
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امرؤ القيس
. م540سنة  الد الرومم وتوفي مريضا في ب500سنة  ولد في نجد. هو الشاعر الجاهلي امرؤ القيس بن حجر الكندي ملك بني أسد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 امرؤ القيس

والّلهو، شأن أوالد ولد في نجد، وفيها نشأ مّياًال للترف . هو الشاعر الجاهلي امرؤ القيس بن حجر الكندي ملك بني أسد
ثم طرده . نظم الشعر فتيًا وآان يتهّتك في غزله ويفحش في سرد قصصه الغرامية، فغضب عليه أبوه ونهاه عن ذلك. الملوك

حين لم يرتدع عن غوايته، فراح يطوف أحياء العرب في جماعة من أصحابه، يصطاد ويشرب الخمر ويصغي إلى القيان، 
ر حياة اللهو، وشرع يستعد لألخذ بالثأر واستعادة الملك متنّقال بين القبائل، يدعوها إلى مناصرته إلى أن بلغه مقتل والده فهج

  .فلم تنصره إال قليًال

اليوم خمر وغدًا . ال صحوة اليوم وال سكر غًدا... طردني أبي صغيرًا وحّملني دمه آبيًرا: "عندما بلغه مصرع أبيه، قال
  ".أمر

جد بـيوستنيانوس قيصر على أعدائه، لكنه ُأصيب بمرٍض قضى عليه، بعد أن تقّرح جسمه فُعِرف سافر إلى بالد الروم يستن
  .بذي القروح، آما ُلّقب بالملك الِضّليل

امرؤ القيس من أصحاب المعلقات في الجاهلية، وُيعَتبر مؤسس مدرسة الوقوف على األطالل التي اّتبعها شعراء الجاهلية 
  :لع معلقتهومط. وشعراء صدر اإلسالم

  بِسقط اللِّوى بين الدَّخوِل َفَحوَمِل                  قفا نبك من ذآرى حبيٍب ومنزل

وهو أّول من شبه قرون . وقد سبق امرؤ القيس شعراء عصره في أنه أّول من بكى واستبكى، وَمن أبدع في وصف الجواد
: وصة الغزلية اإلباحية التي بّثها في قصائده؛ وقد قيل فيهوهو رائد في األقص". آأن قرون جلَّتها العصّي: "الماعز بالعصّي

  .، إشارة إليه وإلى أبي فراس الحمداني"ُبدئ الشعر بملك وانتهى بملك"

هو أمرؤ القيس بن حجر بن الحارث : قال األصمعي: نسبه من قبل أبويه: ((ألبي الفرج األصفهاني" األغاني"جاء في آتاب 
هو أمرؤ القيس بن حجر بن عمرو ابن : وقال ابن األعرابي. بن معاوية بن ثور وهو آندة بن عمر وبن حجر آآل المرار

هو أمرؤ القيس بن حجر بن الحارث الملك بن عمرو بن حجر : وقال محمد بن حبيب. معاوية بن الحارث بن ثور وهو آندة
هو أمرؤ : وقال بعض الرواة. بن آندة آآل المرار بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن يعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية

آندة هو آندة بن عفير بن عدي بن : وقالوا جميعًا. القيس بن السمط بن أمرئ القيس بن عمرو بن معاوية بن ثور وهو آندة
الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن آهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن 

ثور هو آندة بن مرتع بن عفير بن الحارث بن مرة بن عدي بن أدد : وقال ابن األعرابي. أرفخشذ بن سام بن نو حشالخ بن 
  .ابن زيد بن عمرو بن مسمع بن عريب بن عمرو بن زيد بن آهالل

أنه أمرؤ  وقال من زعم. وأم أمرئ القيس فاطمة بنت ربيعة بن الحارث بن زهير أخت آليب ومهلهل ابني ربيعة التغلبيين
  .أمه تملك بنت عمرو بن زبيد بن مذحج رهط عمرو بن معد يكرب: القيس بن السمط

  :قد ذآر ذلك امرؤ القيس في شعره فقال: قال من ذآر هذا وأمه تملك

 بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا أال هل أتاها والحوادث جـمٌة

أم حجر أبي امرئ القيس أم قطام بنت : وقال يعقوب بن السكيت. بيقر الرجل إذا هاجر: ويقال. بيقر أي جاء العراق والحضر
  .سلمى امرأٌة من عنزة 



وآان يقال له الملك . يكنى أبا وهب: وقال غيره. ويكنى امرؤ القيس، على ما ذآره أبو عبيدة، أبا الحارث: آنيته ولقبه
  :الضليل، وقيل له أيضًا ذو القروح وإياها عنى الفرزدق بقوله

 جـرول وأبو زيد وذو القروح و القصائد لي النوابغ إذ مضواوهب 

  .يعني بأبي يزيد المخبل السعدي، وجرول الحطيئة

بل آان ينزل في حصن :ويقال. آان ينزل المشقر من اليمامة:وقال ابن حبيب. وولد ببالد بني أسد: قال: مولده ومنزله
  .بالبحرين

وسمي مرتٌع بذلك ألنه آن يجعل لمن أتاه من قومه . آندة ألنه آند أباه أي عقه إنما سمي: وقال جميع من ذآرنا من الرواة
وسمي حجٌر آآل المرار بذلك ألنه لما أتاه الخبر بأن الحارث بن جبلة آان نائمًا في حجر امرأته هند وهي . مرتعًا له ولماشيته

ما ترين : بل قلت هند للحارث وقد سألها: ويقال. دريمن الغيظ وهو ال ي" وهو نبت شديد المرارة " تفليه جعل يأآل المرار 
  .آأنك به قد أدرآك الخيل وهو آأنه بعيٌر قد أآل المرار: حجرًا فاعًال؟ قالت

  .وسمي عمرو المقصور ألنه قد قصر على ملك أبيه أي أقعد فيه آرهًا: قال

أحمد بن عبد العزيز . قد سقته ونظمته أخبرني بخبره، على ما: قصة جده الحارث بن عمرو مع قباذ وابنه أنوشروان
الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة ولم يتجاوزه، وروى بعضه عن علي بن الصباح بن هاشم بن الكلبي، وأخبرنا الحسن بن 

علي قال حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه، قال حدثنا عبد اهللا بن أبي سعد عن علي بن الصباح عن هشام بن الكلبي، قال ابن 
بي سعد وأخبرني دارم بن عقال بن حبيب الغساني أحد ولد السموءل بن عادياء عن أشياخه، وأخبرنا إبراهيم بن أيوب عن أ

ابن قتيبة، وأخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال حدثني عمي يوسف عن عمه إسماعيل ،وأضفت إلى ذلك رواية ابن الكلبي 
ويعقوب بن السكيت واألثرم وغيرهم، لما في ذلك من االختالف، ونسبت رواية  مما لم أسمعه من أحد ورواية الهيثم بن عدي

آان عمر بن حجر وهوالمقصور ملكًا بعد أبيه، وآان أخوه معاوية وهو الجون على : آل راٍو إذا خالف رواية غيره إليه، قالوا
بعده ابنه الحارث، وآان شديد الملك بعيد ولما مات ملك . اليمامة، وأمهما شعبة بنت أبي معاهر بن حسان بن عمرو بن تبع

ولما ملك قباذ بن فيروز خرج في أيام ملكه رجل يقال له مزدك فدعا الناس إلى الزندقة وإباحة الحرم وأال يمنع أحد . الصيت
دخول معه في فدعاه قباز إلى ال. وآان المنذر بن ماء السماء يومئذ عامًال على الحيرة ونواحيها. منهم أخاه مايريده من ذلك

وآانت أم أنوشروان بين . فدعا الحارث بن عمرو فأجابه؛ فشدد له ملكه وأطرد المنذر عن مملكته وغلب على ملكه. ذلك فأبى
فوثب إليه . دونكها: ادفعها لي ألقضي حاجتي منها؛ فقال: فلما رأى أم أنوشروان قال القباذ. يدي قباذ يومًا، فدخل عليه مزدك

فهلك قباذ على تلك . يسأله ويضرع إليه أن يهب له أمه حتى قبل رجله فترآها له؛ فكانت تلك في نفسه أنوشروان فلم يزل
وبلغ المنذر هالك قباذ فأقبل إلى أنوشروان وقد علم خالفه على أبيه فيما . الحال، وملك أنوشروان فجلس في مجلس الملك

إني آنت تمنيت أمنيتين : فقال أنوشروان. ثم دخل عليه المنذرفأذن أنوشروان للناس، فدخل عليه مزدك . آانوا دخلوا فيه
تمنيت أن أملك فأستعمل هذا الرجل الشريف يعني : وما هما أيها الملك؟ قال: فقال مزدك. أرجو أن يكون اهللا قد جمعهما لي
واهللا ما ذهب ! لها هنا يابن الزانية إنك : قال! أو تستطيع أن تقتل الناس آلهم ؟: فقال له مزدك. المنذر وأن أقتل هؤالء الزنادقة

وأمر به فقتل وصلب، وأمر بقتل الزنادقة فقتل منهم ما بين جازر ! نتن ريح جوربك من أنفي منذ قبلت رجلك إلى يومي هذا 
وطلب أنوشروان الحارث بن . إلى النهروان إلى المدائن في ضحوة واحدة مائة ألف زنديق وصلبهم؛ وسمي يومئذ أنوشروان

فخرج  - وإنما سميت األنبار ألنه آان يكون بها أهراء الطعام وهي األنابير  - رو؛ فبلغه ذلك وهو باألنبار، وآان بها منزله عم
هاربًا في هجائنه وماله وولده فمر بالثوية ؛ وتبعه المنذر بالخيل من تغلب وبهراء وإياٍد، فلحق بأرض آلب فنجا، وانتهبوا 

لب ثمانيًة وأربعين نفسًا من بني آآل المرار؛ فقدم بهم على المنذر فضرب رقابهم بحفر األمالك وأخذت بنو تغ. ماله وهجائنه
  :فذلك قول عمرو بن آلثوم. في ديار بني مرينا العباديين بين دير هند والكوفة

 وأبنا بالملوك مصفدينا فآبوا بالنهاب والسبـايا

  س: وفيهم يقول امرؤ القيس



 يساقون العشية يقـتـلـونـا عمروملوٌك من بني حجر بن 
 ولكن في ديار بني مـرينـا فلو في يوم معرآٍة أصيبـوا
 ولكن في الدماء مرملـينـا ولم تغسل جماجمهم بغـسـل
 وتنتزع الحواجب والعـيونـا تظل الطير عاآفًة علـيهـم

آندة تزعم أنه خرج إلى الصيد فألظ بتيس من وعلماء . فكلب يزعمون أنهم قتلوه. ومضى الحارث فأقام بأرض آلب: قالوا
فطلبته الخيل ثالثًا فأتي بعد ثالثة وقد هلك جوعًا، فشوي له بطنه، فتناول . الظباء فأعجزه، فآال أليًة أال يأآل أوًال إال من آبده
  :وفي ذلك يقول الوليد بن عدي الكندي في أحد بني بجيلة. فلذًة من آبده فأآلها حارة فمات

 جـلـيال إن المنية ال تجـل فكان شواؤهم خبطًا لهفشووا 

ولما : قال. وزعم ابن قتيبة أن أهل اليمن يزعمون أن قباذ بن فيروز لم يملك الحارث بن عمرو وأن تبعًا األخير هو الذي ملكه
وصار الحارث إلى مسحالن فقتلته . أقبل المنذر إلى الحيرة هرب الحارث وتبعته خيٌل فقتلت ابنه عمرًا وقتلوا ابنه مالكًا بهيت 

  .وزعم غير ابن القتيبة أنه مكث فيهم حتى مات حتف أنفه. آلب

وقال الهيثم بن عدي حدثني حماد الراوية عن سعيد بن عمرو بن سعيد : الحارث بن عمرو وتمليكه أوالده على قبائل العرب
الغساني عمرو بن حجر ملك بعده ابنه الحارث بن  لما قتل الحارث بن أبي شمر: عن سعية بن عريض من يهود تيماء قال

إنا في : فلما تفاسدت القبائل من نزار أتاه أشرافهم فقالوا. عمرو، وأمه بنت عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان ونزل الحيرة
في قبائل  ففرق ولده. دينك ونحن نخاف أن نتفانى فيما يحدث بيننا، فوجه معنا بنيك ينزلون فينا فيكفون بعضنا عن بعض

العرب، فملك ابنه حجرًا على بني أسٍد وغطفان وملك ابنه شرحبيل قتيل يوم الكالب على بكر بن وائل بأسرها وبني حنظلة 
على بني تغلب " سمي بذلك ألنه آان يغلف رأسه " وملك ابنه معد يكرب وهو غلفاء . بن مالك بن زيد مناة بن تميم والرباب

بن حنظلة والصنائع وهم بنو رقية قوم آانوا يكونون " بن مالك " د مناة وطوائف من بني دارم والنمر بن قاسط وسعد بن زي
  .وملك ابنه عبد اهللا على عبد القيس، وملك ابنه سلمة على قيس. مع الملوك من شذاذ العرب

ليهم إتاوة في آل سنة أن حجرًا آان في بني أسد، وآانت له ع: وقال ابن الكلبي حدثني أبي: مقتل حجر أبي امرئ القيس
وضربوا رسله وضرجوهم  - ثم بعث إليهم جابيه الذي آان يجبيهم، فمنعوه ذلك وحجٌر يومئذ بتهامة . مؤقتة؛ فغبر ذلك دهرًا
فبلغ ذلك حجرًا؛ فسار إليهم بجند من ربيعة وجند من جند أخيه من قيس وآنانة، فأتاهم وأخذ سراتهم، . ضرجًا شديدًا قبيحًا

وأباح األموال، وصيرهم إلى تهامة وآلى باهللا أال يساآنوهم في بلد أبدًا، وحبس  -فسموا عبيد العصا  - م بالعصا فجعل يقتله
ثم إن عبيد . فسارت بنو أسد ثالثًا. منهم عمرو بن مسعود بن آندة بن فزارة األسدي وآان سيدًا، وعبيد بن األبرص الشاعر

  :التيأيها الملك اسمع مق: بنم األبرص قام فقال

 أسٍد فهم أهل الـنـدامـه يا عين فابكي مـا بـنـي
 عم المؤبل والـمـدامـه أهل القباب الحمر والـن
 واألسل المثقفة المقامـه وذوي الـجـياد الـجـرد
 حال إن فيما قلـت آمـه حًال أبـيت الـلـعـــن
 رب فالقصور إلى اليمامه في آـل واٍد بـــين يث

 ح محرٍق أو صوت هامه أوصـياتطـريب عـاٍن 
 حلوا على وجٍل تهـامـه ومنعتهـم نـجـدًا فـقـد
 برمت ببيضتها الحمامـه برمت بنـو أسـٍد آـمـا
 نشيٍم وآخر من ثمـامـه جعلت لهـا عـودين مـن
 وًا أو قتلت فال مـالمـه إما ترآت ترآـت عـف
 القـيامـهوهم العبيد إلى  أنت المـلـيك عـلـيهـم



 ذل األشيقر ذو الخزامـه ذلوا لسوطك مـثـل مـا

حتى إذا آانوا على مسيرة يوم من تهامة تكهن آاهنهم، وهو عوف . فرق لهم حجر حين سمع قوله، فبعث في أثرهم فأقبلوا:قال
: قال. قالوا لبيك ربنا! يا عبادي : بن ربيعة بن سوادة بن سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة، فقال لبني أسد

لمغلب، في اإلبل آأنها الربرب، ال يعلق رأسه الصخب، هذا دمه ينعثب ، وهذا غدًا أول من من الملك األصهب، الغالب غير ا
فرآبوا آل صعب وذلول، فما . لوال أن تجيش نفٌس جاشية، ألخبرتكم أنه حجر ضاحية: من هو يا ربنا؟ قال: قالوا. يسلب

بني الحارث بن سعد يقال لهم بنو خدان بن  أشرق لهم النهار حتى أتو على عسكر حجر فهجموا على قبته وآان حجابه من
فلما نظروا إلى القوم . خنثر منهم معاوية بن الحارث وشبيب ورقية ومالك وحبيب، وآان حجر قد اعتق أباهم من القتل

لهم فاقبل عليهم علباء بن الحارث الكاهلي، وآان حجر قد قتل أباه، فطعنه من خل. يريدون قتله خيموا عليه ليمنعوه ويجيروه
  .فأصاب نساه فقتله

يا معشر آنانة وقيس، أنتم إخواننا وبنو عمنا، والرجل بعيد النسب منا ومنكم، وقد رأيتم ما آان يصنع : فلما قتلوه قالت بنو أسد
فلما رأته قيس . فانتهبوهم فشدوا على هجائنه فمزقوها ولفوه في ريطة بيضاء وطرحوه على ظهر الطريق. بكم هو وقومه

وعدة قبائل من أسد يدعون قتل : أنا لهم جاٌر قال ابن الكلبي: ووثب عمرو بن مسعود فضم عياله وقال. انتهبوا أسالبهوآنانة 
  .إن علباء آان الساعي في قتله وصاحب المشورة ولم يقتله هو: حجر ويقولون

وخدان مضمومة في األزد، وليس في خدان في بني أسد وخدان في بني تميم وفي بني جديلة بالخاء المفتوحة، : قال ابن حبيب
  .العرب غير هؤالء

بل آان حجر لما خاف من بني أسد استجار عوير بن شجنةأحد بني عطارد بن آعب بن سعد بن زيد : قال أبو عمرو الشيباني
ومخليكم وشأنكم؛  أما إذا آان هذا شأنكم فإني مرتحل عنكم: وقال لبني أسد لما آثروه. مناة بن تميم لبنته هند بنت حجر وعياله

يا خالد : فأدرآه علباء بن الحارث أحد بني آاهل فقال. ومال على خالد بن خدان أحد بني سعد بن ثعلبة. فواعدوه على ذلك
ومر علباء بقصدة رمح مكسورة فيها سنانها، فطعن بها في خاصرة . اقتل صاحبك ال يفلت فيعرك وإيانا بشر، فامتنع خالد

  :ففي ذلك يقول األسدي. حجر وهو غافل فقتله

 منية حجر في جوار ابن خدان وقصدة علباء بن قيس بن آاهٍل

وذآر الهيثم بن عدي أن حجرًا لما استجار عوير بن شجنة لبنيه وقطينه تحول عنهم فأقام في قومه مدًة، وجمع لبني أسد جمعًا 
واهللا لئن قهرآم هذا ليحكمن عليكم حكم الصبي : ها وقالوافتآمرت بنو أسد بين. عظيمًا من قومه وأقبل مدًال بمن معه من الجنود

  .فموتوا آرامًا! فما خيرعيش يكون بعد قهر وأنتم بحمد اهللا أشد العرب ! 

وآان صاحب أمرهم علباء بن الحارث، فحمل على حجر . فساروا إلى حجر وقد ارتحل نحوهم فلقوه فاقتتلوا قتاًال شديدًا
وفيهم يومئذ امرؤ القيس فهرب على فرس له شقراء وأعجزهم، وأسروا من أهل بيته رجاًال و فطعنه فقتله، وانهزمت آندة 

وقال يعقوب بن السكيت . قتلوا وملئوا أيديهم من الغنائم، وأخذوا جواري حجر ونساءه وما آان معه من شيء فاقتسموه بينهم
حارث بن عمرو في مرضه الذي مات فيه وأقام عنده آان سبب قتل حجر أنه آان وفد إلى أبيه ال: حدثني خالد الكربي قال

حتى هلك، ثم أقبل راجعًا إلى بني أسد وقد آان أغار عليهم في النساء وأساء واليته، وآان يقدم بعض ثقله أمامه ويهيأ نزله ثم 
فلما . المنزلة األخرىيجيء وقد هيىء له من ذلك ما يعحبه فينزل، ويقدم مثل ذلك إلى ما بين يديه من المنازل فيضرب له في 

فلما أظلهم وضربت قبابه أجتمعت بنو أسد إلى نوفل بن ربيعة بن . دنا من بالد بني أسد وقد بلغهم موت أبيه طمعوا فيه
ما لذلك أحد : من يتلقى هذا الرجل منكم فيقتطعه؟ فإن قد أجمعت على الفتك به فقال له القوم! يا بني أسد : الخدان، فقال

فل في خيله حتى أغار على الثقل فقتل من وجد فيه، وساق الثقل وأصاب جاريتين قينتين لحجر، ثم أقبل حتى فخرج نو. غيرك
فلما رأو ما قد حدث وأتاهم به عرفوا أن حجرًا يقاتلهم وأنه ال بد من القتال، فحشد الناس لذلك، وبلغ حجرًا أمرهم، . أتى قومه

م بين أبرقين من الرمل في بالدهم يدعيان اليوم أبرقي حجر، فلم يلبثوا حجًرا أن فلما غشيهم ناهضوه القتال وه. فأقبل نحوهم
ال ! أي قوٍم : هزموا أصحابه وأسروه فحبسوه وتشاور القوم في قتله، فقال لهم آاهن من آهنتهم بعد أن حبسوه ليروا فيه رأيهم

فلما رأى ذلك علباء خشي أن يتوآلوا في قتله؛ . هفانصرف عن القوم لينظر لهم في قتل. تعجلوا بقتل الرجل حتى أزجر لكم
يا بني، أعندك خيٌر فتثأر بأبيك وتنال : فدعا غالمًا من بني آاهل، وآان ابن أخته وآان حجر قتل أباه زوج أخت علباء، فقال

ل عليه مع قومك ثم أدخ: فلم يزل بالغالم حتى حربه ، ودفع إليه حديدة وقد شحذها وقال!. شرف الدهر وإن قومك لن يقتلوك ؟



فلما رأى الغالم غفلًة وثب عليه . فعمد الغالم إلى الحديدة فخبأها ثم دخل على حجر في قبته التي حبس فيها: أطعنه في مقتله
وأقبل آاهنهم . إنما ثأرت بأبي، فخلوا عنه: فقال الغالم. ثأرنا وفي أيدينا: فقالت بنو آاهل. فقتله، فوثب القوم على الغالم

  .أما واهللا ال تحظون عند الملوك بعده أبدًا. ملك شهر ، وذل دهر! قتلتموه ! أي قوٍم : جر فقالالمزد

وآان  - أنطلق إلى ابني نافع : ولما طعن األسدي حجرًا ولم يجهز عليه، أوصى ودفع آتابه إلى رجل وقال له: قال ابن السكيت
فأيهم لم يجزع فدفع  - وآان أصغرهم  - دًا حتى تأتي امرأة القيس فإن بكى وجزع فاله عنه، واستقرهم واحدًا واح - أبر ولده 

فأنطلق الرجل بوصيته إلى نافع . وقد آان بين في وصيته من قتله وآيف آان خبره. إليه سالحي وخيلي وقدوري ووصيتي
يس فوجده مع نديم له يشرب ثم استقراهم واحدًا واحدًا فكلهم فعل ذلك، حتى اتى امرأ الق. فأخذ التراب فوضعه على رأسه: ابنه

حتى إذا . أضرب فضرب: فلم يلتفت إلى قوله، وأمسك نديمه فقال له امرؤ القيس. قتل حجر: الخمر ويالعبه بالنرد؛ فقال له
الخمر علي والنساء حرام حتى أقتل من : فقال. ثم سأل الرسول عن أمر أبيه آله فأخبره. فرغ قال ما آنت أفسد عليك دستك

  :وفي ذلك يقول. ئة وأجز نواصي مائةبني أسد ما

 وهاج لي الشوق الهموم الروادع أرقت ولم يأرق لما بي نـافـع

حدثني أبي عن ابن الكاهن األسدي أن حجرًا آان طرد امرأ القيس وآلى أال يقيم معه أنفًة من قوله الشعر، : وقال ابن الكلبي
العرب ومعه أخالط من شذاذ العرب من طيء وآلب وبكر بن وائل، فإذا وآانت الملوك تأنف من ذلك، فكان يسير في أحياء 

صادف غديرًا أو روضة أو موضع صيد أقام فذبح لمن معه في آل يوم، وخرج إلى الصيد فتصيد ثم عاد فأآل وأآلوا معه 
فأتاه خبر أبيه ومقتله . هوال يزال آذلك حتى ينفد ماء ذلك الغدير ثم ينتقل عنه إلى غير. وشرب الخمر وسقاهم وغنته قيانه

  :فلما أتاه بذلك قال. وهو بدمون من أرض اليمن، أتاه به رجٌل من بني عجل يقال له عامر األعور أخو الوصاف

 دمون إنا معشٌر يمانون تطاول الليل على دمون
 وإننا ألهلها محبـون

  :ثم قال. فذهبت مثًال" اليوم خمٌر، وغدًا أمر . " غدًاال صحو اليوم وال سكر . ضيعني صغيرًا وحملني دمه آبيرًا: ثم قال

 وال في غٍد إذ ذاك ما آان يشرب خليلي ال في اليوم مصحًى لشارٍب

فلما صحا آلى أال يأآل لحمًا، وال يشرب خمرًا، وال يدهن بدهن، وال يصيب امرأة، وال يغسل رأسه من جنابة، . ثم شرب سبعًا
  :الليل رأى برقًا فقالفلما جنة . حتى يدرك بثأره

 يضيء سناه بأعلى الجبل أرقت لبرٍق بلـيٍل أهـل
 بأمر تزعزع منه القلـل أتاني حديٌث فكـذبـتـه
 أال آل شيٍء سواه جلـل بقتل بني أسـٍد ربـهـم
 وأين تميٌم وأين الخـول فأين ربيعة عن ربـهـا
 آما يحضرون إذا ما أآل أال يحضرون لدي بـابـه

وروى الهيثم عن أصحابه أن امرأ القيس لما قتل أبوه آان غالمًا قد ترعرع، وآان في بني حنظلة مقيمًا ألن ظئرة آانت امرأة 
  :فلما بلغه ذلك قال. منهم

 الـقـاتـلـين الـمـلـك الـحـــالحـــال يا لـهـف هـنـٍد إذ خـطـئن آـــاهـــًال
 يا خـير شـيخ حـــســـبـــًا ونـــائًال بـــاطـــًالتالـلـه ال يذهـب شـيخـــي 

وخيرهم قد علموا فواضاليحملننا واألسل النواهال
 جـوافـــال مسـتـثـفـراٍت بـالـحـصـى وحي صعٍب والوشيج الذابال



لشدة جريها يريد أنها أثارت الحصى بحوافرها : معنى قوله مستثفرات بالحصى. يعني صعب بن علي بن بكر بن وائل
  .حتىارتفع إلى أثفارها فكأنها استثفرت به

. آل أموالهم فإنهم مأآولون، فأبى: فقال له قومه. لما قتل حجر انحازت بنته وقطينه إلى عوير بن شجنة: وقال الهيثم بن عدي
ء البرق أبدى عن ساقيه فلما أضا. فلما آان الليل حمل هندًا وقطينها وأخذ بخطام جملها وأشأم بهم في ليلة طخياء مدلهمة

فرمى بها النجاد حتى . هما ساقا غادٍر شٍر: فسمعها فقال ياهند. ما رأيت آاليلة ساقي واٍف: فقالت هند. وآانت حمشتين 
فمدحه امرؤ . إني لست أغني عنك شيئًا وراء هذا الموضع، وهؤالء قومك، وقد برئت خفارتي: أطلعها نجران، وقال لها

  :منها قوله في قصيدة لهالقيس بعدة قصائد، 

 هم منعوا جاراتكم آل غـدران أال إن قومًا آنتم أمس دونـهـم
 أبر بميثاٍق وأوفـى بـجـيران عويٌر ومن مثل العوير ورهطه
 وساروا بهم بين الفرات ونجران هم أبلغوا الحي المضيع أهـلـه

  :وقوله

 دارمـاوجدع يربوعًا وعفر  أال قبح اهللا البراجم آـلـهـا
 قائما لدى باب حجٍر إذ تجرد فما فعلوا فعل العوير ورهطه

بل آانت مع عامر بن : قال ويقال. إن القصة المذآورة عن عوير آانت مع أبي حنبل وجارية ابن مر: وقال ابن قتيبة في خبره
ال إن عامر ابن جوين غدر، فأجابه أ: جوين الطائي وإن ابنته أشارت عليه بأخذ مال حجر وعياله، فقام ودخل الوادي ثم صاح

" ما : أال إن عامر بن جوين وفى، فأجابه الصدى بمثل قوله، فقال: ثم صاح! الصدى مثل قوله، فقال ما أقبح هذا من قول 
ثم نهض . واهللا ال أغدر ما أجزأتني جذعة: ثم دعا ابنته بجذعٍة من غنم فاحتلبها وشرب واستلقى على قفاه وقال! أحسن هذا 

هما واهللا حينئٍذ ! وآيف بهما إذا آانتا ساقي غادٍر : فقال. واهللا ما رأيت آاليوم ساقي واٍف: آانت ساقاه حمشتين، فقالت ابنتهو
  .أقبح

إن امرأ : وقال ابن الكلبي عن أبيه ويعقوب بن السكيت عن خالد الكالبي: امرؤ القيس يستعدي بكرًا وتغلب على بني أسد
فبعث العيون على بني أسد فنذروا بالعيون ولجئوا إلى بني . كرًا وتغلب، فسألهم النصر على بني أسدالقيس ارتحل حتى نزل ب

واهللا إن عيون ! يا معشر بني أسد تعلمون : فلما آان الليل قال لهم علباء. وآان الذي أنذرهم بهم علباء بن الحارث. آنانة
وأقبل امرؤ القيس بمن معه من بكر . ل وال تعلموا بني آنانة، ففعلواامرئ القيس قد أتتكم ورجعت إليه بخبرآم، فارحلوا بلي

! يا لثارات الهمام ! يا لثارات الملك : وتغلب حتى انتهى إلى بني آنانة وهو يحسبهم بني أسد فوضع السالح فيهم وقال
ثأرك فاطلبهم فإن القوم قد شاروا  لسنا لك بثأر، نحن من آنانة، فدونك! أبيت اللعن : فخرجت إليه عجوٌز من بني آنانة فقالت

  :فقال في ذلك-فتبع بني أسد ففاتوه ليلتهم تلك . باألمس

 هم آانوا الشفاء فلم يصابوا أال يالهف هنٍد إثـر قـوٍم
 وباألشقين ما آان العقـاب وقاهم جدهم ببني أبـيهـم
 ولو أدرآنه صفر الوطاب وأفلتهن علبـاٌء جـريضـًا

  .بني آنانة، ألن أسدًا وآنانة ابني خزيمة أخوان يعني ببني ابيهم

: سألنا رؤبة عنه فقال: ، فقال"صفر الوطاب " سمعت رجًال سأل يونس عن قوله : أخبرني أبو خليفة عن محمد بن سالم قال
فرًا من صفر الوطاب أي أنه آان يقتل فيكون جسمه ص: وقال غيره. لو أدرآوه قتلوه وساقوا إبله فصفرت وطابه من اللبن

  .دمه آما يكون الوطاب صفرًا من اللبن



ظهرًا وقد تقطعت خيله وقطع أعناقهم العطش، وبنو أسد جامون على الماء، فنهد إليهم فقاتلهم حتى آثرت " وأدرآهم " 
أصبت قد : فلما أصبحت بكر وتغلب أبوا أن يتبعوهم وقالوا له. الجرحى والقتلى فيهم، وحجز الليل بينهم، وهربت بنو أسد

وآرهوا . بلى، ولكنك رجل مشئوم: قالوا. واهللا ما فعلت وال أصبت من بني آاهل وال من غيرهم من بني أسد أحدًا: قال. ثأرك
  .ومضى هاربًا لوجهه حتى لحق بحمير. قتالهم بني آنانة وانصرفوا عنه

لما أقبل من الحرب على فرسه الشقراء لجأ  أن امرأ القيس: وقال ابن السكيت حدثني خالد الكالبي: يلجأ إلى عمرو بن المنذر
إلى ابن عمته عمرو بن المنذر وامه هند بنت عمرو بن حجر بن آآل المرار، وذلك بعد قتل أبيه وأعمامه وتفرق ملك أهل 

له ولجأ بيته، وآان عمرو يومئٍذ خليفًة ألبيه المنذر ببقة وهي بين األنبار وهيت فمدحه وذآر صهره ورحمه وأنه قد تعلق بحبا
  .ثم بلغ المنذر مكانه عنده فطلبه، وأنذره عمرو فهرب حتى أتى حمير. فأجاره، ومكث عنده زمانًا. إليه

فلما امتنعت بكر بن وائل وتغلب من اتباع بني أسد خرج من فوره : وقال ابن الكلبي والهيثم بن عدي وعمر بن شبة وابن قتيبة
  .إخواننا وجيراننا: ن ينصروه وقالواذلك إلى اليمن فاستنصر أزدشنوءة، فأبوا أ

فنزل بقيٍل يدعى مرثد الخير بن ذي جدن الحميري، وآانت بينهما قرابة، فستنصره واستمده على بني : ومرثد الخير الحميري
  .أسد، فأمده بخمسمائة رجل من حمير؛ ومات مرثد قبل رحيل امرئ القيس بهم

من حمير يقال له قرمل بن الحميم وآانت أمه سوداء، فردد امرأ القيس وطول وقام بالمملكة بعده رجٌل : وقرمل بن الحميم
  :عليه حتى هم باالنصراف وقال

 وإذ نحن ال ندعى عبيدًا لقرمل وإذ نحن ندعو مرثد الخير ربنا

بتبالة وبها صنم ومر . فأنفذ له ذلك الجيش؛ وتبعه شذاٌذ من العرب، واستأجر من قبائل العرب رجاًال، فسار بهم إلى بني أسد
للعرب تعظمه يقال له ذو الخلصة ؛ فاستقسم عنده بقداحة وهي ثالثة اآلمر والناهي والمتربص، فأجالها فخرج الناهي، ثم 

لو أبوك ! مصصت بظر أمك : أجالها فخرج الناهي، ثم أجالها فخرج الناهي، فجمعها وآسرها وضرب بها وجه الصنم وقال
إنه ما استقسم عند ذي الخلصة بعد ذلك بقدح حتى جاء أمر اهللا باإلسالم وهدمه : ببني أسد ويقال ثم خرج فظفر. قتل ما عقتني

  .جرير بن عبد اهللا البجلي

وألح المنذر في طلب امرئ القيس ووجه الجيوش في طلبه من إياد وبهراء وتنوخ ولم تكن له طاقة، وأمده أنوشروان : قالوا
فنجا في عصبة من بني آآل المرار حتى نزل . وتفرقت حمير ومن آان معه عنه. بجيش من األساورة فسرحهم في طلبه

الفضفاضة والضيافة والمحصنة والخربق وأم : بالحارث بن شهاب من بني يربوع بن حنظلة، ومع امرئ القيس أدراع خمسة
حتى بعث إليه المنذر مائة من  فقلما لبثوا عند الحارث بن شهاب. الذيول آن لبني آآل المرار يتوارثونها ملكًا عن ملك

أصحابه يوعده بالحرب إن لم يسلم إليه بني آآل المرار فأسلمهم؛ ونجا امرؤ القيس ومعه يزيد بن معاوية بن الحارث وبنته 
  .فخرج على وجهه حتى وقع في أرض طيئ. هند بنت امرئ القيس واألدرع والسالح ومال آان بقي معه

  .بل نزل قبلهم على سعد بن الضباب اإليادي سيد قومه فأجازه: وقيل: ياديثم نزل على سعد بن الضباب اإل

وآانت أم سعد بن الضباب تحت حجٍر أبي امرئ القيس فطلقها وآانت حامًال وهو ال يعرف، فتزوجها : قال ابن الكلبي
  :فقال امرؤ القيس يذآر ذلك. الضباب فولدت سعدًا على فراشه، فلحق نسبه به

 ويغدو علينا بالجفان وبالجـزر ينـعـم بـالـنـايفاآهنا سعٌد و
 ومن خاله ومن يزيد ومن حجر ونعرف فيه من أبيه شـمـائًال
 ونائل ذا إذا صحا وإذا سـكـر سمـاحة ذا وبـر ذا ووفـاء ذا

  :ففي ذلك يقول. ثم تحول عنه فوقع في أرض طيىء فنزل برجل من بني جديلة يقال له المعلى بن تيم



 نزلت على البواذخ من شمـام إذ نزلت على المعـلـىآأني 
 بمقتـدٍر وال مـلـك الـشـآم فما ملك العراق على المعلـى
 الـظـالم بنو تيٍم مصـابـيح أقر حشى امرئ القيس بن حجٍر

المرئ القيس رواحل مقيدة  وآانت. فغدا قوٌم من بني جديلة يقال لهم بنو زيد فطردوا األبل. فلبث عنده واتخذ إبًال هنالك: قالوا
فخرج حينئٍذ فنزل ببني نبهان من طيىء، فخرج نفر منهم فرآبوا الرواحل . عند البيوت خوفًا من أن يدهمه أمر ليسبق عليهن

  :فقال في ذلك. ليطلبوا له األبل فأخذتهن جديلة، فرجعوا إليه بال شيء

 لآمشي أتاٍن حلئت بالمنـاهـ وأعجبني مشي الحزقة خـالـٍد
 الرواحل ولكن حديثًا ما حديث فدع عنك نهبًا صيح في حجراته

  :فأنشأ يقول. ففرقت عليه بنو نبهان فرقًا من معزى يحلبها

 آأن قرون جلتها العصـى إذا ما لم تجد إبًال فمعـزى
 آأن القوم صبحهم نـعـي إذا ما قام حالبـهـا أرنـت
 غنى شبٌع وريوحسبك من  فتمأل بيتنا أقطًا وسـمـنـًا

ثم خرج فنزل بعامر بن جوين وأتخذ عنده إبًال، وعامٌر يومئٍذ أحد . فكأن ما عندهم ما شاء اهللا: ثم نزل بي عامر بن جوين
الخلعاء الفتاك قد تبرأ قومه من جرائره، فكان عنده ما شاء اهللا، ثم هم أن يغلبه على أهله وماله، ففطن امرؤ القيس بشعر آان 

  :ه وهو قولهعامر ينطق ب

 تسير صحاحًا ذات قيد ومرسلـه فكم بالصعيد من هجان مـؤبـلة
 ونهنهت نفسي بعد ما آدت أفعله أردت بها فتكًا فلم أرتمـض لـه

  :وآان عامر أيضًا يقول يعرض بهند بنت امرئ القيس

 وتظعان هنٍد وتحال لـهـا أال حي هندًا وأطاللـهـا
 لنفسي أولى لـهـا فأولى هممت بنفسي آل الهمومي
 فإما عليهـا وإمـا لـهـا ساحمل نفسي عـلـى آلٍة

  :ومن الناس من يروي هذه األبيات للخنساء في قصيدتها. هكذا روى ابن أبي سعد عن دارم بن عقال

 لقد أخضل الدمع سربالها أال ما ليعيني أال ما لهـا

منه وخافه على أهله وماله، تغفله وأنتقل إلى رجل من بني ثعل يقال له فلما عرف امرؤ القيس ذلك : قالوا: ثم بحارثة بن مر
: قال دارم بن عقال في خبره. فوقعت الحرب بين عامر وبين الثعلي، فكانت في ذلك أمٌور آثيرة. حارثة بن مر فاستجار به

رو بن جابر بن مازن، فطلب فلما وقعت الحرب بين طيىء من أجله، خرج من عندهم فنزل برجل من بني فزارة يقال له عم
يابن حجر، إني أراك في خلل من قومك وأنا أنفس بمثلك من أهل : فقال له الفزاري. منه الجوار حتى يرى ذات عيبه 

الشرف، وقد آدت باألمس تؤآل في دار طيئ، وأهل البادية أهل بر ال أهل حصون تمنعهم، وبينك وبين أهل اليمن ذؤباٌن من 
من هو : قال. فقد جئت قيصر وجئت النعمان فلم أر لضيف نازل وال لمجتٍد مثله وال مثل صاحبه! ى بلدقيس، أفال أدلك عل
السموءل بتيماء، وسوف أضرب لك مثله، هو يمنع ضعفك حتى ترى ذات عيبك، وهو في حصن حصين : وأين منزله؟ قال

لك إليه؛ فصحبه إلى رجل من بني فزارة يقال له أوصلك إلى من يوص: وآيف لي به؟ قال: فقال له امرؤ القيس. وحسٍب آبير



فتعال . إن السموءل يعجبه الشعر: فلما صار إليه قال له الفزاري. الربيع بن ضبع الفزاري ممن يأتي السموءل فيحمله ويعطيه
  :فقال الربيع. قل حتى أقول: فقال امرؤ القيس. نتناشد له أشعارًا

 يتك في الحضيض المزلقبفناء ب قل للمنية أي حيٍن نـلـتـقـي

  :وهي طويلة يقول فيها

 وإلى السموءل زرته باألبلـق ولقد أتيت بني المصاص مفاخرًا
 إن جئته في غارٍم أو مرهـق فأتيت أفضل من تحمل حـاجًة
 يسبـق وحوى المكارم سابقًا لم عرفت له األقوام آل فـضـيلٍة

  :فقال امرؤ القيس: قال

 وهنًا ولم تك قبل ذلك تطرق تجنٍبطرقتك هنٌد بعد طول 

وهي قصيدة طويلة، وأظنها منحولة ألنها ال تشاآل آالم امرئ القيس، والتوليد فيها بين، وما دونها في ديوانه أحد من الثقات؛ 
بأمرئ قال فوفد الفزاري . وأحسبها مما صنعه دارم ألنه من ولد السموءل ومما صنعه من روى عنه من ذلك فلم تكتب هنا 

فبينما هم آذلك إذا هم . فلما نظر إليها أصحابه قاموا فذآوها. فلما آانوا ببعض الطريق إذا هم ببقرة وحشية مرمية. القيس إليه
من أنتم؟ فانتسبوا لهم، وإذا هم من جيران السموءل فانصرفوا جميعًا وقال امرؤ : فقالوا لهم. بقوم قناصين من بني ثغل 

  :القيس

 مخرج آفيه من قتره ي ثغـٍلرب راٍم من بن
 مع باناٍة علـى وتـره عارٍض زوراء من نشٍم

  :ويروى غير باناٍة و تحت باناٍة. هكذا في رواية ابن دارم

 فتثنى النزع في يسـره إذ أتته الـوحـش واردًة
 بإزاء الحوض أو عقره فرماها في فرائصـهـا
 آتلظي الجمر في شرره برهيٍش من آـنـانـتـه
 ثم أمهاه عل حـجـره راشه من ريش ناهـضٍة
 ماله ال عد مـن نـفـر فهو ال تنمـي رمـيتـه

ثم مضى القوم حتى قدموا على السموءل، فأنشده الشعر، : قال: طلب إلى السموءل أن يكتب له إلى الحارث ليوصله إلى قيصر
ثم إنه طلب إليه أن يكتب . ه براِح؛ فكان عنده ما شاء اهللاوعرف لهم حقهم، فأنزل المرأة في قبة أدم وأنزل القوم في مجلس ل

له إلى الحارث بن أبي شمر بن الغساني بالشأم ليوصله إلى قيصر؛ فاستنجد له رجًال، واستودع عنده المرأة واألدراع والمال، 
  .انت له عنده منزلةفمضى حتى انتهى إلى قيصر؛ فقبله وأآرمه وآ. وأقام معها يزيد بن معاوية بن الحارث ابن عمه

فاندس رجل من بني أسد يقال له الطماح، وآان امرؤ : لما وصل إلى قيصر دس له عنده الطماح حتى سمه بحلة خلعها عليه
القيس قد قتل أخًا له من بني أسد، حتى أتى إلى بالد الروم فأقام مستخفيًا ثم إن قيصر ضم إليه جيشَا آثيفًا وفيهم جماعة من 

إن العرب قوم غدر وال تأمن أن يظفر بما يريد ثم يغزوك بمن بعثت : فلما فصل قال لقيصر قوم من أصحابه. الملوكأبناء 
إن امرأ القيس غوٌي عاهٌر وإنه لما انصرف عنك بالجيش ذآر أنه آان يراسل ابنتك : بل قال له الطماح: وقال ابن الكلبي. معه

فبعث إليه بحلة وشٍي مسمومة منسوجة . ها بها في العرب فيفضحها ويفضحكويواصلها، وهو قائل في ذلك أشعارًا يشهر
إني أرسلت إليك بحلتي التي آنت ألبسها تكرمٌة لك، فإذا وصلت إليك فالبسها باليمن والبرآة، واآتب إلي : بالذهب وقال له



قط جلده؛ فلذلك سمي ذا القروح، وقال فلما وصلت إليه لبسها واشتد سروره بها؛ فأسرع فيه السم وس. بخبرك من منزٍل منزٍل
  :في ذلك

 ليلبسني مما يلـبـس أبـؤسـا لقد طمح الطماح من بعد أرضه
 أنـفـسـا ولكنها نفٌس تساقط فلو أنها نفٌس لـمـوت سـويًة

  :فلما صار إلى بلدة من بالد الروم تدعى أنقرة احتضر بها؛ فقال: قال

 وطعنٍة مثعنجـره رب خطبٍة مسحنفره
 حلت بأرض أنقره وجفنٍة مـتـحـيره

  :ورأى قبر امرأة من أبناء الملوك ماتت هناك فدفنت في سفح جبل يقال له عسيب؛ فسأل عنها فأخبر بقصتها، فقال

 وإني مقيٌم ما اقام عسـيب أجارتنا إن المزار قـريب
 وآل غريٍب للغريب نسيب أجارتنا إنا غريبان ها هنـا

  .جنب المرأة، فقبره هناكثم مات فدفن إلى 

أخبرني محمد بن القاسم عن مجالد بن سعيد بن عبد : عبد الملك بن عمير يحدث عمر بن هبيرة بحديث عنه فيسر به ويجيزه
: قدم علينا عمر بن هيبرة الكوفة، فأرسل إلى عشرة أنا أحدهم من وجوه الكوفة فسمروا عنده، ثم قال: الملك بن عمير قال

بل حديث : أحديث الحق أم حديث الباطل؟ قال! فقلت أصلح اهللا األمير . رجل منكم أحدوثة وابدأ أنت يا أبا عمر ليحدثني آل 
إن امرأ القيس آلى بألية أال يتزوج امرأة حتى يسألها عن ثمانية وأربعة وثنتين؛ فجعل يخطب النساء، فإذا سألهن : قلت. حق

. جوف الليل إذا هو برجل يحمل ابنًة له صغيرة آأنها البدر ليلة تمامه، فأعجبته فبينما هو يسير في. عن هذا قلن أربعة عشر
وأما اثنتان فثديا . وأما الرابعة فأخالف الناقة. أما ثمانية فأطباء الكلبة: ما ثمانية وأربعة واثنتان؟ فقالت! يا جارية : فقال لها
تسأله ليلة بنائها عن ثالث خصال، فجعل لها ذلك، وأن يسوق  وشرطت هي عليه أن. فخطبها إلى أبيها فزوجه إياها. المرأة

ثم أن بعث عبدًا له إلى المرأة وأهدى إليها نحيًا من . لها مائة من اإلبل وعشر أعبد وعشرة وصائف وثالثة أفراس ففعل ذلك
انشقت، وفتح النحيين فنزل العبد ببعض المياه فنشر الحلة ولبسها فتعلقت بعشرة ف. سمن ونحيًا من عسل وحلة من عصب

فقالت له . فسألها عن أبيها وأمها وأخيها ودفع إليها هديتها. ثم قدم على حي المرأة وهم خلوٌف . فطعم أهل الماء منهما فنقصا
أعلم موالك أن أبي ذهب يقرب بعيدًا ويبعد قريبًا، وأن أمي ذهبت تشق النفس نفسين، وأن أخي يراعي الشمس وأن سماءآم 

أما قولها إن أبي ذهب يقرب بعيدًا ويبعد قريبًا، فإن أباها : فقال. فقدم الغالم على مواله فأخبره. ن وعاءيكم نضباانشقت، وأ
وأما قولها إن أخي . وأما قولها ذهبت أمي تشق النفس نفسين، فإن أمها ذهبت تقبل امرأة نفساء. ذهب يحالف قومًا على قومه

إن سماءآم انشقت، فإن البرد : وأما قولها. عاه فهو ينتظر وجوب الشمس ليروح بهيراعي الشمس،فإن أخاها في سرح له ير
يا موالي، إني نزلت : فقال. وأما قولها إن وعاءيكم نضبا، فإن النحيين الذي بعثت بهما نقصا، فأصدقني. الذي بعثت به انشق

ة فانشقت وفتحت النحيين فأطعمت منهما أهل بماء من مياه العرب، فسألوني عن نسبي فأخبرتهم إني ابن عمك، ونشرت الحل
  !.أولى لك : فقال. الماء

فخرج الغالم يسقي اإلبل فعجز؛ فأعانه امرؤ القيس؛ فرمى به . ثم ساق مائٍة من اإلبل وخرج نحوها ومعه الغالم، فنزال منزًال
واهللا ما أدري أزوجي : فقالت. جاء زوجكقد : فقيل لها. الغالم في البئر، وخرج حتى أتى المرأة باإلبل وأخبرهم أنه زوجها

. اسقوه لبنًا حارزًا وهو الحامض فسقوه فشرب: فقالت. ولكن انحروا له جزورًا وأطعموه من آرشها وذنبها ففعلوا! هو أم ال 
. ئتسلي عما ش: فقال. إني أريد أن أسألك: افرشوا له عن الفرث والدم، ففرشوا له فنام فلما أصبحت أرسلت إليه: فقالت
: فمما يختلج فخذاك؟ قال: قالت. اللتزامي إياك: فمم يختلج آشحاك؟ قال: قالت. لتقبيلي إياك: مما تختلج شفتاك؟ قال: فقالت

ومر قوٌم فاستخرجوا امرأ القيس من البئر، فرجع إلى حيه، : قال. عليكم العبد فشدوا أيديكم به، ففعلوا: قالت. لتورآي إياك
واهللا ما أدري أزوجي هو أم ال، ولكن انحروا له : فقالت. فقيل لها قد جاء زوجك. أقبل إلى امرأتهفاستاق مائة من اإلبل و

اسقوه لبنًا : فقالت. فأبى أن يأآل! وأين الكبد والسنام والملحاء : فلما أتوه بذلك قال. جزورًا فأطعموه من آرشها وذنبها ففعلوا
افرشوا لي : فأبى أن ينام وقال. افرشوا له عند الفرث والدم: فقالت!. رثيئة فأين الصريف وال: فأبى أن يشربه وقال. حازرًا



فأرسل إليها أن سلي عما . هلم شربطتي عليك في المسائل الثالث: ثم ارسلت إليه. فوق التلعة الحمراء، واضربوا عليها خباء
فمما تختلج : قالت. للبسي الحبرات: ك، قالفمما يختلج آشحا: قالت. لشرب المشعشعات: قال. مما تختلج شفتاك: فقالت. شئت

. ودخل امرؤ القيس بالجارية. فعليكم به، واقتلوا العبد، فقتلوه! هذا زوجي لعمري : فقالت. لرآضي المطهمات: فخذاك؟ قال
. ا وانصرفنافال خير في الحديث في سائر الليلة بعد حديثك يا أبا عمرو؛ ولن تأتينا بأعجب مه فقمن! حسبكم : فقال ابن هبيرة

  .وأمر لي بجائزة

نسخت من آتاب جدي يحيى بن محمد بن ثوابة بخطه رحمه اهللا حدثني : مفاوضات امرئ القيس وقبائل أسد بعد موت حجر
قدم على امرئ القيس بن حجر بعد : أخبرني سيبويه النحوي أن الخليل بن أحمد أخبره قال: الحسن بن سعيد عن أبي عبيدة قال

ٌل من قبائل بني أسد آهوٌل وشبان، فيهم المهاجر بن خداش ابن عم عبيد بن األبرص، وقبيصة بن نعيم، وآان مقتل أبيه رجا
فلما . في بني أسد مقيمًا وآان ذا بصيرة بمواقع األمور وردًا وإصدارًا يعرف ذلك له من آان محيطًا بأآناف بلده من العرب

هو : فسألوا من حضره من رجال آندة فقال. فضال عليهم، واحتجب عنهم ثالثًاعلم بمكانهم أمر بإنزالهم وتقدم بإآرامهم واإل
اللهم غفرًا، إنما قدمنا في أمر نتناسى به ذآر ما سلف : فقالوا. في شغل بإخراج ما في خزائن حجر من السالح والعدة

العرب ال تعتم بالسواد إال في فخرج عليهم في قباء وخف وعمامٍة سوداء؛ وآانت . ونستدرك به ما فرط، فليبلغ ذلك عنا
إنك في المحل والقدر والمعرفة بتصرف الدهر وما تحدثه أيامه وتتنقل به : فلما نظروا إليه قاموا له، وبدر إليه قبيصة. الترات

ولك من سؤدد منصبك وشرف أعراقك وآرم أصلك في العرب . أحواله بحيث ال تحتاج إلى تبصير واعٍظ وال تذآرة مجرب
وال تتجاوز الهمم إلى غاية إال رجعت إليك فوجدت عندك من . حتمل ما حمل عليه من إقالة العثرة، ورجوع عن هفوةمحتمل ي

فضيلة الرأي وبصيرة الفهم وآرم الصفح في الذي آان من الخطب الجليل الذي عمت رزيته نزارًا واليمن، ولم تخصص آندة 
ولو آان يفدى هالك باألنفس . مة فوق الجبين الكريم وإخاء الحمد وطيب الشيمآان لحجٍر التاج والع. بذلك دوننا للشرف البارع

الباقية بعده لما بخلت آرائمنا على مثله ببذل ذلك ولفديناه منه، ولكن مضى به سبيل ال يرجع أواله على أخراه وال يلحق 
ن اخترت من بني أسد أشرفها بيتًا، إما أ: فأحمد الحاالت في ذلك أن تعرف الواجب عليك في إحدى خالل. أقصاه أدناه

وأعالها في بناء المكرمات صوتًا فقدناه إليك بنسعه تذهب مع شفرات حسامك قصدته فيقول رجٌل امتحن بهلك عزيز فلم تستل 
به سخيمته إال بتمكينه من االنتقام، أو فداًء بما يروح من بني أسد من نعمها فهي ألوف تجاوز الحسبة فكان ذلك فداًء رجعت 

القضب إلى أجفانها لم يردده تسليط اإلحن على البرءاء؛ وإما أن توادعنا حتى تضع الحوامل فنسدل األزر ونعقد الخمر فوق 
لقد علمت العرب أن ال آفء لحجر في دم، وإني لن أعتاض به جمًال أو ناقًة : فبكى ساعة ثم رفع رأسه فقال: قال. الرايات

وأما النظرة فقد أوجبتها األجنة في بطون أمهاتها، ولن أآون لعطبها سببًا، وستعرفون . دفأآتسب بذلك سبة األبد وفت العض
  :طالئع آندة من بعد ذلك، تحمل القلوب حنقا وفوق األسنة علقا 

 تصافح فيه المنايا النفوسا إذا جالت الخيل في مأزٍق

ثم نهضوا عنه، . ترار لمكروه وأذية، وحرب وبليةبل ننصرف بأسوأ االختيار، وأبلى االج: أتقيمون أم تنصرفون؟ قالوا
  :وقبيصة يقول متمثًال

 تمطر آتائبنا في مأزق الموت لعلك أن تستوخم الموت إن غدت

ولقد آان ذآر غير هذا أولى . ال واهللا ال أستوخمه، فرويدًا ينكشف لك دجاها عن فرسان آندة وآتائب حمير: فقال امرؤ القيس
  .فهو ذاك: قال امرؤ القيس. ما نتوقع فوق قدر المعاتبة واإلعتاب: فقال قبيصة. بعي؛ ولكنك قلت فأجبتبي إن آنت نازًال بر

أخبرني محمد بن مزيد بن أبي األزهر قال حدثنا : أصوات معبد المعروفة بألقابها وهي خمسة أصوات معبد الخمسة وألقابها
عي قال حدثنا عمر بن شبة عن إسحاق، وأخبرني الحسين بن حماد بن إسحاق عن أبيه، وأخبرني إسماعيل بن يونس الشي

  :أن معبد آان يسمي صوته: يحيى عن حماد بن إسحاق عن أبيه، وأخبرني علي بن عبد العزيز عن ابن خرداذبة عن إسحاق

 هريرة ودعها وإن الم الئم

  :ويسمى صوته. الدوامة لكثرة ما فيه من الترجيع



 عاود القلب من تذآر جمٍل

  :ويسمى صوته. المنمنم

 أمن آل ليلى بالمال متربع

  :ويسمي صوته. معقصات القرون أي يحرك خصل الشعر

 جعل اهللا جعفرًا لك بعًال"

  :ويسمي صوته. المتبختر

 ضوء برٍق بدا لعينيك أم شبت بذي األثل من سالمة نار

  .مقطع األثفار 

  نسبة هذه األصوات وأخبارها

 غداة غٍد أم أنت للبين واجـم ئمهريرة ودعهـا وإن الم ال
 تقضى لبانات ويسـأم سـائم لقد آان في حوٍل ثواٍء ثويته
 لها مقلتا ريٍم وأسود فاحـم مبتلٌة هيفاء روٌد شبـابـهـا

 مع الحلي لباٌت لها ومعاصم ووجٌه نقي اللون صاٍف يزينه

أراد لقد آان : قال الكوفيون: لقد آان في حول ثواء ثويته: وقوله. وجم يجم وجوما: الساآت المطرق من الحزن، يقال: الواجم
آان أبو عمرو بن العالء : فأخبرنا أبو خليفة عن محمد بن سالم عن يونس قال. في ثواء حول ثويته، فجعل ثواء بدًال من حول

  :يعيب قول األعشى

 لقد آان في حول ثواء ثويته

. معناه لقد آان في ثواء حول ثويته: وأما عبيدة فإنه قال: قال أبو خليفة. يصحما أعرف له معنى وال وجهًا : جدًا ويقول
: والفاحم. الظبي: والرئم. اللطيفة الخصر: والهيفاء. الحسنة الخلق: والمبتلة. والبانات والمآرب والحوائج واألوطار واحد

. لها لباٌت حساٌن، يراد اللبة وما حولها: لك آثيرًا؛ يقاللباٌت لها وإنما لها لبة واحدة ولكن العرب تقول ذ: وقال. الشديد السواد
  .موضع األسورة، وواحدها معصم: والمعاصم

والغناء لمعبد، وله فيه لحنان، أحدهما وهو الملقب بالدوامة خفيف ثقيل أول بالسبابة في مجرى الوسطى عن . الشعر لألعشى
  )).إسحاق، واألخر ثقيل عن الهشامي وابن خرداذبة
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)معلقة(  ومنزل حبيب ِذآرى من نبك قفا  

ومنزل حبيب ِذآرى من نبك قفا  

فَحْومِل الدَّخول بيَن اللِّوى بِسقِط  

رسمهَا َيعُف لم فالمقراة فتوضح  

وشماِل َجُنوب من نسجْتها لما  

َعَرصاِتها في األْرآِم َبَعَر ترى  

فلفل حبَّ آأنه وقيعانها  

َتَحَمّلوا َيْوَم الَبْيِنَ  َغداة آأني  

حنظِل ناِقُف الَحّي َسُمراِت لدى  

َمِطيَُّهْم َعليَّ َصْحبي بها ُوقوفًا  

وتجّملً  أسى تهلْك ال يُقولون  

ٌ مهراقةٌ  عبرة شفائي وإنَّ  

ُمعوَِّل من داِرٍس َرسٍم عند فهْل  

قبلها الحوَيرِث أمِّ من آدأبَك  

بمأسل الرباِب أمَّ وجارتها  

صبابة مني العين ُدموُع ففاضْت  

المحمَِّل العياِب ذي اليماني نُزوَل  

صالح ِمْنُهنَّ لك يوٍم ربَّ أال  

ُجْلُجِلِ  بداَرة يوٍم سّيما وال  

مطيتي للعذارى عقرُت ويوم  

الُمَتَحمَِّل آوِرها من َعَجبًا فيا  

بلحمها يرتميَن العذارى فظلَّ  

المفتل الدمقس آهداب وشحٍم  

عنيزة خدر الخدِر دخلُت ويوم  



ُمرجلي إنَك الويالت لك فقالت  

معًا بنا الَغبيُط ماَل وقد تقوُل  

فانزِل القيس يامرأ بعيري عقرت  

ِزماَمُه وأْرخي سيري لها فُقلُت  

المعلِل جناك من ُتبعديني وال  

وُمْرضٍع َطَرْقُت قد ُحْبلى فِمثِلِك  

محول تمائَم ذي عن فألهيُتها  

لُه اْنَصَرَفْت خلفها من بكى ما إذا  

ُيَحوَِّل لم ِشقُّها َوتحتي بِشقٍّ  

تعذَّرت الكثيِب ظهر على ويومًا  

َتَحلَِّل لمً  َحْلَفة َوآَلْت َعلّي  

التدلل هذا بعض مهًال أفاِطُم  

فأجملي صرمي أزمعت قد آنِت وإن  

ٌ َخليَقة مني ساءتِك قد تُك َوإْن  

َتْنُسِل ثياِبِك من ثيابي فُسّلي  

قاِتلي ُحّبِك أّن مني أَغّرِك  

يفعل القلب تأمري مهما وأنِك  

لَتْضِربي إال َعْيناِك َذَرَفْت وَما  

ُمَقتَِّل َقلٍب أعشاِر في بَسهَميِك  

خباؤها يراُم ال خدرِ  بيضة و  

ُمعَجِل غيَر بها َلْهٍو من َتَمّتعُت  

وَمْعَشرًا إَليها أْحراسًا تجاوْزُت  

مقتلي ُيسرّون لو ِحراسًا علّي  

تعرضت السماء في الثريا ما إذا  



المفصَِّل الوشاح أثناء تعرَض  

ثياَبها لَنْوٍم َنضَّْت وقد فِجْئُت  

الُمَتَفضِِّلَ  ِلْبَسة إالَّ السِّتِر لدى  

ٌ حيلة لَك ما اهللا يمين فقالت  

تنجليَ  الغواية عنك أرى إن وما  

َوراَءنا َتُجّر أمشي بها َخَرْجُت  

ُمَرحَِّل ِمْرٍط َذْيَل أَثَرْينا على  

وانتحى الحيِّ ساحة أجْزنا فلما  

َعَقْنَقِل ِحقاٍف ذي َخْبٍت بطُن بنا  

فتمايلت رأسها ِبفودي هصرُت  

الُمَخلَخِل ِرّيا الَكشِح هضيَم عليَّ  

ٍ ُمفاَضة غيُر َبْيضاُءٌ  ُمَهْفَهَفة  

آالسجنجلٌ  مصقولة ترائبها  

ٍ َرةبُصْف الَبياِضِ  الُمقاناة ِآِبْكِر  

المحللِِ غير الماء نميُر غذاها  

وتتَّقي أسيٍل عن وتبدي تصد  

ُمطِفِلَ  َوْجَرة َوحش منٍ  بناظَرة  

بفاِحش ليس الرئم آجيد وجيد  

بُمَعطَِّل َوال َنّصْتُه هَي إذا  

فاحم أسوَد المتَن ُيغشي وفرٍع  

المتعثكِلِ  النخلة آقنو أثيت  

العلى إلى مستشزراٌت غدائرُه  

وُمرسل ُمثنى في المداري تِضل  

مخصر آالجديل لطيف وآشح  



الُمذلل السقي آأنبوِب وساق  

آأّنُه َشْثٍن غيِر برَخٍص َوَتْعطو  

إسحِل مساويُك أو ظبي أساريُع  

آأنها بالعشاء الظالَم ُتضيء  

متبتل راهب ممسىُ  منارة  

فراشها فوق الِمسِك َفِتيُت َوُتْضحي  

َتفضُِّل عن َتْنَتِطْق لم الضُّحى نؤوُم  

صبابة الحليُم يرنو مثلها إلى  

وِمْجَوِل دْرٍع بيَن اسبَكّرْت ما إذا  

الّصبا عن الرجاِل عمايات تسلت  

بمنسل هواها عن ِصباَي وليَس  

َرَددُته أْلَوى فيِك َخْصٍم ُرّب أال  

مؤتل غير تعَذاله على نصيح  

سدولُه أرخى البحر آموج وليل  

ليبتلي الهموم بأنواع عليَّ  

بُصْلِبِه َتَمّطى لما َلُه َفُقْلُت  

بكْلكِل وناَء أعجازًا وأرَدف  

اْنَجلي أال الّطويُل الّليُل أّيها أال  

بأمَثِل ِمنك اإلْصباَح وما بُصْبٍح  

نجومُه آأنَّ ليْل من لَك فيا  

بيذبِل شدت الفتل مغار بكل  

مصامها في علِّقت الثريا آأن  

َجنَدِل ُصّم إلى آّتاٍن بأْمراِس  

قطعته قفر العير آجوف وواد  



المعّيِل آالخليع يعوي الذئب به  

شأننا إن عوى لما له له فقلت  

تمّوِل لما الغنى قليل  

أفاته شيئًا مانال إذا آالنا  

يهزِل وحرثك حرثي يحترث ومن  

ُوآُناُتها في َوالّطيُر أْغَتدي َوَقْد  

هيكِل األوابِد قيِد بمنجرٍد  

معًا ُمْدِبٍر ُمْقِبٍل مفرٍّ ِمَكرٍّ  

عِل من السيل حطه صْخر آجلموِد  

اهتزاَمُه آأّن َجّياٍش الذَّْبِل على  

بالُمَتَنّزِل الصَّْفواُء َزّلِت آما  

الونا على السابحاُت ما إذا مسحٍّ  

المرآل بالكديد غبارًا أثرَن  

صهواته عن الخف الغالم يزل  

المثقِل العنيف بأثواب ويلوي  

اهتزامُه آأن جيَّاش العقِب على  

ِمْرجِل َغلُي حمُيه فيه جاش إذا  

صهواته على الخفُّ الغالُم يطيُر  

الُمثقَِّل الَعنيِف بأْثواِب َوُيْلوي  

أَمّرُه الَوليِد َآُخْذروِف َدريٍر  

ُموصِل بخيٍط آفيِه تقلُب  

نعامة وساقا ظبٍي أيطال لُه  

تنفِل وتقريُب سرحاٍن وإرخاء  

انتحى إذا منه الكتفين على آأن  



حنظِلَ  َصالية أْو َعروٍس َمداَك  

َولجاُمُه َسْرُجُه َعَلْيِه َفباَت  

مرسل غير قائمًا بعيني وباَت  

نعاَجه آأنَّ سرٌب لنا فعنَّ  

ُمَذيَِّل ُمالٍء في َدواٍر َعذاَرى  

بينه المفصل آالجزع فأدبرَن  

ُمْخَوِلِ  الَعشيَرة في ُمَعمٍّ بجيِد  

َوُدوَنُه بالهاِدياِت فألَحَقنا  

تزيَّل لمٍ  صرة في جواِحرها  

ٍ َوَنْعَجة َثْوٍر َبيَن ِعداًء َفعادى  

فُيغَسِل بماٍء َيْنَضْح ولم ِدراآًا  

ُمْنِضٍج بيِن من الّلحِمُ  ُطهاة فظّل  

ُمَعجَِّل َقديٍر أْو ِشواٍء َصفيَف  

رأسه ينفض الطرُف راَح وُرحنا  

َتَسفَِّل فيه العيُن َتَرقَّ ما متى  

بنحره الهادياِت دماَء آأنَّ  

ُمْرّجِل بَشْيٍب ِحّناٍءُ  ُعصارة  

فرجه سدَّ استدبرُته إذا وأنَت  

بأعزل ليس األرض فويق بضاف  

وميضه أريك برقًا ترى أحار  

ُمكلل حبي في اليديِن آلمع  

راِهٍب َمَصابيُح أْو َسناُه ُيضيُء  

المفتَّل الذَّبال في السليط أهان  

فيقة آل عن الماء يسحُّ وأضحى  



الكنهبل دوَح األذقان على يكبُّ  

نخلة ِجذع بها يتُرك لم وتيماَء  

بَجْنَدِل َمشيدًا إال ُأُطمًا َوال  

ً غدوة المجيمر رأس ذرى آأن  

ِمغَزِلُ  َفلكة َواألْغثاء السَّيِل من  

ودقِه أفانيِن في أبانًا آأنَّ  

ُمَزمَِّل ِبجاٍد في ُأناٍس َآبيُر  

َبعاَعُه الَغبيِط بَصْحراِء َوأْلقى  

المخوَّل العياب ذي اليماني نزول  

ً َعِشّية َغْرَقى فيِه السِّباَع آأّن  

ُعْنُصِل أنابيُش الُقْصوى ِبأْرجاِئِه  

َصْوبِه أْيَمُن بالشَّْيِم َقَطٍن على  

َفَيْذُبِل الّستاِر َعلى َوأْيَسُرُه  

 

 أال ِعْم َصَباحًا أّيَها الّطَلُل الَبالي

أّيَها الّطَلُل الَباليأال ِعْم َصَباحًا   

 َوهل َيِعمْن َمن آان في الُعُصِر الخالي

 َوَهل َيِعَمْن إال َسِعيٌد ُمَخلٌَّد

 قليل الهموم ما َيبيُت بأوجاِل

 َوَهل َيِعَمْن َمن آان أحدُث َعهِده

 َثالِثيَن شهرًا في َثالَثةِ  أحَواِل

 ِدياٌر لَسلَمى َعاِفَياٌت بِذي َخاِل

لُّ أْسَحَم َهّطاِلأَلّح َعَليها ُآ  

 وتحسُب سلمى ال تزاُل ترى َطال

 من الَوحِش أْو َبيضًا بَميثاِء ِمْحالِل



 وتحِسُب سلمى ال نزاُل آعهدنا

 بَوادي الُخَزامى أْو على َرّس أْوعاِل

 َلَيالَي َسَلمى إْذ ُتِريَك ُمْنصَّبًا

 وجيدًا آجيد الرئم ليس بمعطال

 أال زعمت بسبابةُ  اليوم أنني

 آبرت وأن ال يحسُن اللهو أمثالي

 وأمنُع عرسي أن يزنَّ بها الخالي

 َوَيا ُرّب َيْوٍم َقد لَهْوُت َوَلْيَلةٍ 

 ِبآِنَسةٍ  َآأّنَها َخطُّ ِتْمَثاِل

 ُيضيء الفراَش وجهها لضجيعها

 َآأنَي َلْم أْرَآْب َجَوادًا ِلَلّذةٍ 

 آأنَّ على لباتها جمَر ُمصطل

بأجذال أصاب غضى جزًال وآفِّ  

 َوَهّبْت لُه ِريٌح بُمْخَتَلِف الصَُّوا

 صبًا وشمال في منازِل قّفال

 وِمْثِلِك َبيضاِء العواِرِض َطْفلةٍ 

 لعوٍب ُتَنسِّيني، إذا ُقمُت، ِسربالي

 إذا ما الضجيُع ابتزها من ثيابها

 َتِميُل َعَليِه ُهوَنةً  َغيَر ِمْجباِل

فْوَقه آِحْقِف النََّقا َيمِشي الَوليَداِن  

 بما احتسبا من لين مس وتسهال

 َلِطيَفةُ  َطّي الَكْشح غيُر ُمَفاَضةٍ 

 إَذا اْنَفَتَلْت ُمْرتّجةً  َغيَر ِمثقاِل

 تنورتها من أذرعاٍت وأهلها

 بَيْثِرَب أْدنى َداِرَها َنَظٌر َعاِل



 أَيْقُتُلني َوالَمْشَرفيُّ ُمَضاِجِعي

 ُآَميٍت َآأّنَها َهَراَوةُ  ِمْنَواِل

 

 اخليّلي مّر بي على أم جندب

 خليّلي مّر بي على أم جندب

 ُنَقضِّ ُلَباَناِت الُفؤاِد الُمعذَِّب

 َفإّنُكَما إْن َتْنُظَرانَي َساَعةً 

 من الدهِر َتنفْعني َلدى ُأمِّ ُجنَدِب

 ألم ترياني آلما جئُت طارقًا

 ُيَفّدوَنُه باألّمَهاِت وَباألِب

ال َدِميَمةَعقيَلةُ  أْتَراٍب لِها،   

 َوال َذاُت َخلٍق إن تأّملَت َجأّنِب

 أال ليَت شعري آيف حادث وصلها

 وآْيَف ُتَراعي ُوْصَلةَ  الُمَتَغيِِّب

 أَقاَمْت على َما َبْيَنَنا ِمْن َمَوّدةٍ 

 أميمة أم صارت لقول المخبِب

 فإن تنأ عنها ال ُتالِقها

 فإنَك مما أحدثت بالمجرِب

يعتللوقالت متى يبخل عليك و  

 يسوَك إن يكشف غرامَك تدرب

 تبصر خليلي هل ترى من ظعائن

 سوالك نقبًا بن حزمي شعبعب

 علوَن بأنطاآيةٍ  فوق عقمة

 آجرمة نخل أو آجنة يثرب

 وهللا علينا من رأى من تفرق



 أشت وأنأى من فراق المحّصب

 فريقان منهم جازع بطَن نخلة

 وآخر منهم قاطٌع نجد آبكب

َغْربًا َجْدَوٍل في ُمَفاَضةٍ َفَعْيَناَك   

 آَمّر الَخليِج في َصفيٍح ُمَصوَِّب

 وإنَك لم يفخر عليَك آفاخر

 َضعيٍف َولْم َيْغِلْبَك مْثُل ُمَغلَِّب

 وإنك لم تقطع لبانة عاشِق

 بِمْثِل ُغُدّو أْو َرَواٍح ُمَؤوَِّب

 بأدماء حرجوج آأن قتودها

 على أبلق الكشحين ليس بمغرب

باألسحار في آل سدفةُيغرد   

 َتَغرَُّد َمّياِح الّنَدامى الُمَطرِِّب

 يمج لعاع البقل في آل مشرِب

 بمحنية قد آزر الضال نبتها

 َمَجرَّ ُجُيوٍش َغاِنِميَن َوُخّيِب

 وَقد أغَتدى َوالّطيُر في ُوُآّناِتَها

 َوماُء الندى يجِري على آّل ِمْذَنِب

 بمنجرِد قيِد األوابد الحُه

الَهَواِدي ُآلَّ َشاٍو ُمغرِِّب ِطَراُد  

 َعلى األيِن َجّياٍش َآأّن َسَراَتُه

 على الضَّمِر َوالّتعداِء َسْرحةُ  َمْرَقِب

 ُيباِري الَخنوَف الُمْسَتقلَّ ِزماُعُه

 ترى شخصه آأنه عود مشحب

 له أيطال ظبي وساقا نعامة



 َوَصْهَوةُ  َعيٍر قائٍم َفْوَق َمْرَقِب

مٍّ ِصالٍب َآأّنَهاَوَيْخُطو على ُص  

 حجارة غيل وارساٌت بطحلب

 له آفٌل آالّدعص لبدُه الثدى

 إلى حاِرٍك ِمْثِل الَغبيِط الُمَذّأِب

 َوَعيٌن آِمْرآةِ  الصََّناِع ُتِديُرها

 لَمْحِجرَها ِمَن الّنصيِف الُمَنقَِّب

 َلُه ُأُذَناِن َتْعِرُف الِعْتَق فيِهَما

 آسامعتي مذعورة وسَط ربرب

تفلُك الذفرى آأن عنانُهومس  

 وَمْثناَتُه في في رأِس ِجْذٍع ُمشذَِّب

 َواْسَحُم َرّياُن الَعسيِب َآأّنُه

 َعثاآيُل ِقْنٍو من ُسميحةِ  ُمْرِطِب

 إذا ما جرى شأوين وابتل عطفه

 َتقوُل هِزيُز الّريِح َمّرْت بأْثأِب

 ُيِديُر َقَطاةً  َآالَمَحاَلةِ  أْشَرَفْت

الغبيِط المذأِبإلى سند مثُل   

 َوَيْخِضُد في اآلِرّي، حتى آأّنُه

 بِه ُعّرةٌ  من طائٍف، َغيَر ُمْعِقِب

 ُرَدْيِنّيةٌ  فيَها أِسّنةُ  َقْعَضِب

 ويومًا على بيدانة أم تولب

 فينا نعاٌج يرتعيَن خميلةً 

 آَمْشِي الَعذاَرى في الُمالِء الُمَهدَِّب

 فكان تنادينا وعقد عذارِه

ِصَحابي قد َشَأْوَنَك فاْطُلِبَوَقاَل   



 فأليًا بألي ما حملنا غالمنا

 على َظْهِر َمْحبوِك الّسَراةُ  ُمحنَِّب

 وولى آشؤبوب الغشي بوابل

 ويخرجن من جعد ثراُه منصٍب

 فللساق ألهوٌب وللسوط درةٌ 

 َفأْدَرَك لْم َيْجَهْد َولْم َيثِن َشأَوُه

 تر آخذروف الوليد المثقِب

مستنقع القاع ال حبًا ترى الفار في  

 على جدد الصحراء من شد ملهِب

 خفاهنَّ من أنفاقهن آأنما

 خفاهن ودق من عشي مجلب

 َفعادى ِعداًء َبيَن َثْوٍر َوَنعَجةٍ 

 َوبيَن َشبوٍب َآالَقِضيَمةِ  َقْرَهِب

 وظل لثيران الصريم غماغُم

 يداعسها بالسمهريِّ المعلب

 َفكاٍب على ُحّر الجبيِن َوُمّتِق

 بَمْدِرَيةٍ  َآأّنَها َذْلُق ِمْشَعِب

 وقلنا لفتيان آرام أال انزلوا

 َفَعاُلوا َعَلْيَنا فْضَل ثْوٍب ُمطنَِّب

 َوأْوتاُدُه َماِذّيةٌ  َوِعَماُدُه

 َوَأْطَناُبُه أشَطاُن خوٍص َنجاِئٍب

 وصهوته من أتحميِّ مشرعب

 َفَلّما َدَخْلَناُه أَصْغَنا ُظُهوَرَنا

جديد مشطب إلى آّل حاري  

 آأّن ُعيوَن الَوحِش َحْوَل ِخباِئَنا



 وأرجلنا الجزع الذي لم يثقب

 نمش بأعراف الجياد أآفنا

 إذا نحن قمنا عن شواٍء مضهب

 ورحنا آأنا من جواثي عشية

 نعالي النعاَج بين عدل ومحقب

 وراح آتيس الّربل ينفض رأسُه

 أَذاةً  بِه ِمْن َصاِئٍك ُمَتَحلِِّب

لهاديات بنحرهآأنك دماَء ا  

 ُعَصاَرة ِحّناٍء بَشْيٍب ُمَخضَِّب

 وأنت إذا استدبرته سد فرجُه

 بضاف فويَق األرض ليس بأصهب

 

 اسما لَك شوٌق بعدما آان أقصر

 سما لَك شوٌق بعدما آان أقصر

 وحلْت سليمي بطن قو فعرعرا

 ِآَناِنّيةٌ  َباَنْت َوفي الصَّدِر ُودَُّها

ِحْمَيِرّيةٍ َوِريَح َسنًا في ُحّقة   

 بَعْينيَّ َظْعُن الَحّي لّما َتَحّمُلوا

 لدى جانِب األفالِج من جنِب تيُمَرا

 فَشّبهُتُهم في اآلل لّما َتَكّمُشوا

 حدائق دوم أو سفينًا مقيرا

 أِو الُمْكَراعاِت من َنخيِل ابِن ياِمٍن

 دويَن الصفا الالئي يليَن المشقرا

 سوامَق جبار أثيٍث فروعه

قنوانًا من البسر أحمراوعالين   



 حمتُه بنوا الربداء من آل يامن

 بأسيافهم حتى أقر وأوقرا

 وأرضى بني الربداِء واعتمَّ زهوُه

 وأآماُمُه حتى إذا ما تهصرا

 أَطاَفْت بِه َجْيالُن ِعْنَد ِقَطاِعِه

 َتَرّدُد فيِه الَعيُن َحتى َتَحّيَرا

 آأن دمى شغف على ظهر مرمر

شيًا مصوراآسا مزبد الساجوم و  

 َغَراِئُر في ِآنٍّ َوَصْوٍن َوِنْعَمةٍ 

 يحليَن يا قوتًا وشذرًا مفقرا

 وريح سنًا في حقه حميرية

 ُتَخّص بَمفُروٍك مَن الِمسِك أْذَفَرا

 وبانًا وألويًا من الهند داآيًا

 َوَرْندًا َوُلْبنى َوالِكَباَء الُمَقتََّرا

 غلقن برهن من حبيب به ادعت

بلها قد تبتراسليمى فأمسى ح  

 َوآاَن لَها في َساِلِف الّدهِر ُخّلةٌ 

 ُيَساِرُق بالطَّْرِف الِخَباَء الُمَستََّرا

 إذا َناَل ِمْنها َنَظَرةً  ِريَع َقْلُبُه

 آما ذرعت آأس الصبوح المخمر

 ِنيافًا َتِزلُّ الطَّْيُر َقَذفاته

 تراشي الفؤاد الرخص أال تخترا

تغيراأأسماُء أمسى وُدها قد   

 َسُنبِدُل إْن أبَدلِت بالُودِّ آَخَرا

 َتَذّآْرُت أْهلي الّصالحيَن َوقد أَتْت



 على خملى خوُص الرآاِب وأوجرا

 َفَلّما َبَدْت َحْوَراُن في اآلِل دونها

 نظرَت فلم تنظر بعينيك منظرا

 تقطع أسباُب اللبانةِ  والهوى

 َعِشّيةَ  َجاَوْزَنا َحَماةً  َوَشْيَزَرا

يضّج العوُد منه يمنهبسير   

 أخوا لجهِد ال يلوى على من تعّذرا

 وَلم ُيْنِسني ما َقْد َلِقيُت َظَعاِئنًا

 وخمال لها آالقّر يومًا مخدرًا

 آأثل من األعراض من دون بيشة

 َودوِن الُغَميِر عاِمَداٍت ِلَغْضَوَرا

 فَدْع ذا َوَسلِّ الهمِّ عنَك بَجْسَرةٍ 

اُر َوَهّجَراَذُموٍل إذا َصاَم النَّه  

 ُتَقطَُّع ِغيَطانًا َآأّن ُمُتوَنَها

 إذا أظهرت ُتكسي مالًء منشرا

 َبِعيَدةُ  َبيَن الَمْنِكَبيِن َآأّنَما

 ترى عند مجرى الظفر هرًا مشجرًا

 ُتطاير ظرَّاَن الحصى بمناسم

 ِصالِب الُعجى َملثوُمها غيُر أمَعَرا

 آأّن الَحَصى ِمْن َخلِفَها َوأماِمَها

نَجَلته ِرحُلها َحْذُف أعَسَرا إذا  

 َآأّن َصِليَل الَمْرِو ِحيَن ُتِشذُُّه

 صليل زيوٍف ينقدَن بعبقرا

 عليها فتى لم تحمِل األرُض مثله

 أبر بميثاق وأوفى وأصيرا



 ُهَو الُمْنِزُل اآلالَف من َجّو ناِعٍط

 َبني أَسٍد َحْزنًا من األرِض أْوعَرا

أرض ِحمَيٍرَولْو شاَء آاَن الغْزُو من   

 ولكنه عمدًا إلى الروم أنفرا

 َبكى َصاِحبي لّما رأى الدَّْرَب ُدونه

 وأيقَن أنا الحقاِن بقصيرا

ال َتْبِك َعْيُنَك إّنَما: َفُقلُت َلُه  

 نحاِوُل ُمْلكًا أْو ُنموَت َفُنْعَذَرا

 وإني زعيٌم إن رجعُت مملكًا

 بسيٍر ترى منه الفرانَق أزورا

يهتدي بمنارِهعلى الحٍب ال   

 إذا سافه العوُد النباطي جرجرا

 على آل مقصوص الذنابي معاِود

 بريد السرى بالليل من خيِل بربرا

 أَقبَّ آِسْرحان الَغَضا ُمَتَمطٍِّر

 ترى الماَء من أعطافِه قد تحدرا

 إذا ُزعته من جانبيه آليهما

 مشي الهيدبى في دفه ثم فرفرا

َراِنٌقإذا ُقْلُت َروِّْحَنا أَرّن ُف  

 على جعلٍد واهي االباجل أبترا

 لقد أنكرتني بعلبك وأهلها

 وَجّوًا َفَروَّى َنْخَل قْيِس ْبن َشمََّرا

 َنشيُم ُبُروَق الُمْزِن أيَن َمَصاُبُه

 وال شيء يشفي منك يا ابنةَ  عفزرا

 من القاصراِت الطرف لو دب محوٍل



 َوال ِمْثَل َيْوٍم في َقَذاَراَن َظْلُتُه

يل إن أمسى وال أم هاشمله الو  

 قريٌب وال البسباسةُ  ابنة يشكرا

 أرى أّم عمرو دمعها قد تحدرا

 ُبَكاًء على َعمٍرو َوَما آان أْصَبَرا

 إذا نحن سرنا خمَس عشرة ليلة

 وراء الحساِء من مدافع قيصرا

 من الناس إال خانني وتغيرا

 ورثنا الغنى والمجد أآَبر أآبرا

تذآرْتوما جبنت خيلي ولكن   

 مرابطها في بربعيَص وميسرا

 أال رّب يوم صالح قد شهدتُه

 بَتاِذَف ذاِت التَّلِّ من َفْوق َطْرطَرا

 وال مثَل يوم فق ُقدار ان ظللتُه

 آأني وأصحابي على قرِن أعفرا

 ونشُرب حتى نحسب الخيل حولنا

 ِنَقادًا َوحتى نحِسَب الَجوَن أشَقَرا

 

ِميِضاأِعّني َعَلى َبْرٍق أراُه َو  

 أِعّني َعَلى َبْرٍق أراُه َوِميِض

 ُيضيُء َحِبّيًا في َشماِريَخ ِبيِض

 ويهدأ تاراٍت وتارةً 

 ينوُء آتعتاب الكسير المهيض

 َوَتْخُرُج ِمْنُه الِمَعاٌت َآأّنَها

 أُآفٌّ َتَلّقى الَفْوَز عند الُمفيِض



 َقَعْدُت َلُه َوُصُحَبتي َبيَن َضارٍج

فالعريضوبين تالع يثلَث   

 أَصاَب َقَطاَتيِن َفساَل ِلَواُهَما

 فوادي البدّي فانتحي لالريض

 ِبالٌد َعِريَضةٌ  وأْرٌض أِريَضةٌ 

 َمَداِفُع َغْيٍث في فضاٍء َعِريِض

 فأضحى يسّح الماء عن آل فيقة

 يحوُز الضباَب في صفاصف بيِض

 فُأْسقي بِه ُأْختي َضِعيَفةَ  إْذ َنأْت

الَمَزاُر َغيَر الَقِريِضَوإْذ َبُعَد   

 َوَمْرَقَبةٍ  آالزُّّج أشَرْفُت َفْوَقَها

 أقلب طرفي في فضاٍء عريض

 فَظْلُت َوَظّل الَجْوُن عندي بِلبِدِه

 آأني ُأَعّدي َعْن َجناٍح َمِهيِض

 فلما أجّن الشمَس عني غياُرها

 نزلت إليه قائمًا بالحضيض

 ُأَخّفُضُه بالنَّْقِر لّما َعَلْوُتُه

يرفع طرفًا غير جاٍف غضيضو  

 َوقد أغَتِدي َوالطّيُر في ُوُآَناِتَها

 بمنجرٍد عبل اليدين قبيض

 َلُه ُقْصَرَيا َغيٍر َوَساَقا َنَعاَمةٍ 

 َآَفحِل الِهجاِن َينَتحي للَعِضيِض

 يجم على الساقين بعد آالله

 ُجموَم ُعيوِن الِحسي َبعَد الَمخيِض

 ذعرُت بها سربًا نقيًا جلودُه



ما ذعر السرحاُن جنب الربيضآ  

 َوَواَلى َثالثًا واْثَنَتيِن َوأْرَبعًا

 وغادر أخرى في قناة الرفيض

 فآب إيابًا غير نكد مواآٍل

 وأخلَف ماًء بعد ماٍء فضيض

 َوِسنٌّ َآُسنَّْيٍق َسَناًء َوُسنَّمًا

 َذَعْرُت بِمْدالِج الَهجيِر َنُهوِض

 أرى المرَء ذا االذواد ُيصبح محرضًا

إحَراِض َبْكٍر في الّدياِر َمِريِضآ  

 آأن الفتى لم يغَن في الناس ساعة

 إذا اخَتَلَف اللَّحياِن عند الَجِريِض

 

 اغشيُت دياَر الحي بالبكراِت

 غشيُت دياَر الحي بالبكراِت

 َفَعاِرَمةٍ  َفُبْرَقةِ  الِعَيَراِت

 فُغْوٍل فِحّليٍت فأآَناِف ُمْنِعٍج

األمراتإلى عاقل فالجّب ذي   

 َظِلْلُت، ِردائي َفْوَق َرأسَي، قاعدًا

 أُعّد الَحَصى ما َتنَقضي َعَبَراتي

 أِعّني على التَّْهماِم َوالذَِّآَراِت

 يبتَن على ذي الهمِّ معتكراِت

 بليِل التمام أو وصلَن بمثله

 مقايسةً  أيامها نكرات

 آأني ورد في والقراَب ونمرقي

ِبَراِتعلى َظْهِر َعْيٍر َواِرِد الَح  



 أرن على حقب حيال طروقةٍ 

 آَذْوِد األجيِر األْربع األِشَراِت

 َعنيٍف بَتجميِع الّضَرائِر فاحٍش

 َشتيٍم آَذْلِق الزُّّج ذي َذَمَراِت

 ويأآلن بهمى جعدةً  حبشيةً 

 َوَيشَربَن بْرَد الماِء في السََّبَراِت

 فأوردها ماًء قليًال أنيسُه

الُقَتَراِت ُيحاِذْرَن َعمرًا َصاحَب  

 َتِلثُّ الَحَصى َلّثًا بُسمٍر َرِزيَنةٍ 

 موازَن ال ُآزٍم وال معرات

 وَيْرخيَن أْذنابًا َآأّن ُفُرَعَها

 ُعَرى ِخَلٍل َمشهوَرةٍ  َضِفَراِت

 وعنٍس آالواح اإلراِن نسأُتها

 على الحب آالُبرد ذي الحبرات

 فغاَدْرُتها من َبعِد ُبْدِن َرِزّيةٍ 

ُعوج لها آدناتتغالي على   

 َوأبَيَض آالِمخَراِق َبّليُت خدَُّه

 َوَهّبَتُه في الّساِق َوالَقَصَراِت

 

 اأال إّن َقْومًا ُآنتُم أمِس ُدوَنُهْم

 أال إّن َقْومًا ُآنتُم أمِس ُدوَنُهْم

 هْم َمنعوا جارًا لُكْم آَل ُغْدَراِن

 عويٌر ومن مثُل العويِر ورهطه

الَبالبِل َصْفَواُنَوأْسَعَد في َلْيِل   

 ِثَياُب َبني َعْوٍف َطَهاَرى َنِقّيةٌ 



 َوأْوُجُهُهْم ِعْنَد الَمَشاهِد ُغّراُن

 هم أبلغوا الحي المضلَل أهلهم

 وساروا بهم بين العراِق ونجراِن

 َفَقْد أْصَبُحوا، َواهللا أْصَفاُهُم ِبِه،

 أبّر بميثاق وأوفى بجيراِن

 

َشَجانياِلَمْن َطَلٌل أْبَصرُتُه َف  

 ِلَمْن َطَلٌل أْبَصرُتُه َفَشَجاني

 آخط زبور في عسيب يماِن

 ِدَياٌر لِهْنٍد َوالرََّباِب َوَفْرَتني

 ليالينا بالنعِف من بدالن

 ليالي يدعوني الهوى فأجيبُه

 وأعيُن من أهوى إلّي رواني

 فإن أمس مكروبًا فيا رّب بهمة

 آَشفُت إذا ما اْسَوّد َوْجُه الَجباِن

مس مكروبا فياُرّب قينةوإن أ  

 منعمة أعملُتها بكران

 لَها ِمْزَهٌر َيْعُلو الَخِميَس ِبَصْوتِه

 أَجشُّ إَذا َما َحّرَآْتُه الَيَداِن

 وان أمس مكروبًا فيا رُب غارة

 َشِهْدُت َعلى أَقبَّ َرْخِو اللََّباِن

 على ربٍذ يزداُد عفوًا إذا جرى

 مسحٍّ حثيث الرآض والزاالن

صم صالب مالطس ويخدي على  

 َشِديَداِت َعْقٍد، َلّيَناٍت ِمَتاِن



 وغيث من الوسمي حو تالعُه

 تبطنتُه بشيظم صلتان

 ِمَكرٍّ ِمَفرٍّ ُمْقِبٍل ُمْدِبٍر َمعًا

 َآَتيِس ِظَباِء الُحّلِب الَعَدَواِن

 إذا ما جنبناُه نأود متُنُه

 آِعْرِق الرُّخامى اْهَتّز في الَهَطالِن

الّدْنَيا َفإّنَك َفانيَتَمّتْع ِمَن   

 ِمَن النََّشَواِت َوالّنَساِء الِحَساِن

 ِمَن الِبيِض آاآلَراِم َواُألدِم آالّدمى

 حواصنها والمبرقات الرواني

 أِمْن ِذْآِر َنْبَهاِنّيةٍ  َحّل أْهُلَها

 ِبِجْزِع الَمال َعْيَناَك َتْبَتِدَراِن

 َفَدْمُعُهَما َسْكٌب َوَسحٌّ َوِديَمةٌ 

شٌّ َوَتْوَآاٌف َوَتْنَهِمالِنَوَر  

 َآأّنُهَما َمَزاَدَتا ُمَتَعجٍِّل

 فرياِن لما ُتسلقا بدهاِن

 

 اقفا نبك من ذآرى حبيب وعرفان

 قفا نبك من ذآرى حبيب وعرفان

 َوَرْسٍم َعفْت آياُته ُمنُذ أْزَماِن

 أتت حجٌج بعدي عليها فأصبحت

 آخطٍّ زبور في مصاحف رهبان

الَحيَّ الَجميَع َفَهّيَجْتذَآْرُت بها   

 عقابيل سقم من ضمير وأشجان

 َفَسّحُت ُدموعي في الرِّداِء آأّنَها



 ُآلىً  من َشِعيٍب ذاُت َسحٍّ َوَتْهتاِن

 إذا المرُء لم يخزن عليه لسانه

 َفَلْيَس على َشْيٍء ِسَواُه بَخّزاِن

 فإما تريني في رحالة جابر

 على حرج آالقّر تخفُق اآفاني

ُرّب َمكُروٍب َآَرْرُت َوَراَءُهَفيا   

 وعاٍن فككت الغلَّ عنه ففداني

 َوِفتياِن ِصْدٍق قد َبَعْثُت بُسحَرةٍ 

 فقاموا َجميعًا َبيَن عاٍث َوَنْشَواِن

 َوَخْرٍق َبِعيٍد قد َقَطْعُت ِنَياَطُه

 على ذاِت َلْوٍت َسهَوةِ  المْشِي ِمذعاِن

 وغيث آألوان الفنا قد هبطتُه

ه آّل أوطَف حناِنتعاوَن في  

 على َهيَكٍل ُيْعِطيَك قبَل ُسؤاِلِه

 أفانيَن جري غير آّز وال واِن

 آَتيِس الظِّباِء األعَفِر انَضَرَجْت له

 عقاٌب تدلت من شماريخ ثهالن

 َوَخْرٍق آَجْوِف العيِر َقفٍر َمَضّلةٍ 

 قطعُت بسام ساِهم الوجُه حسان

 يدافُع أعطاَف المطايا برآنه

غْصٌن ناعٌم فْوق أغَصاِنآما مال   

 َوَمْجٍر َآُغّالِن األَنْيِعِم َباِلٍغ

 ِدَياَر الَعُدّو ذي ُزَهاٍء َوأْرَآاِن

 َوَحتَّى َتَرى الَجوَن الَّذي آاَن باِدنًا

 َعَلْيِه َعَواٍف ِمْن ُنُسوٍر َوِعْقباِن



 

 اَدْع َعنَك َنهبًا ِصيَح فيَحَجَراِتِه

فيَحَجَراِتِهَدْع َعنَك َنهبًا ِصيَح   

 ولكن حديثًا ما حديُث الرواحِل

 آأن دثارًا حلقت بلبونِه

 عقاُب تنوفى ال عقاُب القواعِل

 َتَلّعَب َباِعٌث ِبِذّمةِ  َخاِلٍد

 وأودى عصاٌم في الخطوِب األوائل

 َوأْعَجَبني َمْشُي الُحُزّقةِ  َخاِلٍد

 آَمْشِي أَتاٍن ُحلَِّئْت ِبالَمَناِهِل

م العام جارهاأبت أجأ أن تسل  

 فمن شاء فلينهض لها من مقاِتل

 َتِبْت َلُبوني ِبالُقَرّيةِ  ُأّمنًا

 واسرحنا غبًا بأآناف حائل

 َبُنو ُثَعٍل ِجيَراُنَها َوُحَماُتَها

 وتمنع من رماةِ  سعد ونائل

 تالعب أوالد الوعول رباعها

 دوين السماء في رؤوِس المجادل

 مكللةً  حمراء ذات أسرة

آأنها من وصائللها حبٌك   

 

 أرانا موضعين ألمر غيب

 أرانا موضعين ألمر غيب

 َوُنْسَحُر بالطَّعاِم، َوبالشَّراِب

 َعصافيٌر، َوُذبَّاٌن، َودوٌد،



 وأْجرُأ ِمْن ُمَجلَِّحةِ  الذِّئاِب

 فبعَض اللوم عاذلتي فإني

 ستكفيني التجارُب وانتسابي

 إلى عرِق الثرى وشجت عروقي

شبابيوهذا الموت يسلبني   

 ونفسي،، َسوَف َيْسُلُبها، وِجْرمي،

 فيلِحقني وشكا بالتراب

 ألم أنض المطي بكلِّ خرق

 أَمَق الطُّوِل، لمَّاِع السَّراِب

 وأرآُب في اللهام المجر حتى

 أناَل مآِآَل الُقَحِم الرِّغاِب

 وُآلُّ َمكاِرِم األْخالِق صاَرْت

 إَلْيِه ِهمَّتي، َوِبِه اآِتسابي

ُت في اآلفاِق، َحتىوقد َطوَّْف  

 رضيُت من الغنيمة باإلياب

 أبعد الحارث الملِك ابن عمرو

 َوَبْعَد الخيِر ُحْجٍر، ذي الِقباِب

 أرجي من صروِف الدهر لينًا

 ولم تغفل عن الصم الهضاب

 وأعَلُم أنِّني، َعّما َقريٍب،

 سأنشُب في شبا ظفر وناب

 آما القى أبي حجٌر وجّدي

كالبوال أنسي قتيًال بال  

 

 



 ألما على الربع القديم بعسعسا

 ألما على الربع القديم بعسعسا

 آأني ُأَنادي أْو ُأَآّلُم أخْرَسا

 فلْو أّن أهَل الّداِر فيها َآَعْهِدَنا

 َوجدُت َمقيًال ِعندهْم َوْمعرََّسا

 فال تنكروني إنني أنا ذاآم

 َلَيالَي َحلَّ الَحيُّ َغْوًال َفألَعَسا

أغمُض ساعةفإما تريني ال   

 من الليل إال أن أآبَّ فأنعسا

 َتأّوَبني َدائي الَقِديُم َفَغلََّسا

 ُأَحاِذْر أْن َيْرَتّد دائي فُأْنَكَسا

 َفيا ُرّب َمكُروٍب َآَرْرُت َوَراَءُه

 وطاعنُت عنُه الخيَل حتى تنفسا

 َوَيا ُرّب َيْوٍم َقْد أُروُح ُمَرجًَّال

أمَلَسا َحِبيبًا إلى الِبيِض الَكَواعِب  

 يرعَن إلى صوتي إذا ما سمعنه

 آَما َتْرعِوي ِعيٌط إلى َصْوِت أعَيَسا

 أَراُهّن ال ُيْحِببَن َمن َقّل َماُلُه

 وال من رأين الشيب فيه وقّوا

 وما خفُت تبريح الحياة آما أرى

 َتِضيُق ِذِراعي أْن أقوَم فألَبَسا

 فلو أنها نفٌس تموُت جميعة

اَقُط أْنُفَساَوَلِكّنَها َنْفٌس َتَس  

 وبدلت قرحًا داميًا بعد صحة

 فيا لك من نعمى تحّولن أبؤسًا



 َلقد َطَمَح الطَّّماُح من ُبعد أْرِضِه

 ليلبسني من دائه ما تلبسا

 أال إن بعد الُعدم للمرء قنوةً 

 َوبعَد الَمشيِب طوَل ُعمٍر وَمَلَبَسا

 

 اَلَعْمُرَك ما َقْلبي إلى أْهِلِه ِبُحْر

 َلَعْمُرَك ما َقْلبي إلى أْهِلِه ِبُحْر

 وال مقصر يومًا فيأتيني بقّر

 أال إّنَما الّدهُر َلَياٍل َوأْعُصٌر

 وليَس على شيء قويم بمستمر

 لياٍل بذاِت الطلِح عند محجر

 أَحبُّ إَلْيَنا من َلَياٍل َعلى ُأُقْر

 أغادي الصبوح عند هرٍّ وفرتني

 وليدًا وهل أفنى شبابي غير هر

 إذا ذقُت فاها قلت طعم مدامةٍ 

 معتقة مما تجيُء به التجر

 ُهَما َنعَجَتاِن ِمْن ِنَعاِج َتَباَلةٍ 

 لدى ُجؤَذَريِن أْو آبعض دمى َهِكْر

 إذا َقاَمَتا َتَضّوَع الِمْسُك ِمْنُهَما

 َنيسَم الصََّبا جاءْت بِريٍح من الُقُطْر

 آأّن التَِّجاَر أْصَعدوا ِبَسِبيَئةٍ 

َخّص حتى أنَزلوها على ُيُسْرمن ال  

 فلّما اسَتطابوا ُصبَّ في الصَّحن نْصُفُه

 وشجت بماء غير طرق وال آدر

 بَماِء َسَحاٍب َزّل َعْن َمتِن َصخَرةٍ 



 إلى بطن أخرى طيب ماؤها خصر

 َلَعْمُرَك ما إْن ضّرني َوْسَط ِحمَيٍر

 وأوقولها إال المخيلةُ  والسكْر

ليتنيوغيُر الشقاء المستبين ف  

 أجّر لساني يوَم ذلكم مجر

 َلَعْمُرَك ما َسْعٌد بُخّلةِ  آِثٍم

 َوال َنأَنٍإ َيْوَم الِحفاِظ َوال َحِصْر

 َلَعمِري َلَقْوٌم قد َنَرى أمِس فيِهَم

 مرابط لالمهار والعكر الدثِر

 أَحبُّ إَلْيَنا من ُأَناٍس ِبُقّنةٍ 

 َيُروَح َعلى آَثاِر َشاِئِهُم النَِّمْر

 ُيفاآهنا سعٌد ويغدو لجمعنا

 بَمْثنى الزَِّقاِق الُمَتَرَعاِت َوبالُجُزْر

 لعمري لسعٌد حيث حلت ديارُه

 أحبُّ الينا منَك فافرٍس حمر

 َوَتْعِرُف ِفيِه ِمْن أِبيِه َشَماِئًال

 ومن خاله ومن يزيَد ومن ُحجر

 َسَماَحةَ  َذا َوَوفاَء َذا

 ونائَل ذا اذا صحا واذا سكر

 

لديار غشيتها بسحاملمن ا  

 لمن الديار غشيتها بسحام

 َفَعَماَيَتيِن َفَهْضِب ِذي أْقَداِم

 فصفا االطيِط فصاحتين فغاضٍر

 َتْمِشي الّنَعاُج ِبَها َمَع اآلَراِم



 َداٌر ِلهْنٍد َوالرََّباِب َوَفْرَتنى

 ولميس قبل حوادث األيام

 عوجا على الطلل المحيل ألننا

ابن خذامنبكي الديار آما بكى   

 أو ما ترى أضغانهن بواآرًا

 آالّنخِل من َشْوآاَن حيَن ِصَراِم

 حورًا تعلُل بالعبير جلودها

 َوأَنا الُمَعالي َصْفَحةَ  النُّّواِم

 َفَظِلْلُت في ِدَمِن الّدَياِر َآأّنني

 َنْشَواُن َباَآَرُه َصُبوُح ُمَداِم

 أنٍف آلوِن دم الغزال معتق

ُآُروِم َشَباِممن َخمِر عاَنةَ  أْو   

 وآأن شاربها أصاب لسانُه

 موٌم يخالُط جسمه بسقام

 ومجدة نسأتها فتكمشت

 رنَك النعامة في طريق حام

 تخذي على العالِت ساٍم رأسها

 روعاء منسمها رثيم دام

 جالت لتصرعني فقلُت لها اقصري

 إني امرٌء صرعي عليك حرام

 فجزيِت خيَر جزاء ناقة واحٍد

َساِلَمةَ  الَقَرا ِبَسالِمَوَرَجْعِت   

 وآأنما بدٌر وصيُل آتيفةٍ 

 َوَآأّنَما ِمْن َعاِقٍل أْرَماُم

 أبلغ سبيعًا أن عرضت رسالة



 إني َآَهّمَك إْن َعَشْوُت أَمامي

 أْقِصْر إَلْيَك ِمَن الَوِعيِد َفأّنني

 ِمّما ُأالقي ال أُشّد ِحَزامي

 وأنا المبنُه بعَد ما قد نّوموا

لُن صفحةَ  النواموأنا المعا  

 وأنا الذي عرفت معٌد فضلُه

 ونشدُت عن حجر ابن أمِّ قطام

 َوُأَناِزُل الَبَطَل الَكِريةَ  ِنَزاُلُه

 وإذا أناضُل ال تطيُش سهامي

 خالي ابن آبشة قد علمت مكانُه

 َوأُبو َيِزيَد َوَرْهُطُه أْعَمامي

 َوإَذا أِذيُت ِبَبْلَدةٍ  َوّدْعُتَها

دار مقام وال أقيم بغير  

 

 اَيا َداَر َماِوّيةَ  ِبالَحاِئِل

 َيا َداَر َماِوّيةَ  ِبالَحاِئِل

 َفالسَّْهِب َفالَخْبَتيِن من عاِقل

 َصمَّ َصَداَها َوَعَفا َرْسُمَها

 واسعجمت عن منطق السائل

 قوال لدوداَن عبيد العصا

 ما غرآم باالسد الباسل

 قد قرِت العيناِن من مالٍك

ومن آاهلومن بني عمرو   

 ومن بني غنم بن دودان إذ

 نقذُف أعالُهم على السافل



 نطعنهم ُسلكى وملوجةً 

 لفتَك ألميِن على نابل

 إْذ ُهّن أقَساٌط َآِرْجِل الدَّبى

 أو آقطا آاظمةَ  الناهِل

 َحتى َتَرْآَناُهْم َلَدى َمْعَرٍك

 أْرُجُلْهْم آالَخَشِب الّشاِئِل

َرًأَحّلْت لَي الَخمُر َوُآنُت أْم  

 َعْن ُشْربَها في ُشُغٍل َشاِغِل

 َفالَيْوَم ُأْسَقى َغيَر ُمْسَتْحِقٍب

 إثمًا من اهللا وال واغِل

 

 اربَّ راٍم من بني ثعٍل

 ربَّ راٍم من بني ثعٍل

 متلج آفيِه في قتره

 عارض زوراء من نشم

 غير باتاةٍ  على ترْه

 قد أتتُه الوحُش واردةً 

َيَسِرْهَفَتَنّحى النَّْزَع في   

 فرماه في فرائصها

 بإَزاِء الَحْوِض أْو ُعَقرْه

 برهيش من آنانته

 آتلّظي الجمِر في شرره

 راشه من ريش ناهضةٍ 

 ُثّم أْمَهاُه َعلى َحَجِرْه

 َفْهَو َال َتْنمي َرِمّيُتُه



 َما َلُه َال ُعدَّ ِمْن َنَفرْه

 ُمْطَعٌم للصَّْيِد َلْيَس َلُه

 غيرها آسٌب على آبره

 وخليٍل قد أقارقه

 ُثّم َال أْبكي َعلى أَثِرْه

 َوابِن َعمٍّ َقْد َتَرْآُت َلُه

 صفو ماٍء الحوض عن آدره

 َوَحِديُث الرَّْآِب َيْوَم ُهنًا

 وحديٌث ما على قصِره

 

 اأيا ِهنُد، ال َتْنِكحي بوَهةً ،

 أيا ِهنُد، ال َتْنِكحي بوَهةً ،

 َعَلْيِه َعقيَقُتُه، أْحَسبا

ةٌ  بيَن أْرساِغِه،ُمَرسَّع  

 به َعَسٌم، َيْبَتغي أْرَنبا

 ليجعَل في رجلِه آعبها

 حذاَر المنيةِ  أن يعطبا

 ولسُت بخذرافة في القعود

 ولسُت بطياخة أخدبا

 ولست بذي رثية إمر

 إذا قيد مستكرهًا أصحبا

 وقالت بنفسي شباب له

 ولمته قبل أن يشجبا

 وإذ هي سوداء مثل الفحيم

والمنكباتغشى المطاَنب   



 

 اأال قبح اهللا البراجم آلها

 أال قبح اهللا البراجم آلها

 وجدع يربوعًا وعفر دارما

 َوآَثَر ِبالَمْلَحاةِ  آَل ُمَجاِشٍع

 رَقاَب إَماٍء َيْقَتنيَن الَمَفاِرَما

 فما قاتلوا ربهم وربيبهم

 وال آذنوا جارًا فيظفَر سالما

 َوما َفَعُلوا ِفْعَل الُعَوْيِر بَجاِرِه

 لدى باِب هنٍد إذ َتَجّرد قاِئما

 

 اإن بني عوف ابتنوا حسبًا

 إن بني عوف ابتنوا حسبًا

 ضيعه الدخالون إذا غدروا

 أدوا إلى جارهم خفارته

 ولم يضع بالمغيب من نصروا

 لم يفعلوا فعلِِ آل حنظلةٍ 

 إنهم جير بئس ما ائتمروا

 ال ِحْمَيِريٌّ َوَفى َوال َعَدٌس

الثفُروال است عيٍر يحكها   

 َلِكْن ُعَوْيٌر َوَفء ِبِذّمِتِه

 ال عور شانُه وال ِقصر

 

 

 



 أال إال تكن إبل فمعزى

 أال إال تكن إبل فمعزى

 َآأّن ُقُروَن ِجّلِتَها الِعِصيُّ

 وجاَد لها الربيُع بواقصاٍت

 فآرام وجاَد لها الولّي

 إذا مشت حوالبها أرنت

 َآأّن الَحيَّ َصّبَحُهْم َنِعّي

مما أصابت تروح آأنها  

 معلقةٌ  بأحقيها الدلّي

 فتوسُع أهلها أقطًا وسمنًا

 َوَحْسُبَك ِمْن ِغنىً  ِشَبٌع َوِرّي

 

 أال يا لهف ُهْنٍد إْثَر َقْوٍم

 أال يا لهف ُهْنٍد إْثَر َقْوٍم

 هم آانوا الشفاء فلم يصابوا

 وقاهم جدهم ببني أبيهم

 وباالشقين ما آان العقاُب

 وأفلتهنَّ علباٌء جريضًا

 َوَلْو أْدرْآَنُه َصِفَر الِوطاُب

 

 َآأني إْذ َنَزْلُت َعلى الُمَعّلى

 َآأني إْذ َنَزْلُت َعلى الُمَعّلى

 َنَزْلُت َعلى الَبَواِذِخ ِمْن َشَماٍم

 فما ملك العراق على المعلى

 بمقتدر وال ملك الشآم



 أصد نشاص ذي القرنين حتى

 تولى عارُض الملك الهمام

امِرىء الَقيِس بِن ُحجٍرأَقرَّ َحشا   

 بُنو َتْيٍم َمَصاِبيُح الّظالِم

 

 َلِنعَم الَفتى َتعُشو إلى َضْوِء َناِرِه

 َلِنعَم الَفتى َتعُشو إلى َضْوِء َناِرِه

 طريُف بن ماٍل ليلة الجوع والخصر

 إذا الَباِزُل الَكْوماُء َراحْت َعِشّيةً 

 ُتالِوُذ من َصْوِت الُمِبسِّيَن بالشَجْر

 

 ابعد الحارث الملك بن عمرو

 ابعد الحارث الملك بن عمرو

 له ملك العراق إلى عمان

 ُمَجاِوَرةً  َبني َشَمَجى بِن َجْرٍم

 َهوانا ما أتيَح من الهواِن

 َوَيْمَنُعَها َبُنو َشَمَجى بِن َجْرٍم

 َمِعيَزُهُم، َحَناَنَك، َذا الَحَناِن

 

 طبَق األرض تجرَّى وتدّر

 تخرُج الوّد إذا ما أشجذت

 وتورايِه إذا ما تشتكر

 َوَتَرى الضَّبَّ َخِفيفًا َماِهرًا

 ثانيًا برثنُه ما ينعفر

 َوَتَرى الشَّْجَراَء في َريِِّقِه



 َآُرؤوٍس ُقِطَعْت فيها الُخُمْر

 َساَعةً  ُثّم اْنَتَحاَها َواِبٌل

واٍه منهمرساقط األآناف   

 َراَح َتْمِريِه الصََّبا ثّم انَتَحى

 فيه شؤبوُب جنوٍب منفجر

 َثّج َحتى َضاَق َعْن آِذّيِه

 عرض خيٍم فخفاٍء فيسُر

 قد غدا يحملني في أنفه

 الحُق اإلطلين محبوٌك ممر

 

 أحار عمرو آأني خمر

 أحار عمرو آأني خمر

 ويعدو على المرء ما يأتمْر

 ال وأبيك ابنةَ  العامر

 ّي ال يّدعي القوُم أني أفَر

 َتِميُم بُن ُمرٍّ َوأْشَياُعَها

 وآندةُ  حولي جميعًا صبر

 إذا رآبوا الخيَل واستألموا

 َتَحّرَقِت األْرُض َوالَيْوُم ُقْر

 تروح من الحّي أم تبتكر

 وماذا عليك بأن تنتظر

 أمرٌخ خيامهم أم عشر

 أم القلُب في إثرهم منحدر

هروفيمن أقاَم عن الحي   

 أِم الّظاِعُنوَن بَها في الشُُّطْر



 وهر تصيُد قلوب الرجاِل

 وأفلَت منها ابن عمرو حجر

 َرَمْتني بَسْهٍم أَصاَب الُفؤاَد

 َغَداةَ  الّرِحيِل َفَلْم أْنَتِصْر

 فأسَبَل َدمعي َآَفّض الُجَماِن

 أو الدّر رقراِقه المنحدر

 وإذ هي تشمي آمشي النزيف

الُبُهْر َيصَرُعُه ِبالَكِثيِب  

 برهرهةٌ  رودةٌ  رخصةٌ 

 آخرعوبة البانة المنفطْر

 فتوُر القيام قطيُع الكال

 َتْفَترُّ َعْن ِذي ُغُروٍب َخِصْر

 آأن المداَم وصوب الغمام

 َوِريَح الْخَزاَمى َوَنْشَر الُقُطْر

 ُيَعلُّ ِبِه َبْرُد أْنَياِبَها

 إَذا َطّرَب الّطاِئُر الُمْسَتِحْر

ليل التمافبّت أآابد   

 َوالَقْلُب من َخْشَيةٍ  ُمْقَشِعْر

 َفَلّما َدِنْوُت َتَسّدْيُتَها

 فثوبًا نسيُت وثوبًا أجّر

 َوَلْم َيَرَنا َآالىءٌ  َآاشٌح

 ولم يفُش منا لدى البيت سر

 وقد رابني قولها يا هنا

 َوْيَحَك أْلَحْقَت َشّرًا ِبَشْر

 َوَقْد أْغَتِدي َوَمعي الَقاِنَصاِن



بَمْرَبأةٍ  ُمْقَتِفر َوُآلٌّ  

 َسِميٌع َبِصيٌر َطُلوٌب َنِكْر

 ألّص الضروس حني الضلوع

 تبوع طلوع نشيط أشر

 فأْنَشَب أْظَفاَرُه في النََّسا

 !فقلُت هبلَت أال تنتصر

 َفَكّر إَلْيِه بِمْبراِتِه

 آماخّل ظهر اللساِن المجْر

 َفَظّل ُيَرنُِّح في َغْيَطٍل

النعرآما يستدير الحمار   

 وأرآب في الروع خيفانةٍ 

 آسا وجهها سعف منتشر

 لها حافٌر مثل قعب الوليـ

 د رآَب فيه وظيٌف عجز

 لها ثنٌن آخوافي العقا

 ِب ُسوٌد َيِفيَن إذا َتْزَبِئْر

 َوَساَقاِن َآْعَباُهَما أْصَمَعا

 ِن لحُم َحَماَتْيِهَما ُمْنَبِتْر

 لها عجٌز آصفاة المسيـ

مضر ل أبرَز عنها جحاف  

 لَها َذَنٌب، ِمثُل َذيِل الَعُروِس،

 تسد به فرجها من دبُر

 لَها َمْتَنَتاِن َخَظاَتا آَما

 أَآّب َعلى َساِعَدْيِه النَِّمْر

 لها عذر آقرون النسا



 ُرّآبَن في َيْوِم ِريٍح َوِصْر

 وسالفة آسحوِق الليا

 ِن أضَرَم ِفيَها الَغِويُّ السُُّعْر

 لها جبهة آسراة المجـ

 َحذََّفُه الّصاِنُع الُمْقَتِدْر

 لَها ِمْنَخٌر َآِوَجاِر الضَِّباِع

 َفِمْنُه ُتِريُح إَذا َتْنَبِهْر

 َوَعيٌن لَها َحْدَرةٌ  َبْدَرةٌ 

 وشقت مآقيها من أخر

ُدبَّاَءةٌ : إَذا أْقَبَلْت ُقْلَت  

 من الحضر مغموسة في الغدر

 وإن أدبرت قلُت أثفية

 ململمة ليَس فيها أثر

ُسْرعرَفةٌ : َوإْن أعَرَضْت ُقْلَت  

 لَها َذَنٌب َخْلَفَها ُمْسَبِطْر

 وللسوط فيها مجال آما

 تنزل ذو برٍد منهمر

 لَها َوَثَباٌت َآَصْوِب السََّحاِب

 فواٍد خطاٌء وواٍد مطر

 وتعدو آعدِو نجاة الظبا

 ء أخطأها الحاذف المقتدر

 

ال انعم صباحًا أيها الربع وانطقأ  

حديَث الرآِب إن شئَت َواْصدِق َوحدِّْث  

 َوحدِّْث بأْن َزاَلْت بَلْيٍل ُحموُلهْم



 آَنحٍل من األعَراض غيِر ُمَنبِِّق

 َجَعلَن َحَواَيا َواْقَتَعدَن َقَعاِئدًا

 وخففَن من حوك العراِق المنمِق

 َوَفْوَق الَحَواَيا ِغْزَلةٌ  َوَجآِذٌر

 تَضّمخَن من ِمسٍك ذآّي َوَزنَبِق

طرفي وقد حال دونهم فأتبعهم  

 غوراُب رمٍل ذي آالٍء وشبرق

 على إثر حّي عامدين لنيةٍ 

 فحلوا العقيق أو ثنية مطِرق

 فَعّزيُت َنفسي ِحيَن َباُنَوا بَجْسَرةٍ 

 أموٍن آبنيان اليهودي خيفِق

 إذا ُزِجَرْت ألَفْيُتَها ُمْشَمِعّلةً 

 تنيُف بعذٍق من غروس ابن معنق

َرَواَح َجَهاَمةٍ َتُروُح إذا َراَحْت   

 بإْثِر َجَهاٍم َراِئٍح ُمَتَفرِِّق

 َآأّن بَها ِهّرًا َجِنيبًا َتُجرُُّه

 بكل طريق صادفته ومأزِق

 آأني ورحلي والقراَب ونمرقي

 على يرفئي ذي زوائَد نقنق

 تروح من أرٍض ألرض نطيةٍ 

 لِذآَرةِ  َقيٍض حْوَل َبيٍض ُمفلَِّق

 يجول بآفاِق البالد مغربًا

سحقه ريح الصبا آل مسحِقوت  

 َوَبيٍت َيُفوِح الِمْسُك في َحَجَراِتِه

 بعيٍد من اآلفات غير مروق



 َدَخلُت على َبيَضاَء ُجمٍّ ِعَظاُمَها

 تعفي بذيل الدرع إذا جئُت مودقي

 َوَقد َرَآَدْت َوْسَط السماِء نجوُمَها

 رآوَد نوادي الربرِب المتورق

َكٍلَوقد أغتدي قبَل الُعطاِس ِبَهْي  

 شديِد َمَشّك الجنِب فَعِم الُمَنطِِّق

 بعثنا ربيئًا قبل ذاك محمًال

 آِذئِب الَغَضا يمشي الضَّراَء َويّتقي

 َفَظلَّ آِمثِل الخْشِف َيْرَفُع َرأَسُه

 َوَساِئُرُه ِمثُل التَُّراِب الُمَدقِِّق

 وجاء خفيفًا يسفُن األرض ببطنه

 ترى الترَب منه الصقًا آل ملصِق

أال هذا صواٌر وعانةٌ وقال   

 َوَخيُط َنَعاٍم َيْرَتعي ُمَتَفرِِّق

 فقمنا بأشالء اللجام ولم نقد

 إلى ُغْصِن َباٍن َناِصٍر لم ُيحرَِّق

 ُنَزاِوُلُه َحتى َحَمْلَنا ُغالَمَنا

 َعلى َظْهِر َساٍط آالصَّليِف الُمَعرَِّق

 َآأّن ُغالمي إْذ َعال َحاَل َمْتِنِه

في الّسماِء ُمَحلِِّق َعلى َظْهِر َباٍز  

 َرأى أْرَنبًا فانَقّض َيْهِوي أَماَمُه

 إَلْيَها َوَجّالَها ِبَطْرٍف ُمَلقَلِق

َصوِّْب َوال َتْجَهَدّنُه: فُقلُت َلُه  

 فيذرك من أعلى القطاةِ  فتنزلق

 فأدبرَن آالجزع المفصل بينه



 بِجيِد الُغالم ِذي القميِص الُمطوَِّق

ِمْن ِعَناِنِه َوأدَرَآُهّن َثاِنيًا  

 آغيِث العشّي األقهِب المتوّدق

 فصاد لنا عيرًا وثورًا وخاضبًا

 ِعَداًء َولْم َينَضْح بماٍء فيعَرِق

 َوَظّل ُغالمي ُيْضِجُع الرُّمَح َحْوله

 ِلُكّل َمَهاةٍ  أْو ألْحَقَب َسْهَوِق

 وقام طوال الشخص إذا يخضبونه

ِقِقَياَم الَعِزيِز الَفاِرسيِّ الُمَنطَّ  

أال َقد آاَن َصْيٌد ِلَقاِنٍص،: َفُقلَنا  

 فَخّبوا َعَلينا ُآلَّ َثْوٍب ُمَزوَِّق

 َوَظّل ِصَحابي َيْشَتُوون بَنْعَمةٍ 

 يصفون غارًا باللكيِك الموشق

 ورحنا آأنًا من جؤاثي عشيةٌ 

 نعالي النعاَج بين عدٍل ومشنق

 ورحنا بكابن الماء يجنب وسطنا

ونرتقيتصوُب فيه العين طورًا   

 َوأْصَبَح ُزْهُلوًال ُيِزلُّ ُغالَمَنا

 َآِقدِح النَّضّي بالَيَديِن الُمَفوَِّق

 آأن دماء الهدايات بنحرِه

 ُعَصاَرةُ  ِحّناٍء ِبَشْيٍب ُمَفرَِّق

 

 أِمْن ِذآِر سلَمى أْن نأْتَك َتنوُص

 أِمْن ِذآِر سلَمى أْن نأْتَك َتنوُص

 فتقصر عنها خطوةَ  وتبوُص



من مهمة ومفازةٍ  وآم دونها  

 وآم أرٍض جدب دونها ولصوص

 َتَراَءْت َلَنا َيْومًا بَجْنِب ُعَنيَزةٍ 

 َوَقد حاَن ِمنها ِرحَلةٌ  َفُقُلوُص

 بأسود ملتف الغدائر وارٍد

 وذي أشر تشوقه وتشوُص

 َمَناِبُتُه ِمْثُل السُّدوِس َوَلْوُنُه

 آشوِك السيال فهو عذب يفيص

شملةٌ فهل تسلين الهم عنك   

 ُمَداِخَلةً  ُصمُّ الِعَظاِم َأُصوُص

 َتَظاَهَر ِفيَها النِّيُّ ال هَي َبْكَرةٌ 

 َوال ذاُت ِضغٍن في الزِّماِم َقُموُص

 أووب نعوٌب ال يواآل نهُزها

 إذا قيَل سيُر المدجليَن نصيُص

 آأني ورحلي والقراب ونمرقي

 إذا شّب للمرو الصغار وبيُص

َلُه َوِلِعْرِسِهَعلى ِنْقِنٍق َهْيٍق   

 بُمنَعَرِج الَوعساِء َبيٌض َرِصيُص

 إذا َراَح ِلُألْدحّي أْوبًا َيُفنَُّها

 ُتَحاِذُر مْن إْدَراِآِه َوَتحيُص

 أَذِلَك أْم َجْوٌن ُيَطاِرُد آُتنًا

 َحَملَن فأْربى َحمِلِهّن ُدُروُص

 طَواُه اْضِطماُر الشَّّد فالَبطُن شاِزٌب

و خميصمعالى إلى المتنين فه  

 بحاجبه آدح من الضرب جالب



 وحارآُه من الكداِم حصيُص

 َآأّن َسَراَتُه َوُجّدةَ  َظْهِرِه

 آنائُن يرجي بينهَن دليُص

 ويأآلن من قّو لعاعًا وربة

 تجبر بعد األآل فهو نميص

 ُتِطيُر ِعَفاًء ِمْن َنِسيٍل َآأّنُه

 ُسُدوٌس أَطاَرتُه الّرَياُح َوُخوُص

إذا لْم َيُسْغ لَها َتَصّيَفَها َحتى  

 َحليُّ بأْعلى َحاِئٍل َوَقصيُص

 تغالبن في الجزء لوال هواجٌر

 َجَناِدُبَها َصْرَعى لُهّن َقِصيُص

 أرن عليها قاربًا وانتحت له

 ُطواَلةُ  أْرساِغ الَيَدْيِن َنحوُص

 فأوردها من آخر الليل مشربًا

 بالئق خضرا ماؤهّن قليص

َخَواِئٌف، َفَيْشَرْبن أنفاسًا، َوُهنَّ  

 َوَتْرَعُد ِمْنُهنَّ الُكلى والَفريُص

 فأْصَدَرها َتْعلو النِّجاَد، َعِشيَّةً ،

 أَقبُّ، َآِمْقالِء الوليِد، َشِخيُص

 فجحش على أدبارهن مخلف

 َوَجْحٌش، َلدى َمَكرِِّهنَّ، َوقيُص

 َوأْصَدَرها بادي الّنواِجِذ، قاِرٌح،

 اقب آسكر األندرّي محيص

 

 



الحموَل بجانب العزِلحي   

 حي الحموَل بجانب العزِل

 إذ ال يالئُم شكلها شكلي

 ماذا يشّك عليك من ظغن

 إال صباَك وقلةُ  العقِل

 َمّنْيِتنا ِبَغٍد، َوَبْعَد َغٍد،

 حتى بخلت آأسوإ البخل

 يا ُربَّ غاِنَيةٍ  َصَرْمُت ِحباَلها

 ومشيُت متئدًا على رسلي

 ال أستقيُد لمن دعا لصبًا

ْسرًا، َوال ُأْصطاُد ِبالَخْتِلَق  

 وتنوفةٍ  حرداَء مهلكةٍ 

 جاورتها بنجائٍب فتِل

 َفَيِبْتَن َيْنَهْسَن الَجُبوَب ِبها،

 َوأِبيُت ُمْرَتِفقًا َعلى َرْحِل

 ُمَتَوسِّدًا َعْضبًا، َمَضاِرُبُه،

 في متنِه آمدبةِ  النمل

 ُيْدعى َصِقيًال، َوْهَو َلْيَس َلُه

ال صقلعهٌد بتمويه و  

 عفِت الدياُر فما بها أهلي

 َوَلوْت َشُموُس َبشاَشةَ  الَبْذِل

 َنَظَرْت إَلْيَك َبَعْيِن جاِزَئةٍ ،

 َحْوَراَء، حاِنَيةٍ  على ِطْفِل

 فلها مقلُدها ومقتلها

 ولها عليِه سرواةُ  الفضل



 أْقَبْلُت ُمْقَتِصدًا، َوَراَجَعني

 حلمي وسدد للتقى فعلي

َطَلْبُت ِبِه، َواهللا أْنَجُح ما  

 والبّر خير حقيبةِ  الرحل

 َوِمَن الّطِريَقةِ  جاِئٌر، َوُهًدى

 قصُد السبيل ومنه ذو دخل

 إني ألصرُم من يصارمني

 وأجد وصَل من ابتغى وصلي

 َوأِخي إخاٍء، ِذي ُمحاَفَظةٍ ،

 سهل الخليقةِ  ماجِد األصل

 حلٍو إذا ما جئُت قال أال

 في الرحِب أنَت ومنزل السهل

 نازعتُه آأس الصبوِح ولم

 أجهل مجدةَ  عذرة الرجِل

 إني بحبلك واصٌل حبلي

 َوِبِريش َنْبِلَك َراِئٌش َنْبلي

 ما َلْم أِجْدَك على ُهَدى أَثٍر،

 َيْقُرو َمَقصََّك قاِئٌف، َقْبلي

 َوَشماِئلي ما َقْد َعِلْمَت، َوما

 َنَبَحْت ِآالُبَك طاِرقًا ِمْثلي

 

 جزعُت ولم أجزع من البين مجزعًا

 جزعُت ولم أجزع من البين مجزعًا

 َوعزَّْيُت قْلبًا باَآَواِعِب ُموَلعا

 َوأْصَبْحُت َودَّْعُت الصِّبا َغْيَر أّنني



 أراقب خالت من العيش أربعا

َقْولي للنََّدامى َتَرفَُّقوا،: َفِمْنُهنَّ  

 يداجون نشاجًا من الخمر مترعًا

َرْآُض الَخْيِل َتْرُجُم ِبالَقنا: َومنُهنَّ  

 ُيباُدْرَن ِسْربًا آِمنًا أْن ُيَفزَّعا

َنصُّ الِعيِس والّليُل شاِمٌل: َومْنُهنَّ  

 َتَيممَّ مْجُهوًال ِمَن األْرِض َبْلَقعا

 َخَواِرُج ِمْن َبرِّّيةٍ  َنْحَو َقْرَيةٍ ،

 يجددن وصًال أو يقربَن مطمعا

قي الَخْوَد َقد َبّلها النَّدىسْو: َوِمْنُهنَّ  

 ُتَراِقُب َمْنُظوَم التَّماِئِم، ُمْرَضعا

 تعز عليها ريبتي ويسوؤها

 بكاُه فتثني الجيَد أن يتضوعا

 َبَعْثُت إَلْيها، َوالنُُّجوُم َطَوالٌع،

 حذارًا عليها أن تقوم فتسمعا

 فجاءت قطوف المشي هيابةَ  الّسرى

 يدافع ُرآناها آواَعب أربعا

َزجِّيَنها َمْشَي النَِّزيِف َوقْد َجَرىُي  

 صباُب الكرى في مخها فتقطعا

 َتُقوُل َوَقْد َجرَّْدُتها ِمْن ِثياِبها

 :َآما ُرعَت َمكحوَل الَمداِمِع أْتلعا

 وجدَك لو شيٌء أتانا رسوله

 سواَك ولكن لم نجد لك مدفعا

 َفِبْتنا َتُصّد الَوْحُش َعّنا َآأّننا

لنا الناُس مصرعاقتيالن لم يعلم   



 تجافى عن المأثور بيني وبينها

 وتدني علي السابريَّ المضلعا

 إذا أخذتها هزةُ  الروع أمسكت

 ِبَمْنِكِب ِمْقَداٍم علء الَهْوِل أْرَوعا
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