
 
 

 فاقطع لساني أزدك نورافها أنا شاعر سراج كم قطع الجنود من لسان قلد من نظمه النحورا 

 

 حفاظا وأهجر اآلدابا ؟   عشتكٌف ال أشكر الجزارة ما 

 الكالبا أرجووبالشعر كنت  ترجٌننًوبها صارت الكالب 

 

 نهرا الحالوافاك سائل دمعة فرددته فً رفقا بخل ناصح أبلٌته صدا وهجرا  

 

 الندى ٌقعما عند تغردفالطٌر أحسن ما جودوا لنسجع بالمدٌح على عالكم سرمدا  

 

 جاريودمعً قلبً جارهم ٌوم رحلوا 

 

 قيقر ومعناه  ومن العجائب لفظها حرّر أبٌات شعرك كالقصور وال قصور بها ٌعوق  

 

 لقاء الموت عندهم األدٌب   أصون أدٌم وجهً عن أناس

 حبيب لهم ولو وافى به   عندهم بغٌض  ورب الشعر

 

افَّف ًة   ِإالّر َوَما أَْرَسْلَناَك : ) قوله تعالى  (لِإلنَّناسِإ  كَك

 

 كلمتنيفلما كلمتني *** كلمتني طرقت الباب حتى 

 صبري اسماعيل فقلت أٌا*** وقالت أٌا اسماعٌل صبرا 

 

 

من هذا  المدٌنة لى  مكةوسلم ، وهو مهاجر معه من  سئل أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه
.  رجل يهديني السبيل: ؟ فقال 

 
 

 :والبعيد ،       :القريب 

 :والبعيد ،       :القريب 

 

 :والبعيد ،       :القريب 

 

 :والبعيد ،       :القريب 

 

  :والبعيد  ،       :القريب 

 

 :والبعيد ،       :القريب 

 

 :والبعيد ،       :القريب 

 

 :والبعيد ،       :القريب 

 

 :والبعيد ،       :القريب 

 

 :والبعيد ،       :القريب 

 

 :والبعيد ،       :القريب 

 



 
 

 فاقطع لساني أزدك نورافها أنا شاعر سراج كم قطع الجنود من لسان قلد من نظمه النحورا 

 

 كٌف ال أشكر الجزارة ما عشت حفاظا وأهجر اآلدابا ؟  

 الكالبا أرجو كنتوبها صارت الكالب ترجٌننً وبالشعر 

 

 نهرا وافاك سائل دمعة فرددته فً الحالرفقا بخل ناصح أبلٌته صدا وهجرا  

 

 الندى ما ٌقععند تغردفالطٌر أحسن ما جودوا لنسجع بالمدٌح على عالكم سرمدا  

 

 جاريقلبً جارهم ٌوم رحلوا ودمعً 

 

 قيقر ومعناه  حرّر  ومن العجائب لفظهاأبٌات شعرك كالقصور وال قصور بها ٌعوق  

 

 لقاء الموت عندهم األدٌب   أصون أدٌم وجهً عن أناس

 حبيب ولو وافى به لهم   ورب الشعر عندهم بغٌض 

 

افَّف ًة  َوَما أَْرَسْلَناَك  ِإالّر : ) قوله تعالى  (لِإلنَّناسِإ  كَك

 

 كلمتنيفلما كلمتني *** كلمتني طرقت الباب حتى 

 صبري اسماعيل فقلت أٌا*** وقالت أٌا اسماعٌل صبرا 

 

 

من هذا  المدٌنة لى  مكةسئل أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ، وهو مهاجر معه من 
.  رجل يهديني السبيل: ؟ فقال 

 

كلنا أكجرت مً عطائك لي مدحتك يف طعري وملعت صورتك بني الياض  :والبعيد قطع لشاٌ الشراج ييري أكجر ، ا :القريب 
 . 

 .  البخالء واحلكراء مً البظر  :والبعيد ،  الكالب احلكيكية :القريب 

 

 . الزجر  :والبعيد ،  املاء اجلاري :القريب 

 

 . والكرو  العطاء :والبعيد ،  املطر اخلفيف  :القريب 

 

 . اجلرياٌ مً الفعل جيري  :والبعيد ،  اجلار يف الشكً  :القريب 

 

 . لطيف وسلص  :والبعيد ،  عبد عكص حّر  :القريب 

 

 . ( أبو متاو ) حبيب بً أوض الطائي الظاعر املعروف  :والبعيد ،  عكص بغيض :القريب 

 

 . و الكف عً املعاصي واآلثا :والبعيد ،  مجيع :القريب 

 

 . جرحتين  : تكلنت معي ، والجالجة : تعبت يدي ، والجاىية : األوىل  :والبعيد ، تكلنت معي :القريب 

 

 . الرسول الكريه اهلادي إىل طريل احلل   :والبعيد ،  دليل ومرطد :القريب 

 

 . ( ىفد ) عيل + أمسا  :والبعيد ،  إمساعيل االسه  :القريب 

 


