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ليىل أخبار

الَجْعديِّ النابغة مع ليىل أخبار

هاجى قال: ، املدائنيِّ الحسن أبي عن شبَّة بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب
لها: فقال األخيليَّة، ليىل الجعديُّ النَّابغة

��ال م��ح��جَّ أغ��رُّ رِك��ب��ْت ف��ق��ْد ه��ال ل��ه��ا وق��وال ل��ي��ل��ى ح��يِّ��ي��ا أال

بقوله: فغلبته — ولها له قصيدتان وهما — عليه تردُّ فقالت

ه��ال ل��ه يُ��ق��اُل ال ج��واٍد وأيُّ م��ث��ل��ه ��ك ب��أمِّ داءً وع��يَّ��رت��ن��ي

لتسكن. الفحل؛ عليها أنزى إذا األنثى للفرس تُقال كلمة وهال:
حدثني قال: الوراق سعد أبي بن هللا عبد حدثنا قال: إبراهيم بن محمد حدثني
هوزان: شعراء ليىل إىل تحاكم إنه قال: مة العالَّ الباهيل أخربني السلويل، موىس بن الحكم
والعجري العجالني، مقبل بن أبي بن وتميم الهاليل، ثور بن وحيد ، الجعديُّ النابغة

تقول: فأنشأت السلويل،

ب��ْه��رج ال��س��ل��ول��يُّ ق��ال م��ا غ��ي��ر ب��ه وزبَّ��ب��وا ال��رُّواة ق��اَل م��ا ك��لُّ أال



النساء أشعار

الجعدي: النابغة فقال عنها، الخرب فنمى قال: العجري، تعني:

ت��ْش��ح��ج ف��ع��ارض��ت��ه��نَّ ح��ص��نً��ا رأت ت��ْدم��ريَّ��ة ب��غ��ل��ة ل��ي��ل��ى ك��أنَّ��ك

قال: ثم قال:

��ال م��ح��جَّ أغ��رَّ رك��ب��ت ف��ق��د ه��ال ل��ه��ا: وق��وال ل��ي��ل��ى ح��يِّ��ي��ا أال
أيِّ��ال ال��ص��ي��ف ِل أوَّ ف��ي ش��ِرب��ْت وق��د ث��ْف��ره��ا ال��ب��راذي��ن ب��لَّ وب��رذَْون��ة
أْخ��ي��ال األخ��اي��ِل ش��رَّ أن��ك��ح��ت وق��د ن��ب��ات��ه وخ��ي��ًم��ا ب��ْق��ًال أك��ل��ْت وق��د

هجائي. ستسوخم إنها يقول: وخيًما، بقًال نفسه رأى

��ال م��ك��حَّ ي��زال م��ا ال��ب��ن��اِن خ��ض��ي��َب اس��ت��ه رْم��ح��ه ش��اع��ًرا أه��اج��ي وك��ي��ف
ف��يْ��ش��ال اس��ت��ِك ي��ْم��أل أذْل��غ��يٍّ ع��ل��ى وأق��ب��ل��ي ال��رَج��اِل ت��ه��ج��اءَ ع��ن��ك دع��ي

فقالت: قوله فبلغها نكاًحا، وكان البكاء ربيعة بن عبادة بني بن األذلغ وبنو قال:

م��ج��ه��ال ُص��دَّيْ��ن ب��ي��َن ص��ن��يٍّ��ا وك��نْ��ت أوًال ت��ك ول��م ت��ن��ب��ْغ ل��م أن��اب��غ

بني شعيبًا وكنت ويُروى: مجهال، شعبني بني ويُروى: موبًها، تك ولم ويُروى:
الطري، به يرشب يسريًا يبضشيئًا الثميد والصني: الجبل، سفح جانبا ان: والصدَّ صدَّين،

الصغري. الشعب والصنو: صنو، تصغري وصني لقتله، اإلنسان به يرشب وال

م��ْج��ع��ال ج��ع��دة وس��َط إال ل��ل��ؤم��َك ت��ج��ْد ال ب��ل��ؤم��َك ت��ن��ب��غ إن أن��اب��غ
ه��ال؟! ل��ه��ا: ي��ق��ال ال ج��واٍد وأي م��ث��لُ��ه ب��أم��ك داءً أع��ي��رت��ن��ي

لتنزى. لإلقرار دعيت إذا وذلك هال، الحجر: للفرس ويقال حصان. وأي ويروى:
قذفتنا، قد فإنها عليها فلنستعدينَّه املدينة أمري لنأتني وهللا وقالوا: الجعديُّون، فاجتمع

القصيدة: يف فزادت ذلك وبلغها
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ليىل أخبار

��ال ال��م��ن��عَّ ال��م��ط��يَّ ي��زج��ون ب��ش��وران ع��ش��ي��رت��ي أنَّ أن��ب��ي��ت ب��م��ا ��ا أح��قٍّ
م��ع��م��ال ذل��ك س��اءَ ل��ي ل��ي��س��ت��ج��ل��دوا ل��ص��ح��ي��ف��ٍة َوف��ده��م وي��غ��دو ي��روح
��ال م��غ��فَّ ذَراه ف��ي أب��وه��م ي��ع��ي��ش ع��م��ه��م ق��ل��ت: أْن غ��ي��ر ج��ْرم غ��ي��ر ع��ل��ى

نداه. ويُروى: عقيل، ذرى يف ذراه: يف جعدة. هو وأبوهم: عقيل، هو عمهم:

ف��أس��ه��ال ال��ج��ب��ال ب��أط��راف وك��ان ن��ث��اه��م ب��ال��ح��ج��از أت��اه وأع��م��ى

القلب. أعمى جعلته النابغة، األعمى:

وأوَّال آخ��ري��ن ح��يٍّ خ��ي��ِر إل��ى ي��ح��م��ل��ون��ه أص��ح��اب��ه ب��ِه ف��ج��اء
��ال م��ع��قَّ ل��ل��زك��اة ن��ه��بً��ا ت��غ��ادر ح��ي��اض��ه��م ع��ن ورَّاده��م ص��درت إذا

إبلهم. عن الصدقة يؤدون هم تقول:

ل��ي��ف��ع��ال ف��ع��ل��ت إن ��ا ح��قٍّ وأق��س��م وال��ع��ال ال��م��ج��د إل��ى س��وَّاًرا ت��ن��اف��ر

وكان قشري، بن سلمى بن سربة بن أوىف بن سوار وهو سوَّاًرا، تسابق ويروى:
جعدة: بني بأيام عليه ويفخر النابغة، يهاجي

��ال ع��ضَّ ث��مَّ م��ْه��ي��ٍل ف��ي دون��ه ه��وى أراَده ال��ل��ئ��ي��م ال��م��رء إذا ب��م��ْج��ٍد

وضاق. وبلد عيي عضل:

أْف��ض��ال ك��ان ل��م��ْن ف��ْض��ل غ��ي��ره وف��ي م��ح��رَّم��ا ال��ه��ج��اء ك��ان إن أن��ت وه��ْل

وال خري الهجاء يف وليس والكرم، الحسب الهجاء غري يف تقول: فضل: غريه ويف
ونسبك نفسك تعرف حتى سواًرا؛ وتناسب الهجاء تدع أن لك هل تريد: أحد. به ل يُفضَّ

وقدرك.
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ي��ت��ح��ل��ح��ال ل��ْن ال��َدْه��ِر ط��وال م��ق��ي��ٌم وأص��ل��ه ال��س��م��اءِ دوَن ت��ام��ك ل��ن��ا
أوَّال ك��ان م��ج��ُدن��ا إالَّ ال��ن��اس م��ن َع��ل��ْم��تُ��ه أن��اس ف��ي م��ْج��ٌد ك��ان وم��ا

تقول: وأنشأت مروان، بباب فأقامت املدينة، إىل فجليت

ص��ِري��ُف ال��ِن��ت��اج ع��ن��د ل��ه��ا ث��الثً��ا ن��اق��ت��ي م��رواَن اب��ن ب��اب ل��دى أن��ي��َخ��ت
َوري��ُف ال��ج��ب��اِل م��ئ��راُن ب��ن��ي��ري��ن ل��ي��ل��ٍة ك��لَّ ف��ت��ي��انُ��ُه ب��ه��ا ي��ُط��ي��ف

العلف. من لونني ويقال: شيئني، نريين:

أل��ي��ُف ال��ذراِع َرْح��ُب ب��ه ف��أن��َت ن��اش��ئٌ وه��و س��ؤدًدا ��ى ت��ل��قَّ ُغ��الٌم
ك��ف��وُف ال��َع��ط��اءِ دوَن ُق��لِّ��ب��ْت إذا ون��ائ��ٍل ال��ي��م��ان��ي ك��ت��ح��ب��ي��ر ب��ق��يْ��ٍل
ع��ن��ي��ُف ال��ل��ب��ان رخ��ُو ب��ه��ا أض��رَّ أخ��َدِريَّ��ًة ن��م��ت��ط��ي ك��أن��ا َوُرْح��ن��ا
وج��ِف��ي��ُف ث��ادٍق ب��َج��نْ��ب��ْي ح��ل��يٌّ ل��ه��ا ي��ُس��غ ل��م إذا ح��ت��ى وح��أله��ا

فاصفر. املطر وأصابه يبس الذي والنيص: الحيل. من والصغار الكأل، يابس جفيف:

َزروُف ال��ي��دي��ِن أْرس��اِغ ُم��ِب��رَُّة ل��ه وان��ت��ح��ت ق��اربً��ا ع��ل��ي��ه��ا أرنَّ
خ��روُف ف��ه��ي ب��ال��ص��ي��ف ج��ْح��َش��ه��ا ف��ال ل��ْح��َم��ُه ال��ج��ْرُي َد خ��دَّ خ��ُج��وًج��ا تُ��ه��ادي

الربيع، يف واملربع: الصيف، يف واملصيف: الخريف، يف تنتج اإلبل: من الخروف
آخر يف والديفء: سهيل، مطلع والصفري: الربعي، وهو والصقعي: القيظ، يف والهبع:

الشتاء.
الجعديني: أمر وتذكر تمدحه، مروان يف قالت ثم

ف��َح��بْ��ح��ِب ع��اٍذ ب��ي��ن ح��ل��ًوا ال��ح��يُّ إذا م��ْط��رِب ب��س��اع��ة ه��ذا وم��ا ط��ِربْ��َت
م��ل��ع��ِب ك��لِّ م��ن ال��ري��ح َخ��ِرق��ات ب��ه��ا ��ب��ْت ت��ل��عَّ ق��د داُرُه��م ف��أْض��َح��ْت ق��دي��ًم��ا
أِب وم��ن ك��ري��ٍم ع��مٍّ م��ن ل��ي ب��ه��ا ورأي��ت��ه��ا رائ��ي��ُه��ُم رأى ق��د وك��ْم
م��تْ��ع��ِب غ��ي��ر س��ؤدًدا س��ْع��ٍد آل وم��ن س��ادًة ال��نُ��ف��اض��ِة آل م��ن ف��وارَس
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ك��وك��ِب ت��ح��ت م��ن��ه��ُم ب��ي��ٌت يُ��ْم��س ف��ل��م ب��غ��ارٍة ص��ب��ح��ن��ا ق��د ح��ري��ٍد وح��يٍّ
ش��ْرج��ِب أج��رَد ك��لَّ ت��ب��اري ل��ج��وٍج ش��ْط��ب��ٍة ج��رداءَ ك��لَّ ع��ل��ي��ه��م ش��ن��نَّ��ا
��ِب ال��م��ث��قَّ ال��ول��ي��د ك��خ��ذروف ح��ف��ي��ٌف زف��ي��ان��ه��ا ج��ان��ب��ي م��ن ل��َوح��ش��يِّ��ه��ا
ال��م��س��رَِّب ال��م��زاِد ن��ض��خ ب��ِه ن��ض��ْخ��َن س��ج��ال��ه��ا ال��ح��م��ي��م ب��ال��م��اء ج��اش إذا
يُ��ك��ذَِّب ل��م ص��ادًق��ا ق��وًال ق��ال إذا راك��بً��ا ت��م��ن��ي��ت ق��د ول��ك��ن ذا، ف��ذَْر

أحمد بن محمد وحدثني شبة، عن عمر أخربنا العزيز: عبد بن أحمد إيلَّ وكتب
حدثنا قال: املكي، محمد بن أحمد وحدثني النحوي، يحيى بن أحمد حدثنا قال: الكاتب،
تقدم. الذي بقولها أجابته ليىل، حييا أال أولها: التي أبياته قال ملا النابغة أن العيناء، أبو
يهاجي وهو رحرحان يومي يذكر قال ملا النابغة أن الشيباني عمرو أبو وروى

قصيدة: يف جعدة بني بأيام عليه ويفخر سربة بن سوار

زاال ق��د ال��ع��زَّ أن ه��وازن ظ��نَّ��ت وق��د رح��رح��ان ب��ي��وم��ي س��أل��َت ه��ال

قال: فلما

أب��واال ب��ْع��د ف��ع��اد ب��م��اءٍ ش��ي��ب��ا ل��ب��ٍن م��ن َق��ع��ب��اِن ال ال��م��ك��ارم ت��ل��ك

ليىل: قالت

ت��ث��م��ال ق��د ح��ازٍر ق��ع��ب��ي ألذك��ر ع��ش��ي��رت��ي ج��لَّ ق��اذَْف��ُت ل��و وم��اك��ن��ُت

حامض. حازر: ليىل. حييا أال قال: ليىل إليه دعته وما األبيات هذه النابغة أتى فلما
الرعوة. ويقال: الرغوة، والثمالة: الرغوة، من كتًال صار وتثمل:

تمدح لليىل النحوي يحيى بن أحمد أنشدنا قال: الكاتب، أحمد بن محمد حدثني
الحكم: بن مروان

ف��ح��بْ��ح��َب ع��اٍذ ب��ي��ن َح��ل��ًوا ال��ح��يُّ إذا م��ْط��رِب ب��س��اع��ة ه��ذا وم��ا ط��رب��ت
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ناقته: ذكر بعد منها فاخرتنا بطولها وذكرها

��ِب يُ��ت��ع��قَّ ول��م ي��ن��ق��ْض ف��ل��ْم ق��ض��اءً ل��ه��ا وق��ض��ى ع��نْ��َده ب��ُق��رب��ي أدلَّ��ْت
وم��رغ��ِب خ��وٍف ك��لِّ ف��ي وُق��ن��ع��انُ��ه��ا أم��ي��ُره��ا أن��ت ال��ل��ه ب��ع��د ف��إنَّ��ك

يشء. من به قنعت ما أي وقنعاني: قنعاني، هذا يقال: برأيه. يقنع الذي قنعان:

م��ره��ب��ي وع��ي��ِدَك م��ن ق��ل��ي��ٍل وك��لَّ ري��ب��ٍة ك��لَّ أن��ه ف��ل��وال ف��تُ��ق��ض��ى
ل��ل��م��تَ��ج��لِّ��ِب أْج��ل��بْ��ت وم��ا ع��ل��يَّ ظ��الم��ًة ال��ظ��ل��وُم ال��ع��ادي اب��ت��غ��ى م��ا إذن

عيلَّ. فيعدي وأنترص أهجو أن فخاف وهجا، ظلم من عيلَّ تعدي بل ال معناه:

م��ط��ل��ِب ك��ل م��ن ال��ح��قِّ ط��ل��ب��اِت ل��ه��ا وت��ب��ت��غ��ي ال��وش��اِة أن��ب��اءَ ت��ب��اِدُر
ت��غ��يَّ��ِب ل��م م��ا ال��ش��م��س ن��ه��اِر أدي��م واَص��ل��ت ال��ص��ب��َح ت��رى ح��ت��ى أدل��ج��ْت إذا
م��تَ��ه��يَّ��ِب م��ن ه��بْ��ت ق��د ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت ت��خ��اَوص��ْت األم��ي��ر داَر رأْت ��ا ف��ل��مَّ

بعينيها. تخاوصت

ال��م��ث��وِِّب ب��ال��ص��الة ال��م��ن��ادي وص��ْوَت وح��اج��بً��ا ال��ع��ق��ول َف��راري��ج ص��ي��اَح

املثوب. باألذان ويروى: والقصور. الحصون العقور:

م��ب��وَِّب ط��م��اٍر ف��ي ف��ض��اءٍ ب��ي��وت ت��ردُّه��ا ال��خ��ص��وم أص��واِت وت��ْرج��ي��َع

باب. له أي: ومبوب، املرتفع. املكان الطمار:

م��ن��وِّب ن��ْح��ٍل ب��يْ��ِت ق��اري ت��رنُّ��ُم ك��أن��ه َدِويٌّ ألع��اله��ا ي��ظ��لُّ

يعمل بما النحل هذا يسود أي: املسود، واملنوب: يجمعها، الذي النحل ذكر القاري:
مجوب. نحل ويروى: عوامل. نوب بيت يف وأنشد: لسواده، النوبي سمي ومنه موضعه،
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أيًضا: لليىل يحيى بن أحمد أنشدنا قال: أحمد، بن محمد وأنشدني

ص��ري��ُف ال��رت��اج ع��نْ��َد ل��ه��ا ث��الثً��ا ن��اق��ت��ي م��رواَن اب��ِن ب��اِب ل��دى أن��ي��خ��ْت
وري��ف ال��ج��ب��ال م��ئ��ران ب��ن��يْ��َريْ��ِن ل��ي��ل��ٍة ك��لَّ ف��ت��ي��ان��ه ب��ه��ا ي��ط��ي��ف

العام شحم النريان: النشاط. من ومرئان القارئ. عىل أرتج ومنه الغلق، الرتاج:
حويل. وشحم عامي، شحم أي: نريين، ذات ناقة ويقال: هذا، عامها وشحم األول،

مجموعة ليىل أخبار

حدثنا قال: العنزي، عليل بن الحسن حدثنا قال: الجوهري، محمد بن أحمد حدثني
هللا عبيد عىل األخيليَّة ليىل دخلت يقول: العتبي سمعت قال: البكراوني، زياد بن محمد

بكرة. أبي بن
بن هللا عبيد عىل هوزان من امرأة دخلت يقول: عائشة ابن وسمعت محمد: قال
من أتيتك األمري، هللا أصلح فقالت: لعلها. فقال: األخيليَّة. هي له: فقلت بكرة، أبي
ونكهن عظمي، برين الباليا من مللمات هاضبة، وتهضبني رافعة، ترفعني شاسعة بالد
وكثرة الولد، من عدة بعد العريض البلد بي ضاق قد بالحريض أميش وتركنني جسمي،
يف فسألت لبًدا، يل يبقني ولم سبًدا، يل يرتكن فلم تلدي، وأوعزن عددي، أفنني العدد، من
أصلحك — عليك فُدِللت نائله، واملحمود غيبه، واملأمون سيبه، املرتجى من العرب أحياء

ثالث. إحدى بي فاصنع الفاقد، وغاب الوالد، هلك هوازن من امرأة وأنا — هللا
بل فقال: بلدي، إىل تردني أو أودي، تقيم أو صفدي، تحسن قالت: هن؟ وما قال:
مرياث بمثل موته بعد لها أوىص ثم أحدهما: قال الثالث. الخالل لها فجمع لك. نجمعهن

بناته. إحدى
قال: األعرابي ابن عن يحيى بن أحمد حدثنا قال: الحكيمي، هللا عبد أبو حدثني
كالصؤاب. وخري كالرتاب رش فقالت: عنهم، وسئلت قومها؛ عبادة لبني األخيليَّة ليىل قالت

لليىل: النحوي يحيى بن أحمد أنشدنا قال: الكاتب، أحمد بن محمد أنشدني

ال��َغ��َم��ُر ب��ه��ا ي��ْع��ل��ْق ل��م ال��س��راب��ي��ِل ِب��ي��ض ِن��ع��ال��ه��م أْس��م��اٌط ال��َع��ران��ي��ِن ُش��مُّ

مطارقة. ليست واحًدا طاًقا كان إذا سمط: نعل
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األخيليَّة: لليىل هو وقال: النحوي، عرفة بن محمد بن إبراهيم هللا عبد أبو أنشدنا

ف��راج��ع م��س��ت��ِق��لٌّ ق��ي��س رْح��ل م��ت��ى ك��ث��ي��رٌة وال��خ��ط��وب ش��ْع��ري ل��ي��ت أال
ض��ائ��ُع ال��ل��ه ي��ح��ف��ظ ل��م إن ه��و وم��ن ب��رْح��ل��ِه ي��ْس��ت��ِق��ل ال م��ن ب��ن��ف��س��َي

أبا تمدح لليىل الشيباني عمرو أبو روى قال: العسكري يحيى بن هللا عبد حدثني
ربيعة: بن كالب بن بكر

أثَ��ُر م��ن��ه��م ق��ْوم س��اح��ِة ب��ك��لِّ ف��إنَّ��ه��م ب��ك��ٍر أب��ا ت��ب��غ��ي ك��نْ��َت إن
ق��دروا وال م��ن��ه��م، أع��داؤه��م ي��ن��ال ف��م��ا ال��ب��الد ب��آف��اق وب��ؤس��ي ن��ع��م��ي
وال��ص��َدُر ال��ِوْرد م��ن��ه ي��ح��اَوُل أنَّ��ى ض��اف��ه��ُم األم��ر م��ا إذا وال��ع��ال��م��ون
خ��يَ��ر ي��خ��ت��اره��م ل��م��ن ف��ي��ه��م وك��ان ل��ح��اج��ت��ن��ا ب��ْك��ٍر أب��ي آل واخ��ت��رت
ح��ض��روا ال��ذي ض��اَع وم��ا أس��اءوا وم��ا ب��ظ��نَّ��ت��ِه َج��ْزءٍ ب��ن��ي ات��ه��م��ت وم��ا

بكر بني من وهم زرارة، بن العزيز عبد آل جزء وبنو جزء، أبي بظنه أي: بظنته،
كالب. بن

تفخر: لها أيًضا عمرو أبو وروى قال:

ال��ع��رم��رم ب��ال��خ��م��ي��س وارداٍت إل��ى ن��اع��ت أْس��َف��ل ب��ي��ن م��ن��ْع��ن��ا ن��ح��ن
��ِم ال��ُم��َرجَّ ال��ج��ن��اِن َه��ْوِل ع��ل��ى أق��ام��وا أت��ي��تُ��م ق��د اظ��ع��ن��وا ق��ي��ل: إذا ب��ح��يٍّ
تَ��َص��رَِّم ل��م أخ��راه��م ب��ه��ا وت��م��س��ي غ��دوًة ال��دار م��ن أواله��م ��ل ت��ح��مَّ

عمرها آخر يف وذلك يوسف، بن اج الحجَّ مع ليىل أخبار

رفيع حدثنا قال: املزرع بن يموت بن يحيى حدثني قال: الحكيمي. هللا عبد أبو حدثني
فأنشدته: اج الحجَّ عىل األخيليَّة ليىل دخلت قال: عبيدة، أبو حدثني قال: سلمة. بن

ب��ف��اج��ِر ل��ي��َس ك��ان إن ال��ف��ت��ى وف��وق ف��اج��ًرا ك��ان ل��ئ��ْن ال��دن��ي��ا ف��ت��ى ف��ن��ع��م
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خ��ادِر ب��خ��ف��اَن ل��يْ��ٍث م��ن وأش��ج��ُع ح��ي��يَّ��ٍة ف��ت��اٍة م��ن أح��ي��ا ه��و ف��تً��ى
ُم��ه��اج��ر م��ن أع��راب��يَّ��ٍة ب��ق��يَّ��ة أري��ح��يَّ��ٌة ف��ت��ي��ان��يَّ��ٌة ف��ي��ه ف��تً��ى

ليىل. تقول ما عشري توبة يف كان ما األمري أيها وهللا الحجاج: جلساء من فتى فقال
بكر داره يف تبقى ال أن لتمنى توبة ذلك رأى لو — األمري أيها — وهللا ليىل: فقالت

منه. حملت إال
أبي ابن حدثنا قال: جعفر، بن محمد حدثني قال: يحيى بن هللا عبد وأخربني
فقال: الهمذاني مسلمة بن أيوب بن سلمة عن املوصيل الحسن أبي حدثني قال: سعد،
َمن وقال: عليها، فردَّ فسلَّمت عليه دخلت قد امرأة أن فذكر الحجاج عند جدي كان
هلل فيه قلت فماذا قال: نعم. قالت: حمري؟ بن توبة صاحبة قال: ليىل. أنا قالت: أنِت؟

قلت: قالت: أبوك؟

ع��ام��ِر ب��ن ع��وِف آل ق��ت��ل��تُ��م م��ا ف��تً��ى ف��إنَّ��ك��م ب��واءً ال��ق��ت��ل��ى ت��ك��ِن ف��إْن

هذا لتصفني إنك املرأة أيتها الفزاري: خارجة بن أسماء لها فقال أبياتًا منها وذكر
ال. قال: توبة؟ رأيت هل الرجل، أيها فقالت: قال: العرب. به تعرفه ما بيشء الرجل
قال: توبة. من حامل بيته يف عاتق كل أن فودَّ توبة رأى لو فوهللا األمري، هللا أصلح قالت:

ولها. لك كان وما اج: الحجَّ له فقال ان. الرمَّ َحب أسماء وجه يف ُفقئ فكأنما
هللا عبد عن النحوي يحيى بن أحمد حدثنا قال: الكاتب، أحمد بن محمد حدثني
فقال الحجاج، عىل األخيليَّة ليىل دخلت قال: مشهور، بن هللا عبد عن املكي، أحمد بن

فأنشدته: توبة، يف قلت ما أنشديني لها:

ب��ال��ك��راك��ِر ال��ح��ص��ى ي��ْف��ح��ْص��َن ق��الِئ��َص ي��ن��ْخ ل��م ت��وب��َة ال��ف��ت��ي��ان ف��ت��ى ك��أنَّ
ال��ه��واج��ِر ف��يءِ ق��بْ��َل وي��رح��ْل ك��راٍم ل��ف��ت��ي��ٍة رق��اًق��ا أب��راًدا ي��بْ��ِن ول��ْم

رسوًال أرسل أنه إال وهللا، ال، قالت: سوء؟ وبينه بينك كان هل اج: الحجَّ لها فقال
فيه: فنادى — عقيل ابن يعني: — عبادة بني حارض أتيت إذا فقال: مرة،

15



النساء أشعار

خ��ي��ال��ه��ا إل��يَّ ي��س��ري ال ال��ده��ر م��ن ل��ي��ل��ًة أب��ي��ت��نَّ ه��ل ع��ن��ه��ا ال��ل��ه ع��ف��ا

فناديت: األمر، لبعض جنح أنه فظننت

ي��ن��ال��ه��ا ال ح��اج��ٌة ع��ل��ي��ن��ا ف��ع��زَّ ب��ال��ُه وأْص��ل��َح َرب��ي ع��ف��ا وع��نْ��ه

عيل أخربنا قال: خيثمة، أبي بن أحمد حدثنا قال: إبراهيم، بن محمد وحدثني
عمرو أبي عن كريم أبي بن هللا عبد وأخربنا أحمد: قال أشياخه، عن األثرم املغرية بن
وأرشافهم أصحابه وجوه وعنده يوسف، بن الحجاج عىل قدمت األخيليَّة ليىل أن الشيباني،
جاءت أن تلبث فما فذهبت بيده، إليها وأشار الحجاج، إىل فأشارت جارية، أقبلت إذ
سلَّمت منه دنت فلما محاورة، وأحسنهنَّ خلًقا، وأتمهنَّ ، وأكملهنَّ النساء أجلِّ من امرأة

تقول: فأنشأت نعم. قال: األمري؟ أيُّها أتأذن وقالت: عليه،

م��داه��ا أراَد م��ْن ع��نْ��ه��ا ي��ق��ص��ر غ��اي��ًة أع��ط��اَك ال��ل��ه إن ��اج أح��جَّ
ي��راه��ا ح��ي��ث ال��ل��ه ب��ك��فِّ ال��م��ن��اي��ا إنَّ��م��ا ِس��الح��َك ي��ْف��ل��ْل ال ��اج أح��جَّ

آخرها. عىل أتت حتى
قط رأينا ما ولكنا نعرفها، ما قالوا: هذه؟ من أتدرون عنده: ملن الحجاج فقال
األمري؟ هللا أصلح — هي فمن لفًظا أحسن وال وجًها، أجمل وال منها، لسانًا أطلق امرأة

فيها: يقول التي العقييل الحمري بن توبة صاحبة األخيليَّة ليىل هذه قال:

وَص��ف��ائ��ُح ت��ْربَ��ٌة وف��وق��ي ع��ل��يَّ س��لَّ��م��ت األخ��ي��ل��يَّ��ة ل��ي��ل��ى أنَّ ف��ل��و
ص��ائ��ُح ال��ق��ب��ر ج��ان��ِب م��ن ص��ًدى إل��ي��ه��ا َزق��ا أو ال��ب��ش��اَش��ِة ت��س��ل��ي��َم َل��َس��لَّ��ْم��ُت

فأنشدته: فيك، توبة قال ما بعض أنشدينا ليىل يا قال: ثم

م��ري��ره��ا واس��ت��م��رَّ ن��واه��ا وش��طَّ��ت ت��زوره��ا ال داره��ا ب��ل��ي��ل��ى ن��أتْ��َك
ُس��ف��وره��ا ال��غ��داة م��ن��ه��ا راب��ن��ي ف��ق��د تَ��بَ��ْرَق��َع��ْت ل��ي��ل��ى زْرت م��ا إذا وك��ن��ت

القصيدة. من فرغت حتى
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قط يرني لم األمري! هللا أصلح قالت: سفورك؟ من رابه وماذا ليىل يا لها: فقال
واستعدوا له فأخذوا لرسوله، الحي وفطن بنا، ملمٌّ إنه رسوًال إيلَّ فأرسل متربقعة، إال
وانرصف. سلم أن عىل يزد فلم أنكره، ذلك رأى ا فلمَّ أمرهم، من لذلك ففطنت وكمنوا،
أن أسأله والذي ال قالت: قط؟ ريبٌة بينكما كان فهل ليىل، يا درُّك هلل الحجاج: فقال

فقلت: األمر لبعض خضع أنه فأظنه قوًال، قال مرة أنه إال يصلحك

س��ب��ي��ُل م��اح��ي��ي��ت إل��ي��ه��ا ف��ل��ي��س ب��ه��ا ت��ب��ح ال ل��ه: ق��ل��ن��ا ح��اج��ٍة وذي
وخ��ل��ي��ُل ص��اح��ٌب ألخ��رى وأن��ت ن��خ��ون��ه أن ي��ن��ب��غ��ي ال ص��اح��ٌب ل��ن��ا
دل��ي��ُل ع��ل��ي��ك تَ��ظ��نِّ��ي��ه��ا م��ن ل��ه��ا ف��ك��أن��م��ا غ��ي��ره��ا ت��ه��وى ت��خ��ال��َك

املوت. وبينه بيني فرَّق حتى بيشء ذلك بعد كلمني فما
أتيت إذا له: لصاحٍب قال أن يلبث لم قالت: ذلك؟ بعد حديثكما كان فما قال:

صوتك: بأعىل فقل عبادة بني من الحارض

خ��ي��ال��ه��ا إل��يَّ ي��س��ري ال ال��ده��ر م��ن ل��ي��ل��ًة أب��ي��ت��نَّ ه��ل ع��ن��ه��ا ال��ل��ه ع��ف��ا

فقلت: خرجت، الصوت سمعت فلما

ي��ن��ال��ه��ا ال ح��اج��ٌة ع��ل��ي��ن��ا ف��ع��زَّ ح��ال��ُه وأْص��ل��َح َرب��ي ع��ف��ا وع��نْ��ه

قتل. أن لبث لم ثم
قصيدتها أنشدته مما فكان كثريًا، قصيًدا فأنشدته إياه، بعضمراثيك فأنشدينا قال:

فيها: تقول التي

ب��ال��ك��راك��ِر ال��ح��ص��ى ي��ْف��ح��ْص��َن ق��الئ��ص يُ��ن��ْخ ل��م ت��وب��َة ال��ف��ت��ي��ان ف��ت��ى ك��أنَّ

إليه فنظرت به. وصفتِه ما عرش بلغ أظنُّه ما وهللا القوم: من رجل قال أتمتها فلما
عذراء داره يف يكون أال ه لرسَّ توبة رأى لو املتكلم هذا إن األمري، هللا أصلح وقالت: ليىل،

توبة. من حبىل وهي إال
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حاجتك؟ ما لها: قال ثم عنه. غنيٍّا كنت وقد الحارض، الجواب وهللا هذا الحجاج: فقال
قتيبة، فاستظرفها فحملها الربيد، عىل خراسان وايل قتيبة إىل تحملني أن حاجتي قالت:

بها. فقربها بساوة فماتت رجعت، ثم ووصلها
أن ُروي قال: ، النحويُّ يزيد بن محمد حدثنا قال: األزهر، أبي بن محمد أخربني

فأنشدته: الحجاج إىل قدمت األخيليَّة ليىل

ف��ش��ف��اه��ا دائ��ه��ا أق��ص��ى تَ��ت��بَّ��ع م��ري��ض��ًة أرًض��ا ال��ح��ج��اج ورَد إذا
ث��ن��اه��ا ال��ق��ن��اة ه��زَّ إذا غ��الٌم ب��ه��ا ال��ذي ال��ع��ض��ال ال��داء م��ن ش��ف��اه��ا

عندها؟ أنزلك أن إليك أحب نسائي أي لها: قال ثم همام. قويل غالم؟ أتقولني قال:
وهند األمويَّة، العاص بن سعيد بنت الجالس أم قال: األمري؟ أيها نساؤك ومن قالت:
القسيَّة قالت: العتكيَّة. صفرة أبي بن املهلَّب بنت وهند الفزاريَّة، خارجة بن أسماء بنت
األمري أيها فقالت: خمسمائة. أعطها غالم يا فقال: عليه، دخلت الغد كان فلما إيلَّ، أحب
ابنًا فجعلها ذلك. من أكرم األمري فقالت: بشاء. لك أمر إنما قائل: فقال أدًما. اجعلها

أكرمها. وهي اإلبل من البيض األدم: أوًال. بشاء لها أمر كان وإنما استحياءً، إناثًا
أيوب عن إسحاق بن األطروش يحيى بن عيل عن الرحمن عبد بن عيل أخربني
فقال الحجاج، عىل األخيليَّة ليىل دخلت قال: عدي، بن الهيثم حدثني قال: عباءة، بن
أكنت قال: األمري. أيها لبيك قالت: ليىل. يا قال: بىل. قالوا: لكم؟ أخجلتها أال ألصحابه:

ألحببته. رأيته لو وأنت األمري، أيها نعم، قالت: الحمري؟ بن توبة تحبني
سلم بن السائب أبو حدثنا ، العنزيُّ حدثنا قال: الجوهري، محمد بن أحمد وحدثني
سعيد بن خالد حدثنا قال: التيمي، معمر بن يوسف بن إبراهيم حدثنا قال: جنادة، بن
أن أريد إني فقالت: األخيليَّة، ليىل جاءتنا قال: أبي، أخربني قال: سعيد، بن عمرو بن

فقالت: إليه، فأدخلناها الحجاج. أمدح

ف��ش��ف��اه��ا دائ��ه��ا أع��ل��ى ف��ط��بَّ��ق م��ري��ض��ًة أرًض��ا ال��ح��ج��اج وج��د ل��ق��د
ث��ن��اه��ا ال��ق��ن��اة ه��زَّ إذا غ��الٌم ب��ه��ا ال��ذي ال��ع��ض��ال ال��داء ت��ت��بَّ��ع��ه��ا

غالًم. التجعليني هماًما، اجعليني خيليَّة يا الحجاج: فقال
بن سعيد بنت عندي قال: نساءك. يل اذكر قالت: نسائي؟ من أنزلك من عىل قال: ثم
عمرو، بن سهيل بن الرحمن عبد بنت سلمة أم وعندي أسيد، بن عتاب بن الرحمن عبد
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فاختارت الفزاري، خارجة بن أسماء بنت وعندي صفرة، أبي بن املهلب بنت وعندي
عليها. فنزلت منها، لقرابتها خارجة؛ بن أسماء بنت

الخليل حدثنا قال: العباس، بن محمد حدثنا قال: الوزيري أحمد بن محمد وحدثني
أخربنا قال: عدي، بن الهيثم عن العمري، عمر بن حفص حدثني النوشجاني، أسد بن
يوسف، بن الحجاج بن محمد حدثني قال: عمري، بن امللك عبد عن الثقفي، يعقوب أبو
ليىل؟ ومن الحجاج: فقال ليىل، استأذنت إذ — الحجاج يعني: — جالس األمري بينما قال:
حسنة العني، دعجاء طوال، امرأة فدخلت أدخلها. توبة، صاحبة قال: األخيليَّة، فقيل:
لها ضع وراءك، الحجاج: فقال فدنت الحجاج، بها فرحب فسلمت الثغر، حسنة املشية،
لحقه، والقضاء األمري، عىل السالم قالت: إلينا؟ أعملك ما فقال: فجلست، غالم، يا وسادة
ودعة. وأمن خصب حالة يف تركتهم قالت: أهلك؟ خلفت كيف قال: ملعروفه. والتعرض
خامرهم فقد الدعة وأما بك، هللا آمنهم فقد األمن وأما والكأل، األموال ففي الخصب أما

فقالت: شئت. إذا قال: األمري؟ أيها أنشدك أال قالت: ثم بينهم. أصلح ما خوفهم من

ي��راه��ا ح��ي��ث ال��ل��ه ب��ك��ف ال��م��ن��اي��ا إن��م��ا س��الح��ك يُ��ف��َل��ْل ال أح��ج��اج
ف��ش��ف��اه��ا دائ��ه��ا أق��ص��ى ت��ت��ب��ع م��ري��ًض��ة أرًض��ا ال��ح��ج��اج ه��ب��ط إذا
س��ق��اه��ا ال��ق��ن��اة ه��ز إذا غ��الم ب��ه��ا ال��ذي ال��ُع��ض��ال اء ال��دَّ م��ن ش��ف��اه��ا
َح��ش��اه��ا ق��ال ح��ي��ث رج��ال دم��اء غ��زي��رًة دم��اء ف��روَّاه��ا س��ق��اه��ا

يقيل. وقال: سجال، ورشب رجال. دماء سجاله بصوب فراوها ويروى:

ِق��راه��ا ال��ن��زول ق��ب��ل ل��ه��ا أع��دَّ ك��ت��ي��ب��ة ص��وت ال��ح��ج��اج س��م��ع إذا

ويروى:

ق��راه��ا ال��ص��ب��اح ق��ب��ل ل��ه��ا أع��دَّ ك��ت��ي��ب��ة زح��ف ال��ح��ج��اج س��م��ع وإن
َض��راه��ا ي��ح��ل��ب��ون رج��ال ب��أي��دي ف��ارس��يَّ��ة م��ص��ق��ول��ة ل��ه��ا أع��دَّ
م��ن��اه��ا ال��ع��داة ي��ع��ط��ي ال ال��ل��ه وال م��ن��اه��ُم ال��ع��داة ت��ع��ط ال أح��ج��اُج
ش��راه��ا ث��م ال��ل��ه ع��ه��د ب��أع��ظ��م ب��ي��ع��ة ت��ق��لَّ��د خ��طَّ��اف ك��ل وال
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ث��راه��ا ي��ج��فُّ أرض وال ب��ب��ح��ٍر م��ث��ل��ه وال��َع��ْون األب��ك��ار ول��د ف��م��ا

قال: علم. بشعرها يل ما قال: أشعرها! ما بالؤها هلل منقذ: بن ليحيى الحجاج فقال
الشاعرة هذه فقال: فأنشَدته، أنشديه، قال: — حاجبه وكان — موهب بن بعبيد عيلَّ
درهم بخمسائة لها مر غالم. يا شفاعتك! عن أغناها ما قال: حقها. وجب قد الكريمة
بن أسماء بنت هند عمها ابنة عىل وأدخلها خز، كساء أحدها أثواب، خمسة واكسها
جربت وقد الصدقة يف العريف أرضبنا األمري هللا أصلح فقالت: صليها. لها: وقل خارجة،
لها فليبتع أيوب بن الحكم ابن لها اكتبوا قال: املال. خيار وأخذ قلوبنا، وتكرست إبلنا
قال العريف. يعزل اليمامة صاحب إىل واكتبوا نجيبًا، أحدها وليجعل أجمال، خمسة
هذه ووصلتها درهم، بأربعمائة فوصلها نعم، قال: أأصلها؟ األمري هللا أصلح موهب: ابن
أسمع ولم عدي: بن الهيثم قال بوصفني. الحجاج بن محمد ووصلها درهم، بثالثمائة
أتدورن فقال: جلسائه، عىل الحجاج أقبل شعرها من ليىل فرغت ملا قال: حماد. من أنا
فمن منها. إنشاًدا أحسن وال أبلغ، وال أفصح، قط امرأة رأينا ما وهللا ال، قالوا: هذه؟ من
أرأيت ليىل يا باهلل فقال: عليها، أقبل ثم حمري، بن توبة صاحبة األخيليَّة ليىل قال: هي؟
ذلك كان ما املغفرة أسأله والذي ال، قالت: يعاب؟ شيئًا سألك أو تكرهينه، أمًرا توبة من

وإياه. هللا فريحمنا يكن لم إذا أما فقال: منه.
ابن حدثنا قال: العطار، جعفر بن محمد أخربني قال: يحيى، بن هللا عبد وأخربني
محمد بن هاشم حدثني قال: الهاليل خثيم بن رشد بن أحمد حدثني قال: سعد، أبي
كنت قال: ورقا له: يقال عامر بني من رجل عن عمرو، بن أيوب حدثني قال: الهاللني،
كما تهدر بالباب امرأة األمري، هللا أصلح فقال: اآلذن، فدخل يوسف، بن الحجاج عند
بك أتاني ما فقال: له، فانتسبت نسبها، دخلت فلما أدخلها. قال: . النادُّ البعري يهدر
قال: الرد. هللا بعد لها فكنَت الجهد وشدة الربد، وكلب النجوم، إخالف قالت: ليىل؟ يا
مجحفة سنون وأصابتنا مغربة، والفجاج مقشعرة، األرض قالت: األرض؟ عن فأخربيني
وأفسدت العيال، ومزقت الرجال، أهلكت عافطة وال ربًعا، وال متبًعا، لنا تدع لم مظلمة

قولها: وأنشدته األموال،

إن��م��ا ي��م��ي��ن��ك ت��ش��ل��ل ال أح��ج��اج

األبيات. وذكر …
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ليىل هذه قال ال، قالوا: هذه؟ تعرفون هل فقال: أصحابه إىل الحجاج فالتفت
تقول: التي األخيليَّة

م��ذك��ورا ال��ع��ص��ا ع��ل��ى ي��ِدبَّ ح��ت��ى غ��الم��ن��ا ي��زال ال األخ��اي��ل ن��ح��ن
ب��ح��ورا ال��رف��اق وت��ل��ف��ي��ن��ا ج��زًع��ا ��ن��ا أُك��فَّ ف��ق��دَن إذا ال��رم��اح ت��ب��ك��ي

قال إليك؟ أحب شعر وأي قالت: توبة. شعر بعض أنشديني ليىل يا لها: قال ثم
لها:

م��ري��ره��ا واس��ت��م��رَّ ن��واه��ا وش��طَّ��ت ت��زوُره��ا ال داُره��ا ب��ل��ي��ل��ى ن��أتْ��َك
يَ��ِض��ي��ُره��ا ال��ن��ف��وَس ش��فَّ م��ا ك��لُّ ب��ل��ى ن��أيُ��ه��ا ي��ض��ي��رك ال رج��اٌل: ي��ق��ول
وس��روره��ا ن��وُم��ه��ا م��ن��ه��ا ويُ��م��ن��ع ال��ب��ك��ا تُ��ك��ث��ر أن ال��ع��ي��َن ي��ض��ي��ر أل��ي��س
ُس��ُف��وره��ا ال��غ��داَة م��ن��ه��ا راب��ن��ي ف��ق��د ت��ب��ْرَق��ع��ْت ل��ي��ل��ى ج��ئ��ُت م��ا إذا وك��ن��ُت
وب��س��وُره��ا ح��اج��ت��ي ع��ن وإع��راُض��ه��ا رأي��ت��ُه ص��دوٌد م��ن��ه��ا راب��ن��ي وق��د

إال قط يرني لم إنه األمري هللا أصلح قالت: ليىل؟ يا صدودك من رابه الذي ما
رأى فلما سفرت. رأيته فلما برسوله الحي وفطن بنا، ملم أنه رسوًال يل فأرسل مربقعة
األمري هللا أصلح فقالت: قط؟ ريبة بينكما كان فهل ليىل يا هللا قاتلك فقال: انرصف. ذلك

له: فقلت األوامر، لبعض خضع قد أنه عرفت قوًال مرة قال قد أنه إال ال،

س��ب��ي��ُل ح��ي��ي��َت م��ا إل��ي��ه��ا ف��ل��ي��س ب��ه��ا تَ��ب��ْح ال ل��ه: ق��ل��ن��ا ح��اج��ٍة وذي
خ��ل��ي��ُل ذاك ف��اْرَع ألخ��رى وأن��َت ن��خ��ونَ��ُه أن نَ��بْ��تَ��غ��ي ال ص��اِح��ٌب ل��ن��ا

عبادة بني من الحارض أتيت إذا له: لصاحب قال قالت: ذلك؟ بعد كان فما قال:
به: فاهتف عقيل بن

خ��ي��ال��ه��ا إل��يَّ ي��س��ري ال ال��ده��ر م��ن ل��ي��ل��ًة أب��ي��ت��نَّ ه��ل ع��ن��ه��ا ال��ل��ه ع��ف��ا
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فناديت:

يَ��ن��الُ��ه��ا ال ح��اَج��ٌة ع��ل��ي��ن��ا ف��ع��زَّ ب��ال��ُه وأْص��ل��َح َربِّ��ي ع��ف��ا وع��نْ��ه

فأنشدته: فيه. شعرك بعض فأنشدينا قال:

ال��م��ع��اي��ر ال��ح��ي��اِة ف��ي ت��ص��ب��ه ل��م إذا ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ع��ار ب��ال��م��وت م��ا ل��ع��م��رَك
ال��م��ق��اِب��ر غ��يَّ��ب��تْ��ُه ��ن م��مَّ ب��أخ��ل��َد س��ال��ًم��ا ك��ان وإن َح��يٌّ أَح��د وم��ا
ن��اش��ر ال��ح��ي ي��ص��ب��ر ل��م إن ال��م��ي��ت وال ُم��ْع��ت��ُب ال��ده��ر اس��ت��ح��دث م��م��ا ال��ح��ي ف��ال
ص��ائ��ر ال��م��وت إل��ى ي��وًم��ا ام��رئ وك��ل ب��ًل��ى إل��ى ش��ب��اب أو ج��دي��د وك��ل
أح��اذر ع��ل��ي��ه إي��اه��م ك��ن��ُت وم��ا ل��ه ل��ه��ف��ت��ي ف��ي��ا ع��ْوٍف ب��ن��ي ق��ت��ي��ل
وح��اض��ر ب��اٍد ال��ش��ام ب��دروب ل��ه��ا ق��ب��ي��ل��ة ع��ل��ي��ه أخ��ش��ى ول��ك��ن��ن��ي

الحجام؛ لها فدعا قال: لسانها. عني اقطع بها اذهب لحاجبه: الحجاج فقال قال:
فارجع والصلة، بالعطاء لساني اقطع األمري لك قال إنما ويلك فقالت: لسانها، ليقطع
فأدخلت بها أمر ثم لسانه. بقطع وهمَّ عليه، فاستشاط إليه فرجع قال: فاسأله إليه

وأنشدته: مقويل يقطع األمري أيها العلج كاد فقالت: عليه،

ال��ص��م��د وال��م��س��ت��غ��ف��ر ال��خ��ل��ي��ف��ُة إال أح��د ف��وق��ه م��ا ال��ذي أن��ت ح��ج��اُج
يَ��ِق��ُد ض��وءه ن��ور ل��ل��ن��اس وأن��ت ل��ق��ح��ت إذ ال��ح��رب ش��ه��اب أن��ت ح��ج��اج

حدثنا قال: النحوي، يحيى بن أحمد حدثنا قال: الكاتب، أحمد بن محمد وحدثني
يريد السفينة يف وهو يوسف بن الحجاج عىل األخيليَّة ليىل دخلت قال: شبيب، بن هللا عبد
بعد إليك وكان الجهد، وشدة الربد، كلب قالت: ليىل؟ يا بك جاء ما لها: فقال البرصة
والناس مقشعرة، واألرض مغربة، الفجاج قالت: الناس؟ تركت كيف ياليىل، قال: املفر.

أنشدته: ثم يرجون، هللا ورحمة مسنتون،

ف��ش��ف��اه��ا داءه��ا م��ن��ه��ا ت��ت��ب��َع م��ري��ض��ًة أرًض��ا ال��ح��ج��اُج ه��ب��ط إذا
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فقل يزيد، إىل العجوز بهذه اذهب فقال: البخاريَّة، قائد له موىل إىل الحجاج فنظر
فقال اللسان، قطع إال البخاري يفهم فلم لسانها. عني واقطع دينار، ألف أعطها له:
يل أمر ويلك! قالت: لسانك. أقطع قال: تريد؟ وما فقالت: بالحجام، فدعا ليزيد، ذلك
ثم إليك، رسوله أنا تعجل ال ويلك! فقال: فنادته، سعيد بن عتبة بها ومر قال: بالعطاء.
— هللا أماته — العلج كاد قالت: دخلت فلما بها عيلَّ فقال: فأخربه، الحجاج عىل دخل

وأنشدته: مقويل، يقضب أن

أح��د ف��وق��ه م��ا ال��ذي أن��ت ح��ج��اج

البيتني. وذكر …
الباهيل أريد ال، قالت: وأجهزك؟ بلدك، إىل أترجعني تريدين؟ أين الحجاج لها فقال

الري. بدون أو بالري، فماتت قتيبة إىل فخرجت قتيبة. تعني:
بعرشة لليىل أمر الحجاج إن يقول: األصمعي سمع أنه األثرم املغرية بن عيل وروى
إىل تحملني — األمري هللا أصلح — نعم قالت: حاجة؟ من لك هل لها: وقال درهم، آالف
راجعة وأقبلت فأجازها، إليه فحملها يومئذ، خراسان عىل وهو مسلم، بن قتيبة عمي ابن

هناك. فقربها ماتت، بالري كانت فلما البادية، تريد
عيل بن نرص عن خيثمة أبي بن أحمد حدثنا قال: الحكيمي، هللا عبد أبو وحدثني
إىل ردني فقالت: جفاها، قتيبة ابَن ليىل أتت ملا قال: البرصيني، بعض عن الجهضمي،
من ألنها عمي؛ ابن للحجاج قالت وإنما ماتت. بساوة صارت فلما فردها، عمي. ابن

هوزان. بن بكر بن منبه بن قيس بني من والحجاج عقيل، بني من هوازن
حملها ملا ليىل أن الشيباني: عمرو أبي عن كريم أبي بن هللا عبد أخربنا أحمد: قال
ماتت ثم رجعت، ثم ووصلها، قتيبة استظرفها الربيد عىل بخراسان قتيبة إىل الحجاج

بها. فقربها بساوة

ليىل أخبار آخر

قال: عبيدة، أبي عن التوزي، عن األشنانداني عثمان أبو أخربنا قال: دريد، ابن أخربنا
قومها. من رجل وهو السميع، بن ثروان عند عقيل، بني إحدى األعرف بنت ريا كانت
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يديه، بني قاعدة وهي بيتها يف يوًما فرقد والوجه. الرأس شعر كثري أعىش، شيًخا وكان
عقيل: بنو تقول: فأنشأت

َخ��ب��ا زوًج��ا ِم��ن��ي ي��ش��ت��ري م��ن
ض��ب��ا ي��داه��ي ض��بٍّ م��ن أخ��بُّ
األزبَّ��ا ال��ح��اِج��َب م��ن��ه ك��أنَّ
أَدبَّ��ا ب��ق��نْ��ف��ٍذ ق��نَ��يْ��ِف��ذ
أك��ب��ا إذا خ��ْص��يَ��يْ��ِه ك��أنَّ
َح��ب��ا ت��ل��ق��ط��ان ف��رَّوج��ت��ان

فقال: ثروان، فأجابها

َوَس��ب��ا ع��رام��ًة أوس��ع��ت��ن��ي
َرب��ا ي��ا ل��ه��ا أرك��س��ه ربِّ ي��ا
م��ْس��ل��ِح��ب��ا أرب��د ل��ه��ا ف��اق��در
ض��بَّ��ا م��ن��ه اس��ت��ْق��دم م��ا ت��خ��اُل
ُم��ْه��ت��ب��ا َوَرًال س��واه وم��ا
ال��م��ْك��َرب��ا ع��رق��وِب��ه��ا ف��ي ي��ف��ِرغ
أك��َرب��ا م��ا إذا ن��اب��ي��ن م��ج��اَج
إرب��ا إرٌب زاي��ل ج��س��م��ه��ا ف��ي

وسبعني أربع سنة املهلبي محمد بن املغرية حدثنا قال: يحيى، بن محمد أخربني
أوس بن سعيد زيد أبو أنشدني قال: التوزي، محمد بن هللا عبد حدثنا قال: ومائتني،

لغريها: ينشده زيد أبي وغري محمد: قال عقيل، بني من المرأة األنصاري

ت��ق��ول ق��ب��ل ك��ن��َت م��ا ف��ذْق ل��ل��ي��ل��ى ذاه��ل أنَّ��ك ق��ل��ب ي��ا أخ��ب��رت��ن��ي
ع��وي��ل داَم اع��َول��َت ق��ًوى م��ن ق��ًوى ت��ق��ط��ع��ْت م��ا إذا ح��ت��ى وم��ن��ي��ت��ن��ي
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عويل. أي األقواء: عىل ينشده التوزي وغري

ج��زي��ل ل��ل��وش��اِة ع��ط��اء وذاك ل��ه��م ف��ق��ل ع��ن��ه��ا ال��واش��ون س��أل وإن
ف��م��ط��ي��ل ب��ع��ده��ا ل��ي��ل��ى ل��ه��اِج��ر إن��ه ث��م س��اع��ًة ب��ل��ي��ل��ى م��ل��مٌّ

بني من رجل تزوج قال: األصمعي، عن الحاتم أبو أخربنا قال: دريد، ابن أخربنا
به، تتمثلني الذي هذا ما لها: فقال غزل بيت تمثل وهي يوًما فدخل منهم، امرأة عقيل
ألوجعن هذا مثل إىل سمعتك لنئ فقال: حرضتني. أبيات ولكن ال، قالت: عاشق؟ لعلك

تقول: فأنشأت وبطنك. ظهرك

َض��ارب ج��ن��ب��يَّ ب��ي��ن ل��ق��ل��ٍب ف��ل��ي��س ك��ل��ي��ه��م��ا وب��ط��ن��ي ظ��ه��ري ت��ض��ربُ��وا ف��إْن
غ��ال��ب؟ وال��ش��وق ال��ن��ف��س ع��زاء وك��ي��ف ت��وده ع��م��ْن ال��ن��ف��َس َع��زِّ ي��ق��ول��ون:

فطلَّقها.
قال: األعرابي، ابن عن يحيى بن أحمد حدثنا قال: الحكيمي، هللا عبد أبو أخربني
غزاهم. رجًال أو غزوهم، قوًما فهجت عكل، يف نازلة كانت عقيل بني من امرأة قالت

ت��ن��ص��رْف ل��م إْن ال��ي��وَم ل��ت��ع��ل��م��نَّ ف��ِق��ْف ع��ك��ل إن��ه��م ال��َدع��ي ي��اب��َن
م��خ��ِت��ل��ْف وال��ك��ري��َم ال��ل��ئ��ي��َم إن

أخربنا قال: خيثمة، أبي بن أحمد حدثني قال: الكاتب، أحمد بن محمد حدثني
أن بكار: بن الزبري بن يحيى بن محمد وحدثنا محمد: قال الزبريي، هللا عبد بن مصعب
فلما ألفتهما، قد تربان لها وكان النمري، لبني مجاورين أهلها كان عقيل بني من امرأة

تقول: أنشأت الرتحل أهلها أراد

ب��اِك��ر ال��ت��ف��رَُّق أن ال��ب��ك��ا ا أج��دَّ ع��ام��ٍر ب��ِن ن��م��ي��ِر ع��ل��ي��ا م��ن أِت��ْرب��يَّ
م��ت��ش��اِج��ر ل��ي ب��ان ق��د ن��ًوى وِش��ْع��ب ن��واك��م ع��ن ن��ًوى ع��اق��ت��ن��ا أِت��ْرب��يَّ
ب��ال��ح��واف��ر تُ��ت��ق��ى ُش��ْع��ٌر دواِض��ح ك��أن��ه ب��اَن ال��ب��رَق ت��ري��ان أال
األب��اع��ر ت��زمَّ أْن إال ب��ث��ه��الَن ع��ل��ي��ك��م��ا ال��ج��م��ال داَم م��ك��ث��ن��ا ف��م��ا
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أخربني قال: خيثمة، أبي بن أحمد حدثنا قال: الحكيمي، هللا عبد أبو وحدثني
نستمع اجلس له: فقلت يومنا، غداة من يدعونني زبري جاءني قال: هللا، عبد بن مصعب

العقيلية: أبيات ذكرت فإني منك؛

ب��اك��ر ال��ت��ف��رق أن ال��ب��ك��ا ا أج��دَّ ع��ام��ٍر ب��ن ن��م��ي��ر ع��ل��ي��ا م��ن أِت��ْرب��يَّ

شعرها: من الرابع بالبيت فراقنا أيًضا هذه ذكرتني قد زبري: يل فقال قال:

األب��اِع��ر ت��َردَّ أْن إال ب��ث��ه��الَن ع��ل��ي��ك��م��ا ال��ج��م��ال دام م��ك��ث��ن��ا ف��م��ا

الخفاجية لهنيدة محلم أبو أنشدنا قال: الصباح، بن عيل حدثنا قال: الصويل، أخربني
املضاء: ابنها يف

َول��دا ال��م��ض��اءِ أم��ث��اَل ف��اح��ِرم��ه أب��دا ال��م��ض��اء ع��اَب م��ن َرب ي��ا
اس��ت��أس��دا ث��م ال��ُم��ن��ص��َل وأَخ��ذَ ��دا ت��َوقَّ إذا ع��ي��ن��ي��ه ك��أنَّ
ال��ن��دى ب��ج��ن��اح��ي��ه ع��ن��ه يَ��ن��ف��ض غ��دا ال��ط��ي��ر م��ن ق��ط��ام��ي ع��يْ��ن��ا

القيس: امرئ قول ومنه وأبعده، نظًرا الجوارح أحدُّ وهو الصقر، القطامي:

ع��اِل م��رق��ٍب ع��ل��ى ق��ط��ام��يٍّ ب��ع��ي��ن��ي َوَرم��ي��ت��ه��ا ج��ؤذر ب��ع��ي��ن��ي رم��ت��ن��ي

كثري، له: يقال لها عم ابن يف العقيليَّة ملاوية املرزبان ابن عن حرمي: بخط وجدت
تحبه: وكانت

ي��م��ان��ي��ا ب��ْرًق��ا ي��ط��ل��ب��ن ِخ��ل��ة ب��ه ش��م��َرْت ث��م ل��م��ًة ك��ث��ي��ر أل��مَّ
ي��م��ان��ي��ا ك��ث��ي��ر أض��ح��ى إذ ي��م��ان��وَن ب��ال��م��ن��ى ت��ص��ب��ر وال��ن��ف��س ل��ي��ت��ن��ا أال
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عامر بن ربيعة كعببن قشريبن

املروت، يوم املقتول أباها ترثي القشريي، هللا عبد بن بجري بنت قالت دريد: ابن أخربنا
العنابني: يوم وهو

ال��ث��ق��ي��ل ب��ال��ع��بءِ األف��ع��اِل ذَوي ال��رزاي��ا ت��ع��ت��م��د ح��ي��ن ن��ُه��وًض��ا
ال��ق��ت��ي��ل ب��ف��اِرِس��ه��ا ت��ث��أر ول��م أق��ام��ت إن ب��ك��ع��ٍب ك��ع��ب ف��م��ا
ال��ذح��وِل ِب ط��الَّ ال��ك��دَّام ل��دى م��ق��ي��ًم��ا ي��ن��ادي��ه��م َوذَح��لُ��ه��م

بجريًا. أرس وكان املازني هللا عبد بن أزهر بن يزيد هو الكدام:
عتاب بن قنعب قتل قال: شبة، بن عمر أخربنا قال: العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ وكتب
األبيات بهذه أباها ترثي بجري بنت فقالت قشري، بن سلمة بن هللا عبد بن بجريَ الريبوعي

…
قال: يحيى، بن أحمد أخربنا قال: النحوي، عرفة بن محمد بن إبراهيم أخربنا
قشري بني من معاوية بنت الفارعة قالت قال: عبيدة، أبي عن املبارك بن سعدان أخربنا

يومئذ: سباياهم األحاليف بمشاطرتهم كالبًا تعري

أش��ط��ر م��ن��ا ول��ي��َس ال��ن��س��اِر ي��وَم س��ِب��ي��ه��م ع��ن ق��ات��ل��وا ف��واِرس م��ن��ا
م��س��ِه��ر ب��ل��ي��ٍل ن��اف��ح��ٍة وح��ف��ي��ف ل��ًح��ى ذو ال��ع��ش��ي��رَة ن��ص��َر م��ا ول��ب��ئ��َس



النساء أشعار

ومسهر: كالب. بن بكر أبي بن كعب بن عوف بن عامر بن اللحية ذو لحى: ذو
كالب. بن بكر أبي بن هللا عبد بن كعب بن ربيعة بن قيس عبد ابن

ت��ع��ِف��ر ف��ق��اَم��ت أخ��رى ف��رأت��ه��م��ا اس��ت��ي��ه��م��ا ت��ع��ِف��راِن ِه��راٍش ُض��ب��ع��ا

الرتاب. وهو بالعفر، استيهما تمسحان تعفران:

األك��در ال��غ��ب��ار س��ط��َع إذا ص��ات أب��اه��م أن ال��م��ج��ن��وِن ب��ن��ي ح��اش��ا

أبي ابن املجنون: وبنو الصوت، شديد صيت: ورحل الناس، يف صوت له صات:
كالب. بن بكر

وال��ع��ن��ب��ر م��ازن ال��ق��ب��ائ��ل س��ب��َي ��م��ت ت��ق��سَّ ال��ح��ري��ش ب��ن��ت ب��ن��و ل��وال

بنت ريطة أمهم: كالب، بن عمرو بن نفيل بن خويلد هم الحريش: بنت بنو
كعب. بنت الحريش

أدب��روا ك��ع��بً��ا وأنَّ ال��ج��م��ي��ع ه��زم��وا أنَّ��ه��م ك��الٍب ب��ن��ي بُ��زوُخ زع��م��ْت

الجبن. من وهو ظهره ويدخل بطنه يخرج الذي البزوخ:

يَ��تَ��ق��ط��ُر وبَ��ْظ��ُره��ا ال��ض��راء ت��أت��ي أن��ه��ا ك��الٍب ب��ن��ي بُ��زوُخ ك��ذب��ْت

بني من سبى إنه قال: شبة، بن عمر أخربنا قال: العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ وكتب
السبي شطر عن لهم يتجاىف أن سألوه كالب بني وأن النسار، يوم سبيًا كالب بيت

فعلوا: بما كالب بني تعري القشريية معاوية بنت الفارعة فقالت الشطر، ويسلموا

س��ب��ي��ه��م ع��ن ق��ات��ل��وا ف��وارس م��ن��ا

األبيات. وذكر …
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عمه، عن األصمعي، أخي ابن يعني: الرحمن، عبد أنشدني قال: دريد، ابن أنشدنا
ابنها: تهجو قشري بني من المرأة

ط��ائ��ره م��ن��ه ي��ش��ب��ع ال أْرَس��َغ ج��واِع��ُره ُم��رت��ِه��ًش��ا وه��ب��ت��ه
أب��اع��ره ق��رب��ْت م��ا إذا (أح��ًدا) ت��اِم��ره اخ��ت��ل��ف��ت م��ث��ل

معاوية بنت الفارعة قالت قال: شبة، بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب
النسار: يوم يف القشريية

ال��ن��س��اِر ي��وَم ق��دام��ة أض��اع��وا م��ع��ش��ر م��ن ن��ف��س��ي ال��ل��ه ش��ف��ى
ال��م��غ��اِر ب��ع��ي��َد ال��ن��ج��اِد ط��وي��َل َج��ث��ام��ٍة غ��ي��ر ف��تً��ى أض��اع��وا
ال��ِم��ه��اِر ل��ه��ِب ك��أف��واه ب��َط��ْع��ٍن رم��ح��ه ع��ن ال��ف��وارَس يُ��ث��ن��ي
ال��نَّ��ه��اِر وج��ِه ق��ب��َل ج��ع��ف��ٍر خ��ال وج��ه��ه��ا ع��ل��ى ك��الٌب وف��رَّت

قال: الهاليل حرب بن محمد عن شبة بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب
فقالت: القرسي، هللا عبد بن خالد قشري بني من امرأة أتت

ع��ام��ِد ك��لَّ ال��ح��اج��ة ف��ي ي��ع��م��ُد األم��اج��ِد ال��س��ادِة ي��اب��ن إل��ي��ك
خ��ال��د ن��ح��و ال��ب��ي��ت َح��ج��ي��ج م��ث��َل ووارِد ص��ادٍر ب��ي��ن ف��ال��نَّ��اُس
ب��ال��م��ح��ام��د ال��ل��ه ع��ب��َد أْش��بَ��ْه��َت وال��ِد خ��ي��َر خ��ال��د ي��ا أْش��بَ��ه��َت
… … … … … ال��ت��ال��ِد م��ث��َل ال��م��ْج��ِد ط��ري��ُف ل��ي��َس

محمد حدثني قال: العنزي، عيل بن الحسن عن العطار محمد بن إبراهيم حدثني
عيىس حدثني قال: وليد، أبو الضبي بكار بن العباس حدثني قال: اللؤلؤي، زكريا بن
حدثني الهدادي، الضحاك بن هللا عبد وحدثنا محمد: قال كيسان، بن صالح عن يزيد بن
بن عامر بنت ضباعة كانت قال: صالح، أبي عن أبيه، عن السائب بن محمد بن هشام
يقال وأخوه بجيلة، من وأمه الخري. سلمة له: يقال الذي وهو قشري، بن سلمة بن قرط
كان الذي الحنفي عيل بن هوذة فزوجها ربيعة. بن كالب بنت تحيا أمه الرش. سلمة له:
فرجعت كثريًا، ماًال منه وأصابت عنها فمات الوهاب، الشعر: يف فسماه األعىش، يمدحه
عمها. ابن وهو تزوجه، فلم قشري بن سلمة بن هللا عبد بن بجري فخطبها بالدها، إىل به
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يعصيه ال أن جدعان ابن ووعد إياها، فزوجه أبيها إىل التيمي جدعان بن هللا عبد فخطبها
جدعان: ابن إىل أهديت حيث بجري: فقال أمرها. من تحب بحيث يكون وأنه أمرها، يف

غ��اِل ال��ل��ْح��ِم ُم��نْ��َق��ى ي��وَم ُض��ب��اَع��ُة ع��ل��ي��ه��م ت��رب��ع ل��ْو ال��ح��يُّ ل��ِن��ْع��َم
ب��ال��ع��وال��ي ال��م��ق��ان��ُب ُق��رع إذا أب��ي��ه��ا ب��ن��ي ح��يُّ ال��ح��يُّ ونِ��ْع��َم
ِح��الل؟ َق��وم أْم إل��ي��ِك أَح��ب تَ��ج��ًرا اإلب��ل ي��ق��ت��ن��ون أق��وٌم

حالل. قوم بل قالت: أنها عامر بنو فتزعم
بن هللا عبد خطبها بالِدها، إىل ورجعت هوذة، عنها هلك ملا إنها أبيه: عن هشام قال
قرط، بن امللك عبد بن حزن له: يقال له أخ ابن فأتاه إياها. فزوجه أبيها، إىل الجدعان

ضباعة. زوجني فقال:
وليقتلنها، أبًدا إليها يصل ال أخيه ابن فحلف جدعان، بن هللا عبد زوجها قد قال:
فعلت لنئ هللا: عبد إليه فكتب أمرها، من هذا له يذكر جدعان بن هللا عبد إىل أبوها فكتب
من البد ما األمر من جاء قد أخيه: البن أبوها فقال عكاظ، بسوق غدر راية لك ألنصبن
حتى فتبعها الرمح وأخذ أثرها يف حزن وركب إليه وحملها فجهزها الرجل. لهذا الوفاء

فقال: كتفيها بني السنان فوضع إليها انتهى

ُح��ل��وُل؟ ح��ي أم إل��ي��ك أح��بُّ تَ��ج��ًرا اإلب��ل ي��ق��ت��ن��وَن أق��وم

بني من السيف ألخرجت ذلك غري قلت ولو وهللا، أما قال: حلول. قوم بل قالت:
فبينما تكون، أن هللا شاء ما عنده فكانت جدعان، ابن إىل فأهديت عنها، وانرصف كتفيك،
البيت عند فكلمها املغرية بن هشام فرآها وشباب، جمال لها وكان الكعبة، تطوف هي
الفراق سألِته ولو كبري؟! شيخ عند والجمال الشباب هذا يكون أن رضيت وقد لها: وقال
وأنت شابة امرأة إني فقالت: جدعان إىل فرجعت مكثًرا، جميًال هشام وكان لتزوجتك،
البيت، يف تطوفني وأنت كلمك هشاًما أن بلغني فقد هذا، يف لِك بدا ما قال: كبري، شيخ
أن فعليك تفعلني فيوم هشاًما، تتزوجي أال تحلفي حتى أفارقك؛ أال عهًدا هللا أعطي وأنا
من األخشبني بني وبًرا تغزيل وأن اإلبل، من مائة تنحري وأن عريانة، البيت يف تطويف

هشام: إىل فأرسلت الوبر. تغزيل أن لِك اليحل الحمس من وأنت مكة،

تزوجتك. إذا أشياء عيلَّ أخذ قد إنه
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إليها: فأرسل

لك يخلو أن قريًشا أسأل فأنا عريانة، البيت يف الطواف من ذكرت ما أما
أحد. يراك وال بسدفة الفجر بعد فتطوفني املسجد،

عنك. أنحرها أن هللا فلك اإلبل وأما
بنذرهم. فيوفون قريش من نفر يصنعه كان فهذا وبًرا تغزلني وأما

هشام. فتزوجها فطلقها عيلَّ، ذلك نعم، جدعان: البن فقالت
عن وكنت إليه، فشكت عليها، قدم أباها أن الهذيل بكر أبو فحدثني العباس: قال
وقالت: فذكره، والخلق املال يف عليه توسع مع سنٍّا بلغ قد جدعان ابن وكان النكاح،
لها. فأذن والقريبة، وهللا أجل قال: الغريبة. زوج فنعم جنازته يف فأخرج يل ائذن
ثم هشام، عنها فمات ملسو هيلع هللا ىلص النبي مع أسلمن الالتي النسوة من وكانت ضباعة وأسلمت
الخرب فبلغ وأبت، قريش، مشيخة بعد الفتى بهذا أتزوج فقالت: خطبها، ملسو هيلع هللا ىلص النبي إن
ا؛ رشَّ وال خريًا ال لِك أشهد ال فقال: عينيها، بني جلدة وكان مكة، إىل فانحدر سلمة، ابنها
فأما لك، ذلك أكره كنت إنما فقالت: علمت؟ قد ما عليه فرددت ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول أخطبك
يا وأمي أنت بأبي فقال: مجلسه، يف وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فأتى فشأنك، ذلك أحببت إذا
هللا رسول فقال أمرها. هللا سهل حتى ذلك يف أزل لم طلبتها التي القطيفة هللا، رسول

غريها.» قطيفة ويرس هللا هيأ قد عليها هللا «بارك مرات: ثالث ملسو هيلع هللا ىلص
أستأمرها. حتى فقال: سلمة، ابنها إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول خطبها فقال: الكلبي وأما

قالت: أستأمرها. حتى قلت قال: له؟ قلت فما ويلك فقالت: فأخربها، فأتاها
ملسو هيلع هللا ىلص للنبي ذكر وقد له، ا بدٍّ يكون ال ارجع — رأيك هللا قبح ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يف تستأمرني

ذكرها. عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأعرض رضيت، أنها فأخربه عهد، كان عما تغريت قد أنها
عامر بنت ضباعة قالت قال: شبة، بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ وكتب
أسلمت قد وكانت املغرية، بن هشام زوجها ترثي قشري بن الخري سلمة بن قرط بن

سلمة: لهشام وولدت

م��ق��ي��م ح��رم ف��ي وك��ن��َت أم��ن��َت ه��ش��ام إل��ى وأل��َت ل��و إن��ك
وال��ي��ت��ي��م ل��ل��ي��ت��ي��م��ة ث��م��ال ح��ش��اه خ��ف��اق ال��ِخ��ي��م ك��ري��م
وص��وم ب��ذي ل��ي��س ال��ض��ي��م أب��ي ه��ب��زري أروع ال��ن��اس رب��ي��ع
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ذم��ي��م وال ال��ع��ط��اء ن��ك��د وال ب��ح��ي��دري ل��ي��س ال��رأي أص��ي��ل
م��ل��ي��م وال األم��ور ف��ي ذم��ي��ٍم ك��ون ك��ان إن خ��ذال��ة وال
َغ��ش��وم وال ال��م��ق��ال ق��ذع وال ف��ي��ه��م ب��ال��س��وء م��ت��ب��رع وال
ب��ال��ك��ري��م يَ��ف��ج��ع ال��ده��ر ك��ذاك َرم��س ب��ق��رار ث��اويً��ا ف��أص��ب��ح

ملسو هيلع هللا ىلص: النبي إىل سلمة ابنها هاجر حني وقالت قال:

ك��رام ل��ه وآب��اء ق��دًم��ا ه��ش��ام ال��ذرى إل��ى ب��ه ن��م��ى
ال��ن��ظ��ام ه��ُم م��خ��زوم آل م��ن ع��ظ��ام خ��ض��ارم ج��ح��اج��ح
… … … … … وال��س��ن��ام وال��ه��ام��ة وال��رأس
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العجالن

بن هللا عبد بن العجالن هو وقيل: صعصعة، بن عامر بن ربيعة بن كعب بن هللا عبد هو
ربيعة. بن كعب

الباهيل، بكر أبو أخربني قال: شبة، بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب
فقالت: برجل، العجالنية الورد أم خلت قال:

ال��ف��ج��ر ط��ل��ع إذا غ��دًرا وت��ع��ص��ي��ن��ي م��رة ن��م��ي��ريُّ ي��ا م��ط��ي��ع��ي أن��ت ه��ل
ال��ق��ف��ر؟ واِل��ب��ل��د ال��ع��ي��س إال ع��ي��ن ف��ال ب��ظ��ل��ه��ا ن��ع��ي��ش دن��ي��ا ف��ت��ج��ع��ل��ه��ا

الغطريف بنت لهند العجالني خالد بن كندة قال العالء: أبي بن حرمي بخط وجدت
العجالنية:

ي��ق��ي��ن ل��ق��ي��ت ق��د م��م��ا راءَ ف��ق��د ي��ذب��ل ع��ش��ي��ة ع��ن��ي ح��ائ��ًال س��ل��ي
ج��ن��ون ال��راق��ص��ات وربِّ ب��ي وم��ا رب��ن��ا س��ب��ح��ان ُج��نَّ ق��ال��وا: ع��ش��ي��ة

هند: فأجابته

َظ��ن��ي��ِن َغ��ي��َر ال��َغ��ي��ِب ب��ظ��ْه��ِر وُك��ن��َت ص��ل��ي��ب��ًة ع��ص��اك ك��ان��ت ل��و ل��ع��م��رَك
وي��م��ي��ِن أش��م��ٍل م��ن وي��أت��ون��ن��ا يَ��نْ��ت��ض��ل��ون��ن��ا األع��داءُ َط��ِف��َق ل��م��ا
ت��ل��ي��ن األك��ف ب��ي��ن ُق��ل��ب��ْت إذا خ��ي��زران��ٍة ع��ص��ا ك��ان��ْت ول��ك��نَّ��ه��ا
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العجالنيَّة: الورد أم وقالت

ف��ْق��رت��ْه ف��ي ص��رى ق��د غ��الٍم ربَّ
ش��دَّت��ْه ع��ن��ف��واَن ال��ش��ب��اب م��اء
رْك��ب��ت��ْه م��ن دن��ا ق��د ب��ع��ْرٍد ي��م��ش��ي
خ��ل��ق��ت��ْه ف��ي أَوٍد م��ْن ال أق��ع��َس
ف��ق��ح��ت��ْه س��مُّ اس��ت��دَّ ح��ت��ى أنْ��ع��َظ
ع��ان��ق��ه ف��ي خ��ص��ي��تُ��ه واْرت��ف��ع��ْت
س��رَّت��ْه م��ن ع��ان��ت��ه وق��رب��ت
ف��ْرَوت��ْه أع��ل��ى ج��ل��دُة وان��ق��ل��ب��ْت
ل��دف��ع��ت��ْه ن��ْض��ن��ض��ه إذا ف��ه��و
ره��زت��ه ع��ن��د ال��م��س��ل��ك ف��ي ي��ن��ش��ب
ك��دي��ت��ه ف��ي ع��ص��ا ال��ض��بِّ ت��ق��اع��س
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بنصعصعة عامر بن ربيعة بن عامر

بن الزبري أخربنا قال: خيثمة، أبي بن أحمد أخربنا قال: الكاتب، أحمد بن محمد أخربني
به شهد بما شعبة بن املغرية عىل شهد ملا قال: الكالبي سلمى أبو حدثني قال: بكار
بن البكاء بني من جارية عليه ماء فورد الحديد، حمله يف الخطاب بن عمر كتب عليه،

تقول: وهي إبله، عىل تمتح أبيها مع الظبية مثل ربيعة بن عامر

األب��كِّ ك��ح��م��ِر ص��الِدٌم ال��تَّ��ش��كِّ��ي إل��ى ف��ْق��ٌر ب��ن��ا ل��ي��س
… … … … … م��ذك��يِّ وال ف��ي��ه��ا ض��َرٌع ال

فكفايتي أعش إن قال: الحال؟ هذه عىل وأنت كيف فقال: أبيها، إىل فخطبها قال:
مكانه. املاء عىل بها فوقع إياه، فزوجها الغنى، أورثها أمت وإن علمت، قد ما

الوحش. حمار واأليك: صلدم. الواحد الشداد، الصالدم:
بن كرز بن رملة كانت قال: شبة، بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب
البكا، بن عبادة بن معاوية بن كعب تحت ربيعة بن عامر بن عمرو بن ربيعة بن عمرو

فقالت: بعده، فخطبت عنها، فتويف هند أبو وهو

ال��م��خ��اِض ب��اب��ن ق��ْرم��ة ك��ش��اري ك��ْع��ِب ب��ْع��َد وال��ب��ع��ول��َة إنِّ��ي





بن بكر بن معاوية بن بنصعصعة ة ُمرَّ
هوازن

سلول. أمهم إىل ينسبون وهم
وقتله مزاحًما، ابنها ترثي السلولية سعد ألم املرزبان ابن عن حرمي بخط وجدت

الدمينة: ابن

ِس��الِح ب��غ��ي��ر ت��يْ��ٍم ب��ن��ي ق��ت��ي��ُل ع��ش��ي��رت��ي ج��لِّ ثُ��مَّ وم��ال��ي ب��أْه��ل��ي
ج��راُح ل��ل��س��ي��وف ف��ي��ه ف��ت��ص��ب��ح أْخ��ِت��ك��ُم اب��َن ب��ال��س��الم ض��رب��ت��م ف��ه��الَّ





ُينسْبن مل عامر بني نساء من مجاعة

أخربنا قال: األشنانداني، هارون بن سعيد بن عثمان أخربنا قال: دريد، ابن أخربنا
من امرأة صعصعة بن عامر بني من رجل تزوج قال: عبيدة، أبو أخربني قال: ، التوزيُّ
أحمر هو وإذا إليه، نظر فلما ابنًا، فولدت أمره، بعض يف وخرج حامًال، وخلفها قومه،

يقول: وأنشأ السيف، وانتىض فدعاها، الحاجبني، أزجُّ غضب،

ي��م��ي��ن��ي ف��ي ال��ري��ق ذا وح��اذري ت��ْف��ل��ي��ن��ي وال رأس��ي ت��ْم��ش��ط��ي ال
ك��ال��ه��ج��ي��ن أح��م��َر ش��أن��ه م��ا أخ��ب��ري��ن��ي دون��ِك واق��ت��رب��ي
… … … … … ال��ج��ْوِن ب��ن��يَّ أل��واَن خ��ال��َف

تجيبه: فقالت

أن��ج��ادا ك��ُرًم��ا ال��وج��وه ِب��ي��َض أج��داًدا ِق��ب��ل��ي م��ن ل��ه إنَّ
أن��دادا ال��وغ��ى ي��وم ك��اف��ح��وا أو أم��ج��اًدا ح��ض��روا إن ض��رَّه��م م��ا
… … … … … س��وادا ل��ون��ه��م ي��ك��ون أال

اليشكري. عباد بن للحارث الخرب هذا ويُروى الضبي: واملفضل أنا قلت:
عامر: بني من امرأة قالت قال: شبَّة، بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب

ال��دَّب��راِت ال��ِج��ل��ِة ال��ج��م��اِل ض��ج��ي��َج ب��ع��ث��ات��ه��ا م��ن ال��ق��وم ي��ِض��جُّ َوح��ْرٍب



النساء أشعار

مكان فيه وقال: أيًضا، عامر بني من المرأة الحماسة يف الطائي تمام أبو ورواها
نفيانها. بعثاتها:

م��ْص��ط��ب��راِت ل��ل��ثَّ��ك��ِل ن��ْس��وٍة ب��ن��و ب��ح��رِّه��ا وي��ص��ل��ى ق��وٌم س��ي��ب��ع��ث��ه��ا

قوم. سيرتكها تمام: أبو وروى

ص��ف��رات ل��ك��م وب��أْح��الٍم ب��ك��ْم ص��ادق��ي وه��و ص��ادق��ي ظ��نِّ��ي ي��ُك ف��إن

صفرات. لكم وبأحالم بكم صادق وهو ام: تمَّ أبو وقال

م��ن��ك��س��رات ب��األك��ب��اِد وتُ��م��ِس��ُك ِرم��اح��ن��ا ال��ج��زوِر ج��زَر م��ن��ك��م ت��ع��د

ويمسكن. رماحنا الجزور جزر فيكم تعد تمام: أبو وقال
عمه، عن األصمعي، أخي ابن يعني: الرحمن عبد حدثني قال: دريد، ابن أخربنا
عامر من صديق فيها يل وكان بماويه، فمررت الحج من انرصفت قال: يونس عن
نساء فإذا بفنائه، قاعدين وهو أنا فبينما فأنزلني. مسلًما، إليه قصدت صعصعة، بن
له، عم بنت يعشق كان منا فتى فقالوا: هذا؟ ما فقلت: تكلم. يقلن: وهن مستبرشات
أن إال أكل وال تكلم ما حول، منذ فراشه لعىل فإنه بالحجاز، الناحية إىل وحملت فزوجت
فإذا بعيد، غري فمشينا معه، وقمت فقام أراه، أن أحب فقلت: ويرشبه، يأكله بما يؤتى
يسأله عليه الشيخ فأكب خياله. إال منه يبق لم البيوت، تلك من بيت بفناء مضطجع به

يعودك. فالن أبو عمك هذا مالك يا فقالت: واقفة، وأمه
يقول: أنشأ ثم عينيه ففتح

رم��ق��ي ش��ف��ا إال م��ه��ج��ت��ي م��ن ي��ب��ق ل��م وال��ش��ف��ِق ال��ود أه��ل ال��ي��وَم ل��ي��ب��ك��ن��ي
وال��ق��ل��ق األح��زان رب��ق��ة م��ن أط��ل��ق��ت ف��ق��د ب��ال��ح��ي��اة ع��ه��دي آخ��ر ال��ي��وم
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فإذا خبائه، إىل فرصت معه وقمت الشيخ فقام ميت. هو فإذا صعداء، تنفس ثم
تقول: فأنشأت أنت؟ يبكيك ما الشيخ: لها فقال وتفجع، تبكي بضة جارية

ال��ك��م��د ج��س��م��ه وأض��ن��ى ال��س��ق��ام ط��ول م��ه��ج��ت��ه ش��فَّ ل��م��ي��ٍت أب��ك��ي أال
أج��د م��ا ب��ع��ض إل��ي��ه ف��أش��ك��و ع��ن��دي ب��ه ال��م��ه��ي��م ال��ق��ل��ب ك��َل��ف م��ن ل��ي��ت ي��ا
وال��ك��ب��د؟ ال��س��ه��د يُ��ن��اط ح��ي��ث أن��ت أم ب��ه ال��ن��س��ي��م ل��َي أس��رى ب��ردي��ك أن��ش��ُر

ميتة. هي فإذا وشهقت كبدها عىل انثنت ثم

وقيذ. وأنا الشيخ عند من فقمت يونس: قال
الشاري صالح أبو أنشدني قال: شبة، بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب

أعرابية: عامر بني من صعبة تدعى بهلول، أخيه المرأة األسدي، املهلهل بن يحيى

م��م��ان��ح ش��ح��ٌم ال��ط��ف��ش��ي��ل ع��ل��ى وش��ح��م��ي ت��س��م��ن��ي ص��ع��ب ي��ا ال��ط��ف��ش��ي��ل ك��ل��ي وق��ال��وا:
ص��ائ��ح ال��ل��ي��ل م��ن رأس��ي ع��ل��ى ودي��ك وال��ق��رى وال��خ��ل وال��ط��ف��ش��ي��ل أن��ا وم��ا
ال��ن��وائ��ح ال��م��ع��والت ع��ل��ي��ه وق��ام��ت رف��ده ال��ل��ه أح��س��ن ال ألب��ي ف��م��ا

الحرمازي، عن خيثمة أبي بن أحمد أخربنا قال: الكاتب، أحمد بن محمد أخربني
ورجع الربق، لهم الح فلما منهم، بفتى فكلفت نجعة، يف عامر بني من امرأة كانت قال:

قالت: مياههم إىل أهلها

ك��ث��ي��ب ال��ك��ث��ي��ب ب��ع��د م��ا ق��ي��ل: وق��د ب��ن��ظ��رٍة ال��ك��ث��ي��ب أه��ل م��ن ت��م��ت��ع��ُت
ل��ح��ب��ي��ب آت��ه ل��م وإن إل��يَّ ال��ح��م��ى أي��م��ن م��ن ال��ف��رد ال��ك��ث��ي��ب ف��إنَّ
ج��ن��وب ال��ظ��الم ج��ن��ح ب��ق��ض��ب��ان��ه أدرس��ت ح��ي��ن ال��غ��ض��ا ري��ح ح��ب��ذا أال
ن��س��ي��ب ل��ع��ل��ويَّ��ات��ه��نَّ ك��أن��ي وج��دت��ن��ي ال��ري��اح ع��ل��وي ه��بَّ إذا
ع��س��ي��ب أق��ام م��ا ال ول��ك��ن أس��ت��ط��ي��ع��ه ل��و األص��ع��اد ح��ب��ذا أال

عامر: بني من امرأة قالت قال: شبَّة، بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب

ق��ري��ب ال��م��زار ف��ي وأن��ا خ��الءٌ أن��ن��ا ي��ع��ل��م ك��ان ح��ص��نً��ا ل��ي��َت أال
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ف��أخ��ي��ُب دن��وًة ف��أدن��و ل��ح��ص��ٍن أن��ه��ا ف��أح��س��ب ب��ع��راٍن رف��َض أرى

امرأة قالت: قال: النحوي، يزيد بن محمد حدثنا قال: األزهر، بن محمد أخربني
طي: يف زوجت صعصعة بن عامر بني من أحسبها

ل��وال��ِد ب��ن��ٌت ال��ده��ر ت��رث��ي��ن وال ل��ه��ا أًخ��ا أخ��ٌت ال��ده��ر ت��ح��م��دن ال
األب��اع��ِد األق��اص��ي ف��ي ط��رح��وه��ا وه��م ب��ح��رٍة ل��ي��س��ت ح��ي��ث ج��ع��ل��وه��ا ه��م

ببالد مررت رجل: قال قال: شبة، بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب
والعجوز بنفسه، يجود برجل أطفن قد نسيات وحولها خرفت قد بعجيز عامر بني
من أعمار من فخذ أبيت فإن فؤاديه، ثمرة فإنه صعصًعا، يل دْع املوت ملك أيا تقول:
شاء، ما وليزد وهللا، نعم فيقلن: أتسلمن؟ فتقول: النسيات عىل تقبل ثم شئت، ما ترى

وتقول: مريضها، تبكي ثم

إه��اب��ه��ا ب��ال��ف��ن��اء ي��وًم��ا ت��ل��ِق ول��م ن��ع��ج��ًة أله��ل��ك ت��ذب��ح ل��م ك��أن��ك
وِض��ب��اب��ه��ا ِح��س��الن��ه��ا ب��ه��اج��رٍة ت��ق��ت��ن��ص ال��ت��ن��ائ��ف ال��ِب��ي��د ت��ج��ب ول��م
ك��الب��ه��ا وع��مَّ ك��ع��بً��ا ب��ه��ا ف��خ��صَّ ع��ام��ٍر أب��ن��اء ال��م��وت ه��دَّ م��تَّ ف��إن

عميمتاه يا النسوة: وتقول نزيدك؟ أم أرضيت املوت ملك أيا فتقول: تعود، ثم
فتقول: فتبكيه، تعود ثم وزيديه، أرضيه

ت��س��م��ع؟ ل��س��ت أم ن��ج��وان��اك أت��س��م��ع ت��ج��ي��ب��ن��ا أراك ال ل��ي م��ا أص��ع��ص��ُع
ت��رق��ع ك��ن��ت ال��ذي ال��وه��ن ي��رق��ع ف��م��ن ت��ئ��وب ف��ل��م ع��ن��ا ال��ج��ول غ��ي��ب��ت��ك إذا
وأرب��ع م��س��ع��ف��اٌت ث��م��اٍن ف��ذاك ف��دي��ًة ي��ق��ب��ل ال��م��وت ه��ذا ك��ان ف��ل��و

وأكثر. وهللا نعم، فيقلن: عليها، النسوة فيقبل
بكري، بن عمر عن خيثمة، أبي بن أحمد حدثنا قال: الحكيمي، هللا عبد أبو حدثني
وقالوا: مرة، بني من أشياخ عن حريم، بن عمارة بن عثمان عن عدي، بن الهيثم عن
طلب يف نجد وأرض والرشاة تيماء ييل مما والحجاز الشام ناحية إىل منا فتى خرج
فإذا فتنحنح، إليها فعدل املطر، أصابه وقد له، رفعت قد بخيمة هو فإذا له، بغية
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فقالت: ورعاء، كثرة عظيم أمر فإذا وغنمهم، إبلهم وراحت وأنزلته، كلمته، قد امرأة
بالد أي هللا، عبد يا قالت: ونجد، تهامة ناحية من قلت: أقبل؟ أين من الرجل هذا سلوا
الصعداء، قتنفست عامر، ببني قلت: هناك؟ نزلت بمن قالت: كلها، قلت: وطئت؟ نجد
ببني فقلت: عامر؟ بني بأي فقالت: مثلها، عيني تر لم قمر شقة فإذا إليها ونظرت
يلقب قيس له: يقال فتى بذكر سمعت هل وقالت: وانتحبت، وبكت فاستعربت الحريش،
ويكون الفيايف تلك يف يهيم إليه نظرت حتى وأتيته بأبيه ونزلت وهللا، أي قلت: باملجنون؟
فبكت فيها. األشعار وينشد فيبكي ليىل له تُذكر أن إال يفهم، وال يعقل ما الوحش مع
طويًال فمكثت هللا. اتقي املرأة أيتها فقلت: انصدع، قد قلبها أن — وهللا — ظنت حتى

تقول: أنشأت ثم حالها، عىل

ف��راج��ع م��س��ت��ق��ٌل ق��ي��س َرح��ل م��ت��ى ك��ث��ي��رٌة وال��خ��ط��وب ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ض��ائ��ُع ال��ل��ه ي��ح��ف��ِظ ل��م إْن ه��و وم��ن ب��رح��ل��ه ي��س��ت��ق��لُّ ال م��ن ب��ن��ف��س��ي

عليه، املشئومة ليىل أنا قالت: هللا؟ يرحمك أنت من قلت: أفاقت فلما عليها، ُغيش ثم
لليىل البيتان هذان املرزبان: بن خلف بن محمد وقال: وجزعها. حزنها مثل رأيت فما

ح. امللوَّ بن قيس صاحبة العامريَّة بن سعد بن مهدي بنت
بني من وقيل: قشريي، وقيل: جعدي، فقيل: املجنون، نسب يف اختلف وقد أنا: قلت

أعلم. وهللا أيًضا، عامر بني من فهي صاحبته ليىل فأما ذلك. غري وقيل الحريش،
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عبد عدنان بن معد بن نزار بن ربيعة
بن بنجديلة دعمي بن أفصى القيسبن

نزار بن ربيعة بن أسد

السجستاني، محمد بن سهل حاتم أبو أخربنا قال: دريد، بن الحسني بن محمد حدثنا
جذيمة، بني من النحيف، يلقب: ابن ولها بالبرصة، القيس عبد من امرأة كانت قال:

يهجوها: فقال ا عاقٍّ بها وكان ضعيًفا، رشيًرا وكان

ن��اِر إل��ى أي��م��ا ج��ن��ٍة إل��ى أيْ��م��ا ن��ع��ام��ت��ه��ا ش��ال��ت ��ن��ا أمُّ ل��ي��ت��م��ا ي��ا
ب��ال��ق��ار ُس��ف��ع ق��د َوْج��ه��ه��ا ك��أن��م��ا أِش��ظ��ت��ه َم��ْش��دوًدا ال��َوس��ق َق��ل��ت��ه��ُم
وال��ج��ار األه��ل ف��ي األذى َص��ن��اُع وه��ي ل��وج��ه��ت��ه تُ��ه��َدى ال ب��ال��خ��ي��ر خ��رق��اء

فقالت: يتعظ، فال تعظه وكانت

م��رات��ع��ه وخ��ٌم ال��ب��غ��َي ف��إنَّ ح��ذاِر ت��ق��رب��نَّ��ُه ال ال��ب��غ��ي بُ��ن��يٍّ ح��ذار
ط��ب��ائ��ع��ه تُ��ل��ح��ى ال��ع��رِض م��ض��ي��َع وج��دُت إن��ن��ي ب��ع��رض��ك ت��ب��ذْل ال وع��رِض��َك
م��ط��اِل��ع��ه ع��ل��ي��ه ض��اق��ت ب��م��ن��زل��ٍة ب��اغ��يً��ا غ��ادر ال��ده��َر رأي��ن��ا ق��د وك��م
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فدق األرض عىل عمه ابن به فأخطأ له، عم ابن عىل وثب حتى رشه، به يزل فلم
به: كالشامتة فقالت فمات، عنقه

ه��ي��ص��ه ش��دي��ًدا ال��ب��غ��ي ذو زال م��ا
ويَ��ِه��ص��ه ي��ق��ه��ره َم��ن يَ��ْط��ل��ب
يُ��ن��ِش��ُص��ه وال��ب��الء وب��غ��يً��ا ظ��ل��ًم��ا
ف��ي��ِق��ص��ه ِق��رنُ��ه أت��اُه ح��ت��ى
وَع��َرص��ه خ��ال��ه ع��ن��ه ف��ف��اد

عبد من امرأة قالت قال: شبة، أبي بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب
محاربتهم: يف قومها تهجو القيس

ب��ال��ن��خ��ِل ت��ل��وذون إذ ج��واث��ا غ��داة ل��ق��ي��ت��ه��م ي��وم ال��ح��رِب ح��م��اة ل��ب��ئ��س
ع��ك��ِل أخ��ي ال��ط��ع��ام ذوَّاد ال��خ��ال ل��ذي ل��وائ��ه��م ت��ح��ت ال��م��ق��ي��اس أب��ا ت��رك��ت��م

هفان أبو حدثني قال: عيل، بن يحيى عمي أخربني قال: املروان، بن عيل حدثني
املهزمية: والدة قالت: قال:

َم��ق��ام��ي ف��ي��ه ال��ث��َق��الِن ي��ب��ل��ُغ ال ب��م��ف��خ��ٍر ق��م��ُت ال��ل��ه ات��ق��اءُ ل��وال
اإلس��الم ف��ي أم��راءَ ال��ع��ال ب��زُّوا س��ادٍة ال��ج��اه��ل��ي��ة ف��ي ب��أب��وٍة
األق��وام ل��دى ب��ذل ل��ن��داه��ُم، أذاه��م م��ان��ع��ي��ن ف��س��ادوا ج��ادوا
واألع��م��ام األخ��واِل ِب��ن��ج��اب��ة وأن��ج��ب��وا ال��س��ؤددي��ن ف��ي أن��ج��ب��وا ق��د
ي��س��ام��ي ب��ال��م��ه��زم��ي��ن أو ب��ال��غ��ز وم��ن َج��ون واب��ن��ِه ب��ال��م��خ��اش��ن م��ن
ك��الم ك��ل دوَن وأخ��رَس ع��ن��ه��م، م��ج��ده��م ت��ك��ل��َم س��ك��ت��وا إذا ق��وم

واسمها العبدي، قرط بن سعد ألخت القبائل) (شعر يف الطائي تمام أبو روى
تنهان:

ال��ح��ل��َم��ْه َدرَّ ن��اَزْع��ُت أٍخ خ��ي��َر ي��ا َس��ع��ُد ي��ا
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ِرم��ْه ال��دَّ ال��ِدالِص َب وم��ج��ت��ا ال��خ��ي��ِل ذائ��َد ي��ا

لها. حجر ال التي والدرمه: امللساء، الدرع والدالص: فيها، يدخل يجتابها:

��ن��م��ْه ال��سَّ ال��ِس��ن��اُد إالَّ ب��ه يَ��ش��َق��ى ال َس��ي��ف��َك
َزِه��َم��ه ن��اًرا ل��ألض��ي��اِف أوق��دَت ك��ْم َس��ْع��ُد ي��ا

عليها. اليشِّ لكثرة زهمة؛ وسميت لألضياف، أوقد من خري ويروى:

أِض��َم��ه ت��ع��ادي ال��خ��ي��ل إل��ى ال��خ��ي��ل ق��ائ��د ي��ا
رِزَم��ه س��م��اء م��ن غ��يْ��ث َق��ب��ِرَك ع��ل��ى ج��اَد
وال��ي��ن��َم��ه ج��رج��اره أِرًج��ا ن��وًرا يُ��نْ��ِب��ُت

بأن يدعون كانوا قال: الرائحة. طيبة واألرج: البقر، من رضبان واليمنه: الجرجار،
عليه ويثنون بخري، صاحبها فيذكرون الناس، فيألفها لتخصب الغيث؛ القبور تسقى

له. ويدعون
من أعرابية أن الرحمن: عبد بن الحسني حدثني قال: القراطييس، ذر أبو أخربني

فقالت: هدائها، عند ابنتها أوصت القيس عبد من صباح بني

وال ل��ل��ب��ع��ل ال��ق��ول ف��ي تُ��ه��ج��ري ال
أق��ب��ال م��ا إذا ب��ال��َش��رِّ تُ��غ��ري��ه
ج��ل��ال ي��ك��ون ال��ش��ر ل ف��أوَّ
م��ع��ض��ال ي��ص��ي��ر ث��م م��ح��ت��ق��ًرا
ب��خ��ال ع��ل��ي��ه م��ا تَ��ث��ن��ي وال
ح��ِم��ال م��ا أم��ره م��ن ل��ت��ك��ش��ف��ي
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تعري القيس عبد بن مسعود بنت أسماء قالت املرزبان، ابن عن حرمي بخط وجدت
بجاره: بدر بن الزبرقان

اع��ت��ذاُر م��ن��ا ل��ج��ل��ف��ه��ا ف��ل��ي��س ك��ع��ب ب��ن ع��وف خ��زي��ه��ا تَ��ق��ل��َد
ِق��ص��ار م��س��اِم��ُع��ه��ا ب��آذاٍن ��ع��وه��ا تَ��س��مَّ ع��ك��اَظ وردت إذا
ح��وار ل��ه��ا ل��ي��س ال��ب��وِّ ك��ذات م��ن��ه��ا ت��خ��ف��ون وم��ا ف��إن��ك��م
ص��م��اُر أو م��يَّ��ة الب��ن أَع��يْ��ٌن خ��ب��رون��ي م��يَّ��ة اب��ن أج��ي��راَن

عبد بن إسحاق حدثنا قال: العنزي، حدثنا قال: الجوهري، محمد بن أحمد حدثني
بن ضبيعة بن سعد بني من امرأة جدته، عن أبي حدثني قال: الحمراني، حمران بن هللا
ابن قرص ظل يف فاستظللت فدخلت مطر جاء إذ مارة ليوم إني قالت: ثعلبة، بن قيس
يف وذلك قالت: معي، فاستظل دخل حتى بغلته عىل أقبل قد الفرزدق فإذا قالت: أوس،

املنذر. بن مالك أخذ ما وقت
يف رضاًرا ابنها نتيلة وأضلت قال: جده، عن أبيه، عن هشام بن عباس حدثني
— هللا رده إن — عليها فجعلت جزًعا. عليه يذهب أن عقلها فكاد وسيًما، وكان املوسم،

وتقول: تنشده، وجعلت البيت، تكسو أن

َدع��يَّ��ا وال م��ج��ل��وبً��ا ي��ك ل��م ذَِع��يَّ��ا ل��و أب��ي��َض أظ��ل��ل��ت��ه

وتقول:

م��ن��اف ب��ن��ي ال��غ��رِّ ل��ل��ف��ت��ي��ة ج��اِف غ��ي��ر أب��ي��َض أظ��ل��ل��ت��ه
اإلي��الف س��ن��ة ل��ف��ه��ٍر س��نَّ األض��ي��اف م��ن��ت��ه��ى ل��ع��م��رو ث��م
… … … … … واألص��ي��اف ال��ق��ر ي��وم ال��ق��ر ف��ي

فقال: عليه، جزعها فرأى ثابت بن حسان وحج قال:

أض��ل��ت م��اذا ت ال��الَّ ت��ي��م ب��ن أم��اِل وال��ًه��ا ال��ن��اس ت��ن��ش��د ض��راٍر أأمَّ
اس��ت��ق��ل��ِت م��ا م��ث��ل��ه َرض��وى ب��ج��ان��ب غ��دوًة نُ��تَ��يْ��ل��ة ت��ب��غ��ي م��ا أنَّ ول��و
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نزار بن ربيعة

عن التوزي، عن األشنانداني عثمان أبو أخربنا قال: دريد، بن الحسن بن محمد حدثنا
أباها، األخطل فأتى الدملاء، لها: يقال قومه من جاريٌة األخطَل هجت قال: عبيدة، أبي
أمرها، فأكفني هجتني، الدملاء وأن الود، من بيننا ما عرفت قد الدملاء أبا يا له: فقال
من عليها يل وما أمرها، مالكة امرأة هي وقال: أعجبه، مما ذاك وكان أبوها فضحك

يقول: وهو األخطل فرجع سلطان

ق��ص��ي��ُر ش��اِع��رك��م ع��ج��اَن ب��أنَّ ع��نِّ��ي ال��دل��م��اء أب��ا أب��ل��غ أال
ي��س��ي��ُر ف��ط��ع��ن��ت��ه يُ��ط��َع��ْن وإن ان��ت��ص��اٍر ب��ذي ف��ل��ي��س ي��ص��َرْع ف��إن
نَ��خ��ي��ر ول��ه ال��ق��ف��ا ع��ل��ى يَ��ِخ��رُّ س��الح��ي وم��ع��ي أل��َق��ه م��ا م��ت��ى

ما أما وقال: فكف، إليه، فطلبوا قومه، من ناس ومعه فأتاه الدملاء، أبا ذلك فبلغ
أستقبل. فيما أكف لكني فات، قلت

محمد أبو حدثني قال: الدنيا أبي ابن حدثنا قال: الكاتب، داود بن القاسم أخربني
ترثيه: فقالت حروبهم، بعض يف أبوها ُقِتل تغلب حي من امرأة أن الربعي:

ون��ص��اِل ق��نً��ى م��ن ��ي��ن ص��فَّ ب��ي��ن اخ��ت��ي��اِل ب��ع��د ال��م��ن��ون خ��ت��ل��ت��ه
م��ذال ال��ح��دي��ِد م��ن وق��م��ي��ٍص ص��ق��ي��ٍل ال��ص��ف��ي��ِح م��ن رداء ف��ي



النساء أشعار

ب��ب��ال��ي ال��م��ن��ون ت��ْخ��ط��ِر ول��م ال��ده��ِر ي��د الع��ت��داء أخ��ب��اك ك��ن��ت
ح��اِل ك��لِّ ع��ل��ى م��يِّ��ت ل��ه ال��دن��ي��ا ت��ص��ن��ع��ت وإن ح��يٍّ ك��لُّ

أخاها. ترثي التغلبيَّة جندلة ألم األبيات هذه املرزبان بن خلف بن محمد وروى
التغلبي الحمارس كان قال: عبيدة، أبي عن الحاتم أبو أخربنا قال: دريد، ابن أخربنا
طواًال، أدم رجل وكان وتًدا، يربي بيته بفناء يوًما فقعد بناته، يزوج ال وكان غيوًرا،

فقالت: إليه بناته إحدى فنظرت

ا َودَّ ي��ب��ري ال��ش��ي��خ ذراع م��ث��ل ا ب��دَّ األس��ك��ت��ي��ن ي��ب��دُّ
ا ي��ك��دَّ أو ي��ج��رَح أن ب��دَّ ال

الثانية: فقالت فاك، هللا فض اسكتي فقال:

ال��َرك��ب خ��ث��م��اء ال��س��اق��ي��ن م��م��ك��ورة ع��َزْب ع��ل��ى ع��َزبً��ا ي��دل م��ْن ي��ا
ال��ج��ل��ْب أخ��رى ف��ي ال��ب��رذون دق��دق��ة َوق��ب (…) إذا ال��ره��َز ت��ب��اِدر

زوجهما. حتى يمِس فلم
بن أنشدنا قال: خيثمة، أبي بن أحمد حدثنا قال: الكاتب، أحمد بن محمد حدثني

تقول: وهي أبوها وسمعها التغلبية، الحمارس بنت لعمرة الزبريي هللا عبد

ال��َرك��ب ك��ب��داء ال��م��ت��ن��ي��ن م��ح��ط��وط��ة األزْب ال��ش��ي��خ ال��ح��م��ارس اب��ن��ة أن��ا
َوق��ْب (…) إذا ال��َره��َز ي��دارك ال��ع��ج��ب ع��ل��ى ب��ي ي��دب م��ن أدل
ان��ق��ل��ْب إذا ج��ف��ن��ه ت��ح��ت ك��أنَّ ال��ج��ل��ْب أخ��رى ف��ي ال��ب��رذون ح��م��ح��م��َة
… … … … … َوص��ْب ل��م��ح��م��وٍم ف��ت��ْت ��ان��ًة رمَّ

فزوجها. قال:
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حدثني قال: أسامة، أبي بن الحارث حدثنا قال: الحكيمي هللا عبد أبو حدثني
البيت: بفناء أوتاًدا يربي وأبوها التغلبي، الحمارس بنت ليىل قالت قال: املدائني،

األَزْب ال��ش��ي��خ ال��ح��م��ارس اب��ن��ة ع��ل��ى َع��َزْب ع��ل��ى َع��َزبً��ا ي��دلُّ م��ْن ي��ا
َوَق��ْب (…) إذا ال��ره��َز ت��دارك ال��رك��ْب خ��ث��م��اء ال��س��اق��ي��ن م��م��ك��ورُة
… … … … … ال��ج��ل��ْب أخ��رى ف��ي ال��ب��رذون دق��دق��ة

فقالت: قال: فاك؟ هللا رد مالك أبوها: فقال: قال:

ا ال��َودَّ ي��ب��ري ال��ش��ي��خ ِذراع ِم��ث��ل ا بَ��دَّ األس��َك��ت��ي��ِن يَ��بُ��دُّ (…)
… … … … … يَ��ك��دَّا أو ي��ج��رح أن بُ��دَّ ال

يخطبك. من أول ألزوجنك وهللا — فيك هللا بارك ال — مالك فقال:
منصور، أبي بن عيل وحدثني شبة، بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب
الحمارس بنت عمرة قالت قال: عيل، بن دعبل عن الزبريي موىس بن محمد أخربنا قال:

الجزيرة: أهل من

ُك��ل��ُه ه��و أنْ��ع��ُت
وِظ��ل��ُه ورأس��ُه ح��اِف��رُه
ُج��ل��ه ع��ن��ه ط��ار ح��ت��ى أن��ع��ظ
تَ��ُم��ل��ه خ��ي��ب��ٍر ��ى ُح��مَّ ك��أنَّ

أخربنا قال: خيثمة، أبي بن أحمد حدثنا قال: الكاتب، أحمد بن محمد حدثني
مروان بن العزيز عبد عىل الحمارس بنت عمرة دخلت قال: الزبريي، هللا عبد بن مصعب
فيها، قويل قال: بنفيس. ظني قالت: عمرة؟ يا بهذه ظنك ما فقال: له جارية وعنده

فقالت:

ت��ش��ت��ه��ي أح��س��ب��ه��ا م��م��ك��ورة ح��ي��ري��ٌة األص��بَ��ِغ أب��ي ع��ن��َد
ُع��ْدم��ل��ي أص��ل��ه ق��دي��ًم��ا داءً ت��ب��ت��دع ول��م ال��ن��اس ي��ش��ت��ه��ي م��ا
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وال��َدوي ب��ه ال��داءَ ف��ي��ب��ِرئ أه��َل��ه أه��لُ��ه ي��داوي داء
ال��م��ن��ي ع��رِد ال��نُ��ط��َف��ِة م��ح��ارد ض��اي��ط ام��رئ ع��رد م��ن��ي��ت ل��و
ال��م��ؤت��س��ي أْس��َوة ف��ي��ه��م وك��ان وأش��ي��اع��ه��ا ع��اٍد ف��ي ك��ان ق��د
َف��ت��ي (ح��ن��ي��ًك��ا) ث��الث��ون ل��ه أت��ت أن إل��ى ال��م��اءَ ج��م��ع ق��د
ت��ن��ي م��ا أوت��اره وع��ق��ٌب أم��ان��يُّ��ه ال��ن��وَم تَ��م��نَ��ع��ه
ال��ش��ري ب��ج��ل��د ث��ار ال��ش��رى م��ث��ل ج��ل��ده ف��ف��ي ال��ن��ْع��ظ رب��َده
ت��ص��ط��ل��ي ب��ه ك��ف��اه ت��ب��ي��ت ق��رَّت��ا إذا ك��ف��ي��ه ي��دف��ئ
ال��ص��ب��ي ل��ه��اة ال��ط��ب��ي��ب��ي��ن غ��م��ز ل��يِّ��ن ب��ط��ل��ق أث��اره��ا
ال��م��ري ُدروَر درَّْت إذا ح��ت��ى س��اع��ة ��ه��ا وش��مَّ ��ه��ا وَض��مَّ
ال��ق��ذي ق��ذاة ال��ع��ي��ن ف��ي رنَّ��َق م��ا م��ث��ل ج��ف��ون��ه��ا ان��ك��س��رت
ال��ق��ن��ي ث��ق��اف أط��َر ي��أط��ره��ا ن��ح��ره��ا إل��ى رج��ل��ي��ه��ا ��ع رفَّ

ليىل يأتي الفرزدق كان قال: النحوي، عرفة بن محمد بن إبراهيم هللا عبد أبو أخربنا
األحوص، عىل فأقبلت يوم، ذات عندها فاجتمعا األحوص. يأتيها وكان الحمارس، بنت
من فرضط رصعه األحوص، فغلبه فاصطرعا، نرصع، وقال: الفرزدق، عليها فنفس
فكيف ويلك فقال: يعدونا ال فوهللا فراس، أبا يا عليك خفض األحوص: له فقال تحته،

فقال: جرير فلقيه بجرير، يل

ي��خ��ون ي��زال م��ا دب��ر وخ��ان��ك ع��ن��ده��ا ت��ح��ظ ف��ل��م ل��ي��ل��ى إل��ى غ��دوت
ق��ي��ون ال��دالِص ح��رب��اءَ ش��دَّ ك��م��ا ح��ت��اره��ا ت��ش��دَّ أن ح��ريٍّ��ا وك��ن��َت

املدائني حدثني قال: أسامة، بن الحرث حدثنا قال: الحكيمي هللا عبد أبو حدثني
لألخطل: قالت التغلبية الحمارس بنت عمرة أن

ب��ال��ن��َدف��اِن (…) ح��بَّ ت��ب��دل��َن ن��س��وة رأى ت��رى م��اذا م��ال��ك أب��ا
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األخطل: فقال

ك��ث��ب��اِن أداح��ي ف��ي ن��ع��ام ك��ب��ي��ض ب��ف��ي��ش��ٍل (…) أن رأي��ه��نَّ أرى

رمضان: شهر يف األعرابية الحمارس بنت عمرة قالت قال: هارون، بن عيل حدثني

ذب��اح��ا ت��ح��س��ب��ه ِح��ٍر ك��ل األح��راح��ا ت��رَك ش��ه��ًرا ف��ق��دت
… … … … … ال��ف��تَّ��اح��ا ي��ع��رف ال ��نً��ا م��غ��ضَّ

أباها: ترثي التغلبية الكميت بنت للشماء املرزبان ابن عن حرمي بخط وجدت

س��اري��ا ال��ل��ي��ل م��ن ي��ن��ب��ح ل��م ال��ك��ل��ب إذا أب��يَّ ف��ت��ًى أيَّ خ��ب��رت ه��ل
ع��ان��ي��ا ال��ك��ب��ل م��ن ي��ط��ل��ق ول��م ع��دوا، ل��ه ي��ض��ر ل��م م��ن ال��م��وت ف��داَك ف��ه��ال
وج��ان��ي��ا ع��ل��ي��ه م��ج��ن��يَّ��ا ال��ض��ي��َم أب��ى س��ي��ِف��ه ح��م��ائ��ل ب��رَدي��ِه ص��رَّ إذا
ل��ي��ا أب��ا أال أي��ق��ن��ت وأرج��اءَُه ق��ب��َرُه ت��أم��ل��ُت أن ف��ل��م��ا ن��ظ��رُت

فضالة: له يقال لها عم ابن يف التغلبية طريف وألم قال:

ت��ج��ودا أْن (…) وال ال��ج��م��ودا دع��ا م��ق��ل��ت��يَّ ي��ا أال
ت��ل��ي��دا وه��ًوى م��س��ت��ط��رًف��ا ه��ًوى بُ��ص��رى ي��وم ال��ح��م��ائ��م ه��اَج ف��ق��د

التغلبية: العزى عبد بنت لحبيبة القبائل) (شعراء يف الطائي تمام أبو روى

األس��َوُد ال��ن��ج��ي��ُع م��ن��اِس��َم��ه��ا ف��ك��س��ا ن��اق��ت��ي تَ��ل��ك��أ بَ��رٍّ ال��ف��ت��ى أإل��ى
م��َق��ل��ُد َه��ديُ��ه��نَّ م��ك��َة ب��ج��ن��وِب ع��ش��ي��ًة ال��راق��ص��ات ورب إن��ي
ف��أن��ش��د أب��ي��ن ول��ك��ن��ي أب��ًدا أل��ي��ًة ال��ط��ع��ام ه��ل��ِك ع��ل��ى أول��ي

أظهر. وأنشد: ، أبنيِّ وأبني: أحلف، أويل:

ي��نْ��ف��د زاٍد وك��لَّ ال��ِوع��اءِ نَ��َف��َض أب��ي وع��ل��م��ن��ي َج��دي ب��ه ��ى َوصَّ
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بنصعببنعيل عكابة بن ثعلبة قيسبن

وائل بن بكر بن

ثعلب يحيى بن أحمد أنشدنا قاال: الواحد، عبد بن ومحمد الحكيمي، هللا عبد أبو أخربني
طرفة: عمه املفضل عن األعرابي، ابن عن

ال��ج��زِر وآف��ة ال��ع��داة س��مُّ ه��م ال��ذي��ن ق��وم��ي ي��ب��ع��َدن ال
األزِر م��ع��اِق��َد وال��ط��ي��ب��ي��َن م��ع��ت��رٍك ب��ك��لِّ ال��ن��ازل��ي��ن
وال��زج��ِر ال��ت��أي��ي��ه م��ن زج��ًال ل��ه��م س��ِم��ع��ت َرك��ب��وا ه��ُم وإذا
وال��م��ه��ِر ال��م��ه��َرات ل��م��ن��ات��ج ب��ه ي��ج��اء ف��ح��ٍش م��ا غ��ي��ِر ف��ي

النصب، معناه: ألن املعنى؛ يف القوم اتبعه أنه عىل نصب النازلني األعرابي: ابن قال
يزجرونها يقول: فحش، ما غري يف وقولها: النازلني. قومي هللا يبعد ال قالت: كأنها

الزجر. يف الفحش يذكرون ال ألسنتهم من بعفاف
بن جرير حدثنا قال: يوسف، حدثنا قال: الحاتم، أبو أخربنا قال: دريد، ابن أخربنا

نعيم: أبي بن الرحمن عبد عند هفان بنت الخرنق شعر ذكر قال: املغرية،

ال��ج��زر وآف��ة ال��ع��داة س��م ه��م ال��ذي��ن ق��وم��ي ي��ب��ع��دن ال
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األزر م��ع��اق��د وال��ط��ي��ب��ون م��ع��ت��رك ب��ك��ل ال��ن��ازل��ي��ن

وعمر بكر، وأبا ملسو هيلع هللا ىلص النبي يعني: عائشة، بيت يف املدفونون أولئك أولئك، ليس فقال:
الرواية: هذه عىل عبيدة أبي عن الحاتم أبو أيًضا وأخربنا دريد: ابن قال هللا. رحمهما

والطيبون». «النازلني،
هفان بنت خرنق قالت: قال: شبة، بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ وكتب

أهلها: ترثي

ال��ج��زِر وآف��ة ال��ع��داة َس��مُّ ه��ُم ال��ذي��ن ق��وم��ي ي��ب��ع��دْن ال
األزِر م��ع��اِق��َد وال��ط��ي��ب��ون م��ع��ت��رٍك ب��ك��ل ال��ن��ازل��ون
ال��ه��ج��ِر م��ن��ط��ِق ع��ن ي��ت��واع��ظ��وا ي��َدع��وا وإن ي��َه��ب��وا، ي��ش��رب��وا إْن
وال��زج��ِر ال��ت��أي��ي��ه م��ن ل��غ��ًط��ا ل��ه��م س��م��ع��َت َرك��ب��وا إذا ق��وٌم
ال��ف��ق��ِر ب��ذي م��ن��ه��م ال��غ��ن��ى وذوي ِب��ن��ض��اره��م ن��ح��ي��ت��ه��م وال��خ��ال��ط��ي��ن
ق��ب��ري أج��نَّ��ن��ي ه��ل��ك��ت ف��إذا ع��ل��ي��ه��م ب��ق��ي��ُت م��ا ث��ن��ائ��ي ه��ذا

ينصب مما قال: النحوي، يزيد بن محمد حدثنا قال: األزهر، أبي بن محمد أخربني
النابغة: قول الذم عىل

األق��ارع ع��ل��يَّ ب��ط��ًال ن��ط��ق��ْت ل��ق��د ب��ه��ي��ٍن ع��ل��يَّ َع��م��ري وم��ا ل��َع��م��ري
ت��ج��ادُع م��ْن ت��ب��ت��غ��ي ق��روٍد وج��وَه غ��ي��َره��ا أح��اِول ال ع��وٍف أق��ارُع

العبيس: الورد بن عروة وقال

ب��دِر ب��ن��ي ف��ي ف��ُح��ل��ي ه��ات��ا م��ع��ي��ش��ت��ن��ا ك��اره��ًة ُك��نْ��ِت إْن
ت��ج��ري وخ��ي��ل��ه��م وال��ط��اع��ن��ي��ن أع��نَّ��ت��ه��م ل��دى ال��ض��ارب��ي��ن

قول وكذلك واالبتداء، القطع عىل رفعوهما وربما النعت، عىل خفضوهما وإنما
ثعلبة: بن قيس بني من القدسية هفان بنت الخرنق

ال��ج��زِر وآف��ة ال��ع��داة س��مُّ ه��م ال��ذي��ن ق��وم��ي ي��ب��ع��دْن ال

56



… ثعلبة بن قيس أفىص بن هنب بن قاسط بن وائل بن بكر

له استقر قد ا ذمَّ وال مدًحا ترد لم وإن الوجه، هذا فعىل هذا من كان ما وكل
أبي بن عيل وحدثني اْلَخاِلِقنَي﴾، أَْحَسُن هللاُ ﴿َفتَبَاَرَك القراء: بعض وقرأ النعت. فوجهه
ربعية الخرنق شعر من قال: عيل، بن دعبل عن موىس بن محمد أخربنا قال: منصور

تقول: بدوية، ضبعية

… … … … … ه��ُم ال��ذي��ن ق��وم��ي ي��ب��ع��َدن ال

بعده. الذي والبيت وذكره
بن بَرش أسد بنو قتلت قال: شبة، بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب
وابنها زوجها ترثي هفان بنت الخرنق فقالت برش، بن علقمَة وابنَه مرثد، بن عمرو

علقمة:

ص��دي��ِق وال ي��م��وت ح��يٍّ ع��ل��ى ب��ش��ٍر ب��ع��د آس��ى وأب��ي��ك ال
ال��ح��ل��وِق ل��دى ك��ان ال��م��وُت م��ا إذا ِب��ْش��ٍر ب��ن ع��ل��ق��م��ة ال��خ��ي��ر وب��ع��َد
ال��ح��ري��ِق ِم��َن ال��ج��ذوُع م��اَل ك��م��ا ِب��ش��ٍر ح��وَل ُض��ب��يْ��ع��ة ب��ن��ي وب��ع��َد
ال��م��س��وِق ل��ل��َح��ي��ن ُق��الَب ب��ج��وف ال��م��ن��اي��ا ب��واِل��ب��َة ل��ه��م م��ن��ْت
ف��ل��ي��ِق وُج��م��ج��م��ٍة ِث��ق��ٍة أخ��ي ِخ��رٍق أوص��اِل م��ن ب��ق��الَب ف��ك��م
ال��رح��ي��ِق ب��ك��أِس��ه��م وس��ق��وا ُح��ب��وا ل��ق��وه��ْم إذا ل��ل��م��ل��وِك ن��دام��ى

مرثد: بن عمرو بني تحضض وقالت قال:

وال��ب��ه ث��م ح��اِرث��ه��ا أس��ٍد ب��ن��و دم��اءُه��ْم اس��ت��ح��ل��ت ال��ح��ْص��ِن ب��ن��ي إنَّ
وغ��ارب��ه ف��ال��ت��َح��ْوه ال��س��ن��اَم َوج��بُّ��وا ب��ه��ل��ك��ٍة األش��مَّ األن��َف ج��َدع��وا ه��ُم
ن��ائ��ب��ه ال��ده��ر م��ن ت��الق��ي��ه أن ع��س��ى ب��ط��ع��ن��ٍة ��ن��اَن ال��سِّ ب��وَّاُه ُع��م��يْ��ل��ُة

قالت قال: النحوي، يزيد بن محمد قال: األزهر، أبي بن محمد أخربني
ترثيه: العبد بن طرفة أخت

ض��خ��م��ا س��ي��دٍّا اس��ت��وى ت��وف��اه��ا ف��ل��م��ا ��ًة ح��جَّ وع��ش��ري��ن س��تٍّ��ا ل��ُه ع��ددن��ا
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َق��ْح��م��ا وال ول��ي��ًدا ال ح��اٍل خ��ي��ر ع��ل��ى إي��اب��ُه رج��ون��ا ل��م��ا ب��ه ُف��ج��ع��ن��ا

سنٍّا. املتناهي الرجل والقحم: الصغري، الوليد:
العبد بن طرفة أخت كانت قال: شبة، بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب
يثأر ال بأنه وتعريه تهجوه فقالت: ففركته، مرثد، بن عمرو بن برش بن عمرو عبد تحت

قتله: حتى هند بن عمرو إىل بطرفة سعايته وتذكر بأبيه،

ي��دري وم��ا ق��دٍر َح��م��ي ف��ي ل��ي��ط��رَح��ُه ��ه ع��مِّ ب��اب��ن وش��ى َم��ْوروًك��ا ت��َر أل��م
تَ��ْس��ِر ول��م ب��ب��ش��ٍر ت��ث��أْر ل��م ه��ن��ال��ك وخ��ال��ًدا ث��أرَت ح��س��ح��اٍس اب��ن ف��ه��الَّ

حدثنا قال: ناصح، بن عبيد بن أحمد حدثنا قال: الحواص، عيىس بن أحمد حدثني
من رجل حدثني قال: الضبي، محمد بن املفضل عن األعرابي زياد بن محمد هللا عبد أبو
بن قيس بن ضبيعة بن عباد بن الحارث تزوج قال: الجاهلية، أدرك ممن وائل من بكر
ثم أياًما، يأتها فلم مغضبًا، وخرج فأنكره، أشقر بولد فأتته عمه، بني من امرأة ثعلبة
يقول: أنشأ ثم وانتهرها، بها فصاح بعلها، إىل املرأة تقوم كما إليه فقامت عليها، دخل

أْخ��ب��ري��ن��ي ه��ل��مَّ واق��ت��رب��ي ت��ْف��ل��ي��ن��ي وال رأس��ي ت��م��ُش��ط��ي ال
ال��ُج��وِن ب��ن��يَّ أل��واَن خ��ال��َف ك��ال��ه��ج��ي��ن أح��م��َر ب��ال��ُه م��ا

قالت: ثم يده، من يدها واجتذبت الحرة، فغضبت

أن��ج��ادا ك��ُرًم��ا ال��وج��وه ب��ي��ض أج��دادا ِق��ب��ل��ي م��ن ل��ه إن
األع��وادا ص��دره ف��ي وك��س��روا ش��دادا ل��ق��وا ي��ْوَم ض��رُه��م م��ا
… … … … … س��وادا ل��ون��ه��م ي��ك��وَن أالَّ

رضيت. حتى وترضاها، إليها فوثب قال:
بن الحارث موضع ويجعل عبيدة، أبي إىل الخرب هذا يسند دريد وابن أنا: قلت

وتقدَّم. صعصة، بنت عامر بني من رجًال عباد،
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… ثعلبة بن قيس أفىص بن هنب بن قاسط بن وائل بن بكر

بن مقاتل بن زياد قتل قال: شبة، بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب
مقاتل: بن زياد بنت حميدة فقالت األشعث، ابن مع مسمع

ج��ح��َدِر ب��ن��ي رئ��ي��َس واب��ك��ي ت��ذخ��ري وال ج��ودي ي��اع��ي��ُن
ال��ع��س��ك��ِر ف��ي ك��ان م��ن وأس��ل��م ال��ع��راِق ج��ن��وُد ت��ول��ت وم��ا
ال��ع��ن��ب��ِر ب��ن��ي ُج��ديُّ َوف��رَّ ق��ْوِم��ِه ع��ل��ى زي��اٌد ح��ام��ى

ربيعة هو: هذا جحدر وغريه: السدويس، مؤرج قال أنا: قلت عمرو. بن عطية تعني:
األشنانداني عثمان أبو أخربنا قال: دريد، ابن وأخربنا ثعلبة. بن قيس بن ضبيعة بن
األشعث، ابن أيام قتل مسمع بن مقاتل بن زياد كان قال: عبيدة، أبي عن التوزي، عن

فقالت: املربد، يف تبكيه بنته فقامت

ال��ع��ن��ب��ِر ب��ن��ي ُج��ديُّ َوف��رَّ ق��وم��ه ع��ل��ى زي��اٌد ح��ام��ى

فقال: واقف، وهو له بحلوبة جاء وقد املستنري، واسمه: العنربي، البلتع بذلك فسمع

ب��ال��م��ْدب��ِر ال��م��وُت ي��ل��ح��ُق ف��ق��د ال��س��الح أب��اِك َع��ضَّ ي��ُك ف��أن
ال��م��ْع��ذَِر وال ال��َش��ه��ي��ِد غ��ي��ر ال��ُغ��ب��اِر ت��ح��َت تَ��نْ��َط��ُح وق��د
َج��ْح��َدِر ب��ن��ي ل��واء وط��اَح ق��وم��ه ع��ن ع��ط��يَّ��ُة ح��ام��َى

سيار بن شيبان كان قال: شبة، بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب
يوًما فعطش املاء، فحمي فجرح بخراسان، الغفاري عمرو بن سيار بن حطان بن صربة
عبعبة وأخاه ترثيه، سيار بنت درنا أخته فقالت فمات، مائها، من فرشب قربة إىل فدب

سيار: ابني

ب��أب��اه��م��ا؟ وا ق��ل��ت: إن ج��َزٌع وه��ل ع��ل��ي��ه��م��ا ج��زع��ت أن��ي زع��م��وا وق��د
ك��اله��م��ا؟ أول��ي��ان��ي ق��د م��ا وأث��ن��ي��ت ع��ل��م��ت��ه خ��ي��ًرا ق��ل��ُت إن ج��زٌع وه��ل
ف��دع��اه��م��ا س��ورة ي��وًم��ا خ��اَف إذا ل��ه أخ��ا ال م��ن ال��ح��يِّ ف��ي أخ��وا ه��م��ا
ف��داه��م��ا أه��ل��ي ال��م��ج��د ف��ي ظ��ل��م��ا وم��ا ل��ب��س��ٍة أح��س��ن ال��م��ج��َد ي��ل��ب��س��اِن ه��م��ا
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مسمع: بن مالك خلف وهي درنا وقالت: قال:

ن��ابُ��ه؟ ال��ع��رَّاِد ع��ل��ى أودى م��ن ي��الُم ك��ي��ف ق��وم ي��ا
ِخ��ط��ابُ��ه ب��ح��ي��ل��ت��ه��م ع��يَّ��ْت ال��ت��ي ع��ش��ي��رت��ه وأخ��و

ثعلبة، بن هللا تيم بني من المرأة األربعة األبيات يروي ثعلب العباس وأبو أنا: قلت
هللا. شاء إن تامة موضعها يف تجيء وهي

بن قيس من امرأة قالت قال: شبة، بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب
مغزلها: فمدحت غزلها، ثمن من فتأكل تغزل كانت ثعلبة،

ت��ع��وُد األق��رب��ون ع��نِّ��ي ض��نَّ إذا ف��اق��ت��ي ت��ج��ب��ُر ال��ل��ه ب��ع��َد رأي��تُ��َك
ج��دي��ُد م��ن��ك ش��ئ��ُت م��ا إذا وث��وب ت��ف��ي��دن��ي ت��زال م��ا ب��ي��ٌض دراه��ُم
ت��زي��ُد ال��م��غ��لِّ ك��س��ب ع��ل��ى ف��أن��ت م��دح��تُ��ه ُم��غ��لٌّ ع��ب��د ل��ي ك��ان ف��ل��و

املرأة. هذه لغري األبيات هذه رويت وقد أنا: قلت
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قال: منصور، أبي بن عيل وحدثني شبة، بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب
طليق، بنت محياة قالت قال: عيل، بن دعبل عن الرببري موىس أبي بن أحمد أخربني
وهي تيمية ربعية بدوية هي دعبل: وقال الالت، تميم بني من وهي شبة بن عمر وقال

الحجاز: شعراء من

ن��ع��اُه��م��ا ب��ري��ٌد م��ح��ب��وًرا آَب ف��ال ��ن��ي أص��مَّ ن��اٍع ص��وت ُم��ج��ٍل اب��ن��ْي ع��ل��ى

تقول: أعرابية، تيمية ربعية حارثة بن سلمى أيًضا الحجاز وألهل قاال:

ط��يَّ��ا ال��ب��ط��ن ي��ب��ي��ت أن ج��دي��ًرا (…) أب��ي��ك ل��ع��م��ر ع��ل��م��ي أرى
ع��ويَّ��ا ش��آم��ي��ة ه��ب��ت إذا (…) ال��م��رء ف��ن��ع��م

بن الحسني حدثنا قال: الدنيا أبي حدثنا قال: الكاتب، داود بن القاسم أخربني
العصبة وجاء ثعلبة، بن الالت تيم بني من طليق بنت املحياة قالت قال: الرحمن، عبد

أصواتهم: وسمعت فقالت دارها، يقتسمون

الس��ت��ج��اْب ي��س��م��ُع��ن��ي ل��و ت��ال��ل��ه ع��ام��ًرا دع��وت��ي م��ا دع��وًة ي��ا
ون��اْب ب��ظ��ف��ٍر ع��ن��ي ل��ف��ل��ُه��ْم دع��واُه��ُم ي��س��م��ُع ل��و ت��ال��ل��ه
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فقالت: عادوا، ثم عنها، فرجعوا

وت��اب��ُع م��ل��َح��ق��وَن م��ن��ه��م م��وال��ي، م��ن��ه��ُم األح��ب��ة داُر ب��دِّل��ْت ل��ق��د
ال��م��س��ام��ُع م��ن��ه��ا وال��ت��جَّ دارن��ا ب��ك��ْت أْه��ِل��ه��ا ف��ْق��َد أع��ول��ْت داًرا أنَّ ف��ل��و

فقالت: عادوا، ثم حينًا، فمكثوا فرجعوا،

ع��ج��ي��ب ش��يءٌ وب��ك��اؤه��ا أه��ل��ه��ا ت��ب��ك��ي ال��داُر

تركوها. أنهم فزعموا
عمرة قالت قال: ثعلب يحيى بن أحمد حدثنا قال: األخفش، سليمان بن عيل حدثنا
األخفش: قال لها. ابنني ترثي ثعلبة بن هللا تيم بني من أو الالت، تيم بني من الخثعمية

األحول: وأنشدنيه

ب��أب��اه��م��ا وا ق��ل��ت أْن ج��زع وه��ل ع��ل��ي��ه��ا ج��زع��ُت أن��ي زع��م��وا ل��ق��د

يف يقع ما وأكثر قليل، شاذٌّ وهو الياء، من األلف فعوضت بأبي، تريد األخفش قال
النداء.

س��واُه��م��ا اإلل��ه إالَّ ل��ه��ا إن ف��م��ا أه��ل��ه��ا ال��ده��ُر ح��رَّم ع��ج��وٍز بُ��نَ��ي��ا
ف��دع��اه��م��ا ن��ب��وًة ي��وًم��ا خ��اف إذا ل��ه أًخ��ا ال م��ن ال��ح��رِب ف��ي أخ��وا ه��م��ا
ك��اله��م��ا ع��ل��ي��ه اس��ط��اع��ا م��ا َش��ح��ي��ح��اِن ِل��ب��َس��ٍة أح��َس��َن ال��م��ج��َد ي��ل��ب��س��اِن ه��م��ا
ِغ��ن��اه��م��ا ال��ص��دي��ق ن��ف��ِع ِم��ْن ي��نْ��أ ول��م إل��ي��ه��م��ا ال��ج��م��ي��ُع خ��بَّ اس��ت��ْغ��ن��ي��ا إذا
م��ول��ي��اه��م��ا م��ن��ه��م��ا ُرزأ ي��خ��َش ول��م ال��ردى خ��ش��ي��ة ي��ج��ث��م��ا ل��م اف��ت��ق��را إذا
م��ن��ص��اله��م��ا ج��أش��يْ��ه��م��ا م��ن ��ُض ي��خ��فِّ ال��ردى ب��ه��ا ال��م��خ��وف األرَض ن��زال إذا
س��ن��اه��م��ا ل��ل��م��دل��ج��ي��َن س��نً��ا وك��ان أخ��م��دا ث��مَّ أوق��دا م��ن��ا ش��ه��اب��اِن
ف��رس��اه��م��ا ال��وج��ى ب��ع��د ُع��ري��ْت وأن زوج��ت��اه��م��ا ع��نَّ��س��ْت أْن س��اءن��ي ل��ق��د
َغ��م��اه��م��ا ي��م��ي��ل أن األواس��ي خ��ي��اُر م��ن��ه��م��ا يُ��س��تَ��لَّ ال��ع��رش��ان ي��ل��ب��ث ول��ن

ذراهما. يزول أن األوايس عظام منهما ويروى:
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أعالهما. وذراهما: األساسات، األوايس:
عتيق بنت حبيبة قالت: قال: شبة بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب

الطاعون: وأفناهم قومها تبكي ثعلبة، بن الالت تيم بني من

واح��ت��ف��اِل��ه��ا ج��م��ده��ا أوان ول��ك��ن الع��ت��الل��ه��ا تَ��نَ��ْم ل��م ع��ي��ن��ي إنَّ أال

بن دعبل عن حماد بن موىس بن محمد أخربنا قال: املنصور، أبي بن عيل وحدثني
… قومها ترثي قالت تيمية، ربعية عتيق بنت حبيبة الكوفة أهل من قال: عيل،
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قال: النحوي، ناصح بن عبيد بن أحمد حدثنا قال: الكاتب، إبراهيم بن محمد حدثني
امرأة وهي جساس، أخت قالت قال: قطامي، بن الرشقي حدثنا قال: الزباري، حدثنا
أقامت قد أخته وكانت كليب. زوجها مأتم إىل لتدخل وجاءت جساس، قتله الذي كليب

… جساس أخت فقالت أخي، أخوك قتل وقالت الدخول، من فمنعتها مأتًما عليه
هفان، أبو حدثني قال: عيل، بن يحيى عمي حدثني قال: هارون، بن عيل وحدثني

ربيعة: بن كليب امرأة شيبان بن ذهل بن مرة بنت جليلة قالت: قال:

ت��س��أل��ي ح��ت��ى ب��ال��ل��ْوم تَ��ْع��َج��ل��ي ف��ال ل��م��ِت إن األق��وام ي��اب��ن��ة
واع��ذل��ي ف��ل��وم��ي ال��ل��ْوم ع��ن��َده��ا ال��ت��ي ت��ب��ي��ن��ت أنْ��ِت ف��إذا
ف��اْف��َع��ل��ي ع��ل��ي��ه م��ن��ه��ا َج��َزٍع ع��ل��ى ِل��ي��م��ْت ام��رئ أخ��ُت ت��ك��ن إن

منها. شفق عىل ليمت ويُروى:

أج��ل��ي وُم��ْف��ٍن ظ��ه��ري ق��اط��ٌع ب��ه وج��دي ع��ل��ى ��اٍس ج��سَّ ِف��ع��ُل
أْح��ِف��ِل ل��م إذَْن ال��ي��م��ن��ى ع��ي��ن��ي ان��ف��ق��أت َع��يْ��ن��ي َغ��ي��ِر ب��ع��ي��ٍن ل��و
ب��األس��ف��ِل م��ًع��ا ال��ع��ال��ي واس��ت��وى وح��َده ك��ل��ي��ب ال��م��ج��َد أيْ��تَ��َم
ِل ال��ب��زَّ ي��وم األض��ي��اف َوِق��رى َح��يْ��َرت��ه��م ف��ي ال��ن��اس ل��ح��ْك��ِم م��ن
ال��م��ن��ص��ِل َوِريِّ ال��رم��ح ص��دى ف��ي م��ًع��ا وإف��س��اٍد وإلص��الٍح
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ت��ن��ج��ل��ي أو ان��ج��ل��ت ع��م��ا ح��س��رت��ي ف��ي��ا ��اس ج��سَّ ِف��ْع��ُل ع��ن��دي َج��لَّ
َع��ِل ِم��ْن ج��م��ي��ًع��ا َب��ي��ت��ي س��ق��ف ب��ه ال��ده��ُر خ��رََّب ي��اق��ت��ي��ًال
األوِل ب��ي��ت��ي ه��دم ف��ي وب��دا اس��ت��ح��دث��تُ��ه ال��ذي ال��ب��ي��َت َه��َدَم
ال��م��س��ت��أِص��ِل ب��ه ال��م��ص��ْم��ي رم��ي��َة ك��ثَ��ٍب م��ن ق��ت��ل��ه ورم��ان��ي
م��ع��ِض��ِل ب��أم��ٍر ال��ده��ر ��ن��ي خ��صَّ ق��د ال��ي��وَم دون��ك��ن ن��س��ائ��ي ي��ا
م��س��تَ��ق��ِب��ل��ي ول��ًظ��ى ورائ��ي م��ن ب��ل��ًظ��ى ك��ل��ي��ٍب َق��تْ��ُل ��ن��ي خ��صَّ
ب��ج��ِل ل��ي��وٍم ي��ب��ك��ي إن��م��ا ك��م��ن ل��ي��وم��ي��ه ي��ب��ك��ي م��ن ل��يْ��َس
ُم��ثْ��ك��ل��ي ق��تْ��ٌل ال��ث��اث��ِر َدَرِك وف��ي ش��اف��ي��ه ال��ث��ائ��ر َدرك
أك��ح��ل��ي م��ن دًم��ا م��ن��ه ب��دًال ف��اح��ت��ل��ب��وا دم��ي ك��ان ل��يْ��ت��ُه
ل��ي ي��رت��اح أن ال��ل��ه ول��ع��لَّ م��ق��ت��ول��ٌة ق��ات��ل��ٌة إن��ن��ي

هذه بأن املرزبان: بن خلف بن محمد قال: العالء أبي بن حرمي بخط وجدت
ربيعة ابني ومهلهل كليب أخت مرة، بن الحارث بنت ربيعة بنت لفاطمة األبيات

جساس. زوجها وقتله كليبًا، أخاها ترثي التغلبيني،
سعدان أخربنا قال: يحيى، بن أحمد أخربنا قال: عرفة، بن محمد بن إبراهيم أخربنا

الشيبانية: القرين بنت نادت قار ذي يوم كان ملا قال: عبيدة، أبي عن املبارك بن

ال��ق��ل��ْف ف��ي��ن��ا يُ��ص��ب��غ��وا تُ��ه��َزم��وا إن ص��ْف ب��ع��َد ��ا ص��فٍّ ش��ي��ب��اَن ب��ن��ي َويْ��ًه��ا

قال العنزي، حدثنا قاال: العسكريان، يحيى بن هللا وعبد هللا، عبد بن أحمد حدثني
بني من امرأة كانت قال: الحارثي، عامر بن مدرك حدثني قال عبيدة، بن عمر حدثنا

تقول: زوجها فسمعها يوًما، فخلت يشكر، بني يف ناكًحا شيبان

م��ع��ي��ُب ف��ي��ه ع��ي��َب ال ال��ذي ع��ل��يَّ غ��ري��ب��ًة ال��ش��ق��ي��ق آل ف��ي أص��ب��ح��ت
ل��ح��ب��ي��ُب أْرُج��ه ل��م وإن ، إل��يَّ ع��ش��ي��رت��ي ف��ي ردَّن��ي زم��انً��ا وأن

قومها. اىل فردها قال:
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عدي، بن الهيثم عن خالد، أبي ابن عن عيىس بن أحمد أخربنا قال دريد، ابن أخربنا
يخىش يكن ولم الخوارج، رأي يرى وكان منيًعا، شديًدا الشيباني قرة بن يزيد كان قال:
فكتب — بذلك يخربه — امللك عبد فكتب إليه، وأبلغ الحجاج ذلك فغاظ العراق، عمال
بن وجرير رويم بن يزيد الحجاج فدعا عنقه. فارضب عليه، قدرت فإن له، أحتل أن إليه:
أنتما إن الخرج، ديوان ولجرير العراق، رشط لك ليزيد: وقال وأدناهما، فأكرمهما يزيد،
وإنا عليك، غضب قد األمري إن له: فقاال يزيد إىل جميًعا فركبا قرة. بن بيزيد أتيتماني
فقاال قتلني. إيل نظر إن إنه أفعل، ال قال: إليه فاركب قومك جميع غضبه ينال أن نخاف
وتهيأ بيًضا، ثيابًا فلبس معنا، تركب أن من بد وال — هللا شاء إن — بفاعل هو ما له:
الحجاج: له قال عليه أدخل فلما الحجاج، باب أتني حتى نساؤه وخرج وركب للقتل
أن األمري أيها هللا نشدتك قال أقتلك. لم إن هللا قتلني قال: نعم. قال: قرة؟ بن يزيد أنت
قال: ذلك؟ يعلم ومن قال: سواي. قيم لهن ليس امرأة، وعرشين أربع قيم فإني تقتلني؛
فتقول: أنِت؟ من فيقول: ودعه. اقتلني تقول: واحدة فكل بإدخالهن، فأمر بالباب. هن
فقالت قياًما، يديه بني اجتمعن حتى أخت، بنت أو أخ، بنت أو بنته، أو خالته، أو عمته،

ابنته:

م��ع��ا تُ��ق��ت��ل��ن��ا أن وإم��ا ع��ل��ي��ن��ا ب��ن��ع��م��ٍة ت��ُم��نَّ أن إم��ا ��اُج أح��جَّ
وأرب��ع��ا واث��ن��ت��ي��ن ع��ش��ر ث��م��ان��ي ق��ت��ل��ت��ه إن ب��ه ت��ف��ج��ع ك��م ��اُج أح��جَّ
أج��م��ع��ا ال��ل��ي��َل ي��ن��دب��ن��ه وع��م��اِت��ه ن��س��ائ��ه ب��ك��اءَ ت��س��م��ع ل��و ��اُج أح��جَّ
تَ��َض��ْع��ض��ع��ا الت��زدن��ا ف��م��ه��ًال ع��ل��ي��ن��ا، م��ق��اَم��ُه ي��ق��وُم ه��ذا م��ن أح��ج��اُج
��ع��ا ت��ف��جُّ ال��ض��ارخ��ات ول��ل��ب��اك��ي��ات وح��ده ل��ل��ِه ال��ي��وَم َه��بْ��ُه ��اُج أح��جَّ

فكتب — جرى ما يصف — امللك عبد إىل أمره يف وكتب وبكى، الحجاج لها فرقَّ
ففعل. العطاء، يف عياله وألحق عنه، فاعف ا حقٍّ كان إن إليه:

لهمام جارية أن النحوي: يزيد بن محمد حدثنا قال: األزهر، أبي بن محمد أخربني
له: قالت شيبان بن ذهل بن مرة بن

ال��رج��اِل م��ع ي��ك��نَّ ال��الت��ي إل��ى ق��ل��ب��ي ح��نَّ م��رَة ب��ن ��اُم أه��مَّ
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فقالت: ماضية صفيحة أردت فساق يا قال:

ال��ق��ذاِل ُم��ش��ِرف��ِة ص��ل��ع��اء إل��ى ق��ل��ب��ي ح��نَّ م��رَة ب��ن ��اُم أه��مَّ

فقالت: ماضية، حصينة بيضة أردت فجار! يا قال:

م��ب��ال��ي ب��ِه أُس��دُّ (…) إل��ى ق��ل��ب��ي َح��نَّ م��رَة ب��ن ��اُم أه��مَّ

فقتلها. قال
كان قال: أسامة، أبي بن الحارس حدثنا قال: الكاتب، أحمد بن محمد وحدثني
واحدة كل فشكت بيته، يف فعنسن يزوجهن أن يأبى بنات ثالث له وكان العرب، من رجل

أبيها: إىل فكتبت أكفيكن، أنا الكربى: فقالت الرجال، إىل شوقها صاحبتها إىل منهن

ال��رج��ال م��ع ي��ك��نَّ ال��الت��ي إل��ى ق��ل��ب��ي ح��نَّ م��رة ب��ن أه��م��اُم

الوسطى: لها فقالت الرجال، مع يكون هذا وقال: إليها، به وبعث سيًفا لها فاشرتى
إليه: فكتبت أخاطبه أنا ولكن فضحِتنا، شيئًا صنعت ما

ال��ق��ذاِل م��ش��رف��ِة ص��ل��ع��اء إل��ى ق��ل��ب��ي ح��ن م��رة ب��ن أه��م��ام

شيئًا، صنعتن ما هللا قبحكن الصغرى: فقالت إليها، بها وبعث بيضة، لها فاشرتى
إليه: فكتبت له، سأرصح ولكني

م��ب��ال��ي ب��ه أس��دُّ (…) إل��ى ق��ل��ب��ي ح��نَّ م��رة ب��ن أه��م��ام

ثالثتهن. فزوجهن
شباب حدثنا قال: الخصيب، أمية أبو حدثنا قال: الحكيمي، هللا عبد أبو أخربني
حدثني قال: الحدثان، بن عاصم حدثتي قال: إبراهيم، بن إسماعيل عن العصفري
أبوها، ُقِتل شيبان، بني امرأة من كمًدا أشد امرأة رأيت ما قال: الهاليل، خدرة بن حبيب
مروان أيام يف الخارجي قيس بن الضحاك مع وخاالها وعماها، وابنها، وزوجها، وأخوها،
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مبتسمة، وال ضاحكة رأيتها وال عني، لها رقأت فما الضحاك قتل بعد فعاشت محمد، بن
وقالت:

س��ك��ُن ل��ه��ا م��ا ول��ن��ف��ٍس ال��ح��َزُن ��ه ش��فَّ ل��ق��ل��ٍب م��ن
ظ��ع��ن��وا م��ع��ش��ٍر م��ن خ��ي��ره��م ف��ارت��ح��ل��وا األب��رار ظ��ع��َن
ح��س��ُن ق��دَّم��وا ق��د م��ا ك��لُّ ن��ح��وب��ه��ُم ��وا ق��ضَّ م��ع��ش��ٌر
َج��بُ��ن��وا وال ع��ن��ه��ا ي��ن��ك��ل��وا ف��ل��م ال��س��ي��وف ع��ن��د ص��ب��روا
ُغ��ِب��ن��وا م��ا ال��ب��ي��ت وربِّ ال ن��ف��وَس��ه��ُم ب��اع��وا ف��ت��ي��ٌة
وال��س��نَ��ن ال��دي��ُن م��ات ح��ي��ن َرِب��ه��م م��رض��اَة اب��ت��غ��وا
ال��ِف��تَ��ن َه��دَّتْ��ه��م ب��ع��دم��ا ط��ل��ب��وا م��ا ال��ق��وم ف��أص��اَب

شيبان: بني من المرأة الحماسة يف الطائي تمام أبو وروى

ب��ال��ك��ري��ِم يَ��ك��ل��ف ال��رم��ح ك��ذاك ق��ت��ل��ن��ا م��ن��ك��م م��اج��ًدا وق��ال��وا:
ال��ق��س��ي��ِم خ��ي��َر ق��ِس��ي��م��ه��ا ف��ك��اَن ال��م��ن��اي��ا ق��اس��م��ن��ا أب��اَغ ب��ع��ي��ن

الضحاك ترثي قالت الشيبانية مليكة أن املدائني: عن الخزار الحارث بن أحمد روى
وأصحابه: الخارجي قيس بن

األج��ر ف��ض��ائ��َل ت��س��ت��وج��ب��ي��ن ب��ال��ص��ب��ِر ع��ل��ي��ِك ُم��ل��ي��ك: ق��ول��ي
ال��دَّه��ِر ل��ن��وائ��ب ع��دت��ي ي��ا ك��اذب��ٍة غ��ي��ر ف��إن��ِك ق��ول��ي
ال��ص��دِر وح��رارَة ��ًف��ا وت��ل��هُّ ي��ؤرق��ن��ي ك��م��ًدا أوَرث��ت��ي
ال��َج��ْم��ِر ك��ح��رارِة وح��رارًة دائ��م��ًة ال��ع��ي��ش ف��ي وم��رارًة
وال��ِذك��ر وال��م��ع��روِف ب��ال��خ��ي��ر ي��أم��رن��ا ك��اَن ق��د ال��ذي ذه��َب

أخاها: ترثي وقالت قال:

ال��ح��دث��ان؟ م��ن ن��ازٌل ب��ه��ا ح��ل إذا ال��ض��ع��اِف ل��ج��ارات��َك َم��ْن
ال��ض��ي��ف��اِن؟ م��ن��زل َم��لَّ إذا ال��ل��ي��ِل ظ��ل��م��ِة ف��ي ي��ن��ت��اُب ل��ض��ي��ف َم��ْن
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ال��ف��رق��اِن ت��الوَة ي��وًم��ا أذن��اَي س��م��ع��ت م��ا ع��ل��ي��َك أب��ك��ي س��وَف
ال��ل��ه��ف��اِن؟ ل��ح��اج��ِة وي��ؤت��ى ��ه��َر وال��صِّ ال��ق��راب��ة ي��ح��ف��ظ م��ن أي��َن
ب��اإلح��س��اِن اإلح��س��اَن وي��ج��زي ال��خ��ي��َر وي��ص��ط��ن��ع ال��م��ول��ى وي��ح��وط
ال��ب��ن��اِن س��ب��ط ال��ي��دي��ن َس��م��َح ال��م��ع��روَف وي��ب��ت��ذل األذى وي��ك��فُّ

ترثيه: أيًضا وقالت قال:

ال��م��م��اِت ح��ت��ى ب��واك��ٍف ب��ال��دم��وع ج��ودي َع��ي��ن ي��ا
ال��ش��اري��ات ال��ن��س��اء م��ن ال��ح��روب ح��َض��ر ل��م��ن ق��وال
م��ث��ب��ت��ات ع��ي��ٍش ون��ع��ي��م غ��ض��ارٍة ب��ع��د أم��س��ي��ن
رف��اِت ع��ظ��ام��ه��م ص��ارْت ن��اع��م ع��ي��ٍش ب��ع��د م��ن
ال��رُّق��اة أق��وال ت��غ��ْن ل��م أق��ب��ل��ْت ال��م��ن��يَّ��ُة وإذا
ال��م��ع��ِض��الت األم��ور ف��ي ��ى وال��ُم��رجَّ ��ل ال��م��ؤمَّ ك��ن��ت
ل��ل��ت��رات وال��م��ط��اِل��َب وال��م��ؤازَر ال��م��ؤام��َر ك��ن��ت

عمها: ترثي أيًضا وقالت قال:

آم��ْر؟ ب��ال��م��ع��روف ك��ان ق��د ال��ذي ع��م��ي ع��ن أَص��ب��رت
وال��م��ؤاِزْر؟ ال��م��ؤام��َر ك��ان ال��ذي ع��م��ي ع��ن أَص��ب��رت
وال��ب��ص��ائ��ْر ال��ف��ض��ي��ل��ة ذوو ال��ش��راُة ال��نَّ��ف��ر إخ��وان��ُه
ال��م��ع��اِش��ْر ي��ج��ت��م��ُع ح��ي��ن َق��وِم��ك ل��س��ان ك��ن��َت ع��م ي��ا
وال��ه��واج��ْر وب��األص��ائ��ل ب��ال��غ��داة ف��ألبْ��ِك��ي��نَّ��ك
م��غ��اوْر ب��ط��ٍل ب��ف��ارٍس رزئ��ُت ل��ق��د ب��ك��ي��ت ول��ئ��ن

ترثيه: أيًضا ولها قال:

ق��رار؟ يَ��ق��رُّ ال ل��ق��ل��ب��ك م��ا أم ج��اٍر م��ل��ي��َك��ُة ي��ا دْم��ع��ك ب��ال م��ا
ب��ن��ه��ار؟ ن��ه��اره��ا ول��ي��س ل��ي��ًال، ح��ْزن��ه��ا ي��س��ك��ُن ل��ي��س ل��ن��ف��ِس��ك م��ا أم
وَع��ثَ��ار ل��ن��وائ��ب ون��ِع��دُّه ش��م��ل��ن��ا ي��ج��م��ع ك��ان م��ن ع��ل��ى َج��زًع��ا
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وُغ��ب��ار ن��ض��ائ��ٍد ب��ي��ن ع��مِّ ي��ا ت��ك��ن ل��م ذل��ك دف��ع أم��ل��ك ك��ن��ت ل��و
ِخ��م��ار ب��غ��ي��ر س��اف��رًة وب��رْزُت رزي��ت��ي ل��ِع��ظ��م ج��ل��ب��اب��ي أل��ق��ي��ُت
َم��زار ب��ْع��د زرت م��م��ن ه��ي��ه��ات ع��ب��رت��ي أَس��ل��ي ك��ي ال��م��ق��اب��ر ُزرت
ش��اري ك��ه��ل وك��ل ال��ح��روب ع��ن��د ب��ع��ب��رٍة ال��ُش��راِة ن��س��واُن َف��ل��ت��ب��ِك
ط��اري ض��ي��ٍف وك��لَّ ال��ِع��ش��اءِ، ع��ن��د ح��اج��ٍة وط��ال��ُب ال��م��ول��ى، ول��ي��ب��ك��ه
ووق��اِر؟ ع��ف��اَف��ٍة ب��ح��س��ن ع��رف��وا ف��ع��ال��ه��م ذك��رت إذا ال��ذي��ن أي��ن
ب��ي��س��ار؟ أم��وال��ه��م ل��ه ب��ذل��وا س��ائ��ٌل أت��اه��م إذا ال��ذي��ن أي��ن
األخ��ي��اُر ه��ُم ع��ش��ائ��ره��م: ق��ال��ت دي��ن��ه��م؟ ذك��رن��ا إذا ال��ذي��ن أي��ن

أيًضا: وقالت قال:

وال��ص��ف��ائ��ح ال��ن��ض��ائ��د ب��ي��ن ال��ث��رى ف��ي ال��م��غ��يَّ��ب أب��ك��ي
وال��روائ��ْح ال��غ��وادي م��ع ال��ب��ك��اء ل��ي وح��قَّ أب��ك��ي
ال��ب��وارح ج��رت وم��ا ش��م��ٌس غ��دت م��ا ف��ألب��ك��ي��ن��ك
ال��ن��ص��ائ��ح؟ تُ��ع��ت��ق��د ح��ي��ن ل��ل��ن��ص��ي��ح��ة ��ى يُ��رجَّ ذا م��ن
ن��ازح؟ ل��ك��ل ي��ك��ون وم��ن ل��ل��ق��ري��ب ��ى يُ��رجَّ م��ن أم
ون��ائ��ح؟ غ��رٍب ذي وك��ل ل��ل��ي��ت��ي��م ��ل ي��ؤمَّ م��ن أم
ن��اب��ح؟ ك��لَّ وي��ح��ج��ِر خ��ي��ًرا ص��دي��ق��ه ي��ع��مُّ م��ن أم

الضحاك: ترثي فقالت قال:

ال��ن��ظ��م؟ م��ن وه��ي ال��ج��م��ان م��ث��ل ال��َس��ْج��م دائ��م دْم��ِع��ك ب��ال م��ا
ض��خ��م ب��س��يِّ��ٍد ُف��ج��ع��ت ل��م��ا ع��ظ��م��ت وق��د م��ص��ي��ب��تُ��ن��ا َج��ل��ت
ش��ه��م م��اج��ٍد ال��س��ري��رة َح��َس��ن ت��خ��ب��ره ح��ي��ن ال��ش��م��ائ��ل ح��ل��و
ال��ظ��ل��ِم ص��اح��ب ال��ق��راب��َة َق��َط��ع إذا وال��ج��وار ال��ق��راب��َة يَ��ِص��ل
َرْس��ِم ع��ل��ى ب��أرح��ِل��ه��ا ع��ي��ٌس وِخ��َدْت ك��ل��م��ا ف��ألب��ك��ي��نَّ��ك
ال��خ��ْص��م ت��ط��اول ع��ن��د األْم��الء م��ج��ت��م��ع ع��ن��د وألب��ك��ي��ن��ك
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النساء أشعار

معدان ألم املرزبان بن خلف بن محمد عن العالء أبي بن حرمي بخط وجدت
بهراء: وقتلته معدان، ابنها ترثي أسد بني من الشيبانيَّة

ف��ج��ورا ش��آم��يَّ��ًة ه��بَّ��ت إذ ل��ل��ح��يِّ م��ن م��ْع��دان
ال��ك��س��ورا ت��ن��ت��زع ت��ك��اد ال��ش��م��ال ِق��ب��ل م��ن ع��س��راء
ال��ج��زورا ال��س��ن��ة وأْغ��ل��ت ال��ق��داح ال��ق��وم وت��ب��ادر
غ��دورا اب��ن��ي ي��ُك��ن ول��م ب��ه��راء ب��ه غ��درت
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َيشكر

اليشكرية األبجر بن عمرو بنت عقبة أم كانت قال: املرزبان، ابن عن الرومي بخط وجدت
ذلك، يف عندها ما يعلم أن وأراد بعده، تزوج أن فخاف جهضم، بن غسان عمها ابن عند

فقال:

ع��ق��ب��ه أمَّ ي��ا ت��ص��ن��ع��ي��ن وال��ذي ب��ْع��دي ت��ري��دي��ن ال��ذي أخ��ب��ري��ن��ي
وص��ح��بَ��ه ُخ��ل��ق ح��ْس��ن م��ن��ي ك��ان ق��د ل��م��ا م��وت��ي ب��ْع��د م��ن ت��ح��ف��ظ��ي��ن��ي
غ��رب��ه ُس��ح��ق ف��ي ال��ن��ي��ران ف��ي وأن��ا وُم��ل��ٍك ج��م��اٍل ذا ت��ري��دي��ن أم

فأجابته:

ع��ق��ب��ه أم��ر م��ن غ��س��ان م��ن��ه خ��ْف��َت ق��د وم��ا ت��ق��ول ال��ذي س��م��ع��ت ق��د
ص��ح��ب��ه ح��ْس��ن م��ن أول��ي��ت ق��د ل��م��ا ُه وأرع��ا ال��ن��س��اء أح��ف��ظ م��ن أن��ا
وب��ن��دب��ه أق��ول��ه��ا وم��راٍث ب��ش��ج��ٍو ح��ي��ي��ت م��ا أب��ك��ي��ك س��وف





بن بكر بنصعببنعيلبن ُجليم بن عجل
وائل

قال: النحوي، يحيى بن أحمد أخربنا قال: النحوي، عرفة بن محمد بن إبراهيم أخربنا
وأبلت عجل تقدمت قار، ذي يوم كان ملا قال: عبيدة، أبي عن املبارك بن سعدان أخربنا
بكر، حملت ثم عجل. هلكت الناس: فقال العجم، جنود عليهم واضطمت حسنًا، بالء

منهم: تقول وامرأة تقاتل، ثابتة عجًال فوجدت

ال��ُغ��َزْل ف��ي��ن��ا ي��ج��رِّدوا ي��ظ��ف��روا إن
ِع��ج��ل! ب��ن��ي ل��ك��ُم ف��داءٌ إي��ًه��ا

الناس: تحضض أيًضا وتقول

ال��نَّ��م��ارق ون��ف��رش ن��ع��ان��ق ت��ه��زم��وا إن
وام��ق غ��ي��ر ف��راَق ن��ف��ارق ت��ه��َزم��وا أو

قال: عبيدة، أبي عن حاتم أبو أخربنا قال: دريد، بن الحسن بن محمد أخربنا
بجري بنت جابر بنت حسينة سبى الشاعر، تولب بن النمر أخو تولب، بن الحارث كان
يومئذ عنها ففرَّ بجري، بن سوادة بن تمام عمها ابن عند وكانت العداب، يوم العجيل
بن الحارث عىل جابر بن أبجر وأخوها تمام، وزوجها بجري بن سوادة فقدم فأخذت.



النساء أشعار

إىل االنرصاف أو معه، املقام الحارث فخريها أهلها، إىل يردها أن إليه يطلبون تولب
تقول: فأنشأت زوجها، فالمها املقام، فاختارت قومها،

ال��ق��س��ط��ل ع��ج��اج ف��ي ت��رك��ض وم��ض��ي��َت ل��رم��اح��ه��م أس��ل��م��ت��ن��ي ق��د ��اُم ت��مَّ
ِل األوَّ ال��رع��ي��ل ف��ي ع��ن��ي وف��ررَت إل��ي��ك��م أك��رَّ أالَّ وت��ل��وم��ن��ي

وقال: أبجر، ألخيها وهبها الحارث إن ثم

ال��ن��داء م��ع��ه ض��ارًع��ا س��وادُة أت��ان��ا إذ ح��س��ي��ن��ة وخ��يَّ��رن��ا
ال��َح��ي��اءُ ذَه��َب ف��ق��د م��خ��ي��رًة ل��ج��ي��ٍم إل��ى رج��ع��ُت إن وق��ال��ت:

بن وعمارة األعرابي ابن عن حبيب، بن محمد عن اليزيدي العباس بن محمد وروى
بن أد بن مناة عبد بنو فيه أغارت يوم وهو الصعاب، يوم وهو العداب، يوم أن عقيل:
سوادة بن كريز منهم وقتل اليمامة. جو أرض من باألراكة وحنيفة عجل عىل طابخة،
بجري بنت جابر بنت حسينة وسبيت األقييش. ثم العكيل، خياط بن مالك قتله العجيل،
فسباها بها، معرًسا سوادة بن تمام تحت وكانت جابر، بن أبجر أخت العجيل رشيط بن
أتياها سوادة، وأباه زوجها اًما تمَّ إن ثم عنده، فلبث العكيل، أقيش بن الحارث بن عمرو

زوجها: اًما تمَّ تعري حسينة ذلك يف وقالت الحارث، بن عمرو فاختارت ليفادياها،

ال��ق��س��ط��ل ع��ج��اج ف��ي ت��رك��ض وخ��رج��ت ل��رم��اح��ه��م أس��ل��م��ت��ن��ي ق��د ��ام ت��مَّ
أف��ع��ل ال م��ن��ك��م ذل��ك ه��ي��ه��ات ع��ل��ي��ك��م أك��رَّ ال أن وت��ل��وم��ن��ي
أول أت��اك��م ل��م��ن ال��ل��ق��اء ي��وم ن��س��اؤك��م ت��ك��ون وج��دت��ك��م إن��ي

عىل اختيارها عىل فالمها وأباه، تماًما ردت ما بعد أتاها جابر بن أبجر أخاها إن ثم
معها وسار أفراس. وخمسة اإلبل من بمائة ففاداها أخيها، مع بالرجوع فرضيت قومها،
العكيل: الحارث بن عمر ذلك يف وقال تميم، بني أرض زوَّجها حتى الحارث بن عمرو

ال��ِف��داء َم��َع��ُه ض��ارًع��ا س��وادُة أت��اه��ا إذْ ُح��َس��ي��ن��ة وَخ��ي��رن��ا
ال��ح��ي��اءُ ذه��ب ف��ق��د م��خ��اي��رًة، ل��ج��ي��م إل��ى رج��ع��ُت إن ف��ق��ال��ت:
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وائل بن بكر بن عيل بن صعب بن لُجيم بن عجل

ال��ن��داءُ ُس��ِم��َع ف��م��ا ون��دع��وه��م، ع��ل��ي��ن��ا ع��ط��ف��وا وال ص��ب��روا ف��م��ا
ال��ِظ��م��اءُ األَس��ُل ف��ي��ك��ُم وم��ه��ري ف��أم��س��ي ف��ي��ك��م َم��ه��ي��رًة وك��ن��ُت
ك��ال��ظ��ب��اء ك��واِع��ب م��ن ُح��َس��ي��ن��ة ع��ْج��ٍل َس��ب��ي م��ن ص��ف��وت��ي وك��انَ��ْت
ن��س��اء م��ن��ه��م غ��ي��ره��ا وف��ي��ن��ا أت��ان��ا إذْ ألب��ج��ر وه��ب��ن��اه��ا
ِرع��اءُ ف��ي��ه��ا ُه��نَ��ي��َدٍة وَس��ْوَق ج��ي��اًدا م��ن��ه��ا ث��وابُ��ه ف��ك��اَن

لألخطل: جرير يقول ذلك ويف

األن��ف��اال وت��ْق��ِس��ُم ال��ن��ه��اَب ت��ح��وي ف��وارس��ي ب��ال��ع��داب ح��س��ي��نَ��ُة ورأت

معن بنت عامر أم قالت قال: شبة، بن عمر أخربنا العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ كتب
أيًضا: لها عبيدة أبو ورواها ثعلبة، بن قيس ابني تهجو العجليَّة

م��ي��ِل إل��ى م��ي��ًال ج��رى ال��َس��راب إذا ُح��ُص��ر ل��ه��ا وأب��ي��ات ل��زمٍّ ق��ب��ًح��ا
م��ج��ه��وِل أوالَد ل��ك��م َدِب��ي��َب وال غ��ي��رك��م أع��ط��ي��ت ف��اخ��رًة ك��ن��ت ل��و
ال��ِق��ي��ِل أس��وأ م��ن ي��ع��ف��ونَ��ه��ا ول��ي��س َه��ِديَّ��تُ��ه��م ت��ح��ظ��ى ال َج��ع��اس��ي��ُس س��وٌد

بن محمد حدثني قال: الدنيا، أبي ابن حدثنا قال: القراطييس، ذر أبو أخربني
من امرأة قالت قاال: شبة، بن عمر أخربنا قال: العزيز، عبد بن أحمد إيلَّ وكتب سالم،
الزبري، بن مصعب أيام سبعني، سنة يف وذلك بالبرصة، الجارف الطاعون يف عجل بني

الذئب: عواء فسمعت أهلها ذهب وقد

ل��ي��ا ب��دا ق��د ال��ذي األم��ر أن��ب��ئ��ك ه��ل ب��ُس��ح��َرٍة ال��م��ن��ادي ال��ذِّئ��ُب أيُّ��ه��ا أال
ال��م��ب��اك��ي��ا أورث��ون��ي ق��وم ب��ق��ي��ة وأن��ن��ي ي��ئ��م��ُت ق��د أن��ي ل��ي ب��دا
ت��ال��ي��ا ك��ان م��ن ب��ع��ُد م��ن وي��ت��ب��ع��ن��ي م��ض��ى َم��ن أت��ب��ُع س��وف أن��ي ض��ي��َر وال
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