكين
أنأملمعمثكبنميماتخلىالتطرلمدئبدليلليمىكتممآكنفولهمأنيعى
يويهأصلمئزعهفاألهيماكعلىيدلىممتدرعمقوافىالميمتثبط

مفعيآلن3يعنىقعيرونكايقولصثكينوقشئتوانءقال4اكينمالجع

طلىظاإلعالعهالصعغهمادامتفلثيكوقوانماواحدبلفظإلذكروالمؤثهققبئ
جمساخولذلدبغقيرتحئهوهاالمبالغةفضهيقصعدوولمالمؤثيعئهنمسكعنة

بعآالهالشئافاقغيزاهاالعصابهانجاوالنونباواوفذكرء

فقلهيقالأنلفلعيالهخلؤبةأنهكانتععاهماالرامبيتوأمامثكينوالمث

فق8غيرهخلىيةلهفصيركذيقانالهأنهليمىذهبترالمارثم

ئوقرلمذينقيروقيلاتباعهووفعلاؤفرضحاالنلمائلتصعفهرو

قالىاففرواراخاهوالسكيتابناتبأعتقيرلوفئعرتعيركاثهوقعير

افغمحمممهانعيناحبءبافتقرعنهقفؤآشتغنوايقولواولمسيبويه



3ول

افىهوالفآفينهمولزابهاوفعيعبااتئتصقدافأيضاويئئيحلى
حعثهوالطقعقغوهوفئوطفالثقححقديغالالناسأيدعطلمائععرفى

نشدالمسئلةوأدغئوحالساثلوالقإنغممن

الغوعمناعفتفايزقئغشلمحهاترققئا
هوكيرءالققيرماوالملقافيفاتحمثامنآغفاى3

عاحبدهثئبهااليتعلغهائثقالالجارةآقاتكاأكأذلهخمةالالنى
الضعريذالسالكيابنطجةوثإحتىالمالانفاققاالالعن

ثاتصوأفهوامانقتفدالنكايفوائعاكهضضمركوفدالغغبر

فاءاالوراهوهويتغرضعمريلثتعالذلىافغروالغعطلثنهم
لنصعجالعوتعيآلءأبوععحدءافتقراذاغعألذطويغالوئخمق

آشهأهوقيلانفقروائغمحفغانخوابئاهماجالفقيرصاءاال

اجمآشىأىالممامنغثقةلهمماتضئةءالعاكطاالحالمامايكون
هـ3وقثاقتبرحفالنهئقئمكانىالمجهودافاجملثممةالسكيت

وفيآفلشهاىأواكرةاخغقنآتنشأومادألمالةادالرجل
محطبهافقألتجمهابيهافأئحبالضرمهتئئفتثه4وعلبلعئىءردما6لهوبةعن
قالتالقاطةرقينفقلقاتإبلمآفطعةنمقالمآليينفقفاييمناأزى
رؤبةفقالوإثعازاآيهبزآتغئييا

يعئىوائضلمثتاثقثممهائياوقئثارئزئاخدكالمأ

لبكمالتييىغبتئأئىتئتئيارأثتهاوقرثيخالى
آصغرويقاتضقوةدصااذاوصعررأصهصهالشغرعاسجرخقاويضال
واحدماشققروقعازقىرنةفتيويقاطيديهماثذهباذاارفي

ءأليويهماتغدريرالحقاففالقويقاقمالةقلاذاوذ

صالصلمحةوحعئتهرثثاذاوذلذكاوهورحلوئدوذةوبذاشهتنذايتذالرفيبد

الحاحةخعثضثيعنىايفهاخيمنبالكللىضحةوفألنالمكيتانجاة
فهوجلافىدشويقالمنهأخرجهمالهالثفرمن4صويقاليئثيرها

بالصيطض
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اقهصالالتيىعئوجايتاكتربثقدتعديهتءرراذالمثرابلزقاأفاثقئ

بذهابوصمعليهاللهصلىيهعلتذخلم4تتاكقرتتالىكئيداتهغقتالوسمعليه

منوالعفقهءأصانقدلقهانو6لهالجذبنلذالمامهرلئركأاثقاأرادكتهوا0
غيعمئمقليمىيقولممتآتقاىافتغتقليساقثلوصفبهائتبئخاالعيش

العيشمنغغةتكعهيقاليماضدارصنهتاألتعيئحهيهكنيتغثىقلمل

نشد3والئبثعةوها

كعيحاالعثمفقواممنوغغةءطسعالىئذقىطمغالخوقى
ءرمفالافوتالغفةالقأرةواكاخعتالفوثالغفهءانجادريده

همواثعضلرطةقوميقاالالسكيتابنهاخفهكاايغخةأوزيد

واففرحالعاسيئيعونأموأذلهمليستالذينالضحاليدوهمغضئروط
الئؤكأىممأفغرحاالسالمفىالئتزكفىالحديثوجاهالمحتاجوبالمغ

النىالمحمؤلادريدابندهالعهوئخستنئؤسععليهحتىاهـلنخالففى
دروأكالحالئئالوالطضلوالطمآللفليلوالطااللئفولوقعلشعأالغلثا

وأنشداقايضابهضطما
طفرعليهلمؤلطأطقمق

بعدالقلةأىابهؤراالحؤزيعذيقالالكعتأبئااللثروروكذلذ
ئخرماكعتبعدآئعليقالولانئوقابغذالععئوقلألهـبالكلتقرلهلوثحمرةال

خؤعفدويقالكالحعيصةمالهاللةألثالألقالارحلاعالربلدواذا

كلاسثتعضللئئاوهوالرفيآصئايقالوفصحمىصضهآخذاذافالنماذ

االصاترمدبهزهبآفسدهاذامالفالنآضتالولهشعأ
وآنثدطكلحروىقثتنثخطوبةشآضعاأوعبيداتجارةا

تآصلخطولثماجمئدىوآضلقناةليقعدالخزمرأفثلمأ
الراحزقاليكئأبائألخمأسواالفأل

ئرئتىالخكوتوخزيسغخرقىوئطكرةأئبىخل
خيراصبالالذىوالمحارفمأئهاذالنىالمحرفممةاحيناصاجاه
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11111وهوجماابنالجرخانالمحرفاافهوالمصدراكلخآوجهمن
ااا1تقسدموقلىأيلهملتغئرالمحالوبخءغئراقئوالعنصاحبالمحارف

ءصا

أو8اآلحادألاؤقةتدغعيرمقابثمجعمعونانقوموأخهمالفقراهمكأأ
ضافيالعينبصاشى4ليسىطفراغتراعالقىكهزيد

ائعيم

ههقالغيفىوالدفحخةءضبرا
اص

رخثايخضهتتنخصيبرفيالعيشممعةالخصاالعينصياحبمم
أيئاساالاوهورخاحمعيدمثيفىهئمآوعبيدكلةيرانركثيراتجنابأ
أفهميزخوويرشرخوورخاوقلىاميشاصمغةالرصاهدنالعصاجاةا

التبالرحمأإئكيت11ابنتههئافاكنالاإلوهوترضىوزيخىءرافي
أقئدوالقوكذاالافتخذزانخقضادريدابنايالاؤشممناذا

إةالئكةالعينصاحبودعههوضاةوغفخفمىليىأنيأوحنيفهممه
ايخوووصعتحغفهوفئدخخواتدؤفحؤراعةودحوقدالعيشفىالخفض

ودغقلىغقغجمشعبدألوءالسكونقىنحوذلئهمتختوفدوفوئذعةا
اير

وأنثدلوغدفلوغئىتهفلعيسحتعغهأاصع
ممهعدفلالتخداطلحئقة

افهأبوحفءيحإوزقاهعةوفىقالعيشمنإفةفىمعيدلبى3أ
ثتءا

رلنهاحملىاخصبالرفاههسالعصاحب8هأديهوالرافهءشى
برد3ا

وهـفوكاورفهااهـفهـفىوورمهتاهمروهـالمهوأرقههمورفيهف4غفرفهوقد

اقوآارقأوصنحفةورقغوزقاغةزقاهملوايه صدعمهأإ

أعيقءدكأيدابنهواسعزفيغعيئىصكيتاابأخصهوقعواقى
كرعتخهأوكفصةكتاازياثاالمةةهـأبوعبرافععخافىإرافغ
أف4إالدآعيفعفأبوحتالعيشمئةئلفنفىهماعبسد

ةفشكرلاأشيتآهألاليقزغغرمحيقياسكيتاابئء
عثرثافىغصصى3إل
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فاكماعيشأبوحضجمةةتيمعحصوفاصابمالعيهةصلحبا
تخدأدوعلىقالءضغدزكدعدئىوكذالثمخصوآغقااوأوةثزآغضا

05ا

هأبوحنيضسزغدغئثىفىصارواالفوئمارغدبوعبيدهأاتباعإ
عيمثىدريدابئممهوالرغدازغدماوةسورطذكذاغيتئهموزكدالعوئمازيخد

غثثيغالانغثثالرغدكزةوأحملالعنههصاحبءلخعدورغدورايخدا
اأآرفلةضعيستةالدكحتابنروونءشىرغذوئسههزغدوقومزغث

أناعممخوعييئقنامجيمسااشثاالحعخازشعفالنتتتأويقالواسعة
11إاواؤكتاظعفقمهوالهواقنعيمالخاالمخىواحدغيرعبةعر

أاتاواصعماااتغمواوقدتختمأشذئةفآئغمايعمهاوخعوالمطل
أبهالخليلشاذكلدعماويئعموتخعميئتمتيمةسيبويهءوالملليإخنىا

ااناكهووفتعتةتءناأةواصوتنآغمحموثهنضشغموقدتجمائعيما
ععنابكوأئغمخاغهبلثتةاموترةاثوانئعمهءوالعذاالغئشنةح
عنخاوئخهغفنوئعضةغئنونعمهتختموقائىاصكئحصتنغيئآقربكأى

5ـ

أةععنابلثحآىغيتاتهاألخقثهاالبعضهعوقاتحيننقاتم
جببرصح35ة



اءغفنعراالإخمويقالخضبفىكأتتمافازكواالرفيزكأهإعبيد
أيخثنمرانتهرهمضغيدأبوذاللهغنممزموقددرةوغالعيشمنرةصغغأ
ااهـإألتبعرآخضاذاراغضهالواالهتخهوالاللمالالرحلغفرقركفراا
اهـءإ

اشالماعلهتبئللذىالمغعخورأدتتقدمدماركمغضوروربل
01قيءءا

اعبيدأراتباحومعرامهنامغضرغضرتغسرعيسيددر
سرولأىالعيشمنخثرةفىفالنءانمتكيتابناذوطرةاتا

أكئخبرونرؤحضةثقةداالحنزيلوفىخيزاخمدانعينصاحبأا
ؤضعةخصهأىفاةلثا4اشدكتاابنناجممخيروثئا

الطغءالعكيتاينآثاكأةاتاالعرابايئءودعةالعشأمن
دوأالثعمةأ
رابطغافاثثوزأتحاكلةاا
وءءا

عمضهؤققغمةءفنىلجريزالبمثالنعمةأقغاادرفابنهإ

اي40الئومحهقىآسعهصيىهوهأبوعبيداثنخئغااوالفتاقتتئم
لجامنتغئررأصتهفيأىذثرامنرأسمهسجاهوالسكعتأا

فىوقغىوآقئآضبلمنويفالفمايؤاأئهظئأصابوقال8

11أىكاغطفعاالهكعهلأليفلفابنوالثرأباطعاماأىيخقاال

اقوئماأغيغعوؤواخضبأهيخعيمق5أبرحنيغهكاحوالهالفراب

العإشمنكأصفارعمأغدفوأدألتويممعيثمخامنخصبينكلؤأاذا

أاطعائماءالجىمغهماءوالجىءىاافىكلنفئايخالكيتالسابئه
عاتقعهمخلىافىهلؤويقاساحهوايعاأوزفألعائعثرأبوالجاش

ذغغئئوععغثناعمعذنآثعيشانجادريىءاشدناأوصجمةءطإبا
اقااا
أئركالحععقىلىأىإحبثىامحنرسللفيعنوعصا
ععثسكأةاقشهةركأدشاشأىيثها11منإسقيمرئلدا ار

عاتصاووصثزذأيامثامنسعغةتنىاسهالعنصاحالصتحهأىاا
وشءاد

ءدريداينحمةإذعلعهطهأشضغأألوأستغتهسئوغاخفستتغفقدأوووإلط
11
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تض3قخزاللهقكرفمتهذيدأوآضتغهاتتهعليهاطةآشبتغ

زئثتهاراشهوقاالوالعتىوالحيشالثعيمكأوالئغنرةواالكعم
البممهالعنصاحبعليهذلدفرأواخسيراأحابئئهمثحا

تويشعلدزأىخنطرزمالتاويقالالعيثلىةرضا

طتعاذاوتئوغبهيعلكطمالفوفالالاناصينامحاحبشىكلا

بذجمعتأيصامضروههالمجةنورتآئمدهنعفةأبوحوبات4يد
وفالكارادةاراقاالعهااقحئعرئأئميأليثاسللىوفىهاخاضلرقاغيها
صخقاهورجللمعالمحياتمالتئهني9كلمىطاعمالغصوينعافارجل
اوامخرقبحعيشممهألوزيداخفوةواأقفوايقؤاهعيشوعوئفارخله

اطلالجثطةالعيهةاجايلراوالتقدمتوقد

ءعراغتيطوقدالمتعتئزعئطهواوقداغتتطتغبوطةثريدابن

الغنسألذيعنىكلهقئطاغثطااللهئمفىيثاطضوئععد
ا

والصسهبايخفاوالردريداينءصالناعنكبطن3بلثاونعي
والمثمرماالمأكلإ
ا
أ

العيعمىشدةالقمعرالى
11

دريدابنةشدهأىغفاضقصالعلشمنأصابهمعجيدأبو
ضضرجلسيويهءههءويهثرآلمئمالطهإضلأنفواالضقف

االالكسرةاكةلمالتضعيفالبفىاالصلعلىءصاالحالنحففووقومداط

مكيتالأينءفاباالالحروفأشبههىالتىءالعاالكعمزلمثاكةيصنى

نعلعاقلحلخففاطعاموزءاكرأىوالضقفغفخعلحهممائىؤى
ما

آيوصاتمخفاتخفهملمجةاطحفثهمت11ايخاضاكذللثمعيضه
وأهلىعنفضصلفيهليىقلعلقوتأىمالأشاعمنخفهاعنده
كأعنالنثسالحغوفممةالساكتاكتءقدزهأىكلواأهاحقافالطعلغ

3اسا
الرجلتطنخفءألوركدغرمنعوتبإلهـىحافبىوسوإدلتح

ءآ



ييم39ت
أصآبتمءأبرعبيدالبغلخيمىئالحفوفوقدتقدماللحاامجددلم

تالسكأبنءصاألوبتثوقدالعيصمحبؤؤبدكذلدقثحف
ائوبئسواوقدبأصحاواالبئيسوحثهـأبوحنيفهمثلهشئماصا
ئسوقدثإلمهوالئوحاتؤوممارب5دريدابنئونتفمموحمائو

معلشطفااجمهمأهآبرعبعددهبأسدااقاشستومعهيساويهتجأشا

مويداغقىقولة
مدرهجمزتجه

ويقبلأتاتافى
لبشواالغبوننوا

قاقصمانحليملى
العرايابنانثعهآ

كوالمعووفلبقع
ألعثىاشعر

ماللمرجملزنا
ءمصكعصهاه
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با

نسالللشصاصذكلمتاهـابئالجنعهالثئمئزهيئإوفدقدمىمها16
اصاحبوالخغطللعئنىوللعنضاشللسضضبدثوابنففعفامدهص
ايحشصاىتيثشفمثغيرهمفوصاتجيشطمشصتلعىلمظبطحنبكتئ

شاضواالةوالصضياطدوئنعاأىقلصلتتثهبئمالعىاإهجهثي
صصةاورزلعال01

تؤانرماالكعتأبنوهناهنطمنونطبهالعبمقئالنتلغصئشدروفي
وأنثدلمريهادصالشالئدعالئدلدهر

واغوتراالوازماالعاناكمثلحاكأئوناوخقظحقعوغلط
لبمحلبوفد
ردوال5واعدوااالحدشهئ5عيدأمارحالنأعليه

الشعائداألصبرععبمحغطاذاخمدالغآلمفولهمشالعينىئايخطأصلالالبياض
وموالحناالخشبالبلتخشئوامناىثعحوألمحتعورمبهمتعثئهوالصآتمظرالن

ةفاهافءانؤالأبرحنععغهتسدة11اةوافماضدمواألعرفنصمهاعلدةولل

األصازووكذللةءألواوقغوأئالقوئمآألىوظلمففدالمخطابةولثاهإلصيع
هناعلىثحمل

القمتلمنكبةشددقالالزملنشدةوالكتةوالقئتةمناليعررجل

والمعحكوالفهتاكةدةانصئوبينحنتثلثعيئىثويدابئميرئطانوألةخزجمةفيأصد
ءرهوم ولخالربةطئىالعيلمةثضمغاوالعزلالضعكتمنئكوق

بقالطوايت

كذالهرمنةيهعابهمأخبيديودآماثائالصبئولحطربهإرماءأفبوا
هالعبنعاحبئلةأتئقعبةفوعيثى4ثريدابهطءشثهأكاأمحألولؤلمانلبها

ئزوهواكالاحمأواتعنقاقهرالاثمذائدمنالئدطةأحمامنبالكحلليطللىمحقاما
ءمففانلنخوس

وأنشدوصعهالعيشاا

تاالبفقالتخؤبزيئهزاماي3كتقهجمهالن1طعاليزكلسملم
وأنشمدالهراشدائؤغاتابعضئوالكرزيخويلتاسمعاأيزائمأالعااالالمجبالت

ءكررمذاثغتعنافتروينأهذاصعصصدوجمثل
ااضاحويكللطئ

وهىئهوالالفعآلبةو2أءأبوعلىظوئمعئئاآوفرئزثمحدقهوجمه
عبعيىينكأخزةفدابأدريدحيالربو5االعوابابنءافربةمحؤلطشاشآعبن
جمععقأىأ

الحظيظ
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رؤياقيااصكفىوليوحطاوخطوظاخطوالجعهوالحظعيدأبوء

هـهالحطمنفالفعلىفالناوآخطثثصذاهـأخطوهذاخظااالعيفىخططا

وقوحاحيناصاحبءذاخظكلنإذاوخطيطتخالؤطورجليلوالتفضص

البنذدافثتغهمغئةهىاكاصودهذاوايسخطخئظيغولهن

11خدودرجلدأيرهصسلاالىفرتجعواخطؤطقافياخوااذامأخ
أامنوالمخثتظاطدافيممتاسكباابنهذامندأتفاتوءوحإليد
ابهكلنحنأكأكأاتجدنثاتجذذاتحقعواللروسمعبهتهاحملىقولهفال

كاثناصدتصتعطدءوأالقرلهما3وضةافىسذعفذااثصععهثلمالديخاخنم

اهيضسيبوهوآخدأخداداتجذخسيبوجمءالخطمةاتجمذههناان

اذاكنخخنىوتجتتئطخدنفا3الكيتالمابنهخدكذايثرفي

بهءظيعثتجشاباالهي5يئدرتذتجدأوقدوقدأيهزيزءذله

ختاشدرثتابنمربالتأوبالحرخيهىوقالخمراأوانخيرا

أأأصأكركأنادهاسسراكهءصحهفحماآيروالذوخنجيثورحلالجد
دوأثالآلر

تهسكئتعئرقئا

ىهـ



هاكذاعدأهه

ةبالمهمصلاالئ

وهوالمتعينمةفا

ثةمانىلنالفام

الساتمنزلمجر

ءبالخاهوغيره

المهملىقبلمتالمج
3لمطدوهوالمحاكا

كران5اؤبر
الصفى
4مصكتحه

63

3ا

االيهحرواالثمبعضهمخصزخمعهينكغتيقئؤتئميلالتزيترقىوكعذأ
آوامتتامهكلزتآاذاالعراكتقثحتقولقمهومىءاصئأظلء

ا

اصعملاكاءكلهاطفراإشتحملىلمالفهاالكتابهفلونالثاةظهرهيهةموصنع
ومتهالخرسنالعحعبوالحطالحآلقءحآالهصاصهضهاضه

ىفىا
النصلالحرثهألوزلد8اظرلهالرغمةأكالهالخالقرحأل

صا

ءعبيدأالعصيبالضريبهأكيخاماجهأحزابوجهالمالمنة

أبوأكهائقطعالمعتيلقمفقالرعظيمأىالدثعافىاألكللقطئمئه

ويبعيعئمقالهوالعرببعضالأقساموالجعوالضصاالحظالقالئمزيدإ
اأؤطخطقاسئماالءالعننصاحعتمهواقءاالصعوتاءاآألحع
اص

الحاعةحاعةثىقالوومةأفنهااواحدةقحاواواختلفواالضاصهـهلينمختلخه
إ

تهفاتدتاتجزأتهلورخوهههاءوقاليطغارخطافيرضل

أوقالمنهامفدارخئؤطهماتجرورمحلىوااألتنجقاحباواوا
وقدمواالغثعمإةءالقعمححضاةلوطغزلأىنصيئهأفؤزلها

ءت

51ئعياءألصباوالجعظاطاصاواالماءاققسامبابذكرهماتقدمإ

ضعئهاو3ضاإقتاقوئماوتخاضحصصواخعالئصثصالححعهة
ةا
أكطعئهمالقوماأعبيدأعقااقعاوحئحاضةا
وخلنعالىأدتةوخعتهخرمخئتةخابةالعنصاهمخاحأ

ا

االرحلآخقخاةعبعدأبولرخةفىأىهثاببنخحاصافىسعئها
فركاالاكالقعئغالعينصاحبءاآطضرنمصاجةطتبقوآفل

11جهيطفالنءوقالهخطىأكأتربرقىآغركأاليددرايناحتهإ
أفعمقالينالعصاحبممةخعثراوالىرخعإذاكنشغالئ

ءا

فيواتغقؤتعسوفتعمتاقخؤشفالفىولنكرعرتضمنإالبخعش
اقي

ولهقالتقدموقدمملفعلحلوالىاهالكاألضاشثواوأنغضهاننهوتحضهاتا اجمع

أكنعلىفوطماثمئاذوقيل4عمثافاوالحدلئهلت4ءئدكألهاتعتا
3ءش3دء3آ

ئدمنأىوثايةيثقطحتىهسقطبحداليتملأالكسانواكناوحه

االولى



3أ

الئغفىوقعلبغذفإلفىفعلائتعشوالوائتتهستعممققعلولذللئاالولى

تسالىلهقهوالشررالخمنهلوفررفهاالنتسابوطافئغؤا
وشرمأخيرماكلوفبلحالهلغئفهفىطاؤةآلرئناانسالقوق
هنطفيلواكاالمنثورةصيفئهطافىةوقعالقهكئفهوالزماقهقضاة

التفاوليغاطوثترعلىالمنبهذاالطائئلهخكااصوبألقوالوالشرطافىاظير
فهووآخضهخطهتةائىيخأدوضبيد8ممهطثرةآئزضملةدوفدقرئ

وخصيتمقميخ

اصاللءصاأسي

احوالوالجعآوشرئلتكروئؤنثخيرمنعلعههواواالنانيهنةالحال

ورفيكعغئئهالثعئصاذلعثهواصفروفهالدفروحالثأيضاالحالةوهى

مجيتشنئوجمعنةستؤهوببيئةالكعتابن4القئثسةتنخقئئ
صآجا5هوبتألشؤكذثممثعلبثسؤكذلئاعالأىصحؤ

المرضحيثةغيرالحانأشهـاآلهأبوزيدستؤكذلىمثةتانعين
ويقاليفقالفتقمعبيدأفأمااذيئةالحالالحادعاآلأقال

والغذفيلمذاطخصيفائؤئندالحديثومعهحاذأيصااالنسانمنلللل

صاتمقولومنهعئروجهالحاذ

هئرالطلؤكئموقدغترجمافىنمة

آضعشممةوقالممطألاطلةاالرريدابنغدرتخفيفالىاصتاج
اشاالوقيلخيروصالسولمجالأىخيزوعزفستؤتجضفالن

فىوايخفسةالرفهغفااليددرانجاصتؤفبغيقاالاغاخيربعؤف

بمزفالنيهبهففشقهارحلصانأالدبةالعينصابءالحال
أاثاتاظتيناننفرجملهعلأى4ثوأخذفالتة

الطتفاالعئههصاحبلهواحدوالصاللعلىأىأدألدهءلىغزيد

عثمرثأفصممثهـ



لحالطبفة

ىشك

ياكالالصل

واحثتاكعثثعاكويةويمخمواعهاشكوثأوزيدتاللأبوعلى
وةشحمثالفراورهيئثخوكطفوليمامصدذعوالشكوىتشمئهثث

صالوأكئرنالديةئيتالاوأوئقلبتاكاالسيرافىيةشي

محئلتواوضايةوالوآليةنحوالجراءجااتسمهومااتماائغتلمنكافى

ارجلأصعكئثأبرعبيدءاوارفافىلقلىعلعههـثتهية

مائخاالىبتهئمهن4رتجفتاذاوآشكئئهفيهمايشأكويخااليهنشة
نشد3فىآغتئته

كيهاوآثضائتيموتءأوتعثهاعديالعضاق
3ء

خذفالنمنفال

خبرتهحستى

حما

مسستهثريديئممه

ىوقيخييختتىتثثتهغيرواحده

لبا



93

واإلسعتناداتمنأ

ويللعأغض4واتجأل4اغتضئئالحآآلحأالبهلحأثثربدابئ

كلأواالرجلخاوبهآلخوالجعاتجتلهنالموصعاقيبع
أيوولحثثاليهلحأتالمعكعتاتجاانسانأومكلنمناليهمالجأت

وفداارةيلغقئروالعع5آبرعببد5لخآولحئأولحؤاهرلد

ولحأائتتعكفوالتغقلوقدكقذأاذتطذزوايئهلوالبةاكهضرث

اتيبعةوأصغتالالحهمقايلهؤبنءلربدابن5علفآلالطبئشىوبه
وأنشدغفولوالجعالحفنالقفلاتألوعفعه

انصولتنقغهاقزواتأ

صلهبالمخعثنالئاكئععبعدأدبىتثأأكاهلقمشعلفمالن
غضتاآغصفصئهئهامئننغتوآغضفتوامنتغعتصئااءسالع

بقعقيموالمجلبهاغتقئهتعااحضتهةوا4مابعتصئمجانلهضئهغنشعه

هالععداالألوكصمبوالكالرئامنبهياوذتعصموببالجمل
تقاألاللهآثيينالصفثطصغعزوجلوقولهوخاهاقغمنضتغه
اإلذاالمعنىأألالىأبوعروذهبالمنقطحاالستحضامنيهسيبوجعلىىزحم

صاحبالتغصومأىلىمغعبمعنىفاعلهالىغيرهماضإوتقب
اقال8بهاتاعهأىتهاتغادومنهوتقازاافاوجمهقاغبهغئثءالعيهأل
تهلجالمصمروتغؤتموضعاالسمفؤضنغواشزهامنتهبائذاطوقالسيبويه

لمالهأغوذأىمتلطتهلجغؤالكعتابنءنوغفأعاننىواشتعئث
وأنعندمعك

خرضنكئمذيزبئغءثروفيهاخعتقافه
االسمناصئستعاذوهودفعاأىلهخرأئئكرهاالهيعندانعربتقط

تؤصنتىالعدالحاجةآضتثنىءأيوعيدقاشىمقماليذبهذوالع
مانثدائتضعضتوفدآلحأئنىآمئما



يم

مؤتخاجهفئهى

اوقاصئتىآضنفتىيدكرابئطآئضطرااى
هلحأثفالنالىثءركأوقاليهابالو

ئلؤأزنأالمثمأالىرتأثأبوعبعدآلحاشلهالمثىالي
ممهلحأئهخدأآاياخدئئا4وقالغيرى

دأبوبأأىوفعقعتدغنئذفالالإالممالى
وقاليهيراخضلىنحألط4وسألبهاشستخرث

وأنشمدعئغصشاخعلهنيكأتعناهما

حماع

لحأت

لمكلن

خرته

يقاهثريدي

بفالنتخفرت

ضرتهيهخقرت

لهأضرلماذامتبئثاعرنىئخ

وهذاوالحغارارةامواالصمرأمعهتهتغالرحلأحقرثوقال

3بوعبيدهالخعرخلئظرةاءأبرزيدخعيرىاممخغرتئ

روأنثديئهلهكانتاذأارجلآحرتم
ءمخرقاالحيعغةغفاناشقتلىاه

وآخصعثعهخصانةالمكنحصنوقدعهاقالحصانةمنالعصاجه

حضونوالجحمايأتعهالىاليؤضلسخصموصنعنوالجحئنئيحضثئه
وتخرزتفالنمنواخزؤتكيرهههفعأونفآحرماالجرزوقال4

وقالوخرراخررتجراذةوقدحيربربرعكلنفيفىمنهىفغعخغثتاع
الكلدلثوآخرخةآلحأثهالعهوأخرخئهلحرفيولنهنجتأالهيربخ
ابنهآلحألةالممئالىوآحمرفعليهالحقلضضعيتىالىآلحآتهنصتد

فىقانتياإفعبعدأبوالذزوطاقالكةايخينىؤاطهىبلر
وضعبأتوآرقأئآوآفقفااليهأركععةوفالوتتصةحرزأىذلذتش



استتزلهلذااولتااوواقةئآلرآلودولتاقاودالهكد
زا

الجضنوإقفؤقةواتآلذاهتتعاذا

الرئهون

يأ

شفالوئخةاواطمأنيهااماذركتاالئئعاالىكنافعيئصاب

ابهنءتةرقيكنفقاوأركناللغتبنأخذوامنوالسركويركقئفعرركن

الضغئلهواركيناالدثالىضجآثريدابن4نمدريزكقكنالسماكبت
أهلهاالىتزغتاذاضتحفةدايقالالرآع

دراإلعتمادخىالئ

لهقصذثكداآكذهوكدفهءئمئئهوااربالثالمكعتانجا

علههافغتئدمتتدهمالغوموجمعذخوائحتافىالعهتفصدااأىكذئناوأتت
دآضضئتكأوفمالممفعللفعلمقصوداللهمنهالخطامندواقعذ

قضسدهتقكط3كتهضذثءالصاحبثةقضدضودا

ابهنجضىانىاالئعداققذوابهامتصتدلهلمنقصالهدالماكمتابن

وأنعدئفصدأىالحوائج

المخذدثب1وغوبضبهثروآضدمجيزقنىائااقكرآلتم
معنىآفىصتتثآضصتأةانمتئصتتأئايدثرابنآشمدقنىصشئركاأوعروورواه
وأنثمدوذتاخرئهالكيتابئصذت

وضبربعيديقبععامغزاغبزكأضرحناشغرألقذ
دن3والزافىراأوعبعدء

رختئييتينجاورايهعث

تصدهاسااخميروفيوفالناتفئهفالتخهالسالكعتابن

وأنثمدوالججالحبئهو



بالضليافى

ئم3

افزضراربزقالطامايةمجحونرةخلىآلكثضغدينوأشقد
لهقصعذتئهوقدتيئالعهنجظرصنتطاقامةالنث

قصدهمقعذثقالقمختصثدريداتجاالطريقخهمنوأصم
قئتفاءثوعبحدهاقفضهالناحعهثاالعنصلمب

انجاعالمتهأىالشىآيةأخذمنشهوذتتغاغثتمثل
طتبهأىالغئتانخلحمنوأصلهغئهائخوقلىآقئئعهائقثئهالعكيت

هالكيتابن4الكلدطتبزلوالمفصدااشحع4ابوعحيد

والعدينجهاوهوتئعاباالمخئمومضهلهقضعذتوآكعهوغفئهثئه
شهلوقدالغضدواالئثواالئمغعغانوكئعهأثمئهجىافي

أىؤخئهآقأتزىماأالعرابابئااللويغاةشعلىونخى

وقدقصئذهأىهآخوخقهضلالكليتابنععئهوقدقضهم

اطئمةأبرعبعدههاليوههتعلبؤخفئهيألؤخفث
فوأنالقضذ

كةيتهةرببعينءكلكهاخغخقعه
المحواشعقاقانهالقحعدالمخودريدابنتداله3ى
اكثقهلهأثخحئاوقدونخوأتخاوالجعالضوابقصدنهمكانكللى

قرصواهااقرؤثدربدابنءأنوفدتفدم
دوآنقضهذت

يرقضداانقتطآتايباآفروإلحهثم

شظركلأبوزيدءقمعتهقضدتوكتههكالعيىصاحب

ءالكيتابنقصدقضذهأىداشذؤةصءوظلقضئهثى

وائتويئهإثحأيئةئئاتءثريدابروبهئحهئهغلىئئالندنثت
فالنزيدتأولؤئئهكذلذاقزلواثتؤثثواكتقذتهقصثفه

المنئئتخرئاالعناجانحوهعلىأىبرفلىكل

ولمقضذثكئآآغبألهغتأثدريدابنمميرقهحضتحرثومنهتغفذته



03م

ىاقيبعوبئ

التهووأؤداتهتيانا1

ءأيرت فث3وولوفارجلأتيتالكهتابن

لؤباوغقعطئاتمثخغصينتؤتهلناكنث
هينثئهغغاء

تأتالتيانآومآفآآلليأمأتيعةابأجدوفمذإثعآتهءببويهتالل8
ءوظاوتطحعئهععلاجيئآوتجععآمآحععهحعئهءسيبو

قالبلاهوخئزمنأثشئأئئهذألاقلالمحعوعةاعدآخ7

ابخاالجنفىللرجلتةلت3نتئلغاععبد53نسبنآلمئن
ءمىص

القرطألوعهيدفلمجنىابنحلمهموأشاكرمالم5ربد

ساحب9عشرةخمىوأكزهنآلثمنآلقلوالجموناأليامئتأيحهأن
أبوثهالقرظوئالقرغآيعهاغايقالتعذالجينالجنفرطالسالع

نقازطثهأبوحمععدةدبعدهاأىأصفرفرفىاالآسلماعبيد
يهونالجثبرعبعدايهاتصهتوقيعلالقرظئأتئهالفميم

لأالكذاىالمتععدوضهظبماجمئا7النافالنلكتناقدكر3واليومبنفى
هنثمغ3رولثطاالصغرافىمنهكهواغترثعهبهآققثغروآسيرئهوظل

ممصقاونهأخاكلعاماووظهذا4تئلقئمفواكوأضاتىغعنتبئ
عبيدأبوتقربهفتئاإأللهمينئمامنوقاالاتآلحهتعرىافنف
لبئءالنطالقبماالحهنفقدموفدنهوإبمحينة3كالاألذاكقعطاآتيئه
روزوقؤمرزوءلورءوازدزنهؤارةونئوذإلرةرورازفىئةالماكبت
والجعزافىورجلرصدأللهويحدبلفظوالمذكردالمؤثوالجعللياحيكوفى

واثؤوبرفئاوذواوقدفاعلكتالجعوأكزهذاءصيبويهظللزز

أوحهةأىأونرفتينزقةحثئكيدكرانجا8الزافىالمرورإكرأم

انربعضعالبعصهمجاءشهنتالوافننئواالغوئممعتلءالرءعينبن



ى

وقايااأكؤالرإلرأخخأممهوقالتريعاأكالالرخالسرعو

وهعأدهقفهإفأبلىءجخهاالوقاءكثرهأىاثمعرائخغالتئاجممن
اكطأعيضههوعلىصهوكذلألوخةوثقهصقافاوعأنزعالأى

قاالةقجعندهوهىفإذاكتثلمزجاممةسييويهقال5وشرفامته4ناص
فليلوهوقعلةعلىوياكونغظهحكاتوهسذهقاليتثفةيبوذكرمأبوعطا

يقولونأحمميهسيبوروزحمأبوقالأيربهرقالاسمهوتصفهقالحا

ئصفاطذاأبوبهرظلفقففهـصحهوإنأصروفاولمشعة

إشىوالةتفجهثالعلىعلولالتزإلثةيابذكرقىقداللسخبعض

الكلعههتذنهفىالصيمالةأوأقوالفجلىتئفةبدصااأبمحناخذته

سيبويهعنفيهجامموااأيوعاالقاءفحلةوالتكونةيتضتكونأتا
ئاواءالعاازبابنىالنىحبعضئف3بهرتنآهوصايقوالئهضداان
شعتزقىوالفيهائقعالداللةوهزءاتامنهمايسقطاكلمهاهناشتقلقهزإلدخهاعلى

ذاكوآفانذاكإفانفى7الفطقاالاألعرايافيعنصجيى3حدبنعنويناعليها

قئتوكازائدةئفهاهاكأنعلىيداطإففقولهمذاكوتغعةذاكوتئفهذاكو

تخرلمشيأبهجمةاذاوأنلثإفانالتون5زياعلىلتفاكلىطإلزيادةليء

أنهاالمإملنفىالهمزةاللقمعرفةيمعرطنرفموزالكامعرفةضزة

المزجماكباأيضاالكلمةهذهذكرقداالصئىأنطتئوأكزيتاكذلال

منمومأخوذبكريقولطأبووفاأيضعافعهفالهمزةابفنمفواوأمابااللغألط

بوزيدثتهيؤذفياصتايهيقولنهليهومخكأنملهأاذاكذااآلث
دريدانجهحهممحفتمثتهاليهمآأذاةغناضآضتعنالقومالىضعقئث

وفىوفغورااذئىيذضالقويمعلىدتيوقالخاثااقويماعالدغرث

عطاهخضةعبيدأبوتدخيؤفضمإدبقيريمارقثثتتطىتأديثلى

نفل



ط

هـففمأطالقوتمفئئئاءمنابصاءاخرالمحارفىأىضقبافاللة
أىكطاثارتئفاينافىيأفالن5عبيدأءيرالجعتغطرماوطرؤقا

صذإتثأالن5الرجاأبوزور5بياأتيحاهببمشاهسيبويهبئبعغ
مآآقبكبيونالكللىصهنئبجإلىصما3ءرواجععاكلاءحا

فآلندىرالىأظ5دعبأيوأتردف11أىاخمعفلهصدبالحئطةاأل
وآخرةخريأواوأكأيراأخرئاءجاأبوزيدأويعفروهلتثفعرهمأتاهم
ثياكذبءجاأيوذيداالصكلثاورقهوكحرآبأالحااليذ
ءوقالدبنئايقوونوالمحذوبئالإألذبنالصالةالئضتاءأبوعبيد

ابنضنرملبىالطويتىببعضآأماقانمئثأالبعرقاصداءجاافاتؤاجا
هجنياشءقاععلدهالسكيتابنفرداى3تؤاحاةدريد

وأذفمداتاوعهاقةع

يائمقهؤأتمهـانأهثاءلىياتتالرخاهلشعرىتتمآلذ
شغر5شقرثكاقالواالهالهذفدععادأرأدجمولةمجوزأنوشدقال

تدؤثةزبدأءالغؤاذاخؤذواةكعتالسابئةنيعرىقاواتعفنم
تيتيخشعائعئئهخميهسيبومخليميمأىئمأيأشةأذاالقوتم

وقئثوقالخونهلصفييأؤنهالؤينالرحلوغاشعهالعينصاصب
أابحدلاعلىواألفالةاوقادةوههيهسببووؤفوداؤفداوإلعهعلعه

امخاتتغهمالناسوثابهواحدعلعهآؤقزئههعبعد المخربعد

جو

اطربفىثزأجهفالنترخغءصببويهفال

زجوهـبهتؤصولتذآةسأى3تذئهعلىكؤقهزتجغ
أضغدداالذىلطرئىحافرقىعلىزضافالناغ

لطميرمص

منهى

يالةجاض



مم

اسباثمهاالنؤخذبنفتتعزيزةنتيلاانموقاليقفه

إىالحمافرةغندفافشتلؤاالقوئمائعتئانسمكيتافيءاميرهاخعمدئثقد
3حت

لىأىممهالحافؤودونلمرأثنافىعزوجلتهاتاللالتقوامااولععد

ثدوأنحي3ثهوال

وعارسمقهمنتهاضعاذودنمرتلغصعالآصاؤرة

صاحبويثتضيغئةأقبعداالؤلثوأفيداىصهالىرجغفالنه
إنالحديثوئاولةءاعآخرءحتهائرذافىفىاتعؤدةالحافرةانعبن
درورابئنأسبسهأولأىصافرنلحاحمائئدآلئئرذاآلمىهذا

لحاأىزلزهطارحعوقالهخرفاذاامزلهعدغالرجع
وئألنيهلتحهيوئبتتتحهمئماعوااثضرفعاهدبأمنهقى3الذىالعفريغا
اقعماجاهاليقالأىهدكذاااللالأنهأبوعلىوفىعمتعحهوفهمأى

واجماعةرجعيئؤءوإرجعآؤدااشكأاآد5ثريدابنشفتهم

وكهإيلةعليهآرحتاذاإباعةماقخايهأتاكزيدأبواقرحح
مرحىرتاآ4حميآت4وفال

واللقيان



قطالخيروالثمروهونلىيهونفاوومئفالتئورجسلافثعقيلنعانوا

كفاظوصعقابارحوئوصرأصائحمرحهقيئأيؤعبضدكز3الئصر

انجهنجقهالمبلثروهوائمبهغمفىأخدئوأبهتأىيحط
صلحيهئوأخهةعيتهاللمخئهوكقاصاضئمهكاايحزاب

حبآلوفئآليتآلرأينهمحبيدبىأئطأىقآلتعيئه8اا
افالةئغاوقاتلئنهالهثئئاسثتغتاثذوقداتلهكنوومبيينقتيئاغير
تايئهعيالعينصاحبتخاقكثىدوفتلقهـهوفتاجهكطدئته
بىأيهماأىفطرضاعلرضاتععئهكيئواتجهةى3فتأل

ابنلةؤآفدقععههوقالئواخهةأىنقديآيقيتءعدع
لقعئهعبعدأءمخآهامةوريدابندوهآفذلقيئهالمكيت

شئيأدفىأىثنهأقالطلقعئهالسكيتابهفذئتهوطكثهأوي
لثوكائساكيتانجاءوفئكضؤكآؤذلغعئهأبوعهيدتالعئئمربهه
ب3االقوطلمألداوقلشتئآثرلأىخممآفنئلقعئهأبوعبعده

لعيئهينالكلصاحبشحىأكرفالنعتتاظمفأؤذخث8زيد

سعدأبوهاتأىتمخرضولغععهتهةتعذضأىعركتغدغوكة
برلمظأخحيزئهوريدابئتشىوبيعهبينكجمناذالمتخوةؤلقععه
أبوعبعدشمةوبشهبينلثليمىيهقاضاأىئخرةؤوئخرةرة

قولهمضىابنهأصالالذكطوهوإضتوتلدإضتيىخثلغيعه

أنهاالإضمةلهقولصاحبهفيهاينيهتاتزانامعتاهإضةخثيلقهته
قولوتطيمالغعلأووزنوانعأنيثللتعريفئضرفولمفأكرباتيمنخرد
ذوبأب

ااواألمطاااألمممةاايخاتاثباآطيرقاعال
لصاحبعهواحدفخاذضقازةكتنالثهكلؤكاحماصكتأىآفيقبقهةخيى

الضحاحالضيغونفرصغكلقبنلقيئهآيوعبيدالبلدبهىأطرقا
ابنتآوذشأىتدكقذاتآوذ4اقيفوقالممهانففرقوانثفر



يم5

ى3يدكنجاتأوعوكفاكذااكلوقالغدوئاساعةأكالءمكعتال

اذاةلحانجئآولجثئهطأئةةأيوزلدفعهيلدتطرخشىحملاخغثه
أبوعبيديعهوفاتجآوكامحلتهآضأوفدوهوالتعثعربدتقعته
صاحبكذللةئئطةلقهعهاالصىامةأىقاطاوالقالقيئه

أىفآلطاآأضرلثفىالحدشوفيتغضهأىآلطاتعتنىهلمعين

رقعقةافاالرجللىأصيبةالمعنىهائويقالأيرعبعدسغاحأة
ماعلىأضعتأثهانجاثريدأوتحتسبهشخوهغيرأنمنفرأيعهفئقد
وأنندالتتيوأنتعليهمتان

ئيقضابهواجمعققادئصمعامثقصاكتهثمىق

االيامقىأوالييعينئمعناوااللفرئيئالطفرأتيئاتقلقععهآيرعبيدء

ولقععهبعدحبنغفرعنوقبلىحؤبعدشهركفرعنلقعئهوقلل

بعدلصتهاذاتينئعتدابلقيئهوقالءونحالحولبعدرعن
أيواالظزمايسععملاليهسيبوقالأقيثثمعنهآمثتاكتثمحيط
الزمينفداتةتعاتوفييؤمفاتولقيئهتقدمكآمقدصتههعيئهعبعد

صئوحوذاكئوقثاععهعوأوأربعةأعوأمثالثهئئذأىالغوثجوفات

ايرارذاتلفينهأبوذيدالحرفبنهذبنإالنابغبرأحمعهوفالى
أبرعبيدتقأوعىعيأىيقعيأواموجهئهكعيرةاراأى

لقهعهيدفىلبى3هااليامببنيعنىالئذرةوامفدىاوقىالئدققعة

اقرهأىالفثتةتعدالغئنةاألآثقاهماالسكعتابنونترىكطئدا
هثريدابهتانفايةبعدضتةوافعنةإالاناهأهاةأبوزيدالمرةبعد

أىالحعطةإال4آماالعنمعاحبءالحينمةبعدالحينةالأقلهأها

الماكبتابنبنقطعالبكدافيتغواختاطخبنطهمالضاطوفدغثتةا
السنةةمىإالأىانقمرالئرئاعدادوإالالققررثاااجمذةإالأقاهما

غيرفىويسععملالقمركتةإالاقاهاماثعلبقالأبوعلىقال
وأنثحدأالقاء

أللطم



03

الغترعفتةإألفيةالنواللمئعهانواألمثصلاللطغ
تثممتاعععهءالمتمكعتابئءاتحإألأكافاإالخطرقاماغيرء

وأنشدبأخرةاى

ئورأئوراالدرحذثتوفدءأطاعجمونأناتئيعثغنى

يخصرئالبئواذكاوامعتعحينتأصحئأىضهتةفلقيفوقاله
احدهماالظالمواهـىانايتراتيآنتائدينيعنىالظالئميختلطحبنأىهمز

عياناالاضرتتهحانهأىبضرأنغمتهالعناصبءصلحبهعن

بهماتئاينفدئزانضؤمنفاذاالظالماوذهوئوفيلبعضايعضعهاورأى
لقيتهالسكيتابئ5هـفاإاللىاليسمدمالءسيبويهظلياألشباح

سا11عضدوقبغلىعلىأىيخامصامتاولفيتهالذثثأتجأخيكآفلتحين
دن3د

اانحهاصاتحيآإجايمعآكائةضرلطالحعفعنهائقجئ
اجماوفدكتثتععثشاشازخةوالئتثمىالغقئلينهابايث

واننعدسعزأمحاوحاخوببنهيلنىىوللمهعهالوممه

وبئحببنهئملبببزدتقئفيأئمئودلقبهآشرقطهئوذآ

وقالييهاأصلىالهىخيأرفيأىويضرهااثرضحشبينقعتهوحكل
ماوافاذاوأصدااسثاخألاحماتاالخهمابغيرتنوينمنصوتينكفةتعيشهكغه

اجمأنافهاالعلىكفهكغهلقصهسيبودهوحءدؤؤألالكغههكفهآمع

افغلوقالثئيأؤلأىأدفوآفتئؤلي3آؤذولفععهاتساكبعت
الغومالىرفثهريددابنبمأءآخرأىآثيرذىةوإشآنيرذىإفئفلذ

ثئوخئتالقهمعلىهتجثتأبوزيدتسعرواولمانيهمحئث

أيوزيدمحلعهووفديهثاالناناعاماالوالتاكئىوالئاكبيقعليهمغيرى

ولزةعليناقرأالعقصاحبيتغرفواأىبضنآتيهغانقومعطافثقض
تخفث8وقالالنعرفانممنمخرعليناذيدأبوم

يدفىأطدمهالفومعلىتجتأثاالصىطتعتالفومعاال



طم1

آفرىهابىاالعرانجاقخفتفعبأثوضعثآآضتأالقوبمعلىضتأث
ماالغققينألعصاجايهطتحأكاضعآوضتغصتآ7ينهن

عآغمرءققةافوائضاقفهئأةالغمبهمةتإبواالشىع
لحيهملخمثىريداتاافآلقاةاحتضوائةتدايغتهلنارالعمهلضا

كبغآآلهئتامخعهلموقلىالخخآةواتعغتهالتخثأجوزبديهبمألتم
ظطت

المقمحودعايحهذكرهايفنئ

المحالمنرائمعارض

أىوآغؤخنلهؤكتاهوآوأصنلهوآخصئأفآئخثعاهفالناأتينا5عبيدأبوممة

وألشدمقفوراوجدناوآفيرئمهكذالثؤتجذناه

وأمفوافرأدذحعهئنفأصىءدحذاعهيةأنصينكنئ

ئرقانالورفطمقههرينأذألامحابهصارأىقفروآدتلقديرويهىواالص

آقئهماوهىأألكأناهيقالوقدغاهفةخمدأتيناهوكالالجذاعلهبميعال
نثدضالياطعادفتهالهكنآالمعكيتاابنه

اخآلثعععلىفاسشمثفأختععثهأشقمتعلىالحذاثمحآتنث

ءعبيدأعرالاليقولصمأصادفتمممهفآشاصئهوقال
وأنععدصضاواقفئهاألمآضئئة

ءبنكئهتلئاألاألهيالئضجئا
ماتركعهقذرأى

التعهمحليم

حميعولمالسالممنهنمعئغقعكالسالئمفولهممنئمالعكةأبوعلىقالء

جحانسمالمانعبعدةأبقولفاماالعئآلمقافىتفغالقولمةمنعزوجلتها

سال



مأا

السدتمأقالعيعبىاغابصعفالرضاعوالرضاعةولفداذممفذافوشقسة

قلللجعنىوالمذادةافذاذأنكاجمعنىللسثعةأ
آستالمنيكقبعدللةوهلثهكهوأتمالمةباليئ

هوبهواالبتداتهمنموالللضاحنئاصاصواظضاحليكسالمقيهما
وأماسببويهظلوبالمنمعنىرقغتففيمواتالثماهعنىفىألنهجمية

خيرالتتعلضمفماحاهتآلتاقاوأالحاهلىنخاطغواداقعلدلهإ
خئثئعهسهيبويهءالئعآلمصةالضءايعمنهاصلحبوالشربينناوبينم

ومنزاقىويافاسلهقلتاقاورنئئهفحثفتهممولذإلمحيةاشتفتفنه

معنىالنهارعلىوأهقلافأفلتأتنىلنأخصآوتآفآلقولهمورللزأفىاتتحيه
منعاربدالعيلهيهسيبوقثرهوفداخمهارواإللعلللةأهآليهونمنتأند3

بعغلاكايهونافطنالبالقئرهاكااننقمعدكروهذاوأهلثالئلىرختث

ثتوثيتريهتوتجثقآلباشيغدروندغؤاالعمىلفظمقفغالالىفرف

يهالعبارةنماثخعالوجحذآلوأدرفتوتجئدآللرآضعئتلهالناصبكا

نتحئوالفبهالفعلإسنملالجمائععملاكاوهذاالمععحودبهالمعنىعن

فليمىوآهالالمزورعيحبااذاقاللهئىاناالنسانأنقىىأل3بهءاالاموضعة

اغااالنسانالناوائئعندناضقةآقعثتيريدواكاوآهقثباللدذخثعتبريد

شفماستددقدرأيعهرحلطترلةبانهديالاضحلهوقديأتغهومنبآفتأثمق
عفمهآئتتوانشئصيبهكنىعنفهأأىانقوطاسأصئمتأىالمرطاسقفقلتأ

رجالارآفاكاسيبويهقاليلعرطاصوقوعهاسثيشأىالقوطاسفلتأ

وأصثتذلذركةآأىهالوعحبطصنغلتاأميباأوطاكلنالىنالعدا

وسهالوأهالبلثؤالرادويقولقالإياهاستعمالهملكزةالفعلطففوأ

وبلثقالواذوأهالبالثتجرختالقطقدنهفوأهالوبلثقالىفاذاأهآللو

تقولفاغاثتزفاذاوالسعهازخبعندككلناذااالةهلثوفهويغوليآهال

بعدتسغنيقنيعتتنببكجثتواكاوجعتنىهذالهيضالممنعندىأنت
افالداخلأنادكىهنفالكلوآوهاستقحادعدقلتصحعاكاماظتا 1005



م

اللوأهآلكللهوبديخقولذيردوآفألميخعاعلعهولالمل4فيقهليلخل

المزواافاقئبهاهعليهيدخلالمزورمقتحئةهذهواكاوأهالهيحباويك
التغعضوفالحالوأهالوبلثالزائىقالفاذاوأئعمماممتعةعهدىأصبتةأفىحماعطا

ذااوجعتنىأنكحمعلهفخملففهءالمزلذعندجاإصافاذأنمن
يعطغهأقغيرمنفغطاالهلعلىلهالدطافتصرقىظنهاأهالوبلطالاذاالمنزبة

أمالللطمحنبغنعهاسععدادااسئتعذاقدوالئمعهالرصبنكقهالثمأعيا

تفدبرهتفعاقطثكلنالمفلركابلفعلمنحلهالنهبهاتعنئلهفالياتبكصجبثه
قللءاتكيرتغعيريمعقاكعلىللكاءالماهذاقاللهولىمغئااقهشقاك

أوخمثهغهذامعئهرعلي6طرهوماهاعلبوغمنوصخهمهسببو

اعوالقالاالصارمنذلدأوتحوأهلأوصثمى

وعيخاأهلالمعروتمىألقالئععبةخوقولملعثفب
آخرولمحالحعأونأهلاهنأى

عقغيزئضيدواآآلكخثقهخئاقاللمهطحثتاذا

االعتناقآلءالمضا

فوليمدموقديدهتيمؤصتعثالرفيخاضرثاالعرأبابن
الصاهىالنىالمجضرةنكونومجوزأنبعضببدبعضمآخذاذائممحاضرا

ارجلثنطأبرعبعدغكللخآصةوالمصااالعرابابنهذامن
فف

ئوالئحءااال

منفثوقالءقصورفالنافىهوآؤوثحهوآصهأابوعبعد

علعكأشلتهاذاوآضفعه4ضتعقاوصعرتبهفتتةاذاوتضثفعهارجل

طونوألضعئفعافةاامنهطلتثوتضصعفتهضفحهممهوريدابنممهاوقرئته
وضعيفانسيبويهءوضئئوفيافأضرعلىيهئقهـدايوأحدوالمجع

بن1



أيمم

يغنانصأيوعبيدءافنئغتهواشتضثفهضواالنثى5دريدانمء
ثعلبءجافعفثايضعنمعهفصغنوقلىالفهئفمعءمجىالنى

طبوأفرافاتاتوافاممثعغرافاوقدضئفأكسلئىاقالهضفاكلاصي

مفرأيروالمفواةواالشوصغرللععميفغرىلمإنهينالصاجاالعوكالمنئ

عبيديوائزمالضهففىتوالانحهئففيهائفوىالتىعةال

صبنالصاحباققاوةاواثسمالطعاممنالضثفبهمائكرمالغنئ
أطعامأورزقطمايوممائغررقطيقةواباحمقعأيضيفالئرل
وقولهغقف

طفاالوالدئايخالصماقبئاتئهريةالدفرقعاثلناأقت
ءوقماليركئزوااضيغاناعلعهأثغلءثعلبءفؤآليعني

صاحبةالضعوالقؤفانرئتأىهآخقا4آنرغث
ىاتثوأعهفآقلئهآلوقدئضعفهالذىصتيعفكآبؤقثوإكالعن

ايفوانئهىالصعفاثقئأتالوالئوفارئههكأىاكوأئمالتثترلث
هالضيفانغ

يةوالجالجراسة
الحراوهمخحطعهخريمحاوآخرآخرشهالثىثحمالعىصاجا
منهاخترصسةوقدالحراسواألخراشسكنعخللىاسموالحرس

تخرزتأى

الناسءلمالتثقيلى

ؤلنةثغآلوفلوقدالخفةنقيضالثقلالعىصاص

هونف4ثفأىبعاعةأئغاعلعهعبعدآءنقاذوالجعنعيل

عيعدأمعهومامتافتغغهوفعلوتقعهكذلمتجاعهدريد

نتئأىوأوقةائعهوغتطألتهعلعهوألقىكثسهوتجرايزهبأزواقهزقانى

عئرظنىص



مم1

غيؤممهوآيقادريدافي5أوداوآثآوقآاقنىكيتاابن

تغتخنىفدخانسكيتابنءيضالأىأهلهاتعآلعنفدمآضبئ
اليقالالنهلهوجهفئفدحقولهمأماينالصعلحبءآنقتتىدخآة

يثهطنىتهطنىالسكيتابن5النارلةافايخةاةاالصىحلىآ
وأشداوأفرخختهطا

اصآفرعداكأخرىئحملأتانةئؤقثطتبرختأاشا
وأنشدءآكباوجهالمعلءأحثداتقدموقدالفميالمفرحوأصل

ءعبااالتخورالمحئليكاييط
بهعحأثوهاداياالعذلأيضاثوالعالةأوغرئممنآنقلذماوهو

انسالكصتابنلحقكأثقيلدريدابنءثئهوإلبائثقفنىلمعبآ
وأنعدالثفلالقرة

اخييئهكالمئئوعآصهمتتىشخ3رئا
هعتعهتقوذهالقرةه

ناكزؤيقالأنهايكرابانجاوحكلقالآلمنهعلىإنءوقال

األميتكويقالعيحثصهامنهاماأىنهاكلهائعيأناعة3اهي

وتصغدفكؤودالمضععدإشافةاللعقبهويقالوشمئعلعدثفلاذادفكا
ممدوأدأنقاتثاذاالحليئاةوقمالممةمثلهصيال

والعحئدلملكفاضرتتئئءبزاتفاطادتآررناإالغقعا

آغننههغتطئههوقاليهعلعهوتفلءيذلاثطثههدأيوعبع

أبرزيدءوالغنطهوالغنطدريدابنءعلعهوشتقفثجقئئهئطا
الموتعلىالرفيئشرفن3الغتطعبعدأبودواباتنتفةختاط

نرضهوآكتطهالقغغتطهوقلىاللدزممالوالقنطوالقئطئفلت
4وتجتغتجخهءدريلىابنءتشمةعلىتتهقهياالئخثوقال

وجنئكنهغيركطوآخعنحهكلغعهةوتجنامةصااالهيهةوفدففلى

واذاءسالعصاصء4ثقأىههوحجشضآلقاعلعهدرسابن



م1

شراشزعيهآدغآأبوحموءعدحهمفهوحنازةبهواكوأأهيالقعمعالثفل

االضئخثةانمكعتابنوللئفسالمجةااوقدتقدمآثقالهأى
ابنغطمه3كعثأكطوالجبلالرئلئخةكذسعهجرثححا

كظرحفهالعينععاجاظنىوكطأظةكطااالممقكطيئهدريد
العايأماحبممهوالعفبعئةالاالكطاظحنىابنءموراالتثهاله

وقالمجفلهائعضلى3ىسطئعةوناقةكلأثةأىكلهعلعهآلق
صقاالنىعلقولهممنالعفلليوانغلحيهمناعفئهالحلالبعيرعلىثرك

حملنىأىعتأماطمئتعؤلمقهاذلىومنوثآلقهنهمومنهعؤآل

أوخالقوالمالنعالأكعتءوكالدهآئقلهخفهآخأنةوقالي

ازتومنهأحمدنجامجيىقالءأبوعلىقاليهوآنقلثهعليهضلفت
بلعحصفةفىدنلملماتونغلفتالاذاالمثحاب

ائسافرالماكعثتجرئحروازلكلتثهبالثعكرإدتوخم

دريفابئءعالظهرأورأسيائخملانحغلاقيقئانسالكهتأبهأ
نهنجرهمعالحآلخلتاذائوقرةءأاالكمعتافيرآؤجعه

صاجهآوفرئهانبعيرأؤشفثوقالهأخذهلمعاطهوفرةاشتوقر

ايتعمققنالالعدالنايهثقيدزأبوالجذلالوقيخاال
القىيساقالطائراقيلنهوأيوصانمقال5اعأبولأعدالأربعه

ومححاحكشكالىألضطرئلثأبرزيدءذلذقدمتوقدفىمميملههجناحع
صاجاءماالئطيغاخئئهعليهآفرطثزيفأءوثحفودذوشفدلى

فالنةةآكأزيدءاحناواالممثصفةمثذةرواثدرعهكذآثطرئهينايع
أىوتذثةمذضهذورحلوقالكلأىواهلهأصابهعطاضق

افاطا

قطوبواالتخف

أتجففاذاالشىئهونجهمةبئدراتجقامةتبنتجفموجلربدهـابن



13

وأنشدتجفمئهمثلجلالرجهفثعبيد
3صدوصصص

عراملهتخنهلمظيءياداةعروفانغاأمالتجيمهنا

ايو8ؤلبتمهيثيبألناأراداذاآلهالطبئداةطاألوقالهظل
أبرعبيدفالءدابهليىالطبئأتكاضاداليسألهأراداغاهعر

مابيهةجعفالوباطبقدالسكيتابنانأحبانعأويلوهذا

السكيتابئاووقطوبفاطئافهوقطتافقتدربدابنعيتعه

قطعومنهجيعاأىقاطبةالتاشفيلعتهالمغطبالموصنعلذلىويقطل

طرفةقولصعهمرابوالالماهبيهأتعفيجهقأىشابة

المخردبحئةالئذاكامجعفىبقةمنهاراتجضهقطتالثرحعبط
ءوقالوعبزمىفهوطيمعقوغئعقكثمئتاوغئوسايغبشغتعىوظلء

باسلكاورجلوتعترغتيمىئمتعالىتهاقاليذذ3وراوئثصرتسرأبعتمر
وأنشدائهتيكرقثكعقهالتثوقداتعطركريهأىوتيحعل

ساعدالشثواكفافىلحةوتشتثقلالبرقأتقهـقخئهفث
غليظأىفغهروئكوهعامتهغهروبوجهيهوتقوجههاكغقرفىوقاالء

دوأنوكدحاخموصاعيكخوقالئترت
بائهايكهعااارمؤتت11وكمألأيئاخملةاالةآضغلقذ

كحكحالعئوسعندندساالفووالكذحالكوحالعينصاب
دوأفاالهيهوآ

تلاثمنئهئمرؤاالخجمآناهفىعليهازقعلت
وفاكفوقدكعايعهخهاقممميفرفيحن11صاحبفريمغو

اجمأبالشرفغمصهصذتتمهاتابالةكعمحفكأوطعالحروآكسمغه
تختهةتجتهةالءواتقالةآغتظخفرأيثقرهةتمقئكفرأكقركقرةالسكيت

دريدابهأالرخرأأسوهوتخقائخفهوتجقهاتجببهةواالصمختها
باوجههكووطثمخرلثعوتجرثثخوبئممحقصصهؤخقهكرش

وأنثدطيعقكريةاوجأطمئىرجلبنال
فألر



ال1

لمهمعزاؤخهقآثبتالحالمجعغأعتليهأويعاليئأئىفأثرلى
والعلمنهزيغمضىتولهممنوالغئوسالفالوبتهزحاوقلل

ءحوصىفى

كلحعهرحووجهقطوبمنتغيرونهكعروقالثيةوحساعة
ابواتجاطدأيتهاذاوكدهؤخهكمدرأيعهغيره

والعقلالالكراهية
واقرواكمواصئعيبخسممبهاضاركوأإباءيأبآةالمثعأأبئسيبويه

عال8هويئئييروقاالقرأيقرأفىالهمزةجمزلةافاالجلىاقلتتئت

المضارحئكترأو4لمقغعالققلهنماكلنأنأحدهمانوجهمقشافهذا

جمععفاقجلضاهـحكسروافمتعللمضارعكلمشاارعهمضالنهذافاكمهر

العذوذمنالثالىواوجههنايغقلاولركمالجداهللغةفااالاللغات

كاطغلنحراالنماكهـترالتئهواليئبئمنالياالكسرئخيززواأخهم
صاحبءالكلمهثهقدكرثتالثذوذالنيثبىياقىذوذالصذاائواا

غيرمنئهاالمتنتفةوالكرةعمئهائكغهاوالمتعتفةإاإلالكرةالعن
عالكرةامثى7ةءالغرأءالكرةالكرةهوآلساكيتابنئكفهاأن

وتكوهةكراهعهكرادمتاالمميكرهثاالصىكلةفتمىبرقرة

لستماللالمعوفىكراهينكرفئهكرهايرأبوزيدذلىحلىوآكرفئهومكرها

كريةتاكروهوشثئعلىفاساءكلياخرعطاأكرةبصرأنوأصلىكاعاجملكلر
هياالالعهوتحمرفثكيرفئهصقاالعوتكرصةقتكلرهتعلعهوأكرهتى

اآلكراههثالالكراهينعالوقغفئهقكراهةاالكرةكرتهاضئرته

ائنيئهىيرأبوعبيداتكرواالممقانئصقعروبو3
دوأنالكرة

ابالاوأفغذكرغاظجغيئةءغيزئئتئيرآفتلتهاماتفميم
تقدموفدالبالدكراهعهبهةءوخصكرفعهىاكاغتتفمفوظل

والثمرأبالطعاماعغتبوقدكرفعهافةوجموكيغألوعياقاكثفاالثعمأوعغف



بأى

االسمالمصددوالعتافةحلفا11رقيلاطوغئوفاغلدةعورجل

ارغئموماآرغمكثوتركتوفداألكرةوالرغملرغمالرغاالصرىء

اعخلئهوآركتهخضغأئقهفالنورغمأكرفهماأكطشيأفثامن
ئمعهتقولدكاركالهقلثركئهدهغيرهجمتعمنهمااليقدرأن

زغتمالذلهوالذىالرغمومنهءبمداوهوزاجمئموركئاشفئالهقلتأىوزكئعه

آئرتعهآاللةفأرمخمالدعطوتهاوآفىخهوركاركاوركوقئغمفيكنتهآندا

فاماقيفعهايعثئئتثتدتأبوعطاقالتقدموقدالرابوهومالري
وتتكئركعضعليهقئآكماذاخهقعمثلغاالتدتكقهفقاالابوعبعد

رفرةزيدأبوكرفئههريراالعئقرزثوقمالىبكلال

منماتعرفكىتعناهمنهرآممايعيرفافتيمةاينمحوهريراهراإجهرة
انيئؤرالاإالهمانفعهقالمنفولتفلموفدهقتممنيهرههمنثثر
لخهؤهالطوهوروبرالغنمسوقهرهرومومنانهقالومنالغأرلبر

صهالنئطسريابن4رثماتاؤ4الثمئمنقثعوخضهفعق
ثداوافئضذذبرالحبنصاجاعوالئضطالمخطوهوالكعتاجمط

فهوقفتاومقتهمقاتةمفت11عاالنسانشثفدواقغثاضتئاآبئ
ومالههمايدأندفىقتنىآئمأسيبولهقالآمعضوماوقعيثشفوت
ثئالققفثعبيدةيوفتعلىمجىولمممقوتأنهيدفىعنعدىنقه

يددرابنسلثهأىراهثمابهقغلأوزيدآئكرتهعه
أإاوؤخهماخاوالثئعثوالعنصاجارههانثمئرمممى

يمساخيوكرهتهواختؤنضهتجالعثىيتتجوبوذيدءكيرهعه
انضىتثوفدصيوافقدفمافاكوهعهوأصؤئةواختوئئهتجؤىلعلم

السآمةباب

أبوءعلىوآملوآطرآلومآللةمالدومالثعئصالتالعينصاحب



ما

رثالتضعبيلعلهنحدىوهذامألأىآئآلةالوقاوعلىا
صذالمداقوهولتلىوتذافاتذكلقورحلوذومللومالألوملىلةتأولا

تتتحايأكلرلمافاائصهآئقعغصاحبىمنتضعثيرالعيهأ

التعئتضطروفهأةوامشمأعلىالتثئتقيقارخملهوقال
واحدرحل

لقوالثالهقةبانج

وعليهمائئهئمأقآخمغالسكعتابنعاحمهفةوقدااللقالئفمه
دوأئويهئمنهم

يهيمظىخرثجغيرمحلىغيريعضيأثمالمافستغهفما
الرببهمتآاماالئهمهعبيدأبومهوامااقةاوفد

التهةوالطئةئعهاظتئعهءالسالكعتابنخقمالجعسيبوأثة
ئمممأكطبطعيئالغعبهوعلىوماالتعالىاللهقالئهمظبنرجلا

عرضةالنالمىبهآخمنئثلووألءطينزلشهادةيشيألويقال

دوأنللتهمة

أمؤلعتأمايزؤىومامعممثأالتطئنىتنما

ظنثعهوخعآلوضآلونحالةوختالتادوخعخثآلالثمئئخئثهزيلىأبو
انسكيتابناليه4انوخفئاعليهوخثثثتسحةعليهوخثل

ياماةاحسنئمدوأنآرنئهبهذاوهرئهفعهامتروينجثرآزنشه
القوشعلى

ظافياساةالمعنهأناوالأفوزهباالكثيرالأكأرآى
هوئابهكلةزيدأبههر3ثراشبهفرثدريدابن

بهقفئأىبمداعييخفالانسكيتابخههؤاكذللةخثزا
نععدوأثوث

بالقرلئمالقنتفةذفرأقةققلآهليمناتئضقاثاله

وماكلنشدوأ

االصلافى

طثماهدااليصلح
يظهرتانهش

لناصغاتم
اطتئتمكال

متهاأى



يم3

العكيتابنةانئهمةاإلشةاتهعضهوائئهآبئهاتفئهعبيدأبو
منعبعدأبولملشرااليمرزتأبؤئافقعلأقردثثرقاداصخسثرتأووئةهو

بهاثهئفبالشىقرفئهوقالتنيمتقأىالناسمنيرقحك
وضاتطتاناةوأفرفقىاقعةاالمميذمنشعأقلزقهالساكيتافيء

بهتزآلثمائآقاأرابءوقالوتعيرىلؤبمنهوقرفوظلىآهآل
ابئيرازيبةوسزيدألبىالتهمةالرئمثيدثوابنمنه

ءثتاراجمافقااللغتنينهألليخاقؤئمعلوقدوآرانجاراجماثريد
فعهجانهأزئئهسببوبهبربهنفهظتئتوآرابنىارببهمنه

الشذوالريبهالرئبأصلعالأديىاريبةاصهاآؤتحئتورئئهريبة

لثاضتزوقدالشتثيةوائرايريةكعتانسابنئتهابهوازتئث
هالوللواحدتكونالتىاالفعالمنقغارثمةسيبويهفيه

ءدالةيددءالدأمنيقالولكئالدامنوأصردضتأأىوآدوأثقأث

شلطوقدشمكوكوجمهمنقالنمعضالسلثالعنصاجئديئةورحم
ذشيريدونالناعقشئههالذىالسفروضثفمهوشكأكئهشعيشلثاالص

ابنكلااللنارخميرأيوععيدظئهألملمثسدجدريدابنالنلمفعه

يفؤلىفالنةوفالممالئهمهوالطعةريفىغعلىخئمئيوكامربد
خيربهأنافاطخيربكللمحلذفالنالنأبوعببدهتتىأى

ماآغوويثصىييلبةلزمهاليهويلصوتئصعوفألفألنلقاأبرزيد
ئطثفرحلئهمةانفسااللتفااصاصتصىقولوبعصى

وقالةافخلوكذلذالرتبةاالغؤازعبيدأمئئى

قتئدلهاذاخئتاألصعلىآشتأثدربدابنءالداالثخله

ءعببدأبودنجههمافوائرهقهضةااالرفقالعنصاحب

مماضعثتيئوإلتلثنعالىفولهمنالفلبفىطونلثالاعئقواايضععغا
جمكرون

الحبر
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يثوالحلىضلبزا

ابناطارقادانضاوىلبالناياأىخترمنهاليعاضنؤممهاالصىة

دبراءكيرواحدوخبركخئركالخئزنقللخبزوخبراالكمت

بهومالىوخبرةيخبرةبفاللتلىيددرافيممللعرفةوالمحبزبهأخبرط
بالحيرأخبرثبرصيبوبهوقالخايبرارو3خنروأخهءبوزبد3يروخبزحئر
لمطوخبزخبررجلواخعبزنهرتهاشربرخترئأاالكعتابنبزثة

ئخبرقأنسألئهلهتخواالمحبرالحبرالعبنصابخبارءباال
والجئروايخبزوالحبرعنلكجماأخبرتهاذاخؤرىاخبرلةثريدابنة

وجهالحيروائبأشايةايخثروليىئلملتالعمبزةووالحثره
تعالىفولهفأبواسيضظلةالعبىقاشعقاومنهوتئأتأثآئبوقدباآ

وجاعةالهمزطرحالنبئفىعليهاالمجتيعالعراعةولخقبغئرالئبععنهآويعئاون

يثاواالةالميلثبنبغرونهذامنالقرآنمائجععخفيزونالمدينةأهلمن
يوصاالستعصالالتالهمزةقىكجودواالخبرأىلئآوأنحأمنواشتعافه

هوتيىوطرفاهظريفثلإلةثمحمعهفعيلمنأومهموزااصاكنأن

وقدوآفبيافيءوآغتياغنحوأفعالطمعهالياذواتمنممنفاذاؤنإئا
أنوأنضابلريخونودصيبءوآخعاخيىأقاوهوقليلالمجعالآءصا

يثئوتتامنبمونومجورأناالسععماللكثرةهمزهكفئمماآنثأتمنتىفىيهون

منالنبئمقوأالفيكاافاراقالالريعةصنقجيالفيكونارتفعاذا
منهمامأخوذأويهونارقفمثالتىاصبزامنأوالئتامنمأخوفايموتأن

هزأنفالهمزةاأعلىوتيةالوأوعنمنقلبةيااأعلىةتاألمرقئخمل

تنثأصمعنلةيقولونالعربجععأنكلحسيبويهالعكاقبزمنامأخيهون

ايهعزعطاالجععأجعلمااالرقفاعجمعنىهىالتىالنبؤمنيهونأنجاتىفلى

مجوزوالهمؤاللالماقعلىبصادليلمنمهمزالللىعلىجميعامفاجماه
منأنلحطاقئؤننمنهمأخوذالوممناذوةالفمنمأخيذاجمونأن

ناالالعنعرمخصص11



مجوزأبضاوالئثؤامنماخطأيههلطأنبهذابطلفضدغلطرآكم3واللي
كذوكلنالنههعؤضوتاياوعنضقلبةيتئهوجهينعلىالمهشكونأت

إئبتمايقوكنابعضانكاتتبئالبعضآلوإيةتبئتتبئأعلىالجععأجعلما
أنعلىثيلتتثآلجهالهمزفىهعالجعدخفااتهةضيقرونوبض

ئحاحوأأفىفىأالحالعلىواواخحوتورأقطوالهمزةاللدم

ءهااللألماثاقلتهذاتصاريعاسائرجيعصستلهةعلفعهيعواعتهوالالعضه

تعئآمنافههزلحاأجوااذاوكذالإبحرفايدمنكونأنحآال3لىتخرلم
وزالنيانذكرناضابفقدصزاهـاغرتكونالمجوزأناللألمأنلمت

علىليهطحرفتالئهقكونأن

قىالجعوهذااآنثجعهق

01اللاالصلآنفيهئالفول

لعلةخرفيه

المعتلهيكتر

قلةفانالمحغيفزمت

يماءويخآواضيخإوآصئفعام9
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منهىفاكالقعآئتمثيماتوهويقولطالأحدالعربمارليمىألبدلاليلزمهالبكب

قفامابنقعلوأماآنثأث

فخاوغيزتمذةالثتاقعهدهخثؤضااالبيمتالضعريبتخض

قيلواوصجرزأدةيهوخمنانبئإأنعطاةالئبابقههتدونالتلمقالانفاله

بهثبهأوفلفهعةالرفيهؤصأبهايريدالحئآوةتاكونحورأنألنهاليدلهذا

الشعرفولههذاماتغدمالن

غعرممذوقهاشيميمئئهءلهصقالقلىجمضثحينياتعتنى

هذأمكنفاذاكدعلى4الرساولبهىفهمذاكالننحبهأبهذاالرفعةنف

قصضوالجعثراالقضعةأبرزيدزةماأنئقئئبقولهم
تجعطئهكلدمهتغضضتوقصضاقضاهإئءخترفىقضقوقدالقصصوهو

والقصعحهاالشائقتثعالداثةأوالبعيروالقعيعصةتقئعتهالحبزععاوتغفع
وئثئتبهتمئئثوفدثالاالوهاالحديثوالملالضعيغةةالزاهيضا

هذاماشذسوهوأحديثأطبوالجعةسيبويهقالةالحتروالحدشهبه
كلنتافيهاالتىلمريالقأحرفأربعةجمئئهنتتعاذاالنلظكسونلذالصؤب
هوالئكسرتجذوآلأندالكلمهأولئبهونزيادةتئحلتكىولمققائل

زيادةتدخلهالبالزيالةئرتهاذاكهذافالكذأيةاالربعةبناثعلعههاكعئراعا

وخذئهالحبزخذثعهناحاجمكةوآقاطيعوقطيحوأحكاريصغروصقوتطير

حؤثعهحدوقفؤلهمئختصائذالحربمنخعومماسيبويهقاالةبه

حدينئوجمحةةاحيناماصبخطئهمفىخهئمقواممالمحخالصفىوتطيره
أخذوتةحدئنههعبعدأنناويشئؤتوالغومحديتاآىحسعة

ديثاطكلنكيراذاوخذثخدثرجليرالمكيتابنحديثاأى

فإلونسأوهوحذثوحذيثحذثاذكيرهلهالتيياقألختسئ
ابننابهسرنراتسردهريثهاهـسمردبرالعينصاحبئخذتهم

شتتوقالحتنتأىمال4فوتخفالسكعت

المستدملمالكللىهووأنونالميراقفرجلوقالؤثخاالحديت

حييرممشوقاقولم

معنالكرارنحهذا
الذىالبدتقافعه

بابفىموسعآبعد
المغصورمغايشى

عصراوالممدولمحمن

صدظانعئالهبلفظ

فلجررغيرمسبون

هحمعبه



يمم

اسشالماهل7رف7ومعههأيراسقاحذثتهالخبرآفرألهنمةاالحماء
الشرابفىتقدموقداشثضثلمتبرتقعدأبوععليههقرأل
أبرزيدءوالمتذفعهبههاغتأىنجبرههاتقعتالمحينصاحبء

نغسهمافىوآزاهقااتقدمداغرهفيأىتخرةلخبرضرةحذئعه

ةففتغيءخسبرأىمخيرعضهوماجاعتنىتجهاراأىارا

اليدمنهسقطاذاسقاطاالحديحةساقطئهاالصىئتهتبالحديثا
العهومنلث

لىالرخباريعقبها6ا1

طهاوصحاحبهلمحا

وأؤطأفاغ5جمآالصاحبءوفدعآعلعهئتهابئياالعميهكيت

أوعبيدابخمروحهنحألوغطاعي8االطعلثتبئىاذاوكشوءوجمسو

مافاآطهركيراذاولحعهخئطمعةودكرتهخضهولحالخبرعليهقعرف

ايخرقيللجهعىفانءقالالتهاالكلدآهوتغماأثنمتغفتوفدنفسه

هالسكيتابنالمجغوصثلألهبغيرماأخبرهاذاقعثاالتهفد
وزتعسنهياالعليهتقققالالتئهكتههفانأيوعبعلىءتهوتليتهالتة

رريدأبن5عنهاوغبميتاالخبلوعنلكمعتظلىاأرحلجهلوان
صتيمنهالثئبأخبرءفالةعبعدأءافغافالاائعائئىواالثخيش

تذغتققابعضاشتالخبرببعضأخبرتفانؤكاوؤكتتعتاتغثتقال

غيرويأخذ4يقطكلالخبرئممننئيخبرههوأنكيرهءمثطآضذع
مقفبطاخبرتهنختطتومثتئتءدأبوبءآثكةاوهى

مقخبزوفرماوطقبلغتئويقالعليهخقرتقكيريدالفتخاافي

أجمأطفهويهيختطتهلثئالنئئمةمثي8خالمنهالنىهوخبر
النهاروبيلضاللعلسوادمنتعئةفيهألتخيطليميقالالكيت

لى



م3ة

الناعرفاال

اللعالساطغآضئتياخيط5بهاقفةلمحاجةعنوآئخلقا
فرسوضافىاطغيلوأنثعد

ئقالحورثطدلباجيئفبةجةوهىأخؤافنآباخعط

أبوعرووممنظلءأخطاألخطحمى4ومفبياضهاتطنهاتتغهخؤ

هةكريبوفشعرييفىخذواأىااشابهاليقولءانعالابن
لختالخبلوامنبهلؤقنمالمالهغ8العينصاحبأخرىحدثلغا
والمحشوبونالؤضنعكفيهضاتطتكالشئئعلثساخئأبوعبيدءلمحاآطح

االعثعىالالخيط

وبوالنخمفرفء

الشقانعصقالاالصنىعابلغنىأبرعببدقالالفرسيفا

القيصاعفولومنهقاناهفقدشيعاخاتطشئوكل

اغيزافئالماغيرنالهاءبصغرهابياضاائقثالةكحكو

الساكيتابنمافقنىاأكائقامهنىوماانثئئمايخقانينىيقاليو
وأنثدخلطنهافاتكلىعهوتتثاالممي

التفامانجفأتغروربنعئاآصا
زهيروقالي

بآكت

ةكفيبينهئأهيةالطحالى

أعادتمهكافأعاثآأجمذعلهفقالشحأعنرجلالحسقوسألقلل4

فماخنلطأىالناصيهأهغفيينوبغالعلىتبتهتالحساففالولاال

أليرلوادقالنسلتأىميعاالناسأمانمثثوقد

الكتذئخبيكالحاركئعثرفلهفأغدثذيخأافيتي

اويفادترهـجأههفىتعطدتهاقاليققايعىفىالخاتمجتيوقد
هلالقيدريدانجايسقطصتىأفلقهانائماوأثجالمععهم

سوىبلدمنعليهطر3الذىافيبعنىخبرئغرجاعدهلخبربةجي
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قلأبرعالقالعاهأثااإلصهناعلىفالنفيبزقءوقال

ابنفأعاسىالىعدنجاعنهبفالخبرأنيأفتخليطوالقفتطهالمخطهثعلب

لنرابوغعطئعهالعنثأغفلطتوقالطخلطعهالنئنةفقالثويد

أبوماعشلدأخبرتهافاوشئفوركطوففورىركطخمأخكتزنههوظل
أبوزيدممةوجههغيرعالبهأخبرتهاذابرعضهشهآلععيد

براشدمنوالرمهازضخةوازضغخبرأىءالحاممخيرةعنهحاحامنى
وأحسبهجمعروفوليساشتاقئتةكااالصءعنهتهتبنلمتسثعهاليئ

الشئئعليكيععاكطواتجاهلموصعانععائمىيالشتكنيضغوبئىوالنافارسيا

مائئئدلماذاارجلحءدوعبيأبنهعضدالعمأنهيريتث

كنلىغونجنفسه

بهوالحعئىغهوالمجثاضباراني

عتاجمعدألبىءواصممساعنهانيتتخءالعىصلحبه
اظصتةخغبرهةوتختعضمثتالجازأهلصمالئموتحعمعثتاظسبر

الحميىوأصلبمهانكفرمنهيمعيعمااخقفتاالعتريلوفىلحتهوأختمئئه
عسيضاوييعهتوأخسهختاخأخعمهكأالتتختالعنمغربإلثعى

حلهـينهـأنزعوااراكهقداثتئمنحالحىالوقالقالحواالسمتثتعرثبه

فغالذهباوقدقهمجههاكرمنافاهمفهممامغفافانارابالطرقييوفدانكلد
هيموالحموهوأحسنالوحودمعناهقعلالنارئوقداثتئمناسالحرجل

اينهكلهااالشعهوهوعاموالشاهندفربباجمركاعهالمئئ

تدشىرجلىوهواظبرعنتنفحسثوقال4تحروكذكعتالى

أوتخثطأتخهعنهعئتةوقالرالئخعالعنافاوقذس

آمحصتوالسكمتابئعنهعثتواعنهوتختتخععه4ععيد
ذند3وعنهتفئتوكذمحصا

الغفخئقمعرئوتهصمغبفرالمئثلىبضةلنفل



أ

كأويمخطهائعايساأناتيعهعنىتئقتق
اذعوالنقدصاوئهعضهجمستقدعااالثصتلعتيروقاال

االسضباأفىالمبالغهومماطمستتعوقالءصهمعبواشرجتتدبزته
دوأنوغيم

ووتحطساالدهىالرتفوء

وأنثداثحورلمبالغعهولطايى8نطاسى9للطيبفليومنه
حثتهطالعطاحمةآغياعطميمثقاننئمخلىقهاكئملفهل

ونففىنطدىرجلوقالذيمانجالهيقالالجاهلعهكلنطبدبوهو

ءالحيهاصاحبنطيشفرؤزرحلالثنالىالثقرزاالعرإبافي
بزكفالنلىولحمىوجمياروكأالتحبرءاسمقصاعصواضا

هئدسوفداالخبارعاسالمخالهئتسهيرلريدابنشئبعدشيأ

ءشااابنممهمأعيالخبزنأىثتأخغالشحاكأةزيدأئلسو
راصفأسهعؤهالحرحصتبزثبفالحاطشبزمنوأصألدلناماعنداسهئرلى

علللغولمالعبارالمئباروالبهصبرانىولولمالمامئزهتطراذا

دوأنيبارعالالجرفىئذخالتى
السابربارمحلىة11ؤد

دواناخعبرتهنغهمالىئتواخت

آثدىهاولخقأخثيمانقالقتخقعيمئننسايقوذ
تخفاأئحئهجلالرتخمتوبفال4اغذأئنفسهافىئرلىوفال

ةالعينصاحبوااليتالاالختباراخصاعيمدءألبىممةزرتهاذا

صيللالمخسيسقخمالفوقالاختبموتخصهمخصاصهتخضعه

نطرتالقولواخصت4خحثاوقدالحبزةنةوالمحماتقدرعلمهبأخنىتطلبه

تقسدموقدائحفأىاالمميهذاعنحواشتوقمالودبرتهيه

االمودعنتفابثكمئقرجلثويدابنالتطرقىاالسقيضاح

العبىصاحبهمنهاشرجنهوجمئاوماالخبزامنهاشتثتطفممةوقالء

للساتاصذجماقيله

أرادبرىأبنفال

لحذفيمنجحذا

اانجالفظ
هكتدم
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هيخيءععهتئأنيهاطلبثإلهتهواشتعئعليهأطقعنهالحديثآبثثئه

منئعهالرجلتنئئأبوعبعدبكثتعنهوفرذتإالقىفررت

3ىهممافالنتحالنافياشض4السكعتافيواختبرفبلثتهآ
ثريدابنعنهمجعتالخبرتخععثتالعينصاجابرهم

متىباشمبيمهوبفسيسقاليستخفاغوالمنيهعرجاشوساكلة
فثشتيراظعنتعرثويقاليهتخثتئمفتاتحذشتحشوقال

همأمأىمانخيثأتافعبيدأءواثتقرتهوقتفرتهعضه

بخموتنعتغعثيهمثمتعيتأىفالنبنىئخثوخرجئروتكلؤأئياقىا
أبرزيدءسعهتىسؤمعلفبةأىيخيئةلهأصهذاثريدابن
السكعتاش8تقفمتهباطلهوأمكطرتمخثاالهحديثاتتقنىتخثت

مجائااالخبارعنئحاثرجال5أدبىزيدهمنهاظهرالحتبرنخعتة
حعثمنآمهااتالناساخبارئريغكنتافاضباراعنتوخثتوقال
يو3واالخبلرأالمورعنتخاثوئتعرتفارورجالأبوذيداليعلون
وأنشدسألتهمالقعماعترنجت8عبيعد

باالريمتعزفاتجنثنيخاللأيجهاعنآشيهمألكئر
العينصاح5حمائغريداليهفاشمتغرفافالنااشةالعكيتابنه

والثذيزالعئرمواالبعضائتربعضهموتنتفرانقوئمو7لنرتهعلثهلمألمرتدزت

لحكمهالئقفتفههوأماتقئعفالخبرئةتقصوقدئئرافتذروالجعأ
ذايعثلخيرىتحتئعثهالذىالغيئغيرءالرائلهنححته

آالحداصتمئت5أبوعبعدلهمثطرالذىربيئتهمالقهموعثنينانعيثئت

الفرستجرىالرجلشىتتكاوالمسألةيالمجثآخذته

لاحقيقه

باغيرهصعيقتهمئيعنىفصهمنعييالباالسكيتأفي

مححصنوحاء4واضحاضالععاى3ثنهلشلمطغاوصاءكذفهدتها ءءيرعميهعيا

ثكن
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بكفاكلمهلىصيتمئهكبلكفه

وافممادهفيهوإلزيادةغيرهعنالحديث

الحإثرسفممثوقالحدشةزبهواحديثاعنهزسؤتبرعبيد
فىء43حمو

أىخبرينرسبلغنىءالعينماحبزسحدكللهاتفسرسارسه

اقيهمقوقدقعىالنغصصديثسلهىااوريدابنطين
دبرتعبعدبوزثفعهحديثاتضئته4متوتثالعينصلب

وأشدآثرأآئؤعنهرف7وعنهبهضذثففدنعنديثاط

ثرواالتامعللثتثينءاغاتفعهالذىآثة
هـكمي3

محدتالىعزوتهنصاأنحسمهالحديثنضصتهيدثلىابنئينىوير
هيوائتفعتاثطقزهوهىالمنصهاعلىآلفغذالغروصقوتحمضتوآلطقزيه

أبنتعفتيهلمجديثرعيتوظلءفقدنضضعتهطقرتهثمأو

الغةاأهلبعضلوئثااواالسممقعواالحديثتثؤئةلريد

فانعنآآلزقععمهالحديثاكتتأبرعببدوالمصرالخيرفىبمون

ينالععاحبءغنعهقاتهشاعةواالنهممةوجهعلىرقعتهفك3أردت

يثهصئهوئرتفثريدابئءغيركعقافارفعئهالحديتآشندتا

أشتذتحديثاالهآزقغتزيدأفعهذلداذاوئرزف
ءوةال5زلدالخبرفىوآزهفمجتسئقوالليمىالعه

خثغاحديعاخذثتهمنغباآثقئهمالقوتمتغئت

فاسدكيرخهئميهاالصء
عببد3فاصدوالصثمب

الفيمخديث3كث
هقعثمد

حممرالثالثالجزويليهعهصرالثاففبزتم

الطلىواقجواصسطازاالالحديثنعوتوأوله
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