1.
عمرو بن شأس:
أال أيـها املرء الذي ليس ُمنـصتـا

ـت فاعـلم ما تقول وال تكن
إذا قل َ

وال قائـال إن قال حقـا وال عدال
كحاطب ليل جيـمع َّ
الدق واجلزال

سالمة بن جندل:
سعـد يفـضلـهم
إّن
ُ
ي
وجدت بين ْ
إىل متيم محـاة الثـغر نسـبـتـهم

كل شهاب على األعـداء قُرضوب
ي

كل ذي حسب يف الناس منسوب
و ي

عبيد بن األبرص:
إّن امـرؤ يف النـاس ليـس له أخ

إما يُـس يـر بـه وإما يَغـضـب

طرفة بن العبد:
اخلريُ خـري وإن طـال الزمـان به

أوعيت من زاد
ـث ما
والشر أخب ُ
َ
ي

زهري بن أيب سلمى:

وفيهم مقامـات ِحسـان وجوهها
ـيت حول بيوتـهم
وإن جئتَهم ألف َ
وإن قـام منـهم قائم قـال قاعد

والفعل
وأنـدية ينـتابـها القول
ُ
ـهل
جمالس قد يُشفى أبحالمها اجل ُ
خذل
ـرم عليك وال ُ
َر ِش َ
دت فال غ ٌ

عمرو بن كلثوم:
ـمت معـد
ورثنا املـجد قد عل ْ
خرت
وحنن إذن عـمـاد احلي ي
جنـ يذ رؤوسـهم يف غـري بِ يـر
بشبيـان يرون القـتل مـجدا

نطـاعن دونـه حىت يُـبـيـنا

عن األحفاض نـمنع من يـلينا
فمـا يدرون مـاذا يـتيـقـوان

وشي ٍ
ـجربـينا
ـب يف احلروب م ي

بشر بن أيب خازم:
ألم
فمن يـك جاهـال من آل ي
ألم
جعـلـتم قـرب حارثة بن ي
قيس بن اخلطيم:

تـجـدّن عاملـا بـهم خبـريا
إالها حتـلـفـون به فـجـورا

دعوت بين عوف حلقن دمائـهم
ُ

ساحمت يف حزب حاطب
فلما أبوا
ُ

وكنت امرأ ال أبعث احلرب ظاملا

فلـما أبوا أشـعلـتها كل جانب

عنرتة بن ش يداد:

هالَّ ِ
سألت اخلـيل اي بنة مالك
إذ ال أزال على رحالة سـابح

إن كنت جـاهلة بـما مل تعلمي
نـهد تعـاوره الكمـاة مكـليم

األعشى:
أن تكونوا قد غبـتم ونـزلنا

وشـهدان قـرابـها األسـواق

واضـعا يف سراة جنران رجلي

انعـما غـري أنين مـشـتـاق

الشنفرى:
أقيـموا بين أمي صدور مطييـكم
ويف األرض منأى للكرمي عن األذى

فإّن إىل قـوم سـواكم ألمـي ُل
ـحول
وفيها ملن خاف القـلى مت ُ

علقمة بن عبده:
فإن تـسـألوّن ابلنـسـاء فأنين
ـل ماله
إذا شـاب رأس املرء أو ق ي

يردن ثراء الـمال حيث وجـدنَه

طبيب
بصـري أبدواء النـسـاء ُ
ِ
ـب
فلـيس له من ُو يدهن نصـي ُ
عجيب
وشرخ الشـباب عندهن
ُ

امرؤ القيس:
ُعوجا على الطـلـل احمليـل ألننا

نبكي الديـار كما بكى ابن حذام

أو مـا ترى أظـعانـهن بـواكريا

كالنـخل من شوكان حني صرام

حور تعليل ابلعـبـيـر جـلودها

بيض الوجـوه نواعم األجـسام

