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 رمن عيون الشع
 

 الصداقة
 :يف اخُلّلة والصداقة

 أبو متام حبيب بن أوس الطائيمن أشعار     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ابداننا :رواية) 

 

 

 إذا خ طبتنننُ  نمننني بنننا     ننن   

 وإذا طر ننُ  إا اداننشاب ُننر ُ  منني 

 وتنننراُي ي ننندا ببقنننشي    ببننن   

 

 احلبنننُر  جو جها نننِ  وجهبنننُ ا  ننن ن

 أخالقنننن  ورتننننِ رُا منننني  جا ننننِ 

 و  نننننلع  وبعبدنننننُ  أج    ننننن   

 
 ريٌخ   ن أج ى مي يشي يتُش   أ

  ال   أص ب ادهُا إال ُحش ًُة

            

 بإذا  ت ننن َ   ُّنننيُو إبننناتو اب ها ننن

 مي ابرووِح حتليه  األمن  ا اب نهاذب  

 
 اٌخ منني قرا ننة  :  وقبننُ  أخ ا قنن بها

   ننني  ز ي منننا و أي ومننن     

 

            

 بشننن هأت أقننن  ُبف بنننُ  إنننر إنتو ا

 صنننهِأ اد  ِرنننُبوإن   ينننشت   ز األ

 
 ذو ابنننُهجين منننا وذو اب ر نننى    بنننة 

 ي ننن  ةا جننن وت َا  جا هنننُر أج نننا  

 واحننش  ودُّننشتاَ أ واُح نن  ز م نن ن   

 

 وإخنننهأا أارنننهأا ي نننشي وإخنننها ا  

 فهننَر وإن فارينقننها ز األ رِي ج ا ننا 

 أج ننننن ُم    شننننن ب  أو ُخرارننننن نِ 

 

 إن ُيْ نننِش ُم فنننِرُا اإخننن   ف   ننن    

  ننن أو خيتبنننَي مننن ُ  ابهصننن أ فل   

 ُيؤبِونننُي  ي  ننن   أو يفننننس   نننٌب  

  

 * دنننشو و ت نننري ز إخننن    ت بنننشِ  

 يتنننَ ٌب تتقنننش  ت مننني دلننن ب  واحنننِش

 أجٌب أقل نننننن ُي مت ُّنننننن بت ابهابننننننِش

 



2 
 

 (قدمي :حديث، اتدل :ال يمثر، مطرف: يكدي) 

 

 

 

 

 

   (ومل أ تسقَط :رواية) 

 أبو متام يف الصديق املؤنس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نننني ت ز يتنننن ب  و أي  ومنننن  ب  

 يت انننَي يهمنننً   نننلنتو فت ننن ا    نننلن م

 جتدهننننَر  يننننبت جت ننننري  رأيننننِ أوم 

 مضى ص ح  وارتخبيت اببتن تو واألرنى  

 يجبننُ  ب ننعي  عننشي و ننه مينن ٌ  

 يبننى أ هنن  األينن ب قننش صننرنت  بدهنن    

 

 وإن   ينننشت   ز األصنننهِأ اد  ِرنننبُ  

 قهبننن  األُننن ُ  و نننا  وادنننبُ   إا

 فبنننر عتلنننأ بنننا  أينننُ  واب ها نننبُ 

 يبنناتو ا فبننا منني ذا و نن ا  صنن حبُ  

 وقننش   ننُ  أ  يننِ  جمننً  و ننه د ِ ننبُ   

 يج  ننبت حتننى بنني  فيهنن  يج ِ ننبُ  

 

 شييشنننننت ق  مننننني  ننننن أ دننننن  

 أي م ننننننن  ز دالبننننننن  أ نننننننشاً 

 س قشأصنننننبقها صنننننشألال    ننننن

 اب ننرب مننن هر  عنننش مننني ابنننروح 

  

 منننن وي  ننننر ابهجننننش  ننننهي األ

 ف نننني   يننننأ وج ر نننن  يننننرس 

 ابعننيك  ننلنو ابننش ي   هننر حننب     

 وابهحشننة منني قننر هر  ننا اإ نن  

 
 ورلب ت يي أمري ا فُّ تنَي يني أمنريِ   

 به   ن ت ُن  شت   بنِ  بشنهشات بنا     

  

 جو نننا فقننن با ق عنننةا مننني ح بنننِ 

  ه اثنننننة  أو ُنننننر ة  ز م بننننن ِ   

 

  حب تدا اب  ي مي قبب صأمتى 

  

 إذا م ي نني قبنن  ُننفي ً  يبننى قبنن  

 ف ُننُشَج يننشيبُّ نبنني  ننهح ُمعت ننل ً  

 ذا ُّ ابنن ي إن  نن ن ِخبدننبُّ م ت نني   

    

 تب ننن يُ  حنننباًل   ب نننش  مهصنننهال  

 يننننننن بيتا م أيننننننن ُي خبنننننننيال

 
 وُ بتو خ ننب   مننى إبفننِص ف   ننشي  

 ي ننننهُ  قببيهلنننن  يهننننش ُيجننننشجي

 ذمنن  ابع ننهست و جًا فضنني حبلهلنن   

 

 ينننني ادننننهجِأ واألرننننب ب تبِتننننُ ر

 طنننهُأ اب مننن ن وال يدت بنننُ  ابِ نننشتبُ 

 و اجعنن  ابهصننيت وارننت    ل  اب ُّننرُب
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 أبو فراس احلمدانيمن أشعار   

 

 ..(فوالهفتا من يل: رواية) 

 

 (ككٍف ومعصم كعنٍي واخهتا،: رواية) 

 

 ذا  ابنن ي إن  نن ن ِخبُّوننبُّ م ت ننيَ   

    

 يننننننن بيتا م أيننننننن ُي خبنننننننيال

 

 

 إ ننا أتننتا منني بُّننُش بُّ صننقيفةا    

 وطببنننن ت ُوجوي وابت نننن  ُي  ي  نننن  

 فتب ي  نننبُّ حيننن    ننن ت ق ننن ِ شٌ  

 ف ل ولننن   نننا ز اب  نننل ِ  ج ننن ِجأٌ 

 ودراِ نننننٌب ت تينننننبُّ إال أ هننننن   

 

 دببَ  ُ لهبت اب نشِ  و نا دهاِبنبُ   

 ف نننشا ُّ م بنننهٌب ومتجنننُش ُّ ط ِبنننُب

 فيهنننن  أل ننننِي اد رمنننن ِا منننن ِ ُب

 و ل ولننن   نننا ز ابعينننهِن  هاِ نننُب

 قنن  ُبأاجللينني  ب نن يعبُّ احلُّ تننيِ 

 

 بننبُّ م جننِش  فارقُّننةا منني صنن حب   ننات

 فننن ف   إا ذَخنننر ابشنننؤوِن ودَُّر نننِ 

 وإذا ف نننشا أخنننً  وم تف نننش بننن ُ   

 

  نننةا  نننيتو جمنننأ  ج منننشِ   فدنننشًا إذا

 ف بشمُأ ُين  ُب  عنج جتهنِش اجل  نشِ    

 جمعنننً  وال صنننعًا فب ننن   ف قنننشِ  

 

  ضننننيعا ببنننن ن ُننننري ا ي نننن ن

 

 يتي ننننا   نننن ن حبيفننننا صننننف  

 
مننننن  دُّننننن ت اددبنننننهنت م نننننُي    

                      ي ِبِ 

 مننني بنننب يهمنننً   لخينننب  ابِوننن ِ    

 

 

 

 ي ِبن ِ  في  ح رت  مي با خبني  ُمهافن    

 

 أقننننهُأ  شننننجهي مننننرأ  وي ننننهأُ 

 

 وإ وننننا وإينننن ُي بعننننٌص وأخُتهنننن    

 

 وإ وننننا وإيونننن ُي ب ُّننننٌي وِمع ننننُر
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 أبو فراسمن أشعار   

  

 

 

 

 ت ننن حب   األيننن ب ز ثنننهب   صننن 

 ومنن  أدر نن  فيننب اببينن با ا وإ هنن  

 ا منن  تدننب وفهج نن    طننها س خ ننب

 فلنن  يننرفتا دنن  منن  أ نن  ينن  ا    

 

 منني ا أ قننرا يبننى األ وخيتب نن  م هنن 

ُِننعب وتنن بر    بت ننشي   منني  نني 

 وأحننننشاا أينننن ب تدننننش وتتنننن ر  

 وال يبلننتا دنن  منن    نن  أيبننر   

 

 بي  ُعري  ي أ   ابنش ُر واجنشٌ   الأ

 فلُنن ه ويشنن ه منن    بنن  وقببنن    

 

 ِ  قنننريُيقري نننً  بننن  ح نننُي ابهفننن  

 منننُصأ ال نن  ا يبنننى خننه  أخيننن    

 وقننش  نن ن بننا ينني ُوجوي  نني  منن  ب  

 

 وب نننني  م بننننا   إخنننن ِ  ضنننن ُص

  شونننُهَرأخنننها ا إبننناتو  إ وأحتنننب  

        

 هنننننري  نننننشي ِ  ز ِرنننننرِي أو ج 

 
َهتتتمم الووتتت م ح ووتتت م  تتتا ي  ولستتتِبج هم

م  متتتت نٍ    ينتتتتاخج اختاتتتتار الصتتتتفذم  تتتتن  ج

 

 وال ق  ي  ببضنيي  ني أ ن   اِحنيُ    

 بننن  ي نننش   مننن  الت ننن ُأ ابهرننن ِ يُ 

        
 ومنن  أخننه  ابنن ي يننش ه  نن   ت تننبٌ 

 

 

 ب نني أخننه  ابنن ي ت ننفه ضننل  ري

 

        
  ن  مبهمنً  إن   يتننبُّ مني جمننا   وب

 وأ نن  أخ ت ننفه وت ننفه وإ ولنن    

       

 إذا قعننشَا يننا ابننشمه  اب ننها ُب

 األقنن  ُب ز  نن ا اب منن ن ي نن  بُ   

        

   ننننل يننننا واد  ينننن  رننننريعة  أو

 عننننشويفنننن ن م ي نننني وجو قريننننٌب  

 فنننلحهإل بمرنننالب أن ال يضنننيعا  

 

 

 

 طنني  و نن ب أوببلننها دفننر قننش   

 وال   نننٌب  نننص ابرجننن أ قنننراب  

 وبنننا ي ننن  فيننن  حهطنننة وم ننن ب  
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 وب ننن ا  اري  يبنننى  ننني ح بنننة    

                

 بننننن عبر أي اسبنننننتص رنننننراب   

 
  ضنننى   ب بيننني  بنننةأومننن  ُبنننُ  

               

 بشيننن  ومننن  جون اب ننن   حجننن ب   

 
 وأطبننُب إ  نن  ى يبننى ابننهجو أَ ضتنن ُ    

 

 وذ نننر  ُم نننىى ز د  ننن  وطنننالب  

 
  نن ا ُّ ابننهجاُج االننُج ال يرجتننى بنن    

 

 ثنننهاٌب وال خيشنننى يبيننن  ي ننن ب    

  

 

 

 مننن  صننن ح  إال ابننن ي مننني  شنننري 

                     

 ي ها نننننن  ز وجهنننننن  وب نننننن    

 
 أدنني ينني إ  نن ف   ننر صنن حب م  

               

 ز ي نننري ا وديننن  يننني إ ح ننن    

 
 

  ننني حت وننن ن بنننا  في نننً   في ننن        

                           

 حيفنننل ابنننهج أو صنننشي ً  صنننشوق     

 
 ال  يننننى ا  ينننن  خبيبننننا ج ننننرًا   

                            

 فروقت ننننننن  صنننننننروف  تفري ننننننن          

     
 

 رحبتننن      و احننني أوحنننك ابنننش ي    

                

 وإن دننننشا معنننن  قبنننن  ي نننن يري   

 
  ننني أ ننن  مببدننن  ينننا  نننلنو بننن          

               

 ُوجوًا ا مت ننننني ز قبننننن  عننننن و ي   

 
 وأ نننا مننني صنننف  م ننن  رنننرا ري       

              

 وتصتنننن     ط نننن  م نننن  ودنننن  ري    

 
 ومنن  أخننه  ابنن ي يننش ه  نن    ننب      

                 

  نني أخننه  ابنن ي ت ننفه ضننل  ري ب 

 
 وإ ننا واصنني مننني أ نن  واصنننب       

                  

 وإ نننا  ننن جٌر مننني أ ننن   ننن جري     

 

 

 وب نن  واجننش ُننع أ نن  ي ِجمنن                           

                

 أ نن  ح ضننري  اوب نن  د  ننب ُنن  

 
 وافننى  ت  ننب ا م هيننً  يبننى  نن وأ                      

               

 حيننننن   رننننن مع  فيننننن  و ننننن دري  

 
 فننن بعص ترتنننأ فيلننن  ختننن د   تبننن                         

              

 واب ننلأ ينن عر فيلنن  قنن أ ُنن يري     

 

 أوتج  ُّ ُوجوًا ال اب منننننننن ن يبيننننننننشُي

 وبننه  منن ت يهمننً  أن تتننريرت صننب     

 

 وال اب ننلي يف يننِ  وال اإجننُر صنن ِ م  

 إبيننب ا أُاأ ابشننهس منن  أ نن   ا لنن  
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 فننن ن وقفننن  أمننن ب احلنننا أ شنننشي                           

                 

 وجو اسرا ننننش بننننه ت ننننا جننننها ري 

 
       وخُينر اب نهأ أصنشتقُ            " أ   احل نص "

                  

 أ نن  اب ننشيُ  ابنن ي ط  نن   نن  ُري  

 
 بننهال ايتنن اُ  أخال ننا  ننب ا  ننرفها  

              

  هجنننن  خت ينننن ن م ُت بنننني معنننن ِذُ ي 

 
 أينني اسبيننُي ابنن ي يرضننيب   ِطُ نن      

                       

 مننأ اس ننهِب  لنن  ُيرضننيب دنن  ُري   

 

 

                     أمننن  صننن حٌب فنننرج ينننشوب وفننن  ي      

                           

 في فى دي أصفى ا ويريى دي  ينى   

 
 أز  ننننني جا  بنننننا صنننننشي  أوجوي                            

                            

 إذا مننن  تفرق ننن  حفينننُ  وضنننيعو     

     

 

 متنننى أرنننبه  نننال ِخننني وصنننهأ                                 

                     

 ا وال قننننننشح مننننننشا   يننننننهاف ا 

 

 

 

 

 

               

  

 

 

 أخنننا ال يننن قا ا  ف نننشان م بننن                            

                

 ا وأينني اد نن  ب    وأينني بنن  م نني   

 
 جتنننن وُا اب ر ننننى ادننننهجوأ  ي  نننن                            

               

 أ  ي  نننن                           جتنننن وُا اب ر ننننى ادننننهجو  

 
 ال بيننننتا هبنننن   لوننننا و تلونننن                                 أ

              

 وأن أخنننا  ننن   يننني اإنننر يننن ُب 

 
 فلننني م عنننش  ننن ب ف  جون حبيبننن                           

                 

 فلننن   نننه إال مننن ذس ابنننهجو  ننن ذب   

 

 

 يبنننى م ننن ِن                           حببننن ت مننني ا نننِش أ 

                

 و تبددنننننبُّ ا  أق نننننى األمننننن  ا  

 
                                -ال ينننننشمتب ابعنننننال –ف  ونننننبُّ 

               

 أٌخ ال  نننننن خهِأ  نننننن ا اب منننننن ِن 

 
 صنننف    ز اببعنننش م ننني ابنننش ه                                

              

   ز اب بننننب م نننني ابب نننن نِ ووجو 

 
   ننننننها إخهت نننننن    ب ننننننف ِ                                   

                 

  لننن   ا ننني   ننن ب الب ادعننن  ا     

 
       

 

  

 

 

 و بننُ  ُننب  ا ا وابشننب ُب متضتونن ة                              

                

 أل بنننمت مننني أ  ننن   يلنننا أ ويننن    

 
 مننني   فنننة يتبننن                                   أ ينننُ  ُمع نننى ا

               

 وأصنننب    و نننً  وأم نننا مروويننن    
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 م قتنننُ                                   و  نننُ  إذا صننن فيُ  ِخنننالً 

                

  هجرا ننِ  وصنناًل ا ومنني دننش ِي وفنن    

 

 

     أقلنن  يبننى األمنن  و  نن   نني                            

                

 يعنننن و يبينننن  فرقتنننن  ا اختينننن  ا    

 
 إذا رنننن  ت األمنننن  فننننال  ننننشوا                                       

               

 ا وال قننننرا ا ب ف ننننا أو يننننؤوب  

 
 أ   نننننش  عنننننشي  لنننننً  ودلنننننً                                           

              

 ىا ال أبننننن    ننننن  دنننننرا ا و همننننن  

 
 و  نننن   نننن  ا أُننننش ذوي   شننننً                                 

                 

 وأ عنننننش ر ا إذا   بنننننها مدننننن  ا  

 

 

 أ ا ننننننا ا  طبعتنننننن  رننننننريعً                                     

                

 وأصنننقب  اب نننالمة حيننن  رننن  ا   

 
           و بددننننننننُ  أم  ينننننننن   يعننننننننً                            

               

 و ننن ن بننن  مننني احلنننشث ن جننن  ا     

 

 

 بننا صننشي  يبننى اب منن ِن صننشي ا                            

                

 و فينننن  مننننأ اس ننننهب  في ننننا  

 
 بنننه ترا نننا إذا ارنننتهب  جمنننهيا                                  

               

 ز صنننننبهح ذ رتننننن  أو دبنننننهس   

 

 

 يرفتنننُ                                  اًلف  قنننُ  ِخننن وأيبنننُر إن 

                

 أ ننا دنن  واِجننشِ   وح وبننُ   ِخننالً  

 
 و ر مي خبيني  حنص ج  بنُ  ُا نشًا                              

               

 إا دنننن ِي ي وجتننننُ  دنننن  ُا ننننشِ  

 

 

            م أواخننننننِ  ُّ   جلفنننننن ِ  أل ننننننا                        

                

 واِثننننٌ  م ننننبُّ  نننن بهجاِج اب وننننريِ  

 

 

 وقنننش أ وح ا قرينننر ابعنننص مدتب نننً                           

                

    حب  م ني   ني اب نيي وضن ح     

 
 يننن ب اسال ننن  ا  لنننهج طرا  ننن                          

               

 اينني اد نن مأ ا حتننى يننردر ابالحنن 

 

 

 قُّببتننُ                                ت ننيُببُّ منني   رننب ت  نن بُهجين  

                

 وجننننننن ُ  ُّ مننننننني صننننننن فيتُ  ال 

 

 (ا  و : اد  قب



8 
 

 بنننن ي أبفيننننتا مب ننننً  م  يننننً                                      

                

 ف  ننننبُّ واجننننشي يبننننش اب ننننشي  

 
                             أقننير يبننى ابنن م ب مننأ ا نني أمننا    

               

 وأهننني بب نننشي  يبنننى ابشننن ي            

 

 

 الفرزدق

 ميضننا أخننه  فننال تب ننى بنن  ختبُّفننً                        

                

 وادنن ُأ  عننش ذ نن ِب ادنن ِأ م ت ننبُ    

 

(ُي ت ب:  واية)  

 بشار بن برد 

                   أخننه ُّ ابنن ي إن رتننر  ُّ ابننش ُر رتننروُي   

                

 وإن دبنن ت يهمننً  دنني  و ننه حنن ييُ    

 
 ُي ُّننرينُب منني قُّرو نن ت منني ذي مننهجوأ                            

               

 وُي  نننا ابننن ي أق نننيتُ  ويهنننصُ   

 

 

 وأخ  ذي ث نننننننننننة   خيُتنننننننننننُ                                           

                

 األيننننراِس مننننلمهنت األجبَ م جننننشت  

 
 أ نننننننجت ا  بننننننن  أخالقنننننننُ                                     

               

 فهننا  نن إ ريِ  منني رننرين ابنن  بَ     

 
 يت و نننا ادعنننروا حتنننى يب نننَ       

                         

  نننني  ننننُي بننننا م ننننُ    ننننببَ  

 
 فهننننه يع ننننيا وأي ننننى فضننننبُ     

                            

 رننننبي ابدينننن  تننننشا ف نننن بَ  

 
 فننننن ذا أ  نننننرت وجهنننننا ُم نننننباًل   

                         

 ضننق   يي نن ي منني دنن  يجننبَ     

 
 وإذا  بلتنننننننننننن  واحننننننننننننشأ 

                                  

  يجننن  م نننُ  ُينننالالِا اب نننربَ    

 
 فهننننه بنننننا واحللنننننُش ِ  ِد نننننىى  

                            

  نننناين اد ت ننننَب  ويفنننن ٌا منننني جت 

 

 

وقيل كثري عزة بشار  

                           ُمااداشننننن   ا ز ختنننننُ  إخهاِ نننننبُّ 

                

 أيننني ابشنننريبا ز ادانننرين أي ننن   و  ين ا 

 

 

 

(االمر  شال مي ادر: واية)  

 ابنننن ي إن ُننننِهشات رتننننر  ُّ ز ا                                

                

 يين ا وإن دبننن ت  ننن ن رتنننلعً  ويتي ننن    

 

 

 

(ان حضرا رر ا   ن اذ   ويي  : واية)  
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 خب ننن   اب نننُص                             أذا  م نننُي احل ننن ِب 

                

 ُي ننننن  جاج فنننننجنننننالي اجلنننننال    

 

 

 

 

 بشارمن أشعار 
 وخنننُ  خبيبينننبُّ ابننن ي ز ب   نننِ                                  

                

  تواٌح وفيننننِ  حننننصت ُنننن ُّو د نننن  ُ   

 
 ومننن  اب انننرُب إال بِبُل ُّنننرِوِب  ف تنننُ                                  

               

 وبننننه وبشتننننُ  ُجننننَر ٌر وصننننال ُ   

 

 

 وأوجيُ  يلرًا  عنجت من  ز جنها ا                       

                

 ر ُ وجتر يتننننُ  منننني ُمننننرين منننن  أجتنننن 

 
 والُ ننش  منني ُنن ه  إا ذي حفييننة                            

               

 إذا جعبنننَ  أرنننراُ   ف نننا تت ُّبدنننأُ  

 

 

 خبيبننننا إن ادنننن أت بنننني    نننن فأ                                  

                

 إذا م ي ننننني  م نننننُ  أٌخ وصنننننشي ُ  

 

 

                           قننش تتخبدبننِ  م ننبب ابننروُح مننا           

                

 و ننننِ  ُرننننلاتو اسبيننننُي خبننننيال    

 

 

 ُخننن  مننني صنننشي ب دننن ت ُمتِعبنننَ                                  

                

 إنو اجلنننننننهاجت ينننننننرجي تتعُبننننننن َ   

( يؤوجي:  واية)   

 املتنيبشعار من أ

          ومنننن  اِسنننني  إال متنننني أوتج    ببننننِ                 

                

 وأ   ِ  ُّننننرا  ال يننننر    ننننها  ِ   

 
 

 أُت ِ نننُر يننن  ا نننيت ارنننق س إخننن  ا                              

                

 وحت نننُب مننن  ت دننن ي مننني إ ننن  ا  

 
 أأ ِ ننُ  فيننبُّ ُ جننرًا  عننش ِيبلننا                                  

               

 اب نننل ِ  ل نننبُّ خنننُ  مننني حتنننِ    

 
 وأ ننرُي منني ُذ نن ِب اب ننيِي طعلننً                                

                         

 وأمضنننى ز األمنننهِ  مننني اب ضننن  ِ  

 

 

 أص جُس  فن ت ادنرِ  مني قبنِي ج نل                      

                

 وأيرفهننننن  ز فعبنننننِ  وابنننننت بارِ  

 
                 يبنننُر أ ونننُ            أوأحبنننر يننني ِخبدنننا و 

               

 متننى أجنن ي حبلننً  يبننى اجلهنني ي ننشِب 
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 ومنن    ننُ  بننهال أ نن ت إال ُمهنن جرًا                        

                

 بنننُ   اننني  ينننهب   تبنننشتأا وِصنننق بُ     

 
 وبِ  وننننبُّ ابننننش ي  إبننننا  حبيبننننةا                                 

               

 بننننش ي  إبننننا  حبيبننننةا                                 وبِ  وننننبُّ ا 

 

 

 أُت ِ نننُر يننن  ا نننيت ارنننق س إخننن  ا                              

                

 وحت نننُب مننن  ت دننن ي مننني إ ننن  ا  

 
 أأ ِ ننُ  فيننبُّ ُ جننرًا  عننش ِيبلننا                                  

               

 ِ  ل نننبُّ خنننُ  مننني حتنننِ  اب نننل    

 
 وأ ننرُي منني ُذ نن ِب اب ننيِي طعلننً                                

                         

 وأمضنننى ز األمنننهِ  مننني اب ضننن  ِ  

 
    

 أص جُس  فن ت ادنرِ  مني قبنِي ج نل                      

                

 وأيرفهننننن  ز فعبنننننِ  وابنننننت بارِ  

 
                يبنننُر أ ونننُ             أوأحبنننر يننني ِخبدنننا و 

               

 متننى أجنن ي حبلننً  يبننى اجلهنني ي ننشِب 

 

 

 ومنن    ننُ  بننهال أ نن ت إال ُمهنن جرًا                        

                

 بنننُ   اننني  ينننهب   تبنننشتأا وِصنننق بُ     

 

 

 

 وبِ  وننننبُّ ابننننش ي  إبننننا  حبيبننننةا                                 

               

 بنننا إال إبينننبُّ ذت ننن ُبفلننن  ي نننبُّ  

 

 

 وأحبنننر يننني خبنننا وأيبنننر أ ننن                               

                

 متننى أجنن ي حبلننً  يبننى اجلهنني ي ننشب 

 

 

 

 خبيبننبُّ أ نن  ال منني قبنن  خبننا                            

               

 ن  ُُّ نننننرت ابتجلنننننُي واب نننننالُبوأل 

 

 

                         ُتنننر  ابنننبالِج م ننن ٌن ال صنننشي ت  نننِ 

                

ُتننر  منن  ي ِ ننُب اإ  نن ُن منن  يتِ ننُر   و

 

 

 

 

 مننننن  ز  ننننن ي ابنننننش ي   نننننريٌر                             أ

                

 تننن وُأ  نننِ  يننني اب بنننِب اإلنننهبُ   

 

 

 

 

 فُّبننه  نن نت منن  ا منني حتبيننب  ُم ُّ  ننأ                                

                

 يتنن  ُا وب نني منني حبيننب  ُمعتلتوننرِ   

 

 

 

  مى وات ى  منا ومني جون من  ات نى                         

               

  ه ى   رنٌر  فنا وقهرنا وأرنهلا     

 

  (ب   ه  ز قب  مي عا مي  مي  ف ل   يب ي  فا وقهرا وأرهلا)

 

     ختبيباننبُّ أ نن ت ال منني قابنن ت ِخبدننا                        

                

 وإن  ُُّ نننننرت ابتتجولنننننُي واب نننننالب  

 

 

 

(خبيببب  ف ب ال د    وان   ر جتلي اب  س حهبب)  
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 ابن الروميمن أشعار  

 وإ ونننا داشنننت ٌس إا ِدنننيين صننن حب                          

                

 متشنننهٌس إا تشنننبيِ  حننن با ن بننن َ    

 
                       ي نن  ا  أ  م نني  أينن ِ  أإذا ابننش ُر 

               

 فبنننن  اُي جننننهجًا واقتننننش  ِ فع بنننن َ  

 
 وإن ضتنننني  ج ننننٌر مننننرًأ  عت يننننة                                  

                         

 ت نننننن وبا ز ضنننننني     هابننننننَ  

 
 إا أن يت  نننشت ا  ف نننري  فنننال ينننر                        

                            

 صنننشي ا ز حننن با مت نننشوًا د بننن َ    

 
 وأ نننرُي بب نننلِ  ابينننشيِي ايتالبانننُ                           

                         

 يبننى صنن حب   قننش يتننشوُي منني يي بننَ     

 

 

  تفُّنننٌر مننني اساب ننن ِ  واألصنننق ِب                          

                

 جتننننري مننننهجوتهر مننننأ األ  نننن ِب 

 
ٌُِأ                                 م ُبننننُ   ينننن ُهُر  ننننل وا  نننن 

               

 ز م نننن أ  منننني صننننقة  وُننننب ِب 

 
 أ افنننى وأُيفنننى دننن ت مننن  متجشونننر                        

                         

   ننن ِبتعبنننً  وال   نننبً  مننني األ   

 

 

             ِ خبدنننِص تتلوننن   نننا ثالثنننة إخنننهأ                    

                

 ُجُ نننهمُهر ُنننتى وأ واُحهنننر معننن   

 
  ننا خبفننة  م يف ننش ادَُّقننُي  ينن تُهَر                            

               

 وال طلننأت ابهاُننهن ز ذا ُّ م لعنن     

 
 م ننيعص أ ننها ى تهافنن  يبننى  ننه ى                    

                         

   ب بنني م تعننُش مهقعنن   فبننه أا ِرننبَُّ  

 
 ُتجتبدننناين ُيينننهنت اب ننن دريي فجننن  ًأ                             

                            

 ب   م يرًا ُمنرو ى مني احلا ني مشنبع      

 
 إذا منننن   فع نننن  م ننننببص  بنننن                               

                         

 بعنننن طبع نننن   يعننننً  ال ُ دنننن ِجُ  م  

 

 

ُتبدننن  اب  نننَأ                                حننن ِفلا بب نننشيِ  إن 

                

 ُأ  نننن  أو  ننننه  ينننني ابعبينننن  ِ   

 
 ِطَبنن ت ِخنناًل ف رننبَر يبننى   ننش ابننشي                            

               

 ِ  ويننننَك  م ننننً  منننني األرننننها ِ   

 
                     يتلننننر  ُّ ابنننني              :  فُِّبقتنننن   أقننننهأ 

                         

 ُي طننننننهياًل ز  ْفعتننننننة  ويننننننال ِ  

 
 وبننبُّ اب ننهُأ ال ب نن  ا وبننب ابننت                               

                            

 بنننننيُر م ننننن  دننننن  ب احل لننننن ِ  

 

 

 أ نن  يننيا وبنني  منني حتنن ين يننيا                             

                

 جف  هنننن  يبننننى األقنننن اِ أدُّننننج   
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 إذا مننن  جيننن   م ننن  خبينننٌي خبيبننن                               

                

 ببوننن ي ُمجيبنننً  فلرنننري  "  لفنننشيب" 

 

 

 وال ُ ش  مي ِصَشقُّتب واب نشُس واجنٌب                      

                

 ِب انننيِو صنننشي   يت تت يننننُ  ابب    ننن    

 

 

  اننننني مننننني األخنننننالِ  حننننن ٌأ                                   وِب

                

  نننه فيهنننن   نننٌي منننني األ فنننن  ِ   

 
 أي  ُنننع  أجتننني  قنننش ًا مننني ابننن                               

               

 يننننِي بيننننهِب اب ريهننننِة ابدننننروأ ِ   

 
  ف ننن ا ُّ اب نننشيُ  ي نننب  بب ننن                                

                         

 ينننننِة جون اإصنننننب ِح واإم ننننن  ِ  

 
 فُّتتل وننننننْب  ننننننِ  ا وال تتشي ننننننَ                                    

                            

 فننننناُي خ ننننلً  منننني اس ننننل  ِ   

 

 

 بنني   ننص اب ننشي  وابنن ف  فننرٌس                          

                

 لةا األُنننني  ي ننننش حت ننننيي ق نننن  

 

 

 ف بشوننلُي ُمجتِلننٌأ وابشنن ُي ُمؤتِبننٌي                       

                

َُُ   نننن ألاُِ  مشننننشوج  شننننشوجِ    واألا

 
 منن ات ابتق رننُش واألضنند ُن  ي  لنن                         

               

 فلنن ات  نني حت ننهج  مننهات م لننهجِ    

 
ُتننلي اجتلنن    أننُي أمِر لنن                            الُاأت 

                         

ُتننليت تبشيننِش                                  وأننُي أمننِر األينن جي 

 
 

 املعريمن أشعار 
  نن ا ا وُ ب  صننشي   بننا أفنن جت د ننىى                       

                

 ُِ ننشُا فينن  يبننى ُيننشما واُ نن جي   

 

 

                          وإذا أضننن يتا اس نننهُب فبننني أ 

                

 بنننهجاِج إخنننهان اب نننف   ُمضنننيع     

 
 خ ببننن  تهجينننأ األصننن جس بب نننه                                

               

 فلتنننننى أوجِوُ  خبننننناو ابتهجيعننننن    

 

 (ا ي تجيب ب  ويرحي  مي ابهج ي  ر   رأ تهجيع  بالصشق   وضي    فراقهر ويت لى به ان ابش ر)
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 يننننن ِب ُ نننننؤس                               أإذا صتننننن حب ت ز 

                

 فننننال تتنننن  ت ادننننهجوأُّ ز ابروخنننن  ِ   

 
 ومننني  ُيَعنننشتَب أخنننهُي يبنننى ِد ننن ُي                              

               

 فلننننن  أج  احل ي نننننةُّ ز األخننننن  ِ  

 
              ومنننني جعننننيت اب  ننننخ  ت ألقر يننننِ               

                         

 فبنننني ت  عنننن  ا  طاننننُرست اب وننننخ ِ  

 
 

 بن اجلهمعلي 

 أ بننننَخ اخ  نننن  تننننها ا  ُصننننقبتتُ                           

                

 أب نننن ُي أ ننننا وإن   ننننُ  ال أب نننن ُي 

 
 وأنو طنننننرز مهصنننننهٌأ  ر يتنننننِ                           

               

 وإن تب يننننشت ينننني م ننننهايت م ننننهاُي 

 
 ا  يعبننننُر أ ننننا ب ننننُ  أذ ننننُرُي                            

                         

 و ينننيت أذ نننرُي إذ ب نننُ  أ  ننن يُ    

 
 

 البحرتيمن أشعار 
 وأخ  بب نن  ابعننيكت أخضننرت   ضننرًا                     

                

   نننريِر يشنننرتِ  وفضنننِي إخ ِ ننن ِ    

 

 

 خبينننٌي أتننن  ا  تفُعنننُ  ي نننشت حننن ج                           

                

 ا ومننن   اننني  األخنننالِ  يت فُّنننأُ   إبينننِ  

 

 

  نننشأُا نننن ين األصنننشق ِ  وم أ ننني                              

                

 ألجعبننننُ  ِبف ننننً  ِبقنننن ين ادعنننن  ا  

 

 

                         خبيبنننا  إ نننا ذا نننٌر يهنننشت ُخبدنننة          

                

 تهبدنننَ  وم أذُمننننَر هيننننشت وِجاجت نننن   

 
 فننها يجبنن  منن   نن نت أق ننرت ج ِر نن                             

               

 بننشي  ا وأج ننى قارِ هنن  منني ِ ع ِج نن      

 
 و  ننُ  أ   أنو ابننرج  قَُّبننيت  تيِ هنن                            

                         

 وأنو افت ننن جت ابعنننيِك قبنننيت افت  ِج ننن  

 
   ف نا منني ي جيننُ  منني أجننِي ف ننشِي                        

                            

 ا وبنننهال ف نننُشُي م أي ِج ننن     نننالجي 

 

 

 وخبيي  ال أ  ُب ابش رت من  ُجمنُ  أ اُي                         

                

 اب ننننننروِا  ُر جتننننننر شبننننننوا 
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 و  ُ  متنى أ ُعنَش مني اِسنيِو أ ت نَب                                  

                

 بنن  ومتننى أدعنني ينني ابننشاِ  اُننت ِ  

 

 

 قننش يُّبدبُّونن ت  م ننبب ابننروِح مننا                                    

                

 و نننن ا ُرننننلاتو اسبيننننُي خبننننيال   

 

 

 ابُعنننال                                 ِخنننيل  بدنننُ   رأينننِ  ُنننرات

                

 وأٌخ دُّ يننننُ   نننن  ينننني اإخننننهان 

 

 

 وجننشا  ف ننبُّ منني  ف ننا    بننة                                  

                

  نننا اد ننن ف أا  نننص ادننن ِ  وابنننراِح            

 

 

          نننَر مننني صنننشي   يرفُتنننُ    نننشي                        

                

 صنن  ت أحيننى منني اب ننشيِ  ابعتينن ِ   

 
 و فينننننن    اف تننننننُ  ز طرينننننن           

                               

 صننن    عنننش اب رينننِ  خننن ت  فيننن ِ   

 

 

 ذا انننر أٌخ افتشينننِ  إن ُيِقننن   أرنننىى                         

                

 شننبو  ب   - نن  تتهقنن ي    – نن ب فِ   

 

(اد أ وابع   )  

 وي فننا ابفتننى منني ُ  ننقِ  ووف  ننِ                          

                

 تتل ييننننِ  أن ينننرج  ويت نننبُّر صننن حُب َ  

 

 

 ُيعجننبا ز اسبيننِي ت ريننُرُي اب نني    

                      

  ت ا وخنننُ  اسانننالِن مننني  تفعنننب    

 

 

                ضنننن ييت منننني  ت وننننا وأح ا ننننا                

                

 ف نننننننُش أخننننننناليت وإخنننننننها ا 

 

 

 خنن  اسبننيبص منني أدضننى ب نن حبِ                    

                

 وبنننه أ اج ا ت ننن  ًا م ننن  ال ت نننرا  
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   بفرقنننننشيي إذا تلمننننني  ننننن در                             

                

 م يعننني مهضنننأ فرقنننش يننني فرقنننش 

 

 

 علي بن اجلهمر من أشعا
 وإذا جننننن   ا  امنننننرًأ  فع بنننننِ                            

                

 فجننن   أخنننً  بنننا م جنننشًا ُقننن     

 
   جيُتنننننُ  يننننني  ر نننننة  ف ل ولننننن                             

               

 أطبعنننُ  يننني بيننني   ننن  صنننبق         

 

 

             أ ِبننَخ أخننً  منن  تننهبدى ا  صنننقبتت                

                

 أ ننننا وإن   ننننُ  ال أب نننن ُي اب نننن ُي 

 
 وأنو طنننننرزت مهصنننننهٌأ  ر يتننننن                              

               

 وإن تب يننننشت ينننني م ننننهايت م ننننهاُي 

 
 ا ا يعبننننُر أ ننننا ب ننننُ  أذ ننننري      

 

 

 

 

 

 

                           

 و يننني أذ نننري إذ ب نننُ  أ  ننن ي        

       
 

 أبو العتاهيةمن أشعار 
 1جتننن   ا ا يتننناين صننن حلً    ا ننن ِ   

                

 واَضنننعتيت اضنننع فً  بنننُ  ز جت اِ ننن ِ   

 
  تبنننهُا  جننن اًل  عنننشتُي ز إخننن ِ هَر                         

               

 فلنننن  اُججُا إال  دبننننًة ز إخ  نننن ِ  

 
 خبيننٌي إذا منن  ج ننُ  أ ديننِ  ح جننةً    

 

 

 

 

 

 

                           

 2 جعننُ   نن  أ دننا ووجهننا   ِ نن ِ    

       

 (بصديق: رواية)2 ( هف   :  واية)1

 إذا منننن    نننن ت متخنننن ًا خبننننياًل                                 

                

 فل نننني ابفضنننني ف يننننَ  اسبننننيال 

 
 يننر  ابشنن ر اب بينني بنن  يييلننً                             

               

 وُيع ننننا منننني مها بنننن  اجلنننن يال 

 
 أ ا ننننا حي لنننن  يتللوننننُ  طننننرز                         

 

 

 

 

 

 وجننننشُا يبننننى م   مننننِ  جبننننيال  

       

 

 وقننننش   نننن  أدننننشو إا ق ننننري                            

                

 ف ننننش صننننرا أيننننشو إا قننننعي   

 
   رنننننننرو ا ذ نننننننري                                  أٌخ ط دننننننن

               

 ف نننش صنننرُا أُنننجى بنننش  ذ نننري 

 
 و  ننننن  أ ا نننننا د يونننننً   ننننن                                     

 

 

 يننني اب ننن س بنننه ُمنننش ز يلنننري    

       
     و  ننننن  إذا ج ننننن  ز ح جنننننة                               

 

 فنننننلمري عنننننهُ يبنننننى أمنننننري   
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 فتنننننى م ميننننني اب نننننش  رننننن ية                                 

 

 يبننننى ُي ننننري  نننن ن أو ي ننننري    

 
 تيننننننني  هننننننن    ز خننننننن ي                                    

 

 وتنننننلمي بيببنننننب مننننني ُنننننري  

 
 ف نننننننن   يبننننننننا إا   نننننننن                                    

 

 ريو ننننن ن يبنننننٌا فتنننننى ج ننننن    

 
 فنننننال يبعنننننشن أخنننننا ث وينننننً          

                                 

 ف ننننيٌو ريلضننننا يبننننى إثننننري    

 

 

 إصننقتَب ذوي ابفضننِي وأ ننِي ابننشينيِي                    

                

 فننننن درُ  م  نننننهٌب إا اب نننننرييِ   

 

 

 وصننننن ِحُب ادنننننرِ  ُنننننبيٌ   نننننِ                                 

                

 فُّ تنننننَي يننننني ادنننننرِ   لم  بننننن ِ   

 

 

 إنتو أخنن  ُّ اب توننَشست منني  نن ن معننْب                           

                

 ومنننني يتض ننننُر  ف تننننُ  بي فعننننبْ   

 
 ومتنننَي إذا  تينننُب اب مننن ِن صتنننشتيْب                          

               

ُتننننلبُ  بيجلعننننبْ    ُتننننتتو ت فينننن  

 

 

 مننني  نننا ابنننش                            أأاخنننا  مننني بنننبُّ

                

  ينننن  ِ  اننننيين أخيننننبُّ منننني بُّننننبْ  

 
 ف رننننننتبِ   عضننننننبُّ ال يتلنننننني                              

               

 بنننبُّ  ننني  مننني م ُتعنننِ   ابدنننبْ     

 

 

 وأ   ابتهاصنني ز احلينن ِأ فننال تتننشَ                           

                

 ألخيننب جهننش ُّ منن  حيينن  ِوصنن ال    

 

 

 أخه ُّ اب ي مني  ف نِ  بنبُّ ُم ِ نٌي                        

                

 إذا ادنننرُ  م ي  نننفبُّ بننني ت أخ  ننن   

 

 

 أبو نواسمن أشعار 
 وأخ  إن جنننننننن   ا ز ح جنننننننننة                              

                

ُِ منننننا واث ننننن ً      ننننن نت   إخننننن 

 
  جلتننننننننننُ  ز ِم ِبهنننننننننن                                  وإذا ف

               

  ننننن نت  ننننن برجين   ننننن ًا ح ِذقننننن   

 

 

 أيهننننن  ابعننننن ذالِن ال تعننننن ال ا                                 

                

 ز ُم  رنننننن ِأ خبدننننننة اإخننننننهانِ  
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 مننننرري ابننننهج  واإخنننن   و نننن جا                               

               

 فننننشي  ا منننني ادننننالِب جينننن  ا    

 

 

ٌُِأ قنننننش يتلرُتهننننن  يفعنننننً                                        م ننننن 

                

 حتنننى جتنننشا ز ِيننن ا يت ابشتونننهبُ   

 
 ز فتيتوننننننة    ب ننننننيهِا  تنننننن تو ُر                                    

               

 ُتنننننَرُخ ُنننننب ب  وُا هنننننر أجبُ   

 
 ثنننننر أ ابت اب مننننن ُن ف قت نننننلها                                    

 

 

 

 

 

 

                           

 أينننشي رتنننب  ز ابنننبالِج ف  شنننعبها   

       
 بننني خيبنننيت ابنننش ُر م بنننهر أ نننشًا                                      

 

 ا   يهننن ا ُنننل هر يتجتنننبُ  يبنننا 

 
                                     دننننننن  تيو  نننننننُ  أن  وحتنننننننتهر      

 

 بننني  إننن  مننن  حيينننُ  ُم  ُّبنننبُ     

 
 أ بيننننُ  صننننعًا ا م ُيببننننِ  أحننننشًا                                        

 

ُُننننننعتُب   واقت ننننننلتا منننننن ِ ُب 

 

 

ُِ ننننُ  أخننننً                                 نننن ا ُّ إ ننننا ا إذا ُ 

                

 ُ    نننننُبفبننننني ت  نننننيا و ي تننننن 

 

 

 جريرمن أشعار 
 و نننن  ي    أل نننن طِ  منننني صننننشي                          

                

 يرا نننا بنننه أاِصنننبُ  ا  نننه ادا تننن    

 
 وم نننننننرو    لَو تتِ ننننننن  إبينننننننِ                                   

               

 و خنننننُر ال ُيِقنننننب  ب ننننن  إي  ننننن   

 

 

 ذا ننٌر                         ت  ننى ب ننهِأ ابعهننِش أب أ نن تأ

                

 خبيبننبُّ ذا ابهصننِي اب ننرير أ  بنن    

 

 

 رنننتقا أخنننا أن أ   بننن                             وإ نننا أل

                

 يبنناتو منني احلنن  ابنن ي ال يننر  بينن    

 

 

 و  ننننُ  إذا يِب ننننُ  حبنننن أت قننننهب                           

                

 صتننننننِقبُتُهُر وُننننننيل  ابهفنننننن ُ  

 
 فلاحِ ننُي حننصت ُيقِ ننُي ُمقِ نن ه َر                       

               

 وأجتِ نننننُب اإرننننن  أُّ إن أرننننن  وا 

 
 وأ ينننننُر مننننن   عيننننن هُر  عنننننيا      

                        

 يبيهنننن  منننني ُييننننه هُر د نننن  ُ    

 

 

 الفرزدقمن أشعار 
  ا                          أخنننا ِث نننة  ز  انننيين امنننر  ي نننه  

                

 وي نننش ج نننيِر األمنننِر ال يتتديتونننبُ    
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 من  مني أخ   ن ن ِم بُّنُ                                أخا م  أخنا 

                

 ببيبننننِة  ينننن   بب ننننر  و  نننن    

 

 
 لبيد بن ربيعة

 مننن  ي تنننبت ادنننر ت اب نننريرت   فِ نننِ                     

                

 وادنننرُ  ي نننبُقُ  اجلبنننيُ  اب ننن  ُ  

 

(م ي تب احلرتو : ةي وا)  

 امرؤ القيس 

 وأخنننننا إخننننن    ا ذي ُمق فُّينننننة                           

                

 ا م جنننِش األصنننيِ  رتنننَهِي اسبي نننةِ  

 
 أال                           : ا إذا منننن  ج ننننُ  قنننن أ ُحبننننه 

               

 حننِب أ نن  ا وم نن ِأ اب تننهيِ  ز ابر  

 
 إ وننننا نببننننبُّ واِصننننٌي حببننننا                               

 

 

 

 

 

 

                           

 و نننريِك  بِبنننبُّ ا  ا نننٌك  ببنننا     

       
 وأننن  با مننن  قنننش يِبلننن ت ا ومننن                          

 

  بقننننَ   الُ ننننبُّ ط ِ قننننً  م بننننا  

 

 

 طرفة بن العبد

 ُح ابرجننن ِأ إذا ابت نننها                   تعننن  تُا أ وا

                

 فلنننن هر يننننشٌو يت ننننى وخبيننننيُ   

 

 

  الطائيحامتمن أشعار 

 أ بنننخ احلننن  ا   ننني يلنننرو  نننل ا                    

                

 حننن ِفلا ابنننهجين ا ُمرِصنننٌش بب نننهابِ   

 
 وُمجيننننننٌب جينننننن  ي إن جينننننن  ا                           

               

 يجننننالا ا واحننننشًا ا وذا  أصننننق ِب 

 

 

 أال أ بدنن   و ننر  نني يلننرو  رنن بة                      

                

 ف  ونننبُّ أ ننن  ادنننرُ   ننن سِ  أجنننش ُ  

 
  أيُتنننبُّ أج نننى اب ننن س م ننن  قرا نننًة                         

               

 ودنن  ُّ منن هر   نن  أحبننه وأ  ننرُ   

 
 هٌب ُيفُّنننرِوُس  ي  ننن       إذا مننن  أتنننى يننن  

                       

  نننها ا ف ننني ويننن  ر ذو يتنننلخرُ   
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 حسان بن ثابت 

 أ نننننن  وٌز                               :أخ  ي ننننننهأ و نننننني 

                

 وب ننني بننني ت يفعنننُي مننن  ي نننهأُ   

 
 رنننه  ِخننني  بننن  حت نننٌب وجينننٌي                              

               

 فننن ا  دننن  ي نننهُأ  نننه ابفعنننهأُ     

 

 

 الشريف الرضيمن أشعار 
  يننني اُنننتي قابُّ ُمننن   ليننن ت إا أخ                          

                

 قبنننِ  ابضنننلِ  إبينننبُّ   ألُنننهاسِ   

 
  نني تنن  ُر ابنن ميت األ ينن ت ويتيُشنن                            

               

 ِسحيبنننننه يبنننننى ُمتلم ننننني  وُمننننن ا 

 
 وبيننن بات اب ونننبهاِا و نننا ق ننن ِ ٌر                        

 

 

 

 

 

 

                           

 ختْ نننيت ابنننهميِج  عننن ِ ري  ِمنننعاِس 

       
 ال ُ نننننش  بِب ر ننننن ِ  أن يت ايبنننننها                             

 

 ا ِ ُعننن ِ  ِقبنننىى وُيننن ِ  فنننراسِ  يهمنننً  

 
      ٌُِ                     أمضنننا وتع فنننا إبينننبُّ  نننها

 

 ِ تتنننننن فا    تتننننننُ فِ  ابُعشنننننن سِ  

 
 وأذوُج يي ينيا ابنشمه ت وبنه ختبُّنَ                          

 

 بُّجتنننرَا يبينننبُّ  ها ننني  دُّينننشاسِ    

 

 

 ال ت بنننن  ينننن  فُ  ِخنننناًل  تعننننشتُي                             

                

 فُِّبل ِبنننننِ  أييننننن  يبنننننى ادارتننننن ِج 

 
  اننَي منني أرننرتا ويشنن تا                         إن م تت

               

 فأل نننن ت أيب اُهننننَر يننننشًا  ننننهجاجي 

 
 ضنن قَ  يبننا  األ رُي  تعننش ُّ  ابدهتنن                           

 

 

 

 

 

 

                           

 وتر ننن ت أضننني ُّه  يبنننى  نننالجي    

       

 

             ا فننننال                ودُّررننننتا   ننننش  يننننشيبُّ

                

 تتنننشتِ  اب مننن نت يعينننُ  ز داُ نننا    

 
 ال ت نننلعَي قنننهأت ابهُننن ِأ ومننني                              

               

 دُّننننرتست األضنننن ِبأت يبننننى اإحتنننني 

 

 

 ال ت بنننن  ينننن  فُ  ِخنننناًل  تعننننشتُي                                 

                

 ييننننن  يبنننننى ادرتننننن ِجأفُّبُّلَ بانننننُ   

 
 إن َم تت اننَي مننَي أرننرتا ويشنن تا                            

               

 فأل نننن ت أيبُّ ُُّهننننَر يننننشًا  ننننهجاجي 

 

 

 جننر  ابننِهجاُج بننُ  مننا وإن  تُعننشتَا                           

                

 م و  ابعالِ نُ  ا رنر  ادن ِ  ز ابُدُ نيِ     

 
 بب  نننن   ل وهلنننن                                   ب ننننش تهافنننن ت ق 

               

 تراضنننع   نننشِب األحشننن ِ  ال اببننن ِ  
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 قش     قببب مي ج نري يبنى ح ن                        

 

 

 

 

 

 

                           

 فنن اج م  ننب ز دييننا يبننى ابنن ميِ  

       
 أ   اب نر  مؤ  نً  ينيا و عضنهر      

                    

 م ي اب ن   م  عنً  ينيا مني ابهرنيِ      

 

 

 أ نننر  ز اإخنننهان يتي نننً  صنننقيقة                         

                

 يبنننى أينننص مرضنننى مننني ابشوننن  ِن 

 
  ننه ابالفنن  ينني ذا اب منن ن وأ بنن                               

               

  شنننننننيلة ال وان  وال متنننننننها ا  

 
   فينننن  ُوجوًا وأبفننننًة                                   إخنننن ٌ  ت نننن و

 

 

 

 

 

 

                           

  ضننننيأ صننننف   ال  ضننننيأ ببنننن ن  

       
 متننننن ُا قبب  ننننن  متننننن ُا أخنننننهأ                                    

                    

 و نننني طبننننه ا د يننننة أخننننهان    

 
 وُ بتو قريننننب   بعننننشاوأ ُنننن ح   

                              

 وُ بت  عيننننننش  نننننن دهجوِأ جا ننننننا   

 
 ودننن   ي بنننه يننني طنننرز ُمج  بنننً        

                   

 وإن  ننن ن منننا األقنننرب ادتنننشا ا   

 

 

 أُّْقنننِر اب نننالبت فتنننىى يننن وُ   تيبنننًة                       

                

 ي ننننُ  ُييننننهُن حتنننني  ورننننالما    

 
  بهُب حتهاِضنننٌر                           إن دبننن ت ي وننن  فننن ب

               

ُُِ  األو ننن بِ    ز حينننُ  أ ننن ت ا  نننها

 
 و فاهُرننن   مرضنننى تتشونننبُ  ِمننن  ُر                             

 

 

 

 

 

 

                           

 ِ  ت ننننً  ُي هر نننن  منننني األرنننن  بِ    

       

 

                      ننر ذا ت ننيُك ِرننه ُب ادننهِا   ِ ننًة    

                

 ي وننا وُت ننلا أخال ننا وإخننها ا    

 
 وبننه فِ  ننُ  وقننش أ ج  اب منن ُن اخننا                      

               

 يبلننُ  أنتو ابنن ي أصننل ُي أصننل  ا   

 
 ُرننهٌج و ننيٌج منني األينن ب بُّه هلنن                                        

 

 

 

 

 

 

 الي نننتقيُي وقنننش  تنننش بيت أبنننها ا       

       

 

 مهيار الديلميمن أشعار 
  ج  اب منننن ُن  ننننِ  ُننننيبة ييشنننن                            

                

  عننش اُننتع ِأ ابشننيب ز ُننعراته    

 

 

 خفر نن   حنن   ابننهجين إذ أ نن   منني                          

                

 هب ادننها إذ أ نن  واِثنن ُ  وخ نن   ينن  

 
 وقال نننن  فلورننننع   إبيننننب طري ُّننننُ                         

               

 وحهبنننبُّ م ننن  جقفنننٌي متضننن ي ُ    

 
 خن بفابُّ اب  نش ايتلن جًا و  ن  مني                      

 

 

 ت نننننن س إا أ ها  نننننن  فتهاِفننننننُ  

       

 



21 
 

 بننا ز قببنن                        ننر صنن حب  واب نن ُ    

                

 خ ببنننُ   ننن  س وجهننن   ادنننتهبال    

 
 وأ يتننننننُ  أ ننننننا وإينننننن ي يننننننٌش                               

               

 منننأ أختهننن  فيلننن  أ تنننرتو وأيضنننال  

 
 فننن ذا دفنننرا مننني اب مننن ن   جنننش                     

 

 

 

 

 

 

                           

 فنننلِ َإ إبيننن  و ننني يبيننن  ُمعتنننهِوال    

       

 

 وصنننننشاق  ببف ضنننننبص ُنننننه جأا                          

                

 يننننشا اأ نننن ب  ِا ث  تننننةا يبننننى  

 
 ا ال متينننن   ي  نننن                              ننننٌب ُم ج نننن 

               

 فينننن  امتنننن اا ادنننن ِ    ب ننننهب  ِ    

 

 

  اببعنن ِج                      ختبيباننبُّ منني صننف  بننب ز   

                

 وجنننن ُ  ُّ منننني أذبتو يبننننى ابننننهجاج 

 
 وحينننب مننني صنننشي ب أن تنننراي                          

               

 يننننشووًا ز  ننننها  دنننني تعنننن جي   

 
 وُ بتو أخ  ق ننننناين ابِعنننننرس فيننننن                              

 

 

 

 

 

 

                           

 رنننبٌه يننني أخينننب مننني ابنننهالجِ    

       

 

 أخننا ز ابننُهجين فننهس أخننا اب  ننيِب                       

                

 وِخبدننننا جون  اننننيِو  ننننه ى حبنننني  

 
 ومننننهالي اببعيننننُش ي ننننهُأ خنننن ًا                                   

               

 قريننننٌب قبنننني مننننهالي اب ريننننبِ  

 
   شًا بننننا                             ومنننن ِجحات اد ننننرِوُح ُنننن

 

 

 

 

 

 

                           

 فننننننشا ى ببُلعتننننننرورِي ز مدنننننني  

       

 

 وِخننننيل  نننن ن إن أخف نننن  منننن با                            

                

 وإن أ نننن  خفنننن    ُبننننًة منننن با   

 
 حينننهإل جنننها   وينننُ ُب ينننا األذ                    

               

 ذتبتو اجلفننننننهِن ينننننني اب  نننننن أ 

 

(دلش اب يي)  

 ُخِب نننُ  ينننشًا جونت اب نننشيِ  وُج تونننًة                         

                

 يتنننرج   هننن  يننني صنننش ِي مننن  ي هُ نننُ  

 
 وُي نننن ُعا م ننننُ  ِدهنننن  أا وجهننننِ                               

               

 ديُبننُ فننال أرننلُأ ابتفتننيك  يننيت مت    

 
 ومنني طنن أت ينني ُخننِع األخننال  نُ ننُ                        

 

 

 

 

 بيببانننننه َر م خينننننُي  ننننن  يتريُبنننننُ             

       

 

ُتننيتو معنن طا                          و  ننُ  إذا منن  ابننش ُر 

                

 جيهُتننبُّ فنن  رننت فشات م ننُ  رننال     

 
 خنن أا أ  ننا يننهب يهحشننا أخننا                         ذ

               

 و ننن  ا إذا ُرنننش َا يبننناتو مننن ا     
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 وصننن حب   لننن  اُننننط  صننن حبً                       

                

 منن َس : أخبننا منن   نن ن إذا قبنن     

 
 ي يباننننبُّ ابننننعتو   نننن    أصننننهي                                 

               

 وإن ي  ُّننن ت دننن  دنننش   م ُيعننن َ    

 

  

 و  جينننُ  إخنننها ا فلقبننني وحنننشي                                

                

 يبنننناتو فببونننن  ا ا و اباهننننُر جيننننها  

 
 مننني اب ننن   ص خنننشًأ إن حتل تنننها                              

               

 حلفنننل هنننىى أو يفنننًة إن ته ينننها   

 

 

 ا  ني بنب مني خبيني  منؤثر                            ي  ص ِح

                

  اري   نننلن يشننن ى وأ ننن ت رنننعيُش  

 
 قُّننيتو اب  نن ُا فنن ن يِب نن ت  هاحننش                                 

               

 ف ُنننشج ينننشيب يبيننن  فهنننه وحينننُش 

 
 ي يننن ُن ي نننشُح ز اس نننهِب  ع منننة                       

 

 

 

 

 

 

                           

 ت ننري  نن  و  ننه اب ريننِ   جننهجُ     

       

 

 يتننشبُ   ننبُّ اب هاِ ننبت ف ضننلقبَ                       

                

 و نني يب ننى يبننى اب ننيِي احلرينن ُ    

 
 جعبنن ت ابننش رت ميِبننبا بننا جها ننً                             

               

 أينننننني اب ننننننشي  : إذا   جيتننننننُ  

 

 

 خهينننب ذو  تحنننر  وب نننني                          أِ نننال  

                

 أخنننه  أخنننه  ز اب  نننهِب ابِشنننشاِج 

 

 

 

 علي بن اجلهممن أشعار 
 أ بننننخ أخ  نننن  تننننها ا ا ُصننننقبتتُ                         

                

 أ ننننا وإن   ننننُ  ال أب نننن ُي اب نننن ُي 

 
                   وأنتو طنننننرز مهصنننننهٌأ  ر يتنننننِ      

               

 وإن تب يننننشت ينننني م ننننهايت م ننننهاُي 

 
 ا ا يعبننننُر أ ننننا ب ننننُ  أذ ننننرُي                            

 

 

 

 

 و يننني أذ نننرُي إذ ب نننُ  أ  ننن يُ    

       

 

 تنننهس اب ننن س يننن  ي أ نننا وأمنننا                             

                

 فهننننر تبننننأ ادخ فننننة وابرجنننن      

 
 وال يدننننر   منننني وتدننننش  إخنننن ٌ                                

               

 ألمنننر  مننن  دنننشا ح ننني اإخننن       
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 أم تننننر ُميهننننرييت يبنننناتو ييبننننً                                  

 

 

 

 

 

 

                           

 و نننر  ننن ألمِ  إخنننهان اب نننف      

       
 ن  بيننن  دنننشوا و احنننها                                فبلننن  أ

 

 يبنننناتو أُننننشتو أرننننب ب ابننننبال     

 
 أ نننن  أخ نننن   ر أن ي  ننننرو ا                             

 

  نننننننن أ أو  نننننننن ي أو ثننننننننرا  

 
 وخنننن فها أن ي نننن أ إننننر خنننن بتر                              

 

 صننننشي ً  ا فنننن جيها قننننشب اجلفنننن    

 

 

 بن األحنف من أشعار العباس
 قننهٌب  ننُر ختَ ننشتقها بننا ز قبننه هُر                         

                

 يبننى احل ننهِن فلخبه نن  ألرننرا ي    

 

 

 إن جابت مننن  ا يننن  ُمقلنننُش   ننن ا                             

                

 فأل ب نننننيتو وقننننن تبا ال يعبنننننرُ   

 
           إ ننننا ألجتتِ ننننُب اب ينننن  أ ج  ننننشًا               

               

 وابشنننهُس  نننص جنننها ا يتتضيننننربُ    

 

 

 مسلم بن الوليد

 وبننا صنن حٌب منن  ُاأت ُي ننِبُ  ِ فننشتُي                   

                

 وُيل نننا  نننال متنننُي يبننناتو وال ِ َبنننِر 

 
  أ  أنتو ُنننن ري م ننننت ٌي  ب بننننِ                      

               

 ال   ننننال وال  تنننن ِ  فُّننننرتب  ِ عتننننهج  

 
 متننى أُنن ُر اب علننى ورتننهٌي يتُر  هنن                  

 

 

 

 

 

 

                           

 رننيعج  ا ال منني جقننهج  وال  فننِر     

       

 

 دعبل

 و ا نن ت اخننا منن  جابت يننهُج ُّ ي   ننً                      

                

 فبل  ارته  واخضترتو صرات مأ ابُي نرِ  

 
 بعلنننُر ُّ بنننه ذوقدنننتا ىنننرت ابِد نننى                    

               

 أذقُتننبُّ منن  ُيرضننيبُّ منني ىننِر ابش نن ِر 

 
 ف ن  بُ  من  ُيدنا مني ابينهِب أو دنش                  

 

 

 

 

 

 أ بُتننبُّ منن  يب ننى إا  خننِر احلشننِر                   

       

 

 جمنون ليلى
 اال تب يننننن ن فنننننل جتا                            خبيبننننناتو

                

 خبننياًل إذا أجرينن  جمعننا   ننى بننا  
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 األقيشر 
 دبنننبت اب نننُع فننن ينتا ُ لنننهٌب                          

                

 ِبفننننراِس اب  نننن ِا منننني إخننننها ا  

 

 

عبد اهلل بن معاوية اجلعفريمن أشعار   

 منننننب أمننننن                          وُ بو أخ بي ننننن   ل

                

  بجننن أمتنننى تشيننن  ببنننرو  يلتنننب  

 
 يهارننيب ز اجلابننى وحيبننه    ب ننش                      

               

 ويفننت  منن   نن ن اب ضنن  ي ننب أ جتنن   

 

 

 ال  ي أ ني  صنشي ا  نج خ ب ن                       

                

 يشن    ب ن  ا   وب   يي  فعِ  م  

 

 

  يننننر إا قر نننن   ادننننر  تعرفنننن                           أ

                

  هننر وإن أ نن  م ت شننف  ينني خننع 

 

 

 وب نننُ   بننن جي صننن ح     يعنننة                        

                

 وب ُ   فشا ِرر    حص أدضنب   

 
           يبيننننبُّ  نننن خهاِن اب  نننن ِأ فنننن  وهَر                

               

 قبيٌي فُِّ بُهَر جونت مي   ن ت ت نقبُ   

 
 ومنن  اِسننشُن إال منني صننف  بننبُّ ُوج ُي                       

 

 

 

 

 

 

                           

 ومنني  ننه ذو ُ  نن   وأ نن ت ُمدتيوننبُ   

       
 

 صفي الدين احللي

   بننا صنن حٌب إن خنن  ا ج ننري وفننى                      

                

 ودنن ا ت ننشو ِا اد  ِ ننُي بننا صننف      

 
 تبنننننننشو  بتنننننننُ  وييهنننننننُر وج ُي                                

               

  ننهي إذا منن  ابننهجوا  نن دبِ  اختفننى   

 
 أجفننننه فيلنننن قا ادننننهجأُّ ط ببننننً                             

 

 

 

 

 

 أم قنننُ  ابنننهجاجت إذا جفننن   قر نننا و 

       
  نننيو ي نننهُأ ب ننن ح  ي نننشي ينننٌش                          

                    

 إذ  نن ن بننا جون األ نن ب قننش اصنن فى  

 
 

 من أشعار صاحل عبد القدوس

 إن  ضي  اب نشي  فلصنشق  ز ابنهج                    

                

 فخننننن  ابنننننهجاج مننننن  صنننننشق    
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 منني اإخننهاِن  نني ا نني حننرأ                          تتختيوننَر

                

 ي ننننر  ي ننننش اب   بنننن ا  ننننال ي  

 
 وقنننن  ن إذا ق   نننن ت ُحننننروًا ف  ولنننن                            

               

 ينننن يُي وُينننن  ي  نننن بفتى قر نننن  ي  

 
 حبيبننننً  وفيننننً  ذا حفنننن د  ديبننننة                                    

 

 

 

 

 

 

                           

 و  ببشنننِر واحل ننن ى ي نننهُن ب ننن  ي  

       
 أ يننٌب إذا ُنن و ات ز  اننيين ُمشنن ي                         

 

 أجينننب ي نننه  احل رنننشيي   ننن  ي    

 
 وبننني يهبنننب اإ  ننن ن إال إذا أتنننى                         

 

 مننني األمنننِر مننن م يرضننن    نننق  ي 

 
  نننهجوي                             تتل نننب  هننن ا إن دفنننرا  

 

 فيه يننننننبُّ م نننننن  ُوجوي ووفنننننن  ي  

 

 

 صاحل عبد القدوس

 وصنن ا إذا صنن في   نن بُهجين خ ب ننً                         

                

 جتش م ي م  أخب ن  ي نش ذوي ابنُهجين    

 

 

 عدي بن زيد العبادي

    ومننن   نننشأُا خبنننياًل اخننن  ث نننة                               

                

  ريبنننننة  ال و تب  احِلنننننيين واحلنننننربِ  

 
 ينن  ى بننا ا  خننهن األصننفي   وإن                         

               

 خنن  ها وجاجي أل ننا حنن ج ي  رمننا   

 

 

 الكميت

 وبِ نني  صننعًا ينني أخ  بننبُّ صنن  ر                                 

                

 ُ  حنني  طُّروُ هنن  يتنن اٌ  إذا منن  ابنن ف  

 

 

 حممد بن بشري اخلارجي

 وإذا  أيننننن ت ُننننن ي ُُّ  وصنننننشي ُُّ                                 

                

 يهلننننن  ذوو األ حننننن بِ أم تنننننشِ   

 

 

 من أشعار شوقي
 ومنني ابعج  ننب ز ُم  ننب أن يفننا                     

                

 يبنننب ز احليننن ِأ وز ادلننن ِا خبيننن 
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 شوقي يف إمساعيل صربي

 رننننلبُتبُّ  نننن بِهجاِج ا نننن  ُح ننننص                                 

                

 و  بننننِ متِر اب ننننهابِي وابعُهننننهجِ   

 
 وُحننننُب  نننن مي  بننننبُّ ز فننننؤاجي                               

               

 و خننننرت ز فننننؤاِج ُّ بننننا أ يننننش    

 
 با                                 أحتنننننن و أنتو مت ننننننهي  اببينننننن  

 

 

 

 

 

 

                           

 رتي شتننننُر  ننننص أهننننشت وابهبيننننشِ   

       
 وأنو م ننننننن  اًل   وننننننن  بنننننننشيه                                      

                    

 رننننننتش ه ببتننننننلُ ِ  وابننننننه وِج 

 

 

 شوقي
                       وأحبنننن ب  ُرنننن يُ   هننننر ُرننننالفً           

                

 و ننن نت ابهصنننُي مننني ِق تنننر حتب  ننن  

 
  ننننلن  اب بننننبت  عننننش ر دريننننٌب                                    

               

 إذا ي جتننننُ  ذ ننننر  األ ننننِي ذا نننن   

 

 

 وإذا اب مننننن ُن ت  نننننرَا أحشاثنننننُ                                 

                

 خينننبُّ فننن ذ رُي ي نننى أن تننن  را أل 

 

 

 فعبنناتو حفننلا ابعهننِش حتننى  بت ننا                                   

                

 تنننى ُ قشنننراحويبينننبُّ أن تريننن ي  

 

 

 فبلننن  ت ننن قي   ابهفننن  ت وتتنننر  بنننا                                   

                

 وجاٌج يبننننى  اننننيين ابننننهجاِج أمنننن ُ   

 
 ست ج ننلا ز ابننبالِج وج ننُلُ                                تتفننر 

               

 وم يتتفننننننروس خنننننن طٌر وضننننننلُ  

 

 

 من أشعار حافظ إبراهيم

 ف ننن ن ينننه ا يبنننى وجنننش  أا   نننشُي                         

                

 ومننرو ينننيك يبننى ابعنننالِا أب ننن يُ   

 
                إن خنن ن ُوجوي صننشي    نن  أصننقتبُ       

               

 أو خنن ن يهننشي حبيننٌب   ننُ  أ ننهاُي 

 

 

 أثتنننَرات   ننن  مننني ابشنننهِس اب نننشيِر                             

                

 وذ نننر  ذبنننبُّ ابعنننيِك ابنننروخيرِ   

 
 وأيننننننن ب    نننننننه     جتلننننننن اًل                                      

               

 إنننن  فُّبننننبُّ اب  عننننيرِ  وأ قُّ نننن    
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 مأل   نننن    نننن  ُحَ نننن ً  ف   نننن                                     

 

 

 

 

 

 

                           

  يننننِش ابننننشو ِر   بَع ننننِش اب ويننننيِر 

       
 وفتينننننن ن  م نننننن مي   يبننننننيهَر                                     

 

 جال ينننٌب مننني ابننن وِس اب نننبير    

 
ُِنننيتٌر أبننن       مننني األمننن  ا                                 إنننر 

 

 وأطُّننننرُب منننني ُمع طنننن أ اب ننننشيِر 

 
 جينننننهُتهُر إا اا نننننن   فهافُّننننننها                                

 

 ُمهافننننن أُّ اب نننننريِر إا اب نننننريرِ  

 
 وجنننن  وا   ب ُّ نننن  وت جتَا  تلنننن ًا      

                         

 (احللن ب :اب   )يبى دلل  و تبوها   ب  يِر 

 

 

 

 وست ابنننراِح حتنننى      ؤفهاصتنننب    ننن 

                          

 (اب نب  ) شتَا ببعِص أ نهاُ  اب ونريرِ   

 " ا ننني  ننن  ع"وأيلب ننن   هننن   أيت 

                               

 فلحلِ  نننننن   لصننننننق ِب ابننننننرقيِر 

     

        ا ننن  يبنننى يهنننِش اب يننننب  رنننبعًة                           

                

 ِ ُل ننننننت  ِب اببدهننننننِه   ننننننتلِثُر 

 
 بُّهننننٌه  ننننريٌر م يتُشننننَب صتننننفهتُي                                

               

 ِ جنننننٌ  وم يشنننننهشي ُم نننننتهِترُ   

 
 ف نننر ب ننن  مننني متجبننن   طُّيونننب                                    

 

 

 

 

 

 

                           

  نننننن  ون أو جعفننننننُر يشننننننت قُ  

       
  بعننننُب  نننن ببفِل  لنننن   شننننتها                                

 

 وُ ضننننِلُر ادع ننننى فلنننن  يتيهتننننرُ   

 
 وُ رِرننننننُي ابُ  تننننننةُّ متقبه ننننننًة                                

 

 يننني د  ننن  ز احلا نننِي ال ت نننش ُ  

 
 ثنننر ا  نننه   ننن ا و ننن ا ومننن                                    

 

 ُي ننننه  منننني األينننن ِب ال ُي شتننننرُ    

 
  ننننر جوحننننة  أوج   هنننن  ي ِصننننٌي     

                          

 وابننننن جُر مننننني ملم نننننِ  يت ينننننُر 

 
   
    

  ننننشأ ادلنننن ُا يتننننشوُب ز أترا ننننا                              

                

 و نننشأا أينننرُا وحشنننة األحبننن ِب 

 
 ب                            ينن   نن  با ِفننشا ُّ إبفننبُّ ز اب نن    

               

 وِفنننشا ُنننب  ب ز ابنننناِب ُنننب  ا 

 
 قننش   نن  ُخب نن  ا ومهضننأ حنن ج                    

 

 

 

 

 

 وم ُّننننرو امنننن با وخنننن ت صننننق  ا  

       
 ف ذ ننب  لنن  ذ ننب ابِ ننراُب مشننيعً                          

                    

    ننننش مب يننننً  منننني األحبنننن بِ    

 

 

 ال ِمَ ننننننننننُر ُت  ننننننننننفا وال                                

                

 أ نننننن  ينننننني مهجوتهنننننن  ا يننننننُر 

 
 وإذا تتقننننننننننننه أت  نننننننننننن ِ ٌ                                       

               

 يننننني   عهننننن  فل ننننن  ادا نننننيرُ    
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                          فيهنننننن  صتننننننِقبُتبُّ واصنننننن فا     

 

 

 

 

 

 

                           

 ُتنننننبُّ أيوهننننن  اِسننننني  احللنننننيرُ   

       
 أ نننن  منننني يترفنننن ت ومنننني ختبتننننَر                            

 

 ات ومننننننني مهجوتنننننننُ  تنننننننشوبُ  

 
 ببدنننننننننِ  ذتيوننننننننن  ُّ اجلنننننننننها                                        

 

 ُ  وذبننننننبُّ ابعننننننيُك ابننننننرخيُر 

 
 رف نننننننن  اب وننننننننرو                                 عأينننننننن بت ي

 

 ُ   هننننننن  وُت ِ ُر ننننننن  اإلنننننننهُب 

 
 ال أ نننننن ت ُت نننننندا بِبعنننننن و               

                  

 ِأ وال أ ننننننن با مننننننني يبنننننننهُب 

 
          

 أ ينننُ  يبنننى اإخنننهاِن إال تتقت ييننننً                               

                

ُِنر ا       يبُص إر ِي فنا وي نفه إنر 

 
 وإ نننا ألرنننتب ا اب نننشي ت إذا  بننن                            

               

 يبننا  وأ  ننه منني خال  ننِ  اجلاننربِ    

 

 

 صنننقبُتبُّ ِح بنننًة ف نننقبُ  ُحنننرًا                               

                

 أ ينننننننً  ال ُيهننننننن ُن وال ُيهنننننننص 

 

 

 منننننننؤِ ٌ                                        ال ِخننننننني   تعنننننننش ُّ 

                

  ف ننننننا وال قبننننننٌب  حننننننيرُ   

 
  نننننننن جت اب منننننننن ُن ب نننننننن  وال                                       

               

 يتجنننننننٌب إذا  ننننننن جت ابدنننننننريُر 

 

 

 من أشعار خليل مطران

      و نن ن أ ننر  اب نن ِس   أل ننِي واحِللننى                  

                

 و ننننن ب هب ال عفنننننه وال يتديونننننرُ  

 
 و عننرت األُخ ابننهاز إذا منن  ت  ننروَا                         

               

 ب نننننن حبِ  األينننننن ُب ال يت و ننننننرُ  

 

 

 ينن  منني صننف  بننا ُوجوُي وصننف  بننُ                                  

                

 ُوجوي يبنننننى اب نننننراِ  وابضنننننرواِ  

 
 فنننننلي و ا ينننننهبت احلفننننن ِد وال ُي                                

               

 وأينننن وُي يننننهبت احلفنننن ِد وال ننننا    

 
 ويرفنننُ  ز  ننن جي اببيننن ِن م   نننُ                            

 

 

 وم   ننننُ  األرنننن ى  دننننِ  ِمننننرا ِ   
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   ننهوأ                      أخنن  ُّ ف  صننر منن  ارننت ع ت    

                

 وثه ننبُّ منني م  ننهِا أ بننبُّ فنن ببِ  

 

 

 ختننعت اب منن نت   ننها اب منن ِن فُّعنن   أن                      

                

 ينننروا اب نننشي ت  لننن   أوُي صنننشي    

 
 وبنننِه ابهفننن ُ   نننشا ِم ننن اًل م ي نننَي                           

               

 أحننننٌش ِرننننهاُي ِم  بُّننننُ  اد ننننشوق    

 

 

 أينننيت أا  نننا إذا افت نننشُا أ ي نننً                              

                

  ي مننني وتحشننن  وطانننهِأ افت ننن جي   

 
 ج  ت ُجهي مني حينُ   ن ن رنرو ي                    

               

  يننننني ُ نننننشوبُ  قاَر تنننننُ   بعننننن ِج 

 

 

                     أ نننى ا  أن أابفنننى  دننن ي مهبعننن ً 

                

 خببننننِأ أحبنننن  ا  خبننننِأ ثينننن  ا   

 
 فلنن  أ نن  مننَي ز  اننيين يننهب  بنن   تننه ى                   

               

 وال  نني  ينننهب  بنننا جشينننش صنننهابِ  

 
 يرا نننا صنننشي ا م نننُ  حنننصت إي ِ نننِ                          

 

 

 

 

 

 

                           

 ينننُ   أ نننا م نننُ  حنننصت ذ ننن بِ   ن 

       
 ومنن  ضنن ست صننش ي   بنن يي وِججُتهننَر                    

 

 وال حرجننننَ    ب نننن ُبصت  حنننن  ا   

 
 و  ننُي رننعيً  ز   نن ب  ف ينني  ننا                       

 

 وبنننا  ننني  حتنننَهأ  أخننن أا  ر ننن بِ   

 
 

 

  

 

    

 ي صنننننفي ً   ينننننى ِذمننننن بت ُمقننننن 

                

 مننننن   ننننن ن  يهنننننشُي  ننننن ميرِي و 

 

 

 أَي م  فى وبدَ  ر هنت وم  ارتشفى                  

                

 ُنننهقا إبينننبُّ فُّهننني  جنننش ِطنننهاأِ  

 
 يتجنننٌب   ننن  ا  عنننش أ نننرِب ُ ف نننة                                

               

 ُابنننها وم يشنننل اب ضننن ُ  ُوابنننا    

 
                            ُ ننَر صننفهأا ابننش ي  و نن  ها صننفه    

 

 

 

 

 م نننن باأوأحنننن   حننننا و   ألرننننى   

       
 ُحنننَ ٌن  تعينننُش ابدتنننَهِ  ز قبننن  فننن ن                            

 

 وتجنننبت ابرثننن ُ  ف ثننن  ُيرثنننى بنننا    

 
 ُنننن   َر                                 أمنننن ذا أقننننهُأ و نننن ِي   

 

 هصننهَر ِمنننيُ  اب منن ِن حيننن با  وُخ 

 
 تعتنننن ج ا ز م ننننلعا أو  نننن دري                         

 

 وإا مينننننننيا تننننننن  ًأ وأننننننن با 

 



30 
 

 إ ونننا ألحفنننلا يهنننش َر وأصنننهُ ُ           

                       

 ز  اننننيين ح جثننننة  وب ننننُ   نننن أِ   

 

 

ُتنننجهًا                              حتنننر  ُّ ابشونننجُه ز فنننؤاجي 

                

 بألحبننننن ِ  ز اب مننننن ِن اب نننننشير   

 
  ينننننيت  ا وننننن  و نننننُي ز  تييننننننَ                                   

               

 ابُعَلننننِر ُننننشاجت ضنننن أت اجلا ننننهبِ  

 
 ُي نننبةا مننني خالصنننِة ابننن تك  م                              

 

 

 

 

 

 

                           

  ج   أو ب ننننيِرتفننننت  م   ننننً  بدنننن  

       

 

 أبييت اب ينبى إن خ  ا  ن ِ ُح اب يننبى                     

                

 ف ش  ا  ت بنا أ  نى وأوفنى وأصنقب      

 
   ي ننً  ب بنن  يتننَهُج ُّ ابيننهبت ا إ ولنن                              

               

 ُيختي ننننُي بننننا أ ننننا أ ا ُّ ُم ُّ  بنننن   

 
 ح بنًة بنا  هن  يتنٌش                              فهي أ ن  تشن ه   

 

 

 

 

 

 

                           

 فلاُ ا من  ارن ع  اب  نفا  اداقبوبن      

       
 ف ننن أ بدننن ي ال ب ف نننا تننننلدا                                

 

 ويبنننا  ِ نننهينجي  ننن بٌخ ثنننب مل  ننن    

 
          وأومننجت  ننرٌس  نن ِبٌ  منني ييه ننِ                     

 

 ارنننن أت  ننننش ى ز إثننننِرِي ُمت تننننبينب   

 
 فُّش   يبا  اِسَشِن يب نا ا و ني   نى                       

 

 فتننىى ب ننهِ  ُحننُب تت تننب   ف صنن بى     

 
 و ننن ات أرننن ُي  نننا أرنننىى ِبلفننن ِ س     

                        

 تتقتج ننبت يننا اب ننه  حننص تتقتجبونن     

 
         فب  يتنننننُ   ننننن  ُنننننج  ا أن أ 

                       

 صنننشي ا م بنننا ُم نننته مً  ُمعتننن      

 

 

 أرِوننننننر  ننننننها ُّ إا صنننننن حب                                      

                

 يؤاخينننننبُّ ز  تليننننننبُّ ادا ِ نننننِب 

 
 أمنننن   انننني  ذي  ُّبُّنننني  مُتِعننننٌب                                        

               

 بننن ي اب ُّبُّنننِي اداتعنننبِ   ُنننريبا 

 

 

 يننن  أ نننربت اإخنننهان قنننش أيجننن تا                          

                

 يننني أن أاجينننبت  ننن  يشننن ُ  وفننن  ا 

 
 مهلنن  أجننَش قننهبا فبنني ت م  ف ننً                                   

               

 قنننهاًل رتنننلهُا  ننن  يبنننى اب ينننرا  
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 لباروديمن أشعار حممود سامي ا

 فننن ا ُّ أٌخ بنننهالُي أ  نننرُا  اننني  مننن                       

                

 ُعُ     يي أح نِي احلبنر أو معنيِ    

 
 فنن ن م أصتننِرح   ُننِ  خننهات ح رننش                       

               

 يتننُ ر  يبينن  فهننه يعبننُر منني أيننا      

 

 

                 إذا م ي ننني  نننص ابهجينننشيِي ُخبدنننةا           

                

 فننال أجٌب ُيجننشي وال   ننٌب ُيننش ا    

 
 

               

  

 

 

 أخنننا ِوجاجًا وح ننن  أ تونننُ   ت تنننٌب                            

                

 خنن با اب ننقيفِة منني ِدننُي وأح نن جِ   

 
 أيننشتتا ي ننب ي جيننةا                      !  ينن  يت ابِ ننراب

               

  ننن جَا تت نننش  يبنننى ينننيا  لرنننشاِج 

 
 ف يننن َ  أخننن  ُّ فبنننهال م  نننِ  جلنننر                          

 

 

 

 

 

 

                           

 ز حببِة ابشو ِر جتريت اب ن  ِ  ابعن جي   

       

 

 فينن  حتبنن ا اِسنني  اب وننفا  و نني أ                           

                

 يبً  منني ابننش ي  إذا قبننُ  حتبونن ا    نن 

 

 

  نننه ِخنننيل بب نننُ  م نننُ  ِخنننالاًل                                       

                

 يتب ُّننننن ا   ننننن ب  َهِ  ز األ لننننن بِ   

 
 صنننن ِجُس ابننننُهجِو ال خيننننيُ   عهننننش                                

               

 وقبينننٌي ز اب ننن ِس  تينننُا ابننن ينم بِ   

 
  عت ننننن  ا جاُب قبنننننيت ابتالقنننننا                                

 

 

 

 

 

 

    نننننننيِر األ واِح ال األج ننننننن ِب 

       
 و بد ننننن   ننننن بُهجِو مننننن م ي ْبنننننُ                                        

 

 نيننننن ِأ اب ر نننننى ذوو األ حننننن بِ   

 
                             فبنننن ي م   نننني  ننننل ري  ف  ونننن         

 

 الت نننن ِأ اإننننه   ننننشاِ  ُم نننن بِ    

 
 وا نننتالُا اب فنننهِس أصنننشُس يهنننشًا                           

 

 مننننني ب ننننن    م ي ننننننَن  نننننشواِب 

 

 

 ومنننني تتننننرت اتو  نننن إخهاِن  نننن ِج ًأ                           

                

 منننني اب منننن ِن فنننن نتو ا  قنننن ِ ُريُ    

 
 منن  اب ننشيُ  ابنن ي ُيرضننيبُّ   ِطُ ننُ                      و

               

 م ُي اب نشيِ  ابن ي ُيرضنيبُّ دن ِ ُريُ     
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 ينننن   في ننننا إذا يترا ننننا خت ننننٌب                             

                

 و  نننن ي إذا خ ننننيٌر ت وننننش    

 
 أصننبق  حنن ج  إبيننبُّ فُُّخننَ  بننا                             

               

 ن نننهقا مننني دننن م  قنننش تتعنننشو     

 

 

 وإنو أحننن   األ رِي   بش ننن ِر م نننِ ٌأ                         

                

 ي نننهُن  نننِ  ببلنننرِ  ِخنننيل ُم  ِصننن ُ   

 

 

 إ ونننا امنننر  مبنننب ابنننهجاج قيننن جتا                          

                

 وجننر  يبننى صننشِس ابعُهننهِج وفنن  ا  

 
 ال أرنننني  إا اب نننبه وبنننه ج نننى                        

               

 ُننننص وال نننناأِخبدننننا يبننننا  وال  

 
 ال ذمننن    ننني ابف ننن   وال ينننشي                         

 

 

 

 

 

 

                           

 تب ننننا أُمننننة يفنننن  وحينننن  ا    

       
      ب نننن ا دننننرري ألرننننهر ح رننننش                     

                    

 وأ   اجلنننها   مننني إينننب ينننشا ا 

 

 

 طه دعلي حممو

 م أ  تنننننن اَر قنننننن ا أصننننننشق  ا                                  

                

 وَم يتُقننننننَي ينننننن  ر إخنننننن  ا   

 
 حنننننب َر فنننننهست  انننننيين حنننننب و                                      أ

               

 ب َر ف ننننننن  او ننننننن نت ز ُحننننننن 

 
 "                                    وُز"فلنننننننننن  تي ننننننننننهنت ز 

 

 

 

 

 

 

                           

 أ  نننننى  تنننننهاُي يبنننننى ابهفننننن    

       
 أ نننتر ا و ننني بنننا رنننه  خيننن أ                                

 

 علع ننننر  ننننا يبننننى ابت نننن  ا   

 
                فننن  تيرو ا ا وال تي نننها ابيا نننهنت             

 

 وارنننننننننننتل روا ث ننننننننننن  ا  

 
 

 

  

 

 

 علي اجلارم

 أأ  نننى أمي نننً  ا وابشنننب ُب يتُقفُ ننن                             

                

 جشيننشًا ا و ورُي ابننُهجين  نن بُهجِو ُملننِر ُ  

 
   ننيُ   ننِ  أ بننا ا وينن ُ بتو صنن حب                         

               

 ب قببنننننً  وأ فُّنننننُأأ نننننر  مننننني األ 

 
 و  ننن   نننر  األيننن بت أحنننالبت  ننن  ر                                

 

 

 فلي ي نننن  م هنننن  األبننننيُر اداننننروِو ُ  
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 علي حممود طه

 حنننن فلُّ ابننننُهجين وابنننن م ِب رننننالمً                                

                

 ُش مننني ُينننهتج  وُي نننقتُبَم يتُعنننَش  تعننن 

 
  ا نن ت ِ عننرت اب ننشيِ  ز  اننيين  يننة                               

               

 حصت ُيرجى اب نشيُ  أو حنصت ُي بُّنبُ    

 

 

 إبراهيم ناجي

  يننني أ  نننى ُم نننً    ننن   نننِ                                 

                

 مننني أخ أدبنننى وأُنننى مننني أب    

 

 

  اح اسبيننني وي نننشي                         يننن   فنننُ  إن

                

 وجو اسبيننننني فُّعتجبدنننننا  رحيبنننننا  

 

 

 و  نن  إذا ُنن  ي  ختفدفنن   لبننا                       

                

 فه ن اب ي أب  ي ز ابعيك مني جهنشِ   

 
 و  ننن  إذا ا هننن   ابب ننن ُ   فعتنننُ                              

               

 فبننر ت نني األينن ُب ت ننه  يبننى  تننشوي 

 
 و  ننُ  إذا   جيننُ  ببينن  صننرخ                              

 

 

 

 

 

 

                           

 فننه أرننف   ننر  ي  نن  ابيننهب منني رننشين  

       

 

  نننه  يبينننب حتينننة                         أويننن  جا  مننني 

                

 را ابعهنشِ يبى أ رب اب  ر  يبى أُ 

 
 يبننى األم نني ِا اب نن حراِا وربنن                        

               

  ننرير اإننه  يننيِو ادننل ِب واب َُّ ننشِ  

 
 ُت  ِجُم نننن  فينننن  تبنننن  يُ  معشننننر         

                             

 يبى ابشِب واألُهاِ  ر  وا إا اسبِش 

 جمهٌ  ي وُب اب خُر م ه  فن ن مضنها   

                     

 ف ش   شها األُن   ز احلجنر اب نبشِ    

 
 ومنن ذا يبننيهر إن   ننها أو تعنن  ها      

                          

 فنن ن ُجمننه ت اببننؤِس منني ىننِي ا ننشِ    

 

 

 سيد قطب

 أخننننا ذبننننب اببفننننلا ز حروفننننِ                                

                

                                أخننننا ذبننننب اببفننننلا ز حروفننننِ  
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 أخننا ذبننب اببقنني ابنن ي ز   ي نن  

               

 تننننرا يُر إخننننال ا و تيتونننن  تننننلبِي 

 
 أخا أ    ف نا حي لن  أ ن  صنه أا                             

 

 

 

 

 

 

                           

  منن با اب ا ننه  ابنن  م تشنن  اِ     

       
 ا إ ولننن                                  يرتمت ينننُ  مننن  أييننن  اد ننن ج 

 

 وجننُشتبُّ  منن ًا بألمنن  ا اب ننهاجاِ   

 
 فل ننن ت ي ا نننا ز حيننن أ  ق ننن أ                                 

 

 وأ نن  امتننشاجي ز احلينن أ وخنن بفا    

 
 ا فين  ُتنر                                ثنر ِخنش  ً   ي ُتبُّ با ا  ً  ا

 

  س ين طِي   أييُك ألب نى م نب إح ن    

 
 يبننننى أمينننن  حنننن أ  أ ا ُّ  بدننننشي      

                               

 و  ينن  أينن ما ابعنن اب اب ننهابي   

 
 فننشو بُّ أُننع  ي ابنن  قننش  يلتهنن    

                           

 بتب ننى يبننى األينن ب  منن  يننهاطفا      

 

 

 

 ولي الدين يكن

            إنني  ف ننا يبننى بينن أ  تت ُّوضننَ                       

                

  تست فيهنننن  يهننننش اب ننننف   وط  نننن  

 
 رننفرَا ينني صننب ح ُ عننش طهينني                              أ

               

 ب ننن  أج ي متنننى ي نننهن اقنا ننن   

 
 يننن  أخننن  ابنننهجِو مننن  يتُ نننش  ُّ ي ننن                                 

 

 

 

 

 

 

                           

 ب مننني ابنننش ر    ننن   و  ننن     ننن  

       
 اذ ر ننننا وبنننني  م بننننب ي  ننننى                              

                    

 حنننص تتبنننه   ننن    ننن ا اب ت  ننن    

 

 

 عبد الرمحن شكري

 أاخننا  و انني  اب نن ِس صننقٌب وإخننهأا                        

                

 و ننني امنننره تب ننن ُي فهنننه قرينننبُ   

 
 أخنن  بننب ذا ننرًا                          أتنن  ر ا  نني ال  

               

                أايننن  ُر رهنننهٌأ بنننشيب درينننبُ   

 

 

 من أشعار بدوي اجلبل

  ننيا و ي ننب يهننش األوفينن   فهنني                           

                

 أجو  االبنننهنت بألحبننن ِب مننن  وينننشوا 

 
             بعتهنن         ..  ننشن اسضننرا إيهننش يبننى 

               

 وابشننعر واببننش  حفدنن د دنن  ُننهشوا   
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  ت نن  صننفيوص م   ننبي قننشير  ننه                         

 

 

 

 

 

 

                           

  ش ُننة اب ننه  ُتدننري  نني منني يننرج   

       
 أ نن  اب ها ننب يهننشي أ نن  تعرفنن                         

                    

   هي ابعهنش حتنى ي  نهي األ نش    ال ي 

 

 

 وأ نن  اب نن حُب ابننهزو فلنن  خ ننُ                           

                

 حبيبننننننً  وال ت  رننننننيُ  يهننننننشًا 

 
 مننن  وفي ننن  ُّ  عنننج ح نننب ف يننن                         

               

 إنو يننن   اب نننرير أُنننى وأجنننش    

 

 

                    منن  ُنن هُا ابعننشو  ننعًا وب  وننا              

                

 ُننننننن هُا ادنننننننعأ ادهثهقننننننن  

 
 وأخننن  بنننا رننن يتُ  ابنننهجو صنننرفً                               

               

 ف نننننن   ا منننننني ُوجينِي ادلنننننن وق  

 
 م يتِضننَ    بعتننشوين ِحبلننا ودافرا ننا                       

 

 

 

 

 

 

                           

  بنننننن  اب ننننننشي   وأفننننننشي   

       

 

 منننني  ا  ز اب نننن  ب رننننعشًا  أ                     

                

 ابفجننر وجيننأ اب ونن   ورننيلً  طبي نن    

 
 يت نننننن   وال ي ينننننن  وثه نننننن                              

               

 ح ننرأ ابشننل  ال ت ينن  ابشننروق    

 
    رنننلبها ينننهب رنننب    يننني جتبدنننى                     

 

 

 

 

 

 

                           

 منننني رننننج ي ي أن ي ننننهن رننننبهق  

       
  اوجتننننب ابننننش ي  يبننننى احل نننني                     

 

 واجلننن ي ف  ننن  ادنننعأ اب ونننشي      

 
 رننلبتا ي ننب اسل  نني ز ابدهطننة              

 

 تشنننننننت س ي نننننننر  ادرمهقننننننن  

 
 وج وب خضنننننر يبيهننننن  خ نننننى                

 

 يعتننش ابتدريننب وابتشننري   ابشنن ير  

 
 تتيلننننننن و قببنننننننب اب بيعنننننننة       

                     

   حل ننني  ري نننً  ُمع نننرًا مهثهقننن      

 
 ي  صنقي  اإخن   قنش  شني اب ن س      

           

 إخنننننننن    هو نننننننن   نننننننن وق    

 
 أمت ننننى اببقنننن س فيننننب وأُنننن ه      

               

 بب ضننننن   ابتنننننلخ  وابتعهي ننننن   

 

 

 بع ننر     ننً                        هنني ينني إخننها ا ا أو

                

 ويبعنش ا ينن هر دن ا أي ننروا ابي ننر   

 
 فبينن  ابنن ي ي طيتنن  ابننهج  صنن فيً                            

               

 جتننن وُ ا مننني  لرنننِ  ا جننني ادنننرو 

 
 وأُنن ى إذا أيرضننُ  يتل نني أاحب ننُ                          

 

 

 وب َي جواُ  ابِ نِع ي نشي  نهت ابِ َبنرُ     
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 و ف ننا بننه انتو اجللننر منن تو إ    نن                          

                    

 يبننى  شننر   ابروينن ن الحنننس اجللننر                    

 

 

 أأ ننننرب ُحبو نننن  أصننننفى وأُننننى                            

                

 يبننى يتنن  اس ننهب منني ابعتنن ب   

 
 ومنننن  يت وينننن  حننننص أم  خ ننننب                             

               

 م ننننن  ب ز جالتننننن  م ننننن  ا                   

 
 وُ بتو اخ تعنننننر                                 :أخننننن  اجلبدنننننى 

 

 

 

 

 

 

                           

 ب ننراِببننش  اجلابفننى ينني احل ننِب ا  

       
 أحبننننب بب بينننني منننني ادعنننن با                                    

 

 وببع نننِر اب ونننري مننني ابردننن بِ    

 
 تتقننني إبينننب ي نننش اببعنننش  وحنننا                               

 

 حننن ص ابنننه ج بِب  ننني ابعننن ابِ    

 
 وُحبتوننننبُّ  علننننة ابننننش ي  وأحبننننى                                

 

 لنننى أ  بنننب اب نننها ا مننني اب ع 

 

 

 به   ن يعبنر رنعش ا  امن  ا تنشي                         

                

  ننا اس ننهب ت نن و  ابفنن  س اب جننش 

 
 وبنننه ج     ُنننر ح  نننا بنننشوببا                        

               

 و جو يننا ابعننهاجي ابضننيدر احلننرج    

 

 

بننا أٌخ رنن ب ادننرو اا إذا ابننشايا 

            جيننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ي  

                

 ا وببف ننر  ننشاي أ حينناين ابيننش وابف ننر 

 
 د ننى د نن ي                      أمنن  ح  نن ي اإ ننشوا ا وال 

               

 أ ننرب ابننهجو تفيل نن  يبننى اجلدبننى هنن ي  

 
 ص د  اس  مي اسن  بب  ن  واصن ف ي                  

 

 

 

 

 

 

                           

 عر س األر ج واأل   ب ا ط      عتن ي ُم 

       
 ف ذا يشوا أر طص اب هنى فنلذ ر اخن ي                       

 

 وإذا اديشان جبُّوى ابشهإل   ن ا ي جالي 

 
 ض حب م  ُ   يفا ي وأ اب ع أر ي                  

 

 يب ري اب بب وابع ني ترُنفد   رن  ي    

 
 

 

  

 

 

 يشننن أ                      ا ال مننني أرنننرأ أو  أقننن  ب

                

 فلي صه  اب ر ى ابشنل  ي وابف نر   

 
 وأ نننٌي يبنننى  عنننش احلنننشوج وإ ولننن                        

               

 أخه احلانرين ز ابنش ي   نه اد جنش احلنر      

 

 

 طننن حت اب مننن ُن  ننن خها ا وأو جتُ نننَر                         

                

 يبننى احلُتننهِا فننال يتننٌص وال أثننرُ     
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 إيننب منني ابنن  ر  وح ِوننب ال خيبننه                   

                

 متننى يتالقننى  عننش  ننليهر اب ننقب   

 
 أحبتونننة قبننن  إن  عنننش  فلننن   نننل                            

               

 يي اب بب ال اب  ر ادبن و وال احلنب   

 
  وابت نى                      يبى طيف ر أدلضن  ينيا  

 

 

 

 

 

 

                           

 صنني  ً  بنن  ز م بنن  اإننشب واإننشب 

       
 جبننها اب نن   ي هنن  وفنن   ب ننيف ر                      

                    

 فلحالمهنن   علننى ومننشمعه  يننن ب    

 
  نن بتر منني ابنن  ر    بنن  م نن اًل        

                     

 يتننروا يبينن  اب ننه  وابيننيو واس ننب 

 

 

 عصام العطار لزهري الشاويش

 ا وينن   عننر اب ننشيِ  إذا                    " أ نن   ننالأ "

                

 ضنن  ت ابهفنن ُ  وخنن بت ابيُّوننُي واألمننيُ  

 
 ويننن   فيننن  ُنننب  ا ز دضننن  تِ                           

               

 بننُهجِو متِ ننيُ وبدننى ابشننب ُب وحبنني  ا  

 
 قببننن ن قنننش أبنننيتو اإميننن ُن  ي هلننن                         

 

 

 

 

 

 

                           

 واحلاننبو ز اِ  واإخننالُ  وابعلننيُ  

       
 ومننن  ابنننش ي  وُي تهننن                                "أ ننن   نننالأ "

 

 مننني اإخننن ِ  ومننني  عل  نننِ   تنننشتأُ  

 
 ُج ي  ن  فن ن ف ينَ                        هي يبنى احلانبِو  

 

 فنننن قُي م هنننن  ِبِيننننيِو ا    تتِ ننننُي           

 
 

 

  

 

 

 الشاعر القرويمن أشعار 

 منننني ُنننن  ت أال ي نننن ا صننننقبُ                                  

                

 ينننني ُحبينننننِ  فبيقتلنننني صتننننقبت ُ   

 
              نننر صننن حب  ِحرصنننً  يبنننى ُوجوِي                  

               

 طببنننننُ  أن يدفنننننر بنننننا ذ بننننن  

 

 

 ال ُننا  ز ابننش ي  أحننب  ب نن دري                           

                

 مننني م ينننِر اِسنننالِن واألصنننق بِ   

 
 وأبننن   مهرننني ى ت نننر  م ننن معا                                

               

 صنننهُا اببشنننِ   عنننهجِأ األحبننن بِ   
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 إيليا أبو ماضي

ُِات ابرحينننني وحنننن ن أن  تفرقنننن                              أ

                

 فنن ا ابب نن   ينن  صنن ح  إا ابب نن      

 

 

 نسيب عريضة

 ي ضننننا                             أطننننا ز ابرخنننن ِ  ِخنننناًل

                

 ُمننني اببنننهه واد نننراا ي نننشي    

 
 يا                              وإذا منننن  مضننننى ابرخنننن   فننننش

               

 بفننراا اس ننهب ز ابعننيك وحننشي  

 

 

 ناصيف اليازجي

  ننريُر  فنن   ُيرايننا يهننشت صنن حبِ                              

                

 فنننال ُي  ونننرُي طنننهٌأ مننني ادانننشتجِ     

 

 

 "أحبابي املوتى"أنور العطار يف قصيدة 

 ذ   ُنننن  ٌس                                 أحنننني  إبنننني ر  ابدلنننن  

                

 وأ  ي ُر م  يشنُ  ز اب نرو واجلهنر    

 
 أحبنن يت ينن  رننؤبا وينن  د يننة اد ننى                                

               

 طهيتر ضبه  اب بب ما يبنى اجللنرِ   

 
           و ننن   ا ننن جي َر وا فنننه إبننني ُر                            

 

 

 

 

 

 

 خنننرت ابنننش ِر وأصنننبه إا ب يننن  ُر  

       
  نننل وا حلنننُي احلنننب قي ننن  أ اإنننه                               

 

 أ ننهُح يبننى األحبنن ِب  نن ألجمأ احللننر 

 
 أصنننهدهر ُنننعرًا يفنننيُج مهاجعنننً                             

 

 يبننى ابننش ين وأ يلهننَر ي ننشًا يتينن     

 
 وجيهننننُر قببننننً  ت  دننننأ ح ننننرًأ                               أو

 

 ا ويي ننً  جمعهنن  أ ننشًا عننري   يبننيهر 

 
 في  يهش ر ال ُب   ضرًا يبى ابببنى 

                     

 تننرا   فينني اب ننهِ  ز أضننبأ اب  ننر 

 
 وينن  طننيفهر ُج ننا اُننتي قً  وبهيننة     

                         

   اإه  م  ُ   مي جامنِأ ابشنعرِ  ي ج 

 
 فينن  أي هنن  ابدنن جون ال ابننبُص صننشو َر     

                         

 وال حجبننَ  أ ننها  ر دبلننةا اب ننع   

 
 جفننه ا مننلوا َر ا ضننبهيا قبننه  ر   

                      

 ز اب بننه   خت دهنن  احلننب  ز صننش ي   

 
    م بة ابفجر ربها اببييت  ي جا ا               ربها اجلفيت  ي ط ف     ر وة اب ر     



39 
 

 إا ا  أُنن ه منن  أق رننا منني اب وننه    

                     

 ومنن  يت نن و  ز اسننهاطر منني ذ ننر     

 
  روحنننا ا نننتر مننني  نننبص وجوينننها   

                       

 فهجوينننُ  أفراحنننا وفننن  قا صنننعي 

 
  وم تنننؤو ا األ رُي ابفضننن ُ   نننل ا   

                  

 رجٌص أقضوا ابعلرت ز اب فا واألرِر 

 ا صنفٌر مني األا     عيٌش يني اب نبهانِ  

                      

 أُنن    ننها ر بنن وأُّ ابشننعر ز ثدننري 

 
 فهننني يبنننرت األحبننن ُب انو خيننن إر      

                          

 ُننن ي ز ُحبنننِه احليننن ِأ وز ادنننرين    

 
   نن ُن ز ابُي ننِر صننقب    إذا   ننات اإ

                      

 فال خ ت ز ابتن     ز رن ية ابع نرِ    

 
 أأي م ننن  ال ُبننن  مع نننهبة اجل نننى      

                        

  ننروري  ُنن ي   ا  ز حبننِي خضننرِ  

 
   جيِب   ب بِب اببنهيِي مني اجلنه      أ

                    

 شِ   منني ابدنن   يوأ ينن ِ   نن بهجين ابننع  

 
 رنن يِب جمننأت ابعننِص رنن يً   رميننًة       أو

                    

إذا ضنني  جتفننُي اب ننقب   ب نن  ِب   

 اب  ر
 رننالٌب يبنننى تبننب ابعهنننهِج ف  وهننن       

                         

 أمش ا خرييت ابعلر  ن بها ِا اب ضنر   

 
 أ اِ   عننننص  قننننش ت  دننننر ج ر نننن        

                       

 منن  أبفنن  إال ابهفنن  ت يبننى اب   ننرِ  و 

 
 وأصنننبه إا ذ نننراِ  وابننن  ر  احنننةا   

                    

 دنني ينن  ت ز اإُّننرين ادننعح واس ننر   

 
 وأُنننت ُس ااالفنننً  رننن   ا وجاج نننر      

                          

 ننؤوس اإننه  حتننى ا تشننيُ  منني    

 اب  ر
  نن مبا  وحتننى  ننلن  ابننش رت طننهُ  أ   

                       

 ي نننهوبا ق نننشي وُينننببدا أمنننري    

 
 إذا ُ تنا ين  طننيفهُر ز هنى اب ننر      

                

 ف ش ُا  نا رنعشي وين وج ا  شنري     

 
 وأُنننرقِ  ابنننش ي   عنننيا  واُج نننَ     

                     

 بيننن با   ننن أل ها  واألخنننر اب   نننرِ   

 
 و ننهون منن  أب نن ُي منني اليننم ابضنن ى    

                    

 وختفدننيت منن  أُنن هُي منني ثنن  ِر ابف ننر 

 
 رننالٌب يبننى األحبنن ِب إنو طيننهفهَر        

                     

 بننتلال  نن ا ابف ننرت   ب   ننِي ابدلننر   

 
 وبنننهال ُر م أجنننِي  حي  نننة اإنننه       

                     

 وبننهال ُر منن  أننُ     قننةُّ ابعلننرِ     

 
 ً  ُنننجيوًة   وال صننندُ  أ د منننً  ب  فننن 

                        

 أ س  مي اب جه  وأصنفى مني اسلنر    

 
 ينننر  ادفنننرُج احلننن اُن فيهننن  أبيفنننُ    

                       

 وي  نننى  هننن  جا ت اسشيعنننِة واد نننر         

 

 

 من أشعار عصام العطار

 أ  ننا يبنني ر و نن ا م تهننى يتجنن                         

                

 واب بُب مي ذ ر َر ز  شنهِأ اب دنربِ   
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 أاصنننفيِهُر احلانننب  أ  ننن ُي وأخبُّ تنننُ                            

                

 وال أرنن ِ ُي  نني ذتموننها و نني ُنن روا 

 
 أحيننن  منننأ ا  ا ف بنننش ي  وُي ُتهننن                             

               

 ُ نننُر بننن  تأا ا وُخبنننهُج ابننن  ِر وابعُ  

 

 

":سطور من رسالة إىل األخوة األحبة يف الشام"  من قصيدة  

 أِحبوننن يت يننن  متهنننه  ابفانننؤاِج تتقينننًة                               

                

ُُ إبننني اَر  اننني  ترنننُش ويننن   ِ    تتجنننه

 
 ب نننش  تنننش  ا ُنننهٌس إبننني َر ُمنننعوٌح                               

               

 وقنننروحت جتفنننا جاِفنننٌ   عنننشت جافننن ِ   

 
 وأ وق وننننا ز ادايبلنننن ِا يبنننني ُر                            

 

 

 

 

 

 

                           

 تت  بنننُب أينننشا   رتنننعها  ننن ببها  ِ   

       
ُِنننٌر يننني ِيشا نننِ                               فُّلننن ُهَر ينننشٌو   

 

 ِسومننن ُهَر يتنننشٌو ز ثيننن ِب األصننن جِ  

 
 َييُّننُر اسُّْ ننِب قاَرُ ننُ                     أٌب ومنن ُهَر قرينن

 

 بُّننُ  فننني اُر ِفَعبنن  ابعتنننشوين ادافننن ِ سِ   

 
 أ جُتنننَر ِ ضننن  ابنننرهِي قببنننً  وق ببنننً                          

 

 وم يت بابننننها إال ح نننن ت ابننننشووا  ِ  

 
 فُّ ننننش جت ز ج ِب اجلهنننن ِج ُخ نننن  ُر      

                  

 وجت ننننب  َر فينننن  ختفننننا  اد ابنننن ِ   

 
ُتننب ٌب ِمنن  اُر دُّي ننبت اب وننر       ِ روحننا 

                 

 تتهنن ووا ِ رامننً  صنن ِجقً  إَثننرت صنن جسِ     

 
  روحا ابشوُب اداهنراُس ز رن حِة ابت  نى   

            

 ُيبُّنننهوُن جت بت احلُّننن ين بنننهنت ابشوننن    ِ  

 
 واب  هننى   روحننا ذا ُّ اب اهننُر وابعبننُر

              

  روحننا ذا ُّ ابعتننَ ُب ز  اننيين رنن       

 
  روحننا أاَرننٌش  ُّب ننيت اببدننُا خت ه نن      

               

 وأورنننعه  يتَ نننفً  ِ  انننيين ادرافننن ِ    

 
 فبننر يتننرت فيهنن  دنن ت أَصننيتشت صنن  ر           

              

 *وم يننرت فيهنن  دنن ت أَ يتننيت ُنن   ِ     

 
  ا   ف تننننُ        ودنننن ت أ نننناو  نننن  ت ز

                 

ُِِس اداتضتنننن ي ِ     وأ خت ننننه  ز ادننننل

 
 وقفننُ  ُننجويً  ال أ   بننات متخب ننً      

                     

 إبنني َر  وقننش ُرننشوَا يبننا  طُّرا  ننا   

 
 مت يننننُ  أ ننننا أفتننننشي اَر ُ هجنننن         

                   

 وأِحلننُي منن  ُحِلبدننتُر فننهست ينن ت ا     

 
 مننا اب توننالُب وصننقِبِ   " م  نن  "يبننى 

                        

 وينننني  ِفراقننننً  ال ي ننننهُأ ِبهامنننن ِ  

 

 (أي ا ها يي ب)
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4691عوة اإلسالمية يف سورية سنة من شهداء الد  

 ُننب ٌب  لنن  اإرننالُب يترضننى ختالِ  ننً                 

                

 ِسوجي نننً  وتويينننً  ز ارنننهجاِج ادفننن  ِ  

 
 قابننهُ ُهُر طاَهننٌر يفننيُج يبننى ابننه                      

               

 وأينننشيهُر تلرنننه ِجنننراحت اسهاِفننن ِ   

 
 ُ ُر اب تب تُي اب  ز يبى  انيين منؤمي               

 

 

 

 

 

 

                           

 وز حتهمننِة اإيجنن ِ   نن ُ  اب ننهاي ِ    

       
 بت تهتننشي                أطبننها يبننى ابننش  ي   ُّها نن

 

 ِ  ننننه ِ ُر ي ننننشت اُننننتب ِي ادفُّنننن ِ سِ  

 
 ورننن جوا يبيهننن  ُمخب نننصت ِبنننرت ينهَر                  

 

 فبنننر حيلبنننها أدالإننن  ز ابعتهاِتنننِ  

 
 رنننبيباُهُر مننن  أوضتننن ت اببدنننُ   تَهجتنننُ                        

 

 إذا حننن جت ي نننُ   اننني  وان  وف رننن ِ    

 
 ا ز ا  بُّهمنننةُّ ال نننر       فبنننر يتر بنننه 

                 

 وم حينننن  وا ز اِ  دُّضننننبةُّ منننن  سِ  

 
 وَم ُيْ نننِبهَر يهمنننً  ثتنننهاُب ُم ننن وب        

               

 وبُّنننَر ُيَ نننبهَر يهمنننً  ثت ننن ُ  ُم ننن ف ِ  

 
 ُ ننُر ابنن  ُب اإ ريننُ  ِرننروًا وميهننرًا   

              

 ِ     ِجبننن ُ هُر  نننيٌج  يننن ريت احل ننن     

                
  ننُر احلابننُر ابروينن ُن ز وقننشِأ ابيدلنن      

                     

 وبنني ت يبننى ا فنن ِس طيننٌي ببنن  سِ    

 
  ننُر األمننُي ادُّرجننه  إن خنن بت ملمننٌي     

                         

 وأو يت ُ عنُش ابش نهإِل صنعت اب نها  ِ     

 
   نن  وا أ ا ننُر وابننش    بي ننِ  ابننش      

                    

 صتننالحً  و ننهُ  اببدننِ  ِمننيُ  ادشنن ِ سِ    

 
 أق مها يتلهجت ابنشينيِي مني  عنِش صتنَشيِ      

               

 وأيبننها ِبننها ت احلُّنن ين فننهست اسال نن ِ    

 
 يبنى ابُبَعنِش ين  أحبن ُب ا فنه إبنني ُر          

                

 ختيننن با اَر أ ونننى رتنننرتيُ  ُمعننن   ا    

 
 شوجت ابيابننِر  ننيا و ينن  اَر    قنن مها ُرننأ

                   

 ومننن    لنننها إال يت نننيا ِ خننن ب ا    

 
 قببننً  ُمعنن ت ً      " بب نن نت"فُِّبنن   يبننى  

                       

 أا  ِ ننُش ز األضننالِ  جتلننرت احلراِ نن ِ    

 
 فننال  احننةا حتننى وبننه النت متَضننجتٌأ       

                

 دنننالِأ اببهارنننِ وال  تَوحت حتنننى ز  

 
ُِاًل        أ  الِمننُ  منني ختبننِي احلننشوِج مت نن 

                 

 تتبنننهُح  لننن  الحت ابشيننننراُ  ِبدننن  سِ   

 
 مت يُ  حتنى ضتنَجعةُّ اب ونجِي  ين  اَر      

             

 يبى اب خِر ز جتُه ميت اجلُّنهِ  خن ِ  ِ   

 
 صال ةا أ رِي اب وجِي إن  ن نت قانَر ت َر   

            

 ب  وأُننهى منني طُّننريين اب تلنن ِ سِ حننأ 

 
 وم ترت وجهنا ي نشت  تَعِشنبُّ م ن فى     

           

 وذبننننب ُجننننَرٌح ال يدننننهُ  خبنننن ف ا 

 
 م  ُ نننبُّ ز قبننن  ابنننهتزين ُمهتطفنننٌش      

                

 فل نن ت يبننى طاننهِأ اب  منن ِن ُمراف ننا   

 
 أحب نن يت صتننعًا بِبفننراِس ومنن   تمننَ       

               

 دنن بات األ بنن ِج أيننشي اب فننها سِ     ننِ  
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 حبونننن يت إنو اب  ننننرت ال ُ ننننش  قنننن ِجٌب      أ

               

 وإ نننننا    نننننر ا  أو ُأ واثننننن ِ   

 
 ر  ننشُ   نن ا اببيننيت يهمننً  و بت ننا   

            

 مننأ ابفجننِر ميقننها  انني  جاا  ود رنن ِ  

 
 وثضننا يبننى األينن ِب يت مننً  ُم تننشوجًا      

         

 منن   رجننهُي  تْدننرت ابعهاِ نن ِ    و ببننُخ 

 
 فيعبننه   نن  حتنن ل ن يتبه نن  ِ فضننب  ن        

              

 يبى   طني  ن  دنرت ابيدنها ر ن ُا ن ِ       

 
 و  نننن ُأ   إرننننالِب ُج ينننن   ُّرميننننًة  

                 

 و  شنننُر  نننه ت ا  ز  انننيين ُننن  سِ    

 

 

 بدر الدين احلامد

                   ا ي خشن  وحا أيي أ ن  ا ف نش       خيب

                

 طنن أ اب ننف   ومنني أجبننتهر رنن  وا   

 
 أفنننرجتا يننن  أخنننا حتنننى  نننل وا ز                           

               

 ج ينن ي خننر يبننى ابشحننشاح رنني       

 
 أصننبق  وا  ال  رننا يبننى  بننشي                        

 

 

 

 

 

 

                           

 جتهننن  مننني األحننن ان تيننن  أ نننى ا 

       
 ض ق    نر ين  أحبن  ا يبنى يجني                             

 

 خننن ج وأدنننها  أمننني  ننن ي األ ري   

 
 تر تلنننه ا ومننن با  عنننش ر أمننني                               

 

 يرجننى وإ ننا يبننى احلنن بص صننبو          

 
 

 

  

 

 

 معروف الرصايفمن أشعار 

                               ينننالبت ُحرم ننن  م نننُ  حنننص تالقيننن  

                

 أز رننفر قننش   نن  أب   نن  ال ينن    

 
 يهننش    ال تبننهه ينني اِسننيِو رنن ية                          

               

 ف ينني يبي نن  قننش أطبنن  ابتج فينن     

 
 ومنن با أ ا  ابيننهب وحننش  ج ب ننً                             

 

 

 

 

 

  عيننشًا ينني اِسبدنن ِن تننل ى ابتننشا ي      

       
 أ   نننبُّ خ نننب أب ينننرا ُّ تعشننن                               

 

 فننن  ا أ   ُح  نننً   هجهنننب   جيننن    

 
 ومننن   ننن ُأ يي ينننب اببنننتص أ ا لننن                              

 

 تننشيران حلينن  حيلنني احلنن ن وا ينن      

 
                          وأي جننه  قننش ُيننشا أصننفر ف قعنن ً  

 

  نن   عننش أن قننش   نن  أهننر ق  ينن      

 
 ت دبنننَر فلننن   ننن ا ابهجنننهُب فننن  ا      

                            

 يهنننشتب دروينننشًا  شنننعر  ُننن جي       
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 وإذا دفننننننرا  نننننن ي ابهفنننننن                                     

                

   فُُّقنننننن   حبننننننبُّ ز  ح بننننننِ  

 
 منننني إن دنننن ب ي ننننبُّ                                فننننلخه ُّ

               

  يننننننننننى ِوجاج  ز دي  نننننننننن   

 
 وإذا أصننننننن  بُّ مننننننن  ي نننننننه                                    

 

 

 

 

 

 

                           

    أ  ُم ننننن  بُّ مننننني ُم ننننن   ِ  

       
  وتنننننننراي يفجنننننننُأ إن ُننننننن ه                                 

                    

 ات  ننننلن م  ننننب  عننننج م  ننننِ       

 

 

 حرص  يبنى ت نرير  ضنر صن ح                     

                

 وإ ننا يبننى ذا ز ادديننِب ألحننر                

 

 

 من أشعار مجيل صدقي الزهاوي

 وقبنن  بفخننري حننص ج  نن  بب  ننِ                             

                

 أُنننننننج     و نننننننهجينُ  ُ ببدونننننننُ  

 
 ب ننش    نن  م نن  اب بننهب نننب ر                             

               

 حب  ننني حتنننى ادنننها ال تت د نننأُ    

 

 

  بنن  ابننش ُر  نن إخهاِن حتننى تتل ويننها                       

                

 وحتننى ختبننَ  مننن هر جينن   وأ  نننأُ    

 
                      و ننن  ُهَر خ نننٌب فُّشتنننتت ت أبنننهر        

               

 و ننن ن  هنننر أنننُي اد ننن  ب ُيجلنننأ 

 
  جنن أ إننر أيبننى منني ابنن جر  لوننة                          

 

 

 

 

 

 

                           

 وأمضنى منني اب ننيي اجلننرا  وأق ننأُ  

       
 ب ننننش    ننننتهر   بهفنننن ِ  مننننهجوأ                                

 

   ببلنننننهِا ال تتت ُّ دنننننأُ حب  بنننننه 

 
 ِحنني  إا يهننش اببدننه  و ننه منن  ج                    أ

 

 ا وابننشا   ب ننأ وأ  ننا ب ننلي ابننشا   

 
 

 

  

 

 

 من أشعار حممد مهدي اجلواهري

 ُِنننري ابُّ ز م اجنننبُّ مننني ت ننن ز                      

                

ُِننن ُ      ُِنننٌ  وطنننهُ  ينننشيب   بنننُ  

 

 

 ابعنص ببهرنِي                   شنهس  "جالأ"ُهقً  

                

  شننهِس  نن    دريننب ابننشا  ببننهطيِ    

 
    اب نه  مني   نري                 أُهقً  إبيب و

               

 وأ نن  مننا  نني ابننروح ز اببننشنِ    
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 وأ نن  منني قبننة ي ننخه اب منن ن  هنن                  

 

 

 

 

 

 

                           

   ننرأ ينب  يبنى ابنن مي  ت نتي  مني    

       
 ص ُ   يهنهجًا  ي  ن  وث ن                     " جالأ"

                    

 فلنن  تهث نن   منني يهننش   هنن  فُُّ ننِي    

 

 

  نننن  ُمه ننننشت ينننن  أخنننن  خب نننن                                   أ

                

 م ننننُ  اب بنننن ُ  وط  نننن  ابِشننننيورُ  

 
 حتِ                              ُتعبنننا ابف ننن حةا مننني صنننب    

               

 وينننن يُي ِ قننننة ب فننننِ  ابشتننننلُر       

 

 

 شكيب أرسالن

 يبى اب ي به قضي  ابنش رت ت نقبُ                      

                

 م تبنن ت إال ابهفنن  واب ننشس واألج نن     

 
 أٌخ أُننننننش   نننننن  أُ ي ب   بننننننة                                  

               

 وال أِينننن   يبينننن  إخننننهتا   ننننب     

 

 

 من أشعار ُكَثري

 جت تبُّ اجلهاُي يني صنشي ب  ضنرأ                          

                

 وأج ننن  ُّ   نننا ز ابرفيننن  اد نننروبِ  

 
 ف  نننبُّ ال ُيع نننى يبينننبُّ دالمنننة                                    

               

 ي ادات دنننرِبا وال ت نننل  يننن  ينننشٌو 

 
 وإ ننننبُّ منننن  مت ننننُأ ف  ننننبُّ منننن  ٌأ                                

 

 

 

 

 

 

                           

 ا ومننن  أي يننن ت م تتتع دنننبِ   نننن و 

       

 

 خننننننُ  إخها ننننننبُّ ادشنننننن   ا ز                              

                

 األمننِر وأينني ابشننريبا ز األمننِر أي نن   

 
 بننننن ي إن حضنننننرا رنننننرو  ز                             ا

               

 احلننا وإن دبنن   نن ن أذ ننً  ويي نن      

 
 ذا ُّ م ننني احل ننن ب أخب ننن  اب نننا                             

 

 

 

 

 ُن جننننالُي اجلننننال  فنننن ُجاج ُي نننن    

       

 

                     وبننني  خبيبنننا  ننن دبهأ وال ابننن ي        

                

 إذا دبننننُ  ي نننن   نننن يا خببينننني   

 
 وب ننيو خبيبننا منني يننشوب وصنن بُ                                   

               

 وحيفنننلا رونننري ي نننش  نننيِو جخيننني  
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 وب نن   ننراري  منني خبينني      نني                                    

                

 ضننننى بنننن    بينننني قبينننني  وال أ  

 
 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

       

 

 املعلوط بن َبَدل الُقريعي :كثري وقيل

 بُّعلنننُر ُّ مننن  مننن ُأ ابفتنننى  ننن خ أ                               

                

 وب ننني  إخنننهانت اب  ننن ِا ابننن خ ِ رُ  

 

 

 دعبل

 ال يني ِقبنى                        فلق ُر ال يني جفنهأ  ال و  

                

  نن    ننر وال مبنني أ  ننلُا ي ننب أ   

 

 

 :براهيم بن العباس الصوليإ

 أميننُي مننأ اب ننشيِ  يبننى ا نني أام ننا                           

                

 وأقضنننا بب نننشيِ  يبنننى ابشننن يِ  

 
               وأُّفننننِرُس  ننننصت معننننروز ومت  ننننا                     

               

 وأ ننننُأ  ننننصت منننن با واحل ننننهسِ   

 
 فننننن ن أبفينننننتا ُحنننننر ًا ُم  ينننننً                                      

 

 

 

 

 

 

                           

 ف  ننننبُّ واجننننشي يبننننشت اب ننننشيِ  

       

 

 من أشعار مسكني الدارمي

                  ا إنو مننني ال أخننً  بننن               أخنن  ُّ أخنن  ُّ  

                

   ننن    إا اإيجننن   دننن  رنننالحِ    

 
 وإنو ا نني يننر ادننر  فنن يبر ج  حننُ                                  

               

 و نني ينن هج اببنن ُي  دنن  ج نن حِ    

 
 ومننن  ط بنننب احل جننن ا إال ُمعتننن وٌ                                    

 

 

 

 

 ومننن   ننن أت ُننني ً  ط بنننٌب   جننن حِ   

       

 

 وِفتي ِن ِصنَشس  ب نُ  ُم ِبنأت  عضنهر                               

                

 يبننى رننرِو  عننج  دنن ت أ ننا ِجل ُيهنن  

 
ُِنَعٌب مني اب بنِب فن ِ ٌا                                   ِب ايِو امره  

               

   ال ُينننراُب اطِواليهننن ومهِضنننُأ خنننه 
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 يتيُّبدنننهنت ُنننت ى ز ابنننبالِج وِرنننر  َر                                  

 

 

 

 

 

 

                           

 إا صننخرأ  أيينن  ابرجنن أت ا  ننشاُيه   

       

 

 سعيد بن محيد

 واد تلنننننهن إا اإخننننن     ينننننةا                               

                

 إن ُح ينننننبها أف نننن  ر ابتق ننننييُ  

 
 وبعنننيو أحننننشاات اد يونننِة وابننننرج                                 

               

 يهمننننً  رتَ ننننشتُ   ي  نننن  وحتننننهأُ   

 

 

 أحدهم

 أٌخ ب ننُ  اج ي  ينني أُنن ر  ننروُي                           

                

 جتُّنني  أي جينن  ينني ابهصننِي وابنن  رِ    

 
 ُح ننيت اإخنن ِ  فعنن جت بننا                       ُنن رُا بننُ 

               

   ح نن  ِ  حتننى يجنن ُا ينني ابشنن ِر 

 

 

 أوس بن َحَجر

 وبنني  أُخننه ُّ ابننشا ُر ابعهننِش   بنن ي                    

                

 يتننن مُوب إن وبدنننى وُيرضنننيبُّ ُم نننباًل 

 
          وب  نننُ  اب ننن  ا مننن    ننن   م نننً                     

               

 *وص ُحببُّ األج نى إذا األُمنر أيضنال    

 

(إذا     ام  :   واية)  

 طفيل الغنوي

  ننشام ي أضننقها قننش يبينن  منن هُر                        

                

 ف يننيت ابنن   اسلننرت أب  يننيت أُننربُ  

 

 

 أحدهم

 وتنننراي ي ننندا ببقنننشي    ببننن                            

                

 وي ننننننلع  وبعبدنننننن  أج    نننننن  
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 من أشعار الشافعي

 رننالٌب يبننى ابننش ي  إذا م يت اننَي  هنن                      

                

 صشيٌ  صنشوٌس صن جُس ابهينِش م  نف      

 
 

 

 

 

 

 

 

                           

  

       

 

                    

  

 

 

 الشافعي يف أمحد بن حنبل

  بها ينننن و   أهننننش وتنننن و ي                           قنننن

                

 قبنننُ  ابفضننن  ي ال تبننن  ح م  بننن   

 
 إن ُا  ننا فبفضننب  أو ُ تنن  فبفضننب                       

               

 ف بفضنننننني ز احلنننننن بص بنننننن    

 

 

 أاِحنننب  مننني اإخنننهاِن  اننني  ُمنننؤاِا                      

                

 *و ايو دضيِج اب رِا يني ي راتنا   

 
 ُيننننهاف ا ز  اننننيين أمننننر  أا يننننشُي                          

               

 وحيفيننننا حتيوننننً  و عننننش  نننن تا    

 
 صننبت                     أفلنني بننا  هنن ا بينن  ا ننا   

 

 

 

 

 

 

                           

 ب  ُتنننن  منننن با منننني احل نننن  اِ  

       

(ي مهاتا  : واية)  

 عبيد بن األبرص

 تر ننننُ  أخننننال ى  نننن  ًا ذ ننننتهَر                       

                

  ننني صننن ِ اوب ننني خبيبنننا ال أذب  

 
 إ وننُ                      ُنن  ُ  بنن  صننش ي منني اب ننرين 

               

 خ ا نننةا رنننر  أيجننن ا  نننيو فننن تِ  

 

 

 املتلمس

                 أخنننه  ابننن ي إن تشيننن  ِبلبلنننة           

                

 ُيِجبننننبُّ وإن ي تبتننننُ  الن ج  بنننن    

 

 

 املرقش األصغر

 أخنننه  ابننن ي إن احهجتنننب مبلنننةا                     

                

 مي ابنش ر م ينعح إن  ابنش ر وا ن ً      
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 وبنني  أخننه    بنن ي إن تشننعب                       

               

 يبقننن   ال لننن يبينننب أمنننه  دنننيتو  

 

 

 ربيعة بن مقروم

 أخننه ُّ أخننه ُّ مننني تننش ه وترجنننه                    

                

 مهجوتنننننن  وإن ُجيننننننات ارننننننتج    

 

 

 من أشعار النابغة الذبياني 

 ف ن ي ني قنش قضنى مني ِخب نِ  وطنرًا                        

                

 فننن  ا م نننب دننن  أقنننِج أوطننن  ي   

 
 مننني ُتعننن جي                    إذا ح   ننن ت حننن  بت 

               

 وُاج رنننننالحُ  م نننننب اقنا ننننن    

 
 يؤارننننا ز اب ريهننننِة  انننني  يننننهب                     

 

 

 

 

 

 

                           

 إذا منننن  مضننننبُأ احلننننشث ِن    نننن    

       

 

 وارنننتب  وج  بب نننشي  وال ت ننني                     

                

 ً  يعننننج  دنننن  ب  ا مبق حنننن قتبننن  

 
 فنننن برف  مينننني ا واأل نننن أ رننننع جأ                        

               

 فتنننننلن ز  فننننن  ت ننننن أ خ حننننن   

 

 

 كعب بن سعد الغنوي

 وب نننُ   القنننا ادنننر  أُينننر أ تنننُ                        

                

 خبيننننٌي ومنننن  قبنننن  بنننن  خببينننني 

 

 

 عمرو بن مالك البجلي

    أن ال ينننعح ابنننهج جا لنننً                إذا ُننن

                

  لفضنني منن     نن  ت ننهن أوا بنن      

 
 فننن ِخ فتنننى ُحنننرًا  رمينننً  يروقننن                        

               

 ح  مً     ني اب نيي حبنهًا أ  بن      

 
 وحيلننني مننن  هبتننن  مننني ُمبلنننة                        

 

 

 وي فيب طب  ابهج  من  أ ن  رن  ب     
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 األقيشر األسدي

 داِبنننبت اب ونننُع فننن ينتا ُ لنننهٌب                     

                

 ِبفننننراِس اب  نننن ِا منننني إخننننها ا  

 

 

 زياد األعجم

 أٌخ بننننب منننن  تننننراُي ابننننشو رت إال                          

                

 هاجاِا   نننن مً  جنننناليبننننى ابِعنننن 

 
 رنننننلب  ُي اجل ينننننيت فلننننن  تب نننننلُّ                          

               

 وأي ننننننى فننننننهس م يت نننننن  وُاجا 

 
 فلح نننيت ثنننر  أح نننيت ثنننر ينننش                            

 

 

 

 

 

 

                           

 فلح نننيت ثنننر ُينننشُا بنننُ  فعننن جا    

       
            منننننننرا ًا ال أينننننننهُج إبيننننننن  إال              

                    

 تب نننر  ضننن ح ً  وث نننى ابهرننن جا    

 

 

 البسيت من أشعار أبو فتح 

 أحننب  منني اإخننهاِن  نني  ُمهنن وب                        

                

 طريِي اب ج ي  طيب ابعِرِا واب تشونرِ  

 
 إذا ج تننُ  الحيننُ  منني أننِ   ف ننِ                   

               

 يبننى وجهننِ   ننه ًا ي بننُب   ببشننرِ     

 

 

  ننننل ا إخننننهأ ترحبنننن  ينننن هر                       

                

 فنحبننن  يننني رنننرو ي وأ ننن ِ   

 
 فنننننن  قه ا فننننننل قه ا وأذ ننننننه                          

               

 ُنننعبة ابهجنننِش ز خنننهاطِر  ف نننا                 

 

 

 عوف بن ُمحلم اخلزاعيمن أشعار 

   ننن  إذا صنننقبُ  جيننن   قنننهب                          و

                

 صننننننقبتهر و ننننننيو ت ابهفنننننن  ُ   

 
 فلح ننني حنننص ُيق ننني   ننن ه َر                     

               

 رننننن  واأوأجت نننننُب اإرننننن  أ إن  

 
 وأ  نننننر مننننن  ينننننريبهر  عنننننص                             

 

 

 

 يبيهنننن  منننني ييننننه هر د نننن      
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 وإ نننا ألرنننتقا اب نننشي  وأت دنننا                      

                

 و نني  امننره ال يت ننا ابنن تب  أهنن ُ     

 

 

 حلارث بن خالد بن العاص املخزوميا

 يبننا  إخننها ا  قيننٌب منني اب وننف                       

                

  ت يبينننُشتبينننُش اببيننن با و نننه بننني  

 
 ينننن  رين يهَر ز متديننننب  ومشننننهش                             

               

 ف ونننني ن ي ننننشي دايينننننٌب وُننننههُج 

 

 

 ُمضرس املزني

 رتبا  ي قال نا مني يشن   صتنقبتُ                     

                

 و ننني ذب   حبنننا ز ابرينحننن ِأ  فينننُ        

 

 

 املغرية بن حبناء التميمي

 إذا منن   في ننا م يت اننَي خبننيت  نن ق                     

                

 ب  مر ٌب فضنٌي ا فنال هبنَ   تحبنا     

 
 وم يبا مي ُاجي  بن  ِ  نُي ِمن وجي                 

               

 فننال   ننُ  ذا ُاج  وال   ننُ  ذا  تحننيِ  

 

 

 ربيعة بن مقروم الضيب

                أخنننه  أخنننه   مننني ينننش ه فتنننش ه       

                

 مهجتنننننن  وإن ُجيننننننا ارننننننتج    

 
 إذا ح   ننن  حننن  ب مننني تعننن جي                     

               

 وُاج رنننننالح  م نننننب اقنا ننننن    

 
 يهارننننا ز اب ريهننننة  نننني يننننهب                        

 

 

 

 

 إذا منننن  مضننننبأ احلننننشث ن    نننن    

       

 

 الشمردل الريبوعي

 إ وننننا بينننن جاُج اسبينننني  رامننننة                           

                

 يبننننا إذا القيتنننن  و ننننه م ننننرب  
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 وأ ننل  إذا منن   نن ن  ننا أ نن  ح جننةا                        

               

 إبيننننِ  في فننننيا فننننرا  وم عننننُر 

 
 وأج ننه إذا منن    ننُ  ذا ابفضننِي  ننهي                  

 

 

 

 

 

 

                           

 خبننن بِا مننن  أحهينننِ  إذ  نننه معنننشُب 

       
 مني اب ن س أقننهاٌب إذا صن جفها ابد ننى                   

 

 تعننن بها يبنننى إخنننها هر وتعيلنننها 

 
 وإن  ننن إر ف نننر دنننشوا و نننل هر                         

 

 مننني ابننن أ قننني ز األ ننن ب ي  نننر 

 
 

 

  

 

 

 اخلرمييأبو يعقوب من أشعار 

 أُرننننر  خبيبننننا ُنننن  شًا وأ تننننر ُي                            

                

 وأحفيانننُ    بدينننِب حنننص يتدينننبُ    

 
 وإ نننا بت نننفه ببخبيننني رنننريرتا                           

               

 وإن جعبننن  أُننني   م ننن  ترينننب    

 
 أي تبنننن  م حننننً  وأيننننرري  نننن ب                       

 

 

 

 

 

 

                           

 إننن   نننص أث ننن   ابضنننبه  ج ينننب   

       

 

 أخننً   نن ن إن أقببننُ   نن بهجين ُاج ننا                           

                

 صنننف   وإن أج نننرُا حننني  وأقنننبال   

 
 أخنننً  م خي ونننا ز احليننن أ وم أ ننن                         

               

  ننننُ  ابتنننن  الخيننننهف وا األيننننشاُ  م 

 
 إذا حنننن وبهي   ب ننننع ية حنننن وبها                             

 

 

 

 

 

 

                           

  ننن   ضنننبًة تنننل ى  نننلن تنننتخبخال  

       
 ُيقتِ ل ونننننا ز م بنننننِ  وب ننننن  ِ                                  

                    

 وير نننُب جو نننا ابننن اي   ادنننؤبال   

 

 

 ِب ابشنننهش طعنننُر إخ  نننِ                         أٌخ  ننن و

                

 إذا اختبفنن   ننيُج اببينن با ورننهج   

 
  لم ينننِة ادبنننههِا ح منننً  و ننن  اًل                         

               

 ويه ننً  يبننى يلينن ِ  أمننر  ي يننش       

 

 

  ننننيو يننننهب ح ننننةا  عننننش   ننننة                                   

                

 عننيُك  هنن  ز اب ننشِ  ُننهس يد ببنن   

 
 إا صنن حب  ال ُيخِبننُ  اب ننلُي يهننشي                     

               

 ب ننن    وال يشننن ى  ننن  مننني ُي ننن قب  

 
 تتخننننن وُي ُحنننننرًا   ينننننً  ضنننننل ُي                            

 

 

 

 ا ب  ننننياًل ُمقينننن ُي  رميننننً  ضننننر   
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 إبيننبُّ يبننى ُ َعننِش ادنن ا  تت ُّوبعننَ                             

                

ُِيننن  ُنننهس مننن  ُتنننرتج  يهاُ نننَ     ها

 
   ننن   يتبدنننة                          أأ    عنننش  اإخنننهان  

               

 إنننر   نننٌب ز وجو نننر ال أ  رنننب َ   

 

 

 أشجع السلمي

 ال حيبنننُ                         أٌخ  ننن ن منننا ز ِحلنننىى  

                

 رنننهاُي وال ُيفضنننا إبينننِ  درينننبُ    

 

 

 الطغرائي

 أخننن  ُّ أخننن  ُّ فهنننه أجتنننيوُ ذخنننر                                 

                

 إذا    تننننننبُّ    بننننننةا اب منننننن نِ   

 
 وإن    نننننن  إرنننننن ُ تُ  فَهبهنننننن                                   

               

 دنننن  فيننننِ  منننني ابِشننننيِر احل نننن ِن 

 
 ُترينننننُش مهننننن  ً  ال يينننننبت فيننننن                                     

 

 

 

 

 

 

                           

 و ننني ينننهٌج يفنننهح  نننال ُجخننن نِ     

       

 

 القطامي

 وإذا ُي ننننيُببُّ واحلننننهاِجُا جتلوننننةا    

                

 * ثننِ األو حتننشتٌا حتننشا ُّ إا أخيننب  

 

(   أص  ب : ة واي)  

 املقنع الكندي

 أاَ ننننُي ابرجنننن أ إذا أ جات إخنننن  ُ ر                         

                

 وتهرتوننننننليتو فُّعنننننن بُّهر وتتف ُّوننننننِش 

 
 فنن ذا دفننرات  نن ي اببدب  ننِة وابت ننى                               

               

 فبننن  ابينننشيِي قرينننرت ينننص  ف ُنننُشجِ   

 
ُتبُّوننننننًة                                  وإ  ذا  أينننننن ت وال   بننننننةُّ 

 

 

 

 

 فعبننى أخيننب  فضننِي ِحْبلننبُّ فنن َ ُجِج     
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 هدبة بن اخلشرم

 و ننر منني صنن حب  قننش  نن نت ي وننا                                

                

 ُ ميننننُ   ف ننننشِي و ننننه احلبيننننبُ  

 
 فبنننر أ نننِش ابننن ي حت نننها ضنننبهيا                              

               

 يبينننن  وإ ننننا أل نننن  اب  يننننبُ    

 
   فننننننة أن يرا ننننننا ُم ننننننت ي ً                                  

 

 

 

 

 

 

                           

 يتنننننشٌو أو ُي ننننن  ت  ننننن  قرينننننبُ  

       
ُِننننٌ  وييانننني أ ننننا                                ويشننننل ت   

                    

 جننننن وٌ  ي نننننش    بنننننة  ت نننننهُب 

 
 عبد اهلل بن طاهر

 أمينني مننأ ابنن م ب يبننى ا نني يلننا                            

                

 وأقضنننا بب نننشي  يبنننى ابشننن ي  

 
 وإن أبفيننننننتا مب ننننننً  م  يننننننً                                 

               

 واجننننشي يبننننش اب ننننشي ف  ننننب  

 

 

 ابن نباتة

 و  ننُ  إذا منن  ح جننة حنن أ جو هنن                            

                

  هنننن   وبينننني بنننني  يعتنننن  ان   

 
 حتلبننُ  ز ح ننر اب ضنن   مالمهنن                        

               

 وم أبننن ب اإخنننهان ذ نننب ُمننن  ا        

 

 

 عبد اهلل بن الزبري

 راخننن  م ننني                        ُننن ر يلنننرًا إن تلر

                

 أيننن جيت م تتلنننُ ي وإن  نننات جتبفننن ِ   

 
 فتى د   جهب ابد نى يني صنشي                        

               

ُتبدن ِ      وال ميهر ابشن ه   إذا اب عنُي 

 

 

 لقيط بن ُزرارة

      وقاننَي بننبا رننعش فلنن با ومنن ب ر                              

                

 ُتِرقننهن مننا منن  ارننت عُ  وأايِتنن ُ    

 
 دُّر  لننننه أ ننننا  لح نننني ُننننيلة                                  أ

               

   ننن  وأ نننا  ننن بفهاحِك أخنننرسُ   
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 ُحجيََّة بن املضَّرب

 أخنننه ُّ ابننن ي إن تشينننُ  ِبُلبلنننة                                   

                

 ُيجبنننبُّ وإن تدضنننب إا اب نننييِ  

 يدضنننننننننننننننننننننننننننننننننِب

 

 

 أسامة بن منقذ

 ِيَك واحنشًا أو فن بتلَ  بنبُّ صن حبً                          

                

 ز  تننننشتَي و    وطيننننِب ِ جنننن  ِ   

 
 واحننن   م ننن حبة اب نننفي  فشنننروم                           

               

 ُنننراِ جببننن ت اب شامنننة صنننقبةا األ 

 
  نن ُس   ألُننج ِ   نن ي ُيجت نننى                         واب

 

 

 

 

 

 

                           

 م هننن  اب لننن   ا وذي وقنننهُج اب ننن  ِ   

       

 

 ابن خفاجة األندلسي

 أإخنننننها ا ا وال إخنننننهان صنننننشس                           

                

 أصننننن ز  عنننننش ر إال اب نننننف ح  

 
 راٌن                           ِبق نننِي اب نننع جو ت نننُر ِحننن   

               

 وببعنننننعاِا  عننننننش ُر ِجلنننننن حُ  

 
 فننننشيت اَر   ف ننننا منننني  ننننراب                                    

 

 

 

 

 

 

                           

 يتهنننن    هننننر متع ِطفُّننننُ  اب وننننل ح   

       
 أ    هنننننر اب جنننننهبت وال دنننننالٌب                           

                    

 وأوضننننن حت اب هننننن ِ  وال صنننننب ح  

 

 

 سهل بن هارون

 وبِ  ولنننن  أ  ننننا  عننننص  رننننخي ة                           

                

 يبننى حتننشتا  تب ننا بنن  يننُص أم نن با  

 
 ِفننراُس خبيننني  ال ي نننهُب  ننن  األرنننى                         

               

 هب إننن  مننن با وختبدنننةا ُحنننُر ال ي ننن   

 
 جتنٌأ                 فها حت رتا حتى متنى اب بنُب ُمه  

 

 

 

 

 بف نننِش خبيننني  أو تتعننن  ِ  إفضننن أِ    

       
 ومننن  ابفضنننُي إال أن جتنننهجت     ننني                           

                    

 وإال ب نن ُ  اِسننيين ذي اساباننِ  ابعنن با    
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 يى بن زيادحي

 وإذا ينننن وا ابرجنننن أ ب ننننقبة                        

                

 ف بع قنننني ابننننع اب ننننجية فنننن خن 

 
 ح ر وُ هنننننر                       وإذا وُ نننننتهر فننننن

               

 وايننرا رنننج ي  ر   بنننب مب نننر  

 

 

 األسعر اجلعفي

 إخنننهاُن ِصنننَشس بنننه  أو   دب نننة                        

                

 وإذا افت نننرات إبنننيهر فهنننُر ابِعنننشا  

 

 

 عقيل بن هاشم القيين

 أخننن   إنو ابننن ي يدنننشو  دننن  أخ                      

                

  نن ب هس بنني  إنن  رننهر وال وتننر   

 
 احفنننل أخننن  ُّ ورننن ِ َ  ز م ونننرتِ                  

               

 حتننى يننر  م ننبُّ ز أيشا ننِ  ختبتننرُ     

 
 أخنننه ُّ رنننيفابُّ إن    تنننبُّ    بنننةا                     

 

 

 

 

 

 

                           

ُتوُ   ُتننننلروَا   بننننةا ز ي فهنننن    و

       

 

 سلمة بن غالي اجلعفي وقيل غريه

 مننن  ي تنننب ادنننر  اب نننرير   ف ننن                     

                

 وادنننر  يرُنننشي اب نننريي اب ننن      

 

 

 األيهم عمرو بن

 إنتو اب نننننننريرت إذا أ جُا إخننننننن  ُي                           

                

 م ُتبننِي  حببننا وا يننً   اتو اب اننه     

 
 أ يننننى أم  تننننُ  وأحفننننلا يهننننشتُي                             

               

 ا ويننلتا  عننش ذبننب منن  أتننى  ي ننشي 

 

 

  عدي ابن ُخزاعي
 شيِ                          وب نننُ   ننن ي  ننن تب  ز اب ننن

                

 *وم ننننننن  ت خننننننن   ورتنننننننب   ه   

 

(ابشر واب ليلة :   ب)  
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 شريح بن عمران

  ِخ اب نننننننننننراب إذا وجنننننننننننش                              

                

 ات إا إخنننننننننن  هر رننننننننننبيال 

 
 واُنننننننننرب   لرنننننننننهر وإن                             

               

 ُننننر ها  هنننن  اب ننننر اب لننننيال    

 
 

 يزيد بن احلكم الثقفي

 ينننننننن  يلننننننننرو واألم نننننننن أ                               

                

 يضنننر ه  بننن ي ابع ننني احل نننير    

 
 ُجَب ببخبينننننننننننني  ننننننننننننهجينِي                                 

               

 منننننننن  خنننننننن  وجو ال يننننننننشوب 

 
 

  بن احلشر  العذريعبد اهلل

 وال أي ننننا اسبينننني إذا ابت ي نننن                         

                

 م  ُننننننرتا وأم عنننننن  تننننننالجي 

 
 

 إياس بن القائف

 ُي نننيُر ابرجننن ُأ األد يننن ُ   ل ضنننهَر                      

                

 وترمنننا اب نننهو   ننن د نييت ادراميننن   

 
         فننل ِرَب أخنن  ُّ ابننش رت منن  يشننتل  معننً           

               

  فننننى   دلنننن ِا فارقننننًة وت   ينننن    

 
ُُ ُا أ ضننً   عننش طاننهِأ اجت   هنن                       إذا 

 

 

 

 

 

 

 ف ننشُا صننشي ا وابننبالُج  لنن   ينن     

       
 

 ضمرة بن أبي ضمرة النهشلي

 أاذينننُ  اب نننشي ت  أفننن  وتع فنننا                          

                

 وقننش يشننت ا مننا ابعننشاأ األ  يننشُ    

 
 وذي ِتننننننروأ    ُضننننننبُت  ف ننننننب تُ                                    

               

 وقُّ  نننرت ينننا رتنننعيُ  و نننه ج  نننشُ  

 
 

 



57 
 

 عمرو بن أسود العبدي

 ومنن  أ نن    ب  رننا اسبينني وال ابنن ي                       

                

   إن طننن أ اب مننن ن خال  ننن   تدننن 

 
 وب نننن    نننن ن يبننننى منننني أوجوي                          

               

  نننع وال م نننتخشب مننني أ اف ننن     

 
 

 ابن األعرابي

 بُّعلنننُر ُّ مننن  مننن ُأ ابفتنننى  ننن خ أ                             

                

 وبِ نننيتو إخنننهانت اب  ننن ِا ابننن خ  رُ  

 
 

 زةكثري بن العزي

 وُ ب  أخ  أصنننن بت ادننننهُا قببننننا                           

                

   ينننُ  وبنننه ُ ِعينننُ  بننن    ننن  ا  

 
 

 ُأبي بن ُحمام بن جابر

 أينننن ذب   ننننر منننني أخ  بننننا أُّوج ُي                               

                

  ننننرير  يبنننناتو م يبننننش او وابننننُشيَ  

 
 َيا أبنننن  ُي                                 إذا منننن  ابت ي نننن  م تننننر 

               

 وب نننن وا ُمننننَ ي  يبيننننِ  وُا ننننُشيَ   

 
 و خنننرت أصنننبا ز ابت  رنننِب أَصنننباُ                             

 

 

 

 

 

 

                           

 ُيب يننننننُش ا ز  أيننننننِ  وأ  ِيننننننُشَي 

       
                                     يتنننهج  بنننه أ نننا   نننُ  أوأت ف قنننش      

                    

 وأيضننننً  أوج  ابننننُهج  أ ننننا ف قننننُشيَ   

 
 

 أمحد بن عيسى العلوي

 أال إن إخنننننهان اب  ننننن ا قبيننننني                                       

                

 و ننني بنننا إا ذا  اب بيننني رنننبيُي 

 
                              رِي اب  س تعرا دُّن وهر مني ُين هر    

               

 ف نننننٌي يبيننننن  ُننننن  ٌش وجبينننننُي 
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 أحدهممن أشعار 

 ينن  أ ننربت اب نن ِس ز ضتنني   وز رتننعة                            

                

 وأ  نن ت اب نن س ز  يننر  وز ُخ ُّننبِ  

 
      إ وننن  وإن م ي ننني مننن   ي  ننن    نننٌب                           

               

 فرتبنننةا ابنننهجين تعبنننه  تبنننة اب  نننب 

 
  ر مي صشي  يرا  ابشهش يني ُ ُعنش                            

 

 

 

 

 

 

                           

 ومنني يننشُو يننرا  اب  ننرت ينني قاننُربِ  

       
 

 خبيننٌي أتنن  ا  تْفُعننُ  وقنن  حنن ج                                

                

 إبينننِ  ومننن   اننني  األِخنننالِ  ي فنننأُ     

 
 

 وال ُيؤاتيننب فيلنن   نن بت منني حتننشتا                              

                

 إال أخنننه ِث نننة  فننن  ير  ننني تتِ ننن ُ   

 
 

ُِ نننُتهَر                                    أوب نننب إخنننها ا ابننن يي ُ 

                

 إصننبُأومنن  اب ُّنني  إال إصننبٌأ ثننر     

 
 

 ُ بتو أخ  بننننننا م تبننننننشي أمنننننناو                                           

                

 ي فنننا ينننا األذ  وعبنننه  تلونننا    

 
 

 يي ادنرِ  ال ت نلأ ورني يني قري ن                               

                

 ف نننني قننننريي   د نننن  ن ي تننننشي  

 
 

                  و ننني أخ  ي نننش اإنننهي ى مالطنننٌي        

                

 وب  لننن  اإخنننهاُن ي نننش ابشنننشا شِ  

 
 

 وإ ونننا دشنننت ٌس إا دنننيين صننن حب                                

                

 يتنننِرس  وي نننفه إن  ُّنننشتَ ُا يبيننن ِ    

 
 

 أ  ننننا أخننننً  يتب دنننن  ا     بننننِ                                   

                

 اب ؤاِأ ويب ى اب ييت مي جو نا  قبيت 

 
 إن اد  يننننن  أصننننن  تا م ننننن  ُبه                           

               

 ف رننتعجبَ   ننلخ  قننش  نن ن ي فننيا          
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 وإذا صنننن حب ت ف صننننقَب م جننننشًا                     

                

 ذا حيننننننن    ويفننننننن ا  و ُّنننننننرتَب 

 
                        ال  : قهبانننننُ  ببشنننننع ال إن قبننننن  

               

  عننننر :وإذا قبنننن ت  عننننرا قنننن أ   

 

 

 صنننشي ا مننني يتنننُرج  ابشتنننرتو ينننا                            

                

 ويرمننننا   بعننننشاوأ منننني  منننن  ا  

 
 وي نننفه بنننا إذا مننن  ِدبنننُ  ي نننُ                         

               

 وأ جنننننننهُي ب   بنننننننِة اب مننننننن ِن 

 

 

 إنو أخننن   احلننن  مننني  ننن ن معنننب                         

                

 ومنننني يضننننر  ف نننن  بي فعننننب   

 
 ومننني إذا  ينننب اب مننن ن صنننشيب                         

               

 ُننننت  فينننن  أبنننن  بيجلعننننب   

 

 

 إذا قننني  إ  ننن ُا ابفتنننى ب نننشي ِ                      

                

 ا  فنال بنهبت ز اإجنرِ   يبى دِ  معرو 

 
 ومننن  اب ننن ُس إال ُم ِ نننٌي ز منننهجوأ                      

               

 وإال ُمعننٌص بب ننشيِ  يبننى ابننش رِ    

 

 

 وال ُ ننشو منني ُنن ه  إا ذي مننرو أ                      

                

 ُيهارننننيب أو ُي  ننننيبُّ أو يتهجننننأ 

 

 

                          ُ لنننهُب ابرجننن ِأ ز أمنننه    ننن  أ      

                

 و تلوننا منني ابننش ي  صننشيٌ  م نن يشُ   

 
   ننهن  ننروح  ننص ج ننلص قاِ ننلوَ    

                       

 فج ننل  ل  ج ننل ن وابننروح واحننُش 

 

 

 خيه نننب ذو اب ر نننى منننرا ًا وُ  ولننن                             

                

 ي ال ت  رنب  وفى بنب ي نش ابعهنش من     

 

 

 أ ننرب أخنن   ابننش ر منن    تلنن  معننً                                  

                

  فننننى   دلنننن ِا فرقننننة وت   ينننن    
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 متننَي بننا  ر يننة منني   نن   بفهننر                          

                

 و  ب مننن ن ابننن ي وا فبنننر يعنننش    

 
             ال فنن  س احلنن ن قبنن   عننش ر أ ننشًا             

               

 حتننى يفننرس  ننص ابننروح واجل ننش     

 

 

 أٌخ طننن  ر األخنننالس يننن ٌب  ل ونننُ                           

                

 جت نننى اب قنننِي   وجنننً   ننن   دلننن ب 

 
 ي ينننُش يبنننى األيننن ِب فضنننيت منننهجوأ                            

               

 وُننننشوِأ إخننننال   و يننننا ذمنننن ب  

 

 

 ِب اننيين اجتلنن   منني خبننيبص فرقننةا                             

                

 *و اننني  ابننن ي ُجونت ادلننن ِا قبينننيُ  

 
 وإن  افت ننن جي واحنننشًا  عنننش واحنننش       

                      

 جبينننٌي يبنننى أن ال ينننشوبت خبينننيُ    

 

(جون ابفراس : واية)  

                   إنو اب نننرير ابننن ي تب نننى مهجوتنننُ            

                

 وحيفننلا ابِ ننر  إن صنن فى وإن صننرم    

 
 بنني  اب ننريُر ابنن ي إن ُأ  صنن حبُ                              

               

  نن   ابنن ي  نن ن منني أرننرا ِي يبلنن   

 

 

 ومننننننن  ادنننننننرُ  إال   خها نننننننِ                                  

                

 يت ننننبُج اب نننني    دع ننننِر لنننن   

 
 وال خننننن ت ز اب نننننيين م  هينننننًة                        

               

 وال خننننن  ز اب ننننن يِش األجننننن ِب 

 

 

 ب ننننيين ُننننع يشمتنننن  يننننهرٌي                               

                

 ومنن  بف ننش اب ننشي  منني يننهري     

 

 

   أخ م جنننش م خننن  ا ينننهب مشنننهش                      

                

  لنن  رننيي يلننرو م ي نن  مضنن       

 

 

 ابنن ي بنني   نن فعا                       اومنن  أ نن  ببشنن

                

 ِأويدضننننُب م ننننُ  صنننن ح  ِ  ُّننننؤ 

 

 

 فلنن  م ننبُّ اب ننشيُ  وب نن ت م ننُ                             

                

 يت   ننننننن  ٌ اإذا م يتعِ نننننننِ  ُننننننن 
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 إذا منن  صنن جقها صننشقها                      إنو اب ننراب 

                

 م ي ننن هر ي ننن  تردينننٌب وتر ينننبُ  

 

 

 أخننه ُّ ابنن ي ُترضننيِ  المنني تتننهجُوُي                            

                

 أال ُ بتو ُوُج ال يفيننننننننُش فتننننننننيال  

 

 

 بعلننر ُّ منن  أج  امننرٌ  حنن   صنن حب                      

                

 إذا  ننننن ن ال يريننننن ي ز احلنننننشث ِن 

 

 

 يبننا  إخننها ا  قيننٌب منني اب وننف                       

                

 تبينننُش اببيننن با و نننه بننني  يبينننشُ  

 
 ينننن  رو يهر ز مدنننني  ومشننننهشي                       

               

 فِ ننننيو ن منننن هر د  ننننٌب وُننننهيُش 

 
                       وإ ونننا ألرنننتقا أخنننا أن أ تنننروي    

 

 

 

 

 

 

                           

 قريبننننً  وأن أجفننننهي و ننننه  عيننننش 

       

 

 إ وننننا وإن   نننن  امننننرًأ متب يننننشًا                       

                

 يننني صننن ح  ز أ ضنننِ  وُ  ننن ِ    

 
 بُُّلفينننشُي   نننري و  ُننني  َُّر نننِ                         

               

 ُمجينننُب جيهتنننِ  وصنننهُا  شا ننن ِ و 

 
 وإذا ا تنننش  ثه نننً   نننياًل م أقنننَي                      

 

 

 

 

 

 

                           

 ي بيننن ت أن  يبنننا  فضنننيت   ننن   ِ    
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 يف عتاب األصدقاء

 من أشعار أبو فراس احلمداني

   م أا اخنننننن     جلفنننننن ِ  أل ننننننا                             

                

 واثننن  م نننبُّ   بهفننن ِ  اب نننقي ِ    

 
 فجليننننُي ابعننننشوين دننننُ   ينننني                                  

               

 وقبننننيُ  اب ننننشيِ  دننننُ  قبنننني ِ   

 

 

 م    نُ  ُمنَ    نُ  إال تطنَه ت ُخالد نا                                

                

 ُننل ا بي ننَ  مؤاخنن أا اإخننهاِن منني 

 
 عنننا اسبينننُي فلرنننتقبا ج  يتتنننُ                                   

               

 حتنننى أُجأ يبنننى يفنننهي وإح ننن  ا 

 
 وُيتِبننُأ ابنن  بت ذ بننً  حتننى يعننِرفا                                   

 

 

 

 

 

 

                           

 ا وااتِبنننُأ دفرا نننً  ِ دفنننرانِ   يتلنننشًا 

       
 ا خبيبنننننا م ت  نننننر إرننننن  تُ                                    إذ

 

 فننليي مهضننُأ إح نن  ا ودفرا ننا     

 
 عننا يبنناو وأح ننه ا صنن فقً  أ ننشًا                                  

 

 ح تنُي مني حن ن  يبنى جن نِ     أ ال ُا  

 
 

 

  

 

 

 ف  ننن  احلبينننب و  ننن  اب رينننب                                

                

 بيننن با أجينننه  مننني يننني   نننب   

 
 فبلننننن   عنننننشُا  نننننشَا جفنننننهًأ                                       

               

 ال أحننننب والحت منننني األمننننِر منننن  

 
 فبنننننه م أ ننننني  نننننب ذا خنننننعأ                                       

 

 

 

 

 

 

                           

 صنننشي ب مننني م يدنننب : ب بنننُ   

       

 

 !                           أينن  د دننً  أم ننى يع تننُب م  ننف ً    

                

 تعجرفننن    اأتبننن ما ذ نننبت اد ننن  

 
  شأات  ت لينِ  ابعتن ِب ا   فنة ابعن                           

               

 اِب وذ نننري   جلفننن  ا خشنننية اجلفننن  

 
        أواز ا يبننى يننالا يتبننب صنن  رًا               

 

 

 

 

 وأبفنى يبنى حن الا دبلنب م  ننف      

       
  تننن                           ا و  نننُ  إذا صننن في  ِخنننالً 

 

  هجرا نن  وصنناًل ا ومنني دننش ي وفنن    

 
 فيهننيوم  ننا  نن ا اب تنن ب صننب  ة                              

 

 وجنننشوجت بنننا  ننن ا ابعتننن ب تلرنننف   

 
 األينننن ُب جا ًا  عيننننشًأ                              فنننن ن أج نننن  

 

ُننفى اب بننب ميبننهب منني ابعتننب    

 واُنننننننننننننننننننننننننننننننننتفى

 

 فنن ن   تنن  أقننر ُا   بنن  ب ت  بننً          

                        

 وإن م أ ننني أم ننن   ي ننن  تلبفننن   
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 فننننشيُتبُّ ا م بدننننش  منننني ُننننيل                               

                

 ا وال ابعجننن  مننني مننن     قنننشميً   

 
 و تنننننبا  لننننن  تنننننشيوا ُمننننن  بً                                   

               

   أمننن  ت بننني ابعننن   مننني ُمننن  بِ  

 
 وأوا ابرجنننننننن أ  عتننننننننب  أخ                                    

 

 

 

 

 

 

                           

 ي  ننننر ابعتنننن ب يبننننى معتننننب   

       

 

 أ ننننا ُنننن هُا اب منننن نت                                أُت ِ ننننُر 

                

 ! وأ ننننا يتتتبُتننننبُّ فننننيلي يتِتننننبَ  

 
 فُّهنننننننال  جعننننننن  فنننننننليتبتا                                 

               

 وصتنننيورات بنننا وب نننهبا ابدتبُّنننبَ    

 
 فنننننال تت ِ نننننبتي  إبنننننا  اسلنننننهأت                               

 

 

 

 

 

 

                           

 يبيننننب أقلننننُ  فبننننر أدننننِنبَ   

       
 وأصننبقُ  م ننبُّ فنن ن  نن ن فَُّضننٌي                       

 

 وإن  ننن ن   نننٌا فل ننن  اب نننبب   

 
ُتنننن  تا فيننننب اس ننننهُب                         ومنننن  

 

 وال دُّ وتنننننا يبينننننب اب  نننننهبَ   

 
      فلُننن ُر مننن    ننن ت ز ضنننجرتا                  

 

 وأحبنننُر مننن    ننن ت ي نننش ابدضنننب 

 

 

 ي تننب                    " أ نن  ح ننص "إ وننا يبيننبُّ  

                

 واحلنننر حيتلننني اب نننشي  وي نننع   

 
 وإذا وجشا  يبى اب نشي   ُن هت                    

               

 رننننرًا إبينننن  وز اال فنننني أُنننن ر 

 

 

                وينننش  يرا ننن  ابنننش ُر دننن  ذميلنننة           

                

 متقننننه إرنننن  تُ  إبنننناتو وتدفننننرُ    

 
 أ نننش  إبننناتو منننهجوًأ مننني صننن حب                           

               

 ت  ننننه ادننننهتجتوأا ز ثننننراي وت لننننرُ   

 
 يب ننن  ينننشي م ننن   عبننن  ف ننن ت                          

 

 

 

 

 

 بنننى اب مننن ن وُينننشختُر ننن  ي ننن ُن ي 

       
 ب ننن ا مننني  عنننش أمنننري ي تنننٌب                          

 

 واحلنننر  حيتلننني اب نننشي  وي نننعُ   

 
 وإذا وجننشُا يبننى اب ننشي  ُنن هت                    

 

 رننننرًا إبينننن  وز اال فنننني أُنننن ُر 
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 من أشعار املتنيب

     وي ينننش ا دضنننُب األيننن جي ق نننهًأ                   

                

 ويبننُر  ننا يتننُب اب ننشي  فننلج  ُ    

 

 

 أُت ِ نننُر يننن  ا نننيت ارنننق  إخننن  ا                             

                

 وحت تننُب مننن  ت دنن ي مننني إ ننن  ا    

 
 أ ِ ننُ  فيننبُّ  جننرًا  عننش يبلننا                           أ

               

  ل نننبُّ خنننُ  مننني حتننن ت اب نننل  ِ   

 
 منني ُذ نن ِب اب ننيي طُّعلننً                         وأ ننرُي

 

 

 

 

 

 

                           

 وأمضنننى ز األمنننهِ  مننني اب ضننن  ِ  

       
                           رننا  ابعشننرييت  يبننى ومنن  أ  تنن َ 

                    

 ابب نن ِ    طننهِأ منني متِببننُ  ف يننيت 

 

 

                              امننننر  وأ نننن  احل رننننشييت ُت يننننُأ

                

 فننننشا ا وُ ننننُر فننننشا تُي ُجعبنننن  

 
                                 ُيليونننن  م منننني  ف ننننِ  و نننن جا

               

 اإاننننراِ   المهننننر منننني  المننننا 

 
                            ترا نننننا أن ابعج  نننننب مننننني وإن

 

 

 

 

 

 

                           

 اإبنننن   منننني قنننني أ  ننننا عننننشأتفت 

       
                                 ُرننننهيٌي وأ نننن  مننننهُتهر وُت ِ ننننُر

                    

 اب  ننننن ِ  أوالِج  نننننهِا طبعنننننُ  

 

 

 من أشعار أبي متام

 جبيش يبى يتنِب اس نهِب إذا يتنرتَا                     

                

  جلُِّبننِشوبنني ت يبننى يتتتننِب األخننالِ     

 

 

 ال ت نننيُب اب نننشي ت ق  ينننةا ابتنننل                            

                

  ينننِب إال مننني اب نننشيِ  ابر دينننبِ  

 

 

 سعيد بن محيد

 وبعننني أحننننشاات اد يونننِة وابننننروج                                 

                

 يهمننننً  رتت ننننشتُ   ي  نننن  وحتننننهأُ   

 
 ن ننننرأ                                  فبنننن ي رتننننب ُ  بتننننب ص 

               

 وبي  ننننرنتو يبنننناتو م ننننب يهيننننيُ  
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 وبنننتفجعيتو  خبنننا  بنننب وامننن                                   

 

 

 

 

 

 

                           

 حبننننُي ابهفنننن   نببننننِ  مهصننننهأُ   

       
        رننب   بيلضننَص                      ال ا وبنن ي رننب  

 

 منننني ال يشنننن  بُ  بننننشيتو خبيننننيُ   

 
 وأ ا ُّ تتْ بُّننننُي   بعتنننن ِب وُوجو نننن                               

 

 صننن ا  يبيننن  مننني ابهفننن ِ  جبينننيُ   

 
 ووج   ننننشا بنننن وي اإخنننن     بانننن                             

 

 و تننننشَا يبينننن   هجننننةا وقابننننهأُ   

 
 وبعننننني  أيننننن بت احليننننن ِأ قبيبنننننةا         

                             

 فعننننالبت ي  ننننُر يتُب نننن  وي ننننهأُ    

 

 

 من أشعار البحرتي

 خننُ  اسبننيبِص منني أدضننى ب نن حبِ                      

                

 وبنننه أ اج ا ت ننن  ًا م ننن  ال ت نننرا  

 

 

 أفننشيبُّ منني يتتتننِب اب ننشيِ  ف  وننُ                                 

                

 ش  مننني  ُّينننِش ابعنننشوين اداجبنننِبألُننن 

 

 

 أاي ِتننُب إخنننها ا وب نننُ  أبنننهُمُهَر                               

                

 ا إنتو ابب نننننيرت ادابُّونننننهبُ  م  فقنننننًة 

 

 

 أي ِتنننُب ادنننر ت فيلننن  جننن  ت واحنننشًأ                             

                

 ُثننننر  اب ننننالُب يبيننننِ  ال أي تِبنننن ُ   

 
 يهمنننً  ورننن ِ باُ                                وبننني ُتعنننصت امنننرأً 

               

 *إن م ُتِع نننُ  يبنننى ُحنننُر ضنننرا ب ُ   

 

 (أخالق )

 وِخنننالُا اجللينننِي قَُّهبُّنننبُّ ِببننن ا                               

                

 صنننننعًا  نننننياًل  ...  نننننر يتهنننننشت 

 
 ب                         ال تتباَلننننُ  يبننننى مهاصننننبة ابننننشو 

               

   فُّباننننُؤٌب بُّننننَهُب اسبينننني اسبننننيال  

 
 يننني  مننن  ت ابنننشمه  ُيخلنننش  ننن  ًا                           

 

 

 

 

 منني جننه  احلانننبين أو يتُبنني  دبنننيال    

       

 

     ف نننا فننننشا  ُّ أيهنننن  ابدضننننب ُن                        

                

 منننن    نننن ا يتع ُننننر اإخننننهانُ   

 
 صتننش ت األصنن ِجُس ينني ذ ا ُّ وحتياهننَر                      

               

 م نننب ابهصننن أ ا وحيننناو اإجنننران 
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 وُم ِعننُ  إ  نن فً  وِرننع ت  نن  ابننه                        

 

 

 

 

 

 

                           

 ب حرمنننن ن جو ننننا ا فُّجتننننش  ذا  ا  

       
 ُي  نننى ِ ت  نننبُّ مننني ت ننن جِب يهنننشِي                            

                    

 وتتلنننننر  جونت  رنننننهببُّ األُمننننن ن 

 

 

 ويتنن ُب ِخننُي قننش ُعننُ  فبننر أ ننَي                         

                

 جتْبننشت ابضننلِ  يبننى ارننتل ِ  ُمِلضوننِ  

 

 

 أ تقنننننا                                وال ُ نننننش  مننننني بهمنننننة  

                

 يبيننننب  هنننن     ننننً  أو م ننننيب   

 
 أ ينننننأ األحبنننننة  ينننننأ اب ونننننهاِب                                

               

 و رننننى يبننننيهر حبيبننننً  حبيبنننن    

 

 

 دعبل

 تنننلن  وال تتَعجتنننَي  بِهمنننبُّ صننن حبً                             

                

 بعننني  بننن  ُيننن  ًا وأ ننن  تبنننهبُ     

 

 

 املتلمس

 أخننننه  ابنننن ي إن تَشُيننننُ  دبلننننة                          

                

 ُيِجبننننبُّ وإن ي تبتننننُ  النت ج  بنننن    

 

 

 من أشعار جرير

 ال تبهمنننن  ف  وننننُ                          ! خبيبننننا  مهنننناًل 

                

 شيُ  اداهاِصنننُييننن اٌب إذا البت اب ننن  

 

 

 وإ ننا ألرننتقيا أخننا أن أ   بنن                         

                

 يبننا  منني احلنن  ابنن ي ال يننر  بينن    

 

 

 الطغرائي

 أخننن  ُّ أخننن  ُّ فهنننه أجتننني  ذفنننر                                   

                

 إذا    تننننننبُّ    بننننننةا اب منننننن نِ   

 
                            وإن    نننننن  إرنننننن  ت  فهبهنننننن        

               

 دنننن  فينننن  منننني ابشوننننيِر احِل نننن ِن 

 
 ترينننننُش ُمهننننن  ً  ال يينننننبت فيننننن                                   

 

 

 و ننني ُينننهٌج يفنننهُح  نننال جخننن نِ     
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 من أشعار بشار بن برد

                          إذا   ننن  ز  ننني األمنننه  مع تبنننً        

                

 تع تبننن  صنننشي بُّ م تبننن ت ابننن ي ال 

 
 فعننك واحننشًا أو ِصننَي أخنن  ُّ ف  ننُ                                   

               

 م نننن  ُا ذ ننننب  مننننرًأ ور  بنننن     

 
 إذا أ   م تشرب مرا ًا يبنى اب ن                             

 

 

 

 

 

 

                           

 دل نن  وأي  اب نن س ت ننفه مشنن      

       
 ومنني ذا ابنن ي ترضننا رننج ي ي  بننه                             

                    

  فنننى ادنننر   نننباًل أن ُتعتنننشو مع يبننن    

 

 

 رنننليِتُب ُخالد نننا وأينننِ ُ  صننن ح                                 

                

 ابنننن فُ  وابدبننننها ُ   نننن  دببتنننن ُ  

 
 ومننن با ال أيفنننه وإن  ننن نت رننن   ا                              

               

 و ف نننا  ننن  جتنننا ينننشايت ُت ننن  ُ    

 

 

 من أشعار ابن الرومي

 وأ نننن  ادننننرُ  ال أرننننهُب ِيتنننن  ا                                     

                

 صنننن حبً  دنننن ت صننننفهِأ األصننننفي ِ  

 
 ذا احِلجنن   منن هر ا وذا احلبننَر وابعبننر                          

               

 وجهنننننننٌي مالمنننننننِة اجلهنننننننال  

 
 إنو مننننني البت جننننن  اًل ب بينننننٌب                                       

 

 

 

 

 

 

                           

 يتعنننننن طى يننننننالات جا   يينننننن     

       
             ب نننننُ   دننننني ييننننني  ُيرتتنننننُأ      

                        

  نن ببهِب ا يبننى م نن أ  أخننال   ِقننها ِ     

 

 

 أخا  تَببُّ م تهنَب بنا مني رنعا                              ي 

                

  ُّ حيننننننً    نننننن  ِر ابننننننبخال ِ   

 
 أفنننننال  ننننن ن م نننننب  ُج  يننننني                                  

               

  احنننةا مننني ي ننن ِ    فيننن  ببننن ف ِ  

 
 أجننن اُ  اب نننشيِ  إي ننن  ُي ابعشنننها ت                         

 

 

 

 

 

 حتنننننننى ييننننننني    بعشنننننننها   

       
   بننننن ي دُّنننننر ُي اب نننننراُب  ننننن                                  

                    

 ختيتونننيت حتنننى  تنننرتاست مننن  ز اب نننِ  ِ  

 

 

 يننن  أخنننا أينننيت يهنننُش ذا ُّ األخننن ِ                                

                

 أيننني مننن   ننن ن  ي  ننن  مننني صنننف  ِ  

 
  ُّشتنننفَ  م نننبُّ حننن ج   تفنننهاا                                

               

 دا يتننننَ  ُ ر ننننًة ِ ُق ننننِي ابب نننن ِ  

 
           ابينننيِو                  ُ اوم أ انننَي رننن .. تنننر تا 

 

 

 ابي ننننننهنت   ألصننننننشق ِ  ُ اأارنننننن 
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 ُجو نننبُّ اب شنننيت وابِعتننن بت فُّ ُّنننهِوَب                              

                    

  هلننننن   انننننيتو ُخبُّونننننة  يهجننننن     

 

 

 إن ت نني بُّفقننةا اصنن  تب ت منني يتننَ                               

                

 بنننا فعلوننن  قُّنننشتحَ  ز األحشننن  ِ    

 
 قنننش قضننني   باب  نننًة مننني ي ننن ب                                      

               

 و ينننننننٌي تع تنننننننُب األ فننننننن ِ  

 

 

 تنننننهج جُا حتنننننى م أج  متنننننهتج جًا                             

                

 وأف يننننُ  أقالمننننا يت  ننننً  ُمننننرتجتوجا 

 
 ا ارنننتشيا  نننب ا ننني ح ينننة                                نننل و

               

 إذا اب نن   أج نن ي منني اب ننشِ  أ عننشا   

 

 

 وقبننننني  عنننننهُ  ننننني قبننننني                                        

                

 ُ قعننننةا منننني مع تننننب ال ُت نننن ن  

 

 

      أتننن  ا م ننن ٌأ مننني أخ  ف دتفرُتنننُ                            

                

 وإن  نن نت فيلنن  ُجو تننُ  وجتننُ  متعَتننبِ    

 
 وذ ننرُا  ف ننا م ننُ  ي ننشت امتع ضننه                           

               

   ِرُي تعفه اب ت بت يني  انيين ُمن  بِ    

 
 فُُّعنننن ُ  ُّ مب ننننهإلا بننننشي   ُم ُّننننشوٌب                                 

 

 

 

 

 

 

                           

 ووج  ُّ م بننننهٌأ    نننني  ومترحتننننبِ   

       
 وب ننُ   ت بيننِب ابب نن ِن ُم نن ِ مً                               

                    

 خبيبنننا إذا مننن  اب بنننُب م يتتت بدنننبِ  

 
 

 ابن الرومي وقيل الناشئ األصغر

 إ ونننا بيهجر نننا اب نننشيُ  تتجُ بنننً                                

                

 فلا يننننننِ  أن  ِبهجننننننرِي أرننننننب      

 
 وأخنننننن ُا إن ي تبتننننننُ  أدريتننننننُ                                 

               

 فنننل   بننن  تنننر  ابعتننن ِب يت  ننن     

 
 وإذا ُ بيننننن ت    ننننني  متد فننننني                                     

 

 

 

 

 أ منني األمننهِ  صننها    يننشيه اداقنن   

       
 أوبيتننننُ  مننننا اب نننن هات وُ  ونننن                                

                    

  نن ن اب نن هُا ينني اجلننهاب جها نن   

 

 

 

 



69 
 

 من أشعار أبو نواس

 ينن  ينن ذبا قننش أتننتا م ننبُّ  نن ج أا                               

                

 ُعنننِشفننن ن تتدتلنننشو   يتفنننهي فنننال تت  

 
 بننه أنو بُّهمتننبُّ ُ َ ننٌ    ننُ  أقبباننُ                               

               

 ب ننيو بُّهمننبُّ  لننهٌأ يبننى احل ننشِ    

 

 

 أُوُ   دلننننننشًا ا فنننننن ذا ابت ي نننننن                              

                

 تت ُّوبلننننِ  ابضننننل  ُر ز اب ننننشوِ  

 
                        فننننننل ِجُأ م أباَلننننننُ  وم يبلننننننا    

               

 وقننش  ضننا ابضننلُ  ينني ابضننل ِ   

 
 أمننننهٌ  بنننني ت يعِرفاهنننن  ِرننننها                                 

 

 

 

 

 

 

                           

 ُيقيوننننُر با فهنننن   ت تننننُر ابب نننن ِ  

       

 

 ف يننننن   أخننننن   ف  ونننننُ   تجنننننٌي                                 

                

 متر تننننَ  م نننن معُ  يبننننى ابعننننَ ِأ 

 

 

 من أشعار الشريف الرضي

 ج  ادنننر ت م هينننً  يبنننى مننن  ذ تتننن                               

                

 وال ت شنننر ابنننشا ت ابُعضننن أ فت نننشم  

 
 إذا ابعضننننه م يؤدننننب إال ق عتنننن                              

               

 ج  م ُتبننِ  حللننً  وال جمنن    يبننى مضنن 

 

 

 وأييننُر منن  أبفيننُ  ُننجهًا وبهيننًة                               

                

 يتننن ُب أخ  فننني  اب مننن ُن  نننِ  حنننشوي 

 

 

 مهيار الديلمي

 يننن  م ُنننيً    بعتنننِب حيلنننُي ُمنننروُي                                     

                

 رننني  وُمرارنننِيز اب ننن ِس  نننص ُمرا 

 
 بهمنننًة                                     :  أ ننن  يبنننا:  أ بنننخ بنننشيب

               

   ب  ننِ  ُتخننُع جنن  رًا ينني ينن جأِ    

 
 ال ُت  ننرن  مننا ابِعتنن بت فبننر تنن َأ                                  

 

 

 

 ِيقنننشمً  ُم   نننيت  نننيين ِخنننيين م  ننن     

       
 أت ننن ُب يننني قنننهأ  أِ قنننُ  بهقعنننِ                                      

 

 أدنننً  وُرنننهشًا و نننه حتننن   مف صنننبا 

 
 ف ننش قاِتبننُ  ف ينني بننا                              وإذا قاننِ فُ 

 

   ب ننف  ي ننب وقننش دفننرا ب نن تبا 
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      وأ ا لننن  ال احلننن و أ ننن  منننشافٌأ                              

 

 ا وال  ننننه جاِفننننٌأ ببب طننننِي    ي ننننُ  

 

 

 دعبل

 أمننننن   نت أن ُيعِتنننننبت ادننننن  ُب                                      

                

 وال يدضنننننُب ُ اويرضننننى ادا ننننن  

 
 ا عننننشت اب ننننف ِ  و ننننُج اإخنننن ِ                                 

               

 ُي نننننيُر اجلفننننن ُ    ننننن  يتَق انننننبُ  

 
 وقنننننش  ننننن ن مشنننننر ُ   صننننن فيً                                        

 

 

 

 

 

 

                           

 ُم  ننننً  ا ف ننننش  ننننش ت ادشننننربُ    

       
 و  نننننن    ي نننننن  إا منننننن  ب                                           

                    

 ف نننني   ا فضنننن ست   نننن  ادنننن  بُ  

 

 

 الناشئ األصغر

 إذا أ نننن  ي تبننننُ  ادبننننهأ ف  ولنننن                                         

                

 أخننن ا  نننلقالما يبنننى ادننن ِ  أحُرفننن    

 
 و تَبُ  ا ينه   عنش ابعتن ِب  أم ي ني                                     

               

   تنننننهججُي طبعنننننً  ف ننننن   ت بافنننننً                          

 

 

 النابغة الذبياني

 وب نننن ت   ننننتب   أخننننً  ال تتبالننننُ                                   

                

 *يبننى تُننعت   أي ابرجنن أ ادهنن وُب    

 

 (ابف  ج :ُع )

 حسان بن ثابت

  ننننننننلخ  بننننننننا ال أي تبننننننننُ                                               

                

 ُر ابع ِتنننننننُبو ننننننن  ي نننننننت   

 
 حنننننشوات ابشننننن ِ ُش مننننني قهبنننننِ                                       

               

   بنننن ي ُيخفننننا ب نننن  ابد  ننننبُ   

 
 و ننننننننشتَا  م ننننننننُ  ُم تمتوبننننننننةا                                             

 

 

 

 

 حبلنننننننُ  ز ديوهننننننن  ذاِ نننننننُب 
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 الغنوي بن سعد كعب

 وإذا يتبنننن ت يبننننى أخ  ف رننننتب ِ                                

                

 بدننننش  وال تهبننننْب  ننننال إخننننهان  

 

 

 عزةكثري 

 ومنني ال ُيدلننج يي نن  ينني صننشي                         

                

 ويي  عج م  فين  مين  و نه ي تنبُ     

 
                       ومننني يتتبنننَأ ج  نننشًا  ننني  ي نننرأ        

               

 عننش   وال ي ننبر بنن  ابننش ر صنن حب 

 
 

 منصور النمري

 أقِبننَي يتنن بت منني ارننن   ِ ننهجوِي                               

                

 بي نننن  ُت نننن ُأ مننننهجأا  عتنننن بِ    

 

 

 أشجع السلمي

   وبننننه  اِشننننفَ  رننننرا ُر    يعننننً                                

                

 منني ابينن ص   ييبلنن  منني ابننع   

 
 يننالبت وأ نن  تعننرُا ُ  نن ت حنن                                 

               

 وأخننن ي م نننب   ب نننبِب ادنننبصِ    

 
 ُت ُّننننرينُب م ننننب أيننننشا ا وأ ننننل                                        

 

 

 

 

 

 

                           

 منننني اليبننننيا وجتبننننُ  ربنننن    

       
 وبنننه ي  يننن   ف نننب ز م ننن  ا                                 

 

 إذن ب  بننننن  ي نننننش   ننننن بيلص  

 
 وب نننني  ابشنننن ه ُّ  ننننلييت يننننا                                       

 

  ننننننهجين ُّ واد نننننن  إا ابنننننني ص 

 
 وإن أ  نننننفتا أحرقنننننُ  مننننن هر                               

 

 ِم اب نننناين أثبنننن ات ابب ننننهِنِ ُ ضنننن 

 

 

 أشجع السلمي

 أقِبننَي يتنن بت منني ارننن  ت  ننهجينِي                                  

                

 مننننن  أن ت ننننن أت منننننهجوًأ   تننننن أ   
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 السري الرَّفاء

 رتنننننبهُا  لنننننشًا ددننننن  متننننن ج                                 

                

 ابِعتنننن ُب نننِ  اِإجننننراُن وا   نننأت    

 
 وقنننش ُي  نننى ابرو ينننُأ إذا تهبدنننَ                                 

               

 بيبيننننِ  وقننننش ُي ننننبى ابشوننننب بُ   

 

 

 سامل بن وابصة األسدي

 إذا منن  أتنن  منني صنن حب  بننب ُبننةا                          

                

 ف ننني أ ننن ت  تننن اًل ب بتننن  ُيننن  ا  

 
 

 املغرية بن حبناء

 وادِفنَر ُذ ه تنُ                          َ  مني أخينبُّ ابعفنهت   ُخ

                

 وال تنننبا ز  انننيين األامنننهِ  ُمع ِتُبننن َ   

 
 ف  ونننبُّ بننني تب نننى أخننن  ُّ ُمهننن ت ً                                

               

 ي جه مني ابعتينِب صن ِحُب َ    هوأي  امر 

 
 يهننشتُي                        أخننه ُّ ابنن ي ال ينن  ُج اب ننلُي

 

 

 

 

 

 

                           

 وال ي ننشت صتننَرِا ابننشو ِر يتنن و ٌ  ج ِ بننَ  

       
 وبي ت اب ي يب ن  ُّ   بِبشنِر وابروضنى                          

                    

 وإن دبننن ت  ي ننن  ب نننعتبُّ ي  ِ  ننن  

 

 

 العباس بن األحنف

 يبُّ إال ُنننف يًة                             فننن ن  ننن ن ال ينننش   

                

 فنننال خننن ت ز ُوُج ي نننهن  شننن فأِ    

 
 وأق ننر منن  تر ننا يت  ننب ينني ِقبننى                           

               

 وب ننني بعبلنننا أ ننن  دنننُ   ننن فأُ   

 
 وإ نننا إذا م أبننن ب اب نننعت ط  عنننً                                 

 

 

 

 

 

 فننال  ننش  م ننُ  ُم ر ننً  دنن  طنن  أِ      

       

 

 طريح بن امساعيل الثقفي

 وإذا يتبننن ت يبنننى امنننره ز خبنننة                          

                

 و أيتنننن  قننننش ُأ حننننص أت  نننن      

 
 ف حننن   وقهينننب منننرًأ ز م بنننه                               

               

 فيبننن  ي نننب فضنننهحه  وث   ننن     
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 صفي الدين احلليمن أشعار 

 أتهجر ننننا ومنننن  أرننننبفُ  ذ بننننً                               

                

 وييهننننننننُر م ننننننننبُّ ُوٌ  واُو اُ  

 
 وتعنننررُي  بلننن  أ نننشيُ  يننن  ًا                               

               

 و نننننر ذ نننننب   ننننن ُي االيتننننن اُ  

 
 عنننش ذبنننب صنننفهت ُوجوي                            وي نننُب  

 

 

 

 

 

 

                           

 فهنننننني يرضننننننيبُّ ُوجو م ننننننتع ُ  

       
 فننننننال وا  ال أصننننننفه ِسنننننني                                   

 

 رننننننجيتُ  ابتتعتوننننننُب واب فنننننن  ُ  

 
 إذا اختننننيو اسبيننننُي بدننننِ  ذ ننننب                              

 

 فبننننا ز يتننننهِج ُصننننقبتِ  اسينننن  ُ  

 
 

 

  

 

 

 ح ُنن  ُّ ت ننلُأ زتو منن    ننيت ابعننش                        

                

 وتتيننني  وجوي فينننبُّ  ننن ن ت بفننن     

 
 إنتو اب نننب ت أجتننني  قنننش ًا أن ُينننر                           

               

 يجننني ابنننتد   بب نننشيِ  إذا  فننن   

 
 يننني ح ي نننة ُجرمنننِ                         ب ننني ُي  ِونننُب 

 

 

 

 

 

 

                           

 ُمتتبيو نننننً  فننننن ذا تتق ُّ نننننُ  يفننننن    

       
 ِيبلننننً   ننننلن ذوي االبننننة معشننننٌر                       

 

 ُجِببُّننَ  قبننهُ هر يبننى حفننِل ابهفنن    

 
 ف ِسنننننيُو ُي نننننفا ُوجوُي مت نننننشو ًا                          

 

 بِضننُش أ ننشُ  منن  ي ننهُن إذا صننف    وا 

 
 

 

  

 

 

 ابن اخلياط

  بننننهُا األ نننن بت فلنننن  أن  أيننننُ                                 

                

 خبنننننياًل يت يننننننُ  منننننأ اال ت ننننن ِج 

 

 

 من أشعار ابن زيدون

 ِخب ا أ   اجليك  ي ي ضا ابب ن   ب ن                          

                

 م ننب قبننٌب أ نن   نن جُريُ   فيشننتفا 

 

 

 أ ننننن  يننننن مر أينننننيت ذا ُّ ابهفننننن ُ                                     

                

 إذا ابننش ُر ورنن  ُن وابعننيُك دُّننجو    

 
 وأيننني ابننن ي   ننن ت تتعتنننش  مننني                                         

               

 م ننننن جق  ابهاجنننننُب ادفننننننري 

 
 م ننننننتب يً                                         تشننننننهُب وأ ننننننُج

 

 

 و يهنن ات منني ُنن بت ِملننَي متقننج   
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 أبو الفتح البسيت

 ذت  ننننَر أخنننن  ُّ إذا ت  رننننى واجبننننً                                   

                

 أو  نننننن ن ز أ ا ننننننِ  ت  نننننن ُ  

 
   حل ننن ِب بعننن  ري                               فننن برأُي ي نننشاا

               

 ي ننننرأ يبينننن  وصتننننْ باُ  ابتنننن   ُ  

 

 

 ابن شبل البغدادي

 ويبنننى قنننش  ي بننن  ف يتنننب ادنننر                               

                

 وحننننن ذ   نننننروًا ي نننننُ  ي هقننننن  

 
            ننر صننشي     بعتتننِب صنن   يننشووًا                      

               

 ويننننشُو  نننن حْلبِر صنننن  ت صننننشي     

 

 

 سهل بن زيد الفزاري

 فننن ن أيتنننب يبينننب أ ننن   ننن ا                                   

                

 بتعتننننبا ف بننننب بننننا مريننننب   

 
 إذا ارنننتد ي    ننن  أخنننً   عينننشًا                               

               

 أٌخ قرينننننب  وإن حتنننننتم فل ننننن    

 

 

 حافظ ابراهيم يعاتب حممد البابلي

 مننن  يهنننش   ُّ يننن   نننريرت اب نننج ي                            

                

 تت ننِرُا ابنن ف ت ينني  ت نن ِا اب ننراِب 

 
 بنننني  ز  اتب نننن  ُرننننؤاُأ  ننننهاأ                              

               

 م نننبُّ حتنننى خشننني ت  ج  اب نننالبِ   

 
 يعاتبه أيضًا وقال

 أخننننا واِ  قننننش ُمبننننعت ابِهطنننن ُب                           

                

 وجاخبنننننا ِ ُ نننننقبتبُّ ا تيننننن ُب 

 
  جهُتننننبُّ مننننرًأ ويتبننننُ  أخننننر                           

               

 فنننال أجتنننش  ابروجننن ُ  وال ابِعتننن بُ   

 
               بنننن ات مننننهجتا ف   ننننل ِ ُبعننننشي                

 

 

 

 

 فننننلِخُر يهننننِش    نننن ا اب تنننن بُ   
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 مساعيل صربيمن أشعار إ

 ال ت بنننا إا احلنننهاجِا وا هنننَج                       

                

   بننن ي ي تضنننا اإخننن ُ  اب نننشيرُ   

 
                           -إذا م ُيبُّ فننننَ -إن  رننننعات ابِعننننشا

               

  تدنننن ب  منننني اب ننننشيِ  ي ننننيرُ  

 

 

 إمساعيل صربي يف أمني فكري

 ات نننَش ز اب ونننه  وا ينننا                            !  أمنننُص

                

 فبنننننيا و ي نننننبُّ مننننن  ُيهِجنننننبُ  

 
 أتنننن  ُر إذ أ نننن ت منننناو اب ينننن إلا                               

               

 بننِب أو أ نن ت بننا أقنننربُ   منني اب   

 
 ا  نننننن ا إنننننن ا أٌخ                                 وإذ  ننننننُي

 

 

 

 

 

 

                           

 ا و نننن ا أُب و نننن ا بنننن ا ا ننننيٌ  

       
 ومننني قننن أ ي وننن  مننني اب ننن دريي                           

                    

 ال ي ننننننِ ُب"  نننننشمي  جت مينننننةُّ  " 

 

 

 يلننن  متنننرتو أا  نننا                                 ننن ت ف!  أمننن  ُر

                

 فلننني بنننا ز اببيننن با ابب قيننن ِا   

 
 و  ننن ت إذا ُننن هُا تبينننُ  وجنننشًا                              

               

 ُتنننرجينُج مننن  يريُبنننبُّ مننني ُننن  تا    

 
 وت نننلُأ رننن  يت اب  نننل ِا ي ونننا                               

 

 

 

 

 

 

                           

 ُحُ نننننهًا وابنننننعوست ابهامضننننن اِ  

       

 

 حممود سامي البارودي

 ختننيين ابعتنن بت فبننه طببنن  ُمهنن  ً                                      

                

 أيينننن  ُّ م ببننننُ   هنننن ا ابعنننن م    

 

 

 ابراهيم ناجي

            ب ننن  أ  ننن   وقنننش أقببننن  بنننا                       

                

 رننن  تشنننت ا دنننش  صنننشي  قنننش أ 

 
  ي مننني جنننرح ومننني قبنننب يبنننى                                    

               

 أم اجلننننرح ا  ننننه  ُمننننرو اإ نننن    
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 هاشم الرفاعي

 ز يتنننننن ب                                 وُت نننننر ا ادننننننرا أا  

                

 ا اب نننشيِ  وقنننش تتج ونننى ُي ننن ُس إ 

 

 

 بدوي اجلبل

 إنتو ُيَ نننيت ابِعتننن ِب ينننؤذي أحبننن                                   

                

 يت وأحننننالُي منننن  ي ننننهُن  قي نننن     

 

 

 فارس اخلوري

 أُح تُص  ينيت أطبن   جنري واجلفن                          

                

 و  نني ت يهننش ُّ  ننص إخننهان اب ننف  

 
 إي ننَي يبننى جت نني  ن ننرتِ  ومنن                            

               

 ومنن  أحننرا  ينن   تب  ابهفنن  أن تع فنن   

 

 

 مجيل صدقي الزهاوي

 أُنن ه أا  رننً  أدهننروا بننا وجو ننر                             

                

 حتنننى إذا مب نننها قيننن جي جننن  وا    

 

 

 حممد مهدي اجلواهري

 ي صنق  وأقنر هر                      صفهأ اب فه م ي 

                

 مننا وأصننشقهر ز اب ننر وابعبننيِ    

 
   ُنننشتا وبنننبعج اب شنننش معتبنننةا                                

               

 ابِيننن تِي  اوُ بتو معتبنننة مننني رننن   

 

 

 عبد احملسن الكاظمي

        خ  منننننن ي ابننننننبص يننننننا                          أوُ بتو 

                

  عينننشًا و نننه مننني قبننن  قرينننب    

 
 أ  جينننننن  وم أ ت منننننني أ نننننن جي                                   

               

 رننننلب  اب ننننهاأ فننننال عيننننب   أو 

 
 ح نننى ذ نننه ا                          أبننن  وقنننش أقنننهأ 

 

 

 بمنني احل نن  ا أن حت ننى ابنن  ه    
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 ج                              أيعنننننن تبا وقبننننننب احلننننننرو 

 

  ننن  ت نننهي األضننن بأ واجل نننهب    

 
 ويننننن ير أ نننننا ىننننني طنننننروب                            

 

 ومننن  أ ننن  ذبنننب اب لننني اب نننروب 

 
 يننننر ُم  جيننننب أذن ُننننأ                            أأخننننا 

 

 ي ننننيإ إا ابننننشي   وي ننننتجيب  

 
 مننني ذا ابعتنننب ينننا   ي ننن   تنننرج 

                     

 ب ف ننننب أو إا ابعتبننننى ت ننننهب   

 
 أ ا  ا تبننن  مننني حننن الا  ف نننا      

                 

 ومنن  ز ابنن ف  منني حنن أ يرينننب     

 
 أينننش  ينننرًا جتنننش يننن  ي صنننرحيً        

                  

 ويننننن   ادنننننر   و نننننة مشنننننهب 

 
 فلنننن     ننننن  ق يعت ننننن  جفننننن  ى     

                     

 فينننه ر د نننب احلبنننُر اب ننن وب    

 
 ف ننني منننا يبنننى ث نننة وحنننهأ        

                   

 د ه نننننب أن    قهننننن  خبنننننهب   

 
  ننن  مننني تدننن ي اببيننن با       أفلننن  

                      

 وت  يننننن  احلنننننهاجا واس نننننهب  

 
 ي ننهب  هنن   بننا ينني  نني ح نني        

               

 ومنن  ينني ح نني وجهننب منني ي ننهب 

 
   يننني  ذ نننر  بنننا ت ننن ا       إذا مننن

                  

 بننن   بنننشي وطننن    هننن  ابهجينننب  

 
 أييننن   مننني جنننه  ُنننب  بيننن ي    

                   

  بي ننننب وارننننتلرتو إنننن  ابشننننبهب 

 
 واُنننف  أن أ  نننب  عنننج مننن  ا      

                   

 و عنننج ابدينننب يعبلننن  ابببينننب  

 
 أومننننني او نننننة  ننننن  ت ضنننننى            

                   

 وأيبننننر منننن  ت ضننننى ال يننننؤوب     

 

 

 عبد الرمحن شكري معاتبًا املازني

  ننننرا يُر قننننش طنننن أت ادنا ننننا                                إ

                

  ننا فهننال  نن ن ي ننش   عننج منن      

 
 يهننننشتب مننننرأ تبدننننا إخنننن  ا                                 

               

  ننن  اوأ ننن  ابينننهب تهدننني ز اجت  

 

 

 أبو القمقام األسدي

  بنننخ أ ننن  م بنننب ينننا ُمدتبدتبنننة                               أ

                

 وز ابعتنننن ِب حينننن أا  ننننص أقننننهاب 
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 منصور الكريزي

  ننن ِا اسبينننيت يبنننى ادنننهجوِأ م بنننه                         

                

 وإذا أرنننننن  ت ف  فننننننِ   عت  نننننن ِ   

 

 

 ة األزديأبو قحاف

 حلننن  ا ا وصننناًل إن تديوبننن ت رننن يًة                        

                

فل  ت وأق ى اب  س في  رنهاُ  فل ن ت    

 وأق ننننى اب نننن س فينننن  رننننها ُ   

 

 وِخنننننناًل إذا م تلتننننننِ   هشيننننننة          

                           

  نننشَا بنننب م نننُ  دفبنننةا وجفننن  ُ    

 

 

 نهار بن توسعة وقيل غريه

 تبنننُ  يبنننى رتنننْبر  فبلننن  ف شُتنننُ                             يت

                

 وجرو ننُ  أقهامننً    يننُ  يبننى رتننْبِر          

 

 

 من أشعار أحدهم

 إن ابض ننن ص مننني اإخنننهان ُيعمنننُ                             

                

 طنننهُأ ابعتننن ِب وتد يننن  ادعننن ذيرُ    

 
 مت  نننننتُ  متعتتبنننننةا                               وذو اب  نننننف   إذا

               

    ننن  بننن  ِيينننةا م هننن  وتننن   ُ   

 

 

 إذا ايتننن   اب نننشيُ  إبينننب يهمنننً                                

                

 خ  ُمِ ننننرينأمنننني ابت  نننن  ُينننن  ت   

 
 ف ننن ُ  يننني يت  نننب وايننني ي ننن                              

               

 فننن ن اب نننف  ُنننيلةا  انننيِو حنننرِو    

 

 

 وبنني  يتنن ُب ادننرِ  ببلننرِ    فعننً                                

                

 إذا م ي ننني ببلنننر  ي ننني يع تبننن    

 

 

 أاي ِتننننُب ذا ادننننهجوِأ منننني صننننشي                              

                

 إذا مننننن   ا نننننا م نننننُ  اجت ننننن ُب 

 
 ذ نننننبت ابِعتننننن ُب فبننننني ت وجل                                إذا

               

 ويب ننننى اباننننهج  منننن   او ابِعتنننن بُ  

 

 

 يتنننن ُب أ ننننيين ابننننهجين واب ننننف                                      

                

 ينننننشيه إا ارنننننتشامِة اإخنننننن     
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 تنكر األصدقاء
 من أشعار أبو فراس احلمداني

  ات األصننننق ُب إال ِي نننن  ةا                          ت  رنننن 

                

 رنننتبقُ   ننن ألخر  دنننشًا وتتقنننهأُ  

 
 ومي ذا اب ي يب ى يبى ابعهنِش إ وُهنَر                        

               

 وإن   نننننُرَا جينننننهاُ ُر ب بينننننيُ  

 
 أاقدبننُب طننرز ال أ   دنن ت صنن حب                            

 

 

 

 

 

 

                           

 ميينننُي منننأ اب علننن ِ  حينننُ  متينننيُ   

       
 

 إذا اِسنننني  م تيهُجننننر ُّ إال مالبننننًة                             

                

 *فبننني ت بننن  إال اِبفنننراست  ِيتننن بُ    

 
 وبي  ِفراٌس م  ارنت عُ  ا فن ن ي ني                             

               

 ِفنننراٌس يبنننى حننن أ  ا فبننني  إيننن ُب 

 
  ننني ي نننُ  اإ  ننن ن فيلننن  ي ه ننن                               

 

 

 

 

 

 

                           

 ومنني أيننيت ببقننر اب ننرير صننق ُب   

       
 وقننش صنن  ت  نن ا  اب نن ُس إال أقبفهننر                                  

                    

 أج نننن ج يو ثينننن ُب ذ   ننننً  يبننننى 

 

 (ي  ب :  واية)

 ميضا اب من ُن ومن  دفنرُا   ن حب                          

                

 إال دفنننننرا   ننننن حب خنننننهوان  

 
 ينن  ج ننر خ نن  مننأ األصنن جس ِخبدنن                              

               

 ودنننش ا  نننا ز  نننة اإخنننهان    

 
 

                          وددنننن  تتخيوننننرُا األِخننننال ت م أِجننننَش 

                

 صننبه ًا يبننى حفننِل ادننهجوِأ وابعتهننشِ   

 
 رننبيلً  يبننى تطنناين اب منن ِن و شننرِي                            

               

 أمي ً  يبى اب جه  صقيقً  يبى ابُبعِش 

 
 ودنن  أرنن  ت ابيُّنني   ننا منني جعبُتنن                               

 

 

 

 

 

 وإي ي م ني اب نيين  ي ن  إا اب  نشِ     

       
 هبنننُ  إا ضنننا   ننن ا رنننه  د وننن                          

 

 وأي  ننُ  أ ننا  ز اإخنن   بنن  وحننشي 

 
 وإ ا يبى احل بص ز ابعتب وابرضنى                 

 

 م يٌر يبنى من   ن ن يعنرا مني وجي      

 
 

 

 

  

 

 

 مننني ُخبدنننة  مننن  أ ينننشُي                                 إذا م أجنننَش

                

 خنننر  يت منننةا و  ننن بُ  فع نننشي أل 
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 وبي  فراُس من  ارنت عُ  فن ن ي انَي                             

               

 فنننراُس يبنننى حننن أ  فبننني ت إيننن بُ   

 
 

       إذا اِسنننني  م يتهُجننننر ُّ إال مالبننننًة                        

                

 فبنننني ت بننننُ  إال ابِفننننراست ِيتنننن بُ  

 

 

 أيينننن  يبننننا  أٌخ ا وثِ ننننُ  ِ ننننُهجينِي                               

                

 وأمِ نننُ  ز احلننن الِا ي بنننى دنننش ي 

 
 وخننعُا  نن ا ابننش ر خننعأُّ   قننش                               

               

 و شتننننروِي حتننننى أ  ننننُ  خبنننن يِ   

 
 ال أُننني  عننش ابتجنن  ب صننن حبً                           

 

 

 

 

 

 

                           

 إال وججُا  نننننننننل ا م أُنننننننننرِي 

       
 منننني  اننننيين ددننننشا  ُيِ ننننر     بننننِ                                

 

 في ننننهن أييننننُر ذ بننننِ  ز دننننش ي 

 
               وعننننع  طننننه ًا ا ُضننننروي ز  فعننننِ        

 

 جهننناًل ا وطنننه ًا   فعنننُ  ز ُضنننرويِ   

 
 ف ننننعُا م أق ننننأ حبنننن أ وجاجي                       

 

 ورنننا ي نن  ا منن  ارننت ع    ننني 

 
 

 وأخ  أطعننن  فلننن   أ  بنننا طننن ي                     

                

 حتننى خرجننن  ا  نننلمري يننني أمنننريِ  

 
                    وتر ننُ  حبننه ابعننيك م أحفنني  نن         

               

 دننننن   أيننننن  أدنننننري ز منننننريِ    

 
 

 وإن أوجعنننتا مننني أيننن جي  ُنننيلةا                      

                

 ب يننُ  منني األحبنن ِب أج ننى وأوجعنن  

 
 ب ش ق عها  عنشي مني اب  نر   ب نش                       

               

  ومننني م يتِجنننَش إال اب  نننه  تت ُّ عوننن   

 
 

 أز  انننننيين جا   بنننننا صنننننشيٌ  أوتج ُي                             

                

 إذا مننن  تفرق ننن  حفينننُ  وضتنننيوع     

 
 

 فال تدن    ب ن س من   ني مني تنر                           

                

 أخننه  إذا أوضننع ت ز األمننِر اوضننع  

 
 

                  صننننننننن حب دننننننننن  أرننننننننن                          

                

 أتبننننننننأ ابننننننننشبه ابرُنننننننن   
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 يننننن  خبيبنننننا   بشننننن ب ا أفي ننننن                                

                

  ننني حت وننن ن بنننا  في نننً   في ننن     

 
  ُ ننننرت ابدننننش  واسي  ننننة ز اب نننن                            

               

 ِس فلنننن  إن أ   صننننشي ى صننننشوق  

 
 ا وأتبنننأ اب ننن                               قنننيو أ نننُي ابهفننن   

 

 

 

 

 

 

                           

 س مننني ابدنننش  واجلفننن   طري ننن     

       
 ال  ينننى ا  ا يننن  خبيبنننا ا ج نننرًا                         

 

 فروقت ننننننن  صنننننننروف  تفري ننننننن   

 
 ا ومننن    ننن  إال                              ننن  مهال لننن  

 

 ابننننشًا   نننن ً  ويلننننً  ُننننفي     و 

 
 فنننن ذ را ا و بنننني ال تنننن  را ا                         

 

  بلنن  ارتهصننى اب ننشي  اب ننشي     

 
  ننننن   أ  ي لننننن  ا وإنو يجيبنننننً          

                   

 أن يبيننن  األرننن  يب نننا اب بي ننن   

 
 

 أمننن  صننن ِحٌب فنننرٌج ينننشوُب وفننن  ُي                         

                

 في فى دي ي فى ويريى دني يرينى   

 
 أز  انننننيين جا   بنننننا صنننننشيٌ  أوجوُي                         

               

 إذا مننن  تفروق ننن  حِفينننُ  وضتنننيوع     

 
 وإن أوجعنننتا مننني أيننن جيت ُنننيلةا                       

 

 

 

 

 

 

                           

 ب يننُ  منني االحبنن ِب أج ننى وأوجعنن  

       
 

 وأيبنننر إن ف  قننن  خننناًل يرفتننن                                  

                

 وح وبننن  خننناًل أ نننا دننن  واجنننش 

 
 

 وإ ونننا بدنننٌر إن  ضنننيُ    ننن حب                           

                

 يتننننُبك  وفينننن  ج  ننننٌب ُمننننتتجتهر    

 
 

                  أاصنننن ِحُب  اننننيو ِخننننُي   بتجنننن ز                 

                

 و رننننننه  اننننننيو جا     ب ننننننل حِ  

 
 

 أ تبنننننننِ ُأ ابنننننننهجتو ألينننننننشا                                              

                

 و نننننهت يننننني اإخنننننهِأ   نننننه ُ  

 
 أو  تِ ننننُي األ عننننشت منننني قهمِ نننن           

                         

  واب ت تنننننُب األقنننننرُب م  نننننه ُ  
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 م أاواخنننننن     جلفنننننن   ا أل ننننننا                              

                

 واثنننٌ  م نننب   بهفننن ِ  اب نننقي ِ    

 
 فجليننننُي ابعننننشوين دننننُ   ينننني                                    

               

 وقبننننيُ  اب ننننشيِ  دننننُ  قبنننني ِ   

 
 

           وتِصنننر    نننر  أنو اداتننن ِ  ُّ ُمقِ نننٌي            

                

 *وأنو خبنننننياًل ال يتض نننننُر وتصنننننهُأ 

 
 أ انني  خبينني    نن ا دننُ  ُم  نني                                 

               

 و انننني  ُمنننن ن   نننن ب راِب خبيننننيُ    

 

 (خبيي :  واية)

 وإنو ا فنننراج ادنننرِ  ز  انننيين مشنننهش                            

                

   مني ارت نق ب مني ال يال لن     س 

 
 

 و  ننن  احلبينننب و  ننن  اب رينننب                            

                

 بيننن با  أجينننه  مننني يننني   نننب  

 
 فبلننننن   عنننننشا  نننننشا جفنننننهأ                               

               

 والح منننني األمننننر منننن  ال أحننننب  

 
            فبنننننه م ا ننننني  نننننب ذا خنننننعأ                   

 

 

 

 

 

 

                           

 صنننشي ب مننني م يدنننب : ب بننن   

       
 

 أاقُِّبنننب  طنننرز  نننص ِخنننُي ُم دبتننني                                  

                

 و ننننص صننننفُا   حلشيننننِش ُم وننننفُّشِ  

 
 

 خ  أطعننن  فلننن   أ  بنننا طننن ي                        أو

                

 مرِي يننني أمنننريلحتنننى خرجنننُ   ننن  

 
 

 ا بيننننننتا                                   وأخ  ت بننننننأ  نننننن دهجوأ

                

 منني قبنني ذبننب يننشمته  ويشمتننن      

 
 أرنننش  إبننناتو ينننشًا ت بننني فعبنننه                                    

               

 ال يننني  ضننن  فشننن رته  وذ تننن     

 
 

 ص ج  بن  ُا نشًا                          و ر مي خبيي  ا حن 

                

 إا دنننن يا ي وجتنننن  دنننن  ُا ننننش  

 
     ي مني اب ن س   صنري                         أوم   ي 

               

 وال  ي أيض جي مي اب ن س ي ضنشي   
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 ال أُننني  عننش ابتجنن  ِب صننن حبً                              

                

َُنننننننننِرِي   إال وتِججُا  نننننننننل ا م أ

 
 

 وبننني ت ُمننن  ا دننن ج   نننا وحنننشي                            

                

 وال صننن ح  ا جون ابرجننن أ مبنننهأ   

 
 تت ننفقُ  أقننهاأ ابرجنن أ فبننر ي نني                           

               

 إا دننن  ُننن ِ  ز اب مننن ن وصنننهأ  

 
                             ف نني خبينني   نن ا دنن  م  نني     

 

 

 

 

 

 

                           

 و نننني ُمنننن ن  نننن ب راب خبينننني    

       
 

 من أشعار املتنيب

 إذا صننننننشيٌ   تِ ننننننَرُا ج ِ بتننننننُ                                  

                

 م ُتعننننننَيا ز فراِقننننننِ  احِليتننننننيُ  

 
 

                         ومننني ابعنننشاوأ مننن  ي  بانننبُّ  فُعنننُ       

                

 ومننني اب نننشاقة مننن  يضنننر  وينننؤمُ  

 
 

 ُتنننر  ابنننبالِج م ننن ٌن الصنننشي ت  ننن                              

                

ُتر  م  ي ِ ُب اإ   ن م  يتِ ُر   (يعيب)و

 
 

  فننى  ننبُّ جا ى أن تننر  ادننهات ُنن فيً                       

                

 وحت نننُب اد  يننن  أن يت انننيو أم  يننن     

 
 تتل يُتهنننن  دنننن  تتل يوننننُ  أن تننننر                                

               

 صنننشي ً  فلييننن  أو ينننُشوًا منننشاجي    

 
 

 يهننن  اب بنننُب ُ  ولننن                              أأِقنننَي اُنننتي قً  

                

 بني ت صن في     أيُتبُّ ُت فا ابنُهج  مني   

 
 

 وأحبُّنننُر يننني ِخبدنننا وأيبنننُر أ ونننُ                                 

                

 متننى أجننِ ِي ُحبلننً  يبننى اجلهننِي ي ننشتِب 

 
 

   حننننب دشننننً  ز مع مبننننة                                   أب ننننش 

                

 منني   نن  م نن   دنن  اب ننشس ت تفننأ 
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 وا ت نن ُمبُّ صنن حبً                          ننر دُّننر  صننُع ُّ  

                

 ُيننننر  دنننن    ُي وز احلشنننن  منننن  ال 

 
 

 من أشعار أبو متام

 بنني  اب ننشيُ  منني يعننُ  ُّ دنن  رًا                         

                

 متب ننننلً  ينننني  نننن طي  مننننتجهر  

 
 

       وأخ   شنننننعُ  ِ ُعرفنننننِ  وم اقنننننِ                         

                

 ومببننننُ  ُيَ ننننيت قينننن جِي ورنننني ق ِ  

 
 فل قتنننُ   عنننش ابهصننن ِأ ق يعنننًة                              

               

 ُننشوَا يبننى اب فننراِا ي ننشت    قنن ِ   

 
 ف ذ ننَب ف ننر ف  قننُ  قببننبُّ صنن حبً                         

 

 

 

 

 

 

                           

 اجلننهِ  ز ِحلالقنن ِ  ي  يننُ  ُننخا  

       
 بنننه ُمننن   م تعنننِشَأ وف  نننبُّ  دتنننًة                             

 

 ُحبلنننننً  خينننننهفا  ينننننهِب فراقنننننِ  

 
 حشنننرت اب نننشيُ  ُيينننه هَر ن ثنننة                            

 

 ب ننننشي   ينننني صننننشقِ  و ف قنننن ِ  

 
 فبي يننننرن ادننننرُ  منننني دبل  ننننِ                               

 

 فهننننر خال  ننننِ  يبننننى أخالقنننن ِ   

 
 

 وأخ  أمبنننى يبينننِ  اخنننتالإلا ابنننشو                              

                

  نننِر طانننهأت ابت بينننِب وابت نننرييِ  

 
 أصننننقبتُ  بننننات ادننننرو أ حتننننى                               

               

 أف نننننشتُ  ارنننننت  بة ادعنننننرواِ   

 
                           تدتضوننننتُ  األينننن ب مننننشحا فننننليفى   

 

 

 

 

 

 

 ُنن ريت اجلنن ُأ منني  ننشاُي اب فيننيِ   

       
 بنني  جننشُ  األ ننهِا جننشيً  وب نني                        

                    

  عُج مني   ن فيِ  جنشُ  األ نهِا      

 
 

     وب ننش رتننبتَرُا اب نن ست ثننر ختننعُتُهَر                      

                

 و بننهُا منن  وضننعها منني األرننب بِ   

 
 فنننن ذا اب را ننننةا ال ُت ننننرينُب ق طعننننً                                 

               

 وإذا ادنننننهجوأا أقنننننرُب األ  ننننن بِ  

 
 

 أ ينننُي م بنننبُّ ال ُتجينننُب أخ  ننن                                

                

  ننن ت ج   ننن  مننن ذا ابننن ي  ننن   أ   
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 أد نننىى دفنننرات  ننن  فننن  ا ز د نننىى                          

               

 منننني  علننننِة ا  ابنننن  أي   نننن    

 
  ننني ال   ننني ت وال أبهمنننبُّ ِخبدننن                         

 

 

 

 

 

 

                           

 وبنننن ي فعبنننن ت حلنننن جا أ  نننن    

       
                            رنننتبهُب يهمنننً  رنننه ت  أينننب إ ننن    

                    

  أٌي دنننننننهٌي ط دننننننن  أ جا ننننننن  

 
 

 فنننشيُ   لنننشًا مننني  انننيِو رنننه                                    

                

 ُيقننننننننن ِذُ  ز  واح  أو دنننننننننشو 

 
 وح ننُببُّ ح ننرًأ بننبُّ منني صننشي                              

               

  ينننننشي ينننننشو  أيننننن  ُم منننننُ  

 
  أيُتننننبُّ منننني ُمِقبِوننننبُّ ذا  عنننن ج                                    

 

 

 

 

 

 

                           

 و دننننننني ال ُيِقب نننننننبُّ ذا ج نننننننه 

       
 

 وت ننننرا اإخننننهاِن إن  شننننفتهر                          

                

 ي  ننننيبُّ طننننهأ ت ننننرا األينننن ب 

 
 

 م نننيت يت ِبنننِ                                       مننن   دانننِبيت اددبنننهنُ 

                

 مننني بنننبُّ يهمنننً   لخينننبُّ  اب نننن ِ     

 
 

 من أشعار البحرتي

 وإذا ابفتى صنقبت ابتب ُينشت وا ت نى                               

                

 ِ َبننرًا يبننا  فب ننُ  منني أصننق  ِ        

 
 

 ت  رننا                                   قننش ُي  ينننا اب ننشي ت يتَلننشُ   

                

 ا وُي نننبى يننني احلبينننِب صنننشوُجُي ِي 

 
 

 خنن نت يهننشي ُمعنن ِوجًا ختننَهنت يهننشي                                 

                

 منننني بننننُ  ُخبدنننن  وخنننن ِبُا ُوجوي  

 
 

ُتنن رُا بنن  ُ علننى أخننا ِث ننة                                           أٌخ 

                

 ُ نننَ  بنننشيتو ا ومت  نننً  دننن ت   نننهنِ  

 
 ا ودُّي ننرُي                                   طنن ا ابهُنن أا  نن   تعننشي   

               

ُِننننٌر  اباهننننَر   ب ننننهِ  يع ننننيا   مع 
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 أصننبقُ  أ فُّعننُ  حتَلننشًا ويتخفضننا                                 

 

 

 

 

 

 

                           

 ذتمونننً  وأمشحنننُ  طنننه ًا ويتهجنننه ا    

       
 ويننن جت ُمقنننتفاًل   ب  نننهِ  يهنننشما                                     

 

 و نن ن منني قبنني   إح نن ن يب ننيا     

 
 تننشيه ابب نن بت إا ُننتلا وم   نن                                 

 

  ننِ  ت احِلبنن ُ  يبننى متننَشحيبُّ حتبننه ا  

 
 أينني ابننِهجاُج ابنن ي قننش   نن  متنن قا                              

 

 أيي اب ف ُ  اب ي قنش   ن  ت نفيا    

 
 إن   ن ذت ٌب فل ُي اب فِ  أ ن تا وإن  

                          

 م  ِا ذ بنننً  فُّفنننيرت اببنننهُب يعرو نننا  

 
 

              تنننننلتا  نننننِ                                 ُ اُينننننرتيتبوا ابشننننن 

                

 وأا ِبننننننُر قننننننَش ت ُّ أن أرنننننننيب   

 
 أ ُّننن ِوُب دنننا  نننلن قنننش رتنننِخ  ت                                    

               

 ومننن    ننن  أيهنننش دُّ وننناين  ننن و     

 
 وبننننه م ت نننني رنننن خ ً  م أ نننني                                   

 

 

 

 

 

 

                           

 أذب  اب مننننن نت وأُننننن ه اس ه ننننن  

       
 وال نننننشتو مننننني بهمنننننة أ تقنننننا                                            

 

 يبيننننب  هنننن     ننننً  او م ننننيب   

 
 أ ينننننُأ األحبتونننننة  ينننننأ اب تونننننهاِب                                       

 

 و رننننى يبننننيهر حبيبننننً  حبيبنننن    

 
                                     م  ننننن ن ُرنننننخ بُّ إال ابفنننننراست 

 

 أفننن ريت ابنننشمه ت وأُنننجى اب به ننن  

 
 وبننننه   نننن  أيبننننُر ذ بننننً  دنننن             

                             

 يننننن جلا ابشنننننبا ز أن أته ننننن   

 
 رلصننننُع حتننننى أالقننننا  ضنننن           

                             

   أمتوننننن   عينننننشًا وإموننننن  قريبننننن   

 
 

 امنننرٌ  أ تننن ُ  ُوجو ذوي اب وهنننى                                  وأ ننن  

                

  لينننِأ مننن  أحنننه  وب نننُ   بننن  ِأ 

 
 وإذا  فنننن  ِخبدننننا  دنننن  تعل ننننش                                            

               

 أدضننننيُ  دنننن ت ُمبنننن يي  و انننن  أِ  

 
 

                                   أقننننهُأ ب نننن حب  ختبديننننُ  ي ننننُ      

                

 أو رننن رت ايتالقنننا  ينننشي إذ متنننيتو  

 
 ِفننننراٌس منننني جفنننن    حنننن أ  ننننيا                                        

               

 ا أب ِفننننراٌس منننني فننننراِس  و ي ننننبُّ 

 
 

   وإذا احلنننننننننر   أ  إيراضنننننننننًة                                       

                

 ِمنننَي صنننشي   صتنننش  ي ننن  أو  حننني  
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 إذا منن  صننشي ا  ا ننا رننهُ  ِفعبنن                                        

                

 وم يننننبا يل نننن   ا ننننا ِ لفينننن ِ   

 
 صنننعُا يبنننى أُننني  ت م ننن  تنننريبا                                

               

  صننننشيِ   فننننة أن ا  ننننى  دنننن ِ  

 
 

 وإذا مننن  أ ابت ج نننٌر فلننني أينننشا                                           

                

 ُنننننننن ح  ِ رىيبننننننننِ  إخهاُ ننننننننَ  

 
 ف ْبنننن ت ينننني  تبننننهِأ األخننننالِ  إذ                                            

               

  ننن نت يتينننشًا ز  انننيِو ينننهج  ُجخ ُ ننن َ  

 

( بب  تج ز االخهأ فب ي يهج ي ر وجخ ن وابشخ ن  ه األصيتشدي   ال)  

 فنن ن أ ابت صننشي ا ز ابننهجاِج ف ننر                              

                

 أم ننيُ  أحنن ُ  منن  أصننبقُ   مبانن ُ    

 
 

 أقننننيتو وفنننن ُ  أ ضننننب أب جتنننن َُا                                    

                

 وافيننننِة اسننننالس خالِ ننننُ  دننننُ   

 
 فنننننال تنننننت بفيتو إبننننناتو وتصننننناًل                                            

               

 ُتالقننننا مننننني أذاُي منننن  ُتالقنننننا   

 
 متننننى ُتننننِرِج ابت ي ننننيت تعنفننننا                                            

 

 

 

 

 

 

                           

 ب  ننن ِسق ننن ت ابننن ويِي مشنننشوجت ا   

       
 وإ ننننا حننننص تننننِؤذ ا   ننننرب                                            

                    

   نننني ا اجلننننلِ  ُمتتِ ننننأت اسُّ نننن سِ  

 
 

 يجبنننً  ألقنننهاب  وصتنننبُ  حبننن بُُّهَر                                       

                

 و يينننُ  ديبنننتتُهَر   ننني متشننن  شِ   

 
 يتينننبتُهَر و  ننن  ر  نننشًا                                    ورننننُا 

               

 مننني  ابت  تْ  تنننُهَر   نننيِو جت  نننشِ    

 
 فرأيننُ  ِدننك  صننشو  َر  عيننهِ هَر                                  

 

 

 

 

 

 

 وابعننُص ز احلنن الِا أيننشُأ ُنن  شِ     

       
 وم أجتَ  إج نننننن  ت َر                                 فعرفننننننُ  ذا ا 

 

 واحِلبننننُر  ننننص أقنننن  ب  وأ  يننننشِ  

 
 حتننى ُعننُ  ينني ابضنند  ِي قُّننهبُُّهَر                               

 

 وفعننن إَر ِفَعنننيت ابيدبنننهِب احل رنننشِ    

 
 فب مننُ   ف ننا ال أ فِشننُي ديننبتهَر                                      

 

 وُمع ضننشي فننُ  ينن هر   صننقاو ف 

 
 فننرأوا  يننيت ابعفننه ضتننَعفً   عننشم        

                              

  فننروا  يننيت اب فننهِأ  افننرت اجل حننشِ    

 
 

 أا   يبنننشت اب نننشيِ  فننن ن حتبدنننى                                        

                

 ِ يابننننر  فنننن  ُا ِيت ننننا أو إ نننن قا  

 
 ُنننن ه م  مننننً                                              وبنننني تعتنننن ج ا ا 

               

 يبننى متضننج  وز يننشي ا  القننا    
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 تتننها ُّبا اإخننهاُن حتننى تضعضننعَ                                

                

 *قانننهايت وخننن ات ادشنننف هن ِو ننن با  

 

 ضعي:  تر ه اا ِو  أ:  تها با

 رُ  م ت ننني                                   وأ نننُع دنننا أ نننب ادننن

                

 ُتقتِبننني   ننن بيفِي ابننن ينم بت اداقر مننن     

 
 وم أيرِا ابن  ب ابن ي ُرنه تتا بن                                    

               

 فلقتننننُي  ف ننننا ح ننننرًأ وتت ننننشوم   

 
                                وبنننه  ننن نت مننن  ُخبِورَتنننُ  أو دُّ  تتنننُ           

 

 

 

 

 

 

                           

 دننن   ننن ن دُّنننروًا أن أبنننهب وُت رمننن  

       
 أذ ننر ُّ ابعهننشت ابنن ي بنني  ُرننؤججًا                                      

                    

 ت  رننني  وابنننُهجتو اب نننقي ت ادا ونننبل  

 
 

 البحرتي وقيل غريه

 حب  إن أجُن ُننننعًا                                    و ينننني   نننن 

                

   ي ج ننننننا ز ُمب يننننننشأ  ذ اينننننن  

 
 أ نننن   ف ننننا بننننُ  إال وصنننن اًل                                             

               

 وتننننننل ى  ف ننننننُ  إال ا    ينننننن  

 
                                        أج ننننه وي ننننل     :  ال نننن  ج ِ ننننٌش  

 

 

 

 

 

 

                           

  نن بب منن  ارننت عُ  ومنن  ارننت  ي   

       
 

 امننن  ابُعنننشاأا ف نننش أ و ُّ ُ فهرتنننُهَر                                   

                

 ف ق نننَش ِ  نننهِ  د ه نننبُّ اإخها ننن   

 
           واِخنني  ينني  ُّتننِي اب ننشيِ    ا ننًة                   

               

 منننني قبننننِي أن يتبننننهنت األبها نننن   

 
  ابت فبننننر أجننننَش ز أمننننرِي                                     أوأخ  

 

 

 

 

 

 

 إال ابتل ُرننننبُّ ي ننننن  واإجرا ننننن   

       
       وأ اُي دفنننننن  م ااط بننننننَب  تفعتننننننُ                                     

 

 أ شنننننل يتض نننننُر تتدي بنننننً  وِيي  ننننن   

 
 ومنني ابعج  ننِب تهلنن  بننب  عننشم                               

 

  ا ننن ت اب  نننفاتو بنننشيتو واسب ننن      

 
 وتتنننهقعوا م نننب ت اإرننن  أُّ ج  نننشًا                                   

 

 وابعنننننشُأ أن أتهقنننننأت اإح ننننن    

 
  اضنننيً        و لننن  يت  نننُر ُّ بنننُص مت ننناِو

                       

 ف ننن ا ُّ فننن خكت خشنننه   دضنننب    
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 من أشعار جرير

 وب                             ال خنننن ت ز ُم ننننتعجالِا ادننننال

                

 وال ز خبيننني  وتَصنننباُ  دنننُ  جاِ نننرِ   

 
 

    و نننر ق نننأ اب ري نننةُّ مننني قنننريي                                      

                

 إذا اختبفننننن  وز اب ُّنننننَرِن ابتنننننها  

 
 فلنننن ذا ت يننننرون  هنننن  وفنننني ر                                           

               

 جت نننننهٌ    بعيننننن  ِر واينننننتال    

 
 

 وإ ننننا ددننننرو  أايتبدننننُي  نننن د ى                                      

                

 م بننننب م بينننن  أن بينننن بات أ جننننه 

 
  نننلي خننن ج  حتلنننُي اب نننيي  عنننشم                                  

               

 ق ع  اب نه  مني  لني  ن ن   قين       

 
  نن ي رنن  ن ت عننني اب ننهب  عنننشم                                      

 

 

 

 

 

 

                           

     ينن  رنن     منني ق  تننب م ضنني    

       
 

 شعار حسان بن ثابتمن أ

 اخنننننال  ابرجننننن أ ُ نننننُر  ننننن ٌ 

                

 *وب نننني ز ابننننبالِ  ُ ننننُر قبيننننيُ  

 
 فنننال تدنننر   ختبفنننةا مننني تنننؤاخا                                

               

 فلنننن  بننننب ي ننننش    بننننة خبيننننُي 

 
 و نننننني أخ  ي ننننننهُأ أ نننننن  وٌز                                     

 

 

 

 

 

 

                           

 وب ننني بننني  يفعنننُي مننن  ي نننهأُ   

       

 ابرخ   :  واية

  ننر منني أخننا ث ننة  ننج مضنن                              

                

 ف  قتنننن  دنننن  م بننننا وال قنننن با  

 
 ثنننر تع يونننُ  م ننن  دننن   تشنننأ                                 

               

  ِأيبنننى احلنننهاجِا ز ينننرا وإ ننن  

 
 

 من أشعار بشار بن برد

 ومننن  اب ننن ُس إال صننن حب   فلننن هر                         

                

 رننخال ومدبننهُأ ابيننشيي منني ابُبخننِي 

 
 ف ننن م  ينننشًا مننن  أم  تنننبُّ ف  هننن                             

               

ُُننندِي   ُت  نننُي وتُ نننري وابعنننهاذُأ ز 
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 ُ  بنننُ                            وصننن حب  ضننن ما وِضنننل  

                

  ف نننا ب ضنننى فنننراح يبتهنننبُ     

 
 يجبننننُ                                 لوافنننن ت دبلننننا ُحبننننهًا ف 

               

 وابيبننننُر ُحبننننٌه  ل وننننُ  جتننننرتبُ    

 
 أيرضننُ  ي ننُ  واحلبننُر منني ُخب ننا                          

 

 

 

 

 

 

                           

 وبننني ت منننا ابت رينننُب واب تنننخُب                   

       
 

 إن   نننن ت ح وبنننن ت  ها ننننً  فلنننن                              

                

 ُ  ننُ  ومنن  ز اإاننهِن بننا منني ُم نن بَ   

 
 ز اب ننن ِس أ نننشاٌأ وبنننا متَرحنننٌي                               

               

  ننن     ومرينننىى وتخننن ب يننني م ننن أ   

 
 ال    ننننننٌي م ننننننبُّ وال مهيننننننٌش                               

 

 

 

 

 

 

                           

 وال  رنننننهٌأ فعبينننننبُّ اب نننننالب  

       
 

  شنننفَ  م نننبُّ حننن ج   ت نننهاا                                

                

 دا  ينننن  ُ ر ننننًة ِ ُق ننننِي ابب نننن ِ  

 
 ابيُّنننيين                              ا أ ننني رننن تنننر تا ا وم

               

 ابي ننننننهن   ألصننننننشق   ُ اأرنننننن 

 
 

  نننننني ُبننننننة صنننننن حب                                        منننننن 

                

 أدننننننننشو إنننننننن  أتهثوننننننننب   

 
 

 ح ننني صنننق  ت   ف  نننب منننش                               أ

                

 صنن   ِ  اب نن حبِ  عننج اببب  ننِة     

 
 وإذا جفننها ق عنن  ي ننب ببنن                              

               

 وابننننشو  ي  عنننن  جفنننن ُ  احل بننننبِ  

 
 

ُُالاًل يننن  ً                               يننن  صننن ِح قنننش   ننن ت 

                

 ُثنننر  ا  ببننن ت  عنننش بنننص صتنننعب     

 
                مننن با وقنننش   نننُ  ب نننُر ُمقبنننً                   

               

 ا ومنن  جنن وُُا   ننقً  ق ننب  أاق ننى 

 
 يننن  صننن ح قنننش ُ بِودننن ت ينننا ذ بنننً                               

 

 

 

 و نننني يبلنننن ت خب ننننا ُم  بتونننن ً   

       
 و نننني  أينننن ت ز خالطننننا يتبنننن                                

                    

 أم أُينننننني ت جننننننب ابنننننن  ب    

 
 



91 
 

 جفنن  جفننهًأ فنن ُو   إذ منني  صنن ِحُبَ                          

                

 وأُ    ننننِ  أن الينننن اأ ُي نننن ِحُب َ   

 
 إذا  نن نت ذوواقننً  أُخننه ُّ منني اإننه                           

               

 ُمهتجوهنننننًة ز  انننننيين أوب     ِ ُبنننننَ  

 
 وجنن ت ابِفننراِس وال تت اننَي                           فُّختننيين بنن ُ 

 

 

 

 

 

 

                           

 مت يوننننةُّ  ح نننن أ   نننن    م اِ ُبنننن َ    

       
 أخنننه ُّ ابننن ي إن ِ  تتنننُ  قننن أ إ ولننن                               

                    

 اُّ  ننننُ  وإن ي تبتننننُ  الن ج ِ ُبنننن َ  

 
 

 منني حينن أ يبننى أذ                           وببلننهُا خننٌ  

                

 ُيضنننيُلبُّ فيننن  صننن ِحٌب وتراِقُبننن َ   

 
 خيهُ نننبُّ ذو اب ر نننى ِمنننرا ًا وُ  ولننن                          

               

 وفى بنب ي نش اجلهني مني ال ت  ِ ُ ن َ      

 
 

 واصِبَر يبنى متضنج ادالمنة مني أخ                         

                

 ذ ننبت ابضننالُأ  نننِ  وأ نن  أخننن ُ    

 
 امننن  ابب ننن ُب فنننال يضنننُ  ُّ بنننؤُمُهَر                               

               

 ب ننننيتو بننننُؤبت األ ننننرمص يضنننن ُ   

 
 

 ف ينننننن   أخنننننن  ُّ وجَ  مالمتتننننننُ                             

                

 إنو ادُّنننننننالبت ي ينننننننُشُي تعبننننننن    

 
 تننننن ه ت ِيرضنننننا بت ِ نننننلتُ                                ال 

               

 مننن   ننن نت ِينننررُي أخينننبُّ ُم تتهبننن    

 
 واِ ننننُ  ابدننننشاأُّ يبننننى ُم   بننننهر                              

 

 

 

 

 

 

                           

 سبيبنننننبُّ ادشننننندهِا إن طببننننن   

       
 

              ومنن  أصننبق  تلمننُي منني صننشي              

                

 يتُعنننش  يبينننب طنننهأ احلانننبِو ذ بننن    

 
  ل وننننبُّ قننننش قتبنننن ت بنننن  قتننننياًل                              

               

 ِ ُقبيننننبُّ أو ج يننن ت يبينننِ  حر ننن     

 
 

 يبننننهما يلننننرٌو يبننننى إصننننبأ                               

                

 خررنننن    تلتوننننَ  يبنننناتو اب ننننرتو   

 
  ننني أيهننن  ادهجنننهُ  مننني  أيننن                                 

               

 ايتنننُب أخنننً  واخنننرا يننني ابنننشا   

 
 مننننني يلخننننن  اب ننننن    لطرافنننننِ                                  

 

 

 

 ي ضتنننَ  يبنننى اب ننن   مننني ادننن       

       
                         أ ننن ت امنننرٌ  ز رنننخ      ِصنننٌب   

 

ٌُِح  نننننن        ومننننني  ها ننننن   ننننن 

 
  ل ولنننننن  أق ننننننل ت ال تبتدننننننا                                 

 

  نننننننريو وال حتفنننننننَي   يتننننننن  ا 
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ُتبدنننننننننننة                                        وإن تعببدنننننننننننُ  إا 

 

 أ بنننننننُ  ز رنننننننبعِة أمعننننننن   

 
 

                        ومننننننني ابنننننننبالِ  أٌخ ِج  يُتنننننننُ             

                

 يتبُّنننننٌ    ننننن  وبد  ننننن   تشتنننننب َ  

 
 ُخنننَ  مننني صنننشي بُّ دننن ت ُمتِعبنننِ                                 

               

 إنو اجلنننننننهاج ينننننننؤوجُي تعبننننننن   

 
 

 وال خنننن ت ز وجين امننننره  مت نننن أ                            

                

 ابنننهجاُج صنننف  ُ  ننن  بننني  فيننن  و   

 
 

 ب بننيٌ  ز اب نن س منني دنن  جننرب                                

                

  عننننش وصنننني  ق يعننننةا األخننننهيي  

 
 

 أخننا ز اإننه  منن با أ ا  جفهت نن                         

                

 وقش    ت ت فه   يبى ابُع ِر وابُي نرِ  

 
 

 َر                         أ ننن ت ز متعشتنننر  إذا ِدبننن ت يتننن هُ 

                

ُتننني          تنننشوبها  اننني  مننن  يت يُ نننبُّ 

 
 وإذا منننننن   أو ُّ قنننننن بها  يعننننننً                               

               

 أ ننن ت  مننني أ نننرِب ابعايننن  يتبي ننن   

 
 مننننن  أ   بأل ننننن ِب ُوجوًا صنننننقيقً    

 

 

 

 

 

 

                           

ُُو ًا ومتي ننن   صننن    اننني     *ابنننهجاِج 

       

 ي ج  ي :  واية

 من أشعار ابن الرومي وقيل الناشئ األصغر

 إذا أ نننن  ي تبنننن ت ادبننننهأت ف ثدنننن                            

                

 ينن ا يبننى صننقي  منني ادنن ِ  أحرفنن   

 
 وت تَبننُ  ا يننه   عننش ابعتنن ب أم ت نني                        

               

 مهجتننننُ  طبعننننً  ف نننن  ا ت بفنننن   

 
 

 ابن الرومي من أشعار

 يتننننشو  ُّ منننني صننننشي ب م ننننتف ٌج                           

                

 فنننال ت نننت  رنو مننني اب يننننق بِ    
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 فنننن ن  ابننننشا ت أ  ننننرت منننن  تننننراُي                                     

               

 راِبي نننهُن مننني اب عننن ب وابشننن    

 
 وجتَ  ي نننب اب ننن  ت ف نننر  ننن                                        

 

 

 

 

 

 

                           

 ُيعنننن ُا و ننننر قبينننني  م ننننت  ب  

       
 فلنننن  اببجتننننُم اِدننننالح  روينننن ا                               

                    

 وتب ننى ابننرِوي ز اب   ننِي ابِعنن ابِ    

 
 

 هُن أخنننالِس ابفتنننى مننني متالِبنننَ                            تتباننن

                

 ووُنننبا منننالِأ ادنننرِ  ُنننر  خالبنننَ  

 
 وإ ونننا داشنننت ٌس إا ِدنننيين صننن حب                          

               

 مشنننهٌس إا تشنننبي  حننن با ن بننن َ    

 
 

    وبننننا أصننننشق ٌ   نننن   واب ننننال                           

                

 ب يبننننناتو ومننننن  فنننننيهُر  ننننن ِفأُ   

 
 

 ي  أخنا  بنبُّ م تهنَب بنا مني رنأ                             

                

 يننننب حيننننً    نننن  ِر ابننننبخال ِ    

 
 أفنننننال  ننننن ن م نننننب  ٌج  ينننننٌي                                

               

 فيننن  ببننن فِ   احنننةا مننني يت ننن  ِ     

 
 إن ُأ  أو جننن                        ف صننن ع بب نننشي ِ 

 

 

 

 

 

 

                           

  ت  رجنننني  ينننني اإننننش    بنننن     

       
 فهننه   دنن ِ  ا  نني  أينن  متعننصت اأ                        

 

 مننن   ُيعفنننى مننني ُ  فنننة   نننش ا     

 
 وتتلت نننننَأ  نننننِ  ا ففينننننِ  متننننن ٌ                                      

 

 خننننننن ٌ  ب ننننننن ية  رنننننننهي  واج  

 
 

 

  

 

 

 بننا صنن حٌب قننش   ننُ   مننُي  تفعتننُ                         

                

 رننننب   صننننهاِي اُ  إبنننناتو صننننبيبتُ  

 
  تجتي تننننننُ  بب   بنننننن ِا ف نننننن   ا                           

               

 حتنننى جعبنننُ  اب   بننن ِا حت نننيُب ُ   

 
                              ودننننن  رنننننلبُ  ُم  تنننننُ  إي  تتنننننُ 

 

 

 

 

 

 ب نننني رننننلبُ  ُم  ننننُ  تلجيبتنننن ُ    

       
 وي ننننى معهينُجننننُ  ي ننننهُن ِث  فُّننننُ                           

                    

 وبعننننيتو ُملرضتننننُ  ي ننننهُن طبيبتنننن ُ  

 
 

              ُ ُر اب ن ُس وابنش  ي  والُ نش  مني قن  ى              

                

 ُيِبننننر   عننننص  أو ُي ُّننننشينُ  متشننننر     

 
 ومنني قبننِة اإ  نن ِا أ ننبُّ تبتدننا اأ                   

               

 ُمهتنن وبت ز ابنننش ي  وب نن ت ادهننن      
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ُت نننشو ا ز اب ننن ِس معنننرف   هنننر                      وت

                

 ً   عنش صن حبِ  وطهُأ اختبن  ي صن حب   

 
 فبنننر ُتر نننا األيننن ُب ِخننناًل يت  نننر ا                           

               

  تهاجيننننِ  إال رنننن   ا ز ابعهاقننننِب 

 
 وال ِصنننرُا أجينننهُي ِبنننشفِأ ُمبدلنننة                              

 

 

 

 

 

 

                           

 منني ابننش ِر إال  نن ن إحننش  اب ها ننِب 

       
 

 بنني  يرضننى اب ننشيُ  م ننب ِ ُبشننر                               

                

 حتننننن   بنننننه ِي جفنننننُص جفننننن    

 
 

ُتنننى  نننشح   يننني                               مننني  نننالب ُيه

                

 وحنننننشي    ننننن ب ههِأ اب نننننهب  ِ  

 
 يتَبنننُش يتنننص فننن ن تتديوبننن ت ي ننن                                  

               

 ا وا ت نننى ز ابنننشم ِ  أ نننيت اببقنننر 

 
 بنني  ا ننُي ابعننراِس بننا   ننق ب                          

 

 

 

 

 

 

                           

 إن  ننننُر جنننن  بها طرينننن ت ابهفنننن ِ  

       
 إ ولننن  صننن ح  اداشننن ِ  ا ز اب ننني                         

 

 ينننِي ا وذو اببننن أ واب نننش  واحليننن   

 
 إ ولنن  اب نن حُب ابنن ي حيفننل اب نن                           

 

 حننننب ز  نننني ُننننشوأ و خنننن      

 
 م باننننُ    ننننُ ُي إذا ختفُّنننن ت ابدننننا                                   

 

 ُا ا وضنننن ق  خال نننن  اب وننننل    

 
 وا تفننى ابشننيُإ منني   ينن  ا وم تننأ    

                        

 طنني يبننى ِ  ر نن  أينني  اب  نن       

 
 

 بنني   نني  اإخننهان علننأ منن  ُيننَر                                

                

 ضنننيب مننني  ننني ختبدنننة  ح ننن       

 
 

 خبيننٌي منني اِسننالِن أصننفيِ  ُخبدنن                                 

                

 فل ننش  بننات ابشننر  ابنن ي أ نن    ِتُلنن َ  

 
                 وينننن  ا طننننه ًا وطننننه ًا ُي ننننر ا             

               

 مد ِ لنننُ  طننننه ًا وطننننه ًا مد ِ ُمنننن َ  

 
 ُ بيننننُ   ببننننه  واببالينننن   نننن  أا                                

 

 

 

 

 و   نننن  ُمر جنننن أا بننننشي   م  ِوُمننننَ  

       
      فبنننر أيي نننر مننني ث ننن تا دننن ُي                                

 

 وم أ ى أ ننننا ي ننننش ذبننننب د ِبُلننننَ  

 
 ال أجُيننُ                              أ:  وقنن أ بننا ابتلميننُي فينن    

 

 س بننبُّ ال تعياننَر يبيننب يي ِ ُلنن َ    

 
 فبنننر أيي نننر  نننصت ينننلس  وم لنننأ                                 

 

 جنبٌ   ن  ُج اب بنب    لن     : وال قبُي  

 
 ُتننننُ        فب يتننننُ  حيننننً   لينننن   ف ش  

                              

 ومنن  ادينن  إال منني متننها م  ِ ُمنن َ    
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 فننال تتبقننُ  ينن  ا نني اب ننراِب وأيفننِ      

                         

 فلنن  بنننهُب مننني م تبننن ت إال  م  لننن   

 
 

 منننن  بِبلبننننهِأ وفنننن ٌ  ز مهجوتننننِ                                   

                

 ادبنننهِأ إا  جنننر  وإق ننن  ِ قبنننُب  

 
  ننننل ا  بلنننن  أصننننبقُ  أُيِتبننننُ                                   

               

 أخنن ا حرفننً  يبننى صننف   منني ادنن  ِ    

 
 

 صتنننر حَ  يننني طهيونننة األصنننشق                              

                

 واضننننق ُا ابتجريننننِب واال ننننتالِ  

 
 يت إال                       وأ نننننى االنننننُج أن ُي ُّشينننننن

               

 ينننني صننننري   ُمه نننن ب  أو دا نننن  ِ  

 
 

 إذا ُخبدنننةا خ  تنننبُّ   بدينننب يهنننش                            

                

 فنننال جتعبننني  احلننن نت ضنننر ةُّ الُِبِ  

 
 و ننب أ هنن  ابننش ي  ابنن  ادننرُ  ُمننهقٌي                        

               

  فرقتهننن  وادنننرُ  ز ُنننلن الينننبِ   

 
 

  أيننننننُ  األخننننننال  ز ج ر نننننن                                 

                

 وأُّجننننننِشَ      بننننننة  ان ت ه نننننن     

 
 إذا حشنننننننننننشوا ألخ  منننننننننننرًأ                                     

               

 أدُّبدننننهي ِببلتننننيين يتننننَهجًا   ه نننن     

 
 

 يِ  إي ننن ُ ُي ابعشنننهأُّ                           أجتننن اُ  اب نننش

                

 حتنننننننى ييننننننني    بعشنننننننها ِ  

 
 ت ِ  ننً  رتننَعيُ  ات نن اًل يبننى رننعيب                                

               

 جونت اب ينننننننننق ِب وابشننننننننفع ِ  

 
   بننن ي دنننرتوُي اب نننراب  ننن  ختيتونننيت                                 

 

 

 

 

 

 حتنننننى  تنننننراست مننننن ز اب ينننننن  ِ  

       
 

 ي  ذا اب ي م   ابت  ُر وابتديونُر وابُ بونُه                   

                

 إن   نت أج  بُّ ادالُأ ف ش تشا  ا اب  به 

 
 

 وب نننن  ر   ننننتر تريننننشون ِيبفننننًة                               

                

 فيهننيج ر أج ننى ِيتنن ب إا اب وننشين    

 
 يننننعَ  ُم  ننننً  ت ببننننهنت ق ننننيع                             

               

 فلوجننشُت َر منن  ت ببننهن  ننال يلننشِ    
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 إ ننننا إذا منننن  اب ننننشيُ  أ ننننرما                                

                

 ثنننننر دنننننشا ي ننننننج  إ رامنننننا  

 
 بنننن تا مننننرادل                                  جعبننننُ  منننني

               

 إيننننن ي حتنننننى مينننننيو إ دننننن ما    

 
 بنننني  ِ جتننننه   يبينننن  أق ننننشي                                       

 

 

 

 

 

 

                           

  ننننني م عنننننُ  ُو تنننننا وإدننننن ما 

       
       و فننننُأ  ف ننننا ينننني ارننننتل حتِ                         

                    

  بنننن ِأ وجهننننا بنننن  وإيينننن ما   

 
 

 إ وننا ألدضننا ينني ابنن والِا أثبُتهنن                             

                

 ذ ننرًا إذا  نن نت  عننُج اب ننهِأ   نني     

 
 أمننج  منن    ننُ  منني أقنن اِ  متعتتبننة                             

               

 ن أجف  نن أدننج  منن    ننُ  بمخننها   

 
 أادضا اجلفنهنت يني اب  نه   مراقبنًة                    

 

 

 

 

 

 

                           

 دنن  ي ننهُن منني احل نن ى ومنن     نن      

       
 أج ي االخنال  صنفقً  يني إرن  تهر                       

 

 إذا رننننن  وا   إح ننننن ِن إح ننننن    

 
          ااذِ ننر  ابنن ف  م  ننى منني   رنن هر                 

 

 إذا ذ نننرُا ُذ نننهبت اب نننهب أحنننشا    

 
 وبننننني ت ذا    ننننن  ا ورنننننِش ُر                               

 

 ب نني أل ننا اينن ُا ابعننشأ مي ا نن     

 
 

  بننها طعننهب اب نن س حتننى بننه أ ننا                  

                

 وجننشتهر أحبننى منن اقً  منني ابشننهش  

 
                      ب ننننش  نت أن أرنننننال ر وأمبفهنننننر    

               

 و يني ومنن  القيننُ  من هر أخنن   ُننش   

 
 و ينني وقننش جترو ننُ  منني طب نن تهر                       

 

 

 

 

 

 

 جت  يب تشيه اب ف  فيهر إا اب  نش     

       
 

 ُينننش  رمينننً  إا  نننرير  لننن   ننني                             

                

 ا وإال ب ينننننن  مننننننا  ها نننننن  

 
 ال ي   ننننً   نننن  ت ننننهأ وب نننني                                     

               

  فننننننن   أ جفتننننننن   جرا ننننننن    

 
 وتننني ي أ نننا م نننير يبنننى ابعننن                                    

 

 

 

 

 ِج حيننن تا ا وخننن   ننن ا  ضنننل       

       
 ال أيننننش ابنننن  هب م ننننب ذ ه ننننً                                  

                    

  نننني  ننننشاي  م بهبننننة وح   نننن       

 
 

 أتننن  ا مت ننن ٌأ مننني أخ  ف دتفرُتنننُ                                      

                

 وإن  نن نت فيلنن  ُجو تننُ  وتجننُ  متَعتننبِ    
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 ضننه                           وذ ننر ُا  ف ننا م ننُ  ي ننش امتع 

               

 متق ريت تعفه اب و بت يي  ايين ُمن  بِ  

 
 وم بنننا  أ  احلا ننن ى  عنننص  جتبيونننة                                 

 

 

 

 

 

 

                           

 وأدضننى ينني ابعننه اِ  دنن ت ُمؤ ننبِ  

       
                          فيننن      نننً  مننني ُرنننخ    مت  ننناًل       

 

  ر ننن ت إا أخنننى متفُّنننُر ومهنننرتبِ   

 
 فُّعنننن ُ  ُّ مب ننننهإلا بننننشي   ُم دننننشوٌب                                     

 

 وتُوجو ُّ م بننننهٌأ  ل نننني  ومرحتننننبِ   

 
 وبننه  بدونننتا ي نننب أاذ نننا أقلُتهننن                                  

 

ُِنننِ  ادت ننن بِ      بنننشي  ُم ننن بت اب  

 
 وب ننُ   ت بيننِب ابب نن ِن ُم نن ِ مً      

                           

 خبيبنننا إذا مننن  اب بنننُب م يتتو بنننِب      

          
 

 من أشعار البحرتي

  بنننهُا وجر  نننُ  األخيننننال ت مننننشًأ                             

                

 فنننل  ُر ُنننع  ز اب  نننشي  متنننالأُ    

 
 متبانننننٌ                               ومننننن   اقنننننا  دننننني أوج 

               

 وال ي و ننننا  نننني أاحننننب  وصنننن ُأ 

 
 ومننن  صنننُقبب األج نننهنت إال أ  ينننٌش                               

 

 

 

 

 

 

                           

 إذا قننني  مننن ٌأ أو  تبنننَ   نننب حننن أُ  

       
            ومنني بننا ِ خننيين أ تضنني  وبينن ت بننا           

                    

 ميي ننننً  تع طيهنننن  ابهفنننن  ت أنننن أُ    

 
 

 قبننَي معنن ذيرت منني ي تيننبُّ ُمعتنن  ًا                            إ

                

 إن  ننر  ي ننش ُّ فيلنن  قنن أت أو فُّجننرا     

 
 ف ننش أط يننبُّ منني أ ضنن  ُّ دنن ِ ُرُي                          

               

 يع ننيبُّ ُم ننتنا وقننش أضتننبدبُّ منني  

 
 خننُ  اسبننيبِص منني أدضننى ب نن حبِ                      

 

 

 

 

 

 

 وبنننه أ اجت ا ت ننن  ًا م ننن  ال ت نننرا  

       
 

 فنننن  فاَج    نننن أ  أاخننننه أُّ منننني                                 

                

 يت بننننى اداِ نننني  ويعشننننُ  ادا ننننري   

 
 متننننَي حتنننن الُي واحننننشأا                                      ويبيننننبُّ

               

 ز ابُي ننننر إمونننن   ا نننن ت وابُع ننننِر 

 
 ال يب دننننننننننن هُر  د  نننننننننننُر                                         

 

 

 

 

 *مننني خيبانننِ  ابِع يننن ن   ب  نننْفرِ    

       

   س : ذ با صفر:  ي ي ن

  نننر مننني أخ  بنننب ب ننن  ُت  نننرُي                                 

                

 مننن  ُجمننن ت مننني ج يننن  ُّ ز ُي نننرِ    

 
 ُمت ننننننن أ  بنننننننبُّ ز مهجوتنننننننِ                                      

               

 يب نننننن  ُّ   بنحيننننننِب وابِبشننننننِر 

 



98 
 

                      ُي نننري ابهفننن  ت وذا ابهفننن ِ  ويبننن               

 

 

 

 

 

 

                           

   ابدنننننش ت رتهنننننشًا وذا ابدنننننش ِ  

       
 فنننن ذا يننننشا وابننننش ُر ذو ِدنننن                                         

                    

 ج نننٌر يبينننب ينننشا منننأ ابنننش رِ    

 
 

    ش صتننعُا يبننى صننشي   ف رننش    وب نن

                

 *منني  تْ نن   ومنني إتعنن سِ      يننبُّ 

 

 طلطل ابراس مي اب أ:     

 وأخ  أ ابت فبننننر أجننننَش ز أمننننرِي                            

                

 إال ابتل ُرننننبُّ ي ننننن  واإجرا ننننن   

 
 وأ اُي دنننننن  م أط بننننننب  تْفعتننننننُ                                

               

 أ شنننننل يُضنننننر  تتدي بنننننً  ويي  ننننن   

 
 

 إينننن  ُّ تدننننن أويننننشيب    قننننة                            

                

 منني ذي خننشا  يننر   شننرًا وأب  فنن   

 
 فبنننه قببننن   ينننأ األ ري ق طبنننة                        

               

 ورننرا ز األ ري أورنن ط  وأطرافنن   

 
 م تبنن  فيهنن  صننشي ً  صنن جقً  أ ننشًا                          

 

 

 

 

 

 

                           

 وال أخننً  يبنن أ اإ  نن ا إن صنن فى   

       
 

 وإذا منننن  ت  ننننرَا بننننا  نننننالٌج                                  

                

 أو صننننننشيٌ  فنننننن  ا   سينننننن     

 
 

 بنننننا صننننن حٌب بننننني  خيبنننننه                            

                

 ِب نننننننن ُ ُ  منننننننني جننننننننراحِ   

 
  يننننننن ت ِيرضنننننننا                               ُيجينننننننُش مت

               

 يبننننننننى رننننننننبيِي اِدنننننننن احِ  

 
 

 من أشعار املعري

 ف ُ جَر صشي بُّ إن ِخفن ت ابف ن جت  نِ                          

                

 إنو اإجننننن  ت دبنننننشوٌ   تشنننننبيبِ   

 
     واب ي  ُت  ُّنُأ إن ِخينيت اإنال ا  هن                        

               

 يبنننى ابننن  اِ   ت نننشير  وت نننبيِب     
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 إذا وج  ُّ اإ  ننننن ُن يهمنننننً  ِبخبدنننننة                               

                

 فد و نننن  مننننر  اب منننن ِن ت  ننننروا    

 
 وتُيَشنننرتُب مننن ُ  ادانننَ ِن مننن جابت صننن فيً                         

               

 واِ ٌج إن تع نننننرواوي  نننننُش فينننننِ    

 
 وز اب  ِس مي أي نى اجلليني  شا نًة                      

 

 

 

 

 

 

                           

 وضتننني   فعنننِي اسنننِ  ددننن  تف نننروا     

       
 

 أمننن  األ ننن ُب ف نننش صننن حبتهَر ُم نننً                             

                

 فلنن   ضننيُ  منني اسننالن م ننقه     

 
 

 أح ي ابش ِر وق  ر ية رنبلُ                       مي

                

 منني ابشننروِ  وفيهنن  صنن حٌب حتننشاُ  

 
 

 وأصننفُ  ينني ذ ننِب اب ننشيِ  ودنن ِي                    

                

 ِب نن   يت  ينن ت احلنن ين  ننص اب ننف     

 
 

         فننننالٌن جيوننننٌش ب ننننشي ِ                                : قنننن بها

                

 ز ابعيوننننِة جيينننننُش ال ت نننن  ها منننن  

 
 

 أرننننت ِبُ  ابينننن  رت منننني صنننن ح                              

                

 قنننننبُ أومننننن  ُينننننها ي صتنننننش ُي   

 
 

 وال يدننننُر  ُّ ِ شننننٌر منننني صننننشي                              

                

 فننننن نتو ضنننننل ُي إحتنننننٌي وِخنننننب  

 
 

 جتر  ننُ  ج ننري وأ بيننِ  فلنن  تر ننَ                             

                

 بننات ابتجنن ِ ُب ز ُوجين امننره  دُّرتضنن     

 
 

 أُّ ننِرَب   يبننبُّ واحنن َ  منني دهاِ بننِ                               

                

 فبنني ت ِخباننبُّ ي ننش ابشننرين ملمه نن      

 
 

 ًا                               فُّياننننيو   نننن  ِر اإخننننهاِن ُننننر  

                

 وال تننننلمي يبننننى رننننر  فننننؤاجا    
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 فبننننه ختَبننننرُتهُر اجلننننهُاُ  ُخننننعي                            

               

 دنننن  طبعنننن    فننننةُّ أن ُت نننن جا    

 
 تتجت بوننننُ  األ نننن بت فننننال أواخننننا                                 

 

 

 

 

 

 

                           

 ودبنننُ  يننني األ ننن ِب فنننال أيننن جي  

       
 فننننلي  اب نننن س أجعباننننُ  صننننشي ً                                   

                    

 وأي  األ ري ارنننننن  ه  ا تينننننن جا  

 
 

 إذا أقبننننني اإ  ننننن ُن ز ابنننننش ر                                        

                

 ُ ُ  يي  ف ِ  و ه  ن ِذبُ ُصشوقَ  أح جي 

 
 أتننننه لا  نننن د ر أ ننننبُّ  نننن فعا       

                        

 ومننن  أ ننن ت إال ز حب بنننبُّ جننن ِذبُ  

 
 وتل ننني حلنننرت اِسنننيِو م نننتع  ً  بننن    

                           

 *وتننن يُر بألقنننهاِب أ نننبُّ يننن ِذبُ   

              

 (ص  ر)

  هن  اإانش                          يت ً  ز يتِش األيلى يتنروبُ 

                

 أ ننر  بنن  منني  اننيين ِخننَشن  وصنن حبِ    

 
 فلوِرنننَأ  نننا حنننها ت  تجنننرًا فننن  وهَر                       

               

 *ي  ون ز  تهم  مني ابدنشِ  الجنبِ    

 
    إذا م  أُن  ت ابع نُي   برُوُنِش ا جتنرو َر                            

 

 

 

 

 

 

                           

 إا ابدنناين طبننٌأ أخنن ُي أخنن ت رنن حِب     

       

 (وارأ)

 من أشعار أبو العتاهية

 ينننن  ب إنو اب نننن س ال ي  ننننفه ا                              

                

 ف ينننيت وإن ا  نننفتهر دبلنننه ا   

 
            فنن ن  نن ن بننا ُننع تت ننشووا ألخنن ي                     

               

 وإن ج نن  أ دننا ُنني هر م عننه ا    

 
ُُنن ر ي ننش ر                                وإن  نن إر  نن با فننال 

 

 

 

 

 

 

 وإن أ ننن  م أ ننن أ إنننر ُنننتله ا    

       
 وإن طنننرقتا   بنننةا فُّ هنننها  هننن                                    

 

  علننننة ح ننننشو ا وإن صننننقبتا 

 
 رننننلم أ قبنننن  أن يتِقنننني  إبننننيهُر                                  

 

 وأدلننج ينن هر  نن دري وجفننه ا        

 
 

 

  

 

 

 أ ننننن  مننننن  ارنننننتد ي  يننننني                                  

                

 صننننننن حبب ابنننننننش رت أخنننننننهي  

 
  فنننننننن ذا احتجنننننننن  إبينننننننن                                      

               

 رننننننننن يًة رفنننننننننبُّ فنننننننننهي      
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 أقِبنننننننَي ُي  تنننننننبُّ احلبينننننننبت                                  

                

 ت ننننننهُن  نننننن ب هِب ارننننننتجشوي  

 
 إنو اب ننننننننننننشي  ُيِلبدننننننننننننُ                                        

               

 أن ال يننننننن اأت ينننننننرا ُّ ي نننننننشي   

 
 

ُتبدننةا                       إذا منن   تننشَا   منني صنن حب  بننب 

                

 فُّ انننَي أ ننن  ُمرتننن جًا ِب بتنننِ  ُيننن  ا 

 
 

 تت ونننفقُ  إخنننها ا ف ننن نت أقبدُهنننَر                          

                

 يبننى   ننرِأ اإخننهاِن أ ننُي ث نن اِ     

 
 

    أجفننننننهتا فننننننيلي جفنننننن  ا                                     

                

 وجعبنننن ت ُننننل بُّ دنننن ت ُننننل ا  

 
 وب  دنننننننننننننن  أم ت ننننننننننننننتا                                             

               

  نننننننن  أ    ننننننننيتو األمنننننننن ن 

 
 حتنننننننى إذا ا  بنننننننب اب مننننننن                                         

 

 

 

 

 

 

                           

 اب منننن نُن صننننرا يبنننناتو مننننأ    

       
 

 و انننني  صننننشي   بنننني ت ز ا  ُوج ُي                                

                

 فنننن  ا  نننن  ز ُوجوِي دننننُ  واثنننن ِ   

 
 

 إنتو ز صنننقِة اإخننن ِ  مننني اب ننن ِس                             

                

 وز صننننننقِة ابهفنننننن ِ  بُِّ بدنننننن َ   

 
  ت يبى اب ِع                  ف بِبِ  اب  ست م  ارت ع

               

 وإال م ت ننننننت ر بننننننب ُخبدنننننن َ  

 
 "                              ُمنننتجي "مننن    ننن ُ  اإخننن ِ  مننني  

 

 

 

 

 

 

 يبتدنننا م نننب ِيبدنننًة  عنننش ِيبدننن َ     

       
   ِينننَك وحينننشًا ا إن   ننن  ال ت بنننُي                        

                    

ُتبنننَ    ابعنننَ  ت ا وإن   ننن ت ال جتننن وُي 

 
 

 وبعننيتو منن  ترضننى ِخ نن اًل منني أخ                             

                

  خيتنننننُ ا إال رنننننِخ  ت خ ننننن ال  

 
 

  ُّ تنننبدا ابينننلُس م نننبُّ ي نننب فلننن                           

                

 أ فنننُأ طنننرز إبينننب مننني   نننيِ   

 
 إ ننننا إذا م يت اننننَي أخننننا ِث ننننة                                  

               

 قُّ ُّوعننننُ  م نننن  حب  ننننيت األمننننيِ    
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  اننني  واحنننش                                  إن م يدتِفنننَر !خبيبننناتو 

                

 ِي نننن  ت أخيننننِ  م  لنننن  ا فنافضنننن  

 
  ُ  ا                             ومننن  يببنننُ  احِلبتوننن ِن إن م ُيجنننهِو

               

  ننن  ًا مننني اد نننروِي أن يتب دضننن    

 
  نن ُب ابفضننِي أن يتها بنن                                   ! خبيبنناتو 

 

 

 

 

 

 

                           

  لنن  أن   نن ب ابنن  ا أن يت   ضنن     

       
 

ُتننننر  األخننننالِ  متننننَي م ينننن َأ                                          و

                

 يع ِتننننُب طُّننننه ًا وطننننه ًا يتننننُ بَ    

 
 ُيريننننبُّ اب  ننننيقةُّ ي ننننش ابب نننن ِ                                         

               

 ويعينننبُّ ز ابِ نننرِو  نننريت اب بنننرَ    

 
 

 طببُ  أخً  ز اِ  ز ابدنرِب وابشنرِس                    

                

 فننليهُ ا  نن ا ا يبننى   ننرِأ اسُّْبنن ِ   

 
         يننن هَر ا ُمتب نننرًا             ف نننرُا وحينننشًا

               

 *يبننى ابدننش  منن هر وادالبننِة وادنن ِس 

 
 و ننر منني أخ  قننش ذقتننُ  ذا  ش ُننة                                   

 

 

 

 

 

 

                           

  ا يتدننا   نن  حب نناإذا رنن ات ز يننيا 

       

 ضش ابهف  

 من أشعار أبو نواس

 أخال ننننننا أُذم ننننننَر إبننننننني اَر                                        

                

 و  ننننُ   ننننشِح اَر ِقل ننننً  خبي نننن  

 
 فنننال وأ ننني اُر مننن  ابفضنننُي جأ نننا                                 

               

 منننن  َر صننننشي  إذا منننن  م أِجننننَش  

 
 إذا ارنننننننتب لُت َر يت فتلنننننننه ا                                   

 

 

 

 

 

 

 وقابننننتر إنو فينننن  بنننن ا ُّ ِضنننني      

       
 فلاقِ نننُر بنننه ت ه نننهنت األرننن                                    

 

 و  ننننُ  أ نننن  اداخوبننننى واب بي نننن  

 
 حتنننى                              إذن جلِهنننشُا فنننهست اجلاهنننشِ  

 

 أاطينننن ت خالصتنننن اَر أو ال ااطي ننننن    

 
 فننننننال واِ  أذخننننننُر َر ِ جنننننن  ى                                   

 

 وُنننتلً  مننن    ينننُ  ا وال ُي هقننن     

 
 

 ف يننننن َ  اخننننن  ُّ ا ف  ونننننُ   تجنننننٌي                                 

                

 ُ  يبننننى ابعتنننن ِأمترت ننننَ  م نننن ِمُع 
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 يننننننننن  د  رنننننننننً   يلي نننننننننِ                                             

                

 ُننننجرت احلفنننن ِد يبننننى اب ينننننب خِ  

 
 ف نننننننشت اسال نننننننُ   بنننننننهر                                              

               

 فنننن  ير ب ف ننننب منننني ُتننننهاخا  

 
 

 واِحننٌش                             أال قاننَي بعلننرو   يننيت أ ننا    

                

 وم باننننبُّ ينننن  ذا ز األ نننن ِب  نننن  ُ  

 
 ق عننن ت إخننن  ا   ج نننً  وجفنننهتا                               

               

 وبنني ت أخننا منني ز ابننهجاِج عننه ُ    

 
 وبنننه أنتو  عضنننا  ا نننا ب  عُتنننُ                                  

 

 

 

 

 

 

                           

 ف يننننيت ترا ننننا بِبعننننشوِو أصنننن ُ  

       
 يبيننبُّ رننالٌب ا رننهات جون ب نن ِ  ر                             

                    

 تتلننننر  ُننننههٌ   عننننش يتو ُننننهه ُ  

 
 

 من أشعار الشريف الرضي

 و ر صن حب   ن بر مِ  ُادُّنَ   اعه نُ                      

                

 *أ نى  عنشُ طنهِأ  اابدلنِ   أن يت ُّهومن       

 
 ت دببدننننُ  م نننن  دنننن  رًا ُمتببِوجننننً                               

               

 وْأجمتننننمت جو ننننا   ِط ننننً  مُتجهولننننً  

 
 فل ننش   ننروري احلُّنن ن  قنن  فروينن                

 

 

 

 

 

 

                           

 يبلننن وأضنننلر   ببيننني اسنننشا يو م 

       
 وبنننه أ نننا  ُّش نننفُتُ  يننني ضنننل ي                       

 

 أقلننن  يبنننى م  تي ت ننن  ابينننهبت ملمتننن  

 
 ينشًا                 -إن رن  ت ا -فال   رً     ب  نه  

 

 فلنن  –إن  ا ننا  -وال فنن درًا   بنن  بِ  

 
 أ ا ُّ يبننى قبنن  وإن  ا نن ت ي ِصننيً                    

 

 ابال يننِأ وأْ رمنن   أينن   منني اب بننبِ  

 
 حتلبُتبُّ حتَلنيت ابعنِص      هن  اب ُّن         

             

 فننال ت جبننا يهمننً  وال تببننُخ ابعلننى   

 
 جِ  ادنننَر ت مت ه ينننً  يبنننى مننن  ذت تنننُ         

            

 وال تت ُشنننِر ابنننشا ت ابُعضننن أت فت نننشم  

 
 إذا ابعضننننه م يؤِدننننبُّ إال ق عتننننُ        

         

 ى مضننج  م ُتبنن  حللننً  وال جمنن  يبنن 

 
 ومنني م ُيننهوطِوَي بب نند  منني األذ        

          

 تعنننروريت أن يب نننى أجتننني  وأييلننن   

 

  واية طهأ ابش ر

 أاِحب ننبُّ  نن ب بِأ اببعيننِش منني احلجنن                           

                

 وأقننال ُّ   بع ننِي ابننعه منني اسُّبنني   

 
 إا اإننه                  فل نن  صننشي ا إن ذت تبننُ 

               

 وأ نن ت يتننشووي إن  جعننُ  إا ابع ننِي 
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  بنننهُا وجترو نننُ  األخنننال ت ُمننننشوًأ                            

                

 فنننل  ُر ُنننع  ز اب نننشيِ  متنننالأُ    

 
 ومنننن   اقننننا  نننني أووج  تتلبدننننٌ                             

               

  درو ننننا  نننني أحننننُب ِوصنننن ُأوال 

 
 ومننن  صنننقُببُّ األج نننهنت إال أ  ينننٌش                     

 

 

 

 

 

 

                           

 إذا قننني  مننن ٌأ أو  تبنننَ   نننب خننن أُ  

       
 متينننُي  نننات ابنننش ي  إا  اننني  ُنننههأ                      

                    

 وأيننني مننني ابننن جِر اببعينننِش م ننن أُ  

 
 

 قبينننٌي مننني اسانننالدِن مننني ال تت م نننُ                        

                

 *و ا ننٌر منني األيننشاِ  منني أ نن ت  تلوننُ  

 
 ودنننُ   عينننش  م نننبُّ  ننن    تننن و ُي                           

               

 ودننننُ  قريننننب  قنننن ِطٌي ال تؤمنننن ُ  

 

 و   :  واية

                      جننن  ت اب مننن ُن فنننال جتنننهاٌج يرجتنننى       

                

 بب   بننننن ِا وال صنننننشيٌ  ُيشنننننِفُ  

 
 وإذا احلبنننيُر  منننى ِ  ونننِر صنننشيِ ِ                               

               

 يتَلننننشًا فننننلوا  نننن بهجاِج األهنننن ُ  

 
 

 اب نننهأت إمننن  ِدبنننُ  ي ننن                                    ُ اُي ننن

                

 ُيقِ نننُي بنننا ابتتجولنننيت وابب ننن    و 

 
 

 إيننننن َ  أخننننن   يبنننننى ذ ه نننننَ                                

                

 وارننننَن ودُّنننن   يبننننى ييه نننن َ    

 
 وج  اجلننننننننننهاب تفضنننننننننناًل                                  

               

 وِ ننننننِي ابيبننننننهبت إا ح ننننننيب َ  

 
                    وايبنننر  نننلن احْلبنننرت ي نننش ابدنننا          

 

 

 

 

 

 

 د أح نننننننُي مننننننني   ه ننننننن َ  

       
 

 الشريف الرضي وقيل ابن ِسنان اخلفاجي

 قُّننننشتٌب تننننؤم ار وأخننننر  ت نننن ا                                   

                

 يننن  ر وحننن ُب ابنننرأي بِبُلتت وبننن ِ   

 
                              أَيننننشتجُت ر ِبننننشف ِ   اننننيين ُمِبلننننة  

               

 ينننا ف  نننتر ينننهنت  انننيين ُمِبلنننةِ    

 
 وينننن ِت ار بننننا ُج وننننًة ف ل ولنننن                                 

 

 

  ينننرت اب مننن ُن م ننن تبا مننني ُج تونننا 

       
       فأل فضنننني  يننننشي  يلرننننً  منننن  ر                       

 

  فننجت األ  منني منني ُتننراب ادينن     
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 أ حبننني   حينننيت ال متلرننني      فنننال

 

 *ِبفنننننراِق ار أ نننننشًا وال ُمتتبِفنننننِ  

 
ُِ   نننه ر                             وأقنننهُأ بب بنننِب اد ننن 

 

 أق نننر  نننها  يننني اببتيننن  وابننن   

 
 يننن  ضنننيعة األمننني ابننن ي وجهتننن         

                   

 ضننيع  ب  نني ينن  طلعننً  إا األقننها  

 

 ال متبهي:   واية

 لديلميمهيار امن أشعار 

 وإ ننننا بب ننننبهُ  يبننننى خبيبننننا                         

                

 وإن أُ   ِ ُخبِتنننننننننِ  ادنننننننننالأ 

 
 

 خبيبننا  جيننه  ابننهجو  نن ٌب ُمهرتننٌأ                       

                

 وب نني أ    نن بت ابت نن جس ضنني      

 
 

 ا  نننن ِ  اب منننن ِن ُمجرِو ننننً                         وقُّبفبننننُ  

                

 ف ننن  ها  ننن  ًا واب نننشيُ  قبينننيُ   

 
 

 وينننالبت أ جنننه صننن حبً  بعيننن  ر                        

                

 يهمنننننً  إذا م ُي تنننننشتَب ب ال نننننيِ   

 
 

 و ننننن  أ   أن اجلفننننن  ت رنننننجيوةا                        

                

 ب ننننيين خبينننني  وابهفنننن  ت تتعل ننننيُ  

 
 

 أاُننُشَج يبننى اب  بنن   و ُّفدننبُّ  ابدلنن                        

                

 قبننن ت ايتب نننُ    ننن حب  منننلمهن  

 
 وتتلتنننك  مننني أخهينننب ينننهب ام  نننة                      

               

 منن  ص ذ ننِب دضننً  وبيننِ  يننرييِ     

 
 

  ننن س فلننني                            نننُ  أ  نننا ِقبفنننةُّ اب 

                

 د نننن يت ابيننننهبت بننننه جاب اب بيننننيُ   

 
 وأ ا نننننا دنننننشُ  مننننني ينننننلبفا                            

               

 أ ونننننُ  خنننننُ  خبيبننننناتو ادبنننننهأُ   
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 إذا م جتننننش إال أخننننً  قننننيتو  فعننننُ                           

                

 احننشًا ُي ننبي  أن قننيتو ُنن ب  ف نني و 

 
 و نن   اضننيً   نن بف ر فننيهر وينن ِوي                         

               

 إذا م ي ننننني إال اب نننننؤاُأ وُذبدنننننُ  

 
 ف  نننبُّ وارنننتشي     نننر  مننن هُر                          

 

 

 

 

 

 

                           

    بنننب أيلنننى ت  هنننً  ي نننتشوب ُ    

       
 

 ب األينن بت  نن ُب م نن معا                       ال ُيضننق

                

 إال إذا ط ببتهننننننننن    نننننننننشي ِ  

 
 خببننها  نن  وجننشوا فبننه قننش وا دنن                             

               

 وجننننشا إنننن أا أن ُتبننننيتو  رينننن ِ    

 
 وي  نن  حتننى بننه   ننرا   نن   ر                         

 

 

 

 

 

 

                           

  نن ُ  حرينن  : ِب ننر  ُنن  ُ  وقبننُ  

       
 

 وأخ  صننننننفهُا  لنننننن  صننننننف                                       

                

 وم جنننننُ  دننننن  ُننننن   م جننننن    

 
  مننننننننُ  ابتلنننننننن ب ِبننننننننهجوِي                                            

               

 وأ اج إجه ضننننننننننً  وختننننننننننَشج  

 
 

 "                                 نننن  ي يي ننننى" وُمفنننن  س  بننننا

                

 دُّننننننننرتو أينننننننن ما وأججننننننننى  

 
  اوجُا قبننننننن  يننننننني  نننننننهاي                                     

               

 ف بدلنننننننن  الطفنننننننن  جلنننننننن  

 
 وحتلبُتهنننننن    بننننننشا  أُننننننُرُا                                     

 

 

 

 

 

 

                           

ُتنننننننَرج     فهقننننننن  األضنننننننال ت 

       
 مت ينننننننرًا  ننننننن ا اإيننننننن بت                                           

                    

 بدر نننننننن   يننننننننً  وُ ضننننننننج  

 
 

 ويننى ا ا قبنن  منن  أ ننر   نني جفنن                             

                

 وأصنننننعُي ز اب   بننننن ِا وأهنننننال 

 
 بب ننننشي  ف  نننن                              و ننننرب يهننننشي 

               

 قبينننٌي يبنننى احلننن الا أن يتقونننهال  

 
 

ُتننن دها أو ج نننها                             قبننن ت بمخنننهاِن 

                

 وببننننهه  رنننن ييت ج ننننٌر أو  بنننن  

 
 مننني يننن ذ ي مننني ُمنننتال    ابلننن                       

               

 يهمننننً  وينننن  ُا أذ بنننن    أذ ننننبت 

 
 يضنننقبا ز وجهنننا مننني  فِلنننِ                          

 

 

 وإن أدننننب وُذِ ننننرت اُننننا ق بونننن   

       
 ي نننننُ  بنننننا ه منننننًة فننننن ن  أ                        

 

 خ  صنننننًة جب  و ا نننننا ي ر ننننن   
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       مننن  أ  نننرت اب ننن ست ومننن  أقُّبدهنننر                     

 

 ومنننن  أقُّنننني  ز اب بيننننِي اب وجتبنننن    

 
 

 

  

 

 

 منني ينن يري منني صننقبة اب نن ِس                          

                

 أخفر ننن  ذمنننًة وأخبننن  يهنننشا مننن  

 
  ننر منني أخ  حنن  ر معننا واصنني بننا                     

               

 فننن ذا ختبففنننَ   ننن  احلننن ُأ صتنننشوا     

 
 

 أ   األخت                     و نننن ن   نننن  ا أ ننننا ال 

                

 ابننهجوجت ا فلنني بننا أن أ   اداتننهجينجا   

 
 

 طُّهوننَر خالبننبُّ منني ِخنني ُتعنن ُب  ننِ                       

                

 واربر وحيشًا فل  ز اب  س م قهُب 

 
  ننر ُيهِيننُش ابننش ُر  منن با وُيخِبفاهنن                          

               

 *أخننً  أارتننر   ننِ  ا وابننش ُر يرقننهبُ    

 

 خشوا 

  هنننش  ال تنننلبَي خبنننياًل ف  وهننن                               

                

   نننشِ  م ونننراِا األابنننهِا اببهاِ ننن ُ  

 
 

 ينن يري منني قبننب  صننقي   أبهفننة                             

                

 هننن وإخنننهاِن يبدننن ا   ننن    ُخروقُّ   

 
 

 واب نننن ُس أصننننق  ا منننن  م مِتننننَي                       

                

 ورنننهُس أث نننن با يبنننى صنننن حبِ   

 
 أ ننهُن منن  ارننتد يُ  ينني  فننش ر                         

               

 جبننننشأ  ننننص ابعننننِص واحل جننننبِ  

 
 فنننن ن يننننر َا أو حننننشثَ  ح جننننةا                        

 

 

 

 

 

 ف حلبننننُي متب ننننال يبننننى ابدنننن  بِ  

       
 و نننننننر أخ  دُّي نننننننرتُي يهمننننننن  ام                             

 

 قبنننُي يننني أمننن   ننن  ابننن ا بِ    

 
   ننننُ  وإيونننن ُي ُمنننن نت اب تننننش                              

 

   دنننننن ِ  واب هننننننهِأ ببشنننننن  بِ  

 
             ومنننننشو   ييننننن  فخبدنننننى ينننننشي                    

 

  هبننننً  ِب ُّننننيين اب نننن ِ ِج اجلنننن ذِب 

 
 منننر  فبنننر يعِ نننَي ِبُقنننبين اب يننننب         

                    

 اجلننن  ا وال حتننن ين ابعنننال ابهاجنننِب    
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 فلنن  أ  ننرت اإخننهانت  نني منن  أقُّبدُهننَر                          

                

 يبننى    بنن ِا ابننش ِر حننصت ت ننهبُ    

 
 

 حنننهبا منننأ اب  علنننى قيننن ٌب                                 ُ نننُر

                

 وُ نننُر ينننا منننأ اجلابنننى قاُعنننهجُ     

 
 

 أحرُتننننُ                              :  و ننننر منننني أخ  قبننننُ 

                

 فبلننن  منننألُا ينننشي م نننُ  ضننن ي     

 
 أيننننن ِبُم م نننننُ  يبنننننى ِصنننننق                                 

               

  ننننر  يبيهنننن  ابرِوق ينننن   أخروقننننً   

 
 أ ينننننننش ألُنننننننعبت أضننننننند  تُ                                    

 

 

 

 

 

 

                           

 وتننننل ى اب ج جننننةا إال ا  ننننشاي    

       
 

  نننن خر إن ُنننن هُا إبيننننب م نننن                                   

                

 اب ِوننن  ِب إا اب ِوننن  ِبُننن هُا مننني  

 
 

 وأرنننبلا اب نننشيُ  أخنننً  ورنننيفً                                   

                

 ف يننني    نننِر  تضنننِب ابب ننن نِ    

 
 أ   اإخنننهانت حنننهبا مننني  ت ينننيا                         

               

 وأب ننننى احل جثنننن ِا  دننننِ  ثنننن  ا  

 
                                وأفت ننننُش األحبوننننة ثننننر أ ضننننى     

 

 

 

 

 

 

                           

  را نننً   ننن بهقهِا يبنننى اددننن  ا    

       
 قننش اصنن ب  ابرجنن ُأ يبننى ابتجنن ز                      

                    

 وقنننش ُ  نننا ابتعننن طُي وابتقننن  ا  

 
 

    قننش   ننُ  أطبننُب منني يتننشو ي يت ننرًأ                       

                

 فنن  نت أطبننُب منني صننشي ا متَخب نن   

 
 

 م  إن ض  ُ  يبنى ابيا نهِن   ن حِب                  

                

 إال ُقننن   ننن  يبنننى ابتق يننن     

 
 

 وتِيننننننَك إمونننننن  قننننننريي أخ  وزو                            

                

 منننص ابدينننِب أو ينننيك ابهحننن جِ  أ 

 
 ري  ألمنننننر                              فننننن  وا  عنننننش جتننننن  

               

 أ  ننننُ  وال أدش ننننبُّ  نننن  فراجي   
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 وصنننشي   رتنننَب   وأي مننن  وُرننن ى                              

                

 فبلنننن  ا تهننننَ  تت بفننننات جتعننننشا  

 
 بيتنننُ  دننن  م  ننني  بنننات إرنننع جًا                              

               

 يبننننى ابننننش ِر م  ننننٌي بننننات ُوجوا 

 
 

 ختننننعُا  جنننن اًل فلنننن  رتننننر  ا                                      

                

 يبنننى ابنننهجين مننن   شننني اإختبننن  ُ  

 
 ودنننن  دب ننننُ   ننننر ي ابهفنننن                                         

               

 ودننن  وا"   جنننش "إنننر تر نننه ا   

 
 ِ  منننني ِدبلهننننر                                       فننننال ُيبعننننِش ا 

 

 

 

 

 

 

                           

 أخنننال ى حت  نننها ج ننن حا وطننن  وا   

       
 

 بيننن ت  فننن  ا اإخنننهاُن أ فا نننهَر                                   

                

 فبنننننر يت نننننه ا األذ  وم يرمنننننها 

 
 

                                وصننن حب  بنننه   نننيت األ ري مننن    

                

  أ  ِي نننننن اًل بننننننا ز اددنننننن رِ  

 
 ي  ننر  نن بهاز و نن ببخ  ز اب نن ِس                            

               

 وي نننننننشي خيبنننننننة اد ُّ نننننننرِ  

 
 وبننننه  يننننى احلنننن تو وإ  نننن فُّ                                       

 

 

 

 

 

 

                           

 مننن  فننن ُ   بِ نننشِح رنننه  أرنننهلا  

       
 

 و ننر صنن حب    ننُ   نن ب رب م نن                                 

                

 أجنننننيتو  نننننيِو اب بيننننن  ابعينننننير 

 
 فبلنننننن   أ  حنننننن ج  ي ننننننشي                                       

               

  أ ننننا ابهصنننناتو  عننننص ابيتننننير   

 
 منننني  شننننري واب ننننالب                                  وُ ننننشِوبُ  

 

 

 

 

 

 

   ننننهأ  مننننريج  ووجنننن   ُننننتير   

       
 ُي ننننننن ِوبا ج جنننننننً  ز ابب ننننننن ِ                                         

                    

 ن نننِب طروقنننا بننن  أو ب ومنننا    

 
 

 ِبلتوننا                                     منن  دايِوننر َا   بشننيِب به نن ً   

                

 حتننننى تديوننننرت صنننن ح  أبها نننن     

 
 أجننُش ابننشي  ت  لنن  يهننشُا وإ ولنن                                      

               

 ُنننن هايت أ ننننا أف ننننُش اجل ا نننن   

 
 يننن  وحنننشتا مننن  أ  نننُر اإخها ننن                                     

 

 

 

  يننننرًا وأ  ننننُر فننننيهر اسهوا نننن     

       
 أب ننن  َر ينننشج اب ها نننب   ننننرًأ                                      

                    

 اب نننى وحنننشي احلنننشث                                    ,حنننهبا  
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          تت وفَ  ِصق بت اسنِ  وابشونِر وا ت نش             

                

ُُ ننا إذا ُ ِبنن ت اب وننقُب   ببننب   ا تتقتر

 
 وال تتننننتل دَي منننني ي ي ننننب ِ يبننننةا                             

               

 ا ف ن  اب ن  ب ابعضنب ال ي بنه    فت به 

 
 

 ز  يين يهب  ص ِحٌب يشرت  د  متشريا                  

                

ُِنه ج    ي م  نرًا وبنا م ناًل رتنبُّعا    ب  

 
 ي ننهما طب ينن  مننأ  بفننِة ابت دُبننِأ                          

               

ُِنبعا      يريُش مي  فش ابب ن ِب أن ي نهن 

 
  يه ا م  أ عش    شيلًة مني ُ جعنا                       

 

 

 

 

 

 

                           

 *به   ُ  ذ ب قفرأ  د  تبع  طلعنا  

       

 طبب اب أل ز د  مهضع :  اب جأ

 وارباب طانَرست ابهصنِي و نه ُمقتبتنبل                           

                

 فنن ن ضتننيتو حتننٌ   ي  نن  فبنن  ابنن  بُ    

 
  ع  ت  شو ً  مي تتجت وبب ي  أ   احل ص                           

               

 رنننننه مً  ال ي نننننهُب إننننن  قبنننننبُ  

 
 

 وإذا  ا تننننننب منننننني ُخْبننننننِ  أخ                                  

                

  فنننننهأا يِبننننن ا  ننننن بعِو ُي هقنننننَ  

 
 فعبيننننبُّ اب ننننهيت منننني أخالقننننِ                                    

               

 فتضونننه  م ننن ُُّ  واُنننرَب  حي ننن َ  

 
 

                       ُتننندبُ  ينننشي حي نننً  ِ عتنننشِو ُذ ه نننِ             

                

 وُِجن ف نننننش ت   تنننننُ  ال أح رنننننبَ  

 
   نننقُتبُّ ال ُتخنننشتَ  ِ  توننن ِة وجهنننِ                               

               

 فشنننن  شي ُح ننننٌي تتشننننهتويت د ِ بنننن َ  

 
 

 ُخِب نننُ  ينننشًا جونت اب نننشيِ  وُج ونننًة                          

                

 ينننُرج   هننن  يننني صنننش ي مننن  ي هُ نننُ  

 
   ننهجي إا اجلننه ابعننريج   ننهُجُي                          

               

 إذا  ابت أمننننرًا أو  بننننه ا ُ بهُ نننن ُ  

 
 وأصننننفُ  ي ننننُ  ينننن ذ ًا متننننلواًل                                

 

 

 

 

 ُ وإن   نننننرا ُالُتنننننُ  وذ هُ ننننن   

       
 وي نننن عا م نننن  ِدهنننن  أا وجهننننِ                                 

 

 فننال أرننلأ ابتفتننيكت  يننيت مديُبنن ُ     

 
 ومنني طنن أت ينني ُخننِع األخننال  نُ ننُ                        

 

 بيببنننننه ر م خينننننُي  ننننن  يريُبنننننُ  
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 مسلم بن الوليد

                  إذا ادننرُ  م يتَبننُ َأ منني ابننُهجين م نني منن       

                

  تننن بُ  بنننُ  فننن يبَر  نننل ا ُمف ِ قاننن َ  

 
 فنننال خننن ت ز ُوجين امنننره  ُمت نننن ِ ي                              

               

 يبينننبُّ وال ز صننن حب  ال تهاِف ننن َ  

 
 

 البهاء زهري

 صنننننشيٌ  بنننننا رنننننلذ رُي خبننننن                                 

                

 وأيننننِرُا  اَ نننن ت   ط ننننِ  اسبي نننن     

 
 وح ُنننن  اب نننن معصت ُي نننن ُأ ي ننننُ                              

               

 و  ببدنننننِ  ا تلنننننها ذا ُّ احلنننننشي     

 
 

 احلسني بن مطري األسدي

 تت بدبننُ  ز اإخننهاِن حتننى يننرفُتُهَر                         

                

 هانت إال خبُ  نننن وال يعننننِرُا اإخنننن 

 
 فننال أصننِرُب اِسننالنت حتننى ُي نن  مها                       

               

 وحتنننى ي ننن وا رننن ًأ ال أرنننُ     

 
 ف  وننبُّ  عننشت ابشننرين منن  أ نن ت واجننٌش                                  

 

 

 

 

 

 

                           

 خبنننياًل ُمنننشميً  ُنننيلًة ال ُينننشيُر      

       
 وإ ونننبُّ ز  ينننِصِ  األخنننالِ  يننن ِبٌر                                 

 

  ننلنو ابنن  خيفننى يبيننبُّ ضننلُ        

 
 فننال تتننبا مدننرو ًا   ننقِة صنن حب                               

 

 منني ابننهجِو ال تننش ي يننالبت م ننُ      

 
 

 

  

 

 

 أبو يعقوب اخلرميي

                            و  نن ت أخننً  بننه جابت يهننُش ُّ واصنناًل     

                

 بشننر  خننب  و ننروال ا   ننه ًا إذا منن  

 
 فدنننن و ُّ ابهاُننننهنت حتننننى  ل ولنننن                                  

               

 ترا ننا ُننج يً   ننص يي يننب ُم ننبال   

 
 

 أشجع السلمي

    أٌخ ببُّ ي  ا يت اب  رقن ِن يبنى ابعهنِش                       

                

   ب ت إبيِ  اجلنه ت و نه يبنى اب  نشِ     
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 دُّ  ننن ت  ننن  رنننه ًا ودُّ  نننبُّ تهلنننةا                                 

               

 يشُأ يبى أن قنش حتهبن  يني يهنشي     

 
 ومنن  خ ب نن   ف ننا ب ف ننب ُتهلننةا                           

 

 

 

 

 

 

                           

 وإن ِخب ت ف رلأ ُوج  صش  ُّ يني وجوي  

       
 حبنن ُأ اإننه   ننيا و ي ننب م تنن أ                               

 

 تىلننر  يبننى  نن   وحت ننُر ز ابع ننشِ    

 
 فهنننال  جتجات ابيننني  ي نننبُّ  ف نننرأ                                  

 

 تشبب ي  ا ني اب  رقن ن يبنى ابرُنشِ     

 
 وابيُّني  ُمَضنِعٌي                              وب ي أطع ت ابيُّيتو 

 

 ِ نننُهجو  إن م ت نننتعي  هنننه ى جبنننش  

 
 

 املتوكل الليثي

 إ ونننا إذا مننن  اسبينننُي أحنننشات بنننا                                      

                

 صتنننَرمً  ومتنننيتو اب ونننف  ت أو ق عننن      

 
                        ال أحت ننننا منننن  تُي يبننننى  ت تنننن                      

               

 وال يرا نننننننا ِببي نننننننِ  جتِ يننننننن  

 
 

 ابن ُأذينة

 ومي أخ  با طنه   ُّشنق  ف بنُ  بنُ                          

                

 إنو ا  نننها ت ُّ ينننا رنننها ي نننهيا 

 
 إ ننا أل ِ ننُ  فيلنن   نن نت منني أ  ننا                           

               

 اب ننل ت فيلنن  بنني ت يع ننيا  وأا ِ ننُر 

 
 ال أ تدننا وصننيت منني يبدننا مفنن  ق                      

 

 

 

 

 

 

                           

 وال أبننننُص دنننني ال يشننننتها بننننيا        

       
 

 امرؤ القيسمن أشعار 

  نن ا صنن ِحٌب قننش  تضننُيتُ                        : إذا قبننُ 

                

 ِ  ابعي نن ِن ا ُ ننشينبُ  أخننرا  وقُّننروَا  نن  

 
  ُّنن ببُّ حيدننا ا ال أاصنن حُب صنن حبً                      

               

 *مننني اب ننن ِس إال خننن  ا وتتديونننرا   

 

 م  أص حب ا   بب جتشوي:  واية 

 وخبينننننننني  قننننننننش أف ِ قاننننننننُ                                         

                

 ثنننننر ال أ  نننننا يبنننننى أثتنننننِريَ   

 
 وا نننني يننننر  قننننش تر ننننُ  بنننن                                    

               

 صنننننفه احلنننننهري يننننني  نننننش ي 

 
 وا نننني يننننر  قننننش فجعنننن   نننن                                  

 

 م نننني ضننننه  اببننننش  ز داننننر ي    
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           إذا قبننُ   نن ا صنن ِحٌب قننش  ضننيتُ                    

                

 مننني اب ننن ِس إال خننن  ا وتديونننرا     

 
 

 لبيد

 فنن ق َأ باب  ننةُّ منني تعننرتوريت وصننبُ                               

                

 1وبُّشننننر  واصننننِي ُخبُّوننننِة صننننرتواُمه  

 
 واحنننُب ا ننن بت   جل ينننيا وصنننرمُ                               

               

 2دبعنننن  وُاات قهامهنننن    نننن س  إذا 

 
 

 

 

 

 

 

 

                           

  

       

 1 ُر مي وصبب مي ق عب  ال ذ ب

2(واصي ا  مي   بهج واحتفل   ش تب يبى اب  أ حص مييي يي اب شاقة)  

 املثقب العبديمن أشعار 

 ف مننننن  أن ت نننننهن أخنننننا نننننن                                 

                

 يرُا م نننبُّ د نننا مننني ُنننيا فنننل 

 
 وإال فننننننننن طُّوِرحا وايننننننننن  ا                                 

               

 ينننننننشوًا ات ينننننننبُّ وتت نننننننيا  

 
 

ُتننننرتو اب نننن س منننني ميننننشحا                                   إن  

                

 حنننص يب ننن  ا وإن دبننن  ُنننتر     

 
 

 من أشعار النابغة الذبياني

 ُوجو ُّ بب نننشيِ  وال تت انننَي                     وارنننتتبِ 

                

 *قتبننننً  يتعتننننجو  دنننن ِ ب  مبق حنننن  

 

  (اب   ب : ا ابد  ب ابرجي : اب تب)

 وال أقنننهُأ إذا مننن  ُخبفنننةا صتنننرتمَ                        

                

 ينن  وينن ت  ف ننات منني ُننهس  وإُننف سِ  

 
 أ                       بُِّ  ولننن  ِينننهبات إن   نننُ  ذا ِينننهت 

               

 يبننى   نن      ننِب احللننِش رتننب سِ   
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 النابغة اجلعديمن أشعار 

 أ بننننخ خبيبننننا ابنننن ي تتجتهولننننا                                

                

 منننن  أ نننن  ينننني ديوننننِ     ننننربِ   

 
 إن يننب قننش ضنن   منن  هبنن  ف ننش                               

               

 هبننن  إىنننً   ننن ب هج مننني دضنننر  

 
 اخنننننننع  اب نننننننر ال أخنننننننعي                              

 

 

 

 

 

 

                           

 اب ننن س وأصنننفيب جون ذي ابنننرحرِ  

       
 وأُجنننننر اب  ُننننن  ابعنننننشو إذا                            

 

 ادت  نننب ُجنننرًا منننا يبنننى أضنننرِ  

 
 تننننش ً                          فخ نننن  يهننننش اإخنننن   مب 

 

 وم ينننني منننني دها نننني ابنننن  ر  

 
 

 

  

 

 

 و نننننن ن اسبينننننني إذا  ا نننننننا                               

                

 فع تبتننننننن  ثنننننننر م يعتنننننننب   

 
  نننننهاي بننننن  و نننننه  قببننننن                                  

               

 رنننننهاي ومننننن  ذا    ألصنننننهب   

 
 ري                             فننننن  ا حنننننري يبنننننى  جننننن 

 

 

 

 

 

 

                           

 إذا اب ري نننننننننة م ت نننننننننقب  

       
 أجوب يبننننى ابعهننننش منننن جاب بننننا                           

                    

 فنننن ن خنننن ن خ نننن  وم أ نننن ب   

 
 

 عنرتة

 و اننني  قرينننب  بنننا  عينننُش منننهجوأ                               

                

 و اننني  صنننشي    نننص أضنننباعِ  حتِ نننش 

 
 

 األعشى

 ي يننُش يدننج  اب ننرات جو ننا  ل ولنن                          

                

 *ُو   نننص يي ينننِ  يبنننى االننن جرُ   

 
 فال ي ب   مي  ص يي يب من  ا ن و    

                     

 وال تب نننا إبنننال وأ فنننبُّ  ادنننرُ    

 

(ج با  جر ق  و أ احل)  

 املرقش األكرب

 خنننر                            أرتننن يت  ببنننشأ  ورننن  ُ    

                

 وقاِ عونننننَ  ادهاِثنننننُ  وابعهنننننهجُ   

 
 فلننن   ننن با از ا وُيخننن ن يهنننشي                            

               

 ومنننن   نننن با أاصنننن ُج وال أصننننيشُ    
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                  أا نننن ٌس  بدلنننن  أخب ننننُ  وصنننناًل               

 

 

 

 

 

 

                           

 ي نننن  ا منننن هر وتصننننٌي جشيننننشُ   

       
 

 سويد بن الصامت وقيل ُعمري بن حباب

 أال ُ ب  مي تشيه صنشي ل ا وبنه تتنر                      

                

 م  بتتنن  ز ابديننِب ا رنن    منن  يفننري  

 
                          م  بتننُ    بشننقر منن   نن ن ُنن  شًا         

               

 *و  بدينب مننلثهٌ  يبنى ُثدننرأ اب وقننرِ   

 
 ُتننبُص بننبُّ ابعي نن ن منن   ننه  نن ِتٌر                                 

 

 

 

 

 

 

                           

 مي ابضتدي وابشوق     ن ب ير ابشون  ِ   

       

(  رت  أي ي ع   ز ديبت : اب قراب ي يؤثر ي   ُر وتهلة ا ثدرأ :  اد ثه )  

 معن بن أوس املزني 

 إذا أ نن  ت م ُت ِ ننَي أخنن  ُّ وجشتتننُ                            

                

 يبننى طُّننرتِا اِإجننراِن إن  نن ن يعِ ننُي 

 
 وير ُب حنش  اب نيي مني أن ُتِضنيتلُ                              

               

 *رأ اب يي م حنيُ إذا م ي ي يي ُف 

 
 و  نننُ  إذا مننن  صننن حٌب  اب ِدننن                           

 

 

 

 

 

 

                           

 و ننشوأ ُرننه ًا   بنن ي   ننُ  أفعتننيُ     

       
 قببنننُ  بننن  دهتنننر اِدجونننيين فبنننر أُُّجَب                            

 

 يبنننننى ذا  إال   ي لننننن  أحتنننننه أُ   

 
 م تت ُّنَش                      ايي ابشن  إذا ا  رف    ف ا

 

 إبينننِ   هجننن   أِخنننرت ابنننش ر ُت ِبنننيُ   

 
 

 

 (معشأ:  واية) 

 معن بن أوسمن أشعار  
 َوجتنننُي                        بُّعتلنننُر ُّ مننن  أج ي وإ ِونننا أل 

                

 يبننننى أيو نننن  تعننننشو اد يوننننةا أووأُ    

 
 أُخننَي                         وإ ِوننا أُخننه ُّ ابننشا ُر ابعتَهننِش م 

               

 إن أ تنن ا ُّ خت ننٌر أو  بنن   ننب م نن أُ   

 
 وإ نننا يبنننى أُننني  ت م نننب ُتنننريبا                            

 

 

 

 

 قننشميً  بنن و صننف   يبننى ذا ُّ ُمَجِلننيُ  

       
             ا إذا منن  ق عننتا             رننت  ُأ ز ابننش ي  

 

 يتلي نننبُّ ا فننن  يَر أي   نننُي ُتبنننش أُ   

 
 وز اب نن ِس إن  تث ننَ  ِحب باننبُّ واصننٌي                    

 

 وز األ رِي ينني جاِ  ابِ بننى ُمتقتننه أُ  

 
 

 

  

 

 
 وب نننش  نننشا بنننا أن قببنننب ذا ننني                           

                

 يننا وقبنن  بننه  ننشا بننب أذ ننيُ      

 



116 
 

 يل ع مننني و نننه خيفنننا  دضننن                           اننن

               

 إنو اب نننرير يبنننى اب بنننى يتجلنننُي 

  

 حامت الطائيمن أشعار 
 وذي وجهننننص ا يب ننننن  ا طبي نننننً                             

                

 اي ننننن توبننننني  إذا تتدتيتونننننبت يل  

 
            ينننرُا  عي نننِ  ا ف ف فننن  ي نننُ                   

               

   فيننننة يبننننى ح نننن  وجيننننا    

  
 ا  يعبننننننُر أ ننننننا ذو   فيننننننة                               

                

 مننن م يتُخنننا خبيبنننا يبتدنننا  نننشال  

 
 فننن ن تبنننشوأت ابفنننن  ا أخننن  ث ننننة                                           

               

 ِ   ننً  وال ِو ننال ا ال  يتننيتو اسبي ننةِ  

  

 املغرية بن حبناء
 أخننه  ابنن ي ال يتننَ  ُج اب ننلُي يتهننشتُي                      

                

 وال ِي شت صتنرفك ابنش ِر يتن وو ت ج  بن َ     

 
 وبي  ابن ي يب ن     بِبشنِر وابرينضن                           

               

 وإن دبننن    ننن  ب نننعتبُّ ي  ِ  ننن َ  

  

 ألعور الشَّينا
 وينننه ا  جننن  ا مننني أخ فرججتهننن                    

                

   نننن دة ابعينننن ص ط ببننننة ينننن  ا  

 
 وبنننه أ ننن  إذ ق إننن  قبننن  م بنننه                               

               

 وم أدتفر ننن  أو ثننن   ي  ننن  دلنننرا 

 
 فليرضنن  ي نن  وا تيننرُا  نن  دننشًا                     

 

 

 

 

 بعننني  دنننشًا يبنننشي د تينننر أمنننرا    

       
 وقبننن  بننن  ُينننَش  ننن إخهِأ   ي  ننن                              

 

 وم أينن  منن  فنن ا منني حبلنن  قلننرا   

 
 إذا صنننبقتا مننني أ ننن س قنننها                        

 

 ألجفنننأ مننن  قننن بها م قنننتهر ح نننرا  
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 ني وقيل زرافة الباهليني بن أمحر الكنااه

 ينن  ضتننلر أخع ننا وب نن   خننعي                          

                

 وأخنننه    فعنننب ابننن ي ال ي ننن ُب 

 
  نني ز اب ضننية أن دنن ا ارننتد يُتُر                             

               

 وأم ننننتُر فل نننن  اببعيننننُش األج ننننُب 

 
                                وإذا ابشنننننشا ُش   بشنننننشا ِش منننننرًأ     

 

 

 

 

 

 

                           

 أُنننجي  َر فل ننن  اداِقنننب  األقنننربُ  

       
 يجبننننً  بتبننننب قضننننيًة وإقنننن م                                      

 

 فنني ر يبننى تبننب اب ضننيِة أيجننبُ  

 
         نننن ا بُّعلننننُر ُر اب ونننند ُ   عي ننننِ                              

 

 ال أاب  بننننننا إن  نننننن ن ذا ُّ وال أُب 

 
 

 

  

 

 

 ضابئ الربمجي

 وب ننن ت   نننتب   صنننشي ً  وال أخنننً                                

                

 و نننه قرينننبُ   اإذا م تفنننشي ابشننن  

  

 املؤمل احملاربي

 ال تدضنننن تو يبننننى قننننهب  حتننننبهر                                       

                

 فبنني  م ننب يبننيهر ي فننُأ ابدضننبُ  

 
 وال ي صننننلهر يهمننننً  وإن دبلننننها                                 

               

 إن ابننهالأ إذا منن  ُخهصننلها دُّببننها    

  

 َعمريُة بن ُجعل
 رلصنننُع مننني  في نننا إن جفننن  ا                                        

                

 يِو األذ  إال اإها ننننن يبنننننى  اننننن  

 
 فننننن نتو ادنننننر ت عننننن ُ  ز خنننننال                                             

               

 وإن حضنننننرت اجلل ينننننة أن يه  ننننن  
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 حممد بن حازم الباهلي
 وإن تديوننننرت بننننا ينننني ُوجينِي  جننننٌي                               

                

 منني  عننشي  تُجننيُ أصننفى ادننهجوأ بننا   

 
 م ي  ننِأ ا ا بننا منني صنن حب  أمنناًل                          

               

 إال تتجتننشج  بننا منني صنن حب أمتننيُ     

 
 ا ا قننش يتننهتجتو احل نن ى فلنن   تِرحننَ                                 

 

 

 

 

 

 

                           

 م نننُ  ب ننن  ِ عتنننٌر تنننن  وتتو نننيُ    

       
 ُيل ننا وُي ننِبُ   ننا ُيلننٌر أجافِعننُ                                    

                    

  نننرُِس   ننناين حتنننى يَ فُّنننشت األجنننيُ  

  

 عبد اهلل بن معاوية بن جعفر الطاليب

  أينننُ  فضنننياًل  ننن نت ُننني ً  ُمبُّفدفنننً                                   

                

 قننيُا حتننى  ننشا بينن   فُّ ش ننفُ  ابتل 

 
 ف  أ ن ت أخنا من م ت انَي بنات  ح جنةا                                       

               

 فنن ن يترتضننَ  أي  ننُ  أن ال أخنن  بينن   

 
 تتعتروضُ  ف  ارتلرتو ات مي جون ح ج                          

 

 

 

 

 

 

                           

 بينننن فق بُّننننبُّ إ ننننا م ننننتلر  حل   

       
 وإ وننننا ددننننروٌ  أيتبُّوننننُي  نننن د ى                                       

 

 بينننن بات أ جننننه أن م بننننبُّ م بينننن   

 
  نننلي خننن ج  حتلنننُي اب نننييت  عنننشم                                  

 

 ق ع  اب نه  مني  لني  ن ن   قين       

 
         ننلي رنن  ن ت عننني اب ننهب  عنننشم                               

 

   ينن  رنن     منني ق  تننب م ضنني      

 
 أال  ال ي فننننن   بنننننهتا ز ُمبدلنننننة     

                             

 وخ فنننن  اد  ينننن  أن تفهت لنننن   ينننن  

 
 فنننال ُاجت مننن   نننيا و ي نننبُّ  عنننشتم      

                            

  بهُتننننبُّ ز احل جنننن ِا إال مت جينننن    

 
 جِو  اوبفننُ     فب نن ت  ننرا   ييننبت ذي ابننه   

                           

 وال  عننجت منن  فينن  إذا   نن ت  اضنني    

 
  ال ننن  دنننال يننني أخيننن  حي تتنننُ       

                                

 و ننننُي إذا ُمت نننن  أُننننش  تد  ينننن     

  

 عبد اهلل بن معاوية بن عبد اهلل بن جعفر ابن أبي طالب

                                  أ ونننى ي نننهُن أخنننً  أو ذا ُمق فينننة   

                

 منني  ا نن ت ز ديبننِ  م تشننعرًا وجتننال 

 
 إذا تتدي ننننبت م تننننعَح تيننننُي  ننننِ                                     

               

 فعننال رننه ًا وت ننلُأ يلونن  قنن أ أو    
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 عبد اهلل بن معاوية اجلعفري

                            ب ننننننن  إن ُاا ذو إخننننننن   ووجو       

                

 يننننني طريننننن   تننننن  أ أثنننننري    

 
  ننني أجينننر اب  ننن   وابنننهجو حتنننى                                        

               

 يتبنننننأ احلننننن   عنننننش أو يننننن  ي  

  

 عقيل بن أبي طالب

 صنننشتق ت وقابننن ت ح نننً  دننن  أ نننا                                

                

 أ   أن ال أ ا ُّ وال ترا ننننننننننننننا 

 
 وب نننُ  أقنننهُأ رنننه ًا ز صنننشي ا                           

               

 وبِ  وننننننا أصننننننُش إذا جفنننننن  ا  

  

 دعبل

 أ ننن  متَخبُّنننش    وننن  حبيفنننَا منننهج أ     

                

  تها تننننن  وقبب  تننننن   يعنننننً  معننننن ً  

 
                     أحهطانننبُّ  ننن بُهجين ابننن ي ال حتانننهطاا         

               

 وأ أب م نننب ابش نننعبت أن يت نننشي  

 
 أحهطابُّ   بديِب ابن ي أ ن  حن   ا                        

 

 

 

 

 

 

                           

 *وأجننن ُ  إُنننف قً  مننني أن تتهجعننن  

       
 ف ننن تا  عنننش ا ت  ثنننبُّ متهلنننً                                       

                    

 ب ف ننا ا يبيهنن  أ  ننُب اسبنن ت أ عنن  

 
 دُّشتش ت اإه  حتنى تنشاي  أصنهباُ      

                        

     ا وا تن ب ت ابهصنيت حتنى ت ُّ دعن      

 
 منني  ننِص اجلننها ِ  واحلشنن     وأ  بنن ت 

                            

 ذخننننن أ ُوجو ط دننننن  قنننننش تتل وعننننن  

 
 ا م أجنننش فينننب حيبنننًة     فنننال تتْبِقنننيو

                             

 تتخر قنن ت حتننى م أجننش فيننب مرقعنن    

 
 فُّهتبنننبُّ مينننيا ارنننتل ُّبَ  ف  عتهننن ا   

                               

 *وتجش نننلُ  قبننن  صتنننعًأ فتتشتنننجعو  

 

 

..(م اجش بب...يرق ...فال تع با بي  با فيب م لٌأ   :   واية)  

(وصبورا قب   عش   : اية و)  

 دعبلمن أشعار 

 ال تعبننننلَن  نننن  ِي ابهبيننننِش ف   ننننُ                                        

                

 يرميننننبُّ  عننننش ثالثننننة  ِ لننننالأِ    
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 إن  ادبنننننهأ وإن ت ننننن جبت يتهنننننشتُي                                 

               

    نننن  مهجوتننننُ   ُّفننننع دننننالأِ    

  
 !                                نني منن  أقبننهر !  منن  أ  ننر اب نن س 

                

 ا  يعبننننُر أ ننننا م أقنننني ف ننننشا   

 
 إ نننا ألفنننت  ينننيا حنننص أفتقهننن                                 

               

 اشحنننأ يبنننى  ننن    وب ننني ال أ    

  

   صنننبقَ                         لأٌخ بنننبُّ يننن جاُي اب مننن ُن ف

                

 ُم ت ننننًة فيلنننن  بشيننننِ  ابعهاِقننننبُ   

 
 متننى منن  ُتقنن ينُ ُي ابتجنن  ُب صنن حبً                           

               

 منني اب نن ِس تننرجُي إبيننب ابتجنن  بُ    

  

 سعيد بن محيد

 ب ش ر   ا أن بي  با ي ب متن  ُب                     

                

 *اب نن يعِة متَردُّننُبوال بنبُّ ز ُح ننِي   

 
 أافُِّ ننننننُر ز ُوُج تت نننننن جتبت  تي  نننننن                                  

               

 وز ُجو ننننِ  قار ننننى دنننني يتت ننننروبُ  

 
 وأ ننن ت رننن يُر ابنننُهجين  تال حب بانننُ                                   

 

 

 

 

 

 

                           

 ابتتج  ننُب وخننٌ  منني ابننُهجين اب نن يرِ   

       
 وتنننل ى أن ُتعت دنننبت  عنننشتُي                                 ُ اُتِ ننن

 

 ِ ُق ننن ى ا وتب ننن  ا  نننل وا ُمننن ِ ُب 

 
 وأحتنن ُ  إن ج ُينن ت   ب ننهِ  وابِ بننى                       

 

 *م  بننة قننهب  وج  ننَر م ننب أجت ننبُ     

 
 أمنننني  اختينننن  ًا أو يترتننننُ  مالبننننةا

 

 *ابيُّننني  أو يتتتعتنننب   فعننن جت ُيِ نننعُ  

 
 فُِّخبُ  مني ابنهج  ابن ي   ن  أ جتنا     

 

 * ل  خ بت  اجا ابعِس وابعُس ُخبفُب 

 
 (وال بب يي ره  اسبي ة مردب : واية)

(أقهامهر م ب أخب:  واية)  

 (ر   اختي  ا أ: واية)

 ( اب ي   ن  ي    : واية)

 سعيد بن محيد

                            واد تلنننننهنت إا اإخننننن     ينننننةا       

                

 ف نننن  ُر ابتق ننننييُ أإن ُح وننننبها  
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 وبعننني أحننننشاُا اد ينننِة وابننننرج                                      

               

 يهمننننً  رت ننننشُ   ي  نننن  وحتننننهأُ   

 
 فبنننن ي رننننب ُ  بُّتننننب صتو ن ننننرأ                                     

 

 

 

 

 

 

                           

 وبُّي ُ ننننرنتو يبنننناتو م ننننب يهيننننيُ  

       
 وبُّنننُتفجعتيتو  خبنننا  بنننب وامننن                                       

 

 حبننننُي ابهفنننن ِ  نببننننِ  مهصننننهأُ   

 
 وبنن ي رتننب  ت وال رننب  ت بيلضننص                                

 

 منننني ال يشنننن  بُ  بننننشيتو يهيننننيُ   

 
  ُأ  نننني مننننرو أ                                      وبينننن   تو  نننن 

 

 وبيف ننننننشن   إنننننن  ادننننننل هأُ   

  

 مطيع بن إياسمن أشعار 

 إ ولننن  صننن ح  ابننن ي يدفنننر ابننن ن                          

                

 ب وي فينننن  منننني أخينننن  أقبدنننن    

 
 بننني  مننني ييهنننر ادنننهجوأ إف نننً                                

               

 وإذا قننن أ خننن بي اب نننهأت ِفعباننن َ    

 
 وتَصنننباُ  بب نننشيِ  ينننهٌب فننن ن طننن                            

 

 

 

 

 

 

                           

 أ فيهمنننن ن ثننننر ُيَ ننننرتب حببنننن    

        

   ننننُ  وحييننننى  ُّيننننشي واحننننش                                

                

 *ً  رمنننننى  يعنننننً  وتترتَي ننننن  معننننن 

 
 إن يتضوننننا ابننننش ُر ف ننننش يتضوننننُ                            

               

 *يهجع نننن  منننن   تَعضتنننن   أوجعنننن    

 
 أو  ننننن بت   منننننَ  أينننننٌص أ  نننننٌأ                         

 

 

 

 

 

 

                           

 *ِم ننن  ا وإن أرنننهر فبننني يهجعننن    

       
                 حتنننى إذا مننن  ابشنننيُب ز متفرقنننا      

 

 وز ي ِ ضننننننننِ  أرننننننننري  الحت  ا 

 
 رنننننعى ُوُننننن أا فلشنننننها  ي  ننننن                          

 

 *ف نننن جت حبننننُي ابننننُهجين أن ُي  عنننن   

 
 ف ننننن ج أينننننشا  ب ننننن  م تننننن َأ                           

 

 ت لننننننُأ ز تفري  نننننن  م لعنننننن  

 
 حتننننى إذا ارننننتل ي منننني يت ننننرأ     

                      

 أوقننننشت ِ نننن انت ابِ بننننى ُم ننننري    

 
 فبننننر أُّباننننَر حييننننى يبننننى ِفعبننننِ       

                        

 وم أقانننننننَي مننننننني  وال ضتنننننننيوع  

 
 

 (و رامى مع  :  واية)
(أو مهجٌأ   أ ف ش أوجع  :  واية)  

(وإن ُصر  فبي أُع :   واية)  

...(بي ابهصي ي    جا بً                    ف  ج ح رعى ُرع أ:  واية)  
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 ُعيينة بن هبرية

 ومنن  صنن ح  ِيَ ننشت ابرخنن ِ    نن حب                             

                

 إذا م ي نني ي ننشت األمننهِ  ابشننشا شِ     

 
 إذا منن   أ  وجهننا فننل اًل ومرحبننً                           

               

 ويرمننا و ا ننا   ب ننه ِب اب هاصننشِ    

 
  ننن ُس ابِ نننرابت  أيتتنننُ                                إذا ا ت نننشت اب

 

 

 

 

 

 

                           

 يتِ نني  طنن صت اب ويننِي ز  ُّننيين   قننشِ    

        

 ُكثَّري بن أبي مجعة امُللحي

 ومنني ال ُيدتولننَج يي ننُ  ينني صننشي ِ                            

                

 و نه ي تنبُ   ويي  عِج م  في  يتُلن َ  

 
 ومننني يتتتوبنننَأ ج  نننشًا  اننني  ي نننرأ                                  

               

 عش   ا وم ي نبر بن  ابنشو رت صن حبُ     

  

 األقرع بن حابس

 أُصننننش  ُصننننشوجت امننننره  ُمَجلنننني                                       

                

 إذا حنننن أت ذو ابننننهجين ينننني ح بنننن ِ   

 
 ب نننننُ  ِ ُل نننننتتعتب  صننننن حبً                                        و

               

 إذا جعننننيت اإجنننننرت منننني   بننننن ِ   

 
 وب   ونننننننا قننننننن ِطٌأ حتببُّنننننننُ                                                

 

 

 

 

 

 

                           

 وذبنننننننبُّ ِفعبنننننننا  لم  بننننننن ِ   

       
 بننننُ                                           وإ وننننا يبننننى  اننننيين حنننن أ  

 

 ج ننننننن ِ  ُوُج وإقب بننننننن ِ إمننننننني  

 
 بنننننرا   ألح ننننني مننننن   ي  ننننن                                             

 

 نفنننننننل اإخننننننن ِ  وإجالبنننننننِ  

 
 

 

  

 

 

 من أشعار مسكني الدارمي

   وال تنننننلمي اسانننننالن إال أقبنننننهر                                     

                

 يبيننب إذا    نن  صننشاقتهر م ننرا    
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 إذا مننن  خبيبنننا خننن  ا وا تل ُتنننُ                                  

                

 *وي فيبُّ مي قانَبِ  األمنهِ  ارنِتل ُيه     

 
  بنننننن ُا إبيننننننِ  وج ُي وتر تننننننُ                                    

               

 * ننننت  ُ  ا جت ُيهنننن  ُم ُّب ننننًة ال ُي 

 
 

 

 

 

 

 

 

                           

  

       

 

                    

  

 

(ف ا ُّ وجايي  وذا  وجايه        ...إذا م  خبيي: واية)  

...( ججا إبي  وجي وجعبت : واية)  

 
 ابراهيم بن العباس الصولي وقيل غريه

             تتديونننرت بنننا فنننيلي تدننن و حننن  ا                    

                

 و ننر منني أخ  قننش د وتنن  احلننهاجا    

  

 من أشعار ابراهيم بن العباس الصولي

 جيهُتننبُّ ز  بننه  أبدلننَ  صننروفاه                         

                

 فلوقننشات مننَي ِضنندي  يبننا  رننعُ     

 
     وإ وننننا إذا أجيننننه ُّ ي ننننشت ُمِبلوننننة                            

               

  شاييننننة   ننننص اب بننننهِ    ننننُ    

  
 ودننننننن   أيُتنننننننبُّ ال ف رننننننن ً                                      

                

 تهنننننن ُب وال أ نننننن    ب ا ننننننش  

 
 وبننننننني  ينننننننشوو   ننننننن دت ا                                   

               

 وبنننننني  صننننننشي ب   حل مننننننش  

 
 هس ابنننرس                          أتيننن   نننب اب نننهس رننن

 

 

 

 

 

 

                           

 يننن  ف  جيننن   ننني فينننب م  ا نننش   

       
 يبننننى  جنننني دنننن ج    ب ننننشي                                

 

 س  فننننننه  ب عل  نننننن  ج حننننننش   

 
 فلننننن  جننننن   ا  جننننني واحنننننش                                 

 

 ي ينننننش يبنننننى ج  نننننر واحنننننش  

 
 حننن   م ننن  ابشننن                              رنننه   جننني  

 

 وحتبدننننن   ننننن  جينننننهأ ابهابنننننش  

 
 فبعتنننننب م ننننن   نننننال ُننننن  ش          

                      

   فنننننننننننة أج     بشننننننننننن  ش 

 
 وأا ننننننُ  إا م  بنننننننا رننننننن دً        

                    

 وحنننننيو ابنننننبالُ  يبنننننى اب  قنننننش 

  

          مننني  أ  ز اد ننن ِب م نننيت أخ  بنننا               

                

  نن نت يننه ا يبننى اب منن ِن وِخب ننا     

 
 ُ ِفعتننننَ  ح بننننُ  فقنننن وأت حت نننناين                             

               

 وأ ننننننى أن يتِعنننننن   إال  ننننننُ باو   
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 ُخننننَ  أم  ننننً                                : بننننه قيننننيت بننننا  

                

 منننننننني أييننننننننِر احِلننننننننَشث ِن 

 
   أخننننننننن ُا أم  نننننننننً                                     دننننننننن

               

 ِنإال منننننننننننننيت  اسانننننننننننننال  

  
 و  نننن ت أخننننا   خنننن   اب منننن ن                                

                

 فبلننن   تبننن  ِصنننرات حتر نننً  يتها ننن     

 
 و قنننش   نننُ  اذب  إبينننب اب مننن نت     

               

 *اب م  نننن  فلصننننبقُ  فيننننبُّ اُذب   

 
 و  نننننن  أِيننننننشو ُّ بب   بنننننن ا                                   

 

 

 

 

 

 

                           

 *فلصنننبقُ  أطبنننُب م نننب األم  ننن  

       
 (                          أُ ه :  واية)
(فه  أ   :  واية)  

 و  نن ت أخننا   بننشو ِر حتننى إذا  بنن                           

                

  تبننَهات فبلنن  ينن جت ُيننَشات مننأ ابننشو رِ  

 
 فنننال ينننهب إقبننن با يتنننشتجُتبُّ طننن  اًل                            

               

 وال يننهب إج نن  ي يتننشتجُتبُّ منني ِوَتننرِ   

 
 ومننن   ا ننن ت إال م نننيت احنننالِب  ننن  ر                               

 

 

 

 

 

 

                           

 ال ح بتيننبُّ منني وفنن    ومنني دُّننَش ِ ِ نن 

        
 قننش ات فبننر تت ننُر  يننشوًا   ننشِ ِي                                 

                

 وُرل ت  ه  إخها بُّ ابن  أت وابتوردلن    

  
 وُ بتو أخ    جيتنننننننننُ  ِبُلبليننننننننننة                                           

                

 هنننن  أجننننيتو وأييلنننن  فلبفيتننننُ  م  

  

 احلسني بن الضحاك

 أتنننننن  ا ِمَ ننننننبُّ منننننن  بنننننني ت                                         

                

 يبنننننننى مت روِ نننننننِ  صتنننننننَبرُ   

 
 فلدضنننننننيُ  يبنننننننى يتَلنننننننش                                         

               

 وقنننننش  ُيدضنننننا ابفتنننننى احلانننننر  

 
 ِر                                             وأُّج  ُتنننننننننننننبُّ  ننننننننننننن إج

 

 

 فلنننننننن  أج  ننننننننبُّ اإجننننننننرُ   

       
 وال  تج  ُّ يلننننننننننننن   ننننننننننننن                                          

 

 ن ِمَ ننننننبُّ ابُ َ ننننننُ  واب وجننننننرُ  
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 فبلننننننن  اضننننننن ر ا اد نننننننرو                                    

 

 ُي واُننننننننتش   ننننننننا األمننننننننرُ  

 
 ت  وبُتنننننننبُّ ِمنننننننَي ُضنننننننروي                                           

 

  ننننننن  بننننننني ت بنننننننُ  قُّنننننننَشُ  

 
 فُّقرو ننننننن ت جت ننننننن حت ابننننننن  أ      

                                    

 ددننننننننن  مت تنننننننننبف ابض نننننننننرُ  

 
 إذا م ُي ننننننبِ  اسننننننُ  امننننننر       

                            

  ًا  أصننننننننننننبقُ  ابش ننننننننننننُر 

  

 محاد عجرد

  نننر مننني أخ  بنننب ب ننن  ُت  نننرُي                                  

                

 مننن  ُجمننن ت مننني ج يننن   ز ُي نننرِ    

 
 ُمت ننننننن أ  بنننننننب ز مهج تنننننننِ                                        

               

 يب نننننن     بنحيننننننِب واببشننننننِر 

 
 وذا ابهفننن   ويننني                             ُي نننري ابهفننن  ت  

 

 

 

 

 

 

                           

 حنننى ابدنننشِ  ُمجتهنننشًا وذا ابدنننش ِ  

       
 فنننن ذا يننننشا ا وابننننش ُر ذو ِدنننن                                     

                    

 ج نننٌر يبينننبُّ ينننشا منننأ ابنننش رِ    

 
  ننننن أ  منننننهجأُّ مننننني         فننننن  فج  

                             

 ي بننننا اداِ ننننيتو ويعشننننُ  ادا ننننري   

  

 عبد الرمحن بن حسان

 و  نننُ  إذا مننن   أينننُ  اب نننشي ت                              

                

 ينننل ى يننني ابهصنننِي إال ا فتنننن ال    

 
 وُننن بت اإخننن  ت ِ شتنننَهِب ابنننبالِ                               

               

  شنننننه بُّ  ننننن دبِ  يننننن  ً  ُالال  

 
 وأي  ننننننُ  أال  ننننننش ى ي ننننننشتُي                                    

 

 

 

 

 

 وال وصنننيت حنننص أ ينننُش ابهصننن ال   

       
 تت ت فبننننُ  ي ننننُ  وأبفيننننُ  بننننا        

                             

 م نننن ِجحت أيِلننننُي فيهنننن  اجللنننن ال    

  

 َخشرم العذري هدبة بن

 ومننن  أت نننش  ببخبيننني ومننن  أ                             

                

 ُمرينننشًا د نننى ذي اب نننروِأ ادت  نننبِ  
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 ومننن  أتبنننُأ األبنننه  ادانننشبدا  نننهجوِي                       

               

 يبننناو ومننن  أ نننل  مننني اداتت دنننربِ    

  

 أبو كنانة السّلمي

 بننننياًل                             وب ننننُ   نننن مي  أ ننننشًا خ  

                

 يبنننننننى رنننننننر  إذا م ينننننننلمتا  

  

 املرقش األصغرمن أشعار 

 أخنننه ُّ ابننن ي إن أحهجتنننبُّ ُمبلنننةا                            

                

 مي ابنشو ِر م ينعَح إن  ابنش رت وا ن ً      

 
              وبنني  اخننه ُّ   بنن ي إن تشننع بَ                  

               

 يبينننبُّ أمنننهٌ  دننني  يبقننن  ُّ ال لننن  

  

 متننى منن  يشننل ذو ابننهجين ي ننِرُب خبيبننُ                         

                

 وتيتَعبتننننَش يبينننن  ال   بننننة د دنننن     

 
 فلننَي يبنن ت خنن ًا حيلننش اب نن ُس أمننرتُي                          

               

 ِه يبنننى ابدتننناين ال لننن   ومننني يتَدننن  

 
 أم تنننننرت أن  ادنننننر  عنننننِ ُب  ُّففنننننُ                                  

 

 

 

 

 

 

                           

 ويتجشتُر مي بنهِب اب نشي  ابعي  لن     

        

 االفوه األودي

  بنننهُا اب ننن ست قر نننً   عنننش قنننرن                                    

                

 ب  وقنننن باالفبننننر أ   دنننن ت خنننن 

  

 عدي بن الرقاع

 إ ننننا إذا منننن  م ت ننننبا خبدنننن                                 

                

 وتب ينننشا ينننا ادتفنننرا  ع جت ننن   
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 من أشعار الطغرائي

 خننن  ُّ إذا ارنننن  ت ُ نننهجينِي                              أج ِمنننَي 

                

 يتِ ننبت اب منن ِن ابع  ننشِ   وا ياننَر  نن ِ  

 
 فننن ن ارنننتلر   ننن  ابف تننن ُج فُّخبدنننِ                                

               

 ف بعُضنننُه ُي  ُّنننُأ ببف ننن ِج اب ا نننشِ   

  

 فننال صننشي  إبينن  ُمشننت ى حت  ننا                           

                

 (اب نرو  )وال أ ي  إبي  م تهى جت با 

 
 رنننتعص  هننن                            أ أ ينننُش   ننن ة  ننني

               

 يبننى قضنن   ح ننهس ببعبننى قببننا     

  

 أرنننفى حتتوننن بت أ ينننى ُمضنننيوعً                              فنننها

                

 و مننننُي ختها ننننً  وأذ ننننُر   رنننني     

 
 ومنن  ُاأت أحبنن  ا ي نني هنت ِيشننرتا                          

               

 وعفنننه ا حتنننى يتننن  ُا األي جيننن   

 
 وخننُ  صننق  ا منني  فنن  ا  تف تننُ                               

 

 

 

 

 

 

                           

 و نننن نت  ُّف فننننً  ال يبننننا  وال بينننن   

        

 أبو العتاهية

 ينننن   ب  إن اب نننن س ال ي  ننننفه ا                           

                

 ن أ  نننفتهر دبلنننه ا ف يننني وإ 

 
 ت ننشوا ألخنن ي                              افنن ن  نن ن بننا ُنن 

               

 وإن ج نن  أ دننا ُنني هر م عننه ا    

 
 وإن  نن إر  نن با فننال ُنن رت ي ننش ر                         

 

 

 

 

 

 وإن أ ننن  م أ ننن أ إنننر ُنننتله ا    

       
 فُِّ هنننها  هننن                                وإن طنننرقتا   بنننةا 

                    

 وإن صننننقبتا  علننننةا ح ننننشو ا  

  

 من أشعار كثري

 و  نننُ  إذا اب نننشيُ  أ اج ديينننا                         

                

 يبننننى حت تنننن   وأُننننرقا   ري ننننا 
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 دفنننرُا ُذ ه تنننُ  وصنننفقُ  ي ننن                                

               

   فننننة أن أ ننننهن  ننننال صننننشي ِ   

  

 ومنني ال ُيدولننج يي ننُ  ينني صننشي                         

                

 فين  مين  و نه ي تنبُ     ويي  عج م  

 
 ومننني يتتبنننأ ج  نننشًا  نننيتو ي نننرأ                                  

               

 عننش   وال ي ننبر بنن  ابننش ر صنن حُب 

  

 ص ت ننننتدا  نننن                              صننننشي ابُّ حنننن

                

 بننبُّ ي ننش ف ننر  منني صننشي     ومنن  

 
 فنننال ُت ِ نننَر يبنننى أحنننش  إذا مننن                                    

               

 طنننه  ي نننب اب يننن  أ ي نننش ضننني  

 
 و  نننُ  إذا اب نننشيُ  أ اجت ديينننا                         

 

 

 

 

 

 

                           

 يبننننى ح نننن  وأُننننرقا  ري ننننا  

       
 دفنننرا ذ ه ننن  وصنننفقُ  ي ننن                                

                    

   فننننة أن أ ننننهن  ننننال صننننشي    

  

 إذا ادننرُ  م يبنن أ منني ابننهجين م بلنن                            

                

  ننن بُ  بننن  فننن يبر  نننل ا مف  قننن   

 
 ز وجين امننننره  مت نننن  ي                             وال خنننن  

               

 يبينننبُّ وال ز صننن حب ال تهاف ننن   

  

 أ ننن  ز معشنننر  إذا دبننن  يننن هر                           

                

  نننشوبها  انننيو مننن  ي يُ نننبُّ ُننني       

 
 :                              وإذا مننننن   أو ُّ قننننن بها  يعننننن ً  

               

 أ ننن  مننني أ نننرِب ابرجننن ِأ يبي ننن   

  

 مجيل بثينة

 حلنن  ا  منني ال ي فننأ ابهيننش ي ننشي                         

                

 ومننني حببننن  إن ُمنننشو دننن  منننتصِ   

 
 ومنني  ننه ذو وجهننص بنني   ننشا ر                          

               

 ا   ننني مينننِصاليبنننى ابعهنننش حننن 
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 مسلم بن الوليدمن أشعار 

 أٌخ بنننا م نننتهُ  اب  بننن ِ  جعبُتنننُ                              

                

 م  نت ابرضنى حتنى ارنت ُّي   ن  ابنهج       

 
 وحتنن  ابرضننى بننه أن ت ننهن خعتننُ                   

               

 وجا ننُأ ال يرضننى  هنن  اإنن ُأ واجِلننش    

 
                بعلننري بي نن  صننف ةا ادننرِ  ت  ننهي

 

 

 

 

 

 

                           

 يبنننى ذبين ُنننع   ننن ن أوبنننُ  هنننشُ    

       
 مني خعتنُ                     فليِ  ابرضى  ايو ابرينضن  

                    

 وِقننَي   برضننى ي نن  إذا م ي نني  فننُش 

  

 إذا ادننر  م يبنن َأ منني ابننهجِو م نني منن                        

                

  تننن بُ  بننن  فننن يبَر  نننل ا مف ِ قاننن َ  

 
 فنننال خننن ت ز وجِو امنننره  مت نننن  ي                             

               

 يبينننبُّا وال ز صننن حب  ال ُتهاِف اننن َ  

  

 من أشعار البهاء زهري

 قنني  اب  نن ُا فننال تننر َُّي إا أحننش                               

                

 لرننعُش اب نن ِس منني اليعننرا اب  رنن  ف 

 
 م أبنن ت بننا صنن حبً  ز ا  أصننقبُ                       

               

 وقننش  أيننُ  وقننش جر  ننُ  أج  رنن      

  

 وب نن  تننر  ِخنناًل منني ابدننش  رنن دً                      

                

 وال تبت نننا يهمنننً  صنننشي ً  في نننشق  

  

 احلسن بن مطري

 ز اإخننهان حتننى يننرفتهَر                        تت دببننُ 

                

 وال يعننننرا اإخننننهانت إال خبُ  نننن  

 
 فننال أصننرُب اساننالنت حتننى ُي نن  مها                     

               

 وحتنننى ي ننن وا رننن ًأ ال أرننن     

 
 ف  وننبُّ  عننش اببشننِر ا منن  أ نن  واِجننٌش                     

 

 

 خبنننياًل منننشميً  ُنننيلة ال ينننشير      
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 صاحل بن عبد القدوس  وقيل ذو االصبع العدواني

 ج ي منني تبه وننُ                          أقنني ببنن ي ب نن   

                

 أ  ِصنننٌ  أب يبنننى دنننك  ُينننشاجيا   

 
      إ نننا ألِ  نننُر  ننن  ُرنننلتتا يجبنننً                           

               

 يننٌش تشننم  وأخننر  م ننب تلرننه ا     

 
 تدتنننن  ا ي ننننش أقننننهاب  ومتننننشُحا                              

 

 

 

 

 

 

                           

 ز  خنننرييت ا و نننيل ي نننب ينننلتيا   

       
  ننن ان أمنننران ُنننتى  نننهن  ي هلننن                             

 

  ييافنن  في ب نن  ب ينني ذمننا وتنن  

 
 به   ُ  أيرا م نبُّ ابانهج  ا  ن نت بن                             

 

 ُوجوي  يبى ُم بن   ز اب نش  م  نهنِ    

 
 

 

  

 

 

 من أشعار صاحل بن عبد القدوس

 بنني  اب ننشي   نني خيشننى دها بنن                             

                

 *وال ابعنننشو يبنننى حننن أ  نننلمهنِ    

 
 منن  أصننفى مهجوتنن                      أ ضننى ينني ادننرِ  

               

 وبنني  ُننع مننأ  اببدضنن   ُيرضننيا  

 

(يشى:   واية)  

 ُنننر  األخنننالِ  مننني    ننن  مهجتننن                            

                

 مننأ اب منن ن إذا منن  خنن ا ت أو  دبنن     

  

   إذا  نننن نت وج  ادننننرِ  بنننني    ا ننننش                        

                

 أو  يي أ ن  وح ب ن   " مرحب "يبى  

 
 حنن فل                         " إ ننا واِمننٌ  بننب"أو اب ننهأ

               

 وأفع بنننُ  ُتبنننشي ب ننن  دننن  ذب ننن     

 
 وم ينننننب إال   ُنننننرًا أو  نننننشثً                                   

 

 

 

 

 

 بنننني  إال  نننن ب    فننننلا  بننننهجُ  

       
 وب ننني إخننن ُ  ادنننرِ   ننن ن جا لنننً                            

                    

 بنن ي ابننهجين م نن  حي لنن   نن ن رنن ب     

  

 ُتننر  األخننالِ  منني ي ننعى بنضنني                               

                

 وال يننن اأ يبينننب ابنننش ر دضنننب     
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 يبينننب                               ينننشوو  ذو ابع ننني أ  نننى  

                

 مننني اب ننن حِب اجل  نننِي األخنننرسِ   

  

 إذا ادننرُ  م ي ننقب صننشي ً  ُمهافيننً                           

                

 يبننى أيو حنن أ  نن ن خنن بت  جنن  ي     

 
 

                

  

 

 

          إن  خبيبننننننا واحننننننش وجهنننننن                             

                

 وبننني  ذو ابنننهجهص بنننا   سبيننني 

  

 واحنننن   مؤاخنننن أ ابننننشو ا أل ننننُ                                    

                

 يعشي  ل  يعنشي اب نقي ت األجنربُ    

  

 ال خننننن ت ز ُوجِو امنننننره متلبننننن                                

                

   يتبننننهبحبننننه ابب نننن ن وقببنننن  

 
 يع يننب منني طننرا ابب نن ن حننالوًأ                         

               

 ويننروا م ننب  لنن  يننروُا اب عبننب    

  

 ادننننر  علننننأ واب منننن ن يفننننرس                                    

                

 ويينننني يرقننننأ واس ننننهب متنننن س 

 
        وألن ُيعنننن جي ينننن قاًل خننننٌ  بنننن                           

               

 مننني أن ي نننهنت بننن  صنننشيٌ  أهنننُ  

 
 ف   نننل   ف نننبُّ أن ُت ننن جست أه نننً                                 

 

 

 

 

 

 

 إنت اب ننشي ت يبننى اب ننشيِ  ُم تننش سُ  

        

 من أشعار املتوكل الليثي

                        أ بنننخ  منننيرت يبنننى ابت ننن  ا أ نننا              

                

 وصننن ُأ إخنننهان اب نننف   صنننروب    
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 إ ننا امننرٌ  أِصننُي اسبيننيت وإن  ننل                                     

                

 وأذبُو ي ننننننُ  نيبننننننِة االتنننننن أِ   

 
 مننني ينننببا  ننن بهجِو يهمنننً  أجننن ي                                            

               

  نننن ب رري م ننننيت م  بننننِ    نننن با   

  

 فرجتننننن                                         أوإذا أ  ننننن ت أخننننن   أو 

                

 يلنننشًا فل ننن  ابنننهاِ ُي ادننن مهب    

  

  ر مي خبيني قنش  فضنُ  فبنر عنش                                      

                

  عننننشي دهضننننأ رننننروي أم نننن با   

 
 ش  اب  يعننة ثننر  اجننأ حبلنن                                          أ نن

               

  عننننش ارننننتل   م  بننننِة اجلهنننن أ   

  

 من أشعار عبد الرمحن بن حسان

 إنو اسبيننني ابننن ي ت ضنننه مهجتننن                                 

                

  ضنننه اسضننن ب ال نننهس  ت نننرير  

  

 ال تنن اأ بنن                                 ال خنن  ز ابننهجِو  نني  

                

 م تشننعرًا أ ننشًا منني ِخيفننة  وجتننال     

 
  نننن                                        اإذا تتديتوننننبت م تتننننعتَح ت نننن

               

 د نننً  وت نننلأ يلننن  قننن أ أو فعنننال  

  

 تأبط شرًا

                         وال أقنننهُأ إذا مننن  ُخبدنننةا  صتنننرمَ            

                

 ينن  وينن ت  ف ننا منني ُننهس  وإُننف سِ  

 
 ب  ولننن  ِينننهتبا إن   نننُ  ذا ِينننهتأ                                    

               

 يبننى   نن   ِب  ننِب احللننش رتننب سِ   

 
                                  رتنننشينَج ِخالبنننبُّ مننني مننن أ  ُتجتلوعنننُ   

 

 

 

 حتننى تالقننا ابنن ي  انني  امننره السِ   

       
 بُّتتْ نننرتيي  يبنننا  اب يننننيت مننني  تنننشب                                     

                    

 إذا تتننن  رات يهمنننً   عنننجت أخالقنننا   
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 يزيد بن حممد املهليب

                          ومنني ذا ابنن ي ُترضننى رتننج ي ُي  بدهنن     

                

  فنننى ادنننرُ  ُ نننباًل أن ُتعونننشت مع يبننن    

  

 من أشعار ابن اخلياط

 ا نن  أهننش   ينني ارننتج ات جفنن  ا                                  

                

 و يننني أضنننيع  ُخبدننن  وإخننن  ا   

 
              و تننبا ُحِرمننُ  اجلننهجت ي ننشت طال ننِ                     

               

 ف ينني ُحِرمننُ  ابِبشننرت ي ننش ب نن  ا   

 
   ينن ت يبننى قاننرب  منني ابننشاِ   ي  نن                                   

 

 

 

 

 

 

                           

 و انننني  قريننننب  ال يننننهج    نننن  ا   

       
   ل ونننبُّ م ُت نننر احل نننهجت     نننا                               

 

 وم ُتبننننب  األينننن بت ثننننهبت ث نننن  ا 

 
 بنن ي  نن نت ُينن ِوي قببننه  ينني مننهجوأ                                     

 

 ابدننشاأا ي ا ننا  صننشي  ب ننش ُحنن تو   

 
 مننننني                                    وز أيِو منننننلمهأ  يت ِونننننُ    

 

  جننن ٌ  إذا مننن  ايتننني  فينننب  جننن  ا 

  
 ج  نننا                                نننر أرنننتفيُش أخنننً   نننرًا فيع

                

 وأ تدنننا م جنننشًا  ضنننً  فيعينننيا     

 
 أ جه اب نل حة ِملني بني  ي نعفا                         

               

 وأ تدنننا ابرفنننش  ننني ال يهارنننيا   

 يزيد بن حممد املهليب 

         وجرو نننُ  إخنننهانت اب بيننن  ف بلننن                                 

                

 يننننشوب إخننننهان اب بينننن  إخنننن             

  

 أبو عمر األنصاري وقيل اإلمام الشافعي

 وال خننننن ت ز ُوجين امنننننره  ُمتبنننننهينن                            

                

 إذا ابننريُ  م بنن  منن أ حيننُ  متيننيُ    

 
       جننهاج إذا ارننتد ي  ينني أخنن  م بنن                     

               

 وي ننش احتلنن أ ابف ننر ي ننب خبينني    

 
    عننشو ر                      ومنن  أ  ننر اإخننهان حننص تت   

 

 

 *وب نننن هر ز اب   بنننن ا قبيننننيُ   

       

(  رأفل   :  واية)  



134 
 

 ابن أبي حازم وقيل عثمان بن منصور

                      وصننن حب   ننن ن بنننا و  نننُ  بنننُ           

                

 أُنننف ت مننني وابنننش  يبنننى وبنننشِ     

 
      ٌب               ننن    ننن س  ت نننعى  هننن  قُّنننشت    

               

 أو  ننننن  ا    ي ننننن  إا يتُضنننننِش 

 
 حتنننى إذا جا نننِ  احلنننهاجُا مننني                                

 

 

 

 

 

 

                           

 *منن ُن منني ُي ننشيخ ننهي وحنني  اب  

       
 أينننرريت ينننا و ننن ن ي ينننُر مننني                              

 

 *ينننيا ويرمنننا   ننن يشي وينننشي  

 
 و ننن ن بنننا مؤ  نننً  و  نننُ  بنننُ                                        

 

 بي نننن    نننن  وحشننننةا إا أحننننشِ  

 
 حتنننى إذا ارننننفشا ينننشي ينننشتُي                                    

 

  ل نننننفش يننننشت األرننننشِ    ننننُ  

 
 (رع   ه  قشب :  واية)

 (حتى إذا جت و  احلهاجا ز ييلا:   واية)

 من أشعار الشافعي

 إذا م أجنننش خننناًل ت ينننً  فهحنننشتا                                   

                

 أبننن  وأُنننهى مننني دنننهي أي ُنننري 

 
    وأجبنننن  وحننننشي ببعبنننن جأ  م ننننً                              

               

 أقنننر بعنننيا مننني جبننني  أحننن ذ ي  

  

 تت ونننفقُ  إخنننها ا ف ننن نت أقُّباوهنننَر                               

                

 يبننى   ننرِأ اإخننهان أ ننُي ث نن تا       

  

 وإذا اب ننشي  أرننى يبيننب  هبنن                               

                

 بنن                   ف صننف  ألجنني ابننهج بنني  ألج    

  

 ودنننن  أتيننننُ  أطبننننُب ي ننننش ر                                      

                

 أخننن  ث نننة  ي نننش ا نننتالِ  ابشنننشا شِ  

 
 ت ببننن  ز ج نننري  خننن  ى وُنننشوًأ                                

               

 و  جيُ  ز األحين ِ   ني مني م ن يشِ     

 
 دنن  ُنن م                             فبننر أ ت فيلنن  رنن   ا  

 

 

 وم أ ت فيلننن  رنننرو ا دننن  ح رنننِش     
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 إذا ادنننننرُ  ال يب ننننن   إال تت بدفنننننً                                

                

 فشيننن  وال ت  نننر يبيننن  ابتلرنننف     

 
               ففننا اب نن س أ ننشاأ وز ابننن   احننة       

               

 وز اب بب صنع ببقبينب وبنه جفن      

 
 فلنن   نني منني تهننهاي يهننها  قببنن                                 

 

 

 

 

 

 

                           

 وال  نني منني صنن فيت  بننب قننش صننف   

       
 إذا م ي نننني صننننفه ابننننهجاج  بننننة                            

 

 ت بفننن   اعننن فنننال خننن  ز خننني  

 
 وال خننن  ز خننني خينننهن خبيبننن                              

 

 ويب ننن ي مننني  عنننش ادنننهجأ   جلفننن    

 
 وي  نننر ييشنننً  قنننش ت ننن جب يهنننشي                              

 

 وييهنننر رنننرًا  ننن ألمِ  قنننش خفننن   

 
 رننالب يبننى ابننش ي  إذا م ي نني  هنن     

                        

 ينش م  نف     صشي  صنشوس صن جس ابه   

  

 فنن ن تننشن مننا تننشن م ننب مننهجتا                             

                

 وإن ت نننل ينننا تب نننى ي نننب    يننن   

 
  ال ننن  دنننا يننني أخيننن  حي تننن                                   

               

 و نننني إذا مت نننن  أُننننش تد  ينننن         

  

              صنننشيٌ  بننني  ي فنننُأ ينننهب  نننؤس                   

                

 قريننننٌب منننني يننننشُو ز اب ينننن سِ  

 
 ومنن  يب ننى اب ننشيُ   ِب اننيِو ي ننِر                               

               

 وال اإخننننننننهاُن إال ببت رننننننننا  

 
 يتنننعُا ابنننش رت مبتل نننً   هنننشي                                

 

 

 

 

 

 

 ث ننننة  فلإنننن  ا ابتل رننننا  أخنننن   

       
 تت  دننننروِا ابننننبالُج ومنننني يبيهنننن                                      

                    

  ننننلن  أا  رننننه  بي ننننها   نننن ِس               

  

 من أشعار صفي الدين احللي

 ذو ابع نننِي مننني أصنننب ت ذا خبنننهأ                             

                

 ِ    ديننننننِ  ز  تَم ننننننِ ز  يتنننننن 

 
 ُم فننننرجًا  نننن بف ر ينننني صننننقب                            

               

 م تهحشنننً   ننن أل ِ  مننني أا  ننن ِ    

 
 صننننننب ت ال يننننننلبُي خنننننناًل وال                                 أ

 

 

 ي ننقُب ُخ ننً  بنني  منني ج  نن ِ  
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  نننشا ُرنننخ ُُّ                            ف نننر صننن حب  ُمننن 

                

  ننننن بُ  بننننن  خب نننننً  ُمرتضنننننى 

 
   فنننننننًة أن ت  ضنننننننا  ي  ننننننن                                 

               

 يهنننننننهج ادنننننننهجِأ او ي  ضننننننن  

 
 وإ ننننننا وإن رنننننن   ا فعبنننننن                                

 

 

 

 

 

 

                           

 وأصننننب   عننننش ابهفنننن  معرضنننن    

       
 أق  بننننننن  ُ قيننننننن  اب بنننننننهأ                               

                    

 وأحليننننننن   عينننننننهن ابرضننننننن     

  

 إنو اب نننننننشي ت إذا  أ ُّ   بفنننننننً                          

                

 إنننننننهاُي  تنننننننشوأت وجوي  ع نننننننهسِ  

 
                 فنن خفج ج  حننب بب ننشي  مت  عننً        

               

 إها ننننِ  أو يننننك  دنننن  صننننشي  

  

 دنن   أيننُ   ننا اب منن ن ومنن   هننر                            

                

 ِخنننننيل وزل ببشنننننشا ِش اصننننن فا  

 
 أي  نننننُ  أنو اد نننننتقييت ثالثنننننة                              

               

 هزابدنننهأ وابع  ننن   واِسننني  ابننن    

  

 أت بننننُب منننني أخ  ُخْب ننننً  جبننننياًل                       

                

 وُخِبننن ت اب ننن س مننني مننن    مهنننصِ   

 
 ف نننننن م  إن تت ننننننشو ت وج  ِخننننننُي                        

               

 فنننن نو ادننننر ت منننني منننن    وطننننصِ   

  

 وبنني ت صننشي ً  منني إذا قابننُ  بفيننًة                      

                

 ُيقننن ِوُأ ز أث نننن ِ  مهقعهنننن  أمننننرا  

 
 وب   نننُ  مننني بنننه ق عنننُ      تنننُ                                

               

 تننه  تلتنننُ  ق نننشًا د نننبقة أخنننر   

  

 ِ  أُنننننننننننن ه صنننننننننننن حبً                                  

                

 ال ُحنننننننب  فيننننننن  وال  رامنننننننَ  

 
 فبنننننر أ نننننَي                                   ننننن ن اب نننننشيرُ 

               

 مننننني قاَر نننننِ  دننننن ت اب شامننننن َ   
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 وأقلنننننننُ  أ قنننننننب وصنننننننبُ                              

 

 

 

 

 

 

                           

 فلقنننننن بت ز  جننننننري اب ي منننننن َ  

       
 و ضنننننننيُ  م ننننننن    ب نننننننال                            

                    

 ب ف نننننرُا أ ضنننننى   ب نننننالم َ  

  

 أت نننرما ِرنننرًا وتننن بلا جهنننرًا                     

                

 بعلر   ن ا حن ُأ مني أضنلر ابدنش       

  

 حتتنننن بت ام قننننبُّ ادننننهجوأُّ وابهفنننن                             

                

 وت نننهما ق نننشت اب  يعنننِة واجلُّفننن  

 
 أج هننننن                           يننننن  ي تبنننننً  جلرينننننرأ  م 

               

 دُّ ننننً   ننننلن وفنننن يت  نننن نت تت بافنننن  

 
  ننن   م ث بننن  يبينننب  رننن  با                             

 

 

 

 

 

 

                           

  نن ا وأ نن ت أجنني  إخننهاِن اب ننف      

       
 وم أطبعننن ت يبنننى جبننن أ منننهجتا                       

 

 تهننن   ننن إجر ق ينننً  صف نننف   فجعب 

 
  تننَب ا نننا أدبينننُ  قنننهبا ي تبنننً                      

 

ُُ أن ي بنننى اب نننشيُ  إذا  فننن    أعنننه

 
 إنتو اب نننننشي ت إذا تل نننننشت حت دنننننُ                               

 

  ننن بهج أدبنننل ز ابعتننن ِب ويت وفننن    

 
 و نن ا ُيننُأ ابعتننب ز حنن أ ابرضننى  

                

 بننن  وإذا تتقنننر ات حتر فننن   ُيدضنننا  

 
  نن براح ُتننشيى اإثننر ي ننش مالإنن     

                       

 ومأ ابرضى تنشيى ابُ نالات اب رقفن     

  

 أ ننن ت ِضنننشيني إذا تي  ننن  قر نننا                         

                

 واب نننشيُ  ابشننن يُ  ي نننش فراقنننا  

 
   فبهننن ا أصنننبقُ  أم ُقنننبُّ ابنننُب                     

               

 يننننشت وُينننن  ي تعنننن ُ  اإ فنننن سِ   

 
 م نننني قننننهِأ ابشننننلِ  ادنننن  أ                             

 

 

 

 

 

 بببنننشِ   بفنننِل ابعتننن ِب واإُنننف سِ  

       
 أ نننن  أا  ننننبتبُّ ابضنننني  ت و لنننني                           

 

  ُّ اب ننننننه  بيبنننننننة اإُنننننننراسِ  

 
 ج ننننهات  نننن ب رِب مننننا                             وإذا منننن 

 

  بننُ  م ننبُّ اب ُ ننهات حنن أ ابتالقننا 

  

 أُنرُا يبينبُّ ف رتدششن ت ُ  نقا                        

                

 بي ونننننبُّ أن م  نننننهجي أذا ننننن    
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 وأدنننرا ُّ اسنننالُا ِ ضنننشين قنننهبا                            

               

 ِ ضنننشين ذا ننن  ف ننن ن ابفعنننُي م نننبُّ 

 
 وُننننن  و ا ابعنننننشاأ و ننننن يعه ا                            

 

 

 

 

 

 

                           

 فنننننلخ ت ح نننننُي  أي ز ِينننننشا    

       
 ف ننننرُا إذا خ بننننُ   يننننيت  أي                     

 

 ااُنننننُ   ننننن  أ   فيننننن   ها ننننن  

 
       وم أتبننننأ ُخ نننن  ُّ بضننننعي  أي                        

 

 وال أ نننننا أ ينننننُش  ننننن   جا ننننن    

 
 وب ننننا أحنننن ذُ  م ننننب رننننخ ً                               

 

 فنننننلاتبُأ  ننننني م فيننننن   ضننننن       

  

 ال ت نننتِشأتو يبنننى تديونننِر صننن حب                         

                

 وُواأ صنننننقبتِ  وخفنننننر ِذم منننننِ  

 
       يهمننً   لوضنن ت منني تتجه ننِر وجهننِ                    

               

 وجفننن ِ  م   نننِ  وُرنننخِ  دالمننن ِ    

  

 ال ُت ننن حَب مننني األ ننن ِب ب يلننننً                                

                

 ُ  ونننن  أف ننننشت اب بنننن  ت ابب ننننيرُ    

 
 فننن إهاُ  ابب ننني ا ز جتلنننرِأ اب نننيِل                           

               

 يُررتننننننلهٌب وز ابر يننننننأ   نننننن 

 
 وا ُخ من هر ُمج   نً  يهجنُب ابضتنلرت                           

 

 

 

 

 

 

                           

 ف نننش ي نننقُب اب نننريرت اب نننريرُ   

       
 وايتنننع حننن أت يننن م اب نننِ  طنننروًا                               

                    

  نننيو جننن    منننأ ج  نننِ  مضنننلهُب 

  

 ع ُنننرُي                              اخفنننج ج  حنننبُّ دننني تُ  

                

 إذا منننن  قُّ ننننَ  خال  ننننَ     وتِبننننَي 

 
 ف  وننننننُ  إن أرننننننلات صننننننقبتُ                                       

               

 أيننننننش  أي جيننننننبُّ إذا تف ِ قننننننَ    

  

 عروة بن الورد

             وِخنننُي   نننُ  ينننصت ابروُنننِش م ننن                        

                

 إذا  ينننننراا وم نننننتلعً  ُيعننننن ً  

 
 أطنننن ات ِ دتيوننننِ  فعننننشبُ  ي ننننُ                                           

               

 وقبننننُ  بنننن  أ   أمننننرًا فييعنننن ً   
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 من أشعار العتابي

 قننش   ننُ  أ جننه أن ت ننهن   نن ي                         

                

 ابنن ي يبدننا يبنناو دهنن ي   ويبننى 

 
 وطف نننُ   ُمنننُي مننن  ُيروجنننى رتنننيُبُ                               

               

 حتننننى  أيننننُ  تعبا ننننا  دننننرو ِ   

 
 فقفنننرُا قنننع ُّ ثنننر قبنننُ  جتف ُتنننُ                                

 

 

 

 

 

 

                           

 و فضننُ   فنناين ينني ثننر  اد بننه ِ    

        

 تتنننهج  ينننشويِو ثنننر تننن يُر أ نننا                                     

                

ُِبُ      صننشي ابُّ إنو ابننرأي ي ننب بعنن 

 
 وبنني  أخننا منني وتج  ننا  أيت يتي ننِ                             

               

 وب ي أخنا مني وجو نا و نه د ِ نبُ      

  

 نصيب

                            إذا ادننرُ  م يبنن أ منني ابننهج م بلنن     

                

  ننن ب  بننن  فننن يبر  نننل ا مف  قننن   

  

 قيس بن اخلطيم

 ينن  يلننرو قننش أيجبننتا منني صنن حب                        

                

 حي ننننً  تتشننننم  وتنننن  ًأ تلرننننه ا    

 
 أمننن  ابفنننؤاُج ف  ِصنننٌ  فيلننن   نننشا                                    

               

 واب ننننهُأ قننننهُأ األهننننُ  ا  ننننهن  

  

 أبو َدهبل اجلمحي

 وبننني  صنننشيٌ  ُيرتضنننى بهصنننية                            

                

 رنن ىأوأجيننه بننشاتا   بشننراِب فلنن   
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 علي بن مقرب

 ال ترضننى  نن إُّهِن ز ِخننُي تع ُننرُي                            

                

  جن ِ  ابنُ ِأ مهتضنل    فبي ترضى دن ت  

  

 ابن املعتز

  ت  نننن ا اب منننن ِن                                    بننننهُا أخننننال 

                

 فلقببنننُ   ننن إجِر مننن هر   ننني     

 
 و ابدُهنننننننننُر إن تت تنننننننننفقُتهر                                      

               

        ينننشو  اددينننِب         صنننشيُ  ابِعيننن ِن ا  

  

 الطرماح بن حكيم

 متننى منن  ي ننه  دنني امننره   ننشي                    

                

 وببيننني أرنننب ب ينننراري اد ننن  ح 

 
 ي ننننشس أمننننه ًا م ع نننن  ي ي هنننن                       

               

 يبيننن  ويعشننن  ُعننن   ننني   ُننن  

  

 عبيد اهلل بن طاهر

                      صتنننبترُا يبنننى أُننني  ت م نننُ  ُتنننريُبا

                

   فننننةُّ أن أ  ننننى  دنننن  صننننشي ِ  

  

 عبيد اهلل بن احلر اجلعفي

 فنن ن جتنني يننا أو تننرج بننا إ   ننًة                   

                

 أجَش ي ب ز األ ري ابعريضة من  ب   
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 األسعر اجلعفي

 إخنننهان صنننشس  مننن   او   دب نننة                         

                

 ف ذا افت را ف ش  نه   نب من   نه      

  

 همام الرقاشي وقيل عصام بن عبيد الزَّماني

 أجخبنن ت قببننات قهمننً  م ي نني إننُر                          

                

 منني قبننُي أن يبجننها األ ننهاب قننشواما 

 بننه ُيننشتو  يننٌ  و يننٌ    ننُ  أ ننرمهر                     

               

  يتنننً  وأ عتهنننر مننني م ننن ِأ ابننن وابِ   

 
 ف ننش جعبننُ  إذا منن  حنن ج    بنن                        

 

 

 

 

 

 

                           

  بننننن ِب جا   أجباه نننننن   ننننننلقهاِب                                           

        

 عمارة بن عقيل

     تتجتر منن ت بننا منني دنن  ُجننَرب  يبلتننُ              

                

 ره  أن ي هنت ابنشو ُر بنا قنش تتديونرا     

 
 فلقبننيت   أليننشاِ  منني  اننيين ج  ننب                           

               

 يبنننا ا ووبدنننى   ب نننشيِ  فنننلج را    

 
 وقش    ت با يه ً  يبى ابش ِر   صنرًا                

 

 

 

 

 

 

                           

 ي ننً   ابدلنن  ُنن ُ  أم ننرا  ي ينن ًا ا ود 

       
 وم    نُ  دنشا ًا  فنه ًا ا فنال ت ني                         

 

   ننن حبب ابنننهاز أيننن   وأدنننش ا   

 
 فلننن  أ ننن ت إال مننني ُم ِ نننبُّ إ ونننُ                              

 

 ُمنننن ٌن جتفننننَ  ُخال وننننُ  وت  ننننرا  

 
 

 

  

 

 

 املتوكل الكناني

                       أال أ بننننخ أ نننن  قنننني    ُرننننهال        

                

  ننننننل ا م أُخ ننننننبُّ وم يا ِوننننننا   

 
 وب ننننا طهيننننُ  اب شنننن  بُّولنننن                              

               

  أيُتننبُّ قننش طهينن ت اب شنن ت يننا     

 
 و  ننننُ  إذا اسبيننننُي أ اج  جننننري  

 

 

 

 *ِيقببننننُ  إجننننرِي دُّهننننر اِدج نننن  

       
  نننن ا ُّ قضننننيُ  ببخننننالن أ ننننا                              

 

 أجينننننُي يبنننننيهر وأجينننننُي منننننا 
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 فب ننننُ   نننن مي  أ ننننشًا خبننننياًل                                 

 

 *يبننننننى رننننننر  إذا م يننننننلمتا   

 
 

 

  

 

 (                     صرما:   واية)
(يبى ُا :   واية)  

 سلمة بن رشك اليشكري

 اب ننننننه  ال تلخنننننن ي                             وصننننننشي 

                

  نننني  يننننُي ابننننرأي ز أن تتشيننننَ  

 
 ف جت بنننننن  واجت ننننننب أُنننننني يتُ                                   

               

 إنتو منننني  خننننى ب يلننننً  وتضتننننع َ    

 
 

 أبو الفتح البسيت

              ح ننُب ابفتننى ي باننُ  ِخنناًل يع ُننُرُي               

                

 إذا حت منننننن ُي إخننننننهاٌن وخننننننالنُ  

 
 

 األبيوردي

 يب ننن  ُّ وابع ننني اد نننفى عت نننى                              

                

 مننني قهبننن  ومننني ابفعننن أ ابعب نننر 

 

 يبشي اإه  وي ه  إن يرض  ب  فر  يبيب  ل  ي ه  األ قر

 القاضي اجلرجاني

 ز م يننننش                             جفنننن   ُّ  انننني  يننننهب   

                

 ومنن  تت فُّننبا ُتشننِلُ   ننا ح ننهجي    

 
 فنن ن ي ننِي اب ننشوُج  ضنن  ُّ ف ذ ننَب                       

               

 فنننن  ا قننننش و بُتننننبُّ بب ننننشوجِ   

 
 فق ننن  م نننبُّ أن يهنننها ُّ قبننن                                 

 

 

 

 

 وحت ننننُببُّ أن أُو ت ُّ  ننننيو ييننننشِ   

        

 من أشعار حييى بن زياد

 وإذا أ اج    بهصننننننن أ مب ِينننننننٌش                        

                

 يهمننً  ف نني منني حببنن  منن  يهصنني    
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 ُ  ننننن  أفجنننننأ اسبيننننني  نننننهجي                            

                

 قنننن حننننص ال ت ننننت ير بننننا أخال 

  

 حييى بن احلكم

  ننر قننش جعبنن  أخننً  جو ننا ت  رننب                      

                

 وبننني   يننن  ر قنننرب وال   نننب   

 
 فنن   عنن ي  نن  قننشم  منني ح نني                      

               

 إذ م ننب أخبفننا منن    نن  أحت ننب  

  

 الشمردل الريبوعي

          وصننهأ إذا ارننتد ى وإن  نن ن م نننًا       

                

 منني ادنن أ م حتنني اب ننشي  م نن  ب   

  

 خيثمة بن معروف األسدي

 إذا  جعنننن  إا  ف ننننا أحننننشثه                               

                

 يلي تضنلي مني أصنق  ا اب بنب     

 
 ينن وجا وجننشًا يبننى وجننش  أ   ننشي                             

               

  ج   نن ا اب ننش  تبتهننب حتننى ت نن  

  

 أحدهم

 وبننني  خبيبنننا  ننن دبهأ وال ابننن ي                  

                

 إذا دبنننن  ي نننن   نننن يا خببينننني   

 
 وب نني خبيبننا منني يننشير وصنن ب                          

               

 وي نننتر رنننري ي نننش  ننني جخيننني  
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 من أشعار عمرو بن األهتم املنقري

 ِببننننبُّ إال تت ر  ننننً                      إذا ادننننرُ  م ُيَق

                

  ننشا بننب منني أخالقننِ  منن  ُيد ِبننبُ    

 
 ا وصتننَرُب اب اننيين أ ننهُن حنن جا                    فشتيننُ 

               

 وز األ رِي ببلننرِ  اجلبيننِش منن ا بُ   

  
  ننيا و ننصت ا نني ينن مر                           أم تننرت منن  

                

 منني ابننُهجين قننش   بنن  يبينن  اب ع بننبُ  

 
 وأصنننب ت  ننن قا ابنننُهجين  نننيا و ي نننُ                       

               

  لن م ي ي ا وابنش ُر فين  ابعج  نبُ    

 
 تتع بننَر أن  وصننببُّ ج  ننشًا                      :  ف بننُ 

 

 

 

 

 

 

                           

ُِننن دةا     مت ننن  ُب و تجنننُر ُّ ي نننشي 

       
 فلننن  أ ننن    ببننن  ا يبينننب صنننب  ًة                     

                    

 وال   بننن ي تلتينننبُّ منننا اد  بنننبُ   

  

 عبيد اهلل بن عمرو القرشي

 أ ا ُّ ابينننهب بنننا ودنننشًا بدننن ي                            

                

 و عنننننش دنننننش  ألقر  ننننن  إبي ننننن   

 
  ننننن ا                          إذا واصنننننب  ذا ف  قننننن 

               

  نننننلنو فراقننننن  حنننننتر يبي ننننن    

 
 فنننننننلقر هر أقبنننننننهر صنننننننف                                  

 

 

 

 

 

 

                           

 وأ عننننننش ر أحننننننبهر إبي نننننن    

        

 األصمعي

 وال ت  نننأ أخنننً  بنننب ي نننش ذ نننب                        

                

  ن  ابنننن  بت يدفننننري اب ننننرير فنننن 

  

 ناصح الدين األرجاني

 ومنني ابننشبيي يبننى مالبننب أ ننا                          

                

 قنننش دبننن  أي منننً  ومننن با ط بنننب   

 
 وإذا  أيننن  ابعبنننش يهنننرب ثنننر م                      

               

 ي بننب فلننها ابعبننش م نن   نن  ب     
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 أبو بكر األرجاني

 اب نن س أطبننب منن هر                       إ ننا  بننهاُ 

                

 أخنن  ث ننة ي ننش ايننناري ابشننشا ش    

 
 فبننر أ ت فيلنن  رنن   ا دنن  ُنن م                      

               

 وم أ  فيلننن  رتنننرو ا دننن  ح رنننش   

  

 أمحد بن حييى وقيل حممود الوراق

 منن  ِ ننشُا أفقننُا ينني أخننا ث ننة                        

                

 إال ذت نننننُ  يهاقنننننبت ابفقننننناِ  

  

 أبو قطن اهلاللي

 وب ننن ا قنننش  ا نننا مننن   جنننرتا                     

                

 ج نننه   ننني جيبننن  دننن    صننن     

 
  فننى بب ننشي  ذيننرأ منني صننشي                        

               

 إخننن   ابعنننش    جلنننش أو   بتلننن ُح  

  

 ابن الساعاتي

 تيلرنننَي مننني أخ  وبدنننى    بنننِ                          ال

                

 وإن  نننشا بنننبُّ م نننُ  رنننهُ  أخنننالِس 

 
 إنو اب نننل  ت ُتروجنننى و نننا   ُحنننةا                   

               

 إذا أبدقنننننَ     يننننن ج  وإ نننننراسِ   

  

 من أشعار أبو اسحق االلبريي

         ويننن  ُ بو خننني   ننن  ذا صنننبة بننن               

                

 يننر  أن جفننا منني أجنني صننالتا     

 
 و  ننن  بننن  أ  نننً  وأ نننً  مننن  ًأ                          

               

 فننننلفرج ا ز وحشننننة ابيبلنننن ا   
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 تت دببننُ  إخننهان اب ننف  فهجننشتهر                         

                

 ُيهفننً   ليلنن با ومنني بننا  نن  ري      

  

 أذينةعروة بن 

 و ر مي أخ  طنه   شنقً  ف بنُ  بنُ                          

                

 إنتو ا  نننها    ننن ا ي نننب ي نننهيا  

 
 ال تتق ننننن تو مؤاخننننن تا م  نننننرأ                          

               

 وال  ضننن   وقنننش أذ بننن  يرضنننيا  

 
 ال خنن ت ي ننش  ز ديننب  وز حضننر                      

 

 

 

 

 

 

                           

 إال أ  وينننُي مننني خبننن   وتبنننهييُ   

        

 ابن الفارض

 و   نننن  مهاثيننننُ  اإخنننن ِ  أُِّخيتوننننًة                              

                

 فبلنننن  تفر ق نننن  يت ننننَشُا وحتبُّونننن ِ  

 
 وتنننن ِ  م أخننننَن م مننننة دننننش                                  

               

 وفننن  ى وإن فننن  ا إا خنننِن ذموننن     

  

 حممد بن هاشم اخلالدي

 وأخ   تُخ نننُ  يبينننِ  حتنننى متبفنننا                         

                

  بنننهٌأ إذا مننن  يتنننرخاُ   وابشنننا  

  

 أبو اهلول احلمريي وقيل غريه

 بُّننِ َي    نن  ابننش ي  أ  بتننبُّ ثننروًأ                              

                

 فلصبق  فيهن   عنش ُي نر  اخن  ُي نرِ      

 
 ب ننش  شنني اإثننراُ  م ننب خال  ننً                            

               

 مي اببؤِب      حت ت ثهب  مي ابف نرِ  
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 أنس بن زنيم الدؤلي وقيل غريه

 ب ننش   ننُ  أرننعى ز  ننها ُّ وأ تدننا                       

                

 وأ جننه م ننب م ب ننُ  القينن   ِ ضنن  ُّ 

 
 حف دنننً  وإم ننن  ً  دننن   ننن ن  ي  ننن                                 

               

 بتجننن يا يهمنننً  فلننن   ا ننن ت ج ُيننن  

 
ُِننلُ  م ننب رتننق  ًة      أ ا ننا إذا منن  

                      

 *ِبتل ر ننا ينن جا يتج جننً  ورنن في    

 
 ( فا ابنابابرحي ب  ت : ابدب  ار في  : ابعج ا)

 من أشعار شوقي

 أ نن  منني  ننشأ   ب تننب اب ننق                                     

                

 م أجننننش بننننا وافيننننً  إال اب ت  نننن   

 
  ابدلننننننن  أخب تننننننن  جنننننننشوج ا                                 

               

 و  نن  ا منني حبننا ابفضنني ثي  نن     

 
                  صننن   اإخنننهان يبدينننب ابت نننى        

 

 

 

 

 

 

                           

 و ُنننيش اب تنننب يبدينننب اب نننها   

        
 أال حتبونننننن ا ُصننننننقبةا اب تننننننِب                                   

                

 وأحِبنننننننَب  لي منننننننِ  احِبنننننننِب 

 
 ودنننن بت ابروفنننن ُس  ننننلن م ي ننننَي                                 

               

  هننننَر بننننبُّ يهننننٌش وم تت ننننقِب 

 من أشعار حافظ ابراهيم 

 ت   يتننننُ  ينننن  ر فُُّقبفننننَ  ُيننننرا                                   

                

 وضننن يَ  ُيهنننهٌج يبنننى مننن  أ      

 
 وأصننننب ت حبننننُي ات نننن با   ننننر                                  

               

  وننننه  خننننيِ  ابد ابننننِة  عننننش اب  

 
 وقننننش ُاأت منننن   نننن نت منننني إبفننننة                                 

 

 

 

 

 

ُِننننننننه ب ابننننننننشوجى   وتُوُج ُواأت 

       
  نننننلنتو   ننننن  ت ابهفننننن   يننننن  َر                                        

 

 و نننننيا   ننننن ُ  حتبننننن ِب احلُّيننننن   

 
                          رننننن  ُ  إبننننني ر وم ت ننننن  ها        

 

 إا  وقننننش   ننننُ  ِ عننننرت ابفتننننى   

 
  نننن ا  ننننِ                                       : و ف ننننا فري نننن ن 

 

 ا وذا ُّ اب ننننش  م جننننُ  ابهفنننن  ت  

  
 ال أ ننننن با أذ  ابعنننننشو فُق نننننا                              

                

 أ ننن  يننن  بِو مننني والِ  اب نننشي    
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 صربيامساعيل 

 إذا خنننن  ا ِخننننيل قننننشيٌر ويت فننننا                                

                

 وفُّه قنننُ  يهمنننً  ز مت  تبنننِ  رتنننهلا  

 
 تتعنننر ريت طُّينننُي ابنننُهجين  نننيا و ي نننُ                             

               

 ف ُّ ننننر  رننننهلا ف    يننننُ  وم أ ِب 

  

 خليل مطران
 صننن جقُتهَر  لصننن جس                          ومننن   اننني  مننني

                

 ومنن   انني  منني صنن حبتهر   ننق بِ   

  
 فننن ن دنننه  أٌخ ذو  هنننى فلهبنننًة                                  

                

 حتننننننننى يننننننننُرجوُي ُ هنننننننن ُي  جوا  

  
 ُيِ نننرونت بنننا ُنننرًا وُيبنننشونت  أفنننًة                            

                

 أ ننن  ها إذن يتبدنننهنت ي نننشي ثننن  ا    

 
 ي ننهمه ا ختَ ننفً  و  ننُ   هجننن                             

               

 أ ننننني  أذ ى يننننن هر وأج أ يننننن  ا 

 
 ُيعننن طه ا  لرنننً   نننلن   هننن  جمنننا                                

 

 

 

 

 

 

                           

   صت ُمنننننشا اأ اُي يبنننننى اد نننننته 

       
 ف ن أ ِب مني ُجرحنا  تبن  ها  نل وهَر                             

                    

ُِنننف  ا    ُ نننُر م ُينننشيروا ز ابفنننؤاِج 

  

 من أشعار حممود سامي البارودي
 أ    هننننر وحشننننة إذا حضننننروا                           

                

 وطينننب أ ننن  إذا  لنننه دع نننها    

 
 

               

  

 

 

                    

  

 

 

 ب ننن وا  نننص قنننهب  ال ختنننالست إنننر                           

                

 إن ي قننشوا دننش وا أو ي ُننروا ج  ننها 

 
 ُيخفننهنت منني حت ننش  منن  ز  فهِرننهُر                      

               

 وُيينننرونت خنننشايً  دننن  مننن     نننها 
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 ُ  ابننبالجت وجترو ننُ  ابعبنن ج فبننر                        طفنن

                

 أ  ننني ِبخنننُي وم أجننن   إا رتننن ُِّي 

  

 وجترو ننُ  إخننهانت اب ننف ِ  فبننَر أجننَش                      

                

 صنننشي ً  بنننُ  ز اب يبننن ِا ق نننيرُ    

 
         نني ي ننُ  اإ  نن ُن وابدننشُ  ُننيلةا                   

               

   نننى وابهفننن ُ  ي نننيُرأب انننيين ا ننني  

  

 و ينننيت أوج  اب انننربت مننني متبنننهن                              

                

  نن ِ  خب ينن  اب ننشِ  ُننيلتُ  استننيُ    

  

 رنننتعي ُ                           أفُّلنننَي بنننا ِ خنننُي صننن جس  

                

     صنننر  ارنننتِلشوُييبنننى أمبنننا ا أو  

 
 صقبُ   ا ابنش ي  طنهياًل فبنر أجنَش                       

               

   هَي مي صن حب  ارنتجش يُ  فُّ خبياًل  ا 

 
 فننل  ُر منني القيننُ  م يتَ ننُي قبُبننُ                          

 

 

 

 

 

 

                           

 وأصنننشُس مننني وابينننُ  م ُيدنننِي ُوجوُي 

       
 أصننعُب منن  يب ننى ابفتننى ز ُم  ننِ                     و

                    

 صننق  ةا منني يشننفا منني ابننشاِ  ف ننُشُي 

  

 وي ُنننرُا أخنننشا ً  فبلننن   بنننهتهر                          

                

 مت يننُ  أن أ  ننى وحيننشًا  ننال ِخننَشن   

  

       ُعننننُ  قننننشميً    بهفنننن ِ  فبيننننتا                    

                

 يِبلننُ  يبننى األينن ِب أينني وُجننهُجيُ     

 
 فننن ن أ ننن  م أمِبنننْب صنننشي ً  فننن  ا                         

               

 ب ف ننا صننشيٌ  ال تتخننيُ  يهننهُجيُ    

 
 وح ُب ابفتى مي  أيِ  خنُ  صن حب                     

 

 

 

 

ُُِ ُي    ز  اننننيين خت ننننب  يننننؤوُجُيُيننننها

        

 بنننه  ننن ن ز ابنننش ي  ِوجاٌج صننن ِجٌس                          

                

 منننن  حنننن أت  ننننص اسبننننتص جتفنننن ُ  

 
 فنن  فُج يننشيب منني اب منن ِن وأ ِبننِ                        

               

 ف ب ننعا ز طبننِب اب ننشيِ   تبنن  ُ     
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  ننننهاج تُي                       جاِ  اب ننننشي ت وال تننننلمَي  

                

 فُر ننن  يننن ج  عنننش اب نننشس خهوا ننن   

  

 وب نننُ     بنننب  ز اب ننن ِس ِخننناًل                           

                

 ي  صننننقا فع بننننا قننننش  فنننن  ا  

  

 صنن جقُ   عننج اب ننهب حتننى خنن  ا                    

                

 يبتننننُ  فرمنننن  اوحفيننننُ  م ننننُ  متد 

 
 ُيننرت اب  ننيقةُّ  عننش أن  بدنن   ننِ                          

               

 دشننننً  وجنننن ُ  احلنننن و   ببهتنننن نِ  

  

  نننننننص أ ننننننن س إذا وُ نننننننتهر                              

                

   بننن   ي نننش ابنننبال  مننن  وُ نننها    

 
 ال ز مننننننننهجاتهر إذا صننننننننشقها                       

               

   نننننن  وال ز فننننننراقهر دنننننن  

 
 مننني  ننني فنننل يبنننه  ز فلننن                            

 

 

 

 

 

 

                           

 مضنننندة رننننه  م اجهنننن  يفنننني   

        

  بننهُا اب نن ست وارننتخعُا ينن هر                      

                

 صننننروات ابننننشو ِر   ننننً   عننننش  نِ  

 
 خنننا ِ ننن اب                     فلننن  أ  نننرُا دننن  أ

               

 ختباننننهِب ابننننُهجين م نننن ه ت احل نننن ِن 

 
 ُي تننننرينُح   بعننننشاوِأ و ننننه  نننن                               

 

 

 

 

 

 ويتلننننُ ُس ز االبننننِة و ننننه جا ننننا  

       
 بننننن  ز  انننننيين ج  حنننننة  ب ننننن ٌن                        

                    

 ينننشو   ننن  يبنننى ح نننر اب مننن ن    

  

 أليين خبيننننني  ز اب مننننن ن أ اِفنننننُ                      

                

 وأ  نننُر مننني القينننُ  ِخنننبل م ننن ِفُ  

 
  بننهُا  ننا ابننش ي  فبننر أ ت صنن جقً                        

               

 فننلييت بعلننري األ رمننهنت األصنن ِجُس    

 
ُِنننُر رننن   جوا   ب فننن ِس ومننن  إنننر                   مع 

 

 

 أصننننهٌأ أدبتهنننن  فننننروٌ   هاِرننننُ  
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 فنننليبُلهَر ي نننش اس نننهمِة ج  نننٌي                    

                    

 وأت نننن  ر ي ننننش ابعف فننننِة ف رننننُ  

  

 فننال صننشي ت ُيرايننا ديننبت صنن حبِ                    

                

 وال  فيننن ت يبنننى األرنننراِ  ينننؤتتليُ  

 
  بهُتُهَر ف نِ لُ  ابعنيكت وا  نرف                     

               

  ف ا يي اب  ِس حتى بي  با ُجُي 

 
 فنن ن ي نني فنن تا منن    ننُ  أمب ننُ                       

 

 

 

 

 

 

                           

 ُيف ببعنننُش يننن هر دننن  أتبفتنننُ  ىننن    

        

  بلننن  قبنننُ  قنننش أصنننبُ  خبنننياًل                     

                

 أضننننق تا منننني دننننش ِي األينننن ب  

  

 فلنني بننا  نن  خنناًل  رميننً  ِ جنن ُ ُي                        

                

 ف ننش رنن ل   ف ننا مع ُننرأُّ اإاجننِي 

 
 بعنننيو ينننشت األيننن ِب ت نننخه ِ با يتنننة                        

               

 أ اُي  هننن   عنننش اب ننن اُِأ وابضنننيين   

 
 ف نن أ ابننه ر مرتب ننً                   : رننلبُ  ي نن  

 

 

 

 

 

 

                           

 ُ فننن ُا أرننن ه أ     ننن  ت نننبيا    

       
 جف تهنن  ز خينن با يننهب أن ي ننف                   

                    

  نننا اإنننهاج  ز أحنننالب ر نننهن   

  

  يهنن ا م يبنن  ز ابننش ي  أخننه ث ننة                        

                

 يريننى ادننهجوأ أو ُيب ننا يننشت اب  ننبرِ     

 
 فنننال يدُر ونننبُّ مننني وجننن    ش ُنننتُ                            

               

 ف ب نننن ُ    م ننننةا ز  نننن خِر اب  ننننبِر 

  

                 وال تتباننننَر ِخننننناًل يبنننننى  فنننننهأ                

                

 ف بدلننننن  تب نننننى فتنننننى أرنننننشا   

 
 

               

  

 
 

 

 

 

  

       
 وصننننن حب   يينننننُ  ج نننننرًا ُوج ُي                         

 

 وم أا نننننن يَي  هجتننننننُ  وقُّ ننننننشتيُ  
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 و  ننننُ  أ يننننى   دديننننِب يتهننننشتُي                        

 

  نني   ننُ  أخشننى أن أيننيكت  عننشتيُ   

 
ُِ نننشتُي                          حتنننى إذا مننن  ابنننش ُر أو   

 

 صتنننعورت بنننا  عنننشت اب نننف ِ  ختنننشويُ    

 
ُت ز  عننننِج األمننننهِ  حتننننش ُي       وجنننن 

                  

 فبنننننننر أاحننننننن وَأ  تجيتنننننننُ  وت تجوُي 

 
 وم أا ُّنننننننننشينَ    بعتننننننننن ِب ِوَ جتُي         

                   

 وبننننننه أ جُا أن أفانننننني  حتننننننشويُ  

 
 ب بننننُ  فيننننِ  منننن  ُيقنننن   جبننننشتُي     

                       

 ب ننننننن ا تر تنننننننُ  وِحْ نننننننشتيُ   

 
 ُننلُن امنننره  ز ا ننِش يرينننى رنننشتُي       

         

  انننني  امننننره  ُي ِفننننُ   نننن  ِي ننننشتيُ  

  

 فُِّلننني ابعننن ِ  دُّنننج  طرِفنننبُّ ينننا                       

                

 إنو خننننن ت اب يننننننق ِب أ فُّنننننُأ ُوجوا 

  

 ومنننني أطنننن  ت  واأ اب ننننه   تفننننرتوُي                        

                

 ينني اب ننشي  ُنن   اب ينني واب نن أ   

  

 وب ننش  بننهُا اب نن ست ز أطننهاِ ِ َر                       

                

 ومتِببننننُ  حتننننى مبدننننا اإ ننننال ُ   

 
 ادنننننهجوأا ِخبدنننننة م  و نننننةا                               فننننن ذا

               

  نننننص ابعيونننننِة وابهفننننن ُ   يننننن  ُ  

 
  يننيت ابهثننهُس ِ  موننة  منني صنن حب                          

 

 

 

 

 

 

                           

 وِ  اننننيين قبننننب     ننننةا رننننهجا ُ    

       
                   فنن  فج يننشيبُّ منني اب منن ِن وأ بننِ         

                    

 ف ب ننعا  ز طبننِب اب ننشي   تبنن  ُ     

  

 منني دننِ  منن  ذت ننب  ج يننُ  وإ تلنن                                

                

  دنننُج ابفضنننيبِة ُنننيلةا اجلهنننال ِ  

 
 تع نننن  ُم    ننننةا ابب ننننيِر ف  وهنننن                                  

               

 ُتنننرتُس اب فنننهِس و  نننةا اب رمننن  ِ    

 
 أ نننن  ز ُمنننن ن  دنننن ج   ومع ُننننر                                    

 

 

 

 يتبه نننننننهنت تبانننننننهنت احِلر ننننننن ِ  

       
 أيننشاُ  ديننب  بنني ت ي ننبُر صنن ِحٌب                              

 

 منننن هر وإخننننهأا متقضننننر  و خنننن ِ  

 
  هننر قهمننً   بننها إخننن   ر                                   أقننب   

 

 فببنننننها أقنننننب  ذمنننننة وإخننننن    
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 قنننش أصنننبقها ببنننش ِر ُرنننب ةُّ  ننن قر                                   

 

 ز  اننننيين م ننننش     ننننة  و ننننال ِ    

 
 وأُنننش  مننن  يب نننى ابفتنننى ز ج نننرِي    

                         

 اببؤمننن ِ  ف نننُش ابِ نننراِب وصنننقبةا   

  

 إذا تتبففننننُ  م أدننننَ  أخنننن  ِث ننننة                                         

                

 ينننلوي إبننناتو وال ي نننعى إخننن جي    

  

 ف نننق ً  بنننشا   ال ينننشوُب  تعيُلهننن                                       

                

 وتبننً  ِبخننُي ال يننشوُب يبننى ابعهننشِ     

  

 شي ت يت ُونننُر اب  نننلأت د ِ ُبنننَ                                إذ ال صننن

                

 وال  فيننن ت يتنننروُس ابعنننصت ح ِضنننُريَ   

  

 أ  ننننا ف هننننا اجللنننن ُج وال أ                                  

                

 يتننِرس  دبننى ُنن  تا أو يعننا    ِخنناًل 

 
                                فننن ذا جينننهُا   ننن حب  م يبتفننن      

               

 وإذا جلننننننننلُا إا أخ  م ي فننننننننِأ 

  

 قبينننٌي مننني ينننشوُب يبنننى ابنننِهجاِج                                         

                

 فننننال تتقِفننننَي ِ  اننننرب  أو ِ عنننن جِ   

 
        إذا  ننننن نت ابتتديونننننُر ز اببيننننن با                                   

               

 ف ينننننيت ينننننشوُب ُوج  ز فنننننؤاِج     

  

 قبينننٌي  ننن جاِب ادُّنننهجوِأ مننني يفنننا                                         

                

 فلننَي بننا خبننُي أصنن في  وأ تفننا     

 
   صنن حبً                                     أبننش ي  فبننر   بننهُا  ننا ا 

               

 ُب يبننننى ُوُج  دننننِ  ت باننننيِ يننننشو 

 
 فهي مي فتىى ي رو يي اب بنب  تلتونُ                                 

 

 

 

 ُم ننعِي   شننيلِة م بننه   يبننى ا ننِش 
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 ف يننن  ُّ أن ُتخنننشتَ   شنننيلِة صننن حب                      

                

 ب من ِن ف نش أ نش    فلي دُّني  خن ًا      

 
 ف ننش ط دنن  جترو ننُ  ِخنناًل فلنن   يننى                                

               

 وِحْبفً  فلن  أوفنى ويه نً  فلن  أجنش       

  

 وتِيننَك فننرجًا فلنن  ز اب نن ِس ِخننٌي                            

                

 يت  ننننننُر ُّ ز ِ عنننننن ج  واقنننننننابِ  

 
 ُي متبيوننننً                         حببننننُ  ابننننشو رت أُنننن ارت 

               

 *وُذقننُ  ابعننيكت منني أ ي  وصنن ب   

 
 فلننن  أ  نننرُا ز اإخنننهاِن  تنننَش  ً  

 

 

 

 

 

 

                           

 يتِجنننني  ينننني ادالمننننِة وابعتنننن بِ  

       
ُِنننننُر مننننني ب ي ننننن                                        وِب  وننننن  ُ ع 

                    

 يبننننى ُح ننننِر ادننننرو ِأ وابتدنننن  ا 

 (ي ي : أ ي)* (دريي)* 

 علي اجلارم

 !                                      أصننننشي ا يتننننهج  أ ننننا أارنننن     

                

 ويننننشووي ُيينننني فينننن  ابهفنننن      

 
    ُيِ نننن ت احلنننن أ ال   بننننة ب نننني                                   

               

 ُ  ولننننن  أخنننننشت ابدريننننن ت ادننننن     

  

 من أشعار إبراهيم ناجي

 خننن نت األحبنننةا وابرفننن ُس وم أخنننَي                                 

                

 يهننشي إننر وصننفقُ  صننف ت  ننرير  

  
   ننن   وقنننش أقببننن  بنننا                                أب ننن  

                

 ا دنننش  صنننشي  قنننش أرننن  تشنننت  

  

 من أشعار عبد الرمحن شكري

 ز أي ُنننر  عنننهُ ابدنننشُ  ي نننش ُر                           

                

 حتننننى ت   ننننيت حت   ننننً   عننننشوان   
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 ت ننهأ  نن بيي قننهاًل ب نن  صنن جق                                  

               

  ننص ذي صننشس  ود نن ن  ينن   عننش منن   

 
 دننا وُح ننُي ابيُّننيين جتهبننُ                                أح نن ُ 

 

 

 

 

 

 

                           

 ف نننهُ  د ونننبُّ فيننن  ُنننب حننن ان  

       
 منن  أ نن ت أوأ منني خ  نن  أواِصننُري                                 

 

 و احت يننن  ُج  نننص اب ننن ِس   ي  ننن   

 
                 تدتنن  ا ثننر تب نن  ا وتضننقب بننا              

 

 واب بننُب منننن منني رننه   وأضنند ن   

 
  ر ضن حب   نه م نُي اب  نِر مب نل                             

 

 وفينننِ  حتفانننبُّ مننني رنننُر وذيفننن ن  

  
 متقضُتبُّ ابُ  ن ت ز رنريني وإيال نا                   

                

  ل ولنن  اب  ننُ  منني جيننا وإمينن  ا     

 
 ُتلهننن                       قنننهاِ ُ  ي نننب تنننلتيا وأ  

               

  ننلي وجهيننب  ننص اب نن س تب نن  ا    

 
 ُتننننننن يُأ أنو وجاجي ز  م   نننننننةا                         

 

 

 

 

 

 

                           

 ح ننيببُّ ا  منني ينن ج  ومنني جنن  ا   

        
 -142الرسالة العدد -عبد الرمحن شكري

  ننني                         يدنننش  اب ننن س ز ابشننن    وب 

                

 دننننش ي ز ابرخنننن   ال ز ابشنننن     

 
 إن تتِفننننَش  علننننةا يبننننا  تتبديننننى                                 

               

 ح نننشًا بنننا و ننن ن مننني أينننشا ا  

 
 فننن ذا ابنننش ر مننن أ  نننا  ننن ن  ت ننن                           

 

 

 

 

 

 

                           

  ى يبننننى  نننن   وطننننهأ  ال ننننا   

       
 اداهارنننا ز احلننن ن حتنننى إذا مننن                          

 

   نننُ  ز دضنننبة رننن     بعنننشا     

 
ُتنننهال                           ز رننن  ما حبنننه احلنننشي  

 

 و نننه يرجنننه أن بنننه ُيختبدنننشت جا نننا 

 
 فنن ذا منن  صننقق  ينن وج  دضنننا                            

 

 بننننن  بنننننه أيتنننننش  ز األقهيننننن  وتي 

 
 بنننش  ي األرننننى وطننن أ يبينننن  اأ       

                    

  ننننر حتننننى ميننننها   بعحنننن      

 
 إن  جننن  ا ابعنننشو أح نننيت قنننهال    

                    

 جافعننننً  ِفَريننننة ابعننننشت    ب  نننن      

 
 فننن ذا مننن  ُمنننشِحُ   تنننر    تبنننا         

                        

 جنننننن  و منننننن  ا    ينننننن  واإ  

 
 ينن  صننشي  ابننبال  ي فننب ز ابنن       

                

 س  يننن ٌ  أ ِدنننَج  ننن  مننني  يننن     

 
 إينننِ  ي قبنننب مننن  ج ننن   مننني ا           

                   

 الن أج نننننى مننننني صنننننهبةاأليشا  

 
 ِخبننن ت أن اب نننشي  م ننني   نننير        

                    

  ننننننن فأ الُب قبيننننننني ابع ننننننن   
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 م تت ْبننننننُ          ال ت نننننن أ احلينننننن أ إن  

                  

  نننننري   إخننننن   خننننن  دننننن ا    

 
 إن ت نننننشم ت ال يعهقنننننب م ننننن          

                     

 ينننننن    ز م نننننن جح األ جنننننن     

 
 ويعننننا منننن  ت هبنننن  ثننننر ال ينننني         

                      

  نننن  حتننننى ينننن يأ ز األ نننن      

 
 وتيننبُّ إن اب  ننير قننش ُيرمننُش اب ننر       

                    

 ات   ننننن ز ابنننننناب واألقننننن ا   

 
 و نننه م ننني اب نننشي  حنننرًا و نننرجًا    

                   

 ز اخننننتالا احلنننن الا واألجننننها  

 
 

 هاشم رفاعي

 وإ ننا أل ننشي ابننهجتو ببخننيين صنن جقً                            

                

 إذا   نت ز اإخالِ  قنش صنشس اِسني     

 
 يننا فيننِ  مننياًل و دبننًة                      وإن أنن ت 

               

 تبننشتوأت مننا ابننهج  وا   ننأ ابهصننيُ    

 
 

 من أشعار بدوي اجلبل

 ي  صنقي  اإخن ِ  قنش  شني اب ن س                       

                

 إخنننننننن  ى  اهو ننننننننً   نننننننن وق    

 
 أمت ننننى اببقنننن س فيننننب وأُنننن ه                          

               

 بب ضننننن   ابتنننننلخ  وابتعهي ننننن   

 
 

 أ نن  منن  يتتبننُ  يبننى ابِ ننق ِب فبنني ت ز     

 ابش ي  ِصق ُب 

 

                

  

 
 ُخَرٌس وب ي قنش تف صنقِ  اسنهاِتُر واب ين بُ    

 

 

               

  

 
 يتِ لَ  مرو ُتهر وت لُأ أن ُيشدنِشده  احنِتالبُ  

 ابِ نب بُ  وأِيي  يي رتنبِو ابب نيِر وُ  ولن   تُبنيت    

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 عدنان مردم بك

 ب ننننُ   نننني حيلننننُي احل ننننشا إذا                   

                

 يت دننننا ِخننننيل وخنننن نت األقر ه نننن    

 
 أدفنننُر ابننن  بت وأادضنننا  ننن دري                     

               

 ينني أخننا إن صننربت احلبننيت ادتي نن      
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 إن أٌخ م ينننننر  يهنننننشي رنننننفهً                         

 

 

 

 

 

 

                           

 ومضنننننى ز ديونننننِ    جل  بي ننننن    

       
 وق نننننى قبننننن  يبيننننن  ح  نننننً                             

 

  عننشت طننهِأ اب ننِع واحلبننر رنن ي       

 
 م أُأ ابنننننتِلُ  اب نننننف ت بننننن                            

 

 اب بنننبت   أليننن اِ  حي ننن    وأدنننُك 

 
 

 

  

 

 

 حممد اجملذوب

 أقلُ  يبى  ف نا  قيبنً  مني اب  هنى                          

                

 فب نننُ   ننن تا األمنننر ُي ِ نننرتُي بابونننا 

 
 وأ رمُ     نا يني مالمنة صن حب                        

               

 تعلنننش  أن يرمنننا  لرنننهلِ  جننن     

 
   بنن ي ضتننر  صننش ُي                     فنن  ا يبلننا  

 

 

 

 

 

 

                           

 ِب ادعرورِي ز صنهِ  احلانبين  مي اب ت  

       
 ففننير األرننى إن خنن  ا ابيننهبت واحننٌش                       

 

 مي اب  ِس معشوٌج يباتو مني اب نقبِ   

 
       دج  طننرز ينني أذا ننر تت ر مننً                     لرنن

 

 إا أن ميها اب ُع ز صش يت ابروحِب 

 
 وأتننر ا ج ينن  اب نن س بب نن ِس   يلننً                                  

 

  ش ي      ن  ابنهحا ز ين م ابشنهب     

 
 

 أحدهم

 وإذا اببيننن با دننن وا رنننعش امنننره                      

                

 خيفنننى اب نننشي  وتيهنننر األينننشا   

 
 

 لقرويالشاعر ا

 يبنننن بخ ز اس نننن ب وز ابتجنننن ز                      

                

 فنننننلدرس ز األ ننننن ِأ وز ابتنننننل ا  

 
 أوج  حي تننننننن  وينننننننهج منننننننهتا                                  

               

 و لننننر  ننننص ابننننتلا وابننننتلا  

 
 إا أن ضننننن س   ببدضننننن   ذ ينننننً                          

 

 

 

 

 وح ننني د ننن   نننا ح ننني دنننا   

       
 

 قيصر سليم اخلوري

 قنني  اب ننشيُ  فنن ن دفننرات  خبننا                       

                

 ز وجينِي بنننننب   ننننن  أوأت دننننن فِر 

 
 ينن  منن  أحيبننى   ننلًة منني صنن حب                             

               

 ُنننريبُّ ابيننن  ِربنننه  ننن نت   ط نننُ   
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 يجبننً  بننش ر  بنني  تضننقبا ِرنن وُ                           

 

 

 

 

 

 

                           

 إال بهجننننننِ  م نننننن ف   أو منننننن  رِ  

       
  نن ٌب يبننى  نن ب  فلنن  منني صنن جس                        

                    

 حتننى اد ننبى صنن    ينن ت اب نن فرِ     

 
 

  ماضيمن أشعار إيليا أبو 

 ُ ننننُر اب ننننهُب أصننننقتُبهر م ر نننن                               

                

  لنننن  ي ننننقُب اب لننننُر ابديهبنننن    

 
 

 بننات صنن حٌب جخننيت ابدننروُ  فننؤاجتُي                                

                

 إنتو ابدنننرو ت أاخنننَا مننني أينننشا ا    

 
                       رننننشيُتُ  ُ  ننننقا فنننن اجت مت جيننننً              أ

               

 ز دُّيينننننننِ  واُجاجت فينننننن   ال ننننننا 

 
 أم ننى ُي ننع  ننا ابي ننهنت وم ت ننه                              

 

 

 

 

 

 

                           

 بننننهال ابدننننروُ  د هُ ننننُ   ننننهال ا  

       
   قش   ن  أ جنه أن ُي نيرت يبنى ابنهال                                

 

 ا وب نني خنن بت فينن   جنن  ا    أ ننشًا 

 
 أ نننه  ابب ننن    ننن  ويهنننه  ضنننش ُي                                  

 

 ف ل ولنننن  ادننننهُا ابنننن  اُب ب نننن  ا 

 
 إ ننننا ألصننننقبُ  يبننننى يالدتننننِ                                         

 

 واببنننشُ  مننني ِقنننشتب  أخنننه ابيبلننن ِ    

 
 

 شفيق معلوف

  ننهب يننشان                             ا ومنن با ز اس فننهُي

                

 منننن    نننن ا اإخننننهان يبت ينننن ن   

 
 قننشم  صننش ي ببع نن س فبننر ي ننأ                                    

               

 إال يبننننى حجننننر منننني اب ننننهان   

 
 

 ناصيف اليازجي

   أيش  ابُعنشاِأ صنشيٌ  ز ابروخن ِ  فن ن                              

                

 طببتننننُ  ز أوان ابضنننني  م جتننننشِ   

 
 وأوثُ  ابعهِش من   نص اب ونق ب دني                                   

               

 ي قنننشا قببنننً    بنننب  ال ينننشًا  ينننِش                          
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 فؤاد اخلطيب

 أصننبقُ  م فننرجًا ينني  ننيين ذي ث ننة                     

                

 حتى ا  هين  يبنى ضندي فلن  أثن ُ      

 
 وابديل ي  ُ  ينا ثنر يهجنر  نا                            

               

 ا فقيدننا ينن ثٌر قبنن ُ  يبننى اب  ننهإل  

 
ُتبفنننة  نننش َا                          و نننر ير نننُ   ننن   

 

 

 

 

 

 

                           

  نن تُسمنني اب ننشي  فبننر علننَ   ننات اب 

       
 إمنن  ف تننبا ُننرٌس                       :  واب ننهُب صنن ف ن

 

 ا وإمننن  خ تننني بُِّبنننُ  وتينننُر ابِ بننن   

 
 واببص   ب نيي إن خينشيبُّ متبل ن                        

 

 ف رلأ    احلتنيت يشنهَش حتنشي ابن بُ        

 
 

 

  

 

 

 من أشعار معروف الرصايف

                     وأينننني مهاثينننن  األخننننهوِأ إ ننننا          

                

 أ   حببنننه  ز  انننيِو مينننه إا ابنننيُ  

 
 

 وُ بتو أخ أوقنننننرا قبننننن  نبننننن                       

                

 ف  ننن  يبنننى قبننن  نبننن  ج  يننن    

 
 فننن ن أحننن تو اب ننن س   برهنننة امنننر                  

               

         أضنن   وجاجًا ي ننش منني بنني  وافينن       

 
 

 عبد اهلل الطيب

 و ثننننرا اب تنننن ب يبننننى خبينننني                              

                

 ينننننرا يا  لصننننن  ا اب ننننن ابِ   

 
 

 امية بن عبد العزيز بن أبي الصَّلت

 األ ن ب فبنر                        م   رُ  ج نري وجرو نُ    

                

 أهنننننش ر ز جنننننش وال بعنننننب   

 
  يننن  ان أب نننى  ننن  أحنننشًا                               و نننر مت

               

 ي بى مي اإر أو يعشي يبنى اب نهب   

 
 فلنن  وجننشا رننه  قننهب إذا صننشقها                          

 

 

 

    نن  مهاييننش ر  نن  ِأ ز اب نن ب 

       
                   ح ننبا      أو نن ن بننا رننبب قننش   نن  

                    

 أحيننى  نن  وإذا جا ننا منني اب ننبب   
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 الكميت بن زيد األسدي

 وال ابنن ي                          اومنن  أ نن   نن ب ِو ِ  ابننش 

                

 إذا صوننننشتو ي ننننُ  ذو ادننننهجوأ يت ننننُرُب 

 
      وبِ  توننننُ  إن جابت ُجمننننُ  وإن ي نننني                        

               

 بنن  منن  ٌب يننا فبننا ي نن  منن  بُ   

 
 أال إنو خنننن ت ابننننهجِو ُوجل ت هيوننننَ                                

 

 

 

 

 

 

                           

  نن  ابنن فُ  ال ُوج  أتننى و ننه ُمتعننبُ   

       
 

 كعب بن سعد الغنوي

          وب ننن   القنننا ادنننر  أُينننر ا ننن                        

                

 خبينننني ومنننن  قبنننن  بنننن  خببينننني 

 
 

 عبد اهلل بن حممد بن أبي ُعيينة

 بنننا أ   أمنننري بنننشيب  ل  نننُ                                  مننن 

                

 مننني ِث ِبنننِ  طُّنننهٌج مننني األطنننهاجِ     

 
 وأ ا ُّ ُترجينننننِ  وُتلضنننننا دننننن تُي                                

               

 ز رننننن يِة اإصنننننشاِ  واإينننننراجِ  

 
 ا ا يعبننننُر منننن  أتيُتننننبُّ ُا ننننرًا                                          

 

 

 

 

 

 

                           

 منني ضننيِ  ذاات يننش  وضننيِ   ننالجِ     

       
 ب ننني أتيُتنننبُّ ُا نننرًا بنننبُّ  اجينننً                                       

                    

  ننننب  تبننننة األ نننن ِ  واألجننننشاجِ    

 
 وز األ رِي ُمَ ف ننننٌ  و ٌُس واِرننننٌأ   

                            

 بنننا ي نننبُّ ز دُّنننه ي وز إخننن جي  

 
 

 أسامة بن منقذ

 ومنننن  أُنننن ه تتبننننهن  أ نننني وجي                                   

                

 وبنننه أجنننشا ُننن يتهر ُننن هاُ   

 
 ِيتننن  تُهَر وي  نننُ  مننن هَر                                   متببنننُ 

               

 فلنننن  أ ُجننننهُ ُر فننننيلي ت جننننهاُ  

 
 إذا أَجمنننننَ  قها ضنننننهر فنننننؤاجي                               

 

 

 

 

  يلننن  يبنننى أذا نننر وا  هيننن ُ  

       
                         إذا جرحننننَ  م نننن ويهَر فننننؤاجي    

 

 صنننعُا يبنننى اإرننن  ِأ وا  هينننُ  

 
 وُ حننننُ  يبننننيهر طُّبنننن و اداقتوينننن                                  

 

  ننننل ا منننن  ُعننننُ  وال  أينننن ُ   

 
 تتجت ونننها بنننا ذ ه نننً  مننن  ج تهننن                                     

 

 ينننننشاي وال أمنننننرا وال  هيننننن  

 
     وال وا  مننننن  ضنننننلرا دنننننش اً  

                           

  لنننن  قننننش أدهننننروي وال  هينننن ُ  
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 ويننننهب احلشننننر مهيننننش   وتبننننشو    

                         

 صنننقيفة مننن  ج نننهي ومننن  ج يننن ُ   

 
 

 هشام بن عقبة العدوي أخو ذو الرمة غيالن

 دننيالن إن ترجننأ قننه  ابننهج  ي  نن                              أ

                

 ابن ي وبدنى مني ابعنيِك  اجنأ     ف ي  

 
 ف ي م ي اق ى اب ن س ي نشي فن  ا                          

               

   هأ ابت   ا مني أخنا اب نه  قن  أ     

 
 

 طفيل الغنوي

 ختنننال أ نننا قنننش ال أقنننهُأ ِبُلنننش ر                           

                

  ي أ   واِصباَ : إذا اخت  ت صتَربت احلبِي 

 
 

 سهم بن حنظلة

 متنننننَي إن  أ ُّ د ينننننً  النت ج ِ ُبنننننَ                           

                

 وإن  أ ُّ ف ننننن ًا  ننننن  ت ا ف دن ننننن  

 
 

 عبد اهلل بن مالك الطائي

 أقيلننننن  وال ت نننننتعجال وتبب ننننن                               

                

 فنننن  ا إخننننهان اسي  ننننة صنننن     

 
 و أ نننتر اب نننر يننن هر                           ُننن   هر أأ

               

 ُننقي   نن  ضننل  يبينن  اجلننها      

 
 

 زياد األعجم

 (                        ضنق  ً )إذا ب يُتبُّ تبشي با م  ُرأا

                

 وإن تتديوبنننُ    ننن ت اإننن م ت اببالننن أ 

 
 

 ثابت قطنة

               ج نن  ا  جنن أ م أ نني خفنن  منن هر        

                

 وخننالن دننش  ُنن يعها منني ج   ينن      
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 عبد اهلل بن رواحة

 فننن ن تتضتنننَي يبينننب  ننن  بنننشيه                                

                

 وتت ِبننننَب وتَصننننيت   بيهنننن  جشيننننشا 

 
 بُّعلننننُر ُّ منننن  يننننهاف ا خبيننننٌي                              

               

 (جقنهجا )   ن نت ذا ُخْبني    نهجا   إذا م 

 
 

 قبيصة بن عامر

 وإنو أخننن  ادنننرِ  ابننن ي  نننه  ج ي                       

                

 يبننى ابننشو ِر واب نن س ابنن يي ي نن ثرُ  

 
 وبننني ت اخننن ُي مننني ينننهج  ينننشووُي                               

               

 ومننني  نننه ي ننن    ب رامنننة دننن  رُ  

 
 

 النعساني بدر الدين

 ددنننن   أيُتننننبُّ ال تننننشوُب ب نننن حب                         

                

 و أينننننُ  ُوجو ُّ   سيننننن ِأ اب ا نننننِي 

 
 أُمعننننُ  ي ننننبُّ جت فيننننً  وتب يننننشًا                       

               

 و فضننُ   فننا منني دننرو    طننيِ    

 
 قنننش خينننش  احلنننر ابببينننب  دننن ي                        

 

 

 

 

 

 

                           

 فنن   ابفضننيبة ي ننش دنن  ابف ضنني   

       
 ز  ننني ينننهب بنننا صنننشي   احننني                      

 

 أ  ننننا يبينننن   عننننعأ  م ننننفهحة                          

 
 أ  ننننا يبينننن   عننننعأ  م ننننفهحة                         

 

 و  نننننن ب  مدننننننروُأا   نننننن تبا  

 
 

 

  

 

 

 دادابن احل

 رنننن م  أخنننن  ُّ إذا أتنننن  ُّ   بدننننة                                

                

 قبلننن  ينننتل ي    افُّخبنننهُ  ُننن  

 
  فننننةا مهجننننهجأا                                از  اننننيين ُنننن 

               

 إنو اب نننراا يبنننى رننن  ي ُينننشوِخيُ    

 
 

 أبو نهشل

             جتنننهُج  فضننني ينننشببُّ بألق صنننا                 

                

 ومت عنننن  منننني اِسننننيِو ابشننننفي     
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 حممد بن أبان

 إذا أ   م أصنَع يبنى ابن  ِب مني أخ                         

                

 و  نننُ  أج ُينننِ  فنننلييت ابتف ضنننيُ    

 
 

 أبو احلسن القريواني

 خ قننش  نن ن ي ننشي ُننهشي                        أ ننر منني 

                

 حتنننى  بنننها ادنننر مننني أخالقننن    

 
  ننن دب  حي نننب رننن رًا ز به ننن                             

               

 و يينننن  وحيننننهأ ي ننننش م اقنننن     

 
 

 أبو اسحق الشريازي الفريوز أبادي

 رنننلب  اب ننن س يننني ِخنننُي  وز                                

                

 ف ننننن بها مننننن  إا  ننننن ا رنننننبيي 

 
 ْب إن دفنننرا  ننن يي حنننر                                  تتل وننن

               

 فننننن ن احلنننننر ز ابنننننش ي  قبيننننني 

 
 

 اخُلوارزمي

 ا إذا جامننننننَ  ِبِخننننننُي                                       متهتج ُتننننننُ 

                

 فلننني وقنننِ  اب نننب ِح إا اد ننن  ِ   

 
 

 

 طهمان

 ي لنننن                                  ابيننننهبت ُنننن    إب  اوبننننيبخ

                

 و ي ي فُّنُأ ابشن ه  إا مني ي ينُش       

 
 و   َي تر  مي ذي  نه ى حيني ُجو نُ                              

               

 وُمتِبننننأ  إبنننني   يننننرًأ ال ُيعيننننُش      

 
 

 أبو علي البصري

                     م أجنننِي ذ بنننً  فننن ن ُيلننن ت  نننلَن            

                

 ج ينننننُ  ذ بنننننً  فدنننننُ  معتلنننننِش 

 
 قننش ت ننرُا اب نني  يننصت صنن حبه                              

               

ُتننننشِ    وال يننننر  ق عهنننن  منننني ابر 
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 ابن مقلة

 تننر  ُحرمنن   اتننُب األخننالِ   ينن هر                          

                

 صنب ت د بين    أأب اب رطن ُس  ا  ا َي با 

 
 فلنن   نن نت بننه رنن  بت    ينني ح با نن                                

               

 وقننش ج ت نن    بننةا  ننا ا منن   ينن       

 
 صننشي ابُّ مننَي  اينن  ُّ ي ننشت ُننشيشأ                              

 

 

 

 

 

 

                           

 و ننننيل تننننراُي ز ابرخنننن ِ  ُمرايينننن  

       
 فُّهَبنننبُّ ينننشوي ال صنننشي ا ا فر ننن                            

                    

 ي ننن ُج األيننن جي يرهنننهنت األي جيننن    

 
 

 أحدهممن أشعار 

 ال أبفي ونننبُّ  عنننش ادنننها ت نننش ا                             

                

 وز حيننننن تا مننننن  ُوجتنننننا ُاجي  

 
 

  ُننة     ننً                    ومنن   نني  منني ُيبننشي اببش

                

 أخننن   إذا م ُتبِفنننِ  بنننب م جننننشا    

 
 

 إذا ابهاُنننا  عنننى يهمنننً  صنننشي ً                          

                

 فننال تننشِ  اب ننشي  ب ننهِأ واُننا     

 
 

 و دضنننن   ابت ننننا أقنننني  ضتنننن ًا                           

                

 جوِأ ذي ابف نننهِسوأرنننبُر مننني منننه   

 
 وبننني ت فنننبُّو ُتق نننُش أو ُتعننن ج       

                      

 فننل ِ َر منن  ارننت ع ت منني اب ننشي ِ    

 
 

 إ نننا امنننرٌ  منننا ابت نننرب ُنننيلةا                              

                

 إذا صنن ح  يهمننً  يبننى اإاننهِن أضننلرا 

 
 

                    ال تلرتننننفي  يبننننى ِخننننُي تف ِ قننننُ              

                

 إنو األق صنننات قنننش تنننش ه فتنننلتِبيُ   

 
 ز اب ننن ِس ُمتتبنننِشٌأ واأل رُي ارنننعةا                           

               

 فيهننن  رننن ٌأ بننن ي بانننُب وُم  تنننرتُا 

 
 

 وُت نننشو ا ز اب ننن س معنننرف   هنننر                    

                

   ي صن حبً   عنش صن حبِ   وطهُأ اختبن  

 
 فبنننر ُتر نننا األيننن ُب ِخننناًل تت نننر  ا                           

               

 * هاجينننِ  إال رننن   ا ز ابعهاقنننبِ   
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 وال   ننننُ  أ جننننهُي بننننشفِأ ُمب لننننة                             

 

 

 

 

 

 

                           

 *مي ابش ِر إال  ن ن إحنش  اب ها نبِ    

       

(مب جي  : واية)  

( حش  اد   ببشفأ م يبة  :  واية)  

 

                

 

               

  

 

 

   *أٌخ بننننا  لينننن ِب احلينننن ِأ إخنننن ُ يُ 

                

 تبننننه ُن أبها ننننً  يبننننا  ُخ هُ هنننن    

 
 إذا ِيبننننُ  م نننن  خبدننننًة فهجرتننننُ    

               

   *جيننننتا إبينننن  ِخبدننننةا ال أاييبهنننن   

 

(وجاجي :  واية)  

( ف رمت )  

 

 فننال حتت ننر  ف ننا وأ نن  خبيباهنن                                    

                

 ف نني  امننره ي ننبه إا منني يشنن  ي  

 
 

                             وص حب  با طه   شنقً  ف بن  بن    

                

 إن  ا  نننها    ننن ا ي نننبُّ ي نننهيا  

 
 

 يبننننى اإخنننن                                         أخننننه  منننني جابت 

                

 منننن  أ  ننننر اإخننننهان ز ابرخنننن    

 
 

 تبنننهب يبنننى اب  يعنننة مننني أت  ننن                                

                

 وأ نننن ت رتنننن  ته  بب نننن ِس قببننننا  

 
 

         ال تتقلننننشنتو امننننرًا حتننننى جتر ننننُ                                

                

 وال ت م وننننُ  منننني دنننن  جتريننننبِ   

 
 فُّقلنننُش ُّ ادنننر  مننن م تببانننُ  خ ننن                                        

               

ُتنننر  ت ننن يِب                 وذتم نننُ   عنننش هنننش  

 
 

 إذا مننن  طننن  ت حبلنننب يننني ينننشو                              

                

  ن يبينننب  جنننران اب نننشي  و ننن 

 
 فب نننن  إذًا أخنننن  يفننننه وصننننف                                 

               

 وال ألخ يبننننننى يهننننننش وثينننننن  

 
 إذا ُاأت ابرفيننننن  وأ ننننن   ننننني                                 

 

 

 

  ننننال  فنننن    ينننن   ننننال  فينننن  

       
 جشيننننشًا                               إذا أ نننن  اينننن ا أخننننً  

 

 دننن  أ  نننرا مننني خبننن  يتيننن      

 
 فلنننن  تننننش ي بعبننننب م ننننتج                                

 

 منننني ابرمضنننن   فننننرو إا احلرينننن  
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 تتهاُصننننب   يبننننى األينننن ِب  ننننن س                                

                

 وب نننني  جر نننن  م ننننُر ابر يننننأِ  

 
 بُّ صتننننه تُ  ب نننني تننننراُي                              يتروُينننن

               

 تننننِ  جا ننننا ابُ نننن و ِ  يبننننى يال 

 
 معنننننن ذ ا  أن تب ننننننى ِدضنننننن                           

 

 

 

 

 

 

                           

 رنننه  جوأين ادا ننن ِ  يبنننى ادا يننننأِ    

       
 

            أت بننننُب صنننن حبً  الييننننبت فينننن                 

                

 تهنننه    نننهب وأ ننن  ب ننني مننن  

 
 

 إذا   نن ت ُمخت ننً  ب ف ننبُّ صنن حبً                       

                

 دضننب ا ُي  نن بهجين فلنني قبنني أن تب نن  

 
 فنن ن  نن ن ز حنن ِأ اب  يعننِة ُم  ننفً                             

               

 وإال ف ننننننش جر تنننننن  فتج بنننننن   

 
 

 َ  منني أخيننب ابعتفننهت ال تتجهشت نن                             وُخنن

                

 فع نننننشت ُ بنننننهِا اب ُّنننننشِذ  ت ننننن ُ  

 
 

 أ  ننن   هحنننشتا حتنننى بنننه أ نننا                          

                

  أيننن  األ ننن  الرتهحشننن  م ننن   

 
 وم تنننش  ابتجننن  ب بنننا صنننشي ً                           

               

 أميننننني إبيننننن  إال مبننننن  ي ننننن  

 
 

 إذا أ نننن ت م تت ننننتب  ُوجو صننننق  ة                           

                

 يبننى يضنن ت   أ  ننرات  تنن و ادع ِتننِب 

 
 وإ وننا ألرننتب ا امننرأ اب  ننهِ  ُيننشوًأ                              

               

 بعننشوي يننِريج  منني اب نن ِس ي  ننبِ   

 
  نننالبت األ عنننشييت وت بِقهننن                             اخننن ُا

 

 

 

 

 

 إذا م ُتج و هنننن  ِ ننننالُب األقنننن  ِب 

       
 

 ت هويننننَ                          ال إن  خنننن ت ابننننُهجين ُوجل أ

                

  ننِ  ابنن فُ  ال ُوجل أتننى و ننه ُمتعتننبُ   

 
 

 أ  ننن   يعنننً   ببنننشأ                                فنننى حت ت نننً   

                

ُتنننر  مشنننهشِ     وعلعُ ننن  ز أ ضنننه  

 
 و اننٌي ِب اننيين ُمخِبننُا ابننُهجين واِمننٌ                              

               

 وبِ  وننننُ  ز ج  ننننب  ي ننننُ  ُمفننننرتجِ  

 
       ننننروُح و دننننشو ال تنننن او ت  ي  نننن                      

 

 

 وبنني   ضننروب  ب نن  يننهُب مهيننشِ     
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 فل نننننشا    ز  بنننننشأ  وابت    ننننن                                 

                    

 "ادننعِج"و" ثعبننب "يت ننٌ   ُّبا ينن    

 
 

 تتجتو َب صنشي ت اب  نهِ  واصنِرَب حب بُّنُ                        

                

 وإن م جتننننَش ي ننننُ   ي ننننً  فننننشاِ ِي 

 
 ومنني ي باننِب ادعننروات ز دننِ  أ بننِ                   

               

 عننننشُي و ا  اببقننننِر أو ز قننننرا يِ   

 
 

 وبننني  أخنننا مننني وتجو نننا  ب ننن  ِ                       

                

 وب نني أخننا منني وتجو ننا ز اب ها ننِب 

 
 منن با إذا   ننُ  ُمعننشمً                          ومنني م بانن ُ 

               

 ومنن با بنن  إن يننج  ج ننٌر  دنن  بِ    

 
 فننال حتلننشَن ي ننشت ابرخنن ِ  مؤاخيننً                           

 

 

 

 

 

 

                           

 ف ننش ت  ننُر األخننهان ي ننش اد نن  ب     

       
 

                 ذ نننننبت ابتهاصنننننُي وابتعننننن طَي          

                

 ف ب ننننننن ُس  بنننننننهر معننننننن  َا 

 
 م يبنننننننن ت منننننننن هر  ينننننننن هر                                   

               

 إال ابتتلبدنننننننننُ  وابتهاصنننننننننيَ  

 
 وي ننننننن ُس  عضنننننننهر ببنننننننأ                                   

 

 

 

 

 

 

                           

 قنننننننيري  ز ابت ننننننن ير وابتها 

       
 

 إنو احللنننن  ت مننننأ احللنننن ِ  م يوننننةا                            

                

 فنن ذا خبننهات  نن  فبنن  ت اب نن حب      

 
 

 منننننني م ت نننننني ز اِ  ُخبدتننننننُ                                  

                

 فخبيبنننننُ  م ننننن  يبنننننى خ نننننر  

 
 

                 بُّعلنننننُر ُّ إ نننننا وأ ننننن    ننننن ح                 

                

 يبنننى طنننهأ  ابتهننن جر  م ننن  حنننص  

 
 بيبدضنننننا وأُ دضنننننُ  وأيضنننننً                               

               

 يرا ننننننا جو تننننننُ  وأ اُي جو ننننننا  

 
 فبننننه أ ونننن  يبننننى حتجتننننر  ُذن نننن                                   

 

 

 

 

 بننننشومي ِن  نننن سِع ابنننني ِصجننننر  ا 

       
 

 أحننن ِ ُا إ وننن  بنننه ُت ننن إلا جم ُ  ننن                                

                

 تننن ايبيت حتنننى ال يتلننن ت جٌب جمننن     

 

إن ابرجبص إذا      مت  جقص ف تال ز مهضأ واحش جر  جمي  ل   تب ص واذا    ن  متب دضنص   :  ابعرب ت هأ)

 (جري  مفنقص
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  جتفنننننهنو أخنننننً  وإن أ  نننننرت                             ال

                

 بنننب ج فينننً  ودننن  حتنننُب م  فيننن ً     

 
 ف بد ننُي ينن ُ ُي ثننر ي ننبُ    ضننرًا                            

               

 وادننن ُ  ي نننرُ  ثنننر يرجنننأ صننن في ً   

 
 

       ومنن  أ نن   نن ب ُو ِ  ابننش  ا وال ابنن ي                   

                

 إذا صتنننش  يننناين ذو ادنننهجوِأ أَحنننرتبُ    

 
 وب نننن ا إن جابت ُجمننننُ  وإن يت اننننَي                          

               

 بننُ  متنن  ٌب يننا فبننا يت ننُ  متنن  بُ   

 
 

 وب ننن    نننتب   صنننشي ً  وال أخنننً                           

                

 و نننه قرينننبُ   تاابشنننإذا م تتعنننشو  

 
 

 أخنننه ُّ ابننن ي إن أحرضنننتب ُمِبلونننةا                     

                

 منني ابننش ِر م يننعح ِبِ ننرو ُّ وا نن      

 
 وبنني  أخننه    بنن ي إن تتشتننعوب                          

               

 يبينننب أمنننهٌ  دننني  يبقننن   ال لننن  

 
 

                     إذا أ نننن ت ال ت  يننننب إال ُننننف يةا           

                

 فنننال خننن ت ز ُوُج ي نننهن  شننن فأِ    

 
 

 ويننننهب   ننننلخالِس ادبننننهِ  ُمبدننننهن                              

                

 فشتننلٌ  وتجتجننٌي ثننر ِدننيل وواِ ننيُ     

 
 أُنننبهتُ  إيننن  ُّ يننن  مننني صنننف تُ                                   

               

 وإيننننرارٌي ومت ننننٌأ و  ِ ننننيُ  ج ننننٌه 

 
 

 فنننننال ت نننننقب أخننننن  اب نننننهِ                                    

                

 وإيوننننننننننننننن  ُّ وإيوننننننننننننننن ي  

 
 ف نننننننر مننننننني ج  ننننننني  أ ج                                   

               

 حبيلننننننننً  حننننننننص  خنننننننن ي   

 
  ي نننننننن ُس ادننننننننرُ   نننننننن درِ                                    

 

 

 

 

 

 ُنننننننن يإذا منننننننن  ادننننننننرُ  م   

       
 

 منني م ُتج ِ  ننُ  ف حنن   أن ُتج ِب ننُ                         

                

 منن  ضتننر    بشتننلِأ إال ُصننقبةا ابفاُتننيِ   

 
 

 وال يتُدر ونننبُّ ُوجل مننني أخنننا أمننني                              

                

 حتننننى ُتجرو ننننُ  ز ديبننننة األمننننيِ  
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 رنننننت  ر ا إذا جرو ننننن ت دننننن ي                           

                

 وتعبننننُر أ ننننا ِ عننننرت اب ننننشي ُ   

 
 

 إذا افت نننرا  ننن   واُنننتش ج  بنننُ                              

                

 وإن    ُّ د يننننننننً  الن واقن نننننننن  

 
 

                            ُ بتو مننني ترجنننه  ننن  جفنننأ األذ    

                

 رنننها يلتينننب األذ  مننني قببننن     

 
 

 ر يرُا  نيتو اب ن س ح نب طبن يهر                         

                

 فهجنننشُا فنننيهر ُ نننش أُّ األصنننق بِ  

 
 و جننهُا أن أب ننى صننشي ً   ب ننً                         

               

 *مننن  اأافضنننا إبيننن  مننني اب ونننِر   

 
 فهجننشُا انتو اب نن س ي ننعُب وج  ننر                          

 

 

 

 

 

 

                           

 وت نننني فننننيهر مينننن أا األطينننن بِ   

       
 ال ُيجنننبت ز  ننن ا فننن ن ِصنننالت                                 

                    

   تننن  يبنننى األطلننن ِ  واألرنننالِب 

 

(اب را ر :  واية)  

 ا  أيننن  امنننرًا ز حننن أ ُي نننرتِ                        إذ

                

 مهاصننناًل بنننب مننن  ز ُوجوِي ختبُّنننيُ    

 
 فنننال تتلتنننيتو بننن  أن ي نننتفيش ِد نننىى                             

               

 ف  ننننُ     ت نننن ِأ احلنننن ِأ ي ت ننننيُ    

 
 

      إذا  أينننُ  اُو ا ًا مننني أخنننا ِث نننة                   

                

 ض ق  يبنا  ُرحنِب األ رِي أوطن  ا    

 
 فنن ن صننشجُا  ننهجها  ننا أ  ف نن                               

               

 فنن بعُص دضننبى وقبنن  دننُ  دضننب ن  

 
 

 وإن  منني اساننالن منني تشننق ا اب ننه                  

                

  نننن  و ننننه جا   ببهصنننن ِأ أمننننصُ  

 
 صننشيُ  ابعننِص أمنن  ب نن  ُي                          ومنن هر 

               

 فقبنننننٌه وأمننننن  دُّيبنننننُ  في نننننهُن 

 
 

 أ نني خبينني   نن ا دنن  م  نني                               

                

 و نننني ُمنننن ن  نننن ب راب خبينننني    

 
 

ُتبُّوننَ   ننِ  قُّننشتٌب                                  رنن م  صننشي بُّ إن 

                

 فبنني ت يت ننبُُّر إ  نن ٌن منني اب  بننيِ     
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 متَي يتيتو ختنيتو يبنى اب نشيِ  ِب ن ُ ُي                              

                

 وأخنننه احلنننها ِم وجهنننُ  متلبنننهأُ    

 
 

 إذا   نن ت تننلتا ادننر ت تتعننِرُا حت دننُ                         

                

 أ ننُي وعهننُي م ننبُّ احلنن تو فنن بن ا    

 
 وز ابعننيك م جنن أا وز اإجننر  احننةا                    

               

 وز األ ري يتلتوننَي ال يؤاتيننب مترحننُي         

 
 

 إذا أ نننن  م ت ننننتبِ  ُوج  صننننق  ة                                

                

 يبننى جتختنني  أ  ننرات  نن تو ادع تننبِ    

 
  توننه  ُيننشوًأ                              وإ ننا ألرننتب ا امننرأ اب  

               

 بعتننشوي ِيننرِويج  منني اب نن س ي  ننبِ   

 
 أخننن ُا  نننالبت األ عنننشيي وت تَبقهننن                                   

 

 

 

 

 

 

                           

 إذا م جت و هنننن   ننننالُب األقنننن  بِ   

       
 

                                   إذا جفنننن  ُّ خبيننننٌي   نننن ت تلبفننننُ 

                

 ف طبننب رننهاُي ف ننيين اب نن ِس إخننهانُ  

 
 

 عدي بن زيد العبادي

 إذا   نن ت ز قننهب  ف نن حب خينن  ت ر                       

                

 وال تتَ قبت األ ج  فنج  مأ ابنروجي  
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 أعداء يف ثياب أصدقاء

  فراس احلمداني من أشعار أبي

 إذا ِخفننُ  منني أخننهابات ابننُروِب ُخ ننًة                          

                

 يهوفننُ  منني أيلنن مات ابُعننرِب أ  عنن ً  

 
 

 وز  عننِج منني ُيب ننى إبيننب مننهجًأ                               

                

 يننننشٌو ا إذا  شننننف ت ي نننن  مننننبُص 

 
 

 رننن                                    مننن  أ ننن  إن  مننن  اب جننن أ  

                

 ز  نننني يننننهب صنننن حب أف  قنننن    

 
 وصنننننن حب م أ بنننننن  أصنننننن جق                                   

               

  نننن ا ُمنننن ن ُررنننن  خال  نننن   

 
 وخب نننن  يبننننى ابفتننننى طرا  نننن                               

 

 

 

 

 

 

                           

 أينننننش  أي جيننننن   ننننن  ي ننننن جق  

       
 أخبنننننا مننننني ينننننهجي ي  ف ننننن                                   

 

 ز  ننننني مننننن  ي نننننؤوي يهاف ننننن  

 
 و ننننننني م ي نننننننري يف  قننننننن                                  

 

 إن طرقنننن  منننني ُمنننني طها قنننن  

 
 

 

  

 

 

 املتنيب

 وب خبنني دهننر  ُ وٌب                          ر بنناورننه  ا

                

 !فعبننننننى أيين ج  بيننننننب متيننننننُي  

 
 

 براهيم بن العباسإ

 و  نننن ت أخننننا   خنننن   اب منننن ن                                 

                

 فبلننن   تبننن  ِصنننرات حر نننً  يها ننن ً    

 
 وقننش   ننُ  أُنن ه إبيننب اب منن نت                                

               

 اب م  ننننن فلصنننننبقُ  فينننننبُّ أُذب   

 
 و  ننننننُ  أاِيننننننش  ُّ بب   بنننننن ِا                                     

 

 

 فهل نننن  أطبننننُب م ننننبُّ األم  نننن     
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 براهيم بن العباس الصوليإ

 قُّننشت ات فبننَر تتَضننُرَ  يتننشوًا ِ  اننش أ                               

                

   إخها تنبُّ ابن  أت وابرودلن    وتُرَل ت  ه 

 
 و  ننن ت متبيتونننً   ننن ب  قنننش يتع فاهننن                                     

               

 مي اب ن ِس مني ينل ى ابش  ينةُّ وابن  م       

 
 

 بشار بن برد

 يشوي اب ي  خن  ينشوي ومني ي ني                        

                

 ب صشي  صشي ا فهه با ابش ر صن ح  

 
 

 من أشعار البحرتي

 صنننننشق ٌ                                  أب ننننن  ز  انننننيين ج نننننر  

                

 تعننننهُج ِيننننش ى ا وحنننن الٌا حتننننهأ 

 
 

 ُيالقننه ا   بِبشننِر وابرَحننِب ِخشيننًة                          

                

 و يل طنه   ُّشنقيِ  منا يبنى ِحْ نشِ      

 
   ِب ا واب  ُب خ ِجٌ                          و ييت اخنشاُ  اب

               

 *ختتهٌأ يبى احلن الِا ببب نِي اب وجنشِ    

 

(ابشج  )  

 أبو العتاهية

 أجفننننننهتا فننننننيلي جفنننننن  ا                                      

                

 وجعبنننن ت ُننننل ب دنننن ت ُنننن  ا  

 
                      وب  دنننننننننننننن  أم  ننننننننننننننتا                     

               

  نننننننن  أ    نننننننني  األمنننننننن ِن 

 
 حتنننننننى إذا ا  بنننننننب اب مننننننن                                     

 

 

 

 

 

 ُن يبننننا  صننننرات مننننأ اب منننن نِ   

       
 

 أبو العتاهية

 وُننننر  األخننننالِ  مننننَي م ينننن َأ                                

                

 يع ِتننننُب طننننه ًا وطننننه ًا يتننننُ بَ    

 
 ُيريننننبُّ اب  ننننيقةُّ ي ننننشت ابب نننن ِ                             

               

 ويعينننبُّ ز اب نننرين  نننريت اب بنننرَ    
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 من أشعار أبو نواس

 إذا امننتقي ابننش ي  ببيننٌب تت فشننفَ                             

                

  ثيننن ب صنننشي بننن  يننني ينننشو ز 

 
 ومنن  اب نن ُس إال   بننب وا نني   بننب                              

               

 وذو   ننننب ز اإنننن ب ص يرينننن   

 
 

 إخننننننها ا أ   ُوجو ننننننَر                                     قننننننهال

                

 أوجتَا  نننننن  ي نننننن ِ ٌب ت ننننننري 

 
                 ويننن ج مننن  وينننشُا مننني وصنننب ر                

               

 ي ننننشي ا و نننن اًل  خننننرت ابننننش رِ   

 
 

 يزيد بن احلكم الثقفي

ُِنننُر ا  ار نننً   ل ونننبُّ   ِصنننٌ                               ت  

                

 وييُ ننبُّ ُتبننشي أنتو صتننش  ُّ بننا جتوي   

 
 ِب نننن ُ بُّ منننن ِذٌي ودُّيُبننننبُّ يتْب ُّننننٌر                            

               

ُتننر  ُّ مب ننهإلا وخننُ  ُّ ُم  ننهي      *و

 
 فبيننن   ُّف فنننً   ننن ن ختنننُ  ُّ  ابدنننُ                               

 

 

 

 

 

 

                           

ُتننر  ُّ يتنناين منن  ا تننه  ادنن  ت ُمرتننهي   و

       
  نننا                              أتتنننهج  ينننشوي ثنننر تننن ير    

 

 ابفعني م نب   نتهي   صشي ب بني    

 
 ُت نن فُ  منني القينن ت بننا ذا يننشاوأ                         

 

 ِصننف حً  ودُّنناين  ننص يتي يننب ُم نن وي   

 
 أ ا  إذا م أ نننننهت امنننننرًا  تهيتتنننننُ                           

 

  نه  مني األمنر  ن إُّه     أوب  ت دن    

 
 أ ا ُّ اجتهينن ت اسنن ت م وننا وأجتننهي    

                

 *  ف اننيل عتننهي قاننربت ُمجتننهي   ذاأ 

 
 إذا م  ا ت ى ا نشت ا نُي يتلِونبُّ م ُتِعني      

                

 وقابننن ت أال ي بيننن ت   ي  تنننُ  خنننِه    

 
 ف  ونننبُّ إن قيننني ا نننُي يتلِونننبُّ دننن ٌ      

                     

 خننه متَدبُّننة  بُّننه  أُتننم  أو يتليننٌش أو   

 
  متننألات منني دُّننيل  يبنناتو فبننر ينن َأ     

                      

  ب ابديلا حتى  شات   بديل ت شنهي  

 

(ابع ي اال يج: م ذي )  

(   ي : رتهي)  

 علي بن اجلهم

 أم تننننرت ُميهننننرييت يبننننا  ِدشننننً                                

                

 و نننر  ننن ألمِ  إخنننهاُن اب نننف  ِ    

 
           ُ بيننننُ     بننننة  فدننننشوا و احننننها                   

               

 يبنننناو أُننننش  أرننننب ِب ابننننبال ِ    

 
 أ نننن  أخ نننن ُ ُ ر  أن ي  ننننرو ا                          

 

 

  نننننننن أ أو  نننننننن ي  أو  ننننننننراِ  
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 وخنننن فها أن ُي نننن أت إننننر خنننن بُتر                           

                    

 جويها ِقننننشبت اجلفنننن  ِ صننننشي ً  فنننن   

 

 

 سويد بن الصامت

 ا وبنه تنر                    أال ُ ب  مي تشيه صنشي  ً 

                

 م  بتنننُ    بدينننِب ا رننن   ُّ مننن يفري  

 
 م  بتننُ    بشننقر منن   نن ن ُنن  شًا                          

               

 و  بديننِب مننلثهٌ  يبننى ثدننرأ اب قننرِ  

 
 أجمينننن                          ا وحتنننن   ي ننننر    جينننن  

 

 

 

 

 

 

                           

 ثيلننة دننك تننبني يت ُّننب ابيدهننرِ    

       
 تنننبص بنننب ابعي ننن ن مننن  ه  ننن                          

                    

 وال ِجنني    ببدضنن   واب يننر ابشنن     

 

 

 سويد بن أبي كاهل

 وُ ب  منني أ ضننجُ  دييننً  صننش تيُ   

                

 *قننننش مت ننننى بننننات متهتننننً  َم ُي ُّننننَأ 

 
 ويرا نننننا   بشونننننج  ز حتبِ نننننِ                              

               

 يتِ نننننرًا متَخرتُجنننننُ  مننننن  ُي تتننننن َ  

 
 ُم  نننننشًا يتخِ نننننُر مننننن  م يتر نننننا                          

 

 

 

 

 

 

                           

   لننننَأفنننن ذا أُعتننننُ  صننننهتا ا   

       
 م يضنننننر ا دننننن ت أن حي نننننش ا                         

 

 *فهننه ي قننه م ننيت منن  ي قننه ابض ننهت َ  

 
 وُيقتيونننننننننننيا إذا ال قيُتنننننننننننُ                                  

 

 وإذا يتخبننننه بننننُ  حللننننا  تتتننننَأ              

 
 

 

  

 

(قبب  :  واية)  

(ط  ر بيبا)   

 

 

 َطَرفة بن العبد
   نننننُ  خ ببُتننننن                                ننننني  خبيننننني 

                

 ال تننننننر ُّ ا ا بنننننن  واِضننننننقت َ   

 
  ابننننننُهُر أ وُا منننننني ثعبننننننب                               

               

 مننننن  أُنننننب  اببيبنننننة   بب  حنننننَ  

 

 

 األعشى

 فلننن  أجشنننلُ  مننني إتيننن ن قنننهب                             

                

  ننننر األيننننشا  واأل بنننن ج رننننهج   
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 علي بن فضال اجملاشعي

 يننننن تهله ج وينننننً                          ا وإخنننننهان  

                

 *ف   ه ننننن  وب ننننني بأليننننن جي  

 
 وِخبننننننُتهُر رننننننه مً  صنننننن  ب ا                           

               

 ف   ه ننننن  وب ننننني ز فنننننؤاجي   

 
                        قنننش رنننعي    ننني  رنننعا  :  وقننن بها

 

 

 

 

 

 

                           

  عنننر وب ننني ز ف ننن جي : ف بننن  

       
 قنننش صنننف  م ننن  قبنننهٌب                          :  وقننن بها

                    

 ب نننش صنننشقها وب ننني يننني وجاجي  

 

(ح بتهر ج وي  :  واية)  

 العتابي 

                   تتنننهتج  ينننُشويو ثنننر تننن يُر أ نننا             

                

ُِبُ      صننشي ابُّ إن ابننرأي ي ننب بعنن 

 
  بهتنننب ز أُننني   م هننن  م قنننتا                          

               

 أمننننن  ا رننننن ا وقيننننني   بنننننِب 

 
 وبنني  أخننا منني وتجو ننا  أيت يتيِ ننِ                           

 

 

 

 

 

 

                           

 ا مني وتجو نا و نه د  نبُ    وب ي أخن  

       
 ومنني م بنن  منن با إذا   نن  معننشمً                            

 

 ومنن با بنن  إن يننج ج ننر  دنن  بِ    

 
 فلنن  أ نن  إال  ينني أ نن  ومرحبنن                            

 

 و نننن ببج  واا  ننننروا اب ع بننننِب 

 
 

 

  

 

(بي  اب ه  م ب  ع ُب :  واية)  

(ز ادد يب:   واية)   

 حجرأوس بن 
 وبنني  اخننه  ابننشا ر ابعهننش   بنن ي                    

                

 ينننن مب إن وا وُيرضننننيبُّ ُم ننننبال 

 
 وب نني أخننه  اب نن  ا م جمنن   م ننً                         

               

 وصنن حببُّ األج ننى إذا األمننُر أيضننال  

 
 

 عبدة بن الطبيب

                  ال تنننلم ها قهمنننً  يتشنننب  صنننبيوهر             

                

 (ير نى ) ص اب ُّها نِي   بعنشاوأ ُي شتنأُ    

 
 فُِّضننبَُّ  يننشاوُتهر يبننى احالمهننر                          

               

 *وا ننَ  ِضننب ُب صننشوِ  ر ال ُت نن ت ُ  

 
 إنو ابنننن يي تتننننرو تهر إخننننها ت ر                            

 

 

 

 يشننفا دبيننيت صننشو  ر أن ُت ننريها 

       

(احل ش اب  مي)  
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 ُمرَّة بن حمكان

 تنننننر   ي  ننننن  ُخبا نننننً  دننننن  رًا                                  

                

 وصننننش ًا يننننشووًا ووجهننننً  طبي نننن  

 
 

 الطغرائي

 أيننش  يننشو  أج ننى منني وث نن   نن                         

                

 صنقبهر يبنى جخني   أفق ِذَ  اب ن س و  

 
 

 محاد عجرد

  نننر مننني أخ  بنننب ب ننن ت ُت ِ نننرُي                         

                

 مننن  ُجمننن ت مننني ُج يننن  ُّ ز ُيَ نننرِ    

 
 ُمت ننننننن ينأ  بنننننننب ز مهجوتنننننننِ                                 

               

 يب نننننن  ُّ   بنحيننننننِب وابُبشننننننِر 

 
 وذا ابهفنننننن ِ                                 ي ننننننري ابهفنننننن  ت 

 

 

 

 

 

 

                           

 ويبقننى ابدننش ت رتهننشًا وذا ابدننش ِ    

       
 فنننن ذا يننننشاا وابننننش ُر ذوِدننننِ                                

 

 ج نننٌر يبينننبُّ ينننشا منننأ ابنننشو رِ    

 
 فننننن  فج    ننننن أ  منننننهجأُّ مننننني                          

 

 بننننا اداِ ننننيِو ويعشننننُ  ادا ننننري  ُي  

 
 

 

  

 

 

 املقنع الكندي

 وصنن حُب اب ننهِ    بننشاِ  ابعينن   إذا                   

                

 م  ا فج  ز اجلبش عري      ن  و  ن    

 
 ُيبننشي وُيخننع ينني يننه اا صنن حبِ                     

               

 ومنن  يننر  ي ننشي منني صنن    جف نن       

 
 

 ن عبد القدوسصاحل ب

 واحنننن   مؤاخنننن أ ابننننشو ا أل نننن                             

                

 يعشي  ل  يعنشي اب نقي ت األجنربُ    

 
 ال خننننن ت ز وجين امنننننره متبنننننهن                          

               

 ُحبننننِه ابب نننن ن وقبُبننننُ  يتبننننهبُ  

 
   يع يننبُّ منني طننرِا ابب نن ن حننالوأ                   

 

 

 

 ويننروُا م ننب  لنن  يننروُا اب عبننبُ    
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 عبدة بن الطبيب

 إن ابنننن يي تتننننرو تُهر إخننننها  ر                         

                

 يشننفا دبيننيت صننشو  ر أن ُت ننريها 

 
 فُّضتننبَُّ  يننشاوُتهر يبننى أحالمهننر                      

               

 * ننَ  ضننب ُب صننشو  ر ال ُتَ نن ت ُ أو 

 

(ابدي ادلعي   ب شو )  

 من أشعار ابن الرومي

 يننننشو  ُّ منننني صننننشي ب م ننننتف ج                            

                

 فنننال ت نننت  رنو مننني اب نننق بِ    

 
 وبنننه  ننن ن اب ننن   ي ينننب    ننن                          

               

 ابم ننن حبة اب ننن   مننني اب نننه   

 
 إذا ا  بنننبت اب نننشيُ  دنننشًا ينننشووًا                              

 

 

 

 

 

 

                           

 مبي نننننً  واألمنننننه  إا ا  نننننالبِ   

       
 وب ننننني قبلننننن  ارنننننت  رُا إال                               

                    

 *رننن  ُ  يبنننى ذ ننن ِب ز ثيننن بِ  

 

(وقع :   واية)  

 بب نننشيِ  دننن  أمي تنننَ                                    قنننش يفنننا 

                

 وخيننننهُن اب ننننشي ت دننننُ  د ي نننن   

 
 

 ُنن ه إبيننب مع ُننرًا وبعننها   نن                                    أ

                

 إننننُر  لننننٌص ز اب ننننشو  جفننننُص 

 
 جتننننشووا   نننن    دنننن ُحص يننننشاوًأ        

                             

 واجلننننش  ز  عننننِج ادنننن اح ُمننننبُص 

 
 فنن ذا اجوخننرا ب نن    ننيب  رامننة         

                             

 خننن  ها و ننن ن يبنننيهر ابتخنننهيُي       

 
 

 تتخننن ِت ر ج ينننً  يبنننا  بتنننشفعها                            

                

 ِ بنن أ ابِعننش  يننا ف  ننتر ِ  نن بُّه     

 
 جننه منن  ُر خنن    صننِر                      وقننش   ننُ  أ 

               

ُِننل بُّه     يبننى حننص ِخنن الن ابننيلص 

 
 فنننن ن أ ننننتُر م حتفيننننها دننننهجوتا                           

 

 

 

 

 ال يبيهننن  وال إننن   ِذم منننً  ف ه نننها  

       
            ِقفننها مهقنني ادعنن وِ  يننا  عنن أ            

                    

 وختبانننها  بننن با وابِعنننشا و ب بُّهننن     

 
 

 ب ننننن  صنننننشيٌ   نننننال صنننننشي                                    

                

 دنننننن ل يبننننننى أ نننننن  ُننننننصُ  

 
 منننني أقننننب  اب نننن س ال أاح ُننننا                             

               

 مننني  ننن ن مننن هر ومننني ي نننهنُ     
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 ا وجهنننننننُ  ب نننننننهب                                       إذا  نننننننش

 

 

 

 

 

 

                           

 جف  هننننننننن  ابعينننننننننهن لالذا   

       
  ل وننننننننُ  ي ننننننننش ر دننننننننريٌر                                   

 

 حتبفننننن  يبيننننن  إنننننر جينننننهنُ    

 
 و نننه يبنننى مننن  وصنننفُ  م نننُ                                   

 

 ُوج ُي دننننننننننننن ُص ُمنننننننننننننتتوهٌر 

 
 

 

  

 

 

 عبد اهلل بن معاوية اجلعفري

 أ وننننى ي ننننهُن أخننننً  ذا   فيننننة                             

                

 مي أ  ت مني دُّيَبنِ   ُم تشنعٌر وتجنال     

 
 إذا تتديب نننن ت م تننننعَح تتينننني   ننننِ                             

               

 و فعنننالد نننً  وت نننلُأ يلننن  قننن أ أ  

 
 فننننال يشاوتننننُ  تبننننشو فتعرفهنننن                                

 

 

 

 

 

 

                           

 م نننن  وال وجوُي يهمننننً  بنننن  ايتننننشال  

       
 

 الشريف الرضيمن أشعار 

 وأ  نننُر مننني ُننن و تتُ  دنننُ  حننن ُب                       

                

 ِ وأ  ننُر منني  صنن حب ت دننُ  ادهاِفنن   

 
 إذا أ نن ت فتشونن ت اب ابننهبت وجننشتته                        

               

 قابننهبت األينن جي ز ُجُ ننهِب األصنن ِجسِ  

 
 وي ننشي منني ابننُهجين ابنن ي ال يشننهُ ُ                         

 

 

 

 

 

 

                           

 ِبقننن دا ادارا نننا أو  نننالُب اد ننن ف ِ    

       
 

 ِبننننشف ِ   اننننيِو ُمِبلننننة                                  أيننننشتجُت َر 

                

 يننناا ف  نننتَر يتنننهنت  اِبننن  ُمِبلونننةِ   

 
 فأل فضنننيتو ينننشيتو ا ي رنننً  مننن  ُر                                  

               

  تفننجت األ  مننِي منني ُتننراِب اديونن ِ    

 
 

 من أشعار مهيار الديلمي

 ينننشو  فضنننيبة                              صنننشيُ   فننن س  أو 

                

 متى طاب  ين ج ابنشاُ  أج نى وأيضنال     

 
 

 وصننننن حٌب   بنننننشا  إن أ شيتنننننُ                              

                

 يتننننهتو ت ا  و ننننه ق تنننني إذا أِرننننرَ   

 
 ُينننننعُُي اب فننننن ُس بنننننا ز ُحبدنننننة                               

               

 حنننب أ  مننني حتتهننن  ِجبنننُش ِ لنننرَ     

 
 ُمبتِ نننننٌر وابشنننننر  ز ِحلالقنننننِ                                 

 

 

 ختننَي  ينني ُنن   أ قلنن  إذا  شننرَ   
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 ا وجهننُ  احلينن  اببنن  ج ابعنن ُب                               وأٌخ

                

 ُ  األجنننننن ُا ادريننننننرُ وم  ه نننننن 

 
 

               

  

 

 

 وصننن حب  بنننُص ايننن ما وُنننشوُته                                 

                

 فنننرٌس بننن   نننص ت نننري  وتبعينننشي  

 
 ميشا ا ي جأينةُّ ز دنيين ابرجن ِ  معنا                         

               

 *وز اب ها ننِب يعننشو يننشوي اب ينننيشِ  

 

(اب  ب: ا ابِ  ج  ابدراب: جاية ا ي )  

 أادُّننننر  ِ بشننننِر أخننننا ز ابب نننن ِ                                   

                

 بنننه تبنننأت ابدينننُ  تبنننب ابرينننهجا  

 
 ويعجننننننبا ادنننننن   ز وجهنننننن                                 

               

 وز قببنننن  ابِدنننني  ُينننن  ا وقننننهجا 

 
                                 ُمريبننننننهن أورننننننعهر حجننننننةً  

 

 

 

 

 

 

                           

 وينن  ًا معننا منني ي ننهن احل ننهجا    

       
 

 تبنننشو                          ومننني بنننب  ننن ألخ ادهتنننه  

                

 ضنننندي ةا قببنننن  بننننب ز اس نننن ِب 

 
 يشنننن   إ   نننن  دضننننبً  ف ضننننى                            

               

 نبنننه ابعتنننب مننني ُمنننرِو اب نننالب   

 
 

 م  ننننة وا ننننُم مدتب ننننً                           وخنننني األ

                

 إنتو ابهفننننننن  ت م يونننننننةا اإُّنننننننرِو   

 
 يننننن ُ بتو مبت نننننر   ينننننُ  بننننن                               

               

 منننن   انننني  ثدننننر  فاننننج  ببنننن رِ    

 
                          وأخ  وصننننبُ  ويننننشُا أصننننِرم ُ  

 

 

 

 

 

 

 بنننه   نننُ  أرنننبر م ننن    ب  نننربِ   

       
 ي هننننى اببعننننهريت إذ    ننننا ينننني                         

                    

 جبننننشي ا ويل ننننُي د  بننننً  حللننننا 

 
 

 ينن يري منني صننشيِ  ابهجننِ  حيننا                          

                

 أضنننن بعتُ  يبننننى قبننننب  ُمضنننن جي  

 
 بنننه  ينننشي يبنننى حبننني  بع  نننا                                 

               

 اضنننلر ينننشيب يبنننى وجاجي: وقننن أ 

 
 

  يي اينناز   ب نشي  و يني بنا                            

                

  نن بفرس  ننص  ننب  منني  دضنن       

 
                                 وقبنننهُب أينننشا ا ابننن يي أخننن فهر  

               

 مدبهبننننةا بننننا ز ج ننننهب أحننننب  
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 فننننال تتَدننننُر  ُّ أب نننن ةا ِ طنننن ٌب                                   

                

   ننننننن ِ ُ هيتو أ بننننننن ٌج صتنننننننهاجِ  

 
 

 الشريف املرتضى

 إذا م أجننَش ِخنناًل منني اب نن ِس رنن ماًل                       

                

 فلننني بنننا مننن هر   بعنننشوِو ا  منننِي 

 
 فلننننن  أن أ   إال ينننننشووًا أخ فنننننُ                              

               

 يبننناتو ويرمنننا  اننني  ينننهب  م ننن تبا  

 
 ومنني  اننيين منن  ف ننرُا ز  نن    نن                           

 

 

 

 

 

 

                           

 ضضننُ  أ نن مبا قريننُ  جبننيا وي  

       
 وز اسننِ  تب ننى قنن  اًل دننِ  ف ينني                           

                    

 وز ابشننرين تب ننى فنن ياًل دنن  ق  ننيِ   

 
 

 من أشعار حممود سامي البارودي

 ُتقتلوبننُ  خننهات ادننيِو  اننيتو  ُي ننة                                

                

 شو ِر احبننى منني ادننيِووهننُي  ُاينن  ابنن 

 
 وي ُنننرُا  أخنننشا ً  فبل ننن   بنننهُتُهَر                      

               

 مت يننُ  أن أ  ننى وحيننشًا  ننال ِخننَشنِ   

 
 إذا يرات ادنرُ  اب بنهبت ومن  ا  نهَا                       

 

 

 

 

 

 

                           

 يبي  مي اببدض   ين   يبنى ِضنَديِ    

       
 ينننر    نننري مننني ال أوج  ب ننن  تُي                              

                    

 وت لُأ أاذ نا من  تعن ُا مني اببقنيِ      

 
 

 ف ننر صنن حب  اب نن ُي حيلننُي صننشُ ُي                             

                

 فننننؤاجت يننننشُو ز ثينننن ِب ُم نننن مِ    

 
 

                     ومننني اب ننن ِس مننني تنننراُي رتنننبيلً              

                

 و نننننننِ  ببق نننننننهِج جاٌ  يتيننننننن  ُ  

 
 ف ح ِ  اب  ست من  ارنت ع ت فن نو ابني                          

               

 اس إال أقُّبدهننننننننننَر أيننننننننننشا ُ  

 
 

 أاضنن حبا وجنن ت ادننرِ  يدشنن ُي ِ شننُرُي                        

                

 دبنننا ح نننهُجُيوأيبنننُر أنتو اب بنننبت ت 

 
 ومنني م ُيننشاِ  اب نن ست ينن جاُي صتننقبُ                       

               

 وأ  نننرُي مننني قهمنننِ  مننني ي نننهُجيُ   

 
 

 ُ بتو ِخنننني و تننننراُي طُّْبنننن ت اداقيتونننن                              

                

 و نننه جتهنننُر ابضنننلِ    ألح ننن جِ    

 



181 
 

 

                     وصنن حب   هلننهِب ابنن فِ  ُمعننِنري    

                

 مننن   نننصت تتَرقنننهأ  منننا وأحشننن  ِ     

 
 إن قننن أت خننن ًا فعننني رتنننهه  أم   نننِ                        

               

 أو قنن أت ُننرًا فعنني ق ننش  وإمضنن  ِ    

 
 ال يفعنننُي اب  نننه ت إال  عنننش م نننش أ                          

 

 

 

 

 

 

                           

 وال ي ف نننننُي إال  عنننننش إيننننن ا ِ  

       
 ي ُنننرُتُ  ِح بنننًة مننني دنننِ  رننن   ة                         

 

 *ف ننن نت أقتنننيت مننني جا   ِبقته ننن  ِ    

 
 يبدنننا  ضننن  ا وقنننش أوج   ُرمتونننِ                         

 

 و يننني حييننن  صنننريٌأ  عنننش إينننشا ِ  

 
                 ال  ننن   ُّ ا ا فيننن  حينننُ   ننن نت وال          

 

 جنننن اُي ينننني فعبننننِ  إال  لرننننها ِ   

 

(اب ف )  

 بعنوان صور الصداقة والعداوة-141الرسالة العدد -عبد الرمحن شكري

 وتِفنننننال دننننن ج  رتنننننَلٌ  حت نننننهج                                

                

 أ   األضنننننشاج فينننننب إا ب ننننن   

 
              أمتنننَشحب بنننا ا ت ننن ب مننني ينننشو               

               

 أرنننن   إبيننننب أب  ننننج اب  نننن     

 
 وفنننن     ننننا أ  جبننننب ابتق ينننن        

                      

 اذا رننننبب ابت ننننرب وابت نننن  ا    

 
 و يلنننن  اصنننن با وأُنننني حر ننننً       

                  

 يبنننى مننني مشحننن  بنننب   إجننن     

 
 أيننننننشيا وم تبقنننننن    ننننننا         

                

 وم تيفنننننر خبانننننعي أو  ال نننننا   

 
 ومتننن س بنننا إخننن    مننن س ح نننش       

                  

 صننننبتب   بعننننشا  أيبننننا ومنننن    

 
 حتنننن   ا وحت ننننب أن رننننتخفا       

                 

 يننننشا   بنننني  ييفننننر   سفنننن    

 
  شننننلن  ع مننننة ببننننرأس يفننننا      

                     

 وحت نننب م إننن  ز اب ننن س  ا نننا   

 
 ادخفننننص  دضننننً    وب ننن   ننننلوأ  

                     

 ثننننن   نننننص االبنننننة واإخننننن      

 
 يرفنن  اب نن س قببننب ينن  خبيبننا        

                  

 وذقننن  ابدنننش  مننني حبنننه ابهفننن    

 
 فننننن ن  ننننن ن ابنننننهال   لننننن  أ اي   

                       

 فننننهيبا منننني وف  ننننب وابننننهال    

 
 و عنننننشًا ببلنننننشي  وإن تدننننن با       

                     

 ورنننننق ً  ببلنننننرو أ واب نننننف    

 
 رننني اسنننالن مننن  فعبنننها   بننن           

              

 و نني أ  نننها بشننشقب مننني دننن ا    

 
ُِنننبهًا     و ننني أ  نننها بب  نننب م ننن  

                   

 مريننننرًا ال ي نننن ا يبننننى يننننشا    

 
 أييننننن   أن أ ا  ُنننننبي  قنننننهب         

                

  جهبننننة  عضننننهر ف ننننش احلينننن    
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 و ننننر ف ننننشوي منننني ذأ وينننن            

                

 

 

 و نننر ف نننشوي مننني ف نننش األ ننن     

 
 خفنننها  خننن وتهر ِ ُهَجنننر           أو نننر 

               

  لننني ف نننش احليننن   مننني اب  ننن     

 
 و نننر م ننني اإُّبنننه   مننن   جننن اًل   

                

  ننن  قنننش صننن  فيهننن  مننني  جننن     

 
 يبننننى األ ننننهاب واقفننننة ت تنننن  ي    

                       

 وترمنننا اب نننهب مننني جان و ننن  ا    

 
 وحت نننب أ هنننن   فضنننن  خ   نننن      

                    

  جبنننش اب بنننب ُ ننن   بننن فج مننن   

 
 فننننال يعننننشيب خب هننننر فنننن  ا        

                         

  أينننن  اسابنننن  يعننننشي   به نننن    

 
 صننفق  وبننه أ جا  بدنن  ثننل ي      

                  

 اقتنننشا ي ز ابرمننن    وقنننش ُينننِرات  

 
 فنننن ن يننننل ها وإن تننننل ى رنننن هتا       

                   

 فلنننن  صننننل   عنننناين األجيينننن      

 
 وال ُيعبينننب  نننص اب ننن س ختفضنننا     

                    

 وم تبعننننش   ف ننننب ينننني ُنننن  ا  

 
 بت ننننن با إا حيننننن  ارنننننت را      

                     

  ننننب ابننننش ي  تفنننن ي ز ابعننننشا   

 
 ع ننننا اببقنننن د  دنننني قننننهب          ي

                   

 يبننى م  بنن  منني فننر  ابرخنن       

 
 و  نننن  أد نننن  ح ننننشًا ب ننننهبا      

                      

 فخبننن  اب نننل  أقنننرب بب جننن    

 
 وبننه ُعننها  ننهتا منن  ارننناحها       

                     

 وال يشنننننفا ح نننننهج ُر ف ننننن  ا   

 
   أ اجوا بنننا ادلننن ا وبنننه ج ننن  ا     

                    

 بفننننرإل احل ننننش أح ننننش ببف نننن     

 
 فننننال يرضننننيهر ييشننننا  خيننننً       

                          

 وال يرضننننننيهُر مننننننا يفنننننن  ا  

 
 وز ابننننش ي  ابش ي ننننة  نننن ن ُننننٌ   

                       

 تعنننن ا ينننني رننننالح األج ينننن          

 
 

 بعد األخاء والعداء"ان قصيدة بعنو( 121الرسالة العدد )عبد الرمحن شكري 

 ح ننها يبننى ابننهج ابنن ي  نن ن  ي  نن                      

                

 وإن صتننشتو ي نن  منن  ج ي نن  يبننى ابننهج  

 
 ح ننها وبننه أ ننا ح ننها ومنن  ح نن                       

               

 وبننه أ نن  يبدننا  ال ننا منني احل ننش   

 
              نننِ  يتو اب ننن س قبننن    ببننن               أوال 

 

 

 

 

 بنن    ننة ميننٌي ينني اب  نني واب  ننش 

       
  ال ننن  ج نننى ُنننرًا فعننن ج إخ   ننن                            

 

   اًل ح ى ذ ر  ابشنب ب يبنى ُ عنشِ    

 
 فينن  طيننب ذ ننراي ومنن  ُ عننش يهننشي                          

 

 وأيني قنشير ابننهج مني ح ضنر اب ننش     

 
 ى حين  ميضنا ين  ر  عنش ين  ر                   مض

 

 مي األ ي واألصق ب واب خر وابهبِش 
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 مضى حي  ميضا  ني  أي ومن  ب  

                

 بنن  أجنني   ب نن س دعنني  ننال يتننهجِ    

 
 إذا أ ننن  أا  نننيُ  اإرننن  أ مننني أخ          

                

 ذ نننرُا بننن  منننا إرننن  أ ذي يلنننش 

 
 ج ننى    وأي  نن  ال ي  ننا يننشا ا ومنن 

              

 يننشا ا يبينن  منني ي نن   ومنني جهننش  

 
 أيبتنن ر اب ننخران ز ابننيترين  عننشم        

                  

 تننرجج مننها ابننيترين   ب ننش  واإدننشِ     

 
 ويتفنن  اِسننالن منني  عننش منن   ننشا     

                     

  نن   دضننة منني مننص قننهأ ومنني   ننش 

 
 و    يبى من   ن ن مني قنرب أ فن         

                  

   هننريي ز واجي ابدضنن  أ وابننه ج   

 
 قننش اقن نن  رننر  ومنن  ى وي ننجشا        

                     

 مننني ابشنننل  ألأل ى  نننالألأ ابنننهج  

 
 حيننن أ ُنننب ب  ي نننجش  أيتو ي نننجش   

                     

 ويهننش إخنن    ال يدننيج وال ُي ننشي    

 
 إا أن جيننن  جاينننا احليننن أ وإف هننن          

               

 فل أ     ق نش اب نبيي يني اب  نش     

 
 ودُّيوننرت م نن  اب بننبت وابنن ف ت وادا ننى      

                  

 وُاج طلنن ُح ابنن ف   عننشًا يبننى  عننش 

 
  ه اببدج م ي احلنب حلنل فل  ن      

                   

 ف ننن   إننن   نننص األضننن بأ   بهقنننش   

 
 وإن     تش ي احلنب  يني طروقن     

                    

 وم تننش ي أي  نن  منن  جنن     حل نننش     

 
 في بيننن  أ نننا قنننش دفنننرا جفننن  ي     

                        

 و تبهُتنننُ  حتنننى ي نننش يننني اب نننش 

 
 وي  ر با صعي يبى ابضنير واألذ  

                   

 فيلرى يبى من   ن ن م ن  مني اب ينش      

 
 وتت  ننننبا م نننن  اب شامننننة أبفننننة        

                            

 وإن   ن با مي قبي  ن حلجر اب نبش   

 
 ايننيك   ننفه م نن  يهمننً  فنن ن ج ننى    

                         

 يبننى إثننرِي دننش ًا ذخننرا بنن  وجي    

 
 وأاذِ ننُر  ف ننا م نن  ي ننش ا  ننرافه      

                        

 أ  نني ت ننتشيا ادُّدننيلُّ إا احللننشِ    

 
   أ عننشت  ال ننا ابعننيك أ دننا ُمب ننرا     

                           

 و يي و ف ا با  ل  ابضنش ببضنش   

 
 في بيننن  بنننا ج يننن  أ ينننأ ح  مهننن         

                        

  ننهج أخ بننه يشننني ابننهج   ب  ننش     

 
 إذا احلب م خيبا مي اببدج واألذ 

                      

 ف يي خال  ابهج مني ي ن  احل نش    

 
 أيهننننر        وِخال  نننن  م نننني اجلننننها ح

                         

 ف ش   فبعج ابن ف  ز ذبنب ابف نش    

 
 فلي با  عنهج ابنش ر ببنهج واب يننبى        

                    

 أبننيفص منن     نن   لنن  اب ننش بب ننش      

 
 أ دننننا إخنننن  ى م تتُشننننبُ  يننننشاوأا            أ

                     

 وأ  ننر يفننه ابدننش  أودننش أ ابعتلننشِ  

 
 ل ا م أج  األ نننننن ب وُخب نننننن          ننننن 

                         

 وم أجِ  أن ابضننننش يهبننننأ   بضننننش 

 
 متننى أ تضننا اسننالن صننقهًا وديلننة  

                   

 فنننلم قهر دي نننا وأمننن عهر  ينننشي 
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 وأ ننننتُر منننني  الب  ف ننننا ينننن ًأ      

                           

 جننشيإذا م ُيننت   بننا منن  أُيننُي  نن  و  

 
 فينن  رنن قا اب  نني ن ينن إِل صننق        

                    

 و  ا بنات اب  ني ن  فنشأ يبنى  فنش      

 
 إذا ا فبنن  اب ننهر اب بينن  فلنن  بنن      

                          

 وبننه أ ونن  رننهر ابنن ل يين منني  ج     

 
 ويعج    ا ابنش ر يني   نج فعبن         

                 

 ذو األيننِش   أال و ننه ابننش ر اد تننريناُ   

                                           
 

 بدوي اجلبلمن أشعار 

 وأوجننننأ منننني م نننن  به  خبينننني                              

                

 أدنننن  ت يبننننى ادننننرو ِأ وارننننتب ح   

 
 ي ننننتينُر  دضنننن  ح ننننشًا و ننننرًا                                  

               

  ح ي ننننننً  وابتي حنننننن وي ننننننلعا 

 
 ويننننن ير  ينننننشي رنننننروًا خفينننننً                                    

 

 

 

 

 

 

                           

 ب نننش جهنننر اب مننن ُن  ننن  افتضننن ح   

       
 ت  دنننر و نننه بنننه  ُّشتونننف  ي ننن                                    

 

 أرننننيو ر  ننننة و ننننه  م احنننن    

 
                            وذأو فنننننننال   نننننننليو  ينننننننشا        

 

 فنننننال   نننننليو     حننننن  و ننننن ن 

 
 وبننننه ُنننن    ج ي نننن ي و رضننننا                               

 

 أ  ب ننننننن  ف هرنننننننع  ُ حننننننن   

 
 

يبنى اب نق ب فبني  ز ابنش ي       أ   م  يتبُ 

 صق ب

 

 ابش ي  ِصق ُب 

 

                

  

 
 خرس وب ني قنش تف صنق  اسنها  واب ين ب     

 

 

 

 

               

  

 
 ي ل  مرو تهر وت لأ أن يشدنشده  احنتالب  

 وأييو يي رنبو ابب نير و  ولن   بني اب نب ب     

 ً  فبشننر رننالم   نن   و  ننلت  ادت نن ب   حيونن

 ي  مي مينيو  نهجوي وابشنهش ن حنص مينيو ن صن ب       

 

 ي  مي مينيو  نهجوي وابشنهش ن حنص مينيو ن صن ب       

 

 

 

 

 

  

       

 

 مجيل صدقي الزهاويمن أشعار 

 إذا جنننن  ت ُيننننشبا  نننن بهال  م نننن ف                              

                

 فننن ا ُّ  ع ننني  م نننب دننن  خبيننن  

 
 وُنننرو ينننشُو مننني عيُ نننبُّ ال  نننً                              

               

 بيخننش  م ننب ابعننص ثننهب صننشي    
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 اقة ببفتننى                       ُُّ ننرت األاا ا تقبننها اب ننش 

                

 حتنننننى أدفنننننَ   ننننن بفتى األ ُا ُ   

 
 وإذا اببيننن با دننن  َا رنننعشت امنننره                           

               

 خيفنننى اب نننشيُ  وتيهنننُر األينننشا ُ  

 
 

 أخبننننننن  اب ننننننن س صنننننننشي                                      

                

  فنننننننن س يتقننننننننر   ينننننننني 

 
 فلننننننننأ اديبننننننننهب يب ننننننننا                                       

               

 ومنننننننأ ابيننننننن م يضنننننننقب   

 
 

 ناصيف اليازجي

 أيش  ابُعنشاِأ صنشيٌ  ز ابروخن ِ  فن َن                      

                

 طدببتننننُ  ز أواِن ابضننننيِ  م جتننننش   

 
                 وأوثنن  ابعهننش منن  ص اب ننق ب دنني    

               

 ي قنننشا قببنننً    بنننب ال ينننشًا  ينننش 

 
 

 عبد اهلل بن حممد بن أبي عيينة

 يبنننُص ب نننَر ي نننشت ابب ننن ِ  ُمهاِ  نننً                               

                

 يبنننُص ب نننَر ي نننشت ابب ننن ِ  ُمهاِ  نننً                                

 
 ه تنننُ  بتت ُّشونننفَ                             وبنننهال ابننن ي ُتهبا

               

 رنننريرُتُ  ينننَي  دضتنننة  وتتع  نننبِ    

 
 

 قعنب بن أم صاحب

  اننيل ُيننشاجا يبننى اببدضنن ِ  صنن ِحبتُ                      

                

 وبننني أيننن بُ هَر إال  لننن  يتب نننها     

 
              وبننني ُيراجنننأت قبننن  ُوجو نننَر أ نننشًا              

               

 ُُِ  ُ  مي ُ دِضهَر م نيت ابن ي ُ  نها    

 
 

 عبد اهلل بن املخارق الشيباني

 أصننب ذا احلبننر م ننب   ننجي وج                         

                

 وصننننب  وال ي نننني م ننننب اجلفنننن   
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 وال ت ننننني اب نننننفي  وال جتبننننن                          

               

 صننننننن ب  جاٌ  ييننننننن   فننننننن ن و 

 
 وإن فراقنننننن  ز  نننننني وقنننننن                            

 

 

 

 

 

 

                           

 وق نننننأ حبننننن أ خبتننننن  ُنننننف   

       
 

 عمرو بن جابر احلنفي

 و ننن ِ َي مننني يتنننشُو ِدبنننُ  أا نننشي                             

                

 بننننن ُ وجوا يدنننننرو  ننننن  اب  نننننياُ  

 
ُِننننننرُي               ال نننننن              وأيبننننننُر أن ِ  أا  

               

 *يبنننى مننن  رننن   صننن حتبُ  حنننريُا 

 

 أض ح   :   ُريأ

 ابن رشيق القريواني

 وُ بتو ت  نننب  مننني دننن   دنننج                               

                

 و دننننج   نننن مي  حتنننن  ا ت نننن ب  

 
 

 عبد اهلل بن همام السلولي

 إمونن  ا تل ُتننبُّ خ بيننً                             وأ نن ت امننرٌ   

                

 فُُّخ نن ت وإمونن  قابنن ت قننهاًل  ننال ِيبننرِ   

 
 فل نن ت منني األمننِر ابنن ي  نن ن  تي ت نن                           

               

    بننننة   ننننصت اسي  ننننِة واإثننننرِ    

 
 

 أحدهم

           أال  إن إخنننها ا ابننن يي يهنننشتهر                

                

 أفنن يا  منن أ ال ت ِ ننر  ينني ب ننعا   

 
 د  ننُ   هننر خنن ًا فبلنن   بننهتهر                              

               

   بنننُ   نننهاج مننن هر دننن  ذي ُ    

 
 

 ُتنننر  األخنننال  مننني    ننن  متهجوتنننُ                              

                

 ا أو  دبنن مننأ اب منن ن إذا منن  خنن     

 
 إذا وتنننرا امنننرأ ف حننن   يشاوتننن                                

               

 مي ين    ابشنه  ال حي نش  ن  ي بن       

 
 إن ابعنننننشو وإن أ نننننش  م ننننن دة                                    

 

 

 إذا  أ  م نننب يهمنننً  فرصنننة وثبننن    
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  ينني اتف  نن  ا ف  صننٌ                           فينن  يجبنن ً 

                

 وتٌز ومت نننهيل يبنننى ابدنننِي دننن ِج ُ   

 
 

 ُيريننننبُّ اببش ُننننةُّ ي ننننشت اِبب نننن                                        

                

 ويعينننبُّ ز اب يننننِر  تنننريت اب بنننرَ    

 
 

                       ُيريننبُّ ابرِوضنن  وابِدنني  حتشننهت ُجفه ننِ       

                

 وقننش ت ِ ننُ  ابعي نن ِن وابفننُر رنن ِ  ُ  

 
 

 إخننننهاُن  نننن ا اب منننن ن  اباهننننُر                                       

                

 إخنننهاُن دنننش   يبيننن  قنننش ُجببنننها   

 
 طننننهوا ثينننن بت ابهفنننن    ينننن هُر                                      

               

 وصنننن   ثننننهُب ابرينننن   ُيبتتنننن أُ    

 
 أخنننننه ر ادا نننننتتِق   وصنننننبهُر                                    

 

 

 

 

 

 

                           

 مننني ُنننر ها ي نننشي ومننني أ بنننها   

       
 وبنننني ت فيلنننن  يِبلننننُ   ينننن هر                                     

                    

 شم  يتلتنننُيو نننصت مننني  ننن ن ُمعننن   

 
 

 وبنننه  ننن ن اب ننن ُ  ي ينننُب    ننن                               

                

 م ننن حبةا اب ننن   مننني اب نننهابِ   

 
 وب ننننني قبلننننن  ارنننننت  را إال                                     

               

 رننن   ت يبنننى ذ ننن ب  ز ثيننن ب    

 
                    فنننشَ  ي نننب اب ننن   ف نننر  ننن ٌ                 

 

 

 

 

 

 

                           

 ُيعنننن ُا و ننننر قبينننني  م ننننت  ب  

       
 

 تديونننننننرِا ادنننننننهجوأا واإخننننننن ُ                                     

                

 وقننني  اب ونننشُس وا   نننأت ابرجننن  ُ    

 
   وُ ب  أخ  وفيننننننُ  بنننننن  ننننننن  و                                  

               

 وب ننننني ال ينننننشوُب بننننن  وفننننن  ُ  

 
 أخنننننالٌ  إذا ارنننننتد يُ  يننننن هَر                                  

 

 

 

 

 

 وأينننننننشاٌ  إذا  ننننننن أت ابنننننننبالُ  

       
 ُينننننشميهنت ادنننننهجوأُّ مننننن   أو نننننا                                  

 

  ُ ويب نننى ابنننهج  مننن    نننا ابب ننن     

 
 وإن دايبننننُ  ينننني أحننننش  قال ننننا                               

 

 ويننننن قبا  ننننن  فيننننن  ا تفننننن     

 
 رتننننيد يا ابنننن ي أد نننن ُي يننننا                                    

 

 فنننننال ف نننننٌر ينننننشوُب وال ثنننننرا ُ  

 
 و اننننننني  منننننننهجوأ    ت نننننننفه            

                            

 اإخننن ُ وال ي نننفه منننأ ابف ننن     
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 ابن رشيق القريواني

 بننننه قينننني بننننا خنننن  أم  ننننً                                           

                

 مننننننني ح جثننننننن ِا اب مننننننن ن   

 
 دننننننننن  أخننننننننن ُا أم  نننننننننً                                               

               

 إال مننننننننننننني اإخنننننننننننننهان 

 
 

 حممد بن شرف القريواني

 فبنننر أجنننشي                               وأ عنننش مننني طببننن  

                

  فينننن  ز اب ننننق  ة بننننا  فيننننُ  

 
 وثنننن و  حينننن  أفرخنننن  األ ننننهسُ 

               

 فلصننننب ت و ننننه ببع  نننن ِ  ثنننن ن                                   

 
 صننننقب   هنننن ي ابننننش ي  أا  رننننً                               

 

 

 

 

 

 

                           

 إذا دنننننش وا فدنننننش  ر وثيننننن ُ   

       
 وم أصننننننننقبهر وجوًا وب نننننننني                              

                    

  لنننن   ننننأ ابعننننشوويِي اب رينننن ُ  
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 العداوة والضغينة

 املتنيبمن أشعار 

 ال خيننننشي وبُّ منننني يننننشو  جمُعننننُ                               

                

 وا حننر ُننب  بُّ منني يننشو  ُتننرحر     

 
 

 ومي   ش ابنش ي  يبنى احلنرين أن ينر                        

                

 مننني صنننشاقت  ُ نننش  ينننشوًا بننن  مننن  

 
 

 ومننني ابعنننشاوِأ مننن  ي  بانننبُّ  فُعنننُ                              

                

 ومننني اب نننشاقِة مننن  يضنننر  وينننؤمُ  

 
 

 يهمنننً   ُدنننشوأ                           وال متهنننِي األينننشا ت 

                

 و ننن ج ُ ُر أن ميب نننها م بنننه  دنننشا   

 
 

 خيفنننا ابعنننشاوأُّ و نننا دننن  خفينننة                           

                

  يننننُر ابعننننشوين  نننن  أرننننر يبننننهُح 

 
 

 وي ينننش ا دضنننُب األيننن جي ق نننهًأ                       

                

 ويبننُر  ننا يتننُب اب ننشيِ  فننلج  ُ    

 
 

 إذا  أيننن   ينننهب اببيننن   ننن  ًُأ                             

                

 فننننال تينننن وي  أن اببينننن  يبت ننننُر 

 
 

 أبو فراس

  ت ننيُببُّ منني   رتننب ت  نن بُهجين قببتننُ                                 

                

 *ِبوجنن ُ  ُّ منني صنن فيتتُ  ال ادا تنن قِ    

 
 وأيينننُر أينننشاِ  ابرجننن ِأ ِث  ُتهننن                                   

               

 وأ ننهتُن منني ي جيتتننُ  منني ُتقنن  بُ     

 

 ا  و 
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 ابن الرومي

 تت ُّ  َر مي اإخهان من  ارن ع ت إ وهنر                      

                

   نننهُن دننن ا ارنننت جشتهر ودهنننهُ  

 
 ِخنني و وصنن حب                        بننُي أوبنني   نن  ًا 

               

 وإنو يننننننشوًا واحننننننشًا ب نننننن  ُ  

 
 

 حسان بن ثابت

 وقنننهب  مننني اببدضننن   ُو   ل ولننن                           

                

  نننلجهافهر  دننن  ُتجننني  ب ننن  اجللنننرُ  

 
 عننيُك  نن  فينن  ب نن  اب  ننشُ  م بلنن                           

               

 جتننيُك  نن  فيهنن  منني اببننهب ابِ ننش ُ  

 
 

 عمرو بن كلثوم

 وإن  ابضنننديت  عنننشت ابضننندِي يبنننشو                       

                

 يبينننب وُيخننننرا ابننننشا  ابننننشفي    

 
 

 زهري بن أبي سلمى

 متننننى تننننبا ز صننننشي  أو يننننشو                              

                

 هجننننهُي ينننني اب بننننهِبيننننع ُّ اب 

 
 

 دريد بن الصمة

 وال يفنننى ابضننندي ة حيننن     نننَ                            

                

 وال اب يننُر اب ننقيُ  منني اب ونن يرِ    

 
 

 األفوه األودي

 وم أ ت ز اس ننننهِب أُننننش   ننننهاًل                          

                

 وأصننننعبت منننني معنننن جاِأ ابرجنننن ِأ 
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 لُكميت األسديا

 وأجهننُي جهننِي اب ننهِب منن  ز يننشوين ر                         

                

 وأقنننبُ  أحنننالِب ابرجننن أ يت يُبهننن     

 
 

 شبيب بن الربصاء

 وإ نننا بُّنننن ا ا ابضننندي ِة قنننش  نننشا                            

                

 ثرا ننن  مننني ادنننها فنننال أرنننت ُ    

 
 ا يبنننننا  وإثدننننن            فنننننة أن جتننننن

                   

 ُيهنننيُم  نننب اِا األمنننهِ  صننندُ      

 
 

 صاحل بن عبد القدوسمن أشعار 

 إنو ابعنننننشوو وإن أ نننننش  ُم ننننن دًة                            

                

 إذا  أ  م نننب يهمنننً  فرصنننًة وثبننن    

 
 

         ينننشو  ذو ابع ننني أ  نننى يبينننب                      

                

 مننني اب ننن حب اجل  ننني األخنننرس   

 
 

 الشافعي

 ددننن  يفنننهُا وم أح نننَش يبنننى أحنننش                         

                

 أ حننُ   ف ننا منني  تننرين ابعننشاوااِ  

 
 

 علي بن اجلهم

  نننننالٌ  بننننني  يشنننننبهُ   نننننالٌ                                    

                

 أا دننن  ذي ح نننب  وجينننيِ  ينننشاو 

 
 ُيبيقننننب م نننن  ِيرضننننً  م ي نننن ُ                             

               

 ويرتنننُأ م نننب ز ِينننَرري  م نننهنِ   
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 شوقي

 ا حنننراٌب                        ( يي نننى)ُخِبْ نننُ   نننل  وا 

                

 يبنننى قبننن  ابضننندي ة وابشنننل ا  

 
 

 احلسني البغدادي

 بعتننِب صنن   يننشوًا                           ننر صننشي      

                

 ويننننشٌو  نننن حلبِر صنننن   صننننشي     

 
 

 أحدهم

 ُيريننبُّ ابرينضنن  وابِدنني  حتشننهت ُجفه ننِ                   

                

 وقننش ت ِ ننُ  ابعي نن ِن وابفننُر رنن   ُ  

 
 

 ُ لننننهُب  جنننن أ  ز أامننننه    نننن  أ                           

                

 و تلوننا منني ابننش ي  صننشيٌ  ُم نن ِيشُ   

 
  نن  ًا أبننُي ِخنني و وصنن حب                          وبنني ت

               

 وإنتو يننننننشوًا واحننننننشًا ب نننننن  ُ  

 
 

 حنننننننن   يننننننننشو  مننننننننروأ                                  إ

                

 بنننني مننننرأ أواحنننن   صننننشي بُّ   

 
 فبر نننننن  ا  بننننننب اب ننننننشيُ                              

               

 ف ننننننن نت أيبنننننننرت   دضنننننننروأ   

 
 


