
 موسوعة      
 

 يةشعراء  العرب
 

               1      
 

 

 

 

 

 

 

  ة جاهليالعراء ـش
 
 

 

 ليفتأ                                      

 

 

 نصيف  الحجية   فالح              
 الكيالني                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            

   المقدمة                                 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم                

 

عمل مهم    بعد  التوكل على هللا  سبحانه وتعالى اقدمت  على             

 تاليف موسوعة جديد ة  بعنوان       هو   خاصة الشعر في االدب العربي و

عصر وزمان  كتابا في    خصص لكل  وسا(  ية العرب شعراء  )وسوعة م

 . العصر وقد بدأت  بالعصرالجاهلي ومن هللا التوفيق  شعراء ذلك

 

بشرط أن   كتب باللغة العربيةكل الشعر الذي قصد بـالشعر العربي ي        

شرط الزم  فالوزن كذلك   وترعرع وشب ولد   النه يكون موزونا ومقفى 

فيه الشعر   بما  سواء  حد  والحديث على الشعر القديم   أنواع في جميع 

 .بقصيدة النثر  المعاصر باستثناء ما يسمى

 

ديوان العرب وعلمهم الذي لم   الجاهلية في   العربي  وكان الشعر         

الشعر في فواستمر بعد تلك الحقبة فنا أدبيا بارزا . يكن لهم علم أصح منه

وكانت العرب تقيم   الى  تاريخها و ثقافتها  لعربيةا وسيلة  الجاهلية كان 

ن كا  قديما  فالشعر عند العرب  شاعر مبدع برز من أبنائها   األفراح إن

في صدر   وكان الشعر. خرىأ قدر قبيلة من   ويحط  قبيلة يرفع من شأن 

. م دد مشركي قري وسيلة من وسائل الدفاع عن رسالة اإلسال اإلسالم

وسيلة من وسائل الفرق   العباسيين عر في عهد بني أمية وكان الش  كما

قصد تبليغ آرائها والدفاع عن مبادئها في بالسياسية والفكرية المتنازعة 

 . مواجهة خصومها

 

األدبية والفكرية   للشعر العربي دور بارز في الحياة  كان  وهكذا           

ربية وحسب عالقاتها الشعوب الع الزمن و تطورب وهو يتطور  والسياسية

    من  متطورة   جديدة  فنون  في الشعر  برزت قد  و  األخرى   بالشعوب

حيث األوزان والقوافي   ومن  حيث المضمون ومن حيث األسلوب واللغة



وشعر األطالل شعر الغزل   شعر الوصف  ظهر إلى جانب   وما إليها حيث

ر االجتماعي والوطني والشع  والشعر السياسي والشعر الصوفي  العذري

 ...والشعر المعاصر  وشعر الموشحات

 

فاذا كان هذا  هو حال الشعر  عند العرب  فيكو ن حال  الشعراء             

واعظم رفعة من  اسمى منزلة  والذين قالوا الشعر  وأ وجدوه افضل حاال 

ون قادة  البشرية  للتحرر واالزدهار  وهم الذين تك  غيرهم  فالشعراء هم

عطاء في شعوبهم لذا اكبرهم  تفتحة  للنمو والقلوبهم وافكارهم وعقولهم م

 .س في مجتمعاتهم  المختلفة النا

 

رفيعة  فالشعراء هم  ممنزلته العربي الجاهلي  كانت   ففي  المجتمع        

به  قبيلته   وقدمته   اهتمت  في القبيلة   شاعر  نبغ  االفذاذ  واذا   القادة

فخرت به على غيرها  به  وواحتفلت   خرين  في الراي والمشورة على اال

 .والحامي  لذمارها هو لسان حالها والمدافع عنها من القبائل  ف

    

مجتمعاتهم   العربية   في    وشاعت هذه المنزلة  الرفيعة  للشعراء        

 همم  وعنوالكتابة  فيه  بالشعراء  يحق لنا  االحتفاء  لذا . وغير العربية 

ليكون   نفوسهم    نذروا  وجدوا  فقد حياتهم  حيثما  ومدارسة  وعليهم 

االخرين  ويفتح     وسموت  سبل لتنير   تحترق   شمعة   منهم  واحد  كل

آ فاقا جديدة  للحياة و لالنسانية  جميعها بحيث  كانوا  وسيكونون رموزا 

هم  في اغلب  مجاالت  عنألكتب ومن هنا  كان اهتمامي  بالشعراء للحرية 

 .كتاباتي 

 

ما اروم له  كل   في  اسأ ل هللا تعالى  السداد  والتوفيق  والفتح المبين    

 .انه نعم المولى ونعم النصير  وما سرت  فيه من 

 

 

 فالح نصيف الحجية                                                       

 الكيالني                                                             

 بلدروز -ديالى  -العراق                                                      
 3112-6-1بلدروز                                                         

 

 



 المؤلف  في سطور                  

 

 سيرة ذاتية   

 

 فالح نصيف الحجية الكيالني \االسم واللقب 

 فالح الحجية   \اسم الشهرة 

 1411 \7\1  \بلدروز   \تاريخ الوالدة 

 بلدروز  –ديالى  -العراق  \البلد 

 متقاعد   \المهنة 

 شاعر وباحث                                                                \الحالة الثقافية 

 ث  واديب عراقي معروف فالح الحجية شاعر وباح

 .   4411بلدروز  -ديالى –العراق  -\ من مواليد 

                                                             

من االسرة الكيالنية  التي لها تاريخ عريق و ترجع بنسبها الى الشيخ عبد القادر -  

     .ى مر العصورالكيالني الحسني والتي انجبت العديد من االعالم عل

 
م1004كان يشغل  مديرا  في وزارة التربية العراقية حتى إحالته الى التقاعد  *        

،  ويعتبر من مراجع امهات  الكتب العربية في "الموجز في الشعر العربي"أهم مؤلفاته  *

األدب  والشعر عبر العصور واألزمنة، ومن اهم الموسوعات التاريخية الموضوعية في 

لشعر العربي في العصر الحديث، والمعاصر بكل مفرداته وأحداثه وتطوراته وفنونه ا

 .وتغييراتها بما فيها عمود الشعر والشعرالحر وقصيدة النثر والشعراء وطبقاتهم وأحوالهم

  1042منح شهادة الدكتوراه  الفخرية في  االداب  عام  *     

 1041شباط  في ( امير البيان العربي ) منح لقب *      

 :فالح نصيف الحجية هو  

 4491عضو االتحاد  العام لالدباء والكتاب في العراق     -     

 4441عضو االتحاد العام لالدباء  والكتاب العرب  -

 4491عضو مؤسس في اتحاد ادباء  ديالى   -

 العراق -عضو  مركز االدب العربي   -

 ممثل دولة العراق –عضو االتحاد الدولي لعلوم  الحضارة االسالمية   -

 وكيل دولة العراق \عضو  االتحاد العالمي للشعراء والمبدعين العرب  -

 عضو اتحاد االشراف الدولي -

جامعة  الدول ) االمانة العامة لشعبة المبدعين العرب  -عضو  اتحاد المنتجين العرب   -

االمور  ومستشار –فرع العراق  -المدير االقليمي لشعبة المبدعين العرب (  العربية

 .االدبية فيها 



لجنة     –امانة شعرالتفعيلة  \( جامعة الدول العربية ) عضو اتحاد المنتجين العرب -

 . التقييم والتصحيح 

 عضو  اتحاد الكتاب والمثقفين العرب -

 عضو اتحاد كتاب االنترنيت العرب  -

 عضو اتحاد  كتاب االنترنيت العراقيين -

 عضو اتحاد الشعراء واالدباء العرب  -

 عضو اتحاد  االدباء والكتاب  التونسيين  -

 عضو رابطة  االدباء والكتاب العرب -

 عضو رابطة  المبدعين اليمنيين  -

 عضو مؤسسة اقالم ثقافية لالعالم في العراق -

 عضو الملتقى الثقافي العربي -

 عضو منظمة الكون الشعري في المغرب  -

 
في الصحف والجالت العراقية والعربية       اما  المقاالت الكثيرة  التي كتبها الشاعر*       

 .واالجنبية  الناطقة بالعر بية  
اال ف المقاالت التي نشرها في موقعه او المواقع والمنتديات االلكترونية على النت او    *    

فضاء االديب فالح الحجية  واتحاد الكتاب  –الفيس  وخاصة  المجلس العلمي  وشبكة صدانا 
 . روائع االديب فالح الحجية  وغيرها كثير  –عرب والمثقفين ال
وكذلك مشاركاته في كثير من المهرجانات االدبية والثقافية في العراق و اتحاد المؤرخين * 

 العرب وكل الندوات والمهرجانات التي عقدت في ديالى سواء عربية أو عراقية اومحلية 
عراء العرب والعراقيين منهم الشاعر له عالقات وصداقات مع العديد من األدباء والش*  

الفلسطيني  محمود درويش والشاعر السوداني محمد مفتاح الفيتوري والشاعرالسوري نزار 
قباني والشاعر العراقي سركون بولس والشاعر وليد االعظمي واالدباء والمورخين االساتذة  

وجالل الحنفي    منهم  عماد عبد السالم رؤوف   وسالم االلوسي  وحسين علي  محفوظ
..وغيرهم كثير    

 ومن مؤلفات فالح نصيف الحجية الكيالني     

 

 :الدواوين الشعرية -ا

 

 1471نفثات القلب                           

  1411قصائد من جبهة القتال              

   00 0 1من وحي االيمان                     

 0010   الشهادة والضريح                 

   0011الحرب وااليمان                       

 0011سناءات مشرقة                       

 



 :الكتب النثرية  –ب 

 في االدب والفن- 1

دراسة وتحقيق وشرح للقصيدة التي  –تذكرة الشقيق في معرفة اداب الطريق - 0

 تحمل نفس العنوان والمنسوبة للشيخ عبد القادرالكيالني

دراسة موجزة في  الشعرالعربي عبر العصور بدءا  \لموجز في الشعر العربي ا-3

من العصر الجاهلي وحتى عصر النهضة او الحديث ثم المعاصر اعتبر او قيم من 

انه احد امهات الكتب العربية في االدب  -قبل اغلب المواقع االدبية على النت 

 اءواللغة  في مودوع الشعر واالدب       اربعة اجز

دراسة شاملة في  –شرح ديوان الشيخ عبد القادر الكيالني وشيء في تصوفه -1

الشيخ عبد القادرالكيالني كنموذج للشعرالصوفي وشرح القصائد  ادب    

 المنسوبة  اليه             اربعة اجزاء

 (قصة طويلة ) كرامة فتاة    -    5

 اصول في االسالم   -1

 (يلة قصة طو)عذراء القرية    -7

 (مجموعة قصص قصيرة ) االشقياء    -1

 بلدروز عبر التاريخ   -4

 دراسات في الشعر المعاصر  وقصيدة النثر  -10

 الغزل في الشعر العربي -11

 عبد القادر الكيالني  وموقفه من المذاهب والفرق االسالمية     دراسة  –10

 الشيخ عبد القادر الكيالني  مع دراسة  بحثية في شاعرها \شرح القصيدة العينية --13

 مدينة بلدروز في الذاكرة-  -11

 شذرات من السيرة النبوية المعطرة -15

 

 :موسوعة  التفسير المودوعي للقران الكريم  وقد انجز منها الكتب التالية  -ج 

 اصحاب الجنة في القران الكريم                 جزءان-1

 القران في القران الكريم-0

 ية المستجابة في القران الكريماالدع -3

 االنسان ويوم القيامة-1

 الخلق المعاد في القرآن الكريم  -5

 يوم القيامة في القران الكريم                    جزءان -1

 

 :وقد انجز منها الكتب التالية  (   شعراء العربية ) موسوعة   –د      

 شعراء جاهليون -1

 شعراء صدر االسالم -0

 راء  العصر االموي    جزآ نشع -3

 شعراء  العصرالعباسي     القسم االول -1

 شعراء العصر العباسي     القسم الثاني  -5

 شعر اء النهضة العربية -1

 

     ******************************* 
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 القيسامرو ء 
 
 
بن عمرو بن القيس  بن حجر بن الحارث ؤ هو الشاعر امر              
بن معاوية بن ثور بن مرتع الكندي   من اهل نجد  ) كل المرار ا)حجر 

هاجرت قد ( كندة )واصله من اليمن  وكانت قبيلته . من الطبقة االولى  
 سيدابوه ن كاالشهير  وسكنت نجد  و  (ربأم )من اليمن بعد انهيار  سد

 . كنده  لة قبي اي ملكقومه 
 .ولد في نجد  وبها ترعر ع وشب واكتمل

 
   ورفاهية  ترف أةالملوك  نش  نشا امرؤ القيس نشاة  اوالد          

  في   مسرفا   والنساء  وكان   والخمرة  فاحب اللهو وملذات الحياة
عند العرب  واالخيرة  صفة مذمومة    النساء   شرب الخمرة ومالحقة

  لم ينته  وظل  طوال حياته  محبا عن ذلك لكنه  بشده  فنهاه ابوه 
حتى لقب  والطرب  والصيد وكل امر عابث النساء ومطاردة   للشراب
 . (الملك الضليل )
 

امرئ   كتاب  شرح  المعلقات السبع   للزوزني انجاء  في              

يروم ان   مه  شرحبيل  وكانابنة ع (عنيزة)في  معلقته  نظم   القيس

 هو وتخلف  الحي   دعن حتى  فانتظر يحظى بها وبوصالها  فلم يفلح 

( دارة جلجل ) في سبقهن الى الغدير   عن  الرجال حتى اذا  ظعنت النساء

ى هناك  ثم علم انهن وردن الماء ليغتسلن   فلما وردت  العذارى  وتخف  

للسباحة  واالغتسال    ن و تعرينفيهن  ونضون  ثيابه  (عنيزة)الماء  و

ظهر عليهن امرؤ القيس  وجمع ثيابهن جميعا   وجلس على  الثياب  

وحلف ان ال يدفع  اليهن  ثيابهن  اال  ان يخرجن واحدة  واحدة عاريات  

اليه ( اكثرهن جرأة) خذن  ثيابهن  منه  فخرجت اوقحهنيأتين اليه فيأ و
  بعد ذلك  حتى اليه  يابها  ثم تتابعنث   ه  فأعطاهامع طويل خصام   بعد
 : عليه  فقال لهافاقسمت   (عنيزة)بقيت 
 يابنة الكرام ال بد لك من ان تفعلي مثلهن -



ثيابهن    لبسن  ومدبرة   فلما مقبلة  فراها   عارية فخرجت اليه    
 : فقال  كثيرا واخرجتنا عن الحي جوعتنا  له وقلنلنه  يعذ  واخذن
 منها    ي اتاكلنراحلت لو عقرت  -
  نعم    فقلن -
 
  ارتحلن  قسمن حتى شبعن  فلما   منها  لهن  واكلن فذبح راحلته         

 : (لعنيزة)فقال    بدون راحلة  وحده  وبقي  امتعته بين رواحلهن
 .تحمليني    ان  ال بد من  الكرام   يا ابنة -
فحملته     م هودجهامقد  على  تحمله ان  ها اتصواحب  عليها  تالح    ثم  

وكل  . وصال  ويشمها  حتى   فيقبلها   الهودج  في  يدخل راسه فجعل 
  .معلقته  فيو في شعره   اليه   مشار  مذكور او  هذا
          
يلعب النرد  ويعب الخمرة  اتاه ات  جالسا  عندما  كان  ل  انهقيو       

لني  صغيرا  وحم    نيضيع )–المشهورة   قولته  بخبر قتل ابيه  فقال
 –(وغدا امر  اليوم خمر .خمر غدا  اليوم  وال   دمه كبيرا  ال صحو

  رأبث  يطالب خمرته  وسكره  اخذ   من  في اليوم التالي   صحا  وعندما
 والمساعدة   العون  طلبي خرأل  مكان  قاتليه  وظل يتنقل  من  من  ابيه
  يلقب  وكان التركية   انقرة  دينةم  المنية  في حتى توفته  ابيه   دم  في
  كثرة  من  بدنه  في  اذى  من لحقه   ما  لشدة  (القروح  ابي) ب

وقيل ان   ابيه  قاتلي  الناس على  ليبأ ت  يلفي  سب  والتنقل  الترحال
عند وجوده عنده النه تحرش  بابنته   الروم البسه عباءة مسمومة ملك 

 .لسم في جسده فمات فانتشر ا ( انقرة ) في مدينة 
 
 .المعلقات وافضلها   روعمعلقته من ا  تعتبر 

  -::ومطلع معلقته   

 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

 فحومل  بين الدخول  اللوى  بسقط                                    
 

 :ويقول في الغزل
 

 سموت إليها بعد ما نام أهلها                               



                            سمو حباب الماء حاال على حال

 

 فقالت سباك هللا إنك فاضحي                            

                         ألست ترى السمار والناس أحوا ل

 

 فقلت يمين هللا أبرح قاعدا                                     

                         ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي

 

 حلفت لها باهلل حلفة    فاجر                                   

                        لناموا فما إن من حديث وال صال

 

 فلما تنازعنا الحديث وأسمحت                                   

                                                                     هصرت  بغصن  ذي شماريخ ميال

 

 وصرنا إلى الحسنى ورق كالمنا                                  

                             ورضت فذلت صعبة أي إذالل

 

 فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها                                 

                                       عليه  القتام  سيء الظن والبال

                                

 يغط غطيط البكر شد خها 

                                          ليقتلني   والمرء  ليس    بقتال   

                                

 أيقتلني والمشرفي مضاجعي

                                     ومسنونة   زرق   كأنياب   أغوال  

                                           

 وليس بذي رمح فيطعنني به



                                    وليس   بذي   سيف   وليس بنبال

                                  

 أيقتلني وقد شغفت فؤادها

                                    كما شغف المهنوءة الرجل الطالي    

                                          

 وقد علمت سلمى وإن كان بعلها

                                            بأن الفتى   يهذي  وليس  بفعال 

                             

 وماذا عليه أن ذكرت أوانسا

 كغزالن رمل في محاريب أقيال                                    

 

 

 

                 ********************* 

 

 

 :القيس  في معلقته قال امرؤ و  

 

 قِفَا نَْبِك ِمْن ِذْكَرى َحبِيٍب وَمْنِزلِ 

 بِِسْقِط اللَِّوى بَْيَن الدَُّخوِل فََحْوَملِ                                     

 

 ْقراِة لَْم يَْعُف َرْسُمهافَتُْوِدَح فَالمِ 

 لَِما نََسَجْتَها ِمْن َجنُوٍب وَشْمألِ                                        

 

 تََرى بََعَر األْرآِم فِي َعَرَصاتَِهـا

 َكأنَّهُ َحبُّ فُْلفُــلِ    َوقِْيَعـانَِها                                           

 



لُـواَكأنِّي َغَداةَ البَ   ْيِن يَْوَم تََحمَّ

 لََدى َسُمَراِت الَحيِّ نَاقُِف َحْنظَلِ                                               

 

 ُوقُْوفاً بَِها َصْحبِي َعلَّي َمِطيَُّهـمُ 

ـلِ                                                  يَقُْولُْوَن الَ تَْهلِْك أََسًى َوتََجمَّ

 

 ِشفـَائِي َعْبـَرةٌ ُمْهَراقَـةٌ  وإِنَّ 

لِ ف                                                ََ   َهْل ِعْنَد َرْسٍم َداِرٍس ِمْن ُمَعوَّ

 

 

 َكَدْأبَِك ِمْن أُمِّ الُحَوْيِرِث قَْبلََهـا

بَاِب بِمَ                                                 أَْسـلِ َوَجـاَرتَِها أُمِّ الرَّ

 

َع الِمْسُك ِمْنُهَمـا  إَِذا قَاَمتَا تََضوَّ

بَا َجاَءْت بَِريَّا القََرْنفُلِ                                             نَِسْيَم الصَّ

 

 فَفَاَدْت ُدُمْوُع الَعْيِن ِمنِّي َصبَابَةً 

 َدْمِعي ِمْحَملِي َعلَى النَّْحِر َحتَّى بَلَّ                                        

 

 أالَ ُربَّ يَْوٍم لََك ِمْنُهنَّ َصالِـحٍ 

 يَْوٍم بَِداَرِة ُجْلُجـلِ    ِسيََّما   َوالَ                                             

 

 ويَْوَم َعقَْرُت لِْلَعَذاَري َمِطيَّتِـي

ـلِ فَيَا َعَجباً                                                ِمْن ُكْوِرَها الُمتََحمَّ

 

 فَظَلَّ الَعَذاَرى يَْرتَِمْيَن بِلَْحِمَهـا

لِ                                              َمْقِس الُمفَتَـّ اِب الدِّ  وَشْحٍم َكُهدَّ



 

 ويَْوَم َدَخْلُت الِخْدَر ِخْدَر ُعنَْيـَزةٍ 

 الَْت لََك الَوْيالَُت إنََّك ُمْرِجلِيفَقَ                                            

 تَقُوُل وقَْد َماَل الَغبِْيطُ بِنَا َمعـاً 

 َعقَْرَت بَِعْيِري يَا اْمرأَ القَْيِس فَاْنِزلِ                                      

 

 فَقُْلُت لََها ِسْيِري وأَْرِخي ِزَماَمـهُ 

لِ                                              والَ تُْبعـِِدْينِي ِمْن َجنَاِك الُمَعلَـّ

 

 فَِمْثلِِك ُحْبلَى قَْد طََرْقُت وُمْرِدـعٍ 

 فَأَْلَهْيتَُهـا َعْن ِذي تََمائَِم ُمْحـِولِ                                           

 

 إَِذا َما بََكى ِمْن َخْلفَِها اْنَصَرفَْت لَهُ 

لِ                                               بَِشـقٍّ وتَْحتِي ِشقَُّها لَْم يَُحـوَّ

 

 ويَْوماً َعلَى ظَْهِر الَكثِْيِب تََعـذََّرتْ 

لِ    َعلَـيَّ                                                  َوآلَـْت َحْلفَةً لم تََحلَـّ

 

 أفاِطـَم َمْهالً بَْعَض َهَذا التََّدلُّـلِ 

 وإِْن ُكْنِت قَْد أْزَمْعِت َصْرِمي فَأَْجِملِي                                      

 

ِك قَاتِلِـي ي أنَّ ُحبَـّ ِك ِمنِـّ  أَغـرَّ

ِك َمْهَما تَأُْمِري القَْلَب يَْفَعـلِ                                              وأنَـّ

 

 وإِْن تَُك قَْد َسـاَءْتِك ِمنِّي َخلِيقَـةٌ 

ي ثِيَـابِي ِمْن ثِيَابِِك تَْنُسـلِ                                                 فَُسلِـّ



 

 َوَما َذَرفَـْت َعْينَاِك إالَّ لِتَْضِربِـي

لِ                                              بَِسْهَمْيِك فِي أْعَشاِر قَْلٍب ُمقَتَـّ

 

 َهـاوبَْيَضـِة ِخْدٍر الَ يَُراُم ِخبَاؤُ 

 تََمتَّْعُت ِمْن لَْهٍو بَِها َغْيَر ُمْعَجـلِ                                             

 

 تََجاَوْزُت أْحَراساً إِلَْيَها َوَمْعَشـراً 

ْوَن َمْقتَلِـي                                               َعلَّي ِحَراصاً لَْو يُِسرُّ

 

َدتْ إَِذا َما الثَُّريَّا فِ  َماِء تََعرَّ  ي السَّ

ـلِ                                              َض أَْثنَاَء الِوَشاحِ الُمفَصَّ  تََعـرُّ

 

ْت لِنَْوٍم ثِيَابََهـا  فَِجْئُت َوقَْد نَضَّ

ـلِ لَ                                            ل ْتِر إالَّ لِْبَسةَ الُمتَفَضِّ  ـَدى السِّ

 

 يَِمْيَن هللاِ َما لََك ِحْيلَةٌ : الـَْت فَقَ 

 َوَما إِْن أََرى َعْنَك الَغَوايَةَ تَْنَجلِـي                                           

 

 َخَرْجُت بَِها أَْمِشي تَُجرُّ َوَراَءنَـا

ـلِ َعلَـى أَثََرْينا َذْيَل ِمْرٍط مُ                                                  َرحَّ

 

ا أَجْزنَا َساَحةَ الَحيِّ واْنتََحـى  فَلَمَّ

 نَا بَْطُن َخْبٍت ِذي ِحقَاٍف َعقَْنقَلِ بِ                                           ب

 

 َهَصْرُت بِفَْوَدي َرْأِسَها فَتََمايَلَـتْ 



 يَّا الُمَخْلَخـلِ َعليَّ َهِضْيَم الَكْشحِ رَ                                            

 

 ُمَهْفَهفَـةٌ بَْيَضـاُء َغْيُر ُمفَاَدــةٍ 

َجْنَجــلِ تَ                                                 َرائِبَُهـا َمْصقُولَةٌ َكالسَّ

 

 َكبِْكِر الُمقَـانَاِة البَيَاَض بُِصْفــَرةٍ 

ـلِ َغـَذاَها نَ                                             ِمْيُر الَماِء َغْيُر الُمَحلَـّ

 

 تَـُصدُّ وتُْبِدي َعْن أِسْيٍل َوتَتَّقــِي

 بِـنَاِظَرٍة ِمْن َوْحِ  َوْجَرةَ ُمْطفِـلِ                                            

 

ْئِم لَْيَس بِفَاِحـ ٍ   وِجـْيٍد َكِجْيِد الرِّ

ـلِ اِ                                                 ْتـهُ َوالَ بُِمَعطَـّ  َذا ِهـَي نَصَّ

 

 وفَـْرٍع يَِزْيُن الَمْتَن أْسَوَد فَاِحــمٍ 

 أثِْيـٍث َكقِـْنِو النَّْخلَِة الُمتََعْثِكــلِ                                               

 

 َغـَدائُِرهُ ُمْستَْشِزَراٌت إلَى الُعــالَ 

 تَِضلُّ الِعقَاُص فِي ُمثَنَّى َوُمْرَســلِ                                           

 

ــرٍ   وَكْشٍح لَِطيٍف َكالَجِدْيِل ُمَخصَّ

ـلِ                                               وَسـاٍق َكأُْنبُوِب السَّقِيِّ الُمَذلَـّ

 

 وتُْضِحي فَتِْيُت الِمْسِك فَْوَق فِراِشَهـا

ـلِ                                           َحى لَْم تَْنتَِطْق َعْن تَفَضُّ  نَئُْوُم الضَّ

 



ـهُ   وتَْعطُـو بَِرْخٍص َغْيَر َشْثٍن َكأَنَـّ

َساِرْيُع ظَْبٍي أَْو َمَساوْيُك إِْسِحـلِ  أ                                           ََ 

 

 تُِضـيُء الظَّالَم بِالِعَشاِء َكأَنََّهــا

ـلِ  ُمْمَسى َراِهـبٍ  َمنَـاَرةُ                                                 ُمتَبَتِـّ

 

 إِلَى ِمْثلَِهـا يَْرنُو الَحلِْيُم َصبَابَــةً 

ْت بَْيَن ِدْرٍع وِمْجـَولِ                                        إ َذا َما اْسبََكرَّ َِ 

 

َجالِ  بَـا تََسلَّْت َعَمايَاُت الرِّ  َعْن الصِّ

 ولَْيـَس فَُؤاِدي َعْن َهَواِك بُِمْنَسـلِ                                         

 

 أالَّ ُربَّ َخْصٍم فِْيِك أَْلَوى َرَدْدتُـهُ 

 نَِصْيـٍح َعلَى تَْعَذالِِه َغْيِر ُمْؤتَــلِ                                           

 

 ْيِن ِمْنهُ إَِذا اْنتََحـىَكأَنَّ َعلَى الَمْتنَ 

 َمَداَك َعُروٍس أَْو َصاليَةَ َحْنظَـلِ                                          

 

 َكأَنَّ ِدَماَء الَهـاِديَاِت بِنَْحـِرهِ 

ـلِ    ِحنَّاءٍ   ُعَصاَرةُ                                            بَِشْيـٍب ُمَرجَّ

 

 ـْرٌب َكأَنَّ نَِعاَجـهُ فََعـنَّ لَنَا سِ 

لِ    َعـَذاَرى                                            َدَواٍر فِي ُمالٍء ُمَذبَـّ

 

ـِل بَْينَـهُ   فَأَْدبَْرَن َكالِجْزِع الُمفَصَّ

 بِِجْيٍد ُمَعمٍّ فِي الَعِشْيَرِة ُمْخـَولِ                                            



 

 ـا بِالَهـاِديَاِت وُدْونَـهُ فَأَْلَحقَنَ 

لِ                                              ٍة لَْم تَُزيَـّ  َجَواِحـُرَها فِي َصرَّ

 

 فََعـاَدى ِعَداًء بَْيَن ثَْوٍر ونَْعَجـةٍ 

 ِدَراكاً َولَْم يَْنَضْح بَِماٍء فَيُْغَسـلِ                                           

 

 طَُهاةُ اللَّْحِم ِمن بَْيِن ُمْنِضجٍ  فَظَلَّ 

ـلِ                                             َصفِيـَف ِشَواٍء أَْو قَِدْيٍر ُمَعجَّ

 

 وُرْحنَا يََكاُد الطَّْرُف يَْقُصُر ُدْونَـهُ 

لِ  تَـَرق   َمتَى                                             ََ الَعْيـُن فِْيِه تََسفَـّ

 

 فَبَـاَت َعلَْيـِه َسْرُجهُ ولَِجاُمـهُ 

 َوبَاَت بَِعْينِـي قَائِماً َغْيَر ُمْرَسـلِ                                           

 

 أَصاحِ تََرى بَْرقاً أُِرْيَك َوِمْيَضـهُ 

 ـلِ اليََدْيِن فِي َحبِيٍّ ُمَكلَّ   َكلَْمـِع                                            

 

 يُِضيُء َسنَاهُ أَْو َمَصابِْيُح َراِهـبٍ 

لِ  أ                                   بَاِل الُمفَتَـّ لِْيـطَ بِالذُّ َماَل السَّ ََ 

 

 قََعْدُت لَهُ وُصْحبَتِي بَْيَن َدـاِرجٍ 

ـلِ                                         وبَْيَن العـَُذْيِب بُْعَدَما ُمتَأَمَّ

 

ْيِم أَْيَمُن َصْوبِـهِ عَ   لَى قَطٍَن بِالشَّ



تَاِر فَيَْذبُـلِ                                          َوأَْيَسـُرهُ َعلَى السِّ

 

 فَأَْدَحى يَُسحُّ الَماَء َحْوَل ُكتَْيفَةٍ 

 يَُكبُّ َعلَى األْذقَاِن َدْوَح الَكنَْهبَلِ                                     

 َعلَى القَنَـاِن ِمْن نَفَيَانِـهِ  وَمـرَّ 

 فَأَْنَزَل ِمْنهُ العُْصَم ِمْن ُكلِّ َمْنـِزلِ                                      

 

 وتَْيَماَء لَْم يَْتُرْك بَِها ِجْذَع نَْخلَـةٍ 

 َمِشْيداً بِِجْنـَدلِ     إاِلَّ     أُطُمـاً    َوالَ                                

 

 أَنَّ ثَبِْيـراً فِي َعَرانِْيـِن َوْبلِـهِ كَ 

ـلِ    بَِجـاد    فِي    َكبِْيـُر أُنَاسٍ                                    ٍَ ُمَزمَّ

 

 َكأَنَّ ُذَرى َرْأِس الُمَجْيِمِر ُغـْدَوةً 

ْيِل َواألَغثَاِء فَْلَكةُ ِمْغـَزلِ                                      ِمَن السَّ

 

 وأَْلقَى بَِصْحـَراِء الَغبْيِط بََعاَعـهُ 

لِ                                     نُُزْوَل اليََمانِي ِذي الِعيَاِب الُمَحمَّ

 

بَـةً   َكأَنَّ َمَكـاِكيَّ الِجـَواِء ُغدَّ

 ُصبِْحَن ُسالفاً ِمْن َرحيٍق ُمفَْلفَـلِ                                     

 

ةً َكأَنَّ السِّ   بَـاَع فِْيِه َغْرقَى َعِشيَـّ

 بِأَْرَجائِِه القُْصَوى أَنَابِْيُ  ُعْنُصـلِ                                 

 

   _________________ 



 

 

ايضا  اال اني  تنسب  الى امرئ القيس    وهذه ابيات  مغناة           

  توحي  ابياتها ومعانيها و مفرداتها و  حيث ان  الراي اتحفظ علي هذا 

 :الشعر العباسي   من انها 

 

 قـتــيــٌل بـــــوادي الـــحـــبِّ مــــــن غـيـرقــاتــلِ 

ـــت يَــــعــــِزي نُــــهــــاك وال ُزمــــــــلُ                       وال مــــيِـّ

 

ـهــا  فــتــلــك الـــتـــي هــــــام الـــفــــؤاد بـحــبَـّ

 دريــــة الــــقُــــبـــــل مــهــفــهـــفـــةٌ بـــيـــضـــاءُ                     

 

 ولـــي ولــهــا فــــي الــنــاس قــــوٌل وُسـمـعــةٌ 

 ولـــــي ولــهـــا فـــــي كـــــل نـاحــيــٍة َمـــثَـــل                        

 

 به  ــهـــا مــشـــترادٌح َصــُمــوت الـِحــِجــل لـــــو أن

ـبـسـبـيـن   بـــــاب    عــنـــد                         نـفـصــلي ال    السَّ

 

 البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثٍ  آِلالِء  أال إالَّ   ال  أال

 ــــــــــــلآِل الء مــــــــــــــــــــن رحــــــــ    أال    وال ال                    

 

 

 وكــم وكــم    ثــم كــم كــم       وكــم كــم      فكـم كــم

 أَمـــــل   لـــــم   والـَمـهـاِمــه    الـفـيـافــي       قـطـعــتُ                  

 

 

 ٌَ ٌَ  بــكــفــهـــا   وكــــفــــي     وكــفـــكـــاٌف     وكــــــــاٌف

 وصـــــــل  مـــــــن   الــــــودق      َكـــفـــوف    ـــافٌ وكـــ              

 



 

 وفـي وفــي     ثـم فـي فـي      وفـي فـي    وفـي فـي

 فـكـم أســـل والـربـوع        سلـمـى    وفــي وجنـتـي                      

 

 

 وسل وسل    ثم سل سل     وسل َسل       وَسل سل

 فــكــم أســــل  والــربــوع     ر سـلـمــى   وســـل دا                        

 

 

 عشـنـصـل    ثـــم شـصـنـل   وشـْصـنـل   وَشنْصـنـل 

 مـــع الـُمـقَـل   يـزيــن   سـلـمـى        عـلـى حـاجـبـي                      

 

  

 ــحــشـــىمــكــيـــة ال       الـعـيـنــيــن    حــجــازيـــة

 رومــــيــــة الــكـــفـــل      عــراقــيـــة األطــــــــراف                     

 

 

ــمـــى      تِـهــامــيــة األبـــــــدان ـة الــلَـّ  عــبــســيَـّ

 ُدريــــــــة الـــقُـــبـــل    خــزاعـــيـــةُ األســــنــــان                          

 

 

 تُــنــســبــي أي الــقــبــائــل        فــقــلـــُت لـــهــــا

ي                        ـعـر      بـيـن الـنـاسِ    لعـلَـّ  كــي أُســـل   فــي الشِّ

 

 

 عـــربــــيــــة   كـــنــــديــــة    فـــقـــالــــت أنــــــــــا

 وهـــــل وبـــــل    وكـــــالَّ     حــاشــا   افـقـلــُت لــهــ                   

 

 

ــــة عــجــمـــيـــةٌ       فـــقـــالـــت أنـــــــــا  روحـــــيـ 

 مــــن قُــــزل   بـيـاُخــوش      ورِخــيــز  فـقـلـُت لــهــا                   

 

 



 رادفـــتخــيــلــي تـــ    الـشـطــرنــج     وال عـبـتُـهــا

ـــيـــي                    بـالــعــجــل  دار بــالــشــاِه     عـلـيــهــا     وُرخِّ

 

 

 العــــــــبٍ     شــــطــــارةُ    ومــــاهــــذا     فــقـــالـــت 

 جـــلُهــواال   بـالـفـيــل         قــتــل الـنـفــس    ولــكــن َّ                 

. 

 

 

 

     ************************************* 
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 المرقش                 
 

 

 

هو عمرو بن سعد :  المرق   هو ربيعة بن سعد بن مالك، ويقال        

والمرق   شاعر جاهلي من . قيس بن ثعلبة  بن  دبيعة  بن  مالك  بن

 :الطبقة األولى له قصيدة تدخل في المعلقات، وسمي المرق  لقوله

 الدار قفر والرسوم كما       

 رقش في ظهر األديم قلم               
 

العرب المشهورين بذلك وصاحبته الشعراء العشاق عند   وهو أحد       

ن مالك بن دبيعة بن قيس بن ثعلبة، وكان أبوها بنت عوف ب (أسماء)

جهاً رجال من  .عاد اخبره بخبر زواجهافلما  في غياب المرق (  مراد )زوَّ

بعض   صار في  ، فلما(غفيلة) قبيلة  فخرج يريدها ومعه عسيف له من

  الغفيلي  فتركه  .ً  معرودا إال   يحمل. ، حتى ما شديدا  الطريق مرض

فأخذوه  فلم يصدقوه  خبرهم أنه ماتأف انصرف إلى أهلهفي غار و   هناك

 صاحبته قيل ان و  فقتلوه اعترف انه تركه في غار مريضا ودربوه حتى 

وقد أكلت السباع  فجيئ به اليها محموال  فبعثت إليه عرفت االمر أسماء 

 :أنفه، فقال

 فبلغن  عرضت  إما   ا راكبا  

 بن عمرو حيث كان وحرمالأنس                               

 أبيكما   ودر   دركما       هلل

 حتى يقتال  الغفلى   أفلت   إن                                                

 من مبلغ الفتيان أن مرقشا 

 األصحاب عبأ مثقال  أضحى على                               



 ذهب السباع بأنفه فتركنه 

 في القفار مجدال  منه  نشينه                                   

 وكأنما ترد السباع بشلوه 

 إذ غاب جمع بني ضبيعة منهال                               
 

المرق  كتب هذه األبيات على خشب الرحل، وكان  قيل انه و            

لغفيلي حتى فقرأها قومه، فلذلك دربوا ا  الحميرية، يجيد الكتابة باللغة 

 .اعترف 

 :ومن جيد شعره قوله

 فهل يرجعن لي لمتي إن خضبتها 

 إلى عهدها قبل الممات خضابها                                 

 رأت أقحوان الشيب فوق خطيطة 

 إذا مطرت لم يستكن صؤابها                                     

 فإن يظعن الشيب الشباب فقد ترى 

 به لمتي لم يرم عنها غرابها                                        

 :وقال الشاعر المرقش 
 

 َصبَابَةً    اللَّجوج  القلبُ   أغالِبُكَ 

 وشوقاً إلى أسماَء أْم أنَت غالُبُهْ                                                 

 

 قلبُه   يْعيا بأسماء وال   يهيُم 

 كذاك الـهوى إمراُره وعواقِبُهْ                                                   

 

                                                                                                                                           ء                                                                                                                             مااأل   حبِّ    في   أيُلحى امرؤ

 َغْمٍز من الواشين وازورَّ جانبُهْ بِ                    ب                           



 

 وأسماُء َهمُّ النفس إن كنَت عالماً 

 الفؤاِد وغائبهْ     وبادي أحاديثِ                                                   

 

 إذا ذكَرْتها النفُس ظَْلُت كأنَّني

 وصالبُهْ    ِوْردٍ   قفقاف   يُزعزعني                                       

 

 :وقال في الغزل  ايضا 
 

 
 أَْنِجزي الميعادا  قُْل لـأسماء 

دي منِك زادا                                            واْنُظري أْن ُتزوِّ

 أَينما كنِت أو َحلَلِت بأَرضٍ 

 أو بالٍد أَحيَْيِت تلَك البالدا                                                         

 

أ  إن تَُكونِي تََرْكِت َرْبَعِك بالشَّ

 وُمرادا  ْميرا  حِ   ِم وجاَوْزتِ                                            

                                                                        فاْرتِجي أَن أَكوَن منِك قريبا  
اداف                                             ف اِدِرين والُورَّ      اْسألي الصَّ

            
بِيـ  وإذا ما رأَْيِت َرْكبا                                  ُمخِّ

 ـَن يَقُودوَن ُمْقَرباٍت ِجيادا                                                        

 فَُهُم ُصْحبتِي على أَْرُحِل الَمْيـ

وَن أَْينُقاً أَْفرادا                                                             ـِس يَُزجُّ

 

 من نحِو أَرضٍ  وإذا ما سَمعتِ 

 بُِمِحبٍّ قد ماَت أَو قِيلَ كادا                                             

 

 بأَنِّي َشكٍّ   فاْعلَِمي غيَر ِعْلمِ 



 ذاِك، واْبِكي لُِمْصفٍَد أَْن يُفادى                                                     

 

 أو تناءت بك النوى فلقد قدتِ 

    فانق ادا      هلحين   ؤاِديف                                                        

 

 ذاك أنِّي علقت منك جوى الحب  

 فزادا   سن اً   ًَ فزدُت     وليدا                                                 

 

 : وقال ايضا

 

  خليلي  عوجا بارَك اللـه فيكما وإن

 قَْصدا   لـأرِدكما   هندٌ     لم تَُكنْ                     

 

 ليس الضاللُ أجاَزنا: وقوال لـها

 لنلقاكُم َعمدا    ُجزنا     ولكن نا                                           

 

   تخي رُت من نعمان عوَد أراكةٍ 

 بلِّغه ِهندا؟يُ      لـهنٍد فمن هذا                                              

 

 أقيَمهُ    لكيما    وأنطيتُهُ سيفي

 فال أوداً فيه استبنُت وال َخْضدا                                                                  

  

ا أنخنا العيَس قد طال سيُرها  فلم 

 َحْشدا  إليهم وجدناهم لنا بالقرى                                 

 

 تها المسواك والقلب خائففناول

 َوْجدا  أهلكتِنا    يا هند: وقلت لـها                                

 

 تناوالً  كلٍّ   في ُحْسنِ    يداً   فمدَّت



 يُْهدى  ما أرى مثل ذا: إليه وقالت                                 

 

ى  ز  وأقبلت كالمجتا  رسالة    أد 

 والبُردا  َُ الَمْيَسنانِيَّ  وقامت تَُجر                                              

 

ضُ   أريدهم  الذينَ    للحي   تََعرَّ

 وما التمسْت إال  لتقتلني عمدا                                               

 

 فما شبٍه هند غيُر أدماَء خاِذلٍ 

 راعى طاَل ً فَْردامن الوحِ  مرتاٍع تُ                              

 

  َوقيَعةٍ   في    ُمْزنَةٍ     نطفَة من  وما 

 لى متن صخر في صفاً خالطت شْهدا                                     

 

 ريقها    ُعاللة   ري ا     من   بأطيب

 مدا  رودة    غداة هضاب الطل  في                           

 

 :ومن شعره ايضا   

 

 ًَ َمناِزلُْه،    ُف رسَم الداِر قَْفراأتْعرِ 

 كَجْفِن اليماِن َزخَرَف الوشَي ماثلُهْ                             

 

 َتلتقي،  بتثلِيَث أْو َنجَراَن أْو حيثُ 

 مَن الن ْجِد في قِيعاِن جأٍش مسائلُه                                         

 

 بالُمنى،  تِصيُدَك   ِدياٌر لِسْلمى إذ 

 وإذ حبُل سلمى منَك داٍن تَواُصلُه                                          

  

ئِم، ِصيَد غزالُها،  وإذ هَي مثُل الر 

 تَُواِغلُهْ     إليَك،  لـها نَظٌَر ساٍج                                           

 



َق ِحقبَةً،  َغنِينا، وما نخشى الت فر 

 ِكالنا َغريٌر، ناِعُم العي  باِجلُه                                             

 

با  لَيَالَي أْقتاد  ويَقُوُدني،    َُ الصِّ

 َُ ويُحاِولُه     يَُجوُل بنَا َريعانُه                                               

 

 َسما لَك من سْلمى َخياٌل ودونَها

 فأمايِلُهْ      َسَواُد َكثِيٍب، َعْرُدهُ                                              

 

 فُذو الن يِر فالـأعالُم من جانِب الِحمى

 وقُفٌّ كظَْهِر التُّْرِس تجري أساجلـه                                         

 

 وأن ى اْهتََدْت سلمى َوسائَل، بَيننا

، باشَر القلَب داِخلُهْ                                                بَشاَشةُ ُحبٍّ

 

 وكم ُدوَن َسلمى من عُدوٍّ وبلدةٍ 

 يَحاُر بها الـهادي، الخفيُف ذالذلُه                                           

 

 ، كأن هُ  الفاَلةِ    َعيرُ    بها     يَظَلُّ 

 قيٌب يُخافي َشْخَصهُ، ويُضائلُهْ ر                                               

 

 وما ِخْلُت سلمى قبلَها ذاَت ِرجلٍة،

 إذا قَْسَوِريُّ الليِل ِجيبَْت َسَرابلـهْ                                                 

 

 بَعْقلَِك ُكل ِه،   َذَهبَْت سلمى   وقد

 غيُر َصيٍد أْحَرَزْتهُ َحبائِلـه فَهلْ                                                   

 

 كما أْحَرَزْت أْسماُء قلَب ُمَرقِّ ٍ 

 بُحبٍّ كلْمِع البَْرِق الحْت َمخايلـه                                                

 

، يَْبتَغي  وأْنَكَح أْسماَء الُمَراديَّ



 ٌف أن تَُصاَب ُمقاتِلـهبذلَك، َعوْ                                                

 

ا هُ،   أْن ال قَرارَ    رأى   فلم   يُقِرُّ

 وأن  َهَوى أْسماَء ال بُد  قاتِلـه                                                 

 

َل ِمْن أْرِض العَراِق ُمَرقِّ ٌ   تََرح 

 عاً رواِحلـهعلى طََرٍب، تَْهوي ِسرا                                           

 

ْرِو، أرٌض ساقه نحوها الـهوى،  إلى الس 

ْرِو غائلـه                                               ولم يَْدِر أن  المْوَت بالس 

 

 أرٍض نَِطي ٍة،: فغوِدَر بالفَْرَدين

 هَمسيَرِة شْهٍر، دائٍب ال يَُواِكلـ                                                

 

 

 

**************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           2 

 

 عنترة العبسي
 

 

 
من قبيلة  عبس بن عمرو  بن قراد     هو عنترة بن شداد        

  جده البيه  وانما هو عنترة  وقيل ان شداد المضرية  التي  سكنت نجد
 ابيه ونسب اليه  بعد وفاة   تكفله  عمه  ن شداد  وقيل شدادبن عمرو ب

سوداء     حبشية  -زبيبة  – واسمها  امه  نأل  وكان عبدا اسودا  ذلك
المعارك  ومن عادات العرب  اتخاذ اوالد   سبيت  في احدىكانت قد 

ببنوتهم  اال في حالة    اباءهم  وال  يعترفون االماء عبيدا  ولو كانوا 
 .واشرفها  ئهم  بابهر االعمال ايتا
 

اال ان عمه لم يقبل به  بعال   -( عبلة) –بنة عمه ا  عنترة احب     
وبادلته   وتعشقه  تحبه  كانت عبد  وابنته حرة  رغم انها  بنته  النه أل

 لشوق   وفي هذا الوقت اغارت  على قبيلة  عبس و ا  والوله الحب 
نعام  ونهبت كل شيء وهتكت االعرا  قبيلة اخرى سلبتها االموال  واال

 كالمتاع   نوياخذونه سبايا  على عادة العرب سابقا اذ  يسوقون النسوة 
لمطاردة     فهب الشجعان من عبس وعلى راسهم عنترة .  في غنائمهم
الزاد والمال   الى قبيلتهم  وارجعوا  وقتلوهم  الغاصبين  فردواالغازين  
ببنوته   ذلك اعترف ابوه  عند . منهم  ا سلبوكل م والنساء   واالنعام

 .ولحقه في نسبه 
 

وبعد هذه  وشجعانهم شعراء العرب  من   ناك  العبسي  عنترة         
قتل في  اال  انه   الحادثة اصبح مضرب االمثال في اقدامه وشجاعته

التي امتدت سنين طوال بين القبيلتين بعد ان  (داحس والغبراء )حروب
حياة  سيرة  السر وقد ظهرت روايات وقصص واساطير حولوقع في ا

ابنة عمه وشجاعته في الحرب اشهرها القصة  (عبلة)عنترة وحبه ل
 .لدولة العباسية لالتي كتبت عن سيرته في العصر االخير 

 
تتميز قصائده بطولها وتطغى عليها عاطفة الحب والشوق واغلبها         



ى الفخر والحماسة ووصف ساحة القتال اضافة ال (عبلة)ذكر فيها حبه ل
 .وبالئه في معاركه وانتصاره على اعدائه 

 

 :ع معلقتهلوعنترة من اصحاب المعلقات السبع ومط

 

 هل غادر الشعراء من متردم    

 

 ام هل عرفت الدار بعد توهم                                          

 

 :هاوقال عنترة العبسي في              

 

 هل غادر الشعراء من مترد م

ـمِ                                  اَر بعَد َتَوهُّ  أم َهلْ َعَرْفَت الدَّ
 

 يَا َداَر َعْبلـةَ بِالَجواِء تََكلَِّمـي

ي َصَباحا  َداَر عْبلَة واسلَِمي                                  َوِعمِّ
 

 فََوقَّْفـُت فيها نَاقَتي وَكأنََّهـا

مِ                                      َفـَدٌن ألَْقضي َحاَجَة الُمَتلَـوِّ
 

 وتَُحـلُّ َعبلَةُ بِالَجَواِء وأَْهلُنَـا

َمـاِن َفالُمَتَثلَّـمِ                                     بالَحـزِن َفالصَّ
 

 ُحيِّْيَت ِمْن طَلٍَل تَقاَدَم َعْهـُدهُ 

 أَْقـوى وأَْقَفـَر َبعَد أُمِّ الَهْيَثـمِ                                  
 

ائِريَن فَأَْصبََحتْ   َحلَّْت بِأَرض الزَّ

 عِسرا  عليَّ ِطالَُبِك ابَنَة َمْخـَرمِ                               

 



 ُعلِّْقتَُهـا َعْرداً وأْقتُل قَْوَمَهـا

 يَك لَيَس بَِمْزَعـمِ زعما  لَعمُر أب                                 
 

 ولقـد نََزْلِت فاَل تَظُنِّي َغْيـرهُ 

ـي بَِمْنـِزلَِة الُمِحبِّ الُمْكـَرمِ                                       ِمن 
 

 َكـيَف الَمزاُر وقد تَربَّع أَْهلَُهـا

 ْيلَـمِ بُِعَنْيـَزَتْيـِن وأَْهلَُنـا بِالغَ                                        
 

 إْن ُكْنِت أْزَمْعِت الفِراَق فَإِنََّمـا

ـت ِرَكائُِبُكْم بِلَْيٍل ُمْظلِـمِ                                        َزمَّ
 

 َمـا َراَعنـي إالَّ َحمولةُ أَْهلَِهـا

َياِر َتُسفُّ َحبَّ الِخْمِخمِ                                    وْسَط الدِّ
 

 نَتاِن وأَْربعوَن َحلُوبَـةً فِيَهـا اثْ 

 ُسودا  َكخافيِة الُغَراِب األَْسَحـمِ                                 
 

 إْذ تَْستَبِْيَك بِِذي ُغروٍب َواِدحٍ 

لُـهُ   َعـْذٍب                                 لَذيُذ الَمْطَعـمِ    ُمَقبَّ
 

 وَكـأَنَّ فَاَرةَ تَاِجٍر بِقَِسْيَمـةٍ 

 َسَبَقْت عَواِرَضها إليَك ِمن الَفمِ                               
 

َن نَْبتََهـا  أْو رْودـةً أُنُفاً تََضمَّ

مِن ليَس بَِمْعلَـمِ                                 َغْيٌث قليلُ الدَّ

ةٍ   َجـاَدْت علَيِه ُكلُّ بِكٍر ُحـرَّ

ْرَهـمِ  َفَتَرْكنَ                                     ُكلَّ َقَراَرٍة َكالدِّ

ةٍ  ـاً وتَْسكاباً فَُكلَّ َعِشيَـّ  َسح 



مِ                                 َيْجـِري َعلَيها الَماُء لَم َيَتَصـرَّ
 

بَاُب بَِها فَلَيَس بِبَـاِرحٍ   َوَخلَى الذُّ

ـمِ                                ارِب الُمَتَرن   َغِردا  َكفِْعل الشَّ
 

 َهِزجـاً يَُحـكُّ ِذراَعهُ بِذراِعـهِ 

َناِد األَْجـَذمِ                                 َقْدَح الُمَكبِّ على الزِّ
 

 تُْمِسي وتُْصبُِح فَْوَق ظَْهِر َحشي ةٍ 

 وأَبِيُت َفْوَق سَراِة أْدَهَم ُمْلَجـمِ                               
 

 الشََّوى َوَحِشيَّتي َسْرٌج على َعْبلِ 

 َنْهـٍد َمَراِكلُـُه َنبِيِل الَمْحـِزمِ                                  
 

ةَ  ي َداَرَها َشَدنِيَـّ  َهـل تُْبلَِغنِـّ

مِ                              راِب ُمَصـرَّ  لُِعَنْت بَِمْحُروِم الشَّ
 

َرى َزيَّافَـةٌ  اَرةٌ ِغبَّ السُّ  َخطَـّ

 َتِطـُس اإلَِكاَم بَِوخِذ ُخفٍّ ِمْيَثمِ                               

 

ةً   وَكأَنََّما تَِطـُس اإِلَكاَم َعِشيَـّ

مِ                                                بِقَـريِب بَيَن الَمْنِسَمْيِن ُمَصلَـّ

 

 تَأِْوي لَهُ قُلُُص النََّعاِم َكما أََوتْ 

ٌة ألَْعَجَم ِطْمِطـمِ                                   ِحـَزٌق َيَمانِيَّ

هُ  ةَ رْأِسـِه وكأَنَـّ  يَْتبَْعـَن قُلَـّ

ـمِ                               َحـَرٌج على َنْعٍش لَُهنَّ ُمَخيَّ
 

 



 َصْعٍل يعُوُد بِِذي الُعَشيَرِة بَْيَضـةُ 

ويِل األَ                                ْصلَمِ َكالَعْبِد ِذي الَفْرو الطَّ
 

 

حُرديِن فَأَْصبََحتْ   َشَربَْت بِماِء الدُّ

ْيلَـمِ                               َزْوراَء َتْنفُِر عن حَياِ  الدَّ
 

 

 وَكأَنَّما يَْنأَى بِجـانِب َدفَّها الـ

مِ                                  َوْحِشيِّ ِمْن َهِزِج الَعِشيِّ ُمـَؤوَّ
 

 

 لَّما َعطَفَْت لـهُ ِهـرٍّ َجنيٍب كُ 

قاَها بِالَيَديِن َوبِالَفـمِ                                    َغَضَب اتَّ
 

 

ما َداِع َكأَنَـّ  بََرَكْت َعلَى َجنِب الرِّ

مِ                                 َبَرَكْت َعلَى َقَصٍب أََجشَّ ُمَهضَّ

 

 وَكـأَنَّ ُرب ًا أَْو ُكَحْيالً ُمْقَعـداً 

 َحشَّ الَوقُوُد بِِه َجَوانَِب قُْمقُـمِ                                
 

 يَْنبَاُع مْن ِذْفَرى َغضوٍب َجسَرةٍ 

اَفـٍة ِمثـلَ الَفنيـِق الُمْكـَدمِ                                   َزيَّ
 

 إِْن تُْغِدفي ُدونِي القِناَع فإِنَّنِـي

 بِأَخِذ الَفارِس الُمْسَتْلئِـمِ  َطـب                               

 أَْثنِـي َعلَيَّ بَِما َعلِْمِت فإِنَّنِـي

 تي إَِذا لم أُْظلَـمِ فَسْمـٌح ُمَخالق                              
 



 وإَِذا ظُلِْمُت فإِنَّ ظُْلِمي بَاِسـلٌ 

 َقـمِ ُمـر  َمَذاَقُتـُه َكَطعِم الَعلْ                                    
 

 ولقَد َشرْبُت ِمَن الُمَدامِة بَْعَدمـا

 َرَكَد الَهواجُر بِالمشوِف الُمْعلَـمِ                              
 

ةٍ   بُِزجاَجـٍة َصْفراَء ذاِت أَِسـرَّ

مِ                                 ماِل ُمَقـدَّ  قُِرَنْت بِأَْزَهر في الشَّ
 

 ْستَْهلِـكٌ فإَِذا َشـَرْبُت فإِنَّنِي مُ 

 َمالـي وِعْرضي وافٌِر لَم ُيكلَـمِ                               
 

ُر عْن نََدىً   وإَِذا َصَحوُت فَما أَقَصِّ

مـي                                وَكما َعلمِت َشمائِلي وَتَكرُّ
 

 وَحلِـيِل َغانِيٍة تََرْكُت ُمجـدَّالً 

 َتمُكو َفريَصُتُه َكَشْدِق األَْعلَـمِ                                  
 

 َسبَقَـْت يَداَي لهُ بِعاِجِل طَْعنَـةٍ 

 وِرشـاِش نافِـَذٍة َكلَْوِن الَعْنـَدمِ                                  
 

 َهالَّ سأَْلِت الَخيـَل يا ابنةَ مالِـكٍ 

 م َتْعلَِمـيإْن ُكْنِت جاِهلَة  بِـَما لَ                                
 

 إِْذ ال أَزاُل َعلَى ِرَحالـِة َسابِـحٍ 

 َنْهـٍد تعـاَوُرهُ الُكمـاةُ ُمَكلَّـمِ                                   

ُد للطَّعاِن وتَـاَرةً   طَـْوراً يُـَجرَّ

 َيأِْوي إلى َحِصِد القِِسيِّ َعَرْمـِرمِ                                
 



 َشَهَد الَوقيَعةَ أنَّنِـي يُْخبِـرِك َمنْ 

 أَْغشى الَوَغى وأَِعفُّ ِعْند الَمْغَنـمِ                          
 

ِجٍج َكـِرهَ الُكماةُ نَِزالَـهُ   وُمـدَّ

 الُمْمعـٍن َهـَربا  وال ُمْسَتْسلِـمِ                               
 

 َجـاَدْت لهُ َكفِّي بِعاِجِل طَْعنـةٍ 

مِ                              بُِمَثقَّـٍف َصْدِق الُكُعوِب ُمَقـوَّ
 

ْمِح األََصمِّ ثِيابـهُ   فََشَكْكـُت بِالرُّ

مِ                             ليـَس الَكريُم على الَقنا بُِمَحـرَّ
 

بَـاِع يَنَْشنَـهُ   فتَـرْكتُهُ َجَزَر السِّ

 انِه والِمْعَصـمِ َيْقِضْمـَن ُحْسَن َبن                          
 

 وِمَشكِّ سابِغٍة َهتَْكُت فُروَجهـا

يف عْن َحاِمي الَحقيَقة ُمْعلِـمِ                          بِالسَّ
 

 َربِـٍذ يَـَداهُ بالقِـَداح إَِذا َشتَـا

مِ                               ـاِك َغايـاِت التَّجـاِر ُملَـوَّ  َهتَّ
 

ا َرآنِي قَـْد نَزَ   لـُت أُريـُدهُ لـمَّ

ـمِ                                أَْبـَدى َنواِجـَذهُ لَِغيـِر َتَبسُّ
 

 َعهـِدي بِِه َمدَّ النَّهـاِر َكأَنَّمـا

 ُخِضـَب الَبَناُن وَرأُُسُه بِالَعْظلَـمِ                           

ْمـحِ ثُـمَّ َعلَْوتُـهُ   فَطعْنتُـهُ بِالرُّ

ـٍد صافِي الَحديَدِة ِمْخـَذمِ                                بُِمَهنَّ
 



 بَطـٌل كأَنَّ ثِيـابَهُ في َسْرجـةٍ 

ْبِت لْيَس بَِتـْوأَمِ                            ُيْحَذى نَِعالَ السِّ

 

 ياَشـاةَ ما قَنٍَص لَِمْن َحلَّْت لـهُ 

 َتْحـُرمِ َحـُرَمْت َعلَيَّ َولَْيَتها لم                           
 

 فَبََعْثُت َجاِريَتي فَقُْلُت لها اْذَهبـي

ِسي أَْخباَرها لَِي واْعلَِمـي                            َفَتَجسَّ
 

ةً : قَالْت   َرأيُت ِمَن األَعاِدي ِغـرَّ

 والَشاةُ ُمْمِكَنٌة لَِمْن ُهو ُمْرَتمـي                          
 

 يِد َجَدايـةٍ وكـأَنََّما التَفَتَْت بِجِ 

 َرَشـاٍء ِمَن الِغـْزالِن ُحٍر أَْرَثـمِ                           
 

 نُب ئـُت َعْمراً َغْيَر شاِكِر نِْعَمتِـي

 والُكـْفُر َمْخَبَثـٌة لَِنْفِس الُمْنِعـمِ                              
 

َحى ي بِالضُّ  ولقَْد َحفِْظُت َوَصاةَ َعمِّ

َفَتاِن َعْن َوَضِح الَفمِ                           إِْذ َتْقلُِص الشَّ
 

 في َحْوَمِة الَحْرِب التي ال تَْشتَِكـي

 َغَمـَراتِها األَْبَطالُ َغْيَر َتَغْمُغـمِ                             
 

 إِْذ يَتَّقُـوَن بـَي األَِسنَّةَ لم أَِخـمْ 

 ي َتَضاَيَق ُمْقَدمـيَعْنـها ولَكنِّ                              

ا َرأْيُت القَْوَم أْقبََل َجْمُعُهـمْ   لـمَّ

ـمِ                                  َيَتـَذاَمُروَن َكَرْرُت َغْيَر ُمَذمَّ
 



ماُح كأَنَّهـا  يَْدُعـوَن َعْنتََر والرِّ

 أْشَطـاُن بِْئـٍر في لَباِن األَْدَهـمِ                              
 

 ْلـُت أَْرِميُهـْم بِثُْغَرِة نَْحـِرهِ مازِ 

مِ                                ـى َتَسـْرَبلَ بِالـدَّ  ولِبـانِِه َحتَّ
 

 فَـاْزَورَّ ِمْن َوْقـعِ القَنا بِلِبانِـهِ 

 وَشـَكا إِلَىَّ بَِعْبـَرٍة َوَتَحْمُحـمِ                                
 

 حاَوَرةُ اْشتََكىلو كاَن يَْدِري َما المُ 

 َولَـكاَن لو َعلِْم الَكالَم ُمَكلِِّمـي                           
 

 ولقَـْد َشفَى نَْفسي َوأَذَهَب ُسْقَمَهـا

 قِْيُل الفَـواِرِس َوْيَك َعْنتََر أَْقـِدمِ                                           

 

ـاتِِمْي ِعْرِدي ولَم أَْشتِْمُهمَ   ـاالشَّ

ـاِذَرْيـِن إِْذ لَم أَلَقُهَما َدِمـي                             والنَّ
 

 إِْن يَْفَعـال فَلَقَْد تََركُت أَباُهَمـا

باِع وُكلِّ نِْسٍر َقْشَعـمِ                              َجـَزَر السِّ
 

 

 :وقال  عنترة ايضا.

َحرِ   َبْرُد َنسيم الحجاز في السَّ

 العِطرِ  بريحِه    أتاني   إذا                                  

 

ا َحوْتهُ يدي  ألذُّ عندي ِممَّ

 والبَِدر    والماِل     الآللي  ِمنَ 

 

 إذا   أَشتَهيه  ال    وِمْلُك ِكْسَرى



 ما غاَب وجهُ الحبيِب عْن نظري                          

 

                       سقى الِخياَم التي نُصْبَن على

 شربَِّة الـأُنِس وابُل المطر                                

 

 منازٌل تَْطلُع البدوُر بها

 الشَّعر  بظُلمةِ      مبَْرقعاتٍ                                

 

 تَْغتَِرُق الطَّْرَف َوْهَي الِهيَةٌ 

 نُُزفُ   كأن ما َشفَّ َوْجَهها                                  

 

 بيٌض وُسْمٌر تَْحمي َمضاربَها

مر  أساد غاٍب بالبيِض والسُّ

       صادْت فُؤادي ِمنُهنَّ جاريةٌ 

 مْكحولةُ المْقلتين بالحور                                

 

 تريَك ِمْن ثغِرها إذا ابتَسمت

ررِ                                    كأَس ُمداٍم قد ُحفَّ بالدُّ

 

 عارت الظَّبَي ِسحَر مْقلتهاأ

 وباَت ليُث الشََّرى على حَذر

 

 َُ فاتِنةٌ   هيفاء     خوٌد رداحٌ 

 ُتخجلُ بالُحسِن بهجَة القمر

 

 يا عبَل ناُر الغرام في َكبدي

 ترمي فَؤادي بأَْسُهم الشرر                                

 

 :وقال عنترة ايضا 



 

 إن طيف الخيال يا عبل يشفي

 فؤادي الكئيب    ويداوي به                               

 

 وهالكي في الحب أهون عندي

 الحبيب  من حياتي إذا جفاني                              

 

 تطفا  يا نسيم الحجاز لوالك

 نار قلبي أذاب جسمي اللهيب                               

 

 حر  تنفست    لك منى إذا 

 طيب    من عبيلة   ولرياك                               

 

 ولقد ناح في الغصون حمام

 والنحيب    حنينه   فشجاني                              

 

 بات يشكو فراق إلف بعيد

 وينادي أنا الوحيد الغريب                                 

 

 يا حمام الغصون لو كنت مثلي

 عاشقا لم يرقك غصن رطيب                              

 

 كل يوم له عتاب مع الدهر

 اللبيب    فيه   وأمر يحار                                    

 

 وباليا ما تنقضي ورزايا

 وخطوب       ما لها من نهاية                                

 

 : وقال عنترة ايضا......                           



 

 أشاقك من عبل الخيال المبهج

 يتوهج  العج    منه   فقلبك                                 

 

 كأن فؤادي يوم قمت مودعا

 يتمعج   مني هارب    عبيلة       

 

 خليلي ما أنساكما بل فداكما

 أبي وأبوها أين أين المعرج                                   

 

 ين فكلماالماء بماء الدحرد

 حبها بت ألهج     ديار التي في     

 

 ديار لذات الخدر عبلة أصبحت

 بها األربع الهوج العواصف ترهج

 

 اال هل ترى إن سط عني مزارها

 مزعج اآلن    أهلها  عن وأزعجها 

 

 شدنية  دارها  تبلغني    فهل 

 تهملج   القفار   بين    هملعة       

 

 

***************************************** 
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 قيس بن الخطيم
 

 

 

قيس بن الخطيم بن عدي  بن عمرو بن سواد بن زيد  هو ابو           

 (.المدينة المنورة)ظفر من بني األوس بن حارثة إحدى أهم قبائل يثرب

 .لسنتين قبل الهجرة   توفي

 

قُتل . الجاهلية وأشد رجالها وابطال العرب في  يدشاعر من صناد      

قتل قاتل  مبلغ الرجال  فلما بلغ. خزرجي  قتله رجل .  أبوه وهو صغير

بعد ما  - الخزرج و الحروب  بين االوس نشبت وقيل لهذ ا  السبب   أبيه

التي استمرت -(  اوالد قيلة ) ونهم يكن     كانا اخوين من ام واب  وكانوا

خا الحبيب المصطفى محمد صلى هللا ان  اطفأها االسالم حيث آ   الىطويال

 يذكر قتل أيضاً قاتل جده، و  وقيل انه  . عليه وسلم بين االوس والخزرج

 :بقوله  الصفدي صاحب الوافي بالوفيات عنه

حم الشفتين، براق الثنايا  كان قيس مقرون الحاجبين، أدعج العينين، أ)

وله . (واستهوته  ه حليلة رجل قط إال ذهب عقلهاكأن بينهما برقاً، ما رأت

. في وقعة بعاث التي كانت بين األوس والخزرج قبل الهجرة أشعار كثيرة

فقد كان شاعراً اليشق له غبار وكان بينه وبين حسان بن ثابت شاعر 

  يعلمونها وكان االوس والخزرج الخزرج منافسات ومساجالت شعرية 

 .وبطوالتهم  ألن فيها مآثرهم حفظونها ي   ويجعلونهم   مالوالده

 .بل اسالمه أدرك اإلسالم وتريث في قبوله، فقتل ق

 .أسلمت زوجته حواء األنصارية وكانت قد كتمت إسالمها عنهبينما 

 

تخاف   امه وكانت شيئا   أبيه  موت عنعاش قيس يتيماً اليعرف      

سعى في ثأر ان يُقتل منها أن  أبيه خوفاً   خبر مقتل عليه كثيرا  فكتمت

  لذا  فقد  اصطنعت  قبرين   وهو يسعى للثأر لجده قُتل أبوه   كما أبيه 

 قيس  قاتل جد  وكان   بجوار بيتها  واخبرته ان هذا قبر ابيه وقبر جده



بني بكر   من بني عمرو بن ربيعة، وقاتل الخطيم من بني عبد القيس من

   المدينة المنورة(يثرب ) عد عن التي تب (األحساء )هجر يسكنون   الذين

 وهادئة كيلومتر وبينهما صحاري وجبال وامسافة تقارب األلف وخمسم

ونشأ قيس قوي البنية شديد الساعدين، . يشك في كالم أمه فكان قيس ال

 :فقال له فكان يصارع فتيان قومه ويغلبهم إلى أن غضب منه أحدهم

أبيك وجدِّك لكان خيراً  من أن  وهللا لو جعلت ِشدَّة ساعديك على قتلة  -

 .ها عليناظهرتُ 

 ومن قتل أبي وجدي؟: فقال قيس 

 .سل أمك تخبرك: فقال الفتى

 فذهب قيس من فوره إلى أمه غادباً 

 كيف مات أبي وجدي؟: وقال لها

 فودع سيفه على صدره. ماتا كما يموت الناس: فقالت 

 . لئن لم تخبرينني من قتلهما ألقتلن نفسي: وقال لها

ا جدُّك فقتله رجل من بني عمرو بن عامر بن ربيعة يقال له  : فقالت أمَّ

ا أبوك فقتله رجل من عبد القيس ممن يسكن هجر  .مالك  ، وأمَّ

 .وجهي حتى أقتل قاتلي أبي وجدي  والترين أرتاح  وهللا ال: فقال 

 خداش-بني مادام األمر على ذلك فإن مالكاً قاتل جدك من قوم  يا: فقالت 

ستشره في  ، وألبيك عند خداش نعمة ٌ هو لها شاكر، فأته فا-بن زهير 

 .يُِعنك  على ذلك فأنه أمرك، واستعنه

فخرج قيس من ساعته وأخذ جمله وحمل عليه حملين من التمر ، ثم 

من يكفيني أمر أمي العجوز ؟ فإن ِمتُّ أنفق عليها : قومه وقال خرج الى 

وت ثم هو له، وإن عشت فمالي عائٌد إليَّ حتى تم( البستان)من هذا الحائط

 .شاء أن يأكل من تمره ، وله ما

 أنا أكفيك ،: فقال رجل من قوم قيس  

ثم خرج يسأل عن خداش بن زهير حتى ُدلَّ عليه في . فأعطاه البستان 

 ةقرب مكة فذهب قيس إلى خيمة خداش فلم يجده، فنزل تحت شجر واٍد 

  ادى امرأة خداشينزل تحتها أدياف خداش ، ثم ن

 هل من طعام؟: وقال لها

 .وهللا ماعندنا إال تمر : فقالت



 .أخرجيه لي: فقال

 هانصف وقسمها نصفين فأكل ةفأرسلت إليه إناًء فيه تمر فأخذ منه تمر

 . لها، وذهب لبعض حاجاته عادهوأرجع النصف الباقي في اإلناء ، ثم أ

 فعله بالتمرة ،ما و ديفه ورجع خداش ، فأخبرته امرأته بأمر 

 هذا رجل له عندنا حرمة وذمة ويريد أن نعينه،: فقال لها 

 وأقبل قيس راجعاً ، فلما رآه خداش ورأى قدميه

 أهذا ديفنا؟: قال المرأته

 .نعم : قالت

 وكان خداش من ذوي الفراسة

 .كأن قدمه قدم الخطيم وهللا إن لم أكن مخطئاً فهو ابنه: فقال

 لخيمة بسنان رمحه ، واستأذن،ثم أقبل قيس وقرع طنب ا

ف البيه  بنفسه وأخبره بأمره وعزمه على الثأر هفدخل إلى خداش وعرَّ

فرحب به خداش ، وذكر نعمة أبيه . وأنه يريد من يعينه على ذلك وجده 

 عنده،

ا قاتل جدِّك فهو من : وقال مازلت أتوقع هذا األمر منك منذ حين ، فأم ً

فسأجلس إلى ( مجلسنا)ا اجتمعنا في ناديناقومي ، وأنا أعينك عليه ، فإذ

ففعل  ما اشار  . جنبه وأتحدث إليه ، فإذا دربت فخذه فقم إليه واقتله

فمنعهم  هولما قتل قيس قاتل جده قام عليه القوم ليقتلو اش دعليه خ

 .قتل إال قاتل جده دعوه فوهللا ما: لهمخداش وقال 

، وانطلق مع قيس ليالي وأياماً ثم دعا خداش بجمل من إبله فركبه          

 .حتى إذا اقتربوا من هجر

اذهب فاسأل عن قاتل أبيك، فإذا ُدللت عليه اذهب  )قال خداش لقيس        

إن لصاً من قومك عاردني فأخذ متاعي ، فسألت من سيد :إليه وقل له

فإن اتبعك . منه  قومه فدلُّوني عليك ، فانطلق معي حتى ترجع لي متاعي

إن  وقل له  فادحك  تريد منه ، وإن أخرج معه غيره ستنال ماوحده ف

وسوطه عن   هيبته  تكفيه الشريف عندنا إذا دعي إلى اللص من قومه 

فإن أمر . وتوقيرا له سيفه وقومه فإذا رآه اللص أعطاه كل شيء هيبة 

قومه بالرجوع فقد تهيأت الفرصة ، وإن أبى إال أن يمضوا معه ، فأتني 

 .(أرجو أن نقتله ومن معهبهم فإني 



 

   فعله ونزل خداش تحت ظل شجرة ، وفعل قيس ماأشار عليه خداش       

 قتله من  قيس  فتمكنجاء الرجل معه وحده ف

 

إنا إن مررنا اآلن طلبنا قومه ، ولكن ادخل مكاناً قريباً من : قال له خداشف

 .مقتله فإن قومه اليظنون أنك قتلته وأقمت قريباً منه

 

في كل  قاتله و خرج القوم فوجدوا سيدهم قتيالً فخرجوا يطلبون         

وجه فلم يجدوه فعادوا يائسين وتركوا البحث فعاد قيس وخداش بعدها إلى 

 .ا سالمينمقومه

وفي تلك القصة قال قيس بن الخطيم إحدى أشهر قصائده المعروفة       

 :يها يقولاشتهر من قصائده ، وف والتي كانت تقريباً أول ما

 

ـَر لَيلـى ُحسَنهـا َوَصفاَءهـا  َتَذكَّ

 َوباَنت َفأَمسى مـا َينـالُ لِقاَءهـا               

ـةٍ   َوِمثلِِك َقد أَصَبيـُت لَيَسـت بَِكنَّ

 َوال جاَرٍة أَفَضـت إِلَـيَّ َحياَءهـا               

 إِذا ما ِاصَطَحبُت أَرَبعا  َخطَّ ِمئَزري

 َبعُت َدلوي في الَسخاِء ِرشاَءهـاَوأَت         

ا  َوالَخطيـَم َفلَـم أُِضـع  َثأَرُت َعِدي 

 ِوالَيـَة أَشيـاٍء ُجِعلـُت إزاَءهـا                

يِن ِربَقـَة مالِـكٍ   َضَربُت بِذي الِزرَّ

 َفأُبُت بَِنفٍس َقـد أََصبـُت ِشفاَءهـا              

 عاِمرٍ  َوساَمَحني فيها ِابُن َعمرِو بنِ 



ى نِعَمـة  َوأَفـاَءهـا                  ِخـداٌش َفـأَد 

 َطَعنُت ِابَن َعبِد الَقيِس َطعَنَة ثائِـرٍ 

 لَها َنَفٌذ لَـوال الُشعـاُع أَضاَءهـا        

 َملَكُت بِها َكف ـي َفأَنَهـرُت َفتَقهـا 

 َيرى قائِما  ِمن َخلفِها مـا َوراَءهـا     

ا َمَنعنـ  ا فـي ُبعـاٍث نِساَءنـا َوإِن 

 َوما َمَنَعت ِملُمخِزياِت نِساَءهـا       

 

 

 ولما عاد قيس بن الخطيم من رحلة ثأره اشتهر أمره بين قومه          

قال قصيدته المشهورة التي افتخر فيها بثأره، أراد قومه من األوس أن 

لم فجها ،  في أو  (بعاث ) حرب وكانتيجربوا بطولته وقوته في معاركهم 

 بطالً في معاركهم، وقد شهد له بالبطولة  حيث كانيخيب قيس أمل قومه 

ثابت بن قيس بن شماس الصحابي الجليل وقد قال  أعداؤه اصدقاؤه و

يشهد بذلك أمام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فقيل أن رسول هللا عليه 

بن الخطيم  كان في مجلس  من الخزرج فذكر بيت قيس  الصالة والسالم

 :الذي يقول فيه

 أُجالُِدُهـم َيـوَم الَحديَقـِة حاِسـرا  

 َكأَنَّ َيدي بِالَسيِف ِمخـراُق الِعـبِ 

 فتعجب رسول هللا من ذلك

 (أكان فعال  كذلك؟): وقال

نعم يارسول هللا، ولقد نزل إلينا ذلك اليوم : فقال ثابت بن قيس بن شماس

 . وكان سابع يوم بعد عرسه 

 

                     ____________ 

 :قال في الغزل



 َتروُح ِمَن الَحسناِء أَم أَنَت ُمغَتدي

دِ                               َوَكيَف ِانِطالُق عاِشٍق لَـم ُيـَزوَّ

 َتراَءت لَنا َيوَم الَرحيـِل بُِمقلَتـي

 فـَردِ ِمَن الِسـدِر مُ    َغريٍر بُِملتَفٍّ                              

 َوجيٍد َكجيِد الِرئِم صـاٍف َيزيُنـه

 َزبَرَجـدِ    ياقـوٍت َوفَصـلِ   َوقُّـدُ                                 ََ 

ا َفـوَق ُثغـَرِة َنحِرهـا  َكأَنَّ الُثَري 

ُد                                 أَيَّ تََوقُّـدِ   الظَلمـاءِ  فـي   تََوقَـّ

 :وقال ايضا 

 لوال الخيالُ يطرُقني  يا عبلَ 

َهرِ                          قضْيُت لَيلي بالنوِح والسَّ

 يا عبلَ َكْم فِْتنٍة َبليُت بها 

كر  وُخضُتها                           ِد الذَّ  بالُمهنَّ

 والخيلُ ُسوُد الوجوه كالحٌة 

 تخوُ  بْحَر الهالَِك والخَطر                       

 الحادثاِت فيِك والَ  أَُدافعُ 

 أُطيق دفَع الَقضاِء والَقَدرِ                        

 :وقال في الغزل ايضا 

 َردَّ الَخلِيُط الِجَمالَ فاْنَصَرفُوا 

ُهْم َوَقفُوا                                       ماَذا َعلَْيِهْم لََو ان 

 لَْو َوَقفُوا ساعة  ُنَسائلُُهْم 

لَفُ                             ي ِجَمالَُه السَّ  َرْيَث ُيَضح 



 فِيِهْم لَُعوُب الِعشاء آنَِسُه ال 

ل ، َعُروٌب َيُسوُءها الُخلُفُ    د                         َّ  ّ 

 َبْيَن ُشكوِل الن ساء ِخْلَقُتها 

 َقْصٌد، َفال َجْبلٌَة َوال َقَضفُ                            

 ُكْبِر َشأنِها فإذا  َتناُم َعنْ 

 َقاَمْت ُرَوْيدا  َتكاُد َتْنَغِرفُ                              

 َحْوراُء َجْيداُء ُيْسَتضاء بها 

ها ُخوُط َباَنٍة َقِصفُ                                 كأن 

هراء في َدَمِث ال   َتْمشي كَمْشيِ الزَّ

هْ                        ْمِل إلى الس   ِل دوَنُه الُجُرفُ رَّ

 وال َيِغثُّ الَحِديُث ما َنَطَقْت 

ٍة َطِرفُ                              َوْهَو بِفِيها ُذو لَذَّ

 َتْخُزُنُه َوْهَو ُمْشَته ى َحَسٌن 

 ما َتَكل َمْت أُُنفُ   َّ إذا َوْهو                          

 َبلْ لَْيَت أْهلي وأْهلَ أَْثلََة في 

 داٍر َقِريٍب ِمْن َحْيُث َتْخَتلِفُ                          

 أَْيهاَت َمْن أْهلُُه بَِيْثِرَب َقْد 

 أْمَسى َوَمْن ُدوَن أْهلِِه َسِرفُ                       

 يا َربِّ ال ُتْبِعَدْن ِدياَر َبني

 ُعْذَرة َحْيُث انصَرْفُت وانصَرفوا                            

 َبني َجْحَجَبى َوَقْوَمُهُم  أْبلِغْ 



 أُنُفُ  َوَراءُهْم   أن ا     َخْطَمةَ                                 

نا ُدوَن ما َيسوُمُهُم األع   وأن 

ٍة ُنُكفُ   ِمْن َضْيمِ   داءُ                                    ُخط 

فِيِح هاَمُهُم   َنْفلي بَِحد  الصَّ

 ُعنُفُ   بِنا   َهاَمُهمْ    َوفَْليُنا                                

 :وقال ايضا 

 يا عبلَ لوال الخيالُ يطرقُني 

َهرِ                                 قضْيُت لَيلي بالنوِح والسَّ

 يا عبلَ َكْم فِْتنٍة َبليُت بها 

 بالُمهنَِّد الذَّكر   وُخضتُها                                 

 ُسوُد الوجوه كالحٌة  والخيلُ 

 تخوُ  بْحَر الهالَِك والخَطر                             

 أَُدافُع الحادثاِت فيِك والَ 

 أُطيق دفَع الَقضاِء والَقَدرِ                                   

فِيِح هاَمُهُم   َنْفلي بَِحد  الصَّ

 ُعنُفُ     بِنا اَمُهْم هَ    َوفَْليُنا                                

 

 

 

    ********************************** 
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 النابغة الذ بياني               

 
 

ة قيس ياني من قبيلبابو امامة زياد بن معاوية الذهو               
ه نبوغا فيلم يقل الشعر في صغره بل نبغ  نهالمضرية ولقب بالنابغة أل

وكان محبا للمال وكان يفد على ( ذبيان  ) الكبر وهو من اشراف ندع
النعمان بن المنذر ملك الحيرة ليمدحه فقربه الملك منه واجزل اليه 

 .لعطاءا
 

و بن الحارث وقد غضب الملك عليه مرة فهرب الى الملك عمر          
سنة بالشام فمدحه ثم تصالح معه الملك النعمان فرجع  االصغر ملك الغسا

 :يقول  .ليمدحه مجددا متوسال فيه
 

 فال تتركني بالوعيد كانني 
 الى الناس مطلي به القار اجرب                                     

 
 الم تر ان هللا اعطاك سورة
 ترى كل ملك دونها يتذبذب                                           

 
المشهورين الذين اختيرت  العرب  شعراءوالنابغة يعد من         

العشر  من  المعلقات  وقصيدته قصائدهم وعلقت في باطن الكعبة 
 :ومطلعها

 

 ياء فالسندليادار مية بالع

 اقوت وطال عليها سالف االمد                              



 

 .او مواقع  معروفة  لدي الشاعر لعلياء والسند اماكن وا

 

توفي النابغة الذبياني قبل االسالم ويغلب على شعره المد ح الى حد         

قليال وقد تكسب بشعره  المبالغة وقد خص فيه الملك النعمان بن المنذر اال

 حتى اشتهر بذلك 

 

 :يقول في الغزل 
 

 َربٍِّب نَظََرْت بُمْقلَة ِ شاِدٍن ُمتَ 

 أحوى ، أحمَّ المقلتيِن ، مقلدِ 

 

 و النظُم في سلٍك يزيُن نحرها 

هاِب الُموَقدِ   ذهٌب توقَُّد ، كالش 

 

يَراِء ، أْكِمَل َخلقُها   َصفراُء كالسِّ

دِ   كالُغصِن ، في ُغلَوائِِه ، المتأوِّ

 

 قامْت تراءى بيَن سجفْي كلٍة 

 كالش مِس يوَم ُطلُوِعها باألسُعدِ 

 

اُصها أْو دُ  ٍة َصَدفِي ة ٍ غو   ر 

 َبِهٌج متى يرها يهل  ويسجدِ 

 

 أو ُدميَة ٍ ِمْن َمْرَمٍر ، مرفوعة ٍ 

 بنيْت بآجٍر ، تشاُد ، وقرمدِ 



 

 َسقَطَ الن صيُف ، ولم تُِرْد إسقاطَهُ 

 باليدِ      فتناولتُه ، واتقتنا

 

ٍب َرْخٍص ، كأن  بنانَهُ   بُمَخضَّ

 عقدِ يُ  عنٌم ، يكاُد من اللطافةِ 

 

 نظَرْت إليك بحاجة ٍ لم تَْقِضها 

دِ   نظَر السقيِم إلى وجوِه الُعوَّ

 

 تَْجلُو بقاِدَمتَْي َحمامة أيَكٍة 

 بردا  أسف  لثاتُه باإلثمدِ    

 

 كاألقحواِن ، َغداة َ ِغب  َسمائِه 

 جفْت أعاليِه ، وأسفلُه ندي

 

 أخذ العذارى ِعقَدها ، فنَظَْمنَهُ 

دِ ِمن لُؤلٍُؤ ُمتتابِ   ٍع ، ُمَتَسرِّ

 

 لو أنها عردْت ألشمطَ راهبٍ 

 عبَد اإللِه ، صرورٍة ، متعبدِ 

 

 لرنا لبهجتها ، وحسِن حديثها 

 ! و لخالهُ رشداً وإْن لم يرشدِ 

 

 

   ********************************** 
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ي                     الحارث بن ظالم المر 
 

 

 

 هو ابو ليلى الحارث بن ظالم بن جذيمة بن يربوع بن غيظ بن مرة     

 بن عوف بن سعد بن ذبيان المري، 

 

نشأ يتيماً، قتل . أشهر فُت اك العرب في الجاهلية الحارث المري            

وشب وفي نفسه أشياء من قاتل أبيه، فهو فاتك مشهور   أبوه وهو طفل،

: ومثل  بالعقاب  فقيل. نع من الحارث بن ظالمأم: درب فيه المثل فقيل

  وصعوبة الحصول عليه، والظفر به  لعلوه وارتفاعه. أمنع من عقاب الجو

وهو الذي قد امتنع على الملك  النعمان بن المنذر  ملك  وكان سيد غطفان 

لم  اذ ( المنذراالسود بن  )وقيل في رواية اخرى  امتنع عن ( الحيرة )

في به بعد ان قتل خالد بن جعفر العامري قاتل ابيه  وهو  يستطع أن يظفر

 .في حضرته  حيث التقى  به  . جوار الملك 

 

خالد بن جعفر الكالبي في بالط الملك األسود   اجتمع  الحارث مع         

، وقيل   النعمان بن المنذر  وكان بينه (أخ النعمان بن المنذر)بن المنذر 

ة قديمة؛ حيث أن ظالم بن جذيمة هلك من جراح وبين خالد بن جعفر عداو

فقتل  (  عاقل بطن ) خالد بن جعفر على ذبيان يوم أصابته بعد أن أغار

الحارث بن ظالم يومئذ كان الرجال حتى أسرف، وبقيت النساء، وكثير من 

األسود بن  )فلما اجتمعا في بالط الملك. ، فنشأ على بغض خالداصغير

 خالد   ، فجيء به على نطع فجعل بين أيديهم، فطفقدعا لهما بتمر (المنذر

إال  تمرا  ترك    ، فما يدي الحارث يأكل ويلقي نوى ما يأكل من التمر بين 

 :حارث فقال ال والحارث ساكت  ينظر اليه  فلما فرغ  أكله



 .أما أنا فأكلت التمر وألقيت النوى وأما أنت يا خالد فأكلته بنواه  -

 :وقال -ال ينازع وكان  -فغضب خالد 

أتنازعني يا حارث وقد قتلت حادرتك، وتركتك يتيما في حجور النساء؟  

 .ذلك يوم لم أشهده، وأنا مغن اليوم بمكاني: فقال الحارث

أال تشكر يدي عندك أن قتلت عنك سيد قومك زهير بن جذيمة : فقال خالد 

 وجعلتك سيد غطفان ؟

 .بلى، سأجزيك شكر ذلك : قال 

 : لخالد بن النعمان  الحارث قال األسودفلما خرج 

 ما دعاك إلى أن تحترش بهذا الكلب وأنت ديفي ؟

 ...إنما هو! أبيت اللعن،: فقال له خالد

 :فلما خرج الحارث قال األسود لخالد

 كنت    لو  فوهللا  ، من عبيدي   عبدب  تحترش ما دعاك إلى أن  -

 .نائما ما أيقظني  

 

رث إلى رحله، وكان معه تبيع له من بني محارب وانصرف الحا         

( لخراش)ناقته وقال  (الحارث)فلما هدأت العيون أخرج  (خراش،)يقال له 

كن لي بمكان كذا، فان طلع كوكب الصبح ولم آتك فانظر أي البالد أحب : 

، فهتك (خالد )فلما هدأت العيون خرج بسيفه حتى أتى قبة. إليك فاغمد لها

جنبه،  إلى  ( عتبه)  هاوأخ  نائما ه ، ثم ولجها، فرأشقها ف رجها بسيفهش

 فاستوى قائما،( خالدا  ) فأيقظ

 أتعرفني؟: فقال له 

 !(الحارث)أنت : قال 

! أظننت أن دم زهير كان سائغا لك، فخذ جزاء يدك عندي (يا خالد؛ ):فقال 

 عتبة، اخوه انتبهف، ودربه بسيفه  فقتله

 !به ..أللحقنك لئن نبست: فقال له الحارث 

وخرج عتبة . ثم خرج من القبة وركب فرسه ومضى على وجهه     

 حتى أتى باب األسود،! واجوار الملك : صارخا

 !يا سوء جواراه : فنادى 

 ال روع عليك: فأجيب 

 .فقتله، وأخفر ذمة الملك  دخل الحارث على خالد: فقال 

للتاكد من   ه، فعدتفلما سرت قليال خفت أن أكون لم أقتل: قال الحارث 

 .امات ام لم يمت   مقتله

         



عليهم،  رجعفي طلب الحارث فلحقوه سحرا، ف وجه األسود فوارس      

فقتل جماعة منهم وكثروا عليه، فجعل ال يقصد لجماعة إال فرقها، وال 

 .األسود الملك  فارتدع القوم عنه، وانصرفوا إلى. لفارس إال قتله

 :وفي ذلك يقول 

 

 أنا أبو ليلى وسيفي المعلوب

 كم قد أجرنا من حريب محروب                                         

 

 وكم رددنا من سليب مسلوب

 بالمنصوب    طعنتها    وطعنة                                         

 

 ذاك جهيز الموت عند المكروب

 هل يخرجن ذودك درب تشذيب                                        

 

 ونسب في الحي غير ما شوب

 المعلوب     وأوان    أواني  هذا                                       

 

لحارث، فعاد إلى في طلب اهرعت  ولما علمت بذلك بنو عامر .          

فانصرف إلى   عامر فلم يحموه، بني   فهابوا شرَّ    عشيرته من غطفان

بعروض    فلحق  له، تجهم  ثم   مدة ن زرارة التميمي فحماه حاجب ب

ان  ثم  المنذر  بعث إلى جارات له فسباهنبن االسود وبلغه أن . اليمامة

  المري أتى سنان بن أبي حارثة   حتى  ببالد غطفان  لحقالحارث عاد ف

فوجد عنده شرحبيل ابن الملك األسود بن المنذر، وكان مستردعا في بني 

 .وقتله  حادنة ابن النعمان  فاخذه منها (سنان) امرأة (سلمى)عند  مرة

 :وفي ذلك يقول
 
 

 نأت سلمى وأمست في عدو
 تحث إليهم القلص الصعابا                                        

 
 وحل النعف من قنوين أهلي

 وحلت رو  بيشة فالربابا                                        



 
 طع وصلها سيفي وإنيوق

 فجعت بخالد عمدا كالبا                                            
 

 وإن األحوصين تولياها
 وقد غضبا علي فما أصابا                                         

 
 على عمد كسوتهما قبوحا

  باكما أكسو نساءهما السال                                         
 

 وإني يوم غمرة غير فخر
 تركت النهب واألسرى الرغابا                                     

 
وهرب الحارث من فوره وكذلك، هرب سنان بن أبي حارثة،              

الى بني   (الحارث ) فلجأ   طلبه   ( شرحبيل،) فلما بلغ الملك  قتل ابنه 

ببني ذبيان  فغزا  الملك  بني   ثم التحق  من الزمن  مدة فأووه   شيبان 

أغار على بني ثم ، وأخذ األموال، نساءهم  وسبى رجالهم ذبيان، فقتل

حجرها  فلحق  في   التي كان شرحبيلتلك   (سلمى)دودان بن أسد رهط 

وشاع خبره بين . له في كل حي يأوي إليه حادثة  وكانت. الحارث  بطيِّئ

فتحامت   هالنعمان  يطارده النه قاتل  ولد بن وداالس االقبائل من ان الملك 

العرب شره ،ونشبت من أجله معارك كثيرة، ورحل عن طيئ فجاور بني 

فانهزم   (أخو خالد بن جعفر العامري ) دارم، فحموه، فغزاهم األحوص 

بمكة    لحق   حتى  جعل يطوف في البالدثم  بنو دارم  فهرب  الحارث 

ة بن عوف بن سعد بن ذبيان، إنما هو مرة بن ل إن مريق  وقري  ألنه 

 :وفي ذلك يقول.عوف بن لؤي بن غالب؛ فتوسل إليهم بهذه القرابة

 
 لؤي    بني   رأيت  فلما إن 

 عرفت الود والنسب القرابا                                   
 رفعت الرمح إذ قالوا قريش

 الشمائل والقبابا وشبهت                                     
 

الغساني فأجاره (يزيد بن عمرو  )ثم توجه إلى الشام ولحق بالملك          

 التغلبي في حوران  فلما ( الخمس)وأكرمه ثم قتل الحارث بن ظالم  الكاهن 



 

 :فأمر بقتله، فقال  الحارث  الغساني  الملك  دعا به ذلك   فعل

 ! أيها الملك انك قد أجرتني فال تغدرن بي -

 !ال دير، إن غدرت بك مرة فقد غدرت بي مرارا : فقال الملك  -

-  

الخمس فقتله  بدم ابيه  كان ذلك عام الكاهن  وأمر  الملك ابن           

قبل الهجرة  في مدينة حوران وأخذ ابن الخمس سيف الحارث فأتى  01\

به عكاظ في األشهر الحرم، فأراه قيس بن زهير العبسي، فضربه قيس 

 ه فقتل

  :ومن جيد شعره هذه  االبيات   

 

 نأت سلمى وأمست في عدو 

 تحث إليهم القلص الصعابا                                    

 

 وحل النعف من قنوين أهلي 

 وحلت روض بيشة فالربابا                                   

 

 وقطع وصلها سيفي وإني 

 فجعت بخالد عمدا كالبا                                        

 

 وإن األحوصين تولياها 

 وقد غضبا علي فما أصابا                                     

 

 على عمد كسوتهما قبوحا 

 كما أكسو نساءهما السالبا                                    

 

 وإني يوم غمرة غير فخر 

 ركت النهب واألسرى الرغابات                                

 

 فلست بشاتم أبدا قريشا 

 مصيبا رغم ذلك من أصابا                                     

 

 فما قومي بثعلبة بن سعد 



 وال بفزارة الشعرى رقابا                                       

 

 وقومي إن سألت بنو لؤي 

 بمكة علموا الناس الضرابا                                     

 

 سفهنا باتباع بني بغيض 

 وترك األقربين بنا انتسابا                                      

 

 سفاهة فارط لما تروى 

 هراق الماء واتبع السرابا                                      

 

 لعمرك إنني ألحب كعبا 

 وسامة أخوتي حبي الشرابا                                    

 

 فما غطفان لي بأب ولكن 

 صوابا   قوال  والدي  لؤي                                       

 

 فلما إن رأيت بني لؤي 

 عرفت الود والنسب القرابا                                      

 

 رفعت الرمح إذ قالوا قري  

 وشبهت الشمائل والقبابا                                         

 

 صحبت شظية منهم بنجد 

 تكون لمن يحاربهم عذابا                                        

 

 وح  رواحة القرشي رحلي 

 ثوابا   ينظر   ولم   بناقته                                       

 

 كأن السيف واالنساع منها 

 وميثرتي كسين أقب جابا                                         

 

 فيا هلل لم أكسب أثاما 



 ولم أهتك لذي رحم حجابا                                      

 

 أقاموا للكتائب كل يوم 

 سيوف المشرفية والحرابا                                      

 

 فلو أني أشاء لكنت منهم 

 وما سيرت اتبع السحابا                                         

 

 وال قظت الشربة كل يوم 

 أعدى من مياههم الذبابا                                        

 

 مياها ملحة بمبيت سوء 

 لبيت سقا بهم صردى سغابا                                    

 

 كأن التاج معقود عليهم 

 إذا وردت لقاحهم شزابا                                       

 

 

 

 *********************************** 
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 االعشى                
 
 

لعشو في بصره    هو ميمون بن قيس  وسمي االعشى               

التجوال  البيه قيس كان كثير نسبة (عشى قيسأ)ادعفه  وكان يلقب ب

واالسفار جاب اطراف الجزيرة العربية  ووصف  كل المواقع التي زارها 

 .في شعره او لمح اليها فيه 

الوصف والحماسة وحد االفراط فيه  وبالفخر الى   اشتهر  بالمدح    

 .والغزل والهجاء  

ة االعشى من اصحاب المعلقات العشر التي علقت في داخل الكعب  

 :معلقته  هذه ابيات من و الهميتها ومكانتها الشعرية العالية

 

ْكَب مْرتَِحُل، ْع ُهَرْيَرةَ إن  الرَّ  َود 

ُجُل؟                                   َوَهْل تُِطيُق َوداعاً أي َها الر 

 

اُء فَْرَعاُء َمْصقُوٌل َعَواِرُدها،  َغر 

 ا كما يَمِشي الَوجي الَوِحلُ تَمِشي الـُهَوين                     

 

 َكأن  ِمْشيَتََها ِمْن بَْيِت جاَرتَِها

َحابَِة، ال َرْيٌث َوال َعَجلُ             َمرُّ الس 

 

 َتسَمُع للَحليِ َوْسَواسا  إذا انَصَرَفتْ 

 كَما استََعاَن بِريٍح ِعشِرٌق َزِجلُ          

 

 لَيسْت كَمْن يكَرهُ الجيَراُن َطلَعَتَها،



 َوال تََراَها لِسر  الَجاِر تَْختَتِلُ                                    

 

 إذا تُعالُِج قِْرناً َساعةً فَتََرتْ 

 الكسل   إذا تَقُوُم إلى َجاَراتَِها ،

 

ُدَها،  يَكاُد يَصَرُعها، لَْوال تََشد 

 َواهتَز  منها َذنُوُب الَمتِن َوالَكفَلُ 

 

 ْرِع َبهكَنةٌ ِملُء الِوشاِح َوِصْفُر الد  

 َُ يَْنَخِزلُ    الَخْصر   إذا تَأت ى يَكادُ 

 

ا ما ُتَكل ُمَنا، ْت ُهَرْيَرةُ َعن   َصد 

 َحبلَ من َتِصلُ؟   ُخلَْيدٍ   بأُم   َجْهال                                     
 

  :  وقال  اال عشى في الغزل

 

 :في الغزل  يقول االعشى

 

 سلمى لطول جنبها...........اوصلت صرم الحبل من 

 

 بطالبها   ودها..        .....ورجعت بعد الشيب تبغى

 

 اودعت فى اعجابها.. .        ....اقصر، فانك طالما

 

 ت احظ من تحبابها..  .        ....ولقد غبنت الكاعبا

 

 يمشون حول قبابها.       .....واخون غفلة قومها

 

 ان يطاف ببابهااو          .....حدار عليها ان ترى



 

 ياتى برجع حوبها.                   .....فبث جنيا لنا

 

 س فزارها وخال بها...  ...فمشى ولم يخشى االني

 

 فطن لمن يعنى بها.....        .عضب اللسان متقن

 

 فدنت عرى اسبابها...          ...صنع بلين حديثها

 

 هاعدال لنا يردى ب..         ..قضية قضية: قالت 

 

 وكيف ما يؤتى بها..         ..فاردها كيف الدخول

 

 نها ائتالق طبابها..        (..م)فى قبة حمراء زي

 

 الى ما قال اذا اوصى بها.     ....ودنا تسمعة الى 

 

 غر، فال يسدى بها..            ...لن الفتاة صغيرة

 

 م مثلها بصعابها...         ( .م)واعلم بانى لم اكل

 

 ها او شحيج غرابها..........اخاف الصرم منانى 

 

 من شدة للعابها.           ....فدخلت اذ نام الرقيب

 

 موجة يرمى بها....        (.م)قسمتها قسمين كل

 

 و لمست بطن حقابها.         ..فثنيت جيد غريرة

 

 ك عبيرها بمالبها...           .كالحقة صفراء صا

 

 لشرابها   مرفوع.                .....واذا لنا تامورة



 

 يسعى بها  ومفدم..             ..وتظل تجرى بيننا

 

 ن اذا نشاء عدا بها....           .هزج عليه التومتا

 

 ى اكمها بسرابها..        (...م)ووديقة شهباء رد

 

 شمس بحر شهابا..           .   .ركت عليها يومها

 

 فالجمر مثل ترابها..                .حتى اذاما اوقت

 

 نا فى نشاط هبابها               ...كلفت عانسة امو

 

 فال من اصالبها.               .اكللتها بعد المراح 

 

 والجهد من اتعابا.              ...فشكت الى كالمها

 

 بل من اوصابها.            ..وكانها محموم خيبر 

 

 كان من اصحابهاو    ..    .لعب بها الحمى سنين

 

 ناقتى ، ولما بها..  . وردت على السعد ابن قيس

 

 انصابها   مسك على.            ...فاذا عبيد عكف

 

 قبابها    بعد حول.        ..وجميع ثلعبة ابن سعد

 

 استبطنت من اشرابها.   ...من شراب المزاء ما 

 

 عمدا حسها وارى بها           ....وعلمت ان هللا

 

 



 :ل االعشى  ايضا وقا

 

 سال القلب عما كان يهوى ويطلب

 يتعتب    ال يشكو وال    وأصبح

 

 صحا بعد سكر وانتخى بعد ذلة

 يتقلب   وقلب الذي يهوى العال

 

 مذلتي     إلى كم أداري من تريد

 وأبذل جهدي في رضاها وتغضب
 

 

 قليلة     الجمال    أيام   عبيلة

 ثم تذهب   معلومة    لها دولة 

 

 فال تحسبي أني على البعد نادم

 وال القلب في نار الغرام معذب
 

 وقد قلت إني قد سلوت عن الهوى

 يقول ويكذب   ومن كان مثلي ال

 

 هجرتك فامضي حيث شئت وجربي

 من الناس غيري فاللبيب يجرب

 

 لقد ذل من أمسي على ربع منزل

 ويندب   ينوح على رسم الديار

 



 جائلوقد فاز من في الحرب أصبح 

 مطنب    والغبار     يطاعن قرنا

 

 نديمي رعاك هللا قم عن لي على

 كؤوس المنايا من دم حين أشرب

 

 فإنها   وال تسقني كأس المدام

 ويذهب   يضل بها عقل الشجاع

 

 

 

***************************************** 
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  هاب التغلبياألخنس بن ش       
 
 
 
هو األخنس بن شهاب بن شريق بن ثمامة بن أرقم بن عدي         

بن معاوية بن عمرو بن غنم التغلبي، من أشراف قبيلة تغلب ومن 
وفي  شعره انشغل . فرسه( العصا)شجعانها،  ويكنى بفارس العصا، و

من أجل البقاء   وصراعات   بالبيئة وقضاياها، بما فيها من تناقضات
خاص وال  موطن   لهم  ليس  قومه أن قومه بني تغلب  قد وصفو

مسكن محدود  كغيرهم  من  القبائل  فهم في الصحراء يتتبعون الغيث 
لعزتهم، وال يرهبون غازيا ، ويذكر تأييدا  لذلك أن خيلهم ترود حول 
بيوتهم، ال تتخذ لها محابس لعزة أصحابها وهذا يذكرنا  بحرب 

 البسوس فيها  تغلب في البالد، بعد حرب  البسوس  التي  تشتت
 شتتهم المهلهل وقبيلته وحلفاؤهم وفيها 

 
أن  ) 720\وقال  أبو عبيد البكري في سمط الآللي صفحة             

االخنص له ولد اسمه  بكير بن األخنس وقال انه ابن األخنس التغلبي 
نسبة . هابفتح الالم وكسر( التغلبي)وذكر له شعرا في آل المهلب و

وذكر  أبو تمام في نقائ  جرير واألخطل . بكسر الالم( تغلب)إلى 
 :مانصه 94\صفحة 
ويقال تغلبي وتغلبي يفتحون الالم فرارا من تتابع الكسرات مع الياء ) 

 (.المشددة
 

قبل  الهجرة  70 \توفي الشاعر  االخنس التغلبي  بنحو عام          
 دية ميال174\النبوية  الموافق  لسنة 

 من شعره هذه االبيات   



 
 َفَمن َيُك أَمسى في باِلِد ُمقاَمةٍ 

 ُيسائِلُ   أَطالال    بِها   ال  ُتجاِوب                                  
 
اَن بِن َقيٍس َمناِزلٌ    َفاِلبَنِة ِحط 

َق الُعنواَن في الَرقِّ كاتِبُ                                       َكما َنمَّ
 
ها ُ  ُتَمش ي بِها حولُ النِعاِم َكأَنَّ

ى   بِالَعِشيِّ   َخواِطُب                                     أَماٌء   ُتَزج 
 

 َوَقفُت بِها أَبكي َوأُشَعُر ُسنَخة  
 َكما ِاعتاَد َمحموما  بَِخيَبَر صالُِب                                     

 
 اِء ِشِملَّةٍ َخليلَيَّ عوجا ِمن َنج

 اَلَيها َفت ى َكالَسيِف أَرَوُع شاِحُب                                     
 

 َخليالَي َهوجاُء الَنجاِء ِشِملَّةٌ 
 َوذو ُشطٍب ال َيجَتويِه الُمصاِحبُ                                     

 
 َوَقد ِعشُت َدهرا  َوالُغواةُ َصحاَبتي 

 والئَِك ُخلصاني الَّذين أُصاِحُب    َ                     أ             
 

 َقريَنَة َمن أَسفى َوقُلَِّد َحبلَهُ 
اهُ الَصديُق األَقاِربُ                                          َوحاَذَر َجر 

 
يُت َعن ي ما ِاسَتَعرُت ِمَن الِصبا   َفأَدَّ

 ماِل ِعندي الَيوَم راٍع َوكاِسبُ َولِل                                     
 
 لُِكل  أُناٍس ِمن َمَعدٍّ ِعماَرة 

 َعروٌ   إِلَيها  َيلَجئوَن َوجانِبُ                                      
 
 لَُكيٌز لَها الَبحراِن َوالَسيُف دوَنهُ  

 بُ َوإِن َيأتِِهم ناٌس ِمَن الِهنِد هارِ                                     



 
ها   َتطاَيُر َعن أَعجاِز حوٍش َكأَنَّ

 َجهاٌم   َهراق    ماءه   َفهَو آئُِب                                   
 

 َوَبكٌر لَها َبرُّ الِعراِق ولن َتَخف
 َيُحل  به  حتى  الَيماَمِة حاِجبُ                                       

 
 َرملَةٍ َوصاَرت َتميٌم َبيَن قُفٍّ وَ  

 لَها   ِمن   ِجباٍل ُمنَتأى َوَمذاِهُب                                    
 

 َوَكلٌب لَها َخبٌت َفَرملَُة عالِجٍ 
ِة الَرجالِء َحيُث ُتحاِرُب                                      إ لى الَحرَّ

 
ُهم في ِسواُهمُ  اُن َحيُّ ِعزُّ  َوَغس 

ٌر  َوَكتائُِب                                         ُتجالُِد   َعنُهم   ُحسَّ
 

 َوَبهراُء َحيُّ َقد َعلِمنا َمكاَنُهم
 لَُهم َشرٌك َحولَ الَرصافِة الِحُب                                      

 
 َوغاَرت إِياد في الَسواِد َودوَنها

 َتبَتغي َمن ُتضاِربُ َبرازيُق ُعجٍم                                     
 
 َوَنحُن أُناٌس ال ِحجاَز بِأَرِضنا 

 َمَع الَغيِث ما ُنلفى َوَمن ُهَو غالِبُ                                    
 
 َترى رائِداِت الَخيِل َحولَ ُبيوتِنا 

 َكِمعزى الِحجاِز أَعَوَزتها الَزرائِبُ                                     
 
 فَن أَحالبا  َوُيصَبحَن ِمثلَهاَفُيغبَ  

 َفُهنَّ ِمَن الَتعداِء قُب  َشواِزُب                                         
 

 َفواِرُسها ِمن َتغلَِب ِابَنِة وائِلٍ 
 ُحماةٌ ُكماةٌ لَيَس فيِهم أَشايُِب                                         



 
 َبيُضهُ  ُهم َيضِربوَن الَكبَش َيبُرقُ 

 َعلى َوجِهِه ِمَن الِدماِء َسبائُِب                                        
 

 َوإِن َقُصَرت أَسيافُنا كاَن َوصلُها
 َخطانا    إِلى أَعدائِنا  َفُنضاِرُب                                       

 
 َفلِلَِّه َقوٌم ِمثلُ َقومي ِعصاَبة

 إِذا ِاجَتَمَعت ِعنَد الُملوِك الَعصائِبُ                                    
 
 أَرى ُكلَّ َقوٍم قاَربوا َقيَد َفحلِِهم 

 َوَنحُن  َخلَعنا   َقيَدهُ  َفهَو ساِربُ                                     
 
 
 
 

********************************* 
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 التغلبي  عمروبن كلثوم           
     
 
 

 
بن مالك بن عتاب بن سعد  بن زهير  بن   عمرو بن كلثوم           

من قبيلة تغلب  جشم بن حبيب  بن عمرو بن غنم بن تغلب  بن وائل 
وهذه القبيلة كانت قد نت  المهلهل  المشهور اخو كليب  بوامه  ليلى  

في حروب طويلة مع قبيلة بكر في حروب سميت حرب البسوس  دخلت
تهما الى الملك عمرو بن المنذر اوقد احتكمت القبيلتان في ف  نزاع

 .ملك الحيرة  الثالث 
 

لما فيه من صفات  واختير الشاعر عمرو بن كلثوم ممثال عن قبيلته      
ته يوم أجر ته العالية وتتجلىأويمتاز بشجاعته وجر الرجولة والبسالة 

 -وقف في حضرة الملك عمرو بن المنذرمدافعا عن قبيلته منشدا قصيدته 
فانساق وراء انفعاالته وهواه واندفاعه  –والشعراء هم لسان القبيلة 

القوي الشديد الذي اخرجه عن حدود الواجب الذي جاء الجله في قصيدة 
ب الملك فرجع خائبا حاصدا غض النعمان  طويلة وشدد فيها على الملك

 :عليه وهذه القصيدة هي معلقته الخالد ة التي مطلعها 
 

 اال هبي بصحنك فاصبحينا
 وال تبقي خمور االندرينا                                       



 
 مشــعشــعة  كأن الحـص فـيها
 المــاء خالــطها سخينا إذا مــا                                 

 
 هـواه بانة عـنتجــور بذي اللـ

 إذا مــا ذاقهـــا حــتى يلــــــينا                                 
 

 الشحيح إذا أمرت ترى اللحـز
 علــيه لمــــاله فيهـــا مهـــــينا                                

 
 صــبنت الكأس عـنا أم عمـرو
 اليمينا ــراهاوكان الــكأس مج                                 

 
 ومـا شــر  الــثالثة أم عمـــرو
 ال تصـــبحينا بصــاحـبك الذي                                  

 
 وكأس قــد شــربت ببعــلـــبك
 دمشـق وقاصرينا وأخـرى في                                 

 
 المـــــنايا وإنـا سـوف تـدركـنا
 مقــدرة  لــنا ومـقــدريـــــــــنا                                   

 
 قــبل التفـــرق يـا ظعـينا قفــي

 نخــبرك الـيقـــين وتخــبريــنا                                  
 

 قفي نسألك هل أحدثت صـرما  
 األمـــينا لوشـك البين أم خـنت                                 

 
 ضـربـا  وطـعـنا  بيوم كــريــهٍة 

 مــوالــــيك العــيونــا أقـر  بـه                                  
 

 رهـــن وإن غـــدا  وإن الــيوم
 وبعـــد غـــٍد بمـــا ال تعلـــمينا                                 



 
 دخــلت على خـالء تـريـك إذا

 أمنت عـيون الكاشحـــيناوقــد                                   
 

 عيــطل أدمــاء بــكر ذراعــي
 هجـــان اللـون لم تقـرأ جــنينا                                  

 
 وثديا  مثل حــق  العـاج رخصا  
 الالمســـينا حصـانا  من أكــف                                  

 
 ومــتنى لـدنـٍة سمقــت وطالت

 تـــنوء بمـــا ولـــينا روادفهـــا                                 
 

 عـنها ومــأكمــة  يضـيق الباب
 وكشـــحا  قـد جـننت بـه جنونا                                  

 
 أو رخــــــام وسـاريتـي بلــنطٍ 

 يــرن خشــاش حلــيهما رنـينا                                  
 

 كوجدي أم سقـب جـدتفــما و
 أضـلـــته فـرجعــت الحــــنينا                                   

 
 شمــطاء ال يــترك شقـاها وال

 لهــا مـن تســـعٍة إال جــــــنينا                                 
 

 تـذكـرت الصــبا واشـتقـت لما
 حدينا ــولهـا اصـال  رأيــت حم                                  

 
 فأعرضت اليمامة واشمخـرت
 مصلـــــتينا كأســـياف بـأيــدي                                 

 
 علــــينا أبـا هــند فـال تعجـــل

 وأنـظــرنـا نخـــبرك اليقـــــينا                                  



 
 نـورد الـرايـات بيضـــــا بـأنـا
 ونصــدرهـن حمــرا  قـد روينا                                  

 
 وأيــام لـــنا غـــــــر  طــــوالٍ 
 ندينا عصــينا المــلـك فـيها أن                                 

 
 وســـيد مـعــشر قــد تـوجــوه
 المحجرينا بــتاج المـلك يحمي                                  

 
 كــنا الخــيل عـاكــفة  عليهتــر

 
 أعــنتهـــا صـــفـونــــا مقــل دة                                    

 
 طـلوحٍ  وأنزلـــنا الــبيوت بذي

 ألى الشـامـات تنفي المـوعدينا                                 
 

ت كالب ا وقـد هـر   الحـي مـــن 
بـنا قـــتادة مــن يلـــــــينا                                  وشـذ 

 
 مــتى ننــقل إلى قـوٍم رحـــانا
 طحينا يـكونوا فــي اللــقاء لها                                

 
 يــكون ثفــالـهـا شـرقـي  نـجـدٍ 
 قضــاعة أجمعــينا ولــهـوتــها                                

 
ا افنزلــتم مــنزل الضــي    مـــن 

 فـأعجــلـنا القـرى أن تشـتمونا                                
 

لـــنا قــراكــــم قـريــناكم  فعـج 
 قــبيل الصـبح مـرداة  طحــونـا                                 



 
 نعــم  أناســنا ونعــف  عنهـــــم
 حملــــونا م مـاعـنهـ  ونحـــمل                                

 
ـا  نطــاعن ما تراخى الناس عن 
 بالسـيوف إذا غشينا ونضـرب                                 

 
 

 لدنٍ  بسمــٍر مـن قــنا الخــطي  
 ذوابــل أو ببيــ  يخـــتلــــينا                                     

 
 األبطــال فــيها كأن جمـــاجـم
 وســوق باألمــاعــز يرتمـــينا                                     

 
 بها رؤوس القـوم شقـا   نشـــق

 ونخــتلب الـرقــاب فتخــــتلينا                                     
 

 وإن الضغــن بعد الضغن يبدو
 الدفـينا علــيك ويخــرج الــداء                                   

 
 د   المجـــد قـد علمت مع ورثــنا

 دونــه حــتى يبيــــنا نطــاعـن                                   
 

 ونحـــن إذا عمـاد الحي خرت
 األحفــا  نمـنع من يلينا عـن                                  

 
 بــر نجــذ رؤوســهم في غـير

 درون مــاذا يتقــونــــافمــا يــ                                   
 

 مــن ومـــــــنهم كأن ســـيوفنا
 مخــــاريق بأيــدي العبيــــــنا                                    



 
ا ومـــــــــنهم كأن  ثيابـــنا مـــن 

 بأرجــوان أو طلــينا   خضـــبن                                  
 

 حــي   إذا مــا عــي  باألســناف
 يـكونـا مـن الهــول المشـب ه أن                                   

 
 نصــبنا مــثل رهــوة ذات حـد
ا السـابقــــينا محــافظـــة                                       وكــن 

 
ان يـرون القـــتل  مجــدا   بشـــب 

 مجـربينا   روبوشـيب في الحـ                                  
 

 كلــهم جمــيعا   حـديــا الـــناس
 مقـــارعــة  بنيــهم عـن بنيــــنا                                  
ـــا يـوم خشــيتنا علــــــيهم  فأم 
 ثبيــــنا فتصـبح خيلــنا عصــبا                                     

 
ــا يوم ال نخــشى علــــيهم  وأم 

 غـــارة  متلببيـــــــــنا فنمعــــن                                   
 

 بكــر برأس مـن بني جشـم بن
ق بـه السهـولة والحــزونـا                                     نـد 

 
ـــا أال ال يعــــــلم  األقــــوام أن 

ـا                                     قـد ونيــــنا تضعــضعــنا وأن 
 

 أال ال يجـــهلن أحـــٌد علـــــينا
 الجاهلينا فنجـــهل فـوق جـهل                                  

 
 بأي مشــيئٍة عمـــرو بـن هــند
 فيهــا قطــــــينا  لقيلــكم نكــون                                 



 
 هـــند بأي مشــيئٍة عمــرو بـن

 تطــيع بــنا الوشــاة وتزدريــنا                                  
 

 وأوعـدنــا رويــــــدا   تهـــددنـا
ـك مقــــتويــــنا                                     ا ألم   مــتى كــن 

 
 فـإن قـــناتنا يـا عمــرو أعـيت
 تلـينا أنعلـى األعــداء قبــلك                                    

 
 إذا عـ   الثقـاف بها اشمأزت
 زبـــــــونا وول ــته عشـــوزنة                                 

 
 عشـــوزنـة  إذا انقـلــبت أرنت

 
 قفــا المـثــقف والجبيــنا تشــج                                  

 
 بكر فهــل حدثت في جشـم بن
 بنقــص في خطـــوب األوليـنا                                 

 
 بن سيف ورثــنا مجـد علقمــة

 أبـاح لنا حصـــون المجـد دينا                                 
 
 والخــير مـنه ورثت مهـلهــال       

 زهــيرا  نعــم ذخـر الذاخريــنا                                  
 

 ـــــــا  وعــتابا  وكلـــثوما  جميع
 األكرميــــنا بهــم نلـــنا تـراث                                  

 
ثت عــنه  وذا الـــبرة الذي حـد 
 ونحمـي المحجرينا بـه نحمـي                                 



 
ا قــبله الســاعي كلــــيب  ومــن 
 ــد ولـــــــيناالمجــد إال ق فـأي                                  

 
 بحـــــبل مــتى نعقــد قـــرينتنا

 تجـــذ  الحـبل أو تقـص القرينا                                  
 

 أمنعـهم ذمــارا   ونوجــد نحــن
 وأوفـاهــم إذا عقـــدوا يمــــينا                                 

 
 ونحـن غـداة أوقد في خزازى

 الرافـــدينا رفــدنا فــوق رفــد                                  
 

 ونحــن الحابسون بذي أراطى
 الخـور الدريـنا تسـف  الجـــلة                                  

 
 ونحــن الحاكمــون إذا أطعــنا
 العـازمــون إذا عصينا ونحــن                                  

 
 سخطــنا ن لماونحــن الـتاركو

 ونحــن اآلخــذون بمـا رضـينا                                  
 

ا األيمنـين  إذا التـقـــــــينا وكــن 
 وكان األيســريـن بنــو أبــــينا                                  

 
 فصـــالوا صــولة  فيمن يلــيهم
 يلــينا صـــولة فيمتتنوصــلنا                                  

 
 فآبــوا بالنهــاب وبالســـــــبايا
 بالمــــلوك مصفـــــدينا وأبــنا                                  

 
 إليــــكم إليـــكم يـا بنـي بكـــر

ا اليقــــينا                                   ـــا تعــرفــوا مــن   الم 



 
ـــا تعلمــــوا  ا ومـــنكمالم   مـــن 

 ويرتمــــــــينا كــتائب يطـعــن                                  
 

 اليماني علــينا البيـ  واليلـب
 وأسـياف يقــمن وينحــــــــنينا                                 

 
 ســابغــــٍة دالص علـــــينا كل

 النطـاق لها غصونا  ترى فـوق                                  
 
 وضــعت عن األبطال يوما   إذا

 رأيـت لهــا جـلود القـوم جونا                                  
 
 كأن غصــونهــن مـــتون غدر 

 جـريــنا تصفقــــها الـرياح إذا                                 
 

 وتحملــنا غـداة الـروع جـــرد
 نقـــائذ وافتلــــينا عـرفـن لـــنا                                 

 
 شعثا وردن دوارعــا  وخرجن

 كأمــثال الرصــائع قـد بلــــينا                                  
 

 آبــاء صـــدق ورثناهـــن عـن
 ونــورثهـا إذا متـتنا بنيـــــــــنا                                

 
 ا بيــ  حســــانعـلى آثـارنـ

 تهـونــــا نحــاذر أن تقســم أو                                 
 

 أخـذن على بعولتــهن عهــــدا  
 كــتائب معلمـــــينا إذا ال قــوا                                  

 
 وبيضـــا   ليسـتلبن  أفـراســـــــا  

 رى في الحـديـد مقــرنيناوأســ                                 



 
 بارزيـــن وكل  حــــــي ترانــا

 قـد اتخــذوا مخــافتنا قـريــــنا                                   
 

 إذا مــا رحــن يمشــين الهوينا
 الشاربينا كما اضطربت مـتون                                    

 
 لســــتم يقــتن جــيادنا ويقــلن

 بعـــولــتنا إذا لـم تمنعــــــــونا                                   
 

 من بني جشـم بن بكـر ظعـائن
 خلطــن بميسـم حسـبا  وديــــنا                                   

 
 ومـا مـنع الظعائن مثل ضرب
 ناكالقلــــي تـرى منه السـواعـد                                   

 
 كأنـا والســـــيوف مســــلالتٌ 
ا  أجمعــينا ولـدنـا                                     الــناس طــر 

 تدهدي يـدهـدون الرؤوس كما
 حــزاورة كــــرات العبيـــــنا                                    

 
 القــبائل مـن معــــد   وقـد عــلم

 قــبابا  لـي بأبطحـهــــا بنيـــــنا                                  
 

ـا المطعمــون إذا قــــدرنــا  بأن 
ـا المـهلكــون إذا                                    ابتلــــــينا وأن 

 
ـا المانعــون لمـــا  أردنـــــا وأن 

ـا الـنازلــون                                    نابحــيث شــي   وأن 
 
ـا  الـتاركــون إذا سخطـــنا وأن 

ـا اآلخــذون                                    إذا رضــــــينا  وأن 



 
ـا العـاصمــون إذا أطعــــنا  وأن 
ـا العــازمــون إذا                                     عصــينا وأن 

 
 ونشرب إن وردنا الماء صفوا  

 كـدرا  وطــينا ويشــرب غيرنا                                  
 

ـــاح ـــا أال أبلــغ بنـي الطم   عن 
 ودعمـــيا فكـيف وجـدتمـونـــا                                  

 
 سـام الناس خسـفا   إذا ما الملك

ل فـــــــــينا                                    أبيــنا أن نقــر  الـذ 
 

امـألنا الـ  ـبر  حتى ضــاق عــن 
 سفـــينا ومـــاء البحــر نمــلؤه                                 

 
 إذا بلــغ الفطــام لـنا صـــــبيٌ 
 الجـــبابر سـاجــدينا تخـــر  له                                 

 
 
 

                       -----------------------
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 زهير بن ابي سلمى                
  

          
اح من بني بهو زهير بن ربيعة بن ر -زهير بن ابي سلمى           

زينة من قبيلة غطفان التي كانت تسكن نجد وقد توفي ابوه وهو طفل م
نى بتربيته خال فنشا يتيما حيث تزوجت امه من اوس بن حجر وقد ع

  .ابيه بشامة بن الغدير الذي كان مقعدا
 

نشا زهير في بيئة شعرية فكان ابوه شاعرا وخاله شاعرا            
شاعرا وخال ابيه الذي تبناه واحسن تربيته اوس بن حجر وزوج امه 
سيد قومه فاحب زهيرا وحبب اليه الشعر منذ الصغر فاحب وكان شاعرا 

هذيبه والعنايةالتامه فيه وقد اشتهر زهير بتنقيح زهير الشعر وقام بت
في اغلب  او قال الشعر  بين فترة واخرى وقد اشعروقصائده  اشعاره

االغرا  الشعرية اال انه اشتهر بالمدح وقد مدح هرم بن سنان كثيرا 
في اطفاء حرب البسوس الشهيرة واخماد   هذا الذي انفق المال الكثير
 .وزهير من اصحاب المعلقات السبعنيرانها بين القبيلتين 

 
 :ومطلع معلقته  
 
 

 امن ام اوفى دمنة لم تكلم 
 بحومانة الدراج فالمتثلم                                   

 
- ومنهاهذه االبيات 
 



َهـا ْقَمَتْيـِن َكأَنَّ  َوَداٌر لََهـا بِالرَّ
 َواِشِر ِمْعَصـمِ َمَراِجْيُع َوْشٍم فِي نَ                              

 
 بَِها الِعْيُن َواألَْرآُم َيْمِشيَن ِخْلَفـة  
 َوأَْطالُؤَها َيْنَهْضَن ِمْن ُكلِّ َمْجَثمِ                               

 
ة    َوَقْفُت بَِها ِمْن َبْعِد ِعْشِريَن ِحجَّ
اَر َبْعَد َتوَ                                   مَفهـأل َعَرْفُت الدَّ  هُّ

 
ِس ِمْرَجـلِ   أََثـافَِي ُسْفعا  فِي ُمَعرَّ

 
 َوُنـْؤيا  َكِجْذِم الَحْوِ  لَْم َيَتَثلَّـمِ                               

 
اَر قُْلُت لَِرْبِعَهـا ا َعَرْفُت الدَّ  َفلَـمَّ

 
ْبُع َواْسلَ  أ                            َها الرَّ الَ أَْنِعْم َصَباحا  أَيُّ  ـمِ َّ

 
ْر َخلِْيلِي َهلْ َتَرى ِمْن َظَعائِـنٍ   َتَبصَّ

 
ْلـَن بِاْلَعْلَياِء ِمْن َفْوِق ُجْرُثـمِ                                َحمَّ َّ 

 
 َجَعْلـَن الَقَناَن َعْن َيِميٍن َوَحْزَنـهُ 

 
 َوَكـْم بِالَقَناِن ِمْن ُمِحلٍّ َوُمْحـِرمِ                                 

 
 َعلَـْوَن بِأَْنَمـاٍط ِعَتاٍق وِكلَّـةٍ 
مِ                                 ِوَراٍد َحَواِشْيَهـا ُمَشاِكَهُة الـدَّ

 
وَباِن َيْعلُْوَن َمْتَنـهُ  ْكَن فِي السُّ  َوَورَّ

 
ــمِ    َعلَْيِهـنَّ                               ـاِعِم الُمَتَنعِّ  َدلُّ النَّ

 
ا َواْسَتْحَرَن بُِسْحـَرةٍ َبَكْرَن بُ   ُكور 



 
سِّ َكاْلَيِد لِْلَفـمِ                               َفُهـنَّ َوَواِدي الرَّ

 
 َوفِْيهـِنَّ َمْلَهـى  لِلَِّطْيِف َوَمْنَظـرٌ 
ـمِ                                ـاِظِر الُمَتَوسِّ  أَنِْيـٌق لَِعْيـِن النَّ

 
 ْهِن فِي ُكلِّ َمْنـِزلٍ َكأَنَّ فَُتاَت العِ 

 
ـمِ                                  َنـَزْلَن بِِه َحبُّ الَفَنا لَْم ُيَحطَّ

 
ا َوَرْدَن الَماَء ُزْرقا  ِجَماُمـهُ   َفـلَمَّ

 
ـمِ                              َوَضْعـَن ِعِصيَّ الَحاِضِر الُمَتَخيِّ

 
ْوَباِن ُثمَّ جَ   َزْعَنـهُ َظَهْرَن ِمْن السُّ

 
 َعلَى ُكلِّ َقْينِـيٍّ َقِشْيٍب َوُمْفـأَمِ                                 

 
ي َطاَف َحْولَهُ   َفأَْقَسْمُت بِاْلَبْيِت الذِّ

 
 َجـالٌ َبَنْوهُ ِمْن قَُرْيٍش َوُجْرُهـمِ و ِ                              

 
َداِن ُوِجْدُتَمـ ـيِّ  اَيِمينـا  لَنِْعَم السَّ

 
 َعلَى ُكلِّ َحاٍل ِمْن َسِحْيٍل َوُمْبـَرمِ                             

 
ا َوُذْبَياَن َبْعَدَمـا  َتَداَرْكُتـَما َعْبس 

 
 َتَفـاَنْوا َوَدقُّوا َبْيَنُهْم ِعْطَر َمْنَشـمِ                                 

 
ْلَم َواِسعـا    َوَقْد قُْلُتَما إِْن ُنْدِرِك السِّ

 
 بَِماٍل َوَمْعُروٍف ِمَن الَقْوِل َنْسلَـمِ                                



 
 َفأَْصَبْحُتَما ِمْنَها َعلَى َخْيِر َمْوِطـنٍ 

 
 َبِعيـَدْيِن فِْيَها ِمْن ُعقُوٍق َوَمأَْثـمِ                                 

 
 َعِظيَمْيـِن فِي ُعْلَيا َمَعدٍّ ُهِدْيُتَمـا

 َوَمْن َيْسَتبِْح َكْنزا  ِمَن الَمْجِد َيْعُظـمِ                             
 

 ُتَعفِّـى الُكلُوُم بِالِمئيَن َفأَْصَبَحـتْ 
 

ُمَهـا َمْن لَْيَس فِْيَها بُِمْجـِرمِ                                    ُيَنجِّ
 

ُمَهـا َقـْوٌم لَِقـْوٍم َغَراَمـة    ُيَنجِّ
 

 َولَـْم َيَهِريقُوا َبْيَنُهْم ِملَْء ِمْحَجـمِ                                 
 

 َفأَْصَبَح َيْجِري فِْيِهُم ِمْن تاِلَِدُكـمْ 
 

ـمِ                                     ـى ِمْن إَِفـاٍل ُمَزنَّ  َمَغـانُِم َشتَّ
 

 أاَلَ أَْبلِـِغ األَْحالََف َعنِّى ِرَسالَـة  
 

 َوُذْبَيـاَن َهلْ أَْقَسْمُتُم ُكلَّ ُمْقَسـمِ                                   
 

 َفـالَ َتْكُتُمنَّ هللاَ َما فِي ُنفُوِسُكـمْ 
 

 َيْخَفـى َوَمْهَمـا ُيْكَتِم هللاُ َيْعلَـمِ ل                                  
 

 َوَما الَحـْرُب إاِلَّ َما َعلِْمُتْم َوُذْقُتـمُ 
 

ـمِ  ماهو                                    َعْنَها بِالَحـِديِث الُمَرجَّ
 



 َمَتـى َتْبَعـُثوَها َتْبَعـُثوَها َذِمْيَمـة  
ْيُتُمـوَها َفَتْضـَرمِ وتض                                  ـَر إَِذا َضرَّ

 
َحى بِثَِفالَِهـا  َفَتْعـُرُكُكْم َعْرَك الرَّ

 َوَتْلَقـْح ِكَشـافا  ُثمَّ ُتْنَتْج َفُتْتئِـمِ                                    
 

 َفُتْنتِـْج لَُكْم ِغْلَماَن أَْشأََم ُكلُُّهـْم 
 َكأَْحَمـِر َعاٍد ُثمَّ ُتْرِضـْع َفَتْفِطـِم                                    

 
 َفُتْغـلِلْ لَُكْم َما الَ ُتِغـلُّ ألَْهلَِهـا 

 قُـَرى  بِاْلِعـَراِق ِمْن َقفِْيٍز َوِدْرَهـِم                                 
 

 لََعْمـِري لَنِْعَم الَحـيِّ َجرَّ َعلَْيِهـُم 
 بَِما الَ ُيَؤاتِْيِهم ُحَصْيُن ْبُن َضْمَضـِم                                 

 
ـٍة   َوَكاَن َطَوى َكْشحا  َعلَى ُمْسَتِكنَّ

ِم    َولَمْ    َفـالَ ُهـَو أَْبـَداَها                                       َيَتَقـدَّ
 
 
 
 
 
 

         ----------------------------------
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           طرفة بن العبد                
 
 

بن سعد  بن مالك  بن ضبيعة   بن سفيان   هو طرفة بن العبد           
من بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن مصعب بن  علي بن بكر بن وائل  

قبيلة بكر بن وائل التي سكنت البحرين وما اليها توفي ابوه وهو صغير 
 .الدته التي ظلمها اعمامه كثيرا نت  بتربيته وفع
 

 جريئا وكان شاعرا  عاش طرفة في ترف ولهو وبذخ لغناه            
ته التي كانت سببا في هالكه ومقتله اشتهر بالهجاء فهجى أوتميز بجر

 قابوس  واخاه بن هند   عمرو  الحيرة  اعمامه واقاربه وهجى ملك
وكان سيد  اخته كانت عند  عبد عمرو بن بشر وقيل ان سبب موته  ان 

 :زمانه   واكرم الناس  وكان قد هجاه  حيث قال فيه 
 

 وال خير فيه غير  ان له غنى                 
 وان له كشحا اذا قام اهضما                                        

 
 تظل نساء الحي  يعكفن حوله                

 يقلن عسيب من اسرة ملهما                                      
 

بن ماء وكان قد  خرج  عمرو  بن هند او عمرو بن المنذر          
السماء  ملك  الحيرة  يتصيد ومعه  عبد عمرو فرمى حمارا وحشيا  
--وقال لعبد عمرو انزل فاذبحه  فلم يستطع ذلك  فضحك الملك  وقال له 

صدق طرفة حين وصفك وانشده االبيات السابقة  فما كان من عبد -
  فقال  -ل بي عمرو اال ان قال للملك  ابيت اللعن ماقال فيك اشد مما قا

 :ه االبياتالملك   فما قال  فانشد



 
 فليت لنا مكان الملك عمر و

 رغوثا حول قبتنا تخور                                       
 

 من الزمرات اسبل قادساها
 وضرتها مركنة   درور                                       

 
 لعمرك ان قابوس بن هند
 ليخلط ملكه   نوك كثير                                       

 
 قسمت الدهر في زمن رضي

 كذاك الحكم  يقصد او يجور                                    
       
أوقد بلغ من امره بان يقول في  مثل هذا الشعر  فكتب الى  \فقال الملك  

الى المعلى  وهو  رجل ذو شان في البحرين من قبيلة عبد شمس ليقتله 
 .   في رواية طويلة

 
 عمرو بن هند     فكان ان قتل في البحرين بامر من الملك          
   عمره اليتجاوز السادسة والعشرينو
 

مع حداثة عمره وصغره فقد عد من اصحاب المعلقات وهم و         
 :.فطاحل شعراء الجاهلية ومطلع معلقته 

 
 لخولة اطالل ببرقة ثمهد 

 تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد                              
 

 :ومنها هذه االبيات
 

ُهم  ُوقوفا  بِها َصحبي َعلَيَّ َمطيَّ
 قولوَن ال َتهلِك أَسى  َوَتَجلَّدِ يَّ               

 
ِة ُغدَوة    َكأَنَّ ُحدوَج المالِكيَّ
 َخاليا َسفيٍن بِالَنواِصِف ِمن َددِ            



 
 ن ابن يامنٍ عدولية ٌ أو من سفي

 يجوُر بها المَّالح طورا  ويهتدي                               
 

 يشقُّ حباَب الماِء حيزومها بها
 كما قَسَم التُّرَب الُمفايِلُ بالَيِد                                  
 

 وفي الحيِّ أحوى ينفُ  المرَد شادنٌ 
 ْمَطْي لُؤلٍُؤ َوَزَبرَجِد ُمظاِهُر سِ                                
 

 خذولٌ تراعي ربربا  بخميلة ٍ 
 َتناَولُ أطراَف الَبريِر، وَترَتدي                             

 
 وتبسُم عن ألَمى كأنَّ ُمنورا  
ْمِل ِدْعٌص له َندي                              َتَخل لَ ُحرَّ الر 

 
 سقتُه إياة ُ الشمس إال لثاتهُ 

 أُسف ولم تكدم عليه بإثمِد                                
 

 ووجٌه كأنَّ الشمس ألقت رداءها 
ِد                                  عليه، َنقِيَّ الل وِن لْم َيَتَخد 

 
 وإن ي ألمضي الهم ، عند احتِضاره،

 بعوجاء مرقاٍل تروُح وتغتدي                              
 

 لواح اإلراِن نَصأُْتهاأموٍن كأ
 على الحب كأنُه ظهُر ُبرجد ر                              
 

ها  ة ٍ وْجناَء َتردي كأن   َجمالي 
َجة ٌ َتبري ألزَعَر أرَبِد                                 َسَفنَّ

 
 تباري عتاقا  ناجيات وأتبعت

ِد  َوظيفا  َوظيفا  َفوق                              َموٍر ُمعبَّ



 
 تربعت القف ين في الشول ترتعي
ة أغيد                                 حدائق موليِّ األسرَّ

 
 َتريُع إلى َصْوِت الُمهيِب، وَتت قي

 بِذي ُخَصٍل، َروعاِت أكلََف ُملبِِد                            
 

فا   كأن جناحي مضرحيٍّ تكن 
ا في الَعِسيِب بَمسَرِد                              ِحفاَفْيِه ُشك 

 
ميِل، وتارة     َفَطورا  به َخْلَف الز 
د                                 على حشف كالشنِّ ذاٍو مجد 

 
 لها َفِخذاِن أُْكِملَ الن ْحُ  فيهما
ِد                                      ُهما بابا ُمنِيٍف ُمَمرَّ  كأن 

 
 َمحاٍل كالَحني  ُخلوفُُه،وَطيُّ 
ِد                                   ْت بَِدأيٍ ُمَنضَّ  وأجِرَنة ٌ لُز 
 

 َكأَنَّ ِكناَسي ضالٍَة ُيكنِفانِها 
ِد                                  َوأَطَر قِسيٍّ َتحَت ُصلٍب ُمَؤيَّ

 
 لَها ِمرَفقاِن أَفَتالِن َكأَنَّها

ِد                                      َتُمرُّ بَِسلَمي دالٍِج ُمَتَشدَّ
 

وميِّ أقسَم ربها  كقنطرة الرُّ
 ُتشاَد بقرمد    لتكفنْن حتى                                

 
ة ُ الُعْثُنوِن ُموَجَدة ُ الَقَرا  ُصهابِي 

راة ُ اليد                              جل موَّ  بعيدة ُ وخد الرِّ
 
ْت يداها فتلَ شزٍر وأُجنحْت أُم  رُّ

ِد                               لها َعُضداها في َسقِيٍف ُمَسنَّ



 
 جنوٌح دقاٌق عندلٌ ثم أُفرَعتْ 

 لها كتفاها في معالى   ُمصَعد                              
 

 كأن ُعلوَب الن سع في دأياتها
 ْلقاَء في َظهِر َقرَدِد َمَواِرُد ِمن خَ                          
 

ها  َتالَقى ، وأحيانا  َتبيُن كأن 
ِد                                 َبنائُِق ُغر  في قميٍص ُمَقدَّ

 
َدتْ   وأْتلَُع َنه اٌ  إذا َصع 
 به كُسكان بوصيٍّ بدجلة َ ُمصِعد                          

 
ما  وجمجمة ٌ مثلُ الَعالة كأنَّ

 وعى الملتقى منها إلى حرف مبَرد                      
 

 وخد  كقرطاس الشآمي ومْشَفرٌ 
د                                ه لم يجرَّ  كَسْبِت اليماني قدُّ
 

تا  وعينان كالماويتين استكنَّ
 بكْهَفْي ِحجاَجْي صخرة ٍ َقْلِت مورد                          

 
اَر القذى ، فتر  اُهماَطُحوراِن ُعو 
 كمكحولَتي مذعورة أُمِّ فرقد                                  

 
رى ِس للسُّ  وصاِدَقتا َسْمِع التوجُّ

د                                    لَِهْجٍس َخفِيٍّ أو لَصْوٍت ُمندِّ
 

 ُمؤلَّلتاِن َتْعِرُف الِعتَق فِيِهما،
 شاة بحْومل مفرد  كسامعتيْ                                    
 

اٌ  أَحذُّ ُملَْملٌَم،  َوأْرَوُع َنب 
ِد                             كِمرداة ِ َصخٍر في َصفِيٍح ُمَصمَّ



 
 وأعلُم مخروٌت من األنف مارنٌ 

 َعتيٌق َمتى َترُجْم به األر  َتزَدِد                            
 

 وإْن شئُت لم ُتْرقِلْ وإن شئُت أرَقلتْ 
 مخافة َ َملويٍّ من القدِّ ُمحصد                               
 

 وإن ِشئُت سامى واِسَط الكوِر رأُسها
 وعامت بضبعيها نجاَء الخفْيَدِد                              
 

 على مثلِها أمضي إذا قال صاحبي 
 أال لَيَتني أفديَك منها وأْفَتدي                                

 
فُس خوفا ،وخاله  وجاَشْت إليه الن 

 ُمصابا  ولو أمسى على َغيِر َمرَصِد                        
 

 إذا القوُم قالوا َمن َفت ى ؟ 
ني ُعنِيُت فلْم أكَسلْ ولم أتَبل ِد                         ِخلُت أن 

 
 َحْلُت عليها بالَقطيِع فأجَذمْت،

 وقد خبَّ آل األَمعز المتوقد                                
 

 فذلك كما ذالت وليدة مجلس
ِد                                 ُتري رب ها أذيالَ َسْحٍل ُمَمدَّ
 

 ولسُت بحال ل التالع مخافة   
 ولكن متى يسترفِد القوُم أرفد                             

 
 ---------------------------------------
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 اليشكري  الحارث                   

 
     

لزة اليشكري من قبيلة بكر التي نشبت حرب حهو الحارث بن             
البسوس الشهيرة بينها وبين تغلب وكان الحارث من رجالها المشهورين 

والرد على الشاعر  ازعاتحيث اختير ممثال لقبيلته في التحكيم وحل المن
 .عمرو بن كلثوم شاعر تغلب في حضر ة الملك عمر بن هند  

 
من هذه  في حضرة الملك عمروبن هند  قيل  انه ارتجل قصيدته          

وراء  سبعة ستور  فامر الملك برفع االستار  عنه استحسانا لقصيدته  
 وقيل ان  حلزة معناها  القصير ة او البخيلة 

   
 قبل االسالم وهو من اصحاب المعلقات  الحارث  يتوف 
- مطلع معلقته و
 

 اذنتنا ببينها اسماء               رب ثاو يمل منه الثواء
 

  -ومنها هذه االبيات
 

 بعد عهٍد لنا ببرقة شما 
 ء فأدنى ديارها الخلصاء                               

 
 فالمحياة فالصفاح فأعنا ق

 فتاٍق فعاذٌب فالوفاء                                     
 

 فريا  القطا فأودية الشر 
 يب فالشعبتان فاألبالء                                  



 
 ال أرى من عهدت فيها فأبكي اليـ 

 ـوم دلها  و ما يحير البكاء                          
 
 بعينيك أوقدت هنٌد النا  

 ر أخيرا  تلوي بها العلياء                           
 

 فتنورت نارها من بعيٍد 
 بخزارى هيهات فيك الصالء                          

 
 أوقدتها بين العقيق فشخصيـ 
 ـن بعوٍد كما يلوح الضياء                            

 
 غير أني قد أستعين على الهـ 
 خف بالثوي النجاء ـم إذا                              

 
 بزفوٍف كأنها هقلٌة أ 
 سقفاء  دويٌة      م رئالٍ                              

 
 آنست نبأة  و أفزعها القـ 
 ـناص عصرا  و قد دنا اإلمساء                      

 
 فترى خلفها من الرجع و الوقـ 
 ـع منينا  كأنه إهباء                                 

 
 و طراقا  من خلفهن طراٌق 

 ساقطاٌت ألوت بها الصحراء                        
 

 أتلهى بها الهواجر إذ كـ 
 ـل ابن هٍم بليٌة عمياء                             

 
 و أتانا من الحوادث و األنـ 

 ـباء خطٌب نعنى به و نساء                       



 
 ان إخواننا األراقم يغلو 
 ن علينا في قيلهم إحفاء                           

 
 يخلطون البريء منا بذي الذنـ 

 ـب و ال ينفع الخلي الخالء                        
 

 زعموا أن كل من ضرب العيـ 
 ـر مواٍل لنا و أنا الوالء                           

 
 أجمعوا أمرهم عشاء  فلما 

 أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء                     
 

 من مناٍد و من مجيٍب و من تصـ 
 ـهال خيٍل خالل ذاك رغاء                         

 
 أيها الناطق المرقش عنا 
 عند عمرٍو و هل لذاك بقاء                          

 
 ال تخلنا على غراتك إنا 
 داءقبل ما قد وشى بنا األع                            

 
 فبقينا على الشناءة تنميـ 
 ـنا حصوٌن و عزةٌ معساء                           

 
 قبل ما اليوم بيضت بعيون الـ 
 ـناس فيها تغيٌظ و إباء                              

 
 و كأن المنون تردي أر 
 عن جونا  ينجاب عنه العماء                        

 
 ث ال تر مكفهرا  على الحواد

 توه للدهر مؤيٌد صماء                             



 
 إرمي بمثله جاكت الخيـ 
 ل وتأبى لخصمها اإلجالء                           

 
 ملٌك مقسٌط وأفضل من يمـ 
 ـشي ومن دون ما لديه الثناء                       

 
 أيما خطٍة أردتم فأدو 
 ها إلينا تشفى بها األمالء                          

 
 إن نبشتم ما بين ملحة فالصا 
 قب فيه األموات واألحياء                          

 
 أو نقشتم فالنقش يجشمه النـ 
 ـاس وفيه اإلسقام واإلبراء                            

 
 أو سكتم عنا فكنا كمن أغـ 
 ي جفنها األقذاءـم  عينا  ف                            

 
 أو منعتم ما تسألون فمن حد 
 ثتموه له علينا العالء                                  

 
 
     -------------------------------
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 لبيد العامري                 
 
 

 بن جعفر بن كالب  بن قيس لك بن ما  ابو عقيل لبيد بن               
العامري وربيعة هذا يعرف بربيعة المقترين بن عامر بن صعصعة  ربيعة 

لمعوزين والمقترين وقد نشا لبيد االحسانه وكثرة فضائله وانفاقه على 
ذكي الفؤاد ذا مكانة ممتازة في  كريما  عزيز النفس شجاعا قوي النفس 

اء واثنوا على شاعريته وقصيده قومه واترابه وقد مدحه بع  الشعر
 مثل النابغة واخرين 

 
ية الى العراق وسكن الكوفة د ادرك لبيد االسالم وانتقل من البا          

وتوفي في زمن الخليفة االموي معاوية بن ابي سفيان بعد ان عمر طويال 
وقد قال في   وقيل مائة واربعين سنة  قيل ان عمره تجاوز المائة سنةو

 سنه د ان سام الحياة وما بها وقيل ان بصره كف لكبرذلك بع
 : عندما اكمل الثمانين   قال لبيد-و
 

 قامت تشكى إلي الموت مجهشة  
 وقد حملتك سبعا  بعد سبعينا                                        

  أمال    تبلغي   ثالثا    فإن تزادي
 ي الثالث وفاٌء للثمـانـينـاوف                                       

 
 كأني وقد جاوزت تسعين حجة  

 خلعت بها عن منكبي ردائيا                                       
 

 : فعاش حتى بلغ عشرا  ومائة  سنة فقال



 
 أليس في مائٍة قد عاشها رجلٌ 
 وفي تكامل عشٍر بعدها عبر                                        

 
 : فعاش وهللا حتى بلغ مائة وعشرين سنة فقالقيل و 

 
 وغنيت سبتا  قبل مجرى داحسٍ 
 لو كان للنفس اللجوج خلود                                          

 
 : عاش حتى بلغ مائة وأربعين سنة فقالوفي رواية اخرى 

 
 ولقد سئمت من الحياة وطولها 

  لبيد  كيف  الناس  وسؤال هذا                                      
 
 

شعر لبيد يعد من روائع الشعر العربي ويضرب في معلقته            
االمثال وله اشعار غيرها كثير اشهرها التي قالها في رثاء اخيه اريد 

 : –وقيل انه هجرالشعر بعد اسالمه وهو القا ئل 
  –(الحمد هلل الذي ابدلني بالشعر سورة البقرة )
 :من الشعر   ل انه لم يقل في االسالم اال بيتا واحداوقي
 

 لم ياتني اجلي  ذ الحمد هلل ا
 حتى كساني من االسالم سرباال                                 

 
- :ولبيد من اصحاب المعلقات السبع ومطلع معلقته 

 
 

 عفت الديار محلها فمقامها
 د غولها فرجامهابأبمنى ت                                
 

--- :ومن شعره هذه االبيات
 
 وقد كنت في أكناف جار مضنة  



 ففارقني جار بأربد نافع                                    
 
 فال جزع إن فرق الدهر بيننا  
 وكل فتى يوما به الدهر فاجع                              
 
 فال أنا يأتيني طريف بفرحة 

 وال أنا مما أحدث الدهر جازع                              
 
 وما الناس إال كالديار وأهلها  
 بها يوم حلوها وغدوا بالقع                                
 
 وما المرء إال كالشهاب وضوئه  
 يحور رمادا بعد إذ هو ساطع                               
 
 وما البر إال مضمرات من التقى  
 وما المال إال معمرات ودائع                                
 
 وما المال واألهلون إال وديعة  
 وال بد يوما أن ترد الودائع                                   
 
 ويمضون أرساال ونخلف بعدهم  

 كما ضم أخرى التاليات المشايع                              
 
  عامالن فعامل وما الناس إال 
 يتبر ما يبني وآخر رافع                                     

 
 فمنهم سعيد آخذ لنصيبه 
 ومنهم شقي بالمعيشة قانع                                  
 

 أليس ورائي إن تراخت منيتي 
 لزوم العصا تحنى عليها األصابع                           

 
 القرون التي مضت أخبر أخبار  



 أدب كأني كلما قمت راكع                                  
 
 فأصبحت مثل السيف غير  

 تقادم عهد القين والنصل قاطع                             
 
 حالةفال تبعدن إن المنية  

 وطالع    فدان للطلوع    عليك                              
 
 ك إال تظنياأعاذل ما يدري 

 إذا ارتحل الفتيان من هو راجع                             
 

 تبكي على إثر الشباب الذي مضى 
 أال إن أخدان الشباب الرعارع                              
 

 أتجزع مما أحدث الدهر بالفتى 
 وأي كريم لم تصبه القوارع                                  

 
 ا تدري الضوارب بالحصى لعمرك م

 وال زاجرات الطير ما هللا صانع                              
 

 سلوهن إن كذبتموني متى الفتى 
 يذوق المنايا أو متى الغيث واقع                           

 
 
 

             -------------------------------
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 حاتم الطائي
 

 

لشريفة ا هو ابو عدي حاتم  الطائي  ولد قبل الهجرة النبوية                 

يالدية  وفي بالد نجد  تزوج من ماوية م 110  \سنة  اي ولد سنة  11 \ب

 بنت حجر الغسانية  بعد ان زار الشام  ونزل ديفا عند ابيها 

           . 

حاتم  الطائي من ا جواد العرب وكرمائهم  ويعد من مشاهير             

عتبة بنت اما والدته فهي  . كرماء العرب  وهي الصفة التي غلبت عليه 

وكانت ذا يسار وسخاء، حجر عليها أخوتها . عفيف بن عمرو بن أخزم

ا ومنعوها مالها خوفا من االسراف و التبذير لشدة سخائها  وبذل ماله

 .لها بالجود والكرمنشأ ابنها حاتم مث وقد.لالخرين 

 

سكن  مع قومه  في  منطقة حائل في اعالي  بالد نجد  عند جبلي         

من الجزيرة العربية  وال تزال اطالل قصوره وسكنه (اجا وسلمى )

ودريحه المدفون فيه  هناك ظاهرة للعيان  وكذلك  قيل ان اثار  مواقده 

في ( توران)المودع   في بلدة يقال لها  التزال شاخصة في  نفس هوقدور

شمال المملكة العربية السعودية  وتعتبر  اثارا  من  حائل من  نجد 

 .االثارالخالدة 

 

كان  حاتم الطائي يلقب  بابي عدي  وعدي هذا هو ابنه                       

البكر  وقد  شهد االسالم واسلم  وكذلك ابنته سفانة  ادركت االسالم 

 .سلمت  وقيل انها اكبر سنا من اخيها  عدي وا

 



بالجو د  المثل م االطائي  من اجود اجواد العرب حتى  در ب حات           

له وكان جواد يشبه شعره جوده ويصدق قوله فع)فيه  والكرم   وقد قيل

ظفر وإذا قاتل غلب وإذا غنم أنهب وإذا سئل وكان حيثما نزل عرف منزله 

لقداح فاز وإذا سابق سبق وإذا أسر أطلق وكان يقسم وهب وإذا درب با

 (باهلل أن ال يقتل واحد أمه  

 

كانت  العرب تعظمه في الجاهلية ( رجب)وفى الشهر األصم             

وكان  ينحر في كل يوم عشرا من اإلبل فيطعم الناس  فاجتمع خلق كثير 

 حوله  وذاع صيته 

 

 :بن ربيعة  أنه قالت له امرأة من  عنزة وقيل 

  قم افصد لنا هذه الناقة -

فقام حاتم ونحر الناقة بدالً من فصدها، فذهلت  المرأة واسمها   -

عالية العنزيه من هذا الفعل  وقد  تزوجها  بعد ذلك  فانجبت له 

 ..على حد ذكر ابن االثير

 : فقال حاتم االبيات التالية بعد نحره للناقة او  بهذه الواقعة       

 

 .أسماء لكم دامن إن  ابن

 حت ى يؤد ي آنٌس ناويـه     .                                    

 

 ال أفصد الناقة في أنفها

                   ..لكن ني أوجرهـا العاليـه                                           

   

 إن ي عن الفصد لفي مفخر

 د اآلليهيكره من ي المفص                 .   

 

وقيل  ان ديوفا  حلوا اليه  فقدم اليهم  كل االبل التي كان                 

يرعى بها  رغم  جهله  معرفتهم  وقيل  انهم كانوا  ثالثة  شعراء  وهم كل 

من  النابغة الذبياني  وعبيد بن االبرص  وبشر بن ابي خازم  وكانوا 

الحيرة  فسالوه ان يضيفهم او ينوون الذهاب الى النعمان  بن المنذر ملك 

 :ن االبرص لهم ثالثه من اإلبل فقال عبيد ب يقريهم  فنحر

 

 .أنما أردنا بالقرى اللبن وكانت تكفينا بكره إذ كنت البد متكلفا لنا شيئا



قد عرفت ولكنى رأيت وجوها مختلفة وألوانا متفرقة فطننت أن :فقال حاتم

 واحد منكم مارأى إذا أتى قومهالبلدان غير واحدة  فأردت أن يذكر كل 

 .فقالوا فيه قصائد امتدحوه بها وذكروا فضله

 :فقال حاتم

أردت أن أحسن اليكم فصار لكم الفضل علي وأنا أعاهد أن أدرب -

 تقوموا إليها فتقسموها بينكم أو  عراقيب ابلى عن أخرها

  وان أبا حاتم. ففعلوا فأصاب الرجل تسعه وثالثون ومضوا إلى النعمان

 لما سمع بما فعل ابنه  فأتاه فقال له اين اإلبل ؟

يا أبت طوقتك بها طوق الحمامة مجد الدهر وكرما  ال يزال :   فقال حاتم

 الرجل يحمل بيت شعر اثنى به علينا عودا عن ابلك

 :فلما سمع أبوه ذلك قال

 أبابلى فعلت دلك؟ -

 نعم: قال

 وهللا ال أساكنك بعدها  ابدا: قال

-  

بأهله وترك حاتما ومعه جاريته وفرسه وفلوها او وليدها فخرج أبوه 

 .الصغير والفلو هو ابن الفرس 

 :فقال حاتم في ذلك

 

 

 اني لعف الفقر مشترك الغنى

 وترك شكل ال يوافقه شكلي                                        

 

 وشكلي شكل ال يقوم لمثله

 لناس اال كل ذي نيقه مثليمن ا                                    

 

 واجعل مالي دون عردي جنة

 لنفسي واستغني بما كان منت فضل                              

 

 مادرني ان سار سعد باهله

 وافردني  في الدار ليس معي اهلي                              

 

 سيكفي ابتنائي المجد سعد بن حشرج



 واحمل  عنكم كل  ماداع  من  نفل                                      

 

 ولي مع بذل المال في المجد صولة

 اذا الحرب ابتدات من نواجذها العصل                                    

 

و قيل ان أحد قياصرة الروم لما بلغته أخبار جود حاتم  الطائي        

لخيل عزيزة عنده وكرمه فأستغربها فبلغه أن لحاتم فرسا من كرام ا

فأرسل اليه بعض رجاله  يطلبون تلك  الفرس فلما دخل الحاجب دار حاتم 

يعلم أنه حاجب القيصر  وكانت   أستقبله أحسن أستقبال ورحب به وهو ال

لقرى ديفه فنحر الفرس   سبيال  المواشى في المرعى فلم يجد إليها 

رسول القيصر قد أنه   فأعلمه  وأدرم النار ثم دخل إلى ديفه يحادثه

 ذلك  حاتما واحزنه   فساء  فرسه  حضر يستميحه

 : حاتم  فقال  له 

 

أعلمتني قبل اآلن فأنى قد نحرتها لكم إذ  لم أجد جزورا غيرها   هال

 .فانحرها  الديفكم بها  حيث ان الماشية في المرعي فجزرتها القرائكم 

 :فعجب الرسول من سخائه وقال

 

 أكثر مما سمعنا عنكوهللا لقد رأينا منك 

 وهذه شهادة  كبيرة  في السخاء والكرم               

 

 

 

 

************************ 
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 االزدي  السموأل              
 
  

هو الشاعرالسموأل بن غري  بن عاديا األزدي   وكان              
لجاهلية  واسمه معرب من اللغة العبرية  واسمه معرب من حكيما في ا

اه هللا) ْشُموئِيل  ويعني  هليا  اول افهو اذن  كان شاعرا يهوديا  ج( سم 
 .االمر
ولد في خيبر  وبها عاش في القرن السادس الميالدي  وقيل انه          

ن م(تيماء )واسماه االبلق في مدينة  كان له حصن بناه جده  عادياء 
اعالي نجد  فكان كثيرالتنقل بين حصنه  في تيماء وبين  مدينة خيبر 

 .حيث مسكنه فيها 
   

وقيل انه من بني الديان  او بني عبد المدان  حسبما ورد في شعره         
 : وهم  اقوام سكنوا اليمن وقال فيهم  المؤرخون كثيرا منهم مايلي 

 :فقد ورد ان القلقشندي قال     
 
بفتح الدال المهملة وتشديد الياء المثناة تحت ونون في  -ديان بنو ال)

اآلخرة بطن من بني الحارث بن كعب من القحطانية وهم بنو الديان 
 ( واسمه يزيد بن قطن بن زيادة الحارث بن كعب بن الحارث بن كعب 

وكان لهم الرئاسة بنجران من اليمن والملك على العرب )  : قال في العبر
الملك منهم في عبد المدان بن الديان وانتهى قبل البعثة إلى بها وكان 

وأسلم . يزيد بن عبد المدان ووفد أخوه على النبي محمد  صلى هللا عليه
  . .( على يد  القائد خالد بن الوليد

 
أن بني الحارث بن كعب، الذين تفرع ) وذكرهم  ابن قتيبة  فقال     

 .(يهودية قبل اإلسالمعنهم بني الديان، كانوا يدينون بال
 



ولهذ ا  نقول ان نسبه  كان عربيا  خالصا  فهو  من بني  عبد      
المدان من الحارث بن كعب من  قبيلة مذحج  القحطانية  من اليمن   

وهذا يثبت بالدليل القاطع ان يهود اليمن والجزيرة العربية  هم من العرب  
 .االصالء النسب

 
اشهر (  امرئ القيس بن حجر الكندي)قدم  عليه  انه .  وقيل             

شعراء الجاهلية  وكان قد عجز عن االخذ بثأر أبيه وكان قد عزم الذهاب 
إلى قيصر الروم ليستنجد به لعل ملك  الروم يخرج معه جيشا يساعده 

عنده   وأمن  السمؤال  إلى اوال  فذهب ,قاتليه    من  على اخذ ثأر  ابيه
ال مثيل لها كما ترك عنده أهله ثم سار  امرئ القيس ( أدراعا ثمينة ) 

إلى قيصر الروم، وبعد حين طوق حصن السمؤال أحد الملوك ممن له ثأر 
على امرئ القيس، فسأله السمؤال عن سبب تطويقه لحصنه ؟ فقال له  

سيغادر الحصن بمجرد : الملك  ان عنده ثارا على امرئ القيس وانه
يس وأهله، فرف  السمؤال ذلك رفضا قاطعا، تسليمه أدراع امرئ الق

 ال أخفر ذمتي وأخون أمانتي،: وقال 
 
فظل الملك محاصرا الحصن حتى مل، وفي أثناء ذلك جاء أحد أبناء     

 السمؤال من رحلة صيد وفي طريقه إلى الحصن قب  عليه الملك
 :ونادى السمؤال  

 !هذا ابنك معي فاما أن تسلمني مالديك واما أقتله  -
فرف  السمؤال تسليم األمانة على عادة العرب قديما فذبح ابنه أمام  

 :الحصن وعاد الملك  بجيشه  ولم  يحصل على بغيته فقال السمؤال 
 

 وفيت بأدرع الكندي اني
 إذا ما خان أقـوام وفيـت                                   

 
 :ومن اهم قصائده  الالمية التي مطلعها  
 
 ر ء لم يدنس من اللؤم عرضهاذا الم 

 فكل رداء يرتديه جميل                              
 
 : ومنها  
 



 وان هو لم يحمل على النفس ضيمها 
 فليس له الى حسن الثناء سبيل                             

 
 تعيرنا   انا    قليل    عديدنا  

 ن   الكرام   قليلفقلت   لها    ا                             
 

 وما ضرنا انا قليل وجارنا
 عزيز   وجار  االكثرين  ذليل                                

 
 لَنا َجَبلٌ َيحَتلُُّه َمن ُنجيُرهُ 
 َمنيٌع َيُردُّ الَطرَف َوُهَو َكليلُ                                   

 
 َرسا أَصلُُه َتحَت الَثرى َوَسما بِهِ 

 إِلى الَنجِم َفرٌع ال ُينالُ َطويلُ                                 
 

 ُهَو األَبلَُق الَفرُد الَّذي شاَع ِذكُرهُ 
 َيِعزُّ َعلى َمن راَمُه َوَيطولُ                                    

 
ة   ا لََقوٌم ال َنرى الَقتلَ ُسبَّ  َوإِن 
 ا  ِذا ما َرأَتُه عاِمٌر َوَسلولُ     إ                              

 
ُب ُحبُّ الَموِت آجالَنا لَنا  ُيَقرِّ
 َوَتكَرُهُه   آجالُُهم  َفَتطولُ                                     

 
ٌد َحتَف أَنفِِه  ا َسيِّ  َوما ماَت ِمن 
ا َحيُث كاَن َقتيلُ                                      َوال ُطلَّ ِمن 

 
 سيلُ َعلى َحدِّ الُظباِت ُنفوُسنا تَ 

 َولَيَست َعلى َغيِر الُظباِت َتسيلُ                               
 

نا  َصَفونا َفلَم َنكُدر َوأَخلََص ِسرَّ
 إِناٌث أَطاَبت َحملَنا َوفُحولُ                                    

 



نا  َعلَونا إِلى َخيِر الُظهوِر َوَحطَّ
 : لَِوقٍت إِلى َخيِر الُبطوِن ُنزولُ                              
 

 َفَنحُن َكماِء الُمزِن ما في نِصابِنا
 َكهاٌم َوال فينا ُيَعدُّ َبخيلُ                                       

 
 َوُننِكُر إِن ِشئنا َعلى الناِس َقولَُهم
 الَقولَ حيَن َنقولُ  َوال ُينِكرونَ                                

 
دٌ  ا َخال قاَم َسيِّ ٌد ِمن   إِذا َسيِّ

 َقُؤولٌ لِما قالَ الِكراُم َفُعولُ                                   
 

 َوما أُخِمَدت ناٌر لَنا دوَن طاِرٍق 
نا في الناِزليَن  َنزيلُ                                    َوال َذمَّ

 
اُمنا َمشهو نا َوأَي   َرةٌ في َعُدوِّ

 لَها ُغَرٌر َمعلوَمٌة   َوُحجولُ                                  
 

 َوأَسيافُنا في ُكلِّ َشرٍق َوَمغِرٍب 
 بِها ِمن قِراِع الدار  ِعيَن فُلولُ                              

  
َدةٌ أاَل  ُتَسلَّ نِصالُها   ُمَعوَّ
 َفُتغَمَد   َحت ى ُيسَتباَح  َقبيلُ                                 

 
ا َوَعنُهمُ   َسلي إِن َجِهلِت الناَس َعن 
 َفلَيَس َسواء  عالٌِم َوَجهولُ                                   

 
اِن َقطٌب لَِقوِمِهم  َفإِنَّ َبني الَري 
 َتدوُر َرحاُهم َحولَُهم َوَتجولُ                                 

 
 

******************************************* 
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 الشنفري                     
 
 

  ءبيعة بن االوس بن الحجر بن الهنوالحارث بن ر الشنفري  هو        
بن االزد    فهو اذن من قبيلة اوس  من  قبيلة  ازد  اليمانية  وقيل سمي  

وغلبت كنيته  (غليظ الشفاه)ويعني اسمه . شنفري لغلظة في شفتيه بال
 .مما يدل على  أن دماء حبشية كانت تجري فيه اسمه  فقيل الشنفري

 
العدنانية بعد أن تحولت إليها أمه بعد أن قتلت ( فهم )نشأ في قبيلة        

األزد والده، ويرجح أنه خص بغزواته  بني سالمان بن مفرج  ثأرا  
والده الذي قتلوه  وانتقاما منهم  السره صغيرا  وكان الشنفرى سريع ل

، وكان يغير على (أعدى من الشنفري: )العدو ال تدركه الخيل حتى قيل
) من قبيلة ( تأبط شرا) أعدائه من بني سالمان برفقة صعلوك فتاك هو

 العدنانية وهو الذي علمه الصعلكة، ( فهم  
 
ائي الصعاليك  مثل تأبط الشنفرى  شاعر صعلوك      يعد من أشهر عدَّ

شرا  وعمرو بن براقة وعروة  بن الورد  ومن أشهرهم جرأة وقد عاش 
 .في البراري والجبال

 :ويقول في نسبه 
 

 أنا ابن خيار الحجر بيتا  ومنصبا  
 وأمي  ابنة  األحرار لو تعلمينها                                  
 

قبيلة  بني فهم الذين أسروه  صغيرا وعندما  شب   نشأ  بين          
انتقل إلى بني سالمان بن مفرج األزدي  حيث عاش  بين البراري 

لكا   فلما عرف بقصة اسره حلف أن  يقتل من  عوالجبال  متسكعا متص
 .مائة  رجل (  فهم )قبيلة  



 
ين وقيل أنه  قتل  من  بني سالمان  بن مفرج  تسعة  وتسع.          

وأن  بني سالمان  أقعدت  له رجاال  من بني  . رجال  في غاراته عليهم
فجاءهم   للغارة  فطلبوه  فأفلت  .  يرصدونه(  غامد)الرمد  من قبيلة 

فقتل الشنفري  (   خبيش) منهم   فأرسلوا عليه   كلبا  لهم   يقال  له  
.  نهما  ونجا  ففر ع( سالمان ) وبعد ذلك   مر   برجلين  من  بني.الكلب 

( البقوم )فأقعدوا  له أسيد  بن  جابر السالماني  وحازما البقمي من 
وهو واد  ( أبيدة ) من ( بالناصف) بن  األزد   ءبن  الهنو( حوالة )من

وقيل انه  أقبل في الليل و قد نزع إحدى نعليه، وهو .  كبير  فرصداه 
 ..احد ه  ب  يشعر يضرب برجله ان ال

 هذا الضبع :فقال حازم 
 .بل هو الخبيث: فقال أسيد  
 

فلما  دنا  توجس  ثم  رجع  فمكث قليال،  ثم عاد إلى الماء            
( سالمان )ليشرب فوثبوا عليه  فأخذوه  وربطوه وأصبحوا به في بني 

 فربطوه إلى شجرة
 .قف أنشدنا -:فقالوا  له  
 .إنما النشيد على المسرة: فقال 
 .ه  مثالفذهبت مقولت    
وجاء غالم  كان الشنفري قد  قتل أباه، فضرب يده بالشفرة فاضطربت  
 :فقال
 
ا هلكت شامه      فرب  واد  قد  قطعت هامه    ال تبعدي إم 
 
 ورب  خرق  قطعت  قتامه     ورب  حي  أهلكت   سوامه   
 

 ورب خرق فصلت عظامه                     
 

 أين نقبرك؟ : ثم قالوا له 
 : قالف
 

م   ال تقبروني إن قبري محر 
 عليكم ولكن أبشري أم عامر                                    



 
 إذا احتملت رأسي وفي الرأس أكثري 

 وغودر عند الملتقى ثم  سائري                                  
 

 هنا لك ال أرجو حياة تسرني 
 ر الليالي مبسال بالجرائرسمي                                   
 
فقال جزء بن . اال أن رجال من بني سالمان رماه بسهم في عينه فقتله 

 :قتلهمالحارث في 
 
 لعمرك للساعي أسيد بن جابر  
 أحق بهامتكم بني عقب الكلب                               
 

انه  الشنفري قبل الهجرة النبوية المباركة  ب سبعين عاما  اي تما     
 .ميالدية   111\مات  سنة 

 
الشنفري احد  الشعراء الصعاليك  شعره من الدرجة االولى         

وهي  تقارب  (  المية العرب ) وتنسب اليه  القصيدة  المشهور ب 
 .المعلقات  العشر  وان لم تكن منها   

 
 :ومن المية العرب  هذه االبيات  
 

 أقيموا بني أمي، صدوَر َمِطيكم    
 !ِسواكم ألميلُ   فإني إلى قومٍ                                        
 
 حمت الحاجاُت، والليلُ مقمٌر   فقد
 وأرُحلُ؛  مطايا  لِطياٍت،  وُشدت،                                  
 

، للكريم، عن األذى  وفي األر  َمْنأي 
لُ    خاف   وفيها، لمن                                  القِلى، ُمتعزَّ
 

 لََعْمُرَك، ما باألر  ضيٌق على أمرئٍ 
 َسَرى راغبا  أو راهبا ، وهو يعقلُ                                    



 
 ِسْيٌد َعَملَّسٌ : ولي، دونكم، أهلونَ 

 وأرقُط ُزهلول َوَعرفاُء جيألُ هم األهلُ                               
 
 لديهم  رِّ ذائٌع ال مستودُع الس. 

،   بما الجاني   وال                                        ُيْخَذلُ    َجرَّ
 

، باسلٌ   أنني إذا   غير. وكل  أبي 
 ِّ أبسلُ   الطرائد أولى   عرضت                                      
 

 وإن مدْت األيدي إلى الزاد لم أكن
 بأعجلهم  إذ أْجَشُع القوِم أعجل                                      

 
 تفضٍل   عن  وماذاك إال َبْسطـَةٌ 

لُ   وكان َعلَيِهم                                        األفضلَ المتفضِّ
 

 جازيا    وإني كفاني َفْقُد من ليس
 لُ ُمَتَعلَّ   قـربه  في  وال  بُِحسنى،                                     

 
 مشيٌع،    فؤاٌد : ٍّ   أصحاب  ثالثةُ 

 وأبيُ  إصليٌت، وصفراُء عيطلُ                                       
 

 َهتوٌف، من الُمْلِس الُمُتوِن، يزينها
 رصائُع قد نيطت إليها، وِمْحَملُ                                        

 
ْت كأنها  إذا زل  عنها السهُم، َحنَّ

أةٌ، ثكلى، تِرُن وُتْعِولُ                                               ُمَرزَّ
 

 ولسُت بمهياِف، ُيَعشِّى َسوامهُ 
 ُمَجَدَعة  ُسقبانها، وهي ُبهَّلُ                                            

 
 وال جبأ أكهى ُمِربِّ بعرسـِِه 

 كيف يفعـلُ   شأنه  ُيطالعها في                                        



 
 وال َخِرٍق َهْيٍق، كأن فَُؤادهُ 

اءُ   َيَظلُّ به                                             يعلو وَيْسفُلُ،  الكَّ
 

ٍل، ٍة، ُمتَغزِّ  وال خالِف داريَّ
 ويغدو، داهنا ، يتكحلُ    يروحُ                                       
 

هُ ُدوَن َخيرِه ولسُت بِعَ   لٍّ َشرُّ
، إذا ما ُرَعته اهتاَج، أعزلُ                                       ألفَّ

 
الِم، إذا انتحت  ولسُت بمحيار الظَّ

 هدى الهوجِل العسيِف يهماُء هوَجلُ                                 
 

ان القى مناسمي وَّ  إذا األمعُز الصَّ
 وُمَفلَّلُ      قادحٌ    منه    تطاير                                      
 

 أُِديُم ِمطالَ الجوِع حتى أُِميتُه،
كَر صفحا ، فأذَهلُ                                     وأضرُب عنه الذِّ
 

 وأستفُّ ُترب األرِ  كي ال يرى لُه 
ْوِل، أم                                       ، من الطَّ لُ َعليَّ  ُرؤ ُمتطوِّ

 
 ولوال اجتناب الذأم، لم ُيْلَف َمشربٌ 
،   ومأكلُ  ُيعاش   به،   إال                                       لديِّ

 
 تقيُم بي   نفسا  ُمرة  ال  ولكنَّ 

 ريثما أتحولُ   إال   على الضيم،                                     
 

 ا انطوتْ وأطِوي على الُخمص الحوايا، كم
 وتفتلُ     ُتغارُ   ماري    ُخيـُوَطُة                                       
 

 وأغدو على القوِت الزهيِد كما غدا
نائُِف،   تهاداه    أزلُّ                                         أطحلُ    التَّ



 
يَح، هافيا    غدا َطاويا ، يعارُ  الرِّ

َعاب، ويْعِسلُ                                         يُخوُت بأذناب الشِّ
 

ُه  ا لواهُ القُوُت من حيث أمَّ  فلمَّ
لُ    نظائرُ   فأجابته    دعا؛                                          ُنحَّ

 
 كأنها  ُمَهْلَهلٌَة، ِشيُب الوجوِه،

 ياِسٍر، تَتَقْلَقلُ     بكفيَّ     قِداحٌ                                         
 

 أو الَخْشَرُم المبعوُث حثَحَث َدْبَرهُ 
لُ؛                                          َمَح أبيُ  أرداُهنَّ َساٍم ُمَعسِّ
 

َتٌة، فُوهٌ،   ُشُدوقها      كأن  ُمَهرَّ
لُ                                          ، كالحاٌت َوُبسَّ  ُشقُوُق الِعِصيِّ

 
ْت، بِالَبَراِح، كأنَّها  ، وَضجَّ  َفَضجَّ
لُ؛  فوقَ   ، نْوٌح  وإياهُ                                        علياء، ُثكَّ

 
 وأغضى وأغضْت، واتسى واتَّستْ 

تُه ُمْرِملُ                                       اها، وَعزَّ  بِه َمَراميلُ َعزَّ
 

 وارعوت َشكا وشَكْت، ثم ارعوى بعدُ 
بُر، إن لم ينفع الشكُو أجملُ                                        !ولَلصَّ

 
 باِدراٍت، وُكلُّها،     وفاءتْ   َوَفاءَ 
ا  َنَكٍظ  على                                        ُمْجِملُ    ُيكاتُِم،   ِممَّ
 

 وتشرُب أسآِري القطا الُكْدُر؛ بعدما
 تتصلصلُ   قربا ، أحناؤها  سرت                                        
 

ْت، وابتدرنا، وأْسَدلَتْ   َهَمْمُت َوَهمَّ
 ُمَتَمهِّلُ     َفاِرطٌ   ِمني  َوَشمـَّرَ                                           



 
 َفَولَّْيُت عنها، وهي تكبو لَِعْقرهِ 

 وَحْوَصلُ  ُذقوٌن    منها   ُيباشُرهُ                                        
 

 كأن وغاها، حجرتيِه وحولهُ 
لُ،                                       أضاميُم من َسْفِر القبائِل، ُنزَّ
 

ها   توافيَن ِمن َشتَّى إليِه، فَضمَّ
 كما َضمَّ أذواد األصاريم َمْنَهل                                      

 
ْت كأنها َفَعبَّتْ   غشاشا ، ُثمَّ َمرَّ

                                ُ ْبِح، ركٌب، من أَُحاظة ُمْجفِل  مع الصُّ
 

 وآلف وجه األر  عند افتراشها
لُ؛    َسناِسنُ    ُتنبيه    بأهَدأ                                     قُحَّ
 

 وأعدلُ َمنحوضا  كأن فُصوَصهُ 
 ِكَعاٌب دحاها العٌب، فهي ُمثَّلُ                                        
 

 فإن تبتئس بالشنفري أم قسطلِ 
 !لما اغتبطْت بالشنفري قبلُ، أطولُ                                   

 
 َطِريُد ِجناياٍت تياسرَن لَْحَمهُ 

 ولُ،َعقِيَرتـُُه في أيِّها ُحمَّ أ                                           
 

 تناُم إذا ما نام، يقظى ُعيـُوُنها
 ِحثاثا  إلى مكروهِه َتَتَغْلَغلُ                                            
 

 وإلُف هموٍم مـا تزال َتُعودهُ 
بِع، أوهي أثقلُ                                         ِعيادا ، كحمى الرَّ

 
 إذا وردْت أصدرُتها، ُثمَّ إنها

 تثوُب، فتأتي ِمن ُتَحْيُت ومن َعلُ                                      



 
 

ْمِل، ضاحيا    فإما تريني كابنة الرَّ
 على رقٍة، أحفى، وال أتنعلُ                                              
 

ه   فأي لمولى الصبر، أجتاُب َبزَّ
ْمع، والحزم أنعلُ على ِمثل                                       قلب السَّ

 
 وأُعدُم أْحيانا ، وأُغنى، وإنما

لُ                                               ينالُ الِغنى ذو الُبْعَدِة المتَبذِّ
 

 فال َجَزٌع من ِخلٍة ُمتكشِّفٌ 
 تحت الِغنى أتخيلُ   وال َمِرحٌ                                             
 

 هي األجهال ِحلمي، وال أُرىوال تزد
 سؤوال  بأعقاب األقاويِل أُنِملُ                                             

 
 وليلِة نحٍس، يصطلي القوس ربها

 يتنبلُ    بها   الالتي   وأقطعهُ                                            
 

 دعسُت على غْطٍش وبغٍش، وصـحبتي 
 ُسعاٌر، وإرزيٌز، َوَوْجٌر، وأفُكلُ                                           

 
 فأيَّمُت نِسوانا ، وأيتمُت ِوْلَدة  

 وُعْدُت كما أْبَدأُت، والليل ألَيلُ                                           
 

 وأصبح، عني، بالُغميصاِء، جالسا  
 مسؤولٌ، وآخُر يسألُ : يقانفر                                          

 
ْت بِليٍل ِكالُبنا: فقالوا  لقد َهـرَّ

 إِذئٌب عسَّ ؟ أم عسَّ فُرُعلُ : فقلنا                                      
 

َمْت   فلْم َتُك إال نبأةٌ، ثم هوَّ



 فقلنا قطاةٌ ِريَع، أم ريَع أْجَدلُ                                           
 

، ألبرَح َطارقا  فإن   َيُك من جنٍّ
 وإن َيُك إنسا ، َماكها اإلنُس َتفَعلُ                                     

 
 ويوٍم من الشِّعرى، يذوُب لُعابُه،

 أفاعيه، في رمضـائِه، تتمْلَملُ                                         
 

ـُْت له وجهي، والكنَّ ُدوَنهُ   َنَصـب
 وال ستر إال األتحميُّ الُمَرْعَبلُ                                           
 

 وضاٍف، إذا هبْت له الريُح، طيَّرتْ 
لُ                                               لبائَد عن أعـطافِه ما ترجَّ

 
هِن والَفْلى ُعْهُدهُ   بعيٍد بمسِّ الدِّ

 َعَبٌس، عاٍف من الغْسل ُمْحَولُ  له                                     
 

 وَخرٍق كظهر الترِس، َقْفٍر قطعتهُ 
 بَِعاِملتين، ظهرهُ ليس يعملُ                                             
 

 وألحقُت أوالهُ بأخراه، ُموفيا  
ٍة، أُقعي ِمرارا  وأمُثلُ                                              على قُنَّ

 
هاَترُ   وُد األراوي الصحُم حولي، كأنَّ
لُ عَ                                          ع   ذارى عليهنَّ المالُء الُمَذيَّ
 

 ويرُكْدَن باآلصاٍل حولي، كأنني
 ِمن الُعْصِم أدفى ينتحي الكيَح أعقلُ                                     
 
 
                ****************************** 
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 عروة بن الورد                   

 
 

 

هو عروة بن الورد  العبسي  من شعراء قبيلة عبس واحد                  

 .شعراء الجاهلية وفارس من فرسانها األجواد

   

  إذا أخفقوا لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم  (عروة الصعاليك)لقب           

 في غزواتهم ولم يكن لهم معاش وال مغزى

           

في الجاهلية   واالجتماعي   ثورة على النظام المالي :  الصعلكةو      

 من الشباب الشجعان الفقراء  فوارس اقويـــاء ذو جماعة   والصعاليك هم

هم لمآبين االغنياء وبينهم من فوارق اجتماعية ف ادركوا ما  حس مرهف

 من شحاعة وكرامة وعلو همة نفسهم أفتجمعوا لتحقيق ما ب  االدراك هذا 

من   وبين الفقراء  بينهم  عنوة عن طريق القـــــوة والغنيمة ويقتسمونه

 فرسانفهم     رون من االغنياء البخالء خاصــــــةألذا كانوا يث  جلدتهم 

نفري والسليك بط شرا والشأوت  عروة بن الورد:شعراء منهم و اجواد 

قيس والحارث بن ظالم المري، و أبو خراش الهذليو   بن براقة وعمرو

القتال و الخطيم بن نويرةوحاجز بن عوف و بن الحدادية من خزاعة

صخر وفضالة بن شريك األسدي و الكالبي من بني عامر بن صعصعة

األعلم الهذلي، وهو حبيب بن عبد هللا الهذلي، وهو أخو و الغي من هذيل

اشهرهم و وغيرهم  أبو الطمحان القينيوالشاعر الصعلوك صخر الغي 

  كان  عروة بن الورد

       

  والصعاليك لم يجدوا غضادة في  غاراتهم على ممتلكات االغنياء         

بل اعتقدوا انهم على الحق في فعلهم النهـــم   منهم  البخالء  وخاصة

حق في  هذه الاب الحياة ولهم اسب االخرين  يكفلون النفسهم وللفقراء



اعتزلوا الصعاليك الخاملين او المتكاسلين  الذيـــــــــن   االموال  ولهذا

 يستجدون الناس ويخدمون النساء

 :                                                                    :يقول عروة بن الورد 

 

 جن ليله      اذا  صعلوكا  هللا   لحا

 مصافي المشاش الفا كل مجزر                                    

 

 يعد الغنى من نفسه  كل ليلـــــة       

 اصاب قراها  من صديق ميسر                                    

 

 ينام عشاءا ثم يصبح ناعســــــا       

 المتعثر يحث الحصى عن جيله                                    

 

 يعين نساء االحي ما يستعنــــــه     

 ويمسي طليحا كالبعير  المحسر                                   

 

 ولكن صعلوكا  صفيحة وجهـــــه   

 كضوء شهاب القابس  المتنور                                    

 

  :يقول عروة بن الورد يخاطب زوجته   

 

 

 ام حسان  اننـــي   ذريني ونفسي 

 بها قبل ال املك البيع  مشـــــــــتر                                  

 

 احاديث تبقى والفتى غيرخالــــد      

 اذا هو امسى هامة فوق صبـــــــر                                   

 

 ذريني اطوف بالبالد لعلنــــــــي     

 اخليك او اغنيك  من سوء محضـر                                    

 

 فان فاز سهم للمنية لم اكــــــن    

 جزوعا  وهل عن ذاك  من متأخــر                                      



 

 وان فاز سهني كفكم عن مقاعد     

 لكم خلف ادبار البيوت ومنظــــــــر                                     

       

 كان يرى ان عليه حقوقا ف  كيلالصعل ا زعيم بن الورد  عروة  وكان        

  يستطيع  وكان يولمه ان تنزل بهم نازلة وال  الخوانه  الصعاليك  ديها ؤي

 .العون والمساعدة   لهم  ان يقدم

 : لزوجته   عروة  بن الورد   يقول 

                                                             

 دعيني اطوف في البالد لعلني      

 افيد غنا فيه لذي الحق محمل                                  

 

 اليس عظيما ان تلم  ملمــــــة     

 وليس علينا في الحقوق معول                             

 

عهم كان يرق لهم ويخرج معهم ليحصل على ما يُشبع جو          

وكان ال يغزو للنهب والسلب كباقي شعراء الصعاليك أمثال  .. ويكفيهم

من  الشنفري  و تأبط شراً   وإنما يغزو  ليُعين الفقراء والمستضعفين

و من  الطريف أن  عروة . حتى لقب بابي  الفقراء و المساكين  الناس 

من   غنياءاال لم يُِغر  او يغزو  كريما  يبذل  ماله للناس، بل كان يختار

ُعرفوا بالبخل، ومن ال يمدون لقبائلهم يد العون ، فال يراعون دعفاً  

من ذلك أنه كان   و بلغ عروة. . وال  قرابة  وال حقاً  من حقوق  قومهم

ال يُْؤثِر نفسه بشيء على من يرعاهم من صعاليكه ، فلهم مثل حظه 

أو الضعف   سواًء شاركوه في الغارات التي يشنها أو قعد بهم المرض

  فكان مثال  رفيعاً في الرحمة واإليثار

 

 إذا أجدبت بها االمور  أتى من أصابهم  توقيل  أن قبيلة عبس كان 

 : حتى إذا أبصروه قالوا(عروة )جوع شديد، فجلسوا أمام بيت 

 أيا أبا الصعاليك أغثنا -

-  

 :في ذلك  يقول عروة بن الورد

 

 إني امرٌؤ عانى إنائي شركة



 .أنت امـرؤ عانى إناؤك واحـد و                                        

 

 أن سمنَت وأن ترى أتهزأ مني. 

 بجسمي شحوب الحق،و الحق جاهد                                    

 

 كـثـيرة  أفرق جسمي في جسوم 

 وأحُس قراح الماء،والماء بارد                                   

 

 شديدة تركوا في د نون ان عروة بن الورد إذا أصابت الناس سك      

 كان عروة بن الورد يجمع  هؤالء فارهم المريض والكبير والضعيف، ي

ثم يحفر لهم األسراب    من دون الناس من عشيرته في الشدةوامثالهم  

إما مريض يبرأ من -ويكسبهم، ومن قوي منهم ويكنف عليهم الكنف 

  ألصحابه خرج به معه فأغار، وجعل  -وب قوتهمرده، أو دعيف تث

حتى إذا أخصب الناس وألبنوا وذهبت السنة  .  نصيباً   ذلك  الباقين في

ألحق كل إنسان بأهله وقسم له نصيبه من غنيمٍة  كانوا غنموها، فربما 

   فقال  أتى اإلنسان منهم أهله وقد استغنى، فلذلك سمي عروة الصعاليك

 :في ذلك

 

 ادي في البالد وبغيتيلعل ارتي

 وشدي حيازيم المطية بالرحل                                     

 

 سيدفعني يوماً إلى رب هجمةٍ 

 يدافع عنها بالعقوق وبالبخل                                       

 

 سلمى  و لها  بكراً يقال  كنانة  بني  أصاب امرأة منوقيل  انه          

 :أرغب الناس فيه و تقول لهانت ك أنها 

 !لو حججت بي فأمر على أهلي وأراهم -

من أهل يثرب بني    فحج بها، فأتى مكة ثم أتى المدينة، وكان يخالط 

النضير فيقردونه إن احتاج ويبايعهم إذا غنم، وكان قومها يخالطون 

 بني النضير، فأتوهم وهو عندهم

 :فقالت لهم سلمى 



يخرج الشهر الحرام، فتعالوا إليه وأخبروه أنكم إنه خارج بي قبل أن  -

كون امرأة منكم معروفة النسب صحيحته سبية تتستحيون أن 

 .وافتدوني منه فإنه ال يرى أني أفارقه وال أختار عليه أحداً 

 :فأتوه فسقوه الشراب، فلما ثمل قالوا له 

فادنا بصاحبتنا فإنها وسيطة النسب فينا معروفة، وإن علينا سبة  -

ن تكون سبية فإذا صارت إلينا وأردت معاودتها فاخطبها إلينا فإننا أ

 .اياها  ننكحك

 :فقال لهم 

ذاك لكم، ولكن لي الشرط فيها أن تخيروها، فإن اختارتني انطلقت  -

 معي إلى ولدها وإن اختارتكم انطلقتم بها

 .ذاك لك: قالوا  -

 دعوني أله بها الليلة وأفادها غداً : قال  -

 .د جاءوه فامتنع من فدائهافلما كان الغ 

 قد فاديتنا بها منذ البارحة: فقالوا له -    

 

وجبار أخوه وابن   طلق  إن قومها أغلوا بها الفداء، وكان معه وقيل   

 عمه

وهللا لئن قبلت ما أعطوك ال تفتقر أبداً، وأنت على النساء قادر : فقاال له 

 .متى شئت

 وجاءت سلمى تثني عليه

 :فقالت 

 إنك ما علمت لضحوك مقبالً كسوب مدبراً خفيف على متن الفرس وهللا 

طويل العماد كثير الرماد رادي األهل والجانب،  .ثقيل على العدو

 .فاستوص ببنيك خيراً، ثم فارقته

 

 فتزوجها رجل من بني عمها،          

يا سلمى، أثني علي كما أثنيت على عروة وقد : فقال لها يوماً من األيام

 هرتش ا  قولها فيهكان 

ال تكلفني ذلك فإني إن قلت الحق غضبت وال والالت : فقالت له -

 والعزى ال أكذب

عزمت عليك لتأتيني في مجلس قومي فلتثنين علي بما : فقال  -

 ..تعلمين

 دي القوم وأقبلت فرماها القوماوخرج فجلس في ن 



ام وهللا إن شملتك إللتحاف، وإن شربك الستفاف، وإنك لتن :فقالت  -

 ليلة تخاف، وتشبع ليلة تضاف، وما تردي األهل وال الجانب

 فالمه قومه. ثم انصرفت 

 .ما كان أغناك عن هذا القول منها: وقالوا -

 :قصيدته التي مطلعها   فقال عروة في ذلك 

 

 أرقت وصحبتي بمضيق عميق

 لبرق من تهامة مستـطـير                                          

 

 سلمى وأين ديار سلمـىسقى 

 إذا كانت مجاورة الـسـرير                                          

 

 إذا حلت بأرض بني عـلـي

 وكـير وأهلي بـين إمـرة                                            

 

 ذكرت منازالً مـن أم وهـب

 فل من نـقـيرمحل الحي أس                                        

 

 وأحدث معهد مـن أم وهـب

 معرسنا بدار نبي بني النضير                                     

 

 وقالوا ما تشاء فقلت ألـهـو

 إلى األصباح آثـر ذي أثـير                                         

 

 بآنسة الحديث رداب فـيهـا

 بعيد النوم كالعنب العـصـير                                       

 

أغار مع جماعة من قومه على رجل فأخذ إبله وامرأته ثم وقيل           

 :اختلف معهم فهجاهم

 

فزعموا أن هللا عز وجل قيض له وهو مع قوم من هالك عشيرته            

في شتاٍء شديد ناقتين دهماوين، فنحر لهم إحداهما وحمل متاعهم 

األخرى، وجعل ينتقل بهم من مكان إلى مكان، وكان بين  ودعفاءهم على



ثم إن هللا عز  (.ماوان ):النقرة والربذة فنزل بهم مابينهما بمودع يقال له

 -قيض له رجالً صاحب مائٍة من اإلبل قد فر بها من حقوق قومه ل وج

فقتله وأخذ إبله وامرأته، وكانت من أحسن -وذلك أول ما ألبن الناس

تى باإلبل أصحاب الكنيف فحلبها لهم وحملهم عليها، حتى إذا النساء، فأ

ال : دنوا من عشيرتهم أقبل يقسمها بينهم وأخذ مثل نصيب أحدهم، فقالوا

والالت والعزى ال نردى حتى نجعل المرأة نصيباً فمن شاء أخذها، فجعل 

كر أنهم صنيعته  يهم بأن يحمل عليهم فيقتلهم وينتزع اإلبل منهم، ثم يذ

نه إن فعل ذلك أفسد ما كان يصنع، ففكر طويالً ثم أجابهم إلى أن يرد وأ

عليهم اإلبل إال راحلة يحمل عليها المرأة حتى يلحق بأهله، فأبوا ذلك 

      عليه، حتى انتدب رجل منهم فجعل له راحلة من نصيبه؛ فقال عروة

 :في ذلك قصيدته التي أولها

 

 أال إن أصحاب الكنيف وجدتهم

 كما الناس لما أمرعوا وتمولوا                                     

 

 وإني لمدفـوع إلـي والؤهـم

 بماوان إذ نمشي وإذ نتملمـل                                        

 

 وإني وإياهم كذي األم أرهنت

 له ماء عينيها تفدي وتحمـل                                        

 

 د المرفقين كليهـمـافباتت بح

 توحوح مما نالها وتـولـول                                          

 

 تخير من أمرين ليسا بغبـطة

 هو الثكل إال أنها قد تجـمـل                                          

 

كان عروة قد سبى امرأة من بني هالل بن عامر بن صعصعة  وقيل         

فمكثت عنده زماناً وهي معجبة له تريه أنها  (ليلى بنت شعواء )هايقال ل

تحبه، ثم استزارته أهلها فحملها حتى أتاهم بها، فلما أراد الرجوع أبت أن 

 :أقبل عليها فقال لهافترجع معه، وتوعده قومها بالقتل فانصرف عنهم، 

 يا ليلى، خبري صواحبك عني كيف أنا -

 راني قد اخترت عليكأت! ما أرى لك عقالً : فقالت  -



 :فقال في ذلك! خبري عني: وتقول 

 

 تحن إلى ليلى بجـو بـالدهـا

 وأنت عليها بالمال كنت أقـدر                                      

 

 وكيف ترجيها وقد حيل دونهـا

 وقد جاوزت حياً بتيماء منكر                                     

 

 نـدامة لعلك يوماً أن تسـري

 علي بما جشمتني يوم غضور                                   

 

  من بني عبس  من بني سكين يقال بني عامر أخذوا امرأة   إن  ثم: قال

بن   لها أسماء، فما لبثت عندهم إال يوماً حتى استنقذها قومها فبلغ عروة

  فقال عروة   وذكر أخذه إياها  فخر بذلك  أن عامر بن الطفيل العبد 

 :يعيرهم بأخذه ليلى بنت شعواء الهاللية

 

 إن تأخذوا أسماء موقـف سـاعةٍ 

 فمأخذ ليلى وهي عذراء أعجب                                        

 

 لبسنا زماناً حسنها وشـبـابـهـ

 والرأس أشيب  وردت إلى شعواء                                   

 

 هاً ودمعـهـاكمأخذنا حسناء كر

 يتصـبـب  ةبمعصو  ىاللو  غداة                                    

 

توفي عروة  بن الورد في السنة الثالثين  قبل الهجرة النبوية       

 . ميالدية    541  \المباركة اي بحدود  عام
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 الُسليك بن ُسلكةالشاعر               

 

 بن    بني مقاعس  من هو الُسليك بن ُعمير بن يثربي بن سنان      

 .الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم

الى  كان أسود اللون او قريباً  قيل انه .أمة، وهي أمة سوداء: والسلكة 

 .السواد 

 

اق   وتأبط شراً   الشنفري تقرب من ن قد كا     وعروة بن وعمرو بن بر 

الورد  وغيرهم من  الشعراء الصعاليك  وسلك  طريقهم  فهو من  

 . الشعراء  الصعاليك 

 

ومن أدل الناس باالرض  االشداء  كان من رجال العربوقيل       

) العدو من  واشدهم عدواً  سهوبها وهضابها  ومهادها  واعلمهم بمعالمها

 .  اي الذئب( الرئبال)لذا  كان  يلقبونه ( الركض 

 

وكانت . كان السليك من أشد رجال العرب وأنكرهم وأشعرهمقيل   و        

العرب تدعوه سليك المقانب وكان أدل الناس باألرض، وأعلمهم 

 :وكان يقول. بمسالكها، وأشدهم عدواً على رجليه ال تعلق به الخيل

 

  اللهم إني لو كنت دعيفاً . إذا شئت لما شئت   تهيئ ما شئت اللهم إنك )  

بك من الخيبة، فأما   اللهم إني أعوذ. أمة  كنت امرأة  كنت عبداً، ولو

 .(الهيبة فال هيبة

 

حتى لم يبق له شيء فخرج على رجليه او افتقر  ذكر أنه أملق و         

حتى أمسى   بإبلهفيذهب   يمر به من   من بعض شيئا يصيب   أن آمال 

ثم نام  فاشتمل الصماء   مقمرةٍ   باردةٍ   ليالي الشتاء من   ليلة في 



أن يرد فضلة ثوبه على عضده اليمنى، ثم ينام  هوواشتمال الصماء)

 :فقال  جنبه  فقعد على بقربه  إذ جثم رجل  ا هو نائممفبين(   -عليها

 .استأسر -

 :فرفع السليك إليه رأسه وقال 

 .وأنت مقمرالليل طويل  -

 :فأرسلها مثالً، فجعل الرجل يلهزه ويقول 

 .يا خبيث استأسر -

 

واذاه   ةشديد  دمة إليه   فضم الرجل  هيدي  آذاه أخرج السليك  فلما 

 :له  ثم قال وهو فوقه 

 من أنت؟ -

ألخرجن فال أرجع إلى أهلي حتى : أنا رجل افتقرت، فقلت: فقال  - 

 .أستغني فآتيتهم وأنا غني 

 .انطلق معي :.قال

 

فاصطحبوا جميعاً . فانطلقا، فوجدا رجالً قصته مثل قصتهما         

قد مأل كل  كثير   فلما أشرفوا عليه إذا فيه نعم  (الجوف )حتى أتوا

. فهابوا أن يغيروا فيطردوا بعضها، فيلحقهم الطلب. شيء من كثرته

 :لصاحبيه سليكالفقال 

أعلم لكما علم الحي، أقريب أم كونا قريباً مني حتى آتي الرعاء ف -

فإن كانوا قريباً رجعت إليكما، وإن كانوا بعيداً قلت لكما قوالً . بعيد

 .أومئ إليكما به فأغيرا

-  

يستنطقهم حتى أخبروه بمكان  لفأنطلق حتى أتى الرعاء، فلم يز 

 .إن طلبوا لم يدركوا. الحي، فإذا هم بعيد

 أال أغنيكم؟: فقال السليك للرعاء 

 بلى غننا: لوافقا 

 :فرفع صوته وغنى 

 

 يا صاحبي أال ال حي بالوادي

 سوى عبـيد وآم بـين أذواد                                  

 

 أتنظران قريباً ريث غفلتهـم



 أم تغدوان فإن الريح للغادي؟                               

 

ولم يبلغ فاخذواها بل السليك، فأطردوا اإلالى  فلما سمعا ذلك أتيا        

 .الحي حتى فاتوهم باإلبل الخبر 

 

 :قال المفضلومن اخباره   

سليك خرج ومعه رجالن من بني الحارث بن امرئ الزعموا أن           

عمرو وعاصم وهو يريد الغارة، : القيس بن زيد مناة بن تميم يقال لهما

  فيها   ةوالناس مخصبون في عشي  فمر على حي بني شيبان في ربيع

فقال . من البيوت وقد أمسى  قد انفرد  ومطر، فإذا هو ببيت  دباب

 :ألصحابه

كونوا بمكان كذا حتى آتي أهل هذا البيت، فلعلي أن أصيب لكم  -

 .خيراً، أو آتيكم بطعام

 افعل،: قالوا  -

 )   بيت  البيت   فانطلق وقد أمسى وجن عليه الليل، فإذا             

وشب بن يزيد بن رويم، وإذا الشيخ وامرأته بفناء ح  وهو جد (رويم

 .البيت

 

. فدخله فلم يلبث أن راح ابنه بإبله ة البيت سليك البيت من مؤخرالفأتى 

 :فلما أراحها غضب الشيخ، فقال البنه

 .؟هال عشيتها ساعة من الليل -

 إنها أبت العشاء: فقال له ابنه 

 .العاشية تهيج اآلبية: فقال 

 االبل  ثم غضب الشيخ، ونفض ثوبه في وجهها، فرجعت. فأرسلها مثالً  

او افضل  مكان  بأدنى رودة  حتى مالت  ومعها الشيخ  إلى مراتعها

بثوبه   وجهه  وحبس الشيخ عندها لتتعشى، وغطى. فرتعت. للرعي

ترا ختله من ورائه، عفلما وجد الشيخ م .سليكالتبعه فمن البرد، 

وقد -ل فطردها، فلم يشعر صاحباه فضربه فأطار رأسه، وصاح باإلب

فطرداها  االبل حتى إذا هما بالسليك يطرد -ساء ظنهما وتخوفا عليه

 معه،

 :سليك في ذلكالوقال  

 

 وعاشيٍة راحت بطانا ذعـرتـهـا



 بسوط قتيل وسطـهـا يتـسـيف                                   

 

 كأن عليه لـون بـرد مـحـبـر

 إذا ما أتـاه صـارخ يتـلـهـف                                

 

 فـنـاؤهـم   فبات لها أهل خـالءٌ 

 ومرت بهم طير فلـم يتـعـيفـوا                              

 

 وباتوا يظنون الظنون وصحبـتـي

 ذا ما علوا نشزا أهلوا وأوجفـواا                          

 

 حـقـبة  وما نلتها حتى تصعلكـت 

 ألسباب المـنـية أعـرف  وكدت                            

 

 وحتى رأيت الجوع بالصيف درني

 إذا قمت تغشاني ظالل فـأسـدف                          

 

  بني مالك بن ار من على بني عو مرة أغار  و من اخباره   قيل انه     

 .يظفر منهم بفائدة، وأرادوا مساورته  دبيعة، فلم

 

 -اي لم يستطع ان يلحقه احد   - إنه إذا عدا لم يتعلق به: ل شيخ منهمفقا

 فدعوه حتى يرد الماء، فإذا شرب وثقل لم يستطع العدو، وظفرتم به،

 

بادروه، فلما علم أنه   وشرب، ثم  الماء   ورد   حتى   فأمهلوه      

  يقال امرأة منهم  على   ولج  حتى  بيوتهم  ألدنى  وقصد  مأخوذ خاتلهم

تحت درعها، واخترطت   وجعلتهفاجارته  فاستجار بها،  (  فكيهة)   لها

السيف، وقامت دونه، فكاثروها فكشفت خمارها عن شعرها، وصاحت 

فعوا عنه حتى نجا من القتل، فقال السليك في اود اليها  بإخوتها فجاءوا

 :ذلك

 

 لعمر أبيك واألنباء تـنـمـى

 لنعم الجار أخت بني عـوارا                             

 



 من الخفرات لم تفضح أباهـا

 رفع إلخوتهـا شـنـاراولم  ت                              

 

 كأن مجامع األرداف منـهـا

 نقاً درجت عليه الريح هـارا                             

 

 يعاف وصال ذات البذل قلبـي

 تبع الممـنـعة الـنـواراوي                                 

 

 وما عجزت فكيهة يوم قامـت

 بنصل السيف واستلبوا الخمارا                          

 

 

 :ومن اخباره  ايضا        

 : قال أبو عبيدةقيل   

بلغني أن السليك بن سلكة رأته طالئع جي  لبكر بن وائل، وكانوا  -

بهم أحد،   يعلم  وال تميم   منحدرين ليغيروا على بني  جازوا

 :فقالوا

 أنذر قومه  بنا  إن علم السليك  -

 

فبعثوا إليه فارسين على جوادين، فلما هايجاه خرج يمحص            

 :كأنه ظبي، ، وطارداه سحابة يومه ثم قاال

 .إذا كان الليل أعيا، ثم سقط أو قصر عن العدو فنأخذه -

 ذهب و. ال نتبعه أبداً، فانصرفا وهللا! ما له قاتله هللا؟ ما أشد متنه: فقاال 

 :إلى قومه وأنذرهم، فكذبوه لبعد الغاية، فأنشأ يقول

 

 يكذبني العمران عمرو بن جنـدب

 وعمرو بن سعد والمكذب أكـذب                            

 

 لعمرك ما ساعيت من سعى عاجز

 ؟وال أنا بالواني فـفـيم أكـذب                                 

 

 رأيتـهـا  ثكلتكما إن لم أكن قـد



 كراديس يهديها إلى الحي موكب                           

 

 كراديس فيها الحوفزان وقـومـه

 *  فوارس همام متى يدع يركـبـوا                           

 

 تفاقدتم هـل أنـكـرن مـغـيرة

 مغرب ؟مع الصبح يهديهن أشقر                             

. 

 الحوفزان بن شريك الشيباني*

 

 :اما  وفاته  فقد قيل     

بين  (فخة ) يقال لها أرض   في  خثعم  رجالً من لقي  إنه                 

مالك بن عمير بن أبي ذراع بن جشم بن  هو   تميم  أرض عقيل وسعد

فقال له  (النوار)اسمها من خفاجة  له   عوف، فأخذه ومعه امرأة

 :يمثعالخ

 أنا أفدي نفسي منك -

ذلك لك، على أال تخيس بي، وال تطلع علي أحداً : السليك: فقال له  -

 من خثعم

فحالفه على ذلك ورجع إلى قومه، وخلف امرأته رهينة معه فنكحها  

 .السليك 

 

 :فقالت له 

 :احذر خثعم؛ فإني أخافهم عليك، فأنشأ يقول -

 

 تحذرني كي أحذر العام خثعمـا

 وقد علمت أني امرؤ غير مسلم                           

 

 ومـا خـثـعـم إال لــئام أذلة

 إلى الذل واإلسحاق تنمي وتنتمي                         

 

مدرك  بن عمر بن سعد، وأنس بن   قالدة  بن  شبل  بلغ ذلكوقد        

 في الخيل إال وقد طرقاه  بهما  يشعر إلى السليك، فلم  فذهبا الخثعميين 

 :يقول أنشأ حتى  وصال اليه  ف



 

 من مبلغ جذمي بأبني مقتول؟

 يا رب نهب قد حويت عثكول                                   

 

 ورب قرن قد تركت مجدول

 ورب زوج قد نكحت عطبول                                    

 

 ورب عاٍن قد فككت مكبـول

 قد قطعت مسبـول  واد  ورب                                    

 

إن شئت كفيتك القوم واكفني الرجل وإن شئت أكفني : قال أنس للشبلف  -

 .القوم أكفك الرجل

 

 بل أكفيك القوم: الشبل  قال  -

وكان   .فشد أنس على السليك فقتله، وقتل شبل وأصحابه من كان معه  

 ميالدية  105\ذلك عام 

 

 مدرك الخثعمي   وقيل قتله  اسد بن   

 

 

 

 

***************************** 
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 البسوس بنت منقذ               

 

 

  بن  سعد  عمرو بن  بن  كعب  بن  سلمان  بن  ُمْنقِذ  بنت  ُسعاد         

  لحرب بينانشوب شاعرة جاهلية كانت السبب في   بن تميم   مناة  زيد

أربعين  والتي سميت  بحرب البسوس  التي دامت   وتغلب  وائل  بكر بن

  من  أشأم: ) بالبسوس فيقال  لشؤم ل  المثل يُضرب    وصار عاماً 

 ( البسوس 

 

هذا  يدل   ربما العرب   عندو العيون  ة بزرق ت البسوس  اشتهر          

وات العيون الزرقاء  قلة نادرة الن  ذ عندها  وجٍه  ومالحة    جمال على 

 .في المجتمع العربي سابقا وحادرا 

  (وكانت البسوس زرقاء : ) قال الجاحظ في باب زرق العيون عند العرب  

 

ا  قيل إنه ناقة  بسبب  الحرب التي دارت  تلك  أمر من   كان وأما ما        

 : الثعالبي   قال فقد زوجها ل كانت 

ة ، ومعها جار لها من  ا أم جساس ارت أختهز  إن البسوس)       بن مرَّ

وكان قد     له   ناقة  ومعه    شمس  بن  سعد له   يقال  جرم قبيلة 

  فأقبلت   قد حماه  مرعى  في ترعى   رآها  لما  كليب بن ربيعة   رماها

  فلما   ودماً   لبناً    ودرعها يشخب   ترغو  وهي صاحبها  إلى   الناقة

  فأخبرها ( البسوس )زوجته سعاد  بنت منقذ  إلى  انطلق  بها   ما  رأى

   –وا غربتاه   وا ذاله :  فقالت 

 

  فسمعها ابن  -  الفناء  أبيات  تسميها العرب أبياتاً   قالتوقيل انها  

  جساس أختها 

   جارك كليباً   بلقحة  فو هللا ألقتلن  اهدئي! أيتها الحرة : فقال لها  

 



 .فمات منها   أثقلته  طعنة   فطعنه   كليب  إلى  ثم ركب فخرج        

  دامتوالتي   بكر وتغلب  بين البسوس   حرب  وكانت  سببا في  وقوع

 . وسار شؤم البسوس مثالً . وقد تشاءم  العرب  فيها   سنة   أربعين

 

 (حرب البسوس): الحرب  هذه  وقيل عن        

 

في   الموثبات القصائد  من  عد ت  قصيدة  البسوس  و قالت           

  بسببها تقوم  ربما    كانت  الجاهلية  في  المرأة  أن حيث .الشعر العربي 

وسببا  في  هالك  الكثير من  ابناء  كحرب  البسوس    أحياناً   الحروب

  الشعرمثل     سالحاً فعاالً موثباً  هذه المراة   امتلكت  وخاصة إذا االقوام 

ا  ه تقولف  .البسوس   فعلت  كما  واالنتقام  الثأر  ًَ على  حض 

 :من شعرها    

 

  لََعْمُرَك لَْو أَْصبَْحُت في َداِر ُمْنقٍِذ 

 لََما ِدْيَم َسْعٌد َوْهَو َجاٌر ألَْبيَاتِي                     

 

  ولِكنَّنِي أَْصبَْحُت في داِر ُغْربٍَة 

ئُب يَْعُد على َشاتيَمتَى يَْعُد                     فِيها الذِّ

 

  فَيَا سعُد ال تَْغُرر بِنَْفِسَك واِرتَحل 

 فإنََّك في قَْوٍم عِن الجاِر أَْمَواتِ                      

 

   َوُدونََك أَذواِدي فَإن ي َعْنُهُم 

     لََراِحلَةٌ ال يَْفقُِدونِي بُنَيَّاتِي                                

 

سعاد بنت  ) واسمها  ذات يوم اطلقت البسوسوفي  رواية  اخرى قيل      

 ) لترعى فى حما(سراب  ) تدعى  لها   ناقة ( بكر )جوار  وهى فى (منقذ 

  درعها   شقفلما راى كليب   الناقة ترعى في حماه   رماها  ف  (  كليب

 :وهو يقول    ( سعد بن ذؤيب الغسانى) راعيها   وادمى  بسهم

          

 .ليعلم آل مرة حيث كانوا 

   بأن حماى ليس بمستباح                                      

 



 وأن القوح جاِرِهِم َستَغدو  

 َعلى األَقواِم َغدَوةَ َكالَرواحِ                                     

 

 َوتُضحي بَينَُهم لَحماً  َعبيطا

ُم بِالقِداحِ                                          ًَ  ُمهُ الُمقَسِّ  يُقَسِّ

 

 َوظَن وا أَنَّني بِالِحنِث أَولى  

 َوأَن ي ُكنُت أَولى بِالنَجاحِ                                        

 

ت َوقَد جاَشت َعقيراً    إِذا َعجَّ

 حِ تَبَيَّنَِت الِمراُض ِمَن الَصحا                                   

 

ت  َوما يُسرى اليََديِن إِذا أََدرَّ

 بِها اليُمنى بُِمدَكِة الفاَلحِ                                         

 

 بَني ُذهِل بِن شيبان َخذوها  

 فَما في َدربَتَيها ِمن ُجناحِ                                     

  

( سعاد بنت منقذ )  وسالبس فلما علمت  .فماتت   بدمها  لبنها  فاختلط 

 :انشات  تقول   بأمر ناقتها 

 

 فلو أننى اصبحت فى دار منقٍذ 

 لما ديم سعد وهو جار ألبياتى                                     

 

 ولكننى اصبحت فى دار غربٍة 

 متى يعدو فيها الذئب يعدو على شاتى                             

 

 

 سك وارتحل فيا سعد ال تغرر بنف

 فإنك فى قوم عن الجار اموات                                      

 

المهانة والذلة اذ انهم عجزوا عن حماية  في قولها  بكرقبيلة فرأت       

بالجزيرة العربية  سريعا  الشعر يسرى  ناقة لمن فى جوارهم خاصة وان 



بأن  ( جساس)مى ويسعمرو بن مرة   فاقسم   الهشيم  حطب  كنار فى

      : انشد قائال    ثم   فقتله  كليبا  فالتقىوهي خالته    لها ثأري

                                                        

 تغلب ابنة وائلٍ   و نحن قهرنا 

 بقتل كليب اذ طغى وتخيال                                      

 

 درعها  أخذناه بالناب التى ُشقَّ 

 فأصبح موطوء الحما متذلال                                   

 

خاصة  أو تفاوض  صلحالي  مجاال  بكر قبيلة   وبهذين البيتين لم تترك

على صخرة بواٍد اسمه  بدمه   كتب قد   وان كليب وهو يحتضر كان

  (ال تصالح)  ألخيه سالم  واقعة مقتله موقع    والجندل ا( الحصى)

 

  ينادونه الزير  متصعلكا  وكان عربيدا بن ربيعة   سالم  فاستقبل          

نبأ مقتل أخيه كليب ليالً   (المهلهل )او يكنونه  وفارسا مغوارا ينادونه

( دباع  )بنت ربيعة وينادونها  سعاد  اخته مخاطبا   فأنشد  وهو سكران

 :قائالً 

 

 لَِشاِربٍ َدِعينِي فََما فِي اْليَْوِم َمْصحى ً 

 َوالَ فِي َغٍد َما أَْقَرَب اْليَْوَم ِمْن َغدِ                            

 

 َدِعينِي فَإِنِّي فِي َسَماريِر َسْكَرة ٍ   

 بها جلَّ همي َو استباَن تجلدي                              

 

 فإْن يطلِع الصبُح المنيُر فإنني     

دِ                               َسأَْغُدوا اْلهَُوْينَا َغْيَر َواٍن ُمفَرَّ

 

 و أصبُح بكراً غارة تصالهمًو      

 يَنَاُل لَظَاَها ُكلَّ َشْيٍخ َوأَْمَردِ                                  

 

وكانت شرارة     كليب أخيه   لدفن  أصبح الصباح توجه سالمفلما        

ر وتغلب وسببها  ناقة  الشاعرة قد قدحت  بين بك(  البسوس) حرب  

 سعاد بنت منقذ 



 

  

 

           ************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      00 

 

 امية  بن ابي الصلت                

 

 

بن أبي (  الصلت  واب) هو ابو  عثمان   أمية   بن  عبد هللا           

بن عقدة بن عزة بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر ربيعة بن عوف 

 .بن هوازن 

 

امه  ُرقي ة بنت عبد  شمس بن عبد مناف من علية قري  وقيل   كان   

 .من النساك العرب الذين  نبذوا عبادة  األوثان 

 

ابي الصلت  بالطائف  في بيت عز   بن و نشأ  امية  ولد           

أهله الفصاحة   عن وعرف  قومه   فكان  والده  من سادات  وشرف

وحب الشعر، هذه الفصاحة التي انتقلت ألمية فأشتهر بحكمته وإطالعه 

على الكتب القديمة، لبس المسوح تعبداً، ونبذ عبادة األوثان وحرم 

للسفر والترحال  فاتصل  بالفُرس في    وكان  ُمحباً .  الخمر على نفسه

بل الفرس ومحكوما من قبلهم   اليمن عندما كان اليمن  محتال  من ق

إلى  الشام  في  رحالت   وسمع  منهم قصصهم وأخبارهم  ثم رحل 



وقصد الكهان والقسيسين  واألحبار وسمع  وعظهم    تجارية 

   القديمة   والكتب   وأحاديثهم  وكان  كثير االطالع على كتب األديان

التردد على  على التوراة واالنجيل و كان كثير االختالف و فاطلع 

   .الكنائس  ورجال الدين

 

وقيل انه  كان ُمهتماً  بيوم البعث والحساب  والجنة  والنار فكان        

يكثر من ذكرها  في شعره وسجعه  وكان أحد رؤوس الحنيفيين  في 

 . الجزيرة  العربية  الُمنادين بتوحيد الخالق  ونبذ األوثان  وما دون هللا

 

نيفية قبل اإلسالم  مدرسة قد نشأت  تجديدا  و تأثرت  وكانت  الح        

باليهودية  والنصرانية  وأدركت  الودع السيء الحوال العرب  الدينية  

ري  في الجاهلية  فالتجأت للتوحيد  واألمر بارتقاء العقل  البش

غير أن األحناف لم تكن لهم عقيدة    اتواألخالق  والثقافة والتعليم

عون معهم  على التوحيد  ميختلفون  باآراءهم  ويجت  معينة  بل كانوا

ورقي التفكير  وكان  أمية  بن  أبي الصلت يُعد  أشهر هؤالء األحناف  

 مع  قس  بن ساعدة وورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وغيرهم  

 

عاصر أمية  بن   أبي  الصلت  ظهور  االسالم  والنبي محمد         

وقد  جاء في  األخبار أنه  التقاه  وتحاور معه  صلى هللا عليه وسلم 

وسمع منه القرآن الكريم  لكنه أبى أن يسلم  وذكر في بعض  المصادر 

 .اإلسالمية أن أمية بن أبي الصلت منعه  الحقد  من  دخول اإلسالم

 

قال أمية بن أبي : وروى الحافظ ابن عساكر عن الزهري أنه قال 

 :الصلت

 

 يخبرناأال رسول لنا منا  

 ما بعد غايتنا من رأس مجراني                               

 

  ثم خرج  أمية بن  أبي الصلت  إلى البحرين  وتنبأ رسول هللا: وقال 

صلى هللا عليه وسلم  وأقام أمية بالبحرين ثمانية اعوام  ثم قدم  محمد 

 :الطائف فقال لهم

 ما يقول محمد بن عبد هللا؟- 

 . عم أنه نبي هو الذي كنت تتمنىيز: قالوا - 



 فخرج حتى قدم عليه مكة فلقيه: قال- 

 يا ابن عبد المطلب ما هذا الذي تقول؟: فقال - 

 (.أقول إني رسول هللا وأن ال إله إال هو:) قال - 

 .إني أريد أن أكلمك فعدني غدا: قال - 

 .(فموعدك غدا:) قال - 

من أصحابي وتأتيني فتحب أن آتيك وحدي أو في جماعة : قال - 

 وحدك أو في جماعة من أصحابك؟

 (. أي ذلك شئت:) فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم - 

 .فإني آتيك في جماعة، فأت في جماعة: قال - 

  

 فلما كان الغد غدا أمية في جماعة من قري  

وغدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معه نفر من أصحابه حتى جلسوا 

 .بةفي ظل الكع

 فبدأ أمية فخطب، ثم سجع، ثم أنشد الشعر، حتى إذا فرغ من  الشعر 

 .أجبني يا ابن عبد المطلب : قال- 

* بسم هللا الرحمن الرحيم : ) فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم- 

 (َواْلقُْرآِن اْلَحِكيِم * يس 

 حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليه          

 :وهم  يقولون فتبعته قري : قال

 ما تقول يا أمية؟ - 

 .أشهد أنه على الحق: قال- -

 هل تتبعه؟: فقالوا - 

 .حتى أنظر في أمره: قال - 

 

ثم خرج أمية إلى الشام، وقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الى         

ل  المدينة  فلما قتل أهل بدر قدم أمية من الشام حتى نزل بدرا ثم ترج 

 : صلى هللا عليه وسلم فقال قائليريد رسول هللا

 يا أبا الصلت ما تريد؟- 

 . أريد محمدا: قال - 

 وما تصنع؟ : قال- 

 .أؤمن به، وألقي إليه مقاليد هذا األمر: قال- 

 أتدري من في القليب؟: قال - 

 .ال: قال - 



وأمه  -فيه عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة وهما ابنا خالك : قال - 

بد شمس   فجدع أذني ناقته وقطع ذنبها ثم وقف على ربيعة بنت ع

 :القليب يقول

 

 

 أاَل  بَـَكيَت َعـلى الـِكراِم بَـني الـِكراِم أولـي الـَمماِدح

 

 َكبُكا الَحماِم َعلى فُروِع األَيِك في الُغُصِن الَصواِدح

 

 يَـبـكـيَن َحــزنـى ُمـسـتَكيناٍت يَـُرحـَن َمــع الـَروائِـح

 

 لُـهُـنَّ الـبـاِكـيـاُت الــُمـعـِوالِت ِمــــَن الـنَـوائِـحأَمـثـا

 

 َمــن يَـبـِكِهم يَـبـِك َعـلـى ُحــزٍن َويَـصُدُق ُكـلُّ مـاِدح

 

 َكـــم بَــيـَن بَــدٍر َوالـَعـقَنقَِل ِمــن َمـرازبَـٍة َجـحـاِجح

 

 واِشــحفَـُمـدافِِع الـبَـرقَيِن فَـالـَحن اِن ِمــن طَــرِف األَ 

 

 

ثم رجع  إلى مكة ثم  الطائف وبقي فيها حتى وفاته  وترك اإلسالم 

امن لسانه ولم يؤمن قلبه  ) وقال النبي  محمد صلى هللا عليع وسلم فيه 

) 

  

من  الطبقة األولى من شعراء الجاهلية شاعر أمية بن ابي الصلت   

المقتبسة أو  وقيل أدخل في قصائده بعض األلفاظ األعجمية المنقولة أو

التي تم تعريبها، ومع ذلك تميزت معانيه بالبساطة والودوح والبعد 

 . عن المبالغة

 

 (باسمك اللهم ) وكان أمية هو أول من جعل في مطالع الكتب      

فكتبتها قري  بكتابته  وكان يأتي في شعره كثيراً بقصص األنبياء، 

لمودوعات الدينية واطلع على الكتب السماوية، وتناول في أشعاره ا

 والحكمة 



 

 قَد كاَن ذو القَرنَيِن قَبلي ُمسلِماً 

 َملِكاً َعال في األَرَض َغيَر ُمَعبَُّد                                       

      

 بَلََغ الَمشاِرَق َوالَمغاِرَب  يَبتَغي

سـبـاَب ُمـلـٍك ِمـن َكـريـ أ                                      ٍم َسـيِّدِ ََ

 

 فََرأى َمغيَب الَشمِس ِعنَد َمآبِها

 فـي َعـيـِن ذي ُخلٍُب َويأِط َحرَمدِ                                    

 

تي  ِمـن قَـبـلِـِه بَـلقيُس كانَت َعمَّ

ـى ُمـلـُكـها بِالُهدُهدِ                                      َحـتـى تَـقَـض 

 

 

دما سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأبيات أمية أنه عن وقيل      

وهذه هي  ( امن لسانه ولم يؤمن قلبه  ) بن أبي الصلت هذه قال  فيه 

 :االبيات 

 

 

 الـَحـمـُد لـلَِّه َممسانا َوَمصبََحنا

 َربُّ الـَحـنـيـفَـِة لَم تَنفَد َخزائِنُها                                 

 

 

ا فَـيُـخـبِـُرنـاأاَل نَــبِــ  يَّ لَــنـا ِمـنـ 

انا                                   حنا َربي  َوَمسَّ  بِـالـَخـيـِر َصـبَـّ

 

ُق اآلَفـاَق  ُسلطانا  َمـمـلـَؤةٌ طَـبَـّ

 ما بُعَد غايَتِنا ِمن رأَِس َمجرانا                                    

 

 :وقال ايضا  

 

ـنــا بــاقـيـاتٌ إِنَّ آيــاِت   َربِـّ

 ما يُماري فيِهنَّ إاِل الَكفورُ                                      



 

 َخـلَـَق الَـلـيـَل َوالنَهاَر فَُكلٌ 

 ُمـسـتَـبـيـٌن ِحـسابَهُ َمقدورُ                                     

 

 ثُـَم يَـجـلو النَهاَر َرٌب َكريم

 بِـَمـهـاٍة ُشـعـاُعـها َمنشورُ                                    

 

أمية بن أبي الصلت لم يدخل  في اإلسالم إال أنه نسبت إليه        

قصائد عديدة يحمد  فيها  هللا ويثني على النبي محمد صلى هللا  عليه 

وسلم  حيث يوجد  هناك تناقض بين ما تدل عليه القصائد من قوة 

الذي كان  فيه  أمية بن ابي الصلت  تجاه  االيمان   وبين  التردد

اإلسالم مما يجعل بعض  النقاد  يشككون   في نسبتها إليه والبعض 

األخر يرى أنها تنسب اليه  ألنه كان تام االقتناع باإلسالم وكاد أن 

يدخل به لوال  واقعة بدر وقتل  اقاربه  فيها  حيث  قيل  انه  شق 

  خول في االسالمجاهلية وقرر عدم الدجيوبه وعقر ناقته على عادة ال

وقيل   أن أمية كان يطمع في النبوة لنفسه  فلم يدخل فيها حسداً منه 

 .للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم 

 

 :مما قاله

 

 لَـَك الـَحمُد والَمنُّ ربَّ الِعبادِ 

 أَنــَت الـَمـليُك وأَنــَت الـَحَكم                                    

 

َك َحـت ى الـيَقِيِن   َوِدن ديـَن َربِـّ

 واجـتَـنِبَنَّ الـَهـوى والـَضَجم                                     

 

 ُمــَحـمـداً أَرَســلَــهُ بـالـُهـدى

 فَـعـاَش َغـنِـياً َولــم  يُـهـتََضمُ                                     

 

 طـيتَهَعـطـاٌء ِمــَن الـلَـِه  أُعـ

 وَخـصَّ بِـِه الـلَهُ أَهـَل الَحَرم                                     

 

ـهُ َخـيـُرهم  وقَـــد َعـلِـمـوا أَنَـّ



 وفي بَيتِِهم ِذي النَدى والَكَرم                                     

 

 

ان   شعر أمية  بن ابي الصلت  نالحظ  فيه  مالمح حالة من االيم        

والتوحيد  ونبذ األصنام وفكرة خلود هللا وفناء البشر والبعث بعد الوفاة 

والحساب وتحريم الخمر كما  نجد في شعره الحكمة  اذ ابتدأ بها عددا 

 :يقول . من قصائده خالف ما سا د انذاك  بين الشعراء الجاهليين

 

 كل عي  وإن تطاول دهرا  

 يزوال  أن  إلى   مرة   صائر                                    

 

 ليتني كنت قبل ما قد بدا لي  

 في قالل الجبال أرعى الوعوال                                   

 

 فاجعل الموت نصب عينيك واحذر 

 غولة الدهر إن للدهر غوال                                       

 

 نائال ظفرها القساور والصد 

 عان والطفل في المناور الشكيال                                 

 

 وبغاث النياف واليعفر النافر 

 الضئيال     البرام     والعوهج                                    

 

وفي  شعره  نجد  المدح والرثاء والعتاب والنسيب والفخر           

 .  والرغبة في التكسب عن االستجداء   بعيداً   مدحه والوصف  وكان 

 .قليل فهجاؤه اما  واجاد  و  فيه وأبدع   من شعره كثير  الوصف 

  

في العام الخامس للهجرة اي في  عام  بن ابي الصلت  توفي أمية      

 .ميالدية  101
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سا  الضبعي لمتلمِّ
 

 

  العزى وقيل جرير بن عبد  المسيح الضبعي جرير بن عبد هو              

لق ب بالمتلم س لبيت من شعره يقول . من قبيلة دبيعة إحدى قبائل ربيعة

 :فيه

 وذاك أوان العْرض حيَّ ذبابه 

 زنابيره واألزرق المتلم سُ                           

 

طرفة بن  الشاعر  خال من  اهل  البحرين  وشاعر جاهلي    هوف        

بن   عمرو ملك العراق ثم هجاه فأراد   كان ينادم عمرو بن هندو   العبد

وقيل  اعطاه  كتابا الى عامله   في   البحرين  بيده على ان   قتله هند 

انه فتحه  قرأ فيه امر قتله فمزقه ورماه في  اليفتحه  حتى يعطيه له   اال

من   ببصرى  ومات  ولحق بآل جفنة فنجا  الشام  فرَّ إلىو   نهر الحيرة 

 -/  ة  الموافق جرهـال. قبل  13\في السنة  سورية  في  حوران  أعمال

 يالدية م 510

 

 أشأم من صحيفة المتلمس: وفي األمثال

 

ترجم المستشرق   وقدوقد  كان  شاعرا مقال  اال ان  لديه  ديوان  شعر    

 .إلى اللغة األلمانية  هفولرس ديوان شعر

 :ومن شعره هذه االبيات  

 

ِ    بَكٍر أاَل   آلَ    يا   ُكُم     هلِلَّ  أُمُّ

 طاَل الثَواُء َوثَوُب الَعجِز َملبُوسُ                            

 

 

  أَغنَيُت َشأني فَأَغنوا اليَوَم َشأنَُكُم 

 ِس الَحرِب أَو كيسواَواِستَحِمقوا في ِمرا                          



 

  إِنَّ ِعالفاً َوَمن بِاللَوِذ ِمن َحَضٍن 

ا                                      َخالبيسُ  ديٌن    أنَّهُ   َرأَوا    لَم 

 

وا الِجماَل بِأَكواٍر َعلى َعَجٍل   َشدُّ

 والظُلُم يُنِكُرهُ القَوُم الَمكاييسُ                                 

 

  نوا َكساَمةَ إِذ َشعٌف َمناِزلُهُ كا

ت بِِه البُزُل القَناِعيسُ                                        ثُمَّ اِستََمرَّ

 

 َحنَّت قَلوِصي بِها َواللَيُل ُمطَِّرٌق 

 َوشاقَتها النَواقيسُ  بَعَد الُهُدوِّ                                

 

  راِكبُها َمعقولَةٌ يَنظُُر التَشريَق 

مِل َمسلوسُ                                        َكأَنَّها ِمن َهوًى لِلرَّ

 

  َوقد أاَلَح ُسَهيٌل بَعَدما َهَجعوا 

 َكأَنَّه َدَرٌم بِالَكفِّ َمقبوسُ                                            

 

 أَنَّى طَِربِت َولَم تُلَحي َعلى طََرٍب 

 َودوَن إِلفِِك أَمراٌت أَماليسُ                                   

 

 َحنَّت إِلى نَخلَةَ القُصوى فَقُلُت لَها

 بَسٌل َعليِك أاَل تِلَك الَدهاريسُ                               

 

ي َشآِميَّةً إِذ ال ِعراَق لَنا    أُم 

ُهُم                                        إِذ قَوُمنا ُشوسُ قَوماً نََودُّ

 

 لَن تَسلُكي ُسبَُل البَوباِة ُمنِجَدةً 

رَت قابوسُ                         ما عاَش َعمٌرو َوما ُعمِّ

 

 لَو كاَن ِمن آِل َوهٍب بَينَنا ُعَصٌب 

 َوِمن نَذيٍر َوِمن َعوٍف َمحاميسُ                           



 

 أَودى بِِهم َمن يُراديني َوأَعلَُمُهم 

 ُجوَد األَُكفِّ إِذا ما اِستَعَسَر البوسُ                          

 

 يا حاِر إني لَِمن قَوٍم أولي َحَسٍب 

 ال يَجهلون إِذا طاَش الَضغابِيسُ                             

 

  آلَيَت َحبَّ الِعراِق الَدهَر أَطَعُمهُ 

 أكلُهُ في القَريَِة السوسُ َوالَحبُّ يَ                                   

 

 لَم تَدِر بُصرى بِما آلَيَت ِمن قََسٍم 

 َوال ِدَمشُق إِذا ديَس الَكداديسُ                                 

 

 َعيَّرتُموني باِل َذنٍب ِجواَرُكُم 

 َهذا نَصيٌب ِمَن الِجيراِن َمحسوسُ                            

 

 ومي َعِديَُّكمُ فَإِن تَبَدَّلُت ِمن قَ 

 إِنِّي إِذاً لََضعيُف الَرأِي َمألوسُ                                  

 

 َكم دوَن أَسماَء ِمن ُمستَعَمٍل قََذٍف 

 َوِمن فاَلٍة بِها تُستَوَدُع العيسُ                                  

 

 َوِمن ُذَرى َعلٍَم ناٍء َمسافَتُهُ 

 َكأنَّهُ في َحباِب الماِء َمغموسُ                                  

 

 جاَوزتُهُ بِأَُموٍن ذاِت َمعَجَمٍة 

 تَنجو بَِكلَكلِها َوالَرأُس َمعكوسُ                                

 

 

****************************** 

 

 

 



 

                                  00 

 

 

ل ا                    ليشكريالُمنَخَّ

 

 

المنخل بن مسعود بن عامر بن ربيعة ابن عمرو اليشكري  هو              

في سلسلة نسبه اختالف بين قيل و .نسبة إلى بني يشكر من بكر بن وائل

 .الرواة

 

أوردت بعض كتب األدب والمجاميع   وقد معروف شاعر جاهلي            

  ال يُعرف لكن   .َمع في ديوانيُج  لم شعره  اال ان  الشعرية قطعاً من شعره

 بلغ من الشهرة والمنزلة الشعرية مبلغاً   نشأته األولى إال أنه عن  شيء 

  ويقيم في قصور ملوكهم  جعله يصل إلى بالط المناذرة في الِحيرة ما 

وقيل  انه   قصر عمرو ابن هند  وفي المنذر بن   فأقام في قصر النعمان

كان يحب هند بنت المنذر وقيل  انه   ذا مكائد كان جميالً غِزالً مغامراً 

أخت عمرو ابن هند وأما حبه للمتجردة امرأة النعمان بن المنذر أبي 

 :قابوس فمشهور جداً ومما قاله متغزالً بهند أخت عمرو

 

 نائل    من    هل    يا هند

 يا هند للعاني األسير                                         

 

قتله عمرو بن هند وقيل النعمان بن المنذر وقيل بل َغي به  قيل و      

حال  في   به  المثل  ضربلذا اصبح  مُ و  كيف قتله  النعمان وال يدري أحد

 . (لحتى يؤوب المنخ  )  :فيقال  العودة عدم 

 

 رجل  إلى   فدفعه  المتجردة وقيل إن النعمان بن المنذر رآه مع          

ض قومه على قتلقال المنخ   لذلك   ( ِعَكب  )سمه بني تغلب ا  من  ل يحر 

 :هذا الرجل 

 

 أال من مبلغ الحيين عنـي



 قد قتلوا أُبَي ا   القوم   بأن                                     

 

 فإن لم تثأروا لي من ِعَكبٍّ 

يتـم    فال                                        صِدي ا  أبداً   رو 

 

 :مما قاله قُبيل قتلهو

 

 طُلَّ وْسطَ العباد قتلي بال جر مٍ 

 السِّخاال    يُنَتِّجون  وقومي                                    

 

 ال رعيتم بطناً خصيباً وال ُزر تم

 قِبـاال     َرزأتم     وال   عدواً                                  

 

ل كان  قيل و       الذي لقيه في بالط   النابغةَ الذبياني  يحسدُ أن الُمنَخَّ

به  ابن المنذر وكان  النعمان إليه ويجلسه إلى جانبه في مجلسه   يقر 

  واألعطيات ولذلك أوقع بينهما المنخل ووشى  ويُغدق عليه الهدايا

فغضب النعمان  لدى النعمان متهماً إياه بعالقِة حب مع المتجردة  بالنابغة

هرب النابغة  تاركا مجلس النعمان  وكل كتب االدب تذكر ف  وطلب النابغة

وجود جفوة بين  النعمان بن المنذر والشاعر النابغة  وكان سببها   

وقد أوردت بعض كتب األدب والمجاميع . وشاية المنخل اليشكري 

 .شعره فلم يُجَمع في ديوان اال ان  الشعرية قطعاً من شعره

 

ل فيها بالمتجردةومن مشهور شعره قصيدته التي   :ومطلعها  قيل إنه تغز 

 

 إن كنِت عاذلتي فسيري      

 نحو العراق وال تحـوري                                     

 

) كان النعمان بن المنذر ملك الحيرة قبيح الهيئة وكانت زوجته وقيل       

وفي ذات كثيرا  أجمل نساء زمانها وكان النعمان يغار عليها ( المتجردة 

 يوم شاهدها الشاعر النابغة عندما صادفها فجأة في قصر النعمان 

 .                (الخورنق)واسمه



وبرغم انها انحنت لتلتقط ازارها الذي سقط على األرض لتداري          

لم يستطع أن يكبح جماح نفسه وحسنها اال أن النابغة  بهت من جمالها 

 :يقول مطلعهاانشد قصيدته الشهيرة التي ف

 

 ســقـط الـنصيف ولم ترد اسقاطه

 يدــــبال    واتقتنا   فتناولته                                      

 

 بمخضب رخـص البنان كأنه 

 عنقود من فرط الحالوة يعقد                                      

 

فهرب    سهكان سيف النعمان يطلب رأ ه وقبل ان يفيق من سكر       

للنعمان وكان  وكتب قصائد اعتذار كثيرة ظل هاربا لعشرات السنين و

  شعرا الى أن   وأرقهم   شاعر المنخل اليشكري  من أجمل فتيان العربال

أخرى ب  أو  أقدامه  الى قصر النعمان وأصبح أحد ندمائه  وبطريقة قادته 

  اال صر الخورنق هواها واصبح ال يغادر ق  في  فوقع   المتجردة  شاهد

بين    عالقة  وجود  اليه و تناثرت الروايات عن  يعود أن   اجل  من

 المنخل والمتجردة 

 

  حضرة في   يتهامسون (الحيرة  )الملك في  وكان ديوف           

ووصلت  المنخل   يشبهون   من النعمان   بأن أوالد المتجردة  النعمان

  باحراق   وأمر  المنخل  على  قبض فامر بال الى النعمان   الهمسات

يذرى رمادها في الرياح حتى ال يتعرف أحد على مكان قبر  جثته وان 

 ولو  يذكر اسمه  من  كل   جزائه المنخل وأصدر أمرا بان يلقى نفس 

نجحت في  خطة النعمان  أن   والمحزن  قصائده بالمصادفة أو ينشد 

لذي ال نجد عنه شيئا في ذاكرة ان واالنسا  اثر للشاعر  كل  على  القضاء

 التاريخ باستثناء هذه القصيدة التي نجحت في التصدي لسيوف النعمان 

  وعذوبتها ية  كالمها جمال لروعة وحفظها الرواة عن ظهر قلب قد و

  في غرامه  لالشتباه  الشاعر الذي راح دحية  ظل   خفة على  ل وتدل

  حقيقته  الى  عاد أفاق وعندما رانا  وقيل  انه  كان سك  النعمان   بزوجة

اال ان قصيدته  بته الغائبةحبيو   الفقيرة ليتحسر على أحواله   البسيطة

  :وهذه هي القصيدة  هذه  كان فيها حتفه 

 

 فَسيـِري   عاِذلَتِي ُكْنِت  إْن 



 نَحَو العراِق َوال تَُحـوِري                                 

 

 ُجـلِّ َمـا  عن  تَسأَلِي   ال

 لي وأنظُري َحسبِي َوِخيِري                               

 

َشـتْ    الريـاحُ    وإَذا  تكمَّ

 الكبيـرِ  البيـِت    بجوانِبِ                                     

 

 النَـَدى   هـ َّ     ألفيتَنِـي 

 َشِجْيِري تشريَح قِدِحي أوْ                                     

 

 َكـــأََوارِ      وفــوارسٍ 

 َحرِّ النَّاِر أحالِس الُذُكـورِ                                     

 

وا دوابـَر بَيِضِهـمْ   شـدُّ

 في ُكلِّ ُمحَكَمـِة القتيـرِ                                         

 

بُـوا   واستـألمـوا  وتلبَـّ

بَ     إنَّ                                         للمغـيـرِ     التلـبٌـّ

 

 وَعلَـى الجيـاِد الُمسبََغـا

 ِت فوارٌس ِمثُل الُصقُـورِ                                       

 

 يخرْجَن من خلَـِل الُغبـا

 ِر يَِجْفَن بالنََعـِم الَكثيـرِ                                          

 

 ينِـي ِمـْن أاُلأقـرْرُت ع

 ئَِك والكواِعـِب بالَعبِيـرِ                                        

 

 يرفُْلَن في الِمسـِك الـذك

 يِّ وصائٍِك َكَدِم النَِحيـرِ                                         

 

 يعُكْفـَن ِمثـَل أسـاِودِ 



 وِم لْم تُعَكـْف لِـُزورِ التَّنُّ                                         

 

 ولقَْد دخْلُت َعلَى الفَتَـا

 ِة الِخدَر في اليـوِم الَمِطيـرِ                                    

 

 فلالكاِعـِب الحسنـاِء تَـر

 في الدَمْقِس وفي الحريرِ                                      

 

 فتََدافَـَعـتْ     فدفْعتُـَهـا

 َمشي القطاِة إلَى الَغديـرِ                                      

 

فَـتْ    وعطَْفتُهـا  فتََعطَـّ

 كتعطُِّف الظَبـي البهيـرِ                                         

 

َسـتْ     ولثمتُـهـا  فتنفَـّ

ِس الظبـي البَهيـرِ                                           كتنفُـّ

 

َسـتْ     هـاولثمتُـ  فتنفَـّ

ْبـِح الُمنيـرِ                                        كتنفُّـِس الصُّ

 

َدتْ   ودَمْمتُهـا فـتـأَوَّ

ِد الُغْصـْن النَّضيـرِ                                        كتأَوُّ

 

َهـتْ   ووهْزتُـهُـا فتـأَوَّ

 ِه القْلـِب الضريـرِ كتأَوُّ                                        

 

 فََدنَْت وقالـْت يَـا ُمـنَ 

ُل َما بِجسِمَك ِمْن َحرورِ                                     خِّ

 

 ما َشفَّ ِجْسمي غيـُر حُ 

 فاهَدئِي َعنِّي َوسيـِري بِِّك                                  

 

نِـي   وأُحبُّـَهـا  وتُحـبُـّ



 بَِعيـِري  ناقَتَهـا  ويُحـبُّ                                     

 

 للـُمـن   يـومٍ   يـا ُربِّ 

لِ                                       لََها فيـِه قَصيـرِ   قَدْ   خَّ

 

 فإنَّنِـي  أنتشيـتُ   فـإَذا

 والَسديـرِ   َربُّ الخورنـقِ                                    

 

 ـنـيوإَذا صحـْوُت فإنَّ 

 والبَعـيـرِ   َربُّ الُشويهـةِ                                     

 

 ولقَْد شرْبُت ِمـْن الُمـَدا

                                        َِ  بالقليـِل وبالكثيـرِ   َمـِة

 

 

 

 

                         ********************* 
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 األسود بن يعفر النهشلي
 

 

 

األسود بن يعفر  ابن عبد األسود بن جندل بن سهم هو ابو نهشل         

وكان من   بن نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن تميم

من   العباب  رهم بنت هي  يعفر وأم األسود بن . سادات تميم ورؤوسها 

من اهل العراق  وكان جوادا كريما وشاعرا فصيحا    . بن عجل  بني سهم

 وقد نادم النعمان بن المنذر

 

في قول  ليس بالمكثركان  و شاعر  من شعراء الجاهليةاالسود              

جعله  بن  وقد   الشعر انما  يقوله حسب  الحاجة وورود القصيدة اليه  

خداش بن زهير  ه معو الشعراءمن طبقات  الثامنة الطبقة   في  سالم

ومن  .والمخبل السعدي والنمر بن تولب العكلي المعدودين في الشعراء

 :ومطلعها  ة المشهورةيقصيدته الدال اشهر شعره

 

 نام الخلي وما أحس رقادي

 والهم مختصر لدي وسادي                                  

 

 

معدودة من مختار أشعار العرب فهي  من  روائع  الشعر العربي  و        

هاشم بن محمد الخزاعي  ومن اخباره  عن  .  مفضلية مأثورة  وحكمها

حدثنا الرياشي عن : قاال انهما  الحسن أحمد بن محمد األسدي يوأب

 :األصمعي قال

 

تقدم رجل من أهل البصرة من بني دارم إلى سوار بن عبد هللا ليقيم        -

 :يتمثل قول األسود بن يعفر  فصادفه   شهادة  عنده

 



 

 ولقد علمت لو أن علمي نافعي

 أن السبيل سبيل ذي األعـواد                                    

 

 إن المنيـة والحتـوف كالهمـا

 يوفي المخارم يرميـان سـوادي                                  

 

 ماذا أؤمـل بعـد آل محـرق

 تركوا منازلهـم وبعـد إيـاد                                        

 

 

 أهل الخورنق والسدير وبـارق

 والقصر ذي الشرفات من سنداد                                 

 

 

 نزلوا بأنقـرة يفيـض عليهـم

 ماء الفرات يفيض مـن أطـواد                                   

 

 

 جرت الرياح على محل ديارهـم

 فكأنمـا كانـوا علـى ميعـاد                                        

 

 

 :ثم أقبل على الدارمي فقال له

 ?أتروي هذا الشعر -

 .ال: قال  -

 ?أفتعرف من يقوله: قال  -

 . ال: قال  -

رجل من قومك له هذه النباهة وقد قال مثل هذه الحكمة ال : قال -

فإني متوقف    عندك  دتهشها  أثبت  يا مزاحم  تعرفه  وال ترويها 

 .عن قبوله حتى أسأل عنه، فإني أظنه دعيفا

 



ابي سعد   بن هللا   عبدومن اخباره  ايضا  قيل  ان سعد بن         

بينا : حدثني الحكم بن موسى السلولي قال حدثني أبي قال -: قال 

نحن بالرافقة على باب الرشيد وقوف وما أفقد أحدا من وجوه 

إذ خرج وصيف كأنه درة    الشام والجزيرة والعراقالعرب من أهل 

 :فقال

 

يا معشر الصحابة، إن أمير المؤمنين يقرأ عليكم السالم ويقول  -

 :من كان منكم يروي قصيدة األسود بن يعفر: لكم

 

 نام الخلي وما أحس رقادي

 والهم مختصر لدي وسادي                            

 

 .مؤمنين وله عشرة آالف درهمفليدخل فلينشدها أمير ال

 .فنظر بعضنا إلى بعض، ولم يكن فينا أحد يرويها  

 .فكأنما سقطت وهللا البدرة عن قربوسي : قال

أجل هذا   يعفر من بن  شعر األسود  فرويت   أبي  فأمرني: قال الحكم 

 كسرى  إلى مدائن  انتهى تمثل علي بشعره لما و .الحديث

 

حدثني أبي : أخبر محمد بن القاسم األنباري قالقيل   ومن اخباره            

 :قال

 حدثني عبد هللا بن عبد الرحمن المدائني 

 حدثنا أبو أمية بن عمرو بن هشام الحراني : قال 

 حدثنا محمد بن يزيد بن سنان: قال

 حدثني جدي سنان بن يزيد: قال 

ي بن أبي كنت مع موالي جرير بن سهم التميمي وهو يسير أمام عل: قال 

 :طالب عليه السالم ويقول

 

 يا فرسي سيري وأمي الشاما

 وخلفي األخوال واألعماما                                       

 

 وقطعي األجواز واألعـالم

 من خالف اإلمامـا  وقاتلي                                       

 



 إني ألرجو إن لقينا العامـا

 جمع بنـي أميـة الطغامـا                                         

 

 أن نقتل العاصي والهمامـا

 وأن نزيل من رجال هامـا                                        

 

فلما انتهى إلى مدائن كسرى وقف علي عليه السالم ووقفنا، فتمثل          

 :موالي قول األسود بن يعفر

 

 

 يارهمجرت الرياح على مكان د

 فكأنما كانـوا علـى ميعـاد                                        

 

 :ردي هللا عنه فقال له علي 

 : فلم لم تقل كما قال جل وعز -

ونعمة كانوا . وزروع ومقام كريم. كم تركوا من جنات وعيون ) -

 .  (كذلك وأورثناها قوما آخرين . فيها فاكهين

كفروا النعمة، فحلت بهم النقمة ،  يا ابن أخي، إن هؤالء: ثم قال -

 .فإياكم وكفر النعمة فتحل بكم النقمة

تمثل عمر بن عبد العزيز بشعره حين مر بقصر آلل جفنة  وقيل 

 :قال ردي هللا عنه  أخبرني الحسن بن علي

 حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا أحمد بن الحارث عن المدائني -

م مواله يوما بقصر من مر عمر بن عبد العزيز ومعه مزاح: قال  -

 :قصور ال جفنة، فتمثل مزاحم بقول األسود بن يعفر

 

 جرت الرياح على محل ديارهم

 فكأنما كانـوا علـى ميعـاد                                         

 

 ولقد غنوا فيها بأنعم عيشـة

 في ظل ملك ثابـت األوتـاد                                        

 

 فإذا النعيم وكل ما يلهى بـه

 يوما يصير إلى بلـى ونفـاد                                      



 

 هال قرأت: فقال له عمر

كذلك وأورثناها قوما ) : إلى قوله جل وعز(كم تركوا من جنات وعيون ): 

 .( آخرين

ما قاله في استنقاذ إبل له أخذتها بكر بن وائل نسخت من كتاب محمد بن 

 : حبيب عن ابن األعرابي عن المفضل قال

كان األسود بن يعفر مجاورا في بني قيس بن ثعلبة ثم في بني مرة  -

بن عباد بالقاعة ، فقامرهم فقمروه حتى حصل عليه تسعة عشر 

 بكرا

يا قوم، أتسلبون ابن أخيكم : فقالت لهم أمه وهي رهم بنت العباب  -

 ?ماله

 .قداحه  احبسوا: قالت? فماذا نصنع: قالوا  -

. فدخل ليقامرهم فردوا قداحه. أمسك : فلما راح القوم قالوا له  -

 :فقال

ال أقم بين قوم ال أدرب فيهم بقدح؛ فاحتمل قبل دخول األشهر   -

 الحرم

فأخذت إبله طائفة من بكر بن وائل فاستسعى األسود بني مرة بن عباد  

 :وذكرهم الجوار وقال لهم

 يآل عباد دعوة بعـد هجمـة

 فهل فيكم من قـوة وزمـاع                                     

 

 فتسعوا لجار حل وسط بيوتكم

 غريب وجارات تركن جيـاع                                   

 

 .وهي قصيدة طويلة، فلم يصنعوا شيئا

 فادعى جوار بني محلم بن ذهل بن شيبان 

 :فقال 

 

   قل لبني محلم يسيروا

 خفير بها   يسعى  بذمة                                         

 

 ال قدح بعد اليوم حتى توروا

 توروا لم   إن ىى  ويروى                                     



 

 :فسمعوا معه حتى استنقذوا إبله، فمدحهم بقصيدته التي أولها 

 

 أجارتنا غضي من السير أوقفـي

 إن كنت قد أزمعت بالبين فاصرفي                                

 

 :ويقول فيها  

 

 سائلك أو أخبرك عن ذي لبانـة

 سقيم الفؤاد بالحسـان مكلـف                                     

 

 تداركنـي أسبـاب آل محلـم

 وقد كدت أهوي بين نيقين نفنف                                 

 

 رةهم القوم يمسي جارهم في غضا

 سويا سليم اللحم لـم يتحـوف                                      

 

 ن أموالهمعفلما بلغتهم أبياته ساقوا إليه مثل إبله التي استنقذوها     

   100\قبل الهجرة النبوية الشريفة اي سنة  03 \وقيل انه توفي سنة  

 ميالدية 

   

 :ومن شعره  هذه االبيات  

   

 ات من َمطلبَهل لِشباٍب ف

 أم ما بُكاُء البائِس األَشيب                                 

 

إال األداليل ومن ال يََزل َِ 

 يُوفي على مهلكه يَعَصب                                 

 

لُت شيبا قد َعال لمتي  بُد 

 بعد َشباٍب َحسٍن ُمعجبِ                                    

 

 مَّت فاَرقتُهُ َصاحبتُه ثُ 



 ليَت شبابي ذاك لم يَذهبِ                                  

 

 وقد أُراني والبلى كأسمه

 إذ أنا لم أصلع ولم أحَدبِ                                  

 

 ولم يُعرني الشيب أثوابه

 أصبى ُعيون البيِض كالَربربِ                             

 

 إذا كأنما يوَمي َحولٌ 

 لم أشَهِد اللَّهو ولم ألعبِ                                    

 

 وقَهوٍة صهباَء باكرتُها

 بُجهمٍة والديُك لم ينَعبِ                                     

 

 وطامح الرأِس طويِل العمى

 يذهُب َجهال كلما َمذهبِ                                     

 

 طوَرهكويته حين عدا 

 في الرأس منهُ كيَّة المكلبِ                                  

 

 غارٍة شعواَء ناصبتُهاو

 بسابحٍ ذي ُحُضٍر ُملهبِ                                    

 

 تراهُ بالفارِس من بعد ما

 نك َس ذو الألمِة كاألنكبِ                                       

 

 هُ َموهناوَصاِحٍب نَب هتُ 

 جأنبِ    وال   بأناحٍ    ليسَ                                      

 

 أروَع بُهلوٍل خميص الحشا

 تركب به يركبِ   كالنَّصل ما                                  

 

 فقاَم وسناَن إِلى رحلهِ 



 ذعلِبِ  ٍَ َدوسرٍة   وَجسرة                                      

 

ِج أشرفتهُ ومَ   ربأ كالزُّ

 والشمس قد كادت ولم تَغُربِ                                   

 

 تل فني الريُح على رأسهِ 

 كأنني َصقٌر على َمرقَبِ                                        

 

 ذاك وَمولي يُمجُّ الندى

 ولبِ قُريانهُ أخضُر ُمغلَ                                          

 

 قفر َحمته الخيُل حتى كأن

 َن زاهُرهُ أُغشَي بالزرنبِ                                      

 

 جاد السما كان بِقُريانهِ 

 بالنجم والنَثرة والعقربِ                                       

 

 كأنَّ أصواَت َعصافيِره

 ثَلٍَّة ُمحصبِ أصواُب راعي                                     

 

 قُدُت به أجرَد ذاميَعةٍ 

 َعبِل الشوى كالصدع األشعبِ                                

 

 فَرداً تُغنيني مكاكي هُ 

 والملَعبِ     الولدان    تَغنيَ                                   

 

  

 

                  ********************** 
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 تا بط  شرا                   
 

 

هو   ثابت  بن  جابر  بن  سفيان  بن عدي  بن كعب  بن حرب         

بن تيم  بن سعد  بن فهم  بن عمرو  بن قيس عيالن   بن  مضر بن  

 .  نزار  بن معد   بن عدنان  الفهمي  القيسي 

 

القين  بن  فهم  بن عمرو  وأمه  هي أميمة الفهمية  من  بني          

: بن قيس عيالن  بن مضر قيل كان  لديه  خمسة  أ خوة  اشقاء   هم 

 ..و عمرو . وكعب جدر . والبواكي له . وري   نسر . ري  بلغب  

 

أحد الشعراء  الصعاليك في الجاهلية  الذين عاشوا في بادية      

السلكة وعروة  الحجاز  بديار  قبيلته  فهم مع الشنفرى والسليك بن

 . ابن الورد العبسي

 

والتأبط  هو  ودع الشيئ تحت االبط    (تأبط شراً  )لقب  ب    

 وحصره بذراع اليد  كي ال يسقط   

في الصحراء   رأى ما شيا  الشاعر ثابت بن جابر  قيل  بينما   كانو

عليه  طول  طريقه  فلما قرب كبشاً  فاحتمله تحت إبطه  فجعل  يبول 

من  حي  ثقل عليه الكب   فلم   يقله  فرمى  به  فإذا  هو غول من ال

 :فقال له قومه الغيالن  التي قيل انها كانت موجودة في ذلك الزمن 

 ما تأبطت يا ثابت؟  -

  غوال: قال -

 لقد تأبطت شراً : قالوا -

 .فسمي بذلك 

 :قالت له أمه  لقي ىوفي رواية اخر  

 .ذا راح غيركإ  بشيء  يأتيني  كل إخوتكا- 

 بشيء  الليلة  سآتيك: فقال لها - 

 



  ومضى فصاد أفاع  كثيرة  من  أكبر ما  قدر عليه  فلما  أتى بهن        

بين  يديها   ألقاه  للجراب  وفيه  الحي ا ت متأبطاً    في  جراب اليها 

ات في  بيتها  فخرجت  خائفة  فقال لها نساء ففتحته  فهربت الحي  

 :الحي

 ذا أتاك به ثابت؟ما- 

 أتاني  بأفاع  في جراب: فقالت - 

 وكيف حملها؟: قلن - 

 تأبطها : قالت - 

 شراً   لقد تأبط: قلن - 

 ( تأبط  شراً )  فلزمه  اللقب 

 

ألنه  كان  كلما ( تأبط  شرا)لقب  ب  ثالثة  قيل و  في رواية           

  تتأبط:) مرةأمه  له  خرج  للغزو  ودع  سيفه  تحت  أبطه  فقالت

  يقصدون االقرب  الن  العرب  واالخير هو . فلقب بهذا اللقب(  شرا

 ..ه  تحت أبطهودام    بالتأبط   مالزمته  الشر

 

 - : وفي رواية  قيل  ان   عمرو  بن  أبي عمرو الشيباني قال            

 نزلت على حي من فهم  إخوة  بني عدوان  من قيس  فسألتهم عن خبر

 :فقال لي بعضهم ( شراً   تأبط )

 وما سؤالك عنه أتريد أن تكون لصاً؟ - 

فأتحدث     ال ولكن  أريد  أن  أعرف أخبار  هؤالء  العدائين : قلت- 

 بها

أعدى ذي رجلين وذي   (تأبط  شراً  )إن:  نحدثك بخبره: فقالوا - 

 ينظر إلى  ساقين وذي عينين  وكان  إذا جاع  لم  تقم  له  قائمة  فكان

يفوته  حتى    فال نظره أسمنها  ثم  يجري  خلفه   الظباء  فينتقي على

 .يأخذه  فيذبحه  بسيفه ثم يشويه فيأكله

 

او   بعير اسقطه على   اتكأ  القوة  فان كان  خارق   وقيل  انه       

وهو اسرع من الخيول االصيلة    استوى على ظهر فرس اجهضها

فانه مثل   في عدوه وان رمى رمحه ويسبق الظبي  في عدوه  الجامحة

 انه  ريح الشتاء  وكثرت  الحكايات عنه  مع الجان والغيالن  حتى  قيل 

هو الغول بعينه حيث كان له  ظفيرتان تشبهان قرني الشيطان و عينان 

 .ينبعث منهما  شرر  ينذر من ينظر اليه  بالموت   حمراواتان



 

 : ا وقالت لهومن اخباره  انه  نادته امه يوم      

من شظف العي  وانت  ايها الولد العاق، ها أنت ترى ما نحن فيه  --

حيث ( ايها الخبيث  )ال هم  لك  اال  ان  تسابق الغزالن   لم ال  تنطق 

 :لم يجبها  ثم اجابها قائال 

وماذا تريدين ان افعل بعد ان جئت لك بكب  سمين  فاذا به ينقلب  -

وسرقت لك ما يزن حمل بعير من التمر  ! س؟بين  يديك الى  ذئب مفتر

  فماذا افعل  لك  بعد!! فانقلب التمر حين رأى وجهك الى أفاع سامة

 « !ذلك يا امرأة؟

 : تعبأ بما قال فتصرخ فيه لملكنها  

إبل   ( هذيل)من ارض   (رحى  بطان ) ان في فالة.. اسمع ايها الجلف-

 .ترعى  فلو تربصت ببعضها ليال

 : ا مقاطعافيصيح فيه

 انِت اذاً تريدين البنك ان يكون سارقا ؟  -

 :فتجيبه ساخرة  

 !ثكلتك امك وهل لك صنعة اخرى غير السرقة التي ورثتها عن ابيك؟ -

وبئس األم انت يا من !! والالت ما اسموك ام االشرار عبثا:  فيجيبها  -

 !!تحردين ولدك على فعل الشر

 : فتقول له

  عمل لك سوى مجالسة السراق كأبي خراش ال تجادلني، وانت ال -

وعد ألمك بلبن النياق  (رحى بطان )هيا اذهب يا تأبط الى.. والشنفري

. 

 

على منطقة رحى بطان ودع اذنه على (تأبط شرا )وعندما شارف     

األرض كي يسمع وقع اقدام النوق  ولكنه سمع ما لم يكن يتوقع  فصار 

 :يحدث نفسه ومن شدة هول الدهشة 

الثقيلة الوقع كأنها جبل يسير وصوت اقدامه  ما هذه االقدام ! ما هذا؟ -

فاذا بها . اي مخلوق هذا الذي يسير بهذه القوة؟! يأتيني عبر الرمال؟

 غولة انثى تقول له

ولكنها ( قيس عيالن )ان امك هي التي  طلبت اليك  لتسرق ابل- 

ة امه من دفعت ثمن تحريضها اياك على السرقة  فاستخرجت جث

 ..وعاء، وألقت بها امامه، ها هي ام االشرار جثة هامدة امامك

 :باكيافصرخ  - 



 ويحك قتلت امي ايتها الغولة 

 :فتهجم عليه قائلة 

 وسأمزقك بأنيابي يا تأبط   -

فيشتبك معها بقوته الخارقة  التي يظهرها عندما يتعرض لمعارك مع  

ر دحكاتها عاجلها بضربة  الجن والغيالن، وبينما كانت الغولة تصد

 .فكسر انيابها

 

  كسامزق: فقالت له وهي في قمة حنقها وغضبها- 

سأسلخ جلدك  واصنع منه اكبر خيمة في بالد العرب، :  لها  فيقول - 

 !!ألذل بك قبيلة الغيالن ايتها الخبيثة

 :منشدا يقول وفي هذا  فأجهز عليها، ثم حملها الى قبيلته- 

 

 فهم  فتيان   مبلغ      من   أال  

 بما لقيت عند رحى بطان                                   

 

 

 بأني قد لقيت الغول تهوى   

 بسهب كالصحيفة صحصحان                              

 

ت    فأدربها بال ده  فخر 

 وللجران  لليدين  صريعا                                   

 

 عليها ألنظر فلم انفك متكئا  

 مصبحا ماذا أتاني اذا عينان                               

 

 في رأس قبيح كرأس 

 اللسان    مشقوق   الهر                                     

   • 

 

 :  هذه االبيات   ومن شعر تأبط شرا

 

 درى هللا اني للجليس لشانِئ  

 ودمير ة مقل  لي  بغضهموت                                  



 

 وال اسأل العبد الفقير بعيره  

 وبعران ربي في البالد كثير                                    

 

 عوى الذئب فاستأنست  اذ عوى

 اطير    فكدت   انسان  وصوت                                 

 

 

  تعد فتأبط  شرا  شاعر جاهلي مجيد  وقصيدته  هذه         

 :من روائع الشعر العربي  نقتطف منها  مايلي    

 

  يا عيد يالك من هم وإيراق 

 ومر طيف على األهوال طراق                                 

 

  يمشي على األين والحيات محتفيا 

 نفسي فداؤك من سار على ساق                                

 

  لها بنائ   دنت   خلة   إني اذا

 وأمسكت بضعيف الوصل أحذاق                                 

 

 نجوت منها نجائي من بجيلة،إذ 

 ألقيت،ليلة خبت الرهط أوراقي                                   

 

  ليلة صاحوا وأغروا بي سراعهم 

 بالعيكتين لدى معدى ابن براق                                   

 

  قوادمه   حصا   حثحثوا  اكأنم

 أو أم خشف،بذي شث وطباق                                     

 

  ال شيء أسرع مني،ليس ذا عذر 

 خفاق  الريد بجنب  جناح،  وذا                                   

 



جثته في غار يقال له  في بالد هذيل  وقيل القيت  (تأبط  شرا ) وقُتل

ميالدية   وكانت معظم غاراته على   530ب مكة  نحو جنو(رخمان)

وقيل هم  بني  صاهلة  من  قبيلة  هذيل  وبني نفاثة  من  قبيلة  كنانة

 .قاتلوه 

     

 

 

             *************************** 
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 الشاعر  حميضة  اليعمري          

 

 

 

بن قيس بن عبد هللا ( بلعاء) هو  أبو مساحق حميضة  ولقبه          

بن وهب بن يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد 

مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 

أحد أشراف العرب وساداتهم  .يبن عدنان، اليعمري الليثي الكنان

أخوه الصحابي الجليل  . وفرسانهم  وشعرائهم وحكمائهم  ورماتهم

 .جثامة بن قيس الليثي الكناني

 :لقوله مرتجزا(  بعاء) وقيل  لقب   

 

 أنا ابن قيس سبعا وابن سبع             

  

 فالتمع    قبيال  قيس  أبار من          

 

   فابتلع  طعاما   كانوا  كأنما               

 

 :قيل  انه   قال  لولده  يوما  يوصيه   

 

يا بني، ال تف  سر صديق أو عدو، فإن السر أمانة عند الكريم وإن )  

 ( . غلب صاحب عن إخفائه فال تغلب عن هتك ستره فيه

 

ويقول  لطفيل  بن مالك  بن جعفر العامري بعد  نزول  بني ليث       

 :في نجد

 



 ني وأنت ببطن نجدأتوعد

 فال نجداً أخاف وال تهاما

 

 تركنا   حتى   نجدكم   وطئنا

 حزون النجد نحسبها سخاما

 

 

 :ومن شعره لسراقة بن مالك المدلجي الكناني سيد بني مدلج من كنانة

 

 ُسراقَة بن مالك  أبلغ  أال 

 فبئس مقالة الرجل الخطيبِ 

 

 

 أترجو أن تؤوَب بظُْعن ليثٍ 

 ُر من قريبِ فهذا حين تُبصِ 

 

 :ومن شعره 

 

 وفارس في غمار الموت منغمس

 إذا    تألى على   مكروهة  صدقا

 

 غشيته وهو في جأواء  باسلة

 عضبا أصاب سواء الرأس فانفلقا

 

 بضربة لم تكن مني  مخالسة

 وال  تعجلتها  جبنا  وال فرقا

 

 :ومن شعره ايضا 

 جزى هللا ابن عروة حيث أمسى

 وُق   له    أثامُ ُعقُوقا    والعُقُ 

 

 :ومن شعره في الحكمة

 



 أن ه    أعلم الظن    صواب   وأبغى

 إذا طاش ظن  المرء طاشت مقادره

 

 

 :ومن شعره

 

 أبيت لنفسي الخسف لما ردوا به    

 ودليتهم   شتمي  وما كنت  مفحما                                        

 

 

سيف  صقله ) ل عمره فقيل عنه وقد اصيب  بالبرص  بعد ان طا      

 .وهو من شعراء المعمرين (  هللا 

 

مات قبل يوم الُحَريرة وهو أحد أيام حرب الفجار التي وقعت  بين   

 .كنانة  وقيس عيالن  

 

 

 

 

 

*********************************** 
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 البكريةالخرنق  
 

 

 

 بن مالك   بن هفان  بدر بنت   الخرنقهي  الشاعرة           

 . البكرية العدنانية

 

هي أخت طرفة بن العبد من . شاعرة من شعراء الجاهلية         

تزوجها بشر بن عمرو بن مرثد سيد بني أسد الذي قتل يوم . أمه

 . كالب من قبلهم

 

في رثائه ورثاء من قتل معه من  اغلبه  كان أكثر شعرها             

 .لها ديوان شعر صغير. كما رثت أخاها طرفة. قومها

  

لهجرة النبوية  اي  في توفيت في السنة  الخمسين  قبل ا          

 571\وفي رواية اخرى في عام  ميالدية  570عام    

 :من شعرها هذه االبيات  و

 

 بَن هندٍ   مبلغٌ    من   أال

 وقد ال تَْعَدُم الَحْسنَاُء ذاما                                 

 

 كما أْخَرْجتَنَا ِمْن أْرِض ِصْدقٍ 

 تَرى فِيها لُمَغتبِط ُمقاما                                   



 

ا  َكَما قالْت فتاة ُ الحي  لَمَّ

 أحسَّ جنانها جيشاً لهاما                                 

 

 ْته بِلَْيللوالِدها وأْرأ

 قَطًا ولَقَل  ما تَْسِري ظاَلًَما                                

 

 ألَْسَت تَرى القَطا ُمتَوتراتٍ 

 َولَْو تُِرَك القطا لَغفَا َوناما                                 

 

 :وتقول في زوجها وقد خرج للصيد والقنص  تصفه  

 

 يا رب غيث قد قرى عازب 

 أج  أحوى في جمادى مطير                                    

 

 سار به أجرد ذو ميعٍة 

 عبالً شواه غير كاب عثور                                       

 

 فألبس الوح  بحافاته 

 والتقط البيض بجنب السدير                                     

 

 ذاك وقدماً يعجل البازل ال 

 كوماء بالموت كشبه الحصير                                     

 

 يبغي عليهما القوم إذا أرملوا 

 األلمعي القرور  ظن  وساء                                      .

 

 آب وقد غنم أصحابه 

 يلوي على أصحابه بالبشير                                      

 



 

 :جماعته  تقولن عمرو وقالت تفخر بزوجها بشر بو

 

 لقد علمت جديلة أن بشراً 

 غداة مربح مر التقادي                                       

 

 غداة أتاهم بالخيل شعثا 

 يدق نسورها حد القضاض                                   

 

 عليها كل أصيد تغلبي

 الحدين ماضكريم مركب                                      

 

 بأيديهم صوارم مرهفات 

 جالها القين خالصة البياض                                   

 

 وكل مثقف بالكف لدن 

 وسابغة من الحلق المفاض                                  

 

 

 :ايضا  (قالب ) وتبكيه وقد قتل يوم  وقالت ترثي زوجها 
 

 أعاذلتي على رزء أفيقي 

 فقد أشرقتني بالعذل ريقي                                         

 

 فال وأبيك آسى بعد بشٍر 

 على حي يموت وال صديق                                        

 

 وبعد الخير علقمة بن بشر 

 إذا نزت النفوس إلى الحلوق                                    

 



 شٍر ومال بنو دبيعة بعد بِ 

 كما مال الجذوع من الحريق                                     

 

 منت لهم بوائلة المنايا 

 بجنب قالب للحين المسوق                                       

 

 فكم بقالب من أوصال خرٍق 

 أخي ثقٍة وجمجمة فليق                                           

 

 ك إذا لقوهم ندامي للملو

 حبوا وسقوا بكاسهم الرحيق                                     

 

 هم جدعوا األنوف وأرغموها 

 فما ينساغ لي من بعد ريقي                                      

 

 وقالت  ايضا   

 

 أال َذَهَب الَحالَُّل في القَفََراتِ 

 يمألُ الجفناِت في الجحراتِ و من                                 

 

 و من يرجُع الرمَح األصمَّ كعوبهُ 

 عليِه دماُء القوِم كالشقراتِ                                        

 

 

 :وقالت  ترثيه ايضا  

 

ة َعَدْدنا  لهُ َخْمسا وعشرين حجَّ

 فلما توفاها استوى سيداً دخما                                    ًَ 

 

 ْعنا به لما انتظْرنا إيابهُ فُجِ 



 على خيِر حاٍل ال وليداً وال قحما                                     

 

 

 :وتقول تفخر بقومها 

 

 َعلَْينَا  أَسُد  ْتفَخَرْن  ال  أال

 في الِكتَاِب   كان ِحينَا  بِيَوم                                 

 

 فقْد قطعْت رؤوٌس من قعيٍن 

 َوقَْد نَقََعُت ُصُدوُر ِمن َشَراِب                                 

 

 وأْرَدْينَا ابَن َحْسحاٍس فأَْدحى 

 تجوُل بشلوِه نجُس الذئابِ                                    

 

 :وقالت ايضا  

 

 إنَّ بني الحصِن استحلْت دماءهمْ 

 والبهْ     ثمَّ  اربها ح   أسدٍ    بنو                              

 

 هُم جدعوا األنَف األشمَّ فأوعبوا

 فالتحوه وغاربه  وجبوا السنام                               

 عميلة بواه السنان بكفه 

 عسى أن تالقيه من الدهر نائبه                               

 

 

 

                 ********************* 
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 االوسي أحيحة بن الجالح
 

 

األوسي شاعر   الحري   بن  بن الجالح  أحيحة  هو أبو عمرو         

 .جاهلي من دهاة العرب وشجعانهم

 

وكان . ملك اليمن  األصغر أبي َكِرب حس ان  تُب ع  زمن  في   عاش        

يثرب )  بأموال أهل   كاد يحيط حتى ابيا  كان مرغنياً يحسن تدبير المال و

 ( .يثرب  ) كان سيدو  (

 

  أموراً تظهر بخلوجاء ذكره  في كتاب الكامل  للمبرد  حيث  اورد           

تمكن  بأنه صائب الرأي حتى  ووصف   .بأمواله الشديد  وتمسكه  احيحة  

أحيحة  مع   أن وحصافة رايه  حتى قيل  صوابه  لكثرة  قومه من تزعم  

 .  الجن  من  تابعاً 

 

وكان مرابياً كثير المال . كان سيد األوس في الجاهلية: وقال البغدادي    

 .أما شعره فالباقي منه قليل جدا

 

  بئراً يأخذ  وتسعون  تسع  له  وكانا  وأمالك مزارع   كان ألحيحة        

 ل يثرب  واسماه احدهما في داخ حصنان  وكان له أُطُمان أي  منها الماء

 (.الضحيان) واالخر في دواحيها  واسماه( المستظل  )

 

بن   من بني عدي  بن زيد  بنت عمرو  تزوج أحيحة من َسلمى      

ار إاِل  وأمرها   أحداً   ال تتزوج قد اشترطت ان  شريفة  امرأة  وكانت  النج 

قدم  تزوجت بعده هاشم بن عبد مناف حين ( احيحة ) فلما قتل  .بيدها

 جد النبي محمد صلى هللا عليه وسلم  عبد المطلب منه   فولدت  المدينة



و   الرسول صلى هللا عليه  جد    عبد المطلب  إِخوة من أحيحة هم  فأوالدها

قبل وفاة هاشم المتوفى نحو  (أحيحة)     وفاة   تكون  ا وبهذ. ألبيه  سلم

سيرة النبوية شذرات من ال) راجع كتابي  .قبل الهجرة 100\عام 

 (الشذرة االولى -المعطرة

 

  قتل أحيحة رجالً من  القبلية  إِحدى المناوشات في وقيل  انه           

ار بني   ليأخذ  فأراد هذا أن يقتل أحيحة   بن عمرو  لعاصم  وكان أخاً  النج 

حينئٍذ عزم أحيحة على اإِلغارة على   منه  أن ينال  يستطع فلم   بثأر أخيه

ا علمت  لنجار ليؤدب عاصماً ويتخلص منهبني ا   احتالت  بذلك  سلمى  فلم 

  فأنذرتهم  إِلى قومها  وانطلقت  من الحصن  بيتها بالتدلي  في مغادرة

ورأى   قتال شديد  بينهم يكن   لم  أقبل أحيحة  فاستعد وا فلما   وحذ رتهم

  ا عمل سلمىهذ: افتقد امرأته فلم يجدها فقال  القوم على حذر فلما رجع

اها لذلك قومها . خدعتني حتى بلغت ما أرادت وقد قال  (المتدل ية)وسم 

 .أحيحة في ذلك شعراً 

 

ن في  وذكر انه                تب ع  كرب  قاتل أبا  عندما( الضحيان )قد تحص 

  وترك فمر  بالمدينة   تب ع قد أقبل من اليمن يريد المشرق حين . بن حسان

 (يثرب ) فقتل  في العراق ثم  الى   الشام  إِلى ومضى  ائه  حد  ابن ا فيها 

كرَّ راجعاً وهو مجمع على تخريب المدينة وقطع فلما سمع  بذلك   غيلة 

  ثم أمر أن يأتيه أشراف المدينة وكان أحيحة بينهم. لها وإِفناء أهلهاينخ

 )ال أنإِ   يثرب  على أهل  يملكهم  كي قادم  ( تب ع ) أن األشراف   وظن  

  إِلى بالذهاب   الغدر فاستأذن من  ( تب ع ) يبيته فطن إِلى ما كان  ( أحيحة

تب ع  )حتى إِذا نام الحرس الذين ودعهم  أمر قينته أن تغني  وهناك خبائه 

 :للمغنية قال  عليه(

 

أنا ذاهٌب إِلى أهلي فشد ي عليك الخباء فإِذا جاء رسول الملك )            

قد رجع إِلى أهله : نائم فإن أبَوا إاِل  أن يوقظوني فقولي هو -فقولي له

يقول لك : فقولي له فإِن ذهبوا بك إِليه   وأرسلني إلى الملك برسالة

 .(   اغدر بقينة أو َدعْ : أحيحة

 

تطلب قتله  ( تب ع) خيل كتيبة من   تبعته  قومه  انطلق إِلى  فلما         

ن  فوجدوه كان  ثالثة أيام    فحاصروه ( حيانالضَ  )  بأطمه  قد تحص 



  بالتمر  ويرمي إِليهم بالليل  والحجارة  بالنبل  بالنهار ويرميهم  يقاتلهم

ا لم يقدروا عليه أمرهم    .أن يحرقوا نخله (  تب ع )فلم 

 

وأورد األصمعي  بعض شعره  منه البحتري في حماسته  انتخب  كما       

غير أن  . كتب األدب شعره  شيئاً من  قصيدة له في مختاراته وتناقلت

  إِلينا  وتصف قصائده التي وصلت  حتى اليوم ديوان   في  لم يجمع شعره 

  تصف كما   الخاصة ونظرته إِلى الحياة والناس والمال  حياته  جوانب

في سبيل جمع المال وتركه من أجل ذلك  تخل يه عن مجالس لهوه 

 .الشهوات التي تتطلب أن يبذل لها

 

وإِن كان ال ينفرد فيه بميزة فنية خاصة إاِل  في  جيد وشعره سهل        

مة  وكان يظن ان الحياة ال يخلو من عبرة أو حك كان شعره و  أبيات قليلة

 :  خداعة  وتغتال ابناءها   يقول

 

 أاَل  يا لَهَف نَفسي أَيَّ لَهٍف 

 فَقاَرِة أَيَّ لَهفِ َعلى أَهِل ال                                     

 

 َمَضوا قَصَد الَسبيِل َوخلَّفوني

 إِلى َخلٍَف ِمَن اإِلبراِم َخلفِ                                      

 

 ُسدًى ال يَكتَفوَن َوال أَراُهم 

 يُطيعوَن اِمَرءاً إِن كاَن يَكفي                                  

 

اختار منه أبو زيد القرشي في جمهرة  فقد  اشتهر أحيحة بشعره       

 :أشعار العرب قصيدة جعلها من المذهبات ومطلعها

 

 

 صَحوت عن الِصبا والدهُر غولُ 

 قَتــــول  آونـــةً   ونفس المــــرءِ                                    

 

 ولو أني أشاء نعمت حاال

 أو نشيل   صبوح،    وباكرني                                       

 



 والعبني على األنماط لعس

 الزنجبيل    أفواههن   على                                           

 

 ولكني جعلت إزاي مالي

 أو أنيل  ذلك،  بعد  فأقلل                                          

 

 فهل من كاهن أو ذي إله

 رب أفول  من  ما حان إذا                                        

 

 يراهنني فيرهنني بنيه

 بما أقول   بني    وأرهنه                                          

 

 وما يدري الفقير متى غناه

 يعيل  وما يدري الغني متى                                       

 

 وما تدري وإن ألقحت شوال

 أم تحيل   ذلك    بعد   أتلقح                                       

 

 وما تدري وإن أجمعت أمرا

 بأي األرض يدركك المقيل                                         

 

 لعمر أبيك ما يغني مقامي 

 من الفتيان أنجية حفول                                           

 

 يروم، وال يقلص مشمعال، 

 عن العوراء مضجعه الفصيل                                     

 

 تبوع للحليلة حيث كانت

 يعتاد لقحته الفصيل  كما                                          

 

 إذا ما بت أعصبها، فباتت

 علي، مكانها، الحمى النسول                                    

 



 ، لعل عصابها يأتيك حربا

 ويأتيهم بعورتك الدليل                                           

 

 وقد أعددت للحدثان حصنا

 لو ان المرء تنفعه العقول                                     

 

 طويل الرأس أبيض مشمخرا

 يلوح كأنه سيف صقيل                                        

 

 تشنه جاله القين ثمت لم 

 فيه فلول  ، وال  بشائنة                                        

 

 هنالك ال يشاكلني لئيم

 له حسب ألف، وال دخيل                                      

 

 وقد علمت بنو عمرو بأني

 من السروات أعدل ما يميل                                    

 

 طابوا وما من إخوة كثروا و

 بناشئة، ألمهم الهبول                                         

 

 ستثكل، أو يفارقها بنوها

 سريعا، أو يهم بهم قبيل                                      

 

 

 \قبل الهجرة النبوية  اي في عام  130 \عام نحو قيل  انه  قتل        
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 ابو طالب بن عبد المطلب الهاشمي              
 
 

 

  بن كالب  قصي  بن  هاشم  بن  عبد المطلب  بن  طالب  هوأبو          

 بن النضر بن  بن مالك  بن فهر بن غالب   بن لؤي كعب   بن  مرة  بن

بن  بن معد   بن نزار بن مضر   بن إلياس  بن مدركة  بن خزيمة  كنانة

 .عدنان

 

بن    بن مخزوم   بن عمران   بن عائذ  بنت عمرو  أمه فاطمةو      

بن   بن مالك  بن فهر  بن غالب  بن لؤي   بن كعب   بن مرة  يقظة 

  ن نزارب  بن مضر   بن إلياس  بن مدركة بن خزيمة   بن كنانة  النضر

  .بن عدنان   بن معد

 

ان    المكرمة  وبعد ميالدية  في  مدينة   مكة    510  \ولد عام          

في   قري  ات ساد منكان   الذيشب  واكتمل   خلف  اباه  عبد المطلب  

 وكثرة عياله  ضيق حالته الماليةلو واشتغل في التجارة  والوجاهة  المكانة

الذي كان غنيا    وأعباءها  الحاج   سقاية امر   باسالع أخيه  إلى أ وكل  

 . وصاحب  مال  وجاه 

 

صلى هللا  والد النبي محمد لعبد هللا   الوحيد  األخ الشقيق  أبو طالب        

يتاجر  الى الشام  كان رسول هللا   اراد ابو طالب  ان ولما    .عليه وسلم  

 قد  من عمره  وقيل  اكثر  بقليل  هللا عليه وسلم  في  الثانية  عشرة  صلى

) القافلة  الى   حتى اذا  وصلت.رغب في   الذهاب معه  فاخذه  الى الشام  

وهي  مدينة  اثرية  تقع  على   مشارف  بالد الشام   خرج  لهم  ( بصرى 

 :واخذ  النبي  صلى هللا عليه  وسلم  في  يده  وقال(  بحيرا ) الراهب  

 (  رحمة للعالمين    هللا  يبعثه  هللا  هذا  هذا رسول.ين  العالم هذا سيد )  



 :فتعجب  من بالقافلة من قوله   فقال لهم 

 

انكم  حين  اشرفتم  من العقبة  لم  يبق  حجر وال  شجر اال   خر ) - 

واني أل عرفه بخاتم  النبوة   في   اورسول ساجدا   وال يسجدان  اال  لنبي  

 (ل التفاحة  وانا  نجده  مكتوبا  في  كتبنا اسفل غضروف  كتفه  مث

وأ لتفت الى عمه  ابو طالب  ورجاه  ان يرده  وال يقدم  به  الى الشام  

 .فأرجعه  عمه  الى مكة . خوفا عليه  من اليهود 

            

صلى هللا  والد النبي محمد لعبد هللا   الوحيد  األخ الشقيق  أبو طالب        

كان ابو طالب  له القدح  المعلى في تربية ابن اخيه  محمد فعليه وسلم  

صلى هللا عليه وسلم  بعد وفاة امه آمنة بنت  وهب  وجده عبد المطلب  

اخذه الى داره  ليعي   واحدا . فكفله ابو طالب  وعمره  ثمان  سنوات  

 :مع اوالده  سواءا  بسواء  فهو  ايضا واحد منهم  فقد  قال  الواقدي

ابو طالب من سنة ثمان من مولد رسول هللا  صلى هللا عليه  وسلم  قام) 

يحوطه  ويقوم بامره   –الى السنة العاشرة من النبوة  ثالث واربعين 

ويذب  عنه  ويلطف  به  وكان  يقر  بنبوة  النبي محمد صلى هللا عليه 

 :وقد انشد  ابو طالب في ذلك شعرا (  وسلم 

 

 بيننا على ذات  اال ابلغا  عني 

 من لؤي بني كعب لؤيا  وخصا 

 

 بأنا  وجدنا  في الكتاب محمدا

 نبيا كموسى  خط في اول الكتب

 

رأت قري  أن   بعث النبي محمد صلى هللا عليه وسلم  و  ولما         

اليه من رعاية     طالب  أبو  صنعيما   ورأوا ويتزايد  ويقوى  أمره

سيدا مطاعا  مكرما    مسموع  ذا  كالم ع  وكان  ابو طالبوحماية  

من  ذروة  بني هاشم  وبني     قري   وقبائل  العرب  وكان   معظما  في

وكان  قد حماه  الجليل  تهابه الناس  وتعرف  له  قدره .  عبد  مناف 

وأحاطه  برعايته   فادطر المشركون  ان  يتلمسوا  من عمه   وحفظه 

فسار رجال  من . لهتهم  واوثانهم من  دعوته الى االسالم وتسفيه امنعه 

اشراف  قري  الى ابي طالب  يخبرونه  بان ابن  اخيه قد  سفه  دينهم  

لهتهم  التي  يعبدونها  ورجوه ان  يكفه  عنهم  وعن هذه آوعيبه  وسب 



االمور  او يخلي بينهم  وبينه  فتلقاهم  ا بو طالب  بالقول  الرصين  

محمد  صلى   النبي  نصرفوا  بينما  مضىالمهذب  وردهم  ردا جميال  فا

هللا عليه وسلم يظهر دين هللا  ويدعو الظهاره اال ا ن قريشا  لم  تصبر 

ان يكف      هوطلبوا من  فعادوا الى ابي طالب  طويال على هذا االمر

اوثانهم  وسلم عن  تسفيه  آلهتهم  وشتم    صلى هللا عليه هللا   رسول

الك  احد  الفريقين   فعز ذلك  على  ابي  طالب  واال سيحاربونه  حتى ه

وسلم  ورجاه  ان يحفظ  عمه ومكانته في    ودعا  النبي صلى هللا عليه

 .قري   ويحفظ   نفسه ويترك هذا الدين  

 

 له   فلما راى النبي صلى هللا عليه وسلم  عمه بهذا الموقف  قال         

 :قولته الشهيرة 

دعوا الشمس في يميني  والقمر في شمالي على ياعم  وهللا لو و) - 

 (ان اترك هذا االمر ما تركته حتى يظهره هللا  او اهلك دونه  

 :ثم  استعبر  وبكى  اما م عمه   فهب عمه  متحمسا  قائال 

 ( .اذهب ياابن اخي  فقل  ما احببت  وهللا ال  اسلمك  لشيئ  ابدا )  -

 

ن قري   الى  ابي طالب  يعردون وفي احد  االيام  جاء رجال  م     

عليه  امرا  ومعهم  شاب  وسيم  هو  سيد  شباب  قري   واجملهم   

 :فقالوا   –عمارة بن الوليد  –وانهدهم  

م  لنا  ابن اخيك   الذي  يا ابا  طالب  خذ هذا الفتى  واتخذه ولدا وسل     -

  -فنقتله    خالفك في  دينك  ودين آبائك  وفرق قومك  وسفه  احالمهم 

 :فطردهم ابو طالب   قائال 

اتعطوني  ابنكم  أربيه لكم   واعطيكم  ابني  لتقتلونه  اما وهللا اليكون  -

 . هذا ابدا ما حييت 

 

فرجعوا  ناكسوا  رؤسهم  وقد  ادمروا لرسول هللا محمد  صلى هللا عليه  

 .وسلم حقدهم 

 

 :وقال أشراف مكة ألبي طالب     

فإنك على مثل ما نحن عليه أو . فنكفيكه  وبينه  بينناإما أن تخلي  -

فإنا لسنا بتاركي ابن أخيك على هذا، حتى نهلكه أو . أجمع لحربنا

. يكف عنا، فقد طلبنا التخلص من حربك بكل ما نظن أنه يخلص

 :فقال له صلى هللا عليه وسلم  فبعث أبو طالب إلى رسول هللا



لوا كذا وكذا، فأبق علي وعلى يا ابن أخي، إن قومك جاءوني، وقا  -

فاكفف عن قومك ما . نفسك، وال تحملني ما ال أطيق أنا وال أنت

 . يكرهون من قولك

 

وهللا لو ودعوا الشمس في يميني والقمر في : فأجابه رسول هللا -

 .يساري، ما تركت هذا األمر حتى يظهره هللا أو أهلك في طلبه

 :أبو طالب وفي ذلك  قال 

 

 لـوا إليك بجمعوهللا لـن يص

 حتى أوسد في التراب دفينـا

 

 فاصدع بأمرك ما عليك غضادة

 وأبشر وقُر بذاك منك عيونـا

 

 ودعوتني، وعرفُت أنك نـاصحي

 ولقد صدقت، وكنت ثم أمينـا

 

 وعردت ديـنا قد عرفت بـأنه

 من خير أديان البرية دينـا

 

 لوال المالمـة أو حذار مسبـة

 لوجدتـني سمحا بذاك مبينـا

 

 

لما  علموا  باجتماع   –اجتمع القرشيون  في  خيف  بني  كنانة           

بني عبد المطلب وبني هاشم وقرارهم  بحماية النبي محمد صلى هللا عليه 

لدراسة الموقف   واخذ  التحوطات  له  بعد ان زادت حيرتهم   -وسلم 

والقيام   ونفدت حيلهم  وتصميم بني عبد المطلب وبني هاشم على حمايته

دونه  مهما كانت االمور  وتوصلوا الى امر خطير  وحل غاشم ظالم  

وتحالفوا عليه وهذا الحلف او اقرار كتبوه  في صحيفة وعلقوها في داخل 

وقد دعى  عليه الرسول . كتبها  لهم  بغيض بن عامر بن هاشم  -الكعبة 

ال ) على ان وينص هذا الحلف  . الكريم صلى هللا عليه وسلم  فشلت يده 

يجالسون بني عبد المطلب وبني هاشم و ال يكلمونهم  وال يد خلون بيوتهم  



وال يخالطونهم  وال يناكحونهم أي ال يزوجونهم وال يتزوجون منهم   وال 

يقبلون منهم صلحا  وال تاخذهم بهم رأفة  حتى  يسلموا اليهم الحبيب 

 (. .المصطفى صلى هللا عليه وسلم اليهم  لقتله 

 :وفي هذا يقول ابو طالب  

 

 جزى هللا رهطا بالحجون تتابعوا

 على مأل  يهدي  بحزم   ويرشد

 

 اعان   عليها    كل   صقر   كانه

 اذا  ما مشى في رفرف الدرع اجرد

 

 قعودا لدى جنب الحجون كانهم

 مقاولة    بل  هم اعز  وامجد

 

ان يدخلوا شعبه  فامر ابو طالب  بني عبد المطلب وبني هاشم            

فدخلوه  ولبثوا فيه  ثالث  سنين  حتى اشتد عليهم الخطب وخاصة  ان 

قري   قطعوا عليهم  كل  معونة او تجارة  حيث  ان اية مواد تاتي الى 

مكة  فيشتريها  تجار قري   باغلى االسعار ويحرمون  بني عبد المطلب 

ال  واشتروه   ومنعوه  وبني هاشم  منها  فال  يتركون طعاما  يدخل  مكة  ا

عنهم  حتى قتلهم الجوع  وحتى قيل ان نساءهم واطفالهم كانوا يضاغون  

جوعا في الشعب  لذا عظمت الفتنة   وزلزلوا  زلزاال  شديدا  وكان  ابو 

طالب  اذا اوى الناس لفراشهم للنوم ليال  امر رسول هللا ان  يضطجع في 

ا  نام  الناس وخلدوا للنوم  امر  فراشه حتى يرى  من اراد اغتياله  فاذ

احد  ابنائه او بني عمومته  حمايته  او المنام  في  فر اشه  وينام  

 . الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم مكانه 

 

وعقيل  وجعفر   طالب  : انجب ابو  طالب من االوالد اربعة اوالد         

منهم أكبر من الذي كل واحد  وقيل ان . وعلي  وابتين  فاخته  وجمانة

وأمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم وهي أول هاشمية . يليه بعشر سنين

 ربته  ألنها  أمي  يدعوها النبي صلى هللا عليه وسلم ولدت لهاشمي وكان 

لما توفيت صلى عليها فوكانت من السابقات إلى اإلسالم . مع اوالدها 

 .ودخل قبرها وترحم عليهاصلى هللا عليه وسلم النبي 

 



لقد اثقل المرض على ابي طالب  واشتد به  وحين حضرته الوفاة         

دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عليه  فوجد عبد هللا بن امية  وابا 

 :جهل جالسين عنده  فقال له 

 (. كلمة احاج لك بها عند هللا  -الاله اال هللا –أي عم  قل ) -

 لة  ابيك عبد المطلب ؟؟ يا ابا طالب اترغب عن  م:  فقاال 

وردداها مرات عديدة على سمعه   وهو  في نزعات الموت  حتى لفظ  

 :انفاسه االخيرة وهو يقول

العام العاشر من النبوة  وذلك في رجب  من  . على ملة عبد المطلب  -

 انهاء  الحصار و انهاء المقاطعة  وبعد  

 : م كثيرا وقال فحزن النبي محمد صلى هللا عليه وسل           

 (.ألستغفرن لك ما لم  انه عنك )-

 

 :فنزلت االية  الكريمة         

ما كان للنبي والذين آمنوا  ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي )  

  113\سورة التوبة (  قربى  من بعد  ما تبين لهم انهم  اصحاب الجحيم 

ل الكريم صلى هللا عليه ونزلت  االية  االخرى  وفيها  بيان  الى الرسو

 :وسلم 

انك  ال تهدي  من احببت  ولكن هللا  يهدي   من  يشاء   وهو اعلم  ) 

  51\سورة القصص( بالمهتدين  

 

ته في معانا اصابه  وقيل سببه من نتيجة مرض  توفي أبو طالب        

 ه في شعب الحصار  الذي دربته قري  عليه وعلى ال عبد المطلب 

وكان ذلك قبل الهجرة  النبي صلى هللا عليه وسلم اميا عن مدافعا ومح

فحزن  لفقده حزنا شديدا حيث  ميالدية   114\اي في عام  بثالث سنوات

فجعل عام وفاته عام  الودود  فقد بفقده الحامي المخلص والعم الناصح

حداد وحزن فسمي عام وفاته عام الحزن وأمر ابنه علي بن أبي طالب 

 .بالحجون بمكة المكرمةبتجهيزه ودفن 

 

 :ولما  مات  رثاه  ولده  علي  كرم  هللا  وجهه بهذه االبيات . 

 

 ابا طالب  مأوى  الصعاليك ذا الندى

 جوادا اذا ما اصدر االمر  اوردا                                        

 



 فامست قري  يفرحون بموته

 ولست ارى حيا  يكون  مخلدا                                           

 

 يرجون  تكذيب النبي وقتله

 وان  يفترى  قدما عليه  ويجحدا                                       

 

 كذبتم  وبيت هللا حتى  نذيقكم

 صدورالعوالي  والحسام  المهندا                                      

  

 :سلم  فيه وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه و

 ( . ما نالت مني قري  شيئا  اكرهه حتى مات ابو طالب )  -

 

 وقال العباس بن عبد المطلب  للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم    

 :لما حضر وفاة عمه ابي طالب قال له 

 

 .ما اغنيت عن عمك ؟؟   فانه كان يحوطك  ويغضب لك   -

في ثبيت الدعوة االسالمية   وقد كان كما  قال اخوه العباس اليد العليا 

 وحماية النبي محمد صلى هللا عليه وسلم من جور قري   

 :فاجابه النبي صلى هللا عليه وسلم  

هو في  دحضاح  من  النار ولو ال  انا  لكان  في  الدرك    االسفل )  -

 (من النار 

 

 ودحضاح النار هو اقلها لهبا  وتمثل كشاطئ البحر الذي فيه          

الماء الى كعب  االرجل او اكثر بقليل  وشتان بين  من   يكون حصب 

 .جهنم  وفي دركها  االسفل ومن يكون  في دحضاحها 

 (شذرات من السيرة النبوية المعطرة ) راجع كتابي   

 

 :  وهذه ابيا تها  ومن شعر ابي طالب  الميته 

 

 

ِل عاِذلِ  وَّ َِ  َخلِيلَيَّ ما أُْذنِي ألَ

 بَِصْغواَء في َحقٍّ وال عنَد باِطلِ                                          

 



ا رأيُت القَوَم ال ودَّ فيُهمُ   ولم 

 وقد قَطَّعُوا ُكلَّ الُعَرى والَوسائلِ                                        

 

 وقد صاَرُحونا بالَعداَوِة واألََذى

 وقد طاَوُعوا أَْمَر الَعُدوِّ الُمزايِلِ                                         

 

 َوقَْد حالَفُوا قَوماً َعلينا أَِظنَّةً 

وَن َغيظاً َخْلفَنا باألَناملِ                                             يََعضُّ

 

 َصبَْرُت لَُهْم نَْفسي بَِسمراَء َسْمحةٍ 

 ن تُراِث الَمقاولِ وأبيَض ماٍض مِ                                        

 

 وأَْحَضرُت عنَد البيِت َرْهطي وإْخَوتي

 وأَْمَسْكُت من أثوابِِه بالوَصائلِ                                          

 

 قياماً معاً ُمستَْقبِليَن ِرتاَجهُ 

 لَدى حيُث يقِضي نُْسَكهُ ُكلُّ نافِلِ                                         

 

 

                                    * * * 

 

 أَُعوُذ بَِربِّ الناِس ِمن ُكلِّ طاِعنٍ 

 بِباِطلِ      أو ُملِحٍّ    بَِشرٍّ   علينا                                       

 

 وِمن كاِشٍح يَسَعى لنا بَِمِعيبةٍ 

يِن                                       ما لم نُحاِولِ وِمن ُمْفتٍَر في الدِّ

 

 َوثَوٍر وَمن أرَسى ثَبِيراً َمكانَهُ 

 وَعْيٍر، وراٍق في ِحراَء وناِزلِ                                         

 

 وبالبيِت ُرْكِن البيِت ِمن بَطِن َمكَّةٍ 

 بغافِلِ   ليسَ    هللاَ    إنَّ     وباهللِ                                        

 



 وبالَحَجِر الُمسَودِّ إذ يَمَسُحونَهُ 

َحى واألصائِلِ                                              إذا اكتَنَفُوهُ بالضُّ

 

خِر َوطأَةً   وموِطئ إبراهيم في الصَّ

 ًَ غيَر ناِعلِ  حافيا  على قََدميهِ                                             

 

فاوأشواِط بيَن الَمرَوتَي  ِن إلى الصَّ

 وما فيهما من ُصورٍة وتماثِلِ                                             

 

َمن َحجَّ بيَت هللاِ ِمن ُكلِّ راِكبٍ  ََ 

 وِمن ُكل  ِذي نَذٍر وِمن ُكل  راِجلِ                                          

 

 وبالَمشَعِر األَقَصى إذا َعَمُدوا لَهُ 

راِج القَوابِلِ                                           أاَلالً إلى ُمفَضى الشِّ

 

 وتَوقَافِهم فوَق الِجباِل َعِشي ةً 

 يُقيموَن باألَيِدي ُصدوَر الرواِحلِ                                         

 

 وليلِة َجْمٍع والَمنازِل ِمن ِمنى

 وما فَوقَها ِمن ُحرَمٍة َوَمناِزلِ                                            

 

 َجْمٍع إذا ما الُمقَربات أَجْزنَهُ 

 ِسراعاً كما يَفَزعَن من َوقعِ وابلِ                                       

 

 وبالَجمرِة الُكبرى إذا َصَمدوا لها

وَن قَذفاً رأَسها بالجَ                                             ناِدلِ يَُؤم 

 

 وِكندةَ إذ تَرمي الِجماَر َعشي ةً 

اَج بكِر بِن وائلِ                                             تُجيز بها ُحجَّ

 

ا َعْقَد ما اْحتَلَفا لَهُ   َحليفاِن شدَّ

ا                                            عاِطفاِت الذالئلِ  عليه   وردَّ

 



 ماحِ َمَع الظُّباوَحْطِمهُم ُسْمَر الرِ 

 وإنقاِذِهم ما يَنتقي ُكل  نابلِ                                               

 

 َوَمْشيُهُم َحوَل البَساِل وَسْرِحهِ 

 وَسلمي ٍة َوْخَد النَعاِم الجوافِلِ                                             

 

فاح وَسْرِحهِ   وَحْطِمهم ُسْمَر الصِّ

 وِشْبِرقٍَة َوْخَد النَّعاِم الَجوافِلِ                                              

 

 !فَهْل فوَق هذا من َمعاٍد لعائٍذ ؟

 !وَهل من ُمعيٍذ يَتَّقِي هللاَ عادِل ؟                                        

 

                                     * * * 

 ود وا لو انَّنا يُطاع بنا األعداء

 تَُسدُّ بنا أبواُب تُرٍك وكابُلِ                                              

 

ةً   َكَذبتُم وبيِت هللاِ نَتُرُك َمك 

 ونَْظَعُن إالَّ أَمُرُكم في بالبِلِ                                            

 

داً   َكَذبتُم وبيِت هللاِ نُبَزى محم 

ا نُطاِعْن دونَهُ ونُناِصلِ                                              ولَمَّ

 

َع َحولَهُ   ونُْسلِمهُ حت ى نَُصرَّ

 َونَذَهَل عن أبنائِنا والَحالئِلِ                                           

 

 َوينهَض قوٌم في الَحديِد إليُكمُ 

الِصلِ نُهوَض الرَّ                                  وايا تحَت ذاِت الصَّ

 

 حتَّى يُرى ذو البَغي يَرَكُب َردَعهُ 

ْغِن فِعَل األَنَكِب الُمتَحاِملِ                                     ِمن الضِّ

 

 وإن ا لََعْمُر هللاِ إْن َجدَّ ما أرى

 لِ باألماثِ   أسيافُنا لَتَلتَبَِسْن                                          



 

 بكفِّ فَتًى مثِل الِشهاِب َسَمْيَدعٍ 

 أَخي ثِقٍَة حامي الَحقيقِة باِسلِ                                     

 

ماً   ُشهوراً وأي اماً وَحْوالً ُمَجرَّ

ةٌ بعَد قابِلِ                                            علَينا وتأتي ِحجَّ

 

 َسيِّداً  وما تَْرُك قَوٍم ـ ال أباً لَك ـ

ماَر غير َذْرِب ُمواِكلِ                                        يَُحوطُ الذِّ

 

 وأبيَض يُستَْسقَى الَغَماُم بَوجِههِ 

 َربيُع اليتاَمى ِعصَمةٌ لألراِملِ                                       

 

 يَلوُذ بِه الُهالَُّك ِمن آِل هاِشمٍ 

 فُهم عنَدهُ في نِعمٍة وفَواِدلِ                                       

 

 لََعْمري لقد أَجرى أَسيٌد َوَرهطُهُ 

 إلى بُغِضنا َوْجزاً بأكلَِة آِكلِ                                         

 

 َجَزْت َرِحٌم عن ا أَسيداً وخالِداً 

 ُر عاِجلِ َجزاَء ُمسيٍء ال يَُؤخَّ                                       

 

 عثمان لم يَْربَُع علينا وقُنفُذٌ 

 ولكْن أطاعا أمَر تلَك القَبائلِ                                         

 

 أَطاعا بِنا الَغاِوين في ُكلِّ وجَهةٍ 

 ولم يَْرقُبا فينا َمقالَةَ قائِلِ                                           

 

 ْيٍع ونَوفَلٍ كما قَد لَقِينا ِمن ُسبَ 

 وُكلٌّ تول ى ُمعِرداً لم يُجاِمل                                       

 

 فإْن يلُقَيَا أو يُمِكِن هللاُ ِمنُهما

 نَِكْل لَُهما صاعاً بَكيِل الُمكايِلِ                                        



 

 وذاَك أبو َعمٍرو أبى غيَر ُمغَضبٍ 

 لِيُظِعنَنَا في أَهِل شاٍء وجاِملِ                                             

 

 يُناجي بنا في ُكل  ُمْمسًى وُمْصبَحٍ 

 فناِج أَبا عمِرو بنا ثُم  خاتِلِ                                              

 

نا  ويُْقِسُمنا باهللِ ما إْن يَُغش 

 بلَى قد نراهُ َجْهَرةً غيَر حائلِ                                            

 

 أداق عليه بُغُضنا ُكلَّ تَْلعةٍ 

 ِمن األَرِض بيَن أَْخَشٍب فاألجاِدلِ                                        

 

 وسائْل أبا الوليِد ماذا حبَْوتَنا

 لِ بَِسْعيَِك فينا ُمعِرداً كالُمخاتِ                                            

 

 كنَت امَرءاً مم ن يُعاُش برأيهِ 

 وَرحمتهُ فينا ولسَت بجاهلِ                                             

 

 فُعتبةُ ال تَسَمْع بنا قوَل كاِشحٍ 

 ُسوٍد َكذوٍب ُمبِغٍض ذي َدغاولِ حَ                                        

 

 اوقد ِخفت إْن لم تَزَدِجْرُهم َوتَرَعُوو

 تاُلقي ونَلقى منك إحدى الباَلبلِ                                         

 

 وَمرَّ أبو ُسفياَن َعنَِّي ُمعِرداً 

 كأنََّك قَيٌل في ِكباِر الَمجاِدلِ                                            

 

 يَفِرُّ إلى نَجٍد وبَرِد ِمياِههِ 

 ويَزُعُم أَنِّي لسُت َعنُهم بغافِلِ                                          

 

 وأعلَُم أْن ال غافٌل عن َمساءةٍ 

 كذاَك الَعُدوُّ عنَد َحقٍّ وباِطل                                           



 

 فِميلُوا علينا ُكلُُّكم إنَّ َميلَُكم

 بِهاِطل َسواٌء علَينا والرياحُ                                         

 

 يَُخبِّرنا فِعَل الُمناِصحِ أَنَّهُ 

 َشفِيٌق ويَْبغي عارقاِت الدَّواِخلِ                                     

 

 أَُمْطِعُم لم أَخُذْلَك في يوِم نَجَدةٍ 

 وال عنَد تلَك الُمْعظماِت الَجالجلِ                                     

 

ةً وال يَوَم قَْصٍم إذ أتَ   وك ألِدَّ

 أُولي َجَدٍل ِمثِل الُخصوم الَمساجلِ                                   

 

 أَُمْطِعُم إنَّ القوَم ساُموَك ُخطَّةً 

 وإن ي متَى أُْوَكل فلسُت بوائلِ                                        

 

 َجزى هللاُ عن ي َعبَد شمٍس ونَوفاَلً 

 ُعقوبةَ َشرٍّ عاجالً غيَر آِجلِ                                           

 

 بميزاِن قِسٍط الَ يَِخيُس َشِعيرةً 

 له شاهٌد من نفِسِه َحق  عادلِ                                        

 

 لقد َسفَِهْت أخالُق قَوم تَبدَّلوا

 لَغياِطلِ بَني َخلٍَف قَيضاً بنا وا                                        

 

ميُم ِمن ُذؤابَِة هاشمٍ   نَحُن الصَّ

 وآل قَُصيٍّ في الُخطوِب األوائلِ                                       

 

قايِة فيهمُ   وكاَن لنا َحوُض السِّ

 ونحن الُذَرى منهم وفوَق الَكواهلِ                                   

 

 فما أدركوا َذْحالً وال َسفكوا دماً 

 وما حالفوا إالَّ ِشراَر القبائلِ                                           



 

 بَني أََمٍة َمجنونٍة ِهْنِدِكيَّةٍ 

 بَني ُجَمٍح َعبِيَد قَيِس بِن عاقلِ                                        

 

 وَسْهٌم وَمْخُزوٌم تَمالَوا وألَّبُوا

 علينا الِعدى من ُكلِّ ِطْمٍل وخاِملِ                                      

 

 وشائظُ كانت في لُؤيِّ بِن غالبٍ 

 نَفاُهم إلينا ُكلُّ َصْقٍر ُحالِحلِ                                            

 

 وَرهطُ نُفَيٍل َشرَّ َمن َوِطئ الَحصا

 َعدٍّ وناِعلِ وأأَلََم حاٍف ِمن مَ                                            

 

 فََعبُد ُمناٍف أنتُُم َخيُر قوِمُكم

 فال تُشِركوا في أَمِرُكم ُكلَّ واِغلِ                                      

 

 فقد ِخفُت إن لَم يُصلِحِ هللاُ أَمَرُكم

 تكونُوا كما كانَت أَحاديُث وائِلِ                                       

 

 َوَهْنتُُم َوَعَجزتُمُ لََعْمِري لَقَد 

 وِجئتُْم بأَمٍر ُمخِطٍئ للَمفاِصلِ                                          

 

 وكنتُم قديماً َحْطَب قِْدٍر فأنتُمُ 

 اآلَن ِحطاُب أَْقُدٍر وَمراِجلِ                                            

 

 يَْهنئ بني عبد الُمناِف ُعقوقُها

 وِخْذالنُها أو تَْرُكها في الَمعاقِلِ                                        

 

ُهم ما َصنَعتُمو  فإن يَُك قوٌم َسرَّ

 َسيَحتَلِبُوها القِحاً غيَر باِهلِ                                          

 

 فأبلِغ قُِصي اً أْن سيُنَشُر أمُرنا

 وبش ر قَُصي اً بعَدنا بالتَّخاُذلِ                                         



 

 ولو طََرقَت لَيالً قُِصي اً َعظيمةٌ 

 إَذن ما لَجأنا دونَُهم في الَمداِخلِ                                           

 

 ولَو َصَدقوا َدرباً ِخالَل بُيوتِِهم

 اِء الَمعاِطلِ لكنَّا أُسًى عنَد النِّس                                           

 

عتْ   فإْن تَُك َكعٌب ِمن لُؤيٍّ تََجم 

ةً ِمن تَزايُلِ                                                    فالبُدَّ يوماً َمر 

 

 وإن تَُك َكعٌب من ُكعوٍب كبيرةٍ 

 فالبُدَّ يوماً أنَّها في َمجاِهلِ                                                  

 

 ن ا بخيٍر قبَل تسويِد َمعَشرٍ وك

 ُهُم َذبَحونا بالُمَدى والَمقاِولِ                                              

 

هُ   فَُكلُّ َصديٍق وابِن أُخٍت نَُعدُّ

 لََعْمري َوَجدنا َعيَشهُ غيَر زائلِ                                            

 

ةٍ  ِسَوى أنَّ َرهطاً ِمن ِكالبِ   بِن ُمر 

 بَراٌء إلَينا ِمن َمعقَِّة خاِذلِ                                                 

 

 بني أََسٍد ال تَْطِرفُنَّ على القََذى

 إذا لم يَقُْل بالَحق  ِمقَوُل قائلِ                                               

 

 لََعْمري لَقد ُكلِّفُت َوجداً بأحَمدٍ 

 وإِخَوتِِه دأَب الُمِحبِّ الُمواِصلِ                                           

 

 فال زاَل في الُدنيا َجماالً ألَهلِها

 وَزيناً على َرغِم الَعُدو  الُمخابِلِ                                           

 

لٌ   فَمن ِمثلُهُ في الناس أو َمن ُمؤمَّ

اُم أهَل التفاُدلِ                                             إذا قايَس الُحك 



 

 حليٌم، َرشيٌد، عاِدٌل، غيُر طائِ ٍ 

 يوالي إلهاً ليَس عنهُ بذاِهلِ                                              

 

 فأَيََّدهُ َربُّ الِعباِد بنَصِرهِ 

 اً َحقُّهُ غيُر ناِصلِ وأظهَر ِدين                                           

 

 لقد علموا أنَّ ابنَنَا ال ُمَكذَّبٌ 

 لََديِهم، وال يُعنَى بقوِل األباِطلِ                                          

 

 ِرجاٌل ِكراٌم غيُر ِميٍل نَماُهمُ 

 إلى الِعزِّ آباٌء كراُم الَمخاِصلِ                                           

 

َد َجمُعُهمَوقفن  ا لَُهْم حت ى تَبَدَّ

 ويَحُسَر عن ا ُكل  باغٍ وجاهلِ                                            

 

 شباٌب ِمن الُمطَّلبيَن وهاِشمٍ 

ياقِلِ                                     كبِيِض السيوِف بين أيدي الصَّ

 

 بَضرب ترى الفِتيان عنه كأَنَُّهم

 َدواِري أُسوٍد فوَق لَحٍم َخرادلِ                                      

 

 ولِكنَنا نَسٌل ِكراٌم لِساَدةٍ 

 بِهم يَعتلي األقواُم عنِد التَّطاُولِ                                       

 

ْغِن أَي ي وأَيُُّهم  َسيَعلُِم أهُل الضِّ

 و في لَياٍل قاَلئلِ  ويَعل   يَفوزُ                                         

 

 وأي ُهُم ِمن ي وِمنُهم بسيفِهِ 

 ياُلقي إذا ما حاَن وقُت التناُزلِ                                      

 

 وَمن ذا يََمل  الَحرَب ِمن ي وِمنُهم

 ويُحَمُد في اآلفاق في قوِل قائلِ                                     



 

 ي أُُروَمةٍ فأصبح من ا أحمٌد ف

ُر ِمنها َسورةُ الُمتطاولِ                                              تُقَصِّ

 

 كأن ي بِه فوَق الِجياِد يَقوُدها

 إلى َمعَشٍر زاُغوا إلى ُكلِّ باطلِ                                        

 

 وُجْدُت بنفِسي ُدونَه َوَحَميتُهُ 

 ودافَعُت عنهُ بالطُّلى والكالِكلِ                                          

 

 وال َشكَّ أنَّ هللاَ رافُِع أَمِره

 وُمْعليِه في الدنيا ويوَم التَّجاُدلِ                                        

 

هُ   كما قد أُري في اليوم واألَمِس َجدُّ

 َُ آفلِ  خير  رؤياُهما   ووالُِده                                          

 

 

 

 

                          ****************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                  04 

 

 المازني وس بن حجرا               
 

 

  المازني  بن حجر بن مالك  أوسهو ابو شريح             

و زوج أم زهير بن أبي أبوه حجر ه.من كبار شعراء تميم في الجاهلية 

كان كثير األسفار وأكثر إقامته عند  الشاعر الجاهلي المعروف.سلمى

 .عمرو بن هند في الحيرة

 . وتعده شاعرها  وكانت تميم تقدمه على سائر الشعراء العرب 

 

 \قيل انه ولد قبل الهجرة النبوية  باثنين وتسعين  عاما  اي في عام      

 (. عاما 40 \حوالي)الً عم ر طوي.ميالدية   530

 

وذكر . من شعراء الجاهلية  في الطبقة الثانية  عدَّه ابن سالموقد      

 :في األغاني أنه  األصفهاني

 من الطبقة الثالثة وقرنه بالحطيئة 

 

وكانت تميم تقدمه على سائر الشعراء   في شعره حكمة ورقة           

 . العرب

 :غاني عنه في كتابه اال قال األصفهاني

 

  وكان    طأطأ  النابغة نشأ  فلما   الشعراء  بن حجر فحل أوس  كان  )    

أخذ عنه   وقد  راويته  ابي  سلمى  بن وكان زهيرٌ  .غزال مغرماً بالنساء

 .(طريقته في نظم الشعر إذ كان يأخذ شعره بالتنقيح والتهذيب

 

 دية ميال101\ة النبوية  بسنتين  اي في عام توفي  قبل الهجر

 



 :و  من شعره   في الغزل  

 

  صبوَت وهل تصبُو ورأسَك أشيبُ 

ْهِن الُمَراِمِق َزينَبُ                                             َوفَاتَْتَك بِالرَّ

 

 وغيَرها عْن وصلها الشيُب إنهُ 

بُ                                              َشفيٌع إلى بِيِض الُخدوِر ُمَدر 

 

ا أتى اَن   فَلَم   َعْرَدة َ ُدونََها ِحز 

 وِمْن ظَلٍَم دون الظَّهيَرة ِ َمْنِكبُ                                           

 

نَها واْرتَد تِ   الَعْيُن دونََها   تََضم 

 طريُق الجواِء المستنيُر فمذهبُ                                          

 

 بناؤهُ    طويلٌ   عارٌ  وصب حنَا 

 نسبُّ بِه ما الَح في األفِق كوكبُ                                        

 

 باكياً   أكثرَ   كانَ   فلْم أَر يوماً 

 ووجهاً تُرى فيِه الكآبة ُ تجنبُ                                            

 

 أَصابُوا البَُروَك وابَن حابِس َعْنَوة ٌ 

 ْوٌم َعَصبَصبُ ي  فَظَل  لَُهْم باْلقاعِ                                           

 

ْهبَاِء في َحْومة ِ الَوَغى  وإن  أبَا الص 

بُ                                             ت األبطاُل ليٌث محر   إذا ازور 

 

 ومثَل ابِن غنِم إْن ذحوٌل تذكرتْ 

بُ                                              وقَْتلى تَياٍس َعْن َصالحٍ تَُعرِّ

 

 َكأن َها  القُْرنَتَْينِ   بَِجْنب  َوقَْتلى

 نسوٌر سقاَها بالد ماِء مقش بُ                                               

 

امياِت نحوُرها  حلفُت بربِّ الد 



 اُد اللُّبيِن وكبكبُ وما دم  أجم                                              

 

 َعلي  َغمامتي  أقُوُل بِما َصب ْت 

 وجهدي في حبِل العشيرة ِ أحطبُ                                     

 

ا    أقولُ   فأت قِي    المنكراتِ   فأم 

ذا                                       ا الش   فَأْشِذبُ   الُملِمَّ   عن ي  وأم 

 

ماِج ومنكمُ بَكْيتم على الصُّ   لِح الدُّ

ْمِث من وادي تَبالة َ ِمْقنَبُ                                      بِذي الرِّ

 

 الذي كان آِمناً   الشَّْربَ   فَأْحلَْلتُمُ 

 ال تحل بُ  ُعوُذهُ   وخيماً   محالً                                          

 

نَا   إذا َما ُعلوا قالوا أبونَا وأُمُّ

 وال أبُ   وليس لهم عاليَن أم                                             

 

 وعامرٌ   فتحدُرُكْم عبٌس إلينَا

 وتغلُب    إليكم  بكرٌ   وترفعُنا                                           

 

 

 

 

                 ************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  30  

 

 

 عبد هللا بن عجالن النهدي                 
 
 

عبد هللا بن عجالن بن عبد األحب بن عامر بن كعب بن صباح بن         

نهد بن زيد بن ليث بن أسود بن أسلم ابن الحاف بن قضاعة وكان يكنى 

 عمرة  يأبب

 

ميالدية   571 \ولد سنة  في رواية اخرى  وقيل م 511  \ولد سنة        

كذلك    وه  سيدا من  سادات قومه  وهو شاعر جاهلي معروف  وكان اب

 ومن قتله الحب في العصر الجاهلي  المتيمين  الشعراء  العاشقين  أحدو

كانت له زوجة اسمها هند من قومه أقامت عنده سبع   أنهوقيل    .والوله 

  وتزوجت برجل من  افطلقه  على طالقهاوالده فأكرهه  له تلد سنين ولم 

 بني نمير

 

وما على  فراقها  ابن عجالن  فندم  يحبها كثيرا  شاعرنا  وكان         

تاسفا ومات وهلك  توله بها  حتى بها  ووجده  يتسع     شغفه  زال

 وشوقا  عليها وفي حبها  

   

 هند بنت كعب بن عمرو بن ليث النهدي  اما صاحبته فهي . 

 كثيرا  المتيمون في قصائدهم  ذكره الشعراء وقد  

 

 : فيه  ابن الدمينةيقول  الشاعر 

 

 وفي عروة العذري إن مت أسوة

 وعبد بن عجالن الذي قتلت هند                                 

 

 :فيقول ( قيس لبنى)قيس بن ذريح ويذكره  



 

 فما وجدت بها وجدي أم واحد

 د النهدي وجدي على هنوال وج                                

 

 :بن الورد فيه ل عروة وقوي

 

 فما وجد النهدي إذ مات حسرة

 عشية بانت من حبائله هند                                     

 

  ينشد دالة  يوما خرج   انه (حبيبته ) ان قصته مع  زوجته  قيل       

 به شعرت  م ول فاختبأ  الحي  بنات  فوقف على ماء كانت  تقصده  له

 بها قلبه  او تعلق علقهاف  رأى هنداف  إليهن ينظرن   فمكث  احداهن 

ذلك تصف   قبل  وكان  وكأنما سهما اصابه  فعجز  نهض ليركب راحلتهف

  لعشقفيلحقها ويركب الرابعة فلما داخله من ا قائمة   له ثالث رواحل

 : قال فأعجزه والهوى 

 

 :ثم أنشأ يقولهذه وهللا الضالة التي ال ترد 

 

 لقد كنت ذا بأس شديد وهمة

 إذا شئت لمسا للثريا لمستها                                    

 

 أتتني سهام من لحاظ فأشرقت

 بقلبي ولو اسطيع ردا رددتها                                   

 

 :فقال   له  ثم عاد وقد تمكن الهوى منه فأخبر صديقا      

ا بك واخطبها إلى أبيها فإنه يزوجك بها وإن أشهرت عشقها اكتم م 

حين يشتهر أحدهم بعشق ن بناتهم  زوجوالي كان العرب حيث  حرمتها 

وال تزال هذه الحالة موجودة في المجتمعات    عنه يحرمها أهلها  امرأة 

 –القروية العراقية وربما في غيرها 

 

وأقاما على أحسن حال ثماني   ففعل وخطبها قبل أن يشتهر فتزوجها       

التي عاشها مع هند لم تنجب له وكان أبوه  الثماني  خالل  السنين.  سنين

لينجب  غيرها بأن يتزوج  اال   فأقسم عليه  ليس له غيره طائلة  ذا ثروة



فأمره  شدد  ابوهفدرة لها  فأبت أن تكون مع  االمر فعرض عليها منها  

 لمحبته لها   ويعارض في ذلك وهو لم يجب  عليه فألح   فأبى  بطالقها

 كان في مجلسه و ابوه فدعاه  أن عبد هللا قد تمكن السكر منه  بلغه  إلى أن

فأثرت في   بالزعفران  مخلقة ويدها   فمنعته هند وجاذبته قومه أكابر 

 :له ثوبه وأفلت منها وقالت 

جبته وقد عرف أنك سكران ولئن أ ي منك لطالق ابوك  إنما يدعوك -

 .متَّ 

 

  حاله أقبلوا يعنفونه  قوم فلما جلس مع أبيه وقد عرف أكابر ال        

كاد  وجدا   فوجد  عنه  بذلك احتجبت  سمعت  فلما  وطلقها يى فاستح

 :وأنشد يهلكه 

 

 فندمت بعد فراقها                طلقت هندا طائعا

 

 كالدر من آماقها              فالعين تذرف دمعها

 

 ء يجول في رقراقها             متحليا فوق الردا

 

 ما الفح  من أخالقها            خود رداح طفلة

 

 وأسر عند عناقها                  ولقد ألذ حديثها

 

 بل اإلدم أو بحقاقها             إن كنت ساقية ببز

 

 شربوا خيار زقاقها            فاسقي بني نهد إذا

 

 حقها غداة لحاقها             ف نلفالخيل تعلم كي

 

 نا القوم حدج رقاقها            بأسنة زرق صبح

 

 

تزوج  المطلقة والتبقى من غير زواج  وكان من عادات العرب ان         

بعد مضي فترة ليست بالطويلة تزوجت هند من نمير بن عامر يقول أبو و 



 نداً أنكحت في بني عامرلما طلق عبد هللا بن العجالن ه: عمرو الشيباني

فأغاروا   فجمعت نهد لبني عامر جمعاً . وكا نت بينهم  خالفات وقتول 

وبنو   وبنو الحري   وبنو الوحيد  بنو العجالن  فيهم  طوائف منهم على 

 نهزم بنو عامر وغنمت نهد أموالهم واشديداً ثم    قتاالً   فاقتتلوا  قشير

 وجدعان  وقرط    بن كعب  بن قشير  قتل في المعركة ابن لمعاويةوقيل  

ابنا سلمة بن قشير ومرداس بن جزعة بن كعب وحسين بن عمرو بن 

 فقال عبد هللا بن العجالن في .معاوية مسحقة بن المجمع الجعفي

 :منشدا   ذلك 

 

 أال أبلغ بني عجـالن عنـي 

 فال ينبيك بالحدثـان غيـري                                

 

 ـد قتلنـا الخيـر قرطـاً بأنا ق

 وجرنا في سراة بني قشير                                 

 

 وأفلتنـا بنـو شكـل رجــاالً 

 حفاة يرئبـون علـى سميـر                                 

 

هند   فقالت  ثم إن بني عامر جمعوا لبني نهد: يقول أبو عمرو        

الن التي كانت ناكحاً فيهم لغالم منهم يتيم فقير من امرأة عبد هللا بن العج

 :بني عامر

لك خمس عشرة ناقة على أن تأتي قومي فتنذرهم قبل أن يأتيهم بنو  -

 عامر

 أفعل: فقال  -

فحملته على ناقة لزوجها ناجية وزودته تمراً ووطياً من لبن          

وميرة فركب فجد في السير وفني اللبن فأتاهم والحي خلوف في غزو 

فنزل بهم وقد يبس لسانه فلما كلموه لم يقدر أن يجيبهم وأومأ لهم إلى 

فأسخن وسقاه إياه فابتل  لسانه فأمر خراش بن عبد هللا بلبن وسمن

 : لسانه وتكلم وقال لهم

 . م أنا رسول هند إليكم تنذركمكأتيت-

فاجتمعت بنو نهد واستعدت ووافتهم بنو عامر فلحقوهم على الخيل  

تلوا قتاالً شديداً فانهزت بنو عامر فقال عبد هللا بن العجالن في فاقت

 :ذلك



 

 عـاود عيـنـي نصبـهـا وغـرورهـا 

 أهــم عنـاهـا أم فـذاهــا يـعـورهـا؟                                       

 

 أم الـدار أمسـت قـد تعـفـت كأنـهـا 

 ور يـمـان رقشـتـه سطـورهـا؟زبـ                                       

 

 ذكـرت بهـا هنـداً وأترابهـا األلــى 

 بها يكذب الواشي ويعصي أميرها                                     

 

 فـمـا مـعـول تبـكـي لـفـقـد أليـفـهـا 

 إذا ذكــرتــه ال يــكــف زفـيـرهــا                                      

 

 ـنــي عـبــرة إذ رأيـتـهـا بـأغـزر م

 بحـث بهـا قـبـل الصـبـاح بعيـرهـا                                    

 

 ألم يـأت هنـداً كيفمـا صنـع قومهـا 

 بني عامـر إذ جـاء يسعـى نذيرهـا                                    

 

 فقـالـوا لـنــا إنـــا نـحــب لـقـاء 

 كـموإنــا نحـيـي أردـكـم ونـزورهـا                                 

 

 إذا ال ننـكـل الـدهـر عنـكـم : فقلـنـا

 بصـم القنـا الالئـي الدمـاء تميرهـا                                  

 

 فال غرو أن الخيل تنحط فـي القنـا 

 ذكورهـا تمطر من تحـت العوالـي                                    

 

 تــأوه مـمـا مـسـهـا مـــن كـريـهـة 

 وتصفى الخدود والرماح تصورها                                   

 

 وأربابـهـا صـرعـى ببـرقـة أخــر 

 بتجـررهـم صبعـانـهـا ونـسـورهـا                                   



 

 فأبلـغ أبـا الحـجـاج عـنـي رسـالـة 

 مغـلـغـلـة ال يغـلـبـنـك بـســورهــا                                    

 

 فـأنـت منـعـت السـلـم يــوم لقيتـنـا 

 بكـفـيـك تـســدي غـيــة وتـنـيـرهـا                                   

 

 فذوقوا على ما كان من فرط إحنـة 

 غــاب عـنـا نصـيـرهـا حالئبـنـا إذ                                    

 

ثم مرض ابن عجالن وأصبح مالزما للوساد وقيل أن سبب وفاته أنه        

نهد   قصد هندا بعدما تزوجت في نمير من عامر وكان بينهم وبين بني

بعكاظ في    أبوه من ذلك ومناه االجتماع فحذره   كثيرة  ثارات ودماء

فرآها جالسة على حوض وخرج سرا حتى أتاها   فأبى  األشهر الحرم

كل منهما على صاحبه  بعيد شد  فلما تعارفا من   وزوجها يسقي إبال له

 .حتى اعتنقا وسقطا على األرض فجاء زوجها فوجدهما ميتين

 

السقم   العجالن اشتد بعبد هللا بن  فلما و قيل في رواية  اخرى           

عامر ال يرهب ما  خرج سراً من أبيه مخاطراً بنفسه حتى أتى أرض بني

   قصد خباء هند فلما فنمير   ببني  بينهم من الشر والتراث حتى نزل

وزوجها يسقي ويذود   الحوض  على  وهي جالسة  دارها رآها  قارب 

وأقبل   فلما نظر إليها ونظرت إليه رمى بنفسه عن بعيره  اإلبل عن مائة

جعال يبكيان وينشجان صاحبه وبكل  اوأقبلت تشتد إليه فاعتنق  يشتد إليها

ويشهقان حتى سقطا على وجوههما وأقبل زوج هند ينظر ما حالهما 

 .قد فارقا الحياة  فوجدهما

 

أخبرني بعض بني نهد أن :  ثالثة عن  ابي عمرو قالوفي رواية          

عبد هللا بن العجالن أراد المضي إلى بالدهم، فمنعه أبوه وخوفه الثارات 

في الشهر الحرام بعكاظ أو بمكة، ولم يزل يدافعه بذلك نجتمع معهم : وقال

حتى جاء الوقت، فحج، وحج أبوه معه، فنظر إلى زوج هند وهو يطوف 

 بالبيت وأثر كفها في ثوبه بخلوق ثم انشد قائال

 

 أال إن هنداً أصبحت منك محرماً  



 وأصبحت من أدنى حموتها حمـا                                    

 

 بحت كالمقمور جفن سالحه وأص

 يقـلـب بالكفـيـن قـوسـاً وأسـهـمـا                                   

 

فرجع إلى أبيه في منزله وأخبره بما رأى ثم سقط على وجهه         

 .فماتمغشيا عليه  

 .وقيل كان  ذلك  قبل عام الفيل باربعة اعوام  

 

 : من شعره في هند حبيبته  هذه االبيات 

 

 أاَلَ أَبلَِغا ِهنداً َسالِمي َوإِن نَأَت

اُر ُمدنَفُ                                       ََ   قَلبِي بِها ُمذ َشطَِّت الدَّ

 

 َولَم أََر ِهنداً بَعَد َموقِِف َساَعةٍ 

فُ                                            َِ  يَاِر تُطَوِّ  بأَنَعَم من أهِل الدِّ

 

 بَيَن أَتَراٍب تمايَُس إِذ َمَشت أَتَتَ 

 َدبِيَب القَطَا أَوُهنَّ ِمنُهن وألطف                                     

 

 يَبَاِكرَن ِمرآت َجلِي ًا َوداَره

 َذِكي ًا وباألَيِدي مداك َوِمسَوفُ                                         

 

 اأََشاَرت إلَينَا في َحيَاٍء وَراَعهَ 

َحى ِمنِّي َعلَى الَحي  َموقِفُ                                  َسراةَ الضُّ

 

ي فَإِنَّنِي  وقالت تَبَاَعد يَا ابن َعمِّ

 ُمنيُِت بِِذي َصوٍل يغاُر ويَعنُفُ                                         

 

 :يقول فيها ايضا  

 

 

 خليلي  زورا قبل شحط النوى هندا



 وال تأمنا من دار ذي لطف بعـدا                                      

 

 وال تعجال لم يدر صاحب حاجـة

 أغي ا يالقي في التعجل أم رشـدا                                      

 

 ومرا عليهـا بـارك هللا فيكمـا

 وإن لم تكن هند لوجهيكما قصـدا                                    

 

 وال لها ليس الضـالل أجازنـاوق

 ولكننـا جزنـا لنلقاكمـا عمـدا                                          

 

 غدا يكثر الباكـون منـا ومنكـم

 وتزداد داري من دياركـم بعـدا                                        

 

 

 

 

 

              ***************************** 
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 االفوه االودي                       

 
  
 

هو صالءة بن عمرو بن مالك بن عوف بن الحارث بن عوف بن          
من اود من مذحج  من . منبه بن أود بن الصعب بن سـعد العشـيرة  

ألنه كان غليـظ الشفتين ( فـوهاأل) ولقب(.  أبي ربيعة)اليمن  من  يكنى ب
وهو .سبة الى  قبيلته اود اليمانية ن(  االودي) هـر االسنان وكني  ب ظا

وكان رئيسا لقومه وقائدا لهـم في . من قدماء شعراء الجاهلية وكبارهم
حروبهم  ويعد  واحدا من حكمــاء العرب  وكان ابوه  عمرو بن مالك 

 :كيم بن فارس وفي ذلك يقول فهو فارس  ح( فارس الشوهاء)يكنى ب
 

ْوَهاِء َعْمُرو ْبُن َمالٍِك   أَبِي فَاِرُس الشَّ

 َغَداةَ اْلَوَغى إِْذ َماَل بِاْلَجدِّ َعاثِرُ                                      
 
ر طويالً وشاخ وشاب االودي أن الشاعروقيل     :وفي ذلك يقول  ُعمِّ
 

    إّما َتَري رأسي أزرى به  
 مأُس زماٍن ذي انتكاٍس َمؤوس                         
 

         حتى حَنى مني قناَة الَمطا
م الرأس بلوٍن َخليس                                وعمَّ

 
 

كان األفوه من مشاهير شعراء  العصر الجاهلي وأكثر شعره في       
وهم في  اءوهو معدود في الشعراء الحكم. الحكمة والحماسة والفروسية

بل إن . ولم تكن أوصافه في الفروسية بأقل قيمة من حكمه. العربية قليل 



فاخر في بطولته وبطولة قومه في حروب حققوا فيها تأغلب شعره 
 العصر الجاهلي عن إضافة إلى صور دقيقة تعّد نادرة . انتصاراٍت ساحقةً 

لحروب وال أنه كان سيداً مطاعاً في قومه وقائداً لهم في كثير من ا و
 .بني عامر و همحروب  األود يينسيما 

 
زادت من غنى  التي  المفردات الصعبةمن  شعره  ال يخلو و        

من االستشهاد بشعره  اللغويون على االكثار  قد دأب معاجم اللغة و
 ونالحظ ان كل المعاجم العربية  فيها استشهاد  لشرح بعض األلفاظ

 :يصعب علينا فهمها كقوله  وعرةٌ جداً كان  كما أن مفرداته. من شعره  
 

بُعهُ  ش  َيت   كاألسود  الَحَبشيِّ الَحم 
 ُسوٌد َطماطُم في آذانها النَُّطفُ                                

 
جٌ  َملٌ َهز  لٌّ َيع  ب لٌّ ُمد     هاٍب ه 
فاءٍ    َطفطافُهُ                              ن قٌ   ذو ع   َجن فُ   ن ق 

 
وفي شــعره الكثيـر مـن الحكمـة واالرشــاد والنصـح قالها لغـة       

 سلسة  سـهلة بعيدة عن التعقيد والحوشي  وكانه قالها 
في عصرنا الحاضر اما والدته وزمنه فقد اختلف فيه  كثيرا  حيث ذكر 

بعض المؤرخين انه ادرك المسيح عليه السالم و زعـم  بعضهم انه  كان 
ك  وانه اول من قصد القصيد وقيل ان له قصيدة نهى النبي اقدم مــن ذل

صلى هللا عليـه وسـلم عـن انشــادها  لما  فيها من ذكر إسماعيل عليه 
رة النبوية المباركة  ا  ذكره اخرون انه توفي  قبل الهجالسالم بينم

 ميالدية  570\بخمسين عاما أي في عام 
 :ومن شعره في الحكمة .

 

 لـه عمــد   ـى االوالبيت ال يبتن
 وال عماد اذا لــم تــرس اوتـــاد                         

 

 فــان تجمــع اوتــاد وأعمــدة 
 وساكن بلغوا األمر اللذي كـادوا                               

 

 وان تجمع اقــوام ذوو حسب 



 اصطاد امــرهم بالرشد مصــطاد                           
 

  يصلح الناس فوضى ال سراة لهمال
 وال سراة اذا جهالهم سادوا                                    

 

 تلفى االمور باهل الرشد ما صلحت
 فان تولـوا فباالشرار تنقـاد                                  

 

 اذا تولى ســـراة القوم امرهم
 امر القوم فازدادوا ذاك نما على                                 

 

 

ومن شعره يستدل على فروسيته وشجاعته  وحنكته وحكمته وكان         

قومه يستشيرونه وال يصدرون امرا اال  بمشورته وعن رايه  وكان لهم  

مرشدا  وموجها  وناصحا  امينا  وسندا  وعزا  وعونا وقوة   حتى  قيل  

 .روا  اليها قانعين  راغبين انه  لو وجههم الى الجبال الراسيات لسا

 :من  جليل شعره  هذه المقاطع   

  

ْأِي َما َصلََحْت   تَْبقَى األُُموُر بِأَْهِل الرَّ

 ْشَراِر تَْنقَاُد ال فَإِْن تََولَّْت فَبِا                                     

  

 فِينَا َمَعاِشُر لَْم يَْبنُوا لِقَْوِمِهُم 

 َوإِْن بَنَى قَْوُمُهْم َما أَْفَسُدوا َعاُدوا                              

  

 الَ يَْرُشُدوَن َولَْن يَْرَعْوا لُِمْرِشِدِهْم 

 فَاْلَجْهُل ِمْنُهْم َمًعا واْلَغيُّ ِميَعاُد                                

 

 أَْدَحْوا َكقَْيِل ْبِن َعْمٍرو فِي َعِشيَرتِِه 

 إِْذ أُْهلَِكْت بِالَِّذي أَْسَدى لََها َعاُد                               

  

 َواْلبَْيُت الَ يُْبتَنَى إاِلَّ لَهُ ُعُمٌد 

 َوالَ ِعماٌد إَِذا لَْم تُْرَس أَْوتَاُد                                  

   



َع أَْقَواٌم َذُوو َحَسٍب   َوإِْن تََجمَّ

ْشِد ُمْصطَاُد                                اْصطَاَد أَْمَرُهُم بِالرُّ

 

 الَ يَْصلُُح النَّاُس فَْوَدى الَ َسراةَ لَُهْم 

 َوالَ َسَراةَ إَِذا ُجهَّالُُهْم َساُدوا                                   

 

ْأِي َما َصلََحْت   تَْبقَى األُُموُر بِأَْهِل الرَّ

 فَإِْن تََولَّْت فَبِاأْلَْشَراِر تَْنقَاُد                                    

  

 إَِذا تََولَّى َسَراةُ اْلقَْوِم أَْمَرُهُم 

 نََما َعلَى َذاَك أَْمُر القَْوِم فَاْزَداُدوا                             

 

 أََماَرةُ الَغيِّ أَْن يَْلقَى اْلَجِميُع لِِذي اْل 

 ْذنَاُب أَْكتَاُد الْمِر َواالإِْبَراِم لِ                                    

 

ِحيُل إِلَى قَْوٍم َوإِْن بَُعُدوا   َحاَن الرَّ

 َصالٌح لُِمْرتَاٍد َوإِْرَشاُد   فِيِهمْ                                   

. 

 فََسْوَف أَْجَعُل بُْعَد األَْرِض ُدونَُكُم 

 َدنَْت َرِحٌم ِمْنُكْم َوِميالَُد َوإِْن                                   

 

 إِنَّ النََّجاَء إَِذا َما ُكْنَت َذا نَفٍَر 

ِة الَغيِّ                                      إِْبَعاٌد فَإِْبَعاُد   ِمْن أَجَّ

  

 فَاْلَخْيُر تَْزَداُد ِمْنهُ َما لَقِيَت بِِه 

 يَْكفِيَك ِمْنهُ قَلََّما َزاُد  َوالشَّرُّ                                    

  

ا وتُْنبِي عن شاعر متمكِّن ذي حكمة       واشتهر له أبيات تشدُّ القارئ شد ً

الجليس الصالح واألنيس ) كتاب  في ذكرت واقتدار وذي هيبة ووقار كما 

 (:311/    1) - (الناصح

 

 بَلَْوُت النَّاَس قَْرنًا بَْعَد قَْرٍن 

 فَلَْم أََر َغْيَر َختَّاٍل َوقَاِل                                          



 

ا   َولَْم أََر فِي اْلُخطُوِب أََشدَّ َدر ً

َجاِل                                    َوأَْدنَى ِمْن ُمَعاَداِة الرِّ

 

ا   َوُذْقُت َمَراَرةَ األَْشيَاِء طُر ً

َؤاِل فََما                                     َشْيٌء أََمرَّ ِمَن السُّ

 

  

 :ومن شعره ايضا  

 

 

 إِْن تََرْي َرْأِسَي فِيِه قََزٌع 

 فِيَها ُدَواُر   َخلَّةٌ    َوَشواتِي                             

 

 أَْصبََحْت ِمْن بَْعِد لَْوٍن َواِحٍد 

 ارُ َوْهَي لَْونَاِن َوفِي َذاَك اْعتِبَ                           

  

ْهِر فِي أَْطبَاقِِه   فَُصُروُف الدَّ

 ِخْلفَةٌ فِيَها اْرتِفَاٌع َواْنِحَداُر                               

 

 بَْينََما النَّاُس َعلَى َعْليَائَِها 

ٍة فِيَها فََغاُروا                              إِْذ َهَوى فِي ُهوَّ

 

  إِنََّما نِْعَمةُ قَْوٍم ُمْتَعةٌ 

 َوَحيَاةُ اْلَمْرِء ثَْوٌب ُمْستََعاُر                              

 

 لِْلقَُوى    إاِلَلٌ   َولَيَالِيِه 

 ِمْن ُمَداٍة تَْختَلِيَها َوِشفَاُر                                 

 

ةً   تَْقطَُع اللَّْيلَةُ ِمْنهُ قُوَّ

ْت َعلَْيِه الَ تَُغاُر  َوَكَما                                   َكرَّ

 

ْهُر َعلَْينا أَنَّهُ   َحتََم الدَّ



 ِمنَّا َوُجبَاُر   َما نَالَ  ظَلٌَف                                 

 

 فَلَهُ فِي ُكلِّ يَْوٍم َعْدَوةٌ 

 لَْيَس َعْنَها اِلْمِرٍئ طَاَر َمطَاُر                           

 

 نَْبالً فََرَمى  َريََّشْت ُجْرُهمُ 

 فُوٌق َوِغراُر   ِمْنُهنَّ   ُجْرُهًما                            

 

ا فِي اْلُكلَى   َعلَُّموا الطَّْعَن َمَعد ً

َراَع                             فَالطَّْرُف يََحاُر   مِ ألال َوادِّ

 

 َوُرُكوَب اْلَخْيِل تَْعُدو اْلَمَرطَى 

 قَْد َعالََها نََجٌد فِيِه اْحِمَراُر                              

 

 يا بَنِي َهاَجَر َساَءْت ُخطَّةً 

 أَْن تَُروُموا النَّْصَف ِمنَّا َونَُجاُر                           

 

 إِْن يَُجْل ُمْهِرَي فِيُكْم َجْولَةً 

 فَِراُر فَعلَْيِه الَكرُّ فِيُكْم َوالْ                                  

 

 َكِشَهاِب اْلقَْذِف يَْرِميُكْم بِِه 

 فَاِرٌس فِي َكفِِّه لِْلَحْرِب نَاُر                               

 

 فَاِرٌس َصْعَدتُهُ َمْسُموَمةٌ 

ْمَح إَِذا طَاَر الُغباُر                             تَْخِضُب الرُّ

 

 ُمْستَِطيٌر لَْيَس ِمْن َجْهٍل َوَهْل 

 ألَِخي اْلِحْلِم َعلَى اْلَحْرِب َوقَاُر                           

 

ْلِم َوالَ   يَْحلُُم اْلَجاِهُل للسِّ

 يَقُِر اْلِحْلُم إَِذا َما القَْوُم َغاُروا                            

 

 نَْحُن قُْدنَا اْلَخْيَل حتَّى اْنقَطََعْت 



 ُدُن اأْلَْفالَِء َعْنَها َواْلِمَهاُر شُ                               

 

 ُكلََّما ِسْرنا تََرْكنَا َمْنِزالً 

 فِيه َشتَّى ِمن ِسبَاِع األَْرِض َعاُروا                     

 

 َوتََرى الطَّْيَر َعلَى آثَاِرنَا 

 أَْن َستَُعاُر   ثِقَةً   َرْأَي َعْينٍ                                

 

 َهْبَوةٌ     فِيهِ   أَْوَرقُ  َجْحفٌَل 

 َوَشَراُر   تَتَلَظَّى   َونُُجومٌ                                 

 

 

 

 ********************************** 
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ماني  الفْنُد الز 
 

 

ن مالك بن صعب بن علي بن شهل بن شيبان بن ربيعة بن زمان ب        

لعظم خلقه  أي شبه بالجبل  او القطعة ( الفند)بكر بن وائل ولقب  ب

الكبيرة الصلدة من الجبل والزماني  بتشديد الزاي وتشديد الميم هو جده 

أستندو )االكبر وهم رهطه ولقب  بالفند لقوله لمقاتلي قومه في القتال   

لكبيرة من الجبل  او الجبل ذاته أي قوي كالصخرة ا(الي فاني لكم فند 

 .وكان يعد بالف رجل فارس

  

كان أحد فرسان ربيعة المشهورين المعدودين وشهد حرب بكر             

الشهيرة  وقد ناهز المائة السنة  فأبلى (البسوس )وتغلب وهي  حرب 

الذي يقول فيه الشاعر الجاهلي (التحالق )بالًء حسناً وكان مشهده في يوم 

 :ة بن العبد طرف

 

 سائلوا عنا الذي يعرفـنـا

 

 بقوانا يوم تحالق اللـمـم                                          

 

 يوم تبدي البيض عن أسؤقها

 

 وتلف الخيل أعراج النعـم                                      

 

ني حنيفة وقيل  أرسلت بنو شيبان في محاربتهم بني تغلب إلى ب           

في سبعين رجالً  وأرسلوا   الزماني   بالفند  إليهم   يستنجدونهم  فوجهوا

إليهم إنا قد بعثنا إليكم ألف  وسبعمائة رجل حيث كان الفند يعد  بالف رجل 

والعشبة )وما يغني هذا العشبة : فلما أتى الفند بكراً وهو مسن قالوا

وكان  . لكم فنداً تأوون إليهأو ما تردون أن أكون : فقال(. الشيخ الكبير

والرجال معه كل يعد بعشرة .سيد بكر في زمانه وفارسها ووالي حربها

 رجال  لشجاعتهم  



 

أقبل الفند الزماني إلى  (التحالق )لما كان يوم: وقال ابن الكلبي           

بني شيبان وهو شيخ كبير قد جاوز مائة سنة، ومعه بنتان له وهما  

اطين اإلنس  فكشفت إحداهما عنها وتجردت وجعلت شيطانتان من شي

 :تصيح ببني شيبان ومن معهم من بني بكر

 

 وعا وعا وعا وعا

 حر الجواد والتظى

 وملئت منه الربا

 يا حبذا يا حبذا

 الملحقون بالضحى

 

 :ثم تجردت األخرى وأقبلت وهي تقول

 

 إن تقبلوا نعانـق

 ونفرش النمارق

 

 أو تدبروا نفارق

 امقفراق غير و

 

والتقى الناس يومئذ فأصعد عوفد بن مالك بن دبيعة بن قيس بن           

حتى إذا توسطها درب (قضة  ) ثعلبة  ابنته على جمل له في ثنية

 :عرقوبي الجمل ثم نادى

 

 أنا البرك أنا البرك

 أنزل   حيث  أدرك

 

 : ثم نادى

ا أفي كل ومحلوفة ال يمر بي رجل من بكر بن وائل إال دربته بسيفي هذ

عطف القوم فقاتلوا  في هذا اليوم قتاال شديدا حتى ظفروا نفي ؟ يوم تفرون

 .فانهزمت تغلب

 



بني تغلب يقال له   من رجالً   الفند الزماني   ولحق: قال ابن الكلبي        

مالك بن عوف  قد طعن صبياً من صبيان بكر بن وائل فهو في رأس قناته 

 :وهو يقول

 

 خيا ويس أم الفر

 

 :فطعنه الفند وهو وراءه ردف له فأنفذها جميعاً وجعل يقول 

 

 أيا طعنة مـا شـيخ

 كبير يفـن بـالـي

 

 تفتـيت بـهـا إذ ك

 ره الشكة أمثـالـي

 

 تقيم المأتم األعـلـى

 على جهد وإعـوال

 

 كجيب الدفنس الورها

 ء قد ريعت بعد بإجفال

 

بن وائل بعثوا إلى بني   بكر  ألن بل لقب بالفند : وقال غيرهم         

 بني زمان وعداد   به   فأمدوهم   يستنصرونهم  حنيفة في حرب البسوس

وما يغني هذا العشبة : فلما أتى الفند بكراً وهو مسن قالوا. في بني حنيفة

أو ما تردون أن أكون لكم فنداً تأوون : فقال(. والعشبة الشيخ الكبير)

هل اليمامة من شعراء الطبقة الثالثة وكان الفند هذا شاعراً من أ. إليه

وشهد حرب بكر وتغلب . وكان سيد بكر في زمانه وفارسها ووالي حربها

وقد ناهز المائة سنة وكان قد اعتزلها من له من القوم فلما ألح المهلهل 

على بكر وأهلكهم أرسلوا إلى من باليمامة من بكر بن وائل يستنجدونهم 

ني شيبان وقد انتخب من فرسانه سبعين فارساً فسار إلى ب. فأمدوهم بالفند

إننا قد أمددناكم بألف وسبعمائة : فأرسل بنو حنيفة إلى بني شيبان يقولون

أين : فقال لهم بنو بكر. فلما قدموا فإذا هم سبعون تحت راية الفند. فارس

فقال رجل . أنا بألف فارس وأصحابي بسبعمائة فارس: قال الفند. جماعتكم



ثم حارب معهم الفند يوم . فذهب مثالً . ي فكل ردف محالذرون: منهم

 .وأبلى بالء حسناً مع الحارث بن عباد (التحالق)وهو يوم  (القضة)

 

 َصفْحنا َعْن بَنِي ُذْهٍل    َوقُْلنا اْلقَْوُم إْخَوانُ 

 

 وَعَسى األَيَّاُم أْن يَْرجْعَن  قَْوًما َكالَِّذي َكانُوا

 

َح الشَّر   ا َصرَّ  فَأَْمَسى َوْهَو ُعْريانُ       فلَمَّ

 

 ولَْم يَبََق ِسَوى الُعْدَواِن      ِدنَّاُهْم َكَما َدانُوا

 

 َمَشْينا ِمْشيَةَ اللَّْيِث      َغَدا واللَّْيُث َغْضبَانُ 

 

 بَِضْرٍب فِيِه تَْوِهيٌن          َوتَْخِضيُع وإْقَرانُ 

 

قِّ            َغَذا وَ  قُّ َماْلنُ َوطَْعٍن َكفَِم الزِّ  الزِّ

 

لَِّة إْذَعانُ   َوبَْعُض اْلِحْلِم ِعْنَد       اْلَجْهِل  لِلذِّ

 

 َوفِي الشَّرِّ   نََجاةٌ  ِحيَن  الَ  يُْنِجيَك   إِْحَسانُ 

 

 

سنة  أي  40\توفي الفند الزماني قبل الهجرة النبوية الشريفة  ب          

 .ميالدية  553 \في سنة

 

 

 

 

   ************************************ 
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 صفية بنت ثعلبة الشيباني
 
 

ينتهي نسبها األعلى إلى ربيعة من بني شيبان  صفية بنت ثعلبة        
وتذكرني هذه الشاعرة وانا  شاعرة جاهلية   بن نزار بن معد بن عدنان

التي دارت بين العرب والفرس و ( ذي قار) اكتب سيرتها الذاتية بمعركة
سهام هذه الشاعرة  الفعلي بهذه المعركة  وادارتها  وشد القبائل العربية ا

شيبان  بني أسهمت إسهاًما كبيًرا في جمع قومها للقتال والحرب  فقد 
 بقيادة هانئ بن مسعود (ذي قار)والقبائل األخرى ليوقعوا بالفرس في 

.قعةاوكان أخوها عمرو بن ثعلبة على رأس الو الشيباني   
 

هند بنت النعمان بن ان  المعركة هذه  باسب من ا وكان             
البارع وحسنها الفريد   كانت مشهورة بجمالها (الحرقة) وتكنى ب المنذر

 حتىلها وجما  ضرب االمثال  بحسنهالها  ويالناس حوأحاديث  وكانت .. 
تمناها لنفسه  فأرسل إلى و فيها   فرغب   كسرى   الىخبرها    وصل 

ولوكان للزواج  فأنف النعمان أن يزّوجها من أعجمي  منه  يطلبها ابيها
وهذه عادة العرب  قديما  وال زالت موجودة في كثير من القبائل  ملكا 

ملك الفرس  (كسرى أبرويز ) نا  االالنعمان  فاعتذر العربية حتى االن 
ره عليه زيد ملك الحيرة وقد أوغر صد (النعمان بن المنذر)غضب على 

فلجأ النعمان إلى  .قتل أباه عدي بن زيد النعمان  عدي العبادّي ألن بن
هانئ بن مسعود الشيباني فاستودعه أهله وماله وسالحه ثم عاد 

. فاستسلم لكسرى فسجنه ثم قتله  
  النعمانائع وأرسل كسرى إلى هانئ بن مسعود يطلب إليه تسليمه ود

لنفسه ( كسرى)ارادها  التي(  الحرقة) من جملة ودائعه  ابنته  وكان 
 انفة ( كسرى)ان  يزوجها  لالعجمي  ولو كان الملك ( النعمان)ابى و

بني )على ( كسرى )دفعها إليه دفعاً للمذمة فغضب من فأبى هانئ 
وعزم على استئصالهم فجّهز لذلك جيشاً ضخماً من  الفرس  (شيبان

من  للفرس   ومن قبائل العرب الموالية  (جالبزين)و  (الهامرز)يقودهم 



إياس بن قبيصة )قيادة هذه القبائل   وولى  وقضاعة وإياد تغلب والنمر 
  . (الدوسر)و (الشهباء)وبعث معهم كتيبتيه  (الطائي

 
 (بكر بن وائل )استجاروا بقبائل (شيبان   بني)  فلما بلغ النبأ           

 (جليحنظلة بن سّيار الع )فوافتهم طوائف منهم واستشاروا في أمرهم
بكر بن )وهو ماء ل (ذي قار )واستقر رأيهم على البروز إلى بطحاء

( الكوفة)قريب من  (وائل  
 

بالشاعرة صفية  (الحرقة) وتكنى هند بنت النعمانت استجارفقد          
 إلى قومها هذه اإلجارة ورحبت بها وقامت لتعلنفأجارتها  بنت ثعلبة 

بين جيوش كسرى  وبني شيبان وما تعني هذه االجارة من الحرب  اليهم
   
: هند بنت النعمان تشكوةحالها  قالت الُحرقة    
 

 ما كنت أحسب والحوادث جّمة  
الُعّودُ  ولم َيعدنى  أنى أموت                                                     

 
 حتى رأيت على ارومة مولدى
وشمله يتبددُ    يزول    ملكا                                     

 
 وغشيت كل الُعْرب حتى لم أجد
ذا ِمّرة حسن الحفيظة يوجدُ                                     

 
كيف حياُتنا, ُموتى ُبَعْيَد أبيِك   

والموُت فهو لكل حيٍ ُمرَصدُ                                                
 

قل الوفا, ذهب العزا , خاب الرجا   
ال السهل سهلُ وال نجود  انُجدُ                                      

 
 جمدت عيون الناس من عبراتها
جلَمدُ  صالد     صم    وقلوبهم                                    

 



كان ثعلبة الشيبانى شيخ القبيلة قد مات  وخلفه ابنه الفارس  عمرو       
برى صفية بنت ثعلبه هى حكيمة وكانت شقيقته الك. بن ثعلبة الشيبانى 
قيل و.كانوا ال يبرمون امرا قبل الرجوع اليها حيث  القبيلة وشاعرتها  

لقوة منطقها  وكانت أبية النفس  عظيمة  ( الُحَجْيَجة)كانوا يسمونها 
.المناقب  رفيعة المآثر  

 . 
وهبت تجمع قومها وعلى .. وانتفضت  , غضباً صفية ثارت         ..

:يها عمرو صائحة معلنة انها اجارت الحرقةرأسهم اخ  
 

 أحيوا الجواَر فقد أماتته معا
                                    كل األعارب يابنى شيبانِ 

 
 ما العذر ؟ قد نشدت جوارى حّرة  

مغروسة  قى الدّر والمرجانِ                                    
 

 بنُت الملوك ذوى الممالك والُعلى
ذاُت الجمال وصفوةُ النعمانِ                                  

 
 اتهاتفون وتشحذون سبوَفكم

وتقّومون ذوابل المّرانِ                                         
 

 وعلى األكاسر قد اجرت لحرةٍ 
                                      بكهول معشِرنا وبالشّبانِ 

 
مثلهمشيبان قومى هل قبيل    

عند الكفاح وكّرة الفرسانِ                                      
 

 إنى ُحَجيجُة وائٍل وبوائلٍ 
ينجو الطريد يناقة وحصانٍ                                     

 
 يا آل شيباٍن ظفرُتْم فى الدنا

بالفخر والمعروف واإلحسانِ                                    
 



ل كسرى كتيبة من الفرسان المدججين  لتأديب بنى شيبان ارس        
ولكن القبائل العربية ومن بني شيبان   اوانتزاع الُحَرَقة قسرا والعودة به

هاربين ذعر العجم  وفروا ف.. انبرت لكتيبة كسرى قتال وذبحا واسرا  
.غنائم كثيرة تاركين  مدهوشين   . 

 
:منشدة  صاحت صفية   

 
من قوم ذوى شرفٍ أنا الُحَجْيَجُة   

أولى الحفاظ وأهل العز والكرمِ                                     
 

 قولوا لكسرى أجرنا جارًة فثوت
                             ِِ ِِ ياكسرى على الُرُغِم فى شامِخ العِز  

 
 نحن الذين اذا قمنا لداهيةٍ 

من الندمِ  لم نبتدْع عندها شيئاً                                    
 

 نحوُط جاَرتنا من كل نائبةٍ 
ونرفُد الجاَر مايرضى من النعمِ                                

 
ثم أن قواد جند كسرى ارسلوا رسولْين الى بنى شيبان  يطلبان         

احد قواد كسرى وهو عربي   (منصور)اليهم أن تنزل الحرقة على طاعة 
فأبت   صفيةرسوالن الوعندما قابل   موهوسيبرئ الشيبانيين مما اجتر  

:وقالت لهم  
 

 قوال لمنصوَر ال َدّرت خالئفهُ 
ما صاح فيهم غراُب البيِن أو نعقا                                 

 
ج الفرَس يا متبولُ قبلكمُ  ِّ  من زّو
من األعارب يامخذولُ أو سبقا                                     

 
ور ان لناياويح أمك يامنص  

خْيال كراما تصون الجار ما َعلِقا                                   
 



 فمت بغيظك يا منصور واحَي على
بغضاك قومى وشّمْر كل يوم لقا                                   

 
 آلت بنو بكَر ترضى ماكتبَت به
  اردَت بقا يا ابن الدنّيِة فاجملْ ان                                 

 
الى  خائبا  فعاد بجيشه  اال انه انكسرفهجم منصور عليهم            

كسرى فأمده بجنٍد من العرب يعدون عشرين الفا فى أمواٍل كثيرٍة ومؤن 
:بأمرهم  قالتصفية فلما علمت . وافرة   : 

 
 ياعمرُو عمرُو اجبنى يابن ثعلبةٍ 
بّراَق يوم القتِل والسلَبِ يا شبَه                                    

 
 ألجل عشرين ألفا اُضِح صارخةً 
فى آل بكٍر وذا شئ  من العَجبِ                                    

 
 ال تكشفونى بهذا اليوم وارتقبوا

  يومى لوقت اجتماع العجِم والعربِ                              
 

جالد عظيم  .. لمنصور وجاءتهم عساكر ا  تأهب القوم للقتال       
يقاتل المظلومين المنافحين عن  الظالم فى عشرين الفا .. وكفاح رهيب 

انتهت بهزيمة المنصور وتفرق , معركة طاحنة .. شرفهم وكرامتهم 
.وعاد الى كسرى منهزما, جيشة الجرار   . 

 
أمر كسرى الطمْيح وهو من قواده العرب المعدودين ان يعد جيشا         

.لإلنتقام من العربجرارا   .. 
 

ن يهدر كسرى دماء قومه العرب ظلما وعدوانا  احزن الطميح  ا         
أرسلت  فأرسل سراً الى بنى شيبان يعلمهم ويحذرهم من اآلتى الرهيب 

:الى الطميح تشكر له نصحه وتحذيره قائلةصفية الشيبانية   
 
 

ك من نصيٍح صادقٍ   هلل َدرُّ



    والنصُح رأيك ايها اإلنسانُ                                       
 

 جاء الرسولُ بنصحه وألنهُ 
محفوظة  اسراُره وُتصانُ                                           

 
 واليوم يوُم ُحَجْيجٍة من وائلٍ 

جاءت بها األنباُء واألزمانُ                                       
 

تىشيبان قومى واألعارُب دعو  
وعزيزة  فيهم فلسُت أهانُ                                          

 
 قلْ للطميِح فدتُه فتياُن الوغى

عندى لكسرى القلُب واألبدانُ                                      
 

 ابلغ طميحاً يارسولُ وقل له
بسيوف تغلَِب ُتغلُب األقرانُ                                        

 
 

قالت اتستقيمون وتصبرون أم استجير لى و التفت لقومها ثم      
 ولجارتى بقبائل غيركم  وأريكم العّز األعّز والعديد ؟

:وانشدت   
 

 ماذا تروَن يا بنى بكر فقد نزلت
                                       ِكْبُر النوائِب واألخرى على األثرِ 

 
 اتصبرون لشعواء ُملَْملَمةٍ 

فيها األعاجُم بالنّشاب والوترِ                                           
 

 أم لستُم أهل صبٍر فى لوازمها
                                        عند الحفائِظ والجاراِت والَخَفرِ 

 
 إنى أجرت بكم ياقوُم فاصطبروا

ُهرِ  فالصبُر يحللُ فوق                                      األنجِم الزُّ  



 
 يا أيها الشُم انتم حافظو ذممى

وانتُم فلعمرى العزُّ من ُعمرى                                        
 

 إما صبرُتْم فال ادعو لغيركمُ 
وإن جزعتم أنادى كلَ ذى ُحُضرِ                                       

 
 بكل ساٍم الى الهيجاِء ذى شرفٍ 

  وارى الزناِد كريِم الجّد من ُمَضرِ                                    
 

ولم يخطر على بال . كسرى جبش للقاء واستعدوا فأجابها قومها       
ان كسرى قرر ان يقود الجيش بنفسه وجعل ابنه األكبر على  منهماحد 

اصبحت المسألة بالنسبة له  حيث  الميمنة وابنه األصغر على الميسرة 
اعّد اذ مسألة مجـــدالفرس المعركة  كرامة وعزة باإلثم  اصبحتمسألة 

تجاوز مائة الف مقاتل جلّهم   عددا وعدة  جيشا لم تر الصحراء مثله
 . فرسان

 
فقد انبعثت في قلوب القبائل العربية الحمية  آه لك ياعروبة            

سارعت تالجيش القادم   ةكلما جاءت األنباء بعظم العربية فكانت هذه
كل من تهّرب من ايواء الُحَرقة .  الى بعضها  لإلنضمام العربية  القبائل

جاء اآلن بكل مايملك من رجال وعتاد ليشارك فى صد العدوان الغاشم 
ابنَة كل رجٍل  وأخَت كل فارس  هند بنت النعمان ( الُحَرَقةُ )اصبحت  حيث 

اصبحت رمزا للكرامة العربية و   
 . 

 فرسا  وراحت تطوفوركبت ناقتها تركت فقيل انها عرتنا اما شا          
م فقد راحت تخاطبه.. صارخة مستنهضة محّرضة  العربية  القبائل على 

:بدات بقبائل بني حنيقة  قائلة  . 
 

 إيهاً اجيدوا الضرب ياحنيفةْ 
الشريفةْ      الُجمُجمةُ     فأنتمُ                                        

 
أعراضك النظيفةْ حامى على   

كثيفةْ    حولكم    ان الجنودَ                                       



 
:مخاطبة لهم  ثم اقبلت الى بنى عجل  وهم أهلها األدنون   

 
 الفخُر فخرى بسراِة ِعْجلِ 

والسهلٍ   هم معشرى فى نجدهم                                      
 

 هم السراةُ وحماةُ األهلِ 
الفعلِ   بشريفِ    والفائقونَ                                             

 
 إيها أبيدوا جمَعُهم بالقتلِ 

للَنْبلِ     غرضا    تكونوا وال                                          
 

:قائلة ثم أقبلت على بنى لجيم  
 
 

 لَُجْيُم قومى وبنو أبينا
         ُمغلّبينا  الهيجا   لدى   ليسوا                                           

 
 بل ظافرون وُحماة  فينا

ُيلِجمونا   حين   ِّ فيهم  العزُ                                               
 

 وَيسرحون ُثم يحملونا
فانصرونا  إيهاً بنى األعماِم                                                

 
:بنى ذهل وانشأت تقول الى ثم ذهبت   

 
 اليوَم يوُم العّز ال يوُم الندمْ 

وخَدمْ   وجيادٍ    رماٍح    يوُم                                            
 

 للوائليات التى تحمى الُبهمْ 
ٍِ ال َتَهلُكُم العجمْ   َِ بكر  با آل                                            

 
خياَم والنَعمْ من الذى يحمى ال  



إن صبرت ُذْهل  فِعّزى اليوَم َتمْ                                      
 
 

بنى شيبان وراحت تسير وهم  باهلها وقبيلتها  ثم اختلطت              
نفسها ومن رجالها وعزة للمرأة العربية  ارفيعمثاال  فكانت من خلفها 

:هاتفة وهي تنشدهم  ومن عدالة قضيتها  : 
 
 

 إيهاً بنى شيباَن صفاً بعَد صفْ 
من ُيرِد الَعلياَء لم يخَش التلفْ                                           

 
 اليوَم يوُم العّز موصوُف الشرفْ 
إن حافظت قومى فما بى من أسفْ                                      

 
 أنا ابنة العّز وعرضى اليوم عفْ 

                                           ختطفْ بكل نصٍل كالشهاِب المُ 
 

عشرات األلوف من فرسان كسرى كانت انبلج الفجر وعندما          
 وتجبرهم   وصلفهم  تهم غطرس   تبلغو كثرة وعددا  يحجبون الشمس

ت وهجمت اصّ روتساندت وت القبائل العربية تالحمت وعدتهم  مدى عظيما
األول من هذه الموقعة الهائلة والتى عرفت هجمة واحدة ليبدأ اليوم 

وهي المعركة اال ولى التي انتصر العرب فيها على  (ذى قار )بوقعة
.الفرس وهزموهم شرهزيمة   . 

 
ترقب وقلبها يكاد ينخلع من  الشيبانية  صفية شاعرتنا  وقفت        

راحت .. تكاثر جنود العجم على العرب حتى كادوا ينهزمون, هول ماترى 
ترقب من بعيد شقيقها األصغر فارس بنى شيبان عمرو بن ثعلبة وهو 

كان يشق الصفوف , يلقى ينفسه بين جموع العجم كأنه الموت الدافع له 
كأن ال نهاية لألعداد التى  حتىولكن العجم يتكاثرون ... ويجندل الفرسان 
 . جاء بها كسرى

 
فهجمت صفية .. ون بدأ العرب تحت وطأة الكثرة الضارية يتراجع       

هوادج النساء  فسقطت النساء عن الجمال     بسيف مسلول تقطع حبال



 و..القتال عطفة من ال يريد الحياة   على  فعطفوا    ورأى رجالهن ذلك 
:ترتجزمن اخيها بحيث يسمعها وراحت  الصفوف مقتربةالشاعرة شقت   

: 
 ياعمرُو ياعمرو الفتى بَن ثعلبة

ستقَربةْ حاِم على جارتك المُ   
 . وزاحم العجمان عند العَقبةْ 

 
حملة صادقة  ولكن الكثرة كادت تفنيهم  معه  فحمل اخوها والرجال      
ظليم بن  )    قبيلة بنى يشكر وعليها فارس العربوالتحقت  بهم  .. 

 كسرىقتال جيش فجاءوا مددا  (الحارث اليشكرى)وشاعرهم  (الحارث
:فاستقبلتهم قائلة   . 

 
ِِ هذا ظل يم جاءكم فى َيشُكِر  

                                           ِِ كليث غاباٍت مهوٍس ُمْخدِر   
 

 ِِ ِِ  يا فارسا تحت العجاج األكبِر
ِِ  حملةَ   إْحملْ ُهديتَ                                          المنتصِر  

 
.. وفّرجوا عن بنى شيبان  على جيش كسرى   هجم اليشكريونف        

:وصفية تقول  
 

 احمل ظليُم فى العجاج األسودِ 
                                            ادرك فأنت غاية المستنجدِ 

 
 واعُد على القوِم كعدو األسدِ 

   المحتدِ  كرام   باليشكريين                                           
 

ولغابت الشمس  وافترق الجمعان  وانتهى اليوم األ  . 
ارسلت الحجيجة الى الطميح شيخ قبيلة اياد والقائد العربي فى جيش 

:كسرى  
 

ة  فى عشيرى ِِ َِ  ليس للُعْجم ُنصٍر
إن اراَد الطميُح نجلُ الكرامِ                                           



 
 ان تولت لنا إياُد انهزاما

األعجامِ    ةُ كان منهم هزيم                                           
 

 وملكنا الُعلَّو والفخَر طولَ 
األيامِ    آخر  حتى   الدهر                                           

 
 ان نصَر الطميح أكرُم نصرٍ 

األعمامِ  بنى   على  وُحنو                                            
 
 

 تترك صفوف لعربية ا وفى اليوم الثانى فوجئ كسرى بقبيلة إياد       
فأعاد ترتيب   يةالعربفي القتال الى  القبائل و تنضم  جيش كسرى 

.صفوفه وبدأ القتال الطاحن حتى غابت الشمس وافترق الجمعان   
وفى اليوم الثالث كان تفوق العجم واضحا ولكن بسالة العرب مكنتهم من 

.الصمود   
 

هند بنت ( الحرقة)ب (ةصفي) قدمت شاعرتنا فى اليوم الرابع            
وانتدبت فوارس قومها ورأست ..كونى قريبة منى : وقالت لها  النعمان 

:واقفة بجانبها (الحرقة)عليهم اخاها وانشأت تقول لهم و   
 

 ياعمرو يا من أجار الُحَرقةْ 
يا رأس شيبان الكماة الُمْعِرقةْ                                       

 
و لِحَقهْ أكرم خيلِى من سعى أ  

والعجم صرعى جمعُهْم ُمفترقةْ                                       
 

هذا آخر يوم بيننا وبين هؤالء القوم  فاسفرى : وقالت للحرقة            
على عمرو واوصيه بما شئت  فاسفرت الحرقة بوجه زاهر وحسن باهر 

:وانشدت  
 
 

 حافظ على الحسِب النفيس األرفعِ 



عِ                                               بمدّججين مع الرماح الشُّرَّ
 

 واليوم يوم الفصل منك ومنهمُ 
فاصبر لكل شديدة لم ُتدفعِ                                               

 
 ياعمرو ياعمرو الكفاَح لدى الوغى
لمجمعِ ياليَث غاٍب فى اجتماع ا                                        

 
 اظهر وفاًء يا فتى وعزيمةً 

    أُتضيُع مجداً كان غيَر ُمضّيعِ                                         
 

وهجم كل فرسان  الشيباني  هجم الفارس عمرو بن ثعلبة                
صفوف العجم  ومزقوهم شر ممزق تفرقت فيها العرب فى هجمة واحدة 

كسرى واصيب كسرى    اوالد الملك  وقتل  الفارسي    وانكسر الجيش
وغنم العرب غنائم ال مخذوال  نفسه  فلم يجد مفرا من اإلنسحاب مهزوما

والدر وكل ثمين  واللؤلؤ   والديباج   من الذهب والفضة وال تعد  تحصى
وانشدت هند  النصر المبين الذى تفوقت به العرب على العجموكان لهم 

:الشيبانية  قائلةبنت النعمان في مدح صفية   
 

 المجُد والشرُف الجسيُم األرفعُ 
لصفيٍة فى قومها ُيتوقعُ                                             

 
 ذات الحجاب لغير يوِم كريهةٍ 
ولدى الهياج ُيحلُ عنها البرقعُ                                        

 
 ال أنَس ليلَة اذ نزلت بسوحها

والنواظُر تدمعُ  والقلُب يخفقُ                                       
 

 والنفُس فى غمرات حزٍن فادحٍ 
ولهى الفؤاِد كئيبة اتفّجعُ                                           

 
 مطرودًة من بعد قتل أبّوتى

                                  ما إن أُجاُر ولم يسعنى المضجعُ 



 
جيُر تكرماً ويئست من جاٍر يُ   

فأُجرت واندملت هناك األضلعُ                                       
 

 وتواردوا حوَض المنّيِة دون أن
ُتسبى خفيرةُ أختهم واستجمعوا                                    

 
 والح كسرى بالجنود عليهمُ 

فعُ وطميُح يردُف بالسيوِف ويد                                    
 

 وهُم عليه واردون بطرفهم
والنصُر تحت لوائهم يترعرعُ                                       

 
 

:لصفية  بنت ثعلبة البشيبانيواختم بهذه االبيات   
 
 

معاً  أماتته    احيوا لجاٍر قد  
كل االعارب يا بني شيبان                                      

 
حرةما العذر قد لفت ثيابي   

مغروسة في الدر والمرجان                                    
 

 بنت الملوك ذوي الممالك والعلى
ذات الحجال وصفوة النعمان                                   

 
 أتهافتون وتشحذون سيوفكم

المران  ذوابل وتقّومون                                        
 

معشري وتسّومون جيادكم يا  
وتجددون خضيبة االبدان                                       

 
 وعلى االكاسر قد أجرت لحرة



بكهول معشرنا مع الشبان                                              
 

 شيبان قومي هل قبيل مثلكم
عند الكفاح وكرة الفرسان                                            

 
والذوائب من فروع ربيعةال   

ما مثلهم في نائب الحدثان                                           
 

 قوم يجيرون اللهيف من العدا
ويحاط عمري من صروف زمان                                     

 
 ترد الهياج بنو ابي ال تتقي

صولة االقرانمسط العدو و                                            
 

وبوائل( حجيجة وائل)اني   
                                         ينجو الطريد بشطنه وحضان

 
 يا آل شيبان ظفرتم في الدنا

                                       بالفخر والمعروف واالحسان
 
 
 
 

****************************                             
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  األبرص  بنعبيد                    
 

 

حنتم بن عامر بن مالك بن زهير  بن   هو عبيد  بن  االبرص             
بن مالك بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد، وقيل عبيد بن 

 لة بني أسد المضرية من قبي  عوف بن جشم

  من أصحاب شاعر معروف اال انه   تاريخ مولده غير معروف           
التي علقت في داخل الكعبة   القصائد   المعلقات  او المجمهرات  تلك

المشرفة في الجاهلية لنفاستها  وبالغتها واهميتها الشعرية  وهي  سبع 
األولى  من شعراء  ويعد من شعراء الطبقة قصائد وقيل عشر قصائد 

وحكمائها  ودهاتها وقيل انه من الطبقة الثانية اما ابن سالم   الجاهلية
 .فقد اعد ه من الطبقة الرابعة 

 

وفد عليه  ماء السماء ملك الحيرة  حينما   قتله الملك  المنذر بن          
في يوم  بؤ سه  في روايتين  اوالهما  مسندة  الى على الشرقّي بن 

 : مي حيث  قالالقطا

كان المنذر بن ماء السماء قد نادمه رجالن من بني أسد أحدهما         
خالد بن المضلِّل واآلخر عمرو بن مسعود بن َكلَدة فأغضباه في بعض 
المنطق واغاضاه وهما يسامرانه  ليال  فأمر بأن يحفر لكلّ منها حفيرة 

الحفرتين احياءا  ففُعل بظهر الحيرة ثّم يجعلوهما  في تابوتين ويدفنا في 
اصبح الصباح وجلس في مجلسه سأل عنهما فأُخبروه     ولما  بهما ذلك 

ثم ركب حتى .  غم  شديد بهالكهما حسب اوامره  فندم على ذلك وغّمه
وجعل لنفسه  وبنى عليهما ( القبرين ) نظر إليهما فأمر ببناء الَغِرّيين 

واآلخر   أحدهما يوم السعد يومين في السنة يجلس فيهما عند الغرّيين
يعطيه مائة ( يوم السعد)يوم التعس  فأّول من يطلع عليه في يوم نعيمه 

 (يوم التعس)من اإلبل شؤماً أي سوداً وأول من يطلع عليه يوم بؤسه 



أسود ثم يأمر به فيذبح ويغّرى بدمه ( َظِربان)يل النحس يعطيه رأسوق
ن عبيد بن األبرص كان كان قد فلبث بذلك برهة من دهره ثم إ. الغرّيان

 :قصده وكان  أّول من أشرف عليه يوم بؤسه فقال

 هالّ كان الّذبُح لغيرك يا عبيد؟؟ -

 .فأرسلها مثالً   -أتتك بحائن رجاله: فقال  -

 . أو أجل  بلغ أناه: فقال المنذر  -

 . أنشدني فقد كان شعرك يعجبني: ثم قال له -

بيين فقال حال الجريض دون القريض وبلغ الِحز - فأرسلها -ام الطِّ
 .مثالً 

 !ما أشّد جزعك من الموت: فقال له آخر  -

 .فأرسلها مثالً  -ال يرحلُ رحلك من ليس معك: فقال -

 !قد أمللتني فأرحني قبل أن آمر بك: فقال له المنذر  -

 .فأرسلها مثالً   -من عّز بزّ : فقال عبيد  -

 : أنشدني قولك: فقال المنذر  -

 " أقفر من أهله ملحوب" -

 :لفقا -

 اقفر  من اهله عبيد        

 فليس يبدي وال يعيد                         

 عنت عنه نكود       

 وحان منه لها ورود                                

 .ويحك أنشدني قبل أن أذبحك! يا عبيد: فقال له المنذر

 :فقال عبيد 

 وهللا ان مت لما ضرني       

 وان اعش ما عشت في واحدة                     

 



إّنه ال بّد من الموت ولو أن النعمان أي ابنه عرض لي في : فقال المنذر
يوم بؤس لذبحته فاختر إن شئت األكحل وإن شئت األبجل وإن شئت 

 .الوريد

 :فقال عبيد 

 ثالث خصال كسحابات عاد   واردها  شّر  ُوّراد 

 معاد  وحاديها   شّر   حاد        ومعادها  شرّ   

 وال خير فيها لمرتاد                

 

وإن كنَت ال محالة قاتلي فاسقني الخمر حتى إذا ماتت مفاصلي        
 . وَذِهلت ذواهلي فشأنك وما تريد

 

فأمر المنذر بحاجته من الخمر حتى إذا أخذت منه وطابت نفسه        
 :دعا به المنذر ليقتله فلما مثل بين يديه أنشأ يقول

 

 وخيرني ذو البؤس في يوم بؤسه   

 خصاال ارى في ايها الموت قد برق                                               

 كلما  خيرت عاد من الدهر مرة                    

 سحائبا  ما فيها  لذي  خيرة  أ نق                                         

 لدة   سحائب  ريح لم توّكل  بب   

 ليلة  الطلق كما    اال    فتتركها                                           

 

وذلك عام الرابع . فأمر به المنذر ففصد فلما مات وغذي بدمه الغرّيان
ميالدية  وقد قيل   895 \والعشرين للهجرة النبوية المباركة الموافق لعام

 .المشؤوم الطالعيضرب المثل بيوم عبيد عند العرب لليوم 

 

في الديوان  فقد ذكرت  رويت مقتله االخرى التي  أما الرواية           
ن ورويت في  كتاب األغاني البي الفرج االصفهاني  أيضاً عن هشام ب

 :إليه سابقاً قال الكلبي على شيء من االختالف مما أشرت



غرّيين فقيل وكان من حديث عبيد وقتله أن المنذر بن ماء السماء بنى ال) 
 : له

: ماذا تريد بهما وكان بناهما على قبري رجلين من بني أسد كانا نديميه -
أحدهما خالد بن نضلة الفقعسّي وكان أُسر يوم جَبلة واآلخر عمرو بن 

 .مسعود

 :فقال 

ما أنا بملك إن خالف الناس أمري ال يمّر أحد من وفود العرب إال  - 
 .بينهما

يوم بؤس ويوم نعمة فكان إذا : ان معروفان وكان له في السنة يوم 
وإذا خرج في . خرج في يوم بؤسه يذبح فيه أّول من يلقاه كائناً من كان

فبينما هو يسير في . يوم نعمته يِصل أّول من يلقاه ويحبوه وُيحسن إليه
 : يوم بؤسه إذ أشرف له عبيد بن االبرص فقال لرجل مّمن كان معه

 من هذا الشقّي ؟؟ -

 :له فقال

 .هذا عبيد بن االبرص -

 :فأُتي به فقال له الرجل 

أبيت اللعن اتركه فإن عنده من حسن القريض أفضل مّما تدرك في  -
قتله مع أّنه من رؤساء قومه وأهل النجدة والشأن فيهم فاسمع منه 
وادعه إلى مدحك فإن سمعت ما يعجبك كنت قد عفت له المّنة فإن 

جبك قوله كان هنيئاً عليك قتله فإذا نزلنا فإن لم يع. ِمْدَحته الصنيعة
 ! فادع به

فنزل المنذر فطِعم وشرب  وبينه وبين الناس حجاب يراهم منه وال 
 :عبيد من وراء الستر فقال له رديفه يرونه فدعا ب

 .ما ترى يا أخا أسد -

 . أرى الحوايا عليها المنايا: قال  -

 . فعليك بالخروج له ليقّربك ذاك من الخالص: قال -

ثكلتك الّثواكل إّني ال أعطي باليد وال أُحضر البعيد والموت : قال -
 .أحّب إليّ 

 : -قال له الملك 



 .؟؟ أفقلت شيئاً -

 .حال الجريض دون القريض: قال 

 . (أقفر من أهله ملحوب)أنشدني من قولك : قال المنذر 

 :قال عبيد

 اقفر  من اهله عبيد        

 يبدي وال يعيدفليس                          

 !أنشدنا أيضاً : قال

 :فقال 

 م الطالءهي الخمر تكنى بأ 

 با جعدة ا كما الذئب يدعى                       

 ! قل فّي مديحاً يسير في العرب: فقال

ّبار فيما عجل فال: قال  !أّما والصَّ

 . نطلقك ونحسن إليك:  قال 

 . أّما وأنا أسير في يديك فال: قال

 . إلى أهلك ونلتزم رفدكنرّدك : قال

 :ثم انشد. أّما على شرط المديح فال: قال

 اوصى بني  واعمامهم                   

 بان المنايا لهم راصدة                                                  

 لها مدة فنفوس العباد                  

 اليها من جهدوا قاصدة                                                

 فوا هللا ان عشت ما سرني                 

 وان مت ما كانت العائدة                                               

 

 !أنِشد الملك: فقال بعض القوم

 .ال يرجى لك من ليس معك: قال 

 !أنشد الملك: قال بعضهم من القوم 



 .َذمُ وأُِمرَّ دون عبيده الوَ : قال 

 .يا عبيد أي قتلة أحّب إليك أن أقتلك: قال له المنذر 

 .أّيها الملك رّوني من الخمر وافصدني، وشأنك وشأني: قال 

فسقاه الخمر ثم أْقَطَع له األكحل فلم يزل الدم يسيل حتى نفد الدم وسالت  
 .الخمر فمات

ه  بن االبرص قد اندثر واهم ما بقي منه معلقت عبيد  ان اغلب شعر  
 : المشهورة  ومنها هذه االبيات 

 

  أقفـَر من أهلِه َمْلحـوُب 

ــات                                     نوبُ    فالقُطبيَّ  فالذَّ

 

    َفراِكـس  فُثَعيـلٍبــات  

 َفـذاَت َفـرَقـيِن فالَقـلِيبُ                                    

 

 َفَعـْردة ، َفَقفــا ِحـبِر  

 لَيَس بِها ِمنُهــُم َعـريبُ                                   

 

لَْت ِمْن أْهلِها ُوحوًشا   وُبدِّ

 وًغـيَّرْت حالَها الُخُطــوبُ                                 

 

 أرض  َتواَرَثهـا الُجدوُب 

 َفُكـلُّ من َحلَّهـا َمْحـروبُ                                  

 

ـا ـا َهْلكـًا  إمَّ  َقتيـالً وإمَّ

ْيُب َشـْيٌن لَِمْن يَِشـيبُ                                    والشَّ

 



 وبد لت منهُم وحوشاً 

 وغي رْت حالها الخطوبُ                                  

 

 عيناَك دمعهما سروبُ 

 شعيبُ   شأنيهما  كأن                                     

 

 أو معيٌن معنٌ  واهيةٌ 

 أو هضبةٌ دونها لهوبُ                                 

 

 تصبو وأن ى لَك التصابي

 أتى وقد راعَك المشيبُ                                 

 

 فكلُّ ذي نعمٍة محلوسٌ 

 أمٍل مكذوبُ   ذي وكلُّ                                   

 

 وكلُّ ذي إبٍل موروثٌ 

 وكلُّ ذي سلٍب مسلوبُ                                  

 

 وكلُّ ذي غيبٍة يؤوبُ 

 وغائُب الموِت ال يؤوبُ                                  

 

 أعاقٌر مثل ذاِت رحمٍ 

 أو غانٌم مثُل من يخيبُ                                  

 

 من يسأِل الناَس يحرموه

 وسائُل هللا ال يخيبُ                                     



 

 باهلل يدرك كلُّ خير

 والقوُل في بعضِه تلغيبُ                                     

 

 وهللا ليَس لهُ شريكٌ 

 عال ُم ما أخفِت القلوبُ                                       

 

 أفلِح بما شئَت قد يبلُغ 

 ِف وقد يخدُع األريبُ بالـضع                                

 

 ال يعِظ   من الناُس   يعظُ   ال

 التلبيبُ    الـدهُر وال ينفعُ                                    

 

 فيها  تكونُ   بأرضٍ   ساعد

 غريبُ  إنني   تقل  وال                                      

 

 والمرُء ما عاَش في تكذيبٍ 

 تعذيب   لهُ   الحياِة    طولُ                                  

 

 

**************************** 
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 علقمة  الفحل                         
 

 

علقمة بن عبدة بن النعمان بن ناشرة بن قيس بن  هو الشاعر            

بن تميم بن ُمر بن أد بن طابخة عبيد بن ربيعة بن مالك بن زيد بن مناة 

 بن إلياس بن مضر بن نزار 

 

النه تزوج  من امرأة الشاعر امرؤ القيس (  الفحل)وقيل لقب ب           

النها كانت عارفة بالشعر وحكمت  بأنه اشعر منه في وصف فرسه فطلقها 

ومازالت العرب تسميه لفه عليها حل  وخامرؤ القيس   فتزوجها علقة الف

 ( قمة الفحل عل) ك أيبذل

 

 : وقال الفرزدق 

 

 له    كانت   الذي   علقمة   والفحل

 حلـل الملـوك كـالمـه يتنـحـل                                           

 

 

إنه قيل له الفحل : ويقال : )) وفي رواية أخرى يقول ابن قتيبة          

وهو علقمة بن (الخصي )وكنيايضا    ألن في رهطه رجالً يقال له علقمة

سهل أحد بني ربعة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم ويكنى أبا الوداح 

وكان بُعَمان وسبب خصائه أنه أسر باليمن فهرب فظفر به ثم هرب مرة 

عوهج وداعر : أخرى فأخذ وخصي فهرب ثالثة وأخذ جملين يقال لهما 

شهد على قدامة بن فصارا بعمان فمنهما العوهجية والداعرية وكان 

مظعون وكان عامل عمَر على البحرين فشرب الخمر  وقيل انه كان 

 ((شاعرا ايضا 



 

نشأ  علقمة الفحل في بادية نجد بين قومه تميم، وكان لنشأته في            

، ودقة المالحظة وصقل المواهب  كبير  البادية أثر وقول في إرهاف الحس 

وذكر الرواة أن علقمة كان من فرسان   فألهمته من روائع الشعرالشعر  

 . تميم وشعرائها المعدودين ، ومن قوادها وسادتها

 

ولم تذكر لنا المصادر التي تحدثت عن علقمة نشأته األولى             

 الكثير من شعراء الجاهلية    ه   شأنوبداية حياته شأن

 

عرين  اال اني لم وقيل كان  لعلقمة   ولدان هما علي  وخالد وكانا شا     

 اجد شيئا من شعرهما 

 

كان لعلقمة أخ يقال له شأس بن عبدة، أسره الحارث بن أبي وقيل         

شمر الغساني مع سبعين رجالً من بني تميم فأتاه علقمة ومدحه بقصيدة 

 : فلما بلغ هذا البيت

 

 وفي كل حيٍّ قد خبطت بنعمٍة 

 ذنوب  نداكَ   من   حقَّ لشأسف                                    

 

 . هنعم وأذنب: فقال الحارث

 . شأساً  قثم أطل

 

والمخبل   والزبرقان بن بدر السعديالفحل  وقيل تحاكم علقمة       

 :قالفإلى ربيعة بن حذار األسدي،  وكلهم شاعر مجيد  وعمرو بن األهثم

يئاً ن: أما أنت يا زبرقان فإن شعرك كلحم ال أنج فيؤكل، وال ترك -

 فينتفع به،

وأما أنت يا عمرو فإن شعرك كبرِد جبرٍة يتألأل في البصر، فكلما   -

 أعدته فيه نقص،

 وأما أنت يا مخبل فإنك قصرت عن الجاهلية ولم تدرك اإلسالم،   -

 

وأما أنت يا علقمة فإن شعرك كمزادة قد أحكم خرزها فليس يقطر  -

 . منها شيء

 



 

تميم المعدودين، وواحد من شعرائها  فارس من فرسان  وعلقمة           

كما يدلنا وكان يحب شعره  ويؤثره  المجيدين، وعاش عيشة مترفة رغدة 

 : على ذلك ما هو منسوب إليه

 

 :الحظ قوله   

  

 َمْن َرجٌل أحبُوهُ َرحلي وناقَتي

عَر إذ ماَت قَائلُه                                             يُبَلُِّغ عني الشِّ

 

  نَذيراً وما يُغني النَّذيُر بَِشبَوة ٍ 

 لِمن شاؤهُ َحوَل البَديِّ وجاِملُه                                           

 

مَل دونَها   فقُل لِتميٍم تَجَعِل الرَّ

 وغيُر تَميم في الهزاهز جاِهلُه                                           

 

  وبَينها   بَيني    قابوسَ   أبا  فإنَّ 

 بِأرَعَن يَنفي الطَّيَر ُحمٍر َمناقِلهْ                                           

 

   ُمَؤيِّة ٍ     كلَّ   أَصمَّ    ارتَحلُوا    إذا

 وكلَّ ُمهيٍب نَقُره َوَصواِهلُهْ                                               

 

   ثُِديُّهُ    تًُمدُّ    َسْبياً     أعِرفَنْ     فال

 إلى ُمعِرٍض عن ِصهِره ال يُواِصلُهُ                                      

 

 

 511 \اما وفاته  فقد اختلفت االراء فيها كثيرا فقيل انه توفي سنة          

ميالدية أي قبل الهجرة النبوية  103\توفي سنة  انه   ميالدية  وقيل

 أي بعد الهجرة النبوية بسنتين   105 \نه توفي سنةبعشرين سنة  وقيل ا

 .رائعته هذه  التي يقول فيها   وافضل ما نختم  به   بحثنا   

 

 طََحا بَك قَلٌب في الِحسان طروبُ 

 بُعْيد الشَّباِب عصَر حاَن مشيبُ                                            



 

 تُكلِّفُني ليلَى َوقد َشطَّ وْليُها

 عادْت عواٍد بينَنا وُخطُوبُ                                                   

 

 ُمنعَّمة ٌ ال يُْستطاُع كالُمها

 على بابِها من أن تُزاَر رقيبُ                                               

 

هُ   إذا غاب عنها البْعُل لم تُْفِ  ِسرَّ

 وتُْردي إياَب البَْعل حيَن يَُؤوبُ                                            

 

رٍ   فال تَْعِدلي بَْيني وبيَن ُمَغمَّ

 سقَتِك َروايا الُمزن حيث تَصوبُ                                            

 

 سقاِك يماٍن ُذو َحبيٍّ وعاِرضٍ 

 لَعشيِّ ُجنوبُ تَروُح به ُجْنَح ا                                               

 

 وما أنَت أم ما ِذكُرها َربَِعيَّة ً 

 يَُخطُّ لها من ثَْرَمداء قَليبُ                                                  

 

 فإْن تَسألوني بالنِّساء فإنَّني

 بصيٌر بأدواِء النِّساء طبيبُ                                                 

 

 الَمْرِء أو قَلَّ مالهُ  إذا شاب رأسُ 

ِهنَّ نصيبُ                                                    فليس له من ُودِّ

 

 يُِرْدَن ثَراَء الماِل حيُث َعلِْمنَهُ 

 وشْرُخ الشَّباب عْنَدُهنَّ عجيبُ                                              

 

 فَدعها وسلِّ الهمَّ عنك بِِجسرة ٍ 

ادِف خبيبُ                                                   َك فيها بالرِّ  َكَهمِّ

 

 وناِجيَة ٍ أْفنَى َرِكيَب ُدلوِعها

ٌر فُدؤوبُ                                                       وحاِرَكها تََهجُّ



 

 وتصبُح عِن غبِّ السُّرى وكأنها

 ُمَولَّعة تخشى القَنيص َشبوبُ                                              

 

 تَعفَّق باألْرطى لها وأرادها

 رجاٌل فَبَذَّْت نَْبلَهم َوَكليببُ                                                   

 

 إلى الحارث الوهَّاب أعلمُت ناقتي

 والقُْصرْيين وجيبُ لِكلِكلها                                                   

 

 لتِبُلغني دار امرٍئ كان نائياً 

بتني من نداَك قَروبُ                                                    فقد قرَّ

 

 إلَيَك ـ أبيت اللَّْعَن ـ كان وجيفُها

 بُِمشتبِهاٍت َهْولُُهنَّ َمهيبُ                                                    

 

 بُع أْفياَء الظِّالِل َعشيَّة ً تتَّ 

 على طُُرٍق كأنَُّهن ُسبُوبُ                                                    

 

 هداني إليك الفرقداِن وال ِحبٌ 

 لهُ فوَق أصواِء المتاِن علوبُ                                               

 

ا ِعظاُمها  بها جيُف الحسرى فأمَّ

ا ِجلُدها فَصليبُ                                                    فبيٌض وأمَّ

 

 فأوردتُها ماًء كأنَّ ِجماَمهُ 

 ِمَن األْجِن حنَّاٌء معا وصبيبُ                                               

 

 تُراد على ِدْمن الحياِض فإْن تَعف

 فإنَّ الُمندَّى ِرْحلَة ٌ فُركوبُ                                                 

 

 وأنَت امرٌؤ أفَضت إليك أمانتي

 وقبلَك ربَّتني فَِضعُت ُربوبُ                                               



 

 فأدت بنو َعوِف بِن كعب َربيبها

 وُغوِدَر في بعض الُجنوِد َربيبُ                                           

 

 فوهللاِ لوال فارُس الجوِن منهمُ 

 الڑبوا خزايا واإلياُب َحبيبُ                                                

 

 تُقدُمه حتَّى تغيَب ُحُجوله

 وأنت لبَيض الدَّارعين دروبُ                                              

 

 ُمظاهُر ِسربَالي َحديد عليِهما

 َعقيال ُسيوٍف ِمخَذٌم َورسوبُ                                               

 

 فَجالدتَُهم حتَّى ات ضقوك بكبشهمْ 

 وقد حاَن من شمِس النَّهاِر ُغروبُ                                         

 

 َوقاتَل من غسَّان أْهُل ِحفاِظها

 ٌب وقاٌس جالدت وَشبيبُ وِهن                                              

 

 تَخشخُ  أبداُن الحديِد عليِهمُ 

 كما َخشَخشت يبَس الحصاد جنوبُ                                        

 

 وُد بنفٍس، ال يُجاُد بمثلها

 وأنَت بها يْوم الل قاء تطيبُ                                                 

 

 بانِهكأنَّ الرجال األوس تحت لَ 

 وما َجمعْت َجلٌّ ، معاً ، وعتيبُ                                            

 

 رغا فَوقَهم َسقب السَّماِء فداحصٌ 

تِه لم يُستلَْب وسليبُ                                                      بِشكَّ

 

 كأنَُّهُم صابَْت عليهْم سحابة ٌ 

 َصواِعقُها لِطَيرهنَّ دبيبُ                                                  



 

 فَلَْم تنُج إال شطبة ٌ بِلجاِمها

 نَجيبُ       كالقناة     وإال  ِطِمرٌّ                                           

 

 وإاِل كميٌّ ذِو ِحفاٍظ ، َكأنَّهُ 

 د الظُّبات خصيبُ بما ابتَلَّ من ح                                        

 

 وفي ُكلِّ حٍي قد َخطَبت بنعمة

 َذنوبُ   من نَداكَ  لِشأٍس  فُحقَّ                                          

 

 وما ِمْثلُهُ في النَّاس إال قبيلُهُ 

 قَريبُ   لَذاكَ  ُمساٍو ، وال داٍن                                             

 

 ائالً عن َجنابَة ٍ فال تَْحِرمنِّي ن

 فإنِّي امرؤ َوسطَ القباب غريبُ                                          

 

 

 

 

 ************************************ 
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 عمرو بِن قَُميئَة                    

 
 

بن قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك الثعلبي  من   عمروهو الشاعر      

 بكر بن وائل بن نزار  

 

ملك   حجراً     صحب  ثم   مدة  في الحيرة وأقام  يتيماً  نشأ              

  الجاهلي  المعروف ر هذا هو  والد امرئ القيس الشاعركندة في نجد  وحج

مطالبة  بثأر ابيه وعندما قتل حجرا  خرج مع امرئ القيس عند خروجه  لل

تنجدونه  على قاتليه ر ملك الروم  في  القسطينية   يسودمه  قاصدين قيص

الضائع وهو المراد به   بقول امرئ )فمات في الطريق فكان يقال له 

 :القيس في قصيدته 

 

 ،(بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه)

. 

واحد منهم قبيلة  ليس من العرب من له ولٌد كل: قال ابن الكلبي              

مفردة قائمة بنفسها غير ثعلبة بن عكابة فإن  له أربعةً اوالد   كل واحد 

 :منهم قبيلة

 شيبان بن ثعلبة وهو أبو قبيلة  

 وقيس  بن ثعلبة  وهو أبو قبيلة 

 وذهل بن ثعلبة   وهو أبو قبيلة 

 .وتيم هللا بن ثعلبة وهو أبو قبيلة

 

راً فكفله عمه واسمه  مرثد بن سعد ومات أبوه وخلفه صغي           

 وكانت سبابتا قدميه ووسطياهما ملتصقتين وكان عمه محباً له معجباً 

 به رقيقاً عليه 

 . 



وتذكر  اغلب الروايات  أن مرثد بن سعد بن مالك عم عمرو بن قميئة 

كانت عنده امرأةٌ ذات جمال فهويت عمراً وشغفت به ولم تظهر له ذلك 

 : لقيط في خبره  وقال –مره فغاب مرثد لبعض أ

 

 –مضى يضرب بالقداح         

 

 فبعثت امرأته إلى عمرو تدعوه على لسان عمه         

ائتني به من وراء البيوت ففعل فلما دخل أنكر شأنها : وقالت للرسول

 .فوقف ساعة ثم راودته عن نفسه

 لو لم لقد جئت بأمر عظيم وما كان مثلي ليدعى لمثل هذا وهللا -:فقال 

أمتنع من ذلك وفاًء ألمتنعن منه خوف الدناءة والذكر القبيح الشائع عني 

 في العرب 

 وهللا لتفعلن أو ألسوأنك   -:قالت

 . إلى المساءة تدعينني: قال- 

ثم قام فخرج من عندها وخافت أن يخبر عمه بما جرى فأمرت - 

 بجفنة فكفئت على أثر عمرو فلما رجع عمه وجدها متغضبة 

 ما لك ؟؟ -:فقال لها- 

إن رجالً من قومك قريب القرابة جاء يستامني نفسي ويريد : قالت- 

 .فراشك منذ خرجت

 من هو؟؟ : قال - -

 أما أنا فال أسميه ولكن قم فافتقد أثره تحت الجفنة : قالت- 

فأتى ( ذو الفقار) فلما رأى األثر عرفه وكان لمرثد سيٌف يسمى- 

الحيرة فكان عند اللخميين ولم يكن يقوى على  ليضربه   به  فهرب فأتى

 بني مرثد لكثرتهم 

 إن القوم طردوني -:وقال لعمرو بن هند- 

ما فعلوا إال وقد أجرمت وأنا أفحص عن أمرك فإن كنت : فقال له- 

 .مجرماً ما رددتك إلى قومك

فغضب وهم بهجائه وهجاء مرثد ثم أعرض عن ذلك ومدح عمه  - 

 .واعتذر إليه

. 

وأما عمرو فإنه  لما سمع مرثد بذلك هجر عمراً وأعرض عنه ولم          

 يعاقبه لمودعه من قلبه 

 :: فقال عمرو يعتذر إلى عمه- 



 

 فما لبثي يوماً بسائق مغنمٍ 

 وال سرعـتـي يومـاً بـسـائقة الـردى                                      

 

 وإن تنظراني اليوم أقض لبانةً 

 وتستوجبا منـي عـلـي وتـحـمـدا                                          

 

 لعمرك ما نفٌس بجد رشيدةٍ 

 تؤامـرنـي سـوءاً ألصـرم مـرثـدا                                          

 

 وإن ظهرت مني قوارص جمةٌ 

 عـداوأفرع من لومي مزاراً وأصـ                                          

 

 على غير جرٍم أن أكون جنيته

 سوى قول باٍغ كادنـي فـتـجـهـدا                                          

 

 لعمري لنعم المرء تدعو بخيله

 إذا ما المنادي في الـمـقـامة نـددا                                         

 

 عظيم رماد القدر ال متعبسٌ 

 وال مـؤيٌس مـنـهـا إذا هـو أوقـدا                                         

 

 وإن صرحت كحٌل وهبت عريةٌ 

 من الريح لم تترك من المال مرفدا                                        

 

 صبرت على وطء الموالي وخطبهم

 إذا دن ذو القربي عليهم وأخمدا                                         

. 

 

 ولم يحم فرج الحي إال محافظٌ 

 كريم المحيا ماجٌد غير أجردا                                              

. 

 



 

 :وكان عمرو بن قميئة من قدماء الشعراء في الجاهلية حتى قيل

 إنه أول من قال الشعر من نزار وهو أقدم من امرىء القيس   

 

اباه حجرا ملك كندة   ولما قتل   وتذكر بعض الرويات انه كان  قد صاحب

حجر والد امرئ القيس نزل  ولده الشاعر  امرؤ القيس بن حجر بن بكر 

 :بن وائل ودرب قبته وجلس إليه وجوه بكر بن وائل فقال لهم

 هل فيكم أحد يقول الشعر؟ 

 .ما فينا شاعر إال شيخ قد خال من عمره وكبر: فقالوا 

 فأتوني به: قال 

ن قميئة وهو شيخ فأنشده فأعجب به فخرج به معه إلى فأتوه بعمرو ب 

 قيصر 

 :وقيل إن امرأ القيس قال لعمرو بن قميئة في سفره 

 أال تركب إلى الصيد 

 

 :: فانشد عمرو

 

 شكوت إليه أنني ذو جاللٍة 

 وأني كبـيٌر ذو عـياٍل مـجـنـب                                             

  

 وسهالً ومرحباً  أهالً : فقال لنا

 إذا سركم لحٌم من الوح  فاركبوا                                       

 

 ::: وفيه  يقول امرؤ القيس

 

 بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه

 وأيقن  أن ا    الحقان    بقيصرا                                          

 

 ال تبك عينك إنما: فقلت له

 نحاول ملكاً أو نموت فنـعـذرا                                            

 



لما توجه الى القصطنطينية   مات  في الطريق قبل ان يصال  الى قيصر   

كون موته في غربة وفي غير أرٍب وال ( عمراً الضائع)لذلك سمته العرب 

 : مطلب  وقيل فيه 

وكان شاباً جميالً حسن كان عمرو بن قميئة شاعراً فحالً متقدماً  -   

 . الوجه مديد القامة حسن الشعر

 من أشعر الناس : سأل رجٌل حمادعجرًد الراوية بالبصرة: وقيل

 :: قال الذي يقول

 

 رمتني بنات الدهر من حيث الارى

 فما   بال من   يرمى   وليس برام                                            

 

 .يئةالشعر لعمرو بن قم: قال

 

  

ر ابن قميئة طويال  فقيل  لما بلغ عمره  تسعين سنة : قال ابن الكلبي وعم 

 : فقال 

 

 كأني وقد جاوزت تسعين حجةً 

 خلعت بها عني عنان لـجـامـي                                           

 

 على الراحتين مرةً وعلى العصا

 وء   ثالثاً   بـعـدهـن  قـيامـيأن                                          

 

 رمتني بنات الدهر من حيث ال أرى

 فما  بال  من   يرمى  وليس  برام                                      

 ! 

 فلو أن ما أرمى بنبٍل رميتها

 ولكنـمـا أرمـى بـغـير سـهـام                                            

 

 ألم يكن: قالوا إذا ما رآني الناس

 !حديثاً جديد البري غـير كـهـام                                           

 

 وأهلكني    تأميل    يوٍم     وليلةٍ 



 وتأميل    عاٍم     بعد   ذاك وعام                                        

 

 ميالدية  111 \قبل الهجرة أي في عام 15\قيل انه توفي عام            

 \قبل الهجرة أي في عام 174 \قيل في رواية  اخرى انه توفي في عام

 ميالدية  510

 ومن  روائع شعره  هذه االبيات    

 

  أرى جارتي َخف ْت، وخف  نَصيُحها

 وحب  بها، لوال الن وى ، وطُُموحها                                    

 

  نُُحوُسهُ؛فَبِينِي َعلَى نَْجٍم َشِخيٍس 

اِجِريَن َسنِيُحَها                                            َوأَْشأَُم طَْيِر الزَّ

 

ْغُب ِمنِّي َسِجبَّة ٌ    فَإْن تَْشَغِي فَالشَّ

 إذا ِشيمتي لم يُؤَت منها َسِجيُحها                                     

 

  ُهمْ أُقَاِرُض أَْقَواماً ، فَأُْوفِي قُُرودَ 

 وَعفٌّ إَذا أَْرَدى النُّفُوَس َشِحيُحَها                                     

 

 على أن  قومي أَْشقذوني فأصبحت

 دياري بأرض غيِر داٍن نُبُوُحها                                  

 

  تَنفََّذ ِمْنُهْم نافَِذاٌت فَُسْؤنَنِي

 واَْدَمَر أَْدغاناً َعلَى َّ ُكُشوُحَها                                        

 

  فراُق الداِر أجمُل بينِنا: فقلت

 وقضْد يَْنتَِئ عن َداِر َسْوٍء نَِزيُحَها                                     

 

 إذا  على أنني قد أد عي بأبيهم

ِت الد عوى وثاَب صَ                                            ريُحهاَعم 

 

  وأني أرى ِديني يُوافق ِدينَُهم

 إذا نسكوا أفراُعها وَذبيُحها                                           



 

 وَمْنِزلَة ٍ بالَْحجِّ أُْخَرى َعَرْفتَُها

 نَقِيلة ُ نَعٍل باَن منها َسريُحها                                           

 

ِك ما قَْوِمي    علَى أَْن تَرْكتِِهمْ بُِودِّ

 ُسلَيَُمي إَذل َهبَّْت َشَماٌل وريُِحَها                                         

 

  وَغاَب ُشَعاُع الشَّْمِس في غْيِر ُجْلبَة ٍ 

 وال َغْمَرة ٍ إالَّ َوِشيكاً ُمُصوُحَها                                         

 

 عليهمُ إذا ُعدم المحلوُب عادت 

 قدوٌر كثيٌر في القِصاع قَِديحها                                         

 

  يثوُب عليهم كلُّ ديٍف وجانبٍ 

 كما ردَّ َدهداه القالص نضيُحَها                                           

 

  بأيديهم مقرومة ٌ ومغالقٌ 

 الِعيال َمنيحها   يعود بأرزاق                                            

 

  وملومة ٍ ال يخرُق الطرُف عردها

 لها كوكٌب فخٌم شديٌد ُودوُحها                                          

 

َم تحت نُحورها   تسيُر وتُزجي الس 

 كريهٌ إلى َمْن فاجأته َصبوُحها                                            

 

اٍت وهنَّ عوابسٌ على ُمقذحِ   رَّ

 دبائُر موٍت ال يُراح ُمريحا                                        

 

  نَبذنا إليهم دعوة ً ياَل مالك

 لها إربة ٌ إن لم تجد َمْن يُريُحَها                                          

 

  فُسرنا عليهم َسوَرة ً ثعلبيَّة ً 

 وأسيافنا يجري عليهم نضُوُحَها                                         



 

ة ٍ    وأرماُحنَا ينهزنُهْم نَْهَز ُجمَّ

 يعود عليهم ِوْرُدنا فَنَميُحها                                                

 

  فََداَرْت رَحانَا ساعة ً ورحاُهمُ 

ت طِ                                                 باقاً بعد بكٍء لُقُوُحهاودر 

 

  فََما أتلفْت أيديهُم من نُفوسنا

 وإْن كُرمْت فإنَّنا ال ننُوحها                                                

 

     وكنا إذا أحالم قوم تَغيبتْ   

 وكانت حمى ً ما قَْبلنا فنُبيُحها                                            

 

  نا وآبوا كل نا بَمضيضة ٍ فَأُبْ 

 وُجُروُحَها    أجراُحنا ٍ   ُمهملَة                                           

 

 

 

 

   ************************************** 
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 لقيط بن يَعمر اإليادي
 

 

يعمر بن خارجة االيادي  شاعر جاهلي من أهل الحيرة بن    هو لقيط      

نشأ فيها  ولما شب تعلم الفارسية  ولما داقت به االمور قصد بالد فارس  

 (ذي االكتاف) ب ويكنى -(سابور )_ة ملك الفرس كسرى ودخل في حاشي

تشاريه  ومترجميه  فكان في ديوان  الكتابة  وجعله من مس فاستعمله

 على  كل ما يدور في مملكة الفرس من اسراربحكم عمله  مطلعا 

 

علم الشاعر  بان الفرس  يتحينون الفرصة لغزوالعرب  وخاصة         

قومه بني اياد  ويهمون باالستيالء على بالدهم  فكتب قصيدته  المشهورة 

 :التي مطلعها

 

 (يا دار عمرة من محتلها الجرعا) 

 

 هاَجْت لي الَهمَّ واألَْحزاَن والَوَجعا                                         

 

من روائع الشعر العربي  وغرره  ثم وجد من  يبعث  والتي تعد          

 (الفرس  )لينذرهم بأن كسرى وقومه  ( بني إياد )إلى قومه،  بها

يتحينون الفرصة لغزوهم ، واالستيالء على بالدهم ، وينصحهم بالتأهب 

ما يلهيهم عن الحرب لحذر ، وعدم االنشغال بواللعدو ، وأخذ الحيطة 

 . ال يشعرون فياخذونهم بغتة  وهم والقتال 

 

وهو أحُد ُكتَّابه،     اال  أنَّ كسرى  علم باالمر وكشف ما فعله لقيط        

بين يدي كسرى  (لقيط)  الشاعر،  ولما وقف ( القيط )فطلب أن يحضر

واسباب ذلك  فوقف مرفوَع سأله   كسرى عما فعله  (  ذي االكتاف )

أس غير هيَّاٍب وال َوِجل، ولم  ينكر ما فعل،  فأمر كسرى بقطع لسانِه،  الرَّ

ْكُر الحسن  .ثمَّ أمر به فقتل، وبَقَِي له الذِّ

 



 300\ميالدية وقيل قتل عام 041\قيل انه قتله كسرى  عام           

 ،   دية ميال   310\ميالدية وفي رواية اخرى انه قتل  في عام 

 

لقيط في عداد الخالدين، َرْغم مرور آالف السنين  ذكر وبقي               

  حوج  امتنا  اليوم  إلى ألسنة كلسان لقيط، وإلى ِشْعرٍ  على الواقعة، وما ا

لقيط ، وإلى نُفُوس أبيَّة كنفسه، وإلى قائد بالمواصفات التي ذكرها   كِشْعر

مع العلم ان  قصيدته هذه قصيدة يتيمة    وكان عليها   لقيط   في قصيدته

 اذ  لم نجد قصيدة اخرى  لهذا الشاعر الفذ  وهذه هي القصيدة  

 

 يا داَر َعْمَرةَ ِمن ُمْحتَلِّها الَجَرعا

 هاَجْت لي الَهمَّ واألَْحزاَن والَوَجعا                                   

 

 ياقوم التأمنوا إن كنتُم غيراً 

 على نسائكم كسرى وماجَمعا                                         

 

اِكُب الُمْزجى على عَجلٍ   يا أَيُّها الرَّ

 إِلى الَجِزيَرِة ُمْرتاداً وُمْنتَِجعا                                         

 

 أَْبلِْغ إِياداً، وَخلِّْل في َسراتِِهمُ 

ْأَي، إِْن لَْم أُْعَص قد نََصعاإِنِّ                                 ي أََرى الرَّ

 

 يا لَْهَف نَْفِسَي إِْن كانَْت أُُموُرُكمُ 

 َشتَّى، وأُْحِكَم أَْمُر النَّاِس فاْجتََمعا                                     

 

 أاَلَ تَخافُوَن قَْوماً ال أَبَا لَُكمُ 

با ِسَرعاأَْمسَ                                         وا إِليكْم كأَْمثاِل الدَّ

 

تِهِ   لو أَنَّ َجْمَعُهُم راُموا بَِهدَّ

 ُشمَّ الشَّماريِخ ِمن تَْهالن الْنَصَدعا                                    

 

 في ُكلِّ يوٍم يَُسنُّوَن الِحراَب لكم

 غافٌِل َهَجعا اليَْهَجُعون إِذا ما                                           

 



 ال َحْرَث يَْشَغلُُهْم بل ال يََرْوَن لهمْ 

 ِمن ُدوِن قَْتلُِكُم َري اً وال ِشبَعا                                           

 

 وأَنتُم تَْحُرثُوَن األَْرَض عن َسفَهٍ 

 عافي كلِّ ناحيٍة تَْبُغون ُمْزَدرَ                                            

 

ْوِل آِونَةً   وتُْلقُِحوَن ِحياَل الشَّ

بُعا                                               وتَْنتُِجوَن بداِر القُْلَعِة الر 

 

 وتَْلبَُسوَن ثِياَب األَْمِن داِحيَةً 

 ال تَْجَمُعون وهذا الَجْيُ  قد َجَمعا                                      

 

 نِياماً في بُلَْهنِيَةٍ  مالِي أَراُكمْ 

 وقد تََرْوَن ِشهاَب الَحْرِب قد َسطَعا                                    

 

 وقَْد أَظَلَُّكُم ِمن َشْطِر ثَْغِرُكمُ 

ْوٌل                                          ه  قِطَعا   تَْغشاُكمُ   ظُلٌَم    له ََ

 

 وفَُكمُ ُصونُوا ِجياَدُكُم،واْجلُوا ُسيُ 

َرعا                                          ُدوا للقِِسيِّ النَّْبَل والشِّ  وَجدِّ

 

 واْشُروا تاِلَدُكُم في ِحْرِز أَْنفُِسُكمْ 

 وِحْرِز نِْسَوتُِكْم ال تَْهلُِكوا َجَزعا                                        

 

ْرِح، و  اْحتَِرُسواأَْذُكوا الُعيُوَن َوراء السَّ

 حتَّى تَُرى الَخْيُل ِمن تَْعدائِها ُرُجعا                                      

 

 ال تُْثِمُروا الماَل لألَْعداِء إنَّهمُ 

 إْن يَْظَهُروا يَْحتَُووُكْم والتِّالَد َمعا                                      

 

 دٍ َهْيهاَت ما زالِت األَْمواُل ُمْذ أَبَ 

ةً   أِجيبُوا   إِنْ    ألَْهلِها                                           تَبَعا َمرَّ

 



 قُوُموا قِياماً على أَْمشاِط أَْرُجلُِكمْ 

 ثُمَّ اْفَزُعوا، قد يَناُل األَْمَر َمن فَِزعا                                     

 

ُكمُ  ِ َدرُّ  َوقَلُِّدوا أَْمَرُكُم، هلل 

راِع، بأَْمِر الحرِب ُمْضطَلِعا                                      َرْحَب الذِّ

 

 ال ُمْتَرفاً إِْن َرخاُء الَعْيِ  ساَعَدهُ 

 وال إِذا َعضَّ َمْكُروهٌ بِه َخَشعا                                          

 

 ُمَسهَُّد النَّْوِم، تَْعنِيِه أُموُرُكمُ 

 يَُروُم فِيها إلى األَْعداِء ُمطَّلَعا                                        

 

ْهَر أَْشطَُرهُ   ما اْنفَكَّ يَْحلُُب هذا الدَّ

 وُمتَّبِعا  يوماً   ُمتَّبَعاً    يُكوُن                                         

 

 ال يَْطَعُم النَّوَم إاِلَّ َرْيَث يَْحفُِزهُ 

لَعا                                          ، يَكأُد َشباهُ يَْحِطُم الضِّ  َهمٌّ

 

ْت على َشْزٍر َمِريَرتُهُ   حتَّى اْستََمرَّ

ْأِي ال قَْحماً وال دَرعا                                   ُمْستَْحِكُم الرَّ

 

راعِ أَبِي اً ذا ُمزابَنَةٍ   َعْبَل الذِّ

بُعا                                    ْنباَل والسَّ  في الَحْرِب يَْحتَبُِل الرِّ

 

 لقَْد بذلُت لكْم نُصحي باِل َدَخلٍ 

 فاْستَْيقِظُوا إِنَّ َخْيَر الِعْلِم ما نَفَعا                                    

 

 هذا كتابي والنَذيُر لكم

 ومن َسِمعا لمن رأى رأيَه منكم                                      

 

 

    ********************************** 
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 التميمي  أوس بن حجر

 
 

 بن مالك التميمي أ هو  ابو شريح   اوس  بن حجر         

ربية  في الجاهلية، و من كبار شعرائها، أبوه حجر هو زوج أم عشاعر ال

 كان كثير الشاعر المعروف وكان شاعر ايضا   أبي سلمى، زهير بن

وكان  . الحيرةاألسفار، وأكثر إقامته عند عمرو بن هند في  التنقل  كثير 

وقد أخذ عنه طريقته في في نظم  أي راوية  شعر زوج امه   زهير راويته

 الشعر ، إذ كان يأخذ شعره بالتنقيح والتهذيب 

 

وغزل  ووصف  المختلفة  من  مديح  ورثاء طرق فنون الشعر           

وحكمه، وأجاد فيه  يتسم شعره  بفخامة اللفظ ، وجزالة العبارة ودقة 

وقد تأثر بطريقته طائفة من . الوصف وجودة المالءمه بين اللفظ والمعنى 

 شعراء الجاهليه ونهجوا نهجه في النظم  واالنشاد

 :.وكان غزالً مغرماً بالنساء ومن شعره. 

 َُ) 

 ..صبوَت وهل تصبُو ورأسَك أشيبُ 

ْهِن الُمَراِمِق َزينَبُ                                            .   َوفَاتَْتَك بِالرَّ

  

 .وغيَرها عْن وصلها الشيُب إنهُ 

ُب                                          ..  َشفيٌع إلى بِيِض الُخدوِر ُمَدر 

 

اَن  ا أتى ِحـز   َعـْرَدة َ ُدونََهـا فَلَم 

 وِمْن ظَلٍَم دون الظَّهيـَرة ِ َمْنِكـبُ                                             

 

ِت الَعْيـُن دونََهـا  نَها واْرتَـد   تََضم 

 طريُق الجواِء المستنيـُر فمذهـبُ                                           

 



 هُ وصب حنَـا عـاٌر طويـٌل بـنـاؤ

 نسبُّ بِه ما الَح في األفِق كوكـبُ                                              

 

 فلْم أَر يومـاً كـاَن أكثـَر باكيـاً 

 ووجهاً تُرى فيِه الكآبـة ُ تجنـبُ                                              

 

الم في طبقاته  وقد ذكره  اغلب  مؤرخي الشعرالقديم  وعده ابن س        

 من الطبقة الثانية 

 

 :ذكره ابن سالم على لسان أبي عمرو بن العالء في قوله كما   

كان أوس فحل مضر ، حتى نشأ النابغه وزهير ، فأخماله ، وكان )  -

 (زهير راويته 

-  

وقد أداف أبو فرج االصفهاني في كتابه االغاني  على هذه العباره   -

وأورد ابن سالم ( جاهليه غير مدافع فهو شاعر تميم في ال) :قوله 

مرة اخرى على لسان عمرو بن معاذ التميمي الذي كان بصيرا 

 : بالشعر ، عندما سئل 

  (من اشعرالناس ؟) -

 أوس : قال  -

 ،وسئل ثم من ؟ -

 ( أبو ذؤيب : قال  -

 .وقد جعله في الطبقه الثانيه من شعراء الجاهليه 

 

 :ائالأما ابن قتيبه فقد وصف شعره ق 

كثير الوصف لمكارم األخالق ، وهو من أوصفهم للحمر والسالح ، )  

 (والسيما القوس ، وسبق إلى دقيق المعاني  وإلى أمثال كثيره 

 

 :وأورد المرزباني قول أبي عمرو بن العالء عنه 

 أوس بن حجر أشعرمن زهير )  

 :وذكره  ابن رشيق في  قول نصيب عندما سئل 

 من أشعر العرب ؟ 

 (أخو تميم ،يعني علقمه  الفحل وابن  حجر : قال  

 ة  ثانيا  ماخرى  ودع ابن حجر اوال  وعلق ةوفي رواي 



 

كان أوس بن حجر من الشعراء الدين ذكروا السالح في  وقيل              

أشعارهم ، وقد ألح هذا األمر على أوس فجاء وروده كثيرا في شعره ، 

بيلته وما وصفت به من أنهم كانوا بدوا وقد سوغه البعض مما ذكر عن ق

خلصا ، فلم يسكنوا المدن كقبيلة بكر وغيرها، وأن حالة البداوة بكل 

،وقد جاء  مافيها من ثورة وعدم استقرار الزمتهم حتى بعد اإلسالم

أيضا أول  اكانوولهذا السبب إسالمهم متاخرا عن  إسالم القبائل األخرى ، 

، حتى تصدى لهم خالد ( صلى هللا عليه وسلم ) بعد وفاة النبي   المرتدين

متنبئتهم ، وأعادهم إلى االسالم ثانية ،  (سجاح )بن الوليد ، وقضى على

في الثورات التي  اولسيطرة هذه النزعة البدويه عليهم نجدهم قد ساهمو

عناصر الفتن في عهد  وكانو أيضا من. قامت في عهد الخلفاء الراشدين 

  وال أوس بن حجر التي تدل على أن نزعة الحرببني أميه ، ومن اق

 :قوله  .تسيطر على حياته و  والقتال

 

 وإن ي اْمُرٌؤ أْعَدْدُت للحْرِب بَعدما 

 رأيُت لها ناباً من الشرِّ أعَصال                                            

 

عين قبل الهجرة النبوية بخمس وتس   قيل  توفي  اوس بن حجر        

توفي قبل قيل ميالدية  وفي رواية اخرى  530 \سنة   أي في سنة 

 ميالدية  101 \الهجرة  بعامين أي في سنة 

 

 :من  شعره   

 

اِرِم الالحي ْع لميَس َوداَع الصَّ  َودِّ

 إْذ فَن َكْت في فَساٍد بَعد إْصالحِ                                                

 

 مْصقوٍل َعَواِرُدهُ إْذ تَْستبيَك بِ 

 َحْمِ  اللِّثاِت ِعذاٍب غيِر ِمْمالحِ                                             

 

ئم آنَِسةٍ   َوقَْد لََهْوُت بمْثِل الرِّ

 تُْصبي الحليَم َعُروٍب غير ِمْكالحِ                                           

 

 قَتْ كأن  ِريقَتَها بعد الَكَرى اْغتَبَ 



احِ                                          من ماِء أْصَهَب في الحانوِت نَض 

 

 أْو من ُمَعت قٍَة َوْرَهاَء نَْشَوتُها

اٍن وتُف احِ                                                     أْو من أنابِيِب ُرم 

 

 َهب ْت تَلوُم َولَْيسْت ساعةَ ال الحي

 َهال  انتَظَْرِت بهذا اللَّْوِم إْصباحي                                            

 

 قَاتَلَها اللـهُ تَْلحاني وقد َعلَِمتْ 

 أن ي لِنَْفِسَي إْفسادي وإْصالحي                                             

 

 إْن أْشَرِب الَخْمَر أْو أُْرَزأ لـها ثَمناً 

 فاَل َمحالَةَ يْوماً أن ني َصاحي                                                

 

 وال َمَحالَةَ ِمْن قبٍر بَِمْحنِيَةٍ 

 َوَكفٍَن َكَسَراِة الثْوِر َوْداحِ                                                   

 

 َدِع الَعجوَزْيِن ال تسمْع لِقِيلـهما

 َواْعَمْد إلى سي ٍد في الحي  َجْحجاحِ                                          

 

باُب يُلَهِّينا َويُْعِجبُنَا  كاَن الش 

 فََما َوَهْبنا وال بِْعنا بِأْربَاحِ                                                    

 

 إن ي أِرْقُت َولْم تأَرْق معي َصاحي

احِ                                                      لُمْستَِكفٍّ بَُعْيَد الن ْوِم لَو 

 

 قد نْمَت عني وباَت البْرق يُْسِهُرني

 كما اسْتتَضاَء يَهوديٌّ بِِمْصباحِ                                             

 

 يا َمْن لِبَْرٍق أبيُت الل يَل أْرقُبُهُ 

احِ في َعاِرٍض كمُ                                          ْبحِ لم   ضيِء الصُّ

 

 داٍن ُمِسفٍّ فَويَق األْرِض َهْيدبُهُ 



احِ                                                      يَكاُد يَدفَُعهُ َمن قاَم بِالر 

 

ا َعال َشِطباً   َكأن  َريِّقَهُ لم 

احِ أْقَراُب أْبلََق يَْنفي الخَ                                                ْيَل َرم 

 

 َهب ْت َجنوٌب بِأْعالهُ وَماَل بِهِ 

 أْعجاُز ُمْزٍن يَُسح  الماَء َدال حِ                                                

 

 فاْلتَجَّ أْعالهُ ثُم  اْرتَج  أْسفَلُهُ 

 َوَداَق َذْرعاً بحْمِل الماِء ُمْنَصاحِ                                           

 

 كأن ما بيَن أعالهُ َوْأْسفَلِهِ 

 رْيطٌ ُمنَشَّرةٌ أو دْوُء ِمْصباحِ                                               

 

 يْنَزُع ِجلَد الحصى أج   ُمْبتِركٌ 

 َكأن هُ فَاِحٌص أْو الِعٌب داحي                                                

 

 ْن بَِمْحفِلِهِ فََمْن بِنَْجَوتِِه كمَ 

 والُمستكنُّ كمن يمشي بِقِْرواحِ                                              

   

 َكأن  فِيِه ِعشاراً ِجل ةً ُشُرفاً 

ْت بِإْرشاحِ                                                  ُشْعثاً لََهاِميَم قد هم 

 

اً َحنَاِجرَها  ُهْدالً َمشافُِرَها بُح 

 تُْزجي َمَرابيَعها في َصحَصحٍ داحي                                       

 

ْوُض والقِيعاُن ُمْمِرعةً   فأْصبََح الر 

 ِمْن بَْين ُمْرتَفِق ِمْنها وُمنطاحِ ال                                              

 

 وقَْد أَراني أماَم الحيِّ تَْحملُني

 ُجْلذيِّةٌ َوَصلَْت دأياً بِأْلَواحِ                                                       

 

ْحِل َصل بََها  َعْيرانَةٌ َكأتاِن الض 



وهُ بِِمْرَداحِ                                                   َجْرُم الس واديِّ َرد 

 

 سقَى ِدياَر بَني َعْوٍف َوساِكنََها

 َوَداَر َعْلقََمِة الَخْيِر بِن َصب احِ                                                   

 

ْحِل َصل بََها                     َعْيرانَةٌ َكأتاِن الض 

وهُ بِِمْرَداحِ                                                    َجْرُم الس واديِّ َرد 

 

            سقَى ِدياَر بَني َعْوٍف َوساِكنََها        

 َوَداَر َعْلقََمِة الَخْيِر بِن َصب احِ                                                    

 

 

 

******************************************** 
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 المثقب العبدي                       

 
      

من   عبد القيس بني   ثعلبة، من بن   محصن  بن  هو العائذ           

 .ربيعة 

ولد في البحرين  وترعرع فيها ولما شب واكتمل قصد  الحيرة  فاتصل   

بالملك عمرو بن هند  وله العديد من القصائد في مدحه  وفي مدح الملك 

 . النعمان بن المنذر

 

قبل  31   \األولى للهجرة وقيل ولد عام  ولد وعاش في السنين      

ميالدية  ورغم  كونه عاش في الجاهلية و صدر  553\اي عام  الهجرة

 من الشعراء الجاهليين االسالم اال انه  لم يسلم  لذلك صنفه المؤرخون 

 

فهو يتمثل في احدى  وبالغة  في شعره حكمة ورقة ونالحظ            

جاهل الصحراء المترامية األطراف فأخذ قصائده  ان ديفاً دل  في م

يتخبط في غياهب باردة مظلمة، في ليلة شاتية قاسية، فهو يعاني من شدة 

الجوع وألم البرد ما ال يعلمه إال هللا، فما كان منه إال أن طلب إلى موقدي 

اها ويرفعا سناها،ـ وأن يحشيا فيها الحطب الجزل، فزاد من ناره أن يشب  

عاصفة هبت في تلك الليلة، حتى بدت النار لذلك الضال توهج النار ريح 

نار،    يصدق أنها   كاد كأنها كوكب يلمع في السماء، فأكذب نفسه، وما 

وبهذا يصور الشاعر حالة الضيف من شدة الحاجة إلى الطعام و الدفء 

واألمان، فلما تيقن أنها نار حقيقية أخذ يشتد  عزمه و يتجدد نشاطه حتى 

جد عندها من يستقبله أحسن استقبال ويقريه افضل  القرى، بلغها، فو

 : :يقول في ذلك

 

 

 وسار تعناه المبيت فلم يدع

 له طامس الظلماء والليل مذهبا                                        



 

 رأى دوء نار من بعيد فخالها

 كوكبا بل رأى, لقد أكذبته النفس                                       

 

 فلما   استبان    أنها     إنسية

َق ظناً بعد ما كان كذبا                                                 وصد 

 

 رفعت له بالكف ناراً تشبُّها

 شآمية نكباء أو عاصف صبا                                             

 

 وقلت ارفعاها بالصعيد كفى بها

 مناد لسار  ليلة إن تأوبا                                                       

 

 فلما   أتاني   والسماء     تبله

 فلق يتُه  أهالً  وسهالً ومرحبا                                               

 

 :وكان أبو عمرو بن العالء يستجيد هذا القصيدة  ويقول فيه

 

 ( (؛ لوجب على الناس أن يتعلموهلو كان الشعر مثلها ) 

 

 \هجرية أي في عام  71\ب  العبدي  في عام توفي المثق                

 .ميالدية117

 ومن شعره  هذه القصيدة وهي من عيون الشعر العربي

 :يقول المثقب العبدي

 

 أَفَاِطَم قَْبَل بَْينِِك َمتِِّعينِي

 ما َسأَْلُت كأَْن تَبينِي وَمْنُعكِ                                 

 

 فاَلَ تَِعِدي َمَواِعَد كاِذباتٍ 

ْيِف ُدونِي                                  تَُمرُّ بِها ِرياُح الصَّ

 

 فَإِنِّي لو تُخالِفُنِي ِشمالِي 

 ِخالَفَِك ما َوَصْلُت بِها يَِمينِي                                 



 

 قُْلُت بِينيإِذاً لَقَطَْعتُها ولَ 

 كذلَِك أَْجتَِوى َمْن يَْجتَِوينِي                                   

 

 لَِمْن ظُُعٌن تُطالُِع ِمْن ُدبَْيبٍ 

 فما َخَرَجْت من الواِدي لِِحينِ                                 

 

 مَرْرَن على َشَراَف فََذاِت َرْجٍل 

َرانَِح باليَِمينِ                                         ْبَن الذَّ  ونَكَّ

 

 وُهن َكَذاَك ِحيَن قَطَْعَن فَْلجاً 

 كأَنَّ ُحُمولَهُن علي َسفِينِ                                     

 

 يَُشبَّْهَن السَّفِيَن وُهنَّ بُْخٌت 

ُؤونِ                                    ُعَراَداُت األَباِهِر والشُّ

 

جائِِز َواِكنَاٌت  وُهنَّ   علي الرَّ

 قََواتُِل كلِّ أَْشَجَع ُمْستَكينِ                                     

 

 َكِغْزالٍَن َخَذْلَن بَِذاِت َداٍل 

انِياِت من الُغُصون                                   تَنُوُش الدَّ

 

 ظََهْرَن بِِكلٍَّة وَسَدْلَن أُْخَرى 

 وثَقَّْبَن الَوَصاِوَص لِْلُعيُونِ                                    

 

 وُهنَّ على الظِّالَِم ُمطلَّباٌت 

 طَِويالَِت الذَّوائِِب والقُُرونِ                                   

 

 أَرْيَن َمَحاِسناً وَكنَنَّ أُْخَرى 

 َمُصونِ ِمَن األَجياِد والبََشِر ال                               

 

 ومْن َذَهٍب يَلُوُح على تَِريٍب 

 كلَْوِن العاِج لْيَس بِِذي ُغُضونِ                              



 

 إَِذا ما فُْتنَهُ يَْوماً بَِرْهٍن 

َِ لم يَْرجْع بِِحينِ                                       يَِعزُّ عليهَ

 

 بِتَْلِهيٍة أَِريُ  بِها ِسهاِمي

 تَبُذُّ الُمْرِشقاِت مَن القَِطينِ                                   

 

 َعلَْوَن ُربَاَوةً وَهبَْطن َغْيباً 

 فَلَْم يَْرِجْعَن قائِلَةً لِِحينِ                                       

 

، وُشدَّ َرْحلِي  فَقُْلُت لِبَْعِضِهنَّ

 نََصْبُت لََها َجبينِي لَِهاِجرةٍ                                    

 

 لََعلَِّك إِْن َصَرْمِت الَحْبَل ِمنِّي

 َكَذاِك أَُكوُن ُمْصِحبَتِي قَُرونِي                               

 

 فََسلِّ الهمَّ َعْنَك بَِذاِت لَْوٍث 

 ُعَذافَِرٍة َكِمْطَرقَِة القُيُونِ                                    

 

ا بِصاِدقَِة ال  َوِجيِف كأَنَّ ِهر ً

 يُباِريَها ويأُْخُذ بالَوِدينِ                                     

 

 َكَساَها تاِمكاً قَِرداً عليها 

ِديحِ مَع اللَّجينِ                                َسَواِديُّ الرَّ

 

 إَِذا قَلِقَْت أَُشدُّ لَها ِسنَافاً 

ْوِر مْن قَلَِق الَوِدينِ أَ                                َماَم الزَّ

 

 كأَنَّ َمَواقَِع الثَّفِنَاِت ِمنها 

ُس باِكَراِت الِوْرِد ُجونُ                                  ُمَعرَّ

 

َعَداِء ِمْنها   يَُجذُّ تَنَفُُّس الصُّ

ِم ِذي الُمتُونِ                          قَُوى النِّْسِع الُمَحرَّ



 

 الَحاِلبَْيِن بُِمْشفَتِرُّ تَُصكُّ 

نِينِ                                    لَهُ َصْوٌت أَبَحُّ مَن الرَّ

 

 كأَنَّ نَفِيَّ ما تَْنفِي يََداَها

 قَِذاُف َغِريبٍَة بِيََدْي ُمِعينِ                                 

 

 تَُسدُّ بَِدائِم الَخطََراِن َجْثلٍ 

 َخَوايَةَ فَْرجِ ِمْقالٍَت َدِهينِ                                 

 

باِب إَِذا تََغنَّى  وتَْسَمُع للذُّ

 َكتَْغِريِد الَحَمام على الُوُكونِ                              

 

ماَم لها فناَمتْ   فاْلقَْيُت الزِّ

َدِف الُمبِينِ                                لَِعاَدتِها مَن السَّ

 

 ناَخها ُمْلقَى لَِجامٍ كأَنَّ مُ 

 َعلَى َمْعزائِها وَعلَى الَوِجينِ                             

 

 كأَنَّ الُكوَر واألَْنَساَع ِمنها

 على قَْرَواَء ماِهَرٍة دِهينِ                                 

 

 يَُشقُّ الماَء ُجْؤُجُؤها ويَْعلُو 

 َب كلِّ ِذي َحَدٍب بَِطينِ َغَوارِ                              

 

 َغَدْت قَْوَداَء ُمْنَشق ًا نََساها

 تََجاَسُر بالنَُّخاِع وبِالَوتِينِ                                  

 

 إَِذا ما قُْمُت أَْرَحلُها بِلَْيلٍ 

ُجِل اْلحِزينِ                                    هُ آهةَ الرَّ  تَأَوَّ

 

 أُت لها َوِدينِيتقُوُل إَِذا َدرَ 

 أَهذا ِدينُهُ أَبَداً وِدينِي                                    



 

 أَُكلَّ الدَّهِر َحلٌّ واْرتِحالٌ 

 أََما يُْبقِي َعليَّ وما يَقِينِي                              

 

 فأَْبقَى باِطلي والِجدُّ ِمْنها 

َرابِنِة المِطينِ كُدكَّ                                     اِن الدَّ

 

 ثَنَْيُت ِزماَمها ووَدْعُت َرْحلِي 

 ونُْمُرقَةً َرفْدُت بها يَمينِي                                

 

ا  فُرْحُت بها تُعاِرُض ُمْسبَِطر ً

 على َصْحَصاِحِه وعلى الُمتُونِ                          

 

 إِلى َعْمٍرو وِمْن َعْمرو أَتَْتنِي

صينِ                             أ َخي النََّجَداِت والِحْلِم الرَّ

 

ا أَْن تَكوَن أَِخي بَحقٍّ   فإِمَّ

 فأَْعِرَف ِمْنَك َغثِّي أَْو سِمينِي                           

 

 وإاِلَّ فاطَِّرْحنِي واتَِّخْذنِي

ا أَتَّقِيكَ                                         وتَتَّقِينِي َعُدو ً

 

ْمُت أَْمراً   وما أَْدِري إَِذا يَمَّ

 أُريُد الَخْيَر أَيُُّهما يَلِينِي                                   

 

 أَأَلَخْيُر الَِّذي أَنا أَْبتَِغيِه 

 أَم الشَّرُّ الَِّذي ُهَو يَْبتَِغينِي                              

 

 

******************************** 
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 الطُفَيِل الَغنَوي                      
 

 

 

هو  ابو قران الطُفَيل بن عوف بن كعب، من بني غني من قيس           

ُهَو طفيل ْبن عوف ْبن كعب ْبن خلف ْبن دبيس : قَاَل اْبن الكلبي و  عيالن

ف ْبن كعب ْبن غنم ْبن غني ْبن أعصر ْبن خليف ْبن مالك ْبن سعد ْبن عو

 .ْبن سعد من  قيس عيالن

 

اسم غني َعْمرو ، واسم أعصر منبه ، وإنما سمي أعصر : قَاَل أَبُو عبيدة 

 : لقوله 

 

 قالت عميرة َما لرأسك بعدما

 فقد الشباب أتى بلون منكر                                         

 

 أعمير إن أباك غي ر رأسه 

 مر الليالي واختالف األعصر                                      

 

 .فسمي بَِذلِكَ 

 

الطفيل شاعر جاهلي ومن فحول الشعراء المعدودين ، يقال إنه            

شجعان العرب  اشهر   واشتهر  بوصف الخيل ومن. من أقدم شعراء قيس

لكثرة ( ل الخيلطفي)وفرسانهم   وهو أوصف العرب للخيل وربما سمي 

 به   لتحسينه شعره واالهتمام( المحب ر)ويسمى أيضاً   وصفه لها

 عاصر النابغة الجعدي وزهير بن أبي سلمى وقيل هو اكبر من النابغة ،  

 : وجاء عن األصمعي انه  قال

 لحسن وصفه الخيل (المحبر)كان أهل الجاهلية يسمون طفيالً الغنوي   -

 لكثرة وصفه إياها (طفيل الخيل )سمىوقيل كان طفيل الغنوي ي 



طفيل الغنوي، والنابغة الجعدي، وأبو دواد اإلبادي، أعلم : وقال أبو عبيدة

 .العرب بالخيل وأوصفهم لها

 :قتيبة بن مسلم لألعرابي من غني قدم عليه من خراسان: وقال

 أي بيت قالته العرب أعف؟  

 ::قول الطفيل الغنوي: قال

 

 د أحبسهوال أكون وكاء الزا

 لقد علمت بأن الزادمأكول                                           

 

 فأي بيت قالته العرب في الحرب أجود؟ : قال

 ::قول طفيل الغنوي: قال

 

 بحي إذا قيل اركبوا لم يقل لـهـم

 عوارير يخشون الردى أين نركب                                                 

 

 فأي بيت قالته العرب في الصبر أجود؟: قال

 ::قول نافع بن خليفة الغنوي: قال 

 

 ومن خير ما فينا من األ مر أنـنـا

 متى ما نوافي موطن الصبر نصبر                                              

 

 :وكان معاوية بن ابي سفيان  يقول

 اءخلوا لي طفيالً وقولوا ما شئتم في غيره من الشعر -

 

 قيل انه مات  بعد مقتل هرم بن سنان  اما وفاته  فقد    

 105  \وقيل انه توفي قبل الهجرة النبوية  باحدى وعشرين سنة  في عام

 .ميالدية 

 :ومن شعره هذه االبيات 

. 

 

 بالُعْفِر َداٌر من َجِميلَةَ َهيََّجْت                   

 َسوالَِف ُحبٍّ في فُؤاِدَك ُمْنِصب                                              

 



 َوُكْنُت إذا بانَْت بَِها َغْربَةُ النََّوى                   

 َشِديَد القُِوى ، لَْم تَْدِر َما قَْوُل ِمْشَغبِ                                        

 د

    َكِريَمةُ ُحرِّ الَوْجِه لم تَْدُع َهالِكاً                

 من القَْوِم ُهلِكاً في َغٍد َغْيَر ُمْعقِبِ                                            

 

ْمِع ، ُخْمَصانَةُ الَحَشا                     أِسيلَةُ َمْجَرى الدَّ

 بَُروُد الثَّنَايَا ، َذاُت َخْلٍق ُمَشْرَعب                                            

 

 الَعْيُن َما تَْهَوى ، وفيها ِزيَاَدةٌ                   تََرى 

 من اليُْمِن ، إذ تَْبدو ، َوَملـَهًى لَملَعب                                         

 

يُح في َحَجراتـه                     َوْبيٍت تَُهبُّ الرِّ

بِ بأْرِض                                                  فََضاٍء ، بَابُـهُ لم يُحجَّ

 

 َسَماَوتُـه أَْسَماُل بُـْرِد ُمَحبَّر                   

بِ                                                     وَصْهوتُهُ ِمْن أَتَحِميِّ ُمَعصَّ

 

 وأطنابـه أرسان جـرد ، كأن هـا                   

 صدوُر القنـا من بادىء ومَعقِّبِ                                               

 

 نََصْبُت على قَـْوم ، تُِدرُّ ِرَماُحُهم                   

 ُعُروَق األَعاِدي من َغِريٍر َوأَْشيَبِ                                            

 

 َوفِينا تَرى الطُّْولَى وُكلَّ َسَمْيَدِع                   

ب                                                 ِب َحْرٍب واْبِن ُكلِّ ُمَدرَّ  ُمَدرَّ

 

 طَِويِل نِجاِد السَّيِف لم يَْرَض ُخطَّةً                   

اٍد إلى الَمْوِت َصْقَعب                                        من الَخْسِف َورَّ

 

رِ   ْيِف ِرَجالُـهُ                   تَبِْيُت َكِعْقبَان الشُّ

 إذا ما نََووا إْحـَداَث أَْمٍر ُمَعطَّب                                             

 



 َوفِْينَا ِربَاطُ الَخْيِل ، ُكلُّ ُمطَهَّم                   

بَرِجيٍل ، َكِسْرَحان الَغَضا                                              الُمتَأوِّ

 

 يُِذيُق الذي يَْعلو على ظَْهِر َمْتنِه                   

دِّ ُمْلِهب                                              ِظالَل َخَذاِريٍف ، من الشَّ

 

 َوَجْرَداَء ِمْمَراٍح نَبِْيٍل ِحزاُمَها                   

ب                                                   طَُروٍح َكُعوِد النَّْبَعِة المتنخَّ

 

ْت من القَْوِد واْنطََوْت                     تُنِيُف إذا اْقورَّ

 بِهاٍد َرفِيٍع يَْقَهُر الْخيَل َصْلَهب                                               

 

  َوُعْوٍج كأَْحنَاء السَّراء مطَْت بِها                  

 َمطَاِرَد تُْهِديها أَِسنَّةُ قَْعَضب                                                   

 

ها                   : إذا قِْيَل   نَْهنِْهَها وقد َجدَّ ِجدُّ

 تََراَمْت َكُخْذِروُف الَولِيِد الُمثَقَّب                                              

 

 ن فَْرَعْي َغنِيِّ تواَهقَْت                   قَبَائِـُل م

 بَِها الَخْيُل ال ُعْزٍل وال ُمتأَشَّب                                                

 

 أال هْل أَتى أْهَل الِحَجاِز ُمَغاُرنَا                   

بِ على حي  َوْرٍد وا                                              ْبِن ريَّا المضر 

 

 َجلَْبنَا من األَْعَراِف أْعَراِف َغْمَرٍة                   

 وأْعَراِف لُبِنَى الخيَل يا بُْعَد َمْجلَب                                            

 

 بَناِت الُغراِب والوِجيِه والِحٍق                   

 وأْعَوَج تَْنمي نِْسبَة المتنسِّبِ                                                   

 

اً ، ُمْشِرفاً َحَجباتُهـا                     ِوَراداً وُحـوَّ

 بَنَاِت ِحَصاٍن قـد تُعولِـَم ُمْنِجبِ                                                  

 



ـاةً َكأنَّ ُمتُونَهـا                     وُكْمتاً ُمَدمَّ

 َجَرى فَْوقََها واْستَْشَعَرْت لَوَن ُمْذهبِ                                          

 

 نََزائِـَع َمْقذوفـاً على َسَرَواتِهـا                   

 بَِما لم تَُخالِْسَها الُغـَزاةُ وتُْسَهبِ                                                

 

َجاَج كأنها                   تُباري َمراخي  َها الزِّ

 ِدَراٌء أََحسَّْت نَْبأة من َمكلبِ                                                    

 

 كأنَّ يَبيَس الماِء فَْوَق ُمتُونَِها                   

 اَءِة ُمْجِربِ أَشاريُر ِمْلٍح في َمبَ                                                   

 

ْت َكأنَّ ُمتَوتَها                     من الَغْزِو واْقَورَّ

 َزَحاليُف ِولَداِن َعفََت بَْعَد َملَعبِ                                                 

 

 َوأْذنَابَُهـا َوْحٌف كأنَّ ُذيُولـهـا                   

 َمَجرُّ أَشاٍء من ُسَمْيَحـة ُمْرطبِ                                                 

 

ْت إلى أَْجَواِزهـا وتَقَلقَلْت                     َوتَمَّ

بِ                                                       قاَلئُِد في أعناقِهـا لم تقضَّ

 

 كأن َسَدى قُْطِن النَّواِدف َخلفَهـا                   

 إذا اْستَوَدَعْتهُ ُكلَّ قَـاٍع ، وِمْذنَبِ                                                

 

 إذا َهبَطَـْت َسْهالً كأنَّ ُغبَـاَره                   

 بََجانِبِه األقصى دواِخُن تَْنُضبِ                                                   

 

َدْت                    َكأنَّ ِرَعاَل الَخْيلِ  ا تَبَد   لـمَّ

بِ                                                    بََواِدي َجَراِد الـَهْبَوة الُمتََصوَّ

 

 َوَهْصَن الَحَصى ، حتَّى كأَنَّ ُرَداَدةَ                   

 ٍد من َوابٍِل َمتحلِّبُ ُذَرى بَرَ                                                        

 



ِة                     يُبَـاِدْرَن بِالفُـْرَساِن ُكلَّ ثَنِيَـّ

بِ                                                   اط القَطا الُمتََسرِّ  ُجنُوَحـاً َكفُـر 

 

 وعاَرْدتَُها َرْهـَواً على ُمتَتَابٍع                   

 َشِديِد القَُصْيَرى َخاِرِجـيٍّ ًمَحنَّبِ                                                 

 

 كأن على أْعرافِـِه ولَِجاِمـه                   

 َسنَا َدَرٍم من َعْرفَـٍج ُمتَلَهِّبِ                                                     

 

             َكأَنَّ على أعطَافِِه ثَْوَب َمائِح       

 وإن يُلَق َكلٌب بين لِْحيَْيه يَْذَهبِ                                                  

 

 إذا اْنَصَرفَـْت من َعنٍَّة بَْعَد َعنٍَّة                   

لبِ                                                    َوَجـْرٌس على آثاِرهـا َكالمؤَّ

 

ِريَح َكأنَّها                   تَُصانِ   ـُع أْيِديهـا السَّ

ْيِف ُمْهَربِ                                                 ةَ الصَّ  ِكالُب َجميٍع ُغرَّ

 

 إذا انقلبَْت أدْت ُوُجْوهاً كريمةً                   

ب                                                       بـبِ ُمحَّ ْيـَن ُكلَّ ُمحَّ  بـةً ، أدَّ

 

فَْت                     َخَدْت َحْوَل أطَناِب البيوِت وسوَّ

 َمَراداً وإن تُْقَرْع َعَصا الَحْرِب تَْرَكبِ                                          

 

ا بَدا َحْزُم القَنَاِن وَصاَرةٌ                     فَلـمَّ

 وواَزنَّ من َشرقِي َسلَمى بَِمْنِكبِ                                               

 

 أَنَْخنَا فَُسْمنَاَها الن طاَف فََشاِرٌب                   

 قَليالً وآٍب َصدَّ عن ُكلِّ َمْشَربِ                                                  

 

                   يَُراَدى على فَأِس اللَِّجاِم َكأنََّما 

 يَُراَدى به َمْرقَاةُ ِجْذِع ُمَشذَّبِ                                                   

 



حاَل وأُْسلَِمْت                     وَشدَّ الَعَضاريطُ الرِّ

 إلى ُكلِّ ِمْغَواِر الُضَحى ُمتَلَّببِ                                                   

 

ْوَن إالَّ فَُجاَءةً                    اؤ   فَلَْم يََرَهـا الرَّ

بِ                                                     بَِواٍد تُناِصيـه الِعَضاهُ ُمَصوَّ

 

 َدَوابُِع تَْنوي بَْيَضةَ الَحيَّ بَْعَدما                   

بِ                                                  َواِم الَمعزَّ  أَذاَعْت بِرْيَعاِن السَّ

 

اِث من َرْمِل َعالٍِج                     َرأى ُمْجتَنُو الُكرَّ

 ِرَعاالً َمطَْت من أَْهِل َسْرحٍ وتنُضبِ                                           

 

        فَألـَوْت بََغايَاُهـْم بِنَا ، وتَبَاَشَرْت            

 إلى ُعْرِض َجْيِ  َغْيَر أن لم يَُكتَّبِ                                             

 

 فقالوا أال ما هؤالِء وقد بََدْت                   

بِ                                                      َسَوابِقَُهـا في ساِطع ُمتَنَصِّ

 

 :                   عالَها فقال بَصيٌر يَْستَبيُن رَ 

 ُهُم واإللـِه َمـْن تََخافِين فاِذَهبِي                                                

 

ة                     على ُكلِّ ُمْنَشقٍّ نَساَها ِطِمرَّ

هُ تَيسُ                                                           ُحلَّبِ  ُوُمْنَجـرٍد كأنَـّ

 

 يٌَذْدَن ِذيَاَد الَخاِمَساِت وقد بََدا                   

 ثََرى الماِء من أْعطَافِها المتََحلِّبِ                                                

 

ِري                   : وقِيَل   اقَدِمي واقَدْم وأخِّ واخِّ

 وَهْل وَهالَ واْدَرْخ وقاِدُعها هبِ                                               

 

 فما بَِرُحوا حتَّى رأوا في ِديَاِرهم                   

 لِـواًء َكِظلِّ الطَّائِـِر الُمتَقَلِّبِ                                                       

 



 َرَمْت عن قِِسيِّ الماسِخيِّ ِرَجالُنَا                   

 بأْجَوَد ما يُْبتَاُع من نَْبل يَْثِرب                                                   

 

 كأنَّ َعراقيـَب القَطَا أُطُـٌر لـها                   

 َحِديٌث نواِحها بََوْقـٍع وُصلَّبِ                                                     

 

 يِ  من ُكلِّ نَاِهٍض                   ُكِسْيَن ظُهاَر الرِّ 

 إلى َوْكـِرِه وُكلِّ َجوٍن ُمقَشَّب                                                   

 

 فلـماً فنى ما في الَكنائِِن َداَربُوا                   

بعلى القُْرِع من ِجلِد الـِهجَ                                             اِن المجو 

 

ٍر                     فَُذْوقُْوا َكَما ُذْقنَا َغَداةَ ُمَحجَّ

بِ                                                    من الَغْيِظ في أَْجَوافِنَا والَّتحوُّ

 

 أبَـأنَا بِقَْتالنَا من القَْوِم ِمْثلَهـم                   

 وَما ال يَُعدُّ من أِسيٍر ُمَكلَّب                                                     

 

ي ُصـُدوَر الَمشَرفِيَِّة ِمْنُهُم                     نَُخـوَّ

 وُكل  ِشراِعيٍّ من الـهند َشْرَعبِ                                                

 

           بَِضْرِب يُِزيُل الـَهاَم عن َسَكنَاتِها         

َجاِل بَِمْشَربِ                                                  َويَْنقَع من َهاِم الرِّ

 

َواُم بِِمْثلِـِه                     فَبِالقَْتـِل قَْتـٌل والسَّ

بِ                                                   َوبِالشَّلِّ شلُّ الَغائِـِط الُمتََصوِّ

 

ْعَن ِخْيطاً من ِرَعاٍء أفَأْنُهْم                     َوَجمَّ

 وأِسقَْطَن من أقفائهم كلَّ ِمْحلَبِ                                                

 

 فَُرُحَن يُبَاِرْيـَن النِّهاب ُعَشيَّة                   

 ُمقَلََدةً اَْرَسانُها َغْيَر ُخيَّب                                                      

 



قَة األلِحـي تَلُوُح ُمتُونُها                     ُمَعرَّ

 تُثِيُر القطا في َمْنقَل بعد َمْقَربِ                                                 

 

 أليَّاِمَها قِيَدْت وأياِمها َجَرت                   

 لُِغْنم ولم تُْؤَخْذ بِأْرٍض وتُْغَصب                                               

 

 كأنَّ َخيَال السَّْخل في ُكلِّ َمْنِزل 

 يََضْعن بِه األْسالَء أْطالُء طُْحلُب                                                    

                

 طََواُمح بالطَّرف الظِّراَب إذا بََدتْ  

ِب                                                       لَة األْيِدي دماً بالُمَخضَّ  ُمَحجَّ

 

 ولِلَخْيِل أيَّاٌم فمن يَْصطَبِر لـها    

 َويْعِرْف لـها أيَّاَمَها الِخْيَر تُْعقِِب                                                      

 

 ُدوَذْيِن في الذيوقد كاَن حيَّاناً عَ     

ْهِر فارتب                                                  َخالَ فعلى ما كاَن في الدَّ

                   

 إلى اليَْوِم لم نُحِدْث إليكم َوسيلةً  

ِب                                                        ولم تَِجُدوها ِعْندنـا في التَّنَسُّ

 

 َجَزْينًاُهـُم أَْمِس الفَِطْيَمة إن نَا   

 متى ما تَُكْن منَّا الَوِسيقَةُ نَْطلُِب                                                    

 

ا ُذَؤابَـةً      اُم َعنَـّ  فَأْقلََعِت األيَـّ

 ب بعـد َمْحَرِب بَمْوقِِعنَا في َمْحرَ                                                   

 

 ولم يَِجِد األْقَواُم فينا َمَسبَّةً   

 إذا اْستُْدبَِرت أياُمنا بالتَعقُّب                                                          

                  

 

                   **************************** 
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 جليلة بنت مرة الشيباني                  
 

 

هي جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان من بني شيبان بن بكر بن وائل     

صنو   أولى الشاعرات العربيات ومن أجمل نساء بكر وهي زوجة كليب

 اخوها  جساس بن مرة قاتل كليب و الزير سالم

 

وهو ابن عمها وقد  (كليب)تزوجت من وائل بن ربيعة الملقب         

بعد أن  (التبع اليماني)تزويجها الى  قبل هذا  (البسوس)رغبت خالتها

 )ولكنه قتل  قبل ان يتزوجها  بحيلة دبرها.وصفتها له بحسن جمالها

إمرؤ ) و(سالم  )الزير اثم إنضم إليهم (جساس ) واخوها (وسيم بن ربيعة

ها عشرة اخوة فتزوجها  كليب بن مرة ابن عمها  وكان ل ( .القيس

 (..جساس ) اصغرهم 

 

وهي شاعرة سبق ( البسوس)وقيل جاءت خالة جساس اسمها            

ان تكلمنا عليها في هذا الكتاب فنزلت في جوارهم وكان لها ناقه يقال لها 

 (البسوس)بفناء بيت  ةمرت إبل لكليب بناقتها وهي معقولف( سراب)

الذي كان واقفا على (كليب )بل  بإزعت الناقة وانحل  عقالها فاختلطت فف

 واستغربها  الناقة  أنكرها حوض الماء ومعه قوسه وسهامه فلما رآى

 فرماها بسهم 

 

لبنها بدمها فلما    فمزق درعها فنفرت وهي ترغو وقد اختلط        

 !!وامجيراه!!..واذاله: صاحت( البسوس)رأتها 

معه سالحه وتبعه  ملثارت ثائرة جساس فأسرع الى فرس له فركبها وحف

احد فتيان قومه وانطلق الفتيان ثائرين حتى دخال على كليب فقال له 

 :جساس



 فعقرتها  البسوسناقة جارتي خالتي  يا أبا المحامدعمدت الى - 

 !كنت مانعي من  الذود عن حماي ؟ أ:فقال كليب -

 وعطف عليه فرسه وطعنه برمحه (جساس)فاشتد غضب 

 ى وسقط كليب قتيال واقبل عمرو فطعنه اخر

... 

وقعت جليلة بنت مرة في اصعب المواقف  او بين شقي رحي  حيث         

 (كليب )زوجها ( جساس)وها قتل اخ

 

 :قلن ألخت كليبوالنسوة   تاجتمع (كليب)وفي مأتم            

لي الجليلة  - عن مأتمك، فإن قيامها فيه شماتة  -أي اطرديها  -رح 

 ب،وعار علينا عند العر

فأنت , اخرجي عن مأتمنا, يا هذه: لها   أخت كليب  (اسماء) فقالت  -

 القاتل –الواتر .  أخت واتِرنا 

-  

فخرجت جليلة وهي تجر أذيالها ولما رحلت جليلة قالت أخت               

 ويل غًدا آلل مرة ! رحلة المعتدي، وفراق الشامت: كليب 

 

ة بهتك سترها وترقُّب وكيف : قالتبلغ قولها جليلة لما  ف      تشمت الُحرَّ

ثم ! أسعد هللا جد أختي أفال قالت نفرة الحياء، وخوف االعتداء! َوْترها

 :أنشأت تقول

 فال   لمت   ان   األقوام  يا ابنة 

 تعجلي باللوم حتى تسألي                                       

 

 الذي    تبينت      فاذا أنت

 يوجب اللوم فلومي واعذلي                                     

 

 جل عندي فعل جساس فيا

 حسرتي عما انجلت أو تنجلي                                  

 

 فعل جساس على وجدي به

 قاصم ظهري ومدن أجلي                                      

 

 لو بعين فقئت عيني سوى



 فانفقأت لم أحفل           أختها                                      

 

 ياقتيال قوض الدهر به

 سقف بيتي جميعا من عل                                   

 

 هدم البيت الذي استحدثته

 وانثنى يهدم بيتي األول                                     

 

 ورمـاني قـتله مـن كثيبٍ 

 رمية المنصمي به المستأصل                                

 

 يـا نـسائي دونكن اليوم قد

 خـصني الدهر برزء معضل                                   

 

 خـصني قـتل كـليب بلظىً 

 مـن ورائي ولظى مستقبلي                                   

 

 لـيس من يبكي ليوميه كمن

 إنـما يـبكي  لـيوم يـنجلي                                     

 

 يـشتفي الـمدرك بالثأر وفي

 دركـي ثـأري ثـكل المثكل                                     

 

 لـيته كـان دمـعي فاحتلبوا

 درراً مـنه دمـي مـن أكحل                                    

 

 فـأنـا قـاتـلةٌ مـقـتولةٌ 

 ولـعل الـلَه أن يـنظر لـي                                     

 

الثاني   الجزء  ذكرت هذه االبيات في كتاب العمدة  البن رشيق             

كما ذكرت في كتاب االغاني لالصفاني  وفي كثير من   151و 153صفحة

 كتب تاريخ االدب العربي       

 



 ءك يا جليلة؟ما ورا: فقال لها (مرة )لقيها ابوهاوقيل               

وغرس .. ثكل العدد، وحزن االبد، وفقد حليل، وقتل اخٍ عما قليل : قالت 

 .االحقاد، وتفتت االكباد امام االشهاد 

 او يكف ذلك كرم الصفح، واغالء الديات؟:فقال لها والدها. 

 .امنية مخدوع ورب الكعبة، أبا البدن تدع لك تغلب دم ربها: فقالت جليلة

 

وكنيتها   (بديلة ) ن جليلة كانت لها بنتا من كليب  اسمهاوقيل ا        

 :وفيها يقول عمها المهلهل  اليمامة 

 

 أبيها  عن    بديلة    تسألني

 وما تدري بديلة عن دميري                                  

 

 على أني تركت بواردات

 العبيربجيرا   في  دم  مثل                                     

 

 فلو نب  المقابر عن كليب

 بالذنائب    أي    زير.   ليعلم                                  

 

حتى تم . ثم جعلت جليلة تتنقل مع قومها بني شيبان في حروبهم        

الصلح  بين  بكر وتغلب   وكانت جليلة عندما قتل أخوها زوجها حامالً، 

ته  ال ( الهجرس)ورباه خاله جس اس فكان   (الهجرس)فولدت غالماً سم 

ج وبين رجل من بني ( الهجرس)ابنته  فوقع بين   هيعرف أبا غيره، وزو 

 بكر بن وائل كالم 

 

 ما أنت بمنته حتى نلحقك بأبيك : فقال له البكري

 

ه            وكانت الحرب قد ودعت أوزارها، فأمسك عنه ودخل إلى أم 

ا به فأخبر وأحس ت زوجته أنه ينوي االنتقام . ها الخبركئيباً فسألته عم 

ت عليه امر  زوجها( جساس )فدخلت على أبيها   (الهجرس )فقص 

 .ثائر ورب الكعبة: فقال جس اس

 

فأرسل إلى   حتى أصبح  الردف مثل   على( جس اس)  وبات            

 : فأتاه فقال له(الهجرس )



جتك ابنتي وأنت  إنما أنت ولدي ومني بالـمكان الذي قد علمت - وقد زو 

معي، وقد كانت الحرب في أبيك زماناً طويالً حتى كدنا نتفانى، وقد 

اصطلحنا وتحاجزنا، وقد رأيت أن تدخل فيما دخل فيه الناس من الصلح، 

 .وأن تنطلق حتى نأخذ عليك مثل ما أخذ علينا وعلى قومنا

 . ته وفرسهفقال الهجرس أنا فاعل ولكن مثلي ال يأتي قومه إال بألم 

 

فحمله جس اس على فرس وأعطاه ألمة ودرعاً، فخرجا حتى أتيا          

ما كانوا فيه من البالء وما ( جس اس )جماعة من قومهما فقص  عليهم 

 صاروا إليه من العافية، 

 

وهذا الفتى ابن أختي قد جاء ليدخل فيما دخلتم فيه، ويعقد -: ثم قال         

ب : رمحه ثم قال( الهجرس)وا الدم وقاموا إلى العقد، أخذ ما عقدتم، فلما قر 

ثم طعنه فقتله، ثم  (جس اس )ال يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إلى   -

 .والد زوجته وشقيق والدته وخاله  (جساس) هقتلم بعدلحق بقومه 

 

وفي رواية  ميالدية  510نحو / ق هـ 10وقيل توفيت جليلة نحو        

 513 \قبل الهجرة النبوية  أي بحدود سنة  37  \اماخرى توفيت  ع

 

 

 

********************************* 
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 عاِمر بن الطُفَيل                  
 

 

هو ابو علي  عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري  من بني        

فارس قومه  وسيدهم  وأحد شجعان  العرب وشعرائهم .صعصعةعامر بن 

 . وساداتهم في الجاهلية

     

ونشأ بنجد، خاض  551\قبل الهجرة  الموافق 70 \ولد عام           

 .المعارك الكثيرة

 

أدرك اإلسالم شيخاً فوفد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو           

ريد الغدر به، فلم يجرؤ عليه، فدعاه إلى في المدينة بعد فتح مكة، ي

اإلسالم فاشترط أن يجعل له نصف ثمار المدينة وأن يجعله ولي األمر من 

 .بعده، فرده، فعاد حانقاً ومات في طريقه قبل أن يبلغ قومه

 

وفي رواية اخرى انه اختلف في اسالمه  فقد اورده فأورده أبو         

وروى بإسناده، عن ابي أمامة، عن العباس المستغفري في الصحابة، 

   : أنه قال  : عامر بن الطفيل

 يا رسول هللا، زودني كلمات أعي  بهن، -

  :النبي صلى هللا عليه وسلم   قال

يا عامر، أف  السالم وأطعم الطعام واستحي من هللا كما تستحي  ) - 

 (يئاترجالً من أهلك ذا هيئة، وإذا اسأت فأحسن، فإن الحسنات يذهبن الس

 

رواه المستغفري وغيره ليس بحجة في إسالم  وقيل  ان ما            

عامر، وذكر إن عامراً لم يختلف عن  أهل النقل من المتقدمين حيث قيل  

لما عاد من عند رسول هللا صلى هللا عليه  -أنه مات كافراً، وهو الذي قال



ي المعروف  ألمه د بن قيس، أخو لبيد الشاعرالجاهليوسلم كافراً، هو وأر

 :قائال وقد دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليهما، 

 ( اللهم اكفنيهما بما شئت) - 

د صاعقة من السماء  وأخذت عامراً الغدة، فكان يفأنزل هللا تعالى على أر  

   : يقول

 اي موتة غريبة   . غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية -

 :وفي ذلك يقول         

 

 ..إني وإْن كنُت ابَن َسي ِد َعاِمرٍ 

 وفاِرَسَها الَمْندوَب في كل  َموِكب.                             

  

َدْتني عاٍمٌر َعْن قَرابَةٍ   ..فَما َسو 

 أبَى هللاُ أْن أْسُمو بأُم  ٍ وال اب .                                 

 

( المزنوق )ان له فرس يسمى اشتهر بحذقه في ركوب الخيل ، و ك         

معدود من أكرم الخيول العربية ، و قد أكثر صاحبه من ذكر في شعره و ال 

و كان له فرس ( . فيف الريح)سيما في قصيدته التي قالها على أثر يوم 

( المزنوق)ذكره في شعره ، و لعله اقتناه بعد أن عقر (دعلج )آخر اسمه 

 زنه، و أظهر الشاعر ح(الرقم )في يوم 

 

كان عامر بن الطفيل أحد شعراء الحماسة في الجاهلية و كان              

من أبطال العرب المعدودين الذين يخشى جانبهم حسبما قاله فيه عمرو بن 

معدي كرب ، فارس اليمن ، و أحد أبطال العرب مما يدل على بطولته و 

  :سرعته في الطعن والقتال  

 

       فيه خصال مذمومة منها عقمه فهو ال ينجبكما قيل  ا ن              

و جفاء طبعه  و عنجهيته و ظلمه و بخله ، غير أن قومه لم يلتفتوا إلى 

الملقب ( أبو براء)كل ذلك فسودوه عليهم بعد أن شاخ سيدهم ، عمه 

فأبى أن تسوده الوراثة ألنه كان يرى في نفسه و ( . مالعب األسنة )ب

يادة و يعقد له هالة المجد ، فليس به حاجة إلى أعماله ما يمكن له الس

 .. أمجاد قومه

 



وقد عورت عينه  في الحرب حيث كان بين قومه بني عامر           

و ( فيف الريح: )فأغارت قبائل اليمن على العامريين في مودع يقال له 

 :يقول دايقتهم حتى تقهقروا ، و إذا بعامربن الطفيل  يقبل عليهم

  

 نَقُوُد الَخْيَل قُب اً َعَوابِساً  ألَْسنَا

ْوِع أْسيافَنا َدَما                                              َونخِضُب يَْوَم الر 

 

 َونَْحمي الذ ماَر حيَن يَشتَجُر القَنَا

َما                                        عيَل الُمَسوَّ ْرِب الر   ونَثني عن السَّ

 

 الُحو  الَعَوابَِس كالقَنَاونَْستَلُِب 

َما                                              َسَواِهَم يَْحِمْلَن الَوشيَج الُمقَوَّ

 

 ونَْحُن َصبَْحنَا َحي  أسَماَء غاَرة 

 أبَالَْت َحبَالى الَحي  من َوقِعها َدَما                                          

 

اته على األعداء و فتكه بهم ، فاندفعوا يقاتلون فاشتدت عزائ        مهم بكر 

أبا علي )يا : ببسالة معه حتى إن الواحد منهم كان إذا طعن الطعنة ينادي 

وهي  كنية عامربن الطفيل  وبينما كان عامر متغلغالً في جموع األعداء ( 

 و مد رمحه إلى أذنه قائالً ( مسهر بن يزيد الحارثي) فاجأه من   الخلف 

عندك يا عامر ، و طعنه فأصاب عينه ففقأها ، فوثب عامر عن فرسه : له

               .إلى األرض و نجا عدواً على رجليه و الدم يسيل من عينه

 :: وفي ذلك يقول،مسعر الحارثى

 

 رهصت بخرص الرمح مقلة عامر 

 فأدحى بخيصا فى الفوارس أعورا                                   

 

 غادر فينا رمحه و سالحه و

 . وأدبر يدعوا فى الهوالك جعفرا                                  0

 

 

 : أجمع العكاظيون على أن فرسان العرب ثالثة : وقال أبو عبيدة           



عتيبة بن الحارث بن شهاب ؛ صياد الفوارس وسم : ففارس تميم 

 الفرسان ، 

 بن مالك بن جعفر بن كالب ، عامر بن الطفيل : وفارس قيس 

 بسطام بن قيس بن مسعود ؛ أحد بنى شيبان بن ثعلبة : وفارس ربيعة 

وهو ابن أخ عامر مالعب ((أفرس من عامر بن الطفيل : )) وفى المثل 

  0االسنة ، كان أفرس أهل زمانه وأسودهم

 

عمرو بن معد يكرب ، وعمرو بن : أشجع العرب : وقيل                

 طنابة ، وعامر بن  الطفيل اال

 

 :وقال الجاحظ 

وقد عرفت شهرة عنترة فى العامة ، ونباهة عمرو بن معد يكرب ،  )       

ودرب الناس المثل بعبيد هللا بن الحر ، وهم ال يعرفون ، بل لم يسمعوا 

وكان عامر بن الطفيل أذكر  0قط بعتيبة بن الحارث وال ببسطام بن قيس 

 ( 0منهما نسبا 

 

وفى تأبين جبار بن سلمى لعامر بن الطفيل ما يكشف عن               

كان ال يعط  حتى تعط  االبل ، : )جرأته وصبره وبأسه وصولته ، قال 

وال يضل حتى يضل النجم ، وال يجبن حتى يجبن الليل ، وال يقف حتى 

 (يقف السيل

 

 :وقال  عمرو بن معد يكرب            

لقيت على ماء من أمواه معد ما لم يلقنى دونها  ما أبالى أى ظعينة )

ين عامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث ،  حراها أو عبداها ؛ يعنى بالحر 

 (عنترة العبسى ، والسليك بن السلكة : وبالعبدين 
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: وقيل  0وسلم أثناء عودته الى ديار بنى عامر ، وهو ابن الثمانين عاما 

  0كان عمره ثمانين ونيفا 

 



وجعلت بنو عامر حول قبره حمى ميال طوال وميال عردا ال              

والحمى  0تدخله ماشية وال تنشر فيه راعية وال يسلكه راكب وال ماشى 

مقدس فى معتقد الجاهليين ،وقد يشير هذا الى قدسية الفرسان والزعماء 

 فى عشائرهم 

 

ويكاد بعضهم ينكر أن يكون عامر قد مات فمثل هؤالء ال               

  0يموتون 

 : قالت امرأة سلولية ترثيه 

 

 أنعى عامر بن الطفيل األبقى

 و هل يموت عامر محتقا

 قاو ما أرى عامر مات ح

 

ما رئى أكثر يوم باكيا وباكية ، وخم  وجوه ، وشق جيوب : قيل          

وبعد موته تبقى فروسية عامر ذكرى يتناقلها الشعراء  0من ذلك اليوم 

واألدباء ، ويتردد صداها عند شعراء قيس وغير قيس ، فعندما يعدد 

 :يقول جرير رجاالت قيس يضع عامرا فى المقام األعلى منهم الشاعر 

 

 منا فوارس ذى بهدى وذى نجب

 و المعلمون صباحا يوم ذى قار                                              

 

 جئنى بمثل بنى بدر لقومهم  

 أو مثل أسرة منظور بن سيار                                               

 

 أو عامر بن الطفيل فى مركبه 

 أو حارث يوم نادى القوم يا حار                                             

 

 :هذه االبيات  عامر بن طفيل ومن شعر  

 

 ولَتَْسئَلَْن أَسماُء، وْهَي َحفِيَّةٌ،

 أَطُِرْدُت أَْم لم أُْطَردِ : نَُصحاَءها                                          

 

 فلقد طََرْدنا َخْيلَهُ : قالُوا لها



دِ   قُْلحَ                                           الِكالَِب، وكْنُت غيَر َمطَرَّ

 

ْنعينَُّكُم الَمالَ وُعَواِرداً  ََ  فأَلَ

ْهبِطَنَّ                                             َُ  ََ الَبَةَ َدْرَغدِ  الخيل  وألَ

 

 بالخيِل تَْعثُُر في القَِصيِد كأَنَّها 

 ِحَدأٌ تَتاَبََع في الطَِّريِق األَْقَصدِ                                            

 

ْثأََرنَّ بِمالٍِك وبِمالٍِك  ََ  وألَ

 وأَِخي الَمَرْوَراِة الِذي لم يُْسنَدِ                                           

 

ةَ أَْثأََرنَّ فَإِنَّهُ   وقَتِيَل ُمرَّ

 أََخاُهُم لم يُْقَصدِ  ، وإِنَّ  فَْرغٌ                                             

 

 يا أَْسَم أُْخَت بَنِي فََزاَرةَ إِنَّنِي 

 ُمخلَّدِ   َغيرُ    الَمْرءَ    َغاٍز، وإِنَّ                                         

 

 فِيئِي إِليَك فال َهَواَدةَ بَْينَنا

 بَْعَد الفََواِرِس إِْذ ثََوْوا بالَمْرَصدِ                                          

 

 إاِلَّ بِكلِّ أََحمَّ نَْهٍد سابِحٍ 

 وُعالَلٍَة من كلِّ أَْسَمَر ِمْذَودِ                                               

 

 وأَنا أْبُن َحْرٍب الَ أََزاُل أَُشبُّها 

 َسَمراً وأُوقُدها إَِذا لم تُوقَد                                                

 

َرِت البالُد فأَْمَحلَْت   فإِذا تََعذَّ

 أَو باألَْثُمدِ  تَْيماُء    فََمَجاُزها                                              

 

 

           ************************* 
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 المهلهل بن ربيعة التغلبي                  

  
بن ربيعة بن سعد بن زهير  عدي  سالم الزيرهو ابو ليلى             - 

بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط 

  بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد 

 -. 

وقيل من .اهلية ومن أهل نجدمن أبطال العرب  وشجعانها في الج           

وهناك منطقة في . وهو خال امرئ القيس الشاعر المعروف  البحرين 

الزير سالم، وال  كليب كان فيها قصر الملك كليب أخالبحرين تسمى دار 

ب لق . قيلو .(المهلهل )  ويكنى   االسم  نفس تحمل   المنطقة هذه   تزال

 عر، أي رققه ويسره ألنه أول من هلهل نسج الش( المهلهل ) 

. 

. وكان أصبح الناس وجهاً حسنا وجماال ومن أفصحهم لساناً              

زير )عكف في صباه على اللهو والتشبيب بالنساء، فسماه أخوه كليب 

 (الزير ) أي جليسهن وسارت عليه هذه الكنية فقيل له ( النساء

 

أم   ليلى فهي  ، فأماوعبيدة  ليلى  :ابنتان هماوكان  للمهلهل           

معاوية بن عمرو فزوجها    وأما عبيدة .الشاعر عمرو بن كلثوم التغلبي

فهي أم قوم يقال لهم   بن معاوية الجنبي المذحجي فأنجبت بني عبيدة 

 وقد .عاش في شبه الجزيرة العربية وقد     عبيدة من جنب من مذحج 

 (عمق)و (نفذةالق )وقعت حرب البسوس في أرض قديمة تسمى اليوم

وعاش بنو تغلب مع أبوهم ربيعة في اليمن وبعدها عادوا الى  ( .القوز)و

الحجاز وبعدما تم الصلح بين بني تغلب وبني بكر رحلوا إلى شمال العراق 

 .والجزيرة الفراتية العليا وعاشوا هناك

فانقطع عن  (المهلهل )ثار ( كليب)اخاه  ( جساس بن مرة)ولما قتل      .   

فيقتلوه بدم   لهو  و  الشراب واقسم أن ال يقربهما اال ان  يثأر ألخيهال

 ( كليب



لما جاء قال له ( جس اساً )لالصفهاني أن  ( األغاني)وجاء في               

 : :أبوه بعد ما رآه على هيئة تثير الريبة

 ما وراءك يا بني؟ 

 .ورائي إني قد طعنت طعنة لتشغلن بها شيوخ وائل زمناً : قال

 أقتلت كليباً؟ : قال له ابوه 

 . قال نعم

 . وددت أنك وإخوتك كنتم متم قبل هذا: قال

ام ليقتال، بعدما رفض القوم الدية فكان   لكنه رفض تسليم جس اس أو هم 

حرب البسوس بين  بكر وتغلب التي دامت أربعين سنة   السبب في قيام 

) عة وقعت بينوهي في الواقع معارك وغزوات وقعت في أوقات متقط

 شاعرنا  وقد أثارها وأشعل نارها( .بكربن وائل) ومن حالفها وبين( تغلب

وأعلنها  .( جس اس)أخًذا بثأر أخيه من بني بكر قوم ( كليب)أخو (المهلهل )

بتأدية . رغم توسط عقالء بكر بحل القضية حال سليًما حقنًا لدماء الطرفين

، أو أن يأخذوا أحد أبناء مرة بن ألف ناقة سود الـمقل) دية الـملوك، وهي

 :وفي ذلك يقول ( ذهل والد جس اس، فيقتلوه بدم كليب

 

 خذ العهد االكيد علي عمري

 بتركي كل ماحوت الديارُ                                                  

 

 وهجري الغانيات وشرب كاٍس 

 ولبسي جبةً ال تستعارُ                                                    

 

 ولست بخالع درعي وسيفي 

 ل النهاريالى ان يخلع الل                                                

 

 سراة بكر   تبيد   ان  وإال

 أثارُ  أبدا   لها  يبقى    فال                                               

 :قال ابن سال م         

كثر ويد عي في شعره أكثر مما تلعرب كانت ترى أن مهلهالً لم يا إن)  

والحق أن مهلهالً لم يتكثر ولم يدَّع شيئاً ، وإنما تكثرت تغلب في . يعمل 

ل من . اإلسالم ونحلته ما لم يقل  ولم تكتف بهذا االنتحال بل زعمت أنه أو 

د القصيد وأطال الشعر ،    (قص 



. والهلهلة اإلدطراب . ، ألنه هلهل الشعر  وقيل  انه سمي المهلهل       

أتاك بقول َهْلَهِل النسِج   ):ويستشهد ابن سال م على هذا بقول النابغة 

        *(كاذِب  

 

انة األدب كتب االدب كاألغاني وخزتناقلته   المهلهل  ديوان شعر          

 يدور في أكثره حول حرب ه شعرو ..وكثير غيرها  وديوان الحماسه

   وتوعدا ألعدائه من بني بكر واحالفهم  ( كليب )  أخيهرثاء  و البسوس

ربما  . فيه هلهلة وإختالط  وب ،ادطراشعر مهلهل والحقيقة ان في 

أكثر شعر المهلهل ) قديما  وقال االصمعي  عند غيره من الشعراء  النجده

 (محمول عليه 

         

وربما  يكون    (مهلهلال)من شعر  ائش بنا  ان نقرأ ويحسن                 

الشعرالمنسوب اليه منتحال   من قبل من انتحل شخصيته   االسطورية  

ف بن ذي يزن وقصة سي حيث جعلوا منها قصة طويلة  مثلها مثل  قصة

 :هذا الشعر  نذكرمن  و القديمة  الزير سالم وغيرها 

 

 أليلتنـا بـــــذى  ُحُســم أنيـري

 إذا أنت إنقضيــت فال تحوري                                              

 

 فإن يـك بالذنائب طـــال ليلي

 فقـــد أبكـــى من الليل القصير                                             

 

 فلو نب  المقابــــُر عن ُكلَْيب

 ــائب أي  زيــــــــرألُخبـر بالذن                                              

 

 ويــــوم الشعشمين لقر  عيناً 

 وكيــف لقــاُء َمْن تحت القبور                                             

 

 على أني تركــت بــــواردات 

 بَُجيــــْراً في دم مثـــل العبيـــر                                             

 

ـادهتكت به بيــــو  ت بنى ُعبـ 

 وبعض الغشـم أشفى للصــدور                                            



 على أن ليس يوفى من كليب

ــأة الخـــــدور                                               إذا بــرزت مخبَـّ

 

ةَ قد تركنـــــا  وه مام بن مـــُر 

 عليــه  القُْشعمــان من النســور                                           

 

 ينــوء بصــدره والرمــح فيه

 ويخلجـــــه  ِخدٌب  كالبعيــــــر                                            

 

 فلوال الريـُح أُسِمُع مَن بُِحْجرٍ 

 ورصليل البيــض تُقـرع  بالذك                                            

 

 فدى لبني شقيقــة يوم جاءوا

 كأسد الغـاب لجــ ت  في الزئير                                           

 

 كــأن  رماحهــــم أشطـاُن بئر

 بعيــد بيــن جالَْيهـــا  جــــَرور                                           

 

 غــداة كأننــــا وبني أبينـــــــا

 بجنــب ُعنيزة  َرَحيَــــا ُمديـــر                                           

 

 تظلُّ الخيل عاكفــةً  عليهـــم

 كـأن  الخيــل تُْرحض في غدير                                          

 

    يرثي بها اخاه  القصيد ة  التي اما شعره  غير المنحول  فمنه هذه        

ئد المؤكد خلوها من أي من القصا القدماء والمحدثين انها  قروقد  ا

 :.لقصيده الرائعه ا وهذه هيتحريف 

 

 أهـــــــــــــــــــاج قذاء عينَي االدكاُر ؟ 

 ُهــــــــــــــــــدوءاً فالدموُع لها انهمارُ                                           

 

 ـــتمالً علينا وصار الليل مشـــــــــــــــ

 الـــلـــيـــــَل ليس له نهارُ    كـــــــــــأن                                          



 

 وبتُّ أراقـــــــــــــــــــُب الجوزاء حـتى 

 تقــــــــارب من أوائـــلها انـــــحـــــدارُ                                          

 

 ــــــرُف مقلتي في إثِر قوٍم أصـــــــــــــ

 تباينت البالُد بهم فغـــــــــــــــــــــاروا                                            

 

 وأبـــــــكـــــــي والنجــــــــوُم ُمطَلعات 

 كأن لم تــحــــــوها عـــني البحــــــارُ                                            

 

 لى من لو نُعـــــيت وكــــان حــــــياً ع

 لقاد الخــــــيَل يحـــجـــبُها الغـــــــبارُ                                             

 

 دعــــــــوتَك يا كـــلـــيُب فلم تجــبني 

 القَفارُ  وكيف يجـــــــــــــــــيبني البلدُ                                              

 

 أجــــــبني يا ُكـــــليُب خــــــــالك ذٌم 

 دــــــــنيناُت النفـــــــــــوس لها َمزارُ                                           

 

 أجــــــبني يا ُكـــــليُب خــــــــالك ذٌم 

 ــــــــــــــها نِزارُ لقد فُِجعْت بفارســــــ                                            

 

 ســــــقـــــــــاك الغيُث إنك كنت غيثاً 

 ويُســـــــــــــــراً حين يُلتمُس اليسارُ                                               

 

 أبت عــــــيناي بعــــــــــــــدك أن تَُكفا 

 ـــا القــــــــتاِد لها ِشـــــفارُ كأن غـــض                                            

 

 وإنك كـــنـــت تـــحـــلــُم عن رجــــاٍل 

 وتـــعـــفـــو عــــنــُهــــُم ولك اقـــتدارُ                                             

 

ــــــُهُم لســـاٌن   وتـــمـــنــُع أن يََمـــس 

 مـــــخــــــــافـــةَ من يجــيُر وال يجــارُ                                             



 

 وكـــنُت أُعــــُد قــــــربي منك ربــحـــاً 

 إذا ماعـــــــدْت الرْبـــــــَح التِّجـــــــــار                                           

 

 فال تــبــُعـد فــكـــٌل ســــــــوف يلقى 

 شـــعـــوباً يســــــتديـــر بها المــــدارُ                                              

 

 يعـــيــُ  المـــــــرُء عـــند بني أبـيــه 

 ويوشــــــك أن يصـــــــير بحيث صاروا                                          

 

 أرى طــــــول الحـــــيــاة وقــد تـــولى 

 كما قد يُْســـــــلـب الشــــيء المعارُ                                                

 

 كأني إذ نــعــى النــاعـــي كـــلـــيــباً 

 تـــطـــــاير بــيــن جـــنــبــي الشــرار                                            

 

 فَُدرُت وقد غـــشـــى بصــــــري عليه 

 كما دارت بشــــــاربها الُعـــــــــــقـــار                                           

 

 ســـــــــألُت الحـــــي أين دفــــنتموهُ 

 فـــقـــالوا لي بأقـــصـــى الحـــي دارُ                                            

 

 فســــــــــــرُت إليه من بلدي حـــثيثاً 

 وطــــــار النــــوُم وامـــــــتنع القــــرارُ                                          

 

 وحـــــــــادت ناقـــــتي عن ظــِل قــبٍر 

 ثــوى فــــيه المـــكــــارُم والفَــخــــارُ                                            

 

 ـنهُ لدى أوطــــــــــــــان أروع لم يَِشـــ

 ولم يحــــــــدث له في النــاس عـــارُ                                              

 

 أتغــــــــدو يا كـــــــليُب معــــي إذا ما 

 جـــــبان القــــــــوم أنجـــــــاه الفِــرارُ                                            



 

 ُب معــــي إذا ما أتغــــــــدو يا كـــــــلي

 ُحـــــلُوق القـــوم يشحـــُذها الشَّفارُ                                                

 

 أقـــــــــوُل لتغــــــلٍب والعـــــــــُز فيها 

 أثــــــيــــــُرهــــــا لذلكــــم انــتــصــارُ                                             

 

 ــتـــابـــــع أخـــوتي ومــَضــــوا ألمــٍر تـ

 عليه تــــتــــابــــــع القــــوم الِحــسارُ                                             

 

 ُخـــــِذ العـــهــــد األكـيد عليَّ ُعمري 

 ت الديارُ بـــتـــركـــــي كـــل ما حـــــو                                          

 

 ولســـُت بخـــــالٍع درعي وســـــيفي 

 إلى أن يخـــلــــع اللــــيل النـــــهـــارُ                                            

 

 :على الوجه التالي  البطل الشجاع فقد كانتواما  نهاية هذا الشاعر     

ل في البالد يرافقه جوتفأخذ ي صبح طاعنا  في السن  كبر المهلهل وأ لما  

فسألهما أن , بذلك وشعر  بقتله فأحس  امنه وهم   ال  فم, من عبيده  عبدان 

 :ينقال عنه هذا البيت 

 

 من مبلغ الحيين أن مهلهال 

 دركما ودر أبيكما   هلل                                     

 

 الشعري نته البيتوقاال الب, فقتاله ثم عادا إلى الحي باكيين منتحبين        

مهلهل الالبيت ال يستقيم هكذا إنما أراد  ان فتفكرت فيه ثم قالت  المذكور 

  :أن يقول

 

 من مبلغ الحيين أن مهلهال 

 أمسى قتيالً في الفالة مجدال                                        

 

 أبيكمــا     ودر   دركما    هلل

 ال يبرح العبدان حتى يقتـال                                         



 

 ..... بدمه   فضربوهما حتى أقرا بقتله فقتلوهما      

 

 :، ومن أبرز أبيات شعره ما يلي  

 

 خليلي لما الكل للدهر مني عواذل

 أألنني كنت أنا لو كان ثمة كامل                                              

 

  ومن فيهاكليب ال خير في الدنيا 

 إن أنت خليتها في من يخليها                                                

 

 :ومن أبياته المشهورة

 

 يقول الزير أبو ليلى المهلهل

 يلينا وقلب الزير قاسي ما                                          

 

 وإن الن الحديد ما الن قلبي

 وقلبي من الحديد القاسيينا                                        

 

 أصالح   أن ة  أمي   تريد

 وما تدري بما فعلوه فينا                                           

 

  فسبع سنين قد مرت علي

 أبيت الليل مغموما حزينا                                          

 

 أبيت الليل أنعي كليبا

 يأتي إلينا   لعله  أقول                                              

 

 أتتني بناته تبكي وتنعي

 تقول اليوم صرنا حائرينا                                          

 

 فقد غابت عيون أخيك عنا

 قاصرينا  يتامى  وخالنا                                           



 

  مي مكانهوأنت اليوم يا ع

 وليس لنا بغيرك من معينا                                      

 

 سللت السيف في وجه اليمامه

 اوقلت لها أمام الحادرين                                       

 

  وقلت لها ما تقولي

 الخائفينا    حماة  أنا عمك                                      

 

 بع في صدمات قومكمثل الس

 يمينا مع   شماال    أقلبهم                                       

 

 فدوسي يايمامة فوق رأسي

 على شاشي إذا كنا نسينا                                       

 

 فإن دارت رحانا مع رحاهم

 الطاحنينا   وكنا  طحناهم                                       

 

 أقاتلهم على ظهر مهر

 أبو حجالن مطلق اليدينا                                       

 

 فشدي يايمامة المهر شدي

 وأكسي ظهره السرج المتينا                                   

 

 

 

                            ****************** 
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 االسعر الجعفي                    

 

 

ُحْمران الحارث بن معاوية بن الحارث  وهو أبو ُزَهْير َمْرثَد بن أب          

بن مالك ابن عوف بن سعد بن عوف بن َحِرْيم بن ُجْعفِي  بن سعد الَعِشْيرة 

 :لقوله  (األَْسَعر )ُسم يوقد   بن َمْذِحج 

 

 فاَل يَْدُعنِي قَْوِمي لَِسْعِد ْبِن َمالٍِك  

 إَِذا أَنَا لَْم أَْسَعْر َعلَْيِهْم َوأُْثقِبِ                                           

 

أَولَد ِحْميَُر بن َسبَأ )قائال نسَب ِحْميَر بن َسبَأ،  في   ذكرالَهْمداني  و        

ةَ بَن ِحْميَر؛ بطٌن منهم ربيعةالَهَمْيَسَع بَن ِحْميَر، ولهيع   ةَ بن ِحْميَر، وُمرَّ

 دُذو ُمرحب بن َمْعدي َكِرب بن الن عمان القَْيُل بَحْضَرُموت، وهو ال ذي أْنجَ 

األَْسَعَر الُجْعفِي  على قَتَلَِة أبيه أبي ُحْمَرة وهو الحارث بن معاوية بن مالك 

ُزبَْيد، وحمله على الُمَعل ى بن عوف بن َحِرْيم الُجْعفِي  من بني مازن بن 

 :يقول فيهففرس من رباطه، وهو ال ذي يصفه األَْسَعر في شعره 

 

 َحَملُوا بََصائَِرُهْم َعلَى أَْكتَاِفِهمْ 

 َوبَِصْيَرتِي يَْعُدو بَِها َعتٌِد َوأَى                                         

 

حماسة، و هذا يتناسب مع شعر الو شعر الفخرواالسعر اكثر من          

طبيعة القبيلة المحاربة و كثير من أشعار األسعر الجعفي و عمرو بن معد 

يكرب الزبيدي و المكشوح المرادي، و يزيد بن عبدالمدان و عبيدهللا بن 

يكثر فيها ذكر الحرب و وصف بدايتها و  و  الحر الجعفي و األشتر النخعي

ارتبط ارتباطاً وثيقاً بشعر الحرب،  وسطها و نهايتها، و شعر الحماسة قد

ألنه مقدمات للحرب و دعوة إلى إشعالها، و احتدامها، و خوض غمارها 

و من شعر الحرب ذكر الغارة، و وصفها، و ذكر وقتها، و قد ذكر الدي ان 



بن قطن الحارثي تلك الغارات التي كانوا يشنونها على أعدائهم في مخلتف 

 : لتي كانت وقت الصباح والتي يقول عنهااألوقات منها تلك الغارة ا

 

   صب حنا تغلباً و سـراةَ بكـرٍ 

 بداهيٍة يشيـب لهـا الوليـُد                                     

 

 لها نخاوي يترك األحزان قاعـاً 

 في الشمس ما اتلقْت وقوُد                                   

 

يب ٌل تخطـ      كأن ُكماتهـا بـز 

 أوسـاٍق و قابلهـا سعـوُد                                      

 

    فأردينا سراةً ليس تحصـى

 لها فيهم إذا ُحسبـْت عديـُد                                   

 

  فطاروا عن تهامتنا شعاعـاً 

 وفل هم بحيث جـرى شريـدُ                                   

  

  ديُد غداة يُْعنـيفقالوا و الح

 فليـس يفُلـه إال الحـديـدُ                                       

 

وقيل مرثد بن أبي ُحمران الُجعفي ، شاعر جاهلي عاصر امرئ القيس  و

انه فقد اباله  صغيرا لذا عاش يتيما  وقيل  ان اقاربه لم يثأروا لمقتل أبيه 

وقبلوا الدية من قاتليه وباعوا فرسه وأكلوا ثمنها فلما شب وقوي ساعده 
ثأر ألبيه واستعاد خيله ووصفها وآثرها على غيرها وتفاخر ببطوالته  

واثر الخيل و الفخر   االغارة على صهواتها   ووصفها  بافضل  
: يقول فيها(  مقصورة الخيل)االوصاف و سميت مقصورته الشعرية   

 

 من كان كاره   عيشه     فليأتنا

 يلق   المنية  أو يؤوب له غنى                                        

 

 ولقد علمت على تجنبي الردى

 أن الحصون الخيل ال مدر القر                                     



 

 للمبرد  (الكامل)وهذه هي قصورته  كما هي  في كتاب   
 

 َهْل بَاَن قَْلبَُك ِمْن ُسلَْيَمى فَاْشتَفَى

 ولَقَْد َغنِْيَت بُِحبَِّها فِْيَما َمَضى                                             

 

 أَْبلِْغ أَبَا ُحْمَراَن أَنَّ َعِشْيَرتِي

 نَاَجوا َولِلنَّفَِر الُمنَاِجيَن التََّوى                                            

 

ُهمْ   بَاُعوا َجواَدُهُم لِتَْسَمَن أُمُّ

 َولَِكْي يَبِْيَت َعلَى فَِراِشِهُم فَتَى                                            

 

 ِعْلٌج إَِذا َما اْبتَزَّ َعْنَها ثَْوبََها 

 وتََخاَمَصْت قَالَْت لَهُ َماَذا تََرى                                           

 

ةٌ   لَِكْن قَِعْيَدةُ بَْيتِنَا َمْجفُوَّ

 بَاٍد َجنَاِجُن َصْدِرَها ولََها ِغنَى                                           

 

 تُْقفِي بِِعْيَشِة أَْهلَِها َمْلبُونَةً 

 أَْو ُجْرشًعا َعْبَل اْلَمَحاِزِم َوالشََّوى                                     

 

 َمْن َكاَن َكاِرهَ َعْيِشِه فَْليَأْتِنَا

 يَْلَق الَمنِيَّةَ أَْو يَُؤْوَب لَهُ ِغنَى                                           

 

َدى   ولَقَْد َعلَِمُت َعلَى تََجنُّبَِي الرَّ

 أَنَّ الُحُصوَن الَخْيُل الَ َمَدُر القَُرى                                       

 

 َراُحوا بََصائُِرُهْم َعلَى أَْكتَاِفِهْم 

 وبَِصْيَرتِي يَْعُدو بَِها َعتٌِد َوأَى                                            

 

 نَْهُد الَمَراِكِل ال يََزاُل َزِمْيلُهُ  0

َحالَِة َما يُبَالِي َما أَتَى                                              فَْوَق الرِّ

 



ا إَِذا اْستَْدبَْرتَهُ فَتَُسوقُهُ   أَمَّ

 ِرْجٌل قَُموُص الَوْقِع َعاِريَةُ النََّسا                                         

 

ا إَِذا اْستَْعَرْدتَهُ ُمتََمطًِّرا   أَمَّ

 َهَذا ِمْثُل ِسْرَحاِن الَغَضا: فَتَقُولُ                                           

 

ا إَِذا اْستَْقبَْلتَهُ فََكأَنَّهُ   أَمَّ

 بَاٌز يَُكْفِكُف أَْن يَِطْيَر َوقَْد َرأَى                                            

 

ا ظَاِهًرا   إِنِّي َوَجْدُت الَخْيَل ِعز ً

َجى                                          تُْنِجي ِمَن الُغمَّى ويَْكِشْفَن الدُّ

 

 ويَبِْتَن بِالثَّْغِر الَمُخوِف طََوالًِعا 

ةَ ِذي الِغنَى                                          ْعلُْوِك ُجمَّ  ويُثِْبَن لِلصُّ

 

 َوإَِذا َرأَْيَت ُمَحاِربًا َوُمَسالًِما 

 فَْليَْبِغنِي ِعْنَد الُمَحارِب َمْن بََغى                                          

 

 َوَخَصاَصةُ الُجْعفِيِّ َما َصاَحْبتَهُ 

 الَ تَْنقَِضي أَبًَدا َوإِْن قِْيَل اْنقََضى                                         

 

 إِْخَواُن ِصْدٍق َما َرأَْوَك بِِغْبطٍَة 

 فَإِِن اْفتَقَْرَت فَقَْد َهَوى بَِك َما َهَوى                                      

 

 ا َسالُِمو: َمَسُحوا لَِحاُهْم ثُمَّ قَالُوا

 يَالَْيتَنِي فِي القَْوِم إِْذ َمَسُحوا اللَِّحى                                      

 

 وَكتِْيبٍَة لَبَّْستَُها بَِكتِْيبَةٍ 

 َهَذا الفَتَى: َحتَّى تَقُوَل َسَراتُُهمْ                                          

 

  الَ يَْشتَُكْوَن الَمْوَت َغْيَر تََغْمُغمٍ 

َذا                                           َحكَّ الِجَماِل ُجنُوبَهُنَّ ِمَن الشَّ

 



 يَْخُرْجَن ِمْن َخلَِل الُغبَاِر َعَوابًِسا 

 َكأََصابِِع الَمْقُروِر أَْقَعى فَاْصطَلَى                                        

 

  يَتََخالَُسْوَن نُفُْوَسُهْم بِنََوافِذٍ 

 فََكأَنََّما َعضَّ الُكَماةُ َعلَى الَحَصى                                     

 

ٍب   فَإَِذا َشَدْدُت َشَدْدُت َغْيَر ُمَكذِّ

 وإَِذا طََعْنُت َكَسْرُت ُرْمِحي أَْو َمَضى                                  

 

 ِمْن ُوْلِد أَْوٍد َعاِرِدي أَْرَماِحِهْم 

 أَْنَهْلتُُهْم بَاَهى الُمبَاِهي واْنتََمى                                        

 

 يَا ُربَّ َعْرَجلٍَة أََصابوا َخلَّةً 

 َدأَبُوا وَحاَرَد لَْيلُُهْم َحتَّى بََكى                                           

 

يَاحِ تَلُفُُّهْم   بَاتَْت َشآِميَةُ الرِّ

 َحتَّى أَتَونَا بَْعَدَما َسقَطَ النََّدى                                           

 

 فَنََهْضُت فِي البَْرِك الهُُجوِد َوفِي يَِدْي 

ِة ُذو ُكُعوٍب َكالنََّوى                                           لَْدُن الَمَهز 

 

 أَْحَذْيُت ُرْمِحي َعائِطًا َمْمُكْوَرةً 

َماحِ لََها َخالَ                                           َكْوَماَء أَْطَراُف الرِّ

 

 فَتَطَايََرْت َعنِّي َوقُْمُت بَِعاتٍِر 

ِة ُذو ُكُعوٍب َكالنََّوى                                        َصْدِق الَمَهزَّ

 

 بَاتَْت ِكالَُب الَحيِّ تَْسنَُح بَْينَنَا 

 يَأُْكْلَن َدْعلََجةً َويَْشبَُع َمْن َعفَا                                         

 

 وِمَن اللِّيَالِي لَْيلَةٌ َمْزُؤْوَدةٌ 

َمَها ُهَدى                                      َغْبَراُء لَْيَس لَِمْن تََجشَّ

 



َها َوِمَراَسَها   َكلَّْفُت نَْفِسي َحدَّ

 َوَعلِْمُت أَنَّ القَْوَم لَْيَس بَِها َغنَا                                     

 

 َوُمنَاِهٍب أَْقَصْدُت َوْسطَ ُجُموِعِه 

 وِعَشاِر َراٍع قَْد أََخْذُت فََما تََرى                                     

 

 ظَلَّْت َسنَابُِكَها َعلَى ُجْثَمانِِه 

 ى يَْلَعْبَن ُدْحُروَج الَولِْيِد وقَْد قَض                                    

 

 ولَقَْد ثَأَْرُت ِدَماءنَا ِمْن َواتٍِر 

 فَاليَْوَم إِْن َكاَن المنوُن قَِد اْشتَفَى                                    

 

 والَهمُّ َما لَْم تُْمِضِه لَِسبِْيلِِه 

 فَاِرُق يَا أَُمْيَم َكَمْن نَأَىلَْيَس المُ                                       

 

َك ِمْن َسبِْيٍل واِدٍح   هللِ َدرُّ

 إِْذ ال َذلِْيَل أََذلُّ ِمْن واِدي القَُرى                                     

 

 والثَّوُب يَْخلَُق ثُمَّ يَُشَرى َغْيُرهُ 

 يَُوقِّْيَها األََذى ويَُصوُن ُحلَّتَهُ                                           

 

 إال َرَواِكَد بَْينَُهنَّ َخَصاَصةٌ 

 ُسْفَع الَمنَاِكِب ُكلُُّهنَّ قَِد اْصطَلَى                                      

 

فاٌت قَْد َعال أَْجَواَزَها  وُمَجوَّ

 ىأَْسآُر ُجْرٍد ُمْتَرَصاٌت َكالنَّوَ                                           

 

ٍف بَلَقًا َملَْكُت ِعنَانَهُ   وُمَجوَّ

 يَْعُدو َعلَى َخْمٍس قََوائُِمهُ َزَكا                                         

 

   ******************************* 

 

 



 

 

 

 

                                           15 

 

 ةبنت عثمان الجديسي ةًعفير          
 

 

شاعرة جاهلية، من أهل اليمامة . ُعفيرة بنت عباد، من بني جديس        

وهي اخت االسود  سيد بني جديس  (  شمس الشموس) وكنيتها ( بنجد)

 .وكانت جديس خادعة لملك طسم، فبغى عليهم 

 

وقيل  كان طسم بن لوذ بن إرم بن سام وجديس بن عامر بن أزهر          

اليمامة )سام بن نوح  وكانت مساكنهم مودع وكانا ابني عم  اذ يلتقيان  ب

وكانت من أخصب البالد وأكثرها خيرا  وكان ملكهم ( جوا )وكان اسمها ( 

وكان ظالما قد تمادى في الظلم ا  والسيرة (  عمليق)أيام ملوك الطوائف 

طلقها ( هزيلة)و القبح كثيرا  حتى  قيل  إن امرأة من جديس يقال لها 

 ( عمليق)دها منها فخاصمته إلى زوجها وأراد أخذ ول

أيها الملك حملته تسعا ، وودعته دفعا ، وأردعته شفعا ، حتى : وقالت 

إذا تمت أوصاله ، ودنا فصاله ، أراد أن يأخذه مني كرها ، ويتركني بعده 

 .ورها 

أيها الملك إنها أعطيت مهرها كامال ، ولم أصب منها طائال  : فقال زوجها  

 .، فافعل ما كنت فاعال إال وليدا خامال 

باخذ الغالم فصار في غلمانه  وامر أن تباع المرأة ( عمليق ) فأمر الملك  

وزوجها فيعطى الزوج خمس ثمنها وتعطى المرأة عشر ثمن زوجها ، 

 :  : شعرا ( هزيلة)فقالت 

 

 أتينا أخا طسم ليحكم بيننا

 كما في هزيلة ظالما                                  فأنفذ ح                                              

 

 لعمري لقد حكمت ال متورعا

 وال كنت فيمن يبرم الحكم عالما                                          



 

 ندمت ولم أندم وأنى بعترتي

       وأصبح بعلي في الحكومة نادما                                                   

                 

لما سمع عمليق قولها  أمر أن ال تزوج بكر من جديس وتهدى إلى زوجها 

حتى يفترعها  فلقوا من ذلك بالء وجهدا وذال واستمر على هذه الحالة 

 طويال 

 

ولما  زوجت  شمس الشموس، وهي  ُعفيرة بنت عفان الجديسيةأخت    

انطلقوا بها إلى عمليق لينالها قبله األسود ، فلما أرادوا حملهاإلى زوجها 

، ومعها الفتيان ، فلما دخلت عليه افترعها وخلى سبيلها ، فخرجت إلى 

قومها في دمائها وقد شقت درعها من االمام ومن الخلف والدم يبين وهي 

 :في أقبح منظر وهي  تقول

 

 ال أحد أذل من جديس

 بالعروس                                        يفعل   أهكذا                                 

 

 يردى بذا يا قوم بعل حر

 أهدى وقد أعطى وسيق المهر                          

 

 ألخذةُ  الموت  كذا لنفسه

 خيٌر من  أن  يُفعل  ذا  بعروسه                             

 

 

 مطاعا في قومه  فلما سمع أخوها األسود قولها ، وكان سيدا        

يا معشر جديس إن هؤالء القوم ليسوا بأعز منكم في : فقال لقومه  -

داركم إال بملك صاحبهم علينا وعليهم  ولوال عجزنا لما كان له فضل علينا  

 .ولو امتنعنا النتصفنا منه ، فأطيعوني فيما آمركم فإنه عز الدهر 

 

 وقد حمي جديس لما سمعوا من قولها

 !يعك ولكن القوم أكثر منا نط: فقالوا  

فإني أصنع للملك طعاما وأدعوه وأهله إليه ، فإذا جاءوا يرفلون في : قال  

 .الحلل أخذنا سيوفنا وقتلناهم 



 .افعل : فقالوا  

فصنع طعاما فأكثر وجعله بظاهر البلد  ودفن  االسود وقومه         

حللهم  فلما  سيوفهم في الرمل ودعا الملك وقومه  فجاءوا يرفلون في

أخذوا مجالسهم ومدوا أيديهم يأكلون  أخذت جديس سيوفهم من الرمل 

 .وقتلوهم وقتلوا ملكهم وقتلوا بعد ذلك من جاء معه من طسم 

 

ملك اليمن ( حسان بن تبع)وان  البقية  الباتقية  من طسم قصدوا      

ايام  فلما كان منها على مسيرة ثالث ( اليمامة )فاستنصروه  فسار إلى 

 :قال له احدهم  

تبصر الراكب من ( اليمامة) إن لي أختا متزوجة من جديس يقال لها  -

مسيرة ثالثة  ايام  وإني أخاف أن تنذر القوم بك  فمر أصحابك فليقطع كل 

 .رجل منهم شجرة فليجعلها أمامه 

 

 فأمرهم حسان بذلك فنظرت اليمامة فأبصرتهم

 مير لقد سارت إليكم ح: فقالت لجديس  

 وما ترين ؟: قالوا . 

 أرى رجال في شجرة معه كتف يتعرقها أو نعل يخصفها : قالت  

وكانوا كذلك  فكذبوها ، فصبحهم حسان فأبادهم ، وأتي حسان باليمامة  

 ففقأ عينها ، فإذا فيها عروق سود ،

 ما هذا ؟: فقال  

 حجر أسود كنت أكتحل به يقال له اإلثمد ،: قالت  

وبهذه اليمامة سميت اليمامة ، وقد أكثر . من اكتحل به وكانت أول  

 .الشعراء ذكرها في أشعارهم 

 

ولما هلكت جديس هرب األسود قاتل عمليق إلى جبلي طيء فأقام بهما 

ذلك قبل أن تنزلهما طيء  وكانت طيء تنزل الجرف من اليمن  وهو اآلن 

عظيم السمن وكان يأتي إلى طيء بعير أزمان الخريف . لمراد وهمدان 

ويعود عنهم ، ولم يعلموا من أين يأتي ، ثم إنهم اتبعوه يسيرون بسيره 

، فرأوا (فيد ) حتى هبط بهم على أجأ وسلمى جبلي طيء ، وهما بقرب

فيهما النخل والمراعي الكثيرة ورأوا األسود بن عفار ، فقتلوه ، وأقامت 

 :.طيء بالجبلين بعده  فهم هناك إلى اآلن 

 

 :عفيرة  الجديسية  هذه االبيات  تحرض قومهامن  شعر  



 

 أيُْحَمُل ما يؤتى إلى فتياتكم 

 وأنتم رجال فيكُم عدد النمل                                                  

 

 وتصبح تمشي في الدماء عفيرةٌ 

 عشيهً ُزفَّْت في النساء إلى بعل                                            

 

 ولو أننا كنَّا رجاال وكنتمُ 

 ال نقر بذا الفعل   لكنا  نساءً                                                 

 

 فموتو كراما أو أميتوا عدوكم

 وُدب وا لنار الحرب بالحطب الَجْزل                                         

 

لوا   وإال  فَخلُّو ا بطنها وتحمَّ

 إلى بلد قفر وموتوا من الهزل                                            

 

 فللبيُن خيٌر من تماٍد على أذًى 

 وللموت خيٌر من مقاٍم على الذل                                             

 

 وإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه

 تُعاُب من الُكْحلفكونوا نساء ال                                             

 

 ودونكُم طيب العروس فإنما 

 ُخلِْقتُم ألثواب العروس وللنسل                                             

 

 فبُْعداً و ُسحقاً للذي ليس دافعا

 ويختال يمشي بيننا مشيةَ الفْحلِ                                           

 

 

 

 

**************************************** 
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 بشر بن ابي خازم  االسدي                 
 

 

 

هو ابو نوفل  بشر بن ابي خازم بن عمرو بن عوف بن حميري بن        

 أسد بن خزيمة  ويكنى 

منذر  من بني  اسد بن خزيمة  من اهل نجد  وقد عاصر النعمان بن ال 

 ملك الحيرة 

 

ويعد  ممثالً .شاعر جاهلي فحل و كان شاعراً قبلياً من الطراز األول        

كان ركناً من أر حيث كانت القبيلة . جاهليلتيار الشعر القبلي في العصر ال

ان إحساسه وك. دولة األعرابي وموئله تمثل  المجتمع العربي قبل اإلسالم 

نتشي لمفاخرها ويأسى على هزائمها فهو ي إزاءها إحساساً وادحاً 

، ويدافع عنها حتى والصعاب  ويتحمل في سبيلها كل المشقاتوجدبها 

ذوات مجموعة في  هذه القبائل  فهي ذات الفرد وقد تفرقت. الرمق األخير

اً فخير، وإن في المصير، إن خير ركونتشم جميعا  من الناس آمن بأنهم

 : بشر  الحظ قول. شراً فشر

 

 ن رأيت الناس صاروا ولما أ

 أعادَي ليس بينهم ائتمار                                          

 

 مضى سالَّفنا حتى حللنا

 بأرض قد تحامتها نزارُ                                           

 

كان بشر يحيا حياة فرسان الجاهلية، يغير على القبائل التي تجاور      . 

ك في الوقائع التي حدثت في زمنه بين قومه والقبائل قومه وقد شار

وهما من أيام ( الِجفار) ويوم (النِسار)يوم  ايامهم المعروفة  ومن األخرى



بين بني أسد وأحالفها ( النِسار)كان يوم . العرب المشهورة في الجاهلية 

من بني دبة وطي ئ وغطفان، وبين بني عامر وبني تميم، وكان الظفر 

بين بني أسد وحلفائهم من ( الجفار) ني أسد، وبعد عام كان يوميومئذ لب

وكان النصر يومذاك كذلك حليف بني . جانب وبني تميم من جانب آخر

وقد ذكر بشر هذين اليومين . تميم مقتلة عظيمة يبن من أسد، وقتل فيه

 منها هذه االبيات . أحرزه قومه من النصر في قصائد كثيرة، مفتخراً بما

: 

 النِّساِر ويوُم الِجفا ويومُ 

 ِركانا عذاباً وكانا َغراما                                 

 

 فأما تميٌم تميُم بُن َمرٍّ 

 فألفاهُم القوُم َروبى نياما                                

 

ا بنو عامٍر بالنِّسارِ   وأم 

 اماَغداةَ لقَونا فكانوا نَع                                

 

وقيل  ان الحدث  المهم  في حياة بشر كان هجاءه أوس بن حارثة الطائي  

سيد بني جديلة من طي ئ، فقد أنعم النعمان بن المنذر على أوس بن حارثة 

بحلة نفيسة، وفي مجلسه وفود من قبائل شت ى، فحسده جماعة من طي ئ 

د الشاعر  وامن رهط حاتم الطائي، وكان يباريه في الجود والمنزلة، فحر 

، فعردوا وفضله عليه  على هجائه، فأبى لما نال من أعطياته(الحطيئة) 

وانضم إليهم في    ئة ناقةاعلى بشر أن يهجوه على أن يعطوه ثالثم

 فقبل بشر أن يهجو  قيس من تحريض بشر على هجاء أوس بنو فزارة

ضب غاوسا  فلما بلغ هجاؤه  وقال فيه هجاًء مؤلماً في ست قصائد اوسا 

د رهطه بني جديلة، وسار بهم إلى بني أسد، والتقى الفريقان في وحش  

وفر  بشر ناجياً   فقتلهم أوس قتالً ذريعاً ( الدهناء)مودع يعرف بظهر 

 .بنفسه

 

، فأصيب بجرح بليغ، وأسره بعد ذلك  غزا بشر بني نبهان من طي ئ        

ا وقع. إليه وهم من قبيلته، فأسلموه  بنو نبهان، فطلبه منهم أوس  فلم 

ه  بإحراقه  هم   ي  اوس الطائي في يد بشر  ثنته عن  لم ترض و ولكن أمَّ

 نوقاً وكساه  ذلك، وأشارت عليه بإكرامه وإطالقه ففعل أوس ذلك وأعطاه

 ثم أطلقه وانعم عليه 



فمدحه  في ست   عاش وقال في مدحه  بشر أن يمدحه مافقرر        

 .له في هجائهيوازي ما قا وبما    قصائد

 

وهم طائفة من  (األبناء ) بشر أغار في جماعة من قومه علىوقد          

القبائل من بني صعصعة بن معاوية، من قيس عيالن، فرماه غالم منهم 

ا أشرف  هذا السهم  كانفبسهم  على الموت قال بشر  سبباً في هالكه، ولم 

 :يقول (  ُعميرة)ها  ابنته واسم فيها  يخاطب و أبياتاً يرثي بها نفسه

 

 ثوى في ُملَحٍد البُد  منه

 واغترابا   نأياً     بالموت  كفى                                   

 

 رهيَن بِلًى وكلُّ فتًى سيبلى

 انتحابا  وانتحبي   فأَذري الدمعَ                                   

 

قائع والحروب التي كانت حفل شعر بشر بن ابي خازم بذكر الو           

تقوم بين القبائل، وكان ال يجد حرًجا في الغلو الجامح في شعره، الذي كان 

انفعاله ودعف الحس الواقعي في  شدة يبًا من األسطورة والمستحيل، لقر

حية، يعزلها ويعممها، وكان يختار من الواقع الذي يألفه مشاهد مو. كالمه

م  فهي تمثل تاريخا حيا  جميعه اقوامهوب  قائع  التي  مرت بهكرمز للو

 للعصر  الذي عاش فيه  وما قبله 

 

وقد ودعه ابن سالم في الطبقة الثانية من فحول الجاهلية، مع أوس بن    

ل الَضبي أربع قصائد في   .مفضليَّاتالحجر والحطيئة، وأثبت له المفضَّ

في شعره،  وقد أُخذ على بشر ما أُخذ على النابغة الذبياني من إقوائه

 .واإلقواء هو اختالف حركة الروي  بين الكسٍر والضمٍّ 

 

 541 \أي في عام  قبل الهجرة 30\قُتل بشر بن أبي خازم نحو عام       

 كما اشرت سابقا  في غارة أغارها على بني صعصعة بن معاوية ميالدية 

  .فكان فيه حتفه  رماه فتى من بني واثلة بسهم أصابه 

 

 :ه  هذه االبيات ومن قصائد   

 

 أاَلَ بَاَن اْلَخلِيطُ ولم يَُزاُروا 



 وقَْلبَُك في الظَّعائِِن ُمْستََعارُ                                        

 

مُّ بها الُحَداةُ ِميَاهَ نَْخٍل   تَؤُّ

 وفيها َعْن أَبانَْيِن أَْزِوَرارُ                                            

 

 ُل صاِحبي ولقَْد أََراني أُسائِ 

 بَِصيراً بالظَّعائِِن حيُث ساُروا                                      

 

 أُحاِذُر أَْن تَبِيَن بَنُو ُعقَْيٍل 

 بِجاَرتِنا فقد ُحقَّ الِحَذارُ                                              

 

ا قََصْرُت الطَّْرَف عنهْم  ياً م  َْ  فأَلَ

 بِقانِيٍَة وقد تَلََع النََّهارُ                                                 

 

 بِلَْيٍل ما أَتَْيَن َعلَى أَُروٍم 

 وشابَةَ عن َشَمائِلها تَِعارُ                                            

 

 كأَنَّ ِظبَاَء أُْسنَُمٍة عليها 

 َكَوانَِس قالِصاً عنها الَمَغارُ                                         

 

فاهَ َعِن أْقُحَواٍن   يُفَلِّْجَن الشِّ

 َساِريٍَة قِطَارُ  ِغبَّ    َجالَهُ                                            

 

 وفِي األَْظعاِن آنَِسةٌ لَعُوٌب 

َم أَْهلُها بَ                                               لَداً فَساُرواتَيَمَّ

 

 ِمَن الالَّئِي ُغِذيَن بَِغْيِر بُْؤٍس 

 َمنَاِزلُها القَِصيَمةُ فاألُوارُ                                            

 

 َغَذاها قاِرٌص يَْجِري عليها 

 وَمْحٌض ِحيَن تُْبتََعُث الِعَشارُ                                       

 

 الِحْجلَْيِن َخْوٌد  نَبيلَةُ َمْوِدعِ 



 وفي الَكْشَحْيِن والبَْطِن اْدِطَمارُ                                   

 

 ثَقَاٌل ُكلَّما َراَمْت قِيَاماً 

 وفيها ِحيَن تَْنَدفُِع اْنبَِهارُ                                               

 

 فَبِتُّ ُمَسهَّداً أَِرقاً كأَنِّي 

 تََمشَّْت فِي َمفَاِصلَي العُقَارُ                                           

 

 أَُراقُِب في السَّماِء بنَاِت نَْعٍ  

َوارُ                                         وقد َداَرْت كما ُعِطَف الصُّ

 

 وعانََدِت الثَُّريَّا بَْعَد َهْدٍء 

 ُمعانََدةً لََها الَعيُّوُق َجارُ                                              

 

ُجِل الُمَعنَّى   فَيَا للنَّاِس لِلرَّ

ْهِر إِْذ طَاَل الِحَصارُ                                         بُطوِل الدَّ

 

 فإِْن تَُكِن الُعقَْيلِيَّاُت َشطَّْت 

ِهي                                            يَارُ بِِهنَّ وبِالرَّ  نَاِت الدِّ

 

، حتَّى   فقد كانْت لَنَا ولَُهنَّ

 َزَوْتنَا الَحْرُب، أَياٌم قَِصارُ                                          

 

 لَيَالَِي الَ أُطاِوُع َمْن نََهانِي 

 ويَْضفُو فَْوَق َكْعبَيَّ اإِلَزارُ                                         

 

 لِي وأُِصيُب لَْهواً فأَْعِصي َعاذِ 

ياَرِة َمْن يََغارُ                                        وأُوِذي في الزِّ

 

ا أَْن رأَْينَا النَّاَس َصاُروا   ولَمَّ

 أََعاِدَي ليَس بَْينَُهُم اْئتَِمارُ                                         

 

 َمَضى ُسالَّفُنا حتَّى نََزْلنَا 



 بِأَْرٍض قد تَحاَمْتَها نَِزارُ                                            

 

 وَشبَّْت طَيُِّئ الَجبَلَْيِن َحْرباً 

 تَِهرُّ لَِشْجِوها منها ُصَحارُ                                         

 

َعاَب إَِذا َرأَْونَا  وَن الشِّ  يَُسدُّ

 وليَس يُِعيُذهُْم منها اْنجَحارُ                                        

 

 وَحلَّ الَحيُّ َحيُّ بَنِي ُسبَْيٍع 

 قَُراِدبَةً ونحُن لَُهْم إِطَارُ                                          

 

َل قَْوَمهُ َعْمُرو بُن َعْمٍرو   وَخذَّ

 ْنتَِصارُ َكَجاِدِع أَْنفِِه وبِِه ا                                          

 

الََح بَِذاِت َكْهٍف   يَُسوُموَن الصِّ

 وما فيها لَُهْم َسلٌَع وقارُ                                           

 

باُب فليَس منها   وأَْصَعَدِت الرِّ

 بَِصاَراٍت وال بِالُحْبِس نَارُ                                         

 

 ْونَا فحاطُونَا القََصا ولقَْد َرأَ 

َرارُ                                           قَِريباً َحْيُث يُْستََمُع السِّ

 

 وأَْنَزَل َخْوفُنَا َسْعداً بِأَْرٍض 

 ُهنَالَِك إِْذ تُجيُر وال تَُجارُ                                            

 

 وأَْدنَى عامٍر َحي ًا إِلَْينَا 

 ُعقَْيٌل بالَمَرانَِة والِوبارُ                                           

 

 أَبَى لِبَنِي ُخَزْيَمةَ أَنَّ فيهْم 

 قَِديُم الَمْجِد والَحَسُب النَُّضار                                    

 

 ٍَ  ُهُم فََضلُوا بَِخالٍَّت ِكَراٍم



ا حيثُما                                         َحلُّوا وَساُروا َمَعد ً

 

 فمنهنَّ الوفاُء إَِذا َعقَْدنَا 

 وأَْيَساٌر إَِذا ُحب  القُتَارُ                                            

 

لَِت األَباِطُح من نَُمْيٍر   وبُدِّ

 َسنابَِك يُستَثاُر بِها الُغبارُ                                         

 

 بَني ِكالٍَب  ولَْيَس الحيُّ َحيُّ 

 بُمنجيهْم، وإِْن َهَربُوا، الفَِرارُ                                    

 

تِها ُسلَْيٌم   وقَْد َدَمَزْت بِِجرَّ

 َمَخافَتَنَا َكما َدَمَز الِحَمارُ                                         

 

ا أَْشَجُع الُخْنثَى فَولَّْت   وأَمَّ

 تُيُوساً بالشَِّظيِّ لهْم يَُعارُ                                         

 

ةَ إِْذ تََولَّْوا   ولَْم نَْهلِْك لُِمرَّ

 فَساُروا َسْيَر هاِربٍَة فََغاُروا                                     

 

 فأَْبلِْغ إِْن َعَرْدَت بِنا َرُسوالً 

 قَْوَمنَا في حيُث َصاُروا ِكنَانَةَ                                    

 

 كفَْينَا َمْن تَغيََّب واْستَبَْحنَا 

 َسنَاَم األَْرض إِْذ قَِحطَ القِطارُ                                     

 

 بُِكلِّ قِيَاِد ُمْسنَفٍَة َعنُودٍ 

 أََدرَّ بها الَمَسالُِح والِغَوارُ                                       

 

 َشِة الِعناِن كأَنَّ فيها ُمَهارِ 

 َجَراَدةَ َهْبَوٍة فِيها اْصفَِرارُ                                       

 

 كأَنِّي بَْيَن خافِيَتَْي ُعقَاٍب 



 تُقَلِّبُنِي إَِذا اْبتَلَّ الِعَذارُ                                            

 

 نَُسوٍف لِْلِحَزاِم بِِمْرفَقَْيها 

 يَُسدُّ َخَواَء طُْبيَْيَها الُغبارُ                                           

 

 تََراها ِمْن يَبِيِس الماِء ُشْهباً 

ٍة منها ِغَرارُ   ُمَخالِطَ                                              ِدرَّ

 

 بُكلِّ قََراَرٍة ِمْن حيُث َجالَْت 

 َرِكيَّةُ ُسْنبٍُك فيها اْنِهيَارُ                                            

 

 : وَجْدنَا في ِكتاِب بَنِي تَِميمٍ 

ْكِض الُمعارُ                                          أََحقُّ اْلَخْيِل بالر 

 

ُر باألَصائِِل فَْهَو نَْهٌد   يَُضمَّ

 لٌِّص فيِه اْقِوَرارُ أَقَبُّ ُمقَ                                            

 

 كأَنَّ َسَراتَهُ، والَخْيُل ُشْعٌث 

 َغَداةَ َوِجيفِها، َمَسٌد ُمغارُ                                          

 

كباَن يَْهفُو   يَظَلُّ يُعاِرُض الرُّ

تِِه ِخَمارُ   كأَنَّ                                             بَياَض ُغر 

 

 يَك ما فَْقِرى إِليِه وما يُْدرِ 

 إذا ما القوُم َولَّْوا أَو أَغاُروا                                      

 

 وال يُْنِجي مَن الَغَمَراِت إاِلَّ 

 بََراكاُء القِتاِل أَِو الفَِرار                                           

 

 

 

    ****************************** 
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 اليربوعي  عتيبة بن شهاب           
 

 

لقب شجاع فارس  اليربوعي عتيبة بن شهابهو ابو حرزة                

فرسان العرب الثالثة في  احد  وهو  (صياد الفوارس)و (سم الفرسان )بـ

 :أبو عبيدةوقد  ذكر الجاهلية

 : رسان العرب ثالثة أجمع العكاظيون على أن ف )

 صياد الفوارس وسم الفرسان   عتيبة بن الحارث بن شهاب : فارس تميم  

 عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كالب ، : وفارس قيس 

 (بسطام بن قيس بن مسعود ؛ أحد بنى شيبان بن ثعلبة : وفارس ربيعة 

 

صاده اال تما اسلو سقط القمر من السماء ل  وقد قالت العرب فيه         

 .عتيبة بن الحارث اليربوعي الذي لم تستطع قبائل العرب قتله

 

حيث كان عتيبة يكنى ( حرزة ) كان  لعتيبة عدد من االوالد  اولهم          

واالحوص عمارة و الحليس الربيع و : من االوالد ايضا  وله (ابو حرزة)

 ودرار 

فبال على قده حتى عفن فلما  (شعب جبلة)يوم  عتيبة  أسرقيل             

مما يؤخذ عليه     دخل الشهر الحرام هرب فأفلت بغير فداء وكان بخيالً 

بل الذي حضره أبوه الحارث بن شهاب وهرب من  (يوم جبلة)لم يحضر 

قتله المجشر بن عبد في رواية  اخرى ذؤاب األسدي و  قتلهوقيل . األسر

ن ولكنه ال شك في قتل عتيبة عمرو  األسدي وذلك أنهما اختلفا طعنتي

أي في )ا الطعنتين وكان مقتل عتيبة غداراً تللمجشر األسدي بعد أن أختلف

 (ليلة غدرى قمرى وليس غدراً 

 

خرج بنو ثعلبة بن يربوع منتجعين في : عتيبة  خبر مقتل قيل في و        

أغارت طوائف من بني أسد عليهم،  (خو)أرض بني أسد حتى إذا كانوا ب

فركب بنو ثعلبة في آثارهم، ولم يركب عتيبة لرؤيا رآها   تسحوا إبلهمفاك

حتى لحقهم وهم بالتخلف عن قومه  في منامه هالته ثم لم تقر نفسه 

على فرس (ذؤاب )يقتتلون فحمل عليهم وهو على فرس له حصان وكان



منتشياً لريحها في الليل  (ذؤاب)يتبع فرس  (عتيبة)له أنثى فجعل فرس 

ل في سرته قيو  في ثغرة نحره (ذؤاب )فطعنه (ذؤاب)به على  حتى هجم

 (ربيع بن عتيبةال)يدرون من قتله، وشد والفخرصريعاً ومات في وقته، 

ذؤاباً )وهو ال يعلم أنه قاتل أبيه ومعه نفر، فأسروا  (ذؤاب ) على

واستنقذت اإلبل، وأتى أبو ذؤاب بني يربوع ففارقهم في فدائه على إبل (

أتي بها سوق عكاظ، ويأتون بذؤاب، فأحضر أبو ذؤاب اإلبل ولم معلومة ي

يحضر بنو يربوع ذؤاباً ألن الربيع بن عتيبة شغل عن ذلك ببعض أمره، 

فساء ظن أبيه وخاف أن يكون قد قتل، وقد كان ذؤاب حين أتى أبوه لفدائه 

فقال يرثيه حين انصرف من عكاظ في   عتيبة أول مرة أعلمه أنه قاتل 

 :يقول فيهاكلمة 

 ولقد علمت على التجلد واألسى

 ذؤاب  رزء  مـثـل   أن الرزي ة                                        

 

 عروشهم   ثللت  فَقد  إْن يَقتلوك

 بُعتيبة بن الحارث بن ِشَهـاب                                          

 

 أعـدائه   إلـى    فـقـداً    بأحبهم

 على األصحـاب  وأعزهم فقداً                                           

 

 بطعـنة  الظالم  تحت  له أهوى 

 والخيل تردى في القتام الكابي                                            

 

 أذؤاب صاب على صداك فجاده

ـاب  ـٍل بواب  الربيع   نوء                                              سـك 

 

فثاروا على   يربوع  قوم هذا الشعر، نقلوه إلى بنيال  سمع  فلما           

إلى أخذ  مالأنا معيل و: قال الربيعف  ذؤاب وجعلوا يلهزونه بقباع سيوفهم

الحليس بن  )فقتله  ذؤاباً    الفداء فأعطوه إبالً من إبلهم خاصة وأسلم

  دعوني اقتله فإنما تريدون قتله: لويقال بل سألهم الربيع فقا (.عتيبة

وأخذ اإلبل وكان الحليس قتل من   بيده فقتله   وهذا أثبت   فيه  فأذنوا له

 :سبعة نفرفقال الحصين بن القعقاع بن معبد بن زرارة  (خو)بني أسد يوم 

 

  بكر الن عي  بخير خندف كلهـا



 الحارث بن شهاببعتيبة بن                                             

 

 قتلوا ذؤاباً بعد مقتل سـبـعٍة 

 فشفى الغليل وريبة المرتاب                                            

 

 يوم الحليس بذي الفقار كأنـه 

 كلب بضرب جماجم ورقاب                                           

 

 وذكرت ندماني عتيبة بعدمـا 

 عصبت رؤوس نسائه بسالب                                          

 

 المشتري حسن الثناء بمـالـه 

 والباذل الجفنات لألصحـاب                                           

 

 :وقال مالك بن نويرة 

 

 فإن يقتلوا منا كريماً فـإنـنـا 

 نخبطكم بالحوافرذوو الخيل إذ                                             

 

 أقول وقد جل ت رزي ة قـومـه

 خالتي أي ثـائر  للحليس   فدىً                                             

 أزار ذؤاباً حتفه غير مشفـقٍ 

 عليه ولم ينظر سياق األباعـر                                             

 

 :تَرثي أباها  ت شاعرة ايضا وكان اليربوعي وقالت آمنةُ بنُت عتيبة

 

 على ِمْثل ابن َمي ة فاْنـَعـيَاه

 بَشق  نَواِعم البََشر الُجـيوبَـا                                         

 

 وكان أبي عتيبة َسمـهـري اً 

صـيبـا                                              فال تَْلقَاه يَدخر النَـّ

 

ت َدُروباً للَكمِ   ي  إذا اشمعلـ 



 َعواُن الَحْرب ال َورعاً َهيُوبا                                       

 

أن أباه عتيبة سار في جماعة من بني وقيل ان سبب قتل حرزة           

عتيبة بوكان  (الشيط، )وبكر بن وائل ببطن( الشيط )ثعلبة بن يربوع، فأتى

ة اركب وجعله على الحامية فركب يا حرز  (حرزة )لولده  وجعاً فقال

فاستنفروه ولزموا بطن الوادي يشلون غنيمتهم ( البرك)وحملوا على 

ولحق حرزة بن عتيبة فرمى بحجر فصرع فأخذ ورجع فرسه وهو 

قد تتبع  فلما يئس انصرف و  ادعني إليك  يا حزرة ادعني الليلة:ينادي

ليلة )و ا( لة الشعلةلي)بكر أثر بني ثعلبة بشعلة من نار فسميت الليلة 

 :عتيبةفيها  وقال  (تبرة

 

 نجيت نفسي وتركت حـزره

 يا لهف نفسي أدركتني حسره                                        

 

 هل يسلم المرء الكريم بكـره

 نعم الفتى غادرته بـتـبـره                                             

 

بكر، وهم يظنون أنه منهم، فضرب يد  بقى من ماتولحق عتيبة           

فانثنوا عن اتباعه،  تستعر فيها  فانطفات صاحب الشعلة فأسقطها والنار

فلما  (بكر بن وائل )الىوكان عتيبة مطلوباً بأوتار كثيرة، ودماء كبيرة 

وكان عتيبة . فقتلوه   دفعوا إلى بعض أصحاب الدماء ( حزرة )أصبح

 (.أبا حزرة ) يكنى

 بنو تغلب وليس بكر بن وائل ابا حرزة  قتل: ل أبو اليقظان قا

 .عمارة بن عتيبة كان شريفاً اما  ولده  

 مقداما  فارساً   انك  الحليس بن عتيبة وولده 

 .األحوص بن عتيبة أدرك اإلسالم، فأسلم وقدم البصرةوولده 

 درار بن عتيبة كان شريفاً قاد الخيل في الجاهيلة وولده    

 سار تحت لوائه، قد  وف بن القعقاع وكان ع

 وأدرك درار اإلسالم فأسلم

   

 

***************************************** 
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 الحصين بن حمام الفزاري             
 

 

 

هو ابو يزيد  الحصين بن حمام بن ربيعة بن مساب بن حرام بن         

ة، بن سهم بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان من  غطفان من فزارة واثل

من )شاعر فارس جاهلي، كان سيد قومه بني سهم بن مرة : وقيل ايضا 

 ( ذبيان

 

اذن هو   شاعرجاهلي  وفارس قومه  وسيدهم  وهو من نبذ عبادة        

 االصنام واالوثان في الجاهلية 

 

: لشدة وفائه( مانع الضيم ) ُسمي. وفيًا كان الُحصين فارساً شجاًعا       

واود ان اذكر ان هذا اللقب سمي فيه اثنان من العرب فقط   الحصين بن 

 .الحمام الفزاري  وعروة بن الورد 

 

التي ( دارة مودوع)قاد قومه في مواقع عديدة منها واقعة  الحصين     

ة)دارت بينهم وبين بني سعد بن ذبيان و الحرقة ) ع عنداف(. صرمة بن مر 

يا )وقصيدته . والحرقة  قوم من بني حميس بن عامر بن جهينة(  

وأكمل هذا السجل في (دارة مودوع )بمثابة  سجل كامل لواقعة( أخوينا

 .(دارة مودوع)قصيدته 

 

حمام شاعًرا مقاًل، تدور معظم قصائده حول الكان الحصين بن          

حينًا، وآخر تصويري الحماس  الوقائع والحروب، وأسلوبها سردي قليل

. الغلو والتعظيمفي شعره   ونلحظ ذو خيال  مستمد من االحداث والوقائع، 

يذكر السالح ويتغنى ولوصف المعارك يصفها وصفا دقيقا وهو إذ يتصدى 

يختلف  عن   اال ان أسلوبه  الشعري ال .به  وكان ملما  بوصف الجي 

 من  شعراء الجاهلية  غيره 



 

 :مما يؤثر عنه  وقيل        

 :جاء الحصين بن الحمام فقيل له     

 

 .إن جارك غصيناً اليهودي قد قتله ابن جوشن جار بني صرمة -

 فاقتلوا اليهودي الذي في جوار بني صرمة: حصينالفقال  

فشد بنو صرمة على ثالثة من حميس . فأتوا جهينة بن أبي حمل فقتلوه 

 . بن عامر جيران بني سهم فقتلوهم

 اقتلوا من جيرانهم بني سالمان ثالثة نفرٍ : حصينالفقال -

فاستعر الشر بينهم  وكانت بنو صرمة أكثر من بني سهم رهط . ففعلوا 

 .الحصين بكثير

يا بني صرمة، قتلتم جارنا اليهودي فقتلنا به جاركم : فقال لهم الحصين 

جيرانكم بني  اليهودي فقتلتم من جيراننا من قضاعة ثالثة نفٍر وقتلنا من

قريبة، فمروا جيرانكم من  و سالمان ثالثة نفر وبيننا وبينكم رحم ماسة

بني سالمان فيرتحلون عنكم  ونأمر جيراننا من قضاعة فيرتحلون عنا 

 . جميعاً  ثم هم أعلم

 :وقالوا  فأبى ذلك بنو صرمة

 

 قد قتلتم جارنا ابن جوشن، فال نفعل حتى نقتل مكانه رجال من جيرانكم -

 .فإنك تعلم أنكم أقل منا عدداً وأذل نفرا  وإنما بنا تعزون وتمنعون

من محارب وكانوا في  (الخضر)  وأقبلت. فأبوا   والرحم هللا   فناشدهم 

 .بني ثعلبة بن سعد

 .نشهد نهب بني سهم إذا انتهبوا فنصيب منهم: فقالوا 

. اعةمنعه جيرانه من قض قد وكرهوا ما كان حصينالوخذلت غطفان   

 جيرانه حصيٌن الحرب وقاتلهم ومعه الوصافهم 

 

 :األبيات هذه   فقال الحصين بن الحمام في ذلك

 

 أال تقبلون النصف منـا وأنـتـم

 بنو عمنا ال بل هامكم القـطـر                                        

 

 سنأبى كما تأبون حتى تلـينـكـم

 صفائح بصرى واألسنة واألصر                                     



 

 أيؤكل موالنا ومولى ابن عمـنـا

 مقيٌم ومنصوٌر كما نصرت جسر                                     

 

 فتلك التي لم يعلم الناس أنـنـي

 خنعت لها حتى يغيبني القـبـر                                        

 

 فليتكم قد حـال دون لـقـائكـم

 سنون ثماٍن بعدها حجٌج عشـر                                         

 

 أجدي ال ألقاكم الـدهـر مـرةً 

 على موطٍن إال خدودكم صعـر                                         

 

 إذا ما دعوا للبغي قاموا وأشرقت

 له نـفـروجوههم والرشد ورٌد                                          

 

 فواعجبا حتى خصيلة أصبحـت

 موالي عزٍّ ال تحل لها الخـمـر                                           

 

 ألما كشفنا ألمة الذل عنـكـم

 تجردت ال برٌّ جميٌل وال شكر                                            

 

 فإن يك ظني صادقا تجز منكم

 جوازي اإلله والخيانة والغدر                                            

 

 

فأقاموا على الحرب والنزول على حكمهم، وغاظتهم بنو ذبيان      

ونكصت . (حميضة بن حرملة )وكان رئيس محارب. ومحارب بن خصفة

 (عبد عمرو)و(عدوان  )عن الحصين قبيلتان من بني سهم وخانتاه، وهما

ليس معه من بني سهم إال بنو وائله بن سهم سهم، فسار الحصين، و من 

وهو ( بدارة مودوع)وكان فيهم العدد، فالتقوا  (الحرقة)وحلفاؤهم وهم 

 :فانشد. الكثير هم وقتل منهم موقع معروف  فظفر بهم الحصين وهزم

 



 جزى هللا أفناء العشـيرة كـلـهـا

 عقوقاً ومـأثـمـابدارة مودوٍع                                             

 

 بني عمنا األدنين منهم ورهطـنـا

 فزارة إذا رامت بنا الحرب معظما                                        

 

 ولما رأيت الود ليس بـنـافـعـي

 وإن كان يوماً ذا كواكب مظلـمـا                                          

 

 صبرنا وكان الصبر منـا سـجـيةً 

 بأسيافنا يقطعن كفا ومعـصـمـا                                             

 

 نفلق هامـاً مـن رجـاٍل أعـزةٍ 

 علينا وهم كانوا أعق وأظـلـمـا                                             

 

 نطاردهم نستنقذ الجرد بـالـقـنـا

 ويستقذون السمهري المـقـومـا                                             

 

 لدن غدوٍة حتى أتى الليل ما ترى

 من الخيل إال خارجياً مسومـا                                               

 

 وأجرد كالسرحان يضربه الندى

 ومحبوكةً كالسيد شقاء صلدمـا                                              

 

 ن قصد القنـايطأن من القتلى وم

 خباراً فما يجرين إال تقـحـمـا                                               

 

 عليهم فتياٌن كساهـم مـحـرقٌ 

 وكان إذا يكسو اجاد وأكـرمـا                                             

 

 صفائح بصرى أخلصتها قيونهـا

 ومطرداً  من نسج داود مبهـمـا                                              

 



 جزى هللا عنا عبد عمرو مـالمةً 

 وعدوان سهـٍم مـا أذل وأالمـا                                                 

 

 فلست بمبتاع الـحـياة بـسـبةٍ 

 وال مرتٍق من خشية الموت سلما                                            

 

ثم إن بني حميس كرهوا مجاورة بني سهم ففارقوهم ومضوا             

فلحق بهم الحصين بن الحمام فردهم والمهم على كفرهم نعمته وقتاله 

 :عشيرته عنهم وقال في ذلك

 

 إن امرأً بعدي تبدل نـصـركـم

 بنصر بني ذبيان حقً ا لخـاسـر                                            

 

 ـوٌم ال يهـان ثـويهـمأولئك ق

 إذا صرحت كحٌل وهب الصنابر                                         

 

 :وقال لهم أيضاً 

 

 أال أبلغ لديك أبا حـمـيسٍ 

 وعاقبة   المالمة   للمـلـيم                                     

 

 فهل لكم إلى مولًى نصورٍ 

 وخطبكم من هللا العظـيم                                        

 

 فإن دياركم بجنـوب بـسٍّ 

 إلى ثقٍف إلى ذات العظوم                                       

 

 

 :قال عمرو: قال أبو عبيدة

في جوار الحارث ( حباشة)زعموا أن المثلم بن رباح قتل رجالً يقال له  

فلحق المثلم بالحصين ( شاعر جاهلي  سبق الكالم عنه ) بن ظالم المري 

فبلغ ذلك الحارث بن ظالم، فطلب الحصين بدم حباشة . بن الحمام، فأجاره



إنا ال نعقل باإلبل، : فسأل في قومه وسأل في بني حميس جيرانه فقالوا

 :فقال في ذلك وفي كفرهم نعمته. ولكن إن شئت أعطيناك الغنم

 

 خليلي ال تـسـتـعـجـال أن تـزودا

 وأن تجمعا شملي وتنـتـظـرا غـدا                                     

 

 فما لبـٌث يومـاً بـسـائق مـغـنـم

 وال سرعةٌ يومـاً بـسـابـقٍة غـدا                                        

 

 وإن تنظراني الـيوم أقـض لـبـانةً 

 تـحـمـداوتستوجبا منـاً عـلـي و                                         

 

 لعمرك إني يوم أغدو بـصـرمـتـي

 تنـاهـى حـمـيٌس بـادئين وعـودا                                        

 

 وقد ظهرت مـنـهـم بـوائق جـمةٌ 

 وأفرع موالهم بـنـا ثـم أصـعـدا                                        

 

 وما كان ذنبي فـيهـم غـير أنـنـي

 بسطت يداً فيهم وأتـبـعـتـهـا يدا                                         

 

 وأني أحاي مـن وراء حـريمـهـم

 إذا ما المنادي بـالـمـغـيرة نـددا                                          

 

 إذا الفوج ال يحـمـيه إال مـحـافـظٌ 

 ا مـاجـٌد غـير أجـرداكريم المحي                                        

 

 فإن صرحت كحٌل وهـبـت عـريةٌ 

 من الريح لم تترك لذي العرض مرفدا                                

 

 صبرت على وطء الموالي وخطبهـم

 إذ دن ذو القربى عليهـم وأجـمـدا                                     

 



ي كان خليالً للحصين بن الحمام ان  البرج بن الجالس الطائ:وقيل          

 :ونديماً له على الشراب، وقد قال  البرج بن الجالس في الحصين 

 

 وندماٍن يزيد الكأس طيبـاً 

 تجمعت وقد تغورت النجوم                                              

 

 رفعت برأسه فكشفت عنه

 بمعرقٍة مالمة من يلـوم                                                  

 

 ونشرب ما شربنا ثم نصحو

 وليس بجانبي خدي كلـوم                                                

 

  

وام  قبل الهجرة النبوية بعشرة اعتوفي الحصين بن حمام الفزاري           

 (ميالدية  110 \نحو )أي 

 

 :من شعره هذه االبيات   

 

 ركض ساقيفًدى لبني عدي 

 وما جمعت من نعٍم مـراح                                            

 

 تركنا من نساء بني عـقـيلٍ 

 أيامى تبتغي عقد النـكـاح                                            

 

 أرعيان الشوي وجدتمـونـا

 لنطاحأم أصحاب الكريهة وا                                        

 

 لقد علمت هوازن أن خيلـي

 غداة النعف صادقة الصباح                                          

 

 عليها كل أروع هـبـرزيٍّ 

 شديٍد حده شاكي الـسـالح                                            

 



 فكر عليهم حتى التـقـينـا

 بمصقوٍل عواردها صباح                                         

 

 فأبنا بالنهاب وبـالـسـبـايا

 وبالبيض الخرائد واللـقـاح                                           

 

 وأعتقنا ابنة المري عـمـروٍ 

 وقد خضنا عليها بالـقـداح                                           

 

 

 

                    *********************** 
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 هند بنت النعمان بن المنذر                 
 

 

 بنت النعمان بن المنذر بن المنذر بن امرئ هند   حرقةهي  ال             

لقبت  وقد  .من بيت الملك في قومها بالحيرة شاعرة. من بني لخم, القيس

ايضا    هنداسمها هند  بينها وبين بنت أخرى للنعمان   للتفرقة  بالحرقة 

 (الصغرى) وسميت بهند 

 
كانت مشهورة (الحرقة) وتكنى ب هند بنت النعمان بن المنذران        

الناس حولها  ويضرب أحاديث  وكانت  البارع وحسنها الفريد   بجمالها 
فرغب     كسرى   الىخبرها    وصل  حتىاالمثال  بحسنها  وجمالها 

فأنف   للزواج  منه    يطلبها   إلى ابيها  لنفسه  فأرسل تمناها و  فيها 
ولوكان ملكا  وهذه عادة العرب  قديما  النعمان أن يزّوجها من أعجمي 

النعمان  فاعتذر وال زالت موجودة في كثير من القبائل العربية حتى االن 
 (النعمان بن المنذر)غضب على ملك الفرس  (كسرى أبرويز ) نا اال 

قتل  النعمان  ملك الحيرة وقد أوغر صدره عليه زيد بن عدي العبادّي ألن
فاستودعه   فلجأ النعمان إلى هانئ بن مسعود الشيباني .أباه عدي بن زيد

كسرى في موقثع   أهله وماله وسالحه ثم عاد فاستسلم لكسرى فسجنه 
وقيل  ثم قتلهفبقي في سجنه    (المقادية حاليا  جنوب) يقال له الزندان 

.رواية اخرى  انه مات في سجنه   في  
 

ائع إليه تسليمه ود  وأرسل كسرى إلى هانئ بن مسعود يطلب           
  جملة ودائعه  ابنته   وكان من  التي اودعها   عنده   النعمان  النعمان

ان  يزوجها  ( لنعمانا) وابى   لنفسه( كسرى)التي ارادها ( الحرقة ) 
 وحفاظا على الذمار واالمانة  انفة ( كسرى)كان الملك  لالعجمي  وان 

بني )على ( كسرى )فغضب    دفعاً للمذمة   دفعها إليهمن فأبى هانئ 
وعزم على استئصالهم فجّهز لذلك جيشاً ضخماً من  الفرس  (شيبان

من  للفرس  الموالية ومن قبائل العرب   (جالبزين)و  (الهامرز)يقودهم 
إياس بن قبيصة )قيادة هذه القبائل   وولى  تغلب والنمر  وقضاعة وإياد



) وذلك في معركة  .(الدوسر)و (الشهباء)وبعث معهم كتيبتيه  (الطائي
المعروفة (   ذي  قار  

 
 (بكر بن وائل )استجاروا بقبائل (شيبان   بني)  فلما بلغ النبأ           

 (حنظلة بن سّيار العجلي )منهم واستشاروا في أمرهمفوافتهم طوائف 
بكر بن )وهو ماء ل (ذي قار )واستقر رأيهم على البروز إلى بطحاء

( تنادي), أرسل كسرى صوائح في بالد العربو( الكوفة)قريب من  (وائل

فقالت الحرقة تتألف على , الحرقةأن برئت الذمة ممن يحمي أو يؤوي 

 :أمام كسرى مود همة العرب وتخاذلهمص
 

 لم يبق في كل القبائل مطعم 

 لي في الجوار فقتل نفسي أعود                                      

 

 ما كنت أحسب والحوادث جمة 

 أني أموت ولم يعدني العود                                           

 

 . حتى رأيت على جراية مولدي 

 ملكا يزول وشمله يتبدد                                             ..

 

 ة فدهيت بالنعمان أعظم دهي

 ورجعت من بعد السميذع أطرد                                      

 

 ...وغشيت كل العرب حتى لم أجد 

 ذا مرة حسن الحفيظة يوجد                                         

 

 ...ت ورجعت في إدمار نفسي كي أم

 عطشاً وجوعاً حره يتوقد                                             

 

 ..موتي بعيد أبيك كيف حياتنا 

 والموت فهو لكل حي مرصد.                                        

 

 .يا نفسي موتي حسرة واستغني 

 ملحدسيضم جسمك بعد ذاك ال                                     ..



 

 ... قل الوفا , ذهب العزا, خاب الرجا

 ال السهل سهل ال نجود أنجد                                          

 

 ...جمدت عيون الناس من عبراتها 

 وقلوبهم صم صالد جلمد                                               

 

 ...ال يرحمون يتيمة محزنة 

 مقتولة اآلباء نضواً تطرد                                             

 

 ...تبغي الجور فال تجار وقبل ذا 

 كان المنادي للجوار يسود                                             

 

 ...فالموت فيه فرجة فتأيدي 

 ليس المفزع قلبه يتأيد                                                

 

 ... دهره ال يدوم سروره أف ل

 ولخصب عي  غضة يتنكد                                           

 

 ...ما الدهر إال مثل ظل زائل 

 وبدور شمس فارقتها األسعد                                        

 

 ...وصروف هذا الدهر أعظم مطلباً 

 لألعظمين هالكهم يتودد                                              

 

 يفن... أفهل رأيتم أسفالً يفني كما 

 ي األعالي األسمحون السؤدد                                        

 

 ..ال ما أظن وللزمان بقية 

 ووديع قوم في الدنا ال ينجد                                      . 

 

 ..قومي تهيي للممات فإنه 

 



 أولى بذي حزن إذا ال يسعد                                        .

 
بالشاعرة صفية بنت  (الحرقة)هند بنت النعمانت استجار فقد          

إلى قومها هذه  ورحبت بها وقامت لتعلنفأجارتها  من بني شيبان ثعلبة 
وجيش  وما تعني هذه االجارة من الحرب بين جيوش كسرى  اإلجارة

   وغيرهم  من العرب  بكر بن وائل   وحلفاؤهم ن بني شيبا
 ا 
: حالها هند بنت النعمان تشكو  الُحرقةفانشدت      
 

 ما كنت أحسب والحوادث جّمة  
الُعّودُ  ولم َيعدنى  أنى أموت                                                     

 
 حتى رأيت على ارومة مولدى

وشمله يتبددُ    يزول    ملكا                                     
 

 وغشيت كل الُعْرب حتى لم أجد
ذا ِمّرة حسن الحفيظة يوجدُ                                     

 
كيف حياُتنا, ُموتى ُبَعْيَد أبيِك   

والموُت فهو لكل حيٍ ُمرَصدُ                                                
 

قل الوفا, لعزا ذهب ا, خاب الرجا   
ال السهل سهلُ وال نجود  انُجدُ                                      

 
 جمدت عيون الناس من عبراتها
جلَمدُ  صالد     صم    وقلوبهم                                    

 
كان ثعلبة الشيبانى شيخ القبيلة قد مات  وخلفه ابنه الفارس  عمرو       

وكانت شقيقته الكبرى صفية بنت ثعلبه هى حكيمة . بانى بن ثعلبة الشي
كانوا ال يبرمون حيث   ( وقد مضى الحديث عنها ) القبيلة وشاعرتها 

لقوة منطقها   ( الُحَجْيَجة)كانوا يسمونها قيل و.امرا قبل الرجوع اليها 
.وكانت أبية النفس  عظيمة المناقب  رفيعة المآثر  

 :ألبياتوائل فأرسلت تنذرهم بهذه ا



 

 أال أبلغ بني بكر رسوالً 

 فقد جد النفير بعنقفير                                         

 

 فليت الجي  كلهم فداكم 

 ونفسي والسرير وذا السرير                                

 

 .كأني حين جد بهم إليكم 

 بالعبور معلقة الذوائب                                        

 

 فلو أني أطلقت لذاك دفعاً 

 إذاً لدفعته بدمي وزيري                                        

 

, في الوقعة األخيرة بين العرب والعجم والقتال  فلما اشتد البأس           

 (أخو صفية)رأس القوم عمرو بن ثعلبة الشيباني ( , ذي قار)وهي وقعة 

لتشد من عزيمته في القتال وعزائم  يديه  بين  ةفسفرت الحرق كما قلت 

 :توصيه وانشد ت   جنده 

 

 حافظ على الحسب النفيس األرفع

 بمدججين مع الرماح الشرع                                              

 

 وصوارم هندية مصقولة 

 نعبسواعد موصولة لم تم                                              .

 

 .وسالهب من خيلكم معروفة 

 بالسبق عادية بكل سميذع                                                

 

 واليوم يوم الفصل منك ومنهم 

 فاصبر لكل شديدة لم تدفع                                                

 

 يا عمرو يا عمرو الكفاح لدى الوغى 

 يا ليث غاب في اجتماع الجميع                                           

 



 أظهر وفاء يا فتى وعزيمة 

 أتضيع مجداً كان غير مضيع                                             

 

وانتصر العرب في معركة ذي قار على الفرس وهذه هي اول معركة     

بعد الفوز ان  هند بنت النعم قالت ينتصر فيها العرب على الفرس ف

 : معركة واالنتصار العظيم بال

 

 رغمنا بعمرو أنف كسرى وجنده

 وما كان مرغوماً بكل القبائل                                          

 

 هذا قصارى األمر فاحمل محسراً 

 لكميك ما بين الظبا والذوابل                                           

 

مرو بن  ثعلبة الشيباني قائد المعركة ومن معه من تصف  ع وقالت

 :الصناديد االبطال  ايضا 

 

 لقد حاز عمرو مع قبائل قومه 

 فخاراً سما فوق النجوم الثواقب                                        

 

 .هم قلدوا لخماً وغسان منة 

 ديات الشوازببسمر القنا والعا                                        .

 

 وكل غالم بالمكرة باسل 

 للحروب مطالب( جريء)أبي                                           

 

 يقلب عساالً ويندب صارماً 

 ويلبس يوم الروع ثوب المحارب                                      

 

 حمتني بنو شيبان والحي تغلب 

 بقب المذاكي وسيوف القوادب                                    .

 

 نجوت بعمرو من مطامع كيسر

 وعدو شهاب يوم روع المقانب                                      



 

 وهلل موالهم جدابة نعم ما

 يدبر في كل األمور اللوازب                                          

 

 بأسمر عسال وأبيض قاطع 

 وأكمت وردي وعين مراقب                                          

 

 وكم فرج منه علينا بغارة 

 وكم حملة يوم التقاء الكتائب                                        

 

(   ذي قار) وبعد انتهاء الحرب بالنصر الساحق للعرب في معركة          

بان وقائدهم عمرو بن هند بنت النعمان  لتمدح  بني شي(الحرقة ) وقفت 

  :فتقول  ا بني شيبانموقومهثعلبة وشقيقته الشاعرة صفية بنت ثعلبة 

 

 المجد والشرف الجسيم األرفع 

 يتوقع   في قومها   لصفية                                              

 

 ذات الحجاب لغير يوم كريهة 

 ولدا الهياج يحل عنهم البرقع                                            

 

 .نطقاء ال لوصال خل نطقها 

 عال بل فصاحتها العوالي تسم                                           

 

 .ال أنس ليلة إذ نزلت بسوحها 

 والقالب يخفق والنواظر تدمع                                          .

 

 .والنفس في غمرات حزن فادح 

 ولهم الفؤاد كئيبة أتفجع                                                .

 

 .مطرودة من قتل أبوتي 

 ما إن أجار ولم يسعني المضجع                                       

 

 ويئست من جار يجير تكرماً 



 فتحل عن عيسي لديه األنسع                                          

 

 تاني الراعي يحف قناعهاوأ

 فأجرت واندملت هناك األصلع                                         

 

 وتواردوا حوض المنية دون أن

 تسبى خفيرة أختم واستجمعوا                                        

 

 وألح كسرى بالجنود عليهم 

 ردف بالسيوف ويدفعوطميح ي                                       

 

 .كم زادهم من غارة ملمومة 

 بالقب تعطب واألسنة تلمع                                            

 

 .وهم عليه واردون بطرفهم 

 والنصر تحت لوائهم يترعرع                                         

 

 حتى غدا الفرس في أجناده 

 والقول جرحى والمذاكي ظلع                                        

 

 فهناك أرجفت البالد ومن بها 

 األحياء من يمن ومن يتربع                                           

 

 وتحيروا فشفت صفية مفخراً 

 شرها ال يقلع  قبائل   ودعت                                          

 

  منها شهاب مع ظليم وشعثم

 حرها يتلفع  في   وجدابة                                             

 

 آجامها فيها الصوارم والقنا 

 والسابرية والوشيج الشرع                                           .

 

 فرأيت عند الخيل فيها شعثما 



 المورد يقلعمثل الحمام إلى .                                           

 

 .وجدابة كالفحل يضرب أينقاً 

 وشهاب يضرب بالحسام ويوجع                                      

 

بنو شيبان ألف ناقة وكثيراً من الهدايا الثمينة وأكرموها غاية ووهبها      

وقد تزوجت بعد ذلك المنذر بن الريان أحد أبناء الملوك وقد أسلم , اإلكرام

يدي الرسول عليه السالم في وقعة أحد هو وحمزة ردي هللا وقتل بين 

 .عنه

أتت سعد بن أبي وقاص في ( بنت النعمان هند الحرقة)ثم إن           

أمرها إليه  ت شكف ة القادسيةمعرك بعد انتصار المنسلمين في  الحيرة

 :وهي تقول

 فبيننا نسوس الناس واألمر أمرنا

 إذا نحن فيهم سوقة نتنصف                                            

 

 فأف لدنيا ال يدوم نعيمها 

 تقلب تارات بنا وتصرف                                               

 

العظماء وخرجت  فأكرمها سعد وحفظ لها مقامها وعاملها معاملة        

 :األمير؟ فقالت كما صنع ب: سألها الناسفمن عنده مغتبطةً 

 

      متي وأكرم وجهي  صان لي ذ

 إنما يكرم الكريم الكريم                                            

 

 .هـ 71 \وقيل انها توفيت عام  هند بنت النعمان كثيرا  وقد عمرت      

 

 

 

********************************************* 
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 ذو اإلصبع العدواني                 
 

 

 

هو حرثان بن محرث بن الحارث بن ربيعة بن ثعلبة بن سيار بن         

 هبيرة بن ثعلبة بن ظرب بن عمرو بن عباد بن يشكر بن عدوان 

 

وفي رواية اخرى حرثان بن الحارث بن محرث بن ثعلبة بن سيار         

ظرب بن عمرو بن عباد بن يشكر بن  بن ربيعة بن هبيرة بن ثعلبة بن

عدوان بن عمر بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار أحد بني 

 .عدوان وهم بطن من جديلة

 

شاعر و فارس من قدماء الشعراء في الجاهلية وأحد الشعراء            

الحكماء في العصر الجاهلي ينتسب  إلى  قبيلة  عدوان  احدى القبائل 

ألن  له أصبع  زائد  في رجله ( ذو اإلصبع) عدنانية وقيل سميالقبائل  ال

 وفي رواية اخرى  أن حية نهشت أصبعه وقطعته 

 

وايات في مدَّة حياته، فمْنها ما ذكر أنَّه عاش مائة         اختلفِت الرِّ

وسبعين سنة، ومْنها من جعلها مائةً وتِْسعين، ومنها من جعلها ثالثَمائِة 

عمَّرين، وهو أحد حكَّام العرب في الجاهليَّة، شاعر ُمجيد سنة، فهو من الم

 :وصف  قومه  فأجاد

 

 : 

 وفيهــم ربـاط األعوجيـات والقـنـا

 وأسيافـهم فيـها القضــاء المجرب                                                     

 

 وهم جمرات الحرب لم يلف مثلهم

 إذا لم يكن لناس في األمر مذهب                                          

 

 وجـوههــم تنــدى وتنــدى أكفـهـم



 إذا الح بــرق للمخيلــيين خلــب                                          

 

 سليـــم وعـــدوان وفـهـم تناولــوا

 ــربمفاخـر عــز لم تنهلـهـن يع                                           

        

 :شهد  المعارك التي دارت بين قبيلته  فيما بينها  وفي ذلك يقول  

 

 

 وليس المرء في شيء من اإلبرام والنقض

 

 يقضي  وما   خاله يقضي  أبرم أمرا    إذا

 

 أمضيه وال يملك ما يمضي  اليوم     يقول

 

 كانوا حية األرض  من عدوان  عذير الحي 

 

 م يبقوا على بعضفل     بغى بعضهم بعضا

 

 برفع القول والخفض     فقد صاروا أحاديث

 

 والموفون بالقرض     ومنهم كانت السادات

 

 ينقض ما يقضي    فال    ومنهم حكم يقضي

 

 والفرض  بالسنة  النا س  يجيز   ومنهم من

 

 ولدوا أشبوا بسر الحسب المحض وهم من 

 

 وذو العرض  ولدوا عامر ذو الطول   وممن

 

  خفض   وال   ذل  دار ال  ثقيفا   بووا     وهم

 



في قصيدة   تعد  وفيها يقول(  ري ا ) وفي حياته الخاصة  يذكر زوجته   

 : من افضل قصائده 

 

 يَا َمْن لِقَْلٍب َشِديِد الَهمِّ َمْحُزونِ 

َر َريَّا أُمَّ َهاُرونِ                                             أَْمَسى تََذكَّ

 

َرَها ِمْن بَْعِد َما َشَحطَتْ   أَْمَسى تََذكَّ

ْهُر ُذو ِغلٍَظ ِحينًا َوُذو لِينِ                                         َوالدَّ

 

 فَإِْن يَُكْن ُحبَُّها أَْمَسى لَنَا َشَجنًا 

 َوأَْصبََح الَوْلُي ِمْنَها ال يَُواتِينِي                                     

 

اِر يَْجَمُعنَافَ   قَْد َغنِينَا َوَشْمُل الدَّ

 أُِطيُع َريَّا َوَريَّا ال تَُعاِصينِي                                       

 

 نَْرِمي الُوَشاةَ فاَل نُْخِطي َمقَاتِلَُهمْ 

 بَِخالٍِص ِمْن َصفَاِء الُودِّ َمْكنُونِ                                    

 

 َعمٍّ َعلَى َما َكاَن ِمنْ  َولِي اْبنُ 

 ُخلٍُق ُمْختَلِفَاِن فَأَْقلِيِه َويَْقلِينِي                                      

 

 أَْزَرى بِنَا أَنَّنَا َشالَْت نََعاَمتُنَا

 فََخالَنِي ُدونَهُ بَْل ِخْلتُهُ ُدونِي                                      

 

َك   ال أُْفِضْلَت ِمْن َحَسبٍ الِه اْبُن َعمِّ

 َشْيئًا َوال أَْنَت َديَّانِي فَتَْخُزونِي                                    

 

 َوال تَقُوُت ِعيَالِي يَْوَم َمْسَغبٍَة 

اِء تَْكفِينِي                                      َوال بِنَْفِسَك فِي الَعزَّ

 

ْنيَ   ا بَِمْنقََصتِيفَإِْن تُِرْد َعَرَض الدُّ

ا لَْيَس يُْشِجينِي                                          فَإِنَّ َذلَِك ِممَّ

 



ْبِر َمْنقََصةً   َوال تََرى فِيَّ َغْيَر الصَّ

َ يَْكفِينِي                                           َوَما ِسَواهُ فَإِنَّ هللاَّ

 

 تَْحفَظَُها لَْوال أََواِصُر قُْربَى لَْستَ 

ِ فِي َمْولًى يَُعاِدينِي                                      َوَرْهبَةُ هللاَّ

 

 إَِذا بََرْيتَُك بَْريًا ال اْنِجبَاَر لَهُ 

 إِنِّي َرأَْيتَُك ال تَْنفَكُّ تَْبِرينِي                                       

 

ْنيَا َويَ   ْبُسطَُهاإِنَّ الَِّذي يَْقبُِض الدُّ

 إِْن َكاَن أَْغنَاَك َعنِّي َسْوَف يُْغنِينِي                                

 

ُ يَْعلَُمنِي  ُ يَْعلَُمُكْم َوهللاَّ  هللاَّ

ُ يَْجِزيُكُم َعنِّي َويَْجِزينِي                                    َوهللاَّ

 

 َماَذا َعلَيَّ َوإِْن ُكْنتُْم َذِوي َرِحِمي

 أاَلَّ أُِحبَُّكُم إِْن لَْم تُِحبُّونِي                                         

 

 لَْو تَْشَربُوَن َدِمي لَْم يَْرَو َشاِربُُكمْ 

ينِي                                         َوال ِدَماُؤُكُم َجْمًعا تَُروِّ

 

 َولِي اْبُن َعمٍّ لََو انَّ النَّاَس فِي َكبِِدي

 لَظَلَّ ُمْحتَِجًزا بِالنَّْبِل يَْرِمينِي                                    

 

 يَا َعْمُرو إِْن ال تََدْع َشْتِمي َوَمْنقََصتِي

 أَْدِرْبَك َحتَّى تَقُوَل الَهاَمةُ اْسقُونِي                            

 

 ُكلُّ اْمِرٍئ َصائٌِر يَْوًما لِِشيَمتِهِ 

 َوإِْن تََخلََّق أَْخالقًا إِلَى ِحينِ                                      

 

 إِنِّي لََعْمُرَك َما بَابِي بِِذي َغلَقٍ 

ِديِق َوال َخْيِري بَِمْمنُونِ                                   َعِن الصَّ

 



 َوال لَِسانِي َعلَى األَْدنَى بُِمْنطَلِقٍ 

 بِالُمْنَكَراِت َوال فَْتِكي بَِمأُْمونِ                                     

 

 ال يُْخِرُج القَْسُر ِمنِّي َغْيَر َمْغَضبَةٍ 

 َوال أَلِيُن لَِمْن ال يَْبتَِغي لِينِي                                      

 

 َوأَْنتُُم َمْعَشٌر َزْيٌد َعلَى ِمائَةٍ 

 ُعوا أَْمَرُكْم َشتَّى فَِكيُدونِيفَأَْجمِ                                   

 

ْشِد فَاْنطَلِقُوا  فَإِْن َعلِْمتُْم َسبِيَل الرُّ

ْشِد فَأْتُونِي                                  َوإِْن َعلِْمتُْم طَِريَق الرُّ

 

 يَا ُربَّ ثَْوٍب َحَواِشيِه َكأَْوَسِطهِ 

 ْن ُحْسٍن َوِمْن لِينِ ال َعْيَب فِي الثَّْوِب مِ                         

 

 يَْوًما َشَدْدُت َعلَى فَْرَغاَء فَاِهقَةٍ 

ْهِر تَاَراٍت تَُماِرينِي                                  يَْوًما ِمَن الدَّ

 

 َماَذا َعلَيَّ إَِذا تَْدُعونَنِي فَِزًعا

 ِجيبُونِيأاَلَّ  أُِجيبَُكُم  إِْذ  ال  تُ                                     

 

 َوُكْنُت أُْعِطيُكُم َمالِي َوأَْمنَُحُكْم ُودِّي

ْدِر َمْكنُونِ                                     َعلَى ُمْثبٍَت فِي الصَّ

 

 يَا ُربَّ َحيٍّ َشِديِد الشَّْغِب ِذي لَِجٍب 

 َذَعْرُت ِمْن َراِهٍن ِمْنُهْم َوَمْرُهونِ                                 

 

 َرَدْدُت بَاِطلَُهْم فِي َرْأِس قَائِلِِهْم 

 َحتَّى يَظَلُّوا ُخُصوًما َذا أَفَانِينِ                                     

   

 يَا َعْمُرو لَْو لِْنَت لِي أَْلفَْيتَنِي يََسًرا

 َسْمًحا َكِريًما أَُجاِزي َمْن يَُجاِزينِي                               

 



 

وقيل  كان له ولدان  اسيد  وهارون  واربع بنات وكانت إحدى             

وذكر كذلك ( هارون ) بناته تدعى أُميمة شاعرة  فقد ذكر  زوجته ام 

 :وصيته البنه اسيد نثرا وشعرا  وهذه  هي الوصية 

 

يا بني إن أباك قد فني وهو حي وعاش حتى سئم العي  وإني )    

ألن  جانبك  : )  في قومك ما بلغته فاحفظ عني موصيك بما إن حفظته بلغت

لقومك يحبوك وتوادع لهم يرفعوك وابسط لهم وجهك يطيعوك وال 

تستأثر عليهم بشيء يسودوك وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم  يكرمك  

كبارهم  ويكبر على مودتك صغارهم واسمح بمالك واحم حريمك وأعزز 

وأسرع النهضة في الصريخ جارك وأعن من استعان بك وأكرم ديفك 

فوهللا إن لك أجال ال يعدوك وصن وجهك عن مسئلة أحد شيئا فبذلك يتم 

 ((سوددك

 :ثم أنشأ يقول 

 

 أأسيد إن ماال ملكت    

 فسر به سيرا جميال                                            

 

 آخ الكرام إن استطعت    

 إلى  إخائهم  سبيال                                             

 

 واشرب بكأسهم وإن    

 شربوا به السم الثميال                                         

 

 أهن اللئام وال تكن    

 إلخائهم   جمال  ذلوال                                        

 

 إن الكرام إذا تواخيهم    

 وجدت  لهم    فضوال                                        

 

 ودع الذي يعد العشيرة    

 أن   يسيل ولن يسيال                                         

 



 أبني إن المال ال    

 يبكي إذا  فقد  البخيال                                        

 

 أأسيد إن أزمعت من    

 بلد   إلى  بلد   رحيال                                       

 

 فاحفظ وإن شحط المزار    

 أخا  أخيك  أو الزميال                                        

 

 واركب بنفسك إن هممت    

 (بها  الحزونة  والسهوال                                      

 

كتب تواريخ االدب  اما بناته  االربع فقد ورد خبرهن  في اغلب         

بناته كن يخطبن إليه فيعرض :  وذكرت لنا بعض هذه الكتب  هذه الحكاية 

ذلك عليهن فيستحيين فال يزوجهن وكانت أمهن تقول لو زوجتهن فال 

يفعل النه لم يسمع منهن ذلك  وقيل خرج ليلة إلى متحدث لهن فاستمع 

 :الكبرى عليهن وهن ال يعلمن فقلن تعالين نتمنى ولنصدق فقالت

 

 أال ليت زوجي من أناس ذوي غنى

 حديث الشباب طيب الريح والعطرِ                                        

 

 طبيب بأدواء النساء كأنه

 خليفة جان ال ينام على وترِ                                                

 

 .أنت تحبين رجال ليس من قومك: فقلن لها 

 

 :لثانية فقالت ا 

 

 أال هل أراها   ليلة   ودجيعها

 أشم كنصل السيف غير مبلدِ                                                 

 

 لصوق بأكباد النساء وأصله

 إذا ما انتمى من سر أهلي ومحتدي                                        



 

 .فقلن لها أنت تحبين رجال من قومك

 

 :لثةفقالت الثا 

 

 أال ليته يمال الجفان لضيفه

 له جفنة يسقى بها النيب والجزر                                          

 

 له حكمات الدهر من غير كبرة

 تشين وال الفاني وال الضرع الغمر                                       

 

 أنت تحبين رجال شريفا: فقلن لها   

 ..تمني : ثم قلن للصغرى  

 .ما أريد شيئا : فقالت -

 وهللا ال تبرحين حتى نعلم ما في نفسك: قلن -

 :قالت

 (زوج من عود خير من قعود ) 

فلما سمع ذلك أبوهن زوجهن كلهن لمن تقدم لخطبتهن  فمكثن برهة في  

 .بيوت ازواجهن  ثم اجتمعن إليه في بيته 

 يا بنية ما مالكم؟:  فقال للكبرى- 

 بلاإل: قالت - 

 فكيف تجدونها ؟: قال - 

خير مال نأكل لحومها مزعا ونشرب ألبانها جرعا وتحملنا : قالت- 

 .ودعيفنا معا 

 .فكيف تجدين زوجك: قال- 

 قالت خير زوج يكرم الحليلة ويعطي الوسيلة - 

 مال عميم وزوج كريم : قال - 

 :ثم قال للثانية - 

 يا بنية ما مالكم؟ - 

 .البقر : قالت - 

 فكيف تجدونها:ل قا- 

خير مال تألف الفناء وتودك السقاء وتمأل اإلناء ونساء في : قالت - 

 نساء



 فكيف تجدين زوجك؟: قال - 

 .قالت خير زوج يكرم أهله وينسى فضله - 

 قال حظيت ورديت  - 

 :ثم قال للثالثة - 

 ما مالكم ؟ - 

 المعزى؟: قالت- 

 فكيف تجدونها؟: قال - 

 .ا نولدها فطما ونسلخها أدماال بأس به: قالت - 

 قال فكيف تجدين زوجك؟ - 

 ال بأس به ليس بالبخيل الحكر وال بالسمح البذر: قالت - 

 .جدوى مغنية :قال  - 

 :ثم قال للرابعة- 

 يا بنية ما مالكم؟ - 

 قالت الضأن ؟ - 

 وكيف تجدونها ؟:قال  - 

معن وأمر شر مال جوف ال يشبعن وهيم ال ينقعن وصم ال يس: قالت- 

 .مغويتهن يتبعن 

 قال فكيف تجدين زوجك؟- 

 شر زوج يكرم نفسه ويهين عرسه:  قالت - 

 .أشبه امرأ بعض بزه : قال - 

 

خرف وكان يفرق  قيل  انه  عم ر ذو اإلصبع العدواني  طويال حتى       

 :ماله فعذله أصهاره والموه وأخذوا على يده فانشد 

 

 

 أهلكنا الليل والنهار معا

 جذعا  والدهر يعدو مصمما                                        

 

 فليس فيما أصابني عجب إ

 ن كنت شيبا  أنكرت أو صلعا                                       

 

 وكنت إذ رونق الشباب به

 ماء    شبابي   تخاله  شرعا                                       



 

 فتاة ترمقنيوالحي فيه ال

 حتى مضى شأو  ذاك فانقشعا                                       

 

 إنكما صاحبي لم تدعا

 لومي ومهما أدق فلن تسعا                                        

 

 لم تعقال جفوة علي ولم

 أشتم  صديقا  ولم أنل  طبعا                                        

 

 بأن تكذبا علي وماإال 

 أملك  أن  تكذبا  وأن  تلعا                                         

 

 وإنني سوف أبتدي بندى

 يا صاحبي  الغداة   فاستمعا                                        

 

 ثم سال جارتي وكنتها

 عاهل كنت فيمن أراب أو خد                                      

 

 أو دعتاني فلم أجب ولقد

 تأمن   مني   حليلتي   الفجعا                                      

 

 آبى فال أقرب الخباء إذا

 ما  ربه   بعد    هدأة   هجعا                                       

 

 وال أروم الفتاة زورتها

 م عنها الحليل أو شسعاإن نا                                        

 

 وذاك في حقبة خلت ومضت

 والدهر يأتي على الفتى لمعا                                        

 

 إن تزعما أنني كبرت فلم

 ألف  ثقيال  نكسا  وال  ورعا                                        



 

 إما تري شكتي رميح أبي

 سعد   فقد أحمل السالح معا                                           

 

 السيف والرمح والكنانة قد

 أكملت   فيها   معابال   صنعا                                        

 

 والمهر صافي األديم أصنعه

 يطير  عنه   عفاؤه     قزعا                                          

 

 أقصر من قيده وأردعه

 حتى إذا السرب ريع أو فزعا                                         

 

 كان أمام الجياد يقدمها

 يهز  لدنا   وجؤجؤا      تلعا                                          

 

 فغامس الموت أو حمى ظعنا

 أو  رد   نهبا  ألي  ذاك  سعى                                        

 

 

وقيل  كان لذي اإلصبع العدواني  ابن عم  يكرهه فكان يتجسس عليه         

ويمشي بكل  ما  يهمه  إلى أعدائه ويؤلبهم  عليه ويسعى بينه وبين بني 

 : عمومته  بالفرقة والشر فقال فيه هذه االبيات 

 

 يا صاحبي  قفا  قليال  وتخبرا  عني  لميسا

 

 يساعمن  أصابت  قلبه  في  مرها  فغدا نك

 

 ولي  ابن  عم ال   يزال  إلي منكره  دسيسا

 

 دبت   له فأحس بعد  البرء من سقم رسيسا

 

 إما  عالنية   وإما   مخمرا     أكال  وهيسا



 

 إني   رأيت بني أبيك  يحمجون إلي  شوسا

 

 حنقا  علي  ولن  ترى  لي  فيهم  أثرا بئيسا

 

 أنحوا على حر الوجوه بحد مئشار دروسا

 

 اء لم تكن عذب المذاق وال مسوسالوكنت م

 

 ملحا   بعيد  القعر قد فلت  حجارته الفؤوسا

 

 مناع   ما ملكت  يداك   وسائل  لهم  نحوسا

 

 

يقول ذو اإلصبع البنته  امامة وقد رأته  قد نهض فسقط ثم توكأ على 

 :العصا  فقام  فبكت فقال

 

 جزعت أمامة أن مشيت على العصا 

 وتذكرت إذ نحن من الفتيان                                     

 

 فلقبل ما رام االله بكيده

 إرما وهذا الحي من عدوان                                    

 

 بعد الحكومة والفضيلة والنهى

 طاف الزمان عليهم   بأوان                                    

 

 وتفرقوا وتقطعت أشالؤهم 

 وتبددوا   فرقا    بكل   مكان                                  

 

 جدب البالد فأعقمت أرحامهم

 والدهر غيرهم  مع الحدثان                                     

 

 حتى أبادهم على أخراهم



 صرعى   بكل   نقيرة  ومكان                                 

 

 ال تعجبن أمام من حدث 

 عرا فالدهر غيرنا مع األزمان                                

  

 :وكانت امامة هذه شاعرة   ومن شعرها  هذه االبيات في قبيلتها 

 

 

 كم من فتى كانت له ميعة

 أبلج مثل القمر الزاهر                                   

 

 قد مرت الخيل بحافاته

 لجب ماطر كمر غيث                                   

 

 قد لقيت فهم وعدوانها 

 قتال وهلكا آخرالغابر                                    

 

 كانوا ملوكا سادة في الذرى

 دهرا لها الفخر على الفاخر                             

 

 حتى تساقوا كأسهم بينهم

 بغيا فيا للشارب الخاسر                                

 

 ا فمن يحلل بأوطانهمبادو

 يحلل برسم مقفر داثر                                  

 

 :وقال   يصف شيخوخته 

 

ْخَصْيِن أَْربََعةً   أَْصبَْحُت َشْيًخا أََرى الشَّ

نِي الِكبَرُ                                       ا َمسَّ  َوالشَّْخَص َشْخَصْيِن  لَمَّ

 

وْ   َت  َحتَّى  أَْستَِديَر لَهُ ال  أَْسَمُع  الصَّ

 لَْيالً  َوإِْن  ُهَو نَاَغانِي   بِِه    القََمرُ                                         



 

توفي ذواالصبع العدواني حرثان بن محرث  في العام الثاني والعشرين    

 .ميالدية  100 \قبل الهجرة النبوية والمباركة أي في عام 

 

     

      

**************************************** 
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 والحمد هلل رب العالمين                           
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