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Abstract 
 

The article begins with a brief introduction to verbal and literary meanings of the two 

words “eye” and “heart”.  It studies various nuances of these two words in the poetry of 

Mu’allaq┐t and famous Arab Lovers.  The Mu‘allaq┐t is the title of a group of seven long 

Arabic poems or qas┘da that have come down from the time before Islam. Each is 

considered the best work of these pre-Islamic poets. The name means “The Suspended 

Odes” or “The Hanging Poems”, the traditional explanation being that these poems were 

hung on or in the Ka'ba at Makka. The article also provides several shades of these two 

words used by famous Arab lovers in their love/romantic poetry, where they have 

admired and adored Eye and Heart in numerous beautiful styles. 
 
 

جناحاف للحياة, ىذه ترى العُت ترمجاف الضمَت, باب على التعرؼ, مصدر للحالوات, العُت والقلب 
الوجود على سطوحو وذلك يرى الكوف يف أبعاده وأعماقو, ولذلك مسيت عُت الوجو باصرة ومسيت 
عُت القلب بصَتة . احلضارات بشىت مالزلها حصيلة العُت, ىذه اآللة الكونية للعقل . الفنوف يف 

وسيلتها العُت. العُت مرآة النفس مسموعها, إذل منطوقها, إذل رلسدىا أو مشخصها, أو شلثلها, لعبة 
تعكس احلب, البغض, اذلدوء, الرؤية, البلو, اإلحًتاز, احلزف, الفرح, الرثاء, األمل, 

 اليأس..........اخل.
 

والقلب قطعة من اللحم صغَتة اجلـر خلقها اهلل يف اآلدمي وجعلها زلال للعلم والػروح أيضػا . وىػو زلػل 
واإلمياف واذلدى والضالؿ . وقبل أف نذكر مناذج من الشعر العريب يف اخلطرات والوساوس ومكاف الكفر 
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ذكر معاين العُت والقلب عند الشعراء, نعػرؼ بػالعُت والقلػب معػا لغػة, ر نػذكر بعػض األبيػات الشػعرية 
 لورود ذكرمها معا وادلفهـو من ذكر كل منهما يف الشعر العريب.

 
 

 تعريف العين لغة:
أف العػػُت تطلػػى علػػى الباصػػرة, واجلاسػػوس, والنقػػد, والينبػػوع, والسػػحاب,  مػػن ارػػارات نلسػػاف العػػربن

 1وادلطر الذى اليقلع.
 

 :تعريف القلب لغة
القلب : ربويل الشيئ عن وجهو. وعند قولنا قلب الشيئ وقلبػو: حولػو رهػرا لػبطن وتقلػب الشػيئ رهػرا 

 لبطن كاحلية تتقلب على الرمضاء.
 وقلبت الشيئ فانقلب أي انكب. وقلب األمور حبثها ونظر يف عواقبها. 

 وتقلب يف األمور ويف البالد : تصرؼ فيها كيف راء.
 2ويف التنزيل العزيز: نفال يغررؾ تقلبهم يف البالدن.

 معناه : فال يغررؾ سالمتهم يف تصرفهم فيها فإف عاقبة أمرىم اذلالؾ.
 

أنػو قػاؿ: أتػاكم أىػل الػيمن ىػم أرؽ  -صلى اهلل عليو وسػلم  -ن النيبالقلب أخص من الفؤاد, روى ع 
 3قلوبا وألُت افئدة ن.

 

 والفؤاد في اللغة : 
دبعػػٌت التوقػػد وقيػػل أصػػل الفػػأد احلركػػة والتحريػػك ومنػػو ارػػتى الفػػؤاد ألنػػو ينػػبض ويتحػػرؾ كثػػَتا. وإمنػػا يقػػاؿ 

 4بالتفرقػػة بػػُت الفػػؤاد والقلػػب . فقػػاؿ األزىػػريللقلػػب الفػػؤاد إذا اعتػػم فيػػو معػػٌت التوقػػد. واألكثػػر يقولػػوف 
 القلب مضغة يف الفؤاد معلقة بالنياط. 

 5وقيل الفؤاد وعاء القلب أو داخلو أو غشاؤه والقلب حبتو.
ورجل مفؤود : مصاب الفؤاد وقد فئد وفأده الفزع و فأدت الظػيب: رميتػو فأصػبت فػؤاده, وادلفتػاد: موقػد 

 6دوا نارا ليشتووا.النار للشواء . وافتأدوا: أوق
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لقػػػدكاف الشػػػعراء أذكيػػػاء سػػػاعة عػػػموا بػػػالعُت عػػػن الفهػػػم والتصػػػور والسػػػمع والشػػػم, واللمػػػس, والتػػػذوؽ, 
فػػػاحلواس مجػػػا مجيعهػػػا تكػػػوف حػػػواس, وبػػػدوتا تتعػػػب كػػػل حاسػػػة يف تصػػػورالوجود, وقػػػد التسػػػتوعبو, وإذا 

ة, احلػػواس كػػل واحػػد منهػػا ذات فقػػدت العػػُت الباصػػرة, نبتػػت مكاتػػا تعويضػػا عنهػػا واحػػدة امسهػػا البصػػَت 
 اختصاص. والعُت سلتصة بالكل, فهي مشولية. 

 
 
 
 
 
 

 العين عند أصحاب المعلقات
حيػ   7امررؤالقي والعُت يف رػعراجلاىلية بػاب التعػرؼ والتعريػف واحلب.فننػد مػن أصػحاب ادلعلقػات 

 قاؿ يف أـ جندب: 
 فراق المحرصبن رررررررررررررررفللو عينا من رأى من تفرق أشت وأنأى م 

 ادلعٌت: عظم أمرالفراؽ أبعد من فراؽ احملصب واحملصب من من فارقو ال يرجع إليو. 
 8فعيناك غربا جدول في مفاضة كمر الخليج في صفيح المصوب 

ادلعػػػػػٌت: انػػػػػو رػػػػػبو مػػػػػا يسػػػػػيل مػػػػػن عينيػػػػػو دبػػػػػا يسػػػػػيل مػػػػػن الػػػػػدلو فمثلػػػػػو جػػػػػرى اخللػػػػػي  ادلنحػػػػػدر علػػػػػى 
 لى جنيب النهر لئال ينهدـ . ومصوب: منحدر.الصفيح.والصفيح:حنارة عراض ذبعل ع

 وقاؿ يصف عيٍت فرسو: 
 9وعينان كالماويتين ومحجر إلى سند مثل الصفيح المنصب
 أي أف عينيها كادلرآتُت. ونقرة عينها كألواح حنارة ثابتة يف مكاتا . 

 ن وصف عيوف الوحش بعد انتهائها: ولو م
 10كأن عيون الوحش حول جنائنا وأرحلنا الجزع الذى لم يثقب  

اجلػػزع ىػػو اخلػػرز اليمػػاين, رػػبو عيػػوف الػػوحش بػػو ألف الػػوحش بعػػد موىلػػا دػػال  عيوتػػا بيػػاض إذل سػػواد  
 كاجلزع اليماين الصيٍت.

 وقاؿ يف فرسو :
 11وعين لها حدرة بررردرة شقت مآقيها من أخر 

 شلتلئة ويبدو بالنظر اطراؼ العُت واسعة .ادلعٌت: اف العُت مكتنزة ضخمة 
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 وقاؿ يف الميتو الثانية وىي قرينة معلقتو يف الشهرة واجلودة :
 تنورتها من إذرعات وأىلها بيثرب أدنى دارىا نظر عال 

تنورىلا يعٍت نظرت إذل نارىا من اذرعات وأنا بالشػاـ وأىلهػا بيثػرب فمعنػاه :اف افػراط الشػوؽ ديلهػا إرل 
 ظر إذل نارىا وإمنا ىو مثل ضربو.فكأين أن
 12نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رىبان تشب لقفال 

 ادلعٌت: نظرت اذل نارىا تشب لقفاؿ والننـو كأتا مصابيح رىباف و ذلك عند وقت السحر.
 وأبيات أخرى إلمرئ القيس يف العُت: 

 13ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل أدمعي محملي 
 ادلعٌت: اتمرت دموع العُت مٍت من رقة الشوؽ فوؽ رهر احململ للسيف.

 14وما ذرفت عيناك إال لتضررربي بسهميك في أعشار قلب مقتل 
ادلعٌت: يروى لتقرحي بسهميك فإنػو أراد بالسػهمُت العينػُت وباالعشػار الكسػور, معنػاه مػا ذرفػت عينػاؾ 

أعشػػػار برمػػػة فالممػػػة ذبػػػم والقلػػػب ال ػػػم. ومػػػن روى  إال لتنعلػػػي قلػػػيب فاسػػػدا زلروقػػػا كمػػػا  ػػػرؽ اخلػػػابز
لتضريب فإنو ربو عينيها بقدحُت من سهاـ ادليسر ومها ادلعلى والرقيب فأراد أتػا دلػا دمعػت عيناىػا سػاءه 
ذلػك فرجعػػت إذل مػا أرادت فصػػارت كأتػا ضػػربت علػى قلبػػو بػادلعلى والرقيػػب فاختػارت قلبػػو كمػا دتػػار 

 15مُت.أعشار اجلزور مجذين السه
 16تصد وتبدي عن أسيل وتتقري بناظرة من وحش وجرة مطفل 

ادلعٌت: اف احملبوبة تعرض عػٍت وتتػوذل وتظهػر عػن ثغػر متفػرؽ وتلقانػا بنػاررة وذبعػل عينهػا بيننػا وبينهػا مػن 
 هي ليست بصغَتة وال كبَتة فانية.وحش وجرة ذات طفل ف

 إلى مثلها يرنو الحليم صبابرة إذا ما اسبكرت بين درع ومجول 
ادلعٌت: يرنو : يدمي النظر. اي اذل مثها يدمي النظر من بو رقة روؽ اذا امتدت وىي بُت من يلػبس الػدرع 

يف رػبامجا بػُت وبُت من يلبس اجملوؿ تلبسو الصبياف فهي ليست بصبية وال ىي شلن دخلن يف السن ىػي 
 تُت .ىاتُت ادلنزل
 ورحنا يكاد الطرف يقصر دونو متى ما ترق للعين فيو تسفرل 
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الطرؼ:البصػػػػػػر.وقولو يقصػػػػػػر دونػػػػػػو:يتحَت الطػػػػػػرؼ فيػػػػػػو مػػػػػػن حسػػػػػػنو وقيػػػػػػل الينظػػػػػػر اليػػػػػػو أحػػػػػػد ببصػػػػػػره 
حػػػػذرا أف يعيبػػػػو وقولػػػػو رحنػػػػا مػػػػن الػػػػرواح بالعشػػػػى والطػػػػرؼ الكػػػػرمي مػػػػن اخليػػػػل الكػػػػرمي الطػػػػرفُت ومعػػػػٌت 

رح والنشػػػػػاط ومػػػػػىت مػػػػػا نظػػػػػرت العػػػػػُت اذل أعػػػػػاله نظػػػػػرت اذل البيػػػػػت: أف ىػػػػػذا الفػػػػػرس يػػػػػنفض مػػػػػن ادلػػػػػ
 فلو ليستتم النظر اذل مجيع جسده.أس

 وبات عليو سرجو ولجامررو وبات بعيني قائما غير مرسرل  
قيل يف ىذا البيت قوالف أحدمها أف ىذا الفرس بات معد للركوب وعليو سرجو وجلامو فاذا راء صاحبو 

ائمػػا : أى دبػػرأى عيػػٍت يريػػد حيػػ  تػػراه ياكػػل العليػػى وكػػانوا يفعلػػوف ذلػػك ركوبػػو ركبػػو وقولػػو بػػات بعيػػٌت ق
 بكراـ خيلهم يقربوتا من أنفسهم لكرامتها عليهم. 

 

والقوؿ اآلخر أف ىذا الفرس دلا جئ بو مػن الصػيد وىػو عػرؽ دل يقلػع عنػو سػرجو فتأخػذه الػريح ودل ينػزع 
 17عنو جلامو فيعلف على التعب فيؤذيو ذلك.

 

 أصاح ترى برقا أريك وميضو كلمح اليدين في حبي مكلرل؟ 
 ادلعٌت:انظر معي اليو فاين أزبيلو من ناحية من أىوى الف ذلك يتخيلو ادلشتاؽ ادلستطلع.

 18وفيهن ملهى للطيف ومنظرر أنيق لعين الناظر المتوسررم 
 بعمى.وقاؿ أيضا:العُت دبعٌت: النظر.اي يف ىذا المؽ ملهى للخياؿ ومنظر مجيل للذى ينظر 

 19وعين كمرآة الصناع تديرىا بمحجرىا من النصيف المنقب 
العػػُت رػػبهها يف الصػػفاء بػػادلرآة للنػػرأة الرقيقػػة احملسػػنة الصػػنعة بيػػدىافمرآىلا رللػػوة فيقػػوؿ ىػػذه ادلػػرأة تػػدير 

 ادلرآة لتنظر اذل استواء نقامجا الذى تنتقب بو..
 مسارؽ وساج كأتا غزالة صيد ولدىا: يف نسلمى ن ونظر سلمى  20قاؿ طرفة بن العبد

 21وإذ ىي مثل الرئم, صيد غزالها لها نظر ساج إليك تواغلو 
 نظر دبعٌت: الرؤية. اي سلمى مثل الغزالة صيد ولدىا ونظرىا مسارؽ وساج اليك. ولو: 

 أرق العين خيال لم يقرر طاف والركب بصحراء يسرر 
 22ررررتخلص الطرف بعيني برغز ونجدي رشأ آدم  في 
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أرؽ العُت : تعػب النظػر.اي تعػب النظػر مػن خيػاؿ دل يشػفي الغليػل وقػد طػاؼ ىػذا اخليػاؿ حػاؿ سػَتنا 
 بالصحراء وزبلص احملبوبة النظر بعيٍت برغز وصلدي غزاؿ لَتاه االنساف. 

 

 ما وكيف ينظر إذل ادلوت والعيش: وىناؾ رؤيتو قمالغٍت إذل جانب الفقَت كيف يكوف تساويه
 أرى قبرررررررررررررر نحام بخيل بمالرررو كقبرررررررررررررررررر غوي في البطالة  مفسررد 
 أرى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم مرررررررررررررررررررن صفيح منضررد 
 أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش  المتشردد 
 23أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص األيام والدىر  ينفد 

ادلعػػٌت: ينظػػر الشػػاعر اذل تسػػاوي قػػم مكػػد خبيػػل دبالػػو كقػػم غػػٍت مسػػرؼ يف االنفػػاؽ و يػػرى كػػومتُت مػػن 
تراب على القمين وعليهما صفائح من احلنر االملػس ويػرى كػذلك اف ادلػوت يصػيب الكػراـ مػن النػاس 

 تشدد.وياخذ ماؿ الفاحش ادل
 

 در دمعك ولو بعد حوؿ من اذلنراف:على أف ديارىا الطللية, تلك احلبيبة احلنظلية ت
 24متى ترى يوما عرصة من ديارىا ولو فرط حول تسجم العين أو تهل 
 

 العُت دبعٌت: النظر. وادلعٌت: مىت ترى ىذه الديار ولو بعد سنة تعرفو النظر. 
 وقد قرت عينو جبماذلن : : يصف الغانيات البيضاوات,25األعشىقاؿ 

 وأقررت عيني من الغانيات إما نكاحا وإمرا أزن 
 26من كل بيضاء ممكررورة لها بشر ناصع كاللبن 

عيػػٍت: نظػػري.اي قػػػرت عيػػٍت جبمػػاؿ الغانيػػػات بالنكػػاح او بغػػػَته بكػػل بيضػػاء حسػػػينة وجههػػا ناصػػػع يف 
 البياض كاللنب.

 

واإلخػتالس, فهػذه إحػداىن, قلمػا تغفػل عػن صػيانتها عػُت والظاىر أف زيور النساء  يدوف فن الًتقػب, 
  الرقيب. بعلها, أصاب األعشى فرصتو يف التمتع مجا وقد غفلت عُت

 قرررررررررد بت رائدىا وشاة محررررررررررررررراذر ىررررررررررررررذرا يقل بعينو أغفالهررا  
 فظللت أرعاىا, وظل يحوطها حتى دنوت إذا الظالم دنا لها  
 27رميت غفلة عينو عررررررررررررررررررررن شأترو فأصبت حبة قلبو وطحالهاف 



 

 2010يونيو -يناير العين والقلب في شعر أصحاب المعلقات وعشاق العرب شاور اسالميكس        پ
 

222 

 

بعينو اغفاذلا : بنظره مراقبتها. وغفلة عينو: سهو نظره عنهػا. اي بػت اراقبهػا وىػي كالشػاة يف الرقػة قلمػا 
يغفػل عنهػا نظػػر صػاحبها وقػػد سبتعػت مجػا فمػػا زلػت اراقبهػػا ورػل زوجهػا يراقبهػػا حػىت اقًتبػػت منهػا وقػػت 

 رب الظالـ منهافأصبت غفلة نظر صاحبها فأصبت مركز حبو وطحاذلا منو. ق
 نعت جفنيو من الرقاد وفيها يرددمن عرائس رعر األعشى نتيان فهي اليت م

 أجدك لم تغتمض ليلة فترررررررررررررررررقدىا مرررررررع  رقادىررا 
 28تذكر "تيا" وأنى بها وقد أخلفت بعررض ميعادىا 

 ودل يدع لعينك القراربالنـو حىت تناـ مع النائمُت تذكرتياوقداخلفت موعدىامعك باللقاءادلعٌت:اتعبك 
 وىذه نىريرةن قاؿ فيها: 

 29مبتلة ىيفاء رود شبابها لها مقلتا ريم وأسود فاحم 
 مقلتا: عيناف. اي احلبيبة ىريرة رريقة يف ريعاف ربامجا وعينها كالغزاؿ ورعرىا اسود طويل.

 ضا:وقاؿ األعشى أي
 زوى بين عينيو على المحاجم  "يزيد" يغض الطرف دوني  كأنمرا  
 30وال تلقني إال وأنفك راغررررررم فال ينبسط من بين عينيك ما انزوى  
 

ىويزيػػد بػػن مهػػر مػػن قػػيس بػػن ثعلبػػة, يصػػعد حقػػده علىنميمػػوفن مػػن قلبػػو إذل عينيػػو, فينمػػع مػػا بينهمػػا 
ل ذلػػو أمػػػاـ بػػػأف يبقػػى مػػا بػػػُت عينيػػو مزمومػػا, فػػػذلك دليػػالعبػػوس, فعػػل احملػػاجم, لػػػذلك فهويػػدعو عليػػو 

 األعشى. وقاؿ أيضا : 
 وتلقى بها بيض النعام ترائكا  ا وبهماء قفر تخرج العين وسطه

شػػتها, ادلعػػٌت: أمػػا الصػػحراء, فػػالعُت زبػػرج فيهػػا عػػن زلنرىػػا رعبػػا, حػػىت أف النعػػاـ دل تسػػتطع ربمػػل وح
 فخلت بيضها, وصلت بنفسها. 

 على أن في الطررف منها فتورا  فبان بحسناء براقرررررررررررررررررررررررررة 
 لم ترر شمسا وال زمهرررررررررررررررررررررررررريرررا  مبتلة الخررررررلق مثل المهراة
 31س رقرقت بالصيف فيو العبيرا  وتبرد برد  رداء  العرررررررررررو

شبهوا نساءىم ببقر الوحش, جلماؿ أعينها وررػاقة حركاىلػا, الطرؼ دبعٌت:النظر.من رأف اجلاىليُت أف ي
 ونعومة راىرىا.أليست ىي اليت تلبس ثيابا كأتا ثياب عروس حريرية, فوح الصيف منها العطور؟.
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 ويقوؿ يف نقتيلة ن:
 ترى مقلتي رئم ولم تكحل   تاللؤىا مررررررررررررررررررثل اللجين كأنمررررررررررررررررررا 
32وخد أسيل واضح متهلل  سجوين برجاوين في حسن حاجب  

 

مقلػػيت رئػػم: عينػػاف مثػػل الغزالػػة يف احلسػػن واجلمػػالواف دل تكحػػل.اي رهػػور احلبيبػػة مثػػل الفضػػة يف احلسػػن 
 وعيناىاعُت غزالةيف السواد واحلسن واف دل تكحل وتزينت حباجبُت رقيقُت وخد ناعم صاؼ مبتسم.

 وقاؿ أيضا :
 وكان حرب ووجرررررررررررررررررد دام فاتفقرا  يا ليتهاوجرررررردت بي  ماوجرررررردت بهرا 
 ىل يشفي وافرق مالم يصب رىقا  ال شيئ ينفعني مرررررررررررررن دون  رؤيتهرا 
 ترعى أغن غضيضا طرفو خررررررررررررررقرا  صادت فؤادي بعيني مغزل خذلت 

 33كأنما عررررررررررررررل بالكافرور واغتبقررا  ذب مرررررررررررررررررررررررذاقتررررو وبارد رتل عرررررررررررررررررر
 وجدت: اي رأت .رؤيتها: نظرىا. فؤادي معٌت:اسرت فؤادي.بعيٍت : اي بنظرتُت. طرفو: نظره.
من غَت  ادلعٌت:يا حلسريت رأت ما يب ما رأيت مجا وكاف احلب واالدل الدائم قد اتفقا علي وال ريئ ينفعٍت

رؤيتها يف العالج وىل يشفي ادلريض اذا دل يصب الدواء ولكنها صادت قليب بنظرتُت غزالة تركت ترعػى 
 تنظر بعُت يف فتور و مذاؽ لعامجا عذب بارد كامنا خل  بالكافور يفوح منو.

 

يػػػروي أرػػػعاره يف مدحتػػػو لعمػػػرو بػػػن احلػػػارث الغسػػػاين, قػػػاؿ يصػػػف العقبػػػاف, سػػػاعة  34والنابغػػػة الػػػذبياين
 تًتقب تش جث  القتلى حبراب جيشو, سيوفهم: 

 35جلوس الشيوخ في شباب المرانب  تراىن خلف القوم خزرا عيونها 
 يرتػػدوف ادلعػػٌت: إنػػك تػػرى ىػػذه الضػػواري ذبلػػس علػػى أرػػراؼ األرض تنتظػػر حبػػذر القتلػػى, وكأتػػا رػػيوخ

 ثيابا صنعت من الفراء . 
 36إذا ما التقى الجمعان أول غرررررالب  جانح, قرررررررررررررد أيقن أن قبيلررو 

 جانح : النظر منتصر يف معركة اللقاء .اي انو على يقُت من غلبتو عند اللقاء.
 رماه بو ادلنخل اليشكري الشاعر ولو يف إحدى اعتذارياتو للنعماف, عما
 37قرت بها عين مرررررررررررررررررن يأتيك بالفند  إذا فعاقبني ربي معرررررررررررررررررررراقبرررة 

 ا أعُت احلاسدين والكاذبُت علي. ادلعٌت: إف دل يكن قسمي ىذا صادقا, فليعاقبٍت ريب معاقبة تقر مج
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 38رن الرمدمثل الزجاجة لم تكحل مررررررر  يحرررررررررررررفو جانبا ينق و وتتبعررو 
ادلعٌت: من ادلعلـو أف القطا مػىت كػاف بػُت جنػاحي جبػل ضػيى تػراكم بعضػو بعضػا, فكػاف أصػعب لعػده, 
ولكن عُت الزرقاء, اليت دل تصب بداء الرمد, واليت تشبو الزجاج صػفاءا, اسػتطاعت أف تتبػع مجاعػة ىػذا 

 وأف تصيب يف تقصَتىا لعدده.الطَت, 
 39حم المقلتين مقلداأحوى أ  نظرت بمقلة شادن متربررب 

ادلعٌت : ربو النابغة نظرة احلبيبة إليػو بنظػرة الظػيب ادلكتحػل الػذى اكتحلػت عينػو فهػي سػوداء والػذى ىػو 
 أمسر البشرة من امحرار والذى يتقلد بقالدة تزين جيده.

 40نظر السقيم إلى وجوه العود  نظرت إليك بحاجة لم تقضها 
تها سلافة أىلها, كالسقيم الذى ينظر إذل زواره وال يستطيع الكالـ ادلعٌت: إتا دل تقدر على الكالـ حباج

 . فادلراد من النظرة نظرة احلزف واخلوؼ. 
 

 ة لو ميدح مجا النعماف ويعتذر : ومن قصيد
 41وتبعث حراسا علي وناظرا  رأيتك ترعاني بعين بصرريرة 

 

احلػزين, وفيػو الػنفس األبيػة, وفيػو اإلعتػذار ادلطمػئن ادلعٌت :يعاتب النابغة شلدوحػو النعمػاف عتابػا فيػو األدل 
 الواثى من نفسو, فيو عتاب من أخلص الود, وكاف جزاؤه أف ترقبو العيوف وتدس يف كل مكاف.

 اد موقدىم, واحلفَت حوؿ خيامهم: وقاؿ مشَتا إذل رم
 42ونؤي كجزم الحوض أثلم خاشع  رماد ككحررررررررررررررررل العين أليا أبينو 

لم ألصػػقت ادلعػػٌت : بعػػد جهػػد ومشػػقة, تبينػػت رمػػادا يشػػبو كحػػل العيػػوف بنعومتػػو وسػػواده, وأثػػار نػػؤي مػػث
 خطوطو وتقاطيعو باألرض.

 43تحملن بالعلياء من فوق جرثم  تبصر خليلي ىل ترى من ظغائن 
اـ تبصر: عاود الرؤية مػرة اخػرى. اي عػاود الرؤيػة معػي يػا صػديقي عسػى اف تشػاركٍت يف نظػراذل رغػائن 

 اوىف وقد صعدف من فوؽ اجلرر.
 

 أيضا : زىير ويقوؿ 
 44كأنهما مكحررررررررررررولتان بإثمد  وناظرتين تطحررررررررررررررررررران قذاىمرا 
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 ادلعٌت: أف عينيها من حسنها وسوادىا كأتما مكحولتاف. 
 45وأطالؤىا ينهضن من كل مجثم  بها العين واألرآم يمشين خلفة 

بقر الػوحش. اي اف ديػار احملبوبػة  ػوؿ مجػا بقػر الػوحش و الغػزالف واطفػاذلن ميشػُت خلفهػن العُت دبعٌت: 
 ويقمن من كل مكاف للسَت .

 

يبصػر مػن بعيػد كيػف تتلػوى السػنة نػار ىنػد, و ػزف لعسػر اإلصػطالء  46والحارث برن حلرزة اليشركري
 والوصوؿ إليها:

 أخررررررررررررررريررا تلوي بها العليرررراءر   وبعينيك أوقررررررررررررررررردت ىند النررا
 بخرزازيى ىيهات منك الصررالء  فتنورت نارىا مررررررررررررررررررررررررررن بعيرررد 
 47بعود كمرررررررا يلوح الضررررررررررررررررررررررريرراء   أوقدتها بين العقيق فتشخصيررن

ىنػػد النػػار بعيػػدا تلػػوي السػػنتها فاضػػاءت مػػا  وبعينيػػك: اي امامػػك. يلػػوح: يػػرى. اي امػػاـ نظػػرؾ اوقػػدت
 شَت بعوديف يدىا مثل ضياء يتحرؾ.حولو ولكن اصطالءىا غَت شلكن وقد اوقدىلا بُت العقيى وت

 :48عمروبن كلثوم في معلقتوويقوؿ 
 

 49وقررررررررررد امنت عيون الكاشحينا  تريك إذا دخرررررلت على خررررررررررررررررررررررالء 
 ادلراقبة.اي تريك احملبوبة يف اخللوة وامنت عيوف الرقباء ادلًتبصُت. معٌت العُت :

 بالتفاىلا: 50بينما يتعنب عنًتة
 51رشاء مرررررررررررررررن الغزالن حر أرثم  وكأنمرررررررررررررا التفتت بجيد جررررررررررررردايررة 

 واليت على انفها سواد أو بياض.ادلعٌت: أف ىذه ادلرأة نظرت ارل بعنى يشبو عنى غزالة صغَتة كرمية 
 عنًتة واصفا نظرة زلبوبتو عبلة: وقاؿ

 52ومن عجب أن يقطع السيف في الغمد  تقاتل عيناىا بو وىو مغمرد 
 ربو العيناف بالسيف القاطع يف األثر بو.اي تقاتل نظراىلا دوف اف تسفك الدماء وتنتصر عليك.

 ويصف رناعتو حملبوبتو يف احلرب :
 53عين الوليد إليو شاب وىو صبي  فبادري وانظري طعنا إذا نظرت 

 فادلراد من العُت : الرؤية.وفيو بياف للضربة الشديدة اليت لرؤيتها يشيب الصيب.
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 القلب عند أصحاب المعلقات 
 :امرؤالقي أما عن ورود لفظة القلب دبعاف سلتلفة يف األرعار العربية فيقوؿ 

 54بسهميك في أعشار قلب مقتل ررربي وما ذرفت عيناك إال لتض 
القلب دبعٌت : التملك والتذليل. معناه ما ذرفت عينػاؾ إال لتنعلػي قلػيب فاسػدا زلروقػا كمػا  ػرؽ اخلػابز 

 رمة فالممة ذبم والقلب ال م.أعشار ب
 55ولي  فؤادي عن ىواك بمنسل تسلت عمايات الرجال عن الصبا 

ذىػػب جهػػل الرجػػاؿ عػػن الصػػبا يعػػٌت اللهػػة ةاللعػػب ودل يػػذىب عػػن فمعػػٌت الفػػؤاد : األسػػر والقيػػد.يقوؿ 
 فؤادي حبك فهو أسَت حبك.

 وقاؿ يف قصة أـ جندب:
 56لنقض لبانات الفؤاد المعذب خليلي مرا بي على أم جندب  

 معٌت الفؤاد: األسر.فيقوؿ:مرا يب على موضع أـ جندب العدؿ إليها واقضى حاجة الفؤاد ادلعذب.
 احلبيب:وقاؿ يف ذكرى 
 57حبيب ببعض األرض قد رابو يا بؤس للقلب بعد اليوم ما آبو ذكرى  

 معٌت القلب:األحاسيس وادلشاعر.اي يابؤس القلب شلا اصابو من ذكرى حبيب ببعض االرض قدزاره.
 وقاؿ أيضا:
 58وأنك مهما تأمري القلب يفعل أغرك مني أن حبك قاتلرري  

واألسر. فأراد أف حبك قػد بػرح و وأنػك مهمػا تػأمري قلبػك مػن ىنػرى معٌت القلب: التذليل واإلنقياد 
والسلو عٍت يطعك واف أمرت قليب فػال تغػًتى مجػذا فػانٍت اف رػئت ملكػت نفسػي عنػك وصػرفت ىػواى 

 59اذل غَتؾ.
 لى شغف المهنوة الرجل الطا أيقتلنى أني شغفت فؤادىا كما  

 وادلهنوة الناقة اليت ىلنأ بالقطراف.رغفت فؤادىا يريد بلغ حيب رغاؼ قلبها وىو حنابو 
 :طرفة بن العبديقوؿ 

 60علق القلب بنصب مستسر كيف أرجو حبها من بعدما   
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.ليس ادلػػػػراد ادلعػػػػٌت ادلػػػػادي بػػػػل ادلعػػػػٌت ادلعنػػػػوي وىورػػػػدة احملبػػػػة  النصب:الشػػػػدةواإلعياء, ادلستسػػػػر:ادلكتـو
 بة. وقولو أيضا :للمحبو 

 من الث الخمرصورة أحسن  وىوى القلب الذى أعجربو  
 ىوى القلب : ما أعنبو. وىنا ادلراد من القلب مركز األحاسيس وادلشاعر. 

 61وما كاد أليا حب سلمى يزايل صحا القلب عن سلمى ومل العواذل  
انكشف عن الغواية واللهو. يقوؿ الشاعر : استغلت بالغواية واللهو مدة ربايب إذل أف تـم اللواـ يب وما  

 قليب . معٌت القلب: األسر والقيد.كاد حب سلمى يفرؽ 
 ف ابنة عمو عبلة وكاف مغرما مجا:ىذا البيت يف صباه يصعنترة وقاؿ 

 62بسهام لحظ ما لهررررررن دواء  رمت الفؤاد مليحة عررذراء  
 فليس لو رفاء.القلب دبعٌت:احلب. ادلعٌت: رمت فؤادي الفتاة البكر اجلميلة بسهاـ نظرىا,

 فقلبك منو العج يتوىرررررج أشاقك من عبل الخيال المبهج  
ادلعػػٌت: أرػػاقك يػػا نفسػػي مػػن احلبيبػػة عبلػػة خيػػاؿ حسػػن تػػراءى لػػك فقلبػػك مػػن الشػػوؽ إليهػػا يف حرقػػة 

 يتألى. معٌت القلب: مركز األحاسيس وادلشاعر.
 63عبيلة مني ىارب يتمعرررررج كأن فؤادي يوم قمت مودعا   

 الػوداع للحبيبػة يف غػَت قبضػيت ىاريػة مػٍت تتلػوى مػن رػدة الفػرار كاحليػة تسػرع يف ادلعٌت: كأف نفسي يػـو
 اذلرب.فمعٌت القلب ىنا : النفس.

 وقلبي في قيد الغرام مقيررررد اقاتل أشواقي بصبري تجلردا  
 ادلعٌت: أجاىد نفسي بالصم عند روقي للحبيبة ولكن قليب أسَت يف ىواىا. فمعٌت القلب : األسر.

 64على أثر األظغان للركب ينشررد رحلت وقلبي يا ابنة العم تائو  
لركػب ادلعٌت: رحلت عٍت يا ابنة عمي وقليب ال أملكو حىت استطيع الػتحكم فيػو بػإراديت يػـو رحلػت مػع ا

 . معٌت القلب ىنا : الضالؿ.
 65ويا لك من دمع غزير لو مرررد فيا لك من قلب توقد في الحشا  
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قليب ما أرػد توقػده مػن نػار الشػوؽ للمحبوبػة ويػا للػدمع مػا لػو مػن توقف.فالقلػب دبعػٌت: ادلعٌت:ياحلسرة 
 دلشاعر,  د فيو األدل واحلرقة. مركز األحاسيس و ا

 ذاب حزنا ولوعتي في ازديررراد قلت كفي الدموع عنك فقلبي  
 عٌت القلب:النفس. ألدل الشديد.فمادلعٌت: كفي يا عبلة دموعك فقليب ذاب من حزف فراقك ونفسي يف ا

 66بسهام اصابت صميم فرررؤادي ويح ىذا الزمان كيف رمرراني  
ادلعٌت: يا ويل الػزمن كيػف رمػاين بسػهامو حػىت أصػاب حبػة قلػيب .الفػؤاد دبعٌت:ادلركػز واذلػدؼ الػذي أريػد 

 اصابتو.
 67بوصل يداوي القلب من ألم الصد فهل تسمح األيام يا ابنة مالرك  

الشاعر حبيبتػو ىػل ستسػمح األيػاـ بلقائنػا مػرة أخػرى أـ ال؟ يػداوي القلػب شلػا عانػاه مػن ادلعٌت: يتسائل 
 عٌت ؾ مركز األحاسيس وادلشاعر. األدل نتينة الفراؽ. القلب دب

 68ويروعني صوت الغراب األسرود يا عبل كم يشجي فؤادي بالنوى  
 

الغراب األسػود ادلتشػائم ألنػو يشػَت إذل سػوء ادلعٌت: يا عبلة كم  زف فؤادي بالبعد و دوفٍت مساع صوت 
 األحاسيس وادلشاعر.  یطالعي. الفؤاد دبعنى

 69مكحولة بالسحررررررررررررررررر ال باإلثمرررد واستوكفوا ماء العيون بأعيرن  
 

 . ادلعٌت: استقطروا الدمعات بأعُت تفعل فعل السحر بصاحبو ألتا تؤثر يف احملبوب.العُت دبعٌت: النظر
 70ينوح على غصن رطيب من الرند  وما شاق قلبي في الدجى غيرطائر  

ادلعػػػٌت: حػػػزف قلػػػيب كثػػػَتا عنػػػد مسػػػاع صػػػوت طػػػائر علػػػى رػػػنرة الرنػػػد ينػػػوح لفػػػراؽ زلبوبتػػػو.القلب دبعػػػٌت 
 :النابغة الذبيانياألحاسيس وادلشاعر. ويقوؿ 

 71ألقصد القلب عنها أى اقصار لوال حبائل من نعم علقت بها  
 ألقصد القلب: انصرؼ القلب عن نعم أي نسياف وانصراؼ. 

 72تحرك داء في فؤادي داخل أبى غفلتي أني إذا ما ذكرترو  
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ادلعػٌت : يسػنل النابغػة أنػو حػػزين لفقػد التعمػاف, وتتحػرؾ مشػاعر خفيػػة يف فػؤاده تػذكره بأفضػالو وسػػابى 
 أياديو.القلب : دبعٌت األحاسيس وادلشاعر.

 73إال السفاه وإال ذكرة حكما لفؤاد بها اجدى بلي وما ىام ا 
 ادلعٌت: ىي من بلي, ودل يهم الفؤاد مجا إال سفاىا وتذكرا لرؤيتها يف ادلناـ .

 فأصاب قلبك غير ان لم تقصد في إثر غانية رمتك بسهمها  
 ادلعٌت: إنٍت أسعى إذل ىذه احلسناء اليت رمتٍت بلحظها, من غَت أف تقصد قتلي.

 دبعٌت:األسر .القلب 
 عن ظهر مرنان بسهم مصرد ولقد أصابت قلبو من حبها  

 ادلعٌت: لقد أصاب فؤادي من حبها سهم نافذ كالسهم القاتل.فمعٌت القلب: احلب واألسر.
 حينا وتوفيق أقدار ألقدار فريع قلبي وكانت نظرة عرضت  

وإمنػا كػاف توفيػى أقػدار ألقػدار. فمفهػـو ادلعٌت: إنو ىلك بالنظر إليها يـو الوداع ودل يكن عن قصد منػو, 
 القلب: اإلضطراب.

 74فبانت والفؤاد بها رىين نأت بسعاد عنك نوى شطون  
ادلعػػػٌت: القلػػػب مولػػػع حببهػػػا أي أبعػػػد السػػػفرالطويل احلبيبػػػة سػػػعاد ففارقػػػت الػػػديار والقلػػػب مولػػػع حببهػػػا. 

 فالقلب: دبعٌت القيد واألسر . 
 :زىير بن ابي سلمىوقاؿ 

 75وعري أفراس الصبا ورواحلو ب عن سلمى وأقصر باطلو صحا القل 
 صحا القلب: آف لو أف يفيى مؤخرا. فمعٌت القلب : الغواية والضالؿ.

 وقاؿ ميدح سناف بن أيب حارثة ادلري: 
 76وأقفر من سلمى التعانيق فالثقل صحا القلب عن سلمى وقد كاد ال يسلو  

ادلعٌت :لقد سيطر طيف سلمى وجدد مكانتو يف أحاسيس الشاعر بالرغم من أف مكػاف اقامتهػا السػابى 
 وادلشاعر اليت سيطرت على القلب. قد تقادـ عهده وأصبح من الدوارس. فالقلب دبعٌت : األحاسيس 
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 77سلو فؤاد غير حبك ما يسلو وكل محب أحدث النأي عنده  
فمعػٌت ده نسػياف احملبػوب لكػن قلػيب ال ينسػاؾ أبػدا بػالرغم مػن البعػد . ادلعٌت: كل زلب  ػدث البعػد عنػ

 الفؤاد ىنا : احلب وتوقده.
 78لمن جاورت إال ليال قالئل  طربت وقال القلب ىل دون أىلها  

 القلب دبعٌت : النفس.اي سعدت نفسي وقالت ىل جاورت اال لياؿ قالئل .
 79الخصومإذا تشاجرت  وال ساىي الفؤاد وال عي اللسان  

معػػػػػٌت القلب:العقػػػػػل.أي حاضػػػػػر العقل.وادلعٌت:والاناسػػػػػاىى العقػػػػػل والعيػػػػػب يف لسػػػػػااين عندمايتشػػػػػاجر 
 خصومي. 
 حينا وإذ ىي لم تظعن ولم تبن آلل أسماء إذ ىام الفؤاد بها  

 ىاـ الفؤاد مجا: أحبها. الفؤاد دبعٌت : أي افتنت مجا.
 80سماء ما علقاوعلق القلب من أ إن الخليط أجد البين فانفرقا  

 معٌت القلب: األحاسيس وادلشاعر واحلب.اي اف الركب قرر الفراؽ وقليب معلى بامساء. 
 وقاؿ األعشى:
 81ترعى أغن غضيضا طرفو خرقا  صادت فؤادي بعيني مغزل خذلت  

 ادلعٌت: أسرت فؤادي بعينُت تنظر من الطرؼ . معٌت الفؤاد: األسر والقيد.
 82فأصبت حبة قلبو وطحالهررا فرميت غفلة عينو عن شأتررو  

: ادلعٌت: انتهزت الفرصة ادلناسػبة فأصػبت مػا أريػده مػن نظػر ادلػرأة نتينػة غفلػة صػاحب الػدار.معٌت العػُت
 ادلراقبة, ومعٌت القلب: احلب.

 العين والقلب عند عشاق العرب 
 :83جميل بثينةومن عشاؽ العرب 

 ال تلوموا قد أقرح الحب قلبي بي المني فيك يا بثينة صح 
 أقرح احلب قليب : جعل فيو القروح . القلب دبعٌت: األحاسيس و ادلشاعر.

 84وعوده غير الذى كان عودا فقلت فمن ذا تيم القلب غيركم  
 تيم القلب : ذلو. ادلعٌت: قلت لنفسي انت يابثينة ذللت قليب وعودتو ما كاف  هل.
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 بين الجوانح لم ينزل بها أحرد حلت بثينة من قلبي بمنزلة  
 من قليب: أي من نفسي. احتلت بثينة من نفسي منزلة دل يبلغها أحد .

 85كأنو حين أبدتو لنا برد صادت فؤادي بعينيهررا ومبتسم  
بالسػػهاـ الػػيت  الفػػؤاد: دبعػػٌت األسػػر والقيػػد مجواىػػا فأصػػبح مجػػا مشػػغوال . العينػػُت دبعػػٌت :النظػػر الػػذى رػػبهو

 تصطاد مجا الفريسة.
 86وشطت نواىا فالمزار بعيد تذكرت ليلى فالفؤاد عميد  

عميػػد: رػػديد احلػػب. القلػػب دبعػػٌت األحاسػػيس وادلشػػاعر. اف تػػذكَت ليلػػى قػػد اسػػر فػػؤادي حببهػػا ولكػػن 
 زيارىلا زلالة رل لبعدىا.

 87وإن كنت تهواىا تضن و تبخل فيا قلب دع ذكرى بثينة إنها  
 :يا نفس.داطب الشاعرنفسو بأف يًتؾ تذكر بثينةويصمعنو فهي تبخل عليو بالرؤيةفلم التذكر؟ياقلب
 :88كثير عزةقاؿ 

 على حين ان شبت وبان نهودىا نظرت إليها نظرة وىي عاتررق  
 89حمر أنعام البالد و سودىرا نظرت إليها نظرة ما يسرررني بها  

 امجا و ال اعدؿ مجا محر انعاـ البالد .نظرت اليها: رأيتها نظرة وىي يف بداية رب
 90وال موجعات القلوب حتى تولت وما كنت ادري قبل عزة ما البكا  

 القلوب دبعٌت: األحاسيس وادلشاعر .ما كنت اعرؼ قبل حيب لعزة ما البكا وال آالـ القلوب . 
رى عليو ما فعلت ليلى وىي تنظر إذل وجو رلنوف فرأ تو قد تغَت وامتقع لونو و  91قالت ليلى حبيبة قيس

 بو وكانت أعرضت عنو لتختمه حببو ذلا:
 92وفي القلبين ثم ىوى دفين تبلغنا العيون بما أردنا  

ادلعػٌت: العيػػوف زبمنػػا مػا نػػأيت بػػو مػػن األفعػاؿ الظػػاىرة واحلقيقػػة غػػَت ذلػك.العيوف دبعػػٌت: النظػػرات. القلػػب 
 دبعٌت: السًت. 

 يف حبيبتو ليلى: قي  بن ملوحيقوؿ 
 93كما شيم في أعلى السحابة بارق  وما شمتو إال بعين تفرسا  

 العُت دبعٌت : النظر. اي وما رأيتو اال بنظر متأمل مثل البارؽ رهر يف اعلى السحاب.سس
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 و و بُت ورد العقيلي الذى خطبها:قاؿ قيس داطب ليلى يف االختيار بين
 94خيارك فانظري لمن الخيار أال يا ليل إن ملكت فينا  

 النظر دبعٌت: احلكم يف األمر بعناية .اي سبهلي ليلى يف اختيارؾ األفضل وقد فوض اليك األمر.
 وبلغ قيس أف أىلها يريدوف نقلها إذل ورد الثقفي فقاؿ:

 كأن القلب ليلة قيل يغدي بليلى العامرية أو يراح  
 95قطاة عزىا شرك فباتت تجاذبو وقد علق الجناح 

لقلػى مػن فػراؽ احملبوبة.يصػور الشػاعر حالػة قلبػو حػُت مسػاع خػم ترحيػل ليلػى القلب دبعٌت: اإلضطراب وا
 بقطاة غلبها ررؾ الصياد وقد على جناحها فيو فهي يف اضطراب وحزف دلا اصامجا .

 ودلا نقلت ليلى إذل زوجها, ارتد حزف قيس وقاؿ:
 تحملن من وادي األراك فأومضت لهن بأطراف العيون المدامرع 
 96الخدور تعرضرت لعيني أم قرن من الشم  طالع أليلى بأبواب 

العيػػوف دبعػػٌت: العيػػوف اجملسػػمة. العػػُت دبعػػٌت: النظر.عنػػدما ركػػنب النسػػاء مػػن وادي األراؾ للسػػفر فػػدمعت 
ذلػػن مػػدامع الشػػاعر واخػػذ يتسػػائل ىػػل ليلػػى بػػابواب اخلػػدور رهػػرت لعيػػٍت أـ قػػرف مػػن الشػػمس طلػػع يف 

 احلسن.
 

 وح  بقيس أبوه ليعايف اهلل قيسامن حب ليلى فصاح ليال ياليلى سق  مغشيا عليو ر افاؽ فأنشأيقوؿ: 
 عرضت على قلبي العزاء فقال لي من اآلن فايأس ال أعزك من صبر 
 97وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فيهيج أحزان الفؤاد وما يدري 

يصور الشاعر احاديػ  نفسػو عنػد الػوداع بػاخليف مػن  قليب :نفسي. الفؤاد دبعٌت: ادلشاعر واألحاسيس.
 مٌت وقد ىاجت نفسو باحلزف للفراؽ.

 ويف جلساتو وحيدا, كاف يبدو لو أنو يسمع صوتا يناديو:
 98بقلبي فهو مهموم مصاب لقد خبلت فؤادك ثم ثنت  

 فؤادؾ: ملئتو باحلب. قليب : دبعٌت اسرتو حببها فهو اسَت ذلا وحزين لفراقها.
 :99ن ذريح وصاحبتو لبنىقي  ب
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 ارربلت لبٌت بعد طالقها من قيس فقاؿ قيس فيها :
 100ويكره سمعي بعدىا كل منطق فتنكر عيني بعدىا كل منظر  

 عيٍت دبعٌت : نفسي.اي تنكر نفسي بعد رحيل لبٌت كل منظر فتاة ويكره اذاين مساع الكالـ.
 ريبا منو فنعل ينعى مرارا, فتطَتمنو قائال:جلس يوماينظر إليها, يالحقها بنظرات حزينة فسق  غراب ق

 101فطار القلب من حذر الغراب لقد نادى الغراب ببين لبنى  
 القلب دبعٌت: النفس.اي تشائمت من صوت الغراب بفراؽ لبٌت .

ودلػػا أجنػػو الليػػل وانفػػرد وآوى إذل مضػػنعو, دل يأخػػذه القػػرار, وجعػػل يتملمػػل ر وثػػب حػػىت أتػػى موضػػع 
 رغ فيو ويبكي, ويقوؿ :خبائها, فنعل يتم

 وجرت مذ نأيت عني, دموعي بت والهم يا لبينى, ضجيعي  
 الدموع : البكاء ادلستمر.اي اصبحت بعد ذىابك مهموما باكيا.

 زالت اليوم عن فؤادي ضلوعي  وتنفست إذ ذكرتك حتى  
رػديد يف قلػيب الفؤاد دبعٌت: اإلضطراب وردة اذللع.اي بذكرؾ أتسلى عن نفسي ولكن اليـو احس بادل 

 عند ذكرؾ.
 102ثم يشتد عند ذاك ولوعي  أتناساك كي يريع فؤادي  

 فؤادي : نفسي.اي احاوؿ اصطناع نسيانك كي يرتاح فؤادي ولكن الشوؽ اليك يشتد فال يمح.
 كلما أنب قيس نفسو على طالؽ لبٌت بكى أحر البكاء قائال:

 وقلبي بلبنى, ما حييت مروع صحا كل ذى لب وكل متيم  
لػػيب قلػػيب: نفسػػي .اي افػػاؽ كػػل صػػاحب عقػػل وكػػل زلػػب واتعػػك بغػػَته ورجػػع اذل مػػا كػػاف عليػػو ولكػػن ق

 حبب لبٌت سيبقى ما عشت حيا .
 103ويا من لعين بالصبابة تدمع فيا من لقلب ما يفيق عن الهوى  

ما تنقطع  القلب: العقل. العُت : البكاء.اي يا حسريت لقليب ال يصم على فراؽ احملب ويا حلسريت لعيٍت
 عن البكاء.

 لقيت لبٌت قيسا يف الطريى فقالت لو:
 ياىذا, إنك متعرض لنفسك وفاضحي فقاؿ ذلا: 
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 فليم فالتأم الفطور صدعت القلب ثم ذررت فيو ىواك  
 القلب دبعٌت : االضطراب. اي قرعت القلب حببك فاستقر فيو فلماذا تعرضي عٍت.

 :وقاؿ لفتيات من قومو بعيبهن لبٌت أمامو 
 104كلفا من كان عندي يعيبها يقر بعيني قربها ويزيدني بها  

 عيٍت : نفسي.اي تطمئن نفسي بقرمجا واتأدل عند مساع من يعيبها عندي.
 مرض قيس فعاوده فتيات احلي وسألنو عن سبب علتو, فقاؿ:

 قالت العين : ال أرى من أريد  وإذا عاد في العوائد يوما  
 العُت دبعٌت:النفس.اي اذا عاودين ادلرض فناء من يعاودين قلت عيٍت الارى اليت اريدىا وفيها رفائي. 

 105داء خبل فالقلب منو عميرد ويح قي  لقد تضمن منها  
 القلب: أسَت باحلب لشدة احلب.اي يا ذلالؾ قيس قد اصابو اجلنوف من احلب فالقلب منو اسَت .

 وطنها وانتقاذلا إذل زوجها الثاين, وىو مقيم يف حيها: وقاؿ أيضا يف رحيل لبٌت عن
 وكان ما وعدت مطال وليانرا بانت لبينى فهاج القلب من بانا  

القلػػػب دبعػػػٌت: اإلضػػػطراب.اي افًتقػػػت لبػػػٌت عػػػٍت فاضػػػطرب قلػػػيب لفراقهػػػا ومػػػا وعػػػدت بػػػو كػػػاف خدعػػػة 
 وتسويفا. 
 106انافأصبح القلب بعد البين حير  وأخلفتك منى قد كنت تأملها  

 القلب: النفس.يصور حالة قلبو بعد الفراؽ بانو حَتاف.
 عاتب أبا قيس ابنو عندما علم خبم ىدر السلطاف دمو, فقاؿ قيس:

 فلن يمنعوا عيني من دائم البكا ولن يذىبوا ما قد جن ضميري 
 107سأبكي على نفسي بعين غزيرة بكاء حزين في الوثاق أسيرر 

والعػػُت الغزيػػرة: بكػػاء جػػارى.اي لػػن ميلكػػوا نفسػػي مػػن البكػػاء ادلسػػتمر علػػى عيػػٍت األوذل دبعػػٌت : نفسػػي. 
الفراؽ ولن ميحوا عن قليب حبهػا بػل سػابكي علػى حػارل بػدموع كثػَتة بكػاء االسػَت يف القيػد ال يسػتطيع 

 فكاؾ نفسو وكذلك حاؿ احملب.
 فقاؿ: ارتد مرض قيس وأررؼ على ادلوت ودل يأتو رسوؿ لبٌت ألف قومها رأوه وعلموا بو
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 وقلبك قط ما يلين لما يرى فوا كبدي, قد طال ىذا التضرع 
 108أخبرت أني فيك ميت حسرتي فما فاض من عينيك للوجد مدمع 

قلبك: مشاعرؾ وعواطفك . عينيك : العُت احلقيقية.اي قلبك ما يػرؽ حلػارل ومرضػي لتػزورين وقػد طػاؿ 
 ن سوء حارل بسببك.علي انتظارؾ وكذلك ما دمعت من عينك دمعة عندما اخمت ع

 حينما علم بزواج أمساء ابنة عمو من ادلرادي : 109المرقش األكبرقاؿ 
 وشوقا إلى أسماء أم أنت غالبو أغالبك القلب اللجوج صبابة  

 القلب دبعٌت:االضطراب.يتسائل الشاعر قلبو ىل ىو يغلبو اـ اف القلب يغالبو باحلب والشوؽ اذل امساء 
 110كذاك الهوى إمراره وعواقبو  يهيم وال يعيا بأسماء قلبررو  

 قلبو دبعٌت : نفسو.اي نفسو يهيم حببها مثل من ال يفهم عاقبتو.
 111وبادي أحاديث الفؤاد وغائبو وأسماء ىم النف  إن كنت عالما  

 الفؤاد: النفس.اي اف الشغل الشاغل رل ىو حب امساء واحادي  نفسي. 
 112ن وصاحبتو ىندعبد اهلل بن عجال

 تأثر عبد اهلل مجند عندما رآىا أوؿ مرة فأنشأ يقوؿ:
 113ولو أني استطعت رددتها أتتني سهام من لحاظ فأرشقت بقلبي  

حلاظ: النظر. القلب دبعٌت: األسػر واإلنقيػاد.اي رػبو نظػر احملبوبػة بالسػهاـ الػيت تصػيب صػاحبها بػاجلرح 
 لفراؽ وال ميلك رد ما اصابت قلبو. يف القلب نتينة شلا يعانيو احملب من ادل ا

 وعندما استيقك من سكره يف الصباح ندـ على طالقو ذلند وقد أحس حبرقة الوجد فأنشأ يقوؿ:
 114فالعين تذرف دمعررررة كالدر من آماقهرررررررا 

 العُت دبعٌت : العُت البصَتة .فهي تدمع كحبة الدر من العُت. 
 : وقاؿ معما عن روقو إذل زلبوبتو ىند

 115أىم عناىا, أم قذاىا يعررورىا عاود عيني نصبها وغررورىا  
 عيٍت دبعٌت : نفسي.اي عاود نفسي حبها وغرورىا يا حزف اتعبها اـ مرض اصامجا.

 عندما رأى عبد اهلل ىند مع زوجها يف اثناء احل  فعاوده الشوؽ وأنشد:
 116ففقلبي مذ شطت بها الدار مدن أال أبلغا ىندا سالمي فإن نأت  
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 قليب دبعٌت : نفسي.اي ابلغا يا صاحيب سالمي ذلند فيـو اف فارقتها قليب مريض من حبها ومعلى مجا.
 117عبد اهلل بن علقمة وحبيبتو حبيشة

 قاؿ عبد اهلل عندما بلغو ما قاؿ قومها ذلا أف تقولو لعبد اهلل من بغضها لو, فأنشأ يقوؿ:
 118حتى يغيبني القبرونظرتها  وما أنسم األشياء ال أنسى دمعها  

 نظرىلا: رؤيتها. اي لن انسى دمعها ونظرىلا ابدا ما دمت حيا.
 وقاؿ فيها أيضا :

 119وقود الغضى والقلب مستعرا كأن الحشى حر السعير يحشو   
القلػػب دبعػػٌت: ادلشػػاعر واألحاسػػيس جليشػػاف العواطػػف فيػػو.اي اف صػػدري فيػػو نػػار مشػػتعلة ويزيػػده البعػػد 

 ل مجذه النار باستمرار.فالقلب حالو بانو مشتع
 ويقوؿ أيضا فيها:

 120ال بل حبيشة في عيني وفي أربي أتلك أحسن أم ظبي برابية  
عيٍت : يف نظػري وخيارل.يتسػائل الشػاعر نفسػو ر  يػب بنفسػو علػى سػؤالو فيقػوؿ ىػل حبيشػة امجػل اـ 

 ريب يف الفالة ر يقوؿ ال بل جبيشة يف نظري ويف قليب.
 121عفراء عروة بن حزام وحبيبتو
 قاؿ يف عفراء وىو    السَت :

 122فما لي في الفؤاد نصيب ويظهر قلبي عذرىا ويعينها علي  
قلػػيب دبعػػٌت: نفسػػي. الفػػؤاد دبعػػٌت: األسػػر وفقػػداف الػػتحكم فيػػو.اي اف قلػػيب اسػػَت ذلػػا فمػػا املػػك الػػتحكم 

 فيو.
 و يب عروة على الناس يف عرفة حُت سألو عن مرضو فقاؿ:

 123بعينين انسانا ىما غرقان أفي كل يوم أنت رام بالدىا  
 العينُت : النظرتُت.اي ىل انت تزور بالدىا كل يـو يف اخلياؿ غرقاف باحلب.

 أنشأ عروة أثناء مرضو قصيدة طويلة داطب فيها صاحبيو اذلالليُت بقصتو, ومنها:
 بلين وقلبا دائم الخفقران إذن تريا لحما قليال وأعظمرا  
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 قلب دبعٌت: اإلضطراب.اي ترياف جسما ضليال ولُت العظاـ وقلبا دائم االضطراب. ال
 124شفيعان من قلبي لها جدالن إذا رام قلبي ىجرىا حال دونو  

 القلب دبعٌت:النفس.اي اذا ترائ لنفسي ىنرىا حاؿ دوتا عيناف بالدموع اجلاري.
 125جناح غراب دائم الخفقان وقد تركت عفراء قلبي كأنرو  

القلػػب دبعػػػٌت: اإلضػػطراب.اي تركػػػت عفػػاء قلػػػيب يف اضػػػطراب مسػػتمر كننػػػاح الغػػراب يتحػػػرؾ متواصػػػال 
.  بالطَتاف والغراب كناية عن التشاـؤ
 وداطب عمو يف نونييتو ادلشهورة:

 

 126فألزمت قلبي دائم الخفقان غدرت وكان الغدر منك سجية  
 ة فالزمت قليب الضطراب ادلستمر. القلب دبعٌت:اإلضطراب. اي غدرت يب وىذه عادتك يف احليا

 127مزاحم العقيلي وحبيبتو ليلى
 قاؿ مزاحم يف ليلى:

 128لم تبحو الغانيات صميررم لصفراء في قلبي من الحب شعبة حمى  
 129أو يعيش ما عاش وىو سقيم  ومن يتهيض حبهن فررؤاده يمت  

القلػػب دبعػػٌت : نفػػس . الفػػؤاد دبعػػٌت: الفقػػد وعػػدـ السػػيطرة عليػػو.اي حملبوبػػة صػػفراء اللػػوف يف قلػػيب منزلػػة 
 زلفورة ومن دتم حبهن فحبة قلبو الحراؾ فيو أو يعيش وىو مريض النفس. 

 وقاؿ بعد أف تزوجت ليلى :
 130تالق وعيني بالدموع تمور فقلت وقد أيقنت أن لي  بيننا  
 131وللناس طرا من ىواي عشير القلب تسعة أسهم لها في سواد  

القلب دبعٌت : التملك.اي قلت لنفسي بانو انعػدـ اللقػاء بيػٍت وبينهػا وعينػاي بالػدموع تسػيل ويف معظػم 
 قليب جروح من ىنرىا والقليل الباقي منو للناس طعن بو.

 132توبة بن الحمير وصاحبتو ليلى األخيلية
 منها :من مراثي ليلى األخيلية يف توبة 

 133مفاوز حوضي أي نظرة ناظر نظرت وركن من ذفانين دونو  
 134سنا البرق يبدو للعيون النواظر  كأن سنا ناريهما كل شتروة   
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 نظرت دبعٌت: رأيت .والعيوف دبعٌت : العُت احلقيقية. 
 وقاؿ توبة فيها :

 135كل ما قرت بو العين صالح وأغبط من ليلى بما ال أنالو إال  
 العُت: النفس.اي اغب  من ليلى الذى الاحصل عليو وكل ما رأتو العُت مجيال فصاحل. 

 136ذي الرمة وصاحبتو مي
 قاؿ ذو الرمة يف مي :

 ذرى النحل, او أثل تميل ذوائبو نظرت إلى أظغان مي كأنهررا  
 ذوائبو. النظر دبعٌت: الرؤية.اي نظرت اذل ارغاف مي عند رحيلها فكأتا بيت النحل اوأثل ماؿ

 137بمغرورق نمت عليو سواكبرو فأسبلت العينان والقلب كاترم  
 القلب دبعٌت: الوعاء الذى  فك فيو سر.اي اتمرت العيناف بالدموع والقلب دفي احلب.

 138على القلب ابتو جميعا عوازبو إذا سرحت من حب مي سوارح  
 البنات بدؿ من مي فأبتو قليب مجيعا.القلب دبعٌت: احلب.اي اذا عرضت على قليب العوازب من 

 التفت ذي الرمة إذل ديار مي قائال :
 بو أىل مي ىاج قلبي ىبوبهررا إذا ىبت األرواح من أي جانب  
 139ىوى كل نف  حيث كان حبيبها ىوى تذرف العينان منو وإنمرا  

ع.اي اذا ىبػػت األرواح مػػن ىػػاج قلػػيب دبعػػٌت: ارػػتد رػػوقي اذل احملبوبػػة. العينػػاف : العػػُت اجملسػػمة الػػيت تػػدم
 طرؼ اىل مي فاف قليب يضطرب روقا اذل مي وتذرؼ العُت من الشوؽ ومييل كل انساف ضلو زلبو.

 طاؿ زمن اذلنر بُت ذوالرمة ومي وتزوجت مي خالؿ ذلك فحزف الشاعر وأنشد:
 140وموت الهوى في القلب مني المبرح ىي البرء واألسقام والهم والمنى  

 ألحاسيس وادلشاعر. اي ىي مي فيو رفائي ومرضي وحزين ومناي وحبها يف قليب دفُت القلب دبعٌت : ا
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األعشى الكبَت, ميموف بن قيس بن جندؿ, من بٍت قيس بن ثعلبة الوائلي, أبو بصَت ادلعروؼ بأعشى قيس 24

( من رعراء الطبقة األوذل يف اجلاىلية وأحد أصحاب ادلعلقات, ولقب باألعشى لضعف ـ222ىػ =.......2).....
 (22 -22؛ أعالـ الشعرالعريب.ص 222/ 2بصره. ) األعالـ. 

 .22ديواف األعشى الكبَت. مهدي زلمد ناصر الدين. ص25
 .22ادلصدر السابى. ص26
 .22ادلصدر السابى. ص27
 .22ادلصدر السابى. ص28
 .22ص ادلصدر السابى.29
 .22ادلصدر السابى. ص30
 .222ادلصدر السابى. ص31
 .222ادلصدر السابى. ص32
ـ( 222ؽ ىػ =....ضلو 22النابغة : زياد بن معاوية بن ضباب الذبياين الغطفاين ادلضري, ابو امامة, )...ضلو 33

وأعالـ 22 -22/ 2راعرجاىلي من الطبقة األوذل, من اىل احلناز, كاف احسن الشعراء العرب ديباجة.)األعالـ. 
 (. 22-22الشعرالعريب.سبيم فاخوري ومرمي ربلي.ص

 .22غة الذبياين. ررح وتعليى د.حنا نصر احليت. صديواف الناب34
 .22ادلصدر السابى. ص 35
 .22ادلصدر السابى. ص36
 .22ادلصدر السابى.ص 37
 .22ادلصدر السابى. ص38
 .22ادلصدر السابى..ص 39
 .22-22ادلصدر السابى. ص40
 .222ادلصدر السابى. ص41
زىَتبن ايب سلمى بن ربيعة بن رباح ادلزين, من مضر حكيم الشعراء يف اجلاىلية, كاف ينظم القصيدة يف  42

.و أعال ـ الشعر 22/ 2ـ. )األعالـ. 2222رهروينقحها يف عاـ.تسمى قصائده احلوليات ولو ديواف طبع يف منشن 
 (. 22 -22العريب. ص 

 .22ررح ادلعلقات السبع. الزوزين.ص43
 .22ف زىَتبن ايب سلمى. تقدمي: سيف الدين الكاتب وامحد عصاـ الكاتب.ص ررح ديوا44
 .222ادلصدر السابى. ص 45
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حارث بن حلزة بن مكروه بن بدبد بن يشكر بن وائل راعر جاىلي قدمي مشهور من ادلقلُت و صاجب ادلعلقة 46

 (.222السالـ زلمد ىاروف.ص  ادلشهورة نوآذنتنا ببنيها أمساءن ) ادلفضليات.ربقيى : امحد زلمد راكر وعبد
 .222الزوزين. ص47
ـ( راعر جاىلي من 222ؽ ىػ =....22عمرو بن كلثـو بن مالك بن عتاب, من بٍت تغلب, أبو األسود )....48

 (.22 -22وأعالـ الشعر العريب. ص 22/ 2الطبقة األوذل, أرهر رعره معلقتو. )األعالـ.
 .222الزوزين.ص 49
ولد يف صلد.وتويف يف أوائل القرف السابع ادليالدي.ارتهربالغزؿ واحلماسة.) انظر : أعالـ ىوعنًتة بن رداد العبسي, 50

 (.22-22الشعر العريب. ص 
 .222الزوزين ص 51
 .22ررح ديواف عنًتة. اخلطيب التميزي. ص 52
 .22ررح ديواف عنًتة. ص 53
 .22ديواف امرؤالقيس. ص 54
 .22ادلصدر السابى. ص 55
 . 22ادلصدر السابى.ص 56
 .22ادلصدر السابى. ص57
 .22ادلصدر السابى. ص 58
 .22-22د يواف امرؤ القيس. ص59
 .22ررح ديواف طرفة بن العبد. ص 60
 .222, 222/ 2ررح اختيارات ادلفضل. اخلطيب التميزي. 61
 .22ررح ديواف عنًتة. اخلطيب التميزي. ص62
 .22ادلصدر السابى. ص 63
 .22ادلصدر السابى. ص 64
 .22ص ادلصدر السابى. 65
 .22ادلصدر السابى.. ص 66
 .22ادلصدر السابى.ص 67
 .  22ادلصدر السابى. ص68
 .22ادلصدر السابى. ص 69
 .22ادلصدر السابى. ص 70
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 . 22ديواف النابغة الذبياين. ررح و تعليى : د. حنا نصر احليت. ص 71
 .222ادلصدر السابى..ص 72
 .222ادلصدر السابى..ص 73
 .22ادلصدر السابى. ص74
 .22ىَت. سيف الدين الكاتب وامحد عصاـ الكاتب. صديواف ز 75
 .22ادلصدر السابى.ص76
 .22ادلصدر السابى. ص77
 .22ادلصدر السابى. ص78
 .222ادلصدر السابى. ص 79
 .22ادلصدر السابى. ص 80
 .222ادلصدر السابى. ص 81
 .22ادلصدر السابى. ص 82
ر بن حسن بن ربياف بن قيس بن جزء بن ربيعة ىو مجيل بن عبد اهلل معمر بن احلارث بن ربياف, وقيل ابن معم83

بن حراـ بن كثَت بن عذرة بن سعد, أبو عمرو, من بٍت عذرة من قضاعة. ولد يف وادي القرى من مشاؿ احلناز.و 
ىػ.راعر فصيح مقدـ جامع للشعر والرواية, كاف يهوى بثينة بنت حبأ بن ثعلبة بن اذلوذ بن عمرو بن 22تويف يف 

ربيعة ) تلتقي ىي ومجيل يف حن من ربيعة يف النسب ( وكاف كثَت راويتو. )أعالـ الشعر العريب. األحب بن حن بن 
 (. 222-2/22واألغاين.  222 -222ص 

 .22ديواف مجيل وبثينة. ص 84
 .22ادلصدر السابى. ص85
 .22ادلصدر السابى. ص 86
 .222ادلصدر السابى. ص 87
بن عامر بن عومير بن سللد....بن كهالف بن يعرب بن  كثَت, ابو صخر كثَت بن عبد الرمحن بن األسود88

قحطاف.ومات سنة مخس ومائة يف والية يزيد بن عبد ادللك.وىو من فحوؿ رعراء اإلسالـ وجعلو ابن السالـ يف 
الطبقة األوذل وقرف بو جريرا والفرزدؽ واألخطل والراعي, ونسب كثَت لكثرة تشبيبو بعزة الضمرية إليها.وىي عزة بنت 

 (.22-2/2يل بن وقاص.) األغاين. مج
 .22-22عشاؽ العرب. د. عبد اجمليد زراق . ص 89
 .22ادلصدر السابى. ص 90
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قيس بن ملوح بن مزاحم بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة, وكاف يشيب 91

 (.22-2/2بليلى.)انظر بالتفصيل: األغاين. 
 .22عشاؽ العرب. ص92
 .22السابى. ص ادلصدر 93
 .22ادلصدر السابى. ص 94
 .22ادلصدر السابى. ص 95
 .22ادلصدر السابى. ص 96
 .22ادلصدر السابى. ص 97
 .22ادلصدر السابى. ص 98
قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة بن طريف بن عتوارة بن عامر بن لي ....بن مضر بن نزار, وىو رضيع احلسُت 99

 (.222-2/222بن علي رضي اهلل عنو.) األغاين. 
 .22عشاؽ العرب. ص 100
 . 22ادلصدر السابى. ص 101
 .22ادلصدر السابى. ص 102
 .22ادلصدر السابى. ص 103
 .22ادلصدر السابى. ص 104
 .22ادلصدر السابى. ص 105
 .22ادلصدر السابى. ص 106
 .22ادلصدر السابى. ص 107
 .22ادلصدر السابى. ص 108
اف و قاؿ غَته عوؼ بن سعد...بن بكر بن وائل وىو ادلرقش األكم عمرو بن سعد بن مالك.... بن معد بن عدن109

احد ادلتيمُت, كاف يهوى ابنة عمو أمساء بنت عوؼ بن مالك بن ضبيعة.وادلرقش لقبو لقولو بيتا من الشعرنالدار 
-2/222وحش والرسـو كما رقش يف رهراألدمي قلمنوىومن عشاؽ العرب وفرساتم يف اجلاىلية. )األغاين. 

 (.222وادلفضليات.ص 222
 .22عشاؽ العرب. ص 110
 . 91ادلصدر السابى. ص 111
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ـ( من قضاعة: راعر 574ضلو-ؽ ـ()....50ضلو-عبد اهلل عنالف بن عبد األجب بن عامر النهدى, )...112

جاىلي من العشاؽ ادلتيمُت وسيد من سادات قومو.يف رعره طالوة وعذوبة قل اف تكونا يف رعر غَت احملبُت من 
 (.4/238الزركلي.اجلاىليُت.)األعالـ. 

 .96عشاؽ العرب. ص 113
 .98ادلصدر السابى. ص114
 .99ادلصدر السابى. ص115
 .100ادلصدر السابى. ص 116
 (.292-9/208عبد اهلل بن علقمة احد بٍت عامر بن عبد مناه بن كنانة.) األغاين. 117
 .105عشاؽ العرب. ص 118
 .104ادلصدر السابى. ص 119
 .104ادلصدر السابى. ص120
ـ( من بٍت عذرة : راعر من متيمي 650ضلو-ىػ()....30ضلو -بن مهاجر الضيب)....عروة بن حزاـ 121

العرب.كاف  ب ابنة عم لو امسها نعفراءننشأ معها يف بيت واحد ألف أباه خلفو صغَتا, فكفلو عمو ودلا كم خطبها 
وجت بأموي من أىل عروة, فطلبت امها مهرا القدرة لو عليو, فرحل اذل عم لو باليمن.وعاد, فاذا ىي قد تز 
 (.5/17البلقاء)بالشاـ( فلحى مجا فأكرمو زوجها, فأقاـ أياماوودعها وانصرؼ, فضٌت حبا.)األعالـ.

 .111عشاؽ العرب. ص 122
 .116ادلصدر السابى. ص123
 .117ادلصدر السابى. ص124
 .118ادلصدر السابى. ص 125
 . 222ادلصدر السابى. ص 126
م بن احلارث, اومزاحم بن عمروبن مرة بن احلارث, من بٍت عقيل ـ( مزاح222ضلو -ىػ222مزاحم العقيلي)ضلو127

 (.2/222بن كعب, من عامر بن صعصعة: راعر غزؿ بدوى, من الشنعاف. )األعالـ:.
 .222عشاؽ العرب. ص128
 .222ادلصدر السابى. ص129
 .222ادلصدر السابى. ص 130
 .222ادلصدر السابى. ص 131
عمرو بن عقيل, وكاف توبة احد بٍت األسدية, وكاف يتعشى ليلى توبة بن محَت بن حـز بن كعب بن خفاجة بن 132

بن رداد بن كعب بن معاوية وىو -وقيل ابن الرحالة –األخيلية. وليلى حبيبة توبة وىي بنت عبد اهلل بن الرحاؿ 
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سالـ. األخيل وىو فارس اذلرار بن عبادة....بن عامر بن صعصعة, وىي من النساء ادلتقدمات يف الشعر من رعراء اإل
 (.22/222)األغاين.

 .222عشاؽ العرب.ص133
 .222ادلصدر السابى. ص134
 .222ادلصدر السابى. ص 135
ـ(غيالف بن عقبة بن تيس بن مسعود العدوى, من مضر أبواحلارث, 222-222ىػ, 222-22ذي الرمة)136

السواد, اكثر رعره ذوالرمة:راعر, من فحوؿ الطبقة الثانية يف عصره.وكاف رديد القصر, دميمايضرب لونو اذل 
 (.222-2/222تشبيب وبكاء أطالؿ.)األعالـ.

 .222عشاؽ العرب. ص 137
 .222ادلصدر السابى. ص 138
 .222ادلصدر السابى. ص 139
 .222ادلصدر السابى. ص 140
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