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  منار الدين و عروته

  يمدح الخليفة المعز لدين اهللا، و هذه                                                                          
  القصيدة آخر قصائد الشاعر بعث بها إليه                                                                                  

  .بالقاهرة و الناظر بالمغرب                                                                 
  

  1َذمِ ـِمخ ُع أبيَض ـالْت لمَ ـشاَمْت فقو     شَيظِم           أجرَد   عُ ـفقالت وقْ   أصاَخت-1

  2دمـخَ ـمُ  من   ًرىـو ال َلَمَحْت إالّ بُ     َهاــُحِلي  ْرِس ـلجَ  إالّ  رْت ـما ُذعِ -2

      3م�وـِحـذاَر كـَلـُوِء العيِن غيِر  ُمهَـ     و ال َطِعَمـْت  إالّ  ِغراراً  مَن الكَرىَ -3

  مـو َيْمـُرُق  تحَت  الليِل من ِجلد  أرقَ     ِحـذاِر  فـًَتى  يـَْلَقى  الَغيوَر  بحْتـِفـهِ -4

  مـيِل  إالّ  لِـَضيغفليَس  َحـفيُف  الغِ     و قالت هَو اللْيُث الطروُق بذي الغضا-5

  َرمـو أعِثَر  في  َذيـِْل  الَخميِس   الَعَرم    يَِعـز  على  الحسناِء  أن  أطأ  الَقنـا-6

  4ـومـفَيْستـَُر أوضـاَح  الَجـواِد  الُمسَ     تَـَود  لَو  أّن  اللْيَل  كْفٌؤ  لَشْعـرَِها-7

  ـَد  تـََلثمــيـو أسِفـُر للَغْيـراِن بع    و الـدَجىو لم َتدِر أّني ألَبُس الَفجَر -8

  د  َسـَرْيُت  بُمظِلـمـو ما  لْيـٍل  قـ    عٍ ـو ما كـل َحي قْد َطَرْقُت بها ِجـ-9

  5ذمـان و ماِض و لهـمن الصحِب خيف    الثَةٍ ــَها بثَ ـْربٍَة َكشْفتُ ـْم كُ ـو ك-10

  مَــ الُمتيّ   دِ ـالَعمي َك ـفـَتْ  ُه ـلكنّ  و     و ما الفتُك فتك الضاربالهاَم في الوغى-11

  

                                                           
1
  .السريع القطع: المخذم. الطويل الجسم: الشيظم. أصغت: أصاخت:  

2
  . موضوع الخلخال: المخدم. وأراد بھا الخلخالالحلقات، الواحدة برة، : البرى. الصوت: الجرس: 

3
  .الذي يھز رأسه من النعاس: المھوم. الحارس: الكلوء:  

4
  .البياض: الواحد وضح : ا,وضاح:  

5
  . الرمح: اللھذم. السيف: الناقة، أو الفرس، الماضي : الخيفان:  
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  1يــِمْعَصم َوّسَد ـو تَ ـه لـحَبِيٍب إلي    وِت لَّباُت خائفٍ ـَى الياقـو بيَن َحص-12

  الُمَصمم أَس ـُد بـبَر الرْعديـما اختـك    هُ ـُت الهوى حتى اختبْرت عذابَ ـجهل-13

  ُمْضرِم  ارِها كَيف ـرِقْت في نـما ُأحـك    ِهاـة نَفسـي منيّ ـْدُت إلى نـَْفسـو قُ -14

  يـفم ذ في ـلَ  ًال ـقاتِ   ُذعافاً  رِْبُت ـشَ     نيـالقَةِ◌ أنّ ـَجاني في العَ ـو مـّما شَ -15

  َدي و أسُهميـيَ  ْوسي عن ـألَقْيُت قَ ـف    ْب و أصابَنيـِم لم ُيصِ ـُت بَسهْ ـَرَميْ -16

  2الدهِر أضَجم  من  ْدِق ـطاَوَح في شِ ـتَ     تيُل ِهمّ ـاَن َيْحمِ ـماً كـأال ِإّن ِجس-17

  يَهَرم يَن ـو البَ  َراَن ـِس الِهجـو َمن يَلبَ     أِشبْ  أّني َهرْمُت و لم   بِ ـو من َعجَ -18

  َرمــَة ُمغْ ـلُبانَ   يـال يقض ان ـإذا ك    اِلكٍ ـَة هـي لُبانَ ـتى يقضـّل فـلعَ -19

  ّألمٍ ــلم يُ  دها ـبع ٍت ـٍب َشتيِ ـو َشعْ     ّألمٍ مُ   من كِمي  أْروَى  دوَن  م ـو ك-20

  مــالُمَتَحط  ا ـبالَقنَ  ذاكي ـالمَ   ارُ ـِعث    خِياَمَها ري هل يروُع ـَت ِشعْ ـأال ليْ -21

  ّدمـال من  ز ـاِت الُمعِ ـوق رايـا فـبم    دَرَهاـُع أثَقْلُت خِ ـأنّني أسِطي و ـفل-22

  3َدمـٍر و َعنْ ـِصْبَغ َخمْ  ها ـعلي أّن ـك    ةـإالّ َرِويّ  دْرنَ ــَيصْ   ّالِء الـمَن ال-23

  4مـٍط ُمَسه ـّل رَيّ ـها في كـوُد المَ ُـ ُقد    قٌ ـَد و هي َخوافِ ـاَها الُملْ ـأّن قـَنَ ـك-24

  5مــُب أنجُ ـروٍق أو ذوائـواشي بـحَ     و كأنـَّهاـُر تـَْهفُ ـباُت الُحمْ َـ ا الَعذـله-25

هُ ـإذا َزعْ -26   ومــالُمقَ  ِج ـالوشي  ّرانِ ـمُ  واِكُب ـمَ     تـََزْعَزَعتْ  ّرياُح ـال ن ـَزَعتـْ

  6مــمَطهّ   انِ ـّواِر الِعنـّل خَ ـعلى كُ     ْرَدلٍ ــّل َشمَ ـِن كْـ ّدُمَها للطّعـيـُقَ -27

                                                           
1
  .المنحر، موضع الق4دة من الصدر: اللبات، الواحدة لبة: 

2
  .ا,عوج: ا,ضجم. ترامى، سقط: حتطاو:  

3
  .أراد مرتوية بالدم: روية. أي من الرايات التي: من ال4ء:  

4
  .المخطط: المسھم:  

5
  .أراد بھا أشعتھا: ذوائب ا,نجم. تخفق: خرق ا,لوية، الواحدة عذبة، تھفو: العذبات:  

6
  .التام الحسن: المطھم. الجريسھل العنان، كثير : خوار العنان. الفّتي الحسن الخلق: الشمردل:  
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  مْ ــراِر َغَشْمشَ ـا و الفِ ـايـّدنَ ـأبي ال    َركـَمعْ  بـُْهَمة   ْزجي ُكل ـب تُ ـكتائ-28

    1مــاَم غير َتَجْهضُ ـوَن الهـو ال َيضرِب    ُرسٍ ــَر تـََغطـُدوَن غيـيشهَ   ماـف-29

  ُمَعلــم  رِ ـغي اِهللا  بسـّر  ٍم ـعليـ    ةٍ ـم عن َخليفـَغَدْوا ناِكسي أبصارِه-30

ُه  ـًدى في جسـوروِح هُ -31 ـذي لم ُيَجسـلى الـعاٌع من األعـشُ     م نوٍر يُِمـد م  

نَــهُ ـَن اإللـيو ُمّتِصـٍل ب-32   2ـرمـيـََتصَ   باِب لم ـاألسْ  ن ـُممـر م    ـِه و بيـْ

  مَ ــزَل تـَْعلـَوْحَي الُمنَ ـِه الـْل بـفسائِ     هِ ـَة َفْضلِ ـحقيقَ  ْم ـَت لم تـَْعلَ ـإذا أنْ -33

    3َوسم ــالُمتَ   رِ ـالّناظِ    ينِ ـلع  لٌ ـدليِ     وجِههِ  ّرِة ـط من أسِ ـّل خَ ـعلى ك-34

  مــوهـتـي و لم  ْل ـِن اِهللا لم يـُْعقَ ـع    أُخِذ الّناُس َوصَفُه  ـو لم يـُم لـفأُقسِ -35

  مـحكَ ـمن اآلي مُ   ورٍ ـمسط و وارثُ     مٍ ارِ ـصَ  قّ ـن الحـم اءِ ـضّ مَ  دُ ـل قَ مُ -36

  4مــل حَ تَ   ارُ ـعال مُ   مٍ ـلْ حِ  سُ ـو الب    بٍ ارِ ـجَ ى تَ نـّ عَ ال مُ  بٍ يْ غَ  هُ رَ دْ ـو مِ -37

  م كر ــالت  ونَ دُ  القِ ـاألخْ  مُ رَ ـكَ   هُ ـل    هِ ادِ ــفستَ عن مُ  عِ ـبما في الطبْ  ني ـغَ -38

  مـل ـكَ ـمُ    غيرِ   و ي ئِ رْ ـمَ   رِ ـيغَ  إلى     هُ اللُ ـجَ  دّ رُ  لُ ـو ال الفضْ ـو ل ودانٍ -39

  مصِ ر واقدهْ ـه الـب مْ ـصِ فاخْ  لٍ ـإلى أمَ     عٌ افِ ـشلك َ  هِ ـامِ ـأي  ان منْ ـإذا ك-40

  مدِ ـعْ بمُ  ستَ ـدنيا فليـو الـبن وز ـيف    الذي بهِ  اهُ ـضرِ  مْ دَ ـلم تعْ  تَ ـإذا أنْ -41

  5مر ــكَ بمُ  ةٍ ـيَ نـُهْ  ذي  ى ـعل تَ ـفلس    هِ ـّـ ببحُ   اعُ ـبالط  كَ ـمْ رّ ـكَ إذا لم تُ -42

  مـلسْ تَ ُه مْ الِ ـأو فس بْ رَ ـحْ تُ  هُ ـبْ فحارِ     هِ ـانِ ـنبَ   وعُ ْـ طَ  دارُ ـا األقـأال إنمّ -43

  مــلاهللا أعْ ـب ه ـمن  يٍ نبّ  ن ـاب  على        ةٍ وّ بُـ نُـ  وبُ ـث ف ـى ما التدً ـهُ  امُ ـإمَ -44

                                                           
1
  الذي يركب رأسه < يثنيه شيء: الغشمشم:  

2
  .التعظم و التكبر: التغطرس و التجھضم:  

3
  .الحبال، الواحد سبب: ا,سباب.الحكم الفتل: الممر:  

4
  المحبوس المقيد: المعنى. أراد عالم غيب: مدره غيب:  

5
  .صاحب العقل: ذو النھية: 
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  رمــأكَ دى و ـأنْ   هـمن  يٍ ـحّ يَ أرْ  إلى     ها    نانَ بَ  اةِ ـفالعُ  دي ـأي تْ ـطَ سَ و ال بَ -45

  مـــظَ و أعْ  ل ـه أجَ ـمن كِ لِ ـعلى مَ     هُ مُ ظْ نَ  لُ ـالمفص  اجُ ـالتّ  عَ ـمَ ال التَ   و-46

  مــلَ عْ فتَـ  رْ ــبّ دَ رى لم تُ ـألخ مٌ ـلْ و عِ     داللةٌ  تْ لّ دَ ـا استـم فسٍ ـلن هِ ـيففِ -47

  1أزلم وادثَ ــزجي الحُـ ي  عٍ ذَ ـجَ  إلى     مْ ـهُ احَ ـجمِ  دّ رَ  داءُ ـاألع حَ َـ مَ إذا جَ -48

  2مد ــسَ المُ   حِ ـيلِ الطّ   لّ ـشَ  مُ ـهُ ل و شَ     بٍ لول براكِ الذ   رَ ـيسَ  م ـبه ارَ ـفس-49

  مـتتبس   لم  تُ ـا قلـم نْ ـكُ و لم يَ ـو ل    ىإلى الظبَ  رٍ ـى بأمْ ـأوح هُ ـو أحسبُ -50

  مـد أقتـت أريـه تحـار منـو سـو ل    ع جلى ظالمهـت النقـار تحـإذا س-51

  3دمـكس أول مقـالن دان ـان الهـفك    رت قرارها  ـق  دامـت األقـو إن ثب-52

  4مـــالمتجه أزق ـالمـب ا ـالهـألبط    ن الحرب و هي مليةـك سـو تضح-53

  ر ملجمـح غيـابـها سـردي إليـو ي    ر دارعـارس غيـها فـدو عليـفيغ-54

  زرا بمؤلمـداق شـن في األحـو ال الطع    الهام هبرا بقاتل         رب فوق ـال الضـف-55

  5دمــرون بمعـفم ال يظـاد فهـو ج    العـرون بخـم ال يظفـاب فهـأه-56

  مـــوخــرتع المتــر و بي المـبغي    ابهـا من جنـالنـت آمـد رتعـلق-57

  دمــر مهـوض غيــوارده و الحـل    ر مكدرـغي  اءـالم  كونـث يـبحي-58

  6رزمــاك و مـوء من سمـم نـإذا شي    ائلـاء ونـاه من عطـله  واـفشيم-59

  مــه بسلـرقى إليـدر ال يـو البـه          اره    ـاره إن جـوا عن جـو ال تسأل-60

                                                           
1
  الكريم: ا,زلم.الحدث، وربما أراد بالجذع القائد جوھرالشاب : الجدع:  

2
  البعير المھمل : البعير، المسدم: طردھم، الطليح: شلھم: 

3
  .الجبان: النكس. ا,حمق، الجافي، الثقيل: الھدان:  

4
  الجديرة بالشيء: الملية: 

5
  .من خلع عھده نقضه: الخالع: 

6
  عطاياه: لھاه: 
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  مـف ورزق مقسـت من حتـا شئـبم    ام تجري صروفهاـدهر و األيـلك ال-61

  رمـّل مجـو عن كـت العفـو أنت سنن    ت بدأت الّصفح عن كّل مذنبـو أن-62

  م  ـــر محكـن قديـاة مـأنـو ال ك    سؤدد  نـواطـم  اة فيـل أنـو ك-63

  ير و يحلمـح عن كثـف يصفـمن السي    وضعاــو مـللعف ن أن ـيقو من يت-64

  1ّومــول تلـد طـزم إال بعـو ال الح    ول تثبتـد طـإال بع  رأيـو ما ال-65

  رمـاس يحـرم من النـا و من تحـدراك    رزقه يرزق من الورىـك من تـرأيت-66

  دمــيته زهــت عـبـّ ن لم تثـو م    ه يهو عرشهـؤدي ملكـن لم تـو م-67

  2مـاحك المتبسـوجه الضـروب كـع    درات النجل من كل طلقةـك البـل-68

  3مـزمـة و مـعن نسع  قـن زاهـفم    حد وجهاـال أو كـاآلب أسنمة ـك-69

  4درمـي ّزول ـال ها ـدافع تحتـو إن يت    دـود يّتئـها العـذر تحتـتى يتشـم-70

  ير مصرمـألواء غـض في الـالمحرى ـق    انت ملوك األرض تبجح بالقرىـو ك-71

  5مـواء المصتـرك الحـا أث من بـو م    طت نجائب صرمةـر أن أعـو تفخ-72

  طـوالع شّتى من فـرادى و تـــوأم    فقـد تهـب الـدنيا  و أنجم سعدها-73

  و مـا هـو إال كـالحديث المـرجـم    و مـا الجـود جودا في سواك  حقيقة-74

      

      

                                                           
1
  .رالتمكث و ا<نتظا: التلوم: 

2
المرأة الضاحكة المتحببة إلى : العروب. البشاشة، أو النشاط لبذل المال: الطلقة. الطوال العراض: النجل. صرة المال: البدرات،الواحدة بدرة:  

  .زوجھا، المظھرة له ذلك
3
المشدود : المزمم. حبل من جلد عريض: نسعةال. السمين، المكتنز اللحم: الزاھق. شبه عظم البدرات بأسنمة اFبل، أو بمراكب النساء التي عليھا:  

  .أي أن من تلك البدر ما < يثبت على ظھور اFبل لثقله، و بعضھا مشدود. بالزمام
4
  .يقارب الخطو: الجواد، يدرم: الزول. المسن من اFبل: العود. ينشط و يسرع: يتشذر:  

5
  .دةالش: الIواء. اللبن الخالص، غير المشوب :المحض.تفجر: تبجح:  
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  و لـو أنـّه في الطبـع لم يتـجـشـم    في النفـس لم يـُك ُغّصة فلـو أنـه-75

  1إذا نهضـت كـف بـأعبـاء  مغـرم    وجـودك جـود ليـس بالمال وحده-76

  حميـداً عـلى العـّالت  غـير مـذّمم    و لكـن بـه بـدءا و بـالعيش كله-77

  فـو أكـبر مغــنمو بـالعفـو إّن الع    و بـالمجـد إّن المجـد أجـزل نـائل-78

  فـإّن يقيـني فيـه مثـل تـــوهمي    فمن ُمخبري عن ذا العيان  الذي أرى-79

  2نبـا السمـع عن بيت من الشعر أخرم    خـال منـك عصـر أّول كان مثلما-80

  مـآربهـا مـن بهجـٍة و تكــــرم    فـأما الّليـالي الغـابرات فأدركتْ -81

  أنـاملـها مـن َحسـرٍة و تنـــدم    لسالفـاُت  فقطّعتْ و أّمـا الّليـالي ا-82

  فجدـك بالبطحـاء خـير ُمعمـّــَم    و ال عجـٌب أن كنـت خـير متوج-83

  أراد بهـا األمـالك  من كـل جْهضـم    و لم تلـبس التّيجـان  للجهـة الّتي-84

  ٍب ُمكتــمو لكـن ألمـر مـا وغيـ    و ال التّـقـاٍد من سنـاهـا عقدتها-85

  فـال بـّد فيـها من دليـٍل مقـــدم    إذا كـان أمـٌن يشمل األرض كلها-86

  و عـْروتـُه الـوثْـقى التي لم  تُفصـم    و أشهـد أّن الـّدين أنـْت َمنـارهُ -87

     3على أنّـه إن  لم تقلـْدُه يْكهــــم    و ِهللا سيـٌف يـْكهـم حــــدهُ -88

    4و لكنـه  إن لم تـؤيّـدُه  يْخصـــم    ـي بـرهاٌن ألـد خصامـهوللـوح-89

  و لكنـه من بطْـن كّفيـك ينهمــي    و للـّدْهر سجٌل من حياة و من ردى-90

  خميـسا و لكـن رُْعـه بـاسمك يهـزم    فـال تتكلّـْف للخميـس من العدى-91

                                                           
1
  .الغرامة، ما يلزم أداؤه من مال: المغرم:  

2
: نبأ عن الشيء. الذي دخله الخرم، و ھو حذف أول الوتد المجموعة من أول البيت كفاء فعولن من الطويل، فيصير عولن فينقل فعلن: ا,خرم:  

  .نفر و لم يقبله
3
  .يكل: يكھم:  

4
  .يغلب بالخصومة: يخصم: 
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     1ّفـين فـاغرة  الفــمشـرنْبثـة الك    و مْضـرمة األنفاس جمـر  و طيسُها-92

          2فـمن خـادر ورد و أشجـع  أيهـم    ضـوس لهـا أبنـاء صـدٍق تحثـها-93

  و زْعـزعـت ركنيـها بـأول  مْقـدم    ردْدت رمـاحيـها بـأول لحظــة-94

  3إذا شـرعْت أرمـاحه  ظهـر شيهـم    و أرعـن يحمـوم كـأّن أديمـــه-95

  4على عنقفـير يـأكل النـاس  صيـلمْ     طوى عجاجههريت شدوق األسد ي-96

  5و أعـالُمـُه من أعفـٍر و يـلملــم    فـأركـانُُه من يـْذبُـٍل  و عمـايٍة  -97

  6رأيـت شـرورى تحـت نخـل  مكمم    إذا أخـذت أعـالمـه صدر مقنب-98

  7مأسـف نـؤور فـوق جـلد  مـوش     أسـف علـيه المسك و النقع  مثلما-99

  يسيـل ذعـافـا و هـو غير مسمـم    يسـير رويـداً في الـوغي و حديده-100

  و ال تـرجـع األبطـال غير تغمغُــم    فـما تنطـق األرمـاُح غير تصلُصل-101

  و يمـأل عينـا من بـوارق ضـــرم    فيمـأل سمعـاً مـن رواعـد  رجف-102

  8كمـرادة الصفيـح الملمـلـملهـام      غطـم خضـم المـوج أورق جحفل-103

  غـواربـُه و الّليـل بالليـل يــرتمي    كـأن عليـه اليـم بـاليم تنكـفي-104

  9و ال بحبيـك البيـض  غـير  مهـدم    فـال راجـع بـالّـألم غير مبتـك-105

  و ال بحـديـد الهنـد غـير مثلـــم    خضيبة و ال بنـواصي الحيـل غـير-106

                                                           
1
  . الغليظة: ثةالشرنب. التنور: الوطيس: 

2
  .الجريء: ا,يھم. الناقة السيئة الخلق، و الحرب المھلكة: الضروس: 

3
  .ذكر القنافذ: الشيھم. ا,سود لما عليه من الحديد: اليحموم. الجيش الذي له فضول كرعان الجبال، أي أنوفھا: ا,رعن: 

4
  .الداھية: الداھية، الصليم: العنقفير : 

5
  .أسماء جبال استعارھا للد<لة على عظمة الجيش: يليلم  يذبل و عمامة و أعفر و:  

6
  .الغ4ف الذي يحيط بطلعھا فيستره ثم ينشق عنه: ذو ا,كمام، و كم النخل: المكمم. جبل: شرورى: القطعة من الجيش: المقنب:  

7
  .دخان الشحم يعالج به الوشم ليخضر: النؤور. رش: أسف: 

8
  .المجتمع: الململم.الحجر العريض: الصفيح. حجر تكسر به الصخور: المرادة. الجيش العظيم: اللھام. درأك: أورق. البحر العظيم: الغطم:  

9
  .المحبوك: الحبيك. المقطع: المبتك. الدرع: الIم، الواحدة ,مه: 
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  خضبـت مشيـب الفجـر منـه بعظلم    عـت على هـام العدى منه قسطالرف-107

  على ظفـر الّنصـل الـذي لم يقلّــم    و غـادرت صبغـا من نجيع  دمائهم-108

  1فـمن مـارج نـار و كسف  مضـّرم    لـديك جنـود  اهللا منـها رجومـه-109

  و محـرم و كـل حجيـج مـن محـل    تقـودهم في الجيش و الجيش  منسك-110

  و قـاد الحـواريـين عيـسى بن  مريم    كـما سار في األنصار جدك  من  منى-111

  و لـو قطـرت من ريـق أرقـط أرقم    فـال مهجـة في األرض  مـن  منيعة-112

  و لـو أنهـا بـاتت عـلى روق أعصم     و لـو أنّـها نيطـت بمخلب  قسورٍ -113

  فقـل للخطـوب استـأخري أو تقدمي    نذرتلقـد أعـذرت فيك الليالي و أ-114

  من الحـّظ فيـها و النصيـب و المقّسم    قصـاراك مـلك األرض  ال ما يرونه-115

  2أقوم  على الحـب يهـدي إلى الحـق     و ال بـّد من تـلك التي تجمع الورى-116

  تسأمالهام  و كـانت مـتى تألف سوى     فقـد سئمت بيض  الظبي  من جفونها-117

  إليهـّن في اآلفــاق كـالمتظلّـــم    و قـد غضبـت للـّدين باسط كّفه-118

  و للفتـرة العميـاء في الـزمن العمـي    و للعـرب العـرباء ذلـت خدودها-119

  إلى نـاعـٍب بالبـين ينعـق أسحــم    و للعـّز في مصـر يـرد سـريـره-120

  إلى عضـد  في غـير كـف و معصـم    و للمـلك في بغـداد  أن  رد حكمه-121

  3و بضـع لحـام في إهـاب مـــورم    إلى شلـو ميت في ثيـاب خليفــة-122

  فـما هـو مـن أهـل العـراق بأألم    فـإن يكـن العبـد الّلئيـم نجـاره-123

                                                           
1
  .قطعة من الشيءال: الكسف، الواحدة كسفة. الشعلة الساطعة، ذات اللھب الشديد: المارج. حجارته التي يرجم بھا: رجومه:  

2
  .الطريق الواضح: ال4حب:  

3
  الجلد: اFھاب. جمع لحم : اللحام. القطعة : البضع:  

 



9 

 

  و مـلك مضـاع بين تـرك وديلــم    سـوام رتـاع بـين جهـل و حيرة-124

  فلـم يضطهـد حـق و لم يتهـّضـم    ر  عن  شبهاتهكـأن قد كشفت األم-125

ــــم    و فـاض دمـا مـد الفرات و لم يجز-126 لـوارده طهـر بغـير تيـم  

  إذا لم تـزرهـم من كمـيت و أدهـم    فـال حمـلت فـرسان حرب جيادها-127

  1و في األرض مـروانيـة غـير أيّــَم     و ال عـذاب  المـاء  الفراح لشارب-128

  يطـير فـراش الهـام عـن كـل مجثم    أال إّن يـومـا هـاشميـا أظّلهــم-129

  2على كـّل مـّوار  المــالط  عثمثـم    كيـوم يـزيد  و السبـايـا  طريدة-130

  كـرائـم أبنـاء النـّبّي المكــــّرم    و قـد غّصـت البيدْا  بالعيس فوقها-131

  3فأبكـين أبنـاء  الجديـل و شـْدقـم    جذعـرن بـأبنـاء  الضباب  و أعو -132

  4عليـه الـواليـا بالخـشاش مخــزم    يشلـونها في كـل غـارب دوسـر-133

  و ال هتـك ستـر بعـدها بمحـــّرم    فـما في حـريم بعـدها مـن تحّرج-134

  5يتـخـــّرم  فـإّن و لّي الثّــار لم     فـإن  يتخـّرم خـير سبـطي محّمد-135

  أكـانت لـه أمـّا و كـان لهـا ابنـم    أال سائلـوا عنـه البتـول  فتخبروا-136

  و طــالب وتـر منـكم غـير نـومّ     أال إّن وتـرا فيهـم غـير ضـائـع-137

  لـديك مـداها فـاحسم الـداء يحسم     فلـم يبـق للمقـدار إالّ تـعلّــة-138
  
  

                                                           
1
  .المرأة < زوج لھا بكرا كانت أم ثيبا: ا,يم: 

2
  .الجمل الشديد الطويل: الجانب، و أراد الجمل السھل السير السريعة، العثمثم: الم4ط. المتحرك: الموار: 

3
  .اFبل نسبة إلى فحلين مشھورين: اسم فرس، أو لعله محرف عن الضبيب و ھو فرس مشھور كأعوج، أنباء الجديل و شدقم لعله: الضباب: 

4
  .الجمل الضخم، الو<يا، الواحدة و لية، كل ما ولي الظھر من كساء أو غيره: الدوسر: 

  الموضوع في أنفه الخزامة و ھي حلقة يشد بھا الزمام: المخزم. نقيادالعود يجعل في عظم أنف البعير يشد به الزمام ليكون أسرع إلى ا<: الخشاش
5
  .يھلك: يتخرم:  
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  1مـن العفـر الـذليـل و أرغـمأذل     و لم يبـق منهـم غـير فقـع بقرقر-139

  تـَثـَنّـى دالالً كـالقضيـب الُمنـَعــم    سيُـوٌف كـأغماِد السّيوِف  و دوَلةٌ -140

  و يَمشـوَن في َوَشـِي البُـروِد  المنُـَنمَنم    فَتْمشـوَن في َوَشـِي الّدروِع سوابغاً -141

َعـةٍ -142   2َم َنْجـماً من يَـراٍع ُمَهّضــَمتـََهّضـ    و إنّـا وإيّـاُهــْم َكَمـاِرِن نـَبـْ

  3و ال الَح فيهـم مِيَسـٌم مثـُل ِمَسمي    و مـا عـاَث فيِهـْم ِمقــــَولي-143

  و إن َجـّل أْمـٌر مـن  َمـالٍم ولُـوم     و أولى بلَـْوٍم مـن أَُميّـَة ُكلّــها-144

  4بالطـف منكـم و أعظُـم  إلى رَِمـمٍ     أُنـاٌس ُهـُم الّداٌء الّدفيُن الذي َسَرى-145

  تـََتَضـّرم و لـو لْم تُـَشـب النّـاُر لم     ُهـُم قـَدُحوا تِلَك الّزناَد التي َوَرتْ -146

  و مـا كـاَن تـَْيِمـٌي إليـِه بُمنتَـــم    و ٌهـم َرّشُحـوا تـَْيماً  إلْرِث نبَـّيِهـمْ -147

  5ُأِحـل لهـم تقـدُي غـيِر الُمقــدم    على أّي ُحْكـِم اِهللا إذ يـأفكونَــهُ -148

  َسَقـْوا آلَـٌه ممـزوَج  صـاٍب بَعلقـمَ     و في أّي ِديـِن  الَوحِي و الٌمْصَطَفى َلُه    -149

  6و لكنّـها منـهم َشنـاشـُن  أْخـَزمْ     فـما نـََقمـوا أّن الّصنيَعـَة لم تُكـنْ -150

   7َذُوو إلفِكـهـم من ُمْهـَوٍإ  أو ُمنَـقـم    ــَهاو تـاِهللا مـا  اِهللا بـاَدَر فَـوتَ -151

نَـُهمْ -152   و إن قـاَل قـْوٌم َفلتَـٌة غـيُر ُمْبــَرم    و لِكـّن أمـراً كـاَن  أُبْـرَِم  بـَيـْ

  ُأصيِـَب عـلي ال بسْيـِف ابـِن ملجم    بـأْسيـاِف ذاَك البَـْغِي أّوَل َسلـَها-153

  إلى اآلَن لم َيظْـَعـْن و لم يـََتـَصـــرم    َد  الجاِهِليـِّة إنّــهُ و بالِحْقـَد ِحْقـ-154

                                                           
1
  و كنى بفقع يقرقر عن قلة عددھم و ذلھم. ا,رض المطميئنة اللينة: القزقر. الكمأة  البيضاء: القفع : 

2
  .مكسر: مھضم. القصب: يراعال. ما نجم من النبات و ھو خ4ف الشجر: النجم. شجر صلب: الرمح، البنع: المارن:  

3
  .ا,ثر: الميسم:  

4
  .أھل يقيفة الذين كانوا سبب قتل الحسين و من معه في كرب4ء: أراد بأناس:  

5
  .يكذبون: يأفكون:  

6
  .فةاسم رجل قصته معرو: أخرم. الخليقة، الشيمة: أراد به أن الظلم شيمة من شيمھم قديمة، و الشناشن، الواحدة شنشنة: شناشن أخرم: 

7
المحمول على الكراھية، و ليس في كل ھذا ما يفيد معنى، و ربما : المنقم. المعطى: جاوره، المھوأ: أي فوت الخ4فة، من فات الشيء: فوتھا:  

  . كان في البت تحريف

 



11 

 

  و قيد إليكم كل أجرد صلـــــدم    وبالثار في بدر أريقت دماؤكـــم-155
  

  1فُتـّو ِغضـَاٌب ِمْن كـِمي و ُمْعلــمِ     و يَأَبى لُكـم من أن يُطـّل نجيعـُها  -156

  2طويـِل ِنجـاِد السْيـِف أبَلَج  ِخضرم    إلى ذي  َحِفيَظةٍ يَرِيعُـوَن في الَهيـجا -157

  قليـِل َشـراِب الَكـأِس إالّ مـَن  الّدم    قِليـِل ِلقـاِء الِبيـِض إالّ مَن  الظَبى-158

  3و طـْوراً تَـراُه ُمْبَشـراً غـيَر ُمـؤَدم    فطَـْوراً تَـَراُه ُمـؤَدًمـا غيَر ُمْبَشراً -159

  عِلمـنا بـأّن الهـاَم  غـيُر  ُمثَـلــم    ـْم إذا مـا لم تـُثَلـَذْم  ِشفارُكمْ و ُكنتُ -160

  4و بُـؤتُـْم بِعـاِدي  على الدهـِر أقَدم    سبْقتُـْم إلى الَمْجـِد القـديِم بـأْسرِهِ -161

َعُة  أْضَجمٍ -162   5مْ و ليَس كـما شـاَدْت  قبائـُل  ُجْرهُ     و ليَس كـما أبـَْقـْت  ُضبَـيـْ

  6و فـارَعـًة قـَْعسـاء  لم  تـَُتَسنـــَذم    و لِكـّن طَـوداً لم ُيَحْلَحـْل َرِسيـهُ -163

  تهـدمـت الـّدنيـا و لم  يتهـــّدم    إذا مـا بنـاء شـاده  اهللا  و حـده-164

  و معظـمـكـم هللا أول معـظـــم    فمكـبركـم هللا  أول مـكـــبر-165

  إذا مـا سمـاء القـوم لم تتغيــــم    ـَم بالنـدىتمـّدون مـن أيـد تغيّ -166

  يـرّد إلى بحـر من القـدس  مفعــم    أال إّنكـم مـزن من العـرف فائض-167

  7تفيـض على العـافي إذا لم يحـّكــم    كـأنّـكم ال تحسبـون أكفكــم-168

  8ــمو ال منّـه طـوال إذا  لم تتـّمـ    فـال صفـد منكـم إذا لم  يكن غني-169
  

                                                           
1
  .الفارس الذي جعل لنفسه ع4مة الشجعان في الحرب: المعلم:  

2
  .الجواد الكريم: الخضرم. أراد به نقي العرض: ا,بلج. لى المحارمالذي يحافظ ع: ذو الحفيظة. يرجعون: يريعون: 

3
و أراد بذلك أنه رجل حاذق مجرب، جمع بين اللين و الشدة، مع . ظاھر الجلد: المبشر، من البشرة. أي باطن الجلد: من أدمة الجلد: المؤدم: 

  .معرفة ا,مور
4
  .القديم، نسبة إلى عاد: العادي. رجعتم: بؤتم: 

5
  من اليمن كانوا ينزلوا مكة: حي: جرھم.من بكر بن وائل:أضجم. قبيلة من ربيعة: يعةضب: 

6
  يعلى عليھا:تتسم. ثابتة: أعلى الجبل، قعساء: الفارعة. ثابته، راسخه: رسيه. يزال عن موضعه: يحلحل:  

7
  إذا لم يحكم في أموالكم: 

8
  .القدرة، و العطاء و السعة و الغنى: الطول.العطاء: الصفد: 
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  1و نسـك مـا بين الحطيــم وزمـزم    بكـم عـّز ما بـين  البقيع  و يثرب-170

  صـالة مصـل أو سـالم ُمسـلــم    فـال برحت تترى عليكم  من  الورى-171

  فـما لي في التّـوحيـد مـن متقــّدم    لئـن كـان لي عن ودّكـم متأخـر-172

  إذا كـان غـيري زاعما كـل  مزعـم    ـلمـدحتـكم علـما بما  أنـا قائ-173

  من القـول لم أحـرج و لم أتـأثّـــم    و لـو أنّني أجري إلى حيث ال مدى-174

  فمـن بين مشـروح و آخـر مبهــم    لكـم جامـع النطق المفرق في الورى-175

  2و ذلـك عنـوان الّصحيـف المختّـم    و في النّـاس علـم ال يظنـّون غيره-176

  فظلـم لسـر اهللا إْن   لم يـكتـــم    ذا كـانت األلبـاب يقصـر شأوها-177

  فـال بـّد فيـها من وسيـط  متـرجم    إذا كـان تفـرق الّلغـات لعلّــة-178

  3و لكنـها لم تـرس مـن غـير معلـم    وآيـة هـذا أن دحـا اهللا أرضــه-179

  لم يفهـم و لم يتفـّهــــم إذا هـو    و لم يـؤت مـرء حكمة  القول كّلها-180

  و كـل هـدى، مـا كـّل هـاد بمنعم    لك الفضل حتى منك لي كل نعمة-181

  إلى وّد قلـب في ذراك مخـيّـــــم     و إنّـي و إن شـّط المـزار لـراجع-182

  4و أطهـر من ثـوب الحـرام المهينـم    بأنصح من جيب المحّب على الّنوى-183

  5من الشكـر ما صـّرحت  غير  مجمجم    جمجمت غير مصرحو ضعـف الذي -184

  و كنـت أبـّر  القـائلـين بمقســم    و أقسـم أني فيـك وحـدي لشيعة-185

                                                           
1
  .بئر في مكة: زمزم.جدار حجر الكعبة: الحطيم. مقبرة أھل المدينة: البقيع:  

2
  .و ذلك، أراد به علم اFمام، فھو باطن كالكتاب المختم: قوله: 

3
  .ما يستدل به على الطريق: المعلم. بسط: دحا.ع4مة،: آية:  

4
  .أراد المناجي ربه: المھينم. المحرم: الحرام:  

5
  .لم يبينه: مجم الك4ممن ج: جمجمت:  
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  1لما كـان  لي في الـّزاب مـن متلـوم     و لـو ال قطـين  في  قصي من الّنوى-186

  2مـون وعيهــمإذا أرقلـت بي من  أ    و في ذمـالن العيـس كلتـا  مآربي-187

  3و منـها إذا أّمتـك شيعـة مقــدمي    فمنـها إذا عـّدتـك شيعـة رحلتي-188

    4و شـْدوي  على كـيرانها و تـرنـمي    و أين تكـون األرحبيـة  في  السرى-189

  إليـك و أطـوي مخـرما بعـد مخـرم    إذا لم أجـاوز فـدفـدا بعـد فدفد-190

  5يحـج إلى البيـت العتيـق المحـــّرم    ـه و على الّنوىو خـير ازديـار غب-191

  قصائِـُد َتْشـَرى كـالُجمـاِن  المُنظـم    و ِعْنـدي على نَـأِي المـَزاِر و بـُْعِدهِ -192

  و إن أْعـَرَقْت كـاَنْت  لُبـانَـَة  ُمشئم    إذا أْشـأَمْت كـاَنْت لُبـانََة ُمْعـِرقٍ -193

  6و َتْصغُـُر عـن قَـْدر اإلمـام المعظم    أقْـداِر قَـْوٍم جالَلةً َتطَـاَوُل  عـن  -194

    7و مـا تـرك التّـنزيـُل من ُمتَـَردم    و أي قـوافي الشعـر  فيَك  أُحوُكَها-195

  8لَثـَّقْفـُت بَيتـاً ألـَف  عـاٍم  ُمَجـرمْ     و لو أّن ُعْمري باِلٌغ فيَك ِهّمـــتي-196

  لِـَذّم ثنـائي و هـو غــيُر ُمــذّمم    ظُنـوني  بالثّنـاِء و أنـَحي          ُأسـيُء  -197

  و أُْفِحـَم ظَنّـاً و هـو لـيس بُمفَحـم    كَمـْن الَم نْفسـاً و هي  َغيُر  مُلوَمةٍ -198

  تـََرّبْصـُت حتى جئـُت فَـراداً  بَمـوسم    و لّمـا تـََلّقـْتـَك الَمــواِسُم آنِفـاً -199

  بنفسـَي ال بـالوفـِد  كـان  تـََقـدمي    لَِيعلَـَم أْهـُل الّشْرِق  و الَغْرِب  أنّني-200
  
  

                                                           
1
  .مكان التلوم، أي ا<نتظار و التكث: أھل بيته، المتلوم: أراد بالقطين:  

2
  .الناقة المسرعة: الناقة الموثقة الحلق، العيھم: ا,مون.أسرعت: النياق، أرقلت: العيس. السير السريع: الذم4ن:  

3
  .تكقصد: أمتك. ا,تباع و ا,نصار: الشيعة. جاوزتك: عدتك:  

4
  .نياق تنسب إلى بني أرحب و ھم بطن من ھمدان اليمن: ا,رحبية:  

5
  .عاقبته: غبه:  

6
  .اللؤلؤ: الجمان. يتتابع لمعانھا: تشرى:  

7
  الموضع الذي يرقع، المراد أن التنزيل لم يترك شيئا نقوله: المتردم، من الثوب:  

8
  .التام، المكمل: المجرم: 
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