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 البيت الصفحة

     رب" العباد إليه الوجُه والعملُ    أستغفر �ّ ذنباً لسُت ُمْحِصَيهُ   177

  أَسرَب الَقطا َھل َمن ُيعيَر َجَناَحه      لََعل*ي إِلَى َمن َقْد َھويُت أَِطيُر     229

  كُر الغداِة و مر الَعشي     أشاَب الصغيَر و أفنى الكبيرَ   250

  ُجودا َو 4َ َتجُمدا   أ4ََ َتْبِكَيان لِصْخر الن"َدى   أََعيَني"   224

  بما 4قت لبون بني زياد     - و ا9ْنباُء تنمي- أَلم َيأتَك   184

  كريٌم رؤوس الدارعين ضروب   بكيُت أخا 9واء  ُيحمُد يوُمهُ   126

قاقا  َتسْربْل ِجلَد وجِه أبيك إّنا  247       َكفيناَك المحق"َقَة الر*

  جزاَء الكAب العاديات و قد فعل     جزى رب@ه عن*ي عدي بن حاتم  185

     وكاَد يسمو إلى الُجرَفْيِن فارَتفعا     حّتى تناول َكْلبـاً فـي ِديارِھـم  177

     ولِ ا9 ديمِ القَ  ردِ الفَ  الواحدِ        جللِ ي ا9َ لِ C العَ  مدُ الحَ   200

  فأَعاَضھاك �ُ َكي 4 َتحزَنا          اَخلِت البAُد من الَغزالَة لَيلھَ   201

      التجمدَ  الدموعَ  عينايَ  بُ سكُ وتَ      بوام لتقرَ عنكُ  الدارِ  عدَ بُ  أطلبُ سَ   202

      لرسَ مُ  ى وثنَ ي مُ فِ  صقاالعُ  لُ ضِ تَ      Aَ لى العُ إات رَ شزِ ستَ ه مُ رُ دائِ غَ   200

  عضAِت َوَساَدَھا  و كفى قريَش الم    غلَب المساميَح الوليُد سماحةً   188

ٍة         َزج" الَقلُوَص أَِبي َمزاَده  167   َفَزَجْجُتھا ِبـِمَزج"

     ابِ رَ الت@  ى وَ صَ الحَ  م وَ وِ جُ الن@  دَ دَ ا     عَ ھرً بَ :  لتُ ھا ؟ قُ ب@ حِ تُ : وا الُ قَ   227

ـه  221     مالُه 4 ُعد" من َنَفِره    فھو 4 َتْنِمي َرميت"

     يحدِ وَ  متهُ ه لُ متُ ا لُ ذا مَ إِ ي ومعِ   ى رَ ه والوَ مدحُ أَ ه مدحُ أَ◌َ ى متَ  ريمٌ كَ   201

  َكAُمنا لَفٌظ ُمفيٌد كاسَتِقم       اسٌم وِفعٌل ثم" حرٌف الَكلم    156

عُر يُغنِي َعن ِصدقِه َكِذبُه  214   .   َكلفتُموناَ ُحدوَد َمنِطقِكـُــم            فالشِّ

     بسَ النَ  يفُ رِ ى شَ شَ رِ الجِ  يمُ رِ كَ   ب قَ اللَ ر غَ أَ  ك ا4سمِ بارَ مُ   201

  نمشي على النمـارق       -بنات طارق–نحـن   184
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ُه ما َيْبَعُث الصبُح غادياً   222        وماذا يَؤّدى الليُل حـيَن يؤوبُ    َھَوْت أم@

تان بْين الَكواِكِب والَبــِدْ◌ر  248      ِھَي البدُر ُحْسًنا والنساُء كواكـُب      وش"

  بھوَجٍل ُمستأِنٍس َعنَتِريس      َو أَقطُع الَھوجَل ُمسَتأِنسا    256

     والصبح بالكوكب الدري منحور  245

  .   برُ قَ  ربٍ حَ  قبرِ  ربَ قُ  وليسَ      فرٍ قَ  انِ بمكَ  ربٍ حَ  برُ وقَ   201

ب الُمكَرِم    224   َولقْد نََزلِت ف3ََ تظنِّي َغيرِك    ِمنِّي بِمنِزلَة المحِّ

      بهقارِ يُ  بوهأ ه حيٌّ مِّ أبو أ   9 مملكا إ ه في الناسِ ا مثلُ مَ  وَ   202

جامُ  انً ا ومرسِ مً احِ فَ  و  َو ُمقلَة و حاجباَ ُمزَججاً   200       سّرً

 


