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  القسم األول 

لقيط بن يعمر، وقعنب بن أم صاحب، وأعشى باهلة، وحامت الطائي، : فيه اثنتا عشرة قصيدة للشعراء
  .وبشامة بن الغدير، والنمر بن تولب، والشنفري، وكعب بن سعد الغنوي، واملتلمس، وطرفة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  

  مرقصيدة لقيط بن يع

قال لقيط بن يعمر اإليادي ينذر قومه غزو كسرى إياهم، وكان لقيط كاتباً يف ديوان كسرى؛ فلما رآه 
  : جممعاً على غزو إياد كتب إليهم ذا الشعر؛ فوق الكتاب بيد كسرى، فقطع لسان لقيط، وغزا إياداً

ا الجرعمحتلِّه عمرةَ من وال  ايا دار واألحزان تْ لي الهماهاجوجع  

  .الرملة ال تنبت: اجلرع، واألجرع، واجلرعاُء

 اتريد بذاِت العذبِة البيع مرت  تامتْ فؤادي بذاِت الجزِع خرعبةٌ

وذللت ؛ أي عبدتتيمت الشابة : واخلرعبة. منعطف الوادي: اجلزع. ومنه تيم اهللا، كأنه عبد اهللا. تامت
  .احلسنة القوام

  نبتُ الرياِض تزجى وسطه ذرعا  اهاع ل طخاذٍل أدماء بمقلتي

  .ولد البقرة الوحشية: الذرع

 إذا ما نوره لمعا كاألقحواِن  وواضح أشنِب األنياِب ذي أشٍر

  .حسن األسنان وحدة أطرافها: واألشر. دقة يف األسنان: الشنب

 مبيناً أرى منها وال طمعا يأساً  جرت لما بيننَا حبَل الشموِس فال

  .مشس يشمس مشوسا. الذي ال يكاد يستقر: لشموس من الدوابا

 اطيفٌ تعمد رحلي حيثما وضع  ينأزاُل على شحٍط يؤرق فما

  بطن السلوطِح ال ينظرن من تبعا  مهولمبعيني إذْ أمتْ ح إني

 اعتواضع خدر ساعةً لم إذا  مهأراهم وطوراً ال أبين طوراً

 اعالجزيرة مرتاداً ومنتج إلى  هكب المزجي مطيتأيها الرا بل
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  طلبت خريه : وانتجعت فالناً. طلب الكإل: االرتياد والنجعة

  أنى أرى الرأي إن لم أعص قد نصعا  مهراتي سل فلإياداً وخ أبلغْ

  .وضح: نصع

 اوأحكم أمر الناِس فاجتمع شتى  موركلهفَ نفسي إن كانتْ أم يا

  مثَل السفينِة تغشَى الوعثَ والطبعا  اهون بأراكم وأرضاً تعجب يإن

. تدنس العرِض وتلطخه: والطبع. الصدأ يكثر على السيف: والطَّبع. أرض مسترخية رطبة: الوعث

  .الدنس: والطبع. واستعاره

  أمسوا إليكم كأمثاِل الدبى سرعا  مكا لتخافون قوماً ال أب أال

نفع ال  ٍقنى حقوٍم تآووكُم عل أبناء اُهللا أم أضر ايشعرون 

  .تأيوكم: ويروى

الملوِك ل أحرار أبناء تزدهي القلعا  مهفارس من الجموِع جموع  

  .اونت به: ازدهيت فالناً. السحاب العظيم: القلع

  شوكاً، وآخر يجني الصاب والسلعا  ٍطقتلسراع إليكم، بين م فهم

  .كنى بذلك عن السالح. شجراِن مراِن: الصاب والسلع

  شم الشماريِخ من ثهالن النْصدعا  هدتهوا بأن جمعهم رام لو

  .رءوس اجلبال: الشماريخ والشناخيب

 ايهجعون إذا ما غافٌل هجع ال  مكفي كل يوٍم يسنون الحراب ل

ل خزر هظحعيونهم كأناحريقُ غاٍب  مترى منه السنَا قطع   

  .قبض جفنه ليحدد النظر: ختازر. الضوء: السنا

لهم ال الحرثُ يشغلهم بل ال يرون  ادون بيضتكم رياً وال شبع من 

  .البيضة هاهنا كناية عن عقر الدار حملة القوم

  في كل معتمٍل تبغون مزدرعا  تحرثون األرض عن سفٍه وأنتم

 ابداِر القلعِة الربع وتنتجون  وِل آِونةًشالياَل وتلقحون ح



ابن الشجري-خمتارات شعراء العرب       4   

ال أفعل ذلك ما أرزمت أم : فأما قوهلم. واجلمع حيال. إذا مل حتمل؛ فهي حائل: حالت الناقة حتولُ حياالً
  .فإن الناقة إذا ولدت ووقع على الولد اسم التذكري والتأنيث؛ فإن الذكر سقب واألنثى حائل. حائل

  .أي رحلة: إذا مل يكن مستوطناً؛ والقوم على قلعٍة: هذا مرتل قلعٍة

 اتفزعون وهذا الليثُ قد جمع ال  يةًاحِن ضياب األمث وتلبسون

 اعطم قله ظلم تغشاك هوٌل  مِركغِر ثأظلكم من شط وقد

  وقد ترون شهاب الحرِب قد سطعا  يٍةنهلي بمالي أراكم نياماً ف

  .العيش اللني: ةالبلهني

  يصبح فؤادي له ريان قد نقعا  غليلي برأٍي منكم حصٍد فاشفوا

  .حمكمة: درع حصداء: حمكم؛ من قوهلم: حصٍد

  .ذهاب العطش: والنقع

    

 يقاُل له افرج غمةً كنعا إذا  وال تكونوا كمن قد بات مكتنعاً

تشنج األصابع : والكنع. احها لالنقضاضوكنعت العقاب جن. اجتمعوا: اكتنع القوم. مكتنع جمتمع
  .وتقبضها

 اعماً زاده طريفاد طإذا استف  دهلخاَل ممويحسب أن ال يسعى

  واستشعروا الصبر ال تستشعروا الجزعا  ماركوا ِذملمم واحجيادك فاقنوا

  .ما لزمك حفظه: الذمار

 ركتم بأعلى بيشةَ النخعات كما  ائبٍةيدع بعضكم بعضاً لن وال

  وجددوا للقسي النبَل والشرعا  جيادكم واجلوا سيوفكم صونوا

  .األوتار، الواحدة شرعة: الشرع

 ترى الخيُل من تعدائها رجعا حتى  أذكوا العيون وراء السرح واحترسوا

  .ترجع أيديها يف السري: رجعا

 اعيكم ال تهلكوا هلأهل وحرِز  متالدكم في حرز أنفسك واشروا

بغلبتُم على ض فإن دراكنلقيتم بأمِر الحازم الف فقد  مازع 

 ارعم قالعدو بعظٍم منك إن  ٌلم إبكتْ لتلهكُم إبٌل ليس ال
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 يظهروا يحتووكم والتالد معا إن  مهداِء إنتثمروا الماَل لألع ال

 الغابركم إن أنفكم جدع يرجى  ٍلبال ماَل من زرع وال إ هيهاتَ

 اعبإن أصيبوا مرةً ت ألهلها  ٍدذْ أبما انفكِت األمواُل م واِهللا

  مجداً قد أشفقتُ أن يفنى وينقطعا  مكقوم، إن لكم من إرِث أول يا

 اضاع آخره أو ذّل واتضع إن  مكز أولم عيكماذا يرد عل

 انسائكم كسرى وما جمع على  يراًم غأمنوا، إن كنتقوِم، ال ت يا

 اأخافُ عليها األزلم الجذع إني  اهن بقوِم بيضتكم ال تفجع يا

. ويقال للمهر يف السنة الثانية جذع. ما متمت له سنة: ومن الشاِء. الذي أتى له مخس: اجلذَع من اإلبل

أراد الدهر، : يقال . ألقى على يديه األزمل اجلذع: وقوله. د أبداًاألزمل اجلذع؛ ألنه جدي: ويقال للدهر
  .أراد األسد: ويقال

 رأى مثَل ذا رأياً ومن سمعا فمن  مكلالجالء الذي يجتثُّ أص هو

  ثم افزعوا قد يناُل األمن من فِزعا  مكقوموا قياماً على أمشاِط أرجل

  .ظام األصابع، واحدا سالمىسالميات ظهر القدم؛ وهي ع: املشط

  رحب الذراِع بأمِر الحرب مضطلعا  م دركم، ِهللاركأم دوالوق

  .أي تقوى ضالعه على محله: وفالن يضطلع ذا األمر. القوة: الضالعة

  .أي ال كثر خريه: ال در دره: ويقولون يف الذم. أي هللا عمله: وهللا دره. اللنب: الدر

 ال مترفاً إنالعيِش ساعده به خشعا  رخاء مكروه وال إذا عض  

  .النعمة: الترفه

  هم يكاد سناه يقصم الضلعا  يطعم النوم إال ريثَ يبعثه ال

  .بطيء: ورجلٌ ريث. اإلبطاُء: والريث. وكل منثٍن مقصوم. أن ينصدع الشيُء من غري أن يبني: القصم

 منها إلى األعداِء مطلعا ميرو  موركيِه أمنمسهد النوِم تع

 اعبمتبعاً طوراً ومت يكون  ما انفك يحلب هذا الدهر أشطره

وأصل ذلك من أخالف . معناه مرت عليه ضروب من خريه وشره: حلب فالنٌ الدهر أشطره: قوهلم
  .هلا خلفان قادمان، وخلفان آخران؛ فكل خلفني شطر: الناقة

  مستحكم الرأي ال قحماً وال ضرعا  هتاستمرتْ على شزٍر مرير حتى
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: وأمرت احلبلَ. املفتول مما يلي اليسار: واحلبل املشزور. الرجل الضعيف: والضرع. الشيخ اهلم: القحم

  .احلبل الشديد فتالً: واملرير. شدة الفتل: واملرة. شددت فتله

 اعوال ولد يبغي له الرف عنكم  رهماٌل يثه ملغيش وليس

  عمرو القنا يوم القَى الحارثيِن معا  ِهباحصلِك بن قناٍن أو ك كما

 الجنبك قبَل الليل مضطجع دمثْ  :هال لقاً فعابه عائب يوم إذْ

  .سهولة اخللق: والدماثة.ويكون ذا رمل. دمث: واملكان اللني. اللني: الدمث

   عاجزاً نكساً وال ورعافي الحرِب ال  ٍللا عوه أخفألف اوروهفش

  .جبان: ورع

  فاستيقظوا؛ إن خير العلِم ما نفعا  ٍلال دخبذلتُ لكم نصحي ب لقد

إذا انتسبوا معهم، وليسوا : وبنو فالن يف بين فالن دخل. العيب يف احلسب: والدخل. الدخل كالدغَل
  .منهم

   ومن سمعالمن رأى رأيه منكم  مكذير لكتابي إليكم والن هذا

    

  قصيدة قعنب

  : وقال قعنب ابن أم صاحب

  وغلقتْ عندها من قلبك الرهن  سليمى فأمستْ دونها عدن بانتْ

  .إذا مل يفتك: غلق الرهن يف يد مرنه

ى على عصِر الشباِب فقدى  علقتَ سلمأود والحزن ى الهموسلم الشباب 

  .يقال نظرة ذي علق. اهلواية: والعالقة والعلق. تهاحببت إيلَّ وهوي: علقتُ فالنة

 ندماد والوبينهم األحق بيني  اورةًجي مبأبين في ح حلتْ

 نأرضاً يحاك بها الكنان والقط  واحتلَّ أهلك من صرِف النوى بهم

: والنية والنوى والنأي كلهنوقيل النية . األمر والوجه الذي تنويه: والنية. التحول من داٍر إىل دار: النوى

  .البعد

ينكؤهم والطاعون في لباِت كما  أرضاً بها الطعن دنبا الهتنحر 
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  .ومسيت بذلك لسمنها؛ وكانوا يستسمنوا. اليت دى إىل بيت اهللا جل وعز: البدنة

  فيها وال ماَل إالَّ السيفُ والبدن  زلةنوم إالَّ على خوٍف وزل ال

  .لدرعا: البدن

 نبرجا عاديِة شط كأنه  وكلُّ أسمر عراٍض مهزتُه

  .مضطرب: عراض

  تحدى بنجٍد؛ ومن أنى لك الظعن؟  فانظر، وأنتَ بصر، هل ترى ظعناً

الظعن اهلوادج كأن فيها : وقيل. البعري الذي حيملها، ومجعه ظعن: والظعون. املرأة يف اهلودج: الظعينة
  .نساٌء أوالً

 أوانس في أصواِتها غنن حور  ِر، لو أن الدار جامعةٌوفي الخدو

  .خروج الكالم باألنف: الغنة

  إن العواذَل منها الجور واللسن  اللعواذِل من ناٍه فيزجره هل

  .اللغة: الفصاحة واللسن: واللسن. إذا أخذته بلسانك: لسنت الرجل ألسنه لسناً

 بعد ضعيفاتُ القوى وهن هنو  اًهالفتى في أمرِه سف الالئماتُ

 وانأجود ألقواٍم وإن ضن أنى  يمهالً أعاذَل قد جربِت من خلق

في مالي كسرتُ له ال يشترى إال له ث  إذا غال المجد موالحمدن 

 واوليس لهم دين إذا ائتمن عهد  مهباُل قوٍم صديقاً ثم ليس ل ما

مني وما سمعوا من صالٍح دفنوا  رحاًيسمعوا ريبةً طاروا لها ف إن  

واذكرتُ بسوٍء عندهم أذن وإن  هإذا سمعوا خيراً ذكرتُ ب صم 

  : ومنه قول األعشى. إذا استمع: أذن

إن المس في  هولوق. همي في سماِع وأذن هيخ لشاٍع يأذن 

 نإحا ننبرح الدهر فيما بين ال  مهايشي أعوقد علمتُ على أنِّ

  زكنتُ من بغضهم مثل الذي زكنوا  داًم أبي ودهبليراجع ق ولن

  .الظن: وقيل الزكن. وقد ذكر عن اخلليل. وال يقال أزكنت. أي علمته: زكنت منك كذا

  لو يوزنون بزفِّ الريِش ما وزنُوا  درةًقالعصافيِر أحالماً وم مثل

 نبالخلتاِن الجهُل والج لبئسِت  مدوهن ععلينا وجبناً ع جهالً
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 واولو شتمتُ بني وهٍب لقد سكن  ينأسكن عن وهب وتشتم مالي

 رنقالقرينين حتى لزه ال بين  دِه أحم يدنه لرأس ارٍزكغ

  .واحلبلُ الذي يشداِن به قران وقرن. بعريان يشد أحدمها إىل اآلخر: القرينان

  قصيدة أعشى باهلة

اهلة، وهو عامر بن احلارث، وكنيته أبو قحافة يرثي املنتشر بن وهب الباهلي، ومنتشر من وقال أعشى ب
  : السعاة السباقني يف سعيهم؛ قتله بنو نفيل بن عمرو بن كالب

 رعلو ال عجب منها وال سخ من  اهر بان ال أسسأتتني ل إنِّي

 ذرحع اللو ينفأحذره  وكنتُ  هدبيران أناً حقفمرت فبتُّ

 رمجاء من تثليثَ معت وراكب  مهعالنفس لما جاء جم وجاشت

 رضالتقينا وكانت دوننا م حتى  ِدعلى الناِس ال يلِوي على أح يأبى

وال منه  هدبنيثَ تالذي جئتَ من تثل إن ومنه النهي غالسماحير 

 رالكواكب أخطا نوءها المط إذا  هتنمن ال تغب الحي جف نعيتَ

 روبي والنشعثاً تغير منها ال  اهباكوراحت الشوُل مغبراً من

 زروا جلُثم المطي إذا ما أرم  وازلوِم إن نقأوُل زاِد ال عليه

 درعلى الصديق وال في صفوِه ك  درهر يكيره شي خمن ليس ف

 رجاء وال شيلة ال مل بالقوِم  لى العزاِء منصلتٌطاوي المصير، ع

    

  بالمشرفي إذا ما اخروطَ السفر  هتأمن البازُل الكوماء ضربت ال

  .طال: اخروط واجلوذ

 ررتقطع في أعناقها الج حتى  رهصوتكظم الشوُل منه حين تب

 ويكفي شربه الغمرالشواِء،  من  اهم بٍذ إن أللتكفيه حزةُ ف

  وال يعض على شرسوفِه الصفر  هبدِر يرقال يتأرى لما في الق

حية تكون يف بطن اإلنسان، فإذا : والصفر فيما تزعم العرب. حمبسها: ومنه آرى الدابة. يتحبس: يتأرى
  .جاع عضت على شرسوفه
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 رفت يقيزاُل أمام القوِم وال  ال يغمز الساقَ من أيٍن وال وصٍب

 شيٍء سوى الفحشاِء يأتمر وكل  هال يصعب األمر إال ريثَ يركب

  .أي ال جيده صعباً إال قبل ارتكابه، فإذا ركبه سهل عليه:  ال يصعب األمر- رواية-ال يصعب األمر 

 القميص، لسيِر الليِل محتقر عنه  مهفهفٌ، أهضم الكشحيِن، منخرقٌ

م تلقاه وال قليلةَ ال نج بالقوِم  اًتنصلكالكوكِب الدري ممر 

 الرمح ذو النصليِن ينكسر كذلك  انارقم فبذلك دهراً ث عشنا

 ذرالمخافِة منه الجد والح وفي  واحروٍب ومكاسب إذا عدم أخو

 الظالمةَ منه النوفُل الزفر يأبى  اهألرغائب يعطيها ويس أخو

 ركلِّ فج وإن لم يغز ينتظ من  هحاه ومصبال يأمن الناس ممس

 رشتلمع من قدامِه الب باليأِس  مهسبعد صدِق القوِم أنف كأنه

 درالقوم ورد ما له ص لصبح  ائنةٌي خيٌل، وهلم تخنه نف لو

  هند بن أسماء ال يهنئ لك الظفر  قٍةا ثا أخفي حرٍم من أصبتَ

يستضحر وراد بب شهاب الطخية القم كما  هاء سواد أضاءر 

 رفقد كنتَ تستعلي وتنتص يوماً  اوأةني مدو فيصبك ع إما

انجزعنا فقد هدت مصيبت فإن  ص وإن بصبرنا فإنَّا معشرر 

 رفال يبعدنك اُهللا منتش فاذهب  اهكإما سلكتَ سبيالً كنتَ سال

 رسه عوليس فيه إذا ياسرت  قٌه زهت فيه إذا قاولمن ليس

  قصيدة حاتم الطائي

وقال حامتُ بن عبد اهللا بن سعد بن احلشرج بن امرئ القيس بن عدي بن أخزم بن هزومة بن ربيعة بن 
  : جرول ابن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيئ

  منمنماكخطك في رقٍّ كتاباً   اأطالالً ونؤياً مهدم أتعرفُ

  .احملسن: املنمنم

  شهوراً وأياماً وحوالً مجرما  به األرواح بعد أنيسِه أذاعتْ
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  .الصرام: ومنه اجلرام. وقد اجنرم احلول. قطعه: وجرم احلبلَ. التام الذي انقطع: ارم. فرقته: أذاعت به

أذاعت : مث قال. أطالالً: قال. قبلهامجع ريح، رجعت الياء إىل أصلها ملا سكن ما : واألرواح. التام: ارم
  .فرجع إىل الطلل. به

 األنواء ما كان معلما وبدلِت  فأصبحن قد غيرن ظاهر تربه

. عرضته للقتل: وأنكرت األنواُء؛ أي عرضته ألن ينكر، كقولك أقتلته: ويروى. أي ما كان معروفاً

  : قال اهلمداين. وأبعت الشيَء عرضته للبيع

 اعبما بفليس جوادن فرساً  عن يبء الكميِت فمآال فرضيتُ

 اأعرفُ األطالَل إال توهم فما  ىلبطول التقادم وال وغيرها

وقد خل ديار ،وأقوتْ من الزواِر، كفا ومعصما  تالتي قامتْ تريك  

  .موضع السوار: املعصم

 ماياقوِت وشذراً منظ توقد  ونحراً كفا ثوِر اللجيِن يزينه

  .خوان صغري: الفاثور

  من الليِل أرواح الصبا فتضرما  الغضا هبتْ له بعد هجعٍة كجمِر

والدبور للبالِء؛ . واجلنوب لإلمطار. والشمال للروح. الصبا عند العرب إللقاِح الشجر: قال أبو عبيدة
  .وأهونه أن يكون غباراً عاصفاً يقذي العيونَ؛ وهي أقلهن هبوباً

 اهي ليالً حاولتْ أن تبسم إذا  ا البيتُ الظليُل خصاصهيضيء له

  .أي ال فرج: يعين ال خصاص فيه. أي ألجلها: يضيُء هلا

 امرني تلوسواس الح ترنم  رةًيِة مشحوقَ الانقلبتْ ف إذا

 اومليداً مفمتالفاً م تلوماِن  عٍةجد هعا بتبه وعاذلتيِن

  فتًى ال يرى اإلنفاقَ في الحقِّ مغرما  لةًم ضجنور اللما غ تلوماِن

    

والنجم يف تأويل النجوم، . ال يهتم بشأنه وماله: ورجلٌ ضلة. أي ضالال: وضلةً. دنا من املغيِب: غور
  .والنجم اسم علم للثريا خاصة. ما رفع عنهم السيف، وعز الدرهم والدينار: كما تقول

 ارمصتأن تبينَا ف وأوعدتاِني  اميهد طاَل العتاب علوق فقلتُ

  كفى بصروِف الدهِر للمرِء محكما  ادمقا تال تلوماني على م أال
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  .أي إحكاماً: حمكماً

 ادمعلى ما فاتني متن ولستُ  ِهاندِركال ما مضى ت فإنكما

 ا الحلم حتى تحلمتستطيع ولن  مِق ودهتحلم عن األدنين واستب

ت ونفسك إن هأكرمها، فإنكمكرما  ن فلن تلقى لها الدهر علي  

فإنَّ أهن هفي الذي تهوى التالد  تَّ نهباً مقسم يصيراإذا ما م 

  ....فإنه إذا مت صار املالُ باً: ويروى

ما : والطارف والطريف. نه ولد عندهموأصل التاِء الواو، كأ. ما كان عندهم قدمياً: التالد والتليد
  .استحدثوه

 امحين تحشَى أغبر الجوِف مظل به  د وارثٌعيسيه فياً فقشت وال

  وقد صرتَ في خطٍّ من األرِض أعظما  هرامِري كاً ويشمنغ هيقسم

ن يشري نفسه ابتغاء مرضاة ومن الناس م". "ولبئس ما شروا به أنفسهم: "يبيع: ويشِري. يبتاع: يشِري
  .الشق: اخلطُّ. ؛ أي يبيع نفسه"اهللا

 امساقَ مما كنتَ تجمع مغن إذا  ك وارثٌدنما يحه مب قليالً

  وكفِّ األذى يحسم لك الداء محسما  ىترِق أضغان العشيرِة باألنَ متى

  .احللم: األىن واألناة

 اموالطمتَ اللئيم الملطَّ إليك،  زاإذا شئتَ نازيتَ امرَأ السوِء ما نَ

قد أعرضتُ عنها فلم تضر فتوذي أوٍد قوم  وعوراء اومقته 

ال : حكى الفراء. ضاره يضريه ضرياً ويضوره: ويقال. قبحته: وعورت عليه ما فعل. كلمة قبيحة: عوراء
  .االعوجاج: واألود. ينفعين ذلك وال يضورين

الكر وأغفر يِم ادخعوراءعن شتِم اللئيم تكرما  اره وأعرض  

  .اصبغْ ثوبك؛ فإنه أغفر للوسِخ: يقولون. أستر: وأغفر

 امأشتم ابن العم إن كان مفح وال  اذالًان خى وإن كأخذُُل المولَ وال

 ادمقي ملم أجد فيما أمام إذا  اجةٌجواي لي هابتعثتني ف وما

 امهالليُل بالنكِس الجباِن تج إذا  هولتُ هلربس قد توليٍل بهيم

 اهو لم يركب من األمِر معظم إذا  ىيكسب الصعلوك حمداً وال غنً ولن
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 امتِك أقابعجاجاً بالسن يثرن  ىحضولم يشهد الخيَل المغيرةَ بال

كتف عليهن ٍرقبنِة عجيان  اومقاً موشيجباأليدي  يهزون 

 االعيِش أن يلقَى لبوساً ومطعم من  هماه وهناً ماُهللا صعلُوك لحى

اس ينام وىتالضحى حتى إذا يومه  اللمث تنبه ؤاِد مفوجاورم 

 امناَل جدوى من طعاٍم ومجث إذا  اِرحبيس برين لمع المث مقيماً

  ويمضي على األحداث والدهِر مقدما  هماور هوك يسلع صوِهللا

 امنغشبعةً إن نالَها عد م وال  رحةًص تطلباٍت ال يرى الخم فتى

 اممتْ صمن ثتيمم كبراه  تْرضارم أعإذا ما رأى يوماً مك

 اشطٍب عضب الضريبِة مخذَم وذا  هنجه وملبه ونرمح يرى

للضريبة: والضريبة. طرائق يف السيفال: الشطب الذي ينتسف : واملخذم. ما ضرب، فأراد به قاطع
  .شققه: القطعة وخذم الثوب

امسرج قاتٍر ولج وأحناءا  ها وطرفاً مسومفتَى هيج عتاد  

  .إذا كان جيد األخِذ من ظهِر الفرس، ال صغرياً وال كبرياً: سرج قاتر

  صدور العوالي فهو مختضب دما  ريهة كان يوما كويغشى إذا م

 امهدان القوِم أقدم معل وولَّى  رتالحرب أبدتْ ناجذيها وشم إذا

 اوإن عاشَ لم يقعد ضعيفاً مذمم  اُؤهنن ثسإن يهلك فح فذلك

  قصيدة بشامة بن عمرو

  : وقال بشامة بن عمرو بن هالل

 يالالنأي عبئاً ثق حملكو  هجرتَ أمامةَ هجراً طويالً

  : يف أخرى

 ...راًب وقالح وحملك  ويالأياً طامةُ نأم كنأت

 يالليواِفي ونيالً ق خياالً  اأيهى نلوبدلتَ منها ع

  إذا ما الركائب جاوزن ميالَ  ٍقٍق واملذي ع ونظرةَ



ابن الشجري-خمتارات شعراء العرب       13   

    

  .ذي شجٍن: ويروى. احلب: العلق والعالقة

  فقلنَا لها قد عزمنَا الرحيالَ  انائُل عن شأِنتس وقامتْ

  ".وال تعزموا عقدة النكاح"أي على الرحيل، فحذف 

  من الدمع ينضح خداً أسيالَ  ٌلجعتثم مس فبادرها

 الود إال صفاحاً وقيال من  تْولَا نوما كان أكثر م

 والذماً عنتريس موثقةً  يرانةًِل عرحلل فقربتُ

  ....فلما يئست كسوت القتود ناجيةً: يف أخرى

  .الكثرية اللحِم الشديدة: العنتريس

 يالًه زلنتزلُّ الوليةُ ع  يهك نامرد تق اله

 يالَيشِل عبد إليها فص ولم  أطرافَ عاٍم خصيب تطرفُ

  وجازتْ بجنِب أريك أصيالَ  دوةًٍب غعلى كش فمرتْ

  كوطِء القوي العزيز الذليالَ  ِهزانظَ حلأغ ُأتوط

  .ومجعه حزان. الغليظُ من األرض: احلزيز

 والَاً ذممن الربِد تتبع هيق  ورةٌذعتَ ملإذا أقبلتْ ق

قلعاً جفوالَ  ونةحأدبرتْ قلتَ مش وإن أطاعتْ لها الريح  

ال تعز جماع طيإذا  ريِقطالم  الركب ويالَليالً طأدلج 

كأن السب  تْلا إذا أرقيديه اهتدين ثم يالَوقد جرن 

 يالَلالموتُ إال ق فأدركه  رٍةمي غر فعائٍم خ يدا

 على ذي شويٍس حلوالَ أجدوا  مهققوِمي ولم أل وخبرتُ

  .أي جددوا نزوالً ذا املكان

  ثَل سهٍم رسوالَفبلغْ أما  مههلكتُ ولم آت فإما

  : قال كثري. أي رسالة

 وِلرسم بوال أرسلته بسر  لقد كذب الواشون ما بحتُ عندهم

  .أي ذوو رسالته": إنا رسولُ رب العاملني"
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قكُالتي سام بأن كومميالَم دليكلجعلوها ع هم  م 

 والَرِء غبالحوادِث للم كفى  نةٌم مكوا وبكلهت ال

 يالَاً وبامكلٌّ أراه طع ِت  اممزي الهوان الحياِة وخ

غ فإن إحلم يكن يرفسيروا إلى الموِت سيراً جميالَ  امده  

 والَحطواالً وخيالً ف رماحاً  دتْروب إذا أوقحال وحشوا

 يالَلللقواضِب فيها ص ترى  اذيةٌِج داود مسن نوم

  نمر بن تولبقصيدة ال

  : وقال النمر بن تولب العكلي

 ارهيناً بها مغرم وكان  صحا القلب عن ذكرِه تكتما

  .سال عن تذكرِه تكتما: يف أخرى

الشيَء؛ ورمبا قالوا يف ترك التناسي: السلو سال يسلو: تركك.  

األقدما  عنها وآياتها وأقصر داءه يذكرنه  

  .معاملها: وآياا. مسككف وأ: أقصر. أي حبه القدمي

 امون وال يأثوأال يخ  فأوصى الفتى بابتناِء العالِء

ساللِر أجللده ويلبه  ا فلنمما هد الناس يبني 

  : أي ويتهيأُ لكل حالٍة على حسب ما يرى مما ينبغي مثل قول العرب: ويلبس للدهر أجالله

  اً ويوماً بوسهانعيمها يوم  اهالبس لكلِّ حالٍة لبوس

  .تضييعه: ودميه إياه. أي ما هدم من جمده: فلن يبين الناس ما هدما: وقوله

 اتتهيبك أن تقدم فال  وإن أنتَ القيتَ في نجدٍة

ومنه قول ابن . يبين السفر؛ أي هبته: ويقولون. الشدة واألمر الشاق؛ أراد فال تتهيبها فقلب: النجدة
  : مقبل

  إذا تجاوبِت األصداء بالسحِر  اهموماةُ أركبتهيبني ال وال

  .مجع صدى، وهو ذكر البوم: واألصداُء. أي ال أيب املوماةَ

يخشها فإن أينما  المنيةَ من فسوفَ تصادفه  
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  .فاقتصر على معرفِة ذلك، وترك اللفظَ به. أينما ذهب: يريد

أسباب وإن أن   اهتتخاطاك قصاراك تهرمافإن  

غايتك: قصاراك.  

  لئالَّ يعولك أن تصرما  وأحبب حبيبك حباً رويداً

  .املصدر: والعول. فقد ال يعولُك؛ أي ال يشق عليك: يف أخرى

  .ال يعظم عليك الصرم إذا أردته أو أراده حبيبك: واملعىن

 اإذا أنت حاولتَ أن تحكم  وأبغض بغيضك بغضاً رويداً

أي منعته ورددته : أحكمته: ويقال. أن حتِكما؛ أي تحِكم أمرك: ويروى.. تكون حكيماًأي : أن حتكما
  : قال جرير. عما يريد

  إني أخافُ عليكم أن أغضبا  حنيفةَ أحكموا سفهاءكم أبني

  .أي امنعوهم وكفوهم

  أللفيته الصدع األعصما  ياًاجفلو أن من حتفِه ن

    

  .الذي اعتصم بقلِة اجلبل: وقيل. الذي يف يده بياض: واألعصم. سيم والضئيلالوعل بني اجل: الصدع

  على رأِس ذي حبٍك أيهما  هِه أمتْ بقأل بإسبيَل

  : وأنشد األصمعي شاهداً على أنه بلد. جبلٌ: وقيل. بلد: إسبيل

  فكل أرض بعد تيك تضليُل  أرض بعد األكِم إال إسبيُل ال

حباك. ائقالطر: واحلبك ا: ومفازةٌ يهماء. الذي ال يعرف به طريق: واأليهم. الواحد ويقال . ال يهتدى
  .للسيِل األيهم؛ ألنه ال يبايل ما ركب، وال أين أخذ، كاألعمى يركب رأسه

  ترى حولها النبع والساسما  ورةًجشاء طالع مس إذا

  .وقيل اآلبنوس. الشيز: والساسم. خذ القسيأكرم العيداِن، ومنه تت: والنبع. اململوءة: اوة

مضالً وكانتْ له معلما  الًهألعدائِه مج تكون  

  .أي هو عاملٌ ا: وكانت له معلما. مضالً: ويروى. الذي يضل فيه: واملضل. الذي ال يعرف: اهل

  وإن من خريٍف فلن يعدما  يٍفالرواعد من ص سقته

  .املطر قبل دخوِل الشتاء: واخلريف. مطر الصيِف: الصيف. صيفسقتها رواعد من : يف أخرى
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 افي كفِه أسهم يقلب  فساقَ له الدهر ذا وفضٍة

  .واجلمع وفاض. الكنانة؛ وهي اليت جيعل فيها النبلُ، وهي مبرتلِة اجلعبِة للنشاب: الوفضةُ

أن يكلما  رٍةتوهو في ق فراقبه يرهب وما كان  

  .الصائدبيت : القترة

 افشك نواهقه والفم  فأرسل سهماً له أهزعاً

وهي من الفرس . ما حول أنفه: والنواهق من الوعل. مرهفاً: ويروى. الطويل: األهزع: األصمعي
  .العظمان اللذان يبدوان يف موضع مسيل الدموع

  ع كان بصحتِه مغرما  ويشب كأن الول فظل

  .الدهر: والولوع. القدر: والولوع. ذا رفع يديه عند التمعكإ: شب الفرس. يرفع يديه: يشب

ا  اًعما أتى تب وأدركهاألعظم وأبرهةَ الملك  

  .وأبرهة من ملوك احلبشة، كان النجاشي وجهه إىل اليمن. من ملوك اليمن من ملوك محري: تبع

  فكان ابن أخِت له وابنَما  هبن لقمان من أخت لقيم

إنَّ أخت لقمان كانت عند رجل جييء ولده ضعافاً : رجلٌ من األمم السابقة، يقال: مانلقيم بن لق
  .فاحتالت ألخيها بالسكر حىت قع ا فولدت لقيماً

 اإليه فغر بها مظلم  ليالي حمقَ فاستحصنتْ

حىت ذهب عقله: محق ا حصانٌ: وقوله. أي أسكرواحلصان واحلا. فاستحضت إليه أي أتته كأصن :

  .أي والليل قد أظلم عليه: ومظلماً. من الغرور: وغر. العفيفة

  فجاءتْ به رجالً محكما  هابٌل نرج افأحبله

مشهور الذكر: نابه مذكور.  

  قصيدة الشنفرى

  : وقال الشنفرى األزدي

 إلى أهٍل سواكم ألميُل فإني  أقيموا بني أمي صدور مطيكم

  .سددوا: أقيموا

 لطياٍت مطايا وأرحُل وشدتْ  لحاجاتُ والليُل مقمرفقد حمِت ا
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  .السفر: والطية. حضرت: محت

 وُلحلمن خافَ الِقلَى مت وفيها  وفي األرِض منًأى للكريم عن األذى

  .مبعد: منأى. متعزل: ويروى

 ُلقراغباً وراهباً وهو يع سرى  لعمرك ما باألرض ضيقٌ على امرئ

 يأُلاء جرفزهلوٌل وع وأرقطُ  سلم عيددونكم أهلون س ولي

  .العظيمة العرف: والعرفاُء. األملس: والزهلول. أي حية أرقط: أرقط زهلول

السر شائع هم الرهطُ ال مستودع  يخذُل لديهم وال الجاني بما جر 

  .أي ما جىن

  إذا عرضتْ إحدى لطرائِد أبسُل  ينير أنٌل غأبي باس وكلُّ

أوىل الطرائد : ويروى. الغضبان: الشجاع، والباسل: والباسل. ممتنع: أيب إذا عرضت  

مدتْ األيدِي إلى الزاِد لم أكن ُلإذْ أشجع القوِم أعج بأعجلهم  وإن 

  .أسوأ احلرص: اجلشع

 ُلعليهم، وكان األفضَل المتفض  ٍلضذاك إال بسطةٌ عن تف وما

 ُللوال في قربِه متع بحسنَى  ازياًيس جوإني كفاني فقد من ل

  وأبيض إصليتٌ، وصفراء عيطُل  يعشؤاد مف: اٍبأصح ثالثةُ

  .قوس طويلة: عيطل

  رصائع قد نيطتْ إليها ومحمُل  من الملِْس المتاِن يزينها هتوف

  .عقد السِري: والرصائع. من امللِس املتون: يروى

 وُلعمرزأةٌ ثكلى ترن وت   كأنهاإذا زالَّ عنها السهم حنتْ

    

سقبانها وهي بهُل مجدعةً  ولستُ بمهياٍف يعشى سوامه 

دعة. سريع العطش: مهيافعلى ضرعها: والباهلُ . السيئة الغذاء: وا وهي مع ذلك . اليت ال صرار
  .حافلٌ

  يطالعها في شأنه كيف يفعُل  ِهجبٍأ أكهى مرب بعرس وال

  .املالزم: واملرب. املسنة: ويقال. أفعل من الكهاِة؛ ويف الناقة العظيمة: وأكهى. انجب: جبأَ
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  يروح ويغدو داهناً يتكحُل  زٍلخالف داريٍة متغ وال

ذي إربٍة، من قول اهللا : ويروى. يدري شعره: ودارية. خيلف احلي. خالف: ويروى. من احللف: حالف
  .متعزل: ويروى. ل من الغزلومتغز". غري أويل اإلربة: "عز وجل

  ألفَّ إذا ما رعته اهتاج أعزُل  يرهره دون خبعلٍّ ش ولستُ

  .الذي ال سالح معه: واألعزلُ:. الكبري: العلُّ

  هدى الهوجِل العسيف يهماء هوجُل  تحالم إذا نبمحياِر الظ ولستُ

: والعسيف. املفازة البعيدة: اهلوجل الثاينو. البطيء الذي ال خري فيه: واهلوجل األول. متحر: حميار

  .اليت ال يهتدى فيها السفر: واليهماُء. الساري على غري قصد

 ُللفادح وممنه ق تطاير  إذا األمعز الصوان القى مناسمي

  .املكسر: واملفلل. ما يقدح النار: والقادح. مكانٌ ذو حجارة صلبة: األمعز

  وأصرفُ عنه الذكْر صفحاً فأذهُل  هيت أمىتأديم مطاَل الجوِع ح

  .وهو أجود. وأضرب عنه: يف أخرى

 وُلطمن الطوِل امرٌؤ مت على  وأستفُّ ترب األرِض كي ال يرى له

 ُلأكدي ومه إال لب اشُيع  ربشولوال اجتناب الذاِم لم يبقَ م

وُلح ريثَ ما أتالضيِم إال على  ييم بقرةً ال تاً حنفس ولكن 

  .نفساً مرةً: ويروى

 ُلتفار وتغارٍي تخيوطةُ م  وأطوي على الخمص الحوايا كما انطوتْ

خيوطٌ من وبر اإلبل: خيوطة ماِري.  

 ُلحائفُ أطتهاداه التن أزلُّ  وأغدو على القوِت الزهيِد كما غدا

  .الفلوات: التنائف

  يخوتُ بأذناِب الشعاب ويعسُل  ياًافغدا طاوياً يعتن للريِح ه

  .يعارض الريح: ويروى. خفيف: هاٍف

 ُلحائر نفأجابته نظ دعا  هلواه القوتُ من حيثُ أم فلما

 ُلقلبكفي ياسٍر تتق قداح  اهأنوِه كمهللةٌ شيب الوج

المبعوثُ حثحثَ دبره أو الخشرم  ساٍم معسُل محابيض أرساهن 
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  .الشائر، وهو املشتار: ملعسلا

  شقوقُ العِصي كالحاتٌ وبسُل  اهدوقفوه كأن ش مهرتةٌ

  .باديات األنياب: وكاحلات. العابس: والباسل. مجع أفوه، وهو الواسع الفم: فوه

اهأنراِح كوضجتْ بالب فضج  فوقَ ع وإياه ثلنوح ُلكياء 

فأغضى وأغضتْ وائتسى وائتستْ 
 هب

 ُلرمعزاها وعزته م مراميُل 

 ُلإن لم ينفِع الشكو أجم وللصبر  وشكتْ ثم ارعوى بعد وارعوتْ شكا

تْ بوف وفاءمنكٍظ مما يكات على  اهلادئاٍت وكاء ُلمجم 

  .وفاَء وفاَءت عن قريب: يف أخرى

  .الشدة: النكظ

 ُل أحناُؤها تتصلصقرباً سرتْ  وتشرب أساِري القطا الكدر بعدما

  .تصوت مناقريها من العطش

 ُلهمني فارطٌ متم وشمر  هممت وهمت وابتدرنا فأسأدت

  .السابق: الفارط

  تباشره منها دفوفٌ وحوصُل  عنها وهي تكبو بعقرِه فوليتُ

  ذقون وحوصل : ويروى

ولوغاها حجرتيِه وح كانممن سفِر القبائِل نزُل  ه أضاميم  

  .جنبتيِه وحوله: ويروى. مجاعات: ميمأضا

األصاريِم من كما  اهمضمن شتى إليه ف توافين أذواد ُلهضم 

  مع الفجِر ركب من أحاظةَ مجفُل  اهأنرتْ كغشاشاً ثم م فعبتْ

  .موضع، أوحى: وأحاظة. أي قليالً على عجلة: غشاشاً

 ُلحن قاسيِه سنتنب بأهدأ  وآلفُ وجه األرِض عند افتراِشها

  .رءوس األضالع: والسناسن. تثنيه: يف أخرى

  كعاب دحاها العب فهي مثُل  منحوضاً كأن فصوصه وأعدُل

  .العاري، من النحِض: واملنحوض. أقيم: أعدل
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قس فِإن أم بالشَّنفري فما اغتبطتْ بالشنفري قبُل أطوُل  ٍلطتبتِئس  

  .الداهية: أم قسطل

طريدلحمه جناياٍت تياسرن   أوُلا حأليه عقيرته م 

  .تياسرن من امليسر

    

 لغإلى مكروهها تتغل جثاثاً  اهإذا ما نام يقظى عيون تبيتُ

 كحمى الربِع أو هي أثقُل عياداً  ودهعزاُل تهموم ما ت وإلفُ

  تثوب وتأتي من تحيتُ ومن عُل  اهم إنوردتْ أصدرتُها ث إذا

 ُلعرقبِة أحفَى وال أتن على  ياًتريني كابنِة الرمِل ضاح فإما

  .وال أتسربلُ: يروى

  على مِل قلِب السمِع والحزم أفعُل  زهاب بتفإنِّي لمولَى الصبِر أج

ذُلبتالغنى ذو البغية الم يناُل  امى وإنناً وأغأحيان وأعدم 

 يُلخى أتمرح غب الغن وال  فٌشكتجزع من خلٍة م وال

  .حتت الغىن: نسخة

 ُلمبأعقاِب األقاويِل أن سؤوالً  وال تزدهي األجهاُل حلِمي وال أرى

  .األطماع: ويروى. مجع جاهل، كصاحب وأصحاب: واألجهال. أمنُّ: أمنل

 لبنا يتهالالتي ب وأقطعه  اهِصر يصطلي القوس رب وليلِة

 ُلكر وأفوإرزيز ووج سعار  غطٍش وبغٍش وصحبتيدعستُ على 

  .خوف: ووجر. جوع: وإرزيز. عطش: سعار

  وعدتُ كما أبدأتُ والليُل أليُل  دةًتُ ولنسواناً وأيتم فأيمتُ

 أُلفريقاِن مسئوٌل وآخر يس  عني بالغميضاِء جالساً وأصبح

  . املعجمةالغميضاُء بالضاد: قال أبو رياش. موضع: الغميضاُء

  فقلنا أذئب عس أم عس فرعُل  انَلقد هرتْ بليٍل كالب :فقالوا

  .ولد الضبع: وقيل. الثعلب: والفرعل. تردد وطلب: عس

 قطاً قد ريع أم ِريع أجدُل فقلنا  تْومم هأةٌ ثيك إال نب فلم
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ط فإن ألبرح من جن اًارقيك   إنساً ما كها اإلنس يك تفعُلوإن  

  .وهو أجود. ما كذا: ويروى. أراد ما كهذا، فحذف ذا. أي لقد أبرح: ألبرح

 في رمضائه تتملمُل أفاعيه  ويوٍم من الشعرى يذوب لعابه

  .واملعىن واحد. لوابه: ويف أخرى. شدة حره: ولعابه. أي من أيام الشعري

  بُلوال ستر إال األتحمي المرع  له وجهي وال كن دونه نصبتُ

من الربوِد: األحتمي ضرب.  

 ُلرجمن أعطافِه ما ت لبائد  وضاٍف إذا هبتْ له الريح طيرتْ

  .غسل الشعر ودهنه: والترجيل. ما تلبد: واللبائد. شعر طويل: ضاف

الدهِن والفلي ع بعيد هبمسعاف من الغسل محوُل  ده بِه عبس  

  .اخلطمي: والغسل. الوسخ: العبس

 لمظهره ليس يع بعاملتيِن   كظهِر التُّرِس قفٍر قطعتهوخرٍق

 ُلثقنَّة أعيا مراراً وأم على  ياًوفأواله مأخراه ب فألحقتُ

  .اجلبل: والقنة. أخفى مراراً: يروى

 ذيُلعليهن المالء الم عذارى  ترود األراِوي الصحم حولي كأنها

  .أكرعهابياض : وأراد باملالِء. تطوف: ترود

  من العصِم أدفى ينتحي الكيح أعقل  ينأنباآلصال حولي ك ويركدن

  قصيدة كعب بن سعد الغنوي

  : وقال كعب بن سعد الغنوي، يرثي أخاه

 يببكأنك يحميك الطعام ط  اسليمى ما لجسمك شاحب تقوُل

  وللدهِر في صم السالِم نصيب  ولم أعي الجواب ولم ألح فقلتُ

  : قال عبد اهللا ابن عتبة بن مسعود. إذا أشفق منه: أالح من الشيء: يقال

  لقد كنتُ من وشِك الفراِق أليح  لئن شطتْ بعثمةَ دارها لعمِري

ِهلثمبهم ثم أغدو ب أروح  أني في الثياب صحيح ويحسب  

احلجارة، واحدها سلمة: والسالم.  
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إخ تتابع يوتأحداثٌ تخر من  تشيب رأسي والخطوب وشيبن  

  .إذا ذهبت به: ختر منه املنون: يقال

  أِخي، والمنايا للرجاِل شعوب  لئن كانتْ أصابتْ منيةٌ لعمري

وهو . نعت، مث مسي به: وشعوب يف األصل. فرقتهم: يقال شعبتهم شعوب. اسم من أمساِء املنية: شعوب
  .يف البيت نكرة

  عروفاً لريِب الدهِر حين يريب  داًاجعجمت مني المنيةُ م لقد

عجمت :أعجمه. عضت العود أرابين : وبعضهم يقول. رابين يريبين ريباً، وهو األكثر: ويقال. عجمت
  : إرابةً، وينشد قول اهلذيل

 ريِبه بتأرب امكأن

  وفي السلِم مفضاُل اليديِن وهوب  فتى الحرِب إن حاربتَ كان سمامها

  .وهذا مما اتفق فيه فعول وفعال. مجع سم، وإن كان قوهلم مسوم أكثر على ألسنة الناس: السمام

    

 وبن ذههجاء جياء ب إذا  جموع خالَل الخيِر من كلِّ جانب

أنشدت : وحدث حممد بن زيد عن أيب حملم قال. ضروب وضراب: فعول وفعال يأتيان للمبالغة، كقولك
  .إنك جلياٌء باخلري:  من رجٍز فكتبهن على ذراعه مث قال يليونس أبياتاً

 نال خالِت الكراِم شحوب إذا  ِهال يبالي أن يكون بجسم فتًى

  بما لم تكن عنه النفوس تطيب  هديتكان ميتٌ يفتدى لف فلو

 وبن ذنفقد عادتْ له إلي  رةًن مسفإن تكِن األيام أح

 نائباِت الدهِر حين تنوب على  يفيني وكان يعيننكان يك أخٌ

 يوبه غسنٍد لم تحتجب إلى  اؤهعظيم رماِد القدِر رحب فن

  .ما ارتفع عن الوادي وسفل عن اجلبل: سند اجلبل

مل حتتجبه غيوب البطن املنخفض من األرض: والغيب. واملعىن أنه يكون حيث يراه الناس إذا طلب.  

  .واألول من احلجاب. أي تغيبه: حتتجنه بالنون: شوروى األخف

  فلن تنطق العوراء وهو قريب  واظإذا ما ترا آه الرجاُل تحف

 يوباِء هورع عند اللق وال  ال فاحشٌ عند بيتِه! ما أخي أخي
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 يبويدعوه الندى فيج سريعاً  هحليفُ الندى يدعو الندى فيجيب

 إذا يلْقَى العدو غضوب وليثٌ  يمةًاً وشهو العسُل الماذي لين

  .أجود العسِل وأصفاه: املاذي

 ين يئوبيرد الليُل ح وماذا  أمه ما يبع الصبح غادياً هوتْ

  إذا ابتدر الخير الرجاُل يخيب  نكعاليِة الرمِح الرديِني لم يك

  .ئني على صدور نعاهلمالواط: يريد كالرمِح طوالً، كما قال: كعالية الرمح

 يبدرِه ويطي قما ف سيكثر  هي انحم اللأخُو شتواِت يع

معاٍن لم يج ليبكك هينن يعد  وطاِوي الحشا نائي المزاِر غريب  

الإذا ربَأ الق  اًبأبا المغواِر لم يوِف مرق كأن رقكوم راميب 

  .الطليعة، وهو الديدبان والرقيب: الربيئة. املكان العايل: املرقب

 وبباِء هاشتد من ريِح الشت إذا  ٍريسماً لراماً كولم يدع فتيان

 وبلياِت حلم يكن في المنق إذا  هيعجالندى يا أم عمٍرو ض يبيتُ

 يِن أريببجذاك وضاح ال كفى  مهضشهد األيسار أو غاب بع إذا

 يبجد ذاك منه عفلم يستجب  دىنى الا يا من يجيب إلدع وداٍع

 ريبك قنواِر مأبا المغ لعلَّ  فقلتُ ادع أخرى وارفِع الصوتَ دعوةً

 وبلالِء طعنجيب، ألبواِب ال  هُل إنعان يفد كا قيجبك كم

 ذوبين كئلاقوبعض ال عليه،  اِدقٌصي ليِه وإناكبل وإني

 يباهتز ماضي الشفرتيِن قض كما  دىنلز لتأريحي كان يه فتى

  قصيدة للمتلمس

وقال امللتمس، وامسه جرير بن عبد العزى، ويقال ابن عبد املسيح بن عبد اهللا بن دوفن بن حرب بن 
  .وهب بن جلي ابن أمحس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

كان املتلمس مكث يف أخواله بين يشكر حىت كادوا يغلبون على نسبه، : ابن السكيت وابن األعرايبقال 
 احلارث بن التوأم اليشكري عن -  عمرو بن هند، وهو مضرط احلجارة، وهو احملرق -فسأل امللك 

ناً يزعم أنه من كان جواب احلارثة عنه أنه أوا: قال أبو عبيدة. املتلمس وعن نسبه فأراد احلارث أن يدعيه
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فبلغ ذلك املتلمس؛ . فقال عمرو إال كالساقط بني الفراشني. بين ضبيعة وأواناً يزعم أنه من بين يشكر
  : فقال يذكر نسبه ويثبته

 ارمكأن يترٍم إال بك أخا  اٌل وال أرىي رجأم ييعيرن

كان ذا عرٍض كريٍم فلم يصن ومن  الم له اللئيم امذمحسباً كان 

إنه : يقال. موضع املدح والذم من الرجل: والعرض. ومن كان ذا ماٍل كثري: ويروى. امللوما: ويروى
كرم : واحلسب. إنه لطيب العرض وخبيث العرض: يقال. اجلسد: والعرض. كرمي العرض، ولئيم العرض

 ما ترى؛ أي على افعل ذلك على حسب: ويقال. الفعل من اإلنسان وإن مل يكن له أب يف الشرف واد
  .قدره مفتوح

 حتى ال يمس دم دما تزايلن  اإنَّا لو تساطُ دماؤن أحارثُ

  أال إنني منهم وإن كنتُ ينما  من نصِر بهثةَ خلتني أمنتفيا

    

انفلْ ذاك عن : ويقال للرجل يرمي بشيٍء. انتفلَ من ذلك األمر وانتفى منه: يقال. أمنتفالً: ويروى
  .ابن احلارث بن وهب بن جلي بن أمحس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار: ةث. نفسك

  : فاقتصر، كما قال النمر. يريد أنا منهم وإن كنت أينما كنت

يخشها فإن فسوف تصادفه أينما  المنيةَ من  

  .أراد أينما حل وصار

  كذي األنِف يحمي أنفه أن يصلما  مإنني منهم وعرضي عرضه أال

اصطلم أنفه، : ويقال. إذا استأصله: جدع أنفه إذا قطع طرفه وكشمه، وأوعبه، واستوعبه، وصلمه: يقال
  .واجتثه، واقتلعه، واقتبه، واجتلمه؛ هذه األربعةُ األلفاِظ لألنِف دونَ األذِن

  .من سبهم فأنا أمحي محاهم كما حيمي ذو األنف أنفه أن يقطع: يقول: وعرضي عرضهم

  من الناِس حي يقتنون المزنما  تَ وأسرتينصابي إن سأل وإن

أن تشق أذنُ البعري من أعالها : والتزنيم. العشرية الذين أسرم؛ أي قوى: واألسرة. األصل: النصاب
  .زمنها ورعلها: شقني أو ثالثة، مث تترك تنوس معلقةً فذلك التزنيم؛ والترعيل مثله، يقال

خده صعر ا ناأقم  وكنا إذا الجبارمن خدِه فتقوم له 
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أود العود، وأِدد : واهللا ألقيمن صعره وصيده وقذله وصغاه وأدده، ويقال: والعرب تقول. الصعر امليل
  .إذا اعوج: وعوج وعِصل

 املعلم اإلنسان إال ليع وما  لذى الحلِم قبَل اليوِم ما تقرع العصا

 أي قد قرعتك ذا الكالم كما كان يصنع بعامر بن الظرب إمنا عرض باحلارث بن التوأم يف هذا؛: قيل
وكان من حكماِء العرب وأرىب على مائيت عام؛ أي زاد عليها، فكان رمبا هفا يف حماورته فتقرع . العدواين

  .له العصا جبفنة فريتدع ويعلم أنه قد جار عن الطريق فصار مثالً

هو عمرو بن محمة الدوسي من : يمن يقول اليمانونإن الذي قرعت له العصا عامل من علماء ال: وقيل
  .رهط يب هريرة

  .الذي قرعت له العصا قيس بن خالد بن عبد اهللا بن ذي اجلدين: وربيعة تقول

  .وهذا أصح األقوال وأكثر على أفواه العلماء. هو عامر بن الظرب: وقيس تقول

   ميسماجعلتُ لهم فوقَ العرانيِن  غير أخوالي أرادوا نقيصتي ولو

وإذا كان يف . تنقصي؛ أي أمسهم على العرانني، يعين أهجوهم هجاًء يبقى أثره يف وجوههم: نقيصيت
اسم جيمع األنف : واخليشوم. أعلى قصبة األنف: والعرنني. الوجوه مل يغط، وإذا كان يف غري الوجه غطى

ويقال للحاجز . اق فهو سمويقال لثقبه السم، وكذلك ثقب كل شيء إذا ض. وهو املعطس وهو النخرة
  .الروثة والعرمتة واحلثرمة، وهي األرنبة: ويقال لطرفه. يف الوسط الوترة

  أبى اُهللا إالَّ أن أكون لها ابنما  لي أم غيرها إن تركتها وهل

 فيه ستهم، وزرقم، وفسحم للكبري االسِت والزرق واملنفسح؛ وهو مما يتبع: أراد ابناً فزاد امليم، كما قيل
  : حرف اإلعراب ما قبله، قال العجاج

  وال أٍب وال أٍخ فتسهمي  يلحك حزن على ابنٍم ولم

  : وقال اهلذيل

  أب غيربر وابنم غير واصِل  ثوب العقوِق كالكُما تعاورتما

  : وال يثين وال جيمع إال أن الكميت ثناه؛ فقال

  عداوِة ال المخبيمؤرثُ نيراِن ال  باجضرار وابنماه وح ومنا

  .املطفئ: املخيب

  بكفٍّ له أخرى فأصبح أجذما  ِهكنتُ إال مثَل قاطِع كف وما
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  .أي مقطاع لألمر: ورجل جمذامة وجمذام. قطعته: جذمت احلبل. واحد: األقطع واألجذم

فلما استقاد الكف بالكفِّ لم يجد  ا لهدركاً في أن تبينا فأحجم 

  .إذا مل يقدم عليه: يقال أحجم عن الشيء وأجحم. املمسك عن الشيء اهلائب له: جمواحمل. تفارقا: تبينا

اتجد األخرى عليها مقدم فلم  ذهفَ هتأصابتْ هذه ح يداه 

 النابيِه الشجاع لصمم مساغاً  فأطرق إطراق الشجاِع ولو يرى

. ي مضياً، معناه مساغاً يف نكزهأ: مساغاً. حية لطيف أقرع الرأس: والشجاع. أصله السكون: اإلطراق

  .مضى على أمره وجد فيه: صمم

فما أجررتُ أن أتكلما زنيماً  وقد كنتَ ترجو أن أكون لعقبكم 

وأصله من الزمنة اليت تكون يف حلق العناق، وهذا كما قال . املنوط الالصق بالقوِم ليس منهم: الزنيم
  : حسان

  زيد في عرِض األديم األكارعكما   اوةًاُل دعرجاه الداعت زنيم

    

أصل اإلجرار أن يشق : فما أجررت: وقوله. وعقب كل شيء آخره. الولد الذين يأتون من بعد: والعقب
  : ظهر لسان الفصيل واجلدي حىت ال يرضع، وأنشد

اللساِن المجر كما خلَّ ظهر  

. لفلكتني فيمنعه أيضاً من الرضاعأن يثقب لسانه وجيعل فيه خيط من شعر ويعقد طرفه كا: والتفليك

  .فاملعىن مل يربط لساين عن الكالم، فضرب اإلجرار مثالً للسكوت

  وأجلو عن ذي شبهٍة إن توهما  اهألورثَ بعدي سنةً يهتدى ب

 عن آِل زيِد فبئس ما ويدفعني  عصماً في نصِر بهثةَ دائياً أرى

  .ين يشكر ولست مناأنت من ب: قال للمتلمس: رجل من بين ضبيعة: عصم

  .فبئسما أي بئسما يفعل: وقوله. ينتسب عصم إليهم وينفيين عنهم: املعىن

  فال بد يوماً من قوى أن تجلما  لم يزل حبل القرينين يلتوي إذا

إذا كان الرجالن كل واحٍد منهما : يقول. ضرب ذلك مثالً له ولعصم. بعريان يقرنان يف حبل: القريناِن
  . بد ألحدمها أن يغلب اآلخرينادي صاحبه فال

  تفرى، وإن كتبته، وتخرما  ما أديم القوم أنهجه البلى إذا
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. متزق: وتفرى. أي خلق: ج الثوب وأج، ومح وأمح: يقال. أخلقه: وأجه. جلده: أدمي كل شيء

  .وخترم؛ تفتق. أي اخرزها: اكتبها: اخلرز، يقال: والكتب. خرزته: وكتبته

  وللمتلمس 

أخربين أبو جعفر حممد بن حبيب عن أيب املنذر هشام بن حممد الكليب النسابة أن : قال ابن األعرايب
  : املتلمس إمنا مسي ذا اللقب لقوه

 واألزرق المتلمس زنابيره  وذاك أوان العرض حي ذبابه

لعبد، فهجواه فكتب كان املتلمس ينادم عمرو ابن هند ملك احلرية هو وطرفة بن ا: قال أبو حممد القتيب
هلما إىل عامله بالبحرين كتابني أومههما أنه أمر هلما فيها جبوائز، وكتب إليه يأمره بقتلهما، فخرجا حىت 

إذا كانا بالنجف إذا مها بشيخ على الطريق يف يده خبز يأكل منه وهو حيدث ويتناول القمل من ثيابه 
  . أمحقما رأيت كاليوم قط شيخاً: فقال املتلمس. فيقتله

أمحق واهللا مين من حيمل . أخرج خبيثاً، وأدخل طيباً، وأقتل عدواً! وما رأيت من محقي: فقال الشيخ
  .حتفه بيده

. نعم: أتقرأ يا غالم؟ قال: فاستراب املتلمس بقوله؛ وطلع عليهما غالم من أهل احلرية، فقال املتلمس

  .ك املتلمس فاقطع يديه ورجليه وادفنه حياًأما بعد فإذا أتا: ففك صحيفته ودفعها إليه؛ فإذا فيها

  .ادفع إليه صحيفتك يقرؤها، ففيها واهللا ما يف صحيفيت: فقال لطرفة

  فقذف املتلمس صحيفته يف ر احلرية وقال . كال، مل يكن ليجترئ علي: قال طرفة

 للأقنو كل قط مض كذلك  بها بالثني من جنب كافٍر قذفت

  يجوُل بها التيار في كل جدوِل  اهرأيترضيتُ لها بالماِء لما 

  .الكتاب: والقط. أقتين: وأقنو. كافر ر كان باحلرية

وأخذ حنو الشام، وأخذ طرفة حنو البحرين، فقتله عاملها، فضرب املثل بصحيفة املتلمس، وحرم عمرو بن 
  : هند حب العراق على املتلمس، وقال حني هرب إىل الشام

 وسبالثواء وثوب العجِز مل طال  مك أمٍر أال ِهللاكآل ب يا

  واستحمقوا في ذكاِء الحرب أو كيسوا  مكأنيوم ششأني فأغنوا ال أغنيتُ

 يسالبه دين خرأوا أن الم  نضن حالعالفَ ومن باللوِذ م إن
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ال : وبرق خالبيس. بتامخالبيس اختالط وغدر وفساد ليس . قيل عالف هو ربان بن جرم بن حلوان
  .إذا كان على غري استقامة، على املكر واخلديعة: وخلق خالبيس. مطر معه

 ينكره القوم المكاييس والضيم  ردوا عليهم جمال الحي فاحتملوا

  .شدوا الرحال على بزٍل خميسة: يروى

  : ويروى

 ينكره القوم األكاييس والظلم  شدوا الجماَل بأكواٍر على عجٍل

وواحد املكاييس مكياس؛ وهو . هو الرحل بأداته: أبو عبيدة. الرحال، واحدها كور: ألكوار والكريانا
مجلٌ بازلٌ وناقة : يقال. مجع بازل؛ وهو الذي أتى عليه تسع سنني: والبزل. الذي ال يزال جييء بالكيس

 خميس، وإمنا يقال ذلك وال يقال للصغري. مذللة: خميسة. بازل؛ مسي بازالً ألن نابه بزل اللحم فخرج
  .للمسن

  ثم استمرتْ به البزُل القناعيس  هكسامة إذ شعفٌ منازل كونوا

    

ملا غاضب سامةُ بن لؤي قومه رحل : قال األصمعي. سامة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر
وشعفة . راهية الظلمإىل عمان، وكان أيب الضيم ونزل بكبكب، وهو اجلبل اآلخر وراء عرفة، فمضى ك

  .أعاله: اجلبل

كان سبب خروج سامة إىل عمان أنه فقأ عني ابن عامر بن لؤي؛ وذلك أنه ظلم جاراً له : قال ابن الكليب
فغضب عامر وكان شرساً، فخاف سامة أن يقع شر فرحل عنهما، وأتى عمان فتزوج ناجية بنت جرم 

  .توربان عالف بن حلوان، فنهشته حية فما. بن ربان

وذلك أن ناقته تناولت رمثةً، فعلقت مبشفرها أفعى فاحتكت بالغرز، فنهشت ساق سامة؛ فسقطا ميتني؛ 
  : فقال شاعرهم

 ما بسامة العالقه علقتْ  ؤيعين بكي لسامةَ بِن ل

 هحملتْ حتفه إليه الناق  ال أرى مثل سامةَ بن لؤي

  .الواحد قنعاس. الشداد: والقناعيس

 .الهدوء وشاقتها النواقيس بعد  بها والليل مطرقٌحنتْ قلوصي 
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أن ميد البعري صوته طرباً إىل إلف أو : واحلنني. أي بالعراق إىل الشام؛ ألن ا غسان، وهم نصارى: ا
أتيته : يقال. يعين بعد ما هدأ الناس: بعضه على بعض طرائق، يعين شدة سواده بعد اهلدوء: مطرق. وطن

  .وهدأٍة من الليلبعد هدٍء من الليل 

  كأنها من هوى للرمل مسلوس  اينظر اإلشراق راكبه معقولة

كأا ذاهبة العقل من هواها : يقول. فوق الركبة؛ فإن عقل الركبتني مجيعا قيل عقلها بثنايني: العقل
  .للرمل

.  يأيت الشامينظر التشريق؛ أي أيام التشريق؛ أي يرمي اجلمار، مث: ويروى. كأا طرب للرمِل: ويروى

  .واألول أصح

 وسضرم بالكفِّ مقب كأنه  وقد أالح سهيٌل بعد ما هجعوا

ويقال أالح بثوبه . أي أشفق منه: وقد أالح من ذلك. وإذا ظهر الشيء وبدا قيل الح يلوح. ملع: أالح
ما : رم والضرامالض. واهلجود بالليل خاصة. واهلجوع بالليل والنهار. ناموا: هجعوا. إذا ملع به: وبسيفه

وقد : ويروى. كأن رأسه وحليته ضرام عرفجة: ويف احلديث. دق من احلطب وما اشتعلت النار فيه سريعاً
  .أضاء سهيل؛ يقال ضاء وأضاء

 يسالإلفِك أمراتٌ أم ودون  أنى طربِت ولم تلحي على طرٍب

خفة تأخذُ اإلنسان من حزن أو : الطرب. اخلالية من كل شيء: واألماليس. اليت ال تنبت شيئاً: املرت
  : قال الراعي. فرح

  فلم تملك من الطرب العيونا

ويقال إلف وأالف، . حليت الرجل أحلاه حلياً؛ وحلوت العود أحلوه حلواً: يقال. أي مل تالمى: ومل تلحي
  .وألفته وآلفته. وأليف وألفاء

 اريسدهعليِك أال تلك ال بسٌل  حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها

  : قال األعشى. حرام: وبسلٌ. يقال قصوى وقصيا

  وجارتنا حٌل لكم وحليلها  بسٌل علينا محرم فجارتكم

الدهاريس : قال عيسى بن عمر. الواحد دهرس: قال األصعي. األمور املنكرات، ال واحد هلا: والدهاريس
  .والدراهيس مجيعاً

  .هو واٍد، وهو مما يلي جنداً: والم؛ وقالحنت إىل خنلة القصوى، بغري ألف : أبو عمرو
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  قوماً نودهم إذ قومنا شوس  شآميةً إذا ال عراق لنا أمي

  .مجع األشوس الذي ينظر إليك نظراَ شزراً لبغضه لك: شوس. اقصدي: أمي

  ما عاشَ عمرو وما عمرتَ قابوس  دةًجناِة متسلكي سبل البوب لن

ثنية يف طريق جند ينحدر صاحبها منها إىل العراق، يريد : البوباة. عمروما عشت : روى ابن السكيت
عمرو بن هند، وقابوس بن هند؛ وأمهما هند بنت احلارث بن عمرو بن حجر بن معاوية؛ وأم النعمان 

  .وعمرو وقابوس ابنا املنذر بن ماء السماء. سلمى بنت الضائع

  كله في القريِة السوسوالحب يأ  حب العراِق الدهر أطعمه آليتَ

  .يأكله بالنقرة؛ وهي بلد: ويروى. آليت بالضم: ويروى. واجلمع أاليا. اليمني: األلية

: كان عمرو بن هند حلف أال يأكل املتلمس من طعام العراق، وليطردنه إىل الشام، فقال: قال األصمعي

  .إن منعين من العراق فإن احلب يأكله بالشام السوس

 دمشقُ إذا ديس الفراديس وال  ى بما آليتَ من قسٍملم تدِر بصر

  .الكداديس؛ مجع كدس: ويروى. قريةٌ بالشاِم أيضاً: والفراديس. من أرض الشام: بصرى

  .مل يدِر هؤالء مبا حلفت ومل تشعر به من هوانك، يهزأ به: يقول

  إني إذاً لضعيفُ الرأي مألوس  مديكتبدلتُ من قومي ع فإن

    

 الذي ال عقل له: واملألوس واملسلوس. بن ثعلبة بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكرعدي.  

  ومن فالٍة بها تستودع العيس  ذٍفدون مية من داويٍة ق كم

  .طريق موطوء مدوس: كم دون أمساء من مستعمٍل قذٍف مستعمل: ويروى

 في حباِب الماِء مغموس كأنه  هتافذرى علٍم ناٍء مس ومن

  تهوي بكلكلها والرأس معكوس  مةجبأموٍن ذاِت مع اوزتهج

  قصيدة لطرفة بن العبد

وقال طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك ابن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن 
  : علي ابن بكر بن وائل

 الحب جنون مستعر ومن  أصحوتَ اليوم أم شاقتك هر
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  .ملتهب: ومستعر.  شوقأخذك هلا: شاقتك

  طافَ والركب بصحراِء يسر  رم يقياٌل لين خأرقَ الع

  .مل يتدع ويستقر: مل يقر. بصحراِء أسر، عن أيب عبيدة: يروى

  ليس هذا منِك ماوي بحر  الًِك داء داخيكن حب ال

رجنيهذا منك أمر ه: يقول. شبهه باحلر يف عتقه وحسنه. حبسٍن مجيل: ِبح.  

  علقَ القلب بنصب مستسر  أرجو حبها من بعِد ما كيفَ

  .مكتتم داخل القلب: عناء مستسر: نصب

  آخر الليِل بيعفوٍر خدر  اتقطع القوم إلى أرحلن

واليعفور من . وإمنا عناها نفسها. فاتر العظام والبدن؛ أي تقطع إلينا مبثل ظيب يف مالحته وحسنه: خدر
  .وصريه يف آخر الليِل؛ ألن التعريس يكون آخر الليل.  عنقه قصرالذي يف: الظباء

كنت آكل الوجبة، وأجنو الوقعة، : كيف كان سريك؟ قال: قيل لرجل أسرع يف سريه: قال األصمعي
  .وأعرس إذا جنرت، وارحتل إذا أسفرت، وأسري الوضع، وأجتنب امللع، فجئتكم ملسي سبع

: وامللع. ضرب من السري دون اجلهد: مرة يف اليوم والليلة. قضاء احلاجة: والوقعة. أكلة يف اليوم: الوجبة

  .السري الشديد

في  ثم زارتني وصحبي هجع خليطيِن لبرٍد ونمر 

يف خليط بني : أبو عبيدة. والنمر بن قاسط. قبيلة من إياد: برد: األصمعي. يف قومني خمتلطني: يف خليطني
  .برد ومنر، أي هي يف ثوبني

  حول ذاِت الشاِء من ثنى وقر  واتٍر وشقاظوا بحج أينما

  .ناحيتاه: وثنياه. موضع: وقر. موضع: ذات الشاِء

  ونأى شحط مزار المدكر  في عسكرة من حبها ظلَّ

  .إذا دير به: يقال عساكر املوِت تغشاه. دوار: عسكرة

تْمستجلو إذا ما ابت بادن  عن شتيٍت كأقاحي الرمِل غر  

 رأبيض مصقوَل األش برداً  ِهتبنالشمس في م لتهبد
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العرب تزعم أن الغالم إذا سقطت له سن وأخذها بسبابته وإامه، : عن أيب عبيدة. رفاف األشر: ويروى
أبدليين منها أحسن منها ولتحر إياتك : مث استقبل ا الشمس عند طلوعها فزجها يف عني الشمس وقال

  .وهذا من خرافام. انه أن تعود عوجاً أو ثعالً أو قابلةً للفلجفيها، أمن على أسن

فقد ت إن عنمتنو لهه  وتريه النجم يجري بالظهر  

  .وهذا مثل للشيء إذا اشتد على الرجل. أي يظلم عليه النهار مل تفعل به حىت يرى الكواكب ظهراً

  الخصركرضاِب المسِك بالماِء   اًببدي حبتضحك ت وإذا

  .كقطع املسك: كرضاب املسك

  فسجا وسطَ بالط مسبطر  عٍةصادفته حرجفٌ في تل

  .يف صخرة: ويروى. ريح شديدة: حرجف

  .أرض مستوية يف صفاة: وبالط. سكن: وسجا. مكان مشرف له مسيل: تلعة

يا لقومي للشباب المسبكر  الطرف عليها نجدةً تحسب  

أنشد األصمعي . فع طرفها للنظر جندةً؛ أي شدة عليها لنعمتها ورقتهاحتسب ر: يقول. املمتد: املسبكر
  : للهذيل

 النجدةً أو رس لمنعوني  لو أن عندي من قريٍم رجالً

  .أي ملنعوين بأمر شديد أو بأمر هني

  وعكيك القيِظ، إن جاء بقر  ٍناخر سالقر بح تطرد

  : هذا مثل قوله

   سراج في الليلة الظلماِءِف  في الشتاِء باردة الصي سخنة

 ريض غرشأ أب وبخدي  ؤذرتسرقُ الطرفَ بعيني ج

  .فيه غفلة احلداثة: غر. ختالسه: تسرق الطرف

  حسن النبِت أثيثٌ مسبطر  ا واردالمتنين منه وعلى

  رقِد الصيِف مقاليتَ نزر  وٍةستلمني إنها من ن ال

  .قليالت األوالد: نزر. الواحدة نزور

  أنبتَ الصيفُ عساليج الخِصر  أدن إذاِر يمخمال كبنات
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شيء أبيض األصل خيرج يف : والعسلوج. يتحركن: وميأدن. سحائب بيض جيئن يف الصيف: بنات املخر
  .نبت أخضر: واخلضر. الصيف مث ينقاد كما ينقاد اخليزران

  برخيِم الصوِت ملثوم عطر  ميوم زموا عيره فجعوني

  .مطلي بالعطر: عطر. لني الصوت، رخم رخامة: خيم الصوتر

  تنفض المرد وأفنان السمر  المدرى ضئيٍل صوتها جأبِة

نبات قرنا غليظ مل يدق : يقول. الغليظ: واجلأب. قرا: ومدراها. يهمز وال يهمز، يصف الظبية: جأبة
  .تبغم بغاماً رخيماً ذا حسن: وضئيل صوا. بعد؛ يريد حداثته

 رلستُ بموهون غم إنني  اهنسي ألنوإذا تلسن

  أرهب الليَل، وال كلُّ الظفر  رمن هفٌ مكبير دال ال

  .الظفر هاهنا السالح: قال أبو عبيدة. وهذا مثل. من ظفرت فيه مل يفلت مين: يقول

 ربيصلح اآلبر زرع المؤت  ِهلاألصُل الذي في مث ولي

هٌل وله سالباءِة طيبم  شئتَ في وحٍش وعر سبٌل إن  

 رضداود لباس المحت نسج  واسبا لما هم إذا م وهم

 رقالخيَل دماء كالش وعالَ  اًعاقاً نالقوم سم وتساقى

 ركبسباِء الشوِل والكوِم الب  اهتعز الخمر إن طافوا ب ال

مون وطكلَّ أم وهبوا  واربا شإذا مغيٍل ف أسدر 

 األرض هداب األزر يلحفون  مهِك بثم راحوا عبقُ المس

 ذرأنكاٍس وال هوج ه غير  مههن أوجسوندامى ح

 رخير فم غذنبه غفر  مهومزادوا أنهم في ق ثم

  يف حيهم يغفرون الظلم ليسوا بفخر : يروى

فالبأس حماةٌ ما ت ولدى  اهاتكاألسِد في غاب غشمر 

 راألذرِع بالخيِر أم رحب  مهأحالمهم في قوم فاضٌل

 إنِك من قوٍم صبر فاصبري  االنفس ما صاب به وتشكى

انقلاً ال تننْل منفس إن  رنزقَ الخيِر، وال نكبو لض 
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فينا ينت ال  في المشتاِة ندعو الجفلى نحن قترى اآلدبر 

 رحين هاج الصنب وسديٍف  انسلجبجفاٍن تعتري م

  لقرى األضياِف يوماً تحتضر  رعةًتي مماتن كالجوابي

 ردخميخزن لحم ال إنما  اهمحال يخزن فينا ل ثم

االخيَل على مكروهه نمسك  ال يمسكها إال الصب حينر 

 رلداعي وقد لج الذعودعا ا  وازعالخيَل إذا ما ف فترى

في مج أيه وراِد وشم بجياٍد  انسلالفتيان قنر 

  .إذا دعاه: أيه به

 إذا جد الحضر مسلحباٍت  يحتراها تنت أعوجيات

  وهضباٍت طواالِت العذر  ٍحوٍر وقعناجيج ذك من

  .وال يستعمل واقح. قحووقح قياس واحدها وا. مجع وقاح: وقح: ووجد خبط أيب سعيد. وقح: يروى

 رميس سالطفيها م ركبتْ  ٍلجوٍج عوقَ عف التجاف

 رشقا الهكجذوع شذبتْ عن  ٍعلواٍد تهب تْافوأن

 رهبنرحب األجواِف ما إن ت  اهواز لاأليدي أج ِتعل

تْبها ألإذا مرِدي فت فهي  إح طار ا شاِئهممناألزر د 

 رماً ترابيِر أسالط كرعال  وحٍةفسارٍة مي غف قٌدل

 رفعني ميني منهم كم ما  اهينى برعاَل صتذر األبط

 رل غواضحو األوجِه في المحف  انر أنكم بلعت دقفل

 رروِع وقدى الصادقو البأس ل  انر أنكم بلعت دقول

  كالمخاِض الجرِب في اليوم الخضر  هانُملٍل ظزع انكوم

 رعوٍم مثلاألرض بم تتقي  رحي ستحتُ وتنطتب قد

 رتفشيديها كالفراِش الم عن  رتْجا هرو، إذا ممفترى ال

 رسير وب غطنابني العام خ  يني أندانر، وعصع ذاك

 رر وضأصاب الناس من س ما  ىليٍس عي قنبل داءفف
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 رطشنعم الساعون في القوِم ال  مهي إندِمتْ قلأق ما

  .يف األمر املرب: ويروى

 زرالشتوةُ أبداء الج أغلِت  ان إذامقار لأيس موه

 رطاك أم ريح قذ أدخان  ماديهي نوم فالق وتنادى

 األيساِر تيسير العسر وعلى  مهارمى غال يلحون عل

 رعلى اآلبي المب ويكرون  يكشفون الضر عن ِذي ضرهم

 راليوم قناعي وخم فانجلى  هي رأسفيهم كالمغطِّ كنتُ

    

  فتناهيتُ وقد صابتْ بقر  أحسب غيي رشداً سادراً

  ولطرفة أيضاً 

  قال طرفة، أثبتها املفضل وأبو عبيدة، ومل يعرفها األصمعي و

 مملالِق البقوانا يوم تح  انرفذي يععنا ال سائلوا

 معالخيُل أعراج الن وتلفُّ  اهيوم تبِدي البيض عن أسوِق

مهحازِم األمِر ضروٍب للب  دملْرأٍس صالناِس ب أجدر 

 مضاداِت خيِد سس نبِه  ىتفع آالء اليجم كامٍل

 مِن عاٍر وابجول لكفي  واملحي من معد ع خيِر

 دمان وخفوج اٍبببق  هالا مالمحروب فين نجبر

 رمقللنيِب طرادو ال عقر  اناتتشي منقٌل للحم ف

 رمالمجلس فينا كالح فترى  انسلنزع الجاهَل في مج

 رمالعز وخرطوم الك هامةَ  ي وائٍلنن ابم اوتفرعن

يحمي سربنَا حين ى البأسيحم  األوجِه معروفو العلم واضحو  

 الضريباِت متراِت العصم في  اًبا رسراهت اٍتبحسام

 أِو أزمشعلى ال أعوجياٍت  حالٍت وقيكه ولحوف

 مالخيِل يعلكن اللج مقرباتُ  تْفشا كللحرِب إم بزنا
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 ماك األكبورٍق يقعرن أن  حرح وقاألرض ِب يِقتت

مشال خلج جاأليدي عليها بال شالت  اتٌ إذاحلدذم 

 مم عخلَل الداعي بدعوى ث  ي إذاداعى القدماً تنضو إل

 مريِس األجبين ع كليوٍث  ٍدهوٍل نهوك ابببش

 رمال يعطفُ إال ذو ك حين  اهروِهونكر الخيَل في مك

 مالعقبان فيها والرخ تعكفُ  اهيننذر األبطاَل صرعى ب
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  القسم الثاني 

  .زهري، وبشر بن أيب خازم، وعبيد بن األبرص: وفيه مخس وعشرون قصيدة لثالثة من فحول اجلاهلية

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  

  يرقصيدة لزه

  : قال زهري بن أيب سلمى املزين ميدح هرم بن سنان املري

  وعلقَ القلب من أسماء ما علقا  ارقالخليطَ أجد البين فانف إن

 الحبُل منها واهناً خلقا فأصبح  دتْوأخلفتك ابنةُ البكري ما وع

  .الضعيف: والواهن. العهد: احلبل

لبرهٍن ال فك وفارقتك اكه   ى رهنُها غلقايومالوداِع فأمس  

  .فأمسى الرهن قد غلقا: ويروى. قلبه: عين بالرهن

  وال محالةَ أن يشتَاقَ من عِشقَا  تبدي بذاِت ضاٍل لتحزنني قامت

  قامت تراَءى : يروى

  من الظباِء تراعي شادناً خرقا  اذلةاء خزلة أدممغ بجيد

الالصق : واخلرق. اليت خذلت الظباء وأقامت على ولدها: خلاذلةوا. اليت معها غزال: املغزلة، واملغزل
  .باألرض من الفزع والدهش

  أيدي الركاِب بهم من راكس فلقا  تأرمقهم حتى إذا هبط مازلتُ

  .املطمئن من األرض: الفلق

  تسعى الحداةُ على آثاِهم حزقا  ا أدمفمن شروري أوق دانيةً

  .مجاعات يف تفرق: واحلزق. جبل معروف: شرورى

الكرى اغتبق كأن أن عتقا  تْريقتها بعد من طيِب الراح لما يعد  

  .أي ملا جيز أن صار عتيقاً
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  من ماِء لينةَ ال طرقاً وال رنقا  اًالسقاةُ على ناجوِدها شبم شج

طرقته اإلبل وبالت املاء الذي قد : والطرق. موضع: ولينة. اإلناُء يصب فيه اخلمر، وهو الباطية: الناجود
  .الكدر من غري أبواٍل وال أبعار: والرنق. فيه وبعرت

مق كأن في غربي من النواضِح تسقي جنةً سحقا  لٍةتعيني  

: واجلنة. اإلبل اليت يستقى عليها املاء، واحدا ناضح: والنواضح. املذللة: واملقتلة. الدلو الضخم: الغرب

  .ال، الواحدة سحوقالنخل الطو: والسحق. البستان

  منه العذاب تمد الصلب والعنقا  يتسائق يحدو إذا خش وخلفها

 االعراقي يداه قائماً دفق على  درتْا قمليتغنى ك وقابٌل

  .اخلشبتان اللتان مها كالصليب على الدلو: والعراقي. الذي يقبل الدلو ليفرغه: القابل

  واِري ترى في مائه نطقاحبو الج  هادعفي جدوٍل تحبو ضف يحيُل

هو أن جيتمع الغثاء على : وقال أبو عمرو. مجع نطاق، وهي نفاخات ودارات على املاء: النطق: األصمعي
  .املاء فيصري كأنه نطاق

والغرقا  من شرباِت ماؤها طحٌل يخرجن الغم على الجذوِع يخفن  

 اقرها خلنائالً وخي وخيرها  اًأذكرن خير قيٍس كلها حسب بل

    

  من الحوادث أمراً ناب أو طرقا  وارقم رأياً إذا فيفوقه ومن

  .أتى ليالً: طرق

  قد أحكمتْ حكماِت القد واألبقا  ارهالخيِل منكوباً دواب القائد

  .القنب: واألبق. مآخر احلوافر: الدوابر

 قابعِد ما جنبوها بدناً عق من  غزتْ سماناً فآبتْ ضمراً خدجاً

احلوامل، واحدا : والعقق. العظام األبدان: والبدن. اليت ألقت أوالدها لغِري متاٍم، الواحدة خدوج: اخلدج
  .عقوق

  تشكو الدوابر واألنساءَ  والصفقا  لةًطعيثوب بها وجيا م حتى

واحدها : والصفق. عروق يف الفخذين: واألنساُء. اليت ال أرسان عليها: واملعطلةُ. يؤوب ا شعثاً: يروى
  .صفاق، وهو اجللد الذي دون اجللِد األعلى مما يلي البطن
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ا حسناً يطلبأيِن قدموبذا هذه السوقا  شأو امر ناال الملوك  

  .فاقا وغلبا: ومعىن بذا. قدما حسباً: يروى

 اقحتكاليفِه فمثله ل على  الجواد فإن يلحقْ بشأوهما هو

 ما قدما من صالح سبقا فمثُل  ن مهٍلأو يسبقاه على ما كان م

  .أي من تقدم أي قد أخذا مهلة من قبله: على ما كان من مهٍل

يفك أشم عأبيض فياض أيدي العناِة وعن أعناقها الربقا  نك  

احلبال: الربق.  

 اًرقإلى أبوابِه ط والسائلون  قد جعل المبتغون الخير في هرٍم

  .هذا بيت القصيدة: وقال. د هرمأي عن: يف هرم: األصمعي

 اقَالسماحةَ منه والندى خل يلقَ  ارميلقَ يوماً على عالتِه ه من

 اوال معدماً من خابِط ورق يوماً  ٍبسوليس مانع ِذي قربى وذي ن

 االليثُ كذب عن أقرانِه صدق ما  اَل إذارجاد البعثر يصط ليثٌ

  ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا  وااطعنما ارتموا حتى إذا  يطعنهم

 ازقاً وال نبذلك ممنون يعطي  الجواِد على الخيِل البطاِء فال فضل

  .السريع أول ما جيري مث ينقطع مثل الربذون: الرتق

 السماِء لنالتْ كفه األفقا أفقَ  نال حي من الدنيا بمكرمٍة لو

  وال عائباً إن ناطقٌ نطقايوماً   ههذا، وليس كمن يعيا بخطبت

  .هذا البيت والذي قبله يف رواية ابن حبيب

  لزهير أيضاً 

  : وقال ميدح هرماً

 ِنركاليِن فآلِل أسماء بالقف  ِنن زمللمنازِل من عاٍم وم كم

 ِنوإذْ هي لم تظعن ولم تب حيناً  اهؤاد بفأسماء إذْ هام ال آلِل

  من الدياِر طوى كشحاً على حزِن  ارقةٌفت مانكالنا إذا ك وإذ

  أي ضم كشحا 
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  صرفُ األميِر على من كان ذا شجِن  اهطُّ باً يشياندار أحلل فقلت

. احلاجة، واجلمع أشجان وشجون: والشجن. السيد الذي ال يقطع أمر دونه: واألمري. يبعد ا: يشط ا

  والنفس شىت شجوا : قال

  هل تؤنسان ببطِن الجو من ظعِن  انار بد زال النهوق لصاحبي

 ِنوجو سلمى على أركانها اليم  انكبتْ ماء شرج عن شمائله قد

 النواتي غمار اللج بالسفِن تغشى  اميقطعن أمياَل أجواِز الفالِة ك

 يعمدن لألشراِف أو قطن كالدوِم  اهاآلُل طوراً ثم يرفع يخفضها

  .جبل: وقطن. أرض: واألشراف. شجر املقل: دومال

سناٍن كيفَ ف ألم ابن لَضترالناِس بالثمن ما  ه يشتري فيه حمد 

في ك وحبسه الضاقةُ العط يكرهها  زلٍةنلِّ منفسه نالجبناء 

 ِننبالهندوانياِت والج ينهضن  ائلةًترى الخيَل باألبطاِل ج حيثُ

  ضرباً كنحِت جذوِع النخِل بالسنن  تقى الجمعاِن واختلفواحتى إذا ما الْ

أي اختلفت األيدي بالضرب، فمنهم من يرفع يده ومنهم : واختلفوا ضرباً. الواحدة سنة. الفئوس: السنن
  .من خيفض يده

مصف يغادر لامراً أنالقرنيميُل في الرمح ميَل المائِح األسِن  ه  

  .الذي يأسن من ريح احلمأة يكاد يغشى عليه: واألسن.  املاَء من البئراملائح الذي يغرف بيده

  ريح الشتاِء بيوتَ الحي بالعنن  تْقد علمتْ قيس إذا قذف تاهللا

  .واحدها عنة، وهي احلظرية من الشجر: العنن

  خب السفير ومأوى الباِئس البِطن  ياِع إذاجأن نعم معترك الحي ال

    

ومن . ماحتات من ورِق الشجر فخبت به الريح؛ وهذا يكون يف الشتاء: والسفري. مزدمحهم: رك احليمعت
  .النهم: والبطن. إذا ذهب الشعر عنه: أسفر مقدم رأسه: السفري قوهلم

  زار الشتاء وعزتْ أثمن البدِن  من ال يذاب له شحم النصيِب إذا

  طيه الناس طرياً أي ال يدخر له، بل يع: ال يذاب له الشحم

  حيناً وال يدرك األعداء بالدمن  مبالوتر أقواماً فيدركه يطلب
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  .احلقد: الدمنة

  يرِبي على بغضِة األعداِء بالطبِن  ٍديحارب يجده غير مضطه ومن

  .أي غري مقهور: غري مضطهٍد. الفطنة: الطنب

. الفطانة يف الشر: التبانة: قال األصمعي. ا فطن لهإذ: طنب له وتنب له: الفطنة، يقال: والطنب. يزيد: يرىب

  .أي أفطن منه: ورجل حلن؛ أي فطن، وهو أحلن منه. رجل ندس وندس؛ يفطن: ويقال

ال يضيعه يوجد تؤتِه النصح ولم يخ وباألمانة  إن ِنلم يغدر 

  .إنْ تؤتِه النصح ال ينفك حافظه: ويروى

 ِنيك أمر صالح فك وحيثما  هناك ربك ما أعطاك من حسٍن

  ولزهير أيضاً 

  : وقال ميدحه

لمن طلٌل برامةَ ال يريم  قديم عفا وخال له حقب  

دهر : حقب. واحد األحقاب: واحلقب. أي مضى: وخال. وهو من األضداد. كثر: وعفا. درس: عفا
  .طويل

  وفي عرصاته منهم رسوم  واانبأهله عنه ف تحمل

  .وسط الدار، وهي الساحة والباحة والنالة: العرصة

اٍةتا ففه ككأن يلوح  في معاصمها الوشوم ترجع  

  .يلحن كأن يدا فتاة: يروى

  .تردد مرة بعد مرة: وترجع. مواضع األسورة: واملعاصم

 العجالِز فالقصيم فأكثبة  عفا من آِل ليلى بطن ساٍق

  .منابت الغضا يف الرمِل: القصيم

  كما يتطلع الدين الغريم  ىخياالتٌ لسلم طالعنات

  : وقد جاء يف الشعر خيالة؛ قال. خيالٌ وخياالت مثل محام ومحامات

  برحلي أو خيالتها الكذوب  تْمبناِزل إال أل ولستُ

  .يتطلع فالنٌ ضيعته ويتعهدها: وقوله يتطلع الدين الغرمي كما تقول
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 واإذا اللؤماء ليم بملحي  لعمر أبيك ما هرم بن سلمى

حلاه؛ أي قشره: وأصله من القشِر؛ يقال. مبلوم: مبلحى.  

 إذا تشاجرت الخصوم لساِن  وال ساهي الفؤاد وال عيي ال

  .اختلفت: تشاجرت

رعصمةٌ في كلِّ أم ولن  يطيفُ به المخول والعديم  

  .ري ال يستغنيان أن يسأالهالذي له خول؛ أي الغىن والفق: واملخول. الغين: املخول

 يميشار إليه جانبه سق  متى تسدد بِه لهواتُ ثغٍر

  .خيشى القوم أن يؤتوا منه: جانبه سقيم

  قوي ال ألفُّ وال سؤوم  بأسه يكالك منه مخوفٌ

اللفف يف ومنه . امرأةٌ لفاُء الفخذيِن؛ أي عظيمتهما: ومن األلف قوهلم. امللول: والسؤوم. الثقيل: األلف
  .اللسان

  وكان لكلِّ ذي حسٍب أروم  في الذاهبين أروم صدٍق له

  .أي له يف سلفه أصل صدٍق. كل ذلك األصل: األروم، واجلنث، والضئضئ، والبؤبؤ

عل ووعود يهقومه هرم  عاداتِه الخلقُ الكريم ومن  

 أزمتْ بهم سنةٌ أزوم إذا  وهقد كان عودهم أب كما

  .أي سنةٌ تشتد عليهم فتطوحهم يف البالد: إذا أزمت مطوحةٌ: ويروى.  إذا أزمتهم:يروى

 يمالناس أو أمر عظ تهم  امغرم أن يحملوه عظيمةُ

  إذا شهدوا العظائم لم يليموا  وامن مالومها وكان لينجوا

 يمراء خإذا مستهم الض  وٍملِّ قككذلك خيمهم ول

  ولزهير أيضاً 

  :  ميدحهوقال

  أقوين من حجج ومن شهِر  ِرجحالديار بقنِة ال لمِن

  .اجلبل؛ أي من أجل احلجج والشهور اليت مرت ا: القنة

به لعب سوافي الموِر والقطِر بعدي  ايرها وغالرياح 
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  ضفوي أوالِت الضاِل والسدِر  نائِت محبمندفِع الن قفراً

  .والواحد ضفاً.  من ضفوى أي جانيب.آبار معروفة: النحائت

  خيِر الكهوِل وسيد والحضِر  رٍمذا وعد القوَل في ه دع

  .اصرفه: عد القول

  ذبيان عام الحبِس واألصِر  تْمذا قسماً لقد عل تاِهللا

أمواهلم من أي حيبسون : عام احلبس. امي اهللا ذا، وال ها اهللا ذا: مما يوصل به اليمني، كما قالوا: ذا
  .اخلوف

  .إذا حبسه وضيق عليه: الضيق؛ يقال أصره يأصره: واألصر

    

الج أن معترك وسابُئ الخمِر  ياِع إذانعم ،القتار حب  

  .اشتريتها: سبأت اخلمر: يقال. ريح الشواِء: والقتار. االزدحام: االعتراك

ى القوِم قد علم ولنعموامأو  ِرمعضهم جلٌّ من األ إن 

ال ولنعم في الذعِر دعيتْ  تَ إذادرِع أنحشو نزاِل ولج 

 دِرصأمين مغيِب ال جلى  حاِمي الذماِر على محافظة اْل

  .أي سره مثل عالنيته: أمني مغيب الصدر. العظيم من األمر: واجللَّى. ما جيب عليك حفظه: الذمار

 ر نوائب الدهناب بعض ما  حدب على المولَى الضريِك إذا

  .الفقري: والضريك. ابن العم: املوىل هنا

 دِرقِن الأواِء غير ملع  ومرهقُ النيران يطعم في ال

  .الشدة: والألواء. أي مغشي النريان: مرهق النريان

  يلقاك دون الخير من ستِر  ادون الفاحشاِت وم الستر

  .يريد العفاف؛ أي ليس مثَّ فاحشة: الستر

  جز النواصي من بني بدِر  هلدسيعته وفض عظمتْ

  .أصل العنق: والدسيعة من الفرس. اجلفنة: الدسيعة

مذب أيام في حربها ودماؤها تجِري  مةٌراغيان  
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  .معاداة: مراغمةٌ

  .هذا البيت والذي قبله روامها األخفش

  : وروى األصمعي بعد ذلك وبعد هذا البيت

  ض القوِم يخلقُ ثم ال يفري  عخلقتَ وبتفري ما  وألنتَ

 ِرمن ليِث أبي أج أبطاُل  ه الأشجع حين تتج وألنتَ

 ِرالناِب بين ضراغٍم غث ِد  عراِض الساعديِن حدي ورِد

  .الغرب: والغثر. تعلوه محرة: ورد

  خلفتَ في النجداِت والذكر  اعليك بما علمتُ وم أثنى

والذكر . وقد جنُد ينجد. شجاع: رجل جند، ونجد، ونِجد، وجنيد. الشجاعة: دةالشدة، والنج: النجدة
  ".وإنه لذكر لك ولقومك. "العالُء والشرف: هنا

 دربالمنور ليلةَ ال كنتَ  لو كنتَ من شيٍء سوى بشٍر

 بن حارثة بن ألٍم وقال يذكر النعمان بن املنذر حني طلبه كسرى ليقتله ففر فأتى طيئاً، وكانت بنت أوس
وكانت له يف بين عبس . عند النعمان، فسأهلم أن يدخلوه جبلهم ويؤووه، فأبوا ذلك خوفاً من كسرى

يد، ألن مروان بن زنباع كان أسر فأحسن إليه النعمان، وكلم فيه عمرو بن هند عمه، فأطلقه؛ وكساه 
سرى ومل تدخله طيئ جبلها لقيه بنو فلما هرب من ك. النعمان ومحله؛ فكان بنو عبس يشكرون ذلك له

ال طاقة لكم بكسرى، : أقم فينا فإنا مننعك مما مننع منه أنفسنا، فقال: رواحة بن ربيعة العبسيون، وقالوا
  : فساروا معه، فأثىن عليهم خرياً؛ ففي ذلك يقول زهري

 يادا لا باألمِر أو يبدو لهم م من  أال ليتَ شعري هل يرى الناس ما أرى

 ياانر فوال أرى الده وأموالهم،  مهوسفى نبدا لي أن الناس تفنَ

 ياافديداً وعي جلأثراً قب أجد  عةًلمتى أهبط من األرض ت وأني

  .مسيل من مكاٍن مشرف إىل الوادي: التلعة

  فثم إذا أصبحت أصبحتُ غاديا  إذا ما بتُ بتُ على هوى أراني

  .أهواه وحاجٍة أريدهاأي بت على أمٍر 

  يحثُّ إليها سائقٌ من ورائيا  حفرٍة أهوى إليها مقيمٍة إلى

  .أراد بالسائق األجل
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 ياانوعشراً عشتها وثم تباعاً  جةًلي أني عشتُ تسعين ح بدا

  إلى الحق تقوى اِهللا ما قد بدا ليا  يزادنقٌ فلي أن اهللا ح بدا

 ائياان جسابقاً شياً إذا ك الو  لي أني لست مدرك ما مضى بدا

 أنْ تقي نفسي كريمةَ ماليا وما  إن أرى نفسي تقيها كريمتي وما

 ياخالداً إال الجباَل الرواس وال  ياًال أرى على الحوادِث باق أال

 ياياللدودةً والمع وأيامنا  انالد ورببالسماء وال وإالَّ

 اديااٍد وعوأهلك لقمان بن ع  اًعبك تترى أن اهللا أهل ألم

  .اسم رجل من عاد، ولكنه قصره ضرورة: ممدود- هو عادياٌء 

 أردى جنده والنجاشيا وفرعون  وأهلك ذا القرنيِن من قبِل ما ترى

 ياا هاأليام وهي كم فنتركه  هتْ بال أرى ذا إمٍة أصبح أال

 يا لو أن امرًأ كان نجمن الشر  وٍةجنان بتر للنعمان ك ألم

  .املرتفع من األرض: النجوة

  من الدهِر يوم واحد كان غاويا  جةًعنه رشد عشرين ح فغير

    

 ياؤاسصديقا معطياً أو م أقلَّ  هرِضأر مسلوباً له مثُل ق فلم

كان يع فأين ال  يادهي جطالذين والحسان ياوالحبأرسانهن 

 ياوالغئين الوالم بغالتهن  رىق يعطيهم الالذين كان وأين

ج وأين انفالذين يحضرونياقدمتْ ألقوا عليها المراس إذا  ه 

 ياا هها رأوا أنمل منيته  مهوسفلم يشركوا بن رأيتهم

 ازياخقديماً يتقون الم وكانوا  والأن حياً من رواحةَ أقب سوى

 ياالالروايا والهجان المت ثقاَل  هابند بحتى حبسوا ع يسيرون

 ياالقوداع أن ال ت موودعه  ميهللهم خيراً وأثنى ع فقال

  وكان إذا ما اخلولج األمر ماضيا  هده لعأمراً كان ما ب وأجمع
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  .شك فيه: اخلوجل األمر

  : وقال لسنان بن أيب حارثة وللحارث بن عوف املريِني

 ُلقمن سلمى التعانيق فالث وأقفر  ن سلمى وقد كاد ال يسلوصحا القلب ع

 ولصيِر أمٍر ما يمر وما يح على  ياًانمين ثوقد كنت من سلمى سن

  .على إشراِف أمٍر: على صِري أمٍر

  مضتْ وأجمتْ حاجةُ الغِد ما تخلو  اجٍةحاً لإذا ما جئتُ يوم وكنتُ

  .أي ما متضي: ما ختلو. محت باحلاء: روىوي. حوائجنا ما تنقضي: يقول

  سلو فؤاِد غير لبك ما يسلو  محب أعقب النأي قلبه وكل

وقال . صحا القلب عن سلمى وقد كاد ال يسلو؛ أي قد سال: قال يف أول بيت. أعقب النأي لبه: يروى
  . يف السنني الثماين املواضيمل يسلُ: واملعىن. وهذا تناقض يف الظاهر. غري لبك ما يسلو: يف هذا البيت

  هجعتُ ودوني قلةُ الحزِن فالرمُل  ادمعبة بر األحذك تأوبني

 ُلسحفتْ فيه المقاديم والقم وما  ىنًفأقسمتُ جهداً بالمنازِل من م

  .حلقت: سحفت

أبِر ثبالفج ألرتحلنألد مإلى الليِل إالَّ أن يعرجني طفل  ن  

  . ناقيت، أو ترمي ما يف بطنها؛ فذلك الذي حيبسينأي إال أن نضع

 وكل فحل له نجُل أصاغرهم  إلى معشٍر لم يورث اللؤم جدهم

 ال تقِو منهم إذاً نخُل وداراتها  فإن تقِو المروراةُ منهم تربص

  .دار، ودارة؛ ومرتل، ومرتلة؛ ومكان، ومكانة: يقال. مجع دارة: الدارات

فإن فإن الحسا منهم إذاً قلما يخلو  راًجح ميقويا منهم وجزع  

الوادي: واجلزع. جبل: حمجر والثىن. منعطف وهو الضوج.  

وألف بالد متهم هتبها نادأوحشتْ منهم فإنهم بسُل  م فإن  

  .أي ال يطمع فيهم، يعين أم أشداٌء. حرام: بسل

   ال قصار وال عزُلطواَل الرماِح  مهفزعوا طاروا إلى مستغيث إذا

  .الذين ال سالح معهم: العزل

  جديرون يوماً أن ينالوا فيستعلوا  ريةٌقبنةٌ ععليها ج بخيٍل
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  .أرض معروفةٌ باجلن، أي خليقون أن ينالوا عدوهم ويعلوا عليه: عبقر

 بيض ما تخرقها النبُل سوابغُ  مأسود ضارياتٌ لبوسه عليها

وكانوا قديماً من مناياهم القتُل  مائه بدميقتلوا فيشتفي وإن  

  .أي هم أشراف إذا قُِتلوا رأى قاتلوهم أم أدركوا بثأرهم: فيشتفي بدمائهم

مض وإن عوان أنيابها عصُل  رةٌلقحتْ حرب الناس تُِهر ضروس  

واحلرب العوان. أي هاجت: لقحت :ا عصل، و. العضوض. والضروس. اليت كانت قبلها حربأنيا
  .والبعري إذا أسن اعوج نابه. ضربه مثالً

  .هذه حرب قدمية قد أسنت: يقول

  يحرقُ في حافاتها الحطب الجزُل  ريةٌضا مهأو أخت قضاعيةٌ

  .يعين أن حرب قضاعة ومضر منكرة

  وإن أهلك الماَل الجماعاتُ واألزُل  ام إزاءهعلى ما كان منه يكونوا

  .جتدهم على ما خيلت هم إزاءها: يروى األصمع

  .حيبسون ماهلم من خوِف العدو فال يسرحونه. إذا حبسوه. يقال أزلوا ماهلم. الضيق: واألزل

  وفتيان صدٍق ال ضعافٌ وال نكُل  انقية والبالمشرف يحشونها

  .اجلبناُء: والنكل. يوقدوا: حيشوا

   من وقائعهم سجُللكلِّ أناٍس  عةًنجديون كيداً ونج تهامون

أسفل مكة مما يلي العراق: وجند. النصيب: السجل. إتيان الكِإل: والنجعة. املكر: الكيد.  

  كبيضاِء حرٍس في طوائفها الرجُل  يبٍةتكضربوا عن فرجها ب هم

  .مشراخ منه: وبيضاؤه. جبل: حرس

    

 دُل عبيننا فهم رضاً وهم هم  ميشتجر قوم يقْل سرواته متى

  من العقِم ال يلفَى ألمثالها فصُل  لٍةضلِّ مجددوا أحكام ك هم

 ُلبم حوذا سفٍر إال له منه  اوراًجبالٍق بالحجاِز م ولستُ

وأعالمها ثم مشاِربها  ايرهبها عزلى معداً وغ بالد ُلعذب 

  .يقام عليها: مثل. جباهلا: أعالمها
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  لهم نائٌل في قومهم ولهم فضُل  ملتهخير حي في معد عم هم

 امرأيِن كلُّ شأنهما يعلو وكانا  مبما أخبرتُ عن سيديك فرحتُ

 خير البالِء الذي يبلُو فأبالهما  اُهللا باإلحساِن ما فعالَ بكم جزى

ته، فلذلك قال زهري وبلوته إذا جربته واخترب. إذا صنعت إليه صنيعاً مجيالً: أبليت فالناً خرياً أبليه إبالًء
  .أراد فصنع اهللا إليهما خري الصنيع الذي خيترب به عباده. يبلو، ومل يقل يبلى

 إذ زلت بأقداِمها النعُل وذبيان  تداركتما األحالف قد ثل عرشها

  .قد هدم عزها: قد ثل عرشها. أسد وغطفان: األحالف

 ُلهوا سفيها إذا أحزن سبيلكما  ٍنوطمنها على خيِر م فأصبحتما

  وناَل كرام الماِل في الجحرِة األكُل  تْفإذا السنةُ الحمراء بالناِس أجح

  .السنة الشديدة: واجلحرة. إذا أذهبت خري أمواهلم وأفرطت عليهم: أجحفت م السنة

 ُللهم حتى إذا نبتَ البق قطيناً  رأيتَ ذوي الحاجاِت حوَل بيوتهم

  .نبت البقلُ؛ أي أخصبوا. لديهم، نزلوا عندهمأي جرياناً قطنوا : قطيناً

ييسروا يغلوا  والبإن يستخبلوا الماَل يخ هنالك وإن يسألوا يعطوا وإن  

كان الرجل إذا افتقر أتى بين عمه فأعطاه كل واحٍد منهم شيئاً من اإلبل حىت إذا أولدها : قال األصمعي
  .ومكثت عنده سنني ردها، فذلك اإلخبال

أن يستعري الرجل من الرجل إبالً فيشرب ألباا وينتفع بأوبارها، وهذا يقارب : االستخبال: ريهوقال غ
  .األول

ومل أمسع االستخبال، وأراه . املنحة: واإلخولل. إنْ يستخولوا املال خيولوا: الرواية: وقال أبو عمرو
  .من امليسِر: ييسروا. يستخولوا

 ينتابها القوُل والفعُل وأنديةٌ  وفيهم مقاماتٌ حسان وجوهها

  .أي يكثر فيها القول والفعل؛ أي إذا قالوا وفوا: ينتاا. مجاعات رجاٍل: مقامات

  مجالس قد يشفي بأحالمها الجهل  مهيوتوإن جئتهم ألفيت حول ب

 فال غرم عليك وال خذُل رشدت  داعال قائم ققام فيهم ق وإن

  .قام قائم منهم يف احلمالة دعا له القاعد بالرشد ومل يرد عليهيريد أنه إذا : قال األصمعي

  وعند المقلين السماحة والبذل  على مكثريهم حقُّ من يعتريهم
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  .إذا جاءه لطلب ما عنده ومل يسأله فقد اعتراه

  فلم يفعلوا ولم يالموا ولم يألوا  بعدهم قوم لكي يدِركوهم سعى

 ُلبم قاِئِهآباء آب توارثه  امكان من خيٍر أتوه فإن فما

 إال في منابتها النخُل وتغرس  هينبتُ الخطي إال وشيج وهْل

  : وقال ميدح هرماً

  ورسم بصحراِء اللبييِن حائُل  ازُللسلمى بشرقي القنان من

  .جبل لبين أسد: القنان. أتى عليه حول: حائل

  ستبين وماثُلسنون فمنها م  عنها أهلها وخلت لها تحمل

  املنتصب : واملاثل. الالطئ باألرض: املاثل

يقطعها بين الجفوِن الصياقُل  يريةًمبةً حعليها نق كأن  

  .شبه أثر الدار بالربد. وهو هاهنا برد نسبه إىل محري. ثوب تلبسه املرأةُ ال كمني له: النقبة

  ِح األشاء الحوامُلكما زاَل في الصب  ائٍنعخليلي هْل ترى من ظ تبصر

وسط نشزن خهينرمٍل ب شقائقَ  اهمن الدهناِء يقطعن ائُلمن 

  .رملة مستطيلة: والشقيقة. ومنه نشزت املرأة على زوجها. ارتفعن: نشزن. الرملة اللينة: اخلميلة

 وحماواتهن القوابُل وفرشٌ  فلما بدت ساق الجواِء وصارة

  .اليت يقابل بعضها بعضاً: والقوابل. جبالٌ سود، واحدا محاُء: محاوان. ونظهرت هذه األرض: يقول

 الئُلياٍل قجاورتْ إال ل لمن  طربتُ وقال القلب هو دون أهلها

األرِض عن تهون البضيِع سهوةُ المشي بازُل  ريدةٌي فبعد كناز  

    

ناقة . ال مثل هلا: فريدة. سهلة: سهوة.  وذلك للسنة التاسعةالذي فطرنا به؛ أي انشق،: البازلُ من البعران
  .القطعة منه: والبضعة. اللحم: البضيع. جمتمعتنه: كناز اللحِم

المراجُل  ابضاحي جلدها ومقذه كأن كحيٍل أعقدته نضيح  

  .تصغريوهو مبين على ال. اخلضخاض الذي نأ به اإلبل: والكحيل. ما بني األذنني من خلف: املقذ

 ماجٍد تبغي لديه الفواضُل إلى  دحٍةاٍء ومنلمهٍد من ث وإني

  إذا ما ماشتا تأوي إليها األرامُل  ريبةًاألكرمين منصباً وض من
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  .األصل: املنصب. اخللق: الضريبة

  يصيد الرجاَل كلَّ يوٍم ينازُل  ابةٌمخدر ورد عليه مه فما

فهو خمدر فهو خاد. أخدر وخدرإذا استتر يف خيسه: ر.  

قي يسه أنمن بأوشك رناورإذا شاَل عن خفِض العوالي السوافُل  ه  

 ُلاما األنهنتصفر م بنافذِة  هكربٍة أو يشضب دؤهفيب

 ائُلدو ونعى القَإذا يل قتاٌل  امالبِن سلمى خلتان اصطفاه أبتْ

بأف ُلقتقل  اوياًطفما ينفك في األرِض  وغزو ُلِه ورواحراس 

 ُلالعشاِر والمخاض المطاف صفايا  اءهطون عدوا زاداً يكفأن إذا

اليت : والعشار. ناقة صفي، واجلمع صفايا؛ أي غزيرة: ويقال. اليت عظمت بطوا ودنت والدا: املخاض
  .اليت معها أوالدها: واملطافل. أتى عليها عشرةُ أشهر

تعطيِه الذي أنت سائُل  الًلهإذا ما جئته مت تراه كأنك  

 بالقيِل الذي أنا قائُل إخاءك  يبه ميتاً بنخٍل وأبتغ أحابي

  .أرض قربه ا: وخنل. أخص به: أحايب به. أي ذا الشعر: أحايب به

  يميني ولو المتْ عليه العواذُل  هبه من لو سئلت مكان أحابي

 اذُلبقليٌل والصفاء الت حياةُ  ا الوي أيٍد ثالٍث وإنمذَ لِعشْنَا

  . مقصور-  من احلجارة - والصفا . والصفاُء اخلالص من اإلخاِء. ألعطيت مييين فبقيت يل يد: يقول

 ُللرحٍل حله اهللا حام وليس  وليس لمن لم يركِب الهوَل بغيةٌ

  .هلول يف مودِة أخيه فليس بباٍغ إخاءهمن مل يركب ا: يقول. أنزله، ومل يشدده: حله

 ُلحليماً أو أصابك جاه أصبتَ  إذا أنتَ لم تقصر عن الجهل والخنا

  متت 

  بشر بن أبي خازم

وقال بشر بن أيب خازم؛ واسم أيب خازم عمرو بن عوف ابن محريي بن ناشرة بن أسامة بن والبة بن 
 مدركةً وهو عمرو بن إلياس بن مضر يهجو أوس بن احلارث ابن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية بن
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  .حارثة بن ألم الطائي

  : محل بشر على هجاِء أوٍس، وجعلت له يف ذلك جعالة، فقال: قال عبد اهللا بن صاحل العجلي

من سلمى عناء فما للقلب إذ بانت شف  تعنى القلباء 

  .املشقة: والعناء. لزمه: تعىن القلب

  فما للقلِب إذ ظعنوا عزاء  اٍلحوآذن آُل سلمى بارت

 وقد تلع الضحاء لوجهتهم  والهدوءاً ثم ألياً ما استق

  .ارتفع: وتلع. الضحا: والضحاُء. أي نامت: حني هدأت العيون: هدوءاً

  وجهٌل من ذوي الشيِب البكاء  يوِعتْ دمآذنوا ذرف فلما

لما است كأن نحفيها انمحلٍم  نخيُل  والقحمولهماء 

  .أي مائلة األعذاق: فيها احنناء. ر بالبحرين: حملم. اإلبل اليت عليها النساُء: احلمول

 الرمِل أوجهها وضاء كعين  وناألظعان أبكار وع وفي

 اءفصارةُ فالفوارع فالحس  اٍتنمنهن جزع عريت عفا

 اءدوا وفلهم إذا عق فليس  تُ آلِل ألٍمبجفيا عجبا ع

إذا استعرتْ ضروس من مخافتها النس تخلَّى  وأنكاساء 

: واستعرت. وأصله من السهم إذا قلب نصله مكان فوقه. الذين ال خري فيهم اجلبناء البخالء: األنكاس

ختلى من . ويقال للناقة السيئة اخللق ضروس، تعض من دنا إىل ولدها. احلرب: والضروس. توقدت
  . تظهر من الفزعأي: خمافتها

  لها من بعِد هلكهم بقاء  واٍفم قلتأتينه حلفتُ

  .هي القوايف اليت يشنع عليهم فيها. سأقذف حنوهم مبشنعات: ويروى

  أبا لجٍإ كما مدح األالء  يراًجومدحكم ب فإنكم

  .وأبو جلإ جبري بن أوس بن حارثة. شجر الدفلى؛ وله رواٌء ومنظر حسن: األالء

 اءويمنعه المرارةُ واإلب  راه الناس أخضر من بعيدي

    

  .اإلباُء خيشى على ما يأكله من الدواب أن يوبأ. مصدر أبيته إباٌء

  كمثِل الليِل، ضاقَ بها الفضاء  وٌللمن بني أسٍد ح وحولي
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قاُء؛ أي هي عرضتها الل: ويروى. كمثل الليِل يف كثرم وسوداهم، وبريق أسلحتهم كربيق الكواكب
أي قوية على : وناقة عرضةٌ للسفر. أي بلغت أن تزوج: له جاريةٌ عرضةٌ للزواج: ويقال. قويةٌ عليه

  .السفر

  كورِد قطاً نأتْ عنه الحساء  يموردوا المياه على تم هم

املكان إذا حني عنه الرمل أمهى: احلسي.  

  اءلنا في عرِض حوزتهم ند  ويٌلا يوم طنلهم ب فظلَّ

  .أي جانبه: أعطاه من عرض املال: جانبها؛ يقال: وعرضها. ناحيتهم: حوزم

  وال يخفي رقيبهم الضراء  ىال يرام إذا تهاف وجمٍع

  .ومثله اخلمر. ما واراك من شجر: والضراُء. الطليعة: والرقيب. خف وأسرع: اىف

  عريض الجانبين له زهاء  هسلفٌ تند الوحشُ عن له

ب صبحناه شديِد  ٍفزحلنلبسه الركِن ليس له كفاء 

  .املثلُ: والكفاُء. اجلانب: والركن. اجليش: والزحف. لنخلطه: لنلبسه

 ال يروعها اللقاء ومرِد  بشيٍب ال تخيم عن المناِدي

  .ال جتنب عن املنادي للرباز

 راءكما خبتْ مجوعةٌ ض  على شعِث تخب على وجاها

  .أن جيد الفرس يف حافره وجعاً يظلع منه: جاالو

  : وقال يهجوه

 وِبنجآيها نسج ال وغير  يِبثكالالمنازُل ب تغيرِت

  على الخديِن في مثِل الغروِب  يعا ودمبها أسائله وقفتُ

  .الديلُّ: الغروب

  .كأن دمعي من جريه يف غربِني: يقول

 يسلو المحب عِن الحبيِب وقد  ائينسلمى فغيرها الت نأتْ

سلم فإن قد نأتِني اليوم إلٍف، عن مشيبي  ىتك وصدتْ بعد  

 وِبعسٍة لبيضاء آن إلى  اًئتُ يوما شفقد ألهو إذا م

 ريبمحلُّ راحلِة الغ فبئس  والًي ألٍم رسنغْ بأبل أال
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 وِبنكما غر الرشاء من الذ  روهفاٍر أخجإذا عقدوا ل

  .وهي اخلفارة. أجرته: وخفرته. جعلت معه خفريا: وأخفرته. نقضت عهده: أخفرت الرجلَ

الدلو: والذنوب. قطع: غر.  

  بمخشي العراِم وال أريِب  وهموما أوس ولو سودت

  .العاقل: واألريب. الشر: العرام

  وذلك من ملماِت الخطوِب  أتوعدني بقومك يا بن سعدى

 يباٍن وشبين شب مبن  ديدمن بني أسٍد ع وحولي

مقيم: منب.  

  بجنِب الردِه في يوٍم عصيِب  ضربوا قوانس خيِل حجٍر هم

  .حجر بن احلارث أبو امرئ القيس

  بطعنِة ال ألفَّ وال هيوِب  تركوا عتيبةَ في مكر وهم

  .يف لسانه لفف؛ أي ثقل. الثقيل: واأللف. عتيبة بن احلارث بن شهاب، طعنه ذؤاب األسدي

 بين ضبعان وذيِب شريحاً  يٍرتركوا غداةَ بني نم وهم

 يِبسميدع بطٍل نج بكل  وهم وردوا الجفار على تميٍم

 مثِل المولعِة الطلوِب على  حاجب تحت العوالي وأفلتَ

  .اليت تطلب الصيد: والطلوب. العقاب فيها سواد وبياض: املولعة

 كأشطاِن القليِب بأرماٍح  ني كالٍب قد شجرناوحي ب

  .البئر؛ ألنه فقلب تراا: القليب

  سمو البزِل في العطِن الرحيِب  اونمإذا ما شمرتْ حرب س

  : وقال يفتخر

  فهاج لك الرسم فيها سقاما  الليلى بشرٍق مقام غشيتَ

مقامك : واملقام. مرتهلا الذي أقامت به: واملقام. إلقامةا: املقام أيضاً. املوضع الذي كانت تقيم فيه: املقام
  : الذي تقوم فيه، كما قال

العواِور وقمت مقاماً لم تقمه  

 امنازَل سلمى وشام تخاُل  بسقِط الكثيِب إلى عسعٍس
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  .النقش: والوشم. مجع وشم: والوشام. طرفه حيث سقط يف اجلدد: سقط الكثيِب

  سنون تعفيِه عاماً فعاما  من بعِد عهدي بها تجرم

  .متحوه يعين املقام، والرسم: وتعفيه. جرم األربعني إذا استوفاها: تقضي وكمل، يقال: جترم

  فأسبلِت العين مني سجاما  بها الحي إذ هم بها ذكرتُ

  .إذا سالت: سجمت العني سجوما وسجاماً

  ماماعلى فرِع ساٍق تناِدي ح  يةاء أراككب يكِّأب

  .أعالها: والفرع. محامة على شجِر األراك: أراكية

  .عودها: والساق

    

  مروح الضحى تستخفُّ الزماما  اهتيجالضحى ثم ه سراة

  .هيجتها وهي مترح يف ذلك الوقت. ارتفاعه: سراة النهار

  يريد نحوصاً تدق السالما  بقكأن قتودي على أح

األتان ليس يف : النحوص.  احلقوين، وقيل الدقيق احلقوين، واألنثى حقباُءمحار الوحش األبيض: األحقب
  .بطنها ولد

 اداميكادم عنها ك حياٍل،  انِةي عع فربت يم،شت

  إذا ما العذارى جلون الخداما  ىوغَبقوِمي غداةَ ال فسائْل

 تستخفُّ الجنوب الجهاما كما  مارهص آثتكيفَ نق بنَا

  .تسوقه وتطرده: ستخفهت

  وسائْل هوازن عنا إذا ما  ابربوكعباً فسائلهم وال

  .قبائل منهم تيم وعكل وضبة: والرباب. من بين عامر بن صعصعة: كعب

يهلكيف نع لقيناهمبيضاً وهاما  م يفرين بواتر  

  .والفرى يف إصالح. القطع والشق يف إفساد: اإلفراء

  يقطع ذو أبهريِه الحزاما  ٍقسابكل ذي ميعِة  على

  .النفس: والبهر. عرق مستبطن الصلب متصلٌ بالقلب: األر

خشق وجرداء ا  انٍةيفاءاللجام كظلِّ العقاِب تلوك  
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  .اجلرادةُ إذا صار فيها خطوط خمتلفة: اخليفانة. طويلة: شقاُء

  رامار كانا عذاباً وكانَا غ  افويوم النساِر ويوم الج

  .الالزم: الغرام

  فألفاهم القوم روبى نياما  ر،تميم، تميم بن م فأما

  .وقد رابت نفسه تروب. خثراُء األنفس: قوم روىب

  غداةَ لقوا القوم كانوا نعاما  اِرسنبنو عامٍر بال وأما

ان، فجرح فأثخن، وهو يومئذ غزار بشر بن أيب خازم طيئاً، فأغار على بين نبه: قال أبو حممد األخفش
وإمنا كان يف بين والبة، فأسره بنو نبهان فخبؤوه كراهة أن يبلغَ خربه أوس بن حارثة، . حيمي أصحابه

  .فسمع أوس أنه عندهم فكتموه؛ فآىل أن يدفعوه إليه، وكانوا خيافون أن يقتله

  .فلما أبوا عليه أعطاهم مائيت بعري وأخذه وأوقد له ناراً ليحرقه

وقيل يف جلد . مل تكن نار، ولكنه أدخله يف جلِد بعري حني سلخه: وحدثين بعض بين أسد قال: الق
فبلغ ذلك أمه سعدى بنت حصن، وهي من . كبش، مث تركه حىت جف عليه، فصار فيه كأنه عصفور

قبح : فقالت. أحرق هذا الذي شتمنا: ما تريد أن تصنع؟ فقال: طيء من سادم، فخرجت إليه، فقالت
طائر أصغر من : واِهللا لكأمنا أخذت به رهدناً، والرهدن! اهللا قوماً يسودونك أو يقتبسونَ من رأيك

خل سبيله وأكرمه؛ فإنه ال يغسل ! العصفور؛ أما تعلم ما مرتلته يف قومه؟ أو ما تعلم أنه هجاك يف بين بدر
  .ك أبداًعنك ما صنع غريه وأمي اِهللا لو فعلت ما استقلتها أنت وال قوم

ابعث إىل قومك ليفدوك؛ فإين قد : فاحتبسه عنده، وداوى جراحه، وكتمه ما يريد أن يصنع به، وقال
  .اشتريتك مبائيت بعري

  .فأرسل بشر فهيئوا له الفداء، وبادرهم أوس فأحسن إليه وكساه اليمنة وغريها

  .ومحله على جنيبه الذي كان يركب، وسار معه حىت بلغ أداين غطفان

محل بشر بن أب خازم على هجاء أوس ففعل، مث أسر بشر فوجه أوس : ل عبد اهللا بن صاحل العجليوقا
غننا، فكأن قد تغىن الناس مبا يصنع بك أوس، يهددونه بذلك، فزجر : فاشتراه فدفع إىل رسله فقالوا له

  : الطري فرأى ما حيب فقال

   واِدي سلموالعير والعانةَ في  ترى الطير إلى جنِب النعم أما

   معونعمةٌ من الن سالمةٌ

  : فقال بعض الرسل
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لشيا ب إنك وهذو هر معلى إثِر الندم  م الطير في زجرك  

 دمقالكفيك ويثنى ب وقطع  مرهأبشر بوقع مثِل شؤبوِب ال

 مابن سعدى ذو عقاٍب ونق إن  ماألشا وبدهعب وباللساِن

هجوتين ظاملاً؛ فاختر بني قطع لسانك وحبسك يف سرب حىت متوت؛ وبني قطع : تى به قال لهفلما أ
  .يديك ورجليك وختليِة سبيلك

يا بين؛ لقد مات أبوك فرجوتك لقومك عامةً، : مث دخل على أمه سعدى وقد مسعت كالمه؛ فقالت له
جاك، من ميحو إذاً ما قال فيك؟ أزعمت أنك قاطع رجالً ه. فأصبحت واهللا ال أرجوك لنفسك خاصةً

تكسوه حلتك وحتمله على راحلتك، وتأمر له مبائة ناقة حىت يغسل مدحيه : فما أصنع به؟ قالت: قال
  .هجاءه

  .ففعل فامتدحه فأكثر

مدح بشر أوساً وأهل بيته مكانَ كل قصيدة هجاهم ا قصيدة، وكان هجاهم : قال أبو حممد األخفش
    :  فمن ذلك قولهخبمس فمدحهم خبمس؛

 اِفلحبها إذ طاَل ش وليس  افبالنأي من أسماء ك كفى

  وطوُل الشوِق ينسيك القوافي  ه دواءزاء لعإن ال ىبل

 الِفد ائتقرينة بع وقطع  وٍقاَل شحاجةً ومط فيالِك

واِفأ مداللها رش لحسِن  ايهام فيةَ قاألتحم كأن 

  .أوىف يويف إيفاء، وواىف يوايف موافاة: يقال. املشرف ينظر: املوايف. اب من ثياب اليمنثي: األحتمية

  ينشن الغض من ضاٍل قضاف  ديٍرالبيض الخدوِد بذي س من

من شجِر دقيِق العيدان صغري: ينشن يتناولن.  

 اِفبأيديهن من سلِم النع  أو األدِم الموشحِة العواِطي

  .عطت تعطو، وذلك أن ترفع يدها فتضعهما على الغصن. تناولُ بأيديهااليت ت: العواطي

  خشوِعي للتفرِق واعترافي  متلو رأيِت غداةَ بن وإنِك

  .الصرب: االعتراف

  بودي غير مطرِف التصافي  يِت أنلرثيِت لي وعلم إذاً

  .املستحدث، أخذ من الطريف والطارف: املطرف
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 تخيُل بالرداف ناجيةب  فسل طالبها وتعز عنها

  .الرديف: والرداف. تبختر يف مشيتها وتشولُ بذنبها: ختيلُ. أي اتركه وانسه: سل طالا

  .إذا محلت رديفاً رأيت هلا نشاطاً: يقول

 المودةَ في القوافي أمنيها  على أني على هجران ليلى

  .؛ أي يف قراءته" متىن ألقى الشيطان يف أمنيتهإذا: "قال اهللا تعاىل. أقرئها يف قوايف شعري أين أودها: أمنيها

  إذا هم القرينةُ بانصراِف  راًجوخلِة آلِف بدلتُ ه

  .هجرته حني أراد قطيعيت: بدلت هجراً

  أطيطَ السمهرية في الثقاف  ايهيئط النسع ف بحرجوج

وقيل احلرجوج من . لربدالناقة الشديدة اخلفيفة، أخذت من الريح احلرجوج؛ وهي الشديدة ا: احلرجوج
  .الصوت: واألطيط. منسوبة إىل قرية بالبحرين يقال هلا مسهر: والسمهرية. الضامرة: اإلبل

  إذا بركتْ وهن على تجاِف  اهكأن مواضع الثفناِت من

  .االرتفاع عن األرض: والتجايف. ما لزم األرض منها حني تربك: الثفنات

  ن القطا سمل النطاِفيبادر  التابقمعرس أربٍع مت

  .املياه؛ الواحدة نطافة: والنطاف. بقايا املاء: واألمسال. شبه آثار ثفناا مبواقع أربٍع من القطا

  شجوباً مثل أعمدِة الخالِف  ااألين والتهجير منه فأبقى

  .الواحد شجب. القوائم: والشجوب. السري نصف النهار: والتهجري. اإلعياُء: األين

فا نها ولهال نعتخرزاِء مثل حصى الخذاِف  يعمن الم  

  .ما تنفيه بأيديها وأرجلها من احلصى: والنفي. تسقط من أيديها وأرجلها: ختر نعاهلا

  .احلجارة البيض تكون يف األرِض اخلشنة: واملَعزاُء. شبهه حبصى اخلذاف الذي خيذف به

 اِفاللبيِن من جف بأجماِد  كأن السوطَ يقبض جنب طاٍو

. ما صلب من األرِض: واألمجاد. ويقال للذي خيرج من أرٍض إىل أرٍض طاِو. أي ثور ضامر: طاٍو

  .موضع: واللبني

  رءوس الالمعاِت من الفيافي  تالشججتُ بها إذا اآلرام ق

  .فيفاءالصحارى، واحدها : والفيايف. الظباء البيض: واألرآم. اليت تلمع بآالل: الالمعات

 رافبأيديها المفاوز عن ش  يفليتي قد رأيتُ العيس ترم
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العطاِف  ىللمالَ وجنوِب سلم عوامد كُنعلى أعجازها د  

القسي، : والعطاف. السيوف: والعطاف أيضاً. مطارف اخلز: وأراد بالعطاف. أحد جبلى طيئ: سلمى
  .الصحراُء: واملال. الواحدة عطيفة

  لربِك فاعملي إن لم تخافي  ن ألٍمبإلى أوس بِن حارثةَ 

  .أي سريي إن مل يلزمك اخلوف: اعمل. أراد إىل ربك

  على زلٍق زوالقَ ذي كهاِف  رجشصدع بخبةَ أو ب فما

: والصدع. الغريان يف اجلبال: والكهاف. مكان زلوق ومزلق. يريد ا اجلبال امللس. مجع زلوق: الزلق

  .الطريق يف الرمل: واخلبة. أرض: خبة. الوعل اخلفيف اجلسم

  مخالبها كأطراِف األشافي  االِّلقوةُ الشغواء عنه تزلُّ

. إذا ركبت العليا السفلى: قد شغت سن الغالم: يقال. اليت ركب منقارها األعلى األسفل: الشغواء

  .الغشواء، وهي اليت غشيت ببياض رأسها: ويروى

  .لَقْوة وِلقْوة: ويقال

  إذا ما ضيم جيران الضعاِف  الً من جابِر أوٍسموئ بأحرز

  تغنيِه البعوض على النطاِف  ريٍفي غليثٌ بعثر ف وما

  .الشجر امللتف: والغريف. موضع: عثر

    

  يناغي الشمس ليس بذي عطاِف  يٍلى أكلا يزاُل عمغب، م

: يناغي. ال يصيب، ما يزال هذه حالهيصيب يوماً ويوماً : ومغب. مكب ما يزال يريد األسد: يروى

. وقيل يناغي الشمس من صفة األكيل؛ ألنه ألقاه على قفاه، فكأنه ينظر إىل الشمس. يرقب وينظر

: ورجل معتطف. امللحفة: والعطاف. أي ليس عليه لباس: ليس بذي عطاف. ما يأكله السبع: واألكيل

  .ب سقوطها فخرج عند الليليناغي الشمس، ألن األسد عينه إىل الشمس يرق. ملتحف

  إذا دعيتْ نزاِل لدى النقاِف  هنسورةً للقرِن م بأبأس

  .الضرب بالسوِط والطعن: والنقاف. واثبه: وساوره. بأشد وثبةً: بأبأس سورةً

  بغمٍر في األموِر وال مضاِف  ن ألٍمارثة بأوس بن ح وما
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أضيف إىل قوٍم ليس منهمالذي قد : واملضاف. الذي مل جيرب األمور: الغمر.  

  : متت وقال بشر

 اِحفالكثيِب إلى بط برامةَ  ىالمنازُل من سليم تغيرت

  عفتها العاصفاتُ من الرياح  ٍتباللوى فبراِق خ فأوديِة

  .أرض سهلة، أو رمل خمتلط به احلصى: والربقة واألبرق والربقاء. واحد الرباق برقة

  هضيم الكشح جائلة الوشاِح  ىيملديار قد تحلُّ بها س

يذهب : أي جيولُ وشاحها: جائلة الوشاح. وكل ضامر مهضوم وهضيم. دقيقة اخلصر: هضيم الكشح
  .وذلك من دقة خصرها. وجييء

  يشبه ظلمه خضل األقاحي  روٍبتستبيك بذي غ ليالي

ظلم أن يكونَ الثغر وال. وقيل غروبه صفاؤه وماؤه. يقال حلِد كلِّ شيء غرب. تذهب بعقلك: تستبيك
  .مجع أقحوانة: واألقاحي. الندى: واخلضل. صافياً

  هدوءاً في ثناياها براِح  نطافةً شيبتْ يمزن كأن

. بعد نوم الناس: هدوءاً. مبزن أراد من مزن: وقوله. وشيبت خلطت. املاُء: النطافة. من ماِء مزٍن: يروى

  .قيل هلا راح ألا تريح صاحبها من اهلموم

  إذا ما الخيُل فئن من الجراِح  يإن كنِت جاهلةً بقوم ليس

من احلرب: فئن أي رجعن.  

 احبلد نليِه بمستب وما  نحلُّ بجو كلِّ حمي وثغٍر

  .كل موضع حيمي: احلمى

  شديِد األسِر طرف ذي مراح  ٍدهب نرِة وأقمبكلِّ ط

: واألقب. إذا وثب: طمر. هي الوثوب: وبعضهم يقول. ةهي املشرف: بعضهم يقول: الطمرة فيها وجهان

  .النشاط: واملراح. اخللق: واألسر. العظيم احلسن: والنهد. اجلواد: والطرف. الضامر

من الحرِب العواِن بمستراِح  ميهوتقنحلُّ بع وماحي  

  .أي مراح: مبستراح. الشديدة اليت كان قبلها حرب: والعوان. جانباهم: عقوتاهم

  سمو البزِل في العِط الفياِح  اما شمرتْ حرب سمون إذا
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ارتفعنا ومشينا إليها كما تفعل البزل إذا مشت إىل البزل : مسونا. مشر أهلا فيها، أي خفوا وأسرعوا: مشرت
  .الواسع: والفياح. مربك اإلبل: والعطن. فتطاولت يف مشيها ورفعت أعناقها

   النقع بالشعِث الصباحيثرن  بن قهلحٍق أياطل على

  .الغبار: والنقع. ومن قال آطال جعل واحده إطالً. الواحد أيطل. اخلواصر: األياطل

  على سنٍن بمندفع الصداح  يحار الطرفُ فيها ومقفرِة

أي عن طريقه : خلِّ عن سنِن الفرس: ويقال. على طريق: وعلى سنٍن. اليت أقفرت من األنيس: املقفرة
  .حيث يندفع ماؤه: ومندفعه. واِد: داحووجهه والص

ا في غورتيها تجاوبهأوفى بالبراح  هام إذا الحرباء  

  .األرض املستوية: والرباح. جانباها: ذكر البوم وغورتاها: اهلامة

 ما تشكَّى من جراح أموِن  وخرٍق قد قطعتن بذات لوٍث

  . يؤمن عثارهااليت: واألمون. القوة: واللوث. البعيد من األرض: اخلرق

  وأجالِدي على لهٍق لياح  كأن الرحَل منها مضبرِة

: واللهق. ما أشبه أجالده بأجالِد أبيه، أي شخصه: يقال. شخصه: وأجالده. املوثقة اخللق: املضربة

  .الذكر أيضاً: واللياح. األبيض، وكذلك اللياح

  قطا شرٍك تشب من النواحي  يهيَل فخكأن ال ومعرِك

شبه اخليل وهي ختتلف فيه وتضرب بأيديها بقطاً قد وقع يف شرك فهو يرتو من . موضع القتال: املعترك
  .وشب الغالم شباباً، وشببت احلرب أشبها شباً وشبوبا. يقال شب الفرس شباباً وشبيبا. نواحيه

  رعاع الخيِل تنحطُ في الصباِح  هنتُ عشهدتُ ومحجر نفس

    

يسمع هلا : تنحط. سفلتهم: ورعاع الناس. مجاعتها: ورعاع اخليل. املنهزم: احملجر. ماحيف الر: ويروى
  .شبه الزفري من أجوافها

 بعجلزٍة وقاِح فوارسها  وخيٍل قد لبستُ بجمِع خيٍل

  .الصلبة احلافر: والوقاح. الشديدة: العجلزة

  : ويروى

 شقاء عجلزٍة وقاِح على  يٍلخ عمبج
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 ظلَّ فتخاِء الجناح هفواً،  ، والخيل تهفويشبه شخصها

: وقيل الفتخ. لينة اجلناح تقلبه كيف شاءت: فتخاء اجلناح. ويقال للطائر إذا طار قد هفا. تعدو: فو

  .العرض يف الظهر واجلناح والكف

 الحقبيالً ذا س أيممها  إذا خرجت يداها من قبيٍل

  .ينإذا رجعت عن قوم أقصد ا قوماً آخر: يقول

  على زوراء تسجد للرياح  يد أرانأجالد صفهم ولق

: وتسجد للرياح. مث أخذ يف وصف السفينة ملا ذكرها. أي على فرس كأا زوراء، يريد بالزوراء سفينة

  .تتبعها

 جوانبها، رداح مضبرة  معبدِة المداخِل حين تسمو

مقرية كالبعري : وقد قيل معبدة. رداح: جيزةويقال للمرأة العظيمة الع. الواسعة: والرداح. موطأة: معبدة
  .املعبد املهنوء

  تذكر ما لديه من جناح  إذا قطعت براكبها خليجاً

  .أي رجع إىل نفسه وذكر ذنوبه مما هو فيه

  يلين الماء بالخشِب الصحاِح  راٍتالموج تحت مسخ يمر

  .السفن شبه خيلهم ا: املسخرات

  تغض الطرفَ كاإلبِل القماِح  ودعا قعلى جوانبه ونحن

أي نكف أبصارنا فرقاً، ويكون ذلك أن الرجل إذا محله فرسه فلم يقدر على رده، وكان سيئ الركوب، 
: والقماح. واملعىن هلا، واللفظ للسفن ملا كان يف نعتها. أراد اخليل: على جوانبها: وقوله. امتألت عينه

  .العطاش الرافعة رءوسها

  ومن مسِك أحم ومن سالح  ٍد قسٍط ورنأوقرن من وقد

  .واللفظ للسفن. يعين اخليل: أو قرن

ضرب : والرند. حنن على خيلنا، ويوجد منا رائحة املسك، والرند، والقسط؛ وحنن حمتقبو السالح: يقول
  .من الرحيان

جون وهن فطابتْ ريحهن  في لجج مالِح جآجئهن 
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وماء ملح، ومياه مالح. معظمه: وجلة البحر. ملاء الذي ال يرى له طرفا: واللجة. صدورهن: جآجئهن.  

  .متت

وائلة، ومرة، ومازن، وغاضرة، : كان غالم من األبناء رمى بشر بن أيب خازم بسهم فأثخنه، واألبناء
  .وسلول بنو صعصعة؛ فكل ولد صعصعة غري عامر يسمون األبناء

ة، تزوجها مرة بن صعصعة، فولدت له عمراً، فغلب عليهم وأما سلول فهي ابنة شيبان بن ذهل بن ثعلب
  .والغالم من بين وائلة بن صعصعة. سلول

انطلق فأخرب أهلك : وإن بشراً أسر الوائلي، مث أيقن بشر أنه ميت، فأطلق الغالم يف بعض الطريق، وقالوا
  .أنك قتلت بشر بن أيب خازم

  : ذه القصيدة، وهو جيود بنفسهأوِص؛ فقال ه: مث اجتمع إليه أصحابه فقالوا له

  خالل الجيش تعترف الركابا  ايهن أبعميرةُ ع أسائلةٌ

  .سأهلم عن خرب ليعرفه: اعترف الرجلُ القوم

  ولم تعلم بأن السهم صابا  ترجى أن أؤوب لها بنهٍب

 األبناِء يلتهب التهابا من  رنأباِك قد القاه ق وإن

  بسهٍم لم يكن يكسى لغابا  الوائلي أصاب قلبي وإن

أن يلي بطونَ : واللغاب. نكساً لغابا: فعلى قوله ينشد. الفاسد الذي ال حيسن عمله: اللغاب: أبو عبيدة
  .اتفاق القذذ، وهو أجود ما يكون: واللوأم. الريش ظهروها

 اما القارظُ العنزي آب إذا  فرجى الخير وانتظري إيابي

رتة خرج يطلب القرظ فلم يرجع إىل أهله، فضربته العرب مثالً لكل شيء رجل من ع: القارظ العرتي
  .يفوت فال يرجع

 اًله بجنِب الردِه باب فإن  فمن يك سائالً عن بيِت بشٍر

  .وبشر دفن يف هذا املكان. املاء يكون يف أصل اجلبل، الواحدة ردهة: الرده

 اغتراببالموِت نأياً وا كفى  هنفي ملحد ال بد م هوى

  فأذِري الدمع وانتحبي انتحابا  ىبلًى، وكلُّ فتى سيبلَ رهين

 اابِه أجيدعى لميتت إذا  قصد السبيِل، وكل حي مضى

زحٍف فإن فرب عمير أهلك  اابنقعه رهواً ضب يشبه 
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  .وقيل املتتابع. الساكن: الرهو

 اابلفتْ شآميةٌ سح كما  ٍفزحه بأللبس سموتُ

  شأته الخيُل ينسرب انسرابا  اه إذا موائمعلى ربٍذ ق

  .دخل يف سربه: انسرب الوحشي. خفيف القوائم: ربذ

    

 ثقِة إذا الحدثان نابا أخا  شديد األسِر يحمُل أريحياً

  .يرتاح إليه: يراح إىل املعروف: أرحيي

  اباإذا ما الحرب أبرزِت الكع  يعند مختلِف العوال صبوراً

 اابا ونناجذاً منه وأبدتْ  ايهتشاجر األبطاِل ف وطال

  .وقيل األضراس كلها نواجذ. السن بني الناِب والضرس: الناجذ

  ولما ألقَ كعباً أو كالبا  يعز علي أن ألقَى المنايا

  .ابنا عمر، وهم قتلوا بشراً: كعب وكالب

  لنهاباتضب لثاتها تبغي ا  يرألقَ خيالً من نم ولما

وصف اخليل بشدة شهوا . دمى فوه، وإن لثته لتضب: تضب لثاا مثلٌ؛ يقال لكل من اشتد حرصه
  .واملعىن ألصحاا. للقاِء

  فيطعنوا ويضطربوا اضطرابا  وٍمقوم بط قليخت ولما

 االبقا إال انبثقافه أبت  يوماة قنللناس إن ق فيا

  .ه القناةالذي تسوى ب: الثقاف

ويقال للرجل ال ينكسر من أمر يصيبه وال . حنن إذا غمزنا انقلبنا كما تنقلب القناة إذا صلبت: يقول
  .إنه لصلب القناة، وإنه لصلب العود؛ أي صلب البدن، شديد القلب: يضعف فيه

 تركوا بني سعد يبابا وهم  هم جدعوا األنوفَ فأوعبوها

  .اخلراب: واليباب.  جدعاً وعيباً، أي مستأصالًجدعه اهللا. استأصلوها: أوعبوها

  مختار شعر عبيد بن األبرص األسدي
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كان من حديث عبيد بن األبرص أنه كان رجالً حمتاجاً، فأقبل ذات يوم، : قال أبو عبيدة معمر بن املثىن
ه؛ فانطلق ومعه غنيمةٌ له، وأخت له تدعى ماوية ليورد غنمه، فمنعه رجل من بني مالك بن ثعلبة، وجبه

حزيناً مهموماً للذي صنع به املالكي، حىت أتى شجرات فاستظل حتتهن، فقالَ هو وأخته، فزعموا أن 
  : املالكي نظر إليه وإىل جنبه أخته، فقال

 يابليته ألقحها ص يا  اوياى مذاك عبيد قد أت

    فحملت فوضعت ضاويا

مث . مين فالن ورماين بالبهتان فأدلين منه، وانصرين عليهاللهم إن كان ظل: فسمعه عبيد، فرفع يده، قال
  .وضع يده حتت رأسه فنام، ومل يكن قبل ذلك يقول الشعر

قم، فقام وهو يرجتز ببين مالك، : فزعموا أنه أتاه آت يف املنام بكبٍة من شعر فألقاها يف فيه مث قال له
حنن بنو الزنية؟ : من أنتم؟ قالوا:  وسلم حني أتوهقال رسول اهللا صلى اهللا عليه. وكان يقال هلم بنو الزنية

  .بل أنتم بنو رشدة: فقال

ما تريد إليهما، وكان : أن املنذر بن ماء السماء بين الغريِني، فقيل له: وكان من حديث عبيد وقتله: قال
رو بن بنامها على قربي رجلني من بين أسٍد كانا ندمييِه؛ أحدمها خالد بن نضلة الفقعسي، واآلخر عم

وكان له يوم . ما أنا مبلٍك إن خالف الناس أمري؛ ال مير أحد من وفود العرب إال بينهما: مسعود، فقال
  .يف السنة يذبح فيه أول من يلقاه

هذا عبيد بن : من هذا الشقي؟ فقال: فبينا هو يسري إذ أشرف له عبيد، فقال لرجل ممن كان معه
اتركه، فإين أظن عنده من حسن القريض أفضل مما تدرك !  اللعنأبيت: فقال له الرجل. فأتى به. األبرص

 فادع على قتله؛ فإذا نزلت يف قتله، فاستمع منه، فإن مسعت حسناً استزدته، وإن مل يعجبك فما أقدرك
  .به

  .فرتل املنذر فطعم وشرب، وبينه وبني الناس حجاب وستر يراهم منه وال يرونه: قال

: قال. أرى احلوايا عليها املنايا: ما ترى با أخا بىن أسد؟ قال: ستر، فقال له رديفهفدعا بعيد من وراء ال

  .حال اجلريض دون القريض: أفقلت شيئاً؟ قال

  .فأىب أن ينشدهم شيئاً فأمر به فقتل

 اخالء تعفيه الرياح سواهك  تحاوُل رسماً من سليمى دكادكا

رسم دكادك، وثوب شراذم، وثوب أخالق، : ل العربتقو. أي تسحقه: اليت تسهك التراب: الساهكة
  : وأنشد. أي متقطع: وأهباب، وهبب
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 يضحك منه التواقْ شراذم  جاء الشتاء وقميصي أخالقْ

  .املستوى من األرض: والدكداك. اسم ابنه: التواق

 اترعاه وأدماً ترائك نعاماً  تبدل بعدي من سليمى وأهلها

  : واحدة تركية؛ يئس منها الظليم فتركها، وأنشد لألعشىبيض النعام، ال: الترائك

  وتلقى بها بيض النعاِم ترائكا

  .ومساها أدماً لبياضها

  .الظباُء البيض: واألدم. ترعى فيه مرةً بعد مرٍة: وترعاه: أبو عمرو

  أراكيٍة تدعو الحمام األواركا  امٍةبها أبكي بكاء حم وقفتُ

هي املقيمة : ويقال. واحدا أركة؛ وهي اليت قد لزمت موضعها: األواِرك. اكتكون يف شجِر األر: أراكية
  .يف األراك

    

  على فرِع ساٍق أذرِت الدمع سافكا  اذكرتْ يوماً من الدهِر شجوه إذا

  .على أعلى ساِق شجرة: على فرع ساٍق. حزا: شجوها

   تامكاتجلتْ كسوتُ الرحَل وجناء  الضحى حتى إذا ما عمايتي سراة

  .اجلهل: والعماية. ضخم: وسنام تامك. عظيمة السنام: وتامك. أول الضحا: سراة الضحا

رأى عانةً تهوي فولى مواشكا  رٍدقتودي فوق جأب مط كأن  

املطرد، : قال أبو عمرو. احلمار الغليظ الشديد: واجلأب. أداة السانية: والقتود. عيدان الرحل: القتود
  .السريع: واملواشك. تسرع: ويو. واحد: واملشرد

  أعزهم فقداً عليك وهالكاً  قتلنا األجدليِن ومالكا ونحن

  .رجالِن من كندة، وقيل من غسان: األجدالن

 اان وارككأنما ك فقطره  ونحن جعلنا الرمح قرناً لنحرِه

  .املتكئ على وركه: والوارك. صرعه: قطره

 اكلى ناٍر لعمر إلهإ تقدك  ونحن األلى إن تستطعك رماحنا

  وحجراً وعمراً قد قتلنها كذلكا  اهويوم الرباب قد قتلنا همام
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إمنا مسوا ذا االسم ألم . تيم، وعدي، وثور، وعكل، وضبة: مخسة أحياء: الرباب: قال أبو عمرو
  .غمسوا أيديهم يف الرب وحتالفوا

 ا هنالكاالذي نجاك مم فذاك  وركضك لواله لقيتَ الذي لقوا

  .أي ركضك للفرار جناك

  كأن معداً أصبحتْ في حبالكا  يدةًتغني أن أخذتَ ول ظللتَ

  .من إعجابك بوليدٍة أخذا ظننت أنك ملكت معداً كلها: يقول

  فتصبح مخموراً وتمسي متاركَا  ينةٌاك زقٌّ وقامرٌؤ أله وأنت

  .ملن عاداك ال تدفع ضيماًإمنا مهتك الشرب والسماع، فأنت متارك : يقول

أهله مت فأنتَ  على الوتِر حتى أحرز الوتر اكالهتبكي إثره 

  .واحد: الوتر والذحل والتبل والترة

  .ملا وترت صرت تبكي وتقتل نفسك، ليس عندك غري ذلك: يقول

  ولم تك إذْ لم تنتصر متماسكا  فال أنت باألوتاِر أدركتَ أهلها

  .اسكاً عن حماربتنا وماال تقدر عليهأي مل تكن متم

 اقتلنا شيخه قبل ذلك ونحن  قتلنا جندالً في جموعه ونحن

 اسيوفاً عليهن النجار بواتك  ونحن صبحنا عامراً يوم أقبلوا

  .قواطع: وبواتك. العتق والكرم: النجار

 اكوقد بلَّ النجيع السناب سراعاً  عطفنا لهم عطفَ الضروِس فأدبروا

الناقة اليت : والضروس. مقدم احلافر: والسنبك. الدم الطري: والنجيع. فأدبروا شالال؛ أي هراباً: يروى
  .تعض من دنا منها ليحتلبها

  : وقال

  نزَل الدارس عن أهل الحالل  مال رخليلي أربعا واستخب يا

  .أقيما: واربعا. بلد: واحلالل. اسم امرأة: احلالل

 المغناه وتأويب الشم قطر   عفَّى بعدك المثَل سحِق البرِد

  : الرجوع مع الليل؛ وأنشد لألخطل: والتأويب. سري النهار: التأويب

  ولو يشاءون آبوا الحى أو طرقوا  من ديارهاً مريبق ينالبائت
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 الوصمنك بأسباب ال ممسكو  ك اليرانه جي بنيغ ولقد

  . زماناًكنا به: غنينا مبكان كذا

 واأليام حاٌل بعد حاِل بين  ثم أكدى ودهم إذْ أزمعوا ال

. إذا مل يعِط شيئاً: وسألته فأكدى. إذا مل يبق عنده شيء: أعطى فأكدى: ويقال. أي انقطع: أكدى

  .إذا انتهى إىل جبل ال يعمل فيه احلديد: وحفر فأكدى

  .أمجعوا البني: ويروى

 ذي العانِة أو شاِة الرمال جأِب  لفانصرفْ عنهم بعنٍس كالْوأى ا

القطعة من : والعانة. واجلأب الغليظ منها املوثق اخللق. يريد من محر الوحش. احلمار الشديد: الوأى
  .البقرة: الثور الوحشي، ويقال: والشاة. احلمري

  خيَل في األرسان أمثاَل السعالي  الَ القدنَا من أهاضيِب الم نحن

  .شبه اخليل ن من النشاط واملرح. والسعايل الغيالن. هو موضع معروف: وقيل. الصحراء: املال

  أرِض وعثاً من سهوِل أو رمال  ولِة الهجشزباً يغشين من م

. اليت ال يهتدى فيها: واهولة من األرض. قطباً، وهي العوابس: ويروى. اليابسة الضامرة: الشزب

  .الذي تغيب فيه قوائم اإلبل: والوعث

 الليِل خطاِر العوالي جحفٍل  فانتجعن الحارثَ األعرج في

انتجعن : غسان يومئذ-طلنب اجليش العظيم: واجلحفل.  يريد احلارث بن أيب مشر الغساين؛ كان ملك.  

    

  ذبِل السمِر، صريعاً في المجاِل  ا النقالغادرنا عديا، ب ثم

  .؛ قتل يومئذعدى بن مالك ابن أخت احلارث بن أيب مشر

  قارِب الماء على أيِن الكالِل  عجناهن خوصاً كالقطا ال ثم

عجناهن :يف سرعته: كالقطا القارب. صرفناهن.  

 اِلمخيُل قباً عن يميٍن وش  نحو قرص يوم جالت حوله ال

و من ويقال ه. ويقال هو رجل من بين كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. قرص بن مالك من غسان
  .الضامرة البطون، واحدها أقب، واألنثى قباُء: والقب. كندة

  أجرِد السابح ذي العقِب الطوال  ى اللكم رئيس يقدم األلف ع
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. أول جري الفرس: البداهة: قال. اجلري بعد اجلري: العقب: قال أبو عمرو. العدو الثاين: العقب

  .والعاللة والعقب آخره

أسأباحت جمع قد حالِل  ا النيافه حي في الروع ومن بيض  

  .جمتمعون: حي حالل

  أقدم القدموس من عم وخاِل  ا الزهدار ورثنا ع ولنا

  .رأس قدموس: يقال. العظيم: والقدموس. القدمي: القدموس

  مورثونَا المجد في أولى الليالي  ا الاؤنَه آبندم زٌلمن

  .موضع السرجني والبقر: والدمنة. فيه وسودوه برتوهلم إياهأثروا : دمنه آباؤنا

  مقرباِت الجرِد ترِدي بالرجاِل  ا اللنا فيه حصون غير م ما

  .تعدو: وترِدي. القصري الشعر: واألجرد. اليت يقربوا من بيوم ويكرموا: املقربات

 فيه إرثُ عز وجماِل أنِف  في روابي عد ملي شامخ ال

. البقية: واإلرث. طرفه: املرتفع، وأنفه: والشامخ. القدمي: والعدملي. ما ارتفع من األرض: روايبال

  .األصل: واإلرث. املرياث: واإلرث

  : وقال المرئ القيس بن حجر الكندي يذكر قتل أبيه حجر

  ِل أبيِه إدالالً وحينا  تيا ذا المخوفنا بق

التعرض للهالك: احلني.  

  تَ سراتنا كذباً ومينا  ْلقد قتأنك  أزعمت

  .كذب ومان، وكاذب مائن: يقال. أكثر من الكذب: املني

  ِم قطام تبكي ال علينا  على حجِر ابِن أم لوماً

  .هال بكيت على حجر: يقول

  فُ برأِس صعدِتنا لوينا  اقثض الإنا إذا ع

. ة، القناة كناية عن عزهم ومنعتهم، جعلها مثالً لهالذي تقوم به القنا: والثقاف. القناة مل تثقف: الصعدة

أي أبينا، أي أبينا إعطاَء ما نطالب : لوينا: وقوله. أي فرق أمرهم ومجاعتهم: شق عصا املسلمني: ومثله
  .لواه حقه يلويه لياً ولياناً: به، من قولك

  ض القوِم يسقط بين بينا  عا وبنحقيقت نحمي
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  .ال حيمي حقيقته وإن محاها عجز عن احلماية.  إىل هؤالء وال إىل هؤالءيسقط وسطاً ال: يقول

 إذ تولوا أين أينا دة  هال سألت جموع كن

  .أي أين ينهزمون

أيام هامهم ببواتٍر حتى انحنينا  نضرب  

  .قاطع: سيف باتر

  ِك أتينهم وقد انطوينا  وغسان المل وجموع

  .يعين اخليل، انطوين من الضمر

  عالجن أسفاراً وأينَا  دن قلحقاً أيا طله

  .اخلاصرة: واأليطل. ضوامر: حلق

  بنواهل حتى ارتوينا  اًصلقن هوازن ولقد

  .العطاش: والنواهل. الضرب على الرأس: الصلق

  ِب المشرفي إذا اعتزينا  ابضتحت ال نعليهم

  .االنتساب: االعتزاء

 اثم وجههم إلين عك  نحن األلى فاجمع جمو

  .أي حنن من قد عرفت يف قدمي الدهر

ج واعلم دينَا  ايادنبأن ال يقضين ألين  

  .ال يبقني موتوراً بوتره: قال

ما حا مأبحنَ ولقدلما حمينَ تَ  ي اوال مبيح 

  ك رماح قومي ما انتهينا  يلدرتْ عولو ق هذا

 اوينتإذا ان نعاداته  وشةًك نوشنت حتى

  .انتأين للغارة: قال انتوين. انتوين من النية. وهو يف موضع نصب. تتناولك، يريد كعادان: تنوشك

  تقٍة شموٍل ما صحونا  االسباء بكّل ع نغِلي

  .اليت تشمل العقل: والشمول. والعاتقة املعتقة. سبأت اخلمر: يقال. شراء اخلمر: السباُء

التالِد إذا انتشينا  اهذاتفي ل ونهين عظم  

  .سكرنا: وانتشينا. املال املوروث: التالد
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  رفع الدعائم ما بنينا  وي ولال يبلغُ البان

  .األركان: والدعائم. يريد باين الكرم؛ أي ال يبلغُ كرمي كرمنا

 اناه وضيم قد أبينَ  كم من رئيٍس قد قتْل

    

ِم الدسيعِة قد رميناضخ  ٍرشعسيِد م ولرب  

الدفعة من املال اليت تدسع ا، أي خترجها من مالك، كما يدسع اجلمل جبرتِه؛ أي خيرجها من : الدسيعة
  .كرشِه إىل أنيابه

  باٍن تيمم من نوينا  بظالل عق عقبانه

  .تقصد من نوينا قصده: تيمم من نوينا. الرايات، واحدها عقاب: العقبان

  جزر السباع وقد مضينا  وهلا شنترك حتى

  .بقيته: والشلو من كل شيء. بقية جسده: شلوه

 ادينحليفنا أبداً ل م  اا يضلعمرك م إنا

  حوِر العيوِن قد استبينا  ىدممثِل ال وأوانٍس

  .اللوايت يؤنس حبديثهن: األوانس

  : وقال

  يِنفأوديِة اللوى فِرماِل ل  الديار بذي الدفين تغيرِت

  .حيث يلتوي وينقطع: اللوى من الرمِل

السفيِن  صاحبي أترى حموالً تبين سيرها عوم يشبه  

  .السباحة: والعوم. سفينة وسفني وسفائن وسفن. اإلبلُ اليت عليها اهلوادج: احلمول

 الطوى عن اليميِن ونكبن  جعلن الفج من ركٍك شماال

: والطوي. الطريق، واجلمع فجاج: الفج: وقال أبو عمرو.  األرضما اتسع من: والفج. موضع: ركك

  .البئر املطوية باحلجارة

 يهبتْ بليٍل تشتكين وقد  أال عتبتْ علي اليوم عرِسي

  : قال العجاج ميدح أبو رجل. الرجل عرس واملرأة عرس. امرأته: عرسه

  من خيِر عرٍس جمعا وعرس
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وهبت : من نومها ب هباً وهبوباًأي هبت.  

 أخلفتُ حيناً بعد حيِن لقد  فقالتْ لي كبرتَ فقلتُ حقاً

أي : لقد أخلفت: وقال األثرم. خملف عاٍم: أخلفت كما يقال للبعري إذا بزل مث مر عليه حولٌ: قوله
دهراً حىت كربت: يقول. استبدلت قلت هلا صدقِت، لقد أفنيت.  

   المقالِة بعد لينوقطتْ في  اآيةَ اإلعراِض منه تريني

الصدود : اإلعراض: قال أبو عمرو. عالمة: وآية. غلظت يف الكالم بعد ما كانت تالينين: قطت
  : وأنشد لألخطل. واإلمكان

ابالموِت صداً واجتناب كفى  ايانأعرِضي قبل الم أفاطم 

  كبرتُ وأن قِد ابيضتْ قروني  ينا أن رأتومطتْ حاجبيه

قبضة وعبست : مطت: هذا قول أيب عبيدة؛ وقال أبو عمرو. اجبيها متعجبةً من كربهمدت ح: مطت
  .حني رأته قد كرب وابيض شعره، وتغريت عما عهدها عليه من املودة

 يفإني ال أرى أن تزد هين  فقلتُ لها رويدِك، بعض عتبي

  .تستخفين؛ أي ارفقي يف عتيب: وتزدهيين. عتايب: عتيب

 يما شئِت أن تنأي فبين إذا  ىتيك حوعيشي بالذي يغن

فاتني أسفاً ش فإن منِّي كاللِجين  ياببيك وأضحى الرأس  

وقال أبو . اخلبط؛ وهو ورق الطلح يدق ويرش باملاِء ويطعم اإلبل: واللجني. أي فاتين وأنا آسف عليه
. الزبد على الشيء إذا جف: اللجني: عيوقال األصم. ورق خيلطُ إما بدقيق، وإما بنوى: اللجني: الوليد

رطب، ويابس، : ورق الشجر خيبطُ؛ فهو لونان: واللجني. شبه بياض شعره به. ويقال هو لغام اإلبل
  .فشبه الشيب باليابس، والسواد بالرطب

  . فذلك عيب من عيوب القافية يسمى السناد- يريد الفضة-كاللجني : ومن روى

  فأضحى اليوم منقطع القريِن  اًناي زموكان اللهو حالفن

  .صاحبين؛ أي قد انقطعت عن اللهو: وحالفين. الصاحب: القرين

 عيونهن عيون عيِن كأن  فقد ألج الخباء على عذاري

  .بقر الوحش، الواحدة عيناُء: والعني. أدخل: أجل

باألقراِب طوراً يملن وباألجياِد كالريِط المصوِن  علي  
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  .األعناق: واألجياد. شبه األقراب يف بياضها بالريط. اخلواصر، واحدها قرب: راباألق

 مني مخالطةَ اليقين يرى  وأسمر قد نصبتُ لِذي سناٍء

أي يرى مين اجلد : يرى مين خمالطةَ اليقني: وقوله. يريد به الرمح: واألمسر. لذي شرف ورفعة: لذي سناٍء
  .يف القتال

 بذي خرص قتيِن مغابنةٌ  تهيحاول أني قوم وقد مض

. معاندةً: ويروى. معاينةً، أي وهو يرى ذلك ويعاينه: ويروى. أي طعنة مغابنةٌ تغنب من حلمِه؛ أي تثنيه

  .القليل الطعم: والقتني أيضاً. حمدد الرأس: وقتني. السنان: واخلرص. نفذته: ومضته

. تزوجتها بكراً قتيناً، يعين قليلة الطعم! بخ: لفقا. يا رسول اهللا؛ تزوجت فالنة: وذكروا أن رجالً قال

  .وقيل للسان قتني؛ ألنه يابس ال ينشف الدم

    

  .فنت يفنت فتناً وفتوناً: يقال. فتني، وهي الذي أدخل النار فأمحي مث ضرب: ويروى

  سفحن الدمع من بعِد الرنيِن  اءسا نهما عاده من إذا

سفحن :ع الصوترف: والرنني. صبنب.  

 أدماء كالعيِر الشنوِن على  وخرٍق قد ذعرتُ الجون فيه

بني : والشنون. الظلمان وتكون البقر أيضاً والباُء لبياضهن: واجلون. البعيد الواسع من األرض: اخلزق
  .السمني واملهزول

  : وقال

الهامُل ومن  لاحرسوٍم نؤيها ن أمن دياٍر دمعك 

  عاماً وجون مسبٌل هاطُل  اهالريح بها ذيل أجالِت

إذا لزم : الداين من األرض، يقال أسبل اخلرب للصقر: واملسبل. يعين السحاب: واجلون. جرت: أجالت
  .األرض

  صهباء مما عتقتْ بابُل  اربظلتُ بها كأنني ش

اري: ظلت مكثت.  

  وقد عاله الوضح الشامُل  ما بكاء الشيِخ في دمنٍة بل

  .وكل أبيض وضح. الشيب: الوضح
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 ُلبها إذْ ظعنوا آه فما  أقوتْ من الاللي هم أهلها

  .خلت: أقوت

 عطبولةٌ خاذُل كأنها  وربما حلتْ سليمى بها

  .اليت ختذل الظباء ال ترعى معها وتقيم على ولدها: واخلاذل. الظبية الطويلة العنق احلسنتها: العطبولة

  داٍم خفها بازُلأدماء   يةٌالتسليك جم لوال

  .تنسيك هذا اللهو: وتسليك. تشبه اجلمل يف عظِم خلقها: اجلمالية

 ُلاقعانِة مرتعه ع ذي  حرفٌ كأن الرحَل منها على

أرض: وعاقل. على محار معه قطعةٌ من األتِن: الضامرة من اإلبِل، على ذي عانِة: احلرف.  

  جاهُلإنك عن مسعاتنا   االسائل عن مجدن يأيها

  .فعلهم وفضلهم: ومسعام. أراد مبسعاتنا، فأدخل عن مكان الباِء

أيامنَ إن ائُلفاسأْل تنبأ أيها الس  اكنتَ لم تأتك 

  يوم تولَّى جمعه الجافُل  ادهبنا حجراً وأجن سائل

  .عزيت فالناً عن ابنِه وبابنِه: يقال. أي عنا: سائل بنا. اهلارب املذعور: اجلافلُ

  وجاولتْ من خلفه كاهُل  أتى سعداً على مأقٍط ميو

  .ابن ثعلبة بن كاهل بن أسد بن خزمية رهط الكميت: سعد. مضيق احلرب: املأقط واملأزق

  كأنهن اللهب الشاعل  سرباً له ذبالً فأوردوا

  .القنا اليابس: الذبل

  إذا التقينا المرهف الناهل  مأن كيف يعلوه وعامراً

  .العطشان: والناهل. السيف احملدد: املرهف

  بجحفٍل قسطله ذائُل  غسان لقيناهم وجمع

  .الطويل الذيِل، ال ينقطع: والذائل. الغبار: القسطل

 ائُلإذا ألقحِت الح يوماً  قومي بنو دودان أهُل النهى

  .اليت أتى عليها حولٌ ومل حتملْ، ومجعها حول: احلائل

  .ملوألقحت من لقاح الناقة أنْ حت

 نفحاٍت قائٌل فاعُل ذي  يِد أيِدن سفيهم م كم
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 ائُلومن نائله ن فعٌل  من قوله قوٌل ومن فعله

 منه البلد الماحُل ينبتُ  هالقائل القول الذي مثل

 يعقي سيبه العاذُل وال  يحرم السائَل إن جاءه ال

  .ميحو: يعفِّي: روىوي. حبسه: عقاه واعتقاه: يقال. ال حيبسه: ال يعقي سيبه

 ُليذهُل منها البطُل الباس  والطاعن الطعنة يوم الوغى

  : وقال

 هبالداً غير معلوم ميمماتٌ  لمن جماٌل قبيَل الصبِح مزمومه

بعتيِق العقِل مقروم وكلالً  رةًرقماً وأنماطا مظاه عالينه 

  .الستر: والقرام. مستورة: مقورمة

  كأنها من نجيع الجوِف مدمومه  ح غدوا صبلعبقري عليها إذ ما

. ورجل عبقري؛ أي كرمي. وأراد رقماً عبقرياً. وكلُّ شيء كرم فهو عبقري. بياض يف محرة: صبح

من الدمام؛ وهو شيء أمحر يسيل من الشجر مثل الصمغ تأخذه نساُء األعراب فيجعلنه دماماً، : مدمومة
  .للعبقري: ويروى. والدميومة منه. وكل شيء سويته فهو مدموم. وهو الطراز

قةٌوسٌل مظعنهم نخ كأن  ها بالحمِل مكمومهذوائب سود  

. وسد ذوائبها من الري. ووسقت فهي واسقة وواسق. أي محلت، فهي موسقة: وسقت: يقال

  .مغطاة؛ خمافةَ اجلراِد والطري: ومكمومة

به فيهن الفؤاد وقد هام آنسةٌ   اهند بالحسن موسومهبيضاء  

  .أي عليها مسةُ احلسن

  تدني النصيفَ بكفٍّ غيِر موشومه  مةٌاعو نجكمهاِة ال ممكورةٌ

    

  .إمنا يشم األكف البغايا: بكف غري موشومة: تدين النصيف فتستر مجاهلا للعفِة، وقوله

الكرى اغت كأن تْقبريقتها بعد  صافيةً بالمسِك مختوم صهباءه 

  ذو شارٍب أصهب يغلي بها السيمة  اهقتياع عيغاِلي بها الب مما

  .الذين يشترون والذين يبيعون أيضاً: والبياع. االسم من سام يسوم سوماً وسيمةً: السيمة

  في مكفهر وفي سوداء مركومه  هبيَل أرقيا من لبرٍق أبيتُ الل
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  .قد ركم بعضها على بعض: ومركومة. سوداَءيريد يف ليلة . سحاب جمتمع: مكفهر

  .يا من يعني على النظِر إىل هذا الربق: يريد

  وتحتها ريقٌ، وفوقها ديمه  حرقٌ، وماؤها دفقٌ فبرقُها

  .والدمية قطر دائم يف سكون. أول املاِء: والريق. كأنَّ برقها النريان حترق

  .وحتتها رنق، أي كدر: ويروى

  إذا شفى كبداً هيماء مكلومه  ي شربت بهالماء لو أن فذلك

  .شكاَء، ويه اليت شكت، أي طعنت فانتظمها الطعن: ويروى

  ناٍء مسافتها كالبرِد ديمومه  اودوية تعيا الهداةُ به هذا

  .اشتقت من دممت الشيَء فهو مدموم، أي سويته، وإمنا جعلها كالربد آلثار الرياح: دميومة

  عيرانِة كعالِة القيِن معقومه   بعيهمةمهمه يهماها جاوزتُ

أي ال يتلبثون : إذا تلبث، وإمنا اشتقاق املهمه من أالَّ يتمهمه فيه الركب: ويقال متهمه. الضخمة: العيهمة
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذُ من األيهمِني، . العمياء اليت ال أعالم ا: واليهماُء. من خوفه

  . واجلمل اهلائج، ومها األعميان، وذلك أنه ال يريد وجوههما شيءومها السيلُ

  في ساعة تبعث الحرباء مسمومه  رةًبها عرض الدوي ضام أرمى

  .ومسمومة من السموم. اخلالية يدوي فيها السمع: الدوية

  : وقال

  بالجو مثَل سحيِق اليمنِة البالي  اِلدار هنِد عفاها كلُّ هط يا

: وسحيق. باخلبِت؛ وهو ما اطمأن من األرض، ومجعه خبوت: ويروى. موضع: واجلو. بابص: هطال

  .الربد اليماين: واليمنة. ثوب خلق

 أذيالا بيهفمما تع والريح  جرتْ عليها رياح الصيِف فاطردتْ

اطردت :وذهبت ؛ أي تلبدت الدار: ويروى. جاءتومنه . ثوبنيأتانا فالن مطارقاً بني : يقال. فاطرقت
  .يتراكب: صارت هذه الرياح بعضها على بعض كما يتطارق الريش: اطرقت: وقيل. النعل املطرقة

  والدمع قد بلَّ مني جيب سربالي  افيها صحابي كي أسائله حبستُ

 يطرب أو يشتاقُ أمثالي وكيف  اإلى الحي أيام الجميع به شوقاً

  .سينكيف يشتاق أو يطرب مثلي يف كرب 
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  منه الغواني وداع الصارِم القالي  ينودععال لمتي شيب ف وقد

. املستغنيات جبماهلن وحسنهن عن الزينة متزوجات وغري متزوجات: والغواين من النساء. اجلمة: اللمة

  .املبغض: والقايل. القاطع: والصارم

 اللمكعالِة القيِن ش بجسرٍة  وقد أسلِّي همومي حين تحضرني

اخلفيفة : والشمالل. وقيل الضخمة. وقيل الطويلة. الناقة القوية اليت جتسر على كل شيء: اجلسرة
  .احلداد: والقني. السندان: والعالة. السريعة

  تفِري الهجير بتبغيِل وإرقاِل  يةاجبقتوِد الرحِل ن زيافِة

اليت : والناجية. تالة تزيف يف سريهاخم: وزيافة. وقيل تفعلُ الفري من السري؛ أي العجب. تقطع: تفري
  .خشب الرحِل: والقتود. العنق: وقيل. ضرب من السري، وهو سري البغال: والتبغيل. ينجو من ركبها

 وذياِلجالٍد بكمفرٍد وح  مقذوفة بلكيِك اللحِم عن عرٍض

ض استعرضتها أي من أي عر: وعن عرض. قطع اللحم، الواحدة لكيكة: واللكيك. مرمية: مقذوفة
  .الذي يرعى وحده: والوحِد. ما اتسع من األرض: واجلو. رأيتها حليمةً

 اِلشببتُ لها ناراً بإشع حتى  هذا وحرٍب عوان قد سموتُ لها

  .أوقدت: وشببت. اليت قوتل فيها مرةً بعد مرة: واحلرب العوان. ارتفعت إليها: مسوت هلا

  هم أرسله من كفه الغاليكالس  زةٌمسومةٌ جرداء عجل تحتي

الذهاب يف : والسوم. خمالةٌ يف سومها: مسومة: أبو عبيدة. علمت بعالمِة احلرب: قد سومت: مسومة
  .املرعى

الذي يغلو بسهمِه؛ أي يباعد : والغايل. الصلبة اللحم: والعجلزة. حتيت مضربة؛ أي مدجمة اخللِق: ويروى
  .مقدر رميٍة بسه: والغلوة. به يف الرمي

    

  شهباء ذاِت سرابيٍل وأبطاِل  املومة باٍد نواجذُه وكبِش

  .الدروع: والسرابيل. بيضاُء من لون احلديد: وشهباُء. الكتيبة اتمعة: وامللومة. رئيس القوم: الكبش

  كما انثنى مخضد من ناعِم الضاِل  ِهجفرته خرصاً فماَل ب أوجرتُ

الناعم : واملخضد. وقيل اجلفرة الصدر. لعظيم اجلفرِة؛ أي عظيم البطنإنه : ويقال للفرس. جوفه: جفرته
  .الذي إذا خضته اخنضد؛ أي إذا جذبته اجنذب
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. والعربي يكون يف احلضر. السدر الربي: والضال. وال يكون خمضد إال فتح الضاد: قال أبو عمرو

  .وأوجرت من الوجور كما يوجر الصيب يف فمه. السنان: واخلرص

  في دنِّها كر حوٍل بعد أحواِل  هوٍة كرفاِت المسِك طاَل بهاوق

: وقوله. أقهى عن الطعام وأقهم عنه، إذا رجعت نفسه منه: يقال. اليت تقهي صاحبها عن الطعام: القهوة

  .كفتات املسك يف طيِب رحيها: كرفاِت املسك

  .اخلمر؛ ألا تلهي شارا: واللهوةُ. وهلوٍة: ويروى

  في بيِت منهمر الكفيِن مفضال  قبَل أن يبدو الصباح لنا باكرتها

  .شبه جوده مبنهمر املطر. سخي سائل الكفني بالعطاِء: منهمر الكفِني

  كأن ريقتها شيبت بسلساِل  مٍةكمهاِة الجو ناع وغيلٍة

الغيالُء الضخمةُ : وقيل. الهم: معصم غيلٌ إذا اغتال السوار: ومنه قالوا. اجلسيمة اليت تغتالُ الثياب: الغيلة
  .ما اتسع من األرض: واجلو. خلطت: وشيبت. مخر يتسلسلُ يف احللق: والسلسال. البيضاُء

  ثم انصرفتُ وهي مني على بال  ينبعألعبها وهناً وتل قدبتُّ

مِر الذي يلهيها أالعبها من املزاح؛ أي آتيها باأل: ألعبها: وقيل. أحدثها بالشيء الذي تتعجب منه: ألعبها
  .أي ال أنساها، هي أكثر حديث نفسي: وهي مين على بال. بعد نومة: ووهناً. وتأتيين مبثل ذلك

  واحتلَّ بي من مشيب أي محالِل  انم بى ال يلالشباب فآل بان

  .نزال: حمالل. نزل يب: واحتل يب. حلف: آىل

 يال اللمِة الخدر سواد هللا  والشيب شين لمن أرسى بساحتِه

واخلايل . جانبه وحضرته: وساحته. وأرست السفينة إذا جنحت وقامت فلم تربح. ثبت وأقام: أرسى
  .املاضي

  : وقال

 اِدأسماء لم يلمم لميع آلِل  طافَ الخياُل علينا ليلةَ الوادي

  .أي التقينا على غري ميعاِد

د في  أنى اهتديتَ لركٍب طاَل سيرهم كداِك وأعقاِدسبسٍب بين 

رمال متراكمة، : واألعقاد. السهولة: والدكداك. ما استوى من األرض: والسبسب. طال ليلهم: يروى
  .واحدها عقد
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  مثل المهاِة إذا ما احتثها الحاِدي  لةمل يعا كسراه يكلفون

  : ويروى. واملهاة البقرة. القوية على العمل يف سريها: اليعملة

 .... يقنفال لمث  يةاجنل فالها ك يكلفون

  قوالً سيذهب غوراً بعد إنجاِد  هأبا كرٍب عني وأسرت أبلغْ

ما : والنجد. ما تطامن من األرض: والغور. عمرو بن احلارث بن عمرو بن حجر آكل املرار: أبو كرب
  .أخذ إىل جند: وأجند الرجل. أراد غور امة وجندها. ارتفع منها

 اِديم حاِرهوللموِت في آث إال  راح من قوٍم وال ابتكروايا عمرو ما 

حيةَ الوادي فامِض  راًيةً ذكواٍد حرأيتَ ب فإن ودعِني أمارس 

 ي زادينا زودتحياتي م وفي  يندبنأعرفنك بعد الموِت ت ال

 اده وال بنحاضر مفلتٌ م ال  هدركتَ ماً أنك يومأمام إن

 ادأوتيِه بين أواخرست هل  هاركإلى فيِء ملٍك أنت ت فانظر

  .تثبنت: وترسني. ظل ملك: يفء ملك

،فإني من بني أس اذهب ،أهِل القباِب وأهِل الجرِد والناِدي  ٍدإليك  

. وهلم سيدإمنا ذكر الناِدي ألن هلم سادات جيتمعون فيه، وال يكون للقوم ناد إالَّ . زجر: اذهب إليك

  .واجلمع أندية

مصفراً أنامله القرن قد أترك  اِدأثوابه مجتْ بفرص كأن 

. طعنته فرتف حىت اصفر: يقول: ومصفراً أنامله. كأمنا مج عليها فرصاد؛ ألا خمضبةٌ بالدماِء: أراد

  .التوت؛ وهو أفصح من التوث: والفرصاد

 ها من خلفه باِدعامل سمراء  وأجرته ونواصي الخيِل شاحبة

  .أسفلُ الرمح من السنان بذراع أو شرب حيث اللواُء: العامل

  : وقال

  هال انتظرت بهذا اللوِم إصباحي  يتلوم وليستْ ساعةَ الالح هبت

    

 يأن لنفسي إفسادي وإصالح  تماهللا تلحاني وقد عل قاتلها

يلهينا ويعج كان اِحأرب بافما وهبنا وال بعن  انَبالشباب 
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 احي صمحالةَ يوماً أنن فال  ن أشرِب الخمر أو أرزأ لها ثمناً

 اِحوِر وضكسراِة الث وكفٍن  يٍةنحمحالةَ من قبٍر بم وال

  .يلمع: يتوضح. أبيض: ووضاح. كسراِة الثور يف بياضه. ما انعطف من الواِدي: حمنية

   عارٍض كبياٍض الصبح لماحفي  هبيَل أرقمن لبرٍق أبيتُ الل يا

 راِحالام بيدفعه من ق يكاد  همسفٍّ فويقَ األرِض هيدب داِن

ما تدىل منه: وهيدبه. شديد الدنو من األرض: مسف.  

  والمستن كمن يمشي بقرواح  هلففمن بنجوته كمن بمح

الذي يف : واملستكن. رض مستوية ظاهرةأ: والقرواح. مستقر املاء: واحملفل. ما ارتفع من األرض: النجوة
  .بيته

  أقراب أبلقَ ينفي الخيَل رماح  اًبطال شكأن ريقه لما ع

  .شبه تكشف بياِض الربِق بتكشِف األبلِق عن أرفاغه. يطردها: ينفي اخليلَ

ثم ارت فالتج أسأعاله وضاقَ ذرعاً بحمِل الماِء منصاح  هلفج  

أعاله: ويروى.  وهو من اللجةصوت،: التج منشق باملاء: ومنصاح. فثج .إذا : ويقال انصاح الربق
  .انصدع، وكذلك الثوب

  ريطٌ منشرةٌ أو ضوء مصباح  هلفاله وأسبين أع كأنما

لهاميم قد همتْ بإرشاح شعثاً  اًرففيه عشاراً جلةً ش كأن 

. الكبار منها: والشرف. املسان من اإلبل: واجللة. لهااليت أتى عليها عشرة أشهر من مح: العشار

أرشحت الناقة إذا اشتد فصيلها وقوي، وهو فصيلٌ راشح؛ وإمنا ذكرها بذلك : ويقال. الغزار: واللهاميم
  .ألا حتن

  تسيم أوالدها في قرقٍر ضاِح  احناجرها هدالً مشافره بحاً

  .بارز: وضاح. ترعى: وتسيم. تزجي مطافلها يف صحصح: يروى

 اء دالحمزٍن يسح الم أعجاز  هال بجنوب بأواله، وم هبتْ

 اِحبيِن مرتفٍق فيه ومنط من  فأصبح الروض والقيعان ممرعةً
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ومكان مرتفق . سائلٌ مل يكن له ما حيبسه فسال: واملنطاح. ماٌء راكد قد حبسه شيء يرتفق به: املرتفِق
  .ومنطاح فيه

  : وقال

 ذروٍة فجنبي ذياِل فلوى  س رسم على الدفيِن بباِللي

  .منقطع الرمل: واللوى. أي لو بلي السترحنا

واٍد وروضٍة محالِل كلُّ  فالمرورات كالصحيفة قفر 

. يف بياضها واستوائها: كالصحيفة. الصحارى، واحدها مروراة ومروري باهلاِء وغري اهلاِء: املرورات

  .أي كان ا أهل: حمالل: وقال. اليت حيلُّ ا: واحملالل. ن الناسليس فيها أحد م: وقفر

  وبقايا من دمنِة األطالِل  ياًإال رماداً غب مقفراتٌ

  .املوضع الذي تبيت فيه اإلبل والغنم: والدمنة. وما أغبيته فقد أخفيته. اخلفي: الغيب

ونقد عف وأواري ورسوماً عرين عن أحواِل  ؤياًون  

أواٍق : األواري خيفف ويثقل، كاألواقي واألثايف؛ يقال: قال أبو عمرو. بعد أحوال مضت:  أحوالعن
  .وأثاٍف وأثايف؛ والواحدة أثفية وأثفية. وأواقي

  خاضباٍت يزجين خيطَ الرئاِل  اًامعديار نمنهم ال بدلتْ

. األسوق من أكل البقِل يف الربيعخمضرة : خاضبات. خمضرة األسوق من أكل البقل يف الربيع: خاضبات

  .فراخ النعام، الواحد رأل: والرئال. مجاعة النعام: واخليط. يسقن: ويزجني

  قُ لجيٍن، تحنو على األطفاِل  ارين أبهأنك اءوظب

  .الفضة: واللجني. تعطف: حتنو

 دالِلريد أم لت يٍنبأل  تلك عرسي أمستْ تميز حاللي

: واحلالل. ميزت متاعي من متاعها: يقول. املتاع: وقيل احلالل هنا. اش، اعتزلته يف املضجعالفر: احلالل

  : متاع الرحل خاصة، وأنشدوا لألعشى: وقيل احلالل. مركب من مراكب النساء

  ضراً إذا وضعت إليك حاللها  رهتةَ أشلم تلق س فكأنها

  .جالهلا: ويروى

  سالف الدهر والليالي الخوالي  يو فإن يكن طبِك الدالل فل

  .لو فعلت هذا يف شبايب، وشبابك: يقول. املواضي: واخلوايل. وقيل شأنك. إرادتك: طبِك
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  تيِك نشوان مرخياً أذيالي  إذ أنِت كالمهاِة وإذ آ ذاِك

  .شبهها باملهاة لبياضها. البلورة: واملهاة. البقرة الوحشية: املهاة

  بين أن تعطفي صدور الجمال  إن الزياُل فيكن طبك ال أو

    

  .فال أحفل أن تعطفي؛ أي ال أبايل: ويروى. أن ترفعي: يروى

  قل مالي وضن عني الموالي  يتُ وأنربزعمتْ أنني ك

  .خبلوا علي باملؤاساة

 ياليواتي أمثالها أمث ال  باطلي وأصبحت كهالً وصحا

  الشيب مفرقي وقذاليوعال   ينرأتني تغير اللون م أن

  .العظم املشرف على القفا: القذال

حياء واقني اِليكونوا عليك خط مث ال  فارفضي العاذلين 

  .ال تأخذي مبثاهلم الذي ميثلون لك من القطيعة، وال تقبلي أقاويلهم

 الأممعنا بالرجاِء والت  ودعي مطَّ حاجبيك وعيشي

  .وإمنا مطت حاجبيها لكربه وقلة خريه. ى الشيء متعجبة منهإذا كانت زاريةً عل: متط حاجبيها

  هب بِك الترهاتُ في األهوال  ذْيشُ وال تعا نمم وبخطٍّ

  .الكالم الذي ليس بشيء: الترهات: وقال أبو نصر. األباطيل، ال واحد هلا: الترهات

 اِلخي بعليِك ف وبخيٌل  ديمم عممسك، ومنه منهم

 در والراتكاِت تحت الرحاِل وِد  الشباِب والالشعِر األسدر 

: والراتكات. اللنب: والدر: قال. هللا خريه وكسبه: هللا دره: قال أبو نصر. تلهف على ما فات من شبابه

  .اإلبلُ النجائب اليت ترتك يف سريها

 يحملن شكةَ األبطاِل حِط  والعناجيِج كالقداِح من الشو

وإمنا جعلها كالقداح يف . هي جياد اخليل: ويقال. الواحد عنجوج. الطوال األعناق: لالعناجيج من اخلي
  .السالح كله: والشكة. شجر تعمل منه القسي: والشوحط. ضمِرها

  .ضرب من العدو: والرديان. ترِدي بشكِة األبطال: ويروى

  مثِل شاِة اإلراِن غيِر مذاِل  أذعر السراب بطرِف ولقد
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الكرمي الطرفنيالفر: الطرف واإلران. وقد أرن املهر يأرن أرناً فهو أرن. النشاط والبطر: واإلران. س :

  .املهان: واملذالُ. خشب يضم بعضه إىل بعض حيملُ عليه املوتى

ولكن غيِر أقنى وال أصك  ذو كريهٍة ونقاِل مرجم 

العدو: املرجم إذا كان صبوراً على : رجلٌ ذو كريهةو. ذو صرب على طول اجلري: وذو كريهة. الشديد
. ذو شدة نفس: ذو كريهة: قال أبو عبيدة. وهو مما تعاب به اخليل. األحدب األنف: واألقىن. الشدائد

  .الذي يف رجله صكك تصطك عر قوباه: واألصك. من املناقلة يف السري؛ وهو العنق: والنقال

 اِلحتى يؤوب كالثمث نس  يسبق األلف بالمدجج ذي القو

أعلى البيضة، وهو : والقونس. الشاك يف السالح: واملدجج. مل يغريه طول اجلري. كالتمثال من حسنه
  .الناتئ يف وسطها

 مالتْ به شماُل المغالي حط  فهو كالمنزع المريش من الشو

املرامي : يلاملغا: قال أبو نصر. املرامي الذي يغاليك؛ يراميك، ينظر أسهمه أبعد ذهاباً أم سهمك: املغايل
  .الذي جعل عليه ريش: واملريش. السهم اخلفيف: واملرتع. إىل غري هدف

 المعزابِة المعزاِل بلبوِن  يغفر الظبي والظيم ويلِوي

الذي ال حيمل : وقيل املعزال. واحد؛ وهو الذي قد عزب بإبله خوف الغارة: واملعزال. يذهب ا: يلوي
  . اخليلالذي ال حيسن ركوب: وقيل. السالح

  ضومِة الكشح طفلة كالغزال  هى مأدخل الخباء عل ولقد

  .اخلاصرة: والكشح. ضامرة: مهضومة

  ميالن الكثيب بين الرماِل  تجيدها ثم مال فتعاطيت

  .تناولت: تعاطيت

 يالوفداء لماِل أهلك م  يفدى لنفسك نفس: قلت ثم

على الجر الخميس اِلراِء والتنقذاِت الج داِء  ولقد أقدم 

  .تفعال من املناقلة يف السري: والتنقال. كثرة اجلري: واجلراء. واإليغال: يروي

  بقضيٍب من القنا غيِر بالي  ايها وأقبنحره فتقيني

  .أي هو صلب: غري بال

  ِب على الصيعريِة الشمالِل  ركأقطع السباسب بال ولقد
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: وقيل. ضرب من النجائب منسوبة إىل بين صيعر: والصيعرية. مسةٌ لإلناث دونَ الذكارة: الصيعرية

اخلفيفة : والشمالل. الرافعة رأسها: الصيعرية: وقال أبو نصر. اليت فيها عزة نفس: الصيعرية من النوق
  .السريعة

  أحرجته بالجو إحدى الليالي  وٍما ذو وشكأنه عنتريٍس

ما اتسع : واجلو. أجلأته إىل شجرة: وأجرحته.  سواد وبياضثور فيه توليع: ذو وشوم. الصلبة: العنتريس
إحدى الليايل لليلِة اليت ينعم فيها أو : وإمنا يقال. أراد إحدى الليايل املوصوفات بالربد. من األرض

  .الشديدة

    

  ضامراً بعد بدنها كالهالل  اأبرى نحاضها فتراه ثم

  .هلاللشبهها يف ضمرها واحننائها با. حلمها: حناضها

  كل عيٍش مصيره لهباِل  عيشٌ رضيته وتولى ذاك

  : وقال

 ابنؤٍي ودمنٍة كالكت غير  اِبنالدار أقفرت بالج لمِن

 رابوشماٍل تذرو دقاقَ الت  وٍبنغيرتها الصبا ونفح ج

  دائِم الرعِد مرجحن السحاِب  ثٍّللُّ موك افتراوحنه

  .ارتفع: وارجحن السراب. إذا اهتز: ارجحن: ويقال. ثقيل: مرجحن

 بناِت الوجيِه أو حالِب من  أوحشتْ بعد ضمٍر كالسعالي

 اِبكالدمى وقب ورعابيب  وٍللومسرِح وح ومراٍح

  .القطعة من السنام: والرعبوبة. الشطبة: الرعبوبة من النساء

 ابأنجادٍِ غلِب الرق وشباِب  وٍملدى وحذوي ن وكهوٍل

  حين حلَّ المشيب دار الشباب  االشوقَ ِلي معارفُ منههيج 

 رابدِن أتان بأوط قبُل  تْعفر الظباِء وكان أوطنتها

 يرابتْ أطوهيج بدالٍل  ينتببينهن خود س خرد

رأة امل: واخلود. ويقال لكل عذراء خريدة. اللؤلؤة مل تثقب: واخلريدة. خفرة، ومجعها خرد: جارية خرود
  .الناعمة
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  وكثيب ما كان تحتَ الحقاِب  اما عال الحقيبة منه صعدةٌ

  .شبه عجزها به. الرمل اتمع: والكثيب. طويلة كالرمح: يقول

 يسوي الرءوس باألذناب من  اًا رءوسنقلإنما خ إننا

 اِبالماَل جنةَ األحس نجعُل  ننقي باألحساِب ماالً ولك ال

ونصد ٍب ذي خذاٍم وطعننا بالحراب  رضا ب عناألعداء  

  .قاطع: وسيف خمذم. اخلذم واخلذام القطع

 وصار الغبار فوقَ الذؤاِب ِب  الخيُل شمرتْ في سنا الحر وإذا

 الِبوِن واألصمثقالت المت  االًجبنا الخيوُل ع واستجارتْ

 راِبارٍة أسفي شماطيِط غ  مصغياِت الخدوِد شعثَ النواصي

اجلماعة من القطا، والظباء، والشاِء، : والسرب والسربة. جاءت اخليلُ مشاطيطَ. الفرق: الشماطيط
  .سربةٌ من اخليل: ويقال. والنساء

  سمعتْ صوتَ هاتِف كالب  راءن ضهمسرعات كأن

 حوين النهاب بعد النهاِب قد  الحقاِت البطوِن يصلهن فخراً

  : وقال من قصيدة

  منا متى يدعوا لروٍع يركبوا  محالةَ من لقاِء فوارٍسال  بل

سنا القوانِس من شم مهكأن  نار على أعلى اليفاِع تلهب 

. أعلى البيض: والقوانس. والسناُء الشرف واد، ممدود. الضوء، مقصور: والسنا. طوال األنوف: شم

 طويلة فهي قونس، وإذا كانت مدورة الرأس البيض؛ فإذا كانت البيضة يف وسطها حيدة: وقيل القوانس
  .فهي ترك

  خوص كما تمشي الهجان الربرب  اهوعسئطُّ نتمشي بهم أدم ت

  .تصوت: وتئط، من األطيط. إبل بيض: أدم

: والربرب. الذكر أخوص، واألنثى خوصاء: غائرة العيون: وخوص. إذا كانت األنساع جدداً أطت: قال

  .البيض: واهلجان. اجلماعة من البقر

  .شبهها بالبقر لبياضها: قال

  .البيض من اإلبل، والسمر من الرجال، واحلمر من الظباء: األدم: ابن األعرايب
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  وخاللهم نهد المراكِل تجنب  اًقد اتخذوا الحديد حقائب وهم

يركل الفارس واملركل حيث . ضخام األوساط: ود املراكل. وخالفهم يريد خلفهم: روى أبو عمرو
  .بعقبه من الفرس إذا كان عليه

 شفه طوَل القياِد وألغبوا قد  من كل ممسود السراِة مقلٍص

  .أعيوه: وألغبوا. املشمر: واملقلص. هزله: وشفه. مفتول الصلب، شديد املنت: ممسود السراة

  ضرغامةٌ ضخم المناكِب أغلب  اهوقوطمرة كالسيد يسمو ف

  .يرتفع: ويسمو. الغليظ الرقبة: واألغلب. الوثابة: الطمرة: وقيل. ة سريعةفرس أنثى كرمي: طمرة

  يوم عليهم بالنساِر عصبصب  ٍرمضى منا هناك لعام ولقد

  .طويل: وسري عصبصب. طويل من شدته: عصبصب

  في رأِس خرٍص طائر يتقلب  هابقلجٍب كأن ع بمعضٍل

  .كثرتهجبيش إذا نزل املكان ضاق به ل: مبعضل

إذا : وطرقت. عضلِت املرأة؛ إذا نشب ولدها فخرج بعض وبقي بعض؛ فلم يدخل ومل خيرج: ويقال
  .السنان: واخلرص. الراية: والعقاب. خرج أوله

  ناراً بها الطير األشائم تنعب  اِب ودارٍمربشببنا لل ولقد

  .تصيح: وتنعب. واألشائم من الشؤِم يريد الغربان. أوقدنا: شببنا

    

  فيها المثمُل ناقعاً فليشربوا  رٍةجبهناهم بكأٍس م حتى

  .السم املصفى: املثمل

  ذئروا لقتلي عامٍر وتغضبوا  مهيٍم أنولقد أتاني عن تم

  .نفروا: وقيل. غضبوا: وقيل. فزعوا: ذئروا

عندي هين أبيك لعمر أال يعتبوا إني  رغم علي يهون 

  .لعتىبأي ال يرجع هلم إىل ا

 أوائلهن شعتٌ شزب تهدي  وغداةَ صبحن الجفار عوابساً

ماء لبين متيم تدعيه بنو ضبة: واجلفار. الضامر: الشازب والشاسب.  

 تبدو تارةً وتغيب والخيُل  لما رأونا والمعابل وسطهم
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  .ها معبلةالسهام، واحد: واملعابل. إذا دخلت فيه: وتغيب. أي تظهر إذا خرجت من الغبار: تبدو

 وبالطناهم فتكبكبوا شلالً  ولوا وهن يجلن في آثارهم

  .اجتمعوا فصاروا كبكبةً واحدة: وتكبكبوا. اجلالد بالسيوف: واملبالطة. طرداً: شلالً

  ظلتْ به السمر النواهُل تلعب  اِم إذْبنا حجر ابن أم قط سائْل

  .الشرب األول: والنهل. ويت من الدماليت قد ر: والنواهل. يعين حجرا أبا امرئ القيس

ممن ال يزاُل نساؤه فليبكهم  المهرب أين الحفاِظ يقلن يوم  

  .الصرب واحملافظة: احلفاظ

  مسك وغسٌل في الرءوِس يشيب  اائنعلى ما كان من حلف صبراً

: ويسيب. ق السدراخلطمي، وور: والغسل. يعين فزارة، وأم قتلوا وكان هذا حنوطهم: حلفاؤهم

  .خيلط

  .هذا آخر ما اخترته من شعر عبيد، واحلمد هللا وصلى اهللا على رسوله حممد وعلى آله وسلم تسليماً كثرياً
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  القسم الثالث 

  مختار شعر الحطيئة وأخباره

  وبه أستعنيبسم اهللا الرمحن الرحيم 

  

ديث احلطيئة والزبرقان بن بدر كان من ح: أخربنا األصمعي، قال: قال أبو حامت سهل حممد السجستاين
البهديل أن الزبرقانَ خرج يريد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف سنة جمدبة ليؤدي إليه صدقات قومه، 

  .فلقي احلطيئة بقرقرى، ومعه امرأتان أو امرأةٌ وابنان يقال ألحدمها سوادة ولآلخر إياس، وبنات له

هل لك يف جواٍر كرمي ولٍنب كثري : فقال له.  حطمتين السنةالعراق،: أين تريد؟ فقال: فقال له الزبرقان
  .ما أرجو هذا كله: ومتر؟ قال

  .فسر إىل أم شذرة امرأيت، وهي بنت صعصعة، وهي عمة الفرزدق. فإن لك هذا: قال له الزبرقان

  .فكتب إليها أن أحسين إليه، وأكثري له من التمر واللنب

فلما رأته هان عليها، وقصرت . ال تأخذه العني، ومعه عيال كثريفقدم عليها، وكان دميماً سيئ احلال، 
فرأى ذلك بنو أنف الناقة، وهم بيت سعد، فأرسلوا إليه أن ائتنا، فنحن خري لك، وكتموا املرأة امسه، . به

  .فلم تعرفه

احيب إن من رأى النساء التقصري والغفلة؛ ولست أمحل على ص: وكانوا إذا دعوه إىل أنفسهم يأىب ويقول
  .ذنبها

 وعلقمة بن - وكان املخبل سليط اللسان، وهو ابن عمهم -وأحل عليه مشاس بن ألي، وبغيض، واملخبل 
  : هوذة؛ وكان علقمة أشد القوم إحلاحاً عليه، لشعٍر قاله الزبرقان فيه؛ وهو قوله

 ائبيعيبني ويعني ع ُل  م ال يزان عاب لي

 وال يعين على النوائب ِت  اائبني الف هوأعين

 اربقوال تنبهه ع ي  ه إلاربقع ريتس

  فُ الجازياِت من العواقب  اخا تك مالِه ابن عم

فأما محاد الراوية فزعم أن . وكان اآلخرون ممتلئني حسداً وبغياً. وكان علقمة ممتلئاً غيظاً عليه هلذا الشعر
  .امللح عليه بغيض
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  .لك احلال أشهراً، والزبرقان باملدينةفمكث احلطيئة بت

أرد عليك اإلبل، فتركته يومني : مث إن امرأة الزبر قان استأنفت العشب فتحملت؛ وقالت للحطيئة
أما : فقال. احتمل أيها الرجل:  فأتوه، فقالوا له- وهم بنو أنِف الناقة - فاغتنم ذلك بنو مشاس . وليلتني

  .اآلن فنعم

 فاحتمله حىت أتى به أهله، فأكثروا له من التمر واللنب، - وكان شريفاً -ن مشاس فأتاه بغيض بن عامر ب
 وأبطأ - وهي احللوب -اللقاح، واللقح واحدا لقحةٌ ولقحةٌ ولقوح :  قال- وأعطوه لقاحاً وكسوة 
  .عليهم أن يهجو الزبرقان

الء وال قريباً، غري أن الزبرقان قد كان والزبرقان من بين دلة، وكان يف بين دلة قلةٌ، ومل يكونوا إىل هؤ
لست اجيه وال ذنب له فيما صنع : فقال. بنفسه شريفاً منيعاً، عضب اللسان، فحضضوا احلطيئة عليه

  .امرأته، ولكين ممتدحكم، وذاكر ما أنتم له أهل

    

: فقال.  هذا الكلبقالوا له أبطأت أن تسمع شباننا بعض ما يتغنون به من شتم: وأما محاد الراوية فقال

قد أبيت عليكم أهون من شتمه، وال ذنب له فيما أتت به امرأته؛ ولكن إن شئتم مدحتكم؛ فأنتم أهل 
  .ذاك

  .ما مدنا من مل يشتم الزبرقان؛ ومل يقصروا يف كرمته: فقالوا

  : فلما أكثروا عليه قال ميدحهم، ويعرض جو الزبرقان وقومه؛ والقصيدة

  فهل قوم على خلٍق سواء  والًٍب رسأبلغ بني كع أال

  .وأما أوهلا عندي فعلى غري هذا

: حتول إىل بغيض، فأتاهم، فقال: فلما قدم الزبرقان على أهله سأل عن احلطيئة، فقالوا: قال أصحابنا

ما هو لك بضيف، وقد أهنته وطردته، : فقالوا. ضيفي، وأنا أرسلته إىل امرأيت، ولكن كان منها اجلهل
 فاستعدى عليهم الزبرقان عمر بن -أخذٌ بالنواصي :  تناٍص-حوا حىت كان بينهم تناٍص وشجاج فتال

  .ليذهب إىل أي احليِني أحب؛ فإنه مالك لنفسه: فقال. اخلطاب رمحة اهللا عليه

فلما رأى الزبرقان أنه اختار عليه أرسل إىل رجٍل من النمر بن قاسط، يقال له دثار بن سنان؛ فهجا 
  :  وبين قريع؛ فقالبغيضاً

 به الماء الرواء وأعوزها  أرى إبلي بجوف الماِء حنتْ

  : قال الراجز: الكثري: املاء الرواُء 
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 يهولرواء ونصي ح ماء  يهأبته فا ذامإبلي م يا

  فما وصلوا القرابة مذْ أساءوا  ريٍعي قوردتْ مياه بن وقد

 اءوهي محنقةٌ ظم وتصدر  يِلاِس إبيوم ورِد الن تحُأل

شم ألم جاه ن ألٍياِس بأك  نزَل ال فأسلم بحين أنالء 

 الءحيثُ المكارم والع إلى  ركي يا أم بولتح فقلتُ

 اءنسمكه ودجا الف تعالى  وٍفِن عبيتَ بهدلة ب وجدنا

  .ما امتد مع الدار من جوانبها: والفناء. عيش داج إذا كان خافضاً ساكناً: من قوهلم: دجا

 في الفعال وال رباء قديم  وما أضحى لشماِس بِن ألي

 زاءم جفهذا من مقالك  أن الحطيئةَ قال قوالً سوى

  : وقال دثار بن سنان أيضاً

 يبالفالِة فمنيان وأهِلي  دعاني األثبجاِن ابنا بغيٍض

  .احلدبة يف الصدر: الثبجة

 انمإلى حب وأنعاٍم س  اينَّأتر بأهلك فس وقاال

 انتفذلك حج وأربعةً  إليهم عشرين شهراً فسرتُ

 يانلدائي الداع وأسلمني  يٍضأن أتيتُ بني بغ فلما

 انبالليل بئس الضائف لنا  الذئب والعثواء ضيفاً يبيت

ويعرواِن  ويالًمنهما ليالً ط أمارس عن بني أهجهج  

  .ويغشيان: يروى

 انبنو القرِم الهج سيدركنا  اينكحليلتي لما اشت تقوُل

  سراج الليِل للشمس الحصان  دٍرن ببنو القمر اب سيدركنا

 ياناِدي داعأن ين لصوِت  دىادعي وأدع فإن أن فقلتُ

فالن : ويقال. فلذلك جزمهادعي وألدع؛ : فقلت: ومعىن األول. فقلت ادعي وأدعو إن أندى: ويروى
  أندى صوتاً من فالن؛ أي أبعد مذهباً 

سائالً عن فمن الزب أنا  يإني فيك جار اِنرقالنمري 
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سعشيرٍة وط طريد بما اجترمتْ يدي وجنى لساني  رٍبريد  

 اِنعلى الممنِع من أب حللتُ  ريداًه طتُ بلإذ حل كأني

  .عايل الذي ميتنع من أن يبلغه أحدال: واملنع. جبل: أبان

  وضيعني بتريم من دعاني  الزبرقان فلم يضعني أتيتُ

واسم احلطيئة جرول بن أوس بن جؤية بن خمزوم بن مالك : فلما بلغ ذلك احلطيئة هجا الزبرقان، فقال
  .بن غالب بن قطيعة بن عبس، وكنيته أبو مليكة

  ِل ألي بن شماِس بأكياِسفي آ  ما معشر الموا امرًأ جنباً واهللا

  : قال القطامي يف اجلانب. الغريب: اجلنب، واجلانب، واألجنب، واألجنيب

 حقُّ على كلِّ جانب ولكنه  والتسليم ليس يسرها فسلمتُ

  يوماً يجئ مسحي وإبساسي  مكمريتكم لو أن درت لقد

. قت بكم فلم جييء رفقي خبريأن متسح ضرع الناقة بيدك لتدر؛ فضربه مثالً؛ أي قد رف: املري

  .بس بس: دعاء الناقة، وهو أن يقول: واإلبساس

  كيما يكون لكم متحي وإمراسي  مدكداً ألرشمدحتكم عم وقد

    

أمرسته إذا : يقال. أن يزول احلبل عن جمراه من البكرة فريد إليه: واإلمراس. استقاء املاء ببكرة: املتح
قال . زال عن جمراه: ومرس احلبل. وهو من األضداد. صرفته عن جمراه: وأمرسته. رددته إىل جمراه

  : الكميت

 اونرسمي ال تحبالكم الت  اًافرعِة ذعتمب مستأتيك

  للخمِس طاَل بها حوذي وتنساسي  ادرٍةاء صم إينكرتوقد نظ

ن كلثوم؛ أي انتظرتكم كما تستأين سري أربعة أيام، وورد اليوم اخلامس، عن أيب اهليثم خالد ب: اخلمس
والتنساس . السوق: والنس. حوزي: ويروى. السوق قليالً قليالً: واحلوذ. اإلبلُ الصادرة اليت ترد اخلمس

  .كقولك الترداد والتكرار

  ولم يكن لجراحي منكم آسي  بدا لي منكم غيب أنفسكم لما

  .اإلصالح: واألسو. يقال للطيب آسٍي

  وال ترى طارداً للحر كالياِس  م مبيناً من نوالكيأساً أجمعتُ
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  .يأساً مرحيا: يروى

 فاقة حلَّ في مستوعٍر شاِس ذا  ما كان ذنب بغيٍض أن رأى رجالً

  : وروى األصمعي. هذه رواية محاد الراوية

  في بائٍس جاء يحدو آخر الناس  مككان ذنب بغيٍض ال أبال ما

  .الناس يف القافية؛ فيكون إيطاًء قبيحاً:  يتكررورواية محاد أجود، لئال

  .وعر، أي مل يكن له ذنب حني دعاين فأحسن إيل؛ ألنه رآين ضائعاً: مكان شأس، وشأز: يقال

 مقيماً بين أرماِس وغادروه  جاراً لقوٍم أطالوا هون منزله

  .ضربه مثالً. كنت كأين ميت بني األموات: يقول. القبور: األرماس

  وجرحوه بأنياٍب وأضراِس  مقراه وهرته كالبه وامل

  .أساءوا له القول: وجرحوه بأنياٍب وأضراس. ضربه مثالً: هرته كالم

كانتْ نفوسكم إن لي اليوم يكفارٍك كرهتْ ثوبي وإلباس  ال ذنب 

  . ضربه مثالً-  وهي املبغضة لزوجها -أي إن كانت نفوسكم يل كنفِس الفارك 

  ال يذهب العرفُ بين اِهللا والناِس  وازيهفعل الخير ال يعدم جي من

جاء مبثلني يف بيت : مسعت األصمعي يتعجب من جودِة هذا البيت، وقال: قال أبو حامت سهل بن حممد
  : مثلُ هذا يف اجلودة بيت النابغة: وقال. واحد

 رىاإلكام كأنهن صحا يذر  جيشٌ يظلُّ به الفضاء معضالً

  .البارزة اليت ليس فيها جبل: الفضاء من األرض

 فإنك أنتَ الطاعم الكاسي واقعد  اهيتالمكارم ال ترحْل لبغ دِع

  واحدج إليها بذي عركيِن قنعاِس  مةذميساراً إلى وفٍر م وابعثْ

والذم يف املعىن يقع . ضيفال يعطى منها أحد شيئاً، وال مينح وال يقرى منها : مذممة. أي إىل إبٍل موفورة
. شديد: وقنعاس. واحدج إليها بعرياً ذا عركني، والعركان مثل الضاغطني. على صاحب هذه اإلبل الوافر

  .مركب: واحلداجة

  مجداً تليداً ونبالً غير أنكاِس  ناضلوك فأبدوا من كنائنهم قد

. م فاخروه فرجحوا عليه بآبائهم وأجدادهمأي ملا رميت ورموا فلجوا عليك، وجاءوا مبا مل جتئ به، كأ

  .وضرب النبل والكنانة مثالً
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املنكوس الذي جعل أعاله أسفله؛ فهو ضعيف أبداً، : النكس من السهام: وقال أبو اهليثم خالد بن كلثوم
  .فأراد أن ما افتخروا به ورموك به من فخرهم كان قوياً كنبٍل ليست بأنكاٍس

  من آل ألٍي صفاةٌ أصلها راسي  مكاولكان ذنبي أن فلتْ مع ما

  .أي ما كان ذنيب أن أردمتوهم فلم تعمل حمافركم فيهم. الثابت: الراسي

فاستعدى عليه الزبرقان عمر بن اخلطاب، فرفعه عمر إليه واستنشده، فأنشده، فقال عمر حلسان بن 
  .فحسبه عمر. نعم، وسلح عليه: أتراه هجاه؟ فقال: ثابت

  :  احلبسفقال وهو يف

  زغِب الحواصِل ال ماء وال شجر  رِخذي مراٍخ بتقوُل ألف ماذا

 رعليك سالم اِهللا يا عم فاغفر  مِةلكاسبهم في قعِر مظ ألقيتَ

 رشإليه مقاليد النهى الب ألقى  ِهاإلمام الذي من بعِد صاحب أنتَ

 رك اإلثكانتْ بألنفسهم  لكن  اهوك لدمما آثروك بها إذ ق

  .من ميلك يستأثر: ويقال. اختص به نفسه: واستأثر بكذا. خصه دون غريه: آثره إيثاراً. اخلاصة: اإلثرة

  : وقال احلطيئة

 أمام قد غلب العزاء فقلتُ  زىقالت أمامةُ هْل تع أال

 اءأقوُل بها قذى وهو البك  إذا ما العين فاض الدمع منها

    

  . اعتللت على من حيضرين- وقبيح بالشيخ أن يبكي -بكيت : يقول.  قذًى فأعتلُّ بذاكأقول ا

 اءوإن طاَل البق طريقته  لعمرك ما رأيتُ المرء تبقي

 اءنه فوليس ل فأفنته  هريِب المنوِن تداولت على

وجعل : قال. ون يذكر ويؤنثاملن: قال أبو اهليثم. املوت: واملنون. ما يريبك من أحداثها: ريب املنون
  .الفعل للمنون دونَ الريب الذي أضافه إليها

 لما مضي منه لقاء فليس  ذهب الشباب فبان منه إذا

إلى الحياِة ويشتهيها يصب  وفي طوِل الحياِة له عناء  

املشقة: والعناُء. يأخذه هلا صبابة؛ أي رقة: يصب.  

  ذلوٌل حين تهترشُ الضراء  يرعِه بأن يقاد ب فمنها



ابن الشجري-خمتارات شعراء العرب       93   

أي قاد به بعري ذلول ال يفزع إذا اهترشت الكالب؛ أي . أي فمنم املشقة؛ ذهب إىل املشقة دون العناء
  .خيتار له بعري هذه صفته لئال حيركه لكربه

  لينهض في تراقيه انحناء  ى يديهأن ينوء عل ومنها

والشيخ إذا أسن التقت ترقوتاه، يعين أنه تقرب : قال. لكربهأي يعتمد على يديه ليقوم وقد حتنت تراقيه 
  .إحدامها من األخرى

  وليد الحي في يده الرداء  داهداج إذا هويأخذه اله

مقاربة اخلطو : واهلداج واهلدجان واهلدجة واهلدج. قاده وأمسك بردائه من الكرب: هداه وليد احلي
  . وجئت هدجاًجاءوا مشاطيط: قال مهيان. ومداركته

حوله فيرى بنيِه وينظر  حواء حاَل دونهم حواء  

  .يكثرون حوله، ألنه قد أسن: يقول. عشرة أبيات إىل الثالثني: احلواء

  ألنتم معطشون وهم رواء  يهي أبحلفةً لبن ويحلفُ

: وكذلك املهزل. طاشالذي دوابه ع: واملعطش. خيتلط وخيرف فيخلطُ يف كالمه: يقول. لبين بنيه: يروى

  .وكذلك املصبح، واملمرض. الذي بدوابه الغدة: واملغد. الذي دوابه مهازيل

  .يقول هلم إبلكم وشاؤكم عطاش، وهي رواٌء: قال

  إذا أمسى وإن قرب العشاء  ىبالركاِب فال تعش ويأمر

  .احبسوها عن العشاِء؛ وهذا من اختالطه: يقول

  بعيرك حين ليس بِه غناء  يله الظعينةُ أغِن عنِّ تقوُل

  .ال غناَء عنده لضعفه فال يقوى على حبس البعري

  فهل حي على خلق سواء  أالَ أبلغْ بني عوِف بن كعٍب

  .أرى أخالقكم خمتلفة؛ فقد فضلكم هؤالء: يقول

  فهل يشفي صدوركم الشفاء  وفوبهدلةَ بن ع عطاردها

  .كم القصة؛ أي أبني لكم ما فعل يبهل يشفي صدوركم أن أبني ل: يقول

نائياً فدعوت ألم والدع  يونمأك فجاء بي المواعداء 

 واءم عفي ديارك لكلبي  يونألم أك جاركم فتركتم

  أو الشعرى فطال بي األناء  يلهالعشاء إلى س وآنيتُ
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  . وانتظاري خلريكماالسم؛ أي طال متكثي: واألناُء. انتظرت ومتكثت: آنيت إيناًء

 اءودةُ واإلخمال موبينك  يينون بألم أك جاركم ويك

 اءمواطِن الحسِب اإلب وشر  ميتم أبكيتأن أت اولم

 اءبم حكان لو شئت وفيكم  يونبم حهَأن أتيتُ ولما

  الهجاءهجوت، وهل يحلُّ لي   متُلأن مدحتُ القوم ق ولما

 داءبحيث يستمع الح حدوت  نكاً ولأشئتم لكم حسب فلم

  .رفعت صويت مبدحهم: حدوت

  بأن يبنوا المكارم حيث شاءوا  ريعتْ قوأبيك ما ظلم فال

  .ما ظلم أن أشبه أباه، وليس من تظامل الناس؛ إمنا هو مثل ظلم السقاء، ومظلوم التراب: يقال للرجل

  وال عنفوا بذاك وال أساءوا  ريعك ما ظلمتْ قوأبي وال

  .أي باألمر الذي كسبوا به احملامد: ما عنفوا بذاك

 بعدها نعم وشاء فيغبر  بعثرِة جارهم أن ينعشوها

  .يعطونه عطيةً ينجرب ا وتذهب مصيبته، فيبقى له مالٌ بعد من إبٍل وشاٍء: يقول

  إن أريد به المشاءويمشي   ايهمجدها ويقيم ف فيبني

يعين جمد : ويبين جمدها. منت وكثر نسلها: مشيت إبل بين فالن متشى مشاًء: يقال. تكثر ماشيته: ميشي
  .النعم عن أيب اهليثم

 واءوإن طاَل الث لوجهتِه  وإن الجار مثُل الضيِف يغدو

  .ا، ويبقى عيبه وحديثهاجلار، وإنْ طال مقامه، كالضيف يغدو لوجهتِه اليت كان فيه: يقول

  أعانهم على الحسِب الثراء  وِمقد علقتُ بحبِل ق وإني

    

  .كثرةُ املال؛ أي أعام على معايل األموِر املالُ: الثراُء

  تجنب جار بيتهم الشتاء  نزَل الشتاء بدار قوٍم إذا

  .ال يصيب الشتاُء جارهم بربده وجوعه إلحسام إليه: يقول

 الجاِر ذلكم الوفاء بماِل  رون على المناياهم المتخف
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  .حنن ضامنون لك مالك إن طرد وهلك غرمناه لك: أي يقولون للجار

  .حنن خنفرك إن كثر مالك عندنا فهو لك، وإن قل وذهب به غرمناه: يقولون

  تواكلها األطبةُ واإلساء  هم اآلسون أم الرأس لما

نعم اإلساء : ويقال. اتكل بعضهم على بعض: وتواكلها األطبةُ. فيها الدماغاجللدة اليت يكون : أم الرأس
  .هم املصلحون الفتق الذي أعيا املصلحني: يقول. هذا؛ أي نعم الدواء والشفاُء

  من األيام مظلمةٌ أضاءوا  تْالقوم الذين إذا ألم هم

أضاَء : يقال. األيام هنا القحط واجلدب: قال خالد ابن كلتوم.. أي إذا أملَّ أمر مظلم على الناس كشفوه
  .الشيُء نفسه وأضاَء غريه

الذين علمتموه هم مالقوم  اللواء لدى الداعي إذا رفع  

  .أي هم أول من يغيث الداعي إذا استصرخوا

  فإن مالمةَ المولى شقاء  مال أبالكم، عليه فأبقوا،

  .الك فهو من الشقاِء، وليس من السعادة أن تشتم موالك ويشتمكإذا ملت مو: يقول. ابن العم: املوىل هنا

نَى أبوك وإناَألد أباهمم  وإن براء لكم صدورهم 

مبالءهم ما قد علمت وإن  نفع البالء على األيام إن  

  .ام هنا الوقائعاألي: قال أبو اهليثم. إن بالءهم ما جربتموه قدمياً وخربمتونه إن نفعهم ذلك عندكم: يقول

عديدهم يربى عليكم وإن  وإن نماءهم لكم نماء 

  : قال الشماخ. العدد: العديد

  عديد حصى ما بين حمص وشيزرا  اًفاعأم بيضاء السالم مض على

 اءفم ككنيك دونهم م وكم  موكفه كام بال يق ٍرغوث

  .سجستان وخراسان: ويل فالن الفرجني: ويقال. جموضع املخافة، وهو الفر: الثغر

  فسعد كلها لهم الفداء  في أعنتها قريع ترقى

  .أي تزداد خرياً كلما جوريت: ترقى يف أعنتها

قدكوفق فإنكم لكالماشي  اًريعم وليس له حذاء 

 التحفز والبالء ويعوزها  ومعضلة تضيقُ بها ذراعي

 داءحين أسمعه الن أتاني  اًيضأن دعوت لها بغ فلما
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  .هذا آخرها: قال أبو حامت

  : مصنوعان مردودان: ويف كتاب محاد الراوية زيادةٌ يف هذا املوضع بيتان؛ قال أبو حامت

 ياءالعفافةُ والح مخالطةُ  ٍدجنائٍل سبط وم بزاخِر

  طعنت به إذا كره المضاء  يمن سناِن أزأن وأمضى

  : حلطيئةوقال ا

  وقد سرن خمساً واتألب بنا نجد  دنطرقتنا بعدما هجعوا ه أال

املنبسط: واملتلئب. االنطالق والتتابع والسرعة: االتلئباب.  

  .واستبان لنا جند: ويروى

 أتى من دونها النأي والبعد وهند  دنا هحبذا هند وأرض به أال

دونها ذو غ وهند وارٍبأتى من  معرورفٌ ورد بالبوصي يقمص  

ويقمص . السفينة: والبوصي. كدر أمحر: وورد. له عرف: ومعروف. له أسنمةٌ من املوج: ذو غوارب
  .يضطرب: ا

  غضاٍب على أن صددتُ كما صدوا  ٍراشعن ما عوإن التي نكبته

  . الزبرقان، وبين دلةيريد: نكبتها عن معاشر. يعين القصيدة اليت مدح ا بين قريع

  أتاهم بها األحالم والحسب العد  امآَل شماِس بن ألي وإن أتت

  .مأخوذ من املاِء العد، وهو الذي ال يكاد ينقطع: والعد. أتاهم ا أحالمهم وحسبهم: يقول

تعاِدي صدروه فإن من النوا إليه ومن ودوا  مالشقي من وذو الجد  

 غضبوا جاء الحفيظةُ والحد وإن  اهاتيداً أنالماً بعأح يسوسون

  .حد البأس: واحلد. ما أحفظك: أي ال يعجلُ واحلفيظة! ما أبعد حلمه: ويقال. االنتظار: األناةُ

  من اللوِم أو سدوا المكان الذي سدوا  ميكا ألبم، ال أبيهلع أقلوا

إن بنوا أحسنوا ال أولئك عقدوا شدوا وإن  ىنبقوم عاهدوا أوفوا وإن 

ما أحسن : ما أحسن بنية بيتك؛ أي هيئته اليت بين عليها، كقولك: يقال. البين: ويروى. مجع بنية: البين
    ! ضجعته وركبته

 أنعموا ال كدروها وال كدوا وإن  وإن كانت النعمى عليهم جزوا بها
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 كانت لقوٍم عليهم يد ومنةٌ كافئوا ا؛ وإن كانت هلم على قوٍم وإن كانت النعماُء فيهم؛ أي إن: ويروى
  .يد مل تستثيبوها

  من الدهِر ، ردوا بعض أحالمكم ردوا  ادٍثلِّ حى جقال موالهم، عل وإن

  .وهذا من فضل حلمهم. ردوا بعض أحالمكم فعلوا: إن قال ابن عمهم على عظيم من احلدثان: يقول

 ردم ملم تطر شواربه نواشُئ  مغيض كفتهغاب عن ألٍي ب وإن

 دوام قمفظٍع وال أديمك على  موكذلم خولم أعلمه وكيفَ

في الهيجا مكاشيفُ للدجى وب  مطاعين آباؤهم دجى النبنَى لهم 

قد سعى ل فمن كمبلغٌ ألياً بأنلإلى السورِة العليا أخٌ لكم ج  مد 

  .ما يسور يف الرأس من غضٍب أو سكٍر: والسورة. اد: والسورة. ف األعلىأي إىل الشر

 دوال يثني أجاريه الجه عنان  جرى حين جارى ال يساوى عنانه

  .ويعين بأجاريه ضروباً من جريه. وهذا مثلٌ ضربه. أي ملَّا سابق سبق

  .إذا جهد مل يذهب ذلك من جريه ومل يثنه: يقول

  على مجدهم لما رأى أنه الجد  مأضيع فحثهمجد أقواٍم  رأى

 قلتُ إال بالتي علمتْ سعد وما  ميهالمني أفناء سعد عل وقد

  .وتعذلين أفناُء سعد: يروى

  : وقال ميدح بغيضاً

 ردجالحشا حسانِة المت هضيِم  رٍةيِل حى لإدالجي عل آثرتُ

  كرى باتتْ على طي مجسدبعيد ال  اهالنوم ألهاها عن الزاِد خلت إذا

  .الزعفران: املصبوغ باجلساد: واسد. مفعال من الوسِن، فيلهيها النوم عن العشاِء: أي هي ميسان

  تخافُ انبتَاتَ الخصِر ما لم تشدد  اارتفقتْ فوقَ الفراِش تخاله إذا

  .مرفقة: ادةاتكأت على مرفقها ومنه قيل للوس: وارتفقت. وضعت مرفقها حتت رأسها: ارتفقت

  .ختاف أن ينقطع خصرها لدقته ولينه: يقول

  عسيب نما في ناضٍر لم يخضِد  هما تحتَ النطاِق وفوق عميمةُ

  .وما فوق ذلك كأنه عسيب يف لينه. التام؛ يعين عجيزا: العميم

 عيناها قذًى غير مفسد تضمن  تراها تغض الطرفَ دوني كأنما
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  .أي مل يبلغ أن يفسد عينيها:  مفسدغري. أي تكسر طرفها دوين

  على واضِح الذفرى أسيِل المقلِد  هاتباً نبالمدرى أثيث وتفرقُ

  .العنق: واملقلد. الطويل: واألسيل. الكثري من الشعر والنبات: األثيثُ

  كريح الخزامى في نباِت الخلي الندي  اًارقئتُ طا إذا جرياه وعتض

  . فاح:تضوع وضاع يضوع

 ددخم يتكفٍل ريان ل على  وإن شئتُ بعد النوم ألقيتُ ساعدي

  .مل يهزل وينقص: مل يتخدد

  دنتْ وعثةٌ فوقَ الفراِش الممهد  طيب ريا إن نأتني، وإن دنتْ لها

  .اللينة السهلة املس: الوعثة

  خياٌل يوافي الركب من أم معبد  رٍسعكلِّ ممس ليلٍة وم وفي

 بأعلى ذي طوالةَ هجد وصهٍب  يٍةتفداِك لفحياِك ود من ه

  .فحياِك ريب؛ ألن وداً اسم صنم: األصمعي

  كالِب وأخبى ناره كلُّ موقِد  تسديتنا من بعِد ما نام ظالع ال

كالب الذي ينتظر الكلبة حىت تسفد ويسفد هو آخر ال: والظالع من الكالب. ركبتنا يعين خياهلا: تسديتنا
  .ارق على ظلعك؛ أي اصعد اجلبل وأنت تعلم أنك ظالع، فال جتهد نفسك: ومنه يقال. ألنه أضعفها

 يدوصدتْ تتقي القوم بال حياء  لما رأتْ من في الرحاِل تعرضتْ

  .وصدت تأخرت. اجلانب: والعرض. ولتنا عرضها: تعرضت

  ي الليِل بالدو يهتديوما خلتُ سار  اهينوأنى اهتدتْ والدو بيني وب

 راكب موِف على ظهِر قردد بها  هترى فرخَ الحبارى كأن بأرٍض

يريد أن الدو مستٍو، فإذا رأيت حجراً قد نصب فيه رأيته كأنه قصر من شدة استواِء . املشرف: املوىف
  .األرض

  بسوطي فارمدتْ نجاء الخفيدِد  ماء حرجوج تعاللتُ موهناً وأد

الشيء : والعاللة. طلبت عاللتها: وتعاللت. الطويلة على وجه األرض: واحلرجوج. البيضاُء هنا: اءاألدم
جناَء : وقوله. بعد سعاة من الليل مضت: وموهناً. بعد الشيء، مثل املشي بعد املشي، والعدِو بعد العدو

  .أي عدو الظليم: اخلفيدد
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  ى تستقيم ضحى الغدسوى القصد حت  خاف جوراً من طريٍق رمى بها وإن

    

إن خاف أن جتور به عن الطريق اعتسف ا غري الطريق حىت تلقى ضحوة الغد ملا فيها من العاللِة : يقول
  .والبقية

  تساقطني والرحَل من صوت هدهد  على األطواِء أطواِء ضارٍج وكادت

  .تكسرين والرحل: يروى

  عنكبوِت الممددلغاماً كبيِت ال  بين لحييها إذا ما تبغمتْ ترى

  .زبد اإلبل: اللغام

  .ال ترغو من الضجر: يقول. صوت ضعيف: والتزغم. تزغمت: ويروى

  تجاوب أظاٍر على ربٍع ردي  اكأن هوي الريح بين فروجه

أي هي مشرفةٌ، فإذا هبت الريح بني فروجها مسعت هلا دوياً كأنه صوت أظاٍر عطفن على حواٍر أصابه 
  .وهي املعطوفة. ظئر وأظآر وظؤار وظؤرة: ويقال.  ردي على فعل مبعىن انكسر:ويقال. ردى

 يدبه الرجالِن دابرةَ ال وترمي  وترمي يداها بالحصى خلفَ رجلها

  : ويف كتاب محاد الراوية زيادةٌ بعد هذا البيت أربعة أبيات كتبتا ليعرف املصنوع؛ وهي: قال السجستاين

تقبالقعِب الصغير وإن وتشرب ديوماً إلى الحوِض تنق بمشفرها  د 

 ِدضالقوى كالدملِج المتع أمين  وإن حطَّ عنها الرحُل قارب خطوها

 رِدغكصوِت الشارِب المت ذباباً  احضع التراقب عيناها إذا تل

 ِداآلِل حفتْ بالمالِء المعض من  االجباُل الغبر خلفي كأنه وتضحي

  .هذا آخر الزيادة

  مع الذئِب يعتساِن ناِري ومفأدي  الغراب األعور العيِن واقعاً يظلُّ

  .املوضع الذي حتش يف النار: املفأد

  .السفود: املفأد: وقال غريه. عصية يقلب ا امللة والشواء: واملفأد بكسر امليم: قال

  ابعد: إلى علٍم بالغوِر قالت له  نظرت يوماً بمؤخِر عينها وإن

  .غور امة: والغور. اجلبل: والعلم. ال يشتد عليها بعده لنشاطها وقوا على السريأي 

 ديابن شماٍس تروح وتغت إليك  فما زالت العوجاء تجري ضفورها
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والواحد . رحلتها وهي مسينةٌ فهزلت فاضطربت ضفورها: يقول. األنساع: والضفور. املهزولة: العوجاُء
  : ضفر؛ قال الشاعر

 رفب وضدانى حقت وقد

 يعط أثمان المحامِد يحمد ومن  إلى ماجِد يعطي على الحمِد ماله

 ال يمنعك من نائل الغِد بكفيك  وأنت امرٌؤ من تعطِه اليوم نائال

  : أراد قول النابغة

  وال يحوُل عطاء اليوم دون غد

  .دون عطاء غد

ا تهلَل  هتألومتالفٌ إذا ما س مفيد المهنواهتز دهتزاز 

  تجد خير ناٍر عندها خير موقد  تأتِه تعشو إلى ضوِء نارِه متى

. عشوت إىل ضوئك إذا قصدته بليل: وقال ابن دريد. إذا استدلَ على الناِر ببصٍر ضعيف: عشا يعشو

  .الذي يسري يف ظلمة الليل على ضوٍء قليل: العاشي: وقال غريه

  يروحها العبدان في العازِب الندي  ارهجالواهب الكوم الصفايا ل هو

  .مجل أكوم، وناقة كوماء؛ وهي العظيمة السنام. العبدان: يروى

  : وقال

  يا حسنه من قوام ما ومنتقبا  اِن آونةًأمامةُ بالركب طاقتْ

  .موضع النقاب: واملنتقب. مجع أوان: آونةً

  ما كذباوكذبتْ حب ملهوِف و  هإذ تستبيك بمصقوٍل عوارض

  .بثغٍر مصقوِل العوارض، صقلتها بالسواك

  ويصبح المرء فيها ناعساً نصبا  ينسى زمام العنِس راكبها بحيثُ

وِصب يوصب؛ وصباً؛ أي . التعب: والوصب. التكسري والفترة يف العظام: النصب. وصبا: روى أبو حامت
  .ملا يصيبه من السهر ينسى زمام ناقته إذا نزل

 اعدو القرينيِن في آثاِرنا خبب  زلٍةيطرقنا في كل من بوالذئ

  إن العزاء وإن الصبر قد غلبا  أمامةُ ال تجزع، فقلتُ لها قالتْ

  .أي ال جتزع من عض الزمان
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  ماالً نعيشُ به في الناِس أو نشبا  التمسِت لنا إن كنِت صادقٍة هال

 ِل ألٍي وكانوا معشراً نجباآ من  ميهعنجاِزي أقواماً بس حتى

زلامرًأ رهطُه بالشاِم من إنما اغتربا  ه جاراً شد برمِل يبرين  

 االلقاِء وعيصاً دونهم أشب يوم  بد في الجد أن تلقى حفيظتهم ال

: واألشب. الشجر املتداين: والعيص. أنفتهم وغضبهم: وحفيظتهم. إذا جدوا يف احلروب: يف اِجلد

  .مللتفا

 ااإلله ولوال دفعهم ذهب لوال  ردوا على جاِر موالههم بمهلكِة

    

 اثمت يطووا دونه السب غبراء  لن يتركوا جارهم في قعِر مظلمِة

  .احلبل: والسبب. وضربه مثالً؛ أي يف أمٍر شديد ملتبس. أي يف بئر مظلمة

 ابون أبإذا ما ينس واألكرمين  أمام فإن األكثرين حصى سيرى

غيره قوم هم األنفُ واألذنابايسوي بأنِف الناقِة الذنب ومن  م 

  شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا  مارهجقوم إذا عقدوا عقداً ل

: والكرب. أن تثقل الدلو فيعقد حتتها حبلٌ مث يشد إىل الرسِن وإىل العراقي، وهي اخلشبات األربع: العناج

  .إذا عقدوا عقداً جلارهم أحكموه: وإمنا يريد. فوق العراقي، وهذا مثل ضربهاحلبل الذي يشد 

العين جارهم يبيتُ قرير طنبا  قوم ى أطنابهمإذا لوى بقو  

. فالن جاري مطانيب، وجاِري مكاسري، وجاري مؤاصري: يقال: قال أبو اهليثم خالد بن كلثوم

الذي كسر بيته إىل كسر : واملكاسر.  بيته بأطناِب بيتكالذي اتصلت أطناب: فاملطانب. وجاري مصاقيب
رواقه، : كفاؤه، ومقدمه: ومؤخره. ناحيتاه من عن ميني ومشال: وكسر البيت من بيوت األعراب. بيتك

.  فالقريب- املفتوح القاف -فأما الصقَب . العمود الذي ميسك البيت: والصقْب. كالدهليز أمام الدار

ومن هذا قيل للرجل إذا بالغ يف وصف . الطوال: واألطناب. ، واحدها إصاراحلبال القصار: واألصر
  .قد أطنب فيه: الشيء

  جهد الرسالِة ال ألتاً وال كذبا  سراةَ بنِي كعٍب مغلغلةً أبلغْ

جهدت . املشقة واملبالغة: واجلهد". ال يألتكم من أعمالكم شيئاً: "قال اهللا جل وعز. النقصان: األلت
  ".والذين ال جيدونَ إال جهدهم. "الطاقة: واجلُهد بالضم. أجهدت:  قالواوقد. نفسي
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 ابائٍس جاء يحدو أينقاً شزب في  مكالكان ذنب بغيٍض ال أب ما

  حصاء لم تترك دون العصا شذبا  درهبه ِمن بالِد الطوِد تح حطتْ

أي قد أكلت : مل تترك دون العصا شذبا: ولهوق. جاءت به من بالد اجلبال سنةٌ حصاء؛ أي ليس ا نبات
  ..الشجر إال عصيه

  .يعين من الشام: ومن بالد الطور. من بالد الطور عارية شهباء: ويروي

  عيشاً وقد كان ذاق الموتَ أو كربا  هت لكان ذنبك في جاٍر جعل ما

 ابسقوم دناةٌ ضيعوا الح ألقاه  ِهب بسأنفت لعوٍف أن ت جاٍر

  .يروى جفاه

  لو لم تغثه ثوى في قعرها ِحقَبا  جارهم من قعِر مظلمِة أخرجت

  : ويروى حقُبا وقال ميدح آل ألي أيضاً

  تعاتبني وما قضت كراها  دٍءهبت أمامةُ بعد ه أال

  .أي المتين يف جوف الليل وهي مل تشبع من النوم

 اثاهالنفس مبديةٌ ن فإن  فقلت لها أمام ذري عتابي

  .خربها الذي تكتمه: نثاها

  إذا ما الدهر من كثب رماها  داِن بدثلها من الح وليس

وفالن . وقد أفقرك الصيد مثله. أكثبك الصيد فارمِه؛ أي قرب منك وأمكنك: يقال. القرب: الكثب
  .هذا عن أيب اهليثم. يرمي من كثب ومن فقرٍة؛ أي من استمكان

 ااهفي تلمِسها من أتاها   نفساًفهل أبصرِت أو خبرِت

  .هل خربِت أن نفساً أتتها منيتها يف كل ما حتب؛ فأقصرى عن عتايب: يقول

نقيع ال تالئمها رقاها  كأني ساورتني ذات سم  

  .ناقع يف أنياا: نقيع. أي كأين بت لسيعاً ال تنجع يف الرقا

الراقصاِت بكلِّ ف لعمرمناهامن الركبان موعدها   ج  

  .يريد مين مكة: مناها. اللوايت يهتززن يف املشي: الراقصات

  حبالي بعدما ضعفتْ قوها  ائُل آل ألٍيبشدت ح لقد

  .وهذا مثل. عهودهم اليت عهدوها: يريد عقودهم
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  ولكن يضمنون لها قراها  ارةُ آِل ألٍيام جتت فما

واالسم التيمة، فجارم ال . لقوم اللحم فيذحبوا شاةً بينهمأن يشتهي ا: واإلتيام. تفتعل من التيمة: تتام
  .تتام، ولكن اللحمم يكثر عندها؛ فهم يكفوا إياه

  وثيقات األموِر إلى عراها  يع آل ألٍيما يض لعمرك

  .هم حيكمون هذا كله: يقول.. ما تشد به: وعراها. ما اشتد منها: وثيقات األمور

 بها وما صغرت لهاها ألم  ٍرتركت حفائظها ألم وما

  تصعده األمور إلى عالها  يطلب مساعي آل ألٍي ومن

  .من يطلب مساعيهم حتمله األمور على مشقة: يقول

سع كرام قروم أولي أحسابها وأولي نهاها  ٍديفضلون  

    

 ما عد من سعد ذراها إذا  وهم فرع الذرا من آِل سعِد

  .أعاله: وفرعه. السنام: الذروة

 اإذا ما قام قائلها قضاه  ي آِل ألٍيماجٍد ف وخطِة

 ااهأقاموها لتبلغَ منته  إذا اعوجتْ قناةُ األمِر يوماً

  .لتبلغَ قدرها الذي كانت عليه ضربه مثالً

  على العوجاِء مضطمراً حشاها  ُل آِل ألٍيد راحجالم ويبني

  .مهزولة: له حىت يرجع وناقته عوجاءأي يطولُ سفره إىل امللوك وغيبته عن أه

  فتدركها وما اتصلت لحاها  ياسة آُل ألٍيسلل وتسعى

  .وما وصلت: ويروى. إصالح األمور وتقوميها: السياسة

 جيبها حسن نثاها لعفٌّ  لعمرك إن جارةَ آِل ألٍي

  .ذكرها: نثاها

  : وقال ميدح علقمة بن عالثة بن األحوص بن جعفر بن كالب

  ولم يؤذنوا ذا حاجِة برحيِل  وِلفلُليلى أزمعوا بق أال

 بجماِء العظاِم قتوِل فبانوا  فحثُّوا للتفرِق عيرهم تنادوا

  .إذا مل يكن هلا قرن: كبش أجم، وشاة مجاُ: ليس لعظامها حجم، من قوهلم: مجاِء العظام
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  لها جيد أدماِء العشي خذوِل  ايشِفي السقيم كالمه مبتلةٌ

اليت ختذل القطيع وتقيم على ولدها، : واخلذول. السبطة اخللِق ال يركب خلقها بعضه على بعض: املبتلة
  .أي لوا حسن بالعشي: وأدماُء العشي. أو على مرعى

وتبسم مزِن صفقتْ بشموِل نطافةُ  عن عذِب المجاج كأنه 

  ذموِلفي ثِني الزماِم تخيُل  فعد طالب الحي عنك بجسرٍة

  .السبطة على األرض يف غري ارتفاع: واجلسرة. انصرف عنه: اصرفه، وتعد عنه: عده

  على خاضٍب باألوعسيِن جفوِل  اودهتحرٍف كأن ق عذافرِة

قد خضبت : ويقال. الظليم الذي قد أكل اخلضرة: واخلاضب. الضامرة: واحلرف. الشديدة: العذافرة
  .األرض إذا اخضرت

  إلى ماجٍد ذي جمِة وحفيِل  لقد جاريتم آل مالٍك لعمري

يريد به البئر أو : قال. ومنه احملفل. فعيل، من احتفل إذا اجتمع: ما اجتمع من املاِء واحلفيل: اجلمة
  .الضرع

  بمستفرٍغ ماء الذناِب سجيِل  قايسوه المجد أربى عليهم إذا

  .سجل سجيل، وفحل فِحيل: يقال. كبري: سجيل

  .مجع ذنوب: أي بغرٍب، يستفرغُ ماَء الذناب: فرغمبست

على ضاحي المزّل رجيِل بثبِت  ايرتقوا في خطٍة يرقَ فوقه وإن 

 يِلبلُّ سمالٍك إذْ سد ك بني  فصدوا صدود الواِن أبقى لعرضكم

  .تراملعي الفا: والواين. صدود الواِني أبقَى؛ أي اعدلوا كما يعدلُ الواين: كان يف األصل

 ديِلاِت جنقلٍْب من ب بآدم  وهل تعدُل الظربى اللئام جدودها

دابةُ مثل السنور منتنة : والظربان. اسم فحٍل كرمي: وجديل. اخلالص: والقلب. القصار أنوفها: يروى
  .واجلمع الظرىب، والظرايب، والظرابني. الريح

ما عاشَ جاره الدهر ال يضام وليس  فتى وِللى بمإلدماِن القر 

  .يقهر ويستذلُّ: يضام

 يِليِن أسرقيِق الحرت وكلَّ  هو الواهب الكوم الصفايا لجارِه
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يعين أسيل : وأسيل. وأراد بالرقة العتق. يريد كلَّ فرس رقيق األذنني. اإلبل العظام األسنمة: الكوم
  .اخلدين

 يِللحمستباةٌ لم تثقْ ب إذا  وأشجع يوم الروِع من ليِث غابٍة

  .املرأة املسبية: واملستباة. األمجة: الغابة

  وعوُل كهاٍف أعرضتْ لوعوٍل  اهأنتعادى بالكماِة ك وخيٍل

  .اعترضت: وأعرضت. مجع غار: وهي الغريان. مساكن الوعوِل يف اجلباِل: الكهاف

  بأبيض ماِضي الشفرتين صقيِل  اهيلنهباً وزعت رع مبادرٍة

  .ففترددت وك: وزعت

الدسيعة ماجد أخو ثقٍة ضخم  ذليل كريم غير النثا مواله 

  .الذكر: والنثا. ضخم اخللق: ضخم الدسيعة

  بذختَ بعاِدي السراِة طويِل  الناس مدوا للفعاِل أكفهم إذا

أعاله: وسراة كل شيء. أي قدمي: أي مبجد عادي.  

 لماء كلَّ مسيِلساَل عنها ا فقد  وجرثومة ال يقرب السيُل أصلها

  . يريد باجلرثومة اد- وهذا مثلٌ ضربه . هضبة: اجلرثومة

 وِلخيِر مرٍد سادٍة وكه إلى  بنى األحوصاِن مجدها ثم أسهلتْ

  .بناها األحوصان مث احندرت إىل خري مرد وكهول: يقول

 يِلأثلوا أدركتهم بأث وإن  فإن عد مجد حادثٌ عد مثله

    

 يلقابني طفيل مالٍك وع إلى   األحوصيِن فلم تضعحفظتَ تراثَ

  .أي قمت باألمر ومل تكله إىل ابين طفيل

 واضح ذو غرٍة وحجوِل بدا  فما ينظر الحكام بالفصِل بعدما

  : وقال يرثي علقمة بن عالثة

  لها من وكيِف الرأِس شن وواشُل  على فوٍت ضحياً وعبرتي نظرتُ

  .الذي يسيلُ بعضه ويقطر بعضه: والواشلُ. صبه: شن املاَء يشنه. اتتين احلمولأي نظرت بعد ما ف

  كما زال في الصبِح األشاء الحوامُل  ارٍجو وضالعيِر تحدى بين ق إلى
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  .اجلماعة من النخل: واألشاءة أيضاً. النخيل األفتاُء، الواحدة أشاءة: واألشاُء. حتولَ: زال

  .ما زال يف اآلِل النخيلُ احلواملُك: روى ابن األعرايب

حت فأتبعتهم مع الليِل عن ساِق الفريِد الجمائل  تْرقفى تعيني  

  .مجع مجالة: واجلمائل. جبل: الفريد

 لواكا ال تإذا واكلته ذموٍل  فألياً قصرتُ الطرفَ عنهم بجسرِة

  .بعد بطٍء: فأليا

   الصوى ترفض عنه الجنادُلنكيِب  ٍمالسرى عيرانٍة ذاِت منس صموِت

  .أي قد نكبته الصوى: ونكيب. تشبه العري من محري الوحِش: عريانة

 ما اعتراها ليلها المتطاول إذا  تٌفلخرساء فيها ت عذافرٍة

 ُلترباه الرسيس فعاق شنوناً  كأني كسوتُ الرحَل جوناً رباعياً

  . واملهزولبني السمني: الشنون. األبيض هنا: اجلون

  .موضعان: والرسيس وعاقل

  من الحقِب فحاشٌ على العرِس باسُل  هدِري وأموه أخأب اعرب

محار : واألخدر. محار منسوب، وكان يقال للحمر بنات األخدر: أخدري. أي فاحش الفعل: فحاش
فرس : األخدري: عراب يقولونواأل: قال. فاره كان من محري أهِل العراق؛ فقيل حلمِر الوحش األخدرية

والواحد من احلقب . من خيل تبع ملٍك من ملوِك اليمن؛ وإنه شرد فدخل الرب وضرب يف محر الوحش
  .أحقب وحقباء؛ وهي املبيضة احلقي

  فمن كلِّ ضاحي جلِدها هو آكُل  اً ال يريدهبما أرادتْ صاح إذا

 بء الثقيَل المعادلحمَل الع كما  رأسه مستحمالً فوق ردفها ترى

 ُلتعد عدواً يعد عاِد مناق وإن  ريهٍةجاهدته جاهدتْ ذا ك وإن

: واملناقلة. وسيف ذو كريهة؛ أي ميضي على ضريبته. مبلغ الشر: والكريهة. أن يبلغا جهدمها: ااهدة

  .عدو يف حجارٍة يتقي منها

  تكرهته المعاوُلجديد النقاِع اس  هأنالٍل كجوناً ذا ظ يثيراِن

  .الغبار: مجع نقٍع: النقاع

  رحلتُ قلوصي تجتويها المناِهُل  دىالقائِل الفعاِل علقمِة الن إلى
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  .إذا مل يوافقك: اجتويت هذه األرض، أي مل توافقين، واجتويت الطعام: تقول. قلة املالءمة: االجتواء

  اضِل آهلله عطن يوم التف  ماجد اآلباِء فرٍع سيمدٍع إلى

: والعطن. له فناٌء فيه اتساع: يقول. هذا مثل: له عطن: وقوله. املوطأ األكناف: السميدع: قال املنتجع

  .أصله مربك اإلبل

 الئُليال قي إال لالغن وبين  اًمالفما كان بيني لو لقيتك س

 ائلأمسى أعلقته الحب بحوران  لنعم المرء من آِل جعفٍر لعمِري

 لاهأصيالً خالفته المج ولباً  ائالًغادرتْ حزماً وجوداً ون قدل

 لنارها سعياً إليها األرام إلى  وقدراً إذا ما أمحَل الناس أوفضتْ

  .أسرعت: أوفضت إيفاضاً

  وال هو للمولَى على الدهِر خاذل  لنعم المرء ال واهن القوى لعمري

  .ال ضعيف العقِد: ال واهن القوى

لعع إن المرء ِري لَِنعمقم عن القيِل أو دنَّى عن الفعِل فاعُل  ائٌلي  

البحِر إحداه يداك اًا دممخليج  ونائُل تفيض وفي األخرى عطاء 

  .دم يفيض: يروى

 ائلفي حياِة بعد موتك ط فما  فإن تحي ال أملْل حياتي وإن تمتْ

  .هذا آخرها: قال أبو حامت

  : تاب محاٍد الراوية بيت زائد، وهوويف ك

  عن السورِة العليا وال متضائُل  لنعم المرء ال متقاصر لعمري

  .ليس هذا البيت بشيٍء: قال أبو حامت

  : وقال احلطيئة ميدح الوليد بن عقبة بن أيب معيط

  وردت على الحي الجميع جمائله  هلالججعفا توأم من أهله ف

  . عليهم للرحيلردت اإلبلُ

أنٍم كوق رقالً فعق وعالينه  الجوِف يجِري في المذاِرع واشله دم  
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: والواشل. النقش: والرقم. كل خيط يعقلُ خبيٍط آخر يدخل من حتته مث يرفع على خيٍط آخر: العقل

  .القوائم: واملذارع. السائل

   وسطَ البيوِت مطاِفلهإذا اجتمعتْ  مهيوتكأن النعاج الغر وسطَ ب

  .البيض: والغر. بقر الوحش: النعاج

 هائلإذا يلقى العدو، ون قتاٌل  أبى البِن أروى خلتاِن اصطفاهما

بنت أم حكيم بنت عبد املطلب، كانت حتت عفان بن أيب العاص فولدت له عثمان، ومات عنها : أروى
  .ه الوليد؛ فالوليد أخو عثمان من أمهفولدت ل. عفان، فخلف عليها عقبة بن أيب معيط

 الرديني األصم وعامله سنان  فتى يمُأل الشيزى ويروى بكفِه

  : يظنونَ أن اجلفنة من شيٍز لسوادها من الدسم، وأنشد للجعدي: قال

ِق من خشِب الجوِز لم يثقِب  افبترٍس شديد الص لطمن  

  .وجفام جوز: قال. والترس ال يكونُ من خشب اجلوز: قال

حيثُ كان بجح يؤم جرسه وصواهل  ٍلفالعدو العدو يصمه 

  بشبٍع من السخِل العتاِق منازله  عافياِت الطيِر قد وثقتْ لها ترى

: والسخلُ. وكل شيٍء أملَّ بك يريد معروفك فهو عاٍف، ومعتٍف. اليت تدنو من اإلنِس وتطلب: العافيات

  .الكرام: والعتاق. به من أوالدهاما تقذف اخليلُ 

 في العالي اليفاع أوائله ألخراه  دتْحان منه منزُل الليِل أوق إذا

 هلابحاجبيه ما تثير قن يقي  ِهالرداء العصب فوقَ جبين يظلُّ

 هلاتيبقَ إال حيةٌ أنتَ ق فلم  الجياد الغر عن عقِر دارهِم نفيتَ

حصاِن ذاِت وكم بعل تركتهامن   تباعلُه من إذا الليُل أدجى لم تجد  

 هالربيِع أنبتَ البقَل وابلُ رجاء  ائياًان نوه وإن كألرج وإني

  .أي أرجوه رجاَء الربيع ذي الوابل واخلصب

  على عاجزاِت النهِض حمٍر حواصله  اهفكأوالد القطا راثَ خل لزغٍب

: وعىن باملستقي األمهات، ألن جيئنهن باملاِء، وعىن بعاجزات النهِض. ياملستق: واخللف. أبطأ: راث

وقال حواصله فذكَّر؛ ألنه رد الضمري إىل دردق، أي إمنا ذكر ألنه رد . الفراخ؛ أي مل تقو أن تنهض
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  .املضمر إىل األوالد على املعىن؛ ألن أوالد القطا قطاً، والقطا يغلب عليه التذكري

  : و بين جباد، وهم من بين عبسوقال يهج

 رال ينسيكها الشيب والعم أحاديثَ  رمضى من سالِف الدهِر تدك أفيما

 رسهو ناٍء عن طالبكم ع ومن  يك دارهواتن ال تإلى م طربتَ

  مع الحلِي والطيِب المجاسد والخمر  ايدهراِف زين جطفلِة األط إال

  .ما صبغَ بالزعفران أو العصفر حىت ييبس من كثرة صبغه: واسد. مةاللينة الناع: الطفلة

 فُ واألزرعليهن المعاط حسان  من البيض كالغزالن والحوِر كالدمى

 ره ذفذاكياً خالصاً ريح ومسكاً  الًالزعفران الورد فيهن شام ترى

 زرقاليتُ والنالمال فيها الم نعاج  اهأنيٍض كعلى لباِت ب عليالً

القليالت األوالد، الواحدة نزور؛ من : والرتر. واحدن مقالت، وهي اليت ال يعيش هلا ولد: املقاليت
  .الذي يعلُّ به مرةً بعد مرة: والعليل. عطاٌء نزر: قوهلم

  إذا ساءا المولَى تروح وتبتكر  اهعمنا إن الركاب بأهل بني

  . العم مبكروٍه رحلت عنهإذا ركبها ابن: يقول

 رجم وال نيكإلينا وال نجني عل  مكنوم معمنا ما أسرع الل بني

رنقَ الماِء من دوِن سخطك ونشربم  وما يستوي الصافي من الماِء والكدر  

 رِطمالٍك ها إن ذا غضب م بني  ٍدالخا بنلعلينا أن قت غضبتم

ِطرِدلّ: موقال غري األصمعي. أتانا مطراً؛ أي مدالً، إذا جتاوز القدر: يقال. م :مطر :عام.  

  نهضنا فلم ينهض ضعاف وال ضجر  يمةٌظم عيكلوكنا إذا دارت ع

اهأنإذا ما الخيُل جاءتْ ك ونحن  منتش جراد زفتْ أعجازه الريحر 

 رص غيَل أشبالها هضواٍر ليوثٌ  تْوراء السبي منكم كما حم نحامي

  .حولَ أشباهلا عقر: يروى

  إذا أشرعتْ للموِت خطيةٌ سمر  ٍحابعلى كلِّ محبِو المراكِل س

  .مواضع أعقاِب الفرسان، الواحد مركل: واملراكل. الشديد اجلدل: احملبوك

    

ىفي الهيجا مكاشيفُ للدج مطاعين  أهُل الروِع ساروا وهم وقر إذا ضج  
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 ربرام وال صعلى النائباِت ال ك  مهإنٍش فحبجاد رهطُ ج وأما

  أبى األشمطُ الموهون والناشئ الغمر  العى الاد إلنهضتْ يوماً بج إذا

  .الذي مل جيرب األمور: الغمر

عليك تدرون العصاب إن شدم  فال ندر العصاب ى إذا شدونأب  

  .ضرب هذا مثالً

يقو إذا محى عليكم بأس قوٍم واشتد عليكم أمرهم أعطيتموهم ما طلبوا منكم، وحنن ال نفعلُ؛ ال نعطي 
  .أموالنا على القسر

في حجراتك نعام مإذا ما صيح  إذا لم تسمعوا صارخاً دثر وأنتم  

  .رييريد أنتم أشرد من النعام إذا فزعتم، وأنتم ما مل تفزعوا نيام ال تنتبهون خل

  رقاب ضباٍع فوقَ آذاِنها الغفر  اللؤم منهم في رقاٍب كأنها ترى

  .الشعر، مثل غفر القطيفة: الغفر

  كما قومتْ نيب مخزمةٌ زجر  طلعتْ أولَى المغيرِة قوموا إذا

أو على اليت تلقي ولدها لغري متام، مث تعطف على غريه : واملخزمة. الزجور اليت ال تدر إال بضرٍب أو زجر
  .ولدها وقد حِشي جلده بالثمام، ويشد أنفها

خرق تلف وحتشى بفراء وجتعل : والدرجة. بغمامة لئال جتد رحيه إذا عطفت على غريه، وجتعل هلا درجة
يف حيائها وخيل حياؤها واستها فتمخض بذلك يوماً وليلةً مث يرتع اخلالل والغمامة فتقع الدرجة فترأم ما 

  .عطفت عليه

اليت يف آنافها اخلزائم، وواحد اخلزائم خزامة؛ وهي حلقة من شعر، فإذا كانت : املخزمة: أبو عمرووقال 
  .من صفر أو فضة فهي برة

  .كما قومت؛ أي كما قامت الناقة إذا حلبت: وقوله

 رفم غإذا ما أذنبوا له ونحن  انوبرون ذنقومنا ال يغف أرى

  كما جببتْ من خلِف أوالدها الحمر  مائكسن نم عإذا جببت ونحن

  .أي عدومت كما تعدو احلمر إىل أوالدها: جببتم

  هي الخيُل مسقاها زبالةُ أو يسر  معطفنا الجياد الجرد خلفَ نسائك

  .أي هي خيلنا اليت تعرفون، تشرب بزبالةَ أو يسر
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 رمسمر أسنتها ح ردينيةٌ  مهفيجلن بفتياِن الوغَى بأك

  لها حرجفٌ مما يقلُّ بها القتر  إذا أجحفتْ بالناِس شهباء صعبةٌ

مجع : والقتر. الشمال الشديدة. واحلرجف. إذا مل تنبت شيئاً، مبعىن أن الشجر يشهاب فيها: سنةٌ شهباُء
  .دخان الشحم: القتار

  .أراد أن هذا يقلُّ يف مثل هذه السنة؛ أي قلُّ طبخ اللحم وشيه

  قدروا وقد تشقى بأسيافنا الجزر  يةًجن المجد منا سوكا نصبنا

 رأخراكم إذا ضيع الدب ونمنع  مومنا المحامي من وراِء ذمارك

  : متت وقال يصف إبله

 ايرهلها أنفسها وزف هداه  إذا نام طلح أشعثُ الرأِس دونها

  .املعيي: الطلح

  .يعين بالطلح القراد: قال. ليها بأنفاسها وزفريهاإذا نام معٍي خلفها مث طلبها استدلَّ ع: يقول

أول يق احلمار وما أشبه . الزفري من الصدر والشهيق من احللق. ترديد النفس حىت تنتفخ الضلوع: الزفري
  .النهيق هو الزفري وآخره الشهيق

نبوح مق عوازب إال نهاراً ضجورها  امٍةلم تسمع ولم تحتلب  

  .جمتمع الناس حيث يقيمون: واملقامة. جلبتهمضجة الناس و: النبوح

  .اليت تضج إذا احتلبت: الضجور

  .إال نهاراً؛ أي تطلع عليها الشمس فتسخن ظهورها وتطيب أنفسها؛ وجعلها هكذا ألنها ال تراح على أهلها: قوله: قال األصمعي

خملى ان أدنص عقت مول  إذا بركتْ لم يؤذها صوتُ سامٍر
  .اليت ال تبيت مع اإلبل: والقذور. ال تبيت قريباً من الناس؛ إمنا تبيت عازبةً يف القفِر: يقول

  هي العروةُ الوثقى لمن يستجيرها  زلم تيرعها راٍع ربيب ول ولم

  .ب معها، ومن نزل فيها كان هلا جاراًمل يرعها راِع ربيب يف البيت؛ إمنا يرعاها من يعز: يقول

  .من استجار ا منعناه: ومعناه

رواٍء جذورها  حتى أطفَل الليُل دونها طباهن وسمي نفاطير  

من األرض خمتلفة: نفاطري ومسي يقع يف مواضع من نبِت الومسي األصول: واجلذور. أي نبت.  

  .تفرقنبت م: النفاطري، والتفاطري: قال أبو عمرو
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  بروعاِت أذناٍب قليٍل عسورها  هينقبجون جافٍر يت يطفن

    

الشائلة؛ : والعاسر. قليٍل عسورها؛ ألنه استبان محلها وسكنت: وقوله. األسود، وهو الفحل: اجلون هنا
إذا محلَت وإمنا تسكن.  

  عكوفَ العذارى ابتز عنها خدورها  هولفَ حواكأوابيها ع فظلت

  .ال تربحه حباً له: وعواكف حوله. اليت تأىب الفحلَ ال تريده: يباألوا

دعاهن من أين زره من دوِن اللهاِة هديرها  فاستسمعن برقشاء  

  .الصوت: والرز. يعين الشقشقة، ولوا أرقش

 له مقالتُها ونزورها وأحنتْ  كميتٌ كركِن الباِب قد شقَّ نابه

اليت ال يكاد : واملقالت. فطر: وشق نابه. أي كسارية الباب:  البابكركِن: وقوله. أي أمحر: كميت
  .القيلة الولد: والرتور. يعيش هلا ولد

  على الحوِض أشباه قليٌل ذكورها  تْما تالقتْ عن عراٍك تدافع إذا

  .الزحام: العراك

  من السبِت أهدام دقاقٌ خصورها  اهأنسباطاً راشفاٍت ك وألقَتْ

جلود البقر املدبوغة بالقرظ اليت تتخذ منها : والسبت. أي ترشف املاء: وراشفات. يعين املشافر: السباط
  .اخللقان: واألهدام. النعال

  قوى محصداٍت شد شزراً مغيرها  اهترو حتى قطعتْ من حبال فلم

  .اليسارالفتل على : والشزر. الذي يفتلُ احلبالَ: واملغري. الشديد الفتِل: احملصد

  من الحوِض أركاناً سريعاً جبورها  تْدمياِن وهتشكَّى الساق وحتى

  .دمها فتبىن يف ساعٍة لئال يذهب املاُء

  حراماً بها حتى أحلتْ شهورها  يلةًمنبتَ السوباِن ستين ل رعتْ

  .رعته يف األشهر احلرم: يقول

  : وقال أيضاً

رِتا وضأزهقتْ يوم التقين بما  زتْليلى في اللماِم وما ج أشاقتك 

  من المسِك منها في المفارِق ذرِت  أرةٌا وفيهشموٍل طعم ف كطعِم
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إذا أولى العصافيِر صرِت سقيتُ  وىقال نكٍس وال واهِن ال وأغيد 

 رتا وأمهالليِل حتى ملَّ إلى  ذيذةٌي لأس وهعليِه الك رددتُ

 ما الثريا في السماِء اسبطرِت إذا  ْل له ارتحوأشعثَ يهوى النوم قلتُ

  .امتدت: اسبطرت

  يقاُل له خذها بكفيك خرت  هفقام يجر البرد لو أن نفس

  .به من النعاِس ما لو كانت نفسه يف يده لرمى ا: يقول

  أرى الحرب عن ورٍق كوالح فرِت  ينإنياِة فهْل لسهٍم في الح أال

: ويقال للرجل الطويل الثنايا. الذي قد خرجت أسنانه لشدة احلرب: يف السلِم؛ والكاحلأي هل هلم 

  .ضربه مثالً. أروق

  بأيديهم شوَل المخاِض اقمطرِت  ميهلولن يفعلوا حتى تئوَل ع

  .قد اقمطرت: يقال للناقة إذا لقحت وتنفشت

 أصرتبالمحصداِت  عاللتها  عوابس بالشعِث الكماِة إذا ابتغوا

  .السياط: واحملصدات. جري بعد جري: والعاللة. اخليلُ ال ترى أبداً يف احلرب إالَّ كاحلةً عابسة: قال

  إذا خرجتْ من حلقِة الباِب كرِت  اهياباِء ثسأبكار الن تنازع

  .إذا خرجت من موضع ضيق ردت إىل أضيق منه: يقول

  لم تنأطر واتمأرِتإذا أكرهتْ   يٍةبدقٍة زاعاٍة صقن بكل

  .اشتدت: وامتأرت. مل تعوج: ومل تنأطر. صلبة: صدقة

  إذا واجهتهن النحور اقشعرِت  اوإن الحداد الزرقَ من أسالتن

  .وأسل. أسلته، واجلمع أسالت: قناة الرمح

 وسطَ عبٍس عزها واستقرت رسا  اهال يقرب السيُل أصل وجرثومٍة

غدسهماً أفس ولكن فعرِت  ٍبالتْ دار الصحاح كما أعدِت الجرب  

 رِتاء وصسحلبتْ منها ن لقد  راًوجدتْ سهم على الغي ناص ولو

 رِتمن الخرصاِن النتْ وت حداد  اهوإن المخاض األدم قد حال دون

  .غلظت: ترت

ما دام جذم تعلفُونا الضيم ا تروا شمس النهار  انفلنِتولماستسر   
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وهذا مثلٌ. تطعمونا: تعلفونا الضيم .وأنشد :  

  فكل ما علفتَ من خبيٍث وطيِب  مإذا كنتَ في قوٍم عداً لستَ منه

  .وملا تروا مشس النهاِر استسرت؛ أي وملا تكسِف الشمس ويكن اليوم مظلماً: وقوله

  : وقال لبين عامر بن صعصعة

  بعد المؤبِل والشِويعفا   منزالً من آِل هنٍد أتعرفُ

  .الشاُء: والشِوي. اإلبل: املؤبلة

  سفي للرياِح على سفي  عهده وجرى عليه تقادم

  .التراب تسفيه الريح وتطريه: السفي، والسايف

    

 الرداِء األتحمي كحاشيِة  تراها بعد دعِس الحي فيها

  . يف أول الدهرضرب من برود كانت تعملُ: واألحتمي. الوطُء: الدعس

  وما تخِفي بذلك من خفي  ٍدالناِس تكتم حب هن أكلَّ

 برد رائحِة العشي سقاها  اٍر وزرٍعهبين أن سقيةُ

  .السحابة اليت تروح فتمطر: ورائحة العشي. إا يف خصب: يقول

  كصونك من رداٍء شرعبي  اهتصون إليك من منعمةٌ

 من المسِك الذكي مفارقُها  يِه علضجيعها أرجاً يظلُّ

: والذكي. وكلُّ ما توهج فقد تأرج. توهج الطيب: واألرج. وإمنا هو مفرق واحد. مجع املفرق مبا حوله

  .ومنه ذكاء القلب. احلاد الريح

 يمثلها جد الشق يعاشر  السعيد، وال تراها يعاشرها

  لفقير إلى الغنيكما نظر ا  ايهلك غير تنظاٍر إل فما

 يناصٍح بهم حف رسالةَ  والًعامراً عني رس فأبلغْ

  .اللطيف: واحلفي. عامر بن صعصعة

ِن واِدطيةَ بوح فإياكم  بسي الناب ليس لكم هموز  

؛ وهو الكفُء واملثل": ليس لكم بسيمها سيان يف هذا األمر، وهم أسواٌء فيه: يقال. أي بند.  

  إلى نجران في بلٍد رخي  طن عقمةَ واتقوناب وخلوا
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إذا تباعد: قد تراخى ما بني الرجلني: يقال. املتباعد: الرخي.  

 رماح بني عدي لقومهم  فكم من داٍر قوٍم قد أباحتْ

 بصم السمهري أباحوها  إن كان عن ود ولكن فما

امسهر : ويقال. الشديد: والسمهري. أباحوها بالرماحأي مل تكن اإلباحةُ عن ود كان من هؤالء، ولكن 
  .أي اشتد: عليه األمر

  مضاعفٍة وأبيض مشرفي  مفاضٍة جدالء زغٍف وكلِّ

اليت : واملضاعفة. اللينة اللمس: والزغف. ادولة الدقيقة احللق: واجلدالُء. يعين درعاً واسعة: مفاضة
  .سب إىل املشارف؛ وهي قرى تدنو من الريفالسيف، ن: واملشريف. نسجت حلقتني حلقتني

  قدامى ذي مناكب مضرِحي  يِهأن فالكعوِب ك ومطرِد

  .األمحر: وقيل املضرحي. العتيق الكرمي من النسور: واملضرحي. كأنَّ سنانه قادمة نسٍر من حدته: يقول

 كجنِة عبقري مجلحةً  إذا خرجتْ أوائلهن يوماً

بنو عبقر بن خويلة بن جشم ابن عمرو : الذي يقال هلم جنة عبقر:  قال ابن الكليب:قال جعفر بن مهلهل
  .موضع: وعبقر. بن عبد مشس، وكانوا أشد العرب بأساً؛ فصاروا مثالً

سألنا أبا عمرو عن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عمر بن اخلطاب رضي اهللا : وقال األصمعي
  .هذا سيد قوم، وكرمي قوم: يقال هذا عبقري قوم، كما يقال: فقال". فريهمل أر عبقريا يفري : "عنه

قال . إنه نسب إىل قوم بعبقر؛ وهي أرض تسكنها اجلن؛ فصار لكل منسوب إىل شيء: وقال األصمعي
  : زهري

  جديرون يوماً أن ينالوا فيستعلوا  ريةٌقبنةٌ ععليها ج بخيٍل

أف القُعال  ىتالِم حقمنابتَ ال منعن الالم ركواهي 

يكون قريباً من املاء؛ أي منعن ذلك املاء، : والقُالم. مجع ركية، خرج خمرج شعري وشعرية: الركي نبت
  .وأمحني مراعيه حىت عفا قالمه فغطى أواه الركايا

منكم أن يساقَ القهد أتغضب  فمن يبكي ألهِل الساجسي 

. غنم صغار محر، سك اآلذان، كلف الوجوه: والقهد. لفقِد الساجسي: يروىو. أتبكي أن تساق: يروى

غنم أهل اجلزيرة، وغنم تغلب والنمر بن قاسط ومن واالهم: والساجسي.  

كان سعيد بن العاص على املدينة، فبينا هو يعشى الناس، وقد خفوا إال حداثه وأصحاب مسره إذا أعرايب 
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يئة على البساط، فانتهى إليه الشرط فذهبوا ليقيموه، فأىب أن يقوم؛ فنظر قبيح الوجه، كبري السن، سيئ اهل
دعوا الرجل؛ وخاضوا يف حديث العرب وأشعارها؛ فقال وال : إليه سعيد وقد حانت منه التفافة؛ فقال

  .ما أصبتم جيد العشر وال شاعر العرب: يعرفونه

  : الذي يقول:  فمن أشعر الناس؟ قال:قال. نعم: فهل عندك من ذلك علم؟ قال: فقال له سعيد

  فقد من قد رزئته اإلعدام  أعد اإلقتار عدماً ولكن ال

  : مث من؟ قال الذي يقول: قال. أبو دواد اإليادي: قال: فمن يقوهلا: قال. فأنشدها حىت أتى عليها

 دع األريبد يخوق عِف  أفلح بما شئتَ فقد يدرك بالض

  .عبيد ابن األبرص أحد بين سعد: فمن قاهلا؟ قال: قال. تى عليهاوأنشدها حىت أ

    

واهللا حلسبك يب عند رهبة أو رغبة إذا رفعت إحدى رجلي على األخرى مث عويت يف : مث من؟ قال: قال
  .أثر القوايف كما يعوي الفصيل وراء اإلبل الصادرة

  .أنا احلطيئة: ومن أنت؟ قال: قال

 أسأت بكتمانك نفسك منا الليلة، وقد علمت شوقنا إليك، وإىل حديث قد: فرحب به سعيد، وقال
  .العرب

  : وقال ميدحه

لعمري لقد أمسى على األمِر سائس  البما ض بصير أريبعر دو 

جريء صدره المرء دياِت هنالم وللفاحشاِت  على ما يكرهيوب 

فعْل سوما يفع سعيد نجيب  هإنيد يبج في الرباِط نفاله 

خفةُ ل سعيد ِهمحفال تغررك  وه تخدد يبلو صعنه اللحم 

 وبو ركعاله فباتَ األمر وه  درهخاف إصعاباً من المر ص إذا

 ين يؤوبالغمام الغر ح ونسقى  انيعغاب عنا غاب عنَّا رب إذا

 ديبان جبتْ والمكإذا الريح ه  ارهوِء نفنعم الفتى تعشو إلى ض

دخل احلطيئة على عتيبة بن النهاس العجلي، وكان من وجوه بكر بن وائل، وكان يبخل، وعلى احلطيئة 
ما أنا على عمٍل فأعطيك وما يف مايل فضلٌ عن : قال. أعطين: عباءة، ومل يكن عتيبة يعرفه، فقال له

  .قومي

ومن هذا؟ : قال. لقد عرضتنا لشر: ده من قومهفقال لعتيبة رجلٌ كان عن. مث انصرف! فال عليك: قال
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بئس ما صنعت، ما استأنست استئناس اجلاِر، وال : فقال له عتيبة. فردوه. ردوه: احلطيئة؟ قال: قال
اجلس؛ فإنَّ لك عندنا ما . ولقد كتمتنا نفسك حىت كأنك كنت معتالً علينا. سلمت تسليم أهل اإلسالم

  . به، وأنت جار، وأشعر العربيسرك؛ فقد عرفنا السبب الذي متت

  : الذي يقول: فمن أشعر العرب؟ قال: قال. ما أنا بأشعر العرب: قال

 ِمتم يشتومن ال يتق الش يفره  ومن يجعِل المعروفَ من دوِن عرضِه

  .أما إنَّ هذه الكلمة من مقدمات أفاعيك: فقال له عتيبة

فانطلق معه الغالم، فعرض عليه اخلز . يء إال اشتريته لهاذهب معه، فال يشرينَّ إىل ش: مث قال لغالمه
واليمنة، فلم يقبل ذلك، وأشار إىل األكسية والكرابيس الغالظ حىت أوقر ما أحب ومل يبلغ ذلك مائيت 

  .درهم

بعث معك غالمه، وهو أكثر : فرجع إىل قومه؛ فلما رأوا ما جاَء به، وأخربهم ما صنع به الموه، وقالوا
  : ماالً، فأخذت القليلَ اخلسيس، وتركت اجلزيلَ النفيس؛ فقالالعرب 

 دميك وال حلالذم ع فسيان  ائالًِط طعفلم تبخْل ولم ت سئلتَ

  فتعطي وقد يعِدي على النائِل الوجد  يةٌجامرٌؤ ال الجود منك س وأنتَ

  .يعني: يعِدي

  .لرجل خبيالًقد يعني على اإلعطاِء اليسار إن كان ا: يقول

: قال. أريد اللنب والتمر: أين تريد يا أبا مليكة؟ قال: لقي احلطيئة طريف بن دفاع احلنفي، فقال له طريف

  .فاصحبين فلك ذلك عندي

  : فسار به إىل اليمامة، فأقام عنده حيناً، فأعطاه وأكرمه؛ فقال

 ريعيِر موأرتعنا بخ أقمنا  الدها بينا أن أتفلم سرينا

 يعم رفياِن أشكلِّ بن إلى  المجد والدفاع يبنيِه فابتنى رأى

 يعلما ورثَ الدفاع غير مض  ها رأيتفيه الخير لم تفرستُ

  ومن نائباِت الدهِر غير جزوع  غير مفراح إذا الخير مسه فتًى

 يعقد ضرجتها بنج وكوماء  يبٍةبناِت الفحِل كم من نج عدو

 يعفشِه بإلى مالِه ال تأت  يعة إن تأتِه في صنفتًى وذاك

  : وقال ميدح بين رياح بن ربيعة بن مازن بن احلارث بان قطيعة بن عبس، ويهجو بين زهري بن جذمية
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 اِعيفوقَ الما أوقدوا ف إذا  ي رياِحني بي حلنعم الح

ح ونعم بالحي يالدواِعاختلط الدواعي ب إذا  ي رياِحني 

  ضعيفُ الركِن ليس بذي امتناِع  يٍري زهنتر أن جار ب ألم

 في المحلِّ وال مضاع بمقصى  ي رياِحِنالجار جار ب وليس

 اعنالخرقاِء مثَل يِد الص يد  تيسم ولصنعوا لجاره هم

اِعصويأكُل جارهم أنفَ الق  ميهلسر جارتهم ع ويحرم 

  .أول: أنف

 أكناف رابيِة يفاع على  موجارهم إذا ما حلَّ فيه

  إذا نزع القراد بمستطاِع  لعمرك ما قراد بني رياِح

  .رمبا قرد الذئب البعري، أي نزع قراده فيستلذّ البعري ذلك، فيصيب غرته فيملح عينه، ضربه مثالً: قال

    

  : ر بن كالبوقال ميدح بشر بن ربيعة بن قرط بن عبيد بن أيب بك

  وأنتَ المرء يفعُل ما تقول  ربيعةُ الخيِر بن قرط أبوك

األمالِك تكنفها القيوُل بنو  يِهلتْ عكأنما حدب أغر 

من أبي بكٍر حلوُل  همناكب األعداِء عن تصد كراكر  

من كراكر العز اهال يبيد  به ولكن يُلا ذلالعزيز 

  .مجاعات: كراكر

زيد اخليل يتطرف، فلقي احلطيئة وكعب بن زهري بن أيب سلمى، ورجالً من بين بدر، وهم خرج 
  .يتصيدون، فأخذهم

  .واهللا ما عندي من ماٍل فأعطيك، وما هو إال لساين؛ فأطلقه فمدحه: فأما احلطيئة فقال

  : وأما البدري فأعطاه مائة ناقة، فقال احلطيئة. وأما كعب فأعطاه فرساً

 ِلثنائي زيداً بن مهله سيأتي  هإناب فاٌل يثمن إال يك

  غداةَ التقينا في المضيِق بأخيِل  اننلتنا غدراً ولكن صبحت فما

  .مجع خيل: بأخيل

  تفادي خشاِش الطيِر من وقِع أجدِل  هكماةُ الخيِل من وقِع رمح تفادى
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  .الصقر: واألجدل. اللحم وال يصيدالذي يأكل : واخلشاش. يستتر بعضها ببعض من اخلوف: تفادى

لقين فأعطتك يوم ومن آِل بدٍر وقعةٌ لم تهلِل  امنا الود  

  .مل جتنب: مل لل

  .أبلغوا أهلَ الشماخ أنه أشعر العرب: فقال. أوص: ذكروا أنه قيل للحطيئة حني حضرته الوفاة

  .لُ للذكور من أوالدي دون اإلناثاملا: قال. اتِق اهللا؛ فإن هذا ال يرد عليك، فأوِص: فقيل له

  : اتق اهللا وأوِص؛ فقال: قيل

  قد كنتُ أحياناً على الخصِم األلد  دمتكنتُ أحياناً شديد المع قد

  : أوصيكم بالشعر؛ مث قال: فقال. اتِق اهللا وأوِص: قد رددت نفسي وما كادت ترد قالوا

وطويٌل سل الشعر مصعبالذي ال يعلمإذا ارتقى فيه   هه 

  والشعر ال يسطيعه من يظلمه  هبه إلى الحضيِض قدم زلتْ

 هيسِم األعداء يبقَ ميسم من  همجيعأن يعربه ف يريد

هو عبد ما بقي على : قال. فعبدك يسار أعتقه: قالوا. أوصيهم باملسألة: فقال. أوِص للمساكني: فقيل له
األرض عبسي.  

فرِة عامر بن الطفيل وعلقمة بن عالثة حني تنافرا إىل هرم بن قطبة وكان احلطيئة يفضل وقال يف منا
  : علقمة على عامر وميدحه، وكان األعشى ميدح عامراً ويهجو علقمة، فقال احلطيئة

  لو أن مسعاةَ من جاريته أمم  يا عاِم قد كنتَ ذا باٍع ومكرمٍة

  .ق القصدقصد؛ أي ليس بقصٍد، ولكنه فو: أمم

 ماليديِن وفي عرنينه شم طلقَ  هجاريتَ قرماً أجاد األحوصان ب

 مسيببيتُ على ماِل له ق وال  هيصعب األمر إال ريثَ يركب ال

اهمن كالٍب في أرومت ومثله  ى له السلمأو يرم يعطي المقاليد  

 وتُ لو قدمواكان فيها الم وغايةً  رمةًكبنو مالٍك مجداً وم هابتْ

 مكاهن يمتِري فيها وال حك ال  يةلأساءوا فراراً عن مج وما

 أنه شرب اخلمر - وهو عاملها- وقال يف الوليد بن عقبة بن أيب معطي حني شهد عليه أهل الكوفة 
ان أأزيدكم؟ فاستعدوا عليه عثمان فعزله، وك: وصلى م الغداة أربعاً وهو سكران، وقال وهو يف الصالة
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أخاه ألمه؛ أمهما أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب ابن عبد مشس؛ وأمها أم حكيم بنت عبد املطلب 
  .عمة النيب عليه السالم

 ذِرعالقُّ بأن الوليد أح  هالحطيئةُ حين يلقَى رب شهد

 عنانك لم تزْل تجري تركوا  وريتَ ولخلعوا عنانك إذ ج

  يعِطي على الميسوِر والعسِر  رٍعبشمائَل ماجِد مت ورأوا

 ٍرقإلى عوٍز وال ف تردد  ميك وللفنزعتَ مكذوباً ع

  : ومن الرواة من يزعم أنه إمنا قال: قال املفضل

 ذِْرعالأن الوليد أحقُّ ب  الحطيئةُ حين يلقَى ربه شهد

 ا يدِريأ أزيد كم ثمالً وم  مهوقد كملتْ صالت نادى

 ِربين الشفِع والوت لقرنتَ  والبليزيدهم خيراً ولو ق

  زادتْ صالتهم على العشِر  والأبا وهب ولو فع فأبوا

 ِعنانك لم تزْل تجِري خلوا  وعنانك إذ جريتَ ول كفوا

  : وقال يف ذلك بعض شعراِء الكوفة

فيه تكلم بالن مجاهرةً  افي الصالِة وزاد اِقفوعالن 

 والجميع إلى افتراِق ونادى  ومج الخمر في سنِن المصلَّى

    

كممن خالِق  يعلى أن تحمدون أزيد وال ِلي فما لكم  

  .مت االختيار من شعر احلطيئة واحلمد هللا وصلواته على سيدنا حممد النيب والطاهرين من آله
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