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بسم الله الرحمن الرحيم

كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا     من شدة الَحزَم ل من شدة
 43الُحزَم    ص 

فالعيش نوم والمنية يقظة         والمرء بينهما خيال ساري ص
35

39من يهن يسهل الهوان عليه      ما لجرح بميت إيلم ص

كرم تبين في كلمك ماثلً     ويبين عتق الخيل من أصواتها ص
40 

ضحوك إلى البطال وهو يروعهم     وللسيف حد حين يسطو
 41ورونق ص

ترجوا النجاة ولم تسلك مسالكها      إن السفينة ل تجري على
41اليبس ص

ويلها إن نظرت وإن هي أعرضت      وقع السهام ونزَعهن أليم
42ص

ًا كاملً ص 44إن الهلل إذا رأيت نموها     أيقنت أن سيكون بدر

ًا       ..............................ص ًا وعلوت مجد 47دنوت تواضع

50أحن لهم ودونهم فلة      كأن فسيحها صدر الحليم ص

يزَور العادي في سماء غجاجة      أسنته في جانبيها الكواكب
52ص

فإن أمرض فما مرض اصطباري     وإن أحمم فما حم اعتزَامي
 60ص

ًا بخيل تطرد الروم عنهم     ويوما بجود تطرد الفقر والجدبا فيوم
61ص

كان خالد بن الوليد رضي الله عنه إذا سار سار المجد تحت لوائه
 61ص 
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قال أعرابي في المديح فلن يرمي بطرفه حيث أشار الكرم ص
64

ًا ًا بالشجاعة فقال :أسمت سيوفهم أل تضيع حق ومدح آخر قوم
66لها.ص 

مواطن لم يسحب بها الغي ذيله    وكم للعوالي بينها من
66مساحب ص 

66وإذا العناية لحظتك عيونها     نم فالمخاوف كلهن أمان ص

في وصف جيش 

ًا تألق فيه بحر حديد ص 72وإذا السلح أضاء فيه رأى العدا    بر

مل الفضاء وعانقت          شرفاته قطع السحاب الممطر ص
73

73إن التباعد ل يضر                إذا تقاربت القلوب ص

قوم إذا  الشر أبدى ناجذيه لهم    طاروا إليه زرافات ووحدانا ص
75

فإن يهلك فكل عمود قوم          من الدنيا إلى هلك يصير ص
76

والموت يخطر في الجموع وحوله    أجنادها من أنصل وعوالي
78ص

نروح بها والموت ظمآن ساغب    يلحظنا في جيئة وذهوب ص
78

ًاحاذر أن تقتل وقت شبابك  78 صفإن لكل قتل قصاص

لما انتضيتك للخطوب كفيتها    والسيف ل يكفيك حتى ينتضى
78ص

79بين كفيه حسام مهند ، له كلم مسدد . ص

79قال أعرابي في الخمر ل أشرب ما يشرب عقلي .ص
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عاد السيف إلى قرابه ، وحل الليث منيع غابه (لمجاهد عاد إلى
81وطنه بعد سفر ).ص

ًا به الماء الزَلل (لمن لم ومن يكن ذا فم مريض       يجد مر
81يرزق الذوق لفهم الشعر ) ص

83قبل الرماء تمل الكنائن ص 

84يبتغي الصيد في عّريسة السد (مأوى السد )ص

84ومن قصد البحر استقل السواقيا (النهار الصغيرة )ص

84إذا ما الجرح رم على فساد       تبين فيه إهمال الطبيب ص

ًا تمامه    إذا أنت تبنيه وغيرك يهدم ص 84متى يبلغ البنيان يوم

85ومن ملك البلد بغير حرب    يهون عليه تسليم البلد ص

إليك فإني لست ممن إذا اتقى    غضاض الفاعي نام فوق
85العقارب ص

85ليحمد السيف كل من حمله . ص

وذي رحم قلمت أظفار ضغنه   بحلمي عنه وهو ليس له حلم ص
86

87صول بد دون الشهد من إبر النحل .

87رضيت من الغنيمة بالياب . ص

87هو ينفخ من غير ضرم . ص

ًا عن غرة زلجا قدر لرجلك قبل الخطو موضعها    فمن عل زلق
87ص

88إذا اعتاد الفتى خوض المنايا   فأيسر ما يمر به الوحول ص

ما الذي عندها تدار المنايا   كالذي عندها تدار الشمول (الخمر) ص
88
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يسمو بكف على العافين حانية     تهمي وطرف إلى العلياء
 89طماحص

إذا استل منا سيد غرب سيفه    ................................ ص
90

والعوجية ملء الطرق خلفهم    والمشرفية ملء اليوم فوقهم
93ص

  وما من يد إل يد الله فوقها        ول ظالم إل سيبلى بأظلم ص
94

ًا       أحكمت وضع أسه آباؤها ص 95     ملك شاد للكنانة مجد

قال المتنبي يصف ملك الروم بعد أن هزَمه سيف الدولة:

ًا    وقد كان يأبى مشي أشقر ويمشي به العكاز في الدير تائب
97أجردا ص

ًا يخضب البيض بالدم . ص  99عزَ

َظمته وصالت صولته .ص َع ُظمت  100َع

 100ضرب الدهر بينهم وفرق شملهم ص

إنا لمن معشر أفنى أوائلهم         قيل الكماة أل أين المحامونا
 100ص

مت به السفار أبعد مراميها ، حرب غشوم ، موت مائت
101(شديد ) شعر شاعر.ص

101أرضهم واعدة إذا رجي خيرها . ص

الضاربين بكل أبيض مخذم    والطاعنين مجامع الضغان ص
104

106فمساهم وبسطهم حرير   وصبحهم وبسطهم تراب ص

قوم ترى أرماحهم يوم الوغى    مشغوفة بمواطن الكتمان  ص
107
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108       اليمن يتبع ظله           والمجد يمشي في ركابه ص

فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها    بحيث يكون اللب والرعب
109والحقد ص

يريد الملوك مدى جعفر   ول يصنعون كما يصنع 

112وليس بأوسعهم في الغنى     ولكن معروفه أوسع ص

بل الكريم الذي يعطي عطيته   لغير شيء سوى استحسانه
الحسنا 

ل يستثيب ببذل العرف محمدة   وليمن إذا ما قلد المننا ص
120

ًا   ولكن أخوها ممن يبيت على وليس أخو الحاجات من بات نائم
123وجل ص

      وما كل هاو للجميل بفاعل        ول كل فعال له بمتمم ص
125

إنا إذا اشتد الزَمان      وناب خطب وادلهم 

ألفيت حول بيوتنا        عدد الشجاعة والكرم 

للقا العدا بيض السيوف    وللندى حمر النعم 

126  هذا وهذا دأبنا           يودى دم ويراق دم ص

ًا يفوت ضجيع الترهات طلبه    ويدنو إلى الحاجات من بات ساعي
128ص

المشورة لقاح العقول ،ورائد الصواب . والمستشير على طرف
النجاح ، واستنارة المرء برأي أخيه من عزَم المور وحزَم

128التدبير . ص

إني أصاحب حلمي وهو بي كرم       ول أصاحب حلمي وهو بي
128جبن ص
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إن البناء إذا ما انهد جانبه        لم يأمن الناس أن ينهد باقيه ص
130

قد يبلغ الرجل الجبان بماله    ما ليس يبلغه الشجاع المعدم ص
133

ولست بمبد للرجال سريرتي   ول أنا عن أسرارهم بسؤول ص
35

139................................      إن الرفق بالجاني عتاب  ص

أما بعد فنعم البديل من الزَلة العتذار وبئس العوض من التوبة
124الصرار ص

لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى    ول باكتساب المال يكتسب
124العقل ص

ما أكثر الناس !ل بل ما أقلهم!    الله يعلم أني لم أقل فندا
(كذبا)

ًا ص إني لفتح عيني حين أفتحها      على كثير ولكن ل أرى أحد
144

ًا أو مت وأنت كريم   بين طعن القنا وخفق البنود ص عش عزَيزَ
149

ًا مات من كثرة البذل ًا ببخله   وهاتوا كريم أروني بخيلً طال عمر
 149ص

شاور سواك إذا نابتك نائبة   يوما وإن كنت من أهل المشورات
150ص

واخفض جناحك إن منحت إمارة   وارغب بنفسك عن ردى
151اللذات ص

قال خالد بن صفوان ل تطلبوا الحاجات في غير حينها ، ول
158تطلبوها من غير أهلها .ص
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ل تطمحن إلى المراتب قبل أن تتكامل الدوات والسباب ص
159

176فدع الوعيد فما وعيدك ضائري      ........................ ص

غير بلغة        لمن تجمع الدنيا وأنت تموت صلأيا جامع الدنيا 
175

قال لبيد 

وما المرء إل كالهلل وضوئه    يوافي تمام الشهر ثم يغيب ص
183

أل إنما الدنيا بلغا لغاية           فإما إلى غي وإما إلى رشد ص
185

كأنك عند الكر والحرب إنما       تفر من الصف الذي ورائكا ص
186

وأدن إلى القربى المقرب نفسه   ول اتشهد الشورى امرء غير
192كاتم ص

195العبد حر إذا قنع ، والحر عبد إذا طمع .ص

قال حسان بن ثات رضي الله عنه :

أصون عرضي بمالي ل أدنسه       ل بارك الله بعد العرض
بالمال 

أحتال للمال إن أودى فأكسبه     واست للعرض إن أودى بمحتال
196ص

أعزَ مكان في الدنا سرج سابح   وخير جليس في الزَمان كتاب
197ص

202قال علي رضي الله عنه (آلة الرياسة سعة الصدر )ص

إلى معدن العزَ المؤثل والندى   هناك هناك الفضل والخلق
210الجزَل ص
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فإن أك مقتولً فكن أنت قاتلي      فبعض منايا القوم أكرم من
211بعض ص 

حليم إذا ما الحلم زين أهله    مع الحلم في عين الرجال مهيب
212ص

قال الحريري ل أعطي زمامي من يخفر ذمامي ول أغرس
اليادي في أرض العادي .

وقال لهم في السير جري السيل ، وفي الخير جري الخيل .ص
222

قال أبو تمام :

بيض الصحائف ل سود الصحائف  في متونهن جلء الشك
222والريب.ص

 وكنا متى يغزَو النبي قبيلة    نصل جانبيه بالقنا والقنابل .ص
223

قال أعرابي :باكرنا وسمي ثم خلفه ولي فالرض كأنها وشي
منثور عليه لؤلؤ منثور ثم أتتنا غيوم جراد بمناجل حصاد فجردت
البلد وأهلكت العباد فسبحان  من يهلك القوي الكول بالضعيف

228المأكول .ص

وقال الحماسي : تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد   لنفسي حياة
235مثل أن أتقدما ص

236العدو يظهر السيئة ويخفي الحسنة .ص

قال عليه الصلة والسلم للنصار إنكم (لتكثرون عند الفزَع
236وتقلون عند الطمع)........   ص

237قال بعض البلغاء كدر الجماعة خير من صفو الفرقة .ص

فتى كان فيه ما يسر صديقه    على أن فيه ما يسوء العاديا ص
238



9

ًا فأصبح حسن العدل يا أمة كان قبح الجور يسخطها      دهر
238يرضيها ص

 239الكريم واسع المغفرة إذا ضاقت المعذرة ص

ًا  وقال بعضهم يرثي كاتب

ًا   وقضت بصحة ذلك اليام ص 241استشعر الكتاب فقدك سابق


