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 يا َعِني جودي بدمٍع منِك منسِكِب

 
 وابكي خبيباً مَع الغاديَن مل يؤِب يا َعِني جودي بدمٍع منِك منسِكِب،
،هِصبَصاِر َمنطَ يف األنحلَو السجيةِ ، حمضاً غَري مؤتشِب َصقْراً َتَوس 
 إذْ ِقيلَ نص على ِجذٍْع من اخلَشِب قد هاَج عيين على عالِت عربا،

أيها الراِكب الَغادي ِلِطيِتِه،َيا   أبِلغْ لََديَك َوعيداً ليَس بالكَِذِب 
لقحت َرى ملُحتِلِب بين فكيهةَ ، إنّ احلرَب قدمإذ ت ،ابها الصلُوبَمح 
بين النجاِر يقدمهم األسنةِ  يف معصوصٍب جلِب فيها أسود شهب 

 
 
 
 

 وغبنا فلم تشهد ببطحاء مكةٍ 
 

 رجالَ بين كعٍب حتز رقاا  فلم تشهد ببطحاء مكةٍ وغبنا
موفَهيلّوا سدي ِرَجاٍل ملْ َيسها بأيِثَياب َجنلَى ملْ توقَت ،ِبَحق 

هلْ َتنالَن نصَريت! فيا ليَت ِشعري  سَهيلَ بن َعمرٍو، وخزها وِعقَابها 
احلرِب شد عصاافهذا أوانُ  وصفوانَ عوداً حز من شفِر استِه  

 إذا لَِقَحت َحرب وأعَصلَ َنابها فال تأمننا، يا ابَن أم جمالٍد
 هلانَ علينا، يوَم ذاَك، ضراا َولَو َشِهَد الَبطحاَء ِمنا ِعَصاَبةٌ 
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 َصلّى اإلله على الِّذيَن َتَتاَبعوا

 
، فأُكِْرموا وأُِثيبواَيوَم الرِجيِع َصلّى اإلله على الِّذيَن َتَتاَبعوا  

وأمريهم الكتيبةِ  مرثد رأس وخبيب البكِري أمامهم زابن 
 وافاه مثّ محامه املكتوب وابن لطارق، وابن دثنة فيهِم
َرهَمَنَع املَقَاَدةَ  أنْ يَنالوا ظَه لنجيب حىت جيالَد، إنه 
املقتولُ عنَد رجيعهم كسَب املعايل، إن والعاصملكسوب ه  

 
 

 عفت ذات األصابِع فاجلواُء
 

 إىل عذراَء مرتهلا خالُء عفت ذات األصابِع فاجلواُء،
،َحاِس قَفْرَبين احلَس ِمن والسماُء ِدَيار تعفيها الروامس 
،ال َيَزالُ ِبَها أِنيس َوَشاُء وكاَنت وِجَها َنَعمرِخاللَ م 
رقُين إذا ذََهَب الِعشاُءيؤ فدع هذا، ولكن من لطيٍف،  

،تيمته فليَس لقلبِه منها شفاُء لشعثاَء اليت قد 
 َيكُونُ ِمَزاَجَها َعَسلٌ َوَماُء كَأنّ َسِبيئَةً  ِمن َبيِت َرأٍس،
َم غَضطَع ا، أوََيااجلناُء َعلى أن مَن التفاِح هصره 
 فَهن ِلطَيِب الَراِح الِفَداُء إذا ما األسربات ذكرنَ يوماً،
 إذا ما كانَ مغثٌ أو حلاُء نَولَّيها املَالَمةَ ، إنْ أِلمَنا،
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 وأسداً ما ينهنهنا اللقاُء ونشرا فتتركنا ملوكاً،
 تِثري النقَْع، َموِعدها كََداُء َعِدمَنا َخيلَنا، إنْ مل َتَروَها

َداٍت،يَباِريَن األِعنةَ  مصِع  َعلَى أكْتاِفَها األَسلُ الظِّماُء 
 تلطمهن باخلمِر النساُء َتظَلُّ ِجَيادَنا مَتَمطَِّراٍت،
 وكانَ الفَتح، وانكََشَف الِغطاُء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا،
 يعز اُهللا فيِه من يشاُء وإال، فاصربوا جلالِد يوٍم،
 َوروح القُدِس لَيَس لَه ِكفَاُء َوِجبِريلٌ أِمني اللَِّه ِفيَنا،

داً: َوقَالَ اللَّهَعب َسلْتأر قَد  يقولُ احلق إنْ نفَع البالُء 
قُوهوا َصدِبِه، فَقُوم تَشِهد! وال نشاُء: فقلتم ال نقوم  

داً،: َوقَالَ اللَّهنج ترَيس قَد  هم األنصار، عرضتها اللقاُء 
وٍم من معدلنا يف كلّ ي  ِسباب، أو ِقَتالٌ، أو ِهجاُء 

 ونضرب حَني ختتلطُ الدماُء فنحكم بالقوايف من هجانا،
 فأنَت جموف خنب هواُء أال أبلغْ أبا سفيانَ عين،
 وعبد الدار سادا اإلماء وأن سيوفنا تركتك عبدا
  والسَماُءتعفيها الرَواِمس كَأنّ َسِبيئَةً  ِمن َبيِت َرأٍس،

،عنه وعنَد اِهللا يف ذاَك اجلزاُء هجوَت حممداً، فأجبت 
 فََشركُما ِلَخيِركَُما الِفداُء أَتهجوه، َولَسَت لَه بكُفٍء،
 أمَني اِهللا، شيمته الوفاُء هجوَت مباركاً، براً، حنيفاً،
،كُمولَ اللَِّه ِمنو َرسجَيه فََمن وينصره ،سواُءوميدحه  

 لعرِض حممٍد منكم وقاُء فَإنّ أيب َوَواِلَده َوِعرضي
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 جذَيَمةَ ، إنّ قَتلَهم ِشفَاُء فإما تثقفن بنو لؤٍي
 ففي أظفارنا منهم دماُء أولئَك معشر نصروا علينا،
 َوِحلْف قَُريظَةٍ  ِمنا َبَراُء َوِحلْف احلاِرِث بن أيب ِضَراٍر،

 ال عيَب فيِه،لساين صارم  َوَبحِري ال تكَدره الّدالُء 
 
 
 
 
 
 

 وأَحسن منَك مل تَر قطُّ عيين
 

 َوأجَملُ ِمنَك لَم َتِلِد النَساُء وأَحسن منَك مل تَر قطُّ عيين
 كأنَك قد خلقَت كما تشاُء خلقَت مربأً من كلّ عيٍب

 


