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رفشءالما

ابيحعشصثتهاثىاوأبغصثأيضماءراوهوالءاثتراافدوهوالرجلوباع

بقيآغرئهقرساإرومهوأترمثافىتورتهوقمنآصهثبمؤلمف
كلوآفبنصفيئادحمهاقفشالناقةبكرثأفراالصؤأفخهقوح

تلتمتضدوهىالطباةبرصامجراريهبواالقونمصروأفياصارءالما
صالحفتأىاكرأوآفيختبااللحاحفاالآابوآتئحأزأةوأبنخته

أوتذتشيدهعفأحدأ3عوبختأدالجشلنحتالحاملتمكرجمما

ختمااقتوأدههياالببلحولتههابشهادتهلمجغوماؤهافهبابرا
تهأطتمثئئاظهروآفليركوباحالقحختت

وهىالناو4وأبرقتبرقارأواالقومقوبعافثشيثانه

لوفثهاالمرأةوآفئؤتالعاحبسدثابداتاذايثعافبزق
ء

باألصلىيماض



لةتدسواومعأمفانجلبهامفرفهااسلىنأاعرآثتهدسكاحامإا

صلالروبسمروقفلفبةنرحاوبسرالتلتيأوانلاأاا
ائثرةأدركلاكارروآببالغاإلئممرلطنبدطشالوبسرعلس

إضلوأكذاثامإلذاوإصملضلىافقوإصلعبنالرحلتتملا

غرمحئتهالدمي4ائوبهألطتهوبهاقل4إوأفوطثهاالموتنصتمه
ءدا

ؤأرسلطاؤلىلالربفىاواالوأبزرنهالرازالىخرجبرزورهنته
أ

اجاهوآدطلأال4إطثتوأاعامتببذكأوثابطآلوخرهزفغوآفئى
3أ

نىاالرقطراآطإوأكذأاثرظاطشاآطودحمسحواالوقتتقطلباطل11

رؤبذثاؤاباوالغباراقاذقفعلىالؤقكوأتاتآلطهـأمعابا

ابتقآتالإلا4إليوئالرائزتأشاطبانماحاآلنموأابقدلهطنثآأطندهخ4إلىاطآولىشا
اءول

11ءحطاامببوآلد4دبمابينئاعحدلذالرصلضدارنهلةحفهولمكا
3هـدصء11

اشدفىالثئالبدرملطلعالفوموألدتلمجملمتاسهافطقي

وفيدبزدابردالتافيوبردالخنئطتهباكجعذتهويأرداجعلضه8الماوفيذتا
الرثقىدونتاأمسغااوقئدماتصلىاليشدأصاساشث علينا

حيوفيالم

11ااهااأشاوصكهاممأ4عيضوكلدتقوهيهزاقفءوفتورمحنعفبآماولا
لهتحثءالهأرآشذت4أشتدلدإهـوسذتوختقا4إءدو

ألما

بلدرطالنآخرفىادفالقثرمدأفىباتداءصأسقبتهةوأبرتبارد

بهدوارفهصوأئآدصهثلؤمشإياهلذتهوآولزمه11باشذهاقبالمأ
هصدءصىاص

أأعلىهررتهاراوأبأتدلهمهلجهدءأفروؤنم11 3رلدكيدةانلص
11خهفيغارصلاوأخهلاللهنحفاودهشهءأداكإتاأ ءدوا

خلثوتمددوصآراطتفيوهـممااأةاسأوصتأألمرإآالناآخأ 111إىوالطأيبلياربوالر3د
11المتىوهوطانعثئدسقعلعهكلنظأأإداهـالفيئاألواالثطلشهنإتا هــصاا

أاعواقةواكاةاوأبسفلحعفىلغةولمجغاأفضلافىبمعلفوءا
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رتومسامسص

ص

أثادغت

ما
سثا

ةفى

تهاوجعلئتصاخوجعلعهبهيشارطعهكذا

أقىااقئراوأخعلفصارلئقيفعلوجصلماخلغ

ص5اامنمخلتذاتدوةالىكأوآخغآتبهاكفل4التىة

باالصلضببط



طريقباوأخمتفثهرقخلهبئئااوخمفغرقتريدأدمنصملهتمة

مبوأحمقبه4غالاالقارثصيباالوأخمغتأضالطهوا4مفدتؤت
وأخفتكمفث4عفوأخمفتأوفدتهالالنارحمفتتأصلاسحراإا

اصخألحراوقتثلغهوالحشيمتىئقراواأصوفاحراخفلكهأندتؤتاذالالر
11
ئخرأنصانوالزرنخلوآتجوالهشوآتجريبمىبزشوتجراضرقهااا

صهصرانخلاوصجدقطمهاضئادهـصكالهسمتجزازحانئمقواوأخر

دوآالحبارعخاانغثلعاالركئالثوآتجدتددابالىصارواقوئماوأجدا
كلىؤوبهوأجدوحدهثتجدأنحاناشلوأتجدجديدالبسهلؤبا

وأجرزتهعنتسهبرعلىاقىكتالبصيروآخررحكجعاعاتجوبرةننسه
إشلىاتجفامجرفيهركهبهثطالرعوأخرفيتهوسمفحهخإثهتجربرثه

لمأتآثليلىتجعتههـامهوتجآاواخغتكنأشارخلحلغالم
جناالبلمنحمتهعناوهألجلبإخطنىأأىآجفنىماكطفتهالرجل
الماةفتوأعرمثئاجمالحعامل4وآثتراسعالرجمالجنيئ

اكشبوااسرالماشيةوخوستبهتفهتمالكللتجوثلمجغ4فىفئ
وإخرسعألورصآفيسلتعسلاشحاتأغاناأنحلإوكذلللحسمه

شيهعفحالةوأخرلتمنىخؤكغتتاقئوآصلمىءنيمىالطائز
اجربروتامىلعثعتلثآلحىوأخرسضربتهثاافيوأفرشثنجرى

دصشأأتآدحآسغتكةالروخآشستمدلالرتجتي

صاهة



اوضضهبالعتث

صاوتجرتمبتغتجرتم

تجغفيكأفي

صهخرض

هخرخو

جآتدال

جعلثاقعباوآخلصتذكوراابألئختالوبلوآخأبشفمهعامثئا

بمخآقهالخاإلمةبخلواهائغثفطيرةرطبةجلدةوهىتفيثعاجه
فراطلوآثصلافيالىواماقوئماوأختلطتقفماثمئاعلىصموتجتال

مىالفرثتأقولاهعاخبضىممراصطاليوآفانقطحلتجالىفان

4أبعدكأالث4تودفغتهالرجلثوجتجنيىالىؤذتهسيروااله

ضاصوآثباةبخالرماونوالزراعةكرببافاالرقتوت4ء

خحأباوحرأتأحزاجعلمسهضئاتجرأتالجئوبدخلت

سباالطيئاالوأخزثكغيتثالماعنبالرطباالبلوتجرآتقيعت

أجزصهمتأضئثئثامنوآتجزأتإبئهبمتجزآتاقوئماخزآويصتجوازئ
المصأةوأخرآتاأغتالت4كأأتوآضبنىانىالوآجزآعذ
قألاالالثولدت

رأحياالالمذكااطزدئخزئةهخريوئافألتخآجرآثإن

ارمحفافىادىوجفأدتصةاالرضبهأثةو4ضرغفالربأتج



محعنىلؤدطوسصطتةالسبوضلقفكثقنهعياالتجقخغرته

حش3وبضدوآخلىاياها4أرفبعلهطعلىانعروسوخآؤتكثا

ثمبهروأفواانأقوئماوصاذشتىوغيرهاباطسحاذاالسراعبعض
عنافئئتجفارضهاأهيالقومبينامانىوآخثتيصالرألثوصأل

انمالديةضةوآعنسهوأخقثثهمنهالغراشعن4تجئبوتجقاتفرمهمىال

وجابتؤقهالثثئصاكتهذللققبلعالفتهاوالتأيغهاأفلمأتحخها

أمثىاجاعهفقبأهاهأودمكلألمهيهاخوالرحلوأجال4قؤرثييمىا

لخمضعهوصغمىءاالسحققأتهأثاشئاادوآتجأتهأناوآحأاتهأقى
ةالحصوفى4غالرجلوحتقفتوجبانشىوخقاحدىصمارعف

الةفوجبواتكالهحئتاقالجلالروآخقطبصيزتهأنعىاوآخقفت
اكاراوحمعحعثمتثياطعآفخهاالدائةوحششتجمخهنيشالحتحث

ئوصذكذالحربشتوخاآوقدوفيلالحطبمنمكأقمااليهاجغت
أاصرافىخاهاالدابةوخهـئىلؤايهمنالفذذبهآئزقصمفقهخمابلىا

11االرحنتمأعفأنآئثنهالكلوأحشبهخشفقدبضكافهى
صحعهانخصلالروآخثثعتيشحصارفجهاأوهاصشيثكئر
اأقوتماضتوآختقطقهازخهوخصوأذهبهخققهغرامثاخضلحشيش

امالهاللةوحئافركشهاخوباإقاممئئاحضتمضحمأغطيتهم
ا1155أاتافال5اكاالأتتدساالرطصوأتأفقي



قلتثداقعصر3431

ناببنلىءاأوزضطضق1المعلوفىوهازةأعطاهوحفهبعضهاببعضقلكت
اخديثالمثلعلىوآحفزاذفىبالحقولعيذلثفىيغئوقفألتدحئامنولنتععدفأية
المثلولصظشالحدةالمخموخئتقحهتهقضدثخهخثتفشعثتتعفذهاشكهلحعت

منالعرافدممساصبهيء
ءأضردحأهخااالمميواصعنىوحفهردناالخدأوأحئما3آد

فإلشكشاروأحفنا

ن7اصانوأعلاالنانوحرقضرتابعيرنالثضقالجفد4آوزهقإالوأحقدهاوةاعها
واخهايتعاهدوخهاجخكمتبناوآذاقئحالرتجذاوآصوغضبغعظمنثذفغلنابةوغر

بومانعامةبتقاطيتاررمندمنحمرثآبوئشهعياالئصوأحاخقضعثثباألصهع
مشبعرورةقددد

مارهاتفرروروجمزتضبمنبعصهممنغتاقوئماوجمزترلتههياالعنوجمزله
تصاهثموبالىسعالجطزأقتااقوئماوآحمشجمرةحفالىرخلبهشمددتالبعير

فيهمفنادتالمحاطىدءاهورميهال4جشيرهبذثوخدجهكذلذبسهموخدتجهرماهيعره

األدظاباألوفمرأآهاداطلواايطيئوهودجاطأغرتالثمصرةوأضدتجت
لىخباعهاوقوفعثبعضالىبعضهاشحروأنيابهالرفيجضفباشتدومهاالحنظلهومن
هاعلمهافوجداعملهعنئهوخص4فطءودالحمثتآلحأتهراالىوأصحرختهالحردمن

نجقيتقدأفاختنثاحتض4ضصوهى4خضخرختئماكأاوأخنذتهفعالشئ
ماقالتعدنادمه

هافاتهتأسحاباتجهضنرالفرمقئواخبنهأموأتخشتهصمرفقصوجهـس
يديضمربهاامنسراتجثتلدأبغعةوانغمزاخافاوآخثضموطوحبغضهربه

وىجدعقالمسع00053

أماجهاسعىافااوخهعرإعظماوخمئتبضطرلهيهأوضالجام4دعلىهالت
ثداطفىوبروىعياالعنفتوأمقالجأئموتجتمحفمىدهآولوهوالمرأةتذئ

رفضاأوحفانأولوللىوبصوأخغهءضتغالثئعنوأخمفتكقغت
مندمحنافينمدوود
خلونفألاحمطأشسبعتوجمهااقدراوأخشتححعئهاشاحمشتأمهفىفععهإرمناعة

هىائضربثفيهالئئئوحقرصاضرءالماهـسافيولمشهدوهءالماأقوئمإخضواؤفوده
اهـفهـأفرطاظفئالوحلخوصقالئغتمعةنءذوهءفىارتفعافرشارأحفأناوأخفعرنهمصه مضرجهمانء

ماردهـفخذثهـإالهيعنحنعهالمرضؤضهوأقتاثوصضدهاأهنف

دمحي4محف4وخوعلعهإطازيعهاقوخكقمحهاخكدغافوخضئثهتومنعنهدونه

تعالىتهامحودلطميثاثفىآؤوئت4ولمححمأباوجلثوأخلنغرعيهااوخ
لهآمين

عانومثطظمىنحع3



قئزعأنوهوهئماالئوختفالعروكذلذشمديداقرباالبف

ءماوخعقىاصتقاتوضؤبهوالبصوببدبلطببنفيسقطئزفملهنماقوصا

احصهوآخحفعتهتضل4وصتففااقوئماوخبضمصالركئه

4وشمبالحاذرنوالفالمخلوخمفالمحفقآكأاالبلىخمضمثآنطلعه
خصهاكئواالرمقضمىواخمالحفقهاأزكاالفيوآخضتخذى

تنيامن4بمأوماالزرعححسذتشعقخؤلتهلإلربتواخف
فرراالدتوأخثقتدهمالقوتموححدماتبذالىدقطغنه

افاثوصصاباطهربحهئصمدنجشأنلهصانوالزرح

عئوهفىءاطخبالره1بأخذهباالرضوخفبالحطبشضرخها

لوؤاءااةآئعممتئزهاكراالرضتعتوآخمجفساكئثئةانماقةتحل

لنتوأكالحئسرعيطاذاصفقللصهمبواشتتفهنجاخهاواستوىاخرث
صئئامبتئوآخعدذتهثئالحتسثتدائحاارقبفامطىرتهماةالم

منوكلوروىشبعحنيوسقيتهثهأطصالرجلواخعفكفمالنى

أالهآوآعلمانفيضوهوافشحدثأخمئهفقدآزضنثته
14كماوحفرفونفعتهالمئىخقركادائحةمثهفاحتالربئرثوآث

اعمبئاروانحخوحفرتاهطأقئئزاالغرروخفراالسنانأصولفيلألق
تماكذواالرباا3افهروآخفرذالثمفنالصبىفروآسمقطت

الرفيخلفالثفاعكثرخوئهلاوأخربإياهيتاةا4حوور

ءالحلماوأخئلفتالحإفالىدايمالنهمخلفهئخثلفولمأناوآخلغخهآفئم
طالرآبوتالبنامناضمرءمافىجتاسضساةاحنثتغقئت

اوبعثتركطافافبهتلهيمحتبثأفوماأخلبثالدكلركحتئهعلىتجقق
آخلئتإالناوقكتآآخذت3ئكهآخآبآئمأآخالبتاهـجلويفالاليهمبه

الةالحبلهنقاتإثدالمفختدفاخعوأخاةاعلآمتأذكورافئض

توخبهتوبنامهفىىالننحئلالرجللمحتلالعضاةنلوآ

المرأةوأخقضلمأاتلغالرفيوخلماخومافىأورأبتهزؤيالترأث4عة
تولدت



لمل

بهآغرأصاالعلىوخفتهبهاطثتفقثئاكخلثقساالحتولى
افلوآخففكفثتبهحتلفتعلةالمرأةمحلتصفتعنهفعةو

اامنأحمااضضآرخبلدلمامنليفئلالمرأةوآخلتعليهآغثئه

وحصاشائهتالذاحتىالجدىذلدبطنهامتالحتىرصخ
روبتالماهمنوخضأثجععااشتداأوأويثرجهاكلهاأاشتدالناقة

الجأدثوحآلضعرخهوالسوطبالسيفته3خآلآغيرىوآصصأت

كؤهاعقهاثالغانأىعقكوجمهاثاصاحآلثولشلاوؤسرته
جمتهالالمرأةتوحآلبهفهوثتهااألرضبهوحآلئكغرةحذرالهواكا

أخوختالبزأتخقياعىرغعلىقفئزهةآلالحمنالعمثويق6ثوأضآل

اشابهوحاقدآيههالتئصاقأةالحفهاتجغفتوآختأخهاوؤابهاخآخها
الرفيوخمىىبالحثضعرثضخضثتهآخفةبهاللهقهوأضانزل

بهأخالتالشىوآخضئيتافانةفىيقعءداوهوالحصاةأمعابعه
أكرتالباالوخذلثونحوهالئبعذوكذفىقرضهانااثمقسذى

اللعلىبلسانهوخذاهقطعتهاثمكينباليدهوخذلثزقاامنفيه
صانآالزماتوآحراهنقصالمنئئحرىأضمئتمماأغطثتهوآخذنجه

صلاذوحانصانفغدلرشادإئوفقشىودتثالصالةوحانتهلذ
توخمثمنهثتتالثعحعثحتبهصث9أنبالموأحثثس

الضرأضمرباذاظأشاالبلمنالمخلوخىصذلدهايفوةالمريضى

نهوآخيىجعاتنالمئتوآخئبثمنهدةتغعولمقركوبغهالمعدود
خهاصالويخرهاادةاوتخشأخثهاالحديلهأحثتحمىوجدنه

اأعطاتماأىأخشافوالأجفنىاوأتئنهحشلهتأصعةالرحلئتودث
فضاعموصاطفمحفطهحاطهاالبلننالصغبرةوهىحاشعةوالخليل
إبلوصاداطحآذعآقضاهبلغبالممئوآحاطعفمقاتلاهمبقم
أخكتهـاقحيدتهدوآخشمديدايراسصارالمئميروأخوذاييماشفاشسآدا
تغئرمنشئووجعكنهافصارالىابضرو4تهثوأحود

8



1

علعهوآخرئاصاحبهاوأصارهاانخدرتاخفةاوحارتحارفقدحالإلىحال

ؤلجثكتأنثوذالرجلوخقثصارخثؤاثئئالخآلدتهردصادء

مشثالمهرمنلهتجصلأنعلىبمىتفرضناعلىأةاصاوتهأأانج
ش3يميفلمأىأضلىوالأتيوماوصكوهارشئمنأعطيعهماهرلوف

وجااماتغيزافىوقاورأوقابهافىافيجاجأصابهاسقاقماآتحاووال
لأوتخنهمفىتحرذشئوكللينهماحالفقدشيطينماخمزبينوكلفقدحال

وصالآصخرتحملوعاماحملتالخألوحالتحالفقدمومنعالىموصنعمن

ممعلخوذعليهأقممئاوأحالآكلهعلينااللةوأحاتةكلذالح
أتئتاذاوآخفتأزصثلوحؤالبهأثثوآحفتنبالموآخوئت

وآخهاثانهعىوأخفتيقتضيهعليهأرسلنهالغربخعإصهوأخثتبالمحال

هبأفنهربالسوطعليوآحثتاشضعفتهعليهوآخفتحؤالهصيرخمها
وخقفىتهضنعتهخيركلنحقؤتهتهآفركالماةعليعهوأخئتأقتفف

لةالمعفىعليهحتأأخففتهحةدامثحفالربئوأحفئأكطعته
إلرحخيمقالحثهفعهدصالوأثخأهثفئالزرغخقعرقدهثؤالالواخفئ

الرجصخف4قلالحطقوأضنحسشىأقئىوأخخسيساصمار

ددائهخثنفالرجلوأخفممعرعيناارتحاقوئماوآخفثفلضد

وخرققطععهااألرعقوخرفتقرخعهشثاخرفتةوآخقفعه

شبااعققتثنهالغرعوأخوفهقام3البيتفىوخرقاختلقهالكذدت

ذاإلوصفقئهثمنعمىاذاهووقيلهأهاسإانةمقبرأسهخغنى

وخفقخمصربهوالسوطبألسيفوخققهأسترعأيهماوخققاضمطربونحؤه

بثوبهوأخفئالمشربفىانخطوالقموالئضوخغنىذهباجمالدافى

أالرؤسةخإخامالةقجهاوإخفئتنطغوفمحاحةطذغقوآتغ

وختخثلغيرجمتامدهاراثثآوحافوطلفذاتوقالنافةوخذجمتور
طخالوففتموقدالحلقناقصبهتءصاوأخذتجتالىقتالقبهمثله

همامقختعممثهاجالوقتقبلاظأقالخدهاواوأخذت



1

إلقومخستأالشئهوآوتأخرضانفهأمحابهبيهطسشوأخئت

ايخوردثاالبلىتوختاخإماهسأوكنتاهمأمواخمعمقأضذت
الفحلخطرةخصارواواوأخئسخواإبئهموردثإلمحوئموآخب
ووصنعهةعيرفعهوسوطهوزمخهيفهبسطروخماالجيخاضرببذنحه

افاتجروهوجمعةبالروخطرووضمهمايديهرفعمشيتهوخطرفىأخرى

نسبانبعدذكرفوعليهببالىالشئوخطرفئافالرغوخطرأفاسابرفعه

فىملىرمالخطرنىشؤيتبالرحلوأخطرثتاأعقببالىوأخطره

خرطأرصناهمماالخطومنتذتتاممواخطرتخطرآالقوتموأخطرتالحطو
احعذالرشمنالدابةوخرطحدابااتمحنماهاولحآورقهااننزعثمبرةا

وخرطتأرسلقاكأإلرفىاالبلوصطتأرسلتهتالشؤلفىانعلاوصطث

انماهوأخرطتأذاهيمفىلهآننالناسعلىعبتهوخوطالبئركذائؤفىا
خقطفاهاأشرختالحريطةوأخرطتأصغرءماومهئحعقئاابئهالخرج

أأخطاذااحئهـعوأخلطهاألنثىضالمآأفعلاوآخلطكجهئباكالمثمأ

ضىالرجذوأخطفخمطفسهرعةقأخذهالنىخطففسذله

المرأةخطبفربعلىالرئئةاضطآالراىوأخطفريعاؤأثممرايس

فيهارتالحنظلوأخطبتكثمالمئبنعلىوخطبحالنالىدعاها
وااللئبةالنافةخدرتاصفرثافاخالةاطوكذلذوشودوضفوخضوخالوط

إقىخلدخذرهاألرضتهاالجاريةوأخدزتالقطيعضنتخفغت

وأخقذتأيئعرعوانطلئمالرفيخقدتزمهبصاحبهوأخقداللهوأخقده
خادمالهوقثت4وأضدثمقثئهاوجلخذثتأخهضثقةطال

حئرثأناوأخذخهالقئهاشكنالنائروخدتفوراكاسمكنالحئىخدث

اخرفأناوأحثزخهاكئفونحؤهماوالعسلابنوخزومقتغثف4نفث

حاناخلاوأخرتجنثقاللىوخرففالفاكهـةطرفمنأخذالربئ

الحريففىأصئمافوآصيخة4جعثهاتخلىوأخرفتهاخؤافه
الئثئاخوئثاآمالماليئةوأسخقوتآتجرئهالربئوخغرث



ا

غيرخراباضمثرتةالمكلنتوسرقأضاوخرلتضسهأرنقهشققته
نركضونحوهماوالطابينوخرثالحر4سقرواترحلخرثعاعي

تتزفلداالرعئىروأخرهمشمتييتالرصبلوخرتجادحتىئيالهاس

الرفيخقفتسوباارؤالالقغوأخرإياهأعطيتهأشئئاوأخمفىته

بثمرمخقغفيهمتغئعئهأهلهوختفئسهثنهرطوخآفهخلفهصشث
قرنوخآفعامخةوبخيرضبزاعلعدآوخخليفةعإبئكلنعاليكاللة
عفهتغيزنافوخالفشصعنتخئغتعنهوختفتأقىقرنبسد

ثمؤشطيمناذالبأخوجثالثوتجاوختفتقضدجلاوختف4ورث
ءالدوا4وأخكءالماماهسوأخلفهتزذجهاالمرأعلىوخلفهفاة

الرحلوأخلغثسغضيبيلىمماعلعهخقبهثتخابعراواخافثاهشة
سيفهالىبجدهضربوآخلفئخلفمالىوجدتهصهوآخقفتصدهبعآفالم
الثتلأعلوييهماألوأختلنىهـعقوأزالشحقلىالحرنلمهئتافا

بىافمعنافامخاثهذدثااقطيفةاوأخلثاالهلوأخخني
وأخلتالخلىلهجززتوالفرسالبعووخلئتتجززتهالخلىوختيفترئخه
هثىالوخفثتصنعيفابرقاترققااخاكرخألهااالرض
كرهالماوضاكاذأسفالكلألمفىخاضهكأخةوأظهر

جأإلروأخرؤأعهالمالموضاذعؤؤخهمقامأهألعلىضاذأناوأضضت
نىااالبلوققتتبشدةوطئتحفارضءاالابةاقحتأخهـىالصادئا

عليالشتآضالتهقلولمحكلفتستثءالماولحكفتجوانبهمناطعه

وآنكلسهعنبارغهدكلمهاأرآلوآئتهقققعوهاالخازةوقدوا
صوجالركطولغالمطوكذللثودقعثحغهالسالامبنأتنعتءفىإط
خأاودطتتنيددخقثفءتةصتهاالواذاكىءالأثتعتتداه

ايجافافةتلمحصنقبلهفلمبالمارتثالرخئموثخقمتيضرت
ايكافىبآافهـىتلمححباغدخيروعناقةوافخقهالعتعاجبعأخرجناال
مؤأكأتالءائئلإمئاىوأفحآفسدتاالقومينتخوأدخاته ضص

الحبه



1

وائخقفماتالوماتبئالروقزجقشيادالصبئالثغقزجاطب
امحغنواالفبرئالمعتوأئرختلالرقكانمنركتالربخوترجتنم

الساذبمفبهضرثالذىاوقتجاوزتاقةالهوأفرتجتأدخلته
دتجنكهسارايتلوأدفىعقاالىجهاالرامنالغربأخ

ماعلىالشاةودحتتالبيوتتالزئاةوالالناقةخنتوأقامنبالم
اوآمدادطرصقاالأثألسابوئموآذتجنغيرهطلمشاذضرعهاتمخلم

وصخاماصتاالحاتجحأيامادامصرالممجوأالثخفىتخأضا
لهثةثتأتالحلوأئئحتطواظوقاربتأشرصكترنباالونحخت

لأواحاودالساالكاجماالبلتدأضثرتهرلهمىااصثواد

بفاوقزكزافيرشيئامفاالماذأصاباالرفتوأدالعشب
لاللمحتعايئالمعزلالمرأةوأدزتيداشغدواداءودزافرسقالعف

اوحاوألأدكئهااجةاطوأفرزتلبهاثاسندالناقةوادرزتهشديدا
طقعتهائطاطدتمتانبسطت4عاوأدتثاليهسذدثهىالثعلىعه

الرجلغلمحئمفهوجههصناطولئمأصثنهالكلدةوتفهصؤثتهااالرضئتو

ودفيتوراةوسفطصاوزهالقدفاألمحهفودبرذيرهتلودبنهالفغلآفج
وأدترلغسادلىالقوموأدبزأهيقتكوأالقوئمودبزدؤرابثالريخ

فىافتطوقارمدالفئفذواألرزثفأرةارمتالدبورفىدخيواقوئما

لالخذاعيئالةرموألىأخرلفأسنانةتحركتالصبئوآفرمتجلة

اثوهوءالذزممابتترضقاالتوأدثرواضغهغطثسواإلنن
طرأوورأعليمثلالوفيرأوأخرتهداطنيءودرآتقعهودرأهشفلى

وقرأتظضصريمابعبزاودرأشفتهايميدةائربارأثوطأةخرج
صارالرفيدنآفوكهااستزشابضرناقةاوأدرآتعحهالنئ

دقثتغيرىوأذأبتباتغتانعملفىدأثتدنيثااأهيب3روأذتأدنألئا

ذالىدأدهنبهضربادقنكذلذاالرفىالمطرودقن4رآحما

4لىعثضهالرجلودهعتغثيملنىالثمئئدهانىوعاغغش



ئخوافبيدخلثاليثئيفىدشلئاداهعةوتجدفتهقئمه
مياالوأدغفتص115اصخظومخوهاالفئرةالصاثذخليدىاعريب

أنقهدكتوشيتبهواذكئتصئضهارجلوأدغأتهائفسدهدتأدخئت

سامهثئئاوأدكهكذيخقبمغيثميهموالترذالحرودكهمباطنالىكعمزته
كذااثيخهإنجالماوأذكنافعهأدخفشهالفحامرصقااتوأدض4وأركأ
نقتأدخهـفاطالحوفوأذكاضضغبغرالطعاتمأالرجفاوأئك

دفعقاأعطافىماأىآلمحمئئومادلمجفاحعفنهالنىوأذقفتكموهشئئا

لجماقتقوقدءاولاستأللرغمنسريعاخربمكدهمناسبفاقلق

امثىاذآغأخرحتهاسعفأوأذأفتواإلمخباالعطشمنتخهوداءصاأى
4وأقفثطفمتهئالثذفثبتفبالممئوأذكتوبهوأقتئهئهافمئ

المروأدكأتاإياكرفوأذطرىأوظلسافىكلىأجريشهثئالذكرتياه

عمئاعنقدئهانادكاوأدكثتقئمادإيشهالناؤذكاذكرأقثرإغيز

أصابها



صا
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1

جلىبرماضربحوالثوددماثوكضأعطرانهالطا10 سريرلىاوبهص

الرجلىوأركرغررنهالىئركرثبطنهاوائهائتخرذأفرصقاوآركقعث
وقيلبهتني4ضمرثوقعلرئهتتهضمربفكئئهوهواالكررتهزاوتجد

بيئغكاأنحانرأاوأركبكبركتجبهتهضرئتثمبرأيسهأضذتاذاهو
راعحهاوأرمثهاءالماعتجنتاالبلحتورأقامنالمرمك

تأخرثصاالفىوأكيفركمئهمي8االعالبهثكالرجلثهثأروكذللث

ئتعة11خبار6واإلصةالمثفىخافواوآزجفواقتالواخقثانفوئموتجف

زخااهماصعفتابراوأزتجثتخفتورحؤتمسانقعضرجؤت

وأرشتتتهءبالما4ريشثأخرتهمي6االوأرضتناجةأى

الحعلتشعئئاترلبالدمكذلدمةالطوأوسئتبهفامنتااللديعأا
4فكأعفالرثرأتاالمتوأزشثهابدارضإالوأرلثبنلمومةع

وشمالهجعلثائلىاوأزشمئثمئرد4أعطتئهريئمأؤيثتهتعرفواال

يؤعالممىزفوسائرالسفطينالحنظلخحوطهاأحرحتوةاضباوآزيمتمت



يريمديد

صهز

ؤخونة

مت

ضر

ا

الرقبةاعإفتالدابةرطشتصؤتتجوفها

وأزطبزطبهأوانحانانخلاوآئزطبالرطب

تايئعلىبنكتأقةالهوأردتضرفتهامئىات

نبالموربذئهاحتاالبذرتذتوجفهصانت
وؤعشددنهماخمةوااالودفتومتاعههما

عا

ته

هـصتء

ص

كا

سقفتقرض

خللىللبنت

كذلدنهـهى

ئتضكافهاوفعااللأرهثت
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شغئهوأرخثعهوأستقامتيسرشاكزجاأغتفتهالبابثوأذالرئهة
ورزقهماتهوززغثنيعهطغتهموززهطرقهورزهغصهتززهودقعع

أزرازهثئدأررززالهتجغسلانقمبممقورزبرقوالصبرالكعل
قزرةاعنورذاثلعلىوعلهقئطغهئورذتثئتلمقدفرئث

لمواالغوبخوآززفازادحديعهفىززت4أعطشثاحفهمنوآزتته

فىرثأثلحأتئالثالىؤزنأتققصالطلزتاأوغيرهاهزجمةئ
ورتأفىتصهعينالختمعورنأثددؤتاهئاالىوزتأتضعئتبلاب
وأرنأتأمثغذئهالممئالىوأرنأتهألحأتهاالمميالىوآزنأتهاخمقنلمحة

قهوثههاأفهاالتهمةفرغلتثقىغوالخهامنزادةازغلتحقئتهالبولم
لاعالهوآز4خلثلالحتززفئهقرخهافطاةاقرضعتاالوأزغفت

شزتمغرلائفقوأعلىوأشعرالغهئمقئختهاردامتغرثثهءأ

نتاذاالرجلىهرعوأئئئطىلمالماشىوآشرعامثفتالكرئمفضث

صابغهـمصسرثالغوتمتجتيخفيغةاذاكانتصاقاشيربعةداثئه

فوممطمهـتئععلىجعلمهالحثلمحسبغناأموالهيمبمثأخفتستغتهم
الغوئموأشتعبهوعاليهطغنستقةقرشتتهاألغغئالثاكيقمتغت

سبعةاولدتالمرأةوأشبغتسبعةصعيزتهانعددوآسئتفةارواث

أهملتهااالفيوأشبغتأيامجعةواليالنميممتوردواالقوئمعروآشأ
أغاوتالرامماوأشبااللورةادأءألودااوأئعمفامبداوكذالث

الهعئئوساعانئععأطغثتهالوحلوأشتغتبهافصأحيخهعلىاليثعاغ
ولمحقتالدفيقتالهووقلالذقأشذدقفنهثمئاضفتآناوأستغئهفاغ
العلىوسعضحذرثهالدئعالعينقتوتاواالعقثاالرمقالرغ

ضرعاوأتتتهاتجديدوهوزثبرهسقطاثوئااقوأئرشأمفطالنولت

يتفلاسآذوشحبئتغدهووأشضقأبعالهتةاقهووإرتفعتش
سناحاعفاغةثجمعوسئهالعامثمىرجلاوسعلحهوقاوطال
عالقاوأفققمادفالهـفثاضتاقالرجقاوأتختقثمزدهالمثنوخت

طنهفأام
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وخريمبأخذنهالرفيشمصرصآفممدهةماوآتحتهاسنأق
محرتفئ11سارواوأئخرواشصرافىدخلوافوئماوأتركذاه

حبنبطهوعتقىصمئغاآشرئتهولااوضقئثينعطعولمأقذافيقا
هوهبتهءيسقايهوأسهاسةلهسجعالتخفراوأشقعتهآخفاللةوأشقاه

اكقىعلى4أثالرجلوأصمقثتعقاهمنهذايلهأعطيعهأياهشهوآشقه
طردهااالفياقوساقةءأماوسافةالموتععدبهافئحبنغسهساق

متدإثالحرتثتفتروالغضعثعنهسعكتإياماأعطعتةإبألوأيسمته

دفسائهراكرتسأعرصنتافئنءوأئمتهتتمكنتهصكئتوأشع

مندحنةعقأفقدهسهوالثاشوأخشكتتكالوويكرتنمه

جذمئكنالهجعلاللةوأشعدكهماف4وأسئزكتوشحكئتخرلى
النةشرتجهوانحنى4تطأطأرأدوأتئباالرمقجبهتومغالرحل
اهئعرجاأعاياومنعتالدابةوأشرختاضتامهاكفلاوشرجهوف

دسئهموبماأمواشئدلمىأخذثالغومسدعمتأوقدتهيراجالئموختأا
اآئقتالماشيةمتوأشدصاروايشةوأشتشواهممادصااهمصرت

جوفهئجعلتالوئذشرزتالوتاجمهةبعدالنيالتعنوهىنديسحها
اشزاوأسعررثيعررهقطعتهمرزئ4أفرثالرجمررئهوبهمىداآلفذح4

باشتنرمااللةةوأسترفق4أخوثئانثسماثثوأظهزلهتخه
ثرفئالرئروسمتئتتهأخذثاصئائتىزشاهوأشعشرقيسلم
مقلهانهكاصتىرعاهالاالوسنشكئهاأستافىوشحثتالمتعنانيه

وصتتئتهرخهايمثئةالبتتنت
اأتلإرسماالخهماأرسلوالماةفزح

كشثعهوشفرتهخهكنةاسئ

علميهوستنثسريعامتؤقاشفحهاآ

اغوأسقيعهقوله
منمكحارةأحسن

لمحكماعنناإس1
باهاوأسقاماصهاؤ

صدبغهـلباياعطاأ
اءوتحذمنمسقا

مصضهكعبه



تمئتفشله

تسلعتلمتس

تف

صهخطفضههثئئ

حلوآتسإكأمنتءو

ائوأشلتدفالت

خباذ4شهاطعامإ

نحاحمئراقوئماآشهئ
اشىتأتانهصذلىنا

حمأ

ؤمنالثأطعمهمقوماثدعأشآفتضئ

ؤأواشزيئأويناتجعلتهالشئوأصثت

وأشزآلثضهاتهفثآانجرادةشرآتصئهتاهم

ةمملىحئدهمأتوسفئئهاشرهـ

اشاعلىتتأئثوأآختتاللهألص

رجلا
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عليهفندالجنينوأشئعرأعلتهالصتهوأشئعارشاعراصالربئ

بطثتهااوأشئغرثشتغروعليهجنينهاآقتاناقةاوأيثثغوتالشعقر
حنيجلدهاتمئوهوأقئهاءلأالتذتةوأشعرثبهآدرقهاينابشعروألمئغره

أرداشرعطرفهاولهاشمعبرةحعلمثيكينالوأسئعشتبظهرالدم
وسفهرجليههابيئتىشاالهالعوشششئهذيناولثرعبفعهالماهشاول

شعلطكقاثئالثوآئترغنىالعهأناوآشمرغعهاذالطريىآثضىالبالثحوشم
تفرفترةطالوآلمئعلتبثئتهااخارافىالخيلوآشةثتنآانهثىفى

الخازاوآشقفتقفهاسمالاذاااللفةوكذلىماوهاسالالمرادوآشغقت

اوالعمتضكفالجاريةكعتأكضبتهوأطئعالرجلأوقدخها

مقالقطرةوشاعتظهرؤدفرقئمثطشاعلؤبىهشطعالصرافيوأخع
ارئانلىوشاعاستطارحاحةالمفىالضثخوشاحتغرقتءالمافىافي
امتغرقاأرسلئهببولهاإلناقهوأشاعتاذكؤاالبلغتوأشوآستعتهالناس

بشهـاناقةاشحقتإالللفىاالاالشاعةوالتكونخذضألضاواشاعت
11

ألئحثعةفىبهفأماربئأظالرجلشمقرتالمخمعندهكئرالرفيآلثعم
فروأشهرتشلميهمءأقىرالقونموآشالنامماعلىفرفعهأنتضاهسيفههروشم

االفرغفيوأمعروتهتثرتولهشحتهرتهوالدهارلتدخلتالمرأة

كرانآئحنترنهطاالوأشتهرتمإبفلنمكرتاقوئموأشاكوامتأل

مجبالافواكشددتالدابةتضعالمئغتراهاغاالنبتأفىعاالالنبتوهوأؤل

التبىهقاالوأشكلأجمضالحرقاكتوشذلذأطافىايمتوث

ونهعتمقوومنهالثيهوةانحذالربئيفزطبةطابالخلوأشمكل

وأثمآكئنهفبهماتشكوفىاليهأتتوأشتهئتهتشكللرجلولثمافساا

كئهوئهبههئدخلثالشوكةشاكثهتهوأعطبعهشيمنلهفئحت

االؤرغكوأيثئوكالفبهاكررفءاالوأيثفوكتءجممكالمثتخلثأ
أخرنتىئئالثوإيثصافرشالشئثتجاكسايننثرأنقبلائتضى

فتلثاللهرشمهوتفرقلمهمشصاضبهغضالشئئاهوآوأغضبنئ
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ا

بئالنازوإلحرثتتئتأناوآشثاتتهامستيئهوشئتطوثتهجيلالرا
الفرلفىوبنعمثاصنهابفزادتهبخازأسوذةالمراصنثوثأؤقذحهما

كمتولئهيثمثثالرجذأشثهااللفهليةققالالصبئوشثيديهرفع
اشسقدئمهغبشصبمملهخهاثعاة11ثثشمقإياهوأخئعهتاكفشهثئال

دىئالثيثفعرهوأخصهآفلقهنئالثهصهتهاوأشصبه

الفومىوأثئراظهورهاعونحوفلدعيهأصخالحازآوشرجمقلكه
وشتوطعليهآتجؤقنععتهثتلهشرطاتجبلساوهواليترلمىإبفهمركثا

صءفىسىاص

نفسهوأشوطالبععأضهالماعزلنهاإبلىمقطائفةوأشرطثبزغالجام

عاالبوفعليداشتععىوالدابةالبعيزوأشعرطءتهاوأاثكلدالومي
وعلالرجلشرففئفيهوأيوذنهصطووثماذهبالرفيششدوجيه

توأششأسمثتالناقةمونجتةشقلهاجعالحائطوشمرفتهقضعفت

والوبيثفيهمضمثتوارمععالثمأانمرفوآشمحلىثهومحلهالنئ
خقتفوجهاتبعدعيالمتأاولدهعلىةالمروأشثتقتتغمةاالجمون
شستدتالقثزوخئثاللكرفنتهاافئوئهعفثخاالقئتالرئحع

الخوثهتحاثغاذاضركهاائغمئىمخالةصثههـوالتمبالعليهط

ش3ولامئكلطاقىخالدالقوئموأشتلكقماالئيوكلهمعلقاتقضت

شمأزالثلثينالىحماالنصغاأئقحقاحالهشتلااوألثتلبهكهئرا
انفرشاطىاعممتئتشطأثافلفتهالرجلثعأرتوأغهاالمرأة

واشطأأئقفتهلباطأتهوشقهرتهلالرجتوشمطةحكيحهانالمرأةآوش
المثثئشاطاأضرجبغصونهشمش11آوأشالرصالضئلغولئهبلغرحلا

فقدىماذهبولمدتمهخروشأطوالزيثالئنشنماطورقاحال
ئتاهيضئحوالنهأحغالمنتئوأمتطتاأذضهوبديهتتهوآشاطشاط

سعاكلهنئئالوشرإريتهواشبغئهمىالفمرثخئرئهماوالزبت

وشمصةأطهفىبهممالثمقئتهوهوالخطلالشعرفيأئئتترةاوأثسرت

اثيفالطجعفأالىشالءلئفالهجعلئهالغوأشقثنيتغرميمقال
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ءوالأطعمتهمالقوموآشثثصثوغيرهالحمشوثثوائهشابوأشاللتمغره

جةوأهـاهأصابأهفأسثورماهؤىئأنوطحركأفانقفخوأششف
ئىالثمهؤتاليمميروهووأيةثأئاالمضهالثىمنوآضسوى4آمف

تخضائترالثعنصتخضشتهىماتأعيتهارجلوأشقئتاشقيته

ؤشتخماصوتهخغضعلىيفدرلمالفمكلمةالىنخضترمالحرح

هوألثعآلهبهصوآشالهذفعآلمثهمالؤنحصفقبأهلهعن

وشمغرلمحآيئللمأوباطرجباحدىرفعالتهثشمغرزحغتهأهلهالى

حيرااتفتشناحهصارفىئهلاهـوأشئحميهاأحدابتثىلمادةاإ

الرفيضخهرأسرفعهووأشنق4رأسعيرفحنيبالرقامقؤتاذات
سحرثمريضاهوأمنحاصمشيتهوماأهأصغعوأفنهمصذ

قالنصروخزلهالخيلئيلإمثامناشدوتحرالحطزوهوهطالبنا

وأضفتأناتهوأمئئالمعغءالمخرأفىيرزوااقوئماواضصدماغهثا
وأضشباللغأتبعفرفىتهالمذبوخضتختاليهاممئنتأخالدالة

نهففصارمثلهالرجالمبلغابئهبلغوأضبصاصصارذاالوجل
صتهالمحفبئلوهالماوأضحبأضضبفقوفذانقادما9و4صات

صفهماظيلوصئهمثلاثعلىشهراكذلدالغومصعبوصاوضتمقعته

كأإنثكخهرتهالصباحفىدخفواالغوئتيوأغدوةكالتقثاالبلوصت
صارعهرايهموآدئعماقثرتودمماغهاآحنيخرهاعلهروالب

ثىالعطمنوضرصاخضؤتضوبالضفرمثوأضقرأصففيهم

وآضرعليهانثتدذتالحواهموضترلتشهضنؤهاشنذدتالنامهوضعرذتكفلت
أرقتةالمماشقعتئثيطهرأنوقبلبقضىماوهوتغترزهطقرنملاا

فذعنهوصمذشتصتدرهأقمفضسقرتهانصمتفىأخذواوأصسبوا

امحشعفراطعلىالجلوقآدنجلالرصلصعلذغيرىذصتوأصؤردت

ذفاناصآذتهوأصفىرنازاواصتؤتالرئذوقنآذالجبلفىترقئذءاوضعقد
يهالضتهذتبنهأغأفغدتهأؤثفتهمحفذتدأفاوأضذفتهعذلىعنه

وأعمضاصه

وأيثمدبهشوله

المحثمرةباغ
صاحبهصهوأ
اهـهدف51لمءأ

ناهالمبصوبهما
خهمكبه
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هصـا

جعلتأنمارورةاتوصفضدهدتقعص6إالضذوصدتقمتدت

المثئعنضتبزئهأشبذتهمياالالعهوأضدثالعفاصوصصثادالها

كقفتبهتبزتوضجزيمصندوقتبرهتزئمالرفيمرثوقعتهحن
4قطةالنئضرفتضئبزلهجعلتوافعترتهبالصبرتهأهيوأفتزف

صانضرمشؤزوالزرعامحلاوصعرثتيدمهقالعتهئوصر

وقاهاللةراهوضمتعتهوضولتفودوقطغتهالنتئقرثتصرإف

نحغلوأضرتئلمتهاالناقةوأضرثتأمابيفموصرث

وصاقاغدلغنئصافعغفمفعهأقاموابالمكلنعافواضرعهانبنها
وأصافتاخمثفافىخثافوأفرابهاعنغللقئوقتهعنلا

قىكعافرأايهوافىلهدؤالرفيوأصافطالصعفئتجتالناقة

فازنألعفاالتتغرالحاصندكذدواضفئالئئئصتقا3يراتزوجثمشاباإفسايا

الوبئضعتاتئضهاانقطعالدصاجةوأضفترهانقطعالشاعروآضفئ

القغوأفبئعمبىولدلهااذاكنالمرأةوأفمتتحناليهتاولها

ضةىبالصوابءصاالوفيوأصالتائضثالمطرصالتالععتافىدخ

الحرحتحقااناوأفأئهصاحيلوالالكلثشورواذوالخربروالقارالطافئ

آضئثصيبهضهيمنافسقىووصنعثهحنلبالمدهنتهالصبئوأضهصتندى

مضارعةيئبلسافلقنهوعصوتبيمهمادثخرىباالةكهافابه

ضففتانمابهصرفانيلىاوأضققرئففاحصاباوقعلفعهالسينواالصل

جمهماكنترضاحهالطائرغقوكذثعيضهومتففتضرئهرأسه
قدقتأىأفاسهنصافقةعايضاققتومخعهتلىالشروضمقفث
اتجعوامياالعوآضففولدهلىءببدىصتضرامصعةالتتهوصعقفت
رفعتوغيرهناةااقةتصضفوااالالىانامنحؤأشهالشرأنتوأضمغة

العهضرحذنتالداؤوآضصثئحئعهأىيصضهضربهقفاهقبوص

عقخضفأوغظمشكهاءطتناةاأقرغتانانهغوأقودذثعخ

فصارضهماذاكالالفومضمعفثقلالحلأضتعاوومالالحق
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اوفيوأضايعقيةجعلهالئئوأضعقفعلبهمالصغفوالصحابلطت
وظخاختلوأعيالةضاغفاضصيزتهمعهوأصوكنزت4دتصثفث

ترنرلالرضاثيتضلرتكذالروأفأالوأضغئبفئئا

ضرناوأضنفيناوبرزظهريقالطرعاوءاخساأعابتهاوللمثث

طتهضقذهضىصاريفعلهأىذايفعلأضخىوتتغناهاضىافى

قلوالشاةالناقةوضمقلتااتجعالنصتقلجارعليهبهوأفنقدوققز

ضبئبالرطهأئضئرتاذافنئإئقلوأورققلالمثمرأثقالوضلبنها
دمحنضنلمصاحواطفئواوأضجواصواووغلبواشئمنفزغواأقوئما

والفرتالبعيروأضلتأئمييعهالسىلفوأضنحاعئاكوصنلكطاهت

يخفقهاجمعافاقةضنفدقثعهالوجلوأضنلتعضلثققباذا
نئالعلىوأضهثريفهاإمحلأوالدممنهاسالشمقئهوضثثثب

الغارةوأمنئواوحفبصاحوأانقغوأضممثأخغاهالمثئوأصنثكث

ةتأطءأصثااوأضفتدشقوفيهآفلانئعتموأحنثوأصتكاروادوا

كزغراوأضثنباحهاكزرفناالوأضنبتكذلدانغيئوأضثاخئمبا
انثىعلىوأفنتئمثوهيأوفيهخرزهمنماؤهفرقيءنمقاإلوأصنث

صؤتضرطيفارقهفلملزخهالشىعلىوأضعثربهالعلىإئمرث

وضربتدكتاهقرلثاضربتضرأطاشمئةبفهلهلهـبهطوأضع

كذلداللهسببلفىوضرخرجرفاالفىوضزبضضقفبوأأيرثا
عوضعوبقىىأتانضىالىيدهوضرباززقتئتنىالطيزتروق
تتوضومنضرباأشمكنتوضرئصهالمنئعنكغهآفعكهده

مهـافهاكحلاوضمربهـافروبهاضربثثبأفنابهاتلثماالخاف

وهىنتربةبأتتاسثأةاوضرئهماأصاركااللثالفووضرال

هآخبالشئالممثئوضموثثهاأصابالقتاحلتوفثوالمطرمالذفعه

آثشفثهءالمااهئياثماوآضعرتتالتتغةعلىإلمهئتهاوأضوالنافةأفحلارثوأض
اضئاعنوأضعرئتعليهاشتدإنعاتابزداوأضرباألوضسمقئهحى

وضربتهكنتقوله

الماضثاهذااغ

مضارعهعبنبف

لتمهؤفامنعلمنط

رنجاوفااوعبارة

أضرلهكتففربته

اأشدضوبامنه

حهمكتب
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وأفئكشتبطتهخضضزأقاميثالىوأفمربوأكرضنتكقفت

باالرضاحلوغيرهالرفيفمبأةمخئألرضاالهوأضخرتهأخفثتمهالعنئئ

المرأةضنأتشكتافئعلىالرجآوأصبرتاشءنوضثث
تتتالثعئىوضاقتماذاليهفعاأفرلةالمرضوافعناةولدهاكر

وصاربهلفئالرفيافاهدفاعقغدلالعمهئموضافتللغروب

لىوقراهنفسهعاللهأفئوأمناقهافةأفإشهطلبوضاقهلهضعثغا
االبلمحتنغئتايمقغامراالثمنوأصنافأضغتهفقدوأطئتذتهشىالىأتئعهما

اطرهمؤياالرلموأضنغثتالأمطرقآبهاتيمغنءالشتامهاقتئعتهفىثكاكت
أوطرأخدهادلماطوطرشسديداشؤقاساقهاااللوطرقتلهمثفبالث

المحطوفىأناوأطرزخهاشقطتيذهوطرثطلعواوبرارئاوالالئئث
وقلفغقيئعقئلنفاندىاأطرارفىخذىأىثهناعلةفاشلثآطرىلر

وقيلاإلدإلذبعضفيهئطركضسآيتيمعناهوقيلاالبلاخميأطرى
وأطاآكاهلىءكأنعلملمتالهوأطاعداالرجفاطالعإصدييمااهو

بأصمىافىبالحصثانحموبهناافئقحاناخمروأطاغإلتغاقشكأ

فيهفعالتخامحمنضهءالمااالبئوطرقتضربهبالغودعوقاااالمحادوفئف

وأفئفضهضزجمهاالنافةلالفوفئقليألمجئتالقغوطرفتوتغرت
كابافالموأةطتقتأفكوطترقوإبلىيمكرباياهاعطيتهأل

الىؤخالتاالئلوطلتهتاتطلقتاالامقأنافةاوطتقتاروتج

وأطلفتهطثضهاتداصيالرحلوأطلقانطلقتيرباتيئهوطلقثالما

اهمرئماأطنقحاألوخءالماألىقةنطاوأطتمتلمفرصهاضخنامن

اصيدالثلالطؤتشفةطردهءااطلبفىرأيتىءإباهمنتاذأ

وتظرثرهشخهلثالوفيفئفيدأقيلنهالرجلوأفئفترهقئه
أماطئعهأغلالروأطشفتقئفأقه3تصهوطونفشه11وفئف

وطمرخمأهالشحأثطهاطويكئرترصىاالوأطرفتأحفأخطه

4أؤختاصلئهىفىةكرفواقرسقاوأطمكأتآبرض6االوطقوفىوسا



اخرورردتئهالمثغقت
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ممتئاآحتامخفلافىتخفناقتناأط

اتهأوآطلبثةهاطلعتهأعطفي

بعيدقممنأتئتهمأقوماعلىطرأت

تاطرئاشةمدحتهسمالقومأطرأتط



م

أوحممتنماغةياالوأغضبأبئلهئألعرةاللةوأغقغقيعهكنت

بخحارةاليزقئوأكقئتمنهأؤرئهداطةاال4ثوأغمهأؤزثهسيثا

غاكفتماخرخوالخميذءاالمرقاوأكتزانفترفالمثىعلىغقىتصثته

متوصكر4عاتوغمايرطرجذالروغاكالمزيارفىعنرددتهالرجل

عاليهأث4إمثهتماوأككمتهلمهتخفتالعكموكفئهفاهذثتشالبعير
وأئحرفئضغصاالثئعنوتجرتإيؤثىمالكزهرقتالمرأةغرت
غربخوادراكهطلبهعنتخرتالرفيوأغرتضهءغرتالثمئئ

اصئاتخفتأغرجمعيرنهئهرختهوارفنهأالوأغرختهازتقىاثوجا

مهصاالىبهذهبثاممرتماوأئحئتزؤتهالرجلولمجتئتمضغعه

بايمأوعرضنثاياهأرئئهىاعلعهوعرضنتتقطتهلاقياثفوأئي

طاهافابعارضيامفضهمنوعرضائتقعفتطرخهاوغيرهماوالجخذ
ضنتوغتقرضكذوهالفرشوغرققغبثفالرفيوعرفنفاخرىوأخذ

لهوغرضكذلذالرغوعرعئثنصعنهمافعلىفوافءاالناعلىسدالة

نقىمقماتتوالشاةاقةاكوعرضنتراميهإخيرفأنكرمنأناهصفئم
انشاوإكرضنتصتتفالغوذلهوغوصنثاالثمئئوغرضتجطةفكلةغير

رطالربلوأغقىمقمجراصناولذخهمبأوالدهاوأغرصثايعرجعاح
بيدمنكتألنعثضاتهرحمطوأغرضهمنغكئتالممىوأغرفنتعرضذا

عنهواغرضتغشضهمقأممنلثالثئئلدوأغرضأشتئتوأغرفت

ارحلوعقكرتمافبهاشرختومخوهعنماعمرتحدت

الريخحرتعوأأذكمت4الجارثوأخضرتمنحهشئئ11وكقشتأعطبته

بكحبئالىؤضفاأشعرعتوالنافةاخعاطاعححقاباأثارت

كحتعهمحثطالالزوغوأغصفعضهحؤنرتهالزرعوزقوغصعفت
وأغنمئتعفاصالهاجككثاالخوأغةعفعامماهارأئجعففزورةالقط

غضبحالىعامساثءآتقيعاوحلغضعباخمضافبهجعلتبزاب
خوفأأوععمقكبارمقأسنائهثائهمالغئموغصباببهـىبفيهيئئالر

اوعصبم



الدائةأئثيىوعضعثتتخئعتاالبلوغصبتصولهاتجعوابهغصئوا
ضخجمرةالتوععمبلثمددتهالشئوغقعثتتمممفطاحنيشددصهمااذا

شداناقةاوععبورفهاليسمفططهاخثملعفمنهاتفزقوماتهاأغصس

ضثأسرعتالنافةتوأغضلهأخالكفتثافئئدروأغصمئتلتذجها
منكعائماإوعمههفاغتقالثئالىتوغضثتنغتهالرحل

وهواممباشددحهائهاوأغلمماعاهاجعفتبةقاحكوعصوعابئ

ئتثلمالرفيكقموأبهإختصمشيئالهجثتالرجلوأضتربالمها

مادبطضهلميهءترءلزيهبصاجههورهاوأكصمبتضمواديلاعلى
وويل1رتوع4ضاتفثعابهوعممرثاشعذوكهالزمانئحرج

غشغرذاطوأكهسرالرفياقاحابصداذنبمرفعثوقعلوغدتذتبهاوقعث

لسنتهاتخمللمالناقهرتوأغوآلذهاغنعمرعليهاالمرأةوأسكمترتقغيرأى
هاافالمرأةوأكرسارلىوهويعايدو4معءشقهلثسددتعيراعرثت

لوعمععرشوفقوله

لعبارقربفافىاغ

ووجهلناسغامن
لكلدمكابؤخذا

للغةاصتبمن
تالنابوعسمرت

الىآضرفعذنبها
كتههناما
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هوغضتعلةمغفيهجعلت7الىوغبثاالورقضهختثراصثتء

صظالفىفئهغغفظهزطاالواعصلغولءتغاقواهميمةاوهىول
قدااهـرقااليقالالقرفهطالالشضثلءوأبهئدتغأنعروقيغوا

اكانباكنصندؤزفهسقطأيضاوأغبلطىواألزبئ3االقكوالمعتول

ذهبثوالقالفرعازاللهوأعاشمهخيئعانىكانأدأكق91ام

واناقفتركهـلشتفىكلناذاالبعيروعاريرقدصاحبمنفثقلتنه8

بذلمحاداكالراصيفباضمربهماقوبماوعارفىقرحابديرأخرىكمى

صق6االعتاهئهعيالكئروأعالقراالرفيعاذ4ثالغرمىوأعرث

المحلرواغنئفضذتهالمنئئوغنيفووقعتتزتثأموزوغتثه

لمإباهمهاقيالقوئموأعامماشيتهقالكثالرفيعاتم4أالنبت

العساأخذأختبسيفهوعمماضربتهبالعصالهعصيشربؤلهمحدواتتنا

عنوغداه4طآعليهغدائكيرولممجيدائهخرتجتكرثمالوأغضى
وأغذيثهموأخن4ثفماوعداجاؤزهرهوفىزهاومحصشفهاالممي

هروقييلمخيرهافىصرفئمهلممحنوأمخدأهزةنممحيهـوامخدثعأنا

زارهالعليلوعادزادووفهبموعادءإذابعدئنىعادهيتفخئمهالى
مرءباالعادرجصهأناذتهوأهـوحععايسهكلنماالىاالهقوعاد

المرفقءوغوأسعروفهماطامتهثغعروفتدبئيهياالمنوأعدفالنج

إتخكاوأعرؤانواوفنهصتركوهصاحهمالقوئموأعرىمهف
رعلىبلابفيعتؤتغرىلهجعلثالقمصىأغرئتوترذوانهممقالث

قادراعيهاطقرتحاجتىوكتوتأعألهفىرث4وعقنئفيالدابة

آؤكغلميتئالضثأحاروعالنىاحماطذقتخىسادةعدطواغلى

ككألواوأعالأقامهاالفويصةوأعالمعفاواضريضةاتوعاعلى

ءيالبقمؤخهمأزقعاوالمرأةالرجفالأكأنقلثعلعهوأكؤئتخرصلى
وعنؤت4تأبأحمايئوغتخضمعلمحقضناأرئتافوشاتوأغو

أسيراأىعايطرثحفتوءغئؤبئبالتىئهوخأخوضهبه
4وأعنلت
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دشهعنعقؤتأخرجعهانباتهاالمطروأغنئاالهيفىآئقثتهتوأغته

اطعاأواالماذوغفاككلوغرهالنبفوغفاغفطلثتوغقؤتهضت االمنوأغغهتههاتثأثرهوعغارشتالدازوغصصمفاوالثموالث

اوأغذورمالجريئغذيغفوحنييركنهالشعروأغفثتأتهفي
أصولئأدخئعهوغآثتعهقدالمئىفىوغلكطشابعياغلمرح

إبآلوأغلغئثاشزئاوضغتالرفيوكائتخغدقعذزهالشعروغل

وأكلفاثحغمعهموامبعضأخذالجلدفىوأغلىشفتهاءأسا
األصوغثفندلمأودفلمةآباتهـوألغالطعانمغثاكلةاأعطتالممنعة

ضثعهغأناوأغسئتهاآخروتركثيوماورلفالماشعهوغمفآضهرالىط
دامأصاةاوأغضنتلغيركامآئقتهلدهاالخاقةتوغضمنتهحت

أئنهالكمثوغصمفةبانماوفيوغضفرلهحمافشكفمفضطرها
غمعمتثمرهاءوساكرسمقفهااعلةاوأغضفتالريخخهالاذاوكذالهال

النتىكصىيقضجعلتهالربلصتتوأهاكقصبتماخؤريمعيته

لرداهبهثاثمنهامنتخططتايثلعهيالئوأكضتناماوفيوأكضخلث
وكرترخلهامنطلغتالدابةوكضثاليهأشاروعينهمحاجبهكزه

الرخلفىوأكرتالأمطرقأبهاألثطرظهرهافىيدىوضغتافطقة

الثمئهماجوالناقةالشاةغتطتسذتهجلالرغتطتاسمصعفته

محيهوأغتطثأدفتهاحميراظهرعلىالثخلوأغمالتااهفزمنتهنهما

بعهدهييهالموغدزبهغدزمطرهادامءعاالىوأغتطتدامتآئيى
اوعاالمتاعوغغرترهشغقرههووهـئ4تركفاضتئاوأغذزت

رومخلرةزئمثارمرلثااصوغةنبثبهة4صماألمحيومخفرتأدخاته

الجلبقروخواشبعدهيئءعادهاذاشئاطاثوكذربهوالجرمجعريضا
صغارغقروهوهنىفعهانتتاالرضوأغفضترخصحهاحوقالئ

غابتشالثعتمخريخلفيراظهرفهماوالرثثفطأاغغر3والكد

تت3بالقولعيهتوأغرأكراأؤاأقوئماوأغربمءأاوكذلى

وعثخامدلطمخصمىهـ



يم

اءواالالوضىاطوأغرئتفجحاصشعا4فاللرحلوأغريتلسه
00009ابص

ضمدوذههيهثئئئالغبرأببضوفىلهؤادالربئوأغربفمألأ

اخكارفئمطرهامىذؤفغلمةاساعليتاثرثءوأمشتابمئااطافىشتءوأ
1

11علىالرحسلوغارودافىاوحلنجكارفىوخضبطرغهأصايمنبراللة
صا

االركنفىذهصروأظجماؤوخأهلوأعارلعلهاأيرعلىافىوامرأنها
ا
ا

روهـايخدمروهمءاوماةاوأعاراشإلصلعإلمدفعاقوماوأعارعلى

ساوشكابتنبطعقاالعنىغافتفتهالحبخلوأغرتبالىيتعدىا

شكاالمرأةتوأغاضبافىدخلىاالقوموأغاببتغربوماوسائز
ا

الوفيوأغرثتزهقضصمياالوغرآقتالهالىسارالعدوغرااال

فيااعلىزادتاقهالتوأغرتامخرأبغفرأة11كألتءوأاشواعلىأمحعئتهإ
حرالكرئموأغطىيشئىوارالدلكطهـصرأاثا ىرارو

الىيبهترفاصهمباومحلؤتهذصاورهىاالفىغآلوزادءالمساهؤتأ

وغلألارركعت1سرالدابةوغآثذهبواطصهماوكألالغالةأقصىا
ءا

ثاومخألماداخهماوشحةشباجمهمالئرعةوذلدعفموالغألمإلجاريةا

وأغلىاياخكاجعلته4وأغآترخضنىاليتسعووغالوعطمأاشغا
غالهءورؤمنلمجتتوأغآء4وطاذصهتؤامبوكرتهورؤالتفالكرئم11

باشبا4فاطءلعدئتهأرصلدهاالمرأةوأمخاتأهايمهخأ111
الثىفقعغآلممالهاملتأولوفالكلفىأدخلهاكين11توأغقةآطخهااأأ

غاؤنهالمنئافتقرشكتالرتجلخ3رأمحرالغألئموفقعاضغر

وفرغتءسلععادارأدسهرفرعحسالأورففعألهم4فؤوفرعا 11

محأؤشتوفرختوأصحمزتمرمءارشوؤهـغتصافمتنزرضاالإ
ر3أ

اناساأولمواالصبههوأفربراارررحوأطالهقووأفرع4كحى11
دفىنجيء11
وألمحرعتكفاهمهأعاوادىع7وأقاأواناوازثحمالكللاالةفىارعواا
11

قدئهـىاشقرههحمطمراءوأفركتزاالرجلوأفربهؤئتزتهأفابه11
دصحصء5دد11
المرأةوأفرعتإدماهالفرسالجاموأفرعتداتأاىلهأفرعتهابئموا
اأ

تصاكنه



3

اب

اياما4أضرتألإبلىأتتواهقرلههـأعذلماطأابفتغاآؤوالمأ اضؤهاصوعهعلءالعمرالمجوموراطاسىاءمحبحاص ادب

41سعافثةتفلايلفىيثر5
اطمأتقاللرحلترفشققتهاشمفتهرقلىثنهءاكأراعهركاالفىقإ و

إاءساواكخإااريئتماوأهخيناوالهتدتهءشعراأوخبصاذات
ءايقدرعلىولمصوتهانقحنيتاصبىاخمطغرالرخلوأغأأ

الرغتفافمغوالاليقولففخماادفنهمتهءوأاحشالكبنمو

أإوفاحائغنغالمومحوفاحغآتالقذروفاختتوأرصسطتخاصةاطيةاة

11بتهطثاطبافتوؤ4رتفئفخثىاقتقتأالوآفيةباثالدئما

أاقوئماوآفتقبالحركدداثاكيناتقمالذهنؤالذلدوغرهودبوخاطعهأإأ اءءرا

انه5فمسدااباامنفثفاأصاالمحسقرقفوأواخيماعنيمقاتضا
خقرخهارضاالفقرتكأطواالذىالموصخهواقئاتصادفصاوأفتفضا

أمندتةاوأفقرهدقهاللمجريراعليهويتنمحزشتهرامعاأنفوفقرت
اقفلهظأعارفىرهبوأفقرفققارهمنةنىأفائميذاوأفقركاهأغفأا

شمأاقرفتأكثتكالركثوألهعركيركبأنحانافأدلهوأفقرط
ائغهااأإفارقثالناقةوفرقثثرختهبالمئطعرالوفوفتخغتهضالف

اوأفرقولدهافآرقتوأفئقتتأضدافةالتوأفرقتدوثفاثتض

إاوقلقشسقهبالنباتمثاطاللةوفآقشمقفعهالثئفتفتبقآللريض
اقاقبهخدقمياالفىوافآقبأقتوأفتقحهؤفى3وأبداهحاالم

إااماوفاقالبفرأخذهوةاقجادالموتدعةبخضهوؤاقهغحىثاأ وآفاقلئرتحغاالناقةوأقافثبهرىااوؤوفصعهاقهأ4وؤموكت

اخرذوأف4دأعاصثئافركمحالاذاكراناوكذالتنقهؤايال

11اقساترتتعوتفلىرئبالطنماتفرذأنلهصان
إااإمنماووخسوالدم5المطتشتمفيبضرقطديمالطاآلوأأيدعقأتشه

االخإفوماوأثالمعاصىفىاثمحعثاالئمافاوآوؤصهالىفاا
11100001

أوأىلمحمملقوله

الحوبكافىكتب
وبظهرأخهايغها

لنايعاتمسقطشمن
عهسصحكنب



يم

المروفثقماةحلبالفرعوفثمقلثعرقهتتبالمحئئفثمرالتئافى
واوأففرالبعدصواقوئماوقشهارظرجهاوضخل

قيأتعشهوفرشثاالدضعلىانبسطاثالفىفرلمواصانفلقوأ
تناشلالقوئمىاتتعثروأفثخبزهفشاأفلعتمااىعنهأفرسئتوماا

وأفمققطضمابينهماوفضعضثوفرفتهكعرتهالثئفضضتكرامالفم
وفيهماوالمعمثوإكانغودوفرضثأؤتجئشهالنمىقرصئتةأخرءالعطا
وأفرضنتحغرتتلوقوفنتكئئهالسفوقوقرضنتخزأخززت

الثئئوفضلمنهأفضلكنتمتاةيضةالغوفيهامتوالماشم
بسترهعسذزهوفاضىسالوعرةاافاضقادمأالةىتاثوأالئ

وأقصتتحيهيةخوجثهنفوفاصنثفيهبءاالناوكذلذكنمهئطتئلم

ابعيرمجرتهاوأفاضأطتهههنفتةاوأفاضأستثئهوغرهءالما

الىاثدفعواالناسقوأفاضطتثروااالحديثفىوأفاضواوضضغهااختذبها

مقاالايهضىوأصسلفاللناالىففىلمحارخنالمفضابالعديةامنى

وأئعتعضترلثغالمرقوبضققيلشئصهمضسالالحرختصقكذفى
اخفثثاوفوضتقطععهالجثدفرضتاياهاعمثهشيأحصهمنانيه

ضتأكثتجأالفرصةوأئرصفكفريحثةأممثعتوقرضثثيأقمثتها

ىوأفنعقضئخهأصلهمنالثمضفضائثقطعاالمطوموأفضكمتوتهئاك
حمافيأىمافاضأفقعالمطرىوأفقالبردفىيفالوالخرجرا

بكلتأفالقومالضضهأصعابىانصوتجتيدعنالضعوأقاص

فضفتالدجمةفرشتهأنامدتدوأفهـتقمفالثعئئذقمابينأى

ستهوأفردفهاغنقهوقرلعنقهفدقآخدهثمأافمئغاوقرساغئق
انقوتموقوطشسحقوالغوشالرجعفاقترطهوئعيفلهآئقبتهإشئئاا

وفوطصغارالهماوأاتوفوطوالذالاالةزثييةالصالحزدااالىمتقذ

وأفوطجملعهمحلوقوطأتمموفاعايهوقرطشتقكلدمانيهيني
تهتلوةواالناوضاوأثوطتاإلطيققمرقدخعليهوأفرطمدقهثد



م

ممئئاقنآبقافىماةقث

الحوضفىءالماقرئتينئ

اتجرحفىالمقوقرية
اقاتحاالمعطلا



أفاب



س

امنفضوتلوجمهايأخسذداوهوفبامإالأصحاباقوئماوأئآب
الريخوقبلتكقئتبهاثوقابذئهاادىاآفواهاالفيإثؤاومهـ

أوالهمطبالنباضارئهطاالوأفمتتفيهوأخذزمهالعثئعلىواؤتقئوالت

األهيعلىزاوئئهبهئثوأؤوأفبلنهززتهبهوأقباتوأةأتثبالما

ئتوأفباهمئنافاالقومنحوالرماحفناوأفبهبلنهفاثئالوأفحفتهوةلمؤ

11ذاقاالبلعلىلمئاأفهءقثلمرصسثرتههاصينوأفحئتكذالثاوادىأفواةإبلى
دخلواالقغوأفحلتشربوؤوسهاعلىفاشتقئتالحوضمافىبثشراذا

اقرأتتصهصاةواة9ااقرأتالذيموأتهـأالرآتولففا
وأفرآتوطهرتصاصنتالمرأةوأقرآثغيرىوأفرأتهريؤتهاشرآنا

قئتالرياخوأفرآتشخجهاصانوبمأاوأفشأترحمهافىءالماقراست

افباسوأفذكأأسأئهالقولوأفذكأتهشةاهحاباشهفذواخهااله
اتوأفثتحةانثمىهنلهوقعثتاستأصفئهنمأاقغعتقهرته

41وقز4وصرؤثهغي4شءوقر4فترئاكتءقرأكزثهال4العط

خكهالفرسوأفرغتاضرالناقةاصلاوقرعفرعةباتهكلب

أبنهموأقرغفرجعفقاطالىوأفرغتاباهاكطؤهمماخياروأفركوه
أعلوهابنؤهاالدالبجهذهفواوأفأصلهمنانرضهالشىقدغتأضالت
أعنوأؤآثإءااتمةاثوأفءحظااسضاو4لقأ

أالربلعقنى9واالمطرالحإةومنهانجلىالمثئئوأفحنزغتشئا
أاوأسخصرأيسهزفعوأفنعصترئهسائثماذفاقنوتايدوأوخسأل
أأأوايتهفيبهاسحفبلالهراالالةخوأةعنهاليصرفهاثىاتكوبصز

اصتهعلىامئمئعواكلمق11عالهاوأفتىمافةاعلىافحلاقعامخهاثضقما
رظلوقخنهاخالناقةوقرحتحوختهالرجلقرضجقس

االقرخمواشيهمأصابأفوئماوأفرحالغروخيمندلالفرشوقرح

فغاو3هجعلتخههلهتخيروكلنءنخاالمأله

غيرشيميممنةالمماسارفىحيراوأئقمأفالرفيمصبقبغأفى
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سههوفيثرسهأبعيرتق

غلبالرجلققرقالدففيهسرىئنحلاوأكغشدبدافتورألذاققتز
عاياتأثشيقثتهقمفهوراوجدتهوأفهرتدمفهورينابةأصاروأفقر

وتففنفمتعهدئسوأفهلكفرالحعمةمطيةأاشتقلوققلقيحاءشا

رالعرتثوكذلذاحصابامحهرأختوضربتهالشئىتيبههايه

انلىيلعلهماقضاصرمتوالذئبةالبقرةوأفقخالماوجهعنكمترته

نصمغالهواالوفئوقضثفهااللؤدؤةوقصىمرهكاثمئاوقضأرسلها

خبزهـوقضهقولتااقضاالموراسخسالىأسفاارفيوأقفق

بطنافىوالهاغنهمافرصقاصتوأهطبتآثارفعوقضأوزقه

عاضه4وأفحمضتأشوفاالموتصلىصقأولدهااسمالنالناةأقمعت

قوفيتساصالتلهخدوأقضمهنجاثمعلميهاأشرفيتئوبأقحهتهإ

ؤقربهقثثهءالماعايهوقرزتنحزقاكعثاللمرداءهافيهاممتئتلقدر

ائدخلواقوئماوافردهصصدميباالوآقفئاناهوأفراشقرنس
بقيلأتئتأيصاوأفتاتقليالجعاثهوأفاتئهضدكرامثحاقللفر

الرصجلابقئةهوأغدمالرجلىوأففافايلوفعهطالشئأفالت

ذهببالىواالمربضينعوأقضهبففهايبسرصقاالوقفتوائعشعرثعد

البعضقخحفوقيليضهاانقطحالدصاجةوأقفتسوادهاواوتغعمعها

أقصدت
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واتغأنقبياالنماتراجمحهاوهىهاقمثلىقتثأحضاةاوأفضدت
قيدهمنلهوقممرثعنهأالكقفروقضرتلهمكناخفثواالوجغقثعرعنئ

وقتقئرتضدونقصكآلوفقرالطعائمحتستهافتئثرتوقضقارئت

أنئئاقآصعالحأقدروأالقىكتهالمثىعنوأفضرتخؤزتهبةاثإ

لتثفتهاالتوأفلضتتكثتنصهوققضتارتفعأاوققصتدافئ

علميعاوقضأنياتهضرقاميرااوقضفكتمرتهالعئئقضفتشنامهافى
ةطالقحمإتفةقففحهخرصرطىاالوأفصفإعتااطمامبا

والدابةاالنسانوقصئتعنهرأصمهعورمضهءافطابعيراوقضصقضبهاقالعت

لطفوأفهوعثئه4شهتههالرحلوقضئتوىيرأنقبلشردهعيهقطغت

الرزعصتوأفضالقضعتفيهنتتقالىوأفممبإياهآلخصتدعرصه
خكمهفىقشطءالماتشمرفلىإلهثقحهالراوأفحققمث

قسط

امطئقطقمتها

ىجهـعت

ورحهـ

شقئتء

لت4موصىمىلصب

صاكرو

لموانفيهرأسهبضقبأن
الئدئمماكعصفأوردواءاحاا

شرحل

ومصصص



سفطاكفاتوله

الباباشرطبعدهذ
فسلىكرذمن

لمحكماةوعبالوأفه
ضكلنتهإياهكفلتهوأ
كتبمحصسبهه15

3

الناقةكثفتاظهارعلىفتهأكراالميقءوكأفتهأظهز4هياال

تكممدإبفهميهعثافاآقختاقؤمافوأكسنتينبعدأىفاكتآقخت
قهمشلمىكصىالقؤموأئخدالماغكذالثوكسدتنفئلماسوقا

لوفوآرافيدؤلمعزلالربلوأكسلهووأكستنىفترثهعمفتكم

بائهوتخفهافئذهباضثشاقتكفألئزلئويمعالهو
وبهغرةفكمقطعهاشئافوكعآسكتفأشربانفئهحدنثه

خطهصثئالتبغيزهاطئزنوأكتفهالرخلسائردون4دغعقطع
بكفقاحياخزموعلهالدأبةكتبثرئنبتخرزهءخقا11كتب

لئألبشئصصخريمازمظأرهاةانااوكمبعاليهوختمصغرأوصديد

وكنبتقمحدكذببالعلهوأحمتبهآمهقئاتجؤفألاغث

ثهغفيبهماهوفنجلصاالاذاؤفمالرأكقوكدبحسهاضاكاالعين
هينظرماورأطوثمشؤطاجوىحمثىاقبذ3والحققىغقئثهنفسه
كذنتأوفلتممذبا4آئقفهثوأكنىوتجباطخعتيئكمكنتب
بهثيرأتيتكفرئوأكثهـيراجعلنهاخئئاوأكزثمغئهكلأخكرداهم
كنكأكحيذوالرحىاوأكئبالإتهةوفربمنحمعتهالشىكثئث

فتهكىوا
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شئئاكلحاثذمنصعدهماعلىآغئههوالطرالصيذ4أكتفت

اؤقئتهآغيرىوأكثتاخقثتلهاشتدكشت4بطثعايهوأكضبكنرته
وتهأأزبدتالعدزوكثآتالجةوكذالثوطالكثفوقيلطغاثبتشا
الئهراثوهىاكئآكزتاالرضىكثأتوأرأصهوخئوزتهدتههعلواأبنا

وأكذتأشقفتمطالطتكلوأحرشهكلذةهالجرخيرؤرهىلرف

االبئوكقأتأناوكفأخهمرفواائعكنضاعنالقوئمكقأكذ11أئتتفاالرصق
رأسمهاأمأتاذاالقوحأكفأتصشهأملئهاهئاأكفأثطردخها

خالفتامحتعرافىوأكفأتنجرئاسيرىفىوأكقأتعليهاؤىحيننحعبهاولم

وضىإبالوأكقأتهنتاخهاكنزاالبلوأكقأتيهرواعرابضروببن

البيتتضأتوأأوالدهاوألباخهاوأشعارهاوأصواقهابأرهاأولهجعلث
متهمأالقوتمثخؤعةفمنأسفلةالىأعألهمنأوهويستزة6كقالهصعالت

المرأةوأكستؤفدخفالرجلكلمىتهاكأكزثوصقاالتءوأكأةال
الثركراخقرهارضاالهكواالرجلوكذلذاسكاالولدتوأكتمث

دائتهوأكرانىبابضؤتجتإلنأدأرهاأوجهاركأكرةباكرابالمجرطواها



كااثالىءأالحاسحياماأىااألحومامبذحاوأالحعطش

إياهنفمخهالنئئالربلوأثتمفثكهلمصددثأطربقآتقفتتلىاض

هعضالاذانمأوااالبلتوآفي4اففاركبثااقوئماوأةلغكلكالرجلغ

امحسطرفىالهوالحأفطررتااخئاالىتجأثوؤاغيهارواجميهااصوت
النالئهرموأفمكالغمصملبافصبىتهآطثئالضتعصثنىشهوالحآلى

عنهأدارهىاالعلىوأالمهأويمتربابخللنخهطاالمصه4ةء

فصالئتهوأئأئذثتمايقول4وألئعتآبالسانأخذفالرجثتتت

تتتسعألؤاسانأعارهنهصهرعالفتءناقهعلىففيهثإياهأغرئه

ركئىاالتوأثبتإيآهءشتةكتولاكوأثثصضهتهصآهياالعلعه
رأسثوحعفتهخطتةنمجماتهلقومننةالصوقاتآيئاخنتاغطالها

وأئبذتدالفلهثتغصانشعرذتوائف4تخرؤأنادالايةؤجمونداتمااالبلوألبدتهقو

سقئخمهماقوماث14شازنتخةوأوالرهاإئادهااغالرلهأخرجلاالاظمماأحقاع
اونصهأالمحكممحبارة
واهدهواكالجيقولهذوضغطهأئقالالحلتقذهرتتفمكأصئوأوأإأجقااللاالبحىوأ

الرجلثخدالىالمرأةتآأززىبهذوأثلمطذالرروأثشهعالرببعأخرج
اوأالرخىثاوأفؤدغاقلحةنالمثئعنقاوبهاوأفلهثأذافهاأوبارهاوأ

نهاليلمقوخهيا

اسرعأحيرالىومصعخفيفاقرعيالفرلفمضعؤهاثفجهاأئضثوفيهاحالرمنتب3
افىالرفيخومخئرايحاكذالتمحصدووصصحوكتهبذبخأالدابةوقصغتالاألبادا
اومصوكطزفهطائراصعومذهباشاقهاآشرمصعذهبركقءإالمصعكتب

31

ادسالالمرأةومصغتءط4أرقرقققهمىاذا4غعلىلمجالهالرفي

امتخأفرأقؤناحروأنغالماةومعمسققىافئئحعؤمرقتا
الىث9وذايةإأبآختوثآتفئيهىىأثاحتوالفوالقبلعارزإناؤا

خوشخرتهاشضدتسحهصةااوغحغوظضفحادألرخلغوةاالكبرءااضاأول
االلعافيةوافيكهألفاهلهتةاغهوأثتذهئثضىالمثوصانشدلاط

ا

تعقعةةهاشهح4وشئ41فءوأصغتيمومادألهلىثعتءوأااقئوه
دإهئثإ

اأفرلهنوآذهبحمكثئوأمعلقوقباعدحرجماوأل9يرصنجكفاالأإ
دء



وماعهيفةمنبسطافىرضاالوجهعلىتجرىوغيزهالمطماعدهمابعبعد

بأرطلمحلةوأئقتصاحامحتثؤاتقا4أدئثوأمضهذابنحؤهوأصفشا

أحرقتهامحذفئالناروأمخثتصجهالحذاد4وثخدشتهالىجلصكشت

الىبعايةكادهبهذصشيئائعقفلمدتفأثشهااوأئختثتالحركذااث

واالحمالجادوطترقنفقفتتبأوالزمانالبلذكلوأاناصلطا

هىتوأضآمفاءماخهاشقباالبلصاوأفلىاماةؤردواواطوابالملحماصكغتض
دنآقةط1ضحت3و4هطءأوقتختاياهأغرئهمحأث41قغوزدئه

االمالحةكةاومقرجئذوابهماحنيكصرمصابابهاضرغئقههـقةاشاخهـ

11فتميعيزتهلثرابالهمشتوامشتهفضدأثقمماجموصلاضلىفىكاأبئ
أركناالهفىقوتىخرجالرفبةنأشفئماقوقصضهكاضقرواأفوف
خئهاقطسانختمااتوأئىرقجمأنلهحانفشاقوأئياذ

11مارآيمهديماالقآقعورئهبدتالربئقوأثيثتهأرماتإأثر
اسىطداوماقهرأفهالحذىومآقغمتصلهواالناةالوتلمقون



أ

نئموالغواالبلالمرأةتوممثاستطلق4بدتنىنباخهاظهررضاالا
ثثحهوآعداوغيرهالرفيىوثوكرتنلتيهالعلجهموممضىأوالدهاكثرت

اسمتهضضعلتقطرالمئئإمقعلوكيرمائهمتناسلالقومىوآثثأناا
وافضلتعطرمأؤهحتىرقأخوصءوعاعتهوضائقثثوشققطرت

ا
ومسسهآتهدهأمالةوأفضلمضغةوأتهافثأالمرأه

أئقعفالمطفىءالدواستقيالهشكوثشمئهوىهئتهوأضعأتاهاالمرأة

اأاآتحتتافىالتصئتآوأشمإتقأضراجتحمهالبالالحعلأخلتأوااا
صاشاطوأهيأيععرعطوعقتنفعهوالصوفابمفوآلرعرالثكلتض
هاوطقةأإطكوأمىكفعائئرهاسقطالضلةطتوأعطجمضأنحان
ولدهااقةاكوملقتكلتمئهالحائطومتطثخةالرجزلمماةكاملغيرأنقص

الثىمطئئاجهءشغروالأنقعهتجمبنهاوأضقطثافيرتمامألقشه

الغوتمتقذناتطعةجعثمهاوأثطئتهاامتذتسيرهااقطئةؤطصمدذته
صتافاقةقيعيتصرناهمليونارناهموأئأنصارااهممرنا

اطديحةتأفقتؤفعهوتهؤتهنالثقفعتدزتصفاثوأمحيالرورمزها
ؤاصآثتوأضيعرقهمانجرمىالفروأئهثتاوأخددشمقئتها

وماهعتءالماهـمقاهالرجلماهرشنهطؤئتافرسىاوأضقثتنهبأز
وأفألكاأمفتهاحنيالبروخغرتكذالثرفإالوأقاهتماوهالركاؤيهة
احمامإوأئصحعشثيجوفمنجذثههثئالمقضتالىءحتبقأى
لمائخالؤزئموأئتخفورتهصقؤلصهبهأتآبيوهىأماصشهخرجت

أناوأمخطتةتضذالسهقوتخطضرلهبيدهوتخطهبهؤحىتالمحاطمخط



وشىبمغلئخرطوااخرلبئهاوالناقةالشتماوأئغرتترلثمطرمن

اوأثقلتاملوهىأزضنقثهلدقاالمرأوأثغقتإبلفمتعلتاقوئماواثغل
علجهامجملهوأنوقيلأئقتهولداختتففمالبطنهافىوجعأصاجهاالشاة

المهثتقعمتعابعهضتواتئئغهوأنوقبلتينصأحداالسنةئ
ئالماةقعذأصأىبرهصنقعتوماأذئئهالمثشلهوورثتككل
اأذهبهانعطشءالماونقعيةاطأنيابفىثمالوكذلذاتجعممعلالم

ابهفرنكعهعطسىأذهبازىوأئقعنىروىوبهالماهينونقع
اثارااتوأئكعنهختمتهخفهاخروكعهوئهوتجغبطفرقدمه

وأتضعاثيفلوئهتضعخآصالنىتضغعابمالنتغتوالمتكم
وأثتطتدكرهنعطالربئوأئغطقامالذكرتعطهردىتمالرجؤ

وؤئخهعافعلعهوننىأشعرعوئهالميتنتىثمبقالسالهاالمرأة

بامتعهاالمرأةكغلصاحبهوذكرهعلهفىاهناستعارفرساإلرجلوأئتى
تهاخهاوأتقفتاختعلطثاياهاروخمهالمووأجمخته

ابنئتهفمرالماعليهتضحتناجماسراساروأنخحبادراكهاأسثقفك
بضاحمرقباؤضخعهرشمالبيتوتضتهوعليهولضعرتثمنهفأصاف
اوكذلرفتهامخءالماخرجاتجرةوتفشتلجلدمعفارثالعينونضت
وتقثخاهمدونهشيرئتالرىؤضتضضورهببناالةتخفباذاالججل

ابعضهموختضبايرققالرجمراكؤضعذبةعنهوتفخزئاهمخلباذ
اولتضنهوزطثوخثهئلىالدابندأأئيالوأئعتخالقضىبه

حتىثربالربئوفخلهخطالثوتونضتثصيحةالهأطقوت
فىوعرتتهفتخرنهأزؤثقااالبلوأثقضاالدلكذالثروى

عصيةالضتجذاذاالئسجونخرتدقونخزفىصتضرثرهمف
ونرختدتشئئاالمازتزحمإبآأصابالقوئموائخزافمةاائعكم

تخضصهاأبناكىبثارهممياةصثفئوئجااحوألمماؤهادابئر
ضئرباعليهتوأفيضشفنههاسىبعتةونخهكهئالتون



مهمتهءءضوتصرىتدتهقصلهتخأفتلث

عرتهاذائالنقذتاأعطجاياهاوثقدنهميزضهاالدراهمتذء
دشىكلحاضرله5



4

ئىأماأىيفميأمنهتوماقتانباأصاالقرضالجياذنتثقبه

ثخذفءالمانتثتفتيغرقأنقبلوذلدوسهرةخرصنباث11وأئتمثى

التىالرغوةوانشثعافةأعطشهثفتهوأنأوغيوهانجرفةكإليرأوغيرهمق
متؤقلمجؤفصخهمدونحوالصوفعمئمتالربدوهخلباذاالمطتغفوا
ونشأوشثزالرفيسآتراعيهاوأتفشهافركثاللباآنتشرتالغغاالبل

مجكلأوأنبناعداتتأتداراأثوأتتهاوأئيشآءمايدأولفىوفاإثمحالثالى
وأنضفتءالرماستتفتهنفتلعهثآفأناقةاوأنشأهابتدأحديثا

شتبالآلرزغقضبنافضقأخذتهالحىتفضئههقزئتأغتئعهالبعبر
تطرتنالىوققضتعناقيذهتفتالكرموقخائئبلأصجض

افوئماوأثمضمافهاجعااتهرائأقوأثقختعرفنصمانجهعجي

وتقبضكازوتغدءالماتضبأئقدوهطعامقموأنفصواطعائهممد
اقولهاوأنضبتاشتدتالذبرةونفبتتغدحافازةاوتضتتلممال

الغوسقوأنبضتنضبمثلقىونتحركالعرقتبضقأشفعنهافىإت

ونضعوت4أئعنىثوبتضتؤثباؤقركذلذوأنبضتلعصوتوزهاحذئت

يلاصلىالفرصقاونضينهملنالخضاثونضاكدهصن4شقاالسمف

ءالمادضاؤوفهعمكقحصافيؤضامضىالسهمصتاوسابقامنهاخرج

نعملأثضاإبلهصارتالرفيوأئفىهزلهغرالمئوأنضاهفثن

موصععهمنسافقاطونصلاالضدادوهومنوخرجزتالمثئفىهئمال

لمحيزاونصلتثشبدقالطرظقردطصلالجبالمابينونصلكذول

أيضاوأنصلتهفهل11فحهحعلتالسهغوأثضثتضابانلىمنخرجت

زقغتئثلىرفعهئيرالمتمتبأنصقهفقسداخرجثؤما4ءأخر
املهحعلثوأنصبعهلمتهأغضعثتهوأنصبعهدففشأمحهواسعقبلت

المفازةتونحناضيثهعلىخعتةوتهننصاباهاجعلتمعكينالوأنصدت
ونشاسماقاالبلقننصهاكروضقاالهوأئضتحمهاائضلفآفسارةا

افازأخوجتاوووتممقاطبئاشدةنطغفهوذهبيبسوالحزالحئم
ضامثاعشومخعص7



5

الدأبةفوالعمترتبالعطعثمنوتعئىشقثفاجمةتوترأصهعلىزبقه
يمنسيانهعلىتهحمتالسئوأتتمثتهماهتضروتالرفيتتاعطشنها

وافنزتزاثزصىارتوأفئثشاانتبءاألرصقوأشتداتزالطبئ

اطيمالطاؤواوتراأرشأطعأئماوتراطققائهبهفئارىااءما
اصؤتالطئئتفطاألثعلىحملفيتهوأقى4علبملقهوأؤشهشفد

الحبئنطؤتالقوحفيهاأظهريدهالهملوأئقطتغطالماعزةونفطت

دتوأئدتشئىألالكهؤلئاالبلتئتأكطثتفىفةوأئطعتمذذنه

ررؤذفطءأشيابألينأومنشىجوفامنسمقطنقرالشئئفرفنهااالبل

مالىمقضهوأثقرثبدثالخوصةونترتأعراصنهمنايوقأخوجباثاا

ئدبوأالجرختجاؤنذمدعؤاألمرالىأفومانذثتأخرختشمأ

اخعافئوبنفتسهوأثذتنذوبافيهزثغاثولمجهبطفرهوألذتضئف
ذتوأكغبالثذىخقذالئبلأعطسئهوأسفعهبالمئبلشهرتهتتفنه

البزتؤخهأخرينهثهراخهرئةمذخهقاربتأوئهمآلواالناةالحوق

ؤشعهامةالحأوأصهفىتزتجرئهذالرتوخهءالماادحمهبتفاهاضفثر

أخذتهثبالتخقثهـهأظهـالدثمهووأأدمهبئلمالجرقروأخ
اضئئاتوأئتقعيءاالعقةثخلهنتهغرغيرىتهوأئ

تحركالسئئصلىورلعافىبعضسهكئروتخرذالغتغفىآئقغته

ونمممغفىونحتحغهجهاغرزتباالبرةاواشكلةتنتغتأناوأثغنتهوأصفطرب

صهتموتبداألركطفىونغاالبيعحعهموعنعضعربحيرالى
دعدنتآتاشزتوأنثتقفبهاأخرجتأقسملةاتوأئمتحركت

كأئحكتؤوأفيهـساما4فبفأتتاالرخمتاكومثوكدافطعا
العدوخروتغرتامخصبنملميءنغرعنهزكاالاكضلنخةض

ولمفااخرتاةآوآئغرتثتمعتئؤخرمتلالتاقةونغرتكنعرتغلت

ثمونحوهماوالثثححالضدومضأبرثتهصندمياالتقفترط
عنهققئفعتءالكفضلىوأفةالعقتجثتهالعنهاوأئقفثرفاالوأئقفمت

لمفمهان



5

وأثقضىكذلذظفرةوأثقضصؤتونحؤهمااهفردثواعفدخااوأئقضأنفافنه

خه9حاصؤلثصمبالحمكأساففتففأبالدائةوأئقضمتجمهامعنؤتأمابعه
وتذوفىرونىنصأثغرونىواذمىنغرواانباشهابثىاألرضقوأئقحعص

وؤقعاغثابهفيهووخالمطركنلدغوشقطتوفعهالنمئعلىوقعت
الدواثؤوققتبنكتاالبلووققتأرضأولثصرالىاتخعأؤالطا

همايسوبهوأؤقعالمطرقةوبانجقعةضرئتهاونحوهاائذيةثووقربمت
وأؤعكتمغكتهالترابفىووعئهئهكنهالحئىيئوحعهدنه

وأؤزكتففتهأذغضهوأكففتهوبهزغتهاوزدفىازقختاالدذ

ئايهونذفهـبهتهوؤذاأميالرجلوعئىأضالتوقعلتفرمابي

ضثننهالعوبوأودعثتركتهوتشتهبالنرالغيرالخيروالشووأوكذته

نقبلأنشآلذاذاوأولمحكههعشدهليكونالبهدفعتهماآلوأؤدغته

وأوغرواتهيرثحاثعنخإشتهالرصذؤغوثفنهقةككهتماف
ئهاوؤتعئمفيأعلىالقطماؤقثتهئالثوأوكوتاوغوفىوقفوا

صفصهافثأووتخت4تعسعالالجئرحوومماعتاالجرحفى

قومآوأؤضتطعالراكثوفغجعهءايطفىإشئاوأوعم
بهأثغلهشكأوأؤحآضهاوخلأضثمىئهمتايرجلحفتئهموأ

تإناقةامتقتؤبغثهاليهاللةوأؤصصجلوؤشكتبوص

آنضماليلاموطمقجمعئهمثئاووستفتحمقئمهءالماعئنىؤوشقمف
نفلذناالوقرتخلهاكزلةأإوأزشقتاذططريدهاتووصمف

اشألوأؤقرتكممئؤورالعظبماووقوثىجلمووقررزنالوبئووقوعها
رقتوأاورأخذتالهثمؤةفثوأثفلهالدشوأؤقرهئهفهاكئز

وهووغنمأخققالشازىقوأأخطأالصائذوأؤققاورقكرهمه

ووفبغابتاالمحئىبتوؤقالكسوففىدخلالقصروقتداداالمق

الؤفبخلتهافىالئمئوأؤقثتفئمةصؤقهالفرسبوؤقاقبلالظأل

ترتقفالذلكغتأناوأؤبفتهققاثالوصلؤتقأوائثفبالئقأوض



5

بالتلجأتهخففنهالضوأوتجثتخفقافاثابوواكها
خطتئهكروقدقفتاتيسووجأتاكذالئهئقهؤؤتجأت4ضمرصيثيماكين

أوصيدحاجةطلبجثتتجأثكرأشبهماأنضرمنرين
صا

لدض

لميسه

تحاحما

كأفتمء

فبصنغتنراعهاير

مألاابءانسيااؤشقت
خوكسسح

الما



ذقبابالدافىوأؤغلوؤازىخلالثئئؤغلضثعهلما

أختزنهبهوشهتأنآوأوتعنهوضءالماتيقاوالقبحاصةاؤبخدفة
اشتدالطاهقأناوأوكقحقدكؤمجمصئرةووعمأحمفهنجبرا

ففدأوخقضهصؤتهرفحمتكليمكلطضدؤتهزفعةفاوابالجغوأقلابهان
اشهكأاوأغفنارأيناهسهرهالذاقاوأهرفآكاللااالىتطروأهلهذ

افعؤكذلذبدالمئمثفوهثصقظاشهتؤمهمنثههآللةرأيخال

وهصتكذلذالئيممقوهعثضمقاداأرادالفحلوهمثأشرعتاقةالهوقف

وهئمأذابهاشقفإهمههآنقلؤمنوأهيئتئهاوأقئهاثارثبخالو
آخرنهعاااله4وأقىدثتنةالهطوففتعامهوكرمأرادهصباالا

اخاراباشذهيرهروقخلموماكفىربهوصرفتهالرخلرت

المرأةهرجاسهزربهوأعبالفأتتعطقهفىروألصبوهو

بمراوأهشفبانتبزنأويخلموهرختغذؤهاشتذانفرسقوقرفيتخها
مناالبلحتقطرانباءاطألارةكةصاطشذهإشلرمنأنجغفته

قرذذوهعأجنهدانفرفاوأهمحعنهتفيفاثمنهيثيرتثءالما
وغزهالبعيرهدركثصافاشيئههزآتوآهزلماشيعهمؤثفيا

أسقطهوفرةدروألممفألقيأسألهخئرأأحطزاوقسبالثمفيعفهضؤت
انيهتوأفلقتاشاثئالىقدلفأناوأهدوتهتطلوهذرالئتم
طفثتالناروقققتماتققدائضعباشئئالذوأفتفابئشأت

اآقحطهامدوأواحدبثرئهامثاألركوهمدتلماوتقدعالعولثمدو
عنهاتفةضفلىاتوقذأخالعهعهمحأاثاهذثعوأسأقامأهمد

ابعيرمرنجداواقوله

اهذمنأحسئاغ

ؤصهـالمحكمعبأرما
ابعيروهؤجت

وأهرجعهصبهاخهر

فىاحماشكلليهذا

حرجنيلهاافىاس
ءمصاكتعهاور
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صوثاددقهافهاوئةالقبوأفدإتدذثهلملألرذئت
منالقئفاشتدتاذااالبلوهافثعطسالرفيوهافسقط

هانإبلةتعطالربئوأهافأفوأههافاثحهبوجوههاهاواستقبلخوب
وهمدلترالاختلطالرمماذوقباسطعإخبارإقحاأناوأهئئهذذخل

أوصعدعلىنقضثاعقاااوهوتئحالرلثهءإهباأثاراالفرشفبئ
وإضرطألسارذاتبهمأخذعربالقوتمتمأفوثلفأراغتهفاذائئغهأماره

ستوأئماؤهاذهباألرضتتبيسارصارناوأثمتعربالمئيبعب

ىيثمعرفنعهمئئاشثوأهاكرتيي

أناوقغفتهغالثفخل

ئخبرالعغوجبرورخنئهازخونازخنأفامتبالمكانافساقةزجتتنسال

اسنواغيرعلىبراوألعغوعننتهاكانمبدهتؤوخبزتهوتثىرارا

أكمااقوماعلىوقجفتإصاراأالوأتجرئهاكثمامعفافىتأخرأجورايدهإتجرت

ودقفتمادفماتذهفهميفاانليطقفويمعيغيرىوهخفتدخفتوما
إلربخوعغحهدرشلزنطالمعفالىكوكؤتهاذاكنرغفوااصعروكيرهافأث

اجمقأحعتاويالفارقالقغرهغرهمماحئوفقوهانفغافئمغرا
ؤيىبنطتيداليتهذاينشلىلزجاج

اتجفمطقهاقغروأفصيخاغناؤهايهونأفئاهثتجب

المحمأبوقالوآضصتئدقداالنيوكدويئ

لهلمنخليمتدةخيغءها
ائفرإتئصفالذبيافىالعأبغةبيتيندوكذلى

فعدنتوولثمىاتجامسعطهتجبوايفرتجكدبهلى
رسىفالاوحكلاائفقثغماثأناؤلغشترحفاصشروحاتائرحاالشيهاصتترخت

جتيثوكهيونفشتفأفشنهاالعيوفيأفاالؤيدأبالىعزأهاأراهنقشنها
المثمئةللدبثموحمهافرابةاالدىومماروغئتنهيباالمتاغوعابتاالوا

ف
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هدهـثهكةعرضادسيرالقذمتقد

وهوشاذأفضرهعرتهوحفوخضزتهوحضارةوواصفسثحضئئااوحقرالباب

وختصرتأذههاللةوبضحهذهبرضاالفىوضضحكالمصدروالمصدد

4نفمفالدمغعويتوتخسرهايزمجشعرهااضرهاأغبثإناةاالدابة
ثظذطالربإخوطوأزحضتهتحرئرنازثنيرهمىعنوزحنضخعهول

بابصذانذكرفىودكناطختهحيوقدوطختهسلأوفؤولمنعةقعلماخ
كعضعهحكيتوقد4ويخفصغئضايطعةالكنوكاضافئتصاالمغس
قصأفعلىواالأفبطتهحثعتدوفهوقتلىجمعناهفبوطايخياغمهاطوقب

الغصعسذهو4تكلوفالطيذامسافدوقاواوققرتهاذاكئرؤزامثئئا

وختضقتؤاذالالروكذالمودخضئهاخمئهخضثودتعتعهاذفيلوقد
ضغتوتهافهوالفمرصوفافخثوكذاللهفهوخفاخثفئحمنالم

سئئاوقاواتقصإياهشثثهوغاثئبوكاللهوكشقهاىفااكمفيالمثثائرر

صكىأمنئموالذالجأدمدطخرقاتعثهوزذوزادؤياثقضستهئقصاالتئغص
اوخضةخمدتافافاووحضأتالحروغيهرهؤفألتخاعوالركطمنائدىوا

حئطقئخهشحاهوخوهوإولئقاهانفخؤنحالفوهاأوقد
أئففهأناخهوائضعثدفقالدفقالمأوؤقعاليهشؤئهونفصهالتراث

ىوكضتدبربنبيهائترفالدابةوركضتثهاالناروودثوقودففته

االزرخاوكأأناستهنجهبائىوالدمغةأاتجاوسمئالثلىءسارت

مثىقوكسع

مغنصماطب
عدىح

الغةكنبنحد

لهيهونت

عممايتعدى

نفولصهن

كسبتلمت
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اقطاىافالنفئاؤلفئنهاالمرضعن

فييآلونافباهبارآكئمجفأضله

وقغفمتهخمأاأقخل

االللبابخالفاوردلهفدلدالعربئةفىطربفالغملهذاجنىابنظل5

غرثالتياممنائققلأنلعرفطالعادةأندالةعنهالتئذوحةطحااأق
لمفعهليتعدىفضلممنفانوأخهفعتهنكوخهمقوذىبئهـبالهمزةمتعذئعل

ممنفانكيرىإياهوآكطافىالئمئئكوعطؤتمفعهلينالىصارتعمذيهنقلثموأحد

قلتنقئتفانعلفألكازيانحوعمتألثهالىتغذىنقلعهثمسفعولينالىبثعدى
فنهذبضداالميتجدقدنللمنمالبابهوصذاألعافكرازيدأئت

وكذددقثسعاتفثععهالرغوقعئعهـعثهالغئموأفشعتزفاآئرفهاونزمخهاالبزآزفت

ونقطعطسهافاالطاؤووبؤالبعيرىريمحلوأننفرقوأاذاالقوئمآفشع

باتسعمهئذصزخهااثاقصثتهالوعيتنهاقزاذاالناقةوآمحألنونعمتفعة
وقالهوئتئأرأسهرفعحنيبالزقاممددتهواشئفهالبعرآشنفهوشتفت

هالربئوأكثأناوجففتهااللليمفلوأصصجؤتهكعثفانتالشثئأخلى
اطهوكئة

ألقعفته4فعلت

سأأتععآصتئ4آتجفىتةاونمتأرفقاوأزقغتهأزفقبهضوءزبدىأ

التوشءبالبايانأنههمائفقدحتوقدجؤفابهاوخفئهاطناوأتجفةأخآل
ضؤتهوأثقعتفعاتحقعبصؤلهالصارخوتقعذنهاثوأشاوشوالياثمؤآلبدتبهاانافةا

يعنهاوالتفلقةتقعيهنامالمالعنتهادضىجمرقولومنهاذانابهه

ءاالبالنقياسايهوقالمحابهذاكلدوقدضرتتاذاالخدوداصواتيالثفع
كئأالحزمانهذانبهأفعفثظةذلذعلىيذئذالتعاقبعلىويانوالهمزه

زنهوأئقبهؤتمىمكفولهـقىلبنه3فىبهسدىمالالمابعدىءصااةواالهمؤة
تقىح
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قيهـمىقولافارساوأنشدتخلجعلههبهخقأتقولىعئووأختائهبهوخاثت
الخطبمابن

ئبالرءتخاوالبنماتخلينئعتافقوتمقىياراتىب
بهوذهبتصأوأجأتهبىبهجثتقولهمالبابهذاومننشلمتجعلناأى
بدقب4ممنابرةكاددوفيهطتباكئمأزهبتمالمالتؤللوفىوأدفبتهذهابا

وأماممعيرهباألبصاروليمستئذهبقرآبعضهمانىرافالاوص4رئصطباال
مثلفاعفناههناآتئناكافانبها7تئناخردلمنخئةمثفالكلنوإنرتعالىقوله

القومعلىوبقوثالناوشمألشبهوشأثالجرتتآيثوقاكاوكاقأناصازينا

لبمازتوقفوأكقينهلوأغبهوممالضتتجالةقالمنطوهوءنذاامنوأثذئتهمءبذا
بهوفئختأبعدتهثمهوأشمتبهغتشتيوقالواافعودامنوأفغذته

كذخهئزثوأ

نحني

لدقة

تلممس

غأ4ت

قرايفرهاوقئرأئتهبأئنهآقهرالفرسق
دتأغدلهرتوآرصفحتهأل

تلمحاقعلت

ةأمصبىددتصاوقتائثنضنالت

محر

عمنرمميمخصد18
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انثقفتؤلقفتآئعممنهونقفتلغةوتقفتعليناعمقوأنتاالحسعان

وحمتعوكعىلغةآجمعؤكعتةلكعفتماكعآيهغاالهيعنوقدكقغت
وفدأيضااثهرثكعوطقثغكنغتوالشفةاقثةكحغتهأخرفى
خئفديدممةوسفالداننىالطاؤاالغدمووطممتفثاتطمثالمرأةطقثت

ئكوباالرفيونكبشهآسثتنئهغتاذاتغتنكغااالصمنونمكفت

فأممايأتآركنوؤكئتفىكؤالمعاالهالىوركئتمالاذيئكتكب
وضعنثىوفمنانهاضثئأباوضعحنتوحدهعروأبعنحألانمافثايزكنكق

أبقالفصحىاالغةفهذهميعيساوماتممأالتيسئمتقوقدلغةآمنن

شهآشختهوشماوشيمتاشثئاوشمفتأئمقمئتمويقالعبسدة

صالغبالقمةوغصممتإقضبواإلمسساومةكأليافاجةثفىغاوتخلطومك
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تصءاالنكدءوقالبآلدبهوبإلثببهاهلآتوقدتوئخاشحال
شءثإحموقزاتوغكأأخموذالهعرصنت5عبيدأبولهتعرصوها

حرزتوقدمجرصارهوخرزلتيابؤمخرزتواقالفتازهارتفعأذاوقنرفتارا
ختينافىئحواءءغاأوضحثأاضروضحيتالغيرالحرفمنيارخل

مىقازفئهقوزهقثسهنفثقثزوفدفعوهافهآثوتقفتالحدتثنقفتوؤد

فييمالئغوالآئغبوتعئضءاالكيامنكثثؤإاخين1ئآثثفولثمغثتشعئتوقد

ةهفكأهىتؤوجعااالختينقرؤحآيعرحوقزخببولهالكعثقزح
روبةوقالشلبوشليتشفواالثئعنألتوسرزهثت

ماستليتسلؤاناؤأشرثء

ومخاليتعلوألابلبفىعلؤترفدفيلاءغالمحئؤاوغيبمفوقدغلىث
انكضتىوأغغعاأنقدمتوقدوغعىواغالبلاوغممتااءعأل

شراثدوأنلزةسراوةوئرومرويوسراالرجل

ةآشرافماتهرااذااشيرقياوانجنه
ومكلعروبنقالءشفاوتميهنئضاتسعضوقد

لهطهاتمخماخاءالمامااذا

أقالخاطباممذفاذقشوبنايتيناخاتطهاءالمامأاداقالأل
صاث100ءتءثااآلخثفاذالثعارقاالاكاللهوشعإال

حماو
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وحطتغضبؤعلجهوصدركوأهقأوصمطالرثثوحتطاوخرق
مختتوغاالبلثغأبوعبيدوحعروخقرفعةشيهنوضطبتخطب

ابالق4وغضف4علبتجفاوكصبيغصببفعهالريقوغضعاتجعت

ققلمجرىتجرىكلةوهىعميتوكذاأفعلأنودنمثتغضؤتهئلغةوعصينه
بةضشقعرتةاذاوكذانعضاأخزأخدهفبهماضىبهوغضافهبتبوغصى

غئوأيثوعفيهموغنؤتكبرغهمىوعسىععئؤاالشيئطودمبالعصط

ئفلوقرثناالؤقرتتغدتبتوقمالثمضعنوقصؤتاعانضرت
الثعئعنكتوتكصضوئكلققذوؤتقارجلؤؤبقتثهعها

أصابهوكدىالئئثوكذاخغيتاسوكئتلهصتوبخعدلونك

أقاموآركنبالىوأركرئئهفأبطأالعطمثأوأصابهضإالفىفلبذهالبزد

مجفلعاتجفتإعطةقمآ4روقلإآآأكنقآنسرإإطلئنئروإلمجوسمغا
فحالمافخوالئخليلوالنئئوتيئأعلىوالتهسرعندوتجفافاخفوفاوتخف

قالالتمكفلؤكلئاكوكلوؤجمريقالعلرتهروفاليبيمق
مكسور4تفعلفانغيرواغالتضعبفذواتمققعثتعلىكلنمايءاا

اتضيفااتذمنوماممنيحفوخقفتآشغتوآجمغقفتمئلالعن
شدهوهمينادرةأحرفثالنةاالضيومفهفغلفانوعتذتثتؤطواقعا

ءحاوانهويختهالحديتوتمالعافىوهوالشربةوييأءؤلهدهوبفيشده
منءوقغالآفئعلعلىنومماماوأعلهفهوفلبلعهأفهذاممامنل
وأخمخماوآصغءوضهطئمآةمشلمكسورالعينمنهفعفتفانالتضعبفذوات

ءوفغالأفعلعلىءباوماياكئمثقوفدجفثيارخلصفتتقولءوخاوأجئمءوخا
أصفسئةإالفغلفعلفيهيقالقالالكساففآنالعضفغيرذواتمن
بفالواألتخفواالةزغنواالثخرقاواالختىدمواالاالثثترقغلعلىجاعفاخها

قدايفالأيضاواالةاالصىفالءوغفوركنوخرقوحمئئطزوآذم

احباجهوآربتصبهمالمالمغلانهافاريعىاعلىللىتولتدمثوفدجممتخم
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ودمئروسمرهقعتىووتجففءيمسالءافرأاوقالهاكباأولفىثلذ

ااالفىانأقعللقوانينآتلتوقدموآآئمأبوعوووفالوخرقوخرق
امنلأولألخأولفعلىكلنماوكلفلدمنماشذعلىثفومصادرها

اتيهامنكلنماوكذالثوالحركةلملغظمعألنالخهمامفهومثالتضعيفذوات
القياسعقشتذتءأشعاالضربهذامنطفمنءحافدأنهاالفاعلهواسم

يتوالىلةالنوفغلفعلندقعلذلدمتفلواغاالعضعفرفهافأ

االثضععفالنايثضععفعالفمفيهعفلبعثوقغلواحدةصكةعلىالمثآلنه
كاستعقالهمالموامغبعفيائممتعقلالفمالنمعهاضثةافعئهرمستعقلنغسهئ
بابمنشتذفماوقغلخلئيسهلواقعلهذاستفلأجلاوكنائله

تجغبموهوابهنلحاتيافيهوفعلومنهالنصقتاذاعمئهلحثقولهمقعل
ءالعمعقاأللوقداذاكثوضمبائهالبلدضبوقدوصيهطكتالدابةمسشتوقد

يثعشهطوقدقرائحتهثغبريئاذا

وقعلعاالقغلءماحاباب

حأفصفهوالفغ
صسالحابصمالهثكأغولغةفرتووطفراازهتطفرالمرأةطهرتبفمال

باشعوبثلؤئهشحبوفدغطبناصأوجيمزالغواقاالوضألحا
غوهـخويسفمهوماثيممهوجوقدلسهملغةونخبءافواافال
اففنااؤضرؤتخويئفنرتضارةكؤوشهاهةنةتئتهوشهوتجقخئثامجئنتجتن
روثهءراأةاقالتخزقاخرشاصمعاكىأابنواشئخشضأنةلئق

جمطآخذهوقاوكثاكثايمئهفأمتهثخزإكماقعومهمطفىانجه

ادهانةتردفتالنافةدقمتاوقااللقعدثافائمأسقطوافاذاوجدمقفه
فقكوضماوكضكفىغرعةفيوجمؤتتتوكذلذلبحهاقلافا

عئقاوغئقماخيقالفركاوخمتقثىكامقالكقالطومقجمبضقالكضىاقا
مممض
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وتئعدقتعشراعةوشرعحوششوكفلكفالتغملوغضلالخبلستتقت

وحزرصناوحمئنإثئئوضنووغرالطريقوؤئىظربفاجأداكلناذا
عنوقفثوصثالدابةوخزتسنتوخذؤتةالمرأوخرروضمرثنا

كاضالوكفنلهوكقنومختتاالرضومخلفانقزجراثأنصدبنىىابئ

وفمأككتوقكثهتوالحربالئصرةتطؤعنكهامةكفموكهمبببان
فتخدووخسءالماشوتثعقلموكسدوكتمدالشاعخرفت

شمطاراوشالرتالناقةوشطرتوشئبمبشوكذيبسوشئعفثئالث

الدةصئدوعقعأئاإضادالرخلوقتدأضالنهامنخففانتيحهى

صالقعلت

هةهلعقعط
ءم

اساعيعاقعلعهلصبى

مايئسرتحدبفر

قماقمةمتقدضصىد

تت



اكذاصءوله

يؤدنالصالوهوائ

نقصاماكللىابأشفى

بتاهبارفراوأصل

وولعتءكاباالهي

فعأصلىكتبهاغ
همممع
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انارارمثفوقدابغدالنمئئوقدبقدئغانءالمامنمافيهالحوفقشفوقد
واالسمدزبابهرئتوقدضراوةياالبذضريثوقدتقرتفترقا

شذكادكوكأكابهغيممككذلدءوالمصدرسوا3واالابهتوالدربة
فىوغاطوكباوةاغعنهوغبيتتهوكجفألئالثأجهفتوقلءسوالول

منجزغتوقدمثهوقعاوهفاالةالمروهمعتغقئاالحسابفىكلتاالممي

توهمأتفاصضةوفدجمعنىكاوتؤؤلقآوقلغتتجزعاياالذلذ

وقددتساوذنممىكتناوكنعاكلبوطبعرناانمشرنوفدغرضعاوكرفنتهحصا

عيثشهأىبهنماهياالهزكئتوؤرتحففتابآتوتلكداالئئئتيهد
دوةتغباءأالالمنتعئتوقدفيولبئتذلدمنتوؤدمصاففوفهمته

تتجدوقيضوساوخرسكأوقدبهمققاهفهفتوقددتجائيطقهفىريخ
مخاليدهمخلتوفدالكلوخزالعظامفعاصخضادلماذاتجغااالبفا

ممراصالنةصوعليهنمالقوئموشربءوتعيطاصواوتفطانقطاونفطت
لأى

ويلخعلىفجلىباب
منشيأاالنوأذكفىايهازهواوهاالفصلهذاويينااالفاذكرثذد

وقتقىعارباخفوقاوتخفقنخإقالفؤادخغئنلذوأوجزفىالمحوعاضا
االقلعلوهوايابرفقوكذلذكتليالنهفأعالوئرصثرضممالهمنلى

شقفتهاوآئخحئمهاهاآئحالقربةتوطغهفىبتاءويهإل4تاثالثهىوتت

آخطهاتجعئىتؤكطقواكهنقلخففوتئشدالسيرتئممدئلنوت

ؤبئئحتهالشئوتتلالحارءالمافىلهادظوبةالصوفعنهتتفثوآجطه

وشتغتوآفطرهآفطرهالممئوفطربئأعطاهوتنذلهيخلهإةوبقله4قط
وشمنزتوأسهرفعوؤخددوكداتتافاامقوآشئفهالبعبرآشحفه

وسرثجذغتهوآشلنهآشلتهآئقهوشلثآخفيتهوآشرهآشرهالشئ

شتتذتهوأشرهآشرهاالنىرثواوءمقنظوتثئرهوألأممئفيفهالجرحا
اربا
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معيئهممضثرأرضاهوتعذلهممدلهيوالثولتمعرالوسمدلربالممثط

مرفتانوتغرفمتهرفاتعزفالمثئعننضىوغرفترتاتئعاقطوتعثخم
ومعتبةغثئاوتغتبرمتبابالعمنعليهوعتبغزيفاالغيرتعزفاولبن

ثاليزوعنلىمةخرويعرميغومالغالئموغرمقوأئمثالتعلىىامنوكذلذ
ويغليعلالعمعربفىوغلغطاساويغالستعطسوغطسغنوداوتعئدإهن

وعزتغئهرعلىمنهالدينطلبثشكثوآغئمرهآكهيرءارفيرتوعغالال
وإفيإشفلهوعذلهالدابةمنوهوممنيطامعرإنامنغرنادنهءوأصيرأغزلهاا

غقرهاالنافةروكقظقرآمامكةوتشتةاكةوتوتلمتوغىكئال
دءطدكطجحجما

لهوتعملالبطئواالوغئخرهالتسقعاقىقواكهاقطعويعفرها
وكتأكنه4مت3عوأغفهطهآغالشئئوغكتوتغركئراشوغثرآئتهـه

رفضويعئهفهكفهصاجعهعنوكفهمضغتهعأكاوآغفكهآغلكه

غروجاويعرجيعرجوغرخاسبددزمعثهفاومخؤماوبعئفيعيهففيالىفوفي
راكوأالبخطامهتجذثهغخاوآغئباكجهبعيرارأمقوغنضارتفى

إلرئهتهرشتةاوهيغرشااتخذوتغرشيخقيشالربلوغرشعلعه
منعئهاغفألوآغصئهاآغصفهاالمرأةوكضثتاوطغرشاوآغرثمهاآغرشها

السيفوظهروعلئتشلعةوغألدعلناويغفىينيةهقاالوعلقفاانزوإج
وأغئأليلىأغمىالفتوعالبعبربعفباصهمةحزمتعثباوأغفهآغلبه
لهءآوغفتهببدهدلكهلهوفىإئرتهأنفهوغرتخغلباخلطتهغثال

رتيذهوقىصاقذمليداوتثفدلبثيدالماذدالغتياؤتهتقفتشوأغئه
فيعيوزعيواكتنزتزؤءطبئفيةسلطياخثالثتمسلنشقطتئروراؤش

بهالوإفئحبهاابخرةوتخبفوراعردفاهـافيمرتحفرووزمارامرارويزئي

قطروئطفثإفئانمفوتطفنماوئثمآكنمونموهاصننخسئا
بالمرأةونممعكذااثدئرهوزالدمزالطاروننتفهبعئهفيلثقهونق

تمكلعنهوتتىفوقتهئرهوآنآلئيرهئفأازلتثزثستئبشوببث

عنوحاممىمخحعص



ثحالرفيوزمعدرمنأخرجتهلهوآفأنئثعلىحماوتشفتخئىي
روخثقلمالقاليالخرجؤئئعنتعينامنءوالماالجرحمناثئماخويخئم

وئحجممئحالحايمموخوتخئسدخشداشدتخصدوتتخثيمروئحثمرحثثرا
شضوصضفيهطفىالرتجنلجفوئخنئكهااتخئا3الدابةوحندما

لثمددتةواحتصرتهحضصراوآخضرهأخمذالعيروححرتهلذوصششض

وتخركىصصث4عالبوضحطالرحالسولىاققىايهمنوهوقزببالجضار
أحققهلملساخذزسوأآخدسطنئمحايوحتعف4إرادنهاشتلت

أضيراتمروجورأوحراخوتحسرهامحيرهارألممهعنواتجئضأتامهجترا
وراخراووثحئزئحزأهلهعلىروخهايطأرارهاحوئحسرهالدابة

طخثهوأعخثأوختموقاكماهوقبلالثفقصمقةلرعالبم

إخرابالوئتهآفئحدرائرهوآأخدرهثتئالخترث4أغضتجئر4
ثحبهـهصفباوحتكهوتخصدهتخصدهالزرغوحضدلأللوئحثلئح
حفظصهخوشاوآخرسههآخوأشئئاوخرستعنقهقربخئ

بكثموحزرلتغشألشماحائهماوآضماآخلثوالدابةلناقة

ويخرحما
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أطلبهفىكاوله

نىلمحكمكاهعبارفا
اهـشيأأطلفيه

مماسنأوهى
عمعهمههناكتعه

86

ديدبةحباكعاصزتماةوصاحالدابةبوكىهصبضعيوخئده
الىكأبوزيزأطلبهكتلجدىخهقئثهوأمفئأئلثهالشئفلعثتأوضفر

ينفاودكلثصهخفززدهوأهأرربوزرذف4كربزاويرئرهيزبره
أآضاوإتلفتألذنزهوتذفيءذبرهودبرهبهآلطيخاصعشه4لموأدثآد

بئهصنامضالهمكنثوأنمحهمأغتهمالقوموثمتئتكتهوآدفلآدبله
فأماءهعاشوتبهزهوثزهلخئهوتقئمبهوألزنبورتفعصبهةحمةواطالعقرلث

بغايةالحاحروففىأتئهافقدوأفعلآفقلوفجلفوأفعلأفغلفعفت
والتعيلاخثثئى

وؤفلىفعلبةا

ؤمخرخاوصتخرفاالمرأةعلىالصالةوحرتفهاوسسفاهةوسمقهلممفهتقول

نحىويرولتوىأمرهفىوأشعكزمشفيكمثىخرمورالثعليه
وخرقوضقيئقكوجمفاوتخفولمجفسابةولمائئتوآمثتأودمشو

وغمحارةركمئواوغغتحرأهقاالهووغيعأئقةوآنمرآيمولئمزهووجرخوفا
وؤعثاوعاغثالطريقووعثالجهلوهوضعدوسلمعاالالرفيوعلم

ذاصارؤئحموغبرهاالنساتوخهوؤروعاوعةلمرحالرحلقرغضغب
أةاضؤضوكنوحالئعرووحفووحفدووحدفوئفوفشم

ودأنجوتهوففهالرحفاوفقهخهانقطعتوقالعإلوبئوقطعالقدأح
أمةاواوتاقتافيوضذقففالىاصلىؤمنخفوئهجالفمئ
ينصافاااتجيلإارتمالع

وفامحلفمحنئاأطابطب

مىفوأغشبباقلفهوالموصوآئقلويافعفالغألئمفعإدواغير
جموبنأوسقاذعاشب

احاشيبااقآقافىليمثالباوالوضالعلمبهاصضسذىذمباليالةو
وقال



يقلىبشناظراسافبضأىباصرالخآ115وقاواع

هةوكثمنوماكثطلققطاروتطره

هذمحلى

اجمالوبافكأوإقئفرالأل

فهوالرئثوأخطفوبملغةمتعدبةفغثث
هذامنءيرمانقونحنالشباعلىذا

فاعللىءضربيئعدصذايهونوبهت

زولة

ذققرق

فرأيكي

التخرةنهكبا
رفلشرير

صحه



تحملومجوزأنثأثمبههااأهمئرضازاتأخهاعلىملوهاتزافا
يراصففهىأهلهارعنيثعيشهتكونأنإمأوجهينأحدعلىرامنعةةعي
رجليقالكاآلمبالغةدخاتءالتاتكونأنخرواالمامالزمقهلذبهم

ءعااالنءالهاؤألزموموأنالكصهوفيهومجوزأبضاوتحألمةراوية

موافألمئلعةشيةوظفئليةنافةافاكاإخألالذكفرأواءهابهنلموتسقط

دنوئئغزلمفلظبيةءاليافبهقيهالشىيقوونومعمالياءبسببءلها

ليسأىبهئمممائدتوهووطعامذوكسوةأىذاعلىيىطاغرجلوظل
يئةاطقالذلدوعلىويهتهعايأصأنغيرألضلله

الكئمالطاآشآفاأللطشافعدياالالتزخليئغبمآكلرمادتج
علىءحاواغائضسرففشلذلذمنخىوليذوتعبأىناصهموقال

أندقىىأالهذاطقبهذامنشىكلوليسسيبويهةالءهاذكزله

والمثغارعيرالثلصاحبوالهقالفاكهةلصاصبوالارالئزيرلصاصالتقول

أىاهنملويغالتدقيئالىاحبليقالوانمالفاققالدفاحبا

عرالشالقاللآذو

آهليأتتاعةزحدبغطبالى
ىوائخقامأءاياافهاألىالمنسوببمنزلةفغاالأدأعلىبهدليستومما

اليهئات11أيضاوفافىاكسيةاالوهىلتواحدهاالسوتيبيعالذىالرجل
ءاففهااكبارمقءقاااضاننسب

هفعهـرلووئفىمحلظباب

فاعلالمجرساحلوقالهسئنئةممعنىبطهمقولىرامنيةعيثهأنقذمتقد

ازمأباوبنمثوقالمغقمفأشاالةءالماالنمفعولمعنىفى
مسعقتخثفاقداحبلئاذكرثغاكافبتلسذىجهاذكربئ

لرأصطاذمقهوتخلؤقآواممحايقفيهالنبتالنىلدبلوقماوامفقوداأى
بفمااماحجالنمئذودخكفهواكاباافصقتئوقالالشعرمققالمح

ع
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إئةعزوجلتهاقالفاعلينىفىمفعولأقاوقدفرقهماأىمزجالعلى

آتياأىكتألئاؤغذكلن

فافغلباب
حسعوشاعرءشائخملوماثتؤثقولهمعنليلاتيمعأءسيبويهقمال

راضيةوعيشةناصاهمقولهمجمزلةوهوواالجادةالمبالغةيريدوناكافقال

بعضهاوفىيافاىاالجازةإمضهاؤفىاالصادةأشخاتاختلةوقدهذاص

فوذالشةالمبالفقالنهمماففوذمناهااالصازةقولثالذىفامابالدالاالحادة

ضثورأثسدأبوقالدةاتجيريداالجادهلقولوالذىبهيدأرا

الىنسبتهعنبنفسهيستغنىجيدنهثغرشاعوكامقولفىلقولعتئئحمن

نهشاغلشغليهونمجوزأنهذاعطاوعندىيمهقالالشاعرهونهشاعرف

أبوعبعدالضربهذاجيعمجرىذلذثعئنهلسببهمعرفةعنبسغل

جاهدوتجفدوالقؤانايخرئوهوذابلودئلىصادقوصعذقشانوشئالثلتيثل
وأنشدؤويدواتلى

اتوأجمدائخلفهاكنولمواتداخدثألءالماعلىالقف
جاعهإاوفالبالجذللالرثشئه

ءاخفرماسنينالتأغقرامقييغء
بهءقطصلمادافرايرااوقادفرداهفىغيرهطححوبطفاأعافاؤ

فألالن

أفغلألفذ

وسأكبىأولحاقالأفوذذوهمأئمولألآنذواحدغير

نئغتولعنائنعحينبعض

حوارومفرعامنمجرأرآينءروائموخذأطارثاللثفا
تغالهالصخنلىاألحئإذائحتينهالحزينثالذائذكر
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فاكعاالرفيغالنابهونالىمالفارفثثجيحابآؤجد

علىهولهفقلتؤجدىمنبأؤجديقمىلأنمجبواكاممنمنىبأوتجدقالإ
خدالوهذايقالوهلدبالوفضدالوضاكيفقالنمالقريةواسمآلفى

طثارماؤخدوأرادشامجرليحغرفولهمعلىهذالهفقلتؤخدكذامنآؤتجد
وخدىمنواحدبانهيوضابأتلىأصفقاهذه

قجملىلقع

يهسيبودأنقلباعلهويميوميؤئماةي
يهاييىاذفىيمأخاوانتوانتي

هاقتعمتغوولاالانئالئةاالهثألمناشيئوالألخلوالفعلتغللأذكرؤوال

ذكرالنياألصفاهذهبهاأيهدثالنيملباالنمكد

صحيغةلطءاالفعالمنءماجاباب

فاصنهأضأما

ااجعلتكغنيثالصعغةتلذهعااليستعملماالفنهضربينعلياالباوهت

بصعغةيستعملدوأغلبالصسيغةهذهعلمهماجمونومنهالمرأةتوئع

غثلملماأفردلثوانماترقخالترالسكيتابنفانمحامشاكرهيتفاعلهىماش

جمثالفأفودوهافاعلامنابتائبفاعألئمغمالمنهالقاصعغةقاعلىأفعسال4فاع
هذافطقلوائققغلنحوجهاخضيغةصعلىأؤحااللغاعلأنليرهاليهون

أولعتوقداالرهطتوحمالرجلعكاجتكصثئيقواهمبابا
وفئالنالملمئهرفىوقدعنلنشغئتوقديشهوؤروثئثلرفيثتوقدثباثى

الرجلوؤفصععنفهفاندهبدابعهعنسقطاذاالربلوؤؤكدئةوفدردة

الرألىضمععفاذاكنغثنارأيةوغنغئنااببعفىوغينوكقاتجارةفى
تهؤال



تخئلاذالمالمرأةوغقتوئختالدابةصرهصتالرجلوتيهبوالدابةالرخلزل

وقدائمفوةمناربلقئاافالبمامقالرحلوفبميتعلعنارهيتقد
عيهوغشىانريضعلىوأكىاخاساعلىلألأاغئموقدوأديرلختانبفيا

الرصلفؤاذؤظحكوقدئرشدفتوقدواشمئهلالناسعلىلولااهلقد
ائئفحوكذلذتغيزؤنهافعقعوقداذائسربهنجيرأتاهظعتايداكلناذا

كقيةحكلهوهذابالرحلطعةوابمعنىكهوأئتسفوأنتسفوافئقعافعا

القعاصأصابهاالدابةؤقجصتعليظولرةتجارتلثوئئوضعبكاجنينة
مالهعليهأغوكمدالرجلوغزبهارىعةوفعبمتاصسطبايقالإقد

الرحللهوكءعضااصعفىباباهذاعلىيطردعفمدهشالرجلسصد

وئمعرجمانيهبرعالربئوئمدعكالطاعونقاتلةقثرةوهىغسةأصابته

وزيعفرصةوهىفأصابنهالرجلوشعفاصثوما4ضوتالربل

وأوزغتاوبهتضقرشهإبطنافىءوهوداالرماعأصابهوزقيالربئ
الرزعوأوفغرقبلالروزحفةةشكرلالربوخنشوأولغتبه

اوئطرترضاألتثوانبأتاآفاتجيعكذوررقاناالأضابه

وهوالزكلماكفاابهأمالرجلوصشكفأفسدهالمعلرعايءقتئت

وهوذهابباكأاأععد4وكأبشتكتالرجلوكمامالمرضفىوئيههـمى
الرفيلىوأشمثمافيهاجبعأطراالهأكاب11منأهقلا

ضرببهفئبثقئبهطضاأىفالنخعثبوأششفىأيتهكلرفلثترفةاذأ

الرجلؤسلذمأالببماحانبوئصمأرضوكذزيهمالرجلوفنثد

وإشربؤلهمهرفهابتهاأصطمثجرةاؤسيرقتفعقذهبويلهـرأشتنأمق
فوأهتخاحتبهـمىميرااووطمتأخوجحهاالمرأةئئتواحثط

وبدىوشقالمزأصابهتالرجلؤبطققراودئهمالهدقباوجسل

رعثخامثانحصصيا101

انقفاغوبدىقوله
ءهذفعبطعلى

حرفاكلماتا

مصصحصكنبه
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مع

تهسثلقولودطموغيردبرللشهششبدبفوونأهلمنغيماصاكيتاابنه

اببخةاواصيبوقالصدروهماغيرهقالواطجالجحوهو
هالمنانربويفعقشقرةقفعصذاإصكتاابئذكوذضااا
وأنمفصئموالمتاهى

خوغإفايهـامنيكلمجوالحشثهبهمارفدتمنهاتائغذالمتلم
خوصءالىكيتافيافساقةملمواالماأليثلماذعروأبووقال

تحمونفآخذهمآخذومنفألنبنوذقبوبقالشضاضصاوانضصالنخلا
إخذااللميقولونوقومالذالونصبتاالعلففقتشئثوانالذالرنودلفالا

وجميمائخلاباكععروالوفئسددأاواوصفئالذالويضكلونااللفنيكسرون
العددؤظفىيمونليةطاأصلءسىلؤوقالالماجمععارفيمتمول

معلطصمغؤهويقاللصنصهتحبعضهـموقاليسخيينبضعدهعأصقثثالو
اصفطاوواهـقيىولعفشفثوبويقالمعكةهـأىذءغاهوموصغؤه

إشةسعوعاوقالإجممثربااالءإصةامايقوأوالرراوالررواتفطوا
الوخدغاودعاوخذغفمصدرضرضتماكلدجممخاضرغوافبس

سبآإئالثوقاليييوحيمىييصوحيضتجفححعىفىفألنوقع
قهواشعمابناثههـمن4وأبثهذأشرحتأوقدأيصاحيضارضاألهعفى

كثرانوالوكمثؤالبألتكىيهثوحكلداىوزصصورفزخربخويمسال
ويقرأوخضهاالنسانوجمرروجوجممرويساوكبمينلطعقمنابيتاجانبا

وهواثاهوبقاباثواثفبولفثلثوحكلمحجوراراوكجورامجخمراإ

بلافى
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وأنصمدااربل

ؤقالثمدخذؤناهاوقد

هعناهالبلغاوشعاالبثغوخعالبفغسثهعايفئمقعالوالضؤتوالجرعقوالجرس

وغردغردةةالمنالعودةوواحدصللوخئنصوبقالوالييئبهئهع
وهوالغيرضعئقاالثئئضاقوقدقوقنضثىنوهوضمثقفيمقدرهصقويفال

الغنموهوزرثاخلىاخمتمىفلذوفعثتءالماقاثثاذاثقوالقاك

اندفيفوهووالثزوهوالتزلللرلمحلرطلقطوفزبيقهـىلموبعض

مالثئهولىومامالثمافولىويقالوقرضامرصناأفرضنتهأوقاالرجالمن

فوتشفولمحوخئراامنوحئزوتجرةووجروضفإتاعامنصئفويفال
أبوقالالصبالهىوقلللسحالوهيروهيرلفاالضعوحةخرىإيزداالأوقا

الجضويغالتؤضعوهوكانوثخرتمانشفيقالبونسعقعجيدة
االبلمئالكثيرفيوالعرعرجواوأتجمق

المثأباتفاقوقعلفباب

ايلىوأنشدوشددوسد4صوصدجبللكليقالالمعكيتابنء
مخهالمدذكطبنصمنئاكثالآتذواأتئتغآنابغ

كلنءالغرإوقالالعفروالففوهوويقالوزكارعئالتهآؤترغميقال

ويقالالمشتفةكئى11ءالنمراوقاللغتانهماواكرهالتهرةقيقولالكساف

وقرئعليهغيركأكرهكاذاعلىكرهأقامنىلويقالقثتفةعلىأىعلىضهث

علىءالقراوأكرأيضطوفوحلمثحقرمقاتممىفقدحيهثمشمتصإنل

ؤتجغهاأىرأحاتاالمالفرحقوكافرحتهاعبأصصابوفرأقافاى

فهكةميفطرأبتهوماوفطقطوأثتهماوحىبعينهاصوأحاتأبحفىاانرو

فهـىفضمعحنىفىلثواذالغاتفألثففيهالالدهرعنىنتاذاخغيفة

وكلنقططنتافامثقمةقطقطهمأعاالكعاققالمجؤوشرضتوحة

ولوقيلامحابهإلىحواالضجعلالعانىالحرفسعكئالنكقأدطلهاينبثا
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اوفالوشقيله

ؤشدنفصألملا

لمحكماانميمكبارة
ونصهاوفاالإلنر

دقولونلعالعةاأه

ثعهـدالنسما

ويخمقغفعو
وانمثعهدالعم

هكحبإ

ء



لد

ء

باذطمنانجقمثوكالثأضاؤوخفبهالرخلجفثسكيث11ابن

شوالتأئطوأنثدلنهكا

ئزلالخيرعنبصفامأدوالوؤتيريمجفبصجلبثوت

ووتجأئهعااحوضئجالكفتجتجرخعءوحاوئضفويضفعفنووغفمووبقال
لغةعونهابفىوولذهاأىصمحفألنةقلتهتويقالنيكوفحكتئمع
قفياأةاصيخلبنتءالذفناقولدقدمتوةخومحفعهىءللعذراقالوة

الببضاصحائاارفواالئحفع4مفأنااللهلهلطأمثللوآلىعالبهدتترتحين
الداروسففلالممغوالاوهواذابهاوالرحزوالرئرصسبروضثراواحسد

ااحاناالةصفأذواكبكلنوئئنغثهكقيئمواوغألهاوعألهاوش
اأئضالتافطوقالواكعفالوباماسمعتوأكر5كوثفافألنلىقدكانوبقال
خاصلمىوأتاالضامسةوصبئضاصةاصبئأثاالويقمالنفسهيعنىإئسمك
اومنقادوجعاوآحسدايهونواألبديفداولدالويقطةخاميئى
وعائطغمىطعائطالويوتديهمقيعنىمعقثيلندئقكؤثءأسدبنىاما
طوفطوشئعسقالويلتخفمآكوامافةالىأإزحئمتاعقاطاذاييط

البنفلونمتإغااويقاطبىيقولوبضهمطبىءطبااالصد

هفؤ

كر

مسد

رتصطافافاكسوت

أويخرمعاخرفعطآيمفاث
هـحثكاهـسلى

ءخما

حكلحهلعل

ضيوممعالوصنه
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صسلطوفألصلباب

المعنىباتفاقوفعمل

صاالفالئموفمقمويقالهرالدوشرباباشرشيرثتبقال

وافضاظفىالمعمثخففكذلدألميممخففءالفامغتوفمهذا
مخففاءالفامضمومفئماهدفيقهلمقحنهمبغيمررثشاوعرأيت
قالالمعركافىمجونفانهالممدبدتفأمافاتوربيم

فمنياتعئقاقذخوجثء

البمأناالاالفافةفىيقالفاكاؤقاوفيفوفأماازط4منلوفيل

كأوقاخيالثميئشفىمناتط

اأولىفاكههذاآثتآوقدقلعلوهواالصنافةغبرفىذلدقاورئا

عإن5أحاوقالئئنئطثئنئطششأشجئئهويقالالتعليل
ولغاتثالثففيهوطمتذاطمثانكنتااللدموأكئزتئلطثقط
الحاولدعفؤواوالغغالغفووهوتقررىولاىبالؤوقزوتزفز

الحئةعلالموخرمىوخرفوهوضصثيالرشىطصوى4ا

واكاالنارفطدتذااثمنهانقطعمايعنىوسفماوشفطالرملوهمرشفط

لحةفياقأبولموالرغموالرعانموالؤنمرغمواالوئمالزتوهوالعألت
لمقالدهرطأكعلىفالثفغلفويفالوغثذثعدوكئدلىوبقط

واألاكخدوهوالدهروجهمحأىمومعولةالدهرآشةوئماالدهر

إواالقثلطووإلكمووثؤؤخدكماقخدكممنيفوالدةاتفالمما
ةلطولةاخاثنالثوكأوعاكااالطقائئهـجماسفيوفال
دهووجمضو

أب



با

قلب

خدواقموالهوالشفميفال

لمحواوالرثغلروااؤو

شدلستصط

بلصصلخر

مافئئاحنالطامعلصلبفى

واسليزةفمقوالحدئدصدواكلواذوالعئىصمتواشمثلوالاواإلزول

روااطروهووالممتهرمأكرالوهوخىكصبركألخئرنيقالوالحمبرفئبز

الذىوهووكرحئهروربللوالثرإشلاقايزطعائملويقطوالعبرائثراقهالش

أنإفارصىاوزعمءالرعوالضبالمبوهوصروالفترواوهوتينلهألتخرتة
آشدفقالوابالعاالتكميرقكثوفغلققلنبؤففواولذأاثمطردالبابهذا

يصرحلمأنهاالأيضاسيبويهمذمبذاوءفألثميعوفآلللواحدوقاواوأشد

أبوءالطولممتئالوهوالطويلوقاقفوقربلليقسطالمعهومنباالطراد

وهواسيهشاابنىلاطاشبئبائقيدلمأنهاالوطاططوطاثوكذمحيد

عرمةلهلبستأىخوللهليويقالفبرواابرازبفىإوالجالالحول

للطواالجولدعأقالجاذداهـقسلةولمالبرخولمنلغنعه

واكولثأجؤالوالجعاطفقامابعؤىوالهاءأالىأصعلهامنالبرلؤاصب



صحلو

لحعيفنصرب

لصدلصدع
لغواتىل

وسطف

هـىمخها

صده

كنهعلين
مم

قلشقدحو

ليتدسمهدء

هدمجعلىءجر

لصوبن
لته

ووثدمجركسكينبلذصاعونصمووجلىساامنيستفادنقص8لعباراا

ئدثموحالث

ممالمالمنوفغلقطباب

حنشرئئثحوزومزوجعوناالرضئيزمنتعلىفعديفالالعكيتابن
اوعلوهمىوصمدحضاعلر1ويقالاالرضمنارنفماوهوآئمثازرض

الراجزوقاللميقاببن

غصعالعفرآبفزمنيازدث

وأنشدمنىمنمروااذاوالثقرادفواحلةئي
ئفراتعلىجهاابأوعاثثاذكرأنفىتةانئالكوقل

هذاوليعثاذكرءقدمتدفمنئمنالنامىرتئةمانفوروالئفيرأعنىايومفأما
حمعهوشقالومنوئممطوراآشالراجقهعتطوقاذشطروشطرفنويقالعهمو

وأنشدآشطارا

عنالتهـحنهالباذق

طمطرادوانهثمفىالئيئمائكملسوخفعتهمالىبايغئهءشامن13
الفوزدققالوقدراقدراعلعهاللةقدرهذذزقتقذزوالعدهةوما

أريدهالىحاحةاالالقذرمعئخايعحديدفىرخلىصمثوما
وقالقطاآخمطاوتفقطونالقوئموقدتقطتغطاوتقطاعكلغتكؤمال

ومصدرهأعطيتهوستئفاماالفألالشئبزثءوقالعرالغروقططاللحطرحل

فقالانبطاجوخوكهئرا
ءاثربزطىآالذىلتهالحد

اثاطعووخشيعلونلدونوالمحربامكللىذاحمأذوهوأيثعبرتهبعضهـهوقال

النابعةقالخمواانخحمواللزلةاسحوداشدااأطحوا

كبممااكغثحداطلقئرع
المصادرويقالوالتعووالتعروالفرالفروهواضضروأاضشوواوالئقرالمئغررهو

والغقوالمئلللوالإطردواوالطردذآلواوالذأرروالعذلالعذلالئطالط وومحى

الببعفىالغقفقالبيتهماأبوعلىفرقوقديتالسانىبةحهتأخمبقوا

جمأوالمتالويراالميمميفزقكطملهمعقدؤفىقتكزهءأبنلىدإاولبصرأ
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كأسفل8االالدركجيعايرجهماءالفزاوقرأوالدزكوهواللزكإرأىئاوالغق
الغالىلألكوفييئ11منانحويينابعضحكلصوشغشخحويقالالدركنى
الغتانفهاتانالحماقصوفامطحرفاثانيهماممنصقالولءالفراأنهظنىعلى

انكبتابنوأباهوحقرخفرأسنانهفىاالعرابابنمتعاقبتاقعلي

باكثايقالاميناالمعتلومنؤبمىيئسوشاوقرسقرلمىوالبرذانخغبفبااآل

دوأنثوالذاقوالذكنوالذاموالذصئممانعالث

اذاوجمقاآفهابهالتفلىلةاكييبةدنارد
تعالىتهاقالالفؤهدوأالثذاالوهوثاداةوبهااآفنهبها5الجرقال

المجاجوقالةبفأىبآثدتنئنلهاهـطىوااير

داآئأتثأدفآئعىئثةلمءآداباتذئثتأنمث

وأنثحدالفئوبتيةاذاكانتوزاتةريئةرمجعويقسال
الغدوةوحنءشغواءقؤجازطقرخعليهاخلىجوث

11ثذبدفىوماالرجلذتقثمنهويفالالدوالقثامالهـةويقال

اجاقالوافعاائمغوهوآاالمعتلومقمأأتاليه

ءالئتهمورقثائمقاغهـب
ثدوأنعنهصطتهاذاوآئختهالبعيرعنهحفدتتخيقاخماوهوالمخؤوا

كارئةتتائمفيمحهاستيريإنهالجئدعنهآتخاائخؤأففثت
شىآالقالثتهاذآداووآسئاأسئؤاحفىاصلىأسمؤتوق

دفالاالةئضللىوتجاصقاوآتاكالتئرالثية

علؤففغباب

ئنغأفشمريعفونئرشثىلوأنهوحلسوخلثاوبآسلبذلأبوعبعأ
اسعكيتاابنوشمبهوشمئهلىوثثلدرقتبقثبءوقآلممهاعدأوبها

دوأنشئهااصمرايشتهقال

طبيفابرفتيشؤاهاالثتئهميطحفقةتجثبتمرؤووالىندين

عهئوأخامثهمخصد

لىاالينضلون

ميتهملجبانا

يعقوببواجرحتى

نغرالهم

ضثرةنجهيعفسوب
نجاجدمؤذن

كيمحروبنسيدبنأ
محقفهوكتبهاده

للهالطفمحدعود

بهآمبن



وأذثدوغشثىعشئلقال03قال

مثئاةةكأكبينئضغهاولم

والضقنالصغنومنهايخيناوهومثلوفرايخرأ4عكرضززهوقال
لقهلونالعربمقوناشالءصنجسهونخممقيفاليمنغناضغناضعنيقلل

وبنوآفئإفئههعجشةوقالحاصعئونيحرثجهياالهفافىليس

قتتايئوالمعتل

بمعنىوفغلفعلباب
الذفنفيهثئعالفىوصذالثلئعمعرةوقغكغيفولوقوقومخوقغيقال

منبواعكالاالسمبهئحصققدكلدشاذوهذانطعؤطعلعوفضسغكنلذ

التئعلىالتىاقشورواراباةكذترالصبىئمنمافطعيعنىوالعترر

تزكأاوفرثبطرفهصاخبهوئميسكالدابةبهمذنالذدالحبلأعنىوأدطؤل
قئفةفال

بالتلاوةثهائرشلطلطت5االآخطآمااتؤتإنتقشذ

أىئجملىوقوئمؤىينمقاكاالمعتدخيزفىونالصفافىمنهثمىءباقد
قالغرباهـوقعلءآغذا

وطيبخييثمقاغلفمتفئئائمضمثمتعدىقؤيمفىاذاكنت
وحمثىومتىوهويئمجيىأحمدعنمىالغاوعالالفأظئهبئالمعتلومق
التاللدعنىوفرحقرحعاضحاومقفيهوحوإنئلىاللوإدؤمقوإفئلمسىو

توخائحرفعا

بأصط

وتفولتلىومذزولمتذزمتزيثدؤكلئذهتثيقال
آلثماتفىايمعاويؤخيالذيثاتجزوورا



امى

ور

38

حدكذللةط

أبوءونذلىوندونخلىونجدوقطققذروقذروفطنرجلءأبوعد

ليفالانسكيضابنرافطاعهحكلهاوزخسلزحللرزيد

ئرووصذروطنعوطمعلىوبئلوءاشيقاكلنكثبراذاويفظتقفالرب

وفرحوآشعرثرولهياقالفنتالحديثكثمركاناذاوحزثثوحعد

وعطمثىعطئومكلقئكرنكرلورفوكرالحاجةكرفىرخلوفوح

ورجملباألخبارعالمااذاكانبزؤخبر9الواواالرفزلىوءالمافليليب

ئممعوفىاسمرع5ععه



8

وميهىاطرائقيثئطبالممميفوهوشمطثتنهوالطريتىسعشعنتغقال

فيهاافىزفيوأثرهاسنانإثثمئر

بالمنصومنالهوفقتآلانهاللأليتوفذفقتىقالةوئغلليربي
فاقاالألىوبمنوأقافيئ

وخرامويمئموخاللفييفالوقعاليعلباب
يحتاغودئغولتاسولئسوريالفىفىريوفعالفغلىباب

لمحةفعللب

ادخئهوهوبزقوعوئىقعفئفعاكيتاابنا

وفشتدفغذدورجلوخؤدوخؤفرلعغرة

وهلمخأبالوموبهكذحوهومماآلكبر
وكئعلوفثةذفئضلملالةلوؤتفثعلياررأ

ألمهعدلمحاطولس

صتهىخاله

قربن

الميمنهبةبرلعصلمضل



لمةعةطهلد

جمتوثهاإبثتاللغاتهذهوذكتآقد

لوءلى

58

قيعضبع

ناكوواالةلىواالناخعحكولواالحثواروخواذهوالمخراخلقال

الراحزقمالاغروابالعمنوهويهونوغثفودجمثقادوقاواقثؤالمأل

ضضادعلىزتتهةءلعئقادءداشذقيإث
والمجثمايبافالةوطئبورحكلهارطثهوقاوارجلاسمادثم

قخماهفبقعتتطعتاذاونالثقةافيأصل

مو

بمعنىدردعمادعادبابا

وقالدهالحابهعالذىلعظمهأوتجاثالغيئاجمابخءعيتاابن

شهفئيعنىوالوصآمصامالوهوتهلغيرقذمتوقدوكتامكاماخمبرذهارآلمصا

وجدادهوقطاعهوآلطاعهرامهوصرامهوصوتجزازهانخجزازاوخكلاملا

ذوحصطرقاعأعتىوكتأزهكنازهورةاعهكراورفاعوفيامهوجرامهوجذاده

اساأتاسخقاأرمخةمنآنثعاصطرداهذايهونصوقادهوخقالررح

إمنطاافقاهـاوقاالمصطدرقوانينمنسيبولهجغلهولذلذءلالجننااخصروا

شوعاليهالمماليناعتقاتجهماحمعتفسقلوهوصترافهلالجزاذفأماوقطافه
صصاهـخاااتا1ا
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ا

الآؤاناالكزوحامعأدعنالكساقاحكالنىإؤانهذاوهياالهك اسأل
كسورةأحمعهالمفافىالرفاعاالوأخوأتهاواتجرامالجوامحعتالكاقا

ءالذواوهوفيفعثمالزرحئخصدأنوالرقاغوأبوعبيدالكيمتابنهاحوقد
دوأنثباالكسهوءذوااوحدهالجراحأبعنهوحوغيرهالفرأيةصهذ

واجفالتثتالىتمئئإذاعلىؤاوهوذاكتخوزيفوون

أحمعولمممدودءالذواهونيفوالكلدلحبنمنجاعةحمعتألولوسفقال

تعليلتأوقدواحدهاكذوالئماجهواتتاخءالفراوكليفضةأحدا
وتغقةتمالمعكعتابنىانفارعلىآبقولبنصالطيركنأبفىاهذ

ويقالعينوخاميقولكيمبنىمقأعرابجاجتوءفالجمعينونحاملنغ

بفالوأظنهقالاممعرفىالغويبنبعضوشمدبارووحاروالذثمطالضعئعصبخا

ءواؤطاءىاوطاواتجاوهوشرطقافاتخهدطغافالوموبامموخارإ

ائوعناعوهوالوةئاعايالقةعآفواضوايقالءقاوالءوالوقاارواتارواا
االعشثاوقال

آفوادوفىبنئوتعثمأجراؤهاوطالكتستقدوالبيمق
اشوخمثشىطصورجليةخوالعفمهيهسرأولهافبعضهمبةطابشضدترءرأوا

اطةحاريةوخسمابفالخفوالفالوأمماطيفاالثىىاصقعمعاوهو
طاطااللموالعئمفأطالعئعطاطةنةبعا

وفغالفغالطباسا
دهوقالوحقىاؤهافةافطوخقىاؤوصتارضؤارالفمؤارجاحناالسكعتابن

الصحاخعولعمؤبالرؤانوقدانؤوزههغيرفواقمهعالالناتأحوووشأا
اموالفهعامأاواضتسأىعالجهطاؤافاابموإطاوآمابهصياحواا

ءوالداءصدااذهىوافيتذمثصيبهاثبثهامةاليأهابععقإالبقيأخذءأ
وفالوافخاراراوبموإنهاسوااخامماابمتآكووإنهكنافاواتافالا و

وبفالخاخارجالطوقالمئقىاغيرهمقاناوهشعؤاببعوفااصكل
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ؤسوازهاالمرأةوشوارعلييؤصالذىانوخويخوانوجملمهوخامهاتعكوكجام
مععلربانأقوافيهئضاتافىاوعاوهووفعوانهصيوانهدتالثووجعذ
رهاقالقوماتاويغآفآلقايعنىوفألفافآلظصارالتعفىويقاالياناصآمونفمئث

مقهوحمغيرواحدبكعنهامائةءوزهامائةءزقاموهآئةوزهاقمائ

الوابؤقاطاالللختأصوطآلحئةلمطآلحهإبليقالووالجىاراراج
ااعألعلىثاتبانقضعثطألخاخهاوفغثرىكثف

عافعاعاب

أاقاهوقضافوقصاضهالشقرقصاضمكيتالابن

وزجاونرجااجزالجاغوكذلدوزخاجةزتجاجةوجة
الرثرممسورالغيرزقيوخغءكيتاصاابنالثسر

ء

سط

لحد

ختا

لد

ححيه

قغافعيل

غقا

محهتمعى

ومجيأومجالوعميم
اثآالالوفلى

فطية

مدص



باالصلضاض

الموعمعبنفى

ناقةقواقالتثتظرءيقاللنالمحثبتمابينوهووفواقهاالنافةافوقافىاوالضياح

الذىاةإوأماؤةشااقمنماتهاالألءفراأوقرآتاوفؤاؤ

الجازأهلمنوناسوصكاعهششافألطغتبقولمنالعربومنغير

أجمافقاراجوتئالذىإالبيضااظموهوطعاتاهوتفطوعوكنية

جاعتهميعنىالناسوخارالناسوخارالناسوكاوالناعىكارفىدخلعبعد
وهوقطمامنأخوذوهوفرفوفطاكطقطاكيفالاالصلوعرصهم

الئتطالىفسوبوتتاطحاطىءإوزخلوغيرهللموانصئا

وفغالؤفعالقجيلباب
نهوقللحلاقهحالوالصعواواألياقيقوهواألاجؤخمرابوالافامجغسل
للوطووغوآضوعريضوخغافاخفوربلصلممحئرالفلألةالقط
برتامقلئملمااللذواالدصلهـوطؤاللقبالظولفىآفرفاذاالط
فاذااروخهوآبيروئآلحويابخكرامصوحؤاميهكرربلليووالثبمثالر

ثموي
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وقالللقاسوفراةءفاءؤفناورفيوعابئحابوطرافاالفواؤكع
قةأوصدألخدفىافرأتا

ءالفرالمائثمفصبالحئعنوتعئتبىالغوئفعطادبئضاة

القصيدةوقى

ءبايمئاؤلئمتىايهريمخفقىذايفئيالنئئفهزوا
وأنشدآمينأفانرجلعبيدأبو

شكأبةشفروودافاناالةالتاجوشتهذتوتقذ

إفالريهىاوحكلنفإالمقيعيميلالذىطالتذتانواالذلنوهوالساكيشيا
وفرابارببا

والفعالوالفعوليوإلفعالالفعولابط

كالوحأالرفيكلوقدشقطثااذاؤزأحاززوحاتززحانناقهوزضتبقسال

زأبوعبسدوضكاناوضئهوتاضئهتاتوءوشكؤالناوششعاكعاشكتومالوءكلألحا

ءالماوقطاغالطئرألطاععندثذكالنلويقالوفرأشكافرومحكاحاجنيمنفركتيقال
وقطالحفطعةالناسقأصابتويقالءوالماالطيرفطوعفولوبعضهممفتوح

ضألحاقحدعوقالبنفطعأنءالماولحطاغبللىالىبلدمقءتجىأنالطيرولحطاغ
وأنثدوداوفإداقةوفمسدحاوصئ

صئوحديهقااشغالعىوماخمهشمالثاذابآطراكتفاثف

والثئوتالئبهاتهوغيرهءمحرمقردجلهصهوأسوإخوئهأاهآكآطرافه

والمئوموالقتاموالذفوبوالذهاب

وفعولىؤسألباب

احثماواوالشئوالقرلئىشثمنثجابوالوالثمرودوالثصرأدوالثفووالتفارهواا

والففوطقخمقالطماحانثخوسوأسشمق

عثمواسخاطصمحام11
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لفعولعغا

والردالوذالةبينورذذفمئعلوفدأفشولةواالمةالفةتينقمثذسكيتاابهط

وةلهاأفعالالالنيالمصادرمنأنهايتوهملئالافعلاذكزالواكارذلوقد

والقواالفروسةبينايخلعلىوفارلهىوقدوفحوالؤقوصةحةالؤينتوقاح
إئؤيزفراسةائفواومهاباممسرالغيرفشاسةاتننالنظرففارسمنفأفا

أببينلمروواكئوثةكثآثةاتئنةكثةولحعةفودةوافيدةىاتجوتجفدتتين

ياوخفوضةةصقالفكمعبيدأواؤخوفةاؤحافةنجينوخفلةوافيح

طفل5دريدابنءوالبطولةالبطالةقلىبطوقادجممتفسحد
لهاأفعالالاننيالمصادرمنوتطافىإخواتالحووفولهذهالفولةوالةطفالآل
ذكرهاقدمت

لمحعنىافغمالةواةقغا11بابا

لمةلمحالمقا



لمحاتىلممانحةمىخةعثاحة

وهـب

مالهرمآلمىمآلتيته

ىفتاعنقإفئ
آأى

يدبهرف01بسا

لمخا

صوتايغراذاكناعةوزمرقاعةيهض
والقبؤدلمحسقوطآلوةطآلوةعآيحوب

ور

ا

غى

ليستساهى



الدارةوهىلهالةوائذأةاشذألاهقالدغالمجلىاخيزقاهىزيدأبووقالء
وحىولحئتهالثؤبةفيوهىفرحفؤشأيضآوالنذأةوألثثأةالققرحؤلىالني
وبزفةالهرأسفيهةوأقثفوئفعةطتبةرضاالمنبئتجقئعنائبعضهمعق

الرحلبةوحناحيةأىآخرنبذةوقالئنذةوجلمئتئفعةوبنهةوالكلألم

وهىماشيةأوصاممنندمهندهةشدويقالحوبةإمضهموقالأمه
أوألفالصامتومنفرابتهاأوالغممنوالمائةونحوذلذاالبلمنالعشرون

4مشذفةوشتدفةوشذفةالعلامنذفةبوخرخناةفيدافيةالتفعوهىوهت
والجيمءالباةمضثوكأدةبفعالملمووالصثحمةةثىاامهويناوئلةودبة

نالمنقاثمئباأالماويقالكأوتخدةماسماكنةءالبامضمومةأحمكدةوثس

وزفةزلمذثواهوةوقرثصلمدقاكنتانفرحةللقالطفىذتهاتجكثابنهوله

وهوخفوخطوةخطوةقالغوخدعهدعةالحرلثمالىوةبدافذقئفأى
مةوفئحمةوكذلىخرعةضلوئغحةوتغبةوخوعةوحرعةوغرفةوغرفةموةوخ
ماصعتوطمنهماتعفليعنىوغمتةالوئلثحمةكذلذوئخمةعمةلسانهوفى
فقالفماوابونموفرقؤمريةالملامنسريةرثناولموعفصءاالدا
ئخءاالناوواحدةوةخؤتوحكرفةءاالناوئواصحةكرفةغوفتىيونم

لماقالافيخىمصملبنعوأخبرفىميناقلامابيناططوةخطوةوخطت

اإحألاعرونجاأبوقالفقالذويةكئآلبهونالوعزجقولهمحقبونسسالت
الحصبمامحفحامحربنعيسثاقالالحربفىوثةالالمالفىصلةاال

ئالةعلععغيرهاماببأدرىمتهفواأناأماوقالءسواوالمال

والغرجةجةغعابالطوماهوخفقع

وقغفلةةاالل

قصارودموصاالالنضطىوالمعهاممقوةوشرؤهدتساإبن

دالغديدوةوإثغقظذاتأىنهوكئتذاخابهذنةوأدأيفمىةالجفوتبن
وذثووحلةفييثاالغةهقرفؤفمةاالوقأادىاجانبوقصلىالموثفعالكلقا
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يدتفوءكالحه

وصهوكثيةكأيةوبفالفرابعيدأةإصثوافةإياومىزخلنيتم

ب

كسؤ

لقا

اوفدوةوةثصهـى

ونقوهايهس

قذ

ءلى

جعواةاذااولهاامويضوقوماباإاقخينلؤفجمرشاكافةاولهاقمواجعوها

ضئثروا

والممدالمقصور

ى

اوسمائيفالمصادرقوانيئفىهذاآيثتوقدفطردداورشا

وحظةفالنوحطىوخفيةوخفبةبةؤننسعبةيقالا
صارعى3ا

لحوقتهربقدج

رئلعئ

صه

فا

ء

خصه



11وفغلةقعلىباب

مميرعالتىبافوةواةدلفهفإلعقاببقالإصكيتاوابنأبوعبيد
والمفنةالمفنةخهاصرشنةتةاليفالىاسكيتاافيءفئمنصاأل

ؤخبةأىينةالحالجعتههوباصويقمالخاقنتقشاغوفداطئبأى
وهىوااللمئهةالطوهىمةاوافةاايدتإنهاوقاافغاجمازاهلالرمايفى

فىافالنويفالىتجعالهلثوخعةجمعةفومققالومهمكلفىمحووفإاللئت
فىاوهمالعنتأوخت3االأمقاوهىحيعةيلبقوبمضسالمخوبةنفبنهأ

الفرؤدقالوالحاجةئااخرالموضع

اشراهـغماثأيخبةدسئهفيهاواتخذخلىققث
إايرأبو3اوفا

برضأالئىقطيمئيساتنالطاثقزجمحيتتىأثلطوالالقوفتئم
وأتفضةااالهيثةإلقثثةهوخمتمقأبرذيد

فعلةالةب

يقاهدنةلةلحلبةكدلدطةء

لحود

تمحماب



الممألودالمقصيووكتاب

المقميويىوالممدودباب

دوممدفقطمقصورضربينعلىاقياسوااوسفياسىضوبينعلىابياباهنيا

صيرالجمدمقأضوبثالنةفهلىااوأماوئفقرمعاماكدفيهموليفقط

وقفزهتدهيصحونأنفاماويفصرمعاغدنالثوضوباليقمووممدود

خراالمنعليهأغلبألحيزينأحديهونأنؤويماوالفالكئرةفىلينمتساو

ئذكراااللفاظمنن3وذلذوالتأنيثالتذكرللئىابابابهيبآب11وهذا
النذكيربوابفىذلدوعتأتيقويؤنثيذكرثالثاباوضراليذكرومؤنثااليؤنث
علىعددهاءوإحصاالثالثةاالجناسهذهأبنيةديداآلندأفيوالتأنيث

نعالىتهأاشالمابأفى

ابناثمسأفرفياوأهميوبىابنية

لمحقلقغل

ؤيرمصلىفغاذ

ذقي
آفحلىفيقة

افغقنىفب

هفتعلىمفعلى

قغتلىقظلى

ققئلىقغفلى

قئغلىذقغالؤى

فغل

تائغ

فعلى

آفصذ
ة

قعلى

ففاذ

فصد

أفعسد

ذفغه

مستفعالمنفع

فغقلىمعين
قغئآذفغئلى

ثغفذذقئغ

لمخايع
فغفذيعيلى

فيعلىقعتلى

ذاملىأف

يعئخمانغفنئ
فعدفضد

فعئلىقغقلى

تغؤلىةخؤتلى

مغتؤؤقغئلى

ؤفاذلىفذق

فغعلىفغلىلىف

قؤغتافوعفيعلى

فحدأفغالوىإفجيلى
تفعومفعئايفقل
غئوىقطصاقمغعلى

يعللىقخئاتفاغذ
قغئقغفغلىقؤثغلى

ئوفئتتعألبا

طلىقة

اءبناصسونوهىالممدودأبنية

ءقغاليفاالففانااقعالفعدالغال

كاللؤنوهىقوله

فدعسبطنابنأءا

هذفيمنبا
سسأشلهالبنعظا

مثالهكرذدصنبطه

يهسنيموأفدكوة
لهومعلالكبفى

كلىنغمالموفىكنا

عنعارياصته

وكذلذالضبطعن

دللمدبنيةصنعنابأ

حهافليعلمكعب
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ءفغعالءفغألءخالةءقعالءالقءفغالءفعأل

ءئثعالءقئغالءيخيعآلءفعغألءايعلءفعئلتاءزكل
تعآللءقؤكالءفغائألءقغالرءفعايلىءتطآلءفئغآل
ءخوالمةءقجبالءفاعآلءفاغيآلءآخىالءفقاآلءققاآل
ءأقعجالآفعالءئوالقءإغيالءآفعألآألهآلتءأفعآل
ءفوعلوءالمءفعليلياتفعالتفعالءفعألمفخاال

وقعئائأقافلىدواحرفاالمهابأتواذفقاخوإفقرهاممدخوامقوأما
واحدحرفاالكاباتواوقئعولىءئإرتواحدحوفياالهخبأتوا

بهيذكرسيبوولمفنوضىقواصدحرفااالمنيااثواوةوعولقصعوكىق
مىءفأشصطتهطفأمصثوضىفاافلىمنأعنياالمثألفينههـفميأمق

ذكوهـوسيافى

أاشاءمايهوناالقوأذكرهاوضاةعاتهـاالثالثةثااالجفاجيعأبنعةدهفه

وصفةالعيهاتماقعلىفالمقصوويهونوصفةاسثسامنهاءىوماطفةوصفةنقط

قدتاكودطصيغةاعحهوآلفوغئرىىطتةأصةوألفئوخةوشكأزضنفاالسم

قيلى
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والطىومصوخرىكلبوالصغةوآجلىققهىفلألسفيهماقغلىوعلىفليل

صفةعلهامقمهيماسامجعلهانمتجدقرىفاماالمأنيثاالهذهألف4بهون
سبئواالودقرىكأوققنحوآتجلىفااللعمقالأالؤاهاسماأهسببويومذهب

افتآلاذادقوأالةضيلدقرقرلهمهنممتلثةأىرىدزوضنةلبقطصفةأخها

قثتبيزبنالقولفامانامئ

قرأردتارهايقوخيةآتجأفأصفالغذوأركلقرتتئذ
مجارهاتثثتغمألضاذأئتإئهالتخاقلدكىىكساوكاة

بموزأنوقدلتاكرةاالال4باباللوضاألنهبالجلةلهاضفهلممةاأىئةففا
فهؤاأنفكذلذويهونمقطوعاخبرافاخمهايلتخالويهوناحماههنادقوىبهون

نحوشغبئاالسمفىفعلىلىءوالبابهذاناغرمفالىنعورثمغرضشئ

فئقوعلىفغلىواللىوالؤجلىقكلوماافىوايسصور4دأتولمحىوأوأربئ
فىصغةءجانطهوالكتاذاضةواخرازى3ةاالذبوعلىصرذفاالسم

مفاالسييئوعلىوالممدودصورالمةنيهمابسعزكاالبنبهذهكلقحداو
نحوهخبزىلىنضوعلىبالئئقؤتئوإنهيهمرى41والصةامبدىواالجزى

يشركوفعلىفعيلىانالبناوهنعاناحاوالوصمغارواتأتمصالجتىويثىوح

وجرشىبزىهىسآؤخلطفالمقصورويقصرمعطوماجمدالمقصورفقطفيهما

ملىاتأنيثانالناوهذانوزمجئاهالضافىوزيئىصيوئفقرهاغدوأها

ذألكطوصش4صةأتثولمازىوخسارىوثزحاةإيثفااليهبمفغالى
ولحاكلالخأنيثنأءاالوعاتانلىوغاليئمتهرىاصووزتافزخأىفااليمم
دبهونفقبتدىفلماوشتنندىرتذىخبتطىاوصفواالقرتبئ3فاالقغتلى

وعلىئذىاموإالقرتبئ3فاالقالأالتراه13ألهسيبويهومذهبومفةاحما

ضكوصلىوعلىارىختمشلىلجالأوقاتذفئزخوتجفمرنئاصفةةافعفنئ

وعلىلحاقافاتاالهذهىوالفعئفغفالكلألمفىوإيسغئئث

لمخئدىمفاالئقثلىوعلىالعرضىفاالفقلىلىوءاليزفتئفاالسمفقئنئ
الكلدمولبمىودئتحتىخؤتمطمفااللىةةوعلىأيتلتأااللفاتصذهكل

أعثوضامثأنحأط



والدؤىاخقىاالسمفقلى

تجفترىمفاالتذبئ
وفئوزغزفحوفئفاالس

وعلىثالتآنيااللفوهذهوبثروحذرىسيم

وخفئطىحرى4ويزىئفاالسملىفعوعلى

وعلىوثهقئاوبردئاخئاضفاالسمقعقئاوعلى

لىفنءفاءأخةصذمنرةواالنعم

والصفةههكرىفاالسممفعلىوعلىرىكقالصغةلىفةوعلىلموقئنفالى

االفةواليهونصفةسيبويه4وجععشىتسفاالسممفعلىوعلىمدىمى

ؤثواالسمطىقطغةفاقعؤلىعلىونويموفامنائمقبهئعنئاصك

رتخيئخبر3وصسورلىشالعلىءىوالمقصورالثألثعةأبففهذه

غ

توالأق

طرىي

لمتاالتط

خمضىيرهقرىلعحتغطى



صكفاالسمففاليوعلىصفةيأتواءوثاقئاخوفاالسمفغالوعلىءاتفإ
فااليهءؤوعلىصفةءصانعلهوالءوتجتغاقرماثكااللهـمقغآلوعلىخممئا

والحيألىماةااللعمفجءفغالكلىوصفةعانعلهوالءوآلواءنحوآلخيآل
الجمأاواحذاترعايهضاذاوهوكثيرءواننفسماءالعشرانحومفةواءآلواط

وعوصفاءصانعيهوالءاصاوالءوالئافعاانماصعالنحوفااليحءفاعآلوعلى

فاالءفوحلووعلىءصعةءجاالعيهوالازوراوضءراعااالسموآلفا

باوالنعلهءوخئظباءعئصلفاالسمءفئعالوعلىصفةءباوالئعلهءخؤصتال

فعلوعلىيقثبزاثفاالسمءقئعاللىوءزغئمعالفاالسمءلمروعلىصغة

وليسأءخمئورا3األفاءفغواالوعلىيمءياؤاصفةواءالعيهوءيافاالسمفي
سيبوجعلمهطءسعاوقءيتابمفاالسءرقصوعلىزوالةخؤآلءةيعططوما

مذههـوعلىالظفةيميعودهذهبعلىءتجيسالوافتيئغيرهوجعهسماليناس
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يري

حاط

كأمصضي

متلهدي

تخوتهاتشدبدواواشغيفركىاطمنأعثىاضقوالممألودبفصور

واركنهاذاخأنحاإذالزماوكانبلالزمذأاثوليسخراالالى
وضهذلالماهوبقكسومنهئذفاذافخممسورامابهونب

محهـقوالئدخقففاذامشددامايهونومنهئلىفخفاذاؤل

هـممرهيههيم

فيهتكنامااصسيئفالومعفعصمفعرتينعلىءاألسامملىأفال

وتجثفروبثئروكرنحوبندثوذتأنيثأوءةأوفذمنقلبةألفوالواوواليالم
أوواؤأوياءفيهلمنمالوآلمتوضاربليوكوشاتردلوقرزذقوستثقب
ئحرىأحدهماضربينعلى4أةاءسثطاالوهذهثأولخأكأوفثلمحقةمخقلبةألف

ويئيوؤخد4نحوؤثثوذآخرهعلىالاللثلتالحرفبتعالحغالكأهـى
غووواواؤءفاالوزكأوغرووخفووطبئوزثتؤبثتوحؤضبوئوغن

رثىوظئياتسوظئئذاثقومعلمعإثلألثاثهـاطتتعاقمثوطئي

واوأويالمخوهامماوظبئغوووؤنعلىكلنعاوجيغغروحكئمكذالثبظثى
وشذؤغؤؤؤوكرئجمايروصهثوشجماكوواكئايمعهافبتهمنيماواصدعلى
وؤيآجمطوتص



قاضعحدورأيتالفاضتىورأشاقاصئحارأيتنحوبالةختخركتنضبصعمفىءاا
الئضبحو5فىءالياكانإسهناضفاشرحوازااضرورةومحوزوداعملث

الرفغثاصلاالاالحفىكاتكفالمثءحافاذاآيضامالكلألفىذاذجاوقدأيضا
منمالكلىفىءحافمطفاأآيخزءاصامعلواحدةعئعورهعلىشوأبوالئصب
14وقحراكفىحاأخرومماخروفبائشالجدبوانرئهم9ذلذ

الطرقشغمنمافارغقتفيلاطققتفطيطمساحثهقسؤى

ذلذاذأدىفاذاضكةإهاقهواوآخرهماءحممااالفىواليهوناشربهئيراوهوفى

وذلثءايطالواوومقصحصرة11ئثالمنفائدلثزفضاسانضحرب

صاوصارهذافاذاوأخيرأفلكدداأفتنفىثذونحووخروتلىجعقوئهم
ءكلمااالمقأيفايخرهاكانماوأفابموصكوهماوداعقاجمىمنمماتقئحثهتمهحك
غيرعلىجاحتوقدأوأقأنيثأوشئقةئئقلجهتكونأننءشلؤاللفاالفان
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التنويقاليلخفهمنيانامفضورةئمبئاالئقاتهذهمنواحدفيهابهون
منياأبدليتنقولاالالؤفففىمشلةالؤضملفىفهوتأنيثامنوهوماذكزال

العنوكنخفطتثالفايهنالضنولحفهمنهاوماكان2خالنحورالوفففىالهمزة

ءذجااالةوهورتجاواخدزصوهذهقتئنحوهذاذاإثئزجافىلتينااءالثحقا

هذأيخوئبىناونجتلفمجرألفاالفىنبتثزخاهذافغلتيهاعوقفتفاذا
هىوالجزالرفعوفىاتنويخاامنبذلإلئضبموضحاخهايقولنفخهملفاال

اذاشالثءوتوؤضارفءخاناأوقاالاللصااعتافىءافىاعهةالمئقل

لؤلة
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فعثعلبألفوفبلهافئفاأويالمواؤخةأنفأحدهماالمسدودباقئروأماتؤن
عطاثقووذممدوداخىاسمفىألفوقبلهاطزمااذاكانتوالهمزهمزة

ءوطباءاروأصلكتوتكطوتمناؤالنهوكغطاؤواالصلوظتاورقاكلجمسا
خرمناالالفزبوأماطئئقولذومنازذيةختعطفوللثمناللةوظتلئىردائ

اللفظدطااللفيناجفاغجمنفألزاثدكلألفوقبلهالألشثألفنقعفأندودالم

هىالتىانثانيةلفاالفئمقببالممدودالمقصووفيلتبيمىإحداهماصذفصبهوزوال
وقبلهاطرفاالهمزةؤفوعودابئاالسئمفيصيرااللفيمصكومقالشعمزطرف

االعرالثالممدودويدخلذلدأشبهوماءوآغيياءوفغهاءغرأوضنحوخرأقيوذلذأل
ولعضهبقياسئغمالمنقوصبعضأنوامحكلاطبؤخوهتشذالهمؤةالن

والحرفمعلععلمصدرافاكلنبقياسمايعلمفامالمطكاالعوبمائئع

سهوهوىخفوىهوىثكقووذللثتجلعلىافاعلاواوواسعمأوءيامناثالث

وهوفدفعدممطنضدىوقإلىليىوهوؤىنئىوفيكلزدزئىفينىىوزهيى
أنهوتروالغوىوهوىغىتغاغمبىاوغوىوهوكيركرىكرىسى
قغألنعلىوفاعيفعلفعلعلىيهونأنذللقومهنخؤنفحتىائمبنرور

غطيثىافائىآخعدىوصدىوهوطثاناذاحاعطوىطؤىنحوطوىا
ممدؤشاذءوالقواوهوغريغرىمخرىأقاقلىسيبوورالكوهوصتديانا

الفرلىمقحوروكلنغرأيقولفكناألصىفاماالغهأهلفيهأختلفوفدأأا

هنوجعلىئئشدشكوفولغريوااا

خفلامداغوقدءغواءئبملحسالعتفالةاصئتلإذافا
لهشدثمئالناومقءصذكوا

هاتراعغاومذكرإبالئغوثقاشثازلتتفألقعلإذا
مصدرفاغلألنةءغرانالعينكسوئغاركطخكازىلقالنهفاعتثضكازثعاوا

ابنأأوبعضقالىءعدائعادىومحاقىءوقافئاخىزامحطتقوللئقأس
ء1اأ

تمفىيقولءاطقاافىيقولوكذلذاالسمءالمصدروالغراهوءجمراانيقولأ

عندهوالذىفعاغيرءالمصدرالماالمكلفاتهفاصدزتالموانماألما
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ءوهوءتداوتاهاباادهبكفولذلفقطعليالمصدرمنحملله

وافهمهفاعالهصيبثىكره

يهونالنيلفواالتضدمألفقياهمغآخرهامحفكل

عنمنفلةتاكونأنأحدهماربينآخرعلىهىالتىالهمزةقعل

لاألصىباضط

أصلهوألظاوا

حكمهفىلمطمإصكلا

الحؤلىمنوجهابان
اختاركاابعدوقوله

اتطرعشدناثذ

لةدحفامأم

ةلاوأنويظ
همصكعبهسمرفه

ءوشاءماكقولهموهوقليلفاالولخيرمنقلبةراندةمجونخرأنواالعينوهى

يقولبعأنسببويهوزعموراعةكةأاصدوالاثدتمنلضثوتينءؤراوأص

العنقمنقلبةكافتوانرامةالنيلفااللثتئهأنهعلىفهذاراعةالرايةئ

أخهمافىوالمدلةدةالؤاةالجتهماعثوذالهمزةدهابهءايامنفأبدلبالزاثد

فىكالشفيهالف6االعلوامأوابهعتاذايعآدمخالكلمةنفنايسخا

وراقآفاليهمااالصعافةفىقالمنفوذذولوئقوىاربضنقاواحيثصناربة

صفعنمشفلمةوأخهاجمهمنئالهعستأاألم1أنالىفيهذهبقدسميبويهفأنشالموأما

عنااللفانقالبن3الىيذهبالذمذهبهضلىءإالىعننجمأنوالغعاسطسين

فؤبابمنأكرخؤنثوبابءعسااعنانقالبهامنأكفرميناسمنعمفىالواو

تجغلىفالقاشافانهمزةابسترماانلميصءواوأوياعنفالوانممافةوح

وأيساالعسلولينالىبانهحكمفىلماشفلبةعلهاولمهمزالألما

افولاالتناعنارذلثاختانمالتغهاخهافمالمنقولفىذلدرضيع

دهمأموفععينقبسسذوذفيمجكمأناديؤرىمنملبةغسمرأصلهمزةبانها

فيهالهمؤتخفيفعلىخأالشوىإنولبةأنهمغوماا1جعلاذايالزمهأنه

عنوخروحهلقلتهبهكمأنينبنىفألدلرقمماوتاذاابجةلىواكالبرئة

فيفالتئمنماصاأنقىىانحوأالإبهذأخذاالمنهـهامتناكراألاقياس
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فونحوذلئهؤقامئهومافماأهذاكقولهمتصرفهمنموامنععدةفى
بالئستدلفمقلتفانالحدهذاالهمزعلىفىءجاالهمزكذلدغيرهذا

هفامالبنعنكإسانأبوضانأنشده

سشئوقغيرئقأمالئباوةفيهافكوصندثالتئمتفىالضييبةمخض
علىاليدلهذاقعلالرفعةهىالنيالئحاوةمنيهونصحوؤأقالنبئأنعلى
تتتآالجيعبقولئبتذلذأممنواذاالرفعةفعهؤصنعفيريدوزأنال11النهذأاث

ولوكلنعليهوأجمعوأشاوفأقاصمخرأخاالوألموفععهمزةاللألمأنثئئ

منكلنماألنأالزىاواعداالجامفيهالرحأنقمااكلنزلالهصلءاال

جازوأذاوعطاوىسكطافانحواوأوالىوالقلبمزةأامراناالحاذفيهمنقلبماذلى

نجزلةأعلالهمزفى3ماكلنالمحوفأقلهذاذلدفى

علىداللةشاوكقعلىفيهتجعواوءاشااالىاالضمافةشائىفىئحمزوالمفآنالمنقلب

ونحوهراوىفولهمئءقدجاالمهىالنيءاليااومناوبدذبهمغليستاللدمأن
قلناففدالبدلهالزقدهمزةشافىمالفآجعلفلتفانرايةالىالنعمعفى

عرهاكذاالضوورةذالنخيزوانماالكلدممحوزوالالصوابفىاليذهثإنه

سعتلسيويهفلتقالأبوزيدعفححىهذاوعلىبالفىالثابت

أفرأففلتقالالمضارعفىقفولىفكيففقالبالغلبقرتأونحوذقرث

بعضيهكلنآخرغيرشالضظمنالشوممطالئخقلفملففانشئلطفقالا

الفوأنمواكليحمةولانحوشةفلبسهثذليسلهقيللفظهمنوليسحروفه
مأذكرتنحومنأوسعفهووعابءعساأمقاحمايسيبوكراهكلنوانابلىحفىا

شبخذكرلتالذىوالمحالثوالحيروالصيندوالعبانقيبءصاقدأنهترىأال

نضعئينوأبهنشاةمنءاكةءشاهنشوثعللمكذكلنةاذأامحرةصف

دأضهاظمنالألمعلىاطمممنواذاءشوامنميهكممواشاهمنشالصأنمن

منيالزملحاماذكرناهماهمااماساعنشادينيحينبإفولاالىيؤدىهمزة

ءالياعنلمبةحمنهبانهااقوذواشاوقىفىوكذلالالبدلمفؤةشوكقفىالألماأنءاد
لهؤحدوقدءشالنعاللالوهوؤآددواخمأفىباشذوذقولاالىيؤدد

وعثضامسمخصص81

السكوزقوله1

المنكلةاظاهرأنا

امنىااذسنااازيادة
فهابكهاالالتقم

فتأملكتبممصححه

باالملبياض3

الثألئةالمواضعفى
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بأنالقولكلنلالخلبكيرينانحفىاقولئوجاءشاءالتطريهقولهعمنمع

3شافىالهمزةزيهونأنأجرثهألةقلتفانءأولىايناحرفاعن4ليةتاألما
قولهئمبراللةالهاعنشقلبةماهنءالهمشنثكااهشسلقولهماهاءامنبدال
اذااهاامنالهيزةبدللقلةاليئموغهذاقيلالركئةوماهتأهواهالجعفى

ئزةالهأنالىنالغدأديمنبذهـومناثلقليلءماالتقىىأالالمانت

هقولصحةعلىداللةذلدفىبهنلمخهاثثئواقولهمءالهامنبدلكلم11هذه

بهافداللهسقطذلالأمكنفاذاشاجحالشطجعتكونثساثءشونال

ماهومنهاومحوفعنمشقالبماهمىنه5ءهاالهذهفىالنيزةالإزهو

أمواجسهفىقولهمذلدعلىيدلهطاعنشفلمبةءمافىوالنيالىكلمةنغس

سيبويهأنشد

والغفراوتتروتأكوفاضائايبهاضعشقتاقالآننةاسئ

مجيىبنأحملىألخأمواةيثعرافىءحاوقد

هالآفيااصعىارأدهماأفواؤهاقايصةةوبل
داوافىاالستعمالأنكاايوءالها8وعاصفىاسئعماالر3واثوالقياس

أنندوقدوأععادمحوعمدأارزم1الدلفهثتءآمواقالىوالطقئالتوعلهقلا

الحوفط



موععمغلوـ

عدحمرةآفقائم

حطانبنبرانوقالأقاقةىا

بدارالذئياازناثوليئمتثتقاهذايغثشناوتئش
هذامنماوئةاامرآةموقواهذامنفهوءبالتااةأنشسدنمهاةويروى

ومنشاوكطقالواحعثءشاالىباناأدرمتكاالدلألرتتالهمزةأناال

النالحةرحمالةحلءماهوويهسإلفالمفاؤمفاخلذفولهم

التاانوالدلمعلءداثروكذأذالءراثوكذالمفيهاصغافاءآوأها

ذلىويؤكدءالداقلبسدصادأىأتوأتآدزيدصأباأنالممنها
دثأةزيدأباأن

اءودأهايلهيرآفئخثا

وحبالمصادريوصفءبالداوصفأنهعوهذم3االمومنعالىالعيئفقذ

إىأبالمكالنىفقالأعرابحاكاألكلأنطعالمابنعنصكيىينأحمد

ءدأءالىءداقاواخهمالفعلىداأنعلىلئخذاوااألالععؤثبهلئئأ

فهؤمتلتشثضواتالصوفكثيرأىصافاكبشايعنىوصسافخايامشلقدا
أبوهحوفورهةكقالواءالتاقآطأنهإالءاءودهالنمابالمصدركاقال

النهاورارواالعانإكلواالتتفولهماهمزةأيضامنهام6ااباعةاوأماالحسن

كلمةااآضاكانتاالهزهفأماشادنفظعلىباكلفالىاوقدالمالزمةماضرد
يهوذأنإالولأضولتأوبعةعلىافاشئعطغيرمنقلبةزائدهألفوقباها

اصإلةانفمقوأوأوداعقمنقلبهيهونأنوافانىاكلماأصلمق

بهةمقؤممأنهئغمفماخائيثجمونأنوإوابعلحاقافىجمونأنوالئاصثا



01

أخهاءالعاومعلاوالنءواالرغاءاالشزافىهمزةءأيااافظبتهمزةفخنقلب

ووالءالياعنالمنعلبالهمزةوصثلهمؤةانقلبتزائدةألفطرفابعدىوقعتاذا

ءوأالقزأءاالجترانحووذلذزاثدةأفابعدوقعتاذامممة11أصلمنالتىالهمرة

عنوالءاالشرافىكللتىياةعنمنفلبةوليستقارئلقولهمأصلهنافالهحزة
ءاالفكالفىواوكللني

حرىوماوأحهشصوإكرفتواخفواخرختكانظازالممدودوأما

كرامواالواالشاعاالستخراجدلتألفآخرمصدرهقبليكونممامجراه

النواالسئتمثقاتءواالخبثطاءواالعطاءاالشتراالممدودلالمعنءونظاؤهواالخرئحام

اخرثحفتتطيروأختثطثترمتتطيرأوأعطيتتطيراخرجتقيتاشق

ءنحوالدعاالصوتويهوناالولالمصدرضومتحدأنممدودأنهئغلموكا

أكروهذااقاواوالضماحوالبغاموالنصاحالصرإخالمححمحمنوقاسهءوالرشكا
الممدودةاالصواتهذمبلهبذئهوئفضركنذةوالئىثأنمن

تخفلواعتبارالخيلهؤاالصوتمذهببهيذهبواشنكلطجعلىققرهومق

كلصبوائتفاجمنقأضرواوذلدالحركةةلقؤنوانالفىكتيناطباختالف
هدىاالمصادرمنونظبزهالسألمةعلىاالضاروالعضبغلصحنيففاغلق

فهوكدودئضالمنهكاكنجعأيضالملوبهونينبصؤلوليسطيوالمح

ءهاجميوقلوالنقاكسالفماصغيرالمعتلمأونظيرءوالهراءااقهواءحىانحوالى

منوجوهذهفالمقصوروالئصرىوالالفتكالغوأعرفالبلفقلرعلىمص

لهيقالماالومنهانظاؤهامنوالمدوفياالقثكعالقياسدلالمقوروالممدود

أنهالمقصووفىعفتسثعتهفاذاحبالستعرفهوانمايصقيالهتالردوالكذافد

ندويوكاوزىفلعلهتفقلىفاكفحىالثأفانقلمعفكلرفاياعأوواؤوقغث

جعارأيتفاذامدوداالمقصورعلىصثاعايدلوقدمأحباناالشفإفالمما

جحفىاوأحدكقوددتيعلىبالجعفتستدلكدؤواحددأنعلتإلمةآعلى
آفعألنأحدامدعةأفعفذلذأخعةءسعاوفىزشممةءونمارشأآفبيةءمحبا

وغصابوآجؤوخارةذواقذالكقولذأوفعاالأوفعالفعادجعهىاغا
وأغو



مالىآؤجوالذىسببوذكرهيهاشعاذوهووأنذيةندىوقاواوآغحيربة
وهوقولهفبهأنضدوهانىاالبيثفعه

بااثاظئاثمنفمثالئبصراآثديةذاتخامنليثةفى

فيهصتمعونالذىوهوالمجلسندىجحآثديةقولمنمنيأوجهثالثةوفيه
قاكاكاءتدأعلىتدىجعإفيقولمنومنيمقنهمءأفقرااإطعامعلىقيتخاضوا
واذاشاذإشةقالمنونهمةعآعلىفعالجمعصموجآلوتجتلوخالخل



فددناأقزوىدةأنهأالالمقمور4أبمنأنهتققفقدئفتعفامتاعا

وهوشاذئفتعالبللدعلىئئكعأكانآوأكتدثألقرأ

لمدودامقاييهمومين

وصفرلىفهقرطءوخراكأخرآفقلئدكرهاءقعالمعسالعلىتكوتالتىأصفاتا

وكذلذوآغحعاتكيئءوآسثعيانحوشثأوقغولقجيلهوجعالذىءآفعالكنلى
وهووخئوحظاةوشكلكوةعثوركلرخوةوكقهلذاذواتمنقعلةجع

كأاسلابالقعرىكلمدءكوأالالكؤةمجمعونأخهاالانمغيرإدسه

صؤيفرونالذينلغةفالفصوعلىوالعمعباةككةنيقعبمأوهقض
علىماجعوكذلذصانموىشديدءأالفرأوفرأبعضوقؤىفؤةتفول

بناتمنابيسذاعلىمايأفىوقلءاوأضءوختفاءوفقغالئثتركلتكقولىءفتأل

فسلألتنتاذاوكذلدهونادراواالىياعهفزواحماوتتئاوقااوواءايا

االسنةأباباذاخهذاءكمثرإونافةءئقساأةاعيالهـاصدكفولذاحمط

وشقبىموضعدىواألالداهيةتورباالةلبابمخالفةدؤأدرتحاأحو
اخملىووخقبئفدمضاكاختغاحرفيإالموضعاسموتجضعمو

راقاال4عوفيواالبنهوهابنقيطرتفلحثوأتدتعفالنىاتظيهةا
هوءوخئفاوخآقةوقضبافهوكدودكقضبةءقغالعلىنجعوكذيثص

فهوأفعسالوالواوعأ11ذواتمقعماوكذورصءوطسرفاوطرفةءضوا
انعثمعرفىقصوداكدودأنةغقلمأفدءىؤدوأحيلتءوأضاآباءكفولىممدفي
لغةعلى4القعرفاخفههوقلالمديهفويقصرففشانجرمماكلنفانلهفتأ
أنالغهأهلمناناطرينارأكطمقنالالفوووةحجفهفتقصعووالمئ

اذالفروزهعالحلمنأؤجةعلعهالقولعؤجبهألقباالغعاخلل

عالمحويونأجعوقدتؤهققعدذحنهاؤجداففىاخوجهأاتافردةا
االعمواتاالئالفغالوأوحماعيافياممياكلناعثثعوافأالميدودازفصو

مجمؤقصهرالمطردوالوالغالىأىاقعرالممدودشسعراقىمجيانماهفءالفوا

واكا
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فمرهيخنءافياوصسمقصوبرامجقدالمعنيفىتطيرهن8الاخابىافىأحازهواغا

الثعربهقولهقصووائباةفدقعرالفيامىمناالفرأعلبهخمرالذىوهذا

عنى8اال

طمرشجمؤااخافارحوا5
خواالوفول

إئبثالذهرلذاهذاهايهـبييئ
فكقولهقصرهعلىالمجهعوأمايلسيانفهذان

قرالطاذصانصتئعاالبذيق
تذلزفانهءالفراوأماذللأبازعساالخفمثىفابازهالمفصورتثواما

قغالنمؤنثهىوقغالنيالمعنلمنققألمصدرقجلنحوالفباسىالمفصور
صشفيفالمدودقصرالنصهعىفىأواخلفالممدودفصرعأجعداواكا

ضروبمقكوومملؤخيميرهوءالشعوئطلوبهماوكلأمسا4اشئيورد

فهذاوثفبلصهشيادةالمقصورةفدوأهاالمحفمفائؤنرونمالالحذف
بيفماقرق

المقميووتثنيةباب

قولمايرجبهعلىكلي11نجيهالىحكمجمقصورفأسوقماليصرتمنيةمنشيأوأبين
آخرءيهقلماألتثنيةأناعلموآختصعولذلدوآئليينالعصاقويين

وؤنألفعليهوفيالىمنهتغييربغيراؤأحدافظاتلزماكاودةأوسمقصوزهألفا
صوفهفيهعاقئثطجمسرغيرهـزةوالجروذلدالنععصفىولؤنءوياالرفعفى

معغالقوواختانوبئتاندانوعوعدالنمؤانوغشنانرخآلنكقولذأوكئرت

النصبئوتقولولمحوذلدوعثعكئؤاللننوصموفوقدانوعطشانالط4انوغريا

يئافمىاأكروقدءاليافبلالغغوبلزملئنببصلمجرتصوخاليقثوأثوالجو
غرضهمنيهاذاجمباهذالعليلهالىبناحاجةوألذولتعليلفا

علىكلنماذلذكنثئناهاذأزوهوالمقمسورالغسالمنقوممنعاودلزآ هءمى



الصلباض

311

ماجمكقالىردقلفاالتحريلثهنبدفالسلمنافاذألفمخهاالصالثأحفثالثة

ساكتلناتجعالتعنيهألفأثخلنااذاالناتحربمهوجبواعاأوواوءيامنيكهتحر

الساكنبنطحالجااللغيناصدىحذفنافلىالتثنعةوألفاالسمئالنيلفاال

أنأضغنااذايلزمناوكلنووخالتعضالتورحمطعصاتثنيةئنفولأنلو

أحدىفيبطلوغصاكرصاكأجمبئنىلمجقالمعافةلالنونئسسقط

واواأوءيالفاالعلتلفاالنحريلثيهنولمريدأووجبافيناال

منمنفلبةلفاالأنألفنهاوالثاكأحرفثالةعلىممنهاأنعفماوقد

ققوالطقضافىفعغولمنهمنقبةماهصالىلفاالإلحنيةفىأوواوفسزدءيا

ققولالنلطكضوانعصاوئخثفهمنتجختهاذاجلالىققؤبئمنلهال

أوالبعئرناحيهوهورتجوانرخافىوتفولصابابتهراناعصؤته

لساعرجمر

فىمخنىمناقؤماأقلافالرخؤالطلىئرئالل

بوورفنوائةصنومحيذلدعلىيذلداوامنرصنالرفععؤأنمارئولو

ايعنيحكميلوالئقعارضأوباصضقاقثحاريفهبعضفىياهذاضبهقلبوا

نألالواؤالجععاوأصفهعامثعيثهوأرضىزصىعلىسلوضىمشقالواجهاهاعن
اوافيهاواسئثغلتشفاعلىمئةموخلثسقيتهاأىاألزضؤيئول

عقطاباأيومقصعورحكلاكنآسةاممباؤالطاكاكفىوقالواءياتفأشلى
وتقوليتتخربهإحودالدودواكتاكحوانتئنيتهفىيقووبئمزأالجطلأ

ربلوقاواءعثئواأةامىواوثقولعنمنقلبهااللفالنوانغققادثحافى

ولوخطؤتمنالخهاخطؤالطافأتلمتثمئحطارجألغشؤولوخعتوقؤئمأغتح

نرئاربوصنيةفىوتقوللمخهامنالعلؤالنلقلتشتصماسعلىتجعفت

ءوالتافاباالوابئلواوويثنىئمآاباىالمعر1اوهوؤررصاناتوقاوا

وهو
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بقعاسذالقوليسقبياةلواواءيعاافلبتاكاوالئدؤةالفئؤةوقهفهمءوهويا

مىلولمجىععيهوعانفثقاواأخمهمءيامنمنقلبةلفاالأنعلىوالدليلئطرد

قاواهدثتقدسلالتلطوفذيانهدىوتقولؤكوثنكيتقولألنكالنثوكى
عيدلفعالهفلدايسمنءوماجاءسيبويهقالءحصسياتحصاةخج

نهالواوالنجاتمقظدهالكططأنهإهنىدتاالنتصطأصهأمترأوواووآءيامنأنه

محأثتشئئاذاولحاوإلىنحولدىوذالمثاالمالةفيهكتنعءإصاانالتبمنشئىليس
شيتصملىأوغتئيتووالئقهوالطوإللذؤالطباواوالغيرفقلتيتءمنهن

ببناثالفىفىاصويونابفرقولموتآيالطيالطتفقاتئماآللتاالخهءبالعاجعلته

أعحلئإفاالافقالبواواعتبرأومضثومامكسورأكلنماوبينمفتوحاأولهنما

هـكوليود

حعلومنمكع

مدخون

صلهدن

ح

عاختهوصاصمحصص

عمى
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قدغيرعدقات1

رفءسبدهابن
رطإثاالزههـفى

عفؤادونئةالاثا

ريدانفيامتبعط
أصدوأقولهص

دربدبنأوجمهر
صواااغزمنأصص صا

اايةوالرالحقوحو

المحفوظةالمعروفة

شزيدخضصبم15
الععنين

التنغفىلخه

بنلشهـو

ربيعهرىش

ينجادو

محدمحققهكتبه

محودالمحزكؤى

بةتعسالاطهاشكف

آمين

أكئروهوعلىفغالمنهوضهرفناالناءاياباطقاأعللهيهنمالموخيءياقبن
أناأالترىاءيافيصيراخزآضبئحمرماقبلأنمنبذيهنلمأصفثيثلمن

ءمجىنلفعالحتئأومنضلىمنولوضرفناتخغىوجعبئإضئقىفقىنقول

بابطهذانادرفىحرفءجاوقدصكتئوصنيلىئحهخوحئلىئقغياقعلىعلى

الندئقومذرالطوقإساوكلنكقثروارأيثيتيناالةطرفئيذروانهاقا
ءياآخرتابعبفردامضاواحديصتحمالىالمهمأرغمحرىاواحدويرتف

هقالمتقولفئغيرحثمهمااللآضقيلىافاكللتأنيثفيهالتثنيةحرفوجعلىا

وضمآلىوعطاىعقاولهوأمصاذالمنثحأمزئاالصبهوزغصءوضءاوعط

لمطالنهءيانجعلوهوعظاتةشقاوهقالواثمفأوقبالهماقئنفئءاياواافىاوفوقص

كلمةااوشطانهرناطءإياالىءاالعرابغ4ولمالتأنيثحرفابهاتصل

اعراقالعليها11أنيثاكعألمةتفارقهماالمئاؤانمذوكذالث

أناذاكتاراققانىإتءثاثذروأشتلنتثففىإخوذ

ءاياائفلىولمعظاليةبمحترلةخعلانثنيةالزمتهقأبثناتيقهغقفينمئروشل

فيطالمموراثلفشمطالعربانننجيكاوقالمغهىلفاالبدالتى

خوزاللننحوهماوماكنوقفقوىخورلىفىقولونةئئمااذا4حووؤحرت

إمرباشعرفىيتور3أوكزتحروفهأتماألبينالبعثريونتفرقواوقفقرار

دلبقالءاالحدفاأرأحداواالييماءالعابتواأقدفرايغديئنالث

حوامهـالخمنخادإكدوأهلحامدافتقيحنيئئهآ

درجملىحربندأوأنث

ةثمفرضىالتئةقئسوئهةفاكاخمشزشآضعح1

ةوخادإفؤبيعشفوى
ثىبذالثعلىأستثهدواينفباحأرولم

مدهـليةلمحا

اهـ

ءقرا



اذاالربل4وثفؤوالجيلءواؤفاوؤصئؤتقرأثوهومنءؤفناءرأ

ءحرفكقولهميهتمامنمنظبةهمزتهماكانتاثافوالعنههربوآترقئخ
همئانقلبتألفطرفاحوقبلهالءواالالواووقعتواذاوردائكساؤوأصلهوودأ

فعلامنماإ1موصنعفىأصليعانامجراههىوهاءوردأءايهفىءيساوالواؤوا
ءإباوءاحرزاندةكقولهمءيامنمضقلبةفعهصغهاكانتهاالثالثوالضرب

بتعلىسيفندتقولالزائدةءاياواعئباىاالصلوكنفالثأشبهوماءوخرشا

محقلبةمزتهنتماإخإلرااضربوابآيعذاقئخبضصدودممناذاوئغالب
لاألاحألنةاءاوجوفاماثذبهأسوماءوصضاءخراثوكةتأنيتألفمن

انباوآنؤنجانساوآنضاوآنفرالذكقالهمزةتننبتهافىفاباب

فىأكنروإبمدمافىإظاهرةانهالالهاوجهمزااكلنواغمااواوومجوزفجهن

منغهاالننة4االبينمزااسقالباواوفالجعلهامقوأماالعربكلألم

فىضبمنأفوىاثالثةهذهوبعضافاتأئلألثضهافتصيرأفاالعزج

وبعدهءورفاءهـاكةأصليةفيهمغ115نتماواوااهمغاقالبفىفافمعفماالفلب

أنقاألولركتهلمثءوكمتاءكردالىأهـصفمقمنقلبةلمجهالهمزةنتما

وأكرأحسنالواوفيهقلمبفانءعثباوأمازاندمنمقلبةوالشيرزاثحةصمغ115

ءخرائصأنيثاالفتفأشسبمزائدحرفمنمنعلبةفيهص115الناألؤلينمن

غيرذدثثحئهواولمواوافلبهاالمؤنثالممدودشنبهفىالبصرلينندءوالذىءوغئرا

مللمةإهمؤاالنواوافلبوهاانماأنهموذكرالمبرثوئتهثترآوانخواؤانكقمىأاث

النءاليانبهاأولىاواوقلهاكلقوأرادوابالتأنيثةنفيكلهفىفينأثنوقوعها
ءبمواتأنألثاةلمالمىءماة114تولهثتأنهف001ءةلمهةاحدصالهؤةورا
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اتانيثعمءوالياوتقههينتذهنأنمثقوكنةمألايأزثعالماتمناياا

علممنليسالذىالحرففىدأابشاصحتىاتثنجةاالواوفىءالمجاقيركوا

وتوعئاكرهوانههمالءاليطدونواواجعلىهاغاخهموقالالتأنيث

وقالمنهاالبيدةالوأوفاختاروااالكفالىأقربءاليانتوأدفينببنالهمزة

د9والبصريينمذهبهؤاءاليامنالصوتفىأبيناوالااختاروامنض

قولعلىهفبهتمعايانوكرتايانبقولمزهوبأمنأنأمماقح

بابحملضاأيوأحازوبابهآنخرافىبالهمزالتمنيةومجزنغاتنألثالىكساف

عنلثماذكرئهوالمعروفرابالتغقسالءردابابفىوزماصسخمعد6خرا

طالصبهمىزفهاافقانابعمرايذكرهاأءأثإنمموفياحكطوقديبنسإب

ءاوحاتهءفساواقاصفأصازوارينخالاالهـفبناطحذفالممدردهذامن

الممدودفىايسصسنوااوانوحاةوقاصمقاؤانانوحالقاصغانيعالأقموفلذو

آناآلثءوخلىاءواأل8أوفقاوبالوبالهمزوائثأنواولفإالةفبلاذاكان

أؤانوشآنستؤاتالقبالمرأةوهىسشأوأحازوائؤاوانوآلة

هغنىلهيعقفيريخونمابال

آحرمعنىلهمذكانفاذا

هـلهمةواوعقمنغلبةقصورألغهآداةجعاألةقولاالالمفتوحذهن

ائأدبةإمنماوهوهـباحسالتأفاوآداللىتعطقولهقمدودداهواالتاتآد
شغقالأوذةواقتراوهوأتاةمقصورصحواككذ

والمخفؤقباالةحاقيغذضمخقثعالطوإبفالءفرب
أنمقصوربئءواالالتأخيرممدودءناواالاليلآناوأحدأيضاواالقا

اغرالقطثنه8واوالعنتمنفاإفهأءداشهاؤخشهازوىءاالأفاذخغاتمئدترب
ااثتهثتاذاوافقإطعاماكاصدرآبلثداألئئالضأنفىمىنيمدوالجمءآفا

ابللوفالقصألمحرأفألوأتآعةحمعممدودءأوإآلغريثتعاهدعنه
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قالخةاالهىوقيلهنفالقضيثهو

المحرقبااالةعإتغقصايخءتغصهئرغلضرلششتن
ممنجنياينقالغيرجهاوعئمضاصةءالحئفامنءأبوعيدقال

واقىاساكهعلىوتأئاغتنع4االةأنوذلدآبيثمنباحةءااليشتىأوبهو
زويقالوكىكيافوثهمةبدالءياعنمنقلبةمقصورألفهاقئبواالعينفى

القبكهمنخصاذاولذلذافعلصمنقولالعينوفىأعملألقلبهوفىكى

سصبخونهانتجكاننالكىمنواذائخبمنهريفهخبغعلمنهئخب

يقالعليهاالمألةلغلبةءباليايهتباممولاأيضاىاةوالفظهغيرمنفعل
علىبهءجامبحأنالمطرفأرىىءفأماطولهاأىاناقةاهذهكاكأئآخما

ءفدساجيهوفىالفدلىاتطرفالسيألنثمدةكأوالبنأحفوالققل

لوفكثعغآإليسالرقعئابأمماهويلالمرتفحمحابالىكدودءاقاوا
حلزةبنالحرثاففطرقالىيفاكالغئمهو

ءساااعنهيشابطتجونمعنآربنافئيىإتتوننوكاه
الحضالتقالعقطعبهولمماحهقراقالذىهولوشؤد5االهووقعل

حامعمااصكلطءقتااومجعلذلذئئاكروبعصكعاعةإكأيفةاااقطعةيفوونو

أصعنتطئهؤجغاذأفهوكظابعيراغنطىمصدرمقصوووالغطى
ءغبزاءمثحرااالفتعمسلذؤيئهوهىوغظايةغظاحةجمعكدودءاقطاواالعئنالؤأن

اعوالوأمآقولعافتهاشغوؤلمتاوشبزافنرابهون
العظايازالكمغبثيبنىالععثىوالعمت

بعدهأنؤىأالالضرورةقعلى

مأليائرعةيمالمودعقكهشقهةطفرواولوئمئتوغ

واولفواهمقءمنقلبهأفهةالطياالوضوهاعتاةمفصورجعوالقدى
وضاالطبحثممدصءقذاواقوقدغذتتفلكمرهوأمأكذيهخمزدات

ءجنىافيقالوعحوعئاثبمحنوحكلاناحيامقصووغظواءالهواةو



لاالبباك1
قولموتحريم

لمحثماوعبارةيةصعو
لنمأمصاكلكال

سترتهكاأعرى

ناوبهايعممااهـ
هممكهحمعبه

كلىلفدصقالت3

محنصصهفىسيدهبنا
بلشقرطهومحك

اتيشكرىالتؤمابن
تحريفالشنعاهذا

كرحيصراك
وهووالصوابخماأ
دالعالذىقا

تتؤمابنورطأنعنه
فرصساذكراوكمف

ذابلتهفىأنمثىل

عمةآئالرواية

ىهيعثءاأانجان
متمنويصحه

دراشلااكفسيق

محففككدبتبت

كؤىىامىدمح

لطيهتعطالئهضفم

مين

811

صنعيفةالشئأطرافأنمادوالتقماوتلتتخضغتأىتعنمنعتاا

قالالئقبكدودءامتاواهخرتجسمتطهؤالىباالضعافة
غتاةاسآياةطوليوفىله

سيراالأىالغافغتايقالالنهواوعنمنقلبةهمزدهالحئشأيضاوألعنا

حقزةبنالحرثاليغئووهو

ءوالغتاأترءماطآلتغذغئةالقئيرئائيغلقفكئهتا
غعاوقدالدأزوسمدودغإواقيانعةوتننيتهقصورءاراطولدفاوال

أىفالنعرأكناويقالالناحورقإخواواالزابءاقفاوايغقو

إلشاعرقال4وطناحيتهفى

خحيمءوفاروامنهالعنئائواأألرحاتفئمغراةخطوااؤكثاذا
يالنءالقضمااالرضدكدءوالقراوغرهكلطائطشئمنشمايتأيضاوالقرأ

ءعراالىاتتهئناتفولالعربؤتدكرةغويةءواالعرياالوالجععشئفيهااليستر

التنزيلوفىاظالىالمكلنهووفيللدرضخانهبارزوالععلواسعاالرضمن

منيغرىالذىالموضعالنهءياءقىاأةاالئمجنىابنقالولءبالقراقتتذناهي

خهاالوذلذقرتةاظالههذاومنأبوعلىقالخرىاقفهويقارةا
ءالعرايعنىوهذاقالإخرئةافىالتجوزالذىالبيغعلعهشغقدمماتثعر
صاممد االرضئهونماظهرمنءمراوامثل4قالىممدودفطبوجمعهودا

ءإلقراعناشئترهيقالئثمتوية1أيضاءوإلقواءأغراوالجعوظهورها
ىعيقالاخملماأيصاوالغمثعاءواعامرأةوريقمالمقالعينفىاوالعك

منقلبةألفهالليلطعائمءشاةواتغئمثيتيفالاالسمكدودءاخمةوااغقأء
قالىغثئتهأىلهغثيفالواوثدعق

فرارلأاميلكقمهثمقءهويضضمىهاآثءأشااكلن31
ةاطلىقالواالبلاسىاائيهونءوالعثا

ءعاالقشلوإنىأفاذافلألثدغئىباؤكلبوتأفي

لققالابتااكتنيرفىواستحله
ووى



لمقالهفصورجع
الراصزل

وآضخثلمجاراتغئثىزفي
عليهالحدتصيرالاسآديدةكاءأزاثاهى

فعلوالخاراةوالفجهايشانةاوئشاغالت3

اسةامحاأإسثدبدةااحضئلبةاالناقةىلموةجمعأيضااحسالالواووامنوأصلى

المكلرمفىوغيفغفوااتجبلفىثكقأبوزيدقالكالرفعةممدودءوالحآل

تكونئمأؤتاذايعشاةتكونصمأصذنةفينةبفمقصيوحئرىواءعآل
واأليغسروعواالتأنيثءوالغسرافليلةوهىرىغنوقديقاليبتتاذاعنصرى

اخروىمواا

وردمنىضدريام
بلغظالسانا

حاراانعشىنهآ

اليخامنودونه
وسدفظااللتخثنهز

مصسبهحهكتب15
طأأدفات13
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صئخرقكاشءواواواأاةطغأرضويقالىرضواالالسمامادين

قوذلدومنأشبههماسفلاالقافئخكلبرابفيجميهوالشعأاليىسفلاال
فهوفارغلىشيأالتىنخرقةاكاالضضميرفىءجاءقواوآفئدخهمولوعزجل

زهيرفولوهشهلهالفؤادخالأنهأىهواللجبلنقيلومنهءهو

هوخؤخوطانامقءممعلمنهاقؤقالرحلق8

واتوالفارغةاليزآعةالنترآعةبانفيلذوقرخواالحقبالقربفهؤ
الشاعرقاليئينإلببنالفرجةأيضا

ءاتخبقكأفاسفأنمتغنئشفياقأباآاآل

دوأنهاوأىءألذالصحدرالقفبضالىأى

خمانفةالثرابههواصمريععديهثممنتزذلمائتةفال
وقاليمدصورزوئداثهاكأغااالبلقوالقطذ

شففملاحئيمنهطالآباصل
دواف

كفودتفنماضيغتكواععثءاكاهئئاألؤائمائىك
لهالىآألالءقعالوهىممدودءهطالودعةئقملةاليتهنافىهطلىلوف

وآخرءتهمراآفغللهاءقعالإفافههصفةءقغالأنكاوزلثالسيطعبههمش

منلهاآفغلالتكونأنفافامنضربالىصيقوهدالهاآفغلالءألوإماو

يهونأنوإماوكلذتثوخءخطاليقولهسممنوهاقدمتاحاساهـه

هذاشرحعلىوشنأقءؤفألءقرالامرأةمكقوايخئقةاخألفمنذاث
علىذاهبةعاشقةمقصورهثمىأةواصبالهداصنالممدودأبأفى

وأرمقبهامةالميابعضعناصيهاءداوهواهحامامنأيصاىهوالقةخههأ

يشامنالرطبمقصوروالخلىفيهاءالمألوق8بععدممدودتءا
الخالغدفقاأئتىوختئمثحؤرتهخفئأالحلىخقيئتالختماواحدت

أحمددوأنممدماأىلىلحفؤاطإنهءمارسىاوقالالمحآلةختوبه

ارغرةالثميمابن
رشومح
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ابعاظباتالصصحرشذاطبئلممنفئماكداوةإصنبوئخترثن
أىءخلثمكذاويقااءضألخومصدرقوليييدودءواشلدو

ءوخآلمىأ1دذامنخوثأنآويقاللىثتمنشه8داوعاةمنقلىوالهمزةاخأ

وآذاتعثصبلنخضفحوأصلآهـثصاداأكألجتاناكأفنئؤأضخىلويقطوخثو

منقالبشأفهأغتىاعنمصدرغببتصوراخباوافنا3افتلمؤثواصلىللحآس
شضينتخوعالهنآفطلمألىعتاوةأسمثأاغبيثءمعافىيقالنهواوالثعق

مقصوركئىصاةويقاطءاسثساجمونبالغرةشمعهءثروالغحاعفهوعبا

ئةوااشغترةاماخمخاواالغفةاسمأيصاوالخمىاللافيهاغمااذا
قالافومازخالخاوالثدغ

فكأااذاكرالغفىمقماخوو

ائفرطةالخلىلؤامقدودممءوالقفا

وأنثكفتنثدةاإئتؤتهـفه

دعالتت

من4

الئاتغدكقتياصئركةلمحننء9ومة
ذفالامقحورةأموصحوغثنىىالخفقثدتحدودءئماإنوا

تبومنت3خأطرافءلدجمحارمحاأقكذئلغيخعتاضد
مجونأنملتوإضأغأفظمقزرآل3يهونأنمملجنهاصءناقأددء

أنأحدممأيأمصاصلقخلىكلتفاذاءالمحثأانخماإئبامقوويقاشغتنهـقغلى

يفللنعالينصوأالهزطىتإةوقيمآنخرشاالالحأنيثافهأونج

قصوزعئنىيمسنتبؤهـوأنلثالبةالعريفافىكااشةخهثفوشبه

كثوةشغهمق

ت3صدؤتعيخاقشرتلماأنكشااث
ولءقعاهـلف

ةهـمصنشوف
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لىالباضبيال1
جهطعرأشولظوا

عوالادانكلدما
صىكتبهاةافى
4صمص

الصلضيبابيا3

لمحكماعبارةومن

نقصمانهاهماهإمة
بعخردثواعمها

صفهلبغداديينا

محبثاحسشرلدإ

بأبوزءكنيته
افىفأعرفناء

العثنون

صفاصلداهيش
نررضي

ارياتأطحتفا

تاتواممواوين
4حس

ليسكرب

ال



ءوطالبارزاالميانناأا133عاحنيومعناهجألفعلاللةالحسيدمفعلىعلىظشقول3

وعزقمههلةمحضلمدءأ
ذلذفلدفىدحفانحسلرشعرمقذموالجالمنهخذالكلىناكرواملنبتوابوفدقيلأ
ءبعدكنسببويهماقولهفواةأمرأةويقاللتجألوقدجقصورأيضاالرأسإ
وصفمصهومقدءأ

بنصحربيشسحمالاصنالإرطألحتجألابنأنا
الالصساضاقأناارزاالصااأقأالومعناهماضخآلفعلنيةراطق تالى

فظهفسدوثيلىفهثذنونهعرالبنعلسىانيهدغب
والحوابعناهودممدءحمرواتجآلالسالمومنوزكأققاالمعتلةءسااالمنطوتطيرنال

الذىالحقوهووئمالةخالقماقنهواوالعنهنقلةوهمزلهءحآلمازقؤآعنامصدوحلم
ابنأنعنهالمحدلم
أحلىجآلوابنحلىكأمأكنرقالرهىأخقئتهموقدقيلخمهموجلى1أا

صكاناحمانعلمهادئهاواكعثاخهائتأتمتخيزثفتآخألهاالأليام اأ
فيااتيباقىرمةآداواائضاناوألياممواضمعهاعقالمحلحآدانعاسلأيعنىأأا
جلىمننمنقؤاا

سجلىالرجلكرضىفارلعىداأدوسألتهجداطقبفأىسحدوئهيقالءاالعإااا
اذاحألفهوأحلىص115
هترالجالبقائلفلدسطوأءالهـضاررلمحالهءأا
مقدكشعرصصهعوا01ءأ

لىبنصعهفععااووأاإألمأآدروالافيالهاخدأشونزاقفىاأكامووأالأوةكتأبهاصةوتقا اماولالما
ا

افاضحآتكعثمؤ10ءإلعتادردءوانجداائفراتجذاآتياكالويقال4انعمابجدااشستئمنهمإطاإا ءدصفىا

الممنمهوولئوهـعوففرواشموسىوحلىعامسلنىفرسمارمميموحلرمما وء

والدليلالمعرودصورمالىوئفأىولىءخاؤاءظالااووايةقروتجفوى1

الامننقلعلى3اقيلزالأفاتذراعبالألصتئتختطأوةحزأةودصممءوتجوآالموضم
ماكشلألااكثقالووحةدالوازفيوهوغضينأةالىاراشسشأحعصكوفالدإثمتاش1
ورامنلمءىهـأ

جمعتهالعربأنإأاماوقهفيهاقاوشدأخمهمااليشظىشنصىدإللةولخسمثنمكاصاالمحنى11
لمحابالهوعزأاومعنىبهذ11أوعلىنثءذذاوهءعإهاخاأزهوأةظوارثاظشما

معتلقتةدؤليأحاأليمافياعضباكقهغنفبمطيعهلمقالزضيظةفاالصقارباناالصثاةةصيإشتاأا
جاتلهجمفإراأابالقحأنشماأيغعالالةاوايققىىافهفإثئةاأثاشكووع

اباالموأكسألطمنوالمثظىفشثوأوئجااوشظىشفاصلإلةشكىلصئاا
سانلصمبتفاؤإنشدأيرإ

ءجلألاأل1101

هبجألمنونااالالمقرويقرداممةعلىلطاودذلضيراوداحالشأكاتخبجرىيرذهاخللوفىلمجاتاالطف



جالبنأعوأهاصرفاومنعاواجهاعلىصرلمنقهلةفىاحاسالأقاعدةىكا431انفولتناالصلفقةمواسحم
أتجدشيونوابن

يماوشتنطمنشاغئمغتهتأئبتثهيالفىيخربان
قالتبئكدوفىءوالشكاالمكثوفضعا

خاز4لهاءامثطائحوئساالهفقالخثثىآلنشغوأفاوراكلوللو
5والبللمعروفا

هىجاأىضوىبهضيرىمصدوىرأضرىواظكأاثإيررىوبيتالجاخثخلذ
ايهميشاقالوالحئلءتخفالاالثممدودءراوالضالثكمراوةبعدبتهفىيمس

وآختلالفئرأغأفشىنثكيىيئإذبهوتطفخثهنممحلوافئالعرأقهقدر
قالزءكهمالتنأ4خافىاؤثامأاسامومجذرالمصكمىف

برجروسروهـمندرءعروامحاجاوفالسهذة
والمعنهاةفرابهقيرىممىااواامنالحمغحهونأنلمبنىثمخأابنجابهوااله

11وخالطمهلزضهفقدالشىحتراذاىواكالثجونمأواراؤءالفوأأنبيخيماالجاخواألمارا

ءمرااواواصدوضعالىآالدفنهطزدؤبةماأسعوصهـدثولمئاأوافقأجلىابن4د
أأرااالسعال أرضيثوقيلرشءاالمنفضاتاءوأاضواخيالافيمسىيحاسلونعلىيدلومس
ءآضمذالضتواالكلألثيتيىققالورامناشنخذمباليهابهونبمستوفانفالىقولمط

مصدرورمةاضوارالفاأءرأالثئثممثنىوعاللعسيدغرثاذافعلعنمنقولعلم
و3ثلمءأوعنففطمماضي

نلذنباتسؤقبلمنفلةورقمالرهايسلماذاواوضثضاصجرةاضجتتقيزلأنءذتاب
ايقالءإخسدااةشبل13كدودوالضحاغرصفأرثأوبزأوزقيصقأوضاصةغيممقشعرأ

هااتاخههصعروفهساأل
وأنثدغدأؤعاطادإقالكااالبلءاطالوقألجذءصعأأمنوامماالسلي

اسماذوائتنإمىشصئئءاككحااكأأفذبهالقاآ1أالواألثآبائيم
افتونفىاطإالركأءاأولمحيلالمنهىوفتفىاالقدآفئحىلثاأأرادادقالالمثلاه

أاافهأالقوحفاخمركةانىاتمبنمفصووثمالئكتوكطووضتخاعالثتقنتوءثياتهارأاأالأطوثبنسحم
ىصضودتحاصةالنكتتزئئطوقلىذمحغأداه3القةاتءداهءفلةلمألعووابن
دصبأءوكهالوقالاخياالنط

فالوحةتزجماقفىابنكةثأقىاةوالمص1ااجناآكطالال

طاويابمفأثوىشهةضضرىتخلىباأثالرفمخضمآغنألمإحذأفالتاآرإ
افىإلتآنائاخالائخغاقءةئفآؤقذئةوقدااأاإقأذجلواخابن
ءعةزفييينله

ندغنقهطوفمتوأآىحضلوياطضفأىوقبرأرافميفيإخئىايأطنقركى
5س7انالصأممطأفاا

عويوفيوحازالمقلئهأهوتحأبحوةمويألثوأتمففيأروضهأإغكوفنر
أج11ناطؤحاماورلاطاةدالخص3كأصجصىةيمكنبالنالمكللىأيبمفامهدافىخففيهفدا
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أيصايلضعخقنةى3ؤبةضرىوكذلةختسهأىزماالظهرفىءالمط

ضوىثنهنجعلدلئتيببغدادخهروالئمرىالمئمئئئمعهالثطفضوهىضتواجع
قطعئهصئرئاالسىائيلتضأبوعبعدفالطمنهفصعأىضولطامحن
أضدأ

آلهقايتةارهيتملمإنعرققىاهثن
تئعاافءالمارىوالضقعهأمآقطعهالسدوىشرفألنعنلثاللهقترمحتويقال

وبهضراةواحدتهالدمعسخاجماوالضرىوتغمرهخئطالقدافا
وحهعهرأيصصواحدتزمفائاطئطلممدءوالنحرمهعرخهرالفتواةيتشغ

مأحكهئضئوفأماالوهخصيتعتالىالشرقئ2الرمقصورأاحموايا

حيوعضبىاكااليعوفؤلهريودفالبحءاتاففوالىتضعتيقأأفمنبعضهبم
فطقولهمبدكلةواوعنمنقلبةألفهاضشرامقصوراضفاوااقثرواباكمممر

معروفوضغاكةحضقوالضعغاموصنعوالضقأانوصتغءاضمفمعناه

الخئئصعفاقولهمواولدليعقضقلبةوهمزلهالشخفوصكدودءوالضقا

ووأتغحبالقالصقافوةإأعووضفوتةوصفوئهثئامفنوةىويضفو

ءأضالوالجعصقوانثنيتهخالجميهاماالذثخمستفمقصؤهـىصوإ
عئئؤلةبقربءماوالضالزةاأيضاالثففووالصالفؤخوهووقيل

مفصيرأوالئغاالطيعليهقالذىلجوإدوصتآليةجعودبردالش
ذؤيبقاشنطراحدنهروإنقمزاارهـإل

اشهقامماغئتفااذائهطترهولفئتدإةأكثىفاال

هوؤحاشوآششفاةواورتههـازرحواطيثقاةأثحؤئثيضا3غاوال

سمفياالوالتغالوممسفعةقودهبذدوأللةياةعئمنقلبهإفأألخوكلفاهيم

اناصيهاشتعوتاظيلطفاقاوانؤقتأكطآشئيابتحغادهمىكثهىو
أسفواةأئضالكمقانءوخةألئعتليشفئوعوءعحفوأ9كأانطيدنعمو3ور

أاأإكأجزفتط

أا5د3ءهـء هويغلبدءاسفنوتحصيإببرهمحعقابط
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نجدلبنسالمةقايلاظفىويستعمليذكرأصوضلقالوإ
ئولمحهضيكقائماقفئءدوائثسقىالشغلتآثالألىتثهـى ءومىوفى

كازدتأ
اشتخاواالناقةلناعانقطالذىءالىالثذوانطييئممدودءإصفا
03إر

بلمدابينيمالررضعافقيلبالحثربابآجمبمآنمنجمونطئعمقصور
4سلمكتفاا
اصحاانثوبسيئياتالالثوبفىوالدرنخاأيظواصاجمنيوهوبعيروا

ءاصظوالىبالصطهايقوبغاةتحدةاولقلةأيكااوالثتالمثطبمواال

موضعبالمدءوشماويقالموصنعمغحورستوىودكأصكلإفعذا

ويقالإئسقالقمروتنوىتفيهان6الععممؤأربعليلىءواالةاثأيضا11
طومالثءواتوالقدرفامخاذعناهوعروءحداريدىىوجمهكءطتواولد

فأنذزآفمضاتشؤاية3ولم عزوجلتهاقالنعلأوالسودلالالمثوأا

غيزهثئىالءاالنذاروسواوترذاراالنامعندحففتمفصناه3تثؤوههلمأأإ
صدصوء115أاا
أسوالممواندموأدسااستويااذاميانهماويقالصهسثاسوأأ
وأنشدتةكلصتوأليمأا

خاراشنالطالمييةاش3

نءخئهمهىالوسمراثهيهارأيمهرقغانماراأصلبااض
طايهينوىوانممهشغورأدمحفىوقيلرأشهمالالشاهـكأناهوثراتوصهيظثرأن
سؤىخلبرميرتوفيالمجمرأشنجمغ4وىتأواقأرأواإرالنوسوام
ادءس5وقعةبرويقالت

اشفحأمقصووىألؤةمدواذأسموفثكوذاكةثطفكمالسأفىولغذتم
طرمثحئم

وهذاهـابناقتةأسجهأخرماءإلرعماويزكوزوقدالريمادةوسزصرالر

صورمهمشددوكاموصخالصششىالوواليليقأئزحاليركوبلطصاياا
زيابقصمىقالىقصوأحبةكذمل4اتملسح

لإلتجيطخادئالحامتئهىصآلدطآضاقدعقفأفخث
لمنغةقاالأليبنجاماأشات7شألتءااللرشاليبنىمحقإتإصسكماآتفيدت
حعتثطلمه11 كرولمحط

وأديهيأءالرتاعفاأكطلمذطمممأنىحمأتمأبأفصاتطئمثآمأغ
ححسيم

ظالةئ
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اد

تننيتوالظسةألبقوةولدمقصورلىوالطشعراىقاورتازبداهعةءصاوبقال

أأعبيدأدبقالطفتافاجهئلقوأهمءياففالجنىاشفأقآالغيرطقثان
11وأمهاصطلىعرابكهفاالقولوآعاءآخالوالحعطلىفهاعلئئادمايهأول
مناختلىوفياوابناعيائهعنسالواكااستعارةالموكغصذا5فىالفلىفالق

اتخرلريئواذلىيتتمذدأنالىولدحبنمنواكحثأجمهأئمأثالماسأدالد

11وهوالقعفأتمصدرطلحتوالطلىضميأوعطشمئبالغصبويغ
11نلىالقالالذةوالطاألوطلى2طلبأسنانهيقالءايااوأصله

شعدإففاثءلالمنهاقفصىلمءشارتجاصآيمأختائقنئ
ألفنههيصحببهأذوبالطلىلجهاتةءياطلىالمجموناأنينبنىعمحنىاال

11دكدءوالطالمذههمنمماتقلىعلىءذالنهلحدياوإلطلىوالئم
0001

ألوىؤشديهونثأنورفيصاعاذاطوىمصلرطوىمقصورىطوا

سليهانبنعلىدهأنمافأماعاالأبوقالءخأقةمن

أفئطوىفتآاقئئققطودومنوتهتحئاطوىطوىأئضاوكئيمثط

أاالعكيمخمنىأمنعلىئضلأىطتادونهالتهثءآطوىمنئتآرفالمعنى
11بممحاآكقمصلاالعراضخعلىأئثالكثفئ

إقماهـلتآضااطقذطوزآ
001ء

هدآدمحتارامقصدعئشاطوىالعماجال

1عأباثدهـوتفءايألمحباتعنؤئرخهأمحصسفمقننهافىكنكالمعف

أحيتمنأميهتخفعلىسرقدذطالمتوغسآ4تتأثاأكتوىمنفاشت

أإنسبسحغعهـفىؤحأوكواثخربمدهـقربمرواطسافعاكأواحدفيكلن
أعدىتائامصدرلموممطتضوأنأآإقرىكلصاخفنمسدرونمومحوطوة

اأيمالنهاأزثثضرفىرتحريمهاإلىحتااجإعأنهااغزتحاغيرنتجمنرإىلىطشويف

نمأدبثأنمميدأبووكاركافأوكاكمرلهعثت

أئثمسفهولرأدسناأالادإنتثغطختألفاعشعولاأحطصراآمحأت أماحةطحهاتكات
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فوتثتحاكآطوىمقنهآطوىئعذىأنصنونهاممشغطهىآطوىمن
والجعىوائطاجكلنالسطكنينالتلتالتنوينوحذفكأمحغافتضهتاط
طوىوفوبالشامجبلوطؤىذلذألثمبوماوالذفىاتجرادأئناعدأذنابكلواهـاال

القصرفيهوالمعووفطدصدازيدابافىكبوكانمقصورأيعاجمةواد

وأنمشدبلامافلاليهسرألمرأةتديايثطوىأنررودوالطول

لالحمالاق3لجمسعرلموثذيآنآسرفاثضأثصلهاكبد

ءوطصواوذاحنطراشاالقصموقدهالؤاأصلوقيللطيبهائصعرهأ4رادبطنيا

أيضماوىوالىىاةدجعمغصوهـوىواالتخاأكدودطاكااطريئفىواد
قاليأءبامدتبالدا

نطاؤىاللحاالمفيتماألهطةقتفربهلئعائمباحتق
وويفهوتؤفتوئيتطلالمريضاترنهطأيحعاوالذؤىاهاكاةبؤى

قاقويةأةإ

غئوناخذقأخئمزىدمنالرفؤىاائغصيىيهنهناء
غاعواورالاألحمىالرجلأيكاائوىإ
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متضبشقثلاشتاذاذاختئ

قويممقئقتعاليههنوعهزأنممعدكيرالرفيءداانثذغبرثويشماذ

المرضهوالنىالدصدطمنمفيأليحونوزأنوالسغيعمبهيراددؤىوجل
اهقبلالذىالوجهفىكانتالهمزةئمبدلةتكونوالماءالعاومجون

همزلهعأبوقالبهئتداوىااادوااصحرواباالكءوالذواءواأوأال
أكرطوئتبابالكءالياعنمنقلبةءوقوأءلمموأفىاهمزهاأنكاءياعنمنقلبة

مااوليسداؤيصهقوئهمجهمغليستالالمأنعلىويدلوالذؤالفؤةبابمن
ظلقاءائؤاواهمزةءالدامننتكاهمزةالدوا
اكا

ثتصيطعابممنلهلثدمقءالدؤائفرآبيدوآفلذ
لعلممقامهاليهالمضافوأقامالمضمافذفءالذواؤذمفرأتيكآهلىمعنله

عنمنقلبةوألغهذاافركنىالمنتلىيقالانتقئةقصوروالئلىالخاطب

واررطلةالذمةكدودءوالثآلالرثقونظئرهالمهذافىالتألوةيقالنهاواوال
ا

أعطيعهفألناأئقئتيفالالمخانأيضاوهوآحفنهأىعليهتقثئهأويقالا

ذهبضثإنلطوفضحانالهذلذنفخلأومفمثلبهتأقنشعأ
ذتثليقنةائئاالئحهمقصوروالذمىواحدالعنهاإفىاقمةوانكيطوال

هـكةاطوهوأيضاالنفتمعةممدودءوالفمابنفسهأخؤثقضئاارغ

اقادافىتقدآققآعهأضئتنقئعهيقالألنهءياعقصنقلبةاصعمؤته
لدزألودوأنعلىألو

ءا

التشمشادصونةإرخ

آئطآفماعهماللضتدقالوقالثيناذآلالالهمؤمنذلوكنةالا
105

انطراذكتالنارمقصىريفاللهبوالذكاتفسهماتحرجأبطأماأى

المحنىابنلوهوكلطمنكبهمرافعحنيفةأءمذوقدكوث

األكموالجيعائتلطتةالجرةةالذكومنهالذكومعناهفىالمفىاوتفواالدضأ
ماوالهاخهتحهاومخوءىقاننارمنعلىمائئفيهالذكتزيدأوقالا
ا

الذألفعلىقاللغتانإداففقايهونآقودارعنأبياشعذاعلى11
عثمرضاممثطمخمالأ



الصأل

يم

كذددالمتينوالذممافطنةأوالدكالنارتذكودكهقودهمبدديلاو
اقامأيضاكلوالدذكأوقدبشمتةافروخذائخاأنهوينالعصاحب

يقالالئدئورمقوالزىدكئتذكوآوتئنطعبمنحدخمهاصلرخفيد
يتقحنيرضاالفىالمطرقرسغءمجبىأنوذالئريانأمقاالقالوباءثزفق
بالغشقتفشحإنفحلئهاقوشامنءالمافئىتذالويقطحنىإالقىؤهـ
لطقال

ختتبائآكطافهمقءالماثرىقدلدتلحا

اظرأىثرىاقريبألنفأيضا

ولمجم



ايم

صاإخاالهنشعهالرولفيدخأييضدودرضاالونخصةانتقاوخم
الراممافال

أاقادخالرنديماهاةإمقالماكشمشأخهماغالفءواثإفثباوفى
4الزذووقال

روتاراهيفئصإقااتنالثهااشضنفاكاهلناإتتوآ

اقولهمباالليهتبءأنقاوخعهنقىفخفبهعطموقيلصمصداعظموالتقا
قالاففدرمدودءوالئقانفئكاالمهذاو

القضنتعأشتارهامنوإصطغتقاصهئمنهاءرقا4ث
غيرعلىيةوآئشءآئداعوابالإللمابسفطوالئدىالطلوالثدىنقآوفد
تدىكحالمنلثيماولتكوههعنمنئفيئنداكويفالالراصقىوافباس

الثثتتسىوالعربفسادهفبلقهماخؤتهالماإثدىيألكااشعيرىآلنبئغأى

قالندىاشحبمواننى
كدراثنهئدىاتعلىءائنذىلثنيربهالقوبكثورالعدأب

ءاإحامنتآثوكاعصوثذهابئغذوائتىألغابةاشدىوا

مقصورئتاواصوتاإئحذممدودءوالثذاالدخنمنرضإئدممبوا
ممدود5ااداقوله

أنهابابامقمضى
فىوأيعىمغتوح

لحهـناقىكقااكتب
مروالكاااال
عكحىكتهه



تتنهمنثرأماصهالذىالحبإلمساةواءوالئشةآتجاللةوآلعتأأتجلهى

مممائفصرباتهدىةزمقالمعنىهدالقولهمغيرمنقلبةهمزله

مارتيماهىوقيلجرالضئنبتفأيدةكرجمةجهراركطاالمنءائالداوا

4وتثنتياناواحدصعصوراواااأفعلالءلألقهحاووجفدرثنىاثمن

ةآلثتبابنإنهافهقدهـمنعيفلمجهاجزءااليستوبروفثفئياقالجععوفىيان5

أجلهنواوافهاءالعافبتفاغاالغئؤةفأماكهذيثمنيهضبكاضنعواوعفبة

هحفتهاقئامصدرلدودءوالغتاالوبلقىئروآومقىئوقىاكااقننا

عااقت
ء

لتحربقدتتيىىشى

كراتخقطاذالئاتمقصوتلط
صص

صار



أس

عافبمئفقاالكفاظمتقاربةءاوالثءوالمناافاءاالنعانطيرهفىعليهاصاركللداذ

اظافاأجماهوتألبزىأىآثرىقاويقطلءباليائهرابخاقصوروالرى
ائائرأدالعنزيلتوتالأثأىاءبنآمنهقئثصدرقولهمكدودوالبزا

مناخريومأيضاءواتبزامصدرالنهوالثقعكأءالعباقرأهألقنحم
قالرالمنبومأولوقيلالثمسلتنرؤالقمرمنهرال

تخساالتراتممناذاماوغنسائىماكأياعتن

والتآصامةاليةومماحتيداحدتهممصورتوابهنيمتالعربنتوص
لفدايهتبمقصوقركنىاالمنممعاماوآلمألاناقةأواالثاةلنلانقطاغودممد

قالقألةاطوقيلءاوبايا
المتعنتفسيلاصوآثصواتآلبالء

الذغرمناوقثوهوائآلوةواومنعطمنقلبةاتآلألفلىءأبوقالك
والملوالطوأشهفهملهيمحأأىمينكئدىإالتفئموأفلىثرللالتنزوفى

مذتهماواتساعجمررهمايهرةلهماوهوكالضةظلارمنهواعلا

ئفملابنقولذدعلىوتذاال
تختلغانافحالعدكلىملىافمادآثمءذخهاروذ

الىإصئاافةافالمتناحفةاالفطتصغلمإيامماكاالصالذكليرالىلؤيقاقفأفافسا

اواقثاءآلاتيئملىممصلرقولهـممدودءألجرواموضعأيصاألوافس7
افارساوأنشدرالجتنثبهنثتةوهىمشاصورواحدتهق

وئاواالمممدالتمنخاثلئةغخفمغطءتخا8دواأ
اذاتهراءقعثعاخىالماشعحةتقشيقالىكزئهالماقتناشلممدودءثاوا

تبضالتىابففرةاوههمطحعفصورقاوااولدكزةوهوأيضاصئاالا
هىاننيباتهاةاهـأةاؤمسقتفاذالذلذتشبيههاتقاةلبقرةقيلواكااصهاتضمن
بهاادفاكاكألبقتكأالنيباققاةؤصففوأذاطاصفأاتتافاكأئعنئرةالبلى

شتهرثمالتويقالالعلؤراالصلفىفواوالقهاألفإكاحنىرعثتاهاأ
ششا

معنىمنواوأنهقبدئهتقاأدفأنعالوتذلهاابياضاوحشقر4وبهأابخرم
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وجعلهخديثهئحاذاعلىتؤةأقاوقداصقارةألعلىلبيلضءالماإ

تمؤالريهعةتماوقاحمفافوتحقيرهوفىآئواهاتاكيرهئوقالاماعليهنر
وينبنىاألومنالءاياامنأنهوظاهرعذاقئهاتمعهماقتأبوزيلىوحكلاؤتاة

كيةماةيهونأنهذاوأصلالمحففمنأوققرلبامن6ليابداليهونأن
وطاصإيهإتافىذلثالخايلشماكاقالصاللفىبتخصمبكإفعلفجلاوامن

باعافظهإمئأشبهيهماةدمالحجرىيااالومىلثثنصلانهمضث
عقمقلوتدالمفافقأءايافةتالىونجنهحاظلإثباعامحقامصدرهأفقاتببع

وأماقرافىحونءوداعحالمدواقهاالمطهن

بافعتغثهفنءصقاصئمء

وادئهـاضاصئةافلاقمحالولمحجهائخزمإلتىلحتاذخرمعصثواكقى

ليسنهالءياملطمكقاتةافهأثممكةرفاكاتصدوؤضءاوالمؤؤكاذؤصئ
ايذاالفيالبثكرتغرفآتطروالنراوآلمقمسورتؤمثلالكلألمفى

قالقتادلىواؤالة

اؤآلوآئاتتاقؤاليالغهقرلتقنخؤآقزكوا
أيضاىعورواؤمانتثنىبىىوأقواصدةتذااذاممؤاالقومأبضاءواوآل

اووتاأالسمالمصدرواآلرىالؤزممتوتعاإشرىاالالبصريونهرفوالثا
ودارثعموضومتمحأؤثىلداقلزءايزاوكنلثوفدامخففردس
أبرقالأبهاحامنئلرئالطلهأالتىوالطبااذضمقممدودءواؤثخأثو

البيفياهالموؤامناآلئئشا5زيد

بابأاههقول6الممحوواأومق

أيضأءواالشاطإبااوهالإلبىصئلدودتاإسمؤخبمووماألشعا
واألقاداؤننهوأتمتاهـاإةآممونهتالوهوآخططاءثلتةآصخاعءواال

وواو3ياعقمنقلبةافهأاماأولهفاكهؤيطأاءآنأدواصمفعور

وأصلموآلقويالوإففإحهـنعناهفىيعالأفهكاياقدأعالافارقااالألنا

هـعظى



أم

اوىثأبيمنشاذخةالكلهذهعندهوإلؤتأدآقمننهالءالياعنده
غثرفىعزوجلاللهقالهامانثئباوخأيضاتواتجاثرةالحراجوتجتث

أهمقثهيتهاالواحددممدءاالالوبلوغهاخراكغيرمنظريأإناهناظريئ
الكاذاصذلذبهئئتفعأنضانقدأنهأىتأئئأفمناألفهءيامحنمفقلبة

إوفيهأوالحسنوحكلقالءعلىأبهذايولغئهأوصبظئخأوخرزه

ءواالمجاالركأاظطأئعندتقالكلةصقصهروااليخاإفئبمطبدلفاياوفعها

ءفارىالمغصيراكفلاوالمحجآأوتأثاليهخئتمصدرآوورود

وآنشلىؤقثلثاختباسصلاالهصااب
اءاإذاخىبهنةقق

االمهثطوألخد

أفالتىبائطرقسنخىححث

أهذاومنعبمصدركائيثالمجانفأقامتضىالععوىبخامحدوروف

خزيدأبوقاديسخرجهاحتىعليهئاالذاأخزاكتهثالمخئاالببا
امقيامئألوزبد5ماحكونأنبهوئراطعذئاكرئاوالخئائضسغغئاك

ا

ابدلوهعذالعينمومنعالىبةالمقلىمالملىاوحذففغتقديرهالقلبعباكجمبخ

اليهتمهأىمحخوسرافألنإلسكيتابنقالوأوالمهاالكلمةأنعلى

اوأكاالنمسكهآىءاليكغوالماقاشإثواكهمالأىالتحثخوكهلرا
ألفاناساالحتلنافاتجالأكهانىانفاوسقولتفويةيحهـذاأوردت

االفاويلهنهوغغاالعقلخىوبخدثمتاغعاوالمجاواوعنمنقلجةالجا
والجهوروالجاانعامهمذهبصحيىفتكمزهءدإياالحبماختارتهتفأمأمنمعقاربة

قالمةالوضكدودءوالجتعباافيوطعروفامنهوهوالمحأ
اححقسىاتجهمةلرئ

بابمنحطويئعءواالمزلالةوهى4وحعذوخطوةصطوةوالحضامقصورجمع

الضبمانبهتفعبذراعقئوصغهلحئهموعىخنثكتئجعمودحءطاواطوفلةئحل

اأنأقوجمريصفطبئأوحمطةالءختاوجعفافهوحطواشجوةمحنمخمسننوكأ
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خرصهاسازخهاوتخها

وحعتالىطباقبهبوابخطووهىغعلهالخقافي
عنىالفارحكلآلرخلزقعدةقئىءالماومنحئمىمقصورجمعاوالح
وجرىجرخاعاعكلوآفالليلمنوإفومىمتئوتطيرهايبهيىبنأحمد
قالموضعاوالهالضاممثوالوالىاللهءآالواصدوإثملبرية

ئوماتإذآقذنثالالحموجوغ

الحعةثناوكذلذاواستدأرانطواؤهاالحئةوحوىكدودحثىجعءوالحا
ممدودءقىاواطمواضعهافىمقصوروستأقىوكلهااانطوأؤاهاوطواها

خئوةجعحماوآطحئتئمقصورجعطويطآخويةوالجعالناسبيوتصعامحكات
لمببالءالغطاممدودءوالحمابهتثتاثماوالحبسااالزارتغعداوهما
حلرةبنهـثاط

ءالحيااآتاآطبقرثهنىأناأتمسهروبنلذناف
دودشذاثاواتلهموراهرتداوتهتقعىلهمداومحنمنقلبةوهمزته

قالقصورنبالماالقامةوالعنىالمقصورغيروعوألئئتمنضرب

انشادفأمامقصورأيضاففرادضخموااكبركبرأقاكاغنىغيخاسيبهـرية
بناثثىقت

ءغتاوففريذوئمفعنىآغتاكالذىغخينىشئ

أبقولوهوخراالوالقولفحالعلىبناهاعالافتكرآنمالأحدعماقوالنفف
ةالرواثانقا

كوءوالغآتئرئمشفألتة

ناءالغناوكلذكرهوسحأقىممدودءغنااناضطرارالغرعلىهذاخفهو

بهذثثيريتاافىاؤحههذامقءمدايغتافمكونإكابآخغوافقءائغانا
قصورغنئعنكوغعيتكاء4وعتمراالثبذغنيتالفارىوقالأيضاورةاضص

3دد3هـا

ومغنىمغنىونبتعنلطأغضيتالمعههدواكاغيرءأحدامجكولمنبتكرلدأيضا

ألوضثثهدىوالئغعاكحافعالقالءالغنافاألسممغناوشغناة

لغنماتا



أيم

ءااموأبنفسهتئتغنيبصوتيأئكانهاالستغنا4واصالصوتمنممدودءوالعتا
جعهفىفقالفارسىافأماسثهلصةنثتةوهـىقضةجعمقصوراقفعاواموفع

اوالىكلبثمصدرقاصممدودااقواونحوهاهئبابفىماتقدمعلىمصون

ؤاتجأأملعااظطابأبعنسيبويهءحوأدطكوتثنيتهالكنآسةفصور
يلواثوههةكبجمعالئهحااغاغلطوذلىانكحافيهبعفمحوقد

حةإبابدليلواحدفاالولمتقاربينالمعنياننوانةوالكنآلمةالمؤى
منقلبةالخئورعمزلهلوفالغيممدوبءيهحاوامعخرواالسببويههاحالني

ؤبلمتفأماإلولثبعضهمكبتوحيالمعنىهذائالتهئوةنقولهموأعن

يهروةمقعورجمعإكأىواءياقلبتلحألثةاكحاوزتاذاالوأوثكفليس
ايهرىأغطسناطأبوىواوعقمنقلبةهمزلهركلفينهمصكدودءاكقىاوا

ماوجمدكسعةوأحداالتكدودءكمممآخكمئوقوالبممقصوراوالكيهروته

ءاماابدلالنريتافولهبماللةبوأوعنمنقلبةفهأاالفيخنعةادالموضوعا
كدودءوكلألوئتينآشفئوافىاالفلدإلتجددلءاليامناوأوأكثرمنهمن

فولهفىمحاابنقألىتقشتهأىئهركلآللىء
اوشحاافاغليهماوآيوذكرةءتهاريخفأئتاتنا

نالاتعبعصتاوتئضرءآلفيكقأدئةآلمصلويمذايهونيبوؤأن
كاقوبهحونأوحدةوافئ

أبراواآبزارذغؤاةذتراراأصتجىشازاإلظ

شأواباقوحالواالءأهاادففضاطأىممكلذ11أرادىنجمكومجوزأن

وييىوحفيوجرىكأيضاحرئيشريهويقالحرتةجعمقصور
وهىءالمطنحوضاطفىماخغتمقصوراوالجصصدرحازثودسءالمجفا11

د13

تجتؤتفارقاصاوقالبولهوكىتاطفىءالماتثجبئاحمغ فى3إ
إشدوذااضباراليذلذقهبيتإلؤواكاقفالأشاوىبابمنجباوةكرأجانلىا

ءأتجياوجعهءالماوالحتاالضتيصكالساائملوفدرانبماخوقتاتوا
زةممطالثمثلنسماثقلفىلئخفأنحتاعةحداووودوأخىاا إ

اععنرضأمىطخا



فهآضزىالقثثرىضاثقومصدمقصوروالضرىكآشغبرأنن
مننهواوالعنمنقلسة

روةض

خراةش

منندانئنمقصوتىل

ؤرر

يصارت

وقدانطواؤهاةاطؤشمرةبصدةقإهادامعئئاوالحنىثثدانالتدت

عايمفىخذأنالضذقةفىصدوفىههـءواليناوالثؤبالحئلينئوكذلذقدم
موضحاننائمىخذأنىوقيلاضدقةاالنتائئالرألحديثومهتيقتي
مقصوووالرلسااذئلافيءوالتاؤلاالإفظعلىلمحتاؤهاالدارءخاالقة

تخمءوالرتاآرشيتمهوالحبلكدؤءتضاوارموقدتقشقخج
نه6الوواوءياعنمنفلبةهمزدهممحطالمثوثسءإوالفخيجمعواقكأ

ءيامنإفعلايهونإنأعئنادروهذأفئ4الحالخاهاوبذلمحتمتيقآأ
حينأالؤاهمشاذالىالنأولىإياتامنافعلايهونوأنالواووالمصدرمن

الرحلولحتففقالواوفوقواواواوءاالبيئاحافبةافبارواوهاوفالعضاباطاقا

ءيااعنمنقلبةهمؤلهممدودجرةاثحعثءآحطواالغيرءيمابامائمس
العطفىآبئتقدمقشرخهااذاهاوطرةافشاليتيضاللهالواواوأيصعا

واالوحالامثاءواقااصهاطاخحماائمنتخلالتياقثلويقال

لفظهوعلىالرملمطعءالجذبعدإئضاقصوروايؤىالرملمقائتوىما

الذىكدوءإتواوادمتوف4االتصسدراسمائصاقىافئهاوهوألمحئة3ق
خيدئةاالةلياللتيرقلالئغقد

زكيهاسالحيعدءأإوااتثباآلوأرأدصهزاذاحما
افاتاالرالتنزوفى4ةادبرمدفدودعءداةوا4ؤذمورعهمذىءأوا

ءاإةوا
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بنئواقفىوجعأيصامراوااوخشخومناتفوجعكدودءافراوا

ماذهبعلىاسنامجنانهذعلىئخمغمنيماواحدأعنىكاةوئخوالئنئ
فىاخةوااالكسرةقالتفطالجعفىوؤئلهعلةبينالشويةصقيهوسياليه

وعاإدالدارشآعلىأدبىوحكلجمثراتاترككقولهمكونالسالىيرحعاناضهما
الحععبفىائنيةواالثصفوتناتثئوئءالبتافىللدىعنهفروىنجئىابنفأما
نئائواآحشؤأإنقولهؤتجهوعليهالئئيانقعةالبئلعظعال

كدودءمقصودمهموزمصدرطؤوالبطأوالبطأمصدربآنثثكدودءاوالبن
ققؤتويقالءووالياانء4وأصعيعهئغلىالذىضصورالوالمقءدطىخ

قلؤثيغالةإلفالغالمايضحربالنيالعضاكدودءفالواهأدمثووقاا

بهرضيربالطرفينمقدارشمبرمجتئدعودوألفلىبهاضرئتأىةبا
ريؤالفاهىوقالانصبيان

تلبدخيئاءفال3أقممئةعتخاديعاوافآفدرها

قألهامشهويقالعودءفآلهويقادألئنهقالارالالكثراأيضاءوالمفآل

ءفداواعليهخفدىالذىتىالمقصوبىدىشديدافاشساقالفلىها

قالءاالهداإكبرةاءناامنممدود

فيراءقفداوصازثلاذكارزناخلئرذاغوإذ

أهلىعرضتفقالوأبهاغوكفمالمرأةبعفعهمبهئخضواائعترمنةهىوقال

لماذافدفىالهمإفىدلةإاافه كذلذءدايسفرصرجلمنممهحمالوهىعر

أبابااأنءاالولكههـربمالمنو

قالالعارئمعددممدودءإفراواموصنعددمقصورمفرى

أنئاالمالممقئبالمحئنقبىوتفالغوىتضطاذتثفعا

صورمةوخؤأقخرةادباءثهائهاوأئمبلدممامررصثيئوةقا
ئحؤاتينةالمصدبعدمسجدئنىأزدإنيفالاقيرانعبدصحرينباموصغ

نحيزهموضحدودءالوخؤإئحؤافىالمدينةسجلىسدتصحتخمصثوأؤل
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يهونمحهصومأقؤفيقاخدلقا

صدونافيالصلومقخمالمثاله

سو

حمعا

ط

الصحلر

عاخمف



ط

شذنهطلهناذفياسهكلنفقدفتايةهتأفىمفأمماقهاجتىابنقاد
تدكيرهكلعاداءأحطااجماصدلمأجاواقىاهمأالبنآعةللفيتأنيثهحالجهمزفى

ءانئرانحجاقدهأاالصرهئدعلىالمؤبوالمأزوافقوعحاعةعظاحةقالوأ

النواة4تتناوتةناقتروقاراةاشعاليعولوأواوةصواءاشقاقاثئغيزبزايةوا
منضرباأنعلىدالئهوهمخىمذانىوةوالرطءالرخاوقاوالئؤاحةأيقهولموالتؤاية

وخوعماافيوالتيغاؤةارتالمذكرمنينءتطبهمخعدىغيريرتجلقدالمؤنث
وذنواللفظئالمذكرلهتطيرمنوماالإحرفوةواالئرفوةمخرى

آخرمعنىلهنوقممرولكلفاذامعنىلهفسحولننهادقضر

حءكاالفارقاد4االكثضنخمقصورلىاالاالولالمفتوحذلذمن

رجذالمصئفعبيدأبوقالوقدآذىآذابهئممجتيبنأحمدعقامحقأ
حءياعقفلبهمافأاللهالاواحدقط3األواأوآذوقدءآافيوامرأةآلى

ايهرباإلىواحدىافىحكلوقدءأالادوافىإذمحيىبنأحمدعقكلأ
يمدتئثواالةألاللهءآالواحدفىزىضالىعلىآذكرأحوحقصرو

بابمنأخهاالىالئىعاحبذجنىأبنقالآآلعةتهواحدويقصر

مألط8سقافأدرهمقةرونافيماالعرابابنحومؤالنهاوالفاؤهاءآئا
يهونأنيمنوفديامقألبدالهمزةاعتقادكونالىدأعفهذااألبمألعةباذبغاذا

ءإمشامقصيروارجلتىالعوأبوئخففواإبخصلفنقرأثمفوىفيمألى
ائغتانأوهويعامصدرغصرالممدودىمدركمصهفآلمقصورويقثصوعدرمما

الغرئانومنهتعنلقوالقركىتخآغرأثمنالحئمقححروإخمىىوا

غرىبهمصدرغريتوالغرىابقرةولدأيضاوالغرىباكوفةالمشهوران

اخئكلناذاالقصورأنهفوأنينتنالسيمونحد9شاووالمدولصءلرثته

العربواولقؤتأخالمكجنىابنقالبىسأقاكمهلفعلثدراممى

المحقبئااليفصتهاىالغرومشهوالآئراوودأأدكنىال

صقفأيضاااقحوناحيةاضعاةاوكذإثدالبعهاألممتبوومقاليقضا
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حازأنقصمزلهوئفصرفاناغدالئذءوالقصاوخهاألوقدأنافةاأدنئ

يفوونمخالالموضعهذاجاقبانءووانياااألنءواليالفاباتكعبه

الدارءفتاوالقصاءالبمنوالفضهفىوبانفبألوالفضياالفضهى

وسغاللممنهببهئمخاصةتالئهألخذدافحهراالكتىووبفصردغ

النعاتمصدركيىوالساكدكدىىدرقدكدفيذهبعينيهبينكوىحتى
ضيعسءوتجذاإطأاالأوعطشاالرضفىقتئابزذاوأصابهحروخهءسااذا

وخراإكتجراذمنذاكوقعلتوشحريرقمقععورفألنتحرىوآختهويقصريمد
حالموشكا6واالقتفاورمقحىبىثتجروالوبمعدءتأثمنأى

الظهريلالطوخوئسوالالهبوبداشةوحاوتسفيخرعوكذلل

بلاطواعووقيلالعظامإضثخمااللولائغرطهووتيللرجلالقصير

فىالميلعةوهىاةفتفححورجعوالهئؤىأعرفبقمووالمفجمدالرخلين
ضغفءوااقوالهاءوإلدواالعيرفزمةتخرجغفدةإضماأوهحاألبدن

الئخمىاياضنوئحتيقالائماالنتطمةإهذهروحقحقةشموجمدوقثترهالحفق

ءاوالضفالضعليهليغنءصحاكللتهـصقصورمهموووالصفيةتاثض
ألفعنلتبةءقنفتاهمزةابوعلىقالءوئفضويمدالئحعضإئاالمرأة
الذىاالسملنثكعرقاوأزائدةألفلعدطرفاوفوعهاانفبتواكاالتأنيث

حكمالمنقلبمفصارحمقصورةفعهاأللفنتاذا3اإلينثحرفالمكافيه
هذهتكونمحوزأنوالأرقيمنزلةوغرقأرانبمترلةهماقكلنعنهافدإباانىا

مالكللىفىلييأنهفىىأكذيثءييسدوجملئالكقاننينتاللحاقالهص
تدلىيادةفيولإلساالمءصتفياوالياثصأروافيفىاتفمفصالباباالفغالدعفاشئ

أناللةلجةذائمغاواءيام3أإ1أنذلدمنالتإلتصنفيأقاشدأخهمذلدمح

ىافاكاالضدرمفرلكزائدةنتلوأوأصالزأئدةتاكؤتأنمقالتخلوءاليا

أنثبتأصلاأثبتواذاأصلأخهـافبتهفنهعاءصافاالوحذتممجثقرشحئتال

اوواالياتنالأيضاكذلذمغألهـأممألماجممىدأالصجوؤأتااذةفاثانهدش

إلكلمةمنأيضايسقوطهاالهمزةزيادةعاالوقألاصصوأضثتينإهنافاألكرالن

ئ



أ

يسدقامقصوريقااالمهب4طإشتىواىئواعحالزلةجماوأياصئفولهمفى
أحمعواالثولتإصحذخطهوسعتءاالصثقالوستئاةوشداهوشحاهالئؤت

منسفلاالإصذىاوتيلانوبالهذاثتىاألئواشدىاالثلويقسشتئ

ؤدتوشتتلسييةأرضيقالىدواصمعنىىواذصتىواإصذىواالثوب

ودافاىورضامنأواحئىاقءعا11منتإلتثرفاالوشدتت
قالمحماخهإمالجوازءيااهومنجنىابنقالوالذىاصئدىاكطئةوا

نرالباىلماختملاأيضامثطوائوباغرلمناثبتمتطماشمذىا

أعلىشموالتااإسملوادىتشذوسشحطقيلامعلاعاتاذااصسلا

مافعوالذأدأويسداعةشذاةويقصراواخمةيمدتغئسرواامنءوالمحدإ

آبخصوالدأتصبهـحموزمةماأبعنإبقنعاوالدأدأركنىإالمط

لمحيقعكووضهمافوله

ماولعلؤجمدوأ

قممنالمعقطمذا

حححهمتحهلناسغا
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قرأمتأركأئنيقمرثكلووآيثثقالوفغلىلقدغصصئوا

أتاتوقال

تئوزهاالمحافبزانجوطعننفصوئةءالقراذالنبقسرب
فراوجعهطاالخسثالعلىالقرهوالصثثااالفأمابعضهمدوايةهذه

البيتوأنشد

لهفصءافاذالنيضوب

آكأااناآدبئتقولالعوبأنإفارحمااالقثكرفىوأماحيحااوهولعاعد
االتباعمحلىهوالمغدادياصقأوالتذكرةفىوقمالاحاالييتهحهذدقترى

دءصىاالعاوامستاياوابالغتاياتيهآلضاوإدأفوصقالطعائمقنأفقاوانركأ

مقصورقاال

تضقعإذؤخاتداىمبماتتتخلغففثإيئأتئتوغ
واتجتبةالضعوتوهىؤصاةجمعاؤخاوكذلنالمضفععنفثلمأى
قال

غرعأرنالداجمةالوأؤخىوالآفرخهاثالإتادالؤبئد
جعوااذااىمصرؤفييخدوخهماعاالهأىءواؤضاعاقيوالضاالااؤخاولقال

اخاأقالرهتففوكرامىأقرذوهفاذااينهة
وخائهماترئبىعنهتفحصى

وافىظاأالالسرعهممص11وأصلؤخئتقواللتءياثءمقلبهيذلذفىفواال

وآؤحئتمالكلفىاليهقاوخوقافىاوأؤحيتقرفىهاثءوؤدتينإؤخى

لمتنووتتقريبشيرهعقفيهصلنعشمهآلفدكلزمشكمهأنوء

هالفعللفظاوكنوخثقياهمحهةمقءايبمقوحىفىلفاألاانضلرأعس

ثيرامايستملومالثقوغؤلطمتمامحءأعققلبةإفهأأنأيفناتقتعئنا
لهذااعتبارهيرونظاالكفعضهخاانقلبمالهقبناذاهذامتلاعتباوالضارى

اذايثفهرئقهمولبداللةواوعنفدبةآخهايتأثفئةمياثسانيءاليالىءفخ

ؤتاراوتاجمعالتصريفالنظرقىقدفتهذ3فوثؤخوءعت

ادرتا
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قالألضااوصةوهااللدزةشتئهووتاةالمرأةخؤافاذامقصورةالدزةإ
أ

تاجير4قخطثث
ألفانقالممافولاوتاألفانصلروالقولويفصرصدالغثوةءاآلناأياأ
ا

افىصا11
أ

فكلالألوكوواممس11نالصكل

اذقادةوقيلالغليظةئر6االروالقثبالمدوإلقيقاحةالطأحءوعابالقصراقيقالةاإ
ا

رصقاإلهايطلىمقصورركذورىاكبهتصاطتيلىطواقوقواقياقواببعا
قالمغصورمكلئاواحدهاايتالىىئتبالحداوروضعاث5العدئبتاثمينةفلةال

الراممط

فأتطالياالجىإاتقحبيإلتكئمثرآلقاإققئورفكئم

صنيفأويقصروخئطأجمدءايطآلفقالأبوعفأماالعةاهل3جالورقولهذا
افكأفانلمتأ

هخابهلىاذورغلآآاالغيرطةبالوالرئث
المطتاقضرؤحدههفيانوليسقالفتقزطلىقضراالىاحعاجقالحبن

زياتأبوقالولذالثأخرواالنظمفىءاحصوالصءكراافمنزجاققرتهقفابل
فاذاءالماحمياخدرمطئاهىفعاللإبعبهربنذورأبضءإهـءذلىوب3الا

لغهىبلالضوورةجهةعمقصوراهفيانبيتافىالمطلش

تمولالهاماصنهماالرمقاأ

111ديمانغطأعةةءوالحسمزال4وأصالعفدةوحىةختىعمقصوربمالحاا
شحرآلؤىاطاوكذتئتقصورألوىوالحححمعهاقىألى9وويقصر11

ا

11يمدائرأسوشطاقفااءوخألؤاخاطلنخعلخآلوىواحدتهكذوشص
اا

11ويعشمواط
أاأإا

عشمضاصثطنحصأ



ا

ىلمن

معى

خومعى

كتاتةتخا

يبنالخلا



ا

غيرممدودا45محموضعءتاففأماوضترفهتدهأنهثعلبعنوحكلالغويين

ركثقءفتا4آضفالالثكرفوفئذبالمدهذاحتهستدلملهقلمثمصوف

بهاوفارشيرففغذلذيخهمفئتتفلمدضاوأفاصلباالإشعاراالثسرف

دودمهـامعراغواصرةودءمةصءاقخعليلةشامربافرسانهنمدود

جلابنقالسكذتهواثاالقهدحثحر

انضضفءئرإالدقوزاليراقثنخألتهاخشفأئمىفؤارآعا
لترالذىامنثنهكدواواءثرأالالمتاكلونأنينبنى5حنىابنقأل

ولقولهامنويصراةهأعلوولافيستراةفىفامه

فطئائتدفالحيباتترعلىلة6كا
بالمدءاستشئريتمعرفيوقدهدودذالثدىهصالالمالءوخاوضعءوإوال

وبقعصرجمدهثدولتئالوللةينالثالثلملهممدودءواتمفلألؤمقاقصوا

ءكلالولوواصم11نوكل

سناخءالحتامقخرجأىممدودءالحاتعتمفوالدهب4الفهذهانيمالل

فهفأواحداكلنفانوجمعاواحداويقسريهونجمدثمناختاحت

النهوواوءياعنمفلبةفألفهجعاكلنواننالمخثتيقالءياعنمنقدبة

والواويااعنافهأتقدبالجىمافارافالىهوصحخحةواحلهفىبليه

تجعلدقالشاذاروفمدفىنوجوانخحاطنيةثالنهأوجعطوأحداممن
طاجماالةقالمربأنمنضحخهـماافاىأرمحنهفألن

حمالىوعاثاثروقايخءوفهؤجرصنىئهوتخلى
هاوآخاهاتتغهااذاااتخمخاهالفالوختسهونإيماآخئتدو

القلءوالمجاإأحنأكدودءوالقاحىحئوعاغخااللهأقيأويقالححص
الزباججوهرناءوافويقصرءرهثمنألعضامءوالخاأيضأممدفىلى

ويدمحريمفقالفأقيالممحامدشد
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يألولمخهالحوأارمن

وابئئأالثضملصنغقكاتجؤزةآشقلهؤضنعافكطاهماممدوشءاابئا

قالإناتجهأ
اكإليحائسشثيبمنأتاوالهـيختالرفانزثيقأالقا

المدخبذفىيهسيبوحو

كأملهفجرونذوئملهؤيهونققرها01

آخرمتئلهنرؤيمويقيمذوغيوه

تحوفىالفةراكادصالووء حرإ

ممدودءوارأشهفارغفاذامقصورىخالذممنرأشهخوىاا
رضواالءانسثطبننإفثاالهواءالخؤاوكذاهالشيئينبينوالغرجةءاالهها

وئفضعرانخألؤعائمذانالدأروخوىوالعثهئمرعلعهضنعغهوعابئوخوىإأ
مفصوروالنئرىادامصدرخهتزدالممدازايلىخوبتلفصورمعسرراأناأل111

آخشترىابئقإشهرىلمظكلىشرىجفئهشركقرقدبالجسدنجرجشئ

تجواخهمالرإةالثاصقاقومنهستطازئهولمخاخهالغضععاناإوشعوىإ
قاصناةخمااثتفتسيرىمناصامىإومنيمكلعالىقولهمنإنهرنيقووهماباطلا11

عةالفطبنقطرىقاللذثهاللهأ

ؤميمعئذةكدنتصئاجممتفوتفمااللةالغواثيهرآت11
وقدجمىنوىلطارذاذوىوائمثالعرشيرىوقداقئثىعةصووالئترىا

شيرىمصدرأيتنأرىائنواخاووتهاص3إاالصنءورالأطاتاكأرىالئثم
ثثحرىواءآشوأصهوريقأوانثتوجمطإصئتولمقليئااألالناةسؤمائم

مجهولةالئنوىاليهألجنىاقاالورمتهضدكافلذاألإإليهبأموض
ويذفا



1

لممالةاإنقلتشثضوانأكثرالكلدمفىذيثالعكءالياعلىئخقلأنينينى
اللنصرفييخدجبلورودءرأوشوجهاوأوفهوعلىصضلأنتىفيغبفيهاشبت

أجراكطكاةا

فئاراأنكأورأنأئناإئابثتراىظعيننيتفوذاأا

اعلىلبى3قالءأأشوالجعأعلىوألقصرووئفعيمدالناحعهوالتثتردا
11لعةطللنتشرةصعةلوالناحيةاالاليهوتفالئنرىلحشاروآالالكراخرىاإا
كذلفهوبممتتالطشتوانمقصوروتعنمتهعهفاالوقوشةخ13معتىبهأ
9ءا

ةاومنهالمغةأحللكضفالقنؤهاعالاذاالنارثئسنوسنىسنتصيونىالا
اا

ءآشناالفموهوالذىشنىعحقاوقالءالرسحنىقالقاشت
سا
للةوفيالتهمنهوعندكطسنوابالتثتبةولللىواوسئاوالمقالءا

8مائذميضهفصالظهوئالثتجردواذامخودليخئخرئممخولملقهلوقماألخم
ا

معلىمةثيروةأيعضاشةالالقوضؤاعليهنرفوتدافأنآزالحيناولمجماظ
يلرفعةكدوداشناءوفمياعأؤبىاعليهان6فأجمفهااثعرفةشمائعةألعذهاا

ششابقولهماواهمزأنعرفاصعدلجنىابنوأماعالةءشمئواآكةألقالأ
لمهقاقتثئوشناعآفهمااومتمتاتخدئشنئهقطرغنروىعألاذافئو

ء5د11
لىيكعنبتوالعناءالمايرفعتيئأنالاصتغاذايصصنوسناومنها

أالقآلةءوالدفعالةزاصبممقحموروالدهناشقاواحدتهويقدصريمفبه
التدافضرو8دهعيوفمومئعوالدهناانممدوئةالنطءأأوالتف ا

للحلثيةوللتلىرالغفتؤعدالمئمفأمااتذوهوءآئداعوأصولىآفحلاإ

اوتإدودالطفوروالتدأضورعوفؤبدايرافىااخنذأنثح11
تعااالثإ

نمدوداثسماوسيمويمحناالمحسللىالقثعووالمقظهروءىااا
وويقجمدبداةئيإدالةفلدلهاوشقدمفايركأكالءا

1هثصالاألاصعويىألمممأه1 ا

أ

عيكتهجعيتدكالواصكثوةيهعولئعتاغداالغفصودأتجخا
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فولفلب

صقدن

قديكولط

عدىتث

صص

تى

نفل

ؤكدواالذىاالثيعتدماوأحآوك

وظفلىمسهاحانادراقليألدلدصوآنؤتصرتمكزعدة
ءعدا6االواشادوءالاشاصدىولوادتاتقاب
منلتوانءأياباكلهالطثمقعسوريهتكهقئتهأىطريق

خبدامقعشرةتشعاديتمممالوقولمدودءاحذاواعليهة

ءمداواارهطشثقيءعدا
ءوصنعالتىالحارةآسذى

ذلىوحالوأحدالطقى

ويقصراديمدانإقفا

وصبو
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عثىاالقالكيزكأىالللددوصمؤاوشوأككحوويقالوصئغ

4ؤانأهلهايسكدتثاودالقتىاكامةاخىعنتخاتف
خرااوقال

أأليموبذاكوكاعائغىطهتعذنللثيأئتثمات1اا
فقذيعروجلهتاقالوشؤىوعموىصحواضالعالئألثفيهاؤكلتطفىءسمواوكدلدأ
كالحمءوايضفىقرآهلرصاؤهخلوقاليلالمسوسهطادأثمملالءصعواقنلإ

إش
أعرالوقالا
52ا

صأأفزوواعيألنفييمىىيلينسوىببلدةحلأياالممنوإق

أيضاامددتنكتوادافمثرباآقضداوالسوىمرروأقيدسبينوشطاخلعاه

أااصهنأبهسراتدئمواؤىويوالمدصأاغدخواداءشوابرجليرتمرويقال
الشاعوفالوالفعصرأ

ادهراآخرالىمغفوزاعالةتومن8تيللفنصثهشهمنىسرأيث
ويفاطضاأضرتحالالطأؤثلومىتويامأىمئؤىوىصالمالوقىئلم

ا

اهمفءياسمقلسهءدسواطمرهسلىءأوةالمستويةسواأرصقا

أاءممسورالراوالوؤىوالحالقؤةالتمنأكرئتطالررنهوالسخاامىإاهدا
وزؤأروثمالمدقالءدإعغمحعلبةألعهاالكثهرءالماورتتماداقصورأ

أا

إلمؤالرااإقال
11قدآقئيلميرديخثرصوةالرؤىوالمااللرشاتلحتئيهىلى

أاناالمالاصاصاحعاإواطبءنقاءأمداخحفألالنهيورليلؤمآهثمابمإأآلولللىدرنافيلىلىا اسءدباوإوث يهىوامتوىواإويمازآمحوواوامتصاءالمحغلىوكالء 111الدهتادقااح51هتتادأحتهـهـتدا

دددالتئاقتعدترقامحترهائمارأدخلتعه ولمىألىلىوأللهىوبل4احر

ءبهألواآواسوالمجهءفقدامفقتالهواناتتوتمعىمنأفهالىآلآذدالنار
اذصناكاتمثةلوفقتة4أ
اء11
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اليبقضودفمغوهقرفتييشا

السوىءصرااقوله

صمذممننفنخكللىأاغ
المعكااجهمظنا

صسهحه4وحورعماكف

أالذىوالقراءثزاوازرعأوحطامألواحمنبههابئئقفاهوقينجتالبءشؤ

أيقالقصعرثفشتهارأذآهددتانجقارتاذاكتوفيهاوالسروجصهايمابئغرى
وحثهـئبناقغرووبأصدآدكنىيألسكيتاابنوحكل4وغرفبالغراكرؤته

أاعلىوغصاآءيخرابالعثئكريثبموقاليغروقثبىالتحرباعنأبوعلى
أأالمئغىىشتثصاقاللهءاالغراومنهلروقالئهاوأوأيضاقهووقالماتقدم

111

لملحاكثرأههـماضالمألوفمنروجهبفياالنمنهالغروويواهمبهبالمغرى

إأراالتأيحنصاءعآلاوارودورعراشساءصآلءوالصألغيرهفىيشاعن
ييتيقالنهءياعنوهمزصهمأمنقلبةماوآيعفهماقدشدطفصاذانعسها

اشففاشمدودممنمورءأخاواالمخحيردودعلاالوركعواتالءالضألفأما
اقصطاسامنتماتمحوموسحاعةجمعءمحاواكقصرتسسينافكففاذا

حررانوئفيفعاناحمهاافيوووعرفاجهذاحئهاولؤخهاشليه

فشتوادامإدكتممرتاذاياحوااخودمنتراوالئهءسرااواثعالبعنفدث

تخىافيشثية5وتيلحابمهبرخقبلسدالثمثهـىهـواثةلمحههحرت
تكص

مددتصرت

اضشمرت

دثرتت

الراصحزئقوت

كروماشلمثهمقلد

تمياورتسزه

إتهآيقانهعنقلبةم

ومنعممط



صا

الالمن

اهس

آمئاحبمأنهاالفساعفىكبمد

كرةنحوألقيهديسغل
االصناشلأنهنوأرادعاس

هـقولى

خاآلتصاتغماد
صمالست

خهممحه

ذكات

مثليدقىأواغبريخفة3بووشفقوك

تكوأذادإتعرتاذاإئة

محيوعورأيممعهر

مادير

خومعى

عشوخاصمخصحوم
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ءتحااثوامحىوالصآشاؤىفىذلدعكمكاكفواقياسكرعلىءيااواوههوإأول

خقاتطفعحيهطمنتحىالرأنواألواحدوقثفمانالغوابعضقال

منبقىالىبالمدءأثتحاانلذمابعدثمجداساكاروتررضأاحبررأنالى

اؤزأااللفسصليارصاضعيتالراصثاأيضاءاضااعلالنهارنصف
ط4واذةاصاخمطواذوانئهىالرءءاوالرفوالرغبىشاذةوهىرأ

3ثئهسءضرأتغدءكاآدفتاهئوذلتعالىتهاقاءالفئوافعادأيضا

شقةاءوالتأئساوالبؤمحا

رقفويضمفولأشالهمرتصماثوحهـ
روذاعوألإصالىظ4مممدرتواألءأفالا

11آفسألوالضقغنشماتالتألوليضمافتتءوكاليقا
ئئاوالكفألصصطاكءأبكدالذىترذئقاذثتاوازوتد

ءألفسااذكرتقدموؤءاللفاافتآلاوإصكتىوئفئولفياؤعئافاعاصهتصالو
فمىهصهحع

ءقعاإفنواعاهـفاؤورددفالالمحرمموقفسبهتمردةكنردفيمهرممإوماجمه
اىشيأوا
5آلوباألوالءثرشتئطاقعئمطىففاطلفطموةألسثسىاذادفحساثنحففوثيا

بوعبعدفأصارهاوكايمابنهعفذخعفواذاههـدلمحشذدأاتءمحوارمقعرىومي

لفالصالصلاالءالكبورةوالممدتءفغتتوالثوتشددانال
جمزجمزومحوتي5جمرامضروحكلءمحراوميرعرى

تففطودبيأاالصإسرأصثمياالأؤنعطؤخلأئىممح
ا

هـالاقحهااالصصل

ظوألاإألذكوتفددوالهأألمعامهـهحأيهفىؤئئؤسقىتخببماألسوأشأاإ

طكالع



أهـ

اءطالهـأتأدتمت6ةااثافصرالوغداتذمحطحوئمةلةوءررااالئاخدفوا

اتهماوكلوغدرةجمذوةحمعوالغدىوالعدىئذيخأهااواذاكمممرت
االعاةطنمئأحرختماهمافىووخشؤصثصغجعطواطثماواطدىا

الطوحثادطماثاتثنعةلقألووحمهاوثالشاةحئئتؤأممال

رارا1دمغوهماوخئؤصبىخواطتاوالباخنعاهثثآموقدحشئئه

عصافذاواقسداواحأيةجمعهمارقيلاطتلىمنواطلىوالحلىصدموفد
اسوهوؤثةفيجعوالفنئاواثهاؤخدرتماوكلدهصاوةذثروذوة

اطراكأةافادوةكمئقهوقتتئهفتؤئهيقالؤتلجدطريفمنااغشئتا
فحدإصحعأنامنمائةأغطىوثأأقثااأعظىاقعؤفقمنمانةأغطحآامنوقا

ألىقاطكارالضقاداذأغطىفعداالبلمغماتهأصلوعدطالغنىأكطى
أءوخفاصرةالقربانقلبتولكهاأوامنقئتةانالعرلعةئطآربعضلى
مفاالإناسعفيهمقوفألنئيبصىءاشهواقالخاحربيخهمانه6فالنون
أواكاأختانوعماقتؤتمأإقؤةواقتئتقالعئبةلهفقلتمتفاربتانوإلون

دئحةنتهئتذللعيىلهالوجهفيهااهرباوأعاملالقلبعلىميااليئأ

اقيخمهلنذلمأأبعضقالفئتانقاوأؤاهمآؤالآخرفألوجهالهكانفاداوجملصة
ااقطراقث

نمدنسملدهرتحرمالنمئلدةنيذفرمالموممن
اص

1وجعقنؤتيقكإلفبهواطاقئبهقتتإحقدالبصريوناالجنىأفيقألا
لمأاقدطؤنبخحثرةفبعخماشاجوؤأنوؤدمررافأيهسربالنئقثوةثيه

ا

راأخؤنأضهقبهعبىلإداكوفلهةئؤخمألتاذاوقئؤجهيهون

111ىوابهيتركثسةيهنةواثئيمفياتقدقدةف5كثحاك31 05ومىحهـ

ءأرقالايهاصيمأسوقىخالهاالك5 لةوىءإ

يمكفااحأثطيا3إدقوىلطآصضإآثرىفا

عافيغهثوهوإفناهـاالصذبروحذوهخسيافيوافئأيمافاخكأمأالؤيخأ 105

النمأره



أيضاوالجذاوله

قصرعوواإصعباأ

البابشرطكاهو
أنهألصانافىلذكطوا

باكحمرءالجسذا

بذاةوإلمدجع
علىالجارىوهو

مصححهلغياسكتبه

651

دعروالخؤارغيزالجنزاتجرللهانأتميثإتئلىحؤافيباتث
منماتقدمسكلىئوواكعسأكنهيهومواالمفعومرجعآيهونببهوزأنوفد

والجذاتجذوهأيضاويقالالبابهذاجععفىئطردوهذاعلةوفغلىتناسب

أبوقال7يمافاهواوانغرلمحجالرنثمنماضالاالعظامجاأمولأيضا
15جذجعأيضاوالجذاأساففهثوبأكألهتلىماقدوهومخهحنيغة

ابنالمجتمعالرأبوهووخثغحثوةوالجئاوالحثاجعنثتةقو

ءوالصعوىوالضوىبالجعغويقالوخثاههـماجحاكأاصكيتا

اصسوىافىوقعواالقؤئمآضعويقالاطرقافىبةإئمنصوعألماالىوءة

صغوةجعامأفاوالضفاوافعؤاواحدغقظفيارتفعماوانفعوثأيضاضوىوا
لمروةحووالسوالتواوعحفوتهودفؤلهالمثىصفوةلغاتثالثوفيهاوصئفوة

أعمفاوقدأشذيابلىائمفقلىاوااضدىواالسفاممنريةووةو

واليهىاليؤميأىثاشئىئتركأناإلئمالطثآتخنيلىاصروفىالئعدىوآاليمم
ئرقةموؤهاواحدواككهوىوىوالغهكحرفيهواواداصموطؤى

المثرومابئخرقهىوقيلالئلألبزفيففصفءائثفاثا11ىتإفئنياعلىتخعل
ومغاحطاقآلهـصأوفهخوقةفى4الدار

افطرحالذيارؤسئطافمىىإياةشهـبالزرلىلمتارفا

ينإلتسكوهىوئحديجغأئذىوالمدئوبثيبنيةخبموأئبنئأصبنىوا

طاذاذاوصرىىصءمأمعنىوخمكباتفاقبابهسروافعأويمحتالمماوممسا

رتأاااراضاواؤتشيرئئهثه

لقتفحرواقفصااالفواأولهالخضاالاوخ

مافصرالطغااأثح

اذاسهلشغىةتفقالثشمقنالشقدتصىالعثتهجمىئعم

ىاقهواىياكثنالطيطآلاالمالمكئماالفىضوأءاايكللط
اقال



أأه

الىاجزقال

فاإيغاأوغفنهاوئئهرةحآلئهاطامئغىتئلة

باقئفىالفوتمتمالتىوالثيدةوألطلىالغرة13والغفىانغفةاسمواقئى
كيرقالئخطيهمأى

اصئرالةآثعئءطلسااااثخقت7كالاذاكركفىامنخروخ

فىذلذاستعملورجماالحغعأيةرمنوالرغعاوالرغوىيفةمقوالثةوالئئوى

والرغبارغؤثفقطثوالرثوالوغؤىالركامنناالضيعخاءاإلؤعاعنها

ارعوىاليهتفئشئئالئقياىالرغءالكوىقالاالنسانعلىءاالبقاإ

ازعوثتلممطمنازغؤىأتاهرهظمقيفهمكلدموعذاجنىاقالوجع
ا

ثوغلفظمندهمعههىوانماكذااثالتثكريفأهلعنديخهاهياالوللس

الفولسبىوقدالصفةاسغههنافغلىالممكواواقلبتماأناالوغياوأصلها

واوااالملنىالمهرليازغؤئتأنالىدقبابناأبعضأنعلىهذاعلى

إافظاق1لمجنتلفواوااالولىفمبتء7يئايااعافكرهيماتارغنحدهأعلبا

مىازغؤئتمعنىأنأحدهماموصنعينمنعليهشضغافولهذاقائلنو

واواخداالمعنينوبقأرحلفظعنهميأتاخوأنهواالوالرعايةائباقاةمعنى
فىؤكبةؤقعسدلاوأنرعيتلفظدأأنهعلىدخمتكلاورعلفظبهد
البوالرعاوىوالرعأوىاظليلماراةلحاالحيوانفىوصكارصفيناالفات

لعليهاظلوئحطعكلئأتى
ذاههثأفئفالمتازعاوىىنضاذامافىكخمحنيلمنىكشث

لغةمنهءحاقدنهالهغالؤىلفضفقهانوأنقغاذفاهلانماأ بءو

فهداجمعلكوفيالشاذفعائلاالكلكمنماماجازفيهفعانلفلىكنلىطئءأأ1
1115
ضوىواواحيذكرلمنوانوعاوىعهيدرواحلىانهلىءيلر11

وانئفيافليألثانتفوهىوكطالةخثتعفوقدقغحاءإفتىهأاففثعاأقىأ
11
أةالهلم

5ءإ

تاإلسوانعواتااللعوىالعوعاثوويجمدةنفيفثكوويهأولمالأايثنمأأ
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أ

حركفدويقصعروفمايفا

بمعنىهواألمخيرفيل
أ

ءصنااالوواحدةآصناةمنامعحورااالفواحدةالغدر5اواالف6مناوإالصنااالا
ا

الذىآفناحمعإصتالشىورخابكرخبةءوإضناآعنالمدهسيبوقالآضاغا
داثمقواكائوقفءفجليسكاالنهدعضهمالمهنقبأضاههوجع
قالاتأقنثألثفاواولقولهاالالمحنيابنقالوحعندالم

وقضاجءكدضاجهوتمضناآقناعةبالوقى

ءئناكءؤلماءوتيتاالعيرطوزنمتادلفصووبفخوليدمايهمعوأؤلهأ
أإأ

والهقالمحءااالول

منآذىيكمكلنإنعلتكئختاحوالأللىئعطاللهةالآدبهآذيعطمندىاالاا
هعاءوالفيهراداالمالةالءالىمحمىآفىءأثجاجمققالضحطوممها

والاوتجهىغثابغمىضىالثحئهتذممساوأاالولمامأمحداعئبءوالياالمأ

مصدرأيضاواآلشاأشاأسىوقدوأالال9ىأأورأفئنحا3كواإللىتحة

فالواأسئاشآثطاطرآشأ
د5دشده

مالأالإهنطلمومدحالسا9خاؤاأالصبرواصنده11
ءامخئفاوأفأآعالنه5الهـصأثاثرهمعغحمادأأفرنثاوا ا

علحهابثعلشعرهمالكؤهالضضاالحوطءالةتليوخوكأفااكال

داكمثثاق4ءمصدروالقفأدثثفىفىليمحصهاطفا3ؤأاض11
آضىاوالدللالوفىغثاقي5وةيىأفساداأيحاخاهطباقثدهلصذش

إخصاامحاثمامءفق6صهوماتلفوتمافأبخاصكيإلطعوعيرقيصؤصقاا
ءصءصة

اعصاةولاليقاسجمعفىاأفاقألساءلأمديسبصشكرووصم11

هبعتثعصتىأهصمدرإضاأمااداهوقباءئإئممفطإكفءآءحموا14يهو
صاحمحطى



ه

وقيصاآلخبنياغفرسممااكضاواضاالدئؤآخذهاذاصا
لوألتإئالثلرقولهفلدومنالجحاعأيضاوالعصاايهىسمعدقحيربنفرس

لجخاذاولقاللالمسلينعصاثتىآمقعوالفىأوقاتألتكونوأنإياكمعناهكاالعصعا

اعرإثاالقاهآئتئقدبهوأوأممومنعهالمافر

مخافرةيعنيءالماعذبءبأرجاوخثيارغئهاأئثاعضافأثقث
غضيقالىواواللهعنمنقلبةهآذلثحلىعليهائتوكأكأالنيالعصامنوأععلى
أنأىصمسغنىبأبفقابالعحقولهغصثفأمابهاضوبتسهأىبالغضا

واجدااصاالمغطوالعضاوةاممأجلمنءالياالىافقلباواوواكساالهأ

إفأرتجرأسةائةإألمطوهىءالممامناليدةوضاالومحعهعداةجع
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هـصأمصدروالحرىالنهيؤنتوالمعوالالدفيشتيقأىبنلى
قالالتئض

7خرأهاعنقعفهاتادتئقحةمغ

خفههيئااذاحقاالرفيحقىمصدوفولذوالمحفاالطبئكتاعقواطرى

قاواطوحقاوخقأآختيوجئعهناحيةمقصالحضراالزارسمعقدوهو
يأضدوجعوهواطفئوأوهنعنملبةءفهوأوقدخئالبطنتق

عبارةئعبيدةأقالكذلذثئئىاعليهفمعغتختاأإخمم1يأصألطمنالبطنفى

فاثئتكثبحلنهافىستآلهاانقطعاذاحذىاةالمصدرخذيمتوالحذىالحفؤه

تبعوعاوالكرشاطخالىوااممبدامنكهالبطنفىممابالمجهادوناصالح
مابينووقيلنإبوهوالبطقضاهرأيكاماصواط2طهحئعافهوذأل
وقفوالطوخعثصالتتثنيتهفىيقالأورالىالحنفآخوفىالنيالخلفلعف

وخمثيىاتخورجلحئاخممتىرقالالردؤثااتاهأقعئتختنئئته
منواالكأةطافاالمااااللرفأيضاشماواطوحمثعضحئنباأةواص

أكأعلىدوألالئوأحمط

ائتاينسارالخليطااكتدةداطررأففهالىمىغالذىيفوذ

ءئقوونالنهمياءيمونوأنوأوامىنأنقيلسمااطالمححنيابنقال7

فهمزلهكنالثنبالهمؤفانختثأئهأيضاوقالوأتهوخثتبالسهمالطئئثتخ
ويقالسمباأاللىفوإهمفىسجاوجمزلةزاخقولفممقخئافيلةمبدلة

الذىلمحأالىواطتجاصوصغتااطكنمهتراهكثأىفالناخفىفألن
ونتالنىء11تأةأظىواخلجساهوالجانبويقأأليهاتخائ

قالىلفبالملمطرحشبتألطراذافوقه

إقطواقاةكالحومخينىحزاقاآلأرىالغمىارفىطشفىأأللب

أدأيغعالحاإئهويقالمنهوحالماةاشتقاقوأوىفارلثاقال
زؤجهاأبوالمواةوخالحتخقثرالقوختاخلبىأىوجمىوصذاك

نباإجخةمصمدرذاوايرامندبأصماأىالطبيرمنالتماويضال

فهو



هألزجراوهال61اأوالهاقولهثالشخلطاتكبيراتنامبخسيدعلىقلشلقدغلط1

تههجوخحلئةاالتيلىوقالتزحرلخيلفألؤهأل1ثرخهيفلمفمهفهوحذ
آلجعدىبغةلىا

لهاهالإقاذالجوادوأىيمفةأبافدءداوعئزتنى
الجعدىقالوالتهكلدائنهىعندالناسفىيستعلوقر

هألتهاوفوآلآدلىوارياأال

جمعنيزخرقخااواالنقالبئغعتةغيزاوقتقآلآلفلربلزخروهيا

الينبشيرتنوؤقفقتخوحوهحمااغئلثأتهخلماصايهسأاخ
الراجز

آياقماااإألمهئمفمناناطزكاعئدتئه
وقال

اراضنهتبزمعنحفذكرثفتبنقعثلهاقعئثشفرث
وقدعائموالكللخشاآدالخضاكازثخاغئئهوهجثتمبرضتتا
3زهرقالفيشختاتثطقهفىآخنى

جاهلأوآصاتدلخاأقئتوالحتااتجفليئفصئرفياآئتاذا
قولهمنافساداوانذا

لتللمعلىنئأتالذىغتثهاأخنئ
منالنهبااللفويهتوءوزاورخوفوحانوزفردخممعاؤخاو

لحئهخضابقاللعضالعصهكآاذاتطاكطاخطاصيرصهويقالىصهموزختعأ

قاخطوانورجلوكنطاكطوكطاتطاوتطوتطاتخطوخطا

خطاتطالحةخالتصصضاظىحئرائاؤؤاالتعدغلقثقد

اسرضاذاواشئرتتخطىلحئهوخظىالغلعظالقصيرلرأبالح

أو4والحريخفةوالخيلسانفىيمونحهاعلىوإنكسارهآأصلهأمقاألئن
أىءخذواخةفىقعواوءخذواأدنقالواوعقمنقلبة4ألحذثا

ىأاتجامنوخمذويقالأحرارانبقولمنوهىتثنثصغتقدأنهما

قالاميمرق

والصوابدروااالخيلعةتجوبهاللىجاىرعضاسمحنحد3ا

اثذمقفاطلىخيل

انعربماقحدتهنضسه

علعهمستشثدا

االخيليةليفول4

جمةهادهوشا

علىوبينةعيمال

بتهاقولهوثاغلط

وشديعستل

إكحااعندسالنط

ؤدالعهالتوعوا

بيترشطيفهتحر

انابعهاصدناس
اللهىرلحغدىا

وسبب4تءمحالى

يخالثاهد4صعضلطه

أرادهاغيرمعتى
يفهوتحراشاعرانا

منهماالحاقأول

وهوالحقوابإوا

نيءالمحدالذى

هألكلنوضعنهاأ

فرسحرلمجوتفولهاا

علجهاأنزىذاااالنثى
فقلتمكنالمحل

بيتمطلقاواللفيل

علىدالاالخبالبة

لعربواللدالئةفىذلث

هألنستعمللم

حانحداخالعاس

افيالناقوعد

هذانجازةصيدد

شطرتحريقهعلى

انهوألحقانابةا

دقىعوالدنال

اخقسشواليخه

4منثقالهيخته



الوليلىأالحيبا
إأيألفااأول

بقألكلتلغدأ

وخيهانجاته

شرتوقدأش

لمالأتلضأةالا

اعراهنأهافح

ايمعحهومحه

البنانخضيب

مكمابزال
ءنيجانحلند

كالوأقبلىاوجال

استدءالأدلىعلى

فيصال

فبهذاحعص

للبااوزهققاط

عدمحققكتبه

لطفلتركزىامحوث

امننعالمحنههالله

فةثصمحفىقولها

نىهيراذاقال161

لبيترأتقللمفثأ

محدخطأأقدقنت

هناخطأسيدهبنا
ثذانسبعبذ

حيثالمحزميرألبيت

انتاقالزهيراذقال

هلىابعننقمكرلم

لصوابوااواخنا

ايسالبيتأشهذا

اتووافمابالزهير

وانينلمقاةإنروا

أعديشفيبعضبمت الحإنهمعبعض
اقافمنطفىهويشعرعالط

وقدشربثثفرطاالبراذينبلبريذنةاغرجمألأبرافقدكبت361ءلهاهأل

مالتةأنماعآوتاايايبي

لقولهمواوعنلبةمنتألفهغمتاةواحدتهلحأاطغواالخروالخزا

ثاعر11قالأمهلبنمقتثمتمأىغؤىالعصعلمصدرغوكقوالقؤئاتغ

القوسيصف

ىغوالتيتزابرازخهاكئقصيننتيشءاالةثتائقطقه

وهزلصائهطوساعأتةماتتاذاةئخاذكوىيقووروقششففهافصيفها
قالئهخالحرآخرهإنالوشجرصعروفوالغتتىواضمطرب

لعئئبميءاقضبااقاألءالغفعيامنهمالتفىفىلقولهمءياالغضىالمجتىافي

الهالذالناسعلىمئمأنوالغققأهنالكرتهتخدأهلالقعنهىوأهل

لرووقالمعاهـوهوئركبشلكىءالمممافىقالثنهلءياعنمنقلبة4أفأ

يتغمئىأنمصدروالغثىالنهمثواليوالمجمعواليثنىالموتعلىحيرتالمكى

ماتخرحعقااءواثشاسيقووبئمالواوعنمنقلبةألفهبياصقالثاةوحة
قائنئأيضاوالغقاهمنئعهثوأغقثتهصفئتوقدبهفبرىالفبئمن
مطعتغذوةؤغذاماقواواوعنمنقلبةألفهاتجلبولوالقذااالدلن

9شاوقثطوةءوآفاآففعوفااءؤراامعااالقطعهلهبحوقدنحؤى

طولهأىالدهرقغآأألكسفهاللقالوقغؤتهيقوونثمواوالنءمنقلبةألفه
والقذىققاهعدوداذاكبراإشتغريعآلبضفراأكطاهاوبفهآلاوؤقاو

زقثقذياوقذتالقذىبافسمقط4ثءقذتثوقدالععينفىيقغالذى

أخرختوقذثتهاائقذفجيصتوصوأقذئتهاقذداوقذئتهاشتىامنمافيها
مامافادوأثدتأةاأمنا

قاذياكإقعافىالآجدكنمبانمدىاغحآلئثاذاذطونةث
ففالالمهداطيثةطوأخذولقال

ءوفوالىنجىقبهاأفولمنهاتعإذايساذنكامااذأ

صفطةلمالقطوثقذاةصرححرفهـالمنوأذاطوالحلراههنايهونررىوا
علعهثفلجليساتحعفاالخفلقالقدىأيخابالشرفى

يصىوينبةآتاتألؤكؤصلففامحدحمكحىدقبككاحدابيشقودالو



قد

حماىةت

خا

أىبابوهدسقوله

ققلخصيفىقياس

نجفىالفغالنعد
عهصحء4كأ
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أناالقنالهاليقالابوعيدةوقالزااأففجهماخوابمؤةماهـفىيقال

ماقعايهاجماامالثالعظاموهىالاألوصإقناائمروااحتئفمنيهون

افابهوالجهاراتالغخركأرواللزضصهءقتاياتاطوويث

مصدرقواهموالجآىءواجخرالمعنىهدافىواولقواهمعنخقلبةألغهررت11
ىأواتجأىجئئوقدضدعةفىحذرةوفيلخرةغئرةوهوأىاطتينآنجآى

وقرسخؤوةمعناهفىاقولهمبااللفيهشبأنوحكمهءتجأواواألىأىفهوآث

يخاينءاابينالجعكرهواءبالمافكثبوهافبنأبينعاوايهغكرهواءجاوا

بااللففبكتباثألنةوزةاوجهةيفرالتعجهةق6ايابابيهأنحكمه

ابنقالآهـفىاوتطاؤذاصلاوىابئوكذااثالباطنالقؤىىواتج

بأخذداوالجؤىتجوىوقدفهاواواحيناوالناتهاامالوازباءؤىأالمجنى

كوهئهتجوىاطعاماوتجويثبالمصدروففوتجوىتجيفهوحوىوقداصدرافى
لوفايئرواالحفىضلهاخواتجبىبلألداايقكئلمىحىتفمثوتجوهـ
دوأنثءباأثوجعهءايابابكعبااللىعلىمدئامقائم

نجمافاحفىأشراذاخنيبر

الماهدعالأوالحتىقمثأىءالما4فىشركاالذىالحوأيضاواتجتها
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مئقارهافىلتتغففءاشغابيقطذواوالنهعنمنقلبةألغهشعاناصياغيتش
يهونأنوإماالمعاقبةعلىذلذيهونأنفامائالمهذافىءيشغياأةاصقالواوقد

فىوالمعافبةءاطتغمنئهرفأءاستغالنمنهملبأخهاجودواالغيرمنقلمةيثمغتث

يهتبشئدكلخوانئذاتإفيإهذامنتقدابابهفتوفدأئكلدمهمكير
ةالشصذؤاتقولهمبااللف

اتآلوياالحضويمآكتاقللؤئتءخصمنشذاتجلىفىنققؤ
أطقاطيبةاالرمجعءذشدةذاوابهئتطئبءالذالغودركوالمخذا

افطئردذآنمواالئنذاكثذبخثتاجممافىجمانابرماقثتاذا
ثولمجلالدبابمققرثسوهشداةسححاصئوااالدىاصوا

باثالئداوقيلوأشدئتتذةاللرجلقيلضهوإالبالتعمدبابة

موضعوشذاتاويذامنهذفخزوالئداشتدىذباب9وقيفيالى
مقبلابنقال

أيباتجعفاانخثثمنالركبغدامقيلهافىشدىهنمآلحان
تكتبإلعوبلبعضيرءماالئخرىقشاودىاالقيتإليفىاثاانوقيل

انالصؤاأعناقفهـله

ىىمادهفىالذى

امظشداوشذ

لمطىاأعناتالالن
مححهنمه
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قالقيئأىيئكبلتمماشؤىفلثقويقالوالرخألن

صيمىصبنئمالمأفوذيشؤى7هإلئىآخذثنءيأئماالاذاكئث
وأنصدالمالادزأيضاوالثموىقينأى

باألصابعخيزايهاالىآشرتاشوىنجدأإذاصتىوىالكنا
ذلىاافالوىفامواالأبفئالمثىمنآشؤىوقد

أينالحمهاطفرالدلمنعنرنراذالهاتىالشتايتىليالقيقفان
11شقؤانالعثديةفىواولفولهمالمهيجنىابنلالمثئفقاوا

فاوقلذلالأشبهوممااروالنالبصروالنضمهىاخوالالهبمئةوالشفا

لثهئوهعناهفىيقالياواوالنهمحقمنغلبةفهأالعضوالوالآعئتهشثيص
اتوضمنوالحنىرةشطوإاثعاباتلعمبالهاأرفىوشطاءأشئآلمخهماحءوا

رىءاقالضئئكالمراوشقاناهـوأوهوفنيضنىضنئيقال
لعوفدوأنثويفئمعوكأنوبكعحهموالبؤخهمجمعهوالاليعنيهبعفعهم

االحوصابن

أيانصيئغآلمااألةمغهئبرخئطتألثىأؤت

بقالفمرجمساورإيابموزحمشغيرللهآرة3ئوالفالحالة4بألا
فىيقالواوالئهعقملبةههأالموضصعانمباوالصعاتئسماالمرأةتفي

والفتهىبفوقدالتحيضالتىوسءيااتثقعلةهاواان4ةتة4

غاثىبءفهولثالثمسطوصئرالعكئفموهتياخوحئدؤة
وتضغوضغايفىضقاوحوقعقااضغاليهضمغؤتيقااتمجالاصعاوا

ليالريخةإووصغوكوصعغؤكمحهقعقاذدقالوصظنىواوضغتؤاو
ضغواقواوضفااغميقاغعتققالوني4هويأاليهلقنبمالذ

أنهوفالثتقضأحطهآضنىومهلئضنهأكاليوكوجيمأئالهيرأى
وىتؤثووضرثثعلةأاوضوقتمصىىأفوأالنقصيطألىيميله

وأنثدلمةاتكأجمفىضوىأيستلوددائأإلقحكوصعؤأحمالفةوصحوئقفىال
وسماضاا

ثد
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3باووأفقامنمفمائضثءصاويهيرفهىماأوبلثقد
الراجزقالمئرئحهاوودلاثيلعئترىو

إغتامهازئمنفدركفيعامقاأوتزوذعايمبازذ
انتهآضئمآوؤيدفالءىالمنارقالغطقأىمصدرقعدىوانحعذى

جتلئاذاكنتئحبلىالذوالصعدحاؤالرأسوحماغوالدعوهواصتاه

ىوالضدفيالشراراالمالةءيااصقاالمجنياقاذضالبيتأو
ءفعداوجعهالميتامعظمنعتخفألهبعضهموزعمالعربهاعمطاؤتت
بهشقال

ائىوصثئربةوفعدطتثختاةاالتبلىؤآن

القئبرصاخبانبحنليهاضمدارقاألتثاشةاتليمتتثث
بدنهوهوتالمهبضذىفعمىالقبوروىتأالتضذىسيىاواغويمادكوانهتحالث

وانصذيااللضدىهويقالضقتهاواالبلتءبرذقاطوالضتى
آلفارسىوأنندالجداالل

تدفيخالوبهتدهثيكالصدأمممالثأميارتغاإنماآآل

وهوتيتاالنسانبدنالضذدزيدأباأراهبعصهموفمالسرال
دأصنوأ

شذائاائاونبمعاقعداكعلىآوجهاقورثلمثثالزال

تقدموقدشماأثههافئمملىلماثبروالاسمؤحاقذىافلإضذىال

ةعبفيعاقمةقولفأمانأضئئائبءباالئما

متئثنطالعابفقدئم
مباانقعاوفدالحذفلشاذوهومنفذفمافالأرادانهؤطفقد

معقلبةإفهأالوادفهايهونالنيالرقيقةالجثدةتاوالالحذفعلىوليثاالباثب
أةإوألمرإةيهونقئوالقألهاتثؤءسمأصاشتثئهاوقدءشأاةثطيقالىءياعق

صهتهمبخالمخقىأمسئأىسجللىشمفئؤخوايعالوءأشالوالجعاسبقشوا
مئئوانكتفاشبطنهأسحآلهافىانقطعسملىالنأةديإصتوولاالنوهو

نزؤقانهمأاقيراطوالرؤينهوصوعناهفىرزىلثاصوبالمخحة



لفدحرفت

861

وأنشدبالجنبلمذانطي

آلط11كااالمخزمنائطنئكثثضضاالىآرادإلئاآكوي

ببةالوأيضماوالطنىالطنىمنبهخيمطنىسيراذااائطتىالذىاافط
ءشرأوالطنىءالماغفقئئوالطنىكلنمااظناوالطنئالفخوهـوالط

ريتهااشوآطتثتهابعتهاآطنئتهاوقدضاصةغرالمليخوقعلالثبر

غتلىحنياللبنمنالرتعيمولأنوالذقااللغاتبعضفىاطةوالذش

والخذءاالوالمعنىالوزنفىوتغىهئوقدقخركأورتكران4فئصيمال
خاةالالنهواوعنمنقلبةوألغهاؤفتعفاطرفالىينالقرناثصبابوالذفا

النبااللفيكتبؤااثداوابخووالعآيلاوالمعنىاوزنيرهؤظءدنوا

الئداوفىوالطرباترغءطيرونبااللفكتبافبيلاهذامنحهلمامجهول4أص

شدةأبوعببقالاالجرادصغاروذتأةجعوالذتاذكوهادتقدلغات

ابنقالتموصعانودئاذباوايدفياتجراددباأبوزيىقالدبفهـوتخركاذا
بالمالءحااذاوذلدلمنبدتاذغيرهوءوتتادبئثنتتائلىءصاتالممكيت

الراحزقالوإئقذآلاقيلوفدالئووهىآلةحمعوالذآلأكهثيرا

موماشسالذآلكبئتزيدها
الماحنافرابايةانوالدائءائدافأماءتاذوحىتماذامصدردفئوالذفئ

والذىبأرضنموضعوالذتاإناعةأتذتادوقدءفعأل3وززعلىءآذنياقوممق
قاللمندصقعنيتهلفالالفهءياعنلمتهقىمحألعهمصدردئ

اليقينربامالتإلئمرىةايكفتجرعلىقتؤآ

مرؤتودماؤمماتختلطلملمحصالاذاالعربقالتفيهائمالتغاديينانوجلنأنمعنأه
كناعاعلىدليالفالثنفتذقولمدماثناالصمتهصاتتءذئحنافبقوق

قاآثأمالةلؤكأىالوينلوممطوورالقألكرانئوىفلىامطعليه

بزوشقال

ؤيثفغهووالكربئشخوناماخشيمفمنتنئنمأ
مئقلعةفه11ثفميهالفىسوأدمووقيلصطماواضيهطألتاصفأفىلئئهرىوالط

محع
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ءشؤداطئعاأةواهيانشفنيئآشؤدآطقارجلءأبوعبهدفالياس
اللثةتمقألوالطقىءخمفعاحمرقحااالالرتاحمنطقى7واالالشفتبن

قطاذاتزمشهبههصترضيريثوانضراوةوالضرىبمثاطيفرىوهوولحها
الحئطلخمترهقوذواةخوالذوىتبشدالغمصدرذوىوالذوى
بهتماتدئرصلىالذرئةعدداإفوااثراهوأآىأدرىمايقالالحفقوالدتا

قالعوناحيتهطلهئأىفألنتزافىفألنويقالفهوذزاثايمتأى

ئىمنمانرؤتوالدراعناهوائروالغظمننهالواوالذراالمعصابن
سالنطمنذزوئئيولهملةواوعنمنقلبةأفوآذقئتهطزنهأى

خئدوفال

إرزبخااهوبخاةتثسثذزاؤةممألىاصا4إضصلمزصبوعاد

خدءبهلةإهـامنماتدرىارزلىذزاءاحدةاالترابمنارصمالمعفثهالذرى
الفسادوالئأياحالذناماآثرتوقدالذمقحمثامااثرىاقرالمإئرثىا
خرزشفصيزخا4خكأأىالحرزأئأنثوقدز3افآئ4وأصاقوهابينر

وعىثتاةرالئتاجمعوهوخرزثئىثأئانآئحاثعأىوقدالثآىواالسمواحدة
أمهماءإيااأمنأدرىوالاففلسمويقوالئتاثهورباقرفئثوو

الرصاترحلقالالنهءواليالفباالنكتبفيهاطخنالنياأووالرامن

حنيالمشهوراورنجهوفهذاءآزصاوجعهالطورسعحطالطزخوقاوزخثتها
وآنرحيةورصآرحكيرهحوفدكيرذلدئرعلىكلمهنوالةاليهسيماوان

دوأف

7ةزحتاالةالحرثكذؤيروذاؤتنح

جثوؤشالهااشغطهالحربوزصىطاحقابعدالذىالغنثوسوألرخا
قالاترشوهىالقوئماسئتدار

سورةبالباقئورخاءتضاتادارتبالرتدالتئم

ئئمتغلنسيينصائقاقباظفىفاعالكنؤنالفيفيفلىانادرمنابتاوهذا

اوألرحىجاعتهمالقومورصئغطفهاباوزضاجيحاهناشقطفاقدوا
عشرمظمخصص33

طلزمشهاذاقوله

أنطسغاإطاهرأنا
قطانميمأالهنأسقط

الثباتافىكلال
4تة3



قلشلفدكلط1

خبلهاودانساب

أوالهمااخها6وأ

لنراالرحافرسقوله

وثانبهماقاعمطإبن
أصوابهميازنحواقوله

عايهلمجمعافاهواط

اءاالالرحافرسأن

رىلعابىالرعوفبنا
الفلوذاتوهى

رلمجشذ4لغولد01
ااالكرزفصارمثألفى

الراجزفيهماوقال

ألمجبتوهلياعر
فلوالرحامن

ئهوالشالخسل

ثكواوجا
يخهاانحقممثورةبه

بنهـالغكاواطول

لقببلةأجماقاسط
نهمالنياكهـىرهالمت

سنانبنصهيب

ىلصاحبرلروحىا

لموسكلعالمامللها

بنقاسطبنلخيفهوأ

بنىأفصبننب
بنلمةءجدبندعكا

رانزبنجمهبهنجريمعد

عدنانسعدبنابن
همىازننهثىا

بنمعنهعرومنصلذإ
قظهـزاطاروبهذاش

لالمحاوزهتى

محدمحكقهكميه
اطفلزكفخاوداح

وأسائملعربانساببأيقينمفجهماذاليشلثعظيهتينلنغلطعهنا71سيدعلى

افاضعدرءمنباالرضتنعقالنيكريهرئهابعيرواكغذانةاشغتانة

قالقؤازفىطقاياخمربنقرشبئوالوحااتاخأااليفأيضاوازشكفئ
مبلسكقىتعطماالرضمنالمستديرأعنىفالصسوالركأتأبوص

والردىوالقفاكةءالذكافوقهىبعيدتأبووقالءأرحاوالجح

طئشعرةااوهىرذاةجعرئىوافوزبفىومحيزدىىبوقدكالققى
قالالجبلمن

ضائثممىكللردىمحظحثصل

ءالمتةأعيأتآرجلمنهيقالواتمتاتالشقتينفرة11وافىى

جلفال

اهاءتمزالطغمحدالبباردابثتاياسموتإث
وقديهونالئثمقتيناسودادوهوئافآىفقالفغألمنهيويهئرفو

الطلءتياشحىةصبنأحمدقالافارىافالفيغرماتقصدمفىائمقى

والحاجةالثحدةوايذكأمرتهاكآغصاضهاكثافةمناظأاسثؤداذا

قالبالمقرةىالوفيلير8آلاألنثىوارالثىأافىواالناسالى

لف6فاالدةالتمععاالنيءواائمومنمأخوذةالكلمةنتان7تأبوص

ءالباعنمنقلحةفهىءالبطهوالذىىاانكانتوأناواوعنمنفلبة

فىءئطوايهتفىرباثكلكثالئؤضفواقدمالأشبهالوجههذاوممن
كقعىلهيرهله

عيدجقرأةهاافيلةقي7ءئثقىحينئخةاصيزااجها
وقوله

راغسعرأويلفارصىفتئبئةالرتادفبجمىغث
وقوله

ازئةقنزبانتمراأغتادببئتكاا4كاغشبإكرانابىغث
صوبتغوومعنهاهـفىيقالنهواوالةعنمنقلبةءقالطائرأصوثاأكاوا

السالكيتابنوأنشداخامختلط

عفطامتعالمحبهتها
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ميئاذوزتثائاحاعني7

قطاأأخاواءالمابهدثءأبووخضبهأويخبافثمصدرتثتاأخاوا
النازلطستوقداظالضالفهبىواأخطأتتفاجيفولهالئعتدوعا
وذاتكهإحهاتطىكأللعزوجلتهاالنارفالغيرمصروفةوتطىتطى

فثهااالمالةخماتثبهزةءياآأأاالمءةجنىابنقالطرخموطائاط

منذلذالىصكالداعمجهنمتشبيهاجهذاسبهىانماالموصغهذايهونأنويثبه
جنهاابنقالءأثفاوالجعافئقىاثئوائفئروهالممقخترأوغيره

مفىانفألاقياساأفاوادتفاقاقياساموصنعنمنءياآالمتكونأنينبنى

عوالجيوالمصدروالتثنيةالفعلمنابنادلةاالوآغؤزلتعلةحرفنتاذا

ءيابانهاكمأنعندىفينبنىواالمالةءفوااوانإلصغونحوالنظيرواشتفاق

أنقبفبنىالتغبرفيهاوقلةولقؤخهااعلىغقتتقدالعينأنوذأاثوادون

وكثيراءبااأوالىافعهنفلبصوضالالمأنثوذءإلياعلىماتغب

قدلؤافئاوخوذلىومضقيانؤتغدئتانوضفقهخرتانثتواشضغزثتأغ

فرئتهاثذلذأوامنأثبصفيهاءاليانتءالعاالىكثيرامافىاإصرون

فألممكإالشتقاقفأمااصالقيوجهفهذالذماذكزلهعفوجدنهاللغةفى

وتعيتومعماتقيتلغظمنإذافألفثثاهوالصادقهاذاغيزهانمايفقيهالثمئ

وهماوغبيتتمقتتغولاكأالقىنلذعلىداللهتقيتقولهولشلىءايامن

قلتفانالفيةوآاكفيانوهوذعلىالمصدريدلولكناوتوالغبوةاكا
قيلكؤلهلهئآلقانهفألحيقالىوالقئفقيهشئاالنسانلدفضديمون

ءاالققأمثبليصبرأئقئتهثمتآلقبافقدنجامعااذاانيعانوالهمنتهمجامعةيدهفى
قالبالوآغتممتئثعكعئه

نىوسلؤائهاثتقثاذاءمنئالجوابلبزفطوثلى
ثطنئامؤاةحنئلتفولفي

أوخالقولهمءباليايهتبئدىباشبيهوائمئىنئسمعتؤائهاجثعتاذافعناه

المإأنهاقطراناهااحؤالشصرةآئثفوقداتثىااصمتطاذاءتثيا
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وافتئههافىالغرقيعنىبأشهوغرشخاذاائمنتةابئيااهـجلويقال
قالالعئغ

واتقانرواتغلاأكااأفلطمعاييبهنتئوشواعةتخن
مصدرالوىواوىلوىوقدئخمةعنالبطنيأخذجغىوائ

اكؤفيالرئلمصدرقيىوهوالخلئئئذقياذاكنلؤىخرشاقيكن
العاترذيواذاتغومعناهفىيقالواوالنهعنمنقلبةألفهبصصتحاورجل
قالبالهوضهاتشؤتاذاتعاالخاقةويقالمحالحاتذتعافبل

ممعلرأفوذتعاأنلهاينآثفئفالئغهق
وافخىءباليايالبهبالقوىوليساتحريثاووهائآلحاةوافىارتقلكاتعاىومة

االنقألبمجهولةلفواالىوتكنواةىتجعواتجالميثىواالأفثفادعاذكر
الىحمالالمهاالبدالفلووقعلمجىلحأءحاوقدءالعاعلىصلهيهونأنفينبنى

وائمطاائطاةوالمعروفاالغارقاهحمنألفوبونااضوصاوأيطاءاليا
تزئعهأىبهصدرتكيثوافاتجثهةلوفافئقلىوآطاةخ

لإالحتهطوأرادواتؤؤهالذىلوصنعالمئةمغالئؤىثوكذالئغدمنوالئؤى
قالاليه

افرائةبااليابقرعئثاتمبمرافقىىاواشتقرتعضاعأفآئقف

أقئتآاذاانثهرؤئثعحرألفعاموواةكاىوقاهحةوائنؤى

خرزةواةغجعائهحىواأئصتهوأؤئعئهمماانمئلؤثثوقدؤأة
4المافمثتاوالوونالعكلدمدعمىالنهءبالياكبايثعهاويفال

اهشاوافأالمفافىقىةنثمنهثثتواواقدسأهمعنمنفلبةفهأالطتب
نءالردىوالقغامئعالثالهلطءاوفارقأوهألدجالةطلهاخمأي

ا05

قاللثكا

اليأجهاوافغاراالإلبالفضامتفلفثهلمأفا

الئمطوغبطشالئتغفونقغماواءسوااخقاآمثللطقعاختالةإققاوا

ففافنىوثالغأوائالئعئراأوؤدبالجنابتأجمثالقئئرمويصبرفبه
إذا
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ءايااعنمنفابةافهأالزيبثخوالفصىالفمقميلوالفغحثفاذا

لمبةت4أآلةحقآلوا4ذاثئعناشئئاقضئتماقوا

دوءآصفسااالبزاروجعهماواكممرافخباماافواضالواقلواتواولقولهمعط

واوااالمكلمىابنقالبريدأمياالالمخالممفيأتااقدرولماجت
قمىلهبدليل

وخثطلمقارصللبنبغخواختطتهحتئفناكضدرختا
هـئذغفىراوقارهوغفففلالحاركااالفيإراقخاهوفقاياقشئروهثكذالنه

ذذيؤكدءلألوقآوبئعلىهمحثالنكلبتصفةبائةئؤنسفهذاآ6اقخوأا

لناقاينمادءوتباالركبيينمابنتعاعدوقيلذينامابهنتباغذطوا
كتيهمابينتباعذاالنسانومن4سصعرفومابينتباغذلرالبعمقهووقيل

أنوالتزابطئهاغطتمااناقةاويختءافيواالنثىىفهوآانجكأفيوقد

أبزىرجلويفالظفغيمأناليفدثرفزاهالفىبمويتقثذيىةيزالتتأخر

عههوشمعوابه

المجموحالنء
وكنبهاناقةال
محودعفقه



وكأالبقالوهقو

ابابإشعوطاغ
ووأنممةيقتضى

االنأكقالفو

أنههنإلمحاصمعق
أبميفدثونبقع
ابأحرقؤط
والأنعذنلؤأ

ةكعرترفرجعق

مثكنبهس

471

قاللضاللقآ3

اقابااللهؤزىتجذثإلىضاتتئةفاكروتقدلخرأب

وافأقبزالقدرالمطساقهمعناهقدزتهالنئقتثتيقالياءضنمنقلبةألفه

قالالطضتتثنيتهقىيقالالنهواوعقصثقلبةألغهبهوقنالنى

خديدوااصرأسءزممطبئءباللغشذآغقدثو

حذأةأىداركخماىقاراليةوغيهصةآثنانخابليوكأيفالىءأئنا3أبلى

فعوتاواونجطشذتإنوتئنيتهالعهأيةوأثذىيتضمنثنهءبالياكب

صذلذصعىثمالحوبفىأالمواتاضألطاينىومنوهوالمحتىتبةوالج

اتجتهصاذاثومخوذوالبعوضانحلاأصواتأيضاوالىكأكأالحربئهيت
أيضاوالوتجاؤحتةؤالقةلرؤحبعوخىالبعيرؤفيألالحاتأفيوال

متذعمنؤفىفعهغرأنايهونمنيشتكيهحافرهؤتجفاقافوصاتبدأن
هخااآلخفاففىقاواطنالعربوتخدقينالئطكخملوتجوفبلكيزهوال

أيضاوتخفئقذشثهوتخمىثهستافىاالنسأنآذوقدئمعيبفاالحلفواذفي
وقيلالخعلمنوللالطوايأىالقآلكقكاواقفألتباطنفى
فاامئنبا

آىغتدإخمذوبهايرتىوتمآكأفهثمكاتقاذفيراخوا
اومهذوقسالاصححاروافتآى

وعال

لذ

ل
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قل

وكذلدالغايةءانتهاصالتىلى

ئرشعنروقجدشفدىلينه
فالفدزنهأى

لعات

لةمسهر

حمادد

فيله

لحا

فدت

أتأخراآقإالحمبالحصتبزآخىقذىنذؤنةتئطأاتؤثمااذاوإقا

وحكلإفتذثتمافهاقئونوجعهقدلمويقالوؤثوةقدوةجعوالمذا

أنوخيىميرهاغولمدكرهاآخدأينوالصةقأىمطامققذوةالفارسى
معنىمننهواوالعنمنقلبةالرمحعوداألفحنىابنقال7كحداجعيهون

منغاوبايهونأنتملفزخقيدسبفوافاماوطولههقثىمثلأىافذوةا
منهينقسوالعلييشفيفالالرغمايقتدأىءاهاامننأالوصكفقدى

شماهانااممفقوايسواصدضرباآلعلىاتعممطةااالنسانعلىطرتخدالهثثوكذ

النهواوعنمنغلبةالفهالغضفوبهتمبمايخأقلىوارهققشاهوانخطوهأطال

والقرىقرىالحوكنفىءالماقرئتيقالالخحاقفىقألوااهمعتيقال

تهااهوقدالرضماإقنئواوعآقهارعفمنشدمهائقهاضااحهتماأيضا

الزالبيرألفهببوتوالجيماءوأفخاانوالجغاممتجاسةاإمتواوآفتاه

جمحوالجنئواووالمهءيا4ماعضمالكفىولهسياالكلمةالشكلينءيانءمنقلبة

كثرعالاالوهورىصئدكأوالاأشاوالصرىدتناةااكرةاوهىحثبة

الرمادوالينوقيلاوشغوالضنئخمركثهطالقدالنىءالماوالصترى
وىودائفملىذوالتويردةوشئروهاذكاممنممروةجعسرىودلغةنيه

نفسهالوادىثتخالمضدروقداسماأانطيةاطىوطمعروفاومغ

اغحاحبهقوله

ففىقبلعامنقطع

وتجهوندصبارة

وطوئحمصدومللى

صماحأإطؤى

فتأملالحعدبحا
4مصع4
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ابنماحكورقنتانرضنؤانوالرقناوتمنعتهالمديندمئليلعينعلىءوافمغوا
مالة3ءايابابهألتزئبىزتايقالواوألنهنءمنقلبةلغه3مامعروالرتاالسكيت

عنمنقلبةاتااألفءجنىابنقال7صيتةاتاجعواباالفافوفىال

الثمنانفانوصارخؤتهبهغضباذابهوالتبالشئؤتفولهمواومن

االولمنغاكاالحذفالناطؤضإالئتةنظيرلهوالؤيتسطهمنتذفاط

واصلىوايعىلهأهنفالحنفثؤآخذهوشنممطاخرلالمئواال
قالثيئقتميصبل2واالبطنمنءمعاااله

المتىتجرحاحفتجئفئوخمفف

حىالآاقتولافأموضأبضاوالمى

جتاعاويىغرزاخؤالتثثةحينزحياوغتكان
قولهوعاالولطفألئخرخأحمغئمالنعالىقولهفعلى

ؤاميهـماجفدآغاقهاعمذء

منقلبفه11أنذلمثتذذيثىفيهقيلقدنه8فألالبطنمىأماءاياباطهاقيوكأئا
والمتثىبالمتىبيهاتئبهسىفاكاالصغيرالضييئسيلهواثمالذىالمىوأماءياعن

لبيدتئتومفامنبههموضغوينىيةثخ
7قرضاشهاكؤئهاتائؤمم

ثستيءيامنيالمأنيقوليأبوعلىكلنجنىابنقاليهةهوغيرمنى
الشاسنالمنهاتئهاكايقولأنمامعوكنقدزتهاذاىالثمنئثهن

مستفيمعوهذافيهاوأحوألهمأمورهمقذرونبهائجمون

فغياومحل

امحاواالذينجمعكاوأولىبزاخساكاواألموضغداألدتإتاوةخصياألقا
تعدرمنبقضصتهموصولةريهونمطمنقدرئضغةوهما4وغاغارةخ

والعرااتجايااعالأيضامعوفضحغالفرسمنوهىمنينعردالالىالعيراكبة

باقيااصبرالبزالاقئاأيضساودكىتاقىاروةءفروةواغروةخبم



معردوحوحساعاحطاسعلىتحلقدت

ئقثهلفالئذهبوالاالرض

فوام6االوغراعىشتجئرالهغوائهتويسالرلؤكافخلع

ائرصاثاهوائكفأاليلاتزاواخاجعأكلىواشيشالحمنهواثذ

وهوحمثوهاجعوالحموصنعطوذوخخمسوةجمحسطواكأكل
هواطبالرألهـئملةومىةصاخماوافياصاةابطنمنأخرثتما

اليعرمهايومودهدا

منإلئهسيدهاالإ
وحدهضصإلفانه

لحقوهولصواتوا

أصوآاأنعيهلمجميم
ربكلندالعرو

آالسألفىايةالجاخل
صفوسم

ومخؤالمصغر

ىكهـمرى

ئنموحيودحزع

آمنبهتهالطفانتركؤرمحمودءمحققهوكعبهالباطلقوزلحقحاعوبهذاعثعرضاممثامخصمى



71

030ا
االنساننكعجعوالكىالغليظةرضاالوهىكدبةجعوانكدى

5ا
جمعكعئىواانطافىجناحتريشطأربعأيضاوالكلىوةواالداوانقولمى
وأنشداخدعثاكأثمةوهىإكشية

اذتعذوباثالضتركتتاكبادببآالىاكئذفتلإثلط
جعهافىيقالوقدكأسةوا4آشاهىويقالكأالهوالىجحكتةوالبم

يرتفعأنالىثسالثتطفعحينمناضقىوااكولاوالجاجمشنئخونا
القعاسعلىءضيقووولمثضضهحغبزوثحداىاصماوتثتضالنهارا

الروجمنالروابلىأطفىمائئخذوالصهىضوةبتصغيريخعلطأنواكر

هنالناسفىوتذءلرهذلرصيطماأىاالنسانميثوالمئتها
فال4اس

ا

اهاكفاوآغأثاوأشقأبآااوأكتبؤضعاؤثالا
نىمننهاواوالعقشقلبذااثتوأيفواحدوأئههوتمهههولاهوأ
ثتوآسرت4شتريقالاللهءياعنشعقلبةآلغهأيلاشزاشرىواصئهواأ

ائدئاتثائتفرالعمهاممقصروةواتغدموقدالسحهاتممنئصروةخبىسمرىوااا
هـاثأقالىهغرضوالا

والرثانئمامنوفىيهتبيناتثفىفىكتزداالدفرةةبصروقدرحى
هـص11
منمجماالالثالثةمنوسطإالصافبالىالدىانكاالصعيرامجماىوالسأ

قالأأبصارهـبهيمخنوناكاأواتغمثىبنات

غصراوئزينىهىالأرجهافىوتمنامقكالفكثاأا
ةزئيجعوالربئموضعىوششدكطوأبافيئفقلوشتىدىصةمروور
غفددرأمثالهمومثمامرتفعةأماكقأيصوالزبئسدصفرآلبئروفى

الغئئمنطالةجعألمحالواعيااللثمدةعدأإثذويقألممالربئصيل4ا

واحدهفىحكاوانماطئةواحدهفىحفدالنهءياعنمنقلمةوألفهصانبهوهى

أصولهىلوفعنأقاالاشئئوقلعفعمببويهذكفىهالخطابأوطقوه
خدثكإفظهوعلىتقدموقدأخةدألكميرفهوأدمالطؤىناقاال ا

طوى
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وطؤىفتقأىاالبلمئطؤى

فصافىوقدتقدمتينميأكططهىوالديئه

دسأاذاخوتدلااللمحباويقالتانال
ثوةذجمعإلذبحى

الظأتةهومنوليس67قالخمأ

تجىوالدمجمعصدروييسجىأاافارمىإوقالثئكلصىآايعنى
واحدخهاالرضامضورماندوالذكطاائتجاوابئالصاثدبيتوهىئخيجع

وهوعندتلالمبهمعدرخصقوهوءاإلفاوالئقاالدثجعوالدنآفثبة
قالكهائقاةمخيمتئفواأنإألداالتزيلوفىوئقساهتفئويتسالفعلسيبويه

هؤكدةحاالفتاكىناالصيةفىزماةمثلئقاهالخعلواقاتفانرفطا
أشبهفهذاتقمةمنهمتئفواأناأللاالخريقراعةنالرآوبةالمصفان
مملزياثالبدلالنئغلاسحقعندأبوئقىجاقدلااضومنإهذانوان

اخمبئوإموضعوانالبىاكاامامضىفيهاأوضصتهقدتعليليخهولوييق
حذفىأيضأبقألىوقدنةإفأالسهممنوهىالسيفخدىوطتةجمع

الذقأبضاةدتئويقالئاأعلىوهىيروةجعرىاواطتةامئئهمإ
ءلمساافرقالتىاأعالىالكا

ذراهامطماافاالضقرىىضضوتجىئتؤفئفنالد

وهىأيضارئؤةويقمالزئؤةجعوالرتاابطاعاتوهىةثهعئبئوا
صةزبمخوالرقئوأذخثتهشدذتهزؤاانىارتؤتوبقمالالخعطوة

سدحما

تعمى

مىتقع

لحا

وص



فىفالوشدوله

كنمبطثدااخءص
والدثلىافى

خصيأنخشابش
ةكغرأكأةمف

ونرزوخاتووكرف

طصءورسكتحث

081

رأتالحنميتةدكئمغريئاكطقوأئمياالرئئيناأ
قالزؤياحسماآرءىززيةجعوالرؤى

ىالروأفوألماآلههشاكرىقألخلمتمالئأرأدوإن

منذفعةاوهىئفحبمفوافجمعهالىفىيقالوقدلغةخوافنئ
وأصلقاالغرهالوةاالقطاالواحدىااأبوعدالمال

وبقالفؤفيهاآلقأىرصاذةآيقالالرصائئمبهالطعاممنالفئضةأأهوةا

كثومعروبنفالفيقهـفبضةفهاأئقثتاذاالرخاثأئ
جيناأخافضاعةونفؤصةبثشوقئنقطانهالجمميلت

إلسهاممقففوهعبفواثعلبعقأبوعلىطهاحأفىجمبدعماوائمىى
الرمافألضذقالالفوقهعنلوبمة

7لمحخلقفاوفقاعابهعراقيبؤنجتي

رحيمفىاقخلأءماوهوفقاةحاوبهعسيبويهقاطففيةوائقاجع
الىالعينوموعنعالعينالىاومامؤصنعلوبفهوافارىاوقالالخاقة

وقدتقدماقهااآئامومقأحماانئثبةخبمالماوالاهىاتأفوقدوآا
فبدكره

قعذالطوءا

وهذالحاقواتأنيثونيمإفهوأمويفعور9مماوودالمممقلهالغديلكىاا
13

اىوإبيوكآلكأمكذافعنتايقللاتاصواءحماايهونوثناإ
ةغفواحدنهئتؤنوقدتئتوالعفقىموضعرطى6االذوأجالن

اص

أكدلتمارأيناقالعببيرةأبعقعقانأبىعقثالمع7وعالكال

اصلىن3والتأنيثألعالتدضلىالحأديثءطإننصحفييإنحوامق

اهذانحورنونيكوهمآزطاهتئنولخامآوتنحوثقتافأطءبدخلتا
إثأفالدللثمهـتألئهالهفقاتفاىتأنيثألفصعهءمالىأنهالهةبمهـأ
كاضف4فأاوؤرقي

إ



برخعاسيسسندلخفاهبن8ارصفرسوعفولهفاحشتيغلطئبنهناسيدهعلىغلطفدتحاا
وحدةمرسط

لحطتس

حد

ولصوبحلي

عليهلمحمعلحق
حدةسعوى

هو

حفاحرشة

هصوىىصى

بحمربد

صلىبىلءسبهد

مللفقي

وهمواسليمبنيمن

عنهتأيده

دميئيتهوفرو

رأمكهمعا
ختاوشهدمعه



فألصببنلشخعلىان
ثأرهالءأوالامحد

والالثميىلدشؤزقرن

ماالممطخارايفم
بسرأعاعدخدتؤم

وحملالمسال

ويالقومالوذجماكأأيت

أحانشرنهم

ءاومواكأمنهمشني

الغومجممتكبش

و4نبتوحارأيعهلى

ؤئيلالصعاطالرشبان
وتلدئعئنجالمحشلى

وأنكتإنةءاط
يوناسودئنععهء

4حال

وأطرثوارعوقلشله
اتأهطمتشه
اجمعذناأكاافاخغا

لمىاطالغارسنا3

وثهألبهوالفحقيثتة
االونارقدماتنللىك
وكذل

نغةسيلهافيولجهاط
ثالعربذجمعرفخ

الجابلأبلا
الشوتسلءارجم

مئطاطالنإوىاتا
فادايفالتعرأشممحزفته

اشامنهاإلحئلىأصارفهبأ

أكاحعضمهوائضويف
أودمحمحفخه
لمءفلطشكزىألى

ص11نعالمإآصبئتإ

لفدصفبتأأل

كأيضستونمكلظسميبهتعلى

بنىالبنيامثوقدعابشلهنشعالعدلىفا381كلهـكعدها

أحقالدربدابنأنااللىقيلوقدجماحداطشثعوتثثوالقفتئ
خيطانوالجعالبقرمنيهونوقلىالئقامجاعةوخثطىأخقهوالهثلىممال

ءآإلكرأمنوغرؤىلقالحثنىيالذىالحوهوفغوبكهفاروخربوخرفئ
منوغرقايهنامنقبيلةوغؤالتخبأىؤءوالالغرؤىويفال

غرثالطؤشاحفبقالاليشاحوئخضاليصتاحرقئغوصارإلمالحوعووأحقىثا
وغرؤىالرجلكآوجهاصعروفهخفبوغجمارةخامنغيزىأوامي

موفسحأتالدىوكالنعادلافىكدمتوقدكأىفىورىقوكدلذومغ
عموضوكؤفئطثابهمالذينكلبئوألىءاكتوىؤئعقة

لهوسأتآكطتجذوئه4إاوتجدؤىأةاهيوخدؤى
إفسارتاادوأن

ىابفخرأبمتائقتثيمى5طراالققاغلحأإتث

يلاسثافيأنبياخمإمنمامثاتوموصنعوخؤذبااسموتجمثش
قالانظيراشؤى

افغلهماكذثخذنغسىنهثووأحدختاسةأزشعرؤاهاولم

شمكراالبلوباعتسافمنىمألاذاكانيثمكرىقئرةمرقونوشتتئ

ءوشتةوشمشديدةىكثمصدرشكطوالممئئهةفطكتلعةوشكرى

ثممثىكذلدوضحوىاإصموضعوشمؤطىثحإذأعلبلغالسئفعبيافغوبميئغة
اخلةاعطشتواذاالضئوحرباشاذاضبكانصورىتحأوأهيء

جعأابنقالماذوهويثيافارىافالجمببلداسوبتغيايبةوصتقمدياكأفهـ
ياهالمهممااسيطنتاذاقغسلىأنونلذشغؤىوقباسهنفأفىهىقيامقمئدوفه

إقافتعتاائفؤكطواىالئثثرنحووذلذوالصفةحماببنلفوقواوئختنياعهفان
الحفؤىخذوقالهـموخؤوىىاأليصاشعذتاالصلعناجهأعرفىشانة

النهيضيرفهلمأنهاالتقضيفقعلمندسعيايونوزأنأنهعلىأوىأوأغعسه
فأماموجمىدنحصمثالفهالفغتنكونوزأنوالظاعؤنثاالوصنعاءغتمقة
حدنوؤأندوألقالةكابااصاحهثحوئمفعنداذمومغاسمضفملى

موضعوشوطقاالةأمهتهريةأنثىمثغينءتصذكوليهاحيفجمحنتأ



ثفثأعليهالمجمحوهواط381والصوإبوقنقؤىتممعئىصهأهتفانت4ضوضعفوصمعمىكذوش

عمممزالفعلىمعذا3
شستثنبةوهىعليهنتمالحيهاعلىبعدفتعتتاكنبتثأاالئتارياوصصفةاالعسل

المرأروزإقالحمقسلغهآوسغعاياالمهايةابعسدقررتالهنخرياوكيتأنلنجنسمتهاكاصالى

رروىالىأماصملىصوالعمعألىثتعلالؤىطاؤوالومتفؤىتقدموفدشععائ

الدارأمهللئهز3تمخرواثعنثىانلىالحدهمااليقالآلطمائاالروالستيلىادقطشىلىوالسب
فتقتبرأكببنفقالالمباذعلىخطلاالهماازئاواصثا

لمجفرعاذفالغويرفأجثباذالخعيرببهغهدثغقاكق

لىصنفوىوانانشفرجلنأنيثىشفأةواهيأةاميالممىوشطتئضقآاخذتفى
ذصوقلهىصورنلمءء

داليةهـبااموبفرةاسموطغباجريهاضلةمطردااسمافنوانهناذكزلهوانماالهـومن
ءياىضفوكطوقأقالاؤخدث

قافزهيردماكنةءالئاشماائمققوطغتاخجم
داراخالعةيصالببتنجاهذاابنوروى

المحآءتششففراانئاشطقاائمأمنوطغيوخفانهاككاتموإأل

افااأوالتضعفواتهدءوأبوكلروأبووروىقالنهشانماىطغئااالصثرواداوقال
والسدوطتغعئاععئثوالدوابللناسيهونصاحتاذاتطنئئاطقثضأىطغمأ

بهاالزماتابنظرافغلىنتاذاطغتاهذئأنواعلمءقالداصاىفالنمن
وضرهاذاقالموهانثصمىاأنأالؤىأوصمهماصنأنالثخلوأخهاوذي

رلواتلعدصسمىاد

طرؤاطغؤىطنىصدوفىأقاىطغفقياسهااسكالوأفاكاذتالمحالةاوهوامنه
عدمحفقهوكتبهئقذمماطالعظالمهاتةواحمانتاذاقغأنوذلذوالتئهوىكالعدؤى

هـداينركزه5ـد3خد

آمبن4ادفلطصهـتصنأنجوازهالووجهطعياتأشهناسنوالتقوىالثوىنحواو
اهـءلت1قصورةيهونوأنآخروءوحهومحوزأصلهاعلىالغضهىروجكىأصالهـعلى

أقدامكلةالببىأرفىىألءكبروءقغوالءقوالقءمقصورقئموقطولهم5أنءطغيامن

طغياناجماحومعوةقآليمهـقرهوأنآخرنحدىوومقصورةظرفغوذقدبالنىاحب
قدممنهمأقالهفى

االماهالهـمامفتهـىسابهةموضعفىطرفاقوعهاأفاأالحانحةماوقلطغيتمن
البنبعضهمللبه

مهمروز3أوتطصهوالعأنيتالتعريفاتجعوالعرقةعةأللحاذلىجعلالنهيصرفهلمانه
تعرفهمازوبرلمأنعالنىصاقرحوانماواحدفهماقولابرويزاغناب1

منوأحهابأا

والصوألصوههـىافصعدةتنوكاومئقاوانبءروابتهيشلطوماالبهأنبوؤعمأحموابنمخرعا



خالالىلذاالحق

شسامألمح15وأهد

فهجاثاانجكلبدا
والمباركااصعرامضالد

بفالثافرزدقاصي
وشددعاتلهصا

يمدحقصيدةففال

وخالداوانميالكا

ويقنصلوالمبارك

قليجؤقطامق

واممماالياأممث
ءوالدىالخليفة

واالرضقاالله

نؤرايضةكواإ

لمقصاتالواوأيدىشاذ

حما

ك

لقد

لخا

غؤ

جوتلى

لعصرقوطرنححفرحهرايالعرااهشاككلىلقسرممدعامسلاللفبه



بصلقلثحلى

ضذثصعفةبهون4أنفيهاأراهالذىأناالالكبصعاحبقالزؤىتكونأن

كطئاانرإمنئافريفنمؤتءثاوهونحوذونابغةودارمضقواصلرث1

موصنعزفبئودازةتقدموقدالرفبةمنصرهبىالرغئبةنوزغبئطئاتمن
فساالءخرارؤبماوتؤئماألسانجاابنهحزفعثيقالاكازناقةوويقال

صس



القوله3مممبعميدكنببونلعبازليناوببنصيانحدبراالعةاكب681وغرممنالصاعبارة
ثاو81هغةصح

لهوالهالركأفىالختطاعندتقالعةصوفئموصنعمانذوبههدىوصهدىشطتألدقارسمن

نفاذقغلىيهونأنفاماخؤزفىىدنسصهتاهوضمعؤدؤىءالتآلهـأنيقتضىالبات
السيندمةفمى

علىومخهاأبدلتءيام11يهونأنأعنىقىىتهبابهنيهوتحازأنثكذلماوهومخالف

ينبأوللفوقاالىياخهاقلبمنءإالمهاالنيقعلىبابفىالقياسقالمردعليهمافيياؤوتم
هدصمقحمىرأنهخقمنا

منردأويتبابأكثرالنولداالفؤةبابمنيهونجهزأنووالصفةااليممديدهاواماتففءكأ
زذوشمكتقهقشلبؤىيهونوزأنوقدالفعلوف3األختألففؤةبابفهوالشعرفى

الركأفىاالصأبةعدئقالكلةصىوئىامحمةوابيرفةأويثأواةالمرصزةايزنالقامهضرورة
بردصصمصصحهكته

حوصفرحأصاباذااالالنالمرحنعصمياكاتاقالء
ءخصأافدأفات1

وىوميالمساشاهىوقيلينةبالكسروالمدختىيركلثعىخوأذقوأءدهبهنعلى
فمعانموزنىويزى1اسموبنهىءالرعامكاضهناوخفبالماديةموصنعنحعوفحعانوقىيرفى
3دافىمطوحل

لىءاشنهتاذاوخىأةواهيقواكهامابينيعنىخالفرواسعةجاوودرسأىوسلىككرىؤ
الذىىالثايخئموآهاؤوخناهاؤخاؤخثوقدواوحمبخأماشيعاخلهاونحوهماخطألمجأ

ووشتناننوسورجلئةناعووسمئةنئأيرئيووحائمخاحىعىحوتثتهيهمىاباواقبىلم
ءدالمحهالذىقالمحاطوء

فعاسالسنهواوا
سىاسمؤفىأنضه
رررهوأصلمهـىضع

نالرقاأومالطدكاطهديافيأءتئرء
ااختافثىءإطالواممن

قالأصلوهمزثهةممقزاثدةوألفهضبهعأمنضربوهوأرطىاالولهـفاطضعسمافى

ركحاحفباناقةاقاءبالهااالصقهالباباذمنيأتوايةبوسبضهممهأفرواه
محوءطباك
جمهسابعضيهـواهور

لموعاألفاوروا4رةم
صدفىاضةاتاياباآخرون

ذسهتعدموقدأوأجألكإجاليقذلذفعلتولاللحاقلتأنيثتكونوألفهأعلىفبذاثك
غذنحأنصكتلنجاابنقالطأآاذاالراممايقهيهالةوإبحىدهبابنجسله

فلعتممسورهنتواناوهمزةافألدلتاوأصفسعنماهدظ01فكابقينوضث
محاءوويمورصرامىوالمحسهلغسهدات
اصطضفىلطيقطهأوالتقاؤهماووفادةادةوويهوشعاحفىادةواوإشماصآةإتفىاةإفوقياءالتامبضنرق

أوجزفئلروىوهمىا
واالستعظامأوهـأجأشمعابرفيأولمعنيلعاأكوكبنهيمممنعألبايمفنندقرشحاثطثويصفقالىروبه



الجمممالمءياواوهففلبتاؤفيمنإفغلإتحاجمودتوزأنولهؤتخاتعظاماالس
ووخىامنهكاذاكفوقالنهكتمعبليمماالرىهذاأنمااتقاواقباها

أضعريفافيهخفاالمعتهاابهذاغفأخعلنهفألالقولهذا4صزاأمافئلث
فولهاعاصؤؤبوجعلافعلاذمفا

كأؤوبزاعلىعدت

قولهماانشعجعلوبكعثهعاأىوالنأنيثازؤبزالتعرفىاتجع

ءالالفايخركفقمةيقيسئخان
االمغرىلفئقتكونومجوزأنلتأنيثتكونفجموزأنألمجطألفأما

اغتآزطىالتصرفكاتأنيثابالفاحراكفىااللفهذهاشبهيضرفلمنه
تداافالباداممتئواموأكمقىواجي

ا

ثثااآلكآشافيرفوآفرطقمىلمحتأؤخماالعفتئأمحاقاذكرث
مرتتيقادواحدوالعفريةعفرىواالموضحهذافترجلىالعفقىأخو

مدداأنثداةعضءةالءالفارقاالكل15ةءدذذ

محفمه

شكرى

تينلهلنه
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األخطل

تارياادوقشقرئىأتمتعوتغوفاذالفئضباحأخق

اجمثسروىاليهكثمبرىواالفمافةبافغوبروىاقلى13ثرىويهتجتلويعرى
اورخلكثسهواسئموقيلكممياالتأنثوهىالئهولمىفىلغةىوالكائ

اتهطعالصوفيأبوعلىقالفتوناثعلحكبطعامهمنفردكيقى
وزفالأوفغلىفيعلعلىتكونئوأنالتخالكلمةأنزائدألفهأنعلىيدل

صةأنهئبتذلثمجىلمقاذااالسصاتفىحانعلهلممثآلهالىاالوذاوجة

لماذايريدوصفاجاةنعالدفريمغرىفىقالسسويهنادرالنرحرفهوهذا
ذلذوليمىعرهاةورجلسغانحواهيصاةفقسدءبالهآألهاالهاشفعهتجث

دالذىثلألفيهاااللفالتىيريدصفةيعتاالتعمانهيهساتىهماحنجألف

قالالجغانمنهخرتئوالئعيزىلحاقاافىفيهااللفلمفهعبىبنأحمد
ئهالحط

4وعامصخاالهالودينئنسنكبهقهويزصىلرىالتيغثوقني
زاماماإحداضيعريالقوهماءزاالحلعدتطخىاككىاكعقىىوا

تنتويقالئشوثشعرىثعراشبهماشغرتويقاليءالغقبصاىرخ4آلال
وإصرىعرىيامنصعدلةانهاوإصرىصئرىألففىقيلوقدرىوآصصرى

ضعرثاذفلىوامومنعوشلىالضيرنىاوأءوالضناعزيمةأى
ئئاويادكىوهوابناالألذكرأنهزئداالمنهصخذماوهوأجودالمخرمق

بحربرقالفارحماموضشهرفيوخهاوامقبخلءالياوديخ

الغرثوالتعرفئكبمصىوخئرةمهوازتزفئمفاالإلتملنىيمميزوا
وظربممارثأشثوآفادمثلمحلهبئبأآؤعلعمهشسعلوقدأكوعأنعدهمكذا

الريمئئتنةمماهرةتداوهووظرافيرابينأيضساخومجمعبانطوبعغ

االحولثيئلىحتىوائحئهتذهثفالصاتهأذاأحدهمثوبفىفعنعوأنهإلعرثتتغئم

قصطافاألنهتماتامقزقؤلةوكاطربانابيئهميرقيتقاطغونالقومفىويفوون
وفتفالضعثاعلدخلالنهتاصهالحهسإنقالوتتقومجنهعةوهىبيها

تفيسلم
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تعالىتهاالذكرفالوالذكرىقهيأحنيرأثحيهضثمنالضففاتئستر
خالنإلئئالقطموهىذثراءداصدخهاوذفرىكرىالذصةإنقدخزل

لظاالذن

زاهراخئبئاكطزفاوء4خاهاالوثإآتدىثأزمان

افياالضدفرايهاعدفيلمحو
قالومنردظفالجعيخئرىفالفناإلننرالربكرأدعببأبوقالوذفرى
أوكأذكثةرعئموالذئرفراامنوالذفرىدةاقفالجعتنويهتبألذفرى
االخطلىقالباتجزبرةموعخبئوذؤايب

رثهئيغأنإالفآفقوكأفالحضئرائةمنذثريبئكمال
علفوالالماعزلمكلةغرىواجتلوفغرىوالغرالتةيخبهنوالحعثر

يخافددتقدموقدبهىوللمالجععلىيذللفظناودفرىقئرفامرفيا
بنجعفرنبنىمااسمذكألفعسهالمذلئعذوذههناذكرةآعذناوإفقروانما

المقرقوايذزكطذغةتوالدسكوتكغلمناالتلبمةوليالحوضعكلألب

طتتتاىشعريريتلقولهمفعالوزتهلفرلهبملىدونيمجوزأدط
مفعولاليمدفبلغعلومذرىتىمىملطمفعولرياضانالنقولفمقلتفان
ئشفغلفيلةالثألثةفىكفعولقلتفاناضفاتافىءمحىاغاءشااالفىءفء

قيلغدعهنلوجعلنهمفعوالتذربهونأفيتآنالفعثجاةوفداالربس
مجوزأنسصدحءصاصعثمنبوالعليهلاطباقلواذاقلقدمغخوالان

اثألثةفىةمجىماالاالربعةفىةسبىالئئتهرألطالنهماذست

فعذوعل

خرهاأىأالعالياأخرىآنملطاليقالااللحاقدونلتأنبثتكوناوألفه
ستتأثرألمأىاشتثناروالأثرةألألرىبالآخذتهويقالآخرهاثئقيوأضى

لأثرصكلالوالثبألئؤاسىآخفىثهلاذثفققفشله ءزهالله



حأ

فغرفارحمائىالةاتجذد

تكا

كأل

كرى

ءعرى

كا

تثتموكغلملت

لصساحهجل

مقتىدسء

سو

فا

تطألصىءص

ورالحفثكتزت

منسرى
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فالاقوختخناث

رحالوالديذنوالنبثبؤفأللطالخناثماتزلىغ
وانفزلمىاألخإلرتأنيماثنهآطفىركالمرأثينمنوالخينةالمرأتينخيزةفألنةوقاوا
فالغوالالنياالبلمن

تئطغامساخرشاهامنقئكثيءالتغققئهاالمغنآتثتمفآل
ائمؤخغوهىاظأفففضثزقوارىوالفثنتباآفغدهىالتىبوالة

الغايةتياواتفضاالقآىآخثإفمسئريواوالغفرىويرقاقطمرعالتى
ءياواصهبلتاوأاذواتمناساناذالىفالنءيااواوفيهقإلتدةاحا

الضغييرفىانعتفغلىعليهافأدخلوهاقغلىفىءاياكانالراوآبدلت
علىفأخرؤعاالفضؤجمقاوقدهقالاالتتاالوزذئهيهشبوقولهذا

ةوالخضئقربواالقرالةمنؤقربموالفباالصفةونتقداالصلاال

الكذديقالالئمكذيبواألكذبئيئةيهرلاوالئهنئنئالقايجها
اآالىكراعذهبوالئهؤكذيبوالوالكذتاتكذتةقوالكئبئواللث
آليىرتجإئخذمنئبالتتطئةكحشاالتأخهاتأنبثوعمدىكيسةجع

انئألكوفىكة6أصاوقثطوىثمالرياحينعليهاويتضدمتطخألفوأغصان
قالخقلخوآصلىلجمامياالوالجلىموضع

لآثبالجهدءاالئئهدايأيكوإنئخاكمنأخهنألفيأذغفإن
الئنئخرىللىمقياخألفعئشاسىااليدؤحىلوةورةافئمرزىوا
1طاحىالقال

أئخمماالذؤابةقرحمنبأطمأهاذاتاديةشؤحىعلىهـ

منبئإواوالضوآخقهاوالءالعطاوالمثمئهمىآالئحى5وابهط
هوتأنيثوانماحاليتوهذاضميقةجعالضموقئأنالىكواعهوبىاليهبق

فاوفعيزىنالفعلىووزخهابغذلليسضالنيالحنيزىةوحقاال

االصلعلفئؤزىقيلوفدجمؤهاةرجلنحوءاللهااالصفةالركونويشلى
أنئإلوإفاومعاضمةااهعبمفهاكمسرةالضيهةدلتأاغاأكأعدقال

الصلبابباض

برفلشقولكللى1
اقطاىاقالسعده

يديهشؤظزعلى

فاحمقخطأاغ
هذاتكررمنمفبل

وأبهعدمؤلهت

طايخاكن
بالهامينىهذ

والصوابسابفاإ
أنسهعلملمجمعا

ممفمفىالبيتاهذ

محقكللركتبهاالبهأ
ركزىمردألندعمحإ
لهتعالىاللهلطفة
أ

ايخا



أسصسعلطلضمعلىبسوفهبىمرسهبى

منءماحاعلىوكلناطرفالبحدهاهنعصىكهذاوليصصفاتاآئنيهمنئغلى
قالثماناقةاتطتغهقولهم

وغوططاتعأكعبقائطاقش

كوكلعفىذلىيفغللمكامرةاعااقباالتىالضثهمنئعتبوالاواونصحأن
كثرقالالصوقخقالذاقجلىأصيتئوا

فعثقئتالوقاواتهفآرآذفدناتعيزقليشغرىلثتأال

اوشفرجلاسموعئدىبالفهوئوثلؤآبربنلمحفرسماوصئهبى1

منقريبةىوهـرذاسئفيالهابفمادرةبألدمنموضعوشصفياأصامن
نةاالمثاكفىآلااممكئئوامرقيءمطألمنقئااواخرىاوادى

الفيمىؤاهيقالالمصثفى

ءم
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طالفغادحخمأقعئلهسملمجبئقالىهمىبتالهقكثهلفثلمجطالصالحالت

بصحغإشطيثةجمعمربئااللالطفيلدوطىطحالىفالىمىعتأقلئا
بصفةوليثهمصدراشبرقىنكالهسمبئطتولهممنفيطوأماءاأهكللىةال

وليستمااالخهافيهاأوياءاانقلبتهـفةالمالحلقزطمثبهاووممنتىكلثو
هالدثاالخصألقمنوالداوحشبفرءايممموطغمايوبصفةكضيرى

موصنعوئفنئداهبتهأىبذوآلهءجايقالوائقاااآلخألقمناتفوايقال
فعاقبةفبهمافىواااللفالذىفغلاالتأنيثنادرالنهوهذاالدثافىلغةوذئتا

االستعمالخذفىفطردوهذااوأونقلبحنفيهءوالياادويااووئهىلمن

لمجاوزةءانماداالؤفىاويااقابىاذالناقياساوشاماكأءواسكلأل
العنعوبحورذائءويااقلبعلىأجمعوأدالكنهمالثألثةزجمالموالمؤثكلوئةا

اذدصااالفىبىوالىقضءاالتأنيثفىفعئوىاهموهوقداحداحوفااال
وأنشدالحمقأبعنارواهءأبوهواغا

شدلتماقدطاذناذثشثيفىء
وأذثسدتأتآلاأرضمنموصعاوبذوالءصاقالبئوآلةءجالقطوت

سيبويه

3الاؤطلفاقمف34غآالميمونئتئآئفألراالقبر
ئئفئفأقاهوصنعنتركأأنهتئىاأيضاوالىاجمقهاإئفياواموضعركأو
فهأقمىلانئافيقاصرءؤأصاداالخةلأهـبعكلىؤذايئالزاامحاو

قونهالنظروادامشوهوفلىؤثرئؤغثرناحمأتفغلأنها

مروقيفاءرؤسءكأ
نهأءلألثصاجمافيئئأنهاالنقاشعمااقطواثثآثأمماثلقاةهـؤحأتة

نهاثلىففؤئئكؤتصوزأنفألئفلهاقيالاتشصاللذدثبأدويبةئزق
خاثرالرخبئأكضتثيفخمطموضعرفئفئفئنضغناليير

نطمنعآئمرضتجااليروقعابباليماأبالآيوعبيالىوخثىخقماألؤاهوولأكتفا

هىوقلانثتعوأمييغمتئقطعالىكرزالئئقمماببهطالرخبئرووقيفطا

أصرمحم9فخع

قطوعالطلصوابوا

كمماأنبهعللمجمعا
احوصدىالرجلا

ومنهمصغركسمى

عألنابنعدكأ

مةأماأيدوهمرمم
لمحهالااجاحسدا

شكلنهتعااطهارضى

ابةوهواخرا

وحمأمبانصموال

لبرلبىااشذدمحبن
4ت5قاالابذى

شاعرعم

إصلخآسيوففهذ

ثحيرمافيابن
ئممعينهأينتول

ضارب

لىحيمحقكهوكتبه

فإطشكزىكهـىدا

آمينلمحإنعالقها



ا

البعيرجثبعلىةالرخبىواكتفجعهيالىالغئىأصسلضملممابين

زتلثإلىإنالربلالنزوخولقرازخوعلرضىموضنعوزخخا

آئالالسممآرقمئتحمةوالرالكتفجعقوالرخالرختى
أقمندتوالنيهى3ررأبوعببقالالغممنوالربئ1آصاالذألميهاء

وفبلشحهرينوبينمابينهازبئهىةصوقالأيضعازبئفهىولدهاماتوان

والروياؤبئاهيةابفىخغااللحاديقالوكنضاضحةاتمعزمنالربئ
علىفزئاقالبعضهمأنمنسناطعقعلىأبوهماحفأفامناملثفىمارأدتي

لفقطوآئحنهمءااللمجاورخهاءاكاوإلقتبثمزؤياففالتخغيفاتدأمازؤياخففأنه

لهأولماهمزابابمنبهونجوزأنوتقدمفقدالنظرهوالذىالرؤلفأممارئا

ؤرخمىأبوعلىقدموإئاةبهأولىمذالفهأافىهـفؤالبابصذاهقسفى

واثقاأخمواالمرأةعتئعولهسةاتهالئثئواالرخمأئموهىيهق3اس
قالواالئهاببللحاسمصاريخاكلوانوائفجاجبلفادقاسش

طلاالخ

لمرئابناخودهامقمماتضؤعناآؤخبينئمبىالمئذكا

وهىتئتوفطرىاماشياقريةوئنكرىدحقبالماسموإلئهبةوالئهب
الرالرصلىدسرأنوالففرىةاكأامنافطواآنتننبادعفهموقاالذاألةأا
ههـهأساإا
الممثرىواالقنيألوالغضلىطفركاأفقزلمثإنلخقاردقالمنمأخوذناقتها

أدووقرأاإنخفالأيضادثعوتوالئعثرىموااللهدالخراقؤآااعرديكالوةطالدثإ
ا

جماوأظهثزلهلتمتزلدحئمئنتتثئوتهومعنىكابخيىتةلئثمحرذاإنألءاالإعرولن
15

د3دفىفىءا

قالملتلمىوأحورانندمدلثسرىووروااإيهءأدخاتا

هذهوالتكولهـوفاإالثلالليهةعأدىقالوأحدةضأماةووسدوا

قتغؤىألفاتألحعاقالفىوالالتأنميثلرغةازأثأبالمخاهعلىيفإظاأ
قالاةفاغوئهادزكذللثةخالهـاةاتاتالتاتإإغؤجمعلىذح

ءيئاااهلىالناالياخىيقولوألطيافالمحقكطإشؤخيمائلمأءوزوأا

ليستماةفىالتىدطالفصهاكأتمعفلمخط3حفؤتىيهتليءمالبةلطقثذاأ
يمخحصششتتمت
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فيهنخئلىممطؤخيمخئلىالنىبهونيهذلذءالبناهذاددخلتوالتأنيض
الثالثهإالوجهنهوءنحوعذاعلىاليقشىيهسيبوكلنوانسالقيطياحاركتقال

وأماسيبويهفصاهوعلىانماعلعهاعولةصماةئجألفنجمالجمىزأنالني

وسىأهالءالبنامذايهسالثىتئوقلىتبضقالدطإكونفتالحسنأبرأى

عثدهوهويهرهتذالىاالةتوفىوذهبيينالغىالينامخىابعضعضدالحديدئعلى
قالباالجممئةءاالميهامقوموسىبالمؤشىحلفعتأىأؤشثتمنئفحل

أفقلأفىأنكاعلفوءياعننقلبعةالحديلىئفىااللفأبوعلى
دهقالكؤتثلمطلىالىفىليسئهالأكزيثفىلنيواوعقبمنقلبةستوله

حذئفرفالمألشلىلوكنالنهئفقلوزئهأجممىهوالذىشؤىوكذك
واغائغلىونبسئفتلأنهعلىلأللهاجمرةصرفعلىماتجتهاعفنىفئافيا

كنلقةاشسوخاكترعلىالمذهبهذالققبهفغلىبابئالحرفينهذكذكرت

عنيختالفافعةكانواناالشتقاقهذامنفليرالقؤسيطوأئاستةأنحوبالهالغم

عببدةآبامحنعرورؤىآباأقوذلأؤشثتلفظمنإشثاالوانخرأدالققب
أؤواويائمواالفىقفزةمنهافالعينكذلدكلنفاذامهفوزةسالقسئةقالأنه

القوسشؤةثعلبوحمةسلهاجعلثالقوشاسأثتحبعغمحهمنويقؤيه

نثلوداؤالنهايهوسيبواظيلقولعلىلنئمافىداففغةنييةمقيؤبايهوقفهـذا

الجسنأبطقيامماوؤفىوثبيضذلذفعلاكسرةفيهالضفةهىبدلت6الءال
التزيلوفىالشرقأيفهاوهىالتمتاروالئئهوىالنوايمالتكونآن

كغآبءااألس2لمبتكلحعطالمتوثمطاإلصفتوايشطىوىللشثئتعترهفل
والذغاعةبةبالاشا

ؤكلىوع

حذاؤيهمرنالعقل4شمكللى11فىييمفاتتأنعثالالفهتكونوالفهوصمطا
واآلفيحاموضامملىوأضاألبيهإالتميىوهمآءأاهيابهقأم

وأنفدبافروهواالهقاألقرالفارلمىوحاالفيماتختزمشعة
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افلىاءالطبابيقأقرىلها

إفؤماتخاشمقهامنرىاىالدماواطتنئغركألمذلذموكمنعوكلى

ولربخنسئهالخيزالمحتنىلقثلئيقالواحالوضئهموكانضداقوأراذا

تازخيتيىويقالتحئىالذىشئيوكلوالحتبروالحثللالفمئوالحيذى
قاللذثاطهظلهعقصكيدأىحى

إيخحالباختذىخرابتءتجوايهزهصايمأؤأضق
روأهكذاجنىابناقاليخمدزوىوقدالمذكروهوؤثلىصتىزا

ودصإثاامنوالقتبثىأسئموشطتىشعةسمرطسوالمةالختدكأاالص
دالهبقىوئختبمكللىلمحررالنيوهىيثاهـهقشىأطعوااجمغ
درآثايعثاطاومى11قولمفتعافهشبايفو3يممنضئرب

القححاإمختثاتالذنبذعأاداردثطافاوأخقكأ

مؤاذاأإشمديدةمرممطوقولمقضباالركعندهارئةخةتثسو

جاتكلنتحئئونالذىوهمقمنهومااءجاشموضغوعمتزىشيههاحفي
حويررروهوفاشفئطصاشلحمافئسطاواققطرفالوااالبلهيوكن
ولهأةجهىآفئاشدابن

قساخطالرصحيمبعدؤصهخفاوهاكاثحهالمةاأغ
قالانلطفمقهولىوؤكأأنثطووهويخءاهئرآفىهـكأش2ا1أطثطف

داتماذاطىرصيهشىخطكلولهاظااأألشلىاعأبفارانف

ىالفارعأجمفأصكأنسخوقئفمطإتنهكىرجلاشنهوإققيإكقمواوشأضحقأا
إالثارادةبأبكثالصتخفأثفعبملأبقوقذلدفىثطاحتنأهالطاؤوأبا

اويففطأدقفالوإمخمئكياطهاقئاالسائرقه3االشاونئما11وكرعالممعباعا

الطففقواتبهضالسيرأعيدأبودأماععأءواإكأمديماوةأ
03ةإأأأ لطائرألقغإثاتهدهأيضاأالهالفامحسدئطأطقوداأثفظ5ورهأ

01لىء11 أسمكوقلفاداثمدلدأىكقىدتانافدمذوأضصأاأءفثالقإ

ووقاصبالتتمنجأفإصمحدتيؤقيأكلتاحمأفيئأوضبححىضمى11
احئش

اأصثي
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ءطعماقةحوتقدينرنهىعدلخرى

يفيرىضرىافظهنوداتثافاعلألكماإتتيكونتأنمنهااأوجمجتملىط
يهونوصبوزأنتانيثوااقعريففاحغشغبة3أالخهائثعرفولمخبسادا
سارهمنأيضانغلىيهونهزانوقالتهاذايرهإعصازةسلىتغلى

عنذعاماباععليلدخجناعتصفيهامجبنكدأنهاالمحطنهاذايصثىؤه
اقيقيآلنثكو5خ5وختذىىصؤضثكاالماندثوهوألفعليهاافعلايبه

مممالمرنبابءحاكاالععلشبمابمشعونواكاثافمنلحعهالمواستسدان

وصكتهلارغبصكوذلدئجازةكذوتاراننحوصازانعأللاعتلحوفاغئئه
3اضوضؤآرمنإحيناساكخةلىكونتوهوأنثالعطاوجهـزىطعدى

رووخؤقلبابأنوذالثزائدةالواهـأروأنصمنقىكعبهأناقىكالأالنبه

همزخهاأناالالففاهذامنغلىازىكفيكونلثألوبينبلنالفؤلقو
وارحه9ءاااصأهفقد4الههذا9عا40التخغإنخفاتأ



ا

االصالقصفلزالويايمقآشيآعلىهاووفلبلاللحاقلفعءياالنالعوزذ

بابهوآزطىوهوألفطرفالهبئجماغاواثيولحاقاليهونلفظألىوصار
أىزبىئف11وميخفيفةزتجىبزوناقةالدعطكنايةواذعق

خضرادقرىرؤمنةلموغيرهاالعنبينثارؤضةاسمولمحقرىائر

أناصحيمواالنعاثدقرويقالذكراشتقاقهاتقدئموقدوالنباحهءالماكثيرة
ودغىىاسموهدقرىقاوالىعلىويهونقاليهسلالن4صوفىثمادقرى

أتئواآقينأذاوغروالولدهاالعربمنأةأصوقالتوالدلمحعالحلوهوالذغرمن
لحوالرثالغئبوالذزبئالضففىاوالتقؤعلبهماظاتغولالضفافذغرا

االةذ8شة

ص

كد

حتىيسيرح

ىلثنق

همات

يعدمنه

كيزلحرنت

ستماسد

لعمن

املبعماااديدأفوالبدلقيوابإأبرمأأأ ءحمصغأىالمثوالمطإلمعادا لىوالمرتئهولدمهفمحالوسنحمىوءاوتآ
أش

يهطبتح

ح



ا

فرسالوقىااتيكلىوئرجمقالسريعةوهىطاقننانةيقال5أعاال

وهواترطمنواشعقاقههذاباودونالنقريبفوقوهوالمرطىيغدو

طغملقالكرطهضهاهالئئف

وذثغبالماشبدحمهائمؤزئغتدلواركلىامرنها

اتفسمنقغلىهىؤرىفطاقالءنهنسحيرعأىكأساتمتىناقةلمويقال

وباغئال16تىيأرقنمااثؤطءوقالمريعالىينالوهو

العدؤواوكرىسضعموقدرىكمزبغيرلوفصاصكةأىاقدما

منققيلىالشدلدالقدؤهوالغارتاوقالءتذيموتيروفالذى
فىأصلفاحتنتىأبوعبيدفأماغئؤهااشتذاذاةالطثكرتفولهم
ويهونقالقربباقولنايلىواتئااللثئكرفقالانكلمةهذه

انماغيرءاخويناهنأحدهذاتخلولمإالنسانغيرالمجوانجعفىكرال

تهرىناتمبلالناقةوؤصصءوالظبااالبلاؤكرقىئقتركأنفاهمل
ىالفاروأنشد

فراقذاتحنئهاكرحاثع4أعاركنالرئىاصتلاذا

آبوعبيدتبناالبدةانشداألاالكثرةالقصىالناقةاوقرىوقيل
4ناةلوقالءوقدققثتروثنهئؤالذىااووزواؤآتاقةالت

ثمايةهثمابعاءؤلتئبآضرربةوضكذؤاؤتوامرأمةةسرؤتئ

ااآلتقأنباكةالموسومكبهفىقنفالفاروأماوالمقصورالممدصدعبيدفىأب

قىعبيدأبوقالوقدطغناؤتقىطعنةفقابذوصمرحااللغنفىاالاليهون

ونافةتجارىائرعةئأىنئالغقابإنأوقاالطغقأخفااؤلقالممتئغ

روبةقالاأللفشدبدةؤثبئ

مميماذفوفؤلبىعلرئثثرئرك

دوأنثائؤقدامنؤؤقدىالفاراحكاؤثسمرعةوالمقبئ

قدىحرةاألئةترؤانألبهكأئئمكغبصماابهطمنا
موضعانماؤؤوخحتىوو



الذىلهذلىافاث1

ابنسنلىأبوادحره
فيهوساعدةيده

الخثنهرهنجؤيفمن

كتبتوهاأسيوالذينا

لبيتأصحبفواام
ئقالهالمستشهدبه

ديدحطصطزوم

وسوؤشجارهنألا

اهناوأزامالاب

والببتاألودبةبطون
يلةقطورقصيمن
لهو

شحلئعاللمأرأى

عكرجمرفامجم

األكبلزولابغ
كلالاغصسدرتحفا

وبعدمقوله

سعيامنواألثلى
وحيقمنزل

ممأدت

صتاكرلثال

ععانينهات

كات

حالها

اكصحاعليه
3فخصريلعه

3سه

ص

أصبراقفالالداهبةءحمامنماسب

توكرىحات

اشدحلدلقالطوئختنهنهفنأأائطرحبفلضثواألزافواألرفئ

أرضفىارةاالةلوفيلموصنعوأتتىوكلألرافئوجمألبئرنةكلأنت
المدفلكاآعظاوخغتتاتخقاوجعئعبئوامومغننىوخيزفشبنى

موضموصئعىواسعةأفواولهاإفضعضن

عنصراعكطافحئنففىدأبطعنانقغوالثنمقفبامومنعآزاطى
ص

خرتخرددى

عرا

ايسص

رمنى

صعءخر

محىصهى

عةلعه



ىلنالااتثابلئأنتمإلنطلبا3افيهلعاستتسابمااابلطللكاسبسيدمويوكالعظاالمملىقلشقول1

قوثوليلىثابمضاا
اغاأنهوالصوابأحمعااالصلثقنجمأنللواصدلخاكللطوانتنبافىينبنىمنجاابنفالث

إلىالعنطاء3صصسص

ودلحاطوملكالجعهذهببهفهبناوانماثوذءأونبنيأوتىنالتقديرلمفىواحدهأكاقيمك
وغإنىاازأحماأالمتنعواذلذمنكأفيهىكلنوألخماذمثاللحاشئىصاداالفىىليعانهثبتاذ

االصثقالفمهأبارأحداالجعالتباشنحافةالمجاتخرحواأننلثونحوومطاتالمازىازىب
ثالثأونننالبالق قولهأنعكدفكدالثذلذكلنفاذا

حدةاابةدبهبوا

قوقللبعدالهزول4ادىدأاهتةوقإإلغ

مىجميكر9يطأبؤامقذكرءلماتدئاواحدهستعمليواشاجعاكئمثاىتافههيهونأنمجب
4بنلمطوتالمجعواحدةنتوانالداهيةئؤضفحادوجازأناالئالمثالهذاعدم

عرويوثفروقوبرااتزدبهاحشتقالرةوالكومإدعنىفيهاارادخهممنذتهرهقدما صشنىقيعالدصككلص
ذلدذكرتقدموقدوألغتاكرينلننوالذرلرحناللهامعهمو

يخاعازينحرحوا

إالسثنةطفغماالىمحلى
حثعرحععاخطأأ

انتلجافاموسألرفئواألراىالضعةخناةأيضاوأألرآقتدمتوفدرتب6االرافئاال
ءهؤإاذعذمعصصصلسسءكص

ةالرادصألثةااوأراطىتقدموفدأشاسوقومتفدموقدومجبنهفجمنهالمانايطوحبقلحب

فالتفزاشاطانهمأخوذمنؤطاذليةالجامعروفبهمالغطاذوتونماضععاشاتوتوأراطتى
االتلأهـالاووئمإئاررواررالكللىتغاطلومئهضدهفىدعضهالثمىدخوذوهوالتغاخمل

هيلكدماتالحوفزاناصضءء

بزعانإخزااهذهئذاوالتسالئشماندينخرجواأخهموذلذفعهالناستسابااائلطنتخىانمائطاذا
قولذلىومححداقالقاتعضاابدالبعضكوبلويىراينهمعلىأبانجكلجقيأن

قويبئاقاا1ااوكأاكأتععلأنآالكةلويقطأداباغتنطلوقدئعطالىاذعندوأتجراد
وتوقدأسرثهألياوالغتئذىوالغلئذحاوالغلألشاعرضاذايعقغنمنافعائةمننه

العظالىيومبربوعاخاتاكالويقخمازياثوجمعهاطائرىواطحائحابةجعوافاياالشديد

4كأ3واذفرثكيتالابنالتروأنشنديخيرىوالحزنكايئلنأىوكذاتغعلكذاأن
واعلىإتلىناصاووبهءالجريزاكأقساذفرانئشأئمقلييي

فجياالمقداهثاأوألحراطىارجلتخرطاثوقالىالبكلاشتداديزئطىواسالتىوالح
قدماءلألا

ىالزمحنممكلولهتثقأيضوأخطفزانوالحاالمقدرثواطعشرخاحمامحصص6



اكرتقيأسه
خمآتسص

كطالميدي
نخآلعوليتبة

امغررشلحق

ضحتتزهعى
رلحقه

ئش



كاحعوا303فغالماخطبهافرذتهقعداهـأطبهالريدبناسياخهيه

آسواالجحمثليقارىواحدتهتنثوالشفازاشفازىوائعئتةبئصأب
راحلجحوزخالمتقدموقدويخغفانكفب11أىفازىأثواازىالثئمة

يرعنييمذنمتتذرضاالىأطماذاأحمسافئايثسكلعلىطائر
دئفؤئاتىالهربصإيانلهطاؤيقولاقئهلوقىئطارحني
ناتورئاذىوخذ

صبمبعوافروار

وقوفمانقفوجماا01
قالأنالىاا

خناسعنىفساجمم

الجععغفىنمةاذا
ماخطبىهناك
إفوااامفحخناس



ططألضمباخفعارة
رئلخخحاوابحر

الخبلىبمفىطال

لىمنسسوبنهء
ااالول

صضهكتبه

مضةافىقوله

موضعأشياهذهقبل
أفسلمامحااعذاغ

يافوتجممفى
كتصمنونحيره

اببدنالتىةالغ

أأنسماعلىأنهمن

ءشاأرصمصخر

الجوهرىوانشد

11شاهداالببتهذا
11لهسمغاأنعلى

أعنمنفلعةءأشا

نتولوقالثمءياا

قاليهأمغا
يضاولنظأثهأ

ومبماخافى
ماصيرخياقوش

سىغحينوحبذا

بارهالوج

اقودبأنهآودى
315روهذ
مشحء4ت

43

ويقالالترذىأعلعقشختخمةرأطىلىواتقدموقدءالاشتداد
الخئفعنتغوالفضؤىأخألطأىالناسمنطىغوطىختبالقوثمماذ

قاواأصغرجسثمااأغيرتفدموقدااآلألآختثفصيزىواوقدتقدم

بنىوالفرتقدموقدغايئدأىذاكقغعلأنفضراكويقالقبالقصثرى

ياحبسولممصفرهمؤشةوهىنجمامعروفةوالرئاالقطايآفنضرب
ذوارمةقالمردج

وع



قعلومحلى

آبناتلغةبعضايعبيعضهنالنءالنسانفرىبنات
تطرىئافةالنساءالىوالنظرالغرنيأهل

المهسأفعلقومحلى

االئغوصئعقااؤبخاتاالرضئصمئشسيهايزاط
يعملبالبرثمشأئطخمااللذتهنةئحذوالنسالهاأقىوالالمافي

والضيطانالمخاطلهيقالالفىأيضاوالمخهالهوا

ئئدىحيلطائىوئثدىوجهتفرفشفىالمخقىإبئ

ارامنوئجلمشاذة

قمغلىوجملى

ورجلشههتاءأقدالذىالخبيثوالغقرفئافرمعرمقضربالمخفثغى

حبزىالفرادويقالالرخلالقصيرالظهرإلطويلوحترعلةواهىفيح

بهالمققومنةذؤوضثشىضععيفخقذكأالقذيكوماتركطواط

قبخثاةفوإألبعثىوخلعندهالخرفثفقصيرابخالتةئيخفئسىرجل
صلىويتالقمااالعظمالربالمنأيضالمحالقتغتئالقواينتبتخااوهو

ةالثدبوهى1البصوالشديدةوهىالعينتجقعباةواالنثىالعينتجقرحلجفغبئ
فىالمريعوالعبزدىوالئمتهردىعشدهآلغناالذكتدواشئئض

وبعيرالتردىإوول3بهربنختثيمبنىمنايحدبنىأحدرقواورهأ
ابضاؤفيخدرموففالةنثىثااليىأمئلىاالقاوخربالتنوثىأل
صرااقوالووقئىقمأهاقمآامىاسدألثءعماتالثحط

وهب5ولىءصأعبر

وهوكلباشتىاطافىوتؤصىدلعثىشوكذوافبكإنالحمكئيركةوبضيزفت
عرياكئهقئيداوأهـخبثجناصاطوقأنهأاال

وىقوله11

حسنأاغةديدلا

المحمإعبارهذمن
الجلعباةونصها

فىلدةالشدإناقةا

كتعهاهـئي
صححه

وقيلقولأأم
البرفىكذا

لكلوموفالاالصلإ

وافعكئبهنفم
صم



03

طفجوبمالط

الراجزقازمانةيهلثتبالعهئها

تيافرخلعهامجهبئعلىعبموؤحتموبتمئتىفدى
بطنوتئوجرىاحقؤمسكااهحالطأخكافواببئلغةءاالاو

اكصقإتئلجولنهالذمتئنحوىالممنواببئترىبنوخقآوااوزغدال
الغئهىزيدأقالالفارىقالالقايئوالعيبئعضقهتفاأى
المحاخقالالشدقدالعذووالعبفلهالغلب4الغإررروالىوالغلبئ

أثرهاتهاولمتذرماشثأفولملروماحركطغقثلصقىاآغذا

قالنفسهاألنفهووفيلاألنفالعظيمالقرى

كالفبراهرامعاأتانالمامم

ماثةكنهههـامنالنارحيلممبلخثلمنهئضتعالنباتمنفعربوالقطبئ

طغءوعايهمرىاالقصبرالئهباروأليهمرىمنوهوأفضلئاءبنارب
ئتبيرىوابتاالشوالجيبئطهأىئخفرهالنهبذلدصىضلا

قالفعرااوالجرلكائؤمالىئسباذااالنسانابه
خييهاوازجلالجوشىاليهءجقشثوآتمؤتأنتجنتهامنئى

وصكلوارمعطوازتغلوأخهشعثثتجهياتالازتفعثصآخق
منيخرجوتهحيطوفبهأصوتارصهووقعلجمهاالخحهق

نفا

غهـةوصكلساالغوعلى

مشيةمتئالفعلىتقدآذصرهوقدزمائهضإبهئيأعق

بالاخةفهاجةثوالجبضتىضماالقممروالققطرىكتايلفبها
تقاقهاالشإلفارسىوصرحاختمالفاالحمضةمفقاالوأدوععدالفارفأعاأ
صإ

الطمةباشعقاقدأبوعييصوحولموماغقلأىجضصاضو5قالأ



03

الراجزقالثببانالهبيائغوعةوالعتبغطىنيا

خؤقسابالضتغطىإنتغرغءزؤتزىوزؤخهازؤفئذ

رجلاسموالرتغرىإلمختموالرتغرىرتضفبهاسشيةبتطوىتوال
هذاعلىصىئمتكلناذاءالغابهسرالذالفئهىثيلالذففئمىغهوويقال

فيهاوئئعرحيتذفقممثممةاقالىاعلىألبىقآلءالجنبهذاعلىةوعنبا
وطإلفؤوطففوفطلىوضرثالسينىضربممنوائمفقى

موضعمعووفئماوبشديداثو

فغلوعلى

دولاصشاطلغوعاأكقرىواإئسلئقاةلشةءالمادوابمنقئا
كرنالثذتقدم

اسافغلوعلى

نفدموفدراضاالعحمنثهووالعرفننئوالعرضىفىفىالكيمىهوبفالى
الرفافىالفثدقالطهراواطتمبئرالحمنوالحذرى

وآؤصالىخطئآىفىغؤمصؤألتئل

ءوعاواأبهعرىواكغرىتقدموقدالغلبةوائغفبئالذهرفعباأراد

بقربجزيرةوسئقطرىتقدموقدئغطيهأىإكفوهالنهبذلدشئىلالمحطئع
صافارسىاقالالتذرمنؤبئزىالصبراخهدتيومنهاالنساحل

إئزىعوفعئئدزىكباغنىبعضومقولةفبهولكلىفغلى

قيغلىوعلى

آفذتالاالهذابمقاسموالقثذبئدييئالفرلئيعذوأنالهعتبى
القييىواصقالآئترعاذاوآثقتصفهلفىئىالفر

قرقرائملتمهفىبئذهاقشىطيهماحايتعةمقزاغةاذا



قوحوشرااقلحوسااحبلعرسواالوقالمصاحبهناوئخكك803اجمنسيدهأخطأقلمقغد1
شعرابامنالهيدابن

العربءشمعرامنبلىءاآلوااإاتممئيامنضربوالقثذفيقوقراوبروىأصوابوااحربا
والحيؤلىاصمزرىنلىوتخرنرفهاهمئئسعةآيزلىوااصعووخررسىااعرهوابنالأن

د3أزالةءهندالة
موعغصيدفىوصثعهوض31ساالمتمنضربثطنئوأوالحؤزلىا

3فى15وزالوممطوفرطاسم
أيضاىوديئممعالغغمنقطعهوديمالجأعتبانوالسايوالسيسبئ3ءاخسودااهيمه3

السالمعليهآدماسعمرىوفئلمجةئذتهوغالئعاممنلمجةقطعهارنةهزيادبنواس

ةهرياناللقنبرةبنعوفابن
الفارسشاعصاا

فيغلوعلوأخطااكندى
سالفاصاحب

وألنغامالغخمقةالعظانحطعاالدكسىدابةوهقوقى
أألمجضدابةممسرأم

آلفبيصئوطرىوبحو4إوفدتقدماالمثوالخوزبىصميناظوزليفعدلماواابنأمماال
ءالحقاضعففئىالوذثكأصنبطناههندابة

كرهيشولمكرنعموالللضأنخورالبضاتميغةيأتولماحائوعلىوعلىمحققنفافيا
الةيهزىصهدمحود

سببويهلمحدةطثاللهلطف

المعالوجمالماقغوضرى3تأفوده
امنن

طرفةقالفنالالها9تأمفحوشاالقرلةوهكاكذوذقاواكللىنقلمموضع
ءداقصرالموصعباهذا

11ىطوراوصهتالمألخمجووبهاياينيابهطكمعينأوينيهعدووالرأقوتجم
وخقؤققرقكىوصطكااالزمعغوخعتؤضىفعقارلغليظصافكأفىوالغةاغيرممنكتب

طؤعآوألهاالرقوالخطقىطىكذلثوخرؤرىهوكنعوخرؤرىمومناكاهوخيبرابلد
ودءلموأماقولالمعروف

أويغطووبفاعاوعطانثامصعهيقالوشىيمنكاايقارباذكطاءإرعااالصب
اسيبويهاوأفعؤلطانهالمطأوعببدفذعبورنهفأماألطؤطاةالخطوواالنثىيقارنجاحبىبفيعانرى

االصكبثرزأنعدأبوقادوعدوأنهألىيرهوذبفغفدأنهالىهبدفىبئراففلىخه

11وأمالشاسفنادروفقؤالةفأمافغولىثيمهمكلكطلمالنهلطءلألنم9اعناللسان وىافاالنهمزاددا
حمأندأورهأثأما

ألرالمابخرثرولهخي
خاتهئهةأدتناحادىواطئأليآاآلناأةإتذااشاصغامق
رتتممصكتته

فالبسح11آذالغةاكتبىالوأرساضحتلأواددأتجاذعأنظوااخالهـعيسبيفولهأ13



يفققعلسيدقوهاسيسباسشمركتم

العربوالجس

اهاممنويضالقيلة

4وصفعوطرى

عدمحمودمحففه

للهالطنركزىا

ميناتعالمحبه

اصسحيمةاقوله15

السابققوحطوطا

الذصثقكتصنزق

ىنجمانجمانهماديرأاتامنضربينتهلوممنقغؤفىيهونفلم

منكأرتكانخمؤتمنبنىفىتئنيايهونخرأنواالأطزماعلىمجملىكقوله

أراداشاعرايهونأنكئخمؤننفالواقدأضهموهونالضاشيئاثلوالعفر

عاقبلهماالنفتاحالتممعيفااللفكراهيةالنؤفياحدىهنفابدلنالمذلذ

كقوله

نقارقاآفآلمحتىوالبنتالططئئحثئآشريالتيختفأس

قالواالنونلمعاقبة6الكلمةعلىتعاقتاوالنونزالعصتيهونأنلهو

علىالفطغئمتعيميلمءاالشياهذهاخلتفاذاوهدانءهداورداوقلق
أبومروفعهأصازذجمبعاكاوقغئغلثئكلفىوؤفيهالفمفاتفانققؤلىأنه

حمراالعلىيهونأنينبنىفالحلكدؤدنبابمنأكرتجقغآعباأنإقولىفا
عةعدؤلايهؤسبفماصحرينباناسمئؤذبمقومئفاخىفأماشيحاال
الزإثدةدماولحفتكلوهوغثدليادخهائكززائدةدموااواوالمأنفياقولفا

نثتجتلىوامحنتقؤذياكونوؤأنفالغقرىفىأنونالحقثكالفاال

اقألفعكوناتاالفأمائممومهميسءبناالنهيغوبلجمنلمفغليتعكأويت
أنبقعةاسصامةالجعالتوانرجلماآزقىالتصوفاتحمائفوفوال

اةصاؤذوقدطيزانهفىارقعاذاالطافىوقألذآئتناصرتاترذنمدينة

وفعوطرىهدموب

قالهخطأقيل
وقلدمحكمهوئنال

نلدطاصعاح

القاموسصاحب

بنىأنوالصواب

زولعبنضوطرى

لغرزدقبمجريرانبز

فبهنسبهمورهط

يهجيقولهلحئئالى
زدقلفرا

لنيبعضراتعذون
بنىجمدكمأفضل
امممىوالشوطرى

حاالمفه



بنلىفلق

ىأهدبرقةوسيدة
مومثعانأهورةا

نوالصوابخطأ

يضافعومنعأهو
رقوقارةبرفنوداالمه

وتحوهاؤشعرف

لمضافاوتعددبه

دندالبسنلزم

وأهوىنيهاالمضافط

شقالحمالبنىجبل

همااراسبئ

شءاالحعااشاالئم
بغلمرعةأهوىعلى

بنىالفو

أيضاوقال

كسنبوانهاتغت

بقارةلمنافلاربع
ثلوبسوقفطأهوط

يضاأوقال

مال8الهوممطأشكللىال
مرحا

لجعدىالنابغةااوقا

قرةخاوهطالتفيى

نضرة

أفعالابعضذاوقزة

لمؤوالفاامئذهوقغسقالاسفنامنضربتاؤىمحالعلىأفي

النهضدققؤذونوالبمقتؤلىفبقمالالدمتمعفيلزمكلنالنهقعثوآلبهون

ردفانلؤئتمنكل5يهونأنوزعندهوابنااهذاعدمعلىقدتض

بذكرهلمأنهاالققلىيهونأنوالببعدانكرةاذخئانصرفأضبهرامن
فا

ورحس

نقدآوقدأصلهمزلهاقط3الفألفهآزكلىمافأآضحطةجعآفمى

اوىوابهموضعانآفوىودارةأهؤىفيئرقةموفيوآفممىىذكره
األروئةيدعبأبووفالألآفعلايورينبعضعندوآئوىمتباحإلمققرلب

وؤىاالى9رتاذاشعرالالىىاأوثالثلايئهمننثىاال

آزمىمممميةوقالصصالرأةوبهجعاسمماآلرؤىاةافارحمااال

قالفشلىكلنئقؤنلموانزائدةوالهمؤة7فىكاأففلننونامئمعان

فولبدلوالأرئمصغرةعغحهاآىاالإشقآوالننتآوؤىمعناطألو
المنماعر

ههييمميتمحصوصسم

ضلطؤتئتجم

خعر
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أشسثودقالومجوزفيهنأرئهلمفلتجمبعماكنمالمذهبنأشبدقالهنعلىحغرخها

فولهأوعلىاالخقيرعأقشلىجعلهاومنعيناواوالنأريوثةبضالأن
يدلوالكحىهوكعيرحئهروهفىاوأحدانزروالالماوأوالن

أرؤبةتكونأنأرئةأروئةفىقولهمنباجماما

عندهتاكونزأنالنهقغإئةشده
قالمنقولعلىبهوصافاأئغولة

اسموآفضمأتيدأ
لرجى

عثعروأوصمادسالجفماعثصروباولطمسانلىالجزءتم

هوصفقفلكلدابعمىوممايهونمايمط


