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 الجزء األول 

  المقدمة

 بسم اهللا الرحمن الرحيم  وبه نستعين 
 

ن البيان لسحراً صالةً دائمةً على ممر احلمد هللا محداً يكون لقائله ذخراً والصالة على نبيه حممد القائل إن م
  .األيام تترى وعلى آله وأصحابه الذين أخفى م جنم الشرك قهراً وقسرا

وأدام اهللا أيام سيدنا وموالنا اإلمام املفترض الطاعة على مجيع األنام أيب أمحد املستعصم باهللا أمري املؤمنني 
 : وخليقة رب العاملني

  العارض الهِطُل: ِإذا تَهلََّل قلتَ  واء ناِئلُهيخِْلفُ اَألنْ خَِليفَةٌ

هفي ِجواِر اللِّه واِسطَةٌ ِرباع  لُهبتَّصُل وحبرسوِل اللِّه م 

  .رضوان اهللا على آبائه الراشدين واألئمة املهديني

النا امللك وبعد، فإنه ملا كانت ااميع الشعرية صقال األذهان، وألنواع املعاين كالترمجان وكان مو
الناصر صالح الدنيا والدين ناصر اإلسالم واملسلمني أبو املظفر يوسف بن امللك العزيز بن امللك الظاهر 

ال زال نافذ األوامر يف كل جنٍد وغائر هلجاً بأشعار العرب اليت هي ديوان األدب، توخيت يف حترير 
طالة واإلطناب، مبا تضمنته أبواب الكتاب جمموع حمتٍو على قالئد أشعارهم، وغرر أخبارهم، جمتنباً لإل

خلزانته املعمورة، مما وقع يل من ااميع املشهورة كأمايل العلماء، ومحاسات األدباء، ودواوين الشعراء، 
من فحول احملدثني والقدماء وخمتارات الفضالء كأشباه، اخلالديني احملتوية على درر النظام، وجواهر 

يها أشياء إىل غري قائليها، ومل يقيدا الكتاب بترمجة أبواب، فغدت فرائده متبددة الكالم، غري أما نسبا ف
  .النظام، مستصعبةً على احلفظ واإلفهام، فجاء مشتمالً على غرائب البديع، وملح الترصيف والترصيع

ن فما وصف به اإلنسا: مث إن الشعر على اختالف معانيه، وأصوله ومبانيه، ينقسم إىل نعوٍت وأوصاف
وما وصف به من حسب وكرم . من الشجاعة والشدة يف احلرب والصرب يف مواطنها مسي محاسةً وبسالةً

وما وصفت . وطيب حمتد مسي مدحاً وتقريظاً وفخراً وما أثين عليه بشيٍء من ذلك ميتاً يسمى رثاء وتأبينا
وما وصف به . ء مسي أدباًبه أخالقه احملمودة من حياء وعفة وإغضاء عن الفحشاء ومساحمة زالت األخال

وما وصف به من إيقاد النريان ونباح الكالب مسي . النساء من حسن ومجال وغرام ن مسي غزالً ونسيباً
wوما وصفت به األشياء على . وما وصف به من خبل وجنب وسوء خلق ومنيمة مسي هجاء. قرى وضيافة
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ذكر من اإلنابة إىل اهللا ورفض الدنيا مسي زهداً اختالف أجناسها وأنواعها مسي نعتاً ووصفاً وملحاً وما 
  .وعظةً، واهللا أعلم

  باب الحماسة

  قال عمرو بن اإلطنابة األنصاري

 الحمد بالثَّمِن الرِبيِح وَأخِْذي  ِلي ِعفَِّتي وَأبى بالِئي َأبتْ

 هامةَ البطَِل المِشيِح وضرِبي  على المكْروِه نَفِْسي وِإقْداِمي

 تُحمِدي َأو تَستَِريِحي مكانَِك،  كلَّما جشََأتْ وجاشَتْ وقَوِلي

  وَأحِمي بعد عن ِعرٍض صِحيِح  مآِثر صاِلحات ُألكِْسبها

 ما تَِقر على القَبيِح ونَفٍْس  شُطَب كِمثِْل الِملِْح صاٍف ِبِذي

  قال العباس بن مرداس السلمي

  مخضرم 

 حنَيٍن واَألِسنَّةُ شُرع بواِدي  رِسي مكَري ومقْدِميهل َأتَى ِع َأالَ

 تَدههدى بالسيوِف وَأذْرع وهام  وقَوِلي إذا ما النَّفْس جاشَتْ لها ِقِري

الِت كَواِكبسرالم هامالس إذا  كََأن عتَلْم يِسها وهجتْ عن عربَأد 

  لزبيديقال عمرو بن معد يكرب ا

  مخضرم 

  ويكىن أبا ثور 

 زرٍع ُأرِسلَتْ فاسبطَرِت جداِوُل  ولَما رَأيتُ الخَيَل زوراً كََأنَّها

 فردتْ على مكْروِهها فاستَقَرِت  ِإلَي النَّفْس َأوَل مرٍة فجاشَتْ

    طْعن ِإذا الخَيُل كُرِتعالم تَقُوُل الرمح يثِْقُل عاِتِقيِإذا َأنا لَم َأ

 كالٍب هارشَتْ فازبَأرِت وجوه  لَحا اللّه جرماً كُلَّما ذَر شاِرقٌ
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ها ِإذْ تَالقَتا فَلمدنَه مرِت  تُغِْن جرذَعماً في اللِّقاِء ابرج ولكن  

 َأبناِء جرٍم وفَرِتعن  ُأقاِتُل  كَأنِّي للرماِح دِريةٌ ظَِللْتُ

فَلَو مهِمي َأنْطَقَتِْني رماحقَو ِت نَطَقْتُ  َأنرَأج ماحالر ولكن 

  قال حسان بن ثابت األنصاري

 وغَسان نَمنَع حوضنا َأن يهدما  ما تَزرنا ِمن معد بعصبٍة متَى

 الكُماِة يرشَح الِمسك والدما ِقراع  حهفَتَى عاِري اَألشَاِجع الَ ِبكُلِّ

    ولَدنا بِني العنْقَاِء وابن محرٍقفَأكِْرم ِبنا خاالً وَأكِْرم ِبنا ابنَما

 مروءتُه ِفينا وِإن كان معِدما  يسود ذو الماِل القَليِل ِإذا بدتْ

 مران الوِشيِج محطَّما ونَقِْلب  يِة الهوىنَرد الكَبشَ عن ِط َألَسنا

 يقْطُرءن من نَجدٍة دما وَأسيافنا  الجفَناتُ الغر يلْمعن بالضحى لنا

 بالعرِف ِإالَّ تَكَلُّما وقاِئلنا  ِفعلنا المعروفَ َأن نَنِْطقَ الخَنا َأبى

  قال النعمان بن بشير األنصاري

عاِويتَِرفْ مقَّ تَعِطنا الحِإالَّ تع  ماِئموداً عليها العشْدِد مي اَألزِلح  

 وما الذي تجِدي عليك اَألراِقم  عبد اَألراِقِم ضلَّةً َأيشْتُمنا

 اَألوس يوماً تَخْتَِرمك المخاِرم َأِو  تَلْقَ ِمنَّا عصبةً خَزرِجيةً متى

ةً فِإنٍر وِقيعدِبب دَأذَلَّتْ  كنتَ لم تَشْه اِغمشاً واُألنوف رويقر 

 بما تُخِْفي ِمن اَألمِر عاِلم وَأنتَ  ِبنا حيى لَُؤي بن غاِلٍب فساِئْل

 عما نَاب قَومك ناِئم ولَيلك  َألَم تَبتَِدركم يوم بدٍر سيوفنا

 َأكفٌّ منكم وجماِجم وطارت  قَ جمعكمحتى تَفَر ضربناكم

واِبسوَأنْتَ  وعاذَتْ على البيِت الحراِم ع التَّماِئم ِف عليكعلى خَو 

 قَبُل ما عضتْ علينا اَألباِهم وِمن  قريشٌ باَألناِمِل ِبغْضةً وعضتْ

 ليك السالِلمبها يوماً ِإ ستَرقَى  ُألغِْضي عن ُأمور كثيرة وِإنِّي
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  وقال الفرزدق

  همام بن غالب، أموي الشعر 

 دلَنْظَى المنِْكبيِن سِمين وَأنتَ  للموِت ُأمك هاِبٌل َأَأسلَمتَِني

ننا خَِميصيِب بقَرالم دِطين  من الوِن بيريِمن الشَّنء راِبي القُص  

فِإن وِني فال تِقمتَ دكون ِبداٍر  تك قد سالَمِزيِز يون العِبها ه 

 إذْ قاَل الحِديث شجون كَضبةَ  تَْأمنَن الحرب ِإن اشِْتغارها وال

  وقال األخنس بن شهاب بن شريق

كَمِريِه ودون إذا  ِمن فاِرٍس ال تَزيِفِقه العوتْ لمشَخَص 

 نَّاِب مسكَنُه العِرينال حِديِد  يِذلُّ له العِزيز وكُلُّ لَيٍث

 ِلوقِْعِه الهام السكُون يِطير  علَوتُ بياض مفِْرِقِه بعضٍب

 بعد رقْدِتها َأِنين هدواً  فََأضحتْ ِعرسه ولَها علَيه

 جرِم وِعلْمهما ظُنُون وِفي  كصخْرة إذْ تُساِئُل في ِمراٍج

 جهينَةَ الخَبر اليقين وعند  ها كُلَّ ركْبتُساِئُل عن َأِخي

  وقال المرار بن سعيد الفقعسي 

  أموي الشعر 

 الطَّير تَرقُبه وقُوعا عليه  ابن التَّاِرِك البكِْري ِبشٍْر َأنا

الهٍل عثَتْ بلَيعٍة ببروعا  بضضِت البخَصوَأر هنَواِئح  

    

َل  وقادةً لكَلٍْبالخَيِريعا  عاِئدجاً سهِجيِفها رى ِلوتَر 

  عالهم يقْرع الشَّرفَ الرِفيعا  ِلقاِئِلين ِصٍه ِلهدر عجبتُ

  قال النابغة قيس بن حيان الجعدي

w  مخضرم 
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 لَنرجو بعد ذلك مظْهرا وِإنَّا  السماء مجدنا وجدودنا بلَغْنا

 والقَيتُ َأياماً تُِشيب الحزورا  مور صعبها وذَلُولَهااُأل لَِقيتُ

 ما الْتَقَينا َأن تَِحيد وتَنِْفرا ِإذَا  وِإنَّا ُأناس ما نُعود خَيلَنا

 ِمن الطَّعِن حتَّى نَحِسب الجون َأشَقَرا   ونُنِْكر يوم الروِع َألْوان خَيِلنا

بم سهاولَيدنَر وٍف لَنا َأنرقَّرا صحاحاً  عتَنْكَراً َأن تُعسوال م 

 ِمن حر وقَد كان َأظْهرا سواِقطُ  الوحشُ ضم الوحشَ في ظُلُالِتها ِإذا

 تَحِمي صفْوه َأن يكَدرا بواِدر  خَير في ِحلٍْم ِإذا لم يكُن له وال

 ِإذا ما َأورد اَألمر َأصدرا حليم  ِإذا لم يكُن لهخَير في جهٍل  وال

وِإن هفْعال تُطيقان د ربرا فال  جاء َأمواص ى اللّها قَضعا ممزتَج 

ها َألَمةَ نَفْعالمالم لَما َأنرا قَِليٌل  تَعبلَّى فَأدو رِإذا ما اَألم 

 عادِة المحزون َأن يتَذَكَّرا وِمن  ج ذا الهوىوالذِّكْرى تُهي تَذَكَّرتُ

 ِمنْهم ظاِهر اَألرِض مقِْفرا فََأصبح  نَداماي ِعنْد المنِْذِر بن محرٍق

  قال أبو عطاء بن يسار السندي

  من شعراء الدولتين 

 اً ودروععاِصم ِإالَّ قَن وال  كَيوِم البعِث ما ِفيِه حاِكم ويوٍم

 ِحفاظاً، وَأطْرافُ الرماِح شُروع  حبستُ به نَفِْسي على موِقِف الردى

 على مكْروِهها وجزوع صبور  يستَوي عند المِلماِت ِإن عرت وما

  قال أبو أمامة زياد األعجم

  أموي الشعر 

  ِف الجموِع ِإلى الجموِعبمزدلَ  كُلُّ َأروع لَم يروع وِفينا

رايا جالءالس جهفُوِنِه رج  روِع وِطيبُأ الددِثياِبه ص 

w  قال عبد اهللا بن سبرة الحرشي
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  إسالمي 

  وتروى لألغر بن عبد اهللا اليشكري 

 فكُلُّ مخَاضاِت الفُراِت معابر  شالَِت الجوزاء والنَّجم طاِلع ِإذا

  على اِإلذْن ِمن نَفِْسي إذا ِشْئتُ قاِدر  ضن اَألِمير بِإذِْنِهإذا  وِإنِّي

  قال حريث بن عناب الطائي

  إسالمي ونسبها أبو تمام 

  إىل أبان عبدة وليست له 

 يقْظَان التُّراب وناِئمه تَحرك  ِإذا نَحن ِسرنا بين شَرٍق ومغِْرٍب

 عال حيزومه وعالَجمه ِلِعز  كْم سجداًما خَرجنا خَرِت اُأل ِإذا

 ُأخْراه وبالشَّاِم قاِدمه بيثِْرب  تِضلُّ البلْقُ في حجراِتِه بجيٍش

 فيها َأثْره وخَواِتمه ِلداود  ِخفاٍف مرهفاٍَت قَواطٍع وِبيٍض

  ِريِشها وقَواِدمهخواِفي َأِثيتٌ  كَستْها ِريشَها مضرِحيةٌ وزرق

  قال بشار بن برد العقيلي

 ِإليِه بالسيوِف نُعاِتبه مشَينا  المِلك الجبار صعر خَده ِإذَا

 في ظاِهٍر ال نُراِقبه وراقَبنا  ِإذا دب العدو ِلسخِْطنا وكُنَّا

  ستَسِقي الدماء مضاربهوَأبيض تَ  دلَفْنا له جهراً بكُلِّ مثَقٍَّف

 والخَطِّي، حمر ثَعاِلبه وبالشَّوِك  وجيٍش كِمثِْل الليِل يرجفُ بالقَنا

    

 والطَُّل لم يجِر ذاِئبه تُطاِلعنا  له والشَّمس في ستُراِتها غَدونا

همتَ من ذاقَ طَعوذُوقُ المٍب يرِبض  ِركوتُد  نمهمثَاِلب ى الِفرارنَج 

 لَيٌل تَهاوى كَواِكبه وَأسيافَنَا  كََأن مثار النَقِْع فَوقَ رءوِسنا

نعِديِده وَأرح وند شَى الشَّمستَع  هالكُماِة كَتاِئب صارَأب وتَخِْلس 

ِإذا غَدا تَغَص اءالفَض به اَألرض  الِجبا تُزاِحم َأركانهناِكبل م w
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 مجيراً ِمن الموِت المِطلِّ مقَاِنبه  به كَلْباً وقَحطان تَبتَِغي تَركْنا

  قال القحيف بن خمير الخفاجي

  

        َأيقَنَتْ ِبَأن لَيس ِإالَّ بالرماِح ِعتابها      لَعمِري لَقَد َأمستْ حِنيفَةُ 

 مضر الحمراء عب عبابها ِإذ  عِرضوا لَهافَخلُّوا طَِريقَ الحرِب ال تَ

 تُزاِيُل هام القَوِم ِفيه ِرقابها  حبذا قَيس لَدى كُلِّ موِطٍن فيا

 ما تَالقَتْ كَعبها وِكالبها ِإذا  ومن ذا الذي ال يجتَوي حرب عاِمر

 رَأوا قَيساً تَِرفُّ عقابها غَداةَ  لَقد ضاقَتْ ِدمشْقٌ بَأهِلها لَعمري

  قال معبد بن علقمة

  جاهلي 

 بشَتَّاِمين ِللْمتَشَتِِّم فَلَسنا  لزهيٍر ِإن شَتَمتَ سراتَنا فقُْل

 بكُلِّ رِقيق الشَّفْرتَين مصمم  نَْأبى الظِّالَم، ونَعتَِصي ولِكنَّنا

 باَألفْعال ال بالتَّكَلُّم ونَشِْتم  نا،َأحياناً، ويحلُم رْأي ونَجهُل

 فاستَْأِخر له َأو تَقَدم بكَفَّيك،  وِإن التَّماِدي في الذي كان بينَنَا

  قال أبو محجن

  عبد اهللا بن حبيب الثقفي، مخضرم 

  

         ال تَسَأِلي النَّاس عن ماِلي وكَثْرِته       ي وعن خُلُِقيِوساِئِلي النَّاس عن ِفعِل 

راِتِهمَأنِّي ِمن س مالقَو لَمعِة الفَرق  قد يعِديدالر رصما بِإذا س 

 الرمح ُأرويِه ِمن العلَِق وعاِمُل  السنان غَداةَ الروِع ِحصتَه ُأعِطي

نض وَأطْعرالء عن عنَةَ النَّجبا  الطَّعباِإلز سابيرقتَنِْفي المد والفَه 

 السر ضربةُ العنُِق وَأكْتُم  المْأِزقَ المكْروب غُمتُه وَأكِْشفُ
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 ظُِلمتُ شَِديد الِحقِْد والحنَِق وِإن  المطاِلِب عما لَستُ ناِئلَه عفُّ

وما ماِلي ِبِذي فَنٍَع وقَد ودِرِق  َأجِر البحجوراء الم وقد َأكُر 

سكْثُرِقلَِّتِه ي دعوماً بِق  الماُل يرِس بالوبالي دعب ودكْتَِسي العوي 

  قال العباس بن مرداس السلمي

  مخضرم 

بكُلَّ يوٍم ظاِلماً َأكُلَي مالَك  والظُّلْم ونلْعم هِغب َأنْكَد 

 يك المطْعونالقَِليِب سِم يوم  َأتُِريد قَومك ما َأراد ِبواِئل

نِْفذُ ِمثْلَها وَأظُنفَ يوس َأنَّك  نُونسالم ِسناِني كتَيفْحفي ص  

 َأنَّك سيد معيون وِإخاُل  كان قَومك يحِسبونَك سيداً قد

  قال جرير بن عطية

  بن الخطفي اليربوعي 

  افُ علَيكُم َأن َأغْضباِإني َأخ  حِنيفَةَ حكموا سفهاءكُم َأبِني

كُمجَأه ِنيفَةَ ِإنَِّني ِإنِني حع  َأبا َأدةَ ال تُوارى َأرنَباممالي 

  قال عمرو بن كلثوم

  أخو بني عميس الكناني 

 جداِوُل من َأسياِفنا البتُر ِفيها  حصون من الخَطِّي عاِليةٌ لَنَا

 َأسيافَنا تُغِْني عن المدر فِإن  وف حاِدثَةفَمن بنَى مدراً ِمن خَ

  قال لقيط بن وداعة الحنفي

    

 بِني ْألٍم مثَقَّفَةٌ سمر حصون  ِإذا ما ابتَنَى النَّاس الحصون مخَافَة

ضعاِقٌل وَأرِفيها م سلَي وال  فَضاء ربوالص وارمِإالَّ الص رزو w
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   عبد الرحمن األنصاريقال بشير بن

 معاذاً بالسيوف الصواِرِم جعلْنَا  ِإذا النَّاس عاذُوا بالحصوِن مخَافَةً

 ما جاز نَقْشُ الدراِهِم بَأسياِفنا  ِدفاع اللِّه ثُم ِقراعنا ولَوال

 ِسمَأم َأهَل الحق َأهُل الموا وال  قام سلْطان َألهِل ِخالفٍَة وال

 ِقرانا عاجٌل غير عاِتم وَأن  ذَمنا َأنَّا مصاِليتُ في الوغَى َأبى

  قال آخر 

  دعوا الحيةَ النَّضنَاض ال تَعِرضوا له              فِإن المنايا بين َأنْياِبِه الخُضِر      

 ِس المنيرِة والبدِرعلى الشَّم بنَينا  ونحن إذا كانن الِبناء على الثَّرى

  قال سويد بن الصامت

  إسالمي 

 وَأبرزِت الِخداما محاِسنَها  ِإذا ما الِبيض يوم الروِع َأبدتْ

 ال يرون القَتَْل ذاما ضراِغم  ماِلك بلُيوِث غاب َأتَتِْني

 اماالكُماةَ بها السم يساقُون  معاِقلُهم صوارم مرهفَاتٌ

  قال األخنس بن شهاب التغلبي

  جاهلي 

 ِإلَيها يلْجُئون وجانب عروض  ُأناٍس ِمن معد عمارةٌ ِلكُل

ِضنا ونحنبَأر ال ِحجاز ى  ُأناسِسو تَِويها الكتَاِئبفات تَجهرم 

  الزراِئبكِمعزى الِحجاِز َأعوزتْها   راِئداِت الخَيِل حوَل بيوِتنا تَرى

 كُماةٌ لَيس ِفيها َأشاِئب حماةٌ  ِمن تَغِْلب ابنِة واِئٍل فَواِرسها

 ِإلى أعداِئنا فنُضاِرب خُطانا  قَصرتْ َأسيافُنا كان وصلُها ِإذا

 اجتَمعتْ عند الملُوِك العصاِئب ِإذا  قَوم ِمثُْل قَوِمي سوقَةً فللَِّه

w ونحن خَلَعنا قَيده فَهو ساِرب  وٍم قاربوا قَيد فَحِلِهمكلَّ قَ َأرى
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ون ِإليهمنْظُرٍم يى كُلَّ قَوَأر  ماِء الكَواِكبكما تَتَراءى في الس 

  قالت 

  ليلى بنت عبد اهللا األخيلية

  أموية الشعر 

 ِحجاِز بريمامن َأهِل ال ِليقُود  َأيها السِدم الملَوي رْأسه يا

 ظاِلماً َأبداً وال مظْلُوما ال  ال تَقْربن الدهر آَل مطَرٍف

قَوم وِتهميَل بوِل حوما وَأِسنَّةٌ  ِرباطُ الخَيقٌ تُخاُل نُجرز 

َأتُِريد ونَهالخَِليِع ود و بنرمع  بوما كَعءرم تَهدجلَو ِإذَن 

في عاِمرالخَِلي ِإن طَههرو زيما كالقَلِْب  عؤاً وحْؤجج ُألِْبس 

 جمعوا سواداً للعدو عِظيما  تُسرعن ِإلى ربيعةَ ِإنَّهم ال

 معداً تاِبعاً وصِميما عدلَتْ  تَفَرقَ ِمن جماٍع واِحٍد شَعباً

َأقِْصر مهتَ بالدلو طَلَب القَتْ  فِإنَّك ومابالِحقاقُ قُر تُككار 

تْكاقَبٍف وتَعطَرابِن م وما  كتَاِئبِح النَّهاِر نُجضفي و تْكفََأر 

 البيوِت ِمن الحياِء سِقيما وسطَ  عنْه القَِميص تَخَالُه ومخَرٍق

  يماتَحتَ اللِّواِء على الخَِميِس زِع  ِإذا رِفع اللِّواء رأيتَه حتَّى

  قال قيس بن الخطيم

  بن عدي األوسي، جاهلي 

 نَفَذٌ لَوالَ الشَّعاع َأضاءها لها  ابن عبِد اللِّه طَعنَةَ ثاِئٍر طعنْتُ

  يرى قاِئم ِمن دوِنها ما وراءها  ملَكْتُ بها كَفِّي فَأنْهرتُ فَتْقَها

    

ونهها يجراح دتَر َأن لَيع  ونيالءها عتُ بمداَألواسي ِإذْ ح 

 ِبها ِإالَّ كَشَفْتُ ِغطاءها ُأسب  امرءاً ال َأسمع الدهر سبةً وكنتُ
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كٌَّل وِإنِّيوواِن مِب العربقَاءها بِإقْداِم  في الح نَفٍْس ال ُأِريد 

 ضيتُ قَضاءهاِإالَّ قد قَ لنَفِْسي  متَى يْأِت هذا الموتُ لم تُلْفَ حاجةٌ

  قال العباس بن مرداس السلمي

 بيتُ َأهِلك منتَهاها َألُوكاً  من مبِلغٌ عنِّي خُفافاً َأالَ

  ِإذا الخَِفراتُ لَم تَستُر براها  الرجُل الذي حدثتَ عنه َأنا

  فَِسيقَ ِإلى المقَامِة ال يراها  ما وَأيك كان شَراً فَأيى

ِة ال ُأباِلي َأشُدتِفي  على الكَِتيبِسواها َأح ِفيها َأم كان 

 َأو ُأبلِّغُها مناها ستَتْلَفُ  وِلي نَفس تَتُوقُ ِإلى المعاِلي

  قال الفرعل الطائي

  وتروى هلين بن أمحر الكناين، وهو األكثر 

  الذي ال يكِذبناِصحك وَأخُوك  ضمر َأخِبرِني ولَستَ ِبكاِذٍب يا

تُمتَغنَيِة َأن ِإذا اسويهل في الس  وَأِمنتُم نَباَألج ِعيدفَأنا الب 

 اَألحب ِإليكُم واَألقْرب فَأنا  الشَّداِئد مرةً َأشجتْكُم وِإذا

  وإذا يحاس الحيس يدعى جنْدب  تَكُون كَريهةٌ ُأدعى لَها وِإذا

جعِتي بةً، وِإقامقَِضي لتلك  ِفيكُم بِة َأعجالقَِضي على ِتلْك 

 ال ُأم ِلي إن كان ذاك وال َأب  لَعمركُم الصغار بعيِنه هذا

 الثِّماد ورعيهن المجِدب ولي  ِخصب البالِد ورعيها َأِلماِلِك

  قال الحارث بن كلدة الثقفي

  إسالمي 

 وتَشْقَى به حتَّى المماِت َأقَاِربه  رب من يغْشَى اَألباِعد نَفْعه َأال

 َأيامه وتَجاربه سيكِْفيكَه  ابن عم السوِء والدهر، ِإنَّه فَخلِّ

هتْ نَواِئبناب رهى ِإذا ما الدعوُأدكُمدوفَع تُمتَغْنَيَأراِني ِإذا اس    w
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ينَالُه ِعيدفَالب رخَي كي فِإن  وِإن هصاِحب كمع فابن شَر كي 

لَّكِدي لَعشْهم كرسي يوماً َأن  هباب تُشاِغبكالح مِإذا جاء خَص 

  قال ذؤيب بن حاضر التنوخي

                    وما كان اللَّجاج ِمن الحزموكُنَّا طَلَبنا صلْحهم قَبَل حربِهمْ فَلَجوا،           

  شُِتمنا، واستُِخفَّ ِبجاِرنَا،                      وضرب الطُّلَى بالِبيض َأدهى ِمن الشَّتِْم: وقالُوا
  

 وزاَل الحيا راموا السالَمةَ بالسلِم  فَلَما وصلْنا بالسيوِف َأكُفَّنَا

 رضانا قَبَل باِدرِة السهم طَلَبتُم  وِفي قَوِس المروءِة منْزع فهالَّ

 قال األخطل غياث بن غوث التغلبي

  أموي شعر 

       على ياِبِس السيساِء محدوِدِب الظَّهر         لَقَد حملْتَ قَيس بن عيالن حربنَا

 وما ِخلْتُها كانَتْ تَريشُ وال تَبِري  تَِنقُّ بال شَيٍء شُيوخُ محاِرٍب

فاِدعتْ ضباوٍل تجلَّ  في ظَلْماِء لَيِر فَدحةَ البيتُها حوها صلَيع 

 اَألعطاِف ملْهبةُ الحضِر ونَضاخَةُ  ابن بدٍر ركْضه ِمن ِرماِحنا ونَجى

  سوحقُ الرجلَيِن ساِبحةُ الصدِر  قُلْتُ نالَتْه الرماح تَقَاذَفَتْ به ِإذا

 هبطا ِفيِه يعوماِن في بحِر ِإذا  كََأنَّهما واآلُل ينْشَقُّ عنْهما

 دعاها جنْح لَيٍل ِإلى وكِْر عقاب  يفَديها، وظَلَّتْ كََأنَّها وظَلَّ

    

ِسري تَنُوشُه ماحها، والرلَ  :ِإلَي رِفدىصقِْت ِإلى العبس ي ِإنِك ُأم  

 إلى صعبِة اَألرجاِء مظِْلمِة القَعر  لو َأدركْنَه لَقَذَفْنَه وتاللِّه

  قال وعلة بن عبد اهللا الجرمي

  ونسبها بعضهم إىل النجاشي وامسه قيس بن عمرو، خمضرم 
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 ، والرماح، دواِنهِزيم َأجشُّ  ونَجى ابن حرٍب ساِبح ذُو عاللٍَة

 بِه الساقاِن والقَدمان مرتْه  قُلْتُ َأطْرافُ الرماح تَنُوشُه ِإذا

  قال صالح بن جناح اللخمي

تاجاً إلى الِحلِْم ِإنَّني لِئنحكنتُ م  جوِض اَألحاييِن َأحعِل في بهِإلى الج  

 فَرس للْجهِل بالجهل مسرج ِليو  فَرس ِللِْحلِْم بالِحلِْم ملْجم وِلي

نفم مشاء تَقِْويِمي فِإنِّي مقَو  نج وموعويجي فِإنِّي مشاء تَع 

 َأرضى بِه حين ُأحرج ولكنَِّني  كنتُ َأرضى الجهَل ِخدناً وال َأخاً وما

 لذُّلُّ بالحر َأسمجصدقُوا، وا لقَد  فيِه سماجةٌ،: فإن قال بعض النَّاِس

  قال عنترة بن شداد العبسي

  جاهلي 

 فَها َأنا ذا عمارا ِلتَقْتُلَِني،  تَنْفُض استُك ِمذْ رويها َأحوِلي

 َألْيتَيك وتُستَطارا رواِنفُ  متى ما تَلْقَِني فَردين تَرجفْ

 رى ِفيها إنِْتشَاراَأشاجع ال تَ  صاِرم قَبضتْ علَيِه وسيِفي

 ال َأفَلَّ وال فُطارا ِسالِحي،  حسام كالعِقيقَِة فَهو ِكمِعي

 تخَاُل ِسنانَه في اللَّيِل نَارا  ومطَِّرد الكُعوب َأحص صدقٌ

 دانَيتَ لي اَألسَل الِحرارا إذا  ستَعلَم َأينا للموت َأدنَى

  علَيها اُألسد تَهتَصر اهتصارا  ا بخَيلوخَيٍل قد دلَفْتُ لَه

  قال خزز بن لوذان

  جاهلي 

  وتروى لعنترة بن شداد 

تُهب  ال تَذكُري فَرِسي وما َأطعمرِك ِمثَل جلِد اَألججلد فيكُون  

كَذَب باِرد شَن ِقيقُ وماءبي إن  العوقاً فاذهكُنِت ساِئلَِتي غَب w
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وقَ ِإنوءةٌالغَبسوَأنِت م ِهي   لَهِبي فَتََأووتَح ما ِشئِت ثُم 

ِسيلَةٌ ِإنِك وِإلَي ملَه ودبي َأن  العتَخَضِلي وْأخُذُوِك، تَكَحي 

هجوِحد ودِك القَعكَبرم ويكُون  كَبي وابنرم ذلك ِة ِعندالنَّعام 

 ِإلى شَر الركاب وُأجنَب ُأقرن  عنوةًامروء إن يْأخُذُوِني  وَأنا

  قال الحارث بن عباد البكري

  جاهلي 

  لَقحت حرب وائل عن حيال  مربطَ النَّعامِة ِمنِّي قَربا

 يِثبن وثْب السعاِلي عاِبساٍت  في مقرباٍت ِعجاٍل قَرباها

  َأمر للمعِضالِت الثِّقاِلجد  مربطَ النَّعامِة ِمنِّي قَربا

 اليوم قُوِتي واحِتياِلي تَبتَِغي  مربطَ النَّعامِة ِمنِّي قَربا

 مهجِتي ِلزرِق النِّصاِل باِذالً  مربطَ النَّعامِة ِمنِّي قَربا

اللَّ لَم ِلمناِتها عَأكُن ِمن ج  ،صال ه ها اليومروِإنِّي بح 

  ل بشار بن برد العقيليقا

  هتكنا ِحجاب الشَّمِس َأو قَطَرت دما  ما غَِضبنا غَضبةً مضريةً ِإذا

 ِمنبر صلَّى علَينا وسلَّما ذُرا  ما َأعرنا سيداً ِمن قَبيلة ِإذا

  قال عنترة بن شداد العبسي

  جاهلي 

  ي، وَأحِمي ساِئِري بالمنصلشَطِر  امرء ِمن خَير عبٍس منِصباً ِإنِّي

    

لَقَدو ى وَأظَلُّهْأكَِل حتَّى  َأِبيتُ على الطَّوالم َأناَل بِه كَريم 

 جمعهم بطَعنَِة فَيصل فَرقتُ  تَعلَم والفَوارس َأنَِّني والخَيُل

w  الحتُوِف ِبمعزلَأصبحتُ عن غَرِض   تُخَوفُِني الحتُوفَ كَأنَِّني بكَرت
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  16  

 َأن ُأسقَى ِبذاك المنهِل البد  ِإن المِنيةَ منهٌل فَأجبتُها

 َأنِّي امرء سَأموتُ ِإن لم ُأقتَِل  فاقَني حياءِك ال َأبالَِك واعلَِمي

ولقَد لَِقيتُه تَ يوموِبالً،  لَِقيتُ المرتَسِل مبرتَسوالموتُ لم ي 

 فَوارسها نَِقيع الحنظَِل سِقيت  والخَيُل ساِهمةُ الوجوِه كَأنَّما

 َأشدد، وِإن نَزلُوا بضنك َأنزل  يلحقُوا َأكرر، وِإن يستَلحموا إن

  قال زهير بن أبي سلمى

  في معناه 

 ى خُلُقاالسماحةَ ِمنه والنَّد يلقَ  يلقَ يوماً على ِعالَِّتِه هِرماً من

 ِإلى َأبوابِه طُرقَا والساِئلُون  جعَل المبتَغُون الخَير في هِرٍم قد

ٍب وليسسى وِذي حبِذي قُر قا يوماً  ماِنعرِدماً من خاِبٍط وعوال م 

 كَذَّب اللَّيثُ عن َأقْراِنِه صدقا ما  ِبعثَّر يصطاد الرجاَل ِإذا لَيثٌ

نُوايا، حتَّى ِإذا اطَّعوتَمما ار نُهمتَنَقَا  طْعوا اعبارحتَّى ِإذا ما ض ،بضار  

 السماِء لنَالَتْ كَفُّه اُألفُقَا ُأفْقَ  لو ناَل حي من الدنْيا بمنِْزلَة

  قال آخر 

  وَأكْرهتُ نَفِْسي على ابِن الصِعقْ  الركاب َألربابها تَركْتُ

 الفَواِرِس ال يعتَِنقْ وبعض  يدي وشاحاً له جعلْتُ

  قال آخر 

  كنتَ كَمن تَهوى بِه الهاويه  عمرو لو نالَتْك َأرماحنا يا

 فَأولَى لك ذا واقيه َأولَى  عيناك ِعنْد القَفا ُألِْفيتَا

  قال عمرو بن معديكرب الزبيدي

برُل الحةًَأوى   ما تَكُون فُتَيعوِل تَسهِبِزينَِتها ِلكُلِّ ج w
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 عادتْ عجوزاً غَير ذاِت حِليِل  حتَّى ِإذا حِميتْ، وشُب ِضرامها،

،طاءتْ، شَمتَنَكَّرها وْأستْ رزةً  جوهكْروالتَّقِْبيِل م للشَّم 

  قال علي بن أبي طالب

  كرم اهللا وجهه 

  حلسان بن ثابت وتروى 

ِة كُلِّها نحنِريمن الب ها  الِخياركُلِّ زماِم وِنظام وِزمام 

 حواِدثَ اَألياِم والداِفعون  غَمراِت كُلِّ كَِريهة والخاِئضو

ِهموِر ِبِعزى اُألمقُو ونِرمبون  والمراِم والنَّاِقضاِإلب رائرم 

 الجماِجم عن ِفراِخ الهاِم فيها  ير سيوفُناكُلِّ معركٍَة تُِط في

دنَا وتَرةَ الخَِميِس ِرماحاِديع  قاِم وتُقِيمِد القَمياَألص ْأسر 

ِه فاللّهر نَبينا بنَصمالِم وِبنا  َأكْراِإلس عاِئمد َأقام 

  قال معاوية بن أبي سفيان

َأتاِني فيه للنَّاِس غُم رلُألنُوِف َأِصيُل وفيه  ةٌَأم ِتداعاج 

صابةٌ مدوه ْؤِمنينَأِمير الم  وُل تَكَادالِجبال تَز ملها ص 

  وِبيٍض لَها في الداِرِعين صِليُل  َأبا عمٍرو بكُلِّ مثَقٍَّف سَأبِكي

  جِليُلبال ذَنْب، وذاك ُأِصيب  عينا من رَأى مثَْل هاِلٍك فِللَِّه

 ِإلَيها ما ِحييتُ سبيُل فَلَيس  التي ِفيها المودةُ بينَنا فَأما

 بها من عاِمها لَكَِفيُل وِإنِّي  سُألِْقحها حرباً عواناً مِلحةً

    قال 

  أبو العالء ثابت قطنة العتكي

  أموي الشعر 

w ظُّك ِمنْه ما يتَقَدمويكُون ح  نَهب الدهِر ما َأخَّرتَه الماُل
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  18  

 صحِبي َأنَِّني ال َأسلَم ويظُن  َأمِضي، وِظلُّ الموِت تَحءتَ ذُوءابِتي

 يجِري بين َأكْعِبها الدم سمراء  والسيفُ الحسام، وصعدةٌ فسِلمتُ،

  اليوم ِمنْك المجِرموَأنا البِعيد  وَأنا ابن عمك يوم ذلك ِدنْيةً

  قال أبو محجن الثقفي

  ملا حبسه سعد بن أيب وقاص 

 مشْدوداً علَي وثَاِقيا وُأتْرك  حزناً َأن تَرتَِدي الخَيُل بالقَنا كَفَى

 تَركُوِني واِحداً ال َأخَا ِليا فقَد  وقَد كُنْتُ ذا ماٍل كَثيٍر وِإخْوٍة

 كَبالً مصمتاً قد براِنيا ُأعاِلج  ي َأنَِّني كُلَّ شاِرٍقوقَد شَفَّ ِجسِم

 غَيِري يوم ذاك العواِليا وِإعماُل  حِبيساً عن الحرِب العواِن وقَد بدتْ

 مصاِريع ِمن دوِني تُِصم المناِديا  قُمتُ عنَّاِني الحِديد، وُأغِْلقَتْ ِإذا

 عنِّي ُأسرِتي وِرجاِليا وتَذْهُل  م ُأتْرك موثَقاًدري يو فِللَِّه

 فُرجتْ َأالَّ َأزور الحواِنيا لَِئن  عهد ال َأِخيس بعهده وللِّه

  قال األعشى عبد اهللا بن خارجة

  الشيباني، أموي الشعر 

 ٍع ِسنِّيحقِّي وال قَار بمهتَضٍم  َأنا في َأمِري وال في خُصومِتي وما

 مظِْهٍر ِخذْالنَه ِعنْدما يجِني وال  مسِلٍم موالي عند ِجنايٍة وال

وِإن عاِلم ينْبج نيتْ ُأذِْني  فَُؤاداً بِمعِني وما سيتْ عرصبما َأب  

 ِنيعلى ِعلٍْم وَأعلَم ما َأع َأقُوُل  في الِعلِْم والشِّعر َأنَِّني وفَضلَِني

  قال عبد الملك بن معاوية الحارثي

  أموي الشعر 

 هامتَه مقام الِمغفَر ويِقيم  السيوفَ بوجهِه وبنَحرِه يلقَى

w  ِدرعاً ِسوى ِسرياِل ِطيب العنصر  ِإن يريد، ِإذا الرماح شَجرنَه، ما
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 ركن المجِد ِإن لَم تُعقَر فَعقَرتُ  للطِّرِف َأصطَبر ِلشَبا القَنا ويقوُل

 َأثْواب محٍل َأغْبِر متَسربٍل  تََأمَل شَخْص ضيٍف مقْبٍل وِإذا

ماِء هذا طاِرقٌ َأوري  ما ِإلى الكَوتُنْح لَم ِإن داءاَألع تِْنيرنَح 

  قال المثقب عائذ بن محصن العبدي

  جاهلي 

  ين سليم، وهو األكثر وتروى لعلبة بن يزيد أحد ب

 فَِفيها جنَفٌ وازورار شَيِبي،  ِعرِسي واستَنْكَرتْ تَهزَأتْ

 بالشَّيِب على المرِء عار فلَيس  تُكِْثري هزءا وال تَعجِبي ال

 ثَوب عليه معار شَبابه  هل تَدِرين َأن الفَتى عمرِك

 وخَطَّار ونَهد مغار زعفٌ  كُنَأرى ماالً ِإذا لم ي وال

 الرجلَيِن فيه اقِورار محنَّب  مستَشِْرفُ القُطريِن عبُل الشَّوى

 حتَّى تُستَباح العقار بالشَّرِب  وَأطرقُ الحاِني في بيِتِه

قد خَال، والفَتى فذاك رصتُلِوي  ع اِليِه به والنَّهارلي 

ال يِإيغالُه الهاِرب نفَع  ي ذا الِحذار الِحذارنَجوال ي 

  قال القطامي عمير بن شييم

  أموي الشعر 

ت وِإنِزععز باناِعي بشَيالد بثَو  رواِنِبها الِقدن وجاشَت ِمن جِرماح  

موا هالَدذي قار َأناخُوا فج ا  يوم قَدما و دعى برِكس كتَائبرملج 

  قال عنترة بن شداد العبسي

  جاهلي 

    

w علي ولَيتَها لَم تَحرِم حرمتْ  شاةَ ما قَنٍَص ِلمن حلَّتْ له يا
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 كنِت جاِهلَةً بما لم تَعلَِمي ِإن  سَألِْت الخَيَل يا ابنَةَ ماِلٍك هالَّ

 لكُماةُ مكَلَِّمنَهٍد تَعاوره ا  ال َأزاُل على ِرحالَِة ساِبٍح ِإذْ

 يَأِوي ِإلى حِصِد الِقِسي عرمرِم  يجرد للطِّعاِن وتارةً طَوراً

  َأغْشَى الوغَى وَأِعفُّ ِعنْد المغْنَِم  من شَِهد الوِقيعةَ َأنَِّني يخِْبرِك

 ِلِمممِعٍن هرباً وال مستَس ال  كَِره الكُماةُ ِنزالَه ومددٍج

ِم يحذَى  كَأن ِثيابه في سرحٍة بطٌَل  ِنعاَل السبت لَيس بتَوَأ

 صدِق الكُعوِب مقَوِم ِبمثَقٍَّف  يداي له بعاِجِل طَعنٍَة جادتْ

 الكَِريم على القَنا ِبمحرِم لَيس  بالرمِح الطَِّويِل ِثيابه فشَكَكْتُ

ج كْتُهفتَرنْشْنَهباِع يالس رِم ما  زصْأِسِه والِمعقُلَِّة ر نيب 

شكموشَها ورتَكْتُ عِف  ساِبغٍَة هيِم بالس  عن حاِمي الحِقيقَِة معِل

 نَواِجذَه ِلغَيِر تَبسِم َأبدى  رآني قد نَزلْتُ ُأِريده لما

نْتُهتُ فطَعلَوِح ثم عمبالرنٍَّد  ههِة ِمخْذَِم ِبمِديدصاِفي الح 

 كَررتُ غَير مذَمِم يتَذَامرون  رَأيتُ القَوم َأقْبَل جمعهم لما

ولقَد مهعمَل جَأقْب متُ القَوَأير  ونرِم يتَذَامذَمم رتُ غَيركَر 

ها ولقَدقْمأ سرُل  شَفَى نَفِْسي وَأبَأقِْدِم قَو نْتَرع كيالفَواِرِس و 

ونعدكََأنَّها ي ماحوالر نْتَرع  ِم َأشْطانهِبْئٍر في لَباِن اَألد 

َأِخم اَألِسنَّةَ لَم بي تَّقُونِمي  ِإذْ يقْدقَ منْها ولكنِّي تَضايع 

 حتَّى تَسربَل بالدِم ولَباِنِه  ما ِزلْتُ َأرميِهم بثُغْرِة نَحِرِه

 ِإلي ِبعبرٍة وتَحمحِم وشَكا  فازور ِمن وقِْع القَنا ِبلباِنِه

 لو عِلم الكَالم مكَلِِّمي ولَكان  كان يدِري ما المحاورةُ اشْتَكَى لو

 يظَِمبين شَيظَمة وَأجرد شَ ما  تَقْتَِحم الخَبار عواِبساً والخَيُل

 مخْبثَةٌ ِلنَفِْس المنِْعِم والكُفْر  عمراً غير شاِكِر ِنعمتي نُبْئتُ

 مذاقَتُه كَطَعِم العلْقَِم مر  ظُِلمتُ ِفإن ظُلِْمي باِسٌل وِإذا

ما ولَقَد دعِة بدامتُ ِمن المكَد  شَِربلَِم رعشُوِف المبالم واِجراله 
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 وِعرِضي واِفر لم يكْلَِم ماِلي  شَِربتُ فِإنَِّني مستَهِلك فِإذا

 عِلمِت شَماِئلي وتَكَرِمي وكما  صحوتُ فما ُأقَصر عن نَدى وِإذا

 فَِريصتُه كَِشدِق اَألعلَِم تَمكُو  وحليِل غاِنيٍة تَركْتُ مجدالً

 ناِفذٍَة كَلَوِن العنْدِم ورشاِش  يداي له بعاجِل طَعنٍَة سبقَتْ

ولقَد تَكُن وتَ ولَمَأم ِب  خَِشيتُ بَأنرِم للحضضم نَيةٌ على ابداِئر 

يما الشَّاِتمهَأشْتُم ِضي ولَمِن  ِعريِمي والنَّاِذرما دَألْقَه ِإذا لَم 

ما ِإنكْتُ َأباهتَر ال فَلَقَدفْعي  رزِم جر قَشْعباِع وكُلِّ نَسالس 

  قال مهلهل بن ربيعة الجشمي

  جاهلي واسمه امرؤ القيس 

    

 َأنِْت انْقَضيِت فال تَحوِري ِإذا  بِذي حسٍم َأِنيري َألَيلَتَنا

 يبك ِمن الليِل القَِصيِر فقَد  فِإن يك بالذَّناِئِب طاَل لَيِلي

 ُأنِْقذْتُ ِمن شَر كَِبيِر لقَد  بِح ِمنْهابياض الص وَأنْقَذَِني

 على ربٍع كَِسيِر معطَّفَةٌ  كَأن كَواِكب الجوزاِء عوذٌ

 يلُوح كَِقمِة الجمِل الغَديِر  واستَقَلَّ لها سهيٌل، تَْألُأل،

 غَيوِرالطَّاِلِب القَذَِف ال كِفعِل  الشِّعِريان إلى سهيٍل وتَحنُو

 على ِثماِئِلِه ضِريِر َألَح  كَأن العذْرتَيِن بكَفِّ ساٍع

ش تَاِليات كَانناتَ نَعب  وِر ِقطارللشَّاِم، ز عاِمد 

،عى، تَتَابهارةَ اِإلِبِل الزقَ  ِمشْيوِر ِلتَلْحبٍة عكُلَّ تَاِلي 

ِفيٍض كََأندا مِن ييقَدَأ  الفَرِتِه قَِميِر لَحعلى ِإفاض 

ٍق، كَأنثْناِة ِربفي م ،يدالج  نِْزلَِة اَألِسيِر َأِسيرَأو ِبم 

جِن نَهيرةَ النَّسرجم ى وِعيِر لكُلِّ  كََأندِزيقٍَة تُحح 

فيها كََأن ِكينالِمس التَّاِبع  نِْزلَِة اَألِجيِر َأِجيرِبم َأو 
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كََأن ناً ِضياءسشْتَِري حِق قُوِر ِبنيٍق  المقاِهٍر ِمن فَو 

راً كََأنيحلَّى سِإذْ و مِطيِر ِفصاٌل  النَّجفي يوٍم م لْنج 

 الصبح صاِغرةً فغُوِر فَهذا  كَواِكب لَيلٍَة طالَتْ وغَمتْ

 ِب َأي ِزيِرفيخِْبر بالذَّناِئ  نُبشَ المقاِبر عن كُلَيٍب فلو

 في دٍم ِمثْل العبيِر بجيراً  قد تَركْتُ بواردات وِإنِّي

 القَتِْل َأشْفَى للصدوِر وبعض  به بيوتَ بِني عباٍد هتَكْتُ

اممكْنَا وهةَ قد تَررم وِر عليه  بنماِن ِمن النُّسالقَشْع 

جاء ِني الشَِّقيقَِة يومِلب ِئيِر  واِفدىتْ في زِد الغاِب لَجكُأس 

ِبْئٍر كََأن َأشْطان مهخُوٍف  ِرماحوِر مرها جشَيرع مده 

 عنَيزٍة رحيا مِديِر بجنِْب  غُدوةً وبِني َأِبينا كََأنَّا

  كََأن الخَيَل تُرحض في غَِديِر  الخَيُل عاِكفَةً عليِهم تَظَلُّ

 نَقافَ البيِض تُقْرع بالذُّكُوِر  الريح ُأسِمع َأهُل حجر لَوالفَ

  قال تأبط شراً

  ثابت بن جابر من بني فهم، جاهلي 

 َأرى ثاِبتاً قد غَدا مرِمال  سلَيمى ِلجاراِتها تقوُل

 اليدين وال زمال َألَفَّ  الويُل ما وجدتْ ثابتاً لها

 ِإذا بادر الحملَةَ الهيضال ِء  الساق ِعنْد الِجرارِعشَ  وال

 هواِديها القَسطَال ويكْسو  الِجياد ِبتَقِْريِبِه يفُوتُ

مهوَأد هتُ ِجلْباببال  قد جعالخَي ِت الكاِعبتابكما اج  

 لها مدِبراً مقِْبال فِبتُّ  ضوء ناٍر تَنَورتُها عال

 ِجلْبابه اَأللْيال ومزقَ  لى َأن حدا الصبح َأثْناءهِإ

 جارِتي َأنِت ما َأهوال فيا  والغُوُل ِلي جارةٌ فََأصبحتُ

 ِمن الرْأي َأن تُقْتَال فكان  بضعها فالْتَوتْ وطالَبتُها
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  غْزالِن ِمن ورِق الطَّلِْح لم تُ  َأرٍض لها حلَّتا عظايةُ

 لَها باللِّوى منْزال فِإن  فمن كان يسأََْل عن جارِتي

    قال 

  النابغة الذبياني

  واسمه زياد 

  يا بْؤس للجهِل ضراراً َألقْواِم  بنُو عاِمٍر خالُوا بِني َأسٍد قالت

 اِمَأجِل بغْضاِئكُم يوم كَأي من  َألخْشَى َأن يكُون لكُم ِإنِّي

 بنُور وِإظْالم بِإظْالِم نُور  كَواِكبه والشَّمس طاِلعةٌ تَبدو

  قال آخر 

  كُفُّوا الحروب، لَعلَّنا                       نَكُفُّ، ووثَّقْتُم لَنا كُلَّ موِثِق: وقُلْتُم لنا
  

كمودهكانتْ ع برا كَفَفْنا الحع  فَلَمكَلَم تََألِِّقسال مراب بالم 

 قال زفر بن الحارث الكالبي

 صدعاً بينَنَا متَشاِئيا ِلمروان  لقد َأبقَتْ وِقيعةُ راِهٍط لَعمِري

 وتَرِكي صاِحبي وراِئيا ِفراِري  فلَم تَر ِمنِّي نَبوةٌ قَبَل هِذه

 النَّاِس ِإالَّ من علَي وال ِليا ِمن  َأجِري في الصِعيِد وال َأرى عِشيةَ

بذْهَأي َأتُهَأس ِإن واِحد الِئيا بصاِلِح  يومِن بسماِلي وحَأع 

 وتَبقَى حزازاتُ النُّفُوس كما ِهيا  وقَد ينْبتُ المرعى على ِدمِن الثَّرى

 زداد ِإالَّ تَماِدياالحرب ال تَ َأرى  ِسالِحي ال َأبالَك ِإنَِّني َأريِني

  قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي

  إسالمي 
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 وَأصحابه جبناً، وال ِخيفَةَ القَتِْل  لَعمرك ما ولَّيتُ ظَهري محمداً

َأِجد ِري فَلَمتُ َأمِلي  ولكنَِّني قَلَّبتُ وال نَببرض ِفي ِإنيِلس غَناء  

  نَجوتُ كَِضرغَاٍم ِهزبٍر َأبي شبِل   ضيعةَ موِقِفيفَلَما ِخفْتُ وقَفْتُ،

  قال أوس بن حجر

  جاهلي 

  ويف رواية تنسب لعمرو بن معديكرب 

 ِفراِري َأن لَِقيتُ بِني عبِس علي  ُأم الحصيِن خَزايةً َأجاِعلَةٌ

 ن لقاِئِهم نَفِْسيفَجاشَتْ ِم وقَيساً  َأبا شَْأٍس وشَْأساً وماِلكاً لَِقيتُ

ِهملَيتْ عِر ِجيبالنُّم لُودج ِس  كَأنباِإلناخَِة والح نيوا بعجعِإذا ج  
  ِمن الطَّعِن ِفعَل النَّاِر بالحطَِب اليبِس  َأتَونا فَضموا جاِنبينا ِبصاِدٍق

ىِء ِرماِحِهمتَ فَيخَلْنا تَحا دطْتُ  ولَمِسخَبباللَّم ضاَألر بكَفِّي َأطْلُب   

 بالطَّعِن قد خَرقُوا تُرِسي ولكنَّهم  فُأبتُ سِليماً لَم تُمزقْ ِعمامِتي

سمه ولَيون يبِمن ج ءرالم عابي  س وقَدةُ باَألمالشَّجاع ِرفَتْ ِمنْهع 

  قال الفرار السلمي

  مخضرم وبه سمي الفرار 

  حتَّى ِإذا الْتَبستْ نَفَضتُ لَها يِدي  لَبستُها بكَِتيبٍة ِتيبٍةوكَ

مكْتُهفَتَر مهورظُه ماحالر تَِقص  نَِد ِمنسم ِفٍر وآخَرنْعِن ميب 

 ال تَبعد: دون ِرجاِلها وقُِتلْتُ  كان ينْفَعِني مقاُل ِنساِئِهم ما

   المخزوميقال الحارث بن هشام

  مخضرم 

اللّه مكْتُ ِقتالَهما تَر لَمعبد حتَّى  يزم ِسي بَأشْقَرا فَرلَوع 

w  ُأقْتَْل، وال يضرر عدوي مشْهِدي  وعِلمتُ َأنِّي ِإن ُأقاِتْل واِحداً
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ِتلْقاِئِهم ِت ِمنوالم تُ ِريحدجتَتَ  وو ُل لَمْأِزٍق، والخَيِدفي مدب 

 طَمعاً لَهم ِبعقاِب يوم مرصِد  عنْهم، واَألِحبةُ ِفيهم فصددتُ

  قال حسان بن ثابت

  في الحارث بن هشام 

  فنَجوِت منْجى الحاِرِث بِن ِهشاِم  ِإن كُنِْت كاِذبةَ الذي حدثِْتِني

مونَهقاِتَل دي ةَ َأناَألِحب كٍة وِلجاِم ونَجا  تَرْأِس ِطِمرِبر 

    

  ِسرحان غَاٍب في ِظالِل غماِم  تَمزع في الغُباِر كََأنَّها جرداء

 َأِحبتُّه ِبشَر مقَاِم فَثَوى  به الفَرجيِن فارمدتْ بِه مَألتْ

 جزر السباِع ودسنَه بحواِم  اِإللَه وجريها لَتَركْتَه لَوال

  قال عمرو بن عنترة الطائي

 بَأن اليوم َأغْبر فاِجر عِلمتُ  ولَما سِمعتُ الخَيَل تَدعو مقَاِعساً

 عقَاب دون تَيمن كاِسر كَأنِّي  نَجاء لَيس ِفيِه وِتيرةٌ نَجوتُ

  قال الطرماح بن حكيم

  أموي الشعر 

َأ لقَد اً ِلنَفِْسيبِني حنَِّنيزاد  ِغيضر طاِئِل بِرىٍء غَيِإلى كُلِّ ام 

 ِبِهم ِإالَّ كَِريم الشَّماِئِل شَِقياً  شَِقي باللِّئاِم ولَن تَرى وَأنِّي

 ِفعَل العاِرِف المتَجاِهِل وبيِني  ما رآِني قَطَّع الطَّرفَ بينَه ِإذا

 الضيِق في عينَيِه ِكفَّةُ حاِبِل ِمن  عليه اَألرض، حتَّى كأنَّها مْألتُ

 َألهِل المكْرماِت اَألواِئِل معاٍد  َأكُلُّ امرىٍء َألْفَى َأباه مقَصراً

  وال يضطَِني ِمن شَتِْم َأهِل الفَضاِئِل  ِإذا ذُِكرتْ مسعاةُ والِدِه اضطَنَى

w اِس ِإالَّ بالقَنا والقَناِبِلِمن النَّ  مِنعتْ دار، وال عز َأهلُها وما
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نوم ةً لهىٍء ِترِم، طَي لْتَِمستَناول  يِد المي ا ِمنيكالثُّر كُني 

  قال عبيد بن أيوب

  بن ضرار العنبري، إسالمي 

ةٌ كَأنِريضع ياللِّه، وه وِد، ِكفَّةُ حاِبِل  بالدطْرعلى الخاِئِف الم  

 تَطَلَّعها تَرِمي ِإلَيِه بقاِتِل  ن كُلَّ ثَِنيةِإليه َأ يَؤتَّى

  قال النابغة الذبياني

  واسمه زياد بن معاوية، جاهلي 

 َأعواٍم، وذا العام ساِبع لِستَِّة  آياٍت لها فَعرفْتُها تَوهمتُ

ولَها كَأناِمساِت ذُيالر رجها  ملَيو عالص قَتْهنَم قَِضيماِنع 

 َألَما تَصح، والشَّيب واِزع :فقلتُ  ِحين عاتَبتُ المِشب علَى الصبا على

 ولُوج الشِّغاف تَبتَِغيِه اَألصابع  وقَد حاَل هم دون ذلك شاِغٌل

ِعيدِر كُنِْهِه وفي غَي وسَأتاِني،  َأِبي قاب واجعفالض وِني راِكسود 

 الرقِْش، في َأنْياِبها السم ناِقع ِمن  كَأنِّي ساورتِْني خَِئيلَةٌفِبتُّ، 

دهسها يِليمِم الِعشاِء سنَو لِْي  ِمنلح ِه قَعاقعيدالنِّساِء في ي 

 عصراً وعصراً تُراِجع تُطَلِّقُه  الراقُون ِمن سوِء سمها تَناذَرها

 التي تَستَك ِمنْها المساِمع وتلك  ر النَّاِس َأنَّك لُمتَِنيخَي وخُبرتُ

دعَأمانَةً تَو خُنْكداً لم يبع  كوتَتْر ضاِلع وداً ظاِلماً وهبع 

 العر يكْوى غَيره وهو راِتع كَِذي  ذَنْب امِرىٍء وتَركْتَه لكلَّفِْتني

  وهْل يْأثَمن ذُو ُأمٍة وهو طاِئع  رك ِلنَفِْسك ِريبةًحلَفْتُ فَلَم َأتْ

 نَطَقَتْ بطْالً علي اَألقاِرع لقَد  لَعمِري، وما عمِري علي ِبهيٍن

ها، َأقاِرعرٍف، ال ُأحاِوُل غَيوع  وهجو ن تُجاِدعتَِغي مِكالٍب تَب 

غِْن  فِإنكَذِّباً،كنتَ الذا الضعنِّي م  راءِة ناِفعلِفي على البوال ح 
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 وَأنْتَ ِبَأمٍر ال محالَةَ واِقع  َأنا مْأمون بقَوٍل َأقُولُه وال

    

ِرِكي فإنَّكدِل الذي هو مكاللَّي  واِسع نْكنْتََأى عالم ِخلْتُ َأن وِإن  

 د ِبها َأيد ِإليك نَواِزعتَم  خَطاِطيفُ حجن في ِحباٍل مِتينَة

 ِإلى ربِه، رب البريِة، راِكع  عذْراً َأو نجاحاً ِمن امِرىٍء سيبلُغُ

  مضرس بن ربعي

  جاهلي 

هِدي قَواِرصهُل المجها الرِصر  يا َأيَأب رصالب بك شْخَصال ي ،طَريقَك 

 قَوُل السفاِه، وضعفٌ حين تَْأتَِمر  لَكَةيلِْقينَّك في َأفْواِه مه ال

 ولَو نْكا بنْتُ عِتهاطُلْتَ لماس نيا اب  رالقص ِم شَخِْصي نالكتَ في النَّوَأير  

 َأرض عليك، وال اخِْتيرتْ لك الِخير  فِإن قَربتْ، فال َأهٌل وال رحبتْ

 منِْزٍل ما ِبِه شَمس وال قَمر في  وَأبعدهاوِإن بعدتَ، فَأقْصاها 

 دوِن قُنَِّتها يستَنْزُل المطَر ِمن  المزاِر على علْياء شاِمخٍَة شَحطَ

 لَديك لَنا نَفْع وال ضرر فما  ِزلْتَ حرباً وال سالَمتَنا َأبداً ال

نةٌ نَحمكْروم دجالذين لَنا م  والسالخَطَر اِبقُون ِإذا ما ُأغِْلي 

 ِبحسناهم ِإذا قَدروا والعاِئدون  والماِنعون ِإذا كانَتْ ممانَعةٌ

  قال األشجع السلمي

  من شعراء الدولة العباسية 

  رصدان، ضوء الصبِح واِإلظْالم  وعلى عدوك يا ابن عم محمٍد

 عليِه سيوفَك اَألحالم سلَّتْ  ، وِإذا هداتَنَبه رعتَه فِإذا

  قال علي بن جبلة

w  العكوك 
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 رفَعتْه في السماِء المطَالع ولَو  المرىٍء حاولْتَه منك مهرب وما

  ظَالم وال ضوء ِمن الصبح ساِطع  وال هارب ال يهتَِدي لمكانه

  قال قيس بن رفاعة الواقفي

  ني واقف بن امرئ القيس من ب

 ال ُأالم على نَهٍي وِإنْذاِر كي  النَِّذير لَكُم منِّي مجاهرةً َأنَا

تَِرفُوا فِإنقاِلي فاعم تُميصع  َأن ياً ظاِهرِخز فَ تَلْقُونوس 

نِجعنَةً لَتَرلَعَأحاِديثاً م  ولَه ِلِج السدالم وِقيِم ولَهاِريالم 

 فِإنِّي له رهن بِإصحاِر ِعنِْدي  من كان في نَفِْسِه حوجاء يطْلُبها

ٍج ُأِقيمذا ِعو كان ِإن تَهجوِة الباري  ععالنَّب حِقد مقَوكما ي 

ركَهدم رهس الدالوتْر لَي تاري ِعنِْدي  وصاِحببَأو اكروِإنِّي لَد 

صي نةمَل  َل ناري بال ذَنْب وال ِترصار ير غَدبناِر كَريٍم غَي 

  قال أبو الطفيل عامر بن وائلة الليثي

  إسالمي 

 الغَواِني مجِدب الخَد خَاِلع يروقُ  َأنتَ شَيخٌ، وِإنَّما: فقالتْ رَأتْني

 السيوفُ القَواِطعلَمعتْ فيه  وقَد  الخَير لو َأبصرِتِني يوم مْأزٍق لِك

 ِحجاِج القَوِم قَوِلي قاِطع وعند  وعند النَّدى، ناِهيِك ِبي ِمن َأِخي الندى

 عن اَألزواِج نَحوي نَوازع وهن  شَيخاً، وقَد ِعشْتُ ِحقْبةً يعدونَِني

 الوقَاِئععلي، ولكن شَيبتِْني   شاب رْأِسي ِمن ِسِنين تَتَابعتْ وما

 دنَّستِْني منذُ كنتُ المطاِمع وال  قَصرتْ بي ِهمِتي دون بغْيِتي وما

  قال حارثة بن بدر الغداني

  ونَتْرك ُأخْرى مرةً ال نَذُوقُها  لَتَستَحِلي المنايا نُفُوسنا وِإنَّا
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 نايا بينَنا وبروقُهاالم رعود  وشَيب رْأِسي قَبَل ِحين مِشيبِة

  قال عمرو بن معديكرب الزبيدي

ِطواٌل َأشاب امَأي ْأسالر  همو لُوعالض ما تُفاِرقُه 

 زهاءها رْأس صِليع كَأن  كَِتيبٍة دلَفَتْ ُألخْرى وسوقُ

  الوِريعبينَهم ِإالَّ وخُلِّي  دنَتْ، واستََأخَر اَألوغاُل عنْها

 وجاِوزه ِإلى ما تَستَِطيع  لم تَستَِطع شَيئاً فَدعه ِإذا

ٍر وِصلْهماِع فكُلُّ َأمما  بالزس لُوعو تَ لهومس َأو لَك 

  قال في معناه 

  األعشى عبد الرحمن بن عبد اهللا

  الهمداني، أموي الشعر 

 طَرفاً ِمن حاجٍة ِحين تَسِبقُ فَخُذْ  حاجةٌ ولَّتْك ال تَستَِطيعها ِإذا

ها فذلكسيمتَناَل ج رى َأنفَقُ  َأحور وَأوقَى في اُألمَأب دولَلْقَص  

  قال القتال الكالبي

  عبيد بن مجيب بن المضرحي 

  وكنيته أبو املسيب، إسالمي 

 ِسعٍر وهيثَمَأرحام  وذَكَّرتُُ  زياداًن والمقامةُ بينَنَا، نَشَدتُ

 عليه وقْعةً ِمن مصمِم خَِشيتُ  ولما دعاِني لَم ُأِجبه َألنَِّني

 وِكالَ في كُلِّ دهياء صيلَم وال  فلما َأعاد الصوتَ لم َأك عاجزاً

 َأملْتُ له كَفِّي بلَدن مقَوِم  رَأيتُ َأنَّه غير منْتَه فلما

 عليِه، َأي ساعِة منْدِم نَِدمتُ  َأيتُ َأنَِّني قد قَتَلْتُهر فلما

  قال نهشل بن حري
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  بن ضمرة الدارمي، مخضرم 

  وِإن لم يكُن جمر، ِقيام على الجمر  كََأن المصطَِلين ِبحرِه، ويوٍم،

 يهِة بالصبرَأيام الكَِر تُفَرج  له حتَّى يبوخَ وإنَّما صبرنا

ننَّها ومعاةً فال تُكْذَبسم دري  عدى يقوُل وال يمكاَألع وال تَك 

  قال عمرو بن معديكرب الزبيدي

  ركُوِبي في الصِريِخ ِإلى المناِدي  ِإنَّما َأفْنَى شَباِبي َأعاِذَل

  الِقياِدمقَلٍِّس سِلِس وكُلُّ  ِشكَِّتي سيِفي ورمحي َأعاِذَل

تَِني ومِعي ِسالِحي ولَوواِد تَكَشَّفَ  القَيعن س قَلِْبك شَخْم 

قَتِْلي ُأِريد ِريدوي حياتَه  كِذيرراِد عِمن م ِمن خَِليِلك 

 قَبَل زاِد القَوِم زاِدي وينْفَد  بعد ِحلِْم القَوِم ِحلِْمي ويبقَى

  قال أنيف بن زيان النهشلي

 وَأسباب المنايا ِنهالُها ِنهاالً،  التَقَى الصفَّاِن واشْتَجر القَنا لماو

نيةَ ِذلَّةٌ، تَباءالقَم ِلي َأن  جاِل ِطوالُها وَأناء الرَأِعز 

 تَالقَى طَلْحها وسيالُها بحيثُ  َأتَينا السفْح ِمن بطِْن حاِئٍل فلما

 الشَّرى ِإقْدامها وِنزالُها كُأسِد  ٍر، وانْتَمينا ِلطِّيٍء،ِلِنزا دعوا

 عنَّا حِفي سؤالُها ِلساِئلٍَة  الْتَقَينا بين السيفُ بينَنَا ولما

 كانتْ قَبُل ِسلْماً ِحبالُها وساِئُل  عِضينا بالسيوِف تَقَطَّعتْ ولما

 مربوعاتُها وِطوالُها قَواِدر،  ماِح علَيِهموَأطْرافُ الر فَولَّوا،

  صدور القَنا ِمنْهم، وعلَّتْ ِنهالُها  تَدانَوا بالرماِح تَضلَّعتْ ولما

  قال الفرزدق

  همام بن غالب، أموي الشعر 

مركِْر بِن واِئٍل تَصب دنِّي وع  مرتَصي مهدوما ِخلْتُ ِمنِّي و  w
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ونَها قَوارصتَِقرحتَْأِتيِني وي  مفْعاِإلناء فَي ُأل القَطْرمي وقَد  

  قال عبيد بن أيوب

  بن ضرار العنبري 

 ِبكَشِْحي جفْنُه وحماِئلُه يالطُ  وطاَل احِتضاِني السيفَ، حتَّى كَأنَّما

  حتَّى قد تَقَضتْ وساِئلُهاِإلنِْس عن  عزمات، صاحب الِجن وانْتََأى َأخُو

له ،هرفُ نَجرعي اِإلنِْسي بنَس  وِللِْجن وشَماِئلُه شَكْلُه ِمنْه 

  قال معن بن أوس المزني

تَكَنَّفَه وهجعشاةُ فَأزواِني  الو روا ِمن فَضالَةَ غَيسود  

 ن هجاه فقَد هجاِنيم وَأنِّي  َأن ُأم ُأِبيِه ُأمي فَلَوال

ِإذَن ِمنِّي هجاء هواةُ على ِلساِني  َألصابالر تَناقَلُه 

هلِّمٍم ُأعوةَ كُلَّ يمايا  الرماِني فلمر هساعد اشْتَد 

  قال كعب بن معدان األشقري

  أموي الشعر 

كَأن ِفينا وِفيهم القَنا الخَطِّي  يِبْئر ه شَواِطنواِتحتْها المج 

 القَوِم في جمِع الفَِريقَيِن راِمح ِمن  قَذَفْنا بالرماِح، فما يرى هناك

 على هاِم الرجاِل الصفاِئح ودارتْ  ودرنا كما دارتْ على قُطْبها الرحى

  قال آخر 

ةً ولَمِهم دعكالِمقْداِم َأب طَ  َأربوَأر ْأشاً ِحينجرمتَخْتَِلفُ الس  

  وِإن قَلَّ ماالً لم يضع متْنَه الفَقْر  فتى ِإن هو استَغْنَى تَخَرقَ في الِغنَى

w فَرحاً بالدهر ِإن َأسعد الدهر وال  ولَستَ تَراه جازعاً ِلمصيبة
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  قال عبد القيس بن خفاف البرجمي

 َأِبيك ِزياالً طَِويال لَعمر  وزايلَِني باِطِلي صحوتُ

 ِعرضاً بِريئاً وغَضباً صقيال ِت  َأعددتُ ِللنَّاِئبا وَأصبحتُ

قْعوناِن والس دحاً  لساٍن كَحمناً طَِويال ورِمن الخَطِّ لد 

 تَسمع للسيِف فيها صِليال ِع  وسابغَةً من ِجياد الدرو

 المدجج ِمنْها فُضوال يجر  ِديِر زفَتْه الدبورالغَ كَمتِْن

 الكَِريم وَأجفُو البِخيال ُأواِلي  عتاِدي، وِإنِّي امرٌؤ فهذا

 واللَّيُل ملٍْق علَيها سدوال ن  دعوتُ بها الطَّاِرِقي وناٍر

  ِبلَيٍل بِليالالريح هبتْ ِإذا  مِلٍق بضيوِف الشِّتاِء ِإلى

،ِليموِب حرفي الح وال ِإذا  ولكنَّههج ما تَلَظَّتْ تَراه 

  ولَو عاشَ في الدهِر عمراً طَِويال  َأنَّه جزر للمنُوِن رَأى

عى فطاووفي اله هى  راِئدذُوال وعاصالع بعلى ما َأح 

  قال آخر 

ِف،  تَراهيتِْن السكَمتْنَهَأ مدَأص  ،هماِرِب تَقادُل ماِضي المضوالنَّص 

بِلنَفِْسِه تَغَر سلَي ،رسِغي اليبوصاً،  يوصاِحِب خُص مِن عالب ولكن 

نْل ومزي لم واِقبخْشَى العْل يزي هيناً  لَمواِقِب مِهيناً في ِحباِل العر 

 فيِه يعمالِت الركاِئِب فَأعمَل   الثَّواِء ِبال ِغنىرَأى العجز في طُوِل

 ينِْجِه ِإالَّ نَجاء النَّجاِئب فلَم  ِمن َأسِر التَّبلُِّد مقِْتراً وَأشْفَقَ

  قال أبو تمام الطائي

  في معناه 

  اكبهوَأخْشَن ِمنْه في المِلماِت ر  ما َأخْشَن اللَّيَل مركَباً َأعاِذلَتي

 العظْمى تَِليها رغَاِئبه فَأهوالُه  وَأهواَل الزمان ُأفاِنها دِعيني
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هالنَّاِئباِت وصاِحب ِح ِعنْدى           َأخُو النُّجرعلى الس اعمالز لَِمي َأنتَع َألَم  

  اطْمِئنِّي، َأنْضر الروِض عاِزبه: وقَلْقََل نَْأي ِمن خُراسان جْأشَها          فَقُلْتُ

  قال قطري بن الفجاءة

  أحد الخوارج 

 ويحِك ال تُراِعي: ِمن اَألبطال  َأقوُل لها، وقَد طارتْ شعاعاً

  على اَألجِل الذي لَِك لَن تُطاعي  فِإنَِّك لو سَألِْت بقَاء يوٍم

 نَيُل الخُلُوِد ِبمستَطاِع فَما  في مجاِل الموِت صبراً فَصبراً

 عن َأِخي الخَنَِع اليراع فيطْوى  ثَوب البقَاِء بثَوِب ِعز وال

 فَداِعيِه َألهِل اَألرِض داِعي  الموِت غايةُ كُلِّ حي سِبيُل

نط ومتَبعال ي"ْمرهوي َأمسي   هلمِإلى انِْقطاِع وتُس نُونالم 

 إذا ما عد ِمن سقَِط المتاع  للْمرِء خَير في حياة وما

  قال أيضاً 

 الوغَى متَخَوفاً ِلِحماِم يوم  يركَنَن َأحد ِإلى اِإلحجاِم ال

 ِمن عن يِميِني مرةً وَأماِمي  فلَقَد َأراِني للرماِح دِريةً

 سرِجي َأو ِعنان ِلجاِمي َأكْنافَ  خَضبتُ ِبما تَحدر من دِمي حتَّى

بُأص تُ ولَمبَأص فْتُ وقَدرانْص ثُم  ذَعاِإلقْدام ج ِة قاِرحِصيرالب 

  قال المثقب العبدي

 طُوِل التَّهاجر منْذُ ِحيِن على  لَعمرك ِإنَِّني وَأبا رياٍح

هِغضضاً ُألبِني وَأيغضبوي  ونَهراِني دوِنييد وَأراه  

نا فَلَوٍر ذُبحجى  َأنَّا على حرقين جر اليان بالخَبميالد 

w  فَأعرفَ منك غَثِّي ِمن سِميِني  َأن تَكُون َأِخي بحقٍّ فِإما
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 َأتَِّقيك وتَتَِّقيِني عدواً  فاطَّرحِني واتَِّخذِْني وِإالَّ

تُ َأرممري ِإذا يضاًوما َأد  ِليِني ُأريدما يهَأي رالخَي 

رتَِغيه َأَألْخَيتَِغيِني َأم  الذي َأنَا َأببالذي هو ي الشَّر 

  قال العريان بن سهلة النبهاني

  من طيئ 

 يدي َأصابتِْني ولَم تُرِد ِإحدى  للنَّفِْس تَْأساء وتَعِزيةً َأقوُل

 َأِخي ِحين َأدعوه، ولَِدي هذا  اِحبِهِكالهما خَلَفٌ ِمن فَقْد ص

  قال المتلمس عبد المسيح بن جرير

  جاهلي 

 له ِمن زيِغِه فَتَقَوما َأقَمنا  ِإذا الجبار صعر خَده وكُنَّا

 َأالَ ِإنَِّني ِمنْهم وِإن كنتُ َأينَما  ِمن نَصر بهثَةَ ِخلْتَِني َأمنْتَِفالً
  الْعصا وما علِّم اِإلنسان ِإالَّ ِليعلَما    الِحلِم قَبَل الْيوِم ما تُقرعِلِذي

 جعلْتُ لَهم فَوقَ العراِنيِن ِميسما   ولَو غَير َأخْواِلي َأرادوا نَِقيصِتي

 جذَماله ُأخْرى، فَأصبح َأ بكَفٍّ  وما كنتُ ِإالَّ ِمثَْل قاِطِع كَفِِّه

 فلَم تَجِد اُألخْرى علَيها مقَدما  فلما َأصابتْ هِذِه حتْفَ هِذِه

 دركاً في َأن تَِبينا فَأحجما له  استَقاد الكَفَّ بالكَفِّ لم يِجد فلما

 ِلنابيِه الشُّجاع لَصمما مساغاً  ِإطْراقَ الشُّجاِع، ولَو يرى فََأطْرقَ

ِإنَّا لو تُساطُ ِدماُؤنا ارثَُأح  لْنما تَزايد مد سمحتَّى ال ي 

قِْبكُمِلع َأكُون و َأنجتَ تَرحبَأتَكَلَّما   وَأص تُ َأنرزِنيماً، فما ُأحز 

 كَرم ِإالَّ بَأن يتَكَرما َأخا  تُعيرِني ُأمي رجاٌل ولَن تَرى

 بد يوماً للقُوى َأن تَجذَّما فال  لقَوِم َأنْهجه الِبلَىما َأِديم ا ِإذا

   

wفلما أسن تغري عقله وصار . واألصل فيه أن عامر بن الظرب العدواين كان حكيم العرب، يقضي بينهم
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إنك رمبا خلطت يف حكومتك، : فقال له أهله. وكان له ابن عم يتصدى موضعه. خيطىء يف حكومته
فاجعلوا بيين وبينكم عالمةً، إذا خلطت عرفوين من : فقال. ن يزول بنا فالن عنن هذا األمروحنن خناف أ

.نقيم لك أمتك فالنة: فقالوا. غري كالم فأنتبه لذلك  

فكانت ِإذا خلط قرعت له العصا عالمة أنه قد أخطأ، فريجع إىل فكره ويزول عن . وكانت فهمةً لبيبةً
.ختليطه  

  بييزيد بن الحكم الكالقال 

  إسالمي 

ناكُمفَعد تُمِطرتَّى بِل حاِح  بالقَواَألصاِبِع وبالر فْعد تَّى كانح 

  وما غاب ِمن َأحالِمكُم غَير راجِع  رأينا جهلَكُم غَير منْتٍَه فلما

 حسٍب في قَوِمِه غير واِضِع ِإلى  ِمن اآلباِء شَيئاً، وكُلُّنا مِسسنا

 عمكُم كانُوا ِكرام المضاجع بِني  بلَغْنا اُألمهات وجدتُم فلما

  يا ابن السوداء : ويروى أن األمين كتب إلى المأمون

  : فكتب إليه املأمون يقول

 ِمن الروِم َأو سوداء عجماء ُأم  ال تَحِقرن امرءا ِمن َأن تَكُون له

 مستَودعاتٌ، ولَألحساب آباء   القَوم َأوعيةٌُأمهاتُ فِإنَّما

بٍة فَرنِْجبتْ بمسٍة لَيبرعما  مبرو داءول ستْ ِللْفَحبَأنْج 

  قال الهيثم بن األسود النخعي

  جاهلي 

  ِإذا ذَلَّ مولَى المرِء فهو ذَِليُل  ِعلْماً ليس بالظَّن َأنَّه وَأعلَم

 على عوراِتِه لَدِليُل حصاةٌ  ِلسان المرِء ما لَم تَكُن له َأنو

  قال طرفة بن العبد

w  جاهلي 
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  أًَبا منِْذٍر َأفْنَيتَ، فاستَبق بعضنا حنانَيك،            بعض الشَّر َأهون ِمن بعِض
  

 ُأعِطكُم في الطَّوِع ماِلي وال ِعرِضي ولَم  َأبا منِْذٍر كانتْ غُروراً صِحيفَِتي

 كما حاد اَألزب عن الدحِض وحاد  ونَجا اليشْكُري ِحذاره رِديتُ،

 قال آخر 

 وِعقْبان اللِّوى ِحين يركَب سعاٍل  لَهم بالخَيِل تَرِدي كَأنَّها سمونا

 َأهٌل تَِميم ومرحب: لَهم فقُلْنا  ِإنَّا نُِريد ِلقَاءكُم،: لَنا فقالُوا

 شَوناِإذا احودوا َأنَّا نَفُلُّ علَمتَع وا   َألَموتََأشَّب ِعِهمموا في جشَد 

 ووخٍْز تُرى منْه اَألِسنَّةُ تُخْضب  ِبضرب يفُض البيض ِشدةُ وقِْعِه

  قال هدبة بن خشرم

  إسالمي 

 وقَد تَغَشَّاك المِشيب !وكَيفَ  َأنْتَ َأحياناً طَروبو طَِربت،

ِجدِك في فُؤاِدي يِذكْر لَتْ على النَّْأِي القُلُوب  النَّْأيِإذا ذَه  

 وراءه فَرج قَريب يكُون  الهم الذي َأمسيتُ ِفيِه عسى

نعاٍن، فَيْأم فَكيخاِئفٌ، و  ْأِتيلَ ويَأهُل الغَِريبجه الر 

 تُباِكر َأو تَُؤوب ِلحاجِتنا  َأالَ لَيتَ الرياح مسخَّراتٌ

 وتُخِْبر َأهلَنا عنَّا الجنُوب  الشَّماُل ِإذا َأتَتْنا فتُخِْبرنا

 المِنيةُ َأو تُِصيب فتُخِْطُئنا  قد نَزلْنَا دار بلْوى بَأنَّا

فِإن ردص كلَّىيهذا اليوِم و   فإن غَداً ِلناِظِرِه قَِريب 

وِدي وقَدع ى َأنملَيتْ سِلمعلى  ع ِليبٍد صثاِن ذُو َأيدالح 

أنوَأنِّي و ،مِإذا  خَالِئِقي كَر تْ نَواِجذَها الخُطُوبدَأب 

 وبمكارهها ِإذا هاب الهي  ُأِعين على مكاِرِمها، وَأغْشَى

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  37  

 للسماِح فَأستَِجيب وُأدعى  في العظاِئِم ذُو غَناٍء وِإنِّي

    

 يخْشَى غَواِئِلي القَِريب وال  وِإنِّي ال يخافُ الغَدر جاِري

 والنَّواِئب قد تَنُوب ِلوقٍْت  َأن المِنيةَ قد تُواِفي على

  قال السموأل بن عاديا

  جاهلي 

  بن عبد الرحيم احلارثي، من شعراء الدولة العباسية ويروى لعبد امللك 

 ِرداٍء يرتَِديِه جِميُل فكُلُّ  المرء لَم يدنَس ِمن اللُّْؤِم ِعرضه ِإذا

 إلى حسِن الثَّناِء سبيُل فَلَيس  وِإن هو لَم يحِمْل على النَّفِْس ضيمها

 تَبارى، وِفيهم ِقلَّةٌ وخُموُل  ما باُل ُأسرِة عاِديا :وقاِئلٍَة

 ِإن الِكرام قَِليُل: لها فقلتُ  تُعيرنا َأنَّا قَِليٌل عِديدنا

 عِزيز، وجار اَألكْثَِرين ذَِليُل  ضرنا َأنَّا قَِليٌل وجارنا وما

 ُلتَسامى ِللْعال وكُهو شَباب  قَلَّ من كانَتْ بقاياه مثْلَنا وما

 يرد الطَّرفَ وهو كَِليُل مِنيفٌ،  جبٌل يحتَلُّه من نُِجيره لَنا

 النَّجِم فَرع ال ينال طَويل ِإلى  َأصلُه تَحتَ الثَّرى، وسما ِبِه رسا

 على من رامه فيطُوُل يِعز  اَألبلَقُ الفَرد الذي سار ِذكْره هو

 ما رَأتْه عاِمر وسلُوُل ِإذا   ما نَرى القَتَْل سبةًلَقَوم وِإنَّا

بقَرِت آجالنَا لَنا يوالم بح  ههفتَطُوُل وتَكْر مآجالُه 

 طُلَّ ِمنَّا حيثُ كان قَِتيُل وال  ماتَ ِمنَّا سيد حتْفَ َأنِْفِه وما

 على غَيِر الظُّباِت تَِسيُل تْولَيس  على حد الظُّباِت نُفُوسنا تَِسيل

 َأطابتْ حملَنا وفُحوُل ِإناثٌ  فَلَم نَكْدر، وَأخْلَص ِسرنا صفَونا

 ِإلى خَيِر البطُوِن نُزوُل ِلوقٍْت  ِإلى خَيِر الظُّهوِر، وحطَّنا علَونا

نِن، ما ِفي ِنصاِبنا فنَحزكماِء الم  ،امِخيُلوال ِفينا  كهب دعي 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  38  

ونُنِْكر ملَهِشينَا على النَّاِس قَو نَقُوُل وال  ِإن َل ِحينالقَو وننِْكري 

 ِلما قال الِكرام فَعوُل قَُؤوٌل  سيد ِمنَّا خَال قام سيد ِإذا

 ذَمنا في النَّاِزِلين نَِزيُل وال  ُأخِْمدتْ نار لنَا دون طاِرٍق وما

ناوامنا أيودةٌ في عورشْهوُل لَها  مجةٌ وحلُومعم رغُر 

 ِمن ِقراِع الداِرعين فُلُوُل ِبها  في كُلِّ شَرٍق ومغِْرٍب وَأسيافُنا

 حتَّى يستَباح قَِبيُل فتُغْمد  َأالَّ تُسلَّ ِنصالُها معودةً

 سواء عاِلم وجهوُل فلَيس  ا وعنْهمِإن جِهلْت، النَّاس عنَّ سِلي،

فِإن ِمِهملقَو ان قُطْبيِني الدب  وروُل تَدوتَج ملَهوح ماهرح 

  قال جعفر بن علبة الحارثي

  يرى غَمراِت الموِت ثم يزورها  ال يكِْشف الغَماء ِإالَّ ابن حرٍة

مهيافَ نُقَاِسمِةَأسمِقس ها فَِفينا  نا شَروردص غَواِشيها وِفيهم 

  قال جرير بن عطية بن الخطفي

 الدجاِج وقَرع بالنَّواِقيِس صوتُ  لما تَذَكَّرتُ بالديريِن َأرقَِني

  يا بعد يبِرين ِمن باِب الفَراِديِس  :للركِْب، ِإذْ جد الرِحيل ِبنا فقلتُ

 ُأم النُّجوِم، ومر القَوِم بالِعيِس  الهوى ِمن بِعيٍد َأن يقَربه علَّ

    

 جار ِلقَبٍر على مران مرموِس  ِإذا الشَّاِعر المغْرور حربِني، ِإني،

 في محصٍد ِمن ِحباِل الِقد مخْموِس  ونَغْتَِصب الجبار نَجنُبه نَحِمي،

 يستَِطع صولَةَ البزِل القَناِعيِس لَم  اللَّبوِن ِإذا ما لُز ِفي قَرِن وابن

،َأقِْصر هميفاِخر ِنزاراً لَن غْروِس  فِإنر مٌل غَيوَأص لَِئيم عفَر 

  ما جرب النَّاس ِمن عضي وتَضريِسي  ِمن حلوٍم َألقْواٍم فننِذرهم هْل

  الفرزدق همام بن غالبقال 
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 جراد ِإذا َأجلَى مع الفَزِع الفَجر  ومغْبوقَة دون الِعياِل، كَأنَّها

 له ِإالَّ َأالءتَه قَبر ولَيس  تَركْن ابن ِذي الجديِن ينِْشج مسنَداً

 ا الهصرعليها الموتُ عادتُه ُأسود  سومتْ للبْأِس َأغْشَى صدورها ِإذا

  حصيٍن عِببيطاِت السداِئِف والخَمر  َأحلَّتْ البِن َأصرم طَعنَةٌ غَداةَ

  قال ربيعة بن مقروم الصبي

وما َأِمنسفْتَ الررآِل ِهنٍْد ع  رانمتَِريما بح تْ َأنقَفْراً َأب 

   الرسوماوما َأنا َأم ما سؤاِلي  ُأساِئلها، ناقَِتي وقَفْت،

 فهاج التَّذَكُّر قَلْباً سِقيما  العهد أيامها وذَكَّرِني

ٌؤ فِإنرَأِليِني فِإنِّي امتَس  و الكَِريما ُأِهينبوَأح اللَِّئيم 

 فاسَأْل ِبقَوِمي عِليما ِبقَوِلي  فِإن َأنْتَ كَذَّبتَِني وقَوِمي،

 نَجدٍة يمنَعون الحِريما ذَوو  لصباِحِطواُل الرماِح غَداةَ ا

 في الحِديِد القُروما حِسبتَهم  الحرِب يوماً ِإذا استََألموا بنو

 فحلَلْنا محال كَِريما ِبها،  هواٍن َأِنِفنا المقام وداِر

 به غَيرنا َأن يِقيما يهاب  وثَغٍْر مخُوٍف َأقَمنا بِه

لْناجع ماحوفَ به والريعاِقلَنا  السالنَِّظيما م ِديدوالح 

  قال زهير بن أبي سلمى

 لَم يلْقَها سوقَةٌ قَبِلبي وال مِلك  حاِر ال ُأرمين منكم بداِهية يا

،لَينُفْ عساراً، وال تَعي ددار  ِعكالم الغاِدر ِإن ،ِضكِبِعر كعوالتَم  

 بذَرِعك وانْظر َأين تَنْسِلك فاقِْصد  تَعلَّمن ها لَعمر اللِّه ذا قَسماً

ٍد لَِئنِني َأسفي ب ولَلْتَ بجح  كنَنَا فَديٍرو، وحالَتْ بمفي ِديِن ع 

ْأِتينَّكلَي نِْطقٌ قَذَعباٍق،  ِمني م كدةَ الوِطيالقُب نَّسكما د 

  

 قال امروء القيس بن حجر الكنديو
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 ما غَركم باَألسِد الباِسِل  :قوال، لدودان عِبيِد العصا

 بِني عمٍرو وِمن كاِهِل وِمن  قَرِت العيناِن ِمن ماِلٍك قد

 كان ِمن ِكنْدةَ َأو واِئِل من  راِكباً بلِّغ ِإخْوانَنا يا

ناهوا، نحن كَفَيِلسجليم  برباِن العاِجِز الخاِذِل ضالج 

،منُهةً نَطْعخْلُوجلْكَى ومس  كِن على ناِبِل كَريْألم 

 شُرِبها في شُغٍْل شاِغِل عن  ِلي الخَمر وكنتُ امرءاً حلَّتْ

 ِمن اللِّه وال واِغِل إثْماً  فاليوم َأشْرب غَير مستَحِقب

  قال أيضاً 

  بكاء على عمٍرو، وما كان َأصبرا  ُأم عمٍرو دمعها قد تَحدرا َأرى

 به العيناِن بدلْتُ آخَرا وقَرتْ  هذا صاِحب قد رِضيتُه: قلتُ ِإذا

صاِحباً كذلك ظي، ال ُأصاِحبرا ِمن  حالنَّاِس ِإالَّ خانَِني وتَغَي 

    

َل غَزٍلوكُنَّا ُأناساً قَبمِة قَرِرثْنا  وا ورَأكْب رَأكْب دجالِغنى والم 

َأِشيم هصابم نِق، َأيرالب صابرا وال  مفْزنَةَ عشِْفي ِمنِْك يا ابء يشَي 

 الذَّر فوقَ اِإلتِْب ِمنْها َألثَّرا ِمن  القاِصراِت الطَّرِف، لو دب محِوٌل ِمن

 ِإذا صام النَّهار وهجرا ذَموٍل   عنك بجسرٍةوسل الهم فدعها،

تُونَها، تُقَطِّعم نَشَّرا ِإذا  ِغيطاناً كَأنم الءى متْ، تُكْسرَأظْه 

ناِسٍم تُطاِيرصا ِبمالح را ِصالِب  شُذَّانعَأم رها غَيلْثُومى مجالع 

 َأبر ِبميثاٍق وَأوفَى وَأصبرا  ِمثْلَهفَتى لَم تَحِمِل اَألرض  علَيها

 امرَأ القَيِس بن تَمِلك بيقَرا بَأن  هْل َأتاها والحواِدثُ جمةٌ َأال

 حمٍل خُوص الركاب وَأوجرا على  َأهِلي الصاِلحين، وقَد َأتَتْ تَذَكَّرتُ

ظَرتَ، فَلَم تَنْظُر بعينَيك منْظَرانَ   ولما بدتْ حوران، واآلُل دونَها،  

 جاوزنا حماةَ وشَيزرا عِشيةَ  تَقَطَّع َأسباب اللُّبانَِة والهوى

w َأنَّا الِحقاِن بقَيصرا وَأيقَن  صاِحبي لما رَأى الدرب دونَه بكَى
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 كاً َأو نَموتَ فَنُعذَرانُحاِوُل ملْ  ال تَبِك عينُك، ِإنَّما: له فقلتُ

 تَرى ِمنْه الفُراِنقَ َأزورا بسيٍر  فِإنِّي َأِذين ِإن رجعتُ مملَّكاً

 ِإذا ساقَه العود الدياِفي جرجرا  ظَهِر عاِدي يحار به القَطا على

 ان في ِحمص َأنْكَراجريٍج ك والَبن  لقَد َأنْكَرتِْني بعلَبك وَأهلُها

 ِمن بر بِعيص وميسرا مراِبطَها  جبنَتْ خَيِلي، ولكن تَذَكَّرتْ وما

 ذاِت التَّلِّ ِمن فَوِق طَرطَرا ِبتاِذفَ  رب يوٍم صالٍح قد شَِهدتُه َأال

  َأعفَراوَأصحاِبي على قَرِن كَأنِّي  ِمثَْل يوٍم في قُدار ظَِللْتُه وال

رصء بارٍق تَبوى ضخَِليِلي، هل تَر  ِضيءيرا يِو ِحمرى والليَل ِمن سجالد 

  قال أيضاً 

  َأال انْعم صباحاً َأيها الطَّلَُل البالي                            وهل ينْعمن من كان في العصِر الخاِلي
  

 الهموِم ما يِبيتُ بَأوجال قَِليُل  يد مخَلَّدوهْل ينْعمن ِإالَّ سِع

 ثالثين شَهراً في ثَالثِة َأحواِل  ينْعمن من كان آِخر عهِدِه وهْل

ى عاِفياتٌ ِبِذي الخاِل ِديارلْمِلس  طَّاِل َألَحه محها كُلُّ َأسلَيع 

باً لَياِلينَصم ى ِإذْ تُِريكلْمطال وِجيداً  سثِْم ليس ِبِمعكِجيِد الر 

 انْحرفَتْ مرتَجةً غَير ِمتْفاِل إذا  لَِطيفَةُ طَي الكَشِْح، غَير مفاضٍة

طٍَل كََأنصم رماِتها جزاِل  على لَبالً وكُفَّ بَأجزغَضاً ج َأصاب 

 عليه هونَةً غَير ِمجباِل تَِميُل  ما الضِجيع ابتَزها ِمن ِثياِبها ِإذا

ِضيءجيِعها يها ِلضهجباِح  الِفراشَ واِل كِمصٍت في قَناِديِل ذُبيز 

 وَأن ال يشْهد اللَّهو َأمثالي كَبرتُ،  زعمتْ بسباسةُ اليوم َأنَِّني َأال

رِسي َأن يزن ِبها الخاِليوَأمنَع ِع  لقَد ُأصبى على المرِء ِعرسه كَذَبِت،  

 تُنَسيِني ِإذا قُمتُ ِسرباِلي لَعوٍب  وِمثِْلِك بيضاِء التَّراِئِب طَفْلٍَة

 َأدنَى داِرها نَظَر عاِل بيثِْرب  ِمن َأذِْرعاٍت وَأهلُها تَنَورتُها
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 شَب ِلقُفَّاِلرهباٍن تُ مصاِبيح  ِإليها والنُّجوم كََأنَّها نَظَرتُ

 حباِب الماِء حاالً على حاِل سمو  سموتُ إليها بعد ما نام َأهلُها

 تَرى السمار والنَّاس َأحواِلي َألَستَ  سباك اللّه ِإنَّك فاِضِحي فقالتْ

 وصاِليقَطَّعوا رْأِسي لَديِك وَأ ولَو  يِمين اللِّه َأبرح قاِعداً فقلتُ

 بفودي ِذي شماِريخ ميال هصرتُ  تنازعنا الحديث وَأسمحتْ فلما

 فذلَّتْ صعبةً َأي ِإذْالِل ورضتُ  ِإلى الحسنَى ورقَّ كالمنا فِصرنا

 فما ِإن ِمن حديٍث وال صال لناموا  حلفْتُ لها باللِّه حلْفةَ فاِجٍر

 القَتام كاِسفَ الظَّن والباِل عليه  وَأصبح بعلُهامعشُوقُا  وَأصبحتُ

 والمرء ليس بقَتَّاِل ِليقْتُلَِني،  غَِطيطَ البكِْر شُد ِخناقُه يِغطُّ

 بِذي رمٍح ولي ِبنَبال وليس  بِذي سيٍف فَيقْتُلَِني بِه، ولَيس

 َأتَبطَّن كاِعباً ذات خَلْخاِل ولَم  كََأنِّي لَم َأركَب جواداً ِللذٍَّة،

َأقُْل ولَم ولَم ،ِويقَّ الرِإ الزبَأس  ِليفَاِل: ِلخَيِإج دعةً، بي كَركُر  

 هيكٍَل فَهِد المراِكِل جواِل على  ولَم َأشْهِد الخَيَل المِغيرةَ بالضحى

 ، له حجباتٌ مشِْرفاتٌ على الغاِل  ِنِخ النَّساالشَّظا، عبِل الشَّوى، شَ سِليِم

 مكان الردِف ِمنْه على راِل كَأن  وصم حواٍم ما يِقين ِمن الوجى

 ِمن الِعقْباِن طَْأطَْأتُ ِشمالِلي صيوٍد  كََأنِّي بفَتْخاِء الجناحيِن ِلقْوٍة

 جحرتْ ِمنْها ثَعاِلب َأوراِل وقَد  تَخَطَّفُ ِخزان اُألنَيِعِم بالضحى

 اًلَدى وكِْرها، العنَّاب والحشَفُ الباِلي   كَأن قلُوب الطَّيِر، رطْباً وياِبس
 ولَم َأطْلُب، قَِليٌل ِمن الماِل كَفاِني،  فلَو َأن ما َأسعى َألدنَى مِعيشٍَة

 يدرك المجد المَؤثََّل َأمثالي وقَد  ،َأسعى ِلمجٍد مَؤثٍَّل ولكنَّما

  قال حسان بن ثابت األنصاري

 لَحاِني بظَهِر غَيٍب لَِئيم َأم  ُأباِلي َأنَب بالحزِن تَيس ما

َإن وِة الججاِبي خاِلي خَِطيب  قُومي ماِن حينالنُّع الِن ِعنْد 
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 يوم التقَتْ عليه الخُصوم ِصُل  اوَأِبي في سميحةَ القاِئُل الف

 نُعمان في الكُبوِل مِقيم يوم  وَأنا الصقْر ِعنْد باِب ابِن سلْمى

 رحنا وقُفْلُهم محطُوم ثُم  وأبي وواِفد ُأطِْلقا لي

 داٍر ِمنْها َأب ِلي عِظيم كُلُّ  ِنسبِتي الذَّواِئب ِفيِهم وسطَتْ

رالما ب مدع هِحلٍْم َأضاع  ٍل غَطَّى عليه النَِّعيمهِل، وج 

 يِقيموا وخَفَّ ِمنْها الحلُوم لم  تَلُوذُ ِمنَّا ِلواذاً وقُريشٌ

  قال قيس بن زهير

  جاهلي 

تَنِْمي َألَم واَألنْباء ،َأِتيكِني ِزياِد بما  يب ونالقَتْ لَب 

 وَأسياٍف ِحداِد بَأدراٍع  رِشي تُشرىومحِبسها على القُ

 على ذاِت اِإلصاِد وإخْوِتِه  الَقيتُ ِمن حمِل بِن بدر كما

مِر فَخْر فهِبغَي وا عليواِدي  فَخَرِتِه، جغَاي ونوا، ددور 

 له بداِهيٍة نَآِد دلَفْتُ  ِإذا مِنيتُ بخَصِم سوٍء وكنتُ

لَ وقَدٍءدوِل سبِفع ِني  فُوا ِإليالِقياِد فَألْفَو بعص لهم 

    

  ِإلى جاٍر كجاِر َأِبي دؤاِد  ُأطَوفُ ما ُأطَوفُ ثُم آوي

  قال األفوه األودي

  صالءة بن عمرو، جاهلي 

ِإن عِفيه قَز ْأِسير ىوشَواِتي  تَر وارخَلَّةٌ ِفيها د 

 لَوناِن، وِفي ذاك اعِتبار وهي  ِد لَوٍن واِحٍدِمن بع َأصبحتْ

 ِفيها ارِتفاع وانِْحدار ِخلْفَةٌ،  الدهِر في َأطْباِقِه فصروفُ

 ِإذْ هوْا في هوٍة ِفيها فَغَاروا  النَّاس على علْياِئها بينَما
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 ب مستَعاروحياةُ المرِء ثَو  ِنعمةُ قَوٍم متْعةٌ ِإنَّما

 مداٍة تَخْتَِليها وِشفار ِمن  ِإالٌل ِللقُوى ولَياِليِه

 كَرتْ عليه ال تُغار وكَما  اللَّيلةُ ِمنْه قُوةً تَقْطَع

تَمح نا َأنَّهلَير عهار ظَلَفٌ  الدبما ناَل ِمنَّا وج 

 ر مطَارعنْها المرىٍء طا لَيس  في كُلِّ يوٍم عدوةٌ فلَه

 ِمنْهن فُوقُ وِغرار جرهماً  ريشَتْ جرهم نَبالً فَرمى

 الََّألِم، فالطَّرفُ يحار وادراع  علَّموا الطَّعن معداً في الكُلَى

كُوبطَى وررو المدِل تَعقد  الخَي رارِفيه اِحم دالها نَجع 

 تَروموا النِّصفَ ِمنَّا ونُجار َأن  طَّةًبِني هاجر ساءتْ خُ يا

لَةً ِإنوج فيكُم ِريهْل مجِه  يلَيفع والِفرار ِفيكُم الكَر 

 في كَفِِّه للحرِب نار فاِرس  القَذِْف يرِميكُم به كِشهاِب

قٌ فاِرسوممسم دتُهعص  الغُبار ِإذا طار حمالر خِْضبي 

،تَِطيرسْل مٍل، وههِمن ج سَألِخي  لَي قَارِب ورالِحلِْم على الح 

لُمحلِْم وال يالجاِهُل للس  ِقروا يغار مِإذا ما القَو الِحلْم 

تْ نحنَل حتَّى انْقَطَعنا الخَيقُد  نشُد نْها والِمهاراَألفْالِء ع 

  ِفيه شَتَّى ِمن ِسباِع اَألرِض عاروا  نِْزالًِسرنا تَركْنا م كُلَّما

 عيٍن، ِثقَةً َأن ستُعار رْأي  الطَّير على آثاِرنا وتَرى

 تَتَلَظَّى، وشَرار ونُجوم  َأورقُ، فيِه هبوةٌ جحفٌَل

  قال عمرو بن معديكرب الزبيدي

سٍر، لَيماُل ِبِمْئزالج  ،لَمفاع ر اوِإندريتَ بد 

ِإن عاِدنماَل مالج  ناِقبا ومدجم ثْنرَأو 

 وعداء علَنْدى ِبغَةً  َأعددتُ ِللحدثَاِن سا

 البيض واَألبدان قَدا د  وذا شُطٍَب يقُ نَهداً،
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 مناِزٌل كَعباً ونَهدا ك  َأنِّي يوم ذا وِعلِْمتُ

مِديِإذا  قَووا الحلَِبس  ا دلَقاً وِقدوا حرتَنَم 

 الِهياِج ِبما استَعدا يوِم  امِرىٍء يجِري إلى كُلُّ

 بالمعزاِء شَدا يفْحصن  رَأيتُ ِنساءنا لَما

 السماِء ِإذا تَبدى قَمر  لَِميس كَأنَّها وبدتْ

  ى، وكان اَألمر ِجداتَخْفَ  محاِسنُها التي وبدتْ

 ِمن ِنزاِل الكَبِش بدا َأر  كَبشَهم ولَم نازلْتُ

مه ِمي، وَأند وننِْذري  ا ِذرَأشُد لَِقيتُ بَأن ِإن 

صاِلٍح كَم دا  ِمن َأٍخ ِليلَح يدِبي ْأتُهوب 

    

 كاي زنْداوال يرد ب تُ  ِإن جِزعتُ وال هِلع ما

تُهسَألْب هلْدا  َأثْوابخُِلقْتُ، ج وخُِلقْتُ، يوم  

 ُأعد ِلَألعداِء عدا ن،  غَناء الذَّاِهبي ُأغِْني

بذَه مهُأِحب ِقيتُ  الذيندا وبِف فَريثَْل السم 

  قال أبو قيس

  الحارث بن األسلت األوسي 

 فَقَد َأبلَغِْت َأسماِعي !مهالً  ِل الخَناقالتْ، ولَم تَقِْصد، ِلِقي

نها ممطَع ِجدي برذُقْ الحا،  يراع مجعبج هِبسوتَح 

 نَوماً غَير تَهجاِع َأطْعم  قد حصِت البيضةُ رْأِسي، فما

 كالنَّهِي بالقاِع مفاضةً  لَألعداِء موضونَةً َأعددتُ

 كان ِإبطاِئي وِإسراِعي ما  سَألِْت القَوم ِإذ قَلَّصتْ هالَّ

 كالِملِْح قَطَّاِع مهنِِّد  عنِّي بِذي رونٍَق َأحِفزها

 ِفيهم، وآِتي دعوةَ الداِع  َأبذُُل الماَل على حبِه قد
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ِربغَى وَأضالو يوم نَسِف،  القَويبالس  رقْصي به باِعيلَم 

 امِرىٍء في شَْأِنِه ساع كُلُّ  على حي بِني ماِلٍك َأسعى

  قال سويد بن خذاق العبدي

ِتي لَنتَبعي ومدوا وعمِد َأو  تَجفاِن في غَميالس عمجي 

 ِمنْك عالمةُ العمِد والمكْر  ملْتَِمساً مودتَنا ومكَرتَ

  فانْظُر لنَفْسك من به تُرِدي  ك كَي تُحاربنَاسيفَ وشَهرتَ

  قال الحصين بن الحمام المري

  مخضرم 

  تََأخَّرتُ َأستَبِقي الحياةَ، فَلَم َأِجد                       ِلنَفِْسي حياةً ِمثَْل َأن َأتَقَدما
  

 َأقْداِمنا يقْطُر الدماعلى  ولكن  فلَسنا على اَألعقاِب تَدمى كُلُومنا

 وهم كانوا َأعقَّ وَأظْلَما علَينا،  هاماً ِمن ِرجاٍل َأِعزٍة نفَلِّق

 كان يوماً ذا كَواِكب مظِْلما وِإن  رَأينا الصبر قد ِحيَل دونَه، ولما

 فّاً وِمعصمايقْطَعن كَ بَأسياِفنا  فكان الصبر منَّا سِجيةً صبرنا،

 مرتٍَق من خَشْيِة الموِت سلَّما وال  بمبتاِع الحياِة بسبٍة فُلست

 ِإلى اَألمر الذي كان َأحزما عمدت  رَأيت الود ليس بناِفع ولما

 قال العباس بن عبد المطلب

  مخضرم 

  َأيماِننَا تَقْطر الدماقواِطع في  َأبى قَومنا َأن ينِْصفونا، فَأنْصفَتْ

  كبيِض نَعاٍم في الوغَى قد تَحطَّما  ِإذا خالَطَتْ هام الرجاِل رَأيتَها

مناهعزةً وكْرالخَواِمِس ب عزما  ومص ضِإذا ع ماِنيبكلِّ ي 

مكْناهها تَردعب تَِحلُّونسماً ِمن ال ِلذي  ال يوِحٍم يماررحنَّاِس م 
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  قال زفر بن الحارث الكالبي

  إسالمي 

 لَياِلي القَينا جذام وِحميرا  حِسبنا كلَّ بيضاء شَحمةً وكُنَّا

 َأبتَ ِعيدانه َأن تَكَسرا ِببعٍض  قَرعنا النَّبع بالنَّبِع بعضه فلما

 جرداً للمِنيِة ضمرا قودوني  لَِقينا عصبةً تَغِْلِبيةً ولما

مناهقَينا ِبِمثِْلها سقَورا  كََأساً، سبِت َأصوكانوا على الم ولكنَّهم  

  قيل إن منصفات العرب ثالث، فأولها قصيدة عامر 

  وقال عامر بن أسحم بن عدي النكري، جاهلي 

 وِنيتهم فَِريق ِفنيتنا  َألَم تَر َأن ِجيرتَنا استَقَلُّوا

    

 على بعٍض حِنيقُ وبعضهم  ِبسبسِب ِذي طُريٍف تَالَقَينا

 السيل َأز به الطَّريقُ كِمثِْل  عاِرضاً بِرداً، وجْئنا فجاءوا

رادج نَهميَل بالنَّب كَأن  فِّقهةٌ خَِريقُ تصشآِمي 

نا كَأنا التَقَينا لمِزيزِزيز  هِريقُ هَأباءٍة ِفيها ح 

 بنان فَتى وجمجمةٌ فَِليقُ  قَرارٍة ِمنَّا وِمنْهم بكلِّ

فكَم ٍد فينا وِفيهميشَِهيقُ بذي  ِمن س نِْطقهفاِء مالطَّر 

 كلُّها تَِئقٌ يفوقُ فراحتْ  السباع وَأشْبعوها فَأشْبعنا

 ِنساء ما يِجفُّ لهن مسوقُ  واِنساءهم وَأبكَ وَأبكينا

نجاِوبٍر يبكلِّ فَج لوقُ  النِّباحِح الحتْ ِمن النَّوحب وقَد  

 سواد ِلمِتِه العذوقُ كَأن  اَألبيض الوضاح ِمنْهم تَركْنا

هرٍز تَعاوِني لكَيب ِرماح  فٌ ذَِليقُ فخَريس كَأنَّه 

وقُ كَِريماً،  تَلوا به ِمنَّا غُالماًقَ وقَدرالع هتَأشِّب لَم 

 اَألواِصر والحقوقُ تذكِّرِت  استَيقَنوا بالصبر ِمنَّا فلما
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 لُجيماً ال تَقُود وال تَسوقُ  ولَو ِشْئنا تَركْنا فَأبقَينا،

  قال عبد الشارق بن عبد العزى

  الجهني، جاهلي 

 وِإن عزتْ علَينا نُحييها  يِت عنَّا يا رديناحي َأالَ

 َأضماِتنا وقَد اجتَوبنَا على  ردينَةُ لو شَِهدِت غَداةَ ِجْئنا

  َأالَ انْعموا بالقَوِم عينا: فقال  فَأرسلْنا َأبا عمٍرو ربياً

  بفاِرِسهم لَدينانَغِْدر فلَم  فاِرساً ِمنْهم ِعشاء ودسوا

  كِمثِْل السيِل نَركَب واِزعينا  عاِرضاً بِرداً وِجْئنا فجاءوا

 َأحِسِني مالً جهينا :فقُلْنا  يا لَبهثَةَ، ِإذْ رَأونا :فنادوا

 جولَةً ثُم ارعوينا فجلْنا  سِمعنا نَبَأةً عن ظَهِر غَيٍب

 ِللْكالِكِل فَأرتَمينا َأنَخْنا  قَفْنا قَِليالًَأن تَوا فلما

 نَحوهم ومشَوا ِإلَينا مشَينا  لَم نَدع قَوساً ورمحاً فلما

نقْل فمنَا يِزيفٌ: يرٌل عيس  نا نَكُرلَيع موه معليه 

  رديناحجلُوا بَأسياٍف ِإذا  مزنٍَة برقَتْ ُألخْرى تََأللَُؤ

مةً فقَتَلْتُ ِمنْهنا شَددنا ثَالثَةَ  شَدٍة وقَتَلْتُ قَيِفتْي 

 ِمثِْلِهم ورمواْ جوينا بَأرجِل  شَدةً ُأخْرى فَجروا وشَدوا

 القَتُْل ِللِْفتْياِن زينا وكان  وكان َأِخي جوين ذا ِحفاٍظ

 بالسيوِف قِد انْحنَينا وُأبنا  بالرماِح مكَسراٍت فآبوا

 خَفَّتْ لنا الكَلْمى سرينا ولَو  بالصِعيِد لهم ُأحاح وباتُوا

  قال العباس بن مرداس السلمي

 ِمن اَألعراِض قَفْراً بساِبسا نَجوب  سمونا لهم سبعاً وِعشِْرين ليلةً

فلَم صاً ميح يِمثَْل الح حاًَأرنا فَواِرسا  بالتَقَي وال ِمثْلَنا يوم 

ِقيقِة منهمى للحموَأح يوِف القَواِنسا  َأكَرِمنَّا بالس بروَأض w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  49  

  صدور المذاِكي والرماح المداِعسا  ما شَددنا شَدةً نَصبوا لَنا ِإذا

 ما يرِجعن ِإالَّ عوابساف عليهم،  الخَيُل جالَتْ عن صريٍع نُِكرها ِإذا

    

 ِإذْ كان الطِّعان تَخالُسا وطاعننْتُ،  َأمام القَوِم َأوَل ضاِرٍب وكنتُ

خاِرقٌ وكانوم دبعوِدي مشُه  ،تُِ إالَّ اَألكاِيسا وِبشْردتَشْهوما اس 

،هرهم رثُم َأقْص ،ديز سقَّ  ومارماِرساله في ِمثِْلها َأ وحي ن 

نا َألصبح ولَوحرج نم مراِئسا تْ  ماتَ ِمنْهبَأكْناِف اَألراِك ع ِضباع 

  ِمن القَوِم ِإالَّ في المضاعِف الِبسا  ولكنَّهم في الفاِرِسي، فال تَرى

اً، فِإنَّنا فِإنقْتُلُوا ِمنَّا كًِميأنا  يعاِط َأبسابه قَتْلَى تُِذلُّ الم 

 ِزدنا مع اللَّيِل ساِدسا وقاِتلَه  قَتَلْنا به في ملْتَقَى القَوِم خَمسةً

 ِفيها اَألبلَج المتُقَاِعسا ونَضِرب  وكُنَّا ِإذا ما الحرب شُبتْ نَشُبها

  قال أبو ثمامة العازب بن براء الضبي

  يقَطِّرك الزحامال تَنَكَّب،  :ِلمحِرٍز لما التَقَينا َأقوُل،

 ِإن السِويةَ َأن تُضاموا َأالَ  َأتَسَألُِني السِويةَ وسطَ عمٍرو؟

كٍي فجارظَب ملَح ِتكيب ِعنْد  وجارى رامِتي ال ييب ِعنْد 

  قال فلحس األسود

  وقد ضربه مواله 

 ِإباِقي بعد حوٍل مجرِم دير  عريقٌ في ِمن حبِشيٍة ولَوال

 طُلُوِعي مخِْرما بعد مخِْرِم وبعد  وبعد السرى في كُلِّ طَخْياء ِحنِْدِس

 وَأنَّك ِعنِْدي مغْنَم َأي مغْنَِم  بَأنِّي خَير عبٍد لنَفِْسِه علمتَ

 َأن اللَّيتَ غَير مقَلَّم ينتَب  فَرداًن ولَو كان مفْرداً َأيضِربِني

  قال آخر 
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  وكان أعزل فوقع عليه صاحب سيف فأخذ سلبه 

  لَعاد، كَما قد عدتُ، مخْتَلَس الرحل  كان في كَفِّي الذي في يِميِنِه فَلْو

بالقَتْل كِمثِْل  رآِني حاِسراً، وبكَفِِّه ولكن وِمضِس يشُعاِع الشَّم 

ةب فَفازرستُ بحةٌ تَغِْلي لَها  َأثْوابي، وفُزعشا لَوَأثْناِء الح نيب 

  قال سلمي بن ربيعة

  من بني السيد 

 ُأبينُوها اَألصاِغر خَلَِّتي يسدد  تُماِضر َأنَِّني ِإما َأمتْ زعمتْ

 ن تَِعلَِّتيعلى يسِري وحي ِمثِْلي،  يداك، وهْل رَأيِت لقَوِمِه تَِربتْ

 لمعِضلٍَة وِإن هي جلَِّت َأكْفَى  ِإذا ما النَّاِئباتُ غَِشينَه رجالً

نَها ولَقَديِشيرِة بتُ  رأبت ثأي العا والَِّتي وكَفَيها اللَّتَيجاِني 

 ولَم تُِصِب العِشيرةُ زلَِّتي نُصِحي،  وصفَححتُ عن ِذي جهِلها، ومحضتُها

 ساِئمِتي على ِذي الخَلَِّة وحبستُ  وكَفَيتُ موالي اَألحم جِريرِتي

 قَناِتي ِمن مطاه وعلَِّت نَهلَتْ  ناِزلٍَة كَفَيتُ، وفاِرٍس ومناِخ

 نَصب القُدوِر فَملَِّت واستَعجلَتْ  العذارى بالدخاِن تَقَنَّعتْ وِإذا

 ِمن قَمِع الِعشاِر الِجلَِّة بيدى  لعفاِه مغاِلقٌدارتْ بَأرزاِق ا

  قال آخر 

  حامو الحِقيقَِة والذِّمار  غَرو ِإنَّا معشَر ال

 الكَريِم ِمن الِفرار قَيد  نَحِمي الحواِصن ِإنِّها

  قال أعرابي من ربيعة

  جاهلي 

 لردى فاكْفَهرسحاب ا ودر  التَقَتْ حلَقاتُ البطان ولما

w  وقَد حِمس البْأس جلْد النَِّمر  لبكٍْر وَأشْياِعها لَِبستُ
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متُهدرفَأو كُني ِرداً لَموم  مله ردص وهدرِإذْ و نْهع 

    

 خيامهم َأم عشَر َأمرخٌ  ِشالالَ وال يعلَمون فَولَّوا

باِديداشَتَّى َأ عبياِدي س  مسوقُهي ِمرنْهم عاِرض 

 ِإلى الحرِب كَهُل ِمكَر ثَناه  الِغر روعه ذُعره ِإذا

 رام ِمنْه مراماً عِسر فقَد  ومن رام بالخَفِْض نَيَل العال

 هم باَألمِر لَم يستَِثر ِإذا  العزم ِإالَّ ِلمستَْأِثٍر وما

ِنِه وقَدفي َأم ءرالم نْكَبي  نْأموي نْتَِظرما ي وهكْرم 

 ِحيناًن وِحيناً ُأِمر وَأعذُب  َألصفَح عن قُدرٍة وِإنِّي

مجعِني ويوِدي ِإذا رابِمن  ع نْكَِسرفال ي بيِر رهالد 

 الشَر شَرفبالخَير خَيراً وب  القُروض بَأمثاِلها وَأجزي

  قال الفند الزماني

 يفٍَن باِل كَِبيٍر  طَعنَةَ ما شَيٍخ َأيأ

 الشِّكَّةَ َأمثاِلي ره  بها ِإذْ ك تَفَتّيتُ

لَى تُِقيماَألع َأتَمواِل على  المٍد وِإعهج 

 ِء ِريعتْ بعد ِإجفَاِل  الدفِْنِس الورها كَجيٍب

 وَأوصاِلي حظُباي  وٍض فينَبُل ع ولَوال

 ِل طَعناً لَيس باآلِلي  صدور الخَي لَطاعنْتُ

هوفُ الدرِقي صإنْساناً على حاِل ر  وال تُب 

  قال سويد بن كراع

  لَِئن ظَِفرتُم بشَيٍخ ِمن مشِايِخناال يحِمُل الرمح والصمصامةَ الذَّكَرا

 يرى ِللردى ورداً وال صدرا وال  ار الحرِب منْصِلتاًوال يخُوض ِغم

ة فكَمملْحم ِفتْيان قَتَلْنا لكُم  ْأدرا رِس قد ظَهالشَّم بينجى، وحالض w
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  قال نفيع بن منظور الفقعسي

 مِربَأطْراِف المثَقَّفَِة الس ولكن  ال يدرك الوتْر بالخَنا! َأبا ماِلٍك

هرغَي وندراً، ال تَعيمع ر  قَتَلْتُممير وِمن عمقد قَتَلْنا ِمن ع وكَم  

  قال أبو كبير الهذلي

  جاهلي 

تُ على الظَّالِم ِبِمغْشٍَم ولقَديرثَقَِّل  سِر ملٍْد ِمن الِفتْياِن غَيج 

واِقدع نبه وه لْنمح نِمم  كبِلالنِّطاق، حبهم رغَي فشَب  

 مرِضعٍة، وداٍء مغْيِل وفَساِد  ِمن كُلِّ غُبِر حيضٍة، ومبرىٍء

 وعقْد ِنطاِقها لَم يحلَِل كَرهاً،  حملَتْ به في لَيلٍَة مزءودٍة

 ِلِإذا ما نام لَيُل الهوج سهداً،  فََأتَتْ به حوشَ الفُؤاِد، مبطَّناً

 ينزو لوقعتها طمور األخيِل  نَبذْتَ له الحصاةَ رَأيتَه فِإذا

 كَعِب الساِق ليس بزمل كَرتُوِب  يهب من المنام رأيته وإذا

 وحرف الساق طَي الِمحمِل منه  إن يمس األرض إال منكب ما

  األجدِلمخاِرمها هِوي يهِوي  رميتَ به الِفجاج رَأيتَه وِإذا

 برقَتْ، كَبرِق العاِرِض المتَهلِِّل  وِإذا نَظَرتَ إشلى َأِسرِة وجِهِه

بعنابةُ صج رامِة، ال يل  الكَِريهساِم الِمقْصِة كالحِزيمماِضي الع  

 هم نَزلُوا فَمْأوى العيل وِإذا  يحِمي الصحاب ِإذا تكُون كَِريهةٌ

  قال سعد بن ناشب المازني

  إسالمي 

 نَفِْسي، ُأم سعد وما تَدِري وِشدِة  تُفَنِّدِني، ِفيما تَرى ِمن شَراسِتي

  لَيلْفَى على حاٍل َأمر ِمن الصبِر  ِإن الكَِريم وِإن حال،: فقلْتُ لَها
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                 ومن لم يهب يحمْل على مركٍَب وعِروفي اللِّيِن ضعفٌ، والشَّراسةُ هيبةٌ،       

 فَظٌّ َأِبي على القَسِر ولكنَِّني  وما ِبي على من الن ِلي ِمن فَظاظٍَة

ُأِقيم هدِل حتَّى َأريصغَا ِذي الم  هِر وَأخِْطمإلى القَد ودعحتَّى ي 

ذُِلي ِبي مذُِليِني، تَعتَع افإنءزِر  رسالي كشْتَرساِر، منَثا اِإلع كَِريم 

همزِه عنَييع نيَألْقَى ب مِذي اَألثِْر  ِإذا ه ِجييرالس ِميمتَص مموص 

  قال الربيع بن زياد العبسي

  يصف احلرب 

 طاِل تَقْتَِسربالموِت تُمرى ولَألب  لَهم فَيلَقٌ شَهباء كاِلحةٌ ِقيدتْ

 الحِديد ِبها َأبناُؤها الوقُر فَض  صِريفُ َأنْياِبها صوتُ الحِديِد ِإذا

 يواِفي وردها الصدر ِللْواِردين  الموتُ يقِْري في محاِلبها ودرها

  ِعبراجتالها بدا ِمنْها له َأِو  اقْتَراها اقْتَرتْ كَفَّاه حقَّهما مِن

 والمرد والخَطِّيةُ السمر والجرد  جوها الِبيض والماِذي مخْتَِلطٌ في

 ِمنْها ِحمام الموِت ينْتَظَر شَوهاء  ِإذا واجهتْها وهي كاِلحةً حتَّى

 كَفِّه ذَكَر يسعى به ذَكَر في  بكُلِّ كَِمي معِلٍم ذَكٍَر جاءتْ

سمِرِدينم تَوهدِت روغَى للمالو  موي ِسرع اِدِهمالِحفاِظ على ذُو 

ِديِد وِمنراِبيل ِمن ماِء الحس مِح  لهنَض ُأخَر مراِبيٌل لَهماِء سالد 

 جون وُأخْرى فَوقَها حمر لَوناِن  عليِهم يوم بْأِسهم مظاهراتٌ

 ِإن يِبين لَهم شَمس وال قَمر ما  ٍف يهاُل النَّاِظرون لهيوِم حتْ في

ةٌ فالِبيضخاِشع صارواَألب ِتفْنها  يِمم ِفرِم تَنْعالقَو ودى وخُدتَر 

  يشِْفي اخِْتالس ظُباها من به صعر  مرهفاتٌ غَير مخِْزيٍة تَكْسوهم

 مغاوير عن َأحساِبِهم غُير ِبها  النَّاِر يعِصمهمكاشْتعاِل  ِهنِْديةٌ

  قال أدهم بن خازم الضبي

w بعد المودِة والقُرِب وبينَكُم  عاِمٍر َأضرمتُم الحرب بينَنَا بِني
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تُمرنَقُم غَد ولَم تُموقُم ،نَغِْدر ولَم  رنا عن الحدا قَعِبنا لمرِبِإلى ح  

 وَأنْتُم ِمثَْل شَرٍق ِإلى غَرِب فِصرنا  وكُنَّا وَأنْتُم ِمثَْل كَفٍّ وساِعٍد

لْتُمالقَتْلَى كما قد فَع لُبب  فما نَسى ِمن اَألكِْل والشُّرراَألس نَعوال نَم 

 ح السباَألِسيِر الزاد ِمن َأقْب ومنْع  وسلْب ِثياِب الميِت عار وِذلَّةٌ

  قال مالك بن مخارق العبدي

نقَِتيلَنا وم القَتْلَى، فِإن لُبسي  رقْبوي نجا، يشْنُوءكان م وِإن  

 جعلَتْ صم القَنا تَتَكَسر إذا  لَورادون في كُلِّ حومة وِإنَّا

  قال إياس بن مالك

  بن عبد اهللا الطائي 

 َأعرابهم والمهاِجر تَناذَره   الحروِري بعدماسمونا ِإلى جيٍش

 وَأعالم سلْمى والِهضاب النَّواِدر  تَظَلُّ اُألكْم ساِجدةً له بجمٍع

 ِلكُلِّ يوم ذلك واِتر وكُلٌّ  ِإليِهم، والسيوفُ ِعِصينا دلَفْنا

 قَدر الرحمن ما هو قاِدر قَدو  ثَقَلَينا طاِمع في غَِنيمٍة ِكال

  إلى الحي خُوص كالحِني ضواِمر  ُأدركْناهم وقَد قَلَّصتْ ِبِهم فلَما

ساِلباً فلَم ماً كان َأكْثَرواً،  َأر يتَلَبسوم ثاِئر وفي الج والنَّقْع 

    

ال وَأكْثَرتَِغي العبِمنَّا ياِفعاً ي  حاِسر وارعاً، وهناً دِقر ضاربي 

 وال عثَرتْ ِمنَّا الجدود العواِثر   فما كَلَِّت اَأليِدي، وال أنَْأ طَرا القَنا،

  قال زيد الخيل

  بن مهلهل الطائي مخضرم 

 مكِْتٍف قد شَد عقْد الدواِبِر َأبو  عاِمٍرن هل تَعرفُون ِإذا غَدا بِني

w اُألكْم ِفيه سجداً ِللْحواِفِر تَرى  تَضلُّ البلْقُ في حجراِتِه بجيٍش
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 !تَواِليِه، سِريِع البواِدِر كَِثيٍر  وجمٍع كَِمثِْل اللَّيِل، مرتَِجِس الوغَى

 رمِحي في نُميِر بن عاِمِر وحاجةُ  عادةٌ ِللْورِد َأن يكْره الوغَى َأبتْ

  جل من محاربقال ر

  َأجاِدُل في جو السماِء كواِسر  في الحرِب جرد كَأنَّها معاِقلُنا

رمذاتُ َأِسنٍَّة وس ِمن الخَطِّي  وِبيض اِتروق بورثاِل البكَأم 

 رَأيتَ له هام الِعدى يتَطاير  ما انْتَضيناها ليوِم كَريهٍة ِإذا

  لة الحرميقال الحارث بن وع

  جاهلي 

وكان عبد امللك . وقيل هي لكنانة ابن عبد ياليل الثقفي. وقيل البن ذئبة الثقفي. وقيل وعلة بن حلارث
  ابن مروان يتمثل ا عند جلوسه للمظامل 

 وينِْوي ِمن سفاهِتِه كَسري ِحفاظاً،  باُل من َأسعى َألجبر عظْمه ما

هالد خُطُوب ًأظُنمنَهيِني وبير  ِر بعكٍَب ورِمنِّي على م مِملُهتَحس 

هتُنَب لَم القَط اولَو هنَب نكَم اكُمِري  وِإنِّي وِإيال تَس رباتَِت الطَّي  

  ولَو عاقَبتُ ما جرتُ في اَألمِر   َأعود على ِذي الجهِل ِمنْهم تَكَرماً بِحلِْمي،

 َأنا بالواِني وال الضرِع الغمِر فما  َأناةً وِحلْماً وانِْتظاراً ِبِهم غَداً

 قَناِتي ال تَِلين على القَسِر وَأن  َألَم تَعلَموا َأنِّي تخاف عرامِتي

  قال بلعاء بن قيس الكناني

  ومتثل ا املنصور 

             برْأٍي َأِصيٍل، أًَو يؤوَل إلى ِحلِْمدعوت َأبا لَيلَى ِإلى السلِْم كَي يرى   
  

نَهيِني وبيب برالح عاِني َأشُّبلِْم: له فقلْتُ  دِإلى الس لُمالً، ههم 

 فَلَم يرجع بحزٍم وال عزِم ِإلَيه،  َأبى، َأرسلْتُ فَضلَةَ ثَوِبِه فلما
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تُ وِحينيمماِنيها ررهوادس   دِمي والبرالذي ي وادى سمري َأن 

لٍَة فكانهَل وِل َأوالخَي ِريعداً  صعٍز على ِعلِْم فبجع خْتارله م 

 ِمن قَتْل، فالبد ِمن كَلِْم وَأفْلَتَّ  َأنْتَ حركْتَ الوغَى وشَِهدتَها ِإذا

 وقال آخر 

 تَستَِثرها، سوفَ يبدو دِفينُها فال  عمك إحنَةٌكان في نَفِْس ابِن  ِإذا

 يوماً َأن يلُوح كَِمينُها والبد  فِإنِّي رَأيتُ النَّار تَكْمن في الصفا

  وقال تأبط شراً، ثابت بن جابر الفهمي، جاهلي 

 ى َأمره وهو مدِبروقاس َأضاع،  المرء لَم يحتَْل، وقَد جد ِجده ِإذا

س نازالً ولكنِم الذي لَيزبه  َأخُو الح ِصربِد مِللقَص وِإالَّ وه الخَطْب 

ٌل فذاكوِر ما عاشَ حهالد ِإذا  قَِريع نِْخرجاشَ م نِْخرِمنْه م دس 

متْ لَهِفرص قُ  َأقوُل ِللِْحياٍن وقَديِمي ضوِوطاِبي، ويورعِر محالج   

 دم، والقَتُْل بالحر َأجدر وِإما  هما خُطتَّا ِإما ِإسار وِمنَّةٌ

 حزٍم ِإن فَعلْتُ ومصدر لموِرد  ُأصاِدي النَّفْس عنْها وِإنَّها وُأخْرى

 خَصرجوءجوء عبٌل، ومتْن م به  لها صدِري، فزلَّ عن الصفا فرشْتُ

    

نْظُري يانتُ خَزوةً، والمحفابه كَدكِْدِح            الصي ِض، لَمَل اَألرهفخالَطَ س     

 ِمثِْلها فارقْتُها وهي تَصفر وكَم  فُأبتُ ِإلى فَهم، وما ِكدتُ آيباً،

  قال عبد اهللا بن جذل الطعان

  الكناني، جاهلي 

 على قَتْلَى سلَيٍم وَأشْجعا تُبكِّي   دموعك سحةَلقَد سحتْ لَعمِري

  بكَيتَ، ولَم يتُْك لك الدهر مجزعا  فَهالَّ شُتَيراً َأو معاد بن خاِلد
 وتَتْرك من َأمسى مِقيماً بصلْفَعا  تُبكِّي على قَتْلَى سلَيٍم سفَاهةً

 بِنيها، فَلَم تَرقَع بذلك مرقَعا  ُأخْرى وضيعتَْأوالد  كمرِضعةً
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  قال عدي بن زيد العبادي

  جاهلي 

 َألْفَيِتِني َأمِري مضاعا وما  ِإن َأمرِك لَن يطاعا ذَِريِني،

 وحالَفَتْ عرجاً ِضياعا علي،  تلك الثَّعاِلب قد تَعاوتْ َأال

وا فَثَ فِإنمتَنْد راًلَممماعا  ِكلتُ عقَ والسورتُ المروهاج 

  وال َأبصرتُ ِمن شَمس شُعاعا  ملَكَتْ يداي ِعنان ِطرٍف وال

 ضاقُوا رحبتُ بها ِذراعا ِإذا  وخُطَّةَ ماِجد كَلَّفْتُ نَفِْسي

  قال المنخل اليشكري

  جاهلي 

 اِق، وال تَحوِريالِعر نَحو  ِإن كُنِْت عاِذلَِتي فَِسيِري

 ِلي وآسَأِلي كَرِمي وِخيري  تَسَأِلي عن جلِّ ما ال

 النَّاِر، َأحالِس الذُّكُور ر  كُأوار ح وفَواِرٍس

 كُلِّ محكَمِة القَِتيِر في  دواِبر بيضِهم شَدوا

 ِإن التَلَبب ِللْمِغيِر  وتَلَببوا، واستََألموا

 ِت فَواِرس ِمثُْل الصقُوِر  ِجياِد المضمراال وعلى

 ِر يجفْن بالنَّعِم الكَِثيِر  يخْرجن ِمن خَلَِل الغُبا

،فُلْنري ِك الذَِّكيِم النَِحير وصاِئٍك  في الِمسكَد 

كفْنعور تَنُّوِم  ِمثَْل َأساوِد ال يكَفْ ِلزتُع لَم 

 والفَواِئِح بالعِبيِر ِئك   ُأولعيِني ِمن َأقْررتُ

 البيِت الكَِسيِر ِبجواِنِب  الرياح تَناوحتْ فِإذا

 بمرِي ِقدِحي َأو شَِجيِري ِن  هشَّ اليدي َألْفَيتَِني

خَلْتُ على الفَتَا ولقَدِطيِر ِة  دِر في اليوِم المالِخد 

w  دمقِْس وفي الحِريِرفُُل في ال  الحسناِء تَر الكاِعِب
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 القَطاِة ِإلى الغَِديِر مشْي  فَتدافَعتْ فدفَعتُها

 الظَّبِي البِهيِر كَتَنَفُِّس  فتَنَفَّستْ ولَثَمتُها

 ما بِجسِمك ِمن حروِر ُل،  يا منَخَّ: وقالَتْ فدنَتْ

 ِريبِك فاهدِئي عنِّي وِسي  شَفَّ ِجسِمي غَير ح ما

 ناقَتَها بِعيِري ويِحب  وتُِحبِني وُأِحبها

 لَها ِفيِه، قصير قد  رب يوٍم ِللمنحِل يا

دا ولقَدتُ ِمن المِة  شَِربِغيِر وبالكَِبيِر مبالص 

 وبالمطَهمِة الذُّكُوِر ِث  وشَِربتُ بالخَيِل اِإلنا

 ب الخَورنَق والسديِرر  انْتَشَيتُ فِإنَِّني فِإذا

 الشُّويهِة والبِعيِر رب  صحوتُ فِإنَِّني وِإذا

 ِهنْد ِللْعاِني اَألِسيِر يا  ِهنْد من ِلمتَيٍم يا

  قال حباب بن أفعى العجلي

 يدِبر وَأقْبَل ِإذْ رآِني فلَم  قد رَأيتُ له، كَِمي وِقرٍن،

رجي  ناقَناتَههِكالنا واِرداِن ِإلى الطِّعاِن  حتَّى اتَّج  

    

 عي الِقتاَل وال َأالِني وما  رمحه، وَأصاب رمِحي فَأخْطََأ

  ِإلى َأن ِشبتُ، َأو ضلَّتْ مكاِني  وِإن مِنيِتي قَد َأنْسَأتِْني

  قال حرثان ذو اإلصبع

  العدواني، جاهلي 

 وال َأنتَ دياِني فتَخْزوِني عنِّي،   َأفْضلْتَ في حسبابن عمك ال الِه

 بنَفِْسك في العزاِء تَكِْفيِني وال  وال تَقُوتُ ِعياِلي يوم مسغَبٍة

 َأضربك حيث تقوُل الهامةُ اسقوِني  يا عمرو ِإالَّ تَدع شَتِْمي ومنْقَصِتي

w الصِديِق، وال خَيِري بممنُون على  ي غَلٍَقِإنِّي لَعمرك ما باِبي ِبِذ
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ِتي فِإننْقَصنيا بمالد ضرع تِرد  شِْجيِني فِإنا ليس يِمم ذلك 

 اللِّه في مولى يعاِديِني ورهبةُ  َأواِصر قربى لَستَ تَحفَظها لَوال

 رَأيتك ال تَنْفَك تَبِريِني يِإنِّ  بريتك برياً ال انِْجبار لَه ِإذاً

ٍة ِإليكي ِبراِعيا ُأمنِّي، فمى  ععوِن تَرغْبْأِيي ِبموال ر ،خاضالم 

 كان َأغْناك عنِّي سوفَ يغِْنيِني ِإن  ِإن الذي يقِْبض الدنْيا ويبسطها

  َأخْالقاً ِإلى ِحيِنتَخَلَّقَ وِإن  امِرىٍء راجع يوماً ِلشيمِتِه كلُّ

على مائٍة وَأنْتُم ديز شَرعوِني  مكُالً فَِكيد كمروا َأمِمعفَأج 

 وِإن جِهلْتم سِبيَل الرشِْد فَْأتوِني   فَِإن عرفْتُم سِبيَل الرشِْد فانْطَِلقوا

 لَم تِحبوِنيَأِحبكم ِإذْ  َأالَّ  ماذا علَّي، وِإن كنتم ذَوي رِحٍم

 ِبيِني: لقلْت، ِإذْ كَِرهتْ قرِبي لها  لو كَرهتْ كَفِّي مصاحبِتي واللِّه

 َأم على ِغشٍّ يداِجيِني َأناِصح  للذي لست َأدري ِمن تَلَونِه قْل

 تَشج، وُأخرى ِمنك تَْأسوِني يد  ُألكِْثر ِمما سمتَِني عجباً ِإنِّي

 في آخَِرين، وكلٌّ عنك يْأِتيِني  بِني ِعند َأقواٍم، وتَمدحِنيتَغتا

 علي بعض الذي َأصبحت توِليِني  كنتُ َأعِرف ِمنك الود، هان له لو

 علَى مثبٍت في الصدِر مكنوِن ودي  كنت ُأوِليكم ماِلي، وَأمنَحكم قد

ري مي لَمد ونبلو تَشركمشارب يِني وال  ووعاً ترمج ِدماؤكم 

 وال َأِلين لمن ال يبتَِغي ِليِني  يخرج الكَره ِمنِّي مْأبيٍة ال

 العدو على حال بمْأمون وال  الصِديق الذي تخشَى غَواِئله ليس

  قال سلمة بن مرة الشيباني

  جاهلي 

فلما جاءه يطلبه، . فأطلق امرأ القيس على الفداء.  سلمة قصرياًوكان أسر امرأ القيس بن عمٍرو، وكان
  : نظرت إليه بنت امرىء القيس فاحتقرته لقصره، فقال

 وقَد َأعيا َأباها قَِصيرها قَِصير،  زعمتْ ِبنتُ امرىِء القَيِس َأنَِّني َأال
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بور هتُ ِثيابطِويٍل قد نزع  ،ى وعانقتهمُل تَدهاوالخيورنح  

  ونار الحرِب تَغِْلي قُدورها  وقد عِلمتُ خَيُل امرىِء القَيِس َأنَِّني كَررتُ،

 شَيِخها، ما كان يبدو نَِكيرها على  ولَو شَهدتِْني يوم َألْقَيتُ كَلْكَِلي

  قال نضلة السلمي

  وكان حقرياً دميماًن ذا عزٍة وبأس 

ِل الفَو َألَمٍلتَسغَو يوم لَةَ،  اِرسبنَض ِشيحم تُوروم ووه 

هَأور رح ووه ،هوردفاز  ُل القَِبيحجالر لَهَأه نْفَعوي 

لْتاً فشَديِف صم بالسعليه  وحمالج سنَّى الشَّبا الفَركما ع  

    

  ونَجا جِريحمنهم قَِتيالً  غُلَّ صاِحِبِه وَأردى وَأطْلَقَ

ولَم عليهم الَتَها مصخْشَوي  ِريحالص نِة اللَّبغْووتحتَ الر  

  قال أبو الوليد األنصاري 

  حسان بن ثابت

كرمنا لَعْأِتي ِبالدي ،تَزعما الم  ،هنَعِم ِلنَمضتَهاِئِع المبالض 

 وال جارنا في النَّاِئباِت بمسلَِم  ضيفُنا ِعنْد الِقرى بمدفٍَّع وال

 بكَيٍد، على َأرماِحنا بمحرِم  السيد الجبار، حين يريدنا وال

نُِبيح هنَِكيد حين ى ذي الِعزِمي  ِحمِم ونَحقَوِشيج المِحمانا بالو 

ونحن مهرَأم ِرِم النَّاسبي ِإذا لَم  نكون معلى َأمربقِّ مٍر ِمن الح 

اِتنا ولَوى بِحلِْم سروضِزنَتْ رلَِم لَماَل  ولَمنا ويى ِحلْموضبر 

 الفَِشُل الرعِديد لَم يتَقَدِم ِإذا  ِزمام القاِئِدين ِإلى الوغَى نكُون

 تَّحلُِّمعلى جهاِلِهم بال نُعود  فنحن كذاك الدهر ما هبِت الصبا

ِرِهمَأم شْدقِّفُوا روا َأو وفَِهم ِم   فلَوى بَأنْعْؤسب دعب نا عليهمدلَع 
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  قال آخر

ِزيدي هردِة صقُ  اتِّساعاً في الكَريهِم تَضايقَوِشيِج المَأطْراِف الو 

 ن سيٍف ولَهذَِمِمنْه بي ِبَأطْرب  شاِرب بين النَّدامى معلٌَّل فما

طَواِتِه كَأنالنَّاِس في س م  نُفُوسرضريق مى في حفَراشٌ تَهاو  

  قال المقشعر بن جديع النصري

  عسكر : وكان قد طعن حممد بن طلحة التيمي يوم اجلمل، واسم اجلمل

 سِلِماَألذَى ِفيما تَرى العين م قَِليِل  قَواٍم بآياِت ربِه وَأشْعثَ

 فخَر صريعاً لليديِن وللفَِم  له بالرمِح جيب قَِميِصِه هتَكْتُ

شاجر حموالر ،ِني حاسِميمذَكِّرالَّ  يِم فهَل التَّقَدقَب تَال حاِميم 

 عِليا، ومن ال يتْبِع الحقَّ ينْدِم  على غَيِر شَيٍء غَير َأن ليس تاِبعاً

  قال شبيب بن يزيد بن نعيم

  الشيباني الشاري 

  يعري احلجاج ملا هرب من غزالة امرأته وهي يف تسعمائة فارس وتروى لعمران بن حطان 

 تَجِفُل ِمن صِعيِر الصاِفِر ربداء  َأسد علي وفي الحروب نَعامةٌ

 ك في جناحي طاِئِركان قَلْب بْل  هالَّ برزتَ ِإلى غَزالَةَ في الوغَى

 جعلَتْ كَتاِئبهم كَأمِس الداِبِر  غَزالَةُ جمعهم بفَواِرٍس صدعتْ

  قال شريك بن األعور الحارثي

  إسالمي 

 صاِرم ومِعي ِلساِني وسيِفي  معاِويةُ بن حرٍب َأيشِْتمِني

 تَهشُّ ِإلى الطِّعاِن ضراِغمةٌ  ِمن بِني يمٍن لُيوثٌ وحوِلي

 قد بلَغْتَ مدى اَألماِن فِإنَّك  تَبسطْ ِلسانَك يا ابن حرٍب فال

ةَ في ذُراها فِإنِمن ُأمي داِن فِإنِّي  تَكِد المبى عِمن ذُر w
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للشَّقاِء لنا َأِميراً وِإن واِن فِإنَّا  تَكعلى اله ال نُِقيم 

 اَألِسنَّةُ بالطِّعاِن وتَخْتَِلفُ  ومك َأدع قَوِميمتَى ما تَدع قَ

  قال األشتر النخعي

  واسمه مالك 

  ابن احلارث بن عبد يغوث بن سلمة بن ربيعة 

 َأضياِفي بوجِه عبوِس ولَِقيتُ  بقَّيتُ وفْرى وانْحرفْتُ عن العال

 تَخُْل يوماً ِمن ِنهاِب نُفُوِس لَم  ِإن لَم َأشُن على ابِن حرٍب غارةً

 ِببيٍض في الكَِريهِة شُوِس تَعلُو  خَيالً كََأمثاِل السعاِلي شُزباً

    

ِميح فكَأنَّه عليهم ِديدوِس  الحشُم ٍق َأو شُعاعرب ضانمو  

  قال أبو علي البصير

  عباسي 

 ما شادتْه ِلي َأسالِفي دمتُوه  َأحسن ما يظُن مَؤِملِّي َأكْذَبتُ

 ِمن اِإلتْالِف واِإلخْالِف ِقدماً  عاداِتي التي عودتُها وعِدمتُ

 عذْراً كاِذباً َأضياِفي وقَريتُ  وغَضضتُ ِمن ناِري ِليخْفَى ضوُؤها

لَّةً ِإنح ليعلى ع َأشُن ِحي  لَمِن اَألشْرا تُضيفي َأع ِفقَذى 

  قال القَتال الكالبي

  عبادة بن مجيب بن المضرحي 

 ولَم تَصعب عليه المراِكب عليِه،  هم هماً لَم ير اللَّيَل غُمةً ِإذا

ْ مناِزلُه تَعتَس ِفيها الثَّعاِلب   قَرى الهم، ِإذْ ضافَ، الزماع وَأصبحت

سر يسالع دعب ى َأنرىيرِإذا  راً وال ي الزب رهالد َأنَّه رسي كان 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  63  

  قال عامر بن الطفيل العامري

  وِفي السر ِمنْها والصِريِح المهذَِّب  وِإن كنتُ ابن فاِرِس بهمٍة وِإنِّي

 اللّه َأن َأسمو بُأم وال َأِب َأبى  سودتِْني عاِمر عن كَاللٍَة فما

 َأذاها، وَأرمي من رماها بِمقْنَِب  َأحِمي ِحماها، وَأتَِّقي ِنيولكنَّ

  قال بشامة بن الغدير

  جاهلي 

  يطاع ويْؤتَى َأمره وهو محتَِب  َأِبي ِفيِهم وجدي قَبلَه وجدتُ

فلَم ِة فيهمياسللر دمَأتَع  ِب ولكنتْعم رَأتَتِْني طاِئعاً غَي 

  قال آخر 

 ولكن َأعِطِني ِلتَقَدِمي جِهلُوا،  قال قَوم َأعِطِه ِلقَِديِمِه قد

 ال برفاِت تلك اَألعظُِم بالسيِف،  فَأنا ابن نَفِْسي ال ابن ِعرِضي، َأجتَِدي

  وقالت 

  كبشة بنت معديكرب

  الزبيدية، جاهلية 

  ترثي أخاها عبد اهللا بن معد يكرب 

سَلَأر هموي اللِّه ِإذْ حان ِمِه ِإلى  عبدِمي: قَود مِقلُوا لهال تَع 

 في بيٍت ِبصعدةَ مظِْلِم وُأتْرك  تَْأخُذُوا ِمنْهم ِإفاالً وَأبكُراً وال

 ساِلمراً ممع راً، ِإنمع نْكع عِم   ودطْعر لمِشب رٍرو غَيمع طْنْل بوه 

وا بَأِخيكُمتَثَْأر لَم َأنْتثم شُّوا  فِإنلَِّم فمصِبآذان النَّعام الم 

 ارتَملَتْ َأعقابهن ِمن الدِم ِإذا  تَشْربوا ِإالَّ فُضوَل ِنساِئكُم وال

w  قال سالم بن دارة
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  مخضرم 

لِّغَنتَ فَبضرا عِمنِّي القَ على  َأيا راِكباً ِإم كِْلنَْأِيهمباِئَل ِمن ع 

 نار الحرب بالحطَب الجزل وتُوقَد  صلْح حتى تَنِْحطَ الخَيُل بالقَنَا فال

 من غَيٍظ بَأعيِنها القُبِل تُالِحظُ  تَعالَى بالكُماِة كَأنَّما وجرٍد

 ِلالتَّاِج ضربو الملوِك على وه ذَِوي  ِرجاٌل جالدوا يوم منْعٍج عليها

 كَأفْواِه المقَرحِة الهدل وطَعن  يِزيُل الهام عن سكَناِتِه بضرٍب

 على وقِْع الهواِن ِمن النَّعِل َأذَلَّ  حِسبنا فَقْعساً قَبَل هِذه وكُنَّا

  النَّاِس واعتاضتْ بِخصٍب عن المحل   فقَد نَظَرتْ نَحو السماِء، وسلَّمتْ على

وا بَأِخيكُمتَثَْأر َأنتُم لَم ِل فكُونُوا  فِإنللخُلُوِق وِللكُح ِنساء 

 عن الحرِب، واعتاضوا المغاِزَل بالنَّبِل  الرديِنياِت بالحلى، واقْعدو وِبيعوا

  قال آخر 

  من ِسيم الهوان فََأربعاخُذُوا العقَْل ِإن َأعطاكُم القَوم عقْلَكُم            وكُونوا كَ
  

 ما قاَل ابن دارةَ َأجمعا السيفُ  وال تُكِْثروا ِفيها الضجاج، فِإنَّه محا

   قال 

  عمرو بن أسد الفقعسي

 حدثاِن الدهر ِإذْ يتَقَلَّب على  مواِلي اُأللَى يخْذُلُونَِني رَأيتُ

 اَألرِض مبثُوثاً شُجاع وعقْرب وفي  مثِْلي، تَفاقَدواَأعدوِني ِل فهالَّ

  ِإذا الخَصم َأبزى ماِئُل الرْأِس َأنْكَب  وهالَّ َأعدوِني ِلمثِْلي، تَفاقَدوا
 العار يبقَى والمعاِقل تَذْهب َأرى  فال تَْأخُذُوا عقْالً ِمن القَوِم، ِإنَِّني

ِر ليلةًلم تُ كَأنَّكهقْ ِمن الدبِإذا  س كْتَ الذي كنتَ تَطْلُبرَأنْتَ َأد 

  قال القطامي
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  ِمنَّا، عِشيةَ يجِري بالدم الواِدي  تَر قَوماً هم شَر ِإلخْوِتِهم لَم

مبها نَقِْريه اٍت نَقُدذَِمياِد ما  لَهركُلُّ ز ِهملَيخاطَ ع كان 

  ير بن الخطفيقال جر

 يِقر وال شَراباً ينْقَع قَلْباً  العزاء، ولَم َأجد مذْ ِبنْتُم كيفَ

 بمواِعد ال تَنْفَع وخَلَبِتِني  ولقَد صدقْتُِك في الهوى، وكَذَبِتِني

هامةٌ َأيِميدح الشَّباب لو  بان ِجعرى َأو يشْتَري ذلك َأن 

 وفي لمصِلٍح مستَمع ِسنِّي،  ظام ِمن الِبلَى، وتَقاذَفَتْرجفَ الِع

 ِعنِْدي يخاِلطُها السمام المنَقَع  للشُّعراِء كَْأساً مرةً َأعددتُ

 الذِّمار، ويستَجار فيمنَع يحِمي  سَألِْت بِني تَِميٍم َأينا هالَّ

نا مبالج تَِلبسكان يمهتاج ِبر  رضوي نْفَعِديثُ ويالح رِفع ِإن 

معبعاً زرقْتُُل ميس قُ َأندزالفَر  ِشرَأب عبرٍة يا مالمبطُوِل س 

  قال معقر بن حمار البارقي

َأِمن اِكروُل البومثاء الحآِل شَع  مع اَألباِعر بِح قد زالَتْ بِهنالص 

 علَيها يوم ذلك قاِدر فلَيس  سلَيمى بين هضٍب وَأيكٍْة وحلَّتْ

 قَر عيناً باِإلياب المساِفر كما  فَألْقَتْ عصاها واستَقَرتْ بها النَّوى

 ِإذا َأمستْ ِمن اللِّه ناِظر علَيها  َأمالكُها بكَِتيبٍة فصبحا

جفَرخُ يكُلِّ م نَّا ثَغْروفٍَةع  وادج حاِن اَألباءِة ضاِمركِسر 

 غُِمستْ في الماِء فَتْخاء كامر ِإذا  طَموٍح في الجراِء كَأنَّها وكُلُّ

  قال المتلمس الضبعي

  واسمه جرير 

 ِبها حراً، وِجلْدك َأملَس وموتَن  تَقْبلَن ضيماً مخافَةَ ِميتٍَة فال

w وخاض الموتَ بالسيِف بيبس قَِصير،   ما حز َأنْفَهفِمن طَلَِب اَألوتاِر
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 في َأثْواِبِه كيفَ يلْبس تَبين  لما صرع القَوم رهطَه نَعامة

 وما العجز ِإالَّ َأن يضاموا فيجِلسوا   وما النَّاس ِإالَّ ما رَأوا وتَحدثوا

  لطائيقال زيد الخيل بن مهلهل ا

  مخضرم 

ا رآِني تَذَكَّرلم هطْبو  ةً ِمثَْل الِهالِل ُأقَلِّبدعص 

لَما التَقَينَا وَأسلم هسِعر  قَنباِل وَأيالس بهَأنَّنا ص 

ْأ فلَم َأنِْفثْ عليه فِإنربي  فِإنِّي ال ُأباِلي وِإن ِلكهي 

يِف وقَدس َأن دعتْ مِلميع  تْ نَزاِل كَِريهِعيكلَّما د 

  وَأعجمه ِبهاماِت الرجاِل  ُأغاِديِه بصقٍْل كلَّ يوم

  قال أيضاً 

 دعوى بِني الصيداِء دعواهم  سالمة والرماح شَواِجر نَجا

  وردتْ نساؤهم على اَألطْواِء  ادعاؤهم بدعوى غَيرِهم لَوالَ

  ضاً قال أي

    

 ِإنَّما يفْعُل هذا بالذَِّليْل  يا بِني الصيداِء ردوا فَرِسي

دتهوع ِري وقَدهم ِإنَّه  لَجاللَّيِل وِإبطاء القَِتيْل د 

  قال أيضاً 

   َأغْبرارَأتِْني كَأشْالِء اللِّجاِم، ولَن تَرى                  َأخا الحرِب ِإالَّ أشْعثَ اللَّوِن

  َأخا الحرِب ِإن عضتْ به الحرب عضه       اوِإن شَمرتْ عن ساِقها الحرب شَمرا

  قال شداد بن معاوية العبسي
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نك ساِئًل عنِّي فِإنِّي فمةَ  يووجر وال تعار ال تباع 

 هارالحي تَتْبعها الِم وراء  الشِّتاِء وال تَراها مقَربة

  عالِنيةً، وما يغِْني السرار  َأبِلغْ بِني العشَراِء عنِّي َأالَ

كْت ِمنْكمتَرو راتَكمخشاراً،  قَتَلْت س الخشار قَلَّما نَفَع 

  قال القحيف العجلي

 ال تعار وال تباع نَِفيس  َأبيتَ اللَّعن، ِإن سكاِب ِعلْقٌ

 لها الِعياُل وال تجاع تجاع  مةٌ علَينامكَر مفَداةٌ

 نِسبا يضمهما الكراع ِإذا  ساِبقَيِن تَناجالها سِليلَة

 لَشَيء يستَطاع ومنْعكَها  تَطْمع َأبيتَ اللَّعن ِفيها فال

  قال قطري بن الفجاءة

كرملَع وفي  ِإنِّي في الحياِة لَزاِهد ِش ما لَميِكيِمالعح َألْقَ ُأم  

 ِلِذي داٍء وال ِلسِقيِم ِشفاء  الخَِفراِت الِبيِض لَم َأر ِمثْلَها ِمن

رتْ فلَوصَأب والبد تِْني يومِليِم  شَِهدِر مفي الحرِب غَي فَتى ِطعان  

 ِمن يحصٍب وسِليِم وُأالَّفها  طَفَتْ علْماِء بكْر بن واِئٍل غَداةَ

 صدور الخيِل نحو تَِميِم وعجنا  الحجاِزيون نحو بالِدهم وماَل

  قال معاوية بن مالك

  بن جعفر بن كالب 

 وِإن كانوا ِغضابا رعيناه،  ِإذا سقَط السماء بَأرِض قَوٍم

 ِإذا وِضعتْ َأِعنَّتهن ثابا  مقَلٍِّص عبٍل شَواه ِبكلِّ

 كَشاِة الربِل آنَسِت الِكالبا  زاِم بِمرفَقَيهاوداِفعِة الِح

  قال الحارث بن ظالم اليربوعي
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 الشَّماِئَل والقبابا وبينْتُ  السيفَ ِإذ قالوا قريشاً رفَعت

 بغَزارةَ الشُّعِر الرقابا وال  قَوِمي بثَعلَبةَ بن سعٍد فما

  بمكَّةَ، علَّموا مضر الضرابا  ِإن سَألِْت بنو لَؤي وقَوِمي

 المشْرِفيِة والِحرابا سيوفَ  للكَتاِئِب كلَّ يوم َأقَمنا

  قال الراجز

  شَيطانه ُأنْثَى وشَيطاِني ذَكَر  وكلُّ شاِعٍر ِمن البشَر ِإنِّي

  قَمرِفعَل نجوِم الليِل عاين ال  رآِني شاِعر ِإالَّ استَتَر فَما

  قال عمرو بن عبد الجن

  جاهلي 

 قُنَِّة العزى َأِو النَّشِْر عنْدما على  وِدماٍء ماِئراٍت تخَالها َأما

 اَألِبيِلين المِسيح بن مريما َأبيَل  قَدس الرهبان في كلِّ هيكٍَل وما

لٍَع لقَدلَع يوم منِّي عاِمر زساماً، ِإذا القَ  هماحمةَ صِريبى الض  

  قال قراد بن حنش الصاردي

 بن عمٍرو ِخلْتَ ذبيان تبعا وبدر  ِإذَأ اجتَمع العمران عمر وبن جابٍر

 ِقماء كاِرِهين وطُوعا جميعاً  مقاِليد اُألموِر ِإليهم وَألْقَوا

مفي ِجذِْع نَخْلَة ه ِديبوا العلَبعا فال  صِإالَّ بأجد تْ شَيبانطَسع 

  قال عبيد اهللا بن الحر الجعفي

    

ِلي ِبساباطَ َأنَِّني، وقَدتْ خَيِلمنُوِد  عع رِن، غَيالطَّع ونِإذا ِحيَل د  

ِعي َأكُروَأد ،ِرينحجاء المواِريثَ  وروِد مدآباٍء لنا وج 

w  قال مقبل بن عبد العزى
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  جاهلي 

 ال ينَهِنهها الوِعيد ِرجاٌل  َأبو عمٍرو ودوِني يوعِدِنيَأ

 َأبياِتِهم يْأِوي الطَِّريد ِإلى  رجاٌل ِمن بِني سهم بن عمٍرو

 ِإذا َأدعو عِتيد ونَصرهم  َأخافُ َأو َأخْشَى وِعيداً وكَيف

  قال بشر بن صفوان الكلبي

  إسالمي 

 اللِّه ِإن لم ينِْصفُوا حكَم عدُل وِفي  روان قَيساً ِدماءنابنو م َأقادتْ

اِهٍط  كََأنَّكُمر جروا مدتَشْه ُل  لمالفَض له ثَم كان نوا ملَمتَع ولَم 

 لَكُم خَيٌل هناك وال رجُل ولَيس  وقَيناكُم حر القَنا ِبنُحوِرنا

تُمَأيا رِب قد خَباولمرالح واِقد   واَألكُْل وطاب شاِربِمنْها الم لَكُم 

 ِمن سوِء بغِْيكُم جهُل وخامركُم  تَناسيتُم مسعاتَنا وبالءنا

 وزلَّتْ عن الموطاِة بالقَدِم النَّعُل   فال تَعجلُوا ِإن دارِت الحرب بينَنا

  امريقال خداش بن زهير الع

َألَم لَهَأه نْفَعي لَِمي، والِعلْمس  تَعري ولَيدال ي ري كآخَردالذي ي 

  وَأنَّا على ضراِئنا ِمن ذَوي الصبِر  على سراِئنا غَير جهٍل بَأنَّا

 ما التَقَينا بالمهنَّدِة البتِْر ِإذا  سراِبيَل الكُماِة عليهم ونَفِْري

َأنَّنا وقَد النيع بن ستْ قَيِلملُّ،  عِإذا خافَ القَنابُل، بالثَّغِْر نَح 

ِبرنَصِلقاِئِه و وِه عندكْرِة والذِّكِْر  ِللمعنه بالغَِنيم جعفنَر 

  قال عبيد بن األبرص األسدي

  جاهلي 

 َأِبيِه ِإذْالالً وحينا ِل  ذَا المخَوفُنا ِبقَتْ يا
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 برْأِس صعدِتنا لَوينا فُ  ا ِإذا عض الثِّقاِإنَّ

  ض القَوِم يسقُطُ بين بينا  حِقيقَتَنا وبع نَحِمي

 يوم ولَّوا َأين َأينا دةَ  سَألْتَ جموع ِكن هالَّ

مههام ِربنَض امواِتٍر  َأينا ِببنَيحتَّى انْح 

نحن واُأللَى، فاجمج عم  كم ِإلينا عههجو ثُم 

  قال طرفة بن العبد

  جاهلي 

 َأيها الَّالِئِمي َأحضر الوغَى                                 وَأن َأشْهد اللَّذَّاِت هل َأنتَ مخِْلِدي َأالَ
  

 بما ملَكَتْ يِديُأباِدرها  فدعِني  فِإن كنتَ ال تَستِطيع دفْع مِنيِتي

 غَِوي في البطَالَِة مفِْسِد كقَبِر  قَبر نَحاٍم بِخيٍل ِبِمساِلِه َأرى

 ماِل الفاِحِش المتَشَدِد عِقيلَةَ  الموتَ بعتام الِكرام ويصطَفى َأرى

لدهر ينْفَِدٍوما تَنْقُِص اَأليام وا  الدهر كَنْزاً ناِقصاً كُلَّ ليلة َأرى  

 لْطِّوِل المرخَى وِثنْياه باليِد لكا  لَعمرك ِإن الموت ما َأخْطََأ الفَتى

 متَى َأدن ِمنْه ينَْأ عنِّي ويبعِد  ِلي َأراِني وابن عمي ماِلكاً فما

 ِة أشْهِدمتَى يك َأمر للنَِّكيثَ  بالقُربى، وجدك ِإنَّه وقَربتُ

 يْأِتك اَألعداء بالجهِد َأجهِد وِإن  ُأدع للجلَّى َأكُن من حماِتها وِإن

 ْ بكَأِس ِحياِض الموِت قَبَل التَّهدِد  وِإن يقِْذفُوا بالقَذِْع ِعرضك َأسِقهم
  الحساِم المهنَِّدعلى المرِء ِمن وقِْع  وظُلْم ذَِوي القُربى َأشَد مضاضةً

   

 كَرْأِس الحيِة المتَوقِِّد خَشاشٌ  الرجُل الضرب الذي تَعِرفُونَه َأنَا

 رِقيِق الشَّفْرتَيِن مهنَِّد ِلعضٍب  ال ينْفك كَشِْحي ِبطانَةً فآلَيتُ

 بدء لَيس بمعضِدكَفَى العود ِمنْه ال  ِإذا ما قُمتُ منْتَِصراً به حساٍم

w ِقيَل مهالَ قال حاجزه قَِد ِإذَا  ِثقٍَة ال ينْثَِني عن ضِريبٍة َأِخي
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  مِنيعاً ِإذا ابتَلَّتْ بقاِئِمِه يِدي  ِإذا ابتَدر القَوم السالح وجدتَِني
لُهِني بما َأنا َأهيتُّ فانْعم وشُقِّي  فِإن يالج ِدعليبعيا ابنةَ م ب 

 كَهمي، وال يغِْني غَناِئي ومشْهِدي  تَجعِليِني كامِرىٍء لَيس همه وال

 ذَِليٍل بَأجماِع الرجاِل ملَهِد  عن الجلَّى سِريٍع ِإلى الخَنا بِطيٍء

 محِتِديوِإقْداِمي وِصدِقي و عليهم،  ولكنن نَفَى عنِّي اَألعاِدي جرَأِتي

موِعراِكِه وي عند ءستُ النسبِد ِحفاظاً  حدراِتِه والتَّهوعلى ع 

 تَعتَِرك فيه الفَراِئص تُرعِد متَى  موِطٍن يخْشَى الفَتى عنده الردى على

  قال سهم بن حنظلة الغنوي

  وتروى لكعب بن سعد بن عمرو بن عقبة الغنوي 

 تَزْل في عطاِء اللِّه مرتَِغبا وال  ك ِإقتار على زهٍديحِملَنَّ ال

 ببْؤس عليه الدهر فانْقَلَبا َأخْنَى  الفَتى في نَِعيٍم يطْمِئن بِه بينَا

 سِبيٍب يقاِسي لَيلَه خَببا ِبِذي  العواِذَل، وارِم الليَل عن عرٍض فاعِص

 ٍ فَوِت النَّواِظِر، مطْلُوباً وِإن طَلَبا  الشَّد منْجِردشَهِم الفُؤاِد، قَِبيِض 
تَهرس طارينْقُب البي ِع، لَممبا  كالسصع له غِْمزي ولَم هِدجي ولَم 

قاَل فتىبا  حتَّى تُصاِدفَ ماالً، َأو يفانْشَع الِفتْيان بالقَى التي تَشْع 

  م الفقعسيقال جريبة بن األشي

  أموي الشعر 

 شَراِسيفَها بالِجذَم جززنا  ِإذا الخيُل صاحتْ ِصياح النُّسوِر

،هَأنْياب تْكضع رهى  ِإذا الدلَد مبِه ما َأز فْأِزم ،الشَّر 

 نَزاِل عليهم َأطَم وكانتْ  نَزاِل، فلَم ينِْزلُوا :عرضنا

  قال بشر بن أبي خازم

  هلي جا
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 وما بيِني وبينَك ِمن ِذماِم  َأتُوِعدِني بقَوِمك يا ابن سعدى

 على خَيٍل ِصياِم مسومةٌ  ما َأدع في َأسٍد تُِجبني متَى

عِمن النِّظاِم كما  نَحو داِعيها ِسراعاً تَتاب لَّ الفَريدانْس 

  قال األعشى ميمون

  جاهلي 

 بُأم خُلَيٍد، حبَل من تَِصُل جهالً  عنَّا ما تُكلِّمناصدتْ هريرةُ 

 المنُوِن وذَهر مفِْند خَبُل ريب  َأَأن رَأتْ رجالً َأعشَى َأضر بِه

  ويِلي عليك، وويِلي منك يا رجُل  هريرةُ لما جْئتُ زاِئرها قالتْ

 شاٍو ِمشَلٌّ شَلُوٌل شُلْشٌُل شَِوُل  تْبعِنيوقَد غَدوتُ ِإلى الحانُوِت ي

 َأن هاِلك كُلٌّ من يحفَى وينْتَِعُل  ِفتْيٍة كسيوِف الِهنِْد قد عِلموا في

 َأن سوف يْأِتيك ِمن َأنْباِئنا شَكَُل  بِني َأسٍد عنَّا فقَد عِلموا ساِئْل

ِل ِإنالخَي كُوبوا، فركَبتُناتَرُل أو   عادنُز شَرعفِإنَّا م ،تَنِْزلُونن 

 ثُبيٍت َأما تَنْفَك تَْأتَِكُل َأبا  يِزيد بِني شَيبان مْألُكَةً َأبِلغْ

    

 واِطَئها ما َأطَِّت اِإلِبُل ولَستَ  منْتَِهياً عن نَحِت َأثْلَِتنا َألَستَ

 يضِرها، وَأوهى قَرنَه الوعُل فلَم  اكناِطٍح صخْرةً يوماً ِليفِْلقَه

كٍَة لَِئنرعم ِبنا عن ِغب ِنيتُمِم نَنْتَِفُل ال  متُلِْفنا ِمن ِدماِء القَو 

،ونى ذَِوي شَطٍَط َأتَنْتَهنْهتُ والفُتُُل  وال ييفيِه الز ذْهبِن، يكالطَّع  

  قال الفرزدق

  فاستَجهلَتْ حلَماءها سفَهاُؤها   ُأميةُ رْأيهاما سِغبتْ هيهاتَ

برغَاِئن حبض منَهيب رناُؤها قد  تَشَاجتْ آباءها َأبكَفَّر 

  قال آخر 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  73  

 اَألعم ِإليكُم َأقْوادها يِصُل  النَِّذير ِإليكُم مسودةً وَأنا

  حِنقُو الصدوِر، وما هم َأوالدها  متَكَنِّفُون َأباهم َأبناُؤها

  قال عمرو بن الي بن عائذ

  بن تيم الالت 

  رحن على بغْضاِئِه واغْتَدين  رب من يبِغض َأذْوادنا يا

 ِمنْه ُأصالً قد رعين لَرحن  لو ينْبتُ المرعى على َأنِْفِه

  قال المرقش األكبر

سعلى طُ لَيموِل الحياِة نَد  وِمن لَمعِء ما يرراِء المو 

  نَعم: غاراِت ِإذْ قاَل الخَِميس  يبِعِد اللّه التَّلَبب وال ال

ودن ِإذا والعيِلسجالم نيب  م َأدى العوتَناد ِشيالع 

  قال عمرو بن اإلطنابة الخزرجي

 ِبحقِّ اللِّه ثُم النَّاِئِل بدءوا  انْتَدواِمن القَوِم الذين ِإذا  ِإنِّي

اِنِعينالم ِمن الخَنا جاراِتِهم  على طَعاِم النَّاِزِل والحاِشِدين 

مولَهعلى الطِّعاِن خُي ناِزِل  والعاِطِفينِب كُلِّ مرِلض والنَّاِزِلين 

والخاِلِطين ِريِحِهمِبص مِليفَهوالباِذِلي  حاِئِل نللس مطاءهع 

اِرِبينوالض هضيقُ بربشَ يِهِج عن ِحياِض اآلِبل  الكَبجهالم برض  

والقاِئلين مهخَِطيب عابفال ي  ِة بالكالِم الفاِصِل يومقامالم 

داِئِهمِإلى َأع مونُهيع رخُز  شُونمِد تحتَ الواِبِل ياُألس شْيم 

  قال عنترة بن األخرس الطائي

  وتروى لبهدل بن أم قرفة الطائي وقرفة أمه وامسها فاطمة بنت ربيعة ابن بدر الفزاري 

  وِعشْ ما ِشْئتَ، وانْظُر من تَِضير  َأِطْل حمَل الشَّناءِة ِلي وبغِْضي
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 يروغَير صدوِدك الخَطْب الكَِب  ِبيديك خَير َأرتَِجيِه فما

 الشَّمس ِمن ِقبِلي تَدور كَأن  َأبصرتَِني َأعرضتَ عنِّي ِإذا

عنِّي َألَم سار ريِشع َأن تَر  كروِشع ِسيرال ي ِتكيَل بوح 

  قال رجل من لخم

فظفر . حيرض األسود اللخمي، وذلك أنه كانت حرب بني ملوك غسان وملوك العراق وهم خلٍم
مث من آخر السنة التقوا يف ذلك املوضع، وكان قد مجع . انيون باللخميني، وقتلوا مجاعةً منهمالغس

اللخميون مجعاً عظيماً فظفروا بالغسانيني وأسروا منهم مجاعةً، وأراد ملكهم األسود بن املنذر البقيا 
  : فقام رجلٌ من قومه وكان قد قتل أخ له حيرضه على قتلهم فقال. عليهم

 وال يسوغُه الِمقْدار ما وهبا   يوٍم يناُل المرء ما طَلَباكُلُّ ما

تَهصناَل فُر ِإن نالنَّاِس م مزبا  وَأحقْتَضوَل مصوالم ببِل السعجي لَم 
نواِطِن مفُ النَّاِس في كُلِّ المقَى  وَأنْصبالكَْأِس الذي شَِربا س عاِدينالم 

 سيٍف بِه ِمن قَبِلِه ضِربا ِبحد  يظِْلمهم من راح يضِربهم يسولَ

    

فْوةً والعمكْرن  ِإالَّ عن اَألكْفاِء مكَذَبا م الذي قد قُلْتُه رقاَل غَي 

باْرَأيتَ رْأياً يجر الويَل والحر  عمراً، وتَستَبِقي يِزيد لقَد قَتَلْتَ  

 ِإن كنتَ شَهماً فَألِْحقْ رْأسها الذَّنَبا   ال تَقْطَعن ذَنَب اَألفْعى وتُرِسلَها
 اًوَأضرموا النَّار فاجعلْهم لها حطَبا   هم جردوا السيفَ فاجعلْهم له جزر

  ِعنْدهم ِحقَباآِل عِدي وحبس  واذْكُر لمنْجاهم مثْوى َأِبي كَِرٍب

 نَستَعِمُل اللَّذَّاِت والطَربا ونحن  تُضرب بالبلْقَاِء هامتُه َأمستْ

مكُلُّه يقوُل النَّاس ،فُ عنهمتَع ِإن  با لَمهر هفْوع فُ ِحلماً، ولكنتَع 

ماطَلَةً َأِنمم قُوداً لنا ِفيهمتُنْ وما  ح ِإذا لَم باتَنامبِه الغَض 

وا وكانبرفِْو لو هِمن ذا الع نسَأح  مبا لكنَّهراله َأِنفُوا ِمن ِمثْلك 

 فِإن يكُن ذاك، كان الهلْك والعطَبا   ال عفْو عن ِمثِْلِهم في ِمثْل ما طَلَبوا
قاَل النَّاس ،لْكلُوا المحاو ِإن :مقُّهح   طاِلب سباولَيغَص نقٍّ ِمثَْل مح  w
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مهدجاٍن، ومَأِهلَّة غَس مبا عاٍل،  هجلْكاً فال علُوا محاو فِإن 

 خَيالً وِإبالً تَروقُ العجم والعربا  بِفداٍء واِصِفين لنا وعرضوا

ونِلبحَأي مهلُبماً ِمنَّا ونَحالً،  درس فُونا في الولَبالقد شَرى حر 

عالم موه ،الً منهمُل ِإببا ال  نَقْبةً قِبلُوا ِمنَّا وال ذَهِفض 

 البِريِة تَستَشِْفي به الكَلَبا عند  الِكالب دماً ِم، عصبٍة دمهم اسِق

م لَمهدهلِْح جباً للصبكُوا ستْرب فال  يبَأنتَ َأيضاً تاِركاً س اتَكُن 

 واللَّيثُ ال يحِسن البقْيا ِإذا وثَبا  لَم تَِسر جاز َأن تَعفُو محاجزةً لو

  قال لقيط بن حارثة بن معبد اإليادي

  جاهلي 

  حيذر قومه من غزو كسرى وحيثهم على قتاله 

 اهاجتْ لك الهم واَألحزان والوجع  دار عمرةَ ِمن محتَلِّها الجرعا يا

 الجِزيرِة مرتاداً ومنْتَِجعا ِإلى  يا َأيها الراِكب المزجى مِطيتَه بل

 َأرى الرْأي، ِإن لَم ُأعص قد نَصعا   َأبِلغْ ِإياداً، وخَلِّْل في سراِتِهم ِإنِّي
كُموركانَتْ ُأم ِإن فَ نَفِْسيال  يا لَه رَأم ِكمعاشَتَّى، وُأحتَمنَّاِس فاج   

ا لَكُمماً ال َأبقَو عا  َأالَ تَخافُونبا ِسرثاِل الدكَأم وا ِإليكمسَأم 

 الشَّماريِخ ِمن تَهالن النْصدعا شُم  َأن جمعهم راموا ِبهدِتِه لو

 جعايهجعون ِإذا ما غاِفٌل ه ال  في كُلِّ يوٍم يسنُّون الِحراب لكم

 دوِن قَتِْلكُم رياً وال ِشبعا ِمن  حرثَ يشْغَلُهم بل ال يرون لهم ال

فٍَه وَأنتمعن س ضاَألر ثُونرعا في  تَحردزغُون مكلِّ ناحيٍة تَب 

ونِل آِونَةً وتُلِْقحِحياَل الشَّو  ونعا وتَنِْتجبِة الربداِر القُلْع 

 ال تَجمعون، وهذا الجيشُ قد جمعا  ِثياب اَألمِن ضاِحيةً نوتَلْبسو

 تَرون ِشهاب الحرِب قد سطَعا وقد  َأراكُم ِنياماً في بلَهِنيٍة ماِلي

وقَد ِمن شَطِْر ثَغِْركُم ٌل،  َأظَلَّكُموِقطَعا ه تَغْشاكُم ،له ظُلَم 
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 للِقِسي النَّبَل والشِّرعا وجددوا   سيوفَكُمِجيادكُم، واجلُوا صونُوا

 ِنسوِتكُم ال تَهِلكُوا جزعا وِحرِز  ِتالدكُم في ِحرِز َأنْفُِسكُم واشْروا

    

  َأذْكُوا العيون وراء السرِح، واحتَِرسوا       حتَّى تُرى الخَيُل ِمن تَعداِئها رجعا
  

 يظْهروا يحتَووكُم والتِّالد معا إن  روا الماَل لَألعداِء إنَّهمال تُثِْم

 ِإن أِجيبوا مرةً تَبعا َألهِلها  ما زالِت اَألمواُل مذْ َأبٍد هيهاتَ

 ثُم افْزعوا، قد يناُل اَألمر من فَِزعا  ِقياماً على َأمشاِط َأرجِلكُم قُوموا
 الذِّراِع، بَأمِر الحرِب مضطَِلعا رحب  لِّدوا َأمركُم، للِّه دركُم،وقَ

 ِإذا عض مكْروه بِه خَشَعا وال  متْرفاً ِإن رخاء العيِش ساعده ال

دهسم كُمِنيِه ُأمورِم، تَعالنَّو  ومرطَّلَعا يداِء مِفيها إلى اَألع 

 متَّبعاً يوماً ومتَِّبعا يكُون   يحلُب هذا الدهر َأشْطُرهانْفَك ما

 هم، يكَأد شَباه يحِطم الضلَعا  يطْعم النَّوم ِإالَّ ريثَ يحِفزه ال

ُ ستَحِكم الرْأِي، ال قَحماً وال ضرعا  استَمرتْ على شَزٍر مِريرتُهم حتَّى

 الحرِب يحتَِبُل الرنْباَل والسبعا في   الذِّراِع َأِبياً ذا مزابنٍَةعبَل

خَلٍ  لقَدي ِبال ددو نْتُ لكمحالِعلِْم ما نَفَعا  م رخَي ِقظُوا، ِإنتَيفاس 

 قال سديف بن ميمون

  مولى السفاح 

حبثاِبتَ اآلساِس َأص لْكهاِليِل  المبالب اِسيِمن ببِني الع 

  ِس ويا راس كُلِّ طَوٍد وارِس  كَريم المطَهِالين ِمن الرج يا

 ُأناٍس رجوك بعد ُأناِس كَم  مهِدي هاِشٍم وهداها َأنتَ

 وارِمها بالمنُوِن واِإلتْعاِس  تُِقيلَن عبد شَمٍس ِعثاراً ال

 منكم كَحز المواِسي وبها   ِمنْهاَأظْهر التَّودد ذُلُّها

واِئي ولقَدِني وساء سها  ساءبِمن نَماِرٍق وكَراِس قُر w
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 تُجن باَألحالِس فالدواِهي  تَِلينُوا لقَوِلها وازجروها ال

 بداِر الهواِن واِإلنْكاِس ه  بحيثُ َأنْزلَها اللَّ َأنِْزلُوها

 بجاِنِب الِمهراِس وقَِتيالً  لحسيِن وزيٍدواذْكُروا مصرع ا

 بين غُربٍة وتَناِس ثاِوياً  الذي ِبحران َأضحى والقَِتيَل

مٌل ِنعِشب الكوُل الِهراِش مباِئِل اِإلفْالِس لو  ِشبنَجا ِمن ح 

  قال أيضاً 

  المِبين الجِليابك استَبنَّا  ابن عم النَِّبي َأنتَ ِضياء يا

 تَرى فوقَ ظَهِرها ُأمِويا ال  جرِد السيفَ، وارفَِع السوطَ حتَّى

 تحتَ الضلُوِع داء دِويا ِإن  يغُرنْك ما تَرى ِمن ِرجاٍل ال

طَنى بحفي القَِديِم، فَأض غْضا ثاِوياً  البطْويم في قُلُوِبِهم 

  د يغوث بن وقاص الحارثيقال عب

  جاهلي 

  .وكان قد أسرته متيم فشدوا لسانه بنسعٍة، خوفاً أن يهجوهم، إال يف وقت أكله وشربه

أطلقوا لساين حىت أذم قومي واقتلوين قتلة كرميةً بأن تسقوين مخراً وتقطعوا األكحلني مين فأنزف : فقال
  : حىت أموت، ففعلوا فقال يف ذلك

 لَكُما في اللَّوِم خَير وال ِليا فما   كَفَى اللَّوم ما ِبياال تَلُوماِني َأالَ

ها َألَمةَ نَفْعالمالم لَما َأنِمي َأِخي ِمن ِشماِليا  تَعقَِليٌل، وما لَو  

 ِمن نَجران َأالَّ تَالِقيا نَداماي  راِكباً ِإما عرضتَ فبلِّغَن فيا

 معاِشر تَيٍم َأطِْلقُوا عن ِلساِنيا  :اِني بِنسعةوقَد شَدوا ِلس َأقوُل،

 َأخاكُم لَم يكُن ِمن بواِئيا فِإن  معاِشر تَيٍم قد ملَكْتُم فَأسِجحوا

    

 كَأن لَم تَرى قَبِلي َأِسيراً يماِنيا  وتَضحك منِّي شَيخَةٌ عبشَِميةٌ

w كُري قاِتِلي ِمن وراِئيا :لخَيِلي   ولَم َأقُْللم َأركَب جواداًن كَأنِّي
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َأعِظموا ضوء ناِريا: َأليساِر ِصدٍق   ولَم َأسبأ الزقَّ الرِوي، ولَم َأقُْل   

 َأنا اللَّيثُ معدواً عليه وعاِديا  وقد عِلمتْ ِعرِسي ملَيكَةُ َأنَِّني

 وَأمِضي حيثُ ال خَلْقَ ماِضيا مِطي،  وِر ومعِمَل الكُنتُ نَحار الجز وقد

رِتي وَأنْحِطيِب الكراِم مللشَّر  ن رداِئيا وَأقِْسمنَتَيالقَي بين 

 وقَد َأنْحوا ِإلي العواِليا بكَفِّي،  سوم الجراِد وزعتُها وعاِديٍة

 منِّي ما تُِريد ِنساِئيا يراِودن  اِكداًِنساء التَّيِم حوِلي رو تَطَلُّ

 لَبيقاً بتَصِريِف القَناِة بناِنيا ،  ِإذا ما الخيُل شَمصها القَنا وكنتُ،

  قال عمرو بن األهتم المنقري

  ِإذا الموتُ بالموِت ارتَدى وتََأزرا  اللّه خَيراً ِمنْقَراً ِمن قَِبيلٍة جزى

متُهوعد فاسِرِهملُوِني بنَصجتَع  را ِإلينَوالس نْفُنُونِغضاباً ي 

  قال األشهب بن رميلة النهشلي

 وقِْمك جهاالً بجهاِل كِمثِْل  نَفَى عنك قَوماً َأنتَ خاِئفُهم وما

 ِلالشَّر ِمثْقاالً بِمثْقا وواِزِن  فاقعس ِإذا حِدبوا، واحدب ِإذا قَعسوا

  قال الشنقري األزدي

  جاهلي 

 ولكن َأبِشِري ُأم عاِمِر عليكم،  تَقْبروِني ِإن قَبِري محرم ال

  وغُوِدر عند الملْتَقَى ثُم ساِئِري ِإذا احتُِملَتْ رْأِسي، وفي الرْأِس َأكْثِري  

 الي مبسالً بالجراِئِراللَّي سِجيس  هناِلك ال َأرجو حياةً تَسرِني

  قال سويد بن أبي كاهل

  أموي الشعر 

w  وكان احلجاج ميأل صوته ا على املنرب 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  79  

 الحبَل ِمنْها فانْقَطَع فوصلْنا  رابعةُ الحبَل لنا بسطَتْ

نَحهاً واِضحاً تَمجآةَ وكشُعاِع  الِمر طَحِم سِس في الغَيالشَّم 

جيه الشَّوقَ خَياٌل زاِئر  عِبيٍب خَِفٍر ِفيه قَدِمن ح 

 الغاب طُروقاً لَم يرع عصب  شاِحط جاز ِإلى َأرحِلنا

 دون النَّوِم ِمنِّي فامتَنَع حاَل  كان ِإذا ما اعتَادِني آِنٍس

وكذاك هعما َأشْج بالح  عزو نِصي معَل ويواله كَبري  

هقُدوَأِبيتُ الليَل ما َأر  نَييوِبع طَلع مِإذا نَج 

 اَألوُل ِمنْه فرجع عطف  ليٌل قد مضى،: ما قُلْتُ فِإذا

بحسوماً ظُلَّعاً يفتواِليها  الليُل نُج عِطيئاتُ التَّبب 

 الغوِر ِإذا اآلُل لمع ناِزح  جِشمنا دون سلْمى مهمهاً كم

 ِمثُْل مرفَتِّ القَزع باِلياتٌ  وفالٍة واِضٍح َأقْرابها

 اَألرِض ِفيِهن شَجع بِصالِب  على مجهوِلها فَرِكبناها

نِرعدبنا ي ِوينهالليَل ي  عالشَّر نحبِر صالكُد ِويكَه 

 يهم مستَمعِفيهم، وِف منْظَر  بِني بكٍْر بها مملَكَةٌ ِمن

س ِمن َأخْالِقِهمعاِجُل  ِمن ُأناٍس لَي عزالج وءِش وال سالفُح 

نزنُوا وواز مه الِم ِإنصاِدقُو  اَألح عنَص ْأسَأِس ِإذا البالب 

 وِإذا حملْتَ ذا الشِّفِّ ظَلَع  ما حِملُّوا لَم يظْلَعوا وِإذا

    

ةًعادةً كانتْ لهملُومعفي   م عستْ بالِبدِر لَيهقَِديِم الد 

بر هظاً قَلْبتُ غَيجَأنْض نقد  م طَعي تاً لموم نَّى ِليتَم 

 مخْرجه، ما ينْتَزع عِسراً  كالشَّجا في حلِْقِه ويراِني

ِبدزِني مري ما لَم خِْطرِت فِإذا  يوص تُهعمَأسعي انْقَم 

 وِإذا يخْلُو له لَحِمي وقَع  ِإذا القَيتَه ويحييِني

 ما يكِْف شَيئاً لَم يضع ومتَى  كَفاِني اللّه ما في نَفِْسِه قد
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ٍم صاِئٍب َأنْفُضجبر بس  الغَيلَي عتَجرِش وال بالمبالطَّي 

 قابلَه شَخِْصي ركَع ذافِإ  مِسر ِلي ِحقْداً قَلْبه كم

 العقِْل لما كان استَمع حاِفظُ  البغضة عن آباِئِه وِرثَ

 لم يظْفَر وال عجزاً ودع ثُم  مسعاتَهم في قَوِمِه فسعى

 فاتَتْ، وال وهياً رقَع ِترةً  زرع الداء، ولَم يدِرك بِه

 ذُرى َأعيطَ وعِر المطَّلَع في  اةً لَم تُرممقِْعياً يرِدي صف

 فَهي تََأِتي كَيف شاءتْ وتَدع  يراها النَّاس ِإالَّ فَوقَهم ال

ودوع لْتُهفي  جاِهٍد ناض عمتَراِخي النَّاِس عنَّا والج 

  مستَمعخاِشِع الطَّرِف، َأصم ال  المنِْخِر الَ يرفَعه ساِجِد

 مقاٍم لَيس يثِْنيِه الورع في  ِبسر ناِقٍع فتَساقَينا

فَر طانُهمنِّي هاِرباً شَي  نَعئاً مِطي وال شَيعحيثُ ال ي 

 الموِطِن كَتَّام الوجع ثاِبتَ  منِّي مقاماً صاِدقاً ورَأى

 يِف ما مس قَطَعالس كحساِم  صيرِفياً صارماً وِلساناً

  قال المرار بن منقذ

 رَأتْ خَولَةُ شَيخاً قد كَِبر َأم  عِجبتْ خَولَةُ ِإذْ تُنِْكرِني

باً ناِصعاً وكَساهِشي رهقَّ  الدوتَح فُأِطر ِمنْه رالظَّه 

ِإن ا فِإنِّي ماِجدى ِسبذُو  تَر رغُم رٍن، غَيسالٍء حب 

 ابنةَ القَوِم تَولَّى ِبحِسر يا  َأنا اليوم على شَيٍء مضى ما

 كُلَّ فَن حسٍن ِمنْه حِبر  قد لَبستُ الدهر من َأفْناِنِه

  قد وراه الغَيظُ في صدٍر وِغر  تَرى ِمن شاِنىٍء يحسدِني كم

 ي حظَالناً كالنَِّقريمِش فَهو  الغَيظَ في َأضالِعِه وحشَوتُ

لَم تُهلَّعب ِني، ولقَدِضري  ِقطَع ِبرِظ ِبصاٍب وصالغَي 

وِره فهدُأ ما في صربِه النَِّمر ِمثَْل  ال ينَييع قَّدما و 
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 شَوءٍك ِمن قَتاٍد مسمِهر خَرطَ  دوِني، فال يسِطيعِني،، ويرى

 طاب الِقبص ِمنْه وكَثُر حيثُ  ي صياِبهاِمن ِخنِْدفَ ف َأنا

 الهامةُ ِمنْها والكُبر وِلي  النَّبعةُ ِمن سالَِّفها وِلي

ى بِه وِليورالذي ي نْدالز  ِإن رلَِئيٍم َأو قَص نْدكَبا ز 

 الخَيِر، وِإن ِفعٌل ذُِكر ِبفَعاِل  وَأنا المذْكُور في ِفتْياِنها

هقَّ فال ُأنِْكرِرفُ الحوِكالِبي  َأع قُرع رغَي ُأنُس 

 ِإن َأتَى خاِبطُ لَيٍل لَم يِهر  تَرى كَلِْبي ِإالَّ آِنساً ر

كَثُر منِْكِرهفما ي النَّاس  رحو رتَِغي الخَيبَأِسيٍف ي ِمن 

    

 َأحسن من الثَ اُألزر ةٌصور  الْقَلْب الَِّذي َأعجبه وهوى

راقَه ناِصع ياضْؤِنقُ  ِمنْها بي ِكرس بم عوفَر ،نيالع 

 تَفْرقُ عنْها كالضفُر ضخْمٍة  فَرعاء في جمجمة جعدةٌ

يهها وكَشْح ِضيمه فاءيه  رْؤتَزالم شَدةٌ حيثُ يفَخْم 

 تَكَد تَبلُغُ حتَّى تَنْبِهر لم  ى جارِتهاتَمِشي ِإل وِإذا

على َأنْماِطها ثُم دتَنْه  نْقَِعرم ِمثَْل ما ماَل كَِثيب 

 تَغْرب شَمس َأو تَذُر كُلَّما  صورةُ الشَّمِس على صورِتها

 ميٍت القَى وفاةً فَقُِبر  لَيس بالحي وال تَركَتِْني

  ما غَدتْ ورقاء تَدعو ساقَ حر  الدهر ِبناٍس ِذكْرهاَأنا  ما

  قال الرماح بن ميادة

 َأِبي، ِحقْداً عليك تَفُور وعيِش  حذاِر القَوم ِإن صدورهم،: وقالتْ

 شاةُ الكَلِْب وهو عقُور وتُصطاد  لها قد يْؤخَذُ الظَّبي ِغرةً فقلتُ

  وقال 

w  ذا تَخازرتُ وما ِبي ِمن خَزرإ
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رور عِمن غَي نيتُ العركَس ثُم  

رتَمسالم ِعيدى بتَِني َألْوألْفَي  

ٍر وشَرخَي لْتُ ِمنمِمُل ما حَأح  

رجِل الحناِض في َأصِة النَّضيكالح  

  قال عامر بن الطفيل العامري

لْيا وقَدتْ عِلمَأنَِّنيع واِزنفٍَر َأنا   هعِقيقَةَ جالحاِمي ح الفاِرس 

وقَد هنُوقُ َأنِّي َأكُرزالم ِلملى  عر عشَهِنيِح المالم كَر ِعِهممج 

تُهرجماِح زقِْع الرِمن و روِبِر: وقلتُ له  ِإذا ازدم رقِْبالً غَيم ِجعار  

 ِحصان ماِجد الِعرِق، فاصِبِر وَأنتَ  َأرماحهم ِفي شُرعاًَألَستَ تَرى 

 صبرتُ، وَأخْشَى ِمثَْل يوِم المشَقَِّر  لكي ما يعلَم النَّاس َأنَِّني َأردتُ

  قال زهير بن مسعود الضبي

  ورويت شذاً لعنترة بن شداد العبسي 

 الطِّعاِن ِإذا ما احمرِت الحدقُ عند  سِبيسَألِْت مداِك اللّه، ما ح هالَّ

 شُعثَ النَّواِصي عليها الِبيض تَْأتَِلقُ  وجالَِت الخَيُل باَألبطاِل معلَمةً

 اً َأناِملُهفَرصم نالِقر كلَقُ   هل َأتْرِفِه العوِمن ج هلَّ َأثْوابب قَد 
يالح تُ َأماموغَد ِملُِنيوقَدحي ،  دلَقُ فَهراِكِل في َأقْراِبِه بالم 

 تَضجع عنها الواِهن الحِمقُ ِإذا  َأناَل عليه كُلَّ مكْرمة حتَّى

  قال عمرو بن يربوع الغنوي

  خياطب عمرو بن معد يكرب الزبيدي األكرب، جاهلي 

و َأنتَ الخَِبيرمركنتَ يا ع وشُ  ولَو اِبِشيِب غَِنياِنهب 

وبالكَر ِلِمينعد قَطْعاِنها  ِمنْها على المعِب ِمن بروبالض 

 الغُبار ِبصواِنها تُِثير  نَجوتَ على سلْهٍب لَكُنْتَ
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 الصفاِح ومراِنها ِبِبيِض  نَكَحنا ِنساءهم عنْوةً،

  قال بعض اللصوص

  بالفَِقير ِإلى الرجاِلَأنا فما  ما كنتُ ذا فَرٍس ورمٍح إذا

  ُأريغُ الماَل باَألسِل الطِّواِل  َأن يسوءِك َأن تَريِني لَعلَِّك

 الفَقْر داِعيةَ السَؤاِل رَأيتُ  َأبتَِغي نَشَباً، فِإنِّي ذَِريِني

 َأر من يِعز بغَيِر ماِل ولَم  الفَقْر ويب َأِبيِك ذُال رَأيتُ

  قال أعشى تغلب

  ربيعة بن تجوان، وكان نصرانياً 

كَأن ِليِدِهمو دعب وانرِني مب  لَّها القَطْرب ى وِإنما تَنْد الِميدج  

    

 ما يعطُونَك النَّظَر الشَّزر وَأكْثَر  ُأناساً ينْضحون فَأصبحوا وكانُوا

لْتُمراً ما فَعغَد كي لَألَمعبشَم    رالغَد تَهِريركانتْ س نم خاب وقَد ٍ

 ولكن َأبيتُم، ال وفاء وال شُكْر  وكاِئن دفَعنا عنكُم ِمن عِظيمٍة

ما فِإنبفر تُمِلمع وا ما قَدتَكْفُر  رياِفنا النَّصراً بَأسقَس لكن ُأِتيح 

  قال لقيط بن مرة األسدي

 والدنْيا قَِليٌل ِعتابها ومرةَ،  تْ ِلي اَأليام بعدك مدِركاًوَأبقَ

 صحاباِت الرجاِل ِذئابها وشَر  كالذِّْئبيِن يقْتَِسماِنِني قَِزينَيِن

 واَألعداء كَلْبي ِكالبها َأعاِدي،  رَأيا ِلي غَفْلَةً آسدا لها ِإذا

لَتْ نَفِْس فقَدعٍةجغْمِلض ها  ي تَِطيبناب ظْمالع عقْرأ ياهغِْمِهمِلض 

 ِإالَّ بِعيداً ذَهابها عقُولَكُما  رجاء َأن تَثُوبا، وال َأرى فَلَوالَ

  شَِديداً على باِغي الظِّالِم ِطالبها  قَبَل التَّفَرِق شَربةً سقَيتُكُما

w  قال ضابئ بن أرطاة البرجمي
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 الِقرن لَم يوجد له من ينازلُه ِإذا  ال يبِعد اللّه ضابئاً اِئلَةوق

 على عثْمان تَبِكي حالِئلُه تَركْتُ  ولَم َأفْعْل، وِكدتُ، ولَيتَني هممتُ،

  ِحذار ِلقاِء الموِت، والموتُ قاِتلُه  فال يعِطين بعِدي امروء ضيم خُطَّة

  قال عبد اهللا بن الزبير األسدي

 اَألمر َأمسى هاِلكاً متَشَعبا َأرى  :ِإلبراهيم لما لَِقيتُه َأقوُل

 عميراً، وِإما َأن تَزور المهلَّبا   تَخَير، فِإما َأن تَزور ابن ضاِبىٍء

 وِلياً ِمن الثَّلِْج َأشْهباح ركُوبك  هما خُطَّتا خَسٍف، ننَجاُؤك ِمنْهما

 يد الدهِر، حتَّى ينِْزَل الطِّفُْل َأشْيبا  فما الحجاج مغِْمد سيِفِه وِإالَّ

  قال عبد اهللا بن الزبعري

  مخضرم 

 الدهِر يلْعبن بكُّل وبناتُ  بْؤٍس ونَِعيٍم زاِئٌل كُلُّ

 قَبر مثٍْر ومِقْل سواءو  ِخساس بينَنا والعِطياتُ

  جزع الخَزرِج ِمن وقَِع اَألسْل  َأشْياِخي ِببدٍر شَِهدوا لَيت

كَها ِحينركَّتْ ِبقَناٍة بح  تَحربد اَألشَْل واسالقَتُْل في ع 

 ميَل بدٍر فاعتَدْل وعدلْنا  النِّصفَ من سادِتهم فقَِبلْنا

  ن ندبةقال خفاف ب

  جاهلي 

ها فِإنِميمتْ صِلي قد ُأِصيبخَي داً  تَكمتُ ماِلكا فعممِني تَييعلى ع 

 مجداً َأو َألثَْأر هاِلكا َألبِني  وقَفْتُ له علْوى، وقَد خام صحبِتي

نلَد متُهَأير الشَّمِس حين نقَر ِسراعاً  ذَر  ٍل تَُؤمساِلكاعلى خَيالم 

 وجانَبتُ شُبان الرجال الصعاِلكا  كَبشَ القَوِم لما عرفْتُه تَيممتُ

w متْنَه ِمن أسوِد اللَّوِن حاِلكا كَستْ  له ِمنِّي يِميِني بطَعنٍَة وجادتْ
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  85  

تْنَهم ْأِطري حمْل  :وقلتُ له، والرذَِلكاخُفافاً، ِإنَِّني َأنا  تََأم 

هوادِريعاً، وانْتَقَذْنا جص كاِدكا وحالَفَ  فَخَراً دمِل صاَأله دعب 

  قال آخر 

ونا َألَمتُمفَكَفَر ِم الِكرام  نُطِْلقْكُمِمن ِشي الكُفْر سولَي  

ِر ِفيكُمهةً للددوفَخافُوا ع  باَألناِم فِإن رغْدي رهالد 

   بن وثيل الرياحيقال سحيم

  إسالمي 

  متى َأضِع الِعمامةَ تَعِرفُوِني  ابن جال وطَالَّع الثَّنايا َأنا

    

ِليبِنزاٍر ص لَفَىِمن س ودِبيِن  العالج احيِف وضِل السكنَص  

 معاودةُ الشُُّئوِن ونَجذَِني  خَمِسين مجتَِمع َأشُدي َأخُو

 فما شَْأِني وشَْأن بِني اللَّبوِن  بزَل ِإذْ هي قَارعتِْنيال عذَتُ

  قال رشيد بن رميض العنزي

نَمِهنٍْد لم ي داةُ وابنالح نام  

مي ِزيفاشْتَد الشَّد هذا أوان  

لَمكالز قاِسيها غُالمباتَ ي  

مِن خَفَّافُ القَداقَيالس لَّجخَد  

  ها اللَّيُل بسواٍق حطَمقد لَفَّ

س ِبراِعي ِإِبٍل وال غَنَملَي  

مضِر واٍر على ظَهزوال بج  

متْ ِإردوِد كما َأولْقَِني يي نم  

w  قال آخر 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  86  

ِدي وكاِئنِظلْتُ ُأب ودله  ِمن ع اً به القَِنيصدو 

،هِكالنا ُأكاِشر َأن لَمعلى ما ساء  وَأعريصح هصاِحب   

  قال آخر 

ِمكُمقَو برح نا قد ذُقْتُمموها،  َأيا قَوتمبروج قَّديوف تَووالس 

لْتموحاو هنا نريدلْحاً، ولَسص  ولكن خَلَّدعاراً ي غْينا البَأير 

  د َأحمدفِإن عدتم للحرِب، فالعو  وِإن اصطَلَحنا، ضغاِئن وِفينا،

  قال شقيقي بن جزء الباهلي

 يخالون الِعبادا ُأشاباٍت  َأتوِعدِني بقَوِمك يا ابن جحل

 حضن وعمرو والجيادا وما  بما جمعتَ ِمن حضٍن وعمٍرو

  قال النجاشي الحارثي

  أموي الشعر 

 تاِئب ال يهزمن بالكتبالكَ ِإن  ِشهاباًن وخَير القَوِل َأصدقه َأبِلغْ

 فِإن َأردتَ ِمصاع القَوِم فاقْتَرب   تُهِدي الوِعيد بَأعلَى الرمِل ِمن ِإضٍم 
 نَلْقاك في شَعبان َأو رجب فسوفَ  وِإن تَِغب في جمادى عن وقَاِئِعنا

  قال بشر بن عوانة

  جاهلي 

طِْن خَ َأفاِطمِت ببٍتلو شَِهدَأخاِك ِبشْرا وقد  ب ربالقَى الِهز 

ليثاً ِإذَن ثاً َأمِت لَيَأيراً  لَربرا ِهزبِغي ِهزبَأغْلَباً ي 

نَسهِري تَبهعنه م سةً  ِإذْ تَقاعحاذَرر: فقلْت مهتَ مِقرع 

   منك ظَهراوجدت اَألرض َأثْبتَ  قَدمي ظَهر اَألرِض ِإنِّي َأِنْل

w ووجهاً مكْفَِهرا محددةً  له وقَد َأبدى ِنصاالً وقلتُ
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 تَحسبهن جمرا وباللَّحظاِت  ِبمخْلٍَب وبحد ناٍب يِدلُّ

 ِقراع الخَطِْب ُأثْرا بمضِرِبِه  بمناي ماِضي الحد َأبقَى وِفي

َألَم لَتْ ظباهما فَع لغْكبٍة  يرا بكاِظممغداةَ لَِقيت ع 

 ولَست َأخاف ذُعرا مصاولَةً،  ِمثُْل قَلِْبك كيفَ يخْشَى وقَلِْبي

 ومطَّلَِبي ِلبنِْت العم مهرا  تَروم لَألشْباِل قوتاً وَأنتَ

 في يديك النَّفْس قَسرا ويتْرك  تَرم ِمثِْلي َأن يولى ففيم

تكحِريف نَصث غَييا لَي ا طَعاماً،  الْتَِمسمر ِمي كانلَح ِإن 

 كَأنِّي قلْت هجرا وخالَفَِني  ظَن َأن الِغشَّ نُصِحي فلَما

 كان ِإذْ طَلَباه وعرا مراماً  ومشَيت ِمن َأسدينِن راما مشَى

 وب علَي ُأخْرىللوثُ ويبسطُ  ِغيلَةً ِإحدى يديِه يكَفِْكفُ

 شَقَقْتُ به لَدى الظَّلْماِء فَجرا  له الحسام فِخلْتُ َأنِّي هززتُ

 كَذَبتْه ما منَّتْه غَدرا بَأن  له بجاِئشٍَة رآها وجدتُ

 له ِمن اَألضالِع عشْرا فقَد  وَأطْلَقْتُ المهنَّد ِمن يِميِني

    

 وكان كَأنَّه الجلْمود وتْرا  كَتْه شَفْعاًفَيصٍل تَر بضربِة

 به بناء مشْمِخرا هدمت  فخَر مضرجاً ِبدٍم كَأنِّي

 مناِسِبي جلَداً وقَهرا قَتلتُ  يِعز علَي َأنِّي: له وقلتُ

همري ئاً لَمتَ شَيمر ولكن  بثُ صَأِطقْ يا لَي فَلَم ،راِسواك  

 َأِبي لَقد حاولتَ نُكْرا لَعمر  َأن تُعلِّمِني ِفراراً تُحاِوُل

 يحاِذر َأن يعاب فمتَّ حرا  تَبعد فَقَد القَيتَ حراً فال

  قال قيس بن زهير

  جاهلي 

 جفْر الهباءِة ال يريم على  تَعلَّم َأن خَير النَّاِس ميتاً
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 الدهر ما طَلَع النُّجوم عليه  ه ما زلْتُ َأبِكيظُلْم ولوال

ٍر ولكندب بن َل بنمالفَتَى ح  ِخيمو هتَعرم غْيغَى، والبب 

ِمي َأظُنقَو لَّ عليد ِليم  الِحلْمُل الحجُل الرهتَجسي وقَد 

 ي ومستَِقيمعل فمعوج  ومارستُ الرجاَل ومارسوِني

  قال عطارد بن قران

ِقيتُما خَِليلَيلْيا ِنزاٍر سِفيتُما  ِمن عثان وُأعدىِء الحيِمن س 

فْتُما َألَمرقد ع َأن بِذي الشِّيِح داراً ثم ال تَِقفان  تُخْبراني اليوم 

َأتْ لقَدر َأن رانزَئتْ منِّي بنَجه  قاِميم لَياِنفي الكَبَأب ن ُأم 

 جرى سابقاً في حلْبٍة ورهان  جواد ضمه القَيد بعدما كَأنِّي

الً كَأنكَبِلي َأِسيراً مقَب تَر وان  لَمجى به الرمرالً يجوال ر 

 علي اليوم ما تَريان َأِشيرا  خَِليلَي لَيس الرْأي في صدر واِحٍد

 ال يقْضى لِحين َأوان بنَجران  صعب اَألمر، ِإن ذَلُولَه بَأَأركَ

  قال شمعلة بن األخضر

ِن القَتْ ويومنَيسنُو  شَِقيقَِة الحماراً ِقصارا بَأع بانشَي 

 وما صبروا لنا ِإالَّ ِغرارا  جيشَهم لما التَقَينا هزمنا

  ِصماخَي شَيِخِهم حتَّى استَدارا   صوربالرماِح وهن شَكَكْنا

فخَر دوسي على اَألالءِة لَم  له ِخمارا وقَد ماءالد صار 

كْناهدماً نَِجيعاً تَر جمى  يرِفرارا يِتِه اصطُوِن راحِلب 

  قال نصر بن سيار

  أموي الشعر 

 َأن يكُون له ِضرام كويوِش  خَلََل الرماِد وِميض جمٍر َأرى

ٍم فِإنقَو قَالءطِْفِه عي لَم  فِإن ثَثٌ وهامج هقُودو w
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 وِإن الحرب َأولُها كَالم  فِإن النَّار بالعوديِن تُذْكَى

 ُأميةُ َأم ِنيام َأَأيقاظٌ  !لَيتَ ِشعِري: فقلتُ ِمن التَّعجب

فِإن قَو كقُوداًيا روسنا َأمفقُْل  م: الِقيام حان وا، فَقَدبه 

 اإلسالِم والعرِب السالم على  :عن زماِنكُم وقُولُوا تَعزوا

  قال أبو مسلم الخراساني

 عنه ملُوك بني مروان ِإذْ حشَدوا تْ  بالحزِم والِكتْمان ما عجز َأدركْتُ

  والقَوم في ملِْكِهم في الشَّام قَد رقَدوا  عى عليهم في ِديارهمَأس ماِزلْتُ

 رقْدٍة لَم ينَمها قَبلَهم َأحد ِمن  ضربتُهم بالسيِف فانْتَبهوا حتَّى

نِة ومعبسِض مى غَنَماً في َأرعر  ونام دها اَألسيعلَّى رنْها تَوع 

   بن مخارق الغنويقال ماجد

    

 نَك َأوغاالً نُِقيم البواِكيا ولَم  ما وِترنا لَم نَنَم عن ِتراِتنا ِإذا

 بها نحو التِّراِت المراِميا فنَرِمي  نَعلُو الِجياد شَواِزباً ولكنَّنا

 هاِتي ناوِليني ِسالحيا: قلتُ وقَد  خَوفاً علي ِمن الردى وقاِئلٍة،

شٍَرلكعِب مرْل ِإلى حجال تَع ،رثاِنيا    الخَي كِغ نَفْسِحيداً، وابفَريداً و 
 ِلي ِحصن، ومهِري ِقالِعيا وِدرِعي  َأِخي سيِفي، ورمِحي نَاِصِري: فقلتُ

 هاِلٍك ِمن قَبل يدنُو ِحماِميا وال  بباٍق حين تَدنُو مِنيِتي ولَستُ

 وُأغِْني من َأردتُ ِبماِليا فَأغْنَى  نَفِْسي َأو سَأبلُغُ ِهمِتي فُسُأتِْل

ِفيظَةً وَأظِْلمِديِق حنَفِْسي للص  ِدي وِلسانيا وتَظِْلمداِئي يَأع 

 ماِلي ضاقَ ِبي عن فَعاِليا ولكن  وما النَقْر َأنْجاِني، وال العجز عافَِني

  قال السليك بن السلكة

w َأمسى يعد ِمن الِعياِل ِإذا   يغْررك صعلُوك نَُؤومفال
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 لَحمه حذَر الهزاِل وَأبصر  َأضحى تَفَقَّد منِْكبيِه ِإذَا

وٍب ولكنرلُوٍك ضعجاِل  كُلُّ صيِف هاماِت الرِل السبنَص  

  قال عروة الصعاليك

  جاهلي 

  

  لُب معاشاً ِلنَفِْسه                      ِ شَكا الفَقْر َأو الم الصِديقَ فَأكْثَراِإذا المرء لَم يطْ
  

 ذَِوي القُربى له َأن تَنَكَّرا قُلُوب  وصار على اَألدنَين كَالِّ وَأوشَكَتْ

 شَمراِمن النَّاِس إالَّ من َأبر و  وما طاِلب الحاجاِت ِمن حيثُ تُبتَغَى

ذَرا تَِعشْ  في بالِد اللِّه والتَِمِس الِغنَى فِسروتَ فتُعساٍر َأو تَمذا ي 

 ينام الليَل من كان معِسرا وكَيف  تَرض ِمن عيٍش بدوٍن وال تَنَم وال

 قال عبيد بن أيوب

  بن ضرار العنبري، وكان لصاً 

 اَألطْراِف خُرس الخَالِخِل مخَصبةُ  وقَد َألْممتُ بالِجن لَمةً تقوُل،

 ِبرياِت الِحجاِل الهراِكِل يِهيم  خَِدين الذِّْئِب والغُوِل والذي َأهذا

 ِمن القَوِم بساماً كَِريم الشَّماِئِل   رَأتْ خَلَقَ الدرسيِن َأسود شاِحباً

ِمن آباِئِه فَتَكاِتِهم دووِإطْ  تَعمهراء ماِحِل عامفي كُلِّ غَي 

 ولَم ينِْظر ِلغَلِْي المراِجِل وِشيكاًن  صاد صيداً لفه بِضرامٍة ِإذا

 رْأس الشِّيخَِة المتماِيِل بكَفَّيِه  كنَهِس الصقِْر ثُم ِمراسه فَنَهساً

 لهوى والتَّخَاذُِلبتَشِْتيِت ا رماها  ِإذا ما َأراد اللّه ذُلَّ قَِبيلٍَة

 عنه وطُوُل التَّواكُِل تَدافُعهم  عجِز القَوِم عما ينُوبهم وَأوُل

  قال أيضاً 

مامةٌ لقَدح رشَِر: لَقلتُ  ِخفْتُ، حتَّى لو تَمعةُ مَأو طَِليع ودع w
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 النَةُ فاحذَِرفُالن َأو فُ :وِقيَل  خَِليِلي ذا الصغاِء ورابِني وِخفْتَ

 مْأنُوس البالِد المدعثَِر ويترك  فَأصرحتُ كالوحِشي يتْبع ما خَال

 حقٌّ فشمِر: ِقيَل شَر، قلتُ وِإن  هِذي خَِديعةٌ،: ِقيَل خَير، قلتُ ِإذا

  قال عمرو بن براقة

  الهمداني، جاهلي 

 عن لَيِل الصعاِليِك ناِئم ولَيلُك  سلَيمى ال تَعرض ِلتَلْفٍَة تقوُل

  حسام كلَوِن الِملِْح َأبيض صاِرم  ينام الليَل من جلُّ ماِلِه وكَيف

هممنَو عاِليكالص لَِمي َأنتَع قَِليٌل  َألَم ساِلمالم الخَِلي ِإذا نام 

    

،تُمِت اللِّه ال تَْأخُذُونَه كَذَبيةً  اوبراغَمم يِف قاِئمللس ما دام 

 وَأنْفاً حِمياً تَجتَِنبك المظاِلم  تَجمِع القَلْب الذَِّكي وصارماً متى

 ماِجداً َأو تَخْتَِرمك المخاِرم تَِعشْ  تَجمِع الماَل الممنَّع بالقَنا متى

 َأنا في ذا ياَل همدان ظاِلم فهْل  ِإذا قَوم غَزوِني غَزوتُهم وكنتُ

  وتُضرب بالبيِض الرقاق الجماجم  فال صلْح حتَّى تُقْرع الخيَل بالقَنا

  قال عروة بن الورد

  العبسي، جاهلي 

 ِبتْنا عند ماوان رزِح عِشيةَ  تَروحوا: ِلقَوٍم بالكَِنيِف قلتُ

 مستراٍح ِمن ِحماٍم مبرِح ِإلى  بنُفُوِسكُمالِغنَى، َأو تَبلُغُوا  تَنالُوا

  ِمن الماِل يطْرح نَفْسه كلَّ مطْرِح  يك ِمثِْلي ذا ِعياٍل ومقِْتراً ومن

 نَفْس عذْرها ِمثُْل منِْجِح ومبِلغُ  عذْراً َأو يِصيب غَِنيمةً ِليبلُغَ

  قال أبو النشناش النهشلي

w  أموي الشعر 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  92  

 ومن يسَأُل الصعلُوك َأين مذاِهبه  َأين ارِتحاِلي وساِئٍل اِئلٍَةوس

 ولَم تَعِطفْ عليِه َأقاربه  المرء لَم يسرح سواماً ولَم يِرحسواماً ِإذ

 عِديماً وِمن مولى تَِدب عقاِربه  فَللْموتُ خَير للفَتَى ِمن قُعوِدِه

الفَتَى فلَم هعِمثَْل الفَقِْر ضاج َأر  هواِد اللَّيِل َأخْفَقَ طاِلبوال كَس 

 الموتَ ال ينْجو ِمن الموِت هاِربه  فمتْ معِدماً َأو ِعشْ كَِريماً فِإنَِّني َأرى 
ِإنَّه رهِء والدولَى السوم عنك عود  كِْفيكَهيوتَجاِر س هامَأيهب 

  قال جابر بن الثعلب الطائي

 َأالَ تَنْفَك تَرحُل مرحال :يقُلْن  وقام ِإلي العاِذالتُ يلُمنَِني

ِم راٍم بنَفِْسِه فِإنزال  الفَتَى ذا الحوتَمي هذا الليِل كَي واِشنج 

نِد الِغنَى وممحِمِه يفْتَِقر في قَوي  فيِه وِإن خْوالكانم مواِسطَ الع م 

 يك صعلُوكاً ِإذا ما تَموال ولم  كَأن الفَتَى لَم يعر يوماً ِإذا اكْتَسى

ولَم لَهلَي ْؤٍس ِإذا نامفي ب كناِغي  يال يِف َأكْحالطَّر غَواالً فاِتر 

  ن رجاٍل وَأحوالوِإن كان َأسرى ِم  ويزري بعقِْل المرِء ِقلَّةُ ماِلِه

 الٍق في ِبالد معوال فِإنَّك  جاِنب َأعياك فاعِمد لجاِنٍب ِإذا

  قال أحمر بن سالم

  إسالمي 

 يجوب ِبالد اللِّه حتَّى تَموال  رَأى اِإلقْالَل عار، فلَم يزْل مِقٌل

 رى ِعيسه فتَغَلْغَالُأخْ مهاِمه  جاب َأرضاً ينْتَِويها رمتْ به ِإذا

 مضى قُدماً وِإن كان مبسال ولكن  ولَم يثِْنِه عما َأراد مهابةٌ

ٍ ويغْشَى المنايا جحفَالً ثُم جحفَال  يالِقي الرزايا عسكَراً بعد عسكَر

 و يروح مجدالالماِل ِقرناً َأ على  على ِثقٍَة َأن سوفَ يغْدو مجدالً

 جاءه يرجو جداه مَؤمال ِلمن  َأفاد الماَل جاد بفَضِلِه فلما
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وِإن هبالماِل نَفْس ءاً قد باعربخَّال وجاد  امال ي ٌل َألنبه َأه 

  قال الحريش السعدي

  أموي الشعر 

 اِس كَال، ِإن ذا لَشَِديدالنَّ على  خَلِِّني َأذْهب ِلشََأِني، وال َأكُن آال

 َأر من يجِدي عليه قُعود ولَم  َأرى الضرب في البلْداِن يغِْني معاِشراً

    

 ِمما لَيس عنه مِحيد َألهرب  خَوفَ المنايا، ولَم َأكُن َأتَمنَعِني

 خْطَْأتُ َأنتَ سِديدوِقيَل ِإذ َأ  فلَو كنتُ ذا ماٍل لَقُرب مجِلِسي

 صِديقاً َأو يساء حسود َأسر  ُأطَوفْ في البالِد لَعلَِّني فدعِني

  قال هدبة بن خشرم

 جاِزٍع ِمن صرِفِه المتَقَلِّب وال  ولَستُ ِبمفْراٍح ِإذا الدهر سرِني

  حمْل على الشَّر َأركَبولكن متى ُأ  ِبباِغي الشَّر والشَّر تاِرِكي ولستُ

  قال بعض بني سليم

ف َأنتَ فِإنَِّني فِإنَأِليِني كَيتَس  ِليبماِن صِب الزيعلى ر وربص  

ِعزةٌ يى ِبي كآبتُر َأن تُ  عليشْمفي ِبيبح ساءعاٍد َأو ي 

  قال الوليد بن عقبة

 ِمن َأِخي ِثقٍَة مسليم فِإنَّك  َأبِلغْ معاِويةً بن حرٍب َأالَ

 ِمن دمشْقَ وال تَِريم تُهدر  قَطَعتَ الدهر كالسِدم المعنَّى

فِإنَّك ِإلى علي كَداِبغٍَة  والِكتاب اَألِديم ِلمح وقَد 

اً فلَويح كنتَ القَِتيَل وكان  ُؤومال َألَفُّ وال س رلَشَم 

w  قال آخر 
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  َأغْضيتَ ِمن شَتِْمي على رغِْم  ابن عفَّان اِإلمام لقَد والل

 الزناء عقُوبةَ الرجِم كان  عقُوبةُ ما صنَعتَ كما كانتْ

  قال عبد العزيز بن زرارة

  وكان معاوية بن أيب سفيان ينشدها كثرياً 

 اسيتُ ِفيها اللِّين والفَظَعاشَتَّى، وق  قد ِعشْتُ في النَّاِس َأطْواراً على خُلُق

ِني كُالِطرتُب ماءتُ، فال النَّعلَوعا وال  بزٍة جوهكْرتُ ِمن متَخَشَّع 

 َأِضيقُ به ذَرعاً ِإذا وقَعا وال  يمُأل الهوُل صدري قَبَل موِقِعِه ال

  باب المديح والتقريظ

  قال سواد بن قارب

قم يا سواد بن قارب واعقل إن : يضربه برجله ويقول له.  ثالث لياٍل يف حال سنتهوكان رئيه قد أتاه
فقصد النيب صلى اهللا عليه وسلم، . إنه قد بعث نيب من لؤي بن غالب يدعو اهللا وإىل عبادته. كنت تعقل

  : فلما شاهده أنشده. ووقع يف قلبه حبه اإلسالم

 يك ِفيما قد بلَوتُ بكاِذب ولَم  دٍةرِئيمي بعد هدىٍء ورقْ َأتاِني

 رسوٌل ِمن لَُؤي بن غاِلب َأتاك  لياٍل قَولُه كُلَّ ليلٍة ثالثَ

طَتْ ِبيسداِء ووِل الرتُ عن ذَيرباِسب  فشَمالس نيب ناءجالو ِلبالذِّع  

هرغَي ءال شَي اللّه َأن دفَأشْه  وَأنَّك على كلِّ غاِئِبم ونْأم 

ِسيلَةً وَأنَّكو ِلينسرنَى الماَألطايِب ِإلى  َأد ِميناَألكْر اللِّه يابن 

 وِإن كان فيما ِجْئتَ شَيب الذَّواِئب  بما يَأِتيك يا خَير مرسٍل فَمرنا

 ِد بِن قاِرببمغْن عن سوا ِسواك  وكُن لي شَِفيعاً يوم ال ذُو شَفاعٍة

  .مث أسلم على يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفرح النيب بإسالمه

  مالك بن عوف اليربوعيقال 

w النَّاِس كُلِِّهم بِمثِْل محمِد في  ِإن رَأيتُ وال سِمعتُ بواِحٍد ما
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 يشََأ يخْبرك عما في غَد وِإذا  َأوفَى وَأعطَى للجزيِل ِإذا اجتُِدي

  قال أبو طالب بن عبد المطلب

  بن عبد مناف 

ضيِهِه وَأبجبو قَى الغَمامتَسساِمِل  يةٌ لَألرمى ِعصتَامِثماُل الي  

 عنده في ِنعمٍة وفَواِضِل فَهم  به الهالَّك ِمن آِل هاِشٍم يلُوذُ

 ةُ المتَطاِوِلعنها سور تُقَصر  وَأصبح ِفينا َأحمد في ُأرومٍة

    

  يواِلي ِإالهاً ليس عنه بغاِفل  حِليم رِشيد عاِدٌل غَير طاِئٍش

  قال األعشى ميمون بن قيس

  بن جندل 

دا َألَمملةَ َأرلَي ناكيع تَغْتَِمض  كدا وعادهسالم ِليمالس ما عاد 

 قبَل اليوِم خُلَّةَ مهددا يتَتَناس  ذاك ِمن ِعشِْق النِّساِء وِإنَّما وما

ولكن ر الذي هو خاِترهى الددا ِإذا  َأرفََأفْس عاد تْ كَفَّايلَحَأص 

ةٌ شَبابووثَر وافِْتقار بدا فللَِّه  وشَيدكيفَ تَر هرهذا الد 

 ثِْرب موِعدالها في َأهِل ي فِإن  َأيهذا الساِئِلي َأين يممتْ َأالَ

 ِخنافاً لَيناً غَير َأحردا يداها  بِرجلَيها نَجاء وراجعتْ َأجدتْ

 جدياً ال يِغيب وفَرقَدا :رِقيبين  ِإذا ما َأدلَجتْ فَتَرى لها فَأما

 اِخلْتَ ِحرباء الوِديقَِة َأصيد ِإذا  ِإذا ما هجرتْ عجرِفيةٌ وِفيها

 ِمن حفى حتَّى تُالِقي محمدا وال  ال َأرِثي لها ِمن كَاللٍَة فآلَيتُ

 وتَلْقَى ِمن فَواِضِلِه يدا تُِريحي،  ما تُناِخي عند باِب ابِن هاِشم متى

نَِبي هوِذكْر نوى ما ال تَرري  دا َأغارِري في البالِد وَأنْجملَع 

 وليس عطاء اليوم ماِنعه غَدا  ناِئٌلله صدقاتٌ ما تُِغب و
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 بعد الموِت من قد تَزودا والقَيتَ  َأنتَ لَم تَرحْل ِبزاٍد ِمن التُّقَى ِإذا

 لَم تُرِصد لما كان َأرصدا وَأنَّك  نَِدمتَ على َأن ال تكُون كِمثِْلِه

اكنَّها فِإيبتاِت ال تَقْريِديداً ِلتَفِْصداتََأ وال  والمماً حهس خُذَن 

 وال تَعبِد الشَّيطان، واللّه فاعبدا  وصلِّ على حين العِشياِت والضحى

  قال العباس بن مرداس السلمي

  مخضرم 

 مجمرةُ المناِسِم ِعرِمس وجناء  يا َأيها الرجُل الذي تَهِوي بِه

 حقّاً عليك ِإذا اطْمَأن المجِلس  لرسوِل فقُْل لهِإذْ ما َأتَيتَ على ا

 التُّراِب ِإذا تُعد اَألنْفُس فوقَ  يا خير من رِكب المِطي ومن مشَى

 تُقْدع بالكُماِة وتُضرس والخَيُل  وفَينا بالذي عاهدتَنا ِإنَّا

 تَظَلُّ به المخارم تَرجس جمع  ساَل ِمن َأفْناِء بهثَةَ كُلِّها ِإذْ

 يقْدمها الهمام اَألشْوس شَهباء  صبحنا َأهَل مكَّةَ فَيلَقاً حتَّى

 محكمة الدخاِل وقَونَس بيضاء  كلِّ َأغْلَب ِمن سلَيٍم فَوقَه ِمن

 ، ولَدن ِمدعسيقُد بِه عضب  يغْشَى الكَِتيبةَ معِلماً وبكَفِِّه

 يومئذ عليهم َأشْمس والشَّمس  َأمام المؤمنين دريةً كانُوا

  قال امرؤ القيس

  وِمن خاِله وِمن يِزيد وِمن حجر  ِفيه ِمن َأِبيِه شَماِئالً وتَعِرفُ

 وناِئَل ذا ِإذا صحا وِإذا سِكر  ذا وِبر ذا ووفاء ذا سماحةَ

  ة الذبيانيقال النابغ

 ُأقاِسيِه بِطيِء الكَواِكِب ولَيٍل  ِلهم يا ُأميمةَ ناِصب ِكِليِني

،سنْقَض: حتَّى قلتُ تَقاعس بمبآيِب ى  لَي ى النُّجومعرس الذي يولَي 

w  تَضاعفَ فيه الحزن ِمن كُلِّ جاِنب  َأراح الليُل عاِزب همِه وصدٍر
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ملع لَيٍةعمِنع دعةٌ بمقارِب ِلواِلِدِه  ٍرو ِنعتْ ِبذاِت عسلَي 

    

ملَه مهرغَي ِطها اللّهعي لَم موازب ِمن  ِشيع رغَي المالنَّاِس، واَألح 

 قَوم بَأسهم غَير كاِذِب ُأولئك  بنُو عمِه ِدنْياً وعمِرو بن عاِمٍر

 طَيٍر تَهتَِدي بعصاِئِب عصاِئب  بالجيِش حلَّقَ فَوقَهمما غَزوا  ِإذا

منَهصاِحبي مهغارم نِغرواِرِب ِمن  حتَّى يماِء الداِرياِت بالدالض 

 الشُّيوِخ في مسوِك اَألراِنب جلُوس  تَراهن خَلْفَ القَوِم خُزراً عيونُها

،وانحج قَنقد َأيقَبيلَه عان َأوُل غاِلب ِإذا   َأنمما الْتَقَى الج 

نفْنَها لَهرةٌ قد ععاد هملَيقَ الكَوالب ِإذا  عفَو الخَطِّي ضرع 

 كُلُوم بين داٍم وجاِلب بهن  عارفاٍت للطِّعان عوابس على

ِإلى الموِت ِإرقاَل الِجماِل المصاِعبا  ِإذا استُنِْزلُوا عنْهن ِللطَّعِن َأرقَ لُو    

موفَهيس َأن رغَي ِفيِهم بيوال ع  فُلُوٌل ِمن ِقراِع الكَتاِئب بِهن 

تَقُد هجفَ نَسضاعالم لُوِقيالس  نوِقدباِحِب ويالح فَّاِح ناربالص 

هدعب ال شَر رالخَي ونِسبحةَ الزب وال  وال يبرض الشَّر ونِسبحي 

  قال أيضاً 

 وراء اللِّه للمرِء مذْهب ولَيس  فَلَم َأتْرك ِلنَفِْسك ِريبةً حلَفْتُ

لِّغْتَ عنِّي ِخيانَةً لَِئنكنتَ قد ب  الواِشي َأغَشُّ وَأكْذَب ِلغُكبلَم 

 شَعٍث، َأي الرجال المهذَّب لىع  بمستَببٍق َأخاً ال تَلُمه ولستَ

جاِنب رَأ ِليولكنَِّني كنتُ ام  طْلَبوم تَرادسِض ِفيه مِمن اَألر  

لُوكم متُهِإذا ما َأتَي وِإخْوان  كَّمُأح بوُأقَر واِلِهمفي َأم 

ِلكم كِفعتَهطَنَعاص ٍم َأراكفي قَو  في شُ فَلَم مهواتَرَأذْنَب كِْر ذلك 

ةً َألَمورس طاكَأع اللّه ى  تَر َأنتَر ذَبتَذَبونَها يكلَّ ملِْك د 

فِإنَّك كَواِكب لُوكوالم سِإذا  شَم كَبكَو ِمنْهن دبي تْ لَمطَلَع 
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  قال زهير بن أبي سلمى

ول ِإن حيثُ كان ملَوِخيَل مالب  ِكن الجِرمعلى ِعالَِّتِه ه واد 

 ويظْلَم َأحياناً فيظَِّلم عفْواًن  الجواد الذي يعِطيك ناِئلَه هو

 ال غاِئب ماِلي وال حِرم يقُوُل  وِإن َأتاه خَِليٌل يوم مسغَبٍة

وِمن هِصمعى، ويِتِه التَّقْوريبض  وال ِمن ثَراِت اللّهىِء العيسِحمر 

تَهغْتاُل ِهمِد، ال يجثُ المروعن  م َأموال س زجِة ال عاسيالر 

واِنينْدكالْه هدشْهم خْزيكال ي  مهالب بروِف ِإذا ما تُضيطَ السسو  

  قال أيضاً 

ها وِفيِهموهجو قاماتٌ ِحسانةٌ  مُل وَأنِْديها القَونْتَابُليوالِفع  

وِتهميَل بوتَ حَألْفَي مِجْئتَه فِإن  جاِلسل مهالِمها الجشْفَى بَأحقد ي 

 مطاٍع، فال يلْفَى لحزِمِهم ِمثُْل  بعزمِة مَأموٍر مِطيٍع وآِمٍر

 بذُْلالمِقلِّين السماحةُ وال وعند  مكِْثر ِبِهم ِرزقُ من يعتَِريهم على

 ُ فلَم يفْعلُوا، ولَم يالموا، ولَم يْألُوا  سعى بعدهم قَوم ِلكَي يدركُوهم 
 آباء آباِئِهم قَبُل تَوارثَه  فما كان ِمن خَيٍر َأتَوه فِإنَّما

 خُْلِإالَّ في مناِبتها النَّ وتُغْرس  ي ِإالَّ وِشيجهِّ"ينِْبتُ الخَ وهْل

  قال الكميت زيد بن األخنس

    

بقاً ِإلى الِبيِض َأطْرتُ وما شَووال  طَِرب بلْعِب يلَِعباً منِّي وذو الشَّي 

لَممنِْزٍل و مسوال ر تُلِْهِني دار  ولَم بخَضم نانِني ببتَطَري 

 اب َأم تَعرض ثَعلَبغُر َأصاح  َأنا ِمما يزجر الطَّير همه وال

 سِليم القَرِن َأم مر َأعضب َأمر  الساِنحاتُ البارحاتُ عِشيةً وال

ى ولكنِل الفَضاِئِل والنُّهِإلى َأه  طْلَبي راء، والخَيوِني حِر بوخَي 

w بِني َأتَقَرباللِّه ِفيما نا ِإلى  النَّفَِر الِبيِض الذين بحبهم ِإلى
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 بِهم ولَهم َأرضى ِمراراً وأغْضب  بِني هاِشٍم رهِط النَِّبي وَأهِلِه

 كَنٍَف وِعطْفاه َأهٌل ومرحب ِإلى  خَفَضتُ لَهم ِمنِّي جنَاحي مودٍة

 بعلى َأنِّي ُأذَم وُأقْص ِمجنّاً،  لَهم ِمن هُؤالِء وهُؤال وكنتَ

 ِزلْتُ في َأشْباِعِهم َأتَقَلَّب وال  ِزلْتُ ِفيِهم حيثُ يتَِّهمونَِني فال

 وما ِلي ِإالَّ مذْهب الحقِّ مذْهب  ِلي ِإالَّ آَل َأحمد ِشيعةٌ فما

تْ ِإليكمتَطَلَّع ذوي آِل النَِّبي  نَواِزع بوَألْب ِمن قَلِْبي ِظماء 

نٍَّةكتاٍب َأ بَأيِة سى  م بَأيري بسحوي عاراً علي مهبح 

ونِشيري ملُهقَوو ،ِدي ِإليَأال  باَألي بَأخْب ونِشيرهذا، والم خاب 

 ِمنَّا تَِقي ومعرب تََأولَها  لكم في آِل حاِميم آيةً وجدنا

 في تَقِْريِبِهم وُأكَذَّب عنَّفُُأ  َأي جرٍم َأم بَأيِة ِسيرٍة على

تْ ُأناسحبشٌ فَأصيتْ قُرزع بِهم  وِفيِهم طَنَّبكْرماِت المالم ِخباء 

 َأماِني نَفِْسي، والهوى حيثُ يقْربوا   ُأولِئك ِإن شَطَّتْ بِهم غَربةُ النَّوى
 تغاٍد نَحوهم متََأوب ِإليهم  مضوا سلَفاً، البد َأن طَريقَنا

 ويا حاِطباً في حبل غَيرك تَحِطب  موِقداً ناراً ِلغَيرك ضوءها فَيا

  قال جندب بن خارجة

  بن سعد الطائي 

 ِليقِْضي حاجِتي ِفيمن قَضاها  َأوِس بِن حاِرثَةَ بِن َألٍم ِإلى

عى ِمثُْل ابن سصِطىء الحىفَما وتَذاها وال  دالنِّعاَل وال اح لَبس 

 َأوس ِإليها فاحتَواها سما  ما رايةٌ رِفعتْ ِلمجٍد ِإذا

  قال الشماخ بن ضرار الذبياني

  إسالمي 

  بَأخْضع في الحواِدِث مستَِكيِن  ِإذا الهموم تَجرضتِْني ولَستُ
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 مضبرة َأمون ِفرٍةعذا  الهم عنك بذاِت لَوث فَسلِّ

 فاشْرِقي بدِم الوِتيِن عرابةَ،  بلَّغِْتِني وحملِْت رحِلي ِإذا

اِحلَِتي تَشَكَّى ِإليكثْتُ رعوثاً  برِميِن حِفِدها السحم دعب 

 جواِزىٍء بالرمِل ِعيِن خُدود  ِإذا اَألرطَى تَوسد َأبرديِه

َأيو تُرمسي ِسيةَ اَألورابالقَرين ِإلى  ع نْقَِطعراِت مالخَي 

 عرابةُ باليِميِن تَلَقَّاها  ما رايةٌ رِفعتْ لمجد ِإذا

فَّى ِفدىون المسالح طاِئكِلع  جاءخِْلفاِت ِمن الظُّنُون رالم 

  قال أبو نواس الحكمي

 َأصبحِت عنِدي باليِمين لقَد  ِنيِلناقَِتي ِإذْ بلَّغَتْ َأقُوُل

باً ولَمبان نَهلِْك ِللِْغرعِتين وال  َأجِم الوِقي بدقُلْتُ اشْر 

 الرحالَِة والوضين وَأعالق  حرمِت على اَألزمِة والواليا

    

  الفرزدققال 

 تَاِمِبيد مسربلَةُ الق ِبنا  ِلناقَِتي لَما تَرامتْ َأقُوُل

تي ِإالموَأنِْت تَح تَلَفَِّتين  رَأمامي وخَي النَّاِس كُلِّهم 

 ِمن التَّهجير والدبر الدوامي  متَى تَرِدي الرصافَةَ تَستَريِحي

  قال أبو نواس الحكمي

 على الرجاِل حرام فظُهورهن  المِطي ِبنا بلَغْن محمداً فِإذا

 علَينا حرمةٌ وِذمام فَلَها  ن خَير من وِطىء الحصىقَربننا ِم

  قال عبد اهللا بن رواحة

  إسالمي 
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 َأربٍع بعد الِحساِء مِسيرةَ  بلَّغِْتِني وحملِْت رحِلي ِإذا

  وال َأرجع ِإلى َأهِلي وراِئي  فانْعِمي وخَالِك ذَم فَشْأنَِك،

  قال ذو الرمة

 البيد واستَنَّتْ عليها الحرائر بها   لها، ِإذْ شَمر السير واستَوتَْأقُوُل

 بفَْأٍس بين عينَيِك جازر فقام  ِإذا ابن َأبي موسى بالٌل بلَغِْتِه

 قَدم معروفَةٌ ومفاِخر لَهم  امرٌؤ ِمن َأهِل بيِت ذَُؤابٍة وَأنتَ

  وفي ساِئر الدهر الغُيوثُ المواِطر   َأبدِت الحرب ساقَهاُأسود ِإذا ما

ِطيبلُوا بها ينَز ِض ِإناَألر وتَخْتاُل  تُراب نابرلُو عليها المتَع َأن 

 المجِد مذْ شُدت عليك المآزر حبا  زلْتَ تَسمو للمعالي، وتَحتَبي وما

  قال داود بن سلم

  ن العباس في قثم ب

 يا ناقَ ِإن قَريِتِني ِمن قُثَم  ِمن حلٍّ وِمن ِرحلٍَة نَجوِت

 لنا اليسر وماتَ العدم عاشَ  ِإن بلَّغِْتِنيِه غداً ِإنَِّك

  نُورن وفي الِعرِنين ِمنْه شَمم  في باِعِه طُوٌل، وفي وجِهِه

ى لَمرلَى قد دِر ماالً، وبدافَها،فَع  ي منْها نَعع تاضواع 

مَأص هعموما  عن ِذكِْر الخَنا س ممعن الخبر بِه ِمن ص 

  قال ذو الرمة

 انْتَِجِعي ِبالال: ِلصيدح فقُلْتُ  النَّاس ينْتَجعون غَيثاً سِمعتُ،

 ِإذا النَّكْباء عارضِت الشَّماال  عند خَيِر فتى يماٍن تُناِخي

ِدِهمعقٍْل وَأبِر عسافَةَ غَوهاِت غَاال  مذُو الشُّب رِإذا ما اَألم  

رِهمٍت وخَييِل بَأه مآِثر  ،ِمِهموا، فَعاال وَأكْرمكَر وِإن 

تَّى كَأنح رتَم حين واِتقَ  النَّاسالِحجاال ع عتَد تكن لَم w
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 الحج َأبصرِت الِهالال ِرفاقُ  ينْظُرون ِإلى ِبالٍل ِقياماً

ِبكُلِّ ُأفٍْق فَقَد اِإلله فَعر  ِئكوناً طُواال ِلضيا ِبالُل س 

 المهابةَ والجماال وُأعِطيتَ  الشَّمِس لَيس بِه خَفاء كضوِء

 كَأن على صِحيفَِتِه ِصقاال  ِمنه الِعمامةَ فَوقَ وجه تَرى

  ثقب العبديقال الم

 كِمطْرقَِة القُيون عذاِفرٍة  الهم عنك بذاِت لَوٍث فَسلِّ

 آهة الرجِل الحِزيِن تََأوه  ما قُمتُ َأحِدجها بلَيٍل ِإذا

 دينُه َأبداً وِديِني َأهذا  ِإذا درْأتُ لها وِضيناً تقوُل

 تُبِقي علَي وال تَِقيِني َأما  الدهِر حلٌّ وارِتحاٌل َأكُلُّ

 رفَدتُ ِبها يِميِني ونُمرقَةً  ِزمامها، ووضعتُ رحِلي ثَنَيتُ

  على صحصاِحِه وعلى المتُوِن  ِبها تُعاِرض مسبِطراً فَرحتُ

 النَّجداِت والِحلِْم الرِصين َأِخي  عمٍرو وِمن عمٍرو َأتَتِْني ِإلى

    قال 

  جنادة بن مرداس العقيلي

نٍُق ِإليكٍت ِبَأيخَب طْنفْنا بتَساع  ،نِْزال نَواِزعم كرغَي ِغينبال ي 

 كما شَيدتَ بالشِّيِد هيكال فجْئن  رعين الِحمى شَهري ربيٍع ِكلَيِهما

 ها البرج ُأفَّالصيف رد َأِهلَّةُ  رعاها السير عادتْ كَأنَّها فلما

  قال األعشى ميمون

  لو صارع القَوم عن َأحساِبهم صرعا  َأغَر َأبلَج يستَسقَى الغَمام بِه

 فَأطاقَ الِحمَل واضطَلَعا ساداتُهم  حملُوه حِديثَ السن ما حملَتْ قد

 يرقَعوه وال يوهون ما رقَعا َأن  اال يرقَع النَّاس ما َأوهى ولَو جهدو

w  قال أبو الشيمي محمد بن عبد اهللا
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  103  

  الخزاعي 

 دهٍر للفَتَى عضاِض نَكَباتُ  وِعصابٍة صرفَتْ ِإليك وجوهها

  ِمن كُلِّ َأهوج ِللْحصى رضاِض  بَأكْواِر الرحاِل مِطيهم شَدوا

 ملِْس المتُوِن ِعراِض ومهاِمه  طَ كُلِّ تَنُوفٍَةِإليك ِنيا قَطَعوا

 فَأتَوك َأنْقاضاً على َأنْقاِض  الوِجيفُ لُحومها ولُحومهم َأكََل

واِخطاً ولقَدماِن سعلى الز نَأتَي  نعجواِض ورر عنه نوه عنك 

 العلَى نَهاِضِإلى شَرِف  مِلٍك  محمٍد المرجى راحتا َألِبي

دِه فَيِليى ِلوفَّقَ بالنَّدتَد  دقاِض وي مداِء سعلى اَألع 

زيمة راضبع نَهضور وراُألم  اِض وكَفاكوِض رورم ْأير 

  قال الممزق شأس بن نهار

  العبدي 

فلما مسع بالقصيدة رجع عن . سوكان قد هم أن يغزو عبد القي. ميدح عمرو بن النعمان بن املنذر األكرب
  .ذلك

 واِحٍد ِمن غَيِر سخٍْط مفَرق ِإلى  عديتُ ِمن ِعنِْد ماِجٍد وناِجيٍة

 وال يزكُو ِإلَيِه تَملُِّقي بغَدٍر  من ال يكَدر ِنعمةً ِلتُبِلغَِني

 ي مطِْرِقصراٍف ِإذا حم بَأسمر  يداها بالحصى وتُرضه تَخاسى

وِعه وقَدرتْ حتَّى الْتَقَى ِمن نُسمُل تَلْتَِقي  ضقَب تَكُن ى ِذي ثَالٍث لَماقُو 
 كُأفْحوِص القَطاِة المطَرِق نَِسيفاً  وقَد تَِخذَتْ ِرجِلي ِإلى جنِْب غَرِزها

 ِم النَّبِت سملَِقِبقاٍع ناِع وكانَتْ  ِبجو يصرخُ الذِّيب حولَها وَأضحتْ

وحِضينُها تَرلُّ وحو ما يِق  وتَغْدرحم ِن وابنزماِء الم ابن ِإليك 

 وغَرِب نَدى ِمن غُرِة المجِد يستَِقي   علَوتُم ملُوك اَألرِض بالحزِم والتُّقَى

 تَضع ِمن باطل ال يحقَِّق ومهما  وَأنتَ عمود الملِْك مهما تَقُْل يقَْل

و فِإندخَلُوا تَجبي وِإن ،عنُوا تَشْجبجِق  يِر تَفِْصْل فتَفْرقُوا باَألمخْري ِإن 
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 على غَيِر ِإجراٍم ِبِريِقي مشَرِقي   َأحقَّاً َأبيتَ اللَّعن َأن ابن فَرتَنَى 

 فَأدِركِْني ولَما ُأمزِق وِإالَّ   آِكِليفِإن كنتُ مْأكُوالً فكُن َأنتَ

  قال األحوص بن محمد

  بن عبد اهللا بن عاصم بن ثابت بن أبي األقلح األنصاري 

  فكُن حجراً ِمن ياِبِس الصخِْر جلْمدا  كُنْتَ ِعزهاةً عن اللَّهِو الصبا ِإذا

 الم ِفيِه ذُو الشَّناِن وفَنَّدا وِإن  العيشُ ِإالَ ما تَلَذُّ وتَشْتَِهي هِل

 خاِلد في الحي يحِمُل َأسعدا َأبا  لَقَد القَيتُ يوم موقٍَّر لَعمري

 َأعداِئي ِبنُعماك موِقدا ِلِنيراِن  ناِري باليفاِع فلَم تَدع وَأوقَدتُ

  ِمن الماِل متْلَداوما كان ِميراثاً  كان ماِلي طاِرفاً عن ِتجارٍة وما

    

ك ولكنبارِمن ِإماٍم م طاءالَ  عدا مؤدالً وسدوفاً وعرعم ضاَألر 

فِإن لَفَتْ لهى التي سمَأشُكُِر النُّع  ِظمدا فَأعتْ يِبها ِعنِْدي ِإذا ذُِكر 

َأهان ِد ِإنَّهمالماِل ِللح ِتالد  ِري على  ِإمامجي دىداهوما تَع 

ٍة فكَممطاٍء وِنعِعنِْدي ِمن ع لك  وءدا تَسوشُه اً غاِئِبينودع 

 مخِْلداً ِمن النَّاِس ِإنْساناً لَكُنتَ المخَلَّدا   فَلَو كان بذُْل الماِل والعرِف 

 رداما ناح الحمام وغَ ِلنُعماك  فُأقِْسم ال َأنْفَك ما ِعشْتُ شاِكراً

  قال الفرزدق

 الِفراِش وِمنْها الدلُّ والخَفَر على  لما رَأتِْني وهي طَيبةٌ تقُوُل

ِدرها َأصواِرد قْتُلْكال ي كوممفكُلُّ  ه ردماً لها صوٍة ياِردو 

  اُألزروالطَّيِبي كُلِّ ما الْتاثَتْ بِه  ِقبَل اَألخْباِر منِْزلَةً فعجتُها

 متَ لَهِريساً ذَكَرتَع كْبجا الرِإذا ر   رِدر ِدي لهعلى اَألي ثاً يكُونغَي 

لُكُمتَغِْميضاً وَأه ونجفَ تَرثُ  وكَييِبح قَرالِدها البعن َأو ستَلْح 

w  مبتَدرفِإن العرفَ وباِدروه  فِإن ابن لَيلَى عن َأماِمكُم ِسيروا،
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 ِإذْ هم قُريشٌ وِإذْ ما ِمثْلَهم بشَر  قَد َأعاد اللّه دولَتَهم  فَأصبحوا
ِلكم مِمنه زاَل ِإمامي ولَن  رصِر البقَ الِمنْبفَو شْخَصِإليه ي 

  قال األحوص بن محمد

  بن عبد اهللا بن عاصم األنصاري 

نَّكفَألشكُر نستَِنيحلَيُل شُكْراً   ما َأوحوتَر ِطيلُّ ِبِه المتَح 

 وِلغَيِركُم ال تُبذَُل مبذُولَةً  ِمدحاً يكون لكُم غَراِئب ِشعِرها

 اللِّسان يقوُل ما ال يفْعُل مِذقُ  تَفْعُل ما تَقوُل وبعضهم وَأراك

 مناِفع غَيِرها لَمضلَُّل ويرج  ِإن امرء قد ناَل منك قَرابةً

  قال كثير بن عبد الرحمن

  الخزاعي 

 بدا ِلي ِمن عبد العزيز قَبولُها  ِلتَرِكي خُطَّةُ الرشِْد بعدما عِجبتُ

 البالد نَصها وذَِميلُها يغُوُل  ِبرب الراِقصاِت ِإلى ِمنى حلَفْتُ

العزيِز لَِئن ِلي عبد كَنَِني   ِبِمثِْلهاعادال ُأِقيلُها وَأم ِمنْها ِإذَن 

  عراضةُ َأخْالِق ابِن لَيلَى وطُولُها  ابتَدر النَّاس المكاِرم بذَّهم ِإذا

 الِعدى بلْه الصِديقَ فُضولُها تَناُل  ِلباِغي العرِف كَفّاً خَِصيةً بسطْتَ

  قال محمد بن عبيد اهللا

  مرو بن معاوية بن عتبه بن أبي سفيان بن ع

  

  رَأين الغَواِني الشَّيب الح بمفِْرقي                  فَأعرضن عنِّي عنِّي بالوجوِه النَّواِضِر
  

 فَرقَّعن الكُوى بالمحاِجِر دنَون  وكُن ِإذا َأبصرنَِني َأو سِمعنَِني

نِّ لَِئنتْ عِجمٍنحيَأع ي نَواِظر  نيمآِذِر رها والجداِق المبَأح 
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 صيغَتْ رءوس المنابر َألقْداِمِهم  ِمن قَوٍم كَِريٍم ِنجارهم فِإنِّي

 قال الشماخ بن ضرار الذبياني

  مخضرم 

 بجعجاٍع كَِريم المعرِج َأنَخْن  وشُعٍث نَشاوى ِمن كَرى عند ضمٍر

 بَأرواِقِه والصبح لَم يتَبلَِّج  والليُل حيران ضاِرب تُهمبعثْ

 ِشواٍء بالعصا غير منْضِج وجر  قَد قَد السفار قَِميصه وَأشْعثَ

 ِمن الِفتْياِن غير مزلَِّج كَِريم  ِإلى ما نابِني فَأجابِني دعوتُ

    

ى  فتىُأل الشِّيزميِوي ِسنانَهرِج  ويجدالم ْأِس الكَِميفي ر ِربضوي  

ِعيشٍَة فتىنَى ماِضي بَأدس بالرلِج  لَيتَوبالم يوِت الحيوال في ب 

  قال األحوص زيد بن عتاب

  اليربوعي 

 بآباٍء ذَِوي شَرٍف ضخِْم قَرعتُ  ِإذا ما باب ملٍْك قَرعتُه وكنتُ

 ِإلى الشَّرِف اَألعلَى بآباِئِه ينِْمي  عتَّاٍب وكان َأبوهم بآباِء

مٍق هرحآَل م الكلَكُوا اَألموا  مغِْم وزادغْماً على رر وسَأبا قاب 

  تَركْنا صدوعاً في الصفاِة التي نَرِمي  ِإذا قَوم رمينا صفاتَهم وكُنَّا

  قالت 

  الذلفاء

  َأم هل سبيٌل ِإلى نَصِر بن حجاِج  ن سِبيٍل ِإلى خَمٍر فَأشْربهاِم هل

 غُرتُه في الحاِلِك الداِجي تُِضيء  ِإلى فَتى ماِجِد اَألعراِق مقْتَبٍل

مِنع تُهرتاِج ِلباِئٍس  الفَتى في ظَالِم اللَّيِل نُصحِكيٍن ومَأو ِلمس 
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  ن غالبقال الفرزدق همام ب

 يعِرفُه والِحلُّ والحرم والبيتُ  الذي تَعِرفُ البطْحاء وطَْأتَه هذا

 التَِّقي النَِّقي الطَّاِهر العلَم هذا  ابن خَيِر ِعباِد اللِّه كُلِِّهم هذا

 مكاِرِم هذا ينْتَِهي الكَرم ِإلى  رَأتْه قُريشٌ قاَل قاِئلُها ِإذا

 الحِطيِم ِإذا ما جاء يستَِلم ركْن  يمِسكُه، ِعرفان راحِتِه، ديكا

نةَ ذا مِليِرفْ َأوعي ِرِف اللّهعي  ينالد ماُألم ِت هذا نالَهيِمن ب 

سهذا ِبضاِئِرِه فلَي نم لُكقَو  برالع مجت والعن َأنْكَرِرفُ متَع 

 َأنِْبياء اللِّه قد خُِتموا بجدِه  طمة ِإن كُنتَ جاِهلَهابن فا هذا

 يلِْثم ِمنْه ما وِطي القَدم لَظَلَّ  يعلَم البيتُ من قد جاء يلِْثمه لو

 كالشَّمِس تَنْجاب عن ِإشْراِقها الظُّلَم  نُور الهدى عن نُوِر غُرِتِه ينْشَقُّ

 لَوال التَشَهد كانتْ الءه نَعم   ِإالَّ في تَشَهِدِهما قاَل ال قَطُّ

 نَيِلها عرب اإلسالِم والعجم عن  ِإلى ِذروِة المجِد التي قَصرتْ ينِْمي

هم: من خَير َأهِل اَألرِض ِقيَل : ِإن عد َأهُل التُّقَى كانُوا َأِئمتَهمَأو ِقيَل   

ج نمُل اَألنَّبياِء لهفَض دان هُل  دوفَض ماُألم ِتِه دانَتْ لهُأم 

 الِفناِء، َأِريب حين يعتَِزم رحب  يخِْلفُ الوعد، ميمون نَِقيبتُه، ال

 وقُربهم منْجى ومعتَصم كُفْر،  معشٍَر حبهم ِدين، وبغْضهم ِمن

مقَدم مهِذكِْر اللِّه ِذكْر دعفي  ب بِه الكَِلم خْتُومكُلِّ ِديٍنن وم 

فَعتَدسي ِهمبى بحلْووالب البْؤس  بتَرسوي موالنِّع سانبِه اِإلح 

تْ و هممةٌ َأزموثُ ِإذا ما َأزالغُي  تَِدمحم ْأسى والبالشَّر دُأس داُألس 
 ْ ِخيم كَِريم وَأيٍد بالنَّدى هضم   لَهم َأن يحلَّ الذَّم ساحتَهم يْأبى

  قال الحزين بن وهب الكناني

  أموي الشعر 

  ِدمشْقَ، فِإن الخَيِرين بها    ،ثُم اْئِت ِمصر فَثَم النَّاِئُل العمم: قالُوا

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  108  

حىوِع ضمقَفْتُ عليِه بالجا ووقد  لَم موالخَد ابجِت الحضرتَع 

تُهييتَِفقٌ حرم وهالٍم وةُ  ِبسجوض ِحمدالباِب تَز ِم عندالقَو 

 يكَلَّم ِإالَّ ِحين يبتَِسم فال  حياء ويغْضى ِمن مهابِتِه يغِْضي

    

   في ِعرِنيِنِه شَممِمن كَفِّ َأروع  كَفِِّه خَيزران ريحه عِبقٌ في

 الِفناِء َأِريب حين يعتَِزم رحب  يخِْلفُ الوعد، ميمون نَِقيبتُه ال

ةٍِ كمِمن راٍج وراِجي صاِرٍخ بك  وكعدي: راِت، يا قُثَمالخَي يا قُثَم 

  قال أبو الطمحان القيني

  رٍم، وِإن سفَروا َأنارواعلى كَ  لَبسوا عماِئمهم ثَنَوها ِإذا

مِسواه شْتَري لَهموي ِبيعي  ِتجار مماِح هبالر ولكن 

 ألكْرِم الثَّقَلَين جار فَأنتَ  ما كنْتَ جار بِني لَؤي ِإذا

  قال عبد الرحمن بن حسان

  بن ثابت األنصاري 

ِللْحيا َأِعفّاء همِسبُل  ِء  تَحى تَطاوضرهامقامَأس 

 سخْط العداِة وِإرغامها ن  عليهم ِإذا يغْضبو يهون

 اُألمور وِإبرامها ونَقْض  ورتْق الفتوق، وفَتْق الرتوق

  قال الكميت

 ِإذْ ذاك في َأشْغاِل وِلداته  قاد الجيوشَ لخَمس عشْرةَ ِحجةً

 الملوِك وسورة األبطاِل ممِه  بهم ِهماتهم، وسمتْ بِه قَعدتْ

 الرهان وفَوز كُلِّ ِنضاِل يوم  كَفِِّه قَصباتُ كُلِّ مقَلَّد في

  حمزة بن بيض الحنفي
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ناكا َأتَيٍة فاقِْضهِفي حاج  بحرِجِب المباً يحروقُْل م 

  المغِْربلها البيتُ والشَّرقُ و  فِإنَّك في الفَرِع ِمن ُأسرٍة

 ما يبلُغُ السيد اَألشْيب ك  ِلعشٍْر مضتْ ِمن ِسِني بلَغْتَ

كموِر فَهاُألم ِفيها جسام  موا وهبلْعي َأن ِلداِتك 

  قال أبو الجويرية العبدي

  أموي الشعر 

 م تَروحبالمعروِف ثُ تُبكِّر  ِبفَياِض اليديِن، يمينُه َأنَخْنا

ِلجدوي ن هو ناِئمح  في حاجاِت مقْدي ى حينوِري كَِريماِت النَّدوي  

 بدا في جاِنِب اُألفِْق يلْمح ِهالالً  اعتَم بالبرِد اليماِني ِخلْتَه ِإذا

ِزيدِوِه يرجاِل بسِو الررعلى س  رقْصوي حدتَمن يم حدعنه م 

ِف حتَّى كَأنَّهيالس ِنجاد دملَى  يبَأع حتَطَوفاِلٍج ي ينامس 

لَقِّحِحياِلها ي دعِب برالح ها  نارخِْدجوي تَلْقَح حين هِإيقاع 

  قال كثير عزة

 فجاء مجيىء الساِبِق المتَمهِل  ناِشئاً للحمِد في كُلِّ حلْبة جرى

ٍة أشَدِييِمن فَتاٍة ح ياءَؤلَِّل  حضاء ِمن ِسناٍن مى مضوَأم  

  قال أمية بن أبي الصلت

  مخضرم 

ِتي َأم قد كَفاِني َأَأذْكُرحاج  ،ياُؤكح ياءالح تَكِشيم ِإن 

كوِعلْم عقُوق وَأنْتَ فَربالح  لك ناءَؤثَُّل والسالم بسالح 

  عن الخُلُِق الجِميِل وال مساء  يره صباحخَِليٌل ال يغَ

 ِمن تَعرِضِه الثَّناء كَفاه  َأثْنَى عليك المرء يوماً ِإذا

w ما الكَلْب َأجحره الشِّتاء ِإذا  الريح مكْرمةً وجوداً يباِري
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  قال ولده 

  القاسم بن أمية

  َأقِْصد، هِديتَ، ِإلى بِني دهماِن  ناطاِلب الخَيراِت ِعنْد سراِت يا

ةً اَألكْثَِرينومُأر ِبينِل  اَألطْيطَان َأهِبي اَألعالتَّراِء وطَي 

متُهرخَب ثُم تُ النَّاسلَوب تُ  ولَقَددجان فويِني الدب مهمَأكْر 

مقَو ِبداِرِهم ِريبَل الحكُ  ِإذا نَزتَرواِهل وِقيان وهص بر 

    

  سدوا شُعاع الشَّمِس بالِخرصان  دعوتُهم ليوِم كَِريهة وِإذا

 الِعالَِّت بالِعيدان ِلتَطَلُِّب  ينْكُتون اَألرض عند سؤاِلِهم ال

 اللِّقاِء كَأحسِن اَأللْوان عند  يبسطون وجوههم فَتَرى لها بل

  ر بن الخطفيقال جري

 منك يا عمر الجوادا بَأجود  فما كَعب بن مامةَ وابن سعدى

 الممِحَل السنَةَ الجمادا وتَكِْفي  المجد يا عمر بن لَيلَى وتَبِني

ودعيٍش يعلى قر منك الشِّدادا  الِحلْم بالكر عنهم ونَفِْرج 

 في رِعيِتك المعادا وتَذْكر  داً ِليرضىاللّه مجتَِه وتَدعو

دوِفينا تَز ِمثَْل زاِد َأِبيك  مزادا فِنع َأبيك زاد ادالز 

  قال عبد اهللا بن الزبير

  وتروى لعمرو بن كميل 

ِتبي سَأشْكرِنيتَراخَتْ م راً ِإنمع  لَِّت َأياِديهي ج وِإن نَنتُم لَم 

 ِديِقِه فتىوِب الِغنَى عن صجحم لَِّت  غيرُل زى ِإذا النَّعالشَّكْو ظِْهروال م  

 قَذَى عينَيِه حتَّى تَجلَّت فكانَتْ  رَأى خَلَِّتي ِمن حيث يخْفَى مكانُها

  قال أيضاً 
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  فاِضلُهوال جرى ِإالَّ جرى َأسماء   مجد ِإالَّ مجد أسماء فَوقَه فال

لِّالً تَراهتَهم ِإذا ما ِجْئتَه  كَأنَّك ِطيِه الذي َأنتَ ساِئلُهتُع 

 لجاد ِبها، فَلْيتَّق اللّه ساِئلُه  ولَو لَم يكُن في كَفِِّه غَير نَفِْسِه

  قال آخر 

 يشْقَى بقَعقاٍع جِليس وال  جِليس قَعقاِع بن شَوٍر وكُنْتُ

 الشَّر ِمطْراقٌ عبوس وعند  ك السن ِإن نَطَقُوا بخَيرضحو

  قال حسان بن ثابت األنصاري

 بِجلِّقَ في الزمان اَألوِل يوماً  در ِعصابٍة نادمتُهم للِّه

الدَأو ِر َأبيهمَل قَبوفْنَةَ حِر  جفِْضِل قَبواِد المةَ الجابن ماِري 

ال ِبيضمهسابةٌ أحوِه، كَِريمجِل  واُألنُوِف ِمن الطِّراِز اَألو شُم 

،نغْشَوي ،مهِكالب قِْبِل ال  حتَّى ما تَِهرواِد المعن الس َألُونسي 

قُونسي عليهم ِريصالب درن وى  مدرِل بلْسحيِق السفَّقُ بالرصي 

لِْحقينالم فَِقيرِهمبغَِني مِمل  هرِعيِف المعلى الض شِْفِقينوالم  

اِرِبينوالض هضيقُ بربشَ يفِْصِل حتَّى  الكَبالم نانبِه ب ِطيحي 

 َأرخاهما ِللِْمفْصِل بزجاجٍة  حلَب العِصير، فعاِطِني ِكلْتَاهما

 الَقلُوِص براِكٍب مستَعجل رقَص  رقَصتْ ِبما في قَعِرها بزجاجٍة

  قال الحطيئة جرول بن أوس العبسي

 حمِر الحواِصِل ال ماء وال شَجر  تَقُوُل َألفْراٍخ ِبِذي مرٍخ ماذا

 عليك سالم اللِّه يا عمر فاغِْفر،  كاِسيهم في قَعِر مظِْلمة َألْقَيتَ

 ِإليك مقاِليد النُّهى البشَر َألْقَتْ  ِبِهاِإلمام الذي ِمن بعِد صاِح َأنْتَ

لَها لَم وكمبها ِإذْ قَد وكْؤِثري  رالِخي كانتْ بك َألنْفُِسِهم لكن 

مكَنُهسِل ممٍة بالريعلى ِصب نُنفام   رِبها الِقر ماَألباِطِح تَغْشاه نيب w
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 عرِض دوية يعمى بها الخَبر ِمن  بينَهمَأهِلي ِفداُؤك، كم بيِني و

  قال األعشى ميمون

وكان قد أسره رجلٌ من كلب وكان قد هجاه وهو ال يعرفه فرتل ذلك الرجل بشريح بن السموأل، فمر 
  : باألعشى فناداه بقوله

 د َأظْفارياليوم بعد القِّ ِحبالَك  شُريح، ال تَتْركَنِّي بعد ما عِلقَتْ

    

  وطاَل في العجِم تَكْراري وتَسياري  قد جلْتُ ما بين باِنقْيا ِإلى عدٍن

فكان مثَقَهداً وَأوهع مهمقْداً  َأكْرر ِإنْكار عٍف غَيربع وكَأب 

 اريالشَّداِئِد كالمستََأِسِد الض وفي  ما استَمطَروه جاد وابلُه كالغَيِث

به كُن مامَأِل ِإذْ طافَ الهومار في  كالسرِل جواِد اللَّيفٍَل كَسحج 

 قُْل ما تَشاء، فِإنِّي ساِمع حار  :سامه خُلَّتَي خَسٍف، فقاَل له ِإذْ

 فَما ِفيهما حظٌّ ِلمخْتار فاخْتَر،  غَدر وثُكٌْل َأنتَ بينَهما: فقاَل

فشَك قاَل لهغَي طَِويٍل، ثُم جاري اقْتُْل  :ر ِإنِّي ماِنع ،كَأِسير 

 كَِريم وِبيض ذاتُ َأطْهار رب  يعِقبِنيِه، ِإن ظَِفرتَ بِه، فسوفَ

بها فاخْتار بسال ي كَي هعرِفيها بخَتَّار  َأد هدعو كُني ولَم 

 مكْرمةَ الدنْيا على العار فاخْتار  رمٍةال َأشْتَري عاراً بمكْ وقَاَل

ربةٌ خُلُقٌ والصِمنْه قَِديماً ِشيم  هنْداري وزالو في الوفَاِء الثَّاِقب 

أقم عندي حىت : فقال له شريح. هبلي هذا األسري املضرور، فوهبه له: فجاء شريح إىل الكليب فقال
. ومضى من ساعته. يب أن تعطيين ناقةً ناجيةً وتطلقين، ففعلمن متام صنيعك : فقال األعشى. أكرمك

فأرسل إىل شريح يطلبه منه، فأخربه خبربه، . وبلغ الكليب أنه األعشى، وكان قد هجا ومه وهو ال يعرفه
  .فندم على إطالقه

  الفرزدققال 
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عيل، فاستجار فمثل بني يديه وعنده احلطيئة وكعب ابن ج. وكان قد هرب من زياد إىل سعيد بن العاص
  .به منه وأنشد

  ُأراِقب هل َأرى النَّسرين زاال  فلَم َأنَم لَيالً طَِويال َأِرقْتُ

 نُصِحِه ِسراً وقَاال نَِصيحةَ  ِلي الذي يعِنيِه شَْأِني فقاَل

عليك مهتَِجرةَ فاسيِني ُأمِلما تَخْشَى ِحباال  ب موخُذْ ِمنْه 

 وافَى بحجِتِه ِإالال ومن  بمن َأتَى كَنَفَي ِحراٍء حلَفْتُ

وِمن ِزياٍد ِإليك تُ ِمنْكرفَر  الال ولَمِمي لَكُما حد ِسبَأح 

  معاِشر قد رضخْتُ لَهم ِسجاال  هجوتُ، وقَد هجاِني ولِكنِّي

قَتِْلي فِإن َأباح كُِن الِهجاءي  وقَاالقُلْنا ِل فَقَد شاِعِرهم 

 ما اَألمر في الحدثاِن غاال ِإذا  الغُر الجحاِجح ِمن قُريٍش تَرى

 كََأنَّهم يرون بِه الِهالال  ينْظُرون ِإلى سِعيٍد ِقياماً

  قال السائب بن فروخ األعمى

  من مخضرمي الدولتين 

ةُ الِمسراِئح نِري ِمن َأيتَ ِشعِف ُأنِْسيِك،   لَيخاُل بالخَي وما ِإن 

حين ةَ عنهينُو ُأمتْ بِس  غابد شَمبِني عهاِليُل ِمن بوالب 

سا خُطَباءناِبِر، فُرعلى الم  ِس نخُر رعليها، وقَالَةٌ غَي 

 ِمثُْل الدنانير ملِْس ووجوه  ِحلٍْم ِإذا الحلُوم استُِفزتْ َأهُل

  يد اهللا بن قيس الرقياتقال عب

ةَ لَمينُو ُأمِلي بوح نَطَقُوا  لو كان منِْطقْ ِرجاٌل ِإذا هي 

ِإن مهجاِلستَِضقْ م وا لَملَساُألفُقُ َأو  ج وا ضاقَ عنهمِكبر 

َأِخي ِثقٍَة كَم ِمن فَتى نْخَِرقُ  ِفيهمم ِه القَِميصينِْكبعن م 

مهذُ النِّساِء ِإذا تُِحبوقُ  عدتحت القَواِنِس الح رمما اح  

وَأنْكَر ال الشَّروع لَهَأه الفَرقُ م  الكَلْب عورالم وطاح w
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مهَأذْكَى ِمن ال فِريح ذاك ِك  عندقُ ِمسرِلخابٍط و وِفيهم 

    قال 

  أيضاً 

 الشَّام غارةٌ شَعواء شْمِلتَ  نَوِمي على الِفراِش ولَما كَيف

 ِخداِم العِقيلَةُ العذْراء عن  الشَّيخَ عن بِنيِه وتُبِدي تُذِْهُل

 تَجلَّت عن وجِهِه الظَّلْماء ه  مصعب ِشهاب ِمن اللَّ ِإنَّما

لْكُهس ِفيه مْأفٍَة لَير لْكوتٌ،  مربج رياءكَالَّ وال ِكب 

 من كان ِدينَه االتِّقاء لَح   اللّه في اُألموِر، وقَد َأفيتَِّقي

  قال عبد اهللا بن الزبير األسدي

  أموي الشعر 

  فال مطَرتْ على اَألرِض السماء  ماتَ ابن خاِرجةَ ابِن ِحصٍن ِإذا

 حملَتْ على الطُّهِر النِّساء وال  رجع الوفُود بغُنْم جيش وال

وركفب نيهموفي ب ِنيكِإذا  في ب ِفداء ملَه وا، ونَحنذُِكر 

  قال طفيل الغنوي

  كما وفَى ِبِقالِص النَّجِم حاِديها  ابن طَوٍق فقَد َأوفَى بِذمِتِه َأما

 صعباً مباءتُها صعباً مراِقيها  حلَّ رابيةً لَم يعلُها َأحد قد

  ة جرول بن أوسقال الحطيئ

ِصيفُ َأِمنوم عبرِم داٍر مسر  كنَييِكيفُ ِلعِمن ماِء الشُُّؤوِن و 

 وَأصحابي علَي وقُوفُ دموِعي،  ِفيها الجهَل حتَّى تَبادرتْ تَذَكَّرتُ

هاِمهاً ِإليكتُ مبِر جالخَي ِعيدقابلُِني  سآٌل ِبها وتُنُوفُ ي 

 كَريم َألياِم المنُوِن عروفُ  َأِصيُل اللُّب غَض شَبابه ولَوالَ
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 كَعاب عليها لُْؤلٌُؤ وشُنُوفُ  هم باَألعداِء لَم يثِْن همه ِإذا

 كما تَمِشي القَطاةُ قَطُوفُ وتَمِشي  حصان لها في البيِت زي وبهجةٌ

د ِمن سى الشَّمشاء وار ِههولَوجوِن و  ِنيفُ ِحجابراِة مالس طْويوم 

  قال األخطل غياث بن غوث

 اللّه، فَلْيهِنىء له الظَّفَر َأظْفَره  ِإماٍم تُغاِدينا فَواِضلُه ِإلى

 النَّواِجذَ يوماً باِسٌل ذَكَر َأبدى  ِفداء َأِميِر المْؤِمِنين ِإذا نَفِْسي

ِر الخاِئضالغَمهطاِئر ونميوالم ،  َأغَر طَرقَى به المتَسسي لَجَأب 

 ثُهعبالنَّفِْس ي نَِجي دعب مواله   ذَروالح عاِن القَلْبمِم واَألصزبالح 
 ِإذا َألَمتْ بِهم مكْروهةٌ صبروا   حشْد على الحقِّ، عيافُو الخَنا، ُأنُفٌ

 سشُمملَه تقادسِة حتَّى يداوالع  ظَموا وَأعرالماً ِإذا قَدالنَّاِس َأح 

  قال الشماخ معقل بن ضرار الذبياني

فَاقَتَنا ِإليك موالي رابْؤدِد الباِقي يا  نَشْكُو عالِء ويا ذا السذا الب 

تَهبوِب كُركْرلِّي عن المجالم نِإيثاِقالغُ والفاِتح  يا اب دعلَّ عنه ب 

 يفْتَحه ِمن بعِد ِإغْالق واَألمر  الصدع قد َأعيا تَالحمه والشَّاِعب

  قال عدي بن الرقاع

  أموي الشعر 

  فَسقى خُناِصرةَ اَألحص وجادها  الرِبيع تَتابعتْ َأنْسواُؤه وِإذا

 َأغاثَ َأِنيسها وِبالدها يثاًغَ  الوِليد ِبها فكان َألهِلها نَزَل

ةَ كُلَّها َأوِريالب ى َأنها َألْقَتْ  ما تَرها ِإليِه فقَادخَزاِئم 

ةً غَلَبماحس ِليدالو ساِميحها وكَفَى  الموساد وءسشاً ما ييقُر 

الَّكَها ولَقَدِإذْ و اللّه شا ِمن  َأرادها ورالحٍة ِإصهاُأمد 

w     : ومنها يف التشبيه الرائع
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  قَلَم َأصاب من الدواِة ِمدادها  َأغَن، كََأن ِإبرةَ روقه تُزجى

  قال زهير بن أبي سلمى

مِع َأنْتَ ِإذا ولَِنعرالد شْوتْ  حِعير: دفي الذُّع لُجنَزال، و  

 وِم يخْلُقُ ثُم ال يفِْريالقَ ض  تَفِْري ما خَلَقْتَ وبع وَألنْتَ

 تَقْطُن جانب الخدر عذْراء  َأحيا ِمن مخَدرٍة وَألنْتَ

تْرالفاِحشاِت وما والس وند  لْقاكر ِمن ستِْر يالخَي وند 

 يراح للذِّكْر للنَّاِئباِت  ِللْمجِد معتَِرفٌ متَصرفٌ

 ِمن لَيث َأبى َأجر أبطاُل  جه الَأشْجع حين تَتَّ وَألنْتَ

 ِد النَّاِب بين ضراِغٍم غُثِْر  عراِض الساِعديِن حِدي ورٍد

 َأجريِه على ذُخْر تَنْفَك  يصطاد َأحدان الرجال فَما

  قال المسيب بن علس

 مركاُألسِد والنُّ وتَواجهوا  الرِئيس ِإذا هم نَزلُوا َأنتَ

 المنَور لَيلَةَ البدِر كنتَ  كنتَ ِمن شَيٍء ِسوى بشٍَر لو

 لما جاء بالقَطِْر رياِن  َأجود بالعطاِء ِمن ال وَألنْتَ

  راث الصريخُ ولُج في الذُّعر  وَألنْتَ َأشْجع ِمن ُأسامةَ ِإذْ

  قال عمر بن لجأ التيمي

 ما نالَه عربي ال وال كادا   خُولُوا كَرماًالمهلَّب قَوم آُل

  بما احتَكَمتَ ِمن الدنْيا، لما حادا  ِحد عنهم وخَلِِّهم: ِقيَل للمجِد لو

 المهلَِّب دون النَّاِس َأجسادا آُل  ِإن المكاِرم َأرواح يكُون لها

 اَألكاِرم آباء وَأجدادا كانُوا  المهلَِّب قَوم ِإن مدحتُهم آُل

ةً ِإندسحنَلْقاها م راِنينادا وال  العسى لِلئاِم النَّاِس حتَر 

w  قال مروان بن أبي حفصة
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  واسمه يزيد مولى مروان بن الحكم 

 لها في َأرِض خَفَّان َأشْبُل ُأسود  مطٍَر عند اللِّقاِء كَأنَّهم بنُو

مه حتَّى كََأنَّماي الجار وننَعم  نِْزُل ِلجاِرِهمِن مماكَيالس نيب 

كُني وا ولَمالم سادهاِليُل في اِإلسب  ِلِهمُل كَأوِة َأوفي الجاِهِلي 

  َأجابوا، وِإن َأعطَوا أطابوا وَأجزلُوا  هم القَوم ِإن قالُوا َأصابوا، وِإن دعوا

  قال أيضاً 

 كان معن له جاراً ِمن الزمن من  آمن اللّه ِمن خَوٍف وِمن عدٍم قد

نعِتِه موِفي ِبِذمةَ المزاِئد شْتَِري  بنن والمالَّم بالغاِلي ِمن دمالح 

 الغَيِإذا عدها المعِطي ِمن  غُنْماً،  العطايا التي تَبقَى محاِمدها يرى

  حتَّى تَزوَل ذُرى اَألركان ِمن حضن  ِلشَيبان مجداً ال زواَل له بنَى

  قال ابن أبي السمط

ِبنُوِرِه فَتى ونِلجدباِلي المِإلى  ال ي باِبِه َأالَّ تُِضيء الكَواِكب 

  ِجبولَيس له عن طاِلِب العرِف حا  حاِجب عن كُلِّ َأمٍر يِعيبه له

مَأص ،شاِء حتَّى كَأنَّهِإذا  عن الفَح ِم، غاِئبِلِس القَوجتْ في مذُِكر 

  قال مروان بن صرد

  من شعراء الدولة العباسية 

ِف لو نَطَقا ِإنيالس دوح نانثا  السدب تَحجوِع بالعالر يوم عنك 

ذُلُهِطيِه وتَبتُع ِب  َأنْفَقْتَ مالَكضاِء والذَّهيِة البتِْلفَ الِفضيا م  

 نَبع ولَيس النَّبع كالغَرِب ِعيدان  ِعيدانُكُم خَير ِعيدان وَأطْيبها

  قال بشار بن برد
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 عطاٍء وموِكٍب ِللِّقاِء في  لَذَّةُ الجواِد ابِن سلٍْم ِإنَّما

 ولَكن يلَذُّ طَعم العطاِء ِف،  يعِطيك ِللرجاِء وال للخَو لَيس

بلْتَقَطُ الحثُ ييح رقُطُ الطَّيماِء وتُغْشَى  تَسناِزُل الكُرم 

 سار تَحتَ ِظلِّ اللِّواِء وِإذا  عقْبةَ السالم مِقيماً فعلَى

  قال حجية بن المضرب

  الجزُل والناِئُل الغَمرالعطاء وًأين  كُنتَ سآالً عن المجِد والعال ِإذا

 جار ِظلٍّ ال يغاِلبه الدهر وِعشْ  فَنقِّب عن اُألملُوِك، واهِتفْ ِبيعفٍُر

ُأولئك مهفَخر اللّه دشَي مفما  قَو الفَخر ظُموِإن ع ،قَه فَخرفَو 

ُأناس ههجو َأظلَم رهِإذا ما الد  ديِهمِب فَأيرهز مههجوَأو يض 

ونُونصؤثَّالً يداً مجساباً ومَأح  رحوالب زنونَها المذِل َأكُفٍّ دبب 

 حيثُ النَّعاِئم والنَّسر َأحلَتْهم  سموا في المعاِلي رتبةً فَوقَ رتبٍة

 المِنيرةُ والبدرالشَّمس  ِلنُوِرِهم  لَهم َأحسابهم فَتَضاءلَت َأضاءت

 ينَاِبيع النَّدى ذلك الصخر َأفاض  المس الصخر اَألصم َأكُفُّهم ولَو

مِسيطَِة ِمثلُهِض البختَِبٍط  ولو كان في اَألرِلم ِرفَ الفَقرا ععاٍف لَم 

 شُكرضاع معروفٌ يكاِفُئه  وما  لكُم آالءكُم وبالءكُم شَكَرتُ

  قال علي بن جبلة العكوك

 باِديِه ِإلى حضِره بين  كَلُّ من في اَألرِض ِمن مِلٍك

تَِعيرسةً ممكْرم كْتَِسيها  ِمنْكي فْتَخَِرهم يوم 

 مبداه ومحتَضِره بين  الدنْيا َأبو دلٍَف ِإنَّما

 نْيا على َأثَِرهالد ولَِّت  ولَّى َأبو دلٍَف فِإذا

ِلكم ى َأناِملُهكانِْبالِج  تَنْد طَِرهِء عن مالنَّو 

 الروِض عن زهِره كابِتساِم  عن مواِهِبِه مستَِهلٌّ

w في ذَرى حجِره والعطايا  في مقاِنبِه المنايا
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  قال أيضاً 

 ي ِمن النَّاِسمن تَسِق يطِْعم  تَسِقي، وَأبو غاِنٍم ِدجلَةُ

 يْأسو فَتْقَه آِسي ولَيس  ما تَفْتُقُ َأعداُؤه يرتُقُ

  رْأس، وَأنتَ العين في الراِس  النّاس جسم، وِإمام الهدى

  قال إبراهيم بن هرمة

  من مخضرمي الدولتين 

 ريهِة باِسُلووجه في الكَ طَِليقٌ،  وجه لَدى الرضا: كَِريم له وجهان

 كَرها فيها ِعقاب وناِئُل ِإذا  له لَحظَاتٌ عن ِحفافَي سِريِرِه

ى وُأمدنْتَ آِمنَةُ الرالذي آم  لْتَ بالثُّكِْل ثاِكُل وُأمالذي حاو 

فُأقِْسم قاِدح كا ِزنادجاء القَواِبُل وال  ما َأكبالر تْ ِفيكَأكْذَب 

 وال عاقَ خَيراً عاجالً فيك آجُل   حاجٍة عنك ِعلَّةٌرجعتْ ذا وال

  قال آخر 

 ِبها، َأالَّ تَسن ِنصالَها طَعنْتَ  لَم يِضرها، في الكَِريهِة ِعنْدما قَناً

 محاذَرةً لما وزعتَ ِرعالَها  ولَم تُصِدِف الخَيَل الِعتاقَ عن الردى

 ِإالَّ شَمسها وِهاللَها ووجهك  يفُك تَحتَهاهبوٍة ما كان س لَدى

  قال مسلم بن الوليد

كَأنَّه ِصره غَميَأو ض ِطُل  قَمره َأو عاِرض ةٌ ذَكَريَأو ح  

 ِإذْ َألَّفَتْهم ِإلى معروِفِه السبُل  تَعارفَِت اَألحياء وْأتَلَفَتْ به

    

 َأنْجمه الِقضيان واَألسُل كاللَّيِل   اَألرض الفَضاء بِهعسكٍَر تَشْرقُ في

 يْأخُذُ السهُل ِمن عرضيِه والجبل   ال يمِكن الطَّرفَ ِمنْه َأن يِحيطَ ِبِهما 
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  قال عبيد اهللا بن قيس الرقيات

  الوجوِه عيونَألنْتُم في وجوهاًن  لَِئن كانتْ قُريشٌ بَأسِرها لَعمِري

كانُهم نُل َأيخْفَى الفَضي سكما لَي   كُوني نُل َأيخْفَى الفَضي سكذا لَي 

  قال أبو العتاهية

 عِلقْتُ من اَألِمير ِحباال لما  َأِمنْتُ من الزماِن وريِبِه ِإنِّي

 ر الوجوه ِنعاالتَِخذُوا له ح  يستَِطيع النَّاس ِمن ِإجالِلِه لو

َألنَّها ِإن طايا تَشْتَِكيكتْ  المباِسباً وِرماال قَطَعس ِإليك 

  وِإذا صدرن بنا صدرن ِثقاال  وردن بنا وردن خَفاِئفاً فِإذا

  قال منصور النميري

  من شعراء الدولة العباسية 

ةٌ ِإنِديوفَ ُأورعوالم كاِرمَأ  الملَّكح تَِمعِمنْها حيثُ تَج اللّه 

 وضعتَ ِمن اَألقْواِم يتَِّضع ومن  رفَعتَ امرءا فاللّه راِفعه ِإذا

قْظانتَعايا بالخُطُوِب ِإذا يتْ،  ال يناب عميقُ والزتَِريِه الضعوال ي 

روال قَم سٌل ِمن النَّقِْع ال شَمِب ِإالَّ  لَيجعةُ الشُّروبذْروالم ينُك 

 عن الرجاِل، ِبريِب الدهِر مضطَِلع   مستَحِكم الرْأِي، مستَغٍْن بوحدِتِه

خاِيلُهتُخِْلفْ م لَم َأخْلَفَ القَطْر ِإن  تَِّسعفَي ذَكَرناه رضاقَ َأم َأو  
 َأنِّي ِمن اَألحداِث ممتَِنع َأيقَنْتُ  لَما َأخْذتُ بكَفِّي حبَل طاعِتِه

 بالصلَواِت الخَمِس ينْتَِفع فلَيس  لَم يكُن بَأِمين اللِّه معتَِصماً من

  قال جرير بن عطية بن الخطفي

 اعوج المواِرد مستَِقيِم ِإذا  َأِمير المْؤِمنين على ِصراٍط

ِليو ُؤمي قِّ ِحيناًالحجفُوفاً   حِطيِم صوالح مزمز نيب 

w  كَِفعل الواِلِد الرُؤوِف الرحيِم  ِللْمسِلِمين علَيه حقّاً يرى
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 اَأليتام فَقْد َأِبي اليِتيم كَفَى  بعض السنين تَعرقَتْنا ِإذا

 ِئِدين عن الحِريمَأين الذَّ ويا  َأين المطِْعِمين ِإذا شَتَونا فيا

  قال الفرزدق همام بن غالب

نحدةً فََألمحلَِّب ِمدهِني المب  اءةً على اَألشْعاِر غَرماِهر 

 الدجى وتُِضيء لَيَل الساِري تَجلُو  النُّجوِم َأمامها قَمراُؤها ِمثَْل

 كَتَدفُِّق اَألنْهاِر ِئقاًوخَال  وِرثُوا الطِّعان عن المهلَِّب والِقرى

 الرقاِب نَواِكس اَألبصاِر خُضع  الرجاُل رَأوا يزيد رَأيتَهم وِإذا

ِلكلِْك الْتَقَى مةٌ المهابعليه م  ركُلِّ نَهاِر قَم سماِء وشَمالس 

هِإزار داهتْ يقَدذْ عما  ما زاَل مةَ فسسخَم كراَألشْباِرفََأد  

 ِظلٍّ معتَبِط الغُباِر مثاِر في  خَواِفقَ ِمن خَواِفقَ تَلْتَِقي يدِني

  قال أبو الشغب العبسي

  في ولده رباط 

  وتروى لألقرع بن معاذ العامري 

 وولَّى شَباِبي، لَيس ي ِبرِه عتْب  ِرباطاً، ِحين تَم شَبابه رَأيتُ

  فَأنْتَ الحالُل الحلْو والباِرد العذْب   الرجاِل حزازةًكان َأوالد ِإذا

 إذا رامه اَألعداء مركَبه صعب  جاِنب ِمنْه دِميثٌ، وجاِنب لنَا

    

ةٌ وتََأخُذُهكارِم ِهزالم ِعنْد  طْبالر نتَ الباِرح الغُصتَح تَزكما اه  

  قال سلم الخاسر

 خَير الود ما نَفَعا ِإن  الِفتْيان مْألَكَةً غَْأبِل

طٍَر ِإنِني مماً ِمن بمعا َأتْلَفَتْ  قَرما ج كَفَّاه 

w  عاد في معروِفِه جذَعا  عدنا ِلناِئِلِه كُلَّما
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  قال أبو النجم العجلي

نا ِإنلن تَناَل ِرماح حتَّى  اَألعاِدي  زاِءتُناَل كَواِكبوالج 

كََأنَّه ٍم ِمن َأغَريفي لُج الظَّلْماِء  كَم شُقُّ طَياِلسي حبص  

  قال سحبان وائل

  في طلحة الطلحات 

 حسباً وَأعطاهم ِلتاِلد  يا طَلْح َأكْرم من مشَى

ِطِني ِمنْكفَأع طاءالع  شاِهدفي الم كحدم لَيوع  

  قناقال عمرو ال

  بن عميرة العنري من بني تميم 

ودةَ العرالنَّض جِبيٍع، ومر يتْ             شَهرى خُِضباِد اللِّحربص ومِإذا النُّج  
  

 الحزم واَألحالم والجود ناِديهم  واستَوحشَ الجود في َأزِم الشِّتاِء فَِفي

 المحرض عن َأحساِبكُم ذُودوا قاَل   ِإذاِمثْلَهم بشَر عند الحروِب ما

،وا القاِئِلينجبالقَنا خَر مماِتها ِمن  ِإذا هوِت في حوِة المروا: غَمودع 

 اللِّقاِء وال رعشٌ رعاِديد ِعند  فَعادوا ِكراماً ال تَنابلَةً عادوا،

 قال عبيد بن العرندس

  الكالبي جاهلي 

نُونيٍم هو كَرذَو سارَأي ،نُوناِر  لَيسَأي ناءٍة َأبمكرم اسوس 

 في الجهِد ُأدِرك ِمنهم ِطيب َأخباِر   ِإن يسَألُوا الخَير يعطُوه، وِإن خُِبروا
 آساد حرٍب غَير أغْماِر كَشَفْتَ  وِإن تَوددتَهم النُوا، وِإن شُِهموا

 يعد نثا ِخزٍي وال عاِر وال  وِمنْهم يعد المجد متَِّلداً ِهمِفي

w يمارون ِإن ماروا بِإكْثاِر وال  ينِْطقُون عن الفَحشاِء ِإن نَطَقُوا ال
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 مِمثَْل النُّجوم التي يسِري بها الساِري  القَيتُ سيده: تَلْقَ ِمنْهم، تَقُْل من

  ال أبو الشيص محمد بن زرق

  بن الخزاعي 

 وَأطْرافُ الرماِح دواِن ويثْنُو  كَِريم يغُض الطَّرفَ فَضَل حياِتِه

 ِإن خاشَنْتَه، خَِشناِن وحداه،  ِإن الينْتَه الن متْنُه وكالسيِف

  قال يحيى بن زياد الحارثي

ماً عن ال تَخالُهمِر  خَناِللِْحلِْم صالتَّهاج شاِء عندساً عن الفَحوخُر  

 المنايا كاللُّيوِث الخَواِدِر وعند  ومرضى ِإذا القَوا حياء وِعفَّةً

مٍع لَهتَواض ذُلُّ ِإنْصاٍف ولَِين  عاِشِر ِبِهمالم ذَلَّتْ ِرقاب مولَه 

كَأن هبيع خافُونماً يصو بهم  صعاِيِروما والم ِإالَّ اتِّقاء مهم 

  قال آخر 

راً فَتىشَمِإالَّ م رهالد ال تَراه  ِركدا ِليلُو ِغمرثَْأراً َأو ِلي 

 كان يبِكيها ِإذا ما تَجهما وِإن  تَبسمِت اآلماُل عن ِطيِب ِذكْرِه

  قال ذو الرمة

  ن مطَر               والساِئس الحاِزم المفْعوُل ما َأمراَأنْتَ الرِبيع ِإذا ما لَم يكُ

  ما ِزلْتَ في درجاِت الِعز مرتَِقيا          ً تَسمو وينِْمي ِبك الفَرعاِن ِمن مضرا

  

 على أحٍد ال يعِرفُ القَمرا ِإالَّ  حتَّى بهرتَ فَما تَخْفَى على َأحٍد

 الِعز ِمن قَيس ِإذا هدرا وباِذخَ  ِمن مضر الحمراِء ِذروتَها حلَلْتَ

 قال آخر 
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الموَأح مهِليسخافُ جعاٍد ال ي  ِلساِن وِإن براء، غَرونَطَقَ الع 

ِتماِعِهماس وءخْشَ سي ثُوا لَمدِإذا ح  ياِن وإنن بسا بحوثُوا َأددح 

  عب بن معدان األشقريقال ك

  أموي الشعر 

كَم تَهطَّلتَ ِهمقد ع حاِسٍد لك  غرىِر مِر والقَدهوِف الدرِبشَتِْم ص 

 رآك ثَنَى طَرفاً على عوِر ِإذا  َأنتَ سهم في مفاِصِلِه كَأنَّما

  الوخِْز باِإلبِرِلَها على القَلِْب ِمثُْل  كَم حسرٍة ِمنْك تَرِدي في جواِنِحه

هشْبهي ءالفَتَى ال شَي شَِر  َأنتَ الكَريمِقيَل ِمن ب ى َأنِسو ِفيك بيال ع 

  قال القطامي عمير بن شيم

  أموي الشعر 

 داِرٍم عن كُلِّ جاِن وغَاِرِم بِني  اللّه خَيراً والجزاء ِبكَفِِّه جزى

مه وِلي، وَأدحلُوا رما َأمانَِتيح  ،ِريشَ القَواِدِم إلي وا ِفيدرو 

مهورقُد َأن رغَي ِفيِهم بيواِطِم   وال عالح ِنينثَاُل السعلى الماِل َأم 

مِرثُونَهواِريثَ اُأللَى يم وَأن  ارِهِم كُنُوزالد عالي ال كُنُوزالم 

 داِرٍم َأن ال يكون ِلهاِشِم إلى  ُأمهضر منْسوباً َأبوه و وما

  قال أبو البرج

  القاسم بن حنبل المري 

  وتروى ملرة بن جعدة 

 في ِرحاِبِهم جفاء ِبحجٍر،  َأرى الخُالَّن، بعد َأِبي خُبيٍب

  لَو َأنَّك تَستَِضيء ِبِهم َأضاءوا  الِبيِض الوجوِه بني ِسناٍن ِمن

متَقَلَّتْ هالنَّهاِر ِإذا اس سشَم  ردوب ماءالع هبغَيما ي 

w ِدماُؤهم ِمن الكَلَب الشِّفاء  مكاِرٍم وُأساةُ كَلٍْم بناةُ
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ٍد فَلوجنَتْ ِلمماء دالس َأن  ماءالس منَتْ لَهٍة دمكْروم 

  قال مطرود بن كعب الخزاعي

  إسالمي 

  زبعري، واألول أكثر ويروى البن ال

 نَزلْتَ بآِل عبِد مناِف هالَّ  َأيها الرجُل المحوُل رحلَه يا

 ِبرحلَِة اِإليالِف والراِحلُون  اآلِخذُون العهد ِمن آفاِقها

والخاِلطُون ِهمبغَِني مهكالكاِفي حتَّى  فَِقير مهفَِقير ودعي 

ونطِْعمتْ والمحتَناو ياحِعجافُ وِرجاُل  ِإذا الر ِنتُونسكَّةَ مم 

فِْضلُونفَتْ والموُل تَرادحياِف  ِإذا الملَألض لُمه والقاِئلُون 

ِبلَتْكه ِلِهمحلْتَ برلو نَز كُأم  وكنَعٍم وِمن ِإقْراِف مدِمن ع 

  حتَّى تَِغيب الشَّمس في الرجاِف  مويكَلِّلُون ِجفانَهم ِبسِد يِفِه

 خاِلصه لعبِد مناِف فالمح  قُريشٌ بيضةً فتَفَلَّقَتْ كانَتْ

  قال عبد اهللا بن الزبعري

 بمكَّةَ مسِنِتين ِعجاِف قَوٍم  العال هشَم الثِريد ِلقَوِمِه عمرو

وِم وهِحيَل ِلقَوالر نياِف  ِهالذي سلَةَ اَألصَل الشِّتاِء وِرححر  

  قال قيس بن عنقاء الفزاري

ِر ياِفعاً غُالمبالخَي اللّه ماهله  ر رصال تَشُقُّ على الب اءِسيِمي 

  في خَده الشِّعرى وفي وجِهِه القَمر  كََأن الثُّريا علِّقَتْ فَوقَ نَحِر ِهو
 ذَليٌل بال ذُلٍّ، ولَو شاء النْتَصر  العوراء َأغْضى كَأنَّهِإذا ِقيلَِت 

  قال مالك بن الريب

  إسالمي 
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ِنكهعاِئباً لَي لك َأِجد َأنِّي لَم  ون كَِثيرى حاِسٍد، والحاِسدِسو  

وَأنَّك ا نباتُهِث، َأمور فِظلٌّ،  ِمثُْل الغَيفَطَه ا ماُؤهوَأم 

  يس بن أبي حفصةقال إدر

    

  من مخضرمي الدولتين 

 الرضا بين َأيِديها بَأقْباِد دانَى  َأتَتْك، وقَد كَانَتْ مناِزعةً لَما

 الرِبيِع وتَنْهاها عن الزاِد عن  َأحاِديثُ ِمن ِذكْراك تَشْغَلُها لَها

  ي َأعقابها حاِديوِمن رجاِئك ف  ِمنْك نُور تَستَِضيء بِه َأمامها

  قال نصيب بن رباح

  أموي الشعر 

 ذاِت َأوشاٍل وموالك قارب قَفا  ِلركٍْب صاِدرين لَِقيتُهم َأقُول

 ِمن َأهِل ودان طاِلب ِلمعروِفِه  ِقفوا خَبروِني عن سلَيمان ِإنَِّني

   ِمن طاِلِبي العرِف راِكبيِطيفُ بِه  تَركناه وفي كُلِّ لَيلٍَة :فقالُوا

 سكَنُوا َأثنَت عليك الحقاِئب ولَو  فَأثنَوا بالذي َأنتَ َأهلُه فَعاجوا

 يشِبه البدر المِضيء الكَواِكب وهْل  البدر والنَّاس الكَواِكب حولَه هو

  قال الفرزدق همام بن غالب

  المجاشعي 

  لب وأدخلها الفرزدق يف شعره وتروى ألخيه األخطل بن غا

 ِترةً ِمن جذِبها بالعصاِئِب لَها  كَأن الريح تَطلُب ِعندهم وركٍب

 متَلُفُّه يهَل، واللَّي ونكَبرا يورقاِئِب  سِب اَألكواِر ذاِت الحِإلى شُع  
  وجوه القَوِم بين الركاِئِبتَصك   ِإذا ما استَداروا ِوجهةَ الريِح َأعصفَت
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 خَِصرت َأيِديهم نار غاِلب وقَد  ِإذا آنَسوا ناراً يقُولُون لَيتَها

 ِإلَيها لَيلُها كُلَّ ساِغِب يَؤدي  ضوء ناٍر في يفاٍع تَقَلَّبت رَأوا

تُشَب مراهطاَل س وِرينقرها،  ِلمغَ ِإلَيَأص ت تَواِلي الكَواِكبوقَد 

 راِكب ولَّى َأناخَت براِكٍب ِإذا  تَيسباً ِمن صاِدِرين وورٍد تُرى

 ِمن ذُبابى سيِفِه خَير حاِلِب لَه  ناِر ضراِب العراِقيِب لَم يزْل ِإلى

ربا تَدلَِة الصفي لَي ِري  له اَألنساءا وتَم لتَّراِئِببِه اللَّباتُ عند 

  .وإمنا مل تذكر هذه األبيات يف باب األضياف ألجل قصتها مع نصيب ملا أنقد شعره قبله

  األخطل غياث بن غوثقال 

وِلواُؤك تَهتَح خِطري ِمن  الخَطَّار خَطَّار رمَأس ْأِسكِق رفَو 

  نَهاريزاِحم طُرتَيِه لَيٌل  فكََأن ِخلْطَ سواِدِه وبياِضِه

 الججته فِإنَّه ِمهذار َأو  خَِرس فِإن كَثُر الِخطاب ِلشَمَأٍل

  قال جرير بن الخطفي

  أموي الشعر 

 الموِرِدين ذَِوي ِلقاِح رَأيتُ  ُأم حزرةَ ثُم قالتْ تَعزت

تاحَأمفَجنِِّبيِني س ورحِتياحي  البِم وانتَِظِري امَأذاةَ اللَّو  

 ِمن الشَِّبِم القَراِح بَأنفاٍس  تُعلُِّل، وهي ساِغبةٌ، بِنيها

 ِعنِد الخَِليفَِة بالنَّجاِح وِمن  باللِّه ليس له شَِريك ِثِقي

 ِزيارِتي الخَِليفَِة وامِتداِحي  قد رَأيتُ علَي حقّاً فِإنِّي

تُمطايا َألَسالم ِكبن رم رى  خَيراِح وَأند طُونب العالَِمين 

 شَيء حميتَ بمستَباِح وما  ِحمى اليمامِة بعد نَجٍد َأبحتَ

واِسي لَكُمالِجباِل ِمن الر شُم  ظَمتَلَِج الِبطاِح وَأععِل ميس 

w  قال ابن الرقاع العاملي
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  أموي الشعر 

  استَمِطروا ِمن قُريٍش كُلَّ منخَِدعف  خَير في الحر ال تُرجى فَواِضلُه ال

 ماِلِه وهو واِفي العقِل والورِع في  ِفيه ِإذا خَاتَلتَه بلَهاً تَخاُل

  قال زهير بن أبي سلمى

    

ضيةٌ وَأبغَمام داهاٍض يعلى  فَي فَواِضلُه تَِفيِه ما تُِغبعم 

 لَديِه بالصِريِم عواِذلُه قُعوداً  هعلَيِه غُدوةً فوجدتُ غَدوتُ

ينَهفَدي نَهلُمراً يراً وطَوطَو  ِر الذي هو فاِعلُهعلى اَألم وعمج  

 قد يذِهب الماَل ناِئلُه ولكنَّه  ِثقٍَة ال تُذِهب الخَمر مسالَه َأخُو

لِّالً تَراهتَهم ِإذا ما ِجئتَه  تُ كَأنَّكِطيِه الذي َأنتَ ساِئلُهع 

  قال الحطيئة جرول بن أوس

  العبسي، مخضرم 

 بكُلِّ صِبيِح الوجِه بساِم تَهِوي  كشُعاِع الشَّمِس مشْعلٍَة وغارٍة

 كُلُّ عاٍم عليها عام ِإلْجاِم َأن  قُب البطُوِن ِمن التَّعداِء قد عِلمتْ

 ِبها َأشعِري طَرفُه ساِم يسمو  اِفلَهارواياها حج مستَحِقباٍت

  قال األخطل غياث بن غوث

 المِنيةُ واستَبطََأتُ َأنْصاِري ِبي  المنِْعمون بنُو حرٍب وقَد حدقَتْ

مقَو مهآِزروا موا شَدبِإذا حار  ونباتَتْ بَأطْهاِر د النِّساِء ولَو 

  عكوكقال علي بن جبلة ال

  وتروى خللف بن مرزوق، موىل ريطة 

w الدهر ِمن حاٍل ِإلى حاِل وتَنْقُُل  الذي تُنِْزُل اَأليام منِْزلَها َأنتَ
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 ِإالَّ قَضيتَ بَأرزاٍق وآجاِل  مددتَ مدى طَرٍف ِإلى َأحٍد وما

 ِكي َأعين الماِلفتَب وتَستَِهلُّ  تَزور سخْطاً، فتُمِسي البيض راِضيةً

  قال أبو الطمحان القيني

  حنظلة بن شرقي 

 ِإذا ماتَ ِمنْهم سيد قام صاِحبه  ِمن القَوِم الَِّذين هم هم وِإنِّي

ومنُج كَبكَو ماٍء، كُلَّما غابدا  سب هتَْأِوي ِإليِه كَواِكب كَبكَو 

وسم حيثُ كان ال ِفيِهموما زد  تَِسير هكاِئبتْ رنايا حيثُ سارالم 

مهوهجوو مهسابَأح مَأضاءتْ لَه  هثاِقب عزالج ى اللَّيِل حتَّى نَظَّمجد  

  قال إبراهيم بن هرمة

  من مخضرمي الدولتين 

 َأهشُّ إلى الطَّعِن بالذَّاِبِل  َأي فَتى تَعلَمون: ِقيَل ِإذا

رغَىوَأضالو ِن يومِللْقَر ب  ماِحِل وَأطْعِن الممفي الز 

 غَرقَى ِإلى ساِحل ِإشارةَ  ِإليك َأكُفُّ اَألناِم َأشارتْ

  قال مروان بن أبي حفصة

نعتْ به مةَ الذي ِزيدزاِئد فاً  بنباِن شَرنُو شَيٍف بإلى شَر 

 يوم نَدى، ويوم ِطعاِن :يومان  عد َأيام الفَخاِر فِإنَّما ِإن

 ِبجهارٍة وبياِن ويِزينُها  المناِبر واَألِسرةَ بهجةً يكْسو

 الروِع عند تَغَيِر اَأللْواِن في  َأِسنَّتُه ويسِفر وجهه تَمِضي

 يفَِة الرحمِندون خَِل بالسيِف  يوم الهاِشِميِة معِلماً ماِزلْتَ

وكُنْتُ ِوقاءه تَهزوتَ حيمنٍَّد وِسناِن ِمن  فحهِب كُلِّ مرض 

 وتُِعده ِلنواِئِب الحدثاِن  الذي تَرجو رِبيعةُ سيبه َأنتَ

w ِبناِئك في المكاِرِم باِن َأدنَى  فُتَّ الذين رجوا نَداك، ولَم ينَْل
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  لوليدقال مسلم بن ا

تْ اللّهِعرِب ِإذْ سرالح قاً  أطْفََأ نارِب داوِد شَروِقِدها في الغَربم 

 يقِْذفُ جلْموداً بجلْموِد كالسيِل  المِنيةَ في َأمثاِل عدِتها يلْقَى

ودجِبها ي وادالج نض بالنَّفِْس ِإن  ى غايِة الجبالنَّفِْس َأقْص وِدوالجود  

    

 اللِّقاِء وِإنْجاز المواِعيِد ِصدقَ  نَفْسك عاداٍت خُِلقْتَ لَها عودتَ

  َأيِدي الردى ِبنواِصي الضمِر القُوِد  نَفِْسي ِفداُؤك يا داود ِإذْ عِلقَتْ

  يِدِمن كُلِّ َأبلَخَ ساِمي الطَّرِف ِصنِْد  جزعاً َأخْلَى معاِقلَها مَألتَها

متَهستَِّصٌل لَمِو مدٍد للعتَلِْييٍن وتَشِْديِد ِبها  ِبي نيى بدالر 

بِه وطار الِفرار ن طارفٌ  في ِإثِْر موِد خَوفي كُلِّ ُأخْد هاِرضعي 

  قال الحطيئة العبسي بن أوس

عاِشٍر وِإنتُها عن مالتي نَكَّب  ددص ِغضاٍب َأن لَيواعدتُ كما ص 

 ِبها اَألحالم والحسب الِعد َأتاهم  َأتَتْ آَل شَماِس بِن َألٍي وِإنَّما

موهلُوِك تَكَلُّفاً أبقَْل المى عدوما  و دب ا تَكَلَّفَهِمم ملَه 

ُأولئك  نُوا الِبناو ِإنسا َأحنَوب ِإن ما، و  قَوفَووا َأودواعاهوا شَدقَدع ِإن  

 َأنْعموا ال كَدرها وال كَدوا وِإن  وِإن كانَتْ النُّعمى عليهم جزواِبها

ردوا فَضَل َأحالِمكُم ردوا: ِمن الدهِر  وِإن قاَل موالهم على جلِّ حاِدٍث   

 م آباُؤهم وبنَى الجدبنَى لَه  مطاِعين في الهيجا، مكاِشيفُ للدجى

ونوسسِعيداً َأناتُها يالماً بَأح  وِإن ِفيظَةُ والِجدوا جاء الحغَِضب 

 اللَّوِم َأو سدوا المكان الذي سدوا ِمن  عليهم، ال َأباً َألبيكُم َأِقلُّوا

  قال أيضاً 

ماءِهناً وَأدووٍج تَعالَلْتُ مجرح  وِبس،ِد ِطيدتْ نَجاء الخَفَيدمفار 

w َأظْآٍر على ربٍع رِدي تَجاوب  كَأن هِوي الريِح بين فُروِجها
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ماِم وتَتَِّقي تُالِعباللَةَ  َأثْناء الزِد عصحم ِمن الِقد لِْويم 

 لعنْكَبوِت الممدِدكبيِت ا لُغاماً  بين لَحييها ِإذا ما تَزعمتْ تَرى

 والرحَل ِمن صوِت هدهِد تُساِقطُِني  على اَألطْواِء َأطْواِء ضاِرٍج وكادتْ

بوتَشْر  تُقَد ِغيِر، وِإنِب الصِل تَنْقَِد  في القَعحماً إلى الروبِمشْفَِرها ي 
  حفَّتْ بالمالِء المعضِداآلِل ِمن  وتُضِحي الِجياُل الغُبر خَلِْفي كَأنَّها

 ِبي الجور حتَّى تَستَِقيم ضحى الغَِد   وِإن آنَستْ وقْعاً ِمن السوِط عارضتْ
 علٍَم بالغَوِر قالَتْ له ابعِد ِإلى  ِإذا نَظَرتْ يوماً ِبمْؤِخِر عيِنها

 مع الذِّْئِب تَعتَساِن نَاِري وِمفَْأِديً  الغُراب اَألعور العيِن واِقعا يظَلُّ

 ابن شَماٍس تَروح وتَغْتَِدي إليك  فما زالَِت الوجناء تَجِري ضفُورها

ِد مالَهمِطي على الحعِإلى ماِجٍد ي  نِد وممححاِمِد يالم ِط َأثْمانعي 

 ال تَمنَعه ِمن ناِئِل الغَِد فِّكبكَ  امرٌؤ من تُعِطِه اليوم ناِئالً فَأنتَ

وبكَس تَها أتَيلََّل  وِمتْالف ِإذَا منَِّد تَههالم ِتزازاه تَزواه 

 تَِجد خَير ناٍر ِعنْدها خَير موِقِد  تََأتِه تَعشُو ِإلى ضوِء ناِرِه متَى

 الِعبدان في عاِزٍب نَِدي يروحها  الواِهب الكُوم الصفايا لجاِرِه هو

ِد  الجود ال يدِني ِمن المرِء حتْفَه يرى  ويعلَم َأن البخَْل لَيس ِبمخِْل

  قال أبو الهندي

  غَِريباً عن اَألوطاِن في الزمِن المحل  على آِل المهلَِّب شاِتياً نَزلْتُ

    

وافِْتقاد مسانُهفما زاَل بي ِإحملي  هَأه متُهِسبحتَّى ح مهوِإيناس 

  قال زياد بن حمل

  بن سعد بن عميرة بن حريث 

 شَعوب هوى ِمنِّي وال نُقُم وال  حبذا َأنِت يا صنْعاء ِمن بلٍَد ال

تُ ِبها ولَنَأيِبالداً قد ر نْساً،  ُأِحبع ملَّتْ به قُدلَداً حوال ب w
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 سقاهن ِإالَّ النَّار تَضطَِرم فال  اللّه َأرضاً صوب غاِديٍةسقَى  ِإذا

 ُأشَى وِفتْيان به هضم واِدي  حين تُمِسي الريح باِردةً وحبذَا

ونالواِسع مهرغَي روا على  ِإذا ما جمرما ج ِشيرِة والكافُونالع 

ونطِْعمتْ  والمبةًِإذا هشَآِمي  وباكَر ماِدها ِصروِمن ص يالح 

 ِإذا كَلَحتْ َأنْيابها اُألزم عنْهم  فَلَّلُوا َأنْياب لَزبِتها وشَتْوٍة

 ِمن ِحذاِر الشَّر معتَِصم بنَجوٍة  انْجلَى حدها عنْهم، وجارهم حتَّى

َألُهتَس حين طاءع ورحالب مهوِفي  م مهب اللِّقاِء ِإذا تَلْقَى ِبِهم 

مُل حالُوا في كَواِثبها وهِإذا الخَي  فَواِرس مِل ال ِميٌل وال قَزالخَي 

لَم مهراً فَأخْببح مهدعَألْقَ ب  مه اً ِإليبح مهِزيدِإالَّ ي 

كَم لٍْو شَماِئلُهح ِمن فَتى ِفيِهم  جم مرالب دماِد ِإذا ما َأخْمالر 

تُِحب الِئلَهجاتُ َأقْواٍم حوِإذا  ز مكْنُونَها الشَّبى متَراُألنُوفُ ام 

 ِمنْه عليهم واِبٌل رِذم يستَن  اَألراِمَل والهالَّك تَتْبعه تَرى

كَأن مهِطرمبالقَفِْر ي هحابتَ ِمن  أصسممِدي هبوِحيٍر غَِزيٍر ص 

 هدثْمقُّ يِبيتُ الحى، ال يالنَّد رغَم   تَِسمبِف يساِمي الطَّر وهِإالَّ غَدا و 
 يناَل ُأموراً دونَها قُحم حتَّى  ِإلى المكاِرِم يبِنيها ويعمرها

 تُو علَيها تاِمك سِنميشْ عرفاء  تَشْقَى به كُلُّ ِمرباٍع مودعٍة

 زانَها التَّشِْريفُ والكَرم قُدامه  الِجفان ِمن الشِّيزى مكَلَّلَةً تَرى

 نَِهلُواعلُّوا كَما علَّ بعد النَّهلَِة النَّعم  النَّاس َأفْواجاً، ِإذا  ينُوبها
 ى نَواِحَل في َأرساِغها الخَدملَد  زارتْ رويقَةُ شُعثاً بعد ما هجموا

 َأهي سرتْ، َأم عادِني حلُم :فقلتُ  للزوِر مرتاعاً، فََأرقِْني وقُمتُ

ظُها وكانهبي شْيِدي ِبها والمهِمن  ع َأموالس مالقَِريِب، وِمنْها النَّو 

 هوينا وما يبدو لها قَدمال تَمِشي  تَْأِتي بيتَ جارِتها وبالتَّكاِليِف

ودها ستَراِئب ها ِبيضذَواِئب  مرد ممراِفقُها في خَلِْقها عم 

 وما َأهلَّ ، بجنَبي نَخْلَةَ، الحرم  ِإنِّي وما حج الحِجيج له رويقَ
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لَم ُأالِقكُم ذْ لَمم كُمنِْسِني ِذكْرشٌ  ييتُ ب علَوسموال ِقد ه عنكم 

ةٌ ولَمغاِني دعال  تُشاِركِْك عنِدي ب متْ ِعنِْدي له ِنعحبوالذي َأص 

 النَّقا ِبمروٍح لَحمها ِزيم خَلَّ  َأمر على الشَّقْراِء معتَِسفاً متَى

 ا، ثَرمالثَّنايا التي لَم َأقِْله ِمن  قَد خَرجتْ ِمنْه وقابلَها، والوشِْم

 يبنَى ِمن الِحنّاءِة اُألطُم وحيثُ  لَيتَ ِشعِري عن جنْبي مكَشَّحٍة يا

    

 تَغَير ِمن آراِمها ِإرم وهْل  عن اَألشاءِة هل زالَتْ مخاِرمها

 بالنَّدى والحمِل مخْتَِزم جبارها  ما يذُم الدهر حاِضرها وجنٍَّة

 يغْد هن شَقا عيٍش وال يتُم لَم  عقاِئُل َأمثاُل الدمى خُرد هاِفي

نهنْتَابي مهذُمما ي ِكرام  جار شَمح مْؤذَى لَهوال ي ،غَِريب 

،ونمخَدم ،جاِلِسِهموِفي  ِثقاٌل في م مخَد متَهبحاِل ِإذا صاحالر 

الض فَعرال يناِزِلِهمفاً في مفُ طَري   تَِسمبوم مى ضاِحكاً ِمنْهرِإالَّ ي 
 ساِبحةٌ َأو ساِبح قُدم جرداء  يا لَيتَ ِشعِري متى َأغْدو تُعاِرضِني

وتَِكراً نَحبم نانمِلِح َأو سياُألم  كَموالح اررالم ٍة ِفيِهمبِفتْي 

 ِجياد ِقِسي النَّبع واللُّجم ِإالَّ  ِإذا يغْدون، َأرِديةٌعليهم،  لَيستْ

ِمن ذُِّلِهمِمن تَب ٍم، ولكندِر عغَي  اللَِّحم القاِنص ِصيحتَّى يِد، حيللص 
 دواِبرهن الركْض واَألكَم َأفْنَى  فيفْزعون ِإلى جرٍد مسومٍة

خْنضري ةصى في كُلِّ هاجرصالح كما  م مجضاِخِه الععن ِمر رتَطاي 

 َأنْجدٍة في كَشِْحِه هضم طَالَّع  َأمامهم في كُلِّ مربَأٍة يغْدو

  قال بكر بن النطاح

  وجاء باستطراد فيه هجاء ومدح 

  م فَِجْئِني بكَوكَبقُ: ِلتَرضى، فقالتْ  علَيها ما َأرادتْ ِمن المنَى عرضتُ

 يتَشَهى لَحم عنْقاء مغِْرِب كمن  هذا التَّعنُّتُ كُلُّه: لها فقلتُ

w تَذْهِبي يا بدر ِبي كُلَّ مذْهِب وال  كُلَّ شَيٍء تَستَِقيم ِطالبه سِلي
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 طْلَِبيوقُدرِتِه ما ناَل ذلك م  فُأقِْسم لو َأصبحتُ في ِعز ماِلٍك

ِبِهياِتِه فَتى والُهتْ َأمماِح تَغِْلِب كما  شَِقيبَأر كْرتْ بشَِقي 

  قال ثروان عبد بني قضاعة

تَِجد لَم النيِس علَى قَيوكنتُ م فلَو  لَيما عهإلنْساٍن ِمن النَّاِس ِدر 

 ِديَ، وتَغْرماُأباِلي َأن َأ فلَستُ  مولَى قُضاعةَ كُلِّها ولكنَِّني

ُأولئك ِفيِهم اللّه كِمي بارما على  قَوفَّ وَأكْركُلِّ حال ما َأع 

  قال مسلم بن الوليد

 دجاها ِمن قُروِنِك ينْشَر كَأن  َأِجدِك ما تَدِرين َأن رب لَيلٍَة

   يذْكَر جعفَركَغُرِة يحيى حين  ِبها حتَّى تَجلَّتْ ِبغُرٍة لَهوتُ

  قال علي بن جبلة

  تَكاد ِمنْها الِجباُل الصم تَنْصِدع  الرْأِي ال زالَتْ عزاِئمه موفَّقُ

  نَواِظر في قُلُوِب الدهِر تَطَِّلع  كانَتْ اآلراء ِمنْه ِبها كَأنَّما

  قال يزيد بن محمد بن المهلب

  ي صفرة بن المغيرة بن المهلب بن أب

 فَوقَ شُكِْري للشَّكُوِر مِزيد وما  رهنْتَ يِدي بالعجِز عن شُكِْر ِبرِه

 ما ال يستطاع شَِديد ولكن  كان ِمما يستَطاع استَطَعتُه ولو

  قال امرؤ القيس بن حجر

نِتِه وَألشْكُرمِنع ُل  غَِريبالفَض لُهوتَ، وفَضحتَّى َأم  

 المِضيِق، وِفعلُك الِفعُل عند  َأنتَ الشُّجاع ِإذا هم نَزلُوا

w  قال بعض الخوارج 
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نُهواب وانرم كان ِمنْكُم كان و  فِإنرموع بيبوح هاِشم ومنكُم 

 َأِمير المؤِمنين شَبيب وِمنَّا  حصين والبِطين وقَعنَب فِمنَّا

    : أنت القائل:  قالفلما ظفر به هشام

شَِبيب ْؤِمنينالم وِمنَّا َأِمير  

  : فقال مل أقل إال

شَِبيب ْؤِمنينالم وِمنَّا َأِمير  

  .وهذا يسمى املواربة، يقول املتكلم شيئاً يتضمن ما ينكر عليه بسببه

ن طريف ذلك ما روي وم. مث يتخلص منه إن فطن له إما بتحريفه بزيادٍة أو نقصاٍن أو إبدال أو تصحيف
  : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي رضي اهللا عنه ملا قال العباس بن مرداس السلمي

يبالع بِبي ونَهُل نَهعِع ِد  َأتَجنَةَ واَألقْرييع نيب 

  يفُوقاِن ِمرداس في مجمِع  كان ِحصن وال حاِبس وما

 تَضِع اليوم ال يرفَِع ومن   ِمنْهماَأنا دون امِرىٍء وما

  .أمضيت ما أمرت: فأعطاه مائة ناقٍة، وقال. اقطع لسانه عين

  األعشىقال 

تُما ِإنيالذي ِفيه تَمار  نياِمع والنَّاِظِر بللس 

نَكُميى بفَقَض وهتُمكَّماِهِر  حِر الزِمثُْل القَم لَجَأب 

 يباِلي غَبن الخاِسِر وال  الرشْوةَ في حكِْمِهيَأخُذُ  ال

 ِإالَّ تُقَى اآلِمِر يرجوكُم  ال يرهب المنِْكر ِمنْكُم وال

  قال النابغة الذبياني

  َأضر ِلمن عادى وأكْثَر ناِفعا  عينا من رَأى ِمثْلَه فَتى فللَِّه

ظَموَأع  رالماً، وَأكْبداًَأحيشْفُوعاً إليِه وشاِفعا  سَل موَأفْض  

  قال مسلم بن الوليد األنصاري
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 كالموِت مستَعِجالً يَأِتي على مهِل  بالرفِْق ما يعيا الرجاُل بِه يناُل

 الهام ِتيجان القَنا الذُّبِل ويجعُل  يكْسو السيوفَ ِدماء النَّاِكِثين بِه

 ال يوِلغُ السيفَ ِإالَّ مهجةَ البطَِل  ِمن َأسٍد ِضرغَامٍة بطٍَل حذاِر

 َأجٌل يسعى ِإلى َأمِل كَأنَّه  موٍف على مهٍج في يوِم ِذي رهٍج

 يتْبعنَه في كُلِّ مرتَحِل فهن  عود الطَّير عاداٍت وِثقْن ِبها قد

ِن  تَراهفٍَةفي اَألمضاعٍع مِل ال  في ِدرجى على ععدي َأن رهالد نَأمي 

هَأواِخر غِْبطُ ُأوالهي رهل ِإذْ  فالدصاِرِه اُألوفي َأع كان كُني لَم 

 ِإذا سِلمتَ وال في الديِن ِمن خَلَِل   فاسلَم يِزيد، فَما في الملِْك ِمن وهٍن 
مج ما كانما لَِقيتَهلَم مهِفِل ِإالَّ  عنْجم راٍد ِريعكَِمثِْل ج 

  قال حسان بن ثابت األنصاري

ِإن ِتِهمٍر وِإخْومن ِفه قد  الذَّواِئب نَّةً للنَّاِس تُتَّبعنُوا سيب 

 عواتَقْوى اِإللِه، وباَألمر الذي شَر  ِبها كُلُّ من كانتْ سريرتُه يرضى

ِإن مهدعب اقُونبِم سفي القَو فكُلُّ  كان عتَب ِقِهمبنَى سٍق َألدبس 

 وال يكُن همك اَألمر الذي منَعوا   خُذْ ِمنْهم ما َأتَوا عفْواً ِإذا غَِضبوا

متْ َأكُفُّههما َأو النَّاس قَعرال ي  عند وهفاِع، وال يواالدقَعما ر ون 

 فَضِل َأحالِمِهم عن ذاك متَّسع في  يجهلُون وِإن جاولْتَ جهلَهم ال

  قال آخر 

  يف خالد بن عبد اهللا القسري 

هِميرُل تَعفِْع  هذا الذي آمِر ِلدهما َأخْشَى ِمن الد 

  الشَّهِرصام لَها العشْر ِمن   قاَل ال قَطُّ ولَو قالَها ما

  قال لبيد بن ربيعة العامري

w َألْسِنِهم خَفَّتْ نَعم وعلى  الدياِن ال يَأتُون ال وبنُو
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  وكَذاك الِحلْم زين ِللكَرم  َأحسابهم َأحالمهم زينَتْ

  قال آخر 

  فاً في ساِلِف الدهِر واُألمملَِزمتَ نَعم حتَّى كََأنَّك لَم تَكُن                ِبال عاِر

    

  سِمعتَ ِمن اَألشْياء شيئاً ِسوى نَعم  ال حتَّى كَأنَّك لَم تكُن وَأنْكَرتَ

  قال أبو دهبل الجمحي

  : وقيل يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم. يف عبد اهللا بن عبد الرمحن اهلربزي

ِقيمشَِبي ع نِلدفما ي النِّساءهه  ِإن قْمالنِّساء بِمثِْلِه ع 

تَقاِربم تَباِعدِبال م ،مبنَع  مدوالع فْراِن ِمنْه الوِسي 

ياِء تَخالُهالكَالِم ِمن الح رِمناً،  نَزض قْمِمِه سس بِجسولَي 

  قال آخر في ضده 

  بنَعم، ما هكّذا الجودال َألْحقْتَ  بنَعم، حتَّى ِإذا وجبتْ منَّيتَِني

  بذَّ الِجياِد، له في اَألرِض تَخِْديد  ِمثَْل جواٍد بذَّ حلْبتَه فِصرتَ

 ومرتْ به المهِريةُ القُود َأعيا،  ِإذا ما دنا ِمن رْأِس غايِتِه حتَّى

  قال أبو العتاهية

  فَ َأضعافاً له في جزاِئِهوَأضع  اللّه عنِّي صاِلحاً بجزاِئِه جزى

ه في ِإخاِئهمدعتُ رجاالً بلَوةً في ِإخاِئِه فما  بغْبتُ ِإالَّ ردداز 

  رجعتُ ِبما َأبِغي ووجِهي ِبماِئِه  ِإذا ما جْئتُ َأبِغيِه عرفَه خَِليٌل

  قال آخر 

  الطَّالقَِة والِبشِْرمصابيح عليه  ما َأتاه الساِئلُون تَوقَّدتْ ِإذا

 ماِء المزِن في البلَِد القَفِْر مواِقع  له في ذَوي المعروِف نُعمى كَأنَّها
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  قال آخر 

 َأياِديِه عن الوصِف والذِّكِْر تَِجلُّ  لَستُ َأدِري كَيفَ َأشْكُر بره َأخٌ

  ِجزتُ عن الشُّكِْربِإحساِنِه حتَّى ع  له حسن اِإلخاِء فعاد لي شَكَرتُ

  قال مارح بن مهاجر

  ِإذا ذُِكرتْ ِعراصكُم الرحاب  َأرى الحييِن ِمن قَيٍس وكَلٍْب

اموَأي ناءطالَتْ س لَكُم  سفلَي عابِلعاِئٍب ِفيها م 

ونغُضقْتاً يوم ِقلى ر  الجفُونظْهوي جابد العسِمنْهم الح 

سماحاًال فقَيس ِبكُم تُقاس   وكَلْب ِكالب ِدكُمجم وند 

ثُوا وقَلُّوا ُأولئكخَب شَرعم  وا وَأنْتموا وطابكَثُر شَرعم 

  قال جرير بن الخطفي

  ميدح عمر بن عبد العزيز 

 ِرالخَِليفَِة ما نَرجو ِمن المطَ ِمن  لَنَرجو ِإذا ما الغَيثُ َأخْلَفَنا ِإنَّا

 كما َأتَى ربه موسى على قَدر  الِخالفَةَ ِإذْ كانَتْ له قَدراً ناَل

لَتْ َأَأذْكُرى التي نَزلْووالب دهري َأم  الجلِّغْتَ ِمن خَبقد كَفاِني الذي ب 

 عي في الحي إصعاِدي ومنْحدِري قَد  بعدك في داٍر تَعرقُِني ماِزلْتُ

 يعود لَنا باٍد على حضِر وال  ينْفَع الحاِضر المجهود باِديه ال

 يِتيٍم ضِعيِف الصوِت والنَّظَِر وِمن  كم بالمواِسِم ِمن شَعثاء َأرملٍَة

 ِمن الِجن َأو خَبالً ِمن النُّشَِر مساً  يدعوك دعوةَ ملْهوٍف كَأن بِه

دعي نواِلِدِهِمم تَكِْفي فَقْد ِطِر   كي ولَم جردي شِّ لَمِخ في العكالفَر 

مهربِث تَججاِء الغَيِمثَْل ر وكجروِركْتَ  ينْكَِسر بم ظٍْم ِهيضع جابر 

 فمن لحاجِة هذا اَألرمِل الذَّكَر  اَألراِمُل قد قَضيتَ حاجتَها هِذي

  طائيقال حاتم ال
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ةً ِلِعيشَِتنا ِإنِر هاتا،  كُنِْت كاِرهدِني بلِّي في بفَح 

اِرِبينالض ى َأِعنَِّتِهملَد  ِري والطَّاِعنينتَج ملُهوخَي 

متُهرجاو الفَساِد، فِنع نمِر  زسصاِء واليوفي الع يالح م  

    

 ُأالِطس حمَأةَ الجفِْر ِزْلَأنْ  بالماِء النَِّميِر ولَم فسِقيتُ

 ِإلي بَأعيٍن خُزِر ينْظَر  في ُأولى النَِّدي ولَم ودِعيتُ

الخاِلطُون بنُضاِرِهم مبِذي الفَقْر  نَِحيتُه وذَِوي الِغنَى ِمنْهم  

  قال الحطيئة جرول بن أوس

عليهم ِديٍق ِمن عوِفتْياِن ِصد  ى صفاِئحرصواِتِقبلِّقَتْ بالعع  

معاهن دَألُوا مسي وا لَمعقَ القُلُوِب الخَواِفِق   ِإذا ما دِسكُوا فَومي ولَم 

 على َأوساِطِهم بالمناِطِق وشَدوا  وطاروا ِإلى الجرِد الِعتاِق فَألْجموا

الغَِريِف، وغاثَةُ ال ُأولئك ى ا  آسادَأوِريِخ، ومراِدِقصالد ِمِلينرلم 

 مكان النَّواِصي ِمن وجوِه السوابِق  ِحياض الموِت فَوقَ جباِهِهم َأحلُّوا

  قال أوس بن حجر

 كان ِمبطاناً إذا ما تَجردا وما  وما كان وقَّافاً ِإذا الخَيُل َأحجمتْ

ن كَِثيرلَعم رِر غَيماِد الِقدوال  ر دامْؤيس ِمنْها ِإذا هو َأخْم 

  قال الفرزدق

  همام بن غالب المجاشعي 

  وجوداً ِإذا هب الرياح الزعاِزع  الذي اخِْتير الرجاَل سماحةً وِمنَّا

 تَِميٍم، والعيون دواِمع َأسارى  الذي َأعطَى الرسوُل عِطيةً وِمنَّا

 وِمنَّا حاِجب واَألقاِرع وعمرو،  د، وغاِلبالذي أحيا الوِئي وِمنّا

ُأولئك ِإذا  آباِئي، فَِجْئِني ِبِمثِْلهم جاِمعالم ِريرتْنا يا جعمج w
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 َأباها نَهشٌَل َأو مجاِشع كَأن  عجباً حتَّى كُلَيب تَسبني فيا

ها تَنَحقَِديم ناِء ِإنيوالِجباُل لَنا  عن العالباِذخاتُ الفَواِرع  

ماِء عليكملَنا  َأخَذْنا بآفاق الس الطَّواِلع ومراها والنُّجقَم 

  قال مروان بن أبي حفصة

 على َأوتاِدِه َأن تُنَزعا خَِشينا  تَدارك معن قُبةَ الديِن بعدما

َأقام خُوِف، وهاِشمنْقَعاِسماماً تَساقَى  على الثَّغْر المباَألِسنَِّة م  

 ولكن لَم يرو ِفيك مطْمعا علَيك،  َأحجم اَألعداء عنك بِقيةً وما

 ِغيِلِه ِمنْهم مجراً ومصرعا لَدى  مخِْدراً قد جربوه وعاينُوا رَأوا

  المِريِبين خُضعاَأعناقُ ِبسيِفك  لقَد َأصبحتْ في كُلِّ شَرٍق ومغِْرٍب

  قال عبيد اهللا بن قيس الرقيات

و ال ِإنَأب وهالذي َأب اَألغَر  بجوالح قارعاصي عليِه الو  

 جِبيٍن كَأنَّه الذَّهب على  يعتَِدُل التَّاج فَوقَ مفِْرِقِه

 ِإن غَِضبوايحلُمون  َأنَّهم  نَقَموا ِمن بِني ُأميةَ ِإالَّ ما

 ِإالَّ عليهم العرب تَصلُح  وَأنَّهم معِدن الِكراِم، وما

همجاِلستَِضقْ م وا لَملَسج ِإن  دوا واُألسِكبر رين إنالع دُأس 

  قال أبو العتاهية

ِتي ولَقَدِلحاج ياحتُ الرمفِإذا  تَنَس نَِسيم كتَيلَها ِمن راح 

ناِظِريو وِدكماِء جس وتُ نَحيمى  رعَأر ِقها وَأِشيمرخاِيَل بم 

 الذي وعد النَّجاح كَِريم ِإن  ال: استَيَأستُ ثُم َأقُوُل ولَربما

  قال أيضاً 

 والقاِئم المهِدي يكِْفيها اللّه  بشَيٍء ِمن الدنْيا معلَّقَةٌ نَفِْسي
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  منها احِتقارك للدنْيا وما ِفيها  ي َأليَأس ِمنْها ثُم يطِْمعِنيِإنِّ

  قال أشجع السلمي

    

ِإليك تْ نَجاِئباِس ساربلها  َأبا الع وتَنِْزع ِري ِإليكتَس مِهم 

تْ بِذكِْركوها ِإذا ما تََأخَّردنَح  ِرعوتُس ِضيِل الموِضي على هفَتَم  

 ِللْمطايا دون باِبك متْرع وما  لِلساِن المدِح دونَك مشْرع فما

 فحوض َأِبي العباِس بالجوِد منْزع  ما ِحياض المجِد قَلَّتْ ِمياهها ِإذا

رهداً فُزؤدِعلْماً وِحلْماً وس رَأساً  تَزوب عدجواِدِث يبه َأنْفُ الح 

  ن مفرغقال يزيد ب

  أموي الشعر 

سدةٌ عاراٍد عليِك َإمبِت  ما ِلعوطَِليقُ نَج ِمِلينوهذا تَح 

 إمام وحبٌل لِإلماِم وِثيقُ  لَعمِري لقَد َأنْجاِك ِمن هوِة الردى

ة سَأشْكُرمِن نعستَ ِمن حلَيِقيقُ وِمثِْلي  ما َأوح نِْعِمينبشُكِْر الم 

  ت قال

  الخنساء بنت الشريد

 يتَعاوراِن مالءةَ الحضِر  َأباه فَأقْبال وهما جاري

 صقْران قد حطَّا ِإلى وكِْر  وهما وقَد برزا كَأنَّها

 هناك العذْر بالعذِْر لُزتْ  ِإذا نَزِت القُلُوب وقَد حتَّى

  ال نَدِري: ِجيب هناكقال الم  أيهما؟: هتافُ النَّاِس وعال

 على غُلْواِئِه يجِري ومضى  صِحيفَةُ وجِه واِلِدِه برقَتْ

 جالُل السن والِكبِر لَوال  فََأولَى َأن يساِويه َأولَى

w  قال ربيعة بن مقروم الضبي
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وقَد فلَم ونحدمٍم يتُ بقَوِمعس  عمال ِحلْ َأس ودابِمثِْلكماً وال ج 

وقَد قْتَ ِلغاياِت الِجياِد وقَدبتَ  سهناِديدا َأشْبالص يدالص آباءك 

  ال ِزلْتَ عوض قَِرير العيِن محسودا  ثَناِئي بما َأولَيتَ ِمن حسٍن هذا

  قال األعشى ميمون

وِإن ونَهك ودى ِإليرا َأسرءِمن  َأم وِض ملَقُاَألرمس داءرماةٌ وج 

 تَعلَِمي َأن المعان موفَّقُ وَأن  َأن تَستَِجيِبي ِلصوتِه لَمحقُوقَةٌ

 ضوِء ناٍر في يفاٍع تَحرقُ ِإلى  لَعمِري لقَد الحتْ عيون كَِثيرةٌ

طَِلياِنها تُشَبصن ييورقْرى  ِلملَّقُوباتَ على النَّاِر النَّدحوالم  

يِضيعتَحالَفا ر ِي ُأمم  لَباِن ثَدحقُ بَأسال نَتَفَر ضوداٍج ع 

داكةٌ يِفيدٍق، فَكفٌّ مدا ِصدى  ياِد تُنِْفقُ وُأخْربالز نِإذا ما ض 

قُزان متْن الِهنْدواِني رونَ  الجود يجِري ظاِهراً فَوقَ وجِهِهكما تَرى  

كُمورزفَ يوِعتاقَ الِعيِس س وِإن  لَّقُ ثَناءعم جاِزِهنعلى َأع 

قِْسملَةً ويماً ولَيوالنَّاِس ي رَأم  مةُ تَنِْطقُ فهِنيوالم ساِكتُون 

رفَقُوتَرك الهوى في الغَي َأدنَى وَأ   ِجماع الهوى في الرشِْد َأدنَى ِإلى التُّقَى  

  قال عمرو بن العاص

  ميدح علياً رضي اهللا عنه 

اَألعاِدي طَعام جهوِفِه ميس  وِر لها شَرابِم النُّحد ضوفَي  

ِميرعاِمِلِه ض ِسنان كَأن  سفلَي عن القُلُوب له ذهاب 

  قال كعب بن زهير

  إسالمي 

        تُهماٌل، فِللِْحلِْم صوتٌ وقَومُلصالفَص نِْطقُهم لُو الشَّكجوبالِعلِْم ي    

w  فَتى لَم يدع رشْداً، ولَم يَأِت منْكَراً     ولَم يدِر ِمن فَضِل السماحِة ما البخُْل
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 ينِْمي ِبها الفَرع واَألصُل مباركَةٌ  به أنْجبِت للْبدر شَمس مِنيرةٌ

    

  وبين ِهجاٍن منِْجٍب كَرم النَّجُل  الفَحِل بين نَِجيبٍةكان نَجُل  ِإذا

  قال األخطل غياث بن غوث

 ِمن قَبُل تََأِتي كتَاِئبه فَأفْناهم  رماهم على بعٍد برْأٍي مسدٍد

مهبا وحاربالِبيِض حتَّى ِإذا َأتَو  هحاربي ِفيهم فْوالع ِلما شاء، قام  

  قال دعبل الخزاعي

متْ لها قَدثْبي ِر لَمهالد كاِيد                    مهكاِيدظْ متَلْح ْأِي، ِإنالر ددسم  
  

 يعاقب حتَّى تَنْجلي التُّهم وال  ال يعرفُ العفْو إالَّ بعد مقِْدرة

 قال النابغة الذبياني

 ُأثَمر ِمن ماٍل وِمن ولَِد وما  قْوام كُلُّهمِفداء لك اَأل مهالً

كٍْن ال ِكفاء لهال تَقِْذفَنِّي بر  فَِد وِإنبالر داءاَألع تََأثَّفَك 

 هِريقَ على اَألنْصاِب ِمن جسِد وما  لَعمر الذي مسحتُ كَعبتَه فال

  ركْبان مكَّةَ بين الغَيِل والسنَِد  والمْؤِمِن العاِئذاِت الطَّير يمسحها

ههٍء َأنتَ تَكْرتُ بشَيَأتَي ما ِإن  ِدي ِإذَني ِطي ِإليوتْ سفَعفال ر 

 َأواِذيه الِعبريِن بالزبِد تَرِمي  الفُراتُ ِإذا جاشَتْ غَواِربه فما

 بالخَيزرانَِة بعد اَأليِن والنَّجِد  يظَلُّ ِمن خَوِفِه المالَّح معتَِصماً
 يحوُل عطاء اليوِم دون غَِد وال  يوماً بَأجود ِمنْه سيب ناِفلٍَة

 فما عرضتُ َأبيتَ اللَّعن بالصفَِد  الثَّناء، فِإن تَسمع ِلقاِئِلِه هذا

  قال أمية بن أبي الصلت

w  جاهلي 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  144  

 في البحِر لَألعداِء َأحواال لَجج  تْر َأمثاُل ابِن ِذي يزٍنالِو ِليطْلُِب

تُهشَالَتْ نَعام قَالً وقَدَأتَى ِهر  الذي ساال فلَم رالنَّص هِعند ِجدي 

 السِنين لقَد َأبعدتَ قَلْقَاال ِمن  انْتَحى نَحو ِكسرى بعد ساِبعٍة ثُم

 تَخالُهم فَوقَ سهِل اَألرِض َأجباال    ِببِني اَألحراِر يقْدمهمحتَّى َأتَى
 ِإن رَأيتُ لَهم في النَّاِس َأمثاال ما  للِّه درهم ِمن ِفتْيٍة صبٍر

ةٌ، ِبيضَأساِور ةٌ، غُلْبراِزبم  دفي الغاباِت َأشْباال ُأس ببتُر 

 شَِريدهم في البحِر فُالَّال َأضحى  على سوِد الِكالِب فقَدُأسداً  حملْتَ

بتَِفقاً اشْررم ،التَّاج نيئاً، عليكالال في  هِمح داراً ِمنْك دانْأِس غُمر 

 اليوم في برديك ِإسباال وَأسِبِل  اطَِّل الِمسك ِإذ شالَتْ نَعامتُهم ثم

 بماٍء فَعادا بعد َأبواال ِشيبا  ، ال قَعباِن ِمن لَبٍنالمكاِرم هِذي

  قال األحوص بن عبد اهللا األنصاري

 جهٌل َأتَيِتِه ببِديِع لَيس  وانْتَمتْ فقُلْتُ ذَِريِني فخَرتْ

 قَِتيُل اللِّحياِن يوم الرِجيِع ر  ابن الذي حمتْ لَحمه الدب فََأنا

  رار ميتاً طُوبى له ِمن صريع  تْ خاِلي المالِئكَةُ اَألبغَسلَ

  قال أعشى همدان

 بين محمٍد وسِعيِد فالمجد  المجد َأين محلُّه: سَألْتَ وِإذا

 بخْ ِلواِلِدِه وللْمولُوِد بخْ  اَألشَج وبين قَيٍس باذخٌ بين

تَناَل م َأن تْ بكرلَىما قَصى العوِد َأخْالقُ  ددثُ جٍة وِإرمكْرم 

 تحتَ ِلواِئِه المعقُوِد همدان  دعا ِلعِظيمٍة حشَدتْ له وِإذا

 بكُهوِل ِصدٍق سيٍد ومسوِد  دعوتَ بآِل ِكنْدةَ َأجفَلَتْ وِإذا

    

موفَهيس ٍة كَأنملْحوشَباب م  ملْحوِدفي كُلِّ معوقُ ررٍة ب  

w  قال عبد اهللا بن أبي معقل األوسي
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ٍر ِإنبخَي فنحن بعصِعشْ مى  يجِشِه ما نُريقد َأتانا ِمن ع 

ِلكِقي مسوي الطَّعام طِْعمخِْت في ِعساِس الخَلَنِْج  يالب نلَب  

  قال الحسن بن هانئ الحكمي

 ِإذا الزمان على َأبناِئِه كَلَحا  بحجزِتِهالذي تَْأخُذُ الدنْيا  َأنتَ

  ِمن جوِد كَفِّك تَْأسو كُلَّما جرحا  بالدهِر عيناً غير غاِفلٍَة وكَّلْتَ

  قال مسكين الدارمي

  ربيعة بن عامر، أموي الشعر 

لْتُها ِإليكحر ْؤِمنينالم َأِمير  تُِثير جه نالً وهالقَطا لَيود 

صاِعد دوِن والجميعلى الطَّاِئِر الم  وددوج لكُلِّ ُأناٍس طاِئر 

 َأِمير المْؤِمنين يِزيد فِإن  الِمنْبر الغَرِبي خَالَّ مكانَه ِإذا

  قال مسلم بن الوليد األنصاري

 ي ِجبِريالِمن بْأِسِهم كانُوا بِن  َأن خَلْقاً يخْلَقُون مِنيةً لو

 جعلُوا الجماجم للسيوِف مِقيال  قَوم ِإذا احمر الهجير ِمن الوغَى

  قال أبو دهبل الجمحي، أموي الشعر

  تَحِملُه النَّاقَةُ اَألدماء معتَِجرا                     ً بالبرِد كالبدِر جلَّى لَيلَةَ الظُّلَِم
  

 ِعنِْدي وال بالذي َأسديتَ ِمن ِقدِم  اك، ال نُعماك واِحدةٌوكَيفَ َأنْس

 قال بشار بن برد، من مخضرمي الدولتين

  وقَوُل العِشيرِة بحر ِخضم  ِإلى عمٍر جوده دعاِني

 ريحانَةً قَبَل شَم َألمدح  الذي خَبروا لَم َأكُن ولَوال

w لَها عمراً ثُم نَم فنَبه  حروب الِعدىَأيقَظَتْك  ِإذا
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نٍَة فَتىعلى ِدم ناموال  ال ي مِإالَّ بد الماء بشْري 

  قال رباح بن سبيح

  يمدح الفرزدق ويهجو 

  جريراً 

ةٌ ِإنةٌ عاِديخْرقَ صدزعاال طالَتْ،  الفَرتَنالُها، اَألو سفلَي 

 كرتُ ِشعقد ِقسهروِشع ِريرتَ  يا جوطاال فَنَقُص ِريرعنه يا ج 

 عنه ِحين قُلْتَ وقاال فخَفَفْتَ  فَخْرك يا جِرير وفَخْره ووزنْتُ

نْجوالز فِِّهمفي ص متَهتَ  لو القَيطاال القَيحا ِجحاً َأبج ثَم 

  قال كثير بن أبي جمعة

 وضافَِني هم دِخيُل َأِرقْتُ  َأتِْنيحِليلَِتي لما ر تَقُوُل

كٍْث كََأنَّكم دعب دا لَكِحيُل وطُوِل  قد بٍة ِفينا رِإقام 

 ال يالِئمِني العذُوُل قَِديماً  َأجْل، فبعض اللَّوِم ِإنِّي: فقُلْتُ

 يُلبِفعِل الخَيِر بسطَةَ من يِن  القَرِم الذي فاتَتْ يداه ِإلى

 فَعاِلِه حسن جِميُل وكُلُّ  يوميِه بالمعروِف طَلْقٌ ِكال

 بثَّها بر وصوُل صناِئع  الود والقُربى عليِه َألهِل

فْووع فْحوص ِسيِئِهموُل  عن مهبه ِإذا غَِلقَ الج ودعي 

 لرْأي اَألِصيُلالديِن وا وقَار  هو لَم يذَكِّره نَهاه ِإذا

نابٌل جهاَألكْناِف س ناِدِحِه ظَِليُل وِظلٌّ  واِسعفي م 

  قال أبو زبيٍد الطائي

ابِن عاِمٍر سَأقْطَع ِني وبينيةَ جاِفيا  ما بٍل ال القَِطيعصةَ وقَِطيع  

ها فَتىبى تَرمالنُّع تِْبعوال  ي  بالذَّم اِإلخْوان تِْبعاِريايز 
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  وطاولَِني جوداًن فكَيفَ احِتياِليا  ِإذا كان شُكْري دون فَيِض بناِنِه

  قال عمارة بن عقيل

 لَكُم ِمنِّي ثَناء مخَلَّد سيبقَى  داِرٍم ِإن يفْن عمِري فِإنَّه بِني

م َأثْنَيتُ، والعود َأحمدفِإن عدتُ   بدْأتُم فَأحسنْتُم، فََأثْنَيتُ جاِهداً  

  قال أبو علي البصير

اِكبِر ِإذْ َأنا ريِني في السقْتادِتي              ويهِلِوج ِديني الغُالمهي كان لَِئن  

ثاِقب ْأين والريالع و ِضياءخْبوي           وِرِهمبي في ُأم مالقَو تَِضيءسي لقَد  

  ال الكروس بن سليم اليشكريق

 شَرفَتْ فوقَ الِبناِء قُصورها به  ِعز ما يناُل قَِديمه حِنيفَةُ

مكِْر بن واِئٍل هِع بفي الذُّرا ِمن فَر  مها وهوردوِر بِإظْالِم اُألم عند 

ِطيبلُوا ِبها ينَز ِض ِإناَألر ماِت  تُرابِمنه في الم بهاوَأطْيورقُب  

 هدى الضيفَ لَيالً في حِنيفَةَ نُورها   ِإذا ُأخِْمد النِّيران ِمن حذَر الِقرى 

  قال الحطيئة جرول بن أوس

  ميدح طريف بن دفاع احلنفي 

 َأورثَ الدفّاع غَير مِضيِع ِلما  فيه الخَير لما لَِقيتُه تَفَرستُ

 ناِئباِت الدهِر غَير جزوِع وِمن  ٍح ِإذا الخَير مسهفَتى غَير ِمفْرا

 ماِلِه ال تَْأِتِه ِبشَِفيع ِإلى  فذاك فَتى ِإن تَاِْتِه ِلصِنيعٍة

  قال أيضاً 

 قَوم على خُلٍُق سواء وهْل  َأبِلغْ بِني عوِف بِن كَعٍب َأالَ

ِن َألَميب ويكُون كُمجار يَأك  نَكُميوب ةُ واِإلخاءودالم 

w بِرموا ِلذاك وال َأساءوا وال  وَأِبيك ما ظَلَمتْ قُريع فال
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 فيغْبر حولَه نَعم وشاء  جاِرِهم َأن يجبروها ِبعثْرِة

 ِإن ُأِريد به المشاء ويمِشي  مجدها ويِقيم فيها فيبِني

 ِلِوجهِتِه وِإن طاَل الثَّواء  ار ِمثُْل الضيِف يغْدووِإن الج

 على الحسِب الوفَاء َأعانَهم  وِإنِّي قد عِلقْتُ ِحباَل قَوٍم

 جار بيِتِهم الشِّتاء تَجنَّب  نَزَل الشِّتاء ِبَأرِض قَوٍم ِإذا

 وِإن طاَل الثَّواء قَتُهطَِري  لعمرك ما رَأيتُ المرء تَبقَى

 ِلما مضى ِمنْه ِلقاء فلَيس  ذَهب الشَّباب فَبان ِمنْه ِإذا

بصشْتَِهيها يياِة ويوفي  إلى الح نَاءع طُول الحياِة له 

  قال محمد بن عبد اهللا بن المولى

  من مخضرمي الدولتين 

  له نَِظيرولَيس َأمسى  واِحد العرِب الذي يا

  ما كان في الدنْيا فَِقير  كان ِمثْلُك واِحداً لو

  قال أيضاً 

  فِسواك باِئعها وَأنْتَ المشْتَِري  تُباع كَِريمةٌ َأو تُشْتَرى وِإذا

 سبقَتْ مخاِيلُه يد المستَمِطِر  تَخَيَل ِمن سحاِبك الِمع وِإذا

 لَيس نَداهما بمكَدِر ِبيديِن  يعةً َأتْممتَهاصنَعتَ صِن وِإذا

  قال أبو الشيص الخزاعي

ِلكم والنَّه رفُ اَألمرصال ي  ي راءزِرِه الوَأم وند له 

 س جِميعاً فَما ِإلَيها ارِتقاء  حلَّ في الدوحِة التي طالَِت النَّا

 اَألغِْنياء والفُقَراء فاستَوى  قَ جوداًكَفُّه الخَالِئ وِسعتْ

  قال أبو دهبل الجمحي
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  أموي الشعر 

كٍَة ِجْئتُكبارٍة ملْدنَِق  ِمن بِميِل والعها بالزَأقْطَع  

صِة والنوالقَراب دبالو تلَِقي - أَمع كُمِح وقَطِْعي ِإلَي    

 ِبجدوى ِسواك لَم َأِثِق س  والذي يحج له النّا وِإنَِّني

 ِلعاٍن ِبجرِمِه غَِلِق الٍق  ما ِزلْتُ في العفِْو للذُّنُوِب وِإطْ

 َأمسوا في الِقد والحلَق عندك  تَمنَّى البراء َأنَّهم حتَّى

  قال الفضل بن العباس

  بن عتبة بن أبي لهب 

 الجوهر عبد المطَِّلب زين  عبد مناٍف جوهر ِإنَّما

نساِجْل ماِجداً مساِجلِْني يي  بقِْد الكَرِإلى ع لْوُأل الدمي 

طَةٌ ِإنسِمي بِمي وِلقَوقَو  با ِمن لَبخَوِمي وَأريوا ضنَعم  

 َأثَّلُوه ونَسب بفَعاٍل  عقْد ِلساِني مطْلَقاً تَركُوا

 ِللعرِف ِفيهم ال تَِخب باِغياً   تَْأِتِهم تَنِْزْل ِبِهمِإن َأنتَ

 الِجلْدِة ِمن بيِت العرب َأخْضر  اَألخْضر ِمن بيِنِهم وَأنا

  قال األعشى ميمون

ال إنتَحرم الّ وِإنحال  مها موضفِْر ِإذْ مفي الس وِإن  

وقد م ِطيلْتُ المحِجي  نْتَِخالًرِثقاالً وقُلْقُالً وِقال ُأز 

 ِإلى من يِثيبه اِإلِبال بعد  من يقْطَع المفاِوز وال ِبسيِر

جِه وييتْ لَدها ما ثَوكِْرمِمال ِزيها  يخُفُّها ع ِبما كان 

،لَجزاَل، وال َأباله بهرال ي  قْطَعي خُونماً وال يِإالِرح  

تَْأثَربالوفَاِء وبال اس ِل  اللّهدال عجةَ الرالملَّى الموو 

وال قَد ريوِحم تْ فاِرسِلمع  رابال َأعنَز كُمِت َأيسبالد 
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 وبذَّ الملُوك ما فَعال قَسراً،  لَدى الحرِب َأو تَدوخَ له لَيثٌ

  قال األخطل

 بمصقَلَةَ البكِْري ما فَعال واسَأْل   ال تَسَأْل بمصرِعِهالمغَمر دِع

  يعطُون نَزراً كما تَستَوِكفُ الوشَال  العطاِء، وَأقْوام ِإذا سِئلُوا جزُل

ٍة وفاِرسوقّاٍف ِبراِبي رغَي  ال يوماَألس خِْضبِة حتَّى يالكَِريه 

  البقال الفرزدق همام بن غ

  أموي الشعر 

 حوَل منْتوجاِتِه يتَصرف مهاً  للقلوِب كَأنَّها ومستَنِْفراٍت

 النَّحِل، َأو َأبكار كَرٍم يقْطَّف جنا  هن ساقَطْن الحِديثَ كَأنَّه ِإذا

 ماظَن الغَيور المشَِفِشف ويخِْلفْن  مواِنع لَألسراِر إالَّ َألهِلها

 ِمن خَز الِعراِق المفَوف مشاِعر  الِفرنْد الخسرواِني دونَه ِبسنلَ

تْ ِبنا ِإليكمر ْؤِمنينالم َأِمير  وممفُ هستَعُل المجونَى والهالم 

ضوع عدي لَم وانرم نماٍن يا ابلَِّف ِمن  زجتاً َأو محسالماِل ِإالَّ م 

 كسور بيوِت الحي نَكْباء حرجفُ  اغْبر آفاق السماِء، وكَشَّفَتْ ذاِإ

 محوالً جلْدها يتَوسفُ وَأمستْ  الشِّعرى مع الليِل نارها وَأوقَدِت

حبوَأص ِقيِع كَأنَّهالص ضيبفُ على  منَدم واِت النِّيِب قطْنرس 

 ِفيها، والصال متَكَنَّفُ ِليرِبض   الحي عن ناِر َأهِلِهكَلْب وقاتََل

 هو يرجو فَضلَه المتَضيفُ ومن  الثَّرى ِفينا، ِإذا يِبس الثَّرى وجدتَ

 و رْأب الثََّأى، والجاِنب المتَخَوفُ   وِإنِّي ِلمن قَوٍم ِبِهم يتَّقَى الِعدى 

 قاِئٌل بالعرِف ِفينا يعنَّفُ وال   ِمن جهٍل حبى حلماِئناوما حلَّ

    

 ِإالَّ بالتي هي َأعرفُ فَينِْطقَ  وما قام ِمنّا قاِئم في نَِدينا

w بَأعلَى ِإيلياء مشَرفُ وبيتٌ  بيت اللِّه نحن والته،: وبيتاِن
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 يوم النَّحِر ِمن حيثُ عرفُوا عِشيةَ  نىهبطَ النّاس المحصب ِمن ِم ِإذا

  وِإن نحن َأومْأنا إلى النّاِس وقَّفُوا  تَرى النّاس ما ِسرنا يِسيرون خَلْفَنا

 شَفَتْها، وذُو الخَبِل الذي هو َأدنَفُ  فَلَو تَشْرب الكَلْبى الِمراض ِدماءنا

 ِإذا عد الحصى يتَخَلَّفُ عليه  لعدد الذيلَنا الِعزةُ العلْياء وا

  قال السفاح بن بكير

  بن معدان اليربوعي 

  موطَّأ اَألكْناِف، رحِب الذِّراع  فارساً ما َأنتَ ِمن فاِرٍس يا

 عفّاِر مثْنَى ُأمهاِت الرباع  معروٍف وفَعاِلِه قَواِل

عمجعاً يتَ  ِحلْماً وَأناةً مثُم اعالشُّج انِْبياع نْباعي 

  قال عوف بن محلم السعدي

 وُألِْبس العدَل بِه المغِْربان  ابن الذي دان له المشِْرقان يا

لِّغْتَها ِإنوب ،الثَّماِنين  مانجِعي ِإلى تُرمتْ سجوقد َأح  

 عدِة تحتَ السنانكالص وكنتُ  بالشَّطاِط انِْحنا وبدلَتِْني

 ِلساِني وِبحسِبي ِلسان ِإالَّ  بقَى في ِلمستَمِتٍع وما

 اَألِميِر المصعبي الِهجان على  به اللّه وَأثِْني بِه أدعو

  قال ذو الرمة غيالن

 يتَصدى موجها ِحين تَطْحر فمن  مضر الحمراء عب عبابها ِإذا

 الهدايا بالمشاِعِر تُنْحر وحيثُ  موِقفُ الداِعين شُعثاً عِشيةً لنا

 ما الْتَقَينا خَلْفَنا يتََأخَّر ِإذا  كَِريٍم ِمن ُأناٍس سواِئنا وكُلُّ

 ِخنِْدف ِإالَّ العواري ِمنْبر بِني  هِل النّاس ِإالَّ نحن، َأم هل لغَيِرنا

  قال أيضاً 
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 يبهر البدر النُّجوم السواريا كما  مِلٍك يعلُو الرجاَل بِصيرةً لَدى

 ولكن هيبةٌ هي ماِهيا عليهم،  فال الفُحشَ ِمنْه يرهبون وال الخَنا

 لَهقَو عمِل الِحلِْم، تَسكَه ،نواِسي   فَتَى السالِجباَل الر ناهَأد واِزناي  

 على الحب الذي لَيس باِقيا وَأبقَى  ِإذا انْعقَدتْ نَفْس البِخيِل بماِلِه

 فاض عجاج يروي التَّناِهيا كما  تَِفيض يداه الخَير ِمن كُلِّ جاِنب

 علَتْ ِمن رمِل يبرين راِبيا مهاةٌ  َأمسِت الشِّعرى العبور كَأنَّها ِإذا

 َأنتم والشَّماُل تَباريا تَبارون  مربع الِجيراِن ِإالَّ ِجفانُكُم فما

  قال الحطيئة جرول بن أوس

 العزاء وِإن الصبر قد غُِلبا ِإن  :ال تَجزع، فقلت لها: ُأمامةُ قالتْ

صىح اَألكْثَِرين فِإن ،ِسيِري ُأمام  بينواَألطْي بنْسَأباِإذا ما ي ون 

مقَو قْداً ِلجارِهموا عقَدوا  ِإذا عبا شَدالكَر قَهوا فَووشَد الِعناج 

 مهرغَي اَألنْفُ، واَألذْناب مه مساِوي بَأنِْف النَّاقَِة الذَّنَبا  قَوي نوم  

مهِن جاريالع ِبيتُ قَِريري مى َأطْناِبِه ِإذا  قَوى بقُوطُنُبالَو م 

  قال إبراهيم بن هرمة القرشي

 ِبها حد ِإزعاِجها رميتُ  صاِدٍق وخْدها وناِجيٍة

 ثم ِإدالِجها بتَهِجيِرها  طاِمساِت الصوى وكَلَّفْتُها

  كَستْه الملُوك ذُرى تاِجها  مِلٍك ال إلى سوقٍَة ِإلى

    

 ِفهٍر ومحتاِجها ِلمعتَر  جىِقيَل من خَير من يرتَ إذا

 ثُم ِإسراِجها بِإلْجاِمها  ومن يقْرع الخَيَل تحتَ العجاِج

 به قَبَل َأزواِجها ِإليك  ِنساء بِني غاِلب َأشارتْ

  قال أيضاً 
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   بالقراِحَأعبد الواِحِد المحمود ِإنِّي                        َأغص ِحذار شَخِْصك
  

 في المِغيبِة وانِْتصاِحي ونُصِحي  ِإذا فخَّمتُ غيرك في ثناِئي

ِني فِإنطِنعقصاِئِدي لك فاص  ِضلْن عن النِّكاِح كراِئمقد ع 

فوتُ ِإلى َأِميٍر فِإنقد ه ماِح  َأكِع والسِر التَّطوغي نفع 

 القَوِل يذْهب بالرياِح ضوبع  ولِكن سقْطةٌ كُِتبتْ علينا

 وكان َأبوك قاِدمةَ الجناِح  غاِلباً خُِلقَتْ جناحاً وجدنا

 ذَم الرجاِل بمنْتَزاِح وِمن  ِمن الغَواِئِل حين تُرمى وَأنتَ

 قال جرير بن الخطفي

ْل لكُملُوِك، فهو المَأِبي وَأب رضِم يا  م تَغِْلب رن َأٍب كَأِبيناخُز 

 ِشْئتُ ساقَكُم ِإلي قَِطينا لو  ابُ، عمي في ِدمشْقَ خَِليفَةٌ هذا

تَغِْلباً ِإن كاِرمالم مرَل  الذي حعةَ ِفينا جوالِخالفَةَ والنُّب 

  قال األعشى عبد الرحمن بن عبد اهللا

  الهمداني 

  عتَراك الطَّرب النَّاِزحَأنَّى ا  القَلْب المِطيع الهوى َأيها

الً فِإذا ما نََأتْ تَذْكُرمج  طار الطَّاِمح كاعاً قَلْبشع 

با مالَكَل الصهج كال تَتْر  وقَد طُ الواِضحالشَّم الكع 

ها فصاربعن ح نْهاكي نم  لَم كاِشح ِإالَّ َأنَّه تَر 

 وال عن كَِبِدي ناِزح عنَّي،  م زاِئٌلجمُل ما حبي لكُ يا

 في ِمدحِتِه المادح يصدقُ  تَوهمتُ امرءا صاِدقاً ِإنِّي

تُهِر فاخْتَرنْبةُ العذُؤاب  ءروالم اِلحالص شُهنْعي قَد 

 ثَناِئي عنده راِبح ِإن  َأبلَج بهلُوٌل وظَنِّي ِبِه

ملَةٌفَتَى  ِنعِإذا لَي يالح  القاِدح هنْدوِر ِفيها زي لَم w
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 القاِبس والنَّاِبح فانْجحر  الريح شَآِميةً وهبت

  قال كعب بن زهير

  في ِمقْنٍَب من صاِلحي اَألنْصاِر  سره كَرم الحياِة فال يزْل من

ة النَّاِظِرينرمحٍن ميِر  بَأعمصاِر ،كالجغيِر كَِليلَِة اِإلب 

ياِنِهمعن َأد النَّاس والذَّاِئِدين  ِفيشْروبالقَنا الخَطَّاِر بالم 

ِهمِلنَِبي مهنُفُوس والباِذِلين  اِر يومبِة الجالِهياِج وقُب 

ملُوا وهحوَأم ومِت النُّجِإذا خَو  مقَاِر ِللَّطاِئِفين اِئلينيالس 

نِْعِمينا والمِإذا شَتَو فِْضلينالم  اِربيناِر والضبةَ الجِعالو 

 الِكرام هم بنُو اَألخْياِر ِإن  السيادةَ كاِبراً عن كاِبٍر وِرثُوا

ِعلِْمي ِفيهم ياءاَألح لَمعقّاً  لو يقَِني الذين ُأماري حدلَص 

  قال جرير بن الخطفي

  يراِني، لو ُأِصبتُ، هو المصابا  اَألباِطِح ِمن صِديٍقب وكاِئن

 ال يِحب لنا ِإيابا وآخَر  بَأوبِتنا ِإليِه ومسروٍر

 الحجاج أثْقَبها ِشهابا رَأى  سعر الخَِليفَةُ نار حرٍب ِإذا

 الرقاباخاِضِعين لك  فَأمسوا  النِّفاِق شَفَيتَ ِمنْهم عفاِريتُ

    

ٍف تَشُدحز يوم قابا  فال تُكَذِّبِت الععزعراتُ زِإذا الغَم  

  قال أبو نواس الحكمي

  فلستَ ِمثَْل الفَضِل بالواِجِد  على ما ِبك ِمن قُدرٍة َأنتَ

هدجَأو فما ِمثْلُه ِفيه وال ناِشِد ِلطاِلٍب  اللّه 

 يجمع العالَم في واِحِد َأن  نْكٍَرلَيس على اللِّه بمستَ

w  قال سلم بن عمرو
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 المنايا بكَفَّيِه وتَحتَِجب تَبدو  كَيفَ القَرار، ولَم َأبلُغْ ِرضى مِلٍك

ثُوثاً حباِئلُهبِر مهوَأنتَ كالد  رهوالد برٌأ ِمنه وال هلْجال م 

يِح ولَوالر لَكْتُ ِعنانمرفُهفي   َأص الطَّلَب ٍة ما فاتَككُلِّ ناِحي 

  قال مروان بن أبي حفصة

 النَِّبي حرامها وحاللَها سنَن  َأِمير المْؤِمنين محمد َأحيا

ِلكةً ِمن هاِشٍم معنَب عتَفَر  دعلى اَألناِم ِظاللَها م اِإلله 

 َأذْهبتَ بعد مخافٍَة َأوجالَها  مواِقعها بعفِْوك َأنْفس وقَعتْ

 مالَك واِقياً َأموالَها وجعلْتَ  ونَصبتَ نَفْسك خَير نَفٍْس دونَها

 تَحفَّظَّ قَينها فَأطالَها ولقَد  حماِئله عليِه فَقَلَّصتْ قَصرتْ

 ون ِهاللَهاَأو تَستُر بَأكفِّكم  هل تَطِْمسون ِمن السماِء نجومها

 بلَّغَها النَِّبي فَقالَها ِجبِريُل  تَدفَعون مقالَةً عن ربِه َأو

 بتراِثِهم فَأردتم ِإبطالَها  شَِهدتْ ِمن اَألنْفاِل آِخر آيةً

 ال توِلغَن ِدماءكم َأشْبالَها  اُألسود خَواِدراً في ِغيِلها فدعوا

  قال خريم بن أوس

  حارثة بن ألم الطائي بن 

 وضاءتْ بنورك اُألفق َأرض  لما وِلدتَ َأشْرقَِت ال َأنتَ

 وسبل الرشاِد نَخْتَِرق ور  في ذلك الضياِء وِفي الن فنحن

 حيثُ يخْصفُ الورقُ مستَودٍع  ِمن قَبِلها ِطبتَ في الظِّالِل وِفي

ثُم ال ب طْتَ الِبالدبهلَقُ  شَرغَةٌ وال عضَأنتَ وال م 

 نَسراً وَأهلَه الغَرقُ َألْجم  نُطْفَةٌ تَركَب السِفين وقَد بل

 مضى عالَم بدا طَبقُ ِإذا  ِمن صاِلٍب ِإلى رِحٍم تُنْقَُل

  قال كثير بن أبي جمعة
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  ميدح عمر بن عبد العزيز 

  م تُِخفْ                   بِرياً، ولَم تَتْبع مقالَةَ مجِرموِليتَ فلَم تَشِْتم عِلياً، ولَ
  

ِم فَعلْتَ  وقلتَ فصدقْتَ الذي قلتَ بالذي  فَأمسى راِضياً كُلَّ مسِل

 اَألوِد الباِقي ِثقافُ المقَوِم ِمن  ِإنَّما يكِْفي الفَتَى بعد زيِغِه َأال

 ِبها َأعلَى الِبناِء بسلَِّم صِعدتَ   ِإلى كُلِّ غايٍةِزلْتَ سباقاً وما

 دنْيا بعده ِمن تَكَلُِّم ِلطاِلِب  َأتاك الملْك عفْواً ولَم يكُن فَلَّما

 ما يبقَى ِبرْأٍي مصمم وآثَرتَ  الذي يفْنَى وِإن كان موِنقاً تَركْتَ

 يناِدي ِمن فَِصيٍح وَأعجِم مناٍد   والغَرِب كُلِّهابين شَرِق اَألرِض فما

 ِلديناٍر وَأخٍْذ ِلِدرهِم بَأخٍْذ  َأِمير المْؤِمنين ظَلَمتَِني :يقوُل

 باب التأبين والرثاء

  وقال املُِغيرة أبو سفْيان بن احلارث بن عبد املطلب 

لَّتْ لَقَدتُنا وجِصيبتْ مظُمةَ  عِشيوُلعسالر ل قد قُِبضِقي   

 ِبنا جواِنبها تَِميُل تَكاد  َأرضنا ِمما عراها وَأضحت

    

 بِه ويغْدو جبرِئيل يروح  الوحي والتَّنِْزيَل ِفينا فَقَدنا

  نُفُوس النّاِس أو كَربتْ تَزوُل  وذاك َأحقُّ ما ذَهبتْ عليِه

أفاِطم ِزعج ِإنذْرِت فذاك ع  ِبيُل وإنالس ي ذاكزعتَج لَم 

رٍر فَقَبكُلِّ قب ديوُل وِفيه  َأِبيِك سسالنّاِس الر ديس 

  : وقال عبد اهللا بن أُنيس، إسالمي

 جِليٌل للْخالِئِق فاِجع وخَطْب  الَنْوم ما ال تَعتَِليِه األضاِلع نَفَى

 تَستَك ِمنْها المساِمع وتلك  اِعي إلَينا محمداًنَعى النَّ غَداة

  من الناِس ما َأرسى ثَِبير وفاِرع  ال آسى على هلِْك هاِلٍك فواِهللا

  : وقال عمرو بن ساِلم اخلُزاِعي، إسالمي
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 لَمحقُوقَةٌ َأن تَستَِهلَّ وتَدمعا  لَعمِري لِئن جادت لك العين بالبكا

 نَعى النِّاِعي النَِّبي فَأسمعا غَداةَ  فيا حفْص ِإن اَألمر جلَّ عن البكا

 ِلشَيٍء وما قَلَّبتُ كَفا وِإصبعا  ما َأنْساه ما دمتُ ذاِكراً فواِهللا

  وقال حسان بن ثاِبت اَألنصاري 

 ك َأبا بكٍْر بما فَعالفاذْكُر أخا  تَذَكَّرتَ شَجواً ِمن أِخي ِثقٍَة إذا

 النبي وَأوفاها بما حمال بعد  خَير البِرية َأتْقاها وَأعدلَها

هدشْهم مودحالم التَّاِلي َل  والثَّاِنيال وأوسق الردص الناِس منهم 

  نْتَقَالِلهدي صاِحِبه الماضي وما ا  مضى حِميداً ألمِر اهللا متَِّبعاً

  : وقال الشماخ بن ِضرار الذُّبياين، ويروى ألخيه مزرد

 اهللا في ذاك اَألِديِم الممزِق يد  جِزيتَ عن اِإلسالم خَيراً وباركَتْ

نٍة فمنَعام يناحج كَبرأو ي عسي  ِركدِق ِليبسِس يتَ باَألممما قَد 

 في أكْماِمها لَم تُفْتَِّق بواِئقَ   ثم غادرتَ بعدهاأموراً، قضيتَ

دعتْ َأبِق له  قَِتيٍل بالمديِنة َأظْلَموبَأس الِعضاه تَزتَه األرض 

 نَثا خَبٍر فَوقَ المِطي معلَِّق  تَظَلُّ الحصان الِبكْر يلِْقي جِنينَها

 سبنْتَى العيِن مطِْرِق بكَفَّي  اتُهتكُون وفَ كنتُ َأخْشَى أن وما

  وقال الوِليد بن عقْبة بن أيب معيط 

هكَواِكب ٍل ال تَغُورِللَي نه إذا  أال مراِقبي منَج الح منَج غار 

 علَينا قاِتاله وساِلبه سواء  هاِشٍم ال تُعِجلُونا فإنَّه بِني

 الصفا ال يرأب الصدع شاِعبه كَصدِع   وما كان ِمنْكُموِإياكُم وإنَّا

 عِلي سيفُه ونَجاِئبه وعند  هاِشٍم كَيفَ الهوادة بينَنا بِني

ى وقَتْلَهوَأر نى ابك ما َأنْسرملَع  هما عاشَ شاِرب الماء نينْسْل يوه  

 فَعلَتْ يوماً بِكسرى مراِزبه كما  ونُوا مكانَههم قَتَلُوه كَي يكُ

  : وقالت لَيلَى اَألخيِلية، إسالمية

دعَأب تُهُأم رو الخَيجتَر ثمانِشي على ساِق  عمي نم نآم وكان  
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ملَهوخَو مطاهراِق ما  خَِليفِة اهللا َأعٍم وَأووٍب حمن ذَه كان 

 قَدر اُهللا ما كُّل امِرٍء الِق قد  تَقُولَن لشيٍء لَستُ َأفْعلُه فال

  : وقال أبو اَألسود الدؤيل

 قَرتْ عيون الشَّاِمتينا فال  َأِبلْغْ معاِويةَ بن حرٍب َأالَ

 النَّاس طُراً أجمِعينا بخَيِر  الشَّهِر الحراِم فَجعتُمونا َأِفي

  وَأكْرمهم ومن رِكب السِفينا  خَير من رِكب المطايا لْتُمقَتَ

    

نذَاها ومح نالنِّعال وم والِمِئينا  لَِبس ثاِنيَأ المقَر نوم 

 البدر راقَ النَّاِظِرينا رأيتَ  استَقْبلْتَ وجه َأِبي حسيٍن إذا

 خَيرهم حسبا وِدينَا بَأنَّك  نَتْوقد عِلمتْ قريشٌ حيثُ كا

 ِزين اخلُزاِعيبن ر ِبل بن عليوقال ِدع  

 وحي مقِْفر العرصاِت ومنِْزُل  آياِت خَلَتْ ِمن ِتالَوٍة مداِرس

 وبالبيِت والتَّعِريِف والجمراِت  رسوِل اهللا بالخَيِف ِمن ِمنى آلل

ِن دياريسوالح فٍَرعليعةَ   وجزمجاِد ذِي الثَِّفناِت وحوالس 

 عهدها بالصوِم والصلواِت متَى  نَسَأِل الدار التي خَفَّ َأهلُها قفا

 في اآلفاِق مفْتَِرقاِت أفَاِنين  وَأين اَأللَى شَطَّتْ ِبهم غَربةُ النَّوى

ِهمبِل حِمن أج قَِصي ُأِحب  وأهرنَاِتي جِتي وبجوفِيِهم ز 

ةً َألمِحج ذْ ثَالثُونَأنِّي م تَر  حراِت َأروسالح و داِئموَأغْد 

 ِمن فَيِئِهم صِفراِت وَأيِديهم  فَيَئهم في غَيِرِهم متَقَسماً َأرى

نْكٍَر فإنبم هفاً َأنْكَرورا  قُلْتُ عوغَطَّو هاِتعلى التَّحِقيق بالشُّب 

ٍة قُصارايبغُص َأُؤوب َأن ممنْه  ددواِت تَرِر واللَّهدالص نيب 

ها كأنَّكبحالِع قد ضاقَ رفَراِت  باألضِة الزنَتْ ِمن ِشدمِلما ض 

ِشها لَقَدياِم عنيا وَأيِخفْتُ في الد  و دعب نو اَألمجفاتيوإنِّي َألر 

  : وقال سلَيمان بن قَتة العدِوي وهو مولَى عمر بن عمر بن عبد اهللا التيِمي
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 َأرها َأمثالَها يوم حلَِّت فلَم  على أبياِت آل محمٍد مررتُ

  وإن َأصبحتْ ِمن أهِلها قد تَخَلَِّت  فال يبِعِد اهللا الديار وَأهلَها

 ِرقاباً ِمن قريٍش فَذَلَِّت َأذَلَّتْ  لطَّفِّ ِمن آِل هاِشٍمقَتْلَى ا َأالَ

 لَقَد عظُمتْ تلك الرزايا وجلِّت  ِغياثاً، ثم َأضحوا رِزيةً وكانُوا

قَّهوح ى النَِّبيبِفظُوا قُرفما ح  ِت لَقَدمِمنْه وص تْ عن ذاكِميع 

  وقال دعبل اخلُزاِعي 

َأسِة رِصيابِن ِبنِْت محمٍد وو  فَعجال على قَناٍة تُريا للر 

 ال جاِزع ِمن ذا وال متَخَشِّع  بمنْظٍَر وِبمسمٍع والمسِلمون

 عيناً لَم تَكُن بك تَهجع وَأنَمتَ  َأجفاناً وكُنْت لها كَرى َأيقَظْتَ

 نَعيك كُلَّ ُأذٍْن تَسمع وَأصم  بمنْظَِرك العيون عمايةً كُِحلَتْ

  لك مضجع، ولخَطِّ قَبِرك موِضع  روضةٌ إالَّ تَمنَّتْ َأنَّها ما

  وقال حسان بن ثاِبت اَألنصاِري 

 يغِْني البكاء وال العِويُل وما  عيني وحقَّ لها بكاها بكَتْ

 ذلك الرجُل القَِتيُل َأحمزةُ  أسٍد اِإللِه غَداةَ قالُوا على

  هناك، وقَد أِصيب به الرسوُل  أِصيب المسِلمون به جميعاً

  وقال جرير بن اخلَطَفي 

 بمجمِع نَخْلَتَيِن هِديال تَدعو  تُذَكِّرِني الزبير حمامةٌ إنِّي

 رم ذا القَِتيل قَِتيالوَأكْ جاراً،  ما َأذَلَّ مجاِشعاً: قريشٌ قالَتْ

ى وفَتَى الطِّعان قَتَلْتُمِليال وفَِتي  َأفَتَى النَّدب بياح إذا تَهالر 

  وقال أيضا 

هرقَب نمتَض نةَ مِزيالر إن  عرصنٍْب مباِع، لكلِّ جواِدي الس  

    

 المديِنة والجباُل الخُشَّع سور  لما َأتَى خَبر الزبيِر تَضعضعتْ

  : وقالت عاِتكَة بنت نفَيل يف زوِجها عبد اهللا بن أيب بكْر الصديق رضي اهللا عنه
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فتى ْأى ِمثْلَهر ننا ميفللِّه ع  را َأكَربى في الِهياِج وَأصموَأح 

  وتَ َأحمراإلى الموِت حتى يتْرك الم  شَرعتْ فيه اَألِسنَّةُ خاضها إذا

 وال ينْفَك ِجلِْدي َأغْبرا عليك،  ال تَنْفَك عيِني سِخينَةً فآليتُ

 طَرد الليُل النهار المنَورا وما  الدهِر ما غَنَّتْ حمامةُ َأيكٍَة مدى

  وقالت يف زوجها عمر بن اخلَطّاب رضي اهللا عنه 

نيٍة ونَ عربوِدي بعلِّي على اإلماِم النَِّجيِب ال  ِحيِبجتَم 

 يوم الِهياِج والتَّلِْبيِب ِلِم  المنُون بالفاِرِس المع فجعتْنا

هعلى الد ِعينيِن، والمةُ الدمصوِب  عرحنْتاِب والمِر، ِغياثُ الم 

  كَْأس شَعوِبسقَتْه المنون قد  قُْل ألهِل الضراء والبْؤِس موتُوا

  وقالت في زوِجها الزبير بن العوام رضي اهللا عنه 

رٍة غَدمهوٍز بفاِرس بمرج ابن  ِد يومرعم رغَي اللِّقاِء وكان 

 طاِئشاً رِعشَ الفؤاِد وال اليِد ال  عمرو لو نَبهتَه لَوجدتَه يا

 عليك عقُوبةُ المتَعمِد حلَّتْ  تَ لَمسِلماًيِمينُك، إن قَتَلْ شُلَّتْ

 سِجيتُه، كَِريم المحِتِد سمح  إن الزبير لَذُو بالٍء صاِدٍق

  عنها ِطرادك يا ابن فَقِْع القَردِد  غَمرٍة قد خاضها لَم يثِْنِه كم

،ببِمثِْلِه فاذْه غْتَِديِفيما   فما ظَِفرتْ يداكوي حوير نى ِممضم  

  وقالت في زوِجها الحسين بن علي عليه السالم 

 َأِسنَّةُ اَألعداِء أقْصدتُه  فال عِدمتُ حسيناً واحسينَا،

تْهرالٍء صِريعاً غادبالِء  ِبكَربى كَرفي ذَر نزتْ المجاد  

من أَراد أنْ يرزق الشهادةُ فليتزوج عاتكةَ بنت : ان عبد اهللا بن عمر يقُولوهؤالء ِقتلُوا عنها مجيعاً، فك
  .نفَيل

  ومما ينْسب إلى آدم عليه السالم
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 اَألرِض مغْبر قَِبيح فوجه  الِبالد ومن علَيها تَغَيرِت

رٍم تَغَيشاشَةَ   كُلُّ ِذي ِريٍح وطَعقلَّ بوِليحالم هجالو 

  فَهْل أنا ِمن حياِتي مستَِريح  طُوَل الحياِة علَي غَماً أرى

  وقال بعض أَوالِد روح بن ِزنباع اجلُذاِمي 

 فيِه شَمَأٌل ودبور تَالعب  َأيا منِْزالً بالديِر َأصبح خَاِلياً

كَأنَّك َأواِنس ِبيض كُنْكسي لَم  ورح في ِفنَاِئك خْتَرتَبي ولَم 

ناءةٌ وَأبساد َأمالٍك عباِشم  مهِغيرص اَألناِم كَِبير ِعنَد 

 لَِبسوا ِتيجانَهم فبدور وإن  لَِبسوا َأدراعهم فَعناِبس إذا

 يوم النَّواِل بحور وَأنَّهم  َأنَّهم يوم اللِّقاِء ضراِغم على

لَهوُل حوالخَي ِريجهِد الصتَشْه ِه  ولَميلَد وروخُد مفَساِطيطٌ لَه 

ولَكحو ساِكروع مٌل  راياتٌ لَهوخَي ِهيِل شَِخيرالص دعلها ب 

 ابنُه يا دير وهو َأِمير وِفيك  ِهشَام بالرصافَِة قاِطن لَياِلي

 طَِرير، والزمان غَِرير وَأنْت   والِخالَفَةُ لَدنَةٌالعيشُ غَض، إذ

 وعيشٌ بِني مروان فيك نَِضير  مرتاض، ونَورك نَير وروضك

    

 لها بعد الرواِح بكُور عليك  بكَى فَسقَاك الغَيثُ صوب غَمامٍة

 وِمثِْلي بالبكاء جِدير بشَجِو،  همتَذَكَّرتُ قَوِمي خَاِلياً فَبكَيتُ

 ِذكْر قَوِمي َأنَّةٌ وزِفير لها  نَفِْسي، وهي إذا جرى فَعزيتُ

 بالذي تَهوى النُّفُوس يدور لَهم  زماناً جار يوماً علَيهم لَعلَّ

حفْرفي اِئسب منْعوي ،ونزحطْلَقَ من ِضيِق  مويثَاِق أِسيرالو  

،كديور غَد هعتْبي اليوم ِإن  وِإن وراِت تَداِئروفَ الدرص 

  : وقال ِزياد األعجم يرِثي املُِغرية بن املُهلَّب

 وللمِجد الراِئِح والباِكرين  ِللْقَواِفِل والغَِزي إذا غَزوا قُْل

ةَ والشَّجا إنماحناالسمةَ ضو على الطَِّريِق الواِضِح  عرراً ِبمقَب 
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 الِهجاِن وكُلَّ ِطرٍف ساِبِح كُوم  وإذا مررتَ بقَبِرِه فاعِقر به

حِرِه بِدماِئها وانْضقَب واِنبج  ٍم وذباِئِح فَلقَديكُون أخا د 

  َأِسنٍَّة وصفاِئِحبين للقَتِْل  المِغيرةُ بعد طُوِل تَعرٍض ماتَ

تْ فانْعدة إذْ بِغيررةَ للمِغيالم  واءةً ِلنْبِح النَّاِبِح شَعِجرحم 

ِلكو له ممسي جتَوم فُ الكاِشِح  َأغَرطَر ِديِق، وغُضفُ الصطَر  

 ِحالِغرار على المِدر الماِس ِخيفَ  لَهفتا يا لَهفتا لك كُلَّما يا

ٍة فَلقَددا ذا نَجدوست مِر  فَقَددداً ونَواِفِح كالبذا ج رهَأز 

 في كُلِّ خَطٍْب فاِدِح ومالذَنا  كان الِمالك ِلِديِننا ورجاءنا

  : وقال أشجع بن عمرو السلَِمي

 يِه ماِدحوال مغِْرب إالَّ له ِف  ابن سِعيٍد حين لَم يبقَ مشِْرقٌ مضى

 على النّاِس حتى غَيبتْه الصفاِئح  كُنْتُ َأدِري ما فواِضُل كَفِِّه وما

 به حيا تَِضيقُ الصحاِصح وكانَتْ  فَأصبح في لَحٍد ِمن اَألرِض ميتاً

تَِغض وِعي، فإنمتْ دما فاض ِكيكسَأب  كبسفَح واِنحالج ِمنِّي ما تُِجن 

 بسروٍر بعد موِتك فاِرح وال  أنا، ِمن زرٍء وإن جلَّ، جاِزع فما

كََأن تَقُم ولَم ،ِسواك يتْ حمي على  لَم النَّواِئح ٍد إالَّ عليكأح 

ها لَِئنراِثي وِذكْرالم نَتْ فَيكسح  لقَد داِئحالم ُل ِفيكنَتْ ِمن قَبسح 

  د اهللا بن قَيس الرقَيات، أموي الشعر وقال عبي

رفَنُوها نَضظُماً داُهللا َأع  تانةَ الطَّلَحاِت ِبِسِجسطَلْح 

كان عالخَِليَل، وال ي ِرمحِذراِت تَلُّ  ال يالع بخِْل، طَيبالب 

  كان جود الخَِليِل حسن الِعداِت  سِبطَ الكَفِّ بالنَّواِل إذا ما

كُن لقَد تَباكالذي اج رمباِة  فَلَعَل المهالِفناِء س ِحيبتَ ر 

إالّ لَم اَألِخالَّء كدعب ة وِقالِت كَِثماد  أِجدوحنْزم 

  وقال عبدة بن الطَِّبيب، إسالمي 

بن عاِصٍم عليك ساِهللا قَي سالم  تُهمحما ورحتَري أن ما شاء 
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 زار عن شَحٍط ِبالدك سلَّما إذا  ِحيةَ من غادرتَه غَرض الردىتَ

 بنيان قَوٍم تَهدما ولكنَّه  كان قَيس هلكُه هلْك واِحٍد فما

  وقال مروان بن أيب حفْصة 

 لَن تَِبيد ولَن تُناال محاِمد  مضى ِلسِبيِلِه معن وأبقَى

    

وىه ُل الذي كانَتْ ِنزاربالج  دبه ِجباال تَه ودِمن الع 

 كانَتْ تَطُوُل به اخِْتياال فقَد  يعُل الِبالد به خُشُوع فإن

 غَيِر ابِن زاِئدة ارِتحاال إلى  ولَم يك طاِلب المعروِف ينِْوي

 رتَه، ِعياالأن زار حفْ إلى  وكان النّاس كلُّهم، لمعٍن

 قَيض راحِتِه السَؤاال ويسِبقُ  من كان يحِمُل كُلَّ ِثقٍْل ثَوى

 عثَراتُ دهِرك َأن تُقاال بِه  ِلسبيِلِه من كنتَ تَرجو مضى

 بدموِعها إالَّ انِْهماال َأبتْ  بماِلٍك عبراِت عيِني فَلستُ

كََأن  يوم سالشَّمنعم ةٌ جالال ِمن  ُأِصيبسلْباإلظْالِم م 

 لجدودِنا إالَّ اغِْتياال َأبى  يرانا النّاس بعدك فَلَّ دهِر

 منى كَواِذب واعِتالال جِعلْن  أِبي عليك إذا العطَايا فَلَهفَ

 الحلَقاً بَأسوِقهم ِثقا شَكَوا  أبي عليك إذا اُألسارى ولَهفَ

 ِلممتَدٍح ِبها ذَهبتْ ضالال  أِبي عليك إذا القَواِفي ولَهفَ

 ال نُِريد به ِزياال مقاماً  باليمامِة بعد معٍن أقمنا

 ذَهب النَّوال فال نَواال وقَد  َأين نَذْهب بعد معِن، :وقُلْنا

 ِمن يديك وال ِشماال يِميناً  فما بلَغَتْ َأكُفُّ ذَِوي العطايا

  سقَتك الغواِدي مربعاً مثُ مربعاً :=وقال احلُسني بن مطَري اَألسِدي أَِلما على معن وقُوال ِلقَبِرِه

 كان ِمنْه البر والبحر متْرعا وقَد  قَبر معٍن كَيف واريتَ جوده فيا

 كان حيا ِضقْتَ حتَّى تَصدعا ولَو  لجود ميتٌقد وسعتَ الجود، وا بلَى

 األرض خُطَّتْ للسماحِة مضجعا ِمن  قَبر معٍن َأنْتَ َأوُل حفْرٍة ويا
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ِتِه فتىوم دعوِفِه برعا كما  ِعيش في مرتْعم راهجل، ميالس دعب ،كان 

ضم ،نعى مضا مى،ولموانْقَض ودى الج  حبعا وَأصدكاِرِم َأجالم نينِعر 

  وقال لَِبيد بن رِبيعة العاِمِري، خمضرم 

 وتَبقَى الِجباُل بعدنا والمصاِنع  وما تُبلَى النُّجوم الطَّواِلع بِلينا،

 هر فاِجعفَتى يوماً به الد وكُلُّ  جزع إن فَرقَ الدهر بينَنا فال

 رماداً بعد ِإذْ هو ساِطع يحور  المرء إالَّ كالشِّهاِب وضوِئِه وما

 الماُل إالّ عارةٌ ووداِئع وما  الِبر إال مضمراتٌ ِمن التُّقَى وما

 لُزوم العصا تُحنَى عليها اَألصابع  َألَيس وراِئي إن تَراخَتْ مِنيِتي

 َأِدب كَأنِّي كُلَّما قُمتُ راِكع  َأخْبار القُروِن التي مضتْ برَأخَ

فْنَهِف َأخْلَقَ جيتُ ِمثَْل السحبفَأص   ُل قاِطعِن، والنَّصِد القَيهع متَقاد 
 فَفارقَِني جار بَأربد فاِجع  وقَد كنتُ في َأكْناِف داِر مضنٍَّة

 فَداٍن للطُّلُوِع وطاِلع علَينا،  ، إن المِنيةَ موِعدتَبعدن فال

كرمى لَعصبالح واِربِري الضما تَد  ِر ما اهللا صاِنعوال زاِجراتُ الطَّي 

 رحَل السفَّار من هو راِجع إذا  ما يدِريِك إالَّ تَظَنِّياً أعاِذُل

عزَأتَج ثَ الددا َأحنَناِمميب ره  وَأي القَواِرع هكَِريٍم لم تُِصب 

 يوم حلُّوها وغَدواً بالِقع بها  النَّاس إالّ كالدياِر وَأهِلها وما

     وقال أيضا 

 نَوء السماِك واَألسِد َأرهب  على َأربد الحتُوفَ وال َأخْشَى

 يوم الكَريهِة النَّجِد فاِرِس  أفْجعِني الرعد والصواِعقُ بال

  وقال متمم بن نويرة 

كا لَقدوِر على البِني عند القُبواِفِك  الموِع السمِفيقي ِلتَذْراِف الدر  

 ثَوى بين اللِّوى والدكاِدِك ِلقَبٍر  َأتَبِكي كُلَّ قَبٍر رَأيته :فقاَل

 فهذا كُلُّه قَبر ماِلِك ذَروِني،  عثُ اَألسىإن اَألسى يب :فقلْتُ

  وقال أيضا 
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 جزٍع ِمما َأصاب فَأوجعا وال  وما عمِري بتْأِبيِن هاِلٍك لَعمِري

تَ ِرداِئِه لَقْدالِمنْهاُل تَح با فتًى  غَيوعاِت َأرِشيطان العِمب رغَي 

 القَشْع ِعن برِد الشِّتاِء تَقَعقَا إذا  عرِسِهبرماً تُهِدي النِّساء ِل وال

 خَِصيباً إذا ما راِكب الجدِب َأوضعا  َأعان اللُّب ِمنْه سماحةٌ لَِبيباً،

 إذا لَم تَِجد ِعنْد امِرِئ السوِء مطْمعا   تَراه كَنصَل السيِف، يهتَز للنَّدى
الغَز سرض وإنتَهَأيجاَل رالر عا   وديمقاً في اللِّقاِء سدِب صرَأخا الح 

 طاِئشَاً ِعنْد اللّقاِء مدفَّعا وال  وما كان وقَّافاً إذا الخَيُل َأحجمتْ

 هو القَى حاِسراً أو مقَنَّعا إذا  وال ِبكَهاٍم بزةُ عن عدوِه

ِنييِكياِن فَعالَّ تَبفَّعا إذا   لماِلٍكهرالكَِنيفَ الم يحِت الرَأذْر 

 نَواِحيه على من تَشَجعا شَِديٍد  فابِكي ماِلكاً وِلبهمٍة وللشَّرِب

هِعيرغَى طُروقاً بٍف إذا َأريحتى تَكَنَّعا وعاٍن  وض ى في الِقدثَو 

 حبارى رْأسه قد تَصوعاال كَفِرخْ  وَأرملٍة تَمِشي بَأشعثَ محثٍَل

 الدهِر حتى ِقيل لن يتَصدعا ِمن  كنَدمانَي جِذيمة ِحقْبةً وكنّا

 المنايا رهطَ ِكسرى وتُبعا أصاب  بخيٍر في الحياِة وقَبلَنا وِعشْنا

 اجتماٍع لم نَِبتْ ليلةً معا لطُوِل  تَفَرقنا كَأنِّي وماِلكاً فلما

نَنات فإنيقْنا بفَر كُِن األيام  عا فقَددو محموداً أِخي حين بان 

 حِديثاً ناعم الباِل َأفْرعا أراك  مالَك بعدما: ابنةُ العمِري تقوُل

 حزٍن تترك الوجه َأسفَعا ولَوعةُ  طُوُل اَألسى إذْ سَألِْتني: له فقلتُ

 تَنْكَِئي قَرح الفُؤاِد فَِييجعا وال  يِني مالمةًَأالَّ تُسِمِع فَِقعدِك

تُ فَلْم َأِجددهِك َأنِّي قد جبسفح  فَعا بكَفَّيدة مِنينْه للمع 

 يسح الماء حتَّى تَريعا وجوٍن  ُأقوُل وقَد طار السنا في رباِبِه

 الغواِدي المدِجنات فَأمرعا ِذهاب  اُهللا َأرضاً حلَّها قَبر ماِلٍك سقَى

 مجرا ِمن حواٍر ومصرعا رأين  وجد ُأظْآٍر ثالٍث رواِئٍم فَما

نذَكِّرثِِّه يِزين ِببثِّ الحعا  ذا البلَها م نعجلَى سنَِّت اُألوإذا ح 
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نزقْتُ ماِلكاً بَأحفار ِمنِّي يوم  عابه النَّ وقاممفَْأس ِفيعاِعي الر 

ٍة فإنربع عأو تَتاب نزح كتْ  ينْقَعا َأذابِف موِم الجِبيطاً ِمن دع 

 َألعظَم ِمنْها ما احتَسى وتَجرعا  في ماِلٍك واحتَسيتُها تَجرعتُها

  وقال أيضا 

  هم في الفُؤاِد وِجيعمع اللَّيِل   َأِرقْتُ ونام اَألخِْلياء وهاجِني

    

 فَما ِبتُّ إالَّ والفُؤاِد مروع  وِهيج لي حزناً تَذَكُّر ماِلٍك

 واستَهلّتْ عبرةٌ ودموع أبتْ،  عبرةٌ وزعتُها بعد عبرٍة إذا

  وِم طُلُوعوقَد حان ِمن تاِلي النُّج  حِبيٍب بعد هدٍء ذَكَرتُه ِلِذكْرى

 تَنادى في الغُصوِن وقُوع حمام  رقََأتْ عيناي ذَكَّرِني بِه إذا

لٍَة كََأنِس لَيُأم ولَم ،هالسَأج لَم  ،َأراه ِميعج ونحن ِبحصي ولَم 

 وقال أبو ِخراش اهلَذِلي  

 ِلمِت جِليُلرزء لو ع وذلك  َأراه بعد عروةَ الِهياً :تقوُل

 صبِري يا ُأميم جِميُل ولكن  تَحسِبي أنِّي تَناسيتُ عهده فال

لَنا َألَمقَ قَبقد تَفَر لَِمي َأنفاٍء خَِليال  تَعِقيُل: صوع ماِلك 

 لَنا ِفيما مضى ومِقيُل مِبيتٌ  الصبر َأنِّي ال يزاُل يِهيجِني َأبى

 ِقطْع علي ثَِقيُل يعاِودِني  ي إذا ما الصبح آنَستُ ضوءهوَأنِّ

وقالت قُتيلَة ِبنت النضر بن احلارث وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قَتل أباها صبراً، وهو أَولُ من 
  وقاِتلُه علي بن أِبي طاِلب عليه السالم . ضِربت رقَبته يف اِإلسالم

 ِمن صبِح خاِمسٍة وَأنتَ موفَّقُ  راِكباً إن اُألثَيَل مِظنَّةٌ اي

 إن تَزاُل بها الركاِئب تَخْفُقُ ما  به ميتاً فإن تَِحيةً بلِّغْ

 ِلماِئِحها وُأخْرى تَخْنُقُ جادتْ  إليك، وعبرةً مسفُوحةً ِمنِّي

نعمسن فَلْي إن رتُهالنَّضياد  نِْطقُ إنتٌ أو ييم عمسي كان 

 ِهللا َأرحام هناك تُمزقُ  سيوفُ بِني َأِبِيه تَنُوشُه ظَلَّتْ
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،ٍة َأمحمدُل نَِجيبِرقُ  وَألنْتَ نَجعٌل مُل فَحِمها، والفَحِمن قَو  

 وهو المغيطُ المحنَقُالفَتَى،  من  كان ضرك لَو منَنْتَ، وربما ما

 إن كان ِعتُقٌ يعتَقُ وَأحقُّهم  والنَّضر َأقْرب من َأصبتَ وِسِيلَةً

 ما يغِْلي به من ينِْفقُ بأعز  كنتَ قاِبَل ِفديةً لَفَديتُه لو

 ِلِبيغة التلَيل بن ِدهقانوقال م  

 شاةٌ تَموتُ وال بِعير وال  ماٍللَيس الرِزية فَقْد  أال

ٍم ولكنقَو ة فَقْدِزيالر  خَلْقٌ كَِثير ِتِهمووتُ ِلميم  

هونمعسِش ما تعالن ِريرص سلَيو طَِويوقال الع= فقَصٍم تقَو البه أَصولكن  

 لثَّناء المخَلَّفُذاك ا ولكَّنه  ولَيس نَِسيم الِمسك ريا حنُوِطِه

  وقال آخر 

 بغُرِتِه دجى اِإلظْالِم جلَّى  قَبر ال تُظِْلم عليه فطالَما يا

 وبحر نَدى وبدر تَماِم لَيثاً  ِإعجب ِلقَبٍر ِقيس ِشبٍر قد حوى

 الملُوِك وِجلَّةُ اَألقْواِم ركَب  فلَطالَما اصطَكَّت على أبواِبِه

 كنتَ تُسِلمها إلى اِإلعداِم ما  ويح أيٍد َأسلَمتْك إلى الثَّرى اي

فأغارا على ثُمالَة فَنذَر ما . وقال أَبو ِخراش خويِلد بن مرة وكان قد خرج ِخراش ولَده وأخوه عروة
فأخذُوا ِخراشا فأَرادوا قَتلَه، فأَلقَى رجلٌ ِمنهم وأما بنو ِرزام . فأَما بنو بالل فأخذُوا عروة فقَتلُوه. حيان

  : فأَتى أباه فأَخبره خبره فقال. ففَحص كأنه ظيب فَفاتهم. انج: رداَءه عليه، وقال

  خَراشٌ وبعض الشَّر َأهون ِمن بعِض  إلِهي بعد عروةَ إذْ نَجى حِمدتُ

 قُوسى ما مشَيتُ على اَألرض بجاِنِب  يالً رِزْئتُهال َأنْسى قَِت فواهللا

    

 باألدنَى، وإن جلَّ ما يمِضي نُوكَُّل  َأنَّها تَعفُو الكُلُوم، وإنّما على

ولَم هن َألْقَى عليه ِرداءِر مِض  َأدحّل ِمن ماِجٍد معلى أنَّه قد س 

ولَم يهالفُؤاِد م ثْلُوجم كِبيلَِة والخَفِْض  جاًيفي الر الشَّباب َأضاع  

جاِوعم تْهعِض على  ولكَّنه قد نازٍة صاِدقٌ النَّهأنّه ذُو ِمر 

w  وقال قُس بن ساِعدة اِإلياِدي وكان له أخوان يصحباِنه فماتا قَبلَه فأقام على قَبِريِهما حتى لَِحق ِبهما 
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ا طالَ خَِليليبتُماهقَدكُما  ما قد رال تَقِْصياِن كَراكُما َأِجد 

داً َألَمفْرم حانيلَما َأنِّي ِبسِمن نَِديٍم ِسواكُما وما  تَع ِلي 

كُما لستُ باِرحاً ُأِقيميرداكُما  على قَبص ِجيبطَواَل اللَّياِلي أو ي  

 في قَبريكُما قد َأتاكُما بِجسِمي  والموتُ أقَرب غايٍة كَأنَّكُما

فمات . وذَكُروا أنّ رجِلين ِمن بِني أَسد خرجا يف بعث احلَجاج فآخيا ِدهقانا يف موضع يقال له راوئْد
ي فمات الدهقانُ وبِق. أحدمها وبِقي اآلخر والدهقانُ يناِدمان قَبره، يشربان ويصبان على قربِه كأساً

اَألسِدي، وكان امسه ِعيسى بن قُدامة األسدي يناِدم قَبريهما ويشرب قَدحاً ويصب على قربيهما قَدحين 
. وقيلَ كانوا ثالثة من أهل الكُوفَِة يف بعث احلَجاِج يتنادمون وال يخاِلطون أحداً. ويترنم ذه األبيات

  : اه، فمات اآلخر، وبِقي ِعيسى بن قُدامة، وكان أحد الثالثة، فقالفمات أحدهما وبِقي صاِحب

تُما خَِليلَيقَدا طالَما قد ربكُما  هال تَقِْضيان كَراكُما أِجد 

 كَأن الذي يسِقي العقار سقاكُما   جرى النَّوم مجرى العظِْم واللَّحم ِفيكُما

فُو أخاً بجأٍخ ي ِتِهفأيوم دفاكُما فلستُ  عٍت جوِد معالذي ِمن ب 

 لَم تَذُوقَاها تُروي ثَراكَما فإن  أصب على قَبِريكُما ِمن مدامٍة

 مجاباً صوتُه من دعاكُما ولَيس  كَيما تُِجيبا وتَنِْطقَا َأناِديكُما

ٍم ال تُجيباِن داِعياً َأِمنخَِلي  طُوِل نَو،هاكُما لَيما هذا الذي قد د 

 سيعروِني الذي قد عراكُما وَأنِّي  بَأنِّي ال محالَةَ هاِلك قَضيتُ

 يرد على ذِي عولٍَة إن بكاكُما  طُوَل الحياِة، وما الذي سأبِكيكُما

  وقال الطِِّرماح 

صاغُ الموتُ ِصيغَ كَِمثِْلِه فَتىُل  لو يماإذا الخَيساِجِلها قُدجالَتْ في م   

ةً ولَوبهر تاً كان سالَموم له ِسلْما  أن ِمن النّاِس إنْساناً لَكان 

  وقال آخر 

  فتى في جِسيماِت المكاِرِم راِغب  جِسيماِت العلَى فَينالُها يروم

 يها المواِكبَأفْواجاً ِإلَ تَواهق  فإن تُمِس وحشاً داره فلربما

ونيحِبينَه يج اماً كَأنسِهالٌل  ب حاِئبنْه السع دا وانْجابب 

w ولكنَّه من غَيب الموتُ غاِئب  غاِئب من كان يرجى ِإيابه وما
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  169  

   والقَوم شهِدي ورهِط بين السوداِء=وقال دريد بن الصمة، خمضرم نصحت ِلعاِرٍض وأَصحاِب عاِرض

 في الفاِرِسي المسرِد سراتُهم  ظُنُّوا بَألْفَي مدجٍج: لهم فقلتُ

 غَوايتَهم وَأنَِّني غَير مهتَِد  عصوِني كنتُ ِمنْهم، وقَد َأرى فلّما

د إالّ ضحى الغَِدفَلْم يستَِبينُوا الرشْ   َأمرتُهم َأمِري بمنْعِرج اللِّوى   

 غَويتُ، وإن تَرشُد غَِزيةُ َأرشُِد  وهْل أنا إالّ ِمن غَِزيةَ ِإن غَوتْ

 َأعبد اهللا ذلكُم الرِدي فقلتُ  َأردِت الخَيُل فاِرساً: فقالُوا تَنادوا

    

 ِسيِج الممدِدالصياِصي في النَّ كَوقِْع  إليه والرماح تَنُوشُه فِجْئتُ

 جلٍَد ِمن مسِك سقِْب مقَدِد إلى  فكنتُ كذاِت البو ِريعتْ فَأقْبلَتْ

 عالِني حاِلك اللَّوِن َأسوِدي وحتَّى  عنه الخَيَل حتَّى تَبددتْ فطاعنْتُ

 لَِّدَأن المرء غير مخَ ويعلَم  امِرٍئ آسى َأخاه بنَفِْسه ِقتاَل

 اليوم َأعقاب اَألحاِديِث في غَِد ِمن  علي وقِْع المصاِئِب حاِفٍظ صبوٍر

فإن كانَهاهللا خَلَّى م عبد كِد فما  يقَّافاً وال طاِئشَ اليو كان 

 عن اآلفاِت، طَالّع أنْجِد بِعيد  اِإلزاِر، خاِرج ِنصفُ ساِقِه كَِميشُ

طْ تَراهالب خَِميصحاِضر ادِد  ِن والزقَدو في القَِميص المغْدوي ،ِتيدع 

وإن هزاد دهوالج اِإلقْواء هسماحاً  مِد سفي الي وإتْالفاً لما كان 

هْأسر بال الشَّيبا، حتَّى عبا ما صِد فلَّما  صعقال ِللْباِطِل اب الهع 

طَّيبنَفِْسي َأنَِّني لم وتَ،   أقُْل لهِدي كَذَبلَكَتْ يخَْل ِبما ملْم َأبو 

  وقال آخر 

صاِنيالذي به ع شادِمي، والرِم  قَونْدي برجِص المعي نتُ، ومرَأم  

 عاِرضاً ينْهلُّ بالموِت والدِم َأرى  بِني بكٍْر على الموِت ِإنَِّني فَصبراً

  ن زيد وقال عبد الرمحن ب

  ذَكَرتُ َأبا أروى فنَهنَهتُ عبرةً ِمن            الدمِع ما كادتْ عن العيِن تَنْجِلي
  

w رمٍس ِذي تُراٍب وجندِل رِهينَِة  َأبعد الذي بالنَّعِف نَعِف كُويِكٍب
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ِني َأذَكَّرأصاب نقْيا على مبالب  قْيايغ وب ْؤتَِليَأنِّي جاِهدم ير 

 َأقِْبْل على الماِل تُعقَِل: ِمن أٍخ وال  ِرجاٌل ما أِصيب لَهم َأب يقوُل

ةً َأنَخْتُمرِب مرنا كَلْكََل الحلَيكَلْكَِل  عب ِنيخُوها عليكُمم فنحن 

 وقالت اخلَنساء بنت الشريد، خمضرمة 

 الدهر قَرعاً وغَمزا وَأوجعِني  الدهر نَهساً وحزاً تَعرقَِني

 قَلِْبي ِبِهم مستَفَزا وَأصبح  رجالي فبادوا جِميعاً وأفْنَى

تَّقَى كَأني كُونُوا ِحمىا إِذ  لم يزب زع نم ِإذْ ذاك النّاس 

 العِشيرِة فَخْراً وِعزا وزين  سراةَ بِني ماِلٍك وكانُوا

مه والنِّسام ،مهوا جارفْزا  نَعها الموتُ حشاءَأح ِفزحي ء  

 العجاجِة يجِمزن جمزا وتَحتَ  تَكَدس بالداِر ِعين وخَيٍل

  فِبالِبيض ضرباً وبالسمِر وخْزا  الصفاِح وسمِر الرماِح ِبِبيِض

 نُّون أن ال تُجزايظُ وكانُوا  نواِصي فُرساِنِهم جززنا

نوم وبريالِقي الحس أن ظَن  زا بَأنجع ظَن فَقد صابال ي 

 الحمد ذُخْراً وكَنْزا ونَتَِّخذُ  نُِضيفُ ونَعِرفُ حقَّ الِقرى

  وقالت ترِثي أخاها صخراً 

 ِدِه عارالمواِرِد، ما في ِور َأهُل  صخْر وراد ماٍء تَناذَره يا

 لَها ِسالحاِن َأنْياب وَأظْفار  مشَى السبنْتَي إلى هيجاء معِضلٍَة

 حنيناِن ِإصغار وِإكْبار لَها  فما عجوٌل على بو تُِطيفُ به

تَعتْ تَركَرتْ حتّى إذا أدتَعما ر  بارفإنّما هي ِإقْبال وَإد 

 وللدهِر ِإحالٌل وإمرار صخْر،  ارقَِنيبَأوجد ِمنِّي يوم ف يوماً

    

داةُ به وإناله خْراً لَتَْأتَمص  ْأِسِه نارفي ر لَمكََأنّه ع 

نا وإندسيخْراً لَواِلينا وص  وإن ارخْراً إذا نَشْتُو لَنَحص 

هالخَِليقَِة، م ِضيرِقيقَِة، محاِمي الح  الطَِر ِدياروضر يقَِة، نَفَّاع 
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ابوٍة، جناِصي اززٍة، جقاِصي  قّادع اررِل جٍة،للخَيَألِْوي 

 ِلِريبٍة حين يخِْلي بيتَه الجار  لَم تَره جارةٌ يمِشي بساحِتيها

 مهجِتي ويشَقَّ رمِسي ُأفاِرقَ  يا صخْر ال أنْساك حتّى أال

 إخْواِنِهم لَقَتَلْتُ نفِْسي على  ثْرةُ الباِكين حوِليكَ ولوال

 النَّفْس عنه بالتََّأسي ُأعزي  يبكُون ِمثْل َأِخي ولكن وما

 لُكلِّ طُلُوِع شَمِس وَأذْكُره  غُروب الشَّمِس صخْراً يذَكِّرِني

  وقالت أيضاً 

 َأبصرتْه الخَيُل إالّ اقْشَعرِت وال  وما كَر إالّ كان أوَل طاِعٍن

  فمثُْل َأِخي يوماً به العين قَرِت  فَيدِرك ثَْأراً، وهو لَم يخِْطِه الِغنَى
 إالَّ سلَتْ وتَجلَِّت فََأذْكره  فلستُ َأزرى بعده ِبزِريٍة

  وقالت أيضاً 

 حلَّتْ به اَألرض َأثْقالها ِد  َأبعد ابِن عمٍر ِمن آِل الشَِّري

 ناِئحةً ما لَها وَأسْأُل  آسى على هاِلٍك فََأقْسمتُ

 بالمحِو َأذْالَلَها المغاِدِر  الحواِدثُ بعد الفَتَى ِلتَجِر

 علَيها وإما لها فإما  سَأحِمُل نَفِْسي على آلٍة

 ِلنَفِْسي َأولَى لَها لَىفَأو  بنَفِْسي كُلَّ اُألموِر هممتُ

 نازلْتَ بالسيِف َأبطالَها ن  تَكَدس بالدارِعي وِخيل

النُّفُو نُِهين ونوه قَى لَها ِس  النُّفُوسالكَِريِهة َأب يوم 

 نبقى ويذْهب من قالَها ِن  ِمثِْل حد السنا وقافَِيٍة

  ي اخلَنساء وقالت أيضا وتروى لصخر أِخ

  فحياك رب الناس عنِّي معاِويا  امرٌؤ أهدى ِلميٍت تَِحيةً إذا

نوِدي َأنَّنَِي لم َأقُْل له وهجتَ،  وخَْل عليه ِبماِليا كَذَبَأب لمو 

  وقالت أيضاً 

ينَيدا َأعما وال تَجودى أال  جخِْر النَّدِكياِن ِلصتَب 
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 ِد ساد عِشيرتَه َأمردا  النِّجاِد، رِفيع الِعما طَِويُل

كَلِّفُهي مما غالَه مِلدا  القَووم مهغَرأص وإن كان  

  وقالت الفاِرعة بنت شداد املُرية يف أخيها 

  نَفِْسي ِفداُؤك ِمن ِذي غُلٍَّة صاِدي  سقَيتُم بني جرٍم أِسيركُم، هالَّ

ادَألِْويٍة شَه فّاعٍة، رَأنِْدي  اددداِد سَأس ٍة، فَتَّاحِهيَأو 

ارٍة، نَحٍة فَكَّاك َأقْياِد  راِغيٍة، قَتَّاُل طاِغيالُّل راِبيح 

 مبهمٍة، طَالَّع َأنْجاِد فَراج  محكَمٍة نَقَّاض مبرمٍة قَواُل

  ية ترثي توبة بن احلُمير وقالت لَيلَى اَألخيِل

كرمعلى الفَتَى لَع ِت عاروإذا  ما بالم عاِيرياِة المفي لح هتُِصب لَم 

 ِممن غَيبتْه المقاِبر بَأخْلَد  َأحد حي وِإن كان سالماً وما

 رى وهو صاِبربد يوماً َأن ي فال  كان ِمما يحِدثُ الدهر جاِزعاً ومن

برهِت موٍش من الميوليس ِلذي ع  هِر غاِبراِم والدعلى اَألي سولَي 

 امِرٍئ يوماً إلى اهللا صاِئر وكُلُّ  جِديٍد أو شَباٍب إلى ِبلى وكُلُّ

    

 وإن عاشا وطاَل التَّعاشُر شَتاتاً  وكُلُّ قَِرينَي َألْفٍَة ِلتَفَرٍق

  أخا الحرِب إذ دارتْ عليك الدواِئر  بِعدنْك اُهللا يا تَوب هاِلكاًي فال

تْ فُأقِْسمعما د ِكيكَأب ال َأنْفَك  طاِئر أو طار قاءرعلى فَنٍَن و 

 كنُتُ ِإياهم عليه َأحاِذر وما  بِني عوٍف فيا لَهفَتا له قَِتيُل

 بدروِب الشَّاِم باٍد وحاِضر لَها  شَى قَِبيلَةًقد كُنت َأخْ ولكنَِّني

  وقالت أيضا 

فِإنَّكُم واءتَكِْن القَتْلَى ب فِإن  ِف بن عاِمٍر فَتىوآل ع ما قَتَلْتُم 

 المنايا داِرعاً ِمثُْل حاِسِر ِلقاء  يبِعدنْك اهللا يا تَوب ِإنَّما فال

ٍع َأتَتْهِدر وننايا دِصينٍَةالمح   رمضاِمِر وَأس قَبوَأر خَطِّي 

مةُ فاِجراً فِنعبكان تَو س بفاِجِر وفوقَ  الفَتَى ِإذنلَي كان الفَتَى إن 
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لُّها فتىعنِْهُل الحاجاِت ثم يصاِدِر  يها عنه ثَنايا المطِْلعفي 

ٍة فتىِيييا ِمن فَتاٍة حأح ِمن   كان عخاِدِروَأشْج ٍث ِبخَفّانلَي 

ةً فتىوِرفْع ناءلَى سوللم باِسٍر وللطَّاِرِق  كان غير اِري ِقرىالس 

ى فتىروال ي ،كابالر ٍر  ال تَخَطَّاهجاِوِر ِلِقدجاٍر م ونِعياالً د 

ِنخْ كََأني ةَ لَمبى   فتَى الِفتْيان تَوصالح نصفْحي بالكَراِكِرقَالِئص  

  وقالت أيضاً 

الذي باتَ ساِرياً لقَد وعالج ِلمقاِتلُه  ع ِعيِف والِجيراِن َأنَّكعلى الض  

وَأنَّك للِقرى بالباِع يا تَو بحناِزلُه إذا  رِم ضاقَتْ مالقَو ما لَِئيم 

 يفُه ومناِزلُهبخَيٍر ض ويضِحي  قَِرير العيِن من كان جاره يِبيتُ

َأتّتْه هشَباب تَم نايا حينالم  روَأقْص ناِزلُهٍن يعنه كُلُّ ِقر 

وعاد ِرينَهِمي عحِث الغاِب يى  كَلْيضروي الِئلُهوح به أشْبالُه 

  وقالت زينب بنت الطَّثْرية، أموية الشعر 

ِقيِق مطِْن العى اَألثَْل ِمن بَأرغَواِئلُه ِزيدغالَتْ ي ِقيماً، وقَدجاِوِري           م  
  

 رِهٌل لَباتُه وَأباِجلُه وال  فتى قُد قَد السيِف، ال متضاِئٌل،

ِرِه فتىالقَِميِص بخَص ى قَدولكنَّما  ال تَر تُوِهي القَِميِص كَواِهلُه 

كرسظاِل ي ِضيكرظْلُوماً، ويوكُلُّ  ماً،م حاِملُه وفَه لْتَهمالذي ح 

 باِطٌل ِإن ِشْئتَ َأرضاك باِطلُه وذُو  جد ِعنْد الِجد َأرضاك ِجده إذا

 ما ظَنُّوا به فهو فاِعلُه َألحسِن  القوم َأموا بيتَه فهو عاِمد إذا

 الحقِّ حتَّى تَستَِقلَّ مراِجلُه على  نَزَل الضيفان كان عذَوراً إذا

 َأقْصى حجرِة الحي ناِئلُه ويبلُغُ  وقَد كان يرِوي المشْرِفي بكَفِِّه

 يوماً دماً فهو آِكلُه بصاِحِبِه  لَيس البِن العم كالذِّْئِب إن رَأى فَتَى

 ِهنِْدياً طَِويالً محاِملُه ضوَأبي  ووِرثْناه دِريس مفاضٍة مضى

 وقال الشمردل اليربوعي، أموي الشعر 

w ِإلْينا سيفُه ورواِحلُه وآب  لَعمِري لَِئن غالَتْ َأِخي دار غَربٍة
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 ِمنْها وهو عفٌّ مآِكلُه بمثْواه  به َأثْقالَها اَألرض وانْتَهى وحلَّتْ

نَتْ لقَدمتَّقَىضى كان يالقُو لْدبه   ج الِزلُهخُوِف زالثَّغِْر الم جاِنب 

    

ساِئلُهِديقَ مِف الصحي قِْتراً                ِمن الماِل لَمم كان تَغْنَى، ِوإنوٌل إذا اسصو  
  

هةَ  إلى اهللا َأشْكَو ال إلى النَّاِس فَقْدعالقَ ولَو عجٍن َأوزحداِخلُه لْب 

 يخاِلطُ جفْنَيها قَذى ما تُزاِيلُه  الصبر َأن العين بعدك لم تَزْل َأبى
 على من مات بعدك شاِغلُه فأنتَ  وكنتُ ُأِعير الدمع قَبلَك من بكَى

 يه جناِدلُهالصبا رمساً عل نَِسيم  هيفُ الجنُوِب ومنْتَهى يذَكِّرني

 الشِّيِب واستَغْوى أخا الِحلِْم جاِهلُه  َأيِدي القَوِم ِإذ حلَِّت الحباحبا  وسورةُ
ولَعتَ ِمنَّا لَموالم ِإن كرملَع  نِبم ونَواِفلُه هى نَفْعجري 

نييِكيا فعفاب رهكاكُما الدَأب ِإن  نقد  ِلم هرنَصنَّا وناِئلُهع بان 

 مآِزر يوٍم ال تُوارى خَالِخلُه  استَعبرتْ عوذُ النِّساِء وشَمرتْ إذا

 وال مستَبطٌَأ الفَرِض خاِذلُه علي،  أِخي ال بِخيٌل في الحياِة ِبماِلِه

 ُأباِدلُهكَأِخي لو كان حيا  َأخاً  كنتُ َألْقَى المِرٍئ عند موِطن فَما

 وقالت جنوب أُخت عمرو ذي الكَلْب اهلُذَِلية، جاهلية 

 حين ردوا السَؤاال فأفْظَِعِني  ِبعمرو أِخي صحبه سَألْتُ

ٍل أِتيحبناال فَناال  له نَِمرا َأجِمنْه م كرملَع 

فُأقِْسم هاكو لو نَبرميا ع  ِإذَن ها ِمنْكضاالنَبع داء  

ٍة ِإذَنيسثَ ِعرها لَيِفيتاً  نَباال ممفيداً نُفُوساً وم 

ٍة ِإذَنديدِرع رها غَياال وال  نَبص ِهشاً ِحينطاِئشاً د 

وقَد ِملُونرفُ والميالض ِلمتْ شَماالً  عبأفْقٌ وه رإذا اغْب 

ِغي بَأنَّكالم ِبيعثَكنتَ الر  نوكنتُ الثِّماال ِلم تَِفيكعي 

 حرٍف تَشَكَّى الكَالال بَأدماء  تجاوزتَ مجهولَه وخَرٍق

w  وكنتَ دجى اللَّيِل فيِه الِهالال  النَّهار به شَمسه فكنتَ
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  وقالت اخلنساء 

  على صخِْريا لَهفَ نَفِْسي ِلتُدِركَه  والنَّعشُ قد فات خَطْوها وقاِئلٍة،

 القَبِر، ماذا يحِملُون إلى القَبِر إلى  ثَِكِلتْ ُأم الذين غَدوا به أال

  ِمن الجوِد واألفْضاِل والنَّاِئل الغَمِر  يواِرى اللَّحد تحتَ تُراِبِه وماذا

 سِريعلى الِفتْيان بعدك أو تَ ِلتَعدو  فَشْأن الَمنايا إذْ أصابك سهمها

  وقالت أيضا 

 فيه العاِرض المتَهلُِّل تَعبقَ  وما الغَيثُ في جعِد الثَّرى دِمِث الربى

 ِبها، بل سيب كَفِّك أجزُل تَجود  سيباً ِمن يديك وِنعمةً بَأجزَل

كٍة وجاروبنَج ِنيعم نُوعمى وال  ِمن  مرزِم، ال ييتَذَلَُّلالضي 

 ِمن المجِد إالّ حيثُ ما ِنلْتَ أفْضُل  فما بلَغَتْ كَفُّ امِرٍئ متَناوالً

 َأكْثَروا إالّ الذي ِفيك َأفْضُل ولَو  بلَغَ المهدون في القَوِل ِمدحةً وال

  وقالت عمرة اخلَثْعِمية ترثي ولَديها 

تُ لقَدِزعوا َأنِّي جمعِهمازلَيْل   عقُلْتُ وه َأن عزما: جوابأباه 

ن ال أخا لَهِب مرما َأخَوا في الحما إذا  هعاهد نةً موخافَ يوماً نَب 

  شَِحيحاِن، ما اسطاعاً عليه ِكالهما  يلْبساِن المجد َأحسن ِلبسٍة هما

 سناً ِللْمِدِلِجين سناهما وكان  ِمنَّا ُأوِقدا ثُم ُأخِْمدا ِشهاِبان

    

 ِمن جْأشَيِهما منْصالهما يخَفِّض  إذا نَزال اَألرض المخُوفَ ِبها الردى

 ولم ينَْأ عن نَفِْع الصِدِيق غَناهما  استَغْنَيا حب الجِميع ِإلَيِهما إذا

 يخْش رزًأ ِمنْهما مولَياهما لَمو  افْتَقَر لَم يجِثما خَشْيةَ الردى إذا

  وقالت صِفية الباِهِلية 

 بَأحسِن ما يسمو له الشَّجر ِحيناً  كُنّا كغُصنَيِن في جرثُومٍة سمقَا

 فَيئاهما واستُيِنع الثَّمر وطاب  إذا ِقيَل قد طالَتْ فُروعهما حتَّى

بيماِن، وماَأخْنَى على واِحِدي رالز   ذَرء وال يعلى شَي مانِقي الزبي 
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 الدجى، فهوى ِمن بيِنها القَمر يجلُو  كَأنْجِم لَيل بينَها قَمر كُنّا

 ذَهبتَ وأنتَ السمع والبصر فقَد  فاذْهب حِميداً على ما كان ِمن مضٍض

  ثي زوجها وقالت اِخلرِنق بنت ِهفَّان تر

 العداوِة وآفَةُ الجزِر سم  يبِعدن قَومي الذي هم ال

ٍك النَّاِزِلينتَرعِبين  بكُلِّ مِر والطَّياُإلز عاِقدم 

متَ لَهِمعوا سكبإذا ر ِر لَغَطاً  قومجِمن التَّْأِييه والز 

  الِغنَى ِمنْهم بِذي الفَقِْروذَِوي   والخاِلِطين نَِحيتَهم ِبنُضارهم

 هلَكْتُ َأجنَِّني قَِبري وإذا  ثَناِئي ما بِقيتُ لَهم هذا

  وقالت امرأةٌ يف أِبيها 

 كما راع العجوَل مِهيب ُأراع  إذا ما دعا الداِعي ِعلَيا وجدتُِني

ِه وكَمِميس ِمثَْل سلَي ِميِمن س  وإن ي كَانِجيبِمِه فيى باسعد 

  وقالت زهراء الِكالِبية 

 هاِئٌل جعد الثَّرى وصِفيح نقاً  تََأوهتُ ِمن ِذكْرى ابِن عمي، ودونَه

 َأن ال ضيم وهو صِحيح وَأعلَم  وكنتُ أنام اللَّيَل ِمن ِثقَِتي بِه

 ِمن السلِْم بداً والفُؤاد جِريح  دسالَمتُ العدو ولَم أِج فَأصبحتُ

  وقالت فاِطمة بنت اَألحجم اخلُزاِعية 

 بَأربعٍة علي الجراِح جوِدي  يا عين جوِدي عنَد كُلِّ صباِح

 فَتَركْتَِني َأمِشي بَأجرد ضاِج  قد كنتَ ِلي جبالً َألُوذُ ِبِظلِِّه

  َأمِشي البراز وكنتَ أنت جناِحي  ِعشْتَ ِليكنتُ ذاتَ حِميٍة ما  قد

للذَِّليِل وَأتَِّقي فاليوم عاِح ِمنْه،  َأخْضظاِلِمي بالر فَعوَأد 

وَأغْض َأنَّه لَمِري وَأعصفَواِرِسي وِرماِحي قد  ِمن ب دح بان 

 وتُ صباِحييوماً على فَنٍَن دع  دعتْ قُمِريةٌ شَجناً لَها وإذا

  وقالت اِخلرِنق بنت قُحافَة 

 أشْرقِْتِني بالعذِْل ِريِقي فقَد  على رزٍء أِفيِقي أعاِذلَِتي
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  على حي يموتُ وال صِديِق  وَأِبيك آسى بعد ِبشٍْر فال

  وقالت لَيلَى بنت طَِريف التغِلبية وقيل امسها سلْمى ترثي أخاها الوِليد 

 على علٍَم فوقَ الِجباِل مِنيِف  بناثا رسم قَبٍر كَأنَّه لِِّبتَ

نما وناِئالً تَضوداً حاِتِميةَ  جروِصيِف وسح ِمقْداٍم وقَلْب 

  فَتى كان للمعرِوِف غير عيوِف  قاتَل اُهللا الجثا حيثُ َأضمرتْ أالَ

 ولَيس على َأعداِئِه بخَِفيِف  داعلى ظَهِر الجواِد إذا ع خَِفيفٌ

  كَأنَّك لم تَحزن على ابِن طَِريِف  شَجر الخابوِر مالَك موِرقاً أيا

إالّ ِمن التُّقى فتى ادالز ِحبوِف وال  ال ييالماَل إالّ ِمن قَناً وس 

    

ناهتَنا فَقدِبيِع، ولَيالر ِفقْدان  ناهياِتنا بُألُوِفِمن ساد فَد 

هقَ الموتُ نَفْسهيِف  وما زاَل حتّى َأرعأو لَجاً ِلض ودِلع شَجى 

ٍد فإنيزم بن ِزيدي داهَأر يك  بوِف فرحوٍف لَفّها ِبزحز 

قْفاً، فِإنَِّني عليكاِهللا و المى  سقَّاعاً بكُلِّ شَِريِف َأرتَ ووالم 

  ؤيب اهلُذَلِّي، خمضرم وقال أبو ذُ

أِمن عجِبها تَتَوينُوِن ورالم  رهوالد عزجن يِتٍب معس بملَي 

 ولسوفَ يولَع بالبكا من يفْجع  َأرى َأن البكاء سفاهةٌ ولَقْد

  ينْفَعمنذُ ابتَذَلْتَ وِمثُْل ماِلك  ما ِلِجسِمك شاِحباً: قالَتْ ُأميمةُ

عاً َأمجضم الِئمال ي نِْبكإال  ِلج عجضالم ذاك عليك أقَض 

 بِني ِمن الِبالِد فَودعوا َأودى  أما ِلِجسِمي َأنَّه فَأجبتُها

 الرقاِد وعبرةً ما تُقِْلع بعد  بِني وَأعقَبوِني حسرةً َأودى

نيفالع عِحداقَهاب كَأن مهِملَتْ  دس عمتَد ورع يٍك فهبشَو 

 وِلكَلِّ جنٍْب مصرع فَفَقَدتُهم،  هوى وَأعنَقُوا ِلهواهم سبقُوا

 َأنِّي الِحقٌ مستَتْبع وإخاُل  فَلَِبثْب بعدهم بعيٍش ناِصٍب

 المِنيةُ َأقْبلَتْ ال تُدفَع فِإذا  حرصتُ بَأن ُأداِفع عنهم ولَقْد
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 كُلَّ تَِميمٍة ال تَنْفَع َألْفَيتَ  المِنيةُ َأنْشَبتْ َأظْفارها وإذا

 لريِب الدهِر ال َأتَضعضع أنِّي  للشَّاِمتين ُأِريهم وتَجلُِّدي

  يوٍم تُقْرعالمشَرِق كُلَّ بصفا  كََأن للحواِدِث مروةٌ حتّى

تَها والنَّفُسغَّبةٌ إذا روإذا  راِغب إلى قَِليٍل تَقْنَع دتُر 

ولَِئن هبريو مانالز عفَج ِإنِّي  ِبِهم عفَجتي لَمدوِل مبَأه 

 بعيٍش قَبلَنا فتَصدعوا كانُوا  كم ِمن جِميع الشَّمِل ملْتَِئم القُوى

 إخْواٍن ورْأي مصِقع وِصالتُ  ثَوى تحتَ الضِريِح مكَرم ولَقْد

 يحِمي العِرين ويمنَع ِضرغامةً  آذَنُوا بالحرِب وهناً هيجوا لو

  : وقال منِقذ بن عبد الرمحن اِهلاليل من خمضرمي الدولتني

رهُألْفَِتنا الد نيم بالَء  قَ  وكذاكفَررهنَنا الديب 

ِفِه وكذاكرُل في تَصفْعي  رهوالد ِوتْر نالُهس يلَي 

 حين تَقادم اَألمر فسلَوتُ  الضِنين بمن ُأِصبتُ به كنتُ

ِة َأنِصيبفي الم ظِّكح رولَخَي  ربوِلها الصنُز ِعنْد لْقاكي 

ل اللَّيدرمالشعر وقال الش أموي ِثي  

  يبِغي ِجوارك حين لَيس مِجير  عليك ِللَهفٍَة ِمن خاِئٍف لَهفَي

 قَبِرك، والديار قُبور بِجواِر  القُبور فإنَّهن َأواِنس أما

 فالنَّاس ِفيه كُلُّهم مْأجور  مواِهبه فعم مصابه عمتْ

 خَيراً، َألنَّك بالثَّناِء جدير  سان من لَم تُوِلِهعليك ِل يثِْني

 ِمن نَشِْرها منْشُور فَكََأنَّه  صناِئعه ِإليه حياتَه ردتْ

فالنّاس عليِه واِحد مهْأتُمم  ِفيرنَّةٌ وزفي كُلِّ داٍر ر 

  أشَم كَِبيرجوِفها جبٌل في  عجباً َألربِع َأذْرٍع في خَمسٍة

    

  وقال الناِبغة الذُّبياِني جاهِلي، وامسه زياد 

 يسوقُون ِمن َأهٍل وِمن ماِل وما  يهنَئ النّاس ما يرعون ِمن كٍَأل ال
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 ببلَدِة ال عم وال خاِل َأمسى  بعد اِبن عاِتكَةَ الثَّاِوي ِببلْقَعٍة

 ذَواِت الذُّرى، حماِل أثْقاِل إلى  اٍء بَأقْدِحِهالخَِليقَِة، مشَّ سهِل

 علَيها وهذا تَحتَها باِل هذا  حسب الخَِليلْيِن نَْأي األرِض بينَهما

  وقال ربيعة بن عبيد القُعيِني وليس يف العرب ربيعة غَيره 

  ِإن ُأحاِوُل جعفَر بن ِكالِبما   قَباِئَل جعفٍَر ِإن ِجْئتَها َأبِلغْ

نَنا إنيةَ بدوةَ والموادنْجاِب خَلَقٌ،  الهنَِة الممِق اليحكس 

َأذُؤاب َأقُم ولَم ِنكَأه ِع  ِإنِّي لَميالِب للبِر اَألجضتَح يوم 

ِإن موشَهرثَلَلْتَ ع فقَد قْتُلُوكةَ  يبتَيلحاِرِث بن ِشهاِببن ا ِبع 

ِهمداِئِه بَأشَدكَلَباً على َأع  ِهمزحاِب وَأعفَقْداً على األص 

 كُلِّ معصٍب ِقرضاِب وِثماِل  وعماِدِهم في كُلِّ يوِم كَِريهٍة

  وقال ِمكْرز بن حفْص بن اَألخيف الِكناني، جاِهلي 

 الغواِدي قَبره بذَنُوِب وسقَى  يبعدن رِبيعة بن مكَدٍم ال

 على طَلِْق اليديِن وهوِب بِنيتْ  نَفَرتْ قَلُوِصي ِمن ِحجارِة حرٍة

 خَمٍر ِمسعر ِلحروِب ِشريب  تَنِْفري يا ناقَ ِمنْه فِإنَّه ال

 عرقُوِبتَحبو على ال لَتَركْتُها  السفار وبعد خَرٍق مهمٍه لَوال

  وقال كَعب األشقَِري 

 قَبِر المهلَِّب تَنِْفرينا َأعن  لَحاِك اهللا يا شَر المطايا

فَلو ٌل غَِريبجِجِلينا  ال أنَّني رلكُنِْت على ثالٍث تَح  

  وقال اَألزرق بن املُكَعبر 

ناقَِتي َأتَنِْفر داءيرٍو ِببمساِري اللَّ وما  عن ع ِروكانمعن ع نِْفريِل ي 

ياتُهياةَ حتْ ِعنِْدي الحببِر   لَقْد حفي القَب ذْ صارِر مكْنَى القَبس ببوح 

  .وقال كَعب بن سعد بن عقْبة الغنِوي، جاهلي

 يحِميك الطَّعام طَِبيب كََأنَّك  سلَيمى ما لِجسِمك شاِحباً تَقوُل

 في صم الصالِب نَِصيب وللدهِر   أعي الجواب ِلقَوِلهاولَم فقلتُ
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عِتي تَتابن إخْوم داٍث تَخَرَأح  تُِشيب ْأِسي، والخُطُوبر نبشَيو 

 على آثارِهن نُكُوب نُكُوب  دون حلُِو العيِش حتّى َأمره َأتَى

 والمنايا للرجاِل شَعوب أِخي،  ِصيبةٌلَِئن كانتْ َأصابتْ م لَعمِري

واِدثُ ماِجداً لَقدتْ ِمنِّي الحمجوفاً  عرع نُوبي ِر حينهِف الدرِلص 

،قُورو حورفم ها ِحلْمنا،  فَأملَيِزيب عفع لُهها جوأم 

 ِم ِمفْضاُل اليديِن وهوبالسلْ وفي  فتَى الحرِب ِإن حاربتَ كنتَ ِسهامها

مِه فتىِبِجس يكُون باِلي أنال ي  وبجاِل شُحإذا ناَل خَالَِّت الر 

 التي كُلَّ اَألناِم تُِصيب علَينا  بخَير ِحقْبةً ثم جلَّحتْ غَِنينا

فَلو تُهيى لفَدفْتَدي يتَِط  كان ح عنه النُّفُوس تكُن ِبما لَميب 

ةً فإنرم نسَأح تَكُن اَأليام  ،إلي ذُنُوب نتْ لهعاد فَقد 

 وهاتا هضبةٌ وقَِليب فكَيفَ  َأنَّما الموتُ بالقُرى وخَبرتُماِني

 ورع عند اللِّقاِء هيوب وال  ما أِخي ال فاِحشٌ عند بيِتِه أِخي

    

 تُنْطَِق العوراء وهو قَِريب فَلم   تَحفَّظُواما تراآه الرجاُل إذا

 الخَير إالّ ِقسمةٌ ونَِصيب وما  خَيِر ما كان الرجاُل نَباتُه على

 ويدعوه النَّدى فيِجيب سِريعاً،  النَّدى يدعو النَّدى فيِجيبه حِليفُ

 لَيثٌ إذا يلْقَى العدو غَضوبو  العسل الماِذي ِحلْماً وِشيمةً هو

ليمِل ُأطْلَقَتْ حهةُ الجروإذا ما س  وِج غَلُوبي الشِّيِب، للنَّفِْس اللَّجبح 

 يَؤدي الليُل حين يُؤوب وماذا  ما يبعثُ الصبح غاِدياً! هوتْ ُأمه

يكُن لم ،ِنييدِح الرمِة الركَعاِلي  ِخيبالفَعاَل ي مالقَو رتَدإذا اب 
َأنَّه يالح لَمعَأخُو شَتَواٍت ي  ِطيبِرِه ويما ِفي ِقد كْثُريس 

 ولكنَّه اَألدنَى بحيثُ يثُوب  حلَّ لَم يقِْص المقامةَ بيتَه إذا

قَباً كَأنروِف مي أ  إذا  َأبا الِمغْواِر لَمبرقيبالغداةَ ر مالقَو 

ِسٍر ولَميِفتْياناً ِكراماً ِلم عدإذا  ي وببِمن ِريِح الشِّتاِء ه اشْتَد 
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ِككبِلي ِعنُهن يم ِجدي وطاِوي  عاٍن لَم زاِر غَِريبشا ناِئي المالح 

 ين ضروبرُؤس الداِرِع كَِريم،  أخا ْألواء يحمد يومه بكَيتُ

ِبيبِتِه حيب اناِر ِغشْيويُل  إلى الزمج َأِديب ووه ا، شَبيحالم 

ى فتىللنَّد تَزهي كان ِحييكما  َأر ِن قَِضيبتَيماِضي الشَّفْر تزاه 

 يبال يلْقَى ِبِهن عِر بساِبس  كَْأن بيوتَ الحي ما لَم يكُن ِبها

 يستَِجبه عند ذاك مِجيب فَلم  يا من يِجيب إلى النَّدى: دعا وداٍع

ً لَعلَّ َأِبي الِمغْواِر ِمنْك قَِريب   ادع َأخْرى وارفَع الصوتَ دعوة: فقلتُ

.ومثل قوله إذا ما تراآه الرجاَل تحفظو   البيت قول مهلْهل ..

  واستَب بعدك يا كُلَيب المجِلس  ار بعدك َأوِقدتَْأن النَّ نُبْئتُ

 كنتَ شاِهدهم ِبها لَم ينِْبسوا لو  في َأمِر كُلِّ عِظيمٍة وتَفاوضوا

 وِذراع باِكيٍة علَيها برنُس  تَشاء رَأيتَ وجهاً واِضحاً فإذا

 تَْأسى عليك بعبرٍة وتَنَفَّس  ٍةعليك، ولَستُ الِئم حر تَبِكي

  وقال يحيى بن ِزياد احلاِرِثي من شعراء الدولة العباسية 

 فُؤاداً كان ِقدماً مروعا فَراعا  نَعى ناِعيا عمرٍو بلَيٍل فََأسمعا

 فَعالَم نَسِطع لها عنك مد تُِريدك  بك األيام حتّى إذا َأتَتْ دفَعنا

وإنَّما فطاب ،ى إليكَأفْض ثَرى  ِطيبعا يجضم ى لكالثَّر إذا كان 

 وال بد َأن َألْقَى حماِمي فُأصرعا   مضى صاِحِبي واستَقْبل الدهر مصرِعي

 بها عيناي فانْقَطَعا معا تَقَر  مضى فَمضتْ عنِّي به كُلُّ لَذٍَّة

 ثُم انْثَنَى فَتقطَّعا فقَطَّعها،  تَ إالّ السيفَ القَى ضِريبةًكن وما

  وقال أبو تمام حِبيب بن أُوس الطَّاِئي 

معا أصمكان َأس الناعي وإن بك  حبلْقَعا وَأصب كدعوِد بغْنَى الجم 

  لْتُه صار مربعاِمن الدمِع حتَّى ِخ  أفاض الحزن ِفيه جداِوالً مِصيفاً

 ثم انْثَنَى فتَقَطَّعا فقَطَّعها  كنتَ إالّ السيفَ القَى ضِريبةً وما

تَعاً فتىرفاِة ومباً للعِشر كان  حبتَعا فَأصرِة الِبيِض مِللِهنِْدي w
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  المْأِزِق ارتاد مصرعافتى كُلَّما ارتاد الشُّجاع ِمن الردى            مفَراً غَداةَ 
  

نْظرِة مماً في الكَِريهوي إذا ساء  ،الَّهعا تَصمسم نسحسي ِعلْماً َأن 

 وقالت ماِوية بنت األحت يف بنيها 

 ِمن َأوتاِد ملٍْك تَهدما ِبجيشان  ُأمهم ماذا ِبِهم يوم صرعوا هوتْ

ي ا َأنوَأبوِرِهموا والَقنا في نُحلَّما   ِفرِت سوِة المتَقُوا ِمن خَشْيري وَأن 

 رَأوا صبراً على الموِت َأكْرما ولكن  ولَو أنَّهم فَروا لَكانُوا َأِعزةً

  وقال أبو مكِْنف أبو سلْمى من ولد زهير بن أيب سلْمى 

اِس يبَأِبي الع دعَأبذْرى وال عتْبِهر عللد هدعوما ب                رهالد تَبتَعس  
  

كانَهاِس خَلَّى مبفال  إذا ما َأبو الع رها طُهسلَتْ ُأنْثَى وال ممح 

 نُجوم، وال لَذَّتْ ِلشاِربِها الخَمر  َأمطَرت َأرضاً سماء، وال جرتْ وال

 سماٍء خَر ِمن بيِنها البدر نُجوم  لقَعقاِع يوم وفاِتِهبِني ا كَأن

 في شُغِْل عن السفَِر السفْر وَأصبح  اآلماُل بعد انِْقضاِئِه تُوفِّيِت

 وقال أبو تمام حِبيب بن أُوس الطّاِئي 

 فَلَيس ِلعيٍن لَم يِفض ماُؤها عذْرفَلْيِجلَّ الخَطْب ولْيفْدِح اَألمر                كذا
  

ن قَّل مالُهإالّ مال م وذُخْراً  وما كان س له ذُخْرلْيى وسَأم نلم 

 في شُغٍْل عن السفَِر السفْر وَأصبح  اآلمال بعد محمد تُوفِّيتْ

 لَّتْ َأنَّه خُِلقَ العسرما استَه إذا  كان يدِري المجِتِدي جوِد كَفِِّه وما

 سِبيل اهللا وانْثَغَر الثَّغْر ِفجاج  في سِبيل اهللا من عطِّلَتْ له أال

لَها فتى ِحمى وُل وهالخي تْهلَبس  تْهزبو رملها ج وِب وهرالح نار 

 اِديثُ والذِّكْرضِحكَتْ عنه اَألح دماً  فتى كلّما فاضتْ عيون قَِبيلٍَة

 تقوم مقام النَّصِر إذْ فاتَه النَّصر  ماتَ بين الطَّعِن والضرب ِميتَةً فتًى
w الضرِب واعتَلَّتْ عليه القَنا السمر ِمن  وما ماتَ حتّى مات مضِرب سيِفِه
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وقَد هدالً فَرهِت سوتُ المفَو الِحفاظُ ا إليه  كانرعوالخُلُقُ الو رلم 

ونَفْس حتّى كَأنَّه تَخافُ العار  ونَه الكُفْرِع َأو دوالر ومي هو الكُفْر 

 لَها ِمن تَحِت َأخْمِصِك الحشْر وقال  في مستَنْقَِع الموِت ِرجلَه فَأثْبتَ

  إال وهي ِمن سنْدٍس خُضرلَها الَّليُل  تَردى ِثياب الموِت حمراً فما ُأتَى

 سماٍء خَر ِمن بيِنها البدر نُجوم  كَأن بِني نَبهان يوم وفاِتِه

هشَخْص ِت اَألرضثاً وارثُ غَيقَى الغَيس  حاب وال قَطْرِفيه س كُني ِلم وِإن  

 راً وِفي لَحِدِه البحرقَب بإسقاِئها  وكَيفَ احِتماِلي للسحاِب صِنيعةً

 ِمن األرِض إالّ واشْتَهتُ َأنّها قَبر  طاِهر اَألثْواِب لَم تَبقَ بقْعةٌ مضى

 ويغْمر صرفُ الدهِر ناِئلُه الغَمر   ثَوى في الثَّرى من كان يحيا به الثَّرى

 ثْواِب النَّدى َأبداً نَشْرأل يكُون  أِمن بعِد طَي الحاِدثاِت محمداً

بِه لَِئن هامِع أيوتْ في الررفَما  غَد رتُها الغَدِشيم امزالَتْ األي 

قْفاً فِإنَِّني عليكاهللا و تُ  سالمَأير رمله ع سلَي رالح الكَِريم 

 غْبان ِديك اِجلنالم بن روقال عبد الس 

  وفي كُلِّ جمٍع للذَّهاِب مذاِهب  دور النَّواِئبهذه كانتْ تَ علي

    

 يقْبُل النِّصفَ اَأللَد المشاِغب وقَد  على حكِْم الزماِن وأمِرِه نَزلْنا

عابس ء والقَلْبرالم ِسن كحوتَض  عاِتب ورِه وههى الفَتَى عن دضروي  

 ِقفُوا خَبرونا ما تقوُل النَّواِدب  رد واِجبأيها الركْبان وال أال

 انْتابتْ ِحماه النَّواِئب وأيهم  أي ِفتْياِن النَّدى قَصد الردى إلى

راِغب در اِس كَمبأالَ يا َأبا الع  ِلفَقِْدك غاِرب بج وفاً وكَملْهم 

 سماء ثَرةٌ وسحاِئب فِفيك  بجوِدِهقَبر جد كُلَّ القُبوِر  ويا

الً فإنَّكِمن ع ِري بما ِفيكلو تَد  الكَواِكب تَ، فَالَحتْ في ذُراكلَوع 

 ِحذارا، وتَعمى مقْلَِتي وهو غاِئب  كنتُ تُدمى مهجِتي وهو نائم أخٌ

 عمٍر إلى اهللا راِغبَأنا في  وال  فما صبِري على األجِر واِقفاً فماتَ
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 ِإذَن ِمنِّي إلى اهللا خاِئب لَسعي  َألحظَى فيك باَألجِر أنَّه َأَأسعى

 حمٍد َأن تُذَم العواِقب عواِقب  اِإلثْم إالَّ الصبر عنك وِإنَّما وما

قَولُوني: واِجب رعلى الح فقلتُ  ِمقْدار: اٌل على الحووِإعواِجب ر 

 جاِنب ِمنْه وخَلِّفَ جاِنب وهي  القَلْب لما حان يوم ابِن ُأمِه هو

فتى ِف ِمن حيثُ ِجْئتَهيكان ِمثَْل الس  ضاِربم وفه تْكٍة نابِلناِئب 

 ِإن إخْوان الصفاِء أقاِرب بلَى  بكاك َأخٌ لَم تَحِوِه بقَرابٍة

َأظْلَمها ِتونْيا الَّتي كنتَ جارالد  ناِسبنْيا َأخٌ ومللد كَأنَّك 

دربصاِئِب َأنَِّني يالم ى  ِنيرانَأر صاِئبقَ ِفيه متَب ناً لَممز 

  وقال أبو ذَُؤيب خُويِلد بن محرث

 ذَِلياله  

 ب الِحميِرييزبرها الكاِت ِة  الديار كَرقِْم الدوا عرفْتُ

 إالَّ الثُّمام وإالَّ الِعِصي ِم  َأطِْرقا باِلياِت الِخيا على

ى هاِمٍد ولَمقَ ِمنْها ِسوبي  فْعوس عاً والنُِّئيوِد مالخُد 

 مغَمر يحِسب َأنِّي نَِسي  نُشَيبةَ والجاِهُل ال وَأنْسى

  حزم وجود ولُب رِخي: ثُ  الِحين َأن تَم ِفيه الثَّ على

ربوِر وصعلى ناِئباِت اُألم  وِحلْم ذَِكي وقَلْب ِزينر 

  وقال املُتنخل 

 ذَليماِلك بن غَنْم اله  

 يبعِد الرمح ذُو النَّصلَيِن والرجُل ال  لما أتاِني النّاِعياِن به ٌأقوُل

اءبال ر اءْأِوي ِلقُلَِّتهاشَمُل إالَّ   يبوالس بوإالَّ اَألو حابالس 

 إذا تَجرد ال خاٍل وال بخَُل  اَمِه رجالً تَْأبى به غَبناً ويُل

 مشْى الهلُوِك علَيها الخَيعُل الفُضُل   الساِلك الثُّغْرةَ اليقْظان كاِلُئها

 فَتى فَأي بفاذْههزرُل ِمن  في النَّاِس َأحبوال ج جعد تِْفِه ظُلَمح w
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  وقال أبو اهلَيذام 

  عاِمر بن عمارة المري 

 ِبها ما يدِرك الماِجد الِوتْرا فإن  سَأبِكيك بالِبيض الرقاِق وبالقَنا

 قْلَِتِه عصراِمن جفِْن م يعصرها  كمن يبِكي َأخَاه بعبرٍة ولَستُ

  على هاِلٍك ِمنّا وإن قَصم الظَّهرا  أناس ما تَِفيض دموعنا وِإنَّا

  وقال عِقيل بن علَّفَة املُري 

 بعد الفَتَى ابِن عِقيِل محلَّلةٌ  ِلتَغْد المنايا كَيفَ شاءتْ فإنَّها

    

 المواِلي بعده ِبمِسيِل فجلَّ  كان مواله يحلُّ بنَجوٍة فتًى

 إذا استَنْجدتَه ِبقَِبيِل يصوُل  طَِويُل ِنجاِد السيِف وهم كَأنَّما

تَِغي في ِخياِرنا كَأننايا تَبِليِل لَها  المتَِدي بدةً، َأو تَهِتر 

 ِسيبب العهوقال طَِريف أبو و  

  في ابِنه 

لقَد داءتْشَِمتَ اَألعرِبي وتَغَي   يونِرو عمِت َأِبي عوم دعَأراها ب 

 كان حياً الَجتَرْأتُ على الدهِر ولَو  علي الدهر لما فَقَدتُه تَجرى

 سبقْتُك ِإذْ كُنَّا إلى غايٍة نَجِري   أال لَيتَ ُأمي لَم تَِلدِني، ولَيتَِني 

 به فاضتْ دموِعي على نَحِري كُِنيتُ  ى فَأصبحتُ كُلَّماوكنتُ به ُأكْنَ

ى وقَدحتُ  كنتُ ذا ناٍب وظُفِْر على الِعدبناِبي وال ظُفِْري فَأص نخْشُوال ي 

 تَقَضى شَطْره عاد في شَطِْري فلما  دهِري بنَى مشاِطرا وقاسمِني

 ذِْريقْران العوقال ش  

   الشعر َأموي

كني أِجديع رهتَزاَل الد لَها  لَن ومجفي ِإثْر ِذي ِثقٍَة س 
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  كما انْقَضتْ ِمن الفَلَِك النُّجوم  رِزْئتُهم فبانُوا وإخْواٍن

  وقال أبو قُحفان

وتُروى للَيلَى بنت األعشَى عاِمِر بن الحاِرث بن عوف الباِهِلي وتُروى للدعجاء ابنِة المنْتَِشِر، 
  وهب الباِهِلية أخْت المنِْتشَر 

 علْو، ال عجب ِمنْها وال سخَر ِمن  َأتَتِْني ِلسان ال ُأسر ِبها ِإنِّي

 َأحذَره لو ينْفَع الحذَر وكنتُ  مكْتَِئباً حران َأنْدبه فَظَلْتُ

 جاء ِمن تَثِْليثَ معتَِمر وراِكب  مالنَّفْس لما جاء جمعه فهاجِت

 الْتَقَينا وكانَتْ دونَنا مضر حتَّى  على النَّاِس ال يلِْوي على َأحٍد يْأِتي

إن هبتَنْد لْياءِمنْه  الذي ِجْئتَ ِمن ع روالِغي يالنَّه وِمنْه ماحالس 

 الكَواِكب خَوى نَجمها المطَر إذا  تُهتَنْعى امرء ال تُِغب الحي جفْنَ

روتَذْع هِصرتُب ُل ِمنْه حينزحتَّى  الب رناِقها الِجرفي َأع تَقَطَّع 

 تَغَير ِمنْها النَّي والوبر شُعثاً  وراحِت الشَّوُل مغْبرا مناِكبها

نم هركَدي نِرِه مفي خَي سعلى  لَي رفِْوِه كَدِديِق وال في صالص 

 عنْه القَِميص، لسيِر اللَّيِل محتَِقر   مهفْهفٌ َأهضم الكَشْحيِن منْخَِرقٌ 

 الظُّالَمةَ ِمنْه النَّوفَُل الزفَر يْأبى  َأخُو رغاِئب يعِطيها ويسَألُها

بس لَم عمتَس ضاً ولَمَأر إالَّ  اِكِنهاتَر قِْعِه أثَرِبها ِمن بواِدي و 

 ِمنْه إذا ياسرتَه عسر ولَيس  ولَيس ِفيه إذا استَنْظَرتَه عجٌل

 ويدِلج اللَّيَل حتَّى يفْسح البصر  يعِجُل القَوم َأن تُغِْلي مراِجلُهم ال

 المِطي إذا ما َأرملُوا جزر ثُم  واعلْيه َأوُل زاِد القَوِم ِإن رحلُ

 بالمشْرِفي إذا ما اخْروطَ السفَر  تَْأمن الباِزُل الكَوماء ضربتَه ال

  كُلِّ َأوٍب، وإن لَم يغْز ينْتَظَر  يْأمن القَوم ممساه ومصبحه ِمن الَ

 يزاُل َأمام القَوِم يقْتَِفر وال  يرقُبهال يتََأرى ِلما في الِقدِر 

 يعض على شُرسوِفِه الصفَر وال  يغِْمز الساقَ ِمن َأين وال وصٍب ال

w الشِّواِء ويرِوي، شُربه الغُمر ِمن  ِقطْعةُ ِفلٍْذ ِإن َألَم ِبها تَكِْفيِه
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يِإالَّ ر راَألم بعصال يْأتَِمرشاِء يى الفَحٍء ِسووكلَّ شَي                       هكَبرثُ ي  
  

 كما َأضاء سواد الطَّخْيِة القَمر  ِمردى حروٍب ونُور يستَضاء ِبِه

 لَيلَةَ ال ماء وال شَجر بالقَوِم  المِصير، على العزاِء منْجِرد طاِوي

ف ِإن ِحقَباتَقْتُلُوه َأشْجاكُم قَد  نْكَِسرِن يالطَّع دعب حمالر كذلَك ً

 صبرنا فِإنَّا معشَر صبر وإن  فإن جِزعنا ِفمثُْل الخَطِْب َأجزعنا

 فال يبِعدنْك اُهللا منْتَِشر فاذْهب  سلَكْتَ سِبيالً َأنتَ ساِلكُها ِإما

 فقَد كنتَ تَستَعِلي وتَنْتَِصر يوماً  و في مناوأٍةعالك عد ِإما

كَأنَّه مهِم َأنْفُسِق القَوِصد ِعنْد  شُراِمِه البِمن قُد عْأِس تَلْمبالي 
 بن َأسماء، ال يهِنيء لك الظَّفَر ِهنْد  َأصبتَ في حرٍم ِمنَّا َأخا ِثقٍَة

 وقال احلُطَيئَة 

  ي علْقَمة بن عالثَة الِكالِبي رِث

 َأمسى َأعلقَتْه الحباِئُل بحوران  لَِنعم الحي ِمن آِل جعفَِر لَعمِري

وداً وناِئالً لقَدماً وجزتْ حرجاِهُل وِحلْماً  غادالم َأِصيالً حالَفْته 

 هو للمولَى على الدهِر خاِذُل وال  لَِنعم الَمرء ال واِهن القُوى لَعمِري

 الِغنَى إالّ لَياٍل قَالِئُل وبين  كان بيِني لو لَِقيتُك ساِلماً وما

 في حياِتي بعد موِتك طاِئُل فَما  فإن تَحي لَم َأملَْل حياِتي، وِإن تَمتْ

 ِصي تَجتَِويها المناهُلرحلَتْ قَلُو  القاِئِل الفَعاِل علْقَِمِة النَّدى إلى

 ِليفَة الباهليبن خ لفوقال خ  

  أموي الشعر 

تُ خاِلياً ُأعاِتبمستَب نَفِْسي َأن  ِزينح ووه تُوروالم كحضي وقَد  

 دوين المصلى بالبقيع شجون  وبالدير أشجاني وكم من شج له
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بىتَها رَأتَي ثالُها، ِإنلَه َأمونَك  حيقَر كُونس نَأشْجاناً وه 

 يْأِتنا عما لَديك يِقين ولَم  الهجر َأنّا لَم يِضح لك َأمرنا كَفَى

  وقال عبد امللك بن عبد الرحيم احلاِرثي 

 سِعيٍد بين َأهِل المقَاِبِر ِبسكْنَى  َألرباِب القُبور لَغاِبطٌ وِإنِّي

 فلَم َأهِتفْ ِسواه بناِصِر عداِتي  جوع به إذ تَكاثَرتْلَمفُ وِإنِّي

 حز فيه نَصُل حران ثاِئِر وقَد  كمغْلُوٍب على نَصِل سيِفه فكنتُ

ناهَأتَي نا ِقرىدجاراً فَأموخاِمِر ِمن  زِخيِل الماِء الدثِّ والدالب 

  ِمن الوجد يسقَى بالدموِع البواِدِر  ِرنابزرٍع قد نَما في صدو وَأبنا

 عِظيماِت اللُّهى والمآِثِر َأصبنا  حضرنا ِالقِْتساِم تُراِثِه ولما

 فَأِبلِْغ به ِمن ناِطٍق لَم يحاِوِر  بالصمِت رجع حِديِثِه وَأسمعنا

  وقال سلَمة بن يِزيد بن مجمع 

  الجعِفي 

 الويُل ما هذا التَّجلُّد والصبر لِك  :لَنفِْسي في الخَالَِء َألُومها أقوُل

 أخي إذْ َأتَى ِمن دوِن ُأوصاِلِه القَبر   َألَم تَعلَِمي َأن لَستُ ما ِعشْتُ الِقياً
 رِببيٍن كان ِميعاده الحشْ فكيفَ  وكنتُ َأرى كالموِت ِمن بيِن لَيلٍَة

نهوفَ َأغْتَِدي ووِدي َأنَّني سجو  رمالع نُفِّس ماً، وِإنوعلى ِإثِْرِه ي 

قَّهِع حوفَ في الريِطي السعكان ي فتى   رزاِعي، وتَشْقَى به الجب الدإذا ثَو 
 ده الفَقْرإذا ما هو استَغْنَى ويبِع  فتى كان يدِنيِه الِغنَى ِمن صديقِه

    

  وقال مروان بن أِبي حفْصة 

 َأميِر المْؤِمنين المقاِبر بقَبِر  لقَد َأصبحتْ تَخْتاُل في كُلِّ بلْدٍة

 لْكَهم مانلَيتْ ستَزالتي اب َأتَتْه   واِبرِن ِمنْها الدنَيتْ ِبِذي القَروَألْو 

 في الشَّرِق والغَرِب ظاِهر ومعروفُه  ، وعدلُهأتَتْه فغالَتْه المنايا

ها ولُودريوِف يالس ِريدثَنَتْ  كان تَج يوفُ البواِترنْه السها عدح w
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 لَدى الروِع الرماح الشَّواِجر وتُروى  تُعطَى الصواِرم حقَّها بَأيٍد

  عب وقالت امرأةٌ من بلْحِرث بن كَ

 زميٍل وال ِنكٍْس وكَْل غَير  فاِرساً ما غادروه ملْحماً

 اآلطال نَهد ذو خُصْل الِحقُ  يشَْأ طار ِبِه ذُو ميعٍة لو

رةٌ غَيِمنْه ِشيم ْأسالب ْل  َأنِري باألجِر تَجهوفُ الدروص  

ة املاِزِنيلى بن كُناسد اَألعبوقال ع   

  جاوزتَ حيثُ انْتَهى بك القَدر  ِمن يوِمك الِفرار فما َأبعدتَ

لَو ذَرى حدنِْجي ِمن الركان ي  اكنَج ذَرالح كا َأصابِمم 

 يك في صفِْو ودِه كَدر لَم  يرحمك اهللا ِمن أِخي ِثقٍَة

 لِعلْم ِفيه ويدرس اَألثَرا نَى  يذْهب الزمان ويفْ فهكذا

  وقال 

 يبِعد اهللا الوِليد بن َأدهما فال  ما امرٌؤ َأثْنَى بآالٍء ميٍت إذا

هسم رما  فما كان ِمفْراحا إذا الخَينّاناَ إذا هو َأنْعم وال كان 

كرملَع فَعالَه ى التُّرابى ِثياباً وَأ ولكنَّه  ما وارظُماوارع 

 ياِنية الذُّباِبغوقال الن  

ِلكهي وسأبو قاب ِلكهي فإن  رامالح رالنّاِس والشَّه ِبيعر  

 بالظَّهِر لَيس له سنام َأجب  بعده بِذناِب عيٍش ونَْأخُذْ

  وقال حممد بن بشري بن خاِرجة 

  عِمير بن عاِمر، مولى يِزيد بن مزيد العدواِني، وتُروى ألِبي البلْهاء 

عتْ به ِإخْوانَهالفَتَى فَج مِنع  مواِم يِقيع حواِدثُ اَأليالب 

 اليديِن مَؤدب الخُداِم طَلْقُ  الِفناِء إذا حلَلْتَ ِبباِبه سهُل

 َألرحاِمتَدِر َأيهما َأخُو ا لَم  رَأيتَ خَِليلَه وشَِقيقَه وإذا

w  وقال حاِطب بن قَيس
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ظُماً سالمَأع مِر الذي ضعلى القَب  لَّمفَتُس لَهوالمعالي ح ومتَح 

شاِرقٌ سالم ِه كُلَّما ذَرلَيوما  ع ظِْلمى اللَّيِل مجِمن د ِقطْع تَدام 

 ِئم القَطَِّر مرِزممِلثٌّ دا عليك  قَبر عمرٍو جاد َأرضاً تَعطَّفَتْ فيا

 ِبما ضمنْتَ في اَألرِض معلَم فَأنتَ  ِجسماً طاب حيا وميتاً تَضمنْتَ

  فقَد كنتَ نُور الخَطِْب والخَطِْب مظِْلم  يبِعدنْك اهللا يا عمرو هاِلكاً فال

 ِسيبِبيع بن زياد العوقال الر  

  جاهلي 

 سيِئ النَّبإ الجِليِل الساِري ِمن   فَلْم ُأغَمض حاِرَأِرقْتُ ِإنِّي

 معِولَةً مع األسحاِر وتَقُوم  ِمثِْلِه تُمِسي النِّساء حواِسراً ِمن

دٍر أفَبعيهقْتَِل ماِلِك بِن زو  مجاَألطْهاِر تَر واِقبع النِّساء 

 المِطي تُشَد باَألكْواِر إالَّ  هىما ِإن َأرى في قَتِْلِه ِلذَِوي النُّ

 ِنسوتَنا بوجِه نَهاِر فَلْيأِت  كان مسروراً بمقْتَِل ماِلٍك من

 قَبَل تَبلُِّج اَألسحاِر بالصبِح  النِّساء حواِسراً ينْدبنَه يِجِد

    

 دون للنُّظَّاِرحين ب فاليوم  كُن يخْبْأن الوجوه تَستُّراً قد

على فتى وِهِهنجو رح نِربضِب اَألخْباِر  يفِّ الشَّماِئِل طَيع 

  وقال عكرشة العبسي 

  وكان قد خرج إلى الشام فهلك بنوه بالطاعون 

 ِقنِّسِرين ِمن سبِل القَطِْر بحاِضِر  اُهللا أجداثاً وراِئي تَركْتُها سقَى

 الدهِر َأسباب جرين على قَدِر ِمن  ِريدون الرواح، وغالَهمال ي مضوا

 كُفَّا ِشداد القَبِض باَألسِل السمِر  لَقَد وارتْ وضمتْ قُبورهمَأ لَعمِري

 وغَدوا في المصِبِحين على ظَهِر مِعي،  ولَو يستَِطيعون الرواح تَروحوا

w فَلهِفي على تلك الغَطاِرفَِة الزهِر  زهر مضوا ِلسِبيلِهم طَاِرفَةٌغَ
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 العيِش أو آسى ِلما فاتَ ِمن عمِري   َأبعد بنِّي الدهر َأرجو غَضارةً ِمن 
تُهْأيٍر رِنيِهِم كُلُّ خَيذَكِّري  ،شَرعلى ذُكِْر و مِمنْه فما َأنْفَك 

ةٌ وآِخرشَم يا شَغْب ٍد منكهِري  عِبنا تَس ِطيداعاً والمو حِبشَر 

فكان هدعب داعاً ال تَالِقيِعيداً  وشِْر بِة والحإلى يوِم الِقيام 

 لما تَغَيب في القَبِر عداوتَه  ِلي الشَّحناء من كان مخِْفياً وَأبدى

   بن ماِلك الغذِْري وقال مرة

 ِلي َأحزاناً فَثاب عرامها نَثَتْ  تُبِكي عِديا، وإنَّما وباكيٍة

ورةً قُبهابوشُ ميفاً  تحاماها الجإالّ ِرماقُها وخَو دبي لَم وإن 

 قَناها لَم يِطعها منامها وطَعن  ذَكَر اَألعداء وقْع سيوِفها إذا

  سِريٍع إلى ِورِد الِحمام ِكرامها  فَلَم يبقَوا، وكُلُّ قَِبيلٍَة انُواتَف

  وقال عِدي بن رِبيعة 

  جاهلي، يرِثي أخاه مهلِْهال 

 عِدي لَقَد وقَتْك اَألواِقي يا  صدرها إلي وقالتْ ضربتْ

 م سقُوا ِبكْأِس حالِقَأراه قد  ُأرجي في العيِش بعد نَدامى ما

 وخَِصيماً َألَد ذا ِمغْالِق  إن تَحتَ اَألحجاِر حزماً وعزماً

 ِمنْه السِليم نَفْثَه راِق فَع  في الِوجاِر َأربد ال ين حيةٌ

فاِرس يةَ بالسالكَِتيب ِربضِدراكاً كَالِعِب الِمخْراِق ِف  ي 

   توِسعة وقال نهار بن

  وماتَ النَّدى والحزم بعد المهلَِّب  ذَهب الغَزو المقَرب ِللْغَنى أال

 غُيبا في كُلِّ شَرٍق ومغِْرِب وقَد  ِبمرِو الروِذ رهن ضِريحٍة أقاما

  وقال سلم اخلاِسر 

 ِديهفي محمد الم  

w  زها الموتُ واخْتالَتْ عليه المقاِبر  أميِر المْؤِمنين محمٍد بموِت
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 المنايا تَبتَِغي من تُفاِخر كَأن  رأيتُ المنايا يفْتَِخرن بموِتِه

فَلو تاً بكَتْ لهيم امكَِت اَأليواِلفُها  بس والباقيات الغواِبر 

 ِمِه ما يحاِذرامِرٍئ ِمن يو ِلكلِّ  النّاس إالّ للفَناِء مِصيرهم وما

  وقال آخر وتُروى لعلي عليه السالم 

  وكُلُّ الذي دون الممات قَِليُل  اجِتماٍع ِمن خَِليلَيِن فُرقَةٌ لكُلِّ

واِحٍد وإن دعِليٌل  افِْتقاِدي واِحداً بخَِليُل د ومدال ي على َأن 

  وقال كَعب بن جعيل

  أموي الشعر 

  يضم الغَمام الجود والشَّمس والبدرا  لثَّرثاِر قَبر تُرابها براِبيِة

 اَألعاِدي نَحو َأعيِنها خُزرا عيون  تَغِْلب العلْياء ِعنَد مصاِبِه رَأتْ

    

لْنَهموم حي والج ومتْ نُجودرا على  وِعها قَبمِش لو كانتْ ِبَأجالنَّع 

  على التُّرِب َأن يحِوي المآِثر والفَخْرا  ِمنْها علَيِه وِضنَّةً سةُمنافَ

 هالٍَك إالّ ذَكَرتُ لها عمرا على  بِخلَتْ عيناي بالدمِع بعده وما

حمناً ِلِذكِْرِه فتَسزِع حمثُ  ِلي بالدعرا وتَبا وال نَزِكيِمنْه ال ب 

  م حزنة وقال ابن أ

  واسمه ثَعلَبة بن حزن بن زيد مناة، إسالِمي، ورواها الخاِلِديان لمالك بن نُويرة وليست له 

النَّاِئباِت ِمن اللَّيالي َألُوم  ن َألُومِري اللَّياِلي موما تَد  

 قَِبيلٍة فَلها زِعيم وكُلُّ  أِخي زِعيم بِني تَِميٍم وكان

 بها وَأقْعد ال َأقُوم يقُوم   الشَّداِئد َأرهقَتِْنيإذا وكَان

  وقال عمارة بن عِقيل 

w ِحِميداً وعاشَ ذا ِإفْضاِل تَ  اهللا خَاِلداً فلَقَد ما رِحم
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وِسراً ِمن الماِل ولكنتْ ممي وِسراً  لَمحاِمٍد وفَعاِل مِمن م 

  وقال الضحاك بن عقَيل 

  ِبِهم يستَمطَر البلَد المحوُل  فَرتْ من بعِد قَوٍمِديار َأقْ

مِرثْناهفزالَوا و مناِزلَهم  وُل وَأيزنْيا ال ينَِعيِم د 

  وقال آخر 

 المنايا عن لَِئيِم المشَاِرِب ِحياض  ِحياض الموِت فاخْتَلَجتْهم عافُوا

 مكاِرم ناطُوا ِعزها بالكَواِكب   وابتَنُواجميعاً خَشْيةَ العاِر فماتُوا

 طَمعاً في باِقياِت العواِقِب ِبها،  َأنْفُساً قَِديماً َأِضنَّةً شَروا

  مواِريثَ مجٍد ِذكْرها غَير ذاِهب  وَأضحوا وهم سنُّوا الوفاء وَأورثُوا

  وقال العطَمش الضبى 

  اً كنِت روضةَ عيِشه                ِ وجنَّتَه، كَيفَ استَبد ِبِك الدهرسقَى اهللا قَبر

رالشَّز ظُ والنَّظَرِفيِك اللَّح َؤثِّرِقيقَةً                 يوِن ريِظ العكنِت عن لَح لقَد  

  

  التَجلُّد والصبرِلي ِمنْه وَأجمُل  جِميٌل وحقِّ اهللا في ِمثِْلِك البكا

ِشيمِتي فِإن تْ نَفِْسي فذلكربص  وِإن ذْرتْ يوماً فأِنت لها عِزعج 

 وقال توبة بن مضرس العذِْري 

 فَلم يبقَ إالَّ واِحد ِمنْهم فَرد  ِإخْوِتي بعد اجِتماٍع تَفَرقُوا رَأتْ

مهمنُوِن  تقَسالم بيكَأنَّمار  دهع مقَهفَري َأن ِر ِفيهمهعلى الد  

  وقال آخر 

 تَزهو ِبِهم وتَطيب ولكنَّها  فما تَقْشَِعر اَألرض ِإن نَزلُوا ِبها

وشُقِّقَتْ أصاب ورالقُب يا تلكالح  ِهنلَيع وبيحاِب جالس غُر ِمن 

 ِدينطاَء السوقال أبو ع  

w  في نَصر بن سيار، من مخضرمي الدولتين 
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 تَِفيض على نَصِر بن سياِر عين  فاضتْ دموعي على نَصِر وما ظَلَمتْ

 نَصر بعدك َأو للضيِف والجاِر يا  نَصر من ِللقاِء الحرِب ِإن لَِقحتْ يا

مِقيقَتَهِمي ححالذي ي ِن والعاِركُلِّ في  الِخنِْدِفيخُوِف الشَّيٍم موي  

 حتى يلنى الغار بالغار بالقوم  الخيل قبا في أعنتها والقائد

 يجلُو بسنَِّتِه الظَّلْماء للساِري  كُلِّ َأبيض كالِمصباِح ِمن مضٍر ِمن

 اِرسمر الرِماح وولَّى كُلُّ فَر  على الهوِل ِمقْدام إذا اعتَرضتْ ماٍض

إن هِعدوِل مفَى بالقَوالً وقاَل قَو  اِر ِإنغَد واٍف غير الِكناِني 

  وقال أُهبان بن همام 

  بن نَضلَة اَألسِدي 

    

ةٌ لَنا خَِليلَيوجا ِإنَّها حاجعلى  ع واِعدالر قَتْهاٍم سمِر هقَب 

 إذا لَم يحمِد اَألرض حاِمد ِقراه  ىقَبِر من يرجى نَداه ويبتَغَ على

كَِريم نَهيالشَّماِئِل ب لْوالنَّثا ح  نيوب تباِعدى نَفْنَفٌ مجزالم 

 وال ِعبئاً على من يقاِعد عِييا  نازع القَوم اَألحاِديثَ لم يكُن إذا

 قد ناحتْ عليِه العواِئد ِبحرين  الفَتَى كُلَّ الفَتَى في حِفيرٍة وضعنا

لَهوح ِربِف تَضيِل السِريعاً كنَصص  ِوالتُ الفَواِقدعالم نهتَراِئب 

  وقال الفَضل بن عبد الصمد 

 ِكيمرى البيحفَر بن يعفي ج قاِشيالر  

 تَنامللخَِليفَِة ال  وعين  واهللا لَوال خَوفُ واٍش أما

 للنّاس للحجِر اسِتالم كما  حوَل ِجذِْعك واستَلَمنا لَطُفْنَا

 قَده السيفُ الحسام حساماً  فما َأبصرتُ بعدك يا ابن يحيى

 آِل برمٍك السالم ودولَِة  على المعروِف والدنْيا جِميعاً

w  مي وقال أَوس بن حجر التِمي
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  جاهلي 

 الذي تَحذَِرين قد وقَعا ِإن  النَّفْس َأجِملي جزعاً َأيتُها

ةَ والنماحالس عمالذي ج عا  إنمى جوالنَّد ْأسةَ والبدج 

ِعيالظَّ اَأللْم ِبك ظُنالذي ي  ِمعا نس َأى وقَدقد ر كأن 

ِليد اَألنِلم بن الوسصاري وقال م  

 يوم الروِع فارقَه النَّصُل لَكَالجفِْن  وِإسماِعيَل يوم وفاِتِه وِإنِّي

ِنكذَكِّرى يُل والِحجوالفَض ودُل وِقيُل  الجهوالج والِعلْم الخَنا والِحلْم 

هاً فََألْقاكتَنَزوِمها مذْمفي م  وَألْقاك الفَض وِدها ولكمحُلفي م 

دموَأح خُْل، إنَّهالب خُْل  ِمن َأخْالِقكالب ال بالماِل حاشَا لك ِضكِبِعر  

نِْقذ التَّنُوِخية بن مروقال م  

  ويروى لمقَرب التَّنوخي 

ورسج مه عند عورال ي  اتِّقاء متَهِزيثِْني عوال ي 

ِليمبا   في شَراسِتِه إذا ما ححلَماِء َأطْلَقَها الِمراءالح  

تْهدةُ َأقْصِنيتكُِن الم فِإن  موح عليه بالتَّلَِف القَضاء 

فقَد دجوم مى به كَردَأو  ِتداءكاِرِم واببالم دووع 

  وقال عِدي بن الرقاع العاِمِلي 

  يخاِطب مناِزَل قَوِمه 

 صوب الغَماِم المسِبِل أصواتَنا  م تَسمِعيِمن داٍر وِإن لَ فسِقيِت

 حاجِتنا وإن لَم تُعِقِلي ِبجواِب  ِمن داٍر وِإن لَم تَنِْطِقي ورِعيِت

 بدالً ولَم تَستَبِدلي فَتَبدلُوا  كان َأهلُِك برهةً لَِك ِزينَةً قد

  ذُورةً، وظَلَمِت ِإن لَم تَفْعِليمع  إذا بكَِت المناِزُل َأهلَها فابِكي

  وقال رجل من بين تِميم 

نةُ لم َأهِطيفاِرقِْني عي لم ولَو  نَعداِئي الذي كنتُ َأمِط َأعُأع ولَم  w
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ى، شُجاعموهاٍد  إذا القَى، وراٍم إذا ر عداللَّيُل ِمص إذا ما َأظْلَم 

ِكيكَأبس  هاحتَّى تُنِْفدماء نيالع  عجما َأتَو عمِمنِّي الد شِْفىوي 

  وقال الفَرذْدق 

قٍَة َألَميوس وج َأنِّي يوم تُ،  تَرةُ ماِليا بكَيدنَيتِْني هفناد 

  به يشْتَِفي من ظَن َأن ال تَالِقيا  ِإن البكاء لراحةٌ: لها فقلتُ

  وقال آخر 

 بعد يوِمك َأم يجور َأيعِدُل   شَبا الزماِن فما ُأباِليَأِمنْتُ

    

 متَّ فارقَِني السرور فلما  وكنتَ سرور قَلِْبي والمرجي

 يِنيوقال الص  

 وَأحدثَتْ بعده ُأمور  لما مضتْ قَبلَه اللَّياِلي

 الحزن والسرور فاعتَدَل  واعتَضتُ باليْأِس عنه صبراً

 فَعلَتْ بعدك الدهور ما  َأخْشَى وال ُأباِلي فَلستُ

 عسى جهده يِصير فما  الدهر في مساِتي فَلْيجهِد

  وله في طاِهر بن الحسين 

 الِخالفَةَ في داِرها َأقَر  وقُوفُك تحتَ ِظالِل السيوِف

 إذا ما تَناجتْ ِبَأسرارها  طَِّلع في القُلُوِبم كَأنَّك

 ِبغاِمِض َأخْباِرها إليك  طَرِفك مرتَدةٌ فَكَّراتُ

 طُوع ممتاِرها وِكلْتاهما  راحتَيك الردى والنَّدى وِفي

 منَفِّذُ َأقْداِرها وَأنتَ  اِهللا محتُومةٌ وَأقِْضيةُ

  لشغب وقال ِعكِْرشة أَبو ا

  في ولَِده 
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 تُزاد به في ِعزها مضر ِعز  كان شَغْب لَو َأن اهللا عمره قد

 فلَم يبقَ ِمن َأحجاِرها حجر دكا  الِجباَل تَداعتْ يوم مصرِعِه لَيتَ

الحزِن والِكبرطُوُل : ِبْئس الحِليفاِن   فارقْتُ شَغْباً وقَد قَوستُ ِمن ِكبٍر  

  وقال آخر 

 بانُوا ِلوقِْت مناياهم وقَد بعدوا  يبِعِد اهللا َأقْواماً رِزْئتُهم ال

 المنايا ولم يجمعهم بلَد حوض  قُبورهم شَتَّى ويجمعهم َأضحتْ

  تْ َأظْماُؤهم وردواحتّى إذا بلَغَ  ِمن المجِد َأكْنافاً إلى َأجٍل رعوا

 القَعاِديد عن َأمثاِلها قَعدوا إذا  لَهم ِهمم فَرقْن بينَهم كانَتْ

 الجِزيِل إذا لَم يعِطِه َأحد طاء  الجِميِل وتَفِْريج الجِليل وإع بذُْل

  وقال حاِرثَة بن بدر 

  في زياد بن َأبيه 

 الثَِّويِة يسفَى فَوقَه المور ِعنْد  بٍر وطَهرهاِإلله على قَ صلَّى

 كُلُّ التُّقَى والِبر مقْبور فَثم  إليه قُريشٌ نَعشَ سيِدها رمتْ

 عندك للنَّكْراء تَنْكير وكان  قد كان ِعنْدك بالمعروِف معِرفَةٌ

ِطي الماَل ِمن سٍةوكنتَ تُغْشَى وتُعع  اآلن ورجهم وى وهحَأض تُكيب 

النّاس مهلُومقد خَفَّتْ ح كدعكَأنَّما  ب نَفَخَتْ ِفيها اَألعاِصير 

  وقالت امرأةٌ يف زوِجها 

 الفَتَى غادرتُم آَل خَثْعما لَِنعم  لَعمِري وما عمِري علي بهيِن

الخَ وكان درَل ِبيشَةًإذا ما َأوما  ينِْب َأشْراِح َأناخَ فََألْجإلى ج  

 جراد زفَتْه ِريح نَجٍد فَأتْهما  رهواً ِرعاالً كَأنَّها فََأرسلَها

  وقالت امرأةُ يف أِخيها 

 قَر عيناً ِبزاِئِريِه َأم  خَبر القَبر ساِئليِه هل

َأحاطَ ِعلْماً َأم هل تَراه  سِفيِه ِدبالج تَِكنسالم w
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 على كُلِّ ما يِليِه تاه  يعلَم القَبر ما يواِري لو

ُل افِْتداءتُ لو تَقْبوبنَفِْسي سَأفْتَِديِه كنتُ  يا م 

  تَحِسر عن منْظَِر كَِريِة  بريداً إلى حروٍب َأنْعى

 ِليِهِعز ِآلِه وركْن  جبالً كان ذا امِتناٍع يا

 َأيِدي ممرِضيِه تُْؤِذيِه  مِريضاً على ِفراٍش ويا

 به اهللا يبتَِليِه كان  صبوراً على بالٍء ويا

 الفاِضل النَِّبيِه بالسيِد  ذَهبت يا موتُ بابِن ُأمي

    

 ولَم يقُْل قَطُّ ال ِبِفيِه  نَعم ِعنْده سماحاً تَحلُو

 ما كنتُ َأتَِّقيِه حقَّقْتَ  ذا َأردتَ ِمنِّييا موتُ ما

 َأذُم دهِري وَأشْتَِكيِه  رماِني بفَقِْد ِإلِْفي دهراً

نَكٍع آموما كُنْتَ تَتَِّقيِه وكُلَّ  اهللا كُلَّ ر 

  وقالت امرأةُ ِمن بِني عذْرةَ 

          مخَلْفَه مانُونالي كْبالر رغاد ِرلَقدٍة شَزِنياِط القَلِْب ذا ِمر شَِديد         

  تَرى خَيره في السهِل ال حزن بعده          إذا كان بعض الخَيِر في جبٍل وعِر

  وقال آخر 

نا فإنلَيدا عكُِن الِفراقُ عي  اتِّفاِق فَفاقَم دعنا ببشَع 

 صار الِهالُل إلى محاِق كما   انِْقضاٍءفكُلُّ هوى يِصير إلى

نْها فإنتُ عقد نََأتْ ونََأي ثُ الشِّقاِق  تَكدنَنا حيق بفرو 

 مِصيرهما إلى َأمِد الِفراِق  قَِرينَِة وقَِريِن ِإلٍْف فكُلُّ

  وقال آخر 

 اِنفََأفْقَدِنيهم ريب الزم  وكنتُ مجاِوراً لَبِني سِعيٍد

w الود إالَّ باللِّساِن فَقدتُ  َأن فَقَدتُ بِني سعيٍد فلما
w
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 ة العاِمِريِبيعوقال لَِبيد بن ر  

 َأفْردتَني َأمِشي بقَرٍن َأعضِب  َأربد الخَيِر الكَِريم جدوده يا

ةَ ِمثْلَها إنِزيةَ ال رِزيالر  ِفقْدان كَِبكُلِّ َأٍخ كَضِء الكَوو 

بذَه عاشُ في َأكْناِفِهمِب  الذين يربِقيتُ في خَلٍْف كِجلِْد اَألجو  

تََأكَّلُونغالَةً وِخيانَةً يم  عابشْغَِب ويي لَم وِإن مقائلُه 

  وقال أيضاً 

  عفَرلقَد رِزَئتْ في حاِدِث الدهِر ج  إذا كان المخبر صاِدقاً لَعمِري

 وَأما كُلَّ ذَنٍْب فَيغِْفر فيعِطي،  لي، َأما كُلَّ شَيٍء سَألْتَه َأخاً

فإن هحاٍب أصابِمن س ءنُو كي  فَقد ظْفَرٍن ويلُو كُلَّ ِقرعي كان 

 ة املُلَِحيعمر بن أِبي جوقال كُثَي  

 مك بين مصفَحٍة ِشداِدمقا  َأن َأزورك غَير بغِْض عداِني

  عليه الموتُ يطْرقُ أو يغاِدي  تَبعد فُكلُّ فَتى سيْأِتي فال

 ِوإن بِقيتْ تَِصير إلى نَفاِد  وكُلُّ ذَِخيرٍة ال بد يوماً

 بالطَِّريِف وبالتِّالِد فَديتُك  فُوِديتَ ِمن حدِث اللَّياِلي فَلْو

  ك بن قَيس وقال عِتي

  طَواك الردى، يا خَير حاٍف وفاِعِل  العلَى والجوِد والمجِد والنَّدى ِبرغِْم

أ لقَدزرم ِر منكهفُ الدروضاً  غاَل صباِء اُألموِر اَألثاِقِل نَهبَأع 

 بها إحدى الدواهي الضابل رمتك  تصبك الحادثات بنكبة فإما

 وكُلُّ فتى ِمن صرِفها غَير واِئِل  ن الحتُوفَ مواِردتَبعدن إ فال

 ر الباِهِليمرو بن أَحموقال ع  

 وتَخْتاال بماِئِها اخِْتياال  عيناك إالّ َأن تَِلجا َأبتْ

 طاِلعا ِبِهما ِثفاال يزجي  كَأنَّهما شَِعيبا مستَِغيٍث

جي ما فالماءزاهي خَرهلُّ انِْسالال ِخاللَهما  ِريونْسوي 

w عنّا ِطالبهما وطَاال فَقْد  حييِن في عاميِن شَتَّى على
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امونا وَأيعدِدينَِة والم  قاال فلَموا ِلقاِئلٍَة معدي 

 ال تَرى ِمنْهم خَياالً فتُصِبح  لَيلٍَة تَْأِتيك سهواً فَأيةُ

 وآِونَةً ُأثاال وعمار  بو حنٍَش وطَلْقٌأ يَؤرقُنا

متّى إذا ما َأراهفْقَِتي حل انِْخزاال  رُل وانْخَزتَجافَى اللَّي  

    

 آٍل فَلْم يدِرك ِبالال إلى  إذا أنا كالذي يجِري ِلورٍد

 ظَِلية احلَنزابوقال أبو ح  

 نَفَّاِح العشياِت َأزهرا بَأبيض  لقَد هدتْ قُريشٌ عروشَنا لَعمِري

وكان نَهعرنايا زصاداً ِللْمالَّ  حرا فهَأخْض تَ ما دامالنَّب كْنتَر 

 َأعطَتْها يِمينُك ضمرا عناِجيج  لَحا اهللا قَوماً َأسلَموك وجردوا

   في بعِض المواِطِن َأفْخَرايرى الموتَ  كان ِفيِهم ماِجد ذُو حِفيظٍَة أما

  وقال أبو عِدي العبلي 

  نُشُوِزي عن المضجِع اَألنْفَِس  ُأمامةُ لما رَأتْ تقوُل

 لَدى هجعِة اَألعيِن النُّعِس  وِقلَِّة نُوِمي على مضجِعي

 أباِك فال تُبِلِسي عرين  الهموم: ما عراك؟ فقلتُ أِبي

 ِمن الحدِث المبِئِس ِسهام  اَألِحبِة ِإذْ نالَها ِلفَقِْد

لَِمي فذَاكِس وال  الذي غَالَِني فاعتْعِرٍئ مَأِلي ِبامتَس 

 َألْصقُوا الرغْم بالمعِطِس وقَد  قَناِتي لمن رامها َأذَلُّوا

  وقال أبو محمد التَّيِمي

  في يِزيد بن مزيد 

قٌّأح ِزيدى يدأو ََأنَّه  ِشيداِعي المها الدَأي نيتَب 

 شَفَتاك، واراك الصِعيد به  َأتَدِري من نَعيتَ وكَيفَ فاهتْ

 لَألرِض ويحك ال تَِميد فما  أحاِمي المجِد واِإلسالِم تَنْعى
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 وهْل شاب الوِليد دعاِئمه  هل تَرى اِإلسالم مالَتْ تَأمْل

 وهْل يخْضر عود ِبِدرِتها  تَسِقي الِبالد ِعشار مزٍن وهَل

نايا َألَمالم له َأن بجتَع  فَتَكْن نُودله ج نبه وه 

ِككبِلي رهِق دبي لَم شاِعر  القَِصيد دكَس له نَشَباً، وقَد 

  ِرثَة بن الرِبيع وقال يعقُوب بن حا

  في امرَأِته 

  فَلو َأنَِّني ِإذْ حم يوم وفاِتها             ُأحكَّم في عمِري ِإذَن لَشاطَرتُها عمِري
  

 فماتَتْ وال َأدِري ومتُّ وال تَدِري  فحلَّ ِبنا المقْدور في ساعٍة معاً

 وقال ِديك الِجن عبد السالم

  ه في معنا

 بِقيتُ إلى يوٍم تَموِتينا وال  متُّ قَبلَِك بل نَحيا وأنِت معاً ال

لكن لُهى ونَْأمواُهللا ِفينا َأنْفُ واِشينا  نَعيشُ كما نَه ِغمروي 

 ِمن يوِمنا ما كان يعدونا وحان  إذا ما انْقَضتْ َأيام مدِتنا حتّى

  ِمن بعِد ما استَورقا واستُنِْظرا ِحينا  نٍَة ذَبالِكالنا كغُصنَي با متْنا

  وقال آخر 

 لَِئن كانِت اَألحداثُ طَولْن عبرِتي                لفَقِْدك أو َأسكَن قَلِْبي التَّخْضعا
  

 اِمنْها آِمناً َأن ُأروع فَأصبحتُ  لَقَد َأِمنَتْ نَفِْسي المصاِئب كُلَّها

ً وال َأرتَِجي للدهِر ما ِعشْتُ مرِجعا   فَما َأتَِّقي في الدهِر بعدك نَكْبة

 لَِميع السجوقال أَش 

 ِمنْها فَقْد كُلِّ فَِقيِد رِبيعةَ  حلَفْتُ لقَد َأنْسى يِزيد بن مزيٍد

ةً فَتىجهناً وبسِن حنَييُأل العمُأل  يموِد ويسكُلِّ ح ا قَلْبمه w
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  وقال آخر 

 تُداِني شُعِبِه المتَبدِد بِطيٍء  المنايا يوم ماتَ بحاِدٍث رمتْنا

  علَينا، فِعيِثي كَيفَ ِشْئِت وأفِْسِدي  ما تَركِْت بِقيةً: للمنايا فقُْل

 وقال احلَكَِمي  

 ِلما تَطِْوى المِنيةُ ناِشر ولَيس  ٍدطَوى الموتُ ما بيِني وبين محم

    

هدحوتَ والم ذَروكنتُ عليه َأح  فَلم عليِه ُأحاِذر ءقَ ِلي شَيبي 

  وقال حممد بن يِزيد اُألموي 

  فَلْتَجِر كيفَ تُِحب َأن تَجِري  علَي نَواِئب الدهِر هانَتْ

 كُلُّ مِصيبٍة بكْر: يا بكْر  رههل بعد يوِمك ما ُأحاِذ

  وقال الفَرذْدق همام بن غاِلب 

 ذَوو الحاجاِت أين يزيد وقال  خاِلٍد ضاعتْ خُراسان بعدكُم أبا

  وال اخْضر بالمرويِن بعدك عود  فال قَطَرتْ بالري بعدك قَطْرةٌ

  املُعذَّر اليربوِعي وقال اُألبيِرد بن 

 ِفراِشي حاَل ِمن دوِنِه الجمر كَأن  لَيِلي ال َأنام تَقَلُّباً تَطاوَل

ُأراِقب هومٍل التِّماِم نُجِمن لَي  نلَد ردا الفَجالشَّمس حتّى ب نقَر غاب 

ِرِه تَذَكُّرِمنّا بنَص ذا ذ وناِئِلِه،  ِعلٍْق بانبيا حالذِّكْر لك 

نَنا فإنيب قْنفَر امتكُِن اَألي  فقَد ذْرِتِه العحابتْنا في صذَرع 

 بريداً طَواَل الدهِر ما ْألَأل العفْر  ِعباد اِهللا َأن لَستُ الِقياً أحقا
مهليس كاِلفْتيان إالّ ِخيار ٌل ال قَِليٌل وال  فتىزِم جِمن القَورعو  

 ِوإن كان فَقْر لَم يُؤد متْنَه الفَقْر   فتى إن هو استَغْنَى تَخَرقَ في الِغنَى

ونَهنْتَِظراِء يفي العز مى القوتَر   راَألم بزِم أو حالقَو ْأيإذا ضلَّ ر 
 الذي َأدرك الدهرأنا الميتَ  وكنتُ  فلَيتَك كنتَ الحي في النّاِس باِقياً

w  وقال الغَطَمش الضبي
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  َأرى اَألرض تَبقَى واَألِخالّء تَذْهب  اهللا أشْكُو ال إلى النّاِس حاجِتي إلى

أِخالّي كُمالِحماِم أصاب رتَ،  لو غَيتَبع تَبعِر مهما على الد ولكن 

  وقال اَألشهب بن رميلَة 

الذي  وإنمحانَتْ ِبفَلٍْج ِدماُؤه  مخاِلِد ه كُلُّ القوِم يا ُأم القَوم 

متَّقَى به هِر الذي يهالد بساِعِد وما  ساِعد كَفٍّ ال تَنُوء رخَي 

ودٍة ُأسخَِفي ودالقَتْ ُأس اَألساِوِد  شَرى ٍح ِسمامتَساقَتْ على لَو  

هِلي وقال احلاِرث بن ِضرار النش  

  ِمن الدلِْو والجوزاِء غاٍد وراِئح  جدثاً َأمسى ِبدومةَ ثاِوياً سقَى

 ِمما تُِطيح الطَّواِئح ومخْتَِبطٌ  يِزيد ضاِرع ِلخُصومٍة ِليبِك

  وقال ذُو اِإلصبع 

 واِنيدث العرحثان بن مرح  

 نُوا حيةَ اَألرِضكا ن  الحي ِمن عدوا عِذيِري

 يرعوا على بعِض فَلَم  بغَى بعضهم بعضاً

ا َأحاِديثَ فَقَدوسِل والخَفِْض  َأمفِْع القَوبر 

مادا ومنهِض تُ  كانِت السبالقَر وفُونوالم 

مقِْضي ومنهي كَمقِْضي فال  حما ي نْقَضي 

مومنه الح ن أجازم  ِض جنِّة والفَربالس 

موه ِض ذَِوي  كانُوا فال تَكِْذبِة والنَّهالِعز 

الما لهم ِض  كانَتْ ِجمامرى وال البجزِء ال الم  

  وقال آخر 

 بين ِحضنَيِه الظَِّليم حواه  اِهللا ما ِمردى حروٍب أالَ

 ا تَنام وال تُِنيمحواِسر م  وقَد باتَتْ عليه مها رماٍح

w  وقال العباس بن األحنف 
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  في رواية بعِضِهم 

ربِجِب الصي عاً ولَمكا طَوالب كا           أجابوالب كدعب ربتُ الصوعإذا ما د  
  

 عليك الحزن ما بِقي الدهر سيبقَى  فِإن ينْقِطع منك الرجاء فِإنَّه

 ل آخر وقا

ما خَِشيتُ على َأِبي كرملَع  ِة الِحماِر ِرماحدقَيِني مب 

    

  ِرماح الِجن َأو ِإياك حاِر  خَِشيتُ على َأبي ولكنِّي

  وقال أبو العتاِهية 

 خُطُوبه نَشْراً وطيا كذاك  طَوتْك خُطُوب دهِرك بعد نَشٍْر

 فَلْم يغِْن البكاء عليك شَيا  ي بدمِع عيِنيبكَيتُك يا َأِخ

 تُراب قَبِرك ِمن يديا نَفَضتُ  حزناً بدفِْنك ثم ِإنِّي كَفَى

 فَأنتَ اليوم َأوعظُ ِمنْك حيا  في حياِتك لي ِعظاتٌ وكانَتْ

  وقال الفَرزدق 

 شَماٍل باِرداِت اَألناِمِل وَأيِدي  اِبن لَيلَى للسماِح وللنَّدى نَعاء

ونضعي متَكُفُّه ى واَألصاِئِل  َأطْرافَ الِعِصيرالس راءمِمن الشّام ح  

 لهم عن واِضٍح غيِر خاِمِل دجاه  يركَبون اللَّيَل حتّى تَفَرجتْ سروا

قدغاِلٍب و دعى بالنَّد تْ ناردخَم  وقَصوِفِه كُلُّ فاِعِل ررععن م 

 بشَرِقي المقَر المقاِبِل مِقيم  َأيها الركْبان ِإن ِقراكُم أالَ

  وقال جِرير بن اخلطَفَي 

  يرِثي عمر بن عبد العزيز 

 خَير من حج بيتَ اِهللا واعتَمرا يا  نَعى النُّعاة أمير المْؤِمنين لَنا

مرتُ لهحطَبِظيماً فاصراً عتُ  لْتَ َأمرا وقُممِفيه بِإذِْن اِهللا يا ع 
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ستْ بكاِسفٍَة الشَّمةٌ ليسِكي  طاِلعرا تُبالليِل والقَم موعليك، نُج 

  وقال الناِبغة اجلَعِدي 

  وإذا ما عي ذُو اللُّب سَأْل  سَألَتِْني جارِتي عن ُأمِتي

 الدهر علَيِهم وَأكَْل شَِرب  عن ُأناٍس هلَكُوا تَِنيسَألْ

 الواِلِه كالمخْتَبْل طَرب  طَِرباً ِمن بعِدِهم وأراِني

  وقال أعرايب 

  يرِثي ولَد عمر بن عبد العزيز 

زتَع ْؤمنين فِإنَّهالم ِلما  أِمير ولَدوي ِليدغْذَى الوى يقد تَر 

  لكلٍّ على حوِض المِنيِة موِرد  بنُك إالّ ِمن ساللَِة آدٍما هِل

  وقال ِديك اِجلن عبد السالم 

نج نواِدِث مشَ الحيخْشَى جي سلَي  موِع داهٍة ودبابفْداً صو 

 فيه المحاقُ قَبل الطُّلُوِع سار  قَمر حين هم َأن يتَجلَّى

 فُؤاِدي، وِقطْعةٌ ِمن ضلُوِعي ِمن  ن صِميِم قَلِْبي، وجزءِم ِفلْذَةٌ

 َأذاقَ فَقْد جِميِع وفَِريٍد  َأعار رزء كَِبيٍر لصِغيٍر

 كنتَ ِلي في المعاِد خَير شَِفيِع  تكُن في التُّراِب خَير ضِجيٍع إن

  وقال إسحق بن خَلَف

  في ِبنٍْت له 

ميتْ ُأمحَأضتَِكمرم بها التُّرلَيِعيٍد علَقَا ص                 مجوراً ِبها الرمعةُ م  
  

 المماِت فيبِدي وجهها العدم إلى  قد كنتُ َأخْشَى علَيها َأن تُقَدمِني

 لَمسروراً وِبي ِمما َأتَى َأ َأحيا  ِعنِْدي َأياٍد لَستُ َأكْفُرها للموِت

 وقال أيضاً 
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  ُأميمةُ تَهوى عيشَ شَيٍخ يسره            ُ لَها الموتُ قَبَل الويِل، لو َأنَّها تَدِري
  

هدعر بهةَ الدها نَكْبلَيخافُ عْل  يِر وهفُّ ِمن القَبى َأعجري خَتَن 

 وقال آخر يِحب امرأته 

تُ ِرجاالً يَأيرمناِتهب ونهكْر  صواِلح ِنساء ال تُكْذَب وِفيِهن  

بالفَتَى وفيِهن بتَذْه امواألي  وائدع ونَواِئح لَلْنَهمال ي 

 باِنييران بن ِحطّان الشوقال ِعم  

  ي وَأبو ِرياش نَسبها إلى محمد بن عبد اهللا اَألزِدي وتروى البن العرِبية اليشْكُِر

ا لَقدبح ياةَ إلَيالح عاِف  زادِمن الض نناِتي َأنّهب  

    

 وَأن يشْربن رنْقاً بعد صاِف  مخافَةَ َأن يرين البْؤس بعِدي

واِري وَأنالج كُِسي ِإن نيرعٍم ِعجاِف  يعن كَر رِدي الضبفي  

وَأن الد نهطَرضِدييعب رٍم غَِليِظ القَلِْب جاِف إلى  هقَح 

نالهلوشِْدي وتُ ررصفاِء كاِف وفي  قد َأبعحمِن للضالر 

  وقال ِإسحاق بن خلَف 

  لَوال ُأميمةُ لم أجزع ِمن العدِم               ولَم ُأجب في الدياِجي ِحنِْدس الظُّلَِم
  

 الستْر عن لَحٍم على وضِم فَيكِْشفَ  قِْر يوماً َأن يِلم بهامخافَةَ الفَ

 كَفاِني ما َأخْشَى على الحرِم لَما  ِعنِْدِي َأياٍد لستُ ناِسيها للَموِت

 الستْر عن ِخيٍم وعن كَرِم فيكِْشفَ  كنتُ َأحذَر َأن يبتَزِني عدم قد

 َأكْرم نَزاٍل على الحرِم والموتُ  وَأهوى موتَها شَفَقاًحياِتي  تَهوى

 اليِتيمِة يجفُوها ذَوو الرِحِم ذًلَّ  رغْبةً في العيِش معِرفَِتي وزاِدِني

 لرحمِة ِبنِْتي عبرِتي ِبدِم فاضتْ  تَذَكَّرتُ ِبنِْتي حين تُنْدبِني إذا

لَّىوقال ِحطّان بن المع w
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 شاِمٍخ عاٍل إلى خَفِْض ِمن  الدهر على حكِْمِه َأنْزلَِني

 ِلي ماٌل ِسوى ِعرِضي فَلَيس  الدهر بوفِْر الِغنَى وغالَِني

كاِنيما َأببويا ر رهكَِني  الدحِضي َأضرِبما ي رهالد 

 بعٍض إلى بعِضمن  رِددن  بنَياتٌ كَزغِْب القَطا لَوال

لَكان واِسع بطَرضِض  ِلي مرِض ذاتُ الطُّوِل والعِمن َألر  

 تَمِشي على اَألرِض َأكْبادنا  أوالُدنا بينَنا وإنّما

  وقال بِشري بن النكْث الثَّقِفي 

  لْقَى من النَاِس والدهِرَأالَ لَيتَ ِشعِري ِإن سلَيمةُ فاتَه اِبي             الموتُ ما تَ
  

 علَيها، ولَجوا في القَِطيعِة والهجِر  إذا ظَلَموها حقَّها، وتَناصروا

 لَو َأنِّي َأجبتُ ِمن القَبِر! ولَبيِك  َأباها، والصفاِئح دونَه فتَدعو

 وقال جِرير بن اخلَطَفى 

 قَبرِك والحِبيب يزار ولَزرتُ  بارالحياء لَعادِني اسِتع لَوالَ

 الحِديثُ وعفَِّت اَألسرار ِصين  كانَتْ إذا هجر الضِجيع ِفراشَها

 تَبدُل بالدياِر ِديار ولَقَد  الخَِليطَ هم الخَِليطُ فَزايلُوا كانُوا

 ِكيتب العة بن كَعوقال ثاِبت قُطْن  

 إليه طاِئِعين وساروا تَدعو  بايعوك على الذيالقَباِئل  كُلُّ

  نَصب اَألِسنَِّة َأسلَموك وطَاروا  إذا حِمي الوغَى وتَركْتَهم حتَّى

إن كُني لَم قَتْلَك فِإن قْتُلُوكعاراً  ي قَتِْل عار بور ،عليك 

  آخر 

 إن َأِجبتَ عنّا السحابا واسَألَن  الريح ِإن َأحارتْ جوابا اسَأِل

 أعز ِمنّا جنابا ُألناٍس  هل جرى ذَيُل ِتيك أو جاد هذا

 الملُوك واَألربابا وخُِلقْنا  خُِلقَ النَّاس سوقَةً وعِبيداً

w يحِسب النَّاس سيبه ِإحسابا  كان ذُو َأصبح الرِبيع ِغياثا
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ِطرمِدي يوتُب والنَِّعيم ْؤسالب  احتاهةً وِعقابا رثُوبم 

 حتَّى َأذَلَّ الصعابا واقِْتساراً  اَألرض بالجنُوِد اقِْتداراً وِطَئ

وِنه اَألمد ِمن ونيالع وتُغُض  قابا الكنُو الردا وتَحا بِإم 

ماهٍم فَروِمنْه بي مانالز  الم رخَراباغاد الخَِصيب رمع  

    

هالد ددوالع وعمالج فكََأن  كان تُرابا م النَِّعيم وذاك 

ؤاد اِإلياِديوقال أبو د  

ماً، ولكندع اِإلقْتار دال َأع  فَقْد داماِإلع ِزْئتُهن قد رم 

  دها اَألحالمخالَطَتْ فَرطَ ح  شَباٍب كََأنَّهم ُأسد ِغيٍل ِمن

 مْأثَراٍت تَهابها اَألقْوام  بنَى لَهم َأولوهم وكُهوٍل

مفَه ِللُمالِيِنين لَيان  راموع رامالع رادإذا ما ي 

وِب إذا ما وسماحدى الجطَ  لَدقَح هامتَقَلَّ الرواس العام 

 في صدى المقاِبِر هام فلَهم  الموتَ والمنُون عليِهم سلِّطَ

  حسراٍت، وِذكْرهم ِلي سقام  ِمثِْلِهم تَساقَطُ نَفِْسي فَعلى

  نُبذٌ ِمن قَوِل من رثَى نَفْسه حيا قال مالك بن الريب

 ط التَِّميِميبن قُر  

  ا ُأزِجي الِقالص النَّواِجياأال لَيتَ ِشعِري هْل َأبيتَن لَيلَةً              بواِدي الغَض

  تَذَكَّرتُ من يبِكي علَي فلَم أِجد               ِسوى السيِف والرمِح الرديِني باِكيا
  

نانَهع رجوٍك يبحم له الموتُ ساِقيا إلى  وأشْقَر كتْري الماِء لَم 

قادي ما ماتَ ر دعذَِليالً بهب  باعما كان غاِليا ي دعخٍْس بِبب 

 بعيِني َأن سهيٌل بدا ِليا يِقر  ارفَعوِني فِإنَِّني: َألصحاِبي ُأقَوُل

w ِإنِّي مِقيم لَياِليا ِبراِبيٍة،  فيا صاِحبي رحِلي دنا الموتُ فانِْزال
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 على عينَي فَضَل ِرداِئيا داور  بَأطْراِف اَألِسنَِّة مضجِعي وخُطَّا

 اَألرِض ذاِت العرِض َأن تُوِسعا ِليا ِمن  تَحسداِني، بارك اهللا ِفيكما وال

تْ فقَدمجُل َأحطَّافاً إذا الخَيعاِنيا  كنتُ عد نجا إلى ميى الهِريعاً لَدس 

 راِني والعتاقُ ِركاِبياتَ وطَوراً  فَطَوراً تَراِني في ِطالٍء وِنعمٍة

 َأطْرافُ الرِماح ِثياِبيا تُخَرقُ  ويوماً تراِني في رحى مستَِديرٍة

 َأوصالي وتُبلَى ِعظاِميا تَقَطَّع  تَنْسيا عهِدي خَِليلَي ِإنَِّني فال

  الرواِنياالوحشَ والِبيض الِحسان ِبها  على ِبْئِر الشُِّبيِك فَأسِمعا وقُوماً

 علي الريح ِفيها السواِفيا تُِهيُل  بأنَّكُما خَلَّفْتُماِني ِبقَفْرٍة

ِفنُونَِني :يقولُوندي مد وهعال تُب  نِد إالّ مكَاِنيا وَأيعالب كانم 

 راح َأصحاِبي وخُلِّفْتُ ثاِوياً إذا  غَداةَ غٍَد يا لَهفَ نَفِْسي على غٍد

ٍد َأصبحو  لَغيِري، وكان الماُل باَألمِس ماِليا  ماِلي ِمن طَِريٍف وتاِل

 ماِلِك بِن الريِب َأن ال تَالِقيا بِني  راِكباً ِإما عرضتَ فبلِّغَن فيا

 َأكْباداً وتُبِكي بواِكيا ستُبِرد  قَلُوِصي في الركاِب، ِفِإنَّها وعطِّْل

 ِبه ِمن عيوِن المْؤِنساِت مراِعيا  رِفي في الرفاِق فال َأرىُأقَلِّب طَ

 وفَدين الطَِّبيب المداِويا بكَين  ِمنّا ِنسوةٌ لو شَِهدنَِني وبالرمِل

 َأِبي لَيلَى تَِهيج البواِكيا وبنْتُ  عجوز وَأخْتاي اللَّتاِن ُأِصيبتَا

ِريعِدي  صجاِل بقَفْرٍةعلى َأيالر  ونوسقَضاِئيا ي مِدي حيثُ حلَح 

ر الباِهليموقال عمرو بن َأح 

  وَأقْبلْتُ َأفْواه العروِق المكاِويا  الشُّكاعى، والتَددتُ َأِلدةً شَربتُ

    

 شاِفياِإن لَم يشِْفِه اهللا  ِلداِئي  ُألنْسَأ في عمِري قَِليالً، وما َأرى

 العصراِن أم لَم تَداِويا َأدوايتُما  صاِحبي رحِلي سواء عليكُما فيا

 ما يجدون إالَّ هواِهيا إلي،  وِفي كُلِّ عاٍم تَدعواِن َأِطبةً
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كا فإناِء تَتْرقاً من الدِسما ِعراِء ساِقيا إلى  تَحقاً ِمن الدنِْبِه ِعرج 

  الطَّمحان القيِنيوقال أبو 

 ارِتقاِء النَّفِْس بين الجواِنِح وقَبَل  علِّالِني قَبل نَوِح النَّواِئِح أال

 راح َأصحاِبي ولَستُ ِبراِئِح إذا  غٍَد، يا لَهفَ نَفِْسي على غٍَد وقَبَل

 صفاِئِحيفي لَحٍد علي  وغُوِدرتُ  راح َأصحاِبي تَِفيض عيونُهم إذا

  وما القَبر في اَألرِض الفَضاِء ِبصالِح  هل َأصلَحتُم َألِخيكُم يقولُون

 ِبيعة العاِمِريوقال لَِبيد بن ر  

 َأنا إالَّ ِمن رِبيعة أو مضر وهْل  تَمنَّى ابنَتاي َأن يِعيشَ َأبوهما

وكُما فإنوتَ َأبمي َأن يوم تَخْ فال  حانرِلقا شَعهاً وال تَحجِمشا و 

 وال خان الصِديقَ وال غَدر أضاع،  هو المرء الذي ال خَِليلَه :وقُوال

 من يبِك حوالً كاِمالً فَقَد اعتَذَر   إلى الحوِل، ثُم اسم السالِم علَيكُم او

  وقال هدبة بن خشرم 

   الدهر بينَنا                   َأغَم القَفا والوجِه لَيس بَأنْزعاوال تَنِْكِحي إن فَرقَ

  وقال عبدةَ بن الطَِّبيب 

ِنيِني َأبتُ ورابِري  ِإنِّي قد كَِبرصب تَعتَمسِلٍح مصِلم وفي 

ساِعياً فلَِئنتُ منَيب لَكْتُ فقَدآ  هِمنْها م قَى لَكُمبيعبَأر ِثر 

ِذكْر نكُمِزيي الِكرام وِوراثَةُ  إذا ذُِكر ِم تَنْفَعقَدِب المسالح 

 الحِفيظَِة والمجاِمع تُجمع ِعنْد  ومقام َأياٍم لَهن فَِضيلَةٌ

ولُهى غِنكُمِب الذي يِمن الكَس  عطْمالم النُّفُوس رتَضماً إذا احوي 

 ما دمتُ ُأبِصر في الحياِة وَأسمع  في الصِدر ثاِبتَةٌ لكُم ِصيحةٌونَ

ُأوِصيكُم ِطي  ِبتُقَى اِإلله فِإنَّهعي نَعموي شاءي نم غاِئبالر 

ِرِه وِببرِة َأموطاع واِلِدكُم  عاَألطْو ِنينِمن الب راَألب إن 

 يداه بَأمِرِه ما يصنَع ضاقَتْ  ه َأهلُهالكَِبير إذا عصا إن

w الضغاِئن ِللقَرابِة تَقْطَع إن  الضِغينَةَ ال تكُن ِمن شَْأِنكُم ودعوا
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نَكُميب غاِئنِجي الضزوا الذي يصحاً،  واعمتَنَص نْقَعالم مامالس ذاك 

 كما بعثَ العروقَ اَألخْدع حرباً،  كُمعقاِربه ليبعثَ بينَ يزِجي

ةٌ ولقَدفْرِري حقَص تُ بَأنِعلم  راءغَب عجِملُِني إليها شَرحي 

وإنَّما إن ،نخْتَِرمواِدثَ يالح  رمع عدتَوسِلِه مالفَتَى في َأه 

 يس بآِكل ما يجمعولَ ِجدا،  ويجمع جاِهداً مستَهِتراً يسعى

  وقال َأراكَة بن عبد اهللا بن سفْيان

  الثَّقِْفي 

  لَعمري لقَد َأردى ابن َأرطاةَ فاِرسا            ً بصنْعاء كالَّليِث الِهزبِر َأِبي َأجِر
  

 يعلى الخَديِن منْهِمٍل يجِر بدمِع  فقلْتُ لعبِد اِهللا ِإذْ خَن باِكياً

،نيهاِلكاً تَب دكا رالب ِرو على  فِإنمعلى ع بكُاك دهٍد، فاجَأح 

   

  عِلي وعباس وآُل أِبي بكِْر  تَبِك ميتاً بعد ميٍت َأجنَّه وال

  تم باب املَراِثي  

  باب األدب

  قال علي بن َأِبي طاِلب

  بن ثَاِبت اَألنْصاِري عليِه السالم وتُروى لحسان 

  وضاقَ ِلما به الصدر الرِحيب  اشْتَملَتْ على اليْأِس القُلُوب إذا

  وَأرستْ في مكاِمِنها الخُطُوب  وُأوِطنَِت المكاِره واطْمَأنَّتْ

ولَم هجو رالنِْكشاِف الض ري  وال َأغْنَى بحِيلَِتِه اَألِريب 

 ثٌَأتَاكغَو على قُنُوٍط ِمنْك  ِجيءي تَِجيبسالم به القَِريب 

 ِبها الفَرج القَِريب فَموصوٌل  الحاِدثاِت وِإن تَناهتْ وكُلُّ
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ر الشَّنِّيووقال اَألع  

نوه وراُألم فِإن ،ها بكَفِّ  عليكاِإللَِه مقاِدير 

سها فَلَينِْهيم هاوال ق  ِبآِتيكورْأمم نْكع اِصر  

  وقال آخر 

 استَعنْتُ بصبٍر َأن تَرى فَرجا إذا  تَيَأسن وِإن طالَتْ مطالَبةٌ ال

ساِلكُها ِإنتْ متَدإذا اس ورتَتَجا  اُألمِمنْها كُلَّ ما ار جفْري ربفالص 
هَأنتَ شاِرب فْوص نْكغُرم  وال يبتَِزجا افرمبالتَّكِْديِر م كان 

 ِ ومدِمِن القَرِع ِلَألبواِب َأن يِلجا  َأخِْلقْ ِبذي الصبِر َأن يحظَى بحاجِته

  وقال أبو طاِلب بن عبد المطِّلب بن هاِشم

  يْأِتي به اُهللا في الروحاِت والدلَِج  تَيَأسن ِإذا ما ِضقْتَ ِمن فَرٍج ال

 إالَّ َأتاه اُهللا بالفَرِج باِهللا  ا تَجرع كَْأس الصبِر معتَِصمفم

 ِديعع السيط بن قُربوقال اَألض  

 والمسمى ال بقاء معه والصبح  ِضيٍق ِمن اُألموِر سعه لكُلِّ

بِه ِاقْنَع ِش ما َأتاكين  ِمن العِشِه ميناً بعيع قَرهنَفَع  

 الماَل غير من جمعه ويْأكُُل  يجمع الماَل غير آِكِلِه قد

 يوماً والدهر قد رفَعه تَركَع  تُِهين الكَِريم علَّك َأن فال

  حبَل، واقِْص القَِريب ِإن قَطَعه  ِحباَل البِعيِد ِإن وصَل ال فَِصْل

  ن اخلُزاِعي وقال ِدعِبل بن رِزي

وِإن هتَواِسي رايا َأنلَى البَأو  ِن ِعنْدزفي الح آساك نِة مرسالم 

 من كان يْألَفُهم في الموِطِن الخَِشِن   إن الِكرام إذا ما َأسهلُوا ذَكَروا 

  وقال أَوس بن حجر 

سِد بالذي ولَيهالع اِئمالد َأخُوك  سيكقِْبال وءم ِضيكرلَّى ويو ِإن 

w  وصاِحبك اَألدنَى إذا اَألمر َأعضال  ولكنَّه النَّاِئي إذا كنتَ آِمناً
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  وقال المقَنَّع الِكنِْدي

  فامنَح عِشيرتَك اَألقاِرب فَضلَها  رِزقْتَ ِمن النَّواِفِل ثَروةً وإذا

 ِبناِشِئها وطاوع كَهلَها وارفُقْ  مِلمٍةِلِدفاِع كُلِّ  واستَبِقها

لُمغُواتُها واح ِهلَتْ عليكلَها  ِإذا جهج ِل ِحلِْمكبفَض دحتَّى تُر 

لَمةً واعِشيرع ودلَها حتَّى  بَأنّك ال تَسهِمثَ الخَالِئِق سى دتُر 

  عبيد اهللا بن ِزياد الحاِرِثي

جلُغُ المبِذلُّواال يتَّى يوا                    حمكَر وِإن َأقْوام وا دزع ِألقْواِم وإن  
  

 ال عفْو ذُلٍّ، ولِكن عفْو َأحالِم  ويشْتَموا، فَتَرى اَأللْوان مسِفرةً

ِتِه وِإنوعد ا ِعنْدولَب عا الجارراٍج وِإلْجاِم في  دالنَّاِئباِت بِإس 

 وقال آخر 

  الزِبير بن عبد المطَِّلب

    

ي لقَدجما تُر رسعو فيجتَر  ،عليك ِسيرالع راَألم حنْجوي 

 اَألمِر الِذي تَخْشَى السرور َأِم  تَدِري َأِفي اَألمِر المرجى وما

لَو ِليج قِْبلُهم راَألم ِبرِه  َأندكم يلَما عِصيرالب  

 يِجيء بالعقِْل الدهور فَليس  ما العقَْل لم يعقَد بقَلٍْب إذا

سِمن ِإقْالِل ماٍل ولَي الفَقْر  ولَِكن ِم الفَِقيرقُ القَومَأح 

ِغيرى صجرِم في التَّْأِديِب يوال  القَو ِب الكَِبيرى على اَألدجري 

تُِصيب رِريِهالخَيدتَز نِمم   ُل الطَِّريرجالر خِْلفُ ظَنَّكوي 

 َأوقَدتَه كَبر الصِغير وإن  تُطِْفي كَِبير الشَّر يطْفَى متَى

يِن ِمنْهالد نسِء حركَماُل الم   هنْقُصَل ويكَم وإن ورالفُج 
فانْظُر ِر ما اِإلنْسانتَد إذا لَم  ِنم ِزيروالو فاِوضالم نالِخد w
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ِويوقال أبو الِبالِد الطُّه  

  طَيباً،              وعوداً خَِبيثاً ال يِبض على العصِر: وِإنّا وجدنا النَّاس عوديِن
  

وتَِشينُه الفَتَى َأخْالقُه تَِزين  ِري وتُذْكَردال ي وَأخْالقُ الفَتَى وه 

 ل آخر وقا

 فلَيس لها صبر على حاِل فاصِبر،  المقاِدير تَجِري في َأِعنَِّتها هي

  دون السماِء، ويوماً تَخِْفض العاِلي  تَِريشُ خَِسيس القَوِم تَرفَعه يوماً

  وقال إياس بن القاِئف 

  رِمي النَّوى بالمقِْتِرين المراِميايِقيم الرجاُل اَألغِْنياء بَأرِضِهم                 وتَ
  

 بالمماِت فُرقَةً وتَناِئيا كَفَى  فََأكِْرم َأخاك الدهر ما ِعشْتُما معاً

 صِديِقي، والِبالد كما ِهيا فَقَدتُ  ِجْئتُ َأرضاً بعد طُوِل اجِتناِبها إذا

 وقال معن بن أَوس 

جاً بُأخت صوزم ِطفُه: ِديٍق لهوكانتَعسه فقال يكَلِّمال ي م َأنفَطَّلَقَها، فََأقْس :  

كرمُل لَعجِري وِإنِّي َألوُل على  ما َأدةُ َأوِنيو المدنا تَعَأي 

 ِإن ابزاك خَصم َأو نَبا ِبك منِْزُل  َأخُوك الداِئم العهِد لم َأحْل وإنِّي
 ِةُأحاِربداوتَ ِمن ِذي عبمن حار  ِبسِقُل وَأحتَ فَأعغَِرم ماِلي ِإن 

تُ إلى غٍد وإنفَحماً صوْؤتَِني يس  ِقبعقِْبُل ليم آخَر يوماً ِمنْك 

ِتي كََأنَّكساءم داء خِْطي،  تَشِْفي ِمنْكُل وسجثَِتي ما تَعيوما في ر 

 ِقدماً لَذُو صفٍْح على ذَاك مجِمُل  ك تُِريبِنيوإنِّي على َأشْياء ِمنْ

تَقْطَعتَِني سنيا إذا ما قَطَعفي الد  ،مينَكُل يدكَفٍّ تَب َأي فانْظُر 

 وفي اَألرِض عن داِر الِقلَى متَحوُل  النَّاِس ِإن رثَّتْ ِحبالُك واِصٌل وفي

 تُنِْصفُ أخاك إذا أنْتَ لَمتَهدجِقُل على  وعكان ي راِن إنِف الِهجطَر 
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هتُِضيم ِف ِمن َأنيالس دح كَبرُل   ويحزِف ميِة السعن شَفْر كُنإذا لم ي 
 سوءاً بالذي كنتُ َأفْعُل وبدَل  وكنتُ إذا ما صاِحب رام ِظنَِّتي

 ذاك إالَّ ريثَ ما َأتَحوُل على  مله ظَهر الِمجن فلَم َأد قَلَبتُ

 بوجٍه آِخر الدهِر تُقِْبُل إليه  انْصرفَتْ نَفِْسي عن الشَّيِء لم تَكَد إذا

  وقال العباس بن ِمرداس السلَِمي 

 َأثْواِبِه َأسد مِزير وفي  الرجَل النَِّحيفَ فتَزدِريِه تَرى

  فيخِْلفُ ظَنَّك الرجُل الطَِّرير  ِرير فتَبتَِليِهالطَّ ويعِجبك

 فَخْرهم كَرم وِخير ولكن  ِعظَم الرجاِل لَهم بفَخٍْر فما

    

 الصقِْر ِمقْالتٌ نَزور وُأم  بغاثُ الطَّيِر َأكْثَرها ِفراخاً

 البزاةُ وال الصقُورتَطُِل  ولَم  الطَّيِر َأطْولُها جسوماً ِضعافُ

لَقد ِر لُببغَي ِعيرالب ظُمع  فَلم عيرتَغِْن بالِعظَِم البيس 

فُهرصٍه يجبكُلِّ و ِبيالص  ِريرِف الجعلى الخَس هِبسحوي  

هِربي وتَضراوةُ بالهِليدفال  الو ه وال نَِكيريلَد رِغي 

في ِش فإن قَِليالًَأك فِإنِّي  راِركُم كَِثير في ِخياِركُم 

  وقال رجلٌ ِمن بِني فَزارةَ 

 ُألَقِّبه، والسوَأةَ اللَّقَبا وال  حين ُأناِديِه ُألكِْرمه َأكِْنيِه

 وجدتُ ِمالك الشِّيمِة اَألدبا َأنِّي  كَذاك َأديتُ حتّى صار ِمن خُلُِقي

وقال القَت ال الِكالِبي  

  عبد اهللا بن المضرِحي، أموي 

  الَ يستَِطيع جميع النّاِس َأن يِجدوا        ِمثِْلي، وإن كان شَخِْصي غَير مشْهوِر
  

 وَأقِْسر نَفِْسي غَير مقْسوِر ِمنِّي،  ُأبِدي خَالِئقَ لَألعداِء طَيبةً

 وَأضحك ِمنْه غَير مسرور ِحيناً،   تَلَهبهوَأتْرك اَألمر في قَلِْبي
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 َأمرك َأمراً بعد تَقِْديِر والحزم  أرى فُرصةً ِممن َأكاِشره حتَّى

 وقال ماِلك بن النُّعمان

  وتُروى لمحمد بن عوف اَألزِدي 

 ِهي حين تَبلَي المناِفعوج بشاشَةَ  وِإنِّي ألستَبِقي إذا العسر مسِني

  وتَرِجعِني نَحو الرجاِل المطاِمع  َأن ُأقْلَى إذا جْئتُ زاِئراً مخافَةَ

عمنِْعماً فَأسفُ منّا أو ُأشَروكُلُّ  م تَواِضعٍة ممصاِدي ِنعم 

 وقال حاِتم بن عبد اهللا الطَّاِئي  

جه دعتا ببِن هٍةوعاِذلَتَيما  علَوِفيداً متَلُوماِن ِمتْالفاً م 

 لَّةً فَتىض مالنَّج را غَوما  تَلُوماِن لمغْرِد ممى اِإلنْفاقَ في الحرال ي 

 وَأوعدتاِني َأن تَِبينا وتَصِرما  فقلتُ وقَد طاَل الِعتاب علَيِهما

 ى بصروِف الدهِر للمرِء محِكماكَفَ  ال تُلُوماِني على ما تَقَدما أال

 ولَستُ على ما فاتَِني متَنَدما  ال ما مضى تُدِركاِنِه فِإنَّكُما

كفنَفْس  نتَه ِإن ها، فِإنَّككِْرما  َأكِْرمم رهفَلْن تَلْقَى لَها الد عليك 

فِإنَّه ى التِّالَدوللذي تَه تَّ كا  َأِهنماإذا مقَسباً مالماُل نَه ن 

 ِحين تَغْشَى َأغْبر الجوِف مظِْلما به،  تَشْقَين فيه فيسعد واِرثٌ وال

 ِصرتَ في خَطٍّ ِمن اَألرِض َأعظُما وقَد  غُنْماً، ويشِْري كَرامةً، يقَسمه

 مع مغْنَماناَل ِمما كنتَ تَج إذا  به ما يحمدنَّك واِرثٌ قَِليالً

لَّمو تَحمهدِق وتَبواس نلَّما  عن اَألذْنَيتَّى تَحح الِحلْم تَِطيعتَس لَن 
  وتَرِك األذَى يحسم لَك الداء محسما  متَى تَرق َأضغان العِشيرِة ِباَألنا

نْها فَلْم تَِضرتُ عضرقد َأع راءوٍد وِذي  وعماَأوفتَقَو تُهمقَو  

وَأغِْفر هخارالكَِريِم اد راءوع  ِرضما وَأععن شَتِْم اللَِّئيِم تَكَر 

 َأشْتُم ابن العم ِإن كان مفْحما وال  وال أخْذُُل المولَى وإن كان خاِذالً

 ِل مصِرماكان ذا نَقٍْص ِمن الما وإن  زادِني عنه ِغناِئي تَباعداً وال
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 ِإذا اللَّيُل بالنِّكِْس الدِني تَجهما  بِهيٍم قد تَسربلْتُ هولَه  ولَيٍل
 داً وال ِغنىمح لُوكعالص كِْسبي ظَما   ولَنعِر مِمن اَألم كَبري إذا هو لَم 

    

 لْقَى لَبوساً ومطْمعاالعيِش َأن ي ِمن  اهللا صعلُوكاً مناه وهمه لَحا

نامى يتَوه اسموى حتَّى إذا يحالض  هما تَنَبروالفُؤاِد م ثْلُوجم 

 ناَل جدوى ِمن طَعاٍم ومجِثما إذا  مع المثِْرين لَيس ِبباِرٍح مِقيماً

 ِر مقِْدماويمِضي على اَألحداِث والده  صعلُوك يساِور همه واهللا

 شَبعةً إن نالَها عد مغْنَما وال  طَِلباٍت ال يرى الخَمص تَرحةً فَتَى

  يِبتْ قَلْبه ِمن ِقلَِّة الهم مبهما  يرى الخَمص تَعِذيباً وإن يلْقَ شَبعةً
 تَ صمماتَيمم كبراهن ثُم  إذا ما رَأى يوماً مكاِرم َأعرضتْ

 العواِلي فهو مخْتَِضب دما صدور  ِإذا ما كان يوم كَِريهٍة ويغْشَى

 شُطٍَب عضِب الضِريبِة ِمخْذَما وذا  رمحه ونَبلَه وِمجنَّه يرى

هٍج قاِتٍر ولجامرس ناءوَأح  تادما عوسفاً مجا وِطريفتَى ه 

فذلك ي ِإنثَناُؤه نسفح ِلكه  ما ِوإنذَمِعيفاً مض دقْععاشَ لم ي 

  وقال أيضاً 

 غاب عيوقُ الثُّريا فعردا وقَد  وعاِذلٍَة هبتْ بلَيٍل تَلُومِني

لَّةً تلُومالماَل ض طاِئيدا  على ِإعرِخيُل وصبالماِل الب نإذا ض 

 الماَل ِعنْد الممِسِكين معبدا َأرى  يك، فِإنَِّنيأالَ َأمِسك عل تقوُل

مالَِك واِفر دا وكُلُّ  ذَِريِني ومالي، إنوِرٍئ جاٍر على ما تَعام 

 الماُل ِعرِضي قَبَل َأن يتَبددا يِقي  يكُن ماِلي ِلِعرِضي جنَّةً ذَِريِني

 ما تَرين، َأو بِخيالً مخَلَّدا َأرى  لَِّنيجواداً ماتَ هزالً لَع َأِريِني

 إلى رْأِي من تَلْحين رْأيِك مسنَدا  فُكفِّي بعض لَوِمِك واجعِلي وِإالَّ
 الِقرى السِديفَ المسرهدا وعز  َألَم تَعلَِمي َأنِّي إذا الضيفُ نابِني

w حتَّى َأكُون مسودا وحقِِّهم   حاِفظٌِألعراِض العِشيرِة وِإنِّي
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،فاقْتَِصد لَكْتَ مالَكِلي، َأه قولُونوما كنتُ   ي قُولُونال ما يدا لَويس 

 خَطِّيا وعضباً مهنَّدا وَأسمر  سَأذْخُر ِمن ماِلي ِدالصاً وساِبحاً

كِْفيِني ِمن الماِل كُلِِّه فذلكوناً  يصتْلَداإ مم ِعنِْدي ذا ما كان 

  وقال أيضاً 

  وما أهُل طَوٍد مشْمِخر حصونُه            ِمن الموِت ِإالَّ ِمثُْل من حلَّ بالصحِر
  

 وما مقِْتر إالَّ كآخَر ِذي وفِْر  وما داِرع إالَّ كآخَر حاِسٍر

 ويْأِتي الموتُ ِمن حيثُ ال نَدِري ،شَقاء  لنا حب الحياِة نَفوسنا تَنُوطُ

 كان محِني الضلُوِع على ِغمِر وإن  َأخْذُُل المولَى لسوِء بالِئِه وال

 وقال قَيس بن احلِطيم 

 ِبها الفَتَى إالَّ بالء يهان  بعض اِإلقَامِة في ِدياٍر وما

ضعوب كَداِء  خَالِئِق اَألقْواِم داء البواءد لَه سطِْن لَي 

ضعوب ِشفاه سلْتَماِء مالد  اءود له ِشفاء سالنُّوِك لَي 

 ينِْمي على الجوِد الثَّراء وقَد  فَما يعطَى الحِريص ِغنى ِبحرٍص

ٍف ولَمنُو لخَسدِرٍئ يكام له  َأر وانِْتواء ريِض سفي اَألر 

اِبغة عبد اهللا بن املُخاِرق وقال الن  

 باِنيالشَّي  

غَِني تَغْنَتْ غَِنيالنَّفِْس ما اس  تْ شَقاءِمرالنَّفِْس ما ع وفَقْر  

سلَيخِْل ماٌل ووال  بناِفٍع ذا الب خاءٍر بصاِحِبِه السزم 

    

نْؤساً وملْقَ بي ساِلماً لَم كِتِه  يقْوماً يعوِنخْ ييالءالب  

 بعد ِشدِتها رخاء سيْأِتي  شَِديدٍة نَزلَتْ بقَوٍم وكُلُّ

 فَلْيس ينْفَعك اتِّقاء تَوقَّ  للمتَِّقي عرض المنايا فقُْل
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رمعكَلٌّ ي ومانَِة وهعلى  ذُو الز له غَناء سنَى ولَياَألد 

 ِميدع ووه ءرى المدرٍمويقَو  ولَو ما قُِبَل الِفداء هوفاد 

 ِحذار غٍَد، لكُلِّ غٍَد ِغذاء  فال تَجعُل طَعام اللَّيِل ذُخْراً

 تَبرى ِإذا جرح الِهجاء وال  ِجراحٍة تُوسى فتَبرى وكُلُّ

لَّى الفَزاِريعِميل بن الموقال ج  

 وفي بطِْني انِْطواء ركُهاوَأتْ  وُأعِرض عن مطاِعم قد َأراها

رِش خَييوال  فال وَأِبيِك ما في الع ياءالح بنْيا إذا ذَهالد 

 العود ما بِقي اللِّحاء ويبقَى  المرء ما استَحيا بخَيٍر يِعيشُ

  وقال عبد اهللا بن كُريز 

  حتَّى ودعهغالَه في الحب  لَيتَ ِشعِري عن أِميِري ما الذي

 عادةٌ منْتَزعه فشَِديد  تُِهنِّي بعد ِإكْراِمك ِلي ال

 قُلْتَه في المجمعه ومقاالً  البلْوى التي َأبلَيتَِني واذْكُِر

 خَير البرِق ما الغَيثُ معه ِإن  يكُن برقُك برقاً خُلَّباً ال

قِْرٍف  كَموٍد ملَىبجوكَِريٍم  ناَل الع هعضقد و خْلُهب 

  وقال الشنفَرى 

 يعاشُ به إالَّ لَدى ومْأكَُل  اجِتناب الذَّاِم لم يلْفَ مشْرب ولوال

ِبي ولكن ةً ما تُِقيمرُل على  نَفْساً حوثَما َأتَحيِم ِإالَّ ريالض 

وِع حتَّى  ُأِديمِمطاَل الجُل  ُأِميتَهفْحاً فَأذْهص عنه الذِّكْر ِربوَأض 

ى لهرال ي ِض كياَألر بتَفُّ تُرُل  وَأستَطَورٌؤ مِل امِمن الطَّو ليع 

 وأقْطُعه الالَِّتي ِبها يتَنَبُل  قُر يصطَِلي القَوس ربها ولْيلِة

 وِإرِزير ووجر وَأفْكُُل سعار  بِتيعلى غَطٍْش وبغِْش وصح دعستُ

حبصاِء جاِلساً وأصينِّي بالغُمَأُل فَِريقاِن  عسي ُؤوٌل وآخَرسم 

 كما َأبدْأتُ واللَّيُل َألْيُل وعدتُ  ِنسواناً وَأيتمتُ ِإلْدةً فَأيمتُ

هِسيُل لُعابى يرُلف أفاِعيِه  ويوٍم ِمن الشِّعلْمضاِئِه تَتَممي ر w
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 وال ِستْر إالَّ اَألتْحِمي المرعبُل  له وجِهي وال ِكن دونَه نَصبتُ

 الرْأِس وفي الِجلِْد وضح صلَع  سودةُ عنِّي َأن رَأتْ نَفَرتْ

 الكُربةُ عنِّي والكَلَح يفِْرج  يا سودةُ هذا والذي :قلتُ

 زين الطِّرفَ تَحاِسين القَرح  زين ِلي في الوجِه كماهو 

.....  

ِر ِتلْكجتَنِْطقاِن به سايتِْر وتقُوالِن  ِعرَل َأثٍْر وعقَو 

 قَلَّ مالي، قد ِجْئتُماِني بنُكِْر  الطَّالقَ أن رَأتاِني ساَلَتاِني

 ِمن المغاِرِم ظَهِري خَلَّىوي  َأن يكْثُر الماُل ِعنِْدي فَلَعلِّي

كوي حي له نَشَب كُني نم أن  رشَ ضيِعشْ عي فْتَِقري نوم ،بب  

....  

 على معروِفِه وهو محن يالم  ألَم تَر َأن المرء ِمن ِضيِق عيِشِه

 ه الدهر يزِفنكما يزِفن ل ولِكن  كان ِمن بخِْل ِمن ضراعٍة وما

.....  

    

  وهْل ِلي غَير ما َأنْفَقْتُ ماُل  تُساِئلُِني هواِزن أين مالي

 به المِلماتُ الثِّقاُل َأضر  هواِزن إن ماِلي: فقُلْتُ لَها

رقَِديماً َأض مونَع ،ماُل على  به نَعِمن ماٍل وب ما كان 

.....  

 لَمشْنُوء إلي اغِْتيابها وإنِّي   عن ِزيارِة جارِتيلَعفٌّ وإنِّي

 ولَم تَنْبح علي ِكالبها زءوراً،  غاب عنْها بعلُها لم أكن لها إذا

 وال عالم من َأي حوٍك ِثيابها  أنا بالداِري َأحاِديثُ بيِتها وال

وإن لُْؤهم كِْفيكطِْن يالب ها  ِقرابِتنابِجاِل اجءاِت الروس كِْفيكوي  

  وقال جؤية بن النضر 

 بنا سرفٌ ِفيها وال خُرقُ وما  ما تَبقَى دراِهمنا: قالَتْ طُريفَةُ
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  ظَلَّتْ إلى طُرِق المعروِف تَستَِبقُ  إذا اجتَمعتْ يوماً دراِهمنا إنّا

 يمر علَيها وهو منْطَِلقُ إالّ  الصياح صرتَنايْألَفُ الدرهم  ما

 يكاد ِمن صرِة إياه ينْمِزقُ  يِصير إلى نَذٍْل يخَلِّده حتَّى

  وقال الفَرذْدق 

ي وِإنَِّني َألَمبتُ ردِني عاهقاِم  تَروم ِرتَاٍج قاِئم نيلَب 

 خاِرجاً ِمن ِفي زور كَالِم وال   الدهر مسِلماًحلْفٍَة ال َأشْتُم على

نا وإنَألْب لِيسِليٍس وِإبِإب ابن  مبعذاِب النَاِس كُلَّ غُالِم لَه 

 على النَّاِبِح العاِوي َأشَّد ِرجاِم  نَفَثا ِفي ِفي فَمويِهما هما

 كانُوا في ِظالِل غَماِم حاِديثََأ  وكَم ِمن قُروٍن قد َأطاعوك َأصبحوا

  وقال تََأبط شَراً

 متاع وِإن َأبقَيِتِه باِق وهْل  إن بعض اللَّوِم معنَفَةٌ عاِذلَِتي

 ثَوِب ِصدٍق وِمن بز وأعالِق ِمن  َأهلَكْتُ ماالً لو قَِنعتُ بِه يقوُل

 يسَأَل الحي عنِّي َأهَل آفاِق َأن  ِليإنِّي زِعيم لَِئن لَم تَتْرِكي عذَ

 متاع وإن َأبقَيتَه باِق وهْل  صاِحبي وبعض القَوِل معنَفَةٌ يا

ددس هعمِمن ماٍل تُج ِرٍئ الِق حتَّى  ِخاللَكتُالِقي الذي كُلَّ ام 

ِعنٍم لَتَقْرِمن نَد نالس أخْالِقيتَذَكَّ إذا  علي ضعِت يوماً بر 

 يخَبرهم عن ثاِبٍت الِق فال  يسَأَل الحي عنِّي َأهَل معِرفٍَة أن

 ِذي جناٍح بَأعلَى الجو خَفّاِق أو  ال شَيء َأسرع منِّي غير ِذي عذٍَر

 شْفاِقيا ويح نَفِْسي ِمن شَوٍق وإ  أقوُل إذا ما خُلَّةٌ بِخلَتْ وال

 بِصيٍر بكَسِب المجِد سباِق على  ِعوِلي أن كنتُ ذَا ِعوٍل لَِكنَّما

 الصوِت هداً بين َأرفاِق مرجِع  سباِق غاياِت مجٍد في عِشيرِتِه

 ِمدالِج َأدهم واِهي الماِء غَساِق  الظَّناِبيِب ممتٍَد نَواِشره عاِري

 هباِط َأوِديٍة جواِل آفاِق  لِْويٍة شَهاِد َأنِْديٍةَأ حماِل

w  وقال حميد بن ثَور اِهلالِلي 
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ةً وإنرا ِبها  قال غاٍو ِمن تَنُوٍخ قَِصيدبوِبز كانَتْ علي برج 

 قَضاء حكْمه أن يغَيرا فهذا  غَيِري وُأكْلَفُ جرمها وينِْطقُها

ةٌوإ كذاكمامٍك حغَنَّتْ بَأي ا  نمرِت ابِن أحوَل صقَب رتْ ساقَ حعد  

 ِدير اَألسطَين بن ميوقال احلُس  

 ِخيم الرجاِل وِخيرها ولَِكنَّه  وما الجود عن فَقِْر الرجاِل وال الِغنَى

    

  فَِقيراً، ويغْنَى بعد عسٍر فَِقيرهاوقَد تَخْدع الدنْيا فيمِسي غَِنيها               

  ومن يتَِّبع ما يعِجب النَّفْس ال يزْل           مِطيعاً لَها في كُلِّ َأمٍر يِضيرها

  

 نَفْس بعدها تَستَِعيرها فمالَك  فَنفْسك َأكِْرم عن ُأموٍر كَِثيرٍة

 تَفْنَى ويبقَى مِريرها حالوتُه   فِإنَّماتَقْرِب الشَّيِء الحرام وال

 البد أن ستَِصيرها آلِخرٍة  تُلْهك الدنْيا عن الحقِّ واعتَِمْل وال

ِليل الِعجيدوقال الع 

  أِفي الحقِّ َأن يعِطي الفَرزدقُ حكْمه             وتَخْرج كَفِّي ِمن نَواِلكُم ِصفْرا
  

 ِحساٍن ال ُأَؤدي لها شُكْرا وَأيٍد  َأهم فتَثِْنيِني َأواِصر بينَنا

 ِديبوقال املُثَقّب الع 

  نَعم: َأن تُِتم الوعد في شَيٍء  تَقُولَن إذا ما لم تُِرد ال

نسِد ال حعِمن ب مُل نَعقَو  منَع دعُل ال بقَو وقَِبيح 

فاِحشَةٌ ِإن منَع دعال ب  مْأ إذا ِخفْتَ النَّددفِبال فاب 

  وقال املُتوكِّل اللّيِثي 

  بن عبد اهللا بن نَهشَل 

 عليك إذا فَعلْتَ عِظيم عار  تَنْه عن خُلُِق وتَْأِتي ِمثْلَه ال

w م قَُؤومِإن الكَِري وخَِليقَةً  وَأِقم لمن صافَيتَ وجهاً واِحداً
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 فَأنتَ الواِهن المذْموم عمداً،  َأهنْتَ أخَاك أو َأفْردتَه وإذا

هقْفُو نَفْسي ءرتَ المَأيناِت  وإذا رصحوالم ِريمح فما ِلذاك 

 َأمامك في اَألناِم قَِديم إنّي  بالفَقِْر قلتُ له اتَِّئد ومعيِري

 ماُل المرِء وهو كَِريم ويِقلُّ  س المقَصر همهيكِْثر النِّكْ قد

 قَِريم اِملنتوقال عمرو بن اَأله  

  مخضرم 

ابِن عاِمٍر َألَم نيبِني ويما ب ِمن  تَر قد بالَتْ عليه الثَّعاِلب دالو 

نَهيِني وبيب دباِقي الو حبَأصو   ،كُني لَم كَأنجاِئبِفيه الع رهوالد  

 ِعنِْدي ِشقُّه متَقَاِرب وهجرك  تَعلَّم َأن وصلَك جاِهداً: فقلتُ

 وال بالذي تَْأِتيك ِمنِّي المثاِلب  فما أنا بالباِكي عليك صبابةً

 لك ِمن َأخْالِقِه ما يغاِلب بدا  إذا المرء لم يحِببك إالّ تكَرهاً

،هعحاِدٍث فد نوالكَلِّ َأه مروفي  وص ذاِهبِليِد مِء الجراألرِض للم 

 ة املُلَِحيعمر بن أِبي جوقال كُثَي  

  وعن بعِض ما ِفيه يمتْ وهو عاِتب  ومن ال يغَمض عينَه عن صِديِقِه

 ولَم يسلَم له الدهر صاِحب ها،يِجد  ومن يتَتَبع جاِهداً كُلَّ عثْرٍة

  وقال سحيم عبد بِني احلَسحاس 

  إسالمي 

 وإن َأضحتْ َأناِملُه ِصفُرا ِبشَيٍء،  كنتُ جنْدالً َأن يبيعِني وما

َأخُوكُم كُمِبيبور لَى ماِلكُموراً  ومهد كُموعاشَر ى ِفيكُمقَد ثَو نوم  

لٍَة قاًَأشَولَي ِض ِلي غيرا تَمفَ  ولمشْرا فَكيِبنا ع ِطيالم إذا سار 

  وقال عبد القَيس بن خفاف 

 دِعيتَ إلى المكاِرِم فاعجِل فإذا  إن َأباك كاِرب يوِمِه َأجبيُل

لَمِلِه واعَأه خِْبرفَ ميالض ِبيِت  بَأنبم لَم ِلتِه وِإنَأِللَيسي  w
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كِء ال تَنِْزْل به واتْرولَّ السحِل  مونِْزٌل فتَحم وإذا نَبا ِبك 

  تَرجو فَواِضَل ِعنْد غَيِر الِمفْضِل  وإذا افْتَقَرتَ فال تَكُن متَخَشِّعاً

 هممتَ بَأمِر خَيِر فافْعِل وإذا  هممتَ بأمِر شَر فاتَِّئد وإذا

    

  َأمراِن فاعِمد لَألعفِّ اَألجمِل  تَشاجر في فَُؤاِدك مرةً وإذا

  وقال مهلِْهل بن ماِلك الِكناين 

  وتُروى لمحمد بن ِعيسى بن طَلْحة بن عبيد اهللا التِّيمي 

 الذَّنْب يغِْفره الكَِريم فِإن  تَقْطَع أخاً لك ِعنْد ذَنٍْب وال

 الظُّلْم مرتَعه وِخيم فإن  ْل على َأِحٍد بظُلٍْمتَعِج وال

 َأحٍد فِإن الفُحشَ لُوم على  وال تُفِْحشْ وإن ملِّْئتَ غَيظاً

  وقال يِزيد بن احلَكَم الثَّقَِفي 

 شَيئاً دونَه الموتُ واِقع ويْأمُل  المرء يخْشَى بعض ماال يِضيره تَرى

 بد يوماً َأن تُرد الوداِئع وال  الماُل واَألهلون إالّ وداِئع اوم

 َأحالٍم يراهن هاِجع كَأضغاِث  َأماِني امِرٍئ ال ينالُها وكُلُّ

 رب خَيٍر َأدركَتْه المطاِمع ويا  اليْأِس عن بعِض المطاِمع راحةٌ وفي

  وفي الشَّيِب واِإلسالِم للمرِء راِدع  سالم َأن أتْبع الهوىَأبى الشَّيب واِإل

  وقال البحتِري بن أِبي صفْرة 

 الفُحِش ِفيها للكَِريِم رواِدع عن  لَتَنْهاِني خَالِئقُ َأربع وِإنِّي

ياءوِعفَّةٌ ح بوشَي المالطَّب وما  وِإس تْهبإالّ ما ح ءرالماِئع 

 َأنَّها بدر ِمن اُألفِْق طاِلع ولَو  أنا ِممن تَطَِّبيِه خَِريدةٌ فما

 فأنِّي اآلن والشَّيب واِزع هواي،  وقَد كنتُ في عصِر الشّباب مجاِنباً

  محمد بن حاِزم

 ؤِليد الدوى ألِبي اَألسووتُر  
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 شَتِْم َأقْواٍم خَالِئقُ َأربع وعن  ناوإنِّي لَيثِْنيِني عن الجهِل والخَ

 وِمثِْلي قد يضر وينْفَع كَِريم،  حياء وِإسالم وبقْيا وَأنَِّني

ِإنَِّني فَشتَّان ،نَكيِني وبيعلى  ما ب وتَظْلَع ،تَِقمكُلِّ حاٍل أس 

قال ِإسحق بن إبراهيم : وه يف اجلُزء الثَّاِني إنْ شاء اهللا تعالَىيتلُ. آِخر اجلُزِء اَألوِل من احلَماسِة البصِرية
ِصلياملَو.  

  .احلَمد ِهللا وحده، وصلواته على سيِدنا حممد وآِلِه وسلَّم تسِليماً كثرياً

  الجزء الثّانِي من الحماسة 

. الدين علي بن أيب الفَرج بن احلَسن البصِريتأليف الشيخ العالّمة، شيخ اَألدب وحجة العرب، صدر 

  .وفَقَّه اهللا ملَرضاِتِه

 ِصِليق بن إبراهيم املَوحر وقال إسسبسم اهللا الرمحن الرحيم رب ي  

 شَيء ما إليه سِبيُل فذلك  اقِْصري: بالبخِْل، قُلتُ لها وآِمرٍة

ِتِه فِمنِلمِر حاالِت الفَتَى لو عِنيُل إذا  خَيي كُوني ئاً أنناَل شَي 

 نَفِْسي أن يقاَل بِخيُل فَأكْرمتُ  رَأيتُ البخَْل يزِري بَأهِلِه فِإنِّي

 وماِلي قد تَعلَِمين قَِليُل  ِفعاُل المكِْثِرين تَكَرماً ِفعاِلي

 لعالَِمين خَِليُلله في ا بِخيالً  َأرى النّاس خُالّن الجواِد، وال أرى

 َأِميِر المْؤِمنين جِميُل ورْأي  َأخافُ الفَقْر أو أحرم الِغنَى وكَيفَ

  وقال آخر 

 قَضاء اهللا ما عنْه مذْهب ولكن  كان ظَنِّي َأن تُرى ِلي زلَّةٌ وما

هذَنْب ذْرحا العالجاِني، م تَذَرإذا اع  وكُلُّ امرٍئ ال يذِْنبم ذْرُل العقْب   

  وقال آخر 

 علي، وَأنِّي بالمكاِرِم مغْرم  حزناً أن الِغنَى متَعذِّر كَفَى

 أسعى إليها فُأحرم ولكّنِني  وما قَصرتْ ِبي في المكاِرِم ِهمةٌ
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 ح بن إمساعيل الثَّقَِفييوقال طُر  

  كما تُوقَى ِمن ِذي العرِة الجرب  ِصدكُمِلي َأذاد وُأقْصى حين َأقْ ما

    

 وال خُلَّةٌ تَرعى وال نَسب ِإلٌّ  لَم يكُن بيِني وبينكُم كََأنَِّني

 الود واِإلشْفاقُ والحدب ِبقُرِبك  كان بالود يدنَى ِمنْك َأزلَفَِني لو

 إذا ما رَأوِني مقِْبالً قَطَبوا دوِني،  دون رِجاٍل قد جعلْتَهم وكنتُ

 تَرامسوا َأن حبِلي ِمنْك منْقَِضب  صدودك عنِّي في اللِّقاِء فقَد رَأوا
ِف َأنتَ، ِإنرُل العلْتَ فَأهصو فِإن  فَعتَد نْقَلَبقْيا ومفِلي ب يدي 

قُّ الذي نَ َأينةُ والحلَتْالذَّمامِبِحفِْظِه  ز ِظيٍم له الكُتُبوبتَع 

يزٍة وهماِنيِض يِمن َأر الِعيس  إليك والنَّقَب ِيينخُوصاً، ِبها التَّع 

 َأبعِد اَألرِض حتَّى منِْزلي كَثَب ِمن  الود واِإلخْالص مخْتَرِمي يقُودِني

ِفيِه وَأنِْظمُأص رالشِّع ِكيووحه  بوالذَّه رِة ِفيها الدالِقالَد نَظْم 
 َأبصرتْ منِْزِلي في ِظلِّك العرب قد  وكنتُ جاراً وضيفاً منك في خَفٍَر

لٍَم وكانِلي كالنَّاِر في ع كنْعٍد  مفَر طَبوالح يحناها الرس شُبي 

ِل آِثٍم كَِذٍب وقَدبقَو ٍم   َأتاكواقَوما طَلَب ِني، فَنالُوا فيبغَو 

 وال تَدفَع الحقَّ الذي يِجب قُربى  عِهدتُك ِفيما زلَّ تَقْطَع ذا وما

ِبما فقَد ِدي في ِرضاكهتُ جبكانَتْ  تَقَر بالقُر تُناُل ِبه ِمن ِمثِْلك 

 ربى، ِمنْك َأقْتَِربالثَّناء وقُ لك  َأراِني، بِإخْالِصي وتَنِْقيِتي فال

  فقَدأصبحتُ ُأعِلن َأنِّي اليوم مغْتَِرب  قد كنْتُ َأحسبِني غير الغَِريِب، 
مهوردَأقْواماً ص شِْمتٌ ِبيَأم  علي إلى اَألذْقاِن تَلْتَِهب ِفيك 

ن عداٍة ِضغْنُهم ذَِربِبمسمٍع ِم  ِذمامك، واعلَم َأن صنْعك ِبي فاحفَظُ  

 َأذاعوا، وِإن لَم يعلَموا كَذَبوا   ِإن يعلَموا الخَير يخْفُوه، وِإن عِلمواشَراً 

  وقال ِعصام بن عبيدة الزماِني

w الِعتاِب حياةٌ بين َأقْواِم وفي  أبا ِمسمٍع عنّي مغَلْغَلَةً َأبِلغْ
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  في الحقَّ َأن يِلجوا اَألبواب قُداِمي  بِلي قَوماً لم يكُن لَهمأدخَلْتَ قَ
مهمكنتُ َأكْر روقَب رقَب دتاً،  لو عينِْزل الذَّاِم معن م مهدعوَأب 

تْ فقَدضرِتي عاجلْتُ إذا ما حعلُوها بَأقْواِم ِبباِب  جَأد داِرك 

وي وقال اَألعنر الش  

  يا ُأم عقْبةَ ِإنِّي َأيما رجلٍ إذا                   النُّفُوس ادرعن الرعب والرهبا
  

 َأظَلُّ ُأداِجيِه إذا غَِضبا وال  ال َأمدح المرء َأبِغي فَضَل ناِئِلِه

  ما بابه حِجباالدخُوَل إذا َأبِغي  تَراِني على باٍب َأراِقبه وال

 وقال آخر 

 ِبباٍب صدِني عنه حاِجب وقُوفُ  ويْأبى البْأس ِلي َأن يِذلَِّني َأبيتُ،

وِجٍب َأاُوِجبِر مِريٍء غَيقاً المح  ذاِهبالم ضاقَتْ علي قِّي، لقَدِلح  

يربان المود بن شَيعسوقال م  

 للحسِب الزاِكي بمعتاِم ولَيس  م ِبزتَناباُل حاِجِبنا يعتا ما

 جد كَجدي وال عم كَأعماِمي  َأماِمي ِرجاالً ال يعد لَهم تَدعو

 ِمن رخٍَم قُرٍع وِمن هاِم ِخلْطاِن  رَأيتَ الصقُور الجدَل يقْدمها متَى

 مجد تَِليد وجد راِجح ناِمي  لو كان يدعو على اَألحساِب قَدمِني

    وقال أبو املَياح العبِدي 

 وعن داِر اَألذَى فتَحوِل ِسواك،  ِخفْتَ ِمن داٍر هواناً فَولِّها إذا

 ِبِمغْالٍق ِمن العجِز مقْفٍَل علَيه  تَك ِممن يغِْلقُ الهم بابه وال

  فَِفي صاِلح اَألعماِل نَفْسك فاجعِل  جعُل نَفْسهالمرء إالَّ حيثُ ي وما

  وقال كَعب بن زهير 

  بن َأِبي سلْمى 

w الفَتَى وهو مخْبوء له القَدر سعي  لو كنتَ َأعجب ِمن شَيٍء َألعجبِني
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  228  

  منْتَِشرواِحدةٌ والهم فالنَّفْس  يسعى الفَتَى اُألموِر لَيس يدِركُها

ءرٌل والمله َأم وددمال  ما عاشَ م نْتَِهي اَألثَرحتَّى ي نيتَنْتَِهي الع 

  وقال احلاِرث بن خاِلد 

  بن العاِص المخْزوِمي 

 اللَّياِلي وهو لَيس يِبيد يبيد  علي ِإلخْواِني رِقيب ِمن الصفا

 ِعنِْدي غُيب وشُهود فَِسياِن  هٍديذَكِّرِنيِهم في مِغيٍب ومشْ

 وَأجفُو والمزار بِعيد قَِريباً،  ألستَحِيي أِخي َأن َأبره وِإنِّي

  وقال أَنس بن زنيم 

 ِميد اِهللا التَّييبر بن عمه بباِب عقاما طال ملم  

 َأعِصي ُأسرِتي واَألداِنياو ِرضاك،  لقَد كنتُ َأسعى في هواك، وَأبتَِغي

 يوماً، فما كنتَ جاِزيا ِلتَجِزيِني  وإشْفاقاً ِلما كان بينَنا ِحفاظاً

 عادتْ عجاجاً وساِفيا لُتِْمطرِني  إذا ما ِشمتُ ِمنْك سحابةً َأراِني

 ن شمالياواثْعنْجرتْ ع شَآِبيبها  قُلْتُ نَالَتِْني سماُؤك، يمانَتْ إذا

 فُأبن مالء غَير دلِْوي كما ِهيا  وَأدلَيتُ دلِْوي في ِدالٍء كَِثيرٍة

 هْأير رقَصي ننَى مدى، ويِمثَْل غَناِئيا   َأُأقْص نْكغِْني عي سلَي نوم 

قَِفيوسف الثب بن ياج كُلَيجوقال الح  

  وكَتَب بها إلى عبد الملك 

 فَيوِمي ال تُوارى كَواِكبه َأذاك،  نا لم َأطْلُب ِرضاك وَأتَِّقيأ إذا

 لَم تُساِلمه فِإنِّي محاِربه وإن  أساِلم من سالَمتَ ِمن ِذي قَرابٍة

 عليه في الصباِح نَواِدبه فقامتْ  قارفَ الحجاِج ِفيك خَِطيةً إذا

 الذي تَسِري إلي عقاِربه وُأقِْص  ِفيقَ ِلنُصِحِهَأنا لَم ُأدِن الشَّ إذا

w الذي ضاقَتْ عليه مذاِهبه تَرد  المواِسي في البالِء عِطيةً وْأعِطي
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  ويخْشَى غَِدي، والدهر جم عجاِئبه  فمن يتَِّقي يوِمي، ويرعى مودِتي،

 رِفيقٌ َأحكَمتْه تَجاِربه شَِفيقٌ   فِإنَِّنيوإالَّ فَذَرِني في اُألموِر

  وقال احلاِرث بن خاِلد بن العاص 

  بن ِهشام بن المِغيرةَ المخْزومي 

  : ملَّا أقام بباِب عبد امللك ومل يِصلْ إليه فكَر راِجعاً، وقال

تُكِحبةٌ صها ِغشاولَيِني عيا  إذْ عتُ  فلملَتْ قَطَعهاانْجنَفِْسي َألُوم 

 افْتَقَرتْ نَفِْسي إلى من يِضيمها وال  وما ِبي، وإن َأقْصيتَِني، ِمن ضراعٍة

 بْؤِسي، أو إليك نَِعيمها ِبكَفَّيك  عليك النَّفْس حتَّى كََأنَّما عطَفْتُ

  : وكتبها الوليد بن يِزيد إىل هشام بن عبد امللك

سِظيماً َأليى كُلَّ واِرٍدعَأر َأن   كيوماً صاِدراً بالنَّواِفِل ِحياض 

ِجعداً فَأررصجاِء مالر وددجناِهِل  مالم ِد تلْكِلَئِة عن ِوربتَح 

 ولَيس ِبالٍق ما رجا كُلُّ آِمِل  ِمما كنتُ آمُل ِمنْكُم فَأصبحتُ،

بِض هرقْتَِبِض يوماً على عٍةكمو  شُدباَألناِمِل ي ها كَفَّهلَيع 

  : وقال آخر

 فيه تكون النَّواِئب وبينَهم  َأرى دوالً هذا الزمان بَأهِلِه

    

 ال تَدِري متى َأنتَ طاِلب فِإنَّك  تَمنَعن ذا حاجٍة جاء طاِلباً فال

 نَعم حقٌّ على الحر واِجب فإن  نَعم، فَأِتمه: وإن قلتَ، في شَيٍء

 ال يقُوَل النّاس ِإنَّك كاِذب ِلكَي  ال، تَستَِرح وتَِرح ِبها: فقُْل وإالَّ

ِكيتة العوقال ثابت قُطْن :  

 كيفَ ما قَلَّبتُ يعِصيِني لكَنَّه  ال الماُل في الدنْيا يطاِوعِني َأصبحتُ

وكَم تُ، فما حٍعطَِمعلتُ ِمن طمص  ضيِني غيرٍل ليس يرناِء، وقوالع 

 تَيقنْتُ َأنِّي غير مغْبوِن إالَّ  اشْتَريتُ بماِلي قَطُّ محمدةً وما

w َأجبتُ إليه من ينادِيني إالّ  وما دعِيتُ إلى مجٍد ومكْرمٍة
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خُِذ النِّصفَ ِمنِّي حين يرِميِنيلَم يْأ  كَم ِمن عدو رماِني، لو قَصدتُ له    

  : وقالت امرأةٌ من بِني سلَيم

  وِشفاء ِعلِْمِك خاِبراً َأن تَسَأِلي  سَألِت خَِبير قَوٍم عنهم هالَّ

 قَبَل تَفَهٍم وتََأمِل فَيلُوح  لِك الِعلْم الجِلي بفَهِمِه يبِدي

  : وقال آخر

  ِمن اُألموِر، فقَد يجلُو العمى الخَبر  لنّاس عما أنتَ جاِهلُها استَخِْبِر

لَةٌ فإنساءال م تَ على أنتَ  َأقَمفلَس ِرفُ ما تَْأِتي وما تَذَرتَع 

  : وقال حامت الطّاِئي

 ِبعلْياء ناِري آِخر اللَّيِل تُوقَد  وإنِّي لَتَهواِني الضيوفُ إذا رَأتْ

تُهِلمٍر عغَدأال  وال َأشْتَِري ماالً ب َأنْكَد ركُلُّ ماٍل خَالَطَ الغَد 

ِديبالم العوقال عبد اهللا بن عبد الس :  

  ِمن خَيفٍَة الشّمِس َأخْشاها وال زحِل  غَدوتُ فال َأغْدو على حذٍَر إذا

 بواِئقَ من ثَوٍر ومن حمِلال َأخْشَ  يمِضي الذي يقِْضي علي، فَلَم اهللا

  : وقال القُطاِمي، عمير بن شييم التغِلِبي

  دنا الغَي لِإلنْساِن ِمن حيثُ يطْمع  اليْأس َأدنَى للرشاِد، وإنَّما َأرى

 وإن اليْأس ما زاَل ينْفَع تَضر،  فَدع َأكثْر اَألطماِع عنك فإنَّها

  : ل كَعب بن ِباللوقا

 وال يرِثي لحاجِة موجِع لَديِه،  رَأيتُ الود ليس ِبنافِعي ولما

 وال رْأِي إلى غَيِر مطْمِع هواي  زجرتُ الهوى، إنِّي امرٌؤ ال يقُودِني

  : وقال كُِثري عزة

 ِرو الخِْتالِف الصناِئِععم َأكَعب  َأود لكُم خَيراً وتَطَِّرحونَِني

وَأنْتُم ،ِليمِري سدص فَ لكُماَألضاِلِع  وكَي ناِء ِحنْوِك الشَّحسعلى ح  

 ولم َأتْبع ِدقاقَ المطاِمِع علي،  قَلَّ ماِلي زاد ِعرِضي كَرامةً إذا

  : وقال املَرار بن سِعيد
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 سد، ال بالتَّسرِع والشَّتِْم فبالِحلِْم  إذا ِشْئتَ يوماً َأن تَسود عِشيرةً

للِْحلْمةً وغَبم نلَمفاع رمن ظُلِْم  خَي ستَشَم ِل، إالَّ َأنهِمن الج  

  : وقال احلَكَم بن عبدل أموي الشعر

زِمن الر الكَِريم طْلُبما ي ا ِق  َأطْلُبِمُل الطَّلببنَفِْسي، وَأج 

 َأخْالفَ غَيِرها حلَبا َأحمد  الدرةَ الصِفي، وال حلُبوَأ

 في صِنيعٍة رغبا رغَّبتَه  إنِّي رَأيتُ الفَتى الكَِريم إذا

 شَيئاً إالَّ إذاُ رِهبا يعِطيك  والعبد ال يطْلُب العالء وال

 مشْياً إالَّ إذا ضِربا ِسنيح  الحماِر الموقِع السوِء ال ِمثُْل

 ِلعنِْس رحالً وال قَتَبا شَد  يرِزقُ الخاِفض المِقيم وما قد

    

حِة والرِطيقَ ذُو المزالر مرحغْتِربا ِل  ويزاُل من ال يوم 

  : وقال آخر

  تَِتي ِمن صولَِة المتَهدِدوال يرهب ابن العم ما ِعشْتُ سطْوِتي            وال َأخْ
  

تُهدعأبو و ،تُهدعَأو ِعِدي  وِإنِّي وإنوم نِْجزخِْلفُ إيعاِدي، وملَم 

 : وقال املُقَنع الِكنِدي حممد بن عمير

 في َأشْياء تُكِْسبهم حمدا ديوِني  في الديِن قَوِمي، وِإنَّما يعاِتبني

دوا َأسعيَأخْلُّوا وض به ما قَد  ا ثُغُوردقُوٍق ما أطاقُوا لها سح 

 زادِني فَضُل الِغنَى ِمنْهم بعدا وما  فما زادِني اإلقْتار إالَّ تَقَرباً

 لَحماً مدفَّقٍَة ثَرداً مكَلَّلَة  وفي جفْنٍَة ال يغْلَقُ الباب دونَها

 ِحجاباً لبيِتي، ثُم َأخْدمتُه عبداً   عِتيٍق جعلْتُهفَرٍس نَهٍد وفي

ِني َأِبي وإنب نيِني وبيالذي ب  نيا وبخْتَِلفٌ ِجدي لُممِني عب 

ماهَأر مه وإن ،ِري ِبطاءا  إلى نَصشَد متُهٍر َأتَيِني إلى نَصوعد 

  وإن هدموا مجِدي بنَيتُ لَهم مجداً   لُحومهمفإن َأكَلُوا لَحِمي وفَرتُ

مهوبِفظْتُ غُيي حبوا غَيعيض شْداً  وإنر مِويتُ لَهي هوا غَيوه مه وإن  w
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 لَهم طَيراً تمر بِهم سعدا زجرتُ  وإن زجروا طَيراً بنَحِس تَمر ِبي

 رَئيس القَوِم من يحِمُل الِحقْدا ولَيس   الِحقْد القَِديم عليهمَأحِمُل وال

مله ِلي غنى تَتاِبع لُّ ماِلي إنج  ِرفْدا وإن مُأكَلِّفْه قَلَّ ماِلي لَم 

 ِشيمةٌ ِلي غَيرها تُشِْبه العبدا وما  لَعبد الضيِف ما دام ثاِوياً وإنِّي

 وال مرِدِهم مردا كَِشيِبهم  قَوِمي ما تَرى عين ناِظٍرأن  على

 وقَوِمي رِبيع في الزماِن إذا اشْتَدا  وأحالٍم وجوٍد وسْؤدٍد ِبفَضٍل

وقال القُطاِمي :  

 وال حاَل إالّ سوفَ تَنْتَِقُل عين،  ال عيشَ إالَّ ما تَقَر به والعيشُ

 يكون مع المستَعِجِل الزلََل وقَد   المتََأنِّي بعض حاجِتِهيدِرك قد

ِرِهمَأم ماً بعضما فاتَ قَوبِجلُوا  ورلو ع مزالح ِمن التََّأنِّي، وكان  

  : وقال حممد بن أمية

 بالحق وبالباطل ذموه  ومن دعا الناس إلى ذمه

 در سائلمن منح أسرع  مقالة السوء إلى أهلها

  وقال عبد اهللا بن عبد األعلى القرشي 

  إسالمي 

 والكسير للمتبدد فالوهن  عزف فلم تكسر، وإن هي مزقت

 وتراحم وتودد بتواصل  فمبثل هذا الدهر ألف بينتا

  وقال آخر 

كَأن رخْلَقْ لحلم ي رتَ  الغَدإالّ في لَِئيِم فلَس تَراه 

زيمَأقَواٍم  ي نيِديببِميِم  فيِر الصِم ِمن غَيالقَو ِميمص  

 ليس يوجد في كَِريِم وهذا  لَيس يوجد في لَِئيٍم فهذا

 ياِحيِرد الريوقال األب  

w  أموي الشعر 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  233  

 ِعياناً دون ما قاَل واِصفُ تَراه  متَى تَرء موصوفاً ِمن الناِس غاِئباً

 فانْظُر من المرء آِلفُ وَأخْداِنِه،  ِق إالّ كِإلِْفِهالمرء في اَألخْال وما

 َأمٍر في الذي َأنتَ خاِئفُ وميسوِر  ويا رب كُرٍه جاء ِمن حيثُ لم تَخَفْ

  وقال املُرقِّش اَألصغر بن سفْيان 

خَِليلَه ِرمصي دشَْأ ذُو الومتى ما ي  دبعيحالَةَ وظاِلماعليه ال م  

نفم هرأم النّاس ِمدحراً يلْقَ خَيالِئما  ي غِْو على الغَيي نوم 

    

َألَم كَفَّه ِذمجي ءرالم أن ظاِئما  تَرِديِق العِم الصِمن لَو شَمجوي  

  وقال النِمر بن تولَب العكِْلي 

 تَبيتُِك المالمةَ فاهجِعي سفَهاً  ِع،اسم: ِلتَعِذلَِني من اللّيِل قالَتْ،

 الشَّر ما لَم تَمنَِعي َأتعجلين  ال تَعجِلي لغٍَد، فأمر غٍد له

 وخاِبيةً ِبعوٍد مقُطَِع ِزقاً  تُبكِّي َأن سبْأتُ ِلفْتْيٍة قامتْ

لَكْتُهنْقفساً َأهم ِعي إنزلَكْتُ  وإذا  ال تَجِعيهزذلِك فاج فِعنْد 

ِتي فَذَِريِهمِعي  وإذا أتاِني إخْووا ملْهِش أو ييلَّلُوا في العتَعي  

 بد يوماً أن سيخْلُو مضجِعي ال  تَطْرِديِهم عن ِفراِشي إنَّه ال

 ِدير بن ِمقْدام اَألسيموقال ع  

 لم يكُن إالّ كَأحالِم راِقِد كَأن  مضى ما مضى ِمن حلِْو عيٍش ومرِه

 ويوم كَيوٍم، صاِدر ِمثُْل واِرِد  الدهر إالَّ ليلةٌ ِمثُْل لَيلٍَة وما

  وقال آخر 

 في ِإدباِرِه متَعلَّقا ِلكَفِّك  َأنْتَ لم تَستَقِْبِل اَألمر لَم تَِجد إذا

لَّةً فإنوز ك َأخاكقا إذا  َأنْتَ لم تَتْرتَفَر شَكْتُما َأنلَّها َأوز 

فاقْتَِصر الكوتْ َأخْالقُ منَّقَا على  إذا كَِدرما تَر عدو فا ِمنْهما ص 

  وقال بشار بن برد 

w وإن عاتَبتَه الن جاِنبه يِجبك،  َأخُوك الذي ْإن تَدعه في مِلمٍة
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 لم تَلْقَ الذي ال تُعاِتبه صِديقَك،  ِر معاِتباًإذا كنتُ في كُلِّ اُألمو

 ذَنٍْب تارةً ومجاِنبه مقاِرفُ  وِاحداً، أو ِصْل أخاك، فإنَّه فِعشْ

 وأي النَّاِس تَصفُو مشاِربه ظَِمْئتَ،  إذا أنتَ لم تَشْرب ِمراراً على القَذَى

 في كُلِّ فَج ركاِئبه موجهةً  كان ذَواقاً َأخُوك ِمن السرى إذا

 رحاٍل كَِثيٍر مذاِهبه مِطيةً  له وجه الطَِّريِق، وال تَكُن فخلِّ

 العيشُ إالّ ما تَِطيب عواِقبه وما  النّاس إالّ حاِفظٌ ومضيع وما

  وقال ِمسِكني الداِرِمي 

  رِبيعة بن عامر 

 ِمن قُبِح اُألموِر اسِتماعها ويكِْفيك  انَِني واْئتَمنْتُهما خَِليِلي خ إذا

كْتُهوتَر هدذْتُ إليه وطَلَّقَةً  نَبها مِتجاعار تَطاعسال ي 

 ِسر بعِض غير َأنِّي ِجماعها على  ِصدٍق لستُ مطِْلع بعِضِهم وفتْياِن

ظَلُّونشَتَّى في الِبالِد، وِس يمهها  رجاَل انِْصداعيا الرٍة َأعخْرإلى ص  

 نَجوى ال يرام اطِّالعها وموِضع  امِرٍئ ِشعب ِمن القَلِْب فاِرغٌ لكُلِّ

  وقالت امرأةٌ كان زوجها في بعِث عمر بن الخطّاب 

 ِعبهولَيس إلى جنِْبي حِبيب أال  هذا الليُل وازور جاِنبه تَطاوَل

هرغَي ءال اهللا ال شَيفواهللا لَو  هواِنبِريِر جِمن هذا الس ِزععلَز  

 زوِجي َأن تُناَل مراِكبه وُأكِْرم  ربي والحياء يصونُِني مخافَةَ

  وقال اَألقْرع بن حاِبس 

دِمٍل َأصجِرٍئ مام وددعن حاِل  ص دِهإذا حاَل ذُو الو  

 جعَل الهجر ِمن باِلِه إذا  ِبمستَعِتٍب صاِحباً ولَستُ

 ِفعِلي بَأمثاِلِه وذلك  قاِطع حبلَه ولكنَِّني

 ادباِر ود وِإقْباِلِه ِمن  وإنِّي على كُلِّ حاٍل له

w ِبِحفِْظ اِإلخاِء وإجالِلِه  َألحسِن ما بينَنا لَراٍع
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   أَوس املُزِني وقال معن بن

 عنْه، وهو لَيس له ِحلْم ِبِحلِْمي  رِحٍم قَلَّمتُ َأظْفار ِضغِْنِه وِذي

 ِعنِْدي َأن يِحلَّ به الرغْم وكالموِت  رغِْمي ال يحاِوُل غَيره يحاوُل

ناً على القَذَى فإنيفُ عنه ُأغِْض عَأع  سفِْو عن ذَنِْبه ولَيبالعِعلْم  

ِمثَْل راِئِش وِإن ِمنْه َأكُن َأنْتَِصر  ِسهام ظْمِبها الع تَهاضسي ودع 

قاِدر ءروالم ،تُ ِمنْه النَّْأيرعلى  فباد مهفي كَفِِّه الس ِمِه ما دامهس 

 سلْميستَِوي حرب اَألقاِرِب وال وما  له ما كان بيِني وبينَه حِفظْتُ

شِْتمِب جاِهداً ويغَيِضي في المس  ِعرولَي وال شَتْم وانله ِعنِْدي ه 

 تلك السفَاهةُ والظُّلْم قَِطعيتَها،  سمتُه وصَل القَرابِة سامِني إذا

 بحكٍْم جاِئٍر غَيره الحكْم ويدع  َأدعه للنِّصِف يْأبى ويعِصِني وإن

لوالتي و ِحماهللا والر تُها  ال اتقاءِرعاي ِطيلُها ِإثْموتَع ِبر 

إذَن تُهباِرِقي، وخَطَم ِم  لَعالهسبو مسو شاِركُهشَناٍر ال ي 

دوٍة يذُو خَصاص ِدمعَأنِّي م لَو  هوَأكْر مدبه الع ِلمي ِدي َأنهج 

تَدعِتيغُنْماً ف ويواِدِث نَكْبي الح  وال غُنْم ناءله ِفيها س سولَي 

 وإحياِئي، وقَد يرقَع الثَّلْم بِرفِْقي  انِْثالماً بينَنا فَرقَعتُه رَأيت

فَعلَخَ ظاِلٍم وَأدعنه كُلَّ َأب  ،َألَد الغَشْم تُهشَِديِد الشَّغِْب، غاي 

 كما تَحنُو على الولَِد اَألم علَيه،  تَعطُِّفيِزلْتُ في ِليِني له و فما

 اسلَم، فذاك الخاُل واَألب والعم أال  وقْوِلي إذا َأخْشَى عليه مِصيبةً

 على غَيِظي، وقد ينْفَع الكَظْم وكَظِْمي  على َأشْياء ِمنْه تَِريبِني وصبِري

  وقَد كان ذا ِحقِْد يِضيقُ به الِجرم  ى استَلَلْتُهَألستَلَّ ِمنْه الضغْن، حتَّ

 ِبِحلِْمي، كما يشْفَى بَأدِويٍة سقْم   فَأبرْأتُ ِضغْن الصدِر ِمنِْه تَوسعاً
نَهيِني وبيرِب بالح وَأطْفَْأتُ نار   لَنا ِسلْم وِب وهرالح دعب حبفَأص 

w  حريوقال نَهشَل بن 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  236  

لىورْأِيِه ومب دتَبصاِني، واسكما  ع ِن قَِصيرقَّتَيبالب طَعي لَم 

  وناءتْ بَأعجاِز اُألموِر صدور  فَلَّما رَأى ما ِغب َأمِري وَأمِرِه

 وقَد حدثَتْ بعد اُألموِر ُأمور  نَِئيشاً َأن يكُون َأطاعِني تَمنَّى

   اَألحوص عبد اهللا بن حممد اَألوِسي وقال

 فآيستُم ِمن النَّصِر مطْمِعي إليهم،  إذا عاديتُ قَوماً ركَنْتُم َأراِني

ٍة وكَمِمضوٍر ملَتْ ِبي ِمن ُأمنَز  َأتَخَشَِّع خَذَلَتُم ها، ثَم لَملَيع 

ربُأباِلِه فَأد ها لَمبعنِّي كَر  تَطَلِِّعَأ ولَمِلها الموفي ه كُمعد 

 ْ وِشيكاً، وكَيما تَنِْزعوا خَير منْزِع  ُأَؤمُل ِفيكم َأن تَروا غَير رْأِيكُم

 خَذِْلكُم ِمنِّي فَتى غير مقْمِع على  وقَد َأبقَِت الحرب العوان وعضها

  وقال عمرو بن أُمية 

  طْمش الضبي وتُروى للغَ

 حتَّى يِريع ويعِقال معاداتَه  َألستَبِقي ابن عمي واتَِّقي وإنِّي

تُهسِل ِحلِْمي خَِليقَةً وَألْبِئال  ِمن فَضوِل مهْأٍي ِمن الجِلِذي ر تكون  

    

ُأِعد تَلَّ مالُهوعاً  له ماِلي إذا اعجى وتَفَ رلَيه بالنَّدالعض 

ِتبعِلي قْلَهع راِجعال  يوماً أو يدما في نَفِْسِه قد تَب ِبحصفي 

 وُأداِجيِه وإن كان موِغال له،  َأقْصى حقِِّه ِمن عدوِه وآخُذُ

هضِعر ِرٍئ صانَل إالّ المَل  وال طَوال وحاوتَطَوي وِف َأنرعبالم 

ة بن حوقال املُِغري ِميميناء التب  

  له مركَب فَضٌل، فال حملَتْ رحِلي  إذا ما رفيِقي لَم يكُن خَلْفَ ناقَِتي

لَمِدي ووفُ ِمزِمن زاِدي له ِنص كِل فال  يحكنتُ ذا زاٍد وال كنتُ ذا ر 

  فَضِليعلي له فَضالً بما ناَل ِمن  شَِريكَيِن ِفيما نحن فيه، وقَد َأرى

 وقال حاِتم الطّاِئي  

w يمِشي خَلْفَها غير راِكِب رِفيقَك  كنتَ ربا للقَلُوِص فال تَدع إذا
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  237  

 وِإن كان الِعقاب فعاِقِب فذاك،  فَأرِدفْه، فإن حملَتْكُما َأِنخْها،

   الركاِئِبِلتَشْرب ما في الحوِض قَبل  أنا بالساِعي ِبفَضِل ِزماِمها وما

 عن األخْباِر خُرقَ المكاِسِب عماةً  َأوطَن القوم البيوتَ وجدتَهم إذا

  وقال عمارة بن عِقيل 

  تَجرمتَ ِلي ِمن غَيِر جرٍم عِلمتُه           ِسوى َأن يكُون الدهر لي قد تَغَيرا
  

 وولَّى بالصِديِق فَأدبرا علي،  اِنٍبفَأقْبَل باَألعداِء ِمن كُلِّ ج

ِهر ناِصراً وقَدناً على الدوِزيزاً،  كنتَ ِلي عطَرا عثاً كلَّما ِشْئتُ َأموغَي 

اراً كُفُوراً، فال تَكُنرا  وما كنتُ غَدقَّ وَأغْدالواِفي َأع ِبصاِحِبك 

إنَّه ماِنكفما َأنتَ إالَّ ِمن ز  مانتَنَكَّرا زو فَتْ خُالَّنُهج 

 وقال اَألخْطَل ِغياث بن غَوث

 اَألناِم فَما َأخَذْتُم َأكْثَر دون  ُأميةَ إن َأخُذْتُ كَثِيركُم َأبِني

  تُنْسون إن طاَل الزمان وتُذْكَر  ُأميةَ ِلي مداِئح ِفكُم َأبِني

 ِنيس املُزن بن أَوعوقال م  

 وال حملَتِْني نَحو فاِحشٍَة ِرجلي  لَعمرك ما َأهويتُ كَفِّي لِريبٍة

لَمةٌ وَأعِصيبِني مِلي  َأنِّي لم تُِصبقَب تْ فَتىِر إالّ قد َأصابهِمن الد  

 وال دلَِّني رْأي علَيها وال عقِْلي  قادِني سمِعي وال بصِري لَها وال

 ضيِفي، ما َأقام، على َأهِلي وُأِثر  ْؤِثراً نَفِْسي على ِذي قَرابٍةم وال

 ِمريوقال عاِصم بن ِهالل الن  

 َأمواَل الرجاِل، رُؤم تَحيفُ  َألَم تَعلَِمي َأنِّي، لكُلِّ مِلمٍة

لَى طَِريفي وتاِلِدي وَأنوى مفاِة  وَأنِّي  النَّدللع قَِريبِميمح 

 اللّياِلي عنْه وهو سليم صروفُ  أصون ببذِْل الماِل ِعرضاً تَكَشَّفْت

 ِديوس اَألزد القُدبوقال صاِلح بن ع  

w  من شعراء الدولة العباسية 
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نِْمي شُُؤونُهِر ياَألم ِغيرتُ صَأير  ركْبفَي ظُمعوي ،دححتَّى ال ي 

وإن  ناءجاِهالًع متُفَه أن  ِسبحوي مَأفْه الً أنَّه ِمنْكهج 

 كنتَ تَبِنيِه وغَيرك يهِدم إذا  يبلُغُ البنْيان يوماً تَمامه متى

  وقال أيضاً 

 يبلُغُ الجاِهُل ِمن نَفِْسِه ما  يبلُغُ اَألعداء ِمن جاِهٍل ما

 يوارى في ثَرى رمسِه حتَّى  قَهال يتْرك َأخْال والشَّيخُ

 الضنا عاد إلى نَكِْسِه كِذي  ارعوى عاد إلى جهِلِه إذا

با وإنفي الص تَهبَأد نِسِه  مفي غَر قَى الماءسوِد يكالع  

    

  بعد الذي َأبصرتَ ِمن يبِسِه  حتَّى تَراه موِرقاً ناِضراً

 الفُرصةَ في ُأنِْسِه لتُدِرك  خا الضغِْن بِإيناِسِهفالْقَ َأ

  وقال أيضا 

 لها، بعد ِإذْ عرضتَها ِلهواِن  ما َأهنْتَ النَّفْس لَم تَلْقَ مكِْرماً إذا

 بذلِّ ِمن يٍد وِلساِن فََأيِقن  إذا ما لَِقيتَ النّاس بالجهِل والخَنا

 كان ال يرعاه في الحدثاِن إذا   امرٌؤ حقَّ صاِحٍبلَعمرك ما َأدى

 عاقَ عنْها النُّجح ِمثُْل تَواِن وال  َأدرك الحاجاِت ِمثُْل مثاِبٍر وال

 ِميناح اللَّخوقال صاِلح بن ج  

  أحد الحكَماء 

  يكُن نَصُلوال خَير في ِغمٍد إذا لَم   إنَّما اِإلنْسان ِغمد لقَلِْبِه َأال

ها وإنخُْل شَرِع اآلفاتُ، فالبمتُج  طُْل وشَروالم واِعيدخِْل المِمن الب 

 خَير في قَوٍل إذا لَم يكُن ِفعُل وال  خَير في وعٍد إذا كان كاِذباً وال

  وقال محلِّم بن بشامة 
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 عمداً عن مقاِتِلِه سهِمي كَّبونَ  ورب ابِن عم سن لي حد سهِمِه

  وعاد إلى ما دلَّ ِمن ِحلِْمِه ِحلِْمي  الذي لم يرع بيِني وبينَه رعيتُ

  وقال آخر 

 عادةٌ، والخَير تَعِويد عودتُه  تلُوم وتَلْحاِني على خُلٍُق هبتْ

 اليِمين، فَهالَّ فيك تَصِريد ِمنْك  رَأيتُك ِمتْالفاً ِلما ملَكَتْ :قالَتْ

 ثَناِئي ِبها ما َأورقَ العود يبقَى  اتْرِكيِني أبع ماِلي بمكْرمٍة: قلتُ

 عودوا: لَنا َأنْفُس محمودةٌ قالَتْ  إذا ما َأتَينا ِفعَل مكْرمٍة إنَّا

  وقال ُأحيحة بن الجالح جاِهلي

 ابِن عم وال عم وال خاِل ِمن  ك، ال يغْررك ذُو نَشٍَبمالَ استَبِق

ها فَلنرمراِء َأعوإلى اإلخْواِن ذُو الماِل  َأزاَل على الز بيبالح إن  

 ِنداي إذا ناديتُ يا ماِلي إالّ  النِّداِء إذا ناديتُ يخْذُلُِني كُلُّ

  وقال أيضا 

 يدِري الغَِني متَى يِعيُل وما   متَى ِغناهيدِري الفَِقير وما

  بَأي اَألرِض يدِركُك المِقيُل  تَدِري إذا يممتَ َأرضاً وما

 ؤاد اِإلياِديوقال أبو د  

 وال يحذَر الصِديقُ عقُوِقي ِس،  يخافُ النَِّديم جهِلي على الكَْأ ال

نَعلَذَّ َأم آالنَّفْسةَ الماِء ظَم  ِفيِقي نُل رقَب نَلْهي إذا لَم إذا لَم 

ِديقَ جاِهي وماِلي وُأِبيحِديِقي  الصٍب صِر غَيعاِني ِبظَهد إن 

 ِعنْد ناِقٍص مرزوِق طَمع  طاِمح الطَّرِف، ال يدنِّس ِعرِضي

  وقال عبد اهللا بن المخاِرق

دي، ثُ تَوودَأنَِّنيع معتَز م  ،ِديقُكص لَعاِزب ِمنْك ْأيالر إن 
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  ولكن أِخي من ودِني وهو غاِئب  أِخي من ودِني ِبِلساِنِه ولَيس

 عاِوية الطَّاِليبوقال عبد اهللا بن م  

  المن أنتَ ِمن غَيِبِه مستَشِْعر وج  يكُون َأخاً ذا محافَظٍَة أنَّى

 وتَسَأُل عما قاَل أو فَعال ظَنَّاً،  تَغَيبتَ لَم تَبرح تَظُن به إذا

  وقال آخر 

  تَِصيد بها ضراِغمها البغاثُ  إذا ما كنتَ في َأرٍض غَِريباً

ِري فكُنزي ءرٍة، فالمِرثاثُ  ذا ِبز َأثْواب يبه في الح 

  مداِني وقال ماِلك بن حِرمي اهلَ

 د الغَنَِويعب بن سى لكَعووتُر  

تُهمٍب داِمي األظَلِّ قَسحافَظَةً  وِذي نَدِميِلي مز نيِني وبيب 

    

 في زاٍد علي َأِكيِلي ُألوِثر  رفَعتُ الكَفَّ عنْه تَجمالً وزاٍد

 ي، بقَُؤوِلمنه صاِحِب ويغْضب  أنا للشَّيِء الذي ليس ناِفِعي وما

وا ولَنمضتَهي اُل َأنهثَ الجلْبوِل  يهبج تَِعنسي أخا الِحلِْم ما لَم  

  وقال عِدي بن الرقاع 

 بتَجمٍل وعزاِء داريتُه  ِذي حسٍب وروعِة فاِجٍع وفراِق

 ٍة وحياٍءذاك ِبِعفَّ وأكُفُّ  ليرى الرجاُل الكاِشحون صالبِتي

  وقال آخر 

نْهع تُ النَّفْسْزوِذي لَطٍَف ع  شَجاِني ِحذار وقَد الشَّاِمِتين 

 ِغناه، فَلن َأراه ولَن يراِني  قَِرينَتي ِمنْه فَأغْنَى قَطَعتُ

  وقال آخر 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابو احلسن البصري-احلماسة البصرية  241  

كرملَع تُهبما َأتْلَفْتُ ماالً كَس  تاضاً بِإتْالِفِه نُبعالًإذا كنتُ م 

  وال استَحسنَتْ نَفِْسي على صاِحِب تَبال  غاِدر: ِقيَل لي، والحمد هللا وال

 ِمنْها حين تَنِْزُل بي ذُالّ فَأحدثْتُ  نَزلَتْ بي للزماِن مِلمةٌ وال

 رَأى صبِري َألفْعاِله مالً فلما  لِريِب الدهر يفْعُل ما اشْتَهى صبرتُ

  قال آخر و

 وشَر الباِكياِت كَذُوبها كَذَبِت،  متُّ فابِكيني بشَيَئيِن ال يقَْل إذا

 إن كان َأمر يِريبها وِعزِتها  نَفٍْس ِحين يذْكَر مطْمع بِعفَِّة

 تُقَى نَفِْسي فَربي حِسيبها فأما  سمح بالنَّدى، لَم تُكَذَِّبي: فإن قُلِْت

  وقال آخر 

  َأبقَى ِلي الدهر َأقْواماً ُأجاِملُهمفي شَتِْم ِعرِضي، ال يْألُون ما قَدحوا

  تَدنُو مودتُهم ِمنِّي إذا افْتَقَروايوماً إلي، وإن نالُوا الِغنَى نَزحوا

  وقال زهير بن أِبي سلْمى 

نجاِج فإنَّ ومِص أطرافَ الزعهي  ِطيعذَِم يتْ كُلَّ لَهكِّبواِلي رالع 

نوم هفِْض قَلْبي نوم ،مذْموِف ال يِم  يجمتَجال ي الِبر ِئنطْمإلي م 
نَلْنَهنايا يالم بابأس هاب ومضن  لَِّم ولَوبس ماءقَى السري َأن رام 

نوم خَْل بفَضٍل، فَيبذا فَض كِم على  ِلِهيذْمنْه ويع تَغْنسِمِه يقَو 

هنَفْس ِحُل النّاستَرسْل يزال ي نِم  ومنْدماً ِمن الذُّل يوِفها يعي ولضم 

ِديقَهاً صودع ِسبحي غْتَِربي نوم  نِم ومكَرال ي هنَفْس مكَرال ي 

نِضِه ِب وموعن ح ذُدِسالِحِهال ي  ،مدهظْلَِم يي ظِْلِم النَّاسال ي نوم 

نوٍر كَِثيرٍة ومفي ُأم صاِنعال ي  سرضنِْسِم يوطَْأ بمبَأنْياٍب وي 

 يِفره، ومن ال يتَِّق الشَّتْم يشْتَِم   ومن يجعِل المعروفَ ِمن دوِن ِعرِضِه
تُ تَكاِليفَ الحِئمِعشْ،سي نياِة، وم  ِم ثَماِنين  عاماً ال ُأبالَك، يسَأ

w تُِصبتُمتْه، ومن تُخِْطْئ يعمر فيهرِم  رَأيتُ المنايا خَبطَ عشْواء، من 
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 ولَو خالَها تَخْفَى على النَّاِس تُعلَِم   ومهما تَكُن عند امِرٍئ ِمن خَِليقٍَة

 عن ِعلْم ما ِفي غٍَد عِم ولكنَِّني  ي اليوِم واألمِس قَبلَهوَأعلَم ما ِف

  وقال طَرفة بن العبد 

  جاهلي 

 باَألخْباِر من لَم تُزوِد ويْأِتيك  ستُبِدي لك األيام ما كنتَ جاِهالً

  موِعِدولَم تَضِرب له وقْتَ   ويْأِتيك باَألنْباِء من لَم تَِبع له بتاتاً، 

 اسطَعتَ ِمن معروِفها فَتَزوِد فما  لعمرك ما األيام إالَّ معارةٌ

 القَِرين بالمقارِن مقْتَِدي فإن  المرِء ال تَسَأْل، وَأبِصر قَِرينَه عن

 رو اإلباِضيمن بن عوقال احلس  

 ِميى ألِبي محمد التَّيووتُر  

    

 ولكن قُْل علي رِقيب خَلَوتُ،  وتَ الدهر يوماً فال تَقُْلما خَلَ إذا

 َأن ما يخْفَى عليه يِغيب وال  تَحسبن اهللا يغْفُُل ساعةً وال

 إالّ أن تَموتَ طَِبيب ِلداِئك  كانِت السبعون ُأمك لم يكُن إذا

ةً امرًأ وإنِحج ِعينبس إلى  قد سار ِدِه لَقَِريبِور ٍل ِمننْهم 

مالذي َأنْتَ ِمنْه نى القَروخُلِّفْتَ  إذا ما انْقَض ٍن فَأنتَ غَِريبفي قَر 

  وقال آخر 

  على غَيِر معروٍف فال لَوم في الهجِر  إذا قَلَّ إنْصافُ الفَتَى ِلصِديِقِه

 مِعين للصِديِق على الدهِر وإالّ  ٍةالنَّاس إالَّ منِْصفٌ في مود وما

  وقال آخر 

 الفَقْر، أو يفْنَى الطَِّريقُ َأفُوتَ  سَأبعد ضاِرباً في اَألرِض حتَّى
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 غُدوي والطُّروقُ يِملُّهم  وال ُألْفَى على اَإلخْواِن كَال

  وقال مسِلم بن الوِليد 

الر نا تَخُونيواله كَِب إذا  جاَلفإنلم تُر ما الشَّداِئد 

 ِبعاِقبِة المطْلَِب ُأسر  ولَم َأر كابِن السرى في الفَال

 ِديبق العزوقال املُم  

ِعِه ولَنطَب تَغِْيير رهالد تَِطيعسي  ،لَِئيم متَكَرم هِطيعسوال ي 

 وماء البحِر يلِْفظُه الفَم زالٌل،  اِئغٌكما أن ماء المزن، ما ِذيقَ، س

 د الِعباِدييبن ز ِديوقال ع  

  اقِْصِدي: فلما غَلَتْ في اللَّوِم، قلتُ لها  وعاِذلٍَة هبتْ بلَيٍل تلُومِني

 المنَايا للرجاِل ِبمرصٍد وإن  إن الجهَل ِمن لَذَِة الفَتَى أعاِذَل

 ساعٍة في اليوِم أو ضحى الغَِد إلى  ما يدِريِك َأن مِنيِتي َأعاِذَل

 من ماٍل إذا خَفَّ عوِدي َأماِمي  وماِلي، إن ماِلي ما مضى ذَِريني

 إنِّي مصِلح غير مفِْسِد ِعتاِبي،  الباِقي ِمن الماِل فاتْرِكي وللواِرِث

د امِء َأيرِرِهكَفَى زاِجراً للمه  وحله بالواِعظاِت وتَغْتَِدي تَر 

 ِطواٌل قد َأتَتْ دون موِلِدي ِسنُون  وُأبلَيتُ الرجاَل، وَأصبحتْ بلَيتُ

 َأتَتْ ِمن بعِد بْؤٍس بَأسعِد ِرجاالً،  فما أنا ِبدع ِمن حواِدثَ، تَعتَِري

كوالخَنا فَنَفْس فَظْها ِمن الغَيتَى  فاحقْتَِدي مي الذي ِبك غْوتَغِْوها ي 

ِرٍئ وإنالم كعند ماءِد فَِمثْالً  كانِت النَّعدواز طاِلبِز المِبها فاج 

 تَرجها ِمنْه وال ِحفْظَ مشْهِد فال  ما امرٌؤ لم يرج منك هوادةً إذا

 ثَْل ما قالُوا وال تَتزيِدِم وقُْل  أنتَ فاكَهتَ الرجاَل فَال تَِمْل إذا

 اسطَعتَ ِمن خَيٍر لنفِْسك فازدِد وما  تَقْصرن عن سعي من قد وِرثْتَه وال

  وقال آخر 

  وال تُكِْثِر الشَّكْوى إلى غَيِر عاِئِد  تُفِْشين ِسراً إلى غَيِر ِحرِزِه وال

بشاِمٍت فيار كى ِبِسرشْجي نم  وم،لىتَباِعِد وم ،تَهبقَر وإن w
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 وطاِرِف ماٍل هاج إتْالفَ تاِلِد  ومعِذرٍة جرتْ إليك مالَمةً

  وقال أَوس بن حجر 

  جاهلي 

وال تكُن ،ْل عليهمهال تَج كموقَو  موتُقاِتُل لَه مهِرشاً تَغْتابه 

 يحِمُل الماِشين إالَّ الحواِمُل ماو  فما ينْهض الباِزي بغَيِر جناِحِه

    

 باِطشٌ ما لَم تُعنْه اَألناِمُل وال  قاِئم إال ِبساٍق سليمٍة وال

 حِليماً أو أصابك جاِهُل ُأصبتَ  إذا َأنْتَ لَم تُعِرض عن الجهِل والخَنا

  وقال ساِلم بن واِبصة 

ُأِحب نِْفي الفَواِحشَ سالفَتَى يهعم  قْرا كَأنبه عن كُلِّ فاِحشٍَة و 

ِليمس ،ِر، ال باِسطاً َأذىدواِعي الصرا وال  دجراً، وال قاِئالً هماِنعاً خي 

 َأنْتَ محتاالً ِلزلَِّتِه عذْرا فكُن  ما َأتَتْ ِمن صاِحٍب لك زلَّةٌ إذا

  فإن زاد شَيئاً عاد ذاك الِغنَى فَقْرا  ٍةِغنَى النَّفِْس ما يغِْنيك ِمن سد خَلَّ
  وقال قَتادة بن جِرير 

 يى لعبد اهللا بن ُأبووتُر  

طاِئع وامرٌؤ وه طاهَأع ميٌؤ               وال الضرام هقِّ َأنْكَرِمثَْل الح َأر ولَم  
  

 ويصرعك الذين تُصاِرع ،تُضلَّْل  متى ما يكُن موالك خَصمك جاِهداً

 جذَّ يوماً ِريشُه فَهو واِقع وإن  ينْهض الباِزي بغَيِر جناِحِه وهْل

 وقال نصيب بن رباح 

  لَكالِمسِك، ال يسلُو عن الِمسِك ذاِئقُه  ضر َأثْواِبي سواِدي، وإنَِّني وما

 وال في صاِحٍب ال تُواِفقُه عليك،  ٍهوال خَير في ود امرٍئ متَكاِر

 بذَلْتُ له، فاعلَم بَأنّي مفاِرقُه  المرء لم يبذُْل ِمن الود ِمثْلَما إذا
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  وقال سحيم عبد بِني احلَسحاس 

له َأشْعار نحاِس قُمسِني الحعبِد ب  موِرِق يِل والواَألص قامالفَخاِر م 

 َأو ُأسود اللَّوِن، إنّي َأبيض الخُلُِق   نتُ عبداً فَنَفِْسي حرةٌ كَرماًإن كُ
  وقال األحوص 

 وُأكِْثر هجر البيِت وهو حِبيب  آلِتي البيتَ ما إن ُأِحبه وإنِّي

 ِمنْكُم وجه علي قَطُوب بدا  وإنِّي إذا ما ِجْئتُكُم متَهلِّالً

 إلى ما سركُم فُأِجيب وُأدعى  وُأغِْضي على أشْياء ِمنْكُم تُِريبِني

  وقال قُراد بن أَقْرم الفَزاِري، أموي الشعر 

لي ِسواه ال َأب ،المكٍْر أو تَِميِم إذا  َأِبي اِإلستَفُوا ِببه 

ِعيِعيِه ددم رنْصِم يالقَو  لِْحقُهِميِمبِذي النَّ فيِب الصس 

  وقال آخر 

  وطُوُل اخِْتباِري صاِحباً بعد صاِحِب  في النَّاِس معِرفَِتي ِبِهم وزهدِني

ِني فلَمرتَس ِخال امواِديِه  تُِرِني اَأليواِقِب بِني في العإالّ ساء 

 ن إحدى النَّواِئِبالدهِر إالّ كا ِمن  قُلْتُ َأرجوه ِلدفِْع مِلمٍة وال

  وقال عِقيل بن علَّفَة 

 يوماً َأجد وَأخْلَقا كَِلبسِتِه  َأثْواب، فكُن في ِثياِبِه وللدهِر

ى إذا كُنْتَ فيهمسالكَي سَأكْي مقا  وكُنأنتَ َأح قَى فكُنمكنتَ في الح وإن  

  وقال آخر 

 حقِّي وال َأتكَلَّم وتَظِْلمِني   وَأحلُمكَم يكُون الجهُل ِمنْك إلى

 َأفْعاِلي وإن سكَتَ الفَم وتَعتُب  عن شَكْواك، والحاُل ناِطقٌ وَأسكُتُ

 ثَناِني عن َأذاك التَّكَرم ولكن  وما ِبي قُصور، لو عِلمتَ، عن اَألذَى

 مك دوِني ِمن سجاياك لُوملال  فَلَو قَد عرفْتَ الحقَّ، ال كنتَ عاِرفاً

w  وقال آخر 
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 ممر اللَّياِلي أن يشُب حِكيم  يِقر بعيِني، وهو ينْقُص مدِتي

لَهغْتالَِني الموتُ قَبي خافَةَ َأنم  ِتيمي ووه يوتَ الحيفَيغْشَى ب  

 وقال أبو الوِليد الِكناِني  

ريو ُأس رٍمبموي دعِديِد  ٍم بِن والعاِم الجلَيووبالح  

    

حآِدي وَأفْرحاِق وبالدوِد  بالمفي َأكْناِف س الِبيض قْنسي  

 كَي يِشب أبو الوِليِد ولكن  تَكْراِرِهن نَفَاد عمِري وِفي

غُالم ِني لَُؤيراٍة بِمن س  ناِفيم دِة والجومموِدالع 

 ِقطاِمي صيوِد بناِظرتَي  يستَِحيُل الطَّرفُ منه خَشاشٌ

 المواِعِد والوِعيِد بإنْجاِز  عن تَكَامِل خَمِس عشٍْر خَِليقٌ

  وقال احلُمام اَألزِدي 

 الخَرقُ على الراِقِع واتَّسع  نُداِريها فَقَد مزقَتْ كُنّا

 جِب إذْ َأنْهاِنِع  فيه الِبلَىكالثَّويا على ِذي الِحيلَة الصَأع  

 ؤِليد الدووقال أبو األس  

 كُلَّ حقٍّ َأدِعيِه ِبباِطِل رمى  َأنِْصفِْني وال تَظِْلمنَّي: قلتُ إذا

  قَد يرعِوي ذو الشَّغِْب بعد التَّحامِل  فَماطَلْتُه حتَّى ارعوى وهو كاِرهو
 خَِصيٍم عاِقٍل متجاِهِل ِبمثِْل  ك لَم تَعِطفْ على الحقِّ ظاِلماًفِإنَ

 دية بن لَِقيط األزوروقال ع  

ربِمثِْلها فَِخي ناَألياِدي ما شُِفع  رعواِئدا وخَي نواِدي ما َأتَيالب 

  دهِر خاِلداوحمد الفَتى يبقَى على ال  تَرى ماالً على الدهِر خاِلداً ولستَ

 م املَذِْحِجيهويال بن جوقال م  

 ل الفَزاِريذَيشِّر بن الهبوتُروى لم  

ى إذا ِقيَل وإنِّيِلقٌ: ال َأخْزمم  ،وادِخيُل جقاَل بي ى َأنوَأخْز 

w بالِخصاِل الصاِلحاِت وصوُل له  يكُن ِجسِمي طَويالً، فإنَِّني فإالَّ
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 حتّى يقاَل طَِويُل ِبعاِرفٍَة   في القَوِم الطِّواِل علَوتُهمكنتُ إذا

 لم يِزن حسن الجسوِم عقُوُل إذا  وال خَير في حسِن الجسوِم وطُوِلها

وٍع كَِثيرٍة وكَمفُر نا ِمنَأيوتُ  قد روُل تَمُأص ِيِهنتُح إذا لَم 

ولَم وِف، أمرعَأر كالمذاقُها م  ،لْوِميُل فَحفَج ههوأما وج 

 ِميميناء التبوقال املُِغرية بن ح  

 العشيرِة أو تُدِني من النّاِر لَوم  باهللا من حاٍل تُزين لي َأعوذُ

 ِهوال ُأكَسر في ابِن العم َأظْفاِري   ال َأدخُُل البيتَ َأحبو ِمن مَؤخَِّر

هاإنصاراً ُأراِقبِب اَهللا َأبجحي   اِري فَقَدِلِج السدى اُهللا حاَل المري 

  وقال عبد اهللا بن معاوية 

  بن جعفَر الطَّاِلِبي من شعراء الدولتين 

  وال بعض ما ِفيه إذا كنتَ راِضيا  براٍء عيب ِذي الود كُلَّه ولَستَ

  ولكن عين السخِْط تُبِدي المساِويا   عيٍب كَِليلَةٌفَعين الرضا عن كُلِّ

 عرضتْ أيقَنْتُ أن ال َأخاِليا فإن  َأِخي ما لضم تَكُن لي حاجةٌ َأأنتَ

 في الحالَيِن إالّ تَماِديا بلَوتُك  فال زاد ما بيِني وبينَك بعدما

 إذا متْنا َأشَد تَغانَيا ونحن  هِكالنا غَِني عن َأِخيِه حياتَ

  وقال واِلبةَ بن احلُباب 

 صبوٍح أو لشُرِب غَبوِق لشُرِب  ولَيس فَتَى الِفتْياِن من راح أو غَدا

أو غَدا ولكن فَتى الِْفتْياِن من راح  رِديِق لضأو لنَفِْع ص ودع 

 ِديع اَألسيبرافَة بن سوقال ز  

 ِديواِني اَألسحلَة الجى لخاِلد بن نَضوتُرو  

 وإن عالَوا به كُلَّ مركَِب عليه،  لرهطُ المرِء خَير بِقيةٌ لَعمِري

ذا ِغنى كان ى وإنِزيٍل،  ِمن الجاِنِب اَألقْصِب جرجِمثُْل م كخِْبري ولَم 

w ما عِلفِْت ِمن خَِبيٍث وطَيِب فكُْل  مكنتَ في قَوٍم ِعدى لستَ ِمنه إذا
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  على ما حوتْ َأيِدي الرجاِل فَكَذِِّب  حدثَتْك النَّفْس أنَّك قاِدر وإن

 ِميجروقال ضاِبئ بن احلاِرث الب  

لُهحِدينِة رى في المسأم كي نفإنِّي،  وم ِبها لَغَِريب ،اروقَي 

 وال ِفي ريِثِهن يِخيب نَجاحاً،   الطَّيِر يدِنين ِمْل فَتَىعاِجالتُ وما

بةً ورريض كوٍر ال تَِضيروللقَلِْب  ُأم ِجيبو خْشاِتِهنِمن م 

 ناِئباِت الدهِر حين تَنُوب على  خَير ِفيمن ال يوطِّن نَفْسه وال

 الفَتَى في حدِسِه ويِصيب ويخِْطي  عزِم قُوةٌوفي الشَّك تَفِْريطٌ، وفي ال

  وقال طَرفَة بن العبد 

 تظَلَّ له الدماء تَصبب حتَّى  يبعثُ اَألمر العِظيم صِغيره قد

ُؤه واإلثْمرى بجرال ي داء  والِبر طَبعفيه م سٌؤ لَيرب 

  يعِدي كما يعِدي الصحيح اَألجرب  قُ دعارةًوِقراب من ال يستَِفي

  وقال أبو جعفَر املَنصور 

 فَساد الرْأِي أن تَتَرددا فإن  إذا كنتَ ذا رأي فكُن ذا عِزيمٍة

 أن يمِلكُوا ِمثْلَها غَدا وباِدرهم  تُمِهِل اَألعداء يوماً ِلقُدرٍة وال

  ر بن برد العقَيِلي وقال بشا

  وقيل هو مولَى بني سدوس 

 لَِبيٍب أو مشُورِة حاِزِم برْأِي  بلَغَ الرْأي المشُورةَ فاستَِعن إذا

 الخَواِفي قُوةٌ للقَواِدِم فإن  وال تَحِسِب الشُّورى عليك غَضاضةً

 فإن الحزم ليس بناِئِم اً،نَُؤوم  الهوينا للضِعيِف وال تكُن وخَلِّ

 تَبلُغُ العلْيا بغَيِر المكاِرِم وال  فإنَّك ال تَستَطِْرد الهم بالمنَى

 فَر الطّاِلِبيعوقال عبد اهللا بن ج  

  ومنهم من نَسبها إلى صالح بن عبد القُدوس 
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 لى ما فاتَ مكْتَِئبامن يظَلُّ ع ال  اللَِّبيب الذي يرضى ِبِعيشَِتِه إن

 امِرٍئ سوفَ يجزى الذي اكْتَسبا كُلُّ  تَحِقرن ِمن األقْواِم محتَقَرا الَ

 المِشيِع له يوماً إذا غَِضبا خَرِق  تُفِْش ِسراً إلى غَيِر اللِّبيِب وال ال ال

 وِريِطِه سبباحتّى يكون إلى تَ  يحِقر المرء ما يهوى فيركَبه قد

شَر تُهدوكانَتْ م نِغبا مع  اَألِخالِّء مماِن إذا ما خاف أو رالز 

تَهداوع ذَرتَ امرءاً فاحتَربِه ِعنَبا   إذا و ِصدحال ي كِع الشَّورزي نم 

 رصةً وثْبارَأى ِمنْك يوماً فُ إذا  إن العدو، وإن َأبدى مسالَمةً،

  وقال أيضاً 

 حِكيماً وال تُوِصِه فَأرِسْل  إذا كنت في حاجٍة مرِسالً

ى وإنالْتَو ٍر عليكَأم باب  ِصِه فشاِورلَِبيباً وال تَع 

 تَنَْأ عنْه وال تُقِْصِه فال  وإن ناِصح ِمنْك يوماً دنا

  القَِطيعةَ في نَقِْصِهفإن  الحقِّ ال تَنْتَِقص حقَّه وذا

 حِديثاً إذا أنت لَم تُحِصِه  تَذْكُِر الدهر في مجِلٍس وال

ِلِه ونُصِديثَ إلى َأهالح  ِه فإناَألمانَةَ في نَص 

فَكم هعاِزٍب لُب ِمن شَخِْصِه  ِمن فَتى نيالع بجتَع وقَد  

كاً وآخَرَأنْو هِسبتَح  ويِه ْأِتيكِر ِمن فَصباألم 

  وقال أبو اِملنهال بقَيلَة األكْبر 

  على المجاِلِس إن كَيساً وإن حمقا  الشَّعر لُب المرِء يعِرضه وإنَّما

وإن ٍت أنتَ قاِئلُهيب رتٌ  أشْعيقا بدص تَهقاُل إذا َأنْشَدي 

    

سإنِّ الْب كِديدخَلَِقيج الخَلَقا  ي الِبس لِْبسال ي نِلم ِديدو ال ج  

 ذِْريالع ِديماِرس بن عوقال ح  

  خَوفَ الجواِب وما ِفيِه ِمن الخَطَِل  إنِّي َألسكُتُ عن ِعلٍْم ومعِرفٍَة

w يهاب الذي يْأِتيِه ِمن زلَِل وال  جواب جهوٍل لَيس ينِْصفُِني َأخْشَى
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 قَِريس بن عاِصم اِملنوقال قي  

 اِرِميِكين الدوتروى لِمس  

أخاك ال أخَا له نم إن ،جا بِغيِر ِسالِح كَساٍع  أخاكيإلى اله 

وإن هناحج لَمِء فاعرالم مع ناِح  ابنِر جالباِزي بغَي ضنْهْل يوه  

 ِنيِقيل بن هاِشم القَيوقال ع  

 الضغاِئن كَسر ليس ينْجِبر إن  آل عمرو َأِميتُوا الضغْن بينَكُميا 

  إذا هم ملُوك وإذ ما ِمثْلَهم بشَر  كان في آِل مرواٍن لكُم ِعبر قد

 تُحس لَهم عين وال َأثَر فما  بينَهم بالِغشِّ فاخْتُِرموا تَحاسدوا

  يثَم بن اَألسود النخِعي وقال اهلَ

 تَبقَى في نُفُوِس اَألقاِرِب ضغاِئن  بِني عمنا، إن العداوةَ شَرها

س بظاِهٍر تكُونطِْن لَيصاحِب  كَداِء الب طِْن ِمن شَرالب را، وداءبفَي  

  ِمن كُلِّ جاِنِبنَسِل الريِش تَنَقُّص  عمنا، إن الجناح يشُلُّه بِني

  وقال يحيى بن ِزياد احلاِرِثي 

 بذاك، وَأي النّاِس سالَمه الدهر  تَهادى ِرجاٌل أن مِرضتُ، سفاهةً

شاِمتاً وإن حبِت َأصوًأ بالمرام  نهلَر رمالع هغَر به يوماً وإن 

  وقال اَألعشى ميمون 

نوم  غْتَربىيرل يزِمِه ال ياِرع  عن قَوبا مصحساً ومرجظْلُوٍم مم 

فَنِسْئ تُدي اِلحاتُ، وإنكَبا  منه الصفي رَأِس كَب النَّار ،ما َأساء ،يكُن  

سخاِئفٌ لَي يَأتَى الح ِجيراً، إنيبا وال  متَعقاِئالً إالَّ هو الم 

  وقال األحوص 

  إلى غَيِرِكم من ساِئِر النّاِس مطْمع  تَحِيكُم َأن يقُودِنيَألس إنِّي

َأن مِمنْه كرتَِدي للنَّفِْع غَيأج  قْنَعِة مِريللب وأنتَ ِإمام 

  وقال حطاِئط بن يعفُر 

 شَِليود النَّهأخو االَس  w
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   لم تَتْرك لنَفِْسك مقْعداحطاِئطُ،  حربتَنا: ابنةُ العباِب رهم كقُول

 علَيها كابن ُأمك َأسودا تكون  ما َأفْدنا ِصرمةً بعد هجمٍة إذا

 الهزاُل حتْفَ زيٍد وَأربدا َأكان  ولَم َأعي الجواب تَبيِني قلتُ،

كُناً وال يبِللْماِل ر أِريِني َأكُن  اً ِليبغَداالماُل ر هِدي ِغبمتَح  

 ما تَرين أو بِخيالً مخَلَّدا َأرى  َِريني جواداً ماتَ هزالً لَعلَِّني

 صاِريان بن ثابت اَألنسوقال ح  

ونَأص هنِّسِضي بماِلي ال ُأدِض في الماِل  ِعرالِعر دعاُهللا ب كال بار  

 للِعرِض إن َأودى ِبمحتاِل ولستُ  بهللماِل إن َأودى فَأكِْس َأحتاُل

 ِلِبيغرو التموقال كُلثُوم بن ع  

  من شعراء الدولة العباسية 

تَهرسع نْكخِْفي علَي الكَِريم تَّى  إنح ودهجم وغَِنياً، وه تَراه 

 جه سودالعيوِن علَيها َأو زرقُ  على َأمواِلِه ِعلٌَل وللبِخيِل

  تَقِْدر على سعٍة لم يظْهِر الجود  تَكَرمتَ عن بذِْل القَِليِل ولَم ذا

 ما سد فَقْراً فهو محمود فكُلُّ  النَّواَل،ال تَمنَعك ِقلَّتُه بثَّ

    وقال قَيس بن اخلَِطيم 

 يِر الحِديِث قَِمينوتَكِْث بنَثٍّ  جاوز اِإلثْنَيِن ِسر فإنَّه إذا

اً فِإنَِّني وإنِسر اِإلخوان عيض  كَتُوم شيِر َأِمينراِر العَألس 

 ِبفعِل الصاِلحين مِعين وِفعِلي  الذَّم ِلي آباء تَنِْمي جدودهم َأبى

 فاِء خَِدينهو ِلي ِعنْد الص ومن  من جِليِسي في النَِّدي ومْألَِفي سِلي

 الرْأِي في األحداِث حين تَِحين إلى  َألعتام الرجاَل بخُلَِّتي وإنِّي

 ِعنِْدي بعد ذاك مصون وِسرك  فُأبِري لَهم صدِري، وُأصِفي مودِتي،

رغِْلظُ جاِنِبي َأمعلى الباِغي، وي  ِلي له وَأِلينلَوأح دوذُو الو 

  وقال آخر 
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 إالَّ كَواِذب ِمما يخِْبر الفاُل  يعلَم المرء لَيالً ما يصبحه ال

  يضلِّلُون، ودون الغَيِب َأقْفاُل  والزجر الكُهان كُلُّهم والفاُل

  وقال جبلَة العذِْري

 اِبيلَة الغَسقَيِسيح بن بعبد الم  

 العسر ِإذْ دارتْ مياِسير فَبينَما  يراً وارضين بهاستَقِْدِر اهللا خَ

 لنَفِْسك َأم ما ِفيه تَْأِخير خَير  تَْأِتي ُأمور فما تَدِري أعاِجلُها

  إذْ صار في الرمِس تَعفُوه األعاِصير  المرء في األحياِء مغْتِبطاً وبينَما

 قَرابِتِه في الحي مسرور وذُو  ه لَيس يعِرفُهالغَِريب علَي يبِكي

 َأيتَما حاٍل دهاِرير والدهر  كَأن لم يكن إالّ تَذَكُّره حتَّى

ٍن الخيروناِن في قَرقْرم والشَّر  روالخَي ذُورحم والشَر عتَّبم 

وا والنّاسِلمع الٍّت فَمنع الدأو  أن قُورحوم فُوجقد َأقَلَّ فم 

ما له نَشَباً وهَأور إن بنُو اُألم  خْفُورفُوظٌ ومحِب مبالغَي فذاك 

  وقال النِمر بن تولَب 

 نَآِني صاِحِب وقَِريِبي بِعيداً  َأعاِذَل إن يصِبح صداي بقَفْرٍة

 الذي َأنْفَقْتُ كان نَِصيِبي وأن  بهأن ما َأبقَيتُ لَم أك ر تَرى

  َأِخي نَصٍب في رعِيها ودُؤوِب  إِبٍل يسعى ويحِسبها له وِذي

 َأحجاراً وجاَل قَِليِب وبدَل  وغدا رب ِسواه يسوقُها غَدتْ،

 ؤِليود الدوقال أبو اَألس  

 الجِديديِن ِمن آٍت ومنْطَِلٍق كَر  هالشَّباب الذي َأبلَيتُ ِجدتَ َأفْنَى

 َأخافُ عليه لَذْعةَ الحدِق شَيئاً  لَم يتْركا لي في طُوِل اخِْتالِفهما

 ماء الفَزاِريوقال ماِلك بن أَس  

 ِمنْه وِميض ليس ينْكَِتم فالح  كَتَمتُ شَيِبي ِليخْفى بعد روعِتِه

ةًالغَواِني، راعناِحي نبقْرفما ي   نَأير تَِسمِب تَبوقَ الشَّيرِفيها ب 
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 ة الثَّقَِفيوقال احلاِرث بن كَلَد  

 ة الثَّقَِفيلَمالن بن سوتروى لغَي  

 عمي، فقد حسن الِعتاب بِني  َأبِلغْ معاتَبِتي وقوِلي أال

 نْه، فَأعِتبهم، ِغضابِم هم  هل كان لي ذَنْب إليِهم وسْل

 فَلم يرِجع إلي لها جواب  إليهم كُتُباً ِمراراً كَتَبتُ

  وطُوُل العهِد، أم ماٌل َأصابوا  َأدِري َأغَيرهم تَناٍء فما

نفم فاءله و ومدال ي وِفيه  يك انِْقالب غْتَِربي حين 

 حاٍل إذا شَِهدوا وغابوا على  ديداِئم لَهم وو فعهِدي

  وقال آخر 

 حياٍء وعفَاٍف وكَرم ذا  وإذا صاحبتَ فاصحب ماِجداً

    

 نَعم: نَعم، قال: قُلْتَ وإذا  ال: ال، إن قُلْتَ: قَولُه للشَّيء

 ِسيبئَةُ العوقال احلُطَي  

 التَِّقي هو السِعيد ولكن  ولَستُ َأرى السعادةَ جمع ماٍل

 اهللا لَألتْقَى مِزيد وعند  اهللا خَير الزاِد ذُخْراً وتَقْوى

ْأِتي قَريبي أن دوما ال ب  ِعيدِضي بمالذي ي ولكن 

  وقال هدبة بن خشرم 

  أموي الشعر 

 ِييتَ وساِمعراٍء ما ح فإنَّك  وكُن معِقالً للِحلِم، واصفَح عن الخَنا

 فإنَّك ال تَدِري متَى أنتَ ناِزع  فَأحِبب إذا َأحببتَ حباً مقاِرباً

ِغضقاِرباً وأبغْضاً متَ بغَضإذا َأب  فإنَّك تَى أنتَ راِجعِري مال تَد 

 ينر الشووقال اَألع  
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 م بن الحارث، من بني عاِئذَة بن شَنيهج  

 ضن المثَمر، ِمن ِعياِلي إذا  ِلمتْ عميرةُ أن جاِري،ع لَقد

 في الخُطُوِب وال نَواِلي بنَصِري  ال َأضن على ابِن عمي وأنِّي

 ال يصدقُه فَعاِلي بقَوٍل  بقاِئٍل قَوالً ألحظَى ولستُ

دعتْ مِلمقد ع ،وما التَّقِْصير  ِنيِة ِمن ِخالِليوَأخْالقُ الد 

منَفِسي وَأكْر علي إذا ما قَلَّ في اللَّزباِت ماِلي  ما تُكون 

 ِعنْد َأهِل الرْأِي حاِلي ويجمُل  فَتحسن نُصرِتي، وَأصون ِعرِضي

َأغُْل ِفيِه وإن ِنلْتُ الِغنَى لَم  واِلي ولَمالم ِتيفْوبج صَأخْص 

حبَأص اوقدمم تاجتُ  تُ ال َأحلَوؤاِل بوِر إلى سِمن األم 

 حلْتُ الرجاَل ذَِوي الِمحاِل وما  وذلك َأنِِّني َأدبتُ نَفِْسي

 اَألربعون، من الرجاِل عليه  ما المرء قَصر ثُم مرتْ إذا

ولَم هعفد قْ بصاِلحِهملْحي  سفلَي ى اللَّياِليبالِحٍق ُأخْر 

  وقال املُتلَمس 

  واسمه جرير 

لموأع ظَن رقٍّ غَيى  علم حتاِد وتَقْوِر العاهللا ِمن خَي 

  وضرٍب في الِبالِد بغَيِر زاِد  الماِل خَير ِمن بغاه لَِحفْظُ

الحِفيِه وإص ِزيدمع الفَساِد  الِقليِل ي قَى الكَِثيربوال ي 

  ألفْوه األوِدي وقال ا

  صالءة بن عمرو بن الحارث 

دمع تَنَى إال لهبتُ ال ييوال  الب تادَأو ستُر إذا لَم ِعماد 

ةٌ وإنِمدوَأع تادَأو عمتَج  وا وساِكنالذي كاد رلَغُوا اَألمب 

 ذا جالهم سادواال سراة إ و  يصلُح النَّاس فَوضى ال سراة لَهم ال

w تَولَّتْ فِباَألشْراِر تَنْقاد فإن  اُألمور بَأهِل الرْأِي ما صلَحتْ تُلْفَى
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 نَمى على ذاك َأمر القَوِم وازدادوا  تَولَّى سراةُ القَوِم َأمرهم إذا

 ِميعلْفَى الجي َأن ةُ الغَيِر و  َأمارراِم لألمى اِإلبلَدَأكْتاد اَألذْناب   

 عن الرشِْد َأغْالٌل وَأقياد لهم  كَيفَ الرشاد إذا ما كنتَ ِمن نَفٍَر

 في ِحباِل الغَي منْقاد فُكُّلهم  غُواتَهم جهالً مقادتَهم َأعطَوا

وا حاندعب ِحيُل إلى قوٍم وإنالر  فيِهم تاٍد وإرشادرِلم الحص 

فَفسو ونَكُمِض داألر دعُل بعَأج  وإن وِميالد منكُم ِحمنَتْ رد 

  وقال املُِغرية بن حبناء 

 وال تَك في كُلِّ اُألموِر ومعاِتبة  ِمن أخيك العفْو واغِْفر ذُنْوبه خذ

ذَّباً فإنَّكهم تَلْقَى َأخاك لَن  يو ِمن العنْجرٍئ يام وأيِب صاِحبه  

    

  َأخُوك الذي ال ينْقُض النَّْأيُِ عهد          هوال ِعنْد صرِف الدهِر يزور جاِنبه
  

 ِغبتَ عنه لَسعتْك عقاِربه وإن  ولَيس الذي يلْقاك بالِبشِْر والرضى

 وقال أيضاً، وتُروى للجعجاع الزيادي 

 ءرِلِهإذا المفَأو وانالَك الهواناً،  ُأوه هكَانَتْ قَريباً َأواِصر وإن 

فإن تُِهنَه على َأن تَقِْدر أنْتَ لَم  هعفد هإلى اليوِم الذي أنتَ قاِدر 

ِحيلَةً وقاِرب لك إذا لم تَِجد  ممه وصعاِقر قَنْتَ أنَّكإذا َأي 

 حتَّى يسَأم الشَّر حاِفره وبالشَّر   أهلَهاَألجِزي بالمودِة وإنِّي

بوَأغْض هميض نَعلَى فَأمللمو  وإن هماِئرض كان ِغشَّاً ما تُِجن 

لُمَألْقَ في الِحلِْم ِذلَّةً فَأح ما لَم  هزاِجر يِض ِعنِديوللجاِهِل الِعر  

 وقال حاِتم الطّاِئي  

قد ط َأماِويرجواله نَّباَل التَّج  ذْرالع تِْني في ِطالِبكُمذَرع وقَد 

َأماِوي الماَل غاٍد وراِئح قَى  إنبوي ِمن الماِل اَألحاِديثُ والذِّكْر 

ٍة َأماِويبقَفْر دايص ِبحصي ِمن  إن روال خَم يِض ال ماٌل لَداألر w
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ىما أنْفَقْتُ  تَر ِنيأنرض كي لَم  ِخلْتُ به ِصفْرا بِدي ِممي وأن 

عن الفَتَى َأماِوي غِْني الثَّراءما ي  ردماً وضاقَ ِبها الصوتْ يجشْرإذا ح  

 ثَراء الماِل كان له وفْر َأراد  وقَد عِلم اَألقْوام لو أن حاِتماً

وَأنِّي ِنيعةًال آلُو ِلماِلي ص  لُهفَأو ذُخْر هوآِخر زاد 

فَكباً يْؤكَُل طَيوال  به العاِني وي روال الخَم يِه الِقداحرتُع َأن 

 سقاناه ِبكَْأسيِهما الدهر وكُال  زماناً بالتَّصعلُِك والِغنَى غَِنينا

 أن ال يكُون له ِستْر نييجاِور  ضر جاراً يا ابنةَ القَوِم فاعلَِمي وما

ِنييغَفْلَةٌ ِبع ِميوِفي  عن جاراِت قَو قْرو ِديِثهمِع ِمنِّي عن حمالس 

  وقال عامر بن عمرو 

  من بني البكّاء 

 تَنِْطقي في سورِتي حين َأغْضب وال  العفْو ِمنِّي تَستَِديمي مودِتي خُِذي

 ال تَدِرين كَيفَ المغَيب فإنَِّك  نَقْرِك الدفَّ داِئماًتَنْقُِريِني  وال

  إذا اجتَمعا لم يلْبِث الحب يذْهب  فإنِّي رَأيتُ الحب في القَلِْب واَألذَى
  وقال أعرايب من بين قَِريع 

 وجليدعاِجز : يقُولُوا فَِقير،  ما ير النَّاس الغَِني، وجاره متَى

 َأحاٍظ قُسمتْ وجدود ولكن  وليس الِغنَى والفَقْر من ِحيلَِة الفَتَى

 كَهالً عليه شَِديد فَمطْلَبها  المرء َأعيتْه السيادةُ ناِشئاً إذا

ٍم وكاِئنذمم نا ِمن ِغنيَأيلُوِك  رعوص ِميدح وٍم ماتَ وهقَو 

  ر اِهلالِلي وقال عمار بن جاِب

 أنِت مخِْبرِتي ما شْأن عماِر هل  :رب قاِئلٍة يوماً ِلجارتها يا

 ناِقه أو ِنضو َأسفاِر كََأنَّه  َأرى رجالً عاٍر أشاِجعه: قالَتْ

 حِشد للضيِف والجاِر فإنَِّني  تَريِني لِجسِمي غير محتَِشٍد إما

روما على الحهى أشاِجعرتَع أن   سلْبِمن عاِر وي قُوعرالخَلَقَ الم 
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  وقال آخر 

نفالْتَِمس ،ما خُِلقَ اإلنْسان ِللِجد  ِو واللِّعِب بالِجدال باللَّه ظَّكح 

    

 ويذِْهب عنْه بهجةَ األدِب ذَماً  ال يلْبثُ الهزُل َأن يجِني ِلصاِحبِه

  ت ميسون الكَلِْبية وقال

  لما تَزوج بها معاِوية 

 إلي من قَصٍر مِنيِف أحب  تَخِْفقُ اَألرواح ِفيِه لَبيتٌ

 إلي من نقر الدفُوِف َأحب  الرياِح بكُلِّ فَج وَأصواتُ

وكَلْب بعص األظْعان عتْبَأِليِف  ي ِمن ِهر إلي بَأح 

سب ولُبِنيعيع ٍة وتَِقرِس الشُّفُوِف  اءِمن لُب إلي بَأح  

 إلي ِمن ِعلٍْج عِليِف َأحب  ِمن بِني عمي نَِجيب وِخرقٌ

  .ما كفى أن جعلْتِني ِعلْجاً حتى جعلْتِني عِليفاً، مث أولَدها يِزيد: فقال معاوية

  وقال آخر 

 ِمن حاجٍة، وأِميتُ السر ِكتْمانا  عقِْل ساِترهسَأستُر ما ذُو ال إنِّي

 للَِّتي َأخْفَيتَ عنْوانا جعلْتُ  وحاجٍة دون ُأخْرى قد سنَحتُ ِبها

  وقال ماِلك بن أَسماء بن خاِرجة 

  وتروى أليمن بن خُريم . وتُروى ألِبي دهبل الجمِحي، واألول أكثر

حَأتاِني ِبها يرالنَّس ردوانْح زاءوِت الجغاب ةً               وقَدمتُ نَوِنم ى وقَدي  
  

 أنا بعد الشَّيِب ويبك والخَمر فما  اصطَِبحها، أو لغَيِري سقِّها: فقلتُ

 تْردون ما يْأِتي حياء وال ِس لَه  المرء وفَّى اَألربِعين ولَم يكُن إذا

هوال تَنْفَس عليه الذي َأتى فذَر  رهياِة له الدالح بابأس دم ولَو 

 ِدية اجلَعوقال الناِبغ w
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 وِفيها للمخاِتِل ملْعب إلي،  وبيضاء ِمثِْل الرْئِم، لو ِشْئتُ قد صبتْ

  جاِنِب الجاِر َأجنَبعن وتَلْعابِتي  ِإنِّي امرو في شَيبِتي تَجنَّبتُها،

باءهوص ونَهد يفَّقُ  ال تَنِْفي القَذَى وهتُص وِقها ثم تُقْطَبفي راو 

هباحو صعدي يكتُها والدززوا إذا  تَمبا فَتَصونَوٍش دنُو نَعما ب 

 ؤِليد الدووقال أبو اَألس  

 َأخاها مغِْنياً ِلمكاِنها رَأيتُ  إنَِّنيدِع الخَمر يشْربها الغُواةُ، ف

 غَذَتْه ُأمها ِبِلباِنها َأخُوها  يكُنْها َأو تَكُنْه، فإنَّه فإالّ

  وقال حاِرثَة بن بدر 

 ِبما حازتْ يداي ِمن الوفِْر وجدتُ  ما شَِربتُ الراح َأبدتْ مكاِرِمي إذا

الً نَِد وإنهِني جسملم َأِزد ة النشِْر: علي  يِميباُهللا، طَي داكه باشْر  

 قال لي غَير الجِميِل ِمن السكِْر إذا  ذاك حقَّاً واِجباً لمناِدِمي َأرى

  وقال اُألقَيِشر املُِغرية 

  بن عبد اهللا بن عمرو 

 نَاِء البطاِريِقمع الغُر َأب إالّ  تَشْربن َأبداً راحاً مسارقَةً ال

 القَواِقيِز َأفْواه اَألباريِق قَرع  ِتالِدي وما جمعتُ ِمن نَشٍَب َأفْنَى

 إذا تألْألن في أيِدي الغَراِنيِق  كأنَّهن وأيِدي القَوِم معملَةٌ

ٍح خَالِئقُهمكُلَّ فَتَى س ذُوِق  عليكمم غير وِق كَِريمرالع ضحم  

  وقال بكْر بن النطّاح 

  بن َأِبي ِحمار الحنَِفي 

 يِميِني دونَه وِشماِليا طَويتُ  إذا ما طَوى دوِني امرٌؤ بطْن كَفِِّه

ِبينلَماِئنا يتَعاِطيا إذا  لنا ذُو الِحلِْم ِمن ح جاجنا الزما تَعاطَي 

 أخْالقَ الكَِريِم كما هيا تْركوتَ  الكَْأس تُهِدي للَِّئيِم مالمةً َأرى

w عقْالً إذا كان صاِحيا اقَلّهم  رَأيتُ َأقَلَّ النَّاِس عقْالً إذا انْتَشَى
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  وقال قَعنب بن أُم صاِحِب 

 لَب إلى طيلة الفَزاِريبها ثَعونَس  

    

  ضِننُواَأجود ألقْواٍم وإن َأنّي  أعاِذَل قد جربِت ِمن خُلُِقي مهالً

 يوزنُون ِبِزفِّ الريِش ما وزنُوا لو  العصاِفيِر َأحالماً ومقِْدرةً ِمثُْل

 شَتَمتُ بِني سعٍد لقَد ِسكَنُوا ولَو  َأكَفِْكفُ عن سعٍد وتَشِْتمِني ماِلي

 الجبنالخَلَّتاِن الجهُل و لَِبئستْ  علَينا وجبناً عن عدوهم جهالً

 وما سِمعوا ِمن صاِلٍح دفَنُوا عنِّي،  إن يسمعوا ِريبةً طاروا بها فَرحاً

وقَد مهتُ على َأنِّي ُأعاِشرلمال  ع ننَنا إحيإالّ ب رهالد حرتَب 

 ُأعاِلنَهم إال كما علَنُوا ولَن  يداِجي على البغْضاِء صاِحبه كُلٍّ

  زِكنْتُ ِمن بغِْضِهم ِمثَْل الذي زكَنُوا  يراِجع قَلِْبي ودهم َأبداً نولَ

  وقال آخر 

،لَّمعاِلماً تَع ولَدي ءرالم سهو جاِهُل  فَلَي نَأخُو ِعلٍْم كم سولَي  

وإن هِعنْد ر القوِم ال ِعلْمكَِبي  ِغيرحا صِفُلإذا الْتَفَّتْ عليه الم 

 وِديهق اليِبيع بن أيب احلُقَيوقال الر  

 الساِمع للقَاِئِل وَأنْصتَ  إنَّا إذا مالَتْ دواِعي الهوى

تَلَجواع بَألْباِبِهم معاِدٍل فاِصِل  القَو كُمنَقِْضي بح  

هنا نَكْرالمَأح فَهنَس َل  َأنمع الخاِمِل فنَخْم رهالد 

 دون الحقِّ بالباِطِل نَِلطُّ  جعُل الباِطَل حقَّاً والنَ ال

  وقال آخر 

راً َألَماهللا خَي اكلَم، جزبأن  تَع خُونكاِرِم ال يَأخا الم 

  ولكن قَلَّ في النَّاِس اَألِمين  وِحلْفُ الخَيِر مْؤتَمن حفُوظٌ
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  وقال آخر 

 يرعى َأمانَتَه األِمين وقَد  جهِديسَأرعى كُلَّ ما استُوِدعتُ 

 ال يملُّ وال يخُون كَِريم  وذُو الخَيِر المَؤثَِّل ذو وفاٍء

 كُِريشِر الييمف بن عينوقال ح  

  وتُروى لنَهار ابن أخت مسيلَمة الكَذّاب 

  لَةَ المحتاِلإن في الصبِر ِحي  النَّفْس ِعنْد كُلِّ مِلم اصِبِر

 غَماُؤها ِبغَيِر احِتياِل شَفُ  تَِضيقَن باُألموِر فقد تُك ال

ِمن األم النُّفُوس هما تَكْربلِّ الِعقاِل ِر  رةٌ كَحجله فَر 

  وقال ماِلك بن قُرة، أموي الشعر 

  لتُّرابَأتَى دوِني الصفاِئح وا  حنٍْق علي يود أنِّي وِذي

 ويبقَى الود ما بِقي الِعتاب  ِعتابه وصفَحتُ عنْه تَركْتُ

  وقال آخر 

 التَّكَرم ِمنْه ذلك الكَِذب شان  إن الكَِريم إذا ما كان ذا كَِذٍب

  ال شَيء كالصدِق ال فَخْر وال حسب  َأفْضُل شَيٍء َأنتَ فاِعلُه والصدقُ

 لَِمياج السوقال احلَج  

  على المرِء عار َأن يضن ويبخَال  يرى في الجوِد عاراً، وإنَّما بِخيٌل

 فالقتْه المِنيةُ َأوال صِديقٌ،  المرء َأثْرى، ثُم لَم يرج نَفْعه إذا

  وقال آخر 

  ِعنِْدي إذا أعطَيتُ مجهوِديما كان   ُأبالي إذا ضيفٌ تَضيفَِني وما

 ِدير الِكنجس بن حالقَي وقال امرؤ  

 قُرون ِجلَِّتها ِقِسي كََأن  ما لم تَكُن ِإِبٌل فِمعزى إذا

w  وحسبك ِمن ِغنَى ِشبع وِري  بيتَنا َأِقطاً وسمناً فَتمُأل
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وحتْ تَرا َأصابلَّ  كََأنَّها ِممعقَةٌم ِليبأحِقيها الد 

  وقال آخر 

  َأجود بماِلي دون ِعرِضي، ومن يِردر      َ ِزيةَ ِعرِضي يعتَِرض دونَه البخُُل

    

  َأبى النَّاس يوماً َأن يكُون له الفَضُل  المرء َأثْرى ثُم ضن بماِلِه إذا

ِديل اُألسدبوقال احلَكَم بن ع   

الِغنَى وإن طَرتَغِْني فما َأبذُُل  ألسِضي وَأبتَِغي قَربي نوِري لمسيم 

ِسرِتي وُأعِعز ياناً فتَشْتَدِضي  َأحِعي ِعرالِغنَى وم ورسيم ِركوُأد  

  وقال آخر 

 جاِهلُهتُعلِّمِني األمر الذي أنا   بالعيِش ِعرِسي كََأنَّما تُعلِّمِني

 كَأن لم يلْقَ حين يزاِيلُه وكُالً  يِعيشُ الفَتَى بالفَقِْر يوماً وبالِغنَى

 ِديِشر األسوقال اُألقَي  

إن لَهأو أه ِغي الِعلْمعن غاِئِب أو  كنتَ تَب خِْبرشاِهداً ي 

  واعتَِبِر الصاِحب بالصاِحِب  األرض بَأرباِبها فاعتَِبِر

  وقال عيينة بن هبيرة 

 لم يكُن عند اُألموِر الشَّداِئِد إذا  وما صاِحِبي ِعنْد الرخاِء ِبصاِحٍب

 وراِئي بالسهاِم القَواِصِد ويرِمي  ما رأى وجِهي فَأهالً ومرحباً إذا

 زيِف في كَفِّ ناِقِدطَِنين ال يِطن  انْتَقَد النَّاس الِكرام رَأيتَه إذا

 ِشية القُرنة بن أُذَيوروقال ع  

  أموي الشعر 

 الذي هو ِرزِقي سوفَ يْأِتيِني أن  لقَد عِلمتُ، وما اإلشْرافُ ِمن خُلُِقي

 قَعدتُ َأتاِني ال يعنِّيني ولو  له فيعنِّيِني تَطَلُّبه َأسعى
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تَز راَألم كَبال َأرهِضي وال ِديني  ِري بي عواِقببه ِعر عابوال ي 

 غَِني فَِقيِر النَّفِْس ِمسِكيِن ومن  ِمن فَِقيٍر غَِني النَّفِْس تَعِرفُه كم

 وكِْثر الصمتَ عما ليس يعِنيِني  ألنِْطقُ ِفيما كان ِمن أرِبي ِإنِّي

 وغُبر من ِكفاِف العيِش تَكِْفيني  خَير في طَمٍع يدِني إلى طَبٍع ال

 لَِبيس الثَّعيبوقال أبو الر  

ِشي إذا كُنْتُ فيه َأييٍش عيع  نيِحيِل بشِْك رو نيلٍّ وبح 

 طاِلب بعض أهِلِه بذُحول  فَج ِمن الِبالِد كَأنِّي كُلُّ

  ركَك النَّفْس عن ِطالِب الفُضولتَ  َأرى الفَضَل والتَّكَرم ِإالّ ما

وبالء تَس ُل األياِدي وأنمح  عِنيِل منَّاً تُْؤتَى به ِمن مم 

 ينر الشووقال اَألع  

َألَم الفُؤاِد ِلسانَه ِمفْتاح قُوُل ِمن الفَِم إذا  تَرى ما يدهو َأب 

 أو نَقْصه في التَّكَلُِّم يادتُهِز  وكاِئن تَرى ِمن صاِمٍت لك معِجٍب

ِلسان هفٌ فُؤادفٌ وِنصِم  الفَتَى ِنصِم والدةُ اللَّحورقَ إال صبي فَلَم 

  وقال جِرير بن اخلَطَفَي 

 وِشيمِتي الوفاء صِحبتُهم  إذا عِلقْتُ ِحباَل قَوٍم وكنتُ

مِسنُوهحم ِسنحي ِحين ِسنفُأح  تَِنبوا وَأجَأساء ةَ إناإلساء 

ِني وَأنْظُريبع ِنهميها  ما ِبعلَيع ِغطاء وِبِهميِمن ع 

 واِنيدد العيالَة بن زوقال فَض  

  وكان من المعمرين 

  تَوجهتُ من َأرضى فَِصيٍح وَأعجِم  جلَّ خَطْب صلْتُ بالماِل حيثُما إذا

 ومن يستَغْن يحمد ويكِْرِم ِبنَفٍْع،  وام وإن لَم تُِصبهموهابك َأق

 رَأيتُ فَِقيراً غير ِنكٍْس مذَمِم  وفي الفَقِْر ذُلٍّ للرقاِب، وطالما

المبكَفِِّه ي وابكان الص وإن  دمِم وتُحهردِخيِل المالب آالء 

كذلك فَعري رهلُّم   ذا الِغنىهذا الدٍم ِمنْه وال بتَحبال كَر w
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    وقال أبو ِجلْدة 

  وال َأموتُ على ما فاتَِني جزعا  يسر اهللا ِمن خَيٍر قَِنعتُ به ما

 َأقْوُل لشَيٍء فاتَ ما صنعا وال  ُأخاِتُل جار البيِت غَفْلَتَه وال

  وقال زهير 

 في مستَوى اَألرِض تَزلَِق فيثِْبتَها  ه مطْمِئنَّةًومن ال يقَدم ِرجلَ

 الصدِق منْجاةٌ ِمن الشَّر، فاصدِق   وفي الِحلِْم إدهان، وفي العفِْو دربةٌ وفي
 يصن ِعرضه ِمن كُلِّ شَنْعاء موِبِق  ومن يلْتَِمس حسن الثَّناِء ِبماِلِه

  اَألبرص وقال عبيد بن 

 وساِئُل اهللا يِخيب  يسَأِل النَّاس يحِرموه من

 الموِت اليئوب وغاِئب  ِذي َأوبٍة يُئوب وكُلُّ

لَغُ بال َأفِْلحبي ِف  بما ِشْئتَ فقدعض اَألِريب عخْدي وقَد 

 الحياِة له تَعِذيب طُوُل  والمرء ما عاشَ في تَكِْذيٍب

  آِخر باِب اَألدب 

  باب النسيب والغَزل

  وقال أبو دواد عِدي بن الرقاع 

  أموي الشعر، هو عِدي بن زيد بن ماِلك بن عِدي بن الرقاع 

 المِشيب لَزرتُ ُأم القاِسِم فيه  الحياء وَأن رْأِسي قد عسا لَوال

 َأحور ِمن جآِذِر جاِسِم ينَيِهع  بين النِّساِء أعارها فكَأنَّها

نانسنَّقَتْ وفَر النُّعاس هدِبناِئِم في  َأقْص سِنِه ِسنَّةٌ ولَييع 

طادصِديثُها يجاِل حالر قْظاني  وِح النّاِئِم وتَِطيرِبر لَذَتُه 

 عيوِن نَواِعِمإلى حوِر ال نَظَِري  ومن الضاللَة بعدما ذَهب الصبا

  وقال قَيس بن اخلَِطيم 

w  أموي الشعر 
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 حاِجب ِمنْها وضنتْ بحاِجِب بدا  تَبدتْ لَنا كالشَّمس تَحتَ غَمامٍة

ولَم ها إال ثالثاً على ِمنىَأر  ِسنذات ذواِئِب وُأح ذْراءِبها ع 

على ِمنى تْ ونحنالتي كاد لُّ  ِديارتَج كاِئِبِبنا لَوالر ال نَجاء 

  وقال أبو حية النميِري 

كُمال ُأِحب َأن اشُونِك الورحاِرِم  وَأخْبتُوِر اِهللا ذاِت الملَى وسب 

،دَأص لَمينَهالذي تَع دوما الص  زاءالِقِم عالع ِتالعِبنا إالَّ اب 

ياءةٌ حنَِميم تَِشيع قْيا أنِل النَّماِئِم ناِب  وبُأفٍّ َأله ،وِبكُم 

ِتِه وإننَيج لَِمينماً لو تَعساِلِم على  د جاِني ِمثِْلِه غير يالح 

 القَنا بالراِعفاِت اللَّهاِذِم إليه  إنَّه لو كان غيرِك َأرقَلَتْ َأما

ِلماً ولكنساِهللا ما طَلَّ م رملَع  الِغِمالثَّنايا  كَغُرواِضحاِت الم 

  ِسقاطَ حصى المرجاِن ِمن كَفِّ ناِظِم  هن ساقَطْن اَألحاِديثَ للفَتَى إذا

 دماً ماِئراً إالّ جوى في الحياِزِم  رمين فْأنَفَذْن القُلُوب فال تَرى

  وقال آخر وتُروى لِذي الرمة 

 له وشْي كَوشْي المطاِرِف حِديثٌ  ِقيليجِري بينَنا حين نَلْتَ وإنَّا

  ِبِه ِمن جوى في داِخِل القَلِْب شاِعِف  حِديثٌ كَوقِْع القَطِْر في المحِل يشْتَفَى
  وقال حسان بن ثابت األنصاِري 

  واِهن البطِْش والِعظاِم سُؤوم  يا لَقَوِمي هل يقْتُُل المرَ ِمثِْلي

 لُجين ولُْؤلٌُؤ منْظُوم ها  ر والِفراشُ ويعلُوالِعطْ شَْأنُها

 َألنْدبتْها الكُلُوم عِليها  يِدب الحوِلي من ولَِد الذَّر لو

ٍء لَمالنَّهاِر ِبشَي ستَفُقْها شَم  رغَي ومدليس ي الشَّباب َأن 

  وقال جِرير بن عِطية 

  لشعر واسم الخَطَفَي حذَيفَة بن بدر اليربوِعي بن الخَطَفَي، أموي ا
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إن ضرِفها مالتي في طَر ونيقَتْالنا قَتَلْنَنا  الع ِيينحي لَم ثم 

نعرصبِه ي حتَّى ال ِحراك ذا اللُّب  نفُ خَلْقَ اِهللا إنْسانا وهعَأض 

 ساكن الرياِن من كانا وحبذا  ٍلحبذا جبُل الرياِن ِمن جب يا

 ِمن ِقبِل الرياِن َأحيانا تْأِتيك  نَفَحاتٌ ِمن يماِنيٍة وحبذا

 الصفاِة التي شَرِقي حورانا ِعنْد  شَماالً، فِذكْرى ما ذَكَرتُكُم هبتْ

كُمطْلُبغاِبِطنا لو كان ي بةً  القَى  يا ردباعماناموِحر ِمنْكُم 

 هاجتْ له غَدواتُ البيِن َأحزانا  كنتُ َأوَل مشْتاٍق أِخي طَرٍب ما

يالً حدتَِغي بناِزَل، إذْ ال نَباِر  الماراً وال الِجيراِن ِجيرانا بالدد 

 وما النابها طالَما احلَولَى  عيشٌ  هل يرِجعن، ولَيس الدهر مرتَجعاً،

  وقال امرؤ القَيس 

  بن حجر الِكنِْدي، جاهلي 

  وِريح الخُزامى ونَشْر القُطُر  كَأن المدام وصوب الغَماِم

 إذا غَرد الطَّاِئر المستَِحر  يعلَّ بِه برد أنْياِبها

 نَِسيتُ وثَوب ُأجر فَثوب  دنَْتُ تَسديتُها فلما

 ويحك َألْحقْتَ شَراً ِبشَر ه،  يا هنا: وقد رابِني قَولُها

  وقال جِرير بن عِطية بن اخلطَفَي 

 َأوان الحب تَبدو شَواِكلُه فَهذا  طاَل ِكتْماِني ُأمامةَ حبها لَقَد

   يزاِيلُهبحب الغَضا ِمن حب من ال  وإن الم العواِذُل، مولَع وإنِّي،

 الهوى لما ُأِصيبتْ مقاِتلُه وماتَ  استَقَر الحي َألِْقيِت العصا ولما

ةٌ :وقُلْنحاج لك ال تكُن ،حوتَر  كوقَلْب شواِغلُه نال تَشْغَل، وه 

  وقال جِميل بن عبد اهللا 

 ذِْريبن قَِميَئة الع  

w تَعلَِمين بصاِلٍح أن تُذْكَِري لو  ويسرِنيَألحفَظُ غَيبكُم  إنّي
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 نَلْتَِقي فيه علي كَأشْهِر أو  ويكُون يوم ال َأرى لِك مرسالً

ى وكَأنلَِل الكَرطاِرقَها على ع  مِر والنَّجنا ِلتَغَوناً وقد دهو 

  ذَِكي العنْببِرِبرضاِب ِمسٍك في   يستافُ ِريح مدامٍة معلُولٍَة

 كان يوم ِلقاِئكُم لم يقْدِر إن  يا لَيتَِني َألْقَى المِنيةَ بغْتَةً

 كَبرِق سحابٍة لم تُمِطِر إالَّ  ما أنِت والوعد الذي تَِعِدينَِني

  وقال أيضاً 

دوا نَصِل َأكْثَرنا،  إذا ما النَّاس بالقَولَيِري بال عساِئُلوتَجفاِء الرص 

 التَّصاِفي بينَنا والتَّراسُل وعاد  فإن غَفََل الواشُون عدنا ِلوصِلنا

  وإذْ هي تُذِْرى الدمع ِمنْها اَألناِمُل  فيا حسنَها إذْ يغِْسُل الدمع كُحلَها

لُمي لَم بلَى الحالٍح لو ب بولكنَّه  َأالَ ر وجاِهُلِمن س بِة الحر 

  وقال قَيس بن املُلَوح 

  بخيِف ِمنى تَرِمي ِجمار المحصِب  ولَم َأر لَيلَى بعد موِقِف ساعٍة

 البرِد َأطْرافَ البناِن المخَضِب ِمن  الحصا ِمنْها إذا قَذَفَتْ بِه ويبِدي

 الصبِح في َأعقاِب نَجٍم مغرِب مع  ٍرِمن لَيلَى الغَداةَ كناِظ فَأصبحتُ

 أينَما تَذْهب به الريح يذْهِب صدي  إنَّما غادرِت يا ُأم ماِلٍك َأالَ

 ِديروف األسعت بن ميوقال الكُم  

  أموي الشعر 

 البطُوِن رواِجح اَألكْفاِل قُب  يمِشين مشْي قَطا الِبطاِح تََأوداً

    

 َأرجلَهن ِمن َأوحاِل ينْقُلْن  َأردن ِزيارةً فكَأنَّما وإذا

 لَيستْ بفاِحشٍَة وال ِمتْفاِل  كُلِّ آِنسِة الحِديِث حِييٍة ِمن

تَها وتكُونهياِل  ِريقَتُها إذا نَبالفَِة الِجرِد، أو كسكالشَّه  

w الشَّهِر بين َأِسنٍَّة وِحجاِل في  امذاِهِبها إذا القَيتَه َأقْصى
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  وقال األعشى ميمون بن قَيس 

  من قَيس بن ثَعلَبة، جاهلي 

اءها غَرواِرضقُوٌل عصم عاءِشي  فَرِحُل تَمى الوجِشي الومنى كما ييواله 

ِتها كَأنِت جاريتَها ِمن بِمشْي  رم يِة ال رحابُلالسجثٌ وال ع 

 بهكَنَةٌ،إذا تََأتَّى يكاد الخَصر ينْخَِزُل   ِصفْر الِوشاِح، وِمْلء الدرِع، 
  وقال ابن أُيب بن مقِْبل 

 ِحيناً، وينْهاه النَّدى ِحينا ينْهاُل  هيَل النَّقا مالَتْ جواِنبه يمِشين

نززهةً يمنَعطافاً مشي َأعِرينا  للمبي ِعيدان حىنُوِب ضالج زه  

 الكُماِة فزادتْ متْنَه ِلينا أيِدي  كاهِتزاِز رديِني تَجاذَبه أو

لَنا ِبيض ِمن َألْحاِظِهن ندرجِفينا ِبيضاً،  ي نَهدرما ج نغِْمدوي 

 تْن رَأيتَ الدر مكْنُوناًصم وإن  إذا نَطَقْن رَأيت الدر منْتَِثراً

  وقال آخر 

  مس البطُوِن وأن تَمس ظُهوراً  َأبتْ الرواِدفُ والثُِّدي ِلقُمِصها

 حاِسدةً وِهجن غَيورا نَبهن  وإذا الرياح تَناوحتْ ِبنَِسيِمها

  وقال رجل من بِني ِكالب 

 ِمن برٍق علي كَِريم لَِهنَّك  َل الِحمىيا سنا برٍق عال قُلَ أال

عجه مِر والقَوالطَّي تَ اقِْتذاءعتَ  لَمجيفه ِليمزاناً وَأنتَ سَأح 

 ِلبٍق بالستاِر حِميم كَأنِّي  بحد الِمرفَقَيِن َأِشيمه فِبتُّ

 طَرِف العاِمِري سِقيم انفِإنْس  فهْل ِمن مِعيٍر طَرفَ عيٍن جِليٍة

 الِحمى وهناً فَباتَ يِهيم بِذكِْر  قَلْبه البرقُ المالِلي رميةً رمى

  وقال أَعراِبي ِمن طَيئ 

نا خَِليلَيدا فَتَبيباهللا اقْع  دعنه تَقَد ى الظَّلْماءِميضاً َأرو  

w ِهنِْدي تُسلُّ وتُغْمد صِفيحةُ  نَّهَأعراض السحاِب كَأ يكَشِّفُ
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 له حتَّى الصباِح وَأقْعد َأقُوم  على األجباِل لَيالً َأِشيمه فِبتُّ

  وقال آخر 

 ِلنَجِدي البروِق نَِسيب كَأنِّي  البرقُ نَجِدياً فهاج صباتَِني صبا

 بين اَألراِك جنُوب وتَطْرده  ِهبدا كانِْصداِع اللَّيِل عن وجِه صبِح

 تَراه قد عاله قُطُوب وطَوراً  تَراه ضاِحكاً في ابِتسامٍة فطَوراً

 ِمن شَوِقي علي ضروب تَهيج  هاج برقُ الغَوِر غَوِر ِتهامٍة إذا

  وقال سحيم بن املُحرم 

رقُ، الذي باتَ يرها البداًأال أيتَِني نَجى الظَّلْماِء، َأذْكَرجلُو دجتَِقي           وي  
  

 على ِذي حاجٍة طَِرٍب بعدا بنَجٍد  وهيجتَِني ِمن َأذِْرعاٍت وال َأرى

ألَم طُولُه رقْصاللَّيَل ي َأن ٍد  تَردا بنَجربه ب ياحالر وتَزداد 

دال أنِت قد تَ فَأشْهلَولَِمينَهدا  عى نَجال َأر تُ َأنيِك ما بالَيبوح 

 وقال آخر 

 ما بدا برقٌ ِمن اللَّيِل يلْمح إذا  فوا كَِبِدي ِمما ُأِحس ِمن الهوى

  عن اَألهِل واَألوطاِن، فالموتُ َأروح  لَِئن كان هذا الدهر نَْأياً وغُربةً

    

  ِكاليب وقال جاِمع ال

هِميضو ٍق ُأِريكرَأِعنِّي على ب  هنّاِت الظَّالِم لَواِمعجد تُِضيء 

  تَجافَتْ به حتّى الصباِح مضاِجعه  اكْتَحلَتْ عينا محب بضوِئِه إذا

همقَلَّ لَح ه عن  فباتَ ِوساِدي ساِعدو َأشاِجعدبي ظِْم حتّى كادالع 

  اِبي قُدم لتُضرب عنُقُه وقال أعر

  يا أيها البرقُ إنِّي عنْك مشْغُوُل  :تَألَّقَ البرقُ نَجِدياً، فقلتُ له
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سِنقٌ َألَيح هذا ثاِئر كِْفيكلُوُل في  يسكالِملِْح م كَفِِّه صاِرم 

  وقال جِميل بن معمر 

  وهضب النَّقا ِمن منْظٍَر لَبِعيد  َأالَ إن ناراً دونها رمُل عاِلٍج

 َأنارتْ ِبِبيٍض عيشُهن رِغيد  كما يبدو السها غَير َأنَّها تَبدتْ

 وصِل الغاِنياِت صدود وأكْثَر  وصالً بِعيد قَِريبه يمنِّينَنا

 ذِْريح العس بن املُلَووقال قَي  

 على ماِبعيِني ِمن قَذى، لَبِصير  ونُها رمُل عاِلجِلناٍر، د وإنِّي

 خَِفي في الظَّالِم يِنير كَنَجٍم  كَأن نَِسيم الريح حين يِنيرها

 جناح الهوى حتَّى يكاد يِطير  متى تُذكَري للقَلِْب ينْهض ِبروعٍة

  وقال الشماخ بن ِضرار 

  مزرد وتُروى ألِخيه 

 كأنَّها الشِّعرى العبور تَلُوح  بالعنَيزِة ضوء ناٍر ِللَيلَى

 اللَّيل والريح الدبور سواد  إذا ما قُلْتُ قد خَمدتْ، زهاها

 ة اخلُزاِعيعمر بن أِبي جوقال كُثَي  

  جِم الثُّريا تَصوبوقَد حان ِمن نَ  وَأصحاِبي بَأيلَةَ موِهناً نَظَرتُ

  إذا ما رمقْناها ِمن البعِد كَوكَب  لَعزةَ ناراً ما تَبوخُ كَأنَّها

 لَها بالمنْدِلي فتَثْقَب ُأِعيد  ما خَبتْ ِمن آِخِر اللَّيِل خَبوةً إذا

  وقال عبد اهللا بن الدمينة 

 أما ِمنْكُم علي دِليُل سهيٌل،  همأيها الركْب الذين دلَيلُ أالَ

 َألهِل اَألبرقَيِن قَِليُل وذاك  َأِلموا بَأهِل اَألبرقَيِن فَسلِّموا

  وقال أيضاً 

  على منِْكٍب ِمن جاِنِب الطُّوِر يلْمح  ما سهيٌل َأبرزتْه غَمامةٌ إذا

w حِبيباً كان ينَْأى وينْزح رَأينا  نَّنابعضنا بعضاً فِبتْنا كَأ دعا
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ِبكُموذلك َأنّا واِثقُون ِبقُر  وَأن حزحا قَِليل تَزمى عالنَّو 

  وقال عبد اهللا بن شِبيب 

 ِلنَفِْسي َأن تَهب جنُوب وَأهوى  هوى صاِحِبي ِريح الشَّماِل إذا جرتْ

قُولُونتَ :ييزى،لو عوعالر كفقُلْتُ   قَلْب :قُلُوب ْل للعاِشِقينوه 

 عاذ العاِمِريع بن موقال اَألقْر  

  ويكْنَى أبا جوثَة 

هفقَلْب ،ونِعدصم كْبر مع  إذا راح ِنيبج ِعِدينصاِئِحين المالر 

 ياِتِهن نَسيبِلعلِْو كَأنِّي  وِإن هب علِْوي الرياِح وجدتُِني

  وقال قٍَيس بن املُلَوح 

  طَِريقَ الصبا يخْلُص إلي نَِسيمها  جبلَى نَعمان باِهللا خَلِّيا أيا

ةً َأِجدبابها، أو تَشِْف منِّي صدرها على  بِميمقَ إالّ صبكَِبٍد لم ي 

تْ فإنمإذا ما تَنَس با ِريحهاعلى نَفِْس  الصومملَّتْ هوٍم تَجمهم   

 َأدواِء الرجاِل قَِديمها وَأقْتَُل  إن َأهواِئي بلَيلَى قَِديمةٌ َأال

  وقال عبد اهللا بن الدمينة 

  لقَد زادِني مسراِك وجداً على وجِد  يا صبا نَجٍد متى ِهجِت ِمن نَجِد أال

    

  ء في رونَِق الضحى           على فَنٍَن عض النَّباِت ِمن الرنِْدَأَأن هتَفَتْ ورقا

  بكَيتَ كما يبِكي الوِليد، ولَم تكُن              جِليداً، وَأبديتَ الذي لَم تكُن تُبِدي

  لنَّْأي يشِْفي ِمن الوجِدوقَد زعموا َأن المِحب إذا دنَا                 يملُّ، وَأن ا
  

 أن قُرب الداِر خَير من البعِد على  ِبكُلِّ تَداوْنا، فلم يشْفَ ما ِبنا

 إذا كان من تَهواه لَيس ِبِذي ود  َأن قُرب الداِر لَيس بناِفٍع على

 ال الِكاليبوقال القَت 

 ِإلي التي ِمن نَحِو نَجٍد هبوبها  بهاهبِت األرواح، كان َأح إذا
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 َأتْراب ِمراض قُلُوبها كَواِعب  وإنّي لَتَدعوِني إلى طاعِة الهوى

لَتْ كأنمح نِمنْه والح ى  الشِّفاهها ذَروبلُّ ِمنْها غُرنْهٍد يرب 

اِء الذي َأنا عارفٌ ِبِهنِمن الد  عهاوما يإالّ طَِبيب واءِرفُ اَألد 

 كِلير العدحوقال ج  

 وهي ناِزحةُ المكاِن تَْألُأل  رَأيتُ ِبِذي المجازِة ضوء ناٍر

هالً فَشَبيهِبها س نا ما تَنْظُراِن :فقلْتُ  صاِحباييتَب 

 ليماِنيبدتْ لكُما َأِم البرقُ ا  أوِقدتْ ِلتَنَوراها أناراً

ناها كََأنِمن س فَعتَر يحواِن  الرجلٍَّة من أربناِئقُ ح 

 حمامتَيِن تَجاوباِن بكاء  هاجِني فازددتُ شَوقاً وِمما

 غُصنَيِن ِمن غَرٍب وباِن على  بلَحٍن َأعجِمي تَجاوبتا

ى فكانملَيبانَتْ س َأن البان  داِنوفي الغَر رغَي ِب اغِْتراب  

سرو َألَيمع ُأم عمجُل يانا،  اللَّيلَنا تَداِن وإي فذاك 

،منَع ى الِهالَل كما َأراهالِني  وتَركما ع لُوها النَّهارعوي 

  وقال آخر في معناه 

 ه ورقٌ نَضرالقَضِب لم ينْبتْ ل ِمن  غُراباً ساِقطاً فَوقَ هضبٍة رَأيتُ

  ِلقَضِب النَّوى، هِذي الِعيافَةُ والزجر  غُراب الغِْتراٍب، وقَضبةٌ :فقلتُ

 ر اهلُذِليخوقال أبو ص  

 ما َألْقَى ِمن الهم تَفِْريج  الذي شَعفَ الفُؤاد ِبكُم ِبيِد

ِقرةٌ ويناِزح يِني وهيِن ِذ ما  عيبع ِقري الِحلِْمال ي 

 وضح النَّهاِر وعاِلي النَّجِم  َأرى وَأظُن َأن ستَرى َأنِّي

 غَيِر ما رفٍَث وال ِإثِْم ِفي  ِمنْها تَعود لَنا ولَليلَةٌ

 ملَكْتُ وِمن بنَى سهِم مما  إلى نَفِْسي ولَو نَزحتْ َأشْهى

 قَبَل الموِت بالصرِم ِجلِْتفَع  كان صرم في المماِت لَنا قد

w  بين الجواِنِح مضِرع ِجسِمي  بِقيِت لَيبقَين جوى ولَما
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 افْعِلي ما ِشْئِت عن ِعلِْم ثُم  َأن قد كَِلفْتُ ِبكُم فَتَعلَِّمي

 ذِْرير العمعِميل بن موقال ج  

 أيقَنَه الواِشي لَقَرتْ بالِبلُه لَو  وإنِّي َألرضى ِمن بثَينةَ بالذي

 المرجو قد خاب آِملُه وباَألمِل  وبَأن ال َأستَِطيع، وبالمنَى، ِبال،

 ال نَلْتَِقي وَأواِئلُه َأواِخره  وبالنَّظْرِة العجلَى، وبالحوِل تَنْقَِضي

  وقال قَيس بن اخلَِطيم 

 عليِهم لَو أنَّهم وقَفُوا ماذا  صرفُوارد الخَِليطُ الِجماَل فانْ

مةً نُساِئلُهقَفُوا ساعثَ  لو ويلَفُ رالس ي ِجمالَهحضي 

ِفيِهم ةُ الدالِعشاِء، آِنس قُودها الخُلُفُ لِّ،  روءسي وبرع 

    

 زفُشَفَّ وجهها نُ كَأنَّما  الطَرفَ وهي الِهيةٌ تَغْتَِرقُ

نيذْواً،  شُكُوِل النِّساِء ِخلْقَتُها بفُ حلَةٌ وال قَضبفال ج 

 َأالَّ يِجنَّها سدفُ خاِلقُ  لها اُهللا حين صورها ال قَضى

ِر شَْأِنها، فإذا تَنامتَنْغَِرفُ قامت  عن ِكب شَّى تَكادتَم 

،دتَتْ، خَومِديثُ ما صِغثُّ الحي   وِبِفيها ذُو لَذٍَة طَِرفُوه 

،تَخِْزنُه نسح شْتَهىم ووه  وتْ اُنُفُ وهإذا ما تَكَلَّم 

،راءوِبها، ح تَضاءسي ،داءيخُوطُ بانٍة قَِصفُ كَأنَّها  ج 

  غَّواص، يجلُو عن وجِهها الصدفُ  درةٌ َأحاطَ ِبها ال كََأنَّها

 ِمن يمنٍَة لَها خُنُفُ جلَِّل  ِجِد الحراِم وماِذي المس واِهللا

 شُفَّ ِمنِّي األحشاء والشَّغَفُ قد  َألهواِك غَير ما كَِذٍب إنِّي

 ِمن َأين تُْؤكَُل الكَِتفُ أعلَم  على ما تَرين ِمن ِكبِري إنِّي

 فْتُ وانْصرفُواعذْرةَ حيثُ انْصر  رب ال تُبِعدن ِديار بِني يا

 ب اهلُذَِلييوقال ذُؤ  

وإن ذُِلينَهِديثاً ِمنِْك لو تَبطاِفِل  حوٍذ مِل في َألْباِن عنَى النَّحج  
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لُهَأه تُ ُأكِْرميِري َألنْتَ البملَع  دفي َأفْياِئِه باألصاِئِل وَأقْع 

 نٍُف َأعيا ِبراٍق وناِزِلطُ إلى  ضرب بيضاء يْأِوي مِليكُها وما

بى  ِمن ِفيها إذا ِجْئتُ طاِرقاً بَأطْياَألساِفِل وَأشْه تْ ِكالبإذا نام 

ها وتلكبح القَلْب حربحاِئِل وال  التي ال ي تْ ُأممزها ما َأرِذكْر 

 ِلواِئِلوينْشَر في القَتْلَى كُلَيب   يُؤوب القاِرظاِن ِكالهما وحتّى

  وقال ذُو الرمة 

ٍم: فقُلْنا وقَفْنا  باُل تَكِْليِم الدياِر البالِقِع وما  ِإيِه عن ُأم ساِل

 هاِجساٍت ِمن خَباٍل مراِجِع ثَنَتْ  فما كَلَّمتْنا دارها غير َأنَّها

  المواِدِعالنَّقا مغْتَرةً في وِشبه  الشَّمس إشْراقاً إذا ما تَزينَتْ هي

 كَفَفْنا ماءها باألصاِبِع دموع  تَالقَينا جرتْ ِمن عيوِننا ولما

  جنَى النَّحِل ممزوجاً بماِء الوقاِئِع  ِسقاطاً ِمن حِديٍث كَأنَّه وِنلْنا

  وقال أيضاً 

 داِر مجزعوال للفَتَى ِمن ِدمنَِة ال  وما يرِجع الوجد الزمان الذي مضى

  ِبلَقِْط الحصى والخَطِّ في التُرِب مولَع  عِشيةَ ماِلي ِحيلَةٌ غَير أنَِّني

 والِغربان في الداِر وقَّع ِبكَفَّي،  أخُطُّ وَأمحو الخَطَّ ثُم ُأِعيده

ها لَياِليزارم ِعيدب يتَشَ وال  ال مى موشَتَّى اله هقَلْبعب 

ِسموتَب ذٍْب كَأنعن ع !هوبَأقاٍح  غُر عرِل َأجماها ِمن الروتَر 

همطَع نِمنْه ضحالفَ المالس إذا  كَأن عجِدي الكَواِكِب تضلَتْ َأيعج 

 ر اهلُذَِليخوقال أبو ص  

 راِع الِحمى بعدنا خُبرَأج بساِكِن  أيها الركْب المِخبون هل لكُم أال

 بعض من تَهوى فما شَعر السفْر به  طَوينا ذاك لَيالً، وإن يكُن :فقالُوا

 وَأحيا، والذي َأمره اَألمر أماتَ  والذي َأبكَى وَأضحك، والذي أما

  ِمنْها ال يروعهما الذُّعرَأِليفَيِن   لقَد تَركَتِْني َأحسد الوحشَ َأن َأرى 
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 لَيس له صبر: حتّى ِقيَل وزرتُِك،  ال يعِرفُ الهوى: هجرتُِك، حتّى ِقيَل

 انْتَفَض العصفُور بلَّلَه القَطْر كما  لَتَعروِني ِلِذكِْراك ِرعدةٌ وإنِّي

 علي ما لَم يكُن بلَغَ الهجر دتَوِز  هجر لَيلَى قد بلَغْتَ ِبي المدى فيا

 سلْوةَ اَألياِّم موِعدِك الحشْر ويا  فيا حبها ِزدِني جوى كُلَّ لَيلٍَة

 فَلما انْقَضى ما بينَنا سكَن الدهر   عِجبتُ لسعي الدهِر بيِني وبينَها
جكنتُ آِتيها وفي النَّفِْس ه هالَقَدر  رالفَج ِر ما طَلَعهى الدتاتاً ألخْرب  

 فُبهتُ، ال عرفٌ لَدي وال نُكْر  فما هو إالَّ أن أراها فُجاءةً

 قد تُنَسي لُب شاِرِبها الخَمر كما  الذي قد كنتُ ِفيه هجرتُها وَأنْسى

تُها تَكادسى إذا ما لَمِدي تَنْدتُ  ينْبوي رقُ الخُضرفي َأطْراِفها الو 

  وقال قَيس بن دِريح 

  تَذَكَّرتُ لُبنَى ِطرتَ لي عن ِشماليا  يا غُراب البيِن مالَك كُلَّما َأالَ

كخِْبِري أعندأنتَ م ِب، أمالغَي دا ِليا عن  ِعلْمإالّ بالذي قد ب يالح 

 زاَل عظْم ِمن جناحيك واِهيا وال  ٍةحملَتْ ِرجالك عشَّا ِلبيض فال

 أو كان ِمنْه مداِنيا وَأشْبهه  ُأِحب ِمن اَألسماِء ما وافَقَ اسمها

 النّاِس إالّ بلَّ دمِعي ِرداِئيا ِمن  وما ذُِكرتْ ِعنِْدي لَها من سِميٍة

  ظاِهر الِغشِّ باِدياِثقٍَة أو أخا  النَّاس هل خَبرتُ ِسرِك منهم سِلي

جلَِّني وَأخْروِت لَعيِن البيخاِليا  ِمن ب رفي الس ثُ عنِك النَّفْسدُأح  

 لَعلَّ خَياالً ِمنِْك يلْقَى خَياِليا  وإنِّي َألستَغِْشي وما ِبي نَعسةٌ

 ها هي ما ِهيازفرةٌ تَعتاد بها  إذا نَفِْسي ِمن الوجِد َأصعدتْ أقوُل

 الهوى حتَّى يِغب لَياِليا رويد  ولما تَمِض لي غير لَيلٍَة َأشوقاً

رى تَموال َأر ورإالّ تَماِديا غَراِمي  اللَّياِلي والشُّه دادزي بكُم 

 الِقيايظُنّاِن كُلَّ الظَّن أن ال تَ  يجمع اهللا الشِِّتيتَيِن بعدما فقَد

 فَما يصدرن إالّ صواِديا يِردن  نَفِْسي حين َألْقاِك َأنْفُساً تَساقَطُ

 لكُم حاِفظاً ما بلَّ ِريقٌ ِلساِنيا  فإن َأحي أو َأهِلك فَلَستُ بزاِئٍل
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  وقال أيضاً 

وِن شَواِرفٌ فُأقِْسميشُ العمما ع  قِْب رواِئمحاِئماتٌ على س وب 

 وقَد طَلَعتْ ُأولَى الركاِب ِمن النَّقِْب   بَأوجد ِمنّي يوم ولَّتْ حمولُها

 فُرقَِة األحباِب، هينَةَ الخَطِْب ِسوى  وكُلُّ مِلماِت الزماِن وجدتُها

 ما ال يِطيقُ ِمن الحب وكَلَّفَِني  لقلِْبي حين لَج ِبي الهوى وقلتُ

 ال َأقَر اهللا عينَك ِمن قَلِْب َأِفقْ،  أيها القَلْب الذي قاده الهوى أال

 ِنيط املُزرس بن قُرضوقال م  

دَأر نِْك، ومالَهِف عالطَّر اموٍد إالّ إليِك طَِريقُ إلى  سَأح 

قَنِْت َأنَِّني فَلوَأي بالغَي لَِمينتَع  بردايا  ووقُالهدراِت صشْعالم 

 وِمثِْلي بالحياِء حِقيقُ حياء،  إليِك النَّفْس، ثُم َأردها تَتُوقُ

تُهِحبِشيٍر صِلي هل قَالِني ِمن عِفيقُ  سحاِل رلْي في الررح ْل ذَموه  

 وِثيقُحبُل الوصِل وهو  فقُطّع  الدهر والواشُون بيِني وبينَها سعى

    

ٍر تَكادمعم اهللا يا أم تَِضيقُ  ِبالد تْ يوماً عليبحِبما ر 

 مررن علَينا والزمان ورِيقُ  للوصِل َأيامنا اُأللَى وهيجِني

عمَأتَج قَلْباً بالِعراِق فَِريقُه  بأطْالِل األراِك فَِريقُ وِمنْه 

 أنْتَ يوماً عن هواك تُِفيقُ وال  ار جاِمعةُ الهوىِبها، ال الد فكَيفَ

 ِذكْركُم ِعنْد المساِء غَبوقُ وِلي  إذا ما ذَرِت الشمس ِذكْركُم صبوِحي

  على البعِد ِمن سعِدي، فسوفَ تَذُوقُ  يا قَلْب أنَّك صاِبر وخَبرِتني

 تُكَلِّفُِني ما ال َأراك تُِطيقُ أراك  فإنَّماكَمداً، أو ِعشْ وِحيداً،  فمتْ

  وقال ابن ميادة 

 وتَجمعنا والنَّخْلَتَين طَِريقُ  تُرى إن حججنا نَلْتَِقي يا أم ماِلٍك

طَكنَنا وتَصيوب ِطيناقُ المِديثٌ  َأعِديقُ حص هِذعي لَم وِسر 

  وقال املُضرب 
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   كَعب بن زهير عقْبة بن

ٍة ولمكُلَّ حاج نا ِمن ِمنىيح  قَضسوم ن هو ماِسحكان مباألر 

  وال ينْظُر الغاِدي الذي هو راِئح  وشُدتْ على حدِب المطايا ِرحالُنا

 بَأعناِق المِطي األباِطح وسالَتْ  بَأطْراِف األحاِديِث بينَنا َأخّذْنا

  وقال آخر 

 يبقَ إالَّ أن تُزم الركاِئب ولمم  ولما قَضينا ِمن ِمنى كُلُّ حاجٍة

 فردتْ علَينا َأعين وحواِجب  فسلَّمنا سالم مودٍع وقَفْنا

  وقال كثري بن أيب مجعة 

  هاتَولَّى شَباِبي وارجحن شَباب  بعٍد بثَينَةُ بعدما رمتِْني

 ِلنَوِء الثُّريا الستَهلَّ سحابها  نَجالويِن لو رقْرقْتُهما بعينَيِن

 ِمنْها صفْوها ولُبابها ِلعزةَ  تَرِمين نَفْساً كَِريمةً ولكَّنما

ِرية بن ِكالب القُشَيادووقال س  

 ا ِمن َأجِل ظَمياء حاِضرهحبذ ويا  حبذا الواِدي الذي قابَل النَّقَا َأال

  فٌتَجلَّى ظَالم اللَّيِل حين تُباِشره  إذا ابتَسمتْ ظَمياء واللَّيُل مسِد
 ِمسٍك َأرقَ الركْب تاِجره بنَفْحِة  َألَمتْ بَأصحاِب الركاِب فَنَبهتْ

 لثُّريا الستَهلَّتْ مواِطرها سحاب  سَألَتْ للنّاِس يوماً بوجِهها لو

  وقال الرماح بن ميادة 

  على رغْم واِشيها وغَيِظ المكاِشِح  اخْتَلَجتْ عيناي إالّ رَأيتُها وما

 يوِم لَهٍو ِلي بذلك صاِلِح فكَم  لَيتَ عيِني طاَل منْها اخِْتالجها فيا

  وقال اُألقَيِشر 

 الِحمى ِمن مبِغٍض وودوِد وَأهَل  ي َأبِشر ِبزورِتنا الِحمىصاِحِب أيا

  على حسِن وصٍل بعد قُبِح صدوِد  اخْتَلَجتْ عيِني فدلَّ اخِْتالجها قد

w  وقال االُقَيشِر أيضاً 
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تُكُمإالّ ذَكَر اليتْ ِرجما تَِجدا  وما خَِدر لَيعن ِرج بذْهِنفَي 

 بالسح والهمالِن دموعهما  اخْتَلَجتْ عيناي إالَّ تَبادرت وما

 اخْتَلَجتْ عيناي كُلَّ َأواِن إذا  بما جربتُه ِمن ِلقاِئكُم سروراً

 ذِْرير العمعِميل بن موقال ج  

 ين يعودتَولَّ يا بثَ ودهر  لَيتَ َأيام الصفاِء جِديد أال

 اليوِم ينِْمي حبها ويِزيد إلى  الهوى ِمنْها وِليداً فلم يزْل عِلقْتُ

 بذاك الدهر وهو جِديد وَأفْنَتْ  وَأفْنَيتُ عمِري في انِْتظاِر نَواِلها

    

 حبها ِفيما يِبيد يِبيد وال  أنا مردود ِبما ِجْئتُ طاِلباً فال

 الحب، قالَتْ ثاِبتٌ ويِزيد ِمن  ما ِبي يا بثينةُ قاِتِلي: قلتُ إذا

 ذاك منك بِعيد: النَّاِس، قالَتْ مع  ردي بعض عقِْلي َأِعشْ به: وإن قلتُ

 إذا فارقْتُها ويعود ويحيا  الهوى ِمنِّي إذا ما لَِقيتُها يموتُ

 َأِمصر تُِريد: قَرًبتْ ِنضِوي وقد  َأنْس قَولَها،َأنْس ِمْل َأشْياِء ال  وما

 فاعِذرِني فَدتْك جدود لَزرتُك،  لَوال العيون التي تَرى: قَولَها وال

خَِليلَي ِد ظاِهرجالو ِعي  ما ُأخِْفي ِمنمود ِبما قُلْتُ الغَداةَ شَِهيد 

ب ننَهيِديٍث بوكُلُّ  شاشَةٌلكُلِّ ح شَِهيد ننَهيقَِتيٍل ب 

 القُرى ِإنِّي ِإذَن لَسِعيد ِبواِدي  ليتَ ِشعِري هل َأِبيتَن لَيلَةً َأالَ

 وما رثَّ ِمن حبِل الِوصاِل جِديد  َألْقَين سعدى ِمن الدهِر لُقْيةً وهْل

فقد تَفاو دعب واءٍتتَلْتَِقي اَأله  وقَد ِعيدب يالحاجاتُ وه تُطْلَب 

  وقال آخر 

 الثُّريا، وهي ِمنْك بِعيد مناطَ  َأما تَرى: ولما شَكَوتُ الحب، قالَتْ

 ِمراراً نَوُؤها فَيجود يصوب  إن الثّريا وِإن نََأتْ: لها فقُلْتُ

  وقال عبد اهللا بن الدمينة 

w  ُأميم القَلِْب نَقْر تَِحية                  ً ونَشْك الهوى، ثَم افْعِلي ما بدا لَِكيا ِقِفي
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 البان هل حييتُ َأطْالَل داِرِك به  سِلي البانَةَ الغَنّاء باَألجرِع الذي

  ذلِكَأِخي البْأساٍء واخْتَرتُ مقام  قُمتُ في َأطْالِلِهن عِشيةً وهْل

 كنظِْم اللُْؤلِؤ المتهاِلِك بدمٍع  هملَتْ عيناي في الداِر غُدوةً وهْل

 اهللا َأن تُحمى علي ِظاللُِك ِمن  بانَةَ الواِدي َألَيس مِصيبةً َأيا

 الذي أرجو جدي ِمن نَواِلِك رِبيِعي  النَّاس يرجون الرِبيع وإنَّما َأرى

 التي أخشى صروف احتمالك سنى  الناس يخشون السنين وإنما رىأ

 قَتِْلي، قد ظَِفرِت بذلِك تُِريِدين  كي أشْجى، وما ِبِك ِعلَّةٌ تَعالَلِْت

 َأهون هاِلِك: قَِتيالً، قُلِْت :فقالُوا  كَيفَ تَرونَه؟: للعواِد وقَولُِك

لَِئن مِنلِْتِني ب ِني َأنٍةساءساء  تُ بباِلِك لقَدِني َأنِّي خَطَررس 

 بكَْأِس الهوى ِمن حب من لَم يباِلِك  ِمن نَفٍْس، فأنِْت سقَيِتِني عِدمتُِك
 وال لَيِلي وال بين ذلِك نَهاِري  ومنَّيِتِني لُقْيان من لَستُ الِقياً

 ورقْراقُ عيِني رهبةً ِمن ِزياِلِك  إمساِكي بكَفِّي على الحشا ِليهِنِك

  ِرضى ِمنك أو مدٍن لَنا ِمن ِوصاِلِك  طَْأ في النَّاِر، َأعلَم َأنَّه: فَلو قُلِْت

 ِمنِك لي ْأو ضلَّةً ِمن ضالِلِك هدى  لَقَدمتُ ِرجِلي نَحوها فَوِطْئتُها

 َأطْمعِتنا في حالِلِك ولكنَّما  فواِهللا ما منَّيِتنا منِك محرماً

 وقال أيضاً 

 عن نَفٍْس كَِثيٍر ذُنُوبها ِلتَعفُو  َأيا رب َأدعوك العِشيةَ مخِْلصاً

 بحب الغَواِني، ثُم َأنتَ حِسيبها  لها بالبخِْل ثم ابتَلَيتَها قَضيتَ

لماِنها خَِليلَيٍة تَعبوِبِج  ما ِمن حِميها سٍرو طَِبيبمع إالَ ُأم 

 يماِنيةً يشِْفي المِحب دِبيبها   وقَد زعموا َأن الِرياح إذا جرتْ 
 كان ِمن نَحِو الحِبيِب هبوبها إذا  وقَد كَذَبوا، الَ، بْل يِزيد صبابةً

    

مِني َأهدرِل ثُم يبذِّ الحهاِمن ال  بجٍرو وِطيبمع اً ُأميِد رقَص  w
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  وقال توبة بن احلُمير 

 كُلُّ ما قَرتْ به العين صاِلح أال  ِمن لَيلَى ِبما ال أنالُه وُأغْبطُ

 علي ودوِني جنْدٌل وصفاِئح  َأن لَيلَى اَألخْيِليةَ سلَّمتْ فَلْو

  إلَيها صدى ِمن جاِنِب التُرِب صاِئح  شَِة، أو زقاتَسِليم البشا لَسلَّمتُ

 ِلما تَلْقَى النُّفُوس الطَّواِمح ِشفاء  فهْل في غٍَد، إن كان في اليوِم ِعلَّةٌ،

 على قَبِري النِّساء النَّواِئح وقام  تَبِكين لَيلَى إذا متُّ قَبلَها وهْل

 لَها جاٍر ِمن الدمِع ساِفح وجاد   لَيلَى بكَيتُهالَو َأصاب الموتُ كما

  وقال معِقل بن جناب 

 ِليقَيعاِوية العة بن مدعوتروى لج  

 بين المِنيفَِة فالضماِر ِبنا  أقُوُل لصاِحِبي والِعيس تَهِوي

تَّعٍد تَمراِر نَجِة ِم فما  ِمن شَِميِم عِشيالع دعن ِعراِرب 

 روِضِه ِغب الِقطاِر وريا  يا حبذا نَفَحاتُ نَجٍد َأالَ

لُكداً وَأهنَج يلُّ الححزاِر  غذْ ي غير ماِنكوأنتَ على ز  

ورنا شُهروما شَع نْقَِضينوال ِسراِر ِبَأنْصاٍف  ي نله 

  وقال شيبان بن احلاِرث 

 حوتْ قَلِْبي ثَنَتْ ِبصدوِد فلما  المودِة بينَنابَأسباِب  تَصدتْ

 ِبمن أهواه غَير سِعيِد شَِقياً  فلَو ِشْئتَ يا ذا العرِش حين خَلَقْتَِني

 كان َأقْسى ِمن صفاً وحِديِد ولَو  علَي القَلْب ِمنْها برحمٍة عطَفْتَ

اديبن م احمة وقال الر  

  ُأمِوي الشعر 

 َألعلَم ما َألْقاِك ِمن دوِن قاِبِل  منِك اللِّقاء وِإنَِّني يمنُّونَِني

نَها ولَميِني وبيب ا كانقَ ِممبساِئِل ِمن  يخْفَياتُ الرإالّ م دالو 

w  المكاِحِليذِْرين حشْو وَأدمعها  َأنْس ِمْل َأشْياِء ال َأنْس قَولَها فما
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تَّعتَم ِبذا اليوِم القَِصيِر فإنَّه  ِهينوِر األطاِوِل راِم الشُّهبَأي 

  وعادتْ ِسهاِمي بين رثٍّ وناِصِل  وعطَّلْتُ قَوس اللَّهِو ِمن شَرعاِتها

  وقال أيضاً 

 المِجد وهن كالمزاِح قَوَل  قد قُلْن يوم تواعٍد وكَواِعٍب

 علَينا الِعيس بالرماِح طَلَعتْ  لَيتَنا ِمن غَيِر َأمٍر ناِئٍر يا

 فَوقَ جاللٍَة ِسرداِح بالبرِد  كذاك رَأينَِني متَعصباً بينا

التَّراِئِب طَفْلَةٌ فيِهن فْراءص  ضاءية التُّفّاِح بِمثُْل غَِريض 

نتُ فنَظَرٍنمن خَلَِ السِصحاِح  وِر بُأعي قَامخاِلطُها السى مضرم  

 مقَذَذَةً ِبغَيِر ِقداِح نَبالً  وارتَشْن، حين َأردن َأن يرِمينَِني،

  وقال أيضاً 

 زفَراِت الحب حين تَزوُل وِمن  َألخْشَى أن ُأالِقي ِمن الهوى وإنِّي

 ِمن شَحِط النَّوى وجِميُل عريةُ  ذي مضىكما كان القَى في الزماِن ال

 إذا ِقيَل الحِبيب يزوُل وفاِتي  َألهوى، والحياةُ شَِهيةٌ، وإنِّي

 ويضِمره بعد الدنُو رِحيُل  وتَخْتَص ِمن دوِني به غَربةُ النَّوى

ِتي فإنِنيَل الِبعاِد مقَتْ قَببِم، نَِبيُل ي،فإنِّ  سباِب الغَروَأر 

  وقال أيضاً 

  سِبيٌل، فأما الصبر عنْها فال صبرا  لَيتَ ِشعِري هْل إلى جحدٍر أال

    

 الثُّريا صادفَتْ لَيلَةً بدرا ِعداد  ِبنا شَحطُ النَّوى ثُم نَلْتَِقي يِميُل

  ألسمع ِمنْها، وهي ناِزحةٌ، ِذكْرا  هاألستَنِْشي الحِديثَ ِمن أجِل وإنِّي

 بهراً لَهم بعدها بهرا بغانَِيٍة  لقَوِمي إذْ يِبيعون مهجِتي فبهراً

 ِشية القُرنة بن أُذَيوروقال ع  
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ٍة ِبيضِبِريب نممما ه كَِظباِء  نَواِعم رامح نهديكَّة صم 

  ويصدهن عن الخَنا اإلسالم   ِليِن الكَالِم زواِنياًيحسبن ِمن

  وقال إمساعيل بن يسار 

  من مخضرمي الدولتين 

 الوِفي القَوِل ال ينْدم إن  بما قُلِْت وال تَنْدِمي َأوِفي

  بعد الكَرى، والحي قد هوموا  ما جْئتُ على ِرقْبٍة آيةَ

 ِمن شَفٍَق عيناِك ِلي تَسجم  تُ البيتَ فاستَذْرفَتْحتّى دخَلْ

 الكاِشح والمبِرم وغِّيب  انْجلَى الحزن وروعاتُه ثم

سولَي إالّ اهللا لي صاِحب  إليكُم ذَماللَّه اِرموالص 

 نَحرها والفَم يمنَحِنيها  ِفيما ِشْئتُ ِمن ِغبطٍَة فِبتُّ

 وغابِت الجوزاء والِمرزم  إذا الصبح بدا ضوؤه ىحتّ

 ِمن مكْمِنِه اَألرقَم ينْساب  والوطْء خَِفي، كما خَرجتُ،

  وقال وضاح اليمن 

 إذا هجع الساِمر فَاِْت  لقَد َأعييتَنا حجةً :قالَتْ

 ال ناٍه وال آِمر لَيلَةَ  واسقُطْ علَينا كسقُوِط النَّدى

  وقال عمر بن أِبي رِبيعة 

 شيالقُر  

  ونَظَرتُ غَفْلَةَ كاِشٍح َأن يغْفُال  إذا ما اللَّيُل جن ظَالمه حتّى،

مالذين نَخافُه مالنَّو تَنْكَحقَى  واستُثِْقال وسفاس مهابوى بالكَر 

 يِسيب على كَِثيٍب َأهيال َأيم  ياِب كَأنَّهاتََأطَّر في الثِّ خَرجتْ

  وقال أيضاً 

ِكربٍم أنتَ غاٍد فمآِل نُع غَداةَ  َأِمن رجهفم غٍَد أم رائح 
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،ُل جاِمعٍم، فال الشَّمإلى نُع تَِهيم   
 وٌل، وال القَلْبصوُل مبوال الح
قِْصرم 

 بعدها يسِلي، وال أنتَ تَصِبر وال   لك ناِفع،وال قُرب نُعٍم إن دنَتْ

 كُلَّما القَيتُها يتَنمر لَها  زرتُ نُعماً لم يزْل ذُو قَرابٍة إذا

 المغَيِري الذي كان يذْكَر َأهذا  بِمدراها وقالت لِترِبها َأشارتْ

ى اللَّيِل يحِيي نَصه والتَّهجرسر  نَعم، ال شَك غَير لَونَه :فقالَتْ  

 العهِد، واإلنْسان قد يتَغَير عن  لَِئن كان إياه لقَد حاَل بعدنا

 وأما بالعِشي فيخْصر فَيضحى،  رجالً أما إذا الشَّمس عارضتْ رَأتْ

 اتٌ فهو َأشْعثُ َأغْبرفَلَو به  سفٍَر، جواب َأرٍض، تَقَاذَفَتْ أخا

 ِسوى ما نَفَى عنْه الرداء المحبر  على ظَهِر المِطيِة ِظلّه قَِليٌل

 مصابيح شُبتْ بالِعشاِء وَأنْور  فَقَدتُ الصوتَ ِمنْهم، وُأطِْفَئتْ فلما

وغاب هوبى غُيوكنتُ َأه ريقُم  حوور  ،يانعررمس مونَو 

 ِلطاِرِق لَيٍل أو ِلمن جاء معِور  قَلُوِصي بالعراِء، ورحلُها وباتَتْ

  الحباِب وركِْني ِخيفَةَ الحي َأزور  عنِّي النَّوم َأقْبلْتُ ِمشْيةَ ونَفَّضتُ

 ِرك أعسرامروء ميسور أم وأنتَ  فَضحتَِني: وقالتْ، وعضتْ بالبناِن

تَكيتَخَفْ َأر َألَم ،نّا عليكِقيباً،  إذْ هر رضح كودِلي ِمن عووح 

    

 ِبك َأم قد نام من كنتَ تَحذَر سرتْ  اهللا ما َأدِري َأتَعِجيُل حاجٍة فو

 ِس تَنْظُروما عين ِمن النّا إليِك،  بل قادِني الشَّوقُ والهوى: لَها فقلتُ

 فاها في الخَالِء فُأكِْثر ُأقَِبُل  فِبتُّ قَِرير العيِن ُأعِطيتُ حاجِتي

فيالَك طُولُه رٍل تَقَاصِمن لَي  رقْصي َل ذلكِلي قَبلَي وما كان 

جمي فَلَّجِك ِمنْها مالِمس ِقيقُ  ذَِكير َؤشَّروٍب مواِشي ذُو غُرالح 

ِرفُّي كَأنَّه نْهع ى  إذا تَفَتَرصح رنَوم وانٍد أو ُأقْحرب 

 ربرٍب وسطَ الخَِميلَِة جْؤذَر إلى  بعينيها إلي كما رنا وتَرنُو
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 تَواِلي نَجِمِه تَتَغَور وكادتْ  تَقَضى الليُل إالّ َأقَلَّه فلما

 ولكن موِعد لك عزور هبوب،  حان ِمنْهمبَأن الحي قد  َأشارتْ

 الح مفْتُوقٌ ِمن الصبِح َأشْقَر وقَد  راعِني إالَّ مناٍد برحلٍَة فما

ممنه هن قد تَنَبَأتْ ما رفلم  ،مقاظَهقالَتْ وَأي :ركيفَ تَْأم َأِشر 

 يناُل السيفُ ثَْأراً فيثَْأر إماو  ُأباِديهم، فإما َأفُوتُهم :فقلتُ

 وتَصِديقاً ِلما كان يْؤثَر علَينا،  َأتَحِقيقاً ِلما قاَل كاِشح :فقالَتْ

فإن هرفغَي ،ِمنْه دمما ال ب ِمن  كان تَرنَى للخَفاِء وَأسِر َأداَألم 

ِديثنا َأقُصح َدب على ُأخْتَي  ِمن أ وماليتََأخَّرلَما متَع ن 

 زاِئراً، واَألمر لَألمِر يقدر َأتَى  ُألخْتَيها َأِعينا علي فتى فقالَتْ

 وبرِدي وهذا الدرع، إن كان يحذَر   فقالَتْ لَها الصغْرى سُأعِطيِه مطْرِفي

 فال ِسرنا يفْشُو وال هو يبصر  يقُوم فيمِشي بينَنا متَنَكِّراً

كنتُ أتقى فكان نون منِّي دشخوص كاعبان ومعصر ثالث  ِمج 

كِْب قُلْنةَ الرنا ساحزا أجِلي  فلم :قِْمرُل مواللَّي داءَأما تَتَِّقي األع  

 س الطَّاِئيد بن أويبوقال ع  

  في أخْت عِدي بن أوس 

 الحي إن لَم تَخْرِج ُألنَبهن  وعيٍش َأهخي وحرمِة واِلِدي: قالَتْ

 فَعِلمتُ أن يِمينَها لَم تَحرِج  فخَرجتُ خَوفَ يِميِنها، فَتَبسمتْ

 اَألطْراِف غَيِر مشَنَِّج ِبمخضِب  رْأِسي ِلتَعِرفَ مسه وتناولَتْ

 النَِّزيِف ِببرد ماِء الحشْرِج شُرب  فاهاً آِخذاً بقُروِنها فَلثَمتُ

  وقال عمر بن أَِبي رِبيعة 

 أِو انْبتَّ حبٌل، َأن قَلْبك طاِئر  إن دار الرباِب تَباعدتْ َأَألْحقُ،

 واستَمرتْ بالرَجاِل المراِئر هوى  َأِفقْ، قد َأفاقَ العاِشقُون وفارقُوا ال

 كبعِض من ال تُعاِشر وِعشْرِتها  حبها، واجعْل قَِديم وصاِلها َأِمتْ

w أو تُدِني الرباب المقاِدر تُباِعد  القلْب، واستَبِق الحياء، فإنَّما زِع
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 الدار، أو من غَيبتْه المقاِبر به  كشَيء لم يكُن، أو كناِزٍح وهبها

 حاِضرمن يبدو ومن هو  َأحاِديثَ  علِّقْتَ الرباب، فال تَكُن وكالنّاِس

 احلاِرِثي جاِشيوقال الن  

 ُأذِني عنِك ما لَيس يسمع وأسمعتُ  وكَذَبتُ طَرِفي ِفيِك، والطَّرفُ صاِدقٌ

كُِنينَها ولَمالتي تَس ضكُِن اَألريقُولُوا ِلَئالَّ  َأس :عزليس يج صاِبر 

    

  وال عنِك إقْصار، وال فيِك مطْمع  كَمِدي يفْنَى، وال لِك ِرقَّةٌ، فال

  وقال قَيس بن ذَِريح 

 والدنْيا بطُون وَأظْهر فِللدهِر  فإن تكُِن الدنْيا بلبنَى تَقَلَّبتْ

لقَد ،ِضعوِفيها لَألمانَِة م وللكَفِّ  كان نْظَرِن ميوللع ،تادرم 

  وللمِرِح الذَياِل ِطيب ومسِكر  وللحاِئِم الصدياِن ِري ِبقُرِبها

  وقال قَيس بن معاذ 

  ويروى لنُصيب بن رباح، واألول أكثر 

ى كَأنغْدلَةَ ِقيَل يلَي لَى  القَلْبِبلَي راحِة أو يالعاِمِري 

 وقَد عِلقَ الجناح تُجاِذبه  عزها شَرك فباتَتْ قَطاةٌ

 تُصفِّقُه الرياح فَعشُّهما  فَرخاِن قد تُركا ِبوكٍْر لَها

 َأودى ِبها القَدر المتاح وقَد  سِمعا هبوب الريح نَصا إذا

  وال في الصبِح كان لَها براح  في الليِل نالَتْ ما تَمنَّتْ فَال

 ِديهالن النجوقال ابن ع  

ٍد ِحجاِزينَجِلقٌ بى عواله  ِمينوتُ ضمِعيشُ وال يال ي 

  كأنَّهما ِبشاِطي البحِر حوتُ  فُؤاده كَفَّي طَِريٍد تَخاُل

  وقال بشار بن برد 

 للَّيِل بعدهم نَهار أما  :ولَيلَِتي تَزداد طُوالً أقوُل،

w كَأن جفُونَها عنْها ِقصار  جفَتْ عيِني عن التَغِْميِض حتَّى
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ٍك كَأنفُونَها كُِحلَتْ ِبشَوج  سفَلي نٍَة ِفيها قَرارسِلو 

 البيِن، لو نَفَع الِحذار ِحذار  فُؤاده كُرةً تَنَزى تَخاُل

هعورٍء يبكُلِّ شَي رارخافَةَ  السم راربه الس أن يكُون 

 ل املُحاِرِبييل بن أُمموقال املُؤ  

  من شعراء المنْصور 

 المَؤمَل لم يخْلَقْ له بصر لَيتَ  المَؤمَل يوم الِحيرِة النَّظَر شَفَّ

 اَألِحبةَ ال يدرون ما السهر ِإن  لَألِحبِة ما القَيتَ ِمن سهٍر ِصفْ

فانْطَِلِقي ِإن بن  إلى  كنِت جاِهلَةً بالحوِر، ففي مالقُبرلَّها ِعبح 

 أشمس أنت أم قمر فخبرينا  َأحسن خَلِْق اهللا كُلِّهم َأمسيِت

 ِإليِك، وإن َأيسرتُ، مفْتَِقر إنِّي  تمسيني غنيا عن محبتكم ال

بيِنها صفَرلَيتَ الشُّهور هوى ِمن    إن الحِبيب يِريد السير في صفٍَر  

مهذابنْيا عِن في الدالخَِليلَي بسواهللا  ح قَرها سدعب متْهذَبال ع 

 قتَلْتُ قَِتيالً ما لَه خَطَر إنِّي  :رمتْ مهجِتي قالَتْ ِلجارِتها لما

 يعلَم ما تَرضى بذا مضر واهللا  شاِعر هذا الحي من مضٍر قتَلْتُ

 يا قَلْبها ُأحِديد َأنْتَ أم حجر  ما ِبي ِمن ِهنٍْد فما اكْتَرثَتْ شَكَوتُ

 ِإحٍنبيِني وبينَهم النِّيران تَستَِعر  ِمن َأجِلها قَوماً ذَِوي  َأحببتُ
  عبد اهللا بن عمرو العرِجي وقال 

  أموي الشعر 

 ِمن آِخِر اللَّيِل لما مسها السحر  سِمعتْ صوِتي فَأرقَها محجوبةٌ

 ِمنْها على لَباِتها خَصر والحلْي  على ِجيِدها ِثنْيى معصفَرٍة تَثِْني

 لطُروِق الصوِت منْحِدر فدمعها  لَم يحجِب الصوتَ َأحراس وال حلَقٌ

 ِعنْده َأبهى أِم القَمر َأوجهها  في لَيلِة النِّصِف ال يدِري مضاِجعها

w تَنْفَِطرِمن ِرقٍَّة للمشْي  تكاد  لو خُلِّيتْ لَمشَتْ نَحِوي على قَدٍم
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  وقال آخر، ومنهم من ينْسبها إلى يِزيد بن معاِوية 

    

 بيوِت الحي مرتَِجزاً َأشْدو وراء  ِنساٍء ِمن عقَيٍل وجدنَِني وِسرِب

 قَلِْبي، دون َأتْراِبها، ِهنْد ومنْيةُ  وفيِهن ِهنْد، وهي خَود غَِريرةٌ

ندٍن فَسديوِت ِبَأعيالب َأخْصاص  دباً في كُلِّ قَلٍْب لَها ِغمكَتْ قُضح  

ل ذا الفَتَى :وقُلْنَأقْب نَأي َأالَ ِمن  نْشَُؤهوم دنَج ةُ َأوا ِتهامِإم 

  يقْطُر المجدكاد ِمن َأعطاِفِه وقَد  لَفِْظِه علِْويةٌ ِمن فَصاحٍة وفي

  وقال أيضاً 

 بالجاِدي، حوِر المداِمِع رواِدع  كِعيِن الرمِل، ِميٍل إلى الصبا وِسرٍب

 ِإيماض البروِق اللَّواِمِع تَبسمن  ما تَنازعن الحِديثَ عن الصبا إذا

نِمعةً سمنَو نما ِنمدعاِجِع  ِغناِئي بفوقَ المض نلَيمن اللَّيِل فاقْلَو 

ثْنَهعٍف من خَياٍل بتُ ِبطَيقاِنِع وكنتُ  قَِنع غير ٍل منهمصبو 

 ِلتُطِْفي جوى بين الحشا واَألضاِلِع   إذا رمتُ ِمن لَيلَى على البعِد نَظْرةً
ِيى: يقوُل ِرجاُل الحتَر َأن عتَطْم  حاِسنطاِمِع متْ بداِء الملَى، ملَي 

 ِسواها في خُروِت المساِمِع حِديثُ  ِمنْها بالحِديِث وقد جرى وتَلْتَذُ

 وما طَهرتَها بالمداِمِع ِسواها  تَرى لَيلَى بعيٍن تَرى ِبها وكَيفَ

 َأراِك بقَلٍْب خاِشٍع لِك خاِضِع  يا لَيلَى عن العيِن ِإنَّما ُأِجلُِّك

 ذِْرير العمعِميل بن موقال ج  

 الدمع ِمن عينَي بثَينَةَ بالكُحِل جرى  إذا ما تَراجعنا الذي كان بينَنا

 إلى ِإلِْفِه، واستَعجلَتْ عبرةً قَبِلي  بكَى، أو كاد يبِكي، صبابةً ِكالنا
 ِطالِبيها ِلما فاتَ ِمن عقِْلي ولكن  فَلو تَركْتْ عقِْلي معي ما طَلَبتُها

 أهلي ما أصيب به أهلي ياويح  ويح نَفِْسي حسب نفسي الذي بها فيا

 تبكَى من حب قاِتِلِه قَبِلي قَِتيالً  فيما ِعشْتُما هل رَأيتُما خليلي
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  دِبيب القَطا الكُدِري في الدِمِث السهِل  تَداعين، واستَعجلْن مشْياً ِبِذي الغَضا

  وقال أيضاً 

 هْل ِإليِك سِبيُل: ِسراً ِلبثْنَةَ  يا خَِليَل النَّفِْس هل َأنتَ قاِئٌل أال

 عناء الفََتَى العذِْري منِك طَِويُل  :ال سِبيَل، فقُْل لها: فِإن هي قالَتْ

  وقال آخر 

سولَي هِهيجنَّى بالَِّذي ال يعإلى  الم واِجعِق إالَّ الهاِتفاتُ السالشَّو 

 ِإنِّي جاِزع: ويبِدي الصبر يقوُل،  بالذي ِإن بان يوماً حِبيبه وال

ولكنَّه ى وِمطالُهواله قْمس  واِمعالد ى ثُم الشُُّؤونووطُوُل الج  

 فذلك يبِدي ما تُِجن اَألضاِلع  وتَوكافاً ووبالً وِديمةً ِرشاشاً

  امرؤ القَيس وقال 

لُها َأِمنلَّ َأهٍة حاِنيهِل نَبتَِدراِن  َأجتَب ناكيال عِع المبِجز  

 ووبٌل وتَوكافٌ وتَنِْهِمالِن  سكْب وسح وِديمةٌ فدمعهما

ِريية النُّميوقال أبو ح  

  إلى الداِر ِمن ماِء الصبابِة َأنْظُر  كَأنِّي ِمن وراِء زجاجٍة نَظَرتُ

ناييكا فعقاِن ِمن البراً تَغْرشَى،  طَوفَأع ِصرِسراِن فُأبوِحيناً تَح 

 ذِْرير العمعِميل بن موقال ج  

  تَولَّت، وماء العيِن في الجفِْن حاِئر  شَجاِني َأنَّها يوم ودعتْ ومما

 إلي الِتفاتاً َأسلَمتْه المحاِجر  َأعادتْ ِمن بِعيٍد بنَظْرٍة فلما

  وقال آخر 

    

 يوماً َأتْعبتْك المناِظر لقَلِْبك  متَى َأرسلْتَ طَرفَك راِئداً وكنتَ
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  عليِه، وال عن بعِضِه أنتَ صاِبر  الذي ال كُلُّه أنتَ قاِدر رَأيتَ

 ر بن عبد الرمحن اخلُزاِعيوقال كُثَي  

  أموي، وفيها أبيات تروى لجِميل 

 وال بد ِمن شَكْوى حِبيٍب يودع  اهللا َأشْكو، ال إلى النّاِس، حبها إلى

 لها نَفِْسي تَتُوقُ وتَنِْزع فظَلَّتْ  قلتُ هذا حين َأسلُو ذَكَرتُها إذا

 كَِبد حرى عليِك تَصدع له  تَتَِّقين اهللا في حب عاِشٍق َأالَ

غَِريب كاِركُمِباد ولَعشُوقٌ موكُلُّ  م ولَعِق ماِر بالشَّوغَِريِب الد 

 لَها نَفِْسي عليِك تَقَطَّع كادتْ  غَداةَ البيِن إذْ ِبنِْت زفْرةً وجدتُ

 لريِب الدهِر ال َأتَضعضع وكنتُ  وَأصبحتُ ِمما أحدثَ الدهر خاِشعاً

 ِفي ِوصاٍل بعد هجِرِك مطْمع وال  في حياٍة بعد موِتِك رغْبةٌ فَما

 الهوى والحب بعدِك َأجمع وماتَ  ِللهوى والحب بعدِك لَذَةٌ وما

فإن ٍض ِسواكُمثْماِني بَأرج كي  فإن عمَأج رهِك الدفؤاِدي ِعنْد 

  على هجِرها ظَلَّتْ لها النَّفْس تَشْفَع  قلتُ هذا حين َأسلُو وأجتَِري إذا

ِرها وإنجتُ نَفِْسي كيفَ آِتي ِلهمتُ  رمور عمتَد نيوداً ظَلَّتْ العدص 

 إذا لَم تنل واستَْأثَرتْ، كَيفَ تَصنَع  قَلْب خَبرِني ولَستَ بفاِعٍل فيا

صا وقَدالع دِمنْها ي الواشُون عقَر  صا كانتْ ِلِذي الِحلِْم تُقْرعالع وإن 

 إذا عد الخَالِئقُ، َأربع ِكرام،  يا عز ِمنِْك خالِئقٌ وأعجبِني

 ورفْعِك َأسباب الهوى ِحين يطْمع  حتَّى يرفَع الجاِهُل الصبا دنُوِك

 ِمنْها، أنتَ تُعِطي وتَمنَع مودةَ  رب حببِني ِإلَيها، وَأعِطِني ال فيا

  وقال أيضاً 

تْكيفَتْ حرِن وانْصيالب ةُ يومزع  يُل فحميا ج اكين حم كحيو 

  عندي وما مسك اإلدالج والعمل  كنتَ حييتَها ما ِزلْتَ ذا ِمقٍَة لو

w مكان يا جمٌل حييتَ يا رجُل  التحية كانت لي فأشكرها ليت
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نله فح ٍع إذْ قلتُ ذاكزِمن ج  ها لو تَنِْطقُ اِإلِبُل ورامتَكِْليم 

  وقال أيضاً 

ِقال خَِليلَيةَ فاعزع عبلَِّت  هذا ركُما ثُم انْظُرا حيثُ حيقَلُوص 

 موِجعات البين حتّى تَولَِّت وال  كنتُ َأدِري قَبَل عزةَ ما البكا وما

 نَذْراً فَأوفَتْ وحلَِّت كناِذرٍة  لقَطِْع الحبِل بيِني وبينَها وكانَتْ

 وطِّنَتْ يوماً لها النَّفْس ذَلَِّت إذا  كُلُّ مِصيبٍة: لها يا عز فقَلتُ

  ِمن الصم لو تَمشي ِبها العصم زلَِّت  ُأناِدي صخْرةً حين ُأعرضتْ كَأنِّي

 ضِعيٍف غُر ِمنْها فَضلَِّت بحبٍل  قَلُوِصي عند عزةَ قُيدتْ فلَيتَ

لُها وغُوِدرحر ِقيِمينالم يفي الح  لَِّت وكانفب لها باٍغ ِسواي 

 رمى ِفيها الزمان فشَلَِّت وِرجٍل  ِرجٍل صِحيحٍة: كِذي ِرجلَيِن وكنتُ

 ظَلِْعها بعد الِعثاِر استَقَلَِّت على  كذاِت الظَّلِْع لما تَحاملَتْ وكنتُ

 ِمن َأعراِضنا ما استَحلَِّت ِلعزة  مِريئاً غير داٍء مخاِمٍر هِنيئاً

    

 وال َأكْثَرتُ إالّ َأقَلَِّت بصرٍم  ما قاربتُ إال تَباعدتْ فواهللا

باً فإنحرالً ومى فَأهتْبنا وقَلَِّت  تكُِن العيى لَدتْبقَّتْ لَها العوح 

وراءنَا وإن ى فإنكَلَِّت  تكُِن األخْر تْ ِبها الِعيسلو سار ناِدحم  

 وال مقِْليةً إن تَقَلَِّت لَدينا  َأِسيِئي ِبنا أو أحِسِني ال ملُومةً

 كانتْ غَمرةً فَتَجلَِّت بعزةً  فال يحِسب الواشُون أن صبابِتي

 بعدها ِمن خُلٍَّة حيثُ حلَِّت وال  ثُم اِهللا ما حلَّ قَبلَها فواهللا

 لما وطِّنَتْ كَيفَ ذَلَِّت وللنَّفِْس  عجباً للقَلِْب كيفَ اصِطباره فيا

 ِمما بينَنا وتَخَلَِّت تَخَلَّيتُ  وتهياِمي بعزةَ بعدما وإنِّي

 ِمنْها ِللْمِقيِل اضمحلَِّت تَبوَأ  ِظلَّ الغَمامِة كُلَّما لَكالْمرتَجى

 فلما جاوزتْه استَهلَِّت رجاها،  وإياها سحابةُ ممِحٌل كَأنِّي

 شية القُرِبيعر بن أيب رموقال ع  w
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 زهاها الحسن َأن تَتَقَنَّعا وجوه  تَفاوضنا الحِديثَ، وَأسفَرتْ ولما

نفْنَني تَبالَهرا عفاِن لمبالِعر  عا وقُلْنضامرٌؤ باٍغ َأكَلَّ وَأو 

نبٍم وقَرتَيى لمواله بابعا  َأسبإص نِذراعاً كُلَّما ِقس ِقيسي 

  ضررتَ، فهْل تَسِطيع نَفْعاً فتَنْفَعا  إنَّما: لمطِْريِهن بالحسِن وقُلْتُ

  وقال أيضاً 

 نَظَر، لَوالَ التَّحرج، عاِرم وِلي  إليها بالمحصِب ِمن ِمنى نَظَرتُ

 لك خَلْفَ السجِف أم أنتَ حاِلم بدتْ  أشَمس َأم مصاِبيح ِبيعٍة :فقلتُ

 وإما عبد شَمٍس وهاِشم أبوها،  مهوى القُرِط، إما لَنَوفٌَل بِعيدةُ

 عجٍل تُباعها والخَواِدم على  ومد علَيها السجفَ يوم لَِقيتُها

دا لَنا فلَمقد ب أن ها، غيرتَِطعَأس  عاِصمها والمهجنْا وةَ رحِشيع 

 ووجه لم تَلُحه السماِئم عصاها،  معاِصم لم تَضِرب على البهِم بالضحى

 أو ملَتْ ِبِهن المآِكم تَمايلْن،  ما دعتْ َأتْرابها فاكْتَنفْنَها إذا

نطَلَب نَهببا، حتَّى إذا ما َأصالص  ،نعنَز الباِدئاتُ الظَّواِلم نوه 

  حاِزم بن ِمرداس

 بقَيٍد في الكُبوِل َأِسير َأِهيم  إلى اهللا َأشْكُو طُوَل شَوِقي إنَِّني

ى َأِسيروةَ والهابله  َأبى إالّ الص  كُموراتٌ نَحبعِفيروز 

 بَأغْالٍق لهن صِرير وسد  رام باب السجِن ُأِرتج دونَه إذا

وِإن هشَْأو دطْلعاً رِمنْه م رام  ِصيرح وِن فهاقَيَأِميناِن في الس  

 مسخَّرةٌ ِلي حيثُ ِشْئتُ تَِسير  لَيتَ َأن الريح ِعنْد هبوِبها فيا

 ِمنِّي السالم دبور وتُبِلغُكُم  النَّكْباء عنكُم ِرسالَةً فتُبِلغُِني

  وقالت ريا العقَيِلية 

  وتُروى لضاِحية الِهالِلية 
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  ِبساقَيِه ِمن ضرِب القُيوِن كُبوُل  وجد مغْلُوٍل بتَيماء موثٍَق فما

 بعد نَوماِت العيوِن عِويُل له  المواِلي، مسلٍَم بجِريرٍة، قَِليِل

ابويقوُل له الب :ذَبعفقَِتيُل غَداةَ  َأنتَ م لَمسغٍَد، َأو م 

 ِفراقُ حِبيٍب ما ِإليه سِبيُل  بَأكْثَر ِمنِّي لَوعةً يوم بان ِلي

    

  عن القَصِد روعاتُ الهوى فَأِميُل  َأمِشي القَصد، ثُم يردِني عِشيةَ

 ة احلاِرِثيلْبفَر بن ععوقال ج  

وايه ِعدصم ماِنينكِْب اليمع الر  ِنيبوثَقُ جكَّةَ مثْماِني بموج 

 ِإلي، وباب السجِن دوِني مغْلَقُ  ِلمسراها وَأنَّى تَخَلَّصتْ عِجبتُ

 تَولَّتْ كادِت النَّفْس تَزهقُ فَلما  َألَمتْ فحيتْ ثُم قامتْ فَودعتْ

كُمدعتُ بِبي َأنِّي تَخَشَّعسفال تَح   ٍء، وال َأنِّي ِمنقُِبشَيِت َأفْروالم   

كُمِعيدِهيها ودزنَفِْسي ي قُ  وال َأنِد َأخْرشْي في القَيوال َأنَِّني بالم 

ةٌ ولكنبابواِك صتِْني ِمن هرطْلَقُ كما  عكنتُ َألْقى ِمنِْك ِإذْ َأنا م 

 لَِويوقال حممد بن صاِلح الع  

  متأخِّر 

 تََألَّقَ موِهناً لَمعانُه برقٌ  وبدا له، ِمن بعِد ما انْدمَل الهوى،

 الذُرى متَمنِّع َأركانُه صعب  كَحاِشيِة الرداِء، ودونَه ببدو

 إليه، ورده سجانُه نَظراً  لينْظُر َأين الح فلَم يِطقْ ودنا

فالنَّار هلُوعلَتْ عليه ضما اشْتَم  والماء فانُهتْ به َأجحمما س 

  وقال سحيم 

  عبد بِني الحسحاَس، إسالمي 

 ودع ِإن تَجهزتَ غاِديا                كَفَى الشَّيب واِإلسالم للمرِء ناِهيا عميرةَ
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 كِديناِر الِهرقِْلي صاِفيا ووجهاً  تُِريك غَداةَ البيِن كَفَّاً وِمعصماً

 غَضى هبتْ له الريح ذاِكيا وجمر  كَأن الثُّريا علِّقَتْ فَوقَ نَحِرها

 متَجاِفياعنْها جْؤجؤاً  ويرفَع  فما بيضةٌ باتَ الظَِّليم يحفُّها

نسقالَتْ بَأح ِمنْها يوم :نا لَياِليا مع  َأراِئحيثاٍو لَد كِْب َأمالر 

  تُزود، وتَرِجع عن عميرة راِضيا  فِإن تَثِْو ال تُملَْل، وِإن تُضِح غاِدياً
اَهللا يا فَتى كرمِة  َأِلكِْني ِإليها عتْ ِإلينا تَهاِديا بآيما جاء 

لٍَة تَهاِديهس ٍل ِمن َأباِطحيواِديا  س عداً تَفَرمال صإذا ما ع 

 بها البرد والشَّفّان ِمن عن ِشماِليا  ِبها ميَل النَِّزيِف، وَأتَِّقي َأِميُل

 وتَحنُو ِرجلَها ِمن وراِئيا علي،  كَفّاً، وتَثِْني بِمعصٍم تُوسدِني

 إلى الحوِل، حتَّى َأنْهج البرد باِليا  فما زاَل برِدي طَيباً ِمن ِثياِبها

 وال ثَوب إالَّ بردها وِرداِئيا  شَماالً آِخر اللَّيِل قَرةً وهبتْ

 طَِبيب اإلنِْس َأعياه داِئيا فإن  يا طَِبيب الِجن باِهللا داِوِني َأال

 من تَهوى إذا كنتَ خاِليا بَأحشاِء  دواء الحب َأن تَلْصقَ الحشا :فقاَل

نعمبعاً تَجثماِنيا  ِمن شَتَّى ثَالثاً وَأر لْنةً حتَّى كَموواِحد 

نَبيوز بابى والرلْمى وسملَيا  سنَى وقَطاِميا وريى والمووَأر 

 ال يعِرفْن خَلْقاً ِسواِئيا نَواِهد  وَأقْبلْن ِمن َأقْصى الِخياِم يعدنَِني

ندعي هداء نجيه نِريضاً هواِئِد داِئيا َأالَ  مالع ضعإنَّما ب 

 نَوى ظَيماء حييتَ واِديا ِإلَينا  أيها الواِدي الذي ضم سيلُه َأالَ

 َألهِلينا الرياض الحواِليا نَرود  لَيتَِني والعاِمريةَ نَلْتَِقي فيا

 ِسماماً، ما لَهن وما ِليا سِقين  ناِد في آثاِرِهن الغَواِنيا َأال

   

  َأعبد بِني الحسحاِس يزِجي القَواِفيا  ِبِمدراها،وقالتْ ِلِترِبها أشَارتْ

 ِمما يمِلك النَّاس عاِريا وَأسود  قَتَباً رثَّاً وسحقَ عمامٍة رَأتْ

ِشقْنَِني فلَولَع نُهداً لَورربي شانني بسواديا ولكن  كنتُ و 
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 وذاك هوان ظاهر قد بدا ليا  أقواماً ويتركن لمتي يرجلن

 على َأكْباِدِهن المكاِويا وَأحمي  ربي مثل ما قد ورينني وراهن

 ِصِليق بن إبراهيم املَوحوقال إس  

 بعد ما صرع الكَرى السمارا  حي طَيفاً ِمن اَألِحبِة زارا

جى اللَّيتَ دنَهارا ِل  طاِرقاً في الظَّالِم تَح ورزي ِخيالً بَأنب 

 ذاك األسماع واَألبصارا قَبَل  ما بالُنا جِفينا وكُن :قلتُ

 الحلْي َأهلَه َأن يعارا شَغََل  إنّا كَما عِهدتَ، ولِكن :قاَل

 ِشري اخلاِرِجيوقال حممد بن ب  

 ِحيمل الجبهى ألِبي دوة من األنصار، وتُرِني خاِرجمن ب  

 لمن يبتَِغي معروفَها، عِسير ِقدماً  َأحسن النَّاِس إالَّ أن ناِئلَها يا

 وقَد يدوم ِلوصِل الخُلَِّة الِذكَر  تَذْكُِرين كما لَم َأنْس عهدكُم هل

مهماِئمِك قد مالَتْ عكْبِلي، ورقَو   رهِة السسالنَّع كَْأس مقَى القَوس وقَد 

 ألهِلِك طُوَل الدهِر مْؤتَجر عبد  يا لَيتَ َأنِّي بَأثْواِبي وراِحلَِتي

 القُلُوِب ِبقَوِس مالَها وتَر رمى  أو لَها ِجن يعلِّمها ِجنِّيةٌ

ٍد وقَدتُ ِمن َأحتُ فما َألْفَينَظَر  هتادعي النَّظَر ُؤهدقُ إالّ بالشَّو 

وال َأقِْضي عليِك كما تَقِْضين قِْضي  فيي قْتَِسرلُوِك يمعلى الم ِليكالم 

ِطيِك ناِفلَةً إنعراً يِمنّا  كان ذا قَد رفَ القَدنا ما َأنْصِرمحوي 

  وقال آخر 

ركمتْ لَعَأم بانُوا فلَم خُفاتاً  ِإنِّي يوم وربلَص على آثاِرِهم 

 على متِْن الطَِّريِق نَِسير ونحن  المنَقَّى إذْ رِميتُ بنَظْرٍة غَداةَ

 غُصن يراح مِطير ِلناِظِرها  ففاضتْ دموع العين حتى كَأنَّها

 ِمن الوجِد المِبير يِطير وكاد  لقَلِْبي ِحين خَفَّ به الهوى فقلتُ

w إذا مرتْ عليِه شُهور فكَيفَ  ولما تَمِض ِلي غير لَيلٍَة فهذا
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حبونَها وَأصِة داَألحب المِمن  َأع ِسيروم ٌل ناِزحِض غَواألر 

  َأِزيد اشِْتياقاً أن يِحن بِعير  وَأصبحتُ نَجِدي الهوى متِْهم النَّوى
 شَمٌل بعدها وسرور ويجمع  عسى اهللا، بعد النَّْأِي، أن يصِقب النَّوى

  وقال كُثَير عزة 

ها وقددعتُ برت َأنِّي تَغَيمعز  نوم رتَغَيال ي زذا الذي يا ع 

  عِهدِت، ولَم، يخْبر بِسرِك مخْبر  تَغَير ِجسِمي، والخَِليقَةُ كالتي

  وقال آخر 

طَّلْنٍه تَعجحاِسِن َأوِإالّ ِمن م  نواِطُل فهفاِت عخَواٍل في الص 

 الكَالِم باِذالتٌ بواِخُل ِبِعفّ  عواٍر صاِمتاتٌ نَواطقٌ كَواٍس

نزرتُّراً، بتَس نبتَجفافاً، واحع  باِطُل وِشيب نقِّ منهبقْوِل الح 

،ِل طاِمعهوذُو الج ،تابرفذُو الِحلِْم م  ننَواِكُل وه شاِء ِحيدعن الفَح 

  وقال آخر 

  ِلوى الرمِل ِمن قَبِل المماِت معادأالَ هل إلى َأجباِل سلْمى ِبِذي اللِّوى           
  

 النَّاس ناس والِبالد ِبالد إِذ  ِبالد ِبها كُنَّا ونَحن نُِحبها

   

  وقال كُثِّير عزة 

  ِبقَوٍل يِحلُّ العصم سهَل األباِطِح  حتَّى إذا ما ملَكِْتِني وَأدنَيِتِني

 وخَلَّفِْت ما خَلَّفِْت بين الجواِنِح  عنِّي حين ال لي ِحيلَةٌ تَجافَيِت

  وقال آخر 

بنِْعٍج َأحم نيها  ِبالِد اهللا ما بحابس وبصي ى َأنلْموس إلي  

تَماِئِمي ِبالد ُل  ِبها ِنيطَتْ عليِجلِْدي  وَأو سٍض مهاَأرتُراب w
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  وقال آخر 

 إلى عهِد الصبا المتَقاِدِم لشَوِقي  بالِدي فاستَهلَّتْ مداِمِعي ذَكَرتُ

 عنِّي قَبُل عقْد التَّماِئِم وقُطِّع  حنَنْتُ إلى أرٍض ِبها اخْضر شاِربي

  وقال منظُور بن عبيد بن مزيد 

  البن ميادة وتُروى 

 لَيلَى حيثُ ربتَِني َأهِلي بحرِة  لَيتَ ِشعِري هل َأِبيتَن ليلةً أالَ

تَماِئِمي ِبالد ِبها ِنيطَتْ علي  نقِْلي وقُطِّعكَِني عراَد عنِّي حين 

واِقِف حاِبِسي فإنالم ِلي  كنتَ عن تلكشَم إذَن عمقَ واجزالر فَأفِْش علَي  

  وقال بالل بن حمامة 

 بفخٍّ وحوِلي إذْخَر وجِليُل  لَيتَ ِشعِري هل أبيتَن ليلةً أال

  وهْل يبدون ِلي شامةٌ وطَِفيُل  َأِردن يوماً ِمياه مجنٍَّة وهْل

  سوار بن املعرب السعدي وقال 

 كَأرواِح الغَواِني نَواِفجها  اهللا اليمامةَ ِمن ِبالٍد سقَى

 ِعنْده حسن الزماِن فَقُبح  بها سقْتُ الشَّباب إلى مِشيبي

ويِح فيِه وجللر زاِهر  واِن نَِسيم التُرب وعرال ي 

  أبو عِدي العبِلي وقال 

  أموي الشعر 

ةً َأِحنبابِد  إلى واِدي اَألراِك صهِل لعبا وتَذْكار أوالص 

 نَِسيم حِبيٍب أو لقاء مَؤمِل  كَأن نَِسيم الريِح في جنَباِتِه

  حياةٌ لِذي هلٍْك وِخصب لممِحِل  ِمن أرٍض بها ذَر شاِرِقي فلّله

  وقال آخر 

w َأيِدي الرياِح الغَراِئِب تُصاِفحه  حبذا نَجد وِطيب ثَرى بِه أال
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 لك َأتْراب ِعذاب المشَاِرِب به  وعهد ِصبا ِفيه يناِزعك الهوى

 الثَّنايا واِرداتُ الذَواِئِب ِعذاب  تَناُل الرضى ِمنْهن في كُلِّ مطْلٍَب

  وقال بشار بن برد 

 فإن العهد ِمنْك قَِريب بسعدَِى،  متَى تَعِرِف الدار التي بان َأهلُها

كتُذَكِّر إذْ َأنتَ يافَع واءاَأله  بيبح غْناها إليكها، فَميلَد 

 اش الطّاِئيبار بن هروقال م  

  وتروى للصمة القُشَيِري 

 كُن قَد َأبدين للنّاِس داِئيا وإن  اهللا َأطْالالً بَأكِْثبِة الِحمى سقَى

  يا حاِملَي أربعا ِبيا: لَقاَل الصدى  لو مرتْ ِبِهن جنازِتي مناِزُل

  وقال أبو قَِطيفَة 

 بِقبع المصلَّى، أم كعهِدي القَراِئن  لَيتَ ِشعِري هل تَغَير بعدنا أالَ

واِمرالِط عَل البوح روْل َأدوه  ْأم هل بالمِدينَِة ساِكن ،كَما كُن 

ِلها َأِحنالِبالِد وَأه كَأنِّي  إلى تلك الِسِل راِهنفي الس أِسير 

ِلِدي ِبالدوِوي ومِلي ولَهِبها َأه  ِد ِفيها اَألياِمنعالس ورتْ ِلي طُيرج  

 المتَياِمنالشَّوقَ ِمنِّي برقُها  دعا  برقَتْ نَحو الِحجاِز غَمامةٌ إذا

 ما قَدر اهللا كاِئن ولكنَّه  وما إن خَرجنا رغْبةً عن بالِدنا

 فتَعمر بالساداِت ِمنْها المواِطن  قُريشاً أن تَثُوب حلُومها لعلَّ

     وقال عبد اهللا بن الدمينة 

 على ِحين يخِْلي ماء حزوى رِقيبها  ماء حزوى فانْشَحا ِنضوتَيكُما ِردا

 الصدى برد الِحياِض وِطيبها غَِليُل  الثّرى حتَّى يحلِّىِء عنكُما وسوفا

ةُ  على الماِء الذي تَِرداِنِه فِإنفَلَّجها موبكُع مراَألنْياِب د 

 الغَوِر ثم استَعرضتْها جنوبها ِمن  مزنَةٌ بين السماكَيِن َأومضتْ فما

نسلَنا بَأحوقالَتْ وح ها ِمن  ِمنْها يومخافُ شُغُوبباشٌ يالنّاِس َأو 

w حبيبهالمن في السر أنتَ  هِنيئاً  فاستَغْنَيتَ عنّا بغَيِرنا تَغانَيتَ
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 يوِم يلْقَى كُلَّ نَفٍْس حِسيبها إلى  َأنِْت الحِبيبةُ فاعلَِمي: لها فقلتُ

 أنَّها نَِصيِبي ِمن الدنْيا وَأنِّي نَِصيبها   وِددتُ، بال مقٍْت ِمن اهللا، 
 س الِكاليبة بن أولَبوقال ثَع  

ِقري كانُهن مى مَأر ِني َأنيى  بعتَقاِوِد ذُرِق المرِقداِت اَألبع 

تْ به وَأندرالذي و الماء ى كُلُّ واِخِد  َأِردرلَّ السم ى، وقَدملَيس  

 كان مخْلُوطاً ِبسم اَألساِوِد وإن  َأحشاِئي ِببرِد تُراِبِه وُألِْصقُ

 الِنيجة بن جاِفي العوروقال ع  

 ِبالد دونَها الطَّرفُ يقْصر بنَجٍد،  أِحن إلى أرِض الِحجاِز، وحاجِتي

 ال، ولكنِّي على ذاك َأنظُر َأجْل  نَظَِري ِمن نَحِو نَجٍد بناِفِعي وما

 حتّى ماُؤها يتَحدر لعيِنك  كُلِّ يوٍم نَظْرةٌ ثُم عبرةٌ َأِفي

 وِإما ناِزح يتَذَكَّر حِزين  تَستَِريح، القَلْب ِإما مجاِور متَى

 ِدية بنت املَهلَيوقالت ع  

  وقَد غاب عنه المسِعدون على الحب  بالمرِج يبِكي لشَجِوِه ومغْتَِرٍب

 يستَشِْفي ِبراِئحِة الركِْب تَنَشَّقَ  إذا ما أتاه الركْب ِمن نَحِو أرِضِه

  وقالت أيضاً 

هتُِحب نمع ِليكسطُوُل تَالِق  إذا كنتَ ال ي شِْفيكتَناٍء، وال ي  

 نَفٍْس آذَنَتْ ِبِفراِق ِلمهجِة  أنتَ إالّ مستَعير حشاشَةً فما

 ِفيىي بن طاِلب احلَنحوقال ي  

  من مخضرمي الدولتين 

 قَرقَرى يوماً وَأعالِمها الغُبِر إلى  ِعباد اهللا أن لَستُ ناِظراً أحقَّاً

كَأن راِكب رفُؤاِدي كلَّما م  ناحكِْر جضاً إلى ونَه غُراٍب رام 

 الهوى واهتاج قَلْبك للِذكِْر دعاك  إذا ارتَحلَتْ نَحو اليمامِة رفْقَةٌ

w ِزلْتَ ِمن ريِب الحواِدِث في ِستِْر وال  راِكب الوجناِء ُأبتَ مسلَّماً فيا
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 سِقيتَ على شَحِط النَّوى سبَل القَطِْر   إذا ما َأتَيتَ الِعرض فاهِتفْ ِبجوِه

بحرم ِمن واٍد إلي فِْر  فإنَّكإال على ع داركُنْتَ ال تُز وإن 

 شَيَ َأجدى ِمن عزاٍء وِمن صبِر وال  لقَد يشِْفي البكاء ِمن الجوى :فقاَل

  وقال آخر 

  وسقْياً ِلعصِر العاِمِريِة ِمن عصِر  اهللا أياماً لَنا لَسن رجعاً سقَى

ِدي لَياِليطَالَةَ ِمقْوتُ البطَيَأع  رِري تَموال ِند وراللَّياِلي والشُّه 

  وقال سويد بن كُراع العكِْلي 

طالَةَ فانْظُرا خَِليلَيقا  قُوما في عرب ين أمربِو يى ِمن نَحأناراً تَر  

 ألوُل َأطْالٍل عرفْتُ ِبها الِعشْقا  وحطَّا على األطْالِل رحِلي إنَّها

  وقال الصمة القُشيِري 

  لَهن بأكْناِف الشَّباِب مالِعب  اهللا أياماً لَنا ولَياِلياً سقَى

    

شُ غَضيطٍَة،. إذ العِبِغب مانوالز  وشاِهد غاِئب ينِحبآفاِت الم 

  وقال أيضاً 

 ِمن ريا وشَعباكُما معا مزارك  إلى ريا، ونَفْسك باعدتْ حنَنْتَ

 إن داِعي الصبابِة َأسمعا وتَجزع  حسن أن تَْأِتي اَألمر طاِئعاً فَما

 وقَلَّ لَنَجٍد ِعنْدنا َأن يودعا  ودعا نَجداً ومن حلَّ بالِحمى قَفا

 بناتُ الشَّوِق يحِنن نُزعا وجالَتْ  رَأيتُ الِبشْر َأعرض دونَنا ولما

 من اإلصفاء ليتا وأخدعا وجعت  نحو المي حتى وجدتني تلفت

 عن الجهِل بعد الِحلِْم َأسبلَتا معا   تَلَفَّتُّ عيِني اليمنَى فلما زجرتُها

 كَِبِدي ِمن خَشْيٍة َأن تَصدعا على  وَأذْكُر أيام الِحمى ثُم أنْثَِني

 ولكن خَلِّ عينَيك تَدمعا عليك،  عِشياتُ الِحمى برواِجٍع فلَيستْ

لَها ولَمِة قَبِمثَْل العاِمِري عا وال  أردولْنا متَحار ها يومدعب w
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قْلَةَ شاِدٍن تُِريكِن ميغَداةَ الب  غَزاٍل في القَالِئِد َأتْلَعا وِجيد 

 سلٍَم َأضحتْ مزاِحيفَ ظُلَّعا ِبِذي  ِجماَل الحي يوم تَرحلُوا فلَيتَ

لَها كأنَّكقَب نيالب تَر لَم ععا  ِبدفَجُل مباُألالَِّف قَب تَك ولَم 

 ة اخلُزاِعيس بن احلُداِديوقال قَي  

 واٍش ِمن القوِم راِضع ولَفَّقَه  ِمن حِديٍث نَمه وأشاعه بكَتْ

 خَبرِني متَى أنتَ راِجع: الوجِد ِمن  وعيناها تَِفيضاِن بالبكا وقالتْ،

 َأضمرتْه األرض، ماهللا صاِنع إذا  تاهللا يدِري مساِفر،: لَها فقُلْتُ

 حِديٍث جاوز اِإلثْنَيِن شاِئع فكُلُّ  يسمعن ِسري وِسرِك ثاِلثٌ فال

  ِحجاب، وِمن دوِن الِحجاِب األضاِلع  يشيع السر ِمنِّي ودونه وكَيفَ

  وقال حممد بن عبد األزِدي 

  وتُروى لرجل من بِني ِكالب 

  وقَد فاض ِمن بعِد الحِديِث المداِمع  قَضينا غُصةً ِمن حِديِثنا ولما

 إذا ما استَيقَنَتْه المساِمع سقاماً  بينَنا ِمن رِسيس يِزيدنا جرى

 أو غَيثُ الستاريِن واِقع عواِئد  ِمثُْل أياٍم تَسلَّفْن بالِحمى فهْل

با وإنرِج الصديح ِمن مالر َألوراِب  نَِسيم ناِفع بالح قَلٍْب شَفَّه 

 ة اخلُزاِعيعمر بن أيب جوقال كُثي  

 الهوى واستَعجلَتِْني البواِدر إليه  هذا بيتُ عزةَ، قادِني: ِقيَل إذا

 هو فيما قد حال ِلي واِتر لمن  عِجبتُ لصوِني الود في مضمِر الحشا

 ِبنِْت باع الصبر ِلي عنِك تاِجر إذا  لَيتَ حظِّي ِمنِْك يا عز َأنَّه أال

 ولم تَشْعر بذاك القَصاِئر إلي،  التي حببِت كُلَّ قَِصيرةً وأنِت

 الخُطا، شَر النِّساِء البحاِتر ِقصار  قَِصيراِت الِحجاِل، ولَم اُِرد عنَيتُ

  وقال آخر 

w كُنْتُما لُقِّيتُما رشَدا وحيثُما  صاِحبي فَدتْ نَفِْسي نُفُوسكُما يا
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 ِنعمةً ِمنِّي ِبها ويدا تَستَوِجبا  ِإن تَحِمال حاجةً ِلي خَفَّ محملُها

كُما َأنحيو ماءآِن على َأسدا ِمنِّي  تَقْرال تُخِْبرا َأح وَأن المالس 

  وقال الفَرزدق همام 

 ِلرواِح َأهِل الموِسِم ِبرحاِلها  تَذْكُِرين إِذ الركاب مناخَةٌ هل

 الظَّالِم ِمن الغُباِر اَألقْتَِم ِمثُْل  إذْ نحن نَستَِرقُ الحِديثَ وفَوقَنا

    

  ما ِفي النُّفُوِس ونحن لَم نَتَكلَِّم  ونَظَلُّ نُظِْهر بالحواِجِب بينَنا

 وِميزة املَخِبيعر بن أِبي رموقال ع  

 مذْعوٍر ولَم تَتَكَلَِّم إشارةَ  َأشارتْ بطَرِف العيِن ِخيفَةَ َأهِلها

 وسهالً بالحِبيِب المتَيِم وأهالً  فَأيقَنْتُ أن الطَّرفَ قد قال مرحباً

  وقال آخر 

 حرب وَأعينا ِسلْم فَألْسنُنا  ما الْتَقَينا، والوشُاةُ بمجِلٍس إذا

  تَطَلَّع ِسراً حيثُ ال يذْهب الوهم  مجاِري الصدِر ِمنّا مودةٌ وتَحتَ

  وقال عِدي بن الرقاع 

  وترى لنُصيب بن رباح 

 بالتَّرنُِّمالضحى مشْغُوفَةٌ  هتُوفُ  ونَبه شَوِقي، بعد ما كان ناِئماً،

 غُروب الدمِع ِمن كُلِّ مسجِم إليها  شَجوها تحتَ الدجى فَتَساجمتْ بكَتْ

 بسعدى شَفَيتُ النَّفْس قَبَل التَّنَدِم   فَلو قَبَل مبكاها بكَيتُ صبابةً
 الفَضُل للمتَقَدِم: فقلتُ بكاها،  ولكن بكَتْ قَبِلي، فهيج ِلي البكا

  وقال ِزياد اَألعجم 

 واِلِدي أن لَن تُضاِري وِذمِة  تَغَنَّى، أنِت في ِذمِمي وعهِدي

 زغٍْب مصعرٍة ِصغاٍر على  فاصِلِحيِه وال تَخاِفي وبيتُِك

w َأِحبِتي وذَكَرتُ داِري ذَكَرتُ  كُلَّما غَنَّيِت صوتاً فإنَِّك
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 نَبٌأ ألنَِّك في ِجواِري له  يقْتُلُوِك طَلَبتُ ثْأراً وإما

  وقال طاِرق بن ناِبي 

  . فيها أبياتٌ تروى البن الدمينَة وهي، وما وجد أعرابية، وطاِرق كان في زمن الرِشيد

 الغُصِن ماذا هيجتْ حين غَنَِّت على  أال قاتََل اهللا الحمامة غُدوةً

 جواي الذي كانتْ ضلُوِعي َأجنَِّت  بصوٍت َأعجِمي، وهيجتْ تَغَنَّتْ

 نَهلَتْ نَفِْسي سقاماً وعلَِّت ِبها  منِْشر الموتَى َأِعنِّي على التي فيا

 قَذَى العيِن ِمن ساِفي التُّراِب لَضنَِّت   لقَد بِخلَتْ حتَّى لَو أنَّي سَألْتُها
 ذَكَرتْه آِخر اللَّيِل حنَِّت إذا  حلَفْتُ لَها باهللا ما ُأم واِحٍد

  تك ظَنَِّتالنَّوى ِمن حيُ لم صروفُ  وجد َأعراِبيٍة قَذَفَتْ ِبها وما

 فلم يقْدر لَها ما تَمنَِّت بنَجٍد  تَمنَّتْ َأحاِليب الرعاِء وخَيمةً

 وبرد الحصى ِمن بطِْن خَبٍت أرنَِّت  ذَكَرتْ ماء الِعضاِه وِطيبه إذا

ظَمَأنَِّني بَأع رةً غَيعِمنِّي لَو  ِجممنَِّت ُأجشاِئي على ما ُأجَأح 

 بِخلَتْ ِتلك الرياح وضنَِّت فقَد  وكانَتْ ِرياح تَحِمُل الحاج بينَنا

  وقال آخر 

 ِبهذا النَّوِح َأنَِّك تَصدِقينا  يا حمامةَ بطِْن وج أحقَّاً

 ولكنِّي ُأِسر وتُعِلِنينا  فإنِّي ِمثُْل ما تَِجِدين وجِدي

 وَأنَِّك تَهجِعينا ُأواِصلُه  غَلَبتُك بالبكاِء بَأن لَيِلي

 تشْتَِكين فَتَكِْذِبينا وَأنَِّك  َأشْتَِكي فَأقُوُل حقَّاً وَأنَّى

  وقال عبد اهللا بن الدمينة 

سٍة ألَيلْدِبب نكُون ِظيماً َأنِكالنا  ع ِبها ثاٍو وال نَتَكَلَّم 

  فَزادوا علَينا في الحِديِث وَأوهموا  َأِمنَّا أناساً في المودِة بينَنا

 وباحوا بالذي كنتُ َأكْتُم علَينا،  لَنا ما لَم يقَْل، ثُم َأكْثَروا وقالوا

وقَد ِني القَذَى ِلِفراِقكُميتْ عِنحم  وعاد مجتَس يتانُها فَهلَها تَه w
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 لكَان دِبيب النَّمِل بالِجلِْد يكِْلم  لو دب ذَر بِجلِْدها منَعمةٌ

    

 ِشية القُرمروقال إبراهيم بن ه  

 أنَّك ِمنّا اليوم منْطَِلقُ َألْحقَّ  :ِعيس قد شُدتْ بَأرحِلناوال تقُوُل،

 َأظُن اجِتماعاً حين نَفْتَِرقُ وما  وما جلَِدي: نَعم فاكِْظِمي، قالَتْ: قلتُ

 الهموِم، وال حبِلي لها خَلَقُ ساِلي  فارقْتُها ال فُِؤاِدي ِمن تَذَكُِّرها

 تَتابع يجِري اللُّْؤلُُؤ النَّسقُ كما  فاضتْ علي ِإثِْرِهم عيناك َأدمعها

 واكْفُفْ مداِمع ِمن عينَيك تَستَِبقُ   فاستَِبق عينَك ال يوِدي البكاء ِبها

 وال الجفُون على هذا وال الحدقُ  ليس الشُُّؤون، وإن جادتْ ِبباِقيٍة

  وقال آخر، ليِزيد 

 في لُجِة الماِء يغْرقُ وإنْسانُها  لعيِني حين جادتْ ِبماِئها أقوُل

 الدمع لليوِم الذي نَتَفرقُ دِعي  خُِذي بنَِصيٍب ِمن محاِسِن وجِهها

  وقال عمرو بن شأْس 

 ِلمطايانا ِبرْؤياك هاِديا كَفَى  نحن َأدلَجنا وأنِْت َأمامنا إذا

سٍع، َألَيِخفَّةَ َأذْر الِعيس ِزيدي  تكُوِني أماِميا وإن ى، َأنرسح كُن 

التَّراِقيابناتُ الهوى حتَّى بلَغْن    ذَكَرتُِك بالديريِن يوماً فَأشْرفَتْ  

 ِعشْتُ دهراً ال َأعد اللَّياليا وقَد  َأعد اللَّياِلي لَيلَةً بعد ليلٍة

 المنايا القاِضياِت وشاِنيا فشَْأن  إذا ما طَواِك الدهر يا ُأم ماِلِك

 وجدتُ ِطيبها في ِثياِبيا وإالّ  مس ِجلِْدي اَألرض إالّ ذَكَرتُها فَما

 ِزيد األمِويليد بن يوقال الو  

  نامتْ، وإن سِهرتْ عيناي، عيناها  َأسَأُل اهللا تَغِْييراً ِلما صنَعتْ ال

 َأقْصر شيٍء حين َألْقاها والليُل  َأطْوُل شَيٍء حين َأفِْقدها فاللَّيُل

  يِزيد بن عبد املَلك وقال 

w  لما وقَف على قَبر حبابة 
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 أجِلِك هذا هامةُ اليوِم أو غَِد ِمن  :خَِليٍل راءِني فهو قاِئٌل وكُلُّ

 فِبالْيْأِس تَسلُو عنِك ال بالتَّجلُِّد   فإن تَسُل عنِك النَّفْس أو تَدِع الصبا

  وقال آخر 

 وَأنْتَ على َأن تَجمع الشَّمَل قاِدر  رب إن الماِلِكيةَ حاجِتي َأيا

ةً ولَمرم مانها إالَّ بنَعَأر  وقَد فاِئرى والضرتْ ِمنْها البطِّرع 

 وإن لَم تَزرها ِقيَل إنَّك غاِدر  يقُولُون لي زر حاِجراً واقِْض حقَّها

 لَم تَكُن لَيلَى فال كان حاِجر إذا  حاِجر إالَّ بلَيلَى وَأهِلها وما

  وقال عبد اهللا بن الدمينة 

 إلى َأصواِتكُن حِزين فإنِّي  يا حمامات اللِّوى عدن عودةً َأال

،ندِمتْنَِني، فعي نِكد ندا عتُ  فَلَموِكد ُأِبين نراِري لَهبَأس 

ندِديِر كَأنَّما وعقْرقاِر الهب  نشَِرب نونج اً أو ِبِهنيمح 

ماِئماً فَلَمح نلَهِني قَبيع تَر  نكَيب ونيع نله عمتَد ولَم 

 ِلقاء في المناِم يكُون لَعلَّ  وإنِّي َألهوى النَّوم ِمن غَير نَعسٍة

 لَيتَ َأحالم المناِم يِقين فيا  اَألحالم َأنِّي َأراكُم تُحدثُِني

 وأنِّي بكُم لو تَعلَِمين ضِنين  بَأنِّي لم َأحْل عن مودٍة شَِهدتُ

وأن وىإلى ه ِلينقالُوا ِسواِك،  فُؤاِدي ال ي وإن :ِلينيلَى سب 

  وقال أيضاً 

  باللَّيِل مخْتَلَس الرقاِد سِليم  وإذا عِتبِت علي ِبتُّ كَأنَِّني

    

 بقَلِْبي ِمن هواِك قَِديم علَقٌ  ولَقَد َأردتُ الصبر عنِْك فَعاقَِني

 جفاِئِك، إنَّه لَكَِريم وعلى  على حدِث الزماِن وريِبِه يبقَى

  وقالت وِجيهة بنت أَوس الضبية 

w  وعاِذلٍَة هبتْ بلَيٍل تَلُومِني على                الشَّوِق، لَم تَمح الصبابةَ ِمن قَلِْبي
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  فما ِلي ِإن َأحببتُ َأرض عِشيرِتي           وَأبغَضتُ طَرفاء القُصيبِة ِمن ذَنِْب

  فَلَو َأن ِريحاً بلَّغَتْ وحي مرِسٍل حِفي               لناجيتُ الجنُوب على النَّقَِب
  

 وال تَخِْلِطيها، طاَل سعدِك، بالتُّرِب  َأدي ِإليهم تَِحيِتي: وقلتُ لها

 ازداد صداح النُّميرِة من قُرِب هِل  إذا هبتْ شَماالً سَألْتُها فِإنِّي

 ِشية القُرنوة بن أُذَيروقال ع 

لَّها إنم كتْ فَُؤادمعلَها  التي ز وىكما خُِلقْتَ ه واكخُِلقَتْ ه  

تْ ِبها، وكالكُما فِبكمعى  الذي زدةَ كُلَّها َأببابلصاِحِبِه الص 

،ضاءيفصاغَها ب ها النَِّعيملَّها بلَباقٍَة،  باكَرقَّها وَأجفَأد 

 معونَتَها وَأخْشَى ذُلَّها َأرجو  عرضتُ مسلِّماً في حاجٍة لما

 كان َأكْثَرها لنا وَأقَلَّها ما  :تَِحيتَها، فقلتُ ِلصاِحِبي حجبتْ

 الضِمير إلى الفُؤاِد فَسلَّها شَفَع  وجدتُ لَها وساِوس سلْوٍة وإذا

 كان تَحتَ ِفراِشها َألقَلِّها لو  بين جواِنِحي حب لَها ويِبيتُ

 وقَد ضِحيتْ، ِإذَن َألظَلَّها يوماً  لون كان حبك فَوقَها، ولَعمرها

 يص اخلُزاِعيوقال أبو الش  

 عنْه وال متَقَدم متََأخَّر  وقَفَ الهوى ِبي حيثُ َأنِْت، فلَيس لي

واِك لَِذيذَةً َأِجدةَ في هالماً  المبح مِني اللَّولُملِذكِْرِك، فلْي 

 كان حظِّي منِك حظِّي ِمنْهم إذْ  َأعداِئي فَِصرتُ ُأِحبهم َأشْبهِت

 من يهون عليِك ِممن يكْرم ما  وَأهنِْتِني، فَأهنْتُ نَفِْسي صاِغراً

 ر اِهلالِليد بن ثَويموقال ح  

 ساقَ حر في حماٍم تَرنَّما دعتْ  هاج هذا الشَّوقَ إالَّ حمامةٌ وما

ِن باكَرالِعالطَي اءمِق، حرما  ِمن الوحِس َأسالشَّم طِْلعَأشاٍء م ِسيبتْع  
 عليه ماِئالً ومقَوما َأرنَّتْ  إذا زعزعتْه الريح َأو لَِعبتْ ِبِه

 النَّخِْل ِمن تَثِْليثَ أو ِمن يبنبما َأو  ِشْئتُ غَنَّتِْني بَأجزاٍع ِبيشٍَة إذا

w عوديِن َأعجماابِن ثَالٍث بين  إلى  حمام الجلْهتَيِن وتَرعِوي تُناِدي
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ٍة كََأننوح رما  على َأشْداِقِه نَوطْعِمنْه ِلي الِجيد دإذا هو م 

 وال ضرِب صواٍغ بكَفَّيِه ِدرهما  طَوٍق لَم يكُن عن جِعيلٍَة محالَّةُ

 معها في ساحِة العشِّ مجِثما له  اكْتَسى الريشَ السخام ولَم تَِجد فما

عدِسفٌّ فلم يم قْرظُما  ُأِتيح لها صِضِعه ِإالَّ ِرماماً وَأعوبم 

 ِلناِئحٍة في نَوِحها متَلَوما  على غُصٍن ِعشاء، فَلَم تَدع تَغَنَّتْ

 ولَم تَفْغَر بمنِْطِقها فَما فَِصيحاً،  لَها َأنَّى يكون ِغناُؤها عجبتُ

 وال عرِبياً شاقَه صوتُ َأعجما  فَلم َأر ِمثِْلي شاقَه صوتُ ِمثِْلها

 وَأصحاِبي ِبَأي وَأينَما ِإلي،  وَأسماء ما َأسماء لَيلَةَ َأدلَجتْ

    

  على ِجلِْدها بضتْ مداِرجه دما  لو يصِبح الذَر ساِرياً منَعمةٌ،

 داء َأن تَِصح وتَسلَما وحسبك  بصِري قد خانَِني بعد ِحدٍة َأرى

 األموي ِزيدوقال حممد بن ي  

ةٌ َأشاقَكمامح تْكشَج قٌ َأمرب  قَ َأغْصاِن األراِك لنِئيملَها فَو 

 يسد الخاِفقَيِن بِهيم ولَيٌل  أضافَ ِإليها الهم ِفقْدان آِلٍف

 ِمنْها مقِْعد ومِقيم وللوجِد  َأنافَتْ على ساٍق بلَيٍل فَرجعتْ

تَِميد تُونُهتْ مماد نإذا ما الغُص  داِم نَِديمالم يمن ر كما ماد 

 بَأطْراِف الرماِح سِهيم منُوطٌ  تُناِديِه، وَأنَّى يِجيبها فباتَتْ

ٍة ُأِتيحعفْراِء نَبعلى  له راٍم بص ِميمِسها ماِضي الشَّباِه صجع 

ماهر ،ِطري تْ ولَمفطار ،ماهفظَلَّ  فَأص ومحِه يلَيلها ِظلٍّ ع 

 آدِمي راح وهو رِميم حشَى  ِبهم لو تَضمن ِمثْلَه فراحتْ

 مولَّهةً كُلَّ المراِم تَروم  بَأجزاِع الغَِديِر نَهارها وظَلَّتْ

 ِمن نَحِو الِعراِق نَِسيم وللريِح  وللبرِق إيماض، وللدمِع واِكفٌ،

 إلى إعواِل تلك َأِهيم وطَوراً  َأِشيم البرقَ َأين مصابه فطَوراً

ن كان ذا هوىشْتاقُ مذا ي وند فِمن  بزعوي ِليمح ووه عنه الِحلْم 
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 ِشيذاِفر اجلُربن ع ِريتخوقال ب  

مامةٌ َأَأنماً بواٍد حوتَفَتْ يتَ،  هكَيب ِل عاِذرهبالج كِذرعي ولَم 

 لك األحزان َأن ناح طاِئر فهاج  دعتْ ساقَ حر بعد ما علَِت الضحى

 كثاِف األعاِلي تَحتَها الماء حاِئر  الضحى والصبح في مرجِحنٍَّة تُغَنِّي

رٍة كََأنجطِْن وِل َأو ببالغَي يكُن لَم  ِة حاِضرِل األشاءِع من َأهأو الِجز  

 على َأوطاِن لَيلَى فناِظر مِلم  وِإن غاَل التَّقادم حاجِتي وِإنِّي

 اخلُزاِعي ِزين بن عليوقال ر  

  أخو ِدعِبل 

 َأتَمتَّع بالِجواِر وبالقُرِب ولَم  حسرتا لَم أقِْض منكُم لُبانَةً فوا

يقولون :ِد منكمهالع ِد ِمن قَلِْبي :فقلتُ  هذا آِخرهالع هذا آِخر 

  سقَتْك الغَواِدي ِمن حماٍم وِمن ِشعِب  يا حمام الشِّعِب ِشعِب مريِفٍق َأال

  وقال قَيس بن املُلَوح 

  وتروى لنُصيب 

ةٌ لقَدمامٍل حنِْح لَيتَفَتْ في جعلى  ه وإنِّي لَناِئم ،فَنٍَن غَض 

 لنَفِْسي ِمما قد رَأيتُ لَالِئم  اعِتذاراً عند ذاك، وإنَِّني فقلتُ

معٍة َأَأزبابَأنِّي عاِشقٌ ذُو ص  هاِئمِكي البِكي وتَبى، وال َأبدعبس  

 سبقَتِْن بالبكاِء الحماِئم لما  كَذَبتُ، وبيِت اهللا، لو كُنْتُ عاِشقاً

  وقال شِقيق بن سلَيك 

  الغاِضِري ِمن بني َأسد 

كٍَة لقَدةُ َأيمامتْ ِمنِّي حجيِدي  هحو هداً كنتُ َأكْتُمجِد وجِمن الو  

 رِبيع باِكر في ثَرى جعِد غَذاه  هِديالً فوقَ َأخْضر ناِعٍم تُناِدي

 نُبِديِمنْه ما نُِسر وما  ونُظِْهر  هلُمي نَبِك ِمن ِذكِْر ما خَال: فقلتُ
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 وإالّ فِإنِّي سوفَ َأسفَحها وحِدي  تُسِعِديِني تَجِر عبرتُنا معاً فإن

ٍد، فَأقِْبِلي فإنرم بالح ي على  ِرداءدص ةُ أوِمنِّي يا اُمام ذاك 

    

ٍة وإنِّيِر ِريبِمن غَي ال َأنْفَك  ِدي أِهمفي لَح دسحتَّى ُأو بكُم 

قاِئِد وإنِّي عَأتْب ي إليِك،  ال َأنْفَكأو شُد ثاِقيِخي ِمن وفار 

 تَنَكَّب،فال غَيٍي عليك وال رشِْدي  ِلواٍش جد فيِك يلُومِني وقلتُ

ْ بُأخِْت بِني نَهٍد ُأمامةَ ِمن عهِد   أالَ َأيها الركْب المِكلُّون هل لكُم
  بَأرِض بني قابوس َأم ظَعنَتْ بعِدي  َأَألْقَتْ عصاها واستَقَرتْ ِبها النَّوى

 العزالَي صاِدِق البرِق والرعِد سكُوِب  سقاها ِمن الوسِمي كُلُّ مجلِْجٍل

  أبو كَِبري اهلُذَِلي وقال 

 وغُصنُك مياد فَِفيم تَنُوح  يا حمام األيِك ِإلْفُك حاِضر َأال

 بكَيتُ زماناً، والفُؤاد صِحيح  َأِفقْ، ال تَنُح في غَيِر شَيٍء فِإنَِّني

 فَها أنا َأبِكي والفُؤاد قَِريح  فشَطَّتْ غربةً دار زينٍَب ولُوعاً

 ِديعلِّم السحف بن مووقال ع  

 َأما للنَّوى ِمن ونْيٍة فتُِريح  كُلِّ يوٍم غُربةٌ ونُزوح َأِفي

كاِئِبي لَقَدِشتُّ رالم نيالب ْل  طَلَّحفه طَِليح ووه نيالب نيَأر 

 وذُو الشَّجِو الغَِريب ينُوح فنُحتُ،  بالري صوتُ حمامٍة وَأرقَِني

 وَأسراب الدموِع سفُوح ونُحتُ  َأنَّها ناحتْ ولَم تُذِْر عبرةً على

 دوِن َأفْراِخي مهاِمه ِفيح ومن  وفَرخاها بحيثُ تَراهما وناحتْ

  فتُضِحي عصا التَّسياِر وهي طَِريح  جود عبِد اهللا أن يعِكس النَّوى عسى

  وقال عبد اهللا بن الدمينة 

 عارض الشَّعري قَِريع ِهجاِن وقَد  والنَّجم اليماِني كَأنَّه ذَكَرتُِك

 أال هللا ما تَرياِن :بنَجٍد  َألصحاِبي، والحتْ غَمامةٌ فقلتُ

 ِمن الطَّرِف َأبصار لهن رواِني  نَرى برقاً تَقَطَّع دونَه :فَقاال
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 ِبعينَيِن إنْساناهما غَِرقاِن  كُلِّ يوٍم أنتَ راٍم ِبالدها َأِفي

،نَييأنتُما فع تَّامح نَييراٍن  يا عِر تَخْتَِلجاِن بِهجالغَم ُأم 

 قُرب أعداِئي وبعِد مكاني على  أنتُما إالّ علي طَِليعةٌ أما

 كَم تُرى عيناك تَبتَِدراِن إلى  :اغْرورقَتْ عيناي قالَتْ صحابِتي إذا

 لَِك يا عوراء والهمالِن فما  يا عيِني الصِحيحِة بالبكا عذَرتُِك

 حاِضِري الماِء الذي تَِرداِن إلى  فاحِمالِني بارك اهللا ِفيكُما، َأال

ماِن غَِريماً  على الماِء الذي تَِرداِنِه فإنمنذُ ز نيلَواِني الد 

 ِعلٌَل ما تَنْقَِضي َألواِن له  لَِطيفُ الحشا، عذْب اللَّمى طَيب النَّثا

  بنت َأسد، وتروى للصمة القُشَيِري وقالت ُأم المثَلَّم الهذَِلية، وتروى لكَِريمة 
 روعةً ما راع قَلِْبي حِنينُها فيا  وحنَّتْ قَلُوِصي بعد هدٍء صبابةً

 باِرٍق يسِري، فجن جنُونُها سنا  حنَتْ في ِعقالَيها، وشَب لعينها

 مفاِرقُها ال بد يوماً قَِرينها  صبراً فكُلُّ قَِرينَةً: لها فَقُلْتُ

 انْبرى ِمنّا مِعين يِعينُها وحتَّى  بِرحتْ حتَّى ارعوينا ِلصوِتها فما

 نُبِدي عولَةً سنُِبينُها وإياِك  ِحنِّي رويداً فإنَِّني: لها فقلتُ

  وقالت ساِلمة الكَلِْبية 

  أالَ ال تَلُوماِني على الشَّوِق، وانْظُر          اإلى العجِم يبِدين الصبابةَ ِمن قَبِلي

    

ةً لقَدبابقاً وغاَل صِلي شَو نَّتْ بذي اَألثِْل  هاجقَلُوِصي حيثُ ح ِنينح  

  وقال الشماخ بن ِضرار 

 ال تَزاُل على هوٍل وإشْفاٍق إذْ  ماذا يِهيجك ِمن ِذكِْر ابنَِة الراِقي

 اَألساِوِد قد مسحن بالفاِق ِمثَْل  قامتْ تُِريك َأِثيثَ النَّبِت منْسِدالً

 في خَرٍس ِمنْها وإطْراِق باللَّيِل  صموتُ السرى إالَّ تَلَفُّتَها حرفٌ

 ِمن حماٍم ذاِت َأطْواِق صِليبةٌ  حنَّتْ على ِسكَِّة الساِري فجاوبها

 حمامةٌ فدعتْ ساقاً على ساِق  كادتْ تُساِقطُِني والرحَل أن نَطَقَتْ
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 وِلياس الصبوقال إبراهيم بن الع  

 شَوقاً برجِع حِنيِني وَأِزيدها  تُشَوقُني برجِع حِنيِنها ظَلَّتْ

  طَويا الضلُوع على هوى مكْنُوِن  ِنضويِن مغْتَِربيِن بين مهاِمِه

 مستَقَر صبابِة المحزوِن عن  سوِئلَتْ عنّا القَلُوص ألخْبرتْ لو

 رو اهلُذِْليموقال ماِلك بن ع  

 الوشاةُ ُألُو السياِط وينِْزعِك  تُعِرِضن ُأميم عنِّي فإما

  نَواِعم في البروِد وفي الرياِط  قد لَهوتُ بِهن ِعٍن فحوٍر

 ملَوب كدِم الِعباِط ِبِهن  على معاِري فاِخراٍت َأِبيتُ

 تَبالَةَ اُألدم العواِطي ِظباء  لهن ِمن كَرٍم وحسٍن يقاُل

  وقال آخر 

  عليِه فما دعاك إلى الِفراِق  َأتَرحُل عن حِبيِبك ثم تَبِكي

 َأنَّه مر المذاق فتَعلَم  كَأنَّك لَم تَذُقْ للبيِن طَعماً

  وقال عمر بن أيب ربيعة القرشي 

 المنكع الثريا سهيالً أيها

                                             هي شامية إذا ما استقلت
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w 21.......................................................................................................جاهلي واسمه امرؤ القيس
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 22.......................................................................................................................قال تأبط شرًا
 22............................................................................................ثابت بن جابر من بني فهم٬ جاهلي

 23......................................................................................................................النابغة الذبياني
 23..........................................................................................................................واسمه زياد
 23..............................................................................................................................قال آخر

 23....................................................................................................قال زفر بن الحارث الكالبي
 23............................................................................................قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي

 23...............................................................................................................................إسالمي
 24.................................................................................................................قال أوس بن حجر

 24................................................................................................................................جاهلي
 24.................................................................................................................قال الفرار السلمي

 24........................................................................................................مخضرم وبه سمي الفرار
 24...............................................................................................قال الحارث بن هشام المخزومي

 24.............................................................................................................................مخضرم
 25................................................................................................................قال حسان بن ثابت
 25..............................................................................................................في الحارث بن هشام

 25.....................................................................................................قال عمرو بن عنترة الطائي
 25............................................................................................................قال الطرماح بن حكيم

 25.........................................................................................................................أموي الشعر
 26.................................................................................................................قال عبيد بن أيوب

 26....................................................................................................بن ضرار العنبري٬ إسالمي
 26................................................................................................................قال النابغة الذبياني

 26.................................................................................................واسمه زياد بن معاوية٬ جاهلي
 27.................................................................................................................مضرس بن ربعي

 27................................................................................................................................جاهلي
 27................................................................................................................قال األشجع السلمي
 27....................................................................................................... العباسيةمن شعراء الدولة
 27...................................................................................................................قال علي بن جبلة

 27...............................................................................................................................العكوك
 28......................................................................................................قال قيس بن رفاعة الواقفي

 28..................................................................................................من بني واقف بن امرئ القيس
 28...........................................................................................قال أبو الطفيل عامر بن وائلة الليثي

 28...............................................................................................................................إسالمي
 28.......................................................................................................قال حارثة بن بدر الغداني

 29...............................................................................................قال عمرو بن معديكرب الزبيدي
 29........................................................................................................................قال في معناه

 29...............................................................................................األعشى عبد الرحمن بن عبد اهللا
 29............................................................................................................الهمداني٬ أموي الشعر

 29..................................................................................................................قال القتال الكالبي
 29...................................................................................................عبيد بن مجيب بن المضرحي

 29................................................................................................................قال نهشل بن حري
 30...................................................................................................بن ضمرة الدارمي٬ مخضرم

 30...............................................................................................قال عمرو بن معديكرب الزبيدي
 30......................................................................................................قال أنيف بن زيان النهشلي

 30........................................................................................................................ال الفرزدقق
w 30....................................................................................................همام بن غالب٬ أموي الشعر
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 31.................................................................................................................قال عبيد بن أيوب
 31................................................................................................................بن ضرار العنبري

 31........................................................................................................قال معن بن أوس المزني
 31....................................................................................................قال كعب بن معدان األشقري

 31.........................................................................................................................أموي الشعر
 31..............................................................................................................................قال آخر

 32.............................................................................................قال عبد القيس بن خفاف البرجمي
 32..............................................................................................................................قال آخر

 32................................................................................................................قال أبو تمام الطائي
 32.............................................................................................................................في معناه

 33.............................................................................................................قال قطري بن الفجاءة
 33........................................................................................................................أحد الخوارج

 33.............................................................................................................................قال أيضًا
 33.................................................................................................................قال المثقب العبدي

 34...................................................................................................قال العريان بن سهلة النبهاني
 34.............................................................................................................................من طيئ

 34.............................................................................................قال المتلمس عبد المسيح بن جرير
 34................................................................................................................................جاهلي

 35.......................................................................................................يزيد بن الحكم الكالبيقال 
 35...............................................................................................................................إسالمي

 35.......................................................................يا ابن السوداء: ويروى أن األمين كتب إلى المأمون
 35....................................................................................................قال الهيثم بن األسود النخعي

 35................................................................................................................................جاهلي
 35.................................................................................................................قال طرفة بن العبد

 35................................................................................................................................جاهلي
 36..............................................................................................................................قال آخر

 36................................................................................................................قال هدبة بن خشرم
 36...............................................................................................................................إسالمي

 37.............................................................................................................قال السموأل بن عاديا
 37................................................................................................................................جاهلي

 38......................................................................................................قال جعفر بن علبة الحارثي
 38................................................................................................قال جرير بن عطية بن الخطفي

 38.....................................................................................................قال الفرزدق همام بن غالب
 39.....................................................................................................قال ربيعة بن مقروم الصبي

 39..........................................................................................................هير بن أبي سلمىقال ز
 40.............................................................................................................................قال أيضًا
 41.............................................................................................................................قال أيضًا

 42.................................................................................................. األنصاريقال حسان بن ثابت
 43.................................................................................................................قال قيس بن زهير

 43................................................................................................................................جاهلي
 43..................................................................................................................قال األفوه األودي

 43........................................................................................................صالءة بن عمرو٬ جاهلي
 44...............................................................................................قال عمرو بن معديكرب الزبيدي

 45.........................................................................................................................قال أبو قيس
 45.....................................................................................................الحارث بن األسلت األوسي
w 46.......................................................................................................قال سويد بن خذاق العبدي
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 46..................................................................................................قال الحصين بن الحمام المري
 46.............................................................................................................................مخضرم

 46......................................................................................................قال العباس بن عبد المطلب
 46.............................................................................................................................مخضرم

 47....................................................................................................قال زفر بن الحارث الكالبي
 47...............................................................................................................................إسالمي

 47........................................................................قيل إن منصفات العرب ثالث٬ فأولها قصيدة عامر
 48.................................................................................................قال عبد الشارق بن عبد العزى

 48....................................................................................................................الجهني٬ جاهلي
 48..................................................................................................داس السلميقال العباس بن مر

 49........................................................................................قال أبو ثمامة العازب بن براء الضبي
 49..................................................................................................................قال فلحس األسود

 49..............................................................................................................................قال آخر
 50...............................................................................................................قال سلمي بن ربيعة

 50.......................................................................................................................من بني السيد
 50..............................................................................................................................قال آخر

 50............................................................................................................قال أعرابي من ربيعة
 50................................................................................................................................جاهلي

 51...................................................................................................................قال الفند الزماني
 51................................................................................................................قال سويد بن كراع

 52.....................................................................................................قال نفيع بن منظور الفقعسي
 52...............................................................................................................قال أبو كبير الهذلي

 52................................................................................................................................جاهلي
 52......................................................................................................قال سعد بن ناشب المازني

 52...............................................................................................................................إسالمي
 53.......................................................................................................قال الربيع بن زياد العبسي
 53........................................................................................................قال أدهم بن خازم الضبي

 54.....................................................................................................قال مالك بن مخارق العبدي
 54..................................................................................................................قال إياس بن مالك
 54.................................................................................................................بن عبد اهللا الطائي

 54......................................................................................................................قال زيد الخيل
 54.......................................................................................................بن مهلهل الطائي مخضرم

 55.............................................................................................................قال رجل من محارب
 55..................................................................................................قال الحارث بن وعلة الحرمي

 55................................................................................................................................جاهلي
 55........................................................................................................قال بلعاء بن قيس الكناني

 56.....................................................................................................قال عبد اهللا بن جذل الطعان
 56.....................................................................................................................ناني٬ جاهليالك

 57.........................................................................................................قال عدي بن زيد العبادي
 57................................................................................................................................جاهلي

 57..............................................................................................................قال المنخل اليشكري
 57................................................................................................................................جاهلي

 58.......................................................................................................قال حباب بن أفعى العجلي
 58............................................................................................................ حرثان ذو اإلصبعقال

 58...................................................................................................................العدواني٬ جاهلي
w 59.......................................................................................................قال سلمة بن مرة الشيباني
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 59................................................................................................................................جاهلي
 60..................................................................................................................قال نضلة السلمي

 60.........................................................................................................قال أبو الوليد األنصاري
 60.....................................................................................................................حسان بن ثابت

 61..............................................................................................................................قال آخر
 61.................................................................................................قال المقشعر بن جديع النصري

 61.......................................................................................................قال شبيب بن يزيد بن نعيم
 61...................................................................................................................الشيباني الشاري

 61.................................................................................................قال شريك بن األعور الحارثي
 61...............................................................................................................................إسالمي

 62.................................................................................................................قال األشتر النخعي
 62.........................................................................................................................واسمه مالك

 62..............................................................................................................قال أبو علي البصير
 62...............................................................................................................................عباسي

 62..................................................................................................................قال الَقتال الكالبي
 62.................................................................................................عبادة بن مجيب بن المضرحي
 63...................................................................................................قال عامر بن الطفيل العامري

 63...............................................................................................................قال بشامة بن الغدير
 63................................................................................................................................جاهلي
 63..............................................................................................................................قال آخر
 63.................................................................................................................................وقالت

 63..............................................................................................................كبشة بنت معديكرب
 63....................................................................................................................الزبيدية٬ جاهلية
 63...................................................................................................................قال سالم بن دارة

 64.............................................................................................................................مخضرم
 64..............................................................................................................................قال آخر

 64............................................................................................................عمرو بن أسد الفقعسي
 64.........................................................................................................................قال القطامي

 65.............................................................................................................قال جرير بن الخطفي
 65......................................................................................................قال معقر بن حمار البارقي

 65.............................................................................................................قال المتلمس الضبعي
 65........................................................................................................................واسمه جرير

 66................................................................................................قال زيد الخيل بن مهلهل الطائي
 66.............................................................................................................................مخضرم
 66.............................................................................................................................قال أيضًا
 66.............................................................................................................................قال أيضًا
 66.............................................................................................................................قال أيضًا

 66.....................................................................................................قال شداد بن معاوية العبسي
 67................................................................................................................قال القحيف العجلي

 67.............................................................................................................قال قطري بن الفجاءة
 67...............................................................................................................قال معاوية بن مالك
 67.................................................................................................................بن جعفر بن كالب

 67.................................................................................................قال الحارث بن ظالم اليربوعي
 68..........................................................................................................................قال الراجز

 68..........................................................................................................قال عمرو بن عبد الجن
w 68................................................................................................................................جاهلي
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 68....................................................................................................قال قراد بن حنش الصاردي
 68...................................................................................................قال عبيد اهللا بن الحر الجعفي

 68..........................................................................................................قال مقبل بن عبد العزى
 69................................................................................................................................جاهلي

 69......................................................................................................قال بشر بن صفوان الكلبي
 69...............................................................................................................................إسالمي

 69...................................................................................................امريقال خداش بن زهير الع
 69...................................................................................................قال عبيد بن األبرص األسدي

 69................................................................................................................................جاهلي
 70.................................................................................................................قال طرفة بن العبد

 70................................................................................................................................جاهلي
 71.......................................................................................................قال سهم بن حنظلة الغنوي

 71...................................................................................................جريبة بن األشيم الفقعسيقال 
 71.........................................................................................................................أموي الشعر

 71............................................................................................................قال بشر بن أبي خازم
 71................................................................................................................................جاهلي

 72................................................................................................................قال األعشى ميمون
 72................................................................................................................................جاهلي

 72........................................................................................................................قال الفرزدق
 72..............................................................................................................................قال آخر

 73......................................................................................................قال عمرو بن الي بن عائذ
 73........................................................................................................................بن تيم الالت

 73................................................................................................................قال المرقش األكبر
 73..............................................................................................قال عمرو بن اإلطنابة الخزرجي
 73..................................................................................................قال عنترة بن األخرس الطائي

 74..................................................................................................................قال رجل من لخم
 75...........................................................................................قال لقيط بن حارثة بن معبد اإليادي

 75................................................................................................................................جاهلي
 76..............................................................................................................قال سديف بن ميمون

 76........................................................................................................................مولى السفاح
 77.............................................................................................................................قال أيضًا

 77.............................................................................................قال عبد يغوث بن وقاص الحارثي
 77................................................................................................................................جاهلي

 78...................................................................................................قال عمرو بن األهتم المنقري
 78..................................................................................................قال األشهب بن رميلة النهشلي

 78..............................................................................................................قال الشنقري األزدي
 78................................................................................................................................جاهلي

 78...........................................................................................................قال سويد بن أبي كاهل
 78.........................................................................................................................أموي الشعر

 80................................................................................................................قال المرار بن منقذ
 81...............................................................................................................قال الرماح بن ميادة

 81..................................................................................................................................وقال
 82...................................................................................................قال عامر بن الطفيل العامري
 82....................................................................................................قال زهير بن مسعود الضبي
 82....................................................................................................قال عمرو بن يربوع الغنوي

w 83..............................................................................................................قال بعض اللصوص
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 83....................................................................................................................قال أعشى تغلب
 83...............................................................................................ربيعة بن تجوان٬ وكان نصرانيًا

 83.........................................................................................................قال لقيط بن مرة األسدي
 83..................................................................................................قال ضابئ بن أرطاة البرجمي
 84..................................................................................................قال عبد اهللا بن الزبير األسدي

 84.......................................................................................................... بن الزبعريقال عبد اهللا
 84.............................................................................................................................مخضرم

 84.................................................................................................................قال خفاف بن ندبة
 84................................................................................................................................جاهلي
 85..............................................................................................................................قال آخر

 85.....................................................................................................قال سحيم بن وثيل الرياحي
 85...............................................................................................................................إسالمي

 85....................................................................................................قال رشيد بن رميض العنزي
 85..............................................................................................................................قال آخر
 86..............................................................................................................................قال آخر

 86......................................................................................................قال شقيقي بن جزء الباهلي
 86.............................................................................................................قال النجاشي الحارثي

 86.........................................................................................................................أموي الشعر
 86.................................................................................................................قال بشر بن عوانة

 86................................................................................................................................جاهلي
 87.................................................................................................................قال قيس بن زهير

 87................................................................................................................................جاهلي
 88...............................................................................................................قال عطارد بن قران

 88...........................................................................................................قال شمعلة بن األخضر
 88.................................................................................................................قال نصر بن سيار

 88.........................................................................................................................أموي الشعر
 89..........................................................................................................قال أبو مسلم الخراساني

 89....................................................................................................قال ماجد بن مخارق الغنوي
 89.............................................................................................................قال السليك بن السلكة
 90...............................................................................................................قال عروة الصعاليك

 90................................................................................................................................جاهلي
 90.................................................................................................................قال عبيد بن أيوب

 90.................................................................................................بن ضرار العنبري٬ وكان لصًا
 90.............................................................................................................................قال أيضًا

 91...............................................................................................................قال عمرو بن براقة
 91...................................................................................................................الهمداني٬ جاهلي

 91................................................................................................................قال عروة بن الورد
 91....................................................................................................................العبسي٬ جاهلي

 91.........................................................................................................قال أبو النشناش النهشلي
 91.........................................................................................................................أموي الشعر

 92......................................................................................................قال جابر بن الثعلب الطائي
 92..................................................................................................................قال أحمر بن سالم

 92...............................................................................................................................إسالمي
 93..............................................................................................................قال الحريش السعدي

 93.........................................................................................................................أموي الشعر
w 93................................................................................................................قال هدبة بن خشرم
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 93................................................................................................................قال بعض بني سليم
 93.................................................................................................................قال الوليد بن عقبة

 93..............................................................................................................................قال آخر
 94.......................................................................................................قال عبد العزيز بن زرارة

 94..................................................................................................................باب المديح والتقريظ
 94................................................................................................................قال سواد بن قارب

 94....................................................................................................مالك بن عوف اليربوعيقال 
 95...................................................................................................قال أبو طالب بن عبد المطلب

 95.......................................................................................................................بن عبد مناف
 95.....................................................................................................قال األعشى ميمون بن قيس

 95.............................................................................................................................بن جندل
 96..................................................................................................قال العباس بن مرداس السلمي

 96.............................................................................................................................مخضرم
 96....................................................................................................................قال امرؤ القيس

 96................................................................................................................قال النابغة الذبياني
 97.............................................................................................................................قال أيضًا

 98..........................................................................................................قال زهير بن أبي سلمى
 98.............................................................................................................................قال أيضًا

 98.....................................................................................................قال الكميت زيد بن األخنس
 99.............................................................................................................قال جندب بن خارجة

 99.....................................................................................................................بن سعد الطائي
 99..................................................................................................قال الشماخ بن ضرار الذبياني

 99...............................................................................................................................إسالمي
 100..........................................................................................................قال أبو نواس الحكمي

 100.......................................................................................................................الفرزدققال 
 100..........................................................................................................قال أبو نواس الحكمي
 100..........................................................................................................قال عبد اهللا بن رواحة

 100.............................................................................................................................إسالمي
 101......................................................................................................................قال ذو الرمة

 101..................................................................................................................قال داود بن سلم
 101................................................................................................................في قثم بن العباس

 101......................................................................................................................قال ذو الرمة
 102...............................................................................................................قال المثقب العبدي

 102.......................................................................................................جنادة بن مرداس العقيلي
 102..............................................................................................................قال األعشى ميمون

 102.............................................................................................قال أبو الشيمي محمد بن عبد اهللا
 103...........................................................................................................................الخزاعي

 103.....................................................................................................قال الممزق شأس بن نهار
 103..............................................................................................................................العبدي

 104.........................................................................................................قال األحوص بن محمد
 104................................................................بن عبد اهللا بن عاصم بن ثابت بن أبي األقلح األنصاري

 104......................................................................................................................قال الفرزدق
 105.........................................................................................................قال األحوص بن محمد

 105.............................................................................................بن عبد اهللا بن عاصم األنصاري
 105.......................................................................................................قال كثير بن عبد الرحمن

w 105...........................................................................................................................الخزاعي
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 105...........................................................................................................قال محمد بن عبيد اهللا
 105...............................................................................بن عمرو بن معاوية بن عتبه بن أبي سفيان

 106................................................................................................قال الشماخ بن ضرار الذبياني
 106...........................................................................................................................مخضرم

 106...................................................................................................قال األحوص زيد بن عتاب
 106..........................................................................................................................اليربوعي

 106................................................................................................................................قالت
 106..............................................................................................................................الذلفاء

 107...................................................................................................قال الفرزدق همام بن غالب
 107..................................................................................................قال الحزين بن وهب الكناني

 107.......................................................................................................................أموي الشعر
 108.........................................................................................................قال أبو الطمحان القيني

 108.....................................................................................................قال عبد الرحمن بن حسان
 108..............................................................................................................بن ثابت األنصاري

 108........................................................................................................................قال الكميت
 108..........................................................................................................حمزة بن بيض الحنفي
 109.......................................................................................................قال أبو الجويرية العبدي

 109.......................................................................................................................أموي الشعر
 109.....................................................................................................................قال كثير عزة

 109........................................................................................................قال أمية بن أبي الصلت
 109...........................................................................................................................مخضرم
 110............................................................................................................................قال ولده

 110....................................................................................................................القاسم بن أمية
 110...........................................................................................................قال جرير بن الخطفي
 110...........................................................................................................قال عبد اهللا بن الزبير

 110...........................................................................................................................قال أيضًا
 111............................................................................................................................قال آخر

 111................................................................................................قال حسان بن ثابت األنصاري
 111........................................................................................قال الحطيئة جرول بن أوس العبسي

 112..............................................................................................................قال األعشى ميمون
 112.......................................................................................................................الفرزدققال 

 113.................................................................................................مىقال السائب بن فروخ األع
 113.........................................................................................................من مخضرمي الدولتين

 113.................................................................................................قال عبيد اهللا بن قيس الرقيات
 114................................................................................................................................أيضًا

 114................................................................................................قال عبد اهللا بن الزبير األسدي
 114.......................................................................................................................أموي الشعر

 114................................................................................................................قال طفيل الغنوي
 114..................................................................................................قال الحطيئة جرول بن أوس
 115...................................................................................................قال األخطل غياث بن غوث

 115........................................................................................قال الشماخ معقل بن ضرار الذبياني
 115.............................................................................................................قال عدي بن الرقاع

 115.......................................................................................................................أموي الشعر
 116........................................................................................................قال زهير بن أبي سلمى
 116............................................................................................................قال المسيب بن علس

w 116.........................................................................................................قال عمر بن لجأ التيمي
w
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 116.....................................................................................................قال مروان بن أبي حفصة
 117..........................................................................................واسمه يزيد مولى مروان بن الحكم

 117...........................................................................................................................قال أيضًا
 117...............................................................................................................قال ابن أبي السمط
 117............................................................................................................قال مروان بن صرد

 117.....................................................................................................من شعراء الدولة العباسية
 117.................................................................................................................قال بشار بن برد

 118.........................................................................................................قال حجية بن المضرب
 118......................................................................................................قال علي بن جبلة العكوك

 119...........................................................................................................................قال أيضًا
 119............................................................................................................قال إبراهيم بن هرمة

 119.........................................................................................................من مخضرمي الدولتين
 119............................................................................................................................قال آخر

 119...............................................................................................................قال مسلم بن الوليد
 120.................................................................................................قال عبيد اهللا بن قيس الرقيات

 120................................................................................................................... أبو العتاهيةقال
 120............................................................................................................قال منصور النميري

 120.....................................................................................................من شعراء الدولة العباسية
 120..............................................................................................قال جرير بن عطية بن الخطفي

 121...................................................................................................قال الفرزدق همام بن غالب
 121..........................................................................................................قال أبو الشغب العبسي

 121.....................................................................................................................في ولده رباط
 121..................................................................................................................قال سلم الخاسر

 122............................................................................................................قال أبو النجم العجلي
 122..................................................................................................................قال سحبان وائل

 122..............................................................................................................في طلحة الطلحات
 122....................................................................................................................قال عمرو القنا

 122...............................................................................................بن عميرة العنري من بني تميم
 122...........................................................................................................قال عبيد بن العرندس

 122....................................................................................................................الكالبي جاهلي
 123.................................................................................................قال أبو الشيص محمد بن زر

 123.......................................................................................................................بن الخزاعي
 123....................................................................................................قال يحيى بن زياد الحارثي

 123............................................................................................................................قال آخر
 123......................................................................................................................قال ذو الرمة

 123............................................................................................................................قال آخر
 124..................................................................................................قال كعب بن معدان األشقري

 124.......................................................................................................................أموي الشعر
 124.....................................................................................................قال القطامي عمير بن شيم

 124.......................................................................................................................أموي الشعر
 124.....................................................................................................................قال أبو البرج

 124..........................................................................................................القاسم بن حنبل المري
 125................................................................................................قال مطرود بن كعب الخزاعي

 125.............................................................................................................................إسالمي
 125........................................................................................................قال عبد اهللا بن الزبعري

w 125....................................................................................................قال قيس بن عنقاء الفزاري
w
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 125..............................................................................................................قال مالك بن الريب
 125.............................................................................................................................إسالمي

 126.....................................................................................................قال إدريس بن أبي حفصة
 126.........................................................................................................من مخضرمي الدولتين
 126.............................................................................................................قال نصيب بن رباح

 126.......................................................................................................................أموي الشعر
 126...................................................................................................قال الفرزدق همام بن غالب

 126.........................................................................................................................المجاشعي
 127...................................................................................................األخطل غياث بن غوثقال 

 127...........................................................................................................قال جرير بن الخطفي
 127.......................................................................................................................أموي الشعر

 127.........................................................................................................قال ابن الرقاع العاملي
 128.......................................................................................................................أموي الشعر

 128........................................................................................................قال زهير بن أبي سلمى
 128..................................................................................................قال الحطيئة جرول بن أوس

 128................................................................................................................العبسي٬ مخضرم
 128...................................................................................................قال األخطل غياث بن غوث
 128......................................................................................................قال علي بن جبلة العكوك
 129.........................................................................................................قال أبو الطمحان القيني

 129.................................................................................................................حنظلة بن شرقي
 129............................................................................................................قال إبراهيم بن هرمة

 129.........................................................................................................من مخضرمي الدولتين
 129.....................................................................................................قال مروان بن أبي حفصة

 130...............................................................................................................قال مسلم بن الوليد
 130..................................................................................................قال الحطيئة العبسي بن أوس

 130...........................................................................................................................قال أيضًا
 131....................................................................................................................قال أبو الهندي

 131................................................................................................................قال زياد بن حمل
 131..................................................................................................بن سعد بن عميرة بن حريث

 133...............................................................................................................قال بكر بن النطاح
 134....................................................................................................قال ثروان عبد بني قضاعة

 134...............................................................................................................قال مسلم بن الوليد
 134.................................................................................................................قال علي بن جبلة

 134.................................................................................................قال يزيد بن محمد بن المهلب
 134........................................................................................بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة

 134.......................................................................................................قال امرؤ القيس بن حجر
 134..............................................................................................................قال بعض الخوارج

 135........................................................................................................................األعشىقال 
 135..............................................................................................................قال النابغة الذبياني

 135................................................................................................قال مسلم بن الوليد األنصاري
 136................................................................................................قال حسان بن ثابت األنصاري

 136............................................................................................................................قال آخر
 136....................................................................................................قال لبيد بن ربيعة العامري

 137............................................................................................................................قال آخر
 137...........................................................................................................قال أبو دهبل الجمحي

w 137................................................................................................................قال آخر في ضده
w
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 137...................................................................................................................قال أبو العتاهية
 138............................................................................................................قال مارح بن مهاجر
 138...........................................................................................................قال جرير بن الخطفي

 138..................................................................................................................قال حاتم الطائي
 139.................................................................................................. بن أوسقال الحطيئة جرول
 139...............................................................................................................قال أوس بن حجر

 139......................................................................................................................قال الفرزدق
 139......................................................................................................همام بن غالب المجاشعي
 140.....................................................................................................قال مروان بن أبي حفصة

 140.................................................................................................قال عبيد اهللا بن قيس الرقيات
 140...................................................................................................................قال أبو العتاهية

 140...........................................................................................................................قال أيضًا
 141................................................................................................................قال أشجع السلمي
 141...............................................................................................................قال يزيد بن مفرغ

 141.......................................................................................................................أموي الشعر
 141................................................................................................................................قالت

 141.............................................................................................................الخنساء بنت الشريد
 141...................................................................................................قال ربيعة بن مقروم الضبي

 142..............................................................................................................قال األعشى ميمون
 142...........................................................................................................قال عمرو بن العاص
 142...............................................................................................................قال كعب بن زهير

 142.............................................................................................................................إسالمي
 143...................................................................................................قال األخطل غياث بن غوث

 143..............................................................................................................قال دعبل الخزاعي
 143..............................................................................................................قال النابغة الذبياني

 143........................................................................................................قال أمية بن أبي الصلت
 143..............................................................................................................................جاهلي

 144.........................................................................................قال األحوص بن عبد اهللا األنصاري
 144................................................................................................................قال أعشى همدان

 144............................................................................................قال عبد اهللا بن أبي معقل األوسي
 145..................................................................................................قال الحسن بن هانئ الحكمي

 145.............................................................................................................قال مسكين الدارمي
 145................................................................................................. عامر٬ أموي الشعرربيعة بن

 145................................................................................................قال مسلم بن الوليد األنصاري
 145.........................................................................................قال أبو دهبل الجمحي٬ أموي الشعر

 145.................................................................................قال بشار بن برد٬ من مخضرمي الدولتين
 146...............................................................................................................قال رباح بن سبيح

 146...........................................................................................................يمدح الفرزدق ويهجو
 146..........................................................................................................قال كثير بن أبي جمعة
 146.............................................................................................................قال أبو زبيٍد الطائي
 147.............................................................................................................قال عمارة بن عقيل
 147............................................................................................................قال أبو علي البصير

 147...............................................................................................قال الكروس بن سليم اليشكري
 147..................................................................................................قال الحطيئة جرول بن أوس

 147...........................................................................................................................ال أيضًاق
w 148..............................................................................................قال محمد بن عبد اهللا بن المولى
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 148.........................................................................................................من مخضرمي الدولتين
 148...........................................................................................................................قال أيضًا

 148......................................................................................................قال أبو الشيص الخزاعي
 148...........................................................................................................قال أبو دهبل الجمحي

 149.......................................................................................................................أموي الشعر
 149...........................................................................................................قال الفضل بن العباس
 149............................................................................................................بن عتبة بن أبي لهب
 149..............................................................................................................قال األعشى ميمون

 150.......................................................................................................................قال األخطل
 150...................................................................................................قال الفرزدق همام بن غالب

 150.......................................................................................................................أموي الشعر
 151..............................................................................................................قال السفاح بن بكير
 151.............................................................................................................بن معدان اليربوعي
 151....................................................................................................لسعديقال عوف بن محلم ا
 151.............................................................................................................قال ذو الرمة غيالن

 151...........................................................................................................................قال أيضًا
 152..................................................................................................قال الحطيئة جرول بن أوس
 152.................................................................................................قال إبراهيم بن هرمة القرشي

 152...........................................................................................................................قال أيضًا
 153...........................................................................................................قال جرير بن الخطفي

 153........................................................................................قال األعشى عبد الرحمن بن عبد اهللا
 153............................................................................................................................الهمداني

 154...............................................................................................................ن زهيرقال كعب ب
 154...........................................................................................................قال جرير بن الخطفي
 154..........................................................................................................قال أبو نواس الحكمي

 154................................................................................................................ سلم بن عمروقال
 155.....................................................................................................قال مروان بن أبي حفصة

 155...............................................................................................................قال خريم بن أوس
 155........................................................................................................بن حارثة بن ألم الطائي
 155..........................................................................................................قال كثير بن أبي جمعة

 156..................................................................................................................باب التأبين والرثاء
 160.......................................................................وقالت في َزْوِجها الزَُّبْير بن الَعّوام رضي اهللا عنه
 160...........................................................................وقالت في َزْوِجها الُحَسْين بن علّي عليه السالم

 160..............................................................................................ومما ُيْنَسُب إلى آدَم عليه الّسالم
 181..............................................................البيت قول ُمَهْلهل...ومثل قوله إذا ما تراآه الرجاَل تحفظو

 184.............................................................................................وقال أبو ُذَؤْيب ُخَوْيِلد بن ُمَحرِّث
 184..............................................................................................................................الُهَذِلّي

 184.............................................................................................................ماِلك بن َغْنم الُهَذلّي
 185.........................................................................................................عاِمر بن ُعمارة الُمرِّي

 185.............................................................................................................................في اْبِنه
 185.......................................................................................................................َأموي الشعر

 186...................................................................................................................وقال أبو ُقْحفان
األْعَشى عاِمِر بن الحاِرث بن َعْوف الباِهِلّي وُتْرَوى للدَّْعجاء ابنِة الُمْنَتِشِر٬ وُتْرَوى لَلْيَلى بنت َوْهب الباِهِلّية 

 186......................................................................................................................ْنِتَشرأْخت الُم
 187.................................................................................................رِثي َعْلَقَمة بن ُعالَثة الِكالِبيُّ

w 187.......................................................................................................................أموي الشعر
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 188.............................................................................................................................الُجْعِفي
 189................................................................................................................................وقال

 189.................................................يد بن َمْزَيدالَعْدواِنّي٬ وُتْروى ألِبي الَبْلَهاء ُعِمْير بن عاِمر٬ مولى َيِز
 189............................................................................................................وقال حاِطب بن َقْيس

 190..............................................................................................................................جاهلي
 190.............................................................................وكان قد خرج إلى الشام فهلك بنوه بالطاعون

 191.....................................................................................................جاهلي٬ َيْرِثي أخاه ُمَهْلِهال
 191.................................................................................................................في محمد الَمْهِدّي

 192.........................................................................................وقال آخر وُتروى لعلّي عليه الّسالم
 192.............................................................................................................وقال َكْعب بن ُجَعْيل

 192.......................................................................................................................أموي الشعر
 192......................واسمه َثْعَلَبة بن َحْزن بن َزْيد َمناة٬ إسالِمي٬ ورواها الخاِلِدّيان لمالك بن ُنَوْيَرة وليست له

 193..........................................................................................................................وقال آخر
 193..........................................................................................................................وقال آخر

 193................................................................................في َنْصر بن َسّيار٬ من مخضرمي الدولتين
 194.................................................................................................................بن َنْضَلة اَألَسِدي

 194........................................................................................الرَّقاِشّي في َجْعَفر بن َيْحَيى الَبْرَمِكّي
 195..............................................................................................................................جاهلي

 195.....................................................................................................وقال ُمّرة بن ُمْنِقذ التَُّنوِخّي
 195........................................................................................................وُيْرَوى لُمَقرَّب التَّنوخي
 195.............................................................................................................يخاِطُب َمناِزَل َقْوِمه

 196..........................................................................................................................وقال آخر
 196......................................................................................................وله في طاِهر بن الُحَسْين

 196............................................................................................................................في َوَلِده
 197..........................................................................................................................وقال آخر

 197..................................................................................................................في زياد بن َأبيه
 198..........................................................................................................................وقال آخر
 198..........................................................................................................................وقال آخر
 199.........................................................................................................................وقال أيضًا

 200...........................................................................................................وقال أبو محمد التَّْيِمي
 200.................................................................................................................في َيِزيد بن َمْزَيد

 201..........................................................................................................................في امرَأِته
 201.....................................................................................................وقال ِديك الِجّن عبد السَّالم

 201...........................................................................................................................في َمْعناه
 201..........................................................................................................................وقال آخر
 202..........................................................................................................................وقال آخر

 202...........................................................................................................وقال الَغَطّمش الضَّبي
 203....................................................................................................ُحْرثان بن ُمَحرِّث الَعْدواِنّي

 203..........................................................................................................................وقال آخر
 204................................................................................................................في رواية َبْعِضِهم

 204..........................................................................................................................وقال آخر
 204.....................................................................................................زيزَيْرِثي ُعَمر بن عبد الع

 205................................................................................................َيْرِثي َوَلَد عمر بن عبد العزيز
 205............................................................................................................وقال إْسَحق بن َخَلف

 205.........................................................................................................................في ِبْنٍت له
w 205.........................................................................................................................وقال أيضًا
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 206..........................................................................................................وقال آخر ُيِحّب امرأته
 206...............................بن عبد اهللا اَألْزِدي وتروى البن الَعَرِبّية الَيْشُكِريوَأبو ِرياش َنَسبها إلى محمد 

 206..........................................................................................................وقال ِحّطان بن الُمَعلَّى
 207.................................................................................................................................آخر

 208...........................................................................................................وقال أبو ُدؤاد اِإلياِدّي
 208.......................................................................ُنَبٌذ ِمن َقْوِل َمْن َرَثى َنْفَسه َحيا قال مالك بن الرِّْيب

 208..................................................................................................................بن ُقْرط التَِّميِمّي
 209..................................................................................................وقال عمرو بن َأْحَمر الباِهلّي

 210.......................................................................................................وقال أبو الطََّمحان القْيِنّي
 211.............................................................................................وقال َأراَكة بن عبد اهللا بن ُسْفيان

 211...............................................................................................................................الثَّْقِفي
 211.............................................................................................................................باب األدب

 211..........................................................................................................قال علّي بن َأِبي طاِلب
 211..........................................................................َوى لَحسَّان بن َثاِبت اَألْنَصاِرّيعليِه الّسالم وُتْر

 212..............................................................................................................وقال اَألْعَور الشَّنِّّي
 212..........................................................................................................................وقال آخر

 212...................................................................................وقال أبو طاِلب بن عبد الُمّطِلب بن هاِشم
 213..............................................................................................................وقال الُمَقنَّع الِكْنِدي

 213......................................................................................................ُعَبْيد اهللا بن ِزياد الحاِرِثي
 213..........................................................................................................................وقال آخر

 213..........................................................................................................الزَِّبْيُر بن عبد الُمطَِّلب
 214.........................................................................................................وقال أبو الِبالِد الطَُّهِوّي

 214..........................................................................................................................وقال آخر
 214...........................................:َقها٬ َفَأْقَسم َأْن ال ُيَكلَِّمه فقال َيْسَتْعِطُفهَفطََّل: وكاَن ُمَزوَّجًا بُأخت َصِديٍق له
 215.................................................................................................عبد اهللا بن الَمْضَرِحّي٬ أموي

 216...........................................................................................................وقال ماِلك بن النُّْعمان
 216.............................................................................................وُتْروى لمحمد بن َعْوف اَألْزِدي
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