
الشعرية     والمقطوعات     القصائد     من     مجموعة
تحمل     التي

والنصيحة     والفوائد     والعبر     العظات     طيها     في
مفيد     هو     مما     ذلك     وغير 

الرحمن عبد بن الرحمن / عبد  الدكتور: شعـر
الهدل شميلة

الشريف المكي الحرم بمعهد المدرس

 وتعليق شرح
الرحمن هاجرعبد     و     الهدل عبدالرحمن سارة

الهدل
الـنـاظـم إبـنـتـي

تصـديـر
الرحيم الرحمن الله بسم
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الهدف وضاء فألفيته جميعه المنظوم هذا طالعت
أما    الدعوة سني ، المنزع زهدّي ، المقصد مرضّي
أن تكاد ، القشور من مصفاة فإنها الشعار قوالب
فترعف هدفا الناظم ينصب ، الحشو عديمة تكون

بدون مباشرة البغية إلى لتصل البيان ميدان في يراعته
تتجاوز ل المقتطفات من كثير كان ولذلك ، وسائط
ووشحه ، القرآنية بالمعاني شعره طرز ، الكف أصابع

قيدها أحرفا إل اللهم الكلم فصيح وآثر ، السلف بعظات
، المتأدبين أقلم به جرت ، فصيح مولد أنها إلى وألمح
قامت ما بهجة المجموع زاد ومما ، التمليح الغرض وكان

فكشفتا ، المعنى إيضاح ) من ( الدكتور الناظم ابنتا به
في الناظر إلى الفائدة إيصال في وأجادتا الغمى بذلك
تعاريف عن تميل لم وهما سيما ل ، المجموع هذا

، الدقيقة الفاظهم استعمال عن تحيدا ولم اللغويين
. النقب على الهناء فوضعتا

ضرب الشعرية المجموعة هذه في الملفت والملحظ
وسائل من كوسيلة الحوارات من والكثار ، القصص

، هو لسانه على المحاورات جعل وربما ، البياني التأثير
الموضوعات جّل أن إل نظم فيما ذلك توفر ورغم
من مظهر بها التهون أصبح ، دينية اهمية لها قضايا

السلمي وحماسه الشاعر بيان فكان ، العصر مظاهر
مفرقة جاءت بها لذ التي فالساليب ، ثوارنه أعلى في
أولي على والثناء ، الريب وأهل ، المنكر ذم في

تلك تفرزه الذي الملتهب الشعور وما الستقامة
الدنيا البهارج جللته عصر في مصدور نفثة إل التراكيب

، اليمان عود ذوى حتى ، الشهواني المد وطغى ،
قسطا النفوس من المعاصر العلمي الزخم واستل

بصبغة الشباب بعض غلف ،بل الشرعي الدب من كبيرا
.  الدبي تراثنا عن أجنبية
، التوجيهية المقتطفات من أمامنا ما إن القول وزبدة

قمنة بالقرآءة لحرية والمحاورات ، المحكم والقصص
. والعتناء بالقتناء جديرة ، بالنشر
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وكتبه                                   
شميلة الرحمن عبد / محمد الدكتور                                     

الهدل
القرى أم جامعة في المساعد الستاذ                                               

هـ10/8/1426                                             

على والّسلم والّصلة العالمين رب لله الحمد
وعلى الله عبد بن محمد والبيان الهدى رسول

خطاهم وترسم أثرهم اقتفى ومن وصحبه آله
. الدين يوم إلى
وبعـد/          
ّنه ّدعوة كانت لما فإ بالحكمة الله إلى ال

. وكان مكلف كل على واجبة الحسنة والموعظة
ّدعوة ّنفوس تهذيب في البالغ أثره لشعرال ال

إذ السلم فجر بزغ منذ خاصة مكانة ولشعرائها
المعنوية الروح ويرفعون المشاعر يحركون هم
أشعاري من اخترت فقد     السلم أبناء في

ّلتي والمقطوعات القصائد من مجموعة تحمل ا
ّيها في ّنصيحة والفوائد والعبر العظات ط وال

 : وَسّميتها مفيد هو ِمّما ذلك وغير
على موجودة  وهي) الهادف الّشعر ( روضة
: بعنوان خاص موقع في النترنت

  )www.ahdal.com ( 
ّلت المولى سائل   ويجعلها بها ينفع أن قدرته ج

ّنه الكريم لوجهه خالصة .  مجيب سميع إ
                                 

المهيمن عبد أبو                      
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الرحمن عبد بن الرحمن الدكتور/ عبد                      
َلة ْي الهدل ُشَم

الشريف المكي الحرم بمعهد المدرس                          
هـ1/1/1426                      

الـعـلـم                   

ْيُت          ْكِر     ِبآِِي     ُشِف ّذ ال

ْأُت َتاَب َقَر اللِه ِك
َنَس ْأ َت ْكُر َفاْس ْلِف ا

ْيِر َسَحاُب َوَهّب ْلَخ ا
ْلُت ِوْجَهٍة ُكّل ِمْن َأّم َت
َتاِب َنّص ِفْي ِك ْل َوَما ا

َتَوى ْيِه    اْح ِإَشاَراٌت َوِف
ُء ِلٍص ُتِضْي ِلُمْخ

َكْم ْيَها  ِقّصٍة َو ِف
َظاٌت ٌة ِع ْبَر َحلٌل          َوِع
َكٌم َحَراٌم ِبٌه ُمْح َتَشا ُم

.

ًنا َوَشّع ْلِب ِفي َس ْلَق ا
ْنَشَرَح ْدُر َوا ّلى الّص َوَو

َلـَج الّشّر َظلَُم َب ْن )1(  َوا

ْلَفْجـُر ْيِه َوَما  ا ِمْن ِف
ْيُن َوْعٍظ ِل الّصْخـُر ِبِه  َي

َيا ُرْوُحَها ِلَمَعاٍن َف
ُق ْد ّطْهـُر الّص ْيَها َوال َوِف
ّلْفِظ َجَماُل ّلّف ال َوال

ّنْشُر )2( َوال
ُبُع  ْن َي  ِمْن)3( َو

ِتـِه ّيا ّنْهـُي)4( َط  ال
َلْمُر .  َوا

         -------------------------------
. : أضاء - انبلج1               
لكل ما يذكر ثم متعدد يذكر أن : هو والنشر - اللف2               

   اتكال تعيين غير من آحاده من واحد
الحال لوضوح بـه يليق ما كل إلى يرد السامع أن على                    

ِتِه : { َوِمن تعالى قوله . مثاله    ّرْحَم
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ُكُم َجَعَل                     ْيَل  َل ّل ّنَهاَر ال ُنوا َوال ُك َتْس َتُغوا ِفيِه ِل ْب َت ِل ِمن َو
ِلِه   وهو مفصل المتعدد ذكـر } فقد َفْض

للنهار وما السكون من لليل ما ذكر ثم والنهار الليل                    
  كتب في هذا . ومحل الرزق ابتغاء من

.  شئت إن فراجعه البلغة                    
والباء الميم بفتح والمنبع العين من : يخرج - ينبع3           
. العين مخرج
ّطّي4            َنِقيُض - ال ّنْشِر :  َطَويُت يقال ، ال الّصحيفَة : 

ْطِويها ًا َأ ّي ُتها ، َط ْي َطَو ّيًة و ًة َأي  َط ًة َمّر . واحد
                

ْيَك َناِه َثاِل)1( َو َلْم ِبا  
ّظًما)2( ُدّرا َن ْلُت   ُم َنِه

َدى َياِر ُه َلْخ ِمْن ا
ِتَها َبَسا )5( َق

ْيُت    ُشِف
ْكِر ِبآِِي ّذ ُكّل ِمْن ال

ْيَرٍة َيا     ِح ْلُقْرآِن ُلَغَة َأ ا
ْنِت ْيَمٌة َأ ِظ َع

ّنِة َوِفْي َدْوِس َج ْلِفْر ا
ْلِت َنًة ِن َكا .               َم

ْيُح َظلََم)3( ُتِز ْلَعقِل   ا
ُلُه َثا ْلُغّر َأْم َناَرْت)4( ا  َف

ْيِقي َتَقى َطِر َءَها َواْس َما
ْكُر ْلِف َلْم   ا ْبَق َو ِلْي َي

َلْم َشّك ْبَق َو ْذُر ِلْي َي ُع
ْيَن َب ْيَن ُلَغاِت َو َلِم ْلَعا َلِك ا

ْدُر )6( الّص

الّرْحَمِن  ِمَن)َسلٌَم(
)ً َذا)7( )َقْول َفْخُر  َو

.

   
   

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ْلُم نـوٌر                                   ْلِع ا
ْلُم ْلِع َوِفي نوٌر ا

َتِشـُر الْجـَواِء ْن ُهَو   ُم
ُء َيا ِم َأْهُل َو الّض ْل ْلِع ا

ًدى ُنْوُر .        ُهـ

ْلَفْخـُر ِم َوا ْل ْلِع ل ِبا
ْلَمـاِل َتِخُر ِبا ُهُم     َنْف
ّنُجـْوُم ْنَفاِسِهْم وفي ال َأ

ُدَرُر
.
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             -------------------------------
بزيد : ناهيك يقال واستعظام تعجب : كلمة - ناهيك1           
. فارسا
. درر على ) وتجمع ( اللؤلؤة وهي درة : جمع - درا2               
ْبعد - يزيح3            ُي َد إذا زاح من ويذهب :  . وذهب َبُع
َلَغّر : جمع - الُغّر4            والُغّر ، الوجه بياِض وهو الُغّرة من ا
َليام . بالقمر الليالي البيض َأي  الُغّر ا
وأقبسه ، نار من شعلة بفتحتين : القبس - قبساتها5           

       حديث وفي سواء ونارا علما وقبسه
ًا َأْورى : ( حتى عنـه الله رضي علّي                 َبس ِبس َق َأي ) ِلقا

َأظهر ًا :  . لطالبه الحق من ُنـور
.  أوله شيء كل وصدر الول المقام : أي - الصدر6               
ٍم ّرّب ِمن َقْوًل : { َسَلٌم تعالى قوله إلى - إشارة7                ّرِحي

. {

ً ً َأْهل َيا َوَمْرًحا َوَسْهل
َنا ّلـَمـ َكْم ُمـَع ْلَت َف َذ َب
ْيِمـي ِل َتْع ِتـي ِل َي َتْربـ َو

َيا ُبْشَراَك ُبْشراَك
َذ َتا ِتي ُأْسـ ِكـَر   .     َذا

ْنَت ُء َأ َنا ْنَت  َو)1( الّس َأ

ْلَقَمُر الّشْمُس َكْم َوا َو
َبْرَت ُبَك َوَما َص َتا ْن )2( َي

ْلَخَوُر ْنَت)3( ا  فأ
َلْزهـاِر ِمـَن تـاٌج ا

َتِشُر ْن .       ُم

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ِلي           ّت َواْخَشِعي     َفَر
ْيِك َل َدْت)4( َهاَجُر ِإ  َماَجا

َكُر ِبِه ْلِف ْنِت      ا َأ

ُد ْلُوُرْو ْنِت ا َأ الّرْوُض َو
ًيا َدِه )6( ُمْز

َكْم  ْأِت َف َقَر
َتاَب ّلِه ِك َلٍس ِفْي ال ( َغ

ْنِت َنى َأ ْلُم ِتْي ا َن ْب ْنِت َياا َأ

َذا ِطُر)5( الّش ْلَع ْنِت  ا َأ َو
ْدُر ّدَجى)7( َب )8(  ال

َدِهُر َوالّزْهُر ِبِرّقٍة ُمْز
ُدُموُع ْيِن َو ْلَع ْنَهِمُر ا َت

.
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9 ( 
     .

          -------------------------------       
. والرفعة العلو : ممدود - السناء1                
ّنوبُة : يصيبك - ينتابك2                 قولك من : السم بالضم ، . وال

ْنتابه ، َأْمٌر نابه . َأصابه َأي وا
. : ضعيف َخّواٌر ورجل : الضعف بالتحريك - الَخَوُر3           
. الناظم : ابنة - هاجر4                
ُة -  الشذا5                 ّد ّيبة الريح ذكاِء : ِش ّط . ال
، والعظمة والفخر ، والتيه : الكبر : الزهو - مزدهيا6               

   ، معجب : أي بنفسه مزهو ورجل
. الزهو من خفة : أخذته مزدهى ورجل                    

. كماله ليلة : القمر - البدر7                
ّدجى8                 ُد - ال ٍم َمَع الليِل : َسوا ْي َأْن ، َغ ًا ترى ل و َنْجم

ًا َبَس إذا : هو وقيل ، ولقَمر ْل   شيٍء كّل َأ
ْيس                      َل ْلمة من هو و ّظ . ال

. الليل أخر : ظلمة بفتحتين - الغلس9                

ْنِت َأ ْلُقـْرآِن َهاَجُر َف ِبا
ِإّن     ُمْغَرَمـٌة َو

َظـِك ْلُقْرآِن ِحـْف  ِل
ٌة َرَقى َوَمْن  َمْفَخـَر

ّلًما َبـًة َحـاَز َأْو  ُس َت َمْر
ْنِت َأ ٌة َو َتاَز  ِفي ُمْم

ْلِحْفِظ ِلْي َحاِذَقـٌة ا ّت َفَر
ْذُن َواْخَشِعْي ُل  َفا

َيٌة )      3( َصاِغ
.

ُد َيشَه ْلَفْجُر َو َوالصاُل ا
 َوالّسَحُر)1(

ٌء َوِرْفـَعـٌة َيـا َبـْل َوِض
ّدَخـُر )2( َوُم

ُدْوِن  ِمْن 
َتـاِب ِحْفِظ ْنَحِصُر اللِه ِك َي

َلْجِت ْث ْدِرْي َأ َوَزاَل َص
ْلَهّم ُكـّل َوالّضَجُر ا ْل َيا  َوا

ْلُقـّراِء َنْغَمـَة ِظـُر ا َت ْن ُم
.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ْلَم          ْلِع َأْحَسَن ا            َما 
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ْلُت َأ ًا َس ْيد َعِن َز
ْيِص ْنِغ ّت ّنْفِث ال )4( َوال

َكاَن ْيًخا َو ّيا َش ِك ًا َذ َعالِم
ًنا ِط َفَقـاَل          َف
ِني ّني َدْع ِإ  َلْسُت َف

ِلــًعا ّط .        ُم

ُد َوَما ْلُمَرا ْيٍن ا ِل ( ِبِغْس
ْلَفْرِث )5 ِبا     ِمْن)6( َو

ْبِل َلى َأْن َق َت ْب  ُي
ْلَحْرِث ِبالّزْرِع ّ    َوا ِإل

َلى َنِمي َع  ُبْقَعِة َأْو َغ
.              )7( الّرْوِث

            -------------------------------                            
إلى العصر بعد الوقت وهو أصيل : جمع - الصال1              

. وآصائل ُأصل على ويجمع المغرب
ُلوا الضحية حديث وفي الحاجة لوقت : أعد - مدخر2           ُك  ) :

ّدِخُروا َأصله وا ُه ) و َتَخَر ْذ   فثقلت ا
ً فقلبت الذال مع للفتعال التي التاء                ُأدغمت ذال و

َلصلية الذال فيها ً فصارت ا ّددة ذال .  مش
. بسمعه مال إليه وأصغى : مائلة - صاغية3          
ّنْفُث4              َأقّل - ال ّتْفل من :  ّ يكون ل التفل َلن ، ال معه ِإل

  ، بالنفخ : شبيه , والنفُث الريق من شيء
. بعينه التفل : هو وقيل                   

. ودمائهم النار أهل لحوم من انغسل : ما - الغسلين5              
. الكرش في دام ما : السرجين - الفرث6          

الفرس راث يقال ، الدابة تخرجه : ما - الروث7          
. روثا

ْلَماُل َكاِري َحّل ا َأْف ِب
ِني َل َأْشَغ ْلُت     َو َفُق

ُد ْي ْلَماَل ِإّن َياَز ْنَفَعٌة ا َم
ْيَفَة ِن ُبوَح َبّز  َباَع  َأ ْل )2( ا

ٍم ِمْن َد ْبُن             ِق َوا
ّيِب ْلُمَس ْيَت َباَع  ا  الّز
َتِخًرا َأْحَسن َما    ُمْف

ْلَم ْلِع َء ا ْثَرا ِل في)  4( َوا

ُكو َلى  َأْش ّثا  اللِه ِإ ّيَما َب َأ

ِفي       َوِرْفَعٌة)1( َبّث
َنا ّد ً ال ِلْرِث َعِن َفْضل ا
ٍم  َعْن)3( َتَقاَعَس َوَما ْل ِع

َ َو ْكَسٍب َبْحِث ل َحّل ِبَم
ْكَسٍب ِمْن ل ْبِث َم ُخ

ْلُمَصاُب َأّما ْكٍس  ا ِبَع
َلُه .      )5( َفاْرِث َحا
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.  َرُجٍل

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ِتي ّلَم   َمْرًحا ُمَع
ِتي َل ِطْف ْيَن يـا ُد َأ ْي ّنِش ال

ّيُق َأْهـل       الّش

ِتي ّلَم ْنِت ُمَع َأ  َف
ِتـْي ْنِت)6( ِبُمْهَج َأ  

ُد ْي ْلَقِص ْنِت ا َأ َشْمُس َو
ِطِري ْنُت إْن      َخَوا ُك

َطِة ِفي َأْرُجْو ْي َبِس ْل )8( ا

ًبا َل ْط .                   َم

ْد َلَق ُد َوَما َسِمْعُت َف َكا َأ

ُق ّد ْلُب و               ُأَص ْلَق َا
ِتُف ْلَعلِء)7( َيْه ِبا ِطُق   ْن َي َو
َوَوْرِدي  َأْزَهاِري َباَقاُت

ِنُق ْلُمْو ّني ِبِرَضاِك      ا  َع
ِبْي َلـ ْط َتَحّقـُق َم َي

.

          
          -------------------------------
. والحزن : الحال - البث1          
. أمتعة الثياب : من - البز2            
. خلف إلى ورجع : تأخر - تقاعس3            
. أمواله كثرت الرجل أثرى يقال المال : كثرة - الثراء4            
. له ورققت ترحمت له رثيت يقال ارحم : أي - إرث5            
ُته : َخَرَجت يقال : روحي - مهجتي6             ، روُحه َأي ُمْهَج
ِلُصه شيء كّل وُمْهجُة    : دم والُمْهَجُة خا

ّنْفِس بقاء ول ، القلب                  ُق بعدما لل ُتها ُترا . ُمْهَج
. : يصيح - يهتف7                

.  : الرض - البسيطة8                
ِتْي َمْرًحــا ّلَم ْكًرا ُمَع َوُش
ًا َصاِدق

ْيِك الّسلُم ُثّم َل َدْوًما َع
ًدا .           َسْرَم

ِبُجْهِدِك ُذْوِل َف ْب ْلَم َكْم ا
ُق َتَفّو َشـّع َمـا            َأ

َباَن ُنـْوٌر َت )1( َفـاْس

ُق ْلَمْشِر .   ا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             
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ِتي ّلَم َأْهلً ُمَع   
ِتي َل ِطْف  َسْمِعي ِإّن َيا

َيْوَم ْل ُق ا َتِر )2( َيْس

ًة َسِمْعُت َد ْنُشْو َتّز ُأ َتْه
ً    َطَرٍب ِمْن َأْهل

ِتي ّلَم َبْحَر َيا ُمَع
ِتي ْلسُت َمْعـِرَفـ َف

َتاُج َياَي ِفْي  َأْحـ ْن ُد
َبًة ْنَق ْنِت)5( َم َأ َباَقـُة  َو

ِتْي ِفْي َوْرٍد َل ّي ُمَخ
ْلُف َأ ْكٍر َف َيا َوَمْرحـا ُش

ِتي ّلَمـ ْيِك ُمَع َل ّنْي َع ِمـ
ّلَما َسلٌم .     َبـَزَغْت ُك

َتِك َسِمْعُت ْنَغاُم َصْو َل َوا
ِلـُق َط ْن َمَعاٍن َحَوْت    َت

ُدّر َنُه َك ّنَسُق َزا )3( ال

ْنِت َأ ْنِت ، َشْمِسْي َف َأ َو
ْدُر َب ْل ِلُق ا َت ْأ ِسَوى)  4( َي

ْنِت ِرَضاِك َأ ْلَفْجُر َف ا
َلى           َوالّشَفُق َدى ِإ َم

ّدْهِر َلُق لُزْوٌر ال َولَم
ُء َلِك ّدَعا َدى ال َم

َلْزَمـاِن َدِفُق ا ْن )6(  َي

ّنَهاِر شمُس ُد َوَما ال َوْر
ْلِحَمى ِبُق ا .            َع

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

          -------------------------------
. : ظهر - فاستبان1                
.                مستخفيا : يستمع - يسترق2                
.  واحد نظام على الكلم من جاء : ما - النسق3                
َلَق ويضيء : يلمع -  يأتلق4                 َأ ُق و ِلق البر ْأ ًا ي ْلق ًلق َأ َأ وت

َلق ْئت َتلق وا ْأ ًا َي ْئتلق َأضاء : لَمَع ا .  و
. الكريم الفعل الميم : بفتح - منقبة5                
.  بشدة : يتصبب - يندفق6                

ُء                              ُتِضي َتاِب ِك ْل ا ُي َفآ

ُة ْلِت)1( َأَساَر ِن ْيَع    ( َرِف
َدْب)2 َل ْظِت               ا َحِف

َتاَب ِك ْل ِلِه ا ْي ِت َتْر ِب
َيا َبٍد ُأّم َو ِبْشُر)4( َمْع ْل  ا

َبَل ْيِه         َأْق َفِف

ْلَمَقاَم َوُحْزِت ْلِت  ا ِن َو
َلَرْب )3( ا

ّلِه          ِل ْكـٌر َف ُش
َنا ْي َل َوَجْب َع

ُظِك ْي ّذ َتْحِف ْلَف  َحاَز)5( ا
َتْب ْيِه           الّر ِف
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ّدُرْوُس ْيِه ال َوِف
ْيَحُة ّنِص ْيِه        ال َوِف

َلْت  ِسَماٌت َتَقْت َع َواْر
ّلُم ْيِه ُتَع ُء  ِف ّنَسا ال

ّثَقاُت ُتُه                  ال ْيَر ُمِد
َتِقي ّذَرى ِفي َتْر )7( ال

ُكّل َوُمْشِرَفُة ْل َكْم ا
َساَهَمْت

.

َظاُت ْلِع ْيِه)6( ا َدْب   َوِف َل ا
ُطْوٌف َنْت ُق ِثَماِر  َد َك
َنْب ْلِع َذا                    ا ْلَجْهُل ِل ا

ُه  َعْن َدا َت ْن َتَجْب ُم اْح
َتْفَهُم ْيَل َما َو َأْو ِق

َتَخْب ْن ُنْصٍح                    ُي َكْم ِب َو
َأْت ّي َطْب ِمْن َه ُخ

.

          
         -------------------------------

. الناظم : ابنة - سارة1               
، َشُرف ِإذا َرفيع فهو ، َرفاعة َيْرُفع :  َرُفع - رفيع2              

َتَفَع َأي ِرْفعة : َرُفَع وقيل ْدُره اْر .  َق
. : الحاجة - الرب3               
النساء من تكن لم جليلة صحابية : الخزاعية معبد - أم4           
  كانت بـل الجاهلية في الشهرة ذوات

أهلها أو خيمتها في شهرتها تتعدى ل بدوية امرأة                
  النبي نزول عند البركة عليها هبطت وقد

إلى هجرته عند عليها ضيفا وسلم عليه الله صلى                
  شهيرات إحـدى بذلك غدت حتى المدينة

منقذ بن خالد بنت عاتكة واسمها السلم في النساء                
 الكعبي الخزاعي  خالد بن حبيش أخت

الله رضي معبد أم حـديث صاحب وهـو الصحابي                
المكرمـة بمكة النزهة وفي.. عنهما

أم ( تحفيظ اسمها الكريم القرآن لتحفيظ مدرسة                
 .) معبد

.   : الفرد - الفذ5               
والنصح بالطاعة المر وهي عظة : جمع - العظات6               

. بالعواقب والتذكير
شيء كل من والضم بالكسر ةُِذْرَو : جمع - الذرا7               

.  أعله
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ًئا ْي ِن ْيَن َه َنْسِر )1( ِل

ِلَحاِت ُة     ِبالّصا َأَساَر

ُكّل  َمْهل ُلْو َف ْلُع ا
ْيُسِك ْدِر َت ْيٌر الَي َف َخ

ْيٌم ِظ َفآُِي                    َع
َتاِب ِك ْل ْيُئ ا ْيَق ُتِض ّطِر ال
َتْهِدي َياَرى َو ْلَح  ا
َدْرٍب ْيٍر ِل ِن .          ُم

َكْم َبَسْت َف َح
ْلُقَرْب ِل َلَها )2( َما

ِم                     
َلٌة  الِي ِسَوى َأْو َمْشَغ

ُبْشَراِك            َنَصْب َف
ْنَت ُبْشَراِك ْلَحَسْب ِب ا

َه ِلَمْن ِبِه  ِفْي)3( َتا َأْو َدْر

َكْب )4( َن
ًئا               ْي ِن ِلَمْن َه

ّد َتَسْب ُثّم َج .                 اْح

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ْكِرْم         َأ َدَك     َمْن     َو َأَفا

َياِء ِخَصاُم ِك ْذ َل ِمـَن  ا
ّنَحـاِة َأْفَضُل    ال ِمْن َو

ُنْوِز َلْرِض ُك )5( ُطّرا ا

ُدُهْم َلى َوَشاِه َحـّل َع
ْيـٍص َيـاُت)7( َعِو      َوآ
َتاِب ِك ْل ُء ا ُنـْوًرا ُتِضْي

.

ِلّي َأَحـّب َدّل  ِمْن ِإ
َتـاِة ْلَف َتاٌب             ا ْيِه ِك ِف
َتَرُك النحاة) 6( ُمْع
ْيـِد ِمْن َلْفَضُل  َقِص

ّتّرَهاِت )8( ال

َنا ْي َتْهِد َلى َو َأْسَما  ِإ

ّلَغـاِت .              ال

                  
         -------------------------------

) حابس ( نسرين الفاضلة : الستاذة - نسرين1               
. معبد أم تحفيظ على المشرفة

بالذكر والقرب عزوجل الله من به يتقرب : ما - القرب2               
. الصالح والعمل

تيها يتيه المفازة في النسان تاه يقال ، : ضل - تاه3               
.  الطريق عن ضل

. ومال عدل الطريق : عن - نكب4               
. : كافة - طرا5               
َتَرُك6                َكِة الِعراِك : َمْوِضُع - - الُمْع : الِقتاِل أي ، , والُمعاَر

َتَرُك . الحرب : موضع . والُمْع
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وكلم معناه استخراج يصعب ما الشعر : من - العويص7               
. معناه فهم يعسر عويص

الجادة     غير     الصغار     : الطرق     - الترهات8               
ثم     معرب     ) فارسي     ( ترهة     والواحدة

.     الباطل     في     استعير
ْلُفْصَحى ِهَي ْبَقى ا َت َس
)1( ُشُمْوٍخ ِفْي

ِهَي  
ّلَغُة ُة ال ْيَر ِن ْلُم ِفي ا
َء              َسَماٍء َكْوُن َأَضا ْل ا

َثَرْت َت ْن ُزُهْوٌر َوا
ًئا ْي ِن ُة َه ُنَحـا ْد َيـا َفَقـ

ُتـْم ْي َن ُتْم  َب ْبَهًما َشَرْح ُم
َدا ّيا َفَغ ِل َوِسْر                  َج

ِلَب َيا ْلُفْصَحى َطا ا
)    3( ِبِرْفٍق

ِبْر  َثا  َما)5( َو
َطْعَت َت ُكّل اْس ّد ِب ِجــ

ْكِرْم َأ َمْن َو
َدَك ٍم  ِفْي َأَفـا ُلـْو ُع

َتـاٍذ َتْسَخْر َولَ ُأْس  ِب
ْيـٍف ْذ         َضِع ْنـُه َفُخ ِم
ْيَر َيِس ْل ْيِه ا ْيـٌر  َفِف َخ
ُلـُغ ْب َت َلَغ َس ْب َلَماِء َم ْلُع ا

.               َحًقا

ُظَها َيْحَف ْيِمُن َس ْلُمَه ا
َتاِت ِمْن ْيَها  )     2( َش َل َع

ّتاُج َلِل ِمْن ال َياِة ُح ْلَح ا
ُكّل ِمْن الّضاِد ِلَحْرِف

ْلِجَهاِت ُتْم         ا َأّسْسـ َو
َكـِرْم َأ ّنَحـاِة َف ِبال

ُتْم ْن َب َتَفى َأ ِمْن َمااْخ
ِكلِت َ                           ُمْش َول

َكـْن َلى َتْر ْأِي ِإ ْلُغـلَِة َر ( ا
4(

ِإّن                 ْلَفـْوَز َف ا
ُة ِئـَز َبـاِت  َجا ّث َلْو             ال َو
ْيًخا ْيُل َش َلى َيِم الّصـلَِة ِإ

)6(
ْيِل            ِل ِم َق ْل ْلِع ِمـْن ا

ْلِجَهاِت َكّل ِنْب          ا َوَجا
ُه َمـْن ْلُوَشاِة ِمَن  َتَرا ( ا

7(
ْنَعُم  َت ِفْي          َو

َياِة ْلَح ْلَمَماِت َوِفْي ا ا
.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

      
             -------------------------------                
. والرتفاع : العلو - الشموخ1               

16



والسم تفرق إذا شتا شت يقال : التفرق - الشتات2           
.  متفرقون شتى وقوم الشتات

َلطافته الجانب ِلين والّرفق ، العنف : ضد - الرفق3            . و
: التنزيل وفي الشدة في الحد يتجاوزن : من - الغلة4           

ُلوا  ل{ ِنكم في َتْغ َد}  دي ّد ّتَش   فيه ال
ّد ومجاَوزة                 ِإياكم( الحديث وفي الَح ُلّو   الدين في والُغ

ّديِن في َغل)  ُلو ال ًا َيْغ ُلّو ّده : جاَوَز ُغ .  َح
.  ولزم واظب : أي - ثابر5           
. العطية وهي صلة جمع الصاد : بكسر - الّصلة6               
كذب أي كلمه وشى يقال واش : جمع - الوشاة7               

. سعى أي السلطان إلى به ووشى

ّنْحُو         ّلُمَك     ال ُء     ُس ْلَوّضا ا
ّنْحـُو ّلُمـَك ال  ُس

ُء ْلَوَضـا ِم ا ْلـ ْلِع ِل
َبـْح ِتِه َواْس ُلّج ِإْن )1( ِب

َفَمـْن َمْعِرَفـًة ُرْمَت
َدّرَع ّنْحـِو َثْوَب َت ال

َنْت َيْشَرُح َماَوَه َو
ّدْرَس َيْشُعْر َلْم  ال
ْنَعَرٍج  َوَمْن)2( ِبُم
 َدْرِب َعْن َتَقاَعَس

ّنحاِة َوَمْن َهَوى ال
ْلًما )3( َتَقّمَص ْيَر ِع َغ

َتِشٍف ّنْحُو ُمـْر َفال
ِم ْل ْلِع ْبـَراٌس ِل  )4( ِن
ْيُئ َنا ُيِض َفَما َفاْحَفْظ َل

ْلَفاِعُل ْلَمْرُفْوُع  ا ا
ًيـا َتِو ْل ْلَحـاُل ُم َوا

َتّقـًة ِتْي ُمْش ْأ َتـ
ًة َد ْلَحْرُف َوَجاِمـ َوا

ْدُرْس ُه َفـا َد َقَواِعـ
ّد ْلِجـ ِم ِبا ْلَعْز َوِخْفَت َوا

ْطِق ِفْي  ِعَوٍج ِمْن ّن ال
ِم ْلَفْه ُحُرْوُف َوا
ِطِقِه ْن ْلَحْرِب ِفْي  َم ا
ِم ْل َلْم َوالّس ِفْي ُيَصْب  َو

َيا َنا ّدْرِس َث ِم ال ِبالّسْق
ْلَجْهِل ُلّجِة ِفْي ا

ِم ِمـْن َمْهَماَحاَز ْل ِع
َد َلْم َقَواِعـ ّنْحِو َلْم ال َيْس

ِم ِمـَن ْث ِل الّصَواِب َدْرَب ا
ْثُل ِم الّرْوِح َوِم ْلِجْس ِل

َناُزُع َول ّت َصْعَب ال
ْلَغـْوِص َيّم ا ْل ّنْعُت   َكا  َوال

َبُع ْت ْثـَل َي ْلُعْمِي ِم  ا
َكى َوالّصّم َب ِلٌب َوَمـا َطا

ْيَرٍة ِمْن ِم ِفي ِح اْس
ّلْحُن ْلِقْي  َفال ُكْم ُي  ِفْي ِب
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ْلِفْعُل ْلُهَما َلْم  َوا َيْجَه
ِطـٌن ّلُموا  َف ّنْحَو َتَع  ال

ْنُجو ّلْفُظ َي َلٍط ِمْن ال َغ
.

ِم )5( ُبْؤَرِة ْلَوْه .        ا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

      
             -------------------------------                
ُء - اللجة1        . طَرفاه ُيَرى ل الذي الكثير : الما
. : منعطف - منعرج2       
. : لبس - تقمص3       
. والسراج : المصباح - النبراس4       
.  : حفرة - بؤرة5       

ِنِه     ِمْن     َنَجا     َفَهـْل َلْح
ْلُت َأ ًدا َس ْي ْيَف َز َحاُل َك

َدِل َلْه ُه     ا َدْوًما أَرا
ْلَمْفُعْوَل َيْرَفُع ْلـ ا َوا
َكْم َتى َو ْلَحاِل َأ ِبـا

َلْم َمْرُفْوًعا َفَقاَل   َو
ّنُه  ِفـْعلً ّلٍة ُذو ِإ ِع
َد َفَمْن ْظَم أَرا ّن  ال

ْلُفْصَحى َلـْم ِبا .      َو

ِنِه ِمْن َنَجا َفَهـْل )1( َلْح

َتْفِحِل ْلُمْس  َفاِعُل)2( ا
ْنُصْوٌب ُنُه َم َلـْح ِلي َفـ )3( َج

َلـْم ْلَحاَل ِبأّن َيْع ا
ّنْصِب ِلي ِبال ُت ْب ْيَن     ا ِح

ّني ُه ُيـَغ ِفي ِشْعَر
ْلَمْحِفِل َتْوِعِب  ا َيْس

ّنْحَو ِلي ال ُت ْب َدِل ا َلْه َكا
.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

َكْم ْيِن     َجُهْوٍل     َف اللِه     ِبِد   
ِنـي َصاِح َلْشَعاِر َدْع ِل َف

ْيَن َأْوَقـاُت ْطَرُب َفِح ( َي
ْنَساٌن)4 ِإ ِتِه    ِبَفْرَح

َيـاِر ِت ْيِل َولْخ ّلْفِظ َجِم ال
ْيَض َتـَرى َساَعـاُت ْلَقِر ( ا

َلُه)5 ٌق    ّذاُت َذْو َل َو
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ِنـي َوالَن َدْع
ْنَغـاِمي َأ ُدَها َو ّد ُأَر

ْنِت َأ َلْشَعاِر َياَرْوَضَة َو ا
َنا ُجـْوِد ّدِدي َل َوَر

ِبْشـِر َنَغَماِت ْل ا
َتِسِمْي ْب .         َوا

ّكِر ّتَف ِلل َوالَماِل َف
َأْحَسِن   َجْولَُت ِم  ِب ْظ ّن ال

ِلْحَسـاُن ّناُت َفا َج
ِئي ّن ًدا َوَه ّيـ ِبْشـُر َس ْل َفـا
.                 )6( َتـاَراُت

          
         -------------------------------
. العربية في : الخطأ - اللحن1         

.  : تفاقم - استفحل2       
.  الخفي : ضد - الجلي3                
أو حزن لشدة النسان تصيب خفة : الطرب - يطرب4                

.  سرور
. : الشعر -  القريض5                
ُة : أحيان - تارات6                 ْأَر ّت ، مهموز أنها قيل ، : الحين وال

. همزها تركوا لها استعمالهم كثر فلما
ٌد َتّم)1( ُمَحّم ُبو   َتْص )2( َما

ْيـِه َل ْلَت َوَما ِإ ِن َأْرَقى َف

ِبَجـاِمَعٍٍة  ِإَجـاَزاٍت
َدَع َأْن  َوَحاَن َتـ

ّتْجَواَل َأْجَمَعُه)3( ال  
َأْن ّلـَم َو ْيـُم ُتَع ِل ّتْع َفـال

َبـٌة ْنَق َكْم)5( َم َجُهْوٍل   َف
ْيِن ُظـُه اللِه ِبِد ُتـْوِق
َكْم ْطٌو َلُه ُمِضّل َو )6( َس

ٌة َو َطَر ْي ْنَت)7( َس َأ  َف
َلْرِض ِفْي  ُنْوٌر ا

ُء َتَضا َفَقـّو  ِبِه ُيْس
ِلْص َعْزَمَك َلِه َواْخ ِل ِل

َدْع ْلُم َو ْلِع ُنْوٌر َفا

َتُه ْد ُلـْوُغ َأَر ُب ْلَقْصـِد َو ا
َيـاُت ِمْصَر ِفْي     َغا
ْلُم ْلِع ّناُت َرْوَضـاٌت َوا َوَج

َتِقّر َتْس ْيِن ِفْي َفَما  َو َب ْل ا
ْيـَراُت)4( َوِرْفـَعـٌة  َخ

َداُت َوَوَقـاٌر ِتَفـا َواْس
ِنْي َث ْن َي ْتـُه َوَقـِد َف َد َطا اْص

َيـاُت ُه    آ ّد َد َتُر َما َبْع
ْتـُه َتْهَو )9( َزلُّت) 8( اْس

ْنَت َأ َلْرِض ِفْي َو ا
ْنَسـاِن ِل ُة ِل َأْهَل    ِمْرآ

ّنَفاِق َبْعُض ال الّصْحِب َف
ْلَمْرِء   ِفْي)10(  آَفاُت ا
ٌق ْد ِإْخلٌَص ِص َوِهّماُت َو

.
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ْيٌف َتْشِر َذا َو َتَمَعْت ِإ اْج
.

         -------------------------------
شميلة الرحمن عبد الدكتور/ محمد : هو - محمد1               

. الناظم شقيق الهدل
. : تميل - تصبوا2               
أي بالتشديد البلد في وجّول : التطواف - التجوال3               

. طوف
. : الفراق - البين4               
.       الكريم الفعل الميم : بفتح - منقبة5               
. بشدة : بطش - سطو6               
ِطُر : تسلط - سيطرة7                ْي ّلُط والُمَس ِطُر: الُمَس ْي والُمَص

ُيْشِرف الشيء على َد عليه ِل َتَعّه َي َله و .  َأحوا
بهواه ذهبت الشياطين استهوته : يقال - استهوته8               

. وعقله
زلة يزل فعله أو منطقه في زل يقال : أخطاء - زلت9               

.   أخطأ
وهي يصيبه ما يفسد عرض وهي آفة : جمع - آفات10             

. العاهة

ْلَمّن َذا َفاللَه َأْرُجـو ا

َنا َأْن َرّب َوَصّل  ُيـَوّفَق
َلى ْلَهاِدْي َع ِتِه ا ْتَر ( َوِع

2(    .

ُنْصَرِة ْيِن ِل ّد ُء ال ِلْغَضا َفا
َءاُت)1( َقفا َوَمْن      َسْو

ْثَر ِل ْتُه)3( ا ّل َت َطاَعاُت  َفاْح
.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             -------------------------------                
إدناء الصل في وهو والتغابي : التغافل - الغضاء1               

. الجفون
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العترة أن العرابي ابن وعن النسان : نسل - العترة2               
. صلبه من وعقبه وذريته الرجل ولد

. تبعته أي قفوا أثره قفوت يقال  أثره : تبع الثر - قفا3               
 

*************************
*********************

*****************

والتضرع     الدعاء  

َلِهي ِإ َيا   
ْيَس ْلَمْرِء َل ِفـي ِل

ْلَقَضاِء َياُر  ا ِت ِإلُه   اْخ َف
َباِد ْلِع َأْمـًرا ُيْصِدُر  ا

َنا ْي َل ِلَك الّرَضـى َفَع َذ ِب
ْتًمـا َفـالّرَضا َح

ْلَقَضـاِء ْيٌل َأْمـٌر ِبا ِل َج

ِئِه ِفْي َول ل َمَضــا
ِتْفَساُر َأْو              اْس

ْيَس َقَضايا َل ْيَهــا ف ِف
َنا)1( اْزِوَراُر ْي َل  َوَع

ْلُخُضـْوُع ِلْقـَراُر  ا َوا
ِظيـٌم وِرْفَعـٌة َوَع
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ُة ْلِب ُقّو ْلَق َتْجَعُل ا
ْطَب ْلَخ  َسْهل)2( ا

َتى ِبَحاِر ِفي ُغْصَت َوَم
َباٍء َذا)3( َو ِإ ْنَت        َف ُك

ِلًصا ّيا ُمْخ َتِقـ َيا            َو
ِلِقـْي ِإلَِهـي  َوَخا

ِكـْي ْي ِل ِإلَِهـْي َيا       َوَم
ْنَت َأ َرِحيـٌم  َرٌب  َفـ

َلْمـَر َيّسِر َفـّرِج ا
َكْرَب ْل ّنْي ا .       َع

َذا       َوَوَقــاُر َك ْيُن َو ّد  ال
ّبـاُر ِمْشَعـٌل ْدُع َج  َفا
ِلي  َمْولَك ْنَج َداُر َت ْك َل ا

ْنَك َزاَل ُء َع َبل ْل ا
َلْضــَراُر رّب            َوا

ْيُم أنَت ْلَغـّفــاُر الَعظ َوا
ُد إذا وُمِجيٌر َبـا الِع

َتَجـاُرْوا َيـا                   اْس
ِنـي ِإلـِهـي ّن ِإ َتـاُر َفـ ُمْح

.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             -------------------------------                
. وانحرف عدل : أي - ازورار1               
ْطُب2                ْأُن : المصيبة - الَخ َلْمُر َأو ، والّش ُظم َأو َصُغر ، ا . َع
ِبٌئ أي َوخم وشئ : الوخامة - الوباء3                . َو

ُه                                    ّبا َعْفًوا     َر
ُه ّبـا ُدَك َر ْبـ ( َمْغُمْوٌس َع

َأْوَزاِر)1 ِب ْلَمْوُج   َوا
َيٍة ُكّل ِمْن َيْقِذُفُه َناِح

َه َكْم َيٍة  ِفي)4( َتا ْن ُد
ُبَها ُشْؤٌم َعـَواِقـ
ّنُه َأ  ِفْي)5( ِقّشٌة َك

ْد الْرِض َكْت َق ُه ُتِر ّبا َر
ّنْي ِنْعَمٍة َكْم َقـِد َع

َتَفَعْت ْلَك  اْر الّسَحاُب ِت
ِتي ّل َنا َعاَشْت ا ُب َداِع ُت

.

ّبُل َك ْكِر)2( ُم ْلِف ُلـْوٌل  ا َمْغ
َداِر ْكـ َأ َبْحِر َوَساِحُل ِبـ ْل ا
َطاِر)3( َمْحُفْوٌف َأْخ ِبـ  

َنـِة ِفِي َوَغاَص ْي َيـا ِز ْن ّد ال
َتاِر ُدْوُر َكُمْح ْيَن  َت َب
ْيـٍح َرَحـى ِإْعَصاِر ِر )6( َو

ِم ِبْي ِبُشْؤ ْن َوَما َذ
ّدْمُت َذاِرْي  َقـ َدْهًرا   َأْع
ْيـل َلْم َطِو ْبَخـْل َو َت
ْدَراِر ِإ       .           )7( ِب
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         -------------------------------
ِإْرساُب : الَغْمُس - مغموس1           الشيء في الشيء : 

ّيال َدى َأو الّس ّن ْبغ َأو ماء في َأو ال   َغَمَسه و ، ِص
ًا َيْغِمُسه                 َله َأي َغْمس ْطس فيـه : َمَق : الماء في والَغ
  تغمس لنها الغموس واليمين ، فيه الَغْمُس

. الثم في صاحبها                
كبل السير وكبلت ، القيد والكبل ، : مقيد - مكبل2          

. مبالغة والتشديد قيدته
ْيه بـالشيء القوُم : َحّف - محفوف3            َل ًا َيُحّفوَن وَحوا َحّف

َدُقوا َأطاُفوا به َأْح . وَعكفوا به و
تيهـا يتيه الـمفازة في النسان : تاه يقال ، : ضل - تاه4           

. الطريق عن ضل
ّبة - الِقّشُة5                ْي ُدَو ْبه :  ْنفساء ِش .  الُجَعل َأو الُخ
السماءكأنه إلى فيرتفع الغبار تثير : ريح - إعصار6               

َبَها تعالى قوله ومنه عمود َأَصا   ِإْعَصاٌر : { َف
َتَرَقْت َناٌر ِفيِه                      } . َفاْح

العرق سـال إذا دريرا يدر : در يقال ، : بسيلن - بإدرار7               
  درا تدر بالمطر السماء وكـذا ،

. مدرار فهي ودريرا                     

َتَفْت َقِد َعْن اْخ
ِئْي ْد َلْم َسَما َثًرا َأِج َأ

ُه ّبـا ًنـا َعْفـًوا َر ِإْحَسا و
ًة ُأّمَة      َوَمْغِفَر َيا

ْيِن ّد ُبـْوا ال ِلُصْوا ُتْو َواْخ
ّلْوا َعَمل َة َص الّصل

ْلٍب َخَجٍل ِمْن َذاَب ِبَق
ْدُب ْلَج ًدا  َعّم)3( َوا ِبل

ْيـَر إل ّنـِذ ِإْفـلٍس ال )1( ِبـ

َتاِر ِإْق  )2( َو
َلْسُت َلى َأْقَوى َف َع

ْيـِب ْأِد ّت ّناِر ال ْدُعـْوا ِبال َوا
َبـاٍح  الّرُؤْوَف ِإْص ِب
َأْسَحاِر ْنـُب َو ّذ ُيْؤِذُن َفـال

َيا ِفي ْن ّد َياِر ال َأْغ ب
ْثِل  الّسَحاِب)5( ُمْزُن َكِم
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ُنَها َكاَن ُط َلْول)4( يْق   
ُنـْوُب ّذ َفـّرْت َلَما ال
َنا ُت َب ُأّموا     َسَحا

َد ْلَمَساِج َتْسُقـوا  ا َواْس
ُكْم ِئ َباِر َ َف ِئُم َلْول َبَها ْل ا

ْطَفـاُل َل ْد  َوا َرَضُعْوا َق
َق َذا َذاَب ُكّل َل ْلِخْزِي َع ا

َتِدُعوا َفَساِرُعوا َفـاْر
ِني َيـا ِم َب ِلْسلَ  ا

ُلوا ِث َت  .    َواْم

ّظل ّداِر ِفي ال َول    ال
َنا ْي ِل ُت ْب ِإْعَصاٍر ا ِإْعَساِر ِب ( َو

ْيـٌم           َرّب)6 َرِح
َنـُه ْبَحا َنـاُس َباِرْي ِب ْل ا

َذا ُيْوُخ َك َوَضْعٌف الّش
ْيِهُمو ِم          َساِرْي ِف َأ

ُلْوُب ْلُق َأْضَحْت  َقَسْت ا

َأْحَجاِر َأَواِمَرالّشْرِع َك

َتْسُقـوا ِإْصَراِر َواْس ِبـ .

 

         -------------------------------
له ليس حال إلى صار كأنه الرجل : أفلس - إفلس1              

اليسر حالة من النتقال وحقيقته ، فلوس
.   العسر حالة إلى                    

ِلْقتاُر2                ِلنسان على : التضييق - ا : يقال الرزق في ا
َتر ّيقه َأي رزقه الله َأْق . وقلله َض

.  الِخْصِب َنِقيُض : الـَمْحل - الجدب3               
. بها : يقيم - يقطن4               
، الماء ذو : السحاب وقيل ، عامٌة : السحاب - المزن5               

َنُة وقيل ، ُمْزنٌة واحدته   السحابة : الُمْز
. ُمْزٌن والجمع ، البيضاء                    

وهو ، اليسر ضد السين بسكون : العسر - إعسار6           
ًا َأْعَسَر و والشدة الضيق ًا ِإْعسار   ، وُعْسر

ِإن التنزيل وفي                 ٌة ُعْسَرٍة ُذو َكاَن : { َو ِظَر َن َلى َف ِإ
ْيَسَرٍة ُة َم ّلة } والُعْسر   وكذلك اليد ذات : ِق

ِلْعساُر                 .  ا

ّدُمْوَع َدُعوا َلى  ال َع
ْيِن ّد ْلَخ ِئَحـًة ا ُثّم َسا
ُظُرْوا ْن ًة  ا ْظـَر ِفْي َن

ُلوا ِللـَه َس ُه ا ُلـْو َمْحـَو َس
َأْوَزاِر)1( ُكـّل َتـَرْوَن  

ِئٍج َبـلٍء )2( َضاِر َها
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ْيِر َنا َغ ِت َو َمـْوٌت َسـاَح
ْلَزاٌل َفـْقـٌر ُلَها َوِز ْلِز ُيَز
ّلـى ِللُه َص َلـى ا َطـَه َع

ِتِه ْتَر )   3( َوِع
.

َنُه ْبَحا َلْضَراَر َخّفَف ُس ا
َوالّصْحِب َداِرْي َعـْن
)5( َيْقُفو  َوَمْن)4( ُطّرا

َثاِر .       ل

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ُيوِدي   َفُحّل ُقـ
ْد ًا ِضْقُت َلَق َيا)6( َذْرع  

ّيِدْي ِإلِهـي ِإْن َوَس َلْم َف
ُكْن ً َأ ِلـَعـْفـِوَك َأْهل
َنـا ّب ْد َفُقْل َر َغَفْرُت َق

ْنَب ّذ ُق ال َواِصٌل َوالّرْز
.  

ُيوِدي َفُحّل ْيَب َيا ُقـ ُمِج
َيا ِئ َدا ْيٍد َفَمْن         ِنـ َب ِلُع

ْد َتاَك َق َيـا َأ َنـاِجـ ُم
ُكْم ْي َل َباٍب ِإ َأْس ّدوا ِب َفِج

َيـا ْلَمَساِع ا
.

             -------------------------------
َء : َمحا - محو1             َيْمحاه َيْمُحوه الشي ًا و ًا َمْحو : وَمْحي
ْذَهَب َثَره َأ    يذهب شيء لكل والَمْحُو ، َأ

َأنا تقول َأثُره                  ُته تقول وطّيء ، َأْمُحوه :  ْي ًا : َمَح َمْحي
ًا . وَمْحو
ُد : الضاري - ضار2                 ُلسود من الِمْقدام الشدي . ا
. : نسله - عترته3                
. : كافة - طرا4                
. : يتبع - يقفوا5                
والصل عليه شق ذرعا بالمر : ضاق ذرعا - ضقت6                

  فأسند وقوته طاقته أي ذرعه ضاق
التمييز على الذرع ونصب الشخص إلى الفعل                      

ّذْرُع :         فيقال الطاقة موضع يوضع وال
. طاقة به لي ما َأي َذْرع به لي ما                      
                      

ُطْوا َول َن ْيَها ِمْن)1( َتْق َل ًا ِإ ْيع ْيَن َجِم ِلِص ُمْخ
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ِتي َدُروا َرْحَم َبا َت َو
ّني ِإ ْلُمَسّمى َف ا

ِم ْي ِتي  ِبــالّرِح َوَرْحَم
ِفي  ِبي ُمْشِرٍك ِسَوى

ِم ْي ْلَجِح ٌد  ا ّل .   ُمَخ

َيا َبـاِد ْيَع َتُعّم      ِعـ َجِم
ْلِق ْلَخ َيا)2( قاٍص ا ِن َدا )3(  َو

ْيُت ًء َقَض ّد ل َقَضـا  ُيَر
َيا ِئ .         َقـَضا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ْنَت        ْيُم        َأ الّرِح

)4( َذْرًعا ِضْقَت ِإْن

ْدُع َأْولََك َمْن  َفا

ِلْص َءَك َواْخ ِإْن  ُدَعا
ْدَت َبًة َأَر ِطْي     ِإَجا ُيْع
َنُع َيْم ُء َمْن َو َيَشـا
ْكَمٍة ُه         ِلِح ّبا ْنَت َر َأ

ِنـْي َت َلْق ِنـْي َو َخ َت ْي َد َه
َنَك ْبَحا ّلُهـّم ُس ْنـَت  ال َأ

َنا .              ِإلـُه

ّنـًة ِجَساًمـا ِنَعًمـا ِم
َداَك َفُهَو             َوَه

ْيُب ْلُمِج ْيُع ُهَو ا الّسِم
َداَك ْدٌل     ِن َذا َعـ ِإ

َأْو)5( َأْقَصـاَك َطاَك   َأْع

َدى ُعـِرَف َما َلْولََك ْلُه ا
َلَك          َلْولََك ُة َو َد َبـا ْلِع  ا
ِإلَه َ .            ِسـَواَك  ل

 
             -------------------------------

. اليأس والقنوط : تيأسوا - تقنطوا1                
.  : بعيد - قاص2                
. :  قريبا - دانيا3                
ّذْرُع - ذرعا4                 به لي : ما فيقال الطاقة موضع يوضع : ال

.  طاقة به لي ما َأي َذْرع
. : أبعدك - أقصاك5                
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ُه ّبا ِبْي َر ْن َق َذ  َفـْو
ْأِسي ًيـا َر )1( َراِس

ْنَت ْيُم َأ ْد  الّرِح َفُج
َنـا ِبَعْفِوَك  ّب .      َر

َباِل ّكَة  َكِج ِنْي  َم ْكُس َفا
ُنْوَب َواْمُح ِبِرَضاَك ّذ ال

.            َوَرَجاَك َدَعا ِلَمْن

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             -------------------------------                               
ّثوابُت الجبال من والّرواِسي : ثابتا - راسيا1                : ال

. الّرواسُخ

 
*************************

*********************
*****************

    النفـس     مـع     وقـفـة            

َلى ِإ َتى     َف ْلُهو     َم َأ   
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َلْوُت َنْفِسي  َخ ِب
َة ْتَر ِلْشَراِق َفـ َزَمـٌن ا
ُتُه َمَضى َظا لَح

َبـٌة َظْرُت َمْحُسْو َن  َف
َة ْظـَر ِئٍر َن َأّمٍل  َحـا َت ُم
َدْت َب َلى َو ِني َع )2( َجْف

ْلُت َحْسَرٍة َملَِمُح َأ َفَس
ّنُفوُس َو َنْفِسي ال
ْيَفٌة َلى   َضِع ِإ َتى َف َم

ْلُهـْو َأْسَعى َأ ًدا َو َجاِه
َلى ِإ َتى َف ْلُهْو َم  َأ

ُكُض َأْر  ُمْسِرًعـا)5( َو
ِبي َنْفُس َيـا ُتو

ُنوُب ّذ ٌة َفال ْيَر ِث .          َك

ْأُت َد َب ُأ َو َماَحـَوْت  َأْقـَر
ِتي ِفي      َأْوَراِقي َصْفَح

ِنـَفاِق َطاَعـٍة ِمْن َو
َكْوِن ِفي ْل ْنَساِن ِفي ا ِل ا
)1( الَفاِق ِفي

َدْت ُدُمْوُع)3( َوَو ْيِن   ْلَع ا
)    4( الَمـاِق ِفي

ُلـَها  َتا َيْغ
َيـاُن ّنْس َلْعَماِق ِفي  ال ا

ِتي ِفـي َي ْن ّثـًرا ُد َأ َت  ُم
َنـا َنْحـَو       ِبـِرَفـاِقي ّد ال

ْيُم َأِه ْلُعّشاِق َو َكـا
َلى ِإ َتـى َف ّتـى ؟ َم َح
ْيَن  ِفَراِقي)6( َيِح

.

             -------------------------------
ومن الرض من الناحية وهي أفق : جمع - الفاق1                

. السماء
ُء - الَجْفُن2                 َأسفل َأعلى من العين : غطا والجمع ، و

َأجفان َأْجُفٌن .    وُجفوٌن و
َدْت3                 . سال إذا الشيء : ودى يقال ، : سالت - َو
مقدمها وقيل العين مؤخر وهو ، مؤق : جمع - الماق4                

.
ليس عدا إذا الفرس وركض العدو : الركض - أركض5                

   لم ما على ركض والصواب بالصل
. مركوض فهو فاعله يسم                     

يكون أن حان تقول ، الزمان من وقت : الحين - يحين6                
   الحيان على ويجمع ، يحين وهو ذلك

. آن أي حينا ويحين                 
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ِبي ُتُر اللَه َلَعّل ُتو َيْس
َنا      َمَضى َمـا ُت َيـا َفَح

َيا ْن ّد ِظـّل ال ِئـٍل َك َزا
.

ِلي الّرُؤوَف َوَس
َأْن َثـاِقي َيُحّل ِب ِو

َنى َنى َتْفـ َنْفـ َو
ْيِمُن ْلُمَه .         َبـاِقي َوا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ِئْمُت                                  ِتي     َس َيا َح

ِئْمُت ِتي) 1( َس َيا َح
َظْرُت َت ْن ِتي َفا َمَما

َياٍل َمّرْت َل
َتـَرْحُت َيا  َماْس ِن َثَوا

َدى َأِخـْي)3( َأْو ِفْي )4(  
َتَهّل ِبِه ُمْس َبا ْيُت َش َبِق َو
َتاًرا َنا ِلَمـْوِت ُمْح ِصَغاِر

َظْرُت َة َون ْظَر َعاِقٍل َن
َأّمٍل َتــ ْلَمْوُت ُم َفا

ِتي َيأ ِبيَر ل َك ْل ِلَعْجـِزِه  ا
.

ّنْفُس ِطَن َتْعَشُق َوال َمْو
َلَواِت ْلَخ ْلَمْوُت   ا وا
َلى  َمْرُسْوٌم َناِت َع ْلـَوَج ا

)2(
َذا       ْبُن َه )5( َعّمْي ا

ْبَل َمـاَت ِتـْي َق َوأنا      َوَفا
ْيُر ِب َك ْل ْيُش ا ْيـَن أِعـ بـ
َباِت ِلْمُت)6(  ُس ّنْي  َفَع  أ

ْد َدْمُت َقـ َياتـْي َه ّ      َح َكل
َدُع َي َ ْلـَقـِوّي َول ا

ِتـْي ْلـَعا .        )7( ا

             -------------------------------
: مّل منه وسئم الشيء سئم و ، : مللت - سئمت1              

. والضجر الملل والسآِمة
. الخدين من ارتفع ما وهي ، وجنة : جمع - الوجنات2            
. هالك مود فهو : هلك - أودى3                
رحمه الهدل شميلة الرحمن عبد الله : عبد - أخي4                

. لبيه الناظم أخو هو الله
الله رحمه الهدل شميلة الله عبد : محمد عمي - ابن5                

. الناظم عم ابن هو
: { تعالى قوله ومنه الراحة وأصله ، : النوم - السبات6                

َنا ْل ُكْم َوَجَع ًتا َنْوَم َبا } . ُس
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: الشديد والعاتي ، عتاة وجمعه ، : الجبار - العاتي7                
   يقبل ل الذي والمتمرد الفساد في الدخول

. موعظة                     

ّنْفُس ْدِري َوال َت َ ل
َء ِتَها ْن ِتَهـا ا َيا َفَرَجْعُت َح
َياِة  في)1(  َأْرُفُل ْلَح ا

ِتي َد .       َكَعا

َتـُمْوُت ِمْصَر أْرِض ِفْي
َأتـْوُب َعَرَفاِت أْو َو

ُه ّـا ِتـْي ِمـْن َيـاَرب )2( َزلّ
.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             
       

ْنـَزُب ْنَت ِخ َأ   َف
ْنَك َدْع ْيُل َع َل َيا

ِلْي ْيـ ِل ِئْي َتْض ِإْغَوا َو
ْنَت َأ ْنـَزُب َف ْد)4( ِخ  َق

ٍم ِمْن ُسّميَت َد ِق
ْيُع َفلْسَت ِط  َتْس

ْيَقاعـْي َدٍة ِإ َي )6( ِبِمْص

َتِصما  ُدْمُت َما ُمـْع
َنا ِباللِه ِلِق َتَرى َخـا َأَما

ْبَح ًء الّص ُنْوِر َوّضـا ِب
ًدى .       ُه

َدْع َدَك  َو ِئـ َكا َيا َم ْن ّد ال
ِئْي )3( لْغَرا

ُبَك            ْأ َد ( َو
ْدُر)5 ْلَغ ْدَهى َيا  ا ِمَن َأ

ّداِء ّلْفَت َمْهَما    ال َك ِفْي َت
ْدِحْي ِئْي م ْطَرا ِإ ْنَت    َو َأ َف
ْنَهِزٌم َتْضَعـٌف)7( ُم  ُمْسـ

ِئْي )8( َنا
ُكّل ِفْي   
َيتي ُكّل ِفْي َناِح

.         َأْرَجائـي

  

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

          -------------------------------  
َأْرَفل1                 ْكُضه الذيل َجّر : الّرْفل -  وَرَفل ، بالّرْجل وَر

ً َيْرُفل ًا َرْفل َأْرَفل وَرَفلن    ذيله : جّر و
َطر وقيل ، وتبختر                      . بيده : َخ
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يزل فعله أو منطقه في زل يقال ، : أخطائي - زلتي2          
.   أخطأ زلة

محمود أمر على المخاطب تنبيه : الغراء - إغرائي3            
. ليفعله
شيطان : ( ذاك الحديث وفي ، شيطان : اسم - خنزب4                

) . خنزب له يقال
. : عادتك - دأبك5                
َدة6                 َي ْلِمْص ُد التي - ا . بها ُيصا
كسرته الجيش : هزمت يقال ، : منكسر - منهزم7                

. الهزيمة والسم
ْيُت ، : بعيد - نائي8                 َنأ ًا عنه و َأى ، بعدت بمعنى َنأي َت ْن والُم

. البعيد : الموضع

َلى     آٍه         َباِب     َزَمِن     َع الّش
ّلى َباُب َو ّدًعـا الّش ُمـَو

ّلى  ِإْحَساِسي َو
َباُب ّنُه الّش َأ ْيُف َك )3( َط

َكَرى ْل ّلى)4( ا  َو
َبـاُب ِنـِه الّش  ِبُحْس

ِئِه َبَها ّلى   َو َباُب َو الّش
ُخْضَرٍة ِمْن َحَوى ِبَما

ّلى َباُب َو الّش
ِلَك َنـا ٌة َوَماُه َد َعـْو

ْيُب َهّب ْلَمِش ( ِبَرْعَشٍة ا
َتَماُوٍت)8 .             َو

َنـِقِه َوَمَضى ِبَرْو
َلى)1(   ِإ  

َلْرَمـاِس )2( ا
َأْو 

ْيُش َكـالّسَراِب ِفْي َيِع
ْنَفاِسي ِنـِه َأ َلْو ِب َو

ْلَمـاِس َل َكـا ْلَوّضـاِء ا
َنَضـاَرٍة ِبـِه)5( َو َثـْو ِب   َو
ّيـاِس ْلَم )6( ا

َتى  َأ  َو
ْيُب ْلَمِش َناِصِع ا )7( َك

َطـاِس ْلِقْر ا
ِبَضْعِفِه ِم ِفي َو ْلِجْس ا

ِلْحَساِس .           وا

          ------------------------------
رونق وكذلك وماؤه أوله الشباب : رونق - رونقه1                

 أولها الضحى رونق : أتيته يقال الضحى
.وحسنه : صفاؤه السيف ورونق                      

. القبر وهو رمس : جمع - الرماس2                
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ْيف3                 َط ِطيُف الَخياُل وطاَف النوم في يجيئ : خيال -  َي
ًا ْيف ًا َط َطاف َلّم وم َأ . النوم في : 

. : النعاس - الكرى4                
الحسن البصرة بوزن والنضرة ، : حسن - نضارة5                

. والرونق
ّياٌس6                 ِئٌل - م ّياٌس ورجٌل  : ما ّياسة وجاِرية م كانا ِإذا م

َتبختران ِتِهما في َي َي . ِمْش
ناصع أبيض يقال شيء كل من : الخالص - الناصع7                

. ناصع وأصفر
. ارتعد وارتعش : رعدة - رعشة8                

َدا َب َنا َف ْي َل َناِشًرا َع
َنُه ْكَفا َلى آٍه              َأ َع

َبـاِب َزَمِن الّش
ُتـُه َلى آٍه   َخِسْر َزَمِن َع
َبـاِب ُتـُه  الّش  َلْم َأَضْع

ْبِن ْيِه َأ َداَمِة ِسَوى ِف ّن ال
ْبِن َلْم    َوالّشَقا ْيِه َأ ِف

ّتَهّوِر ِسَوى )2( ال

َذى َل ُه           َوا ّبا َر
ّني ْلُحُقـْوِق ِفي  ِإ  ا

َتا       ُمَقّصـٌر َواَحْسَر
ْتـُه ِمّما َن ُد َج َبا  َيـ ( الّص

ِبي    َفاْغِفـْر)3 ُنْو ُذ
ٍم َعْفَو  َواْعُف َكّر .      َت

ُدُمْوُعـُه ْيـِر  َتْجـِرْي َو ِبَغ
َياِس ْلُت ِق ُه َمـاِز ُكـُر ْذ َأ

َلْسُت َناِسي َو ِفْي      ِب
َدى َت ْن َلْصَحـاِب ُم ا

ْلُجلِّس َبْحُت)1( َوا  َوَس
ْلَوْسَواِس ِمـَن َبْحٍر ِفْي ا

َأّن َكـ ًنـا َو َطا ْي  َيُجْوُل َش
ْلُب          ِبَراِسي ْلَق َوا

ُنْوِب َدَرِك ِفي ّذ ال
ُد            ُيَقاِسي َي  َو
َباِب َوِفْي ُضحًى الّش
ُتـْر)4( ِإْغلَِس  َواْس

ْتـُرَك ِتْي َفِس ِعّز
َباِسي ِل .          َو

  

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             
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َذا                                  ّنِذيُر     َه َتى     ال َأ

ِلْي َنْفُس َيا َما
َلْمَواِل ِل ْلَعْرِض َو )5( َوا

ْيَن َأَما ْيَر َتَر ْيِب َنِذ الّش
ًا َتِشـر ْن .       ُم

َذا َنَحـْرِت َدَهـاِك َما
ْلِجْسَم ْكِض ا ِبالّر
ْلُب ْلَق ْنَزِعٌج َوا ُم
ْبِض ِفـْي ِبالّضْعِف ّن .    ال

             ------------------------------          
ْلُس - الُجلُّس1                 ِليُس : والِج ّليُس والَج ِلُس والِج ، والُمجا

ُء هم َلسا ْلُس الُج    الواحد  على يقع والِج
. والمَؤنث والمذكر والجمع                     

فلن يقال مبالت بقلة الشيء في : الوقوع - التهور2               
. متهور

يقال واللهو الفتوة جهلة والصبوة : الصغر - الصبا3               
. صغره في أي صباه في رأيته

. الليل آخر : ظلم - الغلس4               
إل عرض شيء وكل ، المتاع الفلس : بوزن - العرض5               

. والدنانير الدراهم
             

َذا ْيُر َه ّنِذ َتى ال ِمْن َأ
َيٍة َنــا  ُكّل َماَت  ِح

ُنْوُن ْلَح ِبي ا أ
ُلّم  َ ْد َوا َق

َنْت )1( َوَه

ِئي َتَراَجِعي َد  َواْه
ْلمـاُل َلـٌة  َفا َمْشَغ
َلى)  3( َجاٍث َفالمْوُت َع
ْبَواِب َتظٌر ال ْن ُم

ْنِت َأ ِئْي َلْم  َو َد ِفي َتْه
ّطْوِل ْلَعـْرِض ال ْنِت وا َأ َو
َلْمَحـِة ِفْي  لِحـَقٌة

ْلَغْمـِض ْيِك ا ْكِف ْنُه َي ِمـ
ْلَفْرِض  َقاَم)2( َكَفاٌف ِبـا
ّتى َدِك َح ْي ْنِف ُرْغَم  ُيِع َل ا

َلْرِض  ِفي)4( .  ا

 

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

َيا ِبي     َنْفُس     َأ ُتو  

ُكِل ِقَفا ْأ ّلْحَم َن ْلَمَها ِبَسْمِن ال َياَصاِح)5( ا  
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ّطِرّي ْد ال ِلي َفَق ُق
)6( ِمْصٌر َيَمٍن َفِفْي

ْبُت ْكِرَها َطِر َتَرى          ِلِذ
ْبَز ْلُخ َيِه ا ّلِة ِف َلِه )7( َكا

.                                      َوْضُعُه

َنَك ْنِزِل ُدو ِتَها َفا ِلَحْوَز
ْيَب َكِل الّشَراِب ِط ْأ َوم

ْدِرُك ُت ّدْخِن)8( َرّي َو  ال
ُيِل ُبْعِد ِمْن .              َأْم

             ------------------------------                     
. : ضعفت - وهنت1              
أي الناس عن كف ما وهو القوت الرزق : من - الكفاف2              

 أجعل ( اللهم الحديث وفي أغنى
) . كفافا محمد آل رزق                   

. ركبتيه على يجثو الذي : هو - جاث3              
) ( رغما قطع باب من فلن : رغم : يقال النف - رغم4              

المصدر راء في الثلث بالحركات
. التراب به أمس لن وانقاد ذل ومعناه                    

الوحشية البقرة وهي ، مهاة جمع : بالفتح - المها5              
. مهوات والجمع

. أمصار والجمع : مدينة - مصر6              
ثم والثالثة والثانية ليلة أول وهو هلل : جمع - كالهلة7              

. قمر هو
ِطيُب شيء كل وَرّي الطيبة : الّريُح - الّرّي8               . رائحتِه : 
             

ّنْي َأ َة َك َدا ْيِد َغ ْلِع َيوَم ا
ُلوًسا    َتَجّمُعوا َمِعي ُج
ِبْي ْيُحوَن َصْح ّلُهْم َيِص ُك

ِإّن ِئْي َو َذا ُة ِغ َد ْب ِك
ْبـِش َك ْل َلـًة ا ْأبَي ُجْم َد ( َو

َد)1 ْن ْكِل  ِع َل َتِزُل ا َأْع

َذا)2( الَونى ِإ ُبوا   َقّر
ًنـا َلْحًمـا ُتـُه  َسِمي َنَهْش

َلـِة ْك ِبـُر ُرّز  َل ْبـُن َجا
ْلِهِل ُلـْوَن ُمـَه  َيُقو

َطـاُن َتَمّهـِل ُكـْل َياَزْعـ ِب
َد َفَهْل ْن ِلـٍس ِخـّل ِع ُمْف
ٌة َوَهـْل ُمَعـّوِل  ِمـْن ّذ ّلـ
ّّ َنكْهِة إل َمْعِزِل ِب

 َولـْم َجـاًرا  َلـُه ِوِسْرُت
َتَحـّوِل َلى        َأ ِم َع ّلْح ال
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ْيُح ُيوُف َتِص الـّرّز ُض
ّنـي ّلًمـا ِم َأ ُرّب َأل    َت
ٍم ْد َيـْو ْلـُت َقـ َك َأ

َيْوًما   ِبَفاَقـٍِة َنا َو ْل َك َأ

َد ْن َدَجاَجـًة َجـاِرْي ِع
َظّل ُنوُهْم َف  َب

ِنـْي َلْحِمَهـا  ُيْسِعُفو ِب
َيْوَم ْلُت َو َك ْتَف َأ ِك ْل ا
ْتـَف ْيَمـٍة ِك َن ْلُت  ُغ َفُق
ْد َد َوَقـ َيـاُح َزا الّص

ّدٍة ْلُت ِبِحـ ِلَشاٍة َوُق
ْيَن ْبِحَهـا ُقْمـُت  ِح َذ ِب

ِلِك ْث َلى َفِم ْب ْد ُح  َق
َبْحُت     .        َوُمْرِضـٍع َذ

َذاُم ْي ُكّل  ِفـْي)3( َياَه
ّيَما َمْحِفِل  َيْوُم َولِس

َيا ِلي الّضَحا ْنـِز َيا       ِبَم َف
ًبا ْبـِخ ِمـْن َعَج ٍم َط َلْحـ

ْلُفِل ْيـٍف ِبُفـ ٍم َكَض ْي َكِر
ْيـَس َطّفـِل  َل َت ْلُم ِبا

 )4(

ْلَفاَقاِت ذووا َفَصاَح ا
ْبَن ْيِدِل َيا ُلَه ا

ِكْرَش ْل ُذواا ُخ
ْأَس ْلّر ِلِمْفَواْغُزواا ُدوا َواْع

ْيَس)5( الّرْفَس َدِع َصِل َل  
ْيُن ْلِح ْيَن ا ّلِل ِح َد َت

ُتَها ْي ْلَق َأ ّنـاِر ِفي َفـ ال
.                   َتَمّهـِل ُدوَن

             ------------------------------                
ْأب1               .  والشأن : العادة - الد
: التعب : الونا سيده ابن وقال ، البدن : ضعف - الونى2             

. والفترة
ْيذاُم3               َلكوُل - الَه . : ا
ْيل إلى : منسوب - المتطفل4               َلعراس ُطَف من رُجٌل  ا

َطفان بن الله عبد بني من الكوفة َأهل    كان َغ
ْأتي                    ْدعى  َأن دون الولئم ي ً منه وَصّرفوا ، ِإليها ُي فعـل

   وفلن ِطْفليٌل ورُجٌل ، َطّفل فقالوا
ْيلّي                    ْدَع ولم والمآِدَب الوليمة يدخل أي  ُطَف ، ِإليها ُيـ

َطّفل وقد ْيل منسوب  َت ُطَف . المذكور ِإلى
. برجله ضربه ورفسه باالرجل   الضرب: - الرفس5              
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َذا َتَوْت ِإ َفْوًرا َمااْش
ِنْصِفَها َظِفْرت ِب ُ
َيْوًما ِنـي َو َدَعا

َياَفـِة َصاِحـٌب ِللّض
ً َأَصاِحَب ْيَس َمْهل َل

َذا َكـٍل َهـ ْأ َأَسّرَك ِبَم

ّني ِنـَي َأْن ِم َتـَرا
ًطـا ِإْن     َساِخ َلْم َتُك ِف

ِم ِمَن ُتْحِضْر ّلْح  ال
ْطَعًة َكَسَرْت َفَما  ِق ْن ا
ْيِت َنْفِسْي َب َياَفـٍة ِب ِض

َلِة ْي َل ّذ َمـا ُعـْرٍس َو َلـ َأ

َتَجـاَوْزُت َطَعاَمـَها
َيـاًفا ْيِه  َأْض َل َوَمْعَشًرا ِإ

ّلى ِإْن َوما ْبُح َتَج الّص
ّتى َنْت َح ّك َكاَن   َتَم ِبِه َو
ْيِن َعِن َدْرٌس ّد ال

ّتَقـى ْلُت  َوال َفُق
َنْفِسي ّدُمـوُع ِل َوال
ٌة ْيـَر ّتاُم     َغِز َلْم َفَح
َلِة َتْسَمْع َناِصٍح ِلَقْو

ُدو  َأْن آَن َأَما ْب ِبِعّفِة َت
ِلٍح َأْن آَن َأَما           َصا

ْنِهي َد ُت ِئ ْلَقَصا ِفي ا
ّلَهى )6( ال

        .

ْيَن ِنْصًفا  َوَوّزْعُت َب
ِلي ُأَسَرِة َد ْئُت    َأْه َفِج

ْيُت َفَما ْلَف ْيَر)1( َأ  َغ
ِإْن          َسَفْرَجـِل َو

ْنـَت ّناًعـا ُك َلْسـَت  َم َف
َأّوِل ْيَك ِبـ َل )2( ِلُشّح َعـ

ْيَك ّدِل َلـْم ِف َبـ َت َفَخّل َي
ِلـي ِبـيـ  َأّي ُدوَن َس

ّلـِل َلـى  َتَع َلـٍة َع ْكـ ِإل َأ
ِتـَك ْي َب َأِل ِب ّتْعُت َواْسـ َتَم
ُبَخـاِري  ِبالـّرّز ْل ا

ْلُمَفّضـِل َتَراُهـْم ا
ْيـَن ّي ِل ْي َأّي  ِفْي)3( ُطَف

ٌق َمْحَفـِل ِرَفـا
ِنـْي ُدو ِلَمْسِجـِد  َفَقا

َبـِل َنـا َدْع َأْسَعـَف ْيٌخ َو َش
ُنـْصـٍح َطـّوِل ِب َنْفِسي  ُم َأ

َتى ْنِك َم َيُة  َع ْلِغَوا  )4( ا
ِلي ْنَج )5( َت

َلْم  َتِزْم َو ْل ِفْي َت
ّيَها ّتَحّوِل َح ِبال

ْيـَشِة ْلـٍب ُزّهـاٍد َوِع  َوَق
َيْفـَخـُر ُمـَغّسـِل َأ

ْنـَساٌن ْئـٍر ِإ ِب ّطـِل  ِبـ ُمَع
.

             ------------------------------                
.  : وجدت - ألفيت1               
. حرص مع : بخل - شح2               
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. إليها يدعو ولم الوليمة :  يدخلون - طفيليين3                
. : الضلل - الغواية4                
.  : تنكشف - تنجلي5                
ْبَت به َلَهْوت ما وهو اللهو : من - اللهى6                 َلِع َلك به و وشَغ

َطرٍب هوى من . ونحوهما و
َيا ِبي َنْفُس َأ ِمْن ُتو

َكّر َلى)1( ِم ِإ َهَوًى  
ِإّن َة َف َيا ْلَمـْرِء َح ا

ّظـِل ِئـٌل َكال ّلى َزا َوَص
َلُه ْلَعْرِش ِإ َماَحّن  ا

ِئـٌع َلى  َجـا َع
َطَفى ْلُمْص ا

َتاِر ْلُمْخ ٍم َصْفَوِة ا َهاِش
.

َلــى  َوِفّرْي َلـى ِإ ْلَمْو ا
َبِة َتْو ِبـِل ِب َبى ُمْق ُطو َف
ْيِر َعْقـٍل ِلـِذي ْلَخ ِبا َو

ِلـي َت ْب َلى   ُم ْيـِت ِإ َب
ْكٍل َأْو ُعـْرٍس ّبِل َل ( ُمَس

2(
َأْصَحـاٍب  َوآٍل   َو

َذ ِب ُكّمِل)3( َجَها   )4(   .

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ِبي الله     َوَراِق    

َنْت ْيِن) 5( َر ِبَع
ْلَمَها ّد َممُشْوَقُة ا ْلَق ( ا

6(
َبّسَمْت  َنْت َت َث ْن َوا

ْلُغْصِن ِبـي  َكا َواَعَج
.  

َباَن َلْوٌن َوْجِهَها  ِفْي َف
ْلـَوْرِد ِمـَن ِمَن ُغْصٌن ا

َباِن ْل ْيَن)7( ا َب ْلُعْوِد   ا
ّد ّنـ         َوال

      . 

             ------------------------------                
. والحملة للكر يصلح فرس الميم : بكسر - مكر1               
ّبل2                الله سبيل في يجعل ما مشددة الباء : بفتح - ُمَس

ّبل يقال   سبيل في جعلها  تسبيل ضيعته س
. الخير سبل في جعلتها بالتشديد الثمرة وسبلت الله                    

ُد وهو الجيم بكسر جهبذ : جمع - جهابذ3                ّنّقا . الَخبيُر ال
. كمال بالضم يكمل كمل وقد التمام : الكمال - كمل4               
ُنّو - رنت5            َظر : إدامة : الّر ّن ّطْرف سكوِن مع ال ُته ال َنْو . ر

َنْوُت ُنو إليه وَر ًا َأْر ْنو َأداَم له وَرنا َر  :  
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َظَر                  ّن َظّل يقال ال ًا :  ِني : مقصوٌر بالفتح والّرنا ، را
ُء ُظوُر الشي ْن . إليه الَم

: والقد ، اللحم قليلة القوام : حسنة القد - ممشوقة6               
  العتدال : أي القد حسن وغلم القامة

. والجسم                    
. بانة واحده الشجر من : ضرب - البان7               

ِنـي ْت ّيـَر ْلـَواٍن َوَح َأ  ِب
ُتها ُمَزْخَرَفٍة َوَصـْو

ُلـْو َنـَغٌم َتِمـٍع َيْح ِلُمْس
ُتَها ْل َأ ْلَوْصـَل َس ا

َتـّزْت ُبَهـا َفاْه ِك َنا َم
ْلُت ُغّضي َنْفُس َيا َفُق

ّطْرَف َتِعِدْي ال ْب َوا
ِلـْي َلـى َأَراِك َما َع
ّبَعـًة  َمـْوٍج َ ُمَر َأل

َء ْد)6( اْرِعَوا ّدْت  َوَق َم
ْيِك َل ًدا ِإ َكْم َيـ ْيٍر َف َنِذ
َتـى َنْفـُس َيا َأ

َتِدِعـْي  َفاْر

ْبِغ ُظْفٍر َشْعٍر َوَص َو
ِطـِع ْلِد  َقا َلى)1( الّص َأْح  

ّكِر ِمَن الّس
ْنِدّي ْلِه )2( َوالّشْهِد ا

ًة َنـْت إَشـاَر َذ ْلَهْجِر آ  ِبا
ّد )3( َوالّصـ

َكْم  َعِن   ْلَهَوىَ ا
ْلَغّي َهَوىَِفْي ِمْن) 4( ا

ْلَمْوِج َمَخاطُر َفْرِد ا
ْدَمُة َفاَقْت ّلْحِد َص )5( ال

ُة ْيَر ْثَل) 7( المْوِت َسِف ِم
ْلَجْزِر ّد) 8( ا ْلَم )9( َوا

ْلَغّي ْنَفِصٌل)10( َفا َعْن  ُم
.    الّرْشـِد َساَحـِة

             ------------------------------                
، ُينبت ل صلد ومكان ، الملس الصلب : الحجر - الصلد1              

. جدا : بخيل صلد ورجل
. شمعها في العسل ، وضمها الشين : بفتح - الشهد2               
. : العراض - الصد3              
َبة : الّضلُل - الَغّي4               ْي . والَخ
القبرموضع جانب في يكون الذي : الشق - اللحد5              

.              جانبه إلى وسط عن أميل قد لنه الميت
. كف أي ارعواء القبيح عن وارعوى : انكفاف - ارعواء6              
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. الموت نذر بها : المراد الموت - سفيرة7              
وهو انحسر جزرا الماء : جزر يقال : النحسار - الجزر8              

. خلف إلى رجوعه
مدا غيره ومد زاد مدا البحر : مد يقال : الزيادة - المد9              

. زيادة لنه مد للسيل ويقال زاده
َبة : الّضلُل - الَغّي10             ْي . والَخ

ُغَواِة ِمْن َوَحاِذِرْي
َلَسَعـْت َكْم الّشّر

ِبي ِسـّر ِفـي اللَه َوَراِق
َلـٍن َوِفـْي . َع

ِم َعَقاِرُب ْل ّظ َكـاًرا  ال َأْف

ّد ِبـلَ ْلَقْي َحـ ًء َت ًدا َجَزا َغ
ّنـِة ِفـْي ْلـِد َج ْلُخ .     ا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ِتي    َ يا                                    َِشْقَو
ْد َدْت َلَق ِتي  َب ْيَر  ِمْن ِح

ِلْي ُسْوِء َكْرُت َأْفَعا َذ
ُء َيِفّر َيْوَم ْلَمْر ِمـْن  ا
َلـٍد ْلَقَضاِء َيْوَم َو  ا

َيْوَم ْلَهْوِل َو )2( ا

َياَمِة َيْوُم َوآَسَفى ْلِق  ا
ْيـِه ْلَحـّق ِف َتِفـٌع ا ُمْر

ْلُق ْلَخ ِمْن َفَزٍع ِفْي َوا
َظـِرِه َهْوِل ْن .             َم

ْلَقْهَقَرى َوِسْرُت )1( ِل

َبـاِل َبْعِد ِمْن ِلٍد ِإْق َوَوا
َكى ِمَن  ِطْفٌل َوَش
ْلَخـاِل َذا     ا ّدَخْرُت َما )3( ا

ْيٍن ِسَوى ْلَقاِل  ِمَن)4( َم ا
ْلُم ّظ َق َوال َنا َذا ْلَع )5( ا

ًنا َكـاِل َلْو َأْش ِئُق ِب َحَقا
ُطْر َلْم َقّط َتْخ

َلى َبـاِل َع ْل .               ا

             ------------------------------                
: رجعُت قلت . فإذا خلٍف إلى : الرجوع - الَقْهَقرى1              

ّنك ، الَقْهَقرى   : رجعت قلت فكأ
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ضرٌب الَقْهَقرى لّن ، السم بهذا ُيعرف الذي الرجوع                    
. الرجوع من

َلمُر الخوف : هو - الَهْوُل2               : : والَهْوُل الشديد وا
َلمر من المخافة ْدرى ل ا َيْهِجم َي عليه ما

وُهُؤول َأْهوال والجمع ، البحر وَهْول الليل َكَهْول منه                    
.

: الضحية حديث وفي الحاجة لوقت : أعدت - ادخرت3              
ُلوا ُك ّدِخُروا (  ) . وا

. ميون وجمعه : الكذب - المين4              
: { تعالى قوله ومنه سما وبابه والذل : الخضوع - العنا5              

َنِت ُه َوَع ْلُوُجو ْلَحّي ا ِم ِل ّيو ْلَق } . ا

ِتْي َيا ُنْوٍب ِمْن َِشْقَو ُذ
ُلَهـا ِبّت ُه َأْحِم ّبـا  َر

ّني َعَفًوا ِإ ْبُت َف ِمـْن  ُت
َلٍل .     َز

َلْت َكْم ْثَق ِلْي َأ َكاِه
َد َدا ِلي  َواْز ّذا   َوِمْن)1( ُع
َداَقِة ( َأّفـاٍك  َص

ّطاِل )2 َب .       )3( َو

  

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ْيِن     َتَمّسْك                                * اللِه     ِبِد
َناُم َت َلى (  ْنٍب َع َذ

َتْصُحْو َلى َو ْنِب َع ) َذ
َكُب َتْر  الّشّر)4( ُمْهَر َو

ْلَجْهِل َنا َوا ْلَخ َوا
َتْشَغُل َلْهَواِء ( َو ِبا

ً ُعْمَرَك َكْم َغاِفل )  َف
َبٍر َكْم َمّرْت ِع َظٍة َو ِع
َتْت َأ

.

َلْهَواِء َمَع َوِسْرَت ًبا ا ْن َج
َلى ْنِب ِإ َج

َطُع َتْق َدْرَب ( َو
َكاِت ِل ْلُمْه  ))5( ِبلَرْهِب ا

ّنَك َأ ُء َك )6( َدْهَما

ْلَحْرِب الّسَفاَهِة (        َوا
ْلَت َوَما ً ِز َتال ِتَك مْخ َذا ِب

 ))7( ُعْجِب َذا
.
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          -------------------------------  
. الملمة والعذل لمه عذله يقال يلومني : من - عذالي1               
. : كذاب - أفاك2               
ّطال3                تعطل أي بطالة الجير بطل , يقال : متعطل - ب

ّطال فهو . ب
َظم                 ًة الناظم ابن المهيمن عبد *- ن :  فيها يقول قصيد

درب وتقطع      ذنب على وتصحو ذنب على تنام           
 رْهب بل المهلكات

أبوه فاستحسنها ، بيتا عشر تسعة أبياتها وبلغت    
  كل مع بيتا عشر تسعة إليها وأضاف

يضيف أن دون بيتا وثلثين ثمانية فبلغت شطرا شطر    
  وقد ، تعديل أي ولده أبيات إلى

. ترى كما قوسين بين جعلت أن البن أبيات تميزت    
ُلنثى ، الفرِس الهاء : بسكون المهر- 4               . ُمْهرة وا

. الهاء بفتح وُمَهرات ُمَهر والجمع
َء وَرِهَب ، : خوف - رهب5               ًا الشي ًا َرْهب : وَرْهبًة وَرَهب

.  : الّرْهُب والسم ، خاَفه
ُء ، المظلمة السوداء : الفتنة - الدهماء6               ّدْهما : ليلة وال

. ظلمتها لشدة وعشرين تسع
بما : َمْزُهّو ُمْعَجٌب . ورجل والكبر : الّزُهّو - الُعْجُب7              

ًا منه يكون .        َحَسن
ِبْسَت َل َياَب (  ِم ِث ْل ْلِع ا

َتَها ُثّم ْذ ّتَخ ) ا
َكْم ُذٍر َو ّبْت ُن ْيَك َه َل ِإ

َتَها ْل َجَع
َء ( َوِسْرَت ِم َوَرا ْلَوْه ا

ْلَهُث ًثا َت ) َباِح
َلى ْبَقى َم ِإ َت ْيَن َس َب

ًثا َوْهِمَك َباِح
ْنَت ( َوَها َ َأ َماٌل ل

ْيلً ِب َلى َس ْيِل ِإ ِل ّتْض َيا ال
َة َء ْلُعْرِب َسْو ا

ًا ّيْعَت ( ُهُزؤ َوَض
ِئَس ّنَفا ّلْعِب ِفْي ال ) ال

َتِوي َوَهْل ْطَشاُن َيْر ْلَع ا
ْلَقْفِز ْثِب ِبا ْلَو ( َعِن      َوا
ّثِل َوالجاِه الماِل ْلُمَؤ )1( ا

َكْسِب ْل ُطْوِب َوا ْلُخ َ ) ا َول
ٌد ْيٌق َعْه ِث الّرّب َمَع َو
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ْيَك ) َمَصاِرَع َيِق
ْنَت َوَها َمْجُهْوُل َأ

َكاِن ْلَم َلى ا َدى َع َم
َأَما ِكي َأْن آَن (  ْب َت

َء ّدَما َداِمًعا ال ) َم
َد َتْسُج ً َو ّبَك ِإْجلَل ِلَر
َيا          َخاِشًعا َأ  )
ِم َصاِحَب ْلُجْر ِم ا ْي ِظ ْلَع ا

َلْو َتَرى َأَما )         َف
ْنَت ْيِن ُك ْلَع ْيَرِة ِبا َبِص ْل ا

ْبِصًرا َكْم       ُم ( َف
ْنِب َغاِفٍل ّذ َلىال َأْمَسىَع

ِكًفا َلى َعا َلِة )    َع ُمْق
ْيِن َن ْي ْلَع َطْمُس ا
ِغَشاَوٍة

َبَح َأْص ً ( َف َلى َمْحُمْول َع
ِتِف ْلَوَرى َك )   َوَساَر ا

َباُب ِبِه َلْح ُدْوَن ا
  .          َتَوّقٍف

َ ( الّزَماِن ٌه َول َيا َجا َف
َة ْلِب َحْسَر ْلَق ) ا

َتْخَشَع َلى َو ْلَمْو َتْفَرَح ِل َو
ْلُقْرِب ِبا

ُتْرِسَل )2( آَهاِت ( َو

َداَمِة ّن َلْوِب ال ) َوا
ًبا ْي ِب َأْو)3( َتَواَرى َح ْيًزا   َعِز
َلى ّتْرِب ِإ ال

ُيْوَف َيا ( ُس َنا َ الم ِكّل ل َت
ْلَقْضِب ِمَن َلْم)4( ا  ) َو

َتِدْع ( َنْزَوِة َعْن َصاِح َيا َيْر
ْئِب)5 ّذ ً        ال ِبَما ( َجُهْول

ْد ْتُه َق َأ ّب ُد َخ ْيِب َي ْلَغ ) ا
َثْوٍب ّطي ِب ْأَس ُيَغ الّر
ّد َت َكْعِب َيْم ْل ِل

َنُه ُدْو َيُقْو َلى)6( َقْسًرا (  ِإ  
ّتْرِب َدَرِك       .)      ال

             -------------------------------  
وكل ، قديم أي مؤثل : مجد يقال : القديم - المؤثل1              

ّثل فهو قديم َأصل له شيء . ُمَؤ
َأّهه حكاية هو وآِه والتحزن : التوجع - الهات2               َت في الِم

ِلنسان يفعله وقد صوته    شفقة ا
ًا                     . وجزع

. : استتر - توارى3              
. : القطع - القضب4              
ّثب - النزوة5               .  الشر إلى ، والتسّرع : التو
. : قهرا - قسرا6              
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َتْرُقُب َأ َتاَل َأْن (  َيا ُتْغ
َتًة َصاِح ) َبْغ

ْنَزُب ٌء)2( َفِخ ُكّل  َمّضا ِب
َيٍة ِم              ِغَوا َأ  )

ْيَزاَن الحْشَرَوالم
َنَها َوالّصْحَف ْي ) ِح
ْدِل ْلَع ِبا ْنَصاِف َف ِل َوا

َداَمٍة َيْوَم ِم          َن َأ  )
ْلِجْسَر َق ا ّناِر َفْو ّد ال ُم

ْد َدْت َوَق َتْرِمْي َب )     َف
َناًسا ِم ِفي ُأ ْي ْلَجِح ا

ِنْي َث ْن َت ِم            َو َأ  )
ّناَر َ ال ٌء ل ِمْن َيِقْي َشْي

ِبَها َذا َلْم َع )       َف
َنْفِع ْلَمْحُرْوَم ي َ ُأّم ا َول

َتَك             َأٌب ْي َل ( َف
ِتَك ِمْن َتْصُحْو َبا ْبَل ُس َق

ُتْب َأْن َتِدْع )       َف َواْر
َدَك َواْزُجْر ْبَل ُفؤا َأْن َق

َتَك ْي َل َباِق َتْشِري ( َو ْل ا
ْلَفاِن ) َناِدًما ِبا
َناَن َفُعّض َكّف َب ْل ْبِك ا َوا

َ              ِبُحْرَقٍة َأل  )
ّيَها ْلَمْغُرْوُر َأ ْيَك ا ْكِف َي

) َمَضى َما
ِم ْد ْلَه َناِدا َدىَُم َنا ِفْي َو

ْلَغّض َذِوْي)4( ا ْن َي  
َتَمّسْك ْيِن (  اللِه ِبِد

ْلَزْم ُه َوا َد .)          ُمَرا

َتْفَزُع َد َو ْن ّنْزِع ِع  ِمْن)1( ال
ّدِة ْطِب ِش ْلَخ ا

َتْمِضَي ِل ْدِب ِمْن (  َج
َياِة ْلَح ْدِب ا َلىَج )   َوَما ِإ

ٍم ِمْن ُخّط َنْعَت ُجْر َص
ُرْعِب َوِمْن

ْيِط ّتْفِر َةال َء َتَرىََسْو ِفي ( 
) الّصْعِب المْوِقِف
ُلَها َتاُل َسلَِس َذا َتْغ

ْلِب ّنْهِب الّس َوال
ْيُفَها ِط َطا ْلَقْوُم ( َخ َوا

َكْرِب ُلّجِة ِفْي ْل ) ا
َلى َتَقّرْب الّرْحَمِن ِإ

ْلَفْرِض ْدِب ِبا ّن (           َوال
ْدَفِع َولم َلْصَحاُب َي ا

ْيَهاَعِن ) الّصْحِب ِف
َلْم َتُمْوَت ِلْع َو َعِن ُتْق

ْلِعْشِق ْلُحّب ا َوا
ّلَق ُتَغ ْبَواُب (  الّسَماِء َأ

ّتْوِب َعِن ) ال
َياَك ْن ُد ْيُف َف الّزْوِر َط
ْلِغّش ْذِب َوا ِك ْل َوا
َلى َنْت َما ( َع َكّفاَك َج

ْنِب َجَرِر ِمْن ّذ ) ال
ْدُغْصَت َلْهٍوَوفي فْي َفَق

َدى َت ْن )3( الّرْحِب الم

ْد َدْت ( َفَق ِفْي ُعِق
ْأِس َيُة الّر ْلِو ْيِب َأ ) الّش
َداِوْم َلى َو ْيِح َع ِب ّتْس ال
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ْنَهِل ْلَم ْذِب َوا ْلَع .        ا

             -------------------------------  
. الموت على : الشراف - النزع1              
شيطان : ( ذاك الحديث في و شيطان : اسم - خنزب2              

) . خنزب له يقال
. : الواسع - الرحب3              
ّطِرّي : والَغِضيُض - الغض4                الشباب وَغضـاضة ،  : ال

:             الحديث وفي ، وطراوته نضارته
َأ َأن َسـّره ( َمْن                     ًا القرآن َيقـر ْنِزَل كما َغّض َيْسَمْعه ُأ ْل َف

ْبٍد ُأّم ابِن من َأراد َع           طريقه ) 
َأته الِقراءة في                      .  فيها وهي

َلى َوَصّل طه َع
ْلُمَشّفِع ْلَوَرى ِفي ا )1( ا

َلى ( َوِفّر َلى ِإ ْلَمْو ا
ِم ْي َكِر ْل ْذ ا ُل  ))2( ِبِه َو
ْلَخْوِف ُدُمْوَع َوُصّب ا

َتُه ِمّما َتَرْف )4( اْق

َدْعَك ْيِف ِمَن ( َو ّتْسِو ال
َلُه ِإّن َبا ) ِح

ِإّن ْأِس ُسُمْوَم َو َي ْل )5( ا

َنى َوالّضْعِف ْلَو َوا
.

ِبْل َأْق ّطاَعاِت ( َو َلىال َع
الخْصِب) الّزَمِن في

ْنُجْو َت َذا َف َلْصَت ِإ ِمْن َأْخ
َأِة ْط  الّضْرِب)3( َو

َيْغِفَر ِل ْثَت َما (  َد ِفْي َأْح
ِلِف ّدْرِب َسا ) ال
َذى ُسُمْوُم َل َوالّضّر ا

َلَة ّطّب َمْجُهْو ال
ْيَن َتْقُصُرِح َل ْأِس (  َب ْل ِإْن ا

ْنَت ُلّب ُك .)        َذا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             -------------------------------  
. : الخلق - الورى1               
. إليه : إلجأ به - لذ2               
أيضا الضغطة وهي ، القدم موضع : كالضربة - وطأة3            

َأتك اشدد : ( اللهم الحديث وفي          وط
) .                     ُمَضر على                   
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. : فعلته - اقترفته4               
. : القنوط - اليأس5               

*************************
*********************

*****************

        وعـبر     عظات                 

ِني َتا ْيُر     َأ ْلَمْوِت     َنِذ ا   
ِنْي َتا ْيُر َأ المْوِت َنِذ

ِلي)1( َقْعـِر  ِفْي ْنِز  َم
َأْغَرَز ِجْسِمْي فْي َف
َيا َظا َأْضَعَفْت) 2( َش َف
َد ّد َنْحَو  َسْهًمـا َوَس

ّيٍة ُكـّل ِل ّنْي َخ َأ في ِبِه َك
ْلِب َداِخِل ْلَق ْلَحَشا ا ( َوا

5(
َيـْهِدُم  ًء  َف َو َأْعَضا

ًة ُيْضِعُف َوَمّر  ُقـّو
َلى ْيٍل َع َل َك َشـْعـٍر

ُه ُد ْدُت  َسـَوا ْنَش َأ َد َف َبْع
ِم َوالّضْعِف الّسْق
َنى ْيٍل  َوالَو َل َكمْوِج ( َو

ّد َد َوَم ْيِب الّرْعِب َي الـّرِه
ِلي َت َظاِمي   ِلَمْق ِع
ْكِرْي ْثُل  َوِف ْئـٍر ِم ِب
ّطِل َلْم ِبِجْسِمْي ُمَع َو

ْأ َت ّد)3( َيْف َيُهـ )4( ِبِمْعَول  

ُدْوُر ْيٍح َي ُنْوٍب ِمْن َكِر َج
َأِل ْبِدُل)6( َوَشْمـ ُي َما   َو

ْبُت َذ َتْع ًا اْس ْلو َظِل ُح ْن ِبَح
َبَح َأْص َيّضا َف ْب َكَما ُم
ْبِح ِلي الّص ْنَج َد       ُم ْن َوِع
ْيِب ّنـاِر َلِه ُكّل ِفْي ال

َلّي       ِمْفَصِل ْنـَواِع َع َأ ِب
ِم ْلُهُمـْو ِلـْي  ا َت ْب َي )8()  ِل

.
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َبْحِر ْل َلُه َأْرَخى ا ُدْو )7( ُس
.

         
         ------------------------------                
.  داخله الفم وقعر ، أقصاه شئ كل - قعر1              
فضة أو قصب أو خشب من : شقة : الشظية - شظايا2              

. عظم أو
ْئُت : ما يقال  يبرح ولم يزل : لم يفتأ - لم3               ِت ْأُت وما ف َت ف

 والنصب بالكسر لغات ، أذكره
.  زلت وما برحت : ما أي                   

معاول والجمع الصخر بها ينقر عظيمة : فأس - بمعول4              
.

الكبد من كله البطن في مما الحجاب : مادون - الحشا5              
.  والكرش والطحال

. القطب ناحية من تهب التي : الريح - شمأل6              
ْدل - سدوله7               ْدل : الّس ْتر والّس َأسدال وجمعه ، : الّس

ُدول . أرخاه ثوبه وسدل وُس
المشهورة معلقته من القيس لمرئ البيت - هذا8              

) . نبك : ( قفا مطلعها في يقول التي
ْيَر َأل َنِذ ْلَمـْوِت َيا ا

ْئَت ًة  ِج َء َفَقاَل ُفَجـا
ًبا ْيـ ْتَك  َكـْم ُمِج َت َأ

ِتي ْنَسى ِإَشـاَر َت َف
ِتَراَب ْلَمْوِت اْق ْنَسى ا َت
ُدْوَمـُه ًنـا َأَضْعَت ُق َزَمـا

ْيَن َلـٍة َلْهـٍو َب َأِفْق َوَغْف

ّيَها ْلَمْغـُرْوُر َأ َذْر ا َواْحـ
َنـٍة ْط ْلُت ِبِف َفُق
َنْفِسْي ّدُمـْوُع  ِل َوالـ
ٌة ْيـَر َكْم َغِز ْيٍر ِمْن َف َنِذ

ُمْسِرًعـا َنْحـَوِك َهّب

ِني َت ْل ْكَفـاَن َوَحّم َل ُدْوَن ا
ْنَت  َتَمّهـِل َأ َتُغّض َو

ّطـْرَف َأّمِل ُدْوَن ال َتـ
ْنَسى َت ْبـِر َظلََم َو ْلَق ا

ْنَقِل  َتْحَت )1( َعَق
ّنَك  َأ َك

 الّصلَِح َأْهِل َعْن
ْكٍر   ِبَمْعـِزِل ُمِضْيٍء َوِف

َلَك َعـّل ْي ِلي  َل ْنَج َي
ْيِقْي ْيِقْي  َأِف ِمْن َأِف
َبـاِت ّلـِل)2( ُس َد َت ْنِت    َأ َو
َلى َأْع ّلْهِو)3( ُِذْرَوِة ِب  ال

ِلْي ْنِز ّ َفـا ِإل ْيٌم َو ِفي َجِح
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ِبْي ُتْو َلى َو الّرْحَمـِن ِإ
َبـَة ِلٍص  َتْو .   ُمْخ

َظاِرِك ِت ْن ِلي  ا َفاْعِق
.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ْيَن ْلُقُصْوُر     َأ ا   
َلَهْوَت ْلَهى ِفي َأ ْلَم ا

ْيْح ْلَفِس  َوَسِهْرَت ا
َلَك ْي ًثـا  َل ِب َعـا

.

ْيَت َنِس ْثـَواَك َو )4( َم

ْيْح ُد َوَصَحْوَت   الّصِح ْنِش ُت
ْيْح ِفي ِل ْلَم )5( ا

.

         ------------------------------                
المتراكم والكثيب المتسع العظيم : الوادي - العقنقل1              

. الرمل المتداخل
َية ، الخفي : النوم - السبات2               : ثعلب وقال ، كالَغْش

 يبلغ حتى الرأس في النوم : ابتداء السبات
. القلب إلى                   

ُِذروة3               . أعله وذروته شيء كل - 
، ومثوى ثواء أثوي ثويت : مصدر : المثوى - مثواك4              
 به والمراد ، مثوى أوالمسكن المنزل وسمي

. القبر هنا                    
ظرف باب من الشيء وملح ، : الحسن - المليح5              

. مخففا بالضم وملح مليح فهو حسن أي
ْيَت َن َب َشاِمًخـا َقـْصـًرا َو

ْبَت)1( َطِر  ِمـْن)2(  َو
ْيَن                ِبـِه َفـَرٍح َأ

ْلُقُصْوُر ِطَحـاُت ا ّنا ال
ْيَن ْلُحُصْوُن َأ  َوَمـْن)4( ا
ُبوا       ِبَهـا َكَمـا َذَه

َلى َذَهَب ُلو َنـاُم    ا َي  َأ
ُنَك ًئـا)6( َجْف  َهـاِد

َظْمَت َن ْلَقْصِر ِفي َو ا
ْيْح ْلَمِد ْيَت        ا َنِس َو
ْبَرَك ْيـْح َق )3( َوالّضِر

ْلَجّو ِفي الّسْحَب ا
ْيْح ْلَفِس َسَحَق                 ا
ْيـَع ْلَجِم ْيْح  َمَهّب ا )5( ِر

َبُقوا ِمْن  َفَهْل َس
ْيْح َتـِر ْلَمـْوُت    ُمْس َوا
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َيـاَك ْنـ ِئـٌل ِظــّل ُد َزا
ُكْب ُدُمْوَعَك  َواْس
َيـًة ْد َخْش ُبـ َلَهـَك َواْعـ ِإ
ِلًصا .             ُمْخ

ِظـٌر َت ْن ْيْح ُم َيِص
َلى َفاْرِجْع ْلَعَمـِل ِإ ا
ْيْح ّنِج َمَع      َواْسَهْر)7( ال
ْلَجْفِن ْيْح ا ْلَقـِر )8( ا

ِبَسْمِعَك  َواْخَضْع
ْيْح ّنِص .              )9(  ِلل

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             -------------------------------  
َبُل وَشَمَخ ، : عاليا - شامخا1               ًا َيْشَمُخ الَج : عل ُشموخ
  : الشواهق الّشوامُخ . والجبال وارتفع

قيل ومنه ، السماء في : طويل وَشّماٌخ شامٌخ وجبل                   
. شامخ للمتكبر
أو حزن لشدة النسان تصيب خفة : الطرب - طربت2         
. سرور
القبر الضريح وقيل ، القبر وسط في : الّشّق - الضريح3              

. لحد بل : قبر وقيل ، كله
عليه يقدر ل الذي المكان ، حصن : جمع - الحصون4              

  حصانة بالضم حصن على ويجمع لرتفاعه
. منيع أي حصين فهو                   

: ثارت وهبيبا هبوبا تهب الريح : هبت ريح - مهب5              
. مهبها الريح ومنخرق ، وهاجت

ُء - الَجْفُن6               َأسفل َأعلى من العين : غطا والجمع ، و
َأجفان َأْجُفٌن .    وُجفوٌن و

منجح : أي نجيح : رجل . ويقال : الصواب - النجيح7              
. الحاجات

. : الجريح - القريح8              
. : الناصح - للنصيح9              

َذاِر ُأَخـّي     َح  

َتـاُل َتْخ ْلَفَرِس)1( َأ َكا  
َيْعُرِب ْل )2( ا

َأُر  َتْز )3( َو
َتْرَقـى َلى َو َبِر ِإ ْن ِم
َكِب َكْو ْل َتْسَخُر           ا ِمْن َو
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ُلْسـِد ِبَهـا ِفـْي  َكا َغا
َبُح َتْس َبْحِر ِفي َو ْل ا

ْلُحَفـاِة َكْم    َكالّس َو
َتِوْي ْل َق َت ُغْصِن  َفْو

ْلّزُهوِر َتْغـِدُر ا ْلِخـّل َو ِبا
ِتـًرا َتـْه )4( ُمْس

َتْصَحُب ّنا  َو َة ِج َدا َغـ
ّلَقـاِء ْنـَت َفَمْهَما   ال َلّو َت

ْيـَن َيـاِة َب ْلَح ِإّن         ا َف
ّيـَة ِن ْلَم  َكْهـٌف) 5( ا
ِإّن  َعِميـٌق ْلَمَقـّر َو ا
ْيـٌت َب ْيـٌب  َل َذاِر    َرِه َح
َيـاَك ُأَخـّي ْن ُد ِظـّل  َف

.

َيِة َلـِب ِمْش ّثْع ال
َتْقِفُز َلْرِض ِفي  َو ا

َنِب َلْر ْدُخُل                   َكا َت َو
ْلَعْقـَرِب ُحْفَرِة ِفي ا

ّنَك َأ  َساَحـِة ِفي َك
ْلَعِب ْلَم ِلَحْرِب                 ا
َداِة ْلُع ْلُمْرِعـِب ا ِل و
َتَرّفْعـَت َوَمْهَما

ْلُمْعَجـِب َوَسْهٌم            َكا
َلِب  َكِذْي ُمِخيٌف ِمْخ
ُد ِم َشِدي ّظل َكَعْقِل  ال

ِبـي ْلَغ َسِريُع                ا
ْيَهـِب َكَما الّزَواِل ْلَغ )6( ا

.

         -------------------------------  
منه تقول الكبر الخاء بضم والخيلء : أتتكبر - أتختال1              

. كبر ذو أي خيلء ذو فهو اختال
.  قحطان بن يعرب إلى : المنسوب اليعرب - الفرس2              
. صدره في السد صوت : الزئير - تزأر3              
َتٌر : رجل - مستهترا4               َتْه ما ول فيه قيل ما يبالي : ل ُمْس

ِتَم ما ول له قيل . به ُش
.  : الموت - المنية5              
. : الظلمة والغيهب ، الليل سواد : شدة - الغيهب6              
             

 
ْيَن َأ ُلوُك َف ْلُم ْيَن ا َأ َو

ْيـُن ِط َلْسَت   الّسل َف
)1( َغَرٍض ِسَوى

ْيَن َبُة َأ ْيـَن الّصَحا َأ

ِبـي ّن ْد                  ال ْبُع َذا َفا ِإ
ْئـَت َفاْقـَرِب َأْو ِش

.
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ّيـِة ِن ْلَم .       ِل

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

 ِلُرْشِدَك     َفاْرِجْع                                
ْلَت ِن َبـًة َلْو َت ِمْن َمْر
ِنَها ْلِقَمُم ُدْو ً ا ْنِزل َوَم
ِبالّزْهـِر)3( َشِرًقا  

َدِهٌر ِمْن َوُحْزَت ُمْز
َيا ُزْخُرِف ْن ّد َنِقَها ال َوَرْو

)5(
ّدَك َفَهْل     ّ َمَر ِإل

ْبـُر ْلَق ِخَرٍق ِفْي  ا
ْلَمـُة ُظ ْبِر َو ْلَق ا

ّدْهَماِء َبًة )6( َكال ُمْرِع
ْيَن َأ ْتُه َما َف َك َل َكّف َم ْل  ا

 .                َذَهٍب ِمْن

َبـاِل ِفْي َوَرْوَضًة ِج
ْلِب َل َتِسُم)2( ا ْب َت ّنْهُر   َوال
َتْهِمي َيْجِرْي َفْوَقُه َف
َيُم ّد   ال

)4(
ًبا  ِئ َوَمَشى َعَجا

ْلِفَك ِمْن َدُم َخ ْلَخ َء ا ْيَضا  َب
ِلَها ِمْن َداُن َحْو ْي ّد ال

َدِحُم ْبِر َوَضّمُة   َتْز ْلَق ا
ِبَهـا)7( َمْحُفْوٌف َدُم   ّن ال

ْيَن َأ ْيَن)8( َجاُهَك َو َأ  
ْلَعـْزُم ْلِهَمُم ا .               َوا

             -------------------------------               
. فيه يرمى الذي : الهدف - غرض1             
أوروبا في الجبلية السلسل أهم : من اللب - جبال2              

 من تمتد التي الشاهقة اللب جبال سلسلة
بإيطاليا جنوا خليج إلى شرقا بالنمسا فيينا مدينة                    

.  ميل ستمائة حوالي طولها يبلغ غربا
ٌق ومكان : مضيئا - شرقا3               َق ، وُمْشِرق َشِر ًا وَشِر َشَرق

َأْشَرق َأْشَرَقت و  .  فأضاء الشمس عليه : 
المطر و ، السكون مع يكون مطر ديمة : جمع - الديم4              

. يومها تدوم برق ول فيه رعد ل الذي
وحسنه صفاؤه السيف ورونق : حسنها - رونقها5               

. وماؤه أوله الشباب ورونق
. : السواد الدهمة و : المظلمة - الدهماء6              
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ْيه بالشيء القوُم : َحّف - محفوف7               َل ًا َيُحّفوَن وَحوا َحّف
َدُقوا َأطاُفوا به َأْح . وَعكفوا به و

. ومنزلتك : قدرك - جاهك8              
ْبـَق َلْم ّ َي ُء ِإل َنا ْيِت  ِب َب ْل ا

ِبُسُه )1( َتْح
ُة  َدْعـَو ْبٍن َو ا

ِلٍح َتِقّي ٍم  َصا َفِهـ
ْدُع ِلُرْشِدَك َفاْرِجْع َوا

ًة الله .         َمْغِفَر

َلى ْيِر َع ْلَفِق ْبَقى ا َي َو
ْلُم ْلِع َكُم  ا ْلِح ْبَقى        َوا َت
ًة ّلْت ِلَمـْن َنَجـا ِبِه َز

َدُم ْلَق ْد ا َمْن َفاَز  َق
َتِصُم الّرْحَمِن ِبِحَمى َيْع

.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ْلَك                              ِت َيا     ِمَن     َحاٌل     َف ْن ّد ال
َلى َقْصٌر ْبـَوٍة َع )2( َر

َدِهُر ِبالّزْهِر ّنُة ُمْز َوَج
ْلَقْصـِر ْثَمـاِر  ا َل ِبا

َلـٌة ْيُر)3( آِه ّط  َوال
ُدو ٍم َيْشـ ْنَغا َأ َنّسَقٍة  ِب ُم

 َوَصاِحُب)4(
ّطاُووِس َكال ْلَقْصِر ا

ًيا َدِه  َسّن)5( ُمْز
ّتَجْمُهَر  ِفي)7( ال

ُنـُه  َقْصـٍر ّي .      ُيَز

ْيُن َياَسِم ْل َذاَك َوا ِب
ْلَقْصـِر ِثُر ا َت ْن ُد     َم ْلَوْر َوا
َتِسـٌم ْب ْلُغْصـُن ُم َوا
َتِخُر َتَقى ُمْف َوَماار

َتَواَها ُد ُمْس َتُر الُعـْو ْلَو َوا
ّنُه َأ ٌة َكـ  ِفي)6( ُدّر

ْلَقْصـِر ِمَن َقَمـُر َأْو ا
ِم ُنْوٌف الّرَخا ْبُهَهـا ُص ِش

ّدَرُر .        ال

          ------------------------------
. وقف ما القفل بوزن والحبس وقفا : تجعله - تحبسه1               
من ماارتفع ، وكسرها وفتحها الراء : بضم - الربوة2               

. الرض
. : عامرة - آهلة3               
على الكلم من جاء ما النسق و : منظمة - منسقه4               

. التنظيم والتنسيق واحد نظام
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والفخر ، والتيه : الكبر والزهو : متكبرا - مزدهيا5               
  : أي بنفسه مزهو ورجل ، والعظمة

. الزهو من خفة : أخذته مزدهى ورجل معجب                     
على وتجمع الكبيرة العظيمة اللؤلؤة ، : بالضم - درة6               

. ودرر دّر
لكثرتهم جمهور العظيم للخلق : يقال - التجمهر7               

. معظمهم شئ وجمهوركل جماهير والجمع

َدى َنا َأْه ْي َل )1( َطِرّي ِإ

ْكِل َل ًيـا ا َتِد  َمّرْت ُمْق
ِئُق ْنـَواُر َدَقا َل َوا

َنا ُمْشـِرَقٌة َوَهّز
ُق َلْشَعـاِر الّشْو ِل

َثَرْت َت ْن ّنْهُر َفـا ِمْن َوال
َنـا ِت َتّز َتْح َفـَرٍح ِمْن َيْه

ٌة َد َغَمَرْت َسَعا
ِبـي ِتي  َصْح َي َوَحاِش

َنا ْت َباَت ِب َذى َو )9( َش

َلْزَهاِر َنا ا ُب .    َيْصَح

ٍم ِتـ ّندى ِفي ِبَحا )2( ال

ِطي َتِذُر ُيْع َيْع َوالّصْحُب َو
َماَمّسُهْم )3( َطَرٍب ِفي
َدُر ِلُئ     َك الّشْعــر ل

َطـر َول لَمـّن )4( َب

ّطّل َنا  ِمْن)5( َوال َفْوِق
ِظُر)6( َيْهِمي َت ْن َي َفَمـا  َو
َنا ِئْم )8( َأْزَرى  َول)7( َس

َنا َلى الّسَهُر ِب َباِح ِإ الّص
ْطـُر ْلَوْرِد َوِع َتِشُر ا ْن ُم

.

         ------------------------------
. : غض - طري1              
الجاهلية    : - حاتم2               أجواد أحد عبد بن حاتم وهو الطائي

   امـرئ بن الحشرج بن سعـد بن الله
حاتم بن ( عدي والد  الطائي سفانة أبو القيس                   

    جوادا حـاتم ) كان عنه الله رضي  الصحابي
، السلم في ابنه كان وكذلك ، الجاهلية في ممدحا                   

  وأخبار ، عجيبة وأمور مآِثر  لحاتم وكانت
يقصد يكن لم ولكـن ذكرهـا يطول كرمه في مستغربة                   

   وإنما ، الخـرة والدار الله وجه بها
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. والذكر السمعة قصده كان                   
. سرور أو حزن لشدة النسان تصيب : خفة - الطرب3          
: وقيل ، النعمة احتمال : قلة وقيل ، : التبختر - البطر4              

. النعمة في : الطغيان البطر
أرسخ وهو ، الدائم القطر الصغار : المطر - الطل5              

. ندى المطر
ُنه َهَمْت يقال : يصب - يهمي6               ًا عي ًا َهْمي ّياوَهَميان : وهم

ّبْت   من سائل كّل وكذلك دمعها َص
. وغيره مطر                   

والسآِمة مّل منه وسئم الشيء سئم و : مللت - سئمت7              
. والضجر الملل

أزرى ويقال  بالشيئ التهاون والزراء : تهاون - أزرى8              
. حّقره أي وازدراه به قصر إذا به

ُة - الّشذا9               ّد ّيبة الريح ذكاِء : ِش ّط . ال

ّدَع ُكـّل َوَو ْل ِخـل ا
ًبـا ّي ًنا  َط ِط َل َف ْل َتـ َوَما
ِفي الّشْمِس ُنـْوُر
َلٍك ّكـُه َف ُد َلَهُب َت

َكـاِن ُبـْر ْل َأَسَفى ا َوآ
ّد َيّض َما َواْسَو ْب ِمْن ا

ْيِب ّلِه َلْم َحّرال َأّي َو َفـ
َيْشِفي َدْمٍع ْلَب َس ْلَق  ا
ٍم ِمْن َل ْلَك  َأ ِت َحـاٌل َف
َيا ِمـَن ْن ّد َكْم ال َبٍر َو .    ِع

َلِة  َوِمـْن َأْهـِل ُسل

ْلُجْوِد ْنَحِدُر ا ِإل      َي
َنـا َوَقْصُر ْلَه ّناِر  ا ِبـال

َتـِعُر ْلَقْصِر َوَصاِحُب َيْس ا
ْبِل في َط ِلص َتِحُر)1( ا ْن  ُم
َدْع ْيل َيـ ِت ُه )2(  َف َيـَرا

ْكُر ْلِف َبَصـُر ا ْل َأّي َوا َو
ْلٍب  ِطـّب ُه  ِلَق ّد َهـ

َدُر ْلَقـ ّد  ا َفَهْل َوْقًعا َأَش
ِبُر َقـْوُم َيـا َتـ .      َنْعـ

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ِلُب                                 ْلَمْوِت     َمَخا ا

ّلِه ّيـٍد ِمْن ِل ْلُغْصِن َس  َكا
ّيـاِس )3( َم

َتـّوٌج  ُم
ُبـُه َبا ْلَغّض َش ٌء) 4( ا َوّضـا

ْبـَراِس ِن )5( َك
ّذُب  ُمَه
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َنا ْلُحْسِن ِبالّس ُذْو َوا
َدٍب .        َأ

 
  

ْبِع ّط ُنْو َكْم ال َلى)6( َيْح  َع
ّناِس .         ال

        
         ------------------------------
ِلصطبل وقيل الدابة : َمْوِقف - الصطبل1               من ليس : ا

. العرب كلم
ِتيل2                ّنواة َشّق في : الّسَحاة - الَف العزيز التنزيل وفي ال

َلُموَن : { َولَ ْظ ً ُي ِتيل ْطمير َف  القشرة } . الِق
ِتيل ، النواة على الرقيقة                     النواة َشق في كان ما والَف
ِتيلة سميت وبـه ، . َف

ّياٌس ورجٌل غصن : مائل - مياس3                ّياسـة وجـاِرية م ِإذا م
َتبختران كانا ِتِهما في َي َي . ِمْش

ّطِرّي : والَغِضيُض - الغض4                : ( َمْن الحديث . وفي : ال
َأ َأن َسـّره ًا القرآن َيقـر ْنِزَل كما َغّض   ُأ

َيْسَمْعه                     ْل ْبٍد ُأّم ابِن من َف َأراد َع الِقراءة في طريقه ) 
َأته   نضارته الشباب َغضـاضة . و فيها وهي

. وطراوته                    
. والسراج : المصباح - النبراس5               

ِطُف - يحنو6                َيْع ُيْشِفُق :  َأْحنى َيْحنو عليه َحنا و و
ِني . ُيْح

ُه َدا ُطَها َيـ ْبُس َي
ْيِف ٍم ِمْن  ِللّض ُد َكَر ُذْو َي

َنِن  َعْن)3( ِار ُس َت ْلُمْخ ا
ًا َتِقي ْن )4( ُم

ْيِه َرَمْت  َل ُد ِإ َي
ّدْهَماِء َيًة )5( ال َداِه   )6(

ْتـُه َل ْلَز ُد َوَز ِم َيـ ّيـا َل ا
َبْت َل َت )10(  َفآَِب)9( َواْس

َتِضُن َلْوَهاَم َيْح ا
ًيا ِط َت .       )11( ُمْم

 َعْن)1( َتَقـاَعَس َوَما
ْذٍل َدْرَب)2( ِلُجلِس َبـ  

َدى ْلُه ْيـَر ا ّيـاٍل َغ َم
ْيَب ِلَوْسَواِس ْيَها  ُأِص ف

ٍم َأْسَقا )8(  َوإْفلِس)7( ِب

ّدْت  الّشباِب َزْهَر َوَه
ْظَمُه الّراِسْي َع

َنى ْلَو ِبًسا ُمْهَرا َثْوَب ل
ْلَوَهى ْلَقاِسْي)12( ا  ا

.
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         ------------------------------
. خلف إلى ورجع : تأخر - تقاعس1               
ُء : هم - الُجلُّس2                َلسا . الُج
ّذْود ويدفع : يطرد - يذود3                ، والدفع والطرد الّسوق وال

. دفاع الحقيقة حامي َأي ذائد ورجل
.  الختيار والنتقاء : مختارا - منتقيا4               
.  السواد ، والدهمة : المظلمة - الدهماء5               
َلمُر - الداِهية6                َكر : ا ْن  . العظيم الُم
. : أمراض - بأسقام7               
اليسر حالة من النتقال الفلس : حقيقة - إفلس8              

.   العسر حالة إلى
. المسلوب اللم بفتح والسلب : اختلست - استلبت9              
.  : رجع - فآِب10            
: والمطا مطية : اتخذها وامتطاها : راكبا - ممتطيا11            

  ) لنه ( مطية للبعير قيل ومنه ، الظهر مقصور
. أنثى أو كان ذكرا ، مطاه يركب                    

َيِهي وَوِهَي والّسقاء الشيء َوَهى : الضعف - الوهى12            
ًا فيهما ًا جميع . َضُعَف أي واه فهو ، َوْهي

                
ُتُه ْئ ِئـًرا َفِج ّدْمـُع َزا َوال

ْنَهِمـٌل َنْحِوْي َأَشاَر ُم
َطْرٍف ِتٍر ِب ٍم)2( َفا ِئ (  َس

ّطْر  َوَقاَل)3 ِلَما َس
ْيـِه ِل َبٍر ِمـْن  ُأْم َأُت ِع َد َبـ
ُتـُب ْك َلًة َأْشَعـاًرا َأ ّل َك ُم

ّلـَق َدِع ّتَع َيـا ال ْن ّد ِبـال
ِتَهـا َن ْي ّيـٌر َوِز ِئـٌم َتَغ َدا

ْبَق َلـْم َمَرٍح ِفي َت
َنٌة ْلُغْوِل َهَجَمْت َوِمْح َكا

ْلُحْزُن ِنـْي َوا َث )1( َوّر

ِاسْي َضْعًفـا ْنَف َأ ِب
ُدُمْوٍع)4( َواْغَرْوَرَقْت ِب  

ْيُن ّباِس َع ُدْوُر     َع َتـ
ْيـَن ِنـي َب َب

َكُحّراِس َيـا ْن ّد َتـاِج ال ِب
ْدٍق ِإْخلٍص ِصـ َو

ِإْحَساِس ْيَس   َو َل  َف
ْيَهـا َهـّم ِسـَوى ِف

ْتَعاِس ِإ َكْم  َو َدْت َو َب
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َبْت)6( َتَه َن ْا ِلُب  َو َمَخا
ْلَمْوِت َلْرَواِح ِفي ا ا
َبٌة َكْم)7(  َناِش َتُمّر  َو

ْبَصاِر َل َلىا َبٍر ِمْن َع ِع
.

َناِس َبْعِد ِمْن َوْحَشٌة ْي ِإ
 )5(

َذ ْيـ ْيٍش َلِذ َلـْم  َع ْأ َو َنـ َنْه
َأْعَراِس ِإْن َمـَفّر َول  ِب َو

ُتـْم ْذ ْتـَراِس ُل َأ )8( ِبـ

َنْحـُن َدى ِفي َو َت ْن ُم
َياِن ّنْس ّناِسي ال  .      َوال

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             -------------------------------  
أدخله توريثا فلنا فلن ورث يقال ، : أدخلني - ورثني1              

. ورثته على ماله في
انكسرت العمل عن الرجل وفتر بحديد : ليس - فاتر2              

. شدته بعد ولن حدته
ٍم3               ِئ ِئَم - َس الملل والسآِمة مّل  ، منه وسئم الشيء : ِس

.  والضجر
ّدموع : امتلت - اْغَرْوَرَقت4               : ( فلما الحديث وفي  بال

 ، وسلم عليه الله صلى الله رسول رآهم
َأي عيناه واْغَرْوَرَقت وجهه احمّر                    . بالدموع َغِرقتا ) 

َلنس اليحاش : ضد - اليناس5               . الوحشة ضد كا
وغيلن أغوال والجمع السعالي من : بالضم - الغول6              

.  غول فهو فأهلكه النسان مااغتال وكل
فيه علق أي الشيء في الشيء ونشب : عالقة - ناشبة7              

.
َتَوّقى السلح من وهو ترس : جمع - أتراس8               ، بها الُم

. معروف

َبَعْت                                   َتا ِمَحٌن     َت
ُتُه ْثَل َفاَرْق ُغْصِن ِم

َباِن ْل الّشَجِر  ِفي)1( ا
َلٍل  ِفي)2( َيِميُس  ُح
َلى)3( َيْزُهو ْلَقَمِر  َع ا
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ُه َثْغُر ُدو َباِسٌم )4( َو َيْش
َيٍة ِن ُأْغـ ُبُه ِبـ َبا ْلَغّض َش ( ا

ُتوٌب )6 ْك ِتِه  َم َن ِبَوْج
ُنُه ُيو َدِري ُع ْيَن)8( َتْز  َع
ْلَمَها ًنا)9( ا َل َطـاَل  َع

َيـاُب ْلِغ ٌد ا ْي ْيَن َوَز َب
ِتي ِكَر ْطُقـُه َذا ُن َو

َجاٍر َيَزْل َلْم
ِتي ِطـَر َذاَت ِبَخـا َو

ٍم َأْت َيْو ِني َر ْي َع
َبـِرَحـْت ْنُت َوَما ُك ْذ َو ِإ

ْدُعـّوا َذاَك َيـٍة َم ُأْمِس ِبـ
.

ّنُه َأ ٌة َكـ ِمـْن )5( ُدّر
ّدَرِر َأْجـَمـِل َوالّشْعُر ال
ُتُه ُطـوٌل)7( َوْفـَر   َ ِبل
َيا ِقـَصِر َدا ِلُحْسٍن َف ِمْن َب
َظِر)10( َنْضَرِة ّن  ال
ُدْوُر ْثَل َي ْيِد ِم الّشْعـِر َقِص
َكِر ِفي ْلِف َأّن ا َأْحـُرَفـُه  َك

ِنـِع ِمـْن ّثَمِر َيا َتَرى   ال
َطى َعُجْوًزا ْن َب ( َح

َد)11 َبَصِر َفاِقـ ْل َلى     ا َع
َياِض َدى ِر ْلَه ْتَرِة ِفي ا َف

.                        الّسَحِر

        
         ------------------------------
. بانة واحده الشجر من : ضرب - البان1              
ّياٌس : يميل - يميس2               ِئٌل وم . : ما
َيْزُهو3               ًا -  ّبرا يتكبر َأي : َزْهو َك .  َت
الثنايا على أطلق ثم  : المبسم والثغر : مبسمه - ثغره4              

. السنان من تقدم ما وهي
. : لؤلؤة - درة5              
ّطِرّي : والَغِضيُض - الغض6               الشباب . وَغضاضة : ال

. وطراوته نضارته
ُته7               . : كثرته - وْفَر
. حّقره وازدراه : تحتقر - تزدري8              
. الوحشية البقرة وهي مهاة جمع : بالفتح - المها9              
. والرونق : الحسن - النضرة10            
ْنطى- 11             . البطن ضخم سمين : قصير َحب
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َنا  َوضّم ِلُس ًدا َمْج ( ِصي
ًة)1 َباِقَر َدى       َع َنا َأْه َل

ْطًرا الّرْوُض ِئًعا ِع َرا
ًذا َداَر   َوَش ْأُس َو َك

الّصَفـا
ّد ْلـُو َثَرْت َوا َت ْن َوا
َذَب ُكّل َتَجا ْل ْطَراَف ا َأ

ْلَحِديِث َلَمْحُت َكَما ا
ْيًخا ْبِل َكَقْوِس َش ّن ال

ًيا ِن ْنَح َذاَك  ُم ٌد َف ْي َز
َلى ّكاِز َعـ ْلُع ًئـا ا ِك ّت ُم

ُنـُه ْي َ َوَع َشْمًسـا َتَرى ل
ُه َقَمـًرا َولَ َوَشْعُر

َيـّض ْب ْثَل ا ْطِن  ِم ْلُق ا
َطَفْت ْنَع ِكدُت َوا َف

ْلُفُظ ْنَفاِسي َأ َأ

ِتـِه َي ْئُت ِلُرْؤ ًكا َفِج ِب َت ُمْر
ْلُب ْلَقـ َكِسٌر َوا ْن ُم
ُلُه َهَمْسُت َأ ْدُر َأْس َب َيا

َلْت َما َبَعْت    َفَع َتا َت
ْثِرَها  ِفْي)6( ِمَحٌن ِإ
ِنَي       ِمَحٌن ْت َل ْلَز َوَز

ْطَماٌع َذاَب َأ ِبَها َف
.

ّذ ُكّل ِمْن ِليِل َف ْدِر َج ْلَق ا
ِكِر َت ْب ْتـُه ُم َد َنـ ٌد  َوَسا ُوُرو

َذا ِطِر ِبالّش ْلَع ا
ِئُق ِم َدَقا ْل ْلِع ْيـَن  ا َب
ِم ْلَقـْو َطِر ا ْلَم َكا

ُدوا َناَش ِفي الّشْعـَر َت
َدِر  َصْفٍو َك َيـا ِبلَ  َلـَها َو
ًة ْبـَر ُبو ِع َلى)2(َتْر َبِر  َع ْلِع ا

ُه َظْهُر َتٍو َو ْل ُكـوَي ُم ْش
ُثُه الّضَجِر ِمـَن َحـِديـ

ّلْغِو)3( ُمْفَعٌم ِبال َذِر   ْلَهـ َوا
ُه)4( ْيـُس َفُهَو   ِرْجلَ ِب َح

ْيِت َب ْل َوِسْرُت َوالّسُرِر ا
ِمّماَرأى ِحـيَرٍة ِفـي

ِفي  َوِصْحُت َبَصِري
ِتي ّيا ِرْفَق َبُعوا َه ْت َثِري ا َأ

ِئُب ِبَك ّنَوا   َقـاَل)5( ال
ِني َل َتا َدِري اْغ َق

ْتنـي ُهُموُم َوَراَفَق
ِم ْلَوْه َوالّضَرِر ا

َباِب ْذَوْت َزْهُرالّش َأ ( َو
ُد )7  .     َطِري ُكّل َبْع

         
         ------------------------------
ُد - صيدا1               َيِد جمع : الّصي َلْص ْأسه  يرفع الذي وهو ا ًا ر ْبر ِك

.
. والزيادة : الفضل والربا  : تزداد - تربوا2              
. مله الناء وأفعم : مليئ - مفعم3              
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باب من منطقه في : هذر يقال : الهذيان - الهذر4              
. بفتحتين الهذر والسم ونصر ضرب

ِئُب- 5               ّنوا ُة ، الـُمصيبُة وهي ، نائبٍة : جمع ال نوائِب واحد
ّدْهر  . ال

. بلية من النسان بها يمتحن التي محنة : جمع - المحن6              
، ذبل بمعنى ، ذويا العود : ذوى يقال : أذبلت - أذوت7              

. : أذبله الحر وأذواه

َكْم َطـاَحْت َو ٍم َأ َأْقَوا ِب
)1(  َنَشٍب َذِوي

ْلَك َنا ِت ّد ِفي ِجيَفٌة ال
َكٍة َبْحِر َل   َوَهْل)4(  َمْه

َياَي ْن ُد ْيٌش َب ِفي َداَم َع
ْلُت     َزَمٍن َفُق

َنْفـُس ِبي َيـا ّنَها ُتـو  ِإ
َذٌر .  َقـ

َبْت ْنَش َأ ًباِفي) 2( َو َل ِمْخ
ْلِب )3( َجِري كّل َق

َطـٌر َوُعْمُقُه  ِمـْن َخ
ِم َظ َطِر َأْع ْلَخ َحـّي َلّي  ا

َدْعَهاَصـاِح ِبِر َف َتـ َواْع
َلْهـُوَهـا َبٌح َو  َمْس

ِبِح ْلَقـِذِر ِللّسا .       ا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ُكّل                          َذا     َشْيٍء     ِل َتّم     ِإ ُنْقَصاُن        َما
ًدا َعـَرْفُت ْي َقْصٌر  َلُه َز

َتاُن  ُبْس َدٌم َيُحّفُه َو َخـ
َيٍة ُكّل ِمـْن َنـاِح

َيْعَشُق َد َو ْلُجْو ِسّر في ا
َلٍن في و َوَمـا   َع

ْيُر َمَضْت ٍم َغ َأْعَوا

َدٍة ّد ُه ُمَح َظْهـُر َتـٍو  َو ْل ُم
ْلَوْجُه َتِفٌخ َوا ْن .            ُم

ٌق َوَوْجُهُه ْلِجْسُم ُمْشِر َوا
)5( َيُؤّم              َملَُن

ِلَسُه ْيٌب َمْج َداُن ِش ْلـ َوِو
ُدْو ِنِه َيْش ِإْحَسا َراٍض ِب

َباُن ْذ   َوَغْض ِإ ْيٍد  َو ِلّي ِبَز َخ
ْطِن)6( َب ْل َظْمآُِن  ا

ُنُه َوالّرأُس ُط  َقْمٌل)7( َيْق
َباُن ْئ .            َوِص

          ------------------------------
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المال والنشب ، والعقار المال : بفتحتين - النشب1               
.  والصامت الناطق من الصيل

في مخالبه البازي وأنشب ، فيه علقت : أي - أنشبت2               
.  : أعلقته أي فيه أنا وأنشبته الخيذة

الشجاع وهو جريء والصل الهمزة : بحذف - جري3               
.  الشجاعة والجرأة المقدام

جثة وهي أجياف على ويجمع جيفة : جمع - الجيف4               
. أراح إذا الميت

َأّمُه ، : الَقْصد بالفتح ، . والّم : يقصد - يؤم5                ًا َيُؤّمه و َأّم

َده ِإذا . َقَص
والمراد ، الهم من الخالي وهو الشجي : ضد - الخلي6               

. الكل من البطن خلو هنا
. به : يقيم - يقطنه7               

ْلُت ُد َيـا َفُق ْي َذا َما َز َه
ُء َبلَ ْل ْد    َوَما ا ْنَت َق ُك

ْظَمى ِنْعَمٍة ِفي ُع
َيٍة ُكّل    َوَعاِف َشـْيٍء     ِل

َذا َتّم     ِإ ُنْقَصاُن        َمـا
ُلُمـْوُر     ِهَي ْد     َكَما     ا َشاَه
.   )2(    ُدَوٌل     َتَها

َبَك َدَهـا َبا ّني َش ْيَك ِإ ِف
ْيَراُن َفَراَح       َح

ِني ُد ْنِش ّدْمُع َو ُي َتاُن ال َتْه
)1(

           َ ْيِب     ُيَغّر     َفل ِط ِب
ْيِش ْلَع ْنَسـاُن     ا ِإ

ُه     َمْن َء     َزَمٌن     َسّر ْتـُه     َسا
.             َأْزَماُن

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             -------------------------------  
هتن ويقال يعود ثم يفتر ثم ساعة : مطر - التهتان1              

.  : قطر أي والدمع المطر
حال من والنتقال : الفعل ُدولة جمع : ودولت - دول2              

  بينهم دولة الفيئ صار ويقال حال ِإلى
. لهذا ومرة لهذا مرة يكون يتداولونه                   

60



*************************
*********************

*****************

فوائد     و     نصائح                 

ُء     الّضّجُة     َماَهِذِه                             ّدْهَما ال

الّضّجُة َماَهِذِه
ُء ّدْهَما ِم  فْي)1( ال ُلَمـ ا

ُق َفَما َة الّشَقا َنا ُب
ْلَمْجِد ُكـْم  ا َدُؤ ْب َم

ّد ُلواَس َثْغِر َفَحاِو
ْلِف ْلُخ َتِصُموا ا َ َواْع َول

ِتَصـاَر ْن ٍم ِبل ا َعْز
َيٍة َتْضِح َد َأَرى    َو ّتَمّر ال
َنـا ِتـِه َيْغـُزْو ْكَر َأَرى ِبـِف

َد ّتَمـّر َنـا ال َيْغُزو
َأْسُهِمـِه ِكّن ِبـ َنا َل َت ِشْرَع

ِبـَهـا َأَحـاَط َمْهَما
ُظوا ْيِق َت ِني َفاْس َب َيا

ِم ِلْسل ِبُهوا  ا َت ْن .         َوا

ّلَم َأ ْيُن َت ّد ْنَهـا ال ّيَمـا ِم َأ

ِم َل َ                   َأ ّنَزاُع َول َ ال َول
ِلْحَجاُم ِم  َعْن)2( ا َي ِق

َنا َلِو َتَصْم ْبِل  اْع  اللِه ِبَح
ِم َلْم )3( ُنَض

       َ ّدَم َول َتَقـ
َكـاُر َلْف ِم ِفْي َوا ُل ُح

ِبُس ْل ُي ْلَحـّق َو ًبا ا َبا ْل )4( ِج

ِم ِمَن ّتَه ْطِفَئ     ال ُي ِل
ّنـْوَر ِلْسلََم  ال َوا

ِم َل ّظ ْيُجْوُر        ِبال )5( َد

ِكِهْم ْي ِك َتْش
ِم َمْرُفْوَعُة ْلَعل ُدوا   ا َوَوّح

ُكْم َة  َصّف ْيـَر ِم َياِخ ُلَم ا
.
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         ------------------------------
. : السواد الدهمة و : المظلمة - الدهماء1              
ِلْحجاُم2               ّد - ا ِلْقدام : ض َأْحَجَم ا َلمر عن .  َكّف ا نكص َأو : 

ْيبًة َأن الحديث . وفي َه     رسول : ( 
َذ ، وسلم عليه الله صلى الله                    ًا َأخ ْيف : فقال ُأُحٍد يوم َس

ْأخـذ من َأْحَجم ؟ بَحّقه السيف هذا ي   ف
َأخروا نكصوا َأي القوم                    ّيبوا وت َتَه ) . َأْخذه و

ْيُم  نظلم : لم نضم - لم3               ْلُم والّض ّظ َحّقه . وضامه ال
ًا ْيم َلمروضاَمُه في َضاَمه يقال إياه َنَقصه َض ا

ًا َيِضيُمه حقه في                     ْيم . النتقاُص وهو ، َض
. الجلبيب والجمع : الملحفة - الجلباب4              

ْيُجوُر5               ّد ْلَمُة - ال ّظ . : ال
ُبوا ْلَم َوَحاِر ّظ ال

َياَن ّطْغ َتِمُسوا َوال ْل َوا
ّبُقوا َط ّنَة َو َتاِر  ُس ْلُمْخ ا

ُلوا ِثـ َتـ َواْم
َداَرُسوا َة َت ْيـَر ِس
َلْسلَِف ِلَصًة  ا َخا
ّنـُهـْم ِإ ْيـِن َرَفُعـوا َف ّد ِلل

َتـُه َي .     َرا

ْيـُن الـّرُؤِف ِرَضا اللِه َفَع
ِم َلْم َن ْيَعَة      َت ْلَواِحـِد َشِر ا

ْلَقّهاِرِذى ِم ا َكَر ْل ا
ّبُقْوَها َط ُنـوا َو ُكْو َت

ِلى ِئ ِم َنـا ّنَع َأْحَسِن    ال ِب
ْلَقْوِل َلْعَماِل ا َوا

ِم َك ْلِح .         َوا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

َتِدي ْلِحَجاِب     ِإْر ِل    

ّنَساِء ِبُسْوِق ِقْف ال
ُظْر ْن ّيا َوا ِل )1( َم

ْنَت َوَسَماًحا ِب ْكـٍر َو َب
َلـى ْي َل َتَراُهـّن َو َس

ْيـَن َتِد ًبـا َيْر ِحَجا
َتَراُهـّن َ َو َيِقْفـَن ل

َتَرى ّيِدْي َس ْيًرا َس َغِد
ّيـا َوُشُمْوًسـا      َوَم

َلـًة ّيـا َوَها َنِد َتَرى              َو َو
ْأَس َد الّر ّيا َذا َبْع ْكِس َم
ْيٍث َ ِلَحِد  َرَضْعَن َول
ّيـا ِب ِبَصْوٍت         َص َذا َو ِإ
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َدْرٍب َتِرْي   ِبـ ُد َتْش ْن ِه
ْبَسَهـا َأّن  ِل َتـ )2( ِب

َدى َل َد َو ْنـ َمْحَرٌم ِه
َتـِرّي ْن ْيَت          َع ُكّل َل
ّنَساِء ٌد  ال ْن َوَمـّي ِه

ُتِري ْلَوْجَه َفاْس ا
ْلِحَجاُب ْيٌم َفا .                  َكِر

َكْمَت ّيا  َح َكْم                    َخِف
َنا ْد َذا َوَج َكاِن ِب ْلَم ّيا ا َشِق

ْدَن ّل ُيَق ّتَسـّوِق ِفي َو ال
ّيـا ْيِقْي             َر َأِف َذا َو  ِإ

َتَمْعِت ّيا اْس َلـ ِإ .

             ------------------------------
: تعالى قوله ومنه الطويل الزمن : الملي - مليا1               

ِني ّيا { َواْهُجْر ِل } .  َم
َدة - بتأن2                ُتَؤ . : ب
                

ّلًة الّسْوِق ِفي ِإّن )1( ُث

َباٍب ِمْن َدُهْم َش َقا
ْنَزُب َدْرٍب)2( ِخ ِل ْيـٍع   َوِض

)3   (
.

َنا َما ْد ْيَرُهْم َوَج َقّط َضِم
ّيا ُبْوا                َح َأَجا َف

ْلَقْوَن َوَسْوَف ّيا  َي )4( َغ
.

◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙

َلى     ُتْب                                    اللِه     ِإ
ْيَف ّظلََم َتْرَضى َك  ال
ْكًرا َبا)5( َو َدْر ْنَت  َو َيا َأ
ُد ْي ْيـٍق َضـلٍَل ِفْي َز َعِم
ْنَت ُد َأ ْي )6( ِهْمَت  َياَز

َنـْل َلْم  َواٍد ُكـّل ِفْي َي
َدٍد َأّي ْيُر)7( ُسـْؤ ّذ  َغ ( َف

8(
                  .

ّيْرَت َتَخ ِرَفاِقـَك ِمْن َو
َبـا ْئ ُنْصٍح َأّي                ِذ

ُه ّدُمْو َبى ُيَق ْأ َت َف
َذَرْعَت ْيَق َو ّطِر َشْرًقا ال

َبا ْأي َراِجح                   َوَغْر الّر
ّبى الّصلِح ِفي َتَر

.
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                                     ------------------------------
.  الناس من الجماعة : بالضم - الثلة1              
شيطان : ( ذاك الحديث في و  شيطان : اسم -  خنزب2              

) . خنزب له يقال
.  : الدنيء - الوضيع3              
: الغي مسعود ابن وقال خيبة أو ضلل أو : شرا - غيا4              

.  جهنم في واد
وجمعه شجر أو جبل في كان حيث عشه : الطائر - وكر5              

. وأوكار وكور
ّيُر والهائُم متحيرا وجهك على : سرت - همت6               . : المتح

َلمر في : هاَم يقال ّير إذا َيِهيم ا .    فيه تح
ُد7               َد ُلولى الدال وبضم : الشرف - الّسؤ وقد طيء لغة ، ا

ًا سادهم ًا ُسود ُدد ًة وُسو . وِسياد
. : فرد - فذ8              

َلى ُتْب  اللِه ِإ
ْلِحَمـاُم ْيـٌب)1( َفا  َقِر

َتى َمْن ًبا اللَه َأ ِئ ِمـْن َتا
ُنـْوٍب .        ُذ

ِتي َسْوَف ْأ ّيًة َْي  َعِش
ْيَس ّبا َل )2( ِغ

َحّط           
َثّم ِحْملً ُد َو َدا َبـا  َيْز ُقْر

.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

 الّزَخاِرَف     َدِع                                
ًا الّزَخاِرَف َدِع َمْحُفوف

ِبَها)3( َطُر   ْلَخ َكْم  ا َف
ِتيٍل َلْفٍظ َق ِمْن ِصيَغ ِب
َكلَم)6( َطل  َحَسـٍد ْل  ا
ِكـٌر َسِفيٌه ٌق َما َحـِذ

 ِمْن ُأَسٌر َتَمّزَقْت

َثُة َنْف ِفي  الّسّم)4( َو
ْلَفاِظ َل ْنَحِصـُر ا َكْم َت َو

ِكّي ِبيِس ِمَن َذ ْل ّت )5( ال

َكِسـُر ْن ِفي)  7( َفَساَخ ُم
ّناَجٌة َبْحِرِه  َحِذُر)8( َص

َلْت ُأْهِم َبَهـا َرِحٌم َو َتا ْن ( َوا
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  .         َأْسُهِمـِه َبـْرِق
ْلَخَوُر)9     .        )10(  ا

              ------------------------------
. المنايا والحمم وقدره الموت قضاء : بالكسر - الحمام1              
. أيام بعد : زائرا - غبا2              
ْيه بالشيء : القوُم - َحّف3               َل ًا َيُحّفوَن وَحوا َدُقوا َحّف به َأْح

َأطاُفوا . وَعكفوا به و
، التفل من أقل وهو ، بالنفخ شبيه : النفث - النفث4              

 ونصر ضرب باب من الراقي نفث وقد
ّيُة ، السواحر العقد في والنفاثات                     ْنُفُث والح السّم َت

ُكُز حين ْن . َت
.      للمبالغة شدد والتخليط : التدليس - التلبيس5               
َطل6             َء وطل ، : لطخ -  ّدْهِن الشي ًا وَغيِرِه بال ْلي : َط
َطَخه . َل

َلقدام وكذلك ، : غاص - ساخ7                 َلرض في َتُسوخ ا ا
َتسيخ َتِغيُب فيها : تدخل و . و

يقال بـه واللعب به يلعب الذي الوتار : ذو - الصناجة8                
. والصناجة الصناج له

. : أصابها - انتابها9                
. الضعف : بفتحتين - الخور10              

ْلَك ِت َيٌة َف ْلُهْو)1( َهاِو َي  
)2( َأِشٌر ِبَهـا

َفَحاِذُروا 
َلْشَراِر َنَفَث ا

ُبوا ِن َت .         َواْج

ْلَحْرِب ّيَها ِفي َكا ِمْن  َط
ِثِه ْب ْكَر      َشَرُر ُخ ِم َو ّظل ال
ِتِه َفِفْي َطُر)3( َحاَفا ْلَخ  ا

.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ْلَجْهَل     َدِع                                               ا

ْلَجْهَل َدِع ِبي ا َياَصاِح
ْلَعَمى َوِسْر             َوا

ٌدْوٍء ْطٍف ِبُه ُل َفـَمـْن َو

َرّب ِإلَهَك َوَراِقْب
َدّرَع          الّسَمـا )4( َت

ْبِر ْلِحَمى َفُهَو ِبالّص ا
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ِفْي اللَه َراَقَب َوَمْن
ِلـِه  َيْعِصِه َوَمْن            ِفْعـ

ّد َنـُه َه َيا ْنـ .                       ُبـ

َتاَب ْيِه َو َل َتَوى إ ِمْن اْر
َيْوَم                    )5(َظَما َو

َياَمِة ْلِق َلَما َلْن  ا َيْس
.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

                                 ------------------------------
ْدَرك ل َمْهواة : كّل - الهاِويُة1               من اسم والهاوية َقْعُرها ُي

: وجل عز وقوله ، جهنم َأسماء
ُأّمُه                    َيٌة { َف َأي َهاِو َتَقّره جهنُم : َمْسكنه }   .  النار وُمْس

ل منزلة إلى المتعدي وقيل والتجبر : البطر - الشر2              
. يستحقها

ُته شيء كل : حافُة - حافاته3               َي َيٌف والجمع ، ناِح على ح
  وحافتا ، الوادي حاَفتا ومنه ، الِقياِس

ِنباه اللساِن                    .  : جا
. الدرع : لبس - تدرع4           

. : العطش - الظمأ5              

َأَخـاَك     َساِمْح                                

َذا َأَخاَك َساِمْح ِإ
َلـِط َواَفـاَك ْلَغ ِبا

ْيٍق فكم وفّي َصِد
ِلٍص ِبـٍق ُمْخ )2( َل

ْيَس َل ّناِس ِفي َف ال
ُرُسٍل ِسَوى َمْعُصْوٌم

َلْسَت ِمَن َتْرُجـْو َأ
ًة الّرْحَمِن .        َمْغِفـَر

ْتُرْك ْلِب َوا ْلَق َهَوىَا
ْيَك ْدِه ُي َطِط ل )1( ِبالّش

ُدّوا َأْضَحى ُه ِبــَما َع لَقا
)3( ُفُرِط ِمْن

ِمـْن اللُه َحَماُهـُم
َيْوَم)4( الّسَقِط َدّواَمـِة  

ِم ْنُج َفَساِمْح الّزَحـا ِمْن َت
.     َسَخـِط

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             
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ًدا     َفَحّرُرْوا                                َمْسِج
ْيُت َأ ًدا َر ْي َظْهُر َز َو
َكّف ْل ُدْوُش  ا )5( َمْخ

ُه ْكُر ِب َكاَن) 7( َو َد   َمْفُقْو
َ الّشُعـْوِر َدُهْم َفل ْن  َوِع

ٌد َد َمْسِج ْيُج َزا ِبِه الّضِج
.   

ْلَفـُه َلٌة َوَخ ْأُس ِطْف َوالّر
َكلًَما َيِعـْي) 6(  َمْفُقـْوُش

َدْمُع ْيِن َو ْلَع َمْفُرْوُش ا
ّلْهـْم ُكـ ِكْي َو َت َيْش
ْنُفْوُش َوالّشْعُر .    )8(  َم

         ------------------------------
أو احتكام أو طلب أو بيع في القدر : مجاوزة - الشطط1              

. شئ كل من ذلك غير
. الحاذق : الرجل - اللبق2              
: تعالى قوله ومنه الحد مجاوزة : بضمتين - فرط3              

َكاَن ُه { َو ًطا َأْمُر } .  ُفُر
. والزلة العثرة : بالفتح - السقط4              
فهو وجهه ُخِدش وقد ، الكدوح : الخدوش - مخدوش5              

.  مخدوش
ْيَضَة َفَقَش يقال : مكسور - مفقوش6               َب ، : َفَضَخها ال

. بيِدِه وكَسَرها
ْكُر7               ِب َأّول - ال ًا ، الرجل ولد :  . جارية َأو كان غلم
.  منفوش فهو باليد الصوف نفش : يقال - منفوش8              
            

ْيُت َأ ْيًضا َر ًبا َأ َبا ّد َش (  ُق

َبُسُهْم )1 ْل َأَرى   َم

ًتا اْزِدَحاًما َأْصَوا َو
َيًة َدّو ُلْوا      ُم َنا َقا ْب َلِع
َنا ًبا َفاْفَرُحْوا َوُفـْز َطَر

)2(
ْلُت  َفُق

َناُس ُتْم َيا  ُفـْز
َلْوا َلًما َفاْجَع َكْم  َع َف

َبْعُض ْل  َأْعلًَمـا َيْحِمُل َوا
ْيـُش َكْم  َلَهاِر  ُمَصاٍب َو

َكى ََلْمُر َش   َمْغُشْوُش َفا
َنا َنْحُن َتَصْر ْن  َوَخاَب ا

ّنْصُر ْيُشو ال  َمْقِد

ْيَن  الّشَواِرِع َب
ْيُش َأّماالّرْقُص   )3( َتْشِو

َكْم َفْوٌز ُكْم َو َء )4( َلْوٌم  َجا
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ُتْم ْب ْطَفاِل ِمَن َأَص َل ا
ْيَن َدا ِح َثّم َغـ َواللِه َو
ْيَس ّنْصـُر َل ِفْي ال
ًدا َفَحّرُرْوا ُكــَرٍة َمْسِج

ْدِس ِفي ْلُق ًكا ا َتَه ْن .     ُم

ْيُش َتْحِر )5( َو

ْدُس ْلُقـ َتَصٌب َوا ُمْغ
ّطْفُل ُطْوُش َوال ْب َ)6( َم  ل

ًة ُكَر ُبْوا ْلَع ْدُس َت ْلُقـ َوا
ْنـُعـْوُش )    7( َم

.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

                                     ------------------------------     
وشق الجلد : قطع والقد المستطيل : القطع - القد1              

. ذلك ونحو الثوب
. سرور أو حزن لشدة النسان تصيب : خفة - الطرب2           
. المر عليه تشوش وقد : التخليط - التشويش3              
ًا َيلومه لَمه من وتعنيف : عذل - لوم4               َله إذا َلوم َذ ع

ّنَفه . وع
.  الكلب وبين الناس بين : الغراء - التحريش5              
والتناول بالعنف والخذ السطوة : البطشة - مبطوش6              

ُذ الّصْولة عند بشدة َلخ ُد وا    كل في الشدي
. بطٌش شيء                    

: والنعش ، الموت سرير على : محمول - منعوش7              
  يكن لم وإذا لرتفاعه بذلك سمي ، الميت سرير

. سرير فهو ميت عليه                   

ُتُه                                ًدا َهَجْر َعاِم
ْيُت ِب أ

ْيَرٍة ِفي َ ِح
ْلُب ْلَق ِئُب َوا َت ْك ُأِحّب   ُم

ِتِه َراٍض ِإْخلَصُه ِبَقْسَو
ْيَمَن َلّن ُيْمٌن)4( َأ   )5(

ِتي َلْوَع ْلَجَوى  ِفي)1( َو ( ا
ّناِر) 2 َتِهُب َكال ْل َفَما   َت

َنى ْلُحّب)3( َو َساَرْت َأْو  ا
ّنُجُب ِبِه ُه َوِمْن ال َبا ِص
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ِلِه ِفي ُتُه         َتَعاُم ْب َل َط
ًبا َل ْط َتّز َم ِمْن َفاْه
ْنَت            َعَجٍب َأ َأ

ْيِه َما َتْرُفُض ِل ِمْن ُأْم
َلٍب ُتُه     َط ًدا َهَجْر َعاِم

َلُه َتا َسَقٌم َفاْغ
َباَن ِنِه ِمْن َف َكاَن َما ُحْز

َبِهًما ْن َدُعوا       ُم
ّتَسّرَع ٍم ِفي ال ْك ُح
َيٍة ْأِد َت ّني        َو َأ ّت ِبال )9( ف

ُبْوُن َنَجا ْلَمْغ ٍم ِمْن ا ُتَه
َكْم ّبَل َو َك ُلْوٌم َت ْظ َم

َلٍة ْلِس     .             ِبِس

ْيَق ْيِر َطِر ْلَخ َتِخُب ا ْن )6( َي

َبْل َعَجٍب ِفي َفِسْرُت
ْيَس  َعَجُب َرْفُضُه َل ِفي َو
ِبي َل ٌد َط َنَصُب َجْه َول

ّدْمُع َيْهِمْي ُحَرٍق ِمْن َوال
ِكُب)7( ْنَس َي ُء     َو ُسْو

ِم ّتَفاُه ِبِه ِفي ال َيا ْن أ
َ

َطُب ْلَع           ل)8( ا
ُبوا ِتي َتْغَض ُة ُأّم َء َفالّسْو
ْلَغَضُب ّتَسّرِع     ا ِبال َلْم َو

َلْم َأُب َأٌخ َيْس َفَماَت        َو
ِنِه ِفي ِلُم ِسْج ّظا َوال

َبُب .           الّس

  

                    ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

                                     ------------------------------     
. الشوق من احترق فؤاده والتاع حرقته : الحب - لوعة1              
ّدة : الُحْرقة - الجوى2               . ُحْزن َأو عشق من الَوْجِد وش
. : ضعف - ونى3              
ْيَمن4               ثم ولدته يوم السم بهذا سمي  الناظم : ولد - أ

) . الجبار ( عبد  إلى أبوه غيرالسم
. : بركة - يمن5              
. : يختار - ينتخب6              
ُنه َهَمْت يقال : يصب - يهمي7               ًا عي ًا َهْمي ّياوَهَميان : وهم

ّبْت .                           دمعها َص
. وغيرهم النـاس في يكون : الهلك - العطب8              
َدة - التأني9               ّتَؤ . : ال

ُة                                  الّشـّر     ُهَوا

َلّقى ّدْرَس َت  َعْمٌرو ال
َكَراَمْه ِفي ْل َكْم    ا َو

ُتُب َعْزَمـُه  َوَقّوْت ُك
َد) 1( الّشَهاَمْه َيْصَع ِل
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َلـْت َذ ٌة  َب َذ ِت ًدا َأَسا ُجُهـْو
ٌد َفَعْمـٌرو ّيـ ِطـٌن َس َف

ِكـّي ُه     َذ ُبْو ْدُر َأ َبـ ْل ُذْو ا
ٍم ْلـ ْيـٍر ِع ُتُه  َغِز ِإْخَو َو

َتَقْوا ْيــًرا اْس ْلًمـاَوِف ِع
ٌق َفَراَفَقـُه ِمـْن ِرَفـا

َئـاٍب ُة    ِذ الّشـّر ُهَوا
ْيٍت ِمْن ْيـٍص َب َرِخ

ُأْشِرَب )7( َو

ِبِهْم ِفْي ُلْو ِنـْي  ُق ّتَوا ال
)8(

ّظلَُم  َنَهاُرُهُم   ال
َتى  َتَفاُقـْوا َمـ )9( اْس

ْد َفَعْمٌرو ِفْي  َهَوى َق
.                  َبْحـٍر َقْعــِر

ُه ْكُر َق ِف ْلَغَماَمـْه َفـْو )2( ا

ُنُه ْيـٌل)3(  َوَمْعِد َأِص ِمْن   
َ               ِتَهاَمـْه َق َعل َفْو

ُه الّرُؤِس ُبـْو )4( َقاَمْه َأ

ْنُهـْم ّيـَز َمْن َوِم َتَم
ْلَعلََمـْه َقِد                ِبا
َكْت َل َت ُنُفْوَسُهُم  اْم
ْلَوَخاَمْه )5( ا

َبْت      َس
َداَمْه ُشْرُب َأْرَواَحُهْم ْلُم ا

)6(
ْلَهَوى َنْهِر َوِمْن       ا

ُبْوا  َقِد َحَراَمْه  َشِر
َدْت َتا ُنُفْوُسٌهُم  اْع
ْد            َظلََمـْه َغِرَقْت َوَق

َلى َياَمْه َعْمٍرو َعـ ِخ
.

         ------------------------------
ْلد - الشهامة1               ظرف باب من وشهم ، الفؤاد وذكاء : الج

ْلد أي شْهم فهو . الفؤاد ذكي ج
. وَغمائم َغمام والجمع ، : السحابة : بالفتح - الَغمامة2              
.  : أصله - معدنه3              
.  النسان : طول - قامه4              
وِوخام أوخام والجمع ، الوباء : والوخومة - الوخامة5              

ِبٌئ أي َوخم وشئ . َو
. : الخمرة - المدامة6              
قال خالطه أي حبه قلبه في أشرب : يقال - أشرب7              

ْا تعالى ُبو ُأْشِر ِبِهُم في : { َو ُلو ْلِعْجَل ُق } .  ا
. : قصر حاجته في توانى يقال : التقصير - التواني8              
َتَفاق يقال ، أنفسهم إلى : رجعوا - استفاقوا9               من اْس

ِتفاقُة ، بمعنى وأفاق سكره ومن مرضه والْس
َق من استفعال                    عنه شغل قد كان ما إلى رجع إذا أفا

. نفسه إلى وعاد
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ّيَع َد َما َوَض َتَفا َوَما اْس
َتَقاَمـْت َذاِر اْس ِمَن َح

َتَوّرِط ِفي ال
ْلَمَعاِصـْي َفَمْن   ا

َئاَب َصِحـَب ّذ ّد ال َت اْه
ْكًرا ْلَك  ِف ِت ِتْي َف ْيَحـ َنِص

ْيَها)2( َفاْصُغـْوا َل ِإ          .

ُه ِلَعْمـٍرو َد َأّي َبْعـ

ِتَقاَمـْه ُزَمِر َوِمْن       اْس
ْلُفُسْوِق)1( ِلي  ا ُأْو

َداَمْه ّن ْلَقى  ال َي ْلِخْزَي َو ا
ِم ِفْي َياَمـْه َيْو ْلِق ا
َلى َيْصُغْو َكَما ُنْصِحْي ِإ

.        )3(  ُأَساَمـْه

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ُنْوا                            ْب ِكَن     َوا ِم     َمَسـا َتا ْي َل     ِل

ُتِك َكْر َذ ْكَرىَ َد ِذ ْن ْكِر ِع ّذ ال
ْلُقَرِب ْكَرى)4( َوا  ِذ
ُتِك َكْر َلْزَهاُر َذ َوا
َبْحُر َبـاِسَمٌة ْل َيْقِذُف َوا

َلْمَواِج َهّب  َفَرٍح ِمْن با
ْيُم ّنِس َلىَرْوِض ال َع
ْيِد ْلَقِص .            ُضًحى ا

ْيَن )5( َيّمْمُت َوِح

ْيِس ْدِر ّت ُتِب ِفي لل ُك ْل ا
ُد ْلَوْر َناُن َيْضَحُك َوا َلْف َوا

)7( َطَرِب في) 6(
ّطُل  ( َوال

ُطُل)8 َيْه ْكَرىَِمَن)9(   َياِذ  
ْلُغْصـِن َفَماَل الّسُحِِب َكا

ْكَراِك ِمْن ِبي ِذ َواَعَج
.

             ------------------------------               
. : الجماعات - الزمر1               
ْيت  بأسماعكم : ميلوا - فاصغوا2                الشيء إلى وَصَغ

ًا َأْصغى ّي :        تعالى الله قال ، ِملت إذا ُصِغ
َتْصَغى                     ِل ْيِه { َو َل ُة ِإ َد ِئ ّلِذيَن َأْف َ ا ُنوَن ل َأي ِبالِخَرِة ُيْؤِم   {

َتِميل ِل . و
. الناظم : ولد - أسامة3               
بالذكر والقرب عزوجل الله من به يتقرب : ما - القرب4               

. الصالح والعمل
. : قصدت - يممت5               
طويلة فنواء وشجرة الغصن وهو فنن : جمع - الفنان6               

. الفنان
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. سرور أو حزن لشدة النسان تصيب : خفة - الطرب7               
أرسخ وهو ، الدائم القطر الصغار : المطر - الطل8                

.  ندى المطر
وسيلنه والدمع المطر تتابع والهطل : يتتابع - يهطل9                

.
ْبَصْرُت َنِك َأ ْي َع

َلْفَراُح َتْغُمـُرَها َوا
َلٌة ْب ْنِك َوُق ْيَهـا ِم ُتْهِد
َلـى ِتـي ِإ َتى َشَف َم
ِتي َأَرى َل َتْمِشي  ِطْف
َلى ٍم َع َد َتى  َق َأَرى َم

ِتي َل  َتْجِري ِطْف
ِنـي ُد ُتْسِع ْلِت َو َماِز
ِتي َل ِطْف الّصْمِت ِفي َيا

َتـى َغـاِرَقًة ََأْسَمُع َم َسـ
ْكَراَي ِمْن َيـًة ِذ ِن َتى ُأْغ َم

ِنـي ْتِحُف ُت ْكَرى َس ِذ
ِتَهـا َت ْك ُن  ِب

)4(
ْكَرى  ِذ

ِطِفي ْد َواْرُفِقي اْع َق
ِني ّد َبٌر َه ّدِدي ِك َتـَر
ْلـَف َداٍد َأ ِلِه َتـْر ِنِز ِلـَم

ْيِه َتْهُجِر ْد ََأ ّلْت َوَق )7(  َه

َداِمُعـُه ّلِه َمـ  ِل
ْنِت َلـى َتْصِغـي َفـَما َأ ِإ
َبـٍر .       َخ

ُء ِبـِك َصَفا ْل ْلَمـاِس َق َل َكا
ّذَهِب ّذ  َوال َل ِمَن َطْعًمـا َأ
ّنـاِب ْلُع َطِب)1( ا  َوالّر
ْتُرَك َت ُثْو ل الّزْحَف َو ( َتْج

َلى) 2 َكِب َع ِطُق الّر ْن َت َو
ْلَحْرَف َد ا ْنـ ّد ِع ْلِج ِفي  ا
َلِب ّط َتى ال َأْسَمُع َم َس

ًتا ْنِك َصْو ِبي ِم َيْسَخـُر
ْيُل ِبِدْي َعْن ُتِز َد َما َك َتا اْع

)3( َنَصِب ِمْن
ّطْفل  َفال

ُتُه َت ْك َلى ُن الّضَرِب ِمَن  َأْح
)5(

ّدِك َتْهُجِري ل        َج
ْلَهاَن ْلَو ِبي) 6( ا َتِس َواْح

َيـٍة ُكّل ِفي ِن  ُزْوِرْي َثا
َبِب ِبـل َخْوًفـا        َس

ْيِك َل ِم ِمَن َع َلسَقا )8( ا

ّتَعـِب ْيِك  َوال َل ْلَقى ِإ َول ُي
َلى َتْصـِغي َطـِِب ِإ .      ُخ

             ------------------------------               
ّناُب1                ّثَمر : من - الُع ّنابٌة الواحدة ، معروف ، ال ويقال ، ُع

ْنَجلُن له   ، الفرس بلسان ، : الّس
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َلراك َثمر سمي وربما                      ًا ا ّناب في شبه وبينهما ُع
.              الطعم في وافتراق المنظر

َذُر تعالى قال ، ركبتيها على : تجلس - تجثوا2                َن : { َو
ِلِميَن ّظا ّيا ِفيَها ال ِث } . ِج

. : التعب - النصب3              
بقوة المستخرجة اللطيفة وهي ، نكت : جمع - النكتة4              

. الفكر
َلبيض الَعسل : بالتحريك - الّضَرُب5            يذكر ، الغليظ ا
. ويَؤنث

: ذهاب والوله ، الوجد شدة من : المتحير - الولهان6              
ّدة من والتحير العقل   َأو الحزن َأو الوجد ش

َلُه الخوف                    .  الحبيب لفْقداِن العقل : ذهاب . والَو
ُبة - هلت7               ّ المطر وَهّل بالمطر : السحا ْنَهّل َهل وا

ً بالمطر ْنِهلل َتَهّل ا ّدة : وهو واْس .  انصبابه ش
. : المراض - السقام8           
َبًرا َتْفَهِمي َلْن َأْو َخ

َظـٍة  َنـّص ِسَوى َمْوِع
ْيَس ْيِك ِفي َأَحاِس َن ْي َع
ّبَما َنْقَرُؤَهـا ِبَسْت َوُر َل

َتـَهـا  ُأّم َء َبـا َعـ
ٌق َطاِر َتِفي  َو ِمْن َيْخ

ْلـِف َدٍة َخ ِإْن َأْعِمـ َفـ
َنْسِت ِبِه َظِفْرِت ْأ َت اْس
ْكَرى َياَقَمِري ُلِك ِذ َيا َخ

ِني  َنْوِمـي ِفي ِنُس ُيَؤا
ْيُت ِب أ

ُد َ ْنِشـ َأْشَعاًرا ُأ

َنّسَقًة ِإّن          ُم َو
ْيَفِك ْكَرى)6( َط  ياِذ

ِني ُد ُيْسِع ُلِك َفـل َل ( ِإَخا
8(ّ ِإل َد   ْلَوْر َدِهًرا ا ُمْز

ْنِت َأ َنـِة ِفي َو الّس
َلى ُلو ْلِحَقِب ِمَن ا )1( ا

ْيَن َتُقوُل ّق  ِح َد َباُب ُيـ ْل ا
َذا ِبي َهـ أ

ْدَمـُع َ َت ْيُن َف ْلَع  ا
ْكَرى َيا ْلَغَضِب ِمَن ِذ ا

ْيـَن ِث ْبَح َت َء َف َباِب َوَرا ْل  ا
ْلُحُجـِب )2( َوا

ْنِت َأ )3( َتّواَقـٌة  َفـ

ْلَمـْزِح ّلِعِب ِل ّنُه َوال َأ َك
َتَقى ْن َنا  ِمْن)4( ُم ِشْعِر
ْلَعَرِب َلى         ا ِلِك َع َيا َخ

ُدْوَها )5( الّشُهِب َمـَع َأْش

ّنـُه َأ َء َرْوَضـٌة َك ّنـا )7( َغ

َنِب ِمـْن ِطِرْي    ِع َيا ِبَخا
َنَة ْب َلْمَجـاِد ا ْلَحَسِب ا َوا
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ْنِت َأ ِفي َف
َلْحَشاِء الّرْوِح )9( َوا

َنٌة ِك َسا
.

ِكُن الّرْوِح َوَسا
َلْحَشاِء َيِغِب َلـْم َوا

. 

          ------------------------------               
: الدهر من والحقبة ، حقبة : جمع والحقوب - الحقب1           

.    السنة بالكسر والحقبة لها لوقت مدة
، : الستر والحجاُب ، لغير حجاب : جمع - الحجب2               

  وتحجب احتجب وقد ، ستره وحجبه
: شيئين بين حاَل ما وكّل حجاب وراء من اكتن إذا                    

. ِحجاٌب
ُتوق الشيء إلى نْفسي وتاَقت ، : ُمْشتاقٌة - تّواقٌة3                َت

ًا ًا تْوق ُتؤوق . واشتاقت : نَزَعت و
.   : مختار - منتقى4               
.  ساطعة نار شعلة ، شهاب جمع : بضمتين - الشهب5               
.                 النوم في يجيئ خيال : الطيف - طيفك6               
ّناء7                . والعشب الهل : كثيرة - َغ
. : أظنك - إخالك8               
. الداخل في : أي - الحشاء9                

           
َذا َك ّد َوَه ْكَرى َج َكاَن ِذ

َلـٍه َذا ّنى)1( َو  َغ
ْكَرى ِبُحّب ْلَماِل َكُحّب ِذ ا

ّنَشِب َدْهٌر  َوَمّر)2(  َوال
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َد ِئ ْلَقَصا ْكرى ِفي  ا ِذ
َدَهـا ْنَش َأ ْذ َو ِإ َكَرى َو ْذ ِب

ّني ْيَن الّشْعـَر ُتَغ ِح
َدْت ّكَرْت َغ َذ ّدَهـا َت َج

ْلَمْرُحْوَم َثْت ا َبَع ْن َفـا
َكْم ّبَهـا َدَعْت َو َر

ُه ًة  َتْرُجـْو َمْغِفـَر
ُد َهِذي ِئ ْلَقَصا َد ا َبْعـ

ْلَمْوِت ٌة ا َد ِلـ َخا
ُبـْوا َتَساَرُعْوا ُت ْك َوا

ْلًمـا َوَمْعِرَفـًة ِع
ُنْوا ْب ِكَن َوا َمَسـا
ِم َتا ْي َل َتَرْت َكـْم ِل َوَما َس

ُتْم َلْخلِق ِمَن َغَرْس ا
ٍم ِفـي َء َفل ُأَمـ َبَقـا
َلى َيـا َع ْن َوَهـْل ُد

َيْت  .        َبِق

ّد َفَماَت ْلَج ْثُل ا ِبي ِم أ
َ

ْكَرى َتّوَجًة ِذ ِم  ُم ْلـ ْلِع ِبـا
َدِب َل ُدُمْوُع          َوا
ْكَرى َلى ِذ ْيِن َع ّد ْلَخ ا

ّدَها    َكالّسُحب ِلَج
ْدُفْوِن ْلَمـ ِفي الشاِعِرا

ْيَف َرَجـِِب َك ِم َف ْل ْلِع ِبا
َداِب ْلُقَرِب َوال َوا

ُنْوا ْب َد َوا ْلَمَساِج ْبَل ا َق
ْلَمْوِت َطِب ا ْلَع )3(  َوا

ٌة َيـْت ِعَماَر ِن ِمـْن ُب
َدٍة ّ  ُنُجـِب َسـا ُتْم ِإل َنَجْو

ًدا َأِة ِمْن َغ ْطـ )4( َو

ُكـَرِب ْل َنا  ا َبـاُؤ ْيَن آ َيا َب ْن ُد
ْلـَهّم ّنَصِب  ا )5( والـ

     .

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

                                 ------------------------------     
ّدة من والتحير العقل : ذهاب - الوله1               الحزن َأو الوجد ش

َلُه الخوف َأو     : ذهاب . والَو
. الحبيب لِفْقداِن العقل                   

. والعقار : المال - النشب2              
يعبر وقد ، وغيرهم النـاس في يكون : الهلك - العطب3              

. السير عن تمنعه  تعتريه آفة عن به
أيضا الضغطة وهي ، القدم موضع :كالضربة - وطأة4           
َأتك اشدد : ( اللهم الحديث وفي          وط

) .                     ُمَضر على                
. : التعب - النصب5               
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ِني    َ يا     َفَساِرُعْوا                            ِم     َب ِلْسلَ ا

ُيْوٌن َقّرْت َكْت ُع ِفْي َب
ِلِك ِم)1( َحا َل ّظ  ال

ْنُشُر َوَساَرَعْت َت
ِلْسلََم ٍم ِفْي ا ُأَمـ

ِني َيا َفَساِرُعْوا َب
ِم ِلْسلَ ُدْوا ا َتِه َواْج

ّكُرْوُهْم َذ ْكِر ِبآِِي  َو ّذ ال
ِبُرْوا َو َط .          اْص

َأْت ّي ْيـِن َنْفَسَها  َوَه ّد ِلل
ِم َيـ ْلِق َياِء ِبَحاَجٍة   َوا  ِلِض

ِم ْلـ ْلِع ِم ا َكـ ْلِح ِتْي    َوا ُأّم َف
ْيَن ِتـِل َلْهـٍو  َب ِم َقا ْلِهَمـ ا
ِإّن ْبِر ِفي َف َأْجَر الّص

ِلِح ْلُمْص ِم ا َل ْلَع .                  ا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ْلَمْوُت                                ُكْم     َوا ِئُر َزا
َثـَر َعْصٌر َكا ُد ِفيِه َت ْلِحْق ا

ُد ْلَحَس ْلُحّب َوا ْلَماِل َوا ِل
ْنَسى ّناَس َأ َبُهْم ال َواِج

َصلَِة ِفْي َنرى َفَما
ّناِس َ  َرُجٍل ِمْن ال َول
َنا ْيَن َسِمْع ِن ِم)6( َأ ْلَقْو  ا

َيْت ِإْن ِل َة ُت َكا ّدى َولََز ُتَؤ
َطـٍة ُدْوَن .           َواِسـ

ْبُر ِك ْل  َوَقّل)2( َهّب َوا
ْبُر ُد الّص َل ْلَج    َفُهْم)3( َوا
َيـاٌم  َجْمُعُه  ِبـَماٍل )4( ِه
ُد َكـ َكـى َنـ ُخُشوًعا َب

ّطـى ُبُه َفَغ ْل ُد َق َكَم ْل )5( ا

َظاُت ْكٍر ِع ّد َتلَها ِذ ْلَجـ ا
ُد َلـ ْلـَو َكـْي ِمَن َوا ِبِر َكا َل ا

َبَقـى َنا َي ُد  َلـ َن .        الّس

          ------------------------------
ِلك1                . السواد : شديد - َحا
. هاجت الريح وهبت : استيقظ - هب2               
. والصلبة والصبر  والشدة : القوة - الجلد3               
وجهه على والذاهُب العشق من : كالجنون - هيام4               

ًا ًا بها هاَم ، ِعْشق ْيم ًا َه ًا وُهيوم ًا وِهيام َيمان  وَه
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ًًا                     َتْهيام ٌء وهو ، و . للتكثير موضوٌع بنا
. : الحزن - الكمد5               
ِئّن الوجع من الرجُل َأّنو : صوت - أنين6                ًا َي َأنين

. صوت
ِلُب َطا ِم َو ْل ْلِع َأْضَحى  ا

ْيَس ُبُه َل َل ْط ُكّل    َم َف
ِتـِه َلْهٌو  َأوَقـا

ٌة ِبَي َوَمْسَخَر َفَحْس
َسَما َعْصٍر ِمْن اللُه

َيـا   َوَعلَ ِني َف ْلَعـّم َب  ا
َيا ْن ّد َيٍة  َماال َباِق ِب
ْلَمْوُت ُكْم َوا ِئُر َزا
ِبُهـوا لََشـّك َت ْن َفا

ُد ْلِحْقـ  َيْغِرُسـُه  َوا
َطاُن ْي ُكُم الّش َن ْي َب

ُبـوا ّن ّنْفَس َفَج َء ال َدا
ِم ْل ّظ ُدوا ال َتِع ْب َوا

َق َولَِزُموا ْد الّص
ِلْخلََص َعَمٍل ِفي َوا

ّنَما ِإ ُلَمـُم َف ُق  ا َلْخـلَ ا
َيْت َمـا َبِق

ّ َة ِإل َد َطـاَهـا الّشَهـا ُيْع
ُد َتِعـ ْب َي ِتَحـاُن َو َذا َوالْم  ِإ
َء ُد  َماَجـا َتِهـ ْيـِه َيْج ِف

ّتَفاُخـُر َدْت ال ْنـَقا َوا
ُد َلُه َلـ َب ْل  َحـّي َلّي ا

ْبَقى َي ُد َو ُد الَواِحـ َلَحـ ا
ُبـوا ّنْفـَس َوَحاِس ِإّن  ال

ّناَر ُد  ال ّتِقـ ِلَك َت َذ َكـ
ْلَحَمُق ْذُموُم ا ْلَمـ  ا

ُد ْلَحَس َءاِت َعِن َوا َنا ّد ( ال
ُتوا)1 ْأ ْيَر  َو ْلَخ ُدوا ا َتِه َواْج

ُبوا ّذ ّنْفَس َوَه ال
َلْخلَِق ُدوا ِبا َتِص َواْق

ِإْن َدْت ُهُموا  َف ( َنَف
ُدوا َأْخلَُقُهْم )2 .      َنَف

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

َنّي                                   ُب َيا ُتْب َف

ِلَي َسِهْرَت َيا ّلل  ِفي ا
ْلَمْسِجـِد َتْحَفُظ ا َما َو

ْيَن ُخّط ُطـْوِر َب الّس
.                  

َبْرَت َثا  َقاَعـِة  ِفي)3( َو
ْلَمْعَهـِد الّرَواِة َكِحْفِظ  ا

َنِد ِمَن ْلُمْس ا
.

        
         ------------------------------
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َءاِت1            َنا ّد الخسيس والدنيء دنيئة واحدها : النقائص - ال
.    الدون
: { َما العزيز التنزيل وفي ، وذهبت : فنيت - نفدت2         

َدْت ِلَماُت َنِف ّلِه َك    : ماانقطعت } أي ال
. فنيت ول               

. عليه المواظبة المر على والمثابرة : واظب - ثابر3             
             

ْلَت ْيَس َحَم َكَراِر ْل )1( ا

َلّما َنـاٍد ُكّل ِفْي َطّل َو َأ
َبـاُر)3( ِت ّدُرْوِس  اْخ ال

ّلـَل َوْجُهـَك َتَه
ْبِشـًرا َت َتّم ُمْس  َو

َباُرَك ِت َد  اْخ ْن َبـاِح ِع الّص
ْنَت ُك ّيَع  َو ْلُمَض ُجّل ا

ّدُرْوِس ْيَن     ال َأ َف
ُد ْلُعُهْو ْيَن ا َأ ْيـ َو ِث ْلَمَوا ا

َنّي َتِدْع ُب ِاق َعْن اْر ِرَف
ْنَت َفَها            الّضلِل َأ

ُد ْطَر َمْعَهـٍد ِمـْن ُت
َلْول ُق َف َأْهُل الّرَفا َو

ّنَفـاِق ُتْب           ال َيا َف
َنّي ِلْن ُب َأْع َبـَك َو َتا َم
ِإّن ُنْوَب َف ّذ ّد ال َتُه

َة َد .                   الّسَعـا

ْنَت ْيَن)2( َيَراَعـَك َسَج َب  
َيـِد ْل َدى    ا َناِدْي َونا ْلُم ا

ِبُقْرِب)4( َصِدي ِبَصْوٍت   
ْلَمْوِعـِد  ِفي َنَجاِحَك ا
ْنَت ُك ْيَف َف ْنَت الّضِع ُك َو
ْنَت)              5( الّرِدي ُك َو

َتـِدي  ِمـَن  َأَقّل ْب ْلُم ا
ْيَن ـُق ُلّو َأ ْلُع َلـى ا َع

ْلَفْرَقـِد     َوَعْن)6( ا
َبِة ِكِر ُصْح ْلَما َتـِدي ا ْلُمْع ا

َتْرُسُب َدْرِسَك  ِفْي َو
ْبَجـِد ْكَت      ال َل ْيًقا َس َطِر

َلـى َدِد ِإ )7( الّسـْؤ
ْذ     ُب ْن ( َوا

َق)8 ْلَهـَوى   ِرَفا ا
َذا َفاْشَق  َواْرُشـِد  ِإ
ْئـَت .                   َفاْسَعـِد َأْو ِش

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

                                 ------------------------------     
ُكّراسة واحدته ، : والكراس - الكراريس1               من وهي ال

َكّرِسها بذلك ُسّميت الكتب َت . ل
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. القلم و القصبة وهي يراعة : جمع - اليراع2              
َطّل- 3               َأي: َأ ّية حديث وفي َأْشَرف   ّطلب عبد بنت َصِف الُم

َطّل( َأ َأي) يهودّي علينا  ف . َأشرف  
يجيبك الذي هو والصدى ، صدى له : أي صدي - صوت4              

. وغيرها الجبال في صوتك بمثل
.  الفاسد وهو الرديء : أصله - الردي5              
ل السماء في : نجمان والَفْرقداِن ، : نجم - الفرقد6              

:  وقيل بالجدي يطوفان ولكنهما يغُرباِن
ْطب من قريبان كوكبان هما                    كوكبان : هما وقيل ، الُق

. الصغرى َنْعش بنات في
ُد7               َد ُلولى الدال وبضم ، : الشرف - الّسؤ ، طيء لغة ا

ًا سادهم وقد ًا ُسود ُدد ًة وُسو . وِسياد
. : إلق - انبذ8              

ِلي                                                            ِتـَراٌح     َو اْق
ْيَك َل َلْمَصاِر َشاِعَر َيا ِإ ا

ُثَها)1( ْبَع َأ َلْسُت   َو
ْيـًقا َظٍة َذا ِإلَّصِد ُمَحاَف

َكـْم ّلُل َو َنْفِسْي ُأَع
ّلَقاِء ُكْم ِبال َلْم             ِب َو

ْد ِتي ُفْرَصًة َأِج آ
ُكْم ِلِس ِلي           ِلَمْج َو

ّني اْقتـَراٌح َظ ّنُه َو َأ

َذاَك     َحَسٌن َأّن َو

ًظا َكا َطـاَب)4( ُع  
َلْو َناِشُرَها ْلَت َف ِمَن َجَع
َلْشَعاِر َظًة ا َمْوِع

ْنـَت ُك ًذا ِللّشْعِب َل َتـا ُأْس

َيـًة َداِع .                  َو

َلـًة َناِت ِمْن  ِرَسا ْكِر َب ْلِف ا
َبُر َت َلى            ُتْع َع

ُكْم ِئِد ُدو َقَصا )2( َأْغـ

ِكُر َت ْب َأ )3( َو
ّلَما  ُك َهـّزَها َو

ٌق َتِذُر َشـْو َأْع َوَعّل           َف
ِني  َيْوًما ّتْع َدُر ِبـَك ُيَم ْلَق ا
ِإْن ْأُت َو ِإّن َأَس ْنَب َفـ ّذ ال

َتَفُر ُكْم َتاَحْت        ُمْغ َل
ّنْشِر ُفْرَصًة َياَقَمُر ِبال

ْكَمًة َطِوي َوِح ْن ِفـْي َت
ّيَها َبُر َط ْلِع ًيا     ا َوَهاِد

َتِدي ُكْم ِفْي َيْه ِئ َبَشُر َضْو
.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             
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                                 ------------------------------     
. المدينة والمصر مصر جمع : المدن - المصار1              
الغداة صلة بين ما وهي ، الغداة وقت : أنطلق - أغدو2              

. الشمس وطلوع الصبح أي
ْبكاُر ، يومك بكرة الخروج : التبكير - أبتكر3               : اسم وال

ْكَرِة ُب : الجمعة حديث وفي الصباح ال
: وابتكر ، : أسرع بكر فلن ) وقالوا وابتكر بكر ( من                   

.  أولها من الخطبة أدرك
. عكاظ : جريدة - عكاظ4              

َتاَك                                   ْيُب     َأ الّش
ِم َسِخْرَت َأَراَك ّنَع ِبال

َلِة َتُصْوُل َلْفَعى َكَصْو ا
َتاُج)3(                    َو

ْبِر ِك ْل ُلُه ا َتْحِم
َبْحَت َأَراَك ( ُلَجٍج ِفي َس

ْلِخْزِي         َوَمْوُج)4 ا
ُبُه َك ْبَت              َتْر َشِر
َلَة َثا ْيِل)7( ُح ِل ّتْض  ال
ْيَت َبًرا َتَرى َفَما َعِم ِع
ّدْهَر َأَضْعَت َلِعٍب ِفي ال

.

ْنُزْو َت َة َو ِم)1( َنْزَو ّنِه )2(  ال

ُدّس ِم ِفي الّسّم َت ّدَس ال
ْيُف ِم َوَس ْل ّظ ِم ال ّنَق َوال

ِم ِمَن َثا ِم ال ّتَه َوال
ُلْو َتْع ِم)5( َهاَمَة َو ْلَوِخ )6(  ا

ِم)8( َوالَفاِت ّلَم )9(  َوال

َلى َتْصِغي َول ِم ِإ ِل َك
ْيُن ّلْهِو َوَع ِم َلْم ال َن َت

.

        
             ------------------------------
ّثب - النزوة1               .   الشر إلى ، والتسّرع : التو
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ّنَهُم2               ّنهامـُة ، بالتحريك ، - ال في الشهوِة إفراُط وال
َأن الطعام ِلَئ ل و َت َبَع ول الكل عيُن َتْم . َتْش

ِثب الجسم قصيرة عظيمة َضْخمة : حية - الفعى3               على َت
. فتقتله الفارس

ُء وهو ُلّجة : جمع - لجج4               ، طَرفاه ُيَرى ل الذي الكثير الما
َبْحر ولجة ْدَرُك ل : حيث ال . َقْعُره ُي

ْأس الهاَمُة- 5               َأعلى الهاَمةو الّروحانيين من شيء كل : ر

ْأس   ما وهما ، والُقّصة الناصية وفيه الر
َبل                     ْأس شعر من الجبهة على أَق .  الر

َلمُر : هذا يقال:  - الوخم6               ثقيٌل:  َأي العاِقبة َوخيُم ا
ِبيُل وكذلك ، ئرد . الَو

والرز الشعير قشر من يسقط ما :  بالضم - الحثالة7              
  وحثالة نقي إذا قشارة ذي وكل ، والتمر

. شئ كل من الردئ فكأنه ، تفله الدهن                   
ّتجارة في تقع : التي - الفات8               ّيِد من ال ّتَز القول في ال

ِلف . ذلك وغير والَح
. الذنوب : صغائر - اللمم9              
              

ِكْرَت ْنَحِرٍف ِبَخْمِر َس ( ُم
َلى         َوَقْفَت)1 َع

ُجُرٍف َشَفى
ْيَك َل َظًة  َأُزّف  ِإ َمْوِع
َتاَك ْيُب َأ ّتِزًرا الّش ُم
َتى ْلُغْوِل َأ َلْفَعى َكا َوا
َكْم ُذٍر ِمْن َصاِح َيا َو ُن
ِإّن ْلَمْوَت َو ِظٌر ا َت ْن ُم
ُتْب َيٍة ُكّل َعْن َو ُمْخِز

.

ْلَت ِكِث)2( َثِم َنا ِب   )3(

ِم ّذَم َيٍة) 4( ال ِمَن    َوَهاِو
ِم َد ّن ال

ُنْصًحا ْيَغ َو ِم ِص َك ْلِح ِبا
َثْوِب ِم الّضْعِف ِب َوالّسَق
ْلَعْجِز ِبُسّم ِم ا ْلَهَر َوا

ْيُط َلْم ُتِح ِبْن َو )5( ِلَعِمي َت

ّلَة َفَحاِذْر ِم َز َد ْلَق ا
ْذ ُل ِباللِه)6( َو ِم   َتِص َواْع

.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

                                 ------------------------------     
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أي واحرورف وتحرف عنه وانحرف : مائل - منحرف1             
  شيء عن النساُن ماَل وإذا وعدل مال

َتْحِريُف ، واحرورف وانحرف َتَحّرف يقال                   ِلم و َك عن ال
. : تغييره مواِضِعه

َثِمل : سكرت - ثملت2              ْثَمل ، بالكسر و ً َي َثِمل فهو ، َثَمل
ِكر ِإذا َأخـذ َس . الّشراُب فيه و

.  نقضه العهد ونكث ، ناقض : العهد - ناكث3             
إذا يلزمك حرمة كل وهي العهد ذمة : جمع - الذمم4             

. ذنب ضيعتها
. جاهل أي القلب عمي رجل : يقال - عمي5             
َذ ، : إلجأ -  لذ6              َأ به ول ُذ ، به وعاذ إليه َلَج ّلْو : بالشيِء وال

  . به والْحتصاُن  الْستتاُر

*************************
*********************

*****************

الكونيات

ْيُل                             ّلـ َبُر     َوال ْك َيـاٍت     َأ آ
ّلِه َذِوي )1( َدّر ِل

ْيِر ِك ّتْف َبِر  ال ْلِع َوا
ْنُفًسا َوَراَجُعـْوا ّلْت َأ َض

ِتَها )2( ِبـُرّم
َأْفَحُمْوا  )3( َو

ًة َيْرُجْوا َمْن ُكّل َد َنـ ُمَعا
ّتى َأّن َأَقّرْوا َح ّلَه ِبـ ال

َدُهْم ُلولى ُمْوِجـ ِإلّا
ِم) 4( َمَرُقْوا َكالّسْه

ُثْوا  ِبِدّقٍة َكْوِن ِفي َبـَح ْل ا
َبَشِر ِفي ْل َلى   ا ِإ

ْدِق الّصَواِب ْلَقْوِل ِبِص ا
َبِر ِفي ْلَخ ْيَل ا ِل َعْقٍل َد
َيـاِت َمَع َوالّسـَوِر ال

ْدٍق ِإْقـَراَر ُه ِبَمـا  ِص َدْو ْب َأ

َظِر ِمْن ّنُهُموا َتاللِه   َن ِإ
ِم ِفـْي َظـ َطِر ُمْع ْلَخـ ا

. 
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ْيَن .                 مضى ح

        
          ------------------------------
. وإعجاب استحسان : جملة در - لله1               
ْبل قطعة ، بالضم والّرّمُة ، : جميعها - برمتها2                ّد  ح ُيَش

َلسير بـها  إلى ُيقـاد الذي القاتل َأو ا
ّلم أي القصاص                     ّد الذي بالحبل إليهم ُيس ًا به ُش تمكين

 حتى فيه اتسعوا ثم ، َيْهُرَب لئل منه لهم
ِتِه الشيء َأخذت قالوا                     َبِرِه بُرّم ِته وبَزْغ َل َأخذته َأي وبُجْم

ًا منه َأدع لم كله  أي بُرّمته وأخذه شيئ
. بجماعته                    

إذا َأْفَحْمته حتى : كلمته : ويقال : أسكتوا - أفحموا3               
ّته     حديث وفي غيرها أو خصومة في َأسك

َأْفَحْمتها أن َألبث : ( فلم جحش بنت زينب مع عائشة                    

ّتها ) أي . َأسك
َق : خرجوا - مرقوا4                ّيـة من السهُم : وَمَر ُق الّرِم َيْمـُر

ًا ًا َمْرق  الخر الجانب من : خرج وُمُروق
َق ِدينه من الرجُل وَمَرق                     وفي ، خرج بيته من وَمَر

َيْمـْرُقوَن الخوارج وذكر  الحديث   من : ( 
ّدين                     ّية من السهم َيْمُرق كما ال علي حديث ) وفي الرم

ُأِمْرُت السلم عليه ) الماِرقيَن بقتال : ( 
مـاِرقًة الخوارج سميت ومنه ، الخوارج يعني                    

ّدين من مرقوا : الذين والماِرقُة ُلّوهـم ال . فيه لُغ

ُذوا َدُهْم ُخ ْيَها َقَواِع ِف
ًبا َتَرْوا َفَما       َعَج

ْيَت َأ ُد ُهَو َر ْلَمْوُجْو ِمْن ا
ٍم َد َذا   َع َك َكُمْوا َوَه َح

َلَه ل َأْن ( َفاْصِغ        َول ِإ
ُكْن) 1 ًنا َو ِط ُظْر)2( َف ْن  َوا

ْيَعـُة َأِو ُعُقْولهُم ِب ّط ال

َبًرا َأِواْسَمُعـوا ِمْن َخ
َدِق َبِر َأْص ْلَخ ْكُسُه ا َوَع
َدٌم ِتِر ُكـّل َبـْل َعـ َت ُمْس

ّبًرا َد َكْوِن ِفي آِمًرا ُمـ ْل ا
 َتَراَها ّلْم ِإْن     َظـَفِر َذا

ْلَجْهِل ِفي َفُهْم َبَقِر ا ْل َكا
ْلُت ّلْوا َفُق ْيَل َخ ِب َس
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ُلْوا َنا َأْصُل َقا ِت ْلَق ِخ
ْيَرِة َأْعَمى َبِص ْل  ا

َفل الّشُعْوِر َمْحُرْوَم
َأّمَل َهلّ ِفي َما َتـ

َكـْوِن ْل َمِن    َأْجَمِعِه ا
ّلِذْي ْيِن َمـَرَج ا َبْحَر ْل ا

َيـا َتَق ْل ْلُمْزُن َفا )6( َوا

َلٌة ْثَق ْلَماِء ُم ُأِمَرْت َلْو ِبا

ّلِذي َمِن َدَها ا ّتى َقا َح
َتْت ًدا َأ َل َطَرْت َب َأْم َف

َءَها َلْرُض َما َبٌة َوا ُمْجِد
.        

َكاِشِح ْل َلِشِر)3( ا )4(  ا

ْبِدْي َول َكلًما َيِعْي ُي
َذِر ِسَوى ْلَهـ  َوَمـْن)5( ا

ُه ّيُر َبَصِر َذا  َكاَن ِإْن ُيَس
ْذٌب ْلٌح ُفـَراٌت َعـ َوِم
ّيُب َثِر َط َل َياًضا َسَقْت  ا ِر

ُء َوَفاَض ْلَما َدِر ِفي ا ْلَم ( ا
7(

َتْوِحًشا   ً ُمْس ِمِن َقاِحل
ّلِة َطِر ِق ْلَم َفاْخَضّر       ا
ٌد ّنى ُعْو ْيُر َوَغ ّط ِفي ال

.            الّشَجِر

             ------------------------------
ْيت ، بسمعك إلي : مل - إصغ1               َأْصغى الشيء إلى وَصَغ

ًا ّي ًا َأْصُغو وَصَغْوت ، ِملت إذا ُصِغ   ، ُصُغّو
َتْصَغى تعالى الله قال                    ِل ْيِه : { َو َل ُة ِإ َد ِئ ّلِذيَن َأْف َ ا ل

ُنوَن َأي ِبالِخَرِة ُيْؤِم َتِميل }  ِل . و
. حاذقا : فاهما - فطنا2              
ُدّو - الكاشُح3               ْبِغُض : الَع لك يضمر : الذي . والكاشح الُم

َأنه العداوة .  َكْشحه في يطويها ك
. يشكرها فلم النعمة وكفر : بطر - الشر4              
ُأ ل الذي : الكلم - الهذر5               َب منطقه في الرجل . َهذَر به ُيْع

ًا َذر ِإ في كثر َه َذُر ، والباطل الخط :   والَه
َذياُن وهو الكلم َسَقُط : هو وقيل ، الردي الكثير                    الَه

َذُر والسم .  بالتحريك ، الَه
الماء ذو : السحاب وقيل ، عامٌة : السحاب - المزن6        

. البيضاء : السحابة وقيل ، ُمْزنٌة واحدته
َطُع - المدر7         ِبِس الطيِن : ِق ْلُك : الطيُن وقيل ، اليا الِع

َدَرة واحدته ، فيه لرمل الذي . َم
        

ْيُل ّلـ َبُر َوال ْك َيـاٍت َأ َلى آ ِم ُوُجـْوِد َع ْي ِظ َع

84



َلـًة ّلـ َد َكُب ُم َكْو ْبِح َو الّص
َلْرَض َعّم ْنُه ا ًنا ِم .   َس

ْأِن َتِدِر  الّش ْبَحاَن ُمْق ُس
َنُه َمْن ْيـَل  َزا ّل َوال

ْلَقَمِر .           ِبا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

َبُر     اللُه                                     ْك َأ

َبُر اللُه ْك ّنـْوُر َشـّع َأ ال
ِم ِفي َلـ ّظ ُذو َفاللُه ال

ْلَمّن ( َواللِء ا
ْكـَرَمنـا )1 َلى َدَعــا َأ ِإ

َوِفي ِسّر ِفي اللِه
َلٍن ْيُن َعـ ّد َنـا َفـال َذ ْنَق َأ

ْلَمٍة ِمْن َبْت ُظ َأ )2( َد
اللُه 

َبـُر ْك َكْوِن ِفي َكْم َأ ْل ا
    .   َعَجٍب ِمْن

َء َدى َشْمُس َوَضا ْلُه ِفي ا
ْلُعْرِب ِم ا ْلَعَج ْبَعِث َوا ِبَم

َطَفى ْلُمـْص َداِخِل ِمْن ا
ِم ْلَحـَر ّيَن ا َب الّشـْرَع َو

ّتى ِم ِفي  َطـاَر َح ُلَمـ ا
َلى ّتَقـّرِب َع ال

ّطاُغـْوِت ِم  ِلل َنـ َوالّص
ْيِه َتَحـاُر َباِب  َذُووا ِف ْل َل ا

َكم ْلـِحـ      .   َوا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

          ------------------------------
. : النعم - اللء1              

َأب ، والملزمة : العادة والدأب ، : اعتادت - دأبْت2               والد
ْأب :   والسكون بالتحريك ، والد

، الليل بقيام : ( عليكم الحديث وفي ، والشأن العادة                
                            ) .  قبلكم الصالحين دأب فإنه

ّنَعُم     ِهَي     هِذي                                 ال
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َبْحُر ْل )1( َيْزَخـُر ا

َياُح َبْحُر ُتَصّفـُق  َوالّر َيا
ْنَت ْلَهـْوُل َأ  ِفْي)2( ا

ِنِه ْي ْكـِو ُظْر   َت ْن ِلَمْوِجـَك ُأ
ّنُه ِطـٌف ِإ َتَعـا ُم

ْيِه  َوالّصْخـُر ْلِو َلى َي َع
ِنِه َوالّشْمُس َأْحـَضا

ْدِفُئ ِئٍج َبْحـٍر ُكّل ُت ( َها
ُظـْر)4 ْن لْوَراِق  َوا

ْلُوُرْوِد ّطَرْت  ا هِذْي َتَع
ّنَعُم ِهَي َلُة ال ْي ِل ْلَج ا

ُكُروا .             َفاْش

ْثُل َوالْمْوُج الّسْحِب ِم
َدّفُق  َكْم َت َأَراَك       َي ِفْي َو

ُبَك َصْمٍت ْل )3( َيْخِفُق  َوَق

ِنـُق ُيَعا ْيَف الّرْمَل َو ِط ّل ال
َيْرُفُق ّنـُه َفـ َأ َكـ ُأّم َفـ

ُنوٌن ْيُر      ُتْشِفُق َحـ ِن ُت َو
ُق َلّما الّصْحَراِء ِفي ُتْشِر

َيْعلـْو َوالّزْهـُر
ْلَفَراَشُة ِبُق َوا َتْس

ُكـِر من َلى َيْش ْلَمْو ا
َذاَك ُمَوّفُق َف

.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ُه                                   ُدو َفَمّجـ

ْيٍر َبْحَر َيا ْتَك َخ َت َأ

ّناُس ِبُق ال َت ْلَمْوُج   َتْس َفا
َتِفٌع َكالّسْحِب ُمْر
ُه َظُر ْن   .        َم

ُكْوُت ِلَما َفَهْل الّس
ُبَك َتا ْن َلُق)5( َي ْلَق ِنـُق  ا ُيَعا
والْسَماُك الّرْمَل
ِلُق ْنـَز )6( َت

                   .

          ------------------------------
. وارتفع جدا امتد الوادي وزخر : يرتفع - يزخر1             

َلمر من : المخافة - الَهْوُل2               ْدرى ل ا منه عليه َيْهِجم ما َي
. الليل وَهْول البحر كَهْول

وكذا اضطربت الراية وخفقت ، : يضطرب - يخفق3              
. نصر وبابه والسراب القلب

. : ثائر - هائج4              
. : يصيبك - ينتابك5              

86



القدم زلقت يقال ، مكانها تثبت : لم - تنزلق6              
. سقطت حتى تثبت لم طرب باب من زلقا

َيْحُضُن َة َو الّصْخَر
َء ًيا)1( الّصّما ِن ْنَح  ُم

َكْم َبْحُر َيا َفالّشْمُس
ْيَك ْدِف ُتَها ُت َل ُظْر ُشْع ْن ُأ

َلى ْلَوْرِد ِإ )3( َيْزُهْو َكْم ا

َظِرِه ْن ْلَفَراَشَة َدِع ِبَم ا
ْلُهْو ِتِه َوْسَط  َت ُخْضَر

ُد ْلَحـْمـ ّلِه ا ْأ  َكْم ِل ّيـ َه
َنا .        ِنَعًما َل

ِمَن َصْخـٍر َوُرّب
ْيِل ِب ّتْق ِلُق  ال ْنَف )2( َي

َوُرّب 
َء ْيَها  َصْحَرا ْدِف ُت

ُق َتـِر َتْح الّزُهْوِر َزْهَو     َف
َلى ِلُق الْوَراِق َع ْأتـ )4( َت

ْنِشِق َت ْيَب َواْس ّط ال
ّتِسُق  َفالْزَهاُر )5( َت

ُه ُدْو ْبَقى َفَمّجـ َي ْيُر ِل ْلَخـ ا
َدِفُق ْن .          ُم

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ْكَر     َفلِزُموا                                 الّش

ِبَغاُل َهِذي ْل َوَهِذي  ا
ْيُل ْلَخ ْلُحُمُر  ا ْلَك َوا ِت َو
َيـٌة ْيـِر َأْوِد ْلَخ ِبا

َلـٌة ِنْعَمـُة َحـاِفـ  اللِه َف
َبـٍة ُتْحَصى ل .   ِبَحـاِس

ُلُق َيْخـ َلُم ل َما اللُه َو  َيْع
َبَشـُر ْل َنا َما ِثَماُرَها    ا )6( َد

ْأِوَها ِمْن َبَصـُر)7( َش ْل  ا
ّد َول َكـاٍر ُتـَع َأْف ِب

ْنَحِصـُر َتـ                             َف
.

             ------------------------------
ٌة ، أَصّم وَحَجٌر ، : الصلبة - الصماء1               ُء وَصْخَر ْلٌب َصّما : ُص

. ُمْصَمٌت
. شققته فلقا وفلقته : يتشقق - ينفلق2              
. والفخر الكبر والزهو ويفخر : يتكبر - يزهوا3              
َلَق ، وتضيء : تلمع - تأتلق4               َأ ُق و ِلق البر ْأ ًا ي ْلق ًلق َأ َأ وت

َلق ْئت َتلق وا ْأ ًا َي ْئتلق َأضاء : لَمَع ا . و
. النتظام والتساق : تنتظم - تتسق5              
ًا الشيء : من - دنا6               ُنّو ًة د َدناَو . : َقُرَب و
ْأُو : غايتها - شأوها7               ُد : الَغايُة والّش َلَم . وا
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ْكَر َفلِزُموا ِفْي الّش
َلـٍن َوِفي   ِسّر َفَما َع

ْكٍر  َعْن)2( َتَقاَعَس ُش
ٍم َذُووا .   ِنَعـ

ُد َدا ْنُعُمُه َتـْز ْيُر َأ ْلَخـ َوا
ْنَهِمـُر )1( َي

ّلْت  ( ِإلّاْضَمَح
ْلَفْقُر َوَهّب)3 َتِعُر ا )4( َيْس

.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

                                 ------------------------------     
ُء : َهَمَر يقال ، : يصب - ينهمر1               ّدْمُع الما ًا َيْهِمُر وال َهْمر

. والمطر والدمع الماء صب والهمر َصّب
َأخر - تقاعس2               َأنه الحديث وفي ، خلف ِإلى ورجع : ت  ) :

ّد َتقـاَعَس حذيفة ِإلى َيده  َم        عنه ف
َأي َتَقّعَس َأو                    َأخر )   . ت

، : ذهب أي الشئ واضمحل ، : ذهبت - اضمحلت3              
. : تقشع السحاب واضمحل

توقدت وتسّعرت النار واستعرت ، : يتوقد - يستعر4              
. النار والسعير

*************************
*********************

*****************
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رمضانيات                    

َلـى     َسلٌم                             َنـا     َع َشْهِر
َلـى َسلٌم َنـا َع َشْهِر

َظـْر َت ْن ْلُم َلـى َسلٌم ا َع
ِلـِه ْي ْذ  َل َدا ُمـ ً َبـ َأْهل  َف

ِبَشْهـِر  َوَسْهلً
ِم َيـا َكْم  الّص ِلـٍص َف ُمْخ

ِكـٍع ِاِجـٍد َرا َكْم  َس َو
ِلي ِفي َخاِشٍع َيا ّل ال

ْلِمـلِح َفَشْهُر  ا
ِم َوَشْهـُر الّصيـا
ِم َيـا ْلِق .                         ا

ْيِب ِب ُلْوِب َح ْلُق ْيِر ا َسِم
ُه          الّسَهـْر ّيا )1( ُمَح

ْلَقَمـْر َكَضـْوِء َيْزُهْو ا
ْيِح َوَشْهِر ّتَراِو َشْهـِر ال
َبـْر ْلِع ْيَن اللَه َدَعا            ا ِح

َكـْر)2( اْرَعَوى ّد )3(  َوا

َدْمٍع ْيٍر ِب )4( ُيَضاِهـي َغِز

َطـْر ْلَم ّدَعاِء َوَشْهُر    ا ال
َطـْر َيِفـي ْلَو )5( ِبا

.

             ------------------------------
.  الوجه : المحيا - محياه1             

. القبح وانزجرعن : كف - ارعوى2              
قال خـائف متعظ ومدكر ، وخاف واتعظ : تذكر - ادكر3              

ِكٍر ِمن : { َفَهْل تعالى الله ّد }  ّم
ّدكر الفراء قال                    َلصل في : وُم ِكر ا َت ْذ َتِعل على ُم ُمْف

ً الفتعال وتاء الذال فصيرت      وبعض دال
ِكر يقول َأسد بني                    ّذ ً فتصير الدال فيقلبون ُم ذال

ّددة .  مش
نظيُره  َأي فلٍن َضِهّي وفلن ، : يشابه - يضاهي4              

ُيَضاِهُؤوَن تعالى الله قال ، وَشبيُهه   َقْوَل : { 
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ّلِذيَن                    ْا ا ُيضـاهون الفراء قـال } ، َكَفُرو : َأي : 
ِلهـم ، كفروا الذين قول ُيضارعوَن  ِلقو

. والُعّزى اللّت                   
َطُر5               َلّما تعالى الله قال  : الحاجة - الَو ٌد َقَضى : { َف ْي َز

ْنَها َطًرا ّم َطِر وجمع } ، َو   ، َأْوطاٌر الَو
َطُر الخليل قـال                     ، ِهّمٌة فيها لك يكون حاجة كل : ( الَو

ِإذا    : قضى قيل البالغ بلغها ف
َطَره                     َبُه َو َأَر ) . و
َأْشَرَقْت  َشْمَسُه َأَرى

ُلْوِب ِفي ْلُق َنا   ا َتا َأ

ُه َذا َنْفَحـِة) 1( َش ِب ْيـٍر   َخ
َكْم ِنـٍب  َف ْذ َعـْن َكّف ُم
ِبـِه ْن َكْم َذ َهّب َغاِفـٍل  َو
َدٍة ِمـْن ُلو َرْقـ ْت َي َو

َتاَب ِك ْل ٍم ِبَصـْوٍت ا ْيـ َرِخ
ُء)2( َنا ْلَمَساِجِد  ِف ا

ًبـا َطُرو ُدو ْب َوِفْي             َت
ْيٍت  ُكّل َنـا َب َسِمْع

ًء َلِهي    ُدَعـا ّنـي ِإ ِإ َف
ْيـُت ِل ُت ْب ْنـٍب  ا َذ ْنَت  ِب َأ َو

ْيٌم ْيـٌم  َعُفـٌو َرِح َكـِر
ُدَك ِإلِهـْي َفَعْفًوا ْبـ  َفَع
ْدُعـْو ِلْي َفَهْب    َي
ِبْي ُنْو ْد ُذ ِبَعْفٍو ِلْي  َوُج

.

َءْت َء َكَما َوَضا ُنْوُر َضا
َبَصْر ْل َنْفَحِة      ا ُجْوٍد َو

ْطـِر َوَصاَرَع     الّزَهـْر َوِع
َنـُه َطا ْي َتَصـْر  َش ْن َفا

ّد َيا الَزاَر َفَش َأْح َو
ُق           الّسَحْر ُيْحِد )3(  َو

ِيـِه ِفـي َوالّسـَوْر آ
ْيَن  ِبَجْمِع ّل ْلُمَص ل  ا

ُكّل َوِفـْي              ِللّسَمْر
ُء َناٍد َكـْر ُتِضْي ْلِف ا

ّد ْيُب الّصُخْوَر َيُه ُيِذ
ْلَحَجـْر ْيٌم           ا ِل ْيٌم َح ِظ َع
ْيـَت َد َبَشـْر َه ْل ْلٍب ا  ِبَق
ْيِد َخُشْوٍع ْلَخـَوْر َشِد )4( ا

ِنْي ُب ّن َباِت ُيَج ( َسَقْر ُمْوِج
5(

                  .  

             ------------------------------
. رائحته ذكاء : حدة - شذاه1          
ّنْغمة الطيُب الّشِجّي : الرقيق - الرخيم2           َرِخيٌم وكلم ، ال

. الكلم الحسن والرخيم رقيق َأي
. بشدة : ينظر - يحدق3          
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. : ضعيف َخّواٌر ورجل ، : الضعف بالتحريك ، - الَخَوُر4          
. النار أسماء من : اسم - سقر5          

ّلـْم ِإلِهـْي َوَصّل َوَس
 َوَصْحٍب َوآٍل      َسلًمـا
َأْهِل .                  َصـلٍح َو

َلى ْلِق  َأْفَضِل َع ْلَخ طَه ا
)1( الَغـّْر

ْيِهـْم َسـلٌم  َل َع
َبْحـٍر َبـْر ِب .                      َو

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

َطـاِهِر  الّروُِّح                                

ً َيا َيـال َمـّر َخ
ِطـِر ْلَخا َيا            ِبـا

َهـَوى َيا َجَمـالً
ِتي َد)4( ُمْهَج   َزا
ّد )5( ُوْجـِدي َب َت َواْس
ْلَهَوى الّروِح َطـاِهِر ا
َطا َسِخـّي ْلَع  َذاَك ا

ِم َشْهُر  َشْهُر الّصْو
ّدَعا ِنـي ال َء ّلٍة ِفي َجا ُح

َدِهـي )          7( َيـْز
.

ًء َيا َنا  َهّب )2(  َس
ِئـِر ْلَغا َيا)3( َكـا           

َء َيا ْلِب  ِض ْلَق ّظاِهـِر ا َوال
ِني ٌق َهـّز َلى  َشْو ِإ
ّطاِهِر َما                       ال

ً َرأى ْثل ِظِري  َلـُه  ِم ( َنا
َذاَك)6                   

ْكـِر َشْهُر ّذ ِكِر ال ّذا َوال
ََ َيـا ّيِد هـل ِئـِر ِبالّس الّزا

.

           ------------------------------
. الحسن الشريف : السيد - الغر1          
. والرفعة العلو : ممدود - السناء2              
. َأسرع بمعنى َأغاَر : من - الغائر3              
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ُته : َخَرَجت يقال : روحي - مهجتي4               روُحه َأي ُمْهَج
ِلُصه شيء كّل وُمْهجُة : دم والُمْهَجُة : خا

ّنْفِس بقاء ول ، القلب                    ُق بعدما لل ُتها ُترا . ُمْهَج
َد : حبي - وجدي5               ًا به وَوَج ِإنه ، غير ل الُحّب : في َوْجد و

ُد َيِج ًا بفلنة ل ًا َوْجد كان ِإذا شديد
ّبها َيْهواها                    ُيِح ًا و ّب ًا ُح .  شديد

فيه الذي الصغر السواد المقلة في : الناظر - ناظري6              
. العين إنسان

ْبُر والّزْهُو ، ويتعاظم ويتفاخر : يتيه - يزدهي7              ِك : ال
ّتيُه َظَمُة والَفْخُر وال . والَع

َنـا ْيُر َزاَر ْلَخـ ِفي َوا
ّيـِه  اللِه  َرْحـَمـُة َطـ

ُنـُه ُدا   َوُغْفـَرا َتِه َفاْج
ُلـوا ِلًحـا َواْعَم َصا

.

ًنـى َت ِم)  1( ُمْق ِئـ للّصا
ِبـِر ً                 الّصا َأّول

ْتُق ْلِع الِخـِر ِفـي  َوا
ُبوا ُثّم ُل ْطـ ْلَعْفَو ا ِمَن ا

ْلَغاِفـِر .                ا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ُلوا                                ِب َتْق ُكْم     َفاْس  َشْهَر
ً ً َأْهل ِبَشْهِر َوَسْهل

ِم ْكِر الّصْو ّذ َشْهـُر َوال
ْيـِح ّتَراو َيا ال

ِتِه ُبْشَرى ْلَع َط َكـَم ِب
ِكـٍع َلِه  ِبُخُشْوٍع َرا ِل ل
َكْم ُلوا َو ِب َتْق َفاْس

ُكْم  َياَقْوُم  َشْهَر
ِبُقوا َت ُيوا َواْس ِإْح

ِليِه َيا َكـاِر  َل ْذ َل ِبا
ِنُمـوا َت ْيَها َواْغ َنـّزُل ِف َتـ

َلى الّسَماِء َأْمـلَُك .     ِإ

ًبا ّدْهـِر ِبَوِحيـِد َوَمْرَح ال
َلْجِر ِفي َكْوُن ا ْل ِمْن َفا

ْدَضاَع َطَرٍب ّنْشِر) 2(  َق ِبال
ُدُمـْوُع َساِجـٍد  ِمْن)3( َو

ْيِن ّنْهِر الَع َلى   َكال ِإ
َدِة ْيَراِت  الّسَعـا ْلَخـ َوا

َلُة لَالِوْزِر ْي َل ْدِر َف ْلَقـ ا
ْيٌر َفْجِر َدْهـِر ِمـْن ِفيِه َخـ

ّنَهاِر ُفْرَصـُة َوَهـِذْي ال
ْلُعْمـِر .     ا
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                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
. لنفسي اتخذته الشيء واقتنيت : متخذ - مقتنى1              
ًا الرائحُة وضاعِت ، : نفح - ضاع2               َتَضّوَعت َضْوع كلهما ، و

َنَفَحْت  : ( جاء الحديث وفي ، : 
َتَضـّوُع وهو الباب على فجلس العباُس                    رسول من َي

لم رائحـًة ، وسلم عليه الله صلى الله
ْد                    َلها َيِج ْث ) .  ِم

ّنْشر: الّريح3               ّيبة - ال . الط

َرَمَضاُن     َهل                                         
َ َيـاَشْهَر َرَمَضـاُن َهـل

ّدَعاِء َوَمْرًحـا ال
ِبيَب ْلِب َيـاَح ْلَق َمْرًحا ا
َياُمـَك ْد َلْم ِق ِفي َيِج

ْيِل ّل ّدا ال َكـْم   ِن ّلِه َو  ِل
ْيٍر َنَفَحـاِت ِمـْن َخ

ُتـُه  ُتِحيـُط  َوَرْحَم
ُكـّل ْبٍد  ِب ْيَك َع َوِف

ْتـُق ْلِع َنـاٍر  ِمـْن  ا
ّظى َل )2( َت

َوُغْفـَراٌن 
ُنـْوٍب َذا ُيـلَِحـُق ُذ
ْيُض ّنـوِر)4( وِم  ال
ْدُخـُل ُلوٍب ِفي َي َكْم ُق َف

ُلوُب َخَشَعْت َذِوي  ُق
َظـْرُت َصلٍَح ًدا َن َمَساِج
ُنْوٍر َتْزُهْوا ْيَك     ِب َوِف

ِم َوَشْهـَر َشْهَر الّصْو
َياِء ِل َلْو ُكـْم ا ُأْهِدي  َس
ْيِدي َناِء َنِش ّث ِباال

ُنوُر َتاُجـُه َوَصْوُمَك
َبَهـاِء ْل َدِمَك      ا ِبَمْق

ْيـِد َناِء َأَخا الّسِع )1( الّس

ُتْوُب َتِدي َي َيْر َثـْوَب َو
ّدَعاِء َذا                ال َبْت ِإ  َتـا
ُلـْوُب َياِء ُق َلْشِق ا

َذا ِفْعِل ِمـْن  َتاَب َما ِإ
َبـاِء ْلَو )3( ا

َدِهـُر  َتْز َو
ِطـُر ْلَخَوا َداِء ا ْلُهـ ِبا

َكـْم ُيـوُن َدَمَعْت َو ُع
َياِء ْتِق َل ْلُب َفُسّر            ا ْلَق ا

 الّصَفاِء)5( َوَهـِج ِمْن
ُلوِع ْلَفْجِر ُط ِمـْن َلَك َيا ا
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َنـّزُل َلْمـلَُك َتـ ّتى ا َحـ
.

َياِء .                                        ِض

             
             ------------------------------
. والرتفاع العلو : ممدود - السناء1              
: : تلتهب - تلظى2              
ِبٌئ أي َوخم وشئ : الوخامة - الوباء3               . َو
لمع وميضاوأومض البرق وومض خفيف : لمع - وميض4              

         نواحي في يعترض ولم خفيفا لمعانا
. الغيم                   

ّتَوّهُج والَوَهجاُن : والَوْهُج - الَوَهُج5               الشمس : حرارة وال
:   الجمر . وَوَهجاُن بعيد من والنار

. َتَوّهِجه اضطرام                   
                  

ًئـا ْي ِن ِنـي َيـا َه  َب
ِم ِلْسلَ )1( ُطـّرا ا

ّيـوا ُكـْم َفَح َشْهَر
ْيِل ٍم ِبَجِم َسـلَُم َصـْو

 َرَمَضاُن َيـا  اللِه
ِإّن  ِإلِهـي َيْغَشـى

ِم َشْهـَر َواَفى الّصـْو
ُنِقي َوِفي َبـاُل ُع ِح

ْلـِوْزِر ْلِوي  ا ْد َت  َفُجـ
ْلَعْفـِو ُه َيـا ِبـا ّبـا ّني َر ِإ .

ْد َباَرُك َوَصَل َفَقـ ْلُم ا
َطاء ْلَع َكْم       ِبـا َف

ُلـوٌب َفِرَحْت ّلَقاِء ُق ِبـال
َبَك َنا ّلُل َيـا َج َك  ُم

ْلَوَفـاِء ِبي ِبـا ْن َذ َق  َو َفْو
َطاِء َظْهِري ْلِغ َكـا

ُنوُب ُعُروِقي ّذ َرَحـى َوال
َبلَِء ْل ُتَك     ا َدَعْو

ِلًصا َبْل ُمْخ ِئي َفـاْق ُدَعا
.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

                                             
َداًعا             ْيَف     َو ِل ّدَعا     َح ال

َداًعا َداًعـا َو َء َو َذا ِغـ
َكـْر ْلِف )2( ا

َعِشْقُت 
ْيـَب ِب ُلـْوِب َح ْلُق ْيـَم ا ِظ َع
َبـْر ْلِعـ َبْحُت ا َأْص  َو
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ْيَك ِل َيا ُذ  َل ْنـ َبـا ُم )3( الّص

ّنـْي ِإ ْيَك َأَرى َو  ِف
ِتـْي َد ْنُشـْو ّلَك ُأ ِظ  َف

َنٌة)4( َرْوٌح ْيَحا )5(  َوَر
.

َد َأْهـَواَك ْن َبْر ِع ِك ْل ا
َء ِئْي  َوَضْو َدا ِت اْه

ْلــَو  الّسَمـْر َوُحـ
َذاَك ِبُرْوِحي)6( َش   

َتَوى َتَقْر اْس .               َواْس

           ------------------------------
.  : كافة - طرا1              

ِإعمال - الفكر2               : ول سيبويه قال ، الشيء في الخاطر : 
ْكُر يجمع ْلُم ول الِف :  قال ، النظُر ول الِع

ًا جمعه في دريد ابن حكى وقد                    .  َأفكار
يقال واللهو الفتوة جهلة والصبوة : الصغر - الصبا3              

. صغره في أي صباه في رأيته
من والروح والرفق الرحمة الراء : بفتح - روح4              

. الراحة وكذا الستراحة
. معروف : نبت - ريحانة5             

ُة - الّشذا6               ّد ّيبة الريح ذكاِء : ِش ّط . ال
ْيَك ِك ْب َأ ُدْمَت َس َعـْن َما
ِظِري ْيَك َنـا َفِف

ْيُن ِط َيا ْد  الّش َقـ
َدْت ُلـُه)1( ُصّفـ َأّو  َو
َلْت َرْحـَمـٌة ْنـِز ُأ

ُطُه َأْوَس ْنَحٌة  َو ِمـْن  ِم
ْتٌق               َغُفـْوٍر َوِع

ّنـاِر ِمـَن  آِخـٍر ِفـي ال
َداًعـا ْيَف َو ِل )3( َح

ّدَعـا ُنْوِت  ال ْلُق َوا
َدْمِعي َلى َف ّد َع ْلَخـ ا

َتْرِسـٌل َفَهْل    ُمْس
َتِقـْي ْل ْيَف َن ِل َياَح

ًدا ْيـ ُدَك َبِع ُبْعـ َأَمّْر َهْجٌر  َف

ْيَس َل َبـاِعَهـا  َو ْت  ِمـْن َل
َثْر ًئـا    َأ ْي ِن ْبـٍد َه َكـى ِلَع َبـ

َكْر ّد َنـُه)2( َوا ْبَحا َكـْم  َفُس
ُنـْوٍب َتْر ُذ ِلَمْن           َس

ِبـِه  َعـْن َكّف ْن َذْر َذ َت َواْع
ِم  َوَشْهَر َيـا ْلِق َنْفـِح ا ( َو

َأْجِل َوِمْن    الّسَحْر )4

ِبي ُبْعِدَك ْل َطْر َق ْنَف )5( ا

ٌة َوَهْل َد َبـى َأْم َعـْو ْأ َي َس
َدْر ْلَق ُأ ا َنـْقـَر  ِفـي َو

َداَك َت ْن الّسَوْر ُم
َبَل ْنِب َتَسْر ّذ ّتى ِبال َح
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َوَهـْل  الّصلِح
ِلـي َرْجَعٌة َيا ّل ْلِمـلِح ِل ا

َلـَه ِل ْدُعـوا َن ْلٍب َو ِبَق
ْيَك َخُشـْوٍع ِل َيا ّنـْوِر َل ِبال

ْد .       َأْشَرَقـْت َقـ

َتْر َت َنَهـاُرَك        اْس
ِبَوْجـٍه)6( َيـْزُهْو )7( َأَغْر  

.

             ------------------------------
ّدْت - صفدت1               ّده صفده و وأوثقت : ُش . وأوثقه ش
. وخاف واتعظ : تذكر - ادكر2              
ًا لزم شيء وكّل : ملزم - حليف3               فهو ُيفاِرْقه فلم شيئ

ِليُفه . َح
نفحة وله فاح الطيب نفح يقال َنَفَح : مصدر - نْفح4              

           الصحيح بالحديث تلميح وفيه طيبة
) . لها فتعرضوا أل نفحات دهركم أيام في لله  ( إن                   

َطَر : تشقق - انفطر5               َء : وف ُطُره الشي ًا َيْف ْطر َف
َطر ْنَف ّطَره فا ّطَر : شقه وف َتَف ُء . و : تشقق الشي

ْطر: الشق                     ُطور. وفي وجمعه ، والَف العزيز التنزيل ُف
َبَصَر : { َفاْرِجِع ْل ُطوٍر ِمن َتَرى َهْل ا } .  ُف

َيْزُهو6               . : يتكبر - 
. الحسن الشريف : السيد - الغر7              

ّنـْي ِإلـهـْي ِإ ّدُع َفـ ُأَو

ْد ِخـلّ ِبَعْفـٍو ِلي َفُجـ
ْنَت َأ ْيٌم َف  َوَصّل     َكـِر
َلى ِإلِهْي َأْفَضِل َع

ْلـِق ْلَخ َوآٍل    ا
َأْهـِل  َوَصْحـٍب َصلٍح َو

.

َدْمٍع )1( ُيَضاِهـي َغِزيـٍر  ِب

َطْر ْلَم َلـُم ا َتْع َيـاَرّب  َو
َبَشْر َضْعَف ْل َما                ا
َد ْيُر  َغـّر ّط َق ال َفـْو

َساَر َوَمْن          الّشَجْر
ّدْرِب ِفي )2( َيْقُفو ال

َثْر َل .        ا

◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙
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             ------------------------------
. : يشابه - يضاهي1               
. : يتبع - يقفوا2               

*************************
*********************

*****************

الـحـج                    

َيـا                                  َرّب َف
ُأْحَرُم ْلَمّن َذا َيا َأ ِمْن ا

َيْرِجُع َواِجٍب َحّج َمْن  َو
ّدى ْيَضَة َأ ْلَفِر ِلًصا ا ُمْخ
َيا َفاَت ِإْن َرّب َف

ْلُمَعّرُف َأْو)1( ا ًنى   ِم
ْبُرْوٌر َحّج َول َذا  َم ِإ

ُد ْب ْلَع ُتْب َلْم ا ِإلِهْي  َي

ُيْحـِرُم ْيِرْي َو َباِسًما َغـ
ّلُل َتَهـ َوُغْفـَراٍن ِبَعْفـٍو  َي

َنا َوَهـا ْثَقُل َأ  َوَفاَت ُم
ْيِت َطَواُف َب ْل ْنَت ا َأ

ْلُمَؤّمُل َسْعَي َول         ا
ُكْوٌر َذا َمْش ُيْهِمُل َكاَن  ِإ

َواْعُف ِإلِهـي  َفُمّن
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ّنـْي ِإ ِلٌب َف ْنَك  َطا ِم
ْنَت َرْحَمـًة َأ ْيٌم َفـ َكـِر

ّيُب  ل ِئل ُتَخ .             َسا

ُد ْب ْلَع َأُل  َفا َلـُم َيْس َتْع َو
َق ْد ْيَن  ِص ِئبـ ّتا َبُل  ال َتْق َف

.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

َيا                              َلى     َما     َف ْي َوْقَفـًة     ُأَح
َدْمُع) 2( أِرْقُت ْيِن َو ْلَع ا
ْذِرُف و َيْهِمي َفَقاَل َي

ِبي ْيَحـا َتَراَك ُأَص اْع
َدْهُوٌر .            َت

ْيٌل َوِجْسِمْي َنِح
ُطْوُب ْلُخ ُتَضّعُف)3( َوا  

ْيٍب ِبُحّب ُه َقِر َء ْلَمْوُت َجا ا
ِتـُف .          )4( َيْه

             ------------------------------
.  عرفة يوم : الوقوف - المعرف1               
تأريقا كذا وأرقه السهر والرق ، : سهرت - أرقت2               

. أسهره
. خطب جمع : المصائب - الخطوب3                
. : يصيح - يهتف4                

ْلُت ِنْي َفُق َلْسُت َدُعْو
َذا ِمّمْن ِلى ِإ ُت ْب ا

ِنـى ّن ِك َل ِكي َو ْب ِلَحـّظ َأ
ِكـٍس ُكّل َفِفْي ُمَعا

ٍم ِنـْي َعا ُدْو ّبـٌة ُيْسِعـ َأِح

ِم َوِفْي ْتٍج َعا  َرْمُز)3( ُغ
ْيِخ ْأِر َفِفْي ِحّجـٍة َت

ْلُب َيْرِجُع  َعَرَفاٍت ْلَق ا
ّتَقـى ُكّل َتَرى ِلل ْل ا
ُكـّف َرّفاًعا َضَراَعـٍة َأ

َيا َلى َما َف ْي َوْقَفـًة  ُأَح

ْتِف ْيـٍز)1( ِبَح َلَمـا  َعِز َطا
َلّهُف َت )2( َي

ِنـي  ّيُر ُيَس
ْتًمـا َتَوّقُف َفـل َح َأ

ْيٍت َوُحّجاُج ِئُفـْوَن َب َطا
ّكـُف َنّغْصُت َوُع ْيًصا  َت ْنِغ َت

ْلُمَعـّرُف َوَفاَت ا
َيْخَضُع َلى َو ْلَمْو ُد ِل ْلُفَؤا ا

َيْرُجـُف )4( َو
ُه  ِلَمْول

ًدا ْي ّبـَك َتْمِج ُطـُف َوَر ْل َي
َكاِمَها ْيـُن َوآ ْلَع ّنـي  َوا ِم
ْذِرُف .        َتـ
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ِبَهـا  ُتـَرا .         ِب

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
وقول ، حتوف وجمعه ، : الموت : الحتف - بحتف1              

:       أي ، أنفه حتف فلن : مات العرب
. فجأة مات : إذا وقيل ، ولقتل ضرب بل                    

.  : يتحسر - يتلهف2               
وكل البجدية الحروف من مأخوذ رمز : هذا غتج - عام3               

  أصحاب عند يخصه رقم له حرف
والجيم بأربعمائة والتاء بألف فالغين الفلك علوم                    

) . هـ1403(   عام أي بثلثة
. الزلزلة والرجفة ويضطرب : يتحرك - يرجف4               

َلٍة     ِمـْن     للِه                                 ِرْح
َلٍة ِمْن للِه ْيـَها ِرْح ِف

ُق َسـاُرْوا َنـَوْوا الّرَفـا
َيـاٍل ّيـاًما  َل َأ ّنُهـُم َو َأ َكـ

ُدَعـاِء َنَهاُرُهـْم ْيـِر ِب ْلَخ ا
َدِهـٌر ّتـى ُمْز َتـْوا َح َأ

اللِه َعَرَفاِت
َتـَفَعْت ِمَن َخْوًفا َفاْر

ّلْت اللِه َت ْب  َوا
َد)5(  َمَحاِجُرُهْم َبْع َأْن  َو

َكْم َحّجا  َقْفٍر)1( َمْهَمٍه َف
َأى َطَوْوا)2( َن ُد  َف ُأُسْو

ِإْن َغاٍب ُتـْوا َف َلْوا َبا َق
َنى َوَشَوْوا )3( َوَماَو

ْيِق ِفي َأْو َعْزُمُهْم ّطِر ال
ُكّفُهْم َغَوْوا َلْت َأ َت  َواْع

ُتُهـْم َذَوْوا َأْصَوا  ِمَن)4( َو
ّدُمْوِع ُعْمِق َوفي ال

ْلُخُضْوِع َنَهاُر)6( َهَوْوا ا  
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َبـْت َشْمـٌس  َغَر
ّدَعُهْم . َوَو

َنَها َأَفاُضـْوا) 7( ُيْمٍن ْي ِح
َلَوْوا .       َو

             ------------------------------
والمهمه ، المهامه والجمع ، البعيدة : المفازة - المهمه1              

 وأرض ، أنيس ول بها مـاء ل بعينها الفلة
. المقفرة : البلدة : المهمه ويقال ، : بعيدة مهامه                   

.  : بعد : ينأي - نأى2              
. : ضعف - ونى3              
، وذويا ذيا يذوي ، والبقل العود وذوى ، : ذبلوا - ذووا4              

ُبل كلهما  أن وهو ، ذاو فهو ، : ذ
وأذواه ويضعف فيذبل الحر يضربه أو ريه يصيبه ل                   

.  العطش
به دار : ما العين َمْحِجُر وهو ، محجر : جمع - المحاجر5              

ُبْرُقِع من وبـدا :  وقيل ، العين جميع من ال
، الجفن َأسفل في الذي العظم من بالعين دار ما هو                    

 وكسر ، وكسرها الميم بفتح ذلك كـل
. وفتحها الجيم                   

. : سقطوا - هووا6              
. : بركة - يمن7              

               

ّنـَة ْيِل َأِع ْلَخ َداِء  ا ْيـ َب ْل ( ِل
َلُقْوا)1 َط ْن       َوا

ًنـى َتَوّجُهـْوا ِلِم
َتُهْم  َيْرُمـْوَن َجْمَر

ْيُع َطاَف ْلَجِم َطَواَف ا
ْلَحّج ُلْوا ا َتَح َواْر

ِلُقْوَن َوَساَرُعْوا َيْح
ْأَس َفـَرٍح ِمْن الّر

ْيَن ِل َلـى ُمَهْرِو )2( َجْمٍع ِإ

َثّم َيّمُمْوا)3( َثـَوْوا َو )4(  َو

ّكَة َء َم ْلَغّرا ْيَن ا َرَمْوا ِح
َلى ّطْوا  الّصَفاِء ِإ َفَح

َلُهْم َوَراَم َوَسَعـْوا َرْح
ُه َخـاِدُمُهْم ْيَر َبْوا َتْقِص َأ َف

ّدُعْوا)5( َتَوْوا  َوَو ِمْن َواْر
ٍم .       )6( َوَرَوْوا َزْمَز
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ُلْوا ْكَم َأ ْلَحّج َو ا
ِلْخلُص ُبُهْم َوا .   َيْصَح

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
يجري المستوية : المفازة والبيداء ، : الفلة - البيداء1              

 فيها شيء ل : المفازة وقيل ، الخيل فيها
. يحلها من تبيد لنها بذلك وسميت                    

وقفت: (  الحديث وفي ، مزدلفة : إلى َجْمع - إلى2              
) . موقف كلها جمع و هاهنا

بالمكان وثوى ، المقام : طول والثواء ، : أقاموا - ثووا3              
.  مثوى المنزل سمي وبه فيه نزل

. : قصدوا - يمموا4              
الحلق أرادوا لنهم التقصير من ، امتنعوا : أي - أبوا5              

. التقصير من أفضل وهو
. مثله ورووا ، : شربوا - ارتووا6              

*************************
*********************

*****************

الـعـيـد                   

                          ً ْطِر     ِبِعيِد     َوَسْهل     َأْهل ْلِف    ا

ُد ْي ْلِع َبَل ا ْأِسِه َتاٌج َثْوٍب ِفْي  َأْق َلىَر َمْحِض ِمْن َع
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)1( الِس ِمـَن
ْيُه  ِت )3( َي

َلٍل ِفْي َء ُح َخْضَرا
ًة )4( َزاِهَر

َبْسَمُة   َو
ْيِد ْلِع ْيَها ا ُد ِف ْلـَوْر ا

َتِشٌر ْن َتَراَقَصْت ُم
ِلَماُت ِمْن  الّشْعِر َك

ُد َوَهّل َفَرٍح ْي َنـا  ِع ْلَه ا
ّيـِه ِفْي ِنَعٌم  َط

َكْوُن ْل ًنا َشّع َوا )6( َس

َيٍة ُكـّل ِفْي ً َناِح َأْهل

ْيِد َوَسْهلً ْطِر ِبِع ْلِف ا
َلْت َمْن .       َكُم

ْلَماِس)2( َأ َكَرْوَضٍة  
ْثَمَرْت َناِس ُكّل ِمـْن َأ َأْج

َدِهـٌر َوالّزْهـُر ْلِقي ُمْز  ُي
ْنَفاِس َأ ّنى ِب ْيُرَغ ّط َوال
َأْشَجى ُكّل)5( َف   
ِبْشُر ِإْحَساِس ْل ِمْن َوا

ِلـِه ُدْو َحْو ْب َكُحّراِس َي
ْنَزُب  َلْم  الّشّر)7( َوِخ

ْنُفْث ِبَوْسَواِس)8( َي ْيِه   ِف
ْلَمَحاِسُن ْنٍس ِمـْن ا  ُأ

َناِس ْي ِإ )9( َو
                    .

              ------------------------------
. : شجر : بالمد - الس1               
. وكل الخالص شيء كل من والمحض : خالص - محض2               

  شيء يشوبه ل حتى خلص شيء
.   محض , فهو يخالطه                    

. ويتعاظم ويتفاخر : يتكبر - يتيه3               
المشرق و ، : الَحَسُن والّزاِهُر مشرقة : حسنة - زاهرة4               

. اللوان من
. : أحزن - أشجى5               
. البرق ضوء : مقصور - السنا6               
شيطان : ( ذاك الحديث في و شيطان : اسم - خنزب7               

) . خنزب له يقال
. التفل من أقل وهو ، بالنفخ : شبيه - النفث8               

َلنس اليحاش : ضد - اليناس9                . الوحشة ضد كا
ُكُم ِم ُأّمَة  ُبْشَرا ِلْسلَ ا

ْد َظَهَرْت َقـ
ُلْوا ِب َتْق ُكْم َفاْس َد ْي ِع

ُة ْيِر َأَماَر ْلَخ َد ا  َبْع
ْلُمْزِعِج َلَقاِسْي ا ا
ْيَس َل ْيِد ِفي َف ْلِع  ُغْصٌن ا
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ِبْشِر ْل َتِهُجْوا ِبا ْب َوا
ُلـْوا ُكْم ِص َب َأَقـاِر

ُكْم  ُزْوُرْوا َت ّب ّيـُة َأِح َهِد
ْيِد ْلِع ِفْي َفاَقْت ا

ِتَها ِهَي        َنَضاَر
ْلَجَماُل َكاِرْي ا َأْف َوِفْي ِب

َلِدْي ّطْفُل   َخ ِمْن  َوال
ْيِد َفَرٍح ْلِع َتِسٌم  ِبـا ْب ُم
ُد َكا ُثُر َي َثْوِب   ِفْي)3( َيْع
َنا ْلَه ْكُر َفَرًحا ا َفالّش

ّلِه َدى َكْم ِل َنا  َأْس ِنَعًما َل
ُبْوا َلى ُتْو ِفْي اللِه ِإ

َلٍن َوِفـْي  ِسّر َع
ُه ْدُعْو َأْضَراًرا َيْرَفُع َوا

َدَمْت َقِد َت َكْم  )7(  اْح َف
ِنّي َكى َغ َضْعِف ِمْن َش

ْتَجِرِه   .          َم

ْيَر ّياِس َغ ُلْوا)1( َم َد َبا َت  
ْأٍس َكـ ّيَمـا َصْفَو َكاِس َأ

َياِض َزْهَر َوَفاَقْت الّر
ْيُل    َأْعَراِس َثْوَب ِمْن ُتِز

ِطِرْي َهّمْي َخا
 َكـَزْهَرِة َوَوْسَواِسْي

ْلَوْرِد ُدْو َأْو ا ْب ْبَراِس َي ِن ( َك
2(

َلَها  َيا َظًة َف ِمـْن َلْح
ّناِس ُدْوِن )4( َخ

ُدوا   َفَمّج
ْبٍح ِفـْي اللَه ِإْغلَِس ُص َو

)5(
ُدوا  ِتْي َتَجّر ِمْن ُأّم

َنـاِس َثـْوِب ْد )6( َأ

ْدُب ْلَج ْنِذُر)8( َفا ُي َيا  
ِإْفلَِس َقْوِمْي )9( ِب

َوَصاَر 
 َأْخَماًسا  َيْضِرُب

َداِس َأْس .          ِب

             ------------------------------
ّياٌس1               ِئٌل - م ّياٌس ورجٌل  : ما ّياسة وجاِرية م كانا ِإذا م

َتبختران ِتِهما في َي َي . ِمْش
. والسراج : المصباح - النبراس2              
. : يسقط - يعثر3              
. : شيطان - خناس4              
. الليل أخر : ظلم - الغلس5              
. الوسخ بفتحتين والدنس  : أوساخ - أدناس6              
. حرارتها : اشتدت - احتدمت7              
. الِخْصِب َنِقيُض : الـَمْحل - الجدب8              
. العسر حالة إلى اليسر  حالة من : النتقال - الفلس9              

        

103



َكْم ْيٍر َو َكى َفِق ِمـْن َب
َيـٍة ُسْوِء ّيـُؤا َتْغِذ َتَه

ِم َيـا الّسّت  ِلِص
ِنُموا َت َتّمُموا َواْغ َو

ْظَمى َفْرَحًة ُع
ُكُم َرّب َوَصّل   ِبَصْوِم

َلى ْلَهاِدْي َع ِتِه ا ْتَر ( َوِع
1        (

.

ْنُب ّذ ِتْي َيـا  َفال َباٌب ُرْفَق
ْتَعاِس ْيًرا َأْجًرا        ِل َوِف

َلـْم َياِس ُيـْوَزْن َو ِبِمْق
ْلِب َفالّصْوُم ْلَق ْثُل ِل ِم

ْلُمّخ َوَمْن       ِللّراِس  ا
ْثَرُهْم َقَفا ِئِر  ِمْن)2( ِإ َسا

ّناِس .        ال

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             
         

ُدوا                                   اللَه     َمّج
َبَل ُد َأْق ْيـ ْلِع ً ا َحاِمل
ْطَر َبـاَهى ُعْوِِد ِع َت )3( َي

ّلٍة ِلـّي) 4( ِبُح )5( َوُح

ِلي َيا َل َنا َيا ْلَه ا
ُتـِك َظْر َت ْن َكْم       َدْهـًرا  ا

َنا َلى َمَرْر ِطِئ َع َشَوا
َنـا  ُحـْزٍن ْي َتَق ِمـَن َواْس

ْلَمَراَرِة ْأًسا ا .                      َك

ّنى َتَغـ ِنـِه َي َلْح  ِب
ْلَمْعُهـوِد ًئـا      ا ْيـ ِن َفَه

َبْسَمـِة ِب َنا ْيـِد َل ِع
ُظّن َوُفَؤاِدي َأْن َي

َتـُعـْوِدي ٍم ل َلْت  َوُهُمْو  َت
ُدْوِد ِبـدْوِن َأّي                 ُح

ْأٍس َنِة َك َطْع ْيِد َك ْنِد )6( الّص
.

              ------------------------------
العترة أنه العرابي ابن وعن النسان : نسل - عترته1               

. صلبه من وعقبه وذريته الرجل ولد
. تبعته أي قفوا أثره قفوت يقال  أثره : تبع الثر - قفا2               
ُة ، : يتفاخر - يتباهى3                َتباَهوا : الُمفاخرة والُمباها َأي . و

َأشراط : ( من الحديث ومنه تفاخروا

) . المساجد في الناُس َيتباَهى َأن الساعة    
ّلة4              ّيد ثوب : كل - الُح ْلبسه جديد َج ول دقيق َأو غليٍظ َت

َبين ذا ِإل يكون ّلة وقيل ، ثو : الُح
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ِلزار القميص                      الثلثة هذه من َأقل تكون ل والرداء وا
.

ِلّي5            ْلي : جمع - ُح المرأة تلبسه ما وهو اللم بسكون َح
.  للزينة

.  الشجاع : السيد - الصنديد6           
ُد ُهَو َها ْلِعي َدٍه ا )1( ُمْز

َناٍء ُدوا  )2( ِبَس اللَه َمّج
ُدوا َيْوَم َواْسُج ْل ْكًرا ا ُش

.

 ُأّمـَة َيا َوَصَفاٍء
ْيـِد ّتـْوِح ِفـي ِإّن                 ال

ْكِر ُبْوِد ِنْعَمَة الّش ْلَمْع ا
.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
: أخذته مزدهي ورجل والكبر التيه : الزدهاء - ُمْزده1          

.  غيره أو الزهو من خفة
 . والرفعة العلو : ممدود - السناء2          

*************************
*********************

*****************
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الـقـنـاعـة                

َنْع                             َلى     َقَسَم     ِبَما     َفاْق ْلَمْو ا

ِئْمُت  ِمْن)1( َس
َأِة ْط ِم َو ِم الل َوالّسَق

)2(

ْيُت ِب أ
ْنَغِمًسا َ ِفْي )4( ُم

َبٍة َحّر )5( َمْسَغ
ّنَما  َأ َك

ْلَفْقُر ِكٌن ُعْضٌو ا َسا
ْكُت َجَسِدْي َل َدْرَب َس

َلْمَواِل َذِوي ا
ًبا َطِح ُمْص
ْكُت َدى ِفْي َشاَر َت ْن ُم

ّتّجاِر ًيا ال ِط َت )7( ُمْم
.       

ُة َأ ْط ْيِن َوَو ّد َتى ال ِمْن  َأْع
َظى ِم) 3( َل ْلُحَم ا

ْيُق َتِف َأْس َلى َو َلْحَزاِن َع ا
ِم َد ّن ْيِه َوال َمْجَرى  َوِف

ِم َكالّرْوِح َدِمْي ّنَس )6( َوال

َنى  َأْهِل  َأْعلََم ْلِغ  ا
ِم ْلَعْز ِم  َوا ْلِهَم ( ُمْهَر   َوا

ّلِق) 8 ّتَم )9( ال

ْيِس ِل ْد ّت ِم َوال ْلَقَس َوا
.

             ------------------------------
: مّل منه وسئم الشيء وسئم ، : مللت - سئمت1              

. والضجر الملل والسآِمة
. : الَمَرض والّسْقُم : والّسقاُم - السقم2              
. : نار - لظى3              
ِإْرساُب : الَغْمُس - منغمسا4               الشيء في الشيء : 

ّيال َدى َأو الّس ّن ْبغ َأو ماء في َأو ال  حتى ِص
ّلقمة                    ًا َيْغِمُسه َغَمَسه ، الخّل في ال َله َأي َغْمس . فيه َمَق

تعالى قال جاع َيْسَغب الرجُل وَسِغَب : مجاعة - مسغبة5              
َأْو ْطَعاٌم : {  ٍم ِفي ِإ َبٍة ِذي َيْو َأي َمْسَغ  {   

.                   َمجاعة                    
تنفس الرجل وتنسم والربو النفس : بفتحتين - النسم6              

 .
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: والمطا ، مطية : اتخذها وامتطاها ، : راكبا - ممتطيا7              
)   ( مطية للبعير قيل ومنه الظهر مقصور

. أنثى أو كان ذكرا ، مطاه يركب لنه                   
ُلنثى ، الفرِس الهاء : بسكون - المهر8                . ُمْهرة وا

. الهاء بفتح وُمَهرات ُمَهر والجمع
الذي الكذاب والمتملق ، بلطف : التودد - التملق9               

.  بظهرالغيب أحدا يحفظ ول بوعد يفي ل
َأْشَهْرُت

ْيًفا َلْقُت َس ْط َأ  َو
ّلَساَن َهَوًى  ال
ْلِغّش ِنْي ا َب َدْهًرا َصاَح
ِلي َبٌه َو ّبَع     َش َتَر

َعْرَش  الّصْحُب
ْلَفْخِر َتَخَرْت ا َفاْف
َنى َأْهِل ِصَفاُت ْلِغ ا

ِتي اْخَضّرْت ِطَر ِبَخا
َأْعَواٌم ُدُهْوٌر  َمَضْت  َو

َئْت َوَما ِت )3( َف
ْيَقَن  َأ  َف

ْلَعْقُل َق َأّن  ا الّرْز
َكاَن           َقّسَمُه  َلْو

ُق َتى  ِرْز ْلَف ّد  ا ْلِج َما  ِبا
َلَغْت َكاَن َب ِم َأْو ْل ْلِع َما ِبا

َلْت َتا َنا اْغ ِيَخ .       َمَشا

َتِمْي ْيِفْي ِبِحَمى َلْح  َس
ْذِع َل ّد  َفَمِي )1( َو َأَش

ْلَماِء ِمَن  ِغّشا ّظ  ال
ِم َل ّظ َنْفِسْي     َوال
ُتَها َتّوْج ّيِد َو ِم  َكالّس ْلَقَز ا

ِني)2( ُت ْل ًبا  َفِخ َك ُلْو َكْو َيْع
َلى ِم  َع ّنُج ِلُب ال َمَخـا

ْلَفْقِر ْأِسي ِفي ا َلى َر ِإ
َدِمي ّيِة َرّب َقـ َبِر ْل ْيَن ا َب
ْلـِق ْلَخ ِم  ا ُبُه ْل )4( َوا

َلُة َثا ّناِس)5( ُح َيـْوًما  ال
ِم ِقّمـَة ْلِقَم َفْقٍر ُهُمْوُم ا

ْنُو ْلَجْهِل)6( َوِص ِفي  ا
ِم .           ِنَع

             ------------------------------
ْذُع1               ّدتها الناِر مّس : هو وقيل ، النار : ُحْرقِة - الل . وِح

َذَعه َذُعه َل ْل ًا َي ْذع ْته َل َذَع َل ًا النار و ْذع :   َل
ْته                    ْته لَفَح َأْحرق َذَعه و َل َأْوَجَعه َأي المثل على بلسانه و

. بكلم
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صغر المال وفي الخلق ِصغر الناس : في - الَقَزُم2              
        النثى وكذلك ، : قصير َقَزمة ورجل الجسم

.  الَقَزم والسم                   
.  زالت وما برحت : ما - مافتئت3             
َبِع ذاِت كّل وهي بهيمة : جمع - البهم4              َدواّب من َقوائم َأر

َبْهمُة ، َبهائم والجمع ، والماء البّر  وال
َنم َأولد من الصغيُر                    ْأن الَغ َبَقر والَمَعز الض من وال

َكُر ، وغيرها الوحش ْنثى الـذ ُل   ذلك في وا
. سواء                   

والرز الشعير قشر من يسقط ما : بالضم - الحثالة5              
 وحثالـة نقي إذا قشارة ذي وكل والتمر

. شئ كل من الردئ فكأنه ، تفله الدهن                  
، صنو واحد كل واحد أصل من فأكثر : الثنان - الصنو6              

  صنو الرجل : ( عـم الحديث وفي
) . أبيه                    

ُق َكالمْوت َفالّرْز
ْلَف َيْجِري ِبِه َخ َصاِح
َنْع َقَسَم ِبَما َفاْق

َلى ْلَمْو َذاَك ا ًنى َف ِغ
.

َلْو َأ َو ّب َتْحَت َتَخ
َلْرِض ِم ا ُط ُل )1( َوا

َناَعُة ْلَمْرِء َق ْنُز ا ْلَفْخِر َك ا
ِم َي .        )2( والّش

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ُق                                                َتى َفِرْز ْلَف َكٌم ا ُمْح
 ُغْصَت  َهْل)3( ُأَساَمُة

ّطَمْع َبْحَر َتْسَهُر  ال َو
َتى ِبـلِج َح ْن َباِح)4( ا  الّص
ْيَك َأَرى َأْهِل  آَمـاَل ِف

َنى ْلِغ .              ا

َبـُح َتْس َبـٍح ِفْي َو َمْس
َنْع َط ِبـُح ُمْص ُتْص ِفـي  َو

ِلَك َتَجْع َذ ْن ْلُم َة)5(  ا َنـْزَو  َو
ْيِد)7(  ِغّر)6( َلْع  َشـِد ْلَه ( ا
8(                     .

             ------------------------------
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ُطم1               ُل وفي آطام وجمعه ، مرتفع : بناء : بالضم - ا
َأنه بلل حديث ّذن كان : (  ٍم على يؤ ْط )      ُأ

ِنّي ِحْصٌن والطم                    ْب .  بحجارة َم
. : الخلق - الشيم2             

. الناظم : ابن - أسامة3                  
َلَج والضاءة : السفرار - النبلج4                   َب ْبُح و ُلُج  الّص ْب ، َي

ًا ، بالضم ُلوج َلَج ، ُب َب ْن ّلَج ، وا َب َت َأْسَفَر و  :  
َأضاء                        ْلَجُة و َب ْلَجُة ، بالفتح ، وال ُب ُء بالضم ، وال الصبح : َضْو

.
َتَجُع5             ْن ْنِزُل - الُم ِل َطلب في : الَم َتَجِع ويقال الك ْن للُم

ْنَجٌع .  مناِجُع وجمعه ، َم
ّثب - النزوة6               . الشر إلى ، والتسّرع : التو
. مجرب غير أي وغرير بالكسر غر : رجل - غر7              
. وهلوع هلع فهو طرب وبابه الجزع : أفحش - الهلع8                       

                     

ْبـَرٍة َذا  ُتَزاِحـُم ِخ
ُد)1( َحـاِذٍق ّد َبـ ُت   ً َمـال

َنـٍة ِبـل ْط َيـاٍل    ِفـ َل
َدْهـٌر َتُمـّر ُكـّر  َو )3( َي

ْيـَس ُأَساَمُة َنـى َل ْلِغ ا
َبـًة ْيَس      ُلْع َل َنى َو ْلِغ ا

ًة ّذَرى ِفي َصْخَر )4( ال

َلـْو ْنَت َف َبْحِر ُك ْل  ِفي َكا
ِلِه  َوَعْزُمَك)5( َهْو
ْيٌف ْلُمَك َس َبْحـٌر َوِع

ْبَقـى  َفِرْزُقَك َعلـى َي
ِلـِه ُق   َحا َتى َفِرْز ْلَف ا

َكـٌم ْتَقـٌن ُمْح ُم
َنْسَعـى  ِِبـِرْفٍق َس

ْيـٍه ِب ٍم)2( َن ْيـ ِل ْيـِع   َع َب ِب
َلْع َة َتَخاُل    الّس ّتَجـاَر ال
َلْع ُأْخـَت ّد َوَها         ال
ْنَت َطْعَم ُذْقَت َما  َأ

َبْع َيـَة الّش ُدْم ِطْفـٍل  َو
ْيـٍد َأ َتاُج    َتَقْع ِبـ َتْح َو
ًدا َتَمْع ِمَن  ُجْهـ ْلُمْج ا

ْلَمْوِج َكا ْيَن َو َتـل ِح اْع
َتَفْع ُبـَك  َواْر ْل َلْم َوَق
ْيِه َتِر ْلَفَزْع َيْع )6( ا

ْيَس َل ِمـْن ِلِرْزِقـَك َو
ّتَسْع ْبَقى      ُمـ َي َمـَع َس
ْلَمـْرِء َنْع َمْهَما ا َص

َنْهُرُب َيـاِت ِمـْن َو )7( َهاِو
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َنـا ِإّن      َلْرَزاِق َو
َناَعـَة ْلَق ْنـُز ا َنـى َك ْلِغ ا

.            
ّطَمْع ُكْن ال َقانًعا  َف

ُنـْوُع ْلَق َتَفْع َفـا ْن  ا
.

             ------------------------------
ُق : ماهر - حاذق1             ْذ كل في : الَمهارة والَحذاقُة والِح

َذق عمل َء ح . ماهر فهوحاذق َيْحِذُقه الشي
. الخامل خلف : النابه - نبيه2              
. : يرجع - يكر3              
ُة ذروة جمع : بالضم - الذرى4               ُِذْرَو ُه َشيٍء كّل و . َأْعل
َلمُر الخوف : هو - الَهْوُل5               .                       الشديد وا
على جمع وربما مصدر الصل في وهو : الذعر - الفزع6              

.   أفزاع
ْدَرك ل َمْهواة : كّل : الهاِويُة - هاويات7               والهاِويُة َقْعُرها ُي

معرفة وهي ، جهنم َأسماء من : اسم
ُأّمُه وجل عز . وقوله ولم َألف بغير                    َيٌة : { َف َأي َهاِو  {

َتَقّره جهنُم : َمْسكنه .  وُمْس

  
َلِهْي َوَصّل ّلـْم ِإ َوَس

َوآٍل        َسلًمـا
َأْهـِل َوَصْحٍب َصلٍح و

.         

َلى ْلِق أْفَضِل َع ْلَخ ا
َدْع )1( َماِحي ِب ْل َوَمْن   ا

ِبِهـْم ِفـْي َساَر َبْع َدْر ّت َوا
.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
عليه الله صلى الله رسول سيدنا َأسماء : من - الماحي1              

:   وقيل وآثاَره الكفَر به الله َمحا ، وسلم
ُيَعّفي الكفَر َيمُحو َلنه                    ِإذن آثاَره و . الله ب

                        

*************************
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*********************
*****************

الصـدقـاء                  

ُبْوا                            ّن ٍء     أْصَحاَب     َتَج ُسـْو

ْيـُت َت ًدا َأ ْيـ َسَحـًرا  َز
َكـاَن )1( َزاِخًرا َبْحًرا  َو

ُتـُه ْل َلًة  َســأ َمْســأ
ْيَس َل َمْرِجٍع ِمْن ِلْي َو
َتـِسـًما  ِلْي  َفَقـاَل ْب ُم

ْنَت َأ ْيـٌخ  َأ َعـاِقـٌل  َش
ّنُه ُظ ًا  َت ْنـَهـِمـكـ )3( ُمـ

ّنُه ُظـ ِلـًعا   َتـ ّطـ ُمـ

ِتِه ِفـي ْي ّذِب  َب ْلـُمـَه ا
ُتُه َرَجـِب ِفـْي  َعَرْفـ
ْيَصًة ْذَهِب ِفي) 2( َعِو ْلَم ا

ْيَخٍة ِمْن ُتِب َأْو ِش ُك
ّنـُه ِبـْي َيْسـَخـُر َكأ

َأُل ًدا َتْس ْي ِبْي َيـا  َز َغـ
ْبِح  ِفي في َأْو  الّص

ْلَمْغـِرِب َلـى                    ا َع
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ْلُت َلَعـ  َنْفـِسـْي َيا  َفُق
ّنـْي َأَحّس ً  ِم َخـَجـل

.

ْيـِع َدِب)4( َرِفـ  ال
ْيـَخ ـّل ِبي ُجّن الّش َفاْهُر

ِنْي ِكـِب  َفَهّز ْن ْلـَمـ ِبا
.

             ------------------------------
. ممتدا : مرتفعا - زاخرا1              
. فهمه ويعسر ، معناها استخراج : يصعب - عويصة2              
. ولج : جد أي ، المر في الرجل : انهمك - منهمكا3              
ّلة : نقيض : الّرْفعة - رفيع4               ّذ الّضعة : خلف . والّرْفعة ال

    َرفيع فهو ، َرفاعة َيْرُفع َرُفع ،
َتَفَع َأي ِرْفعة : َرُفَع وقيل ، َشُرف ِإذا                    ْدُره اْر . َق

ُظـْر ِلي َوَقاَل ْن  ا
ِتـْي )1( ُزْمـَر

ّدّخ  )3( الـ

ِتِهْم ِفـْي  َنْسَهُر َحـْوَز
َتى َلٍس َح )4( َغ

ْلُت ُة هــِذْي َفَق ُزْمـَر
ْد ْنَت َق ْيًخا  ُك ِلًما َش َعـا

َذا َك َلْصَحـاُب َوه ِإّما  ا
ْد ُكْوُن َوَق الّصْحُب  َي
ُبْوا سّما ّن أْصَحاَب  َتَج

ّلـى              ُسـْوٍء ْيه َص َل َعـ
َنـا ِ ّبـ .                 َر

ّنُهْم َأ ْيَهِب ِفي َك )2( َغ

َباُسُهـْم َذَهـِب ِمـْن ِل
ْلُهـْوا ُكّل َن ّلـِعـِب ِب ال

َطاِن ْي ْبِط  الّش )5( ِس

ْنَزِب ْلِخ )6( ا
َبْحَت     أْص

ْيَخ ّطـَرِب َش ال
ْيُح ّيــِب ُعـْوٍد ِر َطـ

ْثـَل ْلَعـْقـَرِب  ُسّم ِم ا
ِبي ُنْصـَح َواْسَمَعـْوا ّن ال

ْيـٌخ  َعاَش َما ِبي  َش َوَص
.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
: والزمر ، : الجماعة بالضم : الزمرة - زمرتي1              

. الجماعات
ْيَهُب2               ُة - الَغ ّد . الليل َسواِد : ِش
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. الدخان في لغة ، بالضم - الدخ3              
.  الليل أخر : ظلمة بفتحتين - الغلس4              
. الولد ولد وهم ، السباط : واحد - سبط5              
: ( ذاك الحديث وفي ، شيطان : اسم - الخنزب6              

) . خنزب له يقال شيطان

ْيٌل                                ّياُهْم     َجـِم ُمَح
ْبُت َصِح

ْيِح ِب ْلَمَصا َكا ِفي ِرفاقا
ّدَجى َنا ال َياٍل َسِهْر ما َل

َبٍة َحَسْسُت ْي )2( ِبـِر

ُتُهْم َداَق ْدِر  َص َب ْل ُنْوًرا َكا
َبْهَجـًة )4( َو

َذا   إ
ْئَت ِفْقـِه ِمْن ِش

ْيِث ْلَحِد َوِفْي ِبِه َفُغْص ا
َباٌل ُهْم فّن ُكّل ِج

ْبُحـٌر ْلَك    َوأ ِت ِهَي َف
َأْفَضُل)8( الْسَفاُر  
.   َصاِحٍب

ْيٌل ّياُهْم جِم )1( ُمَح

ْطُرُهُم َدى َوِع ّنـ َلْم   ال َو
َد َيْعِرُفْوا ْلِحْق ْيَن ا ّدِف ( ال

3 (َ َدا َول ْلِع ًنا ا َ َوأْم َفـل
ًا َنْخَشى َن َ ِلَسا َدا َول َيـ

ِإْن ْيًرا)5( ُرْمَت َو َتْفِس  
ُه ْلَقا َت َدا َس ْنِج )6( ُم

ُتُهْم ُبـْو َثَقاَف )7( َتْر

ُلْوا َتْع َلى َو َدى َع ْلَم ا
ِئُفَها ًنا َتْحِوْي َصَحا ْي )9( ُلَج

َدا )10( َوَعْسَج
        .

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
. الوجه : المحيا - محياهم1               
ّنُة ، : الّشّك - الريبة2                ّظـ ّتْهَمُة ، وال . وال
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ّدْفن : المدفون - الدفين3               ْتر والـ ّدْفن والُمواراة الّس وال
ّدفيُن ُدَفناء َأدفان والجمع ، المدفون : وال   و

الشمس عن : ( قم السلم عليه علي حديث وفي                   
ِإنها َء ُتظِهر ف َتتر الداء ) أي الدفين الدا   المس

. الطبيعُة قَهرته الذي                   
: به وبِهج ، بهيج فهو ظُرف وبابه ، : الحسن - البهجة4              

 وبهيج ، بِهج فهو طرب وبابه وُسّر فرح
، : سره أي وأبهجه ، قطع باب من المر وبهجه                    

. السرور والبتهاج
.  : المطلب والمرام طلبه الشئ ورام : طلبت - رمت5              
به : استعان : أي فأنجده واستنجد : معينا - منجدا6              

. فأعانه
. والزيادة : الفضل والربا ، : تزداد - تربو7              
الله قال الكتاب وهو بالكسر ِسْفر : جمع - السفار8              

َثِل تعالى َكَم ْلِحَماِر : {  } . َأْسَفاًرا َيْحِمُل ا
. : ِفضة - لجينا9              
ُد وقيل ، : ذهبا - عسجدا10              جامع اسم هو : الَعْسَج

. والياقوت الدّر من كله للجوهر

َق                                  ْلَوْعِد     َصاِد ا
ُدّو َكـْم ُتُه َعـ ْي َرَم

ِنْي َدْع َلْم              َفَرَمـا َي
ًذا ْنَف ْلِحْقِد ِمَن َم ّ ا ِإل
ّنْي َغيـَر ُتُه َأ َذاَت َدَعْو
ٍم َنا َيـْو َلْح َط َكاَن َفاْص َو
ْيَر ْيٍق َخ .            َصِد

.

ّدى َتَع ِشْعِرِه ِفي َو
ِنْي )1( َلّج                        َوَهَجا

َثِة فيـه َنْف َباِن )2( ِب ّثْعــ ال
ِنْي َتـا َأ َلْوَعـٍة َف )3( ِب

َنـاِن َق         َوَح ْلَوْعِد َصاِد  ا
َداِن َطاِهَر ْلِوْج ا

.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ُلُه                                   ْلَفْصُل   َقْو ا
ْيٍق َكـْم ُتُه َصِد ِنْيِفْي َعَرْف َبا ْظِمـِه )4(  َوَس َن ِب
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ِنْي ِلٍص َنـاِصٍح َزَما ُمْخ
ّلى ٍم  َتَح ْل ِبِع

.

ّتـاِن ْلَفـ )5( ا
َتِقي      ْن َي

ْيِث ْلَحِد َلى ِل ِنْي َأْح ْلَمَعا ا
.

             
            ------------------------------
َلّج1               ِلّج فلن -  َلّج َي َي َلّج لغتان ، و َلمر في و عليه : تَمادى ا

َبى َأ ْنَصِرَف َأن و . عنه َي
، التفل من أقل وهو ، بالنفخ شبيه : النفث - بنفثة2              

ّيُة ْنُفُث والح ُكُز حين السّم َت ْن . َت
ّلْوعُة - بلوعة3               والحب المرض من القلب : وجع : ال

  والَهوى الُحْزن ُحْرقُة : هي وقيل ، والحزن
َلْوعُة ، والوْجد     ُته الُحّب و . : ُحْرَق

ْبُي : أسرني - سباني4               ُء والّس َلْسر والّسبا ، معروف : ا
ْيت َب َبه وَس ْل ْيته ق َب َت ْنته واْس َت . : َف

ْتنة في المبالغة َأبنية : من - الفتان5               َتَن ، الِف الرجُل وَف
َأة َتَن بالمر َت َأهل ، واْف ْته يقولون الحجاز و َن َت   : ف

ُة    َأ ْته ِإذا المر ّلَه َأحبها َو . و

ُلُه ْلَفْصُل َقْو ّلَم  ِإْن ا َك َت
ّيُب         َيـْوًما ْلِب َط ْلَق ا
ُكُر ْذ .           َدْوًما اللَه َيـ

َيِحّي  الّصَفاِت)1( َأْر
ُلْقُحَواِن )2( َكا

ْيَر ّنْي َغ ْأُت ( َأ َيْوًمـا َأَس  (
ِنْي        .       )3( َجَفا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

َكْم                                   َنا   َف َنَصْح
ُتُه ْي َأ َتــِدْي َر )4( ِزّي  َيْر

ْيِن ِن ْلَمَجا ا
ْلُت ّنْفِس َفُق َذا ِلل  َه

ِطٌن َتاِجٌر ْيَف      َف َك َف

ّبــَما َلْحَجاِر  َهّب َوُر ِبا
ِني ْي َكاَن    ُيْؤِذ َو

ِلُك َتاَح َيْم ْيِن ِمْف ِي َ ْلَمل ا
ّد لَ َبٍب ِمـْن ُبـ َفاللُه َس
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َبَح ُتْوًها  َأْص َذا)5( َمْع  َو
َبٍل )6(  َخ

               .

ِني ْي .            َيْهـِد

             ------------------------------
َيِحّي1               َلْر ُلق الواسع : الرجل - ا ِإلى النشيط الُخ

َيـراُح طلبت لما َيْرتاح المعروف ُبه و ْل ًا َق      سرور
َيِحّي                     َلْر ّندى َيْرتاح : الذي وا . لل

ُلْقُحوان2               دقيق الورق ُمَفّرُض الّربيع نبات من : نبات - ا
َأنه َأبيض َنور له الِعيدان     جارية ثغر ك

َدثِة                     ورق حواليه الريح طيب : نبت وقيل السن ح
. َأصفر ووسطه َأبيض

ُء ، والبر الصلة وترك عني : بعد - جفاني3               ُبْعِد والَجفا ال
   وَجَفا عنه بعد ِإذا جفـاه ، الشيء عن

ُء                     ًء َيْجُفو الشي َتجاَفى َجَفا َلْم و َنه يلزم :  وفي مكـا
َأنه الحديث ْيه ُيجافي كان : (  َد  عن َعُض

ْيِه     َب ْن ) . يباعدهما َأي السجود في َج
. والهيئة : اللباس : الزي - زي4              
ِته وقد ، العقل : ناقص - معتوها5               ّين معتوه فهو ُع َب

. العته
َبل - خبل6               .  جنون بل الُحْمق َجْودة : الَخ

           

ْلُت َأ َذا َلُه َجاًرا َس َما
ُكْم ِب َكْم     ِبَصاِح َف

َنا َلْم  َنَصْح َبْل َو َيْق
َنا ِئَح ُسْوٍء َأْصَحاُب َنَصا
ُه ُبْو َيا َأَصا َأَسَفى َف

.

ًا َيْعَشُق َفَقاَل َخْمـر
ْنَت ُيـْوِن  ِب ّد)1( َأْف ّدا  َوَر َر

)2( الّرْفِق  ِخــلََف

ْيِن ّل ْيًرا َأْضَحى َوال َفِق
ْيَم ْلَماِل َعِد ْيِن ا ّد وال

.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             
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َدا     َشَغٌف     َلُه                                ٍبِبآِ
ْبُت َلى َذَه ْلُمِحّب ِإ ا
ْيِق َيْحَفُظ ُعْمِرْي َصِد َو

َتاِب ِمـْن ًطـا اللِه ِك ِقْس
َلـُه)3( )4( َشـَغـٌف    

َداٍب َنْحـٍو ِبآِ َق َو َفَفـّر
َنـا َن ْي ْيٌر  َوْقــٌت َب )5( َعِس

.

ِم ِلي ْلِب َس ْلَق ٍم ِذْي ا ْلـ ِع
َبْحـِر ُق  َك ُدْو ْلَوْعِد َص في ا

ْنُه َوأْسَمُع  َوَجْهـِر ِسـّر ِم
َ         ِشْعــِر أّي ِشْعًرا َول
ْدِرْي ْيَس َبـْل ِبِه أ َل

ْدِرْي .                                       َيـ

             ------------------------------
يستخرج من ثمرة نبات المخدرات من : نوع - أفيون1               

الخشخاش .
َلمر َرَفق ، العنف : ضد - الرفق2                َيْرُفق وعليه وله با

ًا َطَف ِرْفق َلطافته الجانب ِلين والّرفق ل . و
ّنِصيُب : الِحّصُة - الِقْسُط3                َأخذ . يقـال وال واحد كل : 

َطه الشركاء من َته َأي ِقْس   وكّل ، ِحّص
ُطـوا وغيره الماء في ِقْسٌط فهو ِمقدار                     . وتَقّس

َء ْدل على : تقّسُموه بينهم الشي .  والّسواء الَع
وُشِغف القلب شغاف إلى يصل : الحب - الشغف4              

ِلَع فاعله يسم لم ما صيغة على بالشي ُأو به : 
ْلب : ِغلُف والّشغاُف                    َنه جلدة وهو الَق كالحجاب ُدو

  وَشَغَفـه القلب غشاء هو : بل ويقال
ًا َيْشَغُفه الُحّب                    ًا َشْغف . قلبه َشغاِف إلى : وَصل وَشَغف

ُيْسر والعسرضد : شديد - عسير5               ّدة الّضيق وهو  ال والش
ٌد وَعِسيٌر َعِسٌر ويوم والصعـوبة   شدي

ِلَك القيامة يوم صفة في عزوجل قال                    َذ ِئٍذ : { َف َيْوَم
َلى َعِسيٌر َيْوٌم َكاِفِريَن َع ْل ْيُر ا } .    يسير َغ

َد َبـْعـ ٍم ُمِضـّي َو ّيـا أ
َبُس ِطـَواٍل ْل َي ّلًة َو ُح

ً َتْزُهو َجَمال

َيٍة ِبِه َظِفْرُت ِب ْدِر) 1( بَرا َب ِب
َيْمِشي                  )2( َو

َيًة ِبَفْخِر ُمِزَجْت ِمْش
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ْيُت َت ْيـِه أ َل َتِسًمـا إ ْب ُم
ِنـْي ًَخـُجـْولً َل َب َفَقـا
ْلُت َوْجـٍه َأّي ِبـَوْجـٍه َفُق

َنـا ُبْو  الّصِديـُق َأ َأ

ِلْي ْلَمَعا ْيَت ا ْيَت َنِس َنِس
ّدْي ِإْخـلَِصـْي َلـْم  َوُو َف

ِبْي َيْحَفْل ْي ِن أ
ْ َت )3( ِب

َلـْوِمْي )4( َو
َذِوي َفُقْل  ِل

ْلُعـُقْوِل َيا ِمـَن ا َبـَرا ْل ا
.

ْد ْأُت َوَقـ ّي َكاِر ِفي َه َلْف ا
ْذِرْي ٍم َوَصاَح      ُع  ِلَخاِد
َيُجـّر ُأ    َشْعـِرْي ِل َتـْهَز أ

ِني ِبـْي ْدَفُع َت َظـْهِرْي َو ِب
َاَك ْلَماُل َعَم ْبَت ا َذ َتْع َفاْس

َد      َقـْهِرْي ّد َسْهَمُه َوَس
َنْحـِرْي َوْسِط ِفي

ْيُس ْبِع َخِس ّط َنْحَو ال
ِم ّلْؤ .                 َيْجِرْي ال

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
ْبَوة وكذا الرض من ارتفع : ما - الرابية1              . الِّر
بن مخلد بن بدر إلى نسبت مشهورة : قرية - بدر2              

  اسم وقيل بها نزل وكان ، كنانة بن النضر
لصفائها أو لستدارتها بذلك سميت بها البئرالتي                   

كانت المدينة هذه وفي فيها يرى القمر فكان
وفرق  السلم بها الله أظهر التي المشهورة الواقعة                   

  فلذلك رمضان شهر في والباطل الحق بين
. للهجرة اثنتين سنة وكانت الفرقآِن يوم سميت                   

ِنيُب - بتأنيبي3               ْأ ّت ِبيخ في : الـُمبالغة : ال ّتْو ّتْعنيف ال وال
ّنَب َأ ًا الّرُجَل و ِنيب ْأ ّنَفه َت ّبَخه ولَمه : َع .  وَو

ًا َيلومه لَمه : من - لومي4               َله إذا َلوم َذ ّنَفه ع .  وع

*************************
*********************

*****************            

الكذب     و     الغش                 
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ْلِغّش     َدُعْوا                                   ا
ِنْي ْلَحّق أُقْوُل َدُعـْو ا
ْلَحّق َلُج َفا ْب )1( أ

ُلْوَن  َيُقْو
ْذ َبْح ُخـ ِجَهاًزا َواْر

َتًرا ْيَها َفهِذْي َوَمْو َل َع
ْلُف ِئـَزٍة أ َوَما  َوِذْي َجـا

ّ َهّمُهْم ْيَعـاُت ِإل ِب ْلم ا
َتِهـي ْن .      َت

َنا َوَمـا َنى ِإل َضّر ْلَو )2(ا

)          3( َوُمَرّوُج
وَغاِمـْر 

ْيَك ِت َتأ ِئـُز َس ْلَجَوا ْبِهُج ا ( ُت
4(

ْيَها  َل َوْجُهُه جـَهاٌز َع
ّلُج َب َت ْيَعاُت          )5( َي ِب َم
َء إْعلٍَن َبـا ْد َتْعـُرُج)6( َكَح  

.

             ------------------------------
. واضح أنه والمعنى مضيء : مشرق - أبلج1              
. : الضعف - الونى2              
. : مختلط - ُمَرّوٌج3              
َبْهَجُة ، بهجُة في : تجعلك - تبهج4               الشيء لون ُحْسُن وال

ُته َنَضاَر ُة النبات في : هو وقيل ، و ّنضاَر       ال
ِلنسان وفي                    الَفَرِح ظهوُر َأو ، الوجه َأسـارير َضِحُك ا

ْبِهٌج َأي َبِهٌج ورجٌل ، البتة َت  بأمٍر : ُمْس
.  َيّسّره                   

. : يضيء - يتبلج5             
ُء6               ْدبا ّبُة - الَح ّدا َدْت التي : ال ْظُم َحراِقُفها َب ، َظْهِرها وَع

ُء وناقة ْدبا .  : كذلك َح

ِئُزُهْم ِم َجَوا ْلَوْه ِفْي َكا
ْيَمٍة َوْسِط َدُعْوا َخ

ْئٌب َوَحـاِرُسَها ( َغُشْوٌم ِذ
َدّجُج)1 )2(  ُم

ْيُر ُهَو  ْلَخ ا
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ْلِغّش ْلَحلَِل َواْسَعْوا ا ِل
ّنـُه .           َفإ

ْنِمي  َوالَحَراُم)3( َي
َدْحَرُج )4(  ُم

        .       

               
                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ْبِن                                 َد     فا ْلَمَساِج ا
ْلُت ِإلَى َيْوًما َدَخ

ُنْوِت ّطاِر)5( َحا  َع
ْلُت ًدا َفُق ّنْي)6( ُعـْو ِإ  َفـ

ْيَك َوَراَح ِثَقٍة ُذْو ِف
ًدا َيْمِشْي ْي ًا ُرَو َمـاِسك

َيِدْي .       ِب

ِبــِه َوَوْجُه َصاِح
ِم ّدْرَه َفَقاَل  الجاِري َكال

ْبًرا ُدْهُن َص ْلُعْوِد َفــ ِفي ا
ّداِر ّدْمُع ال ِنِه ِمْن َوال ْي َع

َتْرِسٌل .               َجاِرْي)7( ُمْس

             ------------------------------
ِبُط : الذي - الَغُشوم1               ْأخذ الناس َيْخ ، عليه قدر ما كل وي

الحاطب  غشم من فيه والصل
ً يحتطب أن وهو                     نظر بل عليه قدر ما كل فيقطع ، ليل
 َلنها َغُشوٌم والَحْرُب ، فكر ول
. الجاني غير َتنال                    

َنه به ُسمي التام السلح : اللبس - المدجج2               َأي َيِدّج َل

ًا يمشي ْيد َلنه وقيل ، لثقله ُرَو  : 
ُء دّجَجِت من ، به يتغطى                     ّيَمت ِإذا السما . َتَغ

ُء ، : يزيد - ينمي3               ّنما َنَمى : الزيادة وال ْنِمي .  ًًا َي َنْمي
َء َنما ْنُمو قالوا وربما ، : زاد و . ُنُمّوا َي

َدْحَرَج - مدحرج4               َء :  ًا َدْحَرَجًة الشي َدْحَرَج وِدْحراج َت : َأي َف
ُدور في تتابع . ُح

ُنوُت5               َلَب وقد ، : معروف - الحا ، الَخّمار حانوِت على َغ
ّكُر وهو َذ ّنث ُي ُيَؤ   العرب وكانت و

. الحوانيَت الَخّمارين بيوَت تسمي                    
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ُد6               ُة : الخشبة - الُعو َطّرا ، ويتبخر يتطيب و يدّخن الُم
َتْجَمُر ُيْس َلَب ، بها و       لكرمه السم عليها َغ

: هو ) قيل الِهنِدّي بالُعوِد : ( عليكم الحديث وفي                    
َبْحِرّي الُقْسُط . ال

َتْرِسل7               . : سائل - مْس
ْلُت َوِفـي َقْصًرا َدَخ
ِنِه َكا َوَقاَل َعَجٌب أْر

ِنْي ِلـي َت ْئ ْلُب ِج ْلَق َوا
َكِسٌر ْن ِبْعُت َكـْم ُم
ّناِس ُلُه  ُدْهٍن ِمْن ِلل ّل َك ُأ

ْيُت َن ِمَن َقْصًرا َب
ُه)4( الَفاِت َدُر  َمْص
ْلُت ِإّن تـاَب َمـن َفُق

.       َيْرَحُمُه الله

ِئِب ِمْن ْلَعَجا َوْرٍد ِمْن ا
َأْزَهاِر َفَهْل               َو

ِني ّلُص )1( َوْصَمِة ِمْن ُتَخ

)2( الَعاِر
ْلِغّش  َيِل ِبا َوالِح
َداِء )3( َكالَقاِر الّسْو

 َأْو َخَجـٍل َما ُدْوِن ِمْن
َيِة َباِرْي َخْش ْبِن ال فا

َد ْكُس الَمَساِج ْلَجائَع َوا ا
.           الَعاِرْي

               
                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ُكْل                                 َحلٍَل     ِمن     َف
َبْحُت َبْحِر َس ْلَهّم ِب ا
ْلـَغّم ْلَوى َوا َب ْل َوا
ْيَن ِث َ َمـا َيْوًمـا  َثـل

َتَرْحُت ًيا اْس ِن ْد َثَوا لـَق
َظـَرْت ِنـْي  َن ْي ْلَك َع ِت َو

ّيـٌة ِل .   َب

َطاَرْت َلْمَواُج ِبَي َو ِفي ا
ْء ُلّجِة ْلَوا ّل  َوِفكِرَي)5( ا

ِكْن َمْشُغْوٌل َل َ  َو ِبل
ْدَوى َذا)   6( َج )7( َرَمَق ِإ

ْنَساُن ْل ًئا ا ْي َلـُه َش
.    َيـْهَوى

             ------------------------------
النسان في يكون : العيب والَوْصُم ، : العيب - الوصمة1               

. شيء كل وفي
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ّبة - العار2                به يلزم شيء كل : هو . وقيل والعيب : الّس
ّبة :   . ويقال َأْعياٌر والجمع ، عيب َأو ُس

َلْعياِر ظاهُر فلن                      . العيوب ظاهر َأي ا
ُة وهي قارة : جمع - القار3                سود حجارة ذات َأرض  الَحّر

. وِقيراٌن وُقوٌر وقاٌر قاراٌت والجمع ،
ّتجارة في تقع : التي - الفات4                ّيِد من ال ّتَز القول في ال

ِلف . ذلك وغير والَح
ْلواء5                ّدة -  ال . والضر : الش
ْبُت : ما يقال فائدة : بل جدوى - بل6                ْدَوى فلن من َأَص َج

. عطية َأي قط
. : نظر - رمق7               

َظْرُت َلـى َن ّيـاَرِة ِإ َس
ْلَفْخِر ًبـا ا ُمْعَج

َظُرها ْن ُدو َوَم َيْش
ِلِه ِبُحْسِن َهَمْسُت    َجَما

ْكِس ِلَرّب )3( ّت ال
ّنِي ُدَها ِإ ْيـ َد ُأِر ّك َأ و

ْيَماِن َل َ)6( ِبا ْيَب  ل َع
َطـِوْي ْن َء َت ْيٌق َوَجا َصـِد

ْيٍد ِمْن ًيا َبِع ّك ُمَز
ُثُهْم ِل َثـا َنى َو ْث ْيَهـا َأ َل  َع

ّدٍة .               ِبِشـ

َظاِهِرَها ّتاِن ِب ْلَف )1( ا

ّللْوُن َأْغـَوى َكْم َوا

َباٌب َوَسّمْوَها َش
ِتَها ْلُقْصَوى ِلُسْرَع )2( ا

ًئا َفَقاَل ْي ِن ّنَها َه ْلَمّن ِإ ( ا
ْلـَوى)4 ْيِه    )5(  َوالّس َل  َع

ِنَهـا َتْسِري َولَ ِط َبا ِب
ْدَوى ْلَعـ ِبَها ا ّدى ِلَصاِح َأ

ْيَن َيِم ْل ْلـَوى َفَما ا )7( َأ

َتِعْن َوَقاَل ِباللِه اْس
ْظَفْر .       َتـْهـَوى ِبَما َوا

             ------------------------------
ْتنة في المبالغة َأبنية : من - الفتان1                َتَن ، الِف الرجُل وَف

َأة َتَن بالمر َت َأهل ، واْف ْته يقولون الحجاز و َن َت   : ف
ُة                      َأ ْته ِإذا المر ّلَه َأحبها َو ْتنُة ، و ُبك والِف ِإعجا . بالشيء : 

ّله لرسول ناقة : هي القصوى- 2                عليه الله صلى ال
. لسبقها بذلك سميت وسلم

. الخفي الصوت : الهمس - همست3               
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تعب ل مما به الله يمن ما : كل الزجاج : قال - المن4               
. نصب ول فيه

. : العسل - السلوى5               
بذلك سمي قيل ، القسم وهو يمين : جمع - اليمان6               

  امرىء كل ضرب تحالفوا إذا كانوا لنهم
. صاحبه يمين على يمينه منهم                     

ِإن تعالى وقـوله وأعرض أمـاله : برأسه - ألوى7                : { َو
ْا ْلُوو ْا َأْو َت ِإّن ُتْعِرُضو ّلَه َف   ِبَما َكاَن ال

ُلوَن                      ِبيًرا َتْعَم : هو عباس ابن قال  } . بوواوين َخ
  لحد إعراضه و ليه يكـون القاضي

. به ذهب أي بحقي وألوى الخر على الخصمين                     

ِنَها َوِمْن ْي ْيُت ِح  َأْمَس
ْلَهّم  ِفي َلْن َغاِرًقا ا َو
َد ْلَهاَن َتِج ْلَو ّ)2( ا ِإل  

ُأْخَرى ِبَوْرَشـٍة أَماَم َو
َدَراِهًما َيْرُجْو الّصْحِب

.

َبْحُت َأْص َكْسِعّي َكا َو َذا ْل
)1( ُتْرَوى ِقّصٍة

ْيِه َل َنها ِثياٌب َع )3( َشا

ْيُت ْلـَوى الّز َب ْل َكْم َوا َف
َكْم أْغَضى َصاِحٍب َو
ْلَوى َصاِحٍب  .      َأ

             ------------------------------
ُتْرَوى1                في       :  -  إبله يرعى خرج أنه الكسعـي حديث من

الّشوَحْط    : (  )     نبات غصن فرأى واد
في                      في   :     نباتا العود منبت نعم فقال ملساء صخرة

فيه         ما وصب سقاءه أخذ ثم الجلمود قرار
الماء                      للمـاء       من حاجته لشدة فشربه العود أصل في

كبر          حتى سنة مدة بالماء يتعاهـده فجعل
صلح      العود                     حتى يقومه فجعل فقطعه واعتدل

إلى          وخرج أسهم خمسة بقيته وبرى قوسا فبراه
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فوارى       مكمن                     الوادي في وحش ُحُمِر مورد كان
منهـا         واحدا رمى وردت إذا حتى شخصه

فمرق                      فقدح       بسهم صخرة وضرب ُه َذ َنَف أن بعد منه
ثم         أخطأ قد أنه الكسعي فظن نارا منها

،        وردت                     كـالول سهمه فصنع آخر فرمى أخرى ُحُمر
منها        خمسة رمى وهكذا أخطأ فظنه

بعد                      مرة      الواحدة كـل يظن الكسعي وكـان الخرى
مكمنه         من خرج ثم أخطأ سهمه أن

فضرب                       صخرة حتى   فاعترضته عليها بالقوس
فبات   :         أهلي آتي ثم ليلتي أبيت قال ثم كسرها

خمسة                        رأى أصبح أسهمه    فلما ورأى مصروعة حمر
وعض        صنع مـا على فندم بالدم مضرجة

وقال     :                      قطعها حتى أنامله على
نفسي      أن لـو ندمت

لـي               تبين طاو
مني   الرأي سفـاه

بمنزلـة   كانت وقـد
فلم              المفدى

حولي     رأيت غداة أملك
.

نفسـي    لقـتلت إذا عتني
كسـرت    حين الله لعمر

وعند            لـدي قوسي
وعـرسي  صبياني

ضّرجت    أن الوحش حمير
.              خمسي

َلُه - الولهان2                العقل ذهاب : هو وقيل ، : الحزن : الَو
ّدة من والتحير           الحزن َأو الوجد ش

َلُه َأوالخوف                     . الحبيب لِفْقداِن العقل : ذهاب والَو
.  الزين خلف : الشين - شانها3            

ّدِة َوِفي )1( الّرْمَضاِء ِش

ْلَحّر ِلٌك َوا ِمْن َوَما ُمْه
ْيٍر ِب ْنِدٍس َحاِذٍق َخ َوُمَه

ِلَك َنا ْكُر أْضَحى ُه ْلِف ا
ْيَرٍة َبْحِر  ِفي َيا  ِح َأ

ِئًعـا ْلِغّش َبـا ْنَت ِبـا  أ
َلْسَت ُمَعـّرٌض َناٍج َو  ِب

ٍم ِعَقـاٍب ِمْن ّتـ ُمَحـ

ِنْي ّياَها َتَرا ِإ َعلـى َو
َأَراد)2( ُنْشـَوى َحّرَها  

ِلْصلََح ّ َلَهاا ْد ِإل َوَقـ
َيى )3( أْعـ

ْدُت  ِك ْيُع َو ِب أ
ْكَس ّت ّلِذْي َيْسَوى ال ا
َدْعَوِة َيْسَوى ٍم ِب ُلْو ْظ َم

ْكـَوى َساِمـِع ِإلى الّش
ّبَك ْلِمْرَصاِد َفَر َدْوًما) 4( ِبا
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ُكْل َحلٍَل ِمن َف
َتِدْع ٍم َعـْن  َواْر .   ُمَحّر

َلْسَت َيْغـَوى ِلَمْن َلى َف َع
ِم َناِر ْي ْلَجِح ًدا  ا َتْقـَوى َغ

.

                   
                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ْيَس              َل ِطي     َما     للِه     َف ُأْع

ُتـُه َتي ْلُب َسَحـًرا َأ  َوالَق
َكِسـُر ْن َكاَن ُم ْيًخـا َو َش

ْلٌم َلُه َوَمْعـِرَفـٌة ِع
ً َفَقاَل ِبَشيِخ َأْهل
ِم ْلـ َلْت الِع .         َمـاَفَع

ّدْمُع ُحَرِق ِمْن َوال
َلْحَزاِن ْنَهِمـُر  ا )5( ُم

َلْصُل َبْل  َيَمـٍن ِمْن َوا
ُه ّد ِلي ِبَك ُمَضُر َجـ َيا ّل َو ال

َثـاُر َبـُر َمـاال ْلَخ .                 َوا

             ------------------------------
ُة والّرَمُض : - الرمضاء1               ّد : َحّر . والّرَمُض الَحّر ِش

ّدة من الحجارة . الشمس َحّر ش
ّلْحَم وَشَوى : نحترق - نشوى2               ًا ال ّي ْنَشَوى ش َتَوى فا واْش

ْيُت َء وَشَو َته ِإذا الما ْن . َسّخ
. : عجز - أعيى3              
ُد - المرصاد4               عز الله قال ، : الطريق العرب عند : الَمْرَص

ِإّن وجل ّبَك : {  ْلِمْرَصاِد َر ِبا    معناه } ، َل
. عليه ممّرك الذي بالطريق َأي لبالطريق                   

َء وَهَمَر ، : سائل - منهمر5              َيْهِمُره غيره و والدمَع الما
ًا ّبه َهْمر َكَهَمر ، : َص ْنَهَمَر   هـاِمٌر فهو ، وا

ْنَهِمٌر                   .  وُم
             

ّدُموَع َأَرى َلى الـ َع
ْيَك ّد ِئَحًة َخ ُتُه َسا َذْع َأ

ْد  َوالَماُل الّسّر َقـ
َلْت ُبْشـَراَك َفَقـاَل َمـ
ّنـي َتِدٌر الَن ِإ ّيـا ُمْق َه

ِفي َوْجِهَك )1( َوِسْمُت
ِتِه ّيا َدُر )2( َط )3( َك

 الَماُل َفِهَي َمَشاِعـِري
َتِعـُر )4( َتْس

َلى  ِئَك َع َطا َع
ُبـَك لَ َتا ْن َدِع  الّضَجـُر)5( َي
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َتِسْم ْب ُثِر ا ْن َلْشَعاَر َوا ا
ِطْرُت َفَرٍح ِمْن ِمْن َف

َوَما َسِمْعُت ِمّما  َفَرٍح
ْأُت َد ُه َبـ ُد ْنِش  ِشْعِري ُأ

ُبُه ْطِر ُأ .        )7( َو

ْلُهُموَم )6( الَهاِت َدِع  ا

ُتـُه يـاَقَمُر ْي ِنـي  َوَع ّن  ِإ
ْلَوْعِد َتِخُر  ِبـا ُتـُه ُمْف َدْح َم
ْيٍد َنَها ِبَقِص ْلَحَوُر)8( َزا (  ا

9(        .

             ------------------------------
َته َأْحَسَن : ما . يقال الخير َأهل : هيئة - الّسْمُت1                َسْم

ْديه َأي   الله رضي عمر حديث وفي ، : َه
ِته ِإلى : ( فينظرون عنه                     ْديه َسْم َأي وَه : ُحْسِن ) 

َظِره هيئته ْن . الدين في وَم
ّطّي - طياته2             َنِقيُض : ال ّنْشِر :  َطَويُت يقال ، ال  :

ْطِويها الّصحيفَة ًا َأ ّي ُتها ، َط ْي َطَو ّيًة و .          واحدة َط
َدُر3                َك .  الصفو خلف وقيل الصفاء : نقيض - ال
َيْسَعُرهما والحرب النار َسَعَر و : تستوقد - تستعر4               

ًا َأْسَعَرُهما َسْعر  َأوقدهما وَسّعَرُهما و
َتَعَرْت                     ّيَجُهما. واْس َتَسّعَرْت وَه .  استوقدت و

ّنوبُة : يصيبك - ينتابك5                قولك من : السم بالضم ، . وال
ْنتابه ، َأْمٌر نابه . َأصابه َأي وا

َأّهه حكاية هو وآِه والتحزن : التوجع - الهات6                َت في الِم
ِلنسان وقديفعله صوته ًا شفقة ا . وجزع

أو حزن لشدة النسان تصيب خفة : الطرب - يطرب7               
. سرور

ْيُن - زانها8                ْين : خلُف : الّز ًا َيِزينه الُحْسُن وزانه  الّش ْين َز
.

َأن - الَحَوُر9                ّد :  َت ُد العين بياُض َيْش َسواِدها وَسوا
 مـا ويبيّض جفونـها وترق حدقتها وتستدير

ُة : الَحَوُر وقيل ؛ حواليها                     ّد َلِة سواد ِش ّدة في الُمْق ش
ّدة في بياضها     : الَحَوُر وقيل الجسد بياض ش
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ّد َأن                     وليس ، البقر و الظباء َأعين مثل كلها العين تسو
ِإنـما ، َحَوٌر آدم بني في  للنساء قيل و
والبقر.  بالظباء  شبهن َلنهن الِعيِن ُحوُر                    

ُتـُه ِبـْي  َفاَرْق ْل ِبَق  َو
ِتِه ِمـْن ّب َمَضْت َمـَح

َيـاٍل ّيـاٌم َل َأ َوَما َو
ْيُت َبـَزَغْت َت َلـُه  َأ ْنـِز َم
ّلـي ُه َعـ ّكـُر َذ ْلُت ُأ َفُق
ْدُر َبـ ّنـي َيـا ْنُت ِإ ُك

ِظًرا َت ْن  َوْعِدْي َفَقاَل ُم
ْيَن َسـَراٌب َيٍة َب َدِع   َأْوِد
َء َنـا ّث ّنْي  ال ِإ َلْسـُت َفـ

ٍم َذا َكيَف َكَر ِطي َف ُأْع

َبٍة َفْقٍر ِلِذي َوَمْسَغ
ُلُه َنَعْم ُذ ْب َأ ُدْوِن ِمْن َس

َلٍة َأ َنَعْم            َمْس
ِطي ُأْع َلْو َس ْيِر ِفي َو َغ
َنا  َمْوِضِعِه َطـاُؤ َع

ْنَغَرَسْت ِفيـِه ا
َنا ِلُح ْلُت َمَصـا َفُق

ُلَك ْط ْيَعاِد َم ْلِم ْنَقَصٌة ِل َم
.

َذا ْيِه  الُوُرْوِد َش َوِف
ِطــُر َزْهُرَها َشْمُس الَع
ْلـٌم الـَوَفاِء َ َولَِع َثـُر َول َأ

َلَعّل ِبَوْعِدِه ْيَخ َف  الّش
ِكـُر ّد )1( َي

َء          َوَفا
ْلُت َبْل َوْعـِدَك  َمـاِز
ِظـُر َت ْن ْيـُف َأ َط  ُزْوٍر)2( َو
ِلي ْيَس  َوَقْو َبـُر  َل َت ُيْع

َ َنـا َول ُت َل َ ْلـُجْوِد)3( ُسل ِبـا  
َتِهـُر ْيَف َتْش َك ْنُشُر َو َأ

ْكَراِمي َتِخُر ِإ َأْف و
ِتِب ِلِذي ْلَمَرا ِفي ُهْم ا

ِطِري ّدَرُر َخا )4( ال
ْيَس  َل َف

ِطـي َمـا للِه َوَمـا ُأْعـ
َذُر ِلِح ََأّي  )5( أ ْلَمَصا ا

ِنـْي ْنَك َنـْج َياُعَمُر ِم
َتى  ِفي)6(  َوَوْصُمٌة ْلَف ا
ْلُف ْلُخ َتَقُر َوا .          ُمْح

      
             ------------------------------
.  ويخاف ويتعظ : يتذكر - يدكر1            
. النوم في يجيئ : خيال - طيف2              
ُتّل ما الشيء : ُسللُة - سللتنا3               ما والّسللة ، منه اْس

ْلب من ُسّل َأة َترائب و الرجل ُص   كما المر
ُء ُيَسّل                     ّ الشي ً ُسّمي : الولد . والّسليل َسل َسليل

ْطفـة الّسللة من ُخلق َلنـه ّن   ُسللة وال
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ِلنسان                     ْد العزيز التنزيل وفي ، ا َلَق َنا : { َو َلْق َخ
ِْلنَساَن َلٍة ِمن ا :   الفراء } . قـال ِطيٍن ّمن ُسَل

. ُتْربة كل من ُسّل الذي الّسللة                    
على أيضا ) وتجمع ( اللؤلؤة وهي درة : جمع - الدرر4              

. دّر
َذُر5               . : أدع - أ
. وعار : عيب - وصمة6              

ُتْب َلـى َف ِمـْن الله ِإ
ُه َوْعـٍد ُد ّد َب ِبَي ُت َفَحْس
َوِمْن ِغّش ِمْن اللُه

.     َكـِذٍب

ُكْن َوَمْن ًبا َي ّناِر َكاِذ ِبـال
ْنَصِهــُر )1( َي

َوِمـْن 
َلِة َط ْلَمْوُعوِد)2( ُمَما   ا

َبَشُر .              َيا

                   
                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

              ------------------------------
ًا َتْصَهُره الشمُس وَصَهَرتُه ، : يحترق - ينصهر1                َصْهر

ْتُه َد ّد وَصَه   حتى وَحّرها عليه وْقُعها : اشت
ِلَم                      َنْحوه الشحَم وَصَهَر ِدماغُه َأ ًا َيْصَهُره و َأذابه َصْهر  :

ْنَصَهَر ُيْصَهُر التنزيل وفي ، فا   ِبِه : { 
ِنِهْم ِفي َما                      ُطو ُد ُب ُلو ْلُج َأي َوا َذاب } .  ُي  : .

ْطُل و : مدافعة - مماطلة2                والُمداَفعـة التسويف الَم
َدة ْين بالِع ّد ِنه وال ّيا ِل َله ، و َط ُله وبـه َحّقه َم ُط   َيْم

                    ً ْطل َله َم َط َت َله واْم َط َلًة به وما َط ً ُمما وفي ، وِمطال
ْطُل الحديث ْلٌم الغنّي : ( َم ) . ُظ

*************************
*********************

*****************
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الـحـسـد                  

َلُة                                 َطِب     َحّما ْلَح ا

ِني ِني َدْع ْأ ْكِري َوَش َفِف
َتاَر َتَوّغل َعَجِب ِمْن اْح

ُد)2( ْلِحْق ْنَفـاِسِه ِفي  ا َأ

َنَمى َ الّسـّر ُأِذيُعـُه  َو ل
َبُه أْخَشى ْنُت َعَواِق ُك  َو

ُنـُه َثـٍة  ُكّل ِفي آُم َحاِد
َذاَت ٍم َو ْيُت َيْو َأ  َر

ْيَخ َتِسًما  الّش ْب .           ُم

ْد ْيُت َفَق ِل ْيِخ ُب ِم ِبَش الّشْؤ
َكِذِب)1( ْل ْنُت   َوا ُك َو

ْيِه َما َأْجَهُل ِمْن ُيْخِف
)3( ُكَرِب

ْنُت    َن َنُه َظ ( َمْعـِد
َدٍة  ِمْن)4 َكْم ُنُجـِب َسا  َو

ْلِقيِه ِلَما )5(  ُأِصيُخ ِمـْن ُي
َطِب َتّز ُخ  ِمْن َيْه

ُدو َفَرٍح ّطَرِب ِمَن َيْش ( ال
6(      . 

       ------------------------------
ُيْمِن : خلُف - الّشْؤُم1               . قومه على َمْشُؤوم ورجل ، ال
ً الشيء في وَوَغَل : دخل - توغل2               فيه : دخل ُوغول

ْلَغلوا توّغلوا وكذلك به وتوارى   ، وتَغ
َأما                     ِإنه الُوغول و ّدخول ف ِإن الشيء في ال ُيبَعد لم و

. فيه
ُذ الذي والَغّم : الـُحْزُن - الكرب3               ْأخ ّنْفس ي وجمعه ، بال

. ُكُروٌب
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. : أصله - معدنه4              
َأصاخ : أستمع - أصيخ5               : استمع ِإصاخة يِصيُخ لُه و

َأنصت ساعة حديث وفي لصوت و
َأي ُمصيخة وهي ِإل دابة من : ( ما الجمعة                    مستمعة ) 

. بالسين ويروى ، منصتة
. سرور أو حزن لشدة النسان تصيب : خفة - الطرب6              

       
      

ْلُت ً َفُق ٍم ِبِذي َأْهل ْل ِع
َفَقاَل       َوَمْعِرَفٍة

ًدا َمْهلً ْي َعْن ُكّف ُرَو
َذٍر ْنَت)     2( َه َأ ِفي َف

ِطِرْي ِني َناٌر َخا ُل ْلِز ُتَز
َء َدِع َنا ّث ْدًحا ال َلْسُت َوَم

ْيُت        َأْسَمُعُه َأ َر
َلَك ْيَن  ِطْف ّدّخ َب )6( ال

ِنٌق َت ْيُت ُمْخ َب ْل َتِعٌر َوا ُمْس
ّناُر ِئَجٌة َوال  َشَفْت  َها
ِلي ِلي َنْت َغ َأْف ُكّل َو
ّدَخٍر )                  8( ُم

.  

ِم َوَصاِحِب ْل ْلِح ا
ِلْحَسان ْلُقَرِب َوا )1( َوا

ِِإّن ْدَحَك  َف ( َضْرٌب ِلي َم
ّلِعِب ِمَن )3 ْنَت  ال َأ ِفي َو

ِتي ِفي َكالّسّم) 4( ُمْهَج
ْد الّضَرِب َظِفْرُت َفَق

ْلُب َوَفاَز ْلَق َلَرِب  ا )5( ِبا

ْكَرَك ِب ّذ َو ْلَف َلْم َلْم ا َيْس
َطِب ِمَن ْلَع َلْت )7( ا ْلَز  َوَز

َة َلْحَساِب ُأْسَر ا
ّنَسِب ِمْن َوَضاَع  َوال

ِلَها َنَشِب ِمَن َماُحْزَت َهْو
)9(                 .

       ------------------------------
بالذكر والقرب عزوجل الله من به يتقرب : ما - القرب1              

. الصالح والعمل
ُأ ل الذي :  الكلم - الهذر2                َب في الرجل َهذَر و به ُيْع

ًا منطقه َذر ِإ في كثر َه َذُر والباطل الخط :   والَه
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َذياُن وهو الكلم َسَقُط : هو وقيل الردي الكثير              الَه
َذُر والسم . بالتحريك ، الَه

ْنُف - الضرب3               ّنْوُع : الّص : . يقال الشيء من والّضْرُب : ال
ْنٌف     الصاد بفتح لغتان الَمتاع من َص

ُنوٌف َأصناٌف والجمع وكسرها                    . وُص
ُته : َخَرَجت يقال : روحي - مهجتي4            روُحه َأي ُمْهَج

ِلُصه شيء كّل وُمْهجُة : والُمْهَجُة خا
ّنْفِس بقاء ول ، القلب دم              ُق بعدما لل ُتها ُترا . ُمْهَج

. : الحاجة - الرب5              
. الدخان في : لغة - الدخ6              
يعبر وقد وغيرهم الناس في يكون : الهلك - العطب7              

. السير عن تمنعه تعتريه آفة عن به
: الضحية حديث وفي الحاجة لوقت : أعد - مدخر8           
ُلوا ُك ّدِخُروا  (  َأصله وا ُه ) و َتَخَر ْذ   فثقلت ا

ً فقلبت الذال مع للفتعال التي التاء                ُأدغمت ذال و
َلصلية الذال فيها ً فصارت ا ّددة ذال . مش

المال والنشب ، والعقار المال : بفتحتين - النشب9           
. والصامت الناطق من الصيل

ُتْهُت ْيَن ِحيَرٍة ِفي َف ِح
َتَمْعُت ْلُت  ِلَما اْس َيا َوُق

ْيَخ َعّل َنْفُس الّش
َطِرٌب ْبُت ُمْض ْيِت َذَه َب ْل ِل

َ ْلِوي ل َلى )4( َأ َأَحٍد َع

َلًة ِطْف ِلَمْت َو َما َس
َلَهٌب َمّسَها
َكْرُت ًا َذ ُه َوَما َعْمر َدا ْب َأ

َا َوِصْحُت  َفَرٍح ِمْن ي
َطاِن  َنْزَغَة ْي َهْل الّش
َلَغْت ( َطَرٍب ِفي َأَراَك َب

َيٍة  َشاٍد )6 ِن ُأْغ ِب

ُه ْلَقا ْيُق ِخّل َأ ْلُعْمِر َصِد ا
ْلِحَقِب )1( َوا

َلُه  ( َزاَغ َوَعْق
ّنَصِب ِمَن َما َنْوًعا) 2 )3( ال

ْيُت َأ َنـا َر َل ْنِز ِمَن ُكوًما َم
َطِب ْلَح َلـًة ا َنْخ َيْت َو  َبِق

َطِب  َمَع)5( َتـْزُهو الّر
ِليُت ِبَمـا ُت ْب ّد ِبـِه ا َت َفـاْش
ِبي ِبي ُة ِبَك َغَض َداَو ْلَعـ ا

ّتى ِبي َتْسَخُر ِسْرَت َح
َلـى ِبي َع َذا ُمَصا َفَه

ْنُع ْنُع الّص ِبي ُص َغ
ْيَف َك ِني َف ْكـَرُه َت
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ْيَت ّني َياَعْمُرو َنِس َأ

ِلٌص ِثَقٌة ُمْخ
ِبَي  َخّل ِمْن الله َفَحْس
ِني ُل ِب َفَقاَل           ُيَقا

ِني َصاَر َفِحْقِدي َدْع
َتِعلً ِنْي ُمْش َكَرٌم َوَضّر

ُكْم)7( َجاٍث ِل ْنز ِبَم  
.

َبِب ِبـلََس ْلًمـا ُظ
ْلُب َباِسًمـا ِبَوْجِهـِه ْلَق َوا

ّلَهِب ُنُه  َكـال َكـا َيِقٌظ  ُبْر
َيِغِب  َلْم الّروِح ِفي
ّلى َوَما ُء َبِه َتَح َنا ْب َل ِمْن ا
َدِب .               َأ

       ------------------------------
مدة الدهر من والحقبة حقبة جمع : والحقوب - الحقب1             

.    السنة بالكسر والحقبة لها لوقت
ْيُغ  : مال - زاغ2               ْيُل والّز ْذ التنزيل وفي : الَم ِإ َزاَغْت : { َو

ْبَصاُر َْل َأي ا َلْت }    كما مكانها عن ما
ِلنسان َيْعِرُض              . الخوف عند ل

. : التعب - النصب3            
ِإن تعالى وقوله وأعرض أماله : برأسه - ألوى4              : { َو

ْا ْلُوو ْا َأْو َت  ابن قـال بوواوين } ، ُتْعِرُضو
الخصمين لحد وإعراضه ليه يكون القاضي هو عباس                  

.  به ذهب أي بحقي الخروألوى على
ْبُر والّزْهُو وتتاعظم وتتفاخر : تتيه - تزهو5              ِك ّتيُه : ال وال

َظَمُة والَفْخُر . والَع
. سرور أو حزن لشدة النسان تصيب : خفة - الطرب6       
َذُر تعالى قال ركبتيه على : جالس - جاث7        َن : { َو

ِلِميَن ّظا ّيا ِفيَها ال ِث } . ِج

ُكْم ُت ْي َأ ِعيِد َيْوَم َر
ْطِر ْلِف َمَرٍح ِفي ا

ِني َد ًدا َوَزا ُد َحَس َما َياَزي
َلْت ِتي َوَص ُأْسَر ّدَها َو َه

َتَهـا َفْقٌر ّت َوَش
ِتي َل ِطْف ِني َمّي َو َتْهُجْو

ُنْوَك)1( َيْزُهو َب ِئي   َنا ْب َأ َو
َلى )2( َسَغِب َع

َليِه    ِإ
ُكْم ُت )3( ُِذْرَوِة  ِمْن ُأْسـَر

َتِب ِتَساَمَك َأَرى    الّر ْب ا
ّ  ِلي ُأ ُذل َتْهَز ِبي َو

ّنَك َتُقوُل َباِء ِفي َأ ال
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ُكْم َدُح َتْم ّبِت     َو )4( َفَش

ّناُر ْيَن ال ْلِب َب ْلَق ِمْن ا
ْلُت َحَسٍد ْنَت َفُق ْيُم َأ ِئ  َل

ْبِع ّط َطـِرٌب ال ُمْض
ِطي َفـالله ِإْن ُيْع َو

َلٍب ِفي َقّصرَت َط
ِطـي َنُع  ُيْع َيْم ْدٌل  َو َع

َلْم َتَصـّرِفِه ِفي َواْع
ْيَس َل َنى َف َيـاَعْمرو الِِغ

َتٍب ِفي َ  ُر َول
ْلَعْرُض َنىا َماٌل َأْو) 5( الِغ

َنى َبِل   ِبِه َظِفْرَت ْلِغ ا
ْلُحّر َنْفُس ِهَي ِإْن ا

ِنَعْت .       َق

ْيُر ِتي      َأِب َخ َوَزْوَج
َبَحْت َلَة َأْص َطِب َحّما ْلَح ا
َكيَف ِني َف ُد َيـا َتْحُس
َة َء َنُع      الَعـَرِب َسْو َيْم َو

َق ًدا الـّرْز ْب ّد َع ِفي َج
َلِب ّط َ   ال ِتَراَض َول اْع

ُتْب ِنِب َعْمرو َيـا َف َت َواْج
ُلَهـا َنا ُد ي ْب َمْهَمـا الَع
َد َدا َتِب ِفي اْز ِإْن     الّر  َو

َباَهى َلْمَواِِل َذُووا) 6( َت ا
ّنَشِب ْلَغـِة      َوال ُب )7( ِب

ْيِش ْلَع َد ا ّد َبْع َك ْل ّتَعِب ا َوال
.

       ------------------------------
. ويتاعظم ويتفاخر : يتيه - يزهو1            
: تعالى قوله و ، جاَع ، َيْسَغب والرجُل : جوع - سغب2       

ٍم { ِفي َبٍة ِذي َيْو َأي َمْسَغ .  َمجاعٍة } 
ُة3             ُِذْرَو ُه  َشيٍء : كّل -  . َأْعل

ّبُة : اشتعلت - فشبت4        ُلها الناِر وَش ِتعا . : اْش
إل عرض شيء وكل ، المتاع الفلس : بوزن - العرض5            

. والدنانير الدراهم
ُة : تفاخر - تباهى6              َتباَهوا : الُمفاخرة والُمباها َأي . و

      الساعة َأشراط : من الحديث ومنه تفاخروا
َأن                   ) . المساجد في الناُس َيتباَهى ( 

. العيش من : بقليل - ببلغة7       

َناَعُة ِهَي  ْنٌز الَق َ َك ل
َد ُتْب              َلُه َنَفا َلى َو إ

ُكـْن ُنوًعـا َف ِثـْق َق ِباللِه َو
َتِسِب ْأ َواْح َعِن َواْقَر
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ّلِه َوِمْن ِضْغٍن ِمْن ال
       .          َحَسٍد

ْلَحَسِد ِم ا ْذُمو ْلَم  ِفي)1( ا
ُتِب ُك ْل .   ا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ّيُة     َسِهَرْت                                  ُسَم
ّيُة َسِهَرْت ُسَم

ْلَهَواِجُس َنْم َلْم )2( َوا َت
َتْت َلى َبا َجْمـِر َع

ْلَغَضى ُدَها)3( ا ْي َيِز  َو
ّطْفُل ال

ِكي ْب ْد َوالـّرِضيَعُة َي َق
 .         َهَوْت

َلِت َتَوا َلْحَزاُن َو ّد ا َت َفاْش
َلْم ْلَهَواِجِس  َوْهُم ال  ا
ِطِرَها ِفي َدْم َخَوا َتْحَت  َن

ْيِر ٌد ِبَها َوَما الّسِر َأَحـ

َلـْم .                   َأ

             ------------------------------
ّذّم - المذموم1               َذّم المدح : نقيض : ال ُذّم و ًا َي وهو ، َذّم

ّذّم ، الساءة في اللوم     ، واحد والَمذموم وال
َذّمة                    . : الملمة والَم

وفي : الخاطر، والهاِجس ، : الخواطر - الهواجس2              
َأي الضمائر في َيْهِجُس : ( وما الحديث   وما ) 

َلحاديث من فيها ويدور بها يخطر                     َلفكار ا . وا
َلِدك في : ماوقع والَهْجُس   في : َهَجس تقول َخ

َأْمٌر َهّم قلبي                     . و
َيٌة : ناٌر - الغضى3               نار قوله ،  ُمضيئٌة : َعظيمة غاِض

َية َذ غاِض   من وهـو ، الَغَضى نـاِر من ُأِخ
. العرب عند الُوُقوِد َأجوِد                    
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َذا  َأْضَحْت َجَرى َما
ّيُة َلًة ُسَم   ُشْع

)1(

ِطْفٍل َتْرِمـي ْد ِب َقـ
ْيَب ّلـٍة ُأِص َنْت ِبِع َكـا
َداِعُب َلَها ُت ّطٍف ِطْف َل َت ِب
ُكُه َوالَن ْتُر ِئّن  َت )5( َي

َذا       ِبُجْرِحِه َجـَرى َما
َنْت ّيُة َكا )7( َمْرَهًما ُسَم

.

ُتَها َظـَرا َمْسُموَمٌة َن
َوَرِضيَعٍة ِبـَغْم )2( ُتوِحي
َلٍة ُأْخَرى َب َدْم )3( ُمَسْر ِب
ْيِه َخْوًفا َل ِلّم ِبـأْن َع ِبَه ُي
)4( َسَقْم

َكـأّن  ْلَب َو َق
ّيٍة )6( َأَصْم َصْخٌر ُسَم

ٌد َأْخلَُقَها ( َشْه
ِطُقَها )8 ْن َكْم َوَم ِح

.

             ------------------------------
َلة1               ُلول . والّشْعلة الّشَعل : واحدة - الّشْع ّلَهُب والّشْع : ال

َطب في الناَر وَشَعل ُلها الَح َبها َيْشَع ْلَه   َأ
َبت                    َتَه َلة وقيل فال ْبـه : الّشْع ْذوة ِش قطعة وهي الِج

َبس وكذلك ، الناُر فيها ُتْشَعل َخَشب  الَق
َلُة ، والّشَهاب                    الناُر فيه ُتْشَعل الذي : الموضع والَمْشَع
.

ِلشارة والَوْحُي  : تشير - توحي2               والّرسالة والكتابة : ا
ْلهام ِل   َألقيته ما وكّل الَخِفّي والكلم وا

ْيُت . يقال غيرك ِإلى                     ْيُت الكلَم ِإليه : وَح َأْوَح . و
درع أو قميص من يلبس ما : السربال - مسربلة3              

. السربال ألبسه أي فتسربل وسربله
. : مرض - سقم4              
َأّن ، : يصوت - يئن5               ِئّن الوجع من الرجُل و ًا َي . صوت َأنين
ْلٌب - أصم6               ٌة ، أَصّم وَحَجٌر ، ُمْصَمٌت : ُص ُء وَصْخَر : َصّما

ْلٌب  الحجر في والصَمُم ُمْصَمٌت ُص
ُته                    َب . َصل

َيُن - المرهم7               ْل َأ ُد الذي الدواء من يكون ما :  به ُيَضّم
. الُجْرَح : َمْرَهْمُت يقال ، الجرُح

. شمعها في العسل ، وضمها الشين : بفتح - شهد8              
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ِطِقَها  ُحْسِن ِمْن ْن َم
ِئَها)1( وَفْرِط َكا َذ ْلَك   ِتـ

ّنِميَمُة ّيَرْت ال ِمْن  َغـ
ْبِعَها ّيُة َسِمَعْت َط ُسَم
ْيٍد َصـْوَت ْد َز َ َق َعل

ّذ ِبَزْوِجي َأْهلً ْلَف )4( ا

ً َتِقْب َأْهل ً َفاْر َأْهـل

َدْعـَت َكْم َوَمْرًحا َخ
ّيًة ِنـي ُسَم ّبـ َتُس َسّب َو
ِم ِئي ّل ٌد ُمَجاِهـًرا  ال ْي  َز
َأّمـَل َوْجَهـَها َت

ًبـا َتْغـِر  َفَمَشى ُمْس
ْيَها َل ْيَف ِإ  َحاُل َك

ِتي َلْت َعِزيـَز ّبـَك َقـا ِبَر
ّيُة َهـْل َزْوَجٌة ُسَم

َبـَها َأَجـا ً  َف َمْهـل
ّيُة  ِني  ُسَمـ ّنـ َنـا  ِإ َيـا أ

ّيُة َهـَواِك ِفي ُسَم
ّذٌب  ْنِت ُمَع َأ

ْلُحـُروُف َذا ا ِإ
ْبُت َت ًة َك َد ْنِت َقِصيـ َأ

ُد ْلـُوُرو ِتي ا ْذ ِبَرْوَض ُم
 .     َأْشَرَقْت

ُلوا ّيُة َقا ُلَها ُسَم ٌد َعْق َطْو
     إّن)3( أَشْم )2(

ّنِميَمَة ْنَحـّط ِفْعـُل ال ُم
َيْم ْلِقـ َلْت  ا َتى َقا َذا َأ َه
ِئيُم ّل ْد ال ُكّل        َهـَجْم َوَق

ِكِل ْلَمَشا َياَصِديِقـي ا
َتَرْم ْلُمْح ِني ا ُب َتا ِمْن َتْغ

ْلِف )5( َياَقَزْم َظْهِري َخ

ِبيُح ُت  ِعْرِضي  َو
ْلَقـِريِب َذا ِل َتْم ِإ َأى َش َوَر

َلى َبِة  َوْجِه َع ِبي ْلَح ْلَف ا أ
ْيَف    َغْم ْلَغـَزاُل َك ا

َتَسْم ُثّم  َوَضّمَها ْب ا
ْأِوْي َأْم ُتْرِضيَك ِتَك َت ْي َب ِب

َدْم ْلَخ ِفي                    َكـا
َسِمْعُت ِمـّما  ِحيَرٍة
ْنِت      َنَعْم  َنَعْم ُد َأ ّنِشي ال

ِطـِري ْنِت  ِبَخا ّنَغْم َأ ال
ْنِت ُد َأ َدا ْلِمـ ْنِت ا َأ ِفي َو

َلْم  َكّفي َشْمـُس   َق
ّدِة ْلَمَو َنا ا َنـ ْي ُذ َب ْن َدْم ُم ْلِق ا

.  

             ------------------------------

136



ْدَره جاوز شيء وكّل غلبته : الشئ - َفْرُط1               ُمْفِرط فهو َق
.  ُمْفِرط وِقَصر ُمْفِرط : طول يقال ،

. : جبل - طود2              
. : مرتفع - أشم3              
ّذ4               : الحديث وفي وُفذوذ َأفذاذ والجمع : الَفْرد - الَف

ّذة الية ( هذه َأي الَفا معناها.  في المنفردة ) 
صغر المال وفي الخلق ِصغر الناس : في - الَقَزُم5              

ُلنثى وكذلك ، : قصير َقَزمة ورجل الجسم  ا
.   الَقَزم والسم   

ْنِت َوأنِت الّزُهوُر َأ
ِطِري )1( ُمْزُن َخَوا

َلْت َدْقَت َقا َص
ِبَك ْل ِبَق َبـٌة َوَما ْي )2( ِر

ِلي  َأَحاِديَث ُتْم
ّنِميَمـِة َنـا  ال َنـ ْي َب
َذاِر َغْزِو ِمْن َفَحـ

ْلَحُسوِد َوَشـّرِه ا
ُه َكاُر ّظى َناٌر  َأْف َل )4( َت

ْلَحَشا ِفي )5( ا
ُنـْصُح 

ْلَحُسوِد َعَقـاِرٌب ا
ِلٌب َثَعا َفـّرُقـوا  َكْم َو

ّنّم ْيَن  ِبـال ّبٍة َب َأِحـ

ِثِهْم ْب ِبُخ َمّزُقـوا  َكْم  َو
.        ُأْسـَرٍة ِمْن

ْيِه َل إْن ُأْقِسُم َوَع
ُيْرِضيِِك ْلَقَسْم  َس ا

ّني ِليُت ِإ ُت ْب ِتْي ا  ِبـَجاَر
ْنِت َبْل َبْت  َعْم ِب َل َنا َجـ َل
ِئِب ُكّل ْلَمَصا ّنَقْم ا َوال
َد  ِإّن ْلَحُسو َذا  ا ِإ

َطاَع َت ّنّم اْس َنْم)3( ال  
ُنُه ُيو َكاُن َوُع ُبْر ْل َتْرِمي  ا
ْلُحَمْم )6( ِبا

ْكـٌر  َم
ُلُه َطاَع ُيَزاِو َوَمْهَمااْس

ِبِحْقِدِهْم َسـْم َدُموا َو َه
ًتا ُيو َكْم  َكْم ُب َكالّسْحِر َو

ّلْي ُق  َياِخـ َظْم ُيَفّر َت ْن َماا
.

             ------------------------------
الماء ذو : السحاب وقيل ، عامٌة : السحاب - المزن1              

. البيضاء : السحابة وقيل ، ُمْزنٌة واحدته
ّنُة ، : الّشّك - الريبة2               ّظـ ّتْهَمُة ، وال . وال
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ّنّم3               ُء : التوريُش - ال وجه على الحديِث وَرْفع والْغرا
َتْزييُن وقيل ، والْفساِد الشاعِة  الكلم : 

ِنّم َنّم والفعُل ، بالكذب                     ُنّم َي َي َنّم ، الضم والصل ، و به و
ًا وعليه َنميمًة َنّم ًا و .  ونميم

. : تلتهب - تلظى4              
الكبد من كله البطن في مما الحجاب : مادون - الحشا5              

. والكرش والطحال
: الّرماد . والُحَمُم ُحَمَمٌة واحدته ، : الَفْحُم - الُحَمُم6              

. النار من احترق ما وكّل والَفْحم
        

ًتا ّني َياَجـاَر ُتِك ِإ َكِرْه
ِبي )1( َفاْغُر

ُذوا   ُعو
ْلَعْرِش  ِبَرّب ِمْن  ا

ُكْم .        ُحّساِد

ُنِك َطا ْي َلفَْعى َش )2( ا

َكّشَف ْنَهَزْم َت ْد        َوا َق
َذ ِباللِه َمـْن َفاَز )3( لَ

َتَصْم .                َأِواْع

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
َنّحي و : الذهاُب والَغْرُب ، : إذهبي -  اغربي1               ّت عـن ال

ًا َيْغُرُب عنـا َغَرَب . وقد الناِس     ، َغْرب
َأْغَرَب ، وَغّرَب                     ّنَوى والَغْرُب والَغْربة ، و ُبْعد : ال ، وال

َأْغَربه ، وَغّربه َنّحاه و     الحديث وفي ، : 
َأن                     ّله صلى النبي (  َتْغريِب َأَمـر ، وسلم عليه ال ب

ُيـه ) وهـو ُيْحَصْن لم ِإذا سنـًة الزاني          َنْف
َلده عن                     . َب

ِثب الجسم قصيرة عظيمة َضْخمة : حية - الفعى2                على َت
  حيـة : الفعى وقيـل فتقتله الفارس
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مستديرة لتـزال الراس عـريضة العنق دقيقة رقشاء                    
   ول ترياق منها لينفع نفسهـا على

. رقيـة                    
. وعاذبه إليه : لجأ بالله - لذ3               

*************************
*********************

*****************

الـدنـيـا

ّيَهـا     َأِفْق                               ْلَمْغُروُر     َأ    ا
ُأ َتْهَز ْلَمى ِبي َأ َس

َثّمَت َذا           َتْسَخُر  َو ِإ
َتَسَمْت ْب ْتَك ا َد ْب َأ َيْوًماَو

ّدَها َذا َأِميُل     ُو َلْت ِإ َما
َتّز َأْه َفْرَحًة َو
ُدو َأْغ ًبا َف َطُرْو

ِني َوالّسُروُر )2( َيُحّف

ْأبْي َد ْنَساٍن) 5( َو ِإ َك
ِنَها َيِهيُم ِبُحْس

ِني ُب ُل َتْس َف
ًاُشُعوِري ِتي ِحين ْكَر َوِف

ْنُت ُك ْدِرْي َوَما َأّن َأ

َطْوًرا ِني)1( َف ْي ّل ُتَس  
َطْوًرا ّدُر َو َك ّدْت    ُت َد َوَم َي
ْلَجِميل الّصْفِح َتْغِدُر ا َف

َتى َبْت َم َتَر ّني اْق ِم
ْيَمى َل َأْفَخُر ُس َأْرَفُع        َو َو

ْأَس ْيِه َر ّت )4(  َزْهًوا)3( ال

ُطُر َأْخ َتْعِذُب َو َيْس َو
ّتْعِذيَب ّبا ال ِبُر ُح َيْص َو

َظِرَها ْن ّتاِن ِبَم ْلَف )6( ا

ُء ْلَمْر َناِر         ُيْسَحُر  َوا ِل
ٍم ُدوَن َجِحي

ْنُت ُك َأْشُعُر َما
.
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ْلَمى ِني َس ُد َتُقو
.

             ------------------------------
. : تارة - فطورا1               
ْيه بالشيء القوُم وحف ، بي : يحدق -  يحفني2                َل وَحوا

ًا َيُحّفوَن َدُقوا َحّف َأطاُفوا به َأْح  وَعكفوا به و
َتداروا                       َتَرى التنزيل وفي ، واْس َكَة : { َو ِئ ْلَمَل َحاّفيَن ا
ْلَعْرِش َحْوِل ِمْن } . ا

. والتعاظم والتفاخر : التكبر - التيه3               
ْبُر - الّزْهُو4                ِك ّتيُه : ال َظَمُة والَفْخُر وال . والَع
ْأب : عادتي - دأبي5                . والشأن : العادة والد
ْتنة في المبالغة َأبنية : من - الفتان6                َتَن ، الِف الرجُل وَف

َأة َتَن بالمر َت َأهل ، واْف ْته يقولون الحجاز و َن َت   : ف
ُة                      َأ ْته ِإذا المر ّلَه َأحبها، َو ْتنُة و ُبك والِف ِإعجا . بالشيء : 

َيا ِهَي َنَعْم ْن ْيَن ُد َهّم َب
َنٍة ِلَم      َوِمْح َلْوَع َو

ُق ْلُعّشا ْنَه ا )2( ُك

ِتِهْم َيا َبْت    َح َذا ُلوٌب َل ُق
ّلْت َتَه َداِمٌع)3( َواْس  َم

ْلَمْغُروُر َأِفْق ّيَهاا َأ

َذْر َنٍة َواْح ْط ِبِف
َتْمِش ً ول َتال َذا ُمْخ ِإ

ْنَت َنًى َذا ُك ِغ
َلّن َتْحِم َ ْلَهّم َول ِإْن ا

ْنَت ًا ُك ْيَن    ُمْعِسر َأ ف
ْيُن ( َقاُروُن الّسوِء َقِر

ْء)5 ّثَرا ُذوال     .

ْيِه َوَعاِشُقَها ِل َناًرا)1( ُتْص  
ِتِهْم         ُتَسّعُر ْتَع َوُم
ْيَها َكْم ِف َتَعّمُروا َو َي
ْيٌن وَعّم ِن  دائٌم)4( َأ

َتَحـّسُر ّكْر        َو َوَف
ْنُجو َت ُة  ِل ّنَجا ّكُر َفال ّتَف ال

َياَك ْن ُد ُد ََأْوَهاٌم َف ْي ِك َت
ُكُر َتْم َلْم                     َو ْبَق َف َي

َ َماٍل ُذو ُمْعِسُر َداَم َول
ِبي ً)  6( َوَحْس َثال ِم
َلُة َطا ِل .         ُتْضِجُر َفا
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                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             
   

             ------------------------------
ُته:  - تصليه1             ْي َل ُته َأْص ْي ّل َلى وَص ، والْحراق الَفساِد وْجِه َع

ِليِه ْوَفـ َفَس: { تعالى قوله ومنه    ُنْص
ًا                   َلى: { تعالى وقوله}  نار َيْص ًا  و صليت َأّما} و َسِعير

.  شويته معناه بالتخفيف اللحم
ْنه ، : حقيقة - كنه2              ُك ْنُه ، الشيء جوهر وال ُك : نهايُة وال

. وحقيقته الشيء
وَهّل بالمطر السحاُب وَهّل بشدة : صبت - استهلت3             

ّ المطر ْنَهّل َهل ً بالمطر وا ْنِهلل َتَهّل ا    واْس
ّدة وهو                     . انصبابه ش

َأّن4              ِئّن الوجع من الرجُل -  ًا َي . صوت َأنين
المثل به يضرب موسى قوم من رجل : اسم - قارون5             

َنى في ًا وكان الِغ   بـه الله فخسف كافر
َلرض وبداره                     .  للعجمة ينصرف ول ا

. : كفاني - حسبي6              

ّدْهِر     َحَواِدُث                                  ال

َحَواِدُث
َكاِن ُبْر ْل َكا ّدْهِر َتِعُر ال َتْس

ْلك َنا ِت ّد َتَقّر ال َمااْس
ْلَحاُل َيْت َأْو ا ْيُت َبِق ِب أ

َ

ْيِل ِفي ّل َمْسُرْوًرا ال
ًطا ِب َت ُظُم َوُمْغ ْن َأ َو

ْكَرى ّذ ِلل  الّشْعـَر
ُه ُد ْنِش ُأ ْيِل ِفي     َو ّل ال
َتِسُم ْب ُء َت ْلَما ّظ ِمْن ال

َظى ِمْن َنَجا َوَما )1( َل

ِتَها َبَشُر)2( آَفا َظٍر   ْن ِبَم
ٌة َدِهُر)3( َتْزُهْو  َزْهَر َتْز  َو

ِتي ْلَجَوى ِفي َوَفْرَح ( ا
ُلْو )4 َتِخُر َتْع َتْف َوِفي   َو

َباِح ْيِن ُدُمْوُع الّص ْلَع ا
ْنَهِمُر ِم)  5( َت َد ْيِد ِبَمْق ْلِع ا

ُء َتِشُر َوالْضوا ْن َت
َيٌة إل َداِه ْد)8( َو َساَقَها  َق

141



)7( َتَواَرى  َوَما)6( َطَرٍب

ْيِل َظلُم ّل ًبا  ال ْنَسِح ُم
ُنْوُن َماَت ْلَح َأُب ا

ْطَفاِل َبٌة َوآَسَفى ال َكآِ
َنْت)9( َك ْيِت ِفي  َس َب ْل ا

َدْت َتَش َواْح
                 .

َدُر ْلَق ّلى              ا َو
ْلُحْزُن َوَحّل الّسُرْوُر ا
ِئٌب َوالّضَجُر َلَها َمَصا َحْو
ُدَها ُلْو .                       الّضَرُر َمْو

             ------------------------------
النار والتظاء النار أسماء من واسم : النار - اللظى1              

.  تلتهب وتلظى إلتهابها
وهي يصيبه ما يفسد عرض وهي آفة : جمع - آفاتها2              

. العاهة
.  وتتاعظم وتتفاخر : تتيه - تزهو3              
ّدة : الُحْرقة - الجوى4               ُحْزن َأو عشق من الَوْجِد وش

. الباطن الَهَوى والَجَوى
ُء : َهَمَر يقال : تصب - تنهمر5               ّدْمُع الما ًا َيْهِمُر وال َهْمر

. والمطر والدمع الماء صب والهمر َصّب
. سرور أو حزن لشدة النسان تصيب : خفة - الطرب6              
. : استتر - توارى7              
َلمُر - الداِهية8               َكر : ا ْن . العظيم الُم
ّير - الكآِبُة9               َتَغ ّنْفس :  ّدِة ِمن ، بالنكسار ال الهّم ِش

ُء والـُحْزن . الحاِل وُسو

        
َبَعْت َتا َباُت َت َك )1( َن

ّدْهِر َلَعْت ال َت ْب ِهَي   َوا
َنا ّد ْثُل ال ِئٍل ِظّل ِم َزا

َتى ِئْمُت     َفَم ِمْن) 2( َس
ِني َب َتا ْن ْدِرَهاَوا )3(  َغ

َلٌق َيا َق ْبَن َف َدَم ا  ل آ

َذ ْي ْيٍش َلِذ َوَهّب َع
َبُر الّضْعُف ِك ْل َبّسَمْت َوا َت

َد َزاَر َبْسَمِة َبْع ْل َطُر  ا ْلَخ ا
ِطري ُطْوِب ِمْن  َوَخا ( ُخ

ّدْهِر )4 َكسُر ال ْن  ُم
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َبٍة  َتْفَرْح َت ُتْب          ِبَمْر َو
َلى َوِفي ِسّر ِفي اللِه ِإ
َلٍن .                     َع

َد ِبَماٍل َول َبْع ْلَفْرَحِة َو ا
َدُر  َك ْل َذْر          ا َدَواِعي َواْح

ْلَهَوى ِئُز  ا ْلَفا ْلَحِذُر َفا ا
.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
َبُة ، : مصائب - نكبات1               ْك ّن َمصائب من : الـُمصيبُة وال

. الدهر
والسآِمة مّل منه وسئم الشيء سئم و : مللت - سئمت2              

. والضجر الملل
ِئُب و  بي : نزل - انتابني3               ّنوا وهي ، نائبٍة : جمع ال

ُة ، الـُمصيبُة ّدْهر نوائِب واحد ُنوُب وما ال   َي
ِلنساَن                    ْنِزُل َأي ا َي . والـَحواِدِث الـُمهّمات من به : 

ْطب : جمع - خطوب4               ْأُن : وهو خ َلْمُر َأو الّش َأو َصُغر ، ا

ُظم ْطٌب هذا يقال َع   ، جليٌل َخ
ْطٌب                    . الضداد من فهو َيسير وَخ

ْد                                 ُبـ َلَهَك     َفاْعـ ِإ

ُة َهِذي َيا ْلَح ُبَها  ا ( َيُشْو
ْيُص )1 ْنِغ ّت )2(  ال

َكْم    
َلٍة ْي ُء  َباَت َل َيا  الّض

ُنَها ْي َذا          َيِز ًتى َه َف
َلى)5( َيْزُهْو ِبِه  َع ْتَرا )6( َأ

ْيَها )3( َغاَص َكْم َغاِفٌل ِف
ْيُص َذا        َوَحِر ِإ َد ِبَها َف َبْع

َياِء ْيُص الّض )4( َبِص

َتاُل ْتُه َثْوٍب ِفي َيْخ َل َع
َبْت           ُفُصْوُص َل )8( َس
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ْيِه َهَجَمْت َل ِئٌب  َع  َمَصا
ِبٌل َبل .         )7( َو

ُه ّنُهّن ُقَوا َأ ُلُصْوُص  َكـ
.

             ------------------------------
ْلُط : الّشْوُب - يشوبها1               َء . شاَب : الَخ ًا الشي : َشْوب

َطه َل ُته َخ ْب ُبه . وُش ُته َأُشو ْط َل  فهو ، : َخ
ْنشاَب َمُشوٌب                    َلط وا َت . اْخ

ًا نِغَص و : التكدير - التنغيص2               ِتّم  : لم َنَغص ُتـه لـه َت َء َهنا
َأكثـُره ًا ُنّغَص بالتشديد و ْنِغيصـ    َت

ّنَغُص وقيل                    َدُر : ال ْيَشه عليه َنّغَص وقد ، العيش َك َع
ًا ْنِغيص ّدَره َأي َت َنّغَصْت َك ُتـه وت   َأي عيَش

ّدرت                    َنّغَص َتك ُنِحّب كنا مـا علينا قطع َأي علينا و
ًا قطع مـن . وكل منه الستكثار   مما شيئ

ُد ُيَحّب                    َنّغٌص فهو ، منه الزديا . ُم
في الدخوُل : الَغْوُص وقيل ، الماء تحت : نزل - غاص3              

.   اللؤلؤ منه ُيْخَرج موضع والَغْوُص الماء
َبِصيُص4                َبريُق - ال َبّص : ال ُء . و ِبّص الشي ًا َي ًا َبّص َبصيص : و

َق َل َبَر ْل . َلَمع و وت
ْبُر والّزْهُو ويتاعظم ويتفاخر : يتيه - يزهو5                ِك ّتيـُه : ال وال

َظَمُة والَفْخـُر . والَع
ِتْرُب - أترابه6                َد الذي الّرُجل :  ِل ْتراٌب والجمع مَعه ُو . َأ
ْلبلة - بلبل7                َب َبـلبل : ال ْلبال وال َب ّدة وال الـهم : ش

. النفس وحديث الصدور في والَوْسواس
َبه : اختلست - سلبت8                َل َء وَس ُبه الشي ُل ًا َيْس ْلب ًا َس َلب ، وَس

َبه َل َت ِتلُب ، ِإياه واْس ِتلس والْس .  الخ

َنا ِإّن ّد ْيٌف ال )1( َط

ِظّل ِئٍل  ك ْد      َزا ُب َفاْع
َلهَك َتِقْم ِإ َتِجِد َواْس

َطَقْت َذاَك َن ِئٌع ِب َوَقا
ُنُصْوُص َيْوَم                   َو

ِم ُه َوَمْن) 3( الّزَحا َعَصا
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َنى ْلُم )2( ا
.              َيُغْوُص.       

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ُتْب                                  َلى     َف اللِه     ِإ

َدى  ِفْي َأَراَك َت ْن ُم
ِكُف)4( الَفاِت َت  ُمْع
َبُح َوِسْرَت َتْس

ْلَهَوى ِفْي ً َبْحِرا )6( َثِمل

ْنَت َأ ْلُحوِت َو َمْغُمْوًرا َكا
َطٍر) 8( ِبلََو

 )9(
            .

ْد َتاَك َوَق َلْهٍو  َأُخْو َأ
ْنَحِرُف )5( َوُم

ْلَمْوُج  َوا
ْلَفَك َلْهَواُل َخ )7( َوا

َكِشُف ْن َأّن َت ْكَرَك َك  َلْم ِف
ْأ                ُصُحُف َلُه ُتْقَر

      
.

             ------------------------------
. النوم في يجيئ : خيال - طيف1              
ُد - المنى2               َنى :  الَقْص ، الُمنية : جمع الميم بضم ، والُم

ّنى ما وهو َتَم .  الرجل َي
ًا بعضهم القوُم يزحم أن : - الزحام3               َنُهْم بعض َيْزَحُمو

ًا ًا َزْحم .  : ضايقوهم وِزحام
وهي يصيبه ما يفسد عرض وهي آفة : جمع -  الفات4              

. العاهة
أي واحرورف وتحرف عنه وانحرف : مائل - منحرف5              

  شيء عن النساُن ماَل وإذا وعدل مال
َتْحِريُف ، واحرورف وانحرف َتَحّرف يقال                     ِلم و َك عن ال

.  : تغييره مواِضِعه
َثِمل : سكران - ثمل6               ْثَمل ، بالكسر و ً َي ِإذا َثِمل فهو ، َثَمل

ِكر َأخـذ َس . الّشراُب فيه و
َلمُر الخوف وهو َهْول : جمع - الهوال7               . الشديد وا
بمشهور ليس الذي الرجال من : الَمْغموُر - مغمورا8              

. : المقهور والَمْغموُر : خامل َمْغموٌر ورجل
َطُر9               َلّما تعالى الله قال ، : الحاجة - الَو ٌد َقَضى : { َف ْي َز

ْنَها َطًرا ّم َطِر } . وجـمع َو ، َأْوطاٌر الَو

145



َطُر                     ِإذا  ِهّمٌة فيها لك يكون حاجة كل والَو بلغها ف
َطَره قضى قيل البالغ َبُه َو َأَر . و

َ ْأَت َول ًبـا َقَر َتا َقـّط ِك
َتـِدلً َتِقي ُمْع َتْر ّلًما َو ُس
ُتـُه َكَشَفْت آَفا ْن ِإّن     ا َف

َدى ِفي َت ْن ْلَعاِب ُم َل ا
)1( َصاِعَقًة

َتَرى َأَما    
َيًة ْت ِتـِه َغاُصْوا ِف ُلّج )2( ِب

َبُحوا َأْص َظلَُم َف ّلْهِو َو ال
ُبُهْم ْيَف  َيْصَح َك َ َف ل
ْد الّشّر َوُسُمْوُم َق
َنْت َك ُظْر َس ْن ْلِفَك َفا ِلَخ

ْلَق ْلَجْهَل َت َتِشـًرا ا ْن ُم
َكاِشَفاِت ْل َه َوا ُوُجْو

ْلِخْزِي َدَعٍة ِفْي ا
ْلَواٍن)7( َمَزخَرَفاٍت َأ ِب   

َلٍة ّك .          ُمَش

َلْم ََلى َيُمّر َو ُكْم َع ِن ْذَها َأ

َباَن        َشَرُف ِفْي َو
ّيَها ْلَمْضُمْوُن َط ا

َدُف ْلَه َعْن َظلَُمَها  َوا
ِم ْيـِل  َظلَ ّل ِلُف ال َت ُمْخ
َتّج ُكّل ُكّل) 3( َفاْر َكاَن َو

َتِجُف  ِفي  َوَضاَع)4(  َيْر
َداَك َت ْن ُء ُم َبا ْل ِلـُف ا َل َوا

َدى َت ْن ْلُم َكْوِن َوِهلَُل ِبا ْل ا
َكِسُف ْن ِتلََط  ُم َدا َوالْخ َب

ّد ْنَصِرُف) 5( َوالّض َي
َفَرٍح ِمْن َيْرُقْصَن

َلى َت ْب ْلُم ِنُف َوا )6( َد
ّنُهّن  َأ َك

ْيَحِة  َمَع ّتْسِر ّتَحـُف ال ال
.

             ------------------------------
الله يرسلها التي النار والّصاِعقُة : الموت - الصاِعقُة1              

   العذاب الصاِعقُة  وقيل الشديد الرعد مع
يسقط الرعدة من الشديد الصوُت الصاِعقة ومثُل                    

ْطعُة معها َبْرق ويقـال ناٍر ق    َأحرق ِإذا لل
ًا                     َأصابته ِإنسان .  صاِعقٌة : 

َبْحر : لجة - بلجته2               ْدَرُك ل : حيث ال ُلّج َقْعُره ُي البحِر و
ُء . طَرفاه ُيَرى ل الذي الكثير الما

َكه ورجه ، : اضطرب - فارتج3               ، رد وبابه ، وزلزله : حّر
. اضطرب وغيره البحر وارتج
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رجفت وقد : الزلزلة والرجفة : يضطرب - يرتجف4              
. نصر باب من ، الرض

ل أي ، له ضديد ول له ضد : ل يقال : النظير - الضد5              
. له كفء ول له نظير

دنف ورجل ، الملزم : المرض : بفتحتين - الدنف6              
 فيه يستوي دنف وقوم دنف أيضاوامرأة

رجل قلت فإن ، والجمع والتثنية والمؤنث الـمذكر                   
ِنف    دنفـة امرأة قلت النون بكسر د

. وجمعت وثنيت فأنثت                   
ّتَى التنزيل وفي ، : مزينـات - مزخرفات7               َذا : { َح ِإ

َذِت َلْرُض َأَخ َنْت ُزْخُرَفَها ا ّي            } ، َواّز
ْنواِر من زينتها َأي                     َل َأْحمر بين من والّزْهر ا

َأصفر َأبيض و . و
ْلَك ِت َيا  ِمَن َحاٌل َف ْن ّد ال

َذا ُتْب   َبَرَزْت  ِإ َلى َف ِإ
َلْهـٍو ِمْن اللِه

َلى ِإّما  َوَمْسَخـَرٍة ِإ
ّنـٍة َبـى َج ِنَهـا ُطْو ِك ِلَسا

.

ِتَها َهَوى ُلّج ِتٌر ِب َتْه )1( ُمْس

)2( َخِرُف
ِإّّن  َياَك    َف ْن َيا ُد
َطُف َمْغـُرْوُر ْنَع )3( ُم

ِم ْي ْلَجِح ِفي َوَما َأِوا
َطَرُف)4( َقْعِرَها   )5       (

.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
َتٌر1               َتْه ما ول له قيل ما ول فيه قيل ما يبالي : ل - ُمْس

ِتَم . به ُش
َد - َخِرٌف2               ُله : َفَس َبِر من َعْق ِك ، الرُجل َخِرَف وقد ، ال

ًا َيْخَرُف ، بالكسر . خرف فهو ، َخَرف
َء وَعطف ، : منحنى - منعطف3               ِطُفه الشي ًا َيْع ْطف َع

ًا ُطوف َطَف وُع ّطفه فانع ّطف وع     : َحنـاه فتع
َله                     َأما َطُف و ْنَع ْنَعَرُجه الوادي وُم ْنَحناه : ُم . وُم

البئر وَقَعر ، ُقُعور وجمعه ، َأقصاه  شيء : كل - َقْعُر4              
 ، الَقْعِر : بعيد َقِعيٌر ونهر : َعّمَقها وغيرها
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. وَقِعير َقِعيرة بئر وكذلك                     
َطَرُف النواحي من الناحية : بالتحريك - الطَرُف5               كل و

.  ُمنتهاه شي

ْلَك                                   ِت َياَك     َف ْن ُد

َبْح ُلّجِة ِإْس َبْحِر)1( ِب  
ْلِغّش ِم ا َل ّظ َوال

ْلَعَة)3( َوَزْخِرِف  الّس
ْلَعْوَراِء ًدا ا َتِم َبْح ُمْع َواْر

ُنْوًزا َأّسْس ُك ْلَف َو َأ

َكٍة َل ْلَفَك َوِسْر  َمْم  َوَخ
َوَراِقَصًة َرّقاًصا
َبْس ْل ًا َوا ْير َنْعل َحِر َو
)6( َشِرٍق َعْسَجٍد

َكْب ًكا َواْر ُكْو ِطْر َم َو
َيٍة ُكّل ِفي .       َناِح

ْد َلى َواْصَع ِم َع ّل  ُس
ْيِق ْلِف ّت ِم)2( ال ْلَقَس ِبا  

َلى ُيِل َع ّتَحا  ال
ْيِس ِل ْد ّت ِم  ِفي)4( َوال ِل َك ْل ا

َتْر ًدا َواْش ِبي َوَوّفْر َع
ِم َأْحَسَن َد ْلَخ ِمَن           ا

ْنَجِة ْلِفِر َدا  َما)5( ا َتا اْع
َلى ِم َع َي ْلِق َكْب ا َواْر

َلىَصْهَوٍة ِذْي َعْهِد ِمْن  َع
ِم )7( ِإَر

ِلْس  َلى َواْج  َع
َبِر ْن َلْفلَِك ِم ِفي ا

ِم ْلِقَم .              ا

             ------------------------------
ُلّجُة1               َبْحر -  ْدَرُك ل : حيث ال ُلّج َقْعُره ُي ُء البحِر . و الما

. طَرفاه ُيَرى ل الذي الكثير
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َلَفْقت المزخرف : الكذب - التلفيق2               ْلِفُقه الثوب و َأ

ًاوهو َأحاديث ُأخرى إلى شقة تضم َأن َلْفق    و
َلّفَقة                     . ُمَزْخرفة أكاذيب َأي ُم

.  : زين - زخرف3              
ْتماُن البيع : في - التدليس4               ِك ْلَعة عيب :  عن الّس

ّلَس المشتري َد   لم ِإذا شيء كل وفي البيع في و
ّظلمة من وهو  عيبه يبين                     .  ال

الحملةعلى العرب أطلقها الكلمة : هذه - الفرنجة5              
إلىفرنسا      نسبة الفرنسيين من غالبيتها . الولى

: وقيل ، الذهب فالعسجد مضيء : ذهب شرق - عسجد6              
                    كله للجوهر جامع اسم هو

ٌق ومكان مضيء وشرق                    َق ، وُمْشِرق َشِر ًا وَشِر َشَرق
َأْشَرق َأْشَرَقت و  .  فأضاء الشمس عليه : 

ِإَرٌم7               ُد -  ِل َلى عاٍد : وا ُلو ٍم صرف تَرك ومن ، ا جعله ِإَر
ًا ِإَرُم وقيل ، للقبيلة اسم ٌد :  َلخيرة عا  ، ا

ِتهم : إَرم وقيل                     َد ْل َب اختلف . وقد فيها كانوا التي ل
. غيرها وقيل ، ِدَمشق فقيل فيها

َد َبْع ْنِزْل َذا َو َلى ا ِإ
ْثَواَك ِكًسا)1( َم َت ْن ْذ  ُم َوُخ
َءَك ًا  َجَزا )2( َمْوُفْور

َنَعْت ِبَما ْلَك َص ِت َف
َياَك ْن َما َمْغـُروُر َيا ُد
َيْت .        َبِق

ْدُخْل ْبِرَك َوا  ِمْن ِِلَق
َبِة ِم َبّوا َد ّن َداَك           ال َي

ًذى ُكّل ْد َأ ُخّط  َقـ
ِم َل ْلَق ِئٍن      ِبا َكا َقّط ِل
َذْر ّلَة َفاْحـ ِم  َز َد ْلَق ا

.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ّكُروا                                  ّكُروا     َف َف

َذا َك َذا  َه َك ّنُفوُس  َه ال
ّيـْه ِن ّد )3( ال

َتَعاُف  ( َو
َياِت َتْعَشُق ْلُمْخِز َبى  ا ْأ َت
ّيْه ِن )4( الّس

ّد  َتـِج َو
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ّطِريَق )5 َنْحَو ال
ِلي ْلَمَعا .              ا

ْيَر ْلَمـِس ّيْه َنـْحَو ا )6( الّرِز
.

             ------------------------------
ثواء أثوي ثويت : مصدر والمثوى ، : مسكنك - مثواك1              

   مثوى أوالمسكن المنزل وسمي ، ومثوى
. القبر هنا به والمراد                   

ِإّن العزيز التنزيل وفي : تامـا - موفورا2               ّنَم : { َف َجَه
ُكْم  َيِفُر الماُل } . وَوَفَر ّمْوُفوًرا َجَزاء َجَزآُؤ

ًا                     . شيء ينقص لم ُوفور
َلة - الدنيه3               ْذُموَمة : الَخْص فيه فاللغة الخسيس َأما ، الَم

ُنَؤ ًة َد ٌء وهو ، َدناء ِنّي ، بالهمز َدني ّد    من وال
َية حديث وفي ، الضعيف : الساقط الرجال                    ِب ْي َد : الـح

ِطي ( علَم ّية ُنْع ِن ّد ِننا في ال َأي ِدي  . (   :
ْبدلون                    َت َتْس ْدنى هو الذي َأ . َأ

ُلُموِر َمعالي إلى وسنا ، الرفيعة : المنزلة - السنية4               ا
ًء ُء ، ارتفع َسنا ِنّي الّرْفعة من والّسنا :   والّس

َبّشْر الحديث وفي الّرفيُع                     َأي بالّسناء ُأّمتي : (   ( :
. الله عند والقدر المنزلة بارتفاع

َء وعاَف ، : تكره - تعاف5                ًا َيعافه الشي ْيف وِعيافًة َع
ًا ًا وِعياف َيفان ًا َيْشربه فلم َكِرهه وَع        طعام

ًا َأو                      . شراب
. الرزايا والجمع : المصيبة - الرزية6               

ُظـّن َت َة  َو َيا ْلَح َ  ا ل
ْيَها َتِر )1( َتْعـ

َتَراَها   َف
َلى ِبَساِط  َع

ْلَمَخــاِزي َتَراَها ا  َو
َتاُل َعــاٍر َثوِب ِفي َتْخ
ْلَجْهُل)3( َكَمَن  ا
ْلَحَشاَشِة ِفي ْنَها )4( ا ِم

ُذُر ْلَمْوِت ُن ًة   ا ْكَر  ُب
ّيْه َطى َوَعِشــ َتَعا  َت

َنَها ُنو ّيْه  ُف ِل ْلَهــــَز ا
ِبَحاٍت ِعيَشٍة  ِفي َسا

ّيْه )2( َهَمِج
َتَهاَوْت      )5( َف

ّيْه)6( ُلّجٍة ِفي ِل  َجاِه
ِئَهاٍت َبٍة  ِفـي َتا ْك )7(  َن
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ْنَها  َغاَب َدى َع ْلُه ا
ّلْت َياَرى َفَض َذا َح َك  َه

َذا َك ّنُفوُس  َه ال
ّيْه ِنــ ّد ّيَها ال  َأ

ُبوَن ِك َبْحَر  الّرا
َيـا َطـا ْلَخ ّكُروا ا  َف

ّكـُروا ُلـّب  َف ٍم ِب ِلـي َس
ّكُروا َنا ِفي  َف ّد الـ
ُدّوا َتَرْوَها .                َع

ّيْه ِل َبـ ْكَمًة َضُعَفْت    َو  ِح
ّيْه َوَعـْقـلً ِن َ              َو ل

ّنوا ُظ ُكْم َت َتـ َيا ّيـْه  َحـ َبـِد َأ

ُنُفوٍس  َكِريـــَمٍة َو
ّيْه ِبــ أ

َ )8( َو
ْد  ّلى  َق َتَحـ

ّلٍة ّيــْه  ِبُحـ ِب .          َذَه

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
. : غشيه : أي واعتراه : تغشاها - تعتريها1              
، الناس من : الّرعاُع والَهَمُج لها نظام : ل - همجية2              

َظاَم ل الذين الَهَمُل : هم وقيل       لهم ِن
. فيهم خير : ل َهَمٌج وقوٌم                   

. : اختفى - كمن3              
والُحشاش النْفس حياة وَرَمُق القلب : ُروح - الحشاشة4              

. المريض في الروح بقية ، والُحَشاشـة
ًا َيْهِوي : َهَوى يقال ، : سقطت - تهاوت5               ، َهَويان

َأيتهم َتهاَوْوَن ور  بعُضهم سقط ِإذا الَمْهواِة في َي
ْثر في                    َأْهَوى وَهَوى ، بعض ِإ ْنَهَوى و . : َسَقط وا

ُلّجُة6               َبْحر -  ْدَرُك ل : حيث : ال ُلّج َقْعُره ُي ُء البحِر . و الما
. طَرفاه ُيَرى ل الذي الكثير

َبُة7               ْك ّن . الدهر َمصائب من : الـُمصيبُة - ال
ًا كان ِإذا شديد ِإباٍء ذو َأبّي ورجل إباء : ذات - أبية8               ممتنع

ُء ِلبا ّد . وا َأش َبياٌن ورجل المتناع :       َأ
ْأبى                    ْأبى الذي : هو وقيل الطعاَم ي ّية ي ِن ّد . ال

ِلًعا                                 ٍم     َياُمْو َطا ِبُح

151



ِنُق َأَراَك َت َيا َتْع ْن ّد ال
َتِسُم ْب َت َأَراَك                 َو

َبُعَها ْت َيـٍة ُكّل ِفْي َت ( َزاِو
1(

ِإْن         ّلْت َو َتَح
ْثَواٍب َأ َطّرَزٍة  ِبـ )3( ُم

ْبِد َأَراَك ْلَع َيْجِرْي َكا
ْلَف ّيِدِه َخ َلًعا َس َياُمْو

ٍم َطا ُلُه ِبُح َذٌر َأْص َق
َلْو َكّشَفِت َف َيا َت ْن ّد ال

.                                   ِلَعاِشِقَها

ّنَها َأ ٌة َك َد ْلُحْسِن َوْر ِبا
ّتِسُم ّنَهاَقَمٌر          َت َأ َك
ُنْوا َلُه)2( َتْح ّنُجُم   ال

ّدّر)4( ِبَعْسَجٍد ْيَهاال َل (  َوَع
ِظُم)5 َت ْن َتى   ُم ّد  َم ًدا َيُم َي

ُد ْب ْلَع ِثُم َفا َت ْل )6( َي

ِبَسَراٍب ُلُه َوُمْغَرًما َأْص

َدُم ْلَع َذاَب         ا ِمْن  َل
ْبِحَها َبُه ُق َتا ْن )7( َوا

)8( الّسَقُم
                   .

             ------------------------------
ُنه : البيت - َزاوية1               ْك . الّزوايا والجمع ، : ُر
َنى - تحنو2               ُنو َيْحني : يقال: َح َيْح ْنَحنى و ظهره عطف و ا

ُء   َيْحِن : ( لم الحديث وفي انعطف  الشي
ٌد                    َأي َظْهَره منا َأح ْثنه لم ) .  الناس ومايفعله ، للركوع َي

     خضوع لنه حرم لبعضهم النحناء من
.  تعالى الله لغير                   

ّطْرُز - مطرزة3               َبّز : ال ّطْرز والهيئة : ال ّطراز وال : وال
ّيد ّطراز ، شيء كل من الج َلُم وال   ، الثوب : َع

. ُمطّرز فهو ، الثوَب َطّرَز . وقد معّرب فارسّي                   
ُد4               كله للجوهر جامع اسم : هو وقيل ، : الذهب - الَعْسَج

. والياقوت الدّر من
) . : ( اللؤلؤ - الدر5              
. التقبيل واللثم : يقبل - يلتثم6              
َأصابه - انتابه7                :  .
. : المرض - السقم8              
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َلْو ْيِن َرآَها َو ْلَحّق ِبَع ا
َيْت ّنَها        َماَرِض ِإ َف

ْيَفٌة ِبَها  َهاَمْت)2( ِج
َيٌف ْيَن       ِج َأ َلَك َمْن َف َم

َيـا ْن ّد َتَها ال َن ْي ْيَن        َوِز َأ َو
َفاَضْت  َمْن)6( َقاُروُن
ُنُه ِئ ْيَن َخَزا َأ ِم َو ْل ْلِع ُذوا

ْيَن َلْن الّراِسُخْوَن َأ َف
ْيُن ْلَح َأُهْم)8( َأ ِمْن  َفاَج

َدٍة ُدْوِن ْلَك َمْوِع ِت َف
َياَك ْن َما َمْغـُرْوُر َيا ُد
َيْت .              َبِق

ُنُه ُيْو ْيِح ُع ِب ْلَق ْتِن ِبا ّن )1( ال

َطِدُم ٍم      َتْص َبْحُرُشْؤ َو
)4( ُلّجَها  ِفْي)3( َهَوى

ّنِهُم ِمْن َوَصاَر  )5( ال
ْلِفِه َداُت َخ َدُم الّسا ْلَخ َوا
ْيَن َأ ْأِس ُذو َو َب ْل ْد)7( ا  َق
ّلْت َدُم ِبِه  َز ْلَق َتَرى ا
َلى ِبِهْم  َع َكاَن َمْن  َبا

َدِحُم َبُحوا َيْز َأْص ِفي َف
ّثَرى ُد)9( ال ّدْو ْلتِهُم  َوال َي

َنى َحّي َلّي َيْف ْلُعْرُب َس ا
ْلَعَجُم  .                     َوا

             ------------------------------
.  الكريهة : الرائحة - النتن1              
ّثُة : معروفة - الِجيفُة2               إذا الميت : جثة وقيل ، الميت ُج

َنْت َت . َأنـ
. : سقط - هوى3              
ُلّجه4               ُلّج -  ُء البحِر  :  ، طَرفاه ُيَرى ل الذي الكثير الـما

َبْحر ولـجة ْدَرُك ل : حيث ال .  َقْعُره ُي
ّنَهُم5               ّنهامـُة ، بالتحريك ، - ال في الشهوِة إفراُط وال

َأن الطعام ِلَئ ل و َت َبَع ول الكل عيُن َتْم .  َتْش
المثل  به يضرب موسى قوم من رجل : اسم - قارون6              

َنى في ًا وكـان الِغ   بـه الله فخسف كافر
َلرض وبداره                    . للعجمة ينصرف ول ا

. الحرب في : الشدة - البأس7              
ْيُن8               . : الهلك بالفتح ، - الَح
ّنِدّي : التراب - الثرى9               ُبّل ِإذا الذي التراب : هو وقيل ، ال

ًا َيِصْر ًا طين :   عزوجل وقوله ، لزب
ّثَرى َتْحَت { َوَما                    َلرض تحت : ما } . أي ال . ا
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ْذَهُب َي ُكّل َس ْل ًبا ا َمْصُحْو
َلْت ُتْب  ِبَماَفَع َلى َف ِإ

َذْر اللِه َيٍة ُحّب َواْح ِن َفا
.

ُه َدا َءٍة ِمْن  َي ُبْشَرى َسْو
ِلُموا ِلَمْن ِإّن  َس َياَك  َف ْن ُد

َدُم)1( َمْحُفْوٌف ّن ِبَهاال  
.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
ْيه بالشيء  القوُم َحّف : من - محفوف1               َل َيُحّفوَن وَحوا

ًا َدُقوا َحّف َأْح َأطاُفوا به :   وَعكفوا به و
َتداروا                    َتَرى التنزيل وفي ، واْس َكَة : { َو ِئ ْلَمَل َحاّفيَن ا

ْلَعْرِش َحْوِل ِمْن } . ا

*************************
*********************

*****************

الـمـال
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ْلَك ّدَراِهُم        ِت ال

ِلَك ُنْقَصاُن ْيَن َما َب
ّناِس َكْم    ُنْقَصاُن ال َف

ِنّي ِبّي َغ َتَصّرِفِه في َغ
ُكّل في َلُه ُيَصّفُقْوَن

َتَرٍك ِإْن)2( ُمْع         
اْحتَراًما َقاُموا  َقاَم
َد ْن ِتِه ِع َب ْث َكْم)6( َو     َو

ْيٍر ْلٌم َلُه َفِق َوَمْعِرَفٌة ِع
َذا ّدَث ِإ )7( َأْصَغْت َما  َتَح

ُذٌن َلُه .              ُأ

ُد ْلَماِل َوَفاِق ْيِه ا ُيْؤِو )1( ل

ْنَساُن َلُه َتَجّمَعْت      ِإ َحْو
ْيٌب ّباُن ِش َوُش

ُه َدُهْم )3( ُرَغاؤ ْن ( َرْوٌح ِع
ْيَحاُن)4 )5(  َوَر

ِإْن   َأَشاَر َو

ُكّل ِم َف ْلَقْو َداُن ا ْب ُع
ُلُه ْلَفْصُل َوَقْو َكاُر ا َلْف َوا
َتاُن ّلُهْم      ُبْس َذِوي َوُج  ِل

ََلْمواِل َذاُن ا  .              آ

             ------------------------------
. به أنزله واواه إيواء غيره  وآواه : ينزله - يؤويه1             
َتَرُك2                َكِة الِعراِك : َمْوِضُع - الُمْع . : الِقتاِل أي ، , والُمعاَر

َتَرُك . الحرب : موضع والُمْع
.  الخف ذوات صوت : الرغاء - رغاؤه3               
ُد - الّرْوُح4                َبْر .  الريح نسيم والروح الريح َنِسيم : 
ْيحاُن5                ّيب َبْقل : كّل - الّر ْيحانة واحدته ، الريح َط : َر

. الطيبة للرياحين جامع اسم والريحان
ّنهوُض والُوثوُب ، طفر ووثب ، : طفرته - وثبته6                : ال

. والقيام
ْيُت ، بالسمع إليه : مالت - أصغت7                َأْصَغ إذا فلٍن إلى و

ْلت . نحوه بَسْمعك ِم

ْلَك ّدَراِهُم  ِت ّلْت َكْم ال َكْمَذ َلى َرَقى َو َت َواْع
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َحاِفْظ َحَسٍب َذِوي
ْلَماِل َلىا ْنِفْق َع ُدْوَن َأ
َطٍط ج        َماَش

ْلَماِل َطاُن ِبا ْي ِإّن            َش
ّذَر َب ْلُم َطاَن ا ْي َوالّش
ّياُن )1(  ِس

ج                          

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ُلْوا                                    َنا     َقا ْل َل َم
َظَرْت َلى  َن َياِن ِإ َذ )2( َه

ُلـْوا ُرْفَقٌة ِشْعِرَي َقا
ًئا ْي ِن ّكٌن َشـاِعـٌر َه َتَم ُم
َأتى َلّي َو ّدْهـُر َع ال
َنى َيْوًما َث ْن َظْمُت َفا َن َف

ُلٍؤ  ِمْن  َلُه َيا ِشْعـًرا ُلْؤ
.

َنا َأ ّثِرّي َو  ِمَن)3( ال
ُكّمِل الّرَجاِل ْل )4( ا

َتاللِه  
ْنَت ّطـَراِز ِمَن َأ َلّوِل ال ( ا

5(
ُد َفْقـٌر         ّد ُء ُيَه ّثَرا َوال

ِبَمْعـِزِل)6( ِثـٍر    َنا َت ُم
ُتـُه ْد ْنَش ْلَمْحِفِل ِفي  َأ ا

.

             ------------------------------
ّياِن1               ّياِن : ُهما يقال ، َسواء : بمعنى - ِس ُء وُهْم ، ِس َأْسوا

َءاِن وهما ْثلن أي َسوا . ِم
َذياُن2               َبْرَسم كلم مثل معقول غير : كلم - الَه الُم

ُتوه . والَمْع
. العدد وكثير المال : كثير - الثري3              
. كمال بالضم يكمل كمل وقد التمام : الكمال - الكمل4              
ّطراز5               من ينسج ما والطراز  القديم : النسـج الول - ال

ّطْرز فارسي لفظ ، للسلطان الثياب    وال
ّطراز                    ّيد وال معرب : هو وقيل شيء  كل من : الج

ًا جيد بشيء تكلم ِإذا للرجل ويقال    استنباط
. ِطراِزه من : هذا وَقِريَحًة                   

ّثراء6               ُء : الكثرة - ال ّثرا . الكثير : المال . وال
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ُلْوا َنا َقا ْل َل ْنَت َم  َلْسَت َأ
ِلْمُت ِبَشاِعـٍر َفَع

َكاَن الّشْعَر َأّن
)1( ُمَزْخَرًفا

           .

َداَك َفاْصُمْت ّلُه َه ْبَن ال َيا
َدِل َلْه ْلَماِل      ا ِبا

ْلَوْزِن ِبا َنى ل ْلَمْع َوا
ِلي ْلَج )2( ا

                 .

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
. : مزينا - مزخرفا1              
.  : الواضح - الجلي2              

*************************
*********************

*****************

الوالدين     بر                   

َداَل     َدِع                                  ْلِج ا
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ُلْك ْيَل  ُأْس ِب َدى َس ْلُه ا
ْلَقْوِل ِفي ْلَعَمِل ا َوا

َتّوَج َفَمْن ِلْخلَِص َت ِبا
َوَصّل   َعَمٍل  ِفْي

ْدُع َفـْرَضَك  اللَه َوا
َتِهلً ْب ِطْع ُم َباَك َأ  َأ
َلَك َوَحاِذْر َلِل َمْس الّز

َناَحَك َواْخِفْض َج
َناُن ْد ً)1( َياَع ِثل َت  ُمْم

َدّرَع َفَمْن َثْوَب )3( َت  
ْبِر ِرًضا َناَل الّص

ْيِر َظِفْرَت ْلَخ ِإْن ِبا
َبْحَت ًبا َأْص ِن ِت لَتْمِش ُمْج

َلْرِض ِفي ا
ّطاووِس ًا َكال َتِخر ُمْف

ّبُر ََفَما َك ّت ّ ال ّلٌة  ِإل  ِذ
ًذى )6( َوَق

.

ِلْص ِفْي ِلَمـْولََك  َواْخ
َتَحِل َحّل َناَل  َوُمْر

َة َد ُلْخـَرى ِفي  الّسَعا ا
َلِل ِبلَ ّتـِل ِع  الَي َوَر

ْيلً ِت َ َتـْر ِبّر          َعَجِل ِبل َو
ّيـِد ِبـّر ُأّمَك َطِل الّسـ َبـ ْل ا

ُلْك اللِه َأَواِمَر  َواْس
ُبِل َأْحَسَن َوَمْن  )2( الّس
ْلِخْزِي َثْوَب َتَقّمَص َلـْم ا

َنـِل َق َي )4( َأْصٍل ُعُقْو

ّ ْلَفَشِل)5( ُبْؤَت َوإل ِبا  
ْيِث َولَ َل ْلَفل َك َأْو  ا

َيِة ْلَحـَجِل  ِمْش َوَمـا ا
ّتـَواُضُع ِإلِّرْفَعـُة ال

.           الّرُجـِل

              
             ------------------------------
.  الناظم : ابن - عدنان1              
.  منها وضح وما الطرق وهو سبيل : جمع - السبل2              
. : لبس - تدرع3              
َلْصل4               ما شيء كل وأصل والم الب به : المراد - ا

  أصل فالب إليه الشيء ذلك وجود يستند
. أصول والجمع للجدول أصل والنهر للولد                    

. : رجعت - بؤت5              
والماء العين في يقع ما وهو َقذاة : جمع - الَقذى6              

.   ذلكَأوغير أووسخ تبن َأو تراب من والشراب
َنَك َوُصْن َلْم  ِلَسا َتْس

ِبِه ِمْن َدِع     َعَواِق
َنُة َطْع ْلَقْوِل َف  َفاَقْت ا
َنَة َلَسـِل َطْع َأّي)1( ا  َو
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َداَل ْلِج ْيِه ا الّسّم َفِف
ْنَغِمٌس )2( ُم

َذْر  َواْح
َداَقَة ( َأّفاٍك َص

ْنَحِرٍف )3 )4( َوُم

ْيًقا َذْرَصِد ْيَف َواْح ( َطِف
ّد)7 ْلِج َدْع ِثَقٍل ِمْن  ا َو

ْلَجْهِل َذِوي َفالَفاُت ا
َبُحُهْم  َواْسَهْر َمْس

ْيِل َن َ ِل ْلُعل ْلُم ا ْلِع َفا
َبٌة ْنَق )9( َم

َبْح    َواْس
ِم َبْحِر ِبَزْوَرِق ْل ْلِع ا
ًدا َتِه    ج        ُمْج

ْيـٍر ُه َخ َنـا ُء َج ْلَمـْر ِمْن ا
َدِل َلٍع َج َنا َوُمْو ْلَخ )5( ِبا

ِطِق ْن ْلَم َطِل َوا ْلَخ )6(  ا
َبِل  

ْد َتِعـ ْب ْلَعْجِز ُغَواِة َعْن ا ا
َلِل ْلَم َبُع َوا ْن الّشّر) 8( َوَم

َطـاِر ِفي َلْق ّدَوِل ا َوالـ
َدْع ً َو َدا َكُسْول َغ

ّثِمِل َكالّشاِرِب )10( ال

ُلّجِة َوُغْص َذا)11( ِب  َه
ّنوِر ِثِل ال َت      .          َواْم

             ------------------------------
ْبل : الّرماح - السل1               ّن . وال
ِإْرساُب : الَغْمُس - منغمس2               الشيء في الشيء : 

ّيال َدى َأو الّس ّن ْبغ َأو ماء في َأو ال    َغَمَسه ِص
ًا َيْغِمُسه                     َله َأي َغْمس . فيه َمَق

ِلْفك ، : كذاب - أفاك3               . : الكذب وا
أي واحرورف وتحرف عنه وانحرف ، : مائل - منحرف4              

  شيء عن النساُن ماَل وإذا وعدل مال
َتْحِريُف واحرورف وانحرف َتَحّرف يقال                     ِلم و َك عن ال

. : تغييره مواِضِعه
. : الُفْحش والَخنا ، الكلم قبيح : من - الخنا5              
. المضطرب الكثير الفاسد : الكلم - الخطل6              
. : قليل - طفيف7              
َبَع ، خروجه : مكان الماء - منبع8               َن ُء و ِبَع الما بكسر ون

  ولذلك ، العين من : خرج وفتحها الباء
ًا العين سميت                    ُبوع ْن َبَع من يفعول هو ، َي جرى ِإذا الماء َن

ِبيُع وجمعه العين من .  َينا
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.  الكريم الفعل الميم : بفتح - المنقبة9              
َثِمل : سكران -  ثمل10             ْثَمل ، بالكسر و ً َي َثِمل فهو ، َثَمل

ِكر ِإذا َأخذ َس .       الّشراُب فيه و
ُلّجة11             ُء:  البحِر -  ، طَرفاه ُيَرى ل الذي الكثير الما

َبْحر ولجة ْدَرُك ل : حيث ال . َقْعُره ُي
  َعْن)1( َتَقاَعَس َفَما
ٍم ْل َ ِع َدٍب َول ْيَك َأ َل َع

ّنْحِو ْنَهْل ِبال )2( َفا

ِبِعِه ِمْن َنا ّنِب   َم َوَج
ْكَر ْلِف َأْشَعاًرا ا

ُظْم) 4( ُمَزْخَرَفًة ْن َوا
َدَك ْي ٍم  ِفْي َقِص ْل  ِع

َظٍة َنْع َوَمْوِع َواْق
َ ِبِرْزِقَك ُظْر ل ْن َلى  َت ِإ

)7( َوَوّقِر   َأَحٍد

ْيَخ )8(  َواَفاَك ِإْن الّش

َلٍئ ِفْي َواْرُفْق َم
ِطْفٍل ْيٍئ ِب ِفْي َرِد
ِلِه                             َتَعاُم

            
ج

ُلوا َنـِة ُأو َطا ْلَف ْثُل  ا ِم
َدِة ُلَوِل الّسـا َوُصْن ا
َنَك  َوِمْن)3( َلْحٍن ِمْن ِلَسا

َلِل َنـٍة َخ ْي ِطـلَِء  ِبِز َك
ْلُحّب ْلَغَزِل ا ْأ    َوا َب )5( َواْر

َنْفِسَك َدِة َعْن ِب ْنُشْو ُأ

َلِل ّط )6( ال
َناَعُة  ْلَمـْرِء  َق ا

ْنـُز ْلِي َك ْلُح َلِل ا ْلُح ِإْن َوا َو
ُه)9( َتَقْهَقَر ْد ِنـ  َفـاْس

َلى ْيَس َمَهِل َع َل  َف
ّطْفِل ْيٌر ِلل ْطِم  ِمَن)10( ِق
ْلَخَجِل .        ا

             ------------------------------
. خلف إلى ورجع : تأخر - تقاعس1              
ِإْشرب -  انهل2               ّنَهل :  َلّول : الّشْرب وال ّنَهل ا : الّرّي وال

 .
ّلْحُن ،  العربية في : أخطأ - لحن3               ّلَحُن وال ّلَحانُة وال وال

َية ِن ّلحا  القراءة في الصواب : ترُك وال
. ذلك ونحو والنشيد                    

َنًة - ُمَزْخَرَفًة4               ّي .     : ُمَز
َأ : اطلع - اربأ5               َب َلَع َلهم ور ّط . َشَرٍف على لهم : ا
ّطلل6               . الديار آثار من َشَخص : ما - ال
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ّتْرِزيُن : التعظيم والتوقير : عظم - وقر7               وَوّقْرُت وال
. عظمته ِإذا الرجل

َتى فلن وواَفى ، : أتاك - وافاك8               َأ  : .
َتراَجَع - تقهقر9               . قفاه على : 
الِقْشرة وهي ، النواة في التي : الُفوفة - قطمير10            

 ويقال والتمر النواة بين النواة على التي الدقيقة
ْكتة هي                     ّن تنبت التي النواة ظهر في التي البيضاء ال

.  النخلة منها
         

ّد َنَة َأ َلَما َ ا  َتْغِدْر ل
ِبَها َأَرى       ِبَصاِح

َد ْلَحُسْو َناِر ا ْلِحْقِد ِب ا
ًا َتِوي ْك )2(  ُم

َيا  َرَعى َو
َتْت َمْن اللُه ُتـُه َبا ْيَر َسِر

َلى َرّب َوَصّل ْلَهاِدي َع ا
ِتِه ْتَر .                     َوِع

ْق ْلِغّش   ِمَن)1( َواْفُر ا
ْيس ِل ْد ّت َيِل َوال َكْم َوالِح َو

ُه َحُسْوٍد اللُه  َرَما
َلِل )3( ِبالّش

َء     ْيَضا َب
َيًة ِفي َكالّشْمِع َصاف
ْلَعَسِل َقَفا َوَمْن         ا
ْثَرُهْم ِلٍح ِمْن  ِإ ِلي َصا َوَو

.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

َناَحَك َواْخِفْض         َج
َذا ْدَت ِلَما َتَع ْب ُبْعِد ا َك

ْلَقَمْر ْكَت         ا َباَك َتَر َأ

ُأّما ًنا َو ُنْو َح
ْظَت َتاَب َحِف ِك ْل ا
ِلِه ْي ِت َتْر َواْخِفْض          ِب
َناَحَك َأْمٌر)6( َج ْيٌح   َصِر

.           

ِطْرَت َلى َو ِفي َمْسِجٍد ِإ
َطْر ْيَن)4( َق َأ             َف

ّكُر ّتَف ْيَن ال َظْر َأ ّن ال
َدْقَت َأْح ِيِه  ِفي)5( َو آ
َتْرُك           َوالّسَوْر َو
َلَواِمِر َدى ا َبْر ِإْح ُك ْل )7( ا

.

             ------------------------------
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ُق : خف - افرق1               َق وقد الخوف والَفَر باب من منه َفِر
.  طرب

َكّي ، بالكي : محترقا - مكتويا2               ُق : معروف وال ِإحرا
َتَوى ونحوها بحديدة الجلد ْك  الرجل وا

َتِوي                     ْك ِتواء َي ْك َكّي : استعمل ا . ال
َلُل3               ْبُس - الّش ُي َيِد :  ُبها ال َذها اليد في َفساد : هو وقيل ، و

.
الغربي الساحل منتصف في تقع جزيرة : شبه قطر- 4              

. العربي للخليج
. النظر شدة والتحديق بشدة : نظرت - أحدقت5              
حق في تعالى قوله إلى : إشارة جناحك - واخفض6              

َناَح َلُهَما َواْخِفْض {:  الوالدين ّذّل َج   ِمَن ال
ِني َكَما اْرَحْمُهَما ّرّب َوُقل الّرْحَمِة                     َيا ّب ًا َر  .} َصِغير

.  العظام البليا : أي الكبر - إحدى7              

َد ْب ْيِمِن َأَع ْلُمَه )1( ا

ًبا ِسْرَت ْي ِط ْأ    َخ َد ْب َفا
َنْفِسَك َنْفًعا ُرْمَت ِإْن ِب

َلْم ّنْصَح َتْسَمِع َأ ِمْن ال
ِبٍر َفِفي          ُمْخ
ْيَك َبَو ْد َأ  َوَهْل)4( َفَجاِه

َيا َة َف ْيِن ِإْخَو ّد ْيَن ال َأ

ُق ْلُحُقْو َأٌب        ا

ْتُه ّيـَر ْلُفُرْوُع َص ٍم ا َكَوْه
ُأّم َكْت َو َذاِب ِمْن َب َع

ْلِفَراِق َفَهل        ا
ُتْم َدْع َت ْيَس اْر َل َف
ُق ْلُعُقْو ُبوا      ا ُتْو َلى َف ِإ

َلٍة ِمْن اللِه َغْف
.

َبَشْر َتُؤّم ِإَماًما َوِسْرَت ْل ا
ِإل ْلَت َو َل ْيَق َض ّطِر ال

َبْر َل               َعِن)2( ا
َطَفى ْلُمْص ْلَهاِشِمّي ا ا

َلَغْر َلَفُة)3( ا        ُمَخا
ّنِص ّ ال َطْر ِإل َب ْل )5( ا

َكْم ُلّم ُعُقْوٍق ِمْن َف
َيُمّر               َظَهْر

ْيٍف َط َدا َك َثْر َب َد ْن )6( َوا

َلْت ْيِل ُدُمْوٌع َفَسا َكَس
َطْر ْلَم ِسَوى          ا
ْلِخْزِي ُبْوُعُه ا ْن  ِمْن)7( َي
)8( َوَغْمِط     َسَقْر

ُنْوٍط ُحُقْوٍق ِبَشْر)9( َم  
.

 

                     ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             
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             ------------------------------
.   الناظم ابن المهيمن - عبد1              
َبّره بوالدي َبِرْرت تقول العقوق ضد : البر - البر2               . َأ
.  الحسن الشريف : السيد - الغر3              
َء (:  الشريف للحديث : إشارة فجاهد أبويك - ففي4               جا

ّنبّي إلى رجٌل ّلى ال ّلُه َص َليِه ال ّلم َع   وَس
ُنُه                     ، قال: نعم ؟ والداِن : ألَك فقال الجهاِد في يستأذ

ْد : ففيِهما قال ) . َفجاه
: وقيل ، النعمة احتمال : قلة وقيل ، : التبختر - البطر5              

.       النعمة في : الطغيان البطر
.     : اندرس - اندثر6              
َبَع  : العين - الينبوع7               َن ُء و ِبَع الما : وفتحها الباء بكسر ون

  العين سميت ولذلك ، العين من خرج
ًا                    ُبوع ْن َبَع من يفعول هو ، َي العين من جرى ِإذا الماء َن

ِبيُع وجمعه .  َينا
ّنْعمَة وَغِمَط َجحده  الحّق وَغِمَط : الجحود - الغمط8               ال

ُطها  والعافيَة ًا َيْغَم ُكرها لم َغْمط .             َيْش
. : معلق - منوط9              

ْيَك          َد ِل ٌق     ِلَوا ُحُقْو

ُتُه ْيـ َأ َتٍو َر ْل )1( ُم

ْلَقْوِس ّداِر  ِفي)2( َكا ال
ّد َوَزْوُجُه ْنَها اْسَو ِم
ْلَوْجُه َلٍع ِمْن ا َأٌب)4( َه  
ْيٌب ِئ َلى) 6( َك  ِطْفٍل َع

ُبُه َداِع ُلّم)7( ُتـ ِمْن  َوا
َلْحَزاِن َلَهِب َلٌة ا ِب َذا
ْلُب َدْهٌر َيُمّر ُلّم َوَق  ا
ََلـٍق ِفي َناُن    َق ُأّمَك َح

ْطُر)9( َياَحّساُن َذا  ِع َش
ُبْوَك)10( َأ ٌة   َجْوَهَر

ُلّم ٌة ُلْؤ َوا .                       ُلَؤ

ّدْمُع ِنِه ِفي َوال ْي َع
َتْرِسٌل  َجاِرْي)3( ُمْس

ُتْهُت ْيَرٍة  ِفي)5( َف ِمْن ِح
َلِة ْلَجاِر َحـا ُحّمى ا

ُنُه َتْحُض  َأْمـَراُض َو
َطاِر ًنا       َأْخ َلى ُحْز َع
ّطْفِل َثاِر ِمْن  ال َأْضَراِر آ

َلى ْيِر َع َوِفي الّصِغ
َداِر َأْعَماِق ْكـ )8( َأ

ْيٌل ِب ْلَس َطّل)11( َوَس (  َو
َق )12 ُهَما   َأْشَجاِر َفْو

ُد ْلُوُرْو َنـْهـٌر ا ْيَن َو َب
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 ج                   َأْزَهـاِر

           ------------------------------
َلَوى ، : منثني - ملتو1             ًا َيده و ّي ًا َل َلْوي ْلوى وَقْرٌن َثناها و : َأ

. ُمْعَوّج
َأْقواس َأْقُوٌس والجمع عنها ُيْرمى التي - الَقْوس2               و

َأْقياس . و
. : سائل - مسترسل3              
َلُع4               ّلُة : الَجَزُع - الَه ُأ : هو وقيل ، الصبِر وِق الَجَزِع َأْسو

َأْفَحُشه َلُع و .  : الُحْزُن والَه
وفي متحيرا وذهب ضل إذا تاه من ، : احترت - تهت5           

ِإنك الحديث ِئٌه اْمُرٌؤ : (  َأي تا  . ( 
ّير َأوضاّل متكبر                 . متح

ُء والكآِبُة ، : حزين - كئيب6               ِكساُر ، الحاِل : ُسو من والن
َأَب الـُحزن َتـ ْك ًا وا ِتئاب .    َحِزَن  اك

َبه : تمازحه - تداعبه7               والـُمداَعبُة ، : ماَزَحه ُمداَعبًة وداَع
ّدعابٌة : الـُمماَزحُة . وال

َدُر - أكدار8               َك . الصفاء : نقيض : ال
. الناظم : ابن - حسان9              
ُة - الّشذا10             ّد ّيبة الريح ذكاِء : ِش ّط .  ال
ْلَسبيل11             ّنة في : عين - الَس الصافي الخالص وقيل ، الج

َذى من َدر الَق .  والك
وهو ، الدائم القطر الصغار : المطر - الطل12            

.  ندى المطر أرسخ
َبُة ُهَما َطاٍر َسَحا  َأْم

ُكْم َتُصّب ِإْخِفْض      َل
َناَحَك َحّساُن َيا َج
ِثلً َت ْيَك ُمْم َد ِل ِلَوا
ٌق ْلَت َلْو ُحُقْو ِبَها َعِم

ْيَس ُق َل ْلُعُقْو ِسَوى ا

ّبـا َتْحِمُل ُحـ َكـاٌر َف  َأْف
ْنـَواِر َأ ِطْعـُهَما ب َتُغْص ل َأ

ْلَت َأْوَزاِر َبْحِر  ِفي)1( ِن َل
ْيًرا ُتْرِضي َخ ِلَق َو ْلَخا ا

َباِرْي ِئَر   ال َبا ْنِب َك ّذ ل ال
َلى  َتْسَعـْوا ّناِر ِإ .                ال
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ْلُخْسَراِن ُبْوا ا ِن َت .   َفاْج

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
َتُغْص1               ّنزوُل والَغْوُص ، الماء تحت : تنزل -  الماء تحت : ال

.

*************************
*********************

*****************

الزوجـان                    

َأى                                    ْدَر     َر َب ْل ا
َأى ْدَر َر َب ْل )1( َتّمِه ِفْي  ا

َبَهْر ْن َأى   )2( َفا ًة َر َد ( َغا
ْثَل)3 ِم  ِم ْي َ)4( ِر ْلَفل  ا

َتّز َتْه ْلُغْصِن َو ِفْي َكا

ْيٌر َوَهاَم ِبُحْسـِن ُزَه
ْلَقَمْر ْيُس                 ا )5( َتِم

َتاُل َتْخ ْيَن َو الّشَجْر َب
َتْزُهو ُه  َكَزْهٍر )7( َو َسَقا
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َبـاَت   )6( َدْوَحٍة َو
ّنى ًدا)8( ُمَع ْي ِبَها)9(  َعِم  

.

َطْر ْلَم ْيَف          ا ِل )10( َح

َكاِء ُب ْل ْيَق ا الّسَهْر َصِد
.

             ------------------------------
وهي ، القمر َيْستوي وفيها عشرة ثلث : ليلة - تمه1       

ِم ليلة . القمر َتما
الشيء في بالغ ِإذا فلن : انبهر : يقال - فانبهر2              

َبَهَر ْن  . نفسه تتابع َأي فا
ُة ، ناعمة : فتاة - غادة3               َد ، اللينة الناعمة : الفتاة والغا

ُد َي َلْغ   المتثني : الناعم البنات من وا
ْيداء                    َأة والَغ . اللين من المتثنية : المر

ْبُي - الّريُم4               ّظ َلبيض : ال . البياض الخالص ا
ّياٌس ، : تميل - تميس5               ِئٌل وم ّياٌس ورجٌل ، : ما وجاِرية م

ّياسة َتبختران كانا ِإذا م ِتِهما في َي َي . ِمْش
ّدْوحُة6               الشجر َأّي من المتسعة العظيمة : الشجرة - ال

. كانت
. وتتعاظم : تتفاخر - تزهو7              
ّنى8               َنِت تعالى الله : قال - ُمَع ُه : { َوَع ْلُوُجو ْلَحّي ا ِل

ِم ّيو ْلَق َنِت الفراء } . قال ا ُه : َع َبْت  الُوجو  نِص
ّية معنى في وهو له وَعِملْت له                     للرجل تقول َأن الَعَرب

َنْوُت ُتك لك َخَضْعت َلَك : َع َطْع َأ   و
ُد- 9               ُد: الَعِمي ًا : المشعوف  والَمْعُمو وقيل: الذي ، ِعْشق

ًا الحب به بلغ َلغ ْب . َم
ًا لزم شيء وكّل : ملزم - حليف10             فهو ُيفاِرْقه فلم شيئ

ِليُفه . َح

َأْمَهـَرَهـا ّنـًة َف َج
َبَح  َعْرُضَهـا َأْص ً َو َبْعل
الّضَحى  ِلَشْمِس
َياٍل َوَمّرْت ٍم َل ْل  َكُح
ْيـٍل َق        َجِم َذا َو

ْيٌب ُطـْوٌل)1( َمِه ّد  َو َكَم
َبَصْر ْل َأ     ا ْطَف َأ َو

ْلَجَوى َتَقْر)2( َنـاَرا  َواْس
َبـُه َأْعَق ْيُف َو ُسْوٍء  َط

ْنَف          َوَشْر )4( َوُع
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ْيـٌر ّد ُزَه َنـاِء َأَشـ ْلَع )3( ا

 ُأْسـَرٍة ِمـْن َتَزّوَج
َباَت)  5( َهّشـٍة ًبـا َف ْي ِئ ( َك

َد)7 ْيـ َنى  َشِد ْلَو )8( ا

ّ ْنـَت َتـَزّوَج َفَهل  ِب
.                  الّصلَِح

َبلَِء ْل ْيَن ا َأ ْلَمَفْر َو ا
ِلَهـا)6( َتَهاَوْت َأْفَعا ِب ِفي  
ْلُحَفْر ْيًما       ا ُه)9( َسِق  َغَزا
َلَسى  َوالّضَرْر)10( ا
ْنَت ِب ْلَوَفاِء َو َوَغـّض ا
َظْر ّن ج                              ال

             ------------------------------
ْيبُة الناس : يهابه - مهيب1               ِلجلُل  : الـَمهابُة والـَه وا

:  َأي َمِهـيٌب ورجل والـَمخافة
ُبه                     . الناُس يها

ّدة : الُحْرقة - الجوى2               . ُحْزن َأو عشق من الَوْجِد وش
ّتَعب ، : الّضّر - الَعناء3               ْبس و وال ُذّل شدة في الَح . و
ْنف4               ُق والَمَشّقة الشدة ، : بالضم - الُع َلمر والُخْر ّلة با وق

  ما وكّل الرفق ضد وهو ، به الّرْفق
. مثله الشّر من العنف ففي الخير من الرفق في                    

ٌة فيه : ما شيء كل من والَهِشيُش : الَهّش - هشة5               َرخاَو
ْبزة ، ولين ْكَسر : ِرْخوة َهّشٌة وُخ .  الَم

. : سقطت - تهاوت6              
ُء والكآِبُة : حزينا - كئيبا7               ِكساُر ، الحاِل : ُسو من والن

. الـُحزن
. البدن : ضعف - الونى8               
. : مريضا - سقيما9              
ًا - السى10             ًا : مفتوح . : الُحْزن مقصور

        

ّبْت َلى َتَر ُلـٍق َعـ  ُخ
ّيـٍر ِمـَن   َوَفّر)1( َنـ

ْلُحْسـِن َبٍة ِفْي  ا ْن َم
ْيٌر َء ُزَه َيـاَر  َأَسا ِت اْخ

ْيٍن َنـا َكَما َوِد َء ِفي َجا
َثر َل ْيٍئ)2( ا ّذى   َرِد  َتَغـ
َلْوِث َبَقْر ِب ْل َفَزّج                 ا
َبْحـٍر ِم ِب ْيـ ِظ َطْر َع ْلَخ ا
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ْيِك َ           الّشِر َفل
َتُفوا ُه )3( َتْق ْثـَر ِإ  

ْظَفـُروا ْبَقى َوا َت َف
ُة َيـا ْلَح ًء ا َيـا ِبَهـا ِض

ججج

َبِة ْيِن ِبَصاِح ّد ْطـِر ال ِع
َوَحّل                الّزَهْر

ُء َدْر  َمَحّل)4( الّصَفا َك ْل ( ا
5               (

.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
ّلْوِن المشِرق للحَسِن يقال مشرق : حسن - نير1              ْنَوُر ال َأ  :

ّنور من َأفعُل وهو ،   : نـار . يقال ال
ّير فهو                    َأنار ، َن ِنيٌر فهو و . ُم

: ( وسلم عليه الله صلى قوله وهو : الحديث - الثر2             
  ولجمالها لحسبهاو لمالها لربع المرأة تنكح

) . يداك تربت الدين بذات فاظفر ولدينها                  
.  أثره : تبع إثره وقفا ، : تتبعوا - تقتفوا3             
ُء4              َنِقيُض - الّصَفا َدِر :  َك ُء ال َدُر والّصفا الصافي الشيِء َمْص

ُء ، ّدِة : ُمصافاة والّصَفا . والخاِء الَمَو
َدُر5              َك . الصفاء : نقيض - ال

ّد                               َزْوِجي  َب َت اْس

ِلَي َحِسَب ّتَعا َبًة ال ( ُقْر
َبا)1 َثَوا ُتـُه      َو َلَمْح َف

َتـاُل ْيَن َيْخ )2( ُبُرْوِدِه َب

ِتي ِرْفًقـا َتا َلِك ِإّن َف َبْع

ّبـَر َظـّن َك ّت ْكَمًة ال ِح
َبا ْيـُه      َوَصَوا ِت َي  ِفْي)3( َو

ْلَهَوى َواِد َبا ا  ِقَمَم ِإْعَجـا
ْلَفَخاِر َتَفاَخَر َوَمْن ا

168



َتِقي ُتُه        َيْر ْي َد َأْه

َطَب )5( الّرَقاِق ُخ

ُه)6( َفَمااْرَعَوى َتا َأ  َو
ْنَزُب ِبًسا)8( ِخ َثْوَب  ل
ّدْت    الّشَقا ّيُة َر ُسَم

ّدُمْوِع َأْوَجَزْت ِبال )9( َف

ّد َزْوِجي َب َت َلْم اْس َيِمْل َو
ٍم َتَفاُه .                    ِل

َبا ْبُت) 4( خـا َل َط ْنـُه َو ِم
َبا َتَواُضًعـا َتا )7( َفاْر

ُه َدَعـا َبُس َو ْلـ َلُه َي ْث ِم
َبا َأَجا ْأُت     َفـ ِفْي َوَقَر

ْلَك ّدُمْوِع ِت َبا ال َجَوا
َنـا ْد َلْم َأ ِئـِه َأِجـ )10( ِلَجَفا

َبا َبا .                    َأْس

             ------------------------------
العمل من عزوجل الله من بها يتقرب : ما - قربة1              

. الصالح
ُد2               ُبْرو َدة ، خطوط فيه ثوب وهو برد : جمع - ال ُبْر وال

. به يلتحف كساء
. ويتعاظم ويتفاخر : يتكبر - يتيه3              
ًا َيُخوُب وخاب ، : خسر - خاَب4               َتَقَر َخْوب وخاَب ، : اْف

َبًة َيِخيُب ْي َنْل ولم ُحِرم َخ َلب ما َي . َط
ّق5               عاّم الرقيق : مصدر . والّرّقُة الّرقيُق : الشيء - الّر

     الرحمة و الغلظ ضد والّرّقُة شيء كل في
.  تحسينه الكلم وترقيق                   

.  كف أي ارعواء القبيح عن وارعوى : كف - ارعوى6              
ْيُب : شك فيه - ارتاب7               ّنُة ، : الّشّك والّريبُة والّر ّظـ . وال
شيطان : ( ذاك الحديث وفي ، شيطان : اسم - خنزب8              

) . خنزب له يقال
لفظه قل ما الموجز والكلم ، : اختصرته - أوجزت9              

. مقتصر خفيف َأي َوِجيز وكلم
ُء10             . عنه بعد ِإذا وجفاه والبّر الصلة : ترك - الجفا

َنا ًة َماَحَسْسُت َأ ّد ّلـَة ِإلَّمَو َذ ْلَم ُق ا ْطـُر َت
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ّبًة َتَصْقُت َوَمَح ْل ُذا ْن ِبِه ُم
ْيُت ِل ُت ْب ِبُحْرَقٍة ا

ِني ّن َأ َك ْيُت َأَمـٌة َو َثَو
َداِرِه ْكَواَي   ِبـ َش

َلَق ِلَمْن َأْرَفُعَها َخ
ْلَوَرى )4( َفاْغَرْوَرَقْت ا

ِني ْي ْبُت َع ُذ َداَمًة َو َن
َناُم َت َق َو )7( َأِسّرٍة َفْو

ْنَهاَرٍة .          )8( ُم

َبا ْبـَوا َل َتاُل          ا َتْغ
ِبْي ْل َبا  ُتْسِقُط َق َدا َلْهـ ( ا

ُأْمِسْي)1 ِبُح     ُأْص َو
َبا  َأْمَسُح َتا َلْع )2( ا

َتّر)3( َيْقَمــَع َأْن ْلُمْغـ  ا
َبا ّذا َك ْل ْذ      َوا َ ِإ ( َتُحـْوُز ل

ّيـٌة)5 َبا  ُسَم َبـا ْل )6( ِج

 ِفَراَش)9(  َوَحَشْت
َناِمَها َبا َم .              َأْعَشا

             ------------------------------
ْدبة : جمع - الهداب1               ُة وهي ُه ِبتُة الّشَعر ّنا ُشْفر على ال

ْين . الَع
َبُة : جمع - العتاب2               َت ُكّفُة وهي َع ُأ التي الباِب ُأْس ُتوط

َبُة وقيل َت ْليا : الَع . الُع
الرجَل َقَمَع : مصدر والَقْمُع ويقهر : يذل - يقمع3              
ًا َيْقَمُعه َأْقَمَعه َقْمع ْنَقَمَع و َله َقَهَره فا ّل َذ    و

َذّل                    ّذّل َ. والَقْمُع ف . : ال
ّدموع عيناه - اْغَرْوَرَقت4               : الحديث وفي : امتلتا بال
 عليه الله صلى الله رسول رآهم ( فلما

َأي عيناه واْغَرْوَرَقت وجهه احمّر وسلم                     َغِرقتا ) . 
. بالدموع
ْلك والَحْوز ، : تملك - تحوز5               الشيء : ُحْزت يقال : الم

ًا َضّم من وكل   َأو مال من نفسه ِإلى شيئ
. وِحياَزة َحْوزا حاَزه فقد ، ذلك غير                    

ْلباُب6               ِلزاُر - الِج َنعِة : هو . وقيل : ا ّطي كالِمْق به ُتَغ
ُة َأ ْأَسها المر ْدَرها وظهرها ر .  وَص

َطَجُع وهو ّسِريُر جمع : وسرر - أسرة7               : والسرير ، الُمض
. معروف عليه يجلس الذي

َلى التنزيل وفي                    ِليَن ُسُرٍر العزيز: { َع ِب َتَقا } . ّم
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ُء وهاَر ، : متساقطة - منهارة8               ِبنا ًا ال ّيَر َهْور َتَه : : و
ِإذا انهدم ْنهاَر فقد سقط ف . : الساقط والهائر ا

وغيرهما والفراَش الِوسادة وَحشا ، : ملت - حشت9              
ًا َيْحُشوها َلها َحْشو ْطُن سمي وبـه م    الُق

. الُفُرش به ُتْحَشى َلنه الَحْشَو                    

ِبَسْت َياَب  َل ّذّل ِث ال
ٌة َوِهَي ْيَز َنّي       َعِز ُب َأ

ّبـُر ِرْفًقـا َك ّت ٌة َفال َء َسـْو
ْلُم ّظ ّبـَر َطاُغْوٌت َوال َتَج
َلى َت َواْرُفْق  َواْع
ْيُر ِبَزْوِجَك َيـاُزَه
ْيَن َفَحّقَها ّيُة  َأ ْلَوِص ا
ّنَساِء )2( َمَحى َفَهْل ِبال

ّ َق َهل ْيُر َأَفا  ِمـْن ُزَه
ِنِه َيا ّ              ُطْغ َهل

َق ْيُر َأَفا  ِمْن ُزَه
ِتـِه ْيُر)4( َنَزَوا َأُزَه ّنَك    ِإ

ّيٌت ٌق  َم َوُمُفاِر
ْذ ْلِفَراِر)6( ُل ِبا ِمَن  

َباِعَك ّت ْلَهَوى ا .            ِل

ُة  َكّفِك َمّس َما َتا َياَف
َبا ُد     ِخَضا ّد َبــ ُي َو

َق َلْخلَ َبا  ا َدا َوال
ِم ِقَمَم ْي ْلَجِح ُتْب ا ْيُر َف ُزَه
َبا َتا َفْرٌض              َم

ْلَقى َي ُطْوَن َس ْلَغاِم )1( ا

َبا َذا َثاَرَها   َع  َجْهـٌل آ
َبا َفَشّب َوَشا

 ِفْي)3( َغاَص َأْم
َبا َبْحِرالّشَقاِء َذا َو

ّكَر َذ َت َيْوَم َو ْل ْيـَب ا ْلَعِص ( ا
َبا)5 َتا ْيَن        َف ْلَمَفّر َأ ا

ْلَت ْدَحَم َبا َوَق َتـا ِك
ْبَل ْلَهِوّي َق َلْم)7( ا ْد  َو َتِج

َبا      ج             َأْصَحا

             ------------------------------
ّنْعمَة : َغِمَط - الغامطون1               ُطها بالكسر والعافيَة ال َيْغَم

ًا ُكرها : لم َغْمط .  : َجحده الحّق وَغِمَط َيْش
َء وَمحا أثره : أذهب - محى2               َيْمحاه َيْمُحوه الشي ًا و َمْحو

ًا ْذَهَب وَمْحي َأ َثَره :  . َأ
.  الماء تحت : نزل - غاص3              
َنَزا ، : وثباته - نزواته4               ًا  و ًء  َنْزو ُنَزا ُنُزّوا ، بالضم ، و و

ًا َنَزوان َثَب و ّنَزواُن ، : و ّلب وال ّتَق . : ال
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َعِصيٌب    : - العصيب5               َيْوٌم و ُد  :  الشديد شدي ْبَصٌب وَعَص
ٌد    . شدي أو ، الَحّر

َذ به وعاذ إليه : لجأ به : لذ - لذ6               َأ ول َلَج ُذ ، إليه :  ّلْو وال
.  به والْحتصاُن : الْستتاُر بالشيِء

َأْهَوى وَهَوى ، : السقوط - الهوّي7               ْنَهَوى و ، : َسَقط وا
  وبضمها ، َأسفل ِإلى الهاء بفتح والَهِوّي

: وسلم عليه الله صلى ، صفته وفي ، فوق ِإلى   
ّنما َأ َبٍب ِمن َيْهِوي ( ك َأي َص ْنَحّط )     وذلك ، َي

.  الرجال من  الَقِوّي ِمشية   

ْلَك ْيَحُة ِت ّنِص ْيُر َيا ال ُزَه
ِطْر َلى َف ْلَك    ِإ ِت

ْيَحُة ّنِص ْيُر َيا ال ِطْر ُزَه َف
.              ِبَهـا

َتاِب َبْحِر ْلَم َذا ا ْيَت ِإ َخِش
َبا َفَرًحا                ِعَقا
ْد ْيُع َفاَز َفَق ِط ْلُم َبا ا َطـا َو

)1(
                        .

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
. : حسن - طاب1              

*************************
*********************

*****************
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الولد     تربية                   

ْنَت     َأٌب                               ٌة     َأْم     َأ َصْخَر
ُتـَك ْي َأ ْلَعُب  َر َوْقَت َت
َلَك    الّسَحْر ْب ْنَزُب َوَق ِخ

ًبا  َيْرُسـُم )1( َدْر
ْلَفَك ُكـُض َوَخ ْيٌل َيْر  َل

ْيٌم َلَك)2( َبِه َرْهٌط   َوَحْو
ِإْعَصاِر)5( َكـ َناٍر) 6(  

ْيِه َوَوْجُهَك ِف
ْيِض اْصِفـَراُر ْلَمِر ا

.

ًدا ْي َلْهِل َعِن َبِع َد  ا ُبْع
ْلَقـَمـْر ًئا          ا ِلي ْدٍر َم ِبَغـ
ْيـِق ْيـِه        الّضـَرْر َعِم َل َع

ْيُن)3( ِسَمـاٌت ُتِش   )4(

َبَشـْر ْل ِفْي  َسَرْت  ا
ٍم ْي ْيَل)7( َهِش َب الّسَحْر  ُق

َداٍء َداِء)8( ُعَضـاٍل  ِب َكـ  
َطـْر َب ْل .                 )9( ا

                            
             ------------------------------
شيطان : ( ذاك الحديث وفي ، شيطان : اسم - خنزب1               

) . خنزب له يقال
. الّصباح إلى فيه َضوء : ل - بهيم2               
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ُتعرف الشيء على ُتوَضُع والِسَمة ، : علمات - سمات3               
. : الَعلَمُة والّسَمُة ، به

.  الزين : خلف : الشين - تشين4               
وَرْهُط ، عشرة ِإلى ثلثة من يجمع : عدد - الّرْهُط5               

. والَمْعَشُر وقبيلته : قوُمه الرجِل
كأنه السماء إلى فيرتفع الغبار تثير : ريح - إعصار6               

َبَها تعالى قوله ومنه ، عمود َأَصا  ِإْعَصاٌر : { َف
َتَرَقْت َناٌر ِفيِه                     } . َفاْح

ُة ، الُمتكّسر اليابس : النبت - الَهشيم7                البالية والشجر
ْأخذها التنزيل . وفي يشاء كيف الحاطب ي

َبَح العزيز                     َأْص كّل يابس : هو } . وقيل َهِشيًما : { َف
ٍل .  شيء كل من اليابس : هو وقيل ، َك

َء ُيْعِجُز الذي : المرض - العضال8                َلطبا . له دواء فل ا
: وقيل ، النعمة احتمال : قلة وقيل ، : التبختر - البطر9              

.  النعمة في : الطغيان البطر
           

ْلُت َأّم ِفـي َوْجَهـَك َت
ْيـَرٍة ْلُت  ِح َنْفِسي َوُق ِل

ُظِرْي ْن ) ( َمْعَمًرا ا
َلْم َتِدْع  َأ  ُغَواِة َعْن َيْر

َلْم الّرَفـاِق ْد  َأ َتِع ْب َي
ْيِق َعْن الّضـلَِل َطِر

َدْرِسِه ِفْي) 4( َتَقْهـَقـَر
َبًة َلْت)5( ِحْق  َدِع  َفَقا

ْلُحْزَن ّيِدْي َيا ا َس
ُه ُبْو َتَقى َأ َق اْر َفْو

ّتَساُهِل َعْرِش َلـْم  ال َو
ِلْك َت ّلـًما َيْم ِللـّرِقّي ُس

ج

ْد َدْمِعـي َساَل َوَق
ِبي ْل َطْر  َوَق ْنَف َأَخا)1( ا    
ْنُفٍذ ْد)2( ) ( ُق ُه  َقـ َعلَ
َأْهِل الّضَجْر ّنَفاِق َو ال
َدْرِب    الّسَهـْر َوَرْهـِط َو
َياِع َأْهـِل الّض ْلَعـَوْر َو )3( ا

ْيَن َأ ّكـُر َفـ ّتَف ْيـَن ال َأ

َظـْر ّن ْيَس       ال َل  َف
َتى ْلَف ُه ا َد َدْر َمـْن َوْح َغ
ُلّم ْيَل  َتْعَشـُق َوا َل

َلْم  الّسـَمـْر َيْعِرِف  َو
ّطْفُل َتْر) 6( َعْزَف ال ْلَو ( ا

        ج               )7
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             ------------------------------
َطَر : تشقق - انفطر1                َء : وف ُطُره الشي ًا َيْف ْطر َف

َطر ْنَف ّطَره فا ّطَر : شقه وف َتَف ُء . و : تشقق الشي
ْطر     ُطور وجمعه ، : الشق والَف العزيز التنزيل . وفي ُف

ُطوٍر ِمن َتَرى : { َهْل } . ُف
ْنَفذ2               ْيَهُم - الُق ُلنثى ، معروف ، : الّش ْنُفذة وا َذة ُق ْنَف وُق

ْأرة والقنفذة وفتحها الفاء بضم . : الف
ْيٌن - الَعَوُر3               ْبٌح : الَش َلْعـَوُر والُق كل مـن : الرديء . وا

ِإنـهم وقيل شيء                للرديء يقولون : 
ُلمور من شيء كل من                     َلخلق ا وللمؤنث ، َأْعَور وا

َلْعَوُر َعْوراء منه  الجبان : الضعيف . وا
ِليد                     َب .   فيه خير ل والذي ال

َتراَجَع - تقهقر4               ِإلى : الرجوع والَقْهَقَرى ، قفاه على : 
. خلف

بالكسر والحقبة لها لوقت مدة الدهر : من - حقبة5              
.   السنة

الدف وعزف الدفوف وهي بالمعازف : اللعب - العزف6              
  ، َعْزف للواحد يقولون ، صوته

ّطنابير من َضْرب فهو معاِزُف والجمع                    َأهل ويتخذه ال

ًا الُعود يجعل ، وغيُرهم اليمن            ِمْعزف
. بها ُيْضرب التي والَملعُب الَملهي والَمعاِزُف                   

.  القوس َأوتار : واحد : بالتحريك - الوتر7              
         

َبَح َأْص ِفْي )1( َيْعُرُج َو
ْنَزُب َقـْوِمـِه ُطُر َوِخ َيْخ

َيْغـُزْو      َفْرَحـٍة ِمْن َف
َتـى ْلَف ْيَن ا َكـاِرِه َب َأْف

َبُح َيْس ْلَمـِة ِفْي َف ُظ
َيـاِت ْلُمْخِز ّذى  ا َتَغـ

َلى ّلْهـِو َع ِتًرا ال َتْه ( ُمْس
َأٌب)3 ْنَت    ٌة َأْم  َأ َصـْخَر

َلْولَ َبـاُر َو ِط َتى اْص ْلَف  ا
َتَحْر ْن ْئٍب     ل َأى َكِذ َر
ْأَن ْيَن الّض َلْم الّشَجْر َب  َف

ْبَق ْيِر  َي ْلَخ ْيَهـا ِل َثـْر ِف َل ا
َيْمِشْي َلى َو َثاِت َع )2( َناِف

َوِفْي َوَعاَش  الّشـَرْر
ْيِه ِظـَر ْلِقَصْر َنـا )4( ا

َأْم ُتـَرى ُأّم َوَزْوُجـَك
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ٌة َد ْلـ َأٌب)5( َص ْنَت   َأْم َأ

ٌة َء ْلـَوَرى ِفي َسْو ا
ْتُرُك َتـ ً َأ َ ِطْفـل ِبـل
َأُل َرْحَمـٍة ُتْس َس
َمـْوِقٍف ِفْي  َياَصـاِح

َأُل ُتْس َلـٍة َعـْن  َس ِطْف
َلْت .                ُأْهِم

ُتـَرى ُأّم  َوَزْوُجَك  َحَجْر
َذْر َأْم ْيِه)6( َقـ َتْرِم   َو

ْلًما ْيَن ُظ َأ َذْر َفـ ْلَحـ ا
ْيٍب ٍم َمِه ْي ِظ ْيـَن  َع َأ َو
ْلَمَفـْر ِطْفٍل           ا َو
َتْهِوْي ًدا )7( َو ِفْي َغـ

ج         )8( َسَقْر

             ------------------------------
بالتحريك . والَعَرجان الّرْجل من الَعَرج : موضع - يعرج1              

َلعرج : ِمْشية . ا
، التفل من أقل وهو ، بالنفخ شبيه : النفث - نافثات2              

 ونصر ضرب باب من الراقي نفث وقد
ّيُة ، السواحر العقد في والنفاثات                     ْنُفُث والح السّم َت

ُكُز حين ْن . َت
َتر3               َتْه ِإذا - ُمْس ِإليه ِهَمُمه وانصرفت فيه عقله ذهب : 

ِتر ، بالباطل فيه القول َأكثر حتى ُتْه  اْس
َتر فهو ، فلن                     َتْه َلباطيل كثير كان ِإذا ُمْس . ا

َأْقَصر ، : عجز - الِقَصر4               وهو عنه َنَزع ِإذا الشيِء عن و
    عنه عجز ِإذا عنه وَقَصر ، عليه َيْقِدر

ّتْقِصيُر ، يستطعه ولم                     َلمر في وال . فيه : التواني ا
.  الملس الصلب : الحجر والصلد ملساء : صلبة - صلدة5              
َذُر6               ّد - الَق .  النظافة : ض
. : تسقط - تهوي7              

. جهنم َأسماء من : اسم - سقر8              
َدْعَت َفَهلّ َتـ ُنْصِح اْر ِب

ْيِح ّنِص ّلْمَت ال َوَع
َلَك الّصلَِح َدْرَب  ِطْف

َيا ْنآِ َلْسِت  ُأّم َو )2( ِبَم

ْلـِوْزِر َعِن َفَمْن  ا

ْبَت ُت ِم ِمَن َو ْل ّظ ْبَل  ال َق
َطْر ْلَخ َتُه ا ْب ّن َدْرَب  َوَج
ٍم ْيَن      َوَشـْر)1( ُشـْؤ ِح

ْنِت َتَه ِطْفـٍل)3( اْس ِب  
ْلَقى   َأَغـْر َت َداَمَة َس ّن ال
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َلْت َلَها َأْهَم ِفْي ِطْف
ُه َبـا َمْوِقِف َوِفْي      ِص

ْلَحْشِر َلـٌة  ا َمْسُؤْو
ِبـْي ُتْو َلى  َف ِمـْن اللِه ِإ
َلـٍة .                  َغْف

َد ْن َبـْر  ِع ِك ْل ْيَن  ا َأ  َو
ْلَمَفّر ْيـَن ا َأ ْلَمََفـْر َو ا
ًئا ْي ِن ُثـّم )4( آَب ِلَمـْن َه
َكْر ّد )5( ا

           .

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

َدْرِسِه     ِفي     َتَقْهَقَر                               
ِكْي ْب َت َلى َأ ِلَك َع ْب ِش
َكـِد ْن َل َبــاُل) 6( ا َوَما
ِنَك ْي ٌة  َع ُمْحَمـّر

.

َأِة َوِمْن ْط ْلُحْزِن َو َلْم ا
َدْمُعَك  َتْرُقـِد ِفي  َو
ْلُمْوِق َلْم)7( ا َيْجُمِد  

.

             ------------------------------
ُيْمِن : خلُف - الّشْؤُم1               .  ال
ْأُي - منآ2ِ               ّن ُد : ال ُبع َأى : ال َن َأى .  ْن َد َي َبُع َءوا :  َتنا ُدوا و . : تباَع

َأى َت ْن . البعيد : الموضع والُم
َأهانه ، : استحقرت - استهنت3               َتهاَن وَهّونه و به واْس

َتهاَوَن . واستحقره به : استخّف بِه و
.  : الـَمْرِجُع والـَمآُِب : َرَجَع الشيِء ِإلى - آب4              
قال خائف متعظ ومدكر ، وخاف واتعظ : تذكر - ادكر5              

ِكٍر ِمن : { َفَهْل تعالى ّد } . ّم
ًا صاحبه على جّر شيء : كل - النكد6            ٌد فهو ، َشّر َك ، َن

ُد وصاحبه َك ُد َأن َك ّن . واللْؤُم الشْؤُم وال
. مقدمها وقيل العين : مؤخر - الموق7              

ْد ْبُل َرَسَب َلَق ِفْي الّش
)1( َتَقْهَقـَر َدْرِسـِه

َتَوى َدْرِسـِه ِفـْي ْل َوا

َلْم ْنُج َو َبِة ِمـْن َي َضْر
ْلَمْعَهِد َلَف      ا ّظـا َوَحا َح
ُق )2( الّرِدي َيُفْو

ِإْن           َو
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َبـَح َأْص َبـُح  َو ِفْي  َيْس
ْيَرٍة َلْو           ِح ْنَت َف َيا ُك
ُد ْيـ ْكَمٍة َذا  َز َتـُه ِح ّلْم  َلَع
ُه ِفْي َبـا الّصلَح ِص

َتـُه َبْع َتا  ُجـّل َو
ِتــِه َبـَح َأْوَقـا َلْص

ُلَك ْيَن ِطْفـ ْلَوَرى)3( َز  ا
ّطْفَل َأْهَمَل َوَمْن ال
َد ْن َبا ِع ْنَت َوَها         الّصـ َأ

ْدَمُع َحْسَرٍة ِمـْن َتـ
.

ّدُمـوا ّنْصَح َق َتِد َلْم ال َيْه
ْبـٍِر ٍم َوَص ْلـ ِم  َوِح ْي َكِر

َيِد ْل َتـُه      ا ّلْم الّسْعـَي َوَع
ْلَمْسِجِد َتـُه      ِل ْب ّن َوَج

َبـَة َتِدي ُصْح ْلُمْع ا
ْيًقـا َوَشـّق َلى َطِر ِإ

َدِد )4( الّسْؤ
ُق   ُذْو َيـ

َة ْلـَمَراَر َيْرُشِد إْن ا
ْنَفُع َوَهْل ّدْمـُع َي ال

ّيـِدي ج              َياَس

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

َنُهَما     ِطْفلَِن          ْي ٌق     َب َفْر
ً َسِمْعُت َ ِطْفل ًيا َتل آ

ْكِر ِمَن ّذ ّتُل       ال ُيَر
ْيِد الَي ّتْجِو َتـِزًما ِبال ْل ُم

ُتـُه ْل َأ َيـاٍت َشـْرَح َسـ آ
َنَها ّي َب .              َف

ُتـُه ْنَساُب َنْغَمـٌة َوَصْو َت
ْكِر ِفي ْلِف َأّن ا  َك

َظـُه ْلَفا ْيَغْت َأ ِمَن ِص
َيْشَرُح َوَقـاَم   الّسْحِر

ْلَفْجِر ُسْوَرِة ِمْن ِلْي ا
.

             ------------------------------
َتَقْهَقر1               َتراَجَع -  ِإلى : الرجوع والَقْهَقَرى ، قفاه على : 

.  خلف
ُء : أي - الردي2               َكُر الّرِدي ْن ْكرُوه : الـُم . الـَم
ْيُن3               ْين : خلُف - الّز .  الّش

ُد4               َد . : الشرف - الّسؤ
َباَن َما َشْرِحـِه ِمْن َف
َبِهًما َكان ْن ًيا)1( ُم (   َرْع

ِطْفٍل)2 ِل َكَزْهِر  

َد َلِة ِفْي َتْوِضيُحـُه َوَزا ْي َل
ْدِر ْلَقـ ٌق  َوَوْجـُهُه ا ُمْشِر

َيِة  الّزْهِر ِإْشَراَقـَة ِبُرْؤ
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َتِسًما الّرْوِض ْب ُم
ِلِسي ِمْن َخَرْجُت َمْج

ْلُب ْلَق ْنَشِرٌح َوا ُم
َيْمِشْي  آَخَر)3( َرَمْقُت

ْيَن ِتِه َب ُنُه   ُرْفَق ُيْو ُع
ِم ِمـْن ْلَجْهِل َظـلَ ا

ِئَغٌة ِطْفلَِن)4( َزا   
َنُهَمـا ْي ٌق َب َفْر

ٌق َتَر ُتْهُت َوُمْفـ ِمّمـا َف
َأْت ِنـْي  َر ْي ِنـْي َع َأّرَق َو
ّلى َأٌب ُئْوَن َتَو ُش

ّطْفـِل ًدا ال َتِهـ ُمْج
َتى َتَوى َح ُلُه)8( اْر ِطْف  

ِم ْل ْلِع .      ِصَغٍر ِفْي ِبا

ّطْفِل ِبَمـا َمْسُرْوٌر ال
ّنـُه َيْجِرْي َأ َلٌب َك ِفـي َثْع
ْلِغّش ْكِر  ا ْلَم ُه َوا ْكـُر  َوِف

ًدى َتـ ْن ّلْهِو ُم َوالّسْخِر ِل
َذاَك َذا َشْمٌس  َف  َوَهـ
ْدِر ِقّمـُة ْلَغ ُيـٌن ا َبا )5( َت

ّياِن َوُهَمـا ِفي  )6( ِس
ْلُعْمِر َنى َوَما  ا )7( َو

ْبِر ُقّوِة ِمـْن  َعْزُمـُه الّص
َنـاَل َبـًة  َو َت ُلْو َمْر  َتْع
َلى ْدِر َعـ َب ْل .          ا

             ------------------------------
َأمٌر ، منه يؤتى وجه له يعرف : ل - منبهما1               ْبَهم و إذا ُم

ًا كان ِبس َت ْل . بابه ول معناه ُيْعَرف ل ُم
ًا َيْرعاه وَرعاه الله رعاك بمعنى دعاء : كلمة - رعيا2               َرْعي

َيًة َظه وِرعا .  َحِف
ًا َيْرُمقه ورمَقه ، إليه : نظرت - رمقت3               : وراَمَقه َرْمق

ُته ، ِإليه نظر ُته ببصري ورمْق  ِإذا وراَمْق
َبْعته                     ْت َترُقبه ِإليه وتنظر تتعّهده بَصرك َأ .            و

ْيُغ : مائلة - زائغة4               ْيُل والّز َأزاغه ، : الَم َأي الطريق عن و

َله ًا َتِزيُغ الشمُس وزاغِت َأما ُيوغ    فهي ، َز
ِئغٌة                     َلْت زا .  : ما

.  : فرق - تباين5              
ّياِن6               ّياِن : ُهما يقال ، َسواء بمعنى - ِس ُء وُهْم ، ِس َأْسوا

َءاِن وهما ْثلن أي َسوا . ِم
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: التعب : الونا سيده ابن وقال ، البدن : ضعف - الونى7              
. والضعف والفترة

ّياُن : شرب - ارتوى8               ّد والّر ْطشان : ض ٌء الَع ، َرواء وما
ْذٌب َأي ، الراء مفتوح ممدود . َع

َنى َوَمْن  َعِن)1( َتَوا
ْطَفاِل َل ًبا ا َتِخ ْن )2( ُم

ُه ٌة  ِصَغاُر َء ِفي َسْو
َلْرِض ِئَمـٌة ا ّنِب َها َفَج
ّطْفَل َء ال ْلَجْهِل َدا  ا
َتِهًجـا ْن ّدِب ُم َأ ّطْفَل َو ال

ّلْمُه ْيَق َع ًدى َطـِر ُهـ
.

ّتَساُهِل َدْرَب ْنُجْو ال َي ل
ْلُخْسِر ِمـَن ُلـُه ا َنا َي

ِلِف ِفْي َشّرُهـْم َسـا
ّدْهِر ْيَق ال َأْهِل َطِر

َدى ْلُه الّسـّر ِفي ا
ْلَجْهِر َنـاُل َوا َأْجـًرا َت

ْلَفْوُز ِنْعَم َو َلْجِر ا ِبا
.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ِم     َفل                                 َلَك     َتْر ِطْف

ِظـُم ْن َأ ْظـُم َس ّن َوال
ْيـُن َدْب  َز َل ( َغـْرَو َول  ا

ِإْن)3 ْبُت   َحْسـَرٍة  ِمْن ُذ
َيْعَشـُق ً َف َء  َجْهل َنـا ِغ
ّنـْي ْلُمَغ ْطَرُب ا َي )4( َو

َد َن َناِء  ِع ِنْي ِغ ْلَغَوا )5( ا
.

ِظـُم ْن َأ  ُلّم ُنْصِحـْي  َسـ
َأْب َلى        َو ّطْفِل َع ال
ْيَن َتَمى ِح ّلَهْب ِفي اْر ال

َبِح َأْق َوُعـْوِد َلْفـٍظ  َب
ّطـَرْب َلْحٍن      ال )6( ِب

َأْجَراِس ْلَعـَرْب  َصْوِت َك ا
.

             ------------------------------
ُة والَونا ، : قصر - توانى1               ْتَر َلعمال في : الَف ُلمور ا ، وا

َنى . : َقّصر حاجته في وتَوا
َتَخَب - منتخبا2               ْن َء : ا َبًة ، : اختاَره الشي َتَخ ْن ًة وُم َتقا ْن . : ُم
. َعَجب : ل َأي َغْروى ول ، : الَعَجب - الَغْرُو3              
أو حزن لشدة النسان تصيب خفة : الطرب - يطرب4              

. سرور
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عن بحسنها استغنت التي وهي غانية : جمع - الغواني5              
.  غانية امرأة كل وقيل الزينة

ّلْحن6               َتْرجيُع الِغناء : هو - ال ْطريُب الصوت و ّت من وال
َلصوات  وجمعه ، الموضوعة المصوغة ا

ْلحاٌن                    ُلحون َأ َلّحَن ، و فيها وطّرَب غّرد ِإذا قراءته في و
ْلحان َأ . ب

         

ّبـى َلى َتَر  َنْغَمـِة َع
َنـاِت ِت ْلَفا َيْسَمـُع)1( ا َأ  

َيـاِت ْلُمْخـِز ِم ِل ْلِجَسا ا
َكْم َتــاِب َقاِرٍئ َف ِك ْل ِل

ْيـِز ْلَعِز َلـْو ا ُه َف ُدْو َعـّو
ِتَماَع َتاِب اْس ِك ْل َكْم   ا َو

ًتى ِمْن َيْشَرُب َف
ِكَراِت ْلُمْس ْيـٌر ا َصِغـ

ّبى َلـى َتَر َءٍة  َع َسـْو
ُد ّد َب َ  َمـالً ُيـ ِبـل

ّ َرْحـَمـٍة َد َفَهـل  َتَعـّو
ْيـِح َتـْرَك ِب ْلَق َكْم    ا َو

َءٍة ْيَها )5( َزّج َسْو  ِف
َ الّصَغـاُر ُلّم َفـل  ا

ْدِرْي َأٌب َأْو ِبـِه َتـ

ّكْرَت َفَهلّ َذ َيـْوَم َت
ْلِحَسـاِب .                 ا

ْيـَن َأ ّبـْي َف ْلُمـَر ْيَن  ا َأ َو
َدْب َل ْيـَن   ا َأ ُة َف ّتـلَو ال
ْيـَن ْلُقـَرْب َأ )2( ا

َأْجَمِل  ِب
ُد َصـْوٍت ْيـ ِب ّتَعـْب ُي ال
َبَح  َلـْم َقْوِمـِه ِفْي َلْص
ْلَقى      ُيَعـْب َت َلى َف َع

ْلَجـَرْب ِجْسِمـِه )3( َكا

َلْم ْدِر َو ِنـٍع  َعْن َي  َأْو َما
َبـْب َلـْم     َس ْبَق َف َمـاٌل َي

ْيـَس    َنَشْب َأْو َلـُه َل َف
ِطْفـٍل ْيـٍر  ِل )4( َأَرْب َصِغـ

َأْصَحـاُب ْيِهـْم ُسْوٍء َو َل ِإ
ّبـْي َوَجْهُل َذَهـْب ْلُمَر ا
ْيـُر ِث ْلَعَجـْب ُي ا
ْنَت َأ ّذُهْوُل َو ْيُس)6( ال ِب  َح

ُكَرْب ْل ج        )7( ا

             ------------------------------
َتَن ، فاتنة : جمع - الفاتنات1               َأة الرجُل وَف َتَن بالمر َت واْف

َأهل ْته يقولون الحجاز و َن َت ُة ف َأ    ِإذا المر
ْته                    ّلَه َأحبها َو . و
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الله من بها يتقرب ما وهي قربة : جمع - القرب2              
. الصالح العمل من عزوجل

َثٌر ، : معروف - الَجَرُب3               ُلو َب ْبداَن َيْع ِبِل الناِس َأ ِل . وا
. العيب والَجَرُب

. : الحاجة - الرب4              
ًا َيُزّج يده من بالشيء - َزّج5               : رميك والّزّج ، به : رمى َزّج

. نفسك عن به َتُزّج بالشيء
ّذْهل - الذهول6               ُكَك وال َتْر َء  :  َيْشغلك َأو ، َعْمد على الشي

َذَهل ، ُشْغٌل عنـه َء و   الشي
َذَهل                     ْذَهل عنه و ً فيهما َي ً َذْهل ُذُهول َعْمد على تركه ، و
َيـه َأو عنه َغَفل َأو . لُشُغل َنِس

ُذ الذي والَغّم : الـُحْزُن - الكرب7               ْأخ ّنْفس ي وجمعه ، بال
. ُكُروٌب

     
َأُل ُتْس َلـٍة َعـْن َف ِطْف
َلـْت ِم َفل         ُأْهِم َتْر
َلَك َيـاِت ِفي  ِطْف ْلَهاِو ا

)1(
       .

َدْمِع ْيـِر َو َذا الّصِغ  ِلَما
َكـْب ْنَس َتْهـِوي ا  َول)2( َف

ْيـُع ِط َت ْلَهَرْب َتْس .            ا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

َبَة                                 ُلْع َطاِن     َيا ْي الّش

َصْوٍت َصْرَخَة َسِمْعُت
َكاَن ْيـًرا َيْوًمـا َو ِط َم

ْيِه َأْسـَعـى َفِسْرُت َل إ
ِلْمُت َد َعـ َثـَواٍن  َبْع

ُه َق َوُعـْمـُر ْبٍع َفْو َس
.

َلْحـَزاِن) 3(  َيـِشّع ِبـا
ْلَمْرَجاِن  َوالّسْحُب َكا
ْلُب ْلَق ( َخَفَقـاِن ِفي  َوا

4(
ِطْفٍل ِبَمـْوِت                   

ِنـْي ْيـُس                    َيَما )5( َيِم

ْيُزَراِن ْلَخ )6( َكـا
.

             ------------------------------
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: كّل والهاِويُة ، جهنم َأسماء من : اسم - الهاِويُة1              
ْدَرك ل َمْهواة . َقْعُرها ُي

.  : تسقط - تهوي2              
ُء : الّشعاُع - يشع3               ُذُروِرها عند تراه الذي الشمس : َضْو

َأنه ِبلًة الُقْضباُن َأو الحبال ك      ُمْق
ُء شاَع ، ِإليها نظرت ِإذا عليك                    َيِشّع وَشّع َيِشيُع الشي

ًا ًا َشّع َق ِإذا كلهما وَشعاع . َتَفّر
ِطراب والَخْفُق ، : اضطراب - خفقان4               ، الشيء : اْض

ًا َيْخِفُق الفَؤاد َخَفَق ًا ُخفوق :   وَخَفقان
َطرب                    . القلب تأخذ ِخّفة وهي ، القلب اْض

ّياٌس وغصن ، : يميل - يميس5               ِئٌل م .  : ما
ْيُزراُن6               ٌد - الَخ ْيُزَراُن و ، معروف : ُعو ّيُن نبات الَخ َل

َبـاِن َلُس الُقْض    ببلد ينبت ل العيدان َأْم
ْيُزراُن ، الروم ببلده ينبت ِإنما العرب                     ، : القصب والَخ

ْيُزراُن ّنيها : الرماح والَخ . ولينها لتث

ّذ َأْو َضّل َما  َيْوًما َش
ْيِه َتِق ْل َت َدَواًما َو
ْلَوْجـُه ْنُه  َوا ْيٌح ِم ِب َص

ُد  ُهَو ْيـ ْلـَوِح ُلّم  ا

ْذ ْكٍس  َوإ َت َسِريٍع ب
ُنـُه َلـْو ِبـّي َو َذَه

ِطلٍء ُمَزْخَرٌف ِب
ِبّي  َيُسْوُقـَهـا َمْغـَر

ْيـًرا َوَساَر ًثـا َس ْي ِث )5( َح

َداَسـُه  ِفْي )6( َف
)7( ُزَقـاٍق

.

ْلَمْهـَرَجاِن َشاِرِع َعْن ا
َكاِن إلى  َيـْسَعـى ّد ال
ُلْقَحـَواِن  َكَزْهـَرِة )1( ا

ْيــَس َل ُلّم َو ِنْي ِل َثـا
ْيُر ِني ُدْوَن َيِس )2( َتَوا

ُلُه ْي ْلـَفـاِن ُمـْوِد َأ

َنٍع ِمْن ِني َمْص َبا َيا
ْيـُه ِت ْبـِرَقـاِن )3( َي َكالّز   )4(

َدَف ْبَن َفَصا ِنْي ا َيَمـا ْل ا
ُه َكـاِن ِفـي َرَما َلْر ا

.

             ------------------------------
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ُلْقُحوان1               دقيق الورق ُمَفّرُض الّربيع نبات من : نبات - ا
َأنه َأبيض َنور له الِعيدان    جارية ثغر ك

َدثِة                     ورق حواليه الريح طيب : نبت وقيل ، السن ح
. َأصفر ووسطه َأبيض

. : تقصير - تواني2              
. ويتعاظم ويتفاخر : يتكبر - يتيه3              
ْبِرقاُن4               ْبِرقاُن ، : القمر - الّز العرب سادات : من والّز

ْبِرقان وهو  سمي ، الفزاري بدر بُن الّز
ًا َأباه لتسميتهم بذلك                     ْدر ْبِرقاُن َلِقَي ولما ، َب الّز

َطيئة َأله الُح  َأَمَره لـه فانتسب نسبه عن فس
ّلته ِإلى بالُعدوِل                     َأْل له وقال ِح بن الَقَمِر عن : اْس

ْبِرقان َأي القمر ْدٍر بن الّز . َب
ّلى يقال ، : مسرعا - حثيثا5               ًا و ِثيث ًا َأي  َح ًا ُمْسِرع . َحريص
ُدوُسه برجله الشيء : داَس - داسه6               ًا َي ًا َدْوس : وِدياس

َئه ِط . َو
ّيق : الطريق - الّزقاق7               ّكة دون نافذ وغير نافذ الض ، الّس

.  وُزّقان َأِزّقة والجمع

ْيِه َقَضـى َل ًء َع َقَضـا
ْأِسـِه ْلُف  ِبَر )1( َشـّج  َأ

)3(  لـْوِمـْي ُأَوّجـُه ِلَمْن

ْين ُلّمـِه ْلُهـْو ِح َتـ
ّدَواِهـْي  َتـُسْوُقُه )5( ِلل

ُد  ِلَمْن ّد سـْهِمْي  ُأَس
َناُم َق  َيـ ِفـَراٍش  َفْو

. 

ِنْي ُهـَو َو َفَمـاَت ُيَعا
ْد َنـاِن)2( َزاَغـِت  َق ْي ْلَع  ا

َلَة َبـاِن َوُشـْعـ ْلَغْض ا
ِنَهـا َعـِن ْب ّتـاِن ا ْلَف )4( ا

ْيـِه َنـاِن  ُدْوَن َتْرِم َح
َلِب إلَى ْلَهـاِن  ا ْلـَو )6( ا

ْثَل ْلِحَصاِن ِم َبـاِن ا ْلَج ا
.                               

 
             ------------------------------
ْأس : كسر - الّشّج1               ْأَس يعلو َأن  والّشّج ، الر الشيِء ر

ْأَس َيُشّج كما بالضرب             ، الرجل ر
ْأس في ِإل الّشّج يكون ول                     بشيٍء تضربه َأن وهو الر

. وتشقه فيه فتجرحه
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ْيُغ ، : مالت - زاغت2               ْيُل والّز ْذ التنزيل وفي ، : الَم ِإ : { َو
ْبَصاُر َزاَغْت َْل َأي ا َلْت } .   عن : ما

ِلنسان َيْعِرُض كما مكانها                     . الخوف عند ل
ًا َيلومه لَمه من : عذلي - لومي3               َله إذا َلوم َذ ّنَفه ع . وع
ْتنة في المبالغة َأبنية : من - الفتان4               َتَن ، الِف الرجُل وَف

َأة َتَن بالمر َت . واْف
َلمُر وهي داهية : جمغ - الدواهي5               َكر ا ْن العظيم الُم

ّداِهية ِئِد من وال ّدْهر شدا ّدْهر ودواِهي ال    : ما ال
ِبه عظيم من الناَس ُيِصيُب                     . ُنَو

ّدة من والتحير العقل ذهاب : الـوله - الولهان6               الوجد ش
َلُه الخوف َأو الحزن َأو     : ذهاب . والَو
. الحبيب لِفْقداِن العقل                    

ِطْفٍل  َيـْرِمْي ْيئ ِب َبـِر
ْيـُر  َمْن َيا ًا  َيِس ْيَع َسِر

ْلَت َت ً  َق ْيـًعا  ِطْفل ( َوِد

1(
                               .

ّكـِة فـي َبـاِن ِس ّثْع ال
َبـَة َيا َطـاِن ُلْعـ ْي الّش

ْنَت ِنـْي َقـاٍس َفأ )2( َوَجا
.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
ِكُن الهادئ : الرجل - الَوديُع1               َدعِة ذو  السا ّت . ال
. : المذنب : الُمْجِرم - الجاني2              

*************************
*********************

*****************
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الرحم     صلة                   

َبُة     ِهَي                                   ْلَقَرا ا
ْيَما ُء ِف ْلَجَفا َنا)1( ا ْي  َوِف

 َرِحُم)2( ُمْضَغٌة
َبُة ِهَي ْلَقَرا ( ُتْمَحى ل ا

َبٍة)3 ِبَمْسَغ   )4(

ّنَها ِإ ُدو َرِحٌم َف ْب َت
ّلَقًة ِإْن                   ُمَع َو
َلَه َدَعْوَت ْلَعْرِش ِإ ا
ًة َفَهْجُر            َمْغِفَر

ُكْم ْلٌم َأْرَحاِم ُظ
ٌة َد َفِصْل          َوَمْفَس

َطْع َأْو َنْل اْق ْنَت َما َت َأ

ُلُه .         َفاِع

ْيَن ّتَواُصُل َأ ْيَن ال ْيُن َأ ّد ال
َيُم ْلِق ّثُر َول              َوا ُيَؤ

ِنَها ِفْي َيا ْن ّتَهُم ُب ال
ْلَعْرِش ْدُعو ِبا ِإْن َفِصْل َت
َطَعْت ْنَت       َرِحُم َقا َأ َو

ِطُع ٍم َقا ْنَهِزُم َأْرَحا َت ( َس
ْلَك)5 ِت                  

ِئُر َبا َك ْل ِبَها)6( َمْحُفْوٌف ا  
َدُم ّن ً             ال َوْصل

ْطًعا ّبي َوَق ْنِصٌف َوَر ُم
َكُم .           َح

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             
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             ------------------------------
ُء ، والبّر الصلة : ترك - الجفاء1               ُبْعد والَجفا الشيء عن ال

. عنه بعد ِإذا جفاه ،
جسده من مضغة النسان وقلب لحم : قطعة - المضغة2              

 .
. َأثُره يذهب شيء لكل والَمْحُو ، أثارها : تذهب - تمحى3           
. : مجاعة - مسغبة4              
: يقال ، : منكسر ومنهزم ، : ستنكسر - ستنهزم5              

. الهزيمة والسم كسرته الجيش هزمت
ْيه بالشيء القوُم : َحّف - محفوف6               َل ًا َيُحّفوَن وَحوا َحّف

َدُقوا َأطاُفوا به َأْح . وَعكفوا به و

ّنـَها                                 ِإ َرِحـٌم     َف
َدْع َطَعَة َف ِم ُمَقا َلْرَحا ا

ِنِب َت َواْج
ْطُع ْلَق ٌة َوا َد َمْفَس
ْظَمى َكٌة ُع َل َوَمْه

ّنَها ِإ َفاْمَسْح َرِحٌم َف
َداِمَعَها َفَمْن           َم

ّبَر َد ْكِر آَي َت ّذ ًئا ال َتِد ْب ُم
َكْم َعِن ُنُصْوٍص َو

ِم َلْرَحا ْد ا .    َبَرَزْت َق

ُلُهْم َبٌة َفَوْص ِمْن ُقْر
ِم َظ ْلُقَرِب َأْع َيْهِوِي      ا

ِبِه )1( ُهّوٍة ِفْي ِبَصاِح

ّلَهِب ِطُع َوَهْل     ال ُيَقا
ِبي َجاِهٌل ِإل َوَغ

ُتْم ِبَهْل ْي َذاَب)2( َعَس َل  
ْلُب ْلَق َلٍة ُكَرِب ِمْن ا َكُشْع
ِم  ِفي)3( َوَهَجْت َظ ُمْع
ُتِب ُك ْل .           ا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

ْيَن                                    َأ ّتَقى     َف ال
ْنَت َأ ْطِع)4( َشُغْوٌف َأ ِبَق  

َتْضَحُك        الّرِحْم ِإْن َو
َتْرِمْي ِبُفْحِش ِجَهاًرا َو

ِلْم َك ْل َتْغَضُب               ا َو
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ّدُهْم )6(  َفاِجٌع)5( َه
َداُهْم ِإْن       . َت ْن ِلْم ُم َس

.              

             ------------------------------
. القعر البعيدة : الُحْفرة - الُهّوة1              

ُتْم : { َفَهْل تعالى قوله إلى - إشارة2               ْي ُتْم ِإن َعَس ْي ّل َأن َتَو

ُدوا َْلْرِض ِفي ُتْفِس ّطُعوا ا ُتَق ُكْم َو } . َأْرَحاَم
َوَهَجِت : مصدر بالتسكين ، والَوْهُج : توقدت - وهجت3              

ًًا َتِهُج النار ّتَقدت ِإذا َوْهج . ا
دونه جلدة وهو القلب غلف : الشغاف - شغوف4              

  بلغ أي الحب : شغفه يقال ، كالحجاب
ْد التنزيل , وفي شغافه                     ّبا َشَغَفَها : { َق } . دخل ُح

. الشغاف حبه
البناء وهد ركنه هنت أو المصيبة هدته : يقال - هدهم5              

. كسره
َدْهٌر المصائب من النسان : مايصيب - الفاجع6               فاجٌع و

  أوجعته المصيبة فجعته ويقال َحِميٌم له
ِئُب والَفواِجُع                    ِلَمُة الَمصا ِلنسان َتْفَجُع التي الُمْؤ بما ا

. فاِجعٌة الواحدة َحِميم َأو مال من عليه َيِعّز

ُأ َتْهَز ّطْفِل َو ِبال
ِتًرا َتْه )1( ُمْس

ّنَك ِإ ْبَن َيا ِف ْلَهَوى ا ا
ٌد ْيَن          ُمْفِس َأ َف
ّتَقى ْيَن ال ُبُه َأ َبا )3( َأْر

ْيِب َكِذي َأَراَها ْلَع ا
ًة ُذو                َمْهُجْوَر َو

ْلَجْهِل َحّق َيْجَهُل ا
ْيِب ْلَقِر ّيا           ا َفَه
ْنَصُحْوا ُبْوا ا ُت ْك َوا
ْلَوَرى .       )5( ِل

ُطُش ْب َلُه  َما)2( َوت َنا
ِنْم ِللَِي                   َأْوَغ َو

ْيِن ّد َتِرْم َلْم َوال َتْح
ْيَن َأ ْيَحُة َو ّنِص َحّق ال

َلْم                  الّرِحْم َو
ْدِر ْنَها َي ِلْم َمْن ِسَوى َع َع
َلْم ْدِر َو ٍم َعْن َي ْد َرِح َق
َكْم)4( َهِرْم              َف
ٍم ُحِرْم ِوَصاٍل ِمْن َرِح

.
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                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
َتْهترا1               ما ول له قيل ما ول فيه قيل ما يبالي : ل - ُمْس

ِتَم . به ُش
والتناول بالعنف والخذ السطوة : البطشة - تبطش2              

ُذ الّصْولة عند بشدة َلخ ُد وا   في الشدي
. بطٌش شيء كل                    

. : أصحابه - أربابه3              
ْلَهَرم سنه : كبر - َهِرم4               . السن كبر وا
. : الخلق - للورى5              

*************************
*********************

*****************

الـمـحـاورات               

ٌة                            ْيَن     ُمَحاَوَر ْيِل     َب ّل ّنَهاِر     ال َوال
ُد َلَهّم َما اللَه َأْحَم ْد )1( ا

ُء ْلَمَسا ًة  ا ّد َوَصلَ ِبَعـ
ٌق)2( لََح َمـا َبـْر َتْغَش  

َلـُه َطـَه ًبا ُثـّم َوآ َصْح
ْأ َثّمَت َظَراٍت  اْقَر َنـا ُم

َدْت ْيـَن ُأِجي ْيـٍل َبـ  َل

َبدا ْبُح َو َناَر  الّص َت َفاْس
ُء ْلَفَضـا ُدَجى ِفي               ا

ْيِل ّل َلْت)3( ال َت ُء  َواْع َجْوَزا
ّنْت َمـا َدْت َتَغ َوَغـّر

ُء )4( َوْرَقـا
)5( ِبـَقِريٍض  

ّبُه ُء ُيـِح َبلَ ّن )6( ال
َنـَهـاٍر  َو
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َدّرٍع ِبَسَواٍد)7( ُم  
ًنا َتِعي ِلِك ُمْس ْلِق ِبَمـا ْلَخ ا

)          8( ُطـّرا
.

ُنـُه ُء َيــِزيـ ُكْم       ْلل ْي َل ِإ َو
ُء َيْعـَشـُق َما َبـا َد ُل ا

.

             ------------------------------
َلَهّم1               ْد ُثَف والظلم الليُل - ا َك ّد :  َلِهّمة وليلة ، واْسو ْد أي ُم

َلِهّم وأسود : مظلمة ْد َلٌغ  ُم . به ُمبا
ُق - لَح2               ًا َيلوح : البر ًا َلْوح ُلُؤوح ًا و َلَوحان ، لَمَح َأي و

َل ِإذا للشيء ويقال ْل .  : لَح ت
ُد الليل - دجى3               ٍم َمَع الليِل : َسوا ْي َأْن ، َغ ًا ترى ل و َنْجم

ًا ول . قَمر
ُق ، : الحمامة - الورقاء4               َلْوَر السواد بين لونه : الذي وا

ْبَرة ُق للرماد قيل ومنه  والُغ   َأْوَر
. للونها َوْرقاء وللحمامة                    

. كالَقِصيِد السم وهو : الّشْعر - الَقِريُض5              
ْبل ، : الذكياء - النبلء6               ّن ُء بالضم ، وال ّذكا ّنجابة : ال ، وال

ُبَل وقد ً َن ْبل َنبالة ُن ّبل و َن َت   وهو ، و
ِبيٌل                     ْبٌل َن َن ُلنثى ، و ْبلة وا ِبيلة ، َن ّن . : الَفِضيلة وال

ّدَرع ، الدرع : لبس - مدرع7               ّدْرع وا َدّرع بال َت َدّرعها بها و َت و
ّدَرَع ، ِإذا الليَل فلن وا  دخل : 

ْلمته في                     َلصُل ، َيْسِري ُظ َدّرَع فيه وا َت َأنه :  لبس ك
. به فاستتر الليل ظلمة

. :كافة - طرا8               

ْيُل                                        ّل ّنَهاُر ال َوال
َق ْلَفْجـُر َأْشـَر َلُه ا  َيا

َياٍء ِمْن َتـى  ِض َأ ْيُل َو ّل ال
َبـاٍس ِفْي ْيٍب ِل ُثـّم    َعِج
ّيا َنـُه َح ٍم ِإْخَوا ِتَرا ِبــاْح

َتَماَرى ّنَهاِر   َمَع)3( َو ال
ِليلً .               َقـ

ْلَوْجِه َبـاِسَم َتِريِه ا َيْع
ُء َيا ّطى              َح َتَم )1( َي

ّنـُه َأ ُء َك ّدْهَما )2( ال

َبـُه  َوَوَقـاٍر َفـَهـا
ُء َلَسا ْلُج ا
َتَمّرا َدِت َفاْس َوَزا
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ُء )4( الّضوَضا
                       .

ْلَفـْجـُر                                         ا
َبَرى ْن )5( َفا

َكالشَهاِب ْلَفْجُر )6(  ا

َدى َنا ْيَف َو ْيُع َك ِط َتْس
َنا            ُنوًرا ُتَفاِخـَر َأْن َأ

ِني َياُشْؤُم )9( َمْعِد

.                            ُقَرِشّي

ّيـَها ْبُعَك)7( الُغـْمُر َأ َط  
ُء َيلَ ْلُخ ًء ا َيـا ُأّمـَك َوِض َو

ُء َيا ّطْخ )8( الـ
َوُقـَريٌش 

ْيَعـُهْم ُء جِم .           ُفـَضـل

             ------------------------------
ُثّم العزيز التنزيل وفي ، : يتبختر - يتمطى1               َذَهَب : { 

َلى ِلِه ِإ ّطى َأْه َتَم .  يتبختر } . أي َي
ُء ، المظلمة السوداء : الفتنة - الدهماء2               ّدْهما : ليلة وال

. ظلمتها لشدة وعشرين تسع
ًا فلن وماَرى  : تجادل - تمارى3               استخرج قد معناه فلن

ْيُت وما والُحّجة الكلم من عنده ما   َر
ًء ُأماريه الرجَل                    َأصله ، جادلته ِإذا ِمرا : اللغة في و

َأن الِجدال    ُمناظره من الرجُل َيستخرج و
ًا                    . : ُمماراة للمناظرة ويقال ، الخصومة ومعاني كلم

ُء4               َأْصواُت والّضْوَضاة - الّضْوضا ُتُهْم الناس :  َب َل وقيل ، وَج
َلْصوات َطة : ا ِل َت َلبة الُمْخ . والَج

. : اعترض - انبرى5              
َلُة - الّشهاُب6               ِطَعٌة ناٍر : ُشْع ْنَقّض : الذي والّشهاِب سا َي

ْيِل ّل َلصل في وهو بال َلة ا ّناِر من الّشْع .  ال
يجرب لم أي وسكونها الميم بضم غمر : رجل - الغمر7              

. المور
. الليِل ُظلمُة:  - الطخياء8              
. : أصلي - معدني9              

ْيـُل                                          ّل ال
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َتَمـى ْيُل َفاْر ّل َذاَك ال ْن  آ
ْيٍه ِت )1( ِب

َدى ُثّم           َنـا
ْبُح َوَقاَل َأْقِصْر َياُص

ْنَت َأْحَمٌق َيـاَفْجُر َأ

َتـَعاٍل َنـا                  ُم ٌد َأ ْب َع
ْنَت َأ ِلْي َو ْث ٌد ِمـ ْي َب ُع
ّدِعى َياِء الَفْخَر َت ِبالّض

ْنَسى َو ّدِعي            َت َت
َيْوَم ْل َبًة  ا ِفي  ِنْس

ْيٍش ّدَعاَوى ُقَر َوال
َلْم َليَها ُتِقيُموا  َما َع
َناَك َما َلوَصّح  ُثـّم ُه

ِتَخاٌر َنا        اْف ْلَحّق َشْرُع ا
َنا َء ّتَساِوي َجا ِبال
ُبو َأ ْلَجْهِل َف ُلُه  ا ِمْن َأْص

ْيٍش ِبلٌَل          ُقَر )6(  َو

ْيٍن َسَما َوَفْضٍل ِبِد
.

َد ْبٍر َبْع َطّمِت َص )2( َو

ُء ْلَمآِ ّظ َلَعْمِرى            ال َما َف
ْنَت ّ َأ ُء ِإل َبا ْيَس     )3( َو  َل

ْلُحْمِق َيا ِفي ِل َبَرا ْل ُء ا َدَوا
ْلَت َتَجاَه َتاَك  َأْم َأ َأ

ُء َبا ْلـَغـ َة            ا ْيِل ُسوَر ّل ال
َذا)  4( َك ُء َه ْلُجَهلَ ا

ّطْن َتَف َلِت  َما)5(  َف َقا
ُء الّشَعَرا
َنـاٍت ّيـ َنـاُؤَها َب ْب ُء َأ َيـا ْدِع َأ

ّنَما ُلُه َذا ِإ  َتـُقو
ُء ْيـَرَفْضٍل الّسَفـَهـا َغـ

ُلُه َنا ُء َي َيا ْتـِق َل َأْفَجـُر         ا

ْلِق ْلَخ َناَك َما ا ُء ُه َخَفا
ِبِعـّز ُء ِبـِه َوَما َو َيـا ْبـِر ِك

.

             ------------------------------
: الحديث وفي  والتعاظم والتفاخر : التكبر - التيه1              

ِإنك ِئٌه اْمُرٌؤ (  َأي تا ّير َأوضاّل متكبر )  .  متح
ُثَر ما وكّل وعلت : كثرت -  طمت2               َلب حتى وَعل َك فقد َغ

ِطّم َطّم   : الداهية والطاّمُة ، ي
ِلب                      . ِسواها ما َتْغ

ِبٌئ أي َوخم وشئ ، : الوخامة - الوباء3               ُأ ، َو َب : كّل والَو
. عاّم َمَرٍض

: فقال بالليل أقسم تعالى الله : لن الليل - سورة4              
ْيِل ّل َذا { َوال .  بعظيم ال يقسم } ول َيْغَشى ِإ

َنُة : تفّهم - تفطن5               ْط ّد كالفهم والِف . الَغباوة ِض
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صلى الله رسول مؤذن ، الحبشة من حمامة بن - بلل6              
. وسلم عليه الله

َأِديُم ِبلَِل)1( َأ ْل ْيٌب  ا َع
َنـْقٌص ّذا َكاَن        َو )2(  َف

َكاَن ّيا  َبّرا َو .                        َتِق

ٌد ِفـَخاٌر َأْم َد ُء َوُسْؤ َوَعـلَ
ُق َلُه اللُه َيـْرُز َمْن َفْض
ُء .                            َيَشـا

ْلَفـْجـُر                                         ا
ْلَفْجُر َبـَزَغ َد  ا ْن َذاَك  ِع
َ         ِبَشّر َتل َبْعَض َو

ّنْصِر ُسوَرِة ّ ال َفأل
َطَب) 6( َأْرَسى ُثّم َوَخا

ْيَل ّل ْلَت َجْهًرا ال  ِن
ُنـوَك)  7( ِعْرِضي َلّق  َو
ً َمَقـالً )9( َأَجُهْول

ِنـي َت ْد ّيـا َوَجـ ِب .         َوَغ

َلِهيٍب َوَهاَجِت َو
ُء )3( الّرْمَضا

َتباَزى           َو
ّنُه)4( َأ َك ُء    ْنَقا ْلَع )5( ا

ِم َأَخا َيا ّلْؤ ُد  َمـا ال ُيِفي
ُء َيا َبْعٌض َصّح              الّر
َبْعُض ُء َذاَك َو ِتَرا )8( اَف

ْيَت َل َتَعـا ِهـَي َأْم  َف
ُء َبْغَضا ْل ا

.

             ------------------------------
.  : الجلد - الديم1              
الحديث وفي وُفذوذ َأفذاذ والجمع ، : الَفْرد - الفذ2              

ّذة الية ( هذه َأي الَفا معناها.  في المنفردة ) 
من الحجارة : َحّر والّرَمُض ، الحرارة : شدة - الرمضاء3              

ّدة .  الشمس َحّر ش
ّتباِزي - تبازى4               ْطو : سَعُة : ال .  الَخ
معروف عظيم طائر العنقاء وأصل : الداهية - العنقاء5              

. الجسم مجهول السم
َبَت - أرسى6               َث  : .
ُبُه الرجِل :  عرض - ِعْرضي7               وقيل ، نْفسـه وقيل ، َحس

ِليَقته     به ُيْمدح ما وقيل ، المحمودة َخ
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َذّم                   ُي ِإن الحديث وفي و َحراٌم عليكم َأْعراَضكم : ( 
  الرجل َنْفُس ) الِعْرض هذا يومكم كُحْرمِة

ُبه                    الحَسب كريم ِأي الِعْرِض كريم : فلن ويقال ، وَحَس
.

َتراه ، : كذب - افتراء8               التنزيل . وفي : اختلقه واْف
َأْم العزيز ُلوَن : {  ُه َيُقو َتَرا َأي اْف .  اختلقه } . 

ْلم : نقيض والَجْهل ، : كجاِهل َجُهول : رجل - جهول9               الِع
.

ِني َتَرا ْلَحَماَقـِة  َمـَع َأ ا
َنـا َأَسِفيًهـا)1( ِقْر  

ِني َت ْي ّيا َلـَق ِل َجـاِهـ
ّيَهـا ْيُل َأ ّل َدَك  ال  اللُه َزا
َنـا        ُضـّرا  َفْجٌر َأ
ُكـّل ْيٍش  ِل ِنّي َع َه

َنـاَحّقـا ّلٌل َأ َك َتـاَج ُم
ّنَمـا          ِعـّز ْنَت ِإ َأ

ِلـٌم َها            ُذوَشَقاٍء َظـا
ْلَغْرُب ُهَو  ِفي ا

َلْهٍو ُفُجوٍر ْنَت                 َو َأ

ْلَمَك َنَشْرَت ِفيِهْم ِع
ُظِر             َدْهًرا ْن َوا

َق ُمْشِرًقا  الّشْر
َنـاٍء ِعـّز  ِفيِه ِبَس
ِبَجـلٍَل)5( ُمـَرّصٌع  

ْيَر َدُقْوا َبْعٍض َغ ْن )6( َتَز

ّلـوا ُثّم .         َض

ّيَها ْيُل َأ ّل ِهـَي  َأْم ال
ُء َنا ْلَت)2( الّشْح َطاَو َت  َف

ُء َدَهـاَك  َأْم ْلَعَما ا
ًء َبـلَ َلـِت َو ُء  َوَزا ّنْعـَما ال

َنـا ِنـي ُنوٌر َأ ّب  ُيِح
ُء َدا ِلـي     الّسَع ِبَفْض َو

ّيـُن ُء  ُتَز َلْجَوا ا
َذا ِلـَهـ ّبـَك َو ُء ُتِح َيا َلْشِق ا
ُء  َتـُحّفُه َوُغُروٍر َلْهَوا ( ا

3(
َءْت ُثّم                      َجا

ْثِرِه ِفي ُء  إ ْلَفْحَشا ا
َذاَك َوَمـا َوَصَفاٍء  ِبـ

ُء )4( ِمَرا
ُلوٌب       َوُق

ّيـٌة ُء َتـِقـ َنا َوَس
ّلـوا َأَض َنا َفُهـْم َو َل

ُء َدا .                َأْعـ

             ------------------------------
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ُكْفؤك بالكسر ، : الِقْرُن - ِقرنا1               ُنك الشجاعة في :  : وِقْر
:   وقيل ، كان شيء َأي في لك الُمقاِوُم

ْأس شدة في لك الُمقاوم هو                     . فقط الب
. : العداوة . والّشْحناء : الحقد - الشحناء2              
ِإرادتها النفِس : َهوى - الهواء3               َلْهواء والجمع ، :  قال ا

ِلنسان  : محبُة الَهَوى اللغويون الشيء ا
ُتـه                     َب َل َنَهى وجل عز الله قـال ، قلبه على وَغ : { َو

ّنْفَس ْلَهَوى َعِن ال َنهاهـا } . معنـاه ا  :                
ِتها عن                     . وجل عز الله معاصي من ِإليه تدعو وما َشَهوا

ْيُت وما ، : الجدال - المراء4               ًء ُأماريه الرجَل َر ِإذا ِمرا
. جادلته

تاٌج يقال التركيب والتْرِصيُع ، محلى : أي - مرصع5              
ّلى َأي بالجوهر ُمَرّصع . بالرصائِع : ُمَح

ْنِديُق - تزندقوا6               ُته الدهر ببقاء : القائل : الّز َدَق ْن ل أنه وَز
ّية بالخرة يؤمن . الخالق وَوْحدان

ْيـُل                                           ّل  ال
ْيُل َصَرَخ ّل ِفي  ال

ّنَهاِر ّيَها          ِبَصْوٍت ال َأ

ْلَفْجُر ْيَت َمـا ا َتَف اْش
ِليلً ِني َغ َتـَرا َكَمـا َأ
ُظّن َبانـا  َت َخاَب         َج
ُظّن َمـا َواللِه ِكـْن َت َل َو
َنا َأ َواِقـٌف الَن َفـ

ٍم ْلَت         ِبُحَسـا ِفي ُق
ْلَغْرِب ُفُجوًرا ِفيِه َأّن ا

ْنَسى ُثّم َأّن َت ِفي ِب
ْلًما الّشْرِق ُظ

ّيَها ْلَفْجُر َأ َنا َكْم ا ْي َأ َر
)2( ُزَقـاًقا

ُثّم               
َناَي ْي َنَسْت َع  ِفيِه)3( آ

َصْوٍت َأّي
ّنِت ُء َفَر َدا َلْص )1( ا

ِتَقاِصي ْن َتَهى ِبا ْن َولَا
ُء ْطـَرا ِل ْلَت   ا ّيـ َتَخـ َو

ِني ّنـ ُء َأ ّكا َنا                  َبـ َأ

ْيٌث ْلُحُروِب َوِفي  َل ا
ُء َنـاٍة              َمَضا ّلَها َوَقـ َيِق

ُء َظَما ْلُع َوُغـُروًرا             ا
َأّن ُء  َذاَك َو َشـَقا
ٍم َأّي ْل ِفيِه َوَعـّم ُظـ

ُء َبلَ ْل َتِقي                  ا ْل ِفيِه َي
ُء ِبـالّرَجاِل ّنَسا ال

َباٍب ِمْن ْتُهُم َش َغَز
ُء ْدَوا َل ْيـَن          )4( ا  َأ
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َذا ِإّن              ِفْسًقا ِفي َه
َنا ِن ْي َلَحَراٌم ِد

ُذوا ْنِق ْيَن َأ ّد ِمْن  ال
َباِب ّيَها               َدَماٍر َش َأ

ْلَفْجُر ْيَت  َهْل ا  َوَع
ِلي .                     َمَقا

ْلَفلَِح َأْهُل ُء  ا َلَمآِ ْلُع َوا
ُتُم  َوَفَساٍد ْنـ َأ  َفـ

ُء َلَحآِ ْيٌق               الّص َأَحـِق

ُء َأْم ُمَحّقٌق َبا )5( َهـ
.

             ------------------------------
صوتك بمثل يجيبك الذي وهو ، صدى : جمع - الصداء1              

. وغيرها الجبال في
ُق - زقاقا2               ّكة : الّزقا ّيق الطريق الّزقاق و : الّس الض

ّكة دون ُق الّس   نافذ وغير نافذ : طريق والّزقا
ّيق                    . الّسكة دون ض

َأبصرت - آنست3                : .
. داء واحدها ، : المراض - الدواء4              
ّيُره الذي : التراب - الهباء5               َط وجوه على فتراه الريح ُت

ُلوِدهم الناس ُق وثيابهم وُج ْلَز ًا.   َي ُلزوق
ُء                    ّدخان شبه ُغبار : هو وقيل ، الُغبار والَهبا ِطٌع ال سا

. الَهواء في

ْلَفـْجـُر                                         ا
َطَق ْلَفْجُر َن َد ا َبـْع

ّيَهـا  َطِويٍل َصْمٍت َأ

ْيُل ّل َلَك  ِإّن ال َذا َقـْو َهـ
َنا ْيُل َأ َل ِجـَهـاٍد ِفي َيـا

ٍم ِظي َذا        َع ِإ ْنَت َو  ُك
ّيَها ْيُل َأ ّل َحـّقـا  ال

ًة َنَجا َشّر ِمـْن ُأَخّي َف
.                      َوْقٍت

ُدوٍء ّنـُه َوُه َأ ُء  َكـ ِإْغـَمـا
ْلَحـّق َلُهَو ّطِريـُق ا َوال

ُء ِتي  الّسَوا َيـا َوَحـ
ُء َجِميُعَها َتـْعَسا
ّنْصَح َتْسَمُع َناَك ال َماُه
ُء ِفيِه َقّل            )1( اْزِدَرا

ُة ّدَعـا ُء  الـ ّنَصَحا َوال
.
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ْيـُل                                           ّل ال
ْيُل )2( َأْشَفـَق ّل َد ال ْن ِع

َدى َذاَك َنا َنا ُقْم   َو ِب
ْنُشُر الَن ْلَم َن ْلِع َدْوًمـا ا

.

ّيَهـا ْلَفْجُر َأ ُد َمـا ا ُيِفي
ُء ْلَخَفا َنَشاٍط     ا َفـلَ ِب

ُد ْي ُء ُيِف ْلَجَفا .                 ا

ْلَفـْجـُر                                         ا
ْلَفْجُر َضِحَك َأّن ا ْطَم  َوا
َذا َوَسَماًحا         ِبَه

ِشَقاٍق ِمْن ِلَماَجَرى
ّلوا ُثّم َلى َص َع

.                        َوآٍل الّرُسوِل

ّد َوَصَفى ْلُو َنُهْم ا ْي َب
ُء ِلَخـا ِنَزاٍع            َوا ِإْن َو َو

َدْت ُء َبـ َطـا َأْخ

َطَن َما َوِصَحاٍب َتْو اْس
ُء َبا ْلُغَر .                            ا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
. : احتقار - ازدراء1              
: . تقول : الخوف : والّشَفُق والّشَفق ، : خاف - أشفق2              

. َأخاف أي عليك ُمْشِفق أنا
           

ْيُم     الّشْعُر                        ْلَقِد َوالّشاِعُر     ا
ْيُث ْلَحِد ا

ُد ّنَم َمــا اللَه َأْحَم )1( َتَر

)2( َشاِدي
ِتْي   َوَصل

َلـى ِبي َعـ ّن َيـا         َوآٍل ال
ًبا ْي ْيَك َأِد َل ًا  ِإ ْظمـ َن

ْيًفا )5( َطِر
ًنا   ْي َتِع ُمْس

ْلَجـلَِل ِبـِذي ِإلِهْي ا .

َدا ْلِعيَس)3( َوَح )4(  ا

َبَواِدْي ِفي َشاِعٌر ْل ا
َدى َذِوي َوِصَحاٍب ْلُه ا
ْيَن            َوالّرَشاِد ِشـْعٍر َب
َياِدْي ِذي  َوَشاِعٍر َأ

ُكْم ْي َل ِإ ُنوا َما َو َتْحَس  اْس
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ّنَواِدْي .                        ِلل

والّشاِعـُر الّشْعـُر
َبَل َق الّشْعـُر َأْق َفْو
َأِصيٍل)6( ُمْهٍر َتى    َأ َو

ْلُمَسّمـى الّشاِعـُر ا
.              ِبَعْمٍرو

ْطـِن َضاِمِر َب ْل ِئٍل)7( ا  َمـا
ّنى     ِللّسَواِد َتَغ َي

ِتـِه َناِدْي ِبـَصــْو ُي َو
.

             
             ------------------------------
ّنُم1               ّتر ّني : التطريب - ال بالتلوة الصوت وتحسين والتَغ

ّنَم والجماد علىالحيوان ويطلق َتَر   إذا و
ّنَم صوته رّجع                    َتَر . والعود والقوس الحمام و

ّني - الشادي2               ّلم الذي والشادي ، : الُمَغ ًا تَع من شيئ
ْلم َدِب الِع َل   ويقال ذلك ونحِو والِغناِء وا

ًا َشدا . وقد الشادي للمغني                     ًء َأو ِشْعر ّنى إذا ِغنا َأو َغ

ّنم . به تَر
َدا3               عند تنشط وهي شاعر للبل غنى : أي العيس - َح

. سماعه
ِلبل : - العيس4               . الّصفرة ِإلى تضرب ا
ّطْرفُة5               ْثته شيء : كل - ال َد َأعجبك استح الطريُف وهو ف

ًا كان وما . َطريف
ُلنثى ، الفرِس الهاء : بسكون - المهر6               . ُمْهرة وا

.  الهاء بفتح وُمَهرات ُمَهر والجمع
: وضمها الميم بسكون والّضُمر : الّضْمُر البطن - ضامر7              

ْطِن والضامُر الُهزاُل َب   البطن الُمَهّضُم ، ال
. الِجْسم اللطيُف                   

             

َطاَل ِلْي (  ْي  َفَما  َل
ُرَقاِدْي  ُأِحـّس

ّكْرُت َذ َت ٍم َقْوَل َو ُنْع

ِني ْت َتَر ْلُهُموُم )1( َواْع ِبا  ا
ّتْسَهـاِد ْكُر)2( ل ْنَهـا   ِم

) ُفـَؤاِدْي) 3( َيِهـيُج ِمّمـا
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َكاَن ّذ َو )4( َطِرَب       ال

ْلَقْوُم ِلَعْمرٍو َذاَك  آَن ا
َتاُهْم َأ ُكّل  َو ِشـــْعٍر ِب
ْيٍث .        َحِد

ْيَن ّنى ِح َد َغ ِل ِفي َوَزا ا
َتِميـُل       ْنَشاِد َيْس

ّنُفـوَس ْلَحاِد  ال ِل )5( ِل
.

ْيـُم الّشْعـُر                                    ْلَقـِد ا
َذا ِإ َق الّشْعُر َو ُمْهٍر َفْو

َناِدْي ْيَن ُي  َعْمرٌو  َأ
ْيـَن َأ َثاُل َو َعْمرٍو  َأْم
ِني ّن َ الّشْعُر ِإ ّنــُس ل َد ُأ

.                     َنْفِسْي 

ّيَها ِني َيـا الَقوُم أ َب
َلوَغـاِد )6( ا

َمْن          
ُلوَن َنا َيِمي ْلَخ )7( ِلـ

ْلَفَساِد َد َوا ْن َعْمرٍو  ِع
َبٍد َيـاِد َوَمـْع َوِز

.

             ------------------------------
. : غشيه واعتراه ، : غشيتني - اعترتني1               
. السهر وهو : الرق - التسهاد2              
ُء وهاَج : يثير - يهيج3               ًا َيِهيج الشي ْيج ًا َه ًا وِهياج َيجان ، وَه

:  هائُجه وهاَج ضرر َأو لمشقة ثار
ْيُج وثار غضبه اشتد                    َيَجاُن . والَه . َأوالّشْوق الدم : َه

أو حزن لشدة النسان تصيب : خفة : الطرب - طرب4               
. سرور

ْيُل - اللحاد5                . القْصد عن والعدول : الَم
ُد : جمع - الوغاد6                َدنه في الضعيف : وهو َوْغ : وقيل ، َب

َلْحَمُق ُد  ا ِم : خاِدُم والَوْغ     والجمع القو
ٌد                      . وُوْغداٌن َأْوغا

في وَخنا : الُفْحش والَخنا ، الكلم قبيح من : - الخنا7               
َنى ، كلمه َأْخ َأْفَحش و  : .

ِني ّن ٌد الّشْعُر ِإ ّي َطاٌعَس َأْو َحـاِضٍر ِفي َوُم
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ْيَن  ُلوا َقوِمي َبــ َأ َواْس
ُكّل ْل ّني َحيـُث ا ْيًما َأ َقِد
ْكـٍر َأّي ِلَحّساَن  َهْل ِذ
َذا ِتي ُثّم              َلْم ِإ ْأ َي

ْيِسٌق ْثُل ُفَو َعْمرٍو ِم
َفاِسٍق ِشْعـَر َأْحِرُقوا
َباَهى َت ُثّم            )3( َي
ُدوا ُقوُموا ّد َوَجـ

ّتـْم َأَم .                َمـا

)1( َباِدْي
ْنُت        َسْهًما ُك

َق َباِد ُمَمـّز ْك َل ا
ْذني ّتِخ  ِفي الّرِفيَق َي

)2( ِبُهَراٍء             َواِدي ُكّل

َدّن ُيْفِس ِبلَِدْي ِل
ُتـــْم ْن َل  َف

ّنُة ِظ َلْمَجاِد َم )4( ا

َباِء ُلـَغـاِت ِمْن ال
َداِد َلْج .                         َوا

وَعـْمٌر الّشاِعـُر

ْلَقْوُم َصَرَخ َذاَك آَن ا
ً        ِبَعـْمٍرو ِئل َيا َقا
ِتي ّب َوِرَفاِقي َأِح

ْدًما َكاَن َكاٌن َلُه ِق َم
ْيٌع  َرِف

ْيُث                 ُنوا َح َكا
ٍم ِرَجاَل ْل ٍم ِع ْل َوِح

ُظوا ْظَم َحِف َتــٍر  َن ْن َع
ْيٍر .                              َوُزَه

َتاُهْم َأ َثْوَب  َيُجـّر َفــ
َناِد ْلِع ْيٌض َذا                ا َقِر

َواِدْي َوْسَط َكَصْخَرٍة
َلى َطَغى َوَجَماٌل َع
َداِد ْن َل َوَصـلٍَح         ا
ُدوِن ْبَعاِد َمـا ِب ِت اْس

ُه ُظـو َفَقْط َحِف
ِتْشَهاِد ِلـلْس

.           

             ------------------------------
ْدُو - بادي1                َب ُة والباِديُة ، : ال َبدا َبداَوة وال : خلف وال

َدوّي إليه والنسب ، الَحَضِر  نادر ، ب
َبداوّي                     ِبداِوّي و حينئذ َلنه القياس على وهو ، و

َبداوة إلى منسوب . ال
ِطُق مهموز : مـمدود - الهراء2                ْن ِثيُر : الـَم َك : وقيل ، ال

ِطُق ْن ُد الـَم   ، له ِنظاَم ل الذي الفاِس
َأ والقبيح الخنا وَقْوُل                     َأْهَر ُيِصب ولم َأكثر  ِإذا الكلَم و

َنى .  الـَمْع
. : يتفاخر - يتباهى3               
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ُد - المجاد4                ُة : الَمْج ُء : الُمُروء ُد والسخا : الكرُم . والَمْج
ُد وقيل ، والشرُف  الباء َكَرُم : الَمْج

ُد وقيل ، خاصة                      َلخذ : الَمْج َدد الشرف من ا ما والّسؤ
. يكفي

َنا  الَن َلُه َهْل َد ْن َأّي ِع

ُدوا)1( َجـاٍه ُتِعي َ  ل
ْلَقِديَم ّنْفُس  ا  َفال

َبى ْأ َيا  الَن َواْسَمُعوا َت
ّبَة ِبي َأِحـ ْل َق

َلْت ِتُب ( أْرَس َتْع
َباُب َلْت الّر ْلُت      َوَقا ُق

ِبْي لَ َداُؤِك  َتْغَض ِف
.           َنْفِسْي

َ َ َو ل َد ل ْن َنـٍب ِع ْي َز
ِتَماِع    َوُسَعـاِد لْس
ِم ْلَقِديـ َداِدي َيا  ا ْن َأ

ِني َما َء َدَها ْلَمَسا َد ا ْن ِعـ
ْد                الّرَقاِد َنا َق َتا َمـا َأ

ْلَت ْنَشاِد ِفي ُق ِل ا
ِلْي ُثّم َطاِرِفْي  َأْه )2( َو

ِتـلَِدْي )3( َو
        (.

ْيـُم الّشْعـُر                                   ْلَقـِد ا
َدَما  الّشْعُر َغِضَب ْن ِع

ّيَها    َعْمـرٌو  تّم أ
ْيِسـُق  الّشاِعُر ْلُفَو  ا
ْيُع َكيَف  َأْقصـْر ِط  َتْس

ِلْي  ُتـَفاِخَر َأْن ْث ِم
ْيَن ِبالّزوِر )6( ُفْهَت  َب
َناِء ْب ْلَت  َقْوِمْي َأ ّني  ُق ِإ

ْيَن َكَصْخَرٍة واٍد َب
.

َدى ُثّم ّنُه َنـا َأ ِفي َك
ْلِجـَهـاِد ً َلْسَت        ا  َأْهل

ِتي )4( َوِجلَِدْي ِلَسطو

ِليَف َيا  الّسوِء َأَخا َيا ( َح
َلَعاِدي)5 ْيِهْم  ا َذِو َيا  َو

َة ْلُحّساِد)7( ُِذْرَو  ا
َدِع ْيَن َف ْلَم ْيَه ا َياَسِف

ّنَواِدي ال
.

             ------------------------------
ْدُر : المنزلة - الجاه1               . السلطان عند والَق
َتْحدُث المال من : الطاِرُف - طارفي2               والطارُف : الُمْس

َتفاد المال . الُمْس
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ُد - تلدي3               ّتل ُد : ال ِلي ًا الباء عن وِرثته ما والت والتالد قديم
ِلّي القديم : المال َلص   ُولد الذي ا

.  الطارف نقيض وهو ، عندك                   
. القتال في بالسيف الضرب : هو - الِجلد4              
ًا لزم شيء وكّل : ملزم - حليف5               فهو ُيفاِرْقه فلم شيئ

ِليُفه . َح
َه : تلفظت - فهت6               َلَفَظ َيُفوه بالكلم وفا : . ويقال به : 

:  بمعنى ، َتَفّوْهُت وما بكلمٍة ُفْهُت ما
َتْحُت ما َأي                     . بكلمة فِمي ف

ُذ شيء : كل - ِذروة7               . أعله روتهو

َنا ْيٌخ َأ ّلٌل َش َك َبَهاٍء ُم ِب
ًة َسْل ّنُهْم ُنَحا ِإ َف

ِني ْيَف         َيعِرُفو َك
ِتي ُد آ ْطُر َأ ّد  َو ّل )2( ال

ًدا ِنْي َطَر ِلَسا  ِلَساُن َف
ْدٍق ِلْي ِص  ُتْب   َوَقو

َلى َلِة  ِمْن الله ِإ  َمَقا
ِالّشْعَر َواْهُجر       ُزوٍر
ِني ِفي َولَِزْم  الَغَوا
َناَك َها ْد  َسَمْح َتُع َ  ل

ّدْب َأ َت .              َو

َد ْي ّني َب ّطـُم َأ ُمَح
َداِد َلْضــ َد            ا ْن َوْقِع ِع
ِم ْلِخَصا َداِد ِفـي  ا ْن َل )1( ا

َدى  ِإْن َتَمـا
ِطِق ْن ِلْفَساِد ِبــَم ا

ُد ِئ ْلَحــّق َرا ا
َتــٍد َداِد ُمْر ِبالّس
ّثـُه َوَفَساٍد ُب ِفــي  َت
ِبـلَِد ْذَهـَب  ال  َم

ِلِحـيَن ّبـاِد  الّصا ْلُع َوا
ُكْن َت َ ْنَت ل َنا َأ ِفي َخْصُم

ْلَمـَعاِد .           ا

وَعـْمٌر الّشاِعـُر                                    
ْدَرَك ّنُك الّشاِعُر َأ ْلُمَح ا

ُه   َعْمرٌو)3( َتا َأ َلْوَعٍة َف ِب
َناٍن َها                          َوَح
َناَك ْي َت َتِجي  َأ ْنَك َنْر ِم
.                        َعْفًوا

َذا َأّن ْلَقِديَم َه ُذو ا
َداِد ِتْع َناِدي                   اْس ُي َو

َد َيــا ّي الّزَهاِد َس
َبـاِء َكِريَم َيا َداِد ال َلْج َوا

.
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                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
. والنظير المثل وهو ند : جمع - النداد1              
 . الَشديد : الرجل - اللد2              
ْته - المحنك3               ّنك ْته إذا السّن : َح ُلمور التجاِرُب َأحكم ، وا

ّنك فهو   َمْحنوك : رجل ويقال ، ْمَح
ِنيك                    َنك وَح َت ّنك وُمْح ً كان إذا وُمَح . عاقل

ْيُخ     َطلٌل                                ْدٌر     َوالّش َب

ُد ّنَم َمـا  اللَه َأْحَمـ ( َتَر
ِلْي)1 َتا ِتْي   َلى َوَصلَ َعـ

ِبّي ّن ُثّمَت           َوآٍل  ال
ْأ َظَراٍت اْقَر َنا َدْت ُم ْي ُأِج

ْيـَن ْدٍر  َب ّدٍث َب ُمَح
ْيـٍه ًنا               َوَفِق ْي َتِع ُمْس

َيا  َرّب ِبـاللِه َبَرا ْل )5( ا
.

َتاِب ِك ْل ِم ِبا ْي َكِر ْل ِفي ا
)2( الَصاِل

َما َوِصَحاٍب 
ْلِهلَِل ُنْوُر َشّع ا

ْيٍض َذاُقـُه )3( ِبَقِر َم
)4( َكـالّزلَِل

َطـلٍل  َو
ّلٍل َد ِلي  ُمـ َتَعـا ُم
ُكْم ْي َل ِإ َة َو َد َيـاَسـا
َياِل َلْج )6( ا

                      .

ْيُخ                           ْدٌر الّش َلى َيْمِشي َب ِإ
ْلَمْسِجِد ا

ْدُر ُهَو َها َب ْل ًيـا ا َماِش
ِمـْن َوِرَجاٌل       ِبَوَقاٍر

ِلـِه ٌء  َحـْو ِنَسا َذا    َو ِإ َو
ْلَقـْوُم ْد ا َدَهاُهْم َق
.                               َطـلٌل

ُدْوٍء ِفي ِلَمْسِجٍد َوُه
ِلْي ْلَعَوا َوِصَغاٌر              ا
َلْوَحاِل ِفي َيْمُشـْوَن ( ا

7(
ْيَن        َتاُل َصْحٍب َب  َيْخ

َياِل َأّي ِت اْخ
.

             ------------------------------
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ّنُم1               ّتر ّني : التطريب - ال بالتلوة الصوت وتحسين والتَغ
ّنَم والجماد علىالحيوان ويطلق َتَر   إذا و

ّنَم صوته رّجع                    َتَر . والعود والقوس الحمام و
إلى العصر بعد الوقت وهو أصيل : جمع - الصال2               

. وآصائل ُأصل على ويجمع المغرب
. كالَقِصيِد السم وهو : الّشْعر - الَقِريُض3              
ٌء : البارد - الزلل4               ٌء وقيل ، : بارد ُزلٌل وما ُزلٌل : ما

ْذٌب وُزلِزٌل . خالص صاٍف وقيل ، َع
ْلُق : والبرية - البرايا5               َأ ِمْن ، الَخ ّلُه َبَر ْلَق ال َلَقُهم َأي الَخ َخ

 .
ْنف وهو جيل : جمع - الجيال6               ّتْرك ، الناس من الِص ال

  ِجيل والعرب ِجيل والّصين ِجيل
ُلّمة وقيل ، ِجيل والروم                     يختصون قوم : كل وقيل ، ا

ُلَغة . جيل ِب
الّرقيق الطيُن وهو ، بالتحريك وحل : جمع - الوحال7              

ِطُم الذي َت     والَوْحل ، الدواّب فيه تر
ّية لغة ، بالتسكين                     وُوُحوٌل َأْوحـاٌل والجمع ، رد

َتـْوَحل . الَوَحل فيه : صار المكان واْس
َدى ُثّم َأى َلّما  َنا َر

ْدَر َب ْل َما      َيْمِشْي ا
َلـّن ِحلَقِة ِفْي َتُقْو
ِنـْي َأَحـَراٌم)1( ِذْق  
َء َذا َنـّص َوَجـا ِبَهـ
َطَق ْيُخ َن ْيَن الّش َتـّم  ِح

ْلـَق ِإّن        َطـلٌل َح
ّلَحى َحَراٌم َحـَراٌم ال

ْيَث َأَحـاِد ُدْوَهـا َو َأْوَر

َتاٍب َكْم      ِصَحاًحا ْد ِك َقـ
ُه ّلُفـْو َذا َأ .          ِلَهـ

ّيَها ْيُخ َأ َوُحـّل ِقْف الّش
ِلْي ُذوٍر ِمْن        ُسَؤا )2( ُج

ْتِفـِه َن ِلْي َو ّتَوا ِبال
َبـاٌح َأْم ِني  ُم (  َفـَرّو

ْلَمَقاِل )3 ِبَجـَواٍب ِبـا
ُه ّنـا ْدلَِل َث ِتـ ِبـاْس

ّتـَفـاِق ِئّمـِة ِبـا َل ا
َطاِل ْب َل َدْع َلـْم           ا َأّي َت

َداِل َثْغَرٍة ِلِج
ْلَقْوا َفـاْقَرُؤَها ْيَح َت َصِح

ِلْي .              َمَقا

َطـلٌل                                         
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َنا َبـَح َوُه َتْق اْس
ْلَجَواَب ُثّم         َطلٌل  ا

َدى ّيَها َيا َنـا ْيُخ َأ الّش
)6( َأْقِصْر

ْتَواَك ِإّن         َف
َنْت َذ ِبِشَقاٍق آ
ٌد َكْهٌل َأنت ّد ِلّي ُمَش َد َج

.

َتَهاَوى )5( ُلّجـٍة  ِفْي)4( َو

ّ َلْسَت َضلِل ِمْن إل
َلْقَواِل ُمَزْخِرَف ا

ْيَن ِبي َب ِتي َصْح َوُزْمَر
ِلي َتْحَسُب        َوِرَجا

ْلَم ْلِع َبَة ا ْطَفاِل ُلْع َل ا
.

             ------------------------------
ّذْقُن1               َيين : مجتمع - ال ّلْح َأسفلهما.  من ال

ْذر ، : أصول - جذور2               .   أصله شيء كل وج
َتَرّوى يقال ، : زّودني - روني3               : تزّودوا وَرّوْوا القوُم : 

ّيُة َلمر في والّرِو ُظر َأن ، ا ْن .  َتْعَجل ول َت
.  : سقط - تهاوى4              
ُلّجُة5               َبْحر -  ْدَرُك ل : حيث ال ُلّج َقْعُره ُي ُء البحِر . و الما

. طَرفاه ُيَرى ل الذي الكثير
َأْقَصر ، : كف - أقصر6               ًا ُيْقِصُر الشيء عن فلن و ِإقصار

.  وانتهى عنه كّف ِإذا

ْلَت َلْو َأّم ْنَجِة ِفي َت ْلِفَر ا
ِصَمـاٍخ ِمْن           َجْمًعا)1(
َلى)3( َذاِة  إ ْتٍن  ُمَحا ( َم
ْيًعـا   ُقْم)4 َلـٍة َسِر ِبـِرْح

ّبـا َتَرى  ُلوُر ْلْقْوَم َس ا
ِبِفْسٍق َيْفَخُرْوَن

َذا ِإ ْيـَت ما َو َأ َأْهـَل َر

.                    ُذُقْوٍن

ْيَت  َأ ِفي الّشُعـْوَر َلـَر
َباِل )2( ِإْس

َداٍء     َوِر
َدلِل ُمَزْخَرٍف )5( ِب

َثّقـْف َت َكْي َو َد ِل َتُعـْو
ِلْي َبـاُع َوُخُمـْوًرا    َكَحا ُت

َداِل ُدْوَن َتَراُهْم        ِج َس
ِلْهَمـاِل ُغْرَفـِة ِفْي ا

.

ْيـُخ                                     ْدٌر الّش َبـ
ْيُخ َصَرَخ ِم ِمْن الّش ْلَقْهِر َصْرَخـَة َكل َتَقى ا ْل َوا
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ّنـى ُثّم           َطلٍَل َث
ِلَهـا ْث ُأْخَرى ِبِم ِبـ َو

َيـا َلَقْوِمْي َيا َناِء َو ْب َل

.                        َقْوِمـْي

ِلي َلَها َد         ِبا ْيـِد َبْعـ َتْجِر
ْيِفـِه ّنَزاِل َس ِمْن               ِلل
َباِب ّدَمـاِر  َش ِلْغلِل ال َوا

)6(                         .

             ------------------------------
الحملةعلى العرب أطلقها الكلمة : هذه - الفرنجة1              

نسبة      الفرنسيين من غالبيتها الولى
فرنسا                       .إلى

َبل - إسبال2               َأْس ِبل ، طّولها ِإذا ثيابه فلن :  الذي والُمْس
َطّول ُيْرِسله ثوبه ُي َلرض ِإلى و   َمَشى ِإذا ا

ِإنما                     ًا ذلك يفعل و ْبر ِتيالً.  ِك واْخ
ُلذن من - الّصماُخ3               ُق ا ِإلى ُيفضي الذي الباطن : الخر

ْأس ِإن ويقال الر ُلذن هو الصماخ :    ا
.  نفسها                    

ّظْهُرَْمال- 4               وقيل ، ُمتوٌن والجمع ويؤنث يذكر ، ْتُن: ال
ْتنا َنفا الظهر َم َت ْلِب ُمك يمين عن الّص

. ويؤنث يذكر ، ولحم َعَصٍب من وشمال   
وليس مخالف . كأنه والتغنج : التكسر بالفتح - الدلل5              

. خلف به
ول إغلل : ( ل الحديث وفي ، : الخيانة - الغلل6              

 وقيل ، سرقة ول خيانة : ل ) أي إسلل
. رشوةل                    

ْدَفُعْوا ُلْوا الشّر َفا ُذ ْب َوا
    ُجْهٍد ُكّل

َنُعـوا  َواْم
ْيَر َيـٍة َس ْت ّبـا ِف ُُلوُر

ّنَهـا َنٌة ِإ ْت َلْت  ِف َتَوا
َطّمْت )4( َو

ُدوا َد َأْفَس ْلَمْج ُثّم ا
ًدا) 6( َراُمْوا َفَسا

ّدوا َتِعـ )1( ِلُزْمَرِة َواْس

ِلْضلِل )2( ا
َذُروا  َمْن َواْح

َتى َداٍء َأ )3( ُعَضاِل  ِبـ

ُدُخـْوِل َلِة ِب َثا ْلُح )5( ا

َذاِل ْن َل ِبلِدْي ا ْأ  ِل (  َفاْخَس

ِبِهْم)7 ِبُهَراٍء   ِرَجاِل ِمْن  
ّتِت)8( َلْوَصاِل  ُمَف ا

206



ُتـْم ّد  َأَسِمْع ْيِث َر ِب ْلَخ  ا
َلّقى       َطلٍَل َت ُلْوَم َي  ُْع

ج                                  وُسْوٍء َشّر

ّبا ِفْي َدِة ِفْي  ُأوُر ْلـ َب
َلْْغَواِل )9( ا

           .

             ------------------------------
. : الجماعات والزمر ، : الجماعة بالضم - الزمرة1              
ِلْضلُل2               ّد العرب كلم في - ا ِلْرشاد الهداية : ِض . وا

ّد والّضللُة َدى : ض . والّرشاد الُه
َء ُيْعيي الذي هو الُعضاٌل : الداء - عضال3               ّبا ِط َل .  ِعلُجه ا
ُثَر ما وكّل ، : غمرت - طمت4               َلب حتى وَعل َك َطّم فقد َغ

ِطّم َطّم ي َء . و ُطّمه الشي ًا َي :   َطّمـ
َطّم السيُل وجاء ، َغَمره                     ثّم ومن ، عله أي شيء كّل ف

  ومنه ، طاّمٌة شيء كّل : فوق قيل
. طاّمة القيامة ُسّميت                    

والرز الشعير قشر من يسقط ما :  بالضم - الحثالة5              
  وحثالة نقي إذا قشارة ذي وكل ، والتمر

. شئ كل من الردئ فكأنه ، تفله الدهن                    
َء ورام : طلبوا - راموا6               ًا َيروُمُه الشي ًا َرْوم : وَمرام

. طلبه
ِفيَها اْخَسُؤوا : { َقاَل وجل عز وقوله ، : تباعد - اخسأ7               

ّلُموِن َوَل َك ُد } . معناه ُت . َسَخٍط َتباُع
ِطُق مهموز : مـمدود - الهراء8                ْن ِثيُر : الـَم َك : وقيل ، ال

ِطُق ْن ُد الـَم  له ِنظاَم ل الذي الفاِس
َأ ،  والقبيح الخنا وَقْوُل                    َأْهَر ُيِصب ولم َأكثر ِإذا الكلَم و

َنى . الـَمْع
ما وكل ، السعالي من بالضم غول : جمع - الغوال9              

.    غول فهو فأهلكه النسان اغتال
              

ِتْي ُثّم ْأ َيـْزَرَع َي الّسـّم ِل
َنا ْي َة َيا             ِف ُدَعا

ًنا ْي َتِع َنْزَوِة ُمْس َباِل ِب َلْش ا
ُدوا ّد ُكـْم َس َلى َسْهَم ِإ
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ْلَفلَِح ْطٍر ُكّل  ِفي ا ُق
ُلوا ُذ ْب ُكْم َوا ّد ُنْصَح ِبِجـ
ٍم ُذوا ُثّم          َوَعْز ( ِبِه ُلْو

َذا )1 ّد ِإ َت ْطٌب اْش )2( َخ
.

ْلُجّهاِل ُنـوا ا ْي َتِع َواْس
ْلَواِحـِد ِلي ِبا َتَعا ْلُم ا

ُذوا ْي َتع ِمـَن ِبـِه َواْس
.                        الْهَماِل

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
. وعاذبه إليه : لجأ بالله : لذ به - لوذوا1              
ْأُن : المصيبة - الخطب2               َلْمُر َأو والّش ُظم َأو َصُغر ، ا .  َع

ٌة                              ْيَن     ُمَحاَوَر ْيِن     َب َزْوَج
ُد َل َمـا اللَه َأْحَمـ ْل َت

ِتْي   ُنـْوُر َلى َوَصلَ َع
َوآٍل  الّرُسْوِل

ْأ ُثّمَت َظَراٍت  اْقَر َنا ُم
َدْت ْي ْيَن            ُأِج َب
ْيِن ُكّل)4( َدّمَرا  َزْوَج  

َدا َب ْلَحّق َو َتَفى ا ْنُه َواْخ ِم
َد   َوِصَحاٍب)1( ُزْوُر َماَغّر

)2( الّشْحـُرْوُر

ْيـٍض ّبـُه)3( ِبَقِر ُيِح  
ْلَمْسُرْوُر ِهـَي               ا

( َمْغُرْوُر َوَزْوُجَها َحْمَقى
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ًنـا           ُحّب ْي َتِع ُمْس
َيـا َرّب ِباللِه َبَرا ْل ا

.

5(

ُكْم ْي َل ِإ ّطـَر َما  َو َس
.               الّشْعُرْوُر

َوالّزْوَجـُة الّزْوُج                            
َبَل ِبًسا الّزْوُج َأْق ِدْرَع لَ

ِمـْن َوَشَراٌر َحـْرٍب
ْيِه  ُعْمـِق َن ْي ُدْو َع ْب .       َي

ْأِس َراِفَع ْيُفـُه  الّر َس
َباٌك َمْشُهـْوُر ِتـ )6(  َواْر

ّنُه َأ ُتـْوُر  َك .         )7( َمـْو

             ------------------------------
. الباطل : شهادة وقيل ، والباطل : الكذب - الّزور1              
ُد : طائر - الشحرور2               ْيَق َأسو ًا يصّوت الُعصفور ُفَو َأصوات

.
. كالَقِصيِد السم وهو : الّشْعر - الَقِريُض3              
. الهلك والدمار : أهلكا - دمرا4              
. : مخدوع - مغرور5              
َبك ومنه ، : اضطراب - ارتباك6               َت ُد اْر : الِحبالة في الصي

َبك اضطرب َت    َأي المر في الرجُل واْر
ْد ولم فيه نِشب                     َك . منه يتخلص َي

ُتوُر7               ِتَل : من - الَمْو ْدِرْك فلم َقتيٌل له ُق . ِبدِمه ُي

َدْت َب ْيـٍث َزْوَجٌة َو َل َك
ُبـْوٍس ُثّم)1( َع ّكْت   ( َص

َكّفَها)3 ِب َق    ُأْخَرى َفـْو

َنا َنْحَوها)4( َفَر َطْرٍف   ِب
ْيٍض)5( َبِغ         .

ْتها َنَق َباِح ِمَن َعا  الّص
ُبـْوُر ّد ًء)2( ال َيـا ْبِر ِك  

َمْقُهـْوُر َوَزْوُجَهـا
َنْت َتَقى َوَر ْل َلى َفا ْلِق )6( ا

ْلُجـْوُر )          7( َوا
.      

                                         الـّزْوُج
َطَق َد  الّزْوُج َن ْكـَرَهـا َأّن ُمْقِسًماَبْعـ ِف
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ْيـِه َطِويٍل  َصْمٍت َل  َوَع
ُنـْوٍن ِمـْن َملَِمـٌح .     ُج

ُنـْوُن َمْسُحـْوُر َوُج
ّنَسـاِء ْيـُر َأْمٌر ال َعِس

.

             ------------------------------
ِبٌس ويوم ، المحيا جهنمية الملقى : كريهة عبوس -1               عا

ُبوٌس ٌد وَع .  : شدي
ُبوُر2               ّد ْأتي : ريح - ال ُبِر من ت نحو يذهب مما الكعبة ُد

ْأتي التي : هي وقيل ، المشرق  ِإذا خلفك من ت
ُبور القبلة في وقفت                    ّد تقـابل التي الريح ، بالفتح وال

َبا ُبوَل الّص   نحو من َتُهّب ريح وهي ، والَق
.  المشرق ناحية من تقابلها والصبا المغرب                   

بالشيء الشديد : الضرب والّصّك : ضربت - صكت3              
  عامة الضرب : هـو وقيل ، العريض

. كان شيء بأّي                    
ُنّو ، النظر : أدام - رنا4            َظر : إدامة والّر ّن سكوِن مع ال

ّطْرف ُته ال َنْو َنْوُت . ر ُنو إليه وَر ًا َأْر ْنو .  َر
ّطْرُف5            ُق ، العين : طْرُف - ال ْطبا ، الجْفن على الَجْفِن وإ

ّطْرُف والنظر في الُجُفون وتحريك   اسم ال
َلصل في َلنـه ُيجمع ول يثنى ل ، للبصر جامع                 مصدر ا

ًا فيكون . جـماعة ويكون واحد
. البغض : - القلى6              
. : الظلم - الجور7              

ً ِئل َئـَة َيا َقا ْي ْبِع  َرِد ّط ال
َبْحُت)1( ُغـْوِري َأْص َنـا َأ  

َيـاٍض ِفْي َوَرْوٍض ِر
َنا ْيُت َأ َباِسًما َأْمَس

ِلْي ُطْوَل ْي ْنُت      َل ُك

ً َلْسِت ِتْي َأْهـل ّل َيـا)2( ِلُخ  
ْيـُر ِب َلـى َع َنـا َوَع ْبِع  )3( َر
ّني ُيـْوُر ُتَغ ّط َنـَهاِرْي ال  َو

ُدْوُر الّسـُرْوِر َمـَع َأ

ّنـْي َأ َك ّلـِه ِمْن َو )4( ِغ
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ً ْبـل َنـاُم َق َق َأ َفـْو
ْيـٍر ْيـُن َتـَر َلْم  َسِر ْلَع ا
َظًرا ْن ْكَفِهّرا َم )6( ُم

ْق َلْم ُذ  َراَحـٍة َطْعـَم َأ
َناِمْي ِفْي .      َم

ْثـَل)5( َمْحُصـْوُر َزْوٍج  ِم
ّنَهـا َأ َنُصـْوُر َك ْي َيا         َد
َنـَة ْب ْلَهـّم ا ْنِت ا َحّقا َأ

ْيـُر      .           َسِع

             ------------------------------
يلي وما تهامة وهي الغور بلد إلى اذهبي : أي - غوري1              

  في ساَر إذا َيُغوُر الرجُل وغاَر اليمن
. الَغوِر بلد                    

ّلة : صداقتي - خلتي2               ُلنثى الذكر ، : الصديق والُخ وا
ّلة سواء ذلك في والجمع والواحد :   والُخ

ّلة للصداقة وقيل الزوجة                    ّد منهما واحد كل َلن ُخ َيُس
َلل ّدة في صاحبه َخ . ِإليه والحاجة المو

ْبع : منزلنا - ربعنا3               َطُن ، بعينها والدار : المنزل والّر والَو
َأّي كان متى ْبُع ، كان مكان وب  القوم وَر

ُتهم                     ّل ْبُع ، َمَح ْبُع ، الناِس : َجماعُة والّر الّسكن مثل والّر
. البيِت َأهل وهما

ِليُل بالكسر ، والِغّل ، وحقده : عداوته - غله4               : والَغ
   والحسد والحْقد والّضْغُن والَعداوة الِغّش

َنا العزيز التنزيل وفي                    َنَزْع ُدوِرِهم ِفي َما : { َو ّمْن ُص
} . ِغّل

َأْحَصَرني الشيء وَحَصَرني ، : محبوس - محصور5               َأي و

ُه حبسني ُه . وَحَصَر ًا َيحُِصر   : ضيق َحْصر
َأحاط عليه                    .  به و

ْكَفِهّرا6               ْلَقه : ل يقول ، فيه َطلقَة ل : منقبضا - ُم بوجه َت
َبِسط ْن . القطوب العابس والمكفهر ، ُم
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ِفْي الّرْعُب َوْجُهِك
ِلْي َيا ِنْي َخ ْي ِبْي  َوَع ُأْغُر

َيـا)2( ْيـُر   ِب ْبـَل َع َق
.         ِشَقاٍق

ْنِت ْئٌب َأ ُكّل ِذ ْئٍب َو ِذ
)1( َكُفـْوُر

ْيَس ْبَقـى َل ُعْمِقـِه ِفْي َي
ُتـْوُر .                َمْس

الّزْوَجـُة                                       
َدْت ْبَرَقْت ُثّم َأْرَع )3( َأ

َد َباَهْت َصْمٍت َبْع َت )4( َو

ِيَها ْل َباٍس ِبُح ِل َو
َلْت ُثّم َة َقا ْذَر َب )7( َيا

.         )8(  َأْقِصْر الّشّر

َلى َت َدى الّصْوُت َواْع َت ْب وا
ْيُر ّتْشِه )5( َعّز       ال

ْدًرا ْذُعْوُر َوَوْجُهَها  َق ْلَم ا
ّنـُه الّسّب  َواْهـُجـِر)6( ِإ

ُظْوُر .         )9( َمْح

             ------------------------------
َكُفور1               ُلنثى ، جحد إذا كفر : من -  ًا  َكُفوٌر وا . َأيض
. : بعد وغرب ، : ابتعدي - أغربي2              
ِإذا وأوعدت تهددت : أي أبرقت ثم - أرعدت3               َأْوعد و

َد قيل الرجل َأْرَع َق :  َأبَر   يرُعد ورَعد و
ّدد إذا                    ّدد وأبَرق : الرجل وبَرق ته َأْوعد : ته . و

ُة ، : يتفاخر ويتباهى : تفاخرت - تباهت4               : والُمباها
.  الُمفاخرة

ُء - َعّز5               ًا َيِعّز : الشي ًة ِعّز ًة وِعّز : َقّل َعِزيز وهو وَعزاَز
    لكل  جامع وهذا ، يوجد ل كاد حتى

َلصل في . والِعّز شيء                    . والغلبة والشدة : القوة ا
    والِعّزة ، والمتناع : الرفعة والِعّزة والِعّز

.  الرجُل َعّز لله                   
ّذْعُر أخيف : أي - المذعور6               ُذِعَر : الَخْوُف بالضم ، وال و

ًا  فلٌن ْذُعوٌر فهو ، َذْعر .  ُأِخيَف َأي َم
ْذُر7               ُب ُة - ال ُبذاَر ّنْسُل : وال ِإن . يقـال : ال ْذُر هؤلء :  َب َل

  الزرع من يخرج ما َأوُل والبذر َسـْوٍء
على دام ما اسَمُه ذلك يزال ل والنبات والبقل                   

َيِن َت . وَرَق
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َأْقَصر ، : كف - أقصر8               ًا ُيْقِصُر الشيء عن فلن و ِإقصار
. وانتهى عنه كّف ِإذا

ُظوُر9               . : الُمَحّرُم - الَمْح

ْنَت ُذ)1( ُشـْؤٌم َأ ْن  ُم
ُتَك ْي َتَق ْل ْنَت َحّقـا ا َأ

ْيُش َوْحٌش ْيَن  َتِع َب
ٍم َنـا ّكْرَت    َهْل)2( َأ َذ َت
َوْجِهـْي َشّوْهَت َيْوَم
ّكْرَت َهْل َذ َت
ْظِمـْي َكّسْرَت َيْوَم َع

َنــاَك َلْو ْب َل َيـاِل َط ْلِع  ِل
ًدا َأّي  ُبْخـٍل َأّي   ُنُقـْو َو
َنـا ُشــّح ْي ِنْي َلِق ْت َدَع َخ
ْنـَك َملَِمٌح )5( َتْزُهـْو ِم

ْنَت ْنٌف َأ ْيِد ِمَن ِص ْلَحِد ا
ّطى ّنـى   ُمَغ َتَم َ َأْن َأ ل

ْنَك َأَرى .             َوْجًهـا  ِم

ْنَت ْنـُه َتِفـّر  َصْخٌر َأ ِم
)3( َوُشَجـاٌع  الّصُخْوُر

ْيُر ُسُمْوُمـُه ْدِم ّتـ ال
ْنَها َيُمـْوُت  ِبَعـَصـاٍة ِم

ْيُر َبِع ْل ْيَن      ا ِلْي َب َأْه

َكْم َنـا  َو ْي َل ُثـْوُر َع )4( َت

ْنَت َأْعَمـى ِسْرَت َأ َو
ْيٌخ ْيُر َش ْذ َبِص  ُم

َنـاَك ّيَهـا َعِشْق َأ

ْلَمْجُرْوُر َلْو        ا
َناَك َتـاَك  َمـا )6( َفَحْص َأ

ْيُر َبِش ْل ِطـلٍَء ا ُه ِبـ َفـُضـّر
ْيُر ِط َت ُطْوَل)7( ُمْس    

ْيُجْوُر َفَوْجُهَك َدْهِرْي ّد ال
)8(

                .

             ------------------------------
ُيْمِن : خلُف - الشؤم1               . قومه على َمْشُؤوم ورجل ، ال
ْلق جميع من الرض على ظهر : ما - الناُم2               وقال ، الَخ

َْلْرَض وجل عز قوله في المفسرون  : { َوا
ِم َوَضَعَها                    َنا َْل ْنس الِجّن } . هُم ِل . وال

والّشجاُع دقيق لطيف الحيات من : ضرب - الّشجاُع3              
ّيـُة والكسر بالضم ، والّشجاُع  : الح

َكر                     ًا الحية : هو وقيل ، الذ . مطلق
ُء وثاَر وتهيج : تغضب - تثور4               ًا الشي ًا َثْور ُثؤور ًا و َثَوران و

َثّوَر َت ّثائر : هـاج و . : الغضبـان وال
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ِئُره ثار وقد                     ِئُره وفاَر ثا . وثاَر غضبه وهاج غضب ِإذا فا
. وثب ِإليه

.   وتتاعظم وتتفاخر : تتيه - تزهو5              
ُة الكشف والَفْحُص : كشفناك - فحصناك6              الطلب وشد

  عنه َفَحص و ، شيء كل ِخلَل
ًا                    َبَحَث َفْحص  : .

ِطيُر7              َت ِطُع - الُمْس َتِشُر : السا ْن . الُم
ْيُجوُر8              ّد ْلَمُة - ال ّظ ْيُجوٌر : ليل فقالوا به ووصفوا ، : ال َد

ْيُجوٌر وليلة . َد

                                        الـّزْوُج
ْيَر َيا ِب َباِب  َع ْنِت  الّس َأ

ُذْوٌب َتـى َكـ َفَم
ِتَي  َشـّوَهْت َعَصـا

َلَمْسُت َما     َوْجًهـا
َة ْلَعَصا َدْهِرْي ُشْؤُم َيا ا

ْيِت ّدَع َة َوا َدا ْلَغ ّنْي)3( ا َأ  
ْيٌح ِلـْي)4( َشِح َيا ِفْي  َوِع
َنا   َوَرَخــاٍء  ِنْعَمـٍة َأ

ْلُجْوِد ِفي َنٌة ا )6( ُمـْز

َجـاِرْي ِإّن   َسَماٍء ِفْي
ِنـْي ّب ِئْي ُيِح ِلَسَخـا

.

ِلَسـاُن ُذْوِب َو َك ْل ْلٌب ا َك
ْيـٍر)1( َهُصْوُر ِب ِلَع ْيـَن   َأ  َو

ْيـَن ُكُسْوُر  َأ ْل َد        ا ْي )2( َب

ّنـي َلى َأ ّنَساِء َعـ ُيْوُر ال َغ
َنـا ُشــّح َأّي ُتـ ْي َب َو

 َشْيٍء ُكّل       َمْعُمـْوُر
ِلْي ِفـْي ْنِز )5( َمـْوُفْوُر  َم

ِئـْي َنا َنا   ِمـْن )7( َوِف ِل ْذ َب
ُطْوُر َنا      َمْم ُشـْؤُم َيـا َأ

ّنِدّي ِفْي ْيـُر)8( ال َأِم  
.

                  ------------------------------
ٌد يقال  ، مفترس : شديد - هصور1               َأس َهّصـاٌر و ُهُصوٌر : 

ْيَصٌر ْيصاٌر وَه ْكِسُر وِمْهصاٌر وَه َي  : 
ُيِميُل                    ْيٍس ابن حديث وفي ، و َن َأنه ُأ ْئباُل : ( ك الّر

َأي الَهُصوُر َلسد ) .  َتِرُس الذي الشديد ا َيْف
ْكِسُر                    َي . َهواِصَر ويجمع و

غير (  ) :   .- 2               َنى بَمْع َد ِي وبا َد ْي َب
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وطلوع الصبح أي الغداة صلة بين ما : هي - الغداة3              
. الشمس

ُبْخُل والّشّح ، : بخيل - شحيح4               مع البخل : هو وقيل ، : ال
. ِحْرٍص

ّمْوُفوًرا : { َجَزاء العزيز التنزيل وفي ، : تام - موفور5               
. {

: وقيل ، عامٌة : السحاب والمزن ، : سحابة - مزنة6               
:   وقيل ، ُمْزنٌة واحدته الماء ذو السحاب

. البيضاء السحابة                    
. بهوه أو الدار صحن : بالكسر : الِفناء - فنائي7              
ّنِدّي8               تفرقوا فإذا ، فيه مجتمعين داموا ما : المجلس - ال

َنِدّي فليس عنه ّنِدّي وقيل ، ب مجلس : ال
. نهارا القوم                   

َنا ْدُر َيـا َأ ٌد)1( َغـ ّيـ  َس
ْيــٌن َأِم ِتي َو َي ْن ِفْي ُم

َنا ّد ُدِك ال ِتَعـا ْب ّنـْي ا َع
.

ِلْي ّنـاَس َوَس  ال
ْيُر َفـالّسَؤاُل ِن ُد ُم ِتَعـا ْب َوا

ُدّو ْلَعـ ْيُر َنْصـٌر ا ِط َخ
ج

                                       الّزْوَجـُة
ْبَن ْيَت آَوى َياا َتَق  اْر
َة ّطْي ِغّش ِذْرَو ُتَغ َو

ًءا ْنـَك َمَساِو ُدْو ِم ْبـ َت
ّكْرَت َذ َت ْيـِد َيْوَم َأ ِع

َلَضاِحي ْيَت  ا َوَرَم
َق ّطلَ َيـاٍء ُدْوَن ال ِت اْس

ِني ِلَم َت ّلْق َلْم َط ( َأْجِن َو
ًبا)3 ْن َذ َبْت       َل ْنَك َط ِم

َلٌة ْيـٍد َيـْوَم ِطْف ِع
َكْت َب َلٌة َو ّلْت ِطْف )7( َفَه

َدْمِعْي   ُدُمْوٌع ِل َأ

ِنْي َت ْك ْبـَن َيا َتَر ٍم ا ْلـ ُظ
.

ِلَسـاٍن ّنــُه ِب َأ َمْسُعـْوُر  َك
َباٍل ْيَها)2( َعَفـْت َكِج َل  َع
ّدُهْوُر ْيَف ال ُتْؤِذْي  َك

َدْمُع ْنٍد َو ْيُر ِه َ            َغِز ل
ُكـْم ِإّن َتُقْل َي  َسْع

ُكْوُر ْيَر          َمْش ْنٍب َغ َذ
ُه َنـا ْيـُر ِطْفٌل َج )4( َغِر

ْبَسَة ْيِد ِل ْلِع َتَراَك ا )5( َفاْع

ْيُر َكى)6( الّشِخ َب  َو
ّطْفـُل َتَوى ال َفاْس

ْيُر ِث ْأ ّت ِنْي َأْم          ال ِلُحـْز
ُدْوُر ُهَما ِكـلَ َمْق

.
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                  ------------------------------
ْدُر1               ّد - الَغ ْدُر . وقيل بالعهد الوفاء ض الوفاء ترك الَغ

َدَر تقول  ورجل العهد نقض ِإذا : َغ
ُدور غاِدٌر    . وَغ

ْتها ِإذا الثاَر : الرياُح - عفت2               ْتها َدَرَس َعَفت وقد ، وَمَح
ًا َتْعُفو الثاُر .  ُعُفّو

. ذنبا أرتكب : لم أجن - لم3              
ورجل َأِغّراء والجمع ، له تجربة ل الذي - الغِريُر: الشاّب4              

. مجرب غير أي وغرير بالكسر غر
. : غشيه واعتراه : غشيك - اعتراك5              
ْلِق من : َصْوٌت - الّشِخيُر6               َلنف : من وقيل ، الَح وقيل ، ا

َلنف دون الفم : من .  ا
بالمطر السحاُب وَهّل ، بشدة : سالت - هلت7               

ّ المطر وَهّل .  بشدة سال َهل
ُق َطلَ ّنَساِء َف ُدْو ال ْب )1( َي

ًنا ْي ّتِق) 2( ُمِش اللَه  َفا
ْيَس ْيـٌر الّزْوِر ِفي َل َخ

.

ُيوِت َوَخـَراُب ُب ْل ْطٌب ا ( َخ
ْيُر) 3 ِب  الّسّب َواْهُجِر َك

َباُب .             ُفُجْوُر ِفالّس

                                        الـّزْوُج
ِبَي ِلَساٍن ِمـْن اللُه َحْس

ْنِت)4( َبِذيٍء َأ ِفي   
ِم ْلَفْه ٌة ا ِفْي َصْخَر
ًطا ُحْزِت ُكُهْوٍف ِقْس

َبـاِء ِمَن ْلَغ ْيًمـا ا ِظ َع
ْبِت َكْم َل َق َط ّطلَ ال

َتـى َوَجْهـًرا  ِسّرا َأ َو
ُد ْيـ ْلِع ْيِت ا َن َث ْن َكِقـْرٍد  َفا

.

َيـَراٍع ُه )5( َو ُد َدا   ِمـ
ْيـُر ْكِد ّت ْيَها ال َل ِمـَن َوَع
ّتَراِب ْيـُل  ُجُسـْوُر ال َوَجِم
ِم َكلَ ْل ْنِك ا ْيـُر ِم ِئ )6( َز

ْيٌر َلى َوُعَم َثـاِء َع ْلُغ )7( ا

ُبـْوُر ِبِس   َص ْلَوْجِه)8( َعا  ا
ْلبُه ّطْمروُر َق )9( ال

.    
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                  ------------------------------
َبدا ، : يظهر - يبدو1                ُء و ُدو الشي ْب ًا َي ْدو ًا َب ُدّو ُب . : ظهر و

ْيته َد ْب َأ َأظهرته َأنا و  : .
.  الزين : خلف : الشين - ُمِشينا2               
ْأُن : المصيبة - الخطب3                َلْمُر والّش ُظم َأو َصُغر ، َأوا .  َع
ُء4                َبِذي . الَقْوِل : الفاِحُش - ال
. والقلم القصبة وهي يراعة : جمع - اليراع5               
.  صدره في السد : صوت - الزئير6               
ِلُه : ما - الغثاء7                حديث . وفي الَقَمِش من الّسيُل َيحم

ُء : ( هذا الحسن ّدث كنا الذي الُغثا   ُنَح
.  وَسَقطهم الناِس َأْرذال عنه) . يريد                    

ْلقى : الكريُه - العابُس8                ّيا الَجْهُم الَم .  الُمَح
ّطْمروُر9                . للوثب المستفز : الفرس - ال

         

ْيـُر َيـا َأْقَسْمـِت ُثّم ِب َع
ّنْي َأ ٍم َأّي    ِبـ ْل ْد  ُظ  َوَق

ْبـِت َل ِفَراِقـْي َط
ْيـُت َق َفَرَم ّطـلَ َيا  ال

ْنـٍد ُأّم َنـا ِه ْي َتَق َواْس
ْلَمـَراَرِة ِمـَن ْأًسا ا َك

ُلُهـْم َوِصَغـاِرْي )3( َمآِ

َياٍع )4( َوِسَقاٌم ِلَض

ْكِرْي َأَصاَب )5( ِب

ًا َدِعي ُحَسام ْتَم َف  الّش
َذِرْي ْيِقْي َواْح َأِف َو

ج

ّيُئ ْبِع َس ّط ِنْي  ال َد )1( َمْع

ُتْوُر ْب َد)2( َم َبْعـ ْتِمْي      َش
ِنـْي ّن ِإ ْأُمـْوُر َو َنـا َم ِكلَ  َف

َمْضـُرْوُر َبْعِدِه  ِمْن
ْيـِه َنـا  ُسّم ِف ُت ْي َب َو

ْلَك      َمْهُجـْوُر ٌد ِتـ ْنـ ِه
ّنَهـا َأ َمـا        ُعْصُفْوُر َك
ْلِقِه )6( َتَهاَوى ِلَح  

ْيـُر ْطِم ْيَس)7( ِق َل   
َلى َيْسَعى َباِب ِإ الّس
ججج        )8( َوُقـْوُر

                                       الّزْوَجـُة
ًبا ْيـُر َيا َعَج ْبَن َيـا ُعَم ا

ْيَف َغـَزاٍل )9(  َتْصِغْي َك
ْيُع ُتط َة َأ َتـا ْلَف ْيـَن ا ِح
ْيـُر َعْقٍل ِنْصُف          ُتِش
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ُنَهـا.          َغَواَها َزْوٍج ِلَقْوِل ْي ُطـْوُر َوِد .           َمْش

             ------------------------------            
َكُز : أصلي - معدني1               ُنه شيء كل ومْر .  َمْعِد
ْتُر : مقطوع - مبتور2               َب ْئصاُل : القطُع وال ِت الشيء واْس

ًا . قطع
ُء وآل ، : مرجعهم - مآِلهم3               ً َيُؤول الشي ً َأول : ومآِل

. َرَجع
. : الَمَرض والّسْقُم - الّسقاُم4              
ْكُر5               ِب َأّول - ال ًا ، الرجل ولد :  . جارية َأو كان غلم
.           : سقط - تهاوى6              
ْطمير7              .    النواة على الرقيقة : القشرة - الِق
. والّرَزانة : الحلم : الَوقار - وقور8              
َتْصَغى تعالى الله قال : تميل - تصغي9               ِل ْيِه : { َو َل ُة ِإ َد ِئ َأْف

ّلِذيَن َ ا ُنوَن ل َأي ِبالِخَرِة ُيْؤِم َتِميل }   ِل . و

ِبَسْت ْلَف َل ّلـٍة َأ ِمـْن ُح
ْيـٍر َقَسًمـا َحِر

ْبُت َل َط ْنَك َمـا َطـلًَقا ِم
َكْم َنا ِمـْن ُذْقُت َأ

َفَسِل ُمـّرا فَراِقـَك
ْيَن ْلَع ْكُت َكْم ا  َسَف

ْدِرْي َلْسـُت ُدُمـْوًعا َأ

َلـٍة ِطْف ْيـٍر ِب ْنَت  َوَصِغ َأ

َفّرْقـَت ُثّم  َجّمْعَت
ْلَك َجْمًعـا َواللِه  ِتـ
َنـٌة ُطْوٌب ِمْح .     )5( َوُخ

َ َق َوَعل ْأِسَهـا َفْو َر
ُطـْوُر ّطْر َأْو)1( ال      

ِنْي َبْل ِفَراًقـا َن َخـا
ْيـُر ِب ّتْع ِنْي   ال َدَها )2( َو

ْلِفَراِق َيْوَم ُتْوُر ا )3( ُف

ْلَب َوَسـِل ْلَق ّنـُه ا ِإ
ْكُسـْوُر ْيَف          َم َك

ْدِرْي ِطِرْي َأ ُثـْوُر َوَخا ْن ( َم
َء)4 ْنَك     َجا ْيـُل  ِم ْلَجِم ا

ْيُر ّتْقِص ِمْن  َباَن   َوال
ُنـْوُر َظلٌم ُعْمِقَهـا َو

.

الـّزْوُج                                        
ْلَفلَِة َغَزاَل َيا َذى ِمْنِرْفًقا ا ْيِن َأ َب ْل ُه )7( ا ْكُر ِف
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ِطِري)6( ِبَصّب َظّن   َخا
ْلَهْجِر ِفي َأّن ًا ا َزْجر

.

ْنُشْوُر ْيٍر    َم ِبـ َء ِلَع َفَجـا
ْنـُه ّنـُفـْوُر ِم )8( ال

.

             ------------------------------            
ّطْرطوُر1               ْنسوة - ال َل َلعراب : َق ْأس طويلة ل . الر
ودواِهي َأصابك ما َأي ومادهاك : أصابني - دهاني2              

ّدْهر: ما ِبـه عظيم من الناَس ُيِصيُب ال . ُنَو
ُة وضعف : إنكسار - فتور3               ْتَر . والضعف : النكسار والَف

َتر َتر : الضعف والَف ِتُر جسُمه وَف   َيْف
ًا                    َنْت ُفتور . مفاصله : ل

ْثُر : متفرق - منثور4               ّن ْثُرَك وال َء َن به َتْرمي بيدك الشي
ًا . متفرق

ْأُن هو و خطب  : جمع - خطوب5                َلْمُر َأو الّش َأو َصُغر ، ا

ُظم . َع
ْبُت  : عاشق - بصب6                ِب َبابة ِإليه وَص َأنا ، َص َأي  َصّب ف

ُلنثى ، مشتاق عاشق ّبة وا . َص
ُبْعد - البين7               .  والِفراق : ال
َنَفَر يقال : الفرار - النفور8               ْنِفر :  ًا َي ًا ُنُفور ِنفار َفّر ِإذا و

.  وذهب

ِمْن َفَضّر َنْفًعا) 1( َراَم
ْيِر َنـا    َقْصٍد َغ َراَجْعُت َأ
ْيـُر َيـا ِب ِبْي َع ْل َما     ِبَق

َنـا ْك ْنَزٍب َتَر َأّي)2( ِلِخ  
ّدْي  َدْرٍب َتِعـ َفاْس

ِتْي َذاٍر ِلَرْجَع ِت ِبـاْع
.

ِبّر َوِمَن ْل ْد   ا َق
ْيُئ ْلُقُصـْور َيِج ا

ِنـْي ِلَسا َثـّم َو  َجْمـٌع َو
ْيُر ْيَن      َغِف َراَجْعُت ِح

َتَفى ْدُحْوُر َواْخ ْلَم )3( ا

ْلَعْفِو ِمـَن َكْم ُه ا َحاَز
ُذْوُر ْلَمْع .             ا

                                       الّزْوَجـُة
ْيَف َيا ِل ِم) 4( َح ِكَرا ْل ْنَتا ِئـِري َواللِه َأ َطا
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ً ً َأْهل ْنَت َوَسْهـل َرْمُز َأ
ْيِد ْلَقِص )6( َيْزُهْو  ا

ْكِرْي ْنَت ِبِف ِفي َأ
ْلِب ْلَق ْبَضٌة ا ِمْن َن
ِتْي َيا ْنـُت َح ْيـَك ُك َأْرِم

ِم ًدا ِبالّسَها َنا .          ِع

ُظـْوُر ْن ْلَم ّنْي)5( ا ُيَغ    َو
َذا ْنـَزَوى ِإ ْيـُر)7( ا ِك ّتْف  ال

َذا َوُشُعْوِرْي )8( اْضَمَحّل ِإ

ْكـِرْي ِإّن      الّشُعْوُر ِف
َناِد َمـَع ْلِع ُبْوُر ا )9( َل

.

             ------------------------------
. : المطلب والمرام طلبه الشئ ورام ، : طلب - رام1              
. شيطان : اسم - خنزب2               
ّدْحُر : المطرود - المدحور3                ّدْفُع ال ْنٍف : ال سبيل على ِبُع

ِلهـانة ِلذلل ا ّدُحوُر وا   : الطرد والـ
ِلبعاد                     ْنَها اْخُرْج : { َقاَل وجل عز الله قال وا ْذُؤوًما ِم َم

ْدُحوًرا َأي ّم ًا وقيل ُمْقًصى }  . مطرود
ًا لزم شيء وكّل : ملزم - حليف4               فهو ُيفاِرْقه فلم شيئ

ِليُفه . َح
ْيُره ُيْرَجى : الذي - المنظوُر5               . َخ
. ويتاعظم ويتفاخر : يتيه - يزهو6              
َء َزوى : مصدر والّزّي : تنحى - انزوى7               ًا َيْزويه الشي ّي َز

ًا ّي ْنَزوى وُزِو َنّحى َنّحاه ، فا َت .  ف
: تقشع السحاب واضمحل ، ذهب : أي الشئ - اضمحل8              

.
َبواُرو : هالك - بور9               ْل ورجلن ُبوٌر : رجل يقال  : الهلك ا

ُلنثى وكذلك ، ُبوٌر وقوم ُبوٌر   ، ا
ُبوُر هالك ومعناه                    الذي الهالك الفاسد الرجل وال
.   فيه خير ل

ْنُت َأْغُزْوَك  ُك

ِبْي ِِبالّشـُرْور ْل َوَق
ُلُب ْط ْلَعْفَو َأ ِمْن ا
ِلْي ْي ِل ّنـْي  َخ ِإ َو

ُكْم َعْن َذا َنـا َأ ّب َوَر
َد)1( َمْحُجـْوُر ْن ْيِل   ِع ِب َتْق
ْيـِه َت َأُخْوُر)2( َراَح  

َتَغـّشـاَك ِئًمـا َي َيـُزْوُر َدا َو
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ّطـٌر  َوَسـلٌَم ِمْن ُمَعـ
ْيـٍر ِب .        َع

.

                                        الـّزْوُج
ّلِذْي َقَسًما َأَمـاَت ِبـا

َيـا َأْح ْيَن   َو ْلُت ِح ّت َر
َيـًة ْثـَر آ ٌد ُأْخـَرى ِإ ْي َوَوِع

ْيُب َلى َصْخـًرا  ُيِذ َتَعـا
ْلـُت َأّم َتـ َسَمـاٍء ِفْي َو

َأْرٍض ْلُت َو َأّم َتـ ِفـْي َو
َيـاٍة َتَقّضْت َح

ّتـٌم  َوِحَسـاٌب ُمَح
ْبُت   َوِعَقـاٌب ُت

ُتـُه ْيـ َن ِفْي ِمّمـاَج
ِتْي َيا ِتـْي         َح َزْوَج

ْئُت َتِقّرا ِج ْنٍب ُمْس َذ ِبـ
ْنُت ً ُك ْبل ّد َق َل  ِفي)5( َأ

ِم ْلَقْو .      َخْصًما ا

ِني َل ُد َها ِفي الّرْع
َتاِب ِك ْل ُطْوُر ا )3( َو

َءْت َوَمَعـاٍن َنـا َضـا َل
ُطْوُر َتَهـاَوْت َوُس )4( َو

َلى ْلُفـَؤاِد َع ُبـْوُر ا ُق
ٍم ُنـُجـْو َنـُهـّن  َو ْي َب َو

ِتْي  ُثّم ُأُمـْوُر ْأ َد َي َبْعـ
ْلَمَماِت ُكـّل    ُنُشـْوُر ا
ُتـُه  َشـْيٍء ْل ُطْوُر  َفَع َمْس

َلِهـْي َيـا ْنَت ِإ َأ  َرّب َفـ
ٍم   َغُفْوُر ِبُجْر ُذْوُب َو َتـ
ْنـُه ْلُقُصْوُر  ِم ٌد ا ْيـ ِن  َوَع
َلـْو .          ُشُهْوُر َتـُمـّر َو

             
             ------------------------------
كل والَمْحِجُر والِحْجُر والَحْجُر ومحرم : ممنوع - محجور1              

ْنِع والَحْجر : الحراُم ذلك    وفي الـم
ُلوَن التنزيل                    َيُقو ًا َأي } ، ّمْحُجوًرا ِحْجًرا : { َو حرام

ًا . ُمَحّرم
َكّف وهي ، راحة : جمع والراُح : كفيه - راحتيه2               . ال
. والطور الرعد - سورة3              
. : سقطت - تهاوت4              
ّد : أشد - ألد5               َل َل َيزيُغ ل الذي الّشِحيُح الَجِدُل : الَخِصُم وا

. الحق ِإلى
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َنا ِم ِفي َأ ْل ّظ ْد ال  َق
َبْحُت َبْحـٍر َس ُلُب ِب ْط َأ

ْيِر ِمْن  الّصْفَح ِب  َع
َنى        ُزُهـْوٍر َث ْن َماا
ْكُر ْلِف ُأّم َهَوى َعـْن ا

ْنٍد ْنِت  ِه ِمـَن َرْوٌض َأ
ِبْي الّزُهـْوِر ْل ْنِت ِبَق َأ

ِتي َقْصِدي َي ْن َوُم
ْيِدي َنَة      َوَقِص ْب َياا

ْلُجْوِد ْنِك ُفـْزُت ا ِم
ِتْي ِبَعْفـٍو َلى  َوَصلَ َعـ

.      َوآٍل الّرُسـْوِل

َذى ِمَن َوُفَؤاِدْي ْلَق )1( ا

ِلي)2( َمْسُجْوُر ُذ ْب  َفا
ْلَعْفَو ْأُجْوُر َعَفـا َمـْن ا َم

َلـْو
ْيُت َنـاَس ِنـْي َت ّن ْيـُر ِإ َلَحِق

ْنـِت ٌد َأ َوْر
ِطـِرْي ُدْوُر ِبَخا ُبـ )3( َو

َوَسُرْوُر بداخلي َوَجَماٌل
َنـا ِكـلَ  َأَرى َكَمـا َف
ْنُصْوُر َمـا  َوِصَحـاٍب َم

ّبَح ْلُجْمُهْوُر َس )        4( ا
.

 
                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

             ------------------------------
والماء العين في يقع ما وهو ، َقذاة : جمع -  الَقذى1              

. وغيره تراب من والشراب
َبْحِر تعالى وقوله : مملوء - مسجور2               ْل ْلَمْسُجوِر : { َوا ا

َأن التفسير في جاء } ، ُيْسَجر البحر : 
ْنَسَجَر َيْسُجـر . وَسَجَر جهنم ناَر فيكون                    َل وا : امت

. المملوء العرب كـلم في والمسجور
ْدُر3               َب َل ِإذا : الَقَمُر - ال َت ِإنما ، اْم ًا ُسّمَي و ْدر لمبادرته َب

   بدرا سمي وقيل ليلته في بالطلوع الشمس
. لتمامه                    

. معظُمه ، شيء كل . وُجمهوُر الناس : جل - الجمهور4              

*************************
*********************
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*****************

الـمـنـوعـات               

َي                                 ِد َوا ّن ال ْأِت ِإ
َثـَر َعْصـٌر َكا ْيـِه َت ِف
ْلِغّش َلُط  ا ْلَغ ّلَمـا َوا َفَق

َتِقـي ْل ّ َن َ  ِخل َلـٍق ِبل َم
َبٌة ّلَمـاُصْح ْبَقى َوَق َت

ْلَجاُر ُمـَؤّسَسـًة َكْم َوا
ّثَرْت َنا َأ ْي ِئُقـُه ِف )4( َبـَوا

ْأِت ّنَواِدَي ِإ ْلَقاَها ال َت
َلْت َقـِد َتـ ْأِت اْم َو

ْلَملِهـَي ْلَقاَها ا َت
َنـًة ْيِمـ َوَمْجَمـُع ُمَه

ْيِر ْلَخ ْيِه ا ّلـٌة ِف َبْت ِق َأ ( َد
7(   .

ّلْهُو َتْفِحٌل َوال  ِفي)1( ُمْس
ْثِرِه َطُط ِإ )2( الّش

َكْم  َو
َنا ْي ًتى َلِق ُطْوُقـُه َف ْن َم

)3( الّسَقُط
َلى   ّتَقى َع ال

َلْجِل ْيِن َو ّد َبُط ال َت ُتـْر
َيـا ّيـَة َف ِل ُه َجاٍر َب َأْمـُر

)5( ُفـُرُط
ْيَن  ِل ْلَغاِف  ِبـا

ّدْوِن َوَمـْن ِلُط)6( ِبال َت َيْخ  
َلى َعَماَهـا ُنُفْوٍس َع

ْلَجْهُل َلُط ا ْلَغ َلى   َوا َع
ّكـِر ّتَف َبْعُضُهْم ال َأّمـا

ُطوا .       َسِخ

             ------------------------------
قِوي ِإذا العدّو َأمر واستفَحل  : متفاقم - مستفحل1              

ّد َتْفَحل ، مستفِحل فهو ، واشت َلمر واس  ا
. َتفاَقم َأي                    

احتكام أو طلب أو بيع في القدر : مجاوزة - الشطط2               
. شئ كل من ذلك غير أو

َلشياء من والّسَقُط ، : الرديء - السقط3                ُتْسِقطُه : ما ا
ّد فل َت :  والّسقاُط والّسَقُط ، به َتْع
ُأ                     َط . القول في الَخ
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وفي : الداِهيُة والبائقُة ، وشره : غوائله - بوائقه4               
ْأَمُن ل من بمْؤِمن : ( ليس الحديث   جاُره ي

ُله ) . أي بوائَقه                      ْلمه أو وشّره َغوائ .  وَغَشُمه ُظ
: تعالى قوله ومنه الحد :  مجاوزة بضمتين - فرط5              

َكاَن ُه { َو ًطا َأْمُر . غلبته الشئ } . َفْرُط ُفُر
ُء - الدون6               ّدني ّدوُن الخسيس : ال ِبيُث وال . الماِجُن : الَخ

ّدقيُق وقيل ُء والجمع الَحقيُر ، : ال ِنيا ْد .  َأ
والشأن : العادة والدأب ، : اعتادت - دأبت7               

. والملزمة
ْلـُم ْلِع َأُل َوا ْيَن َيْس َأ

ُدْوَن ْلَواِر َلى ا ِإ
ْلَجْهُل ُكُن َفا في َيْس

ْبٍع )2( َر
َتَزٍه  ْن ِلُب َوُم َطا َو
ِم ْل ْلِع ْلُم َكاَن ا ْلِع ا
َتُه َبَح َوالَن   ُنْزَه َأْص

ُتْوًهـا َذا َمْع َبٍل َو )4(  َخ

ِبَي ِمْن  اللُه َفَحْس
َياِع َعْصِر ج         َفـل الّض

ُكُم )1( َقْعِرْي َن ُدْو  َف
ْلَمْرَجاَن ُطوا ا َتِق ْل َفا

ّنَواِدِي َوِفي ال
َبِسُط َوالّساَحـاِت ْن َي

ْيَن َيُغْوُص ْيَصاٍت َب )3( َعِو

َتِشُط ْن َي َشْعٌر              َف
ْيٌل ُطْوُل َطِو ْلـَوْقِت َو ا

َتِشُط )5( َيْم
ْيَط َتـَرى  ّلِق ال

ِلـَوْجِه)6( َتَقـُط اللِه   ْل .      ُي

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             

َنا                                ْلَخ ا َباَب َش َيـا َأ

َيا َباَب َأ َنا َش ْلَخ )7( ا

ْلِفسِق َلى والّسْخِر َوا إ
َظى )8( ُشَواِظ )9( َل

ْيُرْوا َيٍة ِس .        ِبَمْخِز

َيا ًة َو َلى ُدَعا ْيـِل ِإ ِل ّتْضـ ال
ْلـُخْسِر َكْوُن َوا ْل ِمْن َفا

َلى َأْضَحى َضَجٍر َع
ْلَجْمِر .         ا

             ------------------------------
. أقصاه شئ : كل - قعر1              
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ْبع2               َطُن ، بعينها والدار : المنزل - الّر َأّي كان متى والَو وب
. كان مكان

. فهمه ويعسر ، معناها استخراج : يصعب - عويصات3              
َبل4               .  جنون بل الُحْمق : َجْودة - الَخ
ُطه َشعَره وَمَشَط : يترجل - يمتشط5               َيْمِشطه َيْمُش و

ًا . : َرّجله َمْشط
ّطفل - اللقيط6               ًا يوَجد الذي : ال ّي ّطرق على مْرم ل ال

. ُأّمه ول َأبوه ُيعرف
. الكلم من والُفْحش الكلم قبيح : من - الخنا7              
ّلَهب وضمهـا الشين بفتح والّشواُظ - الّشواُظ8               الذي : ال

:  العزيز التنزيل وفي فيه ُدخـاَن ل
ُيْرَسُل                    ُكَما {  ْي َل ُنَحاٌس ّناٍر ّمن ُشَواٌظ َع : } . وقيل َو

ْطعة الّشواظ . ُنحاس فيها ليس نار من ِق
. : النار - لظى9              

ِئُر َطـا ّنْحِس َو ّنى ال َغ
ُكْم ِبالّشَقاِء ْد َل َلَق

ُتْم ْل َل َكاَن َض ّلْهُو َفـ ال
ُكْم َت ْنَع ْئَس ِص ِب ً َف َجْهل

ّدى ّد َتَع ْلَح َطٍل ِفْي ا ( َخ
2(

ْئَس  ِبـ َداٍن َداًرا َو ْبـ َأ بـ
ُدَها ْأ َتـَوّق )3( ِإْخَس

ْنَت َأ َناِر َف ْلِخْزي ِب ا
ٌق َتِر   .    ُمْح

ُكْم َوالّرّب َد ْيِل  َأْوَع ْلَو ِبا
ْلَحْشِر  ِفي)1( ْلُم ا ّظـ َوال

ُكْم َت ْيَم َة َيا ِش َء َسْو
ّدْهـِر ُه ُثّمَت الـ َجــاَوَز

ِم ِفي ّلْؤ َوالّسْخـِر ال
َء ِفي ُعْمٍرَمَضى َجَزا

ْلَغـّي ْكـِر ا َوالّس
ْأ َيـٍة َواْقَر  ِمْن)4( ِبَغـاِش

ْطِر َأّوِل .     الّس

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             
                     

ُعل                                 ْل ا َباَب َياَش َأ

َيا َباَب أ ْلَمْجِد الُعل َش َوا
ْلَفـْخِر َلى َوا ( ِبَساِط َع

ْيُرْوا  الّرَضا)6  ِس
ْكُرَمٍة .                  ِبَم

َيا ًة َو ِبا)5( َسَمْوا ُدَعا  
ْيِن ّد ّنـْصِر ل َكْوُن َوال ْل َفا

ْد) 7( َطَرٍب ِمْن َاع َق )8( َض

ّنْشِر .  ِبال
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              ------------------------------
في واد وقيل ، والهلكة والعذاب : الخزي - الويل1               

.  جهنم
َطل2                َطل العجل : الحمق - الَخ الفاسد الكلم والَخ

َطل المضطرب الكثير َلّوي والَخ ّت . والتبختر : ال
فيها اْخَسؤوا : { قال وجل عز وقوله : تباعد - اخسأ3               

ّلُموِن ول َك ُد } معناه ُت . َسَخٍط َتباُع
: تعالى قوله وهي الغاشية سورة أول : من - غاشية4               

َتاَك { َهْل َيِة َحِديُث َأ ْلَغاِش ٌه ، ا ِئٍذ ُوُجو   َيْوَم
َلٌة ، َخاِشَعٌة                     َبٌة َعاِم َلى ، ّناِص َيًة َناًرا َتْص } . َحاِم

ِتفاُع - الّسُمّو5               ُلّو : الْر ْيُت : َسَموُت منه تقول والُع وَسَم
ُء وَسَما ًا َيْسُمو الشي َتَفع ُسُمّو .  اْر

ِبساُط6               َبسيطة - ال َلرض : وال . يقال الواسعة الَعريضة ا
ْأخوذ يتبّسُط : خرج َبساط من م    ، ال

َلرُض وهي                    .  الّرياحين ذاُت ا
أو حزن لشدة النسان تصيب خفة : الطرب - طرب7               

.  سرور
ًا الرائحُة وضاعِت ، : نفح - ضاع8               َتَضّوَعت َضْوع ، و

َنَفَحْت كلهما  :  .
ِئُر َطا ّنى الّسْعِد َو َغ
َنا ْلَه ْلَحّق َفـَرًحـا ِبا َوا

ًنا َشّع َكْوِن  ِفي)2( َس ْل ا
َذا َأْجَمِعِه ّب ّنْوُر َفَح ال
َدى ْيَن َأْه ِك ِل َلى  الّسا ِإ
ِنْعـَم ًا َو َدار

ْيِن ْلـِع َلًة ِبُحْوِرا )3( آِهـ

ْأ َن ِرْضَواٍن ِبَمْقَعِد َفاْه
.                       َوَمْغِفَرٍة

َء ًا َوَجا َتِسم ْب ( ِرْضـَواُن ُم
ِبـْشِر)1 ْل ِبـا ّيَر   الّزْوَر َوَص

َتاَن ُبْه ْل ْبـِر ِفي َوا ْلَق ا
ْيَقِة َطــَفى َطِر ْلُمْص ا
ْلَفْوِز َلْجِر َوا َء ِبا َما َجَزا
َبُروا ْيُر  َص ْلـَخ ِفي َوا
ْبِر ْأ الّص ِبَمْعِرَفٍة َواْقَر

ْلَفْجِر آِخَر ِمْن )4( ا
.

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙             
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             ------------------------------
.  الجنة خازن ، : ملك رضوان -1               
. البرق ضوء : مقصور - السنا2               
. : عامرة - آهلة3               
: تعالى قوله وهي ، الفجر آخرسورة من : أي - الفجر4               

َيا ُتَها {  ّي ّنْفُس َأ ّنُة ال ِئ ْطَم ْلُم  اْرِجِعي ، ا
َلى                     ّبِك ِإ َيًة َر ّيًة َراِض ِلي ، ّمْرِض ْدُخ َباِدي ِفي َفا ، ِع

ِلي ْدُخ ِتي َوا ّن } . َج

ِعّي    ِف الّشا ِم ِلَما ا ِة ّي ِز ُهَم ْيُس َتْخِم

ّبـْر ّنُه تـص ُء ِنْعَم إ ّدَوا ال
ْد ّد يُقـوُل َما وَر

ُء َيا ْتِق .                 ال

َطاَل وإْن تْضَجْر ول
ُء َبل ّياَم َدِع                    ال  ال
ُء َمـا تْفَعُل .                َتَشا

ِطْب َذا نفًسا و َكَم ِإ َح
ُء .           الَقَضا

ْكُم ّتِسُع  اللِه فُح ُم
ْلَمَجاِل ّلْم              ا فَس

ّيـَها ِلْي الّرُجُل أ َثا ْلِم ( ا
1(

                .

ّد ِئِه وَر َلُب قضا َط
ْلَمَحاِل َتْجَزْع ول                       ا
َثِة ِلْي ِلَحاِد َيا ّل ال

.                

َيا ِلَحواِدِث َفَمـا ْن ّد ال
ُء .                 َبَقا
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َيا ِهَي ْن ّد ْيَك ال الَهْزَل ُتر
ّدا)2( ّلْقها      ِج َط َف

ْيَهـا َوِعْش َدى ِف ْن ( َسَر
3               (

.

ْيِه  َوَعـاِشُقَها ّنْحَس ُتِر ال
ًدا ُكن          َسْع ً َْو َرُجل
َلى َلْهَواِل َع ًدا ا ْل )4( َج

.                

ُتَك ْيَم الّسَماَحُة وش
ُء ْلَوَفا .               َوا

             ------------------------------
َثُل : هو يقال  القوم : أفضل - المثالي1              َأي قومه َأْم

ُثل وقد قومه َأفضل   َمثالًة ، بالضم الرجل َم
ً صار َأي                     . فاِضل

ّد : نقيض - الهزل2               َلمر في الرجُل وَهَزل الِج لم ِإذا ا
ّد ّلِعب والَهْزل يج .  واِحد واٍد من وال

ْندى- 3               ُلنثى ، وقيل: الشديد ، : الجريء الّسَر َسَرنداة وا
ْندى رجلو   السرد من مشتق َسَر

ًا. يمضي الذي ومعناه                     ُدم ُق
ُد4               َل الله رضي عمر حديث ومنه والقوة : الصلبة - الَج

ًا َأْخوَف : ( كان عنه ْلد َأي َج ًا )   : قوي
وجسده. نفسه في                    

ْق ِم َذا َوَصـاِد َكاِر ْلَم ا
َيا َنا ِفْي  َوِسْر )1( َوالّس
ِكِهْم ْل َدِع ِس َيا َو ْلَخَزا )3( ا

.

ََأْهـَل ْنُهْم  الَفْضِل و  ِم
َيا َوإْن       )2( َوالَمَزا

ُثَرت ُبَك ْ َك ُيو ِفي ُع
َيا َبَرا         .              ال

ُكْوَن أْن وَسّرَك َلَها َي
ُء َطا .              ِغ

ِلْم َفـل ْظ َ َت ْنِذْر َول  ُت
ِإْن           ِبَحْرٍب َأَقَصاَك َو

َطْعَت َما َوَساِمْح َت اْس
ْيِر ْتٍب ِبَغ )4( َع

ّتْر     َتَس
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ُبَك )5( ْي ُمِحّب َعْن َع
.

ُكّل  ِبـالّسّخـاِء ْيٍب َف َع
.         

ْيِه ّط ْيَل َكَمـا ُيَغ ِق
ُء .                  الّسَخا

َكْن ِم  َو ْل ْلِح َمْعُروفـا ِبا
ِإلّ ِفي َوَحاِذْر        َو

ْلَمَواِقِف ّ َأْن ا َتَمل
.

َتْخَسُر ِمَن ُتِحّب َمْن َس
َلِخلّ َلَعـاِدي ا ِل ُتـِر َول
ّ َقـّط     .               ُذل

ِإّن َتَة َف َدا َشَما َلَع ا
ُء .                   َبـلَ

             ------------------------------
وسنا ، الرفيعة المنزلة وهي سنية : جمع - السنايا1               

ُلُموِر َمعالي إلى ًء ا ُء ، ارتفع َسنا   من والّسنا
ِنّي الّرْفعة                     . :  الّرفيُع والّس

ّيِة : الفضائل - المزايا2                ّية : الفضيلة والَمِز في والَمز
ّتمام شيء كل . والكَمال : ال

َخْزياُن : رجل يقال ، القبيحة : العمال - الخزايا3               
َأة ًا عِمل الذي وهو ، َخْزيا وامر ًا َأمر   قبيح

ّد                     َت ُته حياُؤه لذلك فاش َي . الَخزايا والجمع ، وَخزا
ْبُت وقوله وملمة : سخط - عتب4                َت ْطُت َأي َع َتبُه َسِخ وعا

َبـًة َت ًا ُمعا .  لمه ذلك : كّل وِعتاب
.  : أبعدك - أقصاك5               

َ َجْهٍل َأَخا َتْصَحْب َول
ْيٍل ِب )1( َو

 ً ْذل َبـ ِمـْن َو
ْيٍر ِث ْيٍل َأْو ك ِل .                   ق

ِإّن ْلَجْهَل َفـ ِمْن أْخطُر ا
ْيٍل ِل َ                 َع َتـْرُج َول

ْيٍل ِمْن الّسَماَحَة بِخ
.          

ّناِر ِفي َفَما  ّظْمآِِن ال ِلل
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ُء .                  َما

َلـْم َنِل و ِلُب ُت َطا ْلَم  ا
ّنْي ّتَم َ             ِبال ( ُجـْهِد َول

ِم )2 ْلُغل ْلُمِسّن أِو ا ا
.

َ َذاَك َذا َهـْل َول أَحّق َو
ّنْي ْيَس َوِرْزُقـَك     ِم َل

ْنقُصُه ّنْي ي ّتأ )               3( ال
.

ْيَس َل ُد َو الّرْزِق ِفي َيِزي
ُء َنا ْلَع .         )4( ا

َيا َدِع ْن ّد ُتَها الـ َن ْي فِز
َنى          ُغـُرْوُر َيْف َف
ْلُق ْلَخ ْلُقُصوُر َأْجَمُع ا َوا

.

َداٌر َأْق ْيُر َو ِبِها َتِس
َول                        الُمـوُر

ُدوُم ُحـْزٌن ُسُروُر َول َي
.               

ْيَك )5( ُبْؤٌس َولَ َل َ َع َول
ُء .              َرَخا

َذا َبْحَت ِإ ْنٍك ِفْي َأْص ( َض
ْيٍع)6 ِظ َ  َف  َتْسأْل  َفل

ُذّل .             ُخُضوٍع أْو ِب

ُجوٍع أّي  ُجوٍع َأّي َوُجوٍع
َذا ْنَت َمـا ِإ ْلٍب َذا ُك َق

ُنوٍع     .               َق
ْنَت ِلُك َفأ َيا َوَما ْن ّد ال
ُء .                  َسَوا

             ------------------------------
ُد والَوباُل ، وفساد : شر - وبيل1               من اشتقاقه ، : الفسا

ِبيل .  الَو
. المشقة : الَجْهد وقيل والطاقة : الوسع - الجهد2              
َدة - التأني3               ّتَؤ . : ال
ّتَعب - العناء4               .  : ال
ُبْؤِس5               . والفقر : الخضوع - ال
ْنك6               َأصله - الّض ّدة الّضيُق اللغة في :  ْنك ، والش : والّض

. العيش َضيق

                                

ْيَن ُء  َفأ َيا َلْشِق ْيـَنَذُووا  ا ُء وأ َيا ِمـَن  التق
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َيا َنا ّد ْيَن ال ْيَن  وأ وأ
ّلُهُم َيـا ك .             َضَحا

َيا َبَرا )1( ال
َلْت  َوَمـْن     نَز

ِتِه َيا ِبَساَح َنا ْلَم )2( ا
.               

ْيِه أْرٌض َفلَ َ َتِق َول
ُء .                    َسَما

َيا ًبا َف ْلَمـاِل  ِلَمْن َعَج ِل
ِكْن ِلُموا َأَما            َرا َع

َأّن ْلَمـْوَت ِب )4( َكاِمْن ا
.

َأْعـَجُب ْنُه َو ّباٌر ِم َج
)3( َوَماِجْن

َأْرُض       اللِه َو
ِكْن َواِسـَعـٌة َل .               َو

َذا ْلَقَضا َنَزَل ِإ َق ا َضا
ُء ْلَفَضا .                ا

َ ُدْب َفـل ْن َأٍخ ِلَموِت َت

َذا        وِفّي ِفْعُل َفَهـ
ِبـّي)5( ِمْهـذاٍر .         َغ

َ ْيٍع ِطـْفٍل َول أْو َرِض
ِتّي الياَم َدِع                     َف
.              َحـّي ُكـّل تْغِدُر

ِنى َفَما ْلَمْوِت َعِن ُيْغـ ا
ُء َكا ُب .            ال

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙                   

             ------------------------------
ّيُة : جمع - البرايا1               َبِر ْلُق وهم ال َأ ِمْن هَي الَخ ّلُه َبَر ال

ْلَق َلَقُهم َأي الَخ . َخ
َدُر وهي منية : جمع - المنايا2               : : المنية وقيل الموت ق

. الموت
الُمْردية الَمقابح يرتكب : الذي العرب : عند - الماِجُن3              

ْذُل َيُمّضه ول ، الُمْخِزية والفضائح  َع
ِله                     . ُيَقّرُعه من َتْقريُع ول عاِذ

َأمٌر : اختفى وكمن ، : مختٍف - كامن4               َأي  َكِميٌن فيه . و

َطن ل َدَغٌل فيه . له ُيْف
ًا كلُمه َهذَر : من - مهذار5               َذر ِإ في : كثر َه الخط

:   . يقال الكلم َسَقُط : هو وقيل ، والباطل
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ّذار رجل                     ْيذاٌر َه . وِمْهذاٌر وَه

ُلوا                                 ُيوٌن     َقا * ُع
َظـٌر َلُهْم َمْن َيـا َن

ْكِر ْلِف َبَصِر ِبا ْل ِمْن  َوا
ٍِم َقْوِل َتِز ْل ْدِق ُم بالّص
َبِر ِفي ْلَخ .          ا

ّ َتَمع َهل ٍم ُتْمْاَس ْظ َن ِل
ْيَغ ّدَرِر)1( ِص َكال ُكّل) 2(  

ْلَحَواِدِث َداَها ا ْب ِمـَن َم
َظِر ّن           .           ال

َظُم ّناِر َوُمْع ِمـْن ال
َتْصَغِر .      الّشَرِر ُمْس

ْلَملِهْي ِهَي َكْم ا ِغّر َف
ُذ)3( ِبَها)4(  يلو  

ْيَن َوَهاَم َنْت ِح )6( َر

َتّز ُبَها َواْهـ ِن .        َجا

َكْم َباَهى َو ِبُقْرٍب)5( َت  
ِبَها ِمْن ِئ َكْم             َعَجا

ِبْلَق ِْيف ْتَكَتَف ٍةَْرظَن
.              اَهِبِاحَص

ٍسَْوق لِب ِامَهّالس َْكتَف
.           َِرتَو لَو

ُلوا ُيوٌن َقـا َوَما ُع
ْيُع ِط ُنْغِمُضَها َنْس
ْلُت َطٌر ِذْي َفُق َبْل َخ

َطُرَها  َذاَك .       َأْخ

َذاَك ِذي َعـْن ّطْر َو َفَس
ُبَها َما ّن )7( ُيَؤ

ُء  ْلَمـْر َوا
َداَم ُبَها َعيٍن َذا َمـا ّل ُيَق

.             

ُيِن ِفي ْيِد َأْع ْلِغ ا
ْلى َمْوُقوٌف َطِر َع ْلَخ .  ا

             ------------------------------
يحي بن ( أحمد حجلة أبي لبن أبيات - أربعة*               

. الناظم ) بتخميس التلمساني
َء صاَغ : مصدر والّصْوُغ  ووضع : سبك - صيغ1               الشي

ًا َيُصوُغه ُته وِصياغًة َصْوغ   َأصوُغه وُصْغ
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َكُه وِصيغًة ِصياغًة                     ًا : صاغ ويقال َسب ًا شعر َأي وكلم

َبه وضعه ّت . ور
. : اللؤلؤ - الدرر2              
. مجرب غير أي وغرير : بالكسر - غر3              
. وعاذبه إليه : لجأ بالله ولذ : يلجأ - يلوذ4              
ُة ، : يتفاخر - يتباهى5               . : الُمفاخرة والُمباها
ُنّو : نظرت - رنت6               َظر : إدامة والّر ّن ّطْرف سكوِن مع ال ال

          .
ّنَب ويوبخها : يلومها - يؤنبها7               َأ ًا الّرُجَل و ِنيب ْأ ّنَفه َت : َع

ّبَخه ولَمه . وَو

ْيَت َل َذا ِشْعِرْي َيا ِإ
ُه َمـاَزّل ِبُر )1( َعـا

َفُقْل 
ْنَغِمٍس ْلَغـّي ِفي ِلُم ا

ُه )   2( َحـاِفُر
.

ِم ِفي َ َيْو ل
ْنَفُع ْنَساَن َي ِل ُه ا َساِحُر
ُه َيُسّر ِظَر  َمـاَضّر)3( َنا

ُه ِطـَر          .        َخـا
ًبا لَ َد ِبُسُرْوٍر َمـْرَح َعـا

.        ِبالّضَرِر

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙                   

                                
ْيِل     ِسَهاُم                                 ّل *ال

َباُس ِم ِل ْلـ ّظ َثـْوٌب ال
ْيِه َتْخَشى َأَمـا        ِللّسِف
َء ّدَعـا ْيِه  ال ّتِق َت .          َو

َلٌة َذ ْبـ ِلـِذي)4( َوِم ُحُمٍق  
ْيـِه ِت )5( َو

ُأ  َتْهـَز ّدَعـاِء أ ِبـال
ْيـِه َدِر َتْز )              6( َو

.

ْدِرْي َوَما َنَع ِبَما َت َص
ُء ّدَعا .                ال

             ------------------------------
. الطريق ماّر َأي سبيٍل عابُر ورجل ، : المار - العابر1              

ُبُرها السبيَل وَعبَر ًا َيْع . شقها أي ُعبور
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ُد - الحاِفُر2               ّبِة َحواِفِر : واِح ّدا . ال
ِظُر - ناظره3               ْيِن : نا َطُة الَع ّنْق التي الصافية السوداء ال

ِظُر يرى وبها العين سواد وسط في ّنا   ما ال
. نفسه البصر : هي وقيل ، َيَرى                    

.  الناظم بتخميس الشافعي للمام أبيات - ثلثة*              
َذلة4               ْب َلق : الثوب - الِم َذلة والبتذال ، الَخ ْب الثياب من والِم

ُيمتهن ُيلبس : ما   ُيصان ول و
ْبتذل التي الثياب وهي الَمباِذل وكذلك                     الثياب في ُت

ّذل َب َت .  لبسه والُم
: الحديث وفي ، والتعاظم والتفاخر : التكبر - التيه5              

ِإنك ِئٌه اْمُرٌؤ (  َأي تا َأوضاّل )  ّير متكبر . متح
.   حّقره وازدراه ، : تحتقره - تزدريه6              

                                

ُة َدْعَو َلْمَت َمْن َف َظ
ْنَت َأ َبْرٍق)1( َماِجْن َو َك  
ِلـُج لَِمـٍع ِكْن )2( َي َلَمـا ا

.

َتَرَقـى ْنَت ِللّسَماِء َس َأ َو
ِكْن ْيِل ِسَهاُم        َسا ّل ال

ِطْي لَ ِكْن ُتـْخ َل .             َو

ٌد َلَها َلَمِد)3( َأَمـ ِل  َو
ُء ْنِقَضا .            ا

َذا ُلْوُم َتاَب ِإ ّظ َوَقـاَل ال
ِبْي )4( َحْس

َأَرى   

ّدَعَواِت ِبْي ِفي ال ْل َق
ِبْي َدْر .              َو

ْنِفُق ُأ ِلْي ُجـّل َس َأْمَوا

ِبْي َكْس ُكَها      َو ُيْمِس َذا َف ِإ
َء ّبْي َمـاَشا .                َر

ُلَها ُيْرِس َذا َو َنـَزَل ِإ
ُء ْلَقَضا .                      ا

                      ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙  ◙                   

             ------------------------------
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الُمْردية الَمقابح يرتكب : الذي العرب عند - الماِجُن1              
. الُمْخِزية والفضائح

ُلوُج : يدخل - يلج2               . الدخوُل والُو
ُد3               َلَم ُنوا : { َوَل العزيز التنزيل وفي ، : الغاية - ا ُكو َي

ّلِذيَن ُتوا َكا َتاَب ُأو ِك ْل ْبُل ِمن ا َطاَل َق ْيِهُم َف َل  َع
ُد                     َْلَم ُبُهْم َفَقَسْت ا ُلو ِثيٌر ُق َك ْنُهْم َو ُد َفاِسُقوَن ّم َلَم } . ا

َلجل منتهى . ا
َيا تعالى وقوله ، : كفاني - حسبي4               ّيَها : {  ِبّي َأ ّن ال

ُبَك ّلُه َحْس َبَعَك َوَمِن ال ّت ِنيَن ِمَن ا ْلُمْؤِم } .  ا
ْكِفيَك  المفسرون قال                     ّلُه َي ْكِفي ، ال َي َبَعَك َمن و ّت . ا

         

الحمد     ولله     الهادف     الشعر     روضة     تمت           
*************************

*********************
*****************

:     المطبوع     من     للناظم     صدر     
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	7- الحثالة : بالضم ما يسقط من قشر الشعير والأرز والتمر ، وكل ذي قشارة إذا نقي وحثالة
	الدهن تفله ، فكأنه الردئ من كل شئ .
	1- منحرف : مائل وانحرف عنه وتحرف واحرورف أي مال وعدل وإذا مالَ الإنسانُ عن شيء
	تربية الأولاد
	أَبٌ أَنْتَ أَمْ صَخْرَةٌ
	فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ } .
	العزيز : { فَأَصْبَحَ هَشِيمًا } . وقيل : هو يابس كلِّ كَلإٍ ، وقيل : هو اليابس من كل شيء .
	والفَطْر : الشق ، وجمعه فُطُور . وفي التنزيل العزيز : { هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ } .
	من كل شيء من الأُمور والأَخلاق أَعْوَر ، وللمؤنث منه عَوْراء . والأَعْوَرُ : الضعيف الجبان
	البَلِيد والذي لا خير فيه .
	والجمع معازِفُ فهو ضَرْب من الطَّنابير ويتخذه أَهل اليمن وغيرُهم ، يجعل العُود مِعْزفاً
	والمَعازِفُ المَلاهي والمَلاعبُ التي يُضْرب بها .
	والنفاثات في العقد السواحر ، والحيَّةُ تَنْفُثُ السمَّ حين تَنْكُزُ .
	فلان ، فهو مُسْتَهْتَر إِذا كان كثير الأَباطيل .
	ولم يستطعه ، والتَّقْصِيرُ في الأَمر : التواني فيه .
	تَقَهْقَرَ فِي دَرْسِهِ
	طِفْلاَنِ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ
	1- منبهما : لا يعرف له وجه يؤتى منه ، وأَمرٌ مُبْهَم إذا كان مُلْتَبِساً لا يُعْرَف معناه ولا بابه .
	2- رعيا : كلمة دعاء بمعنى رعاك الله ورَعاه يَرْعاه رَعْياً ورِعايَةً حَفِظَه .
	3- رمقت : نظرت إليه ، ورمقَه يَرْمُقه رَمْقاً ورامَقَه : نظر إِليه ، ورمقْتُه ببصري ورامَقْتُه إِذا
	أَتْبَعْته بصَرك تتعهَّده وتنظر إِليه وتَرقُبه .
	4- زائغة : مائلة والزَّيْغُ : المَيْلُ ، وأَزاغه عن الطريق أَي أَمالَه وزاغتِ الشمسُ تَزِيغُ زَيُوغاً ، فهي
	زائِغةٌ : مالَتْ .
	5- تباين : فرق .
	6- سِيَّانِ بمعنى سَواء ، يقال : هُما سِيَّانِ ، وهُمْ أَسْواءُ وهما سَواءَانِ أي مِثْلان .
	7- الونى : ضعف البدن ، وقال ابن سيده : الونا : التعب والفترة والضعف .
	8- ارتوى : شرب والرَّيَّانُ : ضدّ العَطْشان وماءٌ رَواء ، ممدود مفتوح الراء ، أَي عَذْبٌ .
	فَلا تَرْمِ طِفْلَكَ
	6- اللَّحْن : هو الغِناء وتَرْجيعُ الصوت والتَّطْريبُ من الأَصوات المصوغة الموضوعة ، وجمعه
	أَلْحانٌ ولُحون ، ولَحَّنَ في قراءته إِذا غرَّد وطرَّبَ فيها بأَلْحان .
	
	وذَهَل عنه يَذْهَل فيهما ذَهْلاً وذُهُولاً ، تركه على عَمْد أَو غَفَل عنه أَو نَسِيَـه لشُغُل .
	يَالُعْبَةَ الشَّيْطَانِ
	3- يشع : الشُّعاعُ : ضَوْءُ الشمس الذي تراه عند ذُرُورِها كأَنه الحبال أَو القُضْبانُ مُقْبِلةً
	عليك إِذا نظرت إِليها ، شاعَ الشيءُ يَشِيعُ وشَعَّ يَشِعُّ شَعّاً وشَعاعاً كلاهما إِذا تَفَرَّقَ .
	4- خفقان : اضطراب ، والخَفْقُ : اضْطِراب الشيء ، خَفَقَ الفؤَاد يَخْفِقُ خُفوقاً وخَفَقاناً :
	5- يميس : يميل ، وغصن ميَّاسٌ : مائِلٌ .
	6- الخَيْزُرانُ : عُودٌ معروف ، و الخَيْزُرَانُ نبات لَيِّنُ القُضْبَـانِ أَمْلَسُ العيدان لا ينبت ببلاد
	1- الأُقْحُوان : نبات من نبات الرَّبيع مُفَرَّضُ الورق دقيق العِيدان له نَور أَبيض كأَنه ثغر جارية
	حدَثةِ السن ، وقيل : نبت طيب الريح حواليه ورق أَبيض ووسطه أَصفر .
	2- تواني : تقصير .
	3- يتيه : يتكبر ويتفاخر ويتعاظم .
	4- الزِّبْرِقانُ : القمر ، والزِّبْرِقانُ : من سادات العرب وهو الزِّبْرِقان بنُ بدر الفزاري ، سمي
	بذلك لتسميتهم أَباه بَدْراً ، ولما لَقِيَ الزِّبْرِقانُ الحُطَيئة فسأَله عن نسبه فانتسب لـه أَمَرَه
	بالعُدولِ إِلى حِلَّته وقال له : اسْأَلْ عن القَمَرِ بن القمر أَي الزِّبْرِقان بن بَدْرٍ .
	5- حثيثا : مسرعا ، يقال ولَّى حَثِيثاً أَي مُسْرِعاً حَريصاً .
	6- داسه : داسَ الشيء برجله يَدُوسُه دَوْساً ودِياساً : وَطِئَه .
	7- الزُّقاق : الطريق الضيِّق نافذ وغير نافذ دون السِّكَّة ، والجمع أَزِقَّة وزُقَّان .
	------------------------------
	1- الشَّجُّ : كسر الرأْس ، والشَّجُّ أَن يعلو رأْسَ الشيءِ بالضرب كما يَشُجُّ رأْسَ الرجل ،
	ولا يكون الشَّجُّ إِلا في الرأْس وهو أَن تضربه بشيءٍ فتجرحه فيه وتشقه .
	2- زاغت : مالت ، والزَّيْغُ : المَيْلُ ، وفي التنزيل : { وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ } . أَي : مالَتْ عن
	مكانها كما يَعْرِضُ للإِنسان عند الخوف .
	3- لومي : عذلي من لامَه يَلومه لَوماً إذا عذَلَه وعنَّفَه .
	4- الفتان : من أَبنية المبالغة في الفِتْنة ، وفَتَنَ الرجلُ بالمرأَة وافْتَتَنَ .
	5- الدواهي : جمغ داهية وهي الأَمرُ المُنْكَر العظيم والدَّاهِية من شدائِدِ الدَّهْر ودواهِي الدَّهْر : ما
	يُصِيبُ الناسَ من عظيم نُوَبِه .
	6- الولهان : الـوله ذهاب العقل والتحير من شدّة الوجد أَو الحزن أَو الخوف . والوَلَهُ : ذهاب
	العقل لفِقْدانِ الحبيب .
	1- الوَديعُ : الرجل الهادئ الساكِنُ ذو التُّدَعةِ .
	2- الجاني : المُجْرِم : المذنب .
	صلة الرحم
	هِيَ الْقَرَابَةُ
	فَإِنَّـهَا رَحِـمٌ
	فَأَيْنَ التُّقَى
	1- الهُوَّة : الحُفْرة البعيدة القعر .
	2- إشارة إلى قوله تعالى : { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ } .
	3- وهجت : توقدت والوَهْجُ ، بالتسكين : مصدر وَهَجَتِ النار تَهِجُ وَهْجاًً إِذا اتَّقَدت .
	4- شغوف : الشغاف غلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب ، يقال : شغفه الحب أي بلغ
	شغافه , وفي التنزيل : { قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا } . دخل حبه الشغاف .
	5- هدهم : يقال هدته المصيبة أو هنت ركنه وهد البناء كسره .
	6- الفاجع : مايصيب الإنسان من المصائب ودَهْرٌ فاجعٌ له حَمِيمٌ ويقال فجعته المصيبة أوجعته
	والفَواجِعُ المَصائِبُ المُؤْلِمَةُ التي تَفْجَعُ الإِنسان بما يَعِزُّ عليه من مال أَو حَمِيم الواحدة فاجِعةٌ .
	1- مُسْتَهْترا : لا يبالي ما قيل فيه ولا ما قيل له ولا ما شُتِمَ به .
	2- تبطش : البطشة السطوة والأخذ بالعنف والتناول بشدة عند الصَّوْلة والأَخذُ الشديدُ في
	كل شيء بطشٌ .
	3- أربابه : أصحابه .
	4- هَرِم : كبر سنه والْهَرَم كبر السن .
	5- للورى : الخلق .
	الـمـحـاورات
	مُحَاوَرَةٌ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
	1- ادْلَهَمَّ الليلُ والظلام : كَثُفَ واسْودّ ، وليلة مُدْلَهِمَّة أي : مظلمة وأسود مُدْلَهِمّ مُبالَغٌ به .
	2- لاحَ : البرقُ يَلوح لَوْحاً ولُؤُوحاً ولَوَحاناً أَي لمَحَ ، ويقال للشيء إِذا تلأْلأَ : لاحَ .
	3- دجى الليل : سَوادُ الليلِ مَعَ غَيْمٍ ، وأَنْ لا ترى نَجْماً ولا قمَراً .
	4- الورقاء : الحمامة ، والأَوْرَقُ : الذي لونه بين السواد والغُبْرَة ومنه قيل للرماد أَوْرَقُ
	وللحمامة وَرْقاء للونها .
	5- القَرِيضُ : الشِّعْر وهو الاسم كالقَصِيدِ .
	6- النبلاء : الأذكياء ، والنُّبْل ، بالضم : الذَّكاءُ والنَّجابة ، وقد نَبُلَ نُبْلاً ونَبالة وتَنَبَّل ، وهو
	نَبِيلٌ ونَبْلٌ ، والأُنثى نَبْلة ، والنَّبِيلة : الفَضِيلة .
	7- مدرع : لابس الدرع ، وادَّرَع بالدِّرْع وتَدَرَّع بها وتَدَرَّعها ، وادَّرَعَ فلان الليلَ : إِذا دخل
	في ظُلْمته يَسْرِي ، والأَصلُ فيه : تَدَرَّعَ كأَنه لبس ظلمة الليل فاستتر به .
	اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ
	الرجلَ أُماريه مِراءً إِذا جادلته ، وأَصله في اللغة : الجِدال وأَن يَستخرج الرجلُ من مُناظره
	كلاماً ومعاني الخصومة ، ويقال للمناظرة : مُماراة .
	اللَّيْـلُ
	تَغْلِب ما سِواها .
	5- العنقاء : الداهية وأصل العنقاء طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم .
	وحَسَبُه ، ويقال : فلان كريم العِرْضِ أِي كريم الحسَب .
	هو المُقاوم لك في شدة البأْس فقط .
	3- الأهواء : هَوى النفسِ : إِرادتها ، والجمع الأَهْواء قال اللغويون الهَوَى : محبةُ الإِنسان الشيء
	وغَلَبَتُـه على قلبه ، قـال الله عز وجل : { وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى } . معنـاه : نَهاهـا
	عن شَهَواتِها وما تدعو إِليه من معاصي الله عز وجل .
	6- تزندقوا : الزِّنْدِيقُ : القائل ببقاء الدهر وزَنْدَقَتُه أنه لا يؤمن بالآخرة ووَحْدانيّة الخالق .
	اللَّيْـلُ
	الشِّعْرُ الْقَدِيْمُ وَالشَّاعِرُ الْحَدِيْثُ
	------------------------------
	1- التَّرنُّمُ : التطريب والتغَنِّي وتحسين الصوت بالتلاوة ويطلق علىالحيوان والجماد وتَرَنّمَ إذا
	رجّع صوته وتَرَنَّمَ الحمام والقوس والعود .
	2- الشادي : المُغَنِّي ، والشادي الذي تعَلَّم شيئاً من العِلْم والأَدَبِ والغِناءِ ونحوِ ذلك ويقال
	للمغني الشادي . وقد شَدا شِعْراً أَو غِناءً إذا غَنَّى أَو ترَنَّم به .
	3- حَدَا العيس : أي غنى للإبل شاعر وهي تنشط عند سماعه .
	4- العيس : الإِبل تضرب إِلى الصُّفرة .
	5- الطُّرْفةُ : كل شيء استحدَثْته فأَعجبك وهو الطريفُ وما كان طَريفاً .
	6- المهر : بسكون الهاء الفرسِ ، والأُنثى مُهْرة . والجمع مُهَر ومُهَرات بفتح الهاء .
	7- ضامر البطن : الضُّمْرُ والضُّمُر بسكون الميم وضمها : الهُزالُ والضامرُ البَطْنِ ، المُهَضَّمُ البطن
	اللطيفُ الجِسْم .
	
	الشِّعْـرُ الْقَـدِيْـمُ
	1- اعترتني : غشيتني ، واعتراه : غشيه .
	3- يهيج : يثير وهاجَ الشيءُ يَهِيج هَيْجاً وهِياجاً وهَيَجاناً ، ثار لمشقة أَو ضرر وهاجَ هائجُه :
	اشتد غضبه وثار . والهَيْجُ : هَيَجَانُ الدم أَوالشَّوْق .
	أَوْغادٌ ووُغْدانٌ .
	وقَوْلُ الخنا والقبيح وأَهْرَأَ الكلامَ إِذا أَكثر ولم يُصِب الـمَعْنَى .
	عندك ، وهو نقيض الطارف .
	6- فهت : تلفظت وفاهَ بالكلام يَفُوه : لَفَظَ به . ويقال : ما فُهْتُ بكلمةٍ وما تَفَوَّهْتُ ، بمعنى :
	أَي ما فتَحْتُ فمِي بكلمة .
	وحَنِيك ومُحْتَنَك ومُحَنَّك إذا كان عاقلاً .
	طَلالٌ وَالشَّيْخُ بَدْرٌ
	1- التَّرنُّمُ : التطريب والتغَنِّي وتحسين الصوت بالتلاوة ويطلق علىالحيوان والجماد وتَرَنّمَ إذا
	رجّع صوته وتَرَنَّمَ الحمام والقوس والعود .
	2- الآصال : جمع أصيل وهو الوقت بعد العصر إلى المغرب ويجمع على أُصل وآصائل .
	3- القَرِيضُ : الشِّعْر وهو الاسم كالقَصِيدِ .
	4- الزلال : البارد وماءٌ زُلالٌ : بارد ، وقيل : ماءٌ زُلالٌ وزُلازِلٌ عَذْبٌ ، وقيل صافٍ خالص .
	5- البرايا : والبرية الخَلْقُ ، مِنْ بَرَأَ اللّهُ الخَلْقَ أَي خَلَقَهُم .
	6- الأجيال : جمع جيل وهو الصِنْف من الناس ، التُّرْك جِيل والصِّين جِيل والعرب جِيل
	والروم جِيل ، وقيل الأُمَّة ، وقيل : كل قوم يختصون بِلُغَة جيل .
	7- الأوحال : جمع وحل بالتحريك ، وهو الطينُ الرَّقيق الذي ترتَطِمُ فيه الدوابّ ، والوَحْل
	بالتسكين ، لغة رديَّة ، والجمع أَوْحـالٌ ووُحُولٌ واسْتَـوْحَل المكان : صار فيه الوَحَل .
	1- الذِّقْنُ : مجتمع اللَّحْيَين من أَسفلهما.
	2- جذور : أصول ، وجذْر كل شيء أصله .
	3- روني : زوِّدني ، يقال : تَرَوَّى القومُ ورَوَّوْا : تزوّدوا والرَّوِيَّةُ في الأَمر ، أَن تَنْظُر ولا تَعْجَل .
	4- تهاوى : سقط .
	5- لُجَّةُ البَحْر : حيث لا يُدْرَكُ قَعْرُه . ولُجُّ البحرِ الماءُ الكثير الذي لا يُرَى طرَفاه .
	6- أقصر : كف ، وأَقْصَر فلان عن الشيء يُقْصِرُ إِقصاراً إِذا كفَّ عنه وانتهى .
	1- الفرنجة : هذه الكلمة أطلقها العرب علىالحملة الأولى غالبيتها من الفرنسيين نسبة
	إلى فرنسا .
	2- إسبال : أَسْبَل فلان ثيابه إِذا طوّلها ، والمُسْبِل الذي يُطَوِّل ثوبه ويُرْسِله إِلى الأَرض إِذا مَشَى
	وإِنما يفعل ذلك كِبْراً واخْتِيالاً.
	3- الصِّماخُ من الأُذن : الخرقُ الباطن الذي يُفضي إِلى الرأْس ويقال : إِن الصماخ هو الأُذن
	نفسها .
	4- الْمَتْنُ: الظَّهْرُ ، يذكر ويؤنث والجمع مُتونٌ ، وقيل مَتْنا الظهر مُكتَنَفا الصُّلْبِ عن يمين
	وشمال من عَصَبٍ ولحم ، يذكر ويؤنث .
	5- الدلال بالفتح : التكسر والتغنج . كأنه مخالف وليس به خلاف .
	6- الإغلال : الخيانة ، وفي الحديث : ( لا إغلال ولا إسلال ) أي : لا خيانة ولا سرقة ، وقيل
	لارشوة .
	1- الزمرة بالضم : الجماعة ، والزمر : الجماعات .
	2- الإِضْلالُ في كلام العرب : ضِدُّ الهداية والإِرْشاد . والضَّلالةُ : ضدُّ الهُدَى والرَّشاد .
	3- عضال : الداء العُضالٌ هو الذي يُعْيي الأَطِبَّاءَ عِلاجُه .
	4- طمت : غمرت ، وكلُّ ما كَثُرَ وعَلا حتى غَلَب فقد طَمَّ يطِمُّ . وطَمَّ الشيءَ يَطُمُّه طَمّـاً :
	غَمَره ، وجاء السيلُ فطَمَّ كلَّ شيء أي علاه ، ومن ثمَّ قيل : فوق كلِّ شيء طامَّةٌ ، ومنه
	سُمِّيت القيامة طامّة .
	5- الحثالة : بالضم ما يسقط من قشر الشعير والأرز والتمر ، وكل ذي قشارة إذا نقي وحثالة
	الدهن تفله ، فكأنه الردئ من كل شئ .
	6- راموا : طلبوا ورام الشيءَ يَرومُهُ رَوْماً ومَراماً : طلبه .
	7- اخسأ : تباعد ، وقوله عز وجل : { قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ } . معناه تَباعُدُ سَخَطٍ .
	8- الهراء : مـمدود مهموز : الـمَنْطِقُ الكَثِيرُ ، وقيل : الـمَنْطِقُ الفاسِدُ الذي لا نِظامَ له
	وقَوْلُ الخنا والقبيح ، وأَهْرَأَ الكلامَ إِذا أَكثر ولم يُصِب الـمَعْنَى .
	9- الأغوال : جمع غول بالضم من السعالي ، وكل ما اغتال الإنسان فأهلكه فهو غول .
	
	1- لوذوا به : لاذ بالله : لجأ إليه وعاذبه .
	مُحَاوَرَةٌ بَيْنَ زَوْجَيْنِ
	1- الزُّور : الكذب والباطل ، وقيل : شهادة الباطل .
	2- الشحرور : طائر أَسودُ فُوَيْقَ العُصفور يصوّت أَصواتاً .
	3- القَرِيضُ : الشِّعْر وهو الاسم كالقَصِيدِ .
	4- دمرا : أهلكا والدمار الهلاك .
	5- مغرور : مخدوع .
	6- ارتباك : اضطراب ، ومنه ارْتَبَك الصيدُ في الحِبالة : اضطرب وارْتَبَك الرجلُ في الأمر أَي
	نشِب فيه ولم يَكَدْ يتخلص منه .
	7- المَوْتُورُ : من قُتِلَ له قَتيلٌ فلم يُدْرِكْ بِدمِه .
	1- عبوس : كريهة الملقى جهنمية المحيا ، ويوم عابِسٌ وعَبُوسٌ : شديدٌ .
	2- الدَّبُورُ : ريح تأْتي من دُبُرِ الكعبة مما يذهب نحو المشرق ، وقيل : هي التي تأْتي من خلفك إِذا
	وقفت في القبلة والدَّبُور بالفتح ، الريح التي تقـابل الصَّبَا والقَبُولَ ، وهي ريح تَهُبُّ من نحو
	المغرب والصبا تقابلها من ناحية المشرق .
	بأيّ شيء كان .
	4- رنا : أدام النظر ، والرُّنُوُّ : إدامة النَّظَر مع سكونِ الطَّرْف . رنَوْتُه ورَنَوْتُ إليه أَرْنُو رَنْواً .
	5- الطَّرْفُ : طرْفُ العين ، وإطْباقُ الجَفْنِ على الجفْن ، وتحريك الجُفُون في النظرو الطَّرْفُ اسم
	جامع للبصر ، لا يثنى ولا يُجمع لأَنـه في الأَصل مصدر فيكون واحداً ويكون جـماعة .
	بلاد الغَورِ .
	3- ربعنا : منزلنا والرَّبْع : المنزل والدار بعينها ، والوَطَنُ متى كان وبأَيِّ مكان كان ، ورَبْعُ القوم
	مَحَلَّتُهم ، والرَّبْعُ : جَماعةُ الناسِ ، والرَّبْعُ مثل السَّكن وهما أَهل البيتِ .
	وفي التنزيل العزيز : { وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ } .
	عليه وأَحاط به .
	6- مُكْفَهِرّا : منقبضا لا طَلاقةَ فيه ، يقول : لا تَلْقَه بوجه مُنْبَسِط ، والمكفهر العابس القطوب .
	1- كَفُور : من كفر إذا جحد ، والأُنثى كَفُورٌ أَيضاً .
	2- أغربي : ابتعدي ، وغرب : بعد .
	3- أرعدت ثم أبرقت : أي تهددت وأوعدت وإِذا أَوْعد الرجل قيل : أَرْعَدَ وأَبرَقَ ورعَد يرعُد
	إذا تهدّد وبرَق : الرجل وأبرَق : تهدَّد وأَوْعد .
	4- تباهت : تفاخرت ويتباهى : يتفاخر ، والمُباهاةُ : المُفاخرة .
	5- عَزَّ : الشيءُ يَعِزُّ عِزّاً وعِزَّةً وعَزازَةً وهو عَزِيز : قَلَّ حتى كاد لا يوجد ، وهذا جامع لكل
	شيء . والعِزُّ في الأَصل : القوة والشدة والغلبة . والعِزُّ والعِزَّة : الرفعة والامتناع ، والعِزَّة
	لله عَزَّ الرجلُ .
	6- المذعور : أي أخيف والذُّعْرُ ، بالضم : الخَوْفُ وذُعِرَ فلانٌ ذَعْراً ، فهو مَذْعُورٌ أَي أُخِيفَ .
	7- البُذْرُ : والبُذارَةُ : النَّسْلُ . يقـال : إِن هؤلاء لَبَذْرُ سَـوْءٍ والبذر أَولُ ما يخرج من الزرع
	والبقل والنبات لا يزال ذلك اسمَهُ ما دام على ورَقَتَيَنِ .
	8- أقصر : كف ، وأَقْصَر فلان عن الشيء يُقْصِرُ إِقصاراً إِذا كفَّ عنه وانتهى .
	9- المَحْظُورُ : المُحَرَّمُ .
	------------------------------
	1- الشؤم : خلافُ اليُمْنِ ، ورجل مَشْؤُوم على قومه .
	2- الأنامُ : ما ظهر على الأرض من جميع الخَلْق ، وقال المفسرون في قوله عز وجل : { وَالْأَرْضَ
	وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ } . همُ الجِنُّ والإنْس .
	3- الشُّجاعُ : ضرب من الحيات لطيف دقيق والشُّجاعُ والشِّجاعُ ، بالضم والكسر : الحيّـةُ
	الذكَر ، وقيل : هو الحية مطلقاً .
	4- تثور : تغضب وتهيج وثارَ الشيءُ ثَوْراً وثُؤوراً وثَوَراناً وتَثَوَّرَ : هـاج والثَّائر : الغضبـان .
	وقد ثار ثائِرُه وفارَ فائِرُه إِذا غضب وهاج غضبه . وثارَ إِليه وثب .
	5- تزهو : تتيه وتتفاخر وتتاعظم .
	6- فحصناك : كشفناك والفَحْصُ الكشف وشدةُ الطلب خِلالَ كل شيء ، و فَحَص عنه
	فَحْصاً : بَحَثَ .
	7- المُسْتَطِيرُ : الساطِعُ المُنْتَشِرُ .
	8- الدَّيْجُورُ : الظُّلْمَةُ ، ووصفوا به فقالوا : ليل دَيْجُورٌ وليلة دَيْجُورٌ .
	1- هصور : شديد مفترس ، يقال : أَسدٌ هُصُورٌ و هَصَّـارٌ وهَيْصَرٌ وهَيْصارٌ ومِهْصارٌ : يَكْسِرُ
	ويُمِيلُ ، وفي حديث ابن أُنَيْسٍ : ( كأَنه الرِّئْبالُ الهَصُورُ ) . أَي الأَسد الشديد الذي يَفْتَرِسُ
	ويَكْسِرُ ويجمع هَواصِرَ .
	2- بَيْدَ ( وبايِدَ ) : بمَعْنَى غير .
	3- الغداة : هي ما بين صلاة الغداة أي الصبح وطلوع الشمس .
	4- شحيح : بخيل ، والشَّحُّ : البُخْلُ ، وقيل : هو البخل مع حِرْصٍ .
	5- موفور : تام ، وفي التنزيل العزيز : { جَزَاء مَّوْفُورًا } .
	6- مزنة : سحابة ، والمزن : السحاب عامةٌ ، وقيل : السحاب ذو الماء واحدته مُزْنةٌ ، وقيل :
	السحابة البيضاء .
	7- فنائي : الفِناء : بالكسر صحن الدار أو بهوه .
	8- النَّدِيُّ : المجلس ما داموا مجتمعين فيه ، فإذا تفرقوا عنه فليس بنَدِيٍّ ، وقيل : النَّدِيُّ مجلس
	القوم نهارا .
	1- الغَدْرُ ضدُّ الوفاء بالعهد . وقيل الغَدْرُ ترك الوفاء تقول : غَدَرَ إِذا نقض العهد ورجل
	2- عفت : الرياحُ الآثارَ إِذا دَرَسَتْها ومَحَتْها ، وقد عَفَت الآثارُ تَعْفُو عُفُوّاً .
	3- لم أجن : لم أرتكب ذنبا .
	عنه) . يريد أَرْذال الناسِ وسَقَطهم .
	فُتوراً : لانَتْ مفاصله .
	والإِبعاد قال الله عز وجل : { قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا } أَي مُقْصًى وقيل مطروداً .
	التنزيل : { وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا } ، أَي حراماً مُحَرَّماً .
	لتمامه .
	4- الجمهور : جل الناس . وجُمهورُ كل شيء ، معظمُه .
	الـمـنـوعـات
	إِأْتِ النَّوَادِيَ
	------------------------------
	1- مستفحل : متفاقم واستفحَل أَمر العدوّ إِذا قوِي واشتدّ ، فهو مستفحِل ، واستَفْحَل الأَمر
	أَي تَفاقَم .
	2- الشطط : مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك من كل شئ .
	3- السقط : الرديء ، والسَّقَطُ من الأَشياء : ما تُسْقِطهُ فلا تَعْتَدُّ به ، والسَّقَطُ والسِّقاطُ :
	الخَطَأُ في القول .
	4- بوائقه : غوائله وشره ، والبائقةُ : الداهِيةُ وفي الحديث : ( ليس بمؤْمِن من لا يأْمَنُ جارُه
	بوائقَه ) . أي غَوائلُه وشرُّه أو ظُلْمه وغَشَمُه .
	5- فرط بضمتين : مجاوزة الحد ومنه قوله تعالى : { وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا } . فَرْطُ الشئ غلبته .
	6- الدون : الدَّنيءُ الخسيس والدُّونُ : الخَبِيثُ الماجِنُ . وقيل : الدَّقيقُ ، الحَقيرُ والجمع أَدْنِياءُ .
	7- دأبت : اعتادت ، والدأب : العادة والشأن والملازمة .
	أَيَـا شَبَابَ الْخَنَا
	------------------------------
	1- قعر : كل شئ أقصاه .
	2- الرَّبْع : المنزل والدار بعينها ، والوَطَنُ متى كان وبأَيِّ مكان كان .
	3- عويصات : يصعب استخراج معناها ، ويعسر فهمه .
	4- الخَبَل : جَوْدة الحُمْق بلا جنون .
	5- يمتشط : يترجل ومَشَطَ شَعرَه يَمْشُطُه ويَمْشِطه مَشْطاً : رَجَّله .
	6- اللقيط : الطِّفل الذي يوجَد مرْميّاً على الطُّرق لا يُعرف أَبوه ولا أُمّه .
	7- الخنا : من قبيح الكلام والفُحْش من الكلام .
	8- الشَّواظُ والشُّواظُ بفتح الشين وضمهـا : اللَّهَب الذي لا دُخـانَ فيه وفي التنزيل العزيز :
	{ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ } . وقيل : الشُّواظ قِطْعة من نار ليس فيها نُحاس .
	9- لظى : النار .
	أَيَاشَبَابَ الْعُلا
	1- الويل : الخزي والعذاب والهلكة ، وقيل واد في جهنم .
	2- الخَطَل : الأحمق العجل والخَطَل الكلام الفاسد الكثير المضطرب والخَطَل : التَّلَوِّي والتبختر .
	3- اخسأ : تباعد وقوله عز وجل : { قال اخْسَؤوا فيها ولا تُكَلِّمُونِ } معناه تَباعُدُ سَخَطٍ .
	4- غاشية : من أول سورة الغاشية وهي قوله تعالى : { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
	خَاشِعَةٌ ، عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ، تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً } .
	5- السُّمُوُّ : الارْتِفاعُ والعُلُوُّ تقول منه : سَمَوتُ وسَمَيْتُ وسَمَا الشيءُ يَسْمُو سُمُوّاً ارْتَفَع .
	6- البِساطُ : والبَسيطة الأَرض العَريضة الواسعة . يقال : خرج يتبسَّطُ مأْخوذ من البَساط ،
	وهي الأَرضُ ذاتُ الرَّياحين .
	7- طرب : الطرب خفة تصيب الإنسان لشدة حزن أو سرور .
	8- ضاع : نفح ، وضاعتِ الرائحةُ ضَوْعاً وتَضَوَّعَت ، كلاهما : نَفَحَتْ .
	1- رضوان : ملك ، خازن الجنة .
	2- السنا : مقصور ضوء البرق .
	3- آهلة : عامرة .
	4- الفجر : أي من آخرسورة الفجر ، وهي قوله تعالى : { يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ، ارْجِعِي
	إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ، وَادْخُلِي جَنَّتِي } .
	تَخْمِيْسُ هُمَزِيَّةِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ
	1- المثالي : أفضل القوم يقال : هو أَمْثَلُ قومه أَي أَفضل قومه وقد مَثُل الرجل بالضم ، مَثالةً
	أَي صار فاضِلاً .
	2- الهزل : نقيض الجِدّ وهَزَل الرجلُ في الأَمر إِذا لم يجدَّ والهَزْل واللَّعِب من وادٍ واحِد .
	3- السَّرَنْدى : الجريء ، وقيل: الشديد ، والأُنثى سَرَنداة ورجل سَرَنْدى مشتق من السرد
	ومعناه الذي يمضي قُدُماً.
	4- الجَلَدُ : الصلابة والقوة ومنه حديث عمر رضي الله عنه : ( كان أَخْوفَ جَلْداً ) أَي : قوياً
	في نفسه وجسده.
	1- السنايا : جمع سنية وهي المنزلة الرفيعة ، وسنا إلى مَعالي الأُمُورِ سَناءً ارتفع ، والسَّناءُ من
	الرِّفْعة والسَّنِيُّ : الرَّفيعُ .
	2- المزايا : الفضائل والمَزِيَّةِ : الفضيلة والمَزيَّة في كل شيء : التَّمام والكمَال .
	3- الخزايا : الأعمال القبيحة ، يقال : رجل خَزْيانُ وامرأَة خَزْيا ، وهو الذي عمِل أَمراً قبيحاً
	فاشتَدَّ لذلك حياؤُه وخَزايَتُه ، والجمع الخَزايا .
	4- عتب : سخط وملامة وقوله عَتَبْتُ أَي سَخِطْتُ وعاتَبهُ مُعاتَبَـةً وعِتاباً : كلُّ ذلك لامه .
	5- أقصاك : أبعدك .
	1- وبيل : شر وفساد ، والوَبالُ : الفسادُ ، اشتقاقه من الوَبِيل .
	2- الجهد : الوسع والطاقة وقيل : الجَهْد المشقة .
	3- التأني : التُّؤَدَة .
	4- العناء : التَّعَب .
	5- البُؤْسِ : الخضوع والفقر .
	6- الضَّنْك : أَصله في اللغة الضِّيقُ والشدَّة ، والضَّنْك : ضَيق العيش .
	1- البرايا : جمع البَرِيَّةُ وهم الخَلْقُ هيَ مِنْ بَرَأَ اللّهُ الخَلْقَ أَي خَلَقَهُم .
	2- المنايا : جمع منية وهي قدَرُ الموت وقيل : المنية : الموت .
	3- الماجِنُ : عند العرب : الذي يرتكب المَقابح المُرْدية والفضائح المُخْزِية ، ولا يَمُضُّه عَذْلُ
	عاذِلِه ولا تَقْريعُ من يُقَرِّعُه .
	4- كامن : مختفٍ ، وكمن : اختفى . وأَمرٌ فيه كَمِينٌ أَي فيه دَغَلٌ لا يُفْطَن له .
	5- مهذار : من هَذرَ كلامُه هَذَراً : كثر في الخطإِ والباطل ، وقيل : هو سَقَطُ الكلام . يقال :
	رجل هَذَّار وهَيْذارٌ ومِهْذارٌ .
	قَالُوا عُيُونٌ *
	1- صيغ : سبك ووضع والصَّوْغُ : مصدر صاغَ الشيءَ يَصُوغُه صَوْغاً وصِياغةً وصُغْتُه أَصوغُه
	صِياغةً وصِيغةً سَبكَهُ ويقال : صاغ شعراً وكلاماً أَي وضعه ورتَّبَه .
	2- الدرر : اللؤلؤ .
	3- غر : بالكسر وغرير أي غير مجرب .
	4- يلوذ : يلجأ ولاذ بالله : لجأ إليه وعاذبه .
	5- يتباهى : يتفاخر ، والمُباهاةُ : المُفاخرة .
	6- رنت : نظرت والرُّنُوُّ : إدامة النَّظَر مع سكونِ الطَّرْف .
	7- يؤنبها : يلومها ويوبخها وأَنَّبَ الرَّجُلَ تَأْنِيباً : عَنَّفَه ولامَه ووَبَّخَه .
	
	سِهَامُ اللَّيْلِ*
	1- العابر : المار ، ورجل عابرُ سبيلٍ أَي مارّ الطريق . وعَبرَ السبيلَ يَعْبُرُها عُبوراً أي شقها .
	2- الحافِرُ : واحِدُ حَوافِرِ الدَّابَّةِ .
	3- ناظره : ناظِرُ العَيْنِ النُّقْطَةُ السوداء الصافية التي في وسط سواد العين وبها يرى النَّاظِرُ ما
	يَرَى ، وقيل : هي البصر نفسه .
	4- المِبْذَلة : الثوب الخَلَق ، والابتذال والمِبْذَلة من الثياب : ما يُلبس ويُمتهن ولا يُصان
	وكذلك المَباذِل وهي الثياب التي تُبْتذل في الثياب والمُتَبَذِّل لابسه .
	5- التيه : التكبر والتفاخر والتعاظم ، وفي الحديث : ( إِنك امْرُؤٌ تائِهٌ ) أَي متكبرأَوضالٌّ متحيِّر .
	6- تزدريه : تحتقره ، وازدراه حقّره .
	1- الماجِنُ عند العرب : الذي يرتكب المَقابح المُرْدية والفضائح المُخْزِية .
	2- يلج : يدخل والوُلُوجُ الدخولُ .
	3- الأَمَدُ : الغاية ، وفي التنزيل العزيز : { وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ
	الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ } . الأَمَدُ منتهى الأَجل .
	4- حسبي : كفاني ، وقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } .
	قال المفسرون يَكْفِيكَ اللّهُ ، ويَكْفِي مَن اتَّبَعَكَ .

