
األصمعي-األصمعيات  1  

 

 

 

 

 

 

 األصمعيات

 األصمعي
 

 

 

 

 

 

 

To PDF: www.al-mostafa.com 



األصمعي-األصمعيات  2  

 

  هذا مجموع األصمعيات 

فيع الجرعاألس, قال  

 وِللقَوِم المناجين الِتوا ناجوا  أبا حمران َأن عِشيرتي أبِلغْ

 يعود على ِفراِشِهم فَتَى وِلكي  جوادهم ِلتَسمن ُأمهم باعوا

ها ِعلْجا ثَوبنهع زا بى  إذا ماذَا تَرم تْ قالَتْ لَهصوتَخام 

ةٌ لِكنفُوجيِتنَا مةُ با غُنَى باٍد  قَِعيدلَهِرها ودص ناِجنج 

 جرشُعاً عبَل المحاِزِم والشَوى أو  ِبغَيبِة َأهِلها وثّابةً تُقفي

شُّمي  ولقَدلَى تَجتُ عِلمىعدالر  ى أنالقُر ردُل ال مالخَي ونصالح 

 يغْدو ِبها عتَد وَأي وبِصيرتي  بصاِئرهم على أكْتَاِفِهم راحوا

دنَه ساغُهأر جمداِكِل مرُل  المببالي ما َأتى عاِقِم ما يعالم 

فَكََأنَّه لتَهتَقبا ِإذَا اسَأم  كَ بازَأىير وقد ِطيري فْكَفُ َأن 

 قَموص الوقِْع عاِريةُ النَسا ِرجٌل  هو استَدبرتَه فَتَسوقُه وِإِذا

 هذَا ِمثُْل ِسرحاِن الغَضا فَتَقُوُل  هو استَعرضتُه متَمِطراً وإِذا

 كِشفْن الدجىِمن الغُمى وي تُنجي  رأيتُ الخَيَل عزاً ظاهراً إنّي

ِبتنخُوِف طَالِئعاً ويبالثَغِر الم  ةَ ِذي الِغنى ويِبتْنملُوِك جعِللص 

 ِعنْد المحارِب من بغَى فلْيبِغِني  وِإذَا رأيتَ محاِرباً ومساِلماً

تَهبما صاح عفيةُ الجى ال  وخَصاصِقيَل انقَض داً وِإنتَنْقَضي َأب 

وامحوا سقَالوا ساِلم ثُم ماها  ِلحى يوا الِلححسِم إذْ مليتَني في القو 

 تقوَل سراتُهم هذا الفتَى حتَّى  وكَتيبٍة وجهتُها ِلكَتيبٍة

 حك الِجماِل جنُوبهن ِمن الشَدا  يشْتَكُون غير تَغَمغٍُم ال

نجخري ابِع  واِبساًمن خَلَِل الغُباِر عطلى كَأصا فاصوِر َأقْعقرالم 

اِحِهمِبِرم مهون نُفُوستَخالسا  يصلى الحالكُماةُ ع ضا عفَكَأنَّم 

 دَأبوا وحارد لَيلُهم حتَّى بكَى  رب عرجلَةٍٍ َأصابوا خَلَّةً يا
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 َأتَونَا بعد ما سقطَ النَدى حتَّى  شَآِميةُ الِرياِح تَلُفُّهم باتَتْ

 لَدن المهزِة ذُو كُعوٍب كَالنَوى  فَنَهضتُ في البرِك الهجوِد وفي يدي

 َأطرافُ الِعضا لَها خَال كَوماء  رمحى عاِئطاً ممكُورةً أحذَيتُ

 ن عفَادعلَجةً ويشبع م يأكُلن  ِكالب الحي تنبح بينَنَا باتَتْ

 ليس ِلمن تَجسمها هدى غَبراء  وِمن اللَيالي لَيلَةٌ مزءودةٌ

 أن القوم ليس لهم غَنَى وعِلمتُ  نَفِسي حدها وِمراسها كلَّفتُ

 راٍع قَد أخذْتُ فَما تُرى وِعشاِر  أقصدتُ وسطَ جموِعِه ومرأٍَّس

 دحروج الوليِد وقَد قَضى يلعبن  ثماِنِهسناِبكُها على ج ظلَّتْ

انيسالء الغي بن رععد, قال  

  دون بصرى وطَعنٍَة نَجالِء  ربما ضربٍة بسيٍف صِقيٍل

 ويعيي طِبيبها بالدواِء ِسى  تَِضلُّ فيها يد اآل وغَموِس

  الملحاِءساِمر ليذُودن  رايةَ الِضراِب وآلوا رفعوا

    

 الخيُل بينَنا في الدماِء جرِت  النُفُوس للطَعِن حتَّى فَصبرنَا

 الميتُ ميتُ األحياِء إنَّما  لَيس من ماتَ فاستراح ِبميٍت

 بالُه قليَل الرجاِء ِسيئا  الميتُ من يعيشُ ذليالً إنَّما

ين من غلجر, الق  

االعواِذَل إنبقد أتعبنَني نَص   نِخلتُها وضعيفاِت القُوى كُذُب 

 استفاد وال يرِجعن ما ذهبا ِفيما  على لَِوم الفَتَى سفَهاً ألغاِدياِت

 ِنعمةً تَبتَغي عندي وال نَسبا ال  أيها الراكب المزِجى مطيته يا

 سبيٍب يقَاسي لَيلَه خَببا بذي  العواِذَل وارِم الليَل عن عرٍض أعص

 يجر ِجياد الخيِل منجِذبا ساٍم  المعديِن خاٍظ لحمه ِزيم نَاتي

 ِذي كاِهٍل ولَباٍن يمأل اللَّببا  الِحزاِم إذا ما اشتد ِمحزمه ِمْلِء
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  ما انتص وارتَقَبافَوقَ األكاِم إذا  يخِْلج طَرفَ العيِن مشتَِرفاً يظَلُّ

 يِدجه ولم يضِرب لَه عصبا ولم  لَم ينْقُِب البيطار سرتَه كَالسمِع

 المطِنباِت كَأسراِب القطَا عصبا في  النَواِهِق ال ينْفَك مقْتَعداً عاِري

 ما يمرى وما لَِغبامريا و بالِقد  العنَاِجيج تُمرى بعد مالَِغبتْ تَرى

  الَيُل اِلتماِم أهم المقِْتِر العزبا  يدِني الفَتَى ِللِغنَى في الراِغِبين إذَ
قاَل فتىصاِدفَ ماالً أو يا القى  حتَّى يبفانشَع الِفتيان اللّتي تَشعب 

إن ِء تسألُهولَى السوم كابِتياع  وِد ولَماِمثُل القُعا تَتَِّخذْ نَسب 

 رآك غَنياً الن واقتَربا وإن  افتَقَرتَ نَأي واشتد جاِنبه إذَا

 هو البعيد إذَا ما ِجْئتَ مطَِّلبا  القَرابِة ِعند اللَيِل تَطلُبه وذُو

 تَزْل في عطاِء اهللا مرتَِغبا وال  يحملنَّك إقتار على زهٍد ال

 يمن عليك المرء ما وهبا وال  ِل اهللا ما ضنُّوا علَيك بِهبْل س ال

 ثم تَسري عنْهم سلبا أصحابها  تَرى إنَّما الدنيا معلَّلةٌ أال

 البِئيس عليِه الدهر فانقلَبا رد  الفتَى في نَعيٍم يطمِئن بِه بينَا

 مسى وقد زايَل البأساء والنصباَأ  في بئيٍس يقاسيِه وفي نَصٍب أو

 الخليقَِة عثّاراً إذَا رِكبا ضيقَ  يسوي قصيراً باعه حِصراً ومن

 الناِس يوماً إلى المخِشيِة انتَدبا في  ِبِذي مخاِرج وضاٍح إذَا نُِدبوا

  نَسباقرابةَ ذي قُربى وال يحِفْل  تك صباً إذَا استَغْنى أضر ولم ال

 شَكرتَ ويؤِتيك الَّذي كَتَبا إذا  يخِلفُ ما أنفقتَ محتَِسباً اهللا

 ويعتب المرء ذَا القُربى إذا عتَبا  يرد على العادي عداوتَه ِمثلي

 يحمي منَاِوُئها أنفاً وال ذَنَبا  علي ُأنُوفٌ أن َأِذلَّ وال تَحِمي

 ُأقاِذفُ عن أعراِضِهم نَِكبا فيمن  للعلى وتريابن أعصر يسمو  َأنَا

 تَسمع في حافاِتها لَجبا بالدهِم  إذَا قُتيبةُ مدتني حواِلبها

ّده تأقَاً مدى في مبا وفي  الخليِج تَردِه حآِذي الغَوارِب ِمن 

تُ وال اليمنعدمنّي ما أر الناس  مُأعِطيه سباما أرادوا حذَا اد ن 
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 تَبوخُ إذا كُنَّا لَها شُهبا وال  يخفض الحرب للدنيا إذا استعرتْ ال

    

 بيِن متّكئ قَد فاظَ أوكَربا ِمن  نَشُد األسارى بعد مافزعوا حتَّى

 ِبكأٍس يستَمِرثوا الشُربا ِمنَّا  ساِئْل بناحي علياٍء فقد شِربوا

  كالِهيِم تَغشي بايدي الذادِة الخَشَبا  حسهم بالمشرفي وهمنَ إنَّا

مهعضب قال  

  كيفَ قريتَ ضيفك األزبا

  لما آتَاك باِئساً ِقرشبا

  ينِشدك الزاد وكُنتَ ِلزبا

  قُمتَ إليِه بالقَِفيل ضربا

  ضرب بعيِر السوِء إذْ أحبا

  ِحك فاه الزباكأنَّما تُلْ

يرض الخمكالح, قال  

 إن تَسمِع الزجر تَغضِب بزيافٍَة  ابِن ِبالٍل جوبي البيد والدجى إلي

 ِمن ِمسماٍر ساٍج مضبِب تُنَاطح  غَِضبتْ أن يزجر الِعيس خَلفَها إذا

  لها الِخمس تَقْرِبمتَى يتِْمم قطاةٌ  الرجلَيِن حرفٌ كأنَّها محنَّبةُ

 سماويةَ الممسى نجاةَ التَقَلُِّب  استودعتْ فَرخيِن بيداء قَلَّصتْ إذا

 فحامتْ قليالً في معاٍن ومشرِب  فَجاءتْ مع اإلشراِق كدراِء رادةً

 ِبقَرتْه في زهيٍد محب ِبِشرِب  استقَتْ طارتْ وقَد تَلَع الضحا فلما

  دالء هوتْ ِمن كفِّ ساٍق ومكِْرِب  فأمتْ حيثُ جاءتْ كأنَّها فكرتْ

 قليالً وحثَّتْ ِمن نَجاٍء منحِب  استقبلَتْها الريح صدتْ بخطِمها إذا

قة بن ساببقع, قال  
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 مورة جدِب علَيِه  سبسٍب يجِري وخرٍق

 رٍف حرٍج رهِبء ح  على وجنا تعسفْتُ

 ِم المستَكِْبِر الصعِب  طَليٍح كالفَِنيقِِ القَط

 وجع النَكِْب تَشَكَّى  بالردافَا و تَهادى

 لَذَّةُ الموِكِب والشَّرِب  قد براها  وعنٍْس
  في معاالً معمٍل لَحِب  رفَعنَاها ذَِميالً 

ٍل سكِبهيكٍل ذي خُص  وقد أغْدو بِطِرٍف    

  ال شَخٍْت وال جُأِب  المقبِل آسيٍل سلْجِم 

  العير ِمنه عصر الِلهِب  ِمسح ال يواري 
 فُوجَئ بالرعِب ِضٍبخا  له ساقَا ظَليٍم 

 نباٍح من الشُعِب   ِءشِنٍج األنسا وقُصرا

 من الهضِب كزحلُوٍف  خظَاتَاِن ومتْناِن

  ِمثَل السلَقِِ الجدِب   إذا أقبَلفاه تَرى
 ِ نُسور كنَوى القَسِب  له بين حواميه 
  والمنْكِب والعرقُوِب والكَعِب  حديد الطَرِف 

  واإلحضاِر والعقِب  جواد الشد والتَّقريِب 

  ِبصملٍّ سِلٍط وأِب  يخُد األرض خداً 
  ويشفي قَرم الركِب   يِدين البيتَ مربوطاً

اآلخْر ردي الخاٍضبوي  هِب جٍد صمفي ذي ع 

  الِخماِص النُحِض الُحقِْب  وفَحَل العانِة الجوِن 
نُقَ األجرالع زيه  ِب دِن الشَعستأمفي م 

ة الفزاري بن خارجماءأس, قال  

با ماذا  إنّي لَساِئُل كُلِّ ذي ِطبص دواءبِة الصب 
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ني ودواءلتْ  عاِذلٍَة تُباِكرعِب جالنَح بعِتابي أوج 

جٍب ُأساِئلُكم أوع ِمن ا خَطِبي ما  ليسعاِذلَتي وم خطب 

 عتباً علىعتِب فُأِزيدها  ذَهاب العقِل أم عتَبتْ َأِبها

 يأبُل من أمثاِلها حسِب لم  يجِربني العواِذُل أو أولم

 الِخياِم ليالي الِخب عيشَ  ضرها أال تُذَكرني ما

  ما بين شَرِق األرِض والغَرِب  أصبحتْ بشر بأحسن في ما

 مع األتراِب في إتِْب تَسعى  الِحسان بها جويِريةً عرفَ

    

 عند مواطِن الكَرِب والحقُّ  الذين نبيهم نَصروا ِبنتَ

لُوا والحيقد نز من غَطفان  ِب ِمنعغزٍة في شامٍخ ص 

 من طعٍن ومن ضرِب سوقَيِن  بدلُوا لكلِّ ِعمارٍة كَفرتْ

 شاء ِمن بحٍر ومن درِب ما  تحصن ِمنهم من دونَه حتَّى

 الصوى متماحٍل شَهِب ناِبي  رب خَرٍق ال أنيس به بْل

 هوِل ما يلْقَى من الرعِب ِمن  دايتَهالدليُل به ِه ينَسى

كادفي تَناِئِفه وي هِلكي  قِب شأوِذي ع قبالفريِغ وع 

هى والعزفُ تحِسبوبِه الصد  حدِب صِللشَر فْنزالقياِن ع 

تُهدكاب ِب في  بالَّليل أعِسفُهدواِهٍم حٍة بسظُلم 

ولقَد بنا لنَقْري ألمِب باِدي  هفُ الكَسارحالشقاِء م 

 مطْعٍم ِغبا إلي ِغب ِمن  الِغنَا إن ناَل علْقتَه يدعو

 بعد لُدونِة الصلِْب بالصلِب  ثَِميلتَه فألحقَها فطَوى

 من شُب إلى دب جمعتَ  سعيك ما صنَعتَ ِبما فأضلَّ

 من نَهٍب إلى نَهِب جمعتَ  صاِلح ما أخترشتَ وما فجعلتَ

ِغباً تَِذلُّ بِه وأظنُّهس  ِة السغِْب فلقدنيتَ ِبغايم 

 وركاِئِب الركِب وِرحاِلنا  إذْ ليس غير مناِصٍل يعصا بها
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ا فأعِمدِب يخشَى  إلى أهِل الوقيِر فإنَّمرالز مراِبض شذاك 

 نَا لألمِن والِخصِبفاخترتَ  ممن تُطيفُ بِه أحِسبتِنا

 وشعبك ليس من شَعِبي أنَّي  معِرفٍة وال نَسٍب وبغيِر

 تهاون صاِدقَ اإلرِب جد  رأى أن ليس نافعه لما

ِتِه وألحالكَلِب  إلحاحاً ِبحاج رجزى الضريِر ومشكو  

غَباً ولدالتكَلُِّح يشتَكي س  ِة السقاتِل ِشد غِْبوأنا ابن 

 عدِم مثلبٍة ومن سب ِمن  أن قد نلتُه بأذى فرأيتُ

فَهأضي بي إذْ  ورأيتُ حقاً أنرِسلِْمى وأتَّقى ح رام 

 ذي رونقٍٍ عضِب بمهنٍد  فوقفْتُ معتاماً ُأزاِولُها

ضتُهِنها فعرِب  في ساِق أسمالحاِذ والكع بين فأختار 

 وعلَّقَ رحلَها صحِبى عمداً  ِه جزراًلعياِل فتَركتُها

ةم بن الصديرد, قال  

 غالٍب أن قَد ثَأرنَا ِبغاِلِب أبا  راكباً إما عرضتَ فبلِّغن يا

 على نَأيها فأي موالً وطالِب  نُميراً أن عرضتَ بداِرها وأبِلغْ

 بن أسماء بِن زيِد بِن قارِب ذَُؤاب  بعبِد اهللا خير ِلداتِه قَتلْتُ

 القنا تَنْزون نَزو الجنَاِدِب ِلوقِْع  فَِلليوِم سميتُم فَزارةَ فاصِبروا

 ِفيِهم صعدتي غَير ناِكِب وأكِْره  تَكُر عليِهم رجلَتي وفَوارِسي

وِركُمفي ظُه وا يُأخُذْنَكُمِبرتُد تُقِْبلُ  فإن في التَراِئِبوإن وا يُأخُذْنكُم   

ِهلُوا للخيِل تُسِهْل عليكُمتُس ٍن  وإنخاِض الضوارِب بطعكإيزاِع الم 

 استوفَزتْ فُدر الوعوِل القَراِهِب كما  أحزنُوا تَغشَى الِجباَل رجالُنَا إذا

  الثَعاِلِببالصلعاِء روغَ يروغُون  قَد أخرجنَهم فتَركنهم ومرةَ

عوأشج مكنَهفتر مأدركنَه كُلِّ جاِنِب  قَد ِر ِمنخَطْفَ الطَي خافُوني 

 الٍه في الِبالِد والعِب تَِعلَّةَ  الخُنْثَى تركْنَا شَِريدهم وثَعلَبةَ

    



األصمعي-األصمعيات  9  

  بذي الرمِث واألرطي عياض بن ناشِب  جنان الليِل أدرك ركْضنَا ولوال

 عنَّا الخُضر خُضر محارِب فتُخبر  بوراً بالمخاضِة أخبرتْق فليتَ

 عوافي الِضباِع والِذئاِب السواغِب  ردسناهم بالخيِل حتَّى تمّألتْ

 باثٍْر ثُلّةً ِمن محارِب ُأالقي  ذَِريني ُأطوفْ في البالِد لعلَّني

 ولي شبعان كاِنِباألِقطِِ الح ِمن  أمرٌؤ جعد القفَا متعِكس وأنتَ

ص اللليشهناش النشأبو الن, قال  

 يسأُل الصعلُوك أين مذاِهبه وِمن  أين الرحيُل وساِئٍل وسائلٍة

 بأبي النَشْناِش ِفيها ركاِئبه سرتْ  يهماء يخشَى بها الردى وداويةٍٍ

دركمغنماً لي دركوهذَا جزيالً  ثأراً أو ليهعجاِئب مج الدهر  

 ولم تَعِطفْ عليِه أقاربه سواماً  المرء لم يسرح سواماً ولم يِرح إذَا

 وِمن مولى يدب عقاربه فقيراً  خير للفتى من قُعودِه فللموتُ

 كسواِد الليِل أخفقَ طالبه وال  أََر مثَل الهم ضاجعه الفتَى ولم

  أرى الموتَ الينجو من الموِت هاربه  عشْ كريماً فإنَّنيمعِدماً أو فمتْ

نَّيٍة ولوناجياً من م شيء كان  لكان هتْ كتائبجاء يوم أثير 

يس القؤرمأ, قال  

  هم كانُوا الِشفاء فلم يصابوا  يا لهفَ هنٍد من ُأناٍس أال

موقاه هم ببني أبيِهمجد   نوباألشقيالِعقاب ما كان 

 أدركْنَه صِفر الِوطاب ولو  وأفلتَهن علباء جريضاً

د الغنويع بن سبعك, قال  

 وِرع عند اللقاِء هيوب وال  ما أخي ال فاِحشٌ عند بيِتِه أخي

 إذا يلقَي العدو غَضوب وليثٌ  العسُل الماذي ِحلْماً ونائالً هو

ا لقدكان أمحورفَم هِحلم   ريبفع ا جهلُهعلينَا وأم 
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ا سورةَ الجهِل أطلقَتْ حليما  إذَا مبح وِج غَلُوبجِب للنفِس المالشي 

 ذَا يؤدي الليَل حين يُؤوب وما  أمه ما يبعثُ الصبح غاِدياً هوتْ

  الرجاُل يِخيبابتدر الخيَل إذَا  الرمِح الرديني لم يكُن كعاليِة

 ما في قدرِه ويطيب سيكثُر  شتَواٍت يعلَم الضيفُ َأنَّه أخو

 األدنَى بحيثُ يثُوب ولكنَّه  حلَّ لم يقِص المحلَّةَ بينَه إذَا

يِتِه حبيبب نَاِء غَشيانجميُل  إلى الج أديب وهو ا شبحيالم 

 لَم يكن في المنِقياِت حلُوب إذَا  الندى يا أم عمرٍو ضجيعه يبيتُ

 ذاك وضاح الجبيِن أريب كَفَا  نزَل األضيافُ أو ِغبتَ عنهم إذَا

 يستَِجبه عند ذاك مِجيب فلَم  دعايا من يجيب إلى النَدى وداٍع

  قريبأبا الِمغواِر ِمنْك لعلَّ  فقُلتُ ادع ُأخرى وأرفِع الصوتَ دعوةً

ُل إنَّهفْعي كان ا قدكم حبكأمثاِلها  يب الِذراِع أِريب حبر 

رقَباً كأنوِف مي ا الِمغواِر لمإذَا  أب الغزاةَ رقيب أ القومبر 

 اشتد ِمن ريِح الشتاِء هبوب إذَا  ولم يدع فتياناً ِكراماً ِلميسٍر

 وبعض الباكياِت كذُوب عليِه  دقٌفإنِّي لباِكيِه وِإنِّي لصا

ى فتىبالند يهتز كان ا  أريحيكم ماِء الحديِد قِضيب ِمن اهتَز 

    

 وهاتَا هضبةٌ وقِليب فكيفَ  أنَّما الموتُ في القُرى وحدثتُماني

ٍد وماءمجم غير سماٍء كان  ِه جنوبٍة تَجري عليببري 

 إذَا غاب لَم يحلُْل ِبِهن عريب  حي تُمسي كأنَّهاعرصاِت ال تَرى

ِككبلَي عينُهي نم يِجد لم محس  ار غَِريبزشَا ناءي الموطَاوي الح  

حوباً مستطيفَةٌ تُرص اههبكلِّ  تَز ِديبج ادستَرذُرى والم 

سافع العبسيعريقة بن م, قال  

 يحميك الشراب طبيب كأنَّك   ِلجسِمك شاِحباًسليمى ما تقوُل

 في صم السالِم نصيب وِللدهِر  ولم َأعي الجواب ولم ُأِلح فقلتُ
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عتي تَتَابِإخو نمأحداٍث تَخَر  تُشيب رَأسي والخُطُوب نبوشي 

 نُكُوبعلى آثاِرهن  نُكُوب  دون حلِو العيِش حتَّى أمره أََتى

 والمنَايا للرجاِل شَعوب َأخي  لَِئن كانتْ أصابتْ مصيبةٌ لَعمري

 ناِئباِت الدهِر حين تَنُوب على  َأخي كان يكفيني وكان يعينُني

  ِمن الجوِد والمعروِف حين ينُوب  َأمله ماذَا تَضمن قَبره هوتْ

وعمج كُلِّ جانٍبخالِل الخيِر ِمن   وبذَه بهن اءجي إذَا جاء 

فيدذٌ معولَقَّى الفائداِت مِلفعِل  م وبماِت كَسعدى للمالنَد 

بِجسمِه فتى يكون بالي أنإذَا  ال ي وبناَل خلَّالِت الكراِم شُح 

 يبالتي كُلَّ الرجاِل تُِص علينَا  بخيٍر ِحقبةً ثم جلَّحتْ غَِنينَا

 والراِجي الحياةَ كَذُوب آلخر  قليالً ذَاهباً وتَجهزتْ فأبقَتْ

ا وَأعلممِمنه الباقي الحي إلى  أن قَريب اهدى مأجٍل أقْص 

فلو يتُهفتدي لَفَديتٌ يم ا  كانبم تَِطيب النفوس عنْه تكُن لم 

دي وقِيَل لي بعينيمنَى يأو ي  ا هوؤوبي حين الجذالن لغانم 

 فقَد عادتْ لهن ذَنُوب إلي  فإن تكُِن األيام أحسن مرةً

كثير فنَاُؤه حبماِد الِقدِر رإلى  ر وبغُي تَحتَِجبه سنٍد لَم 

قريب هال يناُل عدو تراه  واِن قَطوباله طاً ِعندنب له 

الموتُ الحياةَ و لقد َأتَىأفسد على  قد بيبح يوِمِه ِعلْقٌٌ إلي 

ليمح ن َأهلَهزي ا الِحلمإذَا م  ِهيبم الحلِم في عيِن العدو مع 

 تُنطَِق العوراء وهوَقِريب فلم  إذَا ما تَراآه الرجاُل تحفَّظُوا

ميرج البث بن أرطاة بن الحارضابئ, قال  

ى بالمدين فمنأمس يكفإنِّي  ِة رحلُه ا لغِريباراً بهوقي 

 قضيةُ ما يقضى لنَا فَتُؤب  تَجزعن قيار من حبِس ليلٍة فال

 وال عن ريِثهن مِخيب رشاداً  عاجالتُ الطيِر تُدنى ِمن الفَتى وما
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بةً ورضير كوٍر ال تِضيروللقلِب  أم جيبو مخشَاِتِهن ِمن 

 نائباِت الدهِر حين تَنُوب على  ير فيمن ال يوطِّن نفسهخ فال

  ويخطىء في الحدِس الفَتى ويصيب  الشك تفِريطٌ وفي الحزِم قوةٌ وفي

 لم يعد الشيء وهو يريب إذَا  بمستبقٍٍ صِديقاً وال َأخَاً ولستُ

ةبد ن بنفافخ, قال  

 فَيِد غَيقَةَ ساِعد وكَِثيب ِمن  ودوننَاُأسيماء الرحاَل  طرقَتْ

دونَها فالطود فالملكاتُ أصبح  فعمقُها فَخَشُوب فِفراغُ قُدس  

    

 فيِه مخطٌئ ومصيب والرأي  فلِئن صرمِت الحبَل يا ابنةَ مالٍك

 ألم ِمن الخُطوِب صليب فيما  فتَعلَّمي َأنّي امرٌؤ ذُو مرٍة

 ِمن كيِس الزماِن نَصيب ولدي  لدناءةَ ال ُأالِبس َأهلَهاأدع ا

 وِمن النواعِج ِرمةٌ وصليب  بيض القَطَا بجنُونِه ومعبٍد

 مجذَاِم الرواِح جنُوِب ببغاِم  آِمن طَيرِه وسباعِه نفّرتُ

 بالنواِهقِِ الحه التَقري عاري  كان الرحَل فوقَ مقلٍِّص ُأجٍد

 تخمطَ للشُّحاِج نَقيب لما  النُهاقُ ِلسانَه فكأنَّه عدَل

لقدمنكِبي و طرفٌ  هبطْتُ الغيثَ يرفع اِفلَِة القناِة ذَنُوبكس 

 ينوه باليديِن سليب رجٌل  إذَا ضِفز الِلجام كأنَّه نَِمٌل

 ُل تُربه مصبوبجد يسح لو  على دبِر الشياِه كأنَّه حاٍم

اتباً بردرم بورالد هملقَى  تقَحم وبلُه ناحي بينهوض 

تطلِّعقِدماً مم بالكفِّ ينهض  تَتاِبعم وبعبرِيِه يفي ج 

 وقِعها ولحاِقها تَجِنيب في  الجناِب إذَا تألب رجلُه ربذُ

ةمد بن الصيرد, قال  

 طُلُوِع أو حين ذَرِت قُبيَل  ى جرٍد شَِهدتُ ِطرادهاعلَ ومرٍد
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متُهبحها صيضقُ ببري ِت  بيضاءهرازم تْ ِفيها العيونإذَا نظر  

 زرٍع ُأرسلَتْ فأسبطرِت جداِوُل  رأيتُ الخيَل رهواً كأنَّها ولما

  وِهها فاستقرِتوردتْ علَى مكر  على النفس أوَل وهلٍة فجاشَتْ

ثقُل عاِتِقي عالمي محإذ الخيُل ولَِّت إذَا  تقوُل الر نأطع أنَا لم 

 وما أخَذَتْني في الخُتُوِنة ِعزتي  جواد ابنْي دريٍد كليِهما عقرتُ

 كالٍب هاررتْ فازبأرِت وجوه  اللُه جرماً كلَّما ذَر شارقٌ لَحا

 عن أبناِء جرٍم وفرِت ُأقاِتُل  ي للرماِح دريةٌظَِللْتُ كأنَّ

ا فلما إذْ تَالقيهدنه متُغِن جر  ِت ولكنرماً في اللقاِء ابذعرج 

فلو مهاحقوِمي أنطقِتني رم ِت نطقتُ  أنأجر الِرماح ولِكن 

  من بني بكر بن وايل  فويم بن ع أر بناءبلع, قال

 وأهلُِك بالِلوى فالِحلَِّة فَلجاً  تُماضر غَربةً فاحتلَِّت لَّتْح

 سنبالً كُِحلتْ بِه فانهلَِّت أو  في العيِن حب قَرنْفٍُل وكأنَّما

 اُبينُوها األصاِغر خَلَّتي يسدد  تُماِضر أنَّني ِاما أمتْ زعمتْ

 على يسري وحين تِعلَّتي ِمثلي  تَرَِبتْ يداِك وهْل رأيِت لقوِمِه

 بمعِضلٍة وإن هي جلَِّت أكفي  إذَا ما النائباتُ طرقنَنَا يوماً

 قَناتي ِمن مطاه وعلَِّت نَِهلَت  ناِزلٍَة كَفَيتُ وفارٍس ومناخَ

 نَصب القُدوِر فَملَِّت واستعجلَتْ  العذَارى بالدخاِن تقنَّعتْ وإذَا

 ِمن قَمِع الِعشاِر الِجلَِّة بيدي  أرزاِق العياِل مغاِلقٌب درتْ

تُ ثَأي العشيرِة بينَها ولقدأيتُ  را والَّتي وكفيا اللَّتيهجاِني 

  نُصِحي ولم يِصِب العشيرةَ زلَّتي  عن ذي جهِلها ورفدتُه وصفحتُ

 متي على ِذي الخَلَِّةساِئ وحبستُ  وكفَيتُ موالي األحم جريرتي

يركح النن اهللا بن جدعب, قال  

 قد كِبرتُ وأدبرتْ حاجاتي أن  زعم الغَواِني إن أردن صريمتي
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ذْ  ِمنِّي ساعةً وسألنَني وضِحكْنكذَا سنةً أخذْتُ قَناِتي م كم 

  يب ِلداتيأغشَى الحروب وما تِش  شبتُ ِمن كبٍر ولِكنّي أمرٌؤ ما

 كذاك إذَا عِنيتُ حماتي وهم  ُأناِسي أن يباح حريمهم أحِمي

ِمن مأخوه ى الهوانأبمعشٍر ي  ساداِتي شُم اِجححاألنوِف ج 

 الذُرى وغَالِصم الهاماِت وهم  وعز ِبعزِهم ِمن جاوروا عزوا

نَأونَ إنٍة يوا بجريرطلَبهاي  كُوا ِبِتراِت أودروا ال يطلبي 

مييجاء الت نناب, قال  

 مندحةُ السراِة راِد فاِتها  أنعتُها انِّي ِمن نُعاِتها

 األذناِب ذباالِتها ساِبغةُ  األحفاِف محمراِتها مكفُوفةُ

 اما فيها على بالِّته غاِبر  ليوِم الِخمِس أسقياِتها طوتْ

 نَخِر الِطلِح مجوفاِتها ِمن  ِنيطَتْ إلى ضراِتها كأنَّما

 إلى ِرواِء عاِطنَاِتها تَمشي  الشَمس بجمجماِتها وأتَّقِت

    تَمشِّي العاِنِس في ريطاِتها

يض اليهودير بن الغةبعش, قال  

 ا غَِنيتُلَن أعود كم وإنِّي  إنّي بكَيتُ وقد بِقيتُ أال

فإن ُأِضعه فلم ي الشبابأود  ِزيتُ ولملى أنِّي عاتكَْل ع 

 ذَا البياِن إذَا عِييتُ وأسَئُل  ما يهتَدي ِحلمي كَفاِني إذَا

 الحدثاِن ما تُبنَى البيوتُ على  وال الحي علَى الحدثاِن قوِمي

 وما ُأريتُما رأيتُ  بايسِر  ُأياِسر معشري في كل امر

 نزَل األلَد المستَِميتُ إذَا  وداِري في محلِِّهِم ونَصِري

قارِع حيثُ كانَتْ وأجتَِنبا خَِشيتُ وأنِزُل  المتُ لميوا هم 

ة بعأخو ش, ل وأالسم, قال  
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 أمرها وفيها ربيتُ ُأِمرتْ  ما منيتُ يوم منيتُ نُطفَةً

 مكَانُها لو خَفيتُ وخِفي   مكاٍن خفياُهللا في كَنَّها

 ثُم بعد الحياِة للبعِث ميتُ  ميتٌ في ذاك ثُمتَ حي أنَا

نِّي إنع بلَمي  ِحلِمي إذَا تغيِزيتُ فاعر أنَّني كبير 

الكس فأجعلن ِييتُ ِب  ِرزقَي الحالَل منا حرتي ماً سريوبر 

 ص فَقري َأمانَتي ما بقيتُ  خيانِة الينقُضيقُ الصدِر بال

بم رامفتص فكِفيتُ تُ  شتٍم سمعتُه تركتُه وغَي 

 أقرأ عنوانَها وقَِرِيتُ ِقيَل  ليتَ شعِري وأشعرن إذا ما

و أليإذَا ح علي قيتُ ِسبتُ  الفضُل أملى الحساِب مإنِّي ع 

ح كنتُ ثُم يتَ دهٍر قداِتي  ييتُموتُ وحيسأم بأن رهن 

 أو رم أعظُِمي مبعوثُ متُّ  األنباء أنِّي إذَا ما وأتَتني

 على أنَّي دِهيتُ وتَداعى  أقُولَن إذَا تدارك ِحلِمي هْل

 أم بذنٍب قَدَّمتُه فجِزيتُ  ِمن المليِك ونُعمى أِبفَضٍل

القليُل ِم ينفَع بالِطيالخَِبيثُ ِق  ن الِرز الكثير وال ينفَع 

 فَقَرتْ عيِني ِبِه ورضيتُ د  األنباء عن ملِك داوو وأتتِني

ليس الِرز فضالً ِمن عطي القَويالضعيفُ الخَِتيتُ ِق  ي محروال ي 

  ولو حك أنفَه المستميتُ  بْل لكُلٍّ ِمن ِرزقِه ما قَضى اُهللا 

عيريل القيهر بن ذسود, قال  

  صحا قلبه ِمن آِل ليلَى ومن ِهنِْد  وقائلٍة ما باُل دوسر بعدنا

    

ِللِبلى فإن قنأثوابي تمز فإنِّي كَنصِل السيِف في خَلَِق الِغمِد  تك 

ا وإنمالني فربع قد شيب اني  يكرِد أرالم في ريِع الشباِب مع 

 على ِذفراي ذَا خُصٍل جعِد أكُفُّ  عري السرباِل أغيد للصبا ُلطوي
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 ينِسها أوطانَها ِقدم العهِد ولم  وحنَّتْ قلُوصي من عدان إلى نَجٍد

وإن جِد إلى  الذي القيتُ في القَلِب مثلُهو غليٍل ومن آِل نجٍد ِمن 

 أبداالً فيألَفُهم ودي لقوِمي  ِشئتُ القيتُ الِقالص وال َأرى إذَا

 على موالي ِجدي وال عهِدي وليس  وأرِمي الذي يرمون عن قَوِس بغضٍة

 لم يصدر بإدباره ودي وأدبر  ما أمرٌؤ ولَّى علي ِبودِه إذَا

 لما كان بأبى متلهف على عمد  أتعذر من خالل تسوءه ولم

 فرخَّي من عالبيِه مدي حبالى  وذي نخواٍت طامِج الرأِس جاذبتْ

الح بن الجحةيحأ, قال  

 أو تُقبُل أو تُفدي تُعاِنقُ  ما جئتُها قد ِبعتَ عذقاً إذَا

 أصارتْني أِسيفاً عبد عبِد  أهنْتُ الماَل في الشهواِت حتَّى

فمن طَِنعهصكلَّ جهِد  ناَل الغنَى فلي ويجهد نيعتَهص 

 أهدي سبيَل الرشِد بعدي فمن  وقد أرديتُ نفِسي لمكُمُأع

ة التيمييطف بن عوع, قال  

 إذَا لم تُخفِه ما أرتَدي ِجرزي  فُطيمةُ إذْ رَأتْني عارياً سِخرتْ

 جرذان رابيٍة خلَتْ لم تصطَِد  بفتياٍن كان صنيعهم بصرتْ

 يقرب في المجاِلِس عودي وجع  يتَريني قد كَِبرتُ وشفَّن إما

باً فلقدتْ صإذْ هب حزجرتُ الِقد  سنَِد خرقاءتَقِذفُ بالِحصاِر الم 

 سناماً كالغَِري المجسِد َأبقت  في الزاِهقاِت وفي الحموِل وفي الّتي

 ِدكَما هو ماءه ِشرقَ الغَ ِنياً  قَمرتُ اللَحم لم أنظر به فإذا

 مقامِة ِذي الِغنَى والمحِتِد وإلى  وجرى بأعراِض البيوِت وأهِلها

 شحم فيِه فما استطعنَا نَحِشِد ال  بِه ماء السديِف فأن يكُن شَرفٌ

 ألفيتني لَم ُأنشَِد جنباتهم  هواِزن جمعوا فتناشَدوا وإذَا

ةمد بن الصيرد, قال  
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 وأخْلفَتْ كلَّ موِعِد بعاِقبٍة  ِل ِمن ُأم معبِدجديد الحب ََأرثَّ

 تُرج فينا ِردةُ اليوِم أو غَِد ولَم  ولَم َأحمد إليك ِجوارنا وبانَتْ

 رزء فيما َأهلك المرء عن يِد وال  إن الُرزء في مثِل خالٍد أعاِذَل

 سوداِء والقوم شُهديبني ال ورهِط  لعارٍض وأصحاِب عارٍض وقلتُ

 في الفارسي المسرِد سراتهم  عالِنيةً ظُنُّوا بألفَي مدجٍج

مى أمرتُهمنعرِج الِلوأمري ب  حى الغِد فلَمإال ض شديستبينُوا الر 

 وأنَّني غير مهتَِد غوايتَهم  عصوني كنْتُ منهم وقد أرى فلما

 وإن تَرشُد غزيةُ أرشُِد غويتُ  يةَ إن غوتْأنَا إال من غَِز وما

 قارٍب أنَّا ِغضاب ِلمعبِد بني  وإن تُعِقِب األيام والدهر تعلموا

 فقُلتُ َأعبد اِهللا ذلكم الردي  فقالُوا أردِت الخيُل فارساً تَنادوا

وإن كانَهاِهللا خلَّى م عبد ا  يكقافاً وال  فمو طائشَ اليِدكان 

  ِبرطِب الِعضاِة والضريِع المعضِد  برماً إذَا الرياح تناوحتْ وال

 علَى العزاِء طالَّع أنجِد صبور  اإلزاِر خارج نصفُ ساِقِه كميشُ

    

شيحاً  حروٍب اليزاُل ربيَئةً رئيسلِْبِد ملِب محقَوقَِف الصلى مع 

بورزِء المصايِب ح صاديِث في غِد من  اِفظٌعلى راليوِم إدبار األح 

هرأس ال الشيببا حتَّى عبا ما صا  صِد فلمعقاَل للباطِل أب عاله 

نوهو أقُْل لّه دي كذبتَ  وجدي أنَّني لما ملكَتْ يأبخَْل بم ولم 

 بأكناِف الجبيب فَمحِتِد يمشِّي  وكنْتُ كَأني واثقٌ بمصدٍر

  كوقِع الصياِصي في النسيِج الممدِد  دعاني والرماح ينُشنَه داةَغ

 ِجذٍَم من مسِك سقٍب مجلَِّد إلى  كذاِت البو ريعتْ فاقبلَتْ وكنْتُ

 عالني حاِلك اللوِن أسود وحتَّى  فطاعنْتُ عنه الخَيَل حتَّى تبددتْ

بنفِسِه طعان ى أخاهوأعلَ  إمريٍء آسخلَِّد مم غير المرء أن 

نوفاِرطٌ وه ا هوامي  وجِدي انَّماليوِم أو غِد أم وأنَّي وارد 
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 ركضاً بسيٍد عمرِد تداركتُها  بين اليوِم والليِل فلتٍة وغارِة

 القرا نهٍد آِسيِل المقلَِّد طويِل  الشظَاعِبِل الشوىَ شنِج النَسا سليِم

 خِرجقاًويصرةُ القوِم ِمصد ُل  ِمنهنَِّد وطوهٍب مضع ّيرى درالس 

ةبد نفاف بنخ, قال  

 أنَا بالباِقي وال الخاِلِد ما  ِهند يا أختَ بني الصارِد يا

إن شيئاً فقد اُمِس ال أملك  الِمنسِر الحارِد أملك أمر 

 الخيُل وِذي الشاهِدونَِت  إذْ  الضابِط تقريبه بالضابِع

 تحتَ الِقرِة الصاِرِد كالسيِد  الذراعيِن سليِم الشَّظَا عبِل

ِل حتَّى إذَا ِيطعنا  في الِمسحاِعِد مبالس لَغَ الفارسب 

ِذي سقطٍة حد وحاً غيرستفرٍغ  سبواِعِد م ميعتَه 

كصيدفِّ النَّدا يِبر بتِكِر   العيرفي م حفرالراِعدِِي 

   من خيفَِة األنفُِس والحاِسِد  يعقد في الجيِد عليِه الرقى

ةريوك بن نمال, قال  

 فقَد خبر الركبان ما أتودد  أكُن القيتُ يوم مخطٍِّط إال

 وركب حولَه متَصعد رزين  بنَقِر الخُبِر ما قد لقيتُه أتاِني

ِهلُّوني مرواعا تغووا والقَوا  اراً إذَا مدا فأنجوهرشاً خبقُِري 

 بِن يربوٍع أقاموا فاخلَدوا وعمِرو  حي ِمن قباِئِل مالٍك بأبناِء

ورد حوَل دارِهم مهسرح ِضناكاً  علِيهم ِحدتَويستأِنِف الم ولم 

 رشاِء لما تَأيدوابني الب سراةُ  حلُوٌل بفردوِس األياِد واقبلَتْ

 ِعرقاِتنا ثُم يِرِعدوا لينتَِزعوا  أو زاد الخميس علِيهما بالفيِن

 ولم يثووا ولم يتزودوا بريد  لياٍل من سناٍم كأنَّهم ثلثَ

وكان ونساِئِهم في أهلِهم ممبيتٌ  له ُل الغَدا يجدوا ِبميدر ولم 

 فلم يلووا على النهي أسود نهاهم  ى الِسهاِم معزباًفلما رأوا أدنَ
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 الِحصِن إذْ شارفتُم ثم جددوا بني  الرئيس الحوفزان تلببوا وقاَل

 ِمن الصبِح آذى من البحِر مزِبد  فِتُئوا حتَّى روانَا كأنَّنَا فما

   حين ذرتْ تَوقَّدترى الشمس فيها  شهباء يبرقُ خالُها بملومٍة

 لقيتْ أقرانَها ال تُعرد إذَا  بِرحوا حتَّى علتْهم كتائب فَما

    

  ِمن الطعِن حتَّى استأسروا وتبددوا  عليِهم طاقتيِهم بصائٍب ضممنَا

 ِبها زو المنايا ويقِصد يجود  كأشطاِن الجروِر نواِهٍل بسمٍر

 بلَّه األنداء ال يتأود إذا  ٍق زاعبي ِسنانُهكلُّ صد ترى

 المنون لألسنَِّة موِعد كأن  يقعن معاً فيِهم بأيِدي كُماِتنا

وقَ اآلنياِت ظُباتُها تُدررالع  وقد دومبر ووقع سنَّها طَر 

 سنَّداألياِد خشْب آثٍل م ببطِن  عيِني حين ظلُّوا كأنَّهم فأقررتُ

صريع ُتنِتخُ عينَه عليِه الطير  وآخر دقيمكبوٌل يميُل م 

نلَد مغُدوةً حتَّى أتَى الليُل دونه  يد ما ِمنْهِملِئه وال تنتَهي عن 

فأصبح لقاِئِهم ِغب يوم مِة  منهبقيقاء دطررديِن فلٌّ مالب 

 وقاِئع لألبواِل والماء أبرد  كُفُّهمما أستبالُوا الخيَل كانَتْ أ إذا

ما كأنَّهفُظُوظَه إذْ يعصرون  بدجلَةَ أو فيِض الخُريبِة موِرد 

ا وقدكليِهم ألبنَي حوفزان ويٍد  كانس دقعم الشر نوِبسطاٍم ع 

ر األصغشقرالم, قال  

  يٌل وقصيروالملك منه طو  ملك لمن كان لَه ألزقُّ

 ليثَ عفرين والماُل كثير  الصبوح الَّذي يتركُِني ِمنْها

 الليِل ضبعان عثُور وأخر  الليِل ليثٌ خادر فأوَل

ٍة قاتلكوبمشر اُهللا ِمن  لو وربص ٍة عنكذا ِمر أن 

هدي مابن, قال  
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 والخُطوب كثيرحب كلثم  من  قد كاد يقتلُني أصم مرقّشٌ

 بالمرِء المضاِف بصير واُهللا  أصد اُهللا عنِّي رأسه حتَّى

  كالقُرِص فُلطح من طحيِن شَعير  لَهاِزمه عرين ورأسه خُلقتْ

ال وكأنا َأقبِشدقَا  ِشدقَيِه إذَا م ورتْ ِلطُهضوٍز مضمعج 

ديريناً ِللِوقاِع كَأنَّها ويسم  عراء نَفيِض برير طاحتْ من 

واد اإلياديأبو د, قال  

 ويُل أم داِر الحذاقي دارا ن  يقوُل لَها الرائدو وداٍر

 حواراً وِصدنَا ِحمارا نتَجنَا  فلما وضعنَا بها بيتَنَا

 تسمع بالليِل منْه عرارا ن  الظليم مكان المج وباتَ

وراح جٍل ِصوارا فقالُوا   لنَاعلينَا ِرعاءرأينَا به 

 ِمن شفتَِيِه الِصفارا نُنزع  عراةً لدي مهِرنا فِبتنَا

 بِه قنصاً أو ِغوارا نُريد  نُغرثُه باللجاِم وِبتنَا

 من الصبِح خير أنارا والح  فلما أضاءتْ لنَا سدفَةٌ

 اِلباه اضِطمارامضِطمراً ح ِك  بِه كسواِر الملو غدونَا

 من القوِد فيِه اقِورارا تخاُل  مروحاً يجاذبنَا في القياِد

 وثُوباً إذَا ما انتَحاه الحبارى  ضروح الحماتَيِن سامي التَليِل

ال متْنَتِيِه الغُالما عفلم  طارا وسكَّني آِلِه أن ِمن 

حرسِل الفارس وكاألجد  الِنفارافي إثِر ي سرٍب أجد  

َل المقلتي فصادى مهاةً نَوارا ِن  لنَا أكحفَحالً وُأخر 

 إما نُضوالً وإما انِكسارا ن  ثالثاً فَخَر الِسنا وعادى

 تُوقَّد بالليِل نارا وناٍر  امرٍئ تحسبين امرءا أكُلَّ

    قال مقّاس العاِئِذي المرئ القيس الكلبي
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اَأوم القيِس بعد لى فََأولى يا امرء  فْناِفرا خَصوالح بآثاِر المطي 

ا فإناِتهغمر نِجيتَ ِمن ساِدرا  كنْتُ قد ها اليومنَّا بعدفال تأِتي 

 ُأناساً يعِلفُون األياِصرا وكُنَّا  تذكَّرِت الخيُل الشعير عشيةً

 على أن يسِبقَ الخيَل قاِدرا بفلٍج  م يكُنفواُهللا لو أن امرء القيِس ل

 خلفَه منها رَشَاشَاً وقَاِطرا تَرى  أسيراً أو لعالَج طعنَةً لقاظَ

 للثَّريِد الورِد فيها بواِخرا تَرى  ألناٍس ذكَّروهم معيشَةً ِفدى

ِة ماِلنَا أِجْئتُمإلينَا في بقي  ونججهٍل إلينَ تُز ناِكراِمنا الم 

در بن الوةورع, قال  

 فِإن لم تشتَِهي النوم فاسهِري ونَاِمي  علَي اللوم يا ابنَةَ منذٍر أِقلِّي

 قَبَل أال أِملك البيع مشتَِري بها  ونفِسي ُأم حسان إنَِّني ذَِريِني

 امةً تَحتَ صيِرإذَا هو أمسى ه  أحاديثَ تبقَى والفَتَى غير خاِلٍد

الِكناِس وتشتِكي تُجاوب نكَِر إلَى  أحجاروم اهوٍف تَرعركُلِّ م 

 أو ُأغْنيِك عن سوء محضِري ُأخَلِّيِك  ُأطَوفْ في البالِد لعلَِّني ذَِريني

ة لم أكن فإنللمني تأخِر جزوعاً  فاز سهموهل من ذاك من م 

ى كفَّكُ وإنسهم قاعٍدفازم نع م  نْظَِر لَكُميوِت ومخَلْفَ أدباِر الب 

 ضبوءا ِبرجٍل تارةً وِبمنسِر  لك الويالتُ هْل أنتَ تاِرك تقُوُل

 على أقتاِد صرماء مذِْكِر أراك  في ماِلك العام إنَّني ومستَثِبتٌ

 يصيبك فاحذَِررداها أن  مخُوٍف  فجوٍع بها للصالحين مِزلِّةٌ

 كُلِّ سوداِء المعاِصِم تَعتَِري وِمن  أبى الخفض ِمن يغْشاِك ِمن ِذي قرابٍة

 مدفَعاً فاقنَي حياءِك واصبِري لَه  زيد أبوه فَال أرى ومستهِنٌئ

 المشَاِش آلفاً كُلَّ مجزِر مصافي  لحا اُهللا صعلُوكاً إذَا جن ليلُةُ

ددهِرِه كُلَّ ليلٍَة يع ِر  الِغنَى ِمنيسصِديقٍٍ م ا ِمنِقراه أصاب 

 إذَا هو أضحى كالعريِش المجوِر  اِلتماِس الماِل إالّ ِلنفِسِه قَليَل
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قاِعداً ينَام صِبحي ثم تُّ  ِعشاءتَعفِِّر يحجنِبِه الم نى عصالح 

عينا يستِعنَّ يم الحي نساءحي  هضِر فيسحطليحاً كالبعيِر الم 

 شهاِب القاِبِس المتَنوِر كضوِء  صعلُوك صفيحةُ وجِهِه وِهللا

ونَهرزجاِئِه يدلى َأعع طالِر  مشَهالمنيِح الم زجر بساحِتِهم 

وإن هاقتراب نُونأموا ال يدعفَ  بنْتَظَّ تَشَوِرأهِل الغاِئِب الم 

لقَ المنيةَ يلقَها فذلكي ميداً  إنِدِر حيستغِْن يوماً فََأج وإن 

هِلكَأي أقُم ولم وزيد عتَملَى  مخِْطِر عم ٍب يوماً ولي نَفسنَد 

فِْزعخافُنَا سيالَي نالبأِس م بعد  نفَِّر كواِسعاِم الموى السفي ُأخر 

 ِخفاٍف وقعهن مشَهر وبيٍض   القوِم بالقَنَانُطاِعن عنْها أوَل

 بأرٍض ذاِت شثٍّ وعرعِر ويوماً  علَى غاراِت نَجٍد وأِهِلها ويوماً

نَاِقلنى يبالشُمِط الِكراِم إلى النُه  ِر نقابسيريِح المالحجاِز في الس 

ريحالي  كرِيٍم  علَى الَّليُل أضيافَ ماِجٍد يقِْتِروماِرحاً ماُل مس 

    

  يركش بن عامر بن ربيعة بن عمرو اليلخنالم, قال

 العراِق وال تَحوِري نَحو  إن كُنِْت عاِذلَِتي فَسيِري

 وأنظُري حسِبي وِخيِري لي  تَسَأِلي عن جلِّ ما ال

 البيِت الكبيِر بجواِنِب  وإذَا الرياح تكمشَتْ

 ِقدِحي أو شَِجيِري تشريح  هشَّ النَدى ألفيتَِني

 حر النَّاِر أحالِس الذُكُوِر  وفوارٍس كََأواِر

 كُلِّ محكَمِة القتيِر في  دوابر بيِضِهم شدوا

 إن التلبب للمغيِر  وتلببوا وأستألموا

 ِت فوارس ِمثُل الصقُوِر  الجياِد المسبغَا وعلَى

 نِم الكَثيِر  من خلَِل الغُبايخرجبالنَع ِجفْنِر ي 

 والكواِعِب بالعِبيِر ِئك  عيِني ِمن ُأال أقررتُ
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في الِمسِك الذك يرفُلْن  ِم النَِحيِر يوصاِئٍك كَد 

وِر التَّنُّوِم  ِمثَل أساِوِد يعكُفْنتُعكَفْ ِلز لم 

لَى الفَتَا ولقَدفي ة  دخلْتُ ع ِطيِرالِخدراليوِم الم  

  فُُل في الدمقِْس وفي الحريِر  الحسناِء تَر ألكاِعِب

 القطاِة إلَى الغَديِر مشي  فتَدافَعتْ فدفعتُها

 الظَبي البهيِر كتعطُِّف  فتَعطَّفَتْ وعطَفْتُها

 ما ِبجسِمك ِمن حروِر خُِّل  وقالتْ يا من فَدنَتْ

 بِك فإهدِئي عنِّي وسيِري  حشَفَّ ِجسمي غير  ما

 ناقَتَها بِعيِري ويحب  وتُحبِني وُأحبها

 قَد لَها فيِه قَصيِر خَِّل  رب يوٍم للمن يا

 رب الخورنِق والسديِر  أنتشيتُ فإنَِّني فإذَا

 الشُويهِة والبعيِر رب  صحوتُ فإنَّني وإذَا

ال ولقَد تُ ِمناشربدةِِ بالقليِل وبالكثيِر  مم 

 هند ِللعاني األسيِر يا  ِهند من ِلمتيٍم يا

ةربيع ل بنهلهم, قال  

  إذَا أنِت أنقَضيِت فال تَجوِري  أليلَتَنَا بِذي حسٍم َأِنِيري

بالذناِئِب طاَل ليِلي فإن ِل القصيِر  يكاللَي بِكي ِمني فقد 

كُليٍبنبشَ المق فلو نع اِبر  رِزِيِر فخُب بالذناِئِب أي 

 لقاء من تحتَ القُبوِر وكيفَ  الشعثَميِن لقر عيناً بيوِم

 في دٍم مثلِ  العبيِر بجيراً  قد تركْتُ ِبوارداٍت فإنِّي

 القشعمان ِمن النُسوِر عليِه  وهماِم بن مرةَ قد تَركنَا

حنَا الوخُوم بيوِم سوٍءوصب  دافعنوِر ياألِسنَّةَ بالنُج 

 بجوٍف عنيزٍة رحيا مديِر  كانَّا غُدوةً وبِني أِبينَا



األصمعي-األصمعيات  24  

 البيِض تُقْرع بالذُكوِر صليَل  الريح أسمع أهُل ِحجٍر فلَوال

  واسمه عامر بن الحارث أحد بني وايل  ةلى باهشعأ, قال

ا جاءلم اشِت النفسوجمهعجم   عتَِمرتَثليثَ م نم جاء وراكب 

 ألتقينَا وكانَتْ دونَنَا مضر حتَّى  علَى الناِس ال يلِوي علَى َأحٍد يأبى

إن هتثليثَ تطلب الَّذي جْئتَ ِمن  منه روالِغي النهي ومنْه ماحالس 

 لكواِكب أخطَأ نوءها المطرا إذَا  من ال يِغب الحي جفنَتَه نُعيتُ

 تغير منْها الني والوبر شُعثاً  الشوُل مغبراً مباءتَها وراحِت

 وألجَأ الحي من تَنفاِحهِِ الحجر  وأجحر الكلب موضوع الصقيِع ِبِه

    

  جزرثُم المطي إذا ما أرملُوا  أوُل زاِد القوِم إن نزلُوا عليِه

 بالمشرفي إذَا ما اخروطَ السفر  تََأمن الباِزُل الكوماء ضربتُه ال

عا وتفزُؤهيفج حين حتَّى  الشَوُل منه رفي أعناِقها الِجر تقطَّع 

لم دا َأحبه عيسم ولم أرض إال  تر قِعِه َأثَرادي ووب ا ِمنبه 

ٌلفيِه إذَا اس وليسجع تَهتنظر  وليس رسع تَهرفيِه إذَا ياس 

 فَقَد كنْتَ تَستَعِلي وتَنْتَصر يوماً  إما يِصبك عدو في مناوءٍة

نم هكِْدري في خيِرِه شر ليس  فوِه كَدرلَى الصديِق وال في صع 

 الجد والحذرالمحافِل منه  وفي  حروٍب ومكساب إذَا عِدموا أخُو

 يأبى الظُالمةَ منه النوفَُل الزفَر  رغائب يعطيها ويسألُها َأخُو

 يعض علَى شُرسوِفِة الصفَر وال  اليغمز الساقُ من أين ومن وصٍب

 وال يزاُل أمام القوِم يقتَِفر  يتََأرى ِلما في الِقدِر يرقُبه ال

 ليلَةَ ال ماء وال شجر بالقوِم  ى العزاِء منصِلتٌطاِوى المصيِر علَ

 عنه القميص لسيِر الليِل محتَِقر  أهضم الكشحيِن منخَِرقٌ مهفهفٌ

 َأمٍر ِسوى الفحشاِء يأتَِمر وكُلَّ  يصِعب األمر إال ريثَ يركَبه ال

  فج إذَا لم يغْز ينتَظَركُلِّ ِمن  يَأمن الناس ممساه ومصبحه ال
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 الِشواِء ويرِوي شُربه الغُمر ِمن  حزةُ ِفلٍذ إن ألَم بها تكِفيِه

كأنَّه مهِصدِق القوِم أنفُس عدباليأِس  ب شُراِمِه البقُد ِمن عيلم 

مراِجلُهتَغلي م أن عِجُل القومدلُِج  ال يالليَل حتَّى ي ويالبصر حفس 

 كذلك الرمح ذُو النَصليِن ينكِسر  بذَِلك دهراً ثُم فارقَنا ِعشنَا

تُنَا فإنصيبتْ مهد جِزعنَا فقَد  وإن ربص نَا فإنَّا معشَررصب 

  أعشى باهلة أيضا قال

   الظَفَرِهنْد بن اسماء ال يهِنىء لك  في حرمٍٍ منَّا أخَا ِثقَِة َأصبتَ

 فَال يبعدنْك اُهللا منَتِشر فاذهب  سلَكْتَ سبيالً كُنْتَ ساِلكَها َأما

نُفيٌل وهي خاِئنًةٌ لو تخُنْه لم  ألَم ردأو ص ِمنْه بالقوِم ورد 

ادربِه و ستَضاءي رٍب شهابا  حكَم رِة القَمالطَخي سواد ضيءي 

نانيل الكضو الفأب, قال  

 مبطيء قد منَّه الجري فاِتر بِه  يخشَى اللحاقَ وقد تَلَى ومستلِحٍم

 ِحباٌل نَضتْه مبطَئاتٌ محاِمر  القُوى رخو الِعظاِم كأنَّها ضعيفُ

 دونَه ليثٌ بخَفَّان خادر حبا  عنه القوم حتَّى كأنَّما فنَهنَهتْ

و شبليِن شتيمأبأخضَل متنَه   ماِطر اضيباه ذُو جِن يومالد ِمن  

 أباء وِغيٌل فَوقَه متَآِصر  تُغَنِّيِه الغرانيقُ فوقَه يظَلُّ

ِحبا ِبِه مِسوى  كأحباِب السقيِم وم شاوري نى مرأسٍف أَّال ي 

اط شرتأب, قال  

وِشعٍب كشلِّ الثوِب شكٍس طريقُه  جاِمعم حاِصرِه نطاقٌ موحيص 

 ِلصم الصخِر فيِه قَراِقر جبار  ِبِه ِمن سيوِل الصيِف بيض أقرها

تبطَّنتُه هِدني لَهي دليٌل  بالقوِم لم ثِبتْ لي النعتَ خاِبري ولم 

 ما إن لهن مصادر مواِردها  بِه سمالتٌ ِمن مياٍه قديمٍة
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  اس بن ِمرداس العب , قال

داِرسا ألسماء اليوم أصبح سمر  فَراِكسا وأقفر حانا رحرِمنه 

 خالء من اآلثاِر إَّال الرواِمسا  عسيٍب ال أرى غير ماثٍل فَجنْبي

 وُأنسا يهِبطُ العصم آِنسا دالالً  سلمى ال أرى ِمثَل دلِّها لَياِلي

لِم وأحسنهداً للمجاِلسا وال   ببيِتهاع كان جِلساً فيِه ِلِمنم 

عحتَّى كأنَّما تضو ا الِمسكُل  منهابساً تُرجطباً وياِن رحيبالر 

 نُزِجي الِثقاَل الكَواِدسا ألعداِئنَا  ولِكن قد أتَاها مقادنَا فدعها

 ئاً ومالِمساًزبيٍد مخِط وآَل  يريد ابنَى صحاٍر كلَيهما بجمٍع

 ِبِه الحرباء أشمطَ جاِلسا تَخاُل  قُلٍُص نَعلُو ِبها كُلَّ سبسٍب على

 من األعراِض قَفْراً بساِبسا نَجوب  لَهم سبعاً وعشرين ليلةً سمونا

 الركباِت يجردون األياِبسا علَى  قُعوداً في الحديِد وأصبحوا فبتنَا

مثَل فلَم حاًأربصاً محي ا التقينَا فَواِرسا وال   الحيِمثلَنا لم 

أكر مى للحقيقَِة ِمنهأحم  بوِف القواِنسا وأضريمنَّا بالس 

 المذَاِكي والِرماح المداِعسا صدور  ما شددنَا شدةً نصبوا لها إذَا

 م فما يرِجعن إال عِواِبساعليِه  الخيُل جالَتْ عن صِريٍع بكَرها إذَا

اِحنا نُطَاِعنأحساِبنَا بِرم نع  مهذِيِد الخَواِمسا ونضِربالم برض 

 إذْ كان الِطعان تَخالُسا وطاعنْتُ  أمام القوِم أوَل ضارٍب وكنْتُ

خَارقٌ فكانوم عبدوِدي مشُه  تُ إال األكاِئسا وبشردا استشْهوم 

ا عيممروةُ  ابنَا صِريٍم دارعاِن كالهاِرسا وعهلقيتُ الد ملواله 

ساروم ههرم رأقص َّثم قَّ  زيدماِرسا وحي ا أنفي ِمثِله لَه 

 شَزراً فَأبرحتَ فَاِرسا ويطعنُهم  وقُرةُ يحمِيهم إذا ما تبددوا

نَا ألصبححرمن ج مماتَ منه تْولو  ِائسا ضباعربأكناِف األراِك ع 

مى ولكنَّهرفال ي في الفارسي  ِف الِبسا ِمناعضالقوِم إال في الم 

اِطسا أبأنَا  يقتُلُوا ِمنَّا كريماً فإنَّنَا فإنِذلُّ المعبِه قتالُ ي 
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 اِدسازدنَا مع الليِل س وقَاِتلَه  بِه في ملتَقى الخيِل خَمسةً قتَلْنَا

 فيها األبلَخَ المتَقَاِعسا ونَضِرب  إذَا ما الحرب شَّبتْ نَشُبها وكُنَّا

 خطِّيٍ وحمراً مداِعسا مطاِرد  وَأبقَى طَعنُنَا ِمن رماِحنا فُأبنَا

 ِمن القَوِم مرءوساً وآخَر راِئسا  وجرداً كأن اُألسد فوقَ متُوِنها

بريكعدن مو برمع, قال  

 تَثَنَّى علَى الراِهِش ِدالصاً  للحرِب فَضفاضةً أعددتُ

دطَِّرداً كالِرشَاِء وأجرةَ ِذي فاِئِش وسيفَ  مسالم 

 رماةُ بني واِبِش برتْها  ِعداٍد لَها أزمٌل وذاتَ

  عزوٍف علَى ظُفُِر الراِئِش  نحيٍض فتيِق الِغراِر وكُلَّ

دا وأجرلَى الناِجِش ِن  ساٍط كشاِة اإلرع نفع ريع 

 يفُوتُ يد الناِهِش وعز  إلَى فرِع جرثُومٍة وآوى

 عِن الخَلَِق الفاِحِش أصد  ذاك وكُنتُ امرءا تمتَّعتُ

واني دبع العصوأل وهو ذو اإلمثان بن السرح, قال  

 وا حيةَ األرِضكانُ ن  عِذير الحي ِمن عدوا

  فلَم يرعوا علَى بعِض  بعضهم بعضاً بغَى

    

ما ومنهِض  كانَِت السادبالقَر وفُونتُ والم  

مقِضي وِمنهي كَمقضي فَال  حا يم نقُضي 

منَِّة والفَرِض علَى  حاِمُل الناِس ومِنهالس 

دانيمريم الهك بن حمال, قال  

 فاتَ ِربعي الشَباِب فَودعا وقد  عتَ ولم تَجزع ِمن الشَيِب مجزعاًجِز

 بجو كان جدباً فأمرعا ِصوار  بياض في سواٍد كَأنه والح
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 َأحوى في المقامِة أفرعا كلِّ إلى  إخوان الصفاِء فَأوضعوا وأقْبَل

 وارد بين الِلفاِظ ولَعلَعا قطاً  تذكَّرتُ سلْمى والِركاب كأنَّها

 ِعشاء حين قُمنَا لنْهجعا َأتَانَا  فَحدثْتُ نَفِْسي َأنَّها أو خيالَها

 وما طَرقَتْ بعد الرقاِد لتَنْفَعا  لَها ِبيِتي لدينا وعرسي فقُلْتُ

  عنْد ذاك فتَجزعاولَم تلْق بْؤساً  لم تلْقَ في العيِش تَرحةً منعمةٌ

مأقِْض منْها لُبانَةً أه ا لمعا وكنْتُ  ِبهوزِر مهِبها في سالفِ الد 

جنَا الكافوِر والِمسِك خالصاً كأن  درعا وبنزالم انوى الُأقْحالنَد 

 والفارسي المشعشَعا بأنْيابها  قَرتْ فيِه السحابةُ ماءها وقَلْتاً

 غيِر ذي المجِد الموثَِّل مطْمعا إلى  ي ألستَحِي من المشِْي أبتَغيوِإنِّ

 وَأنْهى شُحها أن تطَلَّعا حفاظاً  وأكْزِِم نَفْسي عن أموٍر كثيرٍة

 اَألعيِط اآلبي إذا ما تمنَّعا من  للْمولى إذا ضيم حقَّه وآخُذُ

 علَى نَفْسي مناِقب أربعا أتيتُ  نيفإن يك شاب الرْأس منِّي فإنَّ

 ما سوام الحي حولي تصوعا ِإذا  فَواِحدةٌ أالَّ أبيتَ ِبِغرٍة

 إذا نَزَل االضيافُ ِحرصاً لنوِدعا  أالَّ ُأصمتَ كلْبنَا وثانيةٌ

 كان جار القوِم فيهم مقذَّعا إذا  أالَّ تُقَذِّع جارتي وثاِلثَةٌ

 لَحِمها حين الشتاِء ِلنشِْبعا على  ابعةٌ أالَّ ُأِخجَل ِقدرناور

 على المولَى الجديِر ليمنَعا ِحفاظاً  الُعدي الخيَل تقْرعَ ِبالقَنَا وأنِّي

  مالك بن حريم أيضا قال

 خَدم اَألرساِغ يوماً تقطَّعا إذا  سقيطاً من ِنعاٍل كثيرٍة ويلْقَى

 هو أبقَى الخَطْو صار مقطَّعا وإن   بعير قام علِّقَ رحلُهما إذا

نريد مهدماء ني الخَفْياِن إنب  عا ِشفاءوجم دبيا والَى زوم 

قُودساِن الِجياِد سراتُنا يفَعا  بأردم نفَعدِوتْراً أو لي ننْقَملي 

 تنفُض عاءورةَ الرهْأسهاترى المعا  رقرتَ الميناً والكُمكَالالً وأي 
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ِدِه وتخْلَعسوِء قَو ِد منَل العبما  نَععا لكَيرِل َأضللسه دالعب يكون 

 نالَها حتَّى رأى الصبح أدرعا فما  وقد وعدوه عقْبةً فمشى لها

نعسحتْ وأوبفأص ِه دماءقْيبع  ليه أصابععاِرجمرواِعفَ د  

نةً طلَعقُب نعالَي هضاباً ثم  نزلْقعا وجاوب لْنخيفاً ثم أسه 

 ضربتْ صابتْ قواِئمها معا إذا  بي الخيَل المغيرةَ نهدةٌ ويهدي

 أثناء الثالِث ِبدعدعا تجاوب  وقعتْ إحدى يديها بثبرٍة إذَا

نفأصبح  يتركُن لَمِلمنَهِوتْراً ع  ظُلَّعا ِلهمدان نحعٍد وأصبفي س 

 ِلتَشهد غُنْماً أو ِلتَدفَع مدفَعا  آذيتُها وأفتلَيتُها مقربةً

    

  أِم القَض ِمن تَحِت الدواِبِر َأوجعا  تشكَّين ِمن أعضاِدها ِحين مشِيها

 وِحلْماً فيِه فاجتَمعا معا ناءس  ومنَّا رئيس يستضاء بنوِرِه

 وقاربها زيد بن قيٍس فأسرعا  وسارع أقْوام لمجٍد فقَصروا

 زجرتْ ِقدِري لَه حين ودعا بما  يسَأُل الضيفُ الغَريب إذا شَتَا وال

ميناً فإننَّي فَإنغَثَّاً أوس عُل  يكقْ سأجِه لنَفْسِه منَينَعاعي 

 أبتَغي عند الثنيِة مطْلَعا وَِال  حلَّ قومي كنتُ أوسطَ داِرهم إذا

قع بن الصدزيي, قال  

ريِن السياِط وأنتُمبتَم وأنتم  ِع يشَنبربالفَنَا كُلُّ م عليكُم 

ِركمبأم ونرني أسٍد ما تْأمعي  بوتد إذا لَحقَتْ خيٌل تثوب  

  سدي األهفأجاب

 ومن اليمرن ِقده يتَقَطَِّع  علَينا أن نُمرن ِقدنا أِعبتَ

  ِبرْأِسك سيما الدهِر ما لَم تقنَِّع  يبِعِد الُله اليمين الَّتي ِبها فال

يدانم بن مالك الهعدجاأل, قال  
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 َل فَواِرِس األرباِعقَتْ ونَسيِت  ِبركاَئٍب وِرحاِلها أسَألِْتني

 حلْواً شمائله رحيب الباِع  والحاِرثَ بن يزيد ويحِك أعولي

ولَو يتُهلَفَد العي بأناِمِلي  أنَّني فوديتُهأض نَّهوأج 

تْ تلكِلمُأس كَائبةُ ال رزيودةِِ الَأنْساِع بِرحاِلها  الرمشْد 

 أنخْتَ بمنْزٍل جعجاِع فلقد  مرسالًلديك ابا عميٍر  أبِلغْ

 وأنْتَ غير مطاِع فلْتنِْزعن  قتلْنَا من بنيك ثلْثَةً ولقد

 فليس جوادنا بمباِع فرساً  الجياد من البيوِت ومن يِبع تقْفو

معلمتْ مكانَه قد قْ  إن الفواِرساِع فأنعِل ِردَأه ونَح بشَاِتك 

 أسنَّتَهم فكلُّ ناِع خفَضوا  ن قومي وِمن أعداِئِهمم حياِن

 الِظباِء تُحوِّشَتْ ِبالقاعِِ نَزو  تنْزو في األِعنَِّة بينَهم والخيُل

  ل الجهنيةردمى بنت الشعدس ,تقال

أمن عنوِن أروالحواِدِث والم  عالأهج لي كلَّهوأبيتُ لي 

 تبكي العيون وتهمع وِلمثِْلِه  ي أسعداًوأبيتُ مخْليةً ُأبكّ

نا وتبيالطليحةُ أنَّه نكي  العيتب عِع الدخيِل وتدممن الجز 

مضى ولَقَد تُ  بدا لي قبُل فيما قدوعلم علْماً ينفع أن لو ذاك 

كليِهما أن نونال  الحوادثَ والم عيجز كى منب ِتباِن ولوعي 

 سبيَل اَألولين سيتْبع يوماً  علمتُ بأن كلَّ مَؤخٍَّر دولق

ولقد علْماً نافع أن علمتُ لو  أن عفمود ذاهب كُلُّ حي 

سرةٌ أفليمضى لي ِعب قد وا  فيمنيرجع لَن أيقَنْتُ أن هلَكوا وقد  

 جاء ِلقَوِمهم أو متِّعوابلَغُوا الر  أم قتْلي بالِرصاِف لو أنَّهم ويُل

وى كمِل ملْتَِئِم الهجميِع الشم وا كانوا  منعفتصد قبلَهم كذلك 

 وأصبح زادهم يتمرع أقْووا  َأسعد فتْيةٌ بسباسٍب فلْتَبِك

بنفِسِه جاد دعةَ الكميمج أبن  ولقد ألشْنَع كَرالم ى أنير 
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 ونسأُل الفَيافي أروع إبالً  رجالً يليذُ بظهرِه ويلُمِه

ةً يردةً ونفيضحضير المياه  دور عَألَّ التُبمالقَطاِة إذا أس 

    

 إلى المكروِب جري زعزع وبِه  إلى أخرى الصحاِب تلفُّتٌ وبِه

رتَلي ويكبعوي العنود حا  الِقد بُألَي الصحاِب إذا أصابوعلوع  

 بطٌل وداٍع ِمسقَع ومقاتٌل  عاديٍة وهادي سربٍة سباقُ

 وأصبح جد قوِمي يخْشَع يعلو  بِه بهز فأصبح جدها ذهبتْ

 أمك أي جرٍد ترقَع هِبلَتْك  أسعد للرماِح دريةً أجعلْتَ

الركِْب الجياِع إذا هم طعمعواحثُّوا المط  يا مإلى العلَى وتسر ي  

هممِطي ضراً فبعوا سيدرى  وتجاهحس ظُلَّع ضمخَلِّفةٌ وبع 

ابكشَّافُ  أوديٍة بغيِر صحابٍة جو عالظالِم مشي داري 

 المنايا والسبيُل المهيع وهو  على إثِْر الَّذي هو قبله هذا

 راب دهر أو نَبا ِبي مضجع إن  اليقين فكيفَ أنسى فقده هذا

 يجبك لها نجيب أروع تدعو  إن تأِتِه بعد الهدو لحاجٍة

متحلِّب يثُ باِرعِن أمأنقٌ  الكفَّي عدِن سميطُواُل الساعدي 

حلُها سمرس دُل حارإذا ما الشَو  وحتَرواس عالجو قَ النساءالمر 

من أسعد ِمِهبعدوتُ بيوالموتُ   إذْ فُِجع و يفْجع ا قد يريبمم 

 يضن بِه المصاب الموجع مما  لو قُِبلَتْ بأسعد فديةٌ فوددتُ

 لعمرك يوم ذلك أشْنَع خبر  غادرتْه يوم الرصاِف مجدالً

ث وهو رجل من بني عامر عشم, قال  

 ٍر يتَِّركْني الحيماًباصرهينَةَ  يو ِسراع موه دراهم 

تَّعشيئاً تم ثُ إنشَعيا م  تاعالم قْتَ بِه الوفاةَ هوسب 

 المْأقييِن بِه خُماع أحم  جيَأٌل وأبو َأبيها وجاءتْ
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  وما أنَا ويِب غيِرك والسماع  ينِْشباِن التُرب عنِّي فظالّا

بركيدو بن معرمع, قال  

أمن عميقُِني  ريحانَةَ الداِعي السؤَّري وعجاِبي هوَأصح 

 وأتألب ِبنَا مِليع فَأسمع  ِمن براِقشَ أو معيٍن ينادي

داراً وقَد دانغُم ِمن نألِبواِل  جاوز قيعا والبغاِل به 

 ِدي شَِفيعيعلُّ بعينِيها ِعنْ  ورب محرٍش في جنِْب سلْمى

ِفيها كان الحاِري فُّ  األثِمدسي وعمالد بحيثُ تَبتَِدر 

 نَواِعم في أِسرِتها الردوع  لَهوتُ بِهن ِحيناً وأبكاٍر

 وتُعِجبني المحاجر والفُروع  حولَها وأطُرفُ ِفيها ُأمشّي

 برداً ألح بِه الصِقيع ترى  يضحكْن أو يبِسمن يوماً إذَا

راحاً كأن لَى عوارِضِهنع  فَضي نيعي انمعليِه ر 

 صحفةً فيها نَِقيع وتَقْدح  الدهر مقِترةً ِكباء تَراها

 كَما أحمر النَِجيع بجدِتها  ثياِبها في زعفَراٍن وِصبغُ

َأتن وقدر ةُ أنتْ ُأمامجبغَ  يعتَفَر فَظيع تي شَيبِلم 

وحبني سدافعو يأغد وقد  شَديد سريع نَقَم هأسر 

 ِجحاشَهن بما يضيع يضوع  الهجيرِة كُلُّ يوٍم وأحِمرةُ

 أال أال خَمس رتُوع فقاَل  ربيَئتَنَا فََأوفَى فأرسلنَا

 وتاليةٌ زموع ةٌوهاِدي  وقاِرحها وجحشٌ رباعيةٌ

 مس حالبه القطيع فلما  أنَكْمن أو نُبادي فنَادانَا

    

لَتْهفأستعج هعشي نأز  قوائم طُوعبذٌ سكُلُّها ر 

 كأنَّه سيفٌ صنِيع يلُوح  عند أقْصاهن شَخص فَأوفَى

اهفي دماٍء تر عثُري ا  حينِح كميمِشي بأقدِه الخَليع 

 ما تُبلّعه الضلُوع وهم  الرأس أيام طواٌل َأشَاب
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 زهاءها رأس صليع كأن  كتيبٍة دلفَتْ لُأخرى وسوقُ

 وخّلى بينَهم إال الوريع  نَتْ وأستأجر األوغاُل عنها د

 وشَرخُ شباِبهمِْ إن لَم يضيعوا  لَهم معاً عمي وخَالي ِفدى

نحِري وأسناد األسنَِّة نحو  وهز ِة والوقُوعفيشرالم 

ٍم فإنصآَل ع ى  تَنُِب النوائبتر قُوعا رفيه حكَماِتِهم 

 إلى ما تَستَِطيع وجاِوزه  لَم تستِطع شيئاً فدعه إذَا

ا  بالِزماِع فكُلُّ أمٍر وِصلْهمس لُوعو تَ لهموأو س لَك 

 قليِل اُألنِس ليس بِه كَتيع  فكَم ِمن غاِئٍط ِمن دون سلَمى

 بياض لبِتِه الصِديع كأن  الِسرحان مفتِرشاً يديِه بِه

 ِمن الِجنَّاِن سربخُها مِليع  وأرٍض قَد قطعتُ بها الهواِهي

 م الوقُوعِعظامها الرخ كأن  المِطي بحافَتَيِه تَراِجيف

كما ثَالثٌ حاِئماتٌ لعمر  ريعا يوم عنرٍع يبلَى رع 

وناب وارا حعيشُ لَها يم  رعزالظَعِن ِمثْكاٌل ج شِديد 

 في الحنيِن وتستِليع تحرى  يس نضجتْه بعد حمٍل سِد

عجداً بأوجةً منِّي ووغَداةَ  لوع الج َل األنستحمِميع 

 إن سألِْت بِه الرفيع فَمهِري  فإما كنِْت سائلَةً ِبمهري

يمطس بن الخيق, قال  

دفُوا رروقَفُوا ماذَا  الخليطُ الِجماَل فانص مأنَّه لو ِهمعلي 

لو ماِئلُهلَفُ ريثَ  وقَفُوا ساعةً نُسالس ي ِجمالَهحضي 

العشاِء فيِهم وبِدلِّ   آِنِسةُلعا الخَلَفُ الدهوءسي وبرع 

ا بينشُكُوِل النساِء ِخلْفَتُه  فُ قَصدال قَضفَال ِجِبلةٌ و 

 شَفَّ وجهها نَزفُ كَأنَّما  الطَرفَ وهي الهيةٌ تغتَِرقُ

 أالّ يِكنَّها سدفُ الخاِلقُ  لها اُهللا ِحين صورها قضى
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تَنام نا فإذَاعِر شأِنهتْ   ِكبتَنْغَِرفُ قام داً تكَادوير 

وراءا حبه ستَضاءي ا  جيداءخُوظُ بانٍَة قَِصفُ كأنَّه 

 الرمِل إلي السهِل دونَه الجرفُ  تمِشي كَمشْي الزهراِء في دِمِث

 بِفيها ذُو لَذٍَّة طَِرفُ وهو  يِغثُّ الحديثُ ما نطقَتْ وال

نُهتخْز نسح شتَهىم تْ ُأنُفُ  وهوا تَكَلَّمإذَا م وهو 

ا كأننُهاِتها تضملَى  لبزخُلُفُ ه هراٍد أجوازج 

 يجلُو عن وجِهها صدفُ الغواص  درةُ أحاطَ بها كأنَّها

  نصرفُواعذ رةَ حيثُ انصرفِْت وا  رب ال تُبِعدن ديار بِني يا

 ِمن يمنٍة لها خُنُفُ جلَِّل  ِذي المسِجِد الحراِم وما واِهللا

 شَفَّ منِّي األحشاء والشَغَفُ قد  ألهواِك غير كاذ بٍة إنِّي

 داٍر قريٍب ِمن حيثُ يخْتَلفُ  ليتَ َأهلي وأهَل أثلَةَ في بْل

قد بيثرب أهلُه ى  هيهاتَ ِمنسَأم د ِرفُوِمنأهِلِه س ون 

    

مهى وقَومبجحني جةُ  أبِلغْ بُأنُفُ خَطْم ماءهرأنَّا و 

  األعداء ِمن ضيِم خُطٍَّةٍ نُكُفُ  دون ما يسوءهم وأنَّنَا

 ِمن وراِئِهم تَِجفُ أكبادنَا  ولو قَدموا الَّذي عِلموا إنَّا

 وفَلْي نَا هامهم بها عنُفُ   هامهمبحد الصِفيِح نَفِْلي

  حنَّتْ إلينَا األرحام والصحفُ  بدتْ غُد وةً وجوههم لما

 بين ذُراها مخَاِزفٌ دلُفُ  بآجاِمنَا وحوزِتنَا لنَا

ذُبي صعم ساِهر ننْهفُ  عا غُراِشي كأنَّهالغَو ودس 

 شَأِوكُم والِحراب تَخْتَِلفُ عن  مقَدمين ِقفُوالل كَِفيلُنَا

عتبتْ يا إذَا اخْتُلَجهآثار  خْنتَكفُ س وقُهرِبيطٌ عع 

ديبق العزمالم, قال  

 يلْقَ ما القَيتُ ال بد يَأرِق ومن  فَلَم تَخْدع ِبعيني ِسنَةٌ أِرقْتُ
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 تَعتَري األهواُل رأس المطَلَّقِِ كما  اِرقَاتُ يعدنَِنيالهموم الط تَبيتُ

 واِحٍد ِمن غيِر سخٍط مفَرِق إلَى  ونَاِجيٍة عديتُ ِمن ِعنِْد ماِجٍد

 ِمن َأجالِد ِهر معلَّقِِ تَهاوِيَل  وتَرأى عنْد معِقِد غَرِزها تراأى

فُروِجها كأن عزاِء عندى المصقَِّق  حتُد ةٍٍ لماححاً رضنواِدي ر 

البوِل من قَبِل حاِذها كأن الثُ  نِضيحِق مأزر مالِذع وٍس أورع 

  عرى ِذي ثَالٍث لم تَكُن قَبُل تَلْتَِقي  وقد ضمرتْ حتَّى التَقَى ِمن نُسوِعها

 ُأفحوِص القَطاِة المطَرِقكَ نَِسيفاً  وقد تَِخذَتْ رجِلي لَدى جنِْب غَرِزها

 ِبقاعٍٍكادِئ النبِت سملَِق وباتَتْ  ِبجو يصرخُ الِديك ِعندها ُأنيخَتْ

 ظل في أوصالها العل يرتقي ولو  طليعاً ما تراع من الشذا تناخ

وحا ترنهلُّ وِضيحا يو موتَغد  ِق إليكرحم زِن وابناِء المم ابن 

 نَداً ِمن عروِة الغز يستَِقي وغَرب  ملُوك الناِس في المجِد والتُقَى وتُمعلُ

 تضع ِمن باِطٍل اليلَحِق ومهما  عمود الِديِن مهما تَقُْل يقَْل وأنْتَ

وإن ديبخَلُوا تَج وإن عوا تَشجبييج  تْفُرِق وإنْل وقُوا باألمِر تَفضخري 

 غَيِر إجراٍم ِبريِقي مشرِقي علَى  أبيتَ اللَعن أن ابن فَرتَنَا اًأحق

آِكٍل فإن خير أكُوالً فكُنِق وإال  كُنْتُ مزا ُأمفَأدِركِْني ولم 

مقوٍم تركْتُه ِق  أكلّفْتَني أدواءالبحِر أغْر كِْني ِمنوإال تَدار 

ِخالفاً فإن وا أنِْجدتِهميعليِهم   ِق وإنرستَحِقبي الحرِب أععِمنُوا مي 

 عليِهم والكفالةُ تَعتَِقي كَفَلْتُ  أنَا موالُهم وال في صحيفٍة فال

 وال يِقلب األعداء ِمنْه بمعبقِِ  بِه ألَّا يكَدر ِنعمةً وظَنِّي

ةبداف بن نفخ, قالو  

في غَيِر م قَتْ أسماءِقألَا طَرنلتَِقي وأنَّي  طر لَّتْ بنَجرانإذَا ح 

 أو كرمٍ بليةَ محِدِق وجلدان  كُلَّ واٍد دون رهوةَ داِفٍع سرتْ

 بباٍب دون ِجلْدان مغلَِق وساِدي  األعراض حتَّى توسنَتْ تجاوزتْ
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ا ِبغُرينَهب فَ الظَلْما خُينَِّة  الثنايوس ؤنِقرئمٍٍ بالجنَينَِة م 

ٍة ولما إال تِعلَّةَ ساعلَى  أرهِق عشَرساجٍر أو نظرةً بالم 

    

 المحاقُ موِعداً للتَّفَرِق وكان  وحيثُ الجميع الحاِسبون براِكٍس

جالُها ِبووب جاِلي ِبوا بخِْلقِِ  ومِب يةَ الحوماً ِجدلْقَ يي نمو 

 متَى يحلُْل له الِطيب يشِْرِق ووجهاً   الحج ِمنْها محاِسناًشُهور وأبدي

  والح بياض الشيِب في كُلِّ مفِرِقي  فإما تَريِني أقصر اليوم باِطِلي

 ِمنه سحقَ آخَر مخلَِق وبدلتُ  ريقُ الشباِب وطَلُّه وزايلَني

 وأبطاٍل لدي كُلِّ مأِزِق ٍمِكرا  موالً قد نعشتُ وُأسرٍة فعثرةَ

 وقد ذَم قَبِلي ليَل آخر مطِْرِق  صاٍد قد نَضحتُ ِبشَربٍة وحرةَ

 ِبمنجاِة القوائِم خيفَقِِ ِعشاٍش  كجماِع الثُريا حويتُه ونهٍب

 سنَن كاال تْحِمي المخرِق لها  طلقْتُها بمرشَّةٍٍ ومعشوقٍَة

 كَئيباً ولوال طعنَتي لم تُطَلَّقِِ  ليباً من ُأناٍس تُحبهمِس فباتَتْ

 بمد لُوِك المعاقِم محنَِق شِهدتُ  تَعادى ال هوادةَ بينها وخيٍل

 الشَظَا في مكرباِت المطَبقِِ سليم  طويٍل عظَاٍم غيِر حاٍف نما ِبِه

 ساوى بالطِّراِف المروِقي نبيٍل  بأطراِف الِحداِب مقلٍص بصيٍر

 وهو مودوع وواِعد ِمصدِق جرى  ما استحمتْ أرضه ِمن سماِئِه إذَا

 وباع كبوِع الشاِدِن المتَطَلِِّق  ومد الِشماُل طَعنَه في ِعناِنِه

  أيضا قال

 لَِّقنَعامتُها منْها ِبضاحٍٍ مز  يِزلُّ عنها حمامها ومرقَبٍة

 بيِت الفارسي المعلَّقِِ كطُرِة  ِعتاقُ الطيِر في رقَباِتها تَِبيتُ

 الحبٍ ِمِثِل الحصيِر المشَقَّقِِ علَى  وحرجوٍج جهدتُ رواحها ربأتُ

 حر النهاِر بغَلفَقِِ فَطَبقَه  إلي ِعد تَقادم عهده تَِبيتُ

ر السباِع كأنمحافيها   حياضِق لتعرِيِسهزماإلزاِء الم نْبج 
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 إذَا ما نارهم لم تُحرِق صراٍد  ركٍب قاِفلين بصرٍة معرس

 يضيء حبيا في ذُرى متألِّقِِ  فدع ذَا ولكن هْل تَرى ضوء بارٍق

  مرهقِِأرهقَتْ ِقيعانُه كُلَّ فقد  عالَ األكم منه وابٌل بعد وابٍل

رال يجلَِّق رباباً  بأكتاٍف البحاٍر إلى المعاِم الممثَل النَع له 

 له ِمثُل النَعاِم الموسقِِ رباب  قُلتَ تَزهاه الرياح د نَا لَه إذَا

كأن طُهوس داةَ والمشايعوذاً  الحِق وعشْرم زمطاِفيالً بأمع 

 في قيعاِنها كُلَّ مصفَقِِ يصفِّقُ  ضاةَ غُثَاُؤهأساَل سفاً يعلُو الع

تْ فجادفأصبح ي فالستارشَرور  ارعوالودياِن بموِدِق ي لَه 

 دعاها مستِضيفٌ ِلموِسقِِ رجاٌل  كأن الضباب بالصحارى عشيةً

كاِرهاً له الذئب يستخِرج بحد  ِمري طَبتحتَ غاٍر م قِِغُثَاء 

 العقاِب بالِحقاِء المحلِّقِِ ِفراخَ  الِحداب بالصحارى وينتَحي يشُقُّ

لدن ج بنةسالم, قال  

نِق ِلمنمطِْرِق خَال  طَلٌَل ِمثُل الكتاِب المليِب فَمالص بين هعهد 

بدواِتِه أكَب هرقُ  عليِه كاتبِة العيِن مفي ِحد وحاِدثُه 

  كَِذي جدةٍٍ ِمن وحِش صاحةَ مرِشقِِ  إذْ تهوى وصالَك إنَّها ءألسما

    

له هقٌل يلُسلِب ببقراِر الص  بالدكاِدِك يأنَقِِ وإن ميتقد 

 تفقَه الصم الخواِلد منِْطِقي وهْل  بها ما إن تُبين لساِئٍل وقفْتُ

 على بصاٍف ِمن رحيٍق مروِق  كأن الكأس طاَل أعتيادها فٍَبتُّ

 في إبريقِِ جعٍد منَطَّقِِ يصفَّقُ  ذكي الِمسِك بالليِل ريحه كريٍح

 خَالٍء كَسحِق اليمنَِة المتَمزِق  ذَا تُبكِّي ِمن رسومٍٍ محيلٍة وما

 الخَورنَقِِقد أتَتْ أهَل الدبا و كما  هْل أتَتْ أنباُؤنا أهَل مأِرٍب أال

 قتلْنَا من أتانَا ِبملزِق ونَحن  منَعنَا بالفُروِق نساءنَا بانَّا

ما تُبلِّغُههس الركاِب وشُؤمعِرِق  ِعيتَهاٍم وم ِمن فريقَى معد 
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 بالعارِض المتَأِلقِِ وملحقُنَا  في غيِر داٍر نأيٍة وموِقفُنَا

 الهاِم منَّا قَيض بيٍض مغَلَّقِِ على   كأنَّماما علَونا ظَهرنعٍل إذَا

ِِمن ِعِهممنَا بجفَيلَقِِ  الِخمِس إذُ جاءوا إلي اءبجأو مغداةَ لقينَاه 

كأن ءوسِهمفوقَ ر باض ٍي  النَعامخَفِّقِِ بنهالِقذاِف أو بنهي م 

 ى أزمعوا بتفرِقالطَعِن حتَّ من  عليِهم حافتيِهم بصادٍق ضِمنَّا

ِنزالً كأننَاخاً من فَتُوٍت ومِق ِبحيثُ  مأكٍُف وأسو التقينَا ِمن 

مٍف كأنَّهبصفْص تْ  كانُوا ِظباءِق أفاءةٌ ذاتُ ِمصدغبي عليِهم 

كأن مهرؤس فيالمشر اختالس  ِق هوىرحجنُوٍب في يبيٍس م 

نغُدوةً حتَّى أتى  لدمالليُل دونَه  خيفَقِِ ولم إال كُلُّ جرداء ينج 

ي فضَل ِعناِنكُمومستوِعٍب في الجر  وتطلِّقِِ نُزالغزاِل الشاِدِن الم 

 وسابغةً كأنَّها متْن ِخرِنقِِ  لنَا أرسان كُلِّ نجيٍة فالقَوا

 ُأبلٍُم متَفَلِّقِِالجنَا ِمن  كحب  ِمن نسِج داوود شَكُّها مداخَلٍَة

ننَا فماحِرم ذَا ثوٍب تنَلْه كشْفَقِِ  يواِيْل فَيياناً يرع يك نوم 

ننسيَئةً وم اِلجعوا فينَا يعيد  ننِْفقِِ ومهاِئِن يغالُوا بالرال ي 

اِرقَ بينَنَا وأمٍر في نَمجيب  تحِمشْ وتَلح ا األنباءتَى يأِتهقِِم 

هدج ا كانجيٍراً حيثُ مطْلَقِِ وفينَا  تركْنَا بم رعاِنياً غَي ِفراس 

عاِمر ا آبالليِل م نانال جِق إلى  ولوخَري لم جعفٍَر سربالُه 

 كأفواِه المزاِد المفتَّقِِ وطَعٍن  تظَلُّ الطير فيِه جواِنحاً بضرٍب

 بحر بصحراء فَيهقِِ ولكنَّها  عٍب ِبحرٍةفعزتُنَا ليستْ بِش

صقمي فيِه غواِرب وصيتَى  بالبغرِق مي اللُج ا ماِهرهخُضا يم 

دفوقَ عالِئهِِ ومج كان ونَرتَقي سبقنَاً  معد بِه إذْ يرتقُون 

  ومفِرِقنَتَأيي كُلَّ شأٍن ِبها  إذَا الهندواِنياتُ كُن عصينَا

 اعتقَرتْ أقدامنَا عند مأِزِق إذَا  ِمصاعاً بالسيوِف وجوهنا نُجلِّى

تُمفواِرساً فَخَر تُمطرد نَا أننِْطقي وقوُل  علَيملي وِفع ِفراٍس هاج 
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عِجلْتُم تيِن عليكُمجا  علينَا حطِلقِِ وموي يعِقد شَِأ الرحمني 

هو  شُأالجابرا يوم الكَسير العظم  ِق ِمنفَروي بينَه عاألمِر يجم 

    

هو بيتاً سماُؤه ماند ِخُل النُعالم  وردقِِ صردسبيٍت م دعوِل بالفُي 

وبعد هيسوس زِن كانصاِب الماِل  مِق ومرحماِل م بعد دعم 

هتنفي عد و فحمةٌ ذفراء شِْرِقك  لهغمامِة م منْكِب ضاٍح ِمن  

يوهق الطرو الخذ, قال  

  هزلَي ِعجافاً علَيها الريشُ والورقُ  إِبلي جاءتْ حلُوبتُها لمارَأتْ

 تُالقي وشَر العيشِة الرمقُ ِمما  أال تَبتَغي ماالً تَعيشُ بِه قالَتْ

 الجد ِب ال ِخفَّةٌ فينَا وال نَزقُ في  إليِك فإنَّا معشَر صبر فيِئي

 العيد حتَّى ينبتَ الورقُ نماِرس  إذَا حطْمةٌ حتَّتْ لنَا ورقاً إنَّا

يركل النضفالم, قال  

جيرتَنَا استقَلُّوا ألم أن تُنَا  ترفَِريقُ فِني مونيتُه 

 على المهاوي ما يليقُيجر   لُؤلٌُؤ سِلس عراه فدمِعي

 ِلذكِرها طَِرب مشُوقُ وأنْتَ  ما دمتَ إذْ شحطَتْ سليمى غدتْ

 لها خَلْقٌ َأنيقُ مبتَّلةً  وإن كانَتْ َأناةً فودعها

 كما حِدج المِطيقُ وتَحِدجه  المرء بالِحدثَاِن ِلهواً تُلَهى

وقُ  نَالو رأيتَ غداةَ ِجْئ فإنَّكةً نَسببطِن ُأثَاَل ضاِحي 

ِفداء يىني حوصاً  خالَتي ِلبوقُ خُصالقوِم ر كُس يوم 

مه تِليد مهربوا وصرلَى  صبلَغَ المِضيقُ عالعزاِء إذْ ب 

مةَ فاستَقَلَّتْ وهوا المنيتْ تَحِيقُ ِدراكاً  دفَعا كادم بعد 

 وبعضهم علَى بعٍض حنيقُ   ذي طُريٍفتالقينَا بغينَِة

  كَسيِل العرِض ضاقَ بِه الطريقُ  عاِرضاً بِرداً وجُئنَا فَجاءوا



األصمعي-األصمعيات  40  

 وقُلنَا اليوم ما تَقِضي الحقُوقُ  شطرهم ومشوا إلْينا مشَينَا

 بِه الحنَاِجر والحلُوقُ تعض  رمينَا في وجوِهِهم ِبِرشْقٍٍ

النَبَل كأنرادج مةٌ خَِريقُ تُلقِّيِه   بينهشآمي 

 كَبا ليديِه إلَّا فيِه فُوقُ  إن تَرى فيِهم كَِمياً وبسٌل

ِهززها يفيه ةً جرداءصعد  حيقُ ِسنانم نالموِت أو قَر 

 النبع منِبتُه وثيقُ وكان  السد رخراخاً ضِعيفاً وجدنَا

 ِبمن يجمع أو يسوقُ أضر  ثَعلَبةَ بن سيٍرالجهم  لقينَا

 ِمن أضج بِه الفُروقُ ومنهم  الَألعالِم ِمن تلَعاِت ِطفٍل لدى

 العموِر بها شَِقيقُ وَأفْنَاء  فَخُوطٌ ِمن بِني عمِرو بِن عوٍف

  يذوقُالهاِم كَلٌّ ما مقيَل  الِرماح كأن ضرباً فألفينَا

 الجلِزثعلَبه دِميقُ وخاِظي  المنُون بغيِر ِنكٍس وجاورنَا

نَا كأنالتقَي نا يومهزيز  ِزيزا خَريقُ هٍة فيهأباء 

 فتى وجمجمةٌ فَليقُ بنَان  قرارٍة وِبكُلِّ ريعٍٍ بكَِل

وكم مسيٍد منَا ومنْه شَهي بِذي  ِمن نِطقُهفاِء مقُالطَر 

 الِفتياِن مبِسمه رقيقُ ِمن  مجاٍلة غادرتُ ِحزقاً بكُلِّ

 كلُّها تَِئقٌ يفوقُ فراحتْ  الِسباع واشبعوها فأشبعنَا

 ِمن شَبٍع نَِغيقُ وللغرباِن  العرح عاكفَةً عليِهم تركْنَا

 ما يسوغُ لهن ِريقُ نساء  نساءهم وأبكَوا فأبكينَا

يٍر جاوبنبكُلِّ فَج الِنياح  لُوقُ فقَدالنَوِح الح ِحلَتْ ِمنص 

    

فيِهم احقَتَلنَا الحارثَ الوض  ذُوقُ فَخَرالع تَهِلم كأن 

تْهأصاب يىبنَي ح قُ  رماحلُوسيفٌ د كأنَّه فَخَر 

كَِريماً  قتلُوا بِه منَّا غُالماً وقد تُؤشِّبه وقُلمرالع  

 فَقَد أودتْ بثعلَبةَ العلُوقُ  بثعلبةَ بِن سيٍر وسائلٍة
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 بِه مساعفَةً خَزوقُ تَمر  ابن قُراٍن جِريضاً وافلتْنَا

 كأن ِجذْع سحوقُ وهاِديها  األرض شائلَةَ الذُنَابا تشُقُّ

 شاِئر والحِزيقُالع تذكَّرِت  استيقَنُوا بالصبِر منَّا فلما

 التقُود وال تَسوقُ لُجيماً  فأبقينَا ولو ِشئنَا تركْناَ

نَا عليِهمَأسنَا وابفي كُلِّ أبياٍت طَِليقُ لَنَا  وأنعم 

دب الع بنةفرط, قال  

 هْل لنَا أهٌل سِئلِْت كذِلِك أال  الغَرو إلَّال جارتي وسؤالَها

  أال رب داٍر لي سوى حر داِرِك  ي البالد وِرحلَتيطوِف تُعيرني

 سوٍء هاِلكاً أو كَهاِلِك بِبيَئِة  بِذي األرطَى فُويقَ مثَقَّبٍٍ ظَِللتُ

درثوِبي قاِعداً ي الريح لَيى  عة باِرِك لَدكالحِني ِفيدص 

يمجر البطاةرث بن أ بن الحارئابض, قال  

 باللوى فالنيِر أن يتَحوال أبى  ِللَيلَى رسم داٍر ومنِْزال غَِشيتُ

الِبال تكاد نا تقوُل ما  مغاِنيهال ِلسائِلها ال تَغَيَأهِله نع 

 أن تُبين الدار شَيئاً فأسَئال وال  وقفتُ بها ال قاِضياً لي حاجةً

 والمنى كانَتْ أضلَّ وأجهال ِبها  يتَ َأهلَهاأنَِّني قد قُلتُ يا ل ِسوى

 حمام بينَها متَظلِّال تَبنَّى  وما يبكيك ِمن رسِم ِدمنٍة بكَيتَ

 داِعياً ِهللا عم وخَلَّال َأتَوا  بها الحي الجميع فأصبحوا عهدتُ

  المكبالِكراماً يفُكُّون األسير  بها ِفتيان حرٍب وشتوٍة عهدتُ

ا وكمفالٍة كأنَّم لَى ِمنلي ونلََّل  دال تَجفصم الءا مأعاله 

 بها القَعقَاع غارِب أجزال تَخاُل  تيٍه ِمن عنيزةَ أصبحتْ مهاِمِه

 القوِم إال ِمن مضى وتوكَّال ِمن  مخنَّقٍَة ال يهتَدى ِبفَالِتها

 خَوِف هاِدِيِهم وما قَد تَحمال وِمن  ِة ِمن الردىبها ركب الفال يهاُل

 الفالِة بربِريا مجلَّال بجوِز  جاَل فيها الثور شبهتَ شخْصه إذَا
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 اآلُل بالبيِد البسابِس هروال إذَا  تُقطِّع جوني القَطَا دون ماِئها

 الِعيس إال ِجلْدها متَفَلِّال بها  دإذَا حان فيها وقعةُ الركِب لم تَِج

 البيد همتْ بالضحىأن تَغَوال إذَا  إلي معروِفها منكراِتها قطعتُ

ا بأدماءفِّهِبد وٍج كأنجرال تهاويَل  حتهاويَل أخْي أو ِهر 

في ال  في ِثني الجد يِل وتَنْتَحي تدافَع تْ دفواءا غَدالإذَا مِيهشي عم  

ٍة تَدافُعانيٍة وسطَ لُجال إذَا  غَسسريٍح لتُر تْ يوممِهي ه 

ا كأناِئهنج طَانةً ِمنا شيى علَى الليِت شَلْشَال  بهإذَا واِكفُ الذفر  

 تَنَاهى عن رحاٍل فأرقَال ِفنيقٌ  وتُصبح عن غب السرى فكَأنَّها

 أبو رألَيِن ريع فأجفَال هجفٌّ  َل النهار كما نَجاإذَا زا وتنجو

    

 الشَوى فرداً بأجماِد حومال أحم  كأنَّي كَسوتُ الرحَل أخنَس ناِشطاً

 غُدوةً حتَّى يروح مؤصال لَدن  ِمن د خُوِليها لُعاعاً فَراقَه رعا

دعفص تَ أنتَمال إلَى  يفي وعساِئها ثُمبز أجَجاوا وٍل ِمنْهأجب 

ال  فباتَ إلى َأرطاِة ِحقٍف تَلُفُّهفصالم مانةٌ تُذ ِري الجشآمي 

 أذَى منها عليِه وأطوال أشَد  ِمن وطفاء لم ير ليلةً تواِبُل

 نقٍح ِمن ضاِئِن الرمِل أهيال إلي  وباتَ السارياتُ يِضفْنَه وباتَ

 صال ناٍر فأصبح َأكحال ُأسفَّ  يد سواِد الحاجبيِن كأنَّماشد

هحةً فصبوِق غِديالشُر ال أخُو  عندبشلي ِعطَافاً وَأجقَنٍَص ي 

هغير اولنحأى ألَّال يا رفلم  ال أرادبالشِر أو نليلقاه 

 إذْ تَمهالصيٍف إثره  يعاِسيب  فجاَل على وحشيِه وكأنَّها

تَغي وكربواِري يالح ا كرال ِإلى  كَمقبفَي كُري لْفَى أناِهللا ز 

أنَّه غير ا أدركْنَهمَو وكر  ال كريمفأقب عليِه كبرياء 

زيه ِمثْلَه الناس ير ِسالحاً لم  ال ِسالحقَّ وأعدا أرَأخي هيج 

 وقْد علَّ ِمن أجواِفِهن وَأنِْهال  حمر روقُهحتَّى إذَا ا فمارسها
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 حديِد القيِن أخوَل أخوال ِسقاطَ  يساِقطَ عنه روقُه ضاِرياتها

 مدربيِن حتَّى تَفَلَّال بأطراِف  سراةَ اليوِم يطعن ِظلَّه فظلَّ

بكفِِّه وراح يا  كسيِف الِحميري نَضص وأعطاه ةُ عنهقَالغمد 

 ما أراد البعد منها تَمهال إذَا  وآب عزيز النفِس ماِنع لحِمِه

يمير التيمر بن عخيص, قال  

 أراه ممِلقاً ال شيء له قالَتْ  ِمنْي أختُ آِل طيسلَه تهزُأ

 أراه داِلفاً قد دنْى لَه قالَتْ  منِّي بنْتُ موءلَه وهزيتْ

 أو فاِقداً أو مثِكله مزءودةً   جنبِت تبريح الولَهال وأنِت

 إذْ نحن على المضلضلَةْ وقبُل  أيام حللنَا األعزلَة السِت

 في الضراِب ِقيالن القُلَه وأنَّا  األتاِن نَصفاً جنَعدلَه مثَل

  مقفَلَهِعنْد اِللقاِح ورِحماً  الزمان منِك ناباً نَهبلَه أبقَى

 تريِني للوقاِر والعلَةْ إما  بالُلوِم سحا مبهلَه ومضغَةً

لَهلَى والقعوتُ أمشي الفَنجبةً  قارثَ النَقثَلَةْ وتارثُ نَبأنب 

 عِلمِت فُحشَاء جِهلَه وهْل  خَزعلةَ الِضبعاِن راح الهنبلَةْ

 ِمن كُلِّ ماٍء آجٍن وسملَه  أعراضهم ممرطَلَه ممغُوثَةً

 وهْل علمِت يا قُفَي التَنْفُله  تُماثُ في الِهناِت الثَملَه كَما

نومرس لَهجالعِجِل وساقَ الح  لَهعوليطَ الج بالض نوغَض 

 أفْئتُ الِمَأدةَ المَؤبلَه أنِّي  األفعى ونفخَ األصلَه وكشَّةَ

َأفْئتُ ثُمستَقِبلَها مهبعد   لَهأفْع غي أننْبما ي أِضع ولَم 

 العيرانَةَ السجلَلَه وأنِتج  العاِرفَ قبَل المسَألَه وأفعُل

نشَلِشلْه وأطعةَ الماحسحعلى  الس لَهجٍش وعهِغشاِش د 

 وصدق الفيل الجبان وهله  إذا أطاش الطغى ايدي البعله

    

  ِمن حيثُ عمتْ عن سواِء المقْتَله  فلم أجزها أنْملَه تُهاأقصد
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نوأطع لَهذاتَ الرع باءالخد  دتر في وجِه الطبيِب نَثَلَه 

 ِمن غَيِرنا أو ُأكَلَه شُربةً  عِلمِت بيننَا لألولَه وهْل

امرؤ القيس, قال  

منُهةً نطعخلُوجلْكَي ومس  لَى ناِبِل ِلفتَكألميِن ع 

 كقَطَا كاِظمةَ الناِهِل أو  هي أقساطٌ كِرجِل الدبا إذْ

 شَرِبِهم في شُغٍُل شاغِل عن  حلَّتْ لي الخمر وكنتُ امرءا

ستَحِقٍب فاليومم غير باِهللا وال واغِل إثماً  أشر نِم 

ادب ع بنثالحار, قال  

 حرب وايٍل عن ِحبالي لِقحتْ  عامِة منِّيمربطَ النَ قربا

الّل لم ِلمناِتها عج ِمن ِصاِل ه  أكُن ِها اليومروإنِّي ِبح 

  طُ كُلَيِب تَزاجروا عن ضالِل  بجير أغنَى قَِبيالً وال ره ال

ويند الغع بن سبعك, قال  

قيٍس تَلُ لَقَد ِنيأغضبِتني أما  ومميِل ومِمثْلي باِطالً ِبج ملَو 

 ِلغَبراٍء المقاِم دحوِل تُساقُ  َأال يا استَبِق نفسك ال تكُن تقوُل

 ِلميٍت هاِلٍك بوصيِل ولست  ِعظاٍم أو كمهلَِك ساِلٍم كَملقَى

عاِمداً أراك تَرمي بنفِسك امي تَغتاُل الِرجاَل ِبغُوِل  امرءرم 

وهرجى ِبغيٍب إيابْل يزال ي نم  وبجَل كُلِّ سبيِل يوويغشَى ه 

هِصيبي أن دىر وِشكلَى فَلٍَت يِقيِل إلى  عنَى موِضٍع لمغَيِر أد 

تي ألمنيراخي مودي  تعلَمي االّ يحيلي قُعدنى الوفاةَ روال ي 

ني معصيبوِل ماِميِح  القدِر الموقُوِف حتَّى يجع غَير النفس أن لو 

 وما عذّالَةٌ ِبعقُوِل علَى  والموتَ الذي تَرهِبينَه فإنِِّك

 وال هو يسلُوا عن دعاِء هِديِل  هِديٍل ال يجاب إذَا دعا كداِعي
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 بيِني وبين زميلي محافظَةً  نَدٍب دامي األظلِّ قسمتُه وِذي

 في زاِدي علي َأِكيلي ُألوِثر   الكفَّ عنه عفافَةًرفَعتُ وزاٍد

 ألنظُر قبَل الليِل أين نُزولي  وشخٍص درأتُ الشمس عنه براحتي

 سد جوز الليِل كُلَّ سبيِل وقَد  أعطاِف القميِص دعوتُه ومنْشَقِّ

  غير قليِلذاقَ طعم النوِم وما  له قد طاَل نُومك فأرتَِحْل فقُلتُ

 ِصوار تدلَّى ِمن سواِء أِميِل  وأعجاز النجوِم كأنَّها سحيراً

حتَّى كأنَّها وقد اطيطُ  شالَِت الجوزاءوِل فَسكٍب بالفالِة نُزر 

ومن ِخاللَه دسنَْل حتَّى يالي  ِجدقليِل ي شهواِت النفِس غير 

وعوراء له استِمع قيلَتْ فلم ا  اقدوِل وملي ِبقَب وراءالع الِكلم 

 ويغضب منْه صاحِبي بقوِل  أنَا للشيِء الَّذي ليس ناِفِعي وما

ني وأعِرضموالي لو ِشئتَ سب نا  عبأِصيِل وم هكُلَّ يوٍم حلم 

وا ولممضيته اُل أنهوِل  يلبِث الجهبج ستِعني ا لمأخَا الِحلِم م 

 غيظَ الصدِر كُلَّ مِميِل ُأميُل  أيام العشرِة بعد ما كُروأذ

 وما أنَا عن أسراِرِهم ِبسؤِل  للرجاِل سريرتي ولستُ بمبٍد

 وقْد نبهتُهم لرحِيِل نَشاوى  يجرون الثياب كأنَّهم وقوٍم

    

  في السبيِب رجيِلِبذي خُصٍل صا  الحيا طاِمي الجماِم وردتُه وعافي

وُألِبستْ وقد الليُل النهار ةَ  نَفَّرجِنٍح ألصيِل سماوٍن مجو 

ةضل ن بنلجح, قال  

  عنِّي فَلَستُ كَبعِض من يتَقوُل  معاويةَ الممزقَ آيةً أبِلغْ

ةَ واِحٍد إنتلقِني ال تَلْقَ نهز  ِعشٌ وال أنَا أعُلال طاِئشٌ رز  

 تَرد السيفَ وهو مفَلَُّل زغفٌ  األغَر وفوقَ جلِدي نثرةٌ تِحتي

عاِتر رِن أسميالكَعب قاِربُل ِفيِه  ومى ِمنْجامكَالقُد ِسنان 

هِميفي متِنِه حر نَّدهمِمُل  ورم ِصيرمتنَيِه ح وكأن 
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 يقُوم ِبِه الحِسير يعيُل اوإذَ  قالِئصنَا ِبماٍء آِجٍن يسِقى

ةمن عن ب اهللادبع, قال  

نَّتْ ألما أجِبيُل  األرِض ويٌل مِن السسِبالح راةَ أضغَد 

موا نُقَسعنَدِفينَا و الَها  ماألِصيُل أب نحهباِء إذْ جالص 

كأِجد تَراه ولَن تراه لن  وُلبِه  تَخُبةٌ ذَمذاِفرع 

 تُعاِرضه مرببةٌ دءوُل  رحِلِه بدن وسرج حقيبةُ

 في طواِئِفِه الخُيوُل تُضمر  ِميعاِد أرعن مكْفَِهر إلى

ا لَكا والصفَّايمنه الِمرباع  ككْمحوُل ووالنَِشيطَةُ والفُض 

نُو بدِر بِن عمرٍو لقَدِمنَتْ بال  ضطاٍم قَِتيُل ووفي ِبِبسي 

وخَر دسوي لَى األالءِة لمع  ِقيُل كأنيفٌ صس رينَهب 

نُو أبيِه فإنِه بلَيع عزجي  ِليُل فقَدح موا وفَاتَهفُِجع 

  الي الحجراِت ليس لَها فَصيُل  بمطعاٍم إذَا األشواُل راحتْ

 عن حِليلِتِه الحليُل وعرد  اُل حامتْإذَا األبط ومقدامٍٍ

  بن أريم ابن عوف من بني بكر بن وايل باءلع, قال

 في جاراِتها أن من ظَلَم وتَزعم  أال ِتلْكُما ِعرِسي تَصد بوجِهها

 ما تَرين في القَذاِل ِمن الِقدم ِسوى  ولم أظِلم بشيٍء عِلمتُه أبونَا

ٍم وماًفيقستُوافينَا بوجٍه م  لَمةٌ تَعطُو إلي ناِضِر السظبي كَان 

 لَم نُِنلْها لم تُِنمنَا ولم تَنَم فإن  تُريد مالَنَا مع ماِلها ويوماً

 جاراِتي التََألِّي والقَسم وتَسمع  كأنَّا في خُصوٍم غَرامةٌ نَِبيتُ

  أخُو النكِر حتَّى تَقْرِعي الِسن ِمن نَدم  نَاهى فَإنَّنيلها إالّ تَ فقُلْتُ

 ِمرٍة في العسِر واليسِر والعدم وذُو  الِعيس ِحبساً عكُومها ليجتَِنبنِْك

وأي تُمعِلم دعمليٍك من م  ذِّبعي مالٍل وذَي كَرداً ِذي جبع 

كُ أِمني ٍةأجِل كَبٍش لَمقَري ِعنْد ولَا  ن ال غَنَمأذواٍد ِرتاٍع و عند 
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شِّيمي هربالِجزِع غَي ال حي لُو  كأنعوي خارِم والََأكَمالم اثيمجر 

ا أدري وإنِّي لَصاِدقٌ فواِهللا م  أِمن الَل أِم أتَّخَمأِتي الضٍر يخَم 

  ِمن الجوِع إال يبلُغوا الرجم ِملِء جم  يبِه يوماً وقَد كان صحبت بصرتُ

 ومبراِة غَزاٍء يقاُل لها هذَم  حطٍَب جزٍل وسهٍل ِلفاِئٍد بِذي

 ِشْئتَ أورى قبَل أن يبلُغَ السأم إذَا  عقاٍر في السالِح وقاِدٍح وزندي

 فَّا قُدار علَى إرمكَما ع علَينَا  ِصحابي ِإنَّك اليوم كاِئن وقاَل

    

 خَفَّ أيسار المساِميِح واللُحم إذَا  يهاِهي بالكالِب قُتَارها وقدٍر

  وحالَفْتُ فيها كُلَّ من جار أو ظَلَم  لديٍن مطمِئٍن صِحيفةً أخذْتُ

  عمله خاالً كَِريماً أو ابن قتَلْتُ  أخَوفُ بالنُعماِن حتَّى كأنَّما

تْ وإنسالنُعماِن لي دٍة يِبكَز  ولِكن َل والِديمبالو ِطرتُم سماء 

 أِفتْه أو أجر إلى الرجم ولَما  ثياب المقِت إن آب ساِلماً لبستَ

 بلَغَ الذَلْقُ الشواِرب أو نَحم وقد  يِثير علَى التُرب فَحصاً بِرجِلِه

 إذَا ما مس أبهره فَحم أيح  اليه كأنَّها شَطُّ ناقٍَة هلَ

تُهني وقَطَّعِم حتَّى أطاعوُألقى  باللَو موج ِة أوِر الحقيبعلَي ظَه 

هعلَِّق ِشلْونا علَى العبِء المحور  خَمللِذْئِب والر والرأس هعوأكْر 

 قُداٍر صاحِب النُكِْر والحطَم آلِل  كَةًآبائي وكانتْ تري مواريثُ

سمتلالم, قال  

 كرٍم إلَّا بان يتكَرما أخَا  أمي رجاٌل ولن تَرى تُعيرني

نمو نيص ٍض كريٍم فلَمذا ِعر كي  ما لهذَمالم اللَئيم باً كانحس 

 ا أن أكُون لها ابنَماأبى اُهللا إلَّ  وهْل لي أم غيرها إن تركْتُها

 حتَّى ال يمس دم دماً تزايلْن  أنَّا لو تُساطُ ِدماُؤنا َأحاِرثُ

 إنَّني منْهم وإن كنْتُ أينَما إالَّ  من نصٍر بهثَةَ خلْتَني أمنْتِقالً

  يصلَّمااألنِْف يحمي أنْفَه أن كَذى  إنَّنَي منْهم وِعرضي عرضهم إلَا
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 علِّم اإلنسان إلَّا ليعلَما وما  لذي الِحلِْم قبَل اليوِم ما تُقْرع العصا

نْصبي فإنسَألْتَ وم ِنصابي إن  نَّما منزالم يفِْتنُون مالناِس قو 

 له من ميِلِه فتقَوما أقمنا  إذَا الجبار صعر خده وكُنَّا

فلَو رتيغيلْتُ   أخْوالي أرادوا نقيصا جعمانيِن ِميسقَ العرفُو مله 

 لَه أخْرى فأصبح أجذَما بكفٍّ  كنْتُ إلَّا مثَْل قاطِع كفِِّه وما

 دركاً في أن تَبينَا فأحجما له  استَقاد الكفَّ بالكفِّ لم يِجد فلما

 لنابيِه الشُجاع لَصمما اغاًمس  فَأطْرقَ إطْراقَ الشُجاِع ولو يرى

 ولَو كتَبتَه وتخَرما تفري  ما أديم القوِم أنهجه الِبلَى إذا

 بد يوماً للقُوى أن تُجذَّما فال  لم يزْل حبُل القَرينَيِن يلْتوي إذا

وقد لخَلْفكُم أكون و أنأتَكَ زعيماً  كنْتُ أرج تُ أنزلَّمافَما أحر 

 عن ذي شُبهٍة َأن يفَهما وأجلو  الُ وِرثَ بعدي سنَّةً يهتدى بها

 في نصِر زيٍد فِبْئس ما وتَعذُلُني  عصماً في نصٍر بهثةَ داِئباً أرى

ة التيميف بن عطيوع, قال  

 لماإن شْئتُم َأن نُسا فَأدوهما  إِبالِن فيهما ما عِلمتُم هما

وإن تُمونتَج تمألْقَح شْئتُم  ا وإنا هميٍن كمعيناً بع شْئتم 

وإن ِقلوا ألِخيكمعقْالً فاع قَاِحما  كانالم ناِت المخاِض والبكارب  

لبوِنِهم شَي مكانتُ بني األعيوائما  جزالمخَاِض والِلقاِح الر ِكرام  

    

جومال تشْكو الو تْمهاريسعر ولَو   ماِجما ِجمادرعتْ ذا ج خُفاٍف أو 

وفُها وتشْربالحياِض تس آرأس  رِة آِجماً وإنيرالم دتْ ماءرو 

نماً علَى نْأي داِرها فملغٌ تَيبم  مراتهظاِئما سالع والحاملين 

 وِف الخَواتماعن حر األنُ ويغْسُل  ألمٍر يرحض الذم عنْكم عِمدتُ

 تكُن فيها الِرباب عماِعما ولما  أكَْل أستاِه المغازِل ذمني أبى

ممنْه لْعُؤِق الضا الِدقاقُ األستُ  فأما فلسكنتُ لَاِئم وإن بهاجيِهم 
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 زاَل معطيِهم من الخيِر جاِزما وال  ال قرب الُله ودهم بودهِم

 القتْ من الطيِر حاِئما مثَبجةً  جو صِفى بن ثابٍتأه ولكنَّني

 ريقَ فوقَها الماء داِئما وصفْواء  وِحضباً ظَُؤوراً جوبه خُلَّةُ اسِتها

عمرو بن األسود, قال  

ةً ولقدرراً أمتُ أخاِك عمى  أمرِم فعصرجبذاِت الع هعوضي 

  أو أقْدمي يوم الكَِريهِة مقْدمي  تَبينيأمرتُِك بعدها ف فإذَا

نانيل الكضأبو الف, قال  

 األبطاُل غير تغَمغُِم غَمراِتها  حومِة الموِت الَّتي ال تَشْتكي في

 تساقطَ من خليجٍٍ مفْعِم كرب  أقْدامهم وأكُفُّهم وكَأنَّما

 ربيعةَ في الغُباِر األقْتِم وابنَى  اسِمعتُ نداء مرةَ قد علَ لما

 تحتَ لواِء آِل محلِِّم والموتُ  يمشون تحتَ ِلوائهم ومحلّماً

 العجاجِة وهي تقْطُر بالدِم تحتَ  يشْكُر تدعي بحبيٍب وسِمعتُ

ببيٍة وحكلَّ ِطِمر جونزي  ِم ومنرِر مصغي باللهازِم سح 

 الِجماِل يقودها ابنَا شعثَِم جرب  من ذُهٍل كان زهاءهم لَجمعوا

 الِضراِب بكُلِّ ليٍث ضيغَِم عنْد  الرماح وباشروا بنُحورهم قذَفُوا

 مناسِجها سباِئب من دِم وعلَى  تضِبرن الخَبار عواِبساً والخيُل

 كلِّ سابغٍَة كلَوِن الِعظِْلِم في  يصدقون عِن الوغَى بخُدودهم ال

اكنج محلَاٍم منْه نَياب رهِم حتَّى  مِحذْي نَيتَ بابتَ المواتَّقي 

 اللقاِء بكُلِّ شاٍك معلَِم عنْد  بني أم الرواِع فأقْبلوا ودعا

  مظِْلِمالغَريِف بكُلِّ نحٍس أسد  يمشُون في حلَِق الحديِد كما مشَتْ

 إليك النفْس غير المْأِزِم جاشَتْ  فنَجوتَ من أرماِحِهم من بعِد ما

ةيعب رل بنهلهم, قال  
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 ذَوو السوراِت واألحالم إنَّا  يا حاِر ال تجهْل على أشياِخنَا

  ساِئس اُألموِر وحاِرب األقوام  إذَا بلغَ الصبي ِفطامه ِمنَّا

 ورب الحلِّ واإلحرام كذَبوا  كُليباً ثُم قَالوا أربعوا قتلُوا

 ونَفِْلقَ بالسيوِف الهام قهراً  حتَّى نُبيد قبيلةً وقبيلةً

نقُموِر حواِسراً وياتُ الخدرب  نحيمس ذواِئِب األيتام عرض 

ريبن العيفرط, قال  

 إلي رسولَهم يتوسم بعثُوا  يلَةٌأو كُلَّما وردتْ عكاظَ قب

  شاٍك ِسالحي في الحوادِث معلَم  إنَّني أنَا ذَاكُم فتوسموِني

 ترد السيفَ وهو مثَلَّم زغْفٌ  األغر وفوقَ ِجلِدي نثرةٌ تحِتي

 غَِضبتُ فَحوَل بيِتي خَضم وإذَا  فوِراس ِمن ُأسيٍد ِشجعةٌ حولي

    

  وأبو ربيعةَ شاِنٌئ ومحلِّم  بكِريٍ لَدي عداوةٌ وِلكُلِّ

  التغلبيىي حو بنرمع, قال

 وأنتَ بمنظٍر لو تَعلم سفَهاً  ولَقَد دعوتَ طَِريفُ دعوةَ جاهٍل

 باسِم أبيِهم يستَهزم والجيشُ  حيا في الحروِب محلُّهم ولقيتَ

 بكتائٍب دون النساِء تلمموا  ا بأبي ربيعةَ أقبلُوادعو فإذَا

 إذَا هاب الفواِرس يقِْدم بطالً  فيهم هانئاً وسالحه فلقيتَ

وكا سلَبكليِهم واألغر وبنُوا  درعك موخض وكٍد أسلَماُسي 

واد اإلياديأبو د, قال  

منع التهمام مأِوى النوم  وجدير بالهمال ينام نم  

 وذُو البثِّ ساِهر مستَهام ُل  من ينَم ليلُه فَقَد ُأعِمَل اللي

 سيرهن انِقحام كالعدولي  ترى ِمن ظعاِئٍن باِكراٍت هل
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 ويشفَى بدلِِّهن الهيام ِو  يقضمن ِمن قُضِب الِضر واكناٍت

 تُ قِريباً ألم بي الِتمام  بناتُ نخلَةَ لو كُن وسبتِْني

شتَ يكتَِبينِة المفي كب وجى  الينج ِوسام نهأحالم لْهوب 

نناِن ويصسفي المي وهجي  الو امشمٍس غَم قرن ا صانكَم 

نوتراه الِن  في الهواِدِج كالِغز هامالس نينالُه ا إنم 

 جميعاً ونبتُهن تَُؤام ن  سان أينعمن نَخِل بي نَخَالتٌ

 ِمن دِونَها وسنَام وفُلَيج  على منَاِهِل برٍد وتدلَّتْ

 إن النكيثَةَ اإلقْحام ِطقَ  تقِحيم كعٍب لي المن وأتَاِني

 شيء لكُلِّ حسناء ذَام زنْك  في نظاٍم ما كُنْتُ فيِه فَال يح

ولقد عم نني ابرابي كعب  إنَّه امرما ال ي يروم قد 

 ُأفاِرقْ فإنَّني ِمجذام إن  غير ذنِب بني كنانَةَ منِّي

 من قد رِزُئتُه اإلعدام فَقْد  أعد اإلقتار عدماً ولكن ال

وا ِمناألقارِب فاد رجاٍل ِمن  ِمن الِعظام ءوسالر مذاٍق هح 

مفه أنَاةٌللمالينين   امرعو رامالع رادإذَا ي 

ماحا وسإذَا م ى السنينلَد  واستَقَلَّ الِرهام طَ القَطرقَح 

 وكعب ِبيض الوجوِه ِجسام رو  أبوهم وأََِبي عم ورجاٌل

 فَرد حدِهم أحالم خالَطَتْ  وشباب كأنَّهم أسد غيٍل

 مأثُراٍت يهابها األقوام  مبنى لهم أولُوه وكهوٌل

عليِهم نُونوالم لِّطَ الدهرس  مفلَه ى المقاِبِر هامدفي ص 

كُلِّ ُأناٍس وكذاكُم ِصيرفَ  موس اماألي قاً تُبليِهمح 

 وِذكرهم لي سقام حسراٍت  إثرِهم تُساِقطُ نفسي فعلَى

 عون مج النَدى علَيها المدام  ااإلبُل اليحوزها الر إبلي

 ما إن يقلُّهن الِعظام األرِض  وتدلَّتْ بها المغَاِرض فَوقَ

 الني ني وال السنام سنام  فاستَحشَّ أكرعها ال سِمنَتْ
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فإذَا أقبلَتْ تَقُوُل إكَام  مشِرفَاتٌ فوقَ اإلكاِم إكام 

 سماِهيج فوقَها آطام ِمن  قُوُل قُصورأعرضتْ ت وإذَا

 قُلتَ نَخٌْل قد حان ِمنْها ِصرام  ما فَِجئتَها بطْن غيٍب وإذَا

 منها لمستنيٍم ِعصام هب  كالبيِض في األداحي ما يو وهي

  الفقرةُ في حيثُ يستَِّهلُّ الغَمام  غير ما طيرتْ بأوباِرها 
    

 طَوٍد ِلِسرِبِه قُدام عن  ا إن تُِبين عن سنٍَد أرم فهي

كْفَِهرقُ  علَى حواجِبِه يع مر اللُهام ِميسمِعِه الحفي ج 

وملتِقطٌ ِبي فارس طاِرد  امو وُأخرى ِصيضاً وخَيالً تعد  

ةُ الصيِد واألع قدِغر نبراه  داء ِجالم نحتَّى كأنَّه 

 ِجلْد الفَراِئِص اإلقدام رع  صعلَكْن في الربيِع وقد قتَ قد

 اإلسراج واإللجام هن  على السناِبِك قَد أفرع جاذياتٌ

الصواِهُل فيِه لَِجب عتُسم  وحنِين اللقاِح واإلرزام 

رىبالقي ِبع نا وتَقُرونَهِظ  د غَامالب الِرباع لَّهد وقد 

ةبدفاف بن نخ, قال  

 عند اإللِه أثام ولذَاكُم  تأخُذُون سالحه لقتاِلِه لْم

  حتَّى يزوَل إلي الصراِة شَمام  ِدينُكُم ديني وال أنَا كاِفر ال

برضار بن الموس, قال  

ُأنبأتَ أنِّي ألم ِني وإنطلَِب الغواِني  تر نع تُ الكشحطوي  

أحب مليمىعي سبح ِمن ا  اناِن وممى عقُر بظنِّي ِبح 

 أنَا والهوى متدانياِن فما  عالقَةَ عاشٍق وهواً متاحاً

ليمى تَذَكَّرس ِمن ا تَذَكَّرم  ا نآِني ولِكنبه المزار 

 وكُلُّ هذَا العيِش فاِن فنين  أنسى ليالي بالكلندى فال
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 بين ضنك وصومحاِن ويوماً   يوم ِصدٍقبالمجازِة ويوماً

 يفدي بأرِضِك تلك عاِن أما  يا سلْم سيدةَ الغواِني أال

 بمفحوٍش علِيِه وال مهاِن  عانيِك يا ابنةَ آِل قيٍس وما

ليمى ِأمنوالثماِني طَريداً  أهِل النقَا طرقَتْ س شنظَب بين 

 تَدلَّي النجم كالُأدِم المجاِن  ماِمن ليلٍة حتَّى إذَا  سرى

 الريِح خاشعِة الِقنَاِن بظمَأى  بلد بِه بلداً فأضحى رمى

 ركباِنها شُرك الِمتاِن على  بناتُ نيسِبها ويعِيى تموتُ

 العجِب ِمن طَرِف الِجراِن بعيِد  عنُد ِركبِة أرحبٍى يطوُل

 الليِل منطِلقَ اللَباِن سمور  جٍّخاِئٍف ورجيِع حا مطيةَ

 خاِئفاً قحم الجباِن تقحم  تناِئٍف غُبٍر وحاٍج قذيفَ

وا كأنقاُل سيري لَى  يديِه حينتاِن عصبتِن التنُوفَِة عم 

 غايٍة يتبادراِن خِليعا  الفالةَ كَما تَعالَّا يقيساِن

 يسِر المتاحِة مستَعاِن داي  إذَا حثَّ المطايا كأنَّهما

 كَلَّ المطي سفيهتَاِن إذَا  الرجِع ماِئرتَا األعالي شبوبا

 ما يرى فيها تَواِن تَواٍل  شعشَع هجمتْ عليِه وهاٍد

 ال ُأطاِوع من نَهاِني فَإنِّي  أعاذِِلَتَي في سلْمى دعاِني

ا ِب ولَوكُمىَأنِّي ُأِطيعلْماِن  سِشدال تُر ِض ِمنعلَكُنْتُ كب 

 بِذكِْر المذْحِجيِة علِّلَاِني  ِمن َأذَاِتكُما ولِكن دعاني

مى فإنليتْ سما عِلم واياٍن  همان يممنِْزلَها ي إن 

 المنَوقَِة الِهجاِن وِمرباِع  الِريح دون ِبالِد سلْمي تَِكلُّ

 ال يروع الترب واِن خفيفٌ  تَنُوفٍة للريِح فيها بكُلِّ

 أو سماوةَ صحصحاِن رقاقاً  ما المسنَفاتُ علَون منْها إذَا

نٍق يِخدبكُلِّ خَر الظالِم على رهاِن وإغْساِء  كأنَّهن 
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 كاَن سرابها ِقطَع الدخاِن  غَورن هاِجرةً بفَيٍف وإن

وضنجهضاٍت عبِه أِجنَّةَ م  نعلثالٍث علَقاً وثاِن وض 

 ِمن خَصاصِة طَيلساِن يدلُّك  فيِه تَحسب كلَّ نَجٍم وليٍل

 ال يِبْئن علَى اكْتناِن نواٍج  بِه أِزمةَ طاِوياٍت نعشْتُ

نناً تُثروه ريالكُد واِزباَألفاني  ع رفراخَها قُم كأن 

طَْأنعاٍت يمتَسم هي الِمتاِن  خُدورصح ٍر تَفُضمعلَى س  

نلَّى شَِربحتَّى تو هميعا  جللِجراِن كم دبعالم انكَب 

 أغَر منْقَطِع العناِن ِجماع  الصبح اُخرى اللَيِل شقَّاً وشَقَّ

  عاِسيِة البناِنعسراء وال  سلْمى بسيَئِة المحيا وما

 حمامتيِن تجاوباِن بكاء  قد هاجني فازددتُ شَوقاً ألَا

 غُصنَيِن من غَرٍب وباِن على  الطائراِن ِبصرِم سلْمى تنَادى

مى فكَأنليبانَتْ س إن ِب  البانداِن وبالغَر رغَي اغِْتراب 

عنِّي ولو لَ  سألَتْ سراةَ الحيماِني ىعبي ز نأنِّي تلَو 

 وأعدائي فكُلٌّ قَد بالني  ذَوو أحساِب قوِمي لنبأها

 وزبوناِت أشوس تيحاِن  الذَم عن حسِبي بمالي بدفِعي

 لَم أجِن كُنْتُ ِمجن جاِن إذَا  وأنِّي ال أزاُل أخَا ِحفاٍظ

رو الشريدمر بن عخص, قال  

 سليمى مضجعي ومكَاني وملَّتْ   صخٍر ما تَِجفُّ دموعهاُأم أرى

 ومن يغتَر بالحدثاِن عليِك  كُنتُ أخشَى أن أكُون جنازةً وما

حليلَةً فأي ى بأمواِن فَال  امرٍئ ساوهعاشَ إلَّا في شَقاً و 

مأه هأستطيع ِم لوبأمِر العز  الع وقَد يِر والنزواِنحيَل بين 

 من كانَتْ لَه أذُناِن وأسمعِت  لعمِري لقد أيقظِت من كان نَاِئماً

صبحتُ بغارٍة وحي ِريٍد قدباً كُتُفاِن  حراٍد أو دكرجِل ج 
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حياً فاِئتُ الموِت فاتَه أن واِن  فلودِب فوقَ القارِح العرأخُو الح  

ياحيلر ايلثم بن ويحس, قال  

 أضِع الِعمامةَ تَعِرفُوني متَى  ابن جلَا وطلّاع الثَّنايا َأنَا

ريٍّ فإنِحمي مكانَنَا من  كانريِن مِط العالليِث من وس 

 الِغب إلَّا في قَِريِن غداةَ  ال يعود إلى ِقرِني وإنِّي

كب عنهالر ٍد يصدلِحيِنتُْؤتى فريستُ وال  ِبِذي ِلب ه 

 فما بالي وباُل ابني لبوِن  عذَرتُ البزَل إذْ هي خاطَرتِني

 جاوزتُ رْأس األربعيِن وقد  يدري الشعراء منّي وماذَا

 مجاورةُ الشؤوِن ونجذني  خمسين مجتَِمع أشُدي أخو

لي فإنوح وِجراء اللتيِع الظَّنوِن لذو  عرِشقٍّ على الض 

 إلي نصٍر آميِن لمشتد  سُأحيي ما حييتُ وإن ظهري

رياٍح كَِريم سلَفي ِل  الخاِل ِمنالجبيِن كنص احِف وضالسي 

قناتنا مِشظٌ شظاها فإن  نُقَ القريِن شديدها عمد 

و الحنفيرم بن عشمر, قال  

 ه بالطيِنوسد خَصاص أبداً  لَو كنتُ في ريمان لستُ ببارٍح

 جاءتْ إلي منيتي تبغيني  في ذُراه مآكٌل ومشاِرب لي

لقدني وتُ على اللئيِم يسبتُ  مررنيِني فمضيت قُلْتُ ال يعثُم 

    

بانغَض إهابه ضيني إني  ممتلئاً عليير خْطُهس كورب 

   هلَكْتُ حزينفِرح وِخرٍق إن  رب نكٍْس إن أتتْه منيتي يا

 

  قصائد لغوية 
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أبو حزام العكلي, قال  

 فيِه وال يبذءه فيرمُأ  مستهنئاً في البدْئ ُألزُئ

إنني هانٌئ إلهنأه  وأحصئه ما أهنُئه بعد 

  وخزء لهم أجزءه  وعندي للدهدِء النابئين طنٌْئ 

  لهم أرثَُؤهثْأثأََةً أو ِء  وأكِْدُئ نجأتَهم بالنَّسى

لبئاِت المَأى وأقضُئهمم  موالبُئه ما البُؤه بعد 

 بالدأٍث ما تَهجؤه تُزأزُئ  زواِزءةٌ وأبةٌ وِعندي

 آلٍد أدا لي وال َأحدءه  أجذَِئر وال أجثِئلُّ وال

ٌؤ ولكنؤبب بأبُئهي  أبُؤهوب ُؤهٌأ أحججح 

 أئتَبه األد ال يفطَُؤه إذا  تزءَل مضطَنٍئ آرٍم

 آزٍم محمُؤه ِلواِذِئهِِ  مراِفئ أحِبائِه واذٍئ

ماِسٍئ وكَائن نوعنِدي  تحلَّْئتُ ع ُؤهالذَّأِم ما يذ م من 

 ِمن كان ال يلفُأه ويلفَُأ  من ثأرِه جاِبئاَ يصأِصُئ

  آِلِه أنسأهِمن وآلي  سَأنْسُأ ِطنئي ِمن ِطنِْئِه

 ما الرِطيء أنمَأى مرثَُؤه إذَا  لَكَيٌئ عِن الموءباِت وإنّي

 مؤٍد ِلما يكفَُأه المماِئِر  لمزدءب مئرةَ وإنِّي

 أنَا ِمن معبأي مزنَُؤه وال  الطِّنُئ ِمن مربأي مقرٌئ وال

د رُئ وإنيد رُئ بي مشِئٍز ِلِذي  ليٍئ متُد رتُدرُأه  

 مآِبره تَنْصُؤه علي  ِلال نأنٍأ جبٍأ كيَئٍة

 عليِه الوأى أهذَُأه نزُأتُ  انتتأتُ لدرِئِهم فلما

 ينُوء اللَّتيُئ الَّذي تَلْتَُأه  لذأَّجةِِالضنىِء ال برأٍم

 باِدُئها البدء إذْ يبدُأه لَّ  مصئِّيةً لم يَؤ فهاُؤو

بها ِدهاألرءءولز  كشَطَِئك ا تَشطَُأهِئ مببالع 

: قالو  
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إلنعاِث الخِليِط ألَم ثِعَل  تُزأدبالغُطاِط أِو الشَّميطِِ لي 

 األخْالم ماٍط ذي شُحوِط شََأى  على قُوٍد تُتقتقُ شَطر طنٍْئ

 يطِِمنْه الفَحوى البِط سأفِْطس  زُؤداً تَفَشَّغَ في العواصي بلَي

 مفيَئهم أمر النَِّحيِط فَلَيس  تَنِحطْ علَي لُغَفاء دجوا فَال

مالهإالَّ و اكرح وناٍص قَِميطِِ ِخالفَ  حاِدجٍم ودرجم 

 شُِكدتْ علَيِه ِمن فَسيِط وما  فوذِّح ِضنء من رطَئتْ ِشغاراً

نمباً وفاِقعِة الشَِّريِط إال  ثَهتَتْ بِه األرطاُل ِحز بسياع 

 اُهللا ِمن قَحٍر قَفُوِط لَحاك  أتَِثلبني وأنتَ عِسيفُ وغِْدي

 يبوء بخس بالشَّطُوِط فليس  تُْؤِمر مماءرتي وبْؤِلي فَال

كونَد خْتُ منهيفِشٌئ روِط نَُؤوراً  منُؤوِر ع ِرْئيد آض 

 دءاخَ العضرفُوِط فراِضخُه   لي وداخَتْقد تد خْدخَ فآصَل

 بأثعَل ِذي أطيِط وزريِهم  فثََأ الورى نَفِخى شواهم أما

تي ذُُؤوطي  بالَّألِظ ِمنِّي وتظِييئيِهمبشُنتُر وذََأِطيِهم 

 فَحيِح صهصلَقٍٍ ضنُوِط نَِديد  قُز لستُ أحِفُل أن تَفحى هيا

 قتالَِك فاستَميِطي ِبِبرِطيٍل  زنُأِت إلي فارقَىإن  سأثمُأ

    

 وال تندَأهم جشْراً علُوِطي  بواِذئ األحباِء حوباً ولستُ

 حنِديرتَي ِمن النَّفيِط علَى  نََأتَتْ لُماِتي حاِدِجيِهم وال

ونكُمِبيساً فددرماساً دِل  عور في قُطُوِط كََأزذَبا يم 

  ويخِْفي خَبَأها البدء الضفيطِِ  دتْ بالجباِن علَى المزجىتعا

  قالو

ا نَسوسِهنْداً نَس واستَشاطَ القذاُل منِّي خَِليسا  آلي فهاد 

 أن نُسْئِت حروسا ستََئِيضين  تُِنيرنِْك ذُرَأِتي وذُبوبي ال
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تَّى تَِئيضي ِندِر حيتُ جا إضوساا في  مسالب القَي تُعلِّقينلع 

ذِْو قَتالي إنْل حاِلِكي ويحي  وسا وُأدايجرعالم أوائم 

رٍد ساِمِدي غَيلى دؤٍد عالخَِميسا طمشُ  م ال أطيسبدٍء و 

منّي فلقَد الشَّواِفن تَشِْفن  يسا حينتاِنئاً ِعر نِدجحي 

هشَ لُوس أراد شُ إنوسا خَِرشَ  ماجاًالطَّمماً هريِس سندمالد 

ِن القَذاِريِف نُوٍر زيروٍر عوسا ال  زالغَس نولَص إن الِخيني 

 َأهستُ الوآةَ ِفيها الهيوسا قَد  وسخاوي مجمعاٍت قَياٍق

 ضابحاً وسيداً ولوسا هجرساً  ما بها تشفن الشوافن إال

الَّتي تَُؤر تْهلُوسا في  ثُ ِللعاإطبِعنِْدي الع ورصى يوزفَز 

 هبرات المأى وإما بسيسا  زبادةً فزبد إما قال

 حشَرها حرى أن يِكيسا ِشرعةٌ  صيغَةٌ وجشّاء فيها ومعي

شْراً لمشِئِه حهيِمياً ِلحم أكن  رِئيسا غيالب نْهُأتُ عدإنِّي ح 

 تََأري غَذُوفَنَا مستِريسا إذْ   ابِن سيٍد أويٍسِمن إتِّئاباً

 إزجاِئِه لي الدردِبيسا بعد  فغاً تَحألَّْتُ عنه ورِطيٍئ

 بحوالتِِ ربِدها تََأِبيسا س  تَُؤبس الدهدأََ الشُّو خَنْفَِقيقاً

ِصنكِْثٍب بي ومٍد ممخَرذْ وإذَا  مْأتُ ها انتَسوسامج مر 

   أن الغَفَ الوَرى الجعسوسا  أيها النَّأنُأ المساِفه في العلْعوِل
غْدو ِس اإلريسا التُِبْئ  التُِبُئِني وأنتَ لي بكَؤربالم 

بعضهم  قال  

 عاِرض مرِزم عفاه  ِباللوى ربع لسعدى

 ِق الَأسحمالباِر وهوج  الوبِل هطّاٌل صدوقُ

 الخَطِّ في األرسمِ كَباِقي  آيةً قَفْراً فَأضحتْ

 الطَرِف كاألنْجم ِصراِت  فيِه حوراً قا عِهدنَا
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الكشِح  وِفيِهن ِضيمه  الَمبِسم اضحا وري َ

 الوجِه والِمعصم بلَوِح  سبتْ قَلِْبي فأردتِْني

 دائماً تَسِجم فَعيني  سهماً بعينَيها رمتْ

 تُراعي الوصَل أو تَصِرم  يا لَيتَ ِشعري هْل أال

شْغُوفاً فقَدتُ مبحكَِئيباً  أص مسههاِئماً م 

هذَا وال تَيَأس لى  فدعع غرما ما فاتَ يم 

 اُهللا ما القَشعم هداك  يا صاِح أنِبْئني أال

 الصرما وما المرِدم وما  باالهيفَا وما النَكْ وما

 الذَام وما الِمخْذَم وما  السام وما الالم وما

  والهيعةُ والهمهم  وما التُرعةُ والتلعةُ
   واألسفح والسلهم  وما األنزع واألشنع

 والشُرسوف والمنِْسم فُ  وما الزحلُوفُ والغُرضو

 والدسفان واألصلَم ن  لديثاوما الِسرحان وا

و مزيوالح ومميوما الد  محواألص ومميوالح   
  والالِيع واألعلَم          الضاِيع والهاِيع وما            

 الظَأظَا وما األجذَم وما  وما الدأدا وما النَأنَا

  والِنقِْنقُ والهيثَم  الدردقُ والِخرِنقُ وما
ومرواألد دا األغْي  د ثَمرواله دلْعوالج 

 والِشمالُل والمفْعم ُل  الصلْصاُل والسلْسا وما

 البوم وما الشَيهم وما  اللُؤم وما التُْؤم وما

 والِصْئِبُل والِسلِْتم  العيهُل والقَنْبُل  وما

قْما الروم ما القَحا  وموم الوغَميا الضوم غْم 

 والِمسرد واِللهِزم  القَرمد والجلْمد  وما

   والحرجفُ والصيلَم  وما النَفْنَفُ والصفْصفُ
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   والغَيطَُل والعنْدم  وما القَسطَُل والعيطَُل
   والعثْعثُ واألبلَم  وما الجثْجثُ والكَثْكَثُ

 والخَنْشُوشُ والشَجعم شُ  وشُ والرعشُووما الجؤشُ

 الضمز وما العيهم وما  القز وما الوخْز وما

 والِصرداح واَألزلَم ح  الِجحِجاح والضحضا وما

 القَين وما التَُؤم وما  المين وما الَألين وما

األرقَموالجاِنح و  الماِنح والكاِشح  وما  

 واألوشَاُل والعلْقَم ُل  وما األقْياُل واألنْفَا

  والقَرهب والغَيلَم  السبسب والكَبكَب وما
وواألص رعا األزوم  ر مرواألد رعواألص 

 واألصداء والمجثَم ء  األبراء واألطال وما

 معرب محكَم يِفِشعر  ال يكْفَأن ِشعِري أال

  كالحريِق الساطِع المغْرم  لقد حبرتُ ِشعراً 
 ويك الحيةُ الِضرغَم د  فقْل إلبِن جميٍل سا

 األهوج الِطمِطم فأنتَ  الخاضع الواهي فأنتَ

ا مثبو لقدتَ يأصبح  ر ما تَكْرم تقْرا غير 

بعضهم  قال  

 بعدها أِبد فصبحاً  بالحشا مرقد لسلمى

 بعدها عربد وخُلقي  لبيِنها عيني بكتْ

 قَصد تْ فَد فد َأمون  يوم قلَّتْها أبدتُ

أفد الفو ِد  ِمنّي بياض َأنْشُد ولعوأنَا م 

 رعِديدةٌ ثُوهد كذَا  فما لوِمي بخنداةٌ

 بابها موصد ودوني  فذاتُ الُأصِد صادتْني
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 فَاحم أسود وفرع  سهم عيِنيها قتلْني

 مغْرم مفْرد ِبأنِّي  بالبيتُ هْل تعلم أال

 الليِل لَم َأبرد بجنِْح  وهْل تدري بما أمسيتْ

إِذ  ذَا خِذ اللغاتْ فدونك تَداللغاتُ التُر 

 اُهللا ما القرد د هداك  يا خلِّ خبرني أال

  واألبهر والجلعد  البهترالبحتر و وما
 والصبار والقرمد ر  وما األصبار واألصما

 والشرمح واألبلد  األشقح والشفْلح  وما

وما العرفَج والعسلج  واألنكد واألبلج   
 واألدعج عجوما الضم  والمسرد والد ملج  

 واألملد وما األمكد  واألميد واألمعد  

 البذخُ وما السلغَد وما   وما النبخُوما السمخُ

  واألمقر والمسند  األخزر والقعسر وما
ةُ  وما األدرةُ واألطر واألصرةُ واألكبد 

 واألرقَب والمحتد ب  اإلردب واإلرز وما

 والمرطوب والِمعضد ب  الزخزوب والقرضو وما

والقرشب والمحص  وما القرهب والقرضب د   

 والنضاخُ والصفِْرد خُ  وما الوخواخُ والمنتا

 والمطران والسرهد ن  وما الشحذان والغرثا

  واألغبثُ والضرغَد  العنْكَثُ واألعفثُ وما
 والمخْروتُ والصيهد تُ  وما السبروتُ والرتو

    

 ذُ والشَحاذُ والِملْكَد  وما الهذّاذُ والمالّ

  والجعظَر والحرمد  الجعبر والجعفَر ماو
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 رهوالعب قَروما العب  دوالفوه روالِعثْي  

 محوالكَو وما الكحكح  دروالعج والكَفيح  

 والزعكوك والموطَد ك  وما الصمكوك والمضنو

 شُ والرعشوشُ والملْسد  العمشوشُ والعشو وما

  والفسيطُ واألكْلَد  واألعيطُالعطعطُ  وما
 والنشوان واألقهد ن  وما العثمان والعيما

 والملطم والمقلد م  الهيذَم والملد وما

 والمظلوم واألقْود م  الخيشوم والحيزو وما

 وما الكريص والقرمد  الكصيص والكيص وما

 والقاطن والفرقَد  العاهن والكاهن  وما

 والوصواص والفرهد ص  وما القصقاص والمنْما

 والغيداقُ واألرمد قُ  وما التيفاقُ والمعفا

 والِملْطاطُ والمذْود طُ  العطاطُ والقطّا وما

 الِقن وما األعود وما  الظُن وما الظَن وما

 والمصمد والفاسقُ  العاتقُ والناتقُ وما

 واألوفاض واألقْمد ض  نْفاالهضهاض واأل وما

 واألنْواض والمقْعد ض  اللضالض والنَضا وما

والغاِمض وما العاٍرض  واألنْقَد والناِفض   
   الِكتْفان والكلْفا وما

   التَحِقرن ِشعري أال

راً كالْحريقِِ لقدنْتُ ِشعسح   

   لَو حضر سحبان فَصيحاً

    قُْل للمجاِدْل ويكأال

   الصاِغر الضارع فأنْتَ



األصمعي-األصمعيات  63  

لقد كينكُلِّفْتَ يا مس   

قُْل وإن شَك كرخام   
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  الفهرس 

 2...........................................................................هذا جمموع األصمعيات

 2...........................................................................األسعر اجلُعفي, قال

 3.................................................................ن رعالء الغساينعِدي ب, قال

 3...........................................................................رجلٌ من غَِنٍي, قال

مهعض5...................................................................................قال ب 

 5..........................................................................خلُضِرياحلَكَم ا, قال

 5...........................................................................عقْبة بن ساِبق, قال

 6...............................................................أسماُء بن خارجة الفزاري, قال

 8..........................................................................دريد بن الِصمة, قال

 9..............................................................أبو النشناش النهشلي الِلص, قال

 9..............................................................................أُمرؤ القَيِس, قال

 9...................................................................كَعب بن سعد الغنوي, قال

 10...............................................................عريقة بن مسافع العبسي, قال

 11..................................................ضابئُ بن احلاِرث بن أرطاةَ البرجمي, قال

 12........................................................................خفاف بن ندبة, قال

 12........................................................................دريد بن الِصمة, قال

 13...........................................من بين بكر بن وايل ِعلْباُء بن أِرمي بن عوف, قال

 13...............................................................عبد اهللا بن ِجنح النكِْري, قال

 14.......................................................................ابن نجاء التيمي, قال

 14.............................................................شعبةُ بن الغِريض اليهودي, قال

 14..................................................................أخو شعبة, السموأَل , قال

 15................................................................دوسر بن ذُهيل القُريعي, قال

 16.....................................................................أُحيحةُ بن اجلُالح, قال

 16.................................................................عوف بن عِطية التيمي, قال
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 16........................................................................دريد بن الِصمة, قال

 18........................................................................خفاف بن ندبة, قال

 18........................................................................ماِلك بن نويرة, قال

 19.........................................................................املُرقِّش األصغر, قال

 19.............................................................................ابن مهدي, قال

 20.......................................................................أبو دواد اإليادي, قال

 21.........................................................................عروةُ بن الورد, قال

 22..........................................املُنخلُ بن عامر بن ربيعة بن عمرو اليشكُِري, قال

 23.......................................................................مهلِهل بنَ ربيعة, قال

 24......................................وامسه عامر بن احلارث أحد بين وايل أَعشى باِهلَة, قال

 25.......................................................................ة أيضاًقال أعشى باهل

 25.....................................................................أبو الفَضل الِكناين, قال

 25..............................................................................تأبط شراً, قال

 27...................................................................عمرو بن معِديكَِرب, قال

 27..........................................حرثان بن السموأل وهو ذو اْإلصبع العدواين, قال

 27................................................................ماِلك بن حرمي اهلَمداين, قال

 28....................................................................قال مالك بن حرمي أيضاً

 29........................................................................يزيد بن الصِعق, قال

األسدي ه29.............................................................................فأجاب 

 29.............................................................الَأجدع بن مالك اهلَمداِني, قال

 30........................................................سعدى بنت الشمردل اجلهنية ,قالت

 31........................................................مشعث وهو رجل من بين عامر, قال

 32...................................................................عمرو بن معِديكَِرب, قال

 33........................................................................قَيس بن اخلَِطيم, قال

 34.........................................................................املُمزق العبدي, قال

 35.......................................................................خفَاف بن ندبة, وقال

 36....................................................................................قال أيضاً
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 37.......................................................................سالمةُ بن جندل, قال

 39.....................................................................ذُو اِخلرق الطُهِوي, قال

 39........................................................................املُفَضل النكِْري, قال

 41.........................................................................طَرفَةُ بن العبد, قال

 41..................................................ضاِبئُ بن احلاِرث بن أَرطاةَ البرجِمي, قال

 43................................................................صخير بن عمير التِيِمي, قال

 44............................................................................امرؤ القيس, قال

 44.......................................................................احلاِرثُ بن عباد, قال

 44.................................................................كَعب بن سعد الغنوي, قال

 45........................................................................حجلُ بن نضلَة, قال

 46.......................................................................عبد اِهللا بن عنمةَ, قال

 46..........................................ِعلْباُء بن أرمي ابن عوف من بين بكر بن وايل, قال

 47................................................................................املُتلَمس, قال

 48.................................................................عوف بن عطية التيمي, قال

 49......................................................................عمرو بن األسود, قال

 49.....................................................................أبو الفَضل الِكناين, قال

 49.......................................................................مهلِْهل بن رِبيعة, قال

 50........................................................................طَِريف العنبري, قال

 50..................................................................عمرو بن حيى التغليب, قال

 50.......................................................................أبو دواد اإليادي, قال

 52........................................................................خفاف بن ندبة, قال

 52......................................................................سوار بن املُضرب, قال

 54................................................................صخر بن عمرو الشريد, قال

 55...............................................................سحيم بن وِثيٍل الِرياحي, قال

 55...................................................................مشر بن عمٍرو احلنفي, قال

 55....................................................................................قصائد لغوية

 56.......................................................................أبو حزام العكلي, قال
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 56.......................................................................................:وقال

 57........................................................................................وقال

 58.................................................................................قال بعضهم

 60.................................................................................قال بعضهم

 64.........................................................................................الفهرس
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