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  التعليقات و النوادر
 علي  الھجري أبو

  

  

  
  

انفرد بذكر قصائد لشعراء عاشوا ما بين القرن األول . األدب كتاب غزير المنفعة، من نفائس كتب

بناه الهجري ورتبه على ذكر . راجزاً ) ٧٦(شاعرًا، و) ٤٢٥: (من فيه وعوالرابع الهجريين، ومجم

لم يصلنا من الكتاب سوى قطعتين ). النوادر المفيدة(واشتهر قديما باسم . الرواة نوادر كل راو من

في زهاء ألف صفحة، وكانتا في القديم في خزائن كتب الفاطميين، فبقيت إحداهما في  تقعان

 ويعود الفضل في إحيائه للمرحوم حمد الجاسر، الذي. ى إلى أقصى الهندوانتقلت األخر  مصر،
في  آثره بالعزيز من وقته، وخصه بعميق مالحظاته وطويل اهتماماته، واستمر في الحديث عنه

مجلدات  م في أربعة١٩٩٢وختم ذلك بإصدار الكتاب عام . أكثر من ثالثين سنة) العرب(مجلته 

الكتاب،  في األول بالهجري وكتابه، ورتب في الثاني شعراء صفحة، عرف) ١٩٢٦(ضخمة، في 

مضيفًا إليه . األنساب وجعل الثالث معجمًا ألسماء المواضع فيه، وخص الرابع بترتيب ما فيه من

أبو علي . بحوثه في مجلته وعربون وفاء له آثرُت أن أستعرض هنا طائفة من. نقوالت القدماء

) ١٠٧٣و ٢٣٨ص ٥س(و )٣٤٩ص ٤س(مجلة العرب . ضعالهجري وأبحاثه في تحديد الموا

األمير الحمادي  حمود عبد. نقد نشرة د) ١٩حتى سنة  ١٥السنوات (وفيها ). ٤٦٣ص ١١س(و

) ٩٠٥(وتضم ) ٦٨ص ١٩س(في ) ١٥(وتنتهي حلقات النقد بالحلقة . لكتاب التعليقات والنوادر

الدكتور حمود الحمادي  بها رسالة مفتوحة إلى حمد الجاسر، بعث) ١٠٣ص ١٧س(و. تصويبات

الشعر ) ٢٧و ٢٦و ٢٥س(و. والنوادر معقبًا على ما نشره الجاسر حول تحقيقه لكتاب التعليقات

ترجمة ) ٢٦ص ٢٩س(و). ٥٥٥ص٢٧س) )١٤(والشعراء في الكتاب في حلقات آخرها الحلقة 

). واضعوأبحاثه في تحديد الم أبو علي الهجري(و). ٤ص ٣٠س(و. الهجري والتعريف بكتابه

 ٣٠س(و. على الكتاب )هـ٨٨٥ت(خبر اطالع محمود بن أحمد الحنفي ) ٣٦٩ص ٣٠س(و

مستدرك على : األراجيز زيادات في بعض) ٨٤ص ٣١س(و. استدراك على أحد بحوثه) ٧٠٥ص

حول قيمة ) ٢٠٦ص ٣١س(و .سوريا: حلب. طبعة حمد الجاسر، بقلم محمد يحيى زين الدين

وصف ) ٥٦٣ص ٣٢س(و .مالحظات على الكتاب) ٢٣٥ص ٣٢س(و. كتاب التعليقات والنوادر

) ٣١٥ص ٣٤س(و .حول مالحظات على التعليقات والنوادر) ٧٠٣ص ٣٢س(و. نسخة مغلطاي

تحقيق  وصف موسع ألعمال حمد الجاسر في) ٥٣٤ص ٣٤س(و. النصوص الشعرية في الكتاب

هي  (35) والسنة .نظرات في كتاب التعليقات والنوادر) ٣٦٥ص ٣٥س(و. الكتاب طوال حياته

  .السنة التي توفي فيها الشيخ حمد الجاسر

 موقع الوراق
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لقيـــت : حـــدثين ابـــو يعُقـــوب يُوســـف بـــن يعقـــوب بـــن عبـــد العزيـــز الكاتـــب، قـــال.١

  : َبدويًّة من أهِل الشاِم يف بعِض املواسم، من بين ُمرََّة فأَنشدتين لنفِسها
 يف اُحلبِّ الذي كان بيَننا   وكنا كمن قد كاَن يُذَكُر قَبَلنا  من الناسِ (١
 فَأمسى ِفراُق املوِت فّرَق بينَـَنا  وَشتَّت بْعَد الوصِل للحِني وصلنا (٢
 فياليَت أَنا ما ُخِلقنا وليتنا  ُنسَينا وُكّنا ال علينا وال لَنا (٣

 .ِقف باِهللا ناقيت، فإنك ال جتُد َمزيداً إال ُدوَن هذا، وُغشَي َعليها: فقال
ُوا[لــم ف: وقــال.٢ الّرُجــُل بــاألمِر وبــالقوم، إذا ] أَبِــهَ [وقــد ". يأبَــهُ -أَبِــهَ "بالَصــَباح ] يــا

 .َعلُموا ِبه وفطنوا به
 
وأَنشدين أبو الغطمَِّش املعوضـي أحـُد بـين ُمعاويـة بـن حـزن بـن ُعبـاَدَة بـن ُعَقيـل، *٣

 " الطويل] "طيءّ [لبعض بين 
 َح ُمغَّبـْرَّ اجلوانِب أقتما َخال من ديار احلّي شطّا موُيسٍل  فَاْصبَ ( ١
راض رُحيُه أن تنسما ( ٢

َ
 وَعهِدي به جْعَد الثرى طّيَب الرُّبا  شفاء امل

هتَّما ( ٣
ُ
 َمنازُِل أُمِّ الَعمِر حْنيَ حتلُُّه  وجتتاُب فيه اخلذّلمى امل

 ساليل أمِّ العمر فيم يلوُمها  وََملْ تأت َمكرُوهاًومل تغش مأمتا ( ٤
  الناُس فيما َدَعوتُُه  يُلّقه من َشيباَن جيشاً َعَرَمْرَما َدعوُت ولىب( ٥
َا ( ٦  فَأْضحى َصريعاً َحتِْجُل الطُري حوَلُه  وتَبقى زماناً بْعَدُه وتَأميُّ
 فإن فـََعلت َشْيباُن إين لضاِمٌن  هلا ّغرًة من ماِل كْلٍب وَمغَنما ( ٧
 يوم اِحلَساِب َجَهّنما جزى الُه عنها َوالَِيْيها مالمًة  َوأصالمها ( ٨
 مبا َولّياها أَقْـَتَم الَوْجِه عاِبساً  إذا َكلَّمتُه الَمَها َوَجتَهَّما ( ٩
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رِضــــعُة، والَعاِصــــُف والَعاِصــــَفُة، ومــــا أشــــَبَه ذلــــك، إذا كــــاَن مَعهــــا مــــن *٤
ُ
رِضــــع وامل

ُ
امل
ُد، وكـذلك َمعها، فباهلاء وبطرحهـا، وبغـري هـاء َأجـو  فبطرح اهلاء وإن مل َيكن. يَرَضع

وكــذلك . الــريُح يف حــال الُعُصــوف، طــرُح اهلــاء َأحَســن، ويف الُعُصــوِف اهلــاء َأحَســنُ 
ـــا  ُ ـــُه إثبا اإلرضـــاُع يف حـــال الَولـــِد معهـــا ترضـــُعُه طـــرُح اهلـــاء أحســـن، ويف ُخّلوهـــا مْن

  ٦أحَسُن ولَك إثبات اهلاء يف حاِل الرِّضاِع والُعُصوفِ 
 
ــــا يف طــــرف ٥* ْهنا وفيهــــا َرَمــــٌل حــــارَّرة يف القــــيظ وحضــــرموت مــــن هــــذا، أل . الــــدِّ
 " الرجز"

َىن ال َجتِْدي ( ٣١
ُ
 بِئُر ُضْمَرية بن َسْعٍد  ( ٢َمثَّ متّنْت زامل

نجدةِ 
ُ
 .من بين زعب بن مالك بن ُخفاٍف من َمَكايف احلرًَّة امل

 يْئر َميامَني ِعظَام الرِّْفِد  ( ٣" الرجز"
 شِد  يف ُمْسَتقرِّ املاِء بـَْعَد احل( ٤
 
ـــــزين، إلبـــــن نِعمـــــة* ٦

ُ
علـــــى غـــــرٍَّة والييهـــــا  ١" الطويـــــل: "ولّعـــــزَب فقـــــال. أنشـــــدين امل

 وُرّمباُرمَني على الِغرَّاِت َرْمَي الوقائَف  
 .مجيُعها األْرَوى: الوقيَفُة، والوقائفُ 

ُبه اِلّسْدُر عاِدياً وبني السَّقائِف  ٢  إذا ما أَتيُتم منزًال جتهُرو
 .يف عيين عظيماً  رأيُتهُ : جْهرتُه

 
فجهـَرين مـا رأَيـُت، : يُطعـُم احلـاجَّ  ٧قال ابن َسواَدَة حني رأى هامشاً ومجاَله وُهـوَ * ٧

 إذا ِوَرْدَت ماًء : وجهرُت املاء
 

 . آجناً فَغْفَت مُنه دالًء كثريًة، ليطيَب من األُجون، مث َتشرب
 
 دنا آجنا َجَهرناُه إذا َورَ   ١" الرجز: "أنشدين الُقشريي رَمحُة بُن مفرجٍ * ٨
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 أو خالياً مْن َأهله َعَمرنَاُه  
 
ّن ألوقَائُف  ١" الطويل: "غريه* ٩  هلا أْجهٌل من حافيتها كَلْيهماطواُل الذُّرى تـُْرمَى 
 

بـُـــّين   ١" الرجـــز: "وأنشـــدين األشـــجيُّ والـــرزِّينُّ، بطـــن مـــن درمـــا، لـــبعض طـــّيء* ١٠
 أبشْر بأبيك قد أَتى 

 ُرها إىل الُعَرى  يسوُق عرياً متْ   ٢
 يا ناَقة اجلرّمى َجواَب الَفال   ٣
طى  ٤

َ
 َوْرقاُء ِمْرقَاٌل َشِديَدُة امل

 حرب تُوىل غري َضرب بالَعَصا    ٥
 تبّصرآها يف الّرعيِل ذي مَضَى    ٦
 حلاجٍة أو لعقٍب َقْد َوَىن   ٧
 

َزين* ١١
ُ
 " الرجز: "امل

  ٨إذا ضربنا بالقنا اخلواطمِ -١
 َع أورَاٍك هلا َعالِكِم فـُُرو   ٢
 سامت وبات املِْرُو ذا َرهاِسِم    ٣
 من َوقِع أيديها كرجم الراِجِم   ٤

  كُل وكالٍم َتْسمُعُه وال َحتُقُُّه : الَرْهسَمةٌ 
  

  " الرجز"أَنشدين أُطَْيُط بن َسْعٍد األشَجعيُّ * ١٢
 ُدليَّْة مل تُفر من َعَناِق   ١
 فاِق  وال أُهُوِب الَقَزِم الِّ   ٢
 لكّنها من بُُدٍن َزعَّاٍق   ٣



 

)٦(  

ـــمان، ورَّعـــاًق، وّصـــعاٌق واحـــد، وُزُعـــُق الرِيـــاْح : األُهـــوبُ  مجـــع أهـــاب والَقـــْزُم غـــري السِّ
والُبُدن . وَخريٍق، واجلمُع ُخُرٌق الَشديَدة، صوت اهلُُبوبِ  الواحدة َزُعوُق، مثُل َخُروق

  .ك الساقِ الكثري مَسان األروى، حيك َقرنيه بأصل: والُبْدون
 

  " الرجز: "يف اإلبل* ١٣
 سوارِياً بتُّ هلا ُمبارِيّا   ١
  ُحتْسُب يف الظلماء سيًال جاريا    ٢
 

  " الرجز: "مثله* ١٤
 تـََبصُر الُقَفاَل أَمَّ خالٍد   ١
 وآسَتعَجلت قَبَل إَىن املواعِد   ٢
 ُحباُب قوّمها على املوارِد   ٣
 أَما َمسعت قوَل أّم خالِد   ٤
 نام بائتاً على الوسائِد ت  ٥
 وهي تُبارِى اُخلطَّ ذا املساجِد    ٦
 ال َتعجلي باللوم أُّم خالِد   ٧
رَافِد   ٨

ُ
 فما رجيُع الَسَفِر امل

 كمن ببيت ثاين الوَسائِد    ٩
 قرير َعٍني كالغزاِل الراقِد   ١٠
 أَْفرْغ على مجاجم اللقاِح   ١" الرجز: "الُغرُّ * ١٥
  لظلِّ غري َصاِح  من بارٍد يف ا  ٢
 

  " الرجز: "أيضاً * ١٦
ّياح   ١

ُ
 تشرب ما أَّدى إليها امل

 من َكَدٍر أَو َمجٍّة أَو أَمالِح    ٢



 

)٧(  

 
  " الطويل" ١٠:وأَنشدتين أم قـُُقَريٍد لطارَف بن َطُهٍر اِخلَصاّىف يرثي ابن أخيه* ١٧
 ُدعييْنا َفْجئنا وإبُن ليلى بالدموال بسالٍح باُجلُشوِم قَتيُل ١
 وجاءما برتياٍق وقـَّلدُت رِجلُهَتماَم فيها رُقَيٌة وفَتِيُل  ٢
 وهل يَنفُع امليَت التمائُم والرُقىَأما للرجاِل الشاهدّي عقوُل  ٣
 ولكن عطاىف رجله وهو قائٌممن احلُْرِش مثينُّ العداِد وبيُل  ٤
 تـُقَّلُبه َهلَفي عليه ُمشيحٌةهلا بعِد نومات الُعيون عويُل  ٥
 ا رأتُه ماَل علَّْت بَرنٍّةكما سجَعتَّ ِعنَد احلواِر ثكوُل  إذا م٦
 َفما إلبن ليلى أن أَردِت تبدالًبعاقبٍة ممن َتريَن بديُل  ٧
 وكنت كمغروٍر تساَخَف رأيُُه وبُّدَل من قـَْرِم قياَد أَفيل   ٨
يَة ذاِت البان غَري َنُكول٩    ١١فلو كان ضرباً بالُسيوف رأيِتِناَعشِّ

  يعجَّ الَقوُم من َقصِب القناعجيَج رذايا قـُرَّبْت لرحيل وَحّىت ١٠
دعيين أنَفُع يف حيايت فإنَّنيمىت ما أُمـت ال تبـِك نـاٌب ١" الطويل: "زيادة حلامت* ١٨

 وال بْكُر  
أنشــدين الَعْمــري، مــن عمــرو بــن عــامر * ٢٠ -حبــر الــراء-هــي املشــرَِقة : وقــال* ١٩

 هلا بعد َمْنّسى اهلوى لذُكوُر  خولَة إنَّين] يالَعْمر [َلعمر إبنِة ١: بن ربيعةَ 
 وال إححَنٍة حمُموَلٍة َهلَجُوُر  وإَين هلا َغري بْغٍض وال قِليّ ٢
اكَوأىنَّ ِلذ ٣  لَصبُّ وأّين بإمسها لَعثُوُر  راها إذا ما ذكرُ
 عتاباً وأما زَّلًة لَغُفوُر  وأينِّ بالقوِل الذي َقْد تُقولهُ ٤
ا بذي ُحسيّ َوأينِّ بناٍر أوق٥   ١٢على ما بعيين من َقذّي لَبَصريُ  د
 أوقول لعمرٍو وهو يعِذُل يف الَضبَىوحنن بوادي ذي الَنخيل نسُري  ٦
حبَّ وال تُعنعليِه بَلومي فاِحملُب َضرُي ٧

ُ
 أبا عْمرو ال تلَح امل

 يَباُت سخَني العني ال َيطَعم الكرىَويُدعى َغِينَّ النفس وهو فقُري ٨
 ِر يف رَأَس اليفاِع فَإنّنيلذي الَشْوِق من رأس اليفاِع َنذيُر  فال ُتشْ ٩

ا الريُح اهلُبوُب َتطُري ١٠  فلم يـُْبق مين اُحلبَّ الَّ َمسامًةتكاُد 



 

)٨(  

 َوَأصبَح أهلي يَقتنوَن مساَمتيكما تـُْقتَىن بعد اهلَِيام ُجُفوُر ١١
 

فمــا فوقهــا إذا أجــَذعت ومل  وهــي اَجلَذعــةَ . الَفــروُق مــَن الُنــوِق، واجلمــع الُفــرقُ * ٢١
تْلقَح وإّمنا حقها أن تلَقح حّقًة واجلذعـة فـوق احلّقـة، فـإذا بلغـت األجـذاع ومـا فوقَـُه 
ومل تلَقــــح، فهــــي فَــــروق وإمنــــا حتمــــل بنــــت اللبُــــوِن وهــــي دون اِحلّقــــِة الَعــــَرُب تـَْهــــَتجُن 

؟ ِب مبــا ثَــرومتُ اللــُبَ◌ِن وهــي اهلُْجــُن، والفعــُل األهجــاُن، وقيــل لــبعِض الَعــرَ  ١٣بنــات
أَنا نُعُجل بالَشباِب بالنكاح، ونـَتَـَغّري : بإهتجان الُشبَّان وتغّربِ الشيخاِن مْعَناهُ : فقال

 . الشيخ بقّية ما فيه من املاِء على الِكَربِ 
الُعـــواُر يف العـــني هـــو الَغمـــُض األبـــيض الـــيت تقذفـــه إىل املـــُوِق، واللحـــاظ العـــني *٢٢

والطَلُـوُب إسـم بْئـر بعينهـا وهـي بـني الُسـْقيا . ِر بعيدة الَقُعرِ الرَمدُة، والطلون من البثا
وبني العرْج عندها آجاٌم، وكانـت مسـكناً وهـي اليـوَم خـراٌب وكانـت منـزل فضـلة بـن 

والُعقـاب والِضـرُس مانتـأ مـن . -صلى اهللا عليـه وسـلم-َعمرو الغفاري صاحب النيب
 .الطّي واجلمع الِعقباُن والُضروسُ 

 األشَجعيُّ  وأَنشدين* ٢٣
  ١٤..................................................فياربُ 

................................................................... 
 

 .........................................................١٥  
  ١٦: وسألُت الباهليَّ عن تيَمن فقال* ٢٤

الَزرُود الشريف َمْغِرَب الشمِس من حصِن إبن َعصام بيوٍم وَسـْيُل تـيمن  َهْضبة برأسِ 
يصب على الُكالِب والكالُب وآد بـِه َخنْـٌل وِسـْدٌر َوطَلـٌح وجبانـب الُكـالب َثهـالن، 

به ذو فلجى وُذو يَقٍني والرَّيـاُن والرَّيَـا . جبل عظيم عَلم َأْسوُد به الُوُحوش َعْرُضُه يَومٌ 
ـــ ـــا وال رييُض، والـــَرييض َخْســـٌف يف اَألرض بـــه مـــاٌء وكـــل مـــاءاً أمسينـــا بالُشـــريِف، واَطََي

 .وُجذنُّة هْضَبٌة عن الُكالب مبيلني تدَفُع يف الُكالبِ 
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وهـذا إبـن عـّم ثومـَة وروايتـه يف الَنَمـرِيَّ، زوَّج إبنتـه . وأَنشدين إبن بّـال الُكـاليبُّ * ٢٥
 " الطويل: "وأستهداها فشاَقها فقالت

  ١٧ولَألمِر ملا َعّزين األمَر فاِعُله =يا يوم اجلُْنينَة للهوى أمل تر-١
 َويل كدُت ألقى اهللا فـَْرط صبابٍةعلى َعَجوٍَّي ب يوم وَلْت َرواِحلُه  ٢
 َسَعينا فأشرفنا اليَـَفاَع ففاتنيبها ُذو أفانٍني قد إشتقَّ بازِلُه ٣

بن حيـىي، لبدويـة ترثـي وأَنشدين أبو جعفر مسلم حممد بن عبيد اهللا بن طاهر * ٢٦
 ".املتقارب: "أخاها

 أال هلك الُعرُف والّنائُلومن كاَن يـَْعتمُد السائُل ١
 ومن كاَن يطمُع يف ماهلَغّىن الَعشريَة والعائُل  ٢
ِعليه فقد َصَدَق القائُل ٣  فمن قاَل َخْرياً وأثىن 

رّيب حملمـد بـن زيـد وأنشدين املسّلُم بن أمحد بـن يزيـد بـن عبـد اهللا بـن اخليـار احلَـ*٢٧
 " الطويل: "البكاّي صاحب ُصبّيةَ 

  ١٨ومايل مال يا مليَح وال لِك =أتْرضني يل َنومي وقّلِة َمهّيت-١
ذا الرأِس ُكلَّ تَنُوَفٍةَخمُوٍف رداهاً َكراهٍة مْن َجاللِك  ٢  ساَْرمي 
 فإن أكتِسب ماًال وارجُع حنوُكْمُهناك ألذُّ النوَم بَني َحجالِك ٣
 ن يكن الرمحُن َسّيَب منيَتيفللموُت أَرخى عندنا مشن زُيالك وإ٤

وَجـاءت ينثـو ١" الطويـل: "أنشدين اخلشَعمي أمحد بن أويس وهو إىل َشـْهرانَ * ٢٨
 أْوِدٍ◌ ومل تْأُل غريُهلنا ُذَرعاُء مستهاٌن سفريُها  

ْصـــــَعِبنيَ -٢: للـــــذي يســـــفر بـــــني النـــــاس: الواحـــــد َذريـــــٌع، وَســـــفري
ُ
 وفـــــاَءت رجـــــاُل امل

 رجاُل وهابت َصيُدها وُصُقورها =وَخّيمت
ضعبني

ُ
صَعبني من َشهراَن من خشعم، ورجال، أخو امل

ُ
 .امل

 ١٩ -جير الغـني-والِغْفر . واَجلْمع أغفاٌر، وأدىن الَعدد َغِفرةٌ : الُغْفُر ولُد الُْرويَّة* ٢٩
الطُلـّى طُْليــاٌن،  أطـالء ومجـعُ : ولـد البَقـرة الوحشـية، مثـل الِطلَـّي، والطَلَـى، ومجُـُع طـالً 

ــــه ِشصــــَراُن، وبُــــوِغٌز ومجعــــه بَــــواغُز، . ومهــــا لولــــد الضــــائَِنِة، أيضــــاً  وهــــو الَشْصــــُر ومجُع
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ــزٌّ وِفــَززٌة، وجــؤُذر وجــآِذرٌ  -بفتحتــني-بضــمتني وَجــِوَذرَ -والَغضــْيُض ومجُعــُه ِغَضــاٌن وفـَ
 . وَحبزج، ومجعه ّحبازِجُ  -بّضمة وفتحٍة َرديئةٌ - -وجؤَذرٌ 
ففــي الرجــِل َذٌم معنــاُه -بفــتح الســني فيهــا مجيعــاً -ورجــٌل َســُقطٌ : نــدىَســْقُط ال* ٣٠

 .ساقٌط، ال يـَُعد يف خيار الفْتيانِ 
ثلم يرثي صخَر الَغّي وَكٌل من هذيلٍ *٣١

ُ
آيب اهلضـيَمِة نَـاٍء  ١" الكامـل: "قال أبو امل

 بالعظيمة متالٌف الكرمية ُالْسقٌط وال واِن  
  ٢٠ُط املرأة مّيتاً مما مت خلقُه ما ُتْسقِ -بضم السني-والسُّْقطُ 

فَياليـَت ١: قالت ُجحيَفـُة الضِّـِبابِية يف إبـن أختهـا زيـِد احلُريـذي، مـن بـين فـزارة* ٣٢
ابه َلَمٌم أو ُرّوَعْت وهي حاِمُل    زيداً كان ُسقطاً أصا

الّتعرض يف السِري يف ُسـنوِد الثنايـا وفيمـا عـال وهـو أن ال يسـتقيَم علـى ِمْرتـاب * ٣٣
 .لُعُدّو، والتعرُض أهوُن على البعري يف الُسُنود وعلى ُكَل ساندٍ ا

ــزين*٣٤
ُ
صــلى اهللا عليــه -وســاق بــالنيب" الرجــز: "قــال عبــد اهللا بــن ذي الَبَجــاديِن امل

 .سانداَ يف الغئر من الرُكوبَة من األبيِض جبِل الَعرِْج يف ُمهاجره-وسلم
 تـََعّرَض َمدارجاً وُسومِي    ١
 اجلوزاِء للُنجوِم تـََعرَُّض   ٢
 هذا أبو القاسم فأْسَتقيمي   ٣

فرطُة شّدتُه: رجٌل ِحِنقسٌ * ٣٥
ُ
 .الَشديُد امل

ســـُن مـــن اإلبـــل، وأدىن الَعـــدد ِعـــَوَدُه، والكثـــُري الِعيَـــادُ : الَعـــودُ * ٣٦
ُ
مثـــل حـــوٍض : امل

 .وحياض، وقوس وقياسٍ 
عفـر إبـن إبـراهيم سألُت أبا حممد إبراهيم بن عبد اهللا بن داود بن حممـد بـن ج* ٣٧

-عــن غــدير األشــطاِط، مــن حــديث بُريــدَة األســَلمي، حــني قــال لــُه النــيب. اجلعفــري
هـو مبلتقـى : قـال .بغـدبر اَألشـطاطِ : قـال؟ أين تركـت أهلـك -صلى اهللا عليه وسلم

الطريقني، من ُعْسَفاَن للخارج إىل َمّكَة على ميينـك مبقـدار ميلـني، وُرمبـا إجتمـع فيـه 
َســـْيٌف * ٣٨. غـــدير غـــريَُه ويـــذُكرُُه إبـــُن ذي الرِقيـــاِت يف شـــعرِه كثـــرياً  املـــاُء، ولـــيس مثَ 

، للذي خيرج من غمده وال يـََقرُّ . َدلُوقٌ    ٢٢وِدالقَّ



 

)١١(  

 .قاهلا اخلُْمرييُّ . هو الضالُل وهو الَضالُل والضوالن* ٤٠
حــدثين أبــو احلســن عبيــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن جعفــر إبــن أيب طالــب *٤١
فأمــا األعجــاُز وهــم . فثالثــٌة أعجــاٌز، وواحــٌد الَعُمــودُ : نــو جعفــر أربعــُة أْبطُــنِ ب: قــال

فاوهلم الَعرضَيُ◌وَن سكاُن الَعَرضة، قُـرَب ُرْوَمـُة وهـم ولـُد إسـحاَق بـن عبـد . الُقْعددُ 
وكــان الُقْعــُدُد : مل يَلــدُهم. ومل تــنُلُهم الــوالَدُة، ألنَّ علــي بــن عبــد اهللا: اهللا بــن جعفــر

أيب طالــــب داود بــــن القاســــم بــــن إســــحاق إبــــن عبــــد اهللا بــــن جعفــــٍر، رآه مــــن بــــين 
مث يلـــيهم بنـــو إســـحاق بـــن علـــي بـــن عبـــد اهللا بـــن . احلســـِن، وكـــان يف أيـــام املتوكـــل

مث يلـيهم . جعفٍر، وهم أهُل وادي الُقـرى ويعرفـوَن بـالواّديَني، وهـم بنـو أخـي األولـني
وهــــم بنــــو أخــــي . بــــن عبــــد اهللاعبــــد اهللا بــــن حممــــد بــــن علــــي : بنُــــو أيب الكــــرام وهــــو

الواديني، مث يليهم بنو جعفر بن إبراهيم إبن حممـد بـن علـي بـن عبـد اهللا إبـن جعفـر 
وهــم العُمــوُد وفيــه العــَدُد والثــروة، مث يف بــين عبــد اهللا بــن داود بــن حممــد بــن جعفــر، 

 فالعرضــيون عمومــة. وبنــو حممــد تنظــر بــين جعفــٍر أمجعــَني، فُكــلُّ قبيــل عــم النــيب يليــه
 . الواديني والواِديون ُعُمومة الكراميَني، والكرامُيوَن عمومة بين جعفر بن إبراهيم

 : قال. حدثين منيع بن معضاٍد اجلعفريُّ، من جعفر بن كالب* ٤٢
بنـو مالـك وفيهـا الثـروة رهـُط أيب بـراٍء، وعـامر بـن : بنو جعفر بن كالٍب أربعـُة أبطـنٍ 

مث . الثـروة بنـو األحـوص بـن جعفـر بـن كـالب مث يلـيهم يف. الطُفيل، ولبيد بن ربيعـة
وهم قليٌل بنو خالد بن جعفر، مث بُنو عروة بن جعفر وهم قليٌل مثل بين  ٢٤يليهم 

 . خالد بن جعفر
 .فصائل مالك بن جعفر* ٤٣

بنـــو ســــلمى واالضـــافُة إليــــه ِســـلمُّى، مثــــل عمـــّرٍي، مث معاويــــة ومهـــذان أبنــــا الُســــلمّية 
بنــو طفيــل، وعــامٌر وُعبيــدُة وهــم : بنــو أم البنــني وهــم أربعــة ِشَ◌رِيديــًة، ومهــا يَــٌد، مث

 .قليل، وربيعة بنو مالك فذلك سبعة وأم البنني من بين عمرو بن عامر بن ربيعة
غـُري -بنُـو ُمحـاٍم، وُمضـِرٌس، وأماَمـة، وُدَهْيـلٌ : بطُوُن طفيل بن مالـك بـن جعفـر* ٤٤

 .وحنظلة-معجمة
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غـــريُة، واألخـــَنُس وُنَســـُيٌب وُعَتبـــة وعتّـــاب، َجبّـــاٌر و  :بطـــون َســـلمى بـــن مالـــك* ٤٥
َ
امل

َعْمـرٌو وعبـد : عمر بن معاوية بن كالب، فـََولـدَ  ٢٥َنَسُب الِضبابِ . والنسُب ُنسَييبّ 
 .اهللا ورُفـََر َوضَّبا، وأمهم َسلولّيةٌ 

قاسـًط وفيـه : بطون بين عبد اهللا بن عمرو بن معاوية بن كالب وهم الِضباب* ٤٦
ْدُد، بنو األشهِب بن قاِسط، مث تولب إبـن عبـد اهللا، وهـم دون قاِسـٍط الَعَدُد، مث العَ 

  .يف الَعَددِ 
وحصـــــٌن، َوَمحَـــــل، : ُحَصـــــنيٌ : بطـــــون عمـــــر بـــــن معاويـــــة أخـــــي عبـــــد اهللا ألبيـــــه* ٤٧

 .وشجاٌع، وُزهٌري، والَعَدُد يف حصني، وَمحٍل، وُحصن، والباُقوَن قليلٌ 
 

: مـــر بـــن معاويـــة بـــن كـــالببطـــون األشـــهب بـــن قاســـط بـــن عبـــد اهللا بـــن ع* ٤٨
دوَن ِخْصـــَيٌل يف  ٢٦ِخْصـــَيٌل بـــن األشـــهِب وفيـــه الَعـــدُد، وَحُوشـــُب والطـــوُف ومهـــا 

ُرمنـُة وُمحَـرُة، والعــدُد : بطـون ِخصـَيلٍ . العـدد، وِخْصـيٌل رهـط بزيـع بـن جبهـاَن الشـاعر
ُرمنـّــى يف ُرمنـــَة، ومـــن ُرمنـــَة يف بـــين بّكـــاِر، رهـــُط ُمقلـــد بـــن األصـــلح، واإلضـــافُة إليهمـــا 

ــم قــالوا يف ُعْتَبــه، . هــذا خــالف مــا عليــه فصــحاء احلجــاز-ســاكناً الثــاين-ومحْــرِيُّ  أل
  . بفتح الثاين-وُكْلَفَة، وُرَغبَة، وأشباِه ذلك

 : قال" منيع بن معضاد اجلعفري"وحدثين * ٤٩ذكر الدارات 
بــــني َضــــرِيِّة وَدارَُة قـَُنيــــع وهــــو جبــــل : دارُة ُشــــعَىبَ : مــــن دارات العــــرب بُســــرَّة النجــــدِ 

ودارة َوَســط، وهــو جبــل َشــرقيَّ طريــق البصــرة . واجلديلــه مــن حمجــة البصــرِة إىل مكــة
ودارَة حنـــَزٍة ودارة ٢٧مث دارَة َعســـَعٍس شـــرقي دارة وســـط . بأربعـــِة أميـــالٍ . مـــن َضـــرِيّةُ 
وِجلِجـــل ميانَيـــٌة مـــن دور بـــين احلـــارث بـــن كْعـــب وناحيـــة َضـــريَّة جـــّواِن مثـــل . ِجلِجـــل

طريــق البصــرة، واليمامــة فأحــدمها َجــوُّ َهَضــب اخليــل شــرقي، واجلــو اآلخــر  اللــذين يف
 : َجو الْوبّرية يذكرمها األعشى حني مدح هوذة

 ...........................قاد املياد من اجلوين -١
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جبــاٌل ُســوٌد، مث يلــي ُشــعَىب َوَســط لــون -َمقصــورٌَة ُمؤنثــةٌ -ُشــعىبَ : ومــن أمســاء اجلبــال
مث اهلَْضـُب، . ولـه دائـرةٌ . ني الَسـواِد واُحلمـرة، مث َعْسـَعس، ولونـه أمحـراجلمـاء، جبـل بـ
وعنــــده الَبكــــَرُة بئــــٌر َعْذبَــــٌة مث  . ومهــــا موضــــعان والبكــــراُت جبــــٍل أمحَــــرُ . هْضــــُب الــــرَدةِ 

كَبشاٌت جباٌل سود مث هضب غول ماء مث َهضب اِحلصـافِة، وهـي عذبـٌة مث حلِّيِـٌت 
ْضـٌب ُيسـّمى ُمنيـَة مث َهْضـُب الّريـان وحماذيـه ُسـاٌج جبل أسوُد من ميامنه هَ  ٢٨وهو 

َمث متالٌع جبٌل أمحُر علٌم من األعالِم حذأ ِاّمره . َجبٌل أسوُد وحياذيه لَْيٌم وُحياذيه جلأةٌ 
أمســاء اجلبــال الــيت شــاميِّ ُشــعَىبَ أبانــان زمســيل الُرَمــة . علــى يســار اخلــارج مــن البصــرة

اَْيرَمـي الكلْبـة مـن شـقيق الَنبـاح، والشـقيُق رمـٌل وأول خف بينهما وتنتهي الُرَمـُة عنـد 
الرمـــل َجَبـــل احلاضـــر مـــن رمـــل الّشـــقيِق وأقصـــاه ميـــُل األُُمـــل، وهـــذا مـــن جبـــال َرْمـــِل 

أسـوُد العـني . الدهناء وبني هذين اجلبلني مخسُة أجُبٍل بني كل جبلِني مـيالن أو أقـل
عــن ميينــِه، الظهــران جبلــث أمحــُر  يف اجلنــوب مــن ُشــعَىب، ِقطَــُن الُعْشــريََة جبــل آمحــر

. جبــٌل أســوُد إىل جْنبــِه القنــاُن أســود أيضــاً  ٢٩واحلضــائر مثــل اِجلمــاواِت، وُحْبشــىٌّ 
 . وَهْضب الِورَاِق بطَرِف القنواِن، مث هضب الُزرباتِ 

 :    قال" منيع بن معضاد اجلعفري"وحدثين * ٥٠
اخــُل حتــت َمهــبِّ الشــماِل إذا خرجــُت مــن فـَْيــَد بــالس، ومحــَص مــن الشــام، فأنــت د

ــبُط مــن اللغــِظ يف أول رمــِل  َ ــا ميــاٌه مث  ســلكت ناحيــة الُصــْحر، مث اللُّْغــُط، أرُض 
ــِبُط مــن ُحــَزيِن  . عــاٍجل مث احلُــزيُن، ُحــزيُن كلــٍب وبــه اهلُنَكــُة واالوقَــُة، وُهــنَّ عــذاب مث 

فـأول . ولكنها لغـة طـّيءكلٍب يف الوصل بني األواَدِة وبني ُحَزيٍن وإمنا هي األوَديُة، 
، مث َعْرَعــٌر، والِغمــاُر نِــَوٌك ْمتتلــيء مــن مــاء  واٍد مــن أوديــِة االوداِة ذو القــور مثَّ أحــاِمرُّ

ـــل مث بطـــُن  ـــى، مث تـَُب ـــيٌّ وزن ُعْبِل ظـــٍيب، هـــذه كلهـــا  ٣٠الســـماء مثـــل احليـــاض، مث اُبِْل
وكــل مــا . ريــٌب ممــا أمسَْيــتُ أوديــة مث البــينُّ بلــٌد ســهٌل وبــه ركــيُّ كثــري والِبشــُر والُفــرات قَ 

ا ولد عبـد امللـك  أمسيت َيُصبُّ يف الُفرات، مث ترى أوائل الشام بعد الِبشر الزيتونة 
وحول هذه القرية . بن مروان، مث خترُج منها إىل ُعْرٍض وهي َقريٌة، مث تدُمر قريٌة كبرية

مــن مــذارع  وزهــُري بــن جنــاب، مث الِكْســيونُ . بطــوُن بــين َعــدي بــن جنــاٍب مــن كلــب
 . محصَ 
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ْشرُبَةُ : وقال
َ
 .للبيِت يشرُب فيه اجلماَعُة النبيذ-بضم الراء-هي امل

 
أول احلُـزين وأنـت : "حدثين إبن مَعـاٍد الَسـلميُّ مـن بـين جعفـر بـن كـالب قـال* ٥١

تُريُد اليمامة، وآخره الّنشـاُش وِعَرجـة وهـي َ؟ الريّاُن، وأّمرُة ماتان، وأَنتً : تريد الَشرق
ــا  ٣١مــاءة،  ــرِّ إىل ُجــراَد و ، مث مــن السِّ ــرِّ ــِة وخيــرج منهــا إىل الشِّ وتتصــل ِبَعرجــِة احلُّل

َرمَلُة من شقِّ اَلرِكـِة، مث تقـع يف املـرُّوِت مث يف قُـرى اَلوشـِم احلمـادة، وهـي شـهٌب بـني 
 . الوشِم والعرِض، والُقَصيبُة بالوشمِ 

 .تَبيُني ذلك وتقرير ذلك واحد* ٥٢
ــة. حــّد كــل شــيء مــن ســنان، وابــرة عقــرب وغــري ذلــك-ّففــةخمُ -واُحلَمــة ٥٢َ -واُحلمَّ

نِّةُ -مشددُة امليم
َ
 .امل
 إذا ما أَتتْين ُمحَّيت مل أُباِهلاومل ُتْذِر َخااليت الُدموَع وَعمَّيت  ١: قال الَشْنفري

 يـُْهـدي ابـُن ُجْعُشـٍم األنبـاَر َحنَوُمهُالُْمنتـأىً ٢" البسـيط"وقال ساعدة بن جؤيَة اهلُـَذيل 
 عن حياِض املوِت واُحلَمِم  

 
تشـــديد املـــيم  ٣٢ولـــيس يف . ومـــن الفصـــحاء َمـــن يكســـُر احلـــاء فيقـــول ِمحـَّــٌة وِمحَـــمٌ 

 . إختالف
ــَليمون* ٥٣ علــٌم مــن األعــالم أســوُد أقــرُب املنــازل إليــه معــدن بــين : يَرْمــَرمٌ : وقــال السُّ

 .ُسلْيم عن ميني الذاهب إىل مكَة من العراق
 .ثوٌر، أَدواُت املركوباِت واملرحوالِت للركوِب واحلملِ الِوثُر ومجُعُه و 

وذكــر الُفرســاَن ومــنُهم راكبُــوَن بــال أُثُــوِر، مثــل ِجســٍم وُجُســوم : قــال الُنمــريي* ٥٤
 .وِجلٍد وجلوٍد، وَأشباه ذلك

ََقرُّ يتبغى أن يُكوَن من َقرِرُت . من قـََرْرُت أَِقرُّ -جبر القاف-أَين املَِقرُ : وقال* ٥٥
وامل

" وقـَـْرن يف بـُيُـوِتُكنَّ : "وقـرأ أهـُل املدينـة. ألن الفْعـل ال جيـيء إال مـن فـََعـل يْفعِـل. قـَرُّ أَ 
  " من َقررُت أَقـَرُّ 
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 .الِصـُرم ٣٣السحاب ُيصـيب البلـد ولـيس بـالكثري، والـرأُس أكثـُر ِمـن : اُخلطُو* ٥٦
 .وأدىن الِصُرم َمخُسوَن رُجًال إىل أكثِر عدٍة كثريةٍ 

األربَعـوَن وال أقـل مـَن األربعـَني، هـو أدىن مـا حيتمـي مـَن الَعـدوِّ : رييوقال الزُّه* ٥٧
ــــوِر أوىل باإلســــِم إلســــتيزائِهم إىل األحجــــاِء واألوزاِء . بــــالغورِ  َوالنْجــــد، والِقلَّــــُة يف الَغ

 .وبالنجِد الَكثُر أوىل باإلسم إلتساِع البالدِ 
 .َقبمجع نِقب من احلرِّ وقد نِ : تركنا الَشاَء نـََقايب* ٥٨
* ٦٠ -بـــالراِء والقـــافِ -يف معـــىن أرهقنـــاهم-بـــالزاي والفـــاء-وَأزهفنـــاهم: قـــال* ٥٩

 : باب يف َمعرَِفه الِظلِّ 
يـَُعــــرف الظــــلُّ مــــن ثــــالث جهــــاٍت، مــــا َنســــخته الشــــمس فصــــارت يف مكانــــه عنــــَد 

 أَنه ينقُص إىل أن تزول : والثاين. طلوعها
 

ويُعــرف أيضــاً . ىل زواِل الشــمسأنــه مــا كــاَن مــن أوِل النهــاِر إ ٣٤الشــمس والثالــث 
 هو ما : الَفيء من ثالث عالمات

 
. َأن الَفيــيء يَزيــد إىل غيــاب الَشــْمس: والثــاين. كــان فيــه الشــمس فعــاَد مكانَــه ظــالً 

 والثالث أنه من زوال الشمس إىل َغيبَتها 
 

يٍء ظـّل، فكـَل فيـ. وجيوز َأن ُيسمىَّ الَفيُء ظًال، وال جيوز َأن ُيسمىَّ ظل الغداة فيئـاً 
 . وليس كل ظٍل فيئاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ * ٦١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ذي الُرمــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل. "يف قـــــــ -١" الطويـــــــ
 والعيس باٍق َضريُها ناقٌة ذات َضريٍر، ..................................

 
 .ذات شدة وصٍرب على الَسَفرِ 

 يف َمْعىن الّضِر وما ينالك من َعدوك    : والّضريرُ 
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فال وَأيب نُعضٍم ولو كاَن قْوُمهـالقومي َأعـداًء ١" الطويل: "قال ُعَمارَُة اُخلَشِميُّ * ٦٢
 شديداً َضريُها  

 
ْصـــَلِخم* ٦٣

ُ
ُســـتكِربُ يف نَفِســـه: وامل

ـــٌر وَمنـــرَاٌت، ومنـــاٌر . امل وهـــو النِّمـــر ومجُعـــه ُمنـــوٌر وُمن
 وأَمناٌر، وأَفصُحها الُنمور 

 
 . والَنمران يف اِجلمعِ 

. يكـــون الســـباِع يف اجلبـــال واحلِـــرارِ مثـــل الَوجـــار والســـيب . الَفّضـــة، واِلفضـــاضُ * ٦٤
 وغلِظ األرض َتكَتِمُن فَيِه الذئاُب 

 
 .والِضباع وأَمثال ذلك

مثـل هـزَمُهم . والوْكُم اخلَيبة ويقول الداعي على الَقـِوم َخُجـوا للعـُدو وكَمُهـم اهللاُ *٦٥
 .اهللا، لقِّهِم وكماً 

كّلهـا َمصـدُر -فتوحـة املـاتِ م-وهَو الَلحاُق واحلََقُ -مفتوحة امليم-وهي املَنحاةُ * ٦٦
 .ِحلقُت االنسانَ 

 
يف الســــيف يكــــوُن فــــوق اَجلفــــِن ُيشــــرَْح علــــى َمقــــادِمي -جبــــر الــــالم-احلََقــــُه، واللحــــاقُ 

 السيِف مقداَر النصف مما يستغِرِ◌ُق 
 

. واجلمـُع ُحلُـقّ . الذي يدخُل فيـه السـيُف وجفنـُه مثـل اجلـرابِ  ٣٦والقراُب . احلمائلَ 
 . مثُل ِقراٍب وقـُُربٍ 

إذا أتـــى يف قَفـــرٍة مـــن ورائهـــا، والطَّـــفُّ والقفـــُز، . طَـــفَّ الَفـــرس الشـــجرَة وغريهـــا* ٦٧
 .والَوثب، واحدٌ 

 إذا زياٌد َفوَقها أقلَعفاّ   ١" الرجز: "وأَنشد* ٦٨
 َوَجَعَلت رؤَس الغضاِة َطّفا    ٢



 

)١٧(  

 َتعطـه منـه، وعرَّبـُت وَعرَّبُت الرُجَل مَن الَعطاِء واحلِبـاء، وأَمثالـِه، إذا َأحرمتُـه ومل* ٦٩
 إذا أخرجَت الدَم من . الفرس

 
 .بني األشاعر، واحلافر

َوحْجٌر روكَضَت َمر كوبٌة َشعت َأي أَزغلت بالبول َخلشقًة، وعيـٌب يكـون يف * ٧٠
 .أناث اخليل

 " الرجز: "وأَنشد* ٧١
  ٣٧قد َخَطَب الّنوم إيلَّ نَفسي  -٣١
 مهساً وأَدَىن من َجنِّى اخلمِس    ٢
 َفزّوُجوُه وَأطرحوا يل حاسي   ٣
 َبدو ُسين حّىت َتفيَض نَفسي   ٤

 .وقد فاظ بالظاِء ال غري، إذا مل تذكر النفس. بالَضاِد والظاِء مجيعاً 
 .َعسَب الكلُب، إذا غلم، وَقطيم الَفحُل، وَغِلَم الرَّجلُ * ٧٢
ـــاء-هـــي الذَحبَـــةُ * ٧٣ ّـــة فقالـــت -بفـــتح الب ـــٍة تـَُقْحـــِذ  َرمـــاَك اهللا: ودعـــت الُزَهريي بُذَحب
 .العجلة بالقتِل واملوتِ : َفالَقحِذمةُ . منك
الـيت يـذُكرها سـاعَدة بـن ُجؤيبّـة، هـي : َمثينـةُ : قـال: حدثين أبـو قـيس الصـاهلي* ٧٤

 ُشعبة مَن الُصْفِر تدفُع يف ِملِك وادي 
 

لمَ 
َ
َهل من أمل

ُ
 .امل
 

  ٣٨. ينوأَقرُب مفتوحِة َبَضْعُت وأَبَضَعين، وروْيُت وأَْروا* ٧٦
وَحلَقهـــــُم الغيـــــُث للـــــذين . أثـَـــــُر اجلُـــــرِح وقـــــد بـــــرا، َحـــــربًة ناتئـــــةً : احلََبطَـــــةُ : وقـــــال* ٧٧

م  .يغُشوَ
 .بقايا كل شيءٍ . وزن األْعسانِ : والتأسُني الَتذكر، واآلسانُ . وقال أَنا أَتَأَسُنهُ * ٧٨
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. َن يف أثـــــرهفلـــــم يزالـــــوا َميْحصـــــو * ٨٠قـََفـــــَز قفـــــزًة : َفطَـــــفَّ بـــــازٌع َطّفـــــًة، معنـــــاه* ٧٩
ْحصُ 

َ
 .السعي السريع: وامل
الـزاي مـن مـأزَِمى جمـرورَُة، واالُم -"وقال أَبو سليمان املصـابيح مبـا زِمـى ُمزدِلَفـق* ٨١

 وهَو َجند -من ُمزَدلفَة جمرورة
 

ـــبط منـــه إىل مزَدِلفـــَة، وآخـــر ُمزَدِلفـــَة : ومعـــىن النجـــد. اِحلقابَـــةِ  مـــا عـــال مـــن األرِض و
 .بطن ُحمَسِّر ُحمَسٌِّر وأَول مىنَ 

 وقال * ٨٢
اجلبــل املشــرف . َجَبــل عــن ميينــك وأَنــت بَعَلمــي َعرفَــَة، بــه َعــرياٌن، وجبــل الــَزْنج: َمنِــَرةُ 

 على َجنْد اِحلقابة عن يساِر 
 

َكْبَكـــُب   ٣٩الـــذاِهب إىل عرفـــه َوَوادي وســـيِف الـــذي يَـــْدفُع يف نَعمـــان منشـــقة مـــن 
 يْدَفع منه حيث يْدَفع َرْهجاُن 

 .هو َمْوطٍ : وقال. وصيق بالصاد: اهلَُذيلّ  وقال*٨٣
وأَنشدين للفـزاري، ميـدُح كلـثم بنـت حممـد بـن جعفـر بـن أيب طالـب وامُّهـا رقيـة *٨٤

 بنت موسى بن عبد اهللا بن حسن 
 

 أال إنَّ بالَفرَشْنيِ ناراً َكرميًةلَكْلَثم يـُْزهى للُضُيوِف َوُقوُدها ١" الطويل: "األكرب
 ُمَضرَّيٌةوُأخرى َمياٌين أمدَّ ثَرِيَدها إذا أنزهلا رَفعٌة  ٢
 فما يف قُريٍش ُكلِّها من َكرميٍةَوال الّناِس إال أُم موَسى تُسوُدَها  ٣
ا بنت النيب حممدومن جعفٍر آباؤها وُجدوُدها ٤  َأَجل إ

َوَوَعــْزت خمفــف مــن كــالم العامــة حلــٌن، . هــذاِن الصــوابُ . َوعــّزُت إليــه وأَوَعــْزت* ٨٥
 ، َوَقَط -باأللف-الناسوأْقَحَط 

 
َطرُ 
َ
 .-بفتحتني-امل
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 . َسرَُع ِسَرعاً، لُكلِّ َمن أسرََع من َرُجٍل وَروحاين* ٨٦
 ................  َسرعت يادَي له يعاجل َطْعَنةٍ   ١" الكامل: "وأَنشد* ٨٧
الغَــــرِض، وحنــــن . فأَصــــْبت ِبّســــْرَوٍة، وَصــــافِت األخــــرى ِعــــنِ : وقــــال الُغويشــــيُّ * ٨٨

 .نتغاِىل 
. لو ترك هذا اَجلُدي حىت يَتِيُس وقد تضاس يَتُيس، صـار اجلَـْدي تـَْيسـاً : وقال* ٨٩

 .وأْستْتيَسِت املِْعزَى، صارت تيوساً 
هـذا . تشـبيب القصـيّدة وهـو التَّسـُيب-وقال الِقْرديُّ َوْهـٌب املِْنسـِبُة جبـر السـني* ٩٠

 قول ُفصحاِء احلجاِز، وفصحاء 
 

 .الثور الوحشي. والَشبوب. ُبوب مثل ُمِسّن البَـَقر الوحشّيةالسُّْهلّية، يقولون الشُّ 
 .أتَِّقْتوا مشوِقتاً آتيُكم فيه: وقال* ٩١
قيل : "وحدثين أبو عبد اهللا بن عبد الكرمي الَكْعيب من ولد ُعْتبة بن ُجؤية قال* ٩٢

 أي الرجال : إلبنة اُخلسِّ من أياد
 

 ؟ أشدَ 
  ٤١-". ود كالّسريِ كل َجمْلوز كالعري أو َمقدْ : فقالت
وإذا . اجلَْلُس من الَعَسِل، ما كاَن عن رِْعـي النََّجـِد والشَّـرِف فـََتطـرُِم َعنـه: وقال* ٩٣

 جاء الَعَسل ِشردواً، :َرَعِت التَّهَمةَ 
 

 .والَعَسُل ُضُروب َشّىت فمنه اجلَْلس والِطْرم، وهو َخريه. وهو َشّر الَعَسلِ 
ْتـُه َحبُـوُل اهلَـْوِل قِـْدماً وأمكنتلـه البَــْىنِ حـىت أطرِمتُـه محَ ١" الطويـل"اهلذيل : وقال* ٩٤

 اجلَاِرُس  
وال يكـــوُن الطَـــرُِم َمـــْن َرمـــى . ومنـــه الشـــْرُو، ومنـــه الَبـــُت االمسَـــُر، ومنـــه الـــَوَثُن االمســـود

 اجلَلِس عن الُضْرِم، والَشيعَة، 
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ُر الدوِن يكـوُن عـن الَضـهيا وال َتكون هذه اليت أمسينا بالَتهمِة، والِشرُو َخيُـ . والطُّباقِ 
 وهي شجرة صغرية . والِسحاءِ 

 
 .وال تأرى. وَكُلها تأرية الّنحُل، َفهُو نورُ . ِمشوكةٌ 

 
  ٤٢ُكلي من كلِّ الثمراِت : من الَوَرِق شيئاً لقوله

٩٥...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... * 
اَألْرًصـــاُن، : الواحـــد، واجلمـــع: الِرْصـــن: ، واَخلْشـــَعميُّ وقـــال الـــُزهريي، والَتبـــايلُّ * ٩٦

ْرِصن ومجعها 
َ
 ومثل الرْصن امل

 
راِصُن، مضيق الوادي، وَمضايقها

َ
 .واألرصاُن مواضع من تثليث. امل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِيُم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أيب ُمْقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ * ٩٧ ، َمت : قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال العجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالينَّ
 كل هذه من . فتْثليث، فاالرصاُن، فالقرظان" ......................الطويل"
 

دار بـــين احلـــارث بـــن كْعـــب وجّلـــُه الـــوادي والَكَربـــة، والفائجـــة، كـــل ذلـــك مـــا أَتَســـع 
 : والصناقُ . َفوائجٌ : ومجع الفائجةِ .منه
 

 .َمجع َجْهَوةٍ : واَجلهاَء ممُدودُ . مجع َصنَقةٍ 
وَأضــــَحت جهــــاُر املــــاِء ...................... -١" الطويــــل: "قــــال اهلـُـــذيلُّ * ٩٨

 : َوأَدىن العَدِد للكربَةِ * ٩٩موارِده 
 

 : َكَرباٌت قال ُعمارة اخلُثميّ 
 فؤادي غاٍر أن ترَى أبداً نُعما =أبت َكَرباٌت بني جبالن فالشرى-١
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مصـــدر أويـــت لَزيـــٍد،َوحْرقَص َزيـــٌد : أيّـــٌة لـــك-اليـــاء مشـــدده-ِملـــي ماويَّـــة لـــك*١٠٠
 كمَي بعضه، وقد حترَقَص، وهي : خربه

 
 .احلرَقَصةُ 
ّيار يَرتَاُفون البلدوأراف ا

ُ
 .لناُس، واملطُر يَريُف الِبالَد، وامل

فيما َخـَري مـن أَمَسـِت َعـامَر بيتـه  قـد أمسـى لـه يف بيتـه " الطويل: "وأَنشدين* ١٠١
 خُري عاِمر  

نَـــةِ * ١٠٢ اال إمنـــا =وال نلتقـــي الَّ ملامـــاً علـــى ُعـــديٍ " الطويـــل: "وأَنشـــدين إلبـــن الُدميـْ
 بالضم -ديٍ تلِك الِلحاُم الغنائم عُ 

 
ومـا عنـدُهم مـن اخلـِرب * ١٠٣. ملخاطبته املؤنـث-والكاف من تلك جمرورة-والكسر

 الزاي والغني -َزْمجٌة، وال نـَْغَيةٌ 
 

 : وقاَل يل* ١٠٤ -وعجمتان
بضــم -ذو ُحْنَكــة ٤٤وقــد أْكتــَف لــك، مثــل أَفْـَقــَر ورجــل  -جبــر املــيم-ذلــك مرفَــق

 . -احلاء
 .-أي تضم-"ى األعطافِ تـَُقبَّ عل: "وقاَل غريهُ * ١٠٥
َهْضــبٌة ِجبِلــَداَن، وِجلــداُن بــني الُقــُنِن، وتـَُربَــَة أرض : "فقــالَ ؟ وســألته عــن َفرثــةٍ * ١٠٦
 واجليم من ِجلدان مكسورة-"سهلةً 

 
-. 

 .-فضم احلاء-"من هالٍل َشُحْبت: "وقال الَعزِيينُّ  ١٠٧
َجاَلَعــــُة للمواجهــــة بــــ: كمــــا قــــال أبــــو ُســــليمان* ١٠٨

ُ
ــــور . الَقبيحوهــــي تكــــون امل

ُ
وامل

 فهو الَعجاُج والريُح، وهو ِدقُّ كل : شيئانِ 
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 .تُراٍب ونبتٍ 
يـا دضـاَر َحّسـَرها الِبلـى حتسـرياً  " الكامـل: "قال احلاِرُث بـن خالـٍد املخزومـي* ١٠٩

 وشسَفت عليها الرشيُح بْعَدك 
 

 ُمورَا  
نذِر بن اجل: ومثلُه قول* ١١٠

ُ
" الرجز: "اُروِد العبديخثليد عينني الَعصرِيُّ، يرثي امل

 َتْذرو عليه الرِّح موَر الدِّرين   ١
 

  ................ 
 " الطويل"ويف معىن الريِح أَنشدين عبد الواحد ُسليمان بن اخلُويفُّ فهمي * ١١١

  ٤٥مع الركب أَو يف الريح إذهبَّ ُمورُها =فما ضرها لو أرسلت بتحّية-١
 .، والَعرَِفُة والَعريفاتُ يف الَعِنَفُة، والَعنيَفاتُ * ١١٢

ُطن أيضاً : والَوَدقاتُ . والَودَقةٌ 
َ
 .للّسحابِة دون الُعلَيا، وهي امل

فلها َتالقى البَـْرُق   ١: وللسّعِدي، سعد ُغَويٍث، ُمَؤجَُّن بن َشْعَنٍب الِعَصاميّ *١١٣
 ...............  يف َعِنفاتِهِ 
ــعِب ذِي الرُبَاَحتّســْس وال فيــا راعــي الِغــز ١" الطويــل: "ولــه يف جريانــه* ١١٤ الِن بالشِّ

 تأمْن سبعاً َضوارِيا  
 لقد ُكنَت وتُقِفُر حوهلاويُعَفُر بالغزالِن َعْوداً وبَاِديا  ٢

 لُربَّ َقوٍم قد َصَحبنا َداَرُهم    ١" الرجز: "راجزهم* ١١٥
 ُمثَّ َسَلْبنا عبَـَقصاً أبَكاَرهم   ٢

 .وهايعين َساقُ : واكَتَشُموا اإلبلَ * ١١٦
 : قالَ *١١٧

  ٤٦. فِلقَيُه ُبُشُزٍن َغليٍظ، فاُلشُزُن اجلانب
نٍد * ١١٨  .الَفالُة، الماء فيها وال رعىِ : واملهونَ *١١٩وألَْنساء يـَْنم ْمَن 
ُِسنُّ َرهبٌ . وبَعٌري َرْهٌب، وناَقٌة َرْهيبَ * ١٢٠

 .َمقُصورٌَة للَحسريين، والّشُيخ امل



 

)٢٣(  

 .ًة من الّزرِع، ومن اِخلصبِ أرُض ِحياٌل، َأَغّبت َسن* ١٢١
َأجــــَدْدُت األرَض الــــيت تصــــلح للــــّزرِع، إذا كانــــت َخرابــــاً، فأصــــلحَتها وأَجــــدَّ * ١٢٢

 .القوَم، َعَلوا اجلَدَب مَن اَألرضِ 
ــا الدشـياُر َموضــع الـّزرع: َواملَِدمَّـُة، واملَِلوطــَة◌ُ * ١٢٣ اللّــوط : والــَدمُّ . َخَشـَبٌة ُيَســرَّى 

 ح َحّىت وتسوية األرض والّسط
 

ا راَحةٌ  ّ  .تضُعود كأ
عِدن، إذا َكثَر ما خيرج منُـه: وتَاَتىن الَقوم* ١٢٤

َ
وَأحَقـَد، . َكثـَُر َنسُلُهم، من أوتىن امل

 إذا مل خيرج منه شيٌء، وَأحَقَد 
 

 .الَرُجل، إذا مل َجيْد ما َيطُلب
 : وقال أبو ُسليمانَ * ١٢٥

  ٤٧٠مع زَاوزِيٌة الَزيَزاة بَناؤَها ال يعلوه الّسيُل، وجتُ 
 .قال اَجلميُّ من احلجِر لقد َأكلُت من هذا الَطعام ما مل ُأكل من زادٍ * ١٢٦

 
 . وَميَداَنك حلفت، ومعىن مَيَد من أجلٍ  ١٢٧
 .أي أغسلُ : أعطين املاء أَرحُض منه: وقال* ١٢٨
ن فوَصـَم العـرب مجيعـاً، وأسـتَـَعزَّت هاتـا: وذكر احلَبشيُّ صاحب الفيِل فقـال* ١٢٩

 القبيَلتاِن ِمبسِكِهما، يعين أهَل 
 

 .الَسراةِ 
ـــٌع، إذا كـــان إىل داخـــلٍ * ١٣٠ وأنثـــاه . فـــإن كانـــت إىل خـــارٍج، َفهـــَو أرَوقُ . ســـّن ُمَن

 .َروقاء، واجلماعة روقٌ 



 

)٢٤(  

، شـــاعر * ١٣١ أنشـــدين أبـــو الـــُرَدْيِين احلـــارِثِي، َأحـــد بـــين اِحلمـــاِس، َرهـــُط النجاشـــيِّ
 يف  صّفَني، أليب البقرات الّنخعي

 
م، وحرب أَْود بن َسْعِد الَعسِريةِ   " الكامل: "حر

  ٤٨َأعزًّة والفْضل للفاضِل =ُكّنا وَسعداً أخوًة جريةً -١
 نِْنِقُم من أعدائهم نَلبَـُهموال يُعينونا َعلَى تَابِل  ٢
 َحّىت بَغت َسعٌد علينا فـََقدأحاَط وْرد البَـْغِي باجلاهِل  ٣
 َعْتَسْعٌد من السرِّ إىل الساحِل  سائل بنا َسْعداً وقد أمجَْ ٤
َر بين َعمِّهمعنَد إختالِف األَسِل الناهِل  ٥  كيَف رأت َصبـْ
 ال ُصْلَح بَني احلّي ما َغّرَدَختطباُء يف ذي فَنٍن َمائِل  ٦
 َحّىت يصريوا حتَت قـَْيدومهامثُل جالل الَقَصِب اجلائِل  ٧
 َثم للَبائِل  َقد بـُْلَت يا شْعشم من َحربناال ُعذر يا َشع٨

يعين َشْعثم ُمَطَرٍف شاعراً من بين َسْعٍد، كان يهاجيـه، ولَشـْعَثم شـعٌر كثـٌري جييبـه فيـه 
 .ويف غريه
 " الطويل"وله أيضاً * ١٣٢

 عجيج مجاٍل تشتكي احلرَّ نيبُـَها =وَعّجْت بنو َشْحٍب َعجيجاً كأنّه-١
 .ائل من َسْعد أَودِ َشْحٌب وُسَخْيطة وُمزَاحم وَكثيف َوَشبيب وَحّبان، قب

 وَعّجت بأَعواٍل ُسَخْيطَة بـَْعدما أَذاَع َجبْهٍل من ُسَخْيَطَة شيُبها    ٢
 وتُؤلوَن أنا ال نعود إليكمكذبتم وتأويل الكتاب املنَـزَِّل  ١" الطويل: "له* ١٣٣

 لتَـُعَرتِفـُّنا إن شاء اهللا َجْهَرًةبذي حلََب كالليل أْرَعن َجْحَفل  ٢
 من أوالد َجْلد بن مالكإذا نَاَد َخْطٌب مل يكونوا يعزَّل  ِمَن الُغّر ٣

ُطَــرَّيفُّ *١٣٤
مــا أعطــى مــن قَليــل إال َكثـُــَر، وال كثــٍري . الَعطَــاَء يُقــود الغــىن: وقــال يل امل

 إال زاد، والقليُل ًيكثـُُر، والَكثُري 
 

 .يزيدُ 



 

)٢٥(  

 .هذا احملُض من كالم الَعَرب* ١٣٥
 .ْعبُـرُُه، وأْعَربُه َغريَهُ وَعبَـَر َزْيَد النَـْهَر يَـ * ١٣٦

 
ــــريَهُ * ١٣٧ ُه َغ ــــاُه غــــريُُه، وَشــــذَّ وَأّشــــذَّ ــــُو، وَأْحَب قــــال الُقَرْيعــــي مــــن * ١٣٨.َوَحبــــا َحيبـْ

  ٥٠" الطويل: "بلمغرتف
 فنُعم أشَذتـَّْين عن املال واألْهِل  ............١

ا الـــيت * ١٣٩ تـُْنبِـــُت املرعـــى وهـــَو وَســـَحَر املطـــر، والَســـْيُل األرَض، إذا إقتَـلَـــَع بشـــَر
 .َضررٌ 
 .والثـّْوُل اجلماَعة من النحلَ . مثل اْحَرْجنََم، وأجتَمعَ : فأْسَتثْـَوَل الّنحلُ : وقالَ * ١٤٠
ُر على كِبدي: وقالَ * ١٤١  .؟للذي يَقف من الطعاِم والشَّراب . َوْهٌب يـََتَبحَّ
 .حاَء بالشيِءُحمذفراً، أي جاء بِه ُكّلهِ : وقالَ * ١٤٢
َدَة -والُرْعبُـلّــةُ . حنــن يف الرَّفـَْهنيــِة، للرفاهيّــِة والرخــاءِ : لَ وقــا* ١٣٤ مضــمومة الــرآء مَشــدَّ
 .القطَعِة من الَثوب-الالم
وهــو . َقَطْعــت هلــا ُرعبُـلَّــة مــن عمــاميت، فأســَنْخُت زيــداًِ َســاخاً : قــاَل ذو الرُّمــةِ * ١٤٤

 وهو -من الوىنّ -ال يـَُوّىن يف أمري
 

 .فيها االحضنَ  يُوِحُن قلوب الناس فَجَعل
.........................................................................

..................... 
.........................................................................

..................... 
 : وقاَل الُربيِديُّ * ١٥١

. صَدُر َسَرق السارُِق؛ وَحـَرَس احلـارس فهـو َحـارٌس َحـروسٌ وهو اِحلَرِ◌ُس والِسَرُق؛ مَ 
 . ما يأخذه السارق: واَحلرشسة

 



 

)٢٦(  

 . مثل الَسرَِقِة، والَسرِِق فعُل الّسارِقِ : واَحلِرسُ  ٥١واحلرَِسُة 
 َيْسألين بالدَّوِّ أيَن ِحْجُر   ١" الرجز: "وأَنشدين للشهايبُّ الكاليبُّ * ١٥٢

ُر  وَدوَن َحْجٍر فـََلوا  ٢  ٌت ُغبـْ
 ليَس ملن مات ِِنَّ َقرب   ٣

 .َوَزَعَم انَّ البصرَة بَطرَف الَدوِّ 
 .ويل األمر ِعنايٌَة وِعْنيةٌ * ١٥٣
 .إذا غرزت الناَقة: وَقْد بَلَصت* ١٥٤

ـــاَم ١" الطويـــل"وأنشـــدين األشـــجعي  ـــدُِّح أَي ـــَيب غـــري أَننيأَُم ـــد أصـــَبحُت ّودَّْعـــُت الصِّ َق
 الصِّىب فُأجيُد 

 اهللا أياَم الصِّيب وسقى الصبىلو أن الِصَىب بعد املشِيِب يـَُعوُد  سقى ٢
نَّ ُسدوُد ٣  فهيهات أيام الّصىب قد ترْكننيكُعصِل املرامي ما ِ
 

فيهــا  ٥٢مل يُكــْن : وتعصــل ذلــك. إذا مل َتقِصــد الَغــَرض: َوَعّصــَلِت الِســهامُ * ١٥٥
 وذَّكٌر . ريٌش َوَعَصَل الَسهُم أصابَ 

 
 . ربّني الذُك
 .وهو مرُفوع املِشي: سار الَطرَقة: واْهَتَبَل البعري* ١٥٦
إال إنَّ نَــــــــــّص العــــــــــيِش يـُـــــــــْدين مــــــــــن -٣١" الطويــــــــــل"وأنشــــــــــد األشــــــــــجعي * ١٥٧
 : أيضاً * ١٥٨وَجيَْمُع بني اهلَائمني أْهِتَباُهلا =اهلوى

 
  ال َيستوي إذا أْحزُألَّت البيدِقَصارُها والَشْعَشَعا نَاُت الُقود ٢" الكامل"

 .ِمن ِمْدعاِة الطعامِ -جمرُّورة الدال-والِدْعَوةُّ * ١٥٩
ملـــا واراك مـــن إرتفـــاِع َجبَـــٍل أو ِفقـــارَِة َحـــربٍة، ومـــا أشـــبه : واَحلجـــاْب واجلُْبـــان* ١٦٠

 .ذلك، وما واَرى عنك غريك



 

)٢٧(  

أَسل اهللا أن يُنبـَت أْصـَلهم، وأن يُنمـي فَـرَعُهم، وهـو أْرمـى : ودعا لقوٍم فقالَ * ١٦١
 واجلمع أَُطٌر، . أَُطرةٍ  الناس بذي

 
 .وهي الَعَقب فوَق الُفوقِ 

 : وذَكر بلدًة فقالَ * ١٦٢
  ٥٣. هي َوِعَسٌة والَوْعس أالَّ َتكوَن َمرئية

ْقـرنُ . وقاَل أنا ُمْقرٌِن للذي ال َمعَني له على َضيَعته وعملـهِ * ١٦٣
ُ
طبِـق لألمـِر : وامل

ُ
امل

 .ِحْرٌق من األضدادِ . الَقوي عليه
 "    الوافر: "دين َرحال الِعْكرميُّ مِن عامِر ِعكرمة للمجنونِ وأنش* ١٦٤

 َتروحَّ رَاشداً يا شْبَه ليلىقريَر الَعَني فإلتمِس البُـُقوال  ١
" الطويــل: "وأَنشــدين* ١٦٥ولَيَلــى َفَكّكــت عْنــَك الُكبُــوال =فـََلْيلــَى أُطلَعْتــَك مبُْقَلتْيهــا

 من أال أيُها الدنيا فَبيين َذميمًةفما فيك ١
 

 شيٍء مع املوت نافَع  
 َحتَّلْنيَ لإلنسان َعصراً وال يَزْللُه ِمنَك ما مرَّ اَجلديدان فَاجُع ٢

وكـاَن حـدثين . حدثين شيخ من بين هالل، وسألُتُه عن َنسِب محيـد بـن ثـور* ١٦٦
 بعض َمن يعِرُف نسَبهم، أنه ثـََبجيُّ 

 
 : ِمْن َبل أثَبج فقالَ 

يـك بـن هــالل  ٥٤-بـد اهللا بــن َعـاِمر بـن أيب ربيَعـَة بـنُهـو ُمحيـد بـن ثـور بـن ع: ال َ
 . بن عاِمر

. واَثــَبج بــَن عــامْر َفجــّد ُمحيــد، عبــد اهللا، واألثــَبج إبنــا عــامٍر هــذا املــذكور أوالً : قــال
 وأحسب أنَّ الذي حدثين ملا رأى 

 



 

)٢٨(  

ْم واحــدًة بنــو عبــد اهللا وبنــو األثــَبَج بــن عبــد اهللا َنَســَبه إىل ذلــك، و  كــذا كتبنــا َدعــَوَ
 ومل َيذكِر األثَبْج يف َنَسبِه، وسألته . قبلُ 
 

فَـالَلُمم وعنـده مـا قُـرَب . َسـْبعوَن وَلَممـه: فقـال؟ عن رجٍل كبري فيهم، كـم أتـى عليـهِ 
 .منه

َمْقصـــوٌر -ُمهـــا هْيَجـــاِن َجـــَبالِن بأســـفَل َرنيـــة، ودارا: وســـألته عـــن َهـــيَج فقـــالَ * ١٦٧
 هذا من كل . والُغَضاب، والبُـَلى-َمذّكرٌ 

 
 .مدافع بـَْيَشَة حيث تُنَتهى يف الغائِط َمَهبَّ الشمالِ 

 : وقالَ * ١٦٨
إىل َمَهـْب الَشـماِل أْرَجـُح مـن  ٥٥َحرَُّة بين هالٍل مْعِرتَضٌة من أسفِل ُسقِف الطـوِد، 

 ستِة أيام، ومن الَشرِق إىل الغرِب 
 

 . َشطُر ذلكَ 
ــا إذا آَســدي١" الطويــل: "وأنشــدين الَســلويلُّ * ١٦٩ ُ اُت الّنجــوُم تثــاَءبتمن الليــل أنْيا

 فهي ُكّلُج 
ُشرييَن تـََلُج ٢

 وعاَد الِقَوى عند الذي أين مثُلُهوقد َجَعلت أيدي امل
 وَجْدت الِقَوى عند الذي أيَن مثُلُهوما طالُب املعُروِف فينا يُقّمُح  ٣

شرييَن تبلُج  : ...................قوله* ١٧٠
ُ
 وقد جعلت أيدي امل

ثري: لَ قا
ُ
، .إذا أعيـا منـُه َوَضـُعَف عنـه. يـََلَج يـبلَج، بلجـاً : وتبلج. الداعي الَضيفَ : امل

 وَقّصَر عنه، وإّمنا يفعل ذلك ِكرام 
 

 .الناِس، فما ظَُنَك بغيبهم
 .وتَبلَج من َصنيِع الِقَرى

 .من اإلشارِة إليهم: وقال غريه* ١٧١
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: بــــن ُقشـــــٍري صـــــاحب ُمجـــــلوأَنشــــدين حلبيـــــب بـــــن يزيــــد أمحـــــد بـــــين معاويـــــة * ١٧٢
 " الطويل"
  ٥٦َحَياها لَقوٍم نازحَني ُحروب =أراين من ُمجل كراجي َخميَلةٍ -١
 أيب ِصَبية تَأوى عليه َشوارٌفَخشوُك ِكراَء ُكُلُهنَّ َشُبوُب ٢
 إذا ما َتضاغوا فأبَتغى الَدرَّ مل يُكنلُهم بأناصّي الَشقّي َحُلوب  ٣
 رقُمخيٍل تـََلّقته صباً َوجنوب فوجدي ِجبُْمٍل وُجد ذاَك ببا٤
 يَرى بـَْرَقها يأَتجُّ والليُل ُمْظلٌمفُشبَّ إليه من َهواُه َشُبوُب ٥
اُر بِه أرٌض وكاَن لَغريِهاوِان اليت ِهيَـَرْت بِه جلََُدوُب ٦ ُ 

 .لبيت الَشعر: خباٌء وُخبيان* ١٧٣
بــن قثــٍري صــاحب أم  وأنشــدين لُبَشــْري بــُن َعطــي الُعبَـْيــدّي، أحــد بــين معاويــة* ١٧٤
ين الواشوَن ١" الطويل: "واهب

َ
 لقد مل

 
 يف أُم واهٍبوألوُم من نَفسي أُرى َمن يَلوُمها 

 َأِهُش لُقرِب الداِر من أمِّ واهٍبوأن قـَرَُبت مل يُقَض شيئاً َغرميُها  ٢
 أال ِانَّ قُرَب الداِر جد وأن َترىخليَلَك يَوماً َنْظَرًة َيسَتدميُها ٣
 

  ٥٧" الطويل: "دة للصِّمة بن عبد اهللا أوهلازيا* ١٧٥
 أال َمْن لعٍني ال َترى قـَُلَل احلمىوال َجَبَل األوشاِل إال إسَتهّلت  ١
 وال الْنَري إال أسبَـَلت وكأّمناعلى َرمٍد باتت عليه َوظّلت ٢

َحَلفت بدار الصْيد ما ُكفِّـه الَغضـاوال َدابَـٌق مـن واسـٍط ١" الطويل: "وله وهو بالشام
 بَقرِيِب 

 فما طابت الريح اجلَنوِب ِبَدابٍقولكنها باّلَعثْـَعثـَْني َتطيُب ٢
 جنوب يداوي َهْيُجها بارح اهلوىلها بعد نـَْوم الّسامرين َربيُب  ٣
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أال مــن ١" الطويــل: "أيب الصــمة حــني فارقــهُ . وأنشــدين بعبــد اهللا بــن طفيــل* ١٧٦
 ُأصيبت َمقاتُلهبه ُغّلٌة " قد"لَقْلب 

 
 ما تُزايُله  عاديةٌ 
 َوعٍني رماها اهللا بالشّوق كلمارأت حيث يلقى مصرم احلبل حائلُه  ٢

 " الطويل: "وأنشدين للِصمة* ١٧٧
 ذكرُتَك مل تـَْقُدْر عليِه الّنحاِنُح =كَداِء الّشحابِني الَوريَدين ُكّلما-١

تُولَني َجـْذالُن أُرِى الناَس مّين ُحسَن حاٍل وَغبطًةكأينِّ ِمبا ٢" الطويل: "غريُهُ * ١٧٨
 باحُج  
ــِه وَجنيــَف عليــه* ١٧٩ إىل اهللا ١" الــوافر: "أنشــدين ِلســّباق الَبهلــّي يقوهلــا إلبــن عمِّ

 أشتكي رُجًال ِجبَْنبيعليَّ وكيَف أرَفُع 
 

 ناِظَريّه 
ّدُدين الرجاُل فال يُباليَوَجيعُل َميَلُه َمَعُهم َعلّيه  ٢ َ 
َربّه  ويأتيين مبصحِفِه يُداوى وَخيْبأُ   ٣

ُ
 َسيَفُه ِعنَد امل

 يُريُغ يل الَربأة لُقْرب رْمحيليُبُسَط َفوَقه َجْوراً َيَديّة ٤
 فُقلت لُه ِمبَْزرِيٍَة َعليِهآماَلَك يف إبن َعّمَك من رويَّه ٥
 فَنْوُلك أن تُكوَن معي َعلْيهموَترميُهم ِحبّجتك الرَِّديّة ٦
 ا يصوُل َذوو اَحلمّية  وإن َشَغبوا علّي َدنـَْوَت مّنيُوْصلَت كم٧
  ٥٩فإن كانوا أحبَّ إليَك منّيفال أدُعو ألهِلك بالّنسّية  ٨
 فليتك مل تكْن مَعهم وال ليَوسوَّْيَت الَقضّيَة بالّسويّة ٩

 َفرِْحُت بِه وقُلُت بـُينُّ عميفَلْيَتَك كنَت دابرَة الثّنية ١٠
 ة فإن تك يابن عمي بـَْهَونياًفباِهللا أحَتشمت لباهليّ ١١
 ما قد قُلُت َوَحيك فار ُضونيإىل أهِل اليمامِة أو ضريّة ١٢

فاَرضةُ 
ُ
فاتاُة، والُفراُض، مجُع فاِرٍض للَفقيهِ : امل

ُ
 .امل
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هّياففيهم ُكُل مْكُرمٍة وَهّية ١٣
ُ
 وإن شئُتم إىل أهِل امل

 رجاٌل ال يُفزُّع ُسْرُب جارٍُجتاورُُهم وال يـُْرزا رزيّه ١٤
 ُمسّوماتٍلُكل قبيلٍة منُهم َسريّه يقوُدُوَن اجلَياَد ١٥
َضُتهم على َكْعٍب َوطّيه  ١٦  ِسرَاعاً ُجمِْهِدين على ُعَدامهَوْ
 تَلوُذ ُعّداُهم بالبحِر منُهممع احليَتاِن تأكلها َطريّة ١٧
 

 إىل ما َردَّ فْيُد إىل َطمّية =٦٠َمحوا ما بَني دار بين ُسلْيم -١٨
 كبالدَّ ال تـَُعنـُِّفها الرَّعّيه  إىل داِر اَحلريِش فـََبطِن بر ١٩

ـــــا  ا فقـــــد أغتفر ـــــا ومل َتســـــتمرها، فـــــإن إســـــتمرَ ـــــبالَد، إذا أجتو ـــــت املاشـــــيُة ال تـََعنّـَف
 وأعَتبتها، وأعَتىب البعُري ببلد كذا، إذ كان 

 
 .غري بلده ووقع غليه َفَصلح به

َســــراِة مــــن ُجهينــــة احلجــــر، بطــــن مــــن األزد، مــــن أهــــل ال: وأنشــــدين اُجلهــــين * ١٨٠
 سر البالد : ................. ُفصحاً 

 
ُجيـــْرِد اخليـــِل واَالســـِل اليمـــانيَوزثْرِق ل تطـــِيُش عـــن ٢٠" البســـيط"الـــذي يـــوىل ويْغَتفـــُر 

 الَرمّية  
 َوأُسَياٍف بأْميَاِن كراٍممشاِهُدها وتْفرِى يف اهلَرِيّة ٢١
 َحيّية فكم من ُكّل ذاِت َشوًى ِخَدلٍكِعذاب الثـَّغر َسّيّدٍة ٢٢
 ُممَنعٍة بأطراِف العواليَصُدوِق القوِل عاِقَلٍة تقّيه ٢٣
نّية ٢٤

َ
 َغَدا مْن ِعندها بـَُعٌل حاللٌفلم يَرْجع َوعاقْتُه امل

 
  ٧٠وراح على ُمعزّبٍة حَفّية =وقد أمسى بْدنياُه َضنيناً -٢٥
 َتساُل َذوي الَقرابِة هل رأْوُهوتـَْندْبُه األيابا بَنّية ٢٩
َهاٍل َجلّية  َوعْنَد ٢٧ ًقّلِد منُه علٌمَوعْنيٌ عنَد منـْ

 أبن امل
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قّلِد جعفر بن عمرو بن اَهلّيا سّيُد كعب اليوم، ومنهال بن عمرو
ُ
 .أبو امل
 َتوّفوا نفَسُه فيمن َتوّفوابال َغْدٍر وال رِعٍة َدنّية ٢٨
 كذاَك وبالُتقى كثُروا وطابواوَمن لَزم الُتقى فَلُه َوقّية  ٢٩

 امليمون حيىي عباَدة بن جحاف بن عمرو بن عبد اهللا إبن هاين بن إسم أيب* ١٨١
 عمرو بن معاوية بن ُقَشري بن 

 
ريزيــق الغــواين قــالَ . كعــب بــن ربيعــة بــن عــامر بــن صعصــعة

ُ
ُهــو مــن بــين : أنشــدين مل

 لُبيَىن مث من أوس، ولبيَىن أم بين 
 

مـــــن خليـــــٍل  جـــــزى اهللا ُســـــْعدى١" الطويـــــل: "األعـــــور بـــــن ُقَشـــــري صـــــاحب ُســـــْعَدى
 مالمًةكما راح راجي نيل ُسْعدى خميباً  

 
 ثـََبتُّ زماناً طامعاً أن أُثِوبا =٧١تَبيْنَت من ُسْعدى اجلرميََة بعدما -٢
ا مثل قابٍضعلى املاِء أو راٍج من آآلِل َمْشَربَا  ٣  فأصَبحُت من أديا
 وكنُت كذى ماٍل عجاٍف َوصبيٍةمضى َعنُه أنواُء الربيِع وأجَدبا ٤
 يَرى بارِقاً خيتصُّ أعجب أرضِهإليِه فلما بات بالربِق ُمْعجباً ٥
َصدُوق بعني الربَق قد كاُن خّلَبا  ٦ ّ  أتاُه خبٌري كان يعلم أ
 

وأَنشدين خلليفة بن عاصم، أحـد بـين مالـك بـن سـلمة بـن ُقَشـري، وكـان مـن * ١٨٢
ائهم م وأشدَّ  " الطويل: "فتيا

 ُهوفكرَت ليًال بعد ما ناَم َسامرُه  ذكرَت الذي ال بُّد أنك ذاكر ١
 وفـَتّـْلَت راياً من ُخطُوِب كثريةوَسدَّْيت ما ال بُدَّ أّنك فَاِيرُه  ٢
 فإيَاك واألمَر الذي إن تراَحَبْتموارُِدُه َضاقت عليَك َمَصاِدرُه  ٣

 فما بيُت قوٍم يهِدمون قدِميُهم  ببَـْيِت إذا ما َضيََّع الَبيَت َعامرُه 
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ْوُدوُع اال َرّعيةٌ وال احلَ 
َ
 إذا مل ُيّصعّدْه الفىت فهو حادره =َسُب امل

 أال ي ذِوي األلباِب من آِل مالٍكرسالَة ذي قُرَىب ُمبٍني مَعاذرُِه ٦
 رَسالَة ال ُمْستْكٍرب من عتابُكموإن كاَن ذا ُكربى على من ُيكابرُه ٧
ا َورَّا٨  ُد ماٍء وصاِدرُه فال جتعُلوا أَعراَضَنا البُيَض ُسّبًةيـَُغّىن 
 فإين وإن أغَضبُت إغضاَء ُخمْدرٍعلى ساِعديه ناَم وِالغيُل َساتِرُه ٩

 هَزْبرٍايب ْشبَلني يف جوِف َغابَةَمَىت ما ُيساَِور قرِْنه ُفهوها صره  ١٠
 َيُصبُّ على عداء َكف ثقيَلًةوحجن الَشباُيشني فيمن ُيَساِوره ١١
 َغارَةبـََرْزَن من األكمام وإشَتّد ناظرُه إذا ما َنضا َعْنهنَّ يوماً ل١٢

 : فصائل مالك بن سلمة اخلري بن قشري* ١٨٣
، وصـَقْر،  ٌر وهو ُسَعْريِيُّ، رهط عّباِس بن الُنَسُريِ، وَحْزٌن، وَعامر ومعاويـة، واحلُـرُّ ُسَعيـْ

 وضمرٌة، وَمعزا، وعدد 
 

* ١٨٤ ٧٣. ن عبــــد اهللاهــــؤالء يف َعــــامٍر، ُمث مــــن عــــامٍر يف نُبــــَيٍط، رَهــــُط الصــــمِة بــــ
 : فصائل ُقَشري بن كعب

بَنـــو ســـلمة اخلـــري وفيهـــا الَشـــَرُف والَعـــَدد، واألعـــَوُر بـــن لبيُــــَىن وهـــي بْنـــُت الوحيـــد بـــن  
 كالب، وسلمُة الَشِر، ومعاويُة ومها 

 
 .فهؤالء بنو ُقَشري. للُقشرييِّة، وُمرّةُ 
ـَرَة ابـن بـن سـلمة اخلـري قـُـرّ " ومنهم"ُعبد اهللا وَقرظ وَعامٌر : فولُد سلمِة اخلري ة بـن َهبَـيـْ

 قبائل أَم دهٍر وأبزُهم . بن ُقَشري
 

 .الرَُقاُد، وُمسْري وزُفـَُر هم بُنو َسلمة وأمُهم أُم َدُهرٍ : سلمة اخلري
ـــاحي، ْعـــرٌض مـــن : قبائـــل عبـــد اهللا بـــن ســـلمة ـــُر غـــنب ُعْقيـــدة باحلَب ـــرَاُس، نـََف ـــراُس ِف ِق

اءُ    أعراضهم بالفلْج َجَنوبيه، وَصدِّ
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-وزن فعيـل-عرض من أعراضهم أيضاً، وصداء فيه ماٌء أيضاً، وُمرَارٌَة وَسواَدٌة وَحبـريٌ 
 .وهم ميُ 

 
وحيــــَدٌة،  ٧٤َعبيــــدٌة، وُخَزميــــُة، وُمــــريِح، وَســــامٌة : فصــــائُل ُمعاويــــة بــــن ُقشــــريٍ * ١٨٥

 واَحلجاُج، وعمٌر، وهؤالء كلُهم أهل 
 

ُحَصــْني، : بــن ُقشــري مــن ولــد لُبَـيَـــْينَ فصــائل األعــوِر * ١٨٦الَريْــب، وهــم بنــو معاويــة 
 قبائل . وُمشَنٌج وبـَُيهس، وعاصمٌ 

 
 . رهط ُمريزيق الَغواين الشاعر وقـَْيٌس وُحبَـْيبٌ -لُبيـَْىن أوس: سلمة الَشّر وهم

َوعاِذلٍة يف ُحّب ُسْعَدى َتربََّعْتبَلوٍم كما يْـِربى َعـِن ١" الطويل"وأنشد ُلمريزيق * ١٨٧
 الَعظِم عارِقُه 

زُن يف صفاًمنيع الُذرا تروى الُوُعوَل حوالُقه  ٢
ُ
 فما نُْطَفه مما َقرى امل

ا اجلُنوُب واستظلت َوُوقـَّفتلّحراَن قد أَعْيَت عليه َمَتاوقه ٣  َمَرْ
 بإطَيَب من أنياِب ُسْعَدى إختالَسًةوقد غبَق الَغْرياَن بالنوِم َغابُقْه ٤
هل اهللا ٥  ممَُْنتُّ ّعلُّى َفذايـُُقه وما ذاك إال الّظن ال علم يل 
 

 " الطويل" ٧٥: وأنشدين حلبيٍب بن يزيد، أحد بين ُمعاوية بن ُقشريٍ * ١٨٨
 وملا رأيُت اهلاتفَني ورُفـَّعتإىل اهللا بني األْخشبِني الّسواِّلُف ١
عارِج والُعلىأرى كّل ذي َبثٍّ بك اليوَم هاُتف  ٢

َ
 َدَعوُت بَان يا ذا امل

 اٍل فأنّنيلك اليوم عاٍن يف العبادِة كالُف أثبين بإحَساٍن مجُ ٣
إين بليــــت ُجبْمــــٍل وهــــي نَاشــــَئٌةمث إبتليــــُت ُجبمــــٍل أمَّ ١" البســــيط: "ولــــه أيضــــاً * ١٨٩

 ْصبَياِن 
احىت َمتنّـْيُت أن الناس عمياُن  ٢  إين َمتَنـَّْيُت مما قد لَقيُت 
 اُن تـَْعَمى قلوبـُُهم عنا وأْعيُـُنهموأنـَُهم بعد ما يعموَن ُصمَّ ٣



 

)٣٥(  

 حىت أَكلَُّم ُمجًال ال يُنَغصّنيَتْكليَمها آخر األيام إنساْن ٤
 حىت أداِوي قلياً هاِئماً َصدياًكما يُداوى بربد املاِء َحرَّاُن  ٥

أرســل بعــُض بــين منــري إىل َمزيــد بــن اَجلْعــِد خيــُربُه بــَنعم بــداَر مــن الُســّوَدِة ِبشــِق * ١٩٠
 البحرين ما بينه وبني الَبصرة عن 

 
أال يــا إبــَن َجعــٍد لــو علمــَت ِبغرٍّةبــَداَر ألَنْضــْيَت املطــيَّ ١" الطويــل:"ٍم َمــن البحــرينيــو 

خزَّما  
َ
 امل
 إىل نـََعٍم يَرعى بُتوثُوَر أْهَلُهُمَسطَّعًة أعناقُه وُمَرقَّما  ٢

: والَعــالطُ . الِســطَاُع مــن الِســَمِة، مجــع َســطَعٍة، تكــون يف طــوِل الُعنُــق مقــدار االصــَبعِ 
 وْسَط الُعُنِق مستديراً بأكثِر يكُوُن 

 
 .الُعُنقِ 

نقــٌط ثــالٌث يف الفْخــِذ، : واملــرُقم. مسَــٌة لبــىن َمحّــال مــن معاويــًة حــزن مــن عبــادِة عَقيــلٍ 
 مثل َفرَشِة الَكلب، مثل اهلَْفَعِة 

 
 .، وهي مسُة بين ضّبة:بأظفارِِه، هذه ِصَفُتها

ُنقــذ بــن ُعلــْيٍج اللُبْيــينُّ مــن بــين أو 
" البســيط"ٍس ُقشــريي صــاحب َعْوجــاء وأنشــدين مل

 ال َتْطُرَدا َغَنم الَعْوجاِء إن ١
 

 وَرَدتوبالعذاِب من اإلحساِء فأسقلوها  
َنها ألْمدُحهاحىت املماِت وأْهُجو من ُحيّليها  ٢  إين على ُحْسِن َعيـْ
 ُقوال ملرَمي إن كانْت ُتَكلَّمُّهاتـَْقَر السالَم َعلْيها ِحني تأتيها  ٣
   ٧٧ما بَينَـَنا من َقْطرٍة َوقـََعْتأو تُرْبة ُخِلَقْت والرّيُح ُتْذرِيها  َعِديدَ  ٤

ــــة اجلعــــدي* ١٩٢ ــــو يب حنــــو ١" الطويــــل: "وأنشــــدين أليب مثاَم إذا ِشــــئَت مــــال اللُه
َيٍةيُديُروَن َجّياشاً من اخلمِر آنِيا    فتـْ



 

)٣٦(  

 وكأُسُهم يف كفِّ أبيَض ماجدكرٍمي َجعْلناُه على الَقوِم قَاِضيا  ٢
 يـَُعضُّ َعِن الّسكران من فضل كأسِهوميال على َمن كاَن يف القوم َصاِحيا  ٣
 َفراُحوا ومنُهم ّذاِهٌل عن ثَياِِوُمْنَتِعٌل يف القوِم قد راح حاِفيا  ٤
 فلما التقينا من َغٍد قال قولًةأال يا إبن كعب هل أحست ثيابيا  ٥
اولو لَِبَثْت َحوْ ٦  ًال أقَاَمت َكما هيا  ًيَسائُِلين َوْهي يف مكاِ

وأنشدين للمختار بن َوهب، أحد بين َعبيدة، مث أحد بين ُعطِاٍد من ُمَعاوية * ١٩٣
 يا دار سْلمى   ١" الرجز: "بن ُقشري

 
 بالَكثيب األهيِم 

ْصرِِم   ٢
َ
 بني الُغربَاِت وبني امل

 أسُقيَت َدارَاِت الَغماِم السّجِم   ٣
 ِم كِل َهِزٍمي َأْشَر التَّبسُّ    ٤
ِم    ٥ َقدَّ

ُ
 كأنَّ يف َريّقِه امل

 َهُضب الثرى يف ُجْنح ليٍل ُمْظلم    ٦
 يعلو حنانيَك بسيٍل ُمْفَعِم   ٧
 َحّىت يُرى ّجو لوِاك االقَتم   ٨
ْعَلِم   ٩

ُ
 َمْثل َزراّيب التجاِر امل

 به الُذباُب دائب التَـَرمنُِّ   ١٠
 والَوحُش أَجاٌل به مل ُتْشَهِم   ١١
 َودِْع يف فتيَلِة املِنظِِّم كال   ١٢
َخدَّم   ١٣

ُ
 داراً خلَْوٍد َطْفَلٍة امل

 ُعِلّقُت َسْلمى يف الزماِن األّقَدِم   ١٤
 بَِنت مثاٍن َثْديُها مل َحتُْجِم   ١٥
 َكُدرَِّة الساحِل ذي التَـَقحُِّم    ١٦
َنمَنِم    ١٧

ُ
ا يف الَسَرِق امل  كأ



 

)٣٧(  

ْلَحمِ   ١٨
ُ
  ويف احلواشَي واليمان امل

 مهٌس َبَدت بني ُسْعوِد األْجنُِم   ١٩
 فبَني ما ذاك وَمل َتسَتْسِلِم   ٢٠
ا ذو َهْجَمٍة وأْقوم   ٢١  طار 
ُد الَياِس َذرِيُب األْسُهِم   ٢٢  ًجمَدَّ
َخّتِم   ٢٣

ُ
 َجاذ بباِب اَحلَجِل امل

 مل يـَْغُد يف ركب وال ويف َمْوسِم -٢٤
  َوِصْرُت ان اْلَمْمًت مل ُأكّلمِ -٢٥
 أْرمِى ُمقاَم الّصاُدياِت احلُّوَم   ٢٦
 أنا أبن كعٍب َنَسباً ملُ ُيْكَتِم   ٢٧
 وابن كالٍب يف الَسَناِم األْكَوِم   ٢٨
 وَكم لنا ِمن ريِف َحبُر خْضرِِم    ٢٩
 َوغاِئٍط َسْهٍل ُوّجٍد ُمْعَلِم   ٣٠
 ومن بيوٍت كالّرضاِم اجلُّثِم   ٣١
 ْقداِم َشّيدها يف اجلاهلّي األ  ٣٢
َُقوَّم   ٣٣

 َسْعٌر بأطراف القنا امل
 كم من َعدٍو ذي َزَهاء ُجمْرِم    ٣٤
 َصّبْحُتُه يف ِوْرِدنا املُْ◌َتقِدِم   ٣٥
 َحيِْملن ُكلَّ بطٍل ُمْسَتلئم   ٣٦
 ُمْنَتجِب اخلَاِل َكرِمي األْعُمِم   ٣٧
 بل أيها اخلَاِرصُّ ما مل ُحتِْكِم   ٣٨
 َجج املوسم هشالَّ تُواِيف حِ   ٣٩
ْحَر جنِِْم    ٤٠

ُ
 ِحىت ترى يف الَبَشِر امل

 ُغرَّتـََنا من َعَدد أو مِيَسِم   ٤١
 ما َهّيَج الَعُنيَ على إبَتدارَِها   ١" الرجز: "ولُه أيضاً  ١٩٤



 

)٣٨(  

 يف ِدْمَنٍة مل يـَْبَق من آثَارَها   ٢
َر َخمَطَّ الَىنّ يف ِديَارَها   ٣   ٨٠َغيـْ
 ين نَارَِها أو رِكٍد َحْول َمغا  ٤
 َداراً ُجلمٍل وهي ِمن ِديَارَِها   ٥
 أْزَماَن تـُْزجي الَوُعَد يف أْخبارِها   ٦
 ِهلَائٍم قد َحنَّ يف آثارَِها   ٧
 َهيَفاء تشفى النفَس من أوطَارِها   ٨
 كأنَّ جيَد الّرِمي يف ِمخارِها    ٩

 والشمَس يوَم احلْشِد يف مشوارِها    ١٠
 م عن أسرارها يف بَُدٍن تـَْعذُ   ١١
 َعْذَم عراِب اخلِري َعن آمهارِها   ١٢
 وبقَعٍة كالُرتِس يف أقطارِها   ١٣
 أصواُت َعزٍف اجلنِّ يف ُمسّارَِها    ١٤
 كّلْفُتها أصَهَب من جنارِها    ١٥
 ما َلوَّحْته ُحْكَرٌة بَنارِها   ١٦
 وال َحَوْته الُسوق يف ّجتارِها   ١٧
 أكوارِها يهِدي مسَاَماٍت على   ١٨
 َمْن مثْبلٌغ َكعباً على أْهجارِها   ١٩
اً يف الدار وإستّخبارِها   ٢٠  ونا
 أنا توازي احلرِب يف ديارَِها   ٢١
 سارت لنا هزَّان من أَْمَصارِها   ٢٢
 ُحمْشَدًة َجْرماً على أوتَارها   ٢٣
 وَخّيَمْت باخلَرج يف عسَكارَِها   ٢٤
 

  ٨١ارِها حىت إسَتقام الرأي يف الثم-٢٥



 

)٣٩(  

 ان َميَّْمتُنا اجليَش يف إختيارِها    ٢٦
ٍة َجتري على مقَدارِها   ٢٧ دَّ

ُ
 مل
َعــــــــــة َجُعّديــــــــــة* ١٩٥ : وأنشــــــــــدين ملعــــــــــروف بــــــــــن ُقّدامــــــــــه الُقــــــــــّرى ُقَشــــــــــريي يف ُمنَـيـْ
 وأنشدين ملعروف بن ُقدامه الُقّري ُقَشريي *١٩٥

 
َعة َجُعّدية  أهُلك بالّرَعاِن من الَسواِد إذا َحْلت ُمَنيَعٌة َبطَن بولو ١: يف ُمنَـيـْ

 وَحاَربِت اَجلعاِدب غري َشكوْمسٌر َحاَرَبْت وبَنو َمصاِد  ٢
 فأهِد َمَع الرُياِح هلا َسالماًِوِعزَّ الّنفس َعْن تلَك البالِد ٣

ــَرة* ١٩٦ يمــون بــن عــامِر الُقَشــْريي صــاحب خيَـ
َ
فَيــاَخَري ال ١" الطويــل: "وأنشــدين مل

 ا ِنسمت ريٌح أْنساِك ما الح بارٌِقوم
 

 صباً وَجُنوُب 
م َشَعٌت ممّا لُقوا وُشُحوُب ٢  وَما َحجَّ بـَْيَت اِهللا ْفتياُن شّقٍة
 وما َهْد َهَدْت َورقَاُء يف ساق ِسْدرةهلا َفٌن غضُّ النبات وطيُب  ٣

 " الطويل: "وأنشدين لعائذ بن ُمني بن معاوية قشري* ١٩٧
 إذا َهّبِت النكباُء بالَقزَِع الُسحِم =٨٢َسُلَوها فعرُس املرِء ُشهودِه -١
 أَأَبَيُض بّساٌم إذا طُلَب الَقرىوقد نزَل االضياُف أم بـََرٌم َفِدُم ٢
 لَقْد َعلَمْت أال لكيِل حقيبتيعليها وال َختشى إطالعي يف الِعِكم ٣
 وال أتَغّدى وهي َغرثى وال أُرىحذاِر قرى األضياِف يف ُعَنِة الَيهِم  ٤

لَعســكِر بــن فــراٍس التمــريي أحــد بــين احلــدَرجاِن مــن عــامر إبــُن منــّري  وأنشــدين*١٩٨
 فلم أَر ١" الكامل: "صاحب ُمحَدى

 
 ُمحَْدى غَري موقِف َساَعٍةغشاشاً وَرُوُق الّليِل دانيٌة ِجداً 

ا ٢  ادى كما إهتَّزت بَنعماَن بانٌَةبَنّسم َجنوٍب ال ًضعيفاً وال َشدَّ
 َة أو يُكنلُكم أمرها أو تْضمروا كلُُّكِم ِحقداً  فإن متنعوين أْتَى ُمحَدَ ٣



 

)٤٠(  

 فَلن متْنَـُعين أن أُعّلل ُصحَبتيبُحْمدى إذا أوفوا على َطرٍب صمدا  ٤
ا ٥  أَخا َسقيٍم َصّباً بناُت ُفؤاِدِهألَرضي َبين الَعَرجاِء َمْرهونََة ِجدَّ
 

  ٨٣" الطويل: "وأنشدين لصاحب َجْدوى من بين ُمنَري* ١٩٩
اَمباٍد جلَِْدَوى أو فروُع ُحُزوِم  سَعى ا١  هللا ُمْسِقي الَغيِث ُجَثَة أ

 .وفُروُع حُزوُم جبال بالريب أيضاً . ُجوثََة بَلٌد بالرَّْيبِ 
 إىل َذاِت أبواٍب َفَحزم ُدَريَرٍةفَبطِن ِعناٍن من رُباً وُحُزوِم  ٢
 وُم  أَغرَّ ِمسا كياً كَأنَّ َربابُةَسِفٌني على مرِْخ الُفراِت يعُ ٣
 يـَُغاِدُر باّجلرين حيُث َتالقَياحباباً بَناُت املاء فيه تـَُعوُم  ٤
 كَتمُتك يا َجْدَوى الذي قد أَضرَّ بيزماناً ويف قَلْيب أُظنُّ كلوم  ٥
 كما ذيَد َحرَّانَّ عن املاء قد َرَعىُهُجوَل الغاليف ُغلَّة وُسُهوُم  ٦
 وَن الِقرى ُصمَّ الِعصّي هجوم  إذا َصدَّ عن َحْوِض القرى َضلَّ صْدرُُهودُ ٧
 يَصلي اللّيايل ُكّلها َويُصوُم  ]لو أنَّ الذي منَك كاَن براهب[٨
 َى َوَرَق الدنيا وَأْخَلَص ديَنُه َوَصاَم وَخّلَى عنه ُكّل نَعيُم َ[أ  ٩
 

 تريُب ِمقالِق الَوشاح َهضيِم =يراَك َوَقد زال الّنِصيُف َوقْد بدت-١٠
 َهباُن مْنَك فامحَليَسَقتك الَسواقي من َأَجشَّ َهزميِِ  ملا َصبَـَر الرُ ١١

َأِجــدََّك شــاقَتك الََيــاُر الــبالِق معبــذى الرِْمــِث حيــث الشــام ١" الطويــل"أيضــاً * ٢٠٠
 فيه الَلواُفع 

َر مِن بعد َحْولةوهل أَمٌل ِان فاضِت العُني راِجع ٢  نـََعَم َفرزِْقَت الَصبـْ
 نـََهاُعيوُن املها جيْبت عليها الرباقع بْسرٍب عما ْهِج كَأنَّ ُعيو ٣
 اولئك ال َيصطاُدُهنَّ ُمَزنٌّدوال النيَزيفُّ الَعْجَريفُّ الُبالقُع ٤
طَاِلُع ٥

َ
مشَن العيُّ َمسدوٌد عليِه امل ّ  وال ُكل مهُدوٍن َسُكوٍت كأ

ٍتَخفْيِف الَتوايل رابط اجلاِش وداِع ٦  ولِكن ُميا نِيهنَّ ُكّل ُمبخَّ
 منُهن الُشَماس َفريَعوىوللَقتِل أحياناً ُهناَك َمَواقُع  ُحياِذرُ ٧



 

)٤١(  

 كما إسَتْخَمَر الرّامي لوْحٍش نوائرٍفُأشِعْرَن ُذعراً وهو يف الصّيد طامُع  ٨
 : وَدرَاُت اْحلبَل أَْدَرؤهُ . مل أقضبها حىت تِذلَّ -باآللفِ -َأعَقْبُت الَبعريَ * ٢٠١

  ٥٨.  للَحملِ إذا شَدْدَت به أداَة الَرْحل للرّكِب ال
تقـــــــول إذا َدرأُت هلـــــــا ١" الطويـــــــل: "ومنـــــــه قـــــــول املثّقـــــــب الَعْبـــــــِدّي يف ناقـــــــة* ٢٠٢

 َوضِينيأهذا ديُنُه أبداً وديين  
" الطويــل: "وأنشــدين ملزيــد بــن حــارث، أَحــِد بــن َمالــك بــن ســلمة بــن قشــري* ٢٠٣

 تطالَُلت يف َأْعلى بُوىٍّ عشّيًةوقد ١
 

  فـََرَطْت ِمُن مْقلّيت ُغُروبُ 
اَطواُل األعايل فوقـُُهنَّ هلُوُب ٢  ألَُنِس يف احلِيطاِن َربَّا وُدوَ
 فَقّصرِت الَعينان َعنها وُرّمباتكّلفِت العيناِن غَري َقريِب ٣
 ولكشَن َسل الَرمحن موَت حليلهابُنْصِح َعَسى رُب العباِد ُجييُب ٤
 اِحلماِم َشُعوُب  فْأن يْعُف مْنُه طاهُر الُرتب واَحلَصىويشْبُه من وْقِت ٥
ٌة بعد َحّجٍةونّذٌر يُوىف بعَدَها وأَثُوُب ٦  فلّلِه عندي حجَّ

ِلَعمـــُرك مـــا َمحّـــا بَـــِدنّا َقصـــريٍَةوال يـــاليت أن جاَلَســـْتَك ١" الطويـــل: "ولـــُه أيضـــاً * ٢٠٤
 َحتّنِت  

 
  ٨٦وإن نـََهضْت حنو الصالة أرَجحنَِّت =ولكن محّا وَهنٌة ِعنَد بنَتها-٢
 يَض بالْفَن الَرباَقع َغريَهاولِكنَّها باُحلْسِن منها أَدلَِّت َترَى البِ ٣
 كأنَّ ُسَعاَط املِسِك خالِط رِيَقهاإذا نُِبّهْت بعَد الَكرَى فأستقلَِّت  ٤

وأَبــيَض مثــل الســيِف َخــادُم رُْفيَقٍةَأَشــمَّ َســرباَلُه ١" الطويــل: "يزيــد بــن الطثريّــة* ٢٠٥
َدا   قد تَقدَّ

 د السَّاِبرِيُّ رايتَـُههضيم احلثاَصكَت اجلبني َعَمرَدا إذا إْنَشقَّ عنْ ٢
 كِرٌمي على َعزّابه لو َشَتْمَتهَلْحّياَك َرْسًال ال تراه ُمَزنَّدا ٣
ُه فتَـَردَّدا ٤  ُمفيٌد وْمِتالٌف َوطالَُّع َأْجنُدإّذا التِّْكس َأْعيا ِصمُّ



 

)٤٢(  

 ُمَرّمدا يُعجُِّل للقزِم الثـَُواَء ُجبُرُهبأقصى َعصاُه مضهبا و ٥
 أدلك َأجزى عنَك أْم ذاُت بُرِقٍُعّوذاِت ِخضاٍب َتْصَبُح الَعني ِمرِوَدا  ٦
 كأنَّ أَحمَّ املاقيِني اَعاَرَهاِبَرّماَن َعْينيِه إذا ما تـََلدَّدا ٧
ُه فـََتوّسدا ٨   ٨٧لُه ِظٌل اُرطاٍة بأعَوَج َمائٍإلذا شاَء أْصَغى خدَّ
 ىيدور إىل أيـَيـَّْهما كاَن أْجَودا َلُه أبـَْرَداها بالَعّشى وبالضحَ ٩

فمــــا َشــــاِدٌن يــــاِوى إىل ١" الطويــــل: "وأنشــــدين مليمــــون بــــن عــــامٍر الُقشــــرييّ * ٢٠٦
َلَه مكِنٌس يف فيهَِّن كنُني    َعْرَفجا

 َمليُح املآقي َاحَوٌر الَعِني فاَرقتبِه الَفُه َعْجَلى الِقَياِم َشُنوُن  ٢
 ٍةوَجتعُل َطْرَف الَعِني حيُث يُكوُن  َتَظلُّ تُراِعيِه بعٍني َشفيقَ ٣
 يأْمَلَح من أْمسَاَء جيداً وُمْقلًةعّلي إَذْن يا عاِذيلَّ َميني  ٤
 َعَسى اهللاُ يا َأْمسَاُء أن تُعقِيب اهلوىويُقضي لِبْعِض الطالبني ُديُوُن  ٥
 َوُمتْرُِع أرٌض َطّري اُجلْدُب أهلهاوَختضُر من ُغْربِ الغضاة ُغصوُن  ٦
 

ْســـِلبُ * ٢٠٧
ُ
ُمث َلَقحـــت بعـــَد مـــا أســـَلَبْت تنـــتج بعـــد اإلبـــل، . الَفـــُرُوُق مـــن اإلبـــِل امل

 ، والِشْربِق والْضَيع، إذا -جبر احلاء-واحلِّلةُ 
 

 . يبس، وما دامت َرطبًة فهي ِحّلٌة وْشِربقٌ 
 .وضجَنبٌ عما كنت أقّدَر فيه وأُظن به* ٢٠٨
أال أيُّهـا ١" الطويل: "حزن بن عبادةوأنشدين أحد بين النعثاء، من ُجَثة بن * ٢٠٩

 الغاُر الذي َظلَّ يوُمنانرَى يّْذبًال فيِه 
 

 َسَقتَك الّروائُح  
 فإن جتزين ُمجٌل فيا ُربَّ َمرَقٍربفيِع األعايل ذي محاٍم َصَوارُِح  ٢
 تنّميت فيِه من َهَوى ُجَل بالُضحاَفَظلَّ لعيين من أعاليِه مائُح  ٣
 ُفور َتَدلُّالًإذا ما تواَرث بالثياِب الَقبائٌح  َتَدَلُل جثمٌل بالس٤



 

)٤٣(  

نَّ الَرواِئُح  ٥ َحَصى برٍد جاَدت  َ  وَتضَحُك ُمجٌل َعن نَقٍي كأ
َا بدًال قامت علّي الَنوائُح  ٦  فمايل إذا ما ُمسُت ُمجَل بديلًة

 ْمِع سافُح  ويا ُمجُل كم من ليلٍة حتَسُبوننريََقدُت وما يف الَعْنيِ ما لدّ ٧: وزاد غريه
 وكضم َشاَقين َوالليل مرخ َرواقُهَسنا بَارق من حنو أرضك الئُح  ٨

 " الرجز: "وأنشدين أبو الَسمْح الَضّيب ضّبة بن ُمنري* ٢١٠
  ٨٩أَريَت ِان ُسْقنا سياقاً َحَسنا -١
 "  الَعطََنا"َميُّد من أباطهنَّ   ٢
 ال َطرداًمثَّ وال وَفقاً ُهَنا   ٣
 فخابٌر لََنا  أنازٌل أنتَ   ٤
 وُمطعٌم متراً وَساِق لبنا   ٥

 ايا َبين أخي أما َزَعمتم أنُكْم    ١" الرجز: "مثله* ٢١١
 إذا تغّديُتم محْلُتم عمكْم   ٢
 فـََقد تـََغّديُتم وَقد ساَق بَكم   ٣

 أيا َأَخوّي أعقباين أعيْيُت   ١" الرجز: "مثله* ٢١٢
 لو ال احلَياء منكما لَناَدْيُت    ٢

 َكم من َفًىت َتوَشُح الَيتاُه    ١" الرجز: "مثله* ٢١٣
 على الَقلْوِص ال يـََرى أَخاُه    ٢
 أال َلْو أن ِعرَسه َتراُه   ٣
 إذا أرَاَغت بدًال سَواُه   ٤

تعشّى اَجلديلِة للخارِج من َضرية يُريد اَجلديلَة عن َيسـاِر : أسوَد الَعنيِ * ٢١٤
ُ
َجَبٌل مل

 .الذاهِب إىل ِمّكة
إذا زال عــنكم أَســـود الَعــِني َكنتمِكرِامـــاً وأنــتم مـــا ١" الطويـــل: "قــال الفــرزدق* ٢١٥

 أقام األالئم  
 



 

)٤٤(  

منهـا تريـد البقـرة،  ٩٠جبل عن أمياٍل من َضريَة، إذا خرجَت : َوأسوُد اجلفرِ * ٢١٦
 . والَرَبذه، بني َطرَيف العراقِ 

الَبـــِني أصـــِرب مـــن ألنـــا يَـــوم ١" الطويـــل: "أنشـــدين الكـــاليب لـــبعض بـــين كـــالب*٢١٧
 َأجًاومن َهَضَبيت َسلمى ومن أسود 

 
 اجلفِر 

 َوهْل َهضبِة احلمراء حول ضريٍِّةهل أبليُت ُعْذراً يف التجليِد والصِرب  ٢
ا ليًال وطاَل تُقربـَُها ١" الطويل: "غريه* ٢١٨  إذا ناُر ليلى آلِت اجلْمر بعَدماسرينا 

 كبَـَر منهم حاجًة لو يؤويُها ُتَشبُّ لُضّالِل الّرعاِء وَقد َبدتأل٢
اِويُل املناِم أَرينَنيأشانَب ليلى راجَع النّـْفَس ِطيُبها ٣ َ  إذا مل 
ا ٤  إذا الرّيُح من حنو الَعقيق تـََنّسَمْتَشَفى غلِّ ما يب من َسقاٍم ُهبُو
 َواَعِرض َوْجهي للجُنوِب من اهلوىكما أستَـْرَوَح اَالَرواَح بالليِل ذئـُبُـَها  ٥

طـِّي   ١" الطويل: "حبيب بن يزيد، أحُد بين معاوية بن ُقشري* ٢١٩
َ
يـَُقول َعلـيُّ وامل

 كأنّنُهبَنا يوَم بَرقَاء الّدُخوِل 
 

 َجَهاُم 
 َقَطعَت القَوِى من َحْبل مجٍل فأصبَحتكَأن ملَيُكْن منها عليَك زَِماُم  ٢
رِقِّ ٣

ُ
 رِهام  وكيف وطُوُل الّناى يزرَع ُحبَّهاكما َزَرُعت حْرُث امل

 يزيد كما زاَد اهلالُل رايتَـُهعلى َخِري َقدٍر طالعاً لَتماِم  ٤
قضــتك جْديــَد العــرم مجــل ومل تكنــإذا دايـَْنــْت ١" الطويــل: "وحلبيــب بــن يزيــد* ٢٢٠

 يُقَضى وفاًء غرِيُهَما  
 كَتمُت هوى ُمجٍْل ليخفي فبيَنْتبه للَعدا عٌني َطويٌل ُسجُوَمها  ٢
 اُء بّلَهاأرَّشت مبا فيها عليه ُهزوُمها  كشّنة ملتاٍح أن امل٣
 َرَعى طرَفها الواُشوَن حىت تَبيّنواهواها وَقد يقضي على النفْس شؤمها  ٤



 

)٤٥(  

أال َهـــل أتـــى أهـــَل ١" الطويـــل: "أخـــِت شـــبيِب الطَائيـــة، مث أحـــد بـــين نبهـــانَ * ٢٢١
 املقانب أنـُّهأقَاَم وخّلى الَناعجات شبيُب  

 
 وال َشْحَشح ُجم اجلناِل عُتوُب =عليهم َفىت احلّي ال ذو كربياءَ -٢
 يبيُت الَنّدى يا أُم عمرٍو َضجيعُهإذا مل يكن يف املرزماِت حليب  ٣
 كعالية الُرمح الُرَدْيين مل يُكِنإذا ابَتَدَر الَقوُم العالَء خنَِيُب  ٤

: صــــاحب ســــالمة َميُمــــون بــــن شــــيخ العابــــده مــــن ُخويلــــد عقيــــل بــــن عبيــــدة*٢٢٢
ُر أال أ١" الطويل"  يُّها الَقلُب الذي ُكبـْ
 

 َمهِهُسالَمَة يف الدنيا أراك َشقيت  
 أراَك َسَتبلى يف احلياة ُحبّبهاوتُعَقُب منها النازِحَني َمتوُت   ٢

، وقد نضاَر ينريُ * ٢٢٣ -بفـتح اليـاء-ونار احلائك الثوَب يَنريه. الّنوار الذي ال يـََقرُّ
. 

اِر والعلـــم هـــل هلُْمَيقـــٌني بُســـْعَدى أو ســـاَلُت ذوي األخبـــ ١" الطويـــل: "غـــريه* ٢٢٤
 رجاء لطامٍع  

ُْسَتخربوَن تـََبَدلَّْتبديًال بُكم ُسْعَدى فما أنت صانُع  ٢
 فقال يل امل

َرٍةَمرَاها الَقّذى وأْسَتحَليَتها املداِمُع  ٣  فقلت ومل أَمْلْك َسوابَق َعبـْ
 الرواجُع  ِعسَى أن يعوَد األلف بيين وبـََنهاوْترُجع َسعدى يف يدّي ٤

 فُنلفى كما ُكّنا ويرَجع ما َمَضى  كما نـََزَعْتها من يّّدي الَنوازع 
فلّمـــا رأيـــت ١" الطويـــل: "وأنشـــدين أبـــو امليُمـــون القشـــريي ليزيـــد بـــن الطثريـــة* ٢٢٥

 املالكّيني ُكّلُهمإيل يُراعى طرَفه 
 

 وَجيازشرُه  
 شرُه  ّجتنْبت أْتَى املالكيَني وإنطوىإّيل جناحي الذي أنا نا٢



 

)٤٦(  

ــاً قـَْبــَل املمــاِت ١" الطويــل: "غــريه* ٢٢٦ أال َهــْل إىل بيضــاَء مــن آل خْصــُيُألَغاىل َ
 َسبيُل  

 رَأيت أَخَها مينع الَقوَم نـَْهَبةبَشطِّ أبان والّدَماُء َتسيُل   ٢
 .وأصمُتها، أنا من الصيام. وقال َصاَمِت املرأَة* ٢٢٧
كــأّن اخلزّمييــاِت يــوَم ١" الطويــل: "عــةوأنشــدين لنعمــَة بــن األســلمّي مــن ُخزا* ٢٢٨

نَّ ِوَجاُح   ُ  َلقيُتهاُمكاَفحًة ما ُد
ّن ريَاح  ٢  سحائب ُغرَّ من ُذرا الْغوِر أقَلَعْتنواعم مل َختُْرق 

الـواو : قـالوا*٢٣٠لغتاِن جيـدتان : َخَرَقت الريُح َختْرق، فهي َخروٌق، وَخريقٌ * ٢٢٩
 .حجازيٌّة، والياء ْسهّليةٌ 

 .وْاَعَليُته أنا. َال زيٌد الطريقَ عَ * ٢٣١
رحيــي إىل ُمعاويّــَة ُقشــري* ٢٣٢

ُ
َأعــّدي قــرًى يــا أُمَّ  ١" الطويــل: "َعْوَســَجَة بــن نصــِر امل

 نصر فـََعجّليَلْمن ضافـََنا مث افُرغي 
 

 لعيالك  
 أال أّن َجّدي كاَن أوصى به أبىقدمياً وأوصاين أيب مثَل ذلك  ٢

فَلّما َبَدْت َعـْروى وَأجـزاِع مأَسـٍلوذو ُخُشـٍب كـاَد ١" ويلالط: "بعُض بين ُمنريْ * ٢٣٣
 الُفؤاُد َيطُري  

ــا جــأَوُة بطــن مــن باهلــة، وليســت بعــروى الــيت قُــرب : َعــْروىَ  َهْضــٌة حــذاء مــا َســٍل 
 وحفِة القهِر من دار العتيك، هذه أمَنُع 

 
 .وأمسح

 َسَيضُري  لذكر اليت مل جيعِل اهللاُ ذَكرهالِنَـْفٍع ولكْن ِذْكُرها ٢
ا  " الطويل: "آخر أنشدنيها أبو الَبساِم الُثمايلُّ * ٢٣٤ َّ  َقَضْيُت ُخلْلصاَين أميَمُة إ

 
 على كل نْسواِن البالِد أمُري 



 

)٤٧(  

 بَدْت شرفاً من َفقهنَّ كما َبداعلى الَقزَِع الُكلِف الَدماَم َصبُري  ٢
فـََهــل أْشــفرنَّ ١" ويــلالط: "عْســَكُر بــن فــراس احلــدرجاين، مــن َعــامر بــن منــري* ٢٣٥

 الَدْهَر أخراَب ماسٍلُضجّياً ولْبدى 
 

 فوق َمطرٍَّد نـَْهد 
 َمعي كل القميص َمسْيَدٍعَجُنوحاً على أكتاف َحمذوفة ُجْرِد ٢
 َهلُنَّ أِجيٌج َتْصَقُع اجلنَّ َحتْتُهكما إهتزَّ غيٌث صادُق الوْبَد والّرعِد  ٣
 َال بعدنا حىت تغيّـَر َعْن َعْهدي يُرَعن بَرياً أو يـَُعاهدَن ُجمرمًاخَ ٤
 وَظنَّ بأَنَّا قد نسينا بقاَءُهومل َنُك نِْنساُه على النأَي والبُـْعِد ٥
 َولِكنَّنا كنا نُعَىنّ ألتـَّيهِجياَد الُسرحيّياِت واحللِق السِّْرِد  ٦
 

ـــا إذا أكلهـــا البعـــري : الثـَّْغـــرةُ * ٢٣٦ ْســـَتدركة، أل
ُ
مســـن هـــزيال  ٩٦تـــدُعوها الَعـــرب امل

 واإلبل . َواحلبُط للغنم كلُّها. سريعاً 
 

الونَـــة َحتْـــبط أيضـــاً : هـــذه الثالثـــة بـُْقـــلَّ، ومـــن احلمـــض. عـــن النَـَفـــل، والـــزَرق والَكـــرش
 َعَليها، وَنْشَوة التآويِل، واخلُْرُبث، 

 
ا والغْرس َحيـبط عنُهمـا املـال والَسـَكُب والثـَغَـُر، ُيَسـمنان اللـَدْيِن، ألن اإلبـل إذا َرَعْنهـ

 أضَحْت ثقاًال َبطَاناً يف َمَبارِكها، 
 

كــل هــذه . فـَُهمــا َربْــل يــرتَّبالِن مــن النّــَدى مــن َغــِري َمطَــر، وكــذلك اِخلمِخــِم والـُّـزَاق
 وَيصل لنب . تـَتَـَربَُّل بالنََّدِى من غري َمَطرِ 

 
 . -َجَمَة اخلاءينُمعْ -املال وَخيُْبث إذا رعى اخلْمخَم بـَْقَلٌة طويلٌة َترتبَّل أيضاً يف الرَّْمل



 

)٤٨(  

  ١" الرمـــل: "بيـــت احلـــارث بـــن ُعبـــادٍ : ومل أمســـع فصـــيحاً قَـــط إالّ وهـــو يُنشـــد* ٢٣٧
 ...........  قـَرِّبَا َمْرِبَط النَـَعاَمِة ِمينّ 

 
  ٩٧. من َرَبَط يـَْربط-بفتح امليم وجر الباء-

 ا  قد صَبحَّت خْضرَمًة َزُحورَ   ١" الرجز: "الراجز أحد بين ضبة يف إبله* ٢٣٨
 ال َرزََغ املاِء وال َجرورَا   ٢
 حىت أَذا أَبـَْرَدِت اهلَجريا   ٣
 نادى إليها ناِفٌع َبسريا   ٤
 

 . وقد َخننخنا قليًال مث ثورّنا، أي أخننا والَنْخَنَخة األناَخةُ . أَبَرَدْت وَذهَب عنها احلر
 فـََقرِّ يا ُجمَّوفاً َقعرياً   ٥
 را َلَواهَي الَقْعر وال َمْكسو   ٦
 كَأنَّ َصوَت َمخِّه الُشطورا    ٧
 َصٌك النـَِّعاِل حصباً َممْطورا    ٨

ُكــّل خلفــْنيِ، فللناقــة َشــْطَراِن، َوهــَي أربَعــة أْخــَالف  : احلََلــب الَشــديد، والَشــْطرُ :اخلَــمُّ 
 َفَشرَب الَقوُم وأَبـُْقوا   ٩: كل أثنَني ْشطر

 
 ُسورا 
 َوَمالَءوا أساقياً َكثريا   ١٠
 َني َهلَْرمي وال َبدورا سِّت  ١١
 ْختبط َحبَّات الَصفا الذُكَورا    ١٢
 

بُــدوٌر، فمــا حتتهــا وهـــي  ٨٩بَــْدرٌَة، فاجلــَذاع ُجلــوَدهنَّ : جْلــُد كــل َجــذَع مــن املِعــَزى
  -ذال وغني معجمتان-الُفطلم والَغَذويَّة

 



 

)٤٩(  

 . وكذلك الثـََىن من املعزى أيضاً، وليست الَضان كذلك واهلرمي كباَر الُصلغ
 ُشَجاَع واألْسوضَد الَعُقورَا  (١٣
 والَعْقَرَب الَشّواَلَة اَخلطُورَا  (١٤

 ملا رأيت عيَطَها عنيَّا  (١" رجز: "وقال يف الضان َخاصَّةً * ٢٣٩
 َفخْلُتها أَْرَخَم َجْعَفريَّاَ  (٢

ــَرخَّمُ . ال يُلقــح: عــىت
ُ
ــرّ : ويف اخليــل. أبــيَض الــرأس، وســائَر جســدِه أســودَ : وامل

ُ
: خَّمامل

 واليت يف وُجهَها، وَرُؤسها، وحليها 
 

 .بياَض، وهي َخيٌل َعاملٌة اوالَد العالجيّ 
 أَسُوَد َميَّاَل الُذرَا ْجنديَّا  (٣
 َمابَاَت َمْربُوطاً وال َمْطليَّا  (٤
 
 َميشي إىل بيته َمريَّا (٥
 من بعدما َغرقََّت الطَّليَّا  (٦
يا (٧   َمْشَى الفتاَة قـَنـََّعْت َهدَّ

ـــة، يقوهلـــا إلبـــن َعِمـــّه وكـــان املـــالح َيشـــُرْدن عنـــه لســـماجتِه، * ٢٤٠ يزيـــُد بـــن الطَّثرِي
 على َقَطرِّي (١" الطويل: "ويألفُن يُزيد

 
ا  يزيد واالَخّطها اهللا يل َأْجرَا   نْعمٌة أن جرى 

 ثـََنيُت عليه ُشرََّد الوحش بعَدما  رأى َقْطريُّ من جوانبها ُذْعرَا (٢
 .الرجُل امرأتُه ُيضرها، إذا إختذ عليها َضرَّرةً  وَاَضرَّ * ٢٤١
 َنَظرُت وُصحّيب جبُنوب َخوعَى  إىل ناٍر تعلَُّل مُوِقَداها (١" الوافر: "آخر* ٢٤٢

 ُتَشب وَتْصطَليها أُمُّ َعْمرو  لَتْبدو أو لتُـْعجَب من يـَرَاها (٢
 اها َفرّبَت ليلٍة يا أُمَّ َعْمرو  َبّذرو الِعلو َصّياِح َصد(٣
 محلت على ُمَهوَِّهلا املطَايا  لو ال أنِت مل ُأَكلف ُسرَاها (٤



 

)٥٠(  

 
 ُمهٍني للقالص َعَلَى وَجاَها =مبُْنخرِِق الَقميِص ُمسَْيَدِعيٍّ (٥

فــال ُحترِقَـا ِجْلــِدَي َسـواٌء عليكمــا  أُداويـُْتَمـا الَعْصــَرْين (١" الطويـل: "ابـن أمحــر* ٢٤٣
 أم مل ُتداويا 

كاويَا شربت الُشَكاعي و (٢
َ
ًة  َواَقبْلُت أفواَه الُعروُق امل  الَتْدت أَلدَّ

 وما ًكنت أخشى أن تكوَن َمَنييت  َحلِيَب ِجالِد الشوِل مخِْصا وَصافيا  (٣
 تَتّبع أوضاحاً يُسرَّه َيْذبٍُل  وَترعى َهشيماً من ُحِلُيَمَة بالِيا (٤

  -بضم احلاءماٌء بيذيل : أوضاح الَنِمّصي، طرايُد منه قليلة، حليمةُ 
اَجلذُّع يُلقح َيدَع أول َطمرٍة منـه رمبـا : ًسئَلت بنت اُخلسِّ : ومن أمثاِل العربِ * ٢٤٤

ا، وال يُلُقح بعد الطمَرة   القمح 
 

، أي بطــــٌي، يـُـــىن إذا . األولــــة، وُجيْــــذع إذا إســــَتوىف ســــنتني والثَــــىن يُلُقــــح، ولقاُحــــه َأىنٌّ
 والرِّباع يلقح من . إستوىف ثالث سنني

 
والَقــاِدح إذا  ١٠١كشيَشــة األفــاعي لُســرعته، إذا إســتوىف أربعــاً ودخــل يف اخلامســة 

 . إستوىف َمخساً 
 َقد َوَرَدْت مْن قـَْرَمٍل َواْوَضاح  (١" الرجز: "قال* ٢٤٥

ّياح  (٢
ُ
 تشرب ما أدى إليها امل

 قد وضَرَدْت تضشرب ما َختَْضَخضا  (١" الرجز: "أيضاً * ٢٤٦
 قد َعرَمَضا  من آجن املاء وما (١

 قد َوَرَدْت تشرب ٌشرباً أَدَّا  (١" الرجز: "مثله* ٢٤٧
ا  (٢  ول تراخى جلُدها النـَْقدَّ

 ظلَّت على حْسي َتّصدا َزَغْل  (١" الرجز: "مثله* ٢٤٨
 ما َقلَّ منها ماؤه وَما ُشغْل  (٢

 .أبو امليمون وكسرها الربيدي. وفتح الغني-مثَل َجيُمُّ : يـَْزَغلُ 



 

)٥١(  

تـََعـــرََّض ِنْســـوٌة بُقُصـــوِر َحْجـــٍر  (١" الـــوافر" "يـــُب بـــن يزيـــد، صـــاحب ُمجـــلَ َحب* ٢٤٩
َالِل   َمليحات الّتَخلُِّب والدَّ

 َوقـُْلَن الَعامريُّ َقَضى ُجلْمٍل  أراُه اهللا َكفَّاً يف غالِل (٢
 
  ١٠٢لَقْصماء الثنّية َغُري قَاِل =أَلَْيَس اهللاُ يـَْعَلُم َأنَّ قَلْيب (٣
 شِماِل أِودُّ عندي  وأجَلى من َمْزعَفَرِة السَِّبال  لَربّات ال(٤

 .وَلَقي َديّاب جاريٍة يف ِصَرمٍة فواعدها، وتركِت اإلبل َمعهُ * ٢٥٠
لقد َواعَدْت بالّشطِّ ذي األثل والغضى  ُغَالمـاً َعـِن امليَعـاِد َجـمُّ (١" الطويل: "فقال

 املذاهِب 
 باَت َجيُوب اليل صعر الركائب فباتت جتر الَّْبَط يف َحيُث واَعَدت  و (٢

ولغــالٍم رعــى علــى رجــٍل، فعلــق إبنتــه، * ٢٥١شــدة َســريه وركابُــُه هــثنَّ ُصــْعٌر : يعــين
 فعلَمت له جريرَاً َخيَْتُطم فوَثَب على 

 
ــا وقــال  ِوَصــال الَغــواين بـَْعــد طَيبــة (١" الطويــل"َذود أبـََيهــا فــأختَطم بــه ناقــًة، فَغــدا َ

 نّـْيتُـُهنَّ َحمَْرٌم  علّي واَن مَ 
 

 األمانَيا 
 لقد َعِمْلت ى يقطع اهللا كفَّها  لَذوِد أبيها ُحمَكم اَجلْدِل باقيا (٢

 " الطويل: "وإلبن الثغاء يهجو بين قُرط، وأن جواريهم َيْسنَني على البئار* ٢٥٢
 بَغْرٍب على زور أجّم سحاُهلا =تـََرى ُكلَّ ِمْقالِق الِوَشاح ُمشيحةً (١
َضْت م(٢ َ  ن آخر الليل َغرََّدت  كما ُغرَّّدْت ورقاء أحَيا سياهلا إذا 

أال ليــــَت يل بيعــــاً بأمحــــَد (١" الطويــــل: "نــــوال بــــن الَثغــــاء يهجــــو إبــــن َعِمــــه* ٢٥٣
 جحَفًال  إذا ما ُملمات الزمان 

 
 اَلّمِت 



 

)٥٢(  

 أال ليت يل بيعاً بأمحد جحفًال  ولو ُقِطَعت ُميىن يدّي َفُشلت (٢
 زيل إبن عمه  وأمحُد يـُْعِطي نـَْعَجًة حني حلَِّت أرى جحفًال يـُْعطى اجل(٣
 فأمحد إلبن الَعم أْعوام َحْطَمٍة  وهذاك يْنًدَى َرْوَضٌة حُني طلَِّت (٤

مل أمسع ضم الطـاء إال يف هـذا البيـت فمـن َروضـامها بالَضـم، : قال أبو علي* ٢٥٤
ا، ومن رواها   أراد الَّطل اصا

 
 .أراد َنِديت-ازوهي رواية ُفصحاء احلج-بالَفتح
وَضــــْعت مــــَدحيي يف َقفــــا الَعــــْري (١" الطويــــل: "ولــــه يف جحفــــٍل بعــــد مدحــــهِ * ٢٥٥

 َجحفل  وكل مديٍح يف قفا العري 
 

 َضائع 
 إذا رَاَبين منهم لئيٌم مَدحُته  َرَدْدت مدحيي مثل رد الودائع (٢

ـــا (١" الطويـــل: "لـــبعض بـــين ُقَشـــري، يهجـــو إمـــرأةً : وأنشـــدين* ٢٥٦ فأركـــب إذا زّرَ
 محاراً وال َتِضع  إليها هداَك اهللا 

 
 ْوخَد بعري 

َعة (٢  َوبئس مزار احلُر حني يزور =١٠٤ًفإنَّ رْسيَم الَعري َيْذهب َضيـْ
ا يف الَبيت َحلم َجزور  (٣  عليها مَن الِذبّان َيفٌء كامنّا  يـََريَن َ

 قد َصّبحْت والَشْمس َجيْري آُهلا  (١" الرجز: "يف اإلبل* ٢٥٧
 َحْوضاً بُقرِّى بارداً سَجُلَها  (٢
 َحتْسُبه احلّيَة يف أْنسالهلا  (٣

قـُرِّي هذه اليت ذكرت بَعْمـق الَريـب، وقـُـرِّى عنـد أبيـده مـن بـالد َجبيلـَة وُصـدور تـََربَـَة، 
 وأراَد َهْفَهَفَة الرائح له، مثل احلّية 

 
 .إذا إنَسّلت فرتاها



 

)٥٣(  

َفَدْيت إبـَن (١" الطويل: "موايل قـُرَِّة ُقَشري ميدح بين َعاذوٍد من اليمامِة، وهم* ٢٥٨
 عاذوَق املالمَة أنّه  يُبازى يداه 

 
عصَفات الّسواريا  

ُ
 امل
 
 َولكّنه َمْوًىل َفساَد اْلَمواليا =١٠٥فلو كاَن مَن ْقوٍم َصريح َلساَدُهم(٢

ـــه احلّجـــاج َفقـــالَ * ٢٥٩ ـــ(١" الطويـــل: "اَجلْعـــدي الفاتـــك وطلب ّىت  أََروَّع باَحلجـــاج َح
 كَأّمنّا  ُحيَّرك عظم يف الفؤاد َمهيض 

 ودوَن يّد احلّجاج من أن يَنالين  َمَساٌف ألَيْدي الّناعَجات َعريض (٢
 َعريٌض به ربْد الّنعام أوابداً  َهلُنَّ أََداجىٌّ به َومبيض (٣

َيَضــــل الَقطَــــا الُكــــْدريُّ فيهــــا بـًُيَضــــه  (١" الطويــــل: "وأنَشــــَد لــــبعض بــــين ُمنــــري* ٢٦٠
ا من خيَفة اهلُْلك ذئٌبها ويَـ   ْعوى ِ

أَشــاَقَك بـَــْرق باحلجــاَز َومــيض  َومــيض فـَُقلــت الثـّْعَلــيبُّ (١" الطويــل: "الثـَْعلــَيب * ٢٦١
 َمهيُض 

 َمهيض بْذكَرى أُم َعْمرٍو ودونـَُها  َمَساٌف ال يدى الّناعّجات َعريض (٢
 َعريٌض به رْبد النَـَعام أوابداً  هلن أداحى به وَمبيض ( ٣
 به رَُبُع َرْخص العظَام َجيهُض   ١٠٦َمبيٌض فكم من ّمنزلة قد تـَرَكَنه(٤
 َجيهٌض على َعوض الَفالَة رمت به  فَلوٌصبَأ َجْواز الفالة نـَُهُوض (٥
 نـَُهوض وقْد صار الّسرَاب كأنّه  ُمَالٌء بأيدي الَغاِسالِت رَِحيض (٦

" الطويـــل. "و أَحـــد بـــين بـَـــيـَْهسٍ وقـــال إبـــن َجْحَفـــل اللبَـْيـــين وكـــاَن عارمـــاً، وهـــ* ٢٦٢
 أال لْيَت أّن اَهللا أنـَْزَل ُسورًة  على (١
 

 الناس إال مينُعو َعَزباً َفْضال  
 وأال يَغيَب الدْهَر بعَد َمليَحٍة  مَن الناس أال ًاسَتْبَدَلْت بعَده بَعَال (٢



 

)٥٤(  

أال (١#" الطويــل: "واَنشــدين لَعْســَكر بــن فــراس احلــدرجاين، مــن َعــامر ُمنــري* ٢٦٣
 وَكفّى =ليَت شْعري َهل أبينتَّ ليلة

 
ــه  ــواَه الُبقــول (٢علــى َخْصــٍر َملــيح بـََتائُل ــَد القطرمتنــًه  وأنـَْبــَت أَف ــا قــد لَّب كــدْعص النّـَق

 َمحَائلُه 
 

أنفُعهـــا َمرعـــى، ومعناهـــا أحـــرار النـــاس  : أطَيُبهـــا رحيـــاً، وأحـــرار البقـــول: أَفـــواه البقـــول
 ول، كراُمُهم وَخيارهم، فأحرَار البق

 
 . مثل أحرار الناس ١٠٧
وُهَبالَـة مـاٌء بالُشـَريْف . هضبة باَجلزيرة، َحزيز َغينٍّ، وهي َفارّدةٌ : ثـَْهَمد: وقال* ٢٦٤

 ُقفٌّ أمحر : بُقرب احلَّلة، واحلَّلة
 

َغــديٌر وَرُوَضــٌة، َشــْرقّي  : مثــل األَدَمــَى، وَحّلــة الَنبــاح أيضــاً، فــاجلميع حلّتــان، وَهْكــران
 . رذان، بنحو َمرحلةٍ كشَب، َعن مَ 

 
 .الَدعائم من ُكّل شيءٍ : والَزَوافر* ٢٦٥

ـا : والَبادرَة، والَبادرتان َ حلمتان ُمْكَتنَفتان منحـر البعـري، وليَسـت للشـاة بـادرٌَة، ومَكا
 َمْرَدَغه الشاة، ومها األَّولَتان حتَت 

 
 .َصليَفي الُعُنق األْعَظَم فيهما

يــا َرْب إْن (١" البســيط: "عاويــة ُقَشــري، وهــم أهــل الَريْــبُحمْــرِز بــُن قـُــرَّة مــن مُ * ٢٦٦
 َزّمعْت َخْيماُء َمْظلَميت  وأْنَكَرْت 

 
 بْعَد َترويٍج وإقراِر 



 

)٥٥(  

 َفُسْق هلا َوالياً ُيْشِقى َمعيَشَتها  مث أْجَعَلنَّ ُمَوّداها إىل الّنار (٢
 " الطويل: "وأنشدين لذي الرمة* ٢٦٧

 َعنيٌف ُمداويها َبطيٌء ُجُبوَرها =يَضةكَأن ُفؤادي َصدع ساٍق َمه(١
 فإن َحَزُموها باحلبائر أوجعت  وأن ترُكوها َبتَّ َصْدعاً َكسريَها  (٢

اويــُل ( ١" الطويــل: "مــن كلمــة ذي الرِّمــةِ *٢٦٨ َ أَملْ تـَْعَلمــي يــا مــّي أين ُودوَنُكــم  
 ُغٌري طامَساٌت ِقُالهلا 

 ّثي فـَيـَْنساج أَمّين ضمَري أيّاك بعَدما  يراجُعين بَـ (٢
 

 باُهلَا 
ا اِحلَزبَاُن لو ما (٣  وأْن ربَّ أَشُباِه الباليا من الُسَرى  ُمضُّر 
 

 نعاُهلا 
 َقد أْسَريـُْتها بالقوم يا مّي بعَدما  جرى َحَذَو أْخفاف املّطى (٤
 

 ظالُهلا 
ا الذي ُسئَلت وإن مل ّتْدر ما كاَن حاهلا(٥ ّ    أبا اَخلْري َميُّ ُقل نـََعم إ
 واال َرَماَك اهللاُ من كل وجَهة  بُزْرق الّنواحي مل تـَُفّلل نصاُهلا (٦

كـــــأنَّ ُســـــَعاَط املســـــِك رَّيـــــا تُرابـــــه  إذا َهَضـــــَبْتُه بالعشـــــيِّ (١" الطويـــــل: "َوَروى*٢٦٩
 َهواُضبه 

 
  ١٠٩. ما َيْدُخل أنفك من ريح املسك

ادى أهــل خْرقَــاَء َمــْنهًال  تـَــَيّمَم َحــ(١" الطويــل: "وَروَى يف قصــيدِة ذي الُرّمــة* ٢٧٠
 له ْكوَكٌب يف وغرة الصيِف بارُد 

وارُد (٢
َ
 َتطَاَمن َعن َزيُزائه الُقف واْحَتَىب  به اّرمل وأنَقاَدت إليه امل

نَّ املوَلفات األوابُد (٣  َلقى بْنيَ أُمجاٍد بَوُعساِء فابَلت  جبال 



 

)٥٦(  

 .آَلَفْت َفهَي ُمؤلَفةٌ 
َفمـــا أّم خشـــٍف باملراَضـــْني آَلَفـــت  ظـــالَل أراٍك (١" ويـــلالط: "وقـــال اهلـــاليلُّ * ٢٧١

 ناعٍم حيث تُرتُع 
 .َعَلٌم مَن اجلباِل، واجلمُع َأَعالٌم، وِعالٌم َوْعلمانٌ * ٢٧٢
ـــا  وَغيبّـَهـــا ُعَلمانُـــُه (١" الطويـــل: "قـــال محيـــدٌ * ٢٧٣ َ أَقـــوُل وقـــد حـــاَل اَألجـــارُُع ُد

 َوأَباِهرُه 
َخليلـيَّ قابلتمـا اهلضـَب (١" الطويـل: "اهللا وأشـتاقَ وأنشدين للصّمة بن عبـد * ٢٧٤

 أَوَبداَ  لكم َسَنُد اَلدكاء إن 
 

 تـَْبكيا َجْهَدا 
 سَال عبْد األعلى َحيُث أوىف عشية  خزازى َوَمدَّ الَطرَف َهل آنَس النجدا  (٢
 
 إىل جبِل األْوشاِل مستخبياً برَدا =١١٠َفما من قلّيب للّنْجِد أصَبَحت ها هنا (٣
 َدعوين من َجنٍد فإنَّ سنيَنُه  َلِعْنبَ بِنا شيباً وَشيَّبَننا ُمْردا (٥
 َحلى اهللاُ َجنٌْد أَليَف يرتك ذا الّندى  َخبيًال وُحراً الَقوِم َحتَسُبُه عبدا (٦
 على أنَّ َجنَداً قد َكساين ُحَلًة  إذا ماَر َجاهٌل ظَّنين َعْبداً (٧
 بعدما  أُراين بَنْجٍد نَاعماً البساً بُرَدا َسوداً وأْخالقاً مَن الصُّوِف (٨
 وجنداً إذا جادت به رِهُم احلياً  رأيَت به املكَتاَن والنقَل اَجلْعدا (٩

 سقى اهللاُ َجنْداً من َربيٍع َوصيٍف  وماذا تُرَجّى من َربيٍع َسَقى َجنْدا (١٠
 ًة َمحْدا بَلَى إنُه قد كان للَعْيِش َمرٌة  وللبيض والفتياِن َمْنزِلَ (١١

: ميمـــون بـــن شـــيخ بـــن العبايـــد مـــن خويلـــد بـــن عـــوف بـــن عـــامر إبـــن عقيـــل*٢٧٥
 " الطويل"
  ١١١إىل اِهللا تـُْبنا تـَْوبًَة بَيقِني =يقوُل َخليالَي النَِّصيحاِن أَنَّنا(١
 تـَرَْكنا الَصيب أال اَحلالَل وَأْصَبَحْت  جَياُد املطايا ُكلُُّهنَّ َمسِني (٢
 ا َوَجْدَت وُرّمبا  تْبعَت اهلوَى والَغيَّ منُذ َحتني وَصاُل الغواين م(٣



 

)٥٧(  

 إْحَدى بين خويلد بن جعفِر  (١" الرجز: "وأنشدين لبعض بين ضّبة* ٢٧٦
 أو من َبين احلّجاِج أهِل األبُِر  (٢
 ال َتصطلي ليَلة َريِح َصرَصِر  (٣
 إالّ بُعوِد ُدخَنٍة أو َجمَْمِر  (٤
   َترمى اجلماَر حبصًى مقّعرِ (٥

 لَضعِف يدها احلجاُج وبَرُة  ٦٩
.........................................................................

......... 
ْلُك للعجِني أْجود* ٢٧٧

َ
 .َبَكْلُتُه ومَلْكُته، وَعَجنُته، َفالْبكُل لغِري العجِني أجوُده وامل

ــدٍ وأنشــدين لــبعض العــرب ومل يســمه، وقــال مــرًة مــ* ٢٨٧ َخليلــي (١" الطويــل: "ن 
 إن حاَنت وفايت فأرَفعا  يب النَـْعَش 

 
 َحىت ُتدفناين على َثْجِر  

 
 بغَُيهة بَوٍل جادين َسَبل الَقْطِر =فـََثّم إذا َمرَّت َمساٌء َمطريةٌ (٢
ا َحدثي أْسقيَت يا َقُرب من قرب  (٣  حبيُث تقوُل الَعامريّة إن رأت  َ

َثْجـٌر يف . َكثـَّرَك اهللا َحـىت ال َتقـّل، وأّعـزَك حـىت ال تَـِذلَ : وَدعا إلنساٍن فقال* ٢٧٩
 عري موضٍع، فهذا الذي ذكر بـَْفَيهة 

 
والفيهـــُة والفوَهـــة مـــداخل اخلُلفـــان، واألوديـــة، . بينهـــا وبـــني الَفَلـــج. بـــوٍل مـــن اليمامـــة

 وكل ما َضاق مما يُدُخُل فيه مَن واٍد 
 

قــرتِب وثجــٌر مــن ديــار بلقــني مــن . َفجــريةِ وَثُجــر بــني َجنــران وال. وَخليــٍف ومضــيق
ُ
وامل

 ُقَضاعَة بثار كثريٌة بني تيماَء 
 



 

)٥٨(  

 .والشام
وقــــال إبــــن ذى العْرقــــوِب مــــن احلمــــاس مــــن بــــين احلــــارِث بــــن كعــــب، َرهــــط * ٢٨٠

 : "الَنجاشي الشاعر، شاعر صّفني
 

 َجلسائم اآل َهْل أتى َمْن َحّل بطن َحَبوَىن  وَجنُرآَن أخباُر األُموِر ا(١" الطويل
 
 وَثْجٍر على رأي مَن القوم َحازِم =بأنَّا َرَحلنا العيَس من ذي بُوانَةٍ (٢

: ميمــون بــن عــامر يقوهلــا للــَدراُج بــن واصــٍل، وجــرح أخــا ميمــوٍن وتعــّذر إليــه* ٢٨١
 أبـَْعَد أخي بالَسْيِف حيَث (١
 

 ْترَكتُه  َكَكوماء بني اجلَازِرِيِن َعقُري 
 ود بيننا  طواَل الليايل ما أقَاَم ثبُري  تُعاتُبين يف الُوِد ال(٢
 بـََلى أن َجَرْرُت الَسْيَف بالليل َجرًَّة  رجعنا وإضماُر الُصدوِر َوُقور (٣

َضــمْنُت لُــدَّراٍج َضــمان إبــن ُحــرٍة  أن آســقيُه الكــأس (١" الطويــل: "ولــُه فيــه* ٢٨٢
 اليت قد َسقانيا 

 هلا يف ظُلُة الليل صافيا  َوأوَجَدُه َمسَّ اجلراِح َوطْعَمها  وَرحياً (٢
ـــُه * ٢٨٣ ـــة وقـــد خذَل ـــُه يف أســـد بـــن عاصـــٍم، مـــن بـــين يزيـــد آِل عمـــرو بـــن معاوي ول
زم  َوَقدَّ ْمَىت حىت إذا (١" الطويل: "وإ

 
 ما َجَعْلَتين ألْسِد الَشَرى ولّْيَت يا بن يَزيد  

َعٍب  أىب ِدّقَة اإلخالِق وهوَ (٢ َرُه بَسَعبـْ  وليد  لو أشبَـْهَت شيخاً ِقبـْ
 
 هَالُل َسراٍر َبَني َطّي بـُُروِد =١١٤َعشّيَة راَح القوُم بني أكفّهم(٣
 َحلَاَمْيَت حىت يقَضي اهللاُ ُحْكَمُه  وتـَْنحلَّ أضْغاٌن وأنت َمحيد (٤

تَـَغريِيَنا (١" الوافر: "غريُه* ٢٨٤
ُ
 لقد َجَعلت خبَيَلُة ُمنُذ حٍني  تـََغيّـُر يل مع امل



 

)٥٩(  

 أم تُرضِّى  ُعُيوَن ِعدًى بنا ُمَتحّفظينا فما أدرِى أجَّداً (٢
ا َضنيَنا (٣  فإن َمتكُّن الصَّرَميُة من ُقواها  فهي بدّيْت وُكنُت 
ودَّة يل فأْصِفي  أم أْقِمُشى ما وَجُدتَك تـَْقِمشينا (٢

َ
 أتصفَني امل

: وكالمهـا مـن معاويـة ُقشـري. مصقُع بن ُحسني املرحيي، يهجو محيداً اخلزميـي* ٢٨٥
 َمُن ُمْبلٌغ َعّين (١" لطويلا"
 

 ُمَرْحياً َوَعّمُه  ُخَزْميََة أبْياتاً َسَوايَر ِمْن ِشْعري 
 بَِأنَّ ُغَالماً بضَني َعْلَواَن َوَحيَْلْم  َوبـَْنيَ ُمحيد ال يريش وال يربى (٢
 
  ١١٥َعليِه كما يُْطَوى الِكتاُب على الَسْطرِ =ِسَوى إْن َضمَّ ماًال َسيَـْنَطوي(٣
 رَاثَُه ُلؤِم من أبيِه وَعّمِه  ومن َجّدِه حىت يُوّسَد يف اْلقِرب  وِ (٤

َمثَـُل غـنب خـايل (١" البسـيط: "َميمون بَن عامر، يف ُمدرك بـن يزيـد احلْيـِديَّ * ٢٨٦
 ُمْدرٍِك ََِجائه  ملا َقدْحَت ومل أكن 

 
 ِمْفَحاَما 

 أن َتصيَد محَاما  َمَثُل الُعجّيِز تـَْرَتقي يف َحالٍق  تَبْغي اخلَبيثّة(٢
 فـََهَوْت وطاَر محاُم َشْيٍق ُمْشِرِف  قد كاَن من َضَلغ الُوُعول مقاما (٣
 قـُْبحاً َحلاِجبه األَزّب كأنّه  ُهْلُب أْسِت نَاٍب ِتْسُلح الُغّالما (٤
 إين سأترُكُه وَمَن يـَْرمي َلُه  ال يـَْنطُقوَن َمَع الرِجاِل َكالَما (٥
 ُت ُوُجوَههم  َومشُوا اللثَاِت وَضيَّعوا األياما أّين رايتُـُهم َعِدمْ (٦

أال (١" الطويــل: "نَــواُل بــن الَثغــا الُلبيــيب، يهجــو َشــيظماً البيَهســي مــن لُبيــين* ٢٨٧
 أيها الَساري على بيِت َشظيٍم  

 
 لَك اَخلُري هل تدري إىل إىل بيت من َتْسري  

 



 

)٦٠(  

 إىل من ال يَعفُّ وال يقرِي  َأَخنْتَ =١١٦أَِنْخ فالَتمس يف َرْحلك الزاَد إمنا
 "    الوافر"غريُه *٢٨٨

 ُعَقيٌل وُغرٌَّة ُخِلَقت لَكْعٍب  وَعوٌف ُغرٌَّة لبين عَقْيِل (١
 رِجاٌل من ُخويـْْلِد آل َعوٍف  َحَيال الشمِس أو ِجمْرى ُسهْيل  (٢
 فَِنعم ُمناُخ أرملٍة َعَجاٍف  ِومُلقى َنْسَعَنتِ َعلى ُرَحْيل (٣

مرييُّ يقوهلـا لبـين ُعُصـم مـن باهلـة أهـل سـواد باهلـة وكـانوا يـأكلون َعْرضـاً النُ * ٢٨٩
 هلم َخنٌْل يدعى جزاالء، ممُدوٌد 

 
بَسواِد باهلَة، وجزاالُء أيضاً ساحٌل من حدِّ البصرِة إىل البحرين، بني الظفتني وليَس 

 : "يف أرِض الَعرِب غريمها
 

 يٌة  َمَراطيُب تبغي كلَّ عاٍم لكَم ْحربَا أال يا بين ُعْصٍم َجزاالُء قـَرْ (١" الطويل
ٌ  وُهْدُل الثُريا ما َوجْدنَا لكم َذنْبا (٢  فَلو ال َسواٌد من َجَزالَء ًدجلَّ
عاجيُل َهّيَجْت  ُحُروَب رجاٍل مل يَرُوُعوا لكم ِسْربَا  (٣

َ
 إذا ُرطَُبْت منها امل

ا  واال َفَخُلوَها(٤  َلعدائكم َغْصبا  أقيُموا صدوَر املشرفَّيِة ُدوَ
 

وقائـــُد اجلـــيش  ١١٧ناِديـــُة بـــين ســـعِد بـــن زيـــٍد، وقـــتلهم بنـــو قشـــري وعقيـــل * ٢٩٠
 " الطويل: "املختاُر بن وهٍب العبيدي

 َويَا ِدُمَنتَـْيهما  َويالَك مشن َداويٍّة ما َأَجّنِت ...... َهَيا َجَبلى دَ (١
 روب اّلالقَحاُت أمشََعّلِت  َأَجّنْت كخيطاِن الَقنا طََلَب الغَىن  إذا ما احلُ (٢
 فإن َتُك زَّلْت نْعُل َسْعٍد فـَُرّمبا  َعَلواً بالُسَرجيياِت قـَْيساً َفَذَلِت (٣

ـــارَ * ٢٩١ َغـــَداَة (١" الطويـــل: "وفيهـــا يقـــوُل احلســـني بـــن جـــابٍر املرحيـــي ميـــَدُح املخت
 يُسوُس رأَى بين ُقشٍري  أبو وهٍب 

 
 ويأمُر بالَصَواِب 



 

)٦١(  

 م وبَلُني أَْرباً  ليحمَلُهم على ُقَحٍم َصَعاِب يَُداىن بيَنه(٢
 َعبيِديُّ الَصميم ُعطَارِِديٌّ  ِمتّكن من َربَيعَة يف الرَّوايب (٣
ْيِن َصحَّ بَغْريِ َعاِب (٤  َعذْتُه َجْعَفٌر وبَنو ُقَشْريٍ  كال اَجلدَّ

 " الرجز"ميَدُح بين األشهب من الضباب نَفِر بزيع بن َجبهاَن * ٢٩٢
 ا زَاَل يف آُروَمِة األَشاهِب مَ (١
 َجنٌْم إذا ما غاَر َجنٌم ثاقب  (٢

ان تشــرب الناقــُة يف شــٍق وناحيــة مــن : قــال أبــو احلســِن الَعَضــُد، يف الُشــرب* ٢٩٣
 مجلة اإلبل، شق منها يلي طرَف 

 
 .اجلمال اليت تشرُب، وشق يلي اخلال

 َعَضداَ   َمحْراُء ما َتْشَرُب إال(١" الرجز: "قال الراجزُ * ٢٩٤
 كَأنَّ بني َمْنَكبْيها َنَضَدا  (٢

 نـَْرُجُم عنَد َعرِِك اللَِّكاِل  (١" الرجز: "أيضاً * ٢٩٥
 مبَنكٍب ما َهمَّ بانقَزاِل  (٢

ــــــة* ٢٩٦ ــــــٌع يأخــــــُذ البعــــــري يف عضــــــده ومنــــــه قــــــوُل النابَغ " البســــــيط: "والَعَضــــــُد طََل
 إذ (......................  ............ 

 
 لَعضِد  َيْشفى ا

 .وما يـَْعضُدُه العاضُد مما َجعَل يصلُح للَعالِة واخليمة. َوالَعضُد أيضاً ضخام الُغُضونِ 
وأنشَد أبو علي لعبِد مناِف بن ربٍع اهلـذيل ُجـرىب، يـوم وقعـِة انـف وهـي ثنيـة * ٢٩٧

 فالطّْعُن (١" البسيط: "قرب حنني
 

َعّوِل حتَْ 
ُ
َقَعٌةَضْرُب امل  َت الدِّميَنة الَعَضَدا  َشغَشَغٌة والَضرُب َهيـْ

 



 

)٦٢(  

ــا َغَنَمــه َُعوِِّل الــذي يَعمــُل َعالــًة، مثــل اخليَمــة َيُكــنُّ 
واملْلــَواُح الَســرِيعُة  ١١٩يَعــين بــامل

 . االستعطاِش من االبِل وغريها
 يَاعْمرو افرط ملالويٍح ُحوِر  (١" الرجز: "وأنشدين* ٢٩٨

 َترَعى ُجُنوَب االبرَقني والُقوِر  (٢
ْلحوِب َضحّ * ٢٩

َ
 َوَأشرفت ملواُحها رُوس اللُّوِب  (٢ْيُت حىت أْظهَرت مل

 َوطّنَب الّصُقب كما يعوى الذيُب  (٣
 .طنب عوى

ـاُر بـن ِسـناٍن وأُمُّـه ُجحيفـةُ * ٣٠٠ فمـا ذُكـرَت (١: وأنشدين الَشهَّاق الضايب وهـو 
 َعْوَجاُء االّ تـَرَّوَعْت  ُفؤاَدك من 

 
 وجد عليها الَرَوائُع 

 اُه هوَى َعْوجاَء وْهنا كما دعا  إىل الِشرِب ملواح اهلجان املَُّشايع  َدع(٢
 َلو أنَّ أهلي َغبَـُقوين الَبارَِحه  (١" الرجز: "آخرُ * ٣٠١

 من اللقاح َجْلَدًة ُمماَحنة (٢
 " الطويل: "وانشَد أبو امليمون بيَت ُجريٍّ * ٣٠٢

 ٍو ْيعتزي ياَل دارم وَعمرو بن عمر =١٢٠كأّنك مل َتشَهد لقيطاً وجاجباً (١
 .شأَو ُمتَـَقرٌف من كُل مكاٍن وُمَتَطرٌَّف، واحُد الَقرائِف والطوائفِ 

 َتدَفُع أيديها َيداً ُمثَّ يّدا  (١" الرجز: "وقال* ٣٠٣
َعَقدا  (٢

ُ
 لعَلق اللُبيّين اهلَبيَد امل

صـاحب : بشُري بن عطى الَعبشيديٌّ، أحد بـين ديسـٍق مـن معاويـة بـن قشـريٍ * ٣٠٤
 َوذي َحَنٍق َقد (١" الطويل: "مُّ واِهبٍ أ

 
َلٍة  وَمل َيدْر إال َرْمجَه بظُنوِن   ظَّنها من قَبيـْ

 فباهللا ما أن مْنُكُم أُّم َواهٍب  وال أختها فأستيقنوا بيقِني (٢



 

)٦٣(  

ومها قـُّفاِن من َأطـراِف شـرقي احلَلّـِة مـن داِر بـين : إبن الثّغاِء، وجنُعوا الَشوَرينِ * ٣٠٥
 َهَبْطنا بالداً (١" لطويلا"ُمنٍري 

 
 ماَت يا عمرو َأهلها  ولو يْشُعُر املْقبوُر ثاَر من الَقِرب 

 
 بنا الُذْعُر منُه ليَس بالبقِر الُذعِر =١٢١ا البَـَقُر الَوْحشيُّ ُحوراً ُعُيونه(٢

ى فلمـا بَـدا الَشـْوراِن بـه الـردَ . َأخَرب أَنـُه خيـاُف يف هـذا املوضـِع وأنَّ البقـر غـري خـائف
ُر   وَشوٌر به الَقَلَعاِن كرّبنا َجبـْ

 
أبنــا عبــد اهللا بــن احلــارث بــن منــري احلويســُر وَجــٌرب مــن بــين مالــك بــن . ُشــريُح وصــالءه

 ربيعة بن عوِف بَن عامر بن 
 

ـــٌر هـــو أبـــو محّـــاِد بـــن اجلَـــْربِ . ُعَقيـــل ـــا  (٤" الطويـــل: "َوَجبـْ فَـــأْحلُف لـــو ال َكـــَرٌة َكرَّهـــا بَن
 ْرُقور يف ُطّمِة َهَويْنا َمَع القُ 

 
 البحِر 

 إذا ما رجونا أَْوَن يوٍم َتقاَذَفت  بنا العيُس من َعْصٍر َشقينا إىل عصر  (٥
 .من شدِة الَعصِر منُد يومنا إىل الَعْصِر مَن اليوم الذي بعدهُ 

ــا الَصــلِت أكثــِر (١" الطويــل: "فأجابــه َســْلم بــن َرّمــاٍح االَســدّي مــن لُبيــين* ٣٠٦ أَب
 ا  َجزَاُء الذي أْوّالك نعَمتُه محدك اهللا إمن

 
 الُشكُر 

 
 فما البلُد املأثُوُر كالبلِد الَقْفرِاً =١٢٢هبطنا بَك األرَض املريعَة فَاْرَعها(٢

اِل به
َ
 .مل يؤكل من َرعْيِة شيء، هو أَُنٌف، بـََلٌد مأثور قد رعي، وكثُر آثاُر الناِس وامل



 

)٦٤(  

 َرّدُد بَني النّـُعِف واألخرُب احلمِر  َمتَنّيت َعْمراً ال يسُري لََنْجَعٍة  يُـ (٣
أَيـا ظبيَـَة اَلْعسـاء باَألْحبُـل الُعلَـى  بـأّي ثـَـَرى الـَوْمسّى كـان (١" الطويـل: "غريهُ * ٣٠٧

 إبتقاُلك 
 َرَعْيُت الِدحاَل اُخلْضر حىت تـََقّلَعْت  َدرِيناً وحىت راَح نزراً َغَزاُلك (٢

 .الواحَدُة َوْحلة ملا عال على ما حوَلهُ 
 َغَلْبِت ظَباَء الواِديـَْنيِ مالَحًة  وأملُح غْزالن الَصرِمي َغَزاُلك  (٣

، وأحتــوى َمّكــَة واشــتاَق مــن ربيَعــِة احلــرِيِش إىل اهلَــدارِ *٣٠٨ هــداِر . َبّشــاٌر احلرشــيُّ
 َلَعْمرِي َلواٍد (١" الطويل: "احلرِيشِ 

 
 ِل  قاَبَل الَرْمَل فَاُؤُه  َدميٌث على ُشطّآنه َحَزق الَنخْ 

 
 َمراًء وقـَْوًال إّمنا َغْرُفَك الَقْتُل =١٢٣بِه َلَغُط الُشرَّاِب تسَمُع بيَنهمُ (٢
 َأَحبُّ إىل نَفسي وَأْعَجُب ساكناً  وَأْجَدُر ْيوماً أن يكوَن بِه األهُل (٣
 من اخلْيِف والُعْبداِن والَزميَة اليت  ُحياُط َعَليها مث يـَُعلُق بالُقَفِل (٤
اَء َشربًَة  بَدْلَوْيِن مل أشَرْب بكُوِز وال َصْطِل فـََهل أْشرَ (٥  َبْن من َمآء َصدَّ
َقٍع ضحل (٦ ْزِن يف َمنـْ

ُ
 َوَهل أرَِدَن الَقاَع َقْد فـََقَعْت بِه  بَقايا نطاِف امل

 َوَهل أْزُجَرنَّ الَعْنَس بعد َكالِهلا  َوقْد أسَهَلت أيدي املطايا من احلَْبِل (٧
وأقبَــَل مــرداٌس لَيْســَتاَق (١" الطويــل: "يب يف مــرَداٍس الُنمــِرييّ َوأَنَشــدين الكــال* ٣٠٩

 َهْجَمًة  كالبـَّيًة قد ّشذَّ عنها 
 

 قـَُعوُدها 
 فما رَاَعُه والنَـْهُب أكُرب َمهِّسِه  بأْودية الّنشاِش االّآويُدها (٢
 يُتابُع اْرَساًال كأن ُغَباَرَها  ُدَخاُن الَفَضا والناُر َطٌل وُقُدَها (٣

 "    الطويل: "َوَلُه يف َعْسَكِر بن فراٍس واَسَرُه موسى الضباِيب بعدما تِّبناهُ * ٣١٠
 ُحُروَب كَالٍب واملنايا َشوارُِع =١٢٤َمىت َعسَكٌر يا أمُّ عيَسى ُمَصادفٌ (١



 

)٦٥(  

 َوَجيْبُـُنُه موسى إىل منت ْعرِمٍس  يَؤُم بِه الَغولِني َغوىل ُمتالع (٢
َدامُع وتَلقاُه من َحّي الِضبَ (٣

َ
 اِب وجعفٍر  ُموَهلٌَة تَنَهلُّ منها امل

 أصاَبُت منٌري َعّمها وابَن أُمُها  وقـَيِّّمها وابْناً هلا فهو رَابُع (٤
" الطويـــل: "َمحّـــاُد بـــن َمْهـــدّي يف إمرأتـــه وَرآهـــا تبكـــي علـــى إبنـــٍة هلـــا بالريـــب*٣١١

 َنَظْرُت ِحبّليٍت إىل أّم ِصبْيَيت تُرِْقرُِق (١
 

 ...  ِني من َشهوةٍ َدْمَع العَ 
َجَبٌل بـني َضـرِيَّة واحلزيـِز، حزيـِز راَمـة أْشـَهُب َحيْـرُُج الَتُمـُر مـن اجلزيـِز ويَنَشـُب : حّليتِ 

 .ِمحَى َضرَّيةً 
 َتُصرُّ بَقايا الّتمْر يف َعَدنّيٍة  مَصّر صواِر املْسِك من حوله الدهر  (٢
 

ــة ــةُ : َعَدنّي ــة الداهَي ــُه أَصْ◌واٌر، ومــن  ١٢٥، وَصــوارٌ يعــين عمامــًة ســوداَء، واحلُوَل َوَمجُع
 . الَبقِر ُصواٌر وَمجْعها ِصَريانٌ 

والفــــاُر مســــُك َأْصــــَوارُُه رَضــــاَّ ": ............. الســــبعيي"قــــال أمحــــُر الــــرأِس * ٣١٢
 َأمساِء َمواضِع : َمَعاِرفُ * ٣١٣

 
 .يّْذُكُرها ُمحْيٌد بن ثَورٍ 

داُن إذا خرجـت ودبـرَت ليَّـًة تَعـديَت يف هَضْ◌بٌَة جبلـَداَن، وجْلـ: إْصَبعُ : قال* ٣١٤
 ِجلَداَن غائٌط أبيُض رقَة بيضاُء، آخرُه 

 
ومهـا هيَجـاِن، جـَبالِن بــاَحلرِّة، : هـيجُ . هـو الَيْكمـوُل ومل يَعـِرُف َكّمـولُ : وقـال. كـالخٌ 

 َحرّة بين هَالٍل، اسوداِن بسواِء 
 



 

)٦٦(  

ُمهـا َحُزَمـان أسـَفل : َفقـال؟ نيِ أوسُط شيء منه وسألُتُه َعن اَالْدمهَ : احلرة، ومعىن سوا
 من الّدثينِة شرقيا حنَو بَريٍد وما 

 
بُرقـََتان متآزَِرتاِن بَرمٍل أبيَض يُقابُل السوَد، : فقال؟ وسألتُه عن اآلْخَر جني." أشبَـَههُ 

 والّسوُد َعَلٌم أبيُض عن حضن 
 

 .مبيلني
 

  ١٢٦"الطويل: "وأنشد ألمرأة َمحّاد بن َمْهدي* ٣١٥
 َظرُت ِحبلِّيٍت َمَع الَعْصِر نظرًة  وللعِني من فـَْرِط الصبابة مائح نَ (١
 الونَس َمن أمَس اجلرار َحمَلُة  وُمْستأنس عْنَد الَعشية نَازُح (٢

وُمســـتأنس مثـــل ُمْسَتبِصـــِر . َمجـــُع َجـــِر، للجبـــل، مـــا َغلـــُظ مـــن قُـــرِب اجلبـــالِ : اجلـــرَارُ 
 َرسائل َفَمن ُمْبلٌغ عين ُعبْيداً وَأْهَلُه  (٣
 

 تـُْزجيها الِقُالُص الطرئُح  
ربعاُت اللوامُح (٤

ُ
 بأنّا َمجيٌع صاحلُوَن وأنَّنا  َحبْيَث اْستَـَهلَّ امل

ـــُه عقيلـــي فقـــال * ٣١٦ " الطويـــل"وأنشـــدين ِلَعطّيـــَة بـــن الُعلـــيج االرطـــوّي يف جـــاٍر ل
 أجَرنا الُعقيلّي الذي جاَء خائفاً  فخاف (١
 

  وِعنَد اِهللا علُم السرائرِ 
ا يف قُبِل أقمِر َحاِدِر (٢  فما َضرَّنا واحلمد هللا َطْعَنٌة  تبارى 
 َسُتْكَتُب أجراً أو َتُكوُن ِمبثلها  َقصاصاً إذا فاَءت علينا الَسرائر  (٣
 

 " الطويل"خويلد  ١٢٧َعريُف بن َعْنجِد اَجلْعَفرّي كاليب يف احلكيمّية من  ٣١٧
 ذو َقصائَب أملُد "..." ّل  ِبُدهٍن ُعثـَْيَمُة ال يـَْعروك َمّين مثرجَ (١



 

)٦٧(  

 لَُبوٌس أللواِن الثياِب وإنُه  إذا ُعدَّ يوماً للِفعاِل لُقْعُدد (٢
 أال رَمبا طَاَعْنت َخْلَف بَن عمِّها  وقد َغاَب عنها َلْفَلٌف والَعَمرَّد (٣

ران َخليلَــي ِســريا َســريًَة وَتعّلمــا  تنــاهي جنــ(١" الطويــل: "بَعــُض لصــوص قَشــري* ٣١٨
 وأعالمه الغربا 

ا  وَتسَتْشلَيا يا َصاحّيب يفًّ ِغْمرا (٢  وال تأِويا للعيس أن ُتدجلا 
دية ُمسْرَا (٣  َوال تيئسا أن جيَمَع اهللاُ َهْجَمًة  ًمبَـْرثـََنَة اآلحي و

ــد، ١١١فيهــا الربْثَــان وَســٌم ثالثــة أْعــالٍط هــذه صــفتها  ، يف خــدا البعــري مســة لبــىن 
 .بن كعبوابىن احلارث 

 
بـن ُمعاويـة بـن  ١٢٨لرجٍل َخَطَب إمرأًة، فأختارت غريَُه، وهو عائـذ بـن ُمنـي* ٣١٩

 قشري وتزوجها َسَالُم بن ثور، 
 

 " الطويل: "فقال
 لقد ِبعَتين بالوكِس يا ّشَر بَايِع  إذا بيَع يوماً بالَغالِء رقَيُق (١
 ّي َرفيُق ختْريِت َسالَّماً علّي وملَ يَكْن  ليختار سالماً عل(٢

 "    الطويل: "ويف قول ذي الرمةِ * ٣٢٠
 َوقـَْعَن اثنتني وإثنتِني َوَفردًة  َحرِيداً هي الوسَطى بصحراُء جابر  (١
تناَهضـــَن مـــن َســـاٍد ورَاٍد وواخـــد  كمـــا أْنضـــاَح بالّســـِي الّنعـــاِم (١" الطويـــل]: "وقـــال[

 النوافر  
وإّمنــا الرَديـّـان للحــافِر : مــن َرَدى بـَــْرِدي: ورَادٍ  إذا َأطــَرَق،. َســَدا بيــِدهِ . الَطَرقَــة: الَســْدو

 .من الَسْدِو ُخيبُّ َشيئاً وليس بكثري
كلمــا كــاَن مــن َســُري الَبعــِري والَفــرس فيــه القــاف، فهــو أفَعــُل، أطــَرَق، : قــال أبــو علــي
 والواخُد وَأسرَُع، فكَأنَّ . وَأعَنَق، وأَرَقلَ 

 
 .الَسُدو الَوُخَد فوَق الرَديان، والرديان َفوقَ 



 

)٦٨(  

 
َعانَ : وأَنشـــدين* ٣٢١ رَحيـــّي، يقوهلـــا لبشـــر بـــِن ضـــبـْ

ُ
. احليـــّدي١٢٩للـــَورِد بـــن علـــّي امل

 كالمها من ُمعاوية بن ُقَشِري، 
 

 " الطويل. "َوَجَرَحهُ 
 أما والذي يـُْرَجى وُخيَْشى عَقابُُه  تُرَى َلُه ُقطّاُن املساجُد صَّوما (١
 ٌة  َلقد كاَن بشٌر بالسوايَة َقدَّما لَئْن َتُك فاَتْت حنو بْشٍر َسَوايَ (٢

فأنَّ الذي يـَْبغي بَقْسرِي مودَّيت  لَُيلْزُمين الشيَء الذي أنـا (١" الطويل: "غريه* ٣٢٢
 ساخطُه  

 َكُمْخَرتٍِط َشْوَك الَقَتاد ومل َيُكن  ليسَلَم من َشْوِك القَتادة خارطه (٢
هللا علــيَّ وَكبيــت الَرُجــل لَوْجهــِه أْحَرْمــُت هــذا الشــراَب علــى نفســي، وَحّرمــه ا* ٣٣٣

 .وَأَكبَّ ُهوَ 
 تـَْرَعى رِياَح اخلِري والَشيِح ِمَلّف  (١" الرجز"يف األبل * ٣٢٤

 َوْهَي َمَواطُري إذا إستَـْرخى أُُلْف  (٢
 

رار، فتأيت: اِخلمِخمُ * ٣٢٥
ُ
 . رائحته مثل رائحة الثوم١٣٠يُنُنت َعنُه الّلَنبُ وٌميرَّ َعِن امل

شدين َلقْعنب، أحد بين حبيٍب يقوهلا لُعبيد اهللا املعروف بالطريـد واعتقـل وأن* ٣٢٦
 بـََعمايَة بعد القتال الكّاليب، وقتل 

 
 .قـَْعنٌب أخا ُعبيَد اهللا وإمسُُه َربيعةَ 

ِعمايـــَة َجَبـــٌل، َضـــْخٌم أعظَـــم جبـــال الّنجـــِد أعظَـــم مـــن َثهـــَالَن ومـــن : قـــال أبـــو علـــي
 رة بني َسواَد َقْطنَـْنيَ، َوَعماية برْمل السُ 

 
 متّىن عبيُد اِهللا فـَْتلى َولَْيَتُه  َمَىن لُعبيد ماٍن لقائيا (١" الطويل: "باهلة وبَيشةَ 

 فحاَح مبَْعَزى الوائَلّيِة واْحَتلْب  مكان تـَنَّيَك الرجال الدواهيا (٢



 

)٦٩(  

يُد اهللا فلم يزل ُعب-جمرورة بالياء-امُه من حنيَفه حاحا باملعزى والغنم ُكلِّها َحّي َحيِّ 
َشنِّج، 

ُ
 هذا، وهو من بين امل

 
أبلـْغ (١" الكامـل: "ومجُعها من بين لُبيـَىن، حـىت قتلـه، مث طـار فـََقَفـز يف غلمانـه وقـال

رُُه  إينِّ ثَأْرُت   ربيَعَة حيُث أَمَسى قـَبـْ
 

 ِعظاُمُه من قـَْعَنِب 
 
 ٍم ُمَقضب بَعَد الِديَاِت بذي ُحسا=١٣١أّين َدبـَْيُت لُه بِنَـْعِف ُعَريقةٍ ( ٢

ٌة  للَقوِم وهو بـَرَاَعُة إْجفيٌل (١" الكامل: "وغريه* ٣٢٦  ويُرى الَفَىت ويُقاُل هذا ُعدَّ
 َوالسْيَف أبـَْيُض واليمُني تـَُهزَّه  الِغُمُد َأْمحَُر والُذباُب َصقيُل (٢
ْلُموُل (٣

َ
ُجرِّب يف الوقائع ُكّلها  َعْضٌب يَهاُب ِجرِاحُه امل

 وهَو امل
لمولُ 

َ
 .هو الذي تكحل بِه العني، ولِلكَحُل واملُِرَوُد وما كان من حناِس وَحديدٍ : امل

َىن  يل َسّويـُْتها مث ضلَّْت (١" الطويل: "آَخرُ * ٣٢٨
ُ
 َمتَنّـْيُت واالنساُن ال َيدَُع امل

 ُمتُّنيُت أّن ألَقى أَُميَمَة َخالياً  وإن َأْعُظمى يوَم القيامة ُمّلِت (٢
ا فـََتولِت  أال ليَت َعرَّاماً (٣ ُ  معي فـَُيعيُنين  َغَداَة َغَدت أَظعا
 وقد َنشبتَـْينِ َغْشيٌة ما َمَلكُتها  وَقد من َعصٌر وهي يب ما َجتّلت  (٤
 

إمــرأًة كــان رِزاُم َخطَبهــا  ١٣٢رِزاُم بــن ُقَشــٍري يف ُهــوداَن بــن الــوازِع، وَخطَــب* ٣٢٩
 قبله، وكالمها من َعبيدَة بن 

 
 " الطويل: "ُمعاوية بن ُقشري

َىن  أماينَّ يف ُهوَداَن يا لَْيتها لِياَ (١
ُ
 َمتَنّيُت واالنسان يُولُع بامل

 َمتَنّـْيُت حىت قُلُت يا لَيَت أّنين  تَناُولُت باهلِنِدي ُهوَداَن خاليا (٢
 فَيْصبُح نـَْعشاً بعَد َغْنم أصابَُه  وُأصْبُح مما َجرَّ َسيفي َجاليا (٣



 

)٧٠(  

َمتَنّـْيــَت أن تْلَقــى ابــن عمــك َخاليــاً  (١" الطويــل: "الــوازعفأجابــُه ُهــوَدان بــن * ٣٣٠
 فـَْتلَقى ُشجاعاً والَقضيَب الَيمانيا 

: الغــَىن مــن املــالِ * ٣٣١فــال هــو إال أن َمتّــىن األمانِيَــا =إذا مــا ابتــدرنا َمْغَنمــاً فهويتُــهُ 
 .والَغناَة واحٌد، كل َفصيحٌ 

ُكــلُّ مشلَّــٍة  َشــَتْت وعليهــا عــاتُق الــىنَِ وَقــدََّمِت اَالْطنــاَب  (١" الطويــل: "وقــال* ٣٣٢
 أْعَرُف 

َتَضّيُف (٢
ُ
 وَجْدَت الَقرى فينا إذا قيَل َهْل قرى  وفضًال يَراُه الطائُر امل

 
وأَنشــدين أليب األعــوَج بــن الَصــقيل بــن األحَنــِف أحــد بــين نُبــيط، إىل َمالــك * ٣٣٣

 بن َسلمة اخلري بن ُقشٍري يقوهلا ملليحٍة 
 

 " الطويل" ١٣٣:عنَد قبيح
ثَلما (١

ُ
 أَسْلَك َحبّقي والديِك كليهما  وَجّديِك هل قـَبّـْلِت فَاُه امل

 فأن ُكنِت قد قـَبّـْلِت فاُه ِفَمْضُمضِي  ثَناياِك َعْشراً ُمثَّ ُصومي احملرَّما (٢
 .َجَرَن الَتمر يف اَجلرِين، إذا َجَعَلُه يف البحريِن * ٣٣٤
وَلقـد َلقْيـت حممـداً يف ُعْصـبٍة  كأُسـوِد غـاٍب (١ "الطويـل: "َميمون بـن َعـامر* ٣٣٥

 من بين َحساِن 
بَنو حسان من بين َعَبيدَة بن معاوية بن ُقشٍري، وحممداً هـذا إبـَن َعْيسـان بـن َحيّـان،  

 وبنو َحّسان يف بين . كان قائداً 
 

 .عوف بن َعِبد من بين أيب بكر بن كالب
 ْنكَلوَن إذا إلتقى الَصّفاِن ُمتَـَقلِّديَن َصَفائحاً هْنديًّة  ال يَـ (٢
 يُْدنُوَن من آَسِل الرِماِح نُفوَسهُم  َحّىت يبني َمواقُف الفتَياَن (٣

وأَنشـــدين أليب ُمثامـــَة يقوهلـــا ألخيـــِه وقـــد تناَزعـــا إمـــارة الَفَللـــج، ومهـــا مـــن بـــين * ٣٣٦
 " الطويل: "َجْعَدةَ 



 

)٧١(  

 يف املفارق والضرر  وَقد الح َشبيبٌ =َوَدابـَْرَت بعَد االربَعَني َختشُّلي(١
تــــاِع، َرديئــــِة، أي ُتْضــــَهُدين وتــــرى اَلنكــــَري عنــــدي، : الَتَخّشــــل

َ
مــــأخوٌذ مــــن خشــــِل امل

 .واَخلَشُل عند الَعَرِب ُكساُر َصوغ الفّضةِ 
 نَفيُت إذاً من نَائٍل ومن أمحٍد  أن نْلَت َذاَك ومْن ُعِمر (٢
ُهّند قابضاً  وتـُْنُكُر ما قد كُ (٣

 ْنَت َتعَرف فانتظر  لتَـْعرتفّىن بامل
ـــاء بقوهلـــا وقـــد َأمجعـــت علـــيهم بنـــو ســـليم، وَدْهـــرٌ * ٣٣٧ " الطويـــل: "نـــَواُل بـــن الثـَّغ

 لقد َاَمجَعت َدْهٌر علينا وَمالٌك  فلم يـَْبَق (١
 

 غالَّ كلُّ طفٍل وَخاِضِب 
 وَحيُّ مثرَيٍح أمجُعوا وَحتاَشُدوا  فلم يـَْبَق إالّ يف البيوت الَكواعِب (٢
٣ ) 
ينـــادي (٤كجمـــِع الثـُرَّيّـــا مـــن صـــغاِر الَكواكـــِب =ونـــادى جنـــاٌح يف اِذلَّـــة قـَُومـــهِ ( ٣#

 طُفًال والُقريَعاِت اَمجُعوا  وعنَدُهم منا 
 

 بالَعْمِق منا الَتجاِرب 
 فلما َبدا رأُس الُسَماِر َختَّونُوا  وأرَسَل فيهم َربُّنا بالَتشاُعِب (٥
 
 ِمساُح الُقوى من ُحمكمات العواقب =ِحَذاَر ِنصاٍل يف ِقداٍح َيُسوقـَُها(٦
 كَانَّ أخى َوْرقَاء اّذ َيطرُدونَه  قـَُعوٌد ِبرجلْيٍه احلَداَجة نافُر (٧

فـإَن (١" الـوافر"إبن الُعَفّي الُلبَـْيينُّ ورأى َعليَقَتُه ُتَكّلُم رجًال أحد بين ُحصٍني * ٣٣٨
 العني يوَم ِفراض ِحْجٍر  بَذنٍب قد 

 
 علمِت به نواِك 

ا من الَعـاِرِض إذا َدخلـوا اليماَمـةَ مجَْ  . والُفْرَضـُة، والثـُْلَمـُة َشـيٌء واحـدٌ . ُع فـُْرَضة، يعلُو
 .وهي الثنية يف اجلََبلِ 



 

)٧٢(  

 فإن َصاحلَْتين أمتَْمُت صلحي  وإن َحاَربـَْتين َحرَّْت يداِك (٢
، وتـَـَزوََّج علـى إمر * ٣٣٩ " الطويـل: "أتـهوقال لواِحدٍة، وقاَلت له َسنَـْنَتهُم على الِضرِّ

 وقَائلٍة بابَن الُعَفيِّ َسنَـْنتَـُهْم على (١
 

 الضرِّ ال جاَدْت عليَك الرواِئُح  
ْقرِفاِت القبائح (٢

ُ
 فـَُقلُت هلا أّين أرَاِك قَبيحًة  وذاَك دواُء امل

وال بـالعمِق   ١٣٦َفَما بالَعمْق مـن َسـْوداَء دارٌ ( ١" الوافر: "َصاِحُب َسْوَداءَ * ٣٤٠
 اء نَاُر من َسْود

اِمِع اَجلَسَدْيِن منُـَها  ُشُبٌح ان َمْررَت وال َمراُر (٢  وال 
 "    الطويل: "اَحلَرِشيُّ * ٣٤١

تمانَيا  (١
ُ
 َخْليَلّي لو َسّريُمتا بـَْنيَ َرزٍَّة  وبَني الَصْفا مْن ُشوَط فامل

 .َهْضَبَتاِن من أكناِف اجاءٍ : رِّزُة َوُشوط
وَصــاحبُت صــْرماً مــن ُعقيــٍل كأنـَّـُه  َزَواقيــُل (١" الطويــل: "كٍ ُمَرْيزيــُق أبــو ُمــْدرِ * ٣٤٣

 جَِّن َحلُّها 
 

 وارَحتاُهلا 
ٍر ُصْهٍب بطٍي ِكالُهلا (٢  إذا َظعُنوا طاَروا كما َطّري الَقطَا  على ُضمَّ
 وَأْشَرْفُت يف َعْيطَاَء من َرْمِل َقرَقرَى  بفيٍض إلينا َسْهُلها وَجباُهلا (٣
 بـُْرتان رُْكناً كأنُّه  من الُنجْب ُحرُجوٌج عليها ِجَالُهلا ألُونِس من (٤

ُرحيـيِّ * ٣٤٣
هـل يـَـْرجَعنَّ لـك الِصـَبا (١" الكامـل: "ومتثل ببيـت اُحلَسـْني بـن جـابر امل

 يف َعْهِدِه  طُوُل الغَضيَض َعلْيه 
 

اِم    َعلْيه باإل
 

  ١٣٧. ةً وقال فـََرأيْنا البَـَعَر َرطاباً واألَبواَل ُمَرّغيَ * ٣٤٤



 

)٧٣(  

 وَصاُل الَغواين بعد طيبَة ًحمَْرٌم  علّي وأن َمنَـْيتَـُهنَّ اَالَمانَيا (١" الطويل"وقال * ٣٤٥
قيمَني َداعَيا (٢

ُ
 أَحَقاً ِعباَد اِهللا أن لسُت سامعاً  َلْطَيبَة يف اّحلي امل

وأَنَشـَد * ٣٤٦ فـإّين َألرْجـو بعـد ذاك الَتَالقيَـا=فَيَاطْيَب ان نـَْهلَك وتـَْبـَل عظَاُمنَـا(٣٣
 فأْشَرب (١: األشَجعيُّ لبعض َأشَجعَ 

 
 وشّربِد بارك اهللا َلَكا  

 فإنَّ يف أثواب َجّدِي َلَكا  (٢
ورَِكا  (٣

ُ
ْعدى تضيف امل

ُ
 أن َجتَد امل

َعْر شيئاً ُسّكَكا  (٤  َختْشِى وال تـَبـْ
نَّ رأَسَكا  (٥  لو ِشئُت َشّججُت 

ُدمهـــان نصـــٍر، وُدمهـــان أشـــجع، لـــيس يف العـــرب  أن َرُجلـــني َأخـــوين ُدمهـــانيني،: يعـــين
 كانا ببطن إَضم، مث َقحط . غريمها

 
ّمجُـع ُعـْدوة : إذهب بنا نُريُغ الُعـدى: الّزماُن عليهما، فأخَتلفا يف الَنية، فقال أحُدُمها

 وهذا تـَْفَعُلُه اإلبُل بالوادي . بالوادي
 

 .وهي ترعى ُكلَّ شيٍء إال اَحلْمض
 

َمحْــٌض، واإلبـــل  ١٣٨رعــى اَحلْمــض والَطْرفَــاَء، والَعَصــَل، وُكــّل هــذهَواملوضــٍع الــذي ت
 ويلقى الرُجُل آخَر . آضَعاتٌ 

 
ْعـدى َشـرُّ حـاٍل مـن املوضـع الن . أوَضْعتُم أم أْعـَديُتمْ : فيقول

ُ
وإذا كانـت الَسـَنُة، فامل

 َيْصلُح مالُه ُكّله : االراك، واَحلْمضَ 
 



 

)٧٤(  

ــورك للُمْعــدى، والــذي ترعــى ابلُــه اَحلُمــض  هــذا املوضــ: فقــال. يف اجلَــدب والســنة
ُ
ع امل

 كائناً ما كان َويُدخُل فيه َمن يرعى 
 

وضــع، وقــد أرَكــِت االبــُل يف االراِك، إذا مل َتطلــُب َمْرَتعــاً . االراك
ُ
فــاملورُك داخــٌل يف امل

 سواُه، وبَعٌري عاٍد من ابٍل 
 

َعُر، وكل بعري واضع أوراك فال يـَبْـ  َعُر، وْخيشـي فيهـا، يعـرُف آثارهـا َعَواٍد، وكل عاد يـَبـْ
 إذا ُقّصت، يُقوُل رأَيت أثَر 

 
 . بَعٍري َعاٍد، إذا رأى بـَْعرُه أو َخَشيهُ 

َحيّـا اآللـُه َخيَـاَل مـن (١" الكامـل: "متثَل أبُو امليمون وهو داخل على البيـت* ٣٤٧
 لو زاَرنَا  عَدَد الليايل خلْت ذاَك 

 
 قليال 
  "الرجز: "يف الَفَرسِ * ٣٤٨

 ُكمْيُت َخْيٍل لْبُدُه ُمْبَتلُّ (١
 من َعَرٍق ومل ُيصبُه َطلُّ  (٢
 كأنَُه سْيُد غضا اَذُل  (٣

* ٣٥٠يَغــَتم اجلمــُل إذا إمتنــَع مــن اَخلْطــِم، والُعــدول َعــن اإلبــل وغــري ذلــك * ٣٤٩
 وَجلَجَل باهلجري َوَزْجمََر، ومنه قول 

 
لـــَيح اهلـــذّيلِ 

ُ
ا باجلَبـــال َتَشـــّتمْت  هلـــا َحَريـــاٌت غـــري ُخـــرْس إذا اَْوَرَدوهـــ(١" الطويـــل: "امل

 اَجلالجل  
 .َرواها أبو حيىي ُبكري بن الُضبيْب، والَتَشّتم ان يُريد خشونَة جانبه. تشَتّم، وتـََغّتم



 

)٧٥(  

من السمات، ال يكون أبداً إال يف الَرقَبه، ُمث يف َعْرِضـها فَـإن ُجعـل : الِعَالطُ * ٣٥١
  طُوًال، فهو ِعَالٌب، وال يكون

 
 .أيضاً إال يف الَرقـََبه، وال يكون اخلِباُط والِعراَض أبداً إالّ يف الَفخذ

قـــال *٣٥٢َمـــا ُعـــِرَض، ويكـــون يف الَســـاق، والَتَســـاِويُق يف َعـــْرض الســـاِق : والِعـــرَاضُ 
 " الرجز"
  ١٤٠يا من لْنشا َمهٍَل ُملتاح(١
 ُمَعّرٍض ُخمَّبٍط النواحي  (٢
 ح  قد َظلَّ يرعى ُمحَْد الِليا (٣

ُون* ٣٥٣  .الَبطّيُة يف الَسْري، وهو جلٌن ُجمُنٌ : الُلُجون وا
ْفلنعَم معْرتك احلّي اجليَـاع إذا  َخـبَّ الَسـفُري (١" الكامل: "وأَنشَد األشجعيُّ * ٣٥٤

 َوساىُء اَخلمِر 
 .اْجَالها َزْوُجها َجاريًة ثواَب اجلَِلوة* ٣٥٥
ُِسنُّ من ُكّل َروحانّي: والفاِرض* ٣٥٦

 .ةٍ امل
 كَأنَّ َمتَـْىنَّ من الَنِفّي  (١" الرجز: "وقاَل الراجز* ٣٥٧

 َوطُوِل إشرايف على الرَكيِّ  (٢
 َمواقُع الطري على الَصفّى  (٣

 قد َعِلَمُت ان مل أجْد ُمعيناً  (١" الرجز: "وأَنَشَد أبُو َعليّ *٣٥٨
 ال َخْلطنَّ باخلُلوِق ِطيَنا  (٢

 : يقول
ـاهي َعروٌس فتايت تُعينُـ وهـو معـىن . ين الَسـقي حـىت خيـتلط طـني السـْقي وَمـدرُُه خبُُلوَ

 ماَشّبه يف موقع الطري على 
 

 . يُقَل يُصِري على َظِهرِه فَيمالح فَيبيضُ  ١٤١الصفى، 
 كَأَن ْدلَوىَّ على الِطوىِّ  (١" الرجز: "وأَنشد* ٣٥٩



 

)٧٦(  

 ُعلقَتا َجبوز قَيَسرّي  (٢
 َصاِدرِِة اآلفُْه ُعْرضّى  (٣

 .َملْ ُخيَْطم بَعد هو ُحيرَّمُ * ٣٦٠
 .وكذلك يف َضّبة-الباء جمرورة-جباّلُة يف ُمحيٍس من جثهيَنةَ * ٣٦١

 كأن بين ِجبَالَة حنيَ زاَفْت  مجال ُمهْدهٍد واَفْت َخلْمِس (١
 َفمْن يـَْلَق الَفوارَس من ُمحْيٍس  فـََقْد نَاَحَت نوائحُه باألمس ٢٩

 .أي ماتُوا قبل أن يلقوُهم
: حـــدثين أبـــو كبـــري الـــُريبِّ مـــن الرِبـــاَب أحـــد بـــين َعـــِديٍّ َرْهـــَط ذي الُرَمـــِة قـــال* ٣٦٢

 دَخَلت ُعَجيّـٌز على فَتاِة َعْيَطموٍس 
 

 .؟ما هذا: وعندها ُروبـَْعى أَهْتُم، فقالت هلا
 .َرُجِلَيهْ :قالت
 " الوافر: "َاِخيْه فأنشأت العجوز تقول: قالت؟ وَمن قـَرّنَُه بك: قالت
  ١٤٢فقد أجزاِل يف الُدنيا وزادا =ربُّ العباد أخاك َشرَّاَجزَى (١
 فلم أَر ُمْغزًال قُرَنْت بَكْلب  وال َخْزاً بطانـََتُه َجبادا (٢

َمتّنيـُت أُمَّ (١: قال ابو عٍل أنشـدين أبُـو امليمـون الُقَشـريي لصـاحب أّم َعْمـروٍ * ٣٦٣
َها بـَْيس   الَعْمرِو حّىت رأيُتها  يـَُغّلتنـْ

 
 يُثيًب الثواب 

 اال َحّبذا َعيناِك من ُمَتفّلٍت  َوْبرُد الثنايا منَك حني َتطيب (٢
لغــٌة فصــيحة لُقَشــْريٍ ونـَْهــٍد وَخــثعم وَســلوٍل ومــن تـََيــاَمن مــن َجنّْديــة -بفــتح البــاء-بـَــْيسَ 
 .الَعَرب
رمانـــا (١" الطويـــل: "زيـــادة لكعـــب بـــن مشـــهور املخبلـــي مـــن جليحـــة خـــثعم* ٣٦٤

 ظنهم  كما تـُْرمتَى الُعَدي يا أم عمرو ب
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لس الَغَرَضاِت    يف ا
عافـاة َعـاَىف (١" البسـيط"وأنشدين مليمون بن َعامر من بين ُمعاوية قُثْري * ٣٦٥

ُ
إنَّ امل

 اهللا َسّيدَيت  من َكّبِة الّناِر مل 
 

 ترتك بنا َرَمَقا  
 
 فـََقا والطَاَلعاِت ثنايا َخنْلٍة رُ =١٤٣واِهللا ما َعلَمْت نـَْفِس هلا طَبعاً (٢
 يا ليت أمحد غًاظْتُه يف فطََلّقَها  وأَنْشَبت َشْهبَـٌر يف جيده الوهقا (٣
 وردت أمحد مّيال الُذرى بسقا ...........  وردُت َأَمحْد(٤
 مما متّكن باّجلرين وأنَسَكَبْت  جثْوُن الغماِم عليه يردُف اخلََلَقا (٥

 .خلُلق مجع خلقة من السحابأي ُذو حجارٍة، ا: واد بالرّيِب، حولُ : اجلرَّينُ 
 جمر ُكّل مساّكي إذا َعزَبْت  َمشُس الّنهاِر وحان الليُل فأتسقا (٦
 يـَْفرِي الَظالم فريّاً ال ِقباَل لُه  نـَْفَض اَجلواِد خالَل الربطة املَِزقَا  (٧

رَحيــّي يُقُلهــا يف احلْنِظــل* ٣٦٦
ُ
اطَــُة يـُْعجُبــين َلغَّ (١" الرجــز: "وأَنشــدين إلبــِن الَوهــِل امل

 الِربّاِم  
 يف ُكّل يوِم بَاكِر اجلهام  (٢
 نِْعَم ُمديلَّ أُُمنل الُغالِم  (٣
 كأنَّ فيَها زَُهم الّنعاِم  (٤
َاوَّيِة اُحلطاِم  ؟(٥

 أُوَكِسر امل
 فيها َغَناٌة َعْن َبين االْعمام  (٦
 ُكّل قليٍل خريُه أزَّاِم  (٧
   ١١٤أْن قـُْلت أسلْفين إىل أيّام (٨
 اعني أُُمدَّْين من طعام  ص(٩

 وَجْدَتُه من شّدِة االرِماِم  (١٠
 َأخرس أَوَقد ُلسَّ بالِبَساِم  (١١



 

)٧٨(  

 كالَضبِّ يف صدِْع الصفا املعصام  (١٢
 قد َغَلب الرادين باحلوامي  (١٣
 َفهءو فيها دائم الُعرام  (١٤

ُـــرِيُّ َصــاحب خولـــة * ٣٦٧
ا خليلــي  كمـــا أَُذوُب لـــذكِر خولــة يـــ(١" الــوافر"َشــْعٌو امل

ْيُف من الَسَناِم   ذاب السدِّ
 تـَُقّلُبُه يّدا رُجٍل َعنيٍف  على محراَء َحاميِة الضراِم  (٢

ُأحـــبُّ بـُنَـيّـــاَيت وأعلـــُم أنَّـــين  إذا مـــُت يومـــاً (١" الطويـــل"وأَنشـــدين األشـــَجعيُّ * ٣٦٨
 َجتُْفُهنَّ األقاِرُب 

 ْصبح كَأّين ُحمَاِرُب  إذا رِْدن يوماً زادُهن َكراَمًة  عليَّ ومل أُ (٢
 .وإين كلما زدن يف عددهنَّ، زادهنَّ ذلك عندي كرامةً 

 
  ١٤٥؟ َوسالُتُه عن الِدخال يف ُشرب اإلبلِ * ٣٦٩
وكــــان معــــىن . هــــو أن تَــــرد إبــــٌل ناهلــــٌة، علــــى َشــــارَِعٍة فتــــدفعها وَتْشــــرُع َمَعهــــا: َفقــــال

 .الدخال التزاحم على املاء
والقـــوُل قـــول األشـــَجعّي، . تُـــدخل ًنواهـــل مـــع َعـــوالّ ُهـــو أن : وقـــال اخلُلِصـــي* ٣٧٠

 وقال آخر معه من بين سدرة 
 

 .وذانك من أهِل الَسْهلِ . واخللصيُّ من احلجازِ 
 إذا رِوَيت من َغواٍل دَخاِل  (١" الرجز: "وأَنشدين األشَجعيُّ * ٣٧١

 أَجلْني ُعْقَر احلوِض للِفَصاِل  (٢
 زائٍد يف األرِض  ماذا دَها من (١" الرجز: "مثله* ٣٧٢

 أال ِذيّاُد بـَْعِضها َعن بَعِض  (٢
لعيســى بــن عمــري الُلبيــين أحــد بــين أَوس الَثْمَلــَة بــن أيب . أَنشــدين أبُــو امليُمــون*٣٧٣

 َمسَْرَة اجلِدّي وَقد قيل منهم اليماما 
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إين (١" الطويـــــل: "وعائـــــد مـــــن بـــــين ُصـــــَهْيٍب مـــــوايل ُمـــــرارة آل عبـــــد اهللا بـــــن ســـــَلمة
 قـََبلنَّ َنصيَحيت  من َغري ُحبِّك نصحُتك فا

 
 والَعزيِز القاِدِر 

 
 وأجَعل رُقادك مثل نوِم الطائر =١٤٦فاعمُر ُحُصوَنك واحِرتس بظهورِها (٢
 فالقوُم قد َحزمو اجلَياد وُأْجلَمْت  وَهلم عليَك طَليعٌة وبصاَئِر (٣
 ائر ال يـَْقبَلون بعائٍذ يف قوهلم  َخْلقاً ِسواك وأنت َعُني الث(٤
ا اجلريض الَصادِر (٥  أحواُل سلمة َيْصَبُحوَن َعدَُّهم  كأساً يُطيُل 
 ُمَقّلدين َصَفائحاً ْهنديًَة  كانْت وراثَة كابِر عن كابِر (٦

ُســـْبَحان مـــن فـَـــَتح األبـــواب عْنـــدُهْم  ُمث إبـــتالك فـََلـــْم (١" البســـيط: "ولـــُه فيـــه* ٣٧٤
 يُنقْذك ديّاُر 

َصــدَع الطعــائن (١" الكامــل: "يِّ إىل ســلمَة بــن ُقَشــريٍ حبــاب بــُن بكــري الُقــر * ٣٧٥
شُغوفا  بلوَى ُعريَقَة أرِْدَن 

َ
 قَلَبَك امل

 
 ُخُفوفَا 

 ولقَد أَقْمن فما َقَضْيت لُبانًَة  بُلوى َعْريَقة َمْربَعاً ومصيَفا (٢
 

ـج. مالـك تـُـبـَْهجُ : وقال لرجـٍل قـد حَفـَزهُ * ٣٧٦ ُذ ودعـا فقـال اللهـمَّ إين َأعـو . وقـد 
 بك من اَجلزَِع، والوَجِع، واَحلطِّ 

 
نتَـزَع
ُ
  ١٤٧. امل

حمد بن حكيم يرثي ميموَن بن عامٍر من بـين معاويـة بـن ُقشـري* ٣٧٧
ُ
: وأَنشدين مل

 يابَا سالمة من للْقوم إذ (١" البسيط"
 



 

)٨٠(  

 جهُلوا  وخام عنُهم َجَباُن القوم أو شردا 
 ن ُكْنت تكفيهم بَه َبَددا يابَا سالمة من للَوْفد إْن نـََزُلوا  وضاق م(٢
 يا حّيًة قتَـَلْت َمن كان يل ثقًة  َلَقْد َفَجْعِت بقْلٍب َصارِم وَنَدا (٣
 فال َسَقى اهللاُ أَرَضاً أنت ساكُنها  َحىت الِقَياِمِة إال ُمْصِقعاً برِدا (٤

ريّـان الـذباب  َسـَقى الَقـْرب قـَـْرباً بالـّدفَاِن َحمَلُّـُه  مـن الّرُعـدِ (١" الطويل: "وله فيه*٣٧٨
 وُكوُف 
 .ِخْلواخٌ . واد ُيصيُب يف َسواِد باهلة: الدَّفَانُ 

 وباألْجُبِل الاليت َتقابْلن أقْـبَـٌر  وباألقُربِ اّلاليت تَلني َشريُف (٢
 َفمن لُبّغاِة اخلْري بـَْعد إبِن ُمْعِوٍض  وقْد ملَّ عيُّسى سيـُْرهنَّ وجيُف (٣
 
 موا ذرى لني الكالِم َعُطِف فأَ =ومن ليتامى من َشتيت جتّمعوا(٤

َعّىن  َصحا قـَْليب ونَائله قَليُل (١" الوافر: "غريه* ٣٧٩
ُ
 أال يا بـَْيَت عاِتَكة امل

 ُدُخلَك ّلّذٌة يبيُت عْندي  وظللُّك بارٌد عْندي ظَليُل (٢
وأَنشـــــدين لالبـــــَرِق احلُـــــرّي مـــــن بـــــين مالـــــك بـــــن َســـــَلمة وَأخـــــذ ناقـــــة ِمْســـــِلَمة * ٣٨٠

 يا ناَق َمسَلمُة اجلعّدي (١" البسيط: "اَجلْعدِّي
 

 أن َختِدى  فقد ُرميِت مباضِي اهلّيم جّواِب 
 ألقى ِخداً جافًال إمتام وأْحَتسيب  َحْوَضي ِدالِميَس وأْغذِي أيها الناُب  (٢

 .َحْزٌم َثالٌث يف َثالٍث، حذاِء النْرييَة، َحالقيُم بثارٍ : الُعْربِي* ٣٨١
ٌر وهو يف وسط َمحى َضرِيّة: رُ ، النَـيْـ ؟:قال أبو ُعلي  .َعَلٌم من األعالم، وليس بئـْ

 
ّلِحّمــي * ٣٨٢

ُ
وكالمهــا مــن  ١٤٩أنشــدين إبــن حممــد الِعْصــميُّ لرافــع بــن عبــد اهللا امل

  ١٤٩"الطويل: "ُهَذْيل
 فما أُُم األوضاح إالّ كروَضٍة  من احلزن قد جادْت عليها الَبوارُِق  (١
رافُق َسَقْتها ِجناُء الدلو حىت(٢

َ
  إذا إنـَْقَضْت  َسَقْتها الَثريْا َكفُّها وامل



 

)٨١(  

 ويـَعََّجِت اَجلَوْزاُء فيها َمزاَرها  وأْعَقَب َجنٌْم بـَْعَدها ُمتناسُق (٣
 فلم تـُْنِجم األنواُء حىت كأّمنا  ُذراثا من احلوذاِن فيها الّنمارِق (٤
 هوٌر َمسَاِلُق فِتلك َكنُـْعٍم والنساُء َكُمْنٍت  بُطوٌن َشَحاٌح أو ظُ (٥

يمــون* ٣٨٣
َ
ــا  هلــا بـَــْنيَ (١" الطويــل: "وأنشــدين أبــو امل ِ َفَمــا روَضــٌة يعلــو النّــدى َديّرا

 أمجاٍد َتقابْلن مذنَُّب 
 ُمطيٌف بَشطّيها ُخزامي وَحْنوٌة  وُمْعَتلٌج مْن َسائر الَنْبَت ُعزَُّب (٢
 َجاد كوكب  إذا جاء فيها َكوكٌب َشجَيْت بِه  َمذانُبها مْن رَمهةٍ (٣
 
 نـُغَّب " حواليك"مع الليل تزجيها =١٥٠أتتنا بـَرَّياها َجُنوٌب ُمطّلةٌ (٤
 بأطَيَب من ريَّاك حَني يُزُورُنا  َخياُلك بل ذيّاِك من تيك أطَيُب (٥

. َشــعواُء أحــُد بــين ُمــرَّة مث أَحــُد بــين َســْلمى، مثــل الــيت يف جعفــر بــن كــالب* ٣٨٤
 ت بـَْعدي أيا خول إن واَصلْ (١" الطويل"
 

 َفواصلي  َأَغرَّ َكَنْصِل اهلُْنُد وإِينِّ ماِضيا 
ا الُدْعِم رانَيا (٢  وال َتصلي يا خول رَاعى ثـَلٍَّة  َيَظل إىل ُمحال

ا َسواٌد، وَمحٌل أْدَعُم، ونعجٌة َدْعَماءُ : الُدعمُ   .اليت يرقا
 بوا َعن ُرَخاليا يـُثـَّىن الوَصايا ُكّلما َمرَّ َغاِدياً  ُرخايل أال ال حيلُ (٣
 وال َحتُْلبوا للَضْيِف ِمنُهنَّ َقْطرًة  وإن كان ُغْرثاناً من الزَّاِد قاِويَا (٤
 َسَبْتُه فلم َيْشَهْد ُخصوماً ومل يُتح  إىل ُشعِب الَكيزاِن جدباً َعَوانَيا (٥

َيْصـَبح الفتيـان مـن  ومل(٧َترى َدَمهـا بـني املـذارِِع قانيـاً =ومل َختَْتلِس بْني الَفواِرِس َطْعَنةً 
ُوى   َفْضل جوده  ُمشْعَشَعًة 

 
 احلليم املهاويا 

 
 وإن مات مل يُبِك الفريق األدانيا =١٥١فذاَك الذي إن عاَش مل يُنتَـَهْج به (٨



 

)٨٢(  

ا بنت ثابت بـن ُحمْـرز بـن األروع : وحدثين األشجعي قال* ٨٥ خولة اليت يـُْنَسُب 
 من بين جرى بن ُجوضٍني من 

 
 .طيءٍ 
األوىل َجمـــرورٌة -.الِســـرآُة الـــيت تـــرى فْيهـــا وجهـــك وَزيـــٌد َحَســـٌن يف َمـــرآِة الَعـــْني * ٣٨٦

 .-والثانية مفتوحة امليمِ 
َعِتِه َمتَطَّــر : األقــرانُ : وقــال* ٣٨٧ أن يكــون الرُجــُل كثــري املهنــِة ال ُمعــني لــه علــى َضــيـْ
 إذا جاء سابقاً، فهو : الَفرسُ 

 
َطرُ إ: ُمَتَمطٌِّرن وَمتَّطر الَسُبعُ 

َ
 .ذا أصابُه امل

ســــيٌد َمتَطّـــر جــــْنح الّليـــِل َمْبلــــوُل " .......................=الكامـــل: "قـــال طفيــــل
 . َكشّنِة مْلَتاحِ : وروى أبُو امليُمون* ٣٨٨

 
وهــي الرِوايــُة الَتــاَح الرُجــل إذا َعطــش، والّلــوُح الَعطــُش، وامللــواُح مــن الروحانيــِة الــذي 

 .لُسلطانُ ُيسرُع إليِه الَعَطُش وهي ا
ُر وتؤنَُّث، على املعىن وعلى اللفظ* ٣٨٩  .واحلّيُة ُتذكَّ

 
سلِّم

ُ
  ١٥٢" الطويل: "قال عمرو بن امل

 وَعدءُت كأين حضّيُة املاِء أْخضَلْت  عليها بأيدي املوردين النَّوازُع (١
 ُفوْيق َجمَمِّ املاِء والَطيُّ دونَه  به رَمٌق اال َميُْت فهو َخاشُع (٢

ُســـِلْيمى لـــو َشـــهدِت ١٩" الـــوافر: "نشــدين أبـــو امليمـــون يف كلمـــِة بـــن ثومـــةَ وأَ * ٣٩٠
 ُمراَمراٍت  وَقْد َحَشد القبائُل يـَْنظراِن 

 إىل أبن أخيها ملا إْسَتهلَّت  ِمسِى املوِت يف قـََلٍع دواٍن (٢
 َلطَاَمْنِت الَقَناَع وَمل تراعى  وأسبَـْغِت الُقَناَن على الَبناِن (٣

 .ِكماَم على الَبنانِ ال: وروى غريه



 

)٨٣(  

 .أَهل الّسْهل َيُسمّوَن الُكّم الُقَنان، واجلمع آقنُّةٌ : قال أبو علي
 .وال يـُْعرُف يف كِالمَنا غريه: قال

حر من احلريِش ومل ُيسّمهِ * ٣٩١
ُ
 " الطويل: "وأَنشدين لبْعِض ُقشٍري، يف نساٍء بين امل

ّحرياِت َكلُِّمَن أْعُظمى(٣١
ُ
 الرَتدَّْت إيلَّ حيايت  وَقد ُمتُّ =لو أن امل

ّحرياِت ُحّباً أظُنُُّه  َسُيعُقُب ُسْقماً أو يكوُن وفايت (٢
ُ
 أُحبُّ امل

ّحريات من ذاِت شْوذَر  يُطَيـُُّر َعين ذُكرها كساليت (٣
ُ
 َفَكْم يف امل

ـــا  َشـــواِذُر أنـَْبَتهـــا (١" الطويـــل: "وأَنشـــد يف القطـــا* ٣٩٢ َـــاٌت كأ لُـــه آْجِنَحـــاٌت آزِي
 يُّ النَـَواِهُد  الُثدِ 

ــَين أحــُد بــين ُحبَـيَــُب يَهُجــو بــين ظــامل إبــن ُمنــٍري ُســّكان * ٣٩٣ نَــوال بــن الّثغــاء الُلبَـيـْ
 ُزهُري بن اآلُعَنٍق الظَاملي، : َقرَقرى

 
وجْدُت زُْهرياً شرَّحٍى مَدْحتُـُه  ويف غـنب ُدويْـٍل َضـْربٌَة (١" الطويل: "وابن ُدوْيٍل ُمَفرجاً 

 برواء 
 ّقواٍم إىل الّضْيِف بالقرى  ولكنه َعْبٌد َعْليِه َعَفاء فليَس بَـ (٢

لــــيس يَعــــين بالَعفــــاِء الَشــــَعر هــــا ُهنــــا، ولكنُّــــه أراَد الِســــَمَن، وأنــــُه دهــــني ال َيْكَتســــُب 
 .مْكرُمةً 

 
 أَهلَّ َحجيٌج ُحمْرٌِم حبراء =١٥٤على إبن ُدَوْيٍل بـَْهَلة اِهللا ُكلَّما (٣
  ونصَفهم  َمساٌن فما يـَْبغوَن ُحْسن ثـََناِء َوَجْدتـُُهم ِنصَفني َهْزَىل (٤
 أما كاَن فيُكم واحٌد َيْشَرتي لكم  مدحياً يُغايل وحيُكم برِداِء (٥
َناِء (٦ ا َجَرٌب مل أطِلها َ  َضمْنُت لُكم إن بِْنُت عنكم َقَصائداً  
  َقصائَد من أفالَج َيْطلْنبَ قْرقرى  َكَسْري الَقطَا يف ُغْربٍة وَطهاء(٧

وقـد قتلـوا َوهـَب بـن الَعّلمـس أحـد بـين َجعفـر إبـن كــالب، مث : قـال الُنمـريي* ٣٩٤
 با أُخَت (١" الرجز: "أحد بين َسْلمىَ 

 



 

)٨٤(  

 َوُهٍب ال َتُدّقي الُدْمُلَجا  
َضرجا  (٢

ُ
 وال َتُشّقي ِجْيَبك امل

 قد كاَن َوَهٌب َصَدق اهللا َجنَا  (٣
 .طعن الَشْزِر،يف جانٍب غري ما يُواجههاخلَلُج، والزَجُّ واحٌد، وهو الَسريُع، و 

 " الطويل: "وقالت ُأخُته* ٣٩٥
 ُعبادة َشرّاً يوم َسْفِح ِذقاِن =١٥٥َجَزى اهللاُ َشرَّاً واجلوازِي كثريٌة (١

حمّجة أهـِل العقيـق واألفـالج : َجبٌل قُرَب الَدُخول، ِشقَّ َحْوَضياٍت، والَدُخول: ِذقان
 .إىل َمّكةَ 

  الَضباَب وَجْعَفراً  فقد أْجنَُدونا َجنَْدة املتواين وأيضاً جزى اهللا(٢
 فلو ال أبو َبكٍر لُكّنا ِعَصابًَة  َمثُوديًّة ماَتْت بَغِري َضَماِن (٣

َقَضــْيُت نُــُذوري مــن َمنــْريِ بــِن عــامٍر  وَيل يف الــَدليٍل (١" الطويــل: "وأيضــاً هلــا* ٣٩٦
 الَعْرعْري نذوُر 

م َصْعَبا ُمَصابا َأَصابُوُه فال فَـ (٢  ْقد َهالك  وأن ركُبوا أمراً بِنا و
 فما كاَن َخيَْشى أن َختطَّى رِكابُنا  إليه كالباً بالَدُخوِل وال كْعَبا (٣
 

دوَن الَفَلـــج، بيَنهمـــا  ١٥٦َهْضـــَبٌة َمحـــراُء بَعْمـــِق الرَّيـــِب -ُشـــُوط بضـــم الشـــنيِ * ٣٩٨
 فرع -بفتح الشِّني: وَشُوطٌ . وهي اهلُُدنّةُ 

 
 . َأَجاءٍ 
أحــد بــين ُمعاويــة بــن مالــك بــن ســلمة اخلــِري بــن . وأنشــد حلليفــة بــن عاصــم* ٣٩٩

 ُقَشري، َوَقد قتلوا سعيداً النمريي من بين 
 

يـــة(١#" الطويـــل: "َقطَــنٍ  دَّ ســـَوى ُخمْلَصـــاٍت ثـَلَّمتهـــا الَوقـــائُع =وُزْرنـــا َســـعيداً مل نـَـــُزْر 
 ترَكنا َسعيداً ال يرى َضوَء بَارِق  (٢
 



 

)٨٥(  

 َمن ال َتزْدهيه اللواِمُع ويا بـُْعدَ 
 مبُْعَرتٍك والطري يـَْعُكْفَن َحوَلُه  َعَوائُده ُدْعُم الِسَباع اَجلوائُع (٣
 فلم تـَْنحه منا ُمنري بِن َعامٍر  وال ُشرٌَّب َيْذَهْنبَ والنقُع ساطُع (٤

" الطويــل"مــن ُمعاويــة بــن ُقشــري، وقــد كــرب َوعمــى . ُقشــري بــن عطــّي الُعبيــدي* ٤٠٠
 حزنا أال أُردُّ مطيَّيت  كفى (١
 

 لَرْحلي وال أْغُد وَمع القوم يف وْفِد  
 وإن أمَرَعْت قُربَاَن َجنٍْد ونوََّرْت  مَن البَـْقِل مل أنظْر بعيّين يف جند (٢
 وال اشَه الُشورى لَغيِّ وال ُرشِد =وإَن أسأِل األوغاد ما كاَن شأنـَُهم(٣
ـــُت أُْعطـــي الّســـيَف يف الـــروع حَ (٤ ـــاًء إذا جـــرَّْدُت َســـْيفي مـــن الغمـــِد َوقـــد كْن ـــُه َحي ّق

 َجعفر بن الربيع من َعَبيدة ُقشٍري * ٤٠١
 

 انـُْهوا بين َشافٍع َعْن َضْرِب َضْيفهم  إنَّ الَقرى فيهم ( ١" البسيط: "يقوهلا للُمْنَتفقي
 

 أحدى الرزّيات 
 وََكلبُهُم َعْنفٌس يـَْعدو ُمبْنصُله  يَُطرُِّد الضيف عنُهم (٢
 
 َعشياِت بال
َن َحّىت تقول األْعَوجياِت  (٣ َ ا َعَلَفا شا َ  إنَّ الِبغاَل إذا أجمد
 ال يْسَتوي َسابٌق يف بيَت َمْكُرمٍة  وأَبـُْغّن يف رِباٍط َخنْوريات (٤
 ُهْرداُن َأكَرُم من عون إذا نـََزلت  أضياُف ليٍل وأَندى (٥
 

 بالتحياِت 



 

)٨٦(  

بين مالك بـن سـلمة، وتشـوق إىل الريـب  وأنَشد يف البطال بن معاوية، أحد* ٤٠٢
 أيا أْجزََع الَريب الذي (١" الطويل"
 

 لْسُت َذاكراً  ظاللك إال اعَتاَد َعيّين مائُح 
 فإين وإن مل أُْعن َشيئاً َلقائل  َسَقْتَك ُملثّاُت الَغمام الروائُح (٢
 
ا والَدْهرُ =١٥٨منازُل كاَنْت يف الزَّمان الّذي َمَضى (٣  إْذ ذاك صاحلُ  َحنُلُّ 

َعــاي ُقشــِرييّ * ٤٠٣
ُ
أَرى الريْــَب أمســى مــن ُجبَـْيــٍل (١" الطويــل: "حبيــب بــن يزيــد امل

 وبُيهٍس  وَأمحَد ُمْغبَـرَّ اجلوانِب 
 

 َخاليا 
 َلقْد كاَن َعميَّ بَيهٌس وابن عّمه  شفاًء ملْن يَبغي مَن الُذّل شافيا (٢
 َلَغْت نـَْفُس اجلبان الَرتاقيا فـًَىت ال يرى ِخْذالن جاريه رفْـَعًة  إذا بَـ (٣
 وال ُميكُن اُحلّجاَز مْنُه لعزٍّة  إذا القوُم َهزوا للطَّعاِن الَعوالِيا (٤
ا  فلم يـَْبَق إالَّ يف اجلفري التوالِيا (٥  وُكْنُت كذي نـَْيٍل َجياٍد َرَمى 
واليا (٦

ُ
 كفى حْزناً أّين إذا جشئُت ال أَرَى  على تلكم األطواِء إال امل

ُفُضون حلاُهم  كما نـََفَضت َخْيٌل ِجياٌد ُخمالِيا (٧  قـُُعوداً عليها ينـْ
فكــُل بعــٍري أحســَن النــاُس نـَْعَتــُه  (١" الطويــل: "أحــد بــين لَُبيــين يف َضــْيرب ناقتــه* ٤٠٤

 وآَخَر مل يـُْنعْت فداًء ِلَضيربا 
 
ِه ألستكربَته =١٥٩ُمجالّيٌة لو ُجيَعُل الّسيُف َغرَضها (٢  َتضوَّرا على َحدِّ
 فراَحْت َرواحاً من َزروَد فَناَزَعْت  ُعَبابََة ِجلَباٍب من الليل َأْخَضرا (٣
 َفَكْم َخنََشْت بالليِل مْن وحش تلعُهٍ◌  وَسافْت َعِديداً باملَشافر أكدرا (٤
ْعزاِء َحتَت أظلَِّها  إذا احلقنة رِْجُلها َحذُف َأْعَسرا (٥

َ
 كأنَّ حصى امل

 يُها بقريبٍة  تِرُوُد َمبْسَحي أو َترُوُد ُخمَمَّرا فما إبٌل تـَْنوِ (٦



 

)٨٧(  

 أو العْمَق أو أكناف من ُعرْيقٍة  أو احلزم أو تْرعًى ِجناحاً فُصْمُعرا (٧
فإن الـذي َميْسـي البيـاُض مضـحلَُّة  َحبْيـُث إلتَقـْت مْعـزاُءُه (١" الطويل: "آخر* ٤٠٥

 والسوابُق 
 .ل والسايفة لوى الرملبني هرير، واليمامة، بسايف الرم: البياض

 ملؤتَِنٌف للَهْجِر ناَي صديقِه  إذا مل يـَُقرِّْبُه الِقَالُص الذفائُف (٢
 َذفايُف من سّر املهاَرى جنائٌب  طوال اهلوادي أو َعتاٌق طراِئُف (٣
 كأنَّ احلصى من َوْعِلهنَّ عشّيًة  يـُغَّلى به بني املناِسم خاِذُف (٤
 
 واّين جلوالِت النوى اليوم عاِرُف =١٦٠ذ يْذكرونُهَمَقتُّ البياَض العاَم إ(٥

تستصرُخ علـى بـين منـري حـَني قتلـوا . َوقالت اخُت وهب بن الَعمّلس الكابية* ٤٠٦
 بين كالٍب أباَد (١" البسيط: "أخاها

 
 ] ي[اهللاُ غاِبرُكم  إن مل َيُكن لُنمٍري منُكُم يوم 

ا م(٢  ن عجاج اخليِل يف َغْيم يـَْوٌم ترى الشمَس فيه وهي طَاِلعٌة  كأ
 :    األعنق بن الباهلية احلُبيَيب، أحد بين لُبيَين * ٤٠٧◌ٍ 
 إذا أنَت مل َختِْشْف َمَع القوْم َخْشفًة  مَن اجلَْهِل ْمل يأمن أٌخ أنت صاحُبُه (١
 ورَامتك ُذّالُن الرِجال ومل تـَُهْب  ِلَشيء إذا ما ِهيَب لّليث جانُبُه (٢
 لباهليِة إذ َتِدى  َكمائل َعضٍب مل تُفّلل َمضاربُُه أنا األعَنُق بن ا(٣
 تـَْعيَّْشُتُه الَديّاَن يف عاِم ِلْزبِة  َختَْبَخَب فيها بُْدنثُه َوحقائُبه (٤
 

ـــــانُ  ـــــُه، والّي : هـــــزل، والتخبخـــــب: وختبخـــــب ١٦١رجـــــل: يعـــــين الســـــّيَف مثـــــل حتلت
 اإلضطراُب 

ــٌة بابــلٍ * ٤٠٨ ــه إمــرأة َحْنظلّي ــهُ  ولــه أيضــاً، وجاوَرَت َل : هلــا، وقــد كانــْت َذّمــْت جــاراً قـَبـْ
 ال َتسَتذّيل بأرِضنا  " أن"لِك اهللا (١
 



 

)٨٨(  

 وأالّ تضرِي مّنا َمقاَم َدنَاُء 
رتفَني ُرغاُء (٢

ُ
 َوفينا ويف اهلنديّة البيض والقنا  هلا من ُغواِة امل

َْعذبَـِة مـن الرَّيْـب* ٤٠٩
َجـَوازَي (١" الطويـل: "وأَنشدين مليمون بن عامر يف َخنْلَـٍة بامل

 مل يْسَمْعَن 
 

 صوَت َحمالٍة  بقيٍظ ومل ُتْشَعْب هلنَّ اَجلداوُل 
 َضْرْبَن بأرساٍن طواٍل فأدركت جبزعاء من جنٍد َقرارَة ساحل  (٢
 كأنَّ الُنسوَر املْصرحّيَة ُعلََّقْت  بأمطائِها يف ُروِس تٍنب هياكل (٣

ـُو، والعـذقُ  ، والِقنـْ ن، وجـزم الثـاين مـن كثـّل حـرف، واالمطـاُء، واحـٌد جبـّر أوهلـَّ: املطيُّ
 : واالقناُء، والعذوق واالقنآءُ 
 . اهلوى واحدٌ  ١٦٢رَِساس اهلوى وَرَسيُس . مجُع قناً أيضاً يف معىن القنو

النمــرييُّ ســعيد بــن أشــلُخ الْقطَــينُّ، يرثــي َمحيــداً بــن أيب لطيَفــَة وقتلــُه ُقشــري مثَّ * ٤١٠
 ِني ُجودي أيا ع(١" الطويل: "بُنو قُرة

 
 بالُدموع لِنسوٍة ثكاىل وَخْيٍم قد َتَضْعَضَع جانُبُه  

 َلَقد قـَتَـْلت كعٌب بغِري َجرِيرٍة  فىت عامٍر اللُقَِّي الُرْشَد صاحبه (٢
 َأَحقاً ِعَباَد اهللا أْن ليَس رائحاً  على قَِبِضِ◌ التقريَب تـَْهفو (٣
 

 َسَبائُِبُه 
 وى  رهني َعجاج الضيف َيْسنتُّ أال يف َسبيِل اِهللا مثواِك باللَ (٤
 

 حاِصُبُه 
 خليليَّ ُمرَّاً ُمِصَعْديَن فَزوِّدا  غزِّياً تبارى َخْيلُه (٥
 

 َوَجنائُِبُه 



 

)٨٩(  

فو (٦  عسى أن يـَُروَع اهللاُ قـُرَّة َرْوَعٌة  جبيٍش من الِسْرَداِح 
 

 عصائُِبُه 
 خلت متزَّى بأكتاِف الّساد غُنب َذْهلَم  بقتِل ُمحيٍد حني أَ (٧
 

 َجوانُِبُه 
 َضِمْنَت لَكْعٍب أن تـَُزعزََع بالَقَنا  كما َزْعزَع القْضَب اللبان (٨
 

 جنائُِبه 
 
 إليهم َوَخطِّياً َتصرُّ أكاِعُبُه =ويـَْعرتُفوها ُشزَّباً بعد ُشزَّبِ (٩

مليمـــون بـــن عـــامٍر، يـَْهُجـــو ُمـــدركاً احليـــدي، وُكـــلُّ مـــن ُمعاويـــة بـــن : وأَنشـــدين* ٤١١
 أما والراِقصاِت (١" الوافر" :ُقشريٍ 

 
 بِبطِن َمجِْع  َأَطنَّ تناُضًال حبصِى املِثَاِن 

 لو أنَّ أب رِزام خلْيَل نـَْفسي  أطاع الّناِصحَني ملا َهَجاين (٢
 َولكنَّ االعادي مل يزاُلوا  بَعاجن َسلِحه حىت إفتالين (٢
  كحامي َغْيَضٍة َحِسٍد علْيه  جنيُع َدٍم كلون اإلرُجوان(٤
 إذا َضَرَب الفرائَض جاَش ِمْنها  َصوايف اجلوف إيزاَع اِهلجاِن (٥
 َسُلوا األجناَب عّنا با إبَن خايل  وِجرياَن البيوت بين آباِن (٦
 َوحّياً مُن ُعطارد آل عوٍف  إذا ما الّنقُع َقْسطَل كالُدخاِن (٧
 والحْت يف األكف ُمَشطّباٌت  من اهلِنديِّ أو َقُضِب اليماين (٨

يطــالع مــن ِخَصــاِص (١٠نـُـَذبُِّب عــن حــرمي املاَلمــاِن =وَحنــُن مبجلــٍس ُخيَْشــَى َرَداهُ (٣٩
 البيت حْبواً  ِطَالَع الَوْبر من َخَلل 

 



 

)٩٠(  

 القَنان 
 

 فإنَّ الُزوَر ياملماُن فإِن =١٦٤فأما ما تُقوُل عليَّ ُزوراً (١١
 بان ويبقى احلقُّ ما بقى الليايل  َوما عبَد الصليَب الرَّاه(١٢

ـــــاف  مهـــــا مألمـــــان، وزن مْلعمـــــان، فمـــــن مل يهمـــــز قـــــال ملمـــــان أنشـــــدين أبـــــو العّط
 "  الطويل: "الغاضري، غاَضرة قيس للمخبلي

 
 .................... بناُت الصدي يا ْمنَن من ُكّل ما من  (١

 .ينأمن من ُكّل منَئِم، وبالفتِح أيضاً مَع اجلر: واألصل
فـَّلمـــا نَـــومَّ النـــاُس أوقَـــدت  ومل تـــْدر أنَّ الليـــَل راٍم أَرمـــْت (١" الطويـــل: "غـــريه* ٤١٣

 براكِب 
 حتّوُزمّين َخْشَيًة أن أضيَفها  َكَما إجنازات األفعى َخمَاَفة ضارٍب (٢
 وجآءت مبذٍق يذٍق يذْبُح الْكلَب رُحيُه  وهل أنَت مما يذبُح الكلَب شارب (٣
 معشٌر من ُحمارب : فلما تفاتشنا احلديَث سالُتها  َمن اَحلي قالت(٤
 من اآلكلَني اجللَد يف كل شُتوة  وإن كان سعُر الّناس ليس بناضب (٥
 
 يداها ورِجاالها خبيب املواكب =١٦٥فُقمُت إىل َعْريانة تـَْعوَدت ( ٦

* ٤١٤كــَأنَّ بــذاِفرها ُبصــاَق اجلنــادب =فجابــْت َقمــْيَص الليــِل عْنهــا فأصــبحتْ (٣٧
 قليل كل لون :والُسنُج، ولواحدة ُسنجةُ 

 
خالف لوَن الكثري اخلُطُط اليت يف اجلبـال، وهـو أبـيُض وأمحـُر وأغـُرب، فتكـوُن اخلُطـُط 

 ُسوداً ُختالُف لون اجلبِل فهي 
 



 

)٩١(  

الُســنُج، مثــل اجلُــَدِد، معناهــا واحــٌد احلُــْرب يف بِــدن اإلنســان مــن اجلُــرح إذا بقــى ناتئــاً، 
 فهي احلبطُة ُمشتٌق من اإلنتفاخ وهي 

 
 .جلُدرَةُ اَجلَدرَُة وا

. لعْمـــري لتْصـــطَلنَّ ارفـــاُغ رجـــال مـــن غـــَري َحـــَبطٍ : وقـــال ســـعيد بـــن العـــاص يف كـــالم
 الَشرَِي، واحلبُط، أن ينتفخ بطُن 

 
وبه ُمسّي احلارث بن عمرو بن متيم، احلَبطـاِت، ألنـُه . اإلنسان من شيء حيبُس ْجنَوهُ 
 .أكل صْمغاً، فعقَل بطنه فمات

 
  ١٦٦" طويلال: "مْيمون بُن َعامرٍ *٤١٦

 فما باَت َوفٌد ليله عند ُمْدرٍك  وال ضرَب القزَّاحَّ باب أمِري (١
 وال أدْرك القزّاُح تْبال وال َنَكا  عُدوَّا وال يرُجو نداُه فقُري (٢
نَّ سفُري (٣  سوى َشَقحاٍت ليس فْيهنَّ للعدى  َنَكاٌل وال يرضى 
 البيوت هريـُْر  كما الُكرديُّ عن بيَت أهلِه  لُه بَني أْطناب(٤
 َسُلوا الُثمَّ من ِفتياِن قـُرََّة باللوى  وللبيض يف أيدي الُكماِة َخطُري (٥
خَلصات زئري (٦

ُ
 َوفتياُن َعوٍف عاقُدون ِلواُءهم  هلُم َحتُْتُه بامل

 إذا محلوا لقاُهُم كل َشْيظٍم  بَضْرٍب دراك ليس غيِه حُبوُر (٧
 ْلَبُه  غذاة التَـَقوا بالَقاِع غُري ُوقوِر وَسْيٌف الَقَنْيب يف اللِّحاق وقَـ (٨

قــرُب -جبــر الــالم-:دّويبــٌة صــغريٌة بـَْيضــاُء كنابــة عــن ُمــْدرِك املهجــو، الِلحــاق: الَقــرَنيب
 السّيِف الذي ُحيعُل فيه الَسيف وهو 

 
 .اللحَقةَ -بفتح الالمِ -يف غمِدِه، وقاية للسيف، والغمِد واللِّحاقُ 

 ق بافٍع  َيكاُد حذار الالَمعاِت َيطُري وحايل َضْبٌح ُمْشِرٌف فو (٩
 كما طار يـَْعسوُب اَجلهام َعشّيًة  حَدتُُه ُبضرّاً والشماِل َدبُوُر (١٠



 

)٩٢(  

 
 " الطويل" ١٦٧إبن الثّغاِء يِْبكي على قـَْومِه وهو جاٌر لبين قُرٍط * ٤١٧

افُه َهــمٌّ أقُــوُل لَصــْلٍت بعــد مــا ِمنْــُت َنومــًة  وَمــن َضــ(١: وحــالفُهم مــنهم بعــُض األمــرِ 
 بَليٍل تـََقّلبا 

 َتذّكرُت اوساً حني أمسيُت خائِفاً  ّتذكُّر َحرّاٍن تذكر َمشربَا (٢
 َعداُه َعن املاِء الرواِء رقيُبُه  فـََنحنَّ فلّما أمسَع الْربًك أْطَربا (٣
 وكنَّا ألْوٍس شرَّ قوٍم وأخوٍة  كانت لنا أوٌس بناناً ُخمضباً (٤

م  (١" الطويــل"بــن ُعَقْيــٍل  آخــُر مــن بــين َعــامر* ٤١٨ َّ ضــَويْنا إىل ســوِد الُوُجــوِه كــأ
 أثايف سواها َلقْدرِِه قاِبُس 

 فـَُقلُت ألصحايب ارفـُُقوا وتـََبصَّروا  لعلُه يأيت الليِل مهَُِس (٢
 وبْتنا وبات اجلُوُع َيْدرُج بيننا  كما َدَرَجْت بالليِل ُسوُد احلناُفِس (٣
 ا وَتقّصدوا  خليَفُة اسَقْته الِذَهاُب الرواِجُس فـَُقلُت ألصحايب أرَحُلو (٤

 "    الطويل: "َميمون بن عائد الُقشرييّ * ٤١٩
 بآس كفاها اهللاُ ُكلَّ َمعيٍب =١٦٨لقد َنَضَحْت أمساُء يف الوجِه َنْضَحًة (١
 فلما َزَجرُت الطَري أيـَْقْنُت أَنُّه  هو البأُس من أمساُء وهي قريُب  (٢

َشّنجِ  اللُبْيينّ * ٤٢٠
ُ
نَـْيحنيس أحد بين امل

ُ
 " الطويل: "امل

 أبيُت ُأكايل النْجم يف كلِّ ليلٍة  وأنِت رُُقوُد الليِل ُمْلقى مخَاُرك (١
حبني داُرك (٢

ُ
 َوَدْدُت وال يكُتْب لك اهللاُ َشْقوًة  وال تـَْنأ من داِر امل

بتغني الكْسب تـَْهَفو ِحاللُ (٣
ُ
 ك بأن قضاًء واجباً أن َتزوّجي  مع امل

 أن يَقطُّعوا  يسريُون ُصْهباً ماتالِت الَعراِئك " يف"وَتْستأين الرُْكباِن (٤
 وَأن تأنسي َبْطَن الَدبِِيِل وحائِل  ويبدو لنا رُْكن صاحة جاُرِك (٥

 .بني الَعاِرِض والرِّيبِ : الدبْيلُ 
 " الطويل: "إبن الطثرِيَةِ * ٤٢١

 َسدَّْت بَيَننا بُذُحِول أما وأىب الواش وإن طاوَعْتهُم  نُواُر و (١
ِين أعْوُلِت ُكلِّ َعويِل =١٦٩َلَقْد مّر اياٌم ولو َتْشُحُط الّنوى(٢

ُ
 َبْشرط امل



 

)٩٣(  

 زماناً فلماً بْنُت آبـَْغْضُت أْن أُرى  َضعيف الُقوى أو تاِبعاً لِبديِل (٣
ا من َلوعِة وَغليِل (٤  وعَزْيُت نـَْفساً عن نوار َجليدة  على ما 
 ْكت شجو الُبَكا ُمثَّ َمسَحت  إلقرار هجر مِن نوار طويل بْكت ما بَ (٥
 أصُد كما َصدَّ الرِميُّ َتطَلوَلْت  بِه َعّدُة األياِم وهو قَتيل (٦
 وأّىن لدعي اهللا يف ساعِة الُضحى  عليك َوَداٍع ُجْنح ُكّل أصيل (٧
  وُحمَْتضٌن رُكَن اليماين وُمْشتد  إىل اجلانب العرّيب ُضْعف حويلي(٨

ويَقـــوُل الُعّقيليُّـــون إذا (١" الطويـــل: "جعفـــر بـــن علبـــة احلـــارِثي يف يـــوم َســـْحَبل*٤٢٢
 حلُقوا بنا  َسَرتجُع َمقرُوناً بإحدى 

 
 الرواحل 

 وَقد َخربُّونْا بْني ثَنتني ِمنهُم  ُصُدور الَعوايل أو جذاب السالسل  (٢
٣) َ  ُضهم َمتخاِذل َفقلنا هلُم ذاُكم إذا بعَد َصّكٍة  ترى القوم فيها 
 
 مدى الُعْمر باق واملدى متطاول =ومل نّْدِر لو ُضجْنا لَتبَقى نـُُفوُسنا( ٤

لغــٌة إالّ أنَّ الكســرة أفصــح، : َيضــِيُج ويُضــوجُ : َضــاج. ضــاٌد معجمــة جمــرورة: ضــْجَنا
 جييُض وروى : ومثُلها جاضُ 

 
وُج، وَضـــاج مـــن َضـــاج، َيُضـــ-بضـــِم الَضـــادِ -َضـــوَجٌة وُضـــْجَنا،: الّنهـــدي عـــن املـــوت

 .وهي أفَصحُ . َيضيجُ 
 لُكم َصدُر يوم أسفل َسحبل  ويل منه ماَضّمُت عليه األنَامُل (٥
 إذا الَقوُم َسدُّوا ماِذقاً فرَجْت لنا  بأماننا بِيٌض جلتها الَصياِقُل (٦

َيِضج العقِيليُّون َحتـت ُسـُيفنا  َضـجيج دبـارِي النيـِب (١" الطويل: "ولُه أيضاً * ٤٢٣
 ويا  القت مدا

 كأنَّ الُعَقيـْلِّني حني َلقيَـُهم  فرِاُخ الَقطا لقني ْأجَدَل بازيا (٢
 أِمن أجِل إعرابية َحلَّ أخُلها  بَلوِذ الَثرى عيناَك تـَْبتدرِاِن (١" الطويل: "غريه* ٣٢٤



 

)٩٤(  

 تـَُهزَّ مبَْتنْيها الَقمِيَص إذا َمشت  كما إْهتَـزَّ ُغْصنا بانٍَة َورِقَاِن (٢
 

 " الطويل" ١٧١: ُع اللُبيْين ِمن األعور بن ُقشْري املنَتج* ٤٢٥
ا النوى  ومل ألْق ُمجْالُ بل مها َحزناِن (١  هيا حزنا أن ُمجُْل َشطْت 
 ُمها حزنان اليوم ال َشكَّ فيهما  ولو كان ُحزناً واحداً لَكفاين (٢

علــى رداح وَعــادت ملــا أنقــى الَضــَىن مــن فــؤاده  ُرديْنيّــُة األ(١" الطويــل: "غــريه* ٤٢٦
نِطِق 

ُ
 امل
ْهُيوم كأّن عظَاَمُه  َعِشّية راح الَقوُم عيداَن بْروِق (٢

َ
 تـََبدَّْت مل

رأيتـــــك يـــــا محَّـــــاد ال تَـــــذُكريَنين   (١" الطويـــــل: "آخـــــر وأنشـــــدها أبـــــو ســـــليمان* ٤٢٧
 كذِكريك أو جتدي عليَّ التكالُف  

ُِهلُّ الذي أتى  به البيُت ُمنَضمُّ النم(٢
 يلِة واجُف أما واهلدايا وامل

 َلقْد ُكْنُت أرَعى الوصل منك َتَكرماً إذا َطرَفْت عُني اَحملبِّ الطرائف  (٣
 فما طرفتنا بعدُكم من طريقة  وإنّا لتلقانا مراراً طرائف (٤

 " الطويل: "حبيُب بن يزيدٍ * ٤٢٨
ىن(١

ُ
 حياًء وِديناً مث قد عْيب ِديُنها =وُكنا ظَّنَـّنا أنَّ ُمجًال هي امل

ْزِن مل تْطَنْف لشيء يشينها  وُكنّ (٢
ُ
 ا ظَنَـّنا ماُء ُمزْنة  من امل

ا مل َتْدُن من أّم ريَبة: دنْا: َيطَنُف، مثل: طَنفَ   .َيْدنُو، فمعناه أ
 .مثل بَِلْعُت أبَلعُ -جبر امليم األوىل-أْقَمحُ : َقمْحتُ * ٤٢٩
ـَىن بنــت الوحْيــد بــن كـالب، كانــت عْنــد ُقَشــري بـن كعــب، فَ * ٤٣٠ ولــْدت ســلمة لُبَـيـْ
 دثْون سلمة اخلِري ولدِت " وهو"الَشّر 

 
 .ُحبَـْيٌب، وقَيٌس، وأوسٌ : بطون سلمى الشرّ . فبنو لَُبيَىن مها وَلُد َهذين: األعور

ــــيـَْهٌس، وعاِصــــٌم، وُحصــــني، وكانــــت عنــــد قشــــري أيضــــاً، : فصــــائل العــــور ــــنٌَّج، وبـَ ُمثـَ
 .الُقِشْرييُّة من جبيلة، فولدت َسَلمة اخلري

 



 

)٩٥(  

 .إبناِن ألم، وثالثة ألم: فهؤالء بنو ُقشري مخسة. لعزُّ والَعدُد، وُمعاوية، وقُرةوفيه ا
 

أّول مــا يـَْبــُد الَنْبــُت . وحنــن يف َحــرٍّة، وأَرٍض ُمْصــِغَرٍة، إذا نبَتــِت الــذارَُّة وَمل َتطُــلْ  ٤٣١
 فيها وهو ِصَغاره ال يستمكُن 

 
 . منه املالُ  ١٧٣
فـــإن تـُْبـــُت عـــن (١" الطويـــل" َعبـــد اِهللا بـــن َجْعـــدَة ُعبـــاَدُة بـــن ابَـــراء أحـــُد بـــين* ٤٣٢

 اراِف نَفِس مل أبت  َعن الّلهو ما ساق 
 

 الثُريّا رقُيبها 
 وَشْرُب ُمَصّغاٍة ِمالٍء ُزجاُجها  بأمياِن قْتياٍن َكرٍمي َشريُبها (٢
 َشرِْبُت وِمْكْسال الضحى قد َشعْفتها  عفبفة َجْيب الِدرْع َشهم رقيُبها (٣
 أبتغي َوْصَل الَفَتاِة ُخبّلِيت  آذاها وال اُألخرى بأّين رقَيُبها  فال(٤
ا (٥  أال أيـَُّها الَغادي باُْكمة أهْلِه  َسَقى اهللا ُمسقى الغيث أرضاً تؤوُ
ا (٦  فأَبلَغ َعّين أهل ُكوٍز رَسالًة  طْويًال حبجٍر َحْبسُّها وُنُشوُ
ا َلَقد َضمَّ سْجُن اهلامشّي عصابًَة  ترا(٧  ها مجيعاً وهي َشّىت ُشُعوُ
ا (٨ ُز قـُُلوُ  إذا َحّرك البَـوَّاُب أْقفاَل سْجنِه  رأيُت رِجاًال وهي تنـْ
 فمن يُدَْع منُهم بإِمسِه وهو ُحمْرٌم  تُكْن روعًة البدَّ وهو ُجميبها (٩

ا (١٠  ذكرتك واحلداد يقُفل قـَْيَدُه  على الّساِق من عوجاَء عار كعو
ا َترى الثو (١١ ضاِف وثُو

ُ
 َب مْنها قالصاً وهو سبٌع  َسريٌع إىل الّداعي امل

ا (١٢  لقد زَعَمْت أين إذا ُمت َسلََّبْت  وهل ينفعين بعد َممايت ِسُلوُ
َفًة ال ُأجيُبها (١٣  ولكن أريين ما إصطحبنا كريهًة  وال تعديين َهتـْ
 رّساً ُهُبوبـَُها  فإن ِمتُّ فأنعيين لفتياِن ليلة  سروا َمْوِهناً قد كانَ (١٤
ا (١٥  َوقويل ُهيا أضياُف إنَّ ِفراقُكم  ببيداء َقد ُسَوى عليها ُجبوُ
ا (١٦  وإن ُمت فأنعيين لبيين ال يـَُقل  كذبِت وَشرَّ الّنادباِت َكُذوُ



 

)٩٦(  

 لّعفِة نَفسي أن تعذَر َمْطَمٌع  وعزّتَتها إن كان شيًء يَريـَُبها (١٧
 دى مل ُتَكّذيب  وأّما تُقضى نفسي فرّىب َحسيُبها وإن قـُْلِت َمسٌْح يف النَ (١٨

 .وهي الوثّيُة فـَْعيلةُ . ُوشيبهِ :ُوثي بِه، مثلُ : قال* ٤٣٣
 " الطويل"وأَنشدين األشَجعي هليذاٍم املازّين، من مازن فزارَة * ٤٣٤

ا (١  ويل قَلُب َسوء بالبدائِل َعارُف =١٧٥يقولون دَعها وأختْذ بدًال َ
 يها إلينا بديَلٌة  كما ال تُاوى بالتالِد الَطرائُف  وهي ال ُتساو (٢

 .إبل َقرائٌف، يف َمعىن طرائف: القرائف، بالقاف، وقال: وأنشدَ 
 َمحْراُء من ُمّعِرضاِت الِعْربَاِن  (١" الرجز: "قال الراجز* ٤٣٥

 ال تـَْرَعِوى ملْنزٍِل وإْن حان (٢
 َحيُدها الّسْفُر وراعيها َعاِن (٣

رداِة ُلّمْت َلّما  (١" الرجز" :ومثله* ٤٣٦
ْ
 َمحْراُء كامل

 ُحيَّبها اَجلماُل ُحّباً َمحّا (٢
 لو يـَْقِدُر الراعي َسَقاَها َمسّا  (٣
ُلها إْدهلّما  (٤  تـَْنجُو إذا ما لَيـْ

رأيْـُت ربَاطـاً حـني أَْدرك (١" الطويـل: "يف إبنِه من أنشاِد أيب امليُمـون: ولغريه* ٤٣٧
 بايب ليَس يف َعْقَلُه  ووّىل شَ 

 
 برِّه َعيُب 

َّنيٍ  َمن اْألمِر الجاً يف احلديث وال َلُغُب  (٢  ُحيّدُثين َعما سالُت 
 لنا َجنٌب منه دميٌث وَجانٌب  إذا راَمُه االْعداء َمتنَلَفُه َصْعُب (٣
 فأنت اَحلالُل احلُّلُو والَبارُِد الَعْذُب =إذا كان أوالد الرجال َحرازة (٤

فـَــَىت غــري مْبطــان الَعشــّيات (١" الطويــل: "ة يف أبيــات كعــِب بــن مشــهورزيــاد* ٤٣٨
 ال يُرى  َضئيًال رثَّ الُقوي حَني 

 
 يْشَحُب 



 

)٩٧(  

ــْدرِك ُمريزيــق* ٤٣٩ فمــا َشــْربٌَة مــن ذي َطريــف ِشــْربُتها  َقَضــى (١: وأَنشــدين أليب ُم
ا ملَ َتدْع لُّبا   اهللا فيها أ

 على َسَخِط األعداء ُمقرتحاً َعْذبَا   بأوَِّل ما ُيسْقني اهللا َمْشربَاً (٢
: نـََواُل بن الثـََغاِء اللبيْين، مث أحَد بين ُحبَـْيب، وأْحَرتَبْت ُقشٌري وَجْعَدُة بأْكَمـةٍ * ٤٤٠

 بأْكمَة يوم ال تّغوُر (١" الطويل"
 

 ُجنوُمه  َعظيٌم أشاب الرأس من كل ُمْرَضع  
َفُع نـَُعايـَُّبُكُم يا جْعَد يف ذات بيننا  ولي(٢  َس عتاب فيك يا َجْعَد ينـْ
 بَطعٍن كأَفواه املزاد على الُكلَى  يُردُّ جنيعاً من دٍم يَتطّلُع (٣
ا الَضيُم يُْدَفُع (٤ م  على كل ِشْريَاٍن   َوَرمى يصيُب الَقُوَم يف َحَدقا

َأىب لَتحتُقـــرِنَّ الَنيـــَل مـــن ذي َقرابـــٍة  (١" الطويـــل: "َمْيمـــون بـــن عـــامر يف إبِِلـــهِ * ٤٤١
 صْبيٍة إطَفأُه ُبحَّ احلناجر 

 
 إىل زِينٍة ُأْخرى َنِصيُّ الصدائِر =١٧٧بناُت ُعمَّاّيت كَساُهنَّ زيتًة (٢

جبــر -ُحثَــا َكــِتالِل امللــح بــني الَغرائِــِر مجــع رِْغــوةِ =يَــدْعن الُرغــا يف كــل َمــأوًى أويـَْنــهُ (٣٣
 مثل : ثـُّلة. من رِْغوة اللنب-الرآء

 
 .كوبةٍ 
بـَلّـْغ أبــا (١" الرجــز: "بــن عيسـى الُلبيــَين، مث ألحـد بــين أَوس يف َغَنمـهِ ُموَسـى * ٤٤٢

 ُموَسى على اهلجراِن  
 بأّن َضاىن َمجُّة األلباِن  (٢
 قد َشبَعُت من زَهِر اَحلْوذاِن  (٣
 وِعجَلٍة مائِلة األْرَساِن  (٤
 لُسوِدها الزَِغاِب َحالَباِن  (٥



 

)٩٨(  

: وقـال أيضـاً * ٤٤٣ُط علـى األرض وهـو الوشـيَحُة العْجَلُة ال َتْسقيك َخيطان تـََتَبسّ 
 ومنزلة ال يأمُن الَقوُم (١" الطويل"
 

 وال بالَعَشايا من جوانبها رْكب   ١٧٨بالُضحى 
ا ًمْستْشعراً ُدون ربطيت  ودون رِداِء الَعْصِب ذا شطب (٢  أبيت 

رِِه األدىن ميشــي إىل جــا(١" البســيط: "وأنشــدين الكــاليب يف إبــن عمــِه يًعــّريهُ * ٤٤٤
 بُبّشرُُه  إْن هْزَمٌة ولدْت من ضانِه 

 
 َرِخال  

ا نتْجت غراُء سابَقٌة  ْلعوِجّي ترى منها بِه ُخَجال (٢ ّ  كأ
ظَلْلَنا (١" الطويل: "مفرتحُة العنيِ -ميمون بن َعامر، يف رُجل من بين َعبيَدة* ٤٤٥

 وُعُصراُن الَسموِم تـَُلفُّنا  مبُْخَرتق 
 

 يُلُيح من َمْوجهنَّ 
 وَظلَّ إبن وّهب عاٌم وقدُميه  َلدى َحوِب جإّم الُسالِف مجُوُم  (٢

ــا : َمجــوحُ : َجــرٌَّة َخْضــراء واســَعُة اْجلــوفِ : اَجلــوبُ  يُهّيــي بنــا الــوْهيبُّ يف (٣شــدُة َغَليا
 البيت َتوجلاً  كأنُّه منا 

 
 بالَعشّي َنطيُح 

 ِر اليدين طليح أما والذي َحْجْت قريٌش بنآءه  على ُكِل موَّا(٤
 يُناْدون َلّىب ذي اجلالِل كأنـُّهم  جنوٌم بَدْت بني السمآِء تـَُلوُح (٥
 لو أّن إبَن َوْهٍب عامراً حآء زائراً  ويف الدِّن َدن اهلانيات صُبوُح (٦
ا ْمسح اليدين جنيُح (٧  َلقاَل وَمل يكلْف رواحاً وقْهَرًة  يُدوؤ

أال ُربَّ جعد بني من سااكين احلمى  ميرُّون (١" الطويل: "ُمَريْزيق ابو ُمدرك* ٤٤٦
 ُجمْتازين ْمسَت طريق 



 

)٩٩(  

 ميُُرون بالينْكري ال يْعرُضونُه  وفيه هلم لو يعلموَن صديق (٢
جبــل أســفل حْضــرموَت أقُــرَب يــذبَل مــن حمجــة أهــل الفلــج إذا أرادوا ضــريَّة : الينكــري

 .من الفلج
يـــــٌة مبغـــــاين ا(١" البســـــيط: "ولـــــهُ * ٤٤٧ ـــــل حمضـــــرها  وبـــــاحلمى مـــــن أعـــــايل جْعدَّ لغْي

 النَـْريِمْبداها 
 إّين َالْغبُط حرياناً ُجتاورُهم  بُقرب ُمْصبحها منُهم وُممساها (٢
 إّين َالْغيُط والَرْمحن قـَّيمهاً  بْنعمة اِهللا إْذ أْنطاُه إيّاها (٣

ــ(٣١" الطويــل: "الصــّمة بــن عبــد اهللا الُقشــريي* ٤٤٨ ــْوِر هــل أْن َت أال يــا جــواَد الَغ
َعَبا =ُمبلغٌ   ٢سالماً وال تْنحل ِغماَر َشَعبـْ

 
َحايت بالشتآء وإن َتِصْف  ترى َروضاً ُمسْتِكفاً قد أعَشَبا (

َ
 ِدفَء امل
َوَجَرَحُه إبن البـدري، أحـد : قال َزْريبُّ بن َسَباق، مث َأَحُد بين ُعثمان الباهلي* ٤٤٩

 بين ربيعة بن عبد اهللا بن احلارِث 
 

َسـاقي ومـا َمسـّين مـن ذاك =باَلْت ميُني إبن َجرَاٍر بذي ُشـطبٍ (١سيط الب: "إبن منري
 قد كان ذا َرحٍم مّين (٢من َعار 

 
 فَأْخَلَفين  َظّين وُربَّ قريٍب غري سراِر 

َفهـــاَن علـــى حيـــىي إَذا َعَرَضـــْت لـــُه  (١" الطويـــل: "وأليب َجليَحـــَة، وغـــزا الـــيَمن* ٤٥٠
 مُتوُن الُصوى أن تبداُ ِمن هواُكما 

 وللشيِخ َمعروٍف إذا َصاَب َصدرُه  أماَم ُسهيٍل أن يطُول قداُكما (٢
 . َصَوباناً : َيُصوبُ : َصابَ . مصَدرُُه الصوبَاُن، الليل والّنهار، َسواٌء على أَْوٍب واحدٍ 

َفمــا َوَجــَد (١" الطويــل: "وأَنشــَد للفرَِعــة بْنــَت معاويــة بــُن قشــٍري تُقلهــا لتمــيم* ٤٥١
 الٌك  وعْقدٌة باجلزعاِء احلّياِن عمُرو وم

 



 

)١٠٠(  

 ِمن ُمتَقدِم 
 إىل إبين َعُجوٍز ِمُن ُسَلْيٍم َغريبٍة  يـَُؤيَُه فيهم الُف ِطرٍف ُمَطَهِم (٢
 وَقوماً إذا قيل إطَعُنوا َقْد أتيتُم  أقاموا على هوِل اجلناِن املرجَِّم (٣

ِم أمريء الَقيس بُن بـُْهَتة بن َرْبَطُة بنت قـُنـُْفذ بن مالك املرجَّ : الَعُجوُز اليت من ُسَلْيمٍ 
 .ُسَلْيٍم، أم ُقشري وَجْعُدة إبين كعب

واٍد يدفع يف شَعبـَْعب قـُـْرَب الرَّيْـب، أليب طُفْيـل : َماٌء بِالِسّر، والَغمارُ : ُهَبالةُ * ٤٥٢
 َمنزِهلُما، وهي اليت يتشوَُّق إليها 

 
 .الِصّمةُ 
َْعـــَزاويُّ مـــن مالـــك إبـــن ســـلمة  وأَنشـــَد أليب َجليحـــَة بـــن َأمحـــد بـــن ُعَمـــارةَ * ٤٥٣

امل
 على الِسَدِر الآليت جَنوّيب (١" الطويل"
 

 َمِوثب  إذا َهّجَر الفتيان َرجُع سالٍم 
 .َمْوثِب أَحُد جْزَعي يـَْربِيَن، واِجلزُْع اآلخر: قال أبُو علي

 
من متـيم، فَغلبـتهم  ١٨١وكان يربين لبين سعد . اِخلنُّ والّقوُس ومها أعظم من موثب

 . لَقراِمطُة عليهِ ا
 .أسَرعوا الرْحيَل يف اهلاجَرِة، ومل يبقوا َحَىت يكسر احلر: َهجَّروا

ِجـزٌْع ِمـن يـربين الـذي يلـي الَفلــُج، واجلِـزُع اآلخـَر الـذي يلـي البحـريِن، وبــني :واملوثَـبُ 
 اجلزعني َمبداة األبِل العشرة األمياِل 

 
ا  .فما دوَ
بَـــاٍد بـــه الَشـــْوُق إن َبكـــى  وقـــد كـــان يـُْعـــىن خليلـــيَّ هـــل (١" الطويـــل: "آخـــر* ٤٥٤

 بالَعزاِء كُتوُم 
 َعلى إْثِر حيِّ أصبحوا قد َحتَملَّوا  فـََبانُوا َفمنُهم ظاِعٌن وُمقيُم (٢



 

)١٠١(  

ُم نَوَى بْعَد الَتداين َوفّرقَّْت  نَِوًى بيُنهم بْعَد اجلواِر َتسُوُم (٣ ْ  َعَد
َج بـَْعَدمَ (٤ َتْني َوِسيُم كما أنقدَّ ْبوُد العْصِب أ  ا  َبدا وهو ًحْلُو اُجلدَّ

وأَنشــدين للَحرشــي، ميــدح آل ُمنــْني َرْهــط احلــر مــن بــين مالــك، ُمث أحــد بــين * ٤٥٥
 ربيعة، عن َعوف بن عامر بن عقيل 

 
 : وجاورهم فأمحدَ 

 من آٍل ُمنٍني ُكّل جاٍر ُمَودَُّع =َرَحْلنا َوَودَّْعَنا بَطْخَفَة ِجريَةً (١
ْىنَ أْم َدَجه  عليك احليا يف ُكلِّ َصفٍّ وَمْربُع  سواٌء أجاوَ (٢ ُنَـيـْ

 ْرَت امل
 لَك اهللا ال يأْتيك َضيٌم وال أَذًى  وال ِذّلٌة ما دام يـُْعطى وَميَْنُع (٣

 .من الدفعة واملنع، ال ِمن حرماِن الطَالب
 "    الطويل: "حبيُب بن يزيد* ٤٥٦

 ويف الَقْلِب من أهل االِطّياء هاجُس  تـََروّحُت ِمن َأهل االطيَّاِء ممُِْسياً (١
 َوفيهم ُعدي لو يـَْقدُرون إْحِتَسوا دمي  َوَودَّا بأن قد َغيبَّتَـْين الرواِمُس (٢
َقاِوُس (٣

َ
 َفال ُعِدُموا مثلي إذا اخليل أْحَدَقْت  وقد َضّجْت بني اَألُكفَّ امل

وقـال ُمحَيـْد بُـن * ٤٥٧يِـاِبُس  َوَاضرب قبل الَزِمر والريق=فـََثم يـََفّدوين َجبّد أبيهم(٣٤
 وضَما (١" الطويل: "ثـَْوٍر اِهلاليل

 
نَـَنا  وبني الُعَدى إال الُقينُّ اخلَواِطُر   ِخْلتُنا إذ ليس ْحيجَز بِيـْ

 َوَوْصل اخلُطا بالْسيِف والْسيَف اخلُطا  إذا ظن أنَّ السيَف ذو الَسيف نَاِصُر (٢
 إذا ما أضافـَْتُه إليِه الَضرائُر =الهُ وقد يـَرَْكُب اَألْمَر الذي لْيَس ح(٣

كــأنَّ الربَــاَب الــُدْهَم يف َســَرعانِِه  ِعَشــاٌر (١" الطويــل: "ولــه مــن َكَلَمــٍة أْخــرى* ٤٥٨
 من الْكْلبّيِة اجلُوِن ظُّلُع 

َنيِ َيْضَجُع (٢
ْ
 أََدانِيِه لألْمواِه من بطِن بْيشٍة  َولألَوِق والِسيَداِن وامل

 َربِق يف َحَجراتِه  ِضرام ِشرًى يف آيَكٍة يَتشيُع كَأنَّ إشِتعال ال(٣
ُطبَُّع (٤

 تُرَوى مَن البحريِن ُعْوَذ َرمّية  كما إسَرتَبَع البَـزَّ الِقْطاُر امل



 

)١٠٢(  

طبَّعُ . إْحَتَمل، َوَزْيٌد ُمْسَرتبٌع ِبِقْرنِه وَما َقِوى عليه: اسَّْرتَيعَ 
ُ
قَُّل باِحلْملِ : وامل

ُ
 .امل

 أبَا ألبِيُكَما  إذا ذُِكَرْت لَيـَْلى تُِربُّ فـََتْدمَُّع   أَال ما ِلَعْيين لَ (٥
 .ُتدُمي الِبكآَء، وكُل ُمرّب ُمقيمٌ : تُِربِّ 
 وَما لفؤآدي كلَّما َخِطَر اهلََوَى  على َذاَك فيما ال يُواتيه مطَمع (٦
سب(٧

ُ
َلْي ِمْدَحًة َغَربّيًة  كما ُحبـَِّر البُـْرُد الَيِماِين امل  ُع َأِجدَّ بِليـْ

 
 وما وْعُدها فيما خال ِمنك يْنفُع =١٨٤تـُْثبَك مبا َأْسَديَت أو ترُج وْعَدها( ٨
 َولْيلى أَرُوُج اجلَْيَب ميَّاَعُة الِصَبا  َأِيبٌّ ِلمايأَىب الكرُمي ويَرَفعُه (٩

ا القْلُب لو َجتُزيِه بالْقرُض مولُع (١٠  ًمَشرََّفٌة اَألْعطَاِف َمهُضومٌة اَحلشا  
ا ِعلٌم ِسوَى الَظنَّ واّلذي  إىل بـَْيته تـُْزَجى َحواٍف وظُّلُع ومَ (١١  ايل 
ا  هي الَعْذٌب واملاء الَبضاُع املنقَُّع (١٢ َ  سَوى أنَّين قد ْكنُت أْعَلُم أ

الصــــواُب، : قــــال. َشــــِرَب حــــىت َبَضــــَع ونـََقــــع، وأَْبَضــــَعَىن املــــاُء وأَنَقعــــِين، مثــــُل ُرويــــتُ 
ْنقعُ : عُ والَيَضا . وأَْرَواينَ 

ُ
ْروِى امل

ُ
 -امل

 
 .ألنُه يـُْروىِ -جبر القاف

 إنَّ الَلتَـَنيِ َلِقيَت يوم ُسَويـَْقٍة  لو تـُْلِمَعاِن بعاِقل األْوَعاِل (١" الكامل: "وله* ٤٥٩
 َمكانِِه  ولَظلَّ يطَمُع منهما بِوَصاِل " َسهلهما حبزنِ "ألخَتاَر (٢
ما يُنازُِع نـَْفَسُه  تـَنْ (٣  أى بِه َويُهمُّ باإلْقباِل إّذناً لصَوْ
 
ُهَما(٤ ِذِه األَمَياِل =َسَياَرتَان إذا الُربُوُق َدَعتـْ  َحالّلَتاِن 
 ُخلٌف وُمتِْسك ِمنـُْهما حببال   ١٨٥َتِعداِن َموِعَدًة وفيما َقالََتا (٥
 َوالُبْخل خٌري مِن عطاٍء رائٍث  ياتيك بْعَد تـَبَـّرٍض وُسؤاِل (٦

 وكائْن َهلَْونا ِمْن َربيع َمَسرٍَّة  وَصْيٍف َهلوناُه َقصٍري (١" الطويل: "أيضا* ٤٦٠
 

 َظَهائرُه 



 

)١٠٣(  

 َجبْزٍع تـَُغّنينا بِه َمسْتظَّلٌة  ُميائِرها نوحاً به وُمتائرُه (٢
ا  بساٍق تُغنيِه وساٍق ُحياورُه (٣  َدَعْت َساق ُحٍر وانَِتحى مثَل َصْوِ
 َج الَسفا تأتابُُه وتباِكره  أَضرَّ بأْطالِل املليحِة بَعَدنا ُدرُ (٤
ا َكاَنْت َبَدْت يوَم َحّيٍة  ُلْمَنعِطِف الَقْرَنِني وعٍر مطاُمرُه (٥ ّ  فلو أ
 من اهلائِباِت الّسِهل يف ُمْشَمَخرٍة  ِحبْيٍد ُوَعوٍل يَأَمُن القوم فادره (٦
 ه  أتاها وَلْو قَاَم الُرَماُة وَساَقُه  ِحباُل الّصبا حىت حتَني َمقادرُ (٧
اِبرُه =تـََهادَى َكسيِل الرِِك َجيرِي َحَبابُهُ (٨ َ  بْبطحاِء ذى َوْعٍث قَليٍل 
 َخُلوٌب ألْلباِب الرِّجاِل ِبَدّهلا  ِمحَاها َحراٌم أن َحتُلَّ َحماجرُه  (٩

ْحَجـــُر واِحلَمـــى واَحلـــَرُم واحـــد اَحلـــَرُم هللا تعـــاىل والباقيـــان للنـــاِس 
َ
إذا مل ُحيـــَدثَِّك (١٠امل
 َىت عن َبالئِِه  أتاَك يـُْبلى الفَ 
 

 الفىت َمن يُعاِشره 
 ُوزاَيَل عند املوِت ما كان َحيَْتوي  كأن ملْ َيُكْن عليه وَشرا ِشرُُه (١١

فرِطُة على كل شيء ُحيبُّه اإلنسان: قال أبو علي
ُ
خّمة احملّبة امل

َ
 .الَشراِشُر وامل

شــّيٍة  وكــل ُضــحى َسفســاُف مــوٍر َمنــازُِل يـَْقُفــوُهنَّ كــلَّ عَ (١" الطويــل: "ولــه* ٤٦١
 وَحافلُه  

ـــــــور. تُـــــــراٌب دقيـــــــقٌ : الّسفَســـــــافُ 
ُ
َوَســـــــَفْت عليهـــــــا الـــــــرِّيُح بـَْعـــــــَدَك :مثلـــــــُه وقـــــــال: وامل

 ..................ُمورَا 
 ...................تسفى عليها الريح مور الدرين :وقال
ا  َخماريُف َخنٍْل ملُ ٢٩ ّ  ُتَكمَّْم ُحَواِمُله   َفأََنْسَت أَْدبار اُحلُموِل كأ
 وباَدْهَت أَمراً كَنَت ْقدماً ُحتاِولَه =وقُلَن أَتـَْيَت اليوم ما ليس َخافياً (٣

وإبتســار . بُداهــُة الّنظــر وفجــأءُة الّنظــر، وموافــاُة النظــر، واحــٌد، والبديهــُة غــري الَبداَهــةُ 
 .غري التَـْرويِة فيهِ 

 .أيوالبداَهُة من النَّظِر، والبديهُة ِمَن الرّ 
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نـــازَل بالَســـلَّيِل َخرِيـــُق  وَمغـــاِرٌب َوَرواِمـــٌس (١" الكامـــل: "ولـــه أيضـــاً * ٤٦٢
َ
َعفـــِت امل

 وُشُروُق 
زعوُق (٢

َ
ا َوَعجاُجها امل ُ  وِهطاُل َأْشَتيَة يَعوُد َعَلْيهما  َهَبوا

ــذاَك فــيهم كــأْجَرَب الَطــُه بالقــاِر (١" الكامــل: "ولــه أيضــاً * ٤٦٣ يَرْونَــَك فــاْعَلمنَّ ِب
 اُل  طَ 

فصائل طريف بن عمرو بن قـَُعـْنيِ بـن احلـارِث بـن ثَعلبـة بـن ذودان بـن أسـد * ٤٦٤
 : بن ُخزمية

ــاُح، وفـَْقَعــٌس، وهــؤالء بنُــو طريــف بــن َعمــرٍو بــن . ُمْنقــٌذ، واعيــاً  وهــو االعَيــوِي، َوالَطمَّ
اُح  ١٨٨  قُعٍني، أُخو طريف الَطمّْ

 
 : َواعياً 

وُمْنقٌذ وفـَْقَعس إبنـا . ُم، ومها العوفيان من أجِل أُّمهمإبنا َعوفة بنت عامٍر، وهي أُمَّه
َيهُة   طريِف، إخواِن ألمٍّ وأُمُهم، ظَبـْ

 
 .بنت الزِبعري من بين فراٍس ِمن كنانََة، ويف بين كاهل بن أسٍد بنو احلرمزِ 

 : فصائل بين َعدي بن فـَزّارة* ٤٦٥
بـن عـدي، وفيهـا الَشـَرُف والَعـَدُد، بـَُنو َبْدِر بـن َعْمـرو بـن ُحّويـَة بـن لـوذان بـن ثعلبـة 

 بُنو ُحَويّةُ : وَعمَريُة، وُمَعّمٌر، وَعاِمرٌ 
 
نــِذِر وإبنُــه َخْشــَرَم وكــاَن احلبــاُب َذا الــرأي، .

ُ
زُنَــيُم بــن ثعّلبــة بــن ِعــديَّ، احلُبــاب بــن امل

 النيب صلى اهللا عليه -أشار على
 

يكــــون يف َقفــــّيِهم ويســــَتقبل يَــــوم بَــــْدر، وَيســــبق إليــــِه،وأن يســــَتْدبر الــــريَح، ف-وســــلم
شركنيَ 

ُ
 فرضى اهللا ورسوله واملسلمون . امل
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  -صلى اهللا عليه ١٨٩=وأشار على النيب. ذلك
وَأشـار . يوم الطـائف أن يُعسـَكر موضـع املسـجِد اليـوَم، وكـان َعسـَكرُه قُـرَب احلِصـنِ 

 يوم السقيفِة على األنصاِر، ُمث 
 

حنــن وأنـــتم كِشــّق اْألبُلَمــة وهـــي : ل لـــه أبــو بكــرٍ أشــار، وكلّــمِّ أبــا بكـــٍر رمحــه اهللا فقــا
ْقلِ 
ُ
 .ُخوَصة امل
وتُويف رسول اهللا عليه السالم، وَسهُل بن سعٍد الساعدِي، إبن مخس عشـرة * ٤٦٦
 ُمبّشرين الربابن َمْعروٍر َشِهد . سنة

 
 .اُحلديبيَة،وشهد أنس بن مالك َخيرب ُغالماً 

راِفع بن خديج وأبو سعيد . ف حدثٌ َفضالُة بن عبيد من بين عمرو بن عو * ٤٦٧
 .اخلُْدرِي أول مشاهدمها اخلندق

 .من فُتاك العرب، الَسمهري العكلي* ٤٦٨
 

َفضــلة بــن هاشــٍم، والُنِفيــُل بــن عبــد الُعــزَّى، إخــوان ّمل أمهــم وأخــو احلــارث * ٤٦٩
  ١٩٠وعبد املطلب ألُّمِه وهي الُسوائية 

بــن بياَضــة بــن ُســبْيع بــن َخثَعَمــَة يــن  األســود بــن حذيفــة بــن أقــِيش بــن َعــاِمر* ٤٧٠
 .سعد بن ُمَليح اخلَُزاعي

ْصطَلق* ٤٧١
ُ
 .أم أَسدبن قيس، قـَْيله ِمن َجذِميِة امل

َغـْذوَتَك َمولـوداً وْعلتُـَك (١" الطويـل: "أَُمّيُة بن أيب الَصلِت وَعَتب على إبنهِ * ٤٧٢
َهُل   يافعاً  تـَُعلُّ مبا أجْىن عليك وتـُنـْ

 آبتِك بِالشكِو مل أِبْت  لشكواك إال شاهداً أمتَْلَمُل إذا لَْيلٌة (٢
ِمل (٣ ْطُروُق ُدوّنك بالذي  طُرِْقت بِه ُدوين فعيين 

َ
 كأين أنا امل

ا  لَُتعلُم أّن املوَت وقٌت ُمَؤجَُّل (٤ ّ  ختاُف الَرَدى نـَْفسي عليَك وإ
 فيك أْومَُّل  فلما بـََلْغَت الِسنَّ يف الغايَة اليت  إليها َمّدى ما كنتُ (٥
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تفّضُل (٦
ُ
نعُم امل

ُ
 جعلَت ِحباَي غلظًة وفظاظًة  كأّنك أنَت امل

جاوُر يَفعُل (٧
ُ
 فَليَتك إْذ مل تـَرَْع َحقَّ أُبوّيت  فَعْلت كما اجلاُر امل

 
الَشـْيُب يف مقـّدم " ١٩١:أّن النيب صلى اهللا عليه قـال: روى سعيد بن ُجبري* ٤٧٣

 سخاٌء، الراُس ُميٌْن، ويف العارضني 
 

 " ويف الَذوائِب شجاعٌة، ويف الَقَفا ُشُؤمٌ 
َشــْيُب الَناِصــَيِة ِكــرٌِم، وَشــْيُب اهلامــِة َرْوَعــٌة، وَشــيُب الَقَفــا : "وقــال إبــن عبــاسٍ * ٤٧٤

 قال أبو علي الروعة، أنه إذا " ُلؤمٌ 
 

يف وشــْبَت َمِشــيَب العبــِد (٣١" الطويــل: "إرتــاع َحــَدَث بــِه َشــيٌب وأَنشــدين االعــرايبّ 
 وشْيب كرِاَم الناس فوق =فـُْقَرة الَقَفا

 
فارق 

َ
-واهللا-كـان: فقـال-عليه السـالم-َوَوصَف عبد اهللا بن العباس علياً * ٤٧٥امل

 علّي أمري املؤمنني، ُيشبه الَقَمَر 
 

الزاهـــَر ، واألســـَد احلـــادِر، والُفـــرات الزاخـــِر، والّربيـــَع الباكِر،أشـــَبْه ِمـــن الَقَمـــِر َضـــوَءُه 
اءُه،   ومن األسد شجاَعته و

 
مـــن  * ٤٨٦" وَمضـــاءه، ومـــن الُفـــراِت ُجـــوَدُه وَســـَخاءُه، ومـــع الربيـــع خْصـــَبُه وَحَيـــاءهُ 

 كلمة بكر بن النطاح، أحد بكر بن 
 

 واْن َترنا َهْزَىل َفأعراُضنا لنا  ُمَوّفرَة ِممّن َجيُود ويـَْبَخُل (١" الطويل: "وائل
َنا ُحبْسِن الَصْربِ منها أدميه(٢  ا  فَصّحت لنا األعراُض والقوم هزَُّل وقـَيـْ
 َومن يـَْفتِقر مشَنا يَِعيْش ُحبَساِمِه  وَمن يفَتقر من سائر الناِس َيسأِل (٣
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 فِاَن َتُكْن األيّاُم فينا تـََقّلَبْت  بُبوس ونُعْمى فاحلوادث َتفعُل (٤
 فما لّيَنت ِمّنا قناًة َصليَبًة  وال َعّرضْتنا للذي ليَس َجيُْمُل (٥
 ولِكْن َرَحْلناها نُفوساً كرميًة  ُحتَمَُّل ما ال تسَتطيع فـََتْحمُل (٦
َها  إىل َمْطَمٍع فيه على احلُرِّ َمدَخُل (٧  غَضْضنا من األَبصاِر من َأن َمنُدَّ

 : َمَعاِرُف مِن َصَدقات علي بن أيب طالب عليه السالم بـَْينُبعَ * ٤٧٧
االراك، أجراهــا عبــُد إبــن احلســن، واخللــيُج ": َعــْن ُموســى بــَن َعْبــد اهللا األصــغر قــال

 أجراُه احلسن بن زيد، وأما َكَشش 
 

َغـــــاُت وهـــــي . وَخْيـــــف ليلـــــى، والَروَضـــــُة، فِمـــــن عمـــــل علـــــيَّ عليـــــه الســـــالم َهـــــزِة البُـَغبـْ
ْعَالت، َمْعَالَة يْنبُع، وأما املعالُة اليت 

ُ
 بامل
 

بَليــَل، ويــاقي َصــَدقاِت عّلــٍي عليــه الِقلــُد فهــي َمْعــَالُة الصــفرآِء بــوادي  ١٩٣َيْطرُُقهــا 
 السالم يف السافـََلِة من ينُبع وهي اليت 

 
ـــزَِر، وعـــْنيُ بـــوآلء والُبُحـــور، وقـــالوا  تلـــي البحـــر، وهـــي َعـــْنيُ أيب ُمْســـِلٍم، وَعـــْنيُ أيب نـَْب

 وكان . الُبُحري، فهذه عيون الَساِفَلة
 

 ُجبــري فعملهـا عبـد اهللا بــن علـيَّ عليـه السـالم يَعمــُل يف هـذه الُعيـون بيــده، وأمـا عـني
 وقال بعُض ولِد حيىي بن عبد . احلَسنْ 

 
 . ،وقال يف كتاب األصِل َكَششَ -بكافـَْني -ِكْشِكش: اِهللا هي
 يا ِنْشَويت َمعاً َمعاً ال تـَْفزَعْن  (١" الرجز: "وقاَل راِجٌز يوم الُغَمَيَصاءِ * ٤٧٨

 وأْجُرْرَن أطراف الُذيول وأربَعْن  (٢
 ع النوَم نَساُء َمتنَـَعُن  إنـُْتْمنَ (٣
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طَــــــّريف ١٩٤وَروى . عــــــن ميــــــني الكوفــــــة َشــــــّق الَبصــــــَرةِ : وادي َمســــــلحان* ٤٧٩
ُ
: امل

 . وهو خطأ وتصحيف: َمْسَحالن
قالت ناديَُة لَقيٍط، وقـََتلُه ُمَشنُّج بن األعوِر بن ُقَشِري، وضربتُه بنو َعْبٍس بَعَد * ٤٨٠

 كَأنَّ بين (١" الطويل: "ما مات
 
 ْبٍس وهم َيضربُونُه  ِجَداُء ُحجازّى ْمجَعن على ِخال عَ 
م َوْجهاً عليِه َقَساَمٌةأال ال يُبايل املوُت بعدك مـن أتـى (٢ وأَنشـدين أبـو * ٤٨١لضر

 حيُي َبكري بن الُضبَـْيب ُمساِور بن 
 

َنة إبَن يذزيد بن َعْبِس بن رفاَعة بن احلاِرث بـن بـُْهثَـة بـن ُسـَليم،  وثـَْعلبـة زياد بن ُعيَـيـْ
 بن يزيد بن مرداس، وَحَبُش بن 

 
ِغــريَة بــن . عــامر بــن َرفاَعــةَ 

ُ
ــْريَة بــن مــرداِس، ميــدُح أبــا امل ــَة مــن بــين ُهبَـ لعبــد اهللا بــن ُهّب

ْخزوميّ 
َ
 "  البسيط: "عيسى امل

 بَني الِبَحاِر وبني اهلَْضِب ذي اُجلَمِم =هل تـَْعِرُف الدار باَجلْهراِء قاِويَةً (٣١
ا(٢ ور ملَتحم =١٩٥الرِّيُح أذياال تُنّسَفها  َجَرْت ِ

ُ
 َحباصٍب من تُراب امل

 ِمن فْيِض َجرعاَء جاَد الَغْيَث باِطنها  نَو الّبيع ونو الَصاِئف النَجم (٣
ا  ما هّيج الصيُف من شْجرائه الُقُشِم (٤  فَاْستَـْلَبَسْت بْعَد إْخَضاِل الربيع 
 بَني الُعروِش كّخِط العاج بالَقلِم   فما َترى الَعْنيُ إال َوحي َماثَِلةٍ (٥
ا  ُمسَتحقباٍت بقايا َمْقَعِد الُرَمم (٦  َوغْري ُشعٍث كأْقنان الَيهود ِ
 إذ قُلُت يَوماً هلا والَعُني واِكفٌة  يا داُر َهل تـُْعرِيني اليَـْوَم بالَكلم (٧
م ُحِييِت من َعْرَصٍة باَدْت َمَعاِهدها  أو تكِشْفَني العمى عن ه(٨ َ  ائم 
 أو ُتْسِعدين لياٍل هاج ُعولَُته  مغناِك بعد طواِل الدَّهِر والِقَدم (٩

 أو تُعرِبَني لدى َشْوِق بعالية  عاداِك َصوًب احليا باجلود والرَِهم (١٠
 َحْوِمٍل ُغٍو غوارِبُُه  وأىن الرِواِق حثيث الويل ُمنَهزِم " ذي"من ُكّل (١١



 

)١٠٩(  

 ن غفائره  حىت إذا يف ُخمَلولِق الَطَسِم أنشأ ِمن الَغْوِر حاًال م(١٢
 

 ريُح بشُري احليا ليست ِمن الُعقم =١٩٦أْبَدى َسواِقْيِه ُمتْرِى َغوادِيهُ (١٣
 يف عارٍض ماطٍر كاَحلوءِم َحْوَمُلُه  إذا تداعى بصاِت الَسجع والَرَزم (١٤
 فذى َسَحِم َغوٌر خمارُِجُه َجنٌْد َمَناِقُحُه  َجرَّ احليا بْنيَ َدْوران (١٥
ا  ِبفاِخم فاتٍر منها وُمبَتسِم (١٦  أوطاَن قـَتَّالٍة هاَم الفؤاُد ِ
ا  َحّىت إَخنْرْمُت وما وّدي ُمبْنخرِم (١٧  َحرَّمُت ِعشريَن َحْوًال يف َمَودِ
ا  َففي قلوُصى وعيين ِجْريُة الَسَقِم (١٨  فإْن كَتمُت َعَالقاِت الَسقاِم ِ
ا(١٩  بالَشْرِق َمْنسَكٌب  هذي بُوجٍد وَهذي َمجَُّة الَسَحِم  كلتاُمها َغْرُ
 فالَعْنُس َمتْرِي ِبَرقاص هلا ربٍذ  والعْنيُ َمتْرِي بسكاب هلا َرِذِم (٢٠
 وَذاك أياَم أبواُب الِصبا ُجُدُد  بـَْعَد الُنُشوِر وقيل الواضِح اهلَرِِم (٢١
ا  مهما قليًال فلم(٢٢  ا َردَّين فـََهَمي أيّاَم أْطراباً َهلُْوت َ
 وَجلَّ ُذهِين وَخْطِي عن َسَفاَهِتِه  وَسالين احللُم ما يـَْهَوى من الَشَيِم (٢٣
 

 لَفْخِر أيّاَمها واملِقوِل اخلصِم =١٩٧وقدَّْمَتين بَأْجَد اّيل بَنو ُمَضرٍ (٢٤
ْيُت ُودَّ قُريٍش وأضَطْمرُت هلا  ُنْصَح الَضمِري ِبَقْلب غُري متَّهم (٢٥  َبدَّ
 َحّلْيُت أْخياَرها َحْلياً تـََوارثَه ُفّخارَُها أَُمماً ِمْنها إىل أَُمِم  (٢٦
 ِلكي َحتُوَط ِذَمامي يف َذمائها  وَفْضلها فـَْهَي أهُل الفضل والِذَمِم (٢٧
ْعشر الِدَعِم (٢٨

َ
ستَـَعزَّ به  ِدعاَمَة الّديِن وأبن امل

ُ
 َوَقْد َمَدْحُت األمِري امل

د ذاُت الفرع والَعِمِم  ذا الّساِبقاتِ (٢٩ َُغريّي الذي َرفـَْعت  َرَحيانُة ا
 امل

ِْد والنعماِء والنـََّعِم (٣٠ ا  يف اَجلدِّ وا  َحىتَّ َمتَكَّن من عيطاء ِذْروَ
َهِدِم (٣١  كاَنْت َورِاثات أُجَداٍد توارثَها  قوماً ُيسامى بناًء َغُري ُمنـْ
 ُه  أبو املِغريَة نُوُر احللِّ واَحلَرِم َيْكال الَرَعايا َوَحتْمى َصولَتُ (٣٢
ْد ذو الَشَمِم (٣٣  َجاىل الُشكوَك إذا إلتّفْت َغَياطُلها  وإبن امللوك وأَْنَف ا
 ما فاَت ُكّل يٍد ِمن َغايٍة الَكَرِم =١٩٨ُذو ِبْسَطٍة بَيٍد ناَلت َقواِبُضها(٣٤



 

)١١٠(  

 وفخٍر ُكّل ذي َقَدِم  ويف َقدْمي الُعلَى كاَنْت له َقَدٌم  راقت ِبَفْضلٍ (٣٥
َفَعٍة  من َطوِد ِعزٍّ َمنيع غُري ُمْهَتضِم (٣٦  يـَْنمي ألبناَء َخمْزوِم مبَيـْ
 َصْعِب الَعراتيِم ملُ تْثلم غوارِبُه  وَقد َرَدتُه الُعدَى ًملَتاَمَة الُلؤِم (٣٧
  َحيِْمي َصَهاميَم َخمْزوٍم حماِمَيُه  وما َمحى ِعزُُّه يوماً فلم يـَُرمِ (٣٨
 كما َمحَى ِعٌز عيَسى يف واليتِه  َشريَعَة الّدين والرِدَّاُت كالَضَرِم (٣٩
 َحاَط الرعايا وقد َضاعت َجوانُِبها  وكابَر الذئُب منها نَاِغَق الَغَنم (٤٠
 َوالّناُس بَني َحِسٍري ال حناَن لُه  وذي َحَناٍن وَظالٍَّم وُمْنظَلِم (٤١
 َعْيِش فأَتفُقوا  ُمَذْبَذبَني ومل يثووا َمَع الَرَمِم َقدء زضايـََلْتهُم حياُة ال(٤٢
 َكَذاِت محٍل توايف َغمُّ ُكْربـََتها  يف َحرٍَّة بَني َحّر الطَلِق والَوحِم (٤٣
 َحىتَّ تدارََكُهم عْيَسى وقد وجلُوا  يف مثِل َسمِّ اخلِياِط الضّيِق الَسِمِم (٤٤
 

 وضَمْن َتَشّبَه بالعاتِنيَ من إرِم =تِهفـَرَّد َمْن َضلَّ عْن َعْمياَء رِدَّ (٤٥
 وكان ِمثل ِشهاِب الَقذف ُردَّ بِه  ما َيْسرُِق السْمَع من مْقُذوَفة الُرُحَم (٤٦
 فأقَبَل الَعْدَل ِمن ذى رأفٍة ورٍع  وأْدبَر اجلوُز َعْن ذى َصْولٍة َشِكِم (٤٧
 ور الواسق الَتمَم وَأْشَرَق الَعْدُل آفاَق الِبالد َلُه  كما ُتضييُء لنُ (٤٨
 بذاك ما كاَن بدراً ُيسَتضاُء بِه  َحىت إذا َغاَب النَّاُس يف ظَُلم (٤٩
ُعوثًة بالَعَمى منها وبَالَصِمم (٥٠  َداَمْت عليهم وتاهوا يف َضاللَِتها  مبـْ
ا  فَأْصَبَحْت بلدُة التكرمي والِعَظِم (٥١  وَخصَّ أُّم الُقرَى َسْعى الَفَساِد 
 َمشاِعُرها تْطوي َجوانِبُها  َقْد صار منها َحِرُمي الدين يف ُخصُم وْحشاً (٥٢
 فيه قُرْيٌش وضَمْن َضاّهى طريقتها  وَمن تـََتابَع من ناٍه وِمْن َحَكِم (٥٣
قَِّني وأَن الُسوَء ِلَالمثَِ (٥٤

ُ
 ًمْستبشرِيَن بَأنَّ اهللا ُحمَْتِفٌظ  بامل

َفِصِم " منها"ا  َقْد الزموا ُعْرَوَة اإلسالم فأعتصمو (٥٥  ْحبرٍز وثيق غُري ُمنـْ
 

 عن ْحلِيها ذي الُضروس الُعضل والفَقِم =َعْن ِفَنتَ َسارٍف َجْربَاء قْد َكَلحتْ (٥٦
 وقد تـََلمَّجَ للَفحشاء بازُِهلا  كاَدْت ُحتلُِّل منُه ما َسوى اللََّمم (٥٧



 

)١١١(  

 اء والُعَوِم كاَدْت ِمبّكة أن َجتَْتتَّ ساكنها  كاَدت تُفّوُق بني امل(٥٨
َغرية لتقدمي والُقَحم (٥٩

ُ
 َحّىت إذا َهزَّل اَالْشراُف من ُمضٍر  أبا امل

رَتضى للحقِّ ْتعِدلُه  بْعَد إختالَف مَن الُسّناِت واهلَمِم (٦٠
ُ
 وأختارك امل

 وُكْنُت يف طاعٍة هللا تـَْعِمُدها  ُمْسَتمسكاً بالُعرى منها وبالُعُصِم (٦١
٦٢) 

ّ
 ا الَح كوكُبها  يف مثل حبٍر رِغْيب املوِج ُملَتِطم َسيـَّْرَت للحْرب مل

 كواِكباً كلُّ َجنْم من َطواِلعها  يغشى الُنُجوَم مضيئاً غُري ْمكَتتِم (٦٣
 فيه الُكَماُة تُباهى يف موكبها  بُضّمر اخليِل واَحلطِّيَّ والبُـَهمش (٦٤
 كالضيَغم اللَّحِم   َتْسمو ألمرَِك والرِيآُء يـَْقُدُمها  من كِل ِذِي صولةٍ (٦٥
 حىت أذا أْصَبَحْت ُزْرقاً ِمَساِعَرها  يف عاِرٍض ناعِض الراياِت والُطَمم (٦٦
 ُشوساً فوارُِسها يف َساِطع الَقَتِم =٢٠١ُجْرساً َكراِدُسها ُشوهاً َعَواِبُصَها (٦٧
 م َحىتَّ إذا ما إْستَـَهلَّْت حتَت بارِقٍة  يف عاِرٍض من َمسآء املوت ْحمَتدِ (٦٨
ا بن عيسى َمقاِدَمي الِدَماِر هلا  فهي البَـَواِذُل وهو الليُث الِنَقم (٧٩  َشدَّ
 تْغشى مالهيُبها واحلرَب َتْضَهُبها  حتَت الُبنوِد صُفوَف العاِرض الُلَهم (٧٠
 َحّىت تناهضوا وراَحْت يف َجماِوهلا  عن ُمغلق الَبيِض واخلطّية اَحلَطِم (٧١
 ُجبْْال نَواِفُذها  ُمحْراً نَواجُذها َتْدمى على الُلْجِم ُعوجاً نَواِبُذها (٧٢
ْقدَِّس أْلَقى الناُس بالَسَلم (٧٣

ُ
َا  بإبن امل َرفَني   ملا وِطْئُت َعديَد املتـْ

م  واَْذَعنوا لَك ُمْنقاْديَن باجلُُزم (٧٤  َوَوضَُّعوا للنُـَهى أوْزاَر َحرْ
٧٥) ِ  ا الّديَن من أسَياف الُقُدِم وَكُنَت َسيفاً حني َسلََّطُه  حيمي 
 ما زال لِِله سيف من َصَماِصِمُكم  يـَْنفي النفاَق به عن َفْطرِة اَحلِكِم (٧٦
ا َوليَت الَرعضايَا وهَي خاطَئةٌ (٧٧

ّ
ْعشَر الُغشم =مل

َ
 أّلْفَت بني قـُُلوب امل

  َوْقمَت بالُيمِن فأنساَحْت مَذاهبهم  َوزَاَح ما كان مِن خوٍف ومن َعدمِ (٧٨
 َوَدرَّ للناِس واالْنعاِم عاِقَبٌة  بَساكٍب من ُضروع الرِْزِق ُمغتْذَم (٧٩
 َحّىتَ َمال َجْفنُة األنعاِم من َرغٍد  فـَْيضاُت ُميِْنك لألنعام والَنَسم (٨٠
 بذاك ما مل تـََزل ّدفّاُع ُمْضَلَعٍة  َحتِمى مَن الِعّز أْنفاً غري ُمْهتِضِم (٨١
ُلوِك اليت(٨٢

ُ
  تُرجى وسائُِلها  إّين خلالك وإبن اخلاِل من َكَشم يابن امل



 

)١١٢(  

يَاميَم بالتهجَري واجلَُهِم (٨٣  لو ال رجآؤَك ما َجّشْمُت يـَْعُملة  َتطوى الدَّ
 حىت َوصْلَت إىل ِستـَْريك مْعَتمداً  أُمتُّ بالُوّد واالمَداح والُرَحِم (٨٤
ٍم بُرجُ (٨٥  وِم الَغيِث ُملتزم لكي َتَشفَّعَين يف خاِئٍف وَجٍل  ُمَلدَّ
 َخالث النّيب وَعمُّ الوالداِت له  وخال ِفْهٍر مجيعاً واجب القسِم (٨٦
 ؟ ِمن أيَن أنت خالنا: فسأل: قال
 . بنو َخاَلةٍ  ٢٠٣ولدنا وإياكم الِنساء الِغَفاريّات ،فنحن وأنتم : قال

 .وكاَن احملبوُس الُدبـَْيس الريّاحي، فَأْطَلَقُه َلهُ 
يــك ولــه ميــدح* ٤٨٢ َ " الطويــل: "أبــا قبيصــة ُجبــري بــن الصــِقيل الَشــدادي مــن بــين 

 سقى الغيُث أْطالًال لُنعم دوارَسا  (١
 

 كأْجراد أْبراِد اليماين اخلضارِم 
 َعَفاها الِبَلى حىت كأن طُُلوَهلا  على ما مضى من عهدها وْشُم واشِم  (٢
 رطٍب وقاِشِم تباهى بأَفواِه الَنباِت كأنُه  َزرَايبُّ من نْشوة (٣
تَالحِم (٤

ُ
 فأْطالل نـُْعم دارِساٌت لوابٌس  ُسخاِم الكال من نـَْبَتِه امل

ا  وْحوًال فما َيْشكون طول الَتقاُدِم (٥  قد أقْـَوْيَن ْحوًال بعد نُعم وتر
 وقـَْفُت عليهن الَوصيلة بَعَدما  عفاهن َتَشهاُج الرياح النواِسِم (٦
 الَكلى  أغّر السواقي دائم الوبل ساجم وُكّل ِنشاصّي الُرَىب باهل (٧
 فما َتستبُني الَعْنيُ إال مغانياً  قدميات أطالل كخّط األقاِمل (٨
 ِجبرعاء لو تالوا كالماً لبينَّْت  عويًال على نُعم ولو بالَرتاِجِم (٩

 فلما َوقـَْفُت العيس فيها بكيُتها  بدمع كخرط السلك بني النواظِم (١٠
نادم وَأْعَربُت عنه(١١

ُ
 ا حني مل تـُْبد عْولة  بقول األيا للجميع امل

 وما َشْجُوا أْقواٍز بكيت سفاهة  وال شْجو أطالل الديار األعاجم (١٢
 ولكن على نـُْعٍم بعني دريرة  بكيت واَْتراُب لنُـْعِم نواِعم (١٣
 فهّن اللوايت للبهاِء سلْبنين  عزميي وما يُلفى َغوٌي بعازم (١٤
َعاِصم  َوتَيمْن قليب(١٥

َ
 ذاك أيام ال ترى  قدي ملذالت ْحبسن امل



 

)١١٣(  

 وأيّام قَلْيب كان يَنصاُر للصىب  ويلفى سقيماً للُقلوب السواقِم (١٦
ْياماً على سالف الَصىب  وما ليس فيه ذو َعزٍمي بناِدم (١٧ َ  َفَذْر عنك 
 فىت فخر قـَْيَس ِيوَم حوز املكارم =٢٠٥وقل جلبري بن الصقيل مّدائحاً (١٨
 فتاها مساعاً بالسماع وهْيبًة  وطالب ُجْرم أو ُجمرياً جلارِم (١٩
ا الُعليا إذا ما تطاوَلْت  ُذراها السوامى يف الفروع األحاسِم (٢٠  وذرو
 منى يف ذرى َجمْد تزْخَرَف بالندى  ُمَسيَّد أطراف الذؤآباِت طاِهم (٢١
 صعٌب على كلِّ هاِجِم  َرفيُع الُذرَى يف ُمْشخرّاتِه الُعَلى  منبع اِحلمىَ (٢٢
 َكرمي إذا ما قْيس عيَالَن فأَخرْت  به راق يوماً َزْعُمها كلَّ زاِعم (٢٣
 َرَفعُت له قول املَديح وَعْيهًال  ُغريريٌة َتْطوى فَجاَج اَحملازِم (٢٤
 َجَعوْال إذا مل تـُْعط خيثُت شْغِبها  بَتعْنيِف ملقى يف اَحلَشاشاِت َخازِم (٢٥
 ها بالَوْخِد عن باقل اِحلَمى  ورود مبا بني احلشا والَعياِهِم وَسلَّيتُ (٢٦
 تكاد بْأجواِز الَدياميِم تعرتي  مراراً إذا َعلَّْلُتها باهلَماهِم (٢٧
 

 َزفِيُف ظَليم جافل الريش راسِم =َتٌشقُّ الَصَبا منها بوخٍد كأنهُ (٢٨
 واِر خوٍض َعراِهِم َخيُبُّ عليها َمْيُس َرْحلي وُصحّىب  ِكراٌم على أكْ (٢٩
 َجيُوبُون ِغيطان الَفيايف كأنـَُهْم  ُرَديْنّيٌة ُزْرُق الِظبا واللَّهازِم (٣٠
 َعَزْمُت عليهم بالرحيل فوفدهم  لدى ِشيَعيت يْقُضون َعْزمة َعازم (٣١
 وقُلُت اخّبوا من ُسلْيم مبادح  متُني القوايف صاِدُق القول عاملِِ (٣٢
 صقيِل ِقالُصَنا  إليك ِخفاُق الْوقِع ُحْقُف احليازِم فإن خترتْق يابن ال(٣٣
 فكم من ُجرُوِد البَّز إخواُن ُشَقة  على ظُلٍَّع َعَزْفن عرض الَدياِمِم (٣٤
 َمسَوا لك من جمُهوِد َكّل وغارِم =هلم َنَسٌب قاٍص وداٌر َقِصّيةٌ (٣٥#
 وب الصياِمل وُمْسَتِلفٍج َجاَح الزماُن تالَده  حبرَّان َحمٍْل واحلر (٣٦
ُد الذي قد نشرتُه  على كلِّ ذي َوْفٍر غينٍّ وَعاِدم (٣٧  َهَداُهْم لك ا
 

 َشتيتاً َمغازِيهم وَشّىت املقادِم =َفجاؤوا من آفاٍق َشَتيٍت وأقبُلوا(٣٨



 

)١١٤(  

 بـََرْزَت بسيًال للندى غري َواِجم   ٢٠٧فلّما َبَدوا من رِْيع ُكّل ثَنّيٍة (٣٩
 َرحيباً وُسّنًة  ختيُل بَفْيَضاٍت ِجزاِل املقاسم  َولّقْيتَـُهم باعاً (٤٠
 وشرَّْعَت َوْفدْيهم حياَض ِفراطٍة  َمتدُّ قـَرَاها بالِسَجال الَرواِذِم (٤١
 وكنت كَغْيٍث بالسعوب اْنسكابُُه  َمَرْتُه الَصبا مستأنفاً غري وِاِجم (٤٢
 الِعزِّ تاِهِم  َفَسّحْت سواقيه َسَجاًال رسِيَلًة  وألقى بَِنجِدّي من(٤٣
 وأحيا بأجواٍد بالداً حمُِيَلًة  وَسح احليا من َشلبِث اخلال َساِجم (٤٤
 فأنت الذي ختتاُل قيٌس مبَْجِدِه  إذا فاَخرْت طيُّ نزاراً حباِمت (٤٥
ِد والَندَى  مع الشمس أوَفوَت النجوم الطواِسم  (٤٦  رفعَت لقْيس َذْرَوَة ا
ْجد ما قادوك عند التجاُشِم فلو أنَّ طَّياً نَاَخر (٤٧

َ
 وَك وَأْشَرفوا  ُذَرى امل

  ٢٠٨لُطالِّبِه الراُقوَن فوَق الَسَالملِ =وأّىن ِمبْطلوٍب مع الشمس َجمُده(٤٨
 فما تـَْلَحُق الَفْيَضاُت من َجمْد َحاٍمت  بذاك وال َرفَّ القوا كالقواِدم (٤٩
  محّيد طيٍّ بشاِمت ولَيَست على َمحيَّد قـَْيْس بقاِئٍل  ِكذاباً وال(٥٠
 ولكن َسُلوا الُعالَّم هل كان حاٌمت  يُقاِدي ُجبْرياً عند َحْزِم احلوازِِم (٥١
 وهل شدَّ يوماً دون أركاِن قوِمِه  ُعرا العّز حىت مل تـَُفصَّْم لَفاِصم (٥٢
 وهل كان َحيمي َخْيله َجْوزََة اِحلَمى  وهل كان َجّشاَم احلروب اَجلَواِشم (٥٣
َتعاملِِ   وهل(٥٤

ُ
 كان يوماً يشهد احلرب فارساً  ويوماً على جمالسِه امل

 َيَظلُّ َخطيباً َحولُه القوُم ُخشَّعاً  َهليبِة َمهيوِب النباهِة َصارِم (٥٥
َغاِمن (٥٦

َ
 له حلََظاٌت عن َميِني وأْمشٍُل  َتُكرُّ لقوم اللَرَدى وامل

ٌر وفعُلُه  إذا قَايَ (٥٧  سْت طيٌّ َفعال األكارِم كذاك فـََىت قـَْيس ُجبَـيـْ
 

 لِيستَـْنِفُدوا جاِديَُّه بالتقاُسِم =٢٩٠فىت لو ُتِضيُف اِجلنَّ واإلنِس َجمَْدُه (٥٨
 لكانوا بَِنْجٍد من َجراٍد رمى ِبه  ُدَجى الليل يف ِطْمطيِم حبِر ُطُماِطم (٥٩
 فهذا وإْن َدّبْت ألْطراِف قومه  عقاِرُب قوٍم زاَرهم باَألراِقِم (٦٠
 عزيز له نَارَاِن ِضَياَفٍة  ونَاٌر تـََلّظى للُحروب الّلَوازِم (٦١
 تَلوَحاِن يف َنْشَرْيِن يبين ُصواُمها  ُجَبٌري فُهُو بَاين الُعال غري َهاِدم (٦٢



 

)١١٥(  

 تـَُلوحاِن أن اجلزُل يـُْلَقى عليهما  ِدراكاً وإن مل تُوَقَدا باَألضارِِم (٦٣
 َرِفيٌع سناها َضوُءها غري َحاِشم   وكلتاُمها للَناِظريَن َشهيَـَرةٌ (٦٤
م  بأكَناِفها زْرق الُصُقور الَلواحِم (٦٥ ّ  ِقياماً تراُهم للَنجاِح كأ
ا  َغرَابيُب أثْباَج النَـَعاِم اَجلوامثِِ (٦٦  يـَْهُروَن منها يف ُقُدوٍر َكَأ
ا البـَْىن َمسري كَلْيهما  َوَوْفَدْيِهما من ذي نـََهاٍر وغاش(٦٧ َ  م يَعدُّ
 

  ٢١٠تُعّلى بَين املرتفات الَعالكمِ =وُغرِّ من الِشيَزى َمَتاريُُع ركدٍ (٦٨
 تـََلقَّى ُعُكوَب الَوافدين كأَنـَهَّا  حياُض الِقرى ُصْبُح الَسَوارى الَرواهم (٦٩
 أوامن أن تدنو ِلَفْيٍض ويف هلا  ُجَبٌري مبيثاٍق هلا غري آمثِِ (٧٠
َقارى واسع الفضل (٧١

َ
 يرتكي  على ِمثل َمحاِت البحور اَخلَضارِم َخصِيُب امل

 تُآِيل َمييناً ال تـَُعزُّ ِجَفانُُه  لِوْفٍد وال يْلُفون جلَّ احملارِم (٧٢
 فهذا ونار احلرب ُتضحي نوارساً  ِكراماً نـََفْت غراُمُهُم كلَّ عارِم (٧٣
ْشِبالت الضي(٧٤

ُ
يِك أعزًَّة  ِطوال القنا كامل َ  اِغم َمصاليَت ُغْلباً من 

 يذودون يوم البأس َملُموَمة الَوَغى  ِخبَطّية ُزْرِق وبيض َصماِصم (٧٥
 بأْميَاِن ِشِيٍب شاهدوا ُكلَّ َمْشهٍد  كرٍمي وأيدي املرتفني الَشياظيِم (٧٦
 ُكّماٍة عليهم َهْيَبُة الِعزِّ ال يُرى  َعدٌّ هلم من يوم َسْوٍء ِبَساملِِ (٧٧
م ياباقَبيَصَة  (٧٨  كلََّما  َدَعْوَت إىل يوم من احلرب َهاِجم َتُصوُل 
 

 بأبطاهلا الُزْهر الوجوه الَشَغامم =وتأىب مناٌف ُكّلما قلت اجلُموا(٧٩
 مغاويَر أجناداً على ُكلِّ ِطْرفٍة  َسُبوح وَطْرٍف َشاجِر النْكل شاِكم (٨٠
تاِوم يشدُّوَن َشدَّات اللُيوث على على الِعدى  َمَداِجيج يف َسْرِد اَحلد(٨١

ُ
 يد امل

 ويـَْغشون يوم البأس ُجرُثومة الَوَغى  ِبَطٍم كطمِّ السيُل فوق اَجلراِمث (٨٢
 وأن يدُْع أصهار النّيب فإنـُّهم  مساعُري َحْرٍب َنْصُرهم غري َعاِمت (٨٣
خيَلِة واشِم (٨٤

َ
 ُرْويبُة َميُْدُد ناِصريها ِبعاِرٍض  من املوِت َعرّاِص امل

 يل حتُجُل بالَقنا  وأَبطاِل َشدَّاٍت كُأْسِد املآلِحم تـََعاَسُل فيه اخل(٨٥



 

)١١٦(  

 َحَووا اللنّيب الطالّيب ُصُهَورُه  وهم ُخوَلة العبَّاس من آل هاِشم (٨٦
ِْد مل َيرتكَن سهماً ِلساهِم (٨٧  وأخوال سيِف اهللا فازوا بإْسهٍم  من ا
 َخْيل لَساهِم فإن َتدُْع يوماُ من ربيَعَة ُعْصَبًة  َجييئوا بأبطَال و (٨٨
ا  إذا ما َتواَفْت ِطمُّ حجٍّ مبَازِم (٨٩ ّ  قـََباِئُل ِصْدق من هالٍل كَأ
 ُمشبِني راياِت الُزحوف اللَهاِمم =َتطاطا اجلبال الشاخمات إذا َغدوا(٩٠
 تدُوُر مراسِيهم وأَرجاُء عزهم  وأَبناء من شداِد بيض مقاوم (٩١
 ا حاكماً ذا سطوة وإبن حاِكم كرام َتواَسوا يف املروات كلهم  نش(٩٢
 فهم كُنجومة الليل َحتَذى شوافياً  تضييء تواليها كَضوِء الَقوادم (٩٣
 وهم يوم غَّماِت الطعان تراهم  به عند جهشات النفوس الكواِظِم (٩٤
 يَفَكون فـُْقَمى َهاَمَة احلرب كلما  شحْت بفم شاكي الكالليب بازِم (٩٥
 ائًال  ُتذخيوَن من شّغِبها كّل ظاِمل م ما َتطَا الصِقيل قب(٩٦
 ثـَّبتَّ هلم للحرب حتمى رماحكم  سواما وأعراض النخيل املطاِعم (٩٧
 تُقاُسون َسامي احلُروب وغورها  وأْخالل جنٍد ذي الفحاِج االهامت (٩٨
 فأنت الذي يا باقبيصة مل تزل  عزيزاً ومل تقرْر َهَضيمه َهاِضم (٩٩

 َرَدوتـَُهم  مبلوم رِِدٍس ُمْضغن الَوْقع راطِم  وأنت إذا أرداك قوم(١٠٠
 فصاُروا َكهرْم َشّدِت البُـْزُل َوطْبه  كذلك ِمن ذخيته بالقواصِم (١٠٢
 وأَنَت إذا مرداة قوم بقيلة  َهَوْت لك من مهواة ريِس ِمراجِم (١٠٣
 نـََبْت عنك ُصغرا عن رداك وفضَّها  َصَفاك الذي على أْعىي كلَّ صارم (١٠٤
ــا بــني بــين ُســَلْيم، وبــين هــالل: أيضــاً * ٤٨٣ َســَقى الَغيــُث (٣١" الطويــل. "يصــلح 

 َوُمحانََة الآلَتى =أطَالال لَفْضَلَة باحلَمى
 

َغــاين بــاخلُزامى (٢ســقى َســَبُل الَرعــُد 
َ
ــْت  رســوُم امل ســقاُهنَّ َصــوُب اْلَغيــِث حــىت َحتليَـَل

 وبالُنقِد 
 فـََعرَْج علْيهنَّ القلوصى اليت ختِدي وأقـَْوَن باحلماِن ِمن َجانِب اِحلمى  (٣
ِدى (٤ ُ  َوساِئل ُرُسوم الدرِاعن ذاِت ُخّلٍة  ْوِهِد من أشياع التحياِت ما 



 

)١١٧(  

ا واجِب الرَِّد (٥ َ  وإن ُكنَّ ال يـَْعرِْفَن َقْدَر َحتّيٍة  لَصبِّ وال يـَْرُدْد
 تـُْبِدى  َمَررُنا على أطالِهلنَّ فَهَيجْت  شجوين وأبَدت عولة العني ما(٦
 َهَواَي وأشياعي َوَوْجِدي =٢١٤َفقلْت لَصْحيب اللذيَن هواُمها(٧
 ِفداً َلُكما ُعوَجا على ذي َصَبابة  قـَُلوصي ِمرَاِح ِسْرِعيدِيٍة ُكبِد (٨
 وَردُّاً بَأعالِق البُـَرى َمّرتـَْيِهما  قليًال وُعّضا ِمنهما ِسرية الَوْخِد (٩

 فأْنظرَا  أكالَعْهِد بـَْعِدي أم تغّرين عن عهد  َوُعوِجا على أطالِل َفْضَلة(١٠
 َفهنَّ اللوايت باِحلماِم سلبنين  َعزميي على طوِل اهلوى غري ُمّشَتد (١١
ا ُذو تكاليٍف على الناَي والَصدِّ (١٢  وذَكرنـَّْين َشْوقاً بَفْضَلَة أنَّين  َ
 َحبَْت ما هلا عنِدِى فـََفْضَلُة لن َتْشُرك َعواناً َوَسيمًة  وال كاعباً إال (١٣
 أدَلْت هلا ُمجٌْل وِهنٌد حبْفَلة  فراَقْت على ُمجٍْل ورَاقْت على ِهْنِد (١٤
 وأْرَست ِسهام احلِنيِ يل ْيوَم أتْـَلَعْت  ِجبيٍد كَنصِل السْيِف ينضي من الغمِد (١٥
 ِد َفصادت َسواَد الَقْلب مّين ِسَهاُمها  َخَوطيَء أو َصاَدت ُفؤآدي على َعمْ (١٦
 مبا يـَْنجلي عنه اَجلالبيُب ُمْشرِقاً  وما يـَْنجلي بالُكْحِل ِمْنها وبالَرنُد (١٧
 وبالَبوِصي منها َوالوشاحني وباَحلَشا  وأَدَهَم مياٍل ذوائبِه َجْعِد (١٨
 ُمهلٍّ حنيِف الدين للواحِد الَفْرِد =٢١٥فَلو برَزت يَوماً لُرْهَباِن قـَْريَةٍ (١٩
َلَة كالشْهِد ملاَلت بِه من(٢٠  ها َمزاحاُت باِطٍل  مالٌح وَدلٌّ من ُفَضيـْ
ا ِقصيت بْنيَ املالحِة واجلدِّ (٢١  َوَفْضَلُة َقالت قولًة َتستِحريين  
 لك اخلري ما أبالك َعن غِري َجفوٍة  من العيِش حىت صرَت يف حلية الَعْبِد  (٢٢
ا َوْحدي فـَُقلت هلا يا َفُضُل َرْيُب حوادِث  َعرْيَن وِفكْ (٢٣  راٌت َخْلوُت 
َا َحّر اَحلميم على ِجْلِدي (٢٤  وأحداُث َحْرٍب بْنيَ قـَْوٍم كَأّمنا  ُيَصبُّ 
َنُت مما بيَنهم بْعَد ِغْبَطٍة  ُوُجوَه أُمثور ُكّلها صاِمٌد صمدي (٢٥  تـَبَـيـْ
َنَّ والربِد (٢٦

 فأَْنَكرُت طعَم النوم بْعَد َحالَوة  وطعم فُرات املاذين امل
 َفمْن ُمْبلٌغ َقوِميَّ عّين َرساِئال ً ّذوي الُقْرِب منُهم يف املساَفِة والبُـْعِد (٢٧
 

 وُأخَرى يؤديها على الَنأي من َيديِّ =٢١٦رَساِئل مْنها لْلمالقَاِة جانبٌ (٢٨



 

)١١٨(  

ُفٍذ  َوحِّي هالٍل َرهط ذي البَـْرِد والبُـْرِد  (٢٩  لُكلِّ نبيٍل من ُخفاٍف وقـُنـْ
 َة الِعّز قـَْبَل إنصَداِعها  وقبل َندامات الضاللِة واحلْصِد َتالَقو قنا(٣٠
ا الُنْكِد (٣١  َوقْبَل َدَواي ذاِت حرٍب بَغيَضة  َتعاطوَن منها َشرَّ غايا
 تـََعاطون أْقالَد الَقبيح َسفاهًة  لكلكم داٍع ُمِهْيٌب إىل قـَْلِد (٣٢

ْصــِدى : ابســجٍل تــروىَّ مثلهــ=إَذا الَصــاِدُر الريــان داوى حــرارةً 
ُ
إَذا مــا (٣٤الَصــاِدُر امل

 جعلُتم حلمة احلرب بَينُكم  جحاِفَل 
 

 من ريسآء شيٍب وِمن ُمْرِد 
 َوَولّْيُتم السّيَف احلُكومات بَينُكم  َوْبعُتم َجسيَم الرأى بالَذهِب الَوْغِد (٣٥
 َمَىت تَلتَـُقوا يوماً بعشرين رايًة  تباغوَن فيها كل حزٍب إىل بـَْنِد (٣٦
م  ليوُث الَغضا غادريَن َوْفداً إىل َوْفِد (٣٧ ّ  وخبٌل عليها الَدارُِعون كأ
 ِبَرْحراَحيت حرٍب كال َكوَكبيهما  ُجمرُب َوْقعاِت الَصَواعِق واهلَِد (٣٨
 

َلما جاهلّيًة (٣٩  متادى وَتْشرِي ِمْنُكُم الَوْفر بالَفْقِد =٢١٧هنالك أخشى َصيـْ
 ها َغرميُها  ويُداَن ادياناً ويَرَضى بدوِن النِّصِف ِمنَ (٤٠
 

 كثرياً وال ُتدِّى 
ا  تُواُلوَن حّياً من (٤١  وإن َعاِمٌر قاَلت لُكم يف ِعَتاِ
 

 ُسليم َذوي بـُْعِد 
 فـَُعدُّوا هلم كم غايُة البُـْعِد بَيننا  وال ُحتِْدثُوا زُْهداً (٤٢
 

 فلسنا على زُْهِد 
 فَكْم بْنيَ جور البُـْعد يف  ِكالنا هلُم َعٌم وُهْم بـَْعُد إْخوٌة (٤٣
 



 

)١١٩(  

 َذاَك والَقْصِد 
نَـَنا  يزيدوَن داَب البِني حرصاً (٤٤  وال تقبلوا َقوَل احملشني بيـْ
 

 على اهلَِد 
 وال تـَْرُفضوا َقويل فإنَّ مواِعظي  حبمد وال ُتْشرى (٤٥
 

 بَعْوٍض وال نـَْقِد 
 وبذيل فيا حسرتا إن زَّلِت النّـْعُل زَّلة  ِبكم بعد أمالهي (٤٦
 

 لُكم ُجْهدي 
 فمن بعدكم للَسابرّي وللقنا  َوللُمْقرباِت اجلُْرِد (٤٧
 

 واَحلَدِق الرُْبد 
 ومن بعدكم حيمي كواِعَب ًحّسراً غداَة الَوَغى من َصولِة املْعَشِر الُلدِّ  (٤٨
د (٤٩  ومن مينُع اجلوُز الذي بْني إثرب  َومّكَة ُمْرسى َحوَمِة وا
 وَهل من رشيٍد يف مقامها ُجيدي =٢١٨ثل الَرشيِد بِن عائدٍ وَهل فيُكم م(٥٠
 نـََعَم ال يزاُل الَفْضُل يف َمعَشريهما  سُيوري بَزْنٍد ُكلَّ من كاَن ذا َزْنِد (٥١
دَّ َلهُ : وقال ُ  .؟ما مل أهَتِد َلهُ : يقول. بَقي يف هذه القصيدة، ما مل 
 "    البسيط: "كان بعد املائتني  وأنشدين لَعْسكِر بن ُعْقَبَة املْرداسّي،* ٤٨٤

ا َنِصُب (١  حّي الدياَر كما َحّيا وَقد َدَرَسْت  داراً بوْهبَني َحمْزوٌن 
ا بأثار الدار تـُْنَتَسُب (٢  َأال تـُْنبَ بعد أحواٍل ُحمرَّمٍة  فإ
 َريّا الِتالع ِمن الَوْمسيَّ عازِبٌَة  بْعَد األنيِس على أرجائها الُعُشُب (٣
 ْت بُطُوُن َسَواِهيها ُمبْلَتَطٍم  َحيُث اْسُتِحنَّ احلماُم اجلون والَريُب َجرَّ (٤
 ِمْن ذي كفاٍف ُيضييء الَوْحَش بارقُه  مل يـُْنجهنَّ الُذَرى ِمنه وال اهلرُب (٥
َهمٍر  يف البحِر آِخرُه يـُْنحى ويْعَتِقب (٦  َحىت تـََعّقْصنَّ يف أَوساِط ُمنـْ



 

)١٢٠(  

 بّـُلُه  كأنّه بـَْعَد ُهْدِء زامٌر طِرُب َيسقى االماَعز آىل تـَقَ (٧
 أما ِبشٌري وأما نـَْؤوَها َحَقُب =١٢٩وَداَوْلته دياُر احليُّ ُمثِجَمةٌ (٨

ـــَن اخليمـــاِت واَحلطـــُب =ومـــا علـــى ُشـــَعِب اخلَْيمـــاِت مـــن ُســـطحٍ (٣٩ أَودى الُتمـــاُم ِم
 يا ْليتين ِمتُّ واحلّيان بَينهما  (١٠
 

 َقُب َجتاُوٌر كالذي َقد كاَن أو صَ 
 وَمل أُعْج ما ِطلِّياً ِمن َخالَئقه  االَّتدارَكُه الِعيديُّة الُنُجُب (١١
 يسُمو مبطرٍد لو ال الزِمام به  مل يْئِن َهاِديَُة الْربوُع والَعَطُب (١٢
 يوماً ُأساِئُل عن َأمساء َمْنزلًة  ويف الِديَاِر ويف ُسواهلا َعَجُب (١٣
َيٌة ُشُرُب كأنين شارٌب محراً ُمَعتّـقَ (١٤  ًة  َصْهباء َقد ُكزَّ منها ِفتـْ
ّعرس أفالت به الَرَغُب (١٥

ُ
 وَموِقٍف كالتمام الباِز أْطَولُه  خوُف امل

 دانَيْتُه لتداىل كل تابَلة  تـَبـَْلى ويُوَصُل يل َحْبُل الَصَفا الَقِضُب  (١٦
لُح والذَ (١٧

ُ
 َهُب َعليِّ بزِْى وِنضوي يف أجلَّتِه  وما عليهنَّ إال امل

َْجَن به  بـَْيضاُت ِهْقٍل وقَناُهنَّ الَنَدى اهلََبُب (١٨  كأنـَُهن ِمبَْشواِر 
 

نَّ وبإْسْتقصائه الُكُتُب =٢٢٠َغاَب الَرقيُب فما َخيَْشْنيَ من ُرحلٍ (١٩  ُخّطت 
 ال َتْدُخُل النار نفُس وهي مؤمنٌة  وليس يف ذاك َنْصراٌن وال ٌصُلُب (٢٠
 ْن الَصدَْع يف كبدي  أنا إبن َجْعَدة إذ ما يـُْعرُف الَنَسُب ُهنَّ اللوايت أمم(٢١

إبن جعدَة من بين ُسبيْع بن َعـوف ُسـليم، وكـان فاتكـاً فـاعرتى إليـه، واألُُم، يف لغتـه 
 .الَصدْع
نَّ وما َخيَْشيـَْنين أََرُب (٢٢  حتتطُهنَّ من االحراز ما مقىن  ويل 
ا طُُرُب  َعهِدي بأمساُء كالشمس اليت رَحلت (٢٣  عنها الَغَمامُة ما يف لو
ا  على َشوًى َفْدَغٍم والَتْمرُط ُمْضَطِرُب (٢٤  ِمتشي اهلُويْنا فيهتزُّ الرديُف 
 ويف الُنَصْيف على أمسآء ذو ُعَذر  َجْعُد الَذواِئب والُعرِنِني والَشَنُب (٢٥
 وَتْسَرتُِب  َوُمْقَلَتا َغْوَهج ليس الغزاُل هلا  مبُْصِحِب فهي تأتيهِ (٢٦



 

)١٢١(  

 ُجنَّ الفؤآد عليها وهي باخلٌة  حىت بِه ِمن بقايا ُحبِّه َسِهُب (٢٧
 

 دامى األظَلْنيْ عاٍر ُصْلُبه نَِقُب =فالْنضو أْعَوُج والُبْطَباُن ُخمّْصَبةٌ (٢٨
 أبدى حمال فـََراُه وهو ذو ُفُحٍض  تـََقاُذٌف أثَر اَلْظَغاِن أو َخَبُب (٢٩
 الَطْوِد َصْفَحُتُه  طَْلُق الّدَعاِئم َرْسَالٌت بِه نـُُعُب ُسَالحٌم َكَعروِض (٣٠
 َختَّريا صاحيب رحلى ركابكما  إنَّ املطايا ذوات الَلْوُث تـُْنتَنخُب (٣١
ما  إذا الَتماُم أقْـتَـَواُه الرُوُح والَعَصُب (٣٢ ِ  ٍشيعان ليس الكرى ُمثْـنَـْويِناً 

احلاِذفَـــاُت (٣٤َياِهـــل إال البُــــزَُّل الَشَســـُب كـــم العَ =العاِلمـــاِن بعلـــٍم ال يصـــاِحبهُ (٣٣٣
 بـَّىن وهو ُحمتِدٌف  َحّىت بأوِّل ِحنوى َرْحْلِه 

 
 َصَبُب 
 واجلِازِماُت إذا ما َحتقق الُقُرُب    =ُشمُّ احلوارك ال يُهضنَّ من عضَجل(٣٣٥
 ُب والَوارَِداُت وهادي الُصْبُح ُمْعَتِدٌل  ويف االداوَى على أْعجازِها ُصبُي(٣٦
 واهلَاِجعاُت على َأٍجل ُمَعّرَفٍة  قبل املطايا وِمْنها اجلُنَُّح الرُُقُب (٣٧
 والَقاِئالُت وما َأٍجل ُمَعّرَقٍة  قبل املطايا وِمْنها اجلُنَُّح الرُُقُب (٣٨
 والَقاِئالُت وما أْثوْيَن من َعَرٍق  َمبْهَمٍة حيُث قاَل الَقوُم يـَْنَتِئُب (٣٩
 ُأْسقيِت أَْدهم ما هي املآِء يـَْنَسِكُب =٢٢٢باَحلّماِء قاويَةً يا دار أمسآء (٣٩
ا النَيُب (٤٠  أْحَوى الَنباِت ِلسْبٍع أو لِثاِمَنٍة  تصاُمَح البُـْلق يف َأحَضاِ
 طَْاَف اخلْياُل َوَما يهدي اخلياَل لنا  ُشْعٌث أنا خوا لِتَـْعريِج وقد َلغُُبوا (٤١
 َحّبذا أبداً  ِمنك اَالماِعُز والَسّرآء والُكُشُف ً؟ يا َداَر أمسآَء َمْهالُ (٤٢
 َهالَّ أَبـَْيَت لنا ُحّييَت من طََلٍل  أَفْـَىن املَعارَِق منُه باللوى احلَقُب (٤٣
 َقومي بُنو احلارث الالئي ُهُم منُعوا  من محري املْكَس ما متكث به الَعَرُب (٤٤
 الُسُيوَف على االطاَل فّأضطَربُو َواىف أبُو عامٍر منهم بِذي جلََِب  َسلُّو (٤٥
 فقتلوا بعالٍف محرياً أبداً  فهاِرٌب إّمَة النعمان أو َعِطُب (٤٦
 َوإْن يـَُقْل َمْعَشُر كّنا أمامُكم  على ُحْنٍني وأوطاٍس فقد كذبُوا (٤٧



 

)١٢٢(  

 منِّا الَرئُيس وَحنُن الَدْهَر ِميمنٌة  ويف أِسّنِتنا إن تـَْلَقها َذَرُب (٤٨
ُر ُمْنَتحٍل  وبالفواِرِس منُهم تُفرَجُ الُكَرُب  أنا إبنُ (٤٩  آل ُخفاٍف َغيـْ
 

 ومالك َوَذوو َصْخر وما أَشُبوا =٢٢٣َجّدِي نبيشه إذ َيشِجى الُكماُة بهِ (٥٠
 أنا إبن َعوْف وعوٌف زيَنٌة لُكُم  بين ُسَلْيم وأعفار ِبُكم طُُلُب (٥١
 َني حرباً َذيـُْنها اَجلَرُب  الصاربون بين ِذبْيان َقاطبًة  َضْرَب املصحّ (٥٢
َا  ُمَكدَّماً وبين الَثْكَلى به ُجَعُب (٥٣  والتارُِكوَن كالماً ال بَراَح 

ْيمـــون* ٤٨٥
َ
َهَجرَتـــك حـــىت قبـــَل مـــا ُحيِْســـن الصـــيب  (١" الطويـــل: "وأنشـــدين أبـــو امل

ُر   وُزْرُتك حّىت قُلت ما عنَد ذا َصبـْ
 اً وحىت ما يَبُني لنا ِذكُر سأْهُجر حىت ال ترى من بالدنا  أمار (٢
 وحىت تقويل مات أو قذفت به  نوّى من نوانا أو له ِمرٌّة َشْزُر (٣

ِلَمَعـــن بـــن أيب فـَُهـــْريَة إبـــن ُعْقَبـــَة . أبـــو احلســـن بـــن عـــال بـــن عميثـــل: أنشـــدين* ٤٨٦
 اليحياين، من بين حيىي، مث بين داس، 

 
 " لطويلا. "مث من بين حارثة مث من بين احلارث بن بـُْهَثةَ 

ا =تاَبَّد من ُمجٍْل َمَعاِرُف واسطٍ (١ ُ  فأْطَالُهلا ِمن ُقّشٍة َفِشعا
ا (٢  فـََبطُن َسواٍس فاخلياُم َفُمنثي  لو أََفّذات الُعْصِل فـَْفٌر بنا
ا (٣ ُ  فروضُة عضَواٍم َفهْضما نبايع  فَبطُن زِياٍم َسْهُلها وِظَنا
ا إىل ُعْرُفطاناٍت َفَجزَع ُمَقّنٍع  إىل(٤ ُ   ُعَقِد الُزورآء أقوْت ِسها
ا (٥ ُ  َفِسَرياُت َأعلى موفقاً فُجرعا  إىل الَرْخِل فاحلراِء َخاٍل ِجَنا
ا (٦ ُ ا  غمامُة ُمْزٍن قد تـََفّشا َسَحا ّ  َوَقد َغنِيْت ُمجٌْل بِه وكأ
٧) ُ ُْزِن من ُغرٍّ يَثوُر َربَا

 ا  تـََبسَُّم عن أَْلمي نـَقٍِّي كأنُّه  َحَصى امل
َُحّيا ِرضابـَُها (٨

 َأَغُر َجَلْته باملَساويك ريقها  ِشفاٌء لنَـْفسي كامل
ا (٩ ُ ُها  مواِهَب جيري يف َضفيٍّ َحَبا َقَظْت بعَد الرَُقاد َحسِبتـْ  إذا إْستَـيـْ

ا (١٠ ُ ا حىت إْسَتظَّلْت ِعَذا  َمحَْتها َزهاليٌق سواٍم َمتّتعْت  َغواِرُ



 

)١٢٣(  

ا فإن َتطَّلْب َأظعان مجُْ (١١ ُ ا  َظَعاِئُن َجنّاٍع ُمَعفٍّ ِطَال  ٍل فإ
 ِمحى اهلَْضِب َتعلوا البيد غرباً دأبه =٢٢٥َغدت بكراً ُحتدى وميّمت اِحلَمى(١٢
ا (١٣  على كل ْسدراٍح َعّبناً يزيُنُه  َمتاُم ِهَجاِل البَـْقَل َمرعُى عُبا
دمَ (١٤ ُه  على ُشرفاٍت مل   رَِحابـَُها  نبيٌل كبُنياِن اليهودّي َمدَّ
ا (١٥ ُ  تراه وَصرَِعا ِمْسِحها خبفالنه  كغلباَء من خنل مواٍه رِطَا
ا (١٦ ُ  َدُلوٍج من العَضدان ليست بـَْرقَلة  وال ِمن بـُُعوٍل يف َشحاٍح ِشرا
ا (١٧  عليِه أناة والَنهاِة َمليَحٌة  مبسٍك وجاويَّ العراِق َمالُ
ا "..." َنها  إذا ُرطْبت ُتَدّيل ِقصاصاً كالُكُروِم نَزيُـ (١٨  رفيقاً قصا
 ولسُت َخيوَّاٍن َذليٍل ُمداِهٍن  لَقْيٍس ولو َمشَّْت بعيٍس ِعظاُمها (١٩: وفيها
ا (٢٠ ُ فو ثيا  حلفُت بَربِّ الراقصاِت َعشّيًة  إىل البيت واحلجَّاُج 
ا لَقْد كذب الشَّهَّاُق ما كان َغدرُنا  َقدمياً إذا اجلرياُن حاَن إغ(٢١  رتا
ا (٢٢  ولكّنهم باجلار أغَدُر ِذّمًة  وأدىن إذا قـَْيٌس َتساَمْت رِقا
 

ا =٢٢٦َعَصّيم َرسول اِهللا مث قتلُتمُ (٢٣ ُ  صحابته بالغدر كان إخرتا
ا (٢٤ ُ  فـََقاَل َرسوُل اِهللا شاَهْت وجوهكم  وضَحلَّ ِبكم يُوَمى حنٍني عشقا
ا  فهاَخَزيَُة تـَْغشى وُجوَه َهوازِِن (٢٥ ُ  َتواَرثَها من بعِد ثِيٍب َشبا
ا (٢٦  َواَعَذُر قيٍس ُمث أعذُر َعاِمٍر  كالٌب إذا َدّبْت لَغْدٍر ِكالُ
ا (٢٧ ُ ضت جتين املخازي ِذثا  بَنو جعفٍر يف َشرِّ ذاك وْخصيٌل  إذا 
ا (٢٨ ُ  َعضارِيُط مل ُحتِدْث َسناًء ومل تـَُفز  مبجد من املَخزاِة وُسٌب َجبا
ا وَ (٢٩ ُ  ْفعَلُتكم يف جارُِكم باآَل عامٍر  هَي الَغدُر ما دامت بأرٍض ِهَضا
ا (٣٠ ُ  َوَجارُتكم يف الِقْدِر ياآِل عامٍر  ُمّقّسمٌة أعضاؤها وإَها
ا (٣١ ا َسْلُح مادٍر  باحواِضكم تلك اخلَبِيِث شرا  وُأخرى َفهْل ُحتْصوَ
ا حلََى اهللاُ قوماً بني ساِح وَيذبٍُل  ِلش(٣٢ ُ  اماً َتديُن السيَف قـَْلحاً ِجعا
ا (٣٣  إذا إستمكنوا من ُمسلٍم َعِبثُو بِه  وإن ُصدُقوا كرَّت فُلُوال رِكا
 



 

)١٢٤(  

ا =٢٢٧َسلو شاهَد البطحاِء ِمن آِل َهاشمٍ (٣٤ ُ  وطّر قُريٍش يوم تـُبـَْىن ِقبا
ا(٣٥ فو عقا   من املعشر الالئي بألْف تـََقدَّموا  ِلوْرِد املنايا وهي 
ا (٣٦ ُ  وَمَن َجاَهَد الكُّفاَر يف ُكلِّ َمْوقف  ورَايُته محراء َوْرٌد َخَضا
ا (٣٧ ُ  َتروَّت دماً منكم فهل َجتَْحدونًه  ُسليماً إذا األيّاُم ُعدَّ َصوا
ا (٣٨ ُ  بأناَّ يبيِض اهلٍْنِد أْضَرُب منُكَم  وأَْمضى إذا االبطاُل دافت ِصَعا
ا وأَْقرُب أرحاماً بآل (٣٩ ُ  ُحمَّمد  وأبنائِه ماَجنَّ مشساً َحجا
ا (٤٠ ُ  فمن مثُل عباٍس وزيُر حممٍد  وهوَذُة الُفرسان يُدعى لبا
اٍد بشري حممٍد  على اهلول والطخياُء ُمْرٍف َضَبُبها (٤١  َومْن َشدَّ

 .شداد بن يزيد بن مرداس من بشري النيب صلى اهللا عليه ليلة االُسدِ 
ــا ل(٤٢ ــا فرســان، وَربيعــة، وســبعة قرســان  يــل أخــوٌةِمن آِل خطــيٍم يف االَعــايل ُذؤا

 وحبش، وشوال، وُعقدة، بنو 
 

 .  أخوهم حبش بن احلارث وظفر. رفاعه بن عيسى
 

ا =٢٢٨َوَمْن ِمثُل صفواَن الذي جاء ُعذرُهُ (٤٣ ُ  ِمَن اِهللا يف آي ُمبٍني ِكتا
ا  َوَمن منُهم أبناُء قيلة سبعٌة  ُهم بُنو َحَكٍم (٤٤  زاَن الشريد إنتسا

حنن قيلة بنـت احلسـحاس، قـد ساسـنا النـاس وقـد سسـنا : قيلة بنت احلسحاس قال
 معاوية، وعلي، والطُفيل، : الناس

 
 .وبكري وُمحيَضة وعبد اهللا بنوا احلكم بن مالك

ا  (٤٥  َوأربعٌة منهم يُعّد إبن َفرُقٍد  من الَشام يف عهد الضجيج إنتحا
ا ويف َظَفٍر وإ(٤٦  ىل الُقطيَعَة راشٌد  لُه الَعُني أجراها َفسحَّ أسيا
ا (٤٧ ُ  فـََهْل َمْفَخٌر إال وفخري فوَقُه  إذا خاَن أقواماً لثاماً ِنصا
ا (٤٨ اَء قسرا ِخطا  قَتلنا َغديراً واملُضمَّ وطَارِقاً  وعذرََة والَعدَّ
ا َوقْتلى ُعقْيٍل يوَم ُمراَن َغّضَها  مضارُب َغْضباِت (٤٩  شديٌد ضرا



 

)١٢٥(  

ا (٥٠  ويَوَم َسَجا والثْعِل جاَحِت جياُدنا  بين البزري واحلرب حنٌس ذبا
 على َشْطَبٍة فاَت النواجي َذَهُبها =٢٢٩وأفلَت مّنا َحْرتُش وَهُو ُمرهقٌ (٥١
ا (٥٢ ُ  ويوم ُعّطى قد قرنّاُه َعْنوًة  إىل ذاِت َلْوٍث ال يـَُبوُخ ِخَبا
ا  وذاق بأيدينا املنايا(٥٣ ُ  وقـُتـََّلْت  َصناِديُد من كعٍب فراَث أيا
ا (٥٤ ُ  وغوِدَر َمرّاٌن َخراٌب حُصُونُُه  وصاَح بأنوآِء الّتفاين ُغرَا
ا (٥٥ ُ  وسعد بن بكٍر قد وطئنا ومل َنذْر  بين ُجَشِم إالّ وقد فلَّ نَا
ا (٥٦  ونصراً َوَطْحطحنا ربيعَة بالقنا  وباخليِل حّىت حاط جنداً ِهرَا
ا (٥٧ ُ ُه  فَأحُصوا فما فيكم َخطيٌب يـَرَا  فلسُت مبًْحصى كل يوٍم أعدُّ
ا (٥٨ ُ  يُعدُّون قتالنا ولست بقاِصٍر  وعندي آلسَتاِه الّنعام َجَوا
ا (٥٩ ُ  يـَُرجُّوَن أبواب املروءة بعَدما  أرحتم كُسوباً ما حيلُّ إْكِتسا
ا ورامِيُكُم أْرَدى ُحَسْيناً بَرمءيٍَة  فـَتَ (٦٠ ُ  ّبْت يداُه مث دام تَبا
 

ا =٢٣٠على ُكِل حلٍف عاِمرّي مصريه(٦١ ُ  إذا ماَت ناٌر ال يزوُل َعّذا
ا (٦٢ ُ  فأقَرُب للتقوى إنتهاُك حرميكم  وَتْديُخ أحالٍف تَنبَّ َوطَا

الُبعـُد منـه خمافـَة أن يُعـْديَك، خوفـه . حاط الُقصـا. تـَْنِفت، إذا غلت: نَفَتتْ * ٤٨٧
 كل ذي عاهٍة : ُقصا أيضاً وعلته، وال

 
ــدورِ . ــرُب ِمنــُه ِمــن قـُْربَــهِ  أي أنــك . مــأخوذ مــن الُبعــدِ . مثــل اَجلْفــِر، واألجــرِب، وا

 فإمنا . تْقتصّي عنه خمافة عْدواه
 

 .اهلرُب مما يـُْعِدي، واُحلّمى مما ال تـُْعِدي
َقَضوا  وملا(١" الطويل: "وأنشدين للسروّي احد بين يشكر من بين الغطريف* ٤٨٨

 َرْمَى اجلماِر وأشَعَلْت  قبائل قد 
 

 حّلت هلثنَّ نُذُوُوُر 



 

)١٢٦(  

قلتني َدُروُر (٢
ُ
 تذكرُت طُوَل الناي منك فأسبَـَلْت  َحجاُه مباِء امل

 ُمَفّجَعٌة بالبني جائله الَقّذى  قـََلْت بعَد نوم الناِس فهي َزُحوُر (٣
 

العــارض واملعــىن  ٢٣١ل مــن ِصــَفِة الســحاب، مثــ: الَعوضــى: قتــال أبــو علــي* ٤٨٩
 . واحد
" الرجـز: "وأنشد للْدعِدّي بن عبادٍل اهلَُذَيل، يقول من َكلٍة أنشـدنيها ُهـَذيلٍ * ٤٩٠

 كَأنَّ طْعَم املسك والراح الَشِمْل  (١
 وِعنرب اهلِنِدي وِحيسىَّ الَعَسْل  (٢
 بُنطفة من صوب َعْوٍص ُمْسَتهل  (٣
 أعَذرها السيُل بلْصٍب َمْستِطْل  (٤
 بالريق منها بعد نوماَّت الَكِسل  (٥

جاريـة بـن ُجمـري اجلـراِد بـن : حدثين أبو نَعري املوَقعيُّ بطن بـن َجـْرم طـيٍء قـال* ٤٩١
 : "َمَعٍىن، وأنشدين بعض بيت

 
 ..............وجارية بن مر أجار بسيِفِه رِْجَل اَجلَراد(١#" الوافر
ــ(١" الطويــل: "وقــال َعْنــَرتهُ *٤٩٢ َن َســْلمى فــأْطلُُبوا ِعْنــَدُه َدْمــي  َوهْيهــاَت ال فــإنَّ آْب

 يُرَجى آبن ُسْلمى َوالدُم  
 
 فأْعطَاِف َسْلَمى حيُث ال يـََتهّضُم =٢٣٢يَرُوُح ويـَْغدُو يف ِجباٍل َحرِيَزةٍ (٢

فـَْرَعـاِن : بـُْلَطُة، وُشوُط مضمومة الشني، وَمْسَطح: وقال الزِْرينُّ . بـُْلَطةُ : وقال* ٤٩٣
 كانا ِجلرٍم فهما اليوَم   من أجاِء،

 
 .لَدْرَماء
 .َجَبٌل شرقيٌّ أجاِء، مطلع الشمِس، به قرب حامت ليس قُربه َجَبلٌ : َوظاِئفُ : وقال
 تـَْقِذفُُه يف مثِل ِغيطَاِن التيِِّه  (١" الرجز"وأَنشدين األشجعيُّ * ٤٩٤



 

)١٢٧(  

 كأَمنا يف َجْدول تُؤتيِه (٢
 ا الِدْمَن َطَفا  ال تَتقي الدَس إذ(١" الرجز: "آخر* ٤٩٥

 أال جيزع مثل أثـَْباج الَقطَا (٢
 "    الرجز: "آخر* ٤٩٦

 َجتْذِبَن يف كلِّ َمرِيء ُمْعتِدل  (١
 َجرعاً أداويك َمىت ُيْصَعد َيِصْل  (٢

رِيء والرِئُة مهموزانِ 
َ
 .امل

ــٍل مــن اجلبــِل ميتنعــون فيــه ويُكــونُ * ٤٩٧ ــَق القــوُم، إذا إرتفعــوا يف ِمْعِق دون  وقــد َأْعَل
 .َأعاله
ِنَّ احلـداُة يف (١" الطويل"وأنشدين جلميٍل * ٤٩٨ فلما طََلْعَن ذا الِغاللة وانَتَحْت  

 َخويٍّ له سهل 
  ٢٣٣َمشاريُخ من ِشْرعان يردى به النحل=وملا بدا هْضب املَِجنِّ وَأعَرَضتْ (٢

ـــــنّ  ـــــني الَضـــــمد والصـــــوَّانِ : املَِج ـــــٌل أمحـــــٌر، وهـــــ. واٍد يـَْعلـــــق ب ـــــُبلُص، وشـــــرعاُن جب و ال
 الكثري، وهو طائر أكُرب من :والِبلَصمان

 
 .الُصَرِد، ُدوَن اَحلَجل، َذنَبُه َأْغبَـَر طويل

 تلُوُد منه ِبضالل األَخراب  (٢ظلت بيوٍم هلباٍن ِملَهاُب (١"الرجز: "وأنشدين* ٤٩٩
ــ-الواحــد َخــَرٌب للقــرِن، والضــرب مــا كــان مثــل احلَثمــةَ  : امجبــر الثــاء واحلثَمــاُت، واحلِث

 .مجع احلثم
 ظََلْت بيوٍم َيْسَتنيُح اجلْنَدبا  (١" الرجز"أيضاً * ٥٠٠

 لو ال تـََعاىل مشسه تـََلّهَبا  (٢
 .يْسَتِكيه، وهو يستفعل من الّنوح

 ظَّلْت وظلَّ ِنْضُوَها ُمرَكَبا  الرَِّسيُم فوُق الَطَرِق والَعَنُق  (١" الكامل: "ومثله* ٥٠١
 



 

)١٢٨(  

ــــــل والَطــــــَرُق واحــــــٌد، والَطرَ  . وال ســــــيَء فوَقهــــــا ٢٣٤قــــــُة مرفــــــوع الَســــــري يف اإلبِلواخلي
 واإلْبضاُع، واإلرقاُل واحٌد، والَرِسيم 

 
َعية وتـََقارَب َخْطوه بعد الَطَرقِ   . أَّوُل حركة َضبـْ

 َحّىت إذا الليل َدنَا أو كربَا  (١" الرجز* "٥٠٢
 جاَءت أراعيل ُتدَّّىن القربَا  (٢

 .فقطواجلََنُب يف األبل واخليل 
 َجاَءْت َمَعاً وأْطَرَقْت َشِتيتا  (١" الرجز* "٥٠٣

 فهي تُثُري الّساِطَع الِسْختيَتا  (٢
 َسباخياً من َدبٍَر َعِميَتا  (٣

وقد َعِمَتت بْعَت، وهو الّليُّ مث تـَْغزِلُـُه لـه، ويكـون مـن . الّلُني من الُرتاب: الِسْخِتيتُ 
 الَوبَِر، والصوِف، وال يكون من 

 
 .، فإن كانت من الَشَعر، فهي َضرِيبٌة، وَسِليَلٌة، واجلمع َسالِئُل وَضرائبُ الّشعرِ 

 
اللّـه بـن  ٢٣٥الَعّداُء بن َمَضـاِمن ولـِد الثُويـِب بـن الِصـّمِة بـن عبـد: وأنشدين* ٥٠٤

 طَُفيل إبن يزيد بن ثور بن سواَدَة بن 
 

 " الطويل: "قـُرَّة بن َسَلمة اخلري بن ُقشريٍ 
 نّيه يوم قـَْرقـََري  ُمَفرََّقَة األهَواِء َشّىت إىل اهللا أْشكو (١
 

 ُشُعوبـَُها 
 ويوم ِحبَِصِن الباِهليِّ ظَللُتُه  أكفِكُف َعْربات َتفيُض (٢
 

ا   ُغُرو



 

)١٢٩(  

 ويوماً على ترباِك أيـَْقنُت بالذي  ُجتاِذرُه نَفسي َفُشبَّ (٣
 

 ُشُبوبـَُها 
 اُء اآلخر بِني ويوماً بقاِع األخْر بِني جري لَنا  نـَْبحس ِظبَ (٤
 

 وذيِبُـَها 
 ويوماً َعَلى مآِء اهلُْديّة قَاَل يل  ِصحاِيب ِطْب نفساً وكيَف (٥
 

 أطِيُبها 
 ويوماً مبَْطُلوٍب وجدت حزارًَة  طويًال بأعواِذ الُفواِد (٦
 

ا   ُنشوُ
َحّلق َطريُُه  ُأَحدُِّث نفساً َصّبًة ما ( ٧

ُ
 ويوماً َعَلى مآِء امل

 
 يكيبُـَها 

 يَوماً بُقْرٍن قـَْرن خنلَة راَجَعْت بنفسك َزفْـرَاُت بَنْجد طَِبيبُـَها  و (٨
 ويوماً َلَدى البيت احلرام َجتَدََّدْت  لك النفس إكراهاً على ما يَرِيبُـَها (٩
 

 ركاُبُكم ُرْشداً وُحّلت ُذنُوبـَُها =٢٣٦فَيا َأْهَل جنٍد ال َشقِيتم ولُّقيتْ (١٠
 وُعرِّّيت  َقالَُبص أَّدتُكم َوَقْد طَال ُدوبـَُها  إذا ما أقيُتم أهَل َجنْدٍ (١١
ا ُشّباٌن قومي َوِشيبُـَها (١٢  فمّىن عليهم فاقْـَرُؤنَّ َحتّيٌة  ُخيّص 
ّيَة ُمْشَتاٍق إىل أن يراُهم  وَرْجع أماثيٍل يـَُفدَّى عرِيبُـَها (١٣  حتَِ

وهـــو َوَرٌم يف . ُرغـــاميف ُعُنِقـــِه َســـِبَخٌة مـــن ُصـــوٍف، وَســـُخوا للصـــيب مـــن ولـــِد ال* ٥٠٥
 احلَلِق من داخٍل، فيأخذون خيطاً 

 



 

)١٣٠(  

ْنقوش فيعلقونه يف حلقة فرمبا نـََفعَ 
َ
 .من الُصوف امل

ــد ال غريمهــا* ٥٠٦ " الطويــل: "وأنشــدين ملوســى بــن هبــرية البســَتاّين ُمــرِّى وســنان 
 أال لْيت ِشْعري هل ِيُسوَقنَّ (١
 

 َها َهْجَمًة  يٌقرُّ بعيْين صبح َعٍش وَسِيقُ 
 ُقَضاِعيٌة حمُّ الُذرَى َقد ربـَّعْت  بَأْجوَش َحّىت طّاَر َعْنها َعِقيُقَها  (٢
 إذا ما ثـََنْت أعناقـََها وتـََلّفَتْت  لبَـْرٍق تالال باجلَِناِب َيشوقـَُها (٣
 على اهلَْوِل ِمْقداٍم َفَجاَد َعنِيُقَها =٢٣٧حداها بيايا ُكّل أَْروََع ماجدٍ (٤

 دعوت َسْيُمونا إىل َسرَاها  (١" زالرج: "أيضاً * ٥٠٧
 فـََقاَم َوْسط الِعيس ما يـَرَاَها  (٢
 يـَْعول َعْيناً َجاِئًال َقَذاها  (٣
 من النُّعاِس َشَفَها  (٤

ـــــــــــــــمة* ٥٠٨ أَجـــــــــــــــدَّ خلـــــــــــــــيالن الـــــــــــــــَرَواح (١" الطويـــــــــــــــل: "وروى يف شـــــــــــــــعر الصِّ
 .............................  فـَزََّمَعا  
ُضـيِّ اإلمجا : فالتَـْزمِيعُ 

" الطويـل: "وروى* ٥٠٩ -بفـتح الـالم-بـَلَـجَ : َوقَـالَ . ع علـى امل
 حبائل ال عناها الّسوُء من ظُعن  (١
 

 الّتَشاُخس التَـَفاُوت بركُب 
أحد الَشَعبني اآلخر، ويكون أْشـَخَص مـن اآلخـر، وِتَشاَخَسـْت أسـنانُه ركـب واحـٌد 

 اآلَخَر، وكذلك أسْنان الُوُعل واملشايخ 
 

 .فقد أخطأَ . أنه التباعد: ذا أكربوا، ومن قالمن الناس إ
وورد مــاء يقــال لــه // ســعيُد بــن َاْشــَلَخ الُنمــريي يف بـَــيـَْهَس اللبيــين مــن ُقَشــٍري، *٥٠١

  ٢٣٨/االَبرتَُة قرب ترباك من َعْمِق 
 



 

)١٣١(  

ـا  (١" الطويـل: "الرّيب وَمَدَح حاجَب بـن حممـٍد الُقـرىْ  فإوردهـا العبـداُن تـَْهمـى عيو
 َحْرباُء الظهريَة َْجٍر و 

 
 َاْشَوٍسُ◌ 

 يـَُتابْعَن ِمْلَواحاً كأّن حنيَنها  أجيُج َمساكٍي به العني تـَْوَجُس (٢
 َعلَى بـَْيهٍس يبىن َنَصايَب حوضه  فما كان من فـَْرِط الآلمه يـَْلَبُس (٣
 فُقلُت َهلا أّمى أماَمِك حاجباً  فمالك َعْنه بالُعّباَد ْبِن َحمْبُس (٤
ْخزاَة بالّلوَم بيهُس َفَىت يشرتَ (٥

َ
 ِي ُحْسن الثناِء لقومه  إذا ما إشرتى امل

 ساعفو لكلٍب عن خرا الكلب بيهس  وغري الذي أتى من األمر أْكَيُس (٦
 َوَجْدنا لُبَـيـَْىن يف ُقَشٍري وشيظٍة  سواها الروايب العديد الَعَرْنَدُس (٧

إذا َمْنســـّر مـــن (١" الطويـــل: "شـــْريٍ َولـــُه َميـــدُح ُزهـــري بـــن الُنَســـْريِ املـــالكي مـــن قُ * ٥١١
 مالٍك ُمرَّ طاوياً  على مثِل 

 
 عْقَباِن اللهوِب الَطَوامِح 

 َيُكفُّ عن الَظْعَفى وَيْسمو إىل الُعَلى  بأْيٍد طواٍل يف احلُُروِب الّلوامِح (٢
 
كافِح =٢٣٩زهٌري أبو الُضّحاك َسّيد َعامرٍ (٣

ُ
 وَوْهاُب أْجراُم الَعدوَّ امل

 رقى عيوناً من ُمنري كثريٌة  ولوالُه صاحت ُحْسراً يف الَنوائح قد أ(٤
َلُه  َحواُء الَقَنا من مالِك والّصفائح (٥  على َحشٍم قد أمكن القوَم قـَتـْ
َتناوح (٦

ُ
ا زٌَج الَقنا امل  رجاٌل إذا َهّزوا القنا دون َهْجمٍة  أتى دوَ

اجن من اإلبِل اليت ال َتسِري، و *٥١٢
َ
ُون، وامل ُنُ ا  .إن ُضرَبت، واجلمع ا

ـّر، وال يكـون إال *٥١٣ وسعت الُصْقّعرَة، لصـوت اجلََلبَـة، والصـياح يف احلـرب، والشَّ
 إذا : يف املكروه وأذ َلَفِت الفرسِ 

 
 .طَرَحْت ولدها ومل يبلغ َمَدى احلمِل، وقد متَّ َخلُقُه ومل يتم إال أنه مل يتم َمحُْلهُ 



 

)١٣٢(  

 .ساداُت الرجاِل ووجوهها: الَقوِم، وهم اإلبَداء سيدُ : جبر الباء-والِبدو*٥١٤
 

ُكْنُت َمع فتية، باتلَني أنُفَسُهم يف سبيل اِهللا، وقد بـََتَل نفَسُه إىل بـَلَـِدِه : وقال*٥١٥
 يـَْبتُـُله، إذا ألزمها اِجلهاد حىت يهلك، 

 
  ٢٤٠. وال يرجُع إىل بلده والغازي َيْذهُب ويَرجعُ 

جلــازي، وقَــْد َجــَزى َرقـََبتــُه ونفســُه يف ســبيِل اِهللا، جيزيهــا وهــو ا: السَّــروي:وقــال* ٥١٦
 الَقْطع، ومنه : مثل بَتَلها، والَبْتلُ 

 
َلٌة ال َمْثنِويَّة فيها وال مثنوية للجازي  .والباتل، وبـََتَل، َوبـََلَت، واحد َمْقُلبٌ . ميني بـَتـْ

لمــا أدخلــِت الــدَّرُب وأنشــدين َبْكــر لرجــٍل مــن ُمنــٍري، بــاع ناقَــًة لــُه بأُضــاَخ، ف* ٥١٧
 ١" الطويل: "َجَنت فشاقه حنيُنها فقال

 
َلُة  وأين إىل أمثال تلك َحلاِلف (  َحَلْفَت مييناً للَوَضاخّي بـَنـْ
ا  من الّدْرب باٌب موَثٌق وَسقائُف (٢  َلقْد رَاعِين رْضيُع عجلي وُدو
 ف َفِحين فـَْقد أصبحت يف در ُغربة  يـُْغنّيك باألسحار ديك قُراقَ (٣
 فـََلْن َتردي ماء الَطِوّى َوَلْن تـََري  أبانَني ما َغّىن احلماُم اهلَاِتُف (٤
 فكم من حبيٍب َقْد أزْرُت حبيبُه  وذي ُكربٍة َجنْبتَّه َوهَو َخائُف (٥
ْقَرباُت الطرائُف (٦

ُ
 فكلُّ املطايا بْعَد عجلي َذميمًة  َتالئُدَها وامل

 
لإلبـــِل واخلَيـــِل، وأطْـــَرَق وأرقَـــَل وأعَنـــَق، وســـائِر : الُ واالطـــراُق واخلََبـــُب، واالرقَـــ* ٥١٨

  ٢٤١أطَرَق البعِري . ذلك باأللفِ 
 



 

)١٣٣(  

ــُب، مث التَـْقريــُب مث . والَفــَرسُ  ــُة وهــي مرفــوع املشــي، مث يليــه يف اخليــِل اخلََب وهــي الَطرَف
 الّشْحُط، والّشِبيُح، واحد مث فوق 

 
 . ذلك الطََلُق وهو َجمُْهوُد الرّكضِ 

ــِة (١" الطويــل"العــذري : نشــدينوأ* ٥١٩ أال َحّبــذا يــا َصــاح يــا َحّبــذا نـَــزُْح  إىل الُقّن
 الَسْوداِء فاألطرُب املّلُح  

 دياٌر لُسْعدى إذ َحييلُّ بغبطٍة  وّلذَّاِت عْيٍش والذي بيننا ُصْلُح (٢
 َجُف أمل تعلمي يا َضلَّ َعْقُلِك أّنين  ُأَمسُِّن أْخالقي وجسمي َأعْ (١" الطويل: "أيضاً 
 وأّين للضّيِف الذي جاَء طَارقاً  وإن مل أجْد ُيْسراً َلُه أتكّلُف (٢
 واّين إذا ما القوُم رَاحوا وَهجروا  بصٌري باْحلاِق الَثوايل ُمكّلُف (٣
 وإين للْموايل وإن َكاَن َخاِذًال  نصوٌر وإين للُمتاحَني ُمقِذُف (٤
 

َتـــاحُ 
ُ
ـــَر املِْقَلـــمُ . انٌ املنُفـــوُض، وهـــو تَـــايٌح، وتـَْيَحـــ: امل الـــُرمُح وأشـــباَه ذلـــك إذا  ٢٤٢وَعتَـ

 يـَْعرت : إشتَد يف هزه، ويف نْعِظه
 

 . ُعُتوراً 
ـــدات هـــالل وهـــي* ٥٢٠ ـــِة، مـــن موّل ـــة وأرَجتـــَزْت بـــه: وأنَشـــَد للماجَن نافَي

ُ
ـــة امل : َمْرَزوَق

 تـَُقول إذا أْعَجَبها ُعُتورُُه  (١" الرجز"
  َوَغاَب يف عانِتَها ُجْذُمُورُه (٢
 َأْستَـْقِدُر اهللا وأْسَتِخُريُه  (٣

َسأَلُت سَليمان بن زيد بن عمرو الَعْمريّي ِمـَن َعمـرو ُمـرَِّة نـَْهـٍد عـن العيكـني * ٥٢١
 .تذكرمها نـَْهٌد وَخثْـَعم

َهْضـــَبٌة محـــراء شـــارَِعٌة َمْطَلـــع : ِعـــْربان: َوقَـــالَ : ُمهـــا جـــبالن أســـودان مـــن بيثَـــةَ : ؟فقـــالَ 
 واٍد : ل َضافُ وقا. الَشمِس من بيَئةَ 

 



 

)١٣٤(  

 .من من داِر نـَْهدِ 
َفَشـهداَ رنُـوِم فاألهاِضـُب ُكلُّهـا  فعِـرباُن دوين (١" الطويـل: "وسألته عـن قولـهِ * ٥٢٢

 ُرْمُدُه فكال كُله 
 
جَعـة،  ٢٤٣واٍد وضرَاء أْجُسّداء : َهضبتاِن، وَرنُوم: َشْهدار نومٍ : قال

َ
وهـي َمْرَحلـة امل

 . وبيَشةُ . وهي َجتمُع َترجُ 
 
واحدها َشَهٌد وعن . األشاِقُر َهَضبات من وراِء ِعربان، وهو جبل أمحُر َشْرقي بيشةو 

 " الطويل: "قوله
 فيا َحّبذا الضاحات منه وَحبَّذا َمناِكُبُه إْميانُُه وأشاِمُلُه  (٢

عـــن : َمَضـــاحي اخليـــِل حـــني تطلـــُع الشـــمُس ضـــد املقنـــاة رســـالته: الضـــاحاتُ : قـــال
 .ُمقيَّدٍ 
ُحتَْفــر مــن ِشــق تَبُشــع، إىل اجلُــّب َجــّب يْزَخــر باملــاِء، : صــغري، بــه حَســاءٌ  قـُــْرينْ : فقــال

ٍْد، والذي   وهو من داِر ُمرّة من 
 

د عجز، وعن قوله أال ليَت ِعنِدي ِعلم (١" الطويل: "يذُكره الُدويِديُّ، ودويد بن 
 صدر ُمَقّيٍد  َوَسيلُه املِدراِء َمْن َحلََّها 

 
 بـَْعِدي 

 
 
َ
نَـُة  ٢٤٤ممدوٌد ِمن أرِض َخْثعم هْضـَبٌة مـن تـَْبثُـَع : ْدراءُ قال امل وأقـرب املنـازِِل إليهـا ُكتـْ

 وعن . القاع من حمجة اجلوفّية
 

 : قوله
 َوْجزُِع الُعُلوِب الُبهم َحيُث جتاَوَرْت  َفَما َردَّ ميل الّنفر من مطلع النَّجِد (٢



 

)١٣٥(  

حّجـِة عنـد رِيْـٍع : الّنفروميل . الِسْدُر، والواحد ُعْلبٌ : قاَل الُعُلوبُ 
َ
ميـل مـِن أميـاِل امل

 يُطلعك عليه الِسدُر من بطن تـَْبَشَع 
 

أُمْغَرتٌِب أمسيَت َوْسَط منيّـة  أال  (١" الطويل: "الِنسعّي اخلَثعميِّ : وَعْن قـَْولِ * ٥٢٣
 ُكلُّ نْسِعَي هناك َغرِيُب 

: وعـن قولــه* ٥٢٤امر أْكلُــب شــهران، وِبْسـَعة، فصـيلٌة مــن عـ. بـَنُـو َمِنيَّـَة مــن ُقَحافَـةَ 
 لَتْبدَو يل األْعالُم من (١" الطويل"
 

 ............... ِشُق تـُْغلٍل  
 .َهْضَبًة ِمن ُمْنحين بيثَة وُجتْمع اللغالِيل. معجمة الغني: تـُْغُلل: قال

 "    الطويل: "َوَعْن قولهِ * ٥٢٥
 َفالَربدان  َجَرى مشنُه َجاٌش فالَربوُض فما رأى  هِوْيل وفار عبالء(١

: وأرعــيالءُ . َغــريبَّ ِشــْليثَ  ٢٤٥قـُّنــٌة َمحــراُء ســوداءُ : والَربُــوضُ . بَلــٌد لبــين ُمــرّةَ : قاَجلَــاشَ 
 قـُّنة أيضاً من 

 
 ......................... 

 .أرعيالُن، بالنون: وروى غريه
واألّحبَـَر -األْذرََع معجمة الذال: َوَلَد َمْلحان مخسةً : حدثين أبو املِلحايفُّ، قال*٥٢٦

 وهَو ِمْلحاُن بن . وَجَهَش وبنهانٌ 
 

َعمرو بن ِشَهل بن قـَْيِس بن ُمعاوية بن ُجّشم بن عبد مشِس بن وائل بن الَغوِث بن 
 َجْيدان بن َقطن بن عريب بن 

 



 

)١٣٦(  

ُزهــري بــن أميــَن إبــن اليســَع بــن ِمحْــَري بــن َســَبأ بــن َيْشــجب بــن يـَْعــرُب بــن قحطــاَن إبــن 
 ِسيميَّ ولد عجِل قال الق* ٥٢٧عابـََر 

 
َعُة، ومهـا مَتسـاويان. فَسْعٌد وفيه الَبيـُت وَربيَعـة: ؟بن جليم أربعُة، َفَسـْعٌد َرهـُط . وُضـبَـيـْ

 حنظلة بن َسّياٍر صاحب يوم ذي 
 
وأنشــدين أبــو حممــد حملمــد * ٥٢٨ومــن بــين ربيَعــَة، أبــو الــنجم الراجــز الشــاعُري . قــار

 " الطويل: "بن جيم الثقفي
 وَمن هو َعينَّ ذاهل القلب َعارفُه =لِرُمي الذي أنا االلُفهأال بأنا ا(١
 َوَمن ِذْكرُُه يف ُكلِّ حٍني َوَحزٍَّة  حليُف لِقليب ال يزاُل ُحيالِفُه (٢
 َوَمن باَحلشا من ُحّبه َمالوانّه  ببيضان طاحت من ُذراه شناطفُه  (٣

شــهور عنــد الَعــربَ : بيضــان
َ
واآلخــر موضــُع . َموضــعان، أحــدمها جبــل عــامر وهــو امل

 بناِحَيِة الُسوارِقّيِة، ال أدرِي ظاهرة 
 

 .أو بلدٌ 
 َوَمن َموِقٌف ِمنه ولو َقْدُر طرفٍة  من العِني أهوًى موقٍف أنا واقُفه (٤
 وَمَن قد لواين الدين من ذى ِخالبٍة  شهُى ُلَمى األنياب عذٍب َمشارفُه (٥
 عصى منه ما حتوُز مطارِفُه ُمهْفَهُف ما حتَت الثياب ُمْبَتٌل  وكالِد (٦
 فما أنسى مأل شيآَء ال أنسى َقوهلا  ودمٌع على اَخلدَّين َجتري ذوارِفُه (٧
 َجزاين َمليُك الناس ِمنَك فقْد يرى  هواِك عظامي َحرُّه وَشفايُفه (٨
 
 ُيالِطُف من صوِن اهلوى ما يالِطُفه =٢٤٧وَمل َأُك أدري قبَل ُحّبِك أنّهُ (٩

 واألحزاِن والُسْقم واجلوى  وطيِف خياٍل مينُع النَّوَم طائُفه  ِمَن اهلّمِ (١٠
 جضزعِت من الشيء اليسري من اجلوى  وأَقِسُم ما نالتك إالّ َضَعائُفه (١١
 وكيف ولو ساعْفِت من فجعاته  وْلوعاتِه مثل الذي قد ُتساعُفه (١٢



 

)١٣٧(  

 ه وقالَت جتنينا فإنَّ أمرينا  على ما َترى منه كثٌري عجارِفُ (١٣
 َمَىت ما َتقْف بالدار أو تبغ حاجًة  بنا أّميا يوٍم فأَْنَت ُمصاِدفُه (١٤
 أياي مل أْرَضى بالذي  َتَضمّنه أضَغانُُه وُحَسائُِفه ] من[فلو كان (١٥
 ولكّنين أْخَشى عليك واَّتقي  مقاًال َيُسرُّ الكاِشحَني َسنائِفُه (١٦
 ....... يُدوم وال وصًال ُقواهُ وَمل أَر مثل الناِس مل يرتُكوا هوًى  (١٧
 

أنشـدين أبُـو ُمحـراَن لألَضـبطيُّ  : وأنشدين ُمحيد الَقسيمّي من بين عجٍل، قال* ٥٢٩
 كالّيب أليب عبٍس أمحد بن يربوع 

 
 " الطويل"بين أيب بكر بن كالب ميدح إسحاق بن أيب مخيصة  ٢٤٨احلنشي من 

  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠أرِْقُت وأعقاب النجوم ُمجوُع  (١
 هلُنَّ من اإلدالج أْنفاُس عبَـَقٍة  َروآٌء ومن َحرِّ النهار َصبوُح (٢
 إليَك أبَا يعُقوَب وأَغَلِت الُسّرى  وبالرْحل فْتالُء الذراع َطُموُح (٣
 أَِمّنا حبمد اهللا ِمن بعد خوفنا  وزرنا فمّنا ُمْغِرٌب وِمريُح (٤
 ُل من أعناقنا وصفيُح َوِمنَنا وما ُكّنا نـََناُم وأُْطِلَقْت  محائ(٥
 فإْن ترحتل َحينَّ َجنٌْد وأهلُه  وإال فنّجُد وما أقمَت َمليُح (٦
 َوُحقَّ لنْجٍد أْن حتنَّ ومل يَِبْت  يَئنِّ بِنْجِد ُمذ وليَت َجريح (٧

َحْبــل الــُبِهم، تـُْربَــق بــه وال تـُْربَــق إال يف أعناقهــا، وأمــا الطَــالُء ممــدود، : والرِبْــقُ * ٥٣٠
 اً حبل تشد فيه وغريها فهو أيض

 
 .من صغار املولودات وال تـُْرَبُط بالطالء إال يف إيديها، وَقد طََلوتُُه وطََلْيُتُه مجيعاً 

 
 ٢٤٩وأنشــــدين أبــــو ُكلْيــــب ُمحّــــُر بــــن األْشــــَهِب مــــن بــــين َعــــامِر بــــن ربيعــــة، * ٥٣١

 للتميمي يف ماعز بن مالك البكاي وهي 
 



 

)١٣٨(  

 " الطويل: "تامة هنا
 لَألّغِر إبن مالٍك  فَِبتُّ وليلي بالعراِق طويُل  أتاين نَِعيَّ (١
 أتاين أَن املوَت غال إبن ماعٍز  وللموِت يوماً قائٌد َوَدليُل (٢
 فِبتُّ أعزِّي النفس أن يْشَمَت الُعدى  ويف النفس ِمَن وْجِد عليه َغليُل (٣
 ّشتاء بليُل فًىت كاَن يَقرِي األلَف يف ليلٍة الصَبا  إذا َلَقبَّ من ريح ال(٤
 وكان أخا العزِّاِء فيما يـَنُـَويـَُنا  على حِني إخواِن الِثقاِت قَليُل (٥
 ذكرُت أبا املختاِر والَرْمُس ُدونَُه  وذكرَي عبَد اِهللا َغري قليِل (٦
 كَأنَّ ِجّرياَن القميص َمبْتِنه  على َمْنتِ ٍهْنديٍّ أَغرَّ صقيِل (٧
 يب َجْعَفِر إالَّ أَجدَّ َعِويُل وما إكتحلت عيين بذكر أخيهما  أ(٨
 َمَرْرنا على َمرَّاَن ليًال فلم نـَُعْج  على ناِس اجلاِم به َوَخنيُل (٩

 وقد كاَن للناديَن خُري َمقِيِل =لقد كاَي للسارِيَن خُري معّرسٍ (١٠
 أبـَْعَد الِطَواِل الثـُّيٍم من آل ماعٍز  يُرّجى مبرّاّن القريي أبُن َسبيِل (١١
 مبران الوفاد إبن ماعٍز  مبّران أو بني الرجا وكتيل  وكان(١٢
 فَلم يـَْربحوا حىت تفّرق بيُنهم  َقَضاًء بـَْعدٍل أو عطاء َجزيِل (١٣
وىف ِبُكّل مجيِل (١٤

ُ
 ِمثاُل اليتامَى ماِعُز بن ُجمالٍد  إيب الّضيف وامل

 بين ماعٍز َصلَُّت عليكم وَسّلمْت  َمالِئُك ُتدعو اَهللا كلَّ أصيل (١٥
 َوَصّلى عليكم ُكلُّ َمْلك ُمَقّرٍب  وكُّلُّ َحوارّي وُكلُّ َرُسول (١٦
 بين ُحمْصناِت مل ُتْدنس ُجيُُبها  يُربّني أوالداً خبري بـُُعول (١٧
 ندًى وقَبول بين ماعٍز ماذا ُجتنُّ قـُُربكم  على ُكلِّ حال من (١٨

 " الطويل: "أبو ُمثَاَمة يف َجرَّة الَنبيِذ وكانت خضراء: قال* ٥٣٢
 وجدُت على اَخلْضراء َوْجداً لو أنَُّه  على فرسي ما إزددت ُحزناً وال وْجداً  (١
ا  حنرت جنَِييب الَرُسَل والفارِح الوْردا (٢ ُ  فلو ُكْنُت يوم االبـَْرقْنيِ َشِهْد
ا الُربَدا وََكفْنُتها يف (٣  ُحلَّة بعد ُحّلٍة  من أنَفِس أثواين وأشَعْر
 َتسيُل ِشعاُب االبَرَقْني فتلقى  على كسِر اَخلْضراِء حَني علْت (٤
 لو أن ِشعاب االبَرقـَْنيِ تقابَلت  على حدف اخلضراِء مل متلها ِجداً (٥



 

)١٣٩(  

 لقاطع اجلَلدا إذا إْسَتْمَحَنْتين خنلًة قلُت قريبِّ  بساطك َوادعي املاِهَر ا(٦
 فَأْجَعُل من خلط الطعاِم الِصْبييت  وأجَعُل للخضراء برُنّيها الُكبَدا (٧
 إذا إستطعمتين قطعًة مل أقِد هلا  عريضاً ومل أذبح لّيديت فْهَدا (٨
ذا وأعلمي أن عندنا  لك املرجَع احملموَد الُودَّ والرِْفدا (٩  فبيين 

 وجدت لرَّياها على كبدي بـَْردا  إذا َرَفعت عنها الغطاء وليديت (١٠
ا وردا (١١  إذا أنَشَجْت يف الِسّر خلُت نشيَجَها  نشيج عروس أو حسبَت 
 

 َرجوُت من الرمحن َجنََّتُه اخللدا =٢٥٢ولو أّنين أحببُت شيخي ُحّبها(١٢
ا وْجدا (١٣  وَقد صاحبتين منُذ سَتَني حّجًة  فما أزددُت إال َرْغبًة و
 ا اخلضرآ طَباَق كباِشُكم  وال ُتطعموا اخلضراء جدباً وال فهدا أال أطِعمو (١٤

والــّداجلُ مــن . مــن أســفِل البئــِر، حــىت يســكن املــاتح يــدلوها إىل فــوق: التعليــةُ * ٥٣٣
 أعلى البئر إىل اآلزاء ومصب املاء، 

 
 .ومن أسفل البئر إليه أيضاً، وقد َوجل َيْدجلُ 

 .من قبل األمَ : من قبِل االب، واهلُّجَنةُ : واالقرّاف
 " الطويل: "قالت َعْمرُة بنت النعمان األنصارية* ٥٣٤

 فإن وَلدْت ًمْهراً كرمياً فَباحلري  وإن َيُك أقراٌف فمن قبل الفحل (١
 .طرحُتها فارغةً : منحتها مملوءة وأْدليُتها: هو املاتح، ودْلوُت الَداو: والَدايل* ٥٣٥
ــ: وأنشــدين أبــو علــي، قــال* ٥٣٦ لــو أَن َســْلمى (١" الرجــز: "و ســليمانأنشــدين أب

 َشِهْدَت َمظَّلي  
 َمتِيُح أو َتْدجلُْ أْو تُعّلى  (٢
  ٢٥٣إذاً لراَحْت غَري ذاِت َدلَّ (٣

 .وذاك فوق. ألن هذا أسفلَ . قال أبو عليَّ يُقال أبَصْر ِمَن املاِئح باسِت املائح
الَرمـاد والـداِر، والطَلَـِل، وزن الْعرث بقّيُة كل شيء يبقى ِمنـه، مشـن : اإلرثُ * ٥٣٧

 .وغري ذلك عام



 

)١٤٠(  

-ورِبـَْعـِتهم -جمـرورة الـراء-إنَّ املـؤمنَني علـى رِبـاعتهم: وروى الِثقاُة ِمـَن الّنقلَـةِ * ٥٣٨
 ومعنامها  -بال ألِف باجلَر فيهما

 
مثــل الــبطِن . واحــٌد، مشــثُل حيَــز، ومجاعــة أمــرهم واحــد، يعقــد بعضــهم عــن بعــض

 .هموالفخِذ، ال خيالطهم غري 
قــال أبــو علــّي ســْعُتها رِبــاَعِتهم مــن اَالْشــَجعَي والَســكيناُت َمَقــرُّ الــرؤوِس علــى الرقبــِة 

 قُرب الكتِد، والواحدة سكنٌة، ومثُلها 
 

ِكَنةُ 
ّ
ِكنَـاُت ملـا يـتمكن عليـه الطـري إذا . امل

َ
وقَـَع ونُـوى، واهللا أعلـم أن  ٢٥٤ومجعهـا امل

  إشتقاقـَُهما ِمَن املكاِن والَسْكِن وليس
 

ــــا: هلُمــــا ثالــــُث، ومنــــهُ  ِ ومعــــىن ذلــــك أنَّ الرجــــل مــــن أهــــل . أِقــــرُّوا الطــــري علــــى َمِكنا
 اجلاهلية كان إذا أراد سفراً، أتى شجرة 

 
فيهــا وَْكــر طــائِر وهــو جــاِمث يف وكــرِه فأســَتنَفَخُه، فــإن أخــذ الطــائر جهــة املكــاِن الــذي 

 ينوي اخلروَج إليه والَقْصد مضى 
 

 . ى أوًال وتيمنَّ بذلك، وأن أخذ الطائر خالفهما، أقام ومل يـَبـْرَحْ على النّيِة اليت نو 
يـَْرفــا وهــو إبــن اهلنــود بــن اَالْســِد قبيــٌل مــن اَالْســِد : وقــال الــُزَهْريي، زَُهــْري نـَْهــدٍ * ٥٣٩

 . ُخمْبُتون معنا، منزهلم اخلَْبتُ 
 

 .طوِد مث الطودواخلَْبُت أقرب أرض التَـَهَمة إىل البحر، مث اَحلَصَنُة وهي َجَر ال
 

ُختـِربُ عنـه،  ٢٥٥معناه ال يقال لك ال يف مـا تطلـُب، ويف مـا: الئالال: وقال* ٥٤٠
 . وما يـَُردُّ عليك



 

)١٤١(  

َفَمـْن يَـُك (١" الطويـل: "وَمتثلْت عجوٌز يف أْوبَِة غّياٍب َقِدُموا بـَْعَد طُـوِل ُمـدَّةٍ * ٥٤١
 َفوَق األرِض يـُرَْج أَيَابُه  ومن يُك 

 
 فاللْحُد شاُغله حتت الَلْحِد 

ـــٍد مث لبـــىن حـــرام ملـــزاحم الُعَقيلـــي* ٥٤٢ ـــدَّ مـــن أهـــِل اهلُْجـــرية مـــن نـَْه : وأنشـــدين ُموّل
 َطوافا خياُل الَعامريَة (١" الطويل"
 

 بعَدما  َهَجْعنا وقد قـَفَّى على الليِل َسائُقه 
 وحنُن على بوباة قـَْرٍن كأّمنا  سقانا وَمل ميُذق لنا اَخلمر َماذقُه (٢
 وانا وُكلُّ الَقوِم ُمْلَقًى كأنّه  بأبَيَض ذي ابرين طَبَق فَائُِقه ط(٣
 فقلُت ألصحايب الرحيِل َفَحّبذا  خياٌل جلدوى سهد العِني طارِقُه (٤
ا  َقواريُر غاَض النِّصُف منهنَّ داِفُقُه  (٥  فقاموا إىل ُخوٍصِ◌ كأنَّ ُعيوَ
 ُع َأْمخاِس الفال وَخمارِقُه بَوى اليتَّ عنها بعدما كاَن تاِمكاً  َجترُّ (٦
 إذا الليُل ألقى ُورَقُة دوَن حاجٍة  لنا حنُن بَاُغوَها فـَُهنَّ َمَوارِقُه (٧
 
 بغيض الِلوى َخنٌْل تزول َخَرائُقه =٢٥٦كأنَّ ُمحُول اجلَاِبرّياِت ُغدَوةً (٨
 مبُْهَتِجر االلوان غضٍّ ويانٍع  بُسوَجان ُيسقى كلَّ يوٍم حدائُقه (٩

 َداُف اَجلَىن َجمُّ الُذرى سدُّ بينه  ِتَالُع الَقَنا أْمطاؤه وتـََفارِقُه رُ (١٠
ا  َرزايبُّ حْجٍر ُنشِرْت ومنارقه (١١ ّ  رَْكَنب اجلرِيَد اُخلضر حىت كأ
ا  َمخيُص اَحلَشايوهي القميص عوابُقه  (١٢  وملا ِحلَقنا باُحلُموِل ودو
 املوُت إن مل يلق عّنا بوائِقه قَليُل قّذى العينِني يعلم أنّه  هو (١٣
 َعَرضَنا فسَلمنا فسلم كارهاً  علينا وتـَْربيُح من الغيظ حانُقه (١٤
 وَقفنا فَأْذرينا حديثاً نـُُعدُّه  هو الصْدُق ْخنشى نقضه فنطابُقه  (١٥
 َوَقد َظنَّ أنَّا َصادُقون وَقد َدنا  لنا بـََرٌد منُه َختاُف َصواعُقه (١٦
 قداَر ميٍل وليتين  على ُكْرِهِه ما ُدْمَت حياً أُراِفُقه فراَفقُتُه مِ (١٧



 

)١٤٢(  

 َوَما َلْذتُه حىت إطمأنَّ وقد بدا  لنا الّغيُظ ِمن سحَنائِه لو نُغاِلُقه (١٨
ا رأت االّ سبيل وإمنا(١٩

ّ
 مدى الُصْرم أن يُبْىن عليها ُسرادقُه =٢٥٧ومل
 يعاً َحنرُُه وبنائقُه َرَمْتين ِبطْرٍف أو كِميَّا َرَمْت به  لُبلَّ جنَِ (٢٠
َدى لنجد شقائُِقه (٢١ ُ  َونْوصى بدا من حاجبيها كأنُه  َرفيُف احلَيا 
 وُرْجٌف وُكلُّ نفسه قد َتَصّعَدْت  إىل الَنحِر حىت ضمَّها ُمتضايقُه (٢٢
 ِمَن الَوَجِد االَّ َمن أفَاَض ُدموْعه  راَح وظلُّ املوت تغَشى بوارقُه (٢٣
 يَح الوِد َحْدوى كرامًة  جلَدوى ولكّين لغِري أُماذقُه َمْنحُت ِصر (٢٤
 فلم جتزِى َجْدَوى بذاك ومل ختْف  مالمك يف َعْهٍد عليها وثائُقه (٢٥

: وأنشـــــدين مجاعـــــة لـــــَبعِض بـــــين عـــــامٍر ُحيَـــــّرُض علـــــى كاهـــــٍل يف أمـــــر ســـــلمى*٥٤٣
 ماذا ُتظن بَسلمى إن املَََ◌ (١" البسيط"
 

 الغصِن بطِّيُل ا  ُحُلو الَفكاهة نَاِمي 
 َرْطُب السؤاِل لُه نـَْعَالن ِمن بَقٍر  َجْعْد الَغدائِر معُسول األماثيل (٢
 ثـَْقفاً بَارقَاِص بـَْردىِّ اخلالخيل =٢٥٨رأت ُغالماً َعظُم الشباب بهِ (٣
 ُمَهْفهَفاً َخْذواَء اللحِم َحتسُبُه  مما ُيصوَُّر من تلك التماثيِل (٤
 َجم أخاِدعُه  عاري االَشاجِع ُمْنقّد الّسابيِل من ُكّل أبيَض مل حتُْ (٥
ُر واحدة  َبل أنَت حتِسبُه يا َحابَس الفيِل (٦  فَشأنَُه فاأليَامَى َغيـْ
 أنالتها زيارتُه  أم ناهلا َمتَْسٌح من جانب الِغيِل : َفما أُبايل (٧

ال يُعيبــه أْحَجــر أرقــى . ُدويبــٌة، أْحَجــَر دابــةٌ :: الّســطفُ : وقــال أبــو ُســليمان* ٥٤٤
 .َمْوضٌع ُمْفسٌد للخّلى

ــُه * ٥٤٥ ــُه َوَمنْعَت ــرُُه َخْفــرياً، إذا َحِفْظْت " الرجــز: "وأنشــدَ * ٥٤٦خّفــّرُت الرجــَل، أْخُف
 َمْن َغاَب َعّنا يَوَم َعزَاَء ُكفي  (١
 وِمْن َدَعْونَاُه فـََلم يأِت نُِفسي  (٢
 



 

)١٤٣(  

اهللا بــن عــامر بــن بــن  حـدثين النبــاحي الكريــزي مــن ولــد عبــد اجلبــار بــن عبــد * ٥٤٧
 عمارة بَن عقيٍل : ُكريز الُقالشي، قال

 
 " الطويل: "أبا النصِر عبد الرمحن حيىي بن عبد الرمحن بن عبد اجلبار ٢٥٩َميدحُ 
ُلها  مَن الُربَقَة الوعسا إىل األرعن احلمر  (١  فَيا عنَزَة الِعيِس اليت َساَل َسيـْ
ا َعْبُد الرحيم وُكّلما  مررْ (٢ َا يوماً لقيت أبا النصر ِبالٌد   ُت 

 قـَرَّ وأَْنطَاين رَِشاٌء َمِلصاً  (١" الرجز: "وأنشدين* ٥٤٨
 َكَذَنِب الذيِب يؤّيل َهِيَصاً  (٢

 ال َدْلو إالّ مثَل َدْلِو َدْهَيج  (١" الرجز: "يف الدلو* ٥٤٩
 تـَُقّطع االوَذاَم ما مل تـُْعَنج  (٢

وُدوَعا  إذا رأيَت العَ (١" الرجز: "مثله* ٥٥٠
َ
 َرَب امل

 َمينُعُه الَشّنُة أن يـَبُـُوَعا  (٢
 َفَذاَك ال َيْسَتنفج اليَـْربُوَعا  (٣
 وال الُكرَاَع أو ميُوَت ُجوعا  (٤
 

ـــاَك : وقـــالَ . أي يســـتنفج* ٥٥١ ـــٌد الَصـــاليب أحـــٌد بـــين َدَمل النُّمـــريي ِمـــن فـُّت كـــان َزْي
 الَعَرب، َوْماَح بِئراً من بِئار رْحٍب فأنَقاَر 

 
 " الطويل: "، فقال التميمي شاِمتاً به؟ورْحُب بثار يف ِحساء قرَب عزجل ٢٦٠عليه
 تـََقْيَض زيٌد حتَت رحٍب َيسّرين  َتفيضُّ زيٍد حتت طيِّ الّصفائِح (١
 وَمْصرَُع َزيٍد حتت َسْبٍع َفُسرُّين  إىل يوم يلقى اهللا أنٌس بِبارِح (٢
 ُميّنعَن من زْيٍد فُهنَّ َصحائُح أرى َمثَراٍت يف الُعذوِق َسواِلماً  (٣

ومل ميـُـت  بنخــٍل وال جنــُد ( يومــاً )فمــا الَنْخــُل إن مل يعــَم (١" الطويــل: "أيضــاً * ٥٥٢
 لنا بِِبالِد 

 أرى َمثَراٍت يف العُذوق َسَواملاَ  ُميّنعن من زيد فُهنَّ َجياد (٢



 

)١٤٤(  

ْعِديـــة للَفْهمـــيّ * ٥٥٣ لـــَح النّـــاِس أنـّـــين  مل تعلمـــي يـــا أمْ (١" الطويـــل: "وأنشـــدين الدَّ
 حمُِبٌّ وأن آيستين من نَالك 

 وإّين إذا إْسَتنجْدُت عنك فقيل يل  بأحسن حال َسرَّين ُحسْن حالك (٢
 وأّين إذا مل أسْتطُع أن أزَورُكم  شكوُت إىل الرمحِن مبلغ ذلك (٣
 تُِغيُث َسواِقيِه الذُّرى من جبالك =٢٦١وإّين إذا ما الَح للعِني بَارقٌ (٤
 دُت َهَوًى ِطْفَال يَهيُج إىل الُبكا  َعلى رَاسِح َقْد كاَن ِمن ِقبِل ذِلِك وج(٥
 فهل َمهََلت عيناِك من نأي دارِنا  َكما َمهََلْت َعْيناَي من نأي دارك (٦
 َوَهْل َشّفك يْوَم إنتوينا زيالُنا  كما َشّفين يوَم إنتويُت زِيالِك (٧
نَـَنا  وال(٨   َنَسٍب بيين وَبَني رَجالِك أِحبك ال عن ريبٍة هي بـَيـْ
َتهاِلِك (٩

ُ
 فإن زدت أياً زدُت َوْجداً وعولًة  كذلك ُحبَّ الواِحد امل

فـإن ترحتـل شـآماً َفَشـاماً نـودُُّه  وإن (١" الطويـل: "زيادٌة َلَعبد بين احلسحاس* ٥٥٤
 َميناً فالقلُب َصٍب ميانياً 

فـــدى* ٥٥٥
ُ
ن ُعبـــاَدُة بـــن َعقيـــل ومتثـــل أحـــد بـــين معاويـــة بـــن حـــزن بـــ: نـــوادر أيب امل

 مفيٌد ومتالف يـََرى (١" الطويل: "فقال
 

 الُبْخَل سّبة  ويف َقوِمه عنَُّه أن إعتل ناِضح 
  ٢٦٢ومتّثل بِه أيضاً إبن خرارة. ينضح عن َحَسَبِه بالفعاِل اجلميلِ 

 .باحلرشية وبلعوفية: وبنو ُمعاوية َبطنان* ٥٥٦
يــب، وفــيهم الَعــرد والّشــرُف والنســب قـَُلْيــيبُّ، مث ُخــّص بَنــو الُقلَ : فصــاِئل بــين اَحلْرشــْية

 بذلك الشموُخ وهم آل َمشّاخ، بنو 
 

 .ُمْعِرٍض واللدود
: وبنـو ثـَـْوٍر وبنـو بـَْهـَدٍل وهـم. والزيود مجع زيـد. ال أدري مجع ما هو: وقال أبو علي

 وبنو َمهّاٍم، وُمْعرٌض . الَبهاِدل
 



 

)١٤٥(  

واء والقـــزى وُخـــّص ُمـــدءجل بـــُن ُمْعـــِرٍض ُبطـــون بـــين تلـــي الُقَلْيـــب يف الشـــرِف فيهـــا الِلـــ
 : الَعوفّيةِ 

بنو َردَّاد، وَجْعـَدُة، وُمشـِرف، وهـم املشـارقة، وهـؤالء الُبطـون بنـو ِكـدام وهـم الُكـُدم، 
 . مث بنو َمحّال، وُمصِعٌد والعليويونَ 

 
  ٢٦٣. وهؤالء جيمعهم ُخَويلد بن َمَعاوية وهم اللَقَطُة بفتح القاف والطاء

ــا  غــداً يــا َويلَّ (١" الطويــل: "إبــن الَطْشــرِْية*٥٥٧ أعــَىن َعلــى َصــْرف النــوى لِــْيَس ِ
 املؤمنَني َيداِن 

 إذا قـَّربوا للبِني ُكلَّ ُمدّيٍث  َمَعاِود َحرِّ الَرْقم واَخلَضَعاِن 
 ُمَعّىن كركن الطود قد زاَح نـَّيُة  زماناِن َمرّا أْعَشّبا َخصَباِن (٣

َفدَّى. وىمعناه زغا وأست
ُ
 .وآخر نوادر أيب امل

وَكنُت إذا ما الليل َعاَد كأنـُه  (١" الطويل: "َنواِدر أيب الَغَطّمِش َوهَو ُمْعرضيُّ * ٥٥٨
 على ُكلٍّ نشٍر طيلساُن ُمقنَُّع 

 بَدوايٍة َكَأنَّ ُخُروقـََها  ِمن البعِد أطالٌح يُزجني ظُّلع (٢
 طَان ًحبـَْلى ماتِح يـََتّبوُع وأْغَيَد من طُول النعاس َكأَنَُّه  باشْ (٣
 رددت إليه روَحُه يف عظامه  وقْد َهمَّ فرُغ الدلوان يتضعُضُع (٤
 
ا اهلِيم تنقُع =٢٦٤َجيرٍس لو أن اهلِيم تسَمُع رْجَعةُ (٥ ُ  لكادت لُه ضّما

فيـا عجبـاً مـن " الطويـل: "وزاد ألمرِيء القيِس بيتاً ِملْ أَمسعه إالّ مْنُه بعد قوله* ٥٥٩
 وواعجباً ِمّين ومن (١: لهارح
 

َتَبّذِل 
ُ
 حاِل ناقيت  َوَواهجباً للَجازِر امل

وقَــد كــاَن شـــرَط علــيهن إذا َحنــَر ناقتَـــُه أن تقــوم عنيــزة ُمتبّذلـــة جتزرهــا فلهــذا زَاَد هـــذا 
 .البيت



 

)١٤٦(  

ا  َهلَا َبَني (١" الطويل: "وأنشدين للُمَرحييِّ * ٥٦٠ ِ  َفما روضَة ِيْسقى الَنَدى َدبّرا
 
 ْمجاٍد تقابـَْلَن مذَنُب أ
 ُمِطيٌف بشطيها خزامي وَحْنوٌةوُمعءتـََلٌج من طّيب النبُت عزَُّب  (٢
 إذا جاَد فيها كوكٌب َشِجيْت ِبِه  َمذانُِبها من رْمهٍَة َجاَد كوَكُب (٣
ديها هذا لِيل لُغَُّب (٤  أتتنا بـَرَّياها جُنوٌب ُمِطلَّة  ِمن الُصْبح 
 ُجَه الركب َنْسُمها  ّلِذيٌذ ومسراها من األرِض طّيٌب َجَنوٌب ُتساِمي أو (٥
 بأطيب ِمن َريّاك ِحَني يزورُنا  خيالك بل َريّاك من تيك أطيُب (٦
وجـــدُت األمـــَن يـــوَم (١ ٢٦٥" /الـــوافر: "وقـــال رجـــل ميـــدح بـــين ُمعاويـــة* // ٥٦١ذ

 َحَلْلُت فيِهم  كَأمن الَوْحش باَحلَرم 
 

 الِسهاما 
٥٦٢ * 

ُ
فــّدىوقــال أبــو امل

ُ
قلــت ذلــك َحــزارًَة مصــدر َحــَزْرُت : هــاِجر مــن نـَّفــر أيب امل

ّنالةٍ 
ّ
 . الشيَء، وِجئُت طمعاً يف امل

 
هـــذا الِقَزحـــُل، وهـــي الَســـاّدبُّة مفتوحـــة الـــداِل الـــدعوة : ونظـــر إىل الرجـــِل قصـــري َفقـــالَ 

 َرَعَف يرُعُف، وَطمري . للطعام
 

-واليــاء مــن َخيلــف مفتوحــة. ُف، جبــر الــالموَخَلــَف اهللاُ عليــك َخيِْلــ. باحلَصــاِن َيْطُمــرُ 
 . وقال يف َرُجٍل أحَلَفُه إْسَتْمَحيُتُه بُراءةً 

 
إذا قَــلَّ لبنهــا، َوأَرَد هــو نغدباُهــه، وَغــزَّْزُت . َغــَرْرُت مثــل َغــزَزِت الناقــُة، والشــاةُ : وقَــالَ 

 .بالتشديد أيضاً 
حاِدد للناقة ال غري، والشَُّصوُص، واملَصوُر يف* ٥٦٣

ُ
 .قّلةٌ .  الَغَنم مجيعاً وامل

 



 

)١٤٧(  

  ٢٦٦" الرجز"َوقَاَل أبو ذَر : اَلِنب قَالَ 
 ............................  َوَجْدنَا َحُلوبًة ُمصورا  (١

َتَشـبَُّه َريّاهـا إذا َضـّم رأَسـها  (١" الطويـل: "وأنشدين أبو الَفَطَمِش لذي الُرمـةِ * ٥٦٤
 إىل الُروع َشمُّ العاِشِق 

 
تهاِلك 

ُ
 امل
تدارك (٢

ُ
 ُخزمي للوى َهبَّْت َهلا اريح بعدما  سقى نَؤها َمجُّ الندى امل

ا  وَكل ِمساكيُّ ُمِلثِّ املَبارِك (٣  أََربَّْت روايا ُكّل َدِلّويٍّة ِ
َحْلـُت أقـرَّ اهللا عيـينَّ أنَـين  (١" الطويـل: "غريه َوَرَواُه أبـو سـليمان اهلُـَذيل أيضـاً * ٥٦٥
 يف مَّ هلِو القلب ؟أرى أَ 

 
 َمْن ُجناِوُر  

 فَلّما إنتهينا للخيال الذي طوى  إذا فتيٌة سعٌت وُخوٌص َضوامُري (٢
 َفهَومَُّت ارجو أن تُعوَد فلم تُعْد  ورَاَجَعين ما كنُت منها َاحاِذُر (٣

خّيلي صاحب أّم َعمرو، وذَكـر أن هـذا * ٥٦٦
ُ
زيادٌة يف أبيات كعب بن مشهور امل

 " الطويل: "أَّوَهلا
 إذ كان ِحْسي ملْنَحَنا َترداِن =٢٦٧ليلّي ُضمَّاين ونيْضِوى إليُكَماخ(١
ْنَحَىن لو علمُتما  َغرمياً َلواَين الّديَن منُذ َزماِن (٢

ُ
 فإن ِحبسي امل

 أال ليَت ِشعري هل َسيَـّرنَّ ناقيت  بواٍد َبْضيَفْيِه أْالراُك مبان (٣
 اٌب َلُه َمْولّيٌة َوَحمَاِن َميُجُّ الَندى من بعدما َوَقْد اَحلَصى  ِشعَ (٤
 مررُت َعَليه واملناسُم َحتَْتسي  ِبِه وساطاً َسْيلة َعَلَالن (٥
 وهل أَرَينَّ الَلْحَي يَبدو وَكأنَّه  من البُـْعِد ِسْبقاً غايِة نَزِقَاِن (٦
 َرآَك َخليالك اللذان تقاَدَمْت  عهوُدُمها يوماً فما َعَرفاين (٧
 لك َمرٌَّة  صديقاً فلما َشبـََّها َنَسياين فقاال أال ُكنا خنا(٨
 أنا الشَّخُص الذي َتْشدوانِِه  ولكنَّ َمرَّ الَدهِر ذو َحَدثان : فقلتُ (٩



 

)١٤٨(  

 خليليَّ عزاّي الذي َكاَن بيَننا  من الُوَد أو باقي اهلوى َتَسالين (١٠
 ِين فما ُحبُّ أّم الَعْمِر اال َسجيًَّة  بَراِين عليها اهللا ِحَني بـَرَا(١١
 

 َأجْل وأنّوُف الكاِشحَني َعوان =َطواِين ُعَلى َبْدٍل َهلَا َوَمَودَّةٍ (١٢
 خليالِن أما أُمُّ عمْرٍو َفمنُهما  وأماَعن اآلخرى فال َتسَالَين (١٣
 وََمل أَر يا َظَالمة الدين مثَلَنا  َأَشدَّ َعِويًال حَني يـَْفَرتِقَاِن (١٤: وفيها
 سنا  إذا إستْعَجمت أن تنطَق الَشَفَتاِن يُلّنيُ َطْرفاً يف نفو (١٥
 وأن َحَجَب الواشوَن َرْجع َكالمنا  فأنّا بَوحّي الَطْرِف ُمْلتَـَقياِن (١٦

 "    الطويل: "زيادة يف أبيات أم ذي الودع* ٥٦٧
 يَروُد اهلوى ما رَاَد مثَّ يَردُُّه  إليك فؤاٌد غييُه َلَك نَاِصُح (١

ما زِلْـت مـن نِيّـِة احليَّـني مـن أمـٍل  َحـّىت (١" البسيط: "وأنشدين لبعض بَاهَلة* ٥٦٨
 رأيُت ُغراَب الَبني قد َحَجال 

ا َوَجال (٢ ُ  والُبزُل تـَنـَْهُض باألمحاِل مثْـَقَلٌة  َكأمنّا يـَتَـقَّي جالَّ
م  عيناَ تـََرقْـَرّق فشيها الدَّمُع أو َمهَال  (٣  أتَبْعتُـُهُم ِوَسراُة احلزن دو
ا بالشوِق وأكَتَحال =٢٦٩الَقّذى مل ُجيِْل َغْربـَتَـَهاَمْبلوًة ب(٤ ُ  َقد ُذرَّ إْنسا
 َكَأنَّ َأْظغانـَُهم واَالُل يرفـَُعها  طوراً خيفُضها َطوراً إذا عمال (٥
 َأْشبٌل تـََناَعَم فالتَـفَّْت َحزايُقه  َفَال َترى العُني فيما بينه َخَلال (٦
 ميُل الَشماريخ واللونَان َقد َفَصال   أو َخنُْل َسائلٍة يعلو َرطَائُبُه (٧

يَـــُد الَقـــْوس حيـــث َمْعلَـــق الـــَوَتر، ورجلهـــا حيـــث يـَْعقـــد طَـــرف الــــوتر : وقـــالَ * ٥٦٩
ْعَلق، والذرشُو 

َ
 والُثَمرُة يف اليد حيث امل

 
ْنَحين من جانبها مجيعاً 

ُ
 .امل

أمائِـُل (١ "الطويـل"بَصـْنعاء، ويقـال للَخْشـَعمّي : وأنشدين للنَـْهِدّي، وتغـرب* ٥٧٠
 ركباً ذات يوٍم َلقيُتهم  بَصْنعاَء 

 



 

)١٤٩(  

ا    واألخبار جتري ُعُيوُ
لُتم بطٍب ركاَبُكم  جبائَزِة املاِء اليت طاَب طيُفَها (٢ ْ  فـَُقْلُت هل أ
 جبائزة من بطِن واٍد إذا بدا  بِه سْدرُُه العُني الُقُنون وثيُنها (٣
 
ا =٢٧٠فـََقالوا َأجْزنَا ذاَك ليًال وَجازَهُ (٤  بنا ساِمهاُت الطرِف ُقبٌّ بُطُوُ
 َمَرْرنَا َفَما َالَحْت لَنا بَني َماَرك  وبني املَغاين َضْوُء ناٍر تُينُـَها (٥
ا (٦  أَخنَْنا فأفَرْغنا َهلَا يف ُمثّلٍم  َذنُوبني من َخوَصاء طَاَل أجُوُ
 قيُنها فـَُقلُت أُجوُن املاِء قلَُّة أهَلِه  وقلة نرياِن البالِد يَ (٧

ا (٨" الطويل: "أيضاً   َكأين َغَداَة أْسَتَظَعَن البَـْنيُ أهَلها  َوَجدَّ ُمّناديها وَحاَن رُكوُ
ا وفـُُتورَُها (٩ ُ  أخو ِوْرِد ُمحىِّ قـَْرَقٍف َخْيَربيِّة  تـََعاورُُه ُدورَا

وأنشــدين إلبــن بغــيِض اللــّص أحــد بــين معاويــة بــن حــزن مث أحــد بــين نًعــِرض * ٥٧١
 (١" الطويل: "مٍة َلهُ من كل

 
 فتوَيبّ عن ُحُزوِم البَـزِّ إْذ َعرضت  كتوبة الِذئب َعاَن 

 
 الذئب طُْلّيانا 

 لقيانا  ............. َمَضى َلُه ِنصُف َشْهٍر ِملْ يذْق قَنصاًفـََعاَيَن الصّيد بـَْعدَ (٢
ٌة  تْغلو َعلّي إذا َما بْعُت ُعْرض(٣  انا َحْوُل الِعراق وأَثواٌب ُمنَـريّْ
 

ذا البيت* ٥٧٢   ٢٧١"الطويل: "ومتّثل 
 َلُعْمُرَك أن البَّْكَر َلو خبَّ َخبٌة  من الُبزِِل قد أعّيي من الَوَخدان  (١

ــــــــــزاحمٍ * ٥٧٣ وظــــــــــلَّ ِكنــــــــــاس الح بالســــــــــاِق (١" الطويــــــــــل: "وروى يف قصــــــــــيدة ُم
 ............................ الِحُف  

 ....................... ا إرتَّد سلوُها  َسَعْت علهاً حىت إذ(٢: وفيها أيضاً 



 

)١٥٠(  

ِحيــــــــــــــــــــــــــاٌم ِبَعْهـــــــــــــــــــــــــٍد طَــــــــــــــــــــــــــاَل م ال (١" الطويـــــــــــــــــــــــــل: "وروى شـــــــــــــــــــــــــَفّهاً * ٥٧٤
 ............................ َتصادف  

َتَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَنها َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن َبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِن واٍد (١" الطويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل: "وروى* ٥٧٥
 ........................ َخيلٌة  
أقــُوُل جلــوٍن (١" الطويــل: "يف ســائِر الُكتُــبِ  وأنشــدين للُمرحيــّي، وهــي أّمت ممــا* ٥٧٦

 لُنُه شنُج الَنَسا  َأطاَف مبَْغىن 
 

 دارِها ُمثَ َوقـَّعا 
 َكأنُّه أَثَر الظاعنني ُمَقّيا  بقيدين يردى فيهما حَني َرجَّعا (٢
 أَرَاَعَك أنَّ الداَر ودََّع أهُلها  لعمري لذا البُني يل َكاَن أَْرَوعا (٣
 ٍع ال َرَعى املاَل بعدها  فـََقاَل االمل تلحِق اليوم َمْرتـََعا أتاهم َرَوي(٤
 وال يلبث الَقرع الَعَصا أن َتّصدَّعا =٢٧٢فباَت َشواُب القوِم كالقرع بالَعَصا(٥
 َوَقْد رَاَعى واِهللا أكبَـَر َرْوَعٍة  أذيُن َعُموِد احلي ملا َتَضْعَضَعا (٦
 لبٍني وأخرى قد أَبْت أن ترفـَّعا   إذا ِحريًَة من جانِب الُصْرِم فّوَضتْ (٧
 َوَودََّع بعُض احلّي بَعضاً وليَتين  َعَلى ذاك ممن كاَن َحّياً َوَودََّعا (٨
 وبـَرََّح االّ ُأشري عليهم  واالّ أرى يف نّيِة احلّي مْطَمَعا (٩

ثّـــْت أََمـــا رَاَعـــَك البَــــْنيُ الـــذي قـــال ُغـــْدَوًة  أجـــّدا َوحُ (١" الطويـــل: "ولـــه أيضـــاً * ٥٧٧
 بالنعُّوس َمحائُِله 

 أال فّهفا قَليب ِمَن الوْجِد َهْفوة  وجاَدْت ُعُروق الكِبِد مّين تُزايله (٢
 َوَما ُكْنُت َأْخَشى البَـْنيَ َحّىت رأَيته  َتطَّلُع ِمن بِني اخليام رِجائُِله (٣
 بازِله وَرّدوا إىل محل الَنعوِس ًمدِّيشاً  أَحمَّ الُقوَى مل يـَْعُد أن َشقَّ (٤
 َوَما زِْلَن بالَباجوِر يضرْبَن ّدّفه  َوَحاَذْيه حق ثَاَر والّذْعُر شاِمله (٥

 : بعض أعمدة البيت: قال، قال يل الباجور
ْلحاِء أَوَل َصيِفهِ (٣٦

َ
 إىل جزِْع َخْوَعى ِحَني حيدْت مخائَله =٢٧٣تـََرَبع بامل

َا  َوَرَد (٧ ناخ زالزِلُه  فـََلّما تـََعالَْتُه الَنعوُس َوَىن ِ
َ
 وََكْثرت يف امل



 

)١٥١(  

َغّنيات، واحُدها : والكرائن. يَعين الُعودَ : يف ِشعِر الِطرّماِح كل ُمَوْلِول: قال* ٥٧٨
ُ
امل

 .َكرِيَنة
وُجـــــذِب كرنَيـــــٍة  مـــــَوّتٍر تِأتـــــا لـــــه (............ ١] الطويـــــل: [وأنَشـــــَد للبيـــــد* ٥٧٩

 أيهاَمها 
 .قال تأتّا له تفتعل ممن آلت وهو أصلحت

ــَر الِظــاعنني (١" الطويــل: "آخــر* ٥٨٠ ــدا َكــادْت عِشــّيَة ُغــرَّب  مــن الَوْجــِد أئْـ فواَكِب
 َتّصدَُّع 

 َعشّيَة ما َمْع َمن أقساَم ِبُغرٍَّب  ُمقاٌم وال للظاعنَني ُمَشّيُع ( ٢
 
 يكّفي والِغْرباُن يف الداِر ُوّقُع =٢٧٤َعِشّية َأحمى احلظ ُمث أُعيُدهُ (٣
ا  إذا طرّدت يف َعْرَصِة الدار ظُّلُع يَثرَِن اَحلصى (٤ ّ  طوراً وطوراً َكَأ
 َعِشّية ما يل حيلٌة غَري أّنين  بَلْقِط اَحلَصى واخلّط يف الداِر مولٌع  (٥
 َعِشّيٌة ما أدري َأَمخٌْس َأصابعي  بباطن كفي أم ثالٌث وأْرَبُع (٦

ســـَلْم بـــن َعســـكر اللبيـــين مث أحـــد بـــين ُحبْيـــب* ٥٨١
ُ
فمـــا (١" الطويـــل: "وأنشـــدين مل

 ُمْغزٌِل أْدَماُء ُحمٌّ ٌجفونـَُها  تَتبُع ُمولِّياً 
 

 بُعد بان َجاِئِع 
ُْعبَـرَّ املَِقاِط مَنّصٍب  أمُني الُقوى َهّيام بعض الرَّبائِع (٢

 أتِيحت مل
 بَأعظَم بلوى منك لو تـَْعَلميَنُه  فـََعّلى بزفرات ِطواٍل َبَدائٍع (٣
 ِلَفّيٍة  كما يتقوى بني نسيج الَوشاِئع  وال َترتكن اهلَمَّ منكَ (٤
 وكوين كحرَّاِن الَصَدى َظلَّ حاِئماً  يُذاُد وبـُْعَدى عن ِعذاِب الَشرائع (٥

ـا  تَـدّين فقـد َأْعيَـا علـيَّ (١" الطويل: "َوَلُه أيضاً * ٥٨٢ ِ َخليليَّ هـل مـن حيلَـٍة تـَْعَلنا
 إحتياُهلا 

َها حاجٌة ال تَناُهلا  ُعَقْبِليٌَّة بالسرِو أَْدَىن َحملَّ (٢  َها  ويف النفِس ِمنـْ
 ِقالٌص شديٌد جورُها وأغتياُهلا =٢٧٥فال هَي إال أن يُقّرَب داَرَها(٣



 

)١٥٢(  

اِجرة َيس(٤  تنُّ يف البيد آهلا ~َجيُْنب ُدَجى الظَلماِء مث َيصْلنها  ِ
 قاُهلا َعواِدي ُحْدباً بـَْعَد أواٍن ورْعّيٍة  َميُحُّ َدماً ُأْخَفاُفها ونش(٥

اٍء َويَا بِنَت َعمِّها  لقاطعٌة أعناقـََنا َهْجَمتاُمها (١" الطويل: "وله* ٥٨٣  أيا بِنَت َعدَّ
 ُمها َصورتا قـَْوٍم َدَفعنا إليهما  فال رِحبْت كفُّ الذي باَعتاُمهَا  (٢
 َأَسّيُد كالِسْنِديِّ باٍد ُعيوبُُه  وامحَر كالسوقّي ال باناُمها (٣

مـــا* ٥٨٤ َ ـــاحُ  َفأجا ـــًال إذا (١" الطويـــل: "َجَن ـــديِن َمسيـــدعاً  وكْه ـــَض الوال ـــُذّماِن َحمْ َت
 َجرّيُتماُه َكفاُكَما 

 وكيف تُذمَّان الْرفيَقْنيِ بعَدما  ِتَسلَّم ِمْن تـُْرَسْيُكما حْربتاُمها (٢
ــــا  إذا ُرْحــــُت (١" الطويــــل: "ُعســــكر بــــن َعْســــَكر* ٥٨٥ َــــدَّ أنـََّه َأســــريُّ ملــــواليت وال ب
 ين وعند ُسُروحي  َجتُْفو 
 فُهن حبمِد اِهللا خُري َصبوح =٢٧٦أال وأصبحينا من ثناياِك َنْظرةً (٢
 َوِمن كوِنك الصَّايف الذي َقد َأضرَّ يب  فقليب من َوْجٍد عليِك َقريُح (٣

ــــةِ * ٥٨٦ َن ــــالوا َســــال عنــــك (١" الطويــــل: "زيــــادة يف قصــــيدة آبــــن الدَميـْ ــــويل إذا َق ِوْق
 حاِسٌد وأنطوى  َدُعوُه فمنُكم 

 
 وكذوُب 
ــٌة  بـَْغــيِض (١" الطويــل: "ولــه مــن كلمــة لــهُ * ٥٨٧ ُمــَرى الــدمُع مــن َعينيــك َداٌر ُحميَل

 احلشا َتْسعى عليها ذبورُها 
ِشتَّ أمريُها (٢

ُ
ا ِسْرباً أَُمْيَمُة فيهم  ومل َيدُْع بالبِني امل  َعِهْدت 

 رب ملن َيْسَتِحريُها َوَقفُت فاقرأُت الّسالم فـََلم تُبْني  جواباً ومل تـُعْ (٣
 َفُحْمُل نـََواَها َعْفَسال مشريٌّة  ُيّشدَّ على مثل السفينة َكورُها (٤
 َشَدْدُت عليها الَرْحل ملا تكبَّربْت  على الَفحِل أو أبدى اللقاَح خطُورُها  (٥
 
ا كّماِت ِجٌن ُتطريُها =إذا هّي خافت َخْفَفَة الَسْوِط مل(٦  تـََزل كَأنَّ 



 

)١٥٣(  

كـــالُب الُعـــّدى دُوين وَهـــرَّ عُقوُرهـــا =أَُمـــْيم إحَفظـــي الُقـــَوى إن تّـــّذّمْرت(٣٧: وفيهـــا
 ولن يـَنـَْقضي اهلجراُن َعْقداً َعَقْدتِِه  (٨
 

 إذا َملَّ من نـَْقِض الُقَوى من يغريها 
 جى ُكرُورُها  {أميُم أما الُدنيا بعائدٍة لنا  كما قد َمضى أم كْيَف ير(٩

ـــــاَوُح (١" الطويـــــل" :غـــــريُُه يف الّنْخـــــلِ * ٥٨٨ ـــــَني علـــــى الـــــيت  تـََن ـــــْرت بُوقـــــاً يـــــا بُث َختَيّـ
 بالَقْيظَاِت ِميًال عذُوُقها 

ا  إذا بارُِح اَجلوزاء َهبَّ َخرِيُفها (٢ الء الُصْفَر يف َسَراوا
ُ
 كأنَّ امل

 َرَمْت بالَقىن اُخلْضِر ميناً وشامٌة  وخالَط يف َجمِّ الِعذاب ُعُروقَها (٣
 

معـه وكـان  ٢٧٨ُحلَسْنيُ بن جابٍر َومّر فرمت إمرأتُه بسـهاٍم تلعـُب وأنشدين ا* ٥٨٩
 " البسيط: "ُحيبها
 يا صاِحَب الَنْبِل تَبدو يل َتراثُيُه  نـََفسي بَكّفيك فأنظر كيف تُوليها (١
 َعيناَك قَبل إحتمال احلّي مل َتَدَعا  شيئاً َفحّتاَم يا ذا الَقوِس تـَْرمِيَها (٢
 ذا الَنْبِل ما أْهَتَبَثْت  نَفسي من الناس شيئاً عنَك ُيْسِلبَها  أشركُت باِهللا يا(٣

سـريي أنَّ جاديـِه مطـل بَسـوطِه  كثـُري (١" الطويـل: "زِياَدٌة يف أبيـات اُّم حيـىي* ٥٩٠
 على َمْنتِ الطريِق َزَماِخرُه  

.............................................................. 
.............................................................. 

 َوَلَقد حَلفُت هلا مييناً صادقاً  باِهللا ِعْنَد َحمارِم الرّمحِن (١" الكامل: "وقال* ٥٩١
 بالراِقَصات على الَكالل َعّشيًة  َتغَشى َمَناِبَت َعْرَمِض الَظْهراِن (٢

وقـال بعـُض الَعـَرِب . أصـوِل االراك الكبـارِصغاُر األراِك، وهو مـا نـَبَـَت يف : الَعْرَمضُ 
 هو الِعَضاُة : من أهِل الَغْورِ 

 
 .الصغار



 

)١٥٤(  

َنظَـرُت وقـد حالَـت َبالُكـُث ُدونـَُهـم  فَبْطنَـاُن واِدي برمـٍة (١" الكامل: "وقال* ٥٩٢
 وظُهُورها 

 إىل ظُُعٍن بالنَـْعِف ُمياِسٍري  َحَدتْـَها َتواليها وماَرت ُصدُورَها (٢
 ْصَبح باقي الُودَّ أين لقائٌل  وُمْنتِظٌر صرُف النُّوَى ما َعذِيُرها وأَ (٣: وفيها
 جبيٍد كجيِد الِرِمي حاٍل يُزيُنُه  َغَدائُر َمْستَـْرحي الِعَقاِص َيُصورُها  (٤

 .ُميّيُلها ِمن كثرتِه، إذا َصار يف جانِب مالت إليه، والرُِّمي ِمن الِظّباِء األبيضُ 
ــَد َمشْــٍس (١" الطويــل: "وقــال* ٥٩٣ أفِخــُم فيهــا آل َمــرَواَن أنـُّهــم  ذا عــّم خــوٌف َعْب

ا    ُحُصوُ
 أُسُوٌد بوادي ذي ِمحَاٍس َحَواِدٌر  َحَواٍن على األشباِل حممي عرينها (٢
 وقد َحَفر االقرام نُويك ُجْهَدُهم  وضافتك أبكاُر اخلُطوَب وُعونـَُها (٣
 َجْهَلًة يف ماذِق َتْسَتكِينُـَها فما َوَجدوا فيك إبن َمروان َسْقَطًة  وال (٤
 َولكن بلوا يف اجلدِّ ِمْنك َضريَبٌة  بعيداً ثراها ُمسَمهِّداً َوِجينُـَها (٥

  ٢٨٠. اِجلْسم: األجالد والتجاليدُ * ٥٩٤
 .وهو األجرهّداُد إذا أسرع. أجَرَهدَّ، أسرع* ٥٩٥
 .إسرتخى بعد الُقدرةِ : وأرفَانَّ * ٥٩٦

عجبُت ألحالِم األوالِء َتظَّلُموا  إذا َقدرَُّوا كيف أرقانّـْت (١" الطويل: "وقال شاهده
 قـُُلبُـُها 
ــِط (١" الطويــل: "آخــر* ٥٩٧ ــا قْهــزيُّ رِب ــا  ببــيِض الرُب ّ وقــد أْوَحَشــْت االِعرَاضــاً كأ

 ُمَرّسِم  
َُرسَّمُ . األبيضُ : الَقْهزِيُّ 

عّلمُ : وامل
ُ
 .امل

ــــــا ...................  (.....١" البســــــيط: "ومنــــــه قــــــول ذي الرِّمــــــة* ٥٩٨ كأ
 باِهلدِمالِت الرَّواسيُم 

" الـوافر: "وأنَشـدَ * ٥٩٩فأنـا َأْجنـأ . ّجنَـأُت عليـه. االتكاء: اجلُنُـُوُء واالْحنَناُء واجلُُنوحُ 
 َوقَال الناصُحون حتْل منها  بِبْذٍل (١
 



 

)١٥٥(  

 قبل ِشيمَتِ◌ها اَجلَماد 
يقـــال . فأنـــا َأْحلـــى حـــال خفيـــف يقـــول مـــا َحِليـــُت ِمنهـــا بطائـــلٍ . أِصـــْب منهـــا: حتـــلّ 

ٌر  ٢٨١وناَقٌة مجادٌ . َحالُة مائَِة َسْوطٍ   وَعيـْ
 

 . إذا تَِبضَّ مبآءِ . وَسحاٌب َوَسَنٌة َجادٌ 
 -ُمشـــــّددة الـــــذال-وقَـــــّذيـُْتها. صـــــار فيهـــــا قَـــــذىّ . قَـــــِذَيْت َعـــــني زيـــــد: يُقـــــالُ * ٦٠٠

 .َطَرحُت الَقّذى: وَقَذيـَْتها. َأخرجت الَقّذى ِمنها
ـور: الوق* ٦٠١

ُ
ـوُر الـرِيُح، فـإن فتحـَت املـيم فهـو الطريـق، وهـو . ِدقُّ الـُرتاب: امل

ُ
وامل

 أيضاً مصدُر ماَر ميور، ِمثل 
 

 .ترجرََج الُدْهُن، والزيبُق والِفّضة الذائبة
 .يوَم َمتُوُر السماُء َمْوراً : وقال اهللا تعاىل

 .ِهَن باخلُبَـْيِب ُمورُ وَمْشيُ : قال. َمْشُي الثقاِل من النساِء واجلمالِ : واملورُ 
. ما ُجيَْعـل علـى الَقـِرب مـن الَصـْخر َجَسـَع َعـداةٍ : ِمن الَعَرِب من جيعَل الِعَدى* ٦٠٢
 وُهَذيٌل جتعلُه إمساً واحداً . فتقصرُ 

 
 .وَمتُدَّه

 
  ٢٨٢" الطويل: "وقال* ٦٠٣

 ِجَد وحال الَسَفا بَيْين وبينك والِعَدى  وَدْهُر السفا َعْمر الَنِقيبَة ما(١
 

 " الطويل: "وقال* ٦٠٤
 يكذبن فيك تـََعيُّسٌف  وشوٌم إذا ما مل َتْطْع صاَح ناِعَقة  " َوقٌلَن وقد("١

 .ُق الُعبّـَيُة والَتجُري ويف ِصفٍة البعري.......ِ.
ُزومِه غّري باِغٍم  رَغآًء من األحشآِء جُوٌف َهَناِبُقه  (٢  يـَُرّجُع يف َحيـْ



 

)١٥٦(  

 .لََلغانُني واحدها لغُُنون، وهي جماري االوداج والعروقوهي ا. واحدها َهْنُبوَقةٌ 
َوَة الُبخل أو يُرِْد  ملْعروِفه َمْنعا فإنك باِذُل (١: وقال* ٦٠٥  َفَمْن يـَْنُب عّين بـَنـْ

 إذا َفَدَح احلمَل الِقويَّ فأُْلقيت  يقال اللها عن ظهره وهو َساِعل (٢
 فلم َحيْيل كحمِلك َحاِمل  أُِمرَّْت محاالُت املكارِِم ُكّلها  َعليكَ (٣
 
َفْني َضْيٌف نـََفْحَتهُ (٤  بِنَـْفَحٍة َعْرَف جاهٍل فهو راِحُل =وأنَت أبو َضيـْ
 َوآخُر يَرُجو منك ما نال قـَْبلُه  أخوه الذي َجهَّزتُه فهَو نازُِل (٥

َمجَعـــــت ِخـــــالًال كـــــّل َمـــــن نـــــاِل مثْـَلهـــــا  حلمـــــِل الِثقـــــال (١" الطويـــــل: "وقـــــال* ٦٠٦
ْضِلعَ 

ُ
 اِت َمحُوَل امل
ا ِسْرباً فأجرْأَت َمحَْلها  حبفظ فلم يفدحك (٢  " منه ثقيل"َرحْبَت 
 " دليل"مساعي أبيك اخلري َدلّْتك للُعَلى  وُهَس على ما يف يديك (٣
 كاثرْوَك قَليُل " ما"كثُري عطاِء الفاعلني مع الذي  َجتوُد وإن (٤
 أبا بكٍر يكم جلََميُل فِاّين ألثرى َأن أَراكم ِبِغْبَطِة  واّين (٥

ـــرٌْح حثـــه الـــْوُرى " الطويـــل: "وقـــال* ٦٠٧ ـــاٌب وَم َـــاُدُه  َعَق ـــُه َنَســـٌب يف احلـــّي واٍر زِن ل
 عاجل  
 "    الوافر: "وقال* ٦٠٨

ُعوَن مل ُتسِكْت َوليداً  واْصَبَح يف َمَبارِكها الُفُحوُل (١  إذا الَسبـْ
 .رّح هلايف هذي السبعني ومل تسرح الفحول ألنه ال م..... 

  ٢٨٤تـَُهبُّ بِه َشاِمّيٌة بَلِيل =وكان القطُر أْجالَباً وِصرَّاً (٢
 فِاّن بكّفِه ما داَم َحّياً  من املعروِف أَْوِديٌة َتسيُل (٣
 ألهل الُوّد والُقرَىب عليه  َصَنائُع بـَثـََها بـَرُّ َوصوُل (٤
  ُمظاِهراٍت  له فيَها الَتطَاول والُفُضولُ " أياد قد عرفن("٥
 مسيِثهِم وَصْفٌح  يعود به إذا ِغلق اَجلُهول " وعفٌو عن("٦
 إذا هو مل يُذّكره نـَُهاُه  وقاُر الّديِن والرأي األصيل (٧
 وللفُقراِء َعاِئَدٌة وُرْحٌم  فال يقضي الفقُري وال يـَُعوُل (٨



 

)١٥٧(  

 َجَناٌب واسٌع األكَناِف َسْهٌل  وِظلٌّ يف َمَناِدِحه ظَليُل (٩
 رٍِم فـَرَّْجت عنه  َمَغارَِم كّل َحمْمِلها ثَقيُل وكم من َغا(١٠
 وِذي لّدٍر اََرْيَت الُرْشَد حّىت  تـََفهَّم واسَتَباَن له الَسيُل (١١
 ُحبكٍم ال جيوُر وال َمييُل =َوأَُمٍر قد َفرْقَت الَلْبَس عنه(١٢

َاشـُرتَِيُت مث . عٌني كانت بالصفراء حلكـيم بـن فضـلة الغفـاري: اخلَْرَماءُ : وَقالَ * ٦٠٩
 وقد (١" الوافر: "من َولِدِه يف قوله

 
ا طّياقي  وَأهلي والُوالة  يل  ............ اَدَْع الِبالَد 

 ......الصواب طيناتيي بالُلون والناسُ : قال أبو علي* ٦١٠
مــــا هــــواك : أي....... قــــال يل هــــاليل فصــــيح مــــا طَنــــاَك : قــــال أبــــو علــــي* ٦١١

دميُ * ٦١٢؟ وحاجتك وُمقاُمك عليه
ُ
 : امل

 
ْستَـْعِطُر دمه وهُو ُمنِكٌس، أما راعيُف، وأما َمْثُجوج

ُ
 .امل

 .الرأي العازُِم، والقلُب الذكيّ : واألصمعان* ٦١٣
ــاٌب أبــا مــروان والَقلــُب (١" الطويــل: "وقــال* ٦١٤ َومــا يــُك مــّين قــد أتــاك فإنّــُه  ِعَت
 َساِملُ  
 .ِعجافٌ : َزحَكِت الناقُة َزْحكاً، وُهنَّ َزواِحكُ * ٦١٥
 " الطويل: "وقال* ٦١٦

 ولو بـََلْغت إال تُرى وهي زَاِحك =٢٨٦فايَن وما فيهَّن من ذاِت َجنَْدةٍ (١
َعَرصــاُت الــدار إذا حتملــوا موضــع ديــارهم، إذا كــانوا نــزوًال فمــا حتملــوا : قــال* ٦١٧

 موضع ديارهم، إذا كانوا نزوًال 
 

م  .فما ُقداَم بُيوَ
 .رأي وظاهَر الرأيأول ال: بادي الرأي* ٦١٨



 

)١٥٨(  

ــْنتَ ُمْلَتّخــاً كــأّن ِنِشــيَجُه  ُســعاُل َدوّى اَْعَيــت عليــه (١" الطويــل: "قــال* ٦١٩ َوقُّــد فـُ
 الطَّبايُب  

 .كالسكران، وهو املمتليء من الّري: امللَتخُ 
َرُض َوجَه زيٍد ال غري. ِمثل ّخُلّق وُأْخَلقَ : َمحَّ الثوُب والَرْسُم وغريه* ٦٢٠

َ
 .وأََمَح امل

ِجَســـُد * ٦٢١
ُ
* ٦٢٢الثَـــوُب الـــذي يلـــي عـــن اَجلَســـد مثـــل املفَضـــِل  -جبـــِر املـــيم-امل
ْجَسُد 

ُ
 املصُبوُغ  -بضم امليم-امل
 

 .َأْشبَـْعُتُه حىت يَقوم، وِمثله أْقَدْمَتهُ : وَأِجَسدتُه. باَجلساِد، وهو الَزعفران
ــــــــــــــــــــــاُب الَقمــــــــــــــــــــــيِص (١" الطويــــــــــــــــــــــل: "قــــــــــــــــــــــال اهلـُـــــــــــــــــــــذيلّ  قــــــــــــــــــــــد أقــــــــــــــــــــــَدم أحَب

 .................... .َخلوقـَُها  
 

ـــةٌ * ٦٢٣ ـــٌة وُمْرنـََق ـــاُب ُمْرفـََن ـــُه ِمثلهـــا، والِث ـــُب اَرقـَْنُت ـــُه قـَْل ـــُه احلـــديثُ  ٢٨٧. وأَْرنـَْقُت : وِمن
ُْرتـََقُن الزعفراِن حىت يـَْغِمَلهُ 

 . وامل
ا ذءآبََة كّل َحْزٍن  صُبوٌت أو مواكَبٌة َدروُج  (١" الوافر: "قال* ٦٢٤  يـَُثّج 

ـــُه تلـــَزُم : ائمـــَة الســـري، والَســـْبتُ الد: الُســـبوتُ  ـــٍق وَجنَـــاٍء وَمَواكُب َدَواُمـــه ومواَصـــَلتُه يف رِْف
 بضم -املوكَب، ويقال يْسَدى ويُنري

 
 .ما أنت أثِرُهُ : قال-يف ينري : -وفتحا-من ُيْساي،  -الياء
نـه وآِخُر َعْهٍد منك يـا َعزّانـه  بـذي الرِمِّـِث قـوٌل قـُلْ (١" الطويل: "وقال أيضاً * ٦٢٥

 غُري َصاحل  
 وألَواِك بالُربِد اليماين َوَفْد بدا  ِمن البَـْنيِ أشراٌط لعجالَن رائح (٢

 " الطويل: "وقال* ٦٢٦
 وفضْت دموعي عربَة َخْشَية الَرَوى =فراَجْعُت نفسي وأْعتَـَرْتين صّبابَةٌ (١
   املنتهى دثوَن ُخلٍَّة  هي العيُش يف الدنيا ويف منتهى املَىن " يكون"وكيف (٢

 "    الطويل: "وقال* ٦٢٧



 

)١٥٩(  

 لقد أدركُت بالُبخِل ُجدِي وما َسعى  إىل باخٍل باجلُود من ال يـَُبلِذلُه (١
أنت لَعْيين قـُرًَّة حَني نْلَتقي  ذكُرك يف نفسي إذا خدِرْت (١" الطويل: "وقال* ٦٢٨

 رِْجلي  
 َر من الُكْحِل إن َرَمَدْت عيناَي يوماً َكَحْلُتها  بعينيك، مل أَْبِغ الذُّرُ (٢

لـــه نَزلـــٌة عنـــد الَصـــِرِمي نزلـــٌة  إذا الشـــمُس كانـــت بـــالرَِدآء (١" الطويـــل: "وقـــال* ٦٢٩
ضَّرِج  

ُ
 امل

 كَأنَّ َسَوالَف الّنحّدات منها  تقّطٍر باألرَندج الَعصيِم (١" الوافر: "وقال* ٦٣٠
 .اهلَناءُ : اجللود الُسوُد، الَعصيمُ : األَرَنُدج
ـــا (١" الطويــل: "وقــال* ٦٣١ ُأحبُّــِك مــا دامــت بَنْجــٍد َشــيجُة  مــا ًســبّكْت أُيلــى َ
 تـََعاُر 
 ما إْسَنتَّ َدفْـَواق الَسرَاب ما َجرْت  من الَوْحِش َعْصما اليدين نواُر (٢
اَمَة طَيِّبٌ (٣  بِه قـَُلٌب عاِديٌة وََكرَاُر =٢٨٩ما سال واٍد من 
َن صراْر َسَقاها مَن اَجلوزاِء والَدْلو خْلفًة  َمَباك(٤  ُري مل يـُْنِدْب 
ْزِن ما هلا  إذا ما إْسَتهلَّْت بالنجاِء ِغذاُر (٥

ُ
 بِدرَِّة أبكاٍر مَن امل

رَِة ترَتفُع ِعنَد خبُبِث نـَْفِس الناَقِة مث تعودَ   .املعىن يف غزار أن الدَّ
ــــْه (١" الطويــــل: "قــــال* ٦٣٢ ِبَســــْطَت لبــــاغِي اخلَــــُري َكفــــاً َبســــيطًة  ينــــاُل العــــدى بَل

 الصديق ُفُضوُهلا 
 .يبُس االذنه، هي السحآُء، فإذا َخّضَب ُجُفوفاً فهي ُعْسَرى: الُعْسَرةُ * ٦٣٣
أَبْت ِإبلي مآَء الرَِداِة َشفَّّها  بنو العـِم َحيُْمـون النَّصـيَح (١" الطويل: "قال كثريٌ *٦٣٤
ّربدا 

ُ
 امل
 بن َأسعدا   فأَبْت َمل ُحتْمد على فضل مآئٍة  ِيَساراً ال سقيا غنب طاق(٢
 ال َمَنعاَها إال َضَنانُة  بأطراِف ُعْسَرى َشوُْكها قد َجتددا (٣
 

  ٢٩٠" الطويل: "وأنشدين: وقال* ٦٣٥
 َفَشّجاَين " مقليت"أال أَيُّها الَقُرب املهّيُج لوَعاً  إذا واَجْهُتُه (١



 

)١٦٠(  

ا بالدمِع ُذو (٢ ُ  وَطَفاِن لِئن ُكنَت َقد أَمَسْيَت للَعْنيِ طارِفاً  فأَجْفا
 لِئن كاَنِت الُدنيا ِمبن فيك تـَْنَتهي  ليايل ال تنحاُش من َحَدثان (٣
 بأنَعِم َحايل عيشٍة ولََياِن "  هانئاً "عن َريِب احلوادث " لقد كنت("٤
 َسَقى اهللا ُسَقيا رمحٍة َحْشو ُحْفرٍة  تّضُم على ما وارِت الَرَجواِن (٥
 ِحٌب  كذاك فؤاٌد دائم اخلََفَقاِن َأهاَب بَدمع الَعْنيْ باِجلْسم َشا(٦

َيهاَء بن ُمحيَمَة األْشَجعّي قـال أبـو علـيّ * ٦٣٦ يقـال أّن الفـرزدق كـاَن يـُْعجـُب : ِجلَبـْ
 َعرَّْسَن (١" الكامل: "ذه األبيات

 
 دائِرَة الَظِهريِة بعَدَما  َوَغْرَن واَحلَدُق الكثُري ُخُشوُُع 

 َقْد َدنَا ِلُوْقوِع " و"َنْسٌر يرِيُق   يف ِظٌل ُمّطِر والرََّواق كأنَّهُ (٢
 

  ٢٩٠" الطويل: "قال* ٦٣٧
َوقَـــْد َشـــبَّ ِمـــن (٢فكْيـــَف ألُـــوُم اجلـــازِعني وأْجـــزَُع =وُكْنـــُت ألُـــوُم اجلـــازِعَني علـــى الُبكـــا

 أْتراب َظَالَمَة الُدَمى  َغرايُر أبكاٍر 
 

َنيَك َمْقَنُع   لعيـْ
َوٍة  والقـَْيُت من صـغرامها سال القلُب عن ك(١" الطويل: "وقال*٦٣٨ ربامها بـَْعَد َصبـْ

 آبن بَريِح 
 فال َتذكرْن عندي ُعَقْيَبَة إنَّين  تَِبُني ذا بَاَنُت ُعَقيَـّيَبُة رُوحي (٢

 .بنو اجلوِن ِمن بين حرام بِن حبيشة بن َسُلول* ٦٣٩
ِهّن إىل جـــّدوياٍت َعلـــيهن ِصـــيَغٌة  ِمـــن اللُـــوِم يف أعطَـــافِ (١" الطويـــل: "وقـــال* ٦٤٠

 ُمخُوُم  
ــــومُ : منســــوبات إىل َجــــْدٍي وهــــو إىل َضــــُمرّة: اجلــــدوَّياتُ  ــــْنتُ، يقــــال: واخلُُم َخــــمَّ : الَن

يمُّ ُمخُوماً   .الشُييَء خيُّ



 

)١٦١(  

ــَزُة مل َأِجــْد  جليــداً إىل نـَْفِســي ملــيح (١" الطويــل: "وقــالَ * ٦٤١ وإّين إذا بانَّــْت ُعزي
 الَشمائيل  

 "    الكامل: "وقال أيضاً * ٦٤٢
 َطِرَب الُفؤاُد فهاج يل َدَدِين  ملا َحَدْيَن َتواَيل الظُُعِن (١
 َونكأَن َقْدَح فؤاِدَي الّضِمِن =٢٩٢مث إندفـَْعَن ببطِن ذي ُعبيبٍ (٢

لـو  (١" الطويـل: "أليب املثلِِّم ميدُح َصّخراً الَغّي مـن ُهـذيلٍ : وأنشدين الَعتِرييُّ * ٦٤٣
 كاَن للّدهِر ماٌل كان ُمِتَلَدُه  

 
 اَن للدهِر َصْخٌر ماَل قـُْنياِن لك
 آىب اهلَضيمِة نائي بالعظيمِة  مْتالُف الَكرميَة ال ُسْقٌط وال َواِن (٢
 َحلمى احلقيقَة نّساُل الوديَقِة  معتاٌق الَويَقِة صدٌق غُري ثْنيان (٣
 َربّآُء َمْرقـََبٍة قـَوَّاُل ْخمطََبٍة  َدفّاُع َمْعطبٍة َقطَّاُع أقَراِن (٤
 اُن ألِويٍَة َشَهاُد أْنِديٍَة  َجَواُب أوديٍة سّياُن ِفْتياِن محَّ (٥
 حيمي الصَِّحاب إذا هاَب الغروز  ويكفي القائلني إذا ما كّبل الَعاين (٦
 ويرتك القْرُن ُمْصفَّراً أناِمُله  كأنَّ يف رْيطَْته َنْضَج إرقَاِن (٧
 هٌو غري مّناِن يعطيك ما ال َتَكاُد النفُس تْرِسُله  من التَالد وَ (٨

وأنشدين العتِرييُّ أليب ِخراٍش، يرثي رجًال مـن قومـه قلـُه مجيـُل بـن مْعَمـٍر يـوم * ٦٤٤
 " الطويل: "فتح ِمَكةَ 

 بذي جنٍد تأوي إليه األرَامُل =٢٩٣َفجََّع أضيايف َمجيُل بُن مَعَمرٍ (١
 ُل طويِل جناِد الّسيِف ليَس حبدٍر  إذا راَح وأسرتَخْت عليِه اَحلمائ(٢
 إىل بيته يأِوي الَغريُب إذا َشّتا  وُمهتلٌك بادي الدراسيني عائُل (٣
 تـََزَوج َمْقروراً وراحْت عشّية  هلا َحَدٌب حتتثُُه فـَُيوائل (٤
 تكاُد يداُه ُتسءملان َدرِيَسُة  من الُقرِّ ملا إستقبلتُه الَشمائُل (٥
 اُع النَـَعائُل فأُِقم لو ال قـََتبٌة غري موثٍق  آلبك باجلزع الِضبَ (٦
 لكان مجيٌل أسَوأ الَقْوِم ثـََلًة  ولكَن قْرَن الَظهِر للمرِء َشاغُل (٧



 

)١٦٢(  

 فما باُل أهل الداِر مل يَتَصدَّعوا  وقد َخفَّ منها اللوذعي احلالحل (٨
ا َمن ُحناوُل (٩  وَمل أْنَس أياماً لنا ولَيالِياً  بنخَلًة إذ نلقى 

 مسالك  ولكْن أحاطْت بالرِّقَاِبٍ◌ السالسُل  فَلْيَس َكعبِد الداِر أيامَ (١٠
 وصاَر الَفَىت كالكهِل ليس بقائٍل  سوى احلَق شيئاً وأْسرتاح الَعواِذُل (١١
 

ُمجَــل وهــو  ٢٩٤وأنشــدين أبــو آلِحــق ُمــُدرك بــن ُحْنــدج الَلبيــدي، لصــاحب * ٦٤٥
 َأَمتُّ روايًة من أُم َفريٍد الُزهرييّة من 

 
 " الطويل: "ُجشم

 زَاَل فينا ُمْنذ أدرك علمنافينا ُمْنذ أدرك علمنالساِكن َخَيماِت الُعَذْيِب قتيُل   وما(١
 َخلْيلّي إن حاَنت وفايت فاطلُبا  َدمي عند ُمجٍل وأطلُبا َجبميِل (٢
ا  فإن األيامي لْسَن (٣  َوال تأُخذا يب أمياً تظلماِ
 

 يل بـَُتوِل 
 أرٌك َوخيٌم ولِكن ُخذا يب ذاَت بـَْعِل َحمَّلَها  (٤
 

 بالُعَذْيب ظَليِل 
وروى : وروته أم قريـد أول املقطوعـة -ومازال فينا-وَروى أبو الحق بعد هذا البيت 

 وقال : أبو سليمان هذه األبيات
 

َســـاَلَْتُكها يـــا َرّب ِســـراً وُمْعِلنـــاً  فـــَأحَوُج بـــٍث (١" الطويـــل: "ال أدري أهـــي فيهـــا أم ال
 وَغُري َمسئوِل 

 
 وأصرُِم ُجلمٍل حبل ُكّل خليل =٢٩٥ٌمجًال أُثَبَك ِعبادةً  فإن تُعطين(٢
 وإن تُك اُألخرى فال حترمّنين  تعّزى صٍرب عن مجاٍل مجيِل (٣



 

)١٦٣(  

لعمـــــــرك مـــــــا (١" الطويـــــــل: "وأنشـــــــدين أيضـــــــا: قـــــــال. وال أدري هـــــــذه األوىل أم ال
 إستخباري الَريح ُكّلما  جرت موِهناً من 

 
 حنوُكم بقليِل 

 آخر ليلة  إذا ما بنَأين َمْضجعي بطويِل  وإن إرتفاقي ُكلّ (٢
 .الَعَصبُة، متتدُّ ِمَن الَرقَبِة إىل الكِتفِ : الَباِدرضةُ :: وقال* ٦٤٧
أن الَغـــــَنَم الُســـــود تـــــأَىب، وأهـــــل احلجـــــاز يقولـــــون ال يُضـــــُر : وزعـــــم الناصـــــري* ٦٤٨

 أن البيض من : الضأَن، وأمجعوا ُكّلهم
 

وا يف املغــــزى، أنّــــه يصــــلها يف النجــــِد واحلجــــاِز الضــــاين أســــلم مــــن الُســــوِد، ومل خيتلفــــ
 .والَغور
يأخـــــذ الغـــــنم عـــــن مشـــــيم بـــــول األروى : قـــــال أبـــــو علـــــي األيـــــا مقصـــــوٌر داءٌ * ٦٤٩

 .ورائحتها
  ٢٩٦" الطويل: "وأنشدين أبو علي إلبن الدّمينة* ٦٥٠

 كأَبواَء مضَنْت نفَسها البُـْرَء بعَدما  َحست من فضول الغدر نْقع العمائم  (١
أَقُــوُل (١" الطويـل: "إستشـَهَد بـِه الفـرَاُء يف هـذا املعـىن: وأنَشـَد أبـو علـّي قـال* ٦٥١

 َلكّناِز حتّمل فأَنَُه  أباُ ال 
 

 أخاُل الضأُن منُه نَواجيا 
 فمالِك من أْرَوى تعاَديِت بالَعَمى  والقيِت ُمِطًال وراميا (٢

ُمْقَلتا َعيناَء من َرمِل َعاِلج   هلا(١" الطويل: "وأنشدين لبعض بين ُعَذرَةَ : قال* ٦٥٢
 يكاُد رواقاً طرفها َيْصدُع الَقلَبا 

 فلْيَسْت بأْدىن من ملّمعِة الَشَوى  تتّبُع من رَّمان ذا ملٍق صعبا (٢
 .َجَبْل لطيء غريب ُمسرياء على يوم من الراِحله، وروى موقعه: َرّمان
ا هضبا  وتذهب من الُقناِص يف ُمَتمّنٍع  مىت ما تفرُّع ي(٣  رمي هضٌب 



 

)١٦٤(  

 .القرف والعدوى واحد: وقال* ٦٥٣
خْرزاً وقد َعَرَق يـَْعَرُق إذا عِمل  ٢٩٧هو يـَْعَرُق لك الرَُكَوَة، خيَِيُط على أسفلها: وقال

 . هلا عراقاً 
 .املرأُة ميوُت أزواجها َسرِيعاً : والَقُلوعُ . الناقُة السمينُة العالية: والَقُلوعُ 
فللــه َدّري (١" الطويــل: "ة بــن عبــد اِهللا، يف ُخوجــه إىل الثـَّغــروأنشــدين للِصــمّ * ٦٥٤

 أي َنْظرة ذي هوًى  نظرت ُضحاً 
 

 والشمُس يسفنُّ اهلا 
 إىل رأس طود من ُجَفاَف كأنَُّه  َقراَفرس تَنصيبها وحزال هلا (٢
ا سكنت طياً وطال إختالهلا (٣  فكَّربُت ملا أن بدت يل بلدة  
 زجرتِه  بأجفان عيين ُمثَّ َخالَّه جاهلا وكفكفت دمعي ساعة و (٤
 كما أخَضَلْت باملاِء ْاَعراُض بشَّة  هرمي الُكَلى ملا تداىن إبتالهلا (٥
ِالُهلا (٦ َرًة  سريعاً على جيب القميس إ  فقدُتك عيناً ُرّمبا ِهْجِت َعبـْ
ما طياً فصرباً بلّيٌة  هجعُت بَأرض فأعرتاين َخياُهلا (٧ ّ  أال أ
 
رَانٍة َعبهنيَّةفـَقً (٨  مليح بأْجواز الغالِة إهتَباُهلَا =٢٩٨مُت إىل َعيـْ
ا  جباهل ملا حثّل عنها ِعقاُهلا (٩ ّ  فلما رأيت اجلدَّ منها وأ

 ثَنيُت مييين يف الزماِم فما َثىن  هلا الَشأَو حىت عاَونـَْتها ِمشاهلا (١٠
 و رحلى قداُهلا َوَحىت ثـََىن عرنيَنها َحَلُق الُربى  وناطَح أعلى حنْ (١١
ا احلاجاِت يـَْنفع ِغواُهلا (١٢  على مثلها فأستحمل اهللا يا َفىت  وَغاول 
 كاّن أنالل الذِئِب أَول ليلٍة  يُباِدُر أمساك احلياضى أنسالُهلا (١٣

قُــــرُة بــــن عياضــــى اللبيــــدي، مث أحــــد بــــين مالــــك بــــن آَهْيــــب يُقوهلــــا ُجلحيفــــة * ٦٥٥
 كان شيخاً و . الِضبابىي ولُه منها مكرمٌ 

 
 مهًال ُجحيَف ال تقويل ُزَورَا  (١" الرجز: "ففرْكُته



 

)١٦٥(  

 مىت َحَلْيِت أربعَني َخورا (٢
كورَا (٣

َ
 أال ثُليماَ قـَْعبك امل

 
يُعيّـُرهــا بــالَفقِر وأنّــه  ٢٩٩رِقــاُق البطــون واجلُلــوِد وَضــرُعها ُمْســتَـرٍْخ وهــي غزيــرٌة : اخلَــورُ 

 فجاَءت إىل . تزوَّجها فقريَةً 
 

 " الرجز. "إىل وُجلَحيَفُة يف ُمْكرٍم تـُنَـّفزُة وهو صغريٌ  غينَّ 
 َوَهْبَتُه وأنسَت خُري واهِب  (١
 من شيخ يابس الرواجِب (٢
 ُحمَّنِب الُغراب الّناِعِب (٣

ــَتُج مثَّ ُحيمــُل عليهــا ِبِ◌قُــرِب الِنتــاج : وقــال أبــو الِحــق يف الكشــوفِ * ٦٥٦ الــيت تـُْن
، كما قا. فتحمل  لُه أبُو وقاله اخلفاجيُّ

 
 .الحقٍ 

ــه لبنــاً وقالــه اخلفــاجيُّ َوَزَعــَم الُقتــيبُّ : والغــوى الَفْصــيلِ  ّــُه اإلمــتالُء مــن : أال جيــد بأُّم أن
 .وال أدري عن إبن هذا القول. اللنب
 .أثرندِت الَفَرُس والبَنْت إذا إنَتهِت َمسناً والبَنْت إمتالًء وَرياً : وقال* ٦٥٧
ن، وال يكـــون يف الـــرجلني إقباهلمـــا أعـــين احلـــافرين يف اليـــدي: الَضـــَدفُ : وقـــال* ٦٥٨

 .على وحثّيها
أدىن لَـــْوٍث فقـــد  ٣٠٠: ولنـــا مـــن األْمـــِر اَْدىن َوْلـــٍث ومـــن قـــال: َولَثُـــوا: وقـــال* ٦٥٩
 . أخطأ

ََجف الَظُيب واإلنساُن والَفرسُ  إذا إنعرَف ِمـن املـرض واجلِـوِع وبَـَدْت عظاُمـُه ِمـن : وأ
 .اهلَُزال واُحلمص

ــَغ اجلََبــاَل والَنمَغــُة مفتوحــُة الُكــّل : وقــال الُقشــرييّ * ٦٦٠ مــا أجــُد الرَِّعــى إال أن أتـََنمَّ
 .قـُّلة اجلَبلِ -ُمعَجمُة الَغِني 



 

)١٦٦(  

َدُعوين وأبياتـاً (١وقد أوَعدها ُعقبة بن عياٍض أْن قالت بـَْيتاً أن يَقتُـَلها : وهلا* ٦٦١
 أقـُْلُهنَّ وْحيَُكم  وإن َاْمجَعْت 

 
 وعامُر  حرباً ُسَليم

 نَعم أنا َعن َهْضِب الَقليِب وُجزُجٍز  وَعن طْخَفَة الَشيماِء ال بُدَّ تاِمُر (٢
 َفَما نـََفرْت َصهبا َعِن الَنِوقاَدها  إىل غري ِشْبٍه باحلناكِة َعاِعُر (٣

 .يـَْعِسُرها َويـَْعصبها
 " الوافر: "قال الصمة* ٦٦٢

ِمارَا َفَدْمُع ا=عرْفت اليوَم باألسَناِد داراً (١  لَعني ينهمُر إ
 َمنازُل جريٍَة سَخْطت نواُهم  وأُْعَقبِت الَسواِيف والِقطارا (٢

 َرَمتين بالَيِل غداَة بانُوا  على حذٍر وما َرَمِت إغرتاراً  (٣: َوفيها
 بأْدَهِم فاحٍم وبذي ُغروٍب  كأنَّ على َشائبِة ُعقارَا (٤
 َرْت َمدداً وقارَا ُضَهْياء الَثراب خّىب حوٍل  وحوًال أوقَـ (٥
 فلما طاَب مشريُها تداَعى  هلا العاَدُون وأبَتدُروا الِتجارَا (٦
 برجم الّظن غري يقني على  كما ِشيم احلياحني إستطَارا (٧
 يا عني حمدبَني لقوا إليه  كما ألقى إىل طَّياً نوارا (٨

ُْكرم قـُرّة، وأُمـُه جحيفـة الضـبابّية* ٦٦٣
أهاجـك بـأُس منزلـة (١" الـوافر: "وأنشدين مل

 بسياب  بَأجرََع بعدنا قـَْفِر 
 

 الرِحاِب 
 

  ٣٠٢بياب يقدمون الباَء على الياِء : هذا من املقلوُب تقول ُسَلْيم
َلِت الرياَح فـَُعْدَن بيداً  كما تـَْنُضو ُحمَريُة الِكَناِب (٢  تَبدَّ
 وجارتيها  وال َختشى احلواِدث بإنقالب . منازل من مجال(٣
 رُّ َرباطََنا وَمنِْيُس فيها  شرِيكي مْكنٍف فيها َوَعناِيب جنَُ (٤



 

)١٦٧(  

 وال نـَْعَشُى َحمرََّمٌة علينا  ِسَوى ُحْسِن املراحِة واللعاِب (٥
 وكيف وقد رجتك بنو ُسلْيٍم  وهابتك الُعدى بعد الَتصاِيب (٦
 ولطَّرت حلييت وَكَبا األعادي  وخيَفْت َصْوَليت بيدي َوناِيب (٧
 ِلَدايت احللماُء ِمنهم  وِعيَب علَي ُكْحِلي وأختضايب َوَعاَد (٨
 فمن يـَْفَخْر َمبْنَصِبِه فأّين  أماري الناَس يف َكَرم النصاب  (٩

 فـََىتً بني األِسّنة من ُسْليٍم  وبْنيَ ُذري القماِقم من ِكالِب (١٠
 الَفَنِن الرِطِب " من"تـَثـَىنَّ من الِعَز هؤَالء  على نتٍق (١١
 

 وبني هوازٍن أمْنت ِسرَاِيب =٣٠٣أصبحت بني بين ُسَليمٍ إذا (١٢
 وكنُت وَرّب موسى من َعُدّوِي  كقرِن الَشمِس أو َكدِر السحاِب (١٣
 محاين منهم َحَلٌق ُحُبوُس  وفتياٌن َمَصاِعيُب الرِقاِب (١٤
 َمسَاِدَعٌة َترِيُع إىل ُكسهوٍل  ُكُهول جمالٍس وأُسوِد َغاِب (١٥
 على اخللفاء َفكَّوا  ُأَساَرى الناِس بالُلهاِء الرَِغاِب إَذأ وفدوا (١٦
م ِمنَن أنواع الَعَذاِب (١٧  فإّن من النوافِل سلم َقوى  وحرَ

وأنشـــدين أليب احلـــواِس اخلُزميـــّي، مث أحـــد بـــين عبـــد اِهللا القتيـــل بـــن ُخزميـــة بـــن * ٦٦٤
 مالك بن أَُهْيِب بن عبد اهللا بن قنفذ 

 
َطَرْقتــَك (١" الكامــل: "ريء الِقــْيِس إبــن بـُْهَشــة بــن ُســَلْيمبــن مالــك بــن عــوف بــن أمــ

 ُمجُل وباطًال مل َتْطُرِق  بعد اهلُُدوَّ 
 

 وِبكاِذٍب مل َيْصُدِق 
 
ا(٢ ّ  َحٌق بـُْلَقِيتنا وإن مل نـَْلَتق =٣٠٤رشّيا َمتّثُل يف املنام كأ
 يا مجُل جادَك ُمْستهٌل وابٌل  أحيا الِبالَد برائح ُمتَعِبٍق (٣
 َزجِل العواِرِض تستدير له الَصبا  أعجازُُه َنَضُد السحاب السَّبِق (٤



 

)١٦٨(  

 َفساَدْت سحيَفُتُه أماَم َربابه  ُذو َهْيَدٍب ِقرِد الرّباِب وَرَيِق (٥
َزِق (٦  يـُْهّدى لكاملُه الَقواِم يَريُنها  َخَفُر احلياِء َوشِيَمٌة مل تـُنـْ
 كالرمِل حتَت دجاَن َرمٍل ُملتِق ُختِْفي األزاَر إذا َمَشْت برواِدٍف   (٧
 وكأّمنا تُكسو الِوشاَح وجيَدها  أدماَء مرتُعها صرٌمي تأَْبرِق (٨
 وتٌبِنيُ َعن حلٍق أُغرَّ كأَنَُه  بَالظنِّ َطعُم ُمدامٍة مل ُمتَْزِق (٩

 َتكُسو اِخلماَر بوارٍد وكأنُّه  يف السِِّب فرٌع وَديٍَّة مل تـَْنِسُق (١٠
دفِق َلَفاُء يَ (١١

ْ
 ْدرُُج حتتها ُمَتسْبسُب  َريّاُن يف َقضٍب قريِب امل

َر الكراِم ويا َلُه من َمدَعِق (١٢ َر ُسَلْيٌم يوَم َوعقَة عامٍر  َصبـْ  َصيـْ
ٍم فتعاَوُروا(١٣  طعَن الرِماح وباِخلفاِف الُدّلِق =٣٠٥يوَم التَـُقوا ُمبكدَّ
 وبالعتاِق الُسّبِق ِمن بعد ما مجعوا املتاة وأقبلوا  باليْعُمالِت (١٤
ْعَلِق (١٥

ُ
 من ُكلِّ َطمحِة الِعناِت ِطمرٍَّة  شوهاَء مترُح يف الِعناِن امل

 تـَْعُدو بُكلَّ جمرٍب من عاِمٍر  نـَْهِد البداَهِة ثاِمٍل كاِخلْزنِق (١٦
 َلِقى الَرَدى بسُيوِفنا وِحَصانُُه  فتجد ال مبقاِم ضنك َضِيِق (١٧
 باتٍر  يف كفِّ أَغيَد كالسَناِن ُمم ّشِق  من ضربٍة بُذباب َعْضبٍ (١٨
 ............. حّىت جتدِل من ُذءابِة عامٍر  مايه بكفي حاسب(١٩

ــيَّ بــن عمــريَة بــن عمــريََة الَعمــريّ : قــال* ٦٦٥ َطْل
وهــم . َعمــريَة ُخفــاف: وأنشــدين مل

 املطالبة يهجو نساء بنيه، وُحنروا 
 

ــًة لــه كانــت آخــر مالــهِ  اذا تكّلفهــا بــاِجلزِع َجيُْزُرهــا  َســوٌد ســالفُع مــ(١" البســيط: "ناَق
 ِسرُّهن َبذاُء 

ا يف ُمراج املاِل َحْرباُء (٢ ّ  من ُكّل َحْبَرتٍة حبنا نافية  كأ
 
 َمتشي التطاويَح مثل الُغول َعسراُء =٣٠٦ِمنـُْهنَّ ُأخرى أزاَل اهللاُ نعمَتها(٣
 ِد النار َغربَاُء  كأّمنا شَفتاها ُكْلَبٌة فُلَجْت  من َغْشٍة يف رما(٤



 

)١٦٩(  

أّين (١" الكامــــل: "قــــال ُغتمــــى يف ُمْكــــرٍم الــــَدباّيب وُكــــلَّ مــــن مالــــِك ُخفــــافٍ * ٦٦٦
 أمتحُتك كاِذباً فأثبتين  يف مدحيت لك 

 
 ما يـُثَاُب الكاِذُب  

ا بالَقاِع ِذي الِنَقاع  (١" الرجز: "الراجز* ٦٦٧ َ  كَأ
 َوَقْد َطوْت يأساً َعْن الرَِجاِع  (٢
 حواٍر َخَلُق املْدراِع   أُمُّ (٣
 عريي ّجتر ّطَرَف الِسلَفاِع  (٤

 .املّقِنعُة وما يلتفُع بهِ : املَفاعُ : مجُع رجعة إىل أهلها، واملْلَفاعُ : الرَّجاعُ 
 قال يل الناُس تـََزوَّج تـُْرَزِق  (١" الرجز: "آخر* ٦٦٨

 ِمنُهنَّ َذاُت ُعُنٍق َسَهوَِّق  (٢
رَفِق  َعاَريُة الُعرُقوب أشفَ (٣

ْ
 ى امل

رَفِق  (٤
ْ
 كأنَّ حسَّ ِجْرَعها امل

 َصْوُت أعاصري َبوادي بـَْرَوِق  (٥
 أو صوُت رجٍل من ِدباً بَسْمَلِق  (٦
 أو ِحسُّ َسْيٍل من جباٍل ُبّسِق  (٧

: أنشـــدين لغُـــْزالن الُثمـــامي، مـــن مثاَمـــة بـــن كعـــِب جذميـــة بـــن ُخفـــاف: وقـــال* ٦٦٩
 حلي َخليْلي ُصّباين َورَ (١" الطويل"
 

 وناقيت  على ملح الَريَّان مث َذرَانيا 
 فإن مل تـَْفعال وَمرْرُمتا  على حاِئِط الزيدي فأستوِد عانَيا (٢
 ُأساِئُل عن َعْمٍق َوَعن ُحسِن حاله  ولو ال أبَنُه الَزيّدي قّل ُسؤاليا (٣

َليــلَ : َعْمــُق الــُزُروعِ * ٦٧٠ الزيــديُون : َوقَــالَ  قُــرَب بَــدرٍ :قـُــْرب الَفــرِع، وَعمــُق املِضــيِق بيـْ
 مث . من بين عمراَن، من ُمزينة

 



 

)١٧٠(  

 .من بين عثمان
 .وله هناُء قـَْلٌت بني َمَرُعنَـْيٍب وَبَني الَسايرةِ 

أليمــاَّ بَعْمــٍق ذى الــُزروع فـَّلــَمِ◌اَ  وإن كــان عــن َقْصــد املطــٍي (١" الطويــل: "ولــه أيضــاً 
 َجيوُر  

 يف َتكليمهنَّ أجوُر  فإنَّ بَعْمٍق ذى الُزروِع لِبُدنا  من أسلمَ (٢
 وإن كان فيها ِغْلظٌة وفجوُر =٣٠٨فال تعجزا عن حاجٍة ألخيكما(٣
 فما َضرَّ ِصرَم االسِلمّياِت لو بدا  لنا يوَم َعْمٍق أَْذرٌُع وُحنُوُر (٤
 ويف ِعْرِس قنَّاٍن عليَّ إلِّيٌة  ويف احلََنِذيّاِت املالِح نُذوُر (٥

فَــإنَّ ِبوَْكــٍد فــالُربيراِء فاحلَشــا  َفخلــٍص إىل (١" الطويــل": ولــُه يف نســاٍء ًمَزنيــاتٍ *٦٧١
 الَرنقاِء مِن وبَعاٍن  

 .طرٌف أسَوُد وراَء َمٍر بشو كانَ : وْكدُ 
: آرَّة َحَبٌل، والَرنقـاءُ : وَخْلصٌ . بلٌد بني َمرٍّ وَشوْكان: واَحلَشا. أكيمٌة صغريةٌ : والُربيراءُ 

 .باّحلرةِ : ها هنا قاٌع، وبعان
 اِنَس من َحيِّ ِعداٍء كليهما  طوامح باألزواج غري َغَواِن أَو (٢
ا  قـُُرْوٌد تـََبارى يف أرباِط ميّاِن (٣ ّ  ُجِننيَّ ُجُنوناً من بُعُووٍل كَأ
 وُعوَدا فقوال َحنُْن ُمْنصرفاِن =٣١٩َفُمرَّا فـَُقوال طالِباِن حلاجة(٤

 .رجلِه رحّي مث رموا بِه فيها فهلكَفظفروا بِه بالدهناِء وهي قـَْلتٌة عميقٌة َفربطوا يف 
وقـــال اهلُيْمـــيَّ مـــن َعمـــرو بـــن كـــالب يف هـــذه املـــاوِة مـــن اللهـــو والنمغـــُة ِمـــن * ٦٧٢
 (١" الطويل: "وأنشد: الرَماَعةُ : الِصيبَ 

 
 أِجريانـََنا ما من هوانا ِفراُقكم  ولكنَّ ما يُقَضى فسوَف يكوُن 

  َجيُلو الَعَمى بَيقِني بَعدُمت فال ُزوارُنَا يبلغوَنُكم  وال خري(٢
ُدوا السالَم ومل نُكْن  لكم َشجناً أنَّ الِغَىن لزِيُن (٣ ُ  َظَعنتم فلم 



 

)١٧١(  

ــُة احلســني بــن : وقــال أبــو الحــق* ٦٧٣ زرٌة فــرس عبــاس بــن مــرداس وهــي أيضــاً ناَق
 اليت كان  -صلوات اهللا عليه-علي 

 
 .َحيجُّ عليها

 
  ٣١٠: يدي أخى َصخرٍ والَسَماُء فرُس معاوية بن َعْمرو الَشرِ 

يـا َصـْخَر (١" الكامـل: "َوَهلـا -بكسـر املـيم-َجيْمْزَن َمجْـزاً : للَخْنَساء: وأنشدَ * ٦٧٤
 مرة أن قُِتْلت فإمنا  قـَْتلي قرارََة 

 
 َوالِكالُب َسَواُء 

مَّ بَقْتِلها  ما يف الثعالِب من أخيَك َوفاُء  (٢  َودَِع الثـََعاَلَب ال 
 .من كلمتها الرابعةغري ِمْقَتار * ٦٧٥
صــوامع وقعــت يف يــوم : ... ... ... ... ...  ويف شــعر أيب ُمْصــِلح اليَـْهــزِي* ٦٧٦

 أخدار  
 .َخَدٍر للطر

 .وكان َسّيُد بُن سليٍم يصطفي من كل نـَْهٍب ارَبَع قـُرٍَع من خيار اإلبلِ : قالَ 
نَ . يعــين أيــا ُمصــِلحٍ . هــي ِلشــاِعرُكم الــذي يُنــاكُف عــنُكم: فقــول

ُ
َناَضــَحةوامل

ُ
: اَكْفــُة وامل

 .الَذبُّ 
 

ــل* ٦٧٧ . أي حملــى مل ُيشــنق ُغُرمولــُه إىل َذنبــِه حببــِل ُميــَنح مــن الطمــار: واِحلصــاُن 
٣١١  
ـــو فـــالنٍ * ٦٧٨ ـــُدوا َعـــِن املســـِري مـــَع مـــْن َســـار، مل خيرُجـــوا : وَخـــَذل مـــن الَقـــوِم بـَُن فـََع

 .َمَعُهم، واَخلذُل اإلقامةُ 
 .َتعلَ ~فى وأنزيٌد أفَضُل من إحتَ * ٦٧٩



 

)١٧٢(  

وكانَــِت الُســَعُة لبــين فُــالٍن علــى بــين فُــالِن، إذا كــان هلــم َفْضــُل َظفــر يف يــوم * ٦٨٠
 .حرب وغريه

. ويــوَم لْسَلَســان يــوٌم لبــين ســليٍم علــى بــين عــاِمٍر مــن ربيَعــة، وهــو أّوُل أيــامهم* ٦٨١
 أصابوا من بين عامر رمياً على 

 
 .مائة رجٍل، وهو أيضاً يوم الَغيامةِ 

ا -بضم الغني-وَرُغَم أنفي هللا * ٦٨٢ إذا أجابـُه بكلمـٍة يعيبُـه فيهـا . وهو يَلطَفُين 
 .أو ُيسمعه ما يكرَههُ 

 
ــْوم، وَقــد نـََبــه ِمــن . ولزيــٍد يف بَــين فُــالٍن نُبَهــُة الــذِكرِ  ٠ والنُْبهــُة مصــَدُر اإلنتبــاِه مــَن النّـ

  ٣١٢ -بضم النون-نومِه يـَْنُبُه نـُْبهاً 
 

 . فصيحٌة، ونـََبَه َأعلى وأفصحُ  َونـََبَه لُغةٌ 
أنشدين أبو الّرماح، وَوهـبٌّ اهلَـّذيل وغريمهـا، للُمنتَصـِر الشـراحيلي مـن : َوقال* ٦٨٣

 : بين هلٍك، صاحب أّم ذي الَودْعِ 
 
 نَِبْهُت وأصحاِيب يُقولْوَن إنه  بِبْكرَة أْمسَى نـَْوُمْه يـََتحّضْر (١" الطويل"

-مثــل َكنَـَفــِه وناحَيتِــِه . ْيــَتْم يـُْتمــا، والصــيب يف ضــْبع زيــدٍ وقــد يَــِتَم الَصــِيبُ، يَـ * ٦٨٤
  -جمرورة الَضاِد جمزومة الباءِ 

 
ــــِه، : َوهــــَو اُلُشــــافُ * ٦٨٥ ــــذلك الَشــــيء بعين إســــم للــــداء، وهــــو الَشــــَغاُف، إســــم ل

 .  والُشْعوَى منُه وداؤه َمْضمومة الْشني
رِيّ * ٦٨٦

ُ
 "    الوافر: "زيادة يف أبيات امل

 صوُب الربيع ِبالَد َسْلَمى  بَضاحِي الَوْيِل ُمْنهمٍر ُمرِنِّ َسَقى (١
 ُمرٍِم باألباطح ُمر نِعّن =٣١٣ُمطيع للَجُنوِب إذا َمَرْتهُ (٢



 

)١٧٣(  

 كأنَّ ُمدامٌة َصهباَء صرفاً  ُتَصفى بني باطيٍة َوَدِن (٣
َقاِت طُـوًال  َوال فما ليَلى ِمَن اهلَيْـ (١" الوافر: "أنشدين أُم قُريٍد الُزهريِّيّة: وقال* ٦٨٧

 ليَلى ِمَن الَقَزم القصار 
 َوما ليَلى بناِشَزٍة الُقَصْريي  وال هوجاء ِعمَُّتها إْعِتَجاُر (٢

َْعـرَّى  وال (١" الـوافر: "أنشدين الكالبيُّـون: وقال أبُو علي* ٦٨٨
وَمـا ليلَـى ِبسـيَئِة امل

 ليَلى مَن الَقَزِم القَصاِر  
ـــُردُّ * ٦٨٩ َفمـــا (١" الطويـــل: "علـــى ُســـفياَن الـــزَغّيب مـــن هـــالٍل قولـــهُ  َجـــواٌب ملـــرمي، تـَ

 وقـََفْت بالسِدِر طَاِلُب حاَجٍة  قـَُلوَصى 
 

مت ُمْنُذ زماِن 
ُ
 وال امل
 ِقَفا فاَمسعا يا جاَرتيتَّ أَسلُكما  وُأخِربْكثَما عن بعِض ما تالِن (١" الطويل: "فأجابته

 
 اد ُجيْلَّى ُحّبه َألَواِن وما ك=َصَحا القلْب عن ُسفيان بعَد موَّدةٍ (٢
 فما َضرَّ هذا الدر أْن َقد َهجرَتُه  وإن ُمْغَطلَّ الُفُنوِن َدواِن (٣

أصـبحُت (١" الرجـز: "وأنشدين أليب َشَجرَة األزَرّقي أحـد بـين نُعـيم يف بَناتـه* ٦٩٠
 بعد الَلْهو والَتْطواف  

 وبعَد إسَباغ الرَِداِء الَضايف  (٢
 ِة الُغَداِف  وبْعُد نقِض الّلم(٣
 أبا َجواِر ماُهلن كاِف  (٤
 َغُري بـُنَـّيات له ِضَعاِف  (٥
 ِمثل لایر األْصَقِع الرَجاِف  (٦
 يـَْلْقطَن َمْرواً مبكاٍن َعاِف  (٧
 ُيصبحَن يوَم العيِد والَتوايف  (٨
 ُغْرب اجللوِد ُشوَّل الِشَعاِف  (٩

 مل ينم حشنَّاٌء على األطراِف  (١٠



 

)١٧٤(  

 ْن على ِحفاف  وَمل يُنقط(١١
 قد خفُت أن تشملين كاخلايف  (١٢
 ِمْن ُحَب أن ُيرتكَن يف كفاِف  (١٣
 وبـُْغِض أن ُيرتكَن عند جاف  (١٤
 واهللا يكفيين وفيه َكاِف  (١٥
 

  ٣١٥" الوافر: "ولغريه* ٦٩١
 َعشّيَة أرَسَلْت حنوى َرُسوًال  بأَنّا ال نراك وال ترانَا (١
 ٍن  وأَنك بعِد ِمن قوٍم سَوانَا وذلك أنَّ َولَيك غري دا(٢

َفمــا أَْدمــاُء أم أَغــنَّ (١" الــوافر: "وأنشــدين لَعطَيــَة بــن أيب شــجرة مــن كلمــًة لــهُ * ٦٩٢
 طفٍل  َخُذوٍل فَارٍِد تـَْرعى 

 
 الَسالَما 

 َمرَاعيها الَعمِيُق إذا أظَلْت  ُجنُوم الَصيِف وأحَتَدم إحِتَداَما (٢
  ُمتْسِي  مَن الَوْمسُى َقد نُِقَع الرَِهاَما َوتـَْرَعى َغرَّ َوْجرَة حنيَ (٣
ا َقُذوٌف  بسراي العِني ُيْسِمُعها البُـَغاَما (٤  ُموّشِحٌة جبد
ا فـََناَما (٥  أَُغنَّ ِطْفٌل َشَقْتُه  فـُّواَق الَشْرِق ِدرََّ
 بَأْمَلَح ِمن َضنينَة يوم قاَمْت  تُرِيَك اجلِيَد ِمنَها والَقواَما (٦
َِطيَّ ِلريَْحُلوُه  نَوًى َميناً ونـَْنِحي َحنُْن َشاما  َوَقدْ (٧

 َزّموا امل
 
 وأَما الَنازُِلوَن َفَال َمَراَما =٣١٦فَأما الِظاعُنوَن فَلْن يعوجوا(٨
 كَأنَّ ُمحوهلُم ملا إستَـَقلُّوا  ُذَرى َدْوٍم تـَْغَمَمِت الَقَتاَما (٩

 ا َبْطَن ذي َسَكٍب َظَالما  َرَميتُـُهُم بَطْرِف الَعْنيِ َحّىت  أجاُزو (١٠
سَتزِيُل هلُْم ِقَياَما (١١

ُ
 وَحّىت َخلَُّفوا النْفراء عنهم  وقَاَم امل

 َمسَاِديٌر وحال الليُل ُدوين  فما آنْستُهم إالَّ َمسَاَما (١٢



 

)١٧٥(  

ُم طٌري قد حّلق، ومسامة اإلنساِن شخُصهُ   .أي كأ
َوَأصـــَبَح أهلـــي يقتَـُنـــون مســـاميت   (١" الطويـــل: "وأنشـــدين أبـــو ُســـليمان اهلـُــَذيل* ٦٩٣

 كما يـُْقتَـَىن بـَْعَد اهلياِم ُجُفوُر 
 "  الوافر"وعاوّدُت الُبَكا ورأيُت أمراً  له عوٌج إذا قُلُت إستقاَما (٢
 

ا، وتلك تـَْنَصِقل علـى كـْرب سـّنها، : وذََكَر إمرأتني، فقال* ٦٩٣ تلك تـَْغَبِئرُّ يف شباِ
  ٣١٧. ونُ وحتلو يل، وتأُخُذَها الُعيُ 

ـــــةٍ : قـــــال* ٦٩٥ فـــــو اهللا لـــــو ال اهللا ال شـــــيء غـــــريه  (١" الطويـــــل: "وأنشـــــدين يف َمَزنّي
 وخويف ناراً قَدت 

 
 حبديد 

 ْمُعزاً  باال نُقب ال حيصى هلُنَّ َعِديد َ؟وخويف بين ُموَسى لطالْعُت أً (٢
 وخويف عيسى اجلعفرّي ورهَطُه  وإين عّما يكرهون َصُدود (٣
 ِمن الناِس كلّهم  بذي ملٍك ما شأوهم ببعيِد  لطالعُت أباشاً (٤

 .بنو موسى بن عبد اهللا، وكانت مزينة جريانه
فتانــا كــان أبــيَض َمْضــَرِحياً  (١" الــوافر: "وأنشــدين للُمــَزّين مــن كلمــًة لــه: قــال* ٦٩٦

 سُلوا عنه القبائَل، كيف كانا 
 فتانا كان حيمُل أرَمالت  ويدفُع عن َذوي األرحام شانا  (٢
 نظرنا دبكًال وأخاه كعباً  فما عدال مقاماً ِمن فتانا (٣
 

  ٣١٨" الرجز: "وقال ُحصني الَثوارُس من بين ذكوان* ٦٩٧
 هل تـَْعِرُف الَداَر ِمبُْعرضات  (١
 دياَر تراٍب ُمنعماِت  (٢
 نُوِر الِصَي غفائٍل عفاِت  (٣
 لْسَن بِتاٍَّت وال ِجمَْعاِت  (٤



 

)١٧٦(  

 ياِت  وال ِمساج الَدلِّ جافِ (٥
 َهل يـُْبِلغنيها على البُـْعَداِت  (٦
 ُصْهٌب حراجيج ميانَياِت  (٧
 يسُوُقها ُمْنتِشُر اِهلمَّاِت  (٨
 ال َيسُجُن اهلّم إذا ما يأيت  (٩

وماِت  (١٠
ُ
 إذا ما َحَذاُهنَّ على امل

 َسدين األيدي ُمَواشَكاِت  (١١
 َوأَرجُل روح ُجمنُباِت  (١٢
 اَذا تَأيت  يا أَيُّها الراجُز م(١٣
 إمسع لتحبريي الَقواِفياِت  (١٤
 ليس َكتَـْهنيِد املوّلدات  (١٥
 مَع النيب بُِلَيْت َشّدايت  (١٦
 َجْدي ُسَلْيٌم رافُع الُسنَّاِت  (١٧
 

 بِالرَايِة احلمراِء يف الراياِت (١٨
   ٣١٩َخمُْصوبًة بَعلِق الرِئَاِت (١٩
ا ُموَثُق الَدأيَاِت  ( ٢٠  يـَْعدو 
 يـَْرتُِك يف األعداِء ناِفذاِت  (٢١
 بالسيف أدعاصاً وقَِلساِت  (٢٢

َعّطل : وقال* ٦٩٨
ُ
 .من بين ذكوان -بفتح الطاء-َصفوان بن امل

ــدٍ (١#" الطويــل: "وقــال َعّبــاسَ  بتســعِة أْعشــاِر الرَِمــاِح =وَفــاَزْت ُســَلْيُم يــوَم َنْصــِر َحمَمَّ
 َوُقْسَم ُعْشٌر بَني قَيْيٍس (٢َوبِالَصْرب 

 
 وِخْنِدٍف  َوذي ميٍن َقْسَم الَسِوية بالَقْدِر 



 

)١٧٧(  

ـــرّة ميـــدح حممـــد بـــن * ٦٩٩حبـــر الفـــاء -هـــذه ِفْخـــَرًة  ومـــن كلمـــة اخلُزميـــي أحـــد بـــين قـُ
 (١" الطويل: "إمساعيل بن إبراهيم

 
 أِفْض ُمْستهالت الُدُموِع الِبَواِدِر  َملِّياً بأكَناِف الُرُسوِم الَدَوائِِر 

َتجاِوِر أفضلها فال بـُْقنا ع(٢
ُ
 لى الَدْمِع بعَدما  تفرََّق َشْعُب احلاضِر امل

 
 ويعُمُر ماء الَعني ُجفن املِحاجِر =٣٢٠َشرِيُج شُؤوِن َتسَتِهلَّ ُدُموُعه(٣
 َخلَّيلي َترِفيعاً من الَلْوِم أربعا  ُحنََى َمَقماماً ِمن َقطٍني وَسامِر (٤
َعُث اَألَ◌سى  وأَ (٥  ّين على َفْجع النوى غُري صابِر امل تعلما أنَّ اِجلَوى يـَبـْ
ما  لَعايْنُتماها ذاُت ْسِقم ُخماِمر (٦  َويل كِبٌد لو تِكشفان ِحجا
 ِقفا نْستِجّد الْشوَق ُمثَّ ترَوحَّا  على ُكلِّ َوّخاٍد سِديٍس وقاِطِر (٧
 وُكلِّ عَالٍة جْرٍة اَْرحِبيٍَّة  يُشجُّ أظالها ِسَالَم احلزَاِوِر (٨
 بعد الُسَرى يا حممد  ظُهوَر الصحاري يف خوامي اهلواجِر   إليك َطْوت(٩

 تُؤمُّ تتبُشر األرُض أن يطا  رُبا احللِّ منها أو حراَم املشاعِر (١٠
 أبُوك الذي أَودى بُغرَّرِة َمالِه  عروُر احلُقوِق وإحتال اجلزائِر (١١
ستنجباِت الط(١٢

ُ
 اِهِر تالقى عليه فخُر موسى وجعفِر  من الّسْيِد وامل

 
 كما أخلَص الِتيميُّ صْوَغ األساِور =٣٢١فأخلَصُه جمٌد طرِيٌف وتاِلدٍ (١٣

شــبابُة، وكنانــُة، : ثالثــة ُبطــون، فإبنــا القــْنيِ : وقــال فهــُم بــن عمــرو بــن قــيس* ٧٠٠
 وبعَدُمها جبالُة، وفيها الَعرُد والعّز، 

 
 .وهي ثلثا فهم

ثِينَــِة، مث وقــال اخلــارُج مــن َضــرِيّة يُريـُـد َمَكــَة، يِ * ٧٠١ ْشــَرُب باجلديَلــِة مث فلجــَة، مث الدَّ
 قُباَء، مث َمرَّاَن، مث وجزَة، مث ذاِت 

 



 

)١٧٨(  

ُمث . فــإن خــرج مــن َضــرِيَّة يريــد البصــَرَة، َشــِرْب بطحفــةَ . ِعــرٍِق، مثَّ الُبســتان، مث مّكــة
 -أمَرًة، مث رَامضَة، مث الَغرِيُش 

 
مث العوَســَجُة،  -َن مــيًال يف املنــزلني مجيعــاً وبــني الَنبــاج والَغــريِش أربعــو  -وبــني الَغــرِيشُ 

 مث النباج، مث الينُسوَعة، مث 
 

مث اخلَرَجــاُء، مث الَشــَبِحى، ُمثَّ -َحْفــُر أيب ُموســى  -مث اَحلَفــر  ٣٢٢الُعَشــُر، مث ماِويّــُة، 
ُر، مث الَبْصَرةُ   . الُرَحْيُل، مث احلَُفيـْ

، يعـــين: وزعـــَم الكـــاليبُّ * ٧٠٢ ـــا بطـــرف الـــَدوِّ  البصـــرَة، وَهْضـــُب الـــَرْدِة، َعـــن ميـــني ا
 بثالِث أمياٍل : ؟"اَجلِديَلِة إىل فَلَجةَ 

 
ْصـــــِعِد ٌفرنـــــة

ُ
* ٧٠٣: أو أكثـــــر، ميـــــني املصـــــِعِد إىل َمَكـــــَة، وذو ُســـــَديٌر عـــــن َيســـــاِر امل

 َجَرى ( ١" الطويل: "ولصاحب أم عائذ
 

 ُح لك ياهلجراِن ِمن أَم عاِئٍذ  َعلى الفرع ِصرداٌن ِبذاك ُجُنو 
 يـَُبشِّْرننا بالُصرم ِمن أّم عاِئٍذ  أتاَح الردى يوماً َهلُنَّ متيُح (٢
 فَأْعَرْضُت ِمن بـَْغَضائِهنَّ وباحلشا  وبالنفِس مما قد يـَُقْلَن بَرِيُح (٣
 وَرْحُت وما أدري مع احلادِث الذي  ُحيدَثن ألحدثَن كيَف أَُروُح (٤
 

غامـٍد يف قتـل  ٣٢٣ايـة شـنوى، لـبعٍض وأنشدين الَسـَروى أحـُد بـين غو : قال* ٧٠٤
 عبِد اِهللا بن أيب النُـَعْيم الليهيب أحد 

 
ــُه وإىل بــين َحَيــةَ : بــين ُرهــم والنســبة إليــه وإىل ِحــّي بــين . َحــَوَوى: َغــواوي، وال َنظــري َل

 َحيوىُّ، وإىل فُتيةَّ ِمِن بين : ُسَليم
 



 

)١٧٩(  

 " الوافر": فـَتَـَوّى، وإىل الُصَىبّ من بين كالب َصَبِوىُّ : ُسليم
َنا اجلحاِفَل والُبطونَا (١  نـََزْعنا قـَْلَب لشْهٍب من َحَشاها  وأَْلَقيـْ
 قـَتَـْلنا يوَم ذي َغِلٍف فتاهم  َوسّيَدُهم وأْصَبُحهم َجبيَنا (٢
 َوأوردُهم بنصِل السيف َصْلتاً  وَأعجَلهم ِقرى للطارقيَنا (٣
 ْرقـَُهُم السميَنا وََكاَن هو احملارَب إذ َدَعاُهم  وََكان أبوُه عَ (٤
َها  وََمل تعجل ِشَغاُر اجلازِرِينا (٥  تـَرْكناُهم كناٍب أفْـَرقـَتـْ
 
 َسَنا ِسنُـَها َعواٍر َقْد بُرِيَنا =٣٢٤ُخمويًة على الثـََفَناِت ِمنَـَها(٦

صــــدقتم وااللــــِه لقــــد قـََتلــــُتم  أَخانــــا أو أخــــاكم (١" الــــوافر: "فأجابَــــُه اللهــــيبّ * ٧٠٥
 ظَاملِيّنا 

 َوْتراً بذلُكم نـََقْضُتم  َوال َذَهب الَعِشريُة َساِلميَنا َفَال (٢
 َوَربِّ ُحممٍد وإَله ُموَسى  لتَـْعَرتِفننا ِفيِه يَِقينا (٣
 وََكم ِمن ِمثِلُكم َوأَشَر حرباً  تـَرَكناُه َوَقْد َمرََع اللجيَنا (٤
ِم ُقِضينا(٥   ُنَضمُِّن َديـْنَـَنا قسماً ِكراماً  إذا َعّز القضاُء 

قــال شــاعر هلــب َوأصــابت هلــْب بــن : وَلمــا أدرُكــوا بثــأرِهم بــإبن النُـَعــْيم اللهــيب* ٧٠٦
 َشَفى (١" الطويل: "َمْسُروح الغامديِّ 

 
 لَنفَس َحّىت ليَس فيها ُحَسانٌَة  َفَأْمَسْت بـُُيوُت الِشْعر جاد َنشيُدها 

 
 ويًال ُحُدوُدَها َحليَلَة مسُروٍح ط=٣٢٥بـَْعْدَوِة أبطاٍل ِمن أحجَن غاَدُروا(٢
َها سيوفـَُنا  فأمى يـَُقضُّى للَذهاب َعموُدها  (٣  وَكم ِمن فـََتاٍة طّلَقتـْ

 .-األلف-َحدَِّت املرأُة حتُِدُّ ُحُدوداً، وأَحدَّت 
َأال يــا بَــِين نـُْعــٍم تَــركُتم أتُــورَُكْم  َعَلــى َبطَــٍل (١" الطويــل. "وللهــيب يقوُهلــا ِلَغامــدٍ * ٧٠٧

 اِمِد ُمْسَتنَظِر غِري حَ 
 أىب الَضيم ِمْنكم وأحَتمى َدوَن رأيِه  من أْسلم أبطاٌل َطواُل الَسَواِعِد (٢



 

)١٨٠(  

 فنحُن إذن مثالِن حنُن وأَنُتُم  إذا ما قتلنا آِمناً وهو رَاِقُد (٣
 َمىت تـَْغدِمَنا ُعْصبٌة ال تُورَِها  ُجمَّربٌة َضرّاربٌة للمَعاِضِد (٤
ا ُخْضٌر تـََعاَشى طَبيُـ (٥ َتَساِنُد بإمياِ

ُ
 َها  َكما يتعاَشى اَألرَمُد امل

يٌَة ُحلدوِدها  إذا صدرت عن ُمْستغاٍر عواِنِد  (٦  ُجمرّبٌة ِهندَّ
 : آخر* ٧٠٨

واطُري =٣٢٦فإن كنِت َقد َأمجعِت صرمي فال ينب(١
َ
 ألعني أعداِئي سقتك امل

قاِدر   فـََقد يـُْهَجُر البيُت القريب ويعَتقى  البغيِض َويـَْعَتاُن احلرِيصَ (٢
َ
 امل

يــا نَفــِس (١" البســيط: "وأنشــدين األوســي للَجَلحــي وُكــلِّ ِمــن َخــثْـَعمٍ : قــال* ٧٠٩
 حّين فـََقد أَمسيُت ُمفَرَدًة  َعن َمن 

 
 بُليِت بذكراُه وُعِدّيِت 

 َعمَّن َتوّديَن َحّىت أَنِت َصاديٌَة  ال َترَتويَن َوَلو يف اَجلّم ُخّليِت (٢
 حٌة  أسياُب حٍني َقَضاُه اهللاُ َموُقوِت ِسَقْت مثل الرِمي واض(٣
 ُرْعُبوبَُة اخلَْلِق ِمْعطاٌر برَزْت  بَني البُـُيوِت َمَشْت يف ُحْسن َمتِْ◌يِت (٤
 يَا ُمجُْل هل أنِت قبَل املوِت َساقيَتين  كأَس احلياِة نَعم يا ُمجُْل لو ِشيِت (٥
وِت َحْيتوِت  أحييِت نَفساً َكما إبِتتها َقعصاً  مبُرهٍف من سهامِ (٦

َ
 امل

 .َحيُتُّ ُكلَّ شيء
َوال يكـون . َوَسأْلُت مجاعًة من بين ريَشَة من ُهـَذيٍل عـن الُصـرىب يف غـريهِ :قالَ *٧١٠

 يف أدميِِ الَغَنِم أصًال وعرفوُه 
 

 .َجيداً 
 

  ٣٢٧" الرجز: "وأنشدين* ٧١١
 َلما رأَْيَن َشْيَبِيت وِسينِّ  (١
   والّشعَر اَألسوَد وّيل َعينِّ (٢



 

)١٨١(  

 ِمتُّ عليهنَّ وِمْنتَ ِمينِّ  (٣
فلــو ُكْنــُت َمْعــُذوراً بــأن َأطلُــُب الِصــَىب  َلَقــْد َعِلمــَت (١" الطويــل: "وللَجلحــي* ٧١٢

 ِمّين إليَك َرُسول 
 َوَلِكّنما ذو الشَّْيِب يـُبـَْلى بأَنَه  إذا َشاَب َمل ُجيَْعل عليِه قَبوُل (٢

يِش بن كعٍب أخـى ُعَقيـٍل، وإىل ُحَشـيٍف مـن هلـب الِنسبُة إىل اَحلرِ : َوقاَل ِيل * ٧١٣
 بن أْحِجن من الشنوَءِة، وإىل كرمي 

 
 : من محّري إىل ذي َخليٍل ِمن محري َرْهِط اجلُرِشّية أّم األخواِت األربع

ــــة َزْوج الَعبــــاِس َوأم أمســــاَء  ــــه وســــلم، ولبابــــة اهلاللّي ــــه زوج النــــيب صــــلى اهللا علي َميموَن
 -ُكلُّ ذلك فـَْعليٌّ   وأختها اخلَْثعمّيتني

 
متحرك األوضلْني وهذا من عِجيِب الَنَسِب، وأكثر ما جيييء إىل َفعْيلة، مثل حنيَفة 

 . وَجِليَحَة وَعِمريَة وَأسباِه ذلك
 

٣٢٨  
. وحّدثين َشْيٌخ من اَألجُدوِم من حضرموت، َمجْـُع ُجـَدْمي مـن الَصـِدفِ : قال* ٧١٤

 وِسألَتُه عن الَصّباح اَحلروري 
 

َهـَو ِمـن بـين : قـال. الخارج مع عبِد اهللا بن حيىي الكندي القاتـل أهـل املدينـة بُقَديـدِ 
 ُجْعشٍم من بين احلاِرث بُن معاوية بن 

 
قاتلهـا اهللا َلمـا (١" الرجـز: "وهـو القائِـُل فيهـا. ِكْندَة وَشَرْت َمَعـُد إمرأتُـه وقُِتلَـت معـه

 تُناِرُس  
  الليَل ِعْرٌس والّنهاَر فَاِرس (٢



 

)١٨٢(  

وَمجُّعــــــُه : للَبــــــّذجِ  -الَغــــــْنيُ والــــــذاُل ُمْعجمتــــــان-ومجُعــــــُه الَغــــــَذاِلُب : الَغــــــْذَلبُ : وقــــــال
 الِبذجاُن، لولِد النعجِة والَقاِبُض بالضاد معجمٌة 

 
ْســرُع ِمــن-بالَصــاِد غــري ُمْعَجمــة  -والقــاِبضُ -

ُ
َوَعــاد َوَشــاِهُد الَصــاد، . ُكــلِّ طــائرٍ . امل

 ١" املجمزوء الك: "َقوُل أيب ُدؤاد
 
 َخيُْرْجَن من َخَلِل الَصِرِمي  َفجاِمُز الَوَلَقَى َوقَاِبُص (
 

ـــْرُدوَدُة مـــن النســـاِء، مـــن طـــالٍق، والرّاجـــُع ِمـــن الَوفَـــاِة * ٧١٥
َ
َمِلـــٌك : بقولـــه ٣٢٩وامل

راِسلُ . وأصحابَه يف ُكتبِهم
ُ
 الثـَّيُب : وامل

 
طَلّقّ◌ُة، وهو إسٌم يقع على الثيِب كاَنت ُختْطَـُب أ

ُ
وأَْنَصـَف ُكـّل مالـه . وال ُختْطَـبُ امل

 . ِنْصٌف ِمن يوٍم، وَشهر، وَزمانٍ 
 

 . وِشَتاٍء، وصيٍف وغريمها، وَنَصٌف أيضاً 
َوَرْدتُـــُه مـــَع العصـــِري الرَاِهـــِق قـَُبيـــل -وَكـــاَن َفِصـــيحاً : َوقَـــاَل أبـُــو َعْمـــرٍو الَســـُلوِيلُّ * ٧١٦

 الُغُروِب، وهو من غري هذا أُقرَب 
 

وءِت واهلال
َ
 .كامل

 .َوَقد َدُهَف، َوَدَهدوفاً فيهما مجيعاً، وهو َداِهفٌ * ٧١٧
 .فـَتَـَعّمدوا ُسيوَفهم، إذا َمترَُّقوها من أعمادها: وقال* ٧١٨
أحرض قـومي (١" الطويل: "من أحالِف ثَقيفٍ : للواقديّ : وأنشدين التمايل* ٧١٩

 للقتال وفيهم  ِمن اُجلِنب 
 

فاِصِل  
َ
 َشيٌء َقد ثَوى يف امل



 

)١٨٣(  

 ُأحرُِّض يوماً البساِت اخلالِخِل =٣٣٠حِرضهم َحّىت لو أّين مبثلهأُ (٢
نازِل (٣

ُ
 َلُقمَن َعلى أَذياِهلن حبَفلٍة  وجٍد ينازِلنَّ الَعُدوَّ امل

لصـاعِد الُفتيـاين ِمـن جبيلـة نـزوًال يف بَـين احلَـارِث : وأنشدين أبُو ُعمـر الـزُّهرييّ * ٧٢٠
 يُقولوَن (١" الطويل: "بن كعبٍ 

 
 جرماً فجرٌم َعٍشريٌَة  وال َصبَـَر ِيل أستغِفر اهللا عن جرم  دَعُ 
 أَرى فيهم ما ال يَرى الناُس فيهم  وَأشهُر فيهم ما يَرى الذيُب يف الْبِهم  (٢

شــيخ بضــرَّية َغنــِويُّ، ِلُعبــاَدَة بــن ُجميــٍب بــن املضــرجي إبــن َعــاِمر بــن : أنشــدين* ٧٢١
 اِهلّضاِن بن كعب بن عبد بن أيب 

 
 .ن كالببكر ب

ْعَتِنــُز ِبعمايَــةَ 
ُ
ْخَتــِيبءُ . وهــو القتــال امل

ُ
وأرَســَل مــرواٌن إّيل رَِســاَلًة  ال (١" الطويــل: "أي امل

َضلَُّل 
ُ
 تشَيُه أّين إذاً مل

 ولِكّنِين َعن سجِن مروان أْزَحُل =٣٣١َوَما يب ِعْصياٌن وال بـُْعُد َمْزَحلٍ (٢
 َدَمى ِمن َرهَبة املوِت َمْؤيل ويف َصاَحِة الِغنقاء أو بَعَمايٍَة  أو األُ (٣
 َوِيل َصاِحٌب يف الغاِر َهدَّك َصاِحٌب  أبو اَجلْوِن أال أنّه َمل يعّلُل (٤
 إذا َما إلتَـَقْينا كاَن أنَس حِديثَنا  ُصماٌت َوَطْرٌف كاملعابِل أْطَحُل (٥
 ِكالنا َعدٌو لوير يف عّدوه  َمَهٌز وُُكلُّ بالَعَداوِة ُجمِْمُل (٦
َها َسِديٌف ُمَرْعَبُل تَ (٧  َضّمَنِت اَألْرِوى لنا ِبُشوائَنا  كالَنَا ِمْنها لُه ِمنـْ
 َوَمْشَربـَُنا قْلُت بأرٍض َمِضلٍة  َشرِيَعتُنا ال يُهاجأ أوَُّل (٨
 فاغلُِبِه يف ضعة الزّاِد إنين  أُميط األذى َعْنُه َوَما أن يُهلُِّل (٩

كمـا إشــتهت (١" البســيط: "ي لـبعض نـَْهـدٍ وأنشـدين أبـُـو عمـرو الــُزهري : قـالَ * ٧٢٢
 ُخِلَقْت َحىت إذا كاَنْت  َكَما َمتنَّت َفَال 

 
 طُوٌل وال ِقَصُر 



 

)١٨٤(  

 
 َجْدُل الِعَنان فال َهيٌف وال قـََفُر =٣٣٢جرى هلا احلم َحىت َغمَّ أكُعَبها(٢
 ما زدَت زادتك ُحسناً يف تأُملَّها  َوزاَدَك الَشوق َحىت يرَجع البصُر  (٣

ْعـــُت َشـــيخاً غاضـــرِياً مـــن: قـــالَ  *٧٢٣ ـــيٍس، ومـــن ســـاكين تُربـــة وهـــو =َومسَِ غاَضـــرة َق
 اللُهمَّ إنا نعوذ بَك من ُجنود : يسَتغيذُ 

 
، وُحَسَبان الَشمِس َوالَقَمرِ   .اجلراد، وجباِل البَـَرِد وُجنُوِس الرِياح، َوُشُهِب الضِّرِّ

" الويـــــل: " هـــــاللٍ لـــــبعِض َقومـــــِه وهـــــو ُســـــفيان الـــــُزغيب، مـــــن بـــــين: وأنشـــــدين ٧٢٤
 ذكرُتك أن َغنَّْت أماَم ركابِنا  ُمَوّشَحٌة (١
 

تْنيِ َسُلوب   باجلدَّ
 بشْجٍن ُمِصيُب " غفلهِ "حتىن ملثل الَطْوِق ِطْفٍل أصابُُه  على (٢
 تَدَلْت َعَليِه طَّلُة الريِش ثـَْقَفٌة  على َكِلَباٍت راحُهنَّ َخِصيُب (٣
 
َا َمْيَتُع أعيا الرُقَاَة َمهيُب =٣٣٣ْقَش وأنـَْتمىَفَضَمْتُه َضمَّ اخلاِطف الوَ (٤ ِ 
َلَقْني َخطيُب (٥  َفظَلُّْت َتذوج الطَري عن فضالتِه  َكما ُطلَّ بَني الَفيـْ

. يْزبِنُــهُ : َوَزبنــهُ . يدلظــهُ : وَدلظَــهُ . يــذِفرُهُ : وَذفـَــَرةُ . مييــزُهُ : ومــازَهُ . يُذوُجــه وَذَجــاهُ : َذاَجــهُ 
 .بفتح اهلاء الثانيةيْزمهُُه : وَزَمهُهُ 

 .يُدُعهُ : الدَعّ : كل ذلك َدفعه بغلظٍة، مثل
 

الِشــــرَاحُة، والرُجــــُل شــــارٌح وقــــد َشــــرََح، يْشــــرح، : أبــــو ُعمــــر الــــُزهريي: وقــــال* ٧٢٥
 َوالِشرَاحُة . إذا أخفَر الزرع. ِشرَاحةً 

 



 

)١٨٥(  

لّنخــــل مــــن َخيْــــُرُف، ِخَرافــــًة، إذا حِفــــظ ا: يف الــــزرِع واخلََرافــــُة يف النْخــــِل، وقــــد خــــرفَ 
 واِخلفارَُة يف الرِفاِق يف . الفسادِ 

 
ْخيـــُرُف، وخيْـــِرُف لُغـــٌة إذا  ٣٣٤. وخفـــر اجلـــاين الراقـــي النخـــل. َوخفـــَر ْخيُفـــر. املســـاَفرة

 . جىن الُرطبَ 
وأنشدين أبو الرَُّدْيين، لنيار بن عبد العزيز، وكالمهـا مـن بـين احلـارث بـن  :قالَ * ٧٢٦

 (١" الطويل: "كعب َمْذحجيُّ 
 
 ْفُت لسْلمى َرْسَم داٍر مْلعٍب  َعَفْتُه الواِيف من مشاِل وأْرنِب عرَ 

ا قْود (٢: َويف هذه الكلمةِ   َوُقْدنا إليها األْعَوّجِيَة تْرِمتي  بُفرساِ
 

جنَِّب 
ُ
 القريِن امل

 فلما بلْغنا رأَس ميدانيها الذي ُهَو الَعلم األقصى إىل رأس أكتِب  (٣
 اُد فـََلم َيُكن  كطرفٍة َعٍني أو كضربِة ِمْقَضِب تباَدَرت الَشدَّ اجلِي(٤
َا  َوقـُْلَنا اال نفديك باألِم واألِب (٥  بـََعْيَد طُلوِع الّشمِس َحّىت َرَمى ِ
 قـَُويرح أعالٍم كَأنَّ ُضُلوَعه  صفاِئح ِمن َقْطٍر بباِب ُمَضّبِب (٦
َتجّوِب ويَفَتُح كالَغازيِن يف َعَدوانِه  وِشْدٍق كحجِر الذئبِة (٧

ُ
 امل

: وأنشــدين لُعفــري بــن جنــدل احلماســي مــن احلــارِث بــن كعــب مــن كلمــة لَــهُ * ٧٢٧
 ذاَك َممشى جياِد َقومي (١" خفيف"
 

 َوفيهم  كوكُب الِعزِّ َحْوَلُه التأيِيُد 
 تَلَمُع البيُض فـَْوَق فـُْوَق فُرَسانِه الُغرِّ  كَلْمِع احلّيب فيه الرُعُوُد (٢
 م يف الّروِع  َحفاظاً وبُوشَر الَتْجرِيُد وإذا جرُد والصوارِ (٣
 وأْستَـَهّلْت ُزْرُق األِسنَِّة يف السمِر  َوَالَح الّسّنوُر املُروُد (٤
 يَتغّيؤَن َحْنيَ َحتَتجُم الّشمُس  وحتِمى اهلِجريَُة الَصيخود (٥



 

)١٨٦(  

َها السَُّموُم والَشمُس ُقوُد (٦  يف ِظالِل الرواح َواخليل ممّا  َلَفَحتـْ
َُشوَِّهُة النجالُء  َشذراً والَضربُة األخُدود وَ (٧

 لَنا تُعَرف امل
ُبَـّرُز بالسَّبِق  َقدميا والّشْبَطُة الَقْيُدوُد (٨

 َولَنا تـُْعَرُف امل
 يف َحِوى الرُّوم والعيد بعيُد   ٣٣٦لَْيَتِين ُكْنُت قـَْبَل َما نَاَل قـَْوِمي(٩

  من قبل ذاك اللحوُد أو حوتين=أو تقَلقُت يف ُذَرى قـَُندَهارٍ (١٠
ســّلِم، أخــت َعمــرٍو، صــاحب مــَي الــيت متــَدح *٧٢٨

ُ
َوَمــِن َكلمــة ُنَصْيحضــَة بنــت امل
 فيها موسى بن عيسى بن حممد بن 

 
َوَلَقـْد نـَْزلـُت (١" الكامـل: "جعفر بـن إبـراهيم بـن حممـد علـي بـن عبـد اهللا بـن جعفـر

 خبَري من وطيء اَحلَصى  أّماً 
 

 رَا وَخريُهم أباً وَجنَا
 وَشرِيَفُهم وَكرميَُهم وَرفيَعُهم  وإبن الذي ولَد النيبَّ ِمرَارَا (٢
 ُموسى َرفيَع بن ُلَؤّي ُكّلهم  َوالّيِه يتخُذ األناَم َمَنارَا (٣
ا  وغال الَقتاُر فما َحتُسُّ قَتارا (٤ ُ  وإذا األرامُل َأجَدَبْت ِعَدرا
 منَك مساحٌة وبشارَا  أَقبلَن حنوَك باأليَامى ُسغَّباً  فـََلقنيَ (٥
 وآبن الذي ُرزَِق اجلََناح فطارا =٣٣٧يا آبن النيب ويا آبَن فْرَعى َهاِشمِ (٦
 ما َقَصَرْت بك حَني تـُْنَسُب عْلجٌة  فَلجاء حتمل علبة وصرارا (٧
 إال الَفواِطَم والَعواِتَك واُألىل  سْدَن االََكارَِم يعرُباً ونَزارا (٨

اهللا بـــن حممـــد بـــن عبـــد اِهللا بـــن عيســـى بـــن جعفـــر إبـــن  أنشـــدين عبـــدُ : وقـــال* ٧٢٩
 إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن 

 
ميــدُح عيَســى بــن حممــد بــن جعفــر بــن إبــراهيم وأمــُه . جعفــر ملعــىن بــن ُفهــريَّة املرداســيَّ 

 زينب بنت موسى بن عبد اِهللا بن 
 



 

)١٨٧(  

  يبَق من آثارِها إالّ الَوِتد هاجتَك َمن بثنَة داٌر قْفَرٌة  مل(١" الكامل. "حسٍن األكرب
 َواخلْيُم قد أَْوَدى بِه مّر الِبلَى  ورائٌح واٍن رواياُه َرِعد (٢
ٍم  غْرُب النوى يقذفهم حاٍد غرِد (٣  وبَاَن مشنُه احليُّ وأنصاَر َ
 
 يف القْنِع ما يفرتُّ برقاً يطََّرد =٣٣٨ُمشيٌِّع باَت يشُم عاِرضاً (٤
َه السرَب وأعد(٥  َى غريُه  للِجزْع من وادي بَرام يْقتصد اوجَّ
ا  حَداجياً فالسْيُرب منُهم ُمنجرد (٦  على مجاٍل ِجلٍَّة شدُّوا 
م ْحمبوكة  بالين ِمن ِسرانا ِعيم تُِلَد (٧  ختُوُض يف الَرقم 
م داوَّيٌة جمهولٌة  ِحرباُؤها ِمن ِصفها باِل وِبد (٨  ترمى 
 يـَْررَُع َكفَّيه إىل اِهللا فَِند  كأَنَُّه شيٌخ ُمنيٌب تائٌب (٩

 َوَغاَدُروا َصّباً حمُِّباً َهاِئما  َقْد كاَن أبناُه مبَا ناَل الصُّرد (١٠
 وشاحٌج أعوُر من طِرب الَغَضا  ُمبَتِكُر احلتم لنا َظلَّ بَعْد (١١
 َهْجُر حبيب ما إلينا َهْجرُُه  َوَلوء إلينا مارَكناُه َيُصد (١٢
 لَقْلِب لربَحاِت اهلوى  ما مل َيُكْن عمٌر على هنٍد َجيد َوَجدُت يف ا(١٣
 وال كثٌري وكثٌري ُجمَْتِهْد =٣٣٩وال ِمجيٌل وَمجيٌل باِذلٌ (١٤
 يا أَخويَّ َعزِياين َعنـُْهم  تـَْعزِيََة املخروِن َشفَّتُه الكبْد (١٥
 د وأنَّ على اَجلْون الذي َمرُّوا ِبِه  يـَُقود أظَعانـَُهم غدواً َكميِ (١٦
ا ِمَن احلَلى فـُُرْد (١٧  رَأيُت يف اِخلْدِر َعليِه َطفَلًة  جمرى يليذ
 والُدرُّ والياقوُت صِّفاً بيَنُه  أهلٌَّة ِمن َذَهب محرة نـَْقْد (١٨
ا ُمْسَتِحكٌم وليث الُقَوى  ُصَبارٌِم َعْبٌل ِخَرٌب ُملتِبد (١٩  َيْسدو 
 إمرتى بالَزَبِد اَجلعِد َغرِد فـَْهُد الذفارَي َمسِدٌم ونَابُُه  إذا (٢٠
 َقد صبَِّت الرقَم َعلى أَمْطاَلِِه  صبقِينَ النخل َنْسِقيها الَعَند (٢١
 .َسقٌي الرِّي، كأنّه لطٌف بـَْعَد سقى الريَّ ال يكوُن إال يف الّنَضج: الَعَند
 واِهللا ابداها لنا يوم اِحلَمى  وُهم ُشُهوٌد ولَنا ِمنهُم رَصْد (٢٢
ُمال يأمُ (٢٣  أىن لغَّراٍت من الِبِني أَجْد =٣٤٠نوَن أن نُرى ِغرَّا



 

)١٨٨(  

 وَخِضّل عْنَد الَغواين ُمْعِجٌب  هلُنَّ َطّالٌب إذا ِخيَف الُبِعْد (٢٤
 بَذاِت َلْوٍث َجْسَرٍة َمْلُموَمٍة  ُجمَْفَرِة الدياِت بالَرحل ختَِْد (٢٥
 َحتَتُه العمُد اَجلَدْد  َلو َوِطَئْت بـَْيَض الَقطَامل تـُْوزَه  مبَْتسميها(٢٦
 ُجمَْفَرُة الديات محراُء الَقوا  َمزَِلٌة َمْهِلَكٌة ِمْنها الَكَتْد (٢٧
 ال جيُد الُقواُد فيها مثبتاً  وال الُغرابَان علَنداٌة َجَلْد (٢٨
 بيتك قضى احلَج من هلو الِصّيب  ولو ترامى بلٌد مث بـَُلْد (٢٩
 ا نَاَلُه من َعَرب اِهللا أَحْد لُبثَنة احلسناء عندي منزٌل  م(٣٠
 َجائَِلُة الطوِق َصُموٌت حجُلها  راجحُة الرِْد فَيمِن َعْجزَاٌء ِمبْد (٣١
 تلوى السباِعيُّ العريَض ذرُعُه  فعانِك ُمْستْصِعٍب ِمنُه الَصَعْد (٣٢
 

 َكالَشمِس ال يفرُعها البيُض اخلُوْد =٣٤١وهي إذا ما إحتَـَفَلْت يف زِيَنةٍ (٣٣
 َتْكَتلُّ عن املي نَقيَّ ظَْلُمُه  كأَنُّه مِن رائِح جْون بـََرْد (٣٤
ا نـَْعَجُة َرْمٍل َشاِدٍن  بَأِصُرها َعن َمرْتع الَوحش ولْد (٣٥ ّ  َكَأ
 َعيْناِك َعْيناها إذا إشتاَقْت َلُه  وجيُدَها ِجيُدك أو ْفيك َغَيد (٣٦
 َعِن الَغيِّ رَشْد فاحلمُد ِهللا فما ِمن َخْصلٍة  إالّ َويل فيها (٣٧
 فـََعدِّ َعْن ثنة واحفظ ِسّرَها  وأنَت معذوٌر ويف األمِر َهَوْد (٣٨
ا يف الِشْعر أبراٌد ُجُدْد (٤٠ ّ  َوُقُل لعيسى ِمْدَحًة َمْرويًَّة  كأ
 َوَال ُتطيَعنَّ بعيسى كاِشحاً  فأّمنا عيسى سَناٌن وَعُضْد (٤١
 َأَعَزُه اهللاُ بَِه الرَّبُّ الَصَمْد   واجلََبُل الَصْعُب الذي َمْن َحّله(٤٢
 

ُه بَشرٍف حممٌد وجعفرٌ (٤٣  فهو َلُه َحبٌْر يـَُعْد =٣٤٢أَمدَّ
 إبُن النيبَّ وعلّي َعَمُه  وإبن أيب بكٍر فَِنعءَم املْعَتَمْد (٤٤
 وإبن فُروع هاشٍم يف عزِّهم  هلُم إذا َماَغِضبوا َجسّد وِجْد (٤٥
 َمْن راَمَها  فيها الَبهاء والِعراُب والُعَدْد  وثـَْرَوٌة يلقى الَرَوىَ (٤٦
 والِعز فيهم َعُمروا بـَُنيانَُه  َعاىل الرَّواسي ثَِبَتْت ِمْنُه الَعمْد (٤٧



 

)١٨٩(  

 َقوٌم إذا ما محلوا يف َغْمَرٍة  مَن املنايا فهُم الُنْمُر الُوُرْد (٤٨
 تُـْرِب َخْد أو أْسُد َخّفاَن فال يْلَقاُهُم  إال الذي يُوطي َلُه بال(٤٩
 َقد َمارُسوا اَحلْرَب َفال يـَْعُصم  إذا إسَتَكّفْت ِمْن َسراياهم بـُُنْد (٥٠
م  ُجْرٌد عناجيج َعَلى اجلرى مكْد (٥١ اذّي وأقَلْوَلْت 

َ
 َولبسوا امل

 يَاِتَني بالنَـْقِع وَيْسَتنِبطََنُه  ُبْسنبِك ُمرَّوٍَّس منه احلَُبْد (٥٢
 َهَيَجها َفهي هياٌص َتّطرِْد =٣٤٣َقانصٍ  َهلُنَّ أبصاٌر َضواري(٥٣
 واللحُم ٍمنـُْهنَّ ًقموٌص قلِمٌص  ُمَزميٌّ من َصْنعٍة َوُممتَّْد (٥٤
صَمغْد (٥٥

ُ
َرُة مثلٍك ثابٍت  منها اَخلِصيِم والرئيُس امل  وهاِشٌم ِعتـْ

 َوَعاِصُب اَحلْرب إذا الَحْت َلُه  عوارٌض ُشْهٌب وَجّناٌن َحِصْد (٥٦
 َمدْحُت َسّيداً ِمن َهاشٍم  َحمَْض الُنضاِر َمل َختَوَّنُّه الُعَهْد  َلَقدْ (٥٧
َصفَّى َذَهٌب ما فيه ردَّ (٥٨

ُ
 َوَمن يكن ُحمَّّمٌد أباً َلُه  فـَُهَو امل

 َوذو اجلَِناَحْنيِ َلُه ِمن َفْضِلِه  َعلى َمجيع الّناس َفوق الَبْسِط َيْد (٥٩
 اَسْت َلُه الزُْلَفَى َوَجّناُت اخلُْلْد الطالِيب اهلاِمشيُّ َجْعَفٌر  دَ (٦٠
ٌر يـَْنَتِقْد (٦١  فإّمنا أوالده من بـَْعِدِه  ُدرٌّ وياُقوٌت وتِبـْ
 َوَجدَُّك العّباُس ُيْسَتْسَقى بِه  ِمن َرْمحِة اِهللا فـَيَـنـَْهلُّ الَقَرْد (٦٢
 

 ْد يف الَفْضِل خري فما ِمن َذاك بُ =٣٤٤فأنَت با بَن األكَرمَني يُعَرتى(٦٣
 بَقوَلٍة ِمنَك فرآِت َمجُّها  مل يـُْعِطينها بَنَدى الَكفِّ أَحْد (٦٤
ْهَر َدهراً ينتضي  ماِيل كما يـُنـَْفى ِعِن الَقرِع الَقَضْد (٦٥  َلّما رَأْيُت الدَّ
 ذََكْرُت أياَمُكم وَدْهرَُكم  إن الذي يذُكرُكم ال ُيضَطَهْد (٦٦
 نَت ِخْنذيٌذ منيٌع ال ُتصْد َوانَت كالبدِر تألأل ضْوُءُه  وأَ (٦٧
 أَمْنُع ِمن ذي لَِبٍد يف ِغِيِلِة  َعْبُل الّذراعِني له ِجْلُد َوَيْد (٦٨
 بـَْعِتِسُف الِقْرَن ِفيكو حنَرُه  من ُعَلِق اَجلْوف جنيعاً يَنَقصْد (٦٩
 وإن تقدمت لتبِدي ُخطبًة  فاَخلصُم ال ياُلوك ذو الشغِب األَلْد  (٧٠
دَى حني ميْد َسبْقَت يا (٧١

َ
 عيسى َحمّالِت الَنَدَى  سبق اجلواِد يف امل



 

)١٩٠(  

 إذا أتاَك َساِئٌل أو ُمْشَتِكْد =َمالٌك َماٌل نافٌع ِتَالُدهُ (٣٧٣
اَحها مث َمَعْد =٣٤٥ولو أتتَك ُمضٌر بأسرِها(٧٣  راغبًة ُمدَّ
 ِكلتا يَديك بالّنَدى َمْبسوطٌة  تَندى إذا ما َجّفت األيدي الُنَكْد (٧٤
ْهِدي لعيسى ِمْدَحَة  البئِر مبا َسرََّك إنَّ الغَُنم َغْد (٧٥

ُ
 يا أيُّها امل

 إن ُعْجَت الَفرِش َعلى أبياته  تـَْبِقي الَنَدى فهَو جلوٍد ُمْعَتِمْد (٧٦
ا  مل َيُك فيها عن ًهَدى احلقِّ حلْد (٧٧  أبْقَى االلُه ِعْرتًة تـَْنمى 
ُسيِّ ظامل (٧٨

ِضْد ب"  حيُرنُ "وال ُموال مل
ُ
 اجلوِر إذا جاَر امل

* ٧٣١: للمشــروِد يف اِخلراَمــةِ  -وزن الَعنــفِ -املــؤمُن كاجلمــل األنــِف : َوقــالَ * ٧٣٠
 من ذي خليل محري  -وقاَل اخللليُّ 

 
وقــال أنشــدين * ٧٣٢بطنــاِن كبــرياِن مــن ُمــَراٍد : واملكــاورُ . الُغُلــوقُ -ِمــن َأهــِل ُجــَرَش 
 لو (١" الطويل: "شيٌخ من َمهََدان

 
 اَن لوم إبين ُسليمان يف الغضا  أو الَصليالن مل َتُذقُه األَبَاعُر ك
 
نَّ الكناِعُر =٣٤٦أواِلماً القـَوَّرت أو اَحلمِض أقهمت(٢ ُ  َعن اَحلْمِض عيد يأ

 .من َحُجور َمهْدان: بـَُنو ناِهتٍ * ٧٣٣شجٌر ِكباٌر مثل اُجلّميز : احلمضُ 
اهلفـي إين قــد أدمـت لـك اهلــوى  (١" لطويـلا: "وأنشـدين أبـو ُسـليمان اهلـُـَذيلُّ * ٧٣٤

 وأصغيت حىت الوجد يب لك 
 

 ظاهر 
 َوَجاَهْرُت فيك الناَس حّىت أضرَّ يب  ُجمَاَهرَيت يا ويَح فيمن َأجاِهُر (٢
 وُكنُت كفِّى الُغصِن بينا يُظلُِّين  ويـُْعجُبين إذ زعزعْتُه االعاصُر (٣
 وخالَّين ولفح اهلواِجُز  َفَصار لغريي واسَتَدارْت ظاللُه  ِسَوىَّ (٤



 

)١٩١(  

اللــذان ال ولــد َهلمــا، مــن ُعْقــِم، وكــل مــا أفــىن : رجــٌل َرقُــوٌب، وإمــرأِة ُمقــالبٌ * ٧٣٥
 الَوَلَد، ومنه حديُث معاوية حني سَأل 

 
ُحـْزُن : وحزنـه عليـه، فقـال -صـلوات اهللا عليـه-أبا الطُفيل َعاِمر بـن واثلـَة عـن َعلـي 

 . قالنالّشيِخ الَرُقوِب والَعُجوز امل
 

٣٤٧  
-فـــإذا كـــاَن ِمـــن الـــُذرة، فهـــو الَعـــَزُم : قصـــَر الُســـنُبل: اُجلذاَمـــةُ : وقـــال اهلـُــَذيل* ٧٣٦

 وقال * ٧٣٧ -مفتوحة العني والزاي
 

البارِحــة احلُــدثي : اَخلْشــعميُّ هــو الَقصــُر مــَن الــذرِة، مثــل الــذي مــن ُســنبِل الــُربِ وقــال
 .ُمؤنّثُه األحداثِ 

 .َجَعلُت َهلا ِعَفاصاً : َة وغريهاوَأْعفصُت القاُرور * ٧٣٨
 .َرقْـَيُة من أرِض فـَْهٍم من ُدون الليثِ : وقال* ٧٣٩
 -بـاأللف-إذا أمحرَّ َحبُّه، وقد حصرم الِعنَـُب وآَرَق : يقال قد َتَضرح الرمانُ * ٧٤٠

 وأْرقاُق الِعَنب ِعْنَد طُُلوِع الثُريا، 
 

 .يضاً َمتَرَُّه أ: وذلك أنُه إذا َبَدا ِطيُبُه ويقال
ــا * ٧٤١ * ٧٤٢بـََلــٌد ُمْريــٌف، مــن بــالِد ُمريَفــٍة وتـَُربــُة أَْريــُف مــن غريهــا، َوُهــم يرتاُفوَ

 َوَقد َوَرَد الرُّماُن مث َخضب مث 
 

  ٣٤٨اجلُُنوُن : والَرْعثُ . والثِميَلُة رنٌري َصغٌري بني الرَْكَبتَـْنيِ . أرعث مث َعَقدَ 
َـــَدِويَّ * ٧٤٣ ـــَن (١" لطويـــلا"وأنشـــدين اخلَثْـَعمـــيُّ ب ـــُه  ِم ـــَرْقَم َحـــىت كأَن ـــِه ال ـــَن َعلي َمحَْل

 اُحلْسِن ُحنُّوٌن بَرمياَن يافع  



 

)١٩٢(  

: قـــال وأنشـــدين شـــيٌخ مــــن أْجـــالِف ثقيـــف لســـفيان بــــن زيـــد اهلـــالّيل ُرغــــيب* ٧٤٤
 َنَظْرُت بْعِني األدَمَى (١" الطويل"
 

 َعشيًة  وقد كاَن قرُن الشمس يغش بصريُها  
 ٍن فشاَقين  وخّلْيُت َدْمَع العني جيري بديرها نظرُت إىل بْرٍق َميا(٢
 فلوال إنبُه الفْهمّي َمشّاء ُأِخْل  مواقع صهٍب ُمْكَفِهٍر َصبريَها (٣
 تـََهّلُل يف أْشَراِف َرقْـَيَة َويـُْلُه  َفَجّلَل ُجوَدى ذو َغزال ُميريها (٤
  لقد المين يف ُحِب أمسا أقاِريب  وأرَسَل حنوي بالوعيد أَمريَها(٥
 
 تبّسم َعن غر ِمّالح أشورَُها =وال ذنَب يل عّلقُتها ذات بـَْهدجةٍ (٦

ومـا َطْعـُم ِجرياليّـٍة باببليّـٍة  (١" الطويل: "أبو ُسليمان لبعض ُهَذّيلٍ : وأنشدين* ٧٤٥
 ُمَعّتقٍة َقْد َمتَّ يف الصْنع َعاُمَها  

 
 ّل َمياُمَها بَعْيطاَء ِمْشراٍق يز =بَذْوٍب َجَثُة الّنحُل يف َعطِلّيةٍ (٢
 َمبْوِهَبٍة من عارٍض َلِعبْت بِه  سحاب من الومسّى ُغرَُّغَما منها  (٣
 بأطَيب من أنياب هلوة موهناً  إذا ما ُجنوُم الّليِل َحاَن إقتحامها (٤

وُكـلُّ مـن . وأنشدين أبو َخالٍد األعوَر ُلموس بن طارٍِق القرمي صـاهلي: قال* ٧٤٦
 ْعُم ِطْرٍم َفما طَ (١" الطويل: "ُهَذْيل

 
 يف يـََفاٍع َحتُوزُُه  مناِكُب ُجودى فالّلهوُب اجلوالس 

 َحيتُه حبول الّلهِو ِقْدماً وأمكنْت  له البىن حّىت أطَرمْتُه اَجلواِرُس  (٢
 كطّي القباِطي َملْ يُليّـُنُه البُس =٣٥٠وَحّىت ُصُروُف البْىنِ يف عَرصاِقِه (٣
 وقد مال للغور الُنُجوُم الَطوامُس   بأطيِب من أنياِب ملياَء موِهناً (٤
ا  َدباً نديْت سراؤُه ُمتجاِنُس (٥  كَأنَّ ُدُروَس الشَّذِر بني لِبا
ا  سُيوُف األعادي والوجوه الُعوانُس  (٦ يا َوُدو

ْ
 وَكيَف أَُرّجى َوْصَل مل



 

)١٩٣(  

 يـــا إبـــن النـــّيب وإبـــن فـَْرَعـــي" الكامـــل: "؟"لنصـــيحة يف عيســـى مـــْن كلمـــٍة َهلـَــا* ٧٤٧
صُر =هاَشمٍ  ُ  (٢َخُري اُألروِم ونبعٌة ما 

 
 إنَّ النيبَّ كساك ِمن ِسئائِه  ِمساء جّدك ذي املعايل َجعَفُر 

 فالكفُّ ِمنك إىل الندى ُمبسوطٌة  والوجُه منك لدى املفاخَر يْسِفُر (٣
 وإذا إنَتَسْبَت عَدْوَت ُكلَّ َعقيلٍة  بيضاء حيميها كرٌمي أْزهُر (٤
 ِع آِل ُحمَمد  طاب الَنباُت َلُه وطَاَب املكِسُر من بِني فـَْر (٥

الِقـــسُّ  ٣٥١اخلمــُر مــن العَضــِة، والواَحـــدُة عَضــٌة، شــجٌر يَتخــُذ منــه : وقــال* ٧٤٨
 َيكوُن ًجبَرَش وبالسراِة 

بطـن مـن بـين . أنشدين شيخ من ُجرش لثابت بن عبد امللك الُعَرجيي: وقال* ٧٤٩
 " الطويل: "ملك من َعْنِز بن َواِئل

 
 أال أيها الريح اليت َنَسْمت لنا  من األِفق الشامي طَاب َنسيُمها (١
 فـََقد َنَسمْت من حنو من بَاَت ُحبه  يؤرُّتين من َمَضجعي فَأروُمَها (٢
 َألغِشم هوَل األرض بَيين وبَيَنها  بَليٍل ويف َعرِض السماء ُجنوُمَها (٣
 فس وما إنَّ ألوُمها فَأشفى قَلْيب من َهواُه بلّمٍة  فهو هوى ن(٤
 سَبْتين َمبيَّاِل الُقُروِن كأنُه  عنا قيُد حاكيَّ برَّوى كروُمَها (٥
َشيَّ وَبْطنُـَها  كأعطاِف َرْبط حني تبدي علومها (٦  إىل كفٍل نايب ا
 وملا ُتشتِّيها بكسوراً تُقُوَمها =٣٥٢إىل َقَدٍم َخمُْصورٍة القبيحة(٧
 ٌة الُشَعا  َنَشْت يف غًىن َجمَّ وداَم نعيُمَها أَروُج الُضحا رعبوبٌة عذب(٨
 وإين َلُمْسَتسق ألرِض ِحلَُّها  ُكَتيَمُة َوْبًال بعد َوْبٍل َمجيُمَها (٩

 تُكوُن نواِشيه نَواِغُش ُكلَها  إىل َعِبٍل أْهَضاُمها َفحُزوُمَها (١٠
 رضاً تقيمها فَسقى الرمحُن أ" بهِ "على َعْيزأْن أمَست ُكتَـْيمة َحَللَّْت  (١١
 أال ليَت ِشعري أن أتاَها ُخمَبـَُّر  أال ثابُت جاٍه لنفٍس َمحيُمَها (١٢
ا أو تُعّزى نفَسها وتَلُوُمها (١٣  أُمْسبَلُة بالدمِع منها َكظَنـَِّنا  



 

)١٩٤(  

َوأوَكـَب َهــمَّ  -َصـاَر حاِمضــاً -إذا َحبَّــْت صـغارُُه، وإمحــضَّ : َوقـد أَبـْــَرَم الِعنَـبُ * ٧٥٠
 َوَدَعْت عجوٌز * ٧٥١ أن َحيُْلوَ 

 
 .أمشاَك اهللاُ يف رِياِض اجلَنَّةِ : لرجٍل َفقاَلتْ 

  ٣٥٣جلاِنِب الواِدي : َوُجزٌف وِجزفَاٌن َولديدٌ *٧٥٢
اٌن وأنشدَ . والكثري: وأدىن الَعَدِد الدَّةُ * ٧٥٣ انُُه تـَْربِي ِبَدم : ُلدَّ * ٧٥٤وَاْصَبَحْت ُلدَّ

  كلما َعيّـْنت منها: وقال الُنمرييُّ 
 

وها
ُ
 .والَتعيني َبْدِو األرطاب مثل الَرتِِمّيةِ . ُرْطبٌة أَمل
 .َأضرَّبنا الَقفاُر، يعين َأكل اخلُبِز بغري أدمٍ : وقال* ٧٥٥
ــالُح : وقــال الَســَرِويُّ * ٧٥٦

َ
ــاء جيــُدوا  -املــيم مفتوَحــةٌ -َأَضــرَّ بِنــا امل

َ
وفــاَرُقوا ّعــْذَب امل

 * ٧٥٧بـَْعَد ماء السراة إال ملحاً 
 

 .وَجدُتُكُم فروغاً مجع فارِغ: البيثي وقال
: ، قــد أربــع واآلخــر قــد أثــىن أبــدُل رُباعيتــه، وقــال. وقــال يل بـَُنيــان إحــدمها* ٧٥٨

 .أعطاَك اهللا َماال َوبـََرَك لَك بهِ 
ـراس: احلُنـاتُ : وقال أبو َمْهـِدي السـعِدي، سـعد اَحلَضـَنةِ * ٧٥٩

ُ
ُمـُل ِمنـُه : وامل َ َداٌء 

 . ا َمجيعاً يف اإلبلِ عيوُن األبِل، َومهَُ 
 

يعــين مينَـُعهــا الظَلــُع أن : داآِن يف الَغــَنِم تفــرَفطُ : والــُربألُ  -َمضــُمومة الظــاء-والظُــالُع 
 . َلُقوَم وتَنطِلقُ 

َوَدلُّ َكوقـع الَنْبـِل يف ُمضـمِر احلشـا  لَنـا َشـَجٌر ُأخـرى (١" الطويل: "وأنشدين* ٧٦٠
 الليايل الغوابِر 

 " الطويل: "وأنشدين أيضاً * ٧٦١
 أََذاِهَبٌة ُدنياك َمل تـَْلُه ليلًة  ِبطَيا وََمل َتْسَمْع هلا َصوُت ْمعَضِد (١



 

)١٩٥(  

قلَّد (٢
ُ
 َوَال َصوُت ُخلخاٍل صموت َرَمْت ِبِه  َمَع الُصبح يف َدْرماَء َريَا امل

 إذا نزلــــوا ُســــَنا اجلِبــــاِل وأرتفعــــوا عــــن الَســــاِحِل،واخلَْبتِ : َونـَــــَزَل الَقــــوُم رافّعــــني* ٧٦٢
 ضر : وخافِضني غايِضنيَ . والَفْرشِ 

 
 .رافعني
 .رَأتُه يف َعْينها َمليحاَ : َورَأِت املرأَُة الَفَىت فُزِهَيْت بهِ * ٧٦٣
ــــالَ * ٧٦٤ ــــانِ : َوَق ــــاً ضــــعيفاً : َعَصــــْتِين ِعلََّت : وقــــد َســــهْتين علــــيت ٣٥٥. تـَرَكــــاين ُمنبين

  -غُري مَشّددة الياءِ -َشَغَلْتِين طماَعيٌة 
 

ََغاِفِري، وهـو أيضـاً اللَّـَنبُ، جيمـُع يف املَِصـرِب أيامـاً، والَطَعـاُم املـأُدوُم  :والَصَربُ 
ياِبُس امل

 . يَبَقى يف السُّفَرِة أياماً أو يُِغبُّ 
 

إذا أَْرَض : واَلَغـــــاِفُري ِمـــــَن الطَْلـــــِح والُعـــــْرُفِط وَخـــــرََج الُقـــــوُم ميتحلُـــــوَن، َوقَـــــد َمَلـــــح ميلـــــحُ 
 َتْضّيُق : ُقْطبِ وال. الَشظاَظ يف الُعْرَوةِ 

 
 . الُعْروِِة، وِضدُّ الِسَالقِ 

 َوَحْوَفٌل َساِعُدُه قد امنَّلْق  (١" الرجز: "وأنشدين* ٧٦٥
 يـَُقوُل ِقْطٌب ونِعمَّا أن َسَلق  (٢

 .تـََوّلَع وتسَححَ : امنَّلقَ 
 " الرجز: "وقال آخر* ٧٦٦

  ٣٥٦رَأت ُغالماً جلده مل ُميَْلق (١
 لَّق  ِمباِء َمحاٍم وَمل خيَُ (٢

 .يَابسٌة ُهَزاالً : وناَقٌة َشِسَبةٌ * ٧٦٧
ِمثل َدْفِع، ُدفْـَعـٌة مث أَقصـر َوقَـال اهلُـَذيلُّ إن وراثـي َرْهَقـًة مـن : َوَوهََّق اللنب َوَهةً * ٧٦٨

 .عياٍل، أي كثرًة يف اإلبلِ 



 

)١٩٦(  

......................................................................... 
.........................................................................

........ 
 َويَلحُق الِبيض الِنْكُس الَدِين  (٢" الرجز"فَيها ِقرى الضيف وإْرقاُء الِدمي * (٦٧٩
أملْ تـَْنظُـــرا، يـــا صـــاحيبَّ فـَتَـْعَجَبـــا  ِخَيـــاَر الَغـــواين ُزرَِّجْتهـــا (١" الطويـــل: "ومثلـــه* ٧٧٠

 َقاِئُح اللَ 
 إذا صْرَمة ُحمَّ الَعثَانِني زَاَمحَْت  فـََىتً ِعْنَد َخوٍد َطّوَحت كلَّ طائح (٢
 

وقــد َأحَقلَــْت األرُض . َعَشــر ثــري، وعشــر تــرى املرعـى، وعشــر مرعــى: َوقَـالَ * ٧٧١
 . والشَّعريِ . بالنباِت والبِحنطةِ 

 
  ٣٥٧وَأسرَُع األرض إحقاًال برتبَة بعد ثالث 

 َوَصاحٍب أبدى وُهَو َخُدوم  (١" الرجز: "وقال* ٧٧٢
 َحَىت إذا َما إْغتَـرَِّت احلُُزُوُم  (٢
 وَأْعَرَضْت َداِويٌَّة َدْميُسوُم  (٣
 َتَضَمَنْتُه ِعْرِمٌس َسُعوُم  (٤
ا وهَي ِبِه تـَُعوُم  (٥ َ  َكأ
 َوْسَط الرِفَاِق َعَلٌم ُمْلُموم  (٦

 ُث َيِشبُّ الْبخزَُج  َتربـََّعْت َحي(١" الرجز: "يف اإلبل* ٧٧٣
 َوَحْيُث يصطَاُف الظَِليُم األْخرَُج  (٢

 .وهو ُكّلما َكاَن ِفيه بياٌض َوَسوادٌ : األخرَُج، واألبَرُق واحدٌ 
َشّب الفرس يُشـب !َوَشَب الصيب، وكلما يزيد ِمن الَروَحانية، َيشبُّ َشباباً وَ * ٧٧٤
  -بضم الشِني فيها مجيعاً -ُشبوباً 

 
 قد ُرَشَح الِطْفُل وأيِّ طفِل  (١" الرجز" :ِمثله* ٧٧٥



 

)١٩٧(  

ْثِل  (٢
ُ
 بـَْنيَ ِعَ◌ضا نْنبِ وأُكْم امل

 " الطويل: "َوقَاَل الُعَقيلّي حني َسَبق َصاِحَبهُ * ٧٧٦
 َعَمايُة مهُدوٍن له املوُق الزُِم =٣٥٨بَبْطِن ُقطَان َبِني ُقطان َبَني الَشدُّ وأَجنَلتْ (١

، مث أَحـُد بـين * ٧٧وقطان بَني الِسيِّ وَحَضٍن  وأنشدين َسـرِيُّ بـن عبـد َرب اُجلَشـميُّ
 َفما (١" الطويل: "مالك ُجبَدةٍ 

 
ْلِو حَىت متّلِت   َروضٌة مولّيٌة عربّيٌة  َسقْتها ِجناُء الدُّ

 بأطيَب من أرادِن ملياَء موِهناً  إذا مار لثريا يف السماِء إْستقّلِت (٣
 ٍة  بَفيِض الِلَوى باتْت بِه مثَّ ظَّلِت َوما أَمُّ أحوى اُجلدَّ تبِني ُمدل(٤
 بأْمَلَح من ملياَء ِجيداً وُمْقلًة  إذا بـََرَزْت يف بُرِدها ُمثَّ صّلِت (٥
 وَما نُْطفٌة يف رَأِسي عْيطاء صعبٍة  نأْت عن طريق الناِس ُمثَّ إْسَتظّلِت (٦
 بالربد ُعلٍَّت تـَُهْفُهُفها اَألرواُح ِمن فوِق تلعٍة  إىل َظْهِر ُأخرى فهي (٧
 
 تال الصُّْبُح أعقاَب الُنجوم فولِت =٣٥٩بأطيَب ِمن أنياِب ملْياء بْعَدما (٨

وخيتلفـون يف رِوايتهـا : أنشـدين مجاعـة مـن ُسـْهليِة النُّجـِد هـذِه الَقصـيَدةٌ : قال* ٧٧٨
 مجعت .. وأصِلها مقطوعات 

 
ٌة  إن املميتمـــا يومـــاً علـــى ِقفـــا فـــاقرآ ِمـــين الَســـالَم َحتيَـــ(١" الطويـــل: "فُجعلـــت واحـــدةً 

 بنٍت ماِلِك 
 َوُقوال َفًىت يشُكو من اُحلبِّ َزْفرة  َتَضمنـََّها ِعند الصَّفا من َمجالِك (٢
 فإن هي قالت باِطٌل ما َزَعَمُتما  تُقوال أذُكري َحَبَذ الرِداِء هنالِك (٣
 وا من كالمك وأرَسلنا اال نَضاَء َيْسَمْعَن يف الثُرى  بِثـُْعٍث وَأحراٌس َعدَ (٤
 عسى اهللا أن ألقاِك يا أبَنَة ماِلٍك  على غرٍَّة أو َغْفلٍة ِمن رِجاِلِك (٥
 فأْشَفى ُغلَّ الّنفِس ِمْنِك بَِنظرٍة  َعَلى َعَجٍل أن مل َيُكن غُري ذلِك (٦
 أبيِين لَنا يا ياَن يا بنَت ماِلٍك  أبيِين لَنا والعوُد بالَرحِل بارِِك  (٧



 

)١٩٨(  

 فأفـَرََح أم حوَّْلِتين يف مشالِك =٣٦٠ُميىن يديِك َجَعلتينأَبِيين أيف (٨
 فإن َيُك يف الُيمن فيا ِطيَب َعيشنا  وأن يك يف الًيْسرى فضل ضاللِك (٩

 أبيين أمثُلوٌج يُوليك أَمءرَُه  إذا ُجعِت أَمِس َعبًال ِمن عباِلِك (١٠
 من محالِك  أم أبيَض ينفي الَضيَم عنك ويفتدي  ِخالَل الثنايا دائباً (١١
عتُفون لَفْضِلِه  َويَعجُب من تْـْعِنيَنُه ُحسن حالِك (١٢

ُ
 إذا آبَآَب امل

 َزَعْمِت وال تدرين أال َتظنُّنا  لَيايل فارقناِك إن َمل نُباِلِك (١٣
 فو اِهللا مثُ اِهللا ما َحاَل ُودُّكم  وال أزَدْدُت إالَّ رغبًة يف وصاِلِك (١٤
 يب مثلُه  يداً بيٍد بيعاً ويب مثل ما ِبك فليَت بِك الداَء الذي (١٥
 فما يب إال أن ّتذوقي عالقًة  بـََرتين وضَما يب رغبٌة يف َسَقاِمِك (١٦
َا إذ حيل ُدوَن َحاللك (١٧  َهيب ُحملٍب من حرامك َشريًة  يعيُش ِ
بِْتِه بإعتشاللِك =٣٦١وتستغفري َرباً غفوراً وتـَْنُشرِي(١٨  َصدّى هاِئماً َعذَّ

هـــذه أخـــرى أدخَلَهـــا َمـــن َســـاَءْت روايتُـــه فيهـــا، وَهـــِذه يَرِوَيهـــا إلبـــن : وقـــال* ٧٧٩
َميَنة على َحباهلا على حدة  " الطويل: "الدُّ

 
 قـََفي يا أَُمْيَم الَقلِب نـَْفرا حتيًة  ونَقضي اهلوى ُمثَّ الَعلى ما َبدا لِك (١
 مدن لنا ِمن وصاِلِك فـََلو قُلِت طايف النار أعلُم أَنَُّه  َهوًى ِمْنِك أَو (٢
 لقّدْمُت رِجلي َحنََوها فوِطئُتها  ُهَدياك يل أو هفوًة من َضاللِك (٣
 سِلي البانََة الُعليا ِمن األبطِح الذي  به الباُن هل َحيَّيُت أطالل دارِِك (٤
 وهل ُقْمُت يف أظالِهلن َعِشيًَّة  َمقام أخي البأَساِء واخرتُت ذلك (٥
تهالِك وهل تسفَحْت َعْين(٦

ُ
 اَي بالَدمِع غدوًة  بداراً كّسِح اللؤلِؤ امل

 ليهنك أمَساكي بَكَفي على اَحلَشا  وَرقراُق عيين خشيًة ِمن زباِلِك (٧
 َعِن الّشي ّما يب غري طيب ِكالِمِك =٣٦٢فإّين ألسَتخيفيك يا بْنَت مالكٍ (٨
 وإين ألسَتغِشي َوما يب نـَْغَشٌة  وما ذاك إال يلمَّ خياِلك (٩

 وإَين ألسَتسِقي السحاَب ألرضُكم  ويُعجُبين ما أحَسَن اهللا حالِك (١٠
 ُأحبُّ الَصبا أن كنِت من قبِل الَصبا  وجنماً ُمضيئاً طالعاً من حياِلِك (١١



 

)١٩٩(  

 سألُتك هل يأتيك يف ُكلِّ َمْضجِع  خيايل كما يسرِي إيلَّ خياُلِك (١٢
 َحْت عيناي من نأي دارِِك وَهل َسَفحَت عيناك من نأي دارِنا  كما َسفَ (١٣
 وَهل شفَُّكم يوم إرحتلنا زبالُنا  كما شفَّين يوم إرحتلتم زباُلِك (١٤
 َفوا كبدي من علم إْن مل تُنوَّيل  ومن حثُمقي ال أنتهي عن سؤاِلِك (١٥
 ووا كبدي أال أضّممك َضّمًة  إيلَّ وَقد نَاَمْت عيوُن رجاِلِك (١٦
 ومن ُنشَيت الفكَّ يل من حباِلِك =٣٦٣واهلَوى ووا كبدي من العِج اُحلبّ (١٧
 وَكّنا خليطي يف اجلماِل فراَعِين  مجايل توىلَّ نـُزَّعاً من مجالِك (١٨
 أمل تـَْعَلِمي إَين ُأَسرُّ َعالَقٌة  وإين ُذو الُقرىب وإين إبن خالِك (١٩
 رك َسِلي َهل َشكا شاِك من الناس واحٌد  َكَشْكَوىَّ ل أعطي وال أنا تا(٢٠
 أيا بانَة الوادي لقد أشَرَف العدى  علينا يفاعاً فأعلمي علم َذلك (٢١
 ويا بانَة الوادي َهل أنِت َمثَيبًة  فؤاِد قًىت أعلقتِه يف حبالِك (٢٢
 فؤاد فًىت َصٍب ُتَضرََّعُه اهلوى  إليك ويعطي هيئة من جاللك (٢٣
 ظاللِك  ويا بانَة الوادي أليس بليٌة  من األمراِن حيمي عليّ (٢٤

" الطويـل: "ومن روى الثانية الدُّمينة جعل هـذا أوهلـا وزاد فيهـا هـذين البيتـني* ٧٨٠
 قفي يضا أميَم القلب نـَْقرا حتيةً (١
 
 : ونـَْقِضي اهلَوى ُمثَّ إفعلي ما بدا لِك وفيها بيتان فيهما ومها=
  ٣٦٤ على َمْنتِ صفواٍن مبجرى املهالكِ =وأنِت َكَمثْـُلوِج َصفايف َقرارةٍ (١
 ُيَشاُب مبا َجتِْين النحاُل وما تاترى  بأوعَد من َعْروات َصْعب املسالِك (٢

وأنشــدين الَغاِضــري مكــرب لَشــْيخ َســْلويلِّ َعفيــٍف َضــعيٍف وســألَُتُه إمرأتُــه : قــال* ٧٨١
ُن   أن َيستمنح َهلا َغنماً تشرَب البا

 
 عرِضي وأمَوال العشرية َواِفُر فأين وإْن َمل أحُلِب الَعام قطرًة  لِ (١" الطويل: "فقال
 َسَيِفيك ماٌء طيٌب من رِكّيٍة  وَمستَـَفٌق من جانب الَرّف قاصر  (٢



 

)٢٠٠(  

قالـه : َندُلُكـه حـىت يتميـز مـن معاليقـه: معنـاه: نـَْفّحـُس الِعنَـبِ : َوقَال الَغَنوي* ٧٨٢
 .اجلَُرشيُّ 
رتَــه: وقــال اهلِــاليل* ٧٨٣

ُ
َخــّف مــا فيــِه، والتَـَقــى إذا أْجــَدَب و  -بضــم املــيم-:تُــدرَّع امل

 الْسرَحان، يكون ذلك يف اْجلدِب إذا 
 

 .َتالَقِت الرَِعاء، وَمرَتع قاصٌر للقريب
  ٣٦٥. َمعَناُه نرفقُ : ال يعنِيك وحنن نـَُهوُن يف َسرينا* ٧٨٤
 .إذا أصاَب الغنم اهلَِيافِ : وقد أَهاَف الَقومُ * ٧٨٥
َوورثنا اخلارجني . ستيشان هو اإلستكثارُ وقد إْسَتوَثَن املرعى من الَنبِت، واال* ٧٨٦

 .أكثرنا هلم ِمنهُ : من الزادِ 
ا إىل السواِد لَفرِط اُخلْضرةِ : وَأحوِت الَبقلةُ * ٧٨٧  .إذا َذهَب لوُ
ْنِكبَ * ٧٨٨

ُ
 .وقد َعِهَد الثرى يَعَهُد َعَهداً إذا بـََلَغ امل

رأَة، وهي مزين* ٧٨٩
َ
 .ُة ببطٍن رميٍ وأْدَرك علي والزَّبري رسول حاِطٍب امل

 .فأخذ الِكَتابَ 
وأنشـدين يف * ٧٩١: إذا أسرََع وطوى ما ال يطويـه غـريه: وَقد َزَرَف الستائرُ * ٧٩٠

 (١" البسيط: "الراحلة والذئابِ 
 

 يَبْكنب للَفوِت ِمن َشخٍص تُزرِّفُه  َحرٌف جناٌة وقَلٌب غُري ِحمْياِر 
 أْخَرَق وألَبَد، وإحَتفى ولطي، واحٌد * ٧٩٢
ذا الثوثِ * ٧٩٣   ٣٦٦. والسَِّناُح ثوٌب يقي البْيَت، ويا جاريُة أسنحي 
هـو بـَني : فَقـالَ . َوهو َجَبٌل عظـيٌم أمحَـرُ : وسأْلُت اخلَفاجيَّ عن صاَحةَ : قَالَ * ٧٩٤

 وَبَني َدبيِل . القمرّي َمْقصورٌ 
 

 .وّل َمن َرعاهُ املرعى كانُوا أ: واَتوَح الَقومُ * ٧٩٥العاِرِض، وال َدبيِل غريُُه بَلٌد 
 .فلُم يبذُح أحٌد بّذحَة ألدْنَ◌ى َخْدشٍ : َوقالَ * ٧٩٦



 

)٢٠١(  

م بَليَجة من أمرِهم حباٍل َسيئةٍ * ٧٩٧  .َوَوجدُ
ــاَل فقيــُه الَفَلــج * ٧٩٨ . أراك قــد أحَرْجــَت أي َحنْثــتَ : -إْن اْســْتفناُه عــن ميينــه-وَق

 هذا أشواُمها يعين : َوقاَل اآلخر
 

 .أهونـَُهما
 

 . ق زيٌد قاَل َحقاً وَقد أحّ * ٧٩٩
 .يعين ُمْلتفةٌ : وبِه كُروٌم أشبةٌ * ٨٠٠
 .-جبر الالمِ -فهو ُمْعلٌم : وقد أْعَلَم الَفاِرسُ * ٨٠١
: وقـــــد فـــــَنت الـــــبالُء النـــــاَس وأنشـــــد -بـــــاأللف-إئـــــذنوا لنـــــا يف أجَنـــــاٍن مبينـــــاً * ٨٠٢

 إذا فـََنتَ الناَس البالُء (١" الطويل"
 

  من األْمر املنِكِر  وأدَخلوا  على الناِس َجمُْهوالً 
  ٣٦٧يعين الَوقْـَعَة، والصانَُة ُخمَفَفُة الوقعة أيضاً : َوِبِه كانِت املَلكةُ * ٨٠٣
ْعجـــُب مـــن لَيـــٍل َوَشـــَعٍر، َوَمـــاٍء، وغـــري ذلـــك : والطَـــلُّ * ٨٠٤

ُ
وأَنشـــد إلبـــن * ٨٠٥امل

َمينة  َطلَّ احلديث كما (١" الكامل: "الدُّ
 

 عَشَعَة احلديِث َمشوال َتساَمى ُعْصبٌة  ِصْرفاً ُمش
 .إذا أعجبَ : وَقد َطلَّ َيَطلُّ طالََلةً 

ــــٍة  علــــى (١" الطويــــل: "قــــال وأنشــــدين اهلــــاليلُّ * ٨٠٦ َأال فــــأعلمي َواِهللا َأن ُربَّ لَيَل
 َسَخٍط الواشَني طَابت وطلِت  

 َمجْـُع َصـبٍري، لألبـيض مـَن السـحاب: فأسـَحّقْت ُصـبُـرُهُ : َوَوَصَف َغيثاً، فقـال* ٨٠٧
 .الذي تـَّهيأ للمِطِر، وَسيْمطُُر مكانَهُ 

 .إذا أخرَجهُ : فمسَط ما يف َرِمحها، َميَْسَطُه َمسطاً * ٨٠٩
م إذا مَشوا تَبخَرتوا. فيهم ُختَاجي: َوقَالَ * ٨١٠  .َتطويُج بإميا



 

)٢٠٢(  

     -بفتح الفاء-َحنُْن ُسَفليُّ الِربِك : َوقَاَل الُثَمايلُّ * ٨١١
 اخليُل مثل َاْخَتَطْفُتُه  ٣٦٨فأقمْتُه : من َربيَعَة بن ُعقيلٍ الَعائِذي : َوقالَ * ٨١٢
ازَةِ * ٩١٣ ُفرَّعَ : وقاَل الثَّوباين من ِهزَّاِن ا

 .يعين الطريق: فـَرَكبوا امل
 .وَزيٌد ُمْقرُّع الَرأِس للذي َجّرَب األُموَر ُمَفّرقٌة ُجمَرَّبةٌ * ٨١٤
 .ُنونِ مثل اجل: َوَقد أخطف َزيٌد وبِه ُخُطفٌ * ٨١٥
جُدوٍر إىل جّنبهِ * ٨١٦

َ
 .أي تـََنحَّ : اَحنْزعنَّا باعيداً : وقَاَل مل

ـــاَل لغالمـــِه * ٨١٧ ـــَوَك صـــُقَواء -وَقـــد إســـَرتَخت وَذَمـــة الـــَدلوِ -َوَق أي : وا ال أرى َدْل
 . َوَحَرَك إبُنُه َحْطالً * ٨١٨: َمائله

 
فِر َويــابس الطّــِني َومــا فالصلَصــاُة للحديــِد والنحــاِس والُصــ. ال ُتَصلصــل علينــا: فـََقــالَ 

 .أشَبَه ذلك
 وَُكْنَت َسْيَف اِهللا مل يـُْفلِل  (١" الرجز: "وأنشَدين يف مدِح َرُجلٍ * ٨١٩

 يـَْفرَُع أحياناً وحيناً يَعَتلي  (٢
نِصُل  (٣

ُ
 َسواِلُف الَعاِدين هذا امل

 .إذا َعالهُ : فـَرََع يـُْفرَعُ 
 

ـــَريُّ -َوقـــاَل الُقـــّريُّ * ٨٢٠ ـــرَِّة هـــ -قـُ ـــٍز َمعـــهُ : اللقـُ والَرُجـــُل . معـــي َشـــاٌة عطشـــاٌن لَعْن
 يعضُّ َطَرَف سوطِه أو َعصاُه مَن 

 
  ٣٦٩. الربْدِ 
َتغـبُّ َغـداً ُمث بَعـَد َغـٍد، : فـََقـالَ ؟ َمـىت تُـورِدُ : َوأْوَرَد َغَنَمـُه فـَُقلـتُ : وقَاَل اهلَُذيلُّ * ٨٢١

 ُكلُّ ذلَك بكسر -مث َتربُع مث َختميُس 
 

 .الَعني من تِفعلّ 



 

)٢٠٣(  

ــري، ُمــرَّة عطفــاَن : قــال* ٨٢٢
ُ
: فقــال -وكــاَن فصــيحاً -َوَحــدثين ُحممــد بــن هريــر امل

نَتهب
ُ
 َقريَة لسنبس ُمقابلٌة أجأ : امل
 

ــا َهــَزَم أمَيــة بــن عبــِد اِهللا بــن عمــرو بــن  مــن بطــِن حايــٍل يف الَغــرب عــن فَيــَد بيــومني 
 .ُعثمان
ه،وُكلُّ ِمـن داِر فَـزارََة وهـو لدرسـاء ِمـن ِضـغن َعدنَـ: َجَبٌل أمحـُر قَـردَب الِضـغنِ : َوَرَمان

 .طيء اليوم
أَيا َحبذا َرماُن واَجلزَُع الذيَتُحفُّ ِبِه َرمَّاُن ِمن ُكـل َجانِـب (١" الطويل: "وأنشدين فيه

 فأعرُض عن رضّماَن والقلُب (٢
 

حارب  
ُ
 رَاِمٌقلَرمَّاَن أعراَض الَعدّو امل

 
  ٣٧٠. َوَرمَّاُن عن املشّهِب بيوم بعد نة

ــــوَق أن (١" الطويــــل"وأنشــــدين لعمــــرو بــــن عــــون الصــــاروي * ٨٢٣ يهــــيُج علــــيَّ الشَّ
 َشطَّت النَّوى  بَسْهِميه ما َمشُْلها 

 
 مبَُداِن 

 َحتُلُّ َجثاً والَظْهَران بعًة بِه  َوَحمَْضُرَها بالَصيِف َجرُّ ِعَتاِن (٢
 .ِمن أعراِض َخيَرب مما يلي ُعيناتٍ : ِعَتانٌ : قَالَ 

َمجْـــُع -طَـــَرُف َرّمـــان َمطلـــَع الشـــمِس بِـــِه َحســـاَء مـــُدوُد : وادي البْكـــر: وقـــال* ٨٢٤
 .لبين القْعَقاع بطٌن من نـَْبهان -ِحسِ 
فما زِلُت أرمي الـَوْحَش َحـىت أَتـيَح  بَأسـَفِل (١" الطويل: "وأنشدين أبو ُهَرير* ٨٢٥

 َوادي البكر ظٌيب رمانيا 
َعيش واِدي الَبْكِر مرَجتٌَع نـا  بنعمائـِه " أَهل("١" الطويل: "وأنشدين للَفزّارِيِّ * ٨٢٦

 أم هل َعْليه ُمُكوُر 



 

)٢٠٤(  

نَّ َغبُري (٢  َوهل َرْدُه َرماَن العَذاُب وَمساُؤه  ُمعاِوُدين َعيٌش 
 
 ِبّرمان َأنَّ الدِهَر يب َلَغرور =٣٧١َمَضى الَدِهُر أياماً لنا وليالياً (٣
 َلَقْد َطرَقْت َخنساَء والليل (٤
 

 ٌب  بذي النْجِل أوْرواٌق له ضارِ 
 

 وُستوُر 
ـــــُس إال نَضـــــوتان وكـــــُوُر (٥ ـــــذي َطَوىومـــــا األُْن ـــــاِل ال ـــــيفي (٦َلُقمـــــُت َمُروعـــــاً للخي وَس

 وأطمارٍي وإخالُق ُمنْرٍِقوأْصَهُب مِن سِرتِ 
 

 العَجاِن َحسِريُ  
 َرقيُق الُسالمي والَوظيِف ُحمملُج  الذراعني والُلفُّ (٧
 

 النواهُض ِيسُر 
ــِة مــن رمــان -ســقف : وَســأَلُته عــَن ســَقَف فـََقــالَ : قــال* ٨٢٧ مــن أرض "ذى الَقصَّ

 ١طيء يسيل وهو ورمان من حصن 
 
 وُرب فـَْىت ُمرخِي النَقابـَْنيَ بَاِدن  َسَتْخَسر فيه عرسه وتغيُب (
 إذا مل تـُّعجْل زَاَدُه َظلَّ عبساً  وَظلَّ هلا من نْسَعَتيه َنِصيب (٢

 .واحدٌ : الناِس وأطباُه وأخلُبهُ وإنك الّرُم * ٨٢٩
  ٣٧٢" الوافر: "وأنشدين األحَزُم هالٍيل يف صَفِة الَفَرسِ * ٨٣٠

 أَقبَّ ُحمَْمَلُج َعْبٌل َشواُه  تَكاُد َتُدقُّ مأقـََتُه اِحلَزاما (١
أَقةُ 
َ
َثلُ : امل

َ
 .أنا تَثُق وأْنَت ِمئق فكيَف نتِفقُ : اِحلدَّة، ومنه امل



 

)٢٠٥(  

عــاوي مــن ُعــادَة للجعــديّ وأنشــدين أبــو ُمصــ* ٨٣١
ُ
وَخْصــٍم (١" املتقــارب: "عٍب امل

 ِصراٍر َذوِي ماَقٍة  َمَىت بدن ِسلمُهم 
 

 َيْشَغِب 
ومنـــه قـــول كعـــب بـــن * ٨٣٣وأنَتَصـــْبُت َنصـــبًة، أخـــرتت َمـــَن الَقـــوم َخيـــاَرُهم * ٨٣٢

 ثالثَُة (١" الطويل: "مالك يوم ُأُحد
 

 َرنَا فَأريع  آالِف وَحنُن َنْصبٌة  ثالُث مثَني إن َكثُـ 
 .وكان املسلمون يوَم أحٍد سبَع مائةٍ 

َــــــــــــــــــــــْدَجُن َدَجــــــــــــــــــــــُن َدْجنــــــــــــــــــــــاً، إذا َخِصــــــــــــــــــــــَب، وقــــــــــــــــــــــال: وُدَجــــــــــــــــــــــنَ * ٨٣٤ : ي
 بطني  " دجناً "وأمسوا كلهم " ... ... ... ... ...  الوافر"

  ٣٧٣" الطويل"لُسفيان الُزغيب : وأنشدين أبُو الَوْهِب السُلويل*  ٨٣٥
ا  َمَنازل َقد أضحت َحالًء رسوُمها َسَقى اهللاُ َدراً باحلَ (١  صى اليت ِ
َا حىت إذا ما جترَّّمْت  َمرَاِبُعها َمَنا َوَهَبْت َمسُوُمها (٢  أْقمَنا ِ
ها ما َترميَُها (٣

َ
ناً  مِن أبناِء بكٍر كامل  َظَعنَّا وَغاَدْرنَا َبشاَمَة بُدَّ

 اِء الَغْرِف أْخلى َهرميُها  َعَقائيَل ِمن أَوٍس كأنَّ ُعيُـنَـَها  ُعُيوٍن ظَبَ (٤
 َيِصْفَن مباهاً من ِسطَاٍع َدَويًة  وَخيماً ِحني َحتْمى ُجنُوُمها (٥
 فـََلْيَت نَويينا َغَداة تـََفرَّقَا  مبكَة يف دعوى َشديٍد ُلوُمها (٦

َنظَـْرُت (١" الطويـل"وأنشدين الَعائذي أمحد بن ُمَطرٍِّف مـن ربيعـة بـن عقيـل * ٨٣٦
 رى الَقْهِر مشرٌف  أحم وُدوين ِمن ق

 
 الُذرِى َصْعُب الَقذال منيُف 

 إىل َضوء بـَْرٍق حنو مجٍل أَشيُمُه  َلُه بـَْعَد نَوم السَّامرِين رفيُق (٢
 
 َوللَعِني من َوْجٍد َعَليِه َذريف =٣٧٤فـََعْدُت َلُه وهناً وقد ناَم صْحيب(٣
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 َالِل تعريُف فهل تلَحقين أرَض ُمجٍْل عواٌف  ألنبائها بـَْعَد الكَ (٤
 َكَأنَّ وفيَف الُرْمِد بالبيد ُوَخدَها  إذا إْحَتَثها َضبُّ الفؤاِد َعنيُف (٥

َوقائِلَـٍة ملـا أْسـتَـَقلَّ ُمحولَنـا  وَدمْعُتهـا َجتـري َدَمـاً (١" الطويـل: "وأنشدين التبـايل* ٨٣٧
 وُدُموُع 

 ُرُجوُع أمل يأِن للركِب الذيَن َحتَّمُلوا  إىل بَلٍد فيِه احلبيُب (٢
 ُضمَّْت َعليِه ُضلوُع " ا"فـَُقلُت وَمل أملك َسوابِيَق َعْربٍة  َنَطْقَن (٣
 تُبنيَّ َفَكم داٌر تـََفرََّق َأهُلها  وََكم ِمن َشتيٍت َكاَن وهو مجيُع (٤
 وما الّدهُر واألياُم إال كما َترى  لُكّل أجتماع فُرَقٌة َوَريُوع (٥
 

ــَزَرَف مــنهم مجــاعٌ :َوقــاَل أبــو املِْعَضــادِ * ٨٣٨ ْنوَن إليهــا َمِ◌َن الــُدنّو، َوقَــد أنـْ . هــم يـََتــدَّ
  ٣٧٥واألنزراُف األسرَاُع، التَـْزِيُف 

 
 . طسُّ َمرَحلٍة يف اُألخرى َكَأنَّ سريك َمْرَحَلٌة فتسُري َمرحلتِني مسَري مرحلةٍ 

َتقـُرُب مشــنُه  وأشــراُب امليـاه الــيت  -مكسـورٌ -بغَــاُء اخلَـْريِ حمــدوٌد : وقـال اهلـاين* ٨٣٩
 .َكأَنَُه مجُع ِشْربٍ 

 ............... بـَُقرُت أنا وابـَْغَر يف األْقسِط  واملَضريَُة " الوافر: "وقال* ٨٤٠
َعجبـُت لتغـرِيس نـوى الَتْمـِر بعـَدما  (١" الطويـل: "وأنشدين لُعمارة من َعقيل* ٨٤١

 طلعُت ِمن السلعَني أو كْدُت 
 

 أفعل 
 نَاساً فأصبحوا  كَأْهِل خباٍء قـَوَُّضوا فـَتَّحملوا  وأَدرْكُت ِملَّ األرضِ (٢
 َوَما حنُن إالّ ِمثُلُهم غري أنّنا  أقمَنا قَليًال بـَْعَدهم وَترحَُّلوا (٣

 .ولعّلك َجَهْدَت نفسَك وال ألَف فيها* ٨٤٢
 َصارَُة جبٌل أمحُر َعَلٌم ِمن األعالِم بني: حدثين شيٌخ من خفاَجَة قَالَ : َوقَالَ * ٨٤٣

  ٣٧٦. الِقمري َوَدببِل الَعاِرضِ 
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ـــَرتوَّغ الكلـــبُ : قـــاَل الَثمـــايل* ٨٤٤ ومنـــه حـــديث النـــيب صـــلى اهللا . يعـــين أغَتَســـلَ : فـَ
 إذا قام على : يف اخلاِدم-عليه وسلم 

 
 .رأس سيده وهو يأكُل فليأخُذ لُْقَمًة َولُيربو منها يف الَدسم ُمث لُيْطعمه إيّاها

 .واِحدٌ : ْعَتمَ وأ. وأْغَسى، وأَْمَسى* ٨٤٥
مــن أهــل َريَــدَة بَلــٌد بــالَبون قريــب صــنعاء ورُجــٌل َشــْعٌب إذا  -: وقــال اهلمــداينّ * ٨٤٦

 .كاَن طويالً 
إىل اِهللا (١" الطويــــل: "وأنشــــدين مجيــــُل بــــن ُدَغــــيم املنَقــــري لــــبعض بــــين متــــيم* ٨٤٧

 أشُكو ال إىل الناِس أشتكي  َرسيَس 
 

 الذي بالَقلِب من العج اُحلِب  
 ِت وإن َشطَّت بك الداُر أو نَأت  أَحبُّ إىل قليب من البارد الَعْذِب ألَن(٢

َلَقْد َعِلَمـْت ِعـْرِس أميمـة أنـَّين  إذا (١" الطويل: "وأنشدين أيضاً لبعِض َقومهِ * ٨٤٨
 َعلَقت ِعْرُس 

 
 اللثيِم ُتساِوُده 

  يَعاوُده وال يفَعُل املعروَف من الُ   ٣٧٧أرى احلقَّ يف َمايل إذا نَاَب الزماً (٢
 وإنَّ أحقَّ الناِس أال تـَُلوَمُه  على اخلِري َمن يفعل اَخلري والُده (٣

فهـــل ِمـــن (١" الطويـــل: "وأنشـــدين لَرُجـــل مـــن بَـــين َحْنظَلـــة، َصـــاحب ُمفـــداة* ٨٤٩
اُة بالذي  يَُداوى به من   ُمداٍو من مفدَّ

 
 طويل َذا اهلَيمان 

 ار ُمهرٍّة قَلَقاِن َكَأن وشاحبها إذا إسنهْضتها  فجاًال غذَ (٢
ابان َساقيها فتقصمان (٣  َهلا بُرتَان َمُن مثاْنَني أْصَمَتْت  
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َسـالٌم عْلُكـم قـَْبـَل (١" الطويـل: "وأنشدين للَسلوّل، وأمسه الوليد بن ُسليمان* ٨٥٠
 بـَْنيُ مفرٍِق  َسالم أمريء من 

 
 َلْوَعِة البِني ُمْشفق  

 ديكم  ِسَوى عربٍة مْسُكوبٍَة أو َتشوُّق وإن مل نُِثْب بالِوِد نـََيًال ل(٢
 إذا شاَء أبَلْتُه وإن مل يـَْبك بالُضحى  بالَعصِر تـَْغريُد اَحلماِم املَطوَِّق (٣
 وأََمى خّلتا َعيَنُه َمل تُوّرِق =٣٧٨بنفسَي َشخٌص أرَق الَعَني ذُكرهُ (٤
 تُلَتقى  وأذُكُر َحاَجايت إذا ُكنُت َخالياً  إليِه وَأىن ذْكَرَها حني(٥

فـََلــْبَس لَبالبنــا َحبْبــٍل ُمحَــيٍط  َوبــاجلُزِع َمــْرُدوٌد علينــا (١" الطويــل: "َغــريُُه َســْعديُّ * ٨٥١
 َقصريها 

ا  هواى وََمل ُحيَذر َعليها غيورُها (٢  لَيايل أُمُّ الَعمِر يصطاُد َوهلُّ
 ا  َكرمي محاها ال يناُل وَصاهلا  َعياٌم وال يلفى احلَْنَبطَي يُزورُهَ (٣

َضـــّرب الّســـْعدّي ّســـْعد متـــيم* ٨٥٢
ُ
ـــوافر: "َســـّوار بـــن امل َأجـــوداً حـــَني تســـألين (١" ال

 ُسَليماً  وُخبًْال ِحَني أسأُهلَا َولَّياً 
ا َحَكٌم َعلّيا (٢  فَِتلَك قِضّيًة ال َعْدَل فيها  وإن يقِضي 
 يا وُكْنُت ببطِن َمَكَة َحضرمّ =٣٧٩فَلو أْضَحْت بَباِب الّرِد َسْلَمى(٣
طّي إىل ُسَليمى  ِخالَل الدُّوِر والَبلَد الَقصّيا (٤

َ
 َجلُْبنا بامل

رضيُت على َرغمـِي ُحبكمـك فأعـِديل  َوَال تُـريف إذ صـاَر (١" الطويل: "أيضاً * ٨٥٣
 يف يدك اُحلْكُم 

 َمَىت يظُفر املظلُوُم منك َحبقِه  إذا ُكنِت قَاضية وأنِت َله َخْصُم (٢
فالصــالُة مــَن اهللا َعــّز َوَجــلَّ، رمحــًة بــذكُر ِعبَّــَدُه خبــٍري، : ُة َمعــانٍ الصــالُة هلــا ثالثــ*٨٥٤

 َوَمن املالئكِة إستغفاٌر للمؤمنَني، 
 

 .ومَن الناِس ُدَعاٌء باَخلِري بعٌض لِبْعضٍ 
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َومـا كـاَن مـن ُمقـاِم  -بضـم املـيم-إنَّ املتقَني يف ُمقام أمٍني : َوَقرأ أهُل املدينةِ * ٨٥٥
 فامليُم - اجلنة يف اآلخرةِ 

 
قامات وُمَقاُم املنزِل والَنِديّ  -مضمومةٌ 

ُ
قام امل

ُ
لسُ : وُجيَمُع امل  .ا

يـَْنحــتُّ َوَرقــُه  ٣٨٠َوَقــد َضــَرَب الّشــجُر، واإلنســان َيضــُرُب َضــرباً، فالّشــجُر * ٨٥٦
 : وأْمَبَل الّشجرُ . واألَثُل يـَْنَحتُّ َهَدبُهُ 

 
َمعنـاُه ال . َاْخَشـَر الَشـَجُر والَسـرُْح ال يـُْعبـلُ : الُصـْدرِ ويقوُل أهُل الّسـراِة و . َسَقَط َوَرقُهُ 

 يَنَحُت َوَرقُُه 
فـَرْرُت فـرَاَر التَـيس طَـريَّ َعقلَـُه  ِكـالٌب (١" الطويـل: "وأنشدين َوْهـٌب للقـْزِديِّ * ٨٥٧

 وكَالٌب ذَكيُّ وقاِفُر 
: َحفـــدٍة وَحـــالقٍ مثـــل عامـــٍل وَعَملـــٍة وحافـــٍد و . الَفَعلـــُة يف اجلمـــِع َمجـــُع فاعـــلٍ * ٨٥٨

 .وأشباه ذلكَ . وآكَلهٍ . وَحَلقٍة ملن الّشعرَ 
 "    الكامل: "وأنشدين أليب َصخر اهلَُذّيل الَسْهمي: قال* ٨٥٩

 أَأَرِْقَت أم ِبَك من َهوى ِتْسهِيٌد  أم َعاَد قَلبك من أميمة َعيُد (١
 َوليُد َبْل َعاَد قلُبَك ِمن أُميمَة داخل  ِمْل ُحبُّ كاَن بِه وأنَت (٢
 ما َفوَق ذاك ُمَهفَهٌف أمُلوُد =٣٨١بيضاُء أسفلها نقا ُمتَـَقَصفٌ (٣

ّـــُه نـــزل بالَياَســـنة: ويف حـــديِث آدمَ * ٨٦٠ وضـــهَي وعـــاٌء كبـــٌري يكـــوُن مـــَن : قـــالَ . إن
 وفيِه . الَكَتاِن والَعَباء أعظُم مَن اجلواِلقِ 

 
 .ه اآلنأداٌة كّل التَجارِة واحلياكِة واحلدادِة وما يعمُلُه بُنو 

شركنيَ : َويف َقوَلهِ * ٨٦١
ُ
ال َتْستشـريُوهْم يف شـيٍء : قال اَحلَسنُ . ال َتْستضيئو بنار امل

 .من أموركمْ 
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شــّيِع بــن َرّداد بــن قــيس بــن معاويــة إبــن حــزن بــن * ٨٦٢
ُ
َمسْعــُت َعــَذّوَد بــن َعــارِم امل

 ُعباده بن عقيل بن كعب أبو املهدّي 
 

الَعْبــُث يف األرِض : الباِديــة يَقــْدِحُر، وهــي القــدَحَرةُ  َصــَدَر كــّل أَحــٍد ِمــن هــذهِ : يُقــولُ 
 .وأخُذ الَضعيف

 
واخلدَمـُة أن ُجيـاِوَز الَتجميـُل الرْكبَـَة ِمثـل . َفرٌس َخْدَماُء، للذكر واألنثى: َوقَالَ * ٨٦٣

  ٣٨٢. التحبيبِ 
. ُعـُه غّضـانٌ َومجَ . ولـُد البَـَقـَرَة الوحشـّيِة، َوهـو الَغضـيضُ : -جبـرِّ الغـنيِ -والغفُر * ٨٦٣

 ".شعرانُ "وهو الّشعُر َومجُعُه 
ــــــــــــــــــــــا أَْدمــــــــــــــــــــــاُء تُزِجــــــــــــــــــــــى (١" كامــــــــــــــــــــــل: "وأنشــــــــــــــــــــــد للُمرّحيــــــــــــــــــــــي* ٨٦٥ ّ كأ

 ...........................  َشصرَا  
َا ُقشٌري وفـَْهٌد والَعتيُك، أهل الوْحَفة والَوحفُة بـََلٌد أسَفَل َجنراَن، َوْحَفُة  وَهِذِه يـََتكلُم 

 حلرُث بن كعب الَقهِر وخثعم وا
 

 .وامليامَنُة من قيٍس واليمن
 .ومجُعُه َبواغزُ : والُبوغزُ * ٨٦٦
-َوَمجْـــُع الطَـــَال َمْقُصـــوٌر أْطـــالُء . والطَِلـــيُّ أيضـــاً : ِمثـــُل ولـــِد الَضـــائنةِ : والطَـــال* ٨٦٧
 . َوَمجُْع الطََليِّ وزن َفعيلٍ  -ممدودٌ 

 
 والبَـَقرُة والَوحشَيُة  طُْلَياٌن، الطَِليُّ والَطال َيشِرتك فيه الضائنةِ 

: َوُهـــَو َدخيـــٌل ُمْعـــَرٌب فـــأعلى اللغـــاِت فيـــِه ُمتابـََعـــةُ  -بضـــِم الـــّذالِ -واجلُـــؤذر * ٨٦٨
  ٣٨٣: ُجوُذُر، مث يليها ُمتابـََعُة الفتحتني

 



 

)٢١١(  

بفتح اجليم -وثالِثٌة َجْوِذٌر . وهي لَُغُة ُهذيل، وفصحاء احلجازِ . َجْوَذٌر واُألىل أفصح
 أضَعُف اللغاِت فيه و  -وكسِر الَذالِ 

 
َــا قلــيًال وهــو الــّذرَُع . َضــَمُة اجلِــيم، وفتحــة الــدالِ  وهــو الَفــرُّ أيضــاً َوَقــد تُــرَِك الكــألُم 

ْرَعاُن اجلمُع وُهَو البحزَجُ   . أيضَاً◌ والذُّ
. نــاُر النســاِء وأقــَبحُهنَّ الُفنْيِدَشــُة األُذنــني يعــين الَعريضــة: وذكــَر الِنســاَء فقــال* ٨٦٩
 فـَْنَدٌش للَعريِض األُذنني وَرُجٌل 

 
ْدَرجُة العينني

ُ
 .امل

تنِفَشــُة املِنَحــريِن فكســَر املــيم : قــال
ُ
َُحْدَرَجــُة ُمــَدوَّرَُة الَعينــني َكــَأنَّ عينيهــا بعــرٌة بعــٍري امل

امل
 وهي أعلى اللغات، -واخلاَء 

 
نكبــني، املنحــِدرة املنكبــني، املتفّرقــُة األسـناِن 

َ
مكــاٍن ِمــَن اللثــة  يف كــلِّ  ٣٨٤املِْهبوتَـَة امل

نَتِصُب َشَعُر رأِسها 
ُ
 ِسٌن َوحَدها امل

 
يف كـــلِّ َمكـــاٍن مـــن رأِســـها قُـــرْيٌن منتِصـــٌب الَقرنَـــاُء الثـــديني ال جيـــدان مفَســـحاً لضـــيِق 

 َصْدرِها َوَمىت َضاَق الَصْدُر إقتَـَرن 
 

حوقلُة أسفل البطِن يعـين املِنـتَفَخ الفيجـاُء الفخـذين، النشـي
ُ
الء الُسـَويَقَتِني الثديان، امل

 . -واملنشئول الدقيق-
كـان منُشـوَل العقبِـْني الفْرْيشـُة ُمقـدم القـَدِم   -صـلى اهللا عليـه وسـلم-ويف صـفة النـيب 

 يعين . وتكبريُه املفُروشة-
 

 .فتلك النَّارُ : قال -العريضة
 : جّنُة النساءِ : وقال* ٨٧٠



 

)٢١٢(  

واضــحُة الثغــِر، الّســاِبغُة الّشــعِر، ال -يعــين الســوداء-الواســعة العينــني احلمــاُء الشــفتِني 
نِكبني واملشبوحُة واحٌد، 

ُ
شبحُة امل

ُ
 امل
 

دولُة  -هكّذا قاَل وَكاَن فصيحاً  -القاِعُد الثْديني، َولْبَس يف القاِعدِ  الطويلُة الَرقـََبِة ا
نَـْني العريضة الورَكني ٣٨٥  . املتـْ

 
خضَّ 

ُ
َيَظلُّ َمن يُبِصُرَها يف اجلَّنة، حـىت . رة الَقَدَمنيالّلّفاُء الَفِخَذْين، اَخلُدَلُه الساَقني امل

 . يـَُغّيَبها عليِه الليلُ 
ِة احلَـاِل . ِمن َقومه الَقوُم يف َشاُصوصةٍ : َوقَاَل غريه* ٨٧١ وهي الشِصاصـاُء ِمـن ِشـدَّ

 .من اهلُزّال
هديّ * ٨٧٢

َ
 َقْد َصّبَحْت قـََلْيَذ مأ هضُموَما  (١" الرجز: "وأنشد أبو امل

 زيُدَها نـَْهُز الدَّال َمجُوَما يَ (٢
وررَد أن يَروَما (٣

ُ
 ال يـَْلَبث امل

 على َجَباَها َصَدار َعُزوَما (٤
 "    الطويل: "وأَنشدين السُّلميُّ لكثريِ * ٨٧٣

 فَيا َعزَُّكم من تـَْعِرُض املىن  َومن َجمِْلِس َلو َتعَلمَني َجليل (١
 فما قَنِعْت ِمن بَعدُِكُم تبديِل   َطَرْفِت َعليَّ الَعَني أن إْسَتلذَّهُ (٢

ّن والَكَالَل  (١" الرجز: "يف اإلبل* ٨٧٤
َ
 َعَلل بـَْعَد امل

 والَزْفِر بني ُعّفِد احلَِبال  (٢
َتاىل (٣

َ
   ٣٨٦أن ُتْصِبحي يف َرَفِض امل

 ُمثَّ ُختَلْنيَ َمَع اإلمهاِل  (٤
 طُْلقاً بال قـَْيٍد وال ِعَقاٍل  (٥
 قـٌَر َخاٍل   مبُسرع ِمن َبطنِ (٦



 

)٢١٣(  

ــــتاِء وَغايتُـَهــــا يف الَكثــــَرِة : َوقَــــالَ * ٨٧٥ ُمْنبَــــُة الناقــــة يف الَصــــيِف، أَقــــلُّ ِمنهــــا يف الشِّ
 عشروَن يوماً، َويف الِقلَِّة َسْبٌع إىل َعْشٍر 

 
 .فما فوقهن، فإذا َرَعِت اإلبُل اَحلْمْض كاَن أَشدَّ لَضبِعتها

وهــو عقــايل ُخويلــدي وآمسُــُه الّضــحاُك . أنشــدين لَصــاحب أُّم ُمســلم: َوقــالَ * ٨٧٦
 َبِشْثُت ِبُقِرِب (١" الطويل: "بُن كْلثُومٍ 

 
اِر من أُمِّ ُمْسلٍم  َوقـُْلُت لَعْمرِي أنين َلسِعيد   الدَّ

 َوَقد رَابين واِهللا يا أُمَّ ُمْسلٍم  َجتَُهُم َقوٍل ِمْنُكم َوُصُدود (٢
 إنَّ ِغفانَا َعْنُكُم لَبعِيد فَإن كاَن هذا َعن غِينً َقد َغنَـْيِتِه  فَ (٣
 فإنَّ الذي نَرَضى ِبِه َلَزِهيد =٣٨٧فإن َكاَن هذا َخْشُبًة أن تـُنَـّوىل(٤

ـــــا أُم ُمســـــتلٍم  فـََلـــــْيَس بتيـــــَك (١" الطويـــــل: "َولَـــــه أيضـــــاً * ٨٧٧ إذا َمل َتُكـــــن أرٌض 
 األرِض َشيٌء يزينها 

َا أً (٢  لعينيك اللجوَجِني ليُـَنها  مُّ ُمْسلٍم  َوَحيَلىُ؟سُتْشرُِق إن َحلت ِ
 فواكيدا وجداً على أمَّ مسلم  َغداَة َغَدْت وأنَبتَّ ِمّنا قرِيُنها (٣
 يَقوُلوَن َنْصرانيٌة أُمُّ َمْسلٍم  فـَُقْلُت َدعوهاه لُكُل نـَْفٍس ودينها (٤
 فإن َتُك نصرانيٌة أُم ُمسلٍم  فـََقْد ُصوََّرْت يف صورٍَة ال َتشينها  (٥

وليــَت الرِيــاَح اهلـُـوَج يف َذاِت بيننــا  مبــا ال تُِبــُت (١" الطويــل: "ة َمجيــلمــن كمــ* ٨٧٨
 الَكاشحَني بَريُد 

 فـََتأتِيُكم ِمنا َجُنوٌب مطِّلُة  وتأتيننا َهْيُف الَعِشّي بَروَد (٢
 َميَانيٌة تـُْزِجي أَغنَّ ُمَهْلَهًال  كأنَّ النعاَم الرُْبَد فيَه تـَُروُد (٣
يِه ال نَ (٤ ا  َوال َسْفواٌن للسَحاِب َطروُد تـَُزجَّ  ْكَباٌء َواٍن ُهُبوُ

" الطويـــل: "ومـــن أنشـــاد أيب أم َشـــْوٍق ُمَعـــاِوي َردَّاديُّ، وآمســـه بزيـــُع بـــن علـــي* ٨٧٩
 أال أَيها الواِشي الذي طاملا (١
 



 

)٢١٤(  

 َوَشى  مبيَة أِقْصر كّل َقولك َكاذُب 
 َوَال َمن يـَُقاِرُب  هي املمتناُة اليت ال يَِعْيبَها  َعدوٌّ وال واشٍ (٢
 وتبِسُم َعن أَملي َعَذاٍب َكأَنُه  أَقَاِحيُّ َرْمٍل َزيَنْتُه اهلََواِضُب (٣
ْمِع َمهُضوَمُة اَحلَشا  َكمْرنَِة َصْيٍف ُرعَن عنها اجلنائِب (٤  َمِليَخُة َجمرى الدَّ

ـــهُ * ٨٨٠ ـُــ(١" الطويـــل: "َوَل ـــَس َمْنِظـــراً  ِمب ـــَس مألشـــياَء َال أَن رَّاَن أســـَفْتُه بُكـــوراً َفمـــا أَْن
 َصِبريها 

 رَأَْيُت غزاًال واِقفاً حتَت ِسْدرٍَة  مبُرّاَن والواُشوَن ُمْلّهى يصربُها (٢
 رَأيُتُه ُمْغَرتاً َوُذو العِني ناِظٌر  على عجٍل والَوْحُش تْغرتُّ نورُها (٣
 ا بأرٍض حَوْتُه بْدُوها وحضوره=٣٨٩مليُح جمال الطوِق مل أََر ِمثَلهُ (٤
 فمن يوماً عانيُت يوم ُقصورِِه  أشاِنُب مل تْنقَل عنها ُأُشورُها (٥
 : وجيداً جلِيِد العْوهج الفْرِد آنسْت  شخوصاً فهي مستاقة تْستخريُها(٦
ا  عقري تـَُزّجى ال يـََزجى ُجبورُها (٧  ُمنعمٌة ربا الِعظاِم كَأ
  يُِغبُّ فتورُها فمن ملين يف ُحبِّ ِكْشب وَأهِلها  أَصابُتُه ُمحى ال(٨
 َوَال أكتحلْت عْيين بُطمٍة ْحتٍلِها  َعلى آلٍه إال عَصاِين يديُرَها (٩

ــاَدٌة يف مرثيــة أخــت َشــبيب الطائيــة* ٨٨١ َشــِبيْب ُمــويت الَغائــداِت (١" الطويــل: "زِي
َنَّ   إّذا َغدا  َغَدا َوَهو َجّباُء 

 
 َذُهوب 

 ليه سَنِحيُّ النفِس حَني يـَُؤوُب بعيد مراِد العِني يف طََلِب الِغَىن  عَ (٢
تباشـر مـن حتـت الـرتاب مبوتـه  فأضـحى هلُـم بـني الُقبـوِر (١" الطويـل: "ومثله* ٨٨٢
 َعوْيُل 

 َتَكاُد هلا ُصم اجلِباِل َتزوُل =٣٩٠َوأْعَلَن من َفوِق الُرتاب ِبَرنّة(٢
أُمَّ َعْمرٍو َمهَمُت أيا (١: أنشدين لصاحب أمِّ َعمرٍو وهَي َها ُهنا تَاممةٌ : وقال* ٨٨٣

 ِخبُلٍة  ِسَوالِك وال أمّس 
 



 

)٢١٥(  

 ُفؤاِدي َمّلِك 
نَـَنا  َوال كثرَة الواِشَني إن كاَن َغرَّاِك (٢ َُفْرُق بـَيـْ

 َوَال َغرَِّين الَنأُي امل
 َوال َأحدَث الواُشوَن يف ذاِت بيننا  لُكم غري ما ساَء الوشاَة وسرَِّك (٣
ّو مْبٌني فأفرتى ِكذباً لِك َولكْن َوشى واٍش لُيفِسَد بي(٤  ننا  عدُّ
ا  لَوْحٌش قواٌء ِمن ِسواِك ِمحى لك (٥ ّ  وكيَف ُسلَو النفِس منَك وأ

َأال هــــل إىل أن ترتِعــــي اليــــْدَر نــــاقيت  وأشــــَرَب ِمــــن مــــاِء (١" الطويــــل: "غــــريه* ٨٨٤
 الُعَذْيِب سبيل 

 لُعَذْيِب قليُل َومارِيٌّ لو ماُء الُعَذْيب َوَرْدتُُه  ولكنَّ أشباَه ا(٢
ــًر وربيــٌع : َوقــاَل حــدْثين الــرَّْزينُّ قِبيــٌل ِمــن َدْرمــاِء طــيٍء قــال* ٨٨٥ بطــون ِســْنبس جرِي

 يف جْرٍم  ٣٩١وُجَويٌن ِمثل الذي 
 

 . َوُعْقَدُة هذه القباِئُل الكبارُ 
وُعبيــد،  -معجمــة اخلــاء والــزاي-خْزعــُل : فصــائل جريــر بــن ســنبس: وقــال* ٨٨٦

 إليه ُعبْيِديُّ، مثل  وجابٌر واألضافةُ 
 

وفيهـا عـَدٌد وُسـَواُة ِمثـل . الذي يف بـين حنيَفـَة وصـفارََة مثـل الـذي يف ُقضـاعَة، وقـُـْرطٌ 
 الذي يف عاِمر بن صعصعَة 

 
َوقـيٌس ومْنبِـٌع وُحـرٌمي . فصاِئُل ربيع بن سنبس َعرِكيُّ وُعبيـٌد واإلضـافُة إليـه ِمثـل األولِ 

 وسالمة َفصاِئُل ُجوين بن 
 

 .ُصبَـْيح وأْمحَُد وسعيٌد وأسَلُم والَعَدُد يف ُصبَـْيح: سنبس
 .عاصٌم وعبُد اِهللا وسويدٌ : فصاِئُل ُعقدَة بن سنبس

 



 

)٢١٦(  

ثـوران : أجأ وهو أكُرب اجلَبلِني لبين ُعْقَدَة بن سنبس وِمن ِشعاب أجأ: وقال* ٨٨٧
  ٣٩٢َوَحقُل  -غُري معجمة الرَاءِ -
 

 -بفـــتح البـــاء وَضـــمِّها-وبـَْلطـــٌة  -الشـــني بضـــم-وَشـــُوَط  -معجمـــُة اخلـــاءِ -واألرخ 
 -وَحضن، وُرَمْيض ُمعجمة الضاد 

 
 وثرمَداُء مثل الذي باليمامِة 

وهــــي آبــــن الِظبــــاِء لُــــوِطن . َوَزعــــَم أنَّ اُدَم الِظبــــاِء َأعناقــــاً َوَأْضــــخُمها ِضــــْخماً * ٨٨٨
 .البَـَلَد، وال تنتِجع بلداً آخرَ 

 .ى عليك وأستَرت عْنكَ إذا خف: قد ِمخَر الشيُء ْخيمرُ * ٨٨٩
ــــل: "وأنشــــدين غــــريه* ٨٩٠ ــــينِّ  ُأمسِّــــُن ( ١" الطوي ــــا ُأخــــَت ُنشــــبَة أن ــــي ي َأكــــم تْعلِم

 وِجلدي َأْعجُف 
 َوَأين إذا نا القُوُم راُحوا عِشيًة  ُمعََّىن يإعقاب التوايل ُمكلَُّف (٢

تخلِّفوَن، َومن تـّرَوَح بتعاهـدهم لـئال يتخلـف عْنـه ممـن أرا 
ُ
ح معـه وأراَح إليـه،  التوايل امل

 وإذا راحت الرجال 
 

 بالضيفان 
 

. إذا طعنُه بالُرمِح طعنـًة خفيفـةً  -لبغني معجمة-وقاَل نصعُه بِالُُرمِح ُنصْيفٌة * ٨٩١
٣٩٣  
ــا مــْذحٌج وجميــٌد وأهــل : َويف قولِــهِ * ٨٩٢ ضــرَّابٌة باملعــاِذِب فاملْعَذبــُة املِْرَوحــُة يــتكلُم ِ

 داَن َوهي النجد ِممن تيامَن ِمن مه
 

 .لغٌة فصيحةٌ 
 .بُلِغِتهم الَشَرُك ُيْصطاُد ِبِه الطريُ : واحلنبُ . ِمْبالةٌ : َوقاَل الباهلُي للمروحةِ * ٨٩٣



 

)٢١٧(  

عســى . حنــاِيب َوحنــِب لــُه أي أنِصــب لــهُ : وَكــاَن القرامطــة يُقولــُوَن للمســلمنيَ * ٨٩٤
 .يقُع يف احلنبِ 

وهو الرُّجُل تعِرض عليِه : البغي* ٨٩٦بقينا نستطِغيهم مثل نُقلدهم : َوقالَ * ٨٩٥
 .النصَف فيأيت وتزيُدُه فيطغى

ــَر وُبســمي احلُــوير وهــو َرُجــٌل مــنـُْهم : قــال الّعقيلــي: وقــال أبــو علــي* ٨٩٧ َوذََكــَر َجبـْ
 فأختَـَرَدُه القوم فقتلوُه، يعين وقـَُعوا يف 

 
عنهــا خشــية املــوِت تعــال إىل أِم الِعيــاِل فُحلَّهــا  َوال ُجتْــِل (١" الطويــل. "نُــويٍس قليــل

 والقدر  
ا  ُأِخْذَت على باب التهضُِّم والَعْسر (٢  َوُمْت ُحزناً من غْيظ ُحمِّ ركز
 ِطواِل القنا قد مَّرَح الذَّرُْع بينها  ُحتَثىُّ بأْنضاٍد ثَقاٍل من الِوْقِر (٣
 قد أصْبَح فيها ماِلٌك ال يهاُبُكم  وأصبح يف ُخيِم اِهلالِل بنو جِرب (٤
 خِيصاً بأيديِهم عُصري دليلها  وقد كاَن يغلو عندكم يا بين بْسِر رَ (٥
 

حّرشي، مث أحد بين يزيد * ٨٩٨
ُ
. بَن َضّبة بن منـري اجلـار ٣٩٤وأنشدين أبو فائد امل

 جاَوَر عطية بن ثقيف الضّيب مث 
 

 " الطويل: "فأمحده. أحد بين عفيف
 انا وال نْستزِيُدها َذهْبُت محيداً يا عِطيَّ ومل نُكْن  نبيُع بُدني(١
 َوفْيَت حبقِّ اجلار حىت ترْكتُه  محيداً إذا اجلرياُن خانت ُعهوُدها  (٢

ُحرَّشي، وعفيُف وسعد: بطون ضبَة بن منري* ٨٩٩
 .يف النخل. امل

 -بالثــــاءِ -والَواثــــُق . الــــدائم الــــرَّاهُن مــــن املــــاِء وغــــريُه: الــــواتُن مــــن كــــل شــــيء* ٩٠٠
 .الكثريٌ 

 يف َوائِن البحر خسيف الكوكِب  (١" الرجز: "الَنْحلِ  وقال يف الواثن يف



 

)٢١٨(  

: وقــــال يف الكــــالب، ودعــــا صــــاحَبه إىل أن يــــذهب َمَعــــه إىل الَصــــْيِد فــــأىب* ٩٠١
ا رَأيُت َدْهَشَم العالِت  (١" الرجز"

ّ
 مل

 اهلَاُه َعّين ُوضَُّح اللباِت  (٢
 بيُض الوجوه ُمتناهياِت  (٣
 طَات  َأْسَنْدُت َأعلى فـُُرِط الَرهْ (٤
ا عالَِّت  (٥  مثل الَسَعايل ما 
 َفجْثَن َحيُْدوَن من الُقالَِّت  (٦
 فـَْهَد الَتليل َسابَغ الثُّباِت  (٧
 كَأنَّ روقَيِة على الَسراِت  (٨
 َهْوَدُج َخرقَاَء على االداِت  (٩

 رْخٌو احلَبال مائٌج الُعْقَداِت  (١٠
 أَُروْحنُهٌ◌ والرّيُح من أيَهضماِت  (١١
 بآُنٍف َكُكَظر الَزَنَداِت  (١٢
 ليَس جبْرواٍت وال عوداِت  (١٣

َُورَِّس  (١" الرجز: "غريه يف مثله من إنشاد الباهلي* ٩٠٣
 تقوُل ذاُت اَجلَسِد امل

وسوس  (٢
ُ
 واحلَلي ذي الَتهامُس امل

ْفلِس  (٢
ُ
 لْسَت بذي ماٍل وال بامل

 مالَك ال ترمي َكَرمي األقَعِس  (٤
 ريانٍة ال َتْسُلِس  يـَْرمي على ش(٥
ْحسيب  (٦

َ
 خوُط تـَنَـّقاها بسوِق امل

وأَمــا الَشــرى، فلــيس فيــه إال . الشــُني مــن َشــرِيانة، يفتحهــا الُســهليَّة وجيرهــا احلجازيــة
 لو ال َقضاٌء اَهللا مل تَأّيِس  (٧: الَفتح
 َوجْذٌب َمْشبوح اليدين مْدَعِس  (٨
 َعاري الِذراَعْنيِ شِديِد اَالْخبَِس  (٩

 ال ينَفُع الَوحشيَّ ذا التَـَوْجِس  (١٠



 

)٢١٩(  

 منُه تُرقّيه طواَل األروِس  (١١
ْغَلْولِس  (١٢

ُ
 وال ُعُلّو الغاِئِط امل

 
ْستأنِس (١٣

ُ
  ٣٩٦إذا ّغدا ما َال ُجّدِل امل

أال لَْيتَـين (١": الطويـل"وهـو ُمنـْريي . وأنشدين لنمـريّة يف َزوجهـا تـَْهُجـوهُ : قال* ٩٠٤
َوّفِني 

ُ
 ِمنُهم  ُدفْعت قَبَل امل

 
 على ّكفي يف ُجلّة البحِر 

 فَيا َحّبذا َأهلي َوبْكرِي وَموْكيب  وال َحّبذا الَرّجال ذو اجلُيب اُخلضِر  (٢
 أبيُت أَُطّفي بالبَـَلْنجوِج بعَدما  عالين بريح اليُغيّـرُُه الِعْطُر (٣

ــــــا* ٩٠٥ َحّبــــــذا ذاَت  َأال ِحبّــــــذا َأهلــــــي َوْرحلــــــي ونــــــاَقيت  وال(١" الطويــــــل: "فأجا
 الَدَماليج والشزر 

ا الُصفِر (٢  كأَن َأهابا ماعِز ُعِطنا معاً  ثالٌث لياٍل حتَت أَثوا
كـأنَّ ُنْسـَبٌة اَالمحـاِل (١" الـوافر: "وقال يَهجو نساَء األمحـاِل مـْن بـين َحْنظَلَـةَ * ٩٠٦

ُحوِل 
ُ
 َخنُل  تـََواَرثَُه الَدبا بعَد امل

 ْنُب  ولِكنَّ الَدَواهَي للبُـُعوِل وما لُنسيِِّة األمحاِل ذَ (٢
 

 " الطويل" ٣٩٧: وأنشدين لَسرُح بن نافع الَصالئي من كلمته يف اخليل ٩٠٧
ا ْجمداً (١ َنا  ا َكمْلباً َوخلَْماً وَسيّـَرْت  حبورَاَن وهراً وأبتَـنَـيـْ  َوِطْئنا ِ
 يُكنَّ َردَّا الالئي " النقلِ "َسرَاعيُنها َحتِْوي النُـُهوَب ُمَغِريَة  َويف (٢
ا من كان يَهوى لنا بُعَدا  (٣ ا من ال َتزاُل َتُسرُُّه  ونسقى   َنُسرَُّ
ا َجنَْدا (٤ ا َوْسَط الِعَدى فـَتَـَفرَّقوا  َفال يَقِني عّنا وأئتممنا   َرَمْينا ِ

" الطويــــل"وأنشــــدين لَصــــاحب أم عمــــرٍو وهــــو كعــــَب بــــن َمشــــُهوٍر املخبلــــي * ٩٠٨
 أُّم َعْمرٍو ولو دعت  َدعتَك َدواعي (١
 



 

)٢٢٠(  

 َصَدًى بني أَرماٍس لَظلَّ ُجييبُـَها 
 فيا أُمَّ َعْمرٍو نوِّيب ذا قرابٍة  أثابك َجنات النعيم ُمثيُـَها (٢
 أثييب يغُدو فّىت يغُدو مَع الشمِس َشْوقُه  ِمراراً ويأتيه بَشوٍق َغُروبـَُها (٣
 يا أُمَّ َعْمرٍو دبيبُـَها لُه َزْفرُة يا أُمَّ عمرٍو وعربًَة  يُبَلى بِه (٤
 أال ال يُداِوي النفس إال َحبيَبها =٣٩٨يقولوَن بعُض الَناِس يشقى مَن اهلوى (٥
 كما ال يُداويين من الشَّوق واهلوى  من الناِس إال أم عمرو وطبيبها (٦
 َرَداُح ُتضييُء الَبيَت ُحْسناً إذا بدْت  ُمَضّخًة بالَزعفران جُيوبـَُها (٧
 كّفيها القلوَب إذا َرَمْت  وتُرمي فُتخطى النبل أوال تصيبُـَها تَيُد ب(٨
ا  جبسمي االّ أُمُّ عمرٍو طَبيُبها (٩  َخليليَّ ما ِمْن خيبٍة تريا

 فما أًمُّ عمرٍو حني ُمتسي ببلدٍة  من األرِض إال مثِل غيٍث ُيصيُبها (١٠
 ياِح وطيبُـَها دنا َمَطُر أو أُمُّ عمرٍو وَقريَبُة  بذلك أرباٌب الرِ (١١
ا (١٢  إذا ُكنَت للرِيِح الَدْروِج مبْنسٍم  أتتك بريّاها قطاَب ُهُبوُ
ا (١٣  َختَّطى إلينا مشُّخاً ُمْشَمخرًُّة  تضوَع ريَح الَضْيُمراِن هلُوُ
 ُمنَـّعَمُة ال خيرُق الُربَد طوُهلا  وال قَصُر يف أُّم عمرٍو يَعيُبها (١٤
١٥) 

ُ
 بُرعربُيَِة الساقِني ُدوٍم ُكعوبـَُها =٣٩٩الَحمَّ َصوُغها َتدُّقُّ اخلالخيَل امل

 َوتَْاِوي أزَاَر الَقزِّ ِمنها بدعَصٍة  ُمبتَـّلٍة َعزَّ الرمال َكثيُبها (١٦
ا (١٧  إذا هي َصاَفت مل تُعلِّ َمسانًَة  َوإن ُشِحبُت مل يـُْبِد عيباً ُشُحوُ
 أو بعِض العياِل َنِصيُبها  يـَُهسوُن عليها أن تَبيَت مخيَصًة  وللضّيفِ (١٨
ا (١٩  َلُزوُم ألزراِر القميُص ِمشيَحٌة  عليِه إذا ما اهلُوُج ضاَفْت ُجيوُ
ا (٢٠ وقظاِت تَنو

ُ
 تـََناُم َعِن الزَّاِد املَعّجِل نـَْفُعُه  َوُتْضِحي َوأيدي امل

 بُـَها فـََيا أُمُّ َعمرٍو ما َمتُرُّ َظِعيَنُة  ُمَشرَّقٌة إال َوقليب َجني(٢١
ا (٢٢  َعليَّ ال أْقوُل قصيَدٌة  ِمن الِشْعِر إالّ أمِّ عمرٍة َشُبوُ
ا وإشتهارِي كلَّ واش يَعيبُـَها (٢٣  َفهل جتزِيين أُم َعْمَرٍو عالقيت  
 َوقـَْويل إذا ما زَّلِت النَـْعُل زلًة  أيا أُمَّ َعْمرٍو دعوًة ال ُجتيُبها (٢٤
ا =٤٠٠الَفَىت  اُحبُّك ما كاَن الَصيب عيَشةَ (٢٥  وما ِحبكِت األبَراُد َشىت ُضروُ



 

)٢٢١(  

مجـــع َشـــرِوي وســـلٍع، وهـــو -لـــَك َشـــَراوي إبِلـــك وَأســـالُعها : وقـــال الِكـــاليبَ * ٩٠٩
  -مثُل الذي للَشباب-والّشرُخ . أمثاُهلا

 
. َونَاقـــُة فشـــقاءُ . إذا َضـــَرَب يف النُّـــوِق َمـــرَتني: والَفْحـــل أبـُــو َشــرْخنيِ . نتــاُج املـــاِل ســـَنةً 

 . َوَمجٌَل أفَشُق، للُمتَفرِِّج رَأس َمْنِسمة
 

قَرتن
ُ
 .وإذا إفرتقا فهو أَمحُد عند العرب من امل

لِتّـــَذبـَُر هالـــُه، خـــرياً تـَْلَقـــاُه، وَشـــراً : َوقالـــِت اخلُمرييـــُة للـــذي قَـــصَّ َعليهـــا الًرؤيـــا* ٩١٠
 .تـَُوقَاهُ 
ُرحيــيُّ ُقشــْرييُّ، املســع* ٩١١

ُود بــن محــَزَة األَفقهــي، مــن وقــال أنشــدين أبُــو امليُمــون امل
 َوَهذه . بين أيب بكر بن كالبِ 

 
ْقطُوعــُة هـــا ُهنـــا تَاّمـــةٌ 

َ
نظــرُت وَأصـــحايب حبـــْزم َضـــرِيٍّة  وأيـــِدي املطايـــا (١" الطويـــل: "امل

 ُمستقيُم َخبيبُـَها 
ا =٤٠١إىل نَاِر ليَلى َعاَدِت اَجلْمَر بعَدما (٢ ا ليًال وطال تـُُقوُ  َسَريْنا 
 ِهلَالك الرعاَة َوقد بَدْت  ال نكر ِمنُهم حيبًة لٌو يُؤوبـَُها ُتَشبُّ (٣
َناِم أَريـْنَـَين  أشاِنَب ليليِّ راَجع النفَس ِطيُبها  (٤

 إذا ما تـََهاِويٌل امل
 إذا الرِّيُح ِمن َحنِو الَعْقِيِق تـََنَسّمْت  َشَفى غّل ما يب ِمن َسقام ُهبوبـَُها (٥
 اهلوى  كما إْسَرتَوَح األْررَواح بالليِل ذيـَبُـَها  َوَأعِرُض وجهي للُجنوُب ِمنَ (٦
ا يا ليت أّين قريـَُبها (٧  وُكنُت إذا ما جئُت ليلَى تـَْعرَضْت  أقارُ
هابُة ِعْنَدها  وأْهَيُب نـَْفسي عند نـَْفٍس حبيبَها (٨

َ
 إذا ِجئُت َرَدتين امل

أمل تـَـَرينَِ يـُْتِمـُت (١" وافرالـ: "وأنشدين أبُو حممٍد احلسين إلخَوُين ماتَـت أُمُّهـا* ٩١٢
ٌر  وُكلُّ الناِس ُذُو أهِل   أنا وَجبـْ

 
 سوانا 



 

)٢٢٢(  

 إَذا َما الّليُل أََوانا ذََكْرنَا  َخليًال َكاَن يفرَُح َأن َيسرَانا  (٢
 َسالُم اِهللا أن نَأيُّ َعَدانا =٤٠٢على َحَدٍث َحيْزم ُحمَّجزَاِت (٣
 ياِء إالّ ما أتَانَا فما ُكّنا لُنْسِلَمُه لشيٍء  من األش(٤

ِجيبُ * ٩١٣
ُ
أبـو * ٩١٤ -بضم األلف-ال أفَعُل ذلَك، وال أُنِعمك عيناً : يقول امل
 َوَمَىت (١" الكامل: "ُمْهوٍس األَسِديُّ 

 
 ُيسرُّك من َمتيٍم خْصلُة فـََلماً َيْسوءَك ِمن َمتيٍم َأْكثـَُر  

، طــــاعَن َصــــْخر بــــن َعْمــــرٍو ربيَعــــُة بــــن ثـُْعَلبــــه بــــن ريــــاٍب األَســــِديُّ، أبــــو ثــــور* ٩١٥
 .الَشريِدي وقـَتَـَلهُ 

َكتْمــــُت َهــــوى ُســــْعدى ليخفــــي فـَبَـيـََّنــــْت  بــــِه (١" الطويــــل: "غــــريُُه للُقَشــــريي* ٩١٦
 للِعدى عٌني َسرِيٌع ُسجثوُمها 

 َكَشّنُة ِمْلتاٍح إَذا املاُء بـَّلَها  أََرَشْت مبا فيها عليه ُهُزوُمَها (٢
 تبيُنوا  هواها وقد يـُْعِدي على النفِس ُشُومها  رعى طرفها الواُشوَن حىت (٣
 وجيري على أيدي الَقَواذي َمحيمها =َقَذاها الَقَواذُي ُبْكَرًة وَعِشَيةً (٤
 على أنَّ يل من َمْطلع الشْمِس نْظرًة  أوى اهللاُ يل من طوِل ما أستيدِميْها (٥
 بعَد َحوِل َمشَيمها  وأصبَحُت َودَّْعُت الصَىب َغري أّنين  كَهْيماَء يُعِدىِ (٦
 ال يُغيّـُر ُودَُّه  َدبِيُب الِعَدى أَقواُهلا َوَمنِيمها " فيا أَبانا("٧
 وَمن يبتِدي يف الوصل أكَرم شيُمٍة  يُكوُن من األخالِق مث يُِديـَُها (٨
 إذا الَعَصا كاَنت على ُكِل ِصربَْعٍة  تزيُد أعوجاجاً ملَّ منها ُمقيُمَها (٩

 يا لَيَتها قد جاَوَزْت ُسَواَجا  (١" الرجز: "جاَدِة الَبصَرةِ احلادي من * ٩١٧
 َوَعاِقًال حيُث إَحنىن وانَعاَجا  (٢
 َورَامتني ُعُصباً أَفْـَواجا  (٣
 َوَجاوَزْت َعْزَجل والِنَباَجا  (٤
 وأنَفرََج الوادي هلا إْنِفرَاَجا  (٥
 



 

)٢٢٣(  

 : ويُقال للرجل الالِعق الَلَنبَ الرائب* ٩١٨
َ
طـيُخ . إْمطْنح ٤٠٤ْحِض أغْريِ امل

َ
َوَهو امل

ْطخُ " فعيل"
َ
 . والَلُعق واحد. وامل

أنشـــدين أبـــو ُعمـــر الـــُزهريي ُزهـــري فـَْهـــٍد حلـــبِش إبـــَن ســـعيد بـــن جمـــاهٍر : وقـــال* ٩١٩
 يُقوهلا للُمستنري . أزرق فهدٍ . األَزرقيّ 

 
م أهـــٌل َوُهـــ. إىل مـــازِن األســـِدي. الَعَتكـــي والعتيـــك بـــن ُعمـــراَن بـــن َعمـــرو بـــن َعـــامرٍ 

 َوَحُفِه الَقْهِر وهم أخَوُة األنصاِر وجرَح 
 

يـا طُـول لَيلـِك بالُنخيـل فيـاقٍم  َفُصـدوِر َصـالَة (١" الكامـل: "وهي ها ُهنـا تاَمـةُ . َيَدهُ 
سِيل اَألجوف  

َ
 فامل
 َمَنَع الرُقاَد بِه اهلُُموم َفِحْويت  َتِصُل األنَني بزفْـَرٍة َوتـََلهُِّف (٢
َناخ األْجنِف وإذا َمِلْلُت جل(٣

ُ
 اِنب عن جانٍب  َعَلن اَألسرَّ على امل

 أَرعى الُنجوَم كأنين ُمَتَكلَُّف  بالَغارِبَاِت وبالتّـَوايل اخلُلَِّف (٤
عِرف =َوَغَدْرَت يب يا َمسَتنُري وَمل أُكنْ (٥

ُ
 ألخي اِخلالَلة بالَعُذوِر امل

 قي َوعضُب مرَهُف يا َمْسَتنِربُ لو أنَّ ما أذنَتين  والَلْيُل يف ُعن(٦
 لعْلَمت أي َفًىت َتروُع وإّمنا  ِعنُد الَكريهة تـَبَُتلى أو تُعرُف (٧
 لو ُكنَت ِحَني رأيت ُحْسَن صنيعي  ورأيت ُحسن جتاوزي وتعففي (٨
ْنِصِف (٩

ُ
 َجاَزيتين جبزاء أما أوليُتكم  وِمحْدَت ربََّك بالَنزيع امل

 رُب سابٌع َذيلها مل ُيْكشِف وإذا لُرْحَت وشعُب قومك ساملٌ  واحل(١٠
 لكن نبألُ بك ْخنَوُة وعَداَوة  جلمعَت بني عداَوٍة َوتكلَِّف (١١
 يا مْستنُري ّتشْربَن بغُيها  نـََغراً َتُدرُّيِه الَعُتوُم وتْعطر (١٢
 هلْفي بقّلتنا وكثرة ْمجعكِّم  يوَم الَرباق وإنّنا مل نْضُعِف (١٣
 ولك العشّية فأْبِر نبلك وأْرصَف   َوَدغا احلّجاج أّن لنا غداً (١٤
 يوماً برهنَة واالسّبُة تـُْرعُف =فسِل القبائَل هل وىف لك وْعُدنا(١٥
َنا غَلَنا  منُكم وَنْضُح ِدمائَنا مل تُقِرِف (١٦  وَسِل الَقباِئَل هل َشَفيـْ



 

)٢٢٤(  

 َأْغَراك حوُضك يف دماِء ُمَرمٍَّض  َكَفاً ُتَشلُِّلها ونـَْفساً ُتْدنُف (١٧
 حىت إذا بَلَغ اِحلماُم لَوقتِه  وَجَرْت بَنرهم اجلوارِي العَّيُف (١٨
ْسِرِف (١٩

ُ
 نَزَرْتَك نفُسك فأبُتلَيَت َحبرّنَا  والذنُِّب ُمْعتَـَلُف جبيِد امل

 نَفسي فَداُء عصابٍَة َساَرت َلُكم  مل يُرقُبوا اَحلقَّ الصريِح املرِدِف (٢٠
م(٢١  َوْهٌم ُجيوُب بِه البَالَد ويعسُف   باتوا وباَت دليُلهم يَهِوى ِ
 راقُه  عارِى العظَام من الَبضيع َخمفَُّف ْ'يـَْهوِى بأبيَض َحمَْضٍة أ(٢٢
 حىت إذا َوَضَح الَصَباُح َوواَجُهوا  خرياً تـَُعلّلُل بالِغناِء وَتعزُف (٢٣
 َتركوا ُمَنازََلَة اخلطَاِب وأننا  عند الَقساِمِ◌ مبثلها ال ُحنَْسُف (٢٤
 بَعَد الَصديِح ومجُعها املستكثُف =٤٠٧َصَبُحوا الَعتيَد على تـََناِدى َدارَِها(٢٥
ارها ال َتْكِسف (٢٦ َ  َرْجرَاجٍة ظَهَر الَقَتاُم لرِّزَها  وأََبْت جنوُم 
 نْعم السحابُة أَوَمشَْت يف أَرِضُكم  نزَلْت حباشَية اجلميِع املؤلِف (٢٧
شِعِف ألبين ُعديََّة حني أْشعل في(٢٨

ُ
 هما  مثل الشقيقة امل

 َمَطرْت قأْسَبَل حني َأْسَبل َوْدُقها  باملْشرِفيِة والِرتَاِس (٢٩
ا  َلْمُع الَبوارِق يف السَحِىب األْكَلف (٣٠  بالبيِض ْخملصة الصقال كَأ
 كاَنت َتواِرُث من ُجُدوِد ُجدوِدنا  من َعهد أسعَد يف الَزماِن املْرجِف (٣١
ا(٣٢ َا إذا مل نـُْنِصِف  َنْشَفى   حنَق النُـُفوِس ونْقتضي  خَسَف الُزُحوِل ِ
 وتـََنازلْت أَْبطَالُنا وُأُسودُكْم  َزْحَف اجلماِل إىل اجلماِل الُرشِف (٣٣
 َفهناك بَاَن َبَالُؤنا َوَبَالؤُُكم  وبدا العزيُز من الذليل األضعف (٣٤
ْشَرِف يف يافع شم بع=٤٠٨وجنا املنري وال الوم جناءه(٣٥

ُ
 يِد امل

تُف (٣٦ َ  َحّىت إذا سكَت الَوَغى وَجتَاَوَبْت  بالّنوح باكيٌة وُأخرى 
ا (٣٧ َ  ُخيلِف " مل"وَنظرت بالَبَصِر اَخلسيِس اليهم  وعملَت أنَّ حيَسا
خطِف (٣٨

ُ
 َوَرَدْدَت بالَكف الَعُدول ألخيها  وُهَناَك َذْفَت َنَدامة إبن امل

ْعصف  فَرَجْعَت تَنظُر َهل(٣٩
ُ
 َجتّلى َغْمُرها  والنَـْقُع َيْظَهُر يف الَعجاِج امل

ََقابَري يوَم ذاِت قـَُتائٍد  ُجَلْيُت فَتنظَر َنظرَة يا يوَسُف (٤٠
 ليَت امل

 فـََتقرُّ عيُنك من خليلك طَارٍِق  وَبىن أبيِه ويُوسَف بن ُمطرَِّف (٤١



 

)٢٢٥(  

ْشَرفّيةِ (٤٢
َ
 والقسيَّ الُعّطِف  َحّىت ترى وُأُسوُد َقوِمك تـَْقَتضِي  بامل

َعفر اجلَبِني ُمَسيِِّف (٤٣  ما ِشْئَت من َبَطٍل َجيّوُد بنَـْفسِه  قـَْعصاً وُمنـْ
َشّطُب ًشْعَب َهاِمِه رأسِه  كفَضاِض َهْيٍض (٤٤

ُ
 الُعّلِف ".." َقُسَم امل

َشاقُص َخْطَوةُ (٤٥
َ
 يـَْقطُُو اُحلسُري املْزِحُف =٤٠٩وُمَقّيِد َقَصَر امل

 أَحدِّث ما أََردَت ُحمّْلًال  إن ْشَت فأصُدُقهم وإالّ فآخِصِف ميَل أن (٤٦
 َوظَنَـْنَت أنَك َسوَف َجتَْعُل َصابَّيت  َهلْواً تُعلُّ بِه الرفَاُق وتُوِجُف (٤٧
 كَذبتك ُخمِْربَُة احلالِء وإّمنا  تـُْنِبيك ِطّنَتها بَذاِت األْحُرِف (٤٨
َتَصّرُف لو ُكنَت َتعلُم ما الُطالبَُة مل تَ (٤٩

ُ
 ُذُق  نوماً وَضاَق ِبَذْرِعَك امل

 َوَمَلْلَت باِقّيَة احلَياِة وإّمنا  ليَس اخلبُري بنا كمن مل يْعِرِف (٥٠
خَتفي (٥١

ُ
 فأصِربْ فـََقْد بَرح اخلََفاُء وَصرََّحْت  كحٌل وباَن ِمَن اخلَفاِء امل

 ِد الُلفُِّف وأعلم بأَنَك قد نَثْبَت بشوكٍة  حجناء ِمن َشوٍك الَقَتا(٥٢
ا َحبْبٍل ُحمَصِف (٥٣ َ  َوَنصْبَت َكفََّة عاِبٍر فواِطئَتها  وشدَّْدَت ُجرَّ
 َمتِشي بَكفَِّك َوْسَط قوِمك َساِلماً  وبـََناُن كفي يف الرَِدآِء ُمّلفَِّف (٥٤
 وبـَُنو أبيك إذاً أعزُّ وَأْشَرُف =٤١٠َقويل إذاً كِذُب وقوُلك َصاِدُق (٥٥
م َغَداَة املوِقِف  كَال َوَربِّ (٥٦  ِحمّمٍد وآهلِِه  والطَاِلعاِت ِ
 ال زاَل كُّرك يف الِطَراِد وكرُُّهُم  َعٌني ُمَودِّيٌَة وُأخرى َتْذِرُف (٥٧
 َحىت تـُرَاَع مع الَصَباِح ِبَغارَِة  َتْشَفى أَوائُِلَها ُصُدور اُحلّسِف (٥٨
ْسلِف يُوُفوَن ديَنك بالَقَضاِء وإّمنا  َقَدْر القَ (٥٩

ُ
 ضاِء بَقْدِر َدْين امل

ا وإن مل أْحَلِف (٦٠  إّين َحَلْفُت لتْبَسَمنَّ بَغِيَها  ولَتْبَشَمنَّ 
 يا نَفِس َلْسُت لبين أيب  ُحكماً وإن جاز القضاُء وَأسَرُفوا (٦١
ُْسَتنِريُ كما َبدا  ُكلُّ يـَُعاِنُق عظم كفِّ َأجَدُف (٦٢

 َحَىت يعوَد امل
 القضاء ويستوي  وتقرُّ عْنيُ الطاِلب املْستأِسِف  حينئٍذ يفيقُ (٦٣
 لو ال لَنأُخَذ منكم ُمَتَحِريَاً  تدعو َقرائُبُه جبدِْع اآلُنِف (٦٤
 وَمن تلوُذ ِبه احلُروب وتـُْعُطُف =٤١١صْعَب الُظَالَمِة ماِجداً يف قومِه (٦٥
 يـُْقَرِف  لَقد إغتبطنا ِمنُكم ذا ثـَْرَوٍة  َضْخَم الدِسيَعِة آمناً مل(٦٦



 

)٢٢٦(  

ْطِنِف (٦٧
ُ
 َلِكن نُؤخُِّرها لنجعل َحرَّها  بَأخي اَجلزيَرِة والنواِء امل

 َحّىت َتقول َعَواِذٌل فَعواذٍل  يا للرجاِل لَطعنٍة مل تْشِطِف (٦٨
مَثِل نْعَلُه مل ْختِصف " مثل"إن تـََرْوها (٦٩

ُ
 الذي َأخربُتُكم  حْذَو امل

 سوداَء غانِيٍة لعبٍد َأْغَلِف  فأْستْيقُنوا إين حلّصاء القنا (٧٠
ا كاَن حريِقها  هلُب تُثقُِّفُه مشاُل َحْرَجُف (٧١  إن مل أَُرُعك 
نايا احلُّتِف (٧٢

َ
 فـََعدْمَتين وَعِدْمُت َمن أَدعو بِه  ولقِيُت عاِجَلَة امل

 َأن َسوَف توِشُك َأن تالقي عصَبة  َعُشَم الّلَقاء بكلِّ َعْضٍب ُمْرَهِف (٧٣
َرتف وأ(٧٤

ُ
 علم بأّنك قد بُليَت مبعَشٍر  ُقدم على قْتل اللَكّمِي امل

 ما كاَن منُه بَرْهَوٍة وَتعْطُرِف =٤١٢==ال َحيِْفلُوَن إذا َأحل بقتِلهِ (٧٥
 أَبناء ُكُل كرميٍة َمْربُوبٍَة  مل َتْسِق قيمها بكأس القْرقِف (٧٦
 وال الَعُجوز اهلْفهُف  َكَتُموا الَضمِريَ فال يُبوُح بسرهم  خُرب الَصيبّ (٧٧
 العنابد مائهم  َقوَد الَعُنوِد إىل الفِصيِل املخلف " من"ال يسرتُوَن (٧٨
نـَِّيَة غاِئُب ال ُخيِْلُف (٧٩

َ
 فـَْهُم املِنَـّيُة فأنتِظر ملنائِها  إن امل

َنــُة ملــا جشــئُت زائرهــا  ُســبحان َرُب العلــى مــا  (١" البســيط: "مجيــل* ٩٢٠ قالــت بـُثـَيـْ
 كا كان أَوحا 

 َوْعدتنا آتيٌة يف خلوٍة َعَجًال  ملا إنَقضى يوُمنا حَىت رأيناكا (٢
 إن ُكنَت ذا َعَرٍض أَو ُكنَت ذا مرٍض  أَو كْنَت ذا ُخلٍَّة غريي َعَذْرناكا (٣
 كاد يُذُهبين  فاسَتْضحَكْت مث قالت بـَّنيٌ ّذاكا " قد"فـَُقْلُت بل َمرض (٤
 ُحسناً فيا ليَت يب َأضعاف َشْكواكا =٤١٣إن كْنَت ذا َمرِض يَزداُد صاحبهُ (٥

 .وقال السدال، واملكتل واملِسَمُد، والزنبُل واحد* :٩٢١
وأنشــدين للكــاليب يف إبنــة رافــع الَعَمرِيّــِة مــَن َعَمــريِة ُخفــاٍف، وَخَفــَر ِصــْرَمَها * ٩٢٢
 َأَىب الَقْلُب إالّ (١" الطويل: "أَيام بَغا

 
 ْومي قـَْوُمها واخلسائُف  ِذكَرها َعَمرِيًّة  على حرِب قَـ 

 فو اِهللا ال أنساِك يا بْنَت رَاِفٍع  َغَداة حضري ما دعا اَهللا خائُف (٢



 

)٢٢٧(  

 فما ِهي إالّ َأن تُرى يوَم َغارٍَة  كِوْرِد الَقطا قَيُدومها املتقاِذُف (٣
محلتُـك تغشـى (١" الطويـل"لـبعض بـين ُسـلْيٍم يف إبنـه وَعّقـُه : أنشدين: وقال* ٩٢٣
 كليهما  أبا خالٍد حّىت   َمْنِكيبّ 

 
 نـََقضَت العَفارِيا 

 وما ُكنُت إال العوَد تركُب ظهَرُه  قعوَدك َوْهناً ال ختاُف نَِفارِيا (٢
 َحَدْوُتك َحّىت ال َتعاِصَى َحاديَا =٤١٤فـََلو ال رِْجاٌل ُعّيُب أِعيبَـُهم (٣

 .بضم الضادِ -وما يف ذاَك مْضرة عليك *٩٢٤
الــــٍد بــــن َوهــــِب : وقــــال* ٩٢٦ -ِجبَــــرِّ الفــــاءِ -املــــاِء ورَأَوا َمــــدِلَق * ٩٢٥ أنشــــدين 

 : "الذَكواين، وفَارَق أمرأَته َهنبئةَ 
 

َفَعانِيا (١" الطويل  أال يا خليليَّ اللذين كليهما  إذا جئُت الماين وَمل يـَنـْ
 َسألتكما باِهللا أال جَعلُتما  مَكماَن األَذى واللوم أن تدعوالِيا (٢
 وَم احلالّلِة مل أُكن  َفعلُت وَشّلْت يا هينَء بَنانِيا أال لَيتين ي(٣
 خليّل ُحبُّ العاِمريِّة قاتِلِي  هِنّيَة إن َمل تَبَغيايل ُمَداويا (٤
 فأْشَهُد ال أنَسى َهِنّية ما غدا  إىل البيِت خوٌص يـَْعَتِسفن الفيافَيا  (٥
 ُدو َصِبرياً ميانَِيا كَأنَّ ثناياَها إذا ما تـََيّسمْت  َسَنا بَارٍِق حيَْ (٦

وقـَْفـُت علـى َربْـٍع ِمبَْخـَري نَـاَقيت  وقـد كنـت أرجـُو أن أكـوَن (١" الطويـل: "ولهُ * ٩٢٧
ا    هلا ِضدَّ

 وقد كنُت قبل اليوم يف صرمها جلدا =٤١٥َفَأهَضَلِت الَعيناِن مّين َصبابَةً (٢
 مل تـُْعِطَها َعْهَدا َوقُلُت له يا َرْبُع َكم كم من َعقيلة  َمَشْت بك َقد بانت وَ (٣
 َمليحُة ُمْسَنتَّ الَقالِئد طفلة  كأن ثناياها خمّلطة شهدا (٤

" الطويـل: "؟"غريُهُ * ٩٢٩َمجُل أْدَعُم وهي الُدْعُم وهو واألَشمُّ واحٌد : يُقال* ٩٢٨
 أال أُمَّ َعبِد اِهللا ال ُتَشِميت بنا  (١
 



 

)٢٢٨(  

 َوال تـُْنزلِينا يف اهلوى منزًال ُحْقرَا  
نَـَنا  َعُبوساً إذا أمَسْت َمزَاِوَدُه ِصفرَا ِحذَ (٢  اَرِك إن ُهْو فـَرََّق الدَّهُر بـَيـْ

أال ليـَت ِشـْعري يـوَم َأشـَرَفِت النَـَقـا  نـََقـا عـاٍجل يـُْقَضـى هلـا (١" الطويـل: "غريُهُ * ٩٣٠
 ما أَهَنِت 

 نَِّت َمتَنَـْيُت أن ألَقى مجيَلة خالِياً  أال ليَت نـَْفسِي أُْعطََيْت ما متََ (٢
ا  على البحِر فأستْسقيِتها املاء ضّنِت  (٣  وكيَف َمتِّنيك اليت لو وجد
 تُريُغ الِشَرى منها بُرْخٍص لغّلِت =٤١٦َولو ملكْت مْنَع التُـرَاب فجئُتها(٤
 َولو وجَدْتين ُمْدنفاً بني ُعوَّد  مجيلُة مل تَنظُر إّيل وَوّلِت (٥
 ولسَت َمعي فأغِفْر هلا َما إسَتَحلِت   فرحيك يا َعرَّاُم إن مشتُّ بغتًة (٦

فـََلمـــا َعَرَضـــْت َســـْلَمى وِمـــن ُدوِن أَْرِضـــها  َشـــَواِهُق فيهـــا (١" الطويـــل: "آخـــر* ٩٣١
 للَحَمام رَنِنيُ 

ْثُت نَفسي أّنين َسأَناُهلا  وإن قيل َصبٌّ باحلَياِة َضنِنيُ (٢  َحلدَّ
 لرُّكْب أنَّ لنا َعجائِزاً ُصّل ا(١" الرجز: "وأنشد* ٩٣٢

 َميِْشَني َفْسخاً يف َتَصاٍب يف َنَكْب (٢
 َيْضحْكَن عن مثِل ًحَسافَاِت الُرَطْب  (٣

ــــُروقُ : قــــالَ  ــــُة للِقْشــــِر والثـُْغ ــــُة واحــــدُ . وأشــــباه ذلــــكَ . وهــــي احلَُفاَل . فاُحلَســــَفاْة واحلَُفاَل
ّن ُصْفٌر، وُسوٌد،   فُأخرباَن الواَن أسَنا

 
 .وُمَتَكسِّراتُ 

 
 فيا قـَْلِب أَّما الغانيات فَِنْسَوٌة  ثالث فأي الغانياِت تُريُد (١" الطويل": آخر* ٩٣٣

 تـَُعنُِّسها الِنسواُن وهَي َجِديد =٤١٧أَغانَِيٌة يا قَلُب َعْجزاء َوْعَشةٌ (٢
 أَم الَكاِعُب األْملوُد فاِطُم ِبْكرَِها  تريك ِمحَاَم املوِت وهو بعيُد (٣
َىن  وتْضَحُك َعن أْلمَى الُغروِب بُروِد أم الَناِشيُء الُعْطُوُل تْ (٤

ُ
 ْدنِيَك بامل



 

)٢٢٩(  

أنْـــــَذْرُتَك الَقـــــوَم أن تـَْغَشـــــى َحـــــرِميُهم  بـــــين (١" الطويـــــل: "وأنشـــــدين خلَْنســـــاءَ * ٩٣٥
 ُمحَْيٍس وملا يُطلِب الثَاُر 

ا يف َهواء اَجلْوِف تـَّياُر (٢ ّ  أهوى لُه اَحلِمسيُّ الليُث ِمْعبَـَلًة  كَأ
ْنتَ * ٩٣٥

ُ
فياَويَح ذاِت اخلـاِل كيـف أوُّدهـا  وأرمحُهـا ِمـن ُسـجنها (١" الطويل: "ِصرُ امل

 َحيُث ُغلَِّت  
 َهنِّياً ِلذاِت اخلاِل رُيّاً رأَيُتها  َونِْعمٌة عْني قد َونْت وأظَّلِت (٢

َعـْدلَن الَفـَىت إذا إعتَـدَل الفـىت  ولِـنَّ وعـداُن (١" الطويـل: "مجيل من َكلمٍة لـهُ * ٩٣٦
 تلني  الُنضارِ 

 بُلَني بأزواِج الُغروِر فأصبحْت  َنوادَم، ال َترَقى َهلُّنَّ ُعُيون (٢
 وُهن ُمِسراُت الِطَماح ُسُكون =٤١٦عليُهن من حل احلياِة غطايُة (٣
 ُبشّباِن أنذال كان بُيوتـَُهم  وإن ِقيل أزواٌج هلُن ُسُجون (٤
ن فُنوُن يُهُيُج على الَشوِق بعَد إنِدِمالِِه  محائٌم قد ما(٥  لت ِ
 فأصبحْت ِمثل الواِلِد النازع الذي  له كّلما مد اُحلَالة حنني (٦
 فال القْيُد ُمْنحٌل فيلحق سربُه  وال خلٌق َرُث الُقوى فيلِني (٧
 ................... فيا عاِذاليت إن أَرْدُتنَّ َسْلويت  (٨
 ِعَضاة وَنِنيُ فاهِديَن عّين بالَعّشي محاِئماً  هلُن على ُخْضِر ال(٩

َــُه  هبــاُء (١" الطويــل: "زيــادٌة يف مرثيــة عــزّه* ٩٣٧ أيــا عــز للُحْســِن الــذي َحــاَل دون
 الُرتاِب والَضريح املصفُح  

 
أي نعمـــٌة عِظيمـــُة  -بَفـــتِح األلـــِف وّجـــر البـــاءِ -أبِلـــٌة : يف البـــاِن اإلبـــلِ : وقـــالَ * ٩٣٨

  ٤١٩. ُيسأُل ُشْكرِها
 .الَبكَرُة ُمتاِرس حّل الِصرَاِر لرتَضعَ  وأستْبل الفيصُل أُمُه، وكذلك

جلْبنا اخليَل من أجـا وسـلمى  ختُـبُّ (١" الوافر: "وأنشدين لزيِد اخليل: وقال* ٩٣٩
 جنائباً خبَب الرِكاِب 

 َجلْبنا ُكلَّ ِطْرٍف أَعْوَجًي  َوسلَهَبٍة كخاِفيِة الُعَقاِب (٢



 

)٢٣٠(  

 َصّماِء الكعاِب  َنُسوُف للِحَزاِم مبرَفقيها  َشُنوِن الُصْلِب (٣
ا زَلٌق اِهلضاِب (٤  سقيناها احلَليَب فـَُهنَّ َقبٌّ  كأنَّ ُمُتو
 فلما أن بَدْت أعالُم قيٍس  وأخرَجنا الدثُروَع من الَعياِب  (٥
 َصَبْحناُهن يْربوعاً وسْعداً  وُمرََّة وبين كَالِب (٦
 كَأن جمرَّها بالِنِري َحرُث  إثاَرْته مبجمرٍة ِصالب (٧
 فْرْحنا بالِسَيب مِن آِل ِقْيٍس  ُمّقرنٌّة بأْعَصاِد الرِكاِب (٨
 َتِعلُّ الَكفَّ منها باِخلَضاِب =٤٢٠بكلِّ كرميَة األبَوْيِن منـُْهم (٩

 إذا عثـََرْت َدَعت فْتياَن قـَْيٍس  وَخّصت بالُدعاء بين ِكَالِب (١٠
عــــُري والّناقــــُة تـَْرَســــُل يف القــــوِم ُكــــّل ذلــــَك البَ . والنْيطُــــة. واجلََنيبــــة. وهــــَي الَعِلَقــــةُ *٩٤٠

 ميتاروَن عليها ويكتاُلوَن، وليَس 
 

 .صاِحُبهما حاِضراً 
 ناقة شيٍخ ذاِت قاِدٍم َهِشْم (١" الرجز: "الَفزَّارِي: وقال* ٩٤١

 أَرسلَها جنيبٌة وقد َعِلْم (٢
 أن اجلَنيباِت ُتَالقِني الَرِقْم  (٣
 

ــ: َوَرَوى أَبــو الحــقِ * ٩٤٢ ــُة اجلْعفريَــُة، جعفــر بــن كــالبٍ تَالقــني ال . نُقم، وهــي وثطّي
 .كانت عند ِبشر بن مروان بن احلكم

 فقد أخطأه  -بضم القاف والباء-ومن قال ُقْطبُة . تصغري قطاة*٩٤٣
، منســــــوٌب إىل ُحنيــــــْف يعــــــين متــــــيم بــــــن أيب : وقــــــالَ * ٩٤٤ مثْقبــــــٍل  ٤٢١احلُنيفــــــيُّ

  .العْجالين ومن قبائلهم احلثرُّ وهَو احلُرُّى
ـــائُري وهـــَي . القبـــابض فـــس شـــعر إبـــن مقيـــٍل مجـــع قيْضـــةٍ : وقـــال* ٩٤٥ والقبـــاَض بئ
 خْسفُة ما عزيٌر : وقال مرّةً . َوْهَدةٌ 

 
 .يُقولَن هي رأُس َحمَّلم



 

)٢٣١(  

ــَرة بينهــا وبينــُه بيشــَة، : العّبكــانُ : وقــال أبــو جنــَدة الســُلويلّ * ٩٤٦ جبَــُل دثــون اهلُجيـْ
 لربداُن َعَلٌم مِن األعالِم إىل احلثمرِة وا

 
دوَن الشــــقراِت بـََلــــُد  -غــــُري معجمــــة الَصــــاد-ِشــــعاُب حتــــَت وادي بيَشــــَة، وَأصــــاُف 

 .خْشعم، مث لُقحافَة به ِخنلٌ 
وهــو بلــٌد مــن غــريب تــرَْح وفيــِه حصــَن . إبــن ُمقِبــل مــن نضــْبع َشــْيَحاط: قــال* ٩٤٧

 .لبين خمزومِ 
 

َزيــٌد َأَشــرِه وَأْظَلَفــُه لــئال يُقــَتص،  إخَتــلِّ، َوظََلــفَ : ثُغــِر البَـَلــُد افـَْقــد زيــد: وقــال* ٩٤٨
 وهو َأْن يطَأ على حجًر أَو يَعلُو غَلظاً 

 
بــأِطراِف َقَدميــِه ويطــأ  ٥٢٢فيمشــي . مــَن األرِض، أَو يـَتَـَعــّدد مــن األرِض مــا َصــُلبَ 

 . على َصْدرِها
 .وحنُن يف َقمراَء َصدَّاحةٍ * ٩٤٩
ُفُه أياُهم َغْلَوًة أَقل أَو َأكَثروه. َوتـََعادوا فـََوَقَع زيُد منُهم رتوةً * ٩٥٠  .و َأْن يَبْنيَ َسيـْ
 .والّناُس يف الُعْقِب اخلِري بعَد الشر، واخلْصِب بْعد اَجلدبِ * ٩٥١
 .وهو َأعلُم، وهو َخُري ُعُقباً : ومنه قوله* ٩٥٢
و أيضــاً قالــُه أبـــ* ٩٥٤والنّــاُس يف الُوْجَعــاِن واحليــا، بعــَد اإلْســَناِت َوالَنثْــراِت * ٩٥٣

 " الطويل: "َعلي من كالم الَنهِديّ 
 

َسَقْتك الَسواقي ِدميـٌة ِمُرعنـة  ُمرِويّـًة ُوطفـاء ُمْسـَلبَة (١أال يا ُغراَب الوَِكِر -١زيادٌة يف 
 الَقْطِر 

َناَء مثورِقة الْدر (.......................  ٢  وال زِلت يف َغيـْ
ّش إىل ِذْكر عن أُمِّ كثري حني َشّطت ديارُها  ُتذكرُنا أْم (٣  ال 
ا(٤  بوادي القرى يوَم الغداة ومل َتدري =٤٢٣لقد بلغتين سقطًة سقطت 



 

)٢٣٢(  

ا صدري (٥ ْعُتها  َمَلْت َبدِوي َغْيظاً وضاق  خِّ ملا مسَِ
ُ
ْربَِداِت امل

َ
 ِمن امل

نَـَنا  كذا بَغَتًة من غِري َصِحٍ◌ وال قـََعِر (٦  وجذَّت بَقايا وصل ما كاَن بـَيـْ
 ْسُح الَكفِّ بالَكفِّ رشيبًة  إذا ما إلتقى عن غربه شاكياً َهْجِر أال ليَس مَ (٧
 وَهل َيَدعنَّ الّناُس تاريَش بيننا  وَدسَّا لنا الَعاتُور من حيث ال َنْدري (٨
 ُأالُم على لَيلى اليت َلِقيتُـَها  مبْوِقِف ما بني البَـنَّيِة واِحلْجِر (٩

 وإن كاَن أيّاَم الَذبائَح َوالُنّحِر َلِمْلُت إىل ليلى بنَـْفٍس َسقيمٍة  (١٠
 فـََلو ُكنِت َدْهناً باناً ممَُّّسكا  ولو ُكنِت ِغْسًال ُكْنِت من ورق الَنْصر  (١١
 َولو ُكنِت أَرضاً ُكنِت مياء َسْهلًة  ولو ُكْنِت نْوماً ُكنِت تْعسيلَة الَفْجِر (١٢
 ْحمضاً ُكنِت من بكَرة بكِر  َولو َكنِت َماًء ُكْنِت َماَء َغَماَمٍة  ولو ُكنتِ (١٣
 

ْنِصـُق، هـَي الـيت تَـُدرُ : وقال* ٩٥٥
ُ
قـَْبـَل الـوالَدِة وذلـك َمْكـَروُه،  ٤٢٤وهـي ُمـِتم . امل

َر ِمنها  ا إذا أَْبَصَقِت إنَقَطَع الدُّ  ألَّ
 

. واإلحـالُل ِمـن غـِري َمحْـلٍ . قَبَل َوْققـِه ونـنقص َوُبكـَؤْت قَبـَل إنتهـاِء غايَتهـا يف احلَلَـبِ 
 واألبَصاُق يف آخِر اَحلْمل عنَد 

 
 . والَشاة َبُصوقٌ . الوالدةِ 
واَقةِ . ماِئُق بـَّني : وقال* ٩٥٦

َ
والَرُغوُث ُكُل ُمْرِضَعٍة من ُكـلِّ َوالـدة، . مثُل احلماَقةِ . امل

 وقد َرَغَشها . الَفَرُس، والشاةُ 
 

 .َفح اهلاءبِ -وعليِه ماُل َهتـْرُ  -بضم الَغني الثَانيةِ -ولُدها يـَْرُغثُها 
 .َمجُْع َصادٍق بضارُّ : وقال هم َصَدَقُة بَررَةُ * ٩٥٧
ــاحّي، َربــاح ُعَصــّبًة مــن خفــاف ُســَلْيم، : وقــال* ٩٥٨ أنشــدين حملُمــوِد بــن رِيلــٍح الرِي

 "يرثي فـََرساً ألبنه، وُعقَرْت َحتَتُه 
 



 

)٢٣٣(  

 " الطويل
 لَنفٍس سُرورُها يـَُعّمُر يف الُدنيا =٤٥٥أَيَلَزم قد ُكنُت الُسروَر لو أنُّه (١
قاالِت نُورُها (٢

َ
 أَيام َلو َملْ تـَُعقرِي قبَل غاَوٍة  ُحيََلى َعن الَوجِه امل

 يَهيُج علّي الَشوِق بعد إنِدَماله  إذا جاَبَذْت يف اَحلْرب منها ُجرورُها  (٣
رَهــُه، ِمــَن الَعــَرب َمــْن يَكــرُه اجلَــورَو ِمــَن اخليــِل وِمــنهُم مــن يســتِحبُه وهــو َعيــٌب ِلَمــن كَ 

 .وغري عيب ملن أحّبهُ 
ّي يف الَتوايل ُعثُورُها (٤  إذا وَضعوا فيها الِسَياَط ملَطمٍع  بَعيٍد وَ
 هلا الَسَبُق يف ُكّل َمًوقٍف  وُكلُّ مجاٍل َزّين اخليَل سورها (٥
 أتاين رجاٌل من بَعيٍد َتُسوُمها  ِبَعرٍض ونـَْقٍد ُمث خاَب َمسريُها (٦
َحَمٍد  ِجَذاَر الُعَدى ملا بَداِيل هرِيُرها َودافْعُت عنها جُ (٧

ُ
 ّنًة مل

ا ال بِه كاَن الَرَدى حَني أقبلْت  عُيوُن الُعَدى تْغلي عليِه صُدُروها  (٨ َ 
 مَع اخلَرِق أو تلقى خبرِق يسريُها =٤٢٦لقْد ُكنُت َأهَوى أن آراَها ُمغريًة (٩

ا حىت َمحْلُتُه َفوَقها  َكَشاةٍ (١٠  ٍلایر ما تـََوَجى ُنُسورُها  َختَريَُّ
 ِمن الُصْقِع َمَراونـََيُة َمْو َسجّيُة  ِصَفاحّيِة إن ِسيَل َعَنها َخبريُها (١١
 َففي ِذمَّيت أن تُرَبَط اخلَيُل ِعْنَدُه  ِمهاَر وُمْهراُت كرٌمي ُحنورَُها (١٢
 َهى َعقريَها َسَقى طَلَحَة اللَّْعَباء َغيُث َمْدريٌق  ثَِقيُل الَتوايل حيُث نَـ (١٣
 فباِهللا َلوَال أَن تـَُعدَّ سَفاَهٌة  ِبَعْقلي ِلَكاَنْت طلحًة يل أَُزورَُها (١٤
َا املاَل النَّفيَس ومل َأجْد  ِمَن الَرتِك بُداً حَني وَىلّ َدبريُها (١٥  َترْكُت ِ
 ها َلَقْد ِخْفُت إالّ رمحَة اهللا َصْيَحٌة  َتعمُّ وكأُس املوِت يَطُمو َنذِيرُ (١٦
 َكما َداَر بـَْنيَ الشَّاربَني ُزَجاَجٌة  من اَخلمِر مرَّ حَني ْخيشى عِصريُها  (١٧
ا  إذا ُحوِسَبْت فالّناُر ِعندِي مصريُها (١٨ ّ  َشَفيُت َصَدى نـَْفِس وأيقْنت أ
 

ِميمُ : وقالَ * ٩٥٩   ٤٢٩. واحلقُري، واحدٌ . الذَّ
 



 

)٢٣٤(  

إبــن حــزن بــن . بشــري بــُن ُمطّــيأنشــدين َزيــد بــن فائــد بــن غالــب بــُن : وقــال* ٩٦٠
 ديسِق بن مالك بن عبيدة بن ُقَشري هليج 

 
َلْعــرِي َلَقــْد َهاَجــت هــواك محاقــٌة  َتغنّــْت (١" الطويــل: "بــن ســرور إبــن ُمطــيِّ الَعبيــدي
 على َخْضراَء ِجثٍل َعِسيُبها 

َها َكث(٢ ا  بَوعَساَء َرَمٍل مال َعنـْ  يُبها نَفى السَّْيُل َعْنها الّدْمَن حىت كأ
شي وبالُضَحى  ُمطوَقٌة إزري جبسمي َحنيُبها (٣

َ
 تـَُغينِّ عليها بامل

ِن َمزاً َصبيُبها (٤  كَأّين وإيّاها إصَطَحبَنا ُمداَمًة  مَعَتقًة يف اللدَّ
 أصابَك َسْهٌم صاِئُب احلني قاِصٌد  مبا ِهْجِت أحْزاناً طويًال نشوبـَُها (٥
ا َوَسّفهِت َعْقلي بعد ما نؤِت بال(٦  َعصا  ِقياماً وخّلى ِصْدَق نـَْفْس كُذُو
 َوصرُت أرى أشياَء كانت َعجيبًة  إيل فَال حيلى بَعيين َعجيبُـَها (٧

 " الكامل"واِصُل بُن ُحمَمد األربدي، من ُخثَيم خفاف * ٩٦١
 على حربنا فيها فال بد من َغْشم =٤٢٨فأن تأخذيها يا َحبيُب وجتمعي (١
 خمافة حربكم  أم أرفدَتُكم فيها َمجيعاً على َحشم  َهْل أطلْقُتها فيُكم(٢

 -بــــاأللف-واحــــٌد وقــــد أطْلقــــُت، وَأهــــَدرُت فيهمــــا مجيعــــاً . الطََلــــَف واهلـَـــَدرُ * ٩٦٢
 .. َممدوُد -وقال مَهرٌة صدواُء * ٩٦٣

 
 .والذُّكُر َأْصَدى، وهو الكميت من اخلَيِل الذي يضرُب لونُه إىل الَسواد

 -بفــتح الــالم مــن َلقــاِح، َوَجرِهــا مــن ِلَقــحٍ -حــاً، وَلقاحــاً ولَقحــت احلــرُب لق* ٩٦٤
 َشاَلْت بَذنِبها، وهو : وَشورَِّت الناَقة

 
 .عالمُة الِلَقاحِ 

يتكلم  -بفتح امليم من مسَتقَبلِه، وكسرها من ماضيه-وَكَمل الَشيُء َيكَمُل * ٩٦٥
 .به أكثِر الفصحاءِ 



 

)٢٣٥(  

. َســرَّحوُه لِلرعــيِ  ٤٢٩ِة املــاِل، يعــين حــَني َفوافـَْونــا عنــد َســرِحَ : وقــال الُعبــاديّ * ٩٦٦
 ِمْثَل َحنّيناُهْم : َفَأزلَلناُهم َعّنا

 
 . وأبَعْدنَاُهم، َوَرُجل َحِدٌر من قوم ُحدور إذا كانوا خياراً فاضلنيَ 

ــْخُل صــغاُر ولــد املِْعــَزى، ِذِكرانُــه وأنائُــه: وقــال* ٩٦٧ فــإذا شــَدَنْت مــن . الــَبهُم والسَّ
 رٌَة، والذَكُر َجْدٌي جفاٌر، ذلَك، فهي َجْف◌ِ 

 
اُن مجــُع، مث هــَي َعنــٌز َوَمجُْعهــا  وجــداُء، ُمثَّ فـَــْوَق ذلــَك، عنــاق، وُعنُــوُق، َوعتُــوُدو عــدَّ

 .واجلمع التُيَوس.والذَكِر تـَْيسٌ . عنازٌ 
 

وهـي . طَلـيُّ َلعيـلُ .واِحـُدها. فأوالُدها َما َدامـت صـغار الطُليَـان: وأما الَّضأنُ * ٩٦٨
 مقصور . والواِحُد طَليَّ . األطالءُ 

 
فــإذا َكــِربْت . وهــي أعلــى الّلغــاقِ . وللطليــان كــالم الفصــحاء مــن أهــِل احلجــاِز ُكلِّهــم

 . واَجلمُع الرَُّخالُ . عن ذلَك فهي َرخلٌ 
 

ُمث هــي  ٤٣٠. مث خــروٌف إىل أن جيــذع. ويف األفــرة ألدىن العــدد. والــذكر فرئــر وفــرار
ا اخلَروُف . َجَذَعةٌ   ويضرُ

 
. وذلـــك إذا إســـَتوىف َأربـــَع ســـننيَ . مث َصـــائغٌ . َمث َســـدسٌ . مث رُباعيـــةٌ . مث ثـَّنيـــةٌ . َجذعـــةً 

 . العظور يف اإلبل. والصُّلوُغ يف الَغَنمِ 
 

 . وهي الِقرس إذا إستوىف مخس سنني
 : أسَناُن اخلَْيلِ * ٩٦٩



 

)٢٣٦(  

إذا . ْوِيلّ مثّ هـــــو َحـــــ. والفـــــرس َغـــــَدِويُّ مـــــا َداَم يَرضـــــع، وآِخـــــُر رضـــــاعِه َســـــبَعة َأشـــــهر
 إستكمل يف آخرِها مث َجذع وهو يف هذا 

 
والســَدُس ال يكــون يف اخليِّــِل . مث قــارِحٌ . مث َربــاع. ُكلــِه ُمْهــُر مث ثــينُّ ويرتفــُع عنــه املهــرُ 

 ويكون يف سائر . وال احلمريِ 
 

  ٤٣١. ذلك
. وحنـــُن خنـــرُج ونتـــأن حـــىت نســـتْقِمرَ . ال والـــذي إنتـــىب ُحممـــداً : وقـــال احملـــازِيّ * ٩٧٠

 .متضي أيام الشهِر وَتكثـُُر الَقْمرَاءُ 
 .هو يّزداُد يف اخلري ُكَل يوم رجتًة يعين َدرجةً : وذكر رُجًال جبميٍل فقالَ * ٩٧١
أَنشَدِين لُِنصيحة بنت املسلِّم، ُأخُت عمرو بن املسلم َوحبُِبَس َزوجهـا :وقالَ * ٩٧٢

 : "فُكتم أمرُه عَلْيها فعاتبته وقال
 

 أْذوَمسَْت عيين َحمَاِجَرَها  ِبعربٍَة وحراراٍت َوَزْفراِت  ُكِتمتَ (١" البسيط
 لو ُكنت َتعلم ما أَلَقى إذا َخَفَقْت  ُأخَرى الَنُجوِم وما تـَْلَقى بنّياِيت (٢
 من الَعويل ولكن ال صديَق لنا  ُمْنبيك عّنا بُرجَعاِن الَتحّياِت (٣

 : َأسنان اإلبلِ * ٩٧٣
وهـو يف . مث هو إبن لَبـوٍن مث ِحـٌق، َمث َجـذَعٌ . شاِر واحدٌ إبن املخاِض، وإبن العِ : قال

 هذِه األسناِن ُكّلها قـَُعوٌد فإذا أثـَْىن 
 

ويـََقطُــُر إذا إســتكمل . َفــاِطر ٤٣٢مث . َذَهــب عنــُه إســُم الَقُعــود، َمث ربــاع، مث َســَدسٌ 
 السَنة الثاِمنَة، كما يَقرَُح الَفَرُس يف 

 



 

)٢٣٧(  

وال يـزال ُيسـمى ُمهـراً حـىت . مثل الَبعري يف اإلثناءِ  والفرس. إستكمال السنة اخلامسة
 يثىن وَيضلُع، والَضانية يف السنة 

 
اِعزُة يكون ُصُلوُغها يف أوِل السنِة اخلامسِة إىل آخرها. الرابعِة إذا إستكملتها

َ
 . وامل

 .طََلبُه اهللا طلباً ال ُخيَطى، وال يبطيء: وقال العقيليُّ وَدَعا على قائٍل فقال* ٩٧٤
. طلبــُه اهللاُ طلــَب الــريِح الثـَــَرى، وقــال طلبــه اهللا طلــَب األرقــمِ : وقــال الــُزهرييُّ * ٩٧٥
 فأنتسُفوهم إنتساف الريِح : وقال

 
 .تُربًة على شَرفٍ 

 
  ٤٣٣. َسدَّ اهللاُ به ُجرَمهُ : ودعا آخُر على قاِتل فقال* ٩٧٦
ْي، والعنُق والَعنَـَفـُة،آخٌر الَطرُق والطرَقُة، أول مرفوِع املش: باب يف سري اإلبلِ * ٩٧٧

 مرفوِعِه وليَس فوقُه يف املشي 
 

شيٌء، مث الرَّسيُم، وهو أوُل ما تشتدُّ حركة البعِري يف أَوِل العـْدِو، ولـيَس ْحتفـى اإلبـل 
 من الَسْريِ، غُري الَرسيم، مث اخلبُب 

 
 .كلُّ ذلك واحدٌ . وهو الَذميُل، واإلرقاُل، والَنصُّ 

مث . وأمثالــه مبــا َأمسينــا. بــَب، مث الــَذَداة، وهــي الــَدريُح فــوق الــَذميلِ مثــل اخلَ . واخلَبيــبُ 
 . اللبطُة، وهي غابَة ما عنَد البعريِ 

 
 .والَلبطُة، والَربَعُة واحدٌ 

 



 

)٢٣٨(  

حـزَّ البعـُري، َوضـغَط، وزَكـَت فـاحلز يف الـذراع، حتـزه الكركـرة والضـاِغُط : يُقال* ٩٧٨
 . يف اإلبِل، يكون يف األبطِ 

 
، . والناكــَت مــن املِرفَــِق، يكــون يف اجلَْنــبِ . ٤٣٥رش مــدرج مثــل الكــ وأشــدُّها احلَــزُّ

ا الناِكُت والضاِغُط بينهما يف   وَأهَوُ
 

 . وال يـََناَهلا ذلَك إالّ ِمن ثقِل اِحلمل. اهلْونِ 
 

فالناِكـُت يُكـوُن مــن ثقـٍل وغـري ثقـل واآلخــران ال يُكنـان إال مـن الِثَقــِل : قـال* ٩٧٩
 ويعَرتي الضاِغُط ِشداَد . والَروايا

 
 .اإلبلِ 
أحـد . وأَنشدين الَعَمرِيُّ، حلميُد اجلمـاِل اهلـاليل، ميـدح عمـرو بـن ليـثٍ : قال* ٩٨٠

 بين جحرين بن كعب عمريَة بن 
 

أثنوا بـين علـى الـذي (١" الكامل. "واالَضاَفُة إىل عمرية عمرية، هذا َعمَريُّ . خفافٍ 
 أهدى َلُكم  ُجُزراً ومل 

 
 ُكُم بديُوِن يُرِِجعْ 
 أثنوا بّينَ على الذي أعطاكم  يوَم القرى برمََّة املُعرُجوِن (٢
ا ( ٣ ّ وَدٍج َمظُعوِن   ٤٣٦َمحَرَاُء مشرَِفة الَسّناِم كَأ  َمجٌَل يُقاُد ِ
 ما كان يُعطي مثَلها يف ِمثِلها  إالّ َكرمي اخليِم أَو َجمنون (٤
ا يوَم الَقرّى ميينه  ِكْلتَ (٥  ا َيدي َعَمر الَغداَة َميني جاَدت 

 .َحدّثين اهلَْزِمي وسالته عن ذي بـَْهَدى* ٩٨١



 

)٢٣٩(  

هــو يف َســَنِد الَعــاِرِض، ُمْنِجــدُّ يف مَقَنــاِة الَعــارِض، بأســفِل الوْشــِم ُمطِليعــاً مــن : فقــال
 بالد أمريء القيس بن زيد مناة، وبه 

 
حاِرث. الُقرى

َ
 .مِة لبين ُمنَْريٍ واهلرمي َمْنسوٌب إىل َقريٍة من اليما. وامل

ـــُد َعمـــرو بـــن ُخويلَفـــَة بـــن عبـــِد اِهللا إبـــن : وقـــال* ٩٨٢ حـــَدّثين الُعُمـــوُر مـــن ُمنـــٍري، َوَل
 إبنا . ِقرواُش، وقـَْيسٌ : احلارِث بن ُمنري

 
 .عمروٍ 
 .ا يـَْعَرُفوَن، وَأُخوُهم اَحلجَّاجُ . ومها إبنا ُبسَرةَ . ِهشاٌم، ويزيدٌ : بُطُون ِقرواشٍ * ٩٨٣

 . إبن ُمنري ٤٣٧ثالثَُة، بنو ِقَرواِش بِن َعمرو بن ُخويَلَفة بِن احلارُث هؤالء ال
ُشـَريٌح، وَصـالُة إبنـا قُلـٍع، َومهـا الَقلَعـاِن، : قَبائُل قُلـع بـن ُخَويَلَفـة أخـي عمـروٍ * ٩٨٤

 وعّقرِت * ٩٨٥وفيهما َشَرف 
 

 .الَناَقُة، وَقْد تـََعَفَرْت، وتعّيَطتْ 
ُصــَهابَيُة العثْـنُــوِن أنبَــَت َحلُمهــا  ِخــَداَجاِن يف (١" لالطويــ: "وأنشــدين ألوس* ٩٨٦

 عامِني بعد التعقُِّر  
 .َبْكَرٌة َدُموٌك سريَعُة اجلوَالِن، َوِضدُّ الَدمُوِك اَلَصائمةُ : يـَُقالُ * ٩٨٧
ـــا  َدُمـــوٌك مـــن (١" الطويـــل: "وقـــال أنشـــدين* ٩٨٨ ّ وُتصـــِبُح عـــن ِغـــبِّ الُســـرى وكَأ

 وِر  الِشِيزى َجَرْت فوق حم
رأيـــُت رجـــاًال أمســـكوا دوَن نَفِعهـــم  وفَتحـــَت أبـــواَب (١" الطويـــل: "وأنشـــد* ٩٨٩

 الّسماِح وَغّلقوا 
 فأْثرْيَت عْن غبِّ الَسماح وأَملقوا =٤٣٨َوعّدوا َفساداً ما عددَت َمسَاحًة (٢
 َوَجاَريـْتَـُهم حىت إذا ما إستَـْنُتهم  جَدى اجلرى ُكرُّوا ناكصني وأعنقوا  (٣

تحــابِِبَني، وهـــو ُدون الطلــِق يف العـــْدِو ألن الطَلــَق يف اخليـــِل : الغَــتُّ * ٩٩٠
ُ
ُمَغـــارَاُة امل
 .الَربعُة، والَلبَطة يف الَبِعريِ 



 

)٢٤٠(  

لَغدير بن ناِهض بن ثومة أيب األسوار، وماَت حبجر اليمامـة وقـد بلَـَغ : ِمثُلهُ * ٩٩١
 من كلمة ميدح بعض . ِسناً عالياً 

 
 خيلُد " ال"يعلُم حَني يعطي ماله  إن الّلئيَم َوَماله يُعطي و (١" الطويل. "قريش
وِعُد (٢

َ
 ويكوُن ناِفلُة الِغىن من مالِه  نقداً ونافلُة اللئيِم امل

تحّلفون َتَشّبهوا  أَنَت املَكارُم والِفعاُل األصيُد (٣
ُ
 وإذا ِبك امل

بَّـــت الَصـــبَ (١" الطويـــل: "وأنشـــد* ٩٩٢ ْحـــُل َأن هَّ
َ
ا  بـــأثواب َمــــّي َيكـــاُد اجلنّـــاُب امل

 نـَْفحًة يتزوَُّح 
 فَيصبُح باليِه جديداً ونْبُتُه  أفيفاً وينمي َماله حَني َيسرُح (٢
 يـَُنتَّج يف أوطاِن ميٍّ ويَلَقُح =٤٣٩أَرى َفزَعاً ُغراً يـَُبشرَّن باحليا (٣

ـــــُوسٌ * ٩٩٣ ـــــل: "وأنشـــــدين األشـــــجعي للُّمـــــزّي وهـــــَو َحمْب ـــــْل لـــــداوٍد (١" الطوي أَال َه
 حاجُز  فقد طاَل ما قد بلغاين  ويعقوبَ 

 
 إذاُمها 

 ُمِطلَِّني يل بالِّسْجِن ُكلَّ َعِشّيٍة  ِبوْجَهْنيِ َمْقبوَحِني َشيَبت َحلَاُمها (٢
 فـََلْيَت فـُْليتاً والعالء ِخبَْلوة  َوَقْد َعِلما َذنبَـيـُْهما َلقياُمها (٣
 يون تـَرَاُمها جبزع قُباٍء أو رُقَاق إبن واِقف  ُفويَت األعادي والعُ (٤

َرةِ : وقــال* ٩٩٤ والطَــاُموُر، لغــة . ملــا كــوَِّم ِمــن الَطعــاِم وغــريُه. الَصــابوُر يف َمعــَىن الُصــبـْ
 الِقْرطاِس لُغٌة . يف الطَُوارِ 

 
 .كذا يـَْتَكَلُم به الُفصحاءُ . املاءِ : والَباُقوُل البُـَوقالِ . َفِصيحةٌ 
ْيــل يف ســعرِه بــني جتلــى، ومطـــران، اللــذان يــذكرمها مجَ : نـُْعَضــٌة، وُعلــزُ : وقــال* ٩٩٥
 .وأديان

 " الطويل: "وأنشد جلميل
 َونـُْعَضَة َوْهناً والُعُيوُن رُُقوُد =٤٤٠وَهل يُِوِمسّن النِّْصُويب بَني ُغّلزٍ (١



 

)٢٤١(  

 الصالة قـُُعوُد " ينكونَ "َعلى َمْنتِ عاِدّي كأن الُصدى بِه  رِجاٌل (٢
 .مقصوٌر مذكرٌ : وَجتَْلى* ٩٩٦
َغاُز أَْربـََعا (١" الكامل": َوأَنَشدَ 

 ما ُكْنَت ِعنِدي يا مجيُل أَوفـََعا  ِمنك إذا كان امل
 َوأَنـَْغلَوَها َال ِحباً ُمَوقَّعاً  َترى َحَواْلِيِه الُصوى ُموضَّعاً (٢

َنصّبُة علماً للطريِق يهتدي بِه وُكّل شيٍء إهَتديَت بِه من َجَبٍل أو 
ُ
الصَُّوِى احلجارَُة امل

 .و َنْشٍر فـَُهَو ُصّوةٌ َأكمٍة أَ 
ــــامِ : وقــــال* ٩٩٧ ــــواِن : اخلُْرَجــــُة يف النّـَع ــــَيَض االْســــَفل، يف أل أن َيُســــود االَعلــــى، ويُب
 وِمَن الَغَنِم كبٌش َأْخرََج، ونـَْعجٌة . الَغَنم

 
ْعـــِز َخْرَجـــٌة إمنـــا يُكـــوُن يف . َخْرَجـــاٌء، إذا إســـَوَد أعالهـــا، وإبـــيَض أســـَفُلها

َ
ولـــيس يف امل

ْعِز الَرَبدُ و . الَضأنِ 
َ
 .هي يف امل

ـــَدةُ  َجزَّعـــُة مـــن  ٤٤١فهـــي َخْرجـــة . والَعجـــُز، والَقـــواِئمُ . وإذا إبـــيَض الـــَذَنبُ . والرُْب
ُ
وامل

 الَغَنم والَضأِن، وال يُكوُن وَهي اليت 
 

يكوُن يف وسطها َسَواٌد بني بياَضني، أو بياٌض بَني َسـَوادْين يف الَعُجـُز والُعنـق، وهـي 
ْعز والرَ 

َ
 ْبداُء، والَعْوَماُء يف امل

 
، . والَريُــَداءُ . وهــذا التجزيــع الــذي يف الضــأِن، وهــو الَربــُد يف املِِعــز. علــى تنمــري الّنمــرِ 

 . يكون بياضها أكثـََر ِمَن َسَواِدَها
 

وال يكوُن املِلُح إالّ يف الضأِن، ال أسَوَد وال أبيَض، ويكـون أشـَهَب اللَـون، ال ُحيَكـُم 
 ٍض خيتلطان عليه بُسواٍد وال بيا

 



 

)٢٤٢(  

حّىت يشِكَال وهَو ِمن بَعيٍد أسود، ومـن قريـٍب تـراُه كأنّـُه َمْشـُموٌط بَيـاٌض بَسـواٍد، وال 
 يكون يف املِعَزى، وهي ُدخناُء بيّنُة 

 
 . الُدخْنةِ 
ــَر والــوادي : الّلــجُ : وقــال* ٩٩٨ يعــين وادي - ٤٤٢واٍد يف َحْجــِر ُمحــْيٍس، بــني َخْيبَـ
  -الُقَرى
وقـد . إذا َضاَق خمـرُج نـََفِسـِه مـن َحنُـٍق، أو ِعلّـِة، أو غـري ذلـك. ْزَفتُ وُفالُن يُـ * ٩٩٩

 زُِفَت، وأمرأُة َمْزُفوَتٌة، ورجٌل 
 

 .َمْزفوت
 .إذا َجَذَب زَِماَم راِحَلِتِه إليه: وَعَنَج الراِكُب، يـَْعِنجُ * ١٠٠٠
ِه، مـن الروحانيـة  كثـّل عظـيم الَوَسـِط َضـخمِ : َواألثَبُج، والثَبَجـاُء، والَكبُـَداءُ * ١٠٠١
 .كلها

َناُه َكُطّي الُدرْج  (١" الرجز: "ويف قولِهِ * ١٠٠٢  ُأْضمُر َمتـْ
 تعاجلُ الُقْطُف به يوَخُذ  (٢

 .َخّلُق ثوٍب مث َيْدرَُج َحّىت يَقوَم قياماً ُصْلباً مث يُْدَخُل يف َمْهِبِلها
ـــــالُ * ١٠٠٣ ـــــتَـ : يُق ـــــُه، إذا إْس ـــــوادي، وأْصـــــَعدُت أَقْـبُـُل ـــــُت ال ـــــِيِلِه، قـَبَـْل ـــــَة ْس ْقبَـْلَت ِجْزَي

  ٤٤٣وفـََرْشُت الوادي، ِسْرُت َجمَْرى َسْيلِه 
 .ْضعن اَحلرَّه وِعطُفها واِحدٌ * ١٠٠٤
أنشــدين احلــارثّي مــن حارِثــَة َجِديَلــِة طَــيٍء ميــَدُح فــارَع بــن مجيــِل بــن : وقــال* ١٠٠٥

 (١" الوافر: "زوالِن السنديَّ ُمّري
 

   َخيَاُف عليَك أْحَداَث الزماِن وقاَلت مَع َمْن أَنَت َفقْليب
 فُقلُت مَع إبن زوالن مجيٍل  فىت غيٍط وفـَرِْع بين َسَناِن (٢
 َفًىت يـُْغِلى َعِصيَب اْحلِم نيَّا  ويْرِخُصُه على َمْنتِ اخلَُواِن (٣



 

)٢٤٣(  

 وأْكثـَُر ِمهِّة َشَطٌن ِطَواُل  وَمْصُقوٌل وَمواُر الِعَناِن (٤
ـــا  ِعْقَبـــاُن يـــوم ِدِجنّـــٍة (١" الكامـــل: "وأنشـــَدين* ١٠٠٦ ّ ُجـــُزر الِقيـــاَدِة يف الِطـــَراِد كَأ
 ورَِهاِم 

ـــٌة . َأْي فَـــِرٌس ُمَســـاِمٌح يف اجلَِنـــاب غـــري َجـــُرورٍ  اِل وتـــاَبَع بـــَني  -وِدِجَن قاهلـــا بكســـِر الـــدَّ
  ٤٤٤.وكان َفصيحاً  -َكْسرتـَْني 
َكيبُــْرِد اليمــاين َعـج فيــه   وَكــّل َجـُروٍر يف اجلِنَــاِب وَسـاِبِح (١" الطويـل: "ِمثلـهُ * ١٠٠٧
َجاِمُر 

َ
 امل

 .َخَصَمِين : مثل -ُخمَّففٌ -وقد بـََرَخين  -بفتح الواو-َوَدْدُت وَدْدُت : وقال
َســــلمَ : َوَرَوى يف أبيــــاتِ * ١٠٠٨

ُ
أََقْمــــُت َزمانــــاً باملِديَنــــِة (١" الطويــــل: "َعْمــــرِو بــــن امل

 رَاِجناً  أباِصُر َما َواِل أَُميمَة 
 

 َصاِنُع 
 اري نـََهاُر الناِس َحّىت إذا دجا  يل الليُل َهزَّْتين إليك املضاِجُع نـَهَ (٢
َُىن  وَجيْمُعين واهلَمُّ بالليِل َجامُع (٣

 أَُعلُل نْفسي باحلِديِث وبامل
 لريزُقـَْنَك الُه من بني َخْلِقه  أم أنت ِمَن الرِّْزِق الذي اهللاُ َمانُع (٤

لفرَاسـّية مـن بـين َعْبـد اهللا بـن َسـَلمَة بـن ُقَشـٍري أم نواِدُر ُمْكرمة بنت الُكحيَـل ا* * * 
 قالت يب من * ١٠٠٩ُسليمان 

 
 .يـَُقال َكعَّ عن األمِر َيَكْع كَعاعه، إذا وَقَف عليه. الَكَعاَعِة أمٌر عظيمٌ 

ســألُتكما بــاِهللا هــل تـَْعَلَمانــِه  َحيــلِّ إخــتالِط املِْســِك (١" الويــل: "وأْنشــَدتْ * ١٠١٠
 والَقِطراِن  

 سألتكما باِهللا هل تـَْعَلَمانِِه  حيَِلُّ قياَد الِرّمي للَظرِبَاِن (٢
 وَمل َأُك أدرِي قبل ذلك أَنَُّه  يَبيُت مَع الَقُمرِيِّة الَكَرَواِن (٣

ريزيـــــق بـــــن صـــــاحل اللبيـــــين، أيب ُمـــــْدرٍِك، ثـــــثم أحـــــد بـــــين أوس : وأَنَشـــــدتين* ١٠١١
ُ
مل

 .َصاحب ُسْعَدى



 

)٢٤٤(  

وقائِلـــٍة يل مـــا لعينيـــك هكـــذا  (١" الطويـــل: "َقصـــَري آَدَم َذِميمـــاً  رأَيتُـــهُ : وقالـــت َمْكَرَمـــةُ 
ما ُمكُحولة بالقَذى   ُجُفوُ

 
 تنَدا 
 فقلُت هلا ما راَب عْيِين من قذًى  وال َرَمٍد إال الُبكاُء على ْسْعَدى (٢
 العرباُت أربعًة ُجْرَدا " ثَنريُمها"فال تـَْعجيب من فتح عيـَْين ها هنا  (٣
ا  يب الِسلُّ أو صاَدفُت من خيٍرب ِوْردا  ُمجادى (٤  وشهر الصوِم حىت كأمنَّ

 " الطويل" ٤٤٦: أَبو ُسَليمان اهلَُذيلّ : وأنَشَدْتين، وأنَشَدها* ١٠١٢
 َأال يا أُمَّ عبِد اهللا يا ِشْبَه ُمْغزٍِل  ترعّى بذي املاواِن ِمكراً وُحلّباً (١
 ِسرَارََة َواٍد كاَن للَسْيل َمْزعبا   تـََرّعى به البَـْزّدْيِن ُمث َمَقيُلَها(٢
 مىت َتْظَعُنوا عن أرِضنا ُنْكِثُر الُبكا  َعليُكم وال َنْسطيُع هنالَك َمْطَلباً (٣
 ِسَوى أنَّ منا واِمقاً ذا َصَبابٍَة  إذا َما ذُكرُمت أنَّ مث َحتَوبَا (٤

ُدرك بن عبد امللك بن قـَرّاٍش األشَجعي: وأَنشدتين* ١٠١٣
 أحـد بـين ُدَمهَـان، مثُ . مل

 كأّن املِْسَك بَني (١" الوافر: "زْهدمٍ 
 

 ُجيوِب َسْلَمى  إذا ما َكشَّفوا عنها اِحلجاال 
 كَأنَّ األْقحواَن نُيوُب َسْلمى  إذا ما إهتَّز وأغَتيَق الِطالَال (٢

وأنشدتين لَصاحب ليلى، وهو زَُهُري بـن أمحـَد احلمـايل مـن ُمَعاِويـة مـن بَـين * ١٠١٤
 " الطويل: "عوفيةِ ال
 قَلُوَصّيُكما مث أبكيا وتـَبَـَلَدا =٤٤٧خليلي هذا َرْبُع ليلى َفقّيدا (١
 دِمنة الّداِر اُسِعَدا ....... فإن أنتما مل ُتُسِعَداين بالُبكا  (٢
ا  ُأَسيّـُر يف الرُْكبان ْنْضِوى مفردا (٣  أمل تـََرين من أجل ليَلى وتِر
 بكَرة  ِهَجاناً وَبكراً ذاعال طني أسَودا  وأُْنِشُد رعياَن االباِعرُ (٤
 فَقاْل يل الُرعياُن ما التبسنابِنا  َمنَني ومل تْنِشد بعرييَك َمْنشَد (٥
 وما ِجئَت إال تـَْبتَـَغي الَلْهَو عندما  فِنبْ عنك أوىل ُمث أوىل لك الَردى (٦



 

)٢٤٥(  

ا االىل  َوَعْدَنَك ِمن ليلى ومْنهن مو (٧  عدا فيا بَأيب ليلى وأترا
 ّجتْمعن من َشّىت َثالثاً وْأربـََعاً  وواحدًة متشي اهلَْويَنا تأوَدا (٨
 فلما إلتقينا قُلَن أهًال ومرحباً  تَبوأ بنا يف األبطح السهل َمْقَعدا (٩

 وقلن لليلى أنِت أحسُن من َمَشى  وأحسُن من ألقى الثياَب ُجمردا (١٠
 من ظَبيِة الَدْهنا إسَتعرَت املقلدا =٤٤٨ وأنِت أْستَـَلْبِت اَجلؤَذَر الَفرَدعينهُ (١١
 فـَُقومي أرى الَعَمرى منك حماسناً  وغَضا طَرياً من شباِبك أغيدا (١٢
 فـََقاَمت تـََهادى يف إعتداِل وأقبَلْت  بَوجٍه كَضْوِء الَبْدِر قَاَرَن أسعدا (١٣
 ا َفَكربُت ملا أن بدا يل وْجُهِها  َخر هلا النسواُن َحْويل ُسّجدَ (١٤
 وشبتُّ َقرير الَعْني اهلْو بنسوٍة  كعِنيِ املها نْعطو بريراً وعرَقَدا (١٥
َدا (١٦  أُمَسحُّ أْعطَافاً واملُِس تَارًَة  ثُِدياً َكُرّماِن الَسِليلَني نـُهَّ
 وإن شْئُت عاطتين فَتاٌة َغرِيَرٌة  فماً َكُرَضاب املسك ُيْشَفى به الَصَدا  (١٧
ا  َتَدىل علينا الُصْبُح فيها فَأْفَسَدا فيا طيبَها مِن ليل(١٨ ّ  ٍة غري أ
 وَفرَق أْهواًء وأبكى بشؤِمِه  عيوناً مرَاها الشوُق تكحُل أمثدا (١٩
 فمن يتبِع آثارنا ِمن ُضحى غٍد  ِجيُد إرجاً ُملقى وقلباً وُمعضَدا (٢٠
 ا أضَاعْت به َكفَّ الَفىت فـََتبدد=٤٤٩وُدراً وياقوتاً أضْعن لقاطُه (٢١

ـــٍة  وملَيَرتَحـــْل " الطويـــل: "وَرَوت يف بيـــِت األخيليـــةِ * ١٠١٥ َي ومل يُـــِنب أبياتـــاً رِقاقـــاً لِفتـْ
 قـَْبَل ِمحْى اهلواجر  

ّطِريف-جبر احلاء وتسكني امليم 
ُ
 .قبل دوب اهلواجر: وَروى امل

" الطويــــــل: "إبــــــن علبــــــة احلــــــارثي، حــــــاِرث ّمــــــذَحج: وأنَشــــــدْت يف قــــــول* ١٠١٦
 وأقسم أَقوام خموَف ........(..............١
 

 .  َقسامها بفتح القاف
 .  كَأَن رفِيَف البَـْرِق بيين َوبَيَنها إذا حاَن من بعض احلديِث إبتساُمها(٢

 .جلاِر بين الرَُقاِد من بين جعَدَة، والعائل من عقيل: وأنشدين* ١٠١٧



 

)٢٤٦(  

تقــول َظِعينــَيت (١" وافرالــ: "أهــل بيــت األمــَرِة وامللــُك فــيهم، وهــم أهــُل الَفلــج: والرُقــادُ 
 أبَرْقَت فاظَعن  وبعُض البَـْرِق ُخيِلُف 

 
 يف الِبالِد  

 َجَعلُتك جارًة لبين الرَُقاِد =٤٥٠أغيثاً َتطلِبَني َسَواَء إينِّ (٢
ْنقـذ بـن عطـاء يف َجْهـِم بـن ُعَقْيـَدَة وكالُمهـا فَراسـيُّ مـن نـََفرَِهــا* ١٠١٨

ُ
: وأنشـدتين مل

 َيٍة َشدُّوا أُقوُل لِفتْـ (١" الوافر"
 

 ُعَجاَىل  على قلصٍي َضَواِمَر كالَسَماِم 
 َجيُْنبَ بنا الغالَة إىل إبن ُمْزٍن  كرميٍَ يف مواِضِعِه ُمهام (٢
 إىل َجْهِم فـََىت َكْعٍب َمجيعاً  وأكُرُمها إذا ُعدَّ الكراُم (٣
 َوَمحّاُل الِديَاِت إذا طََلْعَنا  وَضاَق األمُر وإشتََّد احلزاُم (٤
 َترى الضيفاِن حوَلُه ِمثل شاٍء  على ماٍء أطاف به ِحَياِم (٥

ــــَة َمَرَهــــا ذاَت (١" الــــوافر: "وأنشــــدين* ١٠١٩ ــــدي  َخماَف ــــيُس وكــــاَد يُب فقــــال يل اجلَل
 الشماِل 

 أمل تـَْزُجْر فـَُقْلُت بلى فأبشِر  فما يف بعِض طِريك مِن َمقاِل  (٢
 وَريٌش راَشنا َمِلٌك بَعاِل =٤٥١َوقـُْلُت نَعاَمٌة فـَنَـَعِمَت عيَناً (٣
 وَشعٌب يْشَعُب االَعداَء َعنا  فُنحدُث وْصَل َربَّاِت احلجاِل (٤
 تَناوَل بالزِماِم فـَُقْد قـَُلوصى  وأسنِدين إىل َهَدِف الرجايل (٥
 فأقبَل َشيُخهم ملا رآنا  َدِهني الرأِس حملوَق الِسباِل (٦
 ّربُت شيئاً مِن ُسَعاِل َنْظرُت إليه مث رفـَْعُت رأِسي  وقد نَـ (٧
 وقُلُت إليك إذ بَنا بُثوراً  َوَقد ِجئناك ِمن بـََلٍد ُمَعاِل (٨
 َعِهْدنا باحلجاِز َمَصاَب َغيٍث  خصيباً َجاَد ْعِلويَّ الرَِماِل (٩

َعارِِج واجلالِل (١٠
َ
 فقالت بنتُـُهم أَدنَوَت ِمنُهم  أعاِذَل ُذو امل

 ت  ُشُخوصاً صار عنها أم الغزال َوقَاَمْت تستشيف كما إستشافَ (١١



 

)٢٤٧(  

كُر من حَيل الرِجاِل (١٢
ُ
 وأيَقَن قلبها إنا َمْكْرنا  وكان امل

يِم الّلون ُمشَتِبه الِظالِل (١٣  فَلما إذا َجنَّ َسَواُد ليِل  
ا َفمشت إلينا (١٤ َ  َقطُوٌف ذاُت أرداِف ثِقاِل =٤٥٢دعت أترا
 لدينك من ِمطَاِل   فقلُت هلا ما طلِت َديين  وما ِعندي(١٥
 فَبتُّ بليلٍة ال َعْيَب فيها  سوى خبِل األحبِة بالنَّواِل (١٦
 أقصَُّر طوُهلا مبَُنعّماٍت  َمجْعَن تُقى الُقلوب َمَع اجلماِل (١٧
 فـَّلما أن رأيُت الَليَل وَلت  غيابـََتُه وَزَمَع باجلَفاِل (١٨
 ِمن بني الَلياِيل  تباثَثنا احلديَث وقُلُت َسْقياً  لليلِة َكنَّ (١٩
 وُقْمُت إىل ِسناِد اللحِم َحرف  َسدوَّ الَّرْجِل آيَِّدٍة املَِحال (٢٠
إذا (٢٢ِخــــَدَب الشــــخص ذي َوْهــــٍم ُجــــالل =تُبــــارى َســــْدَو أْصــــَهَب أرَحــــيبٍ (٢١◌ِ 

 ُمنَقِذُف "إقَتَحما على عَجٍل َطَوْتُه  ويـَْغدو وهو 
 

 الَنوايل 
َصـــْوُت الَعـــْدِو مـــْن ُحيَـــُص، مثـــل : اُحلَصـــاصُ : قـــال. يقـــاُل َمرِّولـــُه ُحَصـــاصٌ * ١٠٢٠
 .حيُصب

 " الوافر: "وِمنه قول صخر الغي يصف السيف
 ِمن القطَمْنيِ إذ فـَرَّ اللُّيوُث =٤٥٣به أَِقُم الُشجاَع َله ُحَصاُص (١

" الطويـــــل"وإذا كـــــاَن مـــــِن االســـــِت فـََهـــــو الّنصـــــيُص مـــــن قـــــول األشـــــجعي * ١٠٢١
 لَنخيِل َنْصيَص  ألستاِهُكْم بْنيَ ا(١
 

 .................... 
الُضـراُط باِطـٌل، والَقـوُم يف املرابنَـِة، إذا : "وَقول َمـن قـال يف غريـب احلـديثِ * ١٠٢٢

 * ١٠٢٣" َخادَع بـَْعُضَهم بعضاً 
 



 

)٢٤٨(  

ســَتِدميي: أنشــدين
ْ
: مــن بــين ُجوثَــة بــُن ُعبــاَدةً . َمسْــَرُة بــن زيــٍد، أحــد بــين عيَســى، مث امل

 ا ذاِت ِغْسٍل يْعَلُم اهللا أَي(١" الطويل"
 

 أّنين  ّجلِوك من بني اجلواء َصِديُق 
 َويا ذاِت ِغْسٍل ربُح أرِضك طّيٌب  كمْسٍك لَقًى بني الصَالء َحميُق (٢

. َقرِيَـــة مـــن قـــرى الَوْشـــِم، وهـــو يـَُعـــد يف اليمامـــاِت مـــن جانِبهـــا الشـــامي: َذاِت ِغْســـلٍ 
  :وهي الَقريُة اليت يهجوها هاُذو الَرّمة

 
خبليّ . لصاحب أُم َعْمرٍو اجللَحيّ : وأنشدين* ١٠٢٤

ُ
 : وهو كْعُب بن ِمْشهوٍر امل

 َخليَل َصفاٍء ال ُختَاف َطالئُعه =كأّين َواّم الَعْمِر مل جير بيننا(١
 ومل أَْلَق أَُم الَعْمِر سِّراً ومل أَقل  هلا موهناً والَليُل قد نام َهاِجُعه (٢
 قي مل َيَكْد  يكوُن وأن اهلَْجَر ال بَُد تَاِبُعه أمل تـَْعَلمي أنَّ الَتالَ (٣

ـــَة األزَرقـــيّ : وأنشـــدين* ١٠٢٥ ـــُر بـــن ُعْقَب ـــَت ِشـــْعرِي كيـــَف (١" الطويـــل: "َجبـْ أال لَْي
 َوَجُد َحباييب  َعليِّ إذا الّناعي َهلُنَّ 

 
 نَعانَِيا 

 َري اليمانيا أَيْصِربْن، أَم يـُْبِديَن َوْجداً وعوَلًة  على َوَيْشُقْقَن احلَبِ (٢
طـــــّي َخواِضـــــُع  بَنْخلـــــَة ِخبلْطـــــَن (١" الطويـــــل: "وأنشـــــدين* ١٠٢٦

َ
ُـــــوُل لَعْمـــــرو وامل أَق

 الوحيِف بِلِني 
 يا َعْمرو ما َغّناَك يف َرونِق الُضَحى  على أثِر االظعاِن مثُل َحزِيِن َ؟أً (٢
  َأَجْل، ال وال أبكال ِمثُل َصبابٍة  أجبل، ال وال أنساك ِمثُل يقنيِ (٣

وأنشدين أبو بكر عبُد اِهللا بن الزُّبري بن ُعّباد بن عبد امللك بـن حيـىي : قال* ١٠٢٧
 .بن عّباد غبيد اهللا بن الزبري



 

)٢٤٩(  

: مـــرداس ُســـَليم يقوهلـــا ٤٥٥مـــن أهـــِل مهـــايع، لَعْســـكر بـــن ُعقبـــة اللحيـــاّن مـــن بـــين 
 : ليحىي بن ُمصعب وإىل اجلاِر وهو ثَابيتُّ 

 
 " الطويل"
 للَصرِميِة ُتْكَتُم  وهل يف الذي مَنَتك لْعساُء مزَعُم اراَدْت َمضاٌء (١
 إذا ما إلَتفْت أُروَّيٌة ونـََعاَمٌة  وُضم إىل الذَّوِد الصحايح أْهَيُم (٢
 تـََوّفَق ما َمَنتك َلْعَساُء أوَبدا  لُِتْكَتم اُالرّمة احلبِل َتْصرُِم (٣
 ْرَوة الَديِن ُمعِصُم بَلى إّنين من حاَجِيت َغُري آيٍس  بَناين مبثىن عُ (٤
ا يـَتَـَرّحُم (٥  َشَفى الُه ِمن َلْعساء نَفساً َسِقيَمًة  ومن ُتْكَتم قَلباً 
ْزُن حّىت نُتبه الَوحُف أْدهُم (٦

ُ
 ُمها َرميتا َوْهٍد مَن األرِض أخَضَلْت  به امل

 ُم  خَذوالِن َعيناً واِن يف َصْفحتيهما  َشَعاُع الُضحى والَصفُح ذو الظِل أغش(٧
 رأينامها من حيث مل تدريا بنا  وأيدي املطايا يف الندى بعد تقشم (٨
ا املوت درهم  (٩  وكلتامها طاح السوار كأنه  بصحراء خمشى 

 قريباً وال يقرعكما الركب خيطم =٤٥٦فيما شكهيت تكىن وتكتم ها هنا(١٠
 َحتْىت  وكرأ لذلك اهلَْجِل فأْسَرتَتعا بِه  َفكلتاكما حبجاء بالَيْمن(١١
 َفال وكتاِب اِهللا ال ترتِسيُتما  وفينا الُربملاُه والَصُموُت احملّكُم (١٢
ا  وأَْقواُس نـَْبٍع كثّلهن تـََرمنَُّ (١٣  ونـَْبُل َصَناِع الَكفِّ َسن ظُباِ
ُحرَُّم (١٤

ِسُري والَسبيُل امل
َ
 َوأنا َال َوَحاٌش ُمِنعنا ِمَن الُقَرى  َوطَاَل امل

ٌر ُمفحَُّم فـََهل تُبلِ (١٥  غْين إبن الزبري َوَعْدَلُه  َقالَِئُص أْطَالح وَسيـْ
 َفًىت من قُريش أال بطحني َصِليبٌة  َفال تُرُمخاِميُّ وال ُمتَـْرِخْيُم ( ١٦
 َعِمْلُتم علينا َكابراً بـَْعَد َكابِر  بـَْعدل وَكاَن اهللاُ بالَعْدِل َحيُْكُم (١٧
 بُوُكُم  َعلى َسابق َحيمي الَرُسوَل ويقدُم َعلى ُحْسِن َما أبْلى الزُبُري أ(١٨
 َشِجيٌع َوان َكاَن الَشِجيُع َلُدونَُه  أبُوَك وحثٌر باِذُخ اَجلّم ِخْضرُِم (١٩
 وأنَت َربيٌع للعِشريةنَاِفٌع  وأنَت على األعدضاء ُمرُّ ُمستضهم (٢٠
 ُم ال يطاَعن اإلسالم مّنا وَأْعشَ   ٤٥٧وإن اُأليل ُسُرك أنا َملّصةٌ (٢١



 

)٢٥٠(  

 إليك إذا ما نَاَبك األمر حيزموا =وَماَلك فيهم من نضسيب وال ُهم(٢٢
 أَجبناكم ألفني ألف ُكملَُتنا  وألٌف َعنا ِجْيٌج من اخلَيل تـَْرِسُم (٢٣
 َعلى َجْيِشنا مكثورة تُبعيٌَّة  وتـَْرٌك فَينُبونا الْذُكري املْثلُم (٢٤
ُمِّدوَن َختِْطُم ونضرُب َضرباً يفلق اهلام باضعاً  وَأجنا(٢٥

 ُد جربيَل امل
 َلُدْن ُغدوًة َحّىت َهَزمّنا وَمل َتَكْد  ثالثون ألفاً من َهوازَِن تـُْهَزُم (٢٦
 أخذنا لكم بالسيِف ُملكاً كأَنَُّه  رواِسي اجلباِل أو أَشدُّ وأْجَشُم (٢٧
 ُم َوحنُن َولدنا هاِمشاً وهو ِمْنُكم  وَمن َكاَن ِمْنُه َهاشٌم فهو أكرَ (٢٨
 بين اهلدى صّلى االله َعليُهم  وعم الرسوُل والِعباُد وَسلُموا (٢٩
 أولئَك َيْستسِقي هلم ُممِحلوُكم  َعلى اِهللا بالَعَباِس يَوماً فأقَسموا (٣٠
 فما بَرِحوا َحّىت تَنّشْت َخميَلٌة  ُخيَاُل احلَيا ِمْنها ُمسَاء فـَُتوهُم (٣١
 بيلة رحبيَة من الرَّْبِع َخمَْرُم ق=٤٥٨َقطعت مبفتول اليدين َكأمنا(٣٢
 ألدرك َعدًال عند حيىي بن ُمصَعب  ويأمن ناس باحلجاِز ويَنعموا (٣٣
 َوَقْد صك َسّالٌم إليَك رثيًة  وَمْعَلجة يا أبن احلواري أومهوا (٣٤
ْدح تائًال  وأنَت آمروُه تعطى اجلزيل وتقسُم (٣٥

َ
 َواّين ألرُجو ِمْنك بامل

ُوَُّم  َعطاُؤك أجناسُ (٣٦
َهاري وأنيٌق  ونـَْقد البدارِي واحلصان امل

 امل
 ونارك لألضياِف داٍل َوقوَدها  حتث عليها اجلازرون وُتطِعُم (٣٧
 َضَرْبَت كراعي عرِمٍس ذاِت صرب  بأبيَض تـَْنحيِه اليمُني فَيصرُِم (٣٨
  وَقد َحمَِّت األطراُق واألرُض جدبٌة  وذاك لكم يف َساِلِف الدهِر ُعلم(٣٩
 أرى َمجلي حيُبو وحاَرَب َمسَْعه  مصاريع أبواب تـَُفكُّ ُتصَدُم (٤٠
 َتذَكَر َمحَض الّريِف بني أحاِوس  وبَني تغاليل اليت كاَن يُعَلُم (٤١

َوهــَي : ريــاض تصــيَب مــن احلــرِّة حنــو َغْمــَرةَ . ُعقــٌد بــني َغْمــرَة وبــني الِقشــاشِ : تـََغاليــلَ 
 .َتغاليالتُ 

 ثوى يف َقراها تاِمُك الَينّ ُمنَسُم =٤٥٣َف من َجِدليَّة َا َرَضَع األخال(٤٢
 أنَُّه  بُقوَىف وأوثاين َوصَويُّ مْرجُم " ااألذن"لك اِهللا أن أعطيَتين (٤٣
 .رَأُسهُ : ُقوفُهُ 



 

)٢٥١(  

بـالنُّوِن، . وأوثان املركوب، مـا يرركـُب بـِه الراكـب. واالوثاُن بـَزَُّة الراكب: قَاَل االزرقي
 .والرأي مجيعاً 

 فُأخِربَ قومي أن عدلك واسٌع  وماذا َترى َقومي مَن الَعدِل تَنقُم  (٤٤
 َوأَنَك َقْد َمولتين َوَوهبَتين  تَباَعَة ما كاَن الصعاليُك أجَرموا (٤٥

ــَر مــاِويُّ َطعــاٌم َكْفــٌن : َوقَــال الطــائي* ١٠٢٨ ال . َوالَنــاُس ُمكِفنُــونَ  -َجيــزِم الَفــاءِ -َخبـْ
 يف أطعامهم  ملح عنَدُهم وال ِجيُدنَهُ 

 
 .وهذا من كالم اليمن الَقدِمي الَفصيحُ 

 
علــي بــن أيب طالــب عليــه الســالم، يف كتابــه إىل بعــِض ُعمالــِه : ومنــه قــول* ١٠٢٩

 يف . وهَو َمِصقَلُة بن ُهبْريَة الشّيباين
 

ـــهِ  أتروُجـــو مـــن اِهللا أن يُعطيـــك أجـــَر املتواضـــعني، وأنـــَت عنـــده مـــَن : فصـــل مـــن كتاب
 وترُجو وأْنَت ُمَتمرُّغ  ٤٦٠املتكربين 

 
ما كـان عليـك أن . يف النَّعيم متنُعُه ِمن اجلاِر واالرملِة أن يوجب لك أجر املتصدقني

 لو صمَت ِهللا أيّاما، وَتصدْقَت 
 

ــَراراً َكفنــاً  فــإن تلــك ِســرية األنبيــاء . لطائفــة ِمــن طّعمــك ُحمتســباً، وأكلــَت طعاِمــك ِم
 وآداب الصاحلَني والسالُم 

ـــةَ : الوقـــ* ١٠٣٠ : أنشـــدين لكاهـــٍل َصـــاحٍب َســـْلَمى وُمهـــا مـــن بـــين َعـــامْر بـــن َربيَع
 أراَك اهللا يا وايل ُسَليمى  (١" الوافر"
 

 حشياَض ُحمّمد َدعين أراَها 
 فما تـَُفاَحٌة ُلِطَخْت ِمبْسٍك  ذِكي الريِح يـَْفَكُه من َجَناَها (٢



 

)٢٥٢(  

ا َكرَاَها  بأطَيَب َنْشوًة ِمن ُحِب َسْلَمى  إذا نَعسْت َوَمالَ (٣ ِ 
 َكَأنَّ َقرنُفًال بَسحيق ِمسٍك  مباء الغاديات عبَـْقن فَاها (٤
 َكَأنَّ االقحواَن بَبطن قـَوِّ  َغذاُه الّطل قَاَرنَُه ُلَماَها (٥
 َوَهل قـَبّـْلَت بعد الّضِم فَاَها =٤٦١بديِنك َهل َضَمْمَت إليَك َسلمى (٦
 اإلقحوانَِة يف َنَداها  وهل َرّفْت عليك قُروُن َسْلمى  َرفيقَ (٧
 َوَهل نَاَزْعَتها اجللباَب َوْهناً  َوَهل قـَرّْبَت بطَنَك ِمن حَشاَها (٨
 فليَت اَهللا َجيَمُعين وَسلَمى  معاً يف جنة دان جناها (٩

 يف الناِر يلفُحنا َلظَاها " معاً "َولَْيَت اَهللا َجيْمُعِين َوَسلَمى  (١٠
 إذا َسلَمى َوَحْفْت إىل ذراها   فَلْسُت بواجٍد للّنار َمساً (١١
 أَرى النِّسوان َحمًْال غَري َسْلَمى  َوَسلَمى َرْوَضٌة َخِضٌل َنَداَها (١٢
 وكّل خليلٍة َعَرضت بوْصِل  سوَى َسْلَمى ُمقَطعٌة قـَُواَها (١٣
 إذا َعَرَض احلديُث بذِكِر َسْلَمى  َعلى طول التَناِئي قـُْلُت َواَها (١٤
 َتودُّ َلُه ُسليمى  وارعى يف املَغيبَة َمن َرعاَها أود ِلمْن (١٥
 إذا غَضبت َعلّي َغِضبُت َمْعها  َعلى نـَْفسي َويُعِجُبين ِرَضاَها (١٦
 ولكين أميُل إىل َهواَها =٤٦٢وما َغَضيب على نَفسي لَشيء (١٧
 َكَأين إذ مَرْرُت وَمل أسَلُم  َعلى َسْلَمى ُحماَذَريت ُعَداها (١٨
 َحيوُم َعلى رََكابَا  ِعذاِب املاء يقرَُع من جَناَها  أخو غلٌ (١٩
ُرد َصَداَها (٢٠  َتدَّور ما َتدَّوَر ُمثَ َوَىل  ِبُغّل الّنفِس مل يـَبـْ

َوقَـاَل الَعـاذالُت أهْجـر ُسـَليمى  فقلـُت بـال جالهلـم (١" الـوافر: "وَله أيضاً * ١٠٣١
 إال ال 

 َعن َسْلَمى اِحلجا ال  َكَأّن بَني ُجُيوب َسْلَمى  إذا َهتْكتَ (٢
 كَأنَّ األُقحوان نُيوُب َسْلَمى  إذا ما إهتَـَز وأغَتَبَق الِطالال (٣
 ِلَوْجِه اِهللا ُمث ِلَوْجِه َسْلَمى  َمَنْحُت َمودًة ِمين رِجاال (٤
 فيا ذا الَعرِش َقد أحْبَبُت َسلمَى  كُحبِّ الصَّائِم الَعذِب الزَُّالَال (٥
 حَببت َسلمى  ُدقَاَق اُحلبِّ واحلبَّ اُجلالال وُكّل اُحلِب قد أ(٦



 

)٢٥٣(  

 
نون طالطويل* ١٠٣٢   ٤٦٣" صاحُب ليلى َتوبَُة أو ا

اَ ال أزًورُها  (١  كَفى ُحزناً إين ُمقيٌم بَبلدٍة  ُجمَاوَريت ليلَى 
 َولو أنَّ ليَلى يف ُذرَا ُمّتمنع  بَنجَراَن ال لتفَّْت َعلي ُقصورُها (٢
 يف الَسماِء َتصّعَدْت  إليها َبصرياُت الُعيوِن َوُعورُها  أن ليَلى" ولو("٣
 أما وأيب ليلى َلقد ُكْنُت َمرُّة  أحبُّ ُغدُّواً حنو ليَلى أزُورُها (٤
 َولكنَّ ليلى َقطَّعْت ُكلَّ مرٍَّة  وُكل ُقوى ُحباً قدمياً نغريها (٥

ــــوافر: "َكاهــــل* ١٠٣٣ صــــلَّى (١" ال
ُ
َــــا  َحَلفــــُت بــــَربِّ َمّكــــَة وامل ــــوَن  َوُشــــْعٍث حيلُق

 اللِّماَما 
 ِلما كّلْمُت َهَجْرُت َسْلَمى  أَحبَّ إيل من َسْلمى كَالماَ (٢
 كَأنَّ بلَعِب املسواِك ِمنها  َوَقْد َطَرَق الَكرى َسْفراً نياَما (٣
 سالفة بارق َهطََلْت سحرياً  مَن اجلوزاِء أْو مخراً ُمَداَما (٤
 ألْهُجَرها فـَُقلُت َهلُِم َعالَما =٤٦٤َسلمى يَبيُت الّناُس أجنيًة ب(٥

 أُقوُل َوفاضِت العيناِن مّين  َسقاَك اهللاُ يا َسْلَمى الَغَماما ٦٩
 َوما قَاُرورٌَة ُمِلئْت َعبرياً  وكاَن املِسُك بَعُد َهلا خَتاَما (٧
 بأطيَب َمْلثماً مْن يف ُسَليمى  إذا األحالُم نـَبّـَهِت الَنياَما (٨

: قالــــت يف ِخــــالل كالمهــــا* ١٠٣٤نــــوادُر غبطَــــَة احملاربيّــــة أّم ُحمَمــــد * * * * * * 
 َمجُْع َدافٍن . ُدفّاين وُكّفاين وقـُّباي

 
َوأْنَشَدت * ١٠٣٥َتعين الَنْدبََة -غري مشَددة الّداِل -وتـََنَدَبْت بنداب . وكاِفٍن وَقابرِ 

 َكرٌم َلٌني (١" الوافر: "يف ُخمْلفٍ 
 

 ٌل بـَْعَد ذاك على الزَُّلوج  وِعداُن ِصْدٍق  َومحَْ 



 

)٢٥٤(  

َفــَة * ١٠٣٦ َأال ليــَت (١" الطويــل"قــاَل زيــُد بــن َســْلَمى احلُريــذي جوابــاً خلالتــِه ُجَحيـْ
 أُّمي مل تكن َعامريَّة  وكاَن َورَاَء الِسْنِد 

 
 داري ودارها  

 يًَّة فـَُرِميُت رَأيُت َوُحّجاُج البنّية َوقٌَّف  بِبطِن ِمًىن روم(١" الطويل: "زِيَاَدة* ١٠٣٧
 فـََلو ما ِرَضا نـَْفسي بِدين ُحممٍد  أَخذُت بدين الّروم ُمث َرضيُت (٢
 فـََلم أَر كالرُّوِمني بِبَـْلَدٍة َمجيعاً وال َشىت إَذن فـََعْميُت  (٣

إذا مـــا أََرْدَت األمـــَن يـــا خـــَري َعـــامٍر َفُكـــْن َحنْـــَو أبيـــاِت (١" الطويـــل: "آخـــر* ١٠٣٨
 األُباٍة َتسُري  

 ُهُم َمنَـُعوين ِمن ُحذيفَة والَقَنا  وُجْرٌد تبارى يف احلديِد تعُري (٢
وُعلِّق قَليب من َشقاَوِة َجّدِه  َحِليَلَة ِذي قُرىب َعلّي  (١" الطويل: "َوأْنَشَدتْ * ١٠٣٩

 كرمي 
 فأشَهُد ما أدرِي أأُهُجر بيَتها  فأكِمَد أم أزَدارها فأُلِيْم (٢
 

  ٤٦٦" الطويل: "َوقَالَ : َفطَلّقَها* ١٠٤٠
 أُقوُل َوَقد كاَدت َجتَّلُل صاحيب  أرى اهللا يَبغي عنَدها نَِقَماِت (١
 ُخِذي الَظهَر فأبَتاعي بِه َمْرَدُقوَشًة  آلخَر غِريي واَرحبي األَدَواِت (٢
 سَوى نْضَوٍة يف الدَّهِر ِلْسُت أبيُعها  بشيٍء ولو َعّضتْين اللزباُت (٣
ا َجنَْت من الَغمراِت ُخِذيها فـََقد طابْت (٤  ا الّنفُس وأْعلمي  أال ُرمبَّ

ــــد (١" الطويــــل: "أَخــــرُ * ١٠٤١ ــــا َق ــــْل للَهــــَوى ال يــــأَلَونَّ جبهــــده  َفلــــيس َعلــــى َم فـَُق
 وَجدُت َمزيُد  

َشيٌخ من َجبَـَلِة الُفرْع، أليب ُمـدرٍِك َحـامت بـن ُمـْدرك احلَبشـي، مـن : أنشدين* ١٠٤٢
ــزينّ يـَــرُ . بــين احلــارِث، ُســّلَمى

ُ
أال أيُّهــا (١" الطويــل: "دُّ علــى َعبــد اهللا بــن أيب ُصــبح امل
 الغاِدي إّتِق اَهللا وأحَتمِل  لَنا حاَجًة ال َتْسَتبُني هلا ثِقَال 

 تبلْغ يعُقوَب بن حيىي رَِسالًة  وَعْمراً وشْبًال أودََع اهللا يل ِشْبال (٢



 

)٢٥٥(  

وُكـلَّ بـين َعـْيِش (٤مـن َحتيَِّتنـا ِمـثال  وتقـرأ َعلـيِهم=َوَحيُّ بـين لُقَمـاَن فـاحليُّ حـريةٌ (٣**
م  َصديٌق وجريَاٌن أرى َهلُم فضًال   ّ  الكَرام فإ

 إذا جئتم من خمدع الغيب ساعة  ألنظَر ما هم مل أجد هلم دغال (٥
 وقل بعد هذا كله أن حامتاً  يقول لكم قولوا لصاحبكم مهال (٦
 ذا شيبٍة كهال وقولوا له ما باُل عقلك ناشئاً  وجهك ملا عدت (٧
ا ساعة تتلى (٨  كأنك مل تقرأ من الوحي سورًة  بأرٍض، ومل تسمع 
 إذا ما إلتَـَقينا َعدَّ ما كاَن بيننا  ِمن احلِْلِف واإلسالِم َوأجتنَب اَجلْهال (٩

 َوان غْبُت عنُه ساعة َظل يفرتي  علّي فال أدري أأشِتُمُه أْم ال (١٠
 و جاِهٌل  فيكفُر إحساين وحيِبُسُه ُذًال أم أعِرُض َعن َعْورَاتِه فه(١١
 أم أشُتُم ِجرياين فأصبح ِمثْـَلُه  أَعْوُذ برّيب، أن أكوَن لُه ِمْثال (١٢
 وأّين ألستحي من الَقوِم أن أُرى  َجَباناً َجُهوًال ال حِليماً وال ِنْكال (١٣
 قـُْفَال  َيكوُن على َمْعروِفِه ابداً =٤٦٨وأْن يَعلَم األقواُم أّين كالذي (١٤
 فما زلَت تـَْغَشانا بثنيك ظاملاً  وَتصَفُح حّىت ما َتظُّن لنا َعْقَال (١٥
َنا ُجبْرٍم أو َمحَلنا َهلُم َذْحال (١٦  وتنِذرنَا آل الزَُبري كأنَّنا  طُِلبـْ
م باليد الُسْفَال (١٧  وتـَْقَتِحُم االنساَب من دوِن ِخْنِدٍف  كأنك تُعطي دوَ
 ْم أباً لك ُدونَه  بَلى قد َعلمنا أن يف َخْنِدٍف َفضال كاَنََّك مل تعلَ (١٨
 َوأّن قُريشاً َخُري من َوطيء احلَصى  وأَنـَْعمُه فـَْرعاً وأكَرَمُه أصَال (١٩
ِه  حبيَب َقريُب الدار مستوجٌب وصال (٢٠  فإن ُكنُتم إخوانَُه فإبن عمِّ
ا هلُم رِْجال كِرٌمي فلم يـَْبُسْط يداً بـََعداوٍة  إليِهم وََملْ يَـ (٢١  ْبعث 
 فال َتطَرحّنا أن َسَقوك على الَظَما  َمَع الناِس يوماً من سجاهلم َسُجَال (٢٢
َلها تـُْبلى (٢٣ ا  كما ُكنَت باألوىل اليت قبـْ  فما هي إال نِْقمٌة تْبَتلي 
 فليبَت لنا عدًال فيحكم بينَـَنا  وأهوُن مما بيننا نَبَتغي َعْدَال (٢٤
 شديٌد جديٌد ُمْذيٌح ُحمْكٌم فـَْتال =٤٦٩ِمن قُرى َقطرِيّةله ربِذٌي (٢٥
 فينظُُر أَسوانا إذا كان غائباً  لَصاحبِه عيباً وأقبحُه ِفْعال (٢٦
 َوأشبهنا وْجهاً إذا كان بيننا  بوْجِه الظَُلوِم مث يُوُجعه غسال (٢٧



 

)٢٥٦(  

 ْقلى وَيْشَهُدنا آُل الزبِري وهاشٌم  وآلُل أيب َبْكٍر َجماِلَس ال تُـ (٢٨
َليَحَة عنَدنَا  وُمجًْال فإن اهللا َملَح يل ُمجَْال (٢٩

 وَجيلُس ذلفاَء امل
ّما أحال (٣٠  ِهجانَاِن قال اهللاُ ُكونا فكانـََتا  كما قال ال تدُروَن أ
 َوَذلفاُء يف غري إلتماٍس لعيِبَها  بغوٍر فلم تْسُكْن ِدَمانا وال َسْهَال (٣١
 فُأعطْيْت  بياضاً وامحاً ما يراً وَشوًى خدال َوليَسْت كأْخرى بالبياض (٣٢
 َمَال الَعْني َريّا احلْجِل يلعُب ْمسطَُها  كَأنَّ بَعيَنيها وَمل تْكَتحْل ُكحال (٣٣
 فال يرفُع اَجلالُد عنه ِسياَطُه  ِمبْحِضرِِهْم َحّىت يُقوُلوا له َبْسال (٣٤
 وبـََتُه َمْثال وحىت يرى آُل الزبري وهاِشٌم  وآُل أيب بكَر ُعقُ (٣٥
  ٤٧٠. وُجيَلُد أْسواطاً أّشُدمهَا ُخبَال =ويُقَدُر للَمظلوِم أْن ُجيمَعالهُ (٣٦

ـــَزينَِ  ١٠٤٣
ُ
ـــَذلفا ُمجـــال  (١" الطويـــل: "فأجابـــه عبـــد اهللا بـــن أيب صـــبح امل ـــا ال أال َحيّي

 وُقوال تغّىن حاٌمت بكما َجْهال 
 د مالته يب ُشغال لكيما تَّظُّنا اليوم إنه فارٌِغ  وأقسم أّين ق(٢
 وَفضََّلُكم يا ُمجْل وكيما لعّلين  أَرُوُح مغيظاً قد محلت لكم َذْجال  (٣
ا َحرماً َسهال (٤  وأنت ِمن َتَشَفى بنا كحمامة  مبَّكَة يـَْغُدو َسْرُ
 سقى اهللا ذلفاَء الربيع وترِمبَها  وُمجًْال فأسقى اهللا مَن َصّيِف َسْجال  (٥
٦) 

َ
 ضا َمتأل القلَب واحلجَال ... حلَّة والنّـَوى  أناة سقى كل ُمنجاِد امل

 إذا بـََرَزْت بني الَقطني وأبرَزت  َمجيَل احمليَّا ال كئيباً وال َجبال (٧
ا  اَِمْرَن بأن يرَعينا اِحلَدَق الَنْجال (٨  رأيت اليها البيَض ميال كأمنَّ
  جزال مهًال فإنك قلت يل مهًال  وأن قلت قوًال فأنتبل نُبالً (... ٩

 من الَلغِو إال أن وُحتمّلنا ثْقال =٤٧١إليك فإين َغافٌر لك ما مضى (١٠
 وتُلقي علينا جانبيك كليهما  وُتْسرُع يف أعراِضنا اجلد واهلْزال (١١
 وتُعِرض دون اجلانبني فال أرى  ملثلك إال أن أعِرضُه ِنْكَال (١٢
 حدثت من سلمنا أهلنا فإن كنت قد ابصْرَت من بعد عشوٍة  فاهًال مبا أ(١٣
 فَلسَت وال أظغى بأول َعاشٍي  َعَشا فجعلَت القافيات لُه كْحَال (١٤
 َوما ِان أُحبَّ الَشر ما مل َجترُّه  عليَّ ُجنايت أو أُكون له نـَْعَال (١٥



 

)٢٥٧(  

 بل أْصَفُح إمجاًال وأْدرَُأَسّبُه  بأحسن ما قُرى وأْدمُله َدْمال (١٦
 ساحِيت  صَلْيُت بأذكى ِحرِة كل من َيْصلى  َوادفـَُعُه حىت إذا َحلَّ (١٧
 أيب الَضيَم يل قلٌب ذكيُّ وصارٌِم  وأنٌف َمحيٌّ يابًأ الُذل واخلْذال (١٨
 وابناُء صدٍق ماِجدون وُأْسرًة  َمصاليُت كانوا الِ بطاًء وال ُنْكَال (١٩
ـــ  ٤٧٢وَعقـــْدي حببلـــي مصـــَعٍب وإبـــن ُمصـــَعٍب (٢٠ ـــِل أيب بكـــٍر بـــرغم الُع دى وَحْب

 حبال 
َثَال =كأنك ِنْشنا أن َقُخْرَت ِخبْنِدفٍ (٢١

ُ
 كأنك ال ترضى ِطريَقتك امل

 كأنك مل َتعَلْم أباً لَك ِمثَلُه  وال وأبيكم ال تكونـُُوا لُه مثَال (٢٢
 فإن َتُك قد أصَبحَت ثَوبان آمناً  ُمِثًال َوغرْتَك االكولَة والرِْسال (٢٣
 َعرقْت  فَقارك حَىت ُعْدَت ذا شّيَبٍة كهَال فال تأِمَن اُألوىل اليت قد تَـ (٢٤
 أال يا لَقوٍم َمن تُرى مثل حاٍمت  َجيُوُد ويَبغي بيّننا َحَكماً َعْدال (٢٥
 وَيْدُعو لنا أن يُرِسَل اهللاُ جالداً  على َشرِّنا رأباً وأْقبحِه ِفْعال (٢٦
 ُه َغسال َواْشَبهنا إذا ِقيَس بَينَـَنا  بوجِه الظُلوِم ُمث تُوجعَ (٢٧
 وَيْشَهُدنا آُل الزُبري وهاشٌم  وآُل أيب بكٍر جماِلَس ال تـُْقال (٢٨
 فقلُت لُه آِمَني إّمنا  َدَعوَت على االردى فـََبْسَال لُه َبْسال (٢٩
 وأن َشِهَدْت آُل الزبري وهاِشٌم  وآل أيب بكر فقد عِلموا الَغسَال (٣٠
 وحيُث َيظُّنوَن الَدَواِغل والَدغال =٤٧٣وُكلُّ قُريٍش يـَْعلُموَن أُموَرنَا (٣١
 متّنيَت للذلفاء ُخبال ليعّلها  تُعاِقب والذلفاُء خالية ُخبال (٣٢
 ِوَمسّْحُت ُمحًْال وهي ظّين خبيَلٌة  ولكن مبا قد تـَْنطُق الَكِلَم اَخلْطال (٣٣

ومـــــن * ١٠٤٥: اللهـــــم ثبتنـــــا أن نَـــــزِّل، وأهـــــدنا أن َنِضـــــلّ : وِمـــــن َدَعـــــائهم* ١٠٤٤
إنّـه وإن َكـاَن صـغرياً، فهـو َخبيـُث : ال يَعجُز الَقدُّ َعن ننت ُخبِث الريِح يعين: ثاهلمأم

ـــرِّيح ـــدُّ . ال ـــُدو َشـــرُّه علـــى َصـــغرِِه، والَق ـــثًال للـــذي يب ـــُد الطلـــيَّ ليَـــومِني،: َيضـــُرب َم  ِجْل
  .وثالثٌة، وأقل وأكثر

ـــَرْرِق كيـــف يـَْهـــيجُ (١" الـــوافر: "وأنشـــدت للَعامريـــة* ١٠٤٦ َشـــْوقاً  علـــّي َوال  فيـــا للبـْ
 َاسُري لُه ِمبايل 



 

)٢٥٨(  

 ولكن يـُْبِعُد االالَف َعّنا  ويأمُر َمْن ُجنَاِوُر بإحِتمال (٢
 

  ٤٧٤: ومات ببُغَمة، َموضع من رمل ُحبُْرت . َلَرْملة ُأخت ُمّشْيع ارثيه* ١٠٤٧
يُّهـا النّـاعي أال أ(١" الطويـل"َمشْخيٌّ ُعْتيبُّ، هم اآلبـاُة . ُمَشّيع بن الحق بن الُضَريسِ 

َريا ُمَشيِّعاً  لَعْمرِي لقد صْبَحتنا بَِبال   ُسَحيـْ
د ثَاِوياً  بِبُـْغَمَة َمْبِنّياً عليه بَِنا (٢  تركنا لواء الِعزِّ وا
 َلَعْمُرك ما ُكّنا َمِللنا ُمَشيِّعاً  ولِكن َدواعي ِمْيَتٍة وَقصا (٣

ــــــَوار (١" الطويــــــل: "ولــــــه يف وداِع بنــــــات أخيــــــه* ١٠٤٨ ثـَْنين حــــــىت َشــــــرِْقُت بَعــــــَرِيت  تـَ
 وأُفحِمُت عند البِني أتَكَلّما 

 صاً ُمتَـَعّضما ... ُهُجَنٍة  وال َوارِثاٌت ... الغواين (... ٢
: وأمــرأة ِدفْــِنسٌ . حتقــري دفــنسٍ : القصــرية يف ِذلّــٍة، والــُدفـَْيِنسُ : وقــاَل الــِدعره* ١٠٤٩

 فـَْعل وفْعلٍة، وَرْهٌط : محقاُء، مثَال
 

 .ورَِهطةٌ 
مـا إلتَـفَّ : َوصـوٌر، وِصـَورَةٌ * ١٠٥١ملا يلبس الصبايا ِمن الُسـيور املْقـدَوَدَة * ١٠٥٠

 .من قسِيِل النخيلِ 
ـــرور  ٤٧٥. ملـــا ســـكن ثانيـــة، واملفتـــوُح َعزيـــز-والِفْعَلـــُة * ١٠٥٢ وأكثـــر مـــا جيـــيء ا
 . واملضموم
 .وبِه أَحنَرٌة، لشدٍة الَغيظِ * ١٠٥٣
لنا مـن سـوى َسـلمى فتـيال وال زنـدا =َمى لنائم ال تدعأيا َبُني دَع َسل(١#* ١٠٥٤
ـــــرََح املطـــــَلِ◌ ببغتـــــِة (١" الكامـــــل: "آَخـــــرُ * ١٠٥٥ إين ألفـــــرَُح يـــــا ســـــالَم بقـــــرِبُكم  فـَ

  الوجَدان 
كان ُهَليـُل بـن ِدْملـج، ممـَّن َشـرى مـَع سـعيد، َوَمسـعوٍد إبـين : قال أبو َعليّ * ١٠٥٦

ســفيان : وأمريهــا يومئــذ. وهــي اِخلضــرَمةُ ... ..فــأتوا اليمامــة إىل . أيب زينــب احملــاِريب
 .إبن عمرو الكاليب



 

)٢٥٩(  

سَدرِعفُ . إذا طلع: َشَقا نَابُهُ : يقال* ١٠٥٧
ُ
ُم : والشوقي، وامل تَـَقدِّ

ُ
وهي * ١٠٥٨امل

الََلةِ 
َ
َرة، من امل ُلذُة، مثل نار اخلُبـْ

 .امل
أْحِبـــْب بِـــذاك أعـــن إعراُضـــها أم تَـــَذلُِّل  ف(١" الطويـــل: "قـــال ُكثَـــْري اخلُزاعـــيّ * ١٠٥٩

 الَعاِتُب املَتدلِِّل  
 .احلصا الِصَغاُر تـَْرَحمُُه اجلناِدبُ : الٍصيَدانُ * ١٠٦٠
ـــّىن علـــى ِطْفـــٍل َغـــينِّ َمَكانُـــُه  َمـــَىت تَنـــَأ عنـــُه ِيْســـَتْخرها (١" الطويـــل: "ولـــهُ * ١٠٦١ تـَثـَ
 فُتقِبِل 
اُت فــؤاُدُه  فَـــإذا َشـــَعَف الِضــرآُء الـــَداِجن(١" الكامــل: "وَرَوى بعــُض ُهـــَذْيلٍ * ١٠٦٢

َصدَِّق يفزَُع  
ُ
 يرى الُصبَح امل

 : مما إفَتَخَر بِه أهُل الُكوَفِة على أهِل الَبصَرةِ * ١٠٦٣* * * 
ــِه، وَاســَتباحوا  ــم نـََفــوا كســرى عــن َمَنازِِل ّ أنـَُهــم ولــدوا أبــاس العبــاس أمــري املــؤمنني، وَأ

لَبصــَرُة مــن كوفــة العِــرَاَق مبنزلــِة املثانَــِة مــن وإمنــا ا .جيشــه، وُكنُــوزَُه، ونـََزلــوا َداَر الُكوفَــةِ 
اجلسد، ينتهي إليها املاء بعدما يتغري ويفسد، مث يصُري بعد إجتماعه فيها إىل البحر 

ـــْرِد الشـــام وأرتفعـــت عـــن حـــِر . املـــاحل ـــُن عراقيـــْون حيـــذيُوَن، َســـْفَلُت أَرُضـــنا َعـــْن بـَ وَحنْ
هروان، وَحـُروا، وأصـحاُب صـَفَني، َوَحنْـُن احلجاِز حنن قتَله أصحاِب اجلمل، َوَأهل النَ 

. نـُْعطي قَبَلُكْم وتـُْعَطْوَن بعدنا، وفـيُكم مـن يـَـْزُعُم أنّـُه يـُْهـِدي نـَْفسـُه وَيِضـلَُّها إن شـاءَ 
الرُيّان بن هوَذة احلََنِفيُّ قاِتُل ذي الُثْديَة من َأهِل الُكوَفِة، وحجاُن بـن َأحبـر، وقـَْعَقـاع 

ــْبِس الَبصــرَة بُقَتيبــِة بــن ُمســَلٍم، . إبــن النَـَهــاسِ بــن َشــْور، وُعَتيْبــة  ومــا إحــتج عليــه يف قـَ
إحتج عليـه إبـن عبـاٍس، بلبيـد بـن ربيعـة، وبأمسـاء بـن خارِجـة الَفـزاري، وبَيـين الَشـريد 

حاجـب بـن ُزرَارة وبيـُت َربيعـَة ] آل[بَيـُت متـيم . وفينا بيوتاُت الَعـربِ  .من بين ُسَلْيمٍ 
ـــْيُس بـــن َمســـُعوٍد ذ ـــْيس َعـــْيَالَن، قـَ بَـــْدِر بـــن فـــزارة، وبيـــت ] آل[ي اجلـــّدين، وبيـــْت قـَ

ــَدَة، "وآل"َضــبََّة،  ــَت كْن ــِذر بــن َحّســاَن، وبْي ْن
ُ
. األشــَعِت بــن َقــيس] آل[َضــرَار بــن امل

ــــَة بــــن َســــَيار العجلــــي،  ــــَل عبــــاٌس بــــن مــــرداس، وأيب حمجــــن الثـََقفــــي، وآُل َحْنظََل وَمَث
كّلها زمـن . بن ِمْسَعر اليشكري، وإىل خراَسان صاحُب يوم ذي قاٍر َوأمري بن أمحرَ 

 .معاوية



 

)٢٦٠(  

رادشــي، وُســليمان بــن ُصــَرَد 
ُ
ــْرَوَة بــن ُمَســْيٍك امل ، وفـَ ومثــل جريــر بــن عبــد اهللا اليجلــيِّ

وقَيس بن زيد اخليل، وَعـدي بـن حـامت، وقـيس هـذا إفتـتَح الـديلَم، ومالـك . اخلُزاعي
قـََتَل منهم سـتني ألفـاً، فـيهم عبيـد اِهللا بـن  بن احلارث األشرت وإنبُه قاتل َأهل الَشاِم،

بُرَدة، وَسعيد  ٤٧٩وإبنُه أبو . زياٍد، والقثواُد الذين كانُوا َمَعُه، وأَبُو ُموسى األشَعرِي
أمرينـا ومهـاجرُُه َكـان إلينـا،  -عليـه السـالم-بن قَيس اهلَْمَداين، وعلي بن أيب طالب 
نـِذر، وأبـو عبـد اهللا وَقربُُه فينا، وخزمي إبن أوس بن حارثة ا

ُ
لطائي، بعد النعمان بن امل

فهـْل لكـم يـا أهـل البصـرة . اَجلَديل، من َجِديْلة قـَْيس، َمانع بين َهاِشم من إبن الزُّبري
  . مثل من منع بين هاشم، هاين بن ُعروةً 

 
ُمجَجمــة اإلســالم وكنــُز : -عليــه الســالم-َوقَــاَل فيهــا علــي بــن أيب طالــب * ١٠٦٤

ُفُه، يَضُعُه اإلميان، وُرمُ   ح اِهللا، وَسيـْ
 

 .َحْيث أَحبَّ 
ــــه-وقــــال فيهــــا ُعمــــر * ١٠٦٥ هــــي ُرمــــح اِهللا، ومجَجمــــُة العــــرب، : -رضــــي اهللا عن

 .ومسقط العلمِ 
يـا : يوَم الَبْصَرِة، وخطَب بعد َفراِغِه من اجلمـلِ  -عليه السالم-َوقَاَل علي * ١٠٦٦

 أهَل البْصَرِة، ويا سكاَن الَسَبخِة، 
 

املــرأَِة، وأتبــاَع البهيمــِة َدَعــا فــَأَجْبُتم، وَعِقــَر فــأنـَْهزُمت، أخالُقُكــم ِدقــاق، ومــاؤكم وُجْنــَد 
 ُزعاق، وبلدكم أبَعُد أرض اِهللا من 

 
 .السَّماِء، وأقربه من املاء، وأسرعه غرقاً 

ملـا رعــى بـَأرِض الشــأِم، َوَشــطُّ الغَـَرِة، ومــا ُكثـَر النــدى بــه، وهـو بــأرٍض متــيٍم * ١٠٦٧
  .وأسدٍ 



 

)٢٦١(  

ــَهاَم َمْعــُروٌف، َوقَــد َشــرحُه أبــو ُحملّــٍم يف كتــاب األنــواء* ١٠٦٨ ــَهاُم، ولــو ال السُّ . السُّ
 .لَشرحناهُ 

شاُر َحيُثُّ أو باَرَها
ُ
 .وامل

 َهالّ َسأَْلَت واخلَبُري َمْن سِئْل  (١" الرجز: "وأنشدين* ١٠٦٩
 َمن َأَخَواها َأْن تباَعَد املٍييْل  (٢
 يٍع َجمَْهوْل  واعّنت من َحْرٍش مل(٣
 َمْرٌت تـََغىنَّ بفياِفيه الُغوْل  (٤

َوقَــاَل . مثانيــُة أميَــاٍل يف مثلهــا: وســأَلْت أبــا ُســليمان اهلـُـَذيلُّ فـََقــال، املِيــُل والِبــُني واِحــدٌ 
َُطريفُّ ِمن بين بكر بن كالٍب 

 امل
 

لـــيس يقصـــي و . هـــو َمـــَدى طرفـــك: َفقـــالَ . وَكـــاَن مـــن أفْـَقيـــِه َمـــن رَأيْـــُت بَشـــرِِح اللغـــة
 البَصُر يف اإلستواِء أكثر من عشرة 

 
  ٤٨١. أميال إىل مثانية، فأما إذا إيفْعَت فأكثر

 أَوءَدى بصْفِو املاِء َمن َكاَن َبكره  (١" الرجز: "وأنشد* ١٠٧٠
 َمن نَاَم نـَْوَمات الُضحى َمصَّ الَكَدْر  (٢

َلــَك وُهــَو َمــا لُكــّل شــيء قـَْفــٌر يف معــىن األُنـََفــِة، إن مل: َوَقــالَ * ١٠٧١ ْلــه أحــٌد قـَبـْ  يـَنـْ
 .إستأنـََفتهُ 
 ظَّلْت ِقَياًال بَرواٍب ُكَبِد  (١" الرجز: "أيضاً * ١٠٧٢

ْهِد  (٢
ُ
 َوَظل راعيها بَرْ◌ِس امل

ْهدُ . الضِخاَمةُ : الِضخاُم، والَكبدُ : الُكْبدُ 
ُ
وهـو : واحشٌد واجلمُع أَْمَهاٌد، وُمْهـَدانٌ : وامل

 َناُه إرتفاع بَني ما بَني الشُّْعَبتِني، مع
 

 .إخنْفاَضْنيِ 
 ترفُع للشمس وحرِّ َصْخِد  (٣



 

)٢٦٢(  

 مجاِمجاً يف َساِلَفاٍت ُجْرِد  (٤
 .للَغَالِة اليت بَني جنرانَ : َوَصيـَْهدُ  -بِالدالِ -َصَخَدْتُه، وَصهدته 

ــــــالَ * ١٠٧٣ . وَيْســــــتَـْعِلفُ  ٤٨٢وَيْســــــَتْطُلُف، . هــــــو َيْسَتْســــــِلفُ : وذكــــــر َرُجــــــًال فـََق
 اهلََدُر، َذَهَب َدُمُه طَلفاً َهدراً، : والطَِلفُ 

 
 . َيْستَـْوِهُب، أو َيطلُب ماال يـُّودِّي: يْستطِلفُ 
ــــــــَلِميُّ * ١٠٧٤ ْسَتْســــــــَلُف، : ّوذّكــــــــَر السُّ

ُ
ْســــــــتَـْعَلُف، وامل

ُ
ــــــــوارِقية، َفقــــــــاَل ِهــــــــَي امل السُّ

ْسَتْطَلقُ 
ُ
 .وامل

رواهــا غــريُه لــبعِض بــين وأنشــدين أبــو املِْعَضــاِد احلُْرشــيُّ لــبعِض بــين جعــَدة و * ١٠٧٥
 وال (١" الوافر: "مرداس ُسلْيم

 
وِت يَهِلك َذِميَما 

َ
 تَبكي ِعلى بطٍل أتاُه  ِمحَاُم امل

 ُخيَلُِّف بـَْعَدُه إّما َأَخاُه َوإما اُبناً َحيِْمي اَحلرِْميا  (٢
 َوال َيْشكو الُكُلوَم إذا ُكلْمَنا  َوال نُلقى لَصاِحبنا ُوُجوَما (٣

صَ 
ُ
ويف رواية أيب املِعضاِد يف البيِت  -بتخفبف الباء من الَصابَة-اُب والَصابَُة وهي امل

  ٤٨٣: الثاين يكوُن مكانَهُ 
 إما أخوُه  وإّما إبٌن َلُه َحيِْمي اَحلرِْميَا ................... 

     -جبر وفتح اهلاءِ =يف قول اهلَُذّيل يرثي َدوبـَّية ِمن ِشيَزى بين اهلََطِف * ١٠٧٦
 .هم قبيٌل من كنانَة أهل ُوبُقَة، قالُه الِعلييبُّ :قَالَ وَ 

الزُِموهــا النّـــَوى النــوى حــّىت َتْشــَتانَُه أي جتعلــُه : َوقَــاَل الــُزهِرييُّ، ُزهــِري ُجَشــم* ١٠٧٧
ا   شافهاً، أي حىت يصري من شأ

 
 .وِمهّتها



 

)٢٦٣(  

ــِة والــَرِمي ورّميَانَــا، والــرميُ * ١٠٧٨ وال . ِضــُل عــن أجــزاء اجلُــْزورِ أْصــُلُه الَعْظــُم الفا: باحملّب
 يَلحُق باألجزاء يـَُقصُِّر عن 

 
 .واحٍد منها فبعطاُه اجلزاُر مث َصاَر الَفْضُل من كلِّ شيٍء َرْميَا

 " الطويل: "ومنه قول املخبل السْعِدي َربيع بن َربيعة أحدبين َمشْاسِ * ١٠٧٩
 وهو حمٌض َضرايُِبه  أمّياِت َقومٍ =٤٨٤َورَاربَعٌة يأيت الَفَىت ُمتَـّعِمداً (١
 وَخاِمَسٌة ُبطٌء الَفَىت وُخُنوُسُه  إذا ما إلتَقْت أعداؤُه وأقارِبُه (٢

ــــن كلمــــِة الرِّيــــاحيّ * ١٠٨٠ َــــًة  وإن (١" الطويــــل: "ِم وإن َعَريَــــْت يومــــاً كســــاها َعَباب
ا بَطَعاِم   أنَقَضْت مل يأِ

 َد طُوِل َسَقاِم فَأكَذبُنا يا عاِذالت رَأيُتُه  يـَُقوُِّد َأْعمى بـَعْ (٢
وأَمتُهْم روايًة حيـىي . وأنَشدين مجاعٌة لَعْمرو بن املسّلِم الرياحي َصاحب مي* ١٠٨١

 بن عبد اِهللا بن داؤد بن حممد 
 

أتيــُت الَنَصــارى واليهــود فلــم َأجــد  ملــا يب مــن (١" الطويــل: "إبــن جعفــر بــن إبــراهيم
 طُول الضمانَة َشاِفيا 

 ذا َعزِميَِة  وال رَاِقياً َيْدَعى طَِبيباً ُمَداِويا  فما تـَرُكوا َحْرباً وال(٢
 فـَّلما َطووا َكْشحاً على الناِس أْمجَُعوا  مجيعاً وأعياهم مجيعاً ِعالجّيا (٣
 ُجمرّبًة َعاَشْت ِسنْنيَ مثانِيا =٤٨٥دعوا إىل عجوزاً قد ثىن طرَفها الرَُّقى (٤
 ُنه َصْدراً على الدَّهِر واِعَيا وتسعَني تـُْنبيها الشياطُني علِمَها  ُتَضمِّ (٥
 فقالوا هلا يا َمْرنـَُيوُس َتَصدَِّقي  على مويٍس أََمسَي من املوِت دانيا (٦
 فـََقاَلْت تَقرَّْب فأبـَْتَدَأْت فأتبَـَعْت  يديها من اجلوِف الُكُلوم الَدَواِمياَ (٧
 روٍب وَرَقت ملابِيا فلما إْسَتَباَنْت ما إْسَتَباَنْت تـَنَـفََّسْت  تـَنَـفَُّس َمكْ (٨
 َوَقالْت لو أّن اإلنَس واِجلنَّ كَلُهم  َعلى ما بذا ما إزداد إال َمتاِديا (٩

 فـََقْدُت اليت ألَعْتَك يف اُحلبِّ ما أََرى  أما َخِشَيْت فيما أََرْتَك اجلواريا (١٠
راسيا(١١

َ
  إىل اِهللا أشكو ال إىل الناِس أّنين  إذا الّليُل ألقى بالفجاج امل



 

)٢٦٤(  

 أَبيُت ُجيَافيين َعن الَنوم ذُكها  وإن مل َيكْن ُمسَتشِعري ًمَتعاِديا (١٢
 : ومما يـَُزاُد فيها وَمل أمسعه إالّ ِمن اخلُمرييّة* ١٠٨٢

  ٤٨٦. على طَُلوٍب ذاُت ِعْقباٍن طُرُح
ْلَو بـَْعَد َمْلِئَها وضع. َتْطرَْح الدَّ

َ
 .إذا بـََلَغْت ذاك امل

الزَِمة  (١" الرجز: "وأنشد* ١٠٨٣
ُ
 َشرُّ الِدالِء الَكْفَوُة امل

 والَبَكراُت َشرُّهن الَصاِئمة (٢
هــو َذٌم، والَبَكــَرُة الصــاِئمُة ال جتــري . يفــِرتُش فوقــُه لرِقِّتهــا. يعــين أّن الــْدَلْو ال تـَْغــَرتِف

  .على احملَورِ 
 يا َريَّها إن وَرَدْت ِحرَارَا  (١" الرجز: "وأنشد* ١٠٨٤

 لَقْعِر أو كرَارَا َماٌء بعْيَد ا(٢
 .مثل الَربكة ُجتمُّ ماًء وهي َمِعني. وهو الِبئرُ . َمجُع ُكرّ 
 -ويقـــال لـــه عليـــه الســـالم. كـــرُّ باِجلَعرانـــةِ   -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-وللنــيب * ١٠٨٥

 .حبَُنَني ُكرُّ آخرُ 
ِضـها من الُوُشوم، يكون يف الُعنُـِق طُـوًال، فـإن كـاَن يف عرْ : الِعَالُب والُعْلبُ * ١٠٨٦

فهو الِعراُض فإن كـان . كان يف الفِخذ كاَن َعْرضاً   ٤٨٧فهو الِقصاُر، والِعَالُط فإذا 
 . طوًال فهو اخلباطُ 

وزعـــم األشـــجعيُّ أن نبـــات املخـــاِض حتمـــل يف بلـــد للقـــني إبـــن جســـِر بـــن * ١٠٨٧
 .قضاعة بالصوان والعلمني

 .م ومرائهوذلَك لطيِب بلِده. هذا مسٌع تسمع به ومل تَره: وقال* ١٠٨٨
مــآَءه يف شــْعٍب ِبســلمى بــْنيَ نْبهــان : وســأَْلُت األشــجعيُّ عــن دكــٍك فقــال* ١٠٨٩

 .شرقّياً 
هــو حمــَوٌر مــن َخشــٍب طُــُوُل ِذراٍع وأكثــُر يكــوُن للســواِين : فقــالَ . وســألته عــن املســدِّ 

 حْزن . تستْعِمُلُه بُنو أسٍد، وأهُل احلْزنِ 
 



 

)٢٦٥(  

ُكـوُن للسـانيِة قامـٌة أصـًال، وإمنـا ِهـَي حمالـٌة وال ت. عجٍل الذي هو اليوم مـن دار أسـدَ 
 .ذاُت أسنانٍ 

 بـَُويَزٌك أمحُر ذو حلٍم ِزْمي  (١" الرجز: "وأنشدين* ١٠٩٠
 إذا قصْرنا ِمن ِكَدانِِه بغْم  (٢

............................... 
 .................................٤٨٨  

َوَلّمــا (١" الطويــل: "ر مــن بــين الغطريــفوأنشــدين للَســَروِي أحــد بــين يشــك* ١٠٩١
 َقَضوا َرَمي اجلمار وأشعلْت  قبائل قد 

 
 حلَّت َهلُنَّ نُُذوُر 

ْقَلِتِني َدُروُر (٢
ُ
 ّتذكَّرُت ْطوَل النأي منك فأسبلْت  ِحجاٌة مباِء امل

َعٌة بالبَـْنيِ َحائَلُة الّقذى  قـََلْت بعد نوِم الناس فهي ُزُحور (٣  ُمَفجَّ
نيا َكرُمي (١" وافر: "هغري * ١٠٩٢ َعلى  إىل َكرِم ويف الدُّ

ُ
 َلَعْمُر أبيَك ما ُنِسَب امل

 ولِكّن البالد إذا أْقَشَعرْت  َوصَّوَح نـَْبتُـَها َرَعى اهلَشيُم (٢
ـُد يف (١" وافر: "يف ُحمّمد بن َواصلٍ * ١٠٩٣ َمَىت َختْلو متيٌم من َكرٍمي  ومثُلَك يا ُحمَمَّ

 َمتيِم 
 و متيٌم من كضرٍمي  إذا َخلِت السماِء ِمن الّنُجوم  أال َختْلَ (٢
 

تنـــافـََر : مـــن روايـــة ُحممـــد بـــن ُحممـــّد بـــن َمخـــيِس َمـــْوىل اَحلَســـِنِنب زيـــد اَحلســـين* ١٠٩٤
غريِة وعبُد اِهللا ِبن 

ُ
 ِهشاُم بن امل

 
 . َجْدَعاَن إىل عبد املطلب بن هاشم

طّلبِ 
ُ
. أنـت املَقنَـُع ولـيَس لَنـا َعْنـَك مـدَفعٌ : أعفاين من أنُفِسكما فقاال: فقاَل عبُد امل

 يا أبا : قاَل ِهشامٌ . فلما جَلسا بَني يَديهِ 
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ــُه . احلــارث أحكــم بيننــا فأنــَت تعلــم أّين أكثــر ِمنــُه نّصــاراً، وأوســُط منــه داراً  وأعــزُّ ِمْن
 .جواراً 

واملـأموُن وأنـَت العـاِملُ بنـا . إّين ال أقـول لـك مـا َتعـِرُف مـّين خالفـه: قال إبن ُجْدعانَ 
 .علينا

طلّـــب
ُ
الَنَســـُب واحـــٌد والـــداُر جاِمَعـــٌة وإلبـــُن ُجـــْدعاَن إطعـــام الطعـــاِم . فقـــال عبـــُد امل

 .والتحبُُّب إىل األقواِم وفضل الّسنِ 
ــــِت َمــــروان مــــن بــــين عمــــرو بــــن عــــوف * ١٠٩٥ " متقــــارب"مــــن ِشــــْعِر عَصــــماء بن

 باسِت بين واِقٍف والّنبيَت  وعوٍف (١
 

 وباسِت بين اخلزج  
 أطْعُتم أتاَويَّ من غريُكم  فال ِمن ُمراَد وال مذحج (٢
ْنِضح =٤٩٠َترجُّونُه بـَْعد قتِل الُنُ◌ُفوِس (٣

ُ
 َكما يـُْرَجتى َمَرٌق امل

ُْرَجتَى  (٤
 أال أِنٌف يبتغي غرًّة  فَيْقَطُع من أََمِل امل
الــه  وذلــك ســنة إثنتــني فَقتلهــا فقــال صــلى. فأنَتــَدَب هلــا ُعَمــُري بــن عــدي بــن خرشــةَ 

 .ال ينتطُح فيها َعْنزانِ : عليه وسلم
َلَقـــْد عشـــُت دهـــراً ومـــا إن أَرى  مـــن " املتقـــارب: "ومـــن شـــعر إبـــن عفـــك* ١٠٩٦

 الّناِس َدارا َوال َجمَْمَعا 
 أَمتَّ ُعُقوَال وأوىف ِلَمْن  يُعاِقُد فيهم إذا ما َدَعا (٢
َد اجلبال (٣ َلَة يف َمجِعهم    " وَمل خيضعا"من أوالد قـَيـْ
 َفَصدَّعُهم رَاكٌب َجاَءُهم  حراٌم حالٌل لَشّىت َمَعا (٤
 ولو أنَّ بامللِك صّدقُتم  أو الِعز بايـََعُتم تبَّعا (٥

. فطرقــه رجــل مــن بــين عمــه؟ َمــن يل بــأيب َعفــك-فـََقــاَل النــُيب صــلى اهللا عليــه وســلْم 
 . فوضع السيف على كبده فقتَلهُ 
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و بـن عـوف وكـان قتلـه يف َسـَنة إثنـني وفيهـا والذي قتَله َسامل بن عمرو مـن بـين عمـر 
  ٤٩١. قتلت عصماء

. ومريـــــد قبيلـــــة مـــــن بـــــين حلفـــــا يف األوس. َوَقالَـــــِت املريديـــــة يف أيب َعفـــــك* ١٠٩٧
 ُتَكذُِّب ِديَن اِهللا واملِرء أَمحداً  َلعْمُر الذي أْمناَك ألن بئس ما ْميين  (١" الطويل"
 َعفك ُخْذَها على ِكِرب السِِّن َحباك َحنيٌف آخر الليِل طعنًة  أبا (٢

 إذا أَرِدَت الدَّهَر َأخَذ األوتاِر (١" الرجز: "وأنشد* ١٠٩٨
نايا بالرجاِل األغراِر (٢

َ
 فإِغَش امل

 وأضِرَب عليهم بالرتاِث والَعاِر  (٣
 والَضرَب من َعَذَوٍر ومهّار (٤
 َضرباً يطُري من وراء املِْغفاِر (٥
 سارع أال ْحَدرِيات ذواِت األ(٦

: وقــــال الراجــــزُ * ١٠٩٩ِعــــيٌص ِمــــن ِســــْدٍر، َوصــــرميٌة مــــن غضــــاء وَســــاٌل ِمــــن طَْلــــح 
 نـََباَلٌة أَنبُلها من الِكبَـْر  (١" الرجز"
 إرخاَئي الُفْوَق َوْردٍع باحلجر  (٢

ملا كُربت ضُعَف بصري فلم أَبصر فـوَق قوسـي : يقولُ . احلذاقةُ : يهرزأ بنفسه والنبالةُ 
  ٤٩٢ فوسعته وروع باحلجرِ 

ُكنــُت إذا ركْبــُت نصــل ســهِمي غمرتــه بيــدي لُقــويت فأنــا اليــوم أَقرعــُه بــاحلجر : يقــولُ 
 . حىت يدخَل مكاَن يدي

 .قْد تبَني ليُمها الليُم الصُّْلحُ : قوله* ١١٠٠
فـــإنَّ األمـــَر قـــْد "  بلِيمهمـــا"فـــإن تْســـمع (١" جمـــزوء الـــوافر: "قـــاَل األعشـــى* ١١٠١
 فـَُقَمما 
ـا ال تشـتهّي مــن ولِّيهـا  إذا مّسـها مــا (١" الطويـل: "َرةٍ قـاَل يف َبكـ* ١١٠٢ ُمِنْيــُت 

 تشتهي اخلََفراِت 
 قليُة جْرِس الصوِت ما مل ميَسها  فإن مّسها صاحْت بغري خفاٍت (٢

 يا عمرا يا أكرم الربِيّة  (١" الرجز: "قال العجُري الَسلويلُّ * ١١٠٣
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 واهللا ال أكِذُبك العِشّية  (٢
 نة قَبسّية  إنا لقينا س(٣
 مث ُمِطرنا ُمطَرًة رويّه  (٤
 فنبَت البْقُل وال َرعّية  (٥

َثل* ١١٠٤
َ
ْصرِمِ : ومن امل

ُ
 .كألٌ تـَْبَجُع لُه كبُد امل

 ال زشلَت يف كال عميِم  نـَْبُته َصِحب الُذبَاِب (١" جمزؤ الكامل: "ومْثلهُ * ١١٠٥
  ٤٩٣َمجَُه أَهاِضيُب الّسحاِب -ُمستاِسِد القرنان تـَرْ (٢
 يف ِصّحٍة وَسَالَمٍة  ِمَن ِجَسِمك األنق الَشَباب  (٣
 ألتـَّقى َغْزَو اجلُُيوِش  وال ُمغاَورََة الُذباب (٤

 َنِكْدَت أبا زُنَيبَة إذ َسألَنا  حباَجِتنا وَمل يـَْنَكْد َضَباُب (١" الوافر: "ومثلهُ * ١١٠٦
ـــــبٍ  ـــــوَش أبـــــا زُنـَُي ـــــَت اجلُُي إحَرتنَـــــْت * ١١٠٧الَســـــَحاب  َوجـــــاَد علـــــى ِبالدُِكـــــم=َفَجّنْب

كانـــت ُقطّيـــُة بنـــت . الضـــباُب وجعفـــر، فأَعانَـــت بـــين جعفـــر بنُـــو أميـــة لِصـــهِر بَيـــنِهم
" الطويــل: "فقــال َرْجــٌل ِمــن الِضــباب. احلــارث عنــد بشــر بــن الوليــد بــن عبــد امللــك

 تـُزَاِمحُنا عنَد املكارم جْعَفٍر  بأعجازَِها إذا َسَلمتها ُصُدورَها (١
 ُدوَر ال ُصُدوَر َجلْعَفٍر  ولِكن أعجازاً َشديداً َضرِيُرَها فإّن الصُ (٢

أنشــدين عبــد اِهللا بــن محــاد الزيــاِوي العنــزي، لعبــِد اِهللا بــن عــون مــن ُجــوين * ١١٠٨
 " الرجز. "طيء
 أُقوُل والشاُة َكَدلِو اخلرّاز (١
 طاحت مال مأمن، ابين النهار  (٢
 َذهبِت أْن ترجعي باهلَْزهاِز  (٣
 ي َغِويٍر يف احلصيِب ممّاز  بذِ (٤
 ُقَصاِص للرقَاب َمهّاَز  (٥

ْخَدَجـُة، يسَتِسـّر القمـُر فيهـا بـَأوِل : األوىل: َعَقاِرُب الثناء وُهنَّ أربعٌ * ١١٠٩
ُ
هي امل

ويُقــارِن الَقَمــُر الثُريــا يف ذلــك . َوهــي يف تشــرين اآلخــر. الَعْقــرِب، ليلــَة ســْت وعشــرين
وهي َعقرُب اهلَرّار، يـَُقارُِن القمر العقرب : مث الثانية. هرالَشهر لثالث عشرة َمَن الش
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ليلــة أربــٍع وعشــرين وهــي يف األول، ويُقــارِن القمــْر الَثريــا يف ذلــَك الَشــهر ليلــة إحــدى 
. مث يُقــارِن الَعْقــَرَب ليلــة إثنتــني وعشــرين، وهــي اجلَثُــوُم يُكــوُن يف كــانُون الثــاين .َعشــرة

وهــي أشــدُّ القــّر .  ذلــَك الشــهر ليلــة تســع ختلــو مــن الشــهرويف. ويُقــارِن الَقمــر الثُريــا
. مث عقـرُب احلِـريان. الُفرس أذرماه، واهلرّاران والنسر والقلـب ٤٩٥ويوافق من شهور 

ويقـارن القمـر الثُريـا يف ذلـك . يقارن القمر ليلـة عشـرين مـن الشـهر يكـون يف ُشـباط
  .ويف كل شهرين عقرب. لِنتاج اإلبل... الشهر لسبع 

  
وفيــه . َســعْيد: َولَــَد َخـوالُن بــن َعْمــرو أربـََعــةً : َحـدَّثين َرُجــٌل مــن َخــوالن قــال* ١١١٠

  -العدُد َوَربيَعَة واالْزَمَع وَحَيواَن 
 

 .-باخلاء معجمة -وهَي يف َمهَدان َخْيوان  -باحلاء 
ون أظـَن لـه مالئكـَة مـن األَكـراِد يـَْقَطعـ:  -وكـان ُخمَارِقـاً -وقال إبـن َمخـيٍس * ١١١١

 .الطريق على أرزاق بعض الَناسِ 
ا  (١" الرمل: "املللى* ١١١٢ َها يـَْلَعْنبَ يف ُحْجَر

 ولقد قلْت ألقْـَرٍب هلا  كامل
 َوَمَضْت ِتْسَقَى إىل قُبِتَها =٤٩٦ُخْدَن َعنَني الِظلِّ ال يـَْنزُِعِين (٢
 ا بْنُت َعْشٍر مل تـَُعاِنُق رُجًال  ُصوَِّر الَبْدُر َعَلى ُصوَرَ (٣
َا (٤ ِ َلًة  ِكْدُت أَتقي اَهللا ِمْن َلذَّ  َوَلقْد قـَبَـْلُت فَاَها قـُبـْ
 مل تـَُعاِنْق َرُجًال ِفيما َمَضى  ِطفَلُة َغْيَداُء ِيفّ ِكّلِتها (٥
 َملْ َيِطيْش َسْهٌم هلا َقطُّ َوَمْن  تـَْرِمِه مل يـَْنُج ِمْن َرْميِتها (٦

وَهـاِجَرٍة يَقبِـُل الـِذئُب فيَهـا  عـن الغَـَنم (١" افرالـو : "الغاضرِيُّ من أهِل ترُبة* ١١١٣
 الرِبَاع َوهَو يَراَها  

 يـَُلوِّي رأَسُه أَسفاً عليها  ولو ال حضرُّ ساَعتِه أتَاها (٢
َفُخ يف بـُرَاَها (٣  َفَطْعُت َخمُوَفها ِبَعْثَمثَماٍت  ِعَشاِق الِسرِّ تـَنـْ

 حممد وآله وسلم تسليما     واَحلْمُد ِهللا وحَده وصلى اهللا على خري خلقه
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