


�شعر

كعب بن َمعدان الأ�شقري)102هـ(

جمعه وحققه

اأحمد محمد عبيد

1-Ka3b_Bin_M3dan.indd   1 1/20/10   3:19 PM



2

publication@adach.ae
www.adach.ae

© National Library
Abu Dhabi Authority

for Culture & Heritage
“Cultural Foundation”
الطبعة الأوىل 1431هـ 2010م

الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعرب بال�رضورة

عن راأي هيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث - دار الكتب الوطنية

اأبوظبي - الإمارات العربية املتحدة

�ص.ب: 2380، هاتف:  300   6215 2 971+ 

  حقوق الطبع حمفوظة

دار الكتب الوطنية

هيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث

»املجمع الثقايف«

اأ�شقري، كعب بن معدان، ت 103 هـ.

�شعر كعب بن معد�ن �لأ�شقري/ جمعه وحققه �أحمد حممد عبيد. - ط 1 - اأبوظبي: هيئة اأبوظبي للثقافة 

والرتاث، دار الكتب الوطنية، 2010.

        �ص    ؛      �شم.

م ك  978-9948-01-567-3 د   ت 

ال�شعر العربي - ع�رض �شدر الإ�شالم. اأ - اأ�شقري، كعب بن معدان، ت 103 هـ. ب - عبيد، اأحمد   -  1
حممد - 1967. ج - العنوان.

هيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث، دار الكتب الوطنية

فهر�شة دار الكتب الوطنية اأثناء الن�رض

LC   PJ7698.A7 .A17 2010

1-Ka3b_Bin_M3dan.indd   2 1/20/10   3:19 PM



�شعر 

كعب بن معدان الأ�شقري

1-Ka3b_Bin_M3dan.indd   3 1/20/10   3:19 PM



5

الإهداء

�إىل...

�لدكتور م�شطفى عبد �ل�شايف �ل�شورى

و�لد�ً...... و�شديقًا...... و�أ�شتاذ�ً

اأحمد
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مقدمة

حياته:

�لأزد،  �إىل  مت�شاًل  ن�شبًا  له  نعلم  ل  �لأ�شقري،  معد�ن  بن  هو كعب 

بن  مالك  بن  عائذ  بن  مالك  بن  �شعد  بنو  �لأ�شاقر، وهم  من  �أنه  �شوى 

، وهم من �أزد عمان، 
(((

، وقيل: �أ�شعد بن مالك
(((

عمرو بن مالك بن فهم

ن�شاأته  �شيئًا عن  نعرف  ، ل 
(((

مالك �أبا  ، ويكنى 
(((

�لقي�س ه من عبد  و�أمُّ

وبنيه،  �شفرة  �أبي  بن  باملهلب  �رتباطه  خالل  من  �إل  و�أخباره  �لأوىل 

يعادي كعبًا، وقد  �بن  �أخوين، كان لأحدهما  له  �أنه  �لأ�شفهاين  وذكر 

.
(((

قتل كعبًا َفُقِتَل به

�أيام عبد �مللك بن مرو�ن، ومن بعده �إىل  كان كعب �شاعر�ً معروفًا 

�أيام يزيد بن عبد �مللك، وقد �رتبط كعب باملهلب بن �أبي �شفرة وبنيه، 

ف�شارك معهم يف �لفتوح وقتال �خلو�رج، وقد �أوفده �ملهلب ذ�ت مرة 

باأخبار  لإعالمهما  مرو�ن  بن  �مللك  عبد  ثم  يو�شف،  بن  �حلجاج  �إىل 

�شنة  وفاته  بعد  �ملهلب  لبني  �لود  هذ�  على  يدم  مل  كعبًا  لكن   ،
(((

هامة

�لذي  �ملهلب،  بن  يزيد  مع  وده  على  فا�شتمر  للهجرة،  وثمانني  �ثنتني 

))) جمهرة �أن�شاب �لعرب: )8).

))) �ل�شتقاق: )0)، وينظر ن�شب معد و�ليمن �لكبري: )/90)، ومعجم �ل�شعر�ء: )))، �لأغاين: 

))/)8)، �لأن�شاب: )/0))، �شمط �لالآيل: )/88).

))) �لأغاين: ))/)8).

))) معجم �ل�شعر�ء: ))).

))) �لأغاين: ))/98).

))) تاريخ �لطربي: )/)0)، �لأغاين: ))/)8).
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، فح�رض معه 
(((

و�أقره �حلجاج على ذلك �أبوه على خر��شان،  ��شتخلفه 

�أخوه  توىل  ثم   ،
(((

للهجرة وثمانني  �أربع  �شنة  بباذغي�س  نيزك  قلعة  فتح 

، ثم وليها 
(((

�ملف�شل بن �ملهلب خر��شان بعد ذلك �شنة خم�س وثمانني

، فمدحه كعب ونال من يزيد 
(((

قتيبة بن م�شلم �لباهلي �شنة �شت وثمانني

، ويف �شنة �شت وت�شعني ُقتل قتيبة، وويل يزيد خر��شان �شنة �شبع 
(((

وثلبه

، فهرب كعب �إىل عمان، فاأقام بها مدة ثمَّ �جتو�ها، و�شاءت 
(((

وت�شعني

حاله بها، فكتب �أبياتًا يعتذر فيها �إىل يزيد بن �ملهلب عما �قرتفه بحقه، 

�إنه  ، وقيل يف قتله: 
(((

�إليه �بن �أخ له فقتله �إل �أن يزيد قد حب�شه، ود�س 

كان بينه وبني �بن �أخيه عد�وة وتباعد، وقد هجاه كعب باأم له �شود�ء، 

ف�شاأل جمز�أة بن زياد بن �ملهلب �أباه يف كعب فخاله، فد�سَّ �إليه زياٌد �بن 

�أخيه وجعل له ماًل على قتله، فجاءه يومًا وهو نائٌم حتت �شجرة، ف�رضب 

ر�أ�شه بفاأ�س فقتله، وذلك يف فتنة يزيد بن �ملهلب، وهو بعمان يومئذ، 

وكان لكعب �أخ �آخر، �نتظر �نتهاء م�شلمة بن عبد �مللك من قتل يزيد بن 

م �بن �أخيه �لقاتل �إىل حممد بن جابر �لر��شبي عامل عمان،  �ملهلب، فقدَّ

.
(8(

فقدمه ف�رضب عنقه

))) تاريخ �لطربي: )/))).

))) تاريخ �لطربي: )/)8).

))) تاريخ �لطربي: )/)9).

))) تاريخ �لطربي: )/))).

))) �لأغاين: ))/)9).

))) تاريخ �لطربي: )/)0).

))) �لأغاين: ))/)9).

)8) �لأغاين: ))/99).
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و�لذي يبدو �أن يزيد مل يقتل كعبًا برغم حنق �آل �ملهلب عليه لهجائه 

»��شتفرغ  قد  كعب  وكان  خر��شان،  م�شلم  بن  قتيبة  ويل  �أن  بعد  يزيد 

، فلما هجاهم �أحنقهم ذلك، ول جند 
(((

�شعره يف مدح �ملهلب وولده«

تف�شياًل لبع�س ذلك يف �لأغاين - وهو �أوفى من ترجم لكعب - ولي�س 

كعبًا  �أمر  خر��شان  ويل  حني  قتيبة  �أن  �أيدينا  بني  �لتي  كعب  ترجمة  يف 

بهجاء �آل �ملهلب فخافه، وخاف �أن مينع عطاءه فهجاهم، وملا ويل يزيد 

خر��شان بعد مقتل قتيبة هرب كعب �إىل عمان، وخلف �بنًا له �شغري�ً يف 

خر��شان ��شمه فريوز مع �أمه وكانت �أعجمية، وملا قدم يزيد خر��شان �أمر 

بحب�س �بن كعب، ووىلَّ �أخاه زياد بن �ملهلب على عمان، فحب�س كعبًا، 

فمدحه كعب و��شتعطفه، لكنه مل ياأبه له، فالذ كعب بامر�أة زياد، عائ�شة 

ار بن جمز�أة �ل�شدو�شي، وله منها �بن ��شمه جمز�أة، فطرح كعب  بنت �لَفغَّ

ها، فرقَّت له وكلمت زياد�ً فيه، فلم ياأبه  نف�شه عليها، ومدح �بنها وجدَّ

ووبَّخه،  �ل�شجن  من  كعبًا  زياد  فاأخرج  فيه،  جمز�أة  �بنه  كلمه  حتى  لها 

.
(((

فاعتذر �إليه بق�شوة قتيبة، فاأطلقه ودفعه على �بنه جمز�أة وخلع عليه

كانت فتنة يزيد بن �ملهلب حني خلع يزيد بن عبد �مللك �شنة �إحدى 

، وعلى ذلك ميكننا �لقول: 
(((

ومئة للهجرة، وقد قتل يزيد �شنة �ثنتني ومئة

�إن كعبًا قد ُقتل يف �أو�خر �ل�شنة �لأوىل، �أو �أو�ئل �ل�شنة �لثانية بعد �ملئة 

�أرجح،  �ملئة  بعد  �لثانية  �ل�شنة  مقتله يف  ولعل  �ل�رضيفة،  للهجرة  �لأوىل 

))) معجم �ل�شعر�ء: ))).

))) جتريد �لأغاين: 88)).

))) تاريخ �لطربي: )/)9).
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، وذهب �لبطا�شي �إىل �أنه قتل عام ثالث ومئة 
(((

وقد ذهب �إليه عديدون

 ،
(((

للهجرة وت�شعني  �أربعة  عام  قتل  �أنه  �إىل  �زسكني  وذهب   ،
(((

للهجرة

وكان بينه وبني موت قتيبة خم�س �شنو�ت �أجحفت فيها �ملوؤونة بكعب، 

فاأخذ يعتذر ليزيد فيها بقوله:

مــديــحــكــُم ـــاً يف  ـــام ع ـــيـــُت خــمــ�ــشــن  اأفـــن

ـــادي ـــع ـــول الــــظــــامل ال ـــق ثــــم اغــــــــرترُت ب

ولعله حني بد�أت عالقته باآل �ملهلب كان بني �لع�رضين �أو �لثالثني من 

�إليها خم�شون �شنة من �لعالقة، فيكون عمره حني قتل  �لعمر، ت�شاف 

بني �ل�شبعني و�لثمانني.

))) تاريخ �لأدب �لعربي: �لع�رض �لإ�شالمي: )))، �ل�شعر �لعربي بخر��شان يف �لع�رض �لأموي: 

)))، �ل�شعر �لأموي يف خر��شان و�لبالد �لإير�نية: )))، معجم �ل�شعر�ء يف تاريخ �لطربي: 

.(((

))) تاريخ �ملهلب �لقائد و�آل �ملهلب: ))).

))) تاريخ �لرت�ث �لعربي: )/)/)0).

1-Ka3b_Bin_M3dan.indd   10 1/20/10   3:19 PM



11

�شعره:

باأ�شعار  منه  و�شلنا  ما  يقا�س  ل  �إذ  كعب؛  �شعر  من  �لكثري  ي�شلنا  مل 

معا�رضيه من حيث �لكم، فرمبا كان كثري�ً، بل ل ُي�شكُّ يف ذلك، لكنه 

�أنه كان ذ� منزلة  �شاع، و�أتت عليه �حلادثات، ويدل ما قيل عنه على 

وقال   ،
(((

�ل�شجعان« يف  معدود  خطيب  فار�س  »�شاعر  فهو  �شعرية؛ 

وكعب  و�لأخطل  وجرير  �أنا  �أربعة:  �لإ�شالم  »�شعر�ء  �لفرزدق:  عنه 

، و�شئل ذ�ت مرة: يا �أبا فر��س، �أ�شعرت �أنه قد نبغ من عمان 
(((

�لأ�شقري«

.
(((

�شاعر من �لأزد ُيقال له كعب؟ فقال: »�إي و�لذي خلق �ل�شعر�ء«

و�شئل عمر بن عبد �لعزيز عن �شعر �شمعه، فقيل: �إنه لرجل من �أزد 

عمان يقال له كعب �لأ�شقري، فقال: »ما كنت �أظن �أهل عمان يقولون 

.
(((

مثل هذ� �ل�شعر«

�أنه  �لعلماء، ويبدو  �أحد  له ديو�ن قدمي �شنعه  �أنه كان  يرد  كذلك مل 

�إحدى  يذكر يف  �لذين  �ملهلب  �آل  �شعر كثري، خا�شة يف مدح  له  كان 

ق�شائده مدحه �إياهم خم�شني عامًا، كذلك فاإن له �شعر�ً كثري�ً يف �لفتوح 

منها  �أبياتًا  �أعثم  �بن  �أورد  ق�شائد  من  عديد  مثل  �لأز�رقة،  وحروب 

؛ �أي: �إىل �آخر �لق�شيدة، وكثري 
(((

�أن�شدها كعب، ثم قال: »�إىل �آخرها«

من �أبياته مفردة، �أو نتف، �أو مقطوعات وق�شائد.

))) �لأغاين: ))/)8).

))) �لأغاين: ))/)8).

))) �لأغاين: ))/)8).

))) �لبيان و�لتبيني: )/9)).

))) �لفتوح: )-)/)0)).
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�ملهلب  �شعر كثري يف  له  فرمبا  ت�شلنا،  مل  ق�شائد  �إىل  �إ�شار�ت  وهناك 

�ملهلب  مدح  يف  �شعره  »��شتفرغ  �إنه:  �ملرزباين  قال  كما  وولده، 

، ومن ذلك �شعره يف هجاء زياد �لأعجم، وكان زياد »هاجى 
(((

وولده«

بن غ�شان  ُبريد  مثله هجاوؤه   ،
(((

بينهما �لهجاء  و�ت�شل  �لأ�شقري،  كعبًا 

كعبًا  �ملهلب  بن  زياد  حب�س  وملا   ،
(((

�لقليل منه  و�شلنا  �لذي  �لإيادي 

نف�شه على عائ�شة زوجة  ، »ثم طرح 
(((

يطلقه« فلم  ومدحه و��شتعطفه 

. وقد ذكر �بن و��شل 
(((

زياد، ومدحها ومدح �بنها وجدها فرقَّت له«

يف )جتريد �لأغاين) ق�شيدتني لكعب مل تذكرهما �مل�شادر �لتي بني �أيدينا، 

ولي�شتا يف كتاب �لأغاين؛ ولعله وجدهما يف م�شدر قدمي مل يذكره لنا.

وملا مل يوجد ديو�ن له من �شنع �لعلماء، �نربى �لدكتور نوري حمودي 

�لقي�شيـ  طيب �هلل ثر�ه، و�شقى جدثه �شاآبيب رحمتهـ  فجمع �شعر كعب 

ـ  كان  وقد  و�لأمويني،  و�لإ�شالميني  �جلاهليني  �أ�شعار  من  جمعه  فيما 

�لعربية جماميع عديدة جديرة  ـ �شغوفًا بذلك، فقدم للمكتبة  رحمه �هلل 

بالذكر �لطيب و�لثناء �حل�شن، وكان �شعر كعب �شمن �هتماماته، فن�رضه 

، ثم 
(((

بعنو�ن: )كعب بن معد�ن �لأ�شقري...حياته وما تبقى من �شعره)

.
(((

��شتدرك عليه ن�شو�شًا مل تقع �إليه يف حتقيقه �شعر كعب

))) معجم �ل�شعر�ء: )9).

))) �لأغاين: ))/88).

))) �لأن�شاب: )/)))، منتهى �لطلب: 90/9)، )9).

))) جتريد �لأغاين: 88)).

))) جتريد �لأغاين: 88)).

))) �ملورد، �ملجلد ))/))9)، )-8/))،))، ثم ن�رضه يف كتاب �شعر�ء �أمويون، �جلزء �لثاين.

))) �ملورد، �ملجلد )، �لعدد )، ))9)، ثم ن�رضه يف �مل�شتدرك على �شناع �لدو�وين.
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�إن ما جمعه �لدكتور نوري يعد حاليًا يف حكم �لنادر، �إذ مل �أح�شل 

حتقيق  �إعادة  يجعل  ما  وهذ�  جهيد،  جهد  بعد  �إل  منه  م�شورة  على 

�لديو�ن �أمر�ً ل غنى عنه.

معد�ن  بن  كعب  )ديو�ن  �ل�شاملي  �إ�شماعيل  �لأ�شتاذ  ن�رض  وقد 

و�لبيان  كالأغاين،  �لأدب؛  كتب  يف  وجده  ما  �إليه  و�شم  �لأ�شقري)، 

تف�شل  م�شكور،  جهد  وهو  و�لأدب،  �للغة  يف  و�لكامل  و�لتبيني، 

�شاحبه باإهد�ئي ن�شخة منه؛ فله جزيل �ل�شكر على ذلك.

هناك  �أن  ول�شيما  ون�رضه،  كعب  �شعر  حتقيق  �لأمر  �قت�شى  لذلك 

ن�شو�شًا مل تقع للباحثني �لكرميني يف كتابي �لأغاين و�لفتوح، �إ�شافة �إىل 

م�شادر �أخرى هي: تاريخ �ملو�شل، و�لأن�شاب، و�لدر �لفريد.

 حتوي �شعر�ً له يف نحو مئتي بيت يف برلني، 
(((

وذكر �زسكني خمطوطة

وقد تف�شل �لأخوة مبركز �مللك في�شل للدر��شات �لإ�شالمية بالريا�س، 

منذ  برلني  مكتبة  مبر��شلة  بدبي،  و�لثقافة  للرت�ث  �ملاجد  جمعة  ومركز 

نحو �أربع �شنو�ت، ومل ي�شل �لرد حتى وقت طباعة هذ� �لكتاب، لذلك 

�أجدين م�شطر�ً لن�رض �لديو�ن لتاأخر و�شول هذه �ملخطوطة، وقد ل ت�شل 

عن طريق �ملر��شلة.

 : باأّي م�شاهمة و�أخ�سُّ �إن هذ� �جلهد يقت�شي �ل�شكر ملن �شاهم فيه 

معايل حممد بن �أحمد �لبو �شعيدي، م�شت�شار �شاحب �جلاللة �ل�شلطان 

كتاب  من  ن�شخة  باإهد�ئي  لتف�شله  عمان،  �شلطان  �شعيد،  بن  قابو�س 

))) تاريخ �لرت�ث �لعربي: )/)/)0).

1-Ka3b_Bin_M3dan.indd   13 1/20/10   3:19 PM



14

�لبطا�شي  حمود  بن  �شيف  لل�شيخ  �ملهلب«  و�آل  �لقائد  �ملهلب  »تاريخ 

-رحمه �هلل- و�أ�شتاذي �لدكتور وليد حممود خال�س، رئي�س ق�شم �للغة 

�ل�شاملي  �إ�شماعيل  و�لأ�شتاذ  �شابقًا،  قابو�س  �ل�شلطان  بجامعة  �لعربية 

و�لقائمني  �لأ�شقري،  كعب  لديون  طبعته  من  ن�شخة  باإهد�ئي  لتف�شله 

على مكتبة د�ر �لكتب �لوطنية بهيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث، ومكتبة 

مركز جمعة �ملاجد بدبي، وقد �أفدت من مكتبتيهما �لعامرتني، و�أ�شكر 

بالريا�س  �لإ�شالمية  للبحوث  في�شل  �مللك  مبركز  �لأفا�شل  �لأخوة 

لتف�شلهم مبر��شلة مكتبة برلني.

ول ي�شعنا �إل �لدعاء بالرحمة لأول من جمع �شعر كعب �لأ�شقري: 

�لبطا�شي،  �لقي�شي، ولل�شيخ �شيف بن حمود  �لدكتور نوري حمودي 

�شاآبيب  جدثيهما  و�شقى  قربيهما،  ر  ونوَّ ثر�هما،  وطيب  �هلل  رحمهما 

رحمته، وهلل �لف�شل �أوًل و�آخر�ً.

اأحمد حممد عبيد

0)/)/0)0)م.

دبا – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

Am-obaid@hotmail.com

1-Ka3b_Bin_M3dan.indd   14 1/20/10   3:19 PM



15

)1(

]�لطويل[   :
(((

قال

ـــيـــِك بـــاأنَّـــهـــا ـــعـــِت ـــي عـــلـــى َحــــــيِّ ال ـــاِئ ـــن ثَ

ِكـــــــراٌم مـــقـــاِريـــهـــا، كــــــراٌم ِنــ�ــشــابُــهــا)2(

ـــَوٍة ـــْج ـــنَ ِب ــــلَّ  ح ـــاِر  ـــَج ـــل ل َعـــــَقـــــُدوا  اإذا 

ـــابُـــهـــا))( ـــٌز مـــراِقـــيـــهـــا َمـــنـــيـــٌع ِهـــ�ـــشَ ـــزي ع

ـــَزٌك ـــْي ، ونَ نَــَفــى نَـــْيـــَزكـــاً َعــــْن بــاَذِغــيــ�ــصَ

ــا ــه ــابُ ــشَ ــ� ــِت ــــوَك اْغ ــــا املــــُل ــــيَ ــــٍة اأَْع ــــِزلَ ِبَــــْن

ـــا ـــه ـــاأنَّ َك ـــمـــاِء  الـــ�ـــشَّ دوَن  حُمَــــلِّــــَقــــٍة 

ــحــابُــهــا �ــشَ ــا  ــه ــْن ع َزلَّ  ـــْيـــٍف  �ـــشَ َغـــمـــامـــُة 

))) فتح يزيد بن �ملهلب قلعة باذغي�س �شنة �أربع وثمانني للهجرة، وكان �شاحبها يدعى نيزك، 

ف�شاحله على �أن يدفع �إليه ما يف �لقلعة من �خلز�ئن ويرحتل عنها بعياله، و�لأبيات يف تاريخ 

�لطربي: )/)8)، و�لأبيات )-) يف �لأ�شباه و�لنظائر: )/)8)، و�حلما�شة �لب�رضية: ))))، 

ودون ن�شبة يف جمموعة �ملعاين: ))).

ِقر�ة؛ وهي �حلو�س �لعظيم يجتمع فيه �ملاء، وهي هنا �جلفان �لتي ُيقرى  ))) �ملقاري: جمع �ملمْ

بها �لأ�شياف. �لن�شاب: �لأ�شل.

�ل�شلم. ه�شاب:  �لدرجة يف  �ملر�قي: جمع مرقاة؛ وهي  �لأر�س.  �رتفع من  ما  �لنجوة:   (((

جمع ه�شبة وهي �جلبل �ملنب�شط.
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الــُعــال ــَخــهــا  ــمــاِري �ــشَ الأَْرَوى  ــُغ  ــل ــْب يَ ول 

ـــهـــا)1( ـــابُ ـــَق وُع هـــا  ُ ـــ�ـــرضْ نَ اإلَّ  ــــْ�ُ  الــــطَّ ول 

ــا ــه ــِل ْئــِب ِولْــــــَداُن اأَْه ـــْت بــالــذِّ َف ـــوِّ ومـــا ُخ

ِكــالبُــهــا ــجـــوَم  الـــنُـّ اإل  نَـــبَـــَحـــْت  ول 

النُّهى َذِوي  ــيــَك  ــِت الــَع ـــَقـــى  اأَلْ اأْن  ــُت  ــْي ــنَّ َ َت

ــــٍك ِرَكــــابـُـــهــــا)2( ــــْل ُ ــلَّــطــًة ُتْـــَمـــى ِب ُمــ�ــشَ

ــْت ــــْرِث اأُْعــِطــ�ــشَ ــاِحــُب اْلَ َكــَمــا يـَـتـَـَمــنَّــى �ــشَ

ــــراً َربـَـــابـُـــهــــا))( ــــِزي ـــثـــاً َغ َمــــــَزاِرُعــــــُه َغـــْي

ْت ـى َتَــــ�َّ ـــصِ َحــتَـّ ـــاأْ� ـــيَ ـــَد ال ـــْع ـــِقـــَي بَ َفـــاأُ�ـــشْ

ـــهـــا))( ـــبـــابُ ـــــــبَّ ُع ـــــــاً َوَع ــــهــــا ِريّ ــــَداولُ َج

ـــبـَــْت ـــعَّ َوتـَــ�ـــشَ ــوى  الـــنَـّ اهللُ  َجـــَمـــَع  لـــقـــْد 

ـــاآبُـــهـــا))( ــى َم ــتَّ ــشَ ــــــاق � ــــَن الآَف ـــُعـــوٌب ِم �ـــشُ

))) �لأروى: �أنثى �لوعل. �شماريخ: جمع �شمر�خ؛ وهو ر�أ�س م�شتدير طويل دقيق يف �أعلى 

�جلبل.

))) �لركاب: �لإبل �لتي ي�شار عليها.

))) �لرباب: �شحاب متعلق دون �ل�شحاب �لأعلى منه.

يَُّب �إليه م�شيل �ملاء من �لأمطار. ))) حتريت: �جتمع فيها �ملاء ود�ر، و�حلائر: حو�س ُي�شَ

))) �لنوى: �لد�ر. ت�شعبت: �فرتقت �أو �جتمعت. ماآب: رجوع.
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)2(

]�لطويل[   :
(((

قال

ــــــْن يف الأر�ــــــصِ اأخـــطـــُب قــائــمــاً اأَُك فــــاإِل 

ــِت َخــِطــيــُب)2( ــْي ــَم ــُك ــــاإنِّ عــلــى َظـــْهـــِر ال ف

))) �لبيت يف �لبيان و�لتبيني: )/)))، �لدر �لفريد: )/)).

))) �لكميت: �لفر�س �لذي يف لونه حمرة و�شو�د، ويبدو �أنه ��شم فر�شه.
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 )((

]�لكامل[  :
(((

قال

ـــا ـــاإنَّ ف يـــلـــيـــَك  مــــا  ـــُظ  ـــف ت ــــَت  ــــْن ُك اإْن 

ــــاُب ذئ الــــبــــالِد  ـــــَك يف  اأَْر�ـــــشِ ــــاُل  ــــمَّ ُع

ــــو له ــــْدُع ــــِذي تَ ــتَــِجــيــبُــوا لــــلَّ ـــــْن يَــ�ــشْ لَ

ـــــــــاُب)2( ــيــوف ِرَق ـــى ُتَــــلَّــــَد بــالــ�ــشُّ حـــتَّ

ــٍر ــائ ــش ــ� ـــــــِل بَ ــلــِتــَن اأْه ـــــفِّ ُمــْنــ�ــشِ ـــــاأَُك ِب

ــــــاُب))( ــــــَق َوِع ـــــٌر  ـــــزاِج َم ــــنَّ  ــــِه ــــِع َوْق يف 

ـــا ـــوِره ـــُغ ـــثُ ــــــــــَرْت ِب ـــصٌ ُذكِّ ـــ� ـــري ــــــالَّ ُق َه

ــــــــــاُب))( ــــــــــالٌم هــــنــــاَك ِرَغ َحــــــــْزٌم واأْح

ُهــــا َوِدَفــــاُعــــَهــــا ـــصٌ نَــــ�ــــرضْ ـــ� ـــري لـــــول ق

ــــبــــاُب ــــَي الأَ�ــــشْ ــــُت ُمـــْنـــَقـــِطـــعـــاً ب ــــي ــــِف اأُلْ

))) يخاطب �خلليفة عمر بن عبد �لعزيز، و�لأبيات يف �لبيان و�لتبيني: )/9))، وقد �شمع �خلليفة 

عمر بن عبد �لعزيز هذه �لأبيات فقال: ملن هذ�؟ قالو�: لرجل من �أزد عمان يقال له كعب 

�لأ�شقري. قال: ما كنت �أظن �أهل عمان يقولون مثل هذ� �ل�شعر!

))) جتلد: تقطع.

))) من�شلت: ما�س يف �لأمر.

))) �أحالم: عقول. رغاب: و��شعة.
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)((

]�لطويل[   
(((

قال:

ــْم ــُه ــُروُم تَ ِمَّـــن  ]ل�شَت[)2(  ــٍد  ــْي ــشَ اأُ� ـــَن  بْ اأَيـَـــا 

ــــْم ِلـــْلـــُمـــَهـــلَّـــِب ــــِه ــــْوِم ـــــْن يَ ـــهـــُم ِم ـــَخـــلِّ َف

)))كتب عبد �مللك بن مرو�ن �إىل خالد بن عبد �هلل بن �أ�شيد �أن يويل �ملهلب حرب �لأز�رقة، 

�إليهم بنف�شه  �إنَّه �شار  �أخيه عبد �لعزيز حربهم، ثم  فخالف خالد ذلك، وعزم على تولية 

�لأ�شقري يقول  �لفتوح: )-)/)0)، وفيه: »فاأن�شاأ كعب بن معد�ن  فهزموه، و�لبيت يف 

�أبياتًا مطلعها: �أيا بن �أ�شيد....�لبيت....�إىل �آخرها«، وهذ� يدل على �أكرث من هذ� �لبيت.

))) ل�شت: �شاقطة من �لبيت، ولعل ما �أ�شفناه هو �ل�شو�ب.
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 )((

]�لطويل[  :
(((

قال

لــلــِغــنَــى ُب  امْلـُــــقـــــرِّ ــــْزُو  ــــَغ ال ــــــَب  َذَه األ 

ــِب ــلَّ ــه ــــــوُد بــعــَد امل ـــدى واجل ـــنَّ ـــــاَت ال وم

ــِه ــِح ــرضيْ ـــــَن � ْوِذ رْه اأقــــاَمــــا ِبَـــــــْرِو الــــــــرَّ

ـــِرِب ـــْغ ٍْق وم ـــــْد ُفــــِقــــَدا مـــن كــــلِّ �ــــــرضَ وَق

 89/8-( فيه  تقدم  وقد   ،(80/8-( �لفتوح:  يف  و�لبيتان  �شفرة،  �أبي  بن  �ملهلب  رثاء  يف   (((

�أنهما لنهار بن تو�شعة، وكذ� يف �ل�شعر و�ل�شعر�ء: )/8))، وتاريخ �لطربي: )/)))، و�أمايل 

�لقايل: )/99).
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)6(

]�لب�شيط[  :
(((

قال

ــُه ــِرُف ــع ت ـــَت  ـــْل ِب ْ ـــرضُ � ــــذي  ال ـــواَد  ـــ�ـــشَّ ال اإنَّ 

ــــوِب)2( ــــنُّ ــــْن اآبـــاِئـــه ال َك َع ِمــــــ�اُث َجــــــدِّ

ــيــاً ـــوؤِْم ُمــوؤْتَــ�ــشِ ـــلُّ ــَك خـــاَل ال ــالَ ــَت خ ــْه ــبَ ــشْ اأَ�

ــــُلــــوِب))( اأُ�ــــشْ  ِّ ــــرضَ � ــكــاً يف  ــال ــش � ـــِه  ـــْدي ـــَه ِب

))) كان بني كعب وبني �أخ له تباعد وعد�وة، وكانت �أمه �شود�ء، فهجاه بها، فقتله �بن �أخيه 

بعد ذلك، و�لبيتان يف �لأغاين: ))/98).

))) �رضبلته: �أُلب�شته كال�رضبال؛ �أي: �لقمي�س. �لنوب: ن�شبته �إىل �لنوبة يف جنوب م�رض.

))) موؤت�شيًا: مقتديًا. هديه: �شريته. �أ�شلوب: طريق.
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 )7(

]�أحذ �لكامل[  :
(((

قال

اإمــــاَرِتــــِهــــْم يف  ــــــَم  راِه ــــــدَّ ال بُـــــوا  �ـــــرضَ

ــــــَت ِلـــــْلـــــِحـــــْدثـَــــاِن والــــــرِب و�ــــــرضَبْ

ــــــــَرى ِمـــْنـــهـــا َمــــراِكــــُلــــَهــــا ُرُكــــــبــــــاً تُ

ـــــــــــْرِب)2( ــــوءة اجْلُ ــــنُ ــــْه ـــِر امل ـــاِع ـــشَ ـــ� ـــَم َك

))) كانت �لعرب و�لعجم تتخذ ركاب �لفر�س من �خل�شب، حتى جاء �ملهلب فاتخذها من 

�حلديد، و�لبيتان يف �ل�رضج و�للجام: ))).

�ل�شري  على  ليحثها  برجله  ر�كبها  فيه  ي�شيبه  �لذي  �ملكان  وهو  مركل؛  جمع  مر�كل:   (((

و�لإ�رض�ع. م�شاعر: �أ�شول �أفخاذ �لإبل حيث يبد�أ �جلرب بها.
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)8(

]�لطويل[  :
(((

قال

ُدوا ِّ �ـــــــرضُ الأزارَق  اأَنَّ  يَــــاأِْتــــَهــــا  اأَمَلْ 

ــُح ــاِئ الــَفــ�ــشَ الــبــالِد  يف  عليهم  ــــاَرْت  َو�ــــشَ

))) هزم �ملهلب �لأز�رقة ودخل مدينة جريفت، فاحتوى على ما كان فيها من �أمتعة �لأز�رقة 

و�أمو�لهم ون�شائهم و�أولدهم. فقال كعب يف مطلعها: �أمل ياأتها...�إىل �آخرها. و�لبيت يف 

�لفتوح: )-8/)).
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)9(

]�لطويل[  :
(((

قال

ــا ن ــرْبِ ــشَ � مـــْثـــَل  ـــراً  ـــاِب �ـــشَ ـــاً  ـــيّ َح اأََر  ـــْم  ــــ َولَ

نـُــكـــاِفـــُح الــــذيــــَن  ـــَل  ـــْث م ـــوا  ـــُح ـــاَف ك ول 

ــــٌج ــــَدجَّ ُم ــــيٌّ  ــــِم َك ـــــــاِن  لَق �ــشــئــُت  اإذا 

ــَعــاِن ُمــ�ــشــاِمــُح)2( عــلــى اأَْعـــــَوِجـــــيٍّ بــالــطِّ

نُــْهــبَــٌة تـَــــُك  ملْ  ــــاِن  ْحــــَف ــــزَّ ال َدنَـــــا  ــا  ــمَّ ــل ف

ـــالـــُح))( ـــِهـــنَّ املـَــ�ـــشَ ْت عــلــى اأْعـــقـــاِب ـــــــدَّ َوُم

ــا ــَم ــِه ــْي ــشَ ــاِر� َع َويِف  ــانَــا  ــفَّ �ــشَ ـــــَل  ـــــبَ ْق
واأَ

ـــُح))( ـــواِم ـــلَّ وُق ال ـــــــرُبُ ــه ال ــي ــــرى ف ـــيٌّ تُ ـــِب َح

ـــ الْ عليهم  ـــــَرى  اأُْخ ــَو  ــْح نَ ــــاٌل  ِرج ـــــْت  َوَدبَّ

ـــُح))( وال ـــدَّ ــي اجِلــمــاُل ال ــ�ــشِ ــا َتْ ــَم ـــحــديــُد َك

))) �لأبيات عد� 8، )) يف �لدر �لفريد: )/)))، و�لأبيات )-)) يف �حليو�ن: )/8))، و�لأبيات 

)، 0)، )) يف �حلما�شة �لب�رضية:9))، و�لأبيات: )، )، )، )، )، 0)، ))، ))  دون ن�شبة يف 

�لزهرة: )9).

�إىل  �أعوجي: من�شوب  ))) كمي: �شرت نف�شه بالدرع و�لبي�شة. مدجج: لب�س كامل �شالحه. 

فحل قدمي من فحول �خليل ��شمه �أعوج. م�شامح: �شديد �لطعان.

))) نهبة: مبارزة �أو غنيمة. �مل�شالح: قوم ير�قبون �لعدو لإنذ�ر �جلي�س.

: �شحاب ي�رضف من �لأفق على �لأر�س.
ّ
))) حبي

))) �لدو�لح: متثاقالت يف �مل�شي من كرثة �حلمل.
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ــْبــتَــُهــْم َحــ�ــشِ ــغــاِت  ــاب ــ�ــشَّ ال يف  اأَْقـــبـــُلـــوا  اإَذا 

ــــُح)1( ــــاِط الأب ِبــهــنَّ  ــت  ــشَ جــا� اإذا  ــوًل  ــي ــشُ �

ــُم ــه ــي ــــيَّ فـــيـــنـَــا وف ــــطِّ ـــا اخل ـــن ـــَق َكـــــــــاأَنَّ ال

ـَجــْتــهــا املـــــــــواِتُ)2( ـــُط ِبــــْئــــٍر َهــيَـّ ـــشِ ـــوا� ن

ــَدى ــنَّ ــــْرِب وال ــَهــى ال ــتَ ــْن ــم وفــيــهــْم ُم ــِه ــْي اإل

ــُح))( ــشِ ــا� ف ــة  ــا�ــشَ واخلــ�ــشَ فيهم  ولــلــَكــْرِب 

ــُه ــشُ ــا� ــش ــى اجُلـــُلـــوَد َر� ــ�ــشَ ــْغ ــاً يَ ــق ــَل تَــــَرى َع

ـــُح))( ـــواِن اجل ــنَّ  ــِه ــِث ــْف نَ ــن  ع ـــَفـــَرَجـــْت  انْ اإذا 

مــــاِح فـــمـــا يـُــــَرى ــــرِّ ــــال ــــا ب ــــنَ ــــَذْف وثــــــمَّ َق

ـــــُح راِم الـــفـــريـــقـــْنِ  َجــــْمــــِع  هـــنـــالـــَك يف 

َحــى ــرَّ ال ُقــْطــِبــَهــا  على  داَرْت  كما  ـــــا  َوُدْرنَ

ــُح))( ــفــاِئ الــ�ــشَّ جــال  الــرِّ هـــاِم  على  ودارْت 

))) �ل�شابغات: �لدروع.

))) �لقنا: �لرمح. �خلطي: من�شوب �إىل �خلط: بلد يف �لبحرين تثقف فيه �لرماح. 

))) �خل�شا�شة: �لفقر و�حلاجة. فا�شح: ذو �شعة.

))) علق: ما يعلق يف �لقلب. ر�شا�س: قطر�ت.

))) �ل�شفائح: �ل�شيوف.
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رحـــاُهـــُم داَرْت  حــــَن  ـــوٌن  ـــي ُع ـــْت  ـــُطـــلَّ َف

ـــُح)1( ـــاِم ــِة املــــوِت َط ــيَ ــا َقــَطــرت ِمـــن َخــ�ــشْ مل

))) يف �لزهرة: »فقلت«، وما يف �لن�س هو ما �أثبته �لدكتور نوري حمودي �لقي�شي يف �شعر�ء 

�أمويون: )/)89، ولعل ما يف �أ�شل �لأبيات غري ذلك؛ لأنَّ �لعرب تقول: »�أطل دمه«: �إذ� 

ذهب هدر�ً، ول �أرى هذ� �لفعل منا�شبًا للعيون، طامح: �شاخ�س �لب�رض.
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)10(

]�لطويل[  :
(((

قال

ــا َ ــامل َط ـــْنِ  ـــراَق ـــِع ال ــــدوراً يف  ــَت �ــــشُ ــْي ــَف ــشَ �

ـــواِدُح)2( ـــشَّ ـــ� ال ــاُت  ــَح ــائ ــنَّ ال فيها  تـــــاَوُب 

ــِهــْم ــــوَد لــلــنَّــا�ــِص ُكــلِّ ـــــدْدَت الـــنَّـــَدى واجل َم

ـــُح))( ــٌق وكـــا�ـــشِ ــدي ــش ــه؛ � ــي ٌع ف َ ـــْم �ـــــرضَ ـــُه َف

))) ميدح �ملهلب بن �أبي �شفرة، ولعلها من �لق�شيدة �ل�شابقة، و�لبيتان يف معجم �ل�شعر�ء: ))).

))) �ل�شو�دح: ذو�ت �ل�شوت �ل�شديد.

))) �رضع: و�ردون. كا�شح: عدو.
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)11(

]�لكامل[  :
(((

قال

ـــاِل تَــَرفُّــعــاً ـــب ــى اجل ــــوَد عــل ــــَوُق ــــُعــــوا ال َرَف

ِبــــنُــــبَــــاِح عـــلـــيـــهـــُم  ــــَدلَّ  ــــتَ ــــشْ ــــ� يُ اأَْن 

))) �لبيت يف حما�رض�ت �لأدباء: )/)0).

1-Ka3b_Bin_M3dan.indd   28 1/20/10   3:19 PM



29

)12(

] �لو�فر[  :
(((

قال

بَــْعــٌد الــــــــَوْرِد  ـــــَن  ابْ ى  راأَ اإذا  ولــيــ�ــَص 

ـــاِح)2( ـــب ـــشَّ ـــ� ال يف  بـــاملـــهـــلَّـــِب  ـــحـــاً  ومـــ�ـــشْ

تبارك  �إن �هلل  �أ�شلحك �هلل،  �أ�شحابه:  �أحد  له  بنف�شه، فقال  لقتال �خلو�رج  �ملهلب  ))) تقدم 

وتعاىل قد جعل كفاية من ولدك وفتيانك وع�شريتك، فلم تلقى هوؤلء �لأعد�ء بنف�شك؟ 

�إمنا غلظت رقبته لأنه ر�شول نف�شه، و�إنَّ بني فر�شان ولكنهم ل يبلغون  �إن �لأ�شد  فقال: 

�إذ�  ولي�س  مطلعها:  �أبياتًا  ذلك  يف  �لأ�شقري  معد�ن  بن  كعب  فاأن�شاأ  مبلغي.  �حلرب  يف 

ر�أى.....�لبيت �إىل �آخرها.

�لبيت يف �لفتوح )ـ8/ )).  

))) �لورد: �لأ�شد.
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)1((

]�لطويل[  :
(((

قال

ـــًة ـــبَ ـــْي ِغ ـــَة  ـــبَ ـــْي ـــتَ ُق ـــي  ـــاِغ ـــب ال ــــا  ــــه اأيُّ األ 

ـــــَدا ـــــوؤَيَّ ُم يـــكـــوَن  اأْن  اإل  اهللُ  اأَبَـــــــى 

))) فتح قتيبة بن م�شلم �لباهلي �شمرقند، و�لبيت يف �لفتوح: )-8/ )8)، ويبدو �أنه من ق�شيدة 

طويلة.
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)1((

]�خلفيف[  :
(((

قال

ـــُة نـَــْهـــبـــاً ـــبَ ـــْي ـــتَ ُكــــــلَّ يـَـــــــْوٍم يـَــــْحـــــِوي ُق

ــــُد الأمـــــــــواَل مـــــاًل َجـــــِديـــــَدا)2( ــــزي وي

ــى ــــاَج حــتَّ ــــتَّ ــــ�ــــصَ ال ــــِب ـــــْد اأُلْ بـَـــاِهــــِلــــيٌّ َق

ــــوَدا))( ــــشُ ــــاِرٌق ُكـــــنَّ � ــــف ـــاَب ِمـــْنـــُه َم ـــش �

ــى ــتَّ ح ـــِب  ـــالـــكـــتـــاِئ ب ـــَد  ـــْغ ـــشُّ ـــ� ال َخ  َدوَّ

ــــوَدا ــــُع ــــَراِء ُق ــــَع ــــال ـــَد ب ـــْغ ـــشُّ ـــ� ــــــــَرَك ال تَ

ــــي ِلـــــَفـــــْقـــــِد اأَبـــــيـــــِه ــــِك ــــْب َفـــــَولـــــيـــــٌد يَ

الــــَوِلــــيــــَدا ـــي  ـــكِّ ـــبَ يُ ـــــٌع  ـــــْوِج ُم َداأٌَب 

ـــــا ـــــاَه َ اأَت اأَْو  بَــــــْلــــــَدًة  ــــــلَّ  َح ـــا  ـــم ـــلَّ ُك

ــــا اأُْخــــــــــــُدوَدا ــــَه ــــُه ِب ــــُل ــــْي تـَـــــَرَكــــــْت َخ

تاريخ  يف  و�لأبيات  للهجرة،  وت�شعني  ثالث  �شنة  �شمرقند  �لباهلي  م�شلم  بن  قتيبة  فتح   (((

�لطربي: )/80)، ون�شبت �أي�شًا لرجل من جعفى.

))) نهب: غنيمة.

))) مفارق: جمع مفرق؛ وهو و�شط �لر�أ�س �لذي يفرق فيه �ل�شعر.
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)1((

]�لكامل[  :
(((

قال

ِتــــي ْذَهــــــــــــَب ُقــــوَّ ِن واأَ َ يــــا َقـــــــوُم َغـــــــــ�َّ

ــــــاِريِف َوِتـــــــــالِدي ــــــَط َدْهـــــــــٌر اأَلَــــــــــحَّ ِب

َْت بــــا�ــــرضَ ـــــــاٌر  نَ ـــــــاِل  امل يف  ـــــا  َفـــــَكـــــاأَنَّ

ـــاِد)2( ـــ�ـــشَ ـــَح ِب اأَْهـــــَلـــــُه  اَذَن  قــــَد  َحــــْرثــــاً 

ــا ــنَ ــــــرَبٌ َوَوْقـــــــــُع َحـــــــوادث نـَــــَزلـَــــْت ِب ُك

ـــَد َكـــــَراَمـــــٍة وِمـــــَهـــــاِد))( ـــع والــــَفــــْقــــُر ب

ــــــُه ــــــامُّ يَّ ـــــــٍل اأَ تـَــــْغـــــتَـــــاُل ُكـــــــلَّ ُمـــــــوؤَجَّ

ـــاِد))( ـــَف ـــنَ ـــــَرى ِل ــُر بَـــْهـــَجـــُة مـــا تَ ـــ ــْي ــشِ ــ� َوت

))) �لأبيات يف حما�شة �لبحرتي: 98).

))) �ألح: �أثر به كما يلح �لرجل يف ظهر �لبعري؛ �أي: يوؤثر. �لطارف: ما ��شتحدث من �ملال. 

�لتالد: ما ورث من �لآباء و�لأجد�د.

))) با�رضت: �أ�شابت. �آذن: �أعلم؛ �أي: علمو� قرب ح�شاده.

))) مهاد: فر��س وثري.
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)16( 

]�لكامل[  :
(((

قال

ــِه ــشِ ــ� ــْع ــنَ ـــلَّ ب ـــَق ـــتَ ـــشْ ــــوا بـــه يـــــوَم ا� ــــع َرف

ـــــاِد ـــــيَ ــــَث الـــــعـــــراِق وقـــــاِئـــــَد الأْج ــــْي َغ

ــِلــِه ــــعــــبَء الـــثَّـــقـــيـــَل ِبــَفــ�ــشْ الــــامــــُل ال

ـــــــاِد واملــــ�ــــشــــتــــجــــاُر بـــــه مـــــن الأْحـــــــَق

ــــــــــالَدُه وِب قــــــــــرْبَُه  يــ�ــشــقــي  زاَل  ل 

وَغـــــــَواِد روائـــــــٌح  ـــحـــاِب  ـــشَّ ـــ� ال ِدَرُر 

ــــــالَدُه ــــــــاَح ب ـــــــدوٍّ  قــــد اأب ـــــن ع ــــــْم ِم َك

ـــواِد ـــش ـــ� ـــــواَده ِب ـــــش اً، ولــــــفَّ � ــــــ�ــــــرضْ َق

ـــ ــْن ـــه ال ـــى ب ـــطـــَف ـــــ�اَن، وامل ـــــنِّ ــــُد ال ــــوِق امل

ــــــاِد ـــــْ�ِ ِزن ـــــَغ ــــــ�اُن، واملـُــــــــــوِري ِب ــــــِنِ ـ

ـــكـــم مــــن تَـــــْوبَـــــٍة؟ يــــا قــــــوُم هـــــْل لأخـــي

ـــــاِد؟ ه ـــة  ـــالل ـــشَّ ـــ� ال ـــعـــد  ب ــــه  ل ـــــْل  ه اأم 

ــــًدى ُه ـــُه  ـــبُ اأحـــ�ـــش ــــيَّ  الــــَغ ــــُت  ركــــْب اإنِّ 

بـــــْل كــــــاَن غــــ� ُهـــــــًدى وغــــــَ� َر�ــــشــــاِد

ولي�شت يف   ،((88 �لأغاين:  و�لأبيات يف جتريد  �ملهلب،  ويذكر  �ملهلب.  بن  زياد  ميدح   (((

�أ�شول كتاب �لأغاين.
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ٍج ـــــلِّ ُمـــــتَـــــوَّ ــــن ك ــــا ب ـــك ي ـــــول مـــكـــان ل

اأَْقـــــيَـــــاِد ويف  ـــٍن  ـــْج ـــش � يف  ــــُت  ــــويْ ــــثَ لَ
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)17(

]�لكامل[  :
(((

قال

ــِه ــِل ــشْ ــ� ــَف ــــوُد ِب ــــُع ـــــْن يَ ـــــاِتِ َم ـــــالأَه ـــــْل ِل ُق

ـــِل والأَغــــــــــرِّ يـــــِزيـــــِد)2( ـــشَّ ـــ� ـــَف ُ بــــْعــــَد امل

ــــاِذٍر ــــَع ب ـــم  ـــُك ـــِف ـــْت َح ـــَف  �ـــشـــحـــاِئ ا  َردَّ

ُكــــم ِبــ�ــشــُعــوِد))( َرَجــــَعــــْت اأ�ــشــائــم َطــــْ�ِ

اأَْمــــــــَرُه فــيــُكــم  ــــاِج  الــــجَّ عــلــى  ا  َردَّ

ــــُه ِبـــُجـــُحـــوِد ــــانَ ــــشَ ــــ� ْح ــــُم اإِ ــــتُ ــــَزيْ ــــَج َف

ــــَعــــاَل اأَخـــيـــُكـــُم ــــرِبُوا َف َفـــالـــيَـــْوَم فــــاْعــــتَ

ــــيــــِد))( َوَر�ــــشِ ــــٍل  ــــاه جِل الـــقـــيـــا�ـــصَ  اإنَّ 

�ملف�شل  �أخوه  ويل  ثم  منه،  فا�شتوهبهم  �لأهتم  بني  بقتل  �ملهلب  بن  يزيد  �حلجاج  �أمر   (((

�لباهلي  م�شلم  بن  قتيبة  ثم ويل  �حلجاج،  عنهم  فعفى  �أي�شًا،  قتلهم  من  فتذمم  �ملهلب  بن 

خر��شان فكانو� معه يثلبون �آل �ملهلب، ويحملون �لنا�س على ع�شيان قتيبة، فكتب بهم 

�إىل �حلجاج، فاأمره بقتلهم فقتلهم. و�لأبيات يف �لأغاين: ))/)9).

))) �لأغر: �أبي�س �لوجه، كرمي �لأفعال.

))) معاذر: �أعذ�ر. �أ�شائم: جمع �أ�شاأم. و�لطري �أو �لطائر: �حلظ من �خلري و�ل�رض.

))) �لفعال: ��شم للفعل �حل�شن من �جلود و�لكرم.
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)18(

]�لب�شيط[  :
(((

قال

ــا ــه ــِن ــاِك ــشَ ــــــْرٍو و� ل ِمــــن َم ـــدُّ ـــبَ ـــتَّ ــَص ال ــ� ــئ ِب

ـــَن اأطــــــَواِد)2( ــى ب ــنَ ــْك ــشُ اأَْر�ــــــصُ ُعـــمـــاَن و�

ِفها َمْن�شِ ُدوَن  ــْ�اً  ــِط َم حاُب  ال�شَّ ِحي  يُ�شْ

ـــاِد))( ـــشَ ـــْر� ـــِف ـــت ِب ـــا ُعـــلَّ ـــَه ـــاِل ـــبَ ــــــاأنَّ اأْج َك

ــِه ــُت ِب ــْل ــَط ــي عــلــى اأمــــٍر َخ ــْفــ�ــشِ ــا لَــْهــَف نَ ي

ــــاِدي))( ــــَق ـــِري واأْح ـــْم ـــِه ِغ ــُت ب ــْي ــَف ــشَ ومـــا �

ــُم ــُك ــِح ــِدي َم ــاً يف  ــام ــَن ع ــشِ ــ� ــْم ـــُت َخ ـــْي ـــنَ اأَْف

ـــاِدي ـــَع ـــامِل ال ـــظَّ ــــــــرَتَْرُت ِبــــَقــــْوِل ال ـــمَّ اْغ ث

ـــًة ـــَك ـــاألُ ــــَن اجلــــــوِد َم ــــِري ـــَد َق ـــزي ـــــِلـــــْغ ي اأَبْ

ــــاِد))( ــــَف ــــشْ ــــَن اأَ� ــــ�ٌ ب ــــش ــاً اأَ� ــب ــع ـــــــاأنَّ ك ِب

))) هجا كعب يزيد بن �ملهلب بعدما عزل عن خر��شان ووليها قتيبة، ثم وليها يزيد فهرب 

كعب �إىل عمان، فاجتو�ها، وكتب يزيد بهذه �لأبيات، وهي يف �لأغاين: ))/)9).

))) �شكنى: �إقامة. �أطو�د: جمع طود وهو �جلبل.

))) من�شفها: و�شطها. �أجبالها: جبالها. ُعلَّت: �شقيت مرة بعد مرة. فر�شاد: ثمر.

))) خطلت: عجلت و��شطربت. غمري: حقدي.

))) ماألكة: ر�شالة. �أ�شفاد: جمع �شفد؛ وهو�لقيد.
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ــُم ــُك ــتُ ــي ـــــوِد ب ـــُت اجل ـــْي ـــبَ ـــــاإْن َعــــَفــــوَت َف ف

ـــــاِد ْر�ـــــشَ ــــيٍّ َواإِ ــــْن َغ ـــــوران ِم ــــُر َط ْه ــــدَّ وال

ــِه ِب ــَت  ــْح ــَم ــشَ � اأَو  ــٍح  ــْف ــ�ــشَ ِب ــَت  ــْن ــنَ َم واإَن 

ــــــــاَِدي)1( ـــوَك اأْطـــنـــاِبـــي واأوت ـــْح ـــُت نَ ـــَزْع نَ

))) �أطناب: جمع طنب؛ وهو حبل ت�شد به �خليمة.
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)19(

]�لو�فر[  :
(((

قال

ـــى ـــلَّ ـــَع ُ ـــامْل ـــُن َك ــــــــَد املـــَحـــا�ـــشِ ـــــــا َولَ َوَم

ــِد)2( ــْع ــشَ ــَة بْــــِن � ــبَ ــَل ــْع ـــَداِت ثَ ـــَج ـــنَّ اأَِخـــــي ال

�شدر  يف  عمان  �أزد  زعماء  من  وكان  باملعلى،  �مللقب  �حلمامي  �شعد  بن  بثعلبة  يفخر   (((

�لإ�شالم، وكان حذيفة بن حم�شن �لغلفاين عامل �خلليفة �أبي بكر �ل�شديق على دبا يجمع 

�مر�أة  من  �شاة  �أ�شحابه  فتناول  �لأزد،  من  فهم  بن  مالك  بن  �حلارث  بني  من  �ل�شدقات 

من بني �لعقي بن �حلارث، فاأر�دت �إبد�لهم بها ناقة فرف�شو�، فنادت: يا �آل مالك. فظن 

حذيفة بهم �لردة، فاأغار عليهم و�أخذ نا�شًا منهم، و�أر�شلهم �إىل �أبي بكر �ل�شديق ر�شي 

�هلل عنه، فوفد جماعة من �أ�رض�ف عمان؛ هم: �شبيعة بن عر�ك �ل�شليمي و�ملعلى بن �شعد 

�حلمامي، و�حلارث بن كلثوم �جلديدي، �إىل �أبي بكر، فوجدوه قد مات، فكلمو� عمر بن 

�خلطاب ر�شي �هلل عنه فيهم، فاأطلقهم.

))) �ملحا�شن: جمع حم�شن.
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)20(

] �لطويل[  :
(((

قال

ــا ــَدَه ــي ــِم ـــِت الأْجـــــيَـــــاُد تَــْبــِغــي َع ـــَل ـــَرحَّ تَ

)2(

ـــرْبُ ـــَق ــقــائــُف وال ـــرِب واَرتْـــــُه الــ�ــشَّ اأخـــا ال

ـــِب نــْعــَمــٌة ـــلَّ ـــه ـــون: هـــل بـــْعـــَد امل ـــول ـــق ي

ْهــُر الــدَّ ـــا  ـــَه ُدونَ اأتَــــى  قـــْد  اإل  الــعــْيــ�ــِص  ــن  م

ٌد َّ ُمـــــ�ـــــرضَ ـــٌل  ـــي ـــل ق اإل   نـــــائـــــٌل  ول 

ــــُر))( َوْع ــُه  ــبُ َمــْطــَل ــِص،  ــا� ــنَّ ال يف  الــِغــنَــى  قليُل 

ــهــا ــى كــاأنَّ ــتَّ ـــــــصُ ح ــــذاك الأْر� ْت ل ـــــــدَّ َوُه

ـــَدَع الــَفــْجــُر ــمُّ وانْـــ�ـــشَ ــ�ــشُّ ــاُل ال ــب ــُه اجل ــْت ــَك بَ

ـــى كـــاأَنَّـــهـــا ــــــــاُق حـــتَّ ـــــمـــــِت الآف َواأَْظـــــَل

�ِشرْتُ ُدونــهــا  من  ْم�ِص  ال�شَّ �شوِء  ُدوَن  يُــَرى 

عــظــيــَمــٍة ـــلِّ  ـــُك ِل ـــى  ـــْرَج يُ ــــذي  ال َذا  ـــْن  ـــَم َف

ـْغــُر الــثَـّ ــــه  ِب ـــدُّ  يُـــ�ـــشَ َمـــــْن  اأو  ـــا،  ـــنَ ب َتـــــلُّ 

))) يف رثاء �ملهلب بن �أبي �شفرة، وقد مات مبرو �لروذ، و�لأبيات يف �لفتوح: )-89/8.

))) يف �لفتوح: �ل�شفائف.

))) يف �لفتوح: م�شدد. و م�رضَّد: ُمَقلَّل.
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ـــا ـــَه ــــُر ُدون ْه ــــدَّ بــقــيــنــا بـــحـــالٍت اأبَـــــى ال

ــُل الــَغــْمــُر ــائ ــنَّ ـــُروُف وال ـــع ـــَرى الــــْزِم َوامل ُع

غــــُ�ُه ــَد  ــن ــرْق ــم ــش � ـــغـــُزو  ي اأْن  اأيَــــرجــــوَن 

ــُر)1( ــه ــنَّ ــاَن وانْـــَقـــَطـــَع ال ــت ــشْ ــخــار� َوُعــْلــيَــا بُ

))) يف �لفتوح: يعرى، و�لت�شويب )يغزو) من �مل�شتدرك: )))، ويبدو �لبيت غري و��شح يف 

�آخره، ولعلها: »�إن جمد �لنهر«. 
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)21(

] �لطويل[  :
(((

قال

ــٌر ــاِب ــــَك َخ ـــا ِمــــْن نـَــْحـــِو اأْر�ــــشِ ـــاَءنَ ــــا َج َوَم

ــــُرو)2( ــــْم َع ـــا  ي ــــَك  ــــُذمُّ يَ اإل  جـــاهـــٌل  ول 

ــَرى ــِق ــيَــِة ال ـــْن َخــ�ــشَ ــَب الـــيِّ ِم ــْل اأَتَــْكــَعــُم َك

؟))( ـــرْتُ ـــا �ـــشِ ـــَه ــن ُدوِن ونـــــاُرَك كـــالـــَعـــْذَراِء م

))) �لبيت �لأول يف �لفروق يف �للغة: )8، و�لثاين يف جمموعة �ملعاين: )9، وهما دون عزو يف 

�لوح�شيات: )))، و�لثاين يف �ملرت�شى: )/))، ول�شان �لعرب )كعم).

))) �لوح�شيات: �شادر ول و�رد.

))) �لوح�شيات و�لأمايل و�لل�شان: وتكعم. �لوح�شيات: خ�شية �لردى.
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)22(

]�لكامل[  :
(((

قال

َفـــاَقـــٌة ــَك  ــبَ ــي ــ�ــش تُ اأْن  ــُك  ــشِ ــو� ي ـــُب  ـــْع َك يـــا 

ـــُر)2( ـــِف ـــشْ ـــ� َوتُ ـــالِد  ـــب ال ـــُب يف  ـــلَّ ـــَق تَ فــيــمــا 

ـــاً ب ـــرِّ ـــَق ُم الــــبــــالِد  ـــُب يف  ـــلُّ ـــَق ـــتَّ ال لــيــ�ــصَ 

ــُر ــمَّ ــَع يُ ــُم  ــي ــق امل ول   – ـــَت  ـــدي ُه  – اأجـــــاًل 

ــــَر يَـــْغـــتـــاُل الــفــتَــى ْه ــــدَّ ــــــــُت ال ولـــقـــْد َراأَيْ

)((

ـــــْن يـَــــْكـــــرُبُ ـــٍت َم ـــيِّ ـــَم ــَ� َك ــش ــ� حـــتَّـــى ي

ـــٍة ـــشَ ـــا� ـــشَ ـــ� ـــــٍد َوبَ ـــــلُّ ــــَد َتَ ــــْع ـــَ� بَ ـــشِ ـــ� وي

)((

َفـــيُـــْقـــرَبُ ـــطُّ  ـــَخ يُ ــــــَدٍث  َج اأْو  ـــْ�ِ  لـــلـــطَّ

ــــَ�ًة ــــشِ ــــ� ًة َوبَ ـــــــــرْبَ ــــذلــــك ِع لَـــَكـــَفـــى ِب

ـــَذُر ـــْن ـــتُ ـــَت َف ـــْم ـــِل ـــــْو َع ـــك لَ ـــال ل ــمــا خ ــي ف

ــا َقــــــْد خــال ــم ــي ـــــَت ف بْ ـــــرَّ ــــى بــــا َج ــــَف وَك

ُ ـــ�ـــرضِ ـــْب ــُل يف الأمـــــــوِر وتُ ــق ــع ت ــت  ــن ـــو ك ل

))) �لأبيات يف �لأن�شاب: )/)8) )�لطبعة �ملحققة)، وهي �ملعتمدة، وهي يف �لأن�شاب: )/))) 

)�لطبعة �لقدمية)، وقد �شقط منها �أبيات و�أ�شطر.

))) �لأن�شاب: �أيا.

))) يف �لطبعة �لقدمية: ر�أيت �ل�شيب.

))) �لأن�شاب: يحط. جدث: قرب.
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ــــَرى ـــتـَــِكـــِن كــمــا يُ ــا كـــاملـــ�ـــشْ ــن ــُق ــدي ــش ــ� ف

ُ ـــ�ـــرضِ ـــْب ـــتَ ــــــا ُمـــ�ـــشْ نَ ــــــدوُّ ـــــــَرى وَع ــــــا يَ َّ ِم

ــحــى ـــِر والــ�ــشُّ ـــَواِج ـــَه ــصَ ال ــا� ــيَّ وُخــِلــْقــَت ف

)1(
ــــرِتُ ــــْق ُ وامْل ــى  ــنَ ــِغ ال ذو  ــَك  ــبَ ــْي ــشَ � يـَــْنـــتـَــاُب 

ـــا ـــَه ـــَزانَ َف ــــاِن  ــــنَ اجِل ـــَر يف  ُفـــجِّ كـــالـــنَّـــْيـــِل 

ـــُر)2( ـــِم ُـــْث ـــِرميُ امْل ـــَك ــجــُر ال ــ�ــشَّ ــا ال ــَه ــاُف ــَف وِح

ــَدى ـــُه بـــنـــانُـــَك والـــنَـّ ـــْجـــَمـــُع ـــــــــْزُم يَ واْلَ

ــــــرُبُ ــصُ ِبــــَهــــا واأُْخـــــــــــَرى َتْ ــ� ــي ــف كـــــفٌّ ي

ــُه ــوبُ ــي ــشُ ــــــزاُل � ــــا تَ ــِع َم ــائ ــن ــشَّ ــ� ــي ال ــش ــا� ف

ـــُر))( ـــِك ـــْب مــــاِن وتَ ــــــُروُح مـــع الــــزَّ ــــــداً تَ اأبَ

ـــَدى ـــنَّ ـــن ال ــــُد م ــــِري تُ ـــا  ـــمَّ ٌ  َع ل ُمـــْقـــ�ـــرضِ

ُ ــــاعــــٌد وُمــــَقــــ�ــــرضِّ ـــا�ــــصُ مــنــهــم ق والــــنَـّ

ــدى ــنَّ ال ــِب ِذي  ــلَّ ــه امل ــو  ــْح ن ــن  م �ـــرضُت  ــا  م

وتَــــْنــــُظــــُر))( ـــِزيـــُد  ـــتَ تَـــ�ـــشْ ــي  ونــْفــ�ــشِ اإل 

))) �لأن�شاب: �شيبك..ومعرت. �لهو�جر: جمع هاجرة؛ وهي ن�شف �لنهار عند زو�ل �ل�شم�س 

�إىل �لع�رض.

))) حفاف: جو�نب.

))) �لأن�شاب: فاأثنى.

))) يف �لطبعة �لقدمية: �شدر �لبيت مع عجز �لبيت �لذي يليه.
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ِيـــــــِه ـــٌخ اأَعــــــــزُّ ِبـــــَدْفـــــِعـــــِه وِبـــــــَراأْ ـــْي ـــش �

يـَــْعـــُمـــُر ـــا ل  م ـــــان  الـــــِعـــــراَق وك َعــــَمــــَر 

ــا ــَه ــِل ــْب ــــــــــاَم فـــــاِر�ـــــصَ والــــتــــي ِمـــــن ق اأَيَّ

ـــــــــرَبُ ـــا اأجـــــــلُّ واأَْك ـــُه ـــُع ـــائ كـــــانَـــــْت، وق

ــــا ــــَه ــــوابُ فـــيـــَهـــا َمــــهــــاِلــــُك ُفــــتِّــــَحــــْت اأبْ

ـــَدُر ـــشْ ـــ� َ ـــــاَب امْل ـــــا وط ْت مـــــواِرُدَه ـــــــُ�َ َك

ــا ــنَ ــنَ ــي ـــنَّ نــــــاُر الــــــــْرِب تُـــــوَقـــــُد ب ـــِه ـــي ف

ــْجــ�ــرُضُ وي ذاَك  َهـــــْوَل  ــى  ــ�ــشَ ــْغ يَ ــُخ  ــْي ــشَّ ــ� وال

ـــُه ـــوَم ـــِة ق ـــَه ـــِريْ ـــَك ـــل ـــُب ل ـــلَّ ـــه فــــدَعــــا امل

ــُر ــُف ــْن يَ ـــَهـــِة  الـــَكـــِريْ اَلــِفــيــَظــِة يف  ـــــو  واأُخ

ــحــاً ــاي ــش ــ� ُم ــــــزاُل  ي ل  �ــشــيــٌخ  ـــــاَب  ـــــاأََج ف

ـــُر)1( ـــمِّ ــٌح وُمـــ�ـــشَ ــاي ــش ــ� واأخـــــو الـــــروب ُم

بـــِه نــــزلــــْت  اإذا  ـــي  ـــ�ـــشِ ُـــْغ كـــامْل َفـــــــــرَتاُه 

ـــدُر)2( مـــ�ـــش ـــو  ه واإن  ــقــرعــهــا  ــي ل حـــــرٌب 

ــهــا ــن ــي ـــــاة ول ـــــالأن ــــــــرُب تَـــــْقـــــَرُع ب وال

ـــحـــف ويـــبـــطـــُر ــــن ي ـــك م ـــل ـــه ـــاً وي ـــن حـــي

))) �لأن�شاب: م�شايخًا. و�مل�شايح: جمد وحذر يف �حلرب.

))) �لأن�شاب: جربا.
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ــا ــَه وتـــــــراه يـــرُقـــبُـــَهـــا عـــلـــى َحـــــــــَذٍر ل

ـــَذُر ـــْح ـــن ي ــا م ــده ــي ــب ك ــاح ــش والـــــرب �

الــَقــنَــا ـــَي  ـــن َف ــــْد  ق قــلــت  ـــا  م اإذا  ـــى  حـــتَّ

ـــــُ�ُ ـــــْع واخلـــــيـــــل فـــيـــهـــا مـــــا تـــــنـــــوُء وتَ

ـــهـــا ـــاَم ـــوُق اأم ـــ�ـــش ـــلـــمـــٌة ت ـــْم ـــَل بــــــرزت ُم

ــُر ــك ــشْ ــ� يُ هـــــــا ل  الـــنُّـــفـــو�ـــصِ ودرُّ حـــتـــَف 

ـــهـــم ـــا وروؤو�ـــش ـــن ـــش ــــوق روؤو� والـــــــربُق ف

ـــــرُتُ ــــــٌع مـــــا تَـــــْف ــــــواِم ـــه ل ـــن ـــقُّ م ـــش ـــ� ـــن ت

طــــــــــــارْت بــــــــاإيــــــــِدي...قــــــــواطــــــــٌع

ــــراِع فـــتـــ�ـــشـــهـــُر)1( ــــلــــِق ــــْت تـــــدد ل كــــان

�رضبنا مــن   .....  .....  .....  .....  .....

)2(

ُ ـــ�ـــرضِّ ـــَك ُـــتَ ــا امْل ــنَ ــق ــِح وال ــائ ــف ــشَّ ــ� ـــُع ال ـــَط ِق

ـــهـــا ـــتَ ْج ـــرَّ ـــــــْم مــــن َغـــــْمـــــَرٍة َف هـــــذا وَك

ــُر ــِف ــشْ ــ� ــا ووجــــُهــــَك ُم ــَه ــتُ ــاج ــج ـــــْت ع زال

ـا�ــص عـــن مــ�ــشــعــاتــِه ــرضت مــ�ــشــاعــي الــنَـّ ــ� ق

ــــُر))( ــــَخ ــــْف َ وامْل ـــِه  ـــاِئ ـــن ثَ ُدوَن  وامْلـَــــْجـــــُد 

))) كذ� يف �لأ�شول. وكانت: موجودة يف �لطبعة �لقدمية من كتاب �لأن�شاب، ولي�شت يف 

�لطبعة �ملحققة.

))) �شقط �لبيت من �لطبعة �ملحققة، وهو يف �لطبعة �لقدمية.

))) غمرة: كرب، عجاج: غبار.
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خـــــزانـَــــٍة كــــــلِّ  ويلُّ  ذاك  ـــــاك  ـــــط اأع

ُ ـــُد ويــــْنــــ�ــــرضُ ـــي ـــك ـــــع مــــن ي ـــــداف ـــه يُ ـــي ف
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)2((

]�لب�شيط[  :
(((

قال

الــ�ــشــفــُر ــكــُم  عــن َعــــــَدان  اإنِّ  َحــْفــ�ــصَ  يـــا 

ــَهــُر)2( ــَي الــ�ــشَّ ــن ــــــُت فـــــاآذى عــي ـــــْد اأِرق َوَق

ــًة ــيَ ــِب غــان ــْي ــشَّ ــ� ــَد ال ــع ــُب ب ــع ُعــلِّــْقــَت يــا ك

ـــــواِء ُمــــْزَدَجــــُر))( ــُب فــيــه عـــِن الأه ــْي ــشَّ ــ� وال

ـــَدْت ـــِه ـــذي َع ـــالَّ ـــــَت عــنــهــا ب اأمـــ�ـــشـــٌك اأن

)((
ـــرِتُ ـــبَ ُمـــْن الـــيـــوَم  نـَـــاأَتـْـــَك  اإْذ  ــا  ــَه ــُل ــْب َح اأم 

ــا ــَه ــِزلُ ــْن ــفِّ َم ــَت َخـــــْوداً ِبــاأَْعــَلــى الــطَّ ــْق ــلِّ ُع

ـــُر))( ـــَج ـــا الأبــــــواُب وال ـــَه ـــٍة ُدون ـــْرَف يف ُغ

))) �نت�رض �ملهلب �شنة )) للهجرة على �خلو�رج يف معارك عدة، حتى مل يبَق منهم �إل قليل، 

فاأر�شل كعبًا �لأ�شقري ومرة بن �لتليد �لأزدي �إىل �حلجاج يب�رض�نه بذلك، فلما دخال د�ره 

بدره كعب فاأن�شد �لق�شيدة. وهي يف تاريخ �لطربي: )/)0)، و�لأبيات: )، )، )، )، 9، 

))، ))، ))، ))، 0)، ))، ))، يف �لأغاين: ))/)8)، و�لأبيات ))، ))، ))، ))، ))، يف 

�رضح نهج �لبالغة: ))/)))، و�لبيت )) يف �لفتوح: )-8/))، و�لأول يف �لكامل يف �للغة: 

)/)))) دون ن�شبة.

))) �لأغاين و�رضح نهج �لبالغة: �شهرُت. عد�ين: �رضفني.

))) علقت: ع�شقت.

))) �لأغاين: �أنت منها.  منبرت: منقطع.

))) �لأغاين: ذكرُت خود�ً، خود: ح�شنة �خللق �شابة ناعمة. �لطف: مو�شع قرب �لكوفة.
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ـــا ـــَه ـــُم ـــاآَِك ـــا َريّــــــا َم ـــَه ـــبُ ـــاِك ـــنَ ُدْرمــــــــاً َم

)1(
ـــرِتُ تـــنـــبَ لــلــمــ�ــشــي  ــْت  نَــَهــ�ــشَ اإْذ  تـــكـــاُد 

ــا ــَه ــــْنِ لَ ــــي اِب ــــزَّ ـــطِّ ال ـــ�ـــشَ وقـــــْد تـــرْكـــُت ِب

)2(

ُ ــــ�ــــرضَ واْلَ ـــاُدوَن  ـــب ال ــُد  ــَع ــ�ــشْ يَ ــا  ــَه ب داراً 

ــْم ــه ِب  ُّ اأُ�ـــــــرضَ حــــيٌّ  ــا  ــه ب داراً  ــــــــرَتُْت  واْخ

)((

ــــــَ�ُ ِخ نـــخـــتـــاُرُهـــْم  ملـــن  فــيــهــم  زال  مـــا 

ــاً ــع ــِج ــتَ ــْن ُْت ُم ــــالدي �ــــــرضِ ـــْت بـــي ب ـــبَ ــــا نَ َّ مَل

ـــُر))( ـــِظ ـــتَ ـــْن وَطــــالــــُب اخلـــــِ� ُمـــــْرتـَــــاٌد وُم

ـــُت ُمـــْنـــتَـــِجـــعـــاً ـــئ ــد فـــــــاإنِّ ج ــي ــع ــش اأبــــــا �

َُر))( ــــرضَّ ــــ� ــي ال ــن ــشَّ ــ� ــــا َم َّ اأرجـــــو نـــوالَـــَك مَل

ـــــول املـــهـــلَّـــُب مــــا ُزْرنَـــــــــا بــــالَدُهــــُم ل

ــَجــُر والــ�ــشَّ املـــاء  فيها  ـــــصُ  الأر� دامـــت  ــا  م

))) درم: م�شتوية  �لعظم مع �للحم حتى ل يكون له حجم، و�لدرماء �لتي ل ت�شتبني كعوبها 

ول مر�فقها. مناكب: جمع منكب وهو جمتمع ر�أ�س �لكتف و�لع�شد. ريا: ممتلئة. ماآكم: 

جمع ماأكمة وهي �لعجيزة.

))) �لز�بيان: نهر�ن �أ�شفل �لفر�ت بني �ملو�شل وتكريت.

))) �لأغاين: بها قوم....تختارهم.

))) نبت: مل �أجد بها قر�ر�ً.

))) �لأغاين:

منتجعًا �ــرضت  ــاإين  ف �شعيد  ــا  ومنتظر�أب مــرتــاد  ــري  �خل وطــالــب 

�أبو �شعيد: كنية �ملهلب بن �أبي �شفرة.  
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ـــن حــــيٍّ َعــِلــْمــتُــُهــُم ـــا�ـــص م ـــنَّ ـــن ال ــا م ــم ف

اأثَــــــُر)1( ــم  ــُك ــِب ــْي ــشَ � مـــن  ــُم  ــه ــي ف ـــــَرى  يُ اإل 

نــــــداَك كما ـــن  م ــجــاٍل  بــ�ــشِ ـــُهـــم  ـــتَ ـــْي اأحـــيَ

املــــَطــــُر)2( ــهــا  ــ�ــشَّ م ـــا  م اإذا  الـــبـــالُد  تـــيـَــا 

ـــْت ـــزلَ ن ــــٌة  ــــاَق ف مــــا  اإذا  لأرجـــــــو  اإنِّ 

يـَـــْبــــتَــــِدُر))( ـــَك  ـــْي ـــفَّ َك يف  اهلل  مـــن  ــاًل  ــش ــ� ف

تـَــُه ــُر قـــوَّ ــق ــف ـــَك اأوَهـــــى ال ـــرُبْ اأخـــــاً ل ـــاْج ف

)((

ـــرِبُ ـــَج ـــْن ـــَد وْهـــــَي الـــعـــْظـــِم ي ـــْع لــعــلَّــُه ب

ـــي ـــِن ـــَف واأْخـــَل عـــنِّـــي  ــي  ــب ــ�ــش نَ َذُوو  ـــا  ـــَف َج

ـــــــــــُر؟))( اآَتِ كـــيـــف  َدرِّي  ــه  ــل ــل ف َظــــنِّــــي 

ــا ــَه ــتُ ــنَّ ــاِء �ــشُ ــن ــش ــ� ـــِة ال ـــنَ ـــَقـــْي يـــا واهـــــَب الْ

ــــرُت)6( َف ــا  ــَه ــْرِف ــْمــ�ــِص ِهـــْركـــولـَــٌة يف ط كــالــ�ــشَّ

ـــك راِئـــــَحـــــٌة ــــــــــُدوٌر مـــن ـــــا تــــــزال بُ وم

ــــَرُر)7( ــــُغ ــَك ال ــِب ــْي ــشَ ــهــم مـــن � واآخـــــــروَن ل

ل؛ وهو �أعظم ما يكون من �لدلء. ))) �لأغاين: وما، �شيب: عطاء. �شجال: جمع �شجمْ

))) �لأغاين: فما يجاوز.......قد ع�شت.

))) فاقة: فقر وحاجة.

))) �جرب: �أغنه من �لفقر. �أوهى: �أ�شعف.

))) �أخلف: خيب.

))) �شنتها: �أ�شنانها. هركولة: ح�شنة �جل�شم و�خللق و�مل�شية. فرت: �شعف و�نك�شار.

َرة وهي كي�س فيه �ألف �أو ع�رضة �آلف. ))) بدور: جمع ِبدمْ
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ـــــتَـــــُهـــــُم ــــــاَك لـــلـــمـــجـــِد اأمـــــــــالٌك َوِرثْ ن

)1(

ُ يَـــ�ـــرضَ ـــْم  ـــِه ـــالِق اأخ ـــِن يف  ـــران ـــَع ال ـــمُّ  �ـــشُ

ـــا ُده ـــدِّ ـــع ـــى واأوتــــــــــاٍر تُ ـــَل ـــْت ـــَق ثــــــــاُروا ِب

ـــُر)2( ـــِئ ـــتَّ يَ الـــــرِب  يف  ـــــَدٌث  َح ل  حـــن  يف 

بهم الــعــدوُّ  حـــلَّ  اإْذ  ــُص  ــا� ــنَّ ال وا�ــشــتــ�ــشــلــَم 

ـــــَدُر))( �ـــــشَ ول  ِوْرٌد  ـــــُم  لأمـــــرِه فــمــا 

ـــرض مــــن اأحـــــٍد ـــ� ــــــاَب اجل ومـــــا تـــــــاوَز ب

ــُروا))( ــاجنــَح ــِت الـــرُب اأهـــَل املــ�ــرِض ف وَعــ�ــشَّ

ــبــيــوت على ـــــواَف ال واأُدخــــــَل اخلــــوُف اأج

)((

ــم ِغـــــَ�ُ ــه ــاِء رجـــــاٍل مـــا ِب ــش ــ� ــنِّ ـــِل ال ـــْث ِم

ـــلَّ ِبــنَــا ـدِت الــــرُب والـــبـَــْلـــَوى وح وا�ــشــتَـّ

الأُُزُر)6( اأمـــثـــاِلـــِه  يف  ـــُر  ـــمَّ تُـــ�ـــشَ اأمــــــٌر 

))) �لعر�نني: �لأنوف.

))) حدث: فتى. يتئر: يرمي، ولعلها »يثتئر«؛ �أي: يطلب ثاأره. ولعل تف�شري »يتئر« �أنها »يثتئر«، 

كما قالو�: »�ثرتد«؛ �أي: �أكل �لرثيد، و�ملعنى: �أنه يرمي �لعدو طلب �لثاأر.

))) ورد: �إقبال. �شدر: �إدبار.

))) �جنحرو�: دخلو جحورهم؛ �أي: تر�جعو�.

))) غري: جمع غرية.

))) ت�شمر: ترفع، كناية عن �جلد.
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بهم ــمــَن  ــ�ــشِ ــْع ُم ــصٍ  ــ� ــْف خ ُدوِن  مــن  ــلُّ  ــظ ن

ـــَم اخلـــَطـــُر)1( ـــظ ــُخ ملـــا اأع ــي ــشَّ ــ� ــَر ال ــمَّ َفــ�ــشَ

ــــوِم �ـــشـــاأنَـــُهـــُم ــــي ُن قـــْبـــَل ال ـــا نُــــهــــوِّ كـــنَّ

ـــُر ـــَق ـــتَ ـــْح ـــــان يُ ـــــــٌر ك ـــَم اأم ـــاق ـــف ـــى ت ـــتَّ ح

ــا ــنَ ــِت ــاَح ــش ــ� ــــوا ب ــــا وقــــــْد حــــلُّ ــــنَّ َّــــــا َوه مَل

ـــُروا)2( ـــَف نَ فما  ــــاراٍت  ت ــُص  ــا� ــنَّ ال ــَر  ــِف ــْن ــتُ وا�ــش

ــِه ــ�ِت ــش ــ� ع يف  خـــــالَف  ل  امـــــــروؤٌ  نــــــاَدى 

ُ ِقــــ�ــــرضَ ـــِه  ـــِل ـــث م ـــــِه يف  ب ـــصَ  ـــ� ـــي ول ـــه  عـــن

ــرضوا ــ� ـــذ ع ــــان م ـــــا ك َّ ــك ِم ــال ــن اأفـــ�ـــشـــى ه

ـــــُر َخ ـــــدَّ َّـــــــا كــــــان يُ فـــيـــهـــم �ـــشـــنـــائـــع ِم

ـــهـــا تَ ـــزَّ ـــــراِع الـــــــرِب بَ ـــــِق ـــوا ِل ـــ�ـــشُ تَـــلـــبَّ

وا))( َعـــــرَبُ قــد  اجلــ�ــرض  مــن وراء  ــبَــُحــوا  فــاأ�ــشْ

ـــْت ـــَع ــلــمــجــِد قــــْد ُرِف ـــاروا بــــاأَلـْـــويـَـــٍة ل ـــش �

ُوقـــــــُر))( الــــوَغــــى  ــــوٌث يف  ــــيُ لُ ـــنَّ  وتـــتـــُه

))) خف�س: دعة وعي�س خ�شيب.

))) �لأغاين و�رضح �لنهج: و��شتنفر.

))) قر�ع: م�شاربة بال�شيوف �أو �شد�ئد �حلرب. بزتها: لبا�شها.

))) وقر: ثقال �حلمل.
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ــوا ــُع ــَم ــتَ واج ــــــواَز  الأه ــوا  ــُف ــلَّ خ اإذا  ــى  ــتَّ ح

ـــُر)1( ــــ ِبــــَراَمــــُهــــْرُمــــَز وافــــاهــــْم بــَهــا اخلـــبَ

ــوا ــدُع ــشَ ــ� ــاَل الـــقـــوُم وانْ ــج ، ف ٍ ـــ�ـــرضْ نـَــِعـــيُّ ِب

ـــــــُروا َذَك ـــــــــُروا  ُذكِّ ـــا  م اإذا  بــقــايــا  اإل 

ـــِه ـــِت ـــَع ـــْي ـــبَ ـــــــصٍ ِب ـــــمَّ ا�ـــشـــتـــمـــرَّ بـــنـــا را� ث

ـــــَدُروا َغ ـــِدْر كــمــا  ـــْغ ن ـــاَء ومل  ـــوف ال ـــنـــِوي  يَ

ـــْد ـــوِد وَق ــوِر اجلـــن ــابُ ــش ــ� ــا ب ــى اجــتــمــعــنَ ــتَّ ح

َُر)2( ــا �ــــــــرضَ ــه ـــــاٌر ل ــا ولـــهـــم ن ــن ـــْت ل ـــبَّ �ـــشُ

ـــُم ـــه ـــاأنَّ ـــــطـــــاًل ك نَـــْلـــَقـــى مـــ�ـــشـــاعـــَ� اأب

)((

ُ ــــرضَ ــــ� ــلــهــم بَ ـــا مــث ـــْم م ـــُه ـــارُع ـــق ـــــنٌّ نُ ِج

ــٍق ــنَ ــى َح ــَل ــاً ع ــّم ــش ــُم � ــه ــي ــِق ــشْ ــ� ــى ونَ ــَق ــشْ ــ� نُ

ــَحــُر ــَر الــ�ــشّ ــَف ــشْ ــِل حــتَّــى اأ� ــْي ــل ــتــاأِنــِفــي ال ُمــ�ــشْ

ــــــَوٌد َق ول  ـــٌل  ـــق ع ل  هـــنـــالـــك  َقـــْتـــَلـــى 

ــا هــــــَدُر))( ــَه ــُك ــْف ــشَ ــم ِدمــــــاٌء � ــه ــن ـــا وم ـــنَّ ِم

ــوُقــُهــم ــا تــ�ــشُ ــه ــن ـــوا لـــنـــا ع ـــحَّ ـــن ـــى ت ـــتَّ ح

وا ُ ـــرضَ ـــ� َج اأقــــدمــــوا  مـــا  اإذا  لـُـــيـُـــوٌث  ـا  مــنَـّ

))) �لأهو�ز: منطقة بني �لب�رضة وفار�س. ر�مهرمز: مدينة يف خوز�شتان.

))) �شابور �جلنود: مدينة بفار�س.

))) م�شاعري: موقدو حروب.

))) عقل: دية. قود: ق�شا�س.
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ـــلِّ كــيــُدُهــُم ـــتَّ ال ـــــــَداَة  َغ ـــِن عــنــهــم  ـــْغ يُ مل 

َمــَكــروا الــــذي  املــكــُر  ــعــاِن ول  الــطِّ عــنــد 

َمـــًة ـــــــــْرِدي مـــ�ـــشـــوَّ ــــْت كـــتـــائـــبـُــنـَــا تَ ــــاتَ ب

ـــُر)1( ـــَم ـــَق َر ال ـــِب حـــتَّـــى نـــــوَّ حـــــوَل املـــهـــلَّ

ـــا فـــرُحـــوا ــد م ــع ــــاً ب ــــزان هـــنـــاك َولَّـــــــوا ِح

ــــــــُدُر)2( وحــــــاَل دونـَـــهــــم الأنــــهــــاُر واجل

ــوا ــزل ن اإذ  ــِح  ــف ــشَّ ــ� ــال ب ـــوَدهـــُم  جـــن ـــْوا  ـــبَّ ع

ــــُروا))( ــــِف َظ ول  وا  عـــــزُّ ــمــا  ف ــــاَزروَن  ــــك ب

ــا بــنــزلــٍة ــــَدقــــاً مـــنَـّ ـــــد لـــقـــوا َمــــ�ــــشْ وق

وا))( ُ ـــرضِ ـــ� نُ فــمــا  فيها  وا  ــرضَ ــ� ــن يُ بــــاأْن  ــوا  ــنُّ ظ

ــْت ــَق ُلِ اإذ  ــْعــِب  الــ�ــشِّ يـــوم  ــَن  ــاري ب ــت  ــشْ ــَد� ِب

زئــــُروا))( ــد  ق ــا�ــص  ــنَّ ال دمـــاِء  ب�شفِك  اأُ�ــشــٌد 

ـــُم ـــَرُه ـــْغ ثَ يـُــخـــلـــون  ل  كـــتـــائـــَب  ـــــــْوا  لَق

ــُر)6( ــَع ــشَ ــن يـُـقــا�ــشــي حــربــهــم � فــيــهــْم عــلــى م

))) تردي: تدق على �لأر�س ب�شبب �لعدو �ل�شديد.

))) �لأغاين و�رضح �لنهج: خز�يا بعد ما هزمو�.

))) �لأغاين و�رضح �لنهج: خبو� كيمنهم...وما ن�رضو�. ويف �رضح �لنهج: ول. كازرون: مدينة 

بفار�س قريبة من �شري�ز.

))) م�شدق: �شدق يف �لقتال.

))) د�شت بارين: مدينة من �أعمال فار�س.

))) �شعر: د�ء ي�شيب �لبعري فيلوى عنقه.

1-Ka3b_Bin_M3dan.indd   53 1/20/10   3:19 PM



54

وَرَدْت ــم  ــه ــُل ــي خ مــــا  اإذ  ــــَن  ــــِدم ــــْق ُ امل

بــــُر الــــدَّ ـــَع  ـــيَّ �ـــش مــــا  اإذا  ـــعـــاطـــفـــن  وال

ــُم ــه ــف ــَزح ب ـــوا  �ـــشـــفُّ اإذ  يــــَن  ــــْ�ِ ُجــــبَ ويف 

ـــد ُقـــِهـــُروا)1( ــوا وق ــلُّ ـــد ف ولَّـــــْوا خـــزايـَــا وق

ــا ــنَ ــِت ــاح ــش ــ� ب ــــاً  ــــوم ي ــــوا  ــــزل ن ــــا  م واهلِل 

ُظـــُفـــُر حــــرِبــــنَــــا  ــــن  م اأ�ـــشـــابـــهـــُم  اإل 

ــٍة ــزل ــن ـــا عــــن ُكــــــلِّ م ـــنَ ـــَق ـــال ـــيـــهـــُم ب ـــِف ـــْن نَ

ـــاعـــٌ� وتـَـــْبــــتـَـــِكــــُر ـــ�ـــش ــــــــروُح مــــنَّــــا م ت

ــا ــنَ ــت ــن ــش وا اأ� ـــــــزُّ ـــــــذاراً وقــــد َه ــــــوا ح ولَّ

ــــُم الــــــَذُر ــــاه نـــحـــو الــــــــروِب فـــمـــا جنَّ

ــــَرٍح ُف ـــاِع ذو  ـــب ال ــن طـــويـــُل  ــب اجل ــُت  ــْل ــشَ �

غـــُمـــُر)2( ول  واٍن  ل  ــِة  ــَع ــي ــش � ــدَّ ال ــُم  ــْخ ــشَ �

ـــمـــوٌن نـَــِقـــيـــبَـــتُـــُه ـــي ُب الـــــــرِب م ـــــــــرَّ ُمَ

الــبَــَطــُر ــــــــِه  راأِْي مـــن  ول  ــتَــَخــفُّ  يُــ�ــشْ ل 

بـــنـَــا ـــدميُ  ـــت ـــش ـــ� ي ـــٍن  ـــن ـــش � ـــــــالِث  ث ويف 

ـــــُر ـــــاِرُع الـــــــرَب اأطــــــــــواراً ويـــــاأَتِ ـــــق يُ

))) جبريين: ح�شن. فلو�: �شارو� فلوًل وتفرقو�.

))) �شلُت: و��شع �أبي�س و��شح. فرح: م�رض�ت. �لد�شيعة: جمتمع �لكفني، �أي �أنه جو�د. فاتر: 

تعب. غمر: غري جمرب لالأمور.
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لــــنــــاِظــــِرِه ـــــٍد  ُمـــــْب غـــــــداً  اإنَّ  ــــوُل  ــــق ي

ُمـــْعـــتَـــرَبُ ــــــــــاِم  الأيَّ ويف  ـــايل  ـــي ـــل ال ويف 

ـــوا ـــبُ ـــَق ـتــابــَع والإ�ــــــــرضاَع وارتَ ــــوا الــتَـّ دع

ـــُر ـــِظ ـــتَ ـــْن ويَ ـــتـــاأِن  يـــ�ـــش ـــــاِرَب  ـــــح امل اإنَّ 

ــــرٌج ـــدهـــا ف ـــــــــوٌر عـــن ـــــُه اأم ـــــت حــــتَّــــى اأتْ

ـــــــَذُر َ مــــا يــــاأتــــي ومــــــا يَ وقــــــد تــــبــــنَّ

وانــ�ــشــدُعــوا ــــان  ــــْرَم َك اإىل  ــــــم  زواُه ـــا  مل

ـــِت الآجــــــــاُل والــــــَقــــــَدُر)1( ـــارب ـــق ــــد ت وق

ـــــوا ـــــُفُ ـــــوِج واْزَدلَ ــل امل ــث �ـــرضنـــا اإلــيــهــم ب

ــــُر)2( ــــئ ـــت بــيــنــنَــا ِم ـــان ـــــك ك وقــــبــــَل ذل

ــــا ــــُرَه ــــَذكِّ وزادنَـــــــــا حـــنـــقـــاً َقـــْتـــَلـــى نُ

ُذِكـــــــُروا ُكـــلَّـــمـــا  ـــوٌن  ـــي ع ــتَــِفــيــُق  تَــ�ــشْ ل 

ــا ــَه ب ــــن  ــــذي وال َجــــــــــُروزاً  ــــا  ــــرنَ ذك اإذا 

وا))( ـــــــرِبُ ــُم حـــــولِن مـــا ُق ــه قــتــلــى مــ�ــشــى ل

ــصِ فما ــو� ــف ــنُّ ال تـــاأْبَـــى عــلــيــنــا حــــــــَزاَزاُت 

َقــــــَدُروا))( اإن  يــبــقــون  ومـــا  عليهم  ــي  ــِق ــب نُ

))) كرمان: ولية و��شعة بني فار�س ومكر�ن و�شج�شتان وخر��شان.

))) �زدلفو�: دنو� وقربو�. مئر: جمع مئرة؛ وهي �لعد�وة.

))) جروز: مو�شع بفار�س.

))) �لأغاين و�رضح �لنهج: تاأبى.....ول يبقون.
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ـــا ـــنَ ـــْ�تَ َع الـــــرب  يف  يـُــِقـــيـــلـــونـَــنَـــا  ول 

وا)1( عـــــــــَ�ُ اإذا  ــــومــــاً  ي ــم  ــه ــل ــي ــق ن ول 

ــا ــنَ ــفــ�ــش اأن دوَن  مـــنَّـــا  ـــُل  ـــبَ ـــْق يُ ُعـــــــْذَر  ل 

ـــــَذُروا اْعـــــتَ ــــِو  ل عـــــذٌر  ــا  ــدن ــن ع ــم  ــه ل ول 

بينهما ـــِن  ـــودي ـــطَّ كـــال بـــالـــقـــاع  ـــاِن  ـــفَّ �ـــش

)2(

ُ ــرضَ ــ� ــبَ ال ي�شَخ�َص  حــتَّــى  يــلــَمــُع  ــربِق  ــال ك

ـــا ـــَه ـــارِك ـــــُ� ت ـــــلٌّ غ ـــائـــَر ك عـــلـــى بَـــ�ـــشَ

ـــَوُر ــهــم الـــ�ـــشُّ ــي ـــى ف ـــَل ـــْت ـــال الــفــريــقــِن تُ ك

وردوا اإذ  ـــــدان  والأب الــِبــيــ�ــصِ  يف  ــ�ــشــوَن  َي

ـــــُر))( ُزَم �شفَّهم  ــهــدي  ت ـــِل  وام ـــزَّ ال ــَي  ــشْ ــ� َم

ــــا ُمـــَلـــمـــلـــمـــٌة ــــنَّ ــــه م و�ـــشـــيـــخـــنـــا حــــول

)((

ـــرُبُ �ـــشُ نــابَــُهــم  فــيــمــا  الأْزِد  مـــن  حـــيٌّ 

ـــُرُه ـــَظ ـــْن َم الأبــــطــــاَل  ــُع  ــط ــق ي ـــٍن  ـــوط م يف 

تُ�������ش���اُط ف��ي��ه ن��ف��و���ٌس ح����َن تَ���ْب���تَ���ِك���ُر))(

))) يقيلوننا: ي�شفحون عنا.

))) �لطود: �جلبل.

))) �لزو�مل: جمع ز�ملة؛ وهي �لبعري يحمل �لطعام و�ملتاع. زمر: جماعات.

))) ململمة: جي�س كثري جمتمع. ناب: �أ�شاب.

))) ت�شاط: تهلك. تبتكر: تتقدم يف اأوائل املقاتلني.
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ـــم ـــُه بُ ِ ـــ�ـــرضْ نَ ثــــمَّ  رجــــــاٌل  ـــا  ـــنَّ م زال  مـــا 

ـــُر)1( ـــِع ـــتَ ـــاملـــ�ـــرضيفِّ ونــــــاُر الــــــرِب تَـــ�ـــشْ ب

ـــاُن بــه ـــع ـــت ـــش ـــ� ــــــــاَد كــــــلُّ �ــــشــــالٍح يُ وب

ـــُر)2( َك ـــذَّ ال ــارُم  ــشَّ ــ� ال اإل  املــــوِت  ــِة  ــوَم ح يف 

ــــَفــــٍة ــــفَّ ــــم ِبـــَعـــنـــاِجـــيـــٍج ُمَ ــــُه ــــشُ ــــُدو� نَ

)((

ُ ــا ِكــــ�ــــرضَ ــن ــَق ـــمِّ ال ــا ثَــــمَّ ِمــــْن �ـــشُ ــن ــن ــي وب

ــــٌق ــهــا َرَم ــى وَعــــْقــــَرى مـــا ب ــَل ــْت ــْنَ َق ــشَ ــ� ــْغ ي

ــــا فـــوقـــهـــا اجلــــــــاديُّ يُـــْعـــتَـــ�ـــرُض))( ــــاأنَّ ك

بها ــاُد  ــَق ــت ــش ــ� يُ ــصٌ  ــا� ــش ــ� ِق ــى  ــَل ــْت ــق ب قــتــلــى 

ــا ُوِتــــــُروا ــامل ــــُدوَر رجـــــاٍل ط ــي �ــــشُ ــِف ــشْ ــ� تَ

ــــَرًة ـــا َخــــيــــاًل ُمــــَعــــقَّ ـــه ـــــــَن ب ـــــــاوِري ُم

ــــــَزُر))( َج ــم  ــاده ــش ــ� اأج ويف  فــيــهــا  ــِ�  ــطَّ ــل ل

ــِه ــاَحــِت بــ�ــش ــى  ــَل ــت ــق ال َتْــ�ــشــُب  ــــَرٍك  ــــْع َم يف 

ــُر)6( ــِق ــَع ــن ـــُح ي ي ـــرِّ ــٍل َزَفــــْتــــُه ال ــخ ـــاَز ن ـــج اأع

))) �مل�رضيف: �ل�شيف.

))) حومة: �شدة. �ل�شارم �لذكر: �ل�شيف.

))) عناجيج: جمع عنجوج؛ وهو �لر�ئع من �خليل.

))) �جلادي: �لزعفر�ن. عقرى: جرحى.

))) جزر: مذبوح مقطوع.

))) معرك: مو�شع �لقتال. زفت: رفعت وحركت.
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ــْت ــَف ــَل ــشَ � قـــْد  ـــوِم  ـــي ال ــَل  ــب ق ـــَن  ـــواط م ويف 

ــَفــُر ـــُد والــظَّ ـــْم قـــد كـــان لــــــالأزِد فــيــهــا ال

ــًة ــع ــِظ ــف م الأزُد  تُـــالقـــي  ـــــوٍم  ي ــــلِّ  ك يف 

ــَعــُر ــا الــ�ــشَّ ــَه ــول ــٍة مــن َه ــاع ــش ــُب يف � ــي ــشِ ــ� يَ

علموا قـــد  الـــقـــوم  ــار  ــي خ قـــوِمـــي  والأزُد 

خـــطـــروا)1( ـــى  ـــوَغ ال ــــوَم  ي ـــُم  ـــُه ـــروُم ُق اإذا 

ـــا ـــَه ـــــزٍّ يُـــــــالُذ ِب ــــن ع ـــُل م ـــاق ـــع فــيــهــم م

ِدَرُر)2( لــهــا  حــــرٌب  ــَرْت  �ــشــمَّ اإذا  يــومــاً 

ــــوَن مــــَدُهــــُم ــــُغ ــــْب حـــــيٌّ بــاأ�ــشــيــافــهــم يَ

تُـــْبـــتَـــدُر ــــروه  ــــك امل يف  ـــــكـــــارَم  امل اإنَّ 

وردوا الـــــذي  لــلــجــيــ�ــص  ـــُب  املـــهـــلَّ ــــول  ل

ـــدُروا ـــشَ � مـــا  اهلل  ــد  ــع ب َكــــْرَمــــاَن  اأنــــهــــاَر 

جــحــدوا اإذ  اهلل  بــحــبــل  ــا  ــنَ ــْم اعــتــ�ــش ـــــا  اإنَّ

ـــُروا َكـــَف كــمــا  نَــْكــُفــْر  ومل  بــامْلُــْحــَكــَمــاِت 

ــوا ــُع ــب ـــالِم واتَّ ـــش ــِد والإ� ــن الــقــ�ــشْ جــــاروا ع

ـــُذُر ـــنُّ ـــه ال ـــا جـــــاَءت ب ـــُف م ـــخـــاِل ـــاً يُ ـــن ِدي

))) قروم: جمع قرم؛ وهو �ل�شيد �لرئي�س. خطرو�: ت�شاولو� وتو�عدو�.

))) معاقل: ح�شون. درر: جمع درة؛ وهي كرثة �للنب و�شيالنه، �أو غز�رة �ملطر.
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)2((

]�لب�شيط[  :
(((

قال

ـــُم ـــُه ـــلَّ ـــُب هـــــذا الــــنَّــــا�ــــصَ ُك ـــلَّ ـــه بـَـــــذَّ امل

ــُر ــَم ــَق ــِب ال ــوك ــك ــوَء ال ــش ـــواً كــمــا بَـــذَّ � َعـــْف

ــــرًة ــــاأث وم ــى  ــق ــل ي اإذا  وبــــاأ�ــــشــــاً  ديــــنــــاً 

َكـــــــــَدُر)2( ول  فـــيـــه  اأذًى  ل  ــــاًل  ــــائ ون

�ــشــاِئــَلــُه املـــــال  اأعـــطـــى  ـــَب  ـــلَّ ـــه امل اإنَّ 

ـــُر ـــَظ ـــتَ ـــن ـــــّل غــــــــداٍة مــــنــــُه يُ واخلــــــــُ� ك

ــُه ــَل ــائ ــــــــداِء ن ــى الأع ــل ــصُ ع ــ� ــي ــف َكـــْهـــٌل يُ

ــاَء َعــَطــايــاه وتـَــْبـــتَـــِكـــُر))( ــشَ ــ� ــِع ي ال ِ ـــرضْ ـــ� تَ

............ مِلَـــــــْن  ــــُع  ــــي ب ــــرَّ ال هــــو 

ـــِدُر))( ـــَح ـــْن ويَ ــو  ــُل ــْع يَ وا�ـــشـــٌل   .........

�لق�شيدة  �لقدمية)، ويف  )�لطبعة   (((/( �ملحققة)،  )�لطبعة   (89/( �لأن�شاب:  �لأبيات يف   (((

بع�س  مع  �أثبتها كما وجدتها  وقد  �لأبيات،  بع�س  و�ختالل يف  مو��شع،  �شقط يف عدة 

�لتعديل.

))) نائل: عطايا ومعروف.

))) تبتكر: تاأتي مبكرة. ت�رضي: ت�شري بالليل.

))) كذ� يف �لأ�شول.
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به  ........ ل  ـــَمـــى  ـــْع نُ َفــِلــْلــمــهــلَّــِب 

تـَــْذتـَــِكـــُر)1( الــدْهــر   .... طـــول  ــن  م  .....

مــ�ــشــاكــنــهــا رادوا  ــــد  وق الــــعــــدوَّ  اأرى 

ــــُر)2( ــــَك ــــِه َع ـــــاٍب لــنــا مـــنـــُهـــْم ب ـــــلُّ ب وك

ــروا ــه ـــد ق ـــا كــــان اأهــــــُل الـــــقِّ ق ـــَدم ـــْع وب

)((
ـــرِتُ ـــبَ ـــْن يـــِن تَ ـــاُل الـــدِّ ـــب ــه وكـــــادت ِح ــن م

كَرُه و�ذذكره؛ قلبو� تاء  كره و�ذمْ ره و�ذَّ ))) تذتكر: كذ� يف �لن�س. ويف �لل�شان: )ذكر): »تذكَّ

»�فتعل« يف هذ� مع �لذ�ل بغري �إدغام«، وقد �شقط �لبيت من �لطبعة �ملحققة.

))) ر�دو�: �أر�دو�. عكر: جماعة.

))) تنبرت: تنقطع.
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)2((

]�لو�فر[  :
(((

قال

ــــــــاَرا ك ادِّ ذاَك  يل  ـــــــاَج  وه َطـــــِربْـــــُت 

ـــه الـــ�ـــشـــاَرا)2( ــــد اأطــــلــــُت ب بـــَكـــ�ـــصَّ وق

ــى ــتَّ ـــــــذُّ بـــعـــ�ـــصَ الــعــيــ�ــص ح وكــــنــــُت األ

ـــاَرا ـــع ـــشِ � ـــي  ـــمِّ ه يل  و�ــــشــــاَر  كــــــــرِبُْت 

ـــِلـــي ــــَن َو�ـــشْ ــــِرْه ـــيـــاِت ك ـــغـــان ـــــــُت ال راأي

ـــــهـــــاَرا))( ِج يل  ــــَة  ْيَ ــــرضَّ ــــ� ال واأبْــــــَديْــــــَن 

ــي ــِل ــشْ ــــَن َو� ــــِرْه ــ�ــشــي وَك ــْجــِل ـــَن ِب َغـــِر�ـــشْ

ـــــــذاَرا))( ِع ــَمــٍط  �ــشَ مـــن  ــُت  ــْي ــش ــ� ُك اأواَن 

ــي ــِب ــي ــش ــ� ــــــَدا َم ـــــَن ب ـــــــــــَن عـــلـــيَّ ح َزَريْ

داَرا))( لـــلـــهـــمِّ  �ــشــاحــتــي  ــــارت  ــــش و�

))) �لأبيات عد� �لعا�رض يف �لأغاين: ))/)8)، )8)، )9)-)9)، و�لأبيات: )، 9، ))، ))، ))، 

))، )8، )) – ))، ))، يف �رضح نهج �لبالغة: )/)))، و�لأبيات 8) – )) يف �رضح مقامات 

�حلريري: )/)))، و�لأبيات 0) -)) يف تاريخ �ملو�شل: )9، و�لبيتان 8)، 9)، يف معجم 

�ل�شعر�ء: ))).

))) �دكار: تذكر�ً. ك�س: قرية من قرى �أ�شبهان. ويف تاريخ �لطربي: )/))) يف حو�دث �شنة 

)8 للهجرة: �أن �ملهلَّب �شالح �أهل ك�س على فدية ثم رحل عنها.

))) �لغانيات: �لالتي ��شتغنني بجمالهن عن �حللي. �ل�رضمية: �لقطيعة.

))) غر�شن: �شجرن. �شمط: �ختالف بلونني من �شو�د وبيا�س. �لعذ�ر�ن: جانبا �للحية.

))) زرين: عنب. 
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ــــــــُه َنَــــــــــاٌء ــــــــُث ل اأتــــــــــــان والــــــــدي

ـــــى وجــــــــــاَرا)1( ــــٍر اأحـــــَف ــــائ مـــقـــالـــُة ج

ــصٍ ــ� ــري ـــن ُق ـــــِح م ـــــاِط ـــــــَل الأب �ـــشـــُلـــوا اأْه

ـــــاَرا)2( ــــــن �ـــــش ــــعــــزِّ املــــــوؤيَّــــــِد اأي عــــن ال

ْت ــحــرَّ ــت ــش ا� اإذا  الـــثُّـــغـــوَر  يَــْحــِمــي  ــــن  وَم

غـــــــــــَراَرا))( ـــهـــا  ل يـَــــنـُــــون  ل  حـــــــروٌب 

ــى ــشَ ــ� اأْم ـــَراِت  ـــَم ـــَغ ال يف  الأْزُد  لَــُقــْومــي 

ــــــــــًة واأعــــــــــزُّ جــــــــــاَرا))( ـــــــــــى ِذمَّ واأوَف

ـــيٍّ ح كــــــلِّ  اأكـــــــــرَم  الأْزَد  راأيـــــــــُت 

والـــــفـــــخـــــاَرا املـــــــكـــــــارَم  عـــــــدَّ  اإذا 

ـــــُم قـــــــادوا اجلـــــيـــــاَد عـــلـــى َوَجـــــاَهـــــا ه

ــــــهــــــاَرا))( مـــن الأمــــ�ــــشــــاِر يـــْقـــذْفـــَن امْلِ

))) مناء: زيادة. �أحفى: �ألح عليه يف �مل�شاألة.

))) �رضح �لنهج: عن �ملجد �ملوؤثل. �لأباطح: جمع �أبطح؛ وهو م�شيل �أودية مبكة.

))) ينون: يفرتون. غر�ر: غافلون.

))) �رضح �لنهج: لقوم. �لغمر�ت: �ل�شد�ئد.

))) تاريخ �ملو�شل: وجاها...يقدمن. �لوجى: �لوجع يف �حلافر. �ملهار: جمع مهر؛ وهو ولد 

�لفر�س.
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ــــْهــــٍب ـــــلِّ �ــــشَ ـــــك ــــلِّ مـــــــفـــــــاَزٍة وب ــــك ب

َمـــــنَـــــاَرا)1( لــهــا  يــــــروَن  ل  بَـــ�ـــشـــاِبـــ�ـــصُ 

املــــنــــايـَـــا ـــَن  ـــل ـــم ـــح ي ـــــــاَن  ـــــــْرم ِك اإىل 

ــــــــــاَرا)2( ــــكــــلِّ ثـَــــِنـــــيَّـــــٍة يـــــــوِقـــــــْدَن ن ب

ــى ــتَّ ح ــــــاأَر  الــــــثَّ  َ َْ ـــ ـــش ـــ� ي مل  ـــــوازَب  ـــــش �

ــــمــــًة ِمـــــــــــــــراَرا))( رددنـــــــاهـــــــا مــــكــــلَّ

ـــْمـــَر حــتَّــى ـــُجـــْرَن الـــعـــوايل الـــ�ـــشُّ َويَـــ�ـــشْ

ازوراَرا))( ـــــِل  الأ�ـــــشَ ـــن  ع ــا  ــه ــي ف ــــرى  ت

ربٍّ عـــبـــِد  ــــ�ــــرضَع  م ـــــَن  ـــــرْك تَ غـــــــــَداَة 

ـــــــٍج ِعــــ�ــــشــــاَرا))( ـــن َرَه ــه م ــي ــل ــــــــِ�َْن ع يُ

ـــا ـــنَ ــــــواِز ِظـــْل ــــــالأه ـــــِف ب ح ـــــزَّ ــــــوم ال وي

ـــــَل الــــــــــراَرا)6( ـــــشَ ي مـــنـــهـــُم الأ� نـــــــروِّ

))) تاريخ �ملو�شل: بكل تنوفة....�شبا�شب ل يرى فيها. مفازة و�شهب: فالة. �شبا�شب: جمع 

�شب�شب؛ وهي �لفالة. منار: علم يهدي �ل�شائرين.

))) كرمان: بلد بفار�س. ثنية: طريق يف �جلبل.

))) �رضح �لنهج: ما �أحبنا. �شو�زب: �شامر�ت. مكلمة: جمروحة.

))) ي�شجرن: يجعلنها مت�شابكة كاأغ�شان �ل�شجر. �ل�شمر و�لأ�شل و�لعو�يل: �لرماح.

�لفجاءة. رهج:  بن  بعد قطري  للخو�رج  ربه: زعيم  �لنهج: نرثن.....غبار�. عبد  ))) �رضح 

غبار. ع�شار: غبار �شديد.

))) حر�ر: متعط�شة �إىل �لدماء.
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ـــاً ـــن ـــزي ــــــرَّت اأعـــــــــــُنٌ كــــانــــت ح ــــــق َف

ِغـــــــــــــراَرا)1( اإل  نــــوُمــــهــــا  ــــــُك  ي ومل 

ــــي ــــذاك ــــُغ وامل ــــواب ــــ�ــــشَّ ـــا ال ـــنَ �ـــشـــنـــائـــُع

ـــاَرا)2( ـــش ـــ� ـــِع ـــُب ال ـــِل ـــْحـــتَ ِ يَ ومــــن بـــاملـــ�ـــرضْ

ــــَن كـــــلَّ ِحــــمــــى َعــــزيــــٍز ــــْح ــــِب فــــهــــنَّ يُ

ــــــــاَرا))( م ــــــــذِّ ـــحـــمـــن الــــقــــائــــَق وال وي

اإل ــــنَّ  يَــــ�ــــشُ املــــــتُــــــوِن  ــــــــــــوالُت  ُط

�ـــشـــاَرا ـــث  حـــي ــــُب  املــــهــــلَّ ــــاَر  ــــش � اإذا 

ــي ــِف ــن ــــِن يَ َيْ ــــرضْ ــــ� ــــامْلِ ـــيـــُخ ب ـــول الـــ�ـــشَّ ـــل ف

يـــــــاَرا))( ــــركــــوا الـــــــدِّ هـــــُم لـــقـــد ت عـــــدوَّ

ـــى ــــــــارع الأبــــــــطــــــــاِل حـــتَّ ـــــْن ق ـــــك ول

ــــراَرا))( ــــِف ــوا ال ــب ــن ــت اأ�ـــشـــابـــوا الأمـــــَن واج

ــٌم ــي ــظ ع بـــهـــْم  وَحــــــــلَّ  ــــــوا  ــــــنُ َوَه اإذا 

ـــــاَرا)6( ـــــب ـــعـــظـــَم كــــان لــهــم ِج يَـــــــُدقُّ ال

))) يف �لأغاين: كانت حديثًا، ويف �رضح �لنهج: كانت حزينًا...قلياًل نومها. غر�ر: قليل.

�ملذ�كي:  تامة طويلة.  �شو�بغ: دروع  �ملعروف و�لإح�شان.  ))) �شنائع: جمع �شنيعة؛ وهي 

�خليل �لتي �أتى عليها بعد قروحها �شنة �أو �شنتان. �لع�شار: �لنوق �لتي م�شى على حملها 

ع�رضة �أ�شهر.

))) �حلقائق: جمع حقيقة؛ وهي ما ي�شتحق �أن يحميه. و�لذمار: �حلرم و�لأهل.

))) �مل�رض�ن: �لب�رضة و�لكوفة. تركو� �لديار: �أي ترك �لنا�س و�لديار.

))) قارع: قاتل.

))) �جلبارة: هي �لعيد�ن �لتي تو�شع حول �لعظم �ملك�شور ليجرب.جبار: مغيث.

1-Ka3b_Bin_M3dan.indd   64 1/20/10   3:19 PM



65

ــــصُ عــنــهــا ــــا� ــــنَّ ـــُد ال ـــحـــي ــــٍة ي ــــم ــــَه ــــْب َوُم

الإزاَرا)1( ــا  ــه ل ـــدَّ  ـــشَ � املــــــوَت  ـــبُّ  تَـــ�ـــشُ

ـــلـــمـــاُء عــنــه ـــي الـــظَّ ـــِل ـــج ـــْن ــــهــــاٌب تَ �ــــشِ

ــــــاَرا)2( ــــــن َم مـــبـــهـــمـــٍة  كــــــلِّ  يف  ـــــــَرى  ي

ــــا ــــنَّ َوَه اإْذ  جـــــــــاُرَك  حــــمــــن  الــــرَّ ـــــِل  ب

ــــا اْخــــتــــيــــاَرا ــــنَ ــــاِرِم ــــَك عــــن حم ــــِع ــــدْف ب

ـــــراً ـــــْح بَ ــــــــــراَك  ب ـــــن  ح اهلل  ــــــــــراك  بَ

ــــــــــزاَرا))( ـــــاراً ِغ ـــــه ــــَك اأن ــــْن ــــَر ِم ــــجَّ وف

املــــعــــايل اإىل  الــــ�ــــشــــابــــقــــون  بــــنــــوك 

ـــــاَرا))( ـــــط اخِل ـــصُ  ـــا� ـــنَّ ال اأعــــظــــَم  ـــا  م اإذا 

ـــــــــْدٍر ـــــــــوَل بَ ـــــــــوٌم ح كــــــاأنَّــــــهــــــُم جن

ــــداَرا))( ــــت ــــش ــــا� ف ــــَل  ــــمَّ ــــَك تَ َدراريٌّ 

ـــــٍر ـــــْغ ـــــكـــــلِّ ثَ مــــــلــــــوٌك يـــــنـــــزلـــــون ب

ــــــاَرا)6( ط ْوِع  ــــــــرَّ ال يـــــوَم  الـــهـــاُم  ـــا  م اإذا 

))) �رضح �لنهج: �إز�ر�. مبهمة: �أمر م�شكل.

))) �رضح �لنهج: كل مبهمة.

))) بر�ك: خلقك.

))) �خلطار: ما ُيرت�هُن عليه من جائزة.

))) در�ري جمع دري؛ �أي: م�شيء؛ �أي: كاأنهم جنوم در�ري حول بدر تكمل فا�شتد�ر.

))) �لهام: �لر�أ�س. �لروع: �لقتال.
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ــْم ــه ــي ــل ع تـَــــــرى  ــــــــــوِر  الأم يف  ِرزاٌن 

ــجـــاَرا)1( ــَل والـــنِـّ ــائ ــم ــشَّ ــ� ــِخ ال ــي ــشَّ ــ� مـــَن ال

ــا م اإذا  بــــهــــُم  ــــــَدى  يُــــــْهــــــتَ ــــــــوٌم  جن

ـــــاَرا)2( ـــراِت ح ـــَم ـــَغ ال ــاِء يف  ــم ــْل ــظَّ ال اأخــــو 

))) رز�ن: جمع رزين. �ل�شمائل: �لطباع �حلميدة. �لنجار: �لأ�شل �لطيب.

))) �لغمر�ت: �ل�شد�ئد.
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)26(

]�لطويل[  :
(((

قال

ــى َج ــدُّ ــَم ال ــل ْوا ُظ َ ـــــرضَ ــْد خـــاَب اأْقــــــواٌم � ــق ل

ـــرُبِّ ال وذا  ــِ�  ــع ــشَّ ــ� ال ذا  ـــراً  ـــْم َع ــــوَن  ــــوؤُمُّ يَ

ــٍة ــبَ ــْي ــشَ ــد � ــع ــــاَل الــِغــنَــى ب ــــون َمـــن ن ــــوؤُمُّ يَ

ــِر ــْق ــَف ال َذوو  ــي  يُــقــا�ــشِ ــا  م َولـــيـــداً  ــى  ــشَ ــا� وق

ــــٍل ــــِن وائ ـــِر ب ـــْك ـــَجـــيـــٍم: يـــــاَل ب ـــُل فـــُقـــل ِل

ــــْن يُـــــْزِزي)2( ــــاُه وَم ــى اأخ ــَح ــْل مــقــالــَة َمـــن يَ

ــاً نـَــَفـــْيـــتـُــُم ــم ــي ــِم ــشَ ـــاً � ـــيّ ـــو ُكـــنـــتُـــم ح ـــَل َف

ــِر))( ــْغ ــشُّ ــ� ــال ــُه وب ــن غـــِم م ــُم بـــالـــرَّ ــُك ــِل ــْي ــَخ ِب

ـــــٍل وائ ـــــِن  ب ـــِر  ـــك ب اآَل  يــــا  ـــم  ـــُك ـــكـــنَّ ول

ــــِر َوْف َذا  املــــاِل  يف  كــــاَن  مــن  ــوُدُكــُم  يــ�ــشُ

))) قال عبد �مللك بن مرو�ن: يا مع�رض �ل�شعر�ء، ت�شبهوننا بالأ�شد �لأبخر، و�جلبل �لوعر، و�مللح 

�لأجاج، �أل قلتم كما قال كعب �لأ�شقري يف �ملهلب وولده: و�أن�شد �لأبيات... و�لذي 

يبدو �أنَّ هناك �أبياتًا �أخرى يف مدح �ملهلب مل يذكرها �لأ�شفهاين. و�لأبيات يف �لأغاين: 

.(9(/((

))) جليم: بطن من بكر بن و�ئل. يلحى: يلوم. يزري: يعيب.

))) �شميم: خال�س. �ل�شغر: �لذل.

1-Ka3b_Bin_M3dan.indd   67 1/20/10   3:19 PM



68

ــُه ــُف ــْي ــش ـــبـــاَح و� ــَب الـــنُّ ــل ــك ـــُع ال ـــان ــــَو امل ُه

تَ�رْضِي)1( التي  النُّجوَم  يَْرَعى  ال�َشا  خمي�ُص 

 

))) خمي�س �حل�شا: �شامر �لبطن؛ �أي: �أنه جائع.
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)27(

]�لطويل[   :
(((

قال

ـــُب اأنَّـــهـــا ـــشَ ـــ� ـــَد الـــَقـــْيـــ�ـــصِ َتْ ـــْي ـــبَ لـــعـــلَّ ُع

ـــِر)2( ـــْك ب اأو  ــِة  ــَظ ــي ــف ال ــــوِم  ي يف  ــَب  ــل ــْغ ــتَ ك

ٌب َمْن�شِ النَّا�ِص  يف  الَقْي�ِص  عْبَد  ُغ  ْغ�شِ يُ�شَ

كــ�ــرْضِ ــي  عــل ــــــرِبَْن  ُج ـــاٌب  واأْحـــ�ـــشَ َدِنٌء 

ا الَع�شَ ــِت  وانــ�ــشــقَّ ــا�ــِص  ــنَّ ال ـــُر  اأم ــاَع  �ــش اإذا 

تَــــــرْبِي))( ول  تَـــِريـــ�ـــصَ  ل  لُـــكـــْيـــزاً  ـــــاإنَّ  ف

))) يهجو عبد �لقي�س، و�لأبيات يف �لأغاين: ))/89)، و�حلما�شة �لب�رضية: )))).

))) �حلفيظة: �لذب عن �ملحارم يف �حلرب.

))) �ن�شقت �لع�شا: كناية عن �لع�شيان �أو �حلرب. لكيز: بطن من عبد �لقي�س. تري�س: ت�شع 

�ل�شهم على �لري�س. تربي: تنحت �ل�شهم قبل �أن ت�شع عليه �لري�س �أو �لن�شل؛ �أي: لحول 

لهم ول قوة.
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)28(

]�لطويل[  :
(((

قال

بَِني مــن  قـــاَم  اإْذ  ـــوَن  ـــشُ الأر� ــِت  �ــشــجَّ ــْد  ــَق ل

)2(
ـــــْوَق اأْعـــــــواِد ِمــــْنــــرَبِ ــٌب َف ـــــداٍد خــطــي ِه

))) �لبيت يف �ملحت�شب يف تبيني وجوه �شو�ذ �لقر�ء�ت: )/8)).

))) هد�د: بطن من �لأزد.
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)29(

]�لكامل[  :
(((

قال

ـــِر اث ـــدَّ ـــِل ال ـــي ـــِح ُ ـــِل امْل ـــَل ــى الـــطَّ ــل ـــلِّـــْم ع �ـــشَ

ـــن َخـــاِبـــِر)2( ــا ِم ــَه ــــْل ب ـــِل املـــنـــاِزِل َه ـــشَ َو�

ـــٍر ـــاِم ـــ�ـــشـــائـــٍل ِمـــــن ع ــــاِر ِل ي ــــدِّ ــــال َهــــــْل ب

ــِر))( ــام ــ�ــشَّ ــِب ال ــ�ــشْ ــَد َه ــْع ــصِ وب ــ� ــي ــَد الأن ــْع ب

ــــن بـــعـــِدِه ـــا ِم ـــَه ـــَم ـــشْ َ َر� اأْقـــــــــَوْت وغــــــ�َّ

يــــاِح وُكـــــلُّ َجـــــْوٍن َمــــاِطــــِر))( ُهـــــوُج الــــرِّ

ــٍق ــغ ــْن ــم ــــــــَوَر فـــالـــعـــِزيـــِف َف ـــــــذواِت اأْج ِب

ــــاِدِر))( ــِب فــــبَ ــذي ــَع ــال ــاِب ُغــْلــَفــَة ف ــشَ ــ� ــِه َف

ـــٍح ـــوا�ـــشِ ــتَــِبــيــَك ِب ــْلــَمــى تَــ�ــشْ اأيَّـــــــام �ــشَ

ــــِر)6( ـــــــْرِف َعـــــْنٍ فــــاِت ــــحــــواِن وَط كــــالأْق

))) يهجو ُبَريمْد�ً �لإيادّي، و�لأبيات يف منتهى �لطلب من �أ�شعار �لعرب: 9/)9).

))) �ملحيل: �لذي �أتى عليه �حلول. �لد�ثر: �خلرب. خابر: عارف باخلرب.

))) ه�شب: خو�س يف �حلديث.

�آثار. هوج: جمع هوجاء؛ وهي �لرياح �ل�شديدة. جون: �شحاب  �أقوت: خلت. ر�شم:   (((

�أ�شود ماطر.

))) ذو�ت �أجور: و�لعزيف ومنغق وغلفة و�لعذيب وبادر: مو��شع.

))) ت�شتبيك: تاأ�رضك. و��شح: �أبي�س. �لأقحو�ن: نبات ذو زهور �شبيه بالأ�شنان بيا�شًا و�شفرة 

و��شتو�ء.
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اإنَّـــهـــا اإيـــــــاداً  ــــــــْر  واْذُك ذا  ـــَك  ـــْن ع َدْع 

ـــِر ـــاِث ِل ع ـــــــــاأوَّ ــــــــَ�ْت ومـــــا كــــانــــْت ب َع

ــاللَــهــا ــــــــُردُّ �ــشَ ــــــــاُد ومـــــا يَ �ـــشـــلَّـــت اإي

ـــــِر ـــا ِمــــن َزاِج ـــَه ـــاِد ومــــا لَ ـــشَ � ـــرَّ ــــي ال داع

ـــــِت لـــغـــايـَــٍة ـــــَريْ ـــْد َج ـــق ــــــــاُد ف ــــاً اإي ــــه اإي

ِ ـــرضِ ـــا� ح ُذلٍّ  وبــــــاب  ـــِك  ـــْي عـــل ِخـــــْزيـــــاً 

يَّـــــــٍة َدوِّ ِحـــــــْرَت يف  امْلـَـــــَراَغــــــِة  ــــــَن  ابْ ـــا  ي

ــــِري)1( ــــاآِث م ـــــــَدْدَت  َع اإذا  ـــاُل  ـــن تَ َكــْيــَمــا 

ــُم ــُك ــي ف ـــــَة  جـــــِذيَ اإىل  ــــدُّ  ــــُع تَ َذا  ـــــن  َم

قـــــاِهـــــِر)2( ِعــــــزٍّ  َفــــــــْرَع  ـــــاَءَة  ـــــن َه واإىل 

ــــٍد ــــاِم وَغ ــــاِة  ــــَق ــــُع وال ـــِلـــيـــَمـــَة  �ـــشَ واإىل 

ــــِر))( ــــاِه ـــ�ـــصُ بــامْلُــ�ــشــْيــِح امل ــــــْوٌج يـُــَقـــمِّ َم

ـــْم ـــُه ـــوُك ـــُل ــــَن ُم ــــذي ــــُد ال ــــْي ــــَراه ِمــــنِّــــي َف

الـــَفـــاِخـــِر))( َفــْخــِر  َفــــْوَق  َوَزاُدوا  ــوا  َعــمُّ

))) �ملر�غة: �لأتان. دوية: فالة ل ماء فيها ول �أني�س.

))) جذمية: جذمية �لأبر�س. وهناءة: هناءة وجذمية �بنا مالك بن فهم �لأزدي.

�لعقاة: من بني �حلارث بن مالك بن فهم. موج: هو  ))) �شليمة: �شليمة بن مالك بن فهم. 

كاملوج. يقم�س: يحرك. �مل�شيح: �حلذر �جلاد يف �لأمور.

))) فر�هيد: بنو زيد بن �شبابة بن مالك بن فهم.

1-Ka3b_Bin_M3dan.indd   72 1/20/10   3:19 PM



73

ــم ــِه ــِك ــْل ُم اأُروَمــــــــــِة  ُحــــمــــاٍم يف  ــــو  ــــنُ َوبَ

ـــِر)1( ـــاِط ــِع امل ــي ب ــرَّ ـــْوُب ال ـــوا وُهــــْم �ـــشَ ـــَذُخ بَ

ِحــمــاُهــُم ُدوَن  حـــــاَل  ـــٌك  ـــْب �ـــشَ والــــــيُّ 

ـــَق الـــديـــِد وُكــــلُّ اأْجــــــَرَد �ــشــاِمــِر)2( َحـــَل

ٍد ــــطــــرِّ ــــــلِّ ُم ــــــــْزُر ُك ــــٌن َج ــــْع ـــــــيُّ َم وال

ـــِر))( ـــاِب ــــْن ك ـــراً َع ـــاِب ــــاِرَم ك ــــَك َوِرثُـــــــوا امل

ــفــاً ــتــكــلِّ ُم ـــاَد ل  ـــش ـــٍرو � ـــم ابـــــِن ع َرْهــــــط 

)((
ِ ــــَل الـــا�ـــرضِ ـــــَل الــعــُمــوِد و�ـــشـــاَد اأه اأْه

ــــــُه دونَ  ِ املـــقـــ�ـــرضِّ ـــِف  ـــَل ـــشَّ ـــ� ال مــــن  اإنِّ 

ـــِر))( ـــاِف ـــن ــــلِّ ُم ــــــْذُخ ُك ــــــاِم وبَ َُف الأن �ــــــرضَ

َقـــــْهـــــَرُه اأرادوا  ـــــْن  مل ــــَن  ــــري ــــاِه ــــَق ال

الـــَغـــاِبـــِر ــــاِن  م ــــزَّ ال ويف  ــالــفــاِت  الــ�ــشَّ يف 

ــــْم ــــُه ــــِرْيَ ــــَن مـــــَن الـــــعـــــُدوِّ َح ــــِع ــــاِن وامل

ـــَن يَـــــَد الْـــُهـــمـــام اجلـــاِئـــِر ـــشِ ـــ� ـــاِب ـــَق وال

))) بنو حمام: من بني مالك بن فهم. �أرومة: �أ�شل. بذخو�: �فتخرو�. �شوب: مطر من�شب.

))) �شبك: حي من �لأزد. �أجرد: فر�س ق�شري �ل�شعر.

))) معن: معن بن مالك بن فهم. جزر: نحر وذبح. مطرد: يتبع بع�شه بع�شًا. كابر: جد �أكرب.

))) عمرو: عمرو بن مالك بن فهم. �أهل �لعمود: �أهل �لبادية. �حلا�رض: �حل�رض.

))) �ل�شلف: �جلماعة �ملتقدمون. منافر: مفاخر يف �حل�شب و�لن�شب.
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اإلـــيـــهـــُم ــــلُّ  ــــُح يَ اإذا  الـــكـــ�ـــشـــِ�  ــــــرْب  َج

ــــدمِي واأْمــــــــن ُكــــــلِّ حُمـــــــاِذِر ــــع وِغــــنــــى ال

ـــتَـــِنـــي َجـــاَريْ اإن  ــَك  ــي ــل ع ــــاُح  ــــِري ال ـــَي  ـــِل َف

ـــــِر زاِخ بَــــْحــــٍر  ــــــلُّ  وُك اجلــــبــــاِل  وُذرى 

بَــــَدا اإذا  ـــُ�  ـــن امل ـــُر  ـــَم ـــَق وال ــُص  ــ� ــم ــشَّ ــ� وال

ــــــــٍم زاِهـــــــِر ــــاِم وكـــــــّل جَنْ ــــم ــــتِّ لــــيــــُل ال

بُـــيـــوتُـــهـــم ــــــــلُّ  ُتَ ل  ـــــَك  ـــــوُم ق ــــــــام  اأيَـّ

ُمــــــــــــاِوِر)1( ــــال  حــــب يف  بــــعــــْقــــٍد  اإل 

ــُم ــه ــي ف يـُـــــجــــــاَوُر  ول  يـــــــْغـــــــِدُروَن  ل 

ــــــٌة لـــلـــَغـــاِدِر ــــــَل ـــــــُم لَــــَعــــْمــــُرَك اأُْك وُه

ــــَ�ًة ــــــــاُد فـــــــاإنَّ فـــيـــكـــْم �ــــشِ ـــوا اإي ـــشُّ ـــ� ُغ

ــــَرَة امْلـُــتَـــ�ـــشـــاِغـــِر)2( ــــْظ ــَر الــلــئــاِم ونَ ـــ ــيَ ــشِ �

ــــْم ــــُه ــــُروُم ُق ــــَن  ــــذي ال ــــوِم  ــــق ال مــــن  اإنِّ 

ــة عـــاِمـــِر))( ــْدَم ــشَ ــــْوَم � ــهــُدوا َجـــبـُــوَب وي �ــش

))) حبال جماور: حمالفون لقبيلة حتميهم.

))) �شري: منظر وهيئة.

يوم بني  �أيامهم، وهو  يوم من  يوم جنوب. جبوب:  �لكربى: )/))):  �لطبقات  ))) ورد يف 

�لأزد وعبد �لقي�س. �شدمة عامر: يوم مل �أهتد �إليه. قروم: جمع قرم؛ وهو �ل�شيد �ملعظم.
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ــــَدا ب اإذا  ـــاٍن  ـــج ـــه ـــال ك اأغــــــــرٌّ  ـــــــــْرٌم  َق

)1(
ِ ــاِب الـــكـــا�ـــرضِ ــق ــُع ــال ـــــٍف ك ِلــــِقــــراِع َزْح

كلِّهم حُمــــــاِرَب  بَـــِنـــي  َجـــْمـــع  ـــاَب  َفـــاأَ�ـــشَ

ــِر املـــنـــ� الـــبـــاِهـــِر)2( ــم ــق ــال ـــاَع ك ـــش ـــ� وان

اِدٌق ـــــرضُ ــيــ�ــَص � اِدَق حــن ل ــــرضُّ ــــ� َب ال َ ـــــرضَ �

ـــٍل وعـــ�ـــشـــاِكـــِر))( ـــاِب ـــن ــــــُل َق ـــصُ اأْه ـــا� ـــنَّ وال

وَعـــاَفـــُه الأراَك  َمـــنَـــَع  َمـــــْن  ـــَت  ـــْل اأجـــع

ـــِر))( ـــاِظ ــــلَّ نـَـــْظــــَرِة ن ـــاُن يـُــْعـــِجـــُب ُك ـــب وال

ـــا ـــَه ـــُزونَ ــا وُح ــه ــولَ ــُه ــشُ ـــالَد � ـــب وحـــــَوى ال

ــــِر))( ــــاِئ ــــَغ ــــا وال ــــِدَه ــــراِق وجن ــــع ـــــل ال اأه

ـــَن وبـــالـــقـــنـــاِبـــل والــــَقــــنـَـــا ـــم ـــل ـــْع ـــامل ب

ــــِر)6( ـــابـــغـــاِت وُكـــــلِّ اأبـــيـــ�ـــصَ بــــاِت والـــ�ـــشَّ

))) �أغر: يف وجهه غرة. �لهجان: �لبعري �لأبي�س. قر�ع: تعارك.

))) حمارب: بطن من عبد �لقي�س.

))) �رض�دق: �أغطية متد ي�شتظل بها �لنا�س. قنابل: جمع قنبلة؛ وهي �لطائفة من �خليل بني ثالثني 

و�أربعني.

))) �لأر�ك: �شجر تتخذ �مل�شاويك من عروقه. �لبان: �شجر.

))) حزون: جمع حزن؛ وهو ما غلظ من �لأر�س يف �رتفاع وخ�شونة. �لنجد: �ملرتفع. غائر: 

منخف�س.

�ل�شابغات:  �حلرب.  يف  بعالمة  نف�شه  �أعلم  �لذي  �لفار�س  وهو  معلم؛  جمع  �ملعلمون:   (((

�لدروع �لو��شعة �لطويلة.
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ُه ـــــَراَح وِعــــــزَّ ـــــُق ـــاً َكــــَمــــْن تـَــــــَرَك ال ـــوم ي

ــِل الــكــاِفــِر!)1( ــي ل ــذَّ ــع ال ــيــِف م ــِط ــَق َخــْمــَر ال

ــاً ــب ــنِّ ــَط ُم الـــــهـــــَواِن  ـــــَع  َم ــــــزاُل  ي ـــــْن ل  َم

َوَقـــــراِقـــــِر!)2( ـــــَل َحـــَظـــاِئـــٍر  اأْه ــِر  ــْح ــب ال يف 

ــاً ــي ــال ــــى ت ــــابَ ن ــــذُّ ــــَل ال ــــِع هـــيـــهـــاَت مـــا ُج

كــالــاِفــِر))( رى  الـــــذُّ ُجـــِعـــَل  اأو  ـــِف  ـــالأنْ ك

ـــَرٍب ـــْق ــــِة َع ــــيَ ـــيَّ بـــُكـــلِّ ُرْق ـــَل ـــْب َع فـــاْجـــِل

ـــِر))( ـــاِح ـــش ــــَدِة � ــــْق ــــُكــــلِّ ُع َوُزبـــاِنـــهـــا وِب

))) �لقر�ح: �شاحل على بحر �لبحرين. �لقطيف: مدينة قرب هجر.

�ل�شمك  بها  ي�شاد  �شباك  بالأطناب. حظائر: جمع حظرية؛ وهي  �ُشدَّ  قد  مقيم  مطنَّب:   (((

قرب �ل�شاطئ. قر�قر: �شفن، جمع قرقور، وهو نوع من �ل�شفن، ولعله �أر�د �لقر�قري؛ وهي 

�أقفا�س تو�شع يف قاع �لبحر، وُت�شاُد بها �لأ�شماك، ول ز�لت ت�شتعمل �إىل �لآن يف عمان 

و�لإمار�ت، و�أرى �أنها �لتي عناها �ل�شاعر؛ لأنه جمعها مع �حلظائر، وهي �أي�شًا من طرق 

�ل�شيد، و�حلظائر كانت ت�شتعمل يف عمان قدميًا، ول ز�لت ت�شتعمل يف �لبحرين و�شو�حل 

)�أبو ظبي) بدولة �لإمار�ت �إىل �لآن.

))) �لذنابى: �لعجز. �لذرى: جمع ذروة؛ وهي �أعلى �ل�شيء.

ذ به �ملري�س. زبانى: ما تلدغ به �لعقرب. عقدة: ما يعقده �ل�شاحر من خيط  ))) رقية: ما ُيَعوَّ

لإحلاق �ل�رضر بالنا�س.
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)(0(

]�لكامل[  :
(((

قال

ــــْم ــــْزِوُك َغ مـــن  ُه  ـــــرَّ غ ـــَف  يـــو�ـــشُ ــــَن  اب اإنَّ 

ـــاِر)2( ـــش ـــ� ـــِب الأم ـــاِن ـــَج ـُـــقــــاِم ِب ــصُ امْل ــ� ــْف خ

ـــا ـــيَ ـــْنِ حـــن تـــاَلَق ـــفَّ ـــشَّ ـــ� ـــاَهـــَد ال لـــو �ـــشَ

ـــــاِر))( ـــــط ــه َرِحـــيـــبَـــُة الأْق ــي ـــْت عــل ـــاَق �ـــش

مــــْن اأر�ــــــصِ �ـــشـــابـــوِر اجلــــنــــوِد، وخــيــُلــنــا

ـــاِر))( ـــف ـــشِ ـــ� ـــا ِب ـــَه ـــتَ ـــَريْ مـــثـــُل الـــــِقـــــداِح بَ

ـــِه ـــاِن ـــبَ ـــَل ــــٍذ يُـــــــَرى ِب ــــِذي ــــْن ِمـــــن ُكــــــلِّ ِخ

ـــــاِر))( ـــــطَّ ـــاِة مـــع الـــَقـــنَـــا اخْلَ ـــبَ ـــظُّ ــــــُع ال َوْق

))) كان �حلجاج بن يو�شف يلوم �ملهلب على تاأخره يف �لإغارة على �خلو�رج �لأز�رقة، وكان 

�ملهلب يتحني �لفر�شة منهم، فاعتذر �ملهلب عن ذلك برتب�شه بهم، و��شتعفى �إن كان هناك 

من هو �أ�شلح منه، وكتب �ملهلب �إىل عبد �مللك بن مرو�ن بذلك، فاأمر عبد �مللك �حلجاج 

�أن يدع �ملهلب كما يرى، فقام كعب و�أن�شد �ملهلب �لأبيات �أمام ر�شول �حلجاج، فبلغت 

فاأوفد  بذلك،  �ملهلب  كعبًا، وعلم  يطلب  �ملهلب  �إىل  و�أر�شل  فغ�شب،  �لأبيات �حلجاج 

�إىل عبد �مللك ي�شتوهبه من �حلجاج، فاأن�شد كعب عبد �مللك �لأبيات، وطلب من  كعبًا 

�حلجاج �أن يكف عنه. و�لأبيات يف �لأغاين: ))/)9)، و�رضح نهج �لبالغة: )/9)).

))) خف�س �ملقام: طيب �لعي�س و�لإقامة.

))) رحيبة: و��شعة.

))) بريتها: هذبتها. �شفار: جمع �شفرة.

يف. خطار: ذو �هتز�ز. ))) خنذيذ: فر�س. لبانه: �شدره. ظبات: جمع ظبة؛ وهي حد �ل�شَّ
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ــًة ــَم ــي غــن بـــــاِع  الـــــرِّ ُمــــــعــــــاَوَدَة  َوَراأَى 

اأْزمــــــــــاَن كـــــان حُمـــــاِلـــــَف الإْقـــــــتَـــــــاِر)1(

ــا ــه ــاِب ــبَ ــشَ ــا و� ــه ــِب ــْي ــشِ ــ� ــــــروَب ل ــــــَدِع ال َف

ـــك ُكـــــــلَّ َخـــــــِريـــــــَدٍة ِمـــْعـــطـــاِر ـــي ـــل وع

))) �لرباع: �حلالة �حل�شنة. �لإقتار: قلة �لطعام.
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)(1(

]�لكامل[   :
(((

وقال

ــــاِر ــــوِم دي ــــشُ ــــن ر� ـــَك ِم ـــوَق ـــا هـــــاَج �ـــش م

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــدارك ُمــهــجــتـَـي ــٍب ت ـــــِذي َحــ�ــشَ ــاً ِل ــي ــق ــشَ �

ــــٍح وِعـــــثـــــاِر)2( ــــواِئ ــد ج ــع ـــُت ب َفـــنَـــَهـــ�ـــشْ

ــا ــَه ــلَّ ك ـــــكـــــاِرَم  امل وِرَث  الـــــذي  ذاَك 

ــــــــزاِر ِن وبـــــــن  َيـَـــــــــٍن  ذي  ـــــن  ب ـــــن  م

بـــعـــدَمـــا ــــب  املــــهــــلَّ اآلَء  وذكــــــــــرُت 

ـــُة الأْقــــطــــاِر ـــشَ ـــ� ـــِري ـــيَّ َع ـــْت عـــل ـــاَق ـــش �

ـــى الـــــذي يُـــرَجـــى لـــكـــلِّ عــظــيــَمــٍة ـــشَ ـــ� اأْم

ــــــهــــــاِر الأنْ ـــــِع  ـــــاِم م بـــــن  ـــــرْبِ  ـــــق ال يف 

ـــِه ـــاِل ب ْ ـــرضِ � ـــــــــْزَن يف  واْلُ ــــَدى  ــــنَّ ال دَفــــــَن 

اِر))( َخــــــــــوَّ ول  ـــٍف  ـــشْ ـــ� َق ل  عــــــوِد  يف 

�أ�شول  ولي�شت يف   ،((88 �لأغاين:  و�لأبيات يف جتريد  �ملهلب.  بن  زياد  بن  ))) ميدح جمز�أة 

كتاب �لأغاين.

))) جو�ئح: مفردها جائحة؛ وهي �لد�هية و�مل�شيبة.

))) �رضبال: قمي�س �أو درع. ق�شف: �رضيع �لك�رض. خو�ر: �شعيف.
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ــــــــالَدُه وب ُه  ـــــــــرْبَ ق ـــي  ـــِق ـــشْ ـــ� يَ زاَل  ل 

ــــواِر ــــشَ و� بــــواِكــــٌر  ـــحـــاِب  ـــ�ـــشَّ ال ِدَرُر 

ــى الــ�ــشَ َوِطــــــَئ  مـــن  خـــُ�  املــهــلَّــُب  ذاك 

ـــــــِة جـــــاِر نـَـــْفــــ�ــــشــــاً واأوفـــــــــــــاُه ِبـــــــِذمَّ

ــــد اأبـــــــــاَح ِديـــــــــاَرُه ــــن عــــــدوٍّ ق ـــــْم م ك

اِر)1( ــــــــــرَّ ـــٍل َج ـــَف ـــْح ـــَج فــ�ــشــَمــا اإلــــيــــه ب

ــاً ــش ــ� ــواِب ــبَــُح بـــالـــُكـــَمـــاِة َع ـــُل تَــ�ــشْ ـــي واخل

ـــــواِر)2( ـــــْغ ـــــٍج ِم ـــــلَّ ُمـــــَدجَّ ـــَن ُك ـــْل ـــِم ـــْح يَ

ــــَراُد بـُـطــونـَـهــا ــهــوِر طــــَوى الــــطِّ بُـــْلـــُج الــظُّ

وَمــــــَغــــــاِر))( حـــلـــيـــقـــٍة  يــــــوِم  ُكــــــلِّ  يف 

عليهُم ـــجـــاِج  ـــِف ال ـــِد  ـــْع ب مـــن  يَـــْخـــُرْجـــَن 

ـــــاِر ـــــ�ـــــشَ ـــــَح الأبْ ارعـــــن طـــــوام بـــــالـــــدَّ

))) جحفل: جي�س.

))) ت�شبح: ت�شدر �شوتًا لي�س بحمحمة �أو �شهيل.

))) بلج: ل �شعر عليها. �لطر�د: حماربة �لفر�شان بع�شهم بع�شًا.
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)(2(

] �لكامل[  :
(((

قال

ُمــــــْدِرٌك �ــشــْيــَفــَك  اإنَّ  ــِب  ــلَّ ــه ــم ــل ل ـــــْل  ُق

ـــــــــاِر ـــــــــْدِرُك الأوتَ َحــــامــــي الــقــيــقــة م

يف  دبري  �أويّل  »ما  ويقول:  يلوي،  ل  للحرب  لقي  �إذ�  �خلارجي  هالل  بن  عبيدة  كان   (((

�أحد حروبهم فوىل من بني  �ملهلب يف  بن  �لنار«، فطعنه مدرك  �أخاف  �حلرب، ولكني 

يديه، فناد�ه مدرك: �أين �لفر�ر يا عبيدة؟ فقال: ل�شت �أفر، ولكني �أنحاز �إىل فئة متنعني. 

فاأن�شاأ كعب بن معد�ن �لأ�شقري يف ذلك يقول �أبياتًا مطلعها: قل للمهلب......�لبيت �إىل 

�آخرها. و�لبيت يف �لفتوح: )-8/)).

1-Ka3b_Bin_M3dan.indd   81 1/20/10   3:19 PM



82

)(((

] �لب�شيط[  :
(((

قال

ـــٍة ـــاِلَ ـــش ـــ� ل هـــنـــاِئـــيّـــا  تـَـــــــْرُجــــــــَونَّ  ل 

ــــُمــــِر)2( ــــَوَة اْلُ ــــشْ ــــــداداً اأُ� ــُم وُه ــُه ــل ــع واْج

ــــَرٌة ــــاأثُ م الأْزِد  يف  ـــُهـــَمـــا  مـــالَ ــــاِن  ــــيَّ َح

�ل���نَّ���و�َك���ِة و�لإف�������ر�ِط يف �ل����َه����َذِر))( غ���ُر 

ــِم ــِه ــلِّ ُك ـا�ــصِ  الــنَـّ وراَء  لـُــَكـــْيـــزاً  ـــْل  ـــَع واْج

ِ والـــَقـــَذِر))( ِْ ـــــَل الـــنَّـــ ْه ــاِء واأَ ــ�ــش ــُف ــــَل ال اأْه

ــُم ــِه ــائ ــش ــ� ـــبَـــاٌب مـــن ُف ــا �ـــشَ ــن ــي ـــــوٌم عــل ق

ـــُكـــِر))( ـــه مـــيـــداً مــــَن الـــ�ـــشُّ ـــا ل ـــرانَ ـى ت حــتَـّ

ــا ــنَ ــُع ــَف ــْن ــــا لـــيـــ�ـــصَ ي ــــاأنَّ ـــــْغ يــــزيــــَد ب ـــــِل اأبْ

الـــُعـــُطـــِر)6( ــٌص رغـــْيـــٌد ول �ــشــيٌء مــن  ــ� ــْي َع

))) كانت ربيعة و�ليمن متحالفة، فكان �ملهلب و�بنه يزيد ينزلن هاتني �لقبيلتني يف حملتهما، 

و�لأبيات يف �لأغاين: ))/90).

))) هنائي: ن�شبة �إىل هناءة بن مالك بن فهم. هد�د: بطن من �حلجر من �لأزد. �أ�شوة: مثيل. 

�حلمر: جمع حمار.

))) �لنو�كة: �حلمق.

))) لكيز: بطن من عبد �لقي�س.

))) ميد: ما ي�شيب �لإن�شان من �لدو�ر ب�شبب �ل�شكر �أو �لغثيان �أو ركوب �لبحر.

))) يزيد: لعله يزيد بن �ملهلب.
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ـــــوَق َمـــــْدَرَجـــــٍة ـــزاً ف ـــْي ـــك ــــــلَّ لُ ـــى ُتِ حـــتَّ

)1(
ِ ـــاِء ِمـــن ُمـــ�ـــرضَ ـــاِح عــلــى الأحـــي ي ـــرِّ ـــَن ال ِم

ـــبَّـــِتـــَهـــا ــــــظَّ �ـــشُ ــــاأخــــذوا ِلــــــِنــــــزاٍر َح ــــي ل

ــِر)2( ــِه ــشِّ ــ� كــمــا اأخـــْذنـــا ِبــَحــظِّ اِلـــْلـــِف وال

))) مدرجة: طريق.

))) �شبة: عار.
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)(6(

] �لب�شيط[  :
(((

قال

ــُه ــتَ ــمَّ ـــْلـــَت ِه ــــَك قــــْد عـــطَّ ـــٍد لَ كــــْم حـــا�ـــشِ

هــِر والــَقــَدِر ُوِف الــدَّ ــِم �ــــرضُ ــْت ــ�ــشَ ُمــْغــًرى ِب

ـــِلـــِه َمـــَفـــا�ـــشِ ـــٌم يف  ـــْه ـــشَ � ـــــــَت  اأنْ ــــا  كــــاأنَّ

َعـــــَوِر عــلــى  َطــــْرفــــاً  ثَـــنَـــى  راآَك  اإذا 

ــُه ــَح ــواِن ـــــْرِدي يف َج ــَك تَ ــْن ٍة م َ ـــرضْ ـــ� كـــْم َح

ـــِر)2( ـــالإبَ ب الـــَوْخـــِز  ــُل  ــْث ِم ــِب  ــْل ــَق ال على  لها 

ــُهــُه ــــذي ل �ـــشـــيَء يُــ�ــشــِب ال ـــِرميُ  ـــك اأنـــــَت ال

)((
ــرَضِ ــ� بَ ــن  ِم قــيــل:  اأْن  �ــشــوى  فيك  عــيــَب  ل 

))) �لأبيات يف �لأ�شباه و�لنظائر: )/)0)، و�حلما�شة �لب�رضية: ))).

))) تردي: ت�رضي.

))) �حلما�شة: �لكرمي �لفتي ل �شيء.
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)(7(

]�لكامل[  :
(((

قال

ُقـــــوا ــــن َتَـــــرَّ ــــذي ــــــــِة ال ــــــــالأزاِرَق ُقـــــل ل

ــا ــت نُــحــو�ــشَ ــي ــق ِبــ�ــشــلــى و�ـــشـــلَّـــربى ل

ـــْم واأخــــــــذُتُ ـــُك ــــُب جـــمـــَع ـــل املــــهــــلًَّ ـــتَ ق

ــــا ــــشَ ـــــَداِن روؤو� ائ ـــــزَّ ـــــال ــــِه ب ــــِل مــــن ُر�ــــشْ

ـــوا ـــا واقـــبـــُل ـــرتوَه ـــش ـــا� ــا ف ــوَه ــم ــت ــك قـــد ت

ــا ـفــو�ــصِ نــفــو�ــشَ ـــلـــَك الــنُـّ ــى ِت ــل َجــــْهــــداً ع

ـــــاِرٍق �ـــــشَ ذرٍّ  كــــل  ــا  ــه ــي ــل ع ـــــوا  ـــــك وابْ

ــا)2( ــشَ ــو� ــب ــن ع ــف ــاك ـــــْوا وظـــلُّـــوا ع ـــــشَ واأْ�

ــهــا ــل كـــــم مـــثـــلـــهـــا مـــنـــكـــم لـــــه مـــــن مــث

ــا ــشَ ــو� ـــب ب ـــهـــلَّ ــــاً ملــــن عــــــادى امل ــــش ــــوؤْ� بُ

روؤو�س  بع�شًا من  �أ�شحابه  بع�س  و�شلربى، وحمل  �شلى  �لأز�رقة يف  �ملهلب على  �نت�رض   (((

يف  و�لأبيات  عليهم.  ودفنوها  �لروؤو�س  منهم  و�أخذو�  �خلو�رج  فاعرت�شهم  �خلو�رج، 

�لفتوح: )-)/0)).

))) ذر �شارق: مطلع �ل�شم�س.
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)(8(

]�لطويل[  :
(((

قال

ـــصِ املـــــوِت يـــومـــاً ولــيــلــًة ـــاأْ� ـــَك ـــاَقـــْوا ِب تـَــ�ـــشَ

ــُع)2( ــُل ــْط تَ م�ُص  ال�شَّ كــــاَدِت  حــتَّــى  ب�شابوَر 

ـــن رجــاِلــهــم ـــــٌة م ا�ـــــشَ َ ِبـُـــــْعــــــرَتٍَك َر�ـــــرضْ

ُع))( ــــَجــــزِّ ـُـــتَ ــا امْل ــنَ ــق ــــرى فــيــهــا ال ـــٍر يُ ـــْف وُع

))) معجم �لبلد�ن )�شابور).

))) �شابور: مو�شع بفار�س.

))) معرتك: مكان �ملعركة. ر�رض��شة: �شفة للرجل �لر�رض��س وهو �لكثري �للحم. عفر: لعلها 

و�شف للرجال �لذين قتلو� وتلطخو� بالعفر؛ وهو �لرت�ب. �ملتجزع: �ملتك�رض.
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)(9(

]�لطويل[  :
(((

قال

ٌب ـــــــرِّ ــــــــْرٌم ِهــــجــــاٌن ُمَ ــــا َق ــــنَ يـــ�ـــشـــُ� ِب

ـــُع)2( ـــَل ـــْط َم ـــِد  ـــْج امل ِذْرَوِة  يف  ــــُه  لَ اأغـــــرُّ 

ـــٍة ـــَه ـــِري ــــى لـــُكـــلِّ َك ــــْدَع ــــٍة يُ ــــَق ـــــــو ِث اأَُخ

ـــُع))( ـــنَ ـــشْ اأَ�  ِّ الـــ�ـــرضَّ ِمــــَن  ـــــْوٌم  يَ ــــَدا  بَ مــا  اإذا 

ــَرْت ــمَّ َو�ــشَ ـــــَواٌن  َع َحـــــْرٌب  ــْت  ــَح ــِق لَ اإَذا 

ُع))( ْطـــــَراِف الـــَقـــنـَــا وتـُــــَفـــــزِّ ـــبُّ ِبـــــاأَ تـَــ�ـــشُ

ــا ــَه ــِن لــي الأمــــــــوَر  ـــتـــاأِن  يـــ�ـــشْ زاَل  فـــَمـــا 

ـــُع))( ـــَط ـــْق ــــــوُر وتَ ــــــِري الأم ــا اأَجــــــٌل َتْ ــه ل

ــٌة ــيَّ ــِج ــشَ ـــا � ـــنَّ ــْبـــــُر ِم ـــا والــ�ــشَّ ـــنَ ــاً ِب ــم ــي ــق ُم

ـــُع ــــــــواٍم َتـــيـــ�ـــصُ َوتَـــْخـــ�ـــشَ واأنـــُفـــ�ـــصُ اأْق

 ،((( �لد�مغة:  ق�شيدة  يف  و�لأبيات  �لأز�رقة،  مع  �شفرة  �أبي  بن  �ملهلب  حرب  ي�شف   (((

و�لأبيات 8-0) يف معجم �لبلد�ن )جريفت)، و�لبيت ) يف �لفتوح: )-8/)).

َرب، و�ل�شاعر ي�شف رجاًل،  ))) �لد�مغة: »ُمقرٌب«؛ ول وجه لها، ويقال للخيل �لتي تكرم ُمقمْ

�شبه  كرمي،  �شيد  قرم:  �ل�شفة.  بهذه  �لقو�د  يو�شف  ما  وكثري�ً  �أثبتناه،  ما  �ل�شو�ب  ولعل 

بالقرم من �لإبل؛ وهو �لفحل. هجان: كرمي �حل�شب.

))) كريهة: �شدة �حلرب.

))) عو�ن: حرب بعد حرب.

َطُع ))) لعل �شو�ب �لعجز: �إىل �أجل جُتَرى �لأمور وُتقمْ
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ـــا ـــَه ـــْوِل ـــَه ــــا ِل نَ ــــرَبْ ـــا تـــالقـــيـــنـَــا �ــــشَ ـــمَّ ـــَل َف

ـــُع َمـــْقـــنَ اهللُ  ــــــــَزَل  اأن ــا  ــم ــي ف ــــْرِء  ــــَم ــــْل وِل

ـــُه ـــشُ ـــو� ـــنُ مــــــاُح تَ ــــــرِّ ـــــِريٌّ وال ـــــَط ــــــا َق جَنَ

ـــــِرُع)1( ـــــْف ـــه نـَـــْهــــُد الـــــــــَزاَرِة ُم ـــُ� ب ـــط يَ

ــــْد بَـــَدا ـــاَقـــْنِ َرْكـــ�ـــشـــاً وق اأَمــــــرَّ بـــه الـــ�ـــشَّ

ـــِة تـَـــْطــــُلــــُع)2( ـــيَّ ـــن ـــيَـــاِعـــِه ُجــــْنــــُد امل لأ�ـــشْ

َقـــوِمـــِه اأ�ــــــرضاَف  ِجـــ�ْفـــَت  ـــَم يف  ـــَل ـــشْ واأ�

ــِة يُـــــْهـــــَرُع))( فـــيَـّ َ ومـــــرَّ ِحـــــــذاَر املـــ�ـــرضْ

))) معجم �لبد�ن و�لفتوح: على �شابح نهد �لتليل مقرع. ومل �أهتد �إىل معاين: �لتليل ومقرع 

�حلز�زة، ويف هذ� �ل�شطر حتريف يف �لرو�يتني. تنو�شه: تتناوله. نهد: كثري �للحم.

))) معجم �لبلد�ن: يلف به....لأ�شناعه يوم من �ل�رض �أ�شنع. ويف �لد�مغة: يطلع. ولعل �ل�شو�ب 

ما �أثبتناه. �أمّر: يلوي ويلف. �أ�شياعه: �أعو�نه.

�إذ� ما بد� قرن من �لباب يقرع. �مل�رضفية: �شيوف من�شوبة �إىل  �لبلد�ن: ....جنده  ))) معجم 

»�مل�شارف« قرية باليمن.
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)(0(

] �لطويل[  :
(((

قال

ــــــْزِم والـــنَّـــَدى ـــَع اْلَ ـــاِم ـــــــُت يـــزيـــداً َج َراأَيْ

ويَـــْنـــَفـــُع ـــرضُّ  ـــ� ي ل  ـــْن  ـــَم ـــي ف خــــــْ�َ  ول 

ــهــا ِقــ�ــشــا�ــشَ ــى يف جــــروز  ــَل ــْت ــَق ب ــــاَب  اأَ�ــــشَ

ـــنـَــُع)2( يـَــ�ـــشْ املــهــلَّــُب  ــــاَن  ك مـــا  َواأْدَرَك 

ـــــي ِت َ ـــــرضْ اأُ� ـــِب  ـــلَّ ـــه امل اآل  لـــُكـــُم  ِفــــــدًى 

ـــُع))( ـــَم ــواٍم َواأْج ــش ــــِوي مــن � ــُت اأْح ــْن ــا ُك وم

ــِه ــاِن ــن ــشِ ــ� ــــــروؤٌ يَــْبــِنــي الـــُعـــال ِب ــَص اْم ــ� ــْي ــَل َف

ـــواِد َويـــــــــْزَرُع))( كـــاآخـــَر يَـــْبـــِنـــي بـــالـــ�ـــشَّ

))) معجم �لبلد�ن )جروز).

))) جروز: مو�شع.

))) �شو�م: كل ما رعي من �ملال يف �لفلو�ت؛ �أي: ما ميلكه �لفرد من ما�شية وجمال و�أغنام.

))) �ل�شو�د: ريف �لعر�ق.
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)(1(

]�لطويل[  :
(((

قال

منهُم ــاُن  ــيَ ــْح ــش � ــاِن  ــج ــي ــتِّ ال ذو  ـــُك  ي اأملْ 

ـــــُع)2( ـــــراِب ـــا وامل ـــه ـــْرُج ى َخ ــــــــوؤَدَّ اإلــــيــــِه تُ

ــــالَن والــــُقــــَرى ــــْع ـــن َج ـــا ب ــــُه ِحـــــــَوٌل م ل

ــُع))( ــشِ ــوا� َخ والأُنـــــوُف  اً  َقــ�ــرضْ ــِع  ــْي ــَق ال اإىل 

))) ُيفاخر بريد�ً بن �لإيادي. و�لبيتان يف �لأن�شاب: )8).

))) ذو �لتيجان: �شحيان بن مازعة �جلديدي، من روؤو�س �لأزد يف �جلاهلية. �خلرج: ما �أخرج 

من �ملال يف �ل�شنة بقدر معلوم. �ملر�بع: جمع �ملرباع؛ وهو ربع �لغنيمة �لتي كان ياأخذها 

�شيد �لقبيلة.

))) حول: قدرة. جعالن: مدينة بعمان. �لقيع: ما ��شتوى و�شهل من �لأر�س. جعالن و�لقيع: 

مو�شعان.
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)(2(

]�لكامل[   :
(((

قال

ــا ــَدَم ــع ب ـــِب  املـــهـــلَّ اإىل  ـــاُل  ـــتَ ـــِق ال َخــلــ�ــصَ 

ــــُع)2( ــــاِن ــا م ــنَ ــي ــص ف ــ� ــي ـــــاَر ول َم ـــــذِّ مـــنـــَع ال

ب �ملهلب يومئذ على وجهه �رضبة منكرة كاد �أن  ))) ثار �لقتال بني �ملهلب و�خلو�رج، و�رضُ

ي�شقط منها من على فر�شه، وت�شايلت �لدماء على وجهه وحليته، فاأن�شاأ كعب بن معد�ن 

�آخرها.  �لقتال.....�لبيت.....�إىل  خل�س  مطلعها:  يف  يقول  �أبياتًا  ذلك  يف  �لأ�شقري 

و�لبيت يف �لفتوح: )-8/8).

))) �لذمار: ما يد�فع عنه �ملرء من مال وملك وعر�س.
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)(((

]�لب�شيط[  :
(((

قال

ــا ومــــا َظــَلــَمــْت ــَه ــي ـــا ف ـــٌل ب ـــي ــــَك ِف ــــْت َرَم

ــلــُف)2( ــُة الــ�ــشَّ ــاَج ــَف ــْج ــَف ــَك ال ــَل ــْب ـــهـــا َق وَراَم

ـــاِة ول ـــنَ ـــَق ال اُر  ــــــوَّ َخ الـــثَّـــْغـــَر  يُـــْجـــِزئ  ل 

ـــذي يـَــِجـــُف))( ــُب ال ــْل ــَق ــرِضِ وال ــا� ــك ــصَّ امل ــ� َه

ــم ــُه ــُل ــتُ ــْق ِك تَ ْ ــــــرتُّ ــايل ال ــي ــــُرون ل ــــْذُك ــــْل تَ َه

ــُف ــِح ــتَ ــْل ُم والـــَفـــْجـــفـــاُج  ـــــاَزة  َك دوَن  مـــا 

وا ـــــرِبُ َك مـــا  بــعــَد  اإل  اخلـــيـــَل  ـــوا  ـــبُ ـــْرَك ي مل 

ـــُف))( ـــنُ ـــا ُع ـــَه ـــاِف ـــتَ ْك ـــاٌل عــلــى اأَ ـــَق ـــْم ِث ـــُه َف

))) ��شتع�شت فيل مدينة �شمرقند على يزيد بن �ملهلب، ثم ُعزل وويل مكانه قتيبة بن م�شلم 

ويهجو  قتيبة  فيها  �لأبيات ميدح  فقال كعب  وفتحها.  �إليها وحا�رضها  فزحف  �لباهلي، 

تاريخ  و�لأبيات يف  �لأزد.  �إىل  عو�  �دَّ و�أنهم  �خلوز،  �أجد�ده من  �أ�شول  �أن  ويعريه  يزيد، 

�لطربي: )/)))، و�لأبيات: )، )، )، )، يف �لأغاين: ))/99)، و�لبيت ) يف معجم �لبلد�ن 

)فيل)، و�لبيتان )، )، فيه �أي�شًا، و�لبيت ) يف �لرو�س �ملعطار: )))، وفتوح �لبلد�ن: )))، 

و�لبيت ) يف ن�رضة �لإغري�س: )))، و�لبيت 0)يف تاريخ دم�شق: 0)/))).

))) �لأغاين: من بعدما ر�مها �لفجفاجة. �لفجفاجة: �لكثري �لكالم.

))) يجف: يرجتف ويرتعد.

))) �لأغاين: بعدما هرمو�.
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ـــُه ـــِرُف ـــْع ــــــــــــْرَداَذاُء نَ ــٌص َوَم ــا� ــن ــشُ ــْم � ــُه ــن م

ــُف)1( ــُل ــُق ــا ال ــُوَه ــشْ ــ� ــَخــَراُء ُقـــبُـــوٌر َح وَفــ�ــشْ

ـــُلـــُه تـُــَفـــ�ـــشِّ ـــ�ـــصٍ  حـــْف اأبــــــا  راأيــــــــُت  اإنِّ 

ــُف ــِل ــتَ ــْخ ـــا�ـــصِ تَ ـــنَّ ــاعــي ال ـــاُمــــُه وَمــ�ــشَ اأيَـّ

يَْجَمعُهم الـــَقـــوِم  ــ�ــُص  ــْع وب ــ�ــٍص  ــْي َق يـــُح  ِ �ـــرضَ

ُف)2( ــــرَتِ ــــْق ــوٌب وُم ــشُ ــ� ــْن ــَم ــــٌف َف ــــًرى وري ُق

اْقتَ�َشُموا ما  العْجِز  ــَل  اأه َطــاَوْعــَت  كنَت  لــْو 

ـــُف ـــِن ـــوؤْتَ ــِد ُم ــْغ ــشُّ ــ� ـــاً وِعـــــزُّ ال ـــف �ــشــبــعــَن األ

ــُمــَهــا قــا�ــشِ ــــَت  اأن ــــــَرى  اأُْخ ــَد  ــن ــْرَق ــَم ــشَ � ويف 

ـَلــُف ــــَك الــتَـّ ــــاِئ ــــَر عـــن َحــــْوبَ ــــاأخَّ لَـــِئـــْن ت

ــَت ِبــِه ــْق ــبَ ــشَ ـا�ــُص مــن َخــــْ�ٍ � َم الــنَـّ ـــا قــــدَّ َم

ُف))( َ ـــــــرضَ � ـــوا  ـــُف ـــلَّ َخ َّـــــا  ِم ـــَك  ـــوتُ ـــُف يَ ول 

))) تاريخ �لطربي: 

حمتقر ــدرد�ذ�ن  وم �شبا�س  �لقلفمنهم  ح�شوها  قبور  وب�شخر�ء 

�شفرة.  �أبي  و�لد  �رض�ق  ��شم  مرد�ذ�ء:  �لأزدي.  �رض�ق  بن  ظامل  �شفرة  �أبي  ��شم  �شنا�س:   

ف�شخر�ء: جد �أبي �شفرة. وهذ� �فرت�ء من كعب عليهم.

))) �رضيح قي�س: هذه رو�ية �أ�شول �لأغاين، وقد تركها حمققه و��شتعمل رو�ية �لطربي: »قي�س 

قي�س.  �ل�رضيح يف  �لن�شب  هو  قتيبة  ن�شبة  �أن  �أي  �أ�شوب؛  �لأغاين  رو�ية  ولعل  �رضيح«، 

�لأغاين: ...وبع�س �لنا�س.....ومن�شوب ومقرف.

))) تاريخ دم�شق:

�ــرضُف ل يدرك �لنا�س ما قدمت من ح�شن قــدمــو�  ممــا  يفوتك  ول 
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)(((

]�لطويل[  :
(((

قال

ـــًة بَ ْ ِ �ـــرضَ ـــ�ـــرضْ ـــامْلِ ـــاُج ب ـــجَّ َب ال َ ــْد �ـــــرضَ ــق ل

ــــِف)2( ــــِري ـــُن ُكــــلِّ َع ـــْط ــا بَ ــَه ــن تَـــَقـــْرَقـــَر م

))) �لبيت لكعب �أو للفرزدق يف �لكامل يف �للغة و�لأدب: )))).

�لبلد. تقرقر: �أخرج �شوتًا. عريف:  �لثقفي. �مل�رض: ق�شبة  ))) �حلجاج: �حلجاج بن يو�شف 

�شيد قائم باأمور قومه.
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)(((

]�لكامل �ملرفل[  :
(((

قال

ــــوَن فــهـــ ــــُل ــــ�ــــشِ ـُـــْف ـــــكـــــراُم امْل ــــــَب ال ذه

ـــــــْرُق بَ ول  رْعـــــــــٌد  ل  ـــــاُم  ـــــع ال ــــــذا  ـ

ـــًة ـــ�ـــشَ ــــــــــصِ غـــاِئ ــــاَه الأر� ــــي ـــــــــَرى م وتَ

َوْدُق)2( مـــــالَـــــُه  ـــاً  ـــحـــاب �ـــش ـــــــــَرى  وتَ

ــَعــٍة �ــشَ ِذي  عـــْنـــَد  ــــى  ــــْرَج يُ ـــَل  فـــ�ـــشْ ل 

ِعــــــــــْرُق))( ـــــٍع  مِلـُــــْر�ـــــشِ يَــــــــُدرَّ  ل  ـــــْي  ك

ِبــــَهــــا ــــــجــــــاُد  يُ كـــــــفٌّ  ول  ــــــِدي  ــــــْب ي

ِرْزُق))( ول  َفــــْقــــٍر  ذي  ــــاِء  ــــَط ــــَع ِب

))) �لأبيات يف تعليق من �أمايل �بن دريد: )))، وتاريخ دم�شق: 0)/))).

))) غائ�شة: غائرة ل ي�شل �لنا�س �إليها. ودق: برق.

. ))) تعليق من �لأمايل: ول يدرُّ

))) تعليق من �لأمايل: ول ُترى.
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)(6(

] �لطويل[  :
(((

قال

َمــْعــ�ــرَضٍ ــن كـــلِّ  ــِر م ــْق ــَف ــى وال ــنَ ــِغ ال َذا  تـَـــَرى 

ـــال)2( ـــووَن امْلـُــَفـــ�ـــشَّ ـــتَ ـــْن ــى يَ ــتَّ ــَب �ــش ــائ عــ�ــش

ــِه ــِب ــْي ــشَ ـــَل � ـــشِ ـــوا� ـــو َف ـــرُج ـــْن زائــــــٍر ي ـــِم ف

ــــال))( ــــَرحَّ ـــًة قـــْد تَ ـــاَج ــي ح ــشِ ــ� ــْق واآخــــــُر يَ

ـــْد جَنِ مل  ــــَك  اأر�ــــشِ غــــْ�َ  ـــا  ـــنَ ـــَويْ ـــتَ انْ مـــا  اإذا 

ُمـــتَـــَعـــلَّـــال ول  خـــــــْ�اً  ــــًوى  ــــتَ ــــْن ُم ِبــــَهــــا 

الــنُّــَهــى ذوي  ـــَن  ـــرم الأك َعــــَدْدنـَـــا  ــا  م اإذا 

ل اأوَّ كــنــَت  ــٍح  ــال ــش � مـــن  ــــوا  ُم ــــدَّ َق وقــــْد 

ــْولَــًة ــُل �ــشَ ــشَّ ــ� ــف ــال امل ــش ــْد � ــق ـــِري ل ـــْم ـــَع لَ

ـــال))( ـــَك ــل وال ــاه ــن ــْومــاَن امل اأبـــاَحـــْت ِبــ�ــشَ

ــا ــَه ــَل ــْث ـــَت ِم ـــاولْ ـــن ــــن عـــبـــا�ـــصٍ ت ويــــــوَم اب

ــال ــشَ ــ� ــْي ـــقـــْنِ َف ـــري ـــَف ـــن ال فـــكـــانـــْت لـــنَـــا ب

))) عزل �حلجاج يزيد بن �ملهلب عن خر��شان، وولها �أخاه �ملف�شل بن �ملهلب �شنة خم�س 

وثمانني، فوليها ت�شعة �أ�شهر، فغز� غزو�ت، وكان يق�شم بني �لنا�س ما يغنم. و�لأبيات يف 

تاريخ �لطربي: )/)9).

))) ع�شائب: جماعات. ينتوون: يق�شدون.

))) �شيب: عطاء.

))) �شومان: مو�شع من فتوحات �ملف�شل.
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ــا ــَه ــلُّ ـــِب ُك ــــــالُق املـــهـــلَّ ـــَفـــْت لــــَك اأخ �ـــشَ

بـــال)1( ْ ــِه مــا تـَــ�ـــرضَ ــاِت ــع ــشْ ــ� ـــَت مــن َم ـــْل و�ـــرْضِب

ــِه ــِي ــْع ــ�ــشَ ــَع �ـــشـــاٍع َك ــــذي مل يَــ�ــشْ اأبــــــوَك ال

ـــال ُمـــتَـــنَـــحَّ ـــْن  ـــك ي مل  ـــــــداً  ْم ـــــــــــاأْوَرَث  ف

))) �رضبلت: �ألب�شت.
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)(7(

]�لطويل[  :
(((

قال

ــــــُه ـــا نـــــاَك اأُمَّ ــلَّــى بـــعـــَد م َواأَْقــــــَلــــــَف �ــشَ

حــــالل)2( املــجــو�ــصِ  ِديـــــِن  يف  ذاَك  ــــَرى  ي

))) هجا كعب زياد�ً �لأعجم بهذ� �لبيت، فقال زياد: يابن �لنمامة، �أهي �أخربتك �أين �أقلف؟. 

فغلبه زياد. و�لبيت يف �لأغاين: ))/)9).

))) �أقلف: غري خمتون.
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)(8(

] �خلفيف[  :
(((

قال

ــــــــراٍك ِع ـــــن  ب ـــُة  ـــع ـــي ـــب ـــش � ــــــــــاٍن  زم يف 

ـــال ـــَع ـــِف ال ــــاِن  ــــيَ ــــِن ــــْب يَ اإْذ  وامْلـُــــَعـــــلَّـــــى 

ــــمــــاٍن ُع اأهــــــــِل  ــــيَّ  ــــِب ــــشَ � ا  ردَّ حــــــَن 

ـــــــال َح ْ ـــــــرتَّ ــــــــلَّ فــــيــــه وال ـــــــــــَ�ا ال اأك

))) حدث خالف بني حذيفة بن حم�شن �لأزدي وبني بع�س �أهل عمان يف بلدة دبا، فاأ�رضهم 

بكر،  �أبو  مات  وقد  �ملدينة  فقدمو�  بكر،  �أبي  خالفة  يف  وذلك  �ملدينة،  �إىل  بهم  وبعث 

فذهب �شبيعة بن عر�ك �ل�شليمي و�ملعلى بن �شعد �حلمامي �إىل �خلليفة عمر بن �خلطاب، 

فكلماه فاأطلق �رض�ح �ل�شبي، فذكر كعب ذلك بعد مدة طويلة، مفاخر�ً بريد بن ح�شان 

�لإيادي. و�لبيتان يف �لأن�شاب: )/))).
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)(9(

]�لكامل[  :
(((

قال

ــَك ُكــلَّــهــْم ــ�ــشَ ــْي ــْحــَت َج ــ�ــشَ ــِز َف ــِزي ــع ــَد ال عــب

ــِل ــي ــِب ــشَ ــــى ِبــــُكــــلِّ � َْع ــــرضَ وتَـــَرْكـــتَـــُهـــم �

ــِه ــشِ ــ� ــْف ــنَ ــــوُد ِب ــــُج ــــِن ُمــــْنــــَجــــِدٍل يَ ــــن ب ِم

ـــِل ـــي ـــِت ــــــاِل َق ج ــــــرِّ ــــن ال ـــــٍب ب ـــــحَّ ـــــَل َوُم

ــِد ُمــقــاِتــاًل ــي ــِه ــشَّ ــ� ــــرَبَْت مــــَع ال ــــشَ هــــالَّ �

ـــيـــِل بـــاأ�ـــشِ ــــاً  ــــارب ه مـــنـــَهـــا  ُرْحــــــــَت  اإْذ 

ــًة ــيَّ ــِب ــشَ ـــَك هــــْل تـُـــَقــــاُد � ـــْر�ـــشِ ـــِع �ـــشـــاِئـــْل ِب

ــــــرْبٍَة َوَعـــــِويـــــِل ــــــَع ــــَك ِب ــــي ـــو اإل ـــُك ـــ�ـــشْ تَ

))) فرَّ عبد �لعزيز بن عبد �هلل بن خالد من �لأز�رقة، وقتلت �مر�أته، و�أ�رضت �أخرى ثم قتلت. 

و�لأبيات يف غرر �خل�شائ�س �لو��شحة: 0)).

1-Ka3b_Bin_M3dan.indd   100 1/20/10   3:19 PM



101

)(0(

]�لب�شيط[  :
(((

قال

َعــِلــُمــوا قــْد  الأْزِد  ــــْرَع  َف ــُت  ــْن ُك واإْن  اإنِّ 

اأْخـــــوايل الــقــيــ�ــِص  ــُد  عــب ــَل  ــي ِق اإذا  ـــــَزى  اأْخ

ـــي ـــِن َف َّ ـــرضَ ـــِد � ـــْج ـــامل ـــٍك ب ـــال ـــــو م ــــٌم اأب ــــْه َف

بـــايل ْ ــ�ــصِ �ـــرضِ ــْي ــق َوَدنَّــــ�ــــصَ الــَعــْبــُد عــْبــُد ال

�ملهلب وحتمل دياتها. فقال كعب يهجو عبد  نها  �لقي�س، ف�شكَّ �لأزد وعبد  ))) وقع �رض بني 

�لقي�س بهذه �لأبيات، فلج �لهجاء بينه وبني زياد �لأعجم. و�لأبيات يف �لأغاين: ))/88).
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)(1(

]�لو�فر[  :
(((

قال

ـــي ـــواِت ـــلَّ ال ــــِف  ــــْي اجِل يِف  ــــْنِ  ــــاَم ع ــــــَوى  ثَ

ـــِل)2( ـــي ـــ�ـــشِ ـــَف ــــًة عــلــى بـــــاِب ال َح ــــرَّ ــــَط ُم

ـــــــنٍّ وِك ِظـــــــــلٍّ  مـــــن  اإيلَّ  اأََحــــــــــــــبُّ 

ــِل))( ــي ــشِ ــ� ــف ال ـــِل  ـــشْ اأ� ــصِ يف  ــ� ــْي ــق ال ِلـــَعـــْبـــِد 

ـــوا ـــنَّ ـــَغ تَ ـــهـــم  ب ــــاُء  ــــ�ــــشَ ــــُف ال ثـــــــاَر  اإذا 

ــــوِل« ــــث ُ امْل َمـــــِن  الـــــدِّ ــى  ــل ع تـَــــْربـَــــُع  »اأمل 

ــا ــن ــي ــل ــــاٌت ع ــــاب ــــب ــــش ــــــلُّ لـــــَهـــــا � ــــــَظ تَ

مـــِقـــيـــِل اأو  َمـــــِبـــــْيـــــٍت  مـــــن  ـــــُع  ـــــوان م

))) يهجو عبد �لقي�س، و�لأبيات يف �لأغاين: ))/89).

�لقي�س.  �إيّل من �لظل يف عبد  �أحب  �أي: �لإقامة عامني بني �جليف  ))) ثوى: مثوى و�إقامة؛ 

�لف�شيل: ولد �لناقة.

))) كن: �شرت. �لف�شيل: جمع ف�شيلة؛ وهي �لنخلة �ل�شغرية.

1-Ka3b_Bin_M3dan.indd   102 1/20/10   3:19 PM



103

)(2(

]�لطويل[  :
(((

قال

ـــْوُث يف بَـــــْرِق َعـــاِر�ـــصٍ ـــَغ ـــــاَك ال ـــــاَك اأتَ اأتَ

ــــيــــُم))) َتِ ـــنَّ  ـــُوُه ـــ�ـــشْ َح ـــ�ـــصٌ  ـــْي وبَ َدُروٌع 

الــُقــَرى ــَو مــا تــمــُع  َحــ�ــشْ ــوا  ــمُّ يـَـ�ــشُ اأْن  ــــْوا  اأَبَ

ـــُم ـــي ـــِم ــــاِء َح ــــق ــــل ـــم يــــــوم ال ـــه ـــمَّ ـــشَ ـــ� َف

ـــا ـــه ـــنُ ـــِزيْ ــــــم مــــن رائــــحــــات تَ ــــــُه ورْزُق

ـــــوُم))) ِ ُك ــاُت اخلــــوا�ــــرضِ ــش ــ� ــري ُوٌع ع ــــــرضُ �

))) حدثت معارك بني �مل�شلمني و�لرتك حول هر�ة، فجاء �مل�شلمني مدد يقوده زهري بن حيان 

يف بني متيم، ف�شدَّ عليهم و�نهزمو�. و�لأبيات يف �لأغاين: )/9)).

))) �لعار�س: �ل�شحاب �لذي ي�شد �لأفق. �لبي�س: جمع بي�شة؛ وهي من �ل�شالح على �شكل 

بي�س �لنعام، وهي �خلوذة.

))) �لر�ئحات: �لإبل و�لغنم �لتي ترد وقت �لرو�ح.
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)(((

] �لب�شيط[  :
(((

قال

ــــا ــــَه ـــصُ الــتــي مـــْن حـــلَّ ُذْرَوتَ ـــ� ـــي ـــاَذِغ َوبَ

ــا)2( ــَم ــَل َظ اأْو  جـــاَر  �ــشــا  ــــاإْن  ف املـــلـــوَك  َعـــزَّ 

ـــٌك ـــِل َم ـــُه  ـــَل ـــْب ق ــــا  ــــْدَه ــــِك يَ ملْ  ـــٌة  ـــَع ـــي ـــِن َم

ــا))( ــَم َوَج  – ــُه  ل جي�شاً  ــْت  ــَه واَج اإذا   - اإلَّ 

ـــِد َمــْنــَظــِرَهــا ـــْع ـــا مــــْن بُ ـــَه ـــ�انَ تَــــَخــــاُل ِن

ــا ــَم ــتَ َع ــا  ــَه ــُل ــْي لَ مـــا  اإَذا  ـــُجـــوِم  ـــنُّ ال ــعــ�ــَص  ب

ـــُدوُرُهـــُم ــاَقــْت �ـــشُ ــا اأطـــــاَف ِبــَهــا �ــشَ ــمَّ ـــ لَ

ــا ــَم ــَك ــتَ ــاْح ـــه بـــالـــْكـــِم ف وا ل ــــــــرُّ ـى اأََق حــتَـّ

ِتـــــِه ـــعـــد ِعـــــزَّ ــــن ب ـــا م ـــَه ـــنُ ـــاِك ـــش فــــــذلَّ �

َما))( ُمْهتَ�شَ لِّ  ــذُّ ــال ب ــاً  ــاِرف ع ــــَزى  اجْلِ يـُـْعــِطــي 

ُدهـــــا ـــــــامـــــــاً نُـــــَعـــــدِّ ــــد ذلـــــــَك اأيَّ ــــع وب

ــُلــَمــا ــَت الـــكـــْرَب والــظُّ ــْف ــ�ــشَ ــا َك ــا م ــَه ــَل ــْب وق

))) فتح يزيد بن �ملهلب قلعة نيزك بباذغي�س. و�لأبيات يف تاريخ �لطربي: )/)8).

))) �شا: �شاء.

))) يكيدها: يحاربها. وجم: �أ�شابه �لوجوم.

))) �جلزى: جمع جزية.
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ــُه ــُم ــ�ــشِ ــْق ي ْزِق  الـــــــرِّ ويلُّ  ذاك  اأَْعـــــَطـــــاَك 

ـــا ـــِرَم ــــروُم َمــــْن ُح ــــح بــــَن اخلــــالئــــِق، وامل

ـــدوَّ بــَهــا ـــع ــي ال ــِق ــشْ ــ� ـــا تَ ـــَم ـــداُه ـــــداَك اإح ي

ــــَزْل ِدَيَـــــا)1( ـــا مل يَ ـــَداَه ــــــَرى نَ ــاً، واأُْخ ــّم ــشُ �

ـــِه ـــِل ـــاِئ َكـــنَ اأو  ـــَد  ـــزي ي ـــِب  ـــْي َكـــ�ـــشَ َفــــَهــــْل 

ـــا)2( ـــَم َط حــن  ــُل  ــي ــنِّ ال واإل  الـــُفـــراُت  اإل 

ــا ــم ه ــدَّ ـــن َم ــــــاأَْجــــــَوَد ِمــــْنــــُه ح ــا ِب لَــْيــ�ــشَ

ـــا))( ـــَم والأَك الأر�ــــصِ  ــــَداَب  ِح ــواِن  ــُل ــْع يَ اإِْذ 

))) دمي: جمع دمية؛ وهي �لغيمة �ملاطرة دون رعد وبرق.

))) �شيب ونائل: عطاء. طما: فا�س.

))) حد�ب: جمع حدبة؛ وهي �لأر�س �ملرتفعة. �لأكم: جمع �أكمة؛ وهي �جلبل �ل�شغري.
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)(((

]�لب�شيط[  :
(((

قال

ُجــُمــوَعــهــُم ــــى  لق اإْذ  ــُم  ــل ــع ت ُْك  ــــــــرتُّ وال

ــا ــَم ــَل ــظُّ ال يـُـــْفــــِرُج  ــاً  ــاب ــه ــشِ � لـــقـــوُه  ـــْد  ق اأْن 

ـــُدوا ـــِج ي مل  ــــاِب  ــــَغ ال ـــود  كـــاأ�ـــش ـــيـــٍة  ـــِت ـــِف ِب

ــَمــا ــرْبِ ُمــْعــتَــ�ــشَ ــي وغــــَ� الــ�ــشَّ ــشِّ ــاأ� ــتَّ ـــَ� ال غ

ــٍق ــَل ــن َع ـــْوَم م ـــَق ــى ال ــ�ــشَ ــْغ ـــَح تَ ائ ــــَرى �ـــرضَ نَ

ـــا ـــَزَم َك ول  ـــا  ـــَه ـــْن ِم نَــــْبــــَوًة  اأََرى  ــــا  وم

ـــوا ـــبُ ـــا َرِك َ م َْ ٌح يـَــــْرَكـــــ ــــــرَّ ــــُهــــُم ُق ــــتَ َوَتْ

ـــــا)2( ــَن َدَم ــْل ــِع ــتَ ــْن ــى يَ ــتَّ ــــَن الـــَكـــِريْـــهـــِة ح ِم

ــُم ــُه ــل ــي ل ــــنَّ  ـــى ج ــــــوِت حـــتَّ امل يف حـــــــاَزِة 

ـــا))( ـــَزَم ـــَه انْ ول  َوىلَّ  مـــا  ــِن  ــق ــري ــف ال ـــال  ِك

�بنه  فاأر�شل  بخر��شان،  �ملغرية  �بنه  وفاة  �لنهر  ور�ء  فيما  وهو  �شفرة  �أبي  بن  �ملهلب  بلغ   (((

يزيد �إىل خر��شان يف �شبعني فار�شًا، فلقيهم خم�شمئة من �لرتك يف �لطريق فقاتلوهم، ثم 

�أعطوهم �شيئا مما عندهم فان�رضفو�. و�لأبيات يف تاريخ �لطربي: )/))).

ح: متت �أ�شنانها؛ �أي: �أنها كبرية �ل�شن قوية على �حلرب. �لكريهة: �حلرب. ))) قرَّ

))) حازة: ذروة.
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)(((

]جمزوء �لكامل[  :
(((

قال

تَــــــــــَزْل مل  ـــــــــــــَك  اإنَـّ اأَيَـــــــــــِزيـــــــــــُد 

ـــــــْذ ُخــــِلــــَقــــْت ِدَعــــــاَمــــــْه ـــــــــــالأْزِد ُم ل

ـــــــــــذي وال األــــــــــــوُمــــــــــــَك  اإنِّ 

ـــــي يَــــــْحــــــُدواملــــــالَمــــــْه ـــــِن ـــــتَ ـــــْي ـــــَف اأْح

ــــوا ــــع ال الـــــــــــــْرِب  اإىل  ــــــــــــــــى  اأُْدَع

لـــلـــُمـــَداَمـــه ــــــــــــى  اأُْدَع ــــُت  ولَــــ�ــــشْ ن 

))) �لأبيات يف �لأ�شباه و�لنظائر: )/)).
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)(6(

]�لطويل[  :
(((

قال

ــــا ــــنَ ـــَة اإنَّ ـــاَع ـــش ـــ� ـــا ُق ـــنَّ ــــٌغ ع ــــِل ــــْب ــــــْن ُم َم

ِم)2( ــــوَّ ــــَق ُ ــِج امْل ــي ــشِ ــَو� ــال ــا َخــِنــيــ�ــشــاً ب ــنَ ــَكــ�ــشْ نَ

ــــم ــــاَءُه ِدَم ذاَك  ــد  ــن ع ُعــمــانــاً  ــا  ــنَ ــْب ــشَ ــ� َخ

ـــَدِم))( ـــْن ــاٌن لــونُــهــا لـَـــوُن َع ــم ــْت ُع ــَح ــشْ ــاأَ� َف

ـــِه ـــِي ـــْع ـــنَ ــــــا ِب ــــــانَ ـــــا اأتَ َـّ ـــهـــا مَل َقـــتَـــْلـــنَـــا ب

َدِم عـــلـــى  َمــــَعــــدٍّ  ــــن  م ـــــاً  ـــــف األْ ـــن  ـــالث ث

ُدونَــــُه ذاَك  ِمــــْن  حــــاَل  َجـــْمـــٌع  ـــُك  ي فــــاإْن 

ِم))( َ ــا ِبـــَحـــ�ـــرضْ ــايَ ــَظ ــَع ــب َمــْرُهــوِبــي ال ــاِك ــن ِم

– ــا  ــنَ ــاِئ ــِدم ِب ـــــْوا  َوَف ـــْم  ُه اإن   – قتلنا  فــفــي 

ــِم امْلُــتَــَهــ�ــشِّ َدِم  مـــن  ]كفئاً[  ـــْنِ  ـــف ـــاألْ ف

))) جاء يف تاريخ �ملو�شل: »كان حنيف �لتميمي قتل خني�شًا �جللندي �ملعويل، فثار قومه على 

من كان بعمان من متيم فقتلوهم، وذلك �أنهم فخرو� – فيما زعمو� – بقتله، فقال كعب 

�لأ�شقري يف ذلك«. و�لأبيات يف تاريخ �ملو�شل: )9.

))) �لو�شيج: �ل�شجر �لذي تتخذ منه �لرماح، و�لبيت فيه خرم.

))) عندم: �شبغ �أحمر.

))) ح�رضم: لعله ��شم مو�شع.
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)(7(

]�لطويل[  :
(((

قال

ــا ــنَ ــَل ــْب َق كـــــاَن  ـــا ول  ـــنَّ ُك ُمـــــْذ  كـــــاَن  فـــَمـــا 

ــِم ــِل ــشْ ــ� ُم ـــــِن  اب كــالــبــاهــِلــيِّ  ـــٌن  ـــائ ك ول 

ـــــــمَّ لأهـــــِل الأْر�ــــــــصِ بـــاأ�ـــشـــاً ونـــائـــاًل اأََع

ـــَد َمـــْغـــنـَــِم ـــْع ــا َمـــْغـــنَـــمـــاً ب ــن ــي ــــَم ف واأْقــــ�ــــشَ

))) ميدح قتيبة بن م�شلم �لباهلي. و�لأبيات يف �لفتوح: )-80/8)، وهي لنهار بن تو�شعة يف 

�ل�شعر و�ل�شعر�ء: )/8))، و�أمايل �لقايل: )/99).
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)(8(

]�لطويل[  :
(((

قال

ـــَعـــِثـــيِّ وَمــــالــــٍك اأَتـــــــْوِعـــــــُدِن بـــالأ�ـــشْ

ــِم! ــاِط ــم ــطَّ ــِط ال ــي ــو�ــشِ ــال وتـَــْفـــَخـــُر َجـــْهـــاًل ب

ـــك بـــالـــبَـــْطـــحـــاِء تَــــْذُمــــُر َحــــاِرثــــاً َكــــاأَنَـّ

ـــِم ـــالِح ـــن امل ــــِن ب يْ ــــدِّ ـــْيـــَف ال وخـــالـــَد �ـــشَ

))) يخاطب حممد بن �لأ�شعث بن قي�س �لكندي، و�لبيتان يف �رضح نهج �لبالغة: 8)/89).
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)(9(

]�لطويل[  :
(((

قال

ــتَــى ــَف ًة تَــــــرْتُُك ال ـــــرَّ َُب َكـــاأْ�ـــشـــاً ُم ــنَــ�ــرضْ �ــشَ

ــــِم ْخ ــــرَّ ـــِه لــــْلــــَغــــَراِبــــِن وال ـــي ـــِف تَـــلـــيـــاًل ِل

))) �لبيت يف �لتمام يف تف�شري �أ�شماء �شعر�ء هذيل: )0).
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)60(

]�لكامل[  :
(((

قال

ـــٍد ـــبَ ِل ِذي  ـــــِع  ـــــَوْق ِل ـــــُد  ـــــَريْ بُ ـــــْت  ـــــبُ اُثْ

ــــِم)2( ــــْه ــــاِرٍم َج ــــبَ ــــالَد �ــــشُ ــــتِّ ـــي ال ـــِم ـــْح يَ

ــى َحــ�ــشً ــــــَن  الأكــــــ�ي يف  ــــٍك  ــــال م ـــــن  ِم

ـــِم ـــْه ــــْن َف ـَــــْجـــــِد ع ــــَت امْل ــــْي ـــــــــَت بَ ووِرثْ

ــــــــواَم َجــــــــاِرِهــــــــُم ـــــَن �ــــــــشَ ـــــع ـــــان امل

ـــــــْرِم))( ـــــــُغ والــــامــــلــــَن َعــــَظــــائــــَم ال

ـــــا ـــــَه ـــــِت اأُروَم يف  تَــــــبَــــــاَرى  ــــٌد  ــــْي ــــشِ �

ْهـــــِم))( ـــــالـــــدُّ ِب ـــــــــاِق  الآف يف  ــــْ�ُ  ــــشِ ــــ� وتَ

ــــٍة ــــيَ ــــش ــــرا� ـــــــاٍر ُق ـــــــطَّ ـــــــن ُكـــــــــلِّ َخ ِم

ـــــــْذِم))( ـــــــبُ ــــا اأيِّـــــــــِد الْ ــــيَّ ــــَح ُ َجـــــْهـــــِم امْل

))) يهجو بريد�ً �لإيادي، و�لأبيات يف منتهى �لطلب من �أ�شعار �لعرب: 90/9).

))) ذو لبد: �لأ�شد. �لتالد: �ملال �ملوروث. �شبارم: �ل�شديد �خللق. جهم: غليظ.

))) �شو�م: قطعة �لإبل خليت ترعى. �لغرم: �لديات و�حلمالت.

))) �شيد: جمع �أ�شيد؛ وهو �لعزيز. �أرومة: �أ�شل. دهم: خيول �أو �إبل �شود.

))) خطار: بعري يخطر بذنبه. قر��شية: �شخم. �أيد: قوي. بذم: قوة.
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ـــــِه ِب يـُـــــعــــــاُذ  َعـــــــــــْوٍد  �ــــــــشــــــــوؤَْدٍد  يف 

ـــي)1( ـــِم ـــْن يَ �ـــشـــنـــاِئـــِه  بُــــْعــــُد  ـــصِ  ـــاأ� ـــب ال يف 

ــــْد َعــِلــُمــوا واأنــــــا ابـــــُن بَـــْيـــِت املـــْجـــِد ق

ــــــِم)2( ــــــْخ َف ــــــــــاِذٍخ  ب يف  مـــــالـــــٍك  مـــــن 

ـــــُد َمــــاأْثُــــَرِتــــي ـــــَريْ ــــَك بُ ــــْن ـــاَت ِم ـــه ـــي ه

ْدِم))( ـــــــــُدكَّ قـــــواِعـــــَد الـــــــــــــرَّ حــــتَّــــى تَ

ــْت ــَع ــَل َط اإْذ  ــ�ــصِ  ــْم ــشَّ ــ� ال ـــْوَء  ـــشَ � ـــدَّ  وتـَــ�ـــشُ

ــــِم))( ــــْج ــــنَّ ـــ�ـــصِ وال ـــْع ـــنَّ وتَــــُلــــفَّ بــــَن ال

تُـــــفـــــاِخـــــُرن ــــهــــم  ب ــــــَن  ــــــذي ال اإنَّ 

ْغــــِم ــــم عـــلـــى الــــرَّ ــــاُه ْنَ ــــرضَ ــــ� ـــــاً َق ـــــْدم ِق

ـــــــَوًل َخ ـــا  ـــن ل ـــــوا  ـــــانُ ك اإْذ  ــــــــــــاَن  اأْزم

ـــــِم))( ـــــْه ـــــبَ ـــــَق ال ـــــائ ــــَن رب ــــِدي ــــلِّ ــــَق ــــتَ ُم

قــــــاِب لـــنـــا اإتـَــــاَوتـُــــُهـــــم ــــُع الــــــرِّ ُخــــ�ــــشُ

ــــْلــــِم الــــظُّ عــــــِن  ـــــــداً  ي ـــــون  ـــــُع ـــــْدَف يَ ل 

))) عود: قدمي.

))) باذخ: عال.

))) �لردم: �لبناء �لعايل.

))) �لنع�س: بنات نع�س؛ وهي جنوم معروفات.

))) خول: خدم. ربائق: حبال تو�شع يف عنق �لبهيمة.
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ــــُه ــــِرُف ــــْع ـــــوؤِْم تَ ـــــلُّ ـــــال ـــِلـــْيـــُلـــُهـــم ب َو�ـــشَ

ْقـــــِم)1( ـــــْوَق ِذَراِعـــــــــِه الـــــرَّ كـــاجَلـــْحـــ�ـــصِ ف

ــــُه ــــنُ ــــيِّ ــــبَ ــــْم �ـــشـــيـــمـــا تُ ــــه َوتَـــــــــــــَرى ل

ــــِم)2( ـــــوَق الأُنُـــــــــوِف َكــــالئــــِح الــــَو�ــــشْ ف

ـــاً ـــش ـــَر� ــــْم َغ ــــُك ــــالَ ــــبَ ــــُت ِن ــــْل ــــَع ـــــا َج َـّ مَل

ــــي))( ــــْرِم يَ اإْذ  ـــِد  ـــْب ـــَع ال ـــاُل  ـــب ِن ـــْت  ـــا�ـــشَ َط

َجـــَمـــَعـــْت ومــــــا  مــــنَــــى  َوَربِّ  اإنِّ 

ــــِج واأ�ــــشــــْهــــُر اُلــــــــْرِم ــــي ــــِج يــــــوَم اَل

ــــُه ــــُح ــــ�ــــشَ ـــــــاِم اإبــــــراهــــــيــــــَم َيْ ـــــــق َوَم

ـــِم ــــَث نــــاِحــــِل اجِلـــ�ـــشْ ــــَع �ــــشْ ـــــلِّ اأَ ـــــْن ُك ِم

ـــُم ـــُك ـــتُ ـــْي َرَم اإْذ  ـــْهـــِمـــي  �ـــشَ طــــا�ــــصَ  مــــا 

ــــِم ــــْل ـــى ِع ـــل ــــْبــــتُــــُكــــُم ع ولـــــقـــــْد نـَـــ�ــــشَ

))) �شليل: ولد. الرقم: خطوط وعالمات دالة على مالكه. وهو هنا م�شدر مبعنى املرقوم.

))) �شيما: عالمة.

))) غر�س: هدف ُيرمى. طا�س: �أخطاأ �لهدف.
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)61(

]�لو�فر[  :
(((

قال

ُقـــَريْـــ�ـــصٍ يف  ــــاَمــــَة  �ــــشَ اآل  ــــــا  ــــــْدنَ َوَج

ـــــِم)2( ـــــي ـــــَن بـــنـــي َتِ ــــِل الـــــَعـــــمِّ ب ــــْث ــــِم َك

))) يهجو بني ناجية، وهم من�شوبون �إىل �شامة بن لوؤي �لقر�شي. و�لبيت يف �لأغاين: )/))).

بن  �أيام عمر  بالب�رضة  متيم  ببني  نزلو�  قوم  �لعم:  بنو  متيم«.  �َشَلِفي  �لأغاين: ويروى: »يف   (((

�لنا�س:  فقال  بالوؤهم،  وح�شن  �مل�شلمني،  مع  وغزو�  فاأ�شلمو�  عنه،  �هلل  ر�شي  �خلطاب 

�أنتم و�إن مل تكونو� من �لعرب �إخو�ننا و�أهلنا، و�أنتم �لأن�شار و�لإخو�ن وبنو �لعم، فلقبو� 

بذلك، ف�شارو� يف جملة �لعرب.
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)62(

]�خلفيف[  :
(((

قال

اً ــــرضْ ــــ� ِب ــــُم  ــــرح ي واهللُ  اً  ِبـــــ�ـــــرضْ اإنَّ 

ـــِم ـــي ـــِح ـــــــذاَب اجَل ـــــي َوْجـــــَهـــــُه ع ـــــِق َويَ

ــــُه َفـــــَرَمـــــاُه ــــشَ ــــْو� ـــــُر َق ْه ـــــدَّ ـــــــــَرى ال َوبَ

ــــِم)2( ــــي ــــِظ ــــن اخلـــــطـــــوِب َع ـــٍ� م ـــط ـــخ ب

ــــــُه ــــــْت ــــــوُن اأَتَ ــــــنُ َفـــــَلـــــِئـــــْن كـــــانـــــِت امل

الـــــــــِرمِي ــــــــــَذا  َه ملـــــنـــــَع  ـــا  ـــن ـــي ف اإنَّ 

بــــاأبــــي الــــــــرِب وابــــنــــهــــا واأخــــيــــَهــــا

َكـــــــِرمِي ــــــٍم  ــــــشْ واإ� مـــنـــ�ـــشـــٍب  يف  حــــــلَّ 

الأْز �ـــشـــالـــِف  يف  ـــــاُه  ـــــن َغ ــــــى  ــــــنَّ َوَتَ

ــــوِم))( ــــل ال واأْهــــــــُل  ـــى  ـــَه ـــنُّ ال ـــاُم  ـــظ ع ِد 

ـــ ــْف ــشُ � اأبــــــي  بــــن  ـــُب  ـــلَّ ـــه امل ذاَك  ذاك 

ــِم))( ــي ــِن ــشَّ ــ� ال ــــرَة يف الـــــرِب كـــالـــِهـــَزبْـــِر  ـ

�لفتوح:  يف  و�لأبيات  فمات.  فاعتل  �لب�رضة،  على  و�ليًا  وكان  مرو�ن،  بن  ب�رض  يرثي   (((

.(((/(-(

))) يف �أ�شل �لفتوح: »باخلطب«؛ و�لت�شويب من �ملحقق، ولعلها غري ذلك.

))) غناه: �أي غناءه. ويف �لأ�شل: »عفاه«.

))) �ل�شنيم: لعلها �لذي يخرج من مكانه بطعنه.
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ـــــَدُة بــــــُن هــــالٍل ـــــْي ـــــبَ َحــــــــاَد عــــنــــُه ُع

ــــِم ــــي ـــا بــــاأنــــٍف َرِغ ـــنَ ـــق ـــــُرو ال ـــــْم ـــــمَّ َع ث

ـــــاً ـــــش ـــــه وروؤو� ـــــَد رب وا�ـــــشـــــاألـــــوا َعـــــْب

ـــِم ـــي ت ـــــْي  وحــــــيَـّ وائـــــــــــٍل  َوُذرى 

الـــنَّـــْقــــ تــــعــــُ�ُ يف  ــــاَد  ــــي اجل يــــقــــوُد  مــــن 

ــِم)1( ــي ــِك ــشَّ ــ� ــا َدواِمــــــي ال ــه ــاِن ــش ــْر� ــُف ــــِع ِب

ـــــ ــــْي واخل ـــــــة  ـــــــنَّ الأِع يـــــ�ـــــرضُف  ل  ثـــــم 

ـــــوِم)2( ـــــُل ـــحـــاحـــاً كــــذا بـــغـــْ�ِ ُك ـــــَل �ـــشِ

))) يعرث: يف �لأ�شل »تعرت«. وعرت �لرمح: �إذ� �هتز و��شطرب، ولعل �ل�شو�ب »تعرث«. �لنقع: 

�لغبار.  �ل�شكيم: جمع �ل�شكيمة؛ وهي حديدة يف �للجام.

�أو �حلبل  رُي  ))) ي�رضف: يف �لأ�شل »�ن�رضف«، ول وجه لها. �لأعنة: جمع عنان؛ وهو �ل�شَّ

�لذي مت�شك به �لد�بة.
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)6((

]�لو�فر[  :
(((

قال

ـــــــــــاَزْت َرِبــــيــــعــــُة بــــاملــــَعــــايل لــــَقــــْد َف

َزمِّ ــــِد  ــــْه ــــَع بَ ـــــيَـــــْحـــــَمـــــِديُّ  الْ وفــــــــاَز 

ــــاً مـــنـــهـــم بــهــذا ــــي ـــــــُك را�ــــش َفــــــــــاإْن تَ

ـــــمِّ ـــــَغ فــــــــــــــزاَدَك ربُّـــــــنَـــــــا غــــــّمــــــاً ِب

ــــاُه عــــاِر�ــــشَ ــــَح  و�ــــشَّ الأْزديُّ  اإذا 

ــــــــــْرِم)2( ـــــيِّ َج ــــن ح ـــــــــُه م وكـــــانـــــْت اأمُّ

ــا ــه ــي ف �ــــشــــكَّ  ل  ـــــٌة  حـــــمـــــاَق ــــــمَّ  ــــــثَ َف

ــــــِمــــــْن خــــــــاٍل وَعـــــــمِّ ـــــٌة َف ـــــَل ـــــابَ ـــــَق ُم

مد من �لأزد يقال له: عمرو بن عمري، على قرية يقال  ))) وىل يزيد بن �ملهلب رجاًل من �لَيحمْ

�لأعمال  ربيعة  �لزم؛ ويويل  يوليك  �لأزد  �شيخ من  �أنت  له:  فقال  فلقيه كعب  ّم،  �لزَّ لها: 

�ل�شنية! فرد �ليحمدي عهد يزيد عليه، فحلف ل ي�شتعمله �شنة، ف�شاءت حال �ليحمدي 

حتى �أجحفت به �ملوؤونة. و�لأبيات يف �لأغاين: ))/)9).

))) جرم: قبيلة من ق�شاعة، �أو بطن من طّيئ.
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)6((

]�لكامل �ملرفل[  :
(((

قال

ــــٍر ــــَم ـــى ُع ـــل اري ع ــــــا الـــــــــــزَّ ــــــَه يـــــا اأيُّ

ـــْم ـــَل ـــْع ـــــا تَ ـــه َغــــــــْ�َ َم ـــي َقــــــْد ُقـــــْلـــــَت ف

))) يخاطب بع�س �خلو�رج، وكان عاب عمر بن عبيد �هلل بن معمر باجلنب. و�لبيت يف تهذيب 

�إ�شالح �ملنطق: )/)).
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)6((

]�لو�فر[  :
(((

قال

ـــــــي ورائ َمــــــــــــــْرواً  ــــــــــــارٌك  تَ واإنِّ 

ُعــــمــــانـَـــا)2( ُمــــْعــــتــــاٌم  ـــْنِ  ـــشَ ـــ� ـــب ـــطَّ ال اإىل 

َوِحــــــــــــْرزاً ـــهـــا  فـــي َمـــــْعـــــِقـــــاًل  لآوي 

ــــــا))( ــــــانَ ـــــَهـــــا َزَم ــــــــَل ثَـــــْرَوِت ـــا اأْه ـــنَّ ـــُك ف

))) ملا عزل يزيد بن �ملهلب عن خر��شان، ووليها قتيبة بن م�شلم �لباهلي، مدحه كعب ونال من 

يزيد وثلبه، ثم بلغته ولية يزيد على خر��شان؛ فهرب �إىل عمان عن طريق �لطب�شني، ثم �إنه 

�جتو�ها فكتب �إىل �ملهلب �أن يعفو عنه. و�لبيتان يف �لأغاين: ))/)9).

))) مرو: لعله يق�شد مرو �لروذ، �لتي مات بها �ملهلب، وهي من مدن ما ور�ء �لنهر. �لطب�شان: 

�لتمر.  طب�س  و�لأخرى  �لُعناب،  طب�س  �إحد�هما  و�أ�شبهان،  ني�شابور  بني  ناحية  ق�شبة 

معتام: �شائر يف �لليل يف وقت �لعتمة؛ وهو �لثلث �لأول من �لليل.

))) معقل وحرز: ملجاأ وح�شن منيع.
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)66(

]�لو�فر[  :
(((

قال

ايَـــــــا الـــــــرَبَ  َّ ـــــــــرضَ � يــــــا  اهللُ  ـــــــــاِك  ل

ـــا)2( ـــن ـــِري ـــُف ـــْن ـــِب تَ ـــلَّ ـــه ـــــــرْبِ امل ـــــــــْن َق اأََع

ـــــٌب ـــــِري ــــــــــٌل َغ ـــــــي رُج ـــــــِن فــــلــــول اأنَّ

ـــا))( ـــن ـــي ـــِل ـــُج ــــــالٍث َتْ ــــِت عـــلـــى ث لَــــُكــــْن

))) مر كعب بقرب �ملهلب، فنفرت منه ناقته. و�لبيتان يف �لأ�شباه و�لنظائر: )/)))، وللهيزد�ن 

بن خطاف �لل�س يف معجم �ل�شعر�ء: 9)).

))) �لرب�يا: �خللمْق.

))) معجم �ل�شعر�ء: 

ــــل طــريــد ـــي رج ـــن تعتبينا فـــلـــول �أن ـــالث  ث عــلــى  لــكــنــِت 

حتجلني: مت�شني وتقفزين على ثالث قو�ئم؛ وهي م�شية �لبعري �ملعقور.  
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امل�شادر واملراجع

�أ�شعار �ملتقدمني و�جلاهلية و�ملخ�رضمني: حممد  )-�لأ�شباه و�لنظائر من 

جلنة  يو�شف،  حممد  �ل�شيد  د.  حتقيق  �خلالديان،  ها�شم  �بنا  و�شعيد 

�لتاأليف و�لرتجمة و�لن�رض، �لقاهرة، ))9)م.

�ل�شالم هارون،  بن دريد، حتقيق: عبد  �حل�شن  بن  )-�ل�شتقاق: حممد 

ط)، مكتبة �خلاجني، د.ت.

للكتاب،  �لعامة  �مل�رضية  �لهيئة  �لأ�شفهاين،  �لفرج  �أبو  )-�لأغاين: 

�لقاهرة.

�جلديدة،  �لآفاق  د�ر  �جليل،  د�ر  ط)،  القايل،  علي  اأبو  )-الأمايل: 

بريوت، )98)م.

اإبراهيم، ط)،  الف�شل  اأبو  املرت�شى، حتقيق: حممد  ال�رشيف  )-الأمايل: 

د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت، ))9)م.

)-�لأن�شاب: �شلمة بن م�شلم �لعوتبي، حتقيق: د. �إح�شان �لن�س، وز�رة 

الرتاث القومي والثقافة، ط)، م�شقط )00)م.

)-�لبيان و�لتبيني: عمرو بن بحر �جلاحظ، حتقيق: عبد �ل�شالم هارون، 

ط)، مكتبة �خلاجني، �لقاهرة، )98)م.

8-تاريخ الأدب العربي...الع�رش الإ�شالمي: د. �شوقي �شيف، ط)، د�ر 

�ملعارف، �لقاهرة، ))9)م.
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9-تاريخ �لرت�ث �لعربي: د. فوؤ�د �زسكني، ترجمة: جمموعة من �لباحثني، 

جامعة �لإمام حممد بن �شعود �لإ�شالمية، �لريا�س، )98)م.

0)-تاريخ دم�شق: علي بن �حل�شن بن ع�شاكر، حتقيق: عمر بن غر�مة 

�لعمروي، د�ر �لفكر للطباعة و�لن�رض، بريوت، )99)م.

�أبو  حممد  حتقيق:  �لطربي،  جرير  بن  حممد  و�مللوك:  �لر�شل  ))-تاريخ 

الف�شل اإبراهيم، ط)، د�ر �ملعارف، �لقاهرة، )98)م.

))-تاريخ �ملهلب �لقائد �آل �ملهلب: �شيف بن حمود �لبطا�شي، د.ت.

حبيبة،  علي  د.  حتقيق:  �لأزدي،  حممد  بن  يزيد  �ملو�شل:  ))-تاريخ 

�ملجل�س �لأعلى لل�شوؤون �لإ�شالمية، �لقاهرة، ))9)م.

))-جتريد �لأغاين: �بن و��شل �حلموي، حتقيق: د. طه ح�شني، و�إبر�هيم 

�لأبياري، م�رض، �لقاهرة، ))9)م.

�ل�شيد  حتقيق  دريد،  بن  �حل�شن  بن  حممد  دريد:  �بن  �أمايل  ))-تعليق 

�لكويت،  و�لفنون،  للثقافة  �لوطني  �ملجل�س  �ل�شنو�شي،  م�شطفى 

)98)م.

))-�لتمام يف تف�شري �أ�شعار هذيل مما �أغفله �أبو �شعيد �لع�شكري: عثمان 

�بن جني، حتقيق: �أحمد ناجي �لقي�شي، وخديجة �حلديثي، و�أحمد 

مطلوب، مطبعة �لعاين، بغد�د.

عبد  د.فوزي  حتقيق:  �لتربيزي،  �خلطيب  �ملنطق:  �إ�شالح  ))-تهذيب 

�لعزيز �شعود، �لهيئة �مل�رضية �لعامة للكتاب، �لقاهرة، )98)م.
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عبد  حتقيق:  �لأندل�شي،  حزم  بن  علي  �لعرب:  �أن�شاب  8)-جمهرة 

ال�شالم هارون، ط)، د�ر �ملعارف، �لقاهرة، )98)م.

و�أحمد حممد  �لبحرتي، د. حممد حور  بن عبادة  �لوليد  9)-�حلما�شة: 

عبيد، هيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث، �أبوظبي )00).

عادل  د.  حتقيق:  �لب�رضي،  �لفرج  �أبي  بن  علي  �لب�رضية:  0)-�حلما�شة 

�شليمان جمال، مكتبة �خلاجني، �لقاهرة، 999)م.

�لعلوم  �أيدمر، م�شورة معهد  �لق�شيد: حممد بن  �لفريد وبيت  ))-�لدر 

�لعربية و�لإ�شالمية، فر�نكفورت.

))- ديو�ن كعب �لأ�شقري، جمع وحتقيق: �إ�شماعيل بن حمد �ل�شاملي، 

مطبعة �لألو�ن �حلديثة، �لوطنية )عمان). د. ت.

))- �لزهرة: حممد بن ز�ود �لأ�شفهاين، حتقيق: د. �إبر�هيم �ل�شامر�ئي 

ود. نوري حمودي القي�شي، ط )، مكتبة �ملنار، �لزرقاء )98)م.

�إبر�هيم  د.  حتقيق:  دريد،  بن  �حل�شن  بن  حممد  و�للجام:  �ل�رضج   -((

�ل�شامر�ئي، )�شمن: ر�شائل ون�شو�س يف �للغة و�لأدب و�لتاريخ)، 

مكتبة �ملنار، �لزرقاء، 988).

))- �شمط �لالآيل يف �رضح �أمايل �لقايل: �أبو عبيد �لبكري، حتقيق: عبد 

�لعزيز �مليمني، د�ر �حلديث، بريوت )98)م.

�أحمد بن عبد �ملوؤمن �ل�رضي�شي، حتقيق:  ))- �رضح مقامات �حلريري: 

حممد �أبو �لف�شل �إبر�هيم، �ملكتبة �لع�رضية، �شيد�.
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�لف�شل  �أبو  حممد  حتقيق:  �حلديد،  �أبي  �بن  �لبالغة:  نهج  �رضح   -((

�إبر�هيم، د�ر �جلبل، بريوت )98)م.

8)- �شعر�ء �أمويون )ج )) حتقيق: د. نوري حمودي �لقي�شي، �ملو�شل 

))9)م.

�لهادي حمودة  �لإير�نية: د.  �لأموي يف خر��شان و�لبالد  �ل�شعر   -(9

للن�رض،  �لوحدة  موؤ�ش�شة  تون�س،  للن�رض،  �لتون�شية  �لد�ر  �لغزي، 

�لكويت ))9)م.

0)- �ل�شعر يف خر��شان من �لفتح �إىل نهاية �لع�رض �لأموي: د. ح�شني 

عطوان، ط )، د�ر �جليل، بريوت 989)م.

))- �ل�شعر و�ل�شعر�ء: عبد�هلل بن م�شلم �لدينوري، حتقيق: �أحمد حممد 

�شاكر، د�ر �ملعارف، �لقاهرة.

))- �لطبقات �لكربى: حممد بن �شعد، د�ر �شادر، بريوت.

�شعب،  دار  الوطواط،  الدين  برهان  الوا�شحة:  اخل�شائ�ص  غرر   -((

بريوت.

بريوت  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  �لكويف،  �أعثم  بن  �أحمد  �لفتوح:   -((

)98)م.

))- الفروق يف اللغة: اأبو هالل الع�شكري، ط )، د�ر �لآفاق �جلديدة، 

بريوت )98)م.

))- ق�شيدة �لد�مغة: �حل�شن بن �أحمد �لهمد�ين، حتقيق حممد بن علي 
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�لأكوع، مطبعة �ل�شنة �ملحمدية، �لقاهرة 8)9)م.

))- �لكامل يف �للغة و�لأدب: حممد بن يزيد �ملربد، حتقيق: حممد �لد�يل، 

موؤ�ش�شة �لر�شالة، بريوت، )98)م.

8)- ل�شان �لعرب: جمال �لدين بن منظور، د�ر �شار، بريوت.

د�ر  �مللوحي،  �ملعني  عبد  موؤلف جمهول، حتقيق:  �ملعاين:  9)- جمموعة 

طال�س، دم�شق 988)م.

حممد  بن  ح�شني  و�لبلغاء:  �ل�شعر�ء  وحماور�ت  �لأدباء  حما�رض�ت   -(0

�لأ�شفهاين، د�ر مكتبة �حلياة، بريوت.

))- �ملحت�شب يف تبيني وجوه �شو�ذ �لقر�ء�ت و�لإي�شاح عنها: عثمان 

�بن جني، حتقيق: علي �لنجدي نا�شف ود. عبد �حلليم �لنجار ود. 

�لقاهرة  �لإ�شالمية،  لل�شوؤون  �لأعلى  �ملجل�س  �شلبي،  �لفتاح  عبد 

))9)م.

))- �مل�شتدرك على �شناع �لدو�وين: د. نوري حمودي �لقي�شي وهالل 

ناجي، عامل �لكتب، بريوت 000)م.

�ل�شتار  عبد  حتقيق:  �ملزرباين،  عمر�ن  بن  حممد  �ل�شعر�ء:  معجم   -((

فر�ج،  مكتبة �لنوري، دم�شق.

))- معجم �ل�شعر�ء يف تاريخ �لطربي: د. عزمي �ُشكر، �ملكتبة �لع�رضية، 

�شيد�، بريوت 989)م.

ميمون،  بن  �ملبارك  بن  حممد  �لعرب:  �أ�شعار  من  �لطلب  منتهى   -((
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حتقيق: د. حممد نبيل طريفي، د�ر �شادر، بريوت 999)م.

))- ن�شب معد و�ليمن �لكبري: ه�شام بن حممد �لكلبي، حتقيق: د. ناجي 

ح�شن، عامل �لكتب، بريوت 988)م.

حتقيق:   ،((( )�جلزء  �ل�شفدي،  �أيبك  بن  خليل  بالوفيات:  �لو�يف   -((

�شتايرن،  فر�نز  د�ر  �حلياري،  وم�شطفى  �لبخيت  عدنان  حممد 

�شتوتغارت )99)م.

عبد�لعزيز  حتقيق:  �لطائي،  �أو�س  بن  حبيب  متام  �أبو  �لوح�شيات:   -(8

امليمني وحممود �شاكر، ط )، د�ر �ملعارف، �لقاهرة 0)9)م.
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املحتويات

مقدمة................................................... )

حياته.................................................... )

�شعره.................................................... ))

فهر�س �لقو�يف............................................ )))

((( ......................................... �مل�شادر و�ملر�جع

1-Ka3b_Bin_M3dan.indd   129 1/20/10   3:19 PM






