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 مروان بن أبي حفصة

 هــ182هــ واغتيل في بغداد عام 105ولد باليمامة عام . مروان بن سلمان بن يحيى بن أبي حفصة، آنيته أبو الهيندام أو أبو السمط، ولقبه ذو الكمرهو 
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  مروان بن أبي حفصة
  م 798 - 723/ هـ  182 - 105

  .آنيته أبو الهيندام أو أبو السمط، ولقبه ذو الكمر مروان بن سلمان بن يحيى بن أبي حفصة،

ة من      د باليمام دار، ول شاعر عالي الطبقة، من شعراء صدر االسالم، آان جّده أبو حفصة مولى لمروان بن الحكم أعتقه يوم ال
بعده ثم إلى مديح أسرة عريقة في قول الشعر، وأدرك العصرين األموي والعباسي، وقد وفد على المهدي فمدحه ثم الهادي من 

  .ومدح البرامكة وزراء الرشيد هارون الرشيد

ديدًا، ض   ًال ش يًال بخ ان بخ د آ اره، فق ى يس اس وعل ي العب اء بن ن خلف ا أصابه م رة م ى آث ه وعل ت عن ال وروي ه األمث ربت ب
  .الحكايات

ى خصومهم             يهم واحتج عل ع بشعره عن العباسيين ودعى إل رأي وداف ويمتاز شعره بالعراقة والجودة ومتانة األلفاظ وسداد ال
  .وعارضهم

  .وقد دفع ثمن تعصبه للعباسيين حياته، إذ اغتاله بعض المتطرفين من الشيعة العلويين ببغداد

ي حفصة   ": غانياأل"في  أبو الفرج األصفهانيقال  ن أب به،     . هو مروان بن أبي الجنوب بن مروان األآبر ب ره ونس دم خب د تق ق
ه    تمكن من ويكنى مروان األصغر أبا السمط، وآان يتشبه بجده في شعره، ويمدح المتوآل، ويتقرب إليه بهجاء آل أبي طالب، ف

دخل    وقرب إليه ، وآسب معه ماًال آثيرًا، فلما أفضت الخالفة إلى المنتصر ت جنب مذهب أبيه في آل أمر، فطرده وحلف أال ي
  .إليه أبدًا لما آان يسمعه منه في أمير المؤمنين علي رضي اهللا منه

ال    : فأخبرني محمد بن عمران الصيرفي عمي قاال زي ق ل العن ن علي دي       : حدثنا الحسن ب ن آدم العب د اهللا ب ن عب د ب حدثني محم
   : قال

  : توآل فأنشده قولهدخل مروان بن أبي الجنوب على الم

 أباه ذوو الشورى وآانوا ذوي عدل   أبوآم علي آان أفضـل مـنـكـم
 بخطبته بنت اللعين أبـي جـهـل   وساء رسول اهللا إذ سـاء بـنـتـه
 !ببنت عدو اهللا، يا لك من فـعـل   أراد على بنت النـبـي تـزوجـًا
 بالمنطق الفصلعلى منبر اإلسالم    فذم رسول اهللا صـهـر أبـيكـم
 هما خلعاه خلع ذي النعل للنعـل   وحكم فيها حـاآـمـين أبـوآـم

 فقد أبطال دعواآما الرثة الحـبـل   وقد باعها من بعده الحسن ابـنـه
  طالبتموها حيث صارت إلى األهل   وخليتموها وهي في غير أهلـهـا

  .فوهب له المتوآل مائة ألف درهم

ال    : حدثني محمد بن القاسم قال: وقال محمد بن داود بن الجراح  ائي، ق و هاشم الجب ى المتوآل      : حدثني أب و السمط عل دخل أب
  : فأنشده قوله

 والبنت ال ترث اإلمامة   الصهر لـيس بـوارث
  قامت على الناس القيامة   لو آان حقـكـم لـهـم
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 والمبغضين لكم عـالمة   أصبحت بين محـبـكـم

  .فحشا المتوآل فمه بجوهر ال يدرى ما قيمته

  : أنشد أبو السمط المتوآل قوله: وحدثني أحمد بن جعفر جحظة قال

  ونزلت في أقصى ديار الموصل   إني نزلت بساحة الـمـتـوآـل

ه طي  : فإذا آانا متباعدين هكذا فمن آان الرسول؟ فقال أبو العنبس الصيمري: فقال الفتح بن خاقان ا    آانت ل ور هدى تحمل إليه
  .آتبه، فضحك المتوآل حتى ضرب برجله األرض وأجزل صلة الصيمري ولم يعط أبا السمط شيئًا، فماتا متهاجرين 

أخبرني أبو السمط : حدثنا حماد بن أحمد البني قال: حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه قال: أخبرني عمي والحسن بن علي قاال
  : لما صرت إلى المتوآل على اهللا ومدحته ومدحت والة العهود الثالثة، وأنشدته ذلك في قولي: مروان بن أبي الجنوب قال

 ويا حبذا نجد على النأي والبـعـد   سقى اهللا نجدًا والسالم على نـجـد
 !لعلي أرى نجدًا وهيهات من نجد   نظرت إلى نجد وبغـداد دونـهـا
  أشهى من زيارتهم عنديوال شيء    بالد بها قـوم هـواهـم زيارتـي

  .فلما استتممتها أمر لي بمائة ألف درهم وخمسين ثوبًا من خاص ثيابه

ال     : أخبرني علي بن أبي العباس بن أبي طلحة قال و إسحاق ق د أب ن محم ال      : حدثني إبراهيم ب د الكاتب ق ن يزي د ب : حدثني خال
  : دعاني المتوآل ليلة وقد غنى بين يديه عمر الطنبوري في قولي

  فبقيت رحمة من يراني   يا مقلتي قتلتـمـانـي
 بيد الهوى أسلمتمانـي   من ذا ألوم وأنـتـمـا

  : ولم يغنه البيت الثالث، وهو: قال

  ب وغالنا ريب الزمان   لعبت بنا أيدي الخطـو

ك، : آراهة أن يتطير منه، فجعل ينظر إلي وأنا واقف، ثم قال ات صبواتك      ويلك يا خالد، تهرب منا ونحن نطلب وأنت في غياب
  : فقلت -وهو الذي ال قرار له، فإذا أخذه اإلنسان لم يقدر أن يضعه من يده  -وغزلك، يا غالم اسقه ثالثة أقداح في القدم المبرم 

  أآثر من رطل نبيذ   سيدي ال تسقـنـي
 يؤلمني غير لـذيذ   إن شربي لـلـذي

  : يا غالم، إن لم يشرب فاصفعه، فقلت: فقال

 يقة عن شرب رطل   سيدي حوصلتي ضي
  خفت أن يذهب عقلي   فمتـى زدت عـلـيه

  .هو آما قال يا سيدي ال يطيق الشرب: فقال الفتح



 

4 

 

هو يا سيدي شيخ الشعراء ومادحك، وآباؤه مداح آبائك، : قوًال على البديهة، فقلت له: وحضر ابن أبي حفصة، فقال لنا المتوآل
  : فأنشأ يقول

 عيناي ال تكفـيان   ألف عينيا ليت لي 

  : سخنت عينك، أنا لي عين واحدة أدعو اهللا عليها بالعمى من ستين سنة، أقول: فقلت له

  فأراحني الرحمن منك   يا عين أنت بليتـنـي

ال        : اهجه، فقلت  : ثم قال لي المتوآل. وأنت تتمنى ألف عين ي وق ل هو عل ي، فأقب م يعرض ل ا     : إن الرجل ل ا شئت، وم ل م ق
  : عسى أن تقول؟ فقلت

 !ما القصه: فقال الناس   زاد الـبـرد يومـــين
  ر مروان بن أبي حفصه   أنـشـدونـا شـع: فقلنا

 صـهبحلقوم استـه غـ   فتى من شهـوة الـنـيك
  لوافى دبره رصه   ولو يرمي ببطـيخ

  .فضحك المتوآل حتى صفق برجليه األرض، وأفحم مروان، ثم أمر لي بجائزة فأخذتها وانصرفت: قال

ال      : قال ابن أبي طاهر وب ق ي الجن ن أب ا           : حدثني مروان ب ه فيه ي داود بقصيدة مدحت ن أب ى اب ا استخلف المتوآل بعثت إل لم
  : وذآرت فيها ابن الزيات ببيتين وهما

  أتاني اهللا بالفتح والنصر: فقلت   الزيات القي حمامه: وقيل لي
 والغـدر بالكفرفألقاه فيها اهللا    لقد حفر الزيات بالبغي حفـرة

ال . نفاه الواثق إلى اليمامة، وذلك لميله إليك: فذآرني ابن أبي داود المتوآل، فأمر بإحضاري، فقيل له: قال ه    : فق ال ل ل، فق يحم
ه        : عليه ستة آالف دينار دين، فقال: ابن أبي داود دمت علي ة، فق الحمالن والمعون ا وب ي به يكتب بها إلى عامل اليمامة، فكتب ل

  : ه قوليوأنشدت

 والشيب حل وليته لم يحلل   رحل الشباب وليته لم يرحل

  : فلما بلغت إلى هذا البيت

 جاءت بال طلب وال بتمحـل   آانت خالفة جعفر آنـبـوة
 وهب النبوة للنبي المرسـل   وهب اإلله لك الخالفة مثل ما

  .بالوسطىوفي أول هذه القصيدة لعريب ثاني ثقيل : فأمر لي بخمسين ألف درهم

اال      ي ق ن عل رد، والحسن ب ن    : أخبرني بخبره فيها جماعة من أصحابنا، منهم محمد بن جعفر النحوي صهر المب د ب دثنا محم ح
إن مروان بن أبي حفصة  : حدثني المرزبان بن الفروران حاجب المنتصر قال: حدثني القاسم بن محمد الكاتب قال: موسى قال

  : واهللا ال أذنت للكافر ابن الزانية، أليس هو القائل: صر لما ولي الخالفة، فقالاألصغر المكنى أبا السمط استأذن على المنت
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  هما خلعاه خلع ذي النعل للنعل   وحكم فيها حاآمـين أبـوآـم

  : واهللا ال وصلت إلي أبدًا، فلما بلغه هذا القول عمل هذا الشعر: قولوا له

  يطول به عهديوما آنت أخشى أن    لقد طال عهدي باإلمـام مـحـمـد

  .وذآر األبيات آلها

أما الوصول إلي فال : وسأل بنان بن عمرو، فصنع فيه لحنًا وغنى به المنتصر، فلما سمعه سأل عن قائلها، فأخبرته، فقال: قال
  .سبيل إليه، ولكن أعطوه عشرة آالف درهم يتحمل بها إلى اليمامة

ال   : ثني جعفر بن هارون بن زياد قالحد: أخبرني علي بن العباس بن أبي طلحة الكاتب قال : حدثني أحمد بن الفضل الكاتب ق
  : لما قال علي بن الجهم هذه القصيدة في المتوآل

  واجعل المهرجان أيمن عيد   اغتنم جدة الزمان الـجـديد

ي عن    ي: فقال له. أنشدها وأبو السمط بن أبي حفصة حاضر، فغمزه المتوآل على علي بن الجهم وأمره أن يعنته ي، أخبرن ا عل
  : قولك

  واجعل المهرجان أيمن عيد

ام التشريق ة وأي ل الفطر واألضحى والجمع اس مث ه الن د اهللا ب ا تعب د م ا العي و، إنم وم له د أم ي ا المهرجان . المهرجان عي فأم
  .اجعل المهرجان عيدًا: أمتهوالنيروز فإنما هما أعياد المجوس ، وال يجوز أن يقال لخليفة اهللا في عباده وخليفة رسول اهللا في 

  : فلم يلتفت إليه وأنشد حتى بلغ قوله 

 ن أولو قوة وبأس شـديد   نحن أشياعكم من آل خراسا
 د وأهل التشيع المحمـود   نحن أبناء هذه الخرق السو

اس    : فقال له مروان ي العب ه المتوآل   . لو آنتم من أهل التشيع المحمود ما قتل قحطبة جدك وصلبه في عداوة بن ال ل ك،  : فق ويل
ؤمنين   : أقتل قحطبة جدك؟ قال ر الم ا أمي ه         . ال واهللا ي ال ل ن طاهر، فق د اهللا ب ن عب د ب ى محم ل عل ال     : فأقب ا ق اتي األمر آم بحي
: فضحك المتوآل وقال. ما قال، فأي ذنب لعلي بن الجهم؟ قد قتل اهللا أعداءآم وأبقى أولياءآموإن آان آ: مروان؟ فقال له محمد

  : شهدت واهللا بها عليه، فقال مروان في ذلك

 إن في الحق لقوم مغضـبة   غضب ابن الجهم من قولي له
 صلبوا جدك فوق الخشـبة؟   يا بن جهم آيف تهوى معشرًا
 نصح حق غير نصح الكذبة   يا إمام العدل نصحي لـكـم
 بكرامات لشكري مـوجـبة   إن جدي من رفعتـم ذآـره
 وتولى ذاك منه قحـطـبـه   وابن جهم من قتلـتـم جـده
 أنه أهل لضـرب الـرقـبة   فخراسان رأت شيعـتـكـم
  ال ورب الكعبة المحتجبة   أتراه بعدها ينصحـكـم
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ال   : حدثني جعفر بن هارون قال: أخبرني علي بن العباس بن أبي طلحة قال دون إسماعيل ق غ المتوآل   : حدثني أحمد بن حم بل
ؤي،                  ن ل امة ب ك وعن قصته، وعن نسب س م يزوجوه، فسأل عن السبب في ذل ريش فل أن علي بن الجهم خطب امرأة من ق

 عنهما لم يدخالهم في قريش، وأن عثمان رضي اهللا عنه أدخلهم فيه، فحدث بها، ثم انتهى حديثهم بأن أبا بكر وعمر رضي اهللا
ن                   اعهم من مصقلة ب تهم، وب نهم، سبي بقي د م ل من ارت دوا مع الحارث، وأن قت ه، فارت ه أخرجهم من وأن عليًا رضي اهللا عن

ال       . هبيرة ك وق أنكر ذل وم ف ال الق ا ق أخبره بم ذه ال  : فضحك المتوآل، وبعث إلى علي بن الجهم ف تم    ه دعوى من الرافضة، وش
  : وآان منهم أبو السمط فقال له. القوم

 ليس من عجم وال عـرب   إن جهمًا حين تـنـسـبـه
 سارق للشعر والنـسـب   لج في شتمي بال سـبـب
  ماله في األرض من عقب   من أنـاس يدعـون أبــا

  : فغضب علي بن الجهم ولم يجبه؛ ألنه آان يحتقره ويسترآه ، وأومأ إليه المتوآل أن يزيده فقال

 وقد باعوآم في من يزيد   أأنتم من قريش يا بن جهم
 بنسبتكم مقد بيع الجدود؟   أترجو أن تكاثرنا جهارًا

  .منهوما زال مروان يهجو علي بن الجهم فما أجابه عن شيء من شعره أنفة : قال

ال      د الخزاعي ق ن محم ال      : أخبرني هاشم ب د النخعي ق ن محم دثنا إسحاق ب ال     : ح د اهللا ق و عب از أب دخل مروان   : حدثني الجم
  : األصغر على أحمد بن أبي داود وقد أصابه الفالج وتماثل قليًال، فأنشده

 من علة فجاله عن جـالـيهـا   لسان أحمد سيف مسـه طـبـع
 واهللا يذهب عنه رسم بـاقـيهـا   سـتما ضر أحمد باقي علة در

 رسائل اللـه إذ جـاءت يؤديهـا   قد آان موسى على عالت منطقه
  ضعف اللسان وقدمًا آان يمضيها   موسى بن عمران لم ينقص نبوته

  .فوصله أحمد رحمه اهللا تعالى واعتذر إليه

ال ي عمي ق ال: أخبرن وج ق دثني مت و السمط: ح ال أب ال: ق اهر فق ن ط د اهللا ب ى عب ت عل ذه ذا : دخل ي ه ي ليلت ذآرت ف ي ت إن
م             ة ث ك حكمك، ففكرت هنيه ي ول فاء علت ى ش ًا إل ي طريق اليمينين، فبت أرقًا حزينًا باآيًا، فارثه في مقامك هذا بأبيات تجعل ل

  : قلت

 قطع الزمان يمينها وشمالهـا   إن المكارم إذ تولى طـاهـر
 القت لوقع سيوفه آجالـهـا   لو آافحته يد المنون مجاهـرًا
 ورمى عماد خالفة فأزالهـا   أرسى عماد خليفة في هاشـم
 ولطالما روى النجيع نهالهـا   بكت األعنة واألسنة طاهـرًا

 ولوت بذروة من تشاء حبالها   ليت المنون تجانبت عن طاهر
  أدري وال أسل الحوادث مالها   لو سلمت يمينًا طاهر ما آنت
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 إن خلدت بعَد اإلماِم محمدا

 إن خلدت بعَد اإلماِم محمٍد

 نفسي لما فرحْت بطوِل بقائها

 إن البالد غداةَ  أصبَح ثاويًا

 َآاَدْت َتُكوُن ِجَباُلَها َآفضاِئها

 اْلِبالُد َوُربََّمااْلَيوَم أْظِلَمِت 

 ُآِشَفْت بُغرَِّتِه ُدَجى ُظْلَماِئها

 َشَغَل اْلُعُيوَن َفَلْن َتَرى ِمْن َبْعِدِه

 َعْينًا َعلى أَحٍد َتُجوُد ِبَماِئها

 أُقِل اْلَحَياةَ  إَذا َرأْيَت ُقُصوَرُه

 ُغْبرًا َخَواِشَع َبْعَد َفْرِط َبَهاِئها

 َفْضِلِهَعمَّ الصَِّحاَح ِبُعْرِفِه َوِب

 َوَشَفى اْلِمَراَض بَسْيِفِه ِمْن َداِئها

 َروَّى الظَِّماَء َبَواِديًا وَعَواِمرًا

 َعْفوًا ِبأْرِشَيةِ  النََّدىْ  َوَدَالِئها

 

 اويوم عسوِل اآلل حاٍم آإنما

 ويوم عسوِل اآلل حاٍم آإنما

 َلَظى َشْمِسِه َمْشُبوُب َناٍر َتَلهَُّب

 وآنهانصبنا لُه منا الوجوَه 

 عصائُب أشماٍل بها نتعصُب

 إلى المجتدى معن تخطْت رآابنا

 تنائَف فيما بينها الريح تلغُب
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 آأنَّ َدِليَل الَقْوِم َبْيَن ُسُهوِبَها

 طريُد دٍم مْن خشيةِ  الموِت يهرُب

 َبَدْأَنا َعَلْيَها وهَي َذاُت َعجاِرٍف

 َتَقاَذُف ُصْعرًا في الُبَرى ِحيَن ُتْجَذُب

 بلغْت صنعاَء حتى تبدلْتفما 

 ُحلومًا َوَقْد آاَنْت ِمَن الَجْهِل َتْشَغُب

 إلى باِب معٍن ينتهي آلُّ راغٍب

 ُيَرجِّي النَّدى أْو َخاِئٍف َيَتَرقَُّب

 َجَرى َساِبقًا َمْعُن بُن َزاِئَدةَ  الذي

 به يفخُر الحياِن بكر وتغلُب

 فبرز حتى ما يجارى وإنما

 وينسُب إلى عرقَه ينمى الجواُد

 محالُف صوالٍت تمُت ونائٍل

 َيِريُش َفما َيْنَفكُّ ُيْرَجى وُيْرَهُب

 

 اما الَفْضُل إالَّ ِشهاٌب َال ُأُفوَل َلُه

 ما الَفْضُل إالَّ ِشهاٌب َال ُأُفوَل َلُه

 عنَد الحروِب إذا ما تأفُل الشهب

 َحاٍم َعَلى ُمْلِك َقْوٍم َعزَّ َسْهُمُهُم

 في أْيِدِيهم َسَبُبِمَن الِوَراَثةِ  

 أمسْت يٌد لبني ساقي الحجيِج بها

 آتائٌب ما لها في غيرهْم أرُب

 آتائٌب لبني العباِس قْد عرفْت
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 ما ألَف الفضل منها العجُم والعرُب

 أَثْبَت َخْمَس مِئيَن في ِعداِدِهم

 ِمَن اُألُلوِف التي أْحَصْت َلَك الُكُتُب

 ُمُيَقاِرُعوَن َعِن الَقْوِم الذين ُه

 أولى بأحمَد في الفرقاِن إْن نسبوا

 إن الجواَد ابَن يحيى الفضَل ال ورٌق

 َيْبَقى َعَلى ُجوِد َآفَّْيِه َوَال َذَهُب

 ما َمرَّ َيْوٌم َلُه ُمْذ َشدَّ ِمْئَزَرُه

 إال تموَل أقواٌم بما يهُب

 َآْم َغاَيةٍ  في النََّدى والَبْأِس أْحَرَزها

 ُدوَنها َتَعُبلِلطَّاِلبيَن َمَداَها 

 يعطي اللها حيَن ال يعطي الجواُد وَال

 َيْنُبو إذا ُسلَِّت الِهْنِديَّةُ  الُقُضُب

 َوَال الرَِّضا والرَِّضا هللا َغاَيُتُه

 إلى ِسَوى الَحقِّ َيدُعوُه وَال الَغَضُب

 َقْد َفاَض ُعْرُفَك َحتَّى ما ُيَعاِدُلُه

 َغْيٌث ُمِغيٌث وال َبْحٌر َلُه َحَدُب

 

 اما يلمُع البرُق إالَّ حنَّ مغترُب

 ما يلمُع البرُق إالَّ حنَّ مغترُب

 آأنَّه من َدواِعي شوِقِه َوِصُب

 أهًال بطيٍف ألمَّ السمِط أرقنا

 ونحن ال صدٌد منها وَال آثُب
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 ودي على ما عهدتهْم في تجددِه

 ال القلُب عنكم بطوِل النأي ينقلُب

 ُمْعِضَلةٍ َآَفى الَقَباِئَل َمْعٌن ُآلَّ 

 ُيْحَمى بها الدِّيُن أْو ُيْرعى بها الَحَسُب

 َآْنُز الَمحاِمِد والتَّْقَوى َدَفاِتُرُه

 وليَس ِمْن َآْنِزِه األْوَراُق والذََّهُب

 أنَت الشهاُب الذي يرمى العدوُّ بِه

 َفَيْسَتنيُر َوتْخُبو ِعْنَدُه الشُُّهُب

 ْمَبُنو ُشَرْيٍك ُهُم الَقْوُم الذين َلُه

 في ُآلِّ َيْوٍم ِرَهاٌن ُيْحِرُز الَقَصُب

 إنَّ الَفواِرَس ِمْن َشْيَباَن َقْد ُعِرُفوا

 بالصِّْدق إْن َنَزُلوا والَمْوِت إْن َرِآُبوا

 َقْد َجرََّب النَّاُس َقْبَل الَيْوِم أنَُّهُم

 أْهُل الُحلوِم وأْهُل الشَّْغِب إْن َشَغُبوا

 ِلُيْدِرَآُه ُقْل للَجواِد الَّذي َيْسَعى

 أْقِصْر َفَما َلَك إالَّ الَفْوُت والطََّلُب

 

 اُمَوفٌَّق لسبيِل الرُّْشِد ُمتَِّبٌع

 ُمَوفٌَّق لسبيِل الرُّْشِد ُمتَِّبٌع

 َيِزيُنُه آلُّ ما يأتي َويْجَتِنُب

 تسمو العيوُن إليه آلما انفرجْت

 للناِس عن وجهِه األبواُب والحجُب

 ُيَغيَُّرهاله َخالِئُق بيٌض ال 
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 َصْرُف الزماِن آما ال َيْصدأ الذََّهُب

 

 اَنَواِضَر ُغْلبًا َقْد َتَداَنْت ُرؤوُسها

 َنَواِضَر ُغْلبًا َقْد َتَداَنْت ُرؤوُسها

 ِمَن النَّْبِت َحتَّى َما َيِطيُر ُغَراُبها

 ترى الباسقاِت العمَّ فيها آأنها

 َظعائُن َمْضُروٌب عليها ِقَباُبها

 بابها سهًال لكلَّ مدفعترىَ  

 إذا أينعْت نخٌل فأغلَق بابها

 َيُكوُن َلَنا َما َنْجَتني ِمْن ِثمارَها

 َربيعًا إذا اآلفاُق َقلَّ َسَحاُبها

 حظائُر لْم يخلْط بأثمانها الربا

 َوَلْم َيُك ِمْن أْخِذ الدَِّياِت اْآِتَسابها

 ولكْن عطاُء اِهللا مْن آلَّ مدحةٍ 

 خلفيَن ثوابهاجزيٌل مَن المست

 وِمْن َرْآِضَنا الَخْيَل في ُآلِّ َغاَرةٍ 

 حالٌل بأرض المشرآيَن نهابها

 َحَوْت ُغْنَمها آباُؤنا وُجُدوُدنا

 ِبصُّمِّ الَعوالِي والدِّماُء ِخَضاُبها

 

 احلَّ المشيُب فلْن يحوَل برحلِه

 حلَّ المشيُب فلْن يحوَل برحلِه

 اِبيَعنِّي َوَباَن َفَلْن َيؤوَب َشَب
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 َفَرَعْت َبُنو َمْعٍن َرَوابَي َواِئٍل

 ُمَتَمهِِّليَن َوُهنَّ َخْيُر َرَوابي

 قوٌم رواُق المكرماِت عليهم

 َعالي اْلِعماِد ُمَمهَِّد ْاألْطَناِب

 َيلقى العدوَّ لهْم إذا ما رامهم

 أرآاُن شامخةٌ  عليِه صعاُب

 وهُم الّنضاُر إذا القبائُل ُحصِّلْت

 ولباُب آلِّ لباِبأنساُبَها 

 

 ايا أْآَرَم النَّاِس ِمْن ُعْرٍب َوِمْن َعَجم

 يا أْآَرَم النَّاِس ِمْن ُعْرٍب َوِمْن َعَجم

 َبْعَد الَخِليفةِ  يا ضْرَغاَمةَ  الَعَرِب

 أفنيَت ما لَك تعطيِه وتنهبُه

 يا آفةَ  الفضةِ  البيضاِء والذهِب

 َنَطَقاإن السََّناَن وَحدَّ السَّْيِف َلْو 

 ألخبرَا عنَك في الهيجاِء بالعجِب

 

 العمرَك ال أنسى غداةَ  المحصِب

 لعمرَك ال أنسى غداةَ  المحصِب

 إشارةَ  سلمى بالبنان المخضِب

 َوَقْد َصَدَر الُحجَّاُج إالَّ أَقلَُّهْم

 مصادَر شتى موآبًا بعَد موآِب
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 امسحْت ربيعةُ  وجَه معٍن سابقًا

 عٍن سابقًامسحْت ربيعةُ  وجَه م

 َلمَّا َجَرى وَجَرى َذُوو األْحَساِب

 خلى الطريَق لُه الجياُد قواصرًا

 ِمْن ُدوَن َغاَيِتِه َوُهنَّ َآوابي

 

 اَتْبَقى َقوافي الشِّْعر َما َبِقيُت

 َتْبَقى َقوافي الشِّْعر َما َبِقيُت

 والشِّْعُر َمْنسيٌّ إذا ُنِسيُت

 لْم يحَظ في الشعر آما حظيُت

 َن الناس وَال شتيُتجمٌع م

 َآْم َمِلٍك ُحلَُّتُه ُآِسيُت

 َوِمْن َسرير ُمْلِكِه ُأْدِنيٌت

 إْن غبُت عْن حضرتِه دعيُت

 وإْن حضرُت بابُه حييُت

 

 اهماٌم إماٌم لُه قدرةٌ 

 هماٌم إماٌم لُه قدرةٌ 

 تذلُّ الرقاُب آلياتها

 فَال مجد في األرِض لْم يبنِه

 َيْأِتَهاَوال َغاَيةً  ِفيِه َلْم 

 لُه إْن رأى سائًال يجتدبِه

 نفٌس تجوُد بأقواتها
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 ويكسُر في الحرِب أسيافُه

 ِلَيْكِفَي ُمْعَظَم آفاِتَها

 َوَيْنحُر في الَمْحِل للطَّاِرقيَن

 آوَم المطايا بفضالتها

 

 اَلَقْد َآاَنْت َمَجاِلُسَنا فساحًا

 َلَقْد َآاَنْت َمَجاِلُسَنا فساحًا

 َيِتِه َرباُحَفَضيََّقَها بلْح

 مبعثرةُ  األسافِل واألعالي

 لها في آلَّ زارويةٍ  جناُح

 

 اَثالُثوَن أْلفًا ُآلَُّها َطَبريَّةٌ 

 َثالُثوَن أْلفًا ُآلَُّها َطَبريَّةٌ 

 دعا بها لما رأى الصكَّ صالُح

 دعا بالزيوِف الناقصاِت وإنما

 عطاُء أبي الفضل الجياُد الواجُح

 ا َدَعا بُزُيوِفِهَفُقْلُت َلُه َلمَّ

 أأْلجدُّ َهَذا ِمْنَك أْم أْنَت َماِزُح

 

 افما بلغْت حتى حماها آاللها

 فما بلغْت حتى حماها آاللها

 إذا عريْت أصالبها أْن تقيدا

 تشابهتما حلمًا وعدًال ونائًال
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 وحزمًا إذا أمٌر أقاَم وأقعدا

 َتَناَزْعُتما َنْفَسْين َهذي َآَهَذه

 َآاَن أفخر ُمْتَلَداَعلى أْصل ِعْرق 

 آما َقاس َنْعًال َحْضِرمّيًا َفَقدََّها

 َعَلى ُأْخَتَها َلْم َيْأُل أْن َيَتَجوََّدا

 بَسْبِعيَن أْلفًا َشدَّ َظْهري َوَراَشني

 أُبوَك َوَقْد َعاَيْنَت ِمْن َذاَك َمْشَهَدا

 وإني أميَر المؤمنيَن لواثٌق

 بأْن ال يرى شربي لديَك مصدرَا

 

 اَحمْدَنا الذي أدَّى ابُن َيْحَيى فأْصَبَحْت

 َحمْدَنا الذي أدَّى ابُن َيْحَيى فأْصَبَحْت

 بمقدمِه تجري لنا الطيُر أسعدَا

 وما َهَجَعْت َحتَّى َرأْتُه ُعُيوُننا

 وما زْلَن حّتى آَب بالدَّْمع ُحشََّدا

 َلَقْد َصَبَحْتنا َخْيُلُه ورَجاُلُه

 َبْأسًا وُسؤَددابأْرَوع َبْدِء النَّاس 

 فكاَن ِمن اآلباِء أْحَنى وأْعَوَدا

 ُضحى الصُّْبِح ِجْلَباَب الدَُّجى َفَتَعرَّدا

 لقْد راَع مْن أمسى بمرو مسيرُه

 إلينا وقالوا شعبنا قْد تبددا

 َعلى ِحيَن أْلَقى ُقْفَل ُآلِّ ُظَالَمةٍ 

 وأْطَلَق بالَعْفِو األسيَر الُمَقيََّدا
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 نٍّ َمَع الَعْدِل ِفيِهموأْفَشى ِبَال َم

 أياِدَي ُعْرٍف َباِقَياٍت َوُعوََّدا

 فأذهب روعاِت المخاوِف عنهُم

 واصدَر باغس األمِن فيهم وأوردَا

 وأْجدى َعَلى األْيَتام فيهم ِبْعُرِفِه

 ودَا’فكاَن مَن اآلباِء أحنى وأ

 إذا النَّاُس راُموا َغاَيةَ  الَفْضِل في النََّدى

 ألفوها من النجِم أبعدَاوفي البأِس 

 َسَما َصاِعدًا بالَفْضِل َيْحَيى َوخاِلٌد

 إلى آلَّ أمٍر آان أسنى وأمجدَا

 يلين لمْن أعطى الخليفة طاعةً 

 ويسقي دَم العاصي الحساَم المهندَا

 أدلْت مَع الشرِك النفاَق سيوفُه

 وآاَنْت ألْهِل الدِّيِن ِعزًا ُمؤبََّدا

 المصطفى الذيوشدَّ القوى مْن بيعةِ  

 َعَلى َفْضِلِه َعْهَد الَخِليَفةِ  ُقلَِّدا

 َسِميُّ النَِّبيِّ الَفاِتح الَخاتم الذي

 بِه اهللا أعطى آلَّ خيٍر وسددَا

 أبحَت جباَل الكابليَّ ولْم تدْع

 بهنَّ لنيراِن الضاللةِ  موقدَا

 فأْطَلْعَتها َخْيًال َوِطْئَن ُجُموَعُه

 َوَفالًّ ُمَشرََّداَقِتيًال َوَمْأُسورًا 

 وعدْت على ابن البرِم نعماَك بعدما
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 تحوَب مخذوًال يرى الموت مفردَا

 

 اإنَّ بالشاِم بالموقِر عزا

 إنَّ بالشاِم بالموقِر عزا

 وُملوآًا ُمبارآيَن ُشُهوَدا

 َسادةً  من َبني َيزيَد آرامًا

 سبقوا الناَس مكرماٍت وجودَا

 هاَن يا ناقتي على َّ فسيري

 َتُموتي إذا َلِقيُت الَوليَداأْن 

 

 اأصاَب الردى قومًا تمنوْا لَك الردى

 أصاَب الردى قومًا تمنوْا لَك الردى

 ألنك أعطيَت الجزيَل وصرودا

 َسَيْذَهُب ما ُضمَّْت َعَلْيِه أُآفُُّهُم

 ويبقى لهْم في الناِسذمَّ مخلُد

 َوَتْبَقى أياِديَك الَكريمةُ  َبْعَدما

 وَد الصَِّفيُح الُمنضَُّدُيواِريَك والُج

 

 تقوني’ابنو مرواَن قومي أ

 تقوني’بنو مرواَن قومي أ

 وآلُّ الناِس بعُد لهْم عبيُد
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 اأَعاَدَك ِمْن ِذْآر األحبَّةِ  َعاِئُد

 أَعاَدَك ِمْن ِذْآر األحبَّةِ  َعاِئُد

 أجْل واْسَتَخْفتَك الرُُّسوُم الَبواِئُد

 َفأْبَكاَك ِذْآُرُهَتَذآَّْرَت َمْن َتْهَوى 

 َفَال الذِّآُر ُمْنِسيٌّ وال الدَّْمُع َجاِمُد

 تجنُّ ويأبى أْن يساعدَك الهوى

 َوَلْلَمْوُت َخْيٌر ِمْن َهوىً  ال ُيَساِعُد

 أَال طالما أنهبَت دمعَك طائعًا

 وجارْت عليَك الآلنساُت النواهُد

 تذآرنا أبصارها مقَل المها

 واقُدوأعناقها أدُم الظباِء الع

 أال ربما غرتَك عنَد خطابها

 وَجاَدْت َعَلْيَك اآلِنَساُت الَخراِئُد

 َتَساَقُط ِمْنُهنَّ األحاِديُث َغضَّةً 

 َتَساُقَط ُدرٍّ أْسَلَمْتُه الَمَعاِقُد

 أليَك أميَر المؤمنيَن تجاذبْت

 ِبَنا اللَّْيَل ُخوٌض آالِقسيِّ َشواِرُد

 َمَحلَّةً َيَماِنيَّةٌ  َيْنأى الَقِريُب 

 بهنَّ ويدنو الشاحُط المتباعُد

 َتَجلَّى السَُّرى عنها ولَلِعيِس أْعُيٌن

 سواٍم وأعناٌق إأليَك قواصُد

 إلى َمِلٍك َتْنَدى إذا َيِبَس الثََّرى

 َبناِئِل َآفَّْيِه األُآفُّ الَجواِمُد
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 لُه فوَق مجِد الناِس مجداِن منهما

 طريٌف وعاديُّ الجاثيِم تالُد

 ُض عز حومةُ  الموِت دونهاوأحوا

 وأْحَواُض ُعْرٍف َلْيَس َعْنُهنَّ َذاِئُد

 أياِدي َبنى الَعبَّاِس ِبيٌض َسوابٌغ

 َعَلى ُآلِّ َقْوِم َباِدَياٌت َعَواِئُد

 هُم يعدلوَن السمَك مْن قبةِ  الهدى

 آما َتْعِدُل الَبْيَت الَحَراَم الَقواِعُد

 وإنَّماَسَواِعُد ِعزِّ الُمْسِلميَن 

 َتُنوُء ِبَصْوَالت األُآفِّ السََّواِعُد

 يزيُن بني ساقي الحجيِج خليفةٌ 

 على وحهِه نوٌر مَن الحقَّ شاهُد

 يكوُن غرارًا نومُه مْن حذارِه

 على قبةِ  اإلسالِم والخلُق شاهُد

 آأنَّ أِميَر الُمْؤِمنيَن ُمَحمَّدًا

 لرأفتِه بالناِس للناِس والُد

 ْن َخاَلَف الَحقَّ ِمْنُهُمَعَلى أنَُّه َم

 سقتُه بِه الموَت الحتوُف القواصُد

 

 اآفى لَك فخرًا أنَّ أآرَم حرةٍ 

 آفى لَك فخرًا أنَّ أآرَم حرةٍ 

 غذتَك يثدٍي والخليفةُ  واحُد

 لقْد زنَت يحيى في المشاهِد آلها
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 َآَما َزاَن َيْحَيى َخاِلدًا، في اْلَمَشاِهِد

 

 ثّم مغربهاايا مْن يمطلِع شمٍس 

 يا مْن يمطلِع شمٍس ثّم مغربها

 إنَّ السََّخاَء عليُكْم َغْيُر َمْرُدوِد

 قْل للعفاةِ  أريحوا العيَس مْن طلٍب

 ما َبْعَد َمْعِن َحِليِف الُجوِد ِمْن ُجوِد

 قْل للمنيةِ  ال تيقي على أحٍد

 إْذ َماَت َمْعٌن َفما َمْيٌت ِبَمْفُقوِد

 ْعنًا ُطوَل َدْهِرُآُمَفاْبُكوا السَّخاَء َوَم

 إنَّ السخاَء عليكْم غيْر موجوِد

 قْد ماَت وماَت الجوُد فافتقدوا

 َفْليَس َمْعٌن وَال جوٌد َبمْوُجوِد

 

 اِهللا درِك يا عقيلةَ  جعفٍر

 ِهللا درِك يا عقيلةَ  جعفٍر

 ماذا ولدِت مَن العال والؤدِد

 إنَّ الِخالَفةَ  َقْد َتَبيََّن ُنوُرها

 ريَن َعَلى َجِبيِن ُمَحمَِّدللنَّاِظ

 

 اَلمَّا أَتْتَك َوَقْد َآاَنْت ُمَناَزَعةً 

 َلمَّا أَتْتَك َوَقْد َآاَنْت ُمَناَزَعةً 

 وافى الرضا بيَن أيديها بأقباِد
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 لها أحاديُث ممْن ذآراَك تشغلها

 َعن الرُُّتوِع َوَتْنَهاَها َعِن الزَّاِد

 ِبِه أَماَمَها ِمْنَك ُنْوٌر َتْسَتِضيُء

 َوِمْن َرَجاِئَك في أْعَقاِبَها َحْاِدي

 

 اوما فعلت بنو مروان خيرا

 وما فعلت بنو مروان خيرا

 وال فعلت بنو مروان شرا

 

 اما مْن عدوًّ ويرى معنًا بساحتِه

 ما مْن عدوًّ ويرى معنًا بساحتِه

 إال يظنُّ المنايا تسبُق القدرَا

 يلفى إذا الخيُل لْم تقدْم فوارسها

 ْيِث َيْزداُد إْقدامًا إذا ُزِجَراآاللَّ

 أغرُّ يحسُب يوَم الروِع ذا لبٍد

 وردًا ويحسُب فوَق المنبِر القمرا

 

 اَتَخيَّْرُت ِلْلَمْدِح ابَن َيْحَيى بن َخاِلد

 َتَخيَّْرُت ِلْلَمْدِح ابَن َيْحَيى بن َخاِلد

 فحسبي ولْم أظلْم بأْن أتخيرَا

 يزْللُه عادةٌ  أْن يبسَط ساَر ولْم 

 ِلَمْن َساَس ِمْن َقْحَطاَن أْو َمْن َتنزََّرا

 إلى المنبِر الشرقّي ساَر ولْم يزْل
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 لُه والٌد يعلو سريرًا ومنبرَا

 ُيَعدُّ وَيْحَيى الَبْرَمِكّي َوَال ُيَرى

 َلُه الدَّْهَر إالَّ َقاِئدًا أْو مَؤمََّرا

 

 القْد أفسدْت شيباُن بكَر بَن وائِل

 شيباُن بكَر بَن وائِللقْد أفسدْت 

 مَن التمِر مْا لْو أصلحتُه لمارها

 

 اسيحشُر يعقوُب بُن داوَد خائبًا

 سيحشُر يعقوُب بُن داوَد خائبًا

 َيُلوُح ِآَتاٌب َبْيَن َعْيَنْيِه َآافُر

 خيانتُه المهديَّ أودْت بذآرِه

 فأْمَسى َآَمْن َقْد َغيََّبْتُه الَمَقاِبُر

 ِلْلَمْهِديِّ آالصُّْبِح َساِطعًاَبَدا ِمْنَك 

 من الِغشِّ َما َآاَنْت ُتِجنُّ الضََّماِئَر

 وهْل لبياِض الصبِح إْن الَح ضوؤُه

 َفَجاَب الدَُّجى ِمْن ُظْلَمةِ  اللَّْيِل َساِتُر

 أَمْنِزَلةٌ  َفْوَق التي ُآْنَت ِنْلَتها

 تعاطيَت ال أفلحَت مما تحاذُر

 

 ُرواَصحَّ الِجْسُم َيا َعْم

 َصحَّ الِجْسُم َيا َعْمُرو

 لَك التمحيُص واألجُر
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 وِهللا علينا الحمُد

 ـُد والِمنَّةُ  والشُّْكُر

 فقْد آاَن شكا شوقًا

 إليَك النهُي واألمُر

 

 القْد أصبحْت تختاُل في آلَّ بلدةٍ 

 لقْد أصبحْت تختاُل في آلَّ بلدةٍ 

 ِبَقْبِر أميِر الُمْؤِمنيَن الَمَقاِبُر

 التي ابتزَّْت سليماَن ُمْلَكُه أَتْتُه

 وألوْت بذي القرنيِن منها الدوائُر

 أتتُه فغالتُه المنايا ملكةُ 

 ومعروفُه في الشرِق والغرِب ظاهُر

 ولو آان َتْجِريُد السيوِف َيُردُّها

 َثَنْت حدَّها عنه السيوُف البواِتُر

 بأيٍد بها ُتْعَطى الصوارُم َحقَّها

 الرماُح الشواجُروتروى لدى الروِع 

 ولو لم ُتَسكَّْن بابنِه بعَد َمْوِتِه

 لما برحْت تبكي عليه المنابُر

 

 اَلْو ُآْنَت أْشَبْهَت َيْحَيى في َمَناِآِحِه

 َلْو ُآْنَت أْشَبْهَت َيْحَيى في َمَناِآِحِه

 لما تنقيَت فحًال جدُه مطُر

 هللا َدرُّ ِجياٍد ُآْنَت َساِئَسَها
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 التَّْحجيُل والُغَرُرَضيَّْعَتها وبها 

 نبئُت خولةَ  قالْت يوَم أنكحها

 َقْد َطاَل ما ُآْنُت ِمْنَك الَعاَر أْنَتِظُر

 

 اأتظنُّ يا إدريُس أنَك مفلٌت

 أتظنُّ يا إدريُس أنَك مفلٌت

 َآْيَد الَخليفةِ  أو َيقيَك ِفراُر

 َفْلَيْأِتَينََّك أْو َتُحلَّ ِبَبْلَدةٍ 

 اُرال يهتدي فيها إليَك نه

 إنَّ السُُّيوَف إذا اْنَتَضاَها َسْخَطةٌ 

 َطاَلْت َوتْقُصر ُدونها األْعَماُر

 ملٌك آأنَّ الموَت يتبُع أمرُه

 ُتِطيُعُه األْقداُر: َحتَّى ُيَقاَل

 

 اأفي آلَّ يوٍم أنَت صبٌّ وليلةٍ 

 أفي آلَّ يوٍم أنَت صبٌّ وليلةٍ 

 إألى أمَّ بكٍر َال تفيُق فتقصُر

 َعَلى الِهْجراِن أْآَناَف َبْيِتَهاُأِحبُّ 

 فيا لَك مْن بيٍت يحبُّ ويهجُر

 إلى َجْعَفٍر َساَرْت ِبَنا ُآلُّ َجسَرةٍ 

 َطَواَها ُسَراَها َنْحَوُه والتََّهجُُّر

 إلى َواِسٍع للمجتدين ِفَناُؤُه

 تروُح عطاياُه عليهْم وتبكُر
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 أَبرَّ فَما َيْرُجو َجواٌد َلَحاَقُه

 باُق اللهاميِم جعفُرأبو الفضل س

 َوِزيٌر إذا َناَب الَخِليَفةَ  حاِدٌث

 أشار بما غنُه الخليفةُ  يصدُر

 

 اإذا َبلََّغْتَنا الِعيُس َيحيى بَن َخالٍد

 إذا َبلََّغْتَنا الِعيُس َيحيى بَن َخالٍد

 أَخْذَنا ِبَحْبِل الُيْسر واْنَقَطَع الُعْسُر

 وَنُهَسَمْت َنْحَوُه األْبصاُر ِمنَّا وُد

 مفاوُز تغتال النياَق بها السفُر

 فإْن نشكر النعمى التي عمنا بها

 َفحقَّ َعَلْيَنا َما َبقيَنا َلُه الشُّْكُر

 

 اَوُسدَّْت ِبَهاُروَن الثُّغوُر َفُأْحِكَمْت

 َوُسدَّْت ِبَهاُروَن الثُّغوُر َفُأْحِكَمْت

 ِبِه ِمْن ُأُموِر الُمْسِلميَن الَمراِئُر

 اْنَفكَّ َمْعُقودًا ِبَنْصٍر ِلَواُؤُهوما 

 لُه عسكٌر عنُه تشظى العساآُر

 وُآلُّ ُملوِك الرُّوِم أْعَطاُه ِجْزَيةً 

 على الرغِم قسرًا عْن يٍد وهوصاغُر

 لقد ترَك الصفصاَف هارون صفصفًا

 آأْن َلْم ُيَدمِّْنُه ِمَن النَّاِس َحاِضُر

 اْسَتباَحهأَناَخ على الصَّْفَصاِف َحتَّى 
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 َفَكاَبَرُه فيها أَلجُّ ُمَكاِبُر

 إلى َوْجِهِه َتْسُمو الُعُيوُن َوما َسَمْت

 إلى مثِل هاروَن العيوُن النواظُر

 َتَرى َحْوَلُه األْمَالَك ِمْن آِل َهاِشٍم

 َآَما َحفَِّت الَبْدَر النُُّجوُم الزََّواِهُر

 يسوُق يديِه من قرشٍي آرامها

 ٌر َعلى النَّاِس َزاِخُرَوآْلَتاُهما َبْح

 إذا فقَد الناُس الغماَم تتابعْت

 عليهْم بكفيَك الغيوُم المواطُر

 على ثقةٍ  ألقْت إليَك أمورها

 قريٌش آما ألقى عصاُع المسافر

 أموٌر بميراِث النبيَّ وليتها

 فأنَت لها بالحزِم طاٍو وناشُر

 إليكم تناهْت فاستقرْت وإنما

 نَّ الَمصاِئُرإلى أْهِلِه َصاَرْت بِه

 إذا غاَب نجٌم الَح آخُر زاهُر

 عليَّ بني ساقي الحجيِج تتابعْت

 أَواِئُل ِمْن َمْعُروِفُكْم وأَواِخُر

 فأصبحُت قْد أيقنُت أْن لسُت بالغًا

 مدى شكِر نعماآْم وإني لشاآُر

 وما الناُس إالَّ وارٌد لحياضكْم

 وذو نهٍل بالريَّ عنهنَّ صادُر

 العباِس في آلَّ مأزٍقحصوُن بني 
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 صدوُر بأيديهمء تهزُّ المخاصُر

 بأْيدي ِعظاِم النَّْفِع والضُّرِّ ال َتني

 ِبِهْم للعَطاَيا والَمنايا َبَواِدُر

 ليهنكُم الملُك الذي أصبحْت بكم

 أسرتُه مختالًه والمنابُر

 أُبوَك َوليُّ الُمْصَطَفى ُدوَن َهاِشِم

 المناخُروغْن رغمْت مْن حاسديَك 

 

 اَزاَر اْبُن َزاِئَدةِ  اْلَمَقاِبَر َبْعَدَما

 َزاَر اْبُن َزاِئَدةِ  اْلَمَقاِبَر َبْعَدَما

 أْلقْت إلْيِه ُعَرى األُموِر ِنَزاُر

 إنَّ اْلَقَباِئَل ِمْن ِنَزاٍر أْصَبَحْت

 وقلوبهم أسفًا عليِه حراُر

 ودْت ربيعةُ  أنها قسمْت لُه

 عماُرمنها فعاَش بشطرها األ

 فألْبِكَينَّ َفَتى َرِبْيَعةَ  َما َدَجا

 َلْيٌل ِبُظْلَمِتِه َوَالَح َنَهاُر

 الزاَل قبُر أبي الوليِد تجودُه

 ِبعَهاِدَها َوَبَوْبِلَها اْألَمَطاُر

 قبٌر يضمُّ مَع الشجاعةِ  والندى

 ِحْلمًا ُيَخاِلُطُه ُتقىً  َووَقاُر
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 م ُمْسِندًااأَطْفَت ِبُقْسَطْنِطيَنةِ  الرُّو

 أَطْفَت ِبُقْسَطْنِطيَنةِ  الرُّوم ُمْسِندًا

 إليها الَقَنا َحتَّى اْآَتَسى الذِّلَّ ُسوُرها

 َوما ِرْمَتها َحتَّى أَتْتَك ُملوُآها

 ِبِجْزَيِتها والَحْرُب َتْغلي ُقُدوُرها

 

 اَوُفكَّْت ِبَك األْسَرى التي ُشيَِّدْت َلها

 ُشيَِّدْت َلها َوُفكَّْت ِبَك األْسَرى التي

 َمَحاِبُس ما فيها َحِميٌم َيُزوُرها

 َعلى ِحيَن أَعيا المسلميَن ِفَكاُآها

 وقالوا سجوُن المشرآين آبَن قبورها

 

 ذهَب الفرزدق بالفخار وإنما

 ذهَب الفرزدق بالفخار وإنما

 ُحْلُو الَقِصيِد َوُمرُُّه ِلَجِريِر

 ولقْد هجا فأمضَّ أخطَل تغلٍب

 ها ِبَبياِنِه الَمشُهوِروَحَوى اللُّ

 ُآلُّ الثَّالَثةِ  َقْد أَبرَّ ِبَمْدِحِه

 وهجاؤُه قْد ساَر آلَّ مسيِر

 َوَلَقْد َجْريُت َمَع الِجياِد َفُفتُّها

 بعناِن ال شبم وال مبهوِر

 َما َناَلِت الشَُّعراُء ِمن ُمْسَتْخَلٍف

 ما نلُت مْن جاٍه وأخِذ بدوِر
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 وِك َمَقاَلتيعزَّْت َمعًا ِعْنَد الُمل

 َما َقاَل َحيُُّهُم َمَع الَمْقُبوِر

 ولقْد حبيُت بألِف ألٍف لم تثْب

 إالَّ بسيِب خليفةٍ  وأميِر

 ما زلُت آنُف أْن أؤلَف مدحةً 

 إالَّ ِلَصاِحِب ِمْنَبٍر وَسِريِر

 َما َضرَّني َحَسُد اللِّئاِم َوَلْم َيَزْل

 ِرُذو الَفْضِل َيْحُسَدُه َذُوو التَّْقِصي

 أروي الظماَء بكلَّ حوٍض مفعٍم

 جودًا وأرترُع ااسغاِب قدوري

 َوتَظلُّ لإلْحَسان َضاِمَنةَ  الِقَرى

 بدِء آلَّ تامكةِ  السناِم عقيري

 ُأْعطي اللُّها ُمتَبرَِّعًا َعْودًا َعَلى

 بدِء وذاَك عليَّ غيُر آثيِر

 وإذا هدرُت مَع القروُم محاضرًا

 الُقروَم َهِديريفي َمْوطٍن َفَضَح 

 

 اَال َتْعَدُموا َراَحَتْي َمْعٍن فإنَّهما

 َال َتْعَدُموا َراَحَتْي َمْعٍن فإنَّهما

 بالجوِد أفتنتا يحيى بَن منصوِر

 لما رأى راحتي معن تدفقتا

 ِبَناِئٍل ِمْن َعطاٍء َغْيِر َمْنُزوِر

 ألقى المسوح التي قْد آاَن يلبسها
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 وتحبيُروظلَّ للشعِر ذا رصٍف 

 

 ازوامُل لألشعاِر ال علَم عندخْم

 زوامُل لألشعاِر ال علَم عندخْم

 بَجيِِّدها إالَّ َآِعْلِم األباِعِر

 َلَعْمُرَك ما َيْدري الَبِعيُر إذا َغَدا

 بأوساقِه أْو راَح ما في الغرائِر

 

 اَبَكْت َعَناٌن ُمْسبٌل َدْمُعها

 َبَكْت َعَناٌن ُمْسبٌل َدْمُعها

 يسنُن مْن خيطِهآالدرَّ 

 

 أرى القلَب أمسى باألوانِس مولعًا

 أرى القلَب أمسى باألوانِس مولعًا

 وإْن َآان ِمْن َعْهِد الصِّبا َقْد َتَمتََّعا

 ولما سرى الهم الغربي قريتُه

 َقِرى َمْن أزاَل الشَّكَّ َعْنُه وأْزَمَعا

 عزمُت فعجلُت الرحيل ولْم أآْن

 ُيْطِلُع الَهمَّ َمْطَلَعاَآذي َلْوَثةِ  َال 

 َفأمَّْت ِرَآابي أْرَض َمْعٍن ولم َتَزْل

 إلى أرِض معٍن حيثما آاَن نزعا

 نجائُب لوَال أنها سخرْت لنا

 أَبْت ِعزَّةً  ِمْن َجْهَلها أْن ُتوزَّعا
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 آسونا رحال الميس منها غواربًا

 َتَداَرَك فيها النَّيُّ َصْيفًا وَمْرَبعًا

 حتى تواضعْت فما بلغْت صنعاء

 ذراها وزال الجهل عنها وأقلعا

 وما الغيُث إذ عم البالَد بصوبِه

 على الناس مْن معروِف معٍن بأوسعا

 َتَداَرَك َمْعٌن ُقبَّةَ  الدِّيِن َبْعَدما

 َخِشيَنا َعَلى أْوَتاِدها أْن ُتَنزََّعا

 أقام على الثغر المخوِف وهاشٌم

 ُمْنَقَعاَتَساَقى ِسَمامًا باألِسنَّةِ  

 مقاَم امرئ يأبى سوى الخطه دنيةً 

 بها العاَر أبقى والحفيظةَ  ضيعا

 َوَما أْحَجَم األْعداُء َعْنَك َبِقيَّةً 

 عليَك ولكْن اْم يروا فيَك مطعما

 رأْوا ُمخِدرًا َقْد َجرَُّبوُه َوعاَيُنوا

 لدى غيله منهم مجرا ومصرعًا

 َمُهإذا َعَجْمُتُه الَحْرُب َلْم ُتوِه َعْظ

 وفل شبا منها فأسرعا

 َوَلْيَس ِبَثاِنيه إذا َشدَّ أْن َيَرى

 لدى نحره زرَق األسنةِ  شرعا

 لُه راحتان الحتف والغيُث فيهما

 أَبى اهللا إالَّ أْن َتُضرَّ َوَتْنَفَعا

 َلَقْد دوََّخ األْعَداَء َمْعٌن فأْصَبُحوا
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 وامنعهم ال يدفع الذل مدفعا

 سادةٍ نجيُب مناجيٍب وسيُد 

 ُذَرا الَمْجِد ِمْن َفْرَعى ِنَزاٍر َتَفرََّعا

 َفَباَنْت ِخصاُل الَخْيِر فيه وُأْآِمَلْت

 وما آملت خمس سنوه وأربعا

 لقد أصبحت في آل شرق ومغرب

 بسيفك أعناق المربين خضعا

 وطئت خدود الحضرميين وطأة

 لها ُهدَّ ُرْآَنا ِعزِِّهْم َفَتَضْعَضَعا

 ْذباِب إْقَعاَء َمْعَشٍرفأْقَعْوا َعلى األ

 َيَرْوَن ُلُزوَم السِّْلِم أْبَقى وأْوَدَعا

 فلو مدِت األيدي إلى الحرِب آلها

 لكفوا وما مدوا إلى الحرب إصبعا

 رأيت رجاًال يوم مكة أجلبوا

 َعَلْيَك َفراُموا ِمْنَك َطْودًا ُمَمنََّعا

 َغَلى َغْيِر َشْيٍء َغْيَر أْن ُآْنَت ِمْنُهُم

 وأْعَطى للَجزيِل وأّشَجَعا أَعفَّ

 فأصبحت آالعضب الحسام وأصبحوا

 َعباِديَد َشتَّى َشْمُلُهْم َقْد َتَصدََّعا

 أَخْذُت ِبَحْبٍل ِمْن ِحَبالك ُمحَصٍد

 متيٍن أبْت منُه القوى أْنتقطعا
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 اخلْت بعدنا مْن آل ليلى المصانُع

 خلْت بعدنا مْن آل ليلى المصانُع

 الشَّْوَق الدَِّياُر الَبَالِقُعَوَهاَجْت لنا 

 أبيُت وجنتي ال يالئُم مضجعًا

 إذا ما اْطَمأنَّْت بالُجُنوِب الَمَضاِجُع

 أَتاني ِمَن الَمْهِديِّ َقْوٌل آأنَّما

 به احتز أنفي مدمن الضعن جادُع

 َوُقْلُت َوَقْد ِخْفُت التي ال شوىً  لها

 إنِّي إَلى اهللا َراجُع: ِبَال َحَدٍث

 إلى الهدي لو آنت مذنبًا ومالي

 سوى حلمه الصافي من الناس شافُع

 َوَال ُهَو ِعْنَد السُّْخِط منه وال الرَِّضا

 بغير الذي يرضى به لي صانُع

 عليه من التوى رداٌء يكنٌه

 وللحق نوٌر بين عينيٍه ساطُع

 يغضنُّ له طرف العيون وطرفه

 على َغْيِرِه ِمْن َخْشَيةِ  اهللا َخاِشُع

 َباُب ُمْفٍض بي إليك ابَن هاشمَهل ال

 فعذري إن أفضى بي الباب ناصع

 أتيُت ضباب العدم عنه وراشه

 وأْنَهَضُه َمْعُروُفَك الُمَتَتابُع

 َفُقْلُت َوزيٌر َناِصٌح َقْد َتَتاَبَعْت

 عليه بإنعام اإلمام الصتائع
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 َوَما َآاَن لي إالَّ إلْيَك َذِريَعةٌ 

 َراِئُعوما َمِلٌك إالَّ إليه الذَّ

 وإْن َآاَن َمْطوّيًا َعلى الَغْدِر َآْشُحُه

 َفَلْم أْدِر ِمْنُه ما ُتجنُّ األَضاِلُع

 َوُقْل ِمْثَل َما َقاَل اْبُن َيْعُقوَب يوُسُف

 ألخوانه قوًال له القلب نائع

 َتَنفَّْس َفال َتثِريَب إنََّك آِمٌن

 وإنِّي َلَك الَمْعُروَف والَقْدَر َجاِمُع

 الناُس إال ناظٌر متشوٌففما 

 إلى آا ما تسدي إلي وسامُع

 

 اعنَد الملوك منافٌع ومضرةٌ 

 عنَد الملوك منافٌع ومضرةٌ 

 َوأَرى اْلَبَراِمَك َال ُتِضرُّ َوَتْنَفُع

 إْن َآاَن َشرٌّ َآاَن َغْيُرُهُم َلُه

 والخيرمنسة ٌب إليهم أجمع

 وإذا جهلَت من امرئ أعراقه

 ما يصنع وقديمُه فأنظْر إلى

 إنَّ اْلُعُروَق إذا اْسَتَسرَّ ِبَها النََّدى

 أَشَب النََّباُت ِبَها َوَطاَب اْلَمْزَرُع

 

 

 



 

36 

 

 ابَكى الشَّاُم َمْعنًا َيْوَم َخلَّى َمَكاَنُه

 بَكى الشَّاُم َمْعنًا َيْوَم َخلَّى َمَكاَنُه

 َفَكاَدْت َلُه أْرُض اْلِعَراَقْيِن َتْرِجُف

 اْلَمْيُموُن والذَّاِئُد الَّذيَثَوى اْلَقاِئُد 

 به آلن يرمى الجانب المتخوف

 أتى الموت معنا وهوة للعرض صائٌن

 وللمجد مبتاٌع وللمال متلف

 وما مات حتى قلدتهٍ  أمورها

 َرِبْيَعةُ  َواْلَحيَّاُن َقْيٌس َوُخْنُدُف

 َوَحّتى َفَشا في ُآلِّ َشْرٍق َوَمْغرِب

 والنَّْفِع ُتْعَرُفأياٍد َلُه ِبالضُّرِّ 

 َوَآْم ِمْن َيٍد ِعْنِدي ِلَمْعٍن َآِريَمةٍ 

 َسأْشُكُرَها َما َداَمِت اْلَعْيُن َتْطُرُف

 َبَكْتُه اْلِجَياُد األْعَوِجيَّةُ  إْذ َثَوى

 وحن مع النبع الوشيِح المثقُف

 َوَقْد َغِنَيْت ِرْيُح الصََّبا في َحَياِتِه

 َباُء ِحْرَجُفقبوًال َفأْمَسْت َوْهَي َنْك

 

 إن أمير المؤمنين المصطفى

 إن أمير المؤمنين المصطفى

 َقْد َتَرَك الصَّْفَصاَف َقاعًا َصْفَصَفا
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 إذا ما تذآرُت النَّظيَم َوُمطِرقًا

 إذا ما تذآرُت النَّظيَم َوُمطِرقًا

 حننُت وأبكاني النظيم ومطرُق

 َتحُن قُلوصي نحَو صنعاء إذ رأْت

 حو صنعاء تبرقسماء الحيا من ن

 تحن إلى مرعى بصنعاء مخصب

 وشرب رواء ماؤه ال يرنق

 وقد وثقت أن سوف يصبح ربها

 إذا وردت أحواض معٍن ويعبق

 نؤم شريكيًا تهلل بالحيا

 َمَخائُلُه للشَّاِئميَن َفَتْصُدُق

 

 اَوَما ُخِلَقْت إالَّ ِلَبْذٍل أُآفُُّهْم

 َوَما ُخِلَقْت إالَّ ِلَبْذٍل أُآفُُّهْم

 وألسنهْم إال لتحبيِر منطِق

 َفَيْومًا ُيبارُوَن الرِّياَح َسماَحةً 

 َوَيْومًا ِلَبْذِل الَخاِطِب الُمتَشدِِّق

 

 اإْعِص الَهوى َوتَعزَّ َعْن ُسْعَداآا

 إْعِص الَهوى َوتَعزَّ َعْن ُسْعَداآا

 فلمثل حلمَك عْن هواَك نهاآا

 أحيا لنا سنن النبي سميُه

 َت شراآاقد الشراِك به قرن
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 اأسلم بن عمرو وقد تعاطيت خطة

 أسلم بن عمرو وقد تعاطيت خطة

 تقصر عنهابعد طول عنائكا

 وإني لسباق إذ الخيل آلفت

 مدى مائة أو غاية فوق ذلكا

 َفَدْع َسابقًا إْن َعاَوَدْتَك َعَجاجةٌ 

 سنابكه أو هيَن منَك سنابكا

 َرأْيَت اْمَرًأ َناَل اللَُّها َفَحَسْدَتُه

 يبق إال أن تموت بدائكا فلم

 َطَلْبَت ِمَن الَمْهِديِّ َشْطَر ِحَباِئِه

 َفَقال لك الَمْهِديُّ َلْسَت ُهَناِلَكا

 َفَما أْعَوَلت ُأمٌّ َعَلى ابٍن وال َبَكى

 َعَلى ُيوُسٍف َيْعُقوُب ِمْثَل ُبَكاِئَكا

 غضضَت على آفيك حتى آأنما

 َكاُرِزْئَت الذي ُأْعِطيُت ِمْن ُصْلِب َماِل

 حبيت بأوقار البغال وإنما

 َسراُب الضُّحى ما َتدَّعي ِمْن ِحَباِئَكا

 َوَما ِنْلَت َحتَّى ِشْبَت إالَّ َعِطيَّةً 

 َتُقوُم بها َمْصُرورةً  في ِرَداِئَكا

 َوَما ِعْبَت ِمْن َقَسِم الُملوِك ِلشاِعٍر

 به ُخصَّ َعَفوًا ِمن ُأولى وُأوِلئَكا

 ابُن الرَّبيِع َورْفُدُهَفْأْقِسُم َلْوَال 

 لما ابتلن الدلو التي في رشائكا
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 اَالَم في ُأمِّ َماِلٍك عاِذالَآا

 َالَم في ُأمِّ َماِلٍك عاِذالَآا

 ولعمر اإلله ما أنصفاآا

 وآال عاذليك أصبح مما

 بك خلوا هواه غير هواآا

 عذال في الهوى ولو حرباه

 أْسَعَدا إْذ َبَكْيَت أْو َعَذَراَآا

 قلت بعض ذا اللوم قاالآلما 

 إنَّ َجْهًال َبْعَد الَمِشيِب ِصَباَآا

 َبثَّ في الرْأِس َحْرَثةَ  الشَّْيِب لّما

 َحان إبَّاُن َحْرِثِه َفَعَالَآا

 فاسل عن أم مالك وانه قلبًا

 طالما في طالبه عناآا

 أصبح الدهر بعد عشر وعشر

 وثالثين حجة قد رماآا

 رَّاَن إالََّما َتَرى الَبْرَق َنْحو ُق

 َهاَج َشْوقًا َعَلْيَك َفاشَتْبَكاَآا

 قد نأتك التي هويت وشطت

 َبْعَد ُقْرٍب َنَواُهُم ِمْن َنَواَآا

 َوَغَدْت ِفيِهُم أَوانُس ِبيٌض

 َآَعواطي الظِّباِء َتْعُطو األَراَآا

 ُآْنَت َتْرَعى ُعُهوَدُهنَّ َوَتْعصى

 فيهواهن آل الح لحاآا
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 الصبابة برحاإذ تالقى من 

 وتجنب الهوى إذا ما دعاآا

 ُآلُّ َمْن َقْد َرآُه َيْعرُف ِمْنُه

 وأجاَباَك إْذ َدَعْوْت ِبَلبَّْيـ

 أين ال اين مثل زائدة

 الخيرات إال أبوه ال أين ذاآا

 ِبآْبِن َمْعٍن ُيَفكَّ ُآلُّ أِسيٍر

 مسلم ال يبيت يرجو الفكاآا

 وبه يقعص الرئيس لدى المو

 َطكَِّت الَعوالي اْصِطَكاَآاِت إذا اْص

 َمَطِريٌّ أَغرُّ َتْلَقاُه بالُعْر

 قؤوال وللخنا تراآا

 من يوم جاره يكن مثل مارام

 بكفيه أن ينال السماآا

 إنَّ َمْعنًا َيْحمي الثُُّغوَر وُيْعطي

 ـِر وَعْبِد اإللِه ُآلٌّ َنَماَآا

 ال يضر امرأ إذا نال ودًا

 منك إألأن يناله من سواآا

 عدا المجتدى أباَك وما مْن ما

 َراغٍب َيْنَتِديِه إالَّ اْجتَداَآا

 َقْد َوَفى الَبْأُس والنََّدى َلَك بالَعْقـ

 ـِد َآما َقْد َوَفْيَت إْذ َحاَلَفاَآا

 وأجاباك إذ دعوت بلبيَك
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 ـَك َآما َقْد أَجْبَت إْذ َدَعواَآا

 فهما دون من له تخلص الود

 دَّ َوَترعى إخاَءه أخواَآا

 َلْسَت ما ِعْشَت والَوفاُء َسَناٌء

 َلُهما ُمْخِفرًا َوَلْن ُيْخِفَراَآا

 رفعت في ذرا المعالي قديمًا

 فوق أيدي الملوك يداآا

 زين ما قدموا تلف صعبًا

 فس سالليم مجدهم مرتقاآا

 ُأْعِصَمْت ِمْنُكُم ِنَزاٌر ِبَحْبٍل

 لم يريدوا بغيره استمساآا

 ورأبتم صدوعها بحلوٍم

 َراِجحاٍت َدَفْعَن َعْنَها الَهالَآا

 :فأَشاَرْت َمعًا إليُكْم َوَقاَلْت

 إنما يرأب الصدوغ أوالآا

 يئس الناس أن ينالوا قديمًا

 في المعالي لسعيكم إدراآا

 إنَّ َمْعَنًا آما َآَساُه أُبوُه

 عزة السابق الجواد إياآا

 آم به عارفًا يخالكإيا

 بَك مْن فضل بأسِه يعرُف البأس

 ُس آما مْن نداه نداآا

 آما مْن أبيه جاَء آذاآا
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 دانيًا مْن مدجى أبيه مداه

 مثل ما مداُه أمسى مداآا

 ما جدا النيل نيِل مصَر إذا ما

 طم آذيه آبعِض مداآا

 َزاَد ُنْعَمى أبي الَوِليِد َتمامًا

 َفْضُل َما َآان ِمْن َجَدى ُنْعَماَآا

 ُغْنـُسْخُطَك الَحْتُف ِحين َتْسَخُط وال

 ـُم إَذا َما َرِضيَت َيْومًا ِرَضاَآا

 آل ذي طاعةٍ  من الناِس يرجو

 َك آما آل مجرٍم يخشاآا

 

 ايا خيزراُن هناِك ثّم هناِك

 يا خيزراُن هناِك ثّم هناِك

 أمسى يسوُس العالميَن ابناِك

 

 اأْمَسى الَمِشيُب ِمَن الشَّباِب َبِديًال

 َبِديًالأْمَسى الَمِشيُب ِمَن الشَّباِب 

 ضيفًا أقاَم فما يريد رحيَال

 والشَّْيُب إْذ َطَرَد السَّواَد َبياُضه

 آالصُّْبِح أْحَدَث للظَّالِم ُأُفوال

 إنَّ الغواني طالما قتلننا

 بعيرنهنَّ وال يديَن قتيَال

 مْن آلَّ آنسةٍ  آأنَّ حجالها
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 ضمنَّ أحور في الكناِس آحيَال

 أرديَن عروةَ  والمرقَش قبلُه

 لٌّ ُأِصيَب وما أَطاَق ُذُهوَالُآ

 َوَلَقْد َترْآَن أَبا ُذَؤْيٍب َهاِئمًا

 ولقْد تبلَن آثيرًا وجميًال

 َوتَرْآَن البِن أبي رِبيَعةَ  َمْنِطقًا

 فيهنَّ أْصَبَح َساِئرًا َمْحُموَال

 إالَّ أُآْن ِممَّْن َقتْلَن فإّنني

 ِمّمْن تَرْآَن ُفؤاَدُه َمْخُبوَال

 دُُّآُم ُشَرْيٌك َواِلدًاَلْو َآاَن َج

 للناِس لْم تلد النساُء بخيَال

 

 اَمَضى ِلَسِبيِلِه َمْعٌن وأْبَقى

 َمَضى ِلَسِبيِلِه َمْعٌن وأْبَقى

 َمكاِرَم َلْن َتِبيَد وَلْن ُتَناَال

 آأنَّ الشَّْمَس َيْوَم ُأِصيَب َمْعٌن

 من اإلظالم ملبسةٌ  جالَال

 ِنَزاٌرُهو الَجَبُل الذي َآاَنْت 

 تهد مَن العدو به الجباَال

 وعطلِت الثغور لفقد وأرثتها

 مصيبتُه المجللةُ  اختالال

 وظل الشام يرجغ جانباه

 لرآن العز حين وهي فماال



 

44 

 

 وآادت من تهانة آا أرٍض

 َتَرى ِفيهنَّ ِلينًا واْعِتَداَال

 فإن يعل البالد له خشوٌع

 فقد آانت تطول بِه اختياَال

 اصاَب معنًا أصاب الموت يوَم

 ِمَن األْحياِء أْآَرَمُهْم َفَعاَال

 وآاَن الناُس آلهم لمعٍن

 إلى أن زار حفرتُه عياال

 ولم يُك طاٌل للعرف ينوي

 إَلى َغيِر ابِن َزاِئَدةَ  اْرِتَحاَال

 َمَضى َمْن َآاَن َيْحمُل ُآلَّ ِثْقٍل

 ويسبق فضل نائله السؤال

 ٍنوَما َعَمَد الُوُفوُد ِلَمْثِل َمْع

 وال َحطُّوا ِبَساَحِتِه الرَِّحاَال

 َوَال َبَلَغْت أُآفُّ َذوي الَعَطايا

 يمينًا مْن يديه وال شماَال

 وما آانت تجف له حياٌض

 مَن المعروف مترعةٌ  سجاَال

 ألْبَيَض َال َيُعدُّ الَماَل َحتَّى

 َيُعمَّ ِبِه ُبَغاةَ  الَخْيِر َماَال

 فلبيَت الشامتين بِه فدوه

 َوَلْيَت الُعْمَر ُمدَّ َلُه َفَطاَال

 َوَلْم َيُك َآْنُزه َذَهبًا ولِكْن
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 سيوَف الهنِدة الحلَق المذاال

 َوَذابَلةً  ِمَن الَخطِّيِّ ُسْمرًا

 وذخرًا مْن محامد باقياٍت

 وفضل تقى بِه التفضيَل ناَال

 لئن أمسْت رويدًا قْد أذيلت

 جيادًا آاَن يكرُه أْن تذاَال

 اَنْت ُتصاُب ِبِه َوَيْسُموَلَقْد َآ

 بها َعْقبًا وُيْرِجعها َحَباَلى

 وقد حوِت النهاب فاحرزتُه

 َوَقْد َغِشيْت ِمَن الَمْوِت الطِّالَال

 َمَضى ِلَسِبيِلِه َمْن ُآْنَت َتْرُجو

 بهش عثراُت دهرَك أْن تقاَال

 فلست بمالك عبرات عين

 أَبْت ِبُدُموِعها إالَّ اْنِهَماَال

 شاء منك غليل حزنوفي األح

 َآَحرِّ النَّاِر َيْشَتِعُل اْشِتَعاَال

 آأن الليل واصل بعد معٍن

 ليلي قد قرن به فطاال

 َلَقْد أْوَرْثَتني َوَبنيَّ َهّمًا

 وأْحزانًا ُنِطيُل بها اْشِتَغاَال

 وقائلة رأت جسمي ولوني

 َمعًا َعْن َعْهِدَها ُقِلبا َفَحاَال

 الُحْزُن َحتَّىَرأْت َرُجًال َبراُه 
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 أضر بِه وارورثُه خباَال

 لفجع مصيبةٍ  انكى وعاَال

 واياُم المنوِن لها صروف

 تقلُب بالفتى حاًال فحاال

 يرانا الناُس بعدَك فل دهٍر

 أبى ِلُجُدوِدنا إالَّ اْغِتياَال

 فنحن آأسهٍم لم يبِق ريشًا

 َلها َرْيُب الزَّماِن وال ِنَصاَال

 ِبَحْوِضَك َذاَك َنْرَويَوَقْد ُآنَّا 

 وَال َنِرُد الُمَصرََّدةَ  الّسحاَال

 فلهُف أبي عليَك إذا العطايا

 ُجِعْلَن ُمنىً  َآواِذَب واْعِتَالَال

 َوَلْهُف أبي َعَلْيَك إذا األَساَرى

 َشَكْوا َحَلقًا بأْسُوِقِهْم ِثَقاَال

 َوَلْهُف أبي َعَلْيَك إذا اليَتامى

 هزاالغدوا شعثًا آأن بهم 

 َوَلْهُف أبي َعَلْيَك ِلُكلِّ َهْيَجا

 لها تلقى حواماها السخاال

 َوَلْهُف أبي َعَلْيَك إَذا الَقوافي

 ِلُمْمَتَدٍح بها َذَهَبْت َضَالَال

 َوَلْهُف أبي َعَلْيَك ِلُكلِّ أْمٍر

 يقول له النجي إال احتياال

 أقمنا باليمامةِ  إذ ئيسنا
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 َياَالُمَقامًا َال ُنِريُد َلُه ِز

 َوُقْلَنا أْيَن َنْرَحُل َبْعَد َمْعٍن

 وقد ذهب النوال فال نواال

 فإن تذهب فرب رعال خيٍل

 عوابس قد آففَت بها رعاال

 َوَقْوٍم َقْد ُجِعْلَت َلُهْم ربيعًا

 َوَقْوٍم َقْد ُجِعْلَت َلُهْم َنَكاَال

 فما شهَد الوقائع منَك أمضى

 َوأآَرُم مْحتدًا وأشدُّ َباَال

 َسَيْذُآُرَك الَخِليَفة َغْيَر َقاٍل

 إذا هوفي األمور بال الرجاَال

 وال ينسى وقائعَك اللواتي

 َعَلى أْعَداِئِه ُجِعَلْت وَباَال

 َوُمْعَتَرآًا َشِهْدَت ِبِه ِحَفاظًا

 ووقْد آرهْت فوارسُه النزاَال

 َحَباك أُخو ُأميَّةَ  بالَمراثي

 َقاَالَمَع الِمَدِح اللَّواتي َآاَن 

 أقاَم وآاَن نحوَك آلَّ عاٍم

 ُيِطيُل َبَواِسِط الرَّْحِل اْعِتَقاَال

 وألَقى َرْحَلُه أَسفًا وآَلى

 يمينًا ال يشدُّ لُه حباال
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 اَنَفْحَت ُمكاِفئًا َعْن َقْبِر َمْعٍن

 َنَفْحَت ُمكاِفئًا َعْن َقْبِر َمْعٍن

 َلَنا ِممَّا َتُجوُد ِبِه ِسَجاَال

 الَعِطيَّة يا اْبَن َيْحَيىَفَعجَّْلَت 

 ِبَتْأِدَيةٍ  َوَلْم ُتِرِد الِمَطاَال

 َفَكاَفأ َعْن َصَدى َمْعٍن جواٌد

 بأْجَوِد َراَحةٍ  َبَذَلْت َنَواَال

 َبَنى َلَك َخاِلٌد وأُبوَك َيْحَيى

 ِبَناًء في الَمكاِرِم َلْن ُيَناَال

 آأنَّ الَبْرَمِكيَّ ِبُكلِّ َماٍل

 َيداُه ُيِفيُد َماَالَتُجوُد ِبِه 

 

 اَطَرَقْتَك َزاِئَرةً  َفَحيِّ َخَياَلها

 َطَرَقْتَك َزاِئَرةً  َفَحيِّ َخَياَلها

 َبْيضاُء َتْخِلُط بالَحياِء َدَالَلها

 قادْن فؤادَك فاستقاد ومثلها

 قاَد القلوَب إلى الصبا فأمالها

 انما طرقْت بنفحةٍ  روضةٍ :و

 سحْت بها ديُم الربيع ظاللها

 باتت تسائل في المنام معرسًا

 بالِبيِد أْشَعَث ال َيَملُّ ُسؤاَلها

 في ِفْتَيةِ  َهَجُعوا ِغرارًا َبْعَدَما

 َسِئُموا ُمَراَعَشةَ  السَُّرى وِمَطاَلها
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 فكأنَّ َحْشَو ِثَياِبِهْم ِهْنِديَّةٌ 

 َنَحَلْت وأْغَفَلِت الُعيوُن ِصَقاَلها

 وضعوا الخدود لدى سواهم جنٍح

 تشكو آلوم صفاحها وآاللها

 طلبت أمير المؤمنين فواصلن

 بعد الفالة حزونها ورمالها

 َنَزَعْت إَلْيَك َصواِديًا َفَتَقاَذَفْت

 َبْعَد النُُّحوِل َتِليَلها َوقَذالها

 َهْوَجاَء تدرُع الرَُّبا وَتُشقُّها

 بعد الشموس إذا تراع جاللها

 ْتَتْنُجو إذا ُرِفَع الَقِطيُع َآما َنَج

 َخْرَجاُء َباَدَرِت الظَّالَم َرَئاَلها

 آالقوِس ساهمةٌ  أتتَك وقْد ترى

 آالبرِج تمأل رحلها وحبالها

 أحيا أمير المؤمينن محمٌد

 سنن النبي حرامها وحاللها

 َمِلٌك َتَفرََّغ َنْبُعُه ِمْن َهاشٍم

 َمدَّ اإللُه على األناِم ِظالَلها

 َعِظيمةٌ َلْم َتْغَشها ِممَّا َتَخاُف 

 إال أجال لها األمور مجالها

 حتى يفرجها أغر مبارٌك

 ألفى أباه مفرجًاأمثالها

 َثْبٌت على َزَلل الَحواِدِث َراآٌب
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 مْن صرفهن لكل حاٍل حالها

 ِآلَتا َيَدْيَك َجَعْلَت َفْضَل َنواِلها

 ِلْلُمْسِلميَن وفي العُدوِّ َوَباَلَها

 وقعْت مواقعها بعفوَك أنفٌس

 َت َبْعَد َمخاَفةٍ  أْوَجاَلهاأْذَهْب

 أمنت غير معاقٍب طرادها

 وَفَكْكَت ِمْن ُأَسرائها أْغَالَلها

 َوَنَصْبَت َنْفَسك َخْيَر َنْفٍس ُدوَنها

 َوَجَعْلَت َماَلَك َواِقيًا أْمَواَلها

 بالخيِل منصلتًا يجدُّ نعالها

 َراَدى ِجَباَل َعُدوِّها فأَزاَلها

 لهانوٌر يضيُء أمامها وخال

 َقُصَرْت َحماِئُلُه َعَلْيِه َفَقلََّصْت

 َوَلَقْد َتَحفََّظ َقْيُنها َفأَطاَلها

 َحتَّى إذا َوَرَدْت أَواِئُل َخْيِلِه

 جيحان بث على العدو رعالها

 أحمى بالَد دوابَر خيلِه وشكيمها

 َغاَراُتُهنَّ وأْلَحَقْت آَطاَلها

 لم تبق بعَد مقادها وطرادها

 َتْطِمُسوَن ِمَن السََّماِء ُنُجوَمهاَهْل 

 بأآفكْم أْم تسترون هاللعا

 أْم َتْجَحُدوَن َمَقاَلةً  َعْن َربُِّكْم

 ِجبريُل َبلََّغها النَّبيَّ َفَقاَلها
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 َشِهَدْت ِمَن األْنَفاِل آِخُر آيةٍ 

 بتراثهْم فأردتم إبطالها

 َفَذُروا األُسود َخَواِدرًا في ِغيِلها

 ِدَماَءُآْم أْشَباَلها َال ُتوِلُغنَّ

 َرَفع الَخِليَفةُ  َناِظَريَّ َوَراَشني

 بيٍد مبارآةٍ  شكرُت نوالها

 َوُحِشَدْت َحتَّى ِقيَل أْصَبَح َباِغيًا

 في المشي مترَف شيمة مختالها

 ولقْد حذوت لمْن أطاع ومْن عصى

 َنْعًال َوِرْثَت َعِن النَّبيِّ ِمَثاَلها

 

 الِهاتشابَه يوما بأسه ونو

 تشابَه يوما بأسه ونوالِه

 فما أحٌد يدري أليهما الفضُل

 َشِبيُه أِبيِه َمْنَظرًا وَخِليَقةً 

 َآما ُحِذَيْت َيْومًا َعَلى ُأْخِتَها النَّْعُل

 

 الطَّاِلَقاُن ُيِجنُّ َآْنزًا: اَوَقاُلوا

 الطَّاِلَقاُن ُيِجنُّ َآْنزًا: َوَقاُلوا

 سيأتينا بِه الدهُر المديُل

 قتَل مكديًا لهُم بيحيىفأ

 وَآْنُز الطَّاِلقاِن َلُه َزِميُل
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 اإذا أمُّ طفٍل راعها جوُع طفلها

 إذا أمُّ طفٍل راعها جوُع طفلها

 دعتُه بإسِم الفضل فاعتصَم الطفُل

 ليحيا بَك اإلسالُم إنَك عزةُ 

 وإنََّك ِمْن قْوٍم َصِغيُرُهُم َآْهُل

 

 َتَعرََّضْتاآأنَّ التي َيْوَم الّرِحيل 

 آأنَّ التي َيْوَم الّرِحيل َتَعرََّضْت

 َلنا ِمْن َظباِء الرَّْمِل أْدَماُء ُمْغِزُل

 تصدُّ لمكحوِل المدامِع البٍن

 إَذا َخلََّفْتُه َخْلَفها الطَّْرَف ُيْعِمُل

 بنو مطٍر يوَم اللقاِء آأنهْم

 أسوٌد لها في غيِل خفان أشبُل

 هُم يمنعون الجار حتى آأنما

 لجارهُم بيَن السماآيِن منزُل

 َبَهاِليُل في اإلْسالِم َساُدوا ولم َيُكْن

 آأوَِّلِهْم في الَجاِهليَّةِ  أوَُّل

 ُهم الَقْوُم إْن َقالوا أَصاُبوا وإْن ُدُعوا

 أَجاُبوا وإْن أْعَطْوا أطاُبوا وأْجَزُلوا

 وما يستطُع الفاعلوَن فعالهْم

 اوإْن أحسنوا في النائباِت وأجملو

 ثالٌث بأمثاِل الجبال حباهُم

 وأْحَالُمُهْم ِمْنَها َلَدى الَوْزِن أْثَقُل
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 تجنَب َال في القوِل حتى آأنُه

 حراٌم عليِه قوُل ال حيَن تسأُل

 تشابه يوماُه علينا فأشكَال

 فال َنْحُن َنْدِري أيُّ َيْوَمْيِه أْفَضُل

 أَيْوُم َنَداُه الَغْمر أم َيْوُم بْأِسِه

 ُهما إالَّ أَغرُّ ُمَحجَُّلوَما ِمْن

 

 اشفاُء الصدى ماُء المساويِك والذي

 شفاُء الصدى ماُء المساويِك والذي

 ِبِه الرِّيُق ِمْن َخْمٍل ُيَغاِزُلها َطْفُل

 فيا َحبَّذا ذاَك السِّواُك وَحبَّذا

 بِه الَبَرُد الَعْذُب الَغِريُض الذي َيْجُلو

 

 َعواِذُلْه اَصَحا َبْعَد َجْهل فاْسَتراَحْت

 َصَحا َبْعَد َجْهل فاْسَتراَحْت َعواِذُلْه

 واقصرَن عنُه حيَن أقصَر باطلْه

 َوَقال الَغواني َقد َتَولَّى َشباُبُه

 وبدل شيبا بالخضاِب يقاتلْه

 ُيَقاِتُلُه َآْيَما َيُحوَل ِخَضاُبُه

 وهيهاَت ال يخفي على اللحِظ ناصلْه

 ومْن مدَّ في أيامِه فتأخرْت

 َمِنيَُّتُه فالشَّْيُب َال َشكَّ َشاِمُلْه

 إليَك قصرنا النصف مْن صلواتنا
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 َمِسيَرة َشْهٍر َبْعَد َشْهٍر ُنواِصُلْه

 َفَال َنْحُن َنْخَشى أْن َيخِيَب َرجاُؤَنا

 إليَك ولِكْن أْهنُأ الَخير عاِجُلْه

 هَو المرُء أما دينُه فهَو مانٌع

 اِذلْهَصُئوٌن وأمَّا َمالُه َفْهَو َب

 أَمرَّ وأْحَلى َما بال النَّاُس َطْعَمُه

 عقاُب أمير المؤمنين ونائلْه

 أبٌي لما يأبى ذوو الحزِم والتقى

 َفُعوٌل إذا َما َجدَّ باألْمر َفاِعُلْه

 َتُروُك الَهَوى ال السُّْخُط منه وال الرَِّضا

 لدى موطٍن إال على الحقَّ حاملْه

 يرى أن مرَّ الحق أحلى مغبةً 

 وأْنَجى ولو آاَنْت ُزَعافًا َمناِهُلْه

 َصِحيُح الضَّميِر ِسرُُّه ِمْثُل َجْهِرِه

 ِقَياَس الشِّراِك بالشِّراِك ُتَقاِبُلْه

 فإنَّ طليَق اهللا مْن هَو مطلٌق

 وإنَّ َقِتيَل اهللا َمْن ُهو َقاِتُلْه

 فإنَك بعَد اِهللا للحكُم الذي

 ُلْهُتصاُب ِبِه ِمْن ُآلِّ َحقٍّ َمَفاِص

 آأنَّ أِميَر الُمْؤِمنيَن ُمَحمَّدًا

 أبو جعفٍر في آل أمٍر يحاولْه

 َآَفاُآْم ِبَعبَّاس أبي الَفْضِل َوالدًا

 فما من أب إألا أبو العباس فاضلْه
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 اَقاَسْيُت ِشدَّةَ  أيَّامي َفما َظَفرْت

 َقاَسْيُت ِشدَّةَ  أيَّامي َفما َظَفرْت

 يداَي منها بصاٍب وال عسِل

 أغيُر شيبي بالخضاب وهْلوال 

 في الَعْقِل َتْغييُر َشْيِب الرَّْأِس بالِحَيِل

 

 اِبَسْبِعيَن ألفًا َراَشِني ِمْن َحباِئِه

 ِبَسْبِعيَن ألفًا َراَشِني ِمْن َحباِئِه

 وما نالها في الناِس مْن شاعٍر قبلي

 

 األْم تَر أنَّ الجوَد مْن لدِن آدٍم

 لدِن آدٍمألْم تَر أنَّ الجوَد مْن 

 تحدَر حتى صاَر في راحةِ  الفضِل

 إَذا َما أُبو الَعبَّاِس َراَحْت َسَماُؤُه

 فيا لَك مْن هطٍل ويا لك مْن وبِل

 

 اإَلى َمِلٍك ِمْثِل َبْدِر الدُّجى

 إَلى َمِلٍك ِمْثِل َبْدِر الدُّجى

 عظيِم الفناِء رفيِع الدعْم

 قريِع نزاٍر غداةَ  الفخاِر

 ُقْلُت َجميَع اُألَمْموَلْو ِشْئُت 

 لُه آفُّ جوٍد تفيُد الغنى

 وَآفٌّ ُتِبيُد ِبَسْيِف النَِّقْم
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 ارأيُت ابَن معٍن أنطَق الناَس جودُه

 رأيُت ابَن معٍن أنطَق الناَس جودُه

 َفَكلََّف َقْوَل الشِّْعِر َمْن َآاَن ُمْفَحَما

 وارخَص بالعدِل السالَح بأرضنا

 درهما فما يبلُغ السيُف المهنُد

 

 اإلى المصطفى المهديَّ خاضْت رآابنا

 إلى المصطفى المهديَّ خاضْت رآابنا

 ُدَجى اللَّْيِل َيْخِبْطَن السَّريح المَخدََّما

 َيُكوَن َلها ُنوُر اإلَماِم ُمَحمٍَّد

 َدِليًال ِبِه َتْسري إذا اللَّْيُل أْظَلَما

 إذا هنَّ ألقيَن الرحاَل ببابِه

 ًال وأْدَرْآَن َمْغَنَماَحَطْطَن ِبِه ِثْق

 إلى َطاِهِر األْخَالِق َما َناَل ِمْن ِرضًا

 وَال غضٍب ماًال حرامًا وَال دَما

 

 اظفرَت فَال شلْت يٌد برمكيةٌ 

 ظفرَت فَال شلْت يٌد برمكيةٌ 

 َرَتْقَت ِبَها الَفْتَق الذي َبْيَن َهاِشِم

 َعَلى ِحيَن أْعَيا الرَّاِتِقيَن الِتَئاُمَه

 وا َوقالوا َلْيَس بالُمَتَالِئِمَفَكفُّ

 فأصبحَت قْد فازْت يداَك بخطةٍ 

 ِمَن الَمْجِد َباٍق ِذْآُرها في الَمواِسِم
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 وما َزاَل ِقْدُح الُملِك َيْخُرُج َفاِئزًا

 َلُكْم ُآلَّما ُضمَّْت ِقَداُح اْلُمَساِهِم

 

 اَطاَف الَخياُل َوَحيِِّه ِبَسالِم

 ِبَسالِم َطاَف الَخياُل َوَحيِِّه

 أنى ألمَّ وليَس حيَن لماِم

 ياابَن الذي ورَث النبيَّ محمدًا

 دون األارِب من ذوي األرحامِِ

 الوحُي بيَن بني البناِت وبينكْم

 َقَطَع الُخَصاَم َفَالَت ِحيَن ِخَصاِم

 َما للنِّساء َمَع الرَِّجاِل َفِريَضةٌ 

 نزلْت بذلِكسورةُ  األنعاِم

 فحاولوا ألغى سهامهُم الكتاُب

 أْن يْشَرُعوا فيها ِبَغْير ِسهاِم

 ظفرْت بنو ساقي الحجيِج بحقهم

 َحْطُم الَمناِآِب آلَّ َيْوِم ِزَحاِم

 َواْرَضْوا ِبما َقَسَم اإللُه لُكْم ِبِه

 َوَدُعوا ِوَراَثه ُآلِّ أْصَيَد َحاِم

 

 اعقدْت لموسى بالرصافةِ  بيعةٌ 

 عقدْت لموسى بالرصافةِ  بيعةٌ 

 اإللُه بها عرى اإلسالِمشدَّ 

 موسى الذي عرفْت قريٌش فضلُه
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 ولها فضيلتها على األوقواِم

 بمحمٍد بعَد النبيَّ محمٍد

 َحِيَي اْلَحَالُل َوَماَت ُآلُّ َحَراِم

 مهديُّ أمتِه الذي أمسْت بِه

 ِللذُّلِّ آِمَنةً  َوِلإلْعَداِم

 موسى ولى عهَد الخالفةِ  بعدُه

 األقالِمجفْت بذاَك مواقُع 

 

 الما سمعُت ببيعةٍ  لمحمد

 لما سمعُت ببيعةٍ  لمحمد

 َشَفِت النُُّفوَس وأذَهَبْت أْحَزاَنها

 َباَيْعُت ُمْغَتِبطًا َوَلْو َلْم َتْنَبِسْط

 َآفِّي لَبْيَعِتِه َقَطْعُت َبَناَنها

 َرَجَحْت ُزَبْيَدةُ  والنِّساُء َشَواِئٌل

 واهللا أْرَجح بالتَُّقى ِميَزاَنها

 

 اِبَدْوَلةِ  َجْعَفٍر ُحِمَد الزَّماُن

 ِبَدْوَلةِ  َجْعَفٍر ُحِمَد الزَّماُن

 لنا بَك آلَّ يوٍم مهرجاُن

 جعلُت هديتي لَك فيِه وشيًا

 وخيُر الوشي ما نسَج اللساُن
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 اَهاَجْت َهَواَك َبواِآُر األْظَعاِن

 َهاَجْت َهَواَك َبواِآُر األْظَعاِن

 ْلَت َذا أْحَزاِنَيْوَم اللَِّوى َفَظِل

 َلْوَال َرَجاُؤَك َما َتَخطَّْت َناَقَتي

 َعْرَض الدَِّبيِل َوَال ُقَرى َنْجَراِن

 ِنْعَم الُمَناُخ ِلَراِغٍب َوِلَراِهٍب

 ِممَّْن ُتِصيُب َجواِئُح األْزَماِن

 َمْعُن بُن َزاِئَدة الِذي ِزيدْت ِبِه

 شرفًا على شرٍف بنو شيباَن

 ِبِه ِنَزاٌر ُآلُّهاَجَبٌل َتُلوُذ 

 َصْعُب الذَُّرى ُمَتَمنُِّع األْرَآاِن

 إْن ُعدَّ أّياُم الَفعاِل فإنَّما

 يوماُه يوُم ندى ويوُم طعاِن

 تمضي أسنتُه ويسفُر وجهُه

 في الروِع عنَد تغيِر األلواِن

 َيْكُسو األِسرَّةَ  والَمَناِبَر ِبْهَجةً 

 ويزينها بجهارةٍ  وبياِن

 َك أَبا الَوِليد َمَع النََّدىآْلَتا َيَدْي

 ُخِلَقت ِلَقائم ُمْنُصٍل َوِعَناِن

 َجَلَب الِجياَد ِمَن الِعَراِق َعَواِبسًا

 ُقبَّ الُبطوِن ُيَقْدَن باألْرَساِن

 ُجْردًا ُمَحنََّبةً  ُتَعاِضُد في السَُّرى

 بالِبيِد ُآلَّ ِشِملَّةٍ  ِمْذَعاِن
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 النُّْعماِنبالسَّْيِف َحاَز َهَجاِئَن 

 وقُع القنا وأقبَّ آالسرحاِن

 َحتَّى أَغْرَن ِبَحْضرموَت َشَواِزبًا

 بالسيِف آكواسِر العقباِن

 َمَطٌر أُبوَك أُبو األِهلَّةِ  والنََّدى

 نفسي فداُء أبي الوليد إذا عَال

 رهُج السنابِك والرماُح دواني

 ما زلَت يوَم الهاشمية معلمًا

 ةِ  الرَّْحماِنبالّسْيِف ُدوَن َخِليَف

 فنمنعَت حوزته وآنَت وقاءُه

 ِمْن َوْقِع ُآلِّ ُمَهنٍَّد ِوِسَناِن

 أنت الذي ترجو ربيعةُ  سيبُه

 وتعدُه لنوائِب الحدثاِن

 ُفتَّ الذين َرَجْوا َنَداَك ولم َيْنْل

 أْدَنى ِبَناِئَك ِفي المكارِم باني

 إني رأيتَك بالمحمِد مغرمًا

 ِبَرَغاِئِب األْثماِنَتْبَتاُعها 

 فإذا صنعَت صنبعةً  أتممتها

 َوَرَبْبَتها ِبَفواِئِد اإلْحَساِن

 

 اقْد أمَن اُهللا مْن خوٍف ومْن عدِم

 قْد أمَن اُهللا مْن خوٍف ومْن عدِم

 مْن آاَن معٌن لُه جارًا مَن الزمِن
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 َمْعُن بُن َزاِئَدة الُموفي ِبِذمَِّتِه

 ي ِمَن الثََّمِنوالُمْشَتري الَمْجَد بالغال

 َيَرى الَعَطايا التي َتْبَقى َمَحاِمُدها

 ُغْنمًا إذا َعدَّها الُمْعطى ِمَن الَغَبِن

 َبَنى ِلَشْيباَن َمْجدًا ال َزواَل َلُه

 َحتَّى َتُزوَل ُذَرى األْرَآان ِمْن َحَضِن

 

 اموسى وهارون هما اللذاِن

 موسى وهارون هما اللذاِن

 َجداِنفي ُآُتِب األْخبار ُيو

 ِمْن َوَلِد الَمْهدّي َمْهِديَّاِن

 قدَّا عنانيِن على عناِن

 قْد أطلق المهديُّ لي لساني

 وشدَّ أزري ما به حبابي

 ِمَن اللَُّجْيِن وِمَن الِعْقياِن

 ِعيِديَّةٌ  َشاِحَطةُ  األْثماِن

 لْو خايلْت دجلةَ  باأللباِن

 إذًا َلِقيَل اْشَتَبَه النَّْهَراِن

 

 قبٍر بعَد قبِر محمٍداوأآرُم 

 وأآرُم قبٍر بعَد قبِر محمٍد

 َنِبيِّ اْلُهَدى َقْبٌر ِبَماَسَبَذاِن

 َعجْبُت ِلَكفٍّ َهاَلِت التُّْرَب َفْوقُه
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 ضحًا آيَف لْم ترجْع بغيِر بناِن

 

 الندبَك أحزاٌن وسابُق عبةٍ 

 لندبَك أحزاٌن وسابُق عبةٍ 

 أثرَن دمًا مْن داخِل الجوِف منقعا

 تها مْن بعِد معٍن بموتِهتجرع

 ألعظُم منها ما احتسى وتجرَعا

 ومْن عجب أْن بتَّ بالرزِء ثاويًا

 خالفَك حتَّى ننطوي في الردى مَعا

 ألما بمعن ثمَّ قوَال لقبرِه

 سقتَك الغوادي مربعًا ثمَّ مربعا

 فيا قبَر معٍن أوُل حفرةٍ 

 مَن األرِض خطْت للمساحةِ  مضجعا

 واريَت جودُه ويا قبَر معٍن آيَف

 وقْد آاَن منُه البرُّ والبحُر مترعا

 َبَلى َقْد َوِسْعَت الُجوَد والُجوُد َميٌِّت

 َوَلْو آاَن َحّيًا ِضْقَت َحتَّى َتَصدََّعا

 َوَلمَّا َمَضى َمْعٌن َمَضى الُجوُد واْنَقَضى

 واصبَح عرنيُن المكارِم أجدَعا

 وما آان إألالجوَد صورةُ  وجهِه

 ِبيعًا ُثمَّ َولَّى َوَودََّعاَفَعاَش َر

 َوُآْنَت ِلَداِر الُجوِد َيا َمْعُن َعاِمرًا

 وقْد أصبحْت قفرًا مَن الجوِد بلقعا
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 فتى عيَش في معرفه بعَد موتِه

 آما آان بعَد السيِل مجراُه مرتعا

 تمنى أناٌس شأوه مْن ضاللهْم

 فأصبحوا على األذقاِن صرعى وظلعا

 وَال يكْنتعزَّ أبا العباِس عنُه 

 َعَزاُؤَك ِمْن َمْعٍن بأْن َتَتَضْعَضَعا

 أَبى ِذآُر َمْعٍن أْن َتُموَت َفَعاُلُه

 وإن آاَن قْد ال قى حمامًا ومصرعا

 فما ماَت من آنَت ابنُه ال وال الذي

 َلُه ِمْثُل َما أْبَقى أُبوَك َوَما َسَعى

 

 العمري لنعَم الغيُث أصابنا

 لعمري لنعَم الغيُث أصابنا

 َبْغَداَد ِمْن أْرِض الَجزيَرةِ  َواِبُلْهِب

 فكنا آحيَّ صبَح الغيُث أهلُه

 ولْم ترتحْل أظعانه ورواحلةْ 

 

 اأضحى إماُم الهدى المأمون مشتغًال

 أضحى إماُم الهدى المأمون مشتغًال

 بالدِّين والنَّاُس بالدُّْنَيا َمَشاِغيُل
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