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 : تقديم
مااال ال اماء ااالظ مراااس م ااا ي انااااا  هتااا  ا مرااال داااسا ا ت ااا    لم اااا  ام ااا      رت    ااا   

ف ااا        ام اااالمل امتااا    ااا   م اال م  ااا  م  ااال  مااا  داااسا ا دت ااال       ء   ااا       ااا ه       حفظ  اا
 ماال ئلةفاال ماا  ام ااا اظ ام االدء    فح  فاا     امااالم  امرل اا  امءااا و ام ا  اال مضاا رآ اياظ امعاا ا 

ى مألعا ا  اياظ      ال  أ ا        اناام    ي ادل عر  مء  سه أب  هلم  ا   با  ع  ال  امزا  و 
 غ  داال ماا  ام تاا     اما اا و  ام  شاا    امغاال   ك  اا و  متر عاال مة  ياال فاا  عاا و م اال ي   تاال 

 .  ه لم أامت  محف   آياة  امر   ل   
ما  م ا ي أ ل أيا  ما  ايالي انبا اي ام با  مها  اةا أ ملي خ امر   ام ب  ما ى أمال مال إ َّ 

ةاا  عاا  انهزاالت  تع تاا  ماة اا ا إ  لبعاال أ  ما إذ  باا  أ  اء اا  دااسا امياا  اااات ل ل ماال     أبرلة اال
يااا  ا  ااا  داااسا امح اااا     اااا ف  فااا  عااا يو ه ااا  عفااا و مغلشااا   ااااا    فااا  أغءااا  امهعااال    ااااءةعل

ي امحعاااالو امف   اااال  ام  ل عااال     تطاااا ي ب ح اااا  ه  ااال ام   ا  طغااالع  مع ااااغ  أك اااا    اااال     مطاااا ل
ض ام ااااالا   أ  ام  اااالاعة امر   اااال  اااا   ااا   ات اااا   عاااا  عاااالهغ   أع اااال محءاااا ا  ماءاااا ا   م   ااا ا 

 ام فلضاءل باا   أ اةا   ماا  انم ال      اا      ام  ا  اال با   أياا      امغزاعطل كلم  لي ل باا   مار ا  
م راال عاا   اااض أداا  إ  اال داا  ام ااا   ع اال   اا   ل امفرعاال امغاالي و إم لماال ااا  ال  مااتا ا    لة اا 

م اال محفاا   اا   تاا   ت  أه اال      اال ام لدءعاال  ماال ماداال ماا  ع اا ي أ بعاال ماا  أ غاالي  مفلضااا
 .  مار     ام  اج  امح ا ل امت  م ت   لمر   اما ب   خلعل   ام    امر    م ل ي  ياات  ل

 مفهوم الفحولة 
ف الل:  جا تح    ف  ا  ما  فا  ذما   اب  جّر :   ل  امع ا   ا   امححط ئل   تاّتغا   لل

إ  ال ام الع  ام طةا ي     ام طةا ي عة د اسا ام الع  ما  شاا ه  ءا  جّ ا ا   فا ّمر  عءا  أ ا    ارا 
 .1امسو ا م   لم ا  عء  ع ادر   جّ  ه عء  ي ائ 

 مرظاا  فاا  أعطاالا شااا دل  ااا  م ااّرة أ  محطاالبل أ      اا ل اباا  يشاا ل   اال   امااا   
 فتت ك مفظل مءفظل  أ  مار  م ار     ل  فا  ام ح ي     م    ظ دل ف  ف لهل ام ا   مح لب  

ام اا   اضاا   ج امتا    بزاا ام اراا    زبا ا ه   زم ال  برعاال ام اا    زه ال  ع اا  ام ا اف    ماها   
عءا  عا ا ام الع   م ليما   زا  امزاغ    اّئا ا  امةرالظ  اما البغاض..... ف     ٌي مّ ال ااّ  ه  حح 

غااال  ماا    اا  امةتاال أ    اا   ئ       م  ّاا  ااا ّل عءاا   ءفاال  م ااّ ل  ماّ اا  م  اا    مّ اال فاا  ا 
 . 2 امفل ل   إذ معة ذم  ف  ئغلي امغ  
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 عاا     داا  ذماا  امااسو    اا     لباا  ذماا  ام زاات ى ماا  ا عت اال  عءاا  امطغاا  مزاات ى ياال   
م ا  ا اتحّ    دا   ام الع  با   امطغا   ام ارال    ا  ا تالي ا مء الع  فا  مءا  امحلمال م ا  امفحا 

باا   امطغاا   ام اارال      اا  فاا  شااا ه    م راا  املخااس متغاال  علّماال  م اا  شاالع  عء  اال باا  عةاا و  اا 
ئغ االت متفل ماال فاا  ذاك    اال ات ّ اا  دااسا فاا    اعححك ف  ع ءاا  إه لماال  فّرعَّاال  ملّماال     اا  جاءاا ا ام ااا اظ

ام ااا اظ  باا  اااّا  ام  حاا .  ئغ االت   أ  داا  ام تاال  امااسو باا   أااا ارل   كتاال  فح ماال ام ااا اظ
مااالا   امفح مّعاال  مر اال: ئاا ل اماارّ      فاا   فاا  م  اال   اا  اماا أو فاا  ئغ االم   مءاا   م اارعفلم ل

ي  بااا   ااا   حااا    ل عااال  مااا ا  عءااا  اهتفااالة    رلةااا      ااا و   ااا   ام ااالع    مااا  يااا  زه ااال  ب
رال م ا  امفح مّعال..   يم ال  عافل امفح مّعال  لم ا  لم رال إم  جل   امطغ  ف  ااتح لا ام لع 

  احركَحا     ا   ام الع  م اّ  ا    م ّءا ا   ف اا  امفحا  امت ّ ا    أ    يكل اآ امفح مّعال مارا  ا بتا ا 
   زّ   امفاا   ا فاا  شااا ه    ارتحءاا  داا  ماا  شااا  غ اا ه    ارتحءاا  غ اا ه ماا  شااا ه ك اال  عااف 

   أما ه مفا ت م ّ ا ه  شا  م .. أو أ  مءفحا  م ّ ال عءا  غ ا ه    ّ ال امفحا  عءا  امحف الا  فتضا 

ااا َّ هزااا  ما  اااع امعااا ا      اتحّ ااال دااا  ام  ء ااا  سا  طغااا     م اااحغ  عااارال..  ماااسم   ءااا  عح
 :     م   ل   لل م     م  فحا   م ء ا   

 َأَم َءَترل بفسو هحزح   َأ   و       إفذا َأ آف اف َ َض آف َفا َمح يو 
  ا  اااتحل    فح مال ام اا اظ فا  امعا ا   ال  الل  أك ا  شاا ه مح ا ل عءعا ..    كال  أفحء ا 
     م  درلك عء  ل    ّعل  ف  يدط  ف حّ   عرا  بءتغا  داسا   ال  عا  م   امفح   وعء  ل ب  عة

راا   ملمااآ إمعاا  ماا ا  جرزااّعل     ام اع اا    ماار   ام  حاا    اباا   ت غاال ففضااءت  عءاا      م  أّ  جح
امتاعة  فزا   م را    دا  مال م اا إما  ا عتاساي  ا  اما      ءف  عءا    له ال    اء ل ام ئ امتعة 

  :  د  تحل م   امفح   ة  ذم   با ه ماغل  فرعلاا

  ةم   أهزا  ما  عارال ام عا  مال ما   حزار  اما   امتاعة  ففطا  إما  جل ا  عارلا 1 
  مّ ل  فا ت عءا  عاله  امطغا  اماسو   اح جا  امغ ا  اما اع    ع  امخ   اتاّءل   ل     ف 
عءا  أالاا ل..  ذاك  ال  أهاا  مزاات ع  أ   ا ا  ام الع   ا ائ ه ام اا  ل    إما  شان    ليجعال

 اكتزاةآ ما ا   ب ال   ا  و عء  ال عافل ام  عال    ال   ا   ام  حا ..  دا  امزاة  امااغل  امتا 
 امااسو شاا ئ ا إم ل عاال  عاا  ام  ء اا   لمفحاا  بتح  اا  م  اا    داا  أ  ماا   اال   اا   االل م اا   فزاا 

 ت  ا    ا  م  مءا  ما  م ّ ا   أ  ا و...   ال  أفحء ا   م الهزا)أم ءترال باسو  امتا  مر ال :  ا  م   
مءاا  ام  اا  و   فاا  ت فاامتاا  ماا   عاارال  عاا ّعل مءر اا    ام  اكاا .. دااسا إماا  مااالا  د  ام اا ى 

  .ب تااااااااااال   كلم  امااااااااااال   امطااااااااااا ل  اماااااااااااسو احااااااااااا  ى أ ااااااااااا  م ااااااااااال   امخ زااااااااااا  

  .ياااااااع ي اةاااااا  جعاااااال ا     فاااااا   ّ  شااااااا   هزاااااا  يأا اااااا  م  ماااااا   ةاااااا  ذماااااا ااااااا 2 

ءا   ا     ف ال  ةءا ه مر ال  ال  م ةا      مال يّ  ه ماا   أشااليدل ع م  اماا    ل اآاا  3 
َ  عء    عء  ل ب  عة و  فا   د      م  امت     ل ف  ل مر ل  :كل  م    ا   فَ  ف



ةءح ل إفذ َ َامَ  امَ  َ  َم    ح   َعآ َم ت  ح       َأ  هف  َد  مل َعءف َآ َ مل افات  ف
 فا   د :   م  ة دسه ا ا ام د   ي  عل  إم    امالَ  ا ف لم ا: 

زل ف َئ   ح        حَا َ  امَ غل ف َع َ  هلَ  َم   ح    َئحل  فَ  َ ءٌ  ف  امحف
ا طل اما د  ف الم ا: م ال مت ّ ا   اا      زذا  ل اآ امفح معَّاال م ّ ا  ذي و ام  لم ال امفرعال ما ا    1دلمال  اف

لمال ما  ام ا  و أ اّ  مزات ى ه م  م ا   ب   امطغ   ام رال  ف   َغَءَغل ام ارال عءا  امطغا  م ّ ا 
  اا    داا 610  ت.  حا   ئحف ا  امارا و  ما  امفح مّعال..   ا   ال  م ا  ام حّةا   امااسو أحئءال عءا 

عءا  امطغا . ذما  أ  ئحفا ا   ال  أ عا      لععل أ  ام ارال م  ا   ا  غءةاآ إم  دسه امخلععل
ا   عاف  م ال عاف  إّ لدال   ام حّةا  م اما   مءخ      ل   زا   ئحف ا  امخ ا  م  ا و زك    درالك 2 حح

   اال فاا  عّ اا   اااآ امتحة اا  عءاا  شااا  ئحف اا   فااسد  إماا  أ اا  ااا   محّةاا ا  متحزاا ر  شااا ه   ماا 
 المحة   ام تل ال ع ءعال عارل عل  امتحة ا  إضالفل إما  إ حلةا    م 3   أ   ام حتّال  فح مال ام اا اظ

ما   مّ ال ا جا  اعتغالي امجا اظ  مال أشاغ  ذ مءرزا،   امتاامعع   ام اعلغل   امةرالظ   ام شا    ظ ا و
عّءال م تضا     ا  درالك   هتا  ما   حضا    اض ل م   اض  هت       م ض   اّ  ه او  حضا 

     غاا    ف ا   اال  ام حّةاا  4ام  جاال   عةا ام لد    عءا  هاا   عاا  فا  م اال  غ ا ه ماا    ااء 
اء   ام اا  م  ا و مال  يأت م ياال ام ارال  امرا  محّ ا  أعاحلب ل  اة ا  أه  أاالمسو  د ا  با  أبا  اح

 امت تعع  امتح ع ,    ااسدة    ا  ماسد  ام طةا ع  .  ما  داسا فا   ام ارال   حا ء    ع  امترتع 
ام حّةاا  عاافل امفح ماال  امتاا   ضااف  ل عءعاا  امعاا ا     اال ماا  مراا ي ام اارال عاافل  ماا  مراا ي عاا 
  . د   امفح مل ع 

 امااسا    ةاا ا عاا  أ ل أياا    اا و     مغااال م حاالع امر اال   ام ايااا   ام  ت اا    لمر اا  ام اا   
فا   أ ل    ات   عء  أاة محا  و   اضاحل  م ّ    ف   ع  يأو علهغ  ف  ام ا   ام ا اظ 

 مألع ا  غ   أ   ما    حا  بت   را  برفزا  ""فح مل ام ا اظ  م رل م  دسا امر ي د   تل إأي   ع  
عءا   م  م     أج بال شاعخ إع    إذ  دا231ت ز  ل م ء  ذم  مء  سه أب  هلم  امز زتل   )_  

 أائءت  أ  أائءل غ  ه م  مامسم   م      ه ل اياة  ف   اض ام ا اظ.

  ه لم  عء  أاالت مةا أ   ا و يلباآ  محا    دا  مةا أ امفح مالأ ل  امع ا  ماظ  أ    
  إذ امخس مر  مععليا     ل مء  ا  ل ب   ام ا اظ  مفض    اضا   عءا   ااض  ما   اال امرظا  فا

    اب    سم  أدا    الة  مر  ا  امر ا و   ي ل  أأشاليد   م ى ااتعفلة ل م       لة     
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:إ  ماا  م  اال   االل ؟ ف اال ماراا  امفحاا  هاالم  امز زااتل   إذ اااام :  بااأفاا  أهاا  ي   ه عءاا  مء  ااسه 
 :  لل  ب آ ج    ا م  عء  دسا    لاِف عء  غ  ه     ل امفح  عء  ام ف 

 زَّ في َقَرٍن         لم يسَتِطع صوَلة الُبزِل القناعيسِ وابُن اللبوِن إذا ما لُ 

  م  امرل ل :       اب  امءة   
 شح  :              َّ امح 
 امحة  ام فت ل :            ااام

 امغا   إذا بءغ امتلاال  د  :  ل ل   ج امة ل
 ام  ا  ام   لظ  :         ام رل عة

ف ااااا   امفحااااا  فااااا  ذدااااا  امعااااا ا   عةااااا  ام ءااااا  بااااا     ااااا   ي رااااال أ  مأ اذا مااااال مامءرااااال امة اااااآ 
فاا    ماا     يمااا   ماا  ام ااا اظ ماااعة  اااَلمَغل ل ةاا   لب  امءَّ دااا  م مغا   اا   اما اا  فاااا216ء )ت_امغاالد

ام ااا  ل أااااء بل   زااا ل  ج  و. م ااال  اال   ااا   اما ااا  فااا  ام اااا  شاا ئل مااا  شااا  ت امفح مااال   ااا ه 
دااان ظ مااا   ااال  ا فااا  :    ااا ل   ام طااا   مفااا   ا  زااا آ عااا  م ااا    ام ايااال انااااام    ج  ااا   ا

 لم ط بااا   ةاا و إع ل اا  ام اا ا   اااام    إأ اا ل فاا    شاا ئل م  اا        ام لدءعاال  اال  م اا  شااا 
 اا ه     لل م  إ  ف  ام  عل أه ا   الل م َء ال  ةءا    مَ :   ع  ل  ا  ا لي إه ى   لة ه    لعل

 ايل ع  ه.   ات ا  فح مت  مح أ       فا م    

ب   أ      اما    ه ه غ    لا  كتزل  ام لع  عفل امفح مل م    فا ب م  ما  ما اف  
أ ضااال  م  أد  ااال   ااا و ام ااا  أ    ااا و ام  ااا  مرااا  عءااا  ام    ماااسم    اااض امخ ااالة  ام ااا ى 

  ماا   اال   االل   ماا    جاا  له   اا ل عاا  م ء اا  باا  يبعااال  داا  ماا  أ اا   ام ااا اظ ام االدء    ع اا ا:
فءا   الل م ا    ا  م )اما رعل   ة      ل ع  امح   يو:    ل  أفحء     ترل بسو هز  أ   و ء أم:

 أم لما  ما  امر ال    ا و فا  امزاغ   ج امال امعا ا   م مغا ج  و ام ا  م ى       لة   ل  فحا
شااالي أداا  امغل  اال عاا  غ اا د  ماا  أفاا  اماااء    ف االهل فاا  امءااال باا  ا ا  يع اال  د  ماال    اا  

 براالظ مءاا ك امح اا و  أ ااا و باا    اا  أهاا    ااا اظ امااسا  ماااي ت أشاااليد    ااني ات هضاالي ل  لعاالام
مااعة   : َفااَا  مزاال    ضااا  أاااء ب    اال  االل امعاا ا  عراا     اال  عءاا  عااءل    اال  االمفح ت 

 .  فح     أ   

عءا   ئغااآ أه لما    ات   فا    ا ه  ج ال أ ا عال ع ا ما عة  ام ء  ب       امغلدء    ل 
   ب اسه ام افل ب ر ال ما    ا  أ اله ما ّي ا  إ ا  فحا   : فر  ه    ل عا  ام ا ل     اض ام ا اظ
    أ  مخءا  أه لما     امرالت  م را  أفزا  شاا ه   ال ا  ا    ماعة با    ام ا ل :  فلكتف   لم  ل



َ  فاا   أ  ءتاا  فاا   اال  امخ اا    ام ااا    ااٌ   ل اا  ام اا  :  ماا   اااض امتضاالي  ماا    ماا  ام اا   
 . ضا 

 فحولة الشعراءكتاب 
م   ا ات  ماءع الت     ال أبا      ض  م   ي  م    ا ي ام   اما ب دسا ام تل          

يا   ا  فا  مءا  امج بال     عءعا  هالم  امز زاتل   ما  أج بال شاعخ  امعا ا  عءا  أاائءل أم لدال
ارغاا  أ   امعا ا   ك ال  زا  إما   فرزا  ام تال  إمعا     هسا مر ل مال شالظ   ل ات م  عر ه

     م ا  غل ال فا  امرااآ امارا و فحا  فطف ا   متح ل  ةا  إعا اي امح ا  عءا  ام الع   ا ا  فحا 
  اا  با  ااا    ام ارال  ماعة ما  هاا و   ج ا    م  شا ه  لمط ءزل  امطة و   مة   معة  فح 

 .. أمخ .  ام  عل فح  ف  م ي ت  امت    م    م ل ف 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    بسم هللا الرحمن الرحيم

 

  لل:  لل أب  هلم  ا   با  مح ا  با   1لل أب      مح   ب  امحز   ب   ي   ام  و ا 
اا ماا و   4عةاا  ام ءاا  باا     اا  غ اا  3ااا اآ امعاا ا  : 2ع  اال  امزاا  و   5  امرل ااال امااسبعل   فضّف
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 محمد بن الحسن بن دريد األزدي القحطاني، أبو بكر.

د أشعر العلماء وأعلم الشعراء، وهو صاحب المقصورة الدريدية، من أئمة اللغة واألدب، كانوا يقولون: ابن دري

ولد في البصرة وانتقل إلى عمان فأقام اثني عشر عاما وعاد إلى البصرة ثم رحلل إللى نلواحي فلارل فقللد     

ميكا  ديوان فارل، ومدحهم بقصيدته المقصورة، ثم رجع إلى بغداد واتصل بالمقتدر العباسي فأجرى عليه في 

 هر خمسين دينارا فأقام إلى أن توفي.كل ش

ط( فلي اللغلة، ثةثلة مجللدا ، -ط(، و)الجمهلرة-ط( فلي األنسلاب، و)المقصلور والمملدود -من كتبه )االشلتقا  

 و)أدب الكاتب(، و)األمالي(.
المصلناا   اخل   سهل بن محمد بن عثمان، اإلمام أبو حاتم السجستاني ثم البصري النحلوي المقلرص صلاحب 2

هلارون وأبلي علامر العقلدي، وقلرأ  عبيدة وأبي زيد األنصاري واألصمعي ووهب بلن جريلر ويزيلد بلن عن أبي

والحلدي  والعربيلة وروى عنله أبلو داود والنسلائي  القر ن على يعقوب الحضرمي، وحملل النلال عنله القلر ن

العروض والمعمى، ولم يتجر فيها، وله اليد الطولى في اللغة والشعر و والبزار في مسند ، وكان جماعة للكتب

 وله: إعراب القر ن، وكتاب ما تلحن فيه العاملة، والمقصلور والمملدود، وكتلاب المقلاطع يكن حاذقاً في النحو 

النحلللة، وكتللاب  والمبللادي، والقللراءا ، والاصللاحة، والوحللوف، واخللتة  المصللاحي، وكتللاب الطيللر، وكتللاب

وكتلاب الحشلرا ، وكتلاب اللزرو،  تلاب اللدرو والتلرل،القسي والنبا  والسهام، وكتاب السيو  والرملا،، وك

وكتاب اللبأ واللبن والحليب، وكتاب الكرم، وكتاب الشتاء  وكتاب الهجاء، وكتاب خلق اإلنسان، وكتاب اإلدغام،

العشب، وكتاب الخصب والقحط، وغير ذلك. وتوفي سنة  وكتاب اإلبل، وكتاب والصيي، وكتاب النحل والعسل،

اجتمع مع  وقيل سنة ثمان وأربعين ومائتين. قرأ كتاب سيبويه على األخاش مرتين، وكان إذا ومائتين، خمسين

 ً ملن أن يسلأله مسلألة فلي  أبي عثمان المازني في دار عيسى بن جعار الهاشلمي تشلاغل وبلادر بلالخروف خوفلا

               الوافي بالوفيا .   عليه ويةزم القراءة  النحو ألنه لم يكن فيه حاذقاً  وكان أبو العبال المبرد يحضر حلقته
البصري  عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن عبد شمس األصمعي: األصمعي  3

. قا  عمر بن شبة  سمعته يقو  وطبقتهصاحب اللغة. كان إمام زمانه في اللغة. روى عن أبي عمرو بن العةء 

ما عبر أحد عن العرب بمثل عبارة األصمعي. وقا  ابلن معلين:  الشافعي: ا حاظت ستة عشر ألي أرجوزة. وق

وقا  أبو داود: صدو   وكان يتقي أن ياسر حدي  رسو  هللا  من أعلم النال في فنه. لم يكن ممن يك ب، وكان

 وتنللا ر هلو وسليبويه، فقللا  يلونس بلن حبيللب: الحلق مللع كملا يتقلي أن ياسللر القلر ن.  صللى هللا عليله وسلللم،

البخاري: ما  سنة سلت عشلرة وملايتين. وقلا  غيلر : سلنة خملس عشلرة.  سيبويه، وه ا يغلبه بلسانه. وقا 

الطيب عبد الواحد بن  ثمانياً وثمانين سنة. وكان الشعر لألصمعي واألخبار ألبي عبيدة. قا  أبو وقيل انه عاف

يحكي العوام، وسقاط النال من نوادر  فأما ما علي اللغوي: كان األصمعي صدوقاً في كل شيء من أهل السنة.

ويحكلون أن رجلةً رأى ابلن أخيله عبلد اللرحمن فقلا  لله: ملا ياعلل  األعراب ويقولون: ه ا ملا افتعلله األصلمعي

 الشمس يك ب على األعراب! فه ا باطل نعوذ بلا  منله، وملن معلرة جهلل قائليله، وكيلي عمك؟ فقا : قاعد في
.  إال أفصح اللغا  أجمع علماء اللغة عليه، ويقي عما يناردون عنه، وال يجيزيكون ذلك وهو ال ياتي إال فيما 

المقصور والممدود  كتاب  ومن تصانياه: كتاب خلق اإلنسان  كتاب األجنال  كتاب األنواء  كتاب الهمز  كتاب

اب اإلبل  كتاب كتاب خلق الارل  كتاب الخيل  كت الار   كتاب الصاا   كتاب األثواب  كتاب الميسر والقدا، 

كتللاب فعلل وأفعلل  كتللاب األمثلا   كتلاب األاللداد  كتلاب األلالا   كتللاب  الشلاء  كتلاب األخبيللة  كتلاب الوحلوف،

المصلادر   اللغا   كتاب ميا  العرب  كتاب النوادر  كتلاب االشلتقا   كتلاب معلاني الشلعر  كتلاب السة،  كتاب

كتاب غريب الحدي   كتاب نوادر  ما اتاق لاظه واختلي معنا   كتاب األراجيز  كتاب النخلة  كتاب النبا   كتاب

 الوافي بالوفيا   األعراب  وغير ذلك.

 كتبت : عن ، وهو خطأ . 4
 م 605 - . هـ / ?  18 -? :    النابِغَة ال ُبياني 5

ملن أهلل  شلاعر جلاهلي ملن الطبقلة األوللى، زياد بن معاوية بن اباب ال بياني الغطااني المضري، أبو أمامة.

الحجاز، كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسو  عكا  فتقصد  الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكان األعشى 

حظيلاً عنلد النعملان بلن المنل ر، حتلى شلبب فلي قصليدة لله  النابغلة. وحسان والخنساء ممن يعرض شلعر  عللى

الغسانيين بالشام، وغاب زمناً. ثم راي  بالمتجردة )زوجة النعمان( فغضب منه النعمان، فار النابغة ووفد على



؟  الل: امرل اال  ل امفحا لأ َّ   : َما   ا ا  مال ااامت   ة ا  م ما    ااامتح  ام لدءعال 1عء  الة  شا اظ
 ) م  ام اف    :2 امتعة ئ مل أيى ف  ام  عل مه  م     ل ام    لل: ي    امسبعل  

ُهم ِبَبني َأبيِهم       َوِباأَلشقيَن ما كاَن الِعقابُ   َوقاُهم ِجدُّ
باا  أ م اا   ء اا  فاا  ام اا  و اماا    : فء اال يا اا  أكتاا   اماا  ف اا  ياا   االل :  االل أباا  هاالم 

  ا ا  جاا  امرل اال اماسبعل      مسهغا     امغاا ا   م  امخطَ و  امزةل    ء   أ س ا ما    ما  ةامتع
  امفح ل. م 

     ّ ال امفحا   ا  ا  أ  ما  م ّ ال  عءا  غ ا ه ؟  الل:  ءآ ف ال مارا  امفحا  :  لل أب  هلم 
  .3 لاعء  امحف 

 : ا م  عء  دسا 4 لل:  ب آ ج   
 في َقَرٍن         لم يسَتِطع صوَلة الُبزِل القناعيسِ وابُن اللبوِن إذا ما ُلزَّ 

  عءعا  أهاا ا؟  ا ّف : امرل اال   االل: مح   اااام  يجا  أو امرالت ئاا ا أشاا ؟  الل :  الل أبا  هالم 
 : 6 االل 5 ءاآ: ف د اا  با  أباا  ااء     أ ي اآح اماء االظ  لم اا   فضااء   عءعا  أهاا ا :         الل

                                                                                                                                       

شعر  كثير وكان أحسن شعراء العرب ديباجة، ال تكلي في شعر  وال حشو. عاف عمراً  عنه النعمان فعاد إليه.

 طويةً.

 كتبت : الشعراء . 1
 م 544 - 496 . هـ /  80 - 130:  امرؤ القَيس 2

أشلهر شلعراء العلرب عللى اإلطلة ، يملاني األصلل، ، شاعر جاهلي،  امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي.

فبلغ ذلك أبلا ، وأخ  في اللهو ، قا  الشعر وهو غةم،  كان أبو  ملك أسد وغطاان وأمه أخت المهلهل الشاعر.

أقام زهاء خمس سنين، ثم جعل ينتقل مع  فنها  عن سيرته فلم ينته، فأبعد  ، وهو في نحو العشرين من عمر .

اليعني  اء العرب ، إلى أن ثار بنو أسد على أبيه فقتلو ، فبلغه ذلك وهو جالس للشراب فقلا :أصحابه في أحي

صغيراً وحملني دمه كبيراً، ال صحو اليوم وال سكر غداً، اليوم خمر وغداً أمر. ونهض ملن غلد  فللم يلز  حتلى 

الغساني والي بادية الشام لكي  .ثم قصد الحارث بن أبي شمر، ثأر ألبيه من بني أسد، وقا  في ذلك شعراً كثيراً 

، ولملا كلان بلأنقرة فعلاد قلافة فوعلد  وماطلله ، ، يستعين بالروم على الارل فسير  الحارث إلى قيصر اللروم 

  هر  في جسمه قرو،، فأقام فيها إلى أن ما .

. لسان وبه وتحميله، وهو ال ي دخل في السنة الرابعة، وعند ذلك يُتمكَّن من ركمن اإلبل  وِحقَّة   جمع ِحق    3

  العرب ) حقق (
 م 728 - 648هـ /  110 - 28:  َجرير 4

أشعر أهل عصر ، ولد وما   جرير بن عطية بن ح ياة الخطاي بن بدر الكلبي اليربوعي، أبو حزرة، من تميم.

عايااً، كان  في اليمامة، وعاف عمر  كله يناال شعراء زمنه ويساجلهم فلم يثبت أمامه غير الارد  واألخطل.

 وهو من أغز  النال شعراً.
 م 609 - . هـ / ?  13 -? :  ُزَهير بن أبي سُلَمى 5

لله  زهير بن أبي سلمى ربيعة بن ربا، المزني، من ُمَضر. حكيم الشعراء في الجاهلية وفي أئمة األدب من ياض 

: كلان أبلو  شلاعراً، وخالله قا  ابن األعرابي: كان لزهير من الشعر ما للم يكلن لغيلر  على شعراء العرب كافة.

ولد في بةد ُمَزينة بنواحي  شاعراً، وأخته سلمى شاعرة، وابنا  كعب وبجير شاعرين، وأخته الخنساء شاعرة.

قيل: كان ينظم القصيدة فلي شلهر  المدينة وكان يقيم في الحاجر )من ديار نجد(، واستمر بنو  فيه بعد اإلسةم.

ى )الحوليا (، أشهر شعر  معلقته التي مطلعها:وينقحها ويه بها في سنة فكانت قص  ائد  تسم 

 ويقا  : إن أبياته في  خرها تشبه كةم األنبياء. أمن أم أوفى دمنة لم تكلم

 كتبت : قد .  6



يجاا   أ ااال أااا  : امرل ااال اشاااا  أ    اااام  :1ال أبــو عمـــروقـــ  :   يااا   االل  ا تءاا   عاا   ف   اال 
أشااا  ماا   د اا    2أ ت باا  ه اا   االل:   مءرل ااال أج اا ا   أ    اا  َ   د اا ٌ  : ماال   ااء ح   د اا ؟ ف االل

 :  لل أ ت .  م   امرل ال ئائا مر 
 3بجيش ترى منه الفضاء معّضال

 ) م  ام لم    : ف لل ا     ف لظ   ارله ف      ب آ   ا  ش ئل    لل امرل ال  ف   ل عل
اًل         َيَدُع اإلكاَم كَأنَُّهنَّ َصَحاِرى   َجْيٌش َيَظلُّ به الَفضاُء ُمَعضِّ

 4و  ال  ئف ا  امارا   : ه يرل امع ا   لل: ه يرل شعخ م  أدا    ا   الل :  لل أب  هلم 
 ئ ماا  اماا   شااا شااا ه أ    االل:  ئف اا  عراا و فاا   اااض ا محزاا  شااا ه    زاا   فاا  ام لدءعاال محةّفاا

   الل إ     ا ا  :  الل   امتاعة شا ئل ئ :     أ س ئف   م  ام     ي   لل م امع ا         امتعة
  ا  ماا  اما     6 الل:   ال  ع ا   با     ئال    امتعة م االمع   ال  ا ماا  5[ ئ ام  ] م  شا  

                                                
 زبان بن العةء بن عمار بن عبد هللا بن الحصين بن الحارث ينتهي إللى معلد بلن علدنان أبو عمرو بن العةء 1

، وقيلل فلي زبلان ربلان  لمقرص النحوي أحد القراء السبعة وقيل اسمه العريان وقيل غير ذلكالتميمي المازني ا

 قرأ القر ن على سعيد بن جبير ومجاهد وقيل على أبي العاليلة الريلاحي وعللى جماعلة والصحيح زبان بالزاي.

اء بن أبلي ربلا، وحدث عن أنس بن مالك وأبي صالح السمان وعط سواهم، وكان لجةلته ال يسأ  عن اسمه. 

 رأساً في العلم في أيام الحسن البصري. قا  أبو عبيدة: أبو عمرو أعلم النال بالقراءا  وطائاة سواهم. وكان

 وكانت دفاتر  ملء بيت إلى السقي. ثم تنسك فأحرقها. وكان من أشرا  العرب والعربية والشعر وأيام العرب.

وقلا  األصلمعي: كلان ، ثقة. وقا  أبو حلاتم: لليس بله بلأل.  ووجوهها. مدحه الارزد  وغير . قا  ابن معين:

كلوزاً فيشلم الريحلان يومله ويشلرب فلي  ألبي عمرو كل يوم فلسان فلس يشلتري بله ريحانلاً وفللس يشلتري بله

تجاي الريحان وتدقه في األشنان ثم يستجد غير ذلك في  الكوز يومه فإذا أمسى تصد  بالكوز وأمر الجارية أن

الطيب قا : كان أبو عمرو يميل إلى القو  باإلرجاء. فحدث األصمعي قلا : قلا   اقو : وحدث أبوكل يوم. قا  ي

عقاباً أيخلي  عبيد ألبي عمرو: يا أبا عمرو هل يخلي هللا وعد ؟ قا : ال. قا : أفرأيت من أوعد  هللا عمرو بن

ه طلو  اسلتوفا  يلاقو  فلي معجلم فيل وعد ؟ قا : من العجمة أتيت يا أبا عثمان الوعلد غيلر الوعيلد. وهلو خبلر

 الوافي بالوفيا  وتوفي أبو عمرو بن العةء سنة أربع وخمسين ومائة. األدباء.
 م 620 - 530 . هـ /  2 - 95:  أول بن َحَجر 2

شاعر تميم في الجاهلية، أو من كبار شعرائها، أبو  حجر هو زوف  أول بن حجر بن مالك التميمي أبو شريح.

لر طلويةً وللم يلدر   أم زهير بن أبي سلمى، كان كثير األساار، وأكثر إقامته عند عمرو بن هند في الحيلرة. عم 

 في شعر  حكمة ورقة، وكانت تميم تقدمه على سائر الشعراء العرب. وكان غزالً مغرماً بالنساء. اإلسةم.
 ه ا عجز بيت من الطويل ، وهو من قصيدة مطلعها :  3

ة       َوكاَن بِِ كرى أُم ِ َعمرو  ُمَوكَّة َصحا قَلبُهُ َعن سُكِر ِ     فَتَأَمَّ

ـ  82ولكن البيت ال ي منه ه ا العجز غير موجود في المطبوو من ديوانه . انظر ديوان أول بن حجر ، ص   

92 
 م 609 - . هـ / ?  13 -? :  الطُاَيِل الغَنَوي 4

جاهلي، فحل، من الشجعان وهو أوصي العرب  شاعر طُاَيل بن عو  بن كعب، من بني غني، من قيس عيةن.

ويسلمى أيضلاً )المحب لر( لتحسلينه شلعر ، عاصلر النابغلة  للخيل وربما سلمي )طايلل الخيلل( لكثلرة وصلاه لهلا.

كان معاوية يقو : خلوا لي طايةً وقولوا ما شئتم  الجعدي وزهير بن أبي سلمى، وما  بعد مقتل هرم بن سنان.

 في غير  من الشعراء.

 يادة يقتضيها السيا  .ز 5
 م 540 - 448 . هـ /  85 - 179:  عمرو بِن قَُميئَة 6

شاعر جاهلي مقدم، نشأ يتيماً وأقام  عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك الثعلبي البكري الوائلي النزاري.

قيصر فما  في في الحيرة مدة وصحب حجراً أبا امرص القيس الشاعر، وخرف مع امرص القيس في توجهه إلى 

)بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه(، إلى  خلر  وهو المراد بقو  امرص القيس  الطريق فكان يقا  له )الضائع(.

 األبيا .



  ااا    فاا   شااا ه أشااغ  ماا  ئفاا ا   ا عاا     اا ل: إماا   ع اا    االل:   اال  مال  اال باا  أباا  ااا عل 
 ف اال  اا   ا ظ /ما  اما ا  أ  امرل اال اماسبعل   ما  ارااآ  لل:اي      ام م   م   د    د  فح 

   1             : إ    م 
 1صفٌر مناخُرها من الجرجار

امراااآ      م اا  ئف ا  امخ ا  غل اال فا  :  ما    اا  امرل اال  أ ت   د ا   حزاار   عافل امخ ا   الل
 امط       ) م  : ي  أ    م      د  فح 

 ُيرادي َعلى َفأِس الِلَجاِم َكَأنَّما       ُيرادي ِبِه ِمرقاُة ِجذٍع ُمَشذَِّب 
      االل أي ماا  أ ضاال : أو هل متاا  عءعاا    م اا ل يا  ماا  عءاا   ااسا عءاا  فااات امء اال  2و ا   ماا  احاا

 : ي  أ      4فح  3 لل:  امرل ال ام ا ى    د  ج   ام فل مءخ   ج ا    ز  ل     عر  
 5يشد الُشئون أو أراد لَيْزفرا

 ) م  امغزعا       أهز  ف      م  امت     ل ف  ل:
 ِتلَك الَمكاِرُم ال َقعباِن ِمن َلَبٍن       ِشيبا ِبماٍء َفعادا َبعُد َأبواال

 6اي با  امحعالظ م ل  الل اا :   لل   ؟ ف   دسا امة آ ا    ف  شا  غ  ه مل مسهغ  ف  ذا :  ءآ
امرل اال ه رئاس:  الل      مرل اماسو اا   امءاة  لغهلج  َ اَ    مرل امسو أَ 7  مرل  لش ح يجء   ام    و:
    

                                                
 عجز بيت من الكامل ، والبيت بتمامه :  1

 يَتََحلَُّب اليَعضيُد ِمن أَشداقِها       ُصاراً َمناِخُرها ِمَن الِجرجارِ   

 ( بالنصب على الحا  وفي الديوان ) صارا  
ورادُيتُلله مقلللوب منلله. قللا  ابللن سلليد : راَدُيتلله علللى األَُمللر  راَدى الرجللَل: دارا ُ وراَوَد ُ، وراَوُدتُلله علللى األَمللرِ  2

.، راَوُدته كأَنه َمُقلُوب    اللسان ) ردي ( أَبو عمرو: راَدُيت الرجل وداَجُيته ودالَُيته وفانَُيته بمعنًى واِحد 
 م 670 - 570هـ /  50 - . هـ  54:     الَجعِدي  الن ابِغَةِ  3

شاعر مالق، صحابي من المعمرين، اشتهر  قيس بن عبد هللا، بن عَُدل بن ربيعة، الجعدي العامري، أبو ليلى.

ال يقو  الشعر ثمَّ نبغ فقاله، وكان ممن هجلر األوثلان، ونهلى   النابغة ألنه أقام ثةثين سنة في الجاهلية وسمي

ووفد على النبي صلى هللا عليله وسللم، فأسللم، وأدر  صلا ين فشلهدها ملع عللي  ر قبل  هور اإلسةم.عن الخم

كرم هللا وجهه، ثم سكن الكوفة فََسي ر  معاوية إلى أصبهان مع أحد والتهلا فملا  فيهلا وقلد كُليَّ بصلر  وجلاوز 

 المائة.

الشعر السابق مباشرة قبل شر، يلراد عللى جملة ) قا  والنابغة الجعدي فحل ( جاء  في المخطوط بعد بيت  4

 فأل ، والمكان الصحيح له   الجملة هو هنا .
عجز بيت من الطويل ، ولم أعثر في ديوانه على بيت عجز  ه ا ال ي ذُكر ، ووجد  البيتين التاليين في  5

 قصيدتين مختلاتين في ديوانه : 

 س  أَو قَد أَراَد لِيَزفِراَشديُد قُةِ  الِمرفَقَين َكأَنَّما       بِِه ناَ  

 َشِديُد قِةَِ  الَموقِاَيِن َكأَنََّما       نَهى نَاَساً أَو قَد أَراَد لِيَزفِرا  
 189هو سوار بن أوفى بن سبرة القشيري ، له ذكر في المؤتلي والمختلي في أسماء الشعراء ، ص  6
قطعت في الحرب رجل حاتم بن :   وعة الشعرية/ الموس 265قا  الجاحظ في كتابه البرصان والعرجان ، ص  7

ينشد رجله وهو يقاتل، فسمي ناشد رجله، وهو الل ي كلان  عتاب بن قيس بن األعور بن قشير، وهو ال ي كان

ويقاتل الروم، وذهلب إللى قلدر زيلت تغللي فأدخلل رجلله فيهلا لتكويهلا ويقطلع  يحجل يوم اليرمو  على األخرى

 :ر بن الحياء القشيري سوا شاعرهم قا ف عنها النز ،

 أبو حمل أعني ربيعة لم يز          لدن شب حتى ما  في الحمد راغبا

 ومنا ابن عتاب وناشد رجله         ومنا ال ي أدى إلى الحرب حاجبا



 ِتلَك الَمكاِرُم ال َقعباِن ِمن َلَبنٍ 
 .  لل امع ا : م   ل آ دسه ام    و مءرل ال امكة  بءاآ    مةءغ

 . ؟  لل: معة  فح  1أع   بر   عة ب  ياءغل  ءآ : فلمع   
 . ؟  لل فح  2 عة و   ل ب  ءآ: فاء

 . ؟  لل: فح  3  ءآ: فلمحليع ب  هء و 
 . ؟  لل: معة  فح  4 ءآ: فا    ب   ء    
 ؟  لل: فح . 5 ءآ: فلم ز   ب  عءة 
   أفح  د ؟  لل: معة  فح     أ   . 6  ءآ: فا ى ب      

                                                
 م 628 -هـ / ?  7 -? :   األعشى 1

قيس، ويقا  له أعشلى ميمون بن قيس بن جند  من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعرو  بأعشى 

كان كثيلر الوفلود  من شعراء الطبقة األولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقا . بكر بن وائل واألعشى الكبير.

على الملو  من العرب، والارل، غزير الشعر، يسلك فيه كلَّ مسلك، ولليس أحلد  مملن علر  قبلله أكثلر شلعراً 

ي )صلناجة العلرب( منه. قلا  البغلدادي: كلان يالد عللى المللو  وال سليما مللو  فلارل  .وكان يُغن ي بشعر  فسم 

عاف عمراً طويةً وأدر  اإلسةم ولم يسلم، ولقب باألعشى لضعي بصلر ،  فكثر  األلاا  الاارسية في شعر .

 مولد  ووفاته في قرية )مناوحة( باليمامة قرب مدينة الرياض وفيها دار  وبها قبر . وعمي في أواخر عمر .
 م 603 - . هـ / ?  20 -? :   َمِة الاَحلعلَقَ  2

شاعر جاهلي من الطبقة األولى، كان معاصراً المرص القيس  علقمة بن َعبدة بن ناشرة بن قيس، من بني تميم.

وأسر الحارث ابن أبي شمر الغساني أخاً له اسمه شلأل، فشلاع بله علقملة وملد، الحلارث  وله معه مساجة .

األعلللم الشللنتمري، قللا  فللي خزانللة األدب: كللان للله ولللد اسللمه علللي  يعللد مللن  شللر، ديوانلله بأبيللا  فأطلقلله.

 المخضرمين أدر  النبي صلى هللا عليه وسلم، ولم ير .
 م 570 - . هـ / ?  54 -? :   الحارث بن حلزة 3

حاب شاعر جاهلي من أهل بادية العرا ، وهلو أحلد أصل الحارث بن ِحل َِزة بن مكرو  بن يزيد اليشكري الوائلي.

كان أبرص فخوراً، ارتجل معلقته بين يدي عمرو بن هند الملك بلالحيرة، جملع بهلا كثيلراً ملن أخبلار  المعلقا .

 العرب ووقائعهم حتى صار مضرب المثل في االفتخار، فقيل: أفخر من الحارث بن حل زة.
 م 584 - . هـ / ?  39 -? :   عمرو بِن كُلثوم 4

شلاعر جلاهلي، ملن الطبقلة األوللى، وللد فلي  ب، أبلو األسلود، ملن بنلي تغللب.عمرو بن كلثوم بن ماللك بلن عت لا

كان من أعز النال ناساً، وهو من  شمالي جزيرة العرب في بةد ربيعة وتجو   فيها وفي الشام والعرا  ونجد.

ر طويةً وهلو الل ي قتلل المللك عملرو بلن هنلد. عر  أشلهر شل الاتا  الشجعان، ساد قومه )تغلب( وهو فتًى وعم 

 )أال هبي بصحنك فاصبحينا ......(،    :       معلقته التي مطلعها

يقا : إنها في نحو ألي بيت وإنملا بقلي منهلا ملا حاظله اللرواة، وفيهلا ملن الاخلر والحماسلة العجلب، ملا  فلي 

الحارث بن قا  في ثمار القلوب: كان يقا : فتكا  الجاهلية ثةث: فتكة البراض بعروة، وفتكة  الجزيرة الاراتية.

 الم بخالد بن جعار، وفتكة عمرو بن كلثوم بعمرو بن هند المللك، فتلك بله وقتلله فلي دار ملكله وانتهلب رحلله 

 وخزائنه وانصر  بالتغالبة إلى بادية الشام ولم يصب أحد من أصحابه.
 م 575 - 525 . هـ /  48 - 100:   المسيب بن َعلس 5

شلاعر جلاهلي، كلان أحلد المقل لين الماضللين فلي  ربيعلة بلن نلزار.المسيب بلن ماللك بلن عملرو بلن قماملة، ملن 

له ديلوان شلعر  الجاهلية. وهو خا  األعشى ميمون وكان األعشى راويته. وقيل اسمه زهير، وكنيته أبو فضة.

 شرحه اآلمدي.
 م 587 - . هـ / ?  36 -? :    عدي بن زيد 6

اد بن زيد العبادي التميمي. من دهاة الجاهليين، كان قروياً من أهل الحيرة، فصيحاً، شاعر  عدي بن زيد بن حم 

وهو أو  من كتب بالعربية في ديوان كسرى، ال ي جعله ترجماناً  والاارسية، والرمي بالنشاب. يحسن العربية

بينه وبين العرب، فسكن المدائن ولما ما  كسرى وولي الحكم هرمز أعلى شأنه ووجهه رسوالً إلى ملك الروم 

وشى به أعداء له إلى النعمان  الثاني في القسطنطينية، فزار بةد الشام، ثم تزوف هنداً بنت النعمان. طيباريول

 بما أوغر صدر  فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة.



 ا.       عءع  أه  1م   ا اآ اب  مرلذي :  ز  ل اامت   لل أب  هلم 
 . ؟  لل: فح  2  ءآ: فحزل  ب  يلبآ 
 ؟  لل: فح . 3 ءآ: فتعة ب  امخطع  
 ؟  لل: فحا . 4 ءآ: فلم    ل  
  لل: د     ئل ب  اا  ب  ملم     ر ت  أب  ا   .   ؟  لل: فح  5  ءآ: فلب     ئل 
  ؟  لل: معة  فح . 6 ءآ: فاب   ب   

                                                
مد، المهدي وغير   محمد بن مناذر أبو ذريح وقيل أبو عبد هللا الشاعر البصري مولى عبد هللا بن أبي بكرة،  1

عبد الوهاب الثقاي فسقط فملا  فرثلا  ابلن  بغداذ وتنسك ثم عاد إلى البصرة فابتلي بمحبة بن وكان فصيحاً قدم

ومائة، قا  الثوري: سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من أيام النحر  مناذر وما  بعد  بيسير سنة ثمان وتسعين

 هل ا عللى أبلي عبيلدة؟ هل   أيلام فقلا : ال أعللم، فلقيلت ابلن منلاذر فأخبرتله فقلا : أخالي ما كانت العرب تسلميه

الصدر، قا :  متواليا  كلها على حر  الراء، فاألو  يوم النحر والثاني يوم القر والثال  يوم النار والرابع يوم

عن شعبة وعن ابن عيينة وغيرهما،  فلقيت أبا عبيدة فأخبرته فكتبه عني عن محمد بن مناذر، أسند ابن مناذر

شعر ال صاحب حدي ، كان يتعشق عبد المجيد ويقلو  فيله  ايته قا : وكان صاحبوقد أسقط يحيى بن معين رو

 الوافي بالوفيا  ـ واألغاني. فطردو  من البصرة فخرف إلى مكة  الشعر ويشبب بنساء ثقيي
 م 673 -هـ / ?  54 -? :   َحس ان بن ثابِت 2

 حسان بن ثابت بن المن ر الخزرجي األنصاري، أبو الوليد.

ي )صلى هللا عليه وسلم( وأحد المخضرمين ال ين أدركوا الجاهليلة واإلسلةم، علاف سلتين سلنة فلي شاعر النب

واشلتهر  مدائحله فلي الغسلانيين ومللو  الحيلرة قبلل  الجاهلية ومثلهلا فلي اإلسلةم. وكلان ملن سلكان المدينلة.

قا   توفي في المدينة. صابته.اإلسةم، وعمي قبل وفاته.لم يشهد مع النبي )صلى هللا عليه وسلم( مشهداً لعلة أ

أبو عبيدة: فضلل حسلان الشلعراء بثةثلة: كلان شلاعر األنصلار فلي الجاهليلة وشلاعر النبلي فلي النبلوة وشلاعر 

وقا  المبرد في الكامل: أعلر  قلوم فلي الشلعراء    حسلان فلإنهم يعلدون سلتةً فلي نسلق  اليمانيين في اإلسةم.

 ان بن ثابت بن المن ر بن حرام.كلهم شاعر وهم: سعيد بن عبدالرحمن بن حس
 م 620 - . هـ / ?  2 -? :  قَيس بن الَخطيم 3

شاعر األول وأحد صناديدها في الجاهلية. أو  ما اشتهر به تتبعه  قيس بن الخطيم بن عدي األوسي، أبو يزيد.

والخلزرف قبلل  قاتلي أبيه وجد  حتى قتلهما، وقا  فلي ذللك شلعراً. ولله فلي وقعلة بعلاث التلي كانلت بلين األول

 أدر  اإلسةم وتري  في قبوله، فقتل قبل أن يدخل فيه. الهجرة أشعار كثيرة. 
 هما المرقش األصغر ، والمرقش األكبر :  4

 م 570 - . هـ / ?  54 -? :  المرقش األصغر

عر شلاعر جلاهلي ملن أهلل نجلد، ملن شلعراء الطبقلة الثانيلة، أشل ربيعة بن سايان بن سعد بن مالك بن البيعة.

المرقشين، وكان من أجمل النال وجهاً وأحسنهم شعراً، كلي بااطمة بنت الملك المنل ر وأكثلر ملن ذكرهلا فلي 

أملن رسلم داء عينيلك  أشلهر شلعر  حائيتله وهلي إحلدى المجمهلرا  مطلعهلا: شعر ، وهو عمُّ طرفة بلن العبلد.

 وفي األمثا : أيتم من المَرق ِش..      يساح

 م 552 - . هـ / ?  72 -? :   المرقش األكبر

شلاعر جلاهلي ملن المتيملين  عو  )وقيل عمرو( بن سعد بن مالك بن ابيعة بن قيس من بنلي بكلر بلن وائلل.

الشجعان عشق ابنة عم له إسمها )أسماء( وقا  فيها شعراً كثيلراً، يحسلن الكتابلة وشلعر  ملن الطبقلة األوللى، 

 حلارث بلن أبلي شلمر الغسلاني واتخل   الحلارث كاتبلاً لله.ااو أكثر ، ولد باليمن ونشأ بالعرا  واتصلل ملدة بال

 والمرقش لقب غلب عليه لقوله:

 الدار قار والرسوم كما    رق ش في  هر األديم قلم

وهلو علم المللرقش  وتزوجلت عشليقته برجلل ملن بنلي ملراد فملرض الملرقش زمنلاً ثلم قصلدها فملا  فلي حبهلا.

 األصغر )ربيعة بن سايان(.
 و بن قميئةسبقت ترجمته  = عمر 5
 م 661 -هـ / ?  41 -? :  أبو زبيد الطائي 6

شلاعر جلاهلي ملن قبيللة طليء فلي  حرملة بن المن ر بن معد يكرب بن حنظلة يتصل نسلبة بيعلرب بلن قحطلان.

اليمن، هاجر  قبيلته إلى الحجاز واستولت على جبلي أجأ وسللمى فعُرفلا بجبلل طليء وكلان جلد  )النعملان بلن 

وهو من المعمرين ويروى أنله علاف مائلة وخمسلين عاملاً  لي ملك الحيرة من قبل كسرى.حي ة بن سعنة( قد و



 . :  أ ة    م  ياى  ة  ام  ل   ايم رعل  لل امع ا   . ؟  لل: فح  1 ءآ: فلم  ل 
    م ر  أفز  شا ه   ل ا    امرلت. ؟  لل: معة ب    ام  ل  أ  ه 2 ءآ: ف  ّي   

  االل:  أ ة  اا  امعاا ا   ةاا  دااسا أ  أداا  ام  فاال     اا م   عءاا  امع اا  أهاا ا   االل: 
   ي َ      ل عل.        عءع  أه ا   لل أب  هلم : م    لل ف     ع     3 ء   ل  

  ؟  لل شلع         معة  فح . 4 ءآ فا  و ب  ام ي 
   ل  فحا. /؟  لل: م   لل م       م    ة   لة   5  ءآ فلمح   يو

ف حَ ء ف   ءآ: 
 أ 2     ؟  لل: معة  فح    م   ل   لل م     م : 6

                                                                                                                                       

وأدر  اإلسةم واسلم واستعمله عمر بن الخطاب على صدقا  قومه بنلي طليء وفلي بعلض الروايلا  أنله بقلي 

بن عقبة بن  على النصرانية ولم يعتنق اإلسةم بينما تقو  روايا  أخرى أنه أسلم على يد صديقه الحميم الوليد

ورافلق الوليلد فلي اعتزالله عليلاً ومعاويلة فأقلام  وكان قد رثى عثمان بن عاان وعلي بن أبي طالب. أبي معيط.

 معه نديماً في الرقة ثم توفي بعد  بقليل ودفن إلى جانبه هنا .
 م 642 -هـ / ?  22 -? :   الشماخ ال بياني 1

شلاعر مخضلرم، أدر  الجاهليلة واإلسلةم،  بياني الغطالاني.الشماخ بن ارار بن حرملة بن سنان الملازني الل 

كان شديد متون الشعر، ولبيد أسهل منه منطقاً، وكان أرجز النال عللى البديهلة.  وهو من طبقة لبيد والنابغة.

قلا  البغلدادي و خلرون:  شهد القادسية، وتوفي في غزوة موقان. وأخبار  كثيرة. جمع بعض شعر  في ديوان.

 بن ارار، والشماخ لقبه.اسمه معقل 
 م 631 -هـ / ?  10 -? :    المزرد الغطااني 2

فلارل شلاعر جلاهلي، أدر  اإلسلةم فلي كبلر   مزرد بن ارار بن حرملة بن سنان المازني ال بياني الاطااني.

 22وهو األخ األكبر للشماخ ) معقل بن الرار المتلوفى سلنة  وأسلم ويقا : اسمه يزيد غلب عليه لقبه مزرد، 

خبي  اللسان، حلي ال ينز  به ايي إال هجلا ، وال يتنكلب بيتله إال هجلا ، وهلو  القائلل فلي وصلي  م. 642هـ 

 ومن نرمه منها ببيت يلح به    كشامة وجه ليس للشام غاسل  شعار  في الهجاء من أبيا :
 م 796 -ـ / ? ه 180 -? :    خلي األحمر 3

كان ملولى أبلي بلردة بلن أبلي موسلى األشلعري، أعتقله وأعتلق ، خلي بن حسان األحمر أبو محمد وأبو محرز.

وكان أعلم النال بالشعر ، وكان شاعراً ، وواع على شعراء عبد القيس شعراً موالوعاً كثيلراً وعللى  أبويه.

خ  النحو عن عيسى بن عمرو وأخ  اللغة عن أبلي وأ، والكوفة  غيرهم عبثاً بهم، فأخ  عنه أهل البصرة وأهل

 وكان يضرب به المثل في الشعر ، وكان يقرأ القر ن في كل يوم وليلة. العةء.
 م 593 - . هـ / ?  30 -? :   عُروة بن الَورد 4

مللن شللعراء الجاهليلة وفرسللانها وأجوادهللا. كللان يلقللب بعللروة  علروة بللن الللورد بللن زيللد العبسلي، مللن غطاللان.

قلا  عبلدالملك بلن ملروان: ملن قلا  إن حاتملاً  اليك لجمعه إياهم، وقيامه بأمرهم إذا أخاقوا فلي غلزواتهم.الصع

 .أسمح النال فقد  لم عروة بن الورد
الحادرة لقب غلب عليه، والحويدرة أيضاً، واسمه قطبة بن أول بن محصن بن جرو  ، شاعر جاهلي مقلل.  5

 الازاري له: وإنما سمي الحدرة بقو  زبان بن سيار

 كأنك حادرة المنكبي         ن رصعاء تنقض في حائر

 عجوز ااادو محجوبة         يطيي بها ولدة الحاار

 وذكر أبو عمرو الشيباني أن الحادرة خرف هو وزبان الالزاري يصلطادان فاصلطادا جميعلاً، والحادرة: الضخم.

 ويأكل في الليل وحد   فقا  الحادرة: فخرف زبان يشتوي

 أنك حادرة المنكبي         ن رصعاء تنقض في حائرك

 فقا  له الحادرة:

 لحا هللا زبان من شاعر          أخي خنعة فاجر غادر

 كأنك فقاحة نور          مع الصبح في طر  الحائر

 األغاني فغلب ه ا اللقب على الحادرة.
 م 531 - . هـ / ?  94 -? :  المهلهل بن ربيعة 6

ة بن هبيرة من بني جشم، من تغلب، أبو ليلى، المهلهلل.عدي بن ربيعة  ملن أبطلا  العلرب فلي الجاهليلة  بن مر 

وكان  من أهل نجد. وهو خا  امرص القيس الشاعر. قيل: لقب مهلهةً، ألنه أو  من هلهل نسج الشعر، أي رققه.



  أَلَيلَتَنا بِ ي ُحسُم  أَنيري
1 

  . ه مح  ل عءع    لل:  أك   شا   كل  أفحء  
 .   م      إ   فح  ؟  لل: علم  2 ءآ: فاب    ا 
 . ؟  لل: معة  فح  3 ءآ: فلم اع 

 ؟  لل: معة  فح . 4 ة : فلب  م ءآ
  ءاآ  اامآ امع ا  م  أشا : ام اع  أ  ابا  م ةا ؟  الل: مال أ  ب  ال   لل أب  هلم : 

 بلم ل. لم        :     رارل دسا   لل: ام اع  أشغ  شا ا  
    م       دن ظ  ف ا ئغ ت .  لل: معة  فح  ؟ 5  ءآ: فلب  أه   امغلدء  
 م  امفح ل.  6 لل:  أيى أ  ملم  ب  ه    ام   ا   

                                                                                                                                       

نساء، فسلما  أخلو  كليلب من أصبح النال وجهاً ومن أفصحهم لساناً. عكي في صبا  على اللهو والتشبيب بال

)زير النساء( أي جليسهن.ولما قتل جسال بن مرة كليباً ثار المهلهل فانقطع عن الشراب واللهو، و لى أن يثأر 

أملا  ألخيه، فكانت وقائع بكر وتغلب، التي دامت أربعين سنة، وكانت للمهلهلل فيهلا العجائلب واألخبلار الكثيلرة.

 شعر  فعالي الطبقة.
 الوافر ، والبيت بتمامه : صدر بيت من  1

 أَلَيلَتَنا بِ ي ُحسُم  أَنيري       إِذا أَنِت اِنقََضيِت فَة تَحوري  

 1/446وذو ُحسُم : واد  بنجد .  معجم ما استعجم    
 م 545 - 480 . هـ /  79 - 146:  أبو دؤاد اإليادي 2

اف بن ح ا  اإليادي  وقيل حنظلة بن الشرقي. عر جاهلي، وهلو أحلد نعلا  الخيلل المجيلدين، شا جارية بن الحج 

وكلان أبلو داود قلد جلاور كعلب بلن أماملة اإليلادي  وإنما أحسن نعت الخيل ألنه كان على خيل النعمان بن من ر.

فكان إذا هلك له بعير أو شاة أخلاها، فضرب المثل به فقالوا : كجار أبي داود وقيل جلار أبلي داود هلو الحلارث 

قلا  األصلمعي: كانلت العلرب ال تلروي أشلعار أبلي داود ألن ألاا له ليسلت  ذهل بن شليبان.بن همام بن مرة بن 

 بنجدية له شعر في األصمعيا .
 م 708 -هـ / ?  90 -? :    الراعي النَُميري 3

من فحو  الشلعراء المحلدثين، كلان ملن جل لة قومله،  عُبَيد بن ُحصين بن معاوية بن جند ، النميري، أبو جند .

 وقيل: كان راَعي إبل  من أهل بادية البصرة. راعي لكثرة وصاه اإلبل وكان بنو نمير أهل بيت  وسؤدد.ولقب بال

اً وهلو ملن أصلحاب الملحملا . لل الالرزد  فهجلا  جريلر هجلاءاً ُملر  وسلما   عاصر جريراً والارزد  وكان ياض 

 بعض الرواة حصين بن معاوية.
 م 765 - 554هـ /  37 - . هـ  70ابن مقبل  :  4

شاعر جاهلي أدر  اإلسةم وأسلم فكان  تميم بن أبي  بن مقبل من بني العجةن من عامر بن صعصعة أبو كعب.

 يبكي أهل الجاهلية !!

ط( ورد فيلِه ذكلر -لله )ديلوان شلعر  عاف نيااً ومئَة سنة وعدَّ في المخضرمين وكان يهاجي النجاشي الشاعر.

 .ه37وقعة صاين سنة  
ابن أحمر أربعة، وقا : منهم عمرو بلن أحملر البلاهلي. قلا   المؤتلي والمختلي من يقا  له أورد اآلمدي في 5

ابن حبيب: هو عمرو بن أحمربن العمرد بن عامر بن عبد شمس بن عبد بن قدام بن فراص بن معلن، الشلاعر 

: قللا  المخضللرمين مللن اإلصللابة وقللا  وأورد  ابللن حجللر فللي قسللم كللان يتقللدم شللعراء أهللل زمانلله. الاصلليح،

الجاهلية واإلسةم فأسلم، وغزا مغازي في الروم، وأصيب بإحلدى عينيله هنلا ،  المرزباني: هو مخضرم أدر 

 وتللوفي علللى عهللد عثمللان بعللد أن بلللغ سللناً عاليللة. وقللا  أبللو الاللرف: كللان مللن شللعراء الجاهليللة ونللز  الشللام

وللم يللق أبلا بكلر،  الخلالاء الل ين أدركهلم، المعدودين، ثم أسلم وقا  في الجاهلية واإلسةم شلعراً كثيلراً، وملد،

خزانلة  المرزبلاني: إنله فلي عهلد عثملان.  ومد، عمر فمن دونه إلى عبد الملك بلن ملروان. وهل ا يخلالي قلو 

 460األدب الشاهد 
 ? م -? هـ / ?  -? :  مالك بن حريم الهمداني 6

شاعر وسيد في قومه وكان كريم األخة   ي.مالك بن حريم، وقيل خريم، بن داالن بن عبد هللا بن حبيش الهمدان

كلان يقلا  لله )مالزو الخيلل( ويعلد ملن  واسع الصدر، وهو فارل شجاو صاحب مغازي همدان، جاهلي يماني.



 م       م    زل  ل  فحا. 1ب  عا   ام ل    لل:  م   لل ياءغل 
 ؟  لل: أمر  م  امفح ل    أاتع ر . 2 ءآ: ف ا  ب  جا  

 ؟  الل: داان ظ ما   اال  ا فا  ام لدءعاال  ال  م اا  شاا      أ اا ل 5 ام طاا  4 امفا   ا 3 ءاآ: ف   اا 
 .ف    ش ئل م    إاام    

  لل أب  هلم :   رآ أا ا   فض  ج   ا عء  امف ذ ا     ا ف ءآ م : ا       عءع 
يا   أ  ع لمل  اء ا  ما   ةءا  ما  أااام    : إ   أي   أ  أاام  ع  ش ظ   م ع ل  ب  ام عض

فاااائ ا  ف ااال م ااا ل ف   ااال  فااا  ام طااا ؟   عءااا  امفااا   ا غ ااا  مااا و ا ءاااآ: اااا ات  مفضااا  ج  ااا  
 ) م  امط      : العل  ي  أ    ب تل م      م 

 6َمِة الَخّدين طاوَيِة الُقرِب ساهِ يَل عاجِز         بِ ُت ال لَ يسرَ أَ د قَ َلَعمري لَ 
 م ء اال  ةءاا      ااا ه فااا االل فاا  اماا  عل أهاا ا فا  اا  أبعلماال  حداالظ اما اا و  ياا   االل: ماا   االل ماا  إ  

   ا اآ أ ل ع    ب  امااظ    ل: م  أ يك م      ي   لل: أب  ع    ب  امااظ  ل   فضء 
ام ط  م  ام لدءعل ا مل  اه ا مل   مآ عءع  جلدءعال    إااامعل  يا   الل امع ا :أ  ا ت أ ال 

 اناام    أه     ام ط .ع    ب  امااظ شا ا ف لل: مل  ط ل دسا م  

                                                                                                                                       

افي الخيل فحو  الشعراء. المشهورين. كما تحدث في شعر  عن معاناته ال اتية حين كانت تعصي  وهو أحد وص 

بناء قومه، وربما بلغ التعبير عن ه   المعاناة ذروته حين اتصل األمر بأخ لله به هموم األخ  بالثأر لقتيل من أ

 قتله بني قمير غيلة، فأغار عليهم وقتل سيدهم بأخيه.
 ? م -? هـ / ?  -? :  ثعلبة المازني 1

شاعر جاهلي، من شعراء الماضليا ، له قصيدة فيها من  ثعلبة بن ُصعير بن خزاعي المازني التميمي المري.

الطوا ، أورد شارحها التبريزي نسبه إلى عدنان، وأشار القالي إلى ابتكار  بعض المعاني في شعر  ومنها بيت 

( لثعلبلة بلن  942وقد ورد  ترجملة فلي اإلجابلة الرقلة /  قا  األصمعي: وهو أقدم من جد لبيد. أخ  لبيد معنا .

 حبنا من بني مرة وه ا من ع رة .صعير القضاعي الع ري فقيل : .. ه ا الكةم ليس بصحيح ، فصا
 م 675 -هـ / ?  55 -? :  كعب بن جعيل 2

كان ال  شاعر تغلب في عصر  مخضرم عر  في الجاهلية واإلسةم. كعب بن جعيل بن قمير بن عجرة التغلبي.

وقعة وشهد معه  أدركه األخطل في صبا  وهاجا  وكان في زمن معاوية. ينز  بقوم إال أكرمو  واربوا له قبة.

 )صاين( قا  المرزباني: وهو شاعر معاوية بن أبي سايان وأهل الشام يمدحهم ويرد عنهم.
 سبقت ترجمته . 3
 م 728 - 658هـ /  110 - 38:   الاََرزَد  4

شاعر من النبةء، من أهل البصلرة، عظليم األثلر فلي  همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي، أبو فرال.

بللن أبلي سلللمى وكةهمللا مللن شلعراء الطبقللة األولللى، زهيللر فلي الجللاهليين، والاللرزد  فللي يشللبه بزهيللر  اللغلة.

ومهاجاته لهما أشهر من أن ت كر. كان شريااً في قومله،  وهو صاحب األخبار مع جرير واألخطل، اإلسةميين.

ة البصلرة، لقب بالارزد  لجهامة وجهله وغلظله. وتلوفي فلي باديل عزيز الجانب، يحمي من يستجير بقبر أبيه.

 وقد قارب المئة
 م 708 - 640هـ /  90 - 19:   األَخَطل 5

شللاعر مصللقو  األلاللا ، حسللن  غيلاث بللن غللوث بللن الصلللت بللن طارقللة بللن عمللرو، أبلو مالللك، مللن بنللي تغلللب.

الديباجة، في شعر  إبداو. اشتهر في عهد بني أمية بالشام، وأكثر من مد، مللوكهم. وهلو أحلد الثةثلة المتالق 

نشللأ علللى المسلليحية فلي أطللرا  الحيللرة بللالعرا   م أشللعر أهلل عصللرهم: جريللر والاللرزد  واألخطلل.عللى أنهلل

واتصل باألمويين فكان شاعرهم، وتهاجى مع جرير والارزد ، فتناقل الرواة شعر . وكان معجباً بأدبه، تياهاً، 

 كثير العناية بشعر . وكانت إقامته حيناً في دمشق وحيناً في الجزيرة.

 بِساِهَمِة العَينَينِ يوانه : في د  6



ف الل: ماعة  فحا     مفءا    ؟ : أفح  د  م  ام جل  1 لل أب  هلم :  اامت  ع  امغء 
؟  مل أي ى مألغءا  إ  ايرتا      افل   ءاآ:  عاع  ءاآ   افل :   لل: أ عل   شا ه    لل م  م و

يا   الل:  ال   ما ه ا  ا    م دل  أي ى   فل م  امت  عء  ام لا فط َّ   لل: أع ا م  يرت      رآ
 أفز  ه.. ف  شا ه هت 

    2باا  امعغاالت يجاا  امغءاا   ئءغاا  مراا   فاع ماا    / الل أباا  هاالم :  ئءاا  مراا  إاااحلا
: ماا   ؟  االل   ف ءااآ: أماا  ماا ع  أ اا    مااا ا ماا  إ  ايرتاا      اافل مر اال  حاا ا ماا  ع اا    فااا   
 .م   د  يةآ أ  ي ل  م رر  ا ت  آ مل أع ا  ف   م      م  ف   ما  ه بء  

   ل  أي ى امرلت مء ج  امع ا  .  لل أب  هلم : 
برا اه    ااال   فزااام  ف الل: أ ة  اا    الل أبا  هاالم : اا اآ ما و    ا عاال  ال   ا  ئاالا 

 االل:  ااا   أيباا  ع اا و أماا  أيجاا  و أهفظ اال     فااا   االم و أ اا  ماا  ى ايرتاا  ع اا و أماا  أيجاا  و
اجاء ااال ب تااال ب تااال عع أيباااال ع ااا  أمااا  ب اااآ عع  ااالل     ءاااآ:فتا ةاااآ  ف ااالل مااا  : أك  دااال   ااالي

 االل  ءاا : ف اال  ماا   ماا ه إ زاال    اا ا فاا  امحاا او    امعاا ا : إ  اال أ عاال   شااا  امغءاا 
  ام  ا لت    س  عءع  ف  شا ه.

 ؟  لل: هلم  إ  ل  ا         م      إ   فح . 2 ءآ: فحلم  امطلة 
 أيَ  ياا   االل: ماا     :  الل: ماا  أماا    زال أ  اااتل م اال  فحااهءعاع براا     اا  3 ءاآ: ف اّ اا  امغاالي  

 أ   شا ا م   ء   ش غل .
 ؟  لل: فح  4 ءآ: فاب  ذ    ام سم 

                                                
 م 642 - 552هـ /  21 - . هـ  70:  األغلب العجلي 1

شلاعر راجلز معملر، أدر  الجاهليلة  األغلب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة، من بنى عجل بن لجيم، ملن ربيعلة.

أو  ملن أطلا  واإلسةم وتوجه مع سعد بن أبي وقاص غازياً فنز  الكوفة، واستشلهد فلي واقعلة نهاونلد. وهلو 

وقا  البكلري فلي شلر، نلوادر القلالي:  قا  اآلمدي: هو أرجز الرجاز وأرصنهم  كةماً وأصحهم معاني. الرجز.

 األغلب العجلي  خر من عمر في الجاهلية عمراً طويةً.
 م 577 - . هـ / ?  46 -? :  حاتَم الطائي 2

شلاعر جلاهلي، فلارل جلواد يضلرب المثلل  علدي. حاتم بن عبد هللا بن سعد بن الحشرف الطائي القحطاني، أبلو

بجود . كان من أهل نجد، وزار الشام فتزوف من ماوية بنت حجر الغسانية، وما  في عوارض )جبل فلي بلةد 

 طيء(
بن شجنة بن مازن بن ثعلبة بن كنانة بن سعد وهلو بلار  بلن علدي  معقر ابن الحارث بن أول بن حمار هو 3

 بن حارثة بن عمرو بن

 شاعر محسن متمكن وهو القائل في قصيدته المختارة: عامر.

 تهيبك األساار من خشية الردى         وكم قد رأينا من ردى ال يسافر

 وألقت عصاها واستقر بها النوى         كما قر عيناً باإلياب المسافر

 المؤتلي والمختلي
 م 648 -هـ / ?  27 -? :  أبو ذَُؤيب اله لي 4

ث أبو ذُؤيب من بني ه يل بن خويلد بن خالد بن شلاعر فحلل، مخضلرم، أدر  الجاهليلة  مدركلة المضلري. محر ِ

واإلسةم، وسكن المدينة واشتر  في الغزو والاتو،، وعاف إلى أيام عثمان فخرف في جند عبد هللا بن سعد بن 

الزبيلر وجماعلة يحمللون فشهد فتح  فريقية وعاد مع عبد هللا بن  هـ( غازياً. 26أبي السر، إلى إفريقية سنة )

أشهر شعر  عينية رثى بها  وقيل ما  بإفريقية. بشرى الاتح إلى عثمان، فلما كانوا بمصر ما  أبو ذؤيب فيها.



 ؟  لل: فح  1  ءآ: فزلع و ب  جنّ ل
 ؟  لل: فح  2 ءآ: فاب    اش

 .؟  لل: د  م  امفح ل   د  إاام       ام ا  3 ءآ: فاع   د  ا 
ماعة     الل: ماعة ما  امفحا ل إ  فا  ام  يعال  ف  ا 4 ب  اا  امارا ى  اامآ امع ا  ع   ا  

 . ف  ام  عل م ء ل   لل:   ل    لل م   ا  امم لل
فااالا بااا     ااال     ااالل: دااان ظ أشاااا  امف اااال    مااا ء  7بااا  بااا ي  ام ب  ااال  6 عرتااا و 5 ااااامت  عااا   ح

   اا اآ أ الع     2ل     ب   ب  أبا   ا م      إ    م  امفح ل    1 غلت ب  م  ات امزء  
 ) م  ام اف    :  لمفح ل  ح تك :     م  امت  عء  ام اظ أمح َ  ب  امااظ    لا

                                                                                                                                       

قلا  البغلدادي: هلو  "أملن المنلون وريبله تتوجلع". خمسة أبناء له أصيبوا بالطاعون فلي علام واحلد مطلعهلا: 

ى وشلهد دفنله.أشعر ه يل من غير مدافعة. وفد على النبي صل  ى هللا عليه وسلم ليلة وفاته، فأدركه وهو مسج 

 ط(. -له )ديوان أبي ذؤيب 
 ? م -? هـ / ?  -? :  ساِعَدة اله لي 1

شاعر، ملن مخضلرمي الجاهليلة واإلسلةم، أسللم وليسلت لله  ساِعَدة بن ُجَؤيَّة بن كعب بن كاهل من سعد ه يل.

 ط(. -عاني الغامضة، له )ديوان شعر صحبة قا  األمدي: شعر  محشو بالغريب والم
 م 636 -هـ / ?  15 -? :  أبو خراف اله لي 2

شاعر مخضرم، وفارل فاتك مشهور، أدر  بالعلدو، فكلان  أبو خراف اله لي خويلد بن مرة اله لي المضري.

ر مطبوو له شع أسلم وهو شيخ كبير، وعاف إلى زمن عمر، وله معه أخبار، نهشته أفعى فقتلته. يسبق الخيل.

 في ديوان اله ليين.
 م 702 -هـ / ?  83 -? :  أعشى همدان 3

 شاعر اليمانيين، بالكوفة وفارسهم في عصر . عبد الرحمن بن عبد هللا بن الحارث بن نظام بن جشم الهمداني.

الحجلاف، ويعد من شعراء الدولة األموية. كان أحد الاقهاء القراء، وقا  الشعر فعر  به وكان ملن الغلزاة أيلام 

ولما خرف عبد الرحمن بن األشلع  انحلاز  غزا الديلم وله شعر كثير في وصي بةدهم ووقائع المسلمين معهم.

األعشى إليه واستولى على سجستان معه وقاتل رجا  الحجاف الثقاي. ثم جيء به إلى الحجاف أسيراً بعد مقتل 

 األشع ، فأمر به الحجاف فضربت عنقه.
 م 617 - . هـ / ?  5 -?  : يكعب بن سعد الغَنو 4

شاعر مخضرم مجيد من أهل الطبقة الثانية  كعب بن سعد بن عمرو الغنوي، من بني غني من قيس بن عيةن.

وشعر  يحتج به عند أهل اللغة وكان له أخ يدعى أبا المغوار قتل في حرب ذي قار، رثا  فصار  ملن المراثلي 

وكان يكثر  عنه األصمعي بين أصحاب المراثي: ليس في الدنيا مثله.المعدودة عند العرب واشتهر بها وقد قا  

وكلان منزلله فلي موالع يسلمى رمللة إنسلان فلي شلرقي  من اقتبال األمثلا  فلي شلعر ، فعلر  بكعلب األمثلا .

 الرجام )وهو جبل نز  بساحه جيش أبي بكر في زحاه من المدينة إلى عُمان لحرب أهل الردة(.
 م 640 -هـ / ?  20 -? :  خاا  بن ندبة السلمي 5

اشلتهر بالنسلبة إللى أمله  خاا  بن ندبة بن عمير بن الحارث بن عمرو )الشريد( بن قيس بن عليةن السللمي.

ندبة بنت شيطان، وكانت سوداء سباها الحارث بن الشريد حين أغار على بني الحارث بن كعب، فوهبهلا البنله 

لمعلدودين، يُكنلى أبلا ُخراَشلة، أدر  اإلسلةم فأسللم وشلهد فلتح وهو من فرسان العرب ا عمير فولد  له خاافاً،

وأكثلر  مكة وغزوة حنين والطائي، ومد، أبو بكر، وكان أحد أغربة العلرب، وهلو ابلن علم الخنسلاء الشلاعرة.

 وروي عن األصمعي قوله: خاا  ودريد بن الصمة أشعر الارسان.، شعر  مناقضا  
اد 6  م 601 -ـ / ?  . ه 22 -? :  َعنتََرة بن َشد 

عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قلراد العبسي.أشلهر فرسلان العلرب فلي الجاهليلة وملن شلعراء الطبقلة 

األولى. من أهل نجد. أمه حبشية اسمها زبيبة، سلرى إليله السلواد منهلا. وكلان ملن أحسلن العلرب شليمة وملن 

بلة.وكان ملن أحسلن العلرب شليمة وملن أعزهم ناساً، يوصي بالحلم عللى شلدة بطشله، وفلي شلعر  رقلة وع و

أعزهم ناساً، يوصي بالحلم على شدة بطشه، وفي شعر  رقة وع وبة.كان مغرماً بابنة عمه عبلة فقل أن تخلو 

له قصيدة من ذكرها. اجتمع في شبابه بامرص القليس الشلاعر، وشلهد حلرب داحلس والغبلراء، وعلاف طلويةً، 

 طائيوقتله األسد الرهيص أو جبار بن عمرو ال
 م 665 -هـ / ?  45 -? :  الزبرقان بن بدر 7



 3َوَقلُبَك في الَظعاِئِن ُمسَتعاُر       دانَأال باَن الَخليُط َوَلم يُ 
 ؟  لل:   غ  امفح ل. 4   ء  ءآ: فلما   ب   اف  امرَّ 

 .ل  ءآ مر     لل : معة  فح    د      دن ظ   م 6اما و ب  شات 5  ءآ : أيأاآ ع   
   االل : مااعة  فحاا      االل ماا  ماا و أ اا ى :  اال  يجااا  عاالمحل     ا اا  7 ءااآ : فءة اا  باا  يبعااال  

    الل ماا  ما و : شااا  مة ا   ا اا  ئ ءزال  ئةاا و    ارا  أ اا  جّ ا  ام اارال  ام ااا  ارفا  عراا  جا  و
 . معزآ م  ها و 

 م  أشالي م غ  أشالي امفح ل    د    لي    دسا امة آ م  8مار و  ج ا و ب  عح  ءل ا لل :  
                                                                                                                                       

شلاعر صلحابي مخضلرم، علاف  حصين بن بدر بن خلي بن بهدلة، من تميم من بني بهدلة بن عو  بن كعب.

فللي الجاهليللة وأدر  اإلسللةم فأسلللم وسللمي بالزبرقللان لجماللله الشللبيه بللالقمر، وقيللل ألنلله كللان يصللبغ عمامتلله 

قومه وأحد رؤساء تميم المشلهورين. وأبلو  بلدر ملن زعملاء تمليم وأمله ملن  وهو سيد من سادا  بالزعاران.

وزوجتله ذا  الخملار )هنيلدة بنلت صعصلعة( عملة الشلاعر الالرزد   باهلة وذكر أنهلا عُكليلة ملن بنلي أقليش .

ويمتاز شعر  بحسن العبلارة وجلودة المعنلى ومتانلة السلبك، وقلد حلارب الزبرقلان فلي صلاو  جليش خاللد بلن 

قا  ابن حلزم: ولله عقلب بطلبيلرة، لهلم بهلا تقلدُّم، وكلانوا أو   اف إلى خةفة معاوية بن أبي سايان.الوليد وع

 نزولهم باألندلس نزلوا بقرية اخمة سميت الزبارقة نسبة إليهم ثم غلب اإلفرنج عليها فانتقلوا إلى طلبيرة.
 م 639 -هـ / ?  18 -? :   العَب اِل بِن ِمرداِل  1

ه الخنساء  بن أبي عامر السُلَمي، من ُمَضر، أبو الهيثم.العبال بن مردال  شاعر فارل، من سادا  قومه، أمُّ

أدر  الجاهلية واإلسةم، وأسلم قُبيل فتح مكة، وكان من المؤلاة قلوبهم ويُدعى فارل العُبَُيلد، وهلو  الشاعرة.

نبي صلى هللا عليه وسلم، لم يلب  بعد  فرسه، وكان بدوياً قحاً، لم يسكن مكة وال المدينة وإذا حضر الغزو مع ال

أن يعود إلى مناز  قومه وكان ينز  في بادية البصرة وبيته في عقيقها، وهو واد  مما يلي ساوان، وأكثلر ملن 

مها فلي الجاهليلة. زيارة البصرة، وقيل: قدم دمشق وابتنى بها داراً. ملا  فلي خةفلة  وكان ممن ذم  الخمر وحر 

 عمر.
 م 601 - . هـ / ?  22 -? :  خاِزم بشُر بُن أَبي 2

شاعر جاهلي فحل، من الشجعان، من أهل نجد، من بني  بشر بن أبي خازم عمرو بن عو  األسدي، أبو نوفل.

كان من خبر  أنه هجا أول بن حارثة الطائي بخمس قصائد، ثم غلزا طيئلاً فجلر، وأسلر  بنلو  أسد بن خزيمة.

عير وأخ   منهم، فكسا  حلته وحمله عللى راحلتله وأملر لله بمائلة ناقلة نبهان الطائيون فب   لهم أول مائتي ب

توفي قتيةً في غلزوة أغلار  وأطلقه، فانطلق لسان بشر بمدحه فقا  فيه خمس قصائد محا بها الخمس السالاة.

 بها على بني صعصعة بن معاوية، رما  فتى من بني واثلة بسهم أصاب ثندؤته.
  ..... الَخليطُ َولَم يُزاروا      أاَل بانَ رواية الديوان :   3
 م 600 - . هـ / ?  23 -? :  األسود بن يعار النهشلي 4

شاعر جاهلي، من سلادا  تمليم، ملن أهلل العلرا ، كلان  األسود بن يعار النهشلي الدارمي التميمي، أبو نهشل.

 ى بني نهشل.فصيحاً جواداً، نادم النعمان ببن المن ر، ولما أسن كي  بصر  ويقا  له: أعش
 كتبت عمر . 5
 م 640 -هـ / ?  20 -? :  عمرو بن شأل األسدي 6

شللاعر جلاهلي مخضلرم، أدر  اإلسللةم وأسللم، عللد    عملرو بلن شللأل بلن عبيلد بللن ثعلبلة األسللدي، أبلو ِعلرار.

ه الجمحي في الطبقة العاشرة ملن فحلو  الجاهليلة، وقلا : كثيلر الشلعر فلي الجاهليلة واإلسلةم، أكثلر أهلل طبقتل

 وهو القائل: شعراً.

 إذا نحن أولجنا وأنت أمامنا    كاى لمطايانا بريا  هاديا

وقا  ابن حجر: شهد القادسية وله  وكان ذا قدر وشر  في قومه. قا  التبريزي: أدر  اإلسةم وهو شيخ كبير.

 فيها أشعار.
 م 661 -هـ / ?  41 -? :  لَبيد بن ربيعة العاِمري 7

أحد الشعراء الارسان األشلرا  فلي الجاهليلة. ملن أهلل عاليلة نجلد.  ك أبو عقيل العامري.لبيد بن ربيعة بن مال

يعد من الصحابة، ومن المؤلاة قلوبهم. وتر  الشعر فلم  أدر  اإلسةم، ووفد على النبي )صلى هللا عليه وسلم(.

 اب المعلقا يقل في اإلسةم إال بيتاً واحداً. وسكن الكوفة وعاف عمراً طويةً. وهو أحد أصح
 لم أقي لع على ترجمة. 8



 ) م  ام لم   
 أ 3         شهدت عليك بما فعلت شهود أنَّى اهتديِت وكنت غيَر دليلٍة            /
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مااا   1ام  االم     م ءاا  هاالج 7   االل:  م ءاا  ابااا  ب ا اال ام  اا ا    عااا    عءاا  أيج ءاا   عختءزاا   
                                                

 ? م -? هـ / ?  -? :  أول الُهَجيمي 1

وعلد  الجمحلي فلي  بيتلاً  21من شعراء الماضليا ، له فيهلا قصليدة ميميلة  أول بن َغلااء الُهَجيمي التميمي.

 الجاهلية. الطبقة الثامنة من فحو 
 /8860كر  النويري في نهاية األرب ، ص ، ذ عميرة بن طار  بن حصينة بن أريم بن عبيد بن ثعلبة 2

. وك ا في أيام العرب في  لبني يربوو على بكر، وهو   يوم ذي طلو،الموسوعة الشعرية ، عند حديثه عن 

 184الجاهلية ، ص 
 م 627 -هـ / ?  6 -? :  ِخداف العاِمري 3

علامر وشلجعانهم، كلان  شاعر جاهلي، من أشلرا  بنلي خداف بن زهير العامري، من بني عامر بن صعصعة.

يلقب )فارل الضحياء(، يغلب على شعر  الاخر والحماسة. يقا  أن قلريش قتللت أبلا  فلي حلرب الاجلار، فكلان 

 خداف يكثر من هجوها. وقيل أدر  حنيناً، وشهدها مع المشركين.
 م 646 -هـ / ?  26 -? :  َكعِب بِن ُزَهير 4

ب.كعب بن زهير بن أبي سلمى، المازني، أبو الم شاعر عالي الطبقة، من أهل نجلد، كلان مملن اشلتهر فلي  ضرَّ

ولما  هر اإلسةم هجا النبي صلى هللا عليه وسلم، وأقام يشبب بنساء المسلمين، فأهلدر النبلي صللى  الجاهلية.

 هللا عليه وسلم، دمه فجاء  كعب مستأمناً وقد أسلم وأنشد  الميته المشهورة التي مطلعها:

 يوم متبو بانت سعاد فقلبي ال

وهو من أعر  النال في الشعر: أبلو  زهيلر بلن أبلي  فعاا عنه النبي صلى هللا عليه وسلم، وخلع عليه بردته.

ام كلهم شعراء. وقد َكثُر مخم سو الميته ومشط روها وترجمت إلى  سلمى، وأخو  بجير وابنه عقبة وحايد  العو 

 غير العربية.
 م 630 -هـ / ?  9 -? :  زيد الخيل الطائي 5

من أبطا  الجاهلية. لقب زيد الخيل لكثرة خيلله أو  زيد بن مهلهل بن منهب بن عبد راا من طيء، أبو ُمكني.

لكثرة طراد  بها، كان طويةً جسيماً، من أجمل النال. وكان شاعراً محسناً، وخطيباً لسناً، موصوفاً بالكرم وله 

هـ في وفلد طليء فأسللم  9سنة  نبي صلى هللا عليه وسلم مهاجاة مع كعب بن زهير. أدر  اإلسةم ووفد على ال

ومك  في المدينة سبعة أيام وأصلابته حملى شلديدة  وسر به الرسو  صلى هللا عليه وسلم وسما  )زيد الخير(.

 فخرف عائداً إلى نجد فنز  على ماء يقا  له )فرد ( فما  هنا .
 م 606 - . هـ / ?  17 -? :  السُليَك بن الَسلََكة 6

والسللكة أمله، فاتلك علد اء، شلاعر أسلود، ملن شلياطين  السليك بن عمير بن يثربي بن سنان السلعدي التميملي.

له وقائع وأخبلار كثيلرة إال أنله للم يكلن  الجاهلية يلقب بالرئبا ، كان أعر  النال باألرض وأعلمهم بمسالكها.

قتلهُ أسد بن مدر  الخثعمي، وقيلل:  ى ربيعة.يغير على ُمَضر وإنما يغير على اليمن فإذا لم يمكنه ذلك أغار عل

 يزيد بن رويم ال هلي الشيباني .
وهو عمرو بن منبه بن شهر بن نهم بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن  :  عمرو بن براقة الهمداني ثم النهمي 7

الطويللة  بكيل بن جشم بن خيران ابن نو  بن همدان. شلجاو فاتلك شلاعر وهلو القائلل فلي القصليدة دومان بن

 التي أولها:



مار     4ام رت ا  ام  و امزا  و   ماعة 3 ااا   يلباآ با  جالب    ام ارف و  2امز        ما ا ش ا
 مر  . 5 م   امعء  ام سم 

  اااااا    عءاااا  أيجء ااااا  اااال  ا  بلمزاااا ا و أك ااااا  ماااا  يايااااا     اراااا  اماااااسا   :  بلمح اااال  مااااار    اااالل
   ختءز  .

 . م   ل   ا  ش ئل  ل  فحا 6 لل:  اامل ب  جر ل
 . يأت فح ل يبعال 7 لل:  ام تء ة

 . م  فح ل امف ال 8 لل:   ي   ب  ام  ل 

                                                                                                                                       

 تقو  سليمى ال تعرض لتلاة         وليلك من ليل الصعاليك نائم

 67ـ  66المؤتلي والمختلي ، ص 
مالرف بلن ماللك بلن  هو حاجز بن عو  بن الحارث بن األخثم بن عبلد هللا بلن ذهلل بلن ماللك بلن سلةمان بلن 1

لبني مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن  لييزهران بن عو  بن ميدعان بن مالك بن نصر بن األزد. وهو ح

قبائلل العلرب،  الشعراء، وهو أحد الصعاليك المغيلرين عللى وهو شاعر جاهلي مقل، ليس من مشهوري لؤي، 

 13/209األغاني   الخيل. هوممن كان يعدو على رجليه عدواً يستبق ب
2  ً  م 540 - . هـ / ?  85 -? :   تَأبَط َشرا

من مضر، شاعر عد اء، من فتا  العرب في الجاهلية، كان من  ان، أبو زهير، الاهمي.ثابت بن جابر بن ساي

 أهل تهامة، شعر  فحل، قتل في بةد ه يل وألقي في غار يقا  له رخمان فوجد  جثته فيه بعد مقتله.
 م 554 - . هـ / ?  70 -? :  الشنارى 3

 عمرو بن مالك األزدي، من قحطان.

فحو  الطبقة الثانية وكان من فتا  العرب وعدائيهم، وهو أحد الخلعاء ال ين تبلرأ   شاعر جاهلي، يماني، من

قتلهُ بنو سةمان، وقيست قازاته ليلة مقتلِه فكان الواحدة منها قريباً من عشرين خطوة، وفي  منهم عشائرهم.

المطبلوو ملع  األمثا  )أعدى من الشناري(. وهو صاحب المية العلرب، شلرحها الزمخشلري فلي أعجلب العجلب

د ويظلن أنله ألحللد تةميل  ثعللب. وللمستشلر  اإلنكليلزي ردهلول المتلوفي سللنة  شلر،  خلر منسلوب إللى المبلرَّ

 م رسالة باالنكليزية ترجم فيها قصيدة الشناري وعلق عليها شرحاً وجيزاً .1892
ثعلبة بن وائل بن معن سةمة بن  هو كما قا  أبو عبيدة: ابن وهب بن سلمة بن كراثة بن هة  ابن عمرو بن 4

المنتشر رئيساً فارساً. وكان رئيس األبناء يوم أرملام، وهلو  بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيةن. وكان

 يوماً عظيماً قتل فيه مرة بن عاهان، وصةءة بن العنبلر، والجملو،، ومعلار . أحد يومي مضر في اليمن، كان

وخبلر  كلامة فلي :  ب بن عو  بلن حلارث بلن ورقلة ابلن ماللك.وقا  األصمعي: المنتشر هو ابن هبيرة بن وه

 ( 27الشاهد )  1/188خزانة األدب 
 ? م -? هـ / ?  -? :  حبيب األعلم 5

سعد بن  هو أخو صخر الغي اله لي أحد بني عمرو ابن الحارث بن تميم بن  حبيب بن عبد هللا اله لي الخثمي.

المؤتلي والمختللي ـ ص  له شعر مجموو في ديوان اله ليين. ه يل بن مدركة. شاعر محسن من قبيلة ه يل،

 95ـ  94
 م 600 - . هـ / ?  23 -? :  َسةَمة بن َجنَد  6

شاعر جاهلي من الارسان، ملن أهلل  سةمة بن جند  بن عبد عمرو، أبو مالك، من بني كعب بن سعد التميمي.

 ا  الخيل.صَّ من وُ الحجاز. في شعر  حكمة وجودة، يعد في طبقة المتلمس، وهو 
 م 580 - . هـ / ?  43 -? :  المتلمس الضبعي 7

شاعر جاهلي، من أهل البحرين، وهلو خلا   جرير بن عبد العزى، أو عبد المسيح، من بني ُابيعة، من ربيعة.

انة، كان ينادم عمرو بن هند ملك العرا ، ثم هجا  فأراد عمرو قتله فارَّ إلى الشام ولحق بآ  ج طرفة بن العبد.

وما  ببصرى، من أعما  حوران في سورية. وفي األمثا : أشأم من صحياة المتلمس، وهي كتلاب حملله ملن 

وقلد  عمرو بن هند إلى عامله بالبحرين وفيه األمر بقتله فاضه وقُِرأ  لله ملا فيله فق فله فلي نهلر الحيلرة ونجلا.

 ترجم المستشر  فولرل ديوان شعر  إلى اللغة األلمانية.
ة ُدَريد 8  م 629 -هـ / ?  8 -? :  بن الَصم 



   ل   اء  امسبعل  .    لل   ي   ف   اض شا ه أشا  م  امسبعل   
  : ام  عل م ء ل   د  ؟  لل:  ا    م  م يعل معة ف    أم  امفح ل د 1 : فاع    لدءل ءآ 

 ) م  امغزعا   
ءَ    َعَ  ٌ     فف َ ل    َاَخ ح  إّ   َأَمتر  مفزلٌ  َمل أحَا ل ب ل       م  عح

 2ا وال َسَخرُ يهَ ال َكِذٌب فِ  لوَ ها         من عُ بِ  رُّ سَ أُ ساٌن ال ي أَتتنى لِ إنِّ 
 يأاتا     اس  ام جا    ر حا    رتعا .  الل: 4فا  ام لدءعال    ال  ه  ا  اميَ اا 3:   م  اما ل   لل

 ا ةرا  شالع   :   و      ضا   اضل  م  م  ي ائل     ا   لل َما5  زت     اض يج  أب  امر  
 .    ار  أ ل امر   اا   امفض  ب    امل

امسو  لل ف  امرزلظ   لل: معة   امالم و  6 لل أب  هلم :  اامآ امع ا  ع  ام حَحعع
 .  ف ع     ه ل

   ف لل: ه ل م  اتاءل عءع  بءح ,   ر ت  أب  أململ. 7 اامت  ع    ل  امع  
                                                                                                                                       

دريد بن الصمة الجشمي البكري، من هوازن.شجاو من األبطا  الشعراء المعمرين في الجاهلية، كان سيد بنلي 

جشم وفارسهم وقائدهم، وغزا نحو مئة غزوة لم يهزم في واحدة منها. وعاف حتى سقط حاجبلا  علن عينيله، 

ناً به وهو أعمى. ين الجاهلية يوم حنين.أدر  اإلسةم ولم يسلم، فقتل على د  وقد استصحبته هوازن معها تيم 
أبو قحاان عامر بن الَحرث بن ريا، بن أبي خالد بن ربيعة بن زيد بن عملرو بلن سلةمة بلن :   أعشى باهلة 1

جاهلي شاعر  ومعن بن أعصر  أبو باهلة  وهي امر ة من همدان نسب إليها أوالد معن. ثعلبة بن وائل بن معن.

مجيد، أشهر شلعر  رائيلة لله فلي رثلاء أخيله ألمله )المنتشلر بلن وهلب( أوردهلا البغلدادي برمتهلا.ومن غرائلب 

م( وعقبلة بلن سللم 783هلـ  167أخطاء  األصاهاني: أنه ذكر قصة مجللس فيله بشلار بلن بلرد ) المتلوفى سلنة 

 وله شعر في األصمعيا . وحماد عجرد وأعشى باهلة المتوفى في الجاهلية.
 فِيَها وال َسَخرُ  إن ي أَتَتني ِلسان  َما أَُسرُّ بها       من عُلَو ال عََجب  رواية الديوان :     2
 م 708 -هـ / ?  90 -? :  العجاف 3

راجز مجيد، ملن الشلعراء، وللد فلي الجاهليلة  عبد هللا بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء.

اإلسةم وأسلم وعاف إلى أيام الوليد بن عبد الملك فاللج وأقعلد، وهلو أو  ملن رفلع  وقا  الشعر فيها، ثم أدر 

 وهو والد رؤبة الراجز المشهور. الرجز، وشبهه بالقصيد، وكان بعيداً عن الهجاء
حميد بن مالك بلن ربعلي  حميد األرقط: شاعر إسةمي من شعراء الدولة األموية، وهو معاصر الحجاف. وهو 4

وقيلل: هلو  كعب بن سعد بن زيد منلاة بلن تمليم. قيس بن نضلة بن أحيم ابن بهدلة بن عو  بن بن مخاشن بن

آلثلار كانلت بوجهله. واللرقط  أحد بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وهلم ربيعلة الجلوو. وسلمي األرقلط

، معجللم  3/395األدب خزانللة  الللنقط. والرقطللة: سللواد يشللوبه نقللط. واألرقللط مللن الغللنم: مثللل. واألرقللط: النمللر.

 15ـ  11/14األدباء 
 م 747 -هـ / ?  130 -? :  أبو النجم العجلي 5

از ومن أحسلن النلال إنشلاداً للشلعر. الاضل بن قدامة العجلي، أبو النجم، من بني بكر بن وائل.  من أكابر الرج 

بو عمرو بن العةء: كان قا  أ نبغ في العصر األموي، وكان يحضر مجالس عبد الملك بن مروان وولد  هشام.

 ينز  سواد الكوفة، وهو أبلغ من العجاف في النعت.
 م 747 -هـ / ?  130 -? :  القحيي العقيلي 6

شاعر عد  الجمحي في الطبقة العاشرة من اإلسةميين وكان معاصلراً لل ي  القحيي بن خمير بن سليم العقيلي.

 126يوم )الالج( ال ي قتل فيه يزيد ابن الطثريلة )سلنة  الرمة، له تشبب بمحبوبته )خرقاء( وعاف إلى ما بعد

 وانظر االغاني هـ( ورثا . وشعر  مجموو في )ديوان صغير(.
 م 718 -هـ / ?  100 -? :  زياد األعجم 7

ملن شلعراء الدوللة األمويلة وأحلد  زياد بن سليمان أو سليم األعجم، أبو أمامة العبدي، مولى بنلي عبلد القليس.

بخراسللان، كانللت فللي لسللانه عجمللة فلقللب بللاألعجم، ولللد ونشللأ فللي أصللاهان وانتقللل إلللى  عربلليفحللو  الشللعر ال

ويروى أن المهلب بن أبي صارة وهب له غةماً فصيحاً ينشد  شعر   خراسان، فسكنها وطا  عمر  وما  فيها.

ن يخلرف وعليله وقيلل أنله كلا وكان كثير الهجاء حتى أن قبيلة عبد القليس تبلرأ  منله. وذلك لعجمة في لسانه.



    أا  .     لل: د  ف ع    د  1  ءآ: فا ة    ع  عة  بر  امحزحلت
  اااال ؟  اااالل: داااا  عاااالم  3ل: أف ااااعح    ءااااآ هغ اااا      م ماااا ٌ   ح يأاتحاااا    عةاااا ٌ    2: أباااا    ماااال  اااالل

 امف لهل.
 لل:    ا؟  اا ل  فاا  امعاا ا ا   ءااآ أ   اا م اا  ا امذ  5أ ااَ  ح  عةاا ٌ  4لل:  أباا  عطاالظ امزاار وا اا

  م ر  ف ع .
 7   ارا   حَ ا غل :  عاع ما ى ما  و 6 لل عة  اما    با  ما  ا  م  ا  با   ا    اماا و

 د  أشا  أد  جء م    ل  أا  . ؟  لل:
                                                                                                                                       

والشلر  تتشلبه ال  قباء ديباف تشبهاً باألعاجم فقنعه يزيد بن المهلب أسواطاً ومز  ثيابه وقا  له: أبأهل الكار

 أم لك.
 م 660 -هـ / ?  40 -? :  سحيم 1

شاعر مجيد عر  بغزله الصلريح وتشلبيبهه  عبد حبشي اشترا  بنو الحسحال وهم بطن من بني أسد. سحيم.

شلاعر مخضلرم أدر  اإلسلةم وأسللم وقلد تمثلل النبلي صللى هللا عليله وسللم بشليء ملن شللعر ،   .ببنلا  أسلياد

وقد ما  قتةً في زمن عمر بن الخطلاب. ويقلا  أن  ويروى أنه تمثل قوله )كاى بالشيب واإلسةم للمرء ناهيا(.

 سبب مقتله هو قوله:

َر ِمن َجبيِن فَتاتِكُم    َعَر   َعلى  َ   هِر الِاراِف َوطيبُ فَلَقَد تََحدَّ

وقد رويت في ذلك أخبار  اهرها الواع !! وفيها ما يمس منزلة أميلر الملؤمنين عملر بلن الخطلاب رالي هللا 

 عنه.
 م 777 -هـ / ?  161 -? :  أبو ُدالَمة 2

شاعر مطبوو من أهل الظر  والدعابة، أسود اللون، جسيم وسيم كان أبو  عبداً لرجل  زند بن الجون األسدي.

نشأ في الكوفة واتصل بالخلااء من بني العبال، فكانوا يستلطاونه ويغلِدقون عليله ِصلةتِهم،  ن أسد وأعتقه.م

 وكان يتهم بالزندقة لتهتكه، وأخبار  كثيرة متارقة. وله في بعضهم مدائح.
 كتبت أفصيح  3
 م 796 -هـ / ?  180 -? :   أبو عطاء السندي 4

كللان عبللداً أسللود، مللن مللوالي بنللي أسللد، مللن  شللاعر فحللل قللوي البديهللة. أفلللح بللن يسللار السللندي، أبللو عطللاء.

والعباسية، نشأ بالكوفة، وتشيع لألموية، وهجا بني هاشم، وشهد حرب بنلي أميلة  مخضرمي الدولتين األموية

هـ( وقا   158قا  البغدادي: ما  عقب أيام المنصور )ووفاة المنصور سنة  وبني العبال، فأبلى مع بني أمية.

ا  شعر ،  بن شاكر: توفي بعد الثمانين والمئة.ا وكانت في لسانه عجمة ولغثة، فتبنى وصيااً سما  )عطاء( ورو 

 وجعل إذا أراد إنشاء شعر أمر  فأنشد عنه، وكان أبو  سندياً عجمياً ال ياصح.
الصلحا، )   فهلو أُخلَرم.األذن. فإن انخرم بعلد الثَُقلبِ  رجل أُخَرُب للمشقو  األذن، وك لك إذا كان مثقوب يقا   5

 خرب (
 :  أيمن بن خريم األسدي 6

 م 700 -هـ / ?  80 -أيمن بن خريم بن فاتك األسدي. ? 

ثلم تحلو  عنله إللى أخيله بشلر بلن  من بني أسد شاعر كان من ذوي المكانة عند عبد العزيز بن مروان بمصلر.

عليه عبد الملك ملاالً ليل هب إللى الحجلاز وكان يشار  في الغزو وله رأي في السياسة عرض  مروان بالعرا .

 ويقاتل ابن الزبير فأبى وقا  أبياتاً منها:

 ولست بقاتل رجةً يصلي    معاذ هللا من ساه وطيش

 وكان به برص وهو ابن خريم الصحابي.
 م 726 -هـ / ?  108 -? :  نُصيب بن ربا، 7

فحلل، مقلدم فلي النسليب والملدائح، كلان عبلداً مولى عبد العزيز بن مروان، شلاعر  نصيب بن ربا، أبو محجن.

أسوداً لراشد بن عبد العزى من كنانة، من سكان البادية، وأنشد أبياتاً بين يدي عبد العزيز بن مروان، فاشترا  

له شهرة ذائعة،  وأعتقه. وكان يتغز  بأم بكر )زينب بنت صاوان( وهي كنانية، وفي بعض الروايا  )زنجية(.

وغيرهم. وكان يعد مع جرير وكثير علزة،  لعزيز بن مروان وسليمان بن عبد الملك والارزد وأخبار مع عبد ا

وسلئل عنله جريلر، فقلا : أشلعر أهلل جلدتله، وتنسلك فللي أواخلر عملر ، وكلان لله بنلا ، ملن لونله، امتنلع عللن 

كسر الجليم( تزويجهن للموالي ولم يتزوجهن العرب، فقيل له: ما حا  بناتك؟ فقا : صببت عليهن من جلدي )ب



امرحاا     ااا اآ أ اال ع اا   باا  امااااظ  حاات، فاا     داا  ه اال م ماا  1أباا  يبعااال االل:  ع اا  باا  
     ل: د  ه ل.  ا ه 

 : دااان ظ م مااا     4اماااا و  ابااا  ام  عااالت 3ب ااا    عةااا  ن بااا  ام َّ 2  فضااالمل بااا  شااا    اماااا و
   شا ئ   ما  اءتفاآ إما  شاا ه    الل:      الل إ  يجا  5 شا د  ه ل   يأات  ئا  ف  ام ع ا 

 ) م  ام م    ف ءآ :  لل ام ع  :
 6لوا الُشرِطيَّ ما َهذا الَغَضبأسْ اشَرُب ِمن َأمواِلنا       فَ يَ ِإنَّما   

 . ف لل: ذم  م م 
 . يةآ ف ع  7 لل:  اب  د مل 

                                                                                                                                       

فكسدن علي! قا  الثعالبي: وصرن مثةً للبنت يضن بها أبوها فة يراى من يخطبها وال يرغب فيها من يراا  

 لها.
 م 711 - 643هـ /  93 - 23:  عمر بن أبي ربيعة 1

أر  شللعراء عصللر ، مللن طبقللة جريللر  عمللر بللن عبللد هللا بللن أبللي ربيعللة المخزومللي القرشللي، أبللو الخطللاب.

ولم يكن في قريش أشعر منه. ولد في الليلة التي توفي بها عمر بن الخطاب، فسمي باسلمه. وكلان  والارزد ،

ُرفع إلى عمر بن عبد العزيز أنه يتعرض للنسلاء ويشلبب بهلن،  ياد على عبد الملك بن مروان فيكرمه ويقربه.

ً فناا  إلى دهلك، ثم غزا في البحر فاحترقت الساينة به وبمن معه، فما  فيها غ  . رقا
ابلن والبلة بلن  هو فضالة بن شريك بن سلمان بن خويلد بن سلمة بن عامر  موقد النار بن الحريش بن نمير  2

. وكلان شلاعراً فاتكلاً  الحارث بن ثعلبة بن دودان بلن أسلد بلن خزيملة بلن مدركلة بلن إليلال بلن مضلر بلن نلزار 

، والثلاني فاتلك ران، أحدهما عبد هللا بن فضلالة شاع صعلوكاً مخضرماً أدر  الجاهلية واإلسةم. وكان له ابنان

 80ـ  12/71بن فضالة . اآلغاني 
 م 695 -هـ / ?  75 -? :  ابن الَزبير األسدي 3

شلاعر ملن الكوفلة ملن  عبد هللا بن الزبير بن األشيم بن األعشى بن بجرة بن قيس بن منق  بن طريي األسلدي.

كللوفي المنشللأ  ان كثيللر الهجللاء سللريع الغضللب كثيللر التقلللب.الشللعراء المشللهورين بالهجللاء كللان مرهللوب اللسلل

وعملي  ولما غلب مصعب بن الزبير على الكوفة جيئ به أسيراً فأطلقله وأكرمله فمدحله وانقطلع إليله. والمنز .

 ط( جمعه يحيى الجبوري ببغداد.-بعد مقتل مصعب وما  في خةفة عبد الملك بن مروان له )ديوان شعر 
 م 704 -هـ / ?  85 -? :  لُرقَي ا عُبَيد هللا بن ا 4

شلاعر قلريش فلي العصلر  عبيد هللا بن قيس بن شريح بلن ماللك، ملن بنلي علامر بلن للؤي، ابلن قليس الرقيلا .

األموي. كان مقيماً في المدينة.خرف مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن ملروان، ثلم انصلر  إللى الكوفلة 

وقصد الشام فلجأ إلى عبد هللا بن جعار بن أبي طالب فسأ   ( فأقام سنةبعد مقتل ابني الزبير )مصعب وعبد هللا

نه، فأقام إلى أن توفي أكثر شعر  الغز  والنسيب، وله مد، وفخر. ولقلب بلابن قليس  . عبد الملك في أمر ، فأم 

 الرقيا  ألنه كان يتغز  بثةث نسوة، اسم كل واحدة منهن رقية
 م 699 -هـ / ?  08 -? :  األُقَيِشِر األََسِدي   5

شاعر هجلاء، علالي الطبقلة ملن أهلل باديلة الكوفلة، كلان  المغيرة بن عبد هللا بن ُمعرض، األسدي، أبو معرض.

ولد في الجاهلية ونشأ في أو  اإلسةم وعاف وع مر طويةً وكان )عثمانياً( من رجا  عثمان  يتردد إلى الحيرة.

لُق لب باألقيشلر  ملك بن مروان وقتل بظاهر الكوفة خنقاً بالدخان.بن عاان )راي هللا عنه(، وأدر  دولة عبد ال

لان الكوفلة وشلعرائهم، هجلا  ألنه كان أحمر الوجه أَقشر وكان يغضب إذا ُدعي به، قلا  المرزبلاني: هلو أحلد ُمج 

 عبد الملك ورثى مصعب بن الزبير.
 رِطيَّ ما هَ ا الغََضبإِنَّما نَشَرُب ِمن أَموالِنا       فََسلوا الشُ رواية الديوان :  6
 م 792 - 699هـ /  176 - 80:  ابراهيم بن هرمة 7

ينتهي نسبه إلى الحارث بلن فهلر،  أبو إسحا  إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة بن ه يل بن ربيع.

أن فلي وفهر أصل قريش، تربى في قبيلة تميم وهي من القبائل العربية الكبيرة في شر  الجزيلرة، كلان لهلا شل

شاعر مشهور من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية، ذكر األصمعي أنه ر   ينشد الشعر  الجزيرة واإلسةم.

اتاق ابن األعرابي واألصمعي: على أن الشعر ختم بابن هرمة وبخمسة ملن معاصلريه إال أن  بين يدي الرشيد.

عهد  وقد تنقل بلين المدينلة ودمشلق وبغلداد  األصمعي قدمه عليهم وكان يقو : ما يؤخر  عن الاحو  إال قرب

 ط(، ودفن بالبقيع بالمدينة.-له )ديوان  يمد، الخلااء.



 فاا  ام ااا     اا   اال  ملماا  ااا  ى عراا    داا     اا   د ماال يةااآ فاا  ئغ اال اباا  1 االل:  اباا  أَذاراال 
 امف  .

 .م   اب  د مل 2ام رل   لل:  ئف   
ضاااغل أماا    ااا  و فل تزاا ت ل اماااا    مااا م  م تعااع   ااالل:  االل ا  ااا  باا  3  االل:     اا  بااا  ضااغل 

 فسدةآ ب ل.
  أباا  ئاا ا  6أشااا  ماا  جراا ل امط اا ى  5 ءاال أباا   خ  4 االل امعاا ا : ماا    اا   ااا  ي باال

     ء    طل  ام   .7ام  لشا    طل 

                                                
 م 747 -هـ / ?  130 -? :  عروة بن أذينة 1

شلاعر غلز  مقللدم، ملن أهللل المدينلة، وهلو معللدود ملن الاقهللاء  علروة بلن يحيللى بلن ماللك بللن الحلارث الليثللي.

  وهو القائل: عليه. والمحدثين أيضاً، ولكن الشعر أغلب

 لقد علمُت وخيُر القو  أصَدقهُ         بأن  رُزقي وإن لم  ِ  يَأُتيني
 ولو قعد  أتاني ال يُعَن يني           له فيُعن ِيني تََطلُّبه       أسعى                                           

 م 718 - 624هـ /  100 - 3:  أبو الطايل القرشي 2

شاعر كنانة وأحد فرسانها ومن ذوي السيادة فيها  بن واثلة بن عبد هللا بن عمرو الليثي الكناني القرشي. عامر

وحملل رايلة عللي بلن أبلي طاللب، فلي  ولد يوم وقعة أحد وروى عن النبي صلى هللا عليه وسلم تسلعة أحاديل .

ثلم خلرف عللى  فوفد عليه إلى الشام. بعض وقائعه وعاف إلى أيام معاوية وما بعدها وكتب إليه معاوية يةطاه

بني أمية مع المختار الثقاي مطالباً بدم الحسين ولما قتل المختار انزوى عامر إلى أن خرف ابن األشع  فخرف 

 وهو  خر من ما  من الصحابة. معه وعاف بعد ذلك إلى أيام عمرو بن عبد العزيز فتوفي بمكة.
 م 747 - هـ / ? 130 -? :  يزيد بن اب ة الثقاي 3

ملن ملواليهم، والبة أمله: شلاعر كبيلر، ملن أهلل الطلائي )بالحجلاز( ملا  أبلو  وخلاله  يزيد بن مقسم الثقالي.

انقطع إلى الوليد بن يزيد بالشام، فكان ال ياارقه. ولملا أفضلت الخةفلة إللى  صغيراً، فحضنته أمه، فنسب إليها.

ي، فأقام إلى أن ولي الوليد، فوفد عليه، فأدنلا  والمه هشام، أبعد ابن ابة، التصاله بالوليد  فخرف إلى الطائ

 وفى األغانى أن البن ابة ألي قصليدة اقتسلمتها شلعراء العلرب وانتحلتهلا فلدخلت فلى أشلعارها. إليه وأكرمه.

 وكان يتعمد اإلتيان بغريب اللغة ومعتاص القوافي في شعر . ما  بالطائي.
 م 762 -هـ / ?  145 -? :  رؤبة بن العجاف 4

ا  أَو أَبو محمد. راجز، من الاصحاء المشهورين،  رؤبة بن عبد هللا العجاف بن رؤبة التميمي السعدي أبو الجح 

كلان أكثلر مقامله فلي البصلرة، وأخل  عنله أعيلان أهلل اللغلة وكلانوا  من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية.

.ملا  فلي الباديلة، وقل يحتجون بشلعر  ويقوللون بإمامتله   اللغلة،  وفلي الوفيلا : لملا ملا  رؤبلة قلا   د أسلن 

 الخليل: دفنا الشعر واللغة والاصاحة.
 م 762 -هـ / ?  145 -? :  أبو نخيلة 5

ان )بكسر الحاء وتشديد الميم( من  أبو نخيلة )كنيته أبو الجنيد( بن حزن بن زائدة بن لقيط بن هدم، من بني حم 

شاعر راجز، كان عاقاً ألبيه، فناا  أبو  عن ناسه، فخرف  تميمي.سعد بن زيد مناة بن تميم، الحماني السعدي ال

إلللى الشللام فاتصللل بمسلللمة بللن عبللد الملللك فاصللطنعه وأَحسللن إِليلله وأوصللله إلللى الخلاللاء واحللداً بعللد واحللد، 

فأغنو .ولما نكب بنو أمية وقامت دولة بني العبال انقطع إليهم ولق ب ناسه بشاعر بني هاشم، ومدحهم وهجا 

مية، واستمر إلى أن قا  في )المنصلور( أرجلوزة يغريله فيهلا بخللع عيسلى بلن موسلى ملن واليلة العهلد، بني أ

 فسخط عليه عيسى  فهرب يريد خراسان، فأدركه مولى لعيسى ف بحه وسلخ وجهه.
زيلد منلاة بلن تمليم، وهلم أبلو  هو جند  بن المثنى الطهوي غلبت عليهم أمهم طهية بنت عبشمس بن سعد بن6

مناة بن تمليم، وهلو شلاعر راجلز إسلةمي يهلاجى  شيش وعو ، بنو مالك بن حنظلة بن مالك بن زيدسود وج

 / الموسوعة الشعرية . 1130ز الآللي في شر، أمالي القالي ، ص  الراعي
بلن عيلاض بلن يربلوو ملن بنلي األبليض ابلن  خطام الريح المجاشلعي الراجلز وهلو خطلام بلن نصلر بلن ريلا، 7

 القائل:مجاشع بن دارم وهو 

 حي  ديار الحي بين الشهبين         وطلحة الدوم وقد تعاين

 لم يبق من  ي بهن تحلين         غير رماد وحطام الكناين

 وما ثةث ككما يؤتاين



 . وم  م م ى امغ    1اب  مف غ لل:   ل  
 االل: هاا ير  امعاا ا    االل: أ ة  اا   داا  باا  ج  اا  اباا  هاال     االل: إ اا   رااآ أي ى 

 ؟  لل ااتاليه فا  فسد    .    لل: ف ءآ: أا   تل   يء  لةل     و 2 ممعل
  ابا  م ةا  4 ام اعا  3ه ير  امع ا   لل:  ال    الل: أشاا  امرالت ماّءةا  مَضا  ه  ا 

 .8غءةتا  م ءاا  ام  ءعاال 7يجاا  ماا  برا    اا .  ام ااا و هرا يءغاا     غ6ام اعاا  فاءغا  ج  اا    فامال5
 ه  ا   ا  ما  دلجاله  ما  برا  امحاليع ابا   اا . 1   اب  م ةا  غءغا  امر لشا  9 ا اي ب  امحعل

 . م  ا ل  أه ا 2ه  أاب  :    لل  غءغ 
                                                                                                                                       

 112المؤتلي والمختلي ، ص  في أبيا  أخر وله أراجيز.
 م 689 -هـ / ?  69 -? :  يزيد بن مارغ الحميري 1

وللد فلي  من أصل يمني من قبيلة يحصب، كانت أسرته في حللي ملع قلريش. ة الحميري.يزيد بن زياد بن ربيع

البصرة، ونشأ بها، كان يعر  العربية والاارسية، بدأ اتصاله بالبةط نديماً لسعيد بن عثمان بن عاان، وأصبح 

لله شلعر فلي الملد، اشتهر بشعر  السلاخر ملن عب لاد وعبيلد هللا بلن زيلاد بلن أبيله. و بعد ذلك من شعراء البةط.

 والغز .
 م 626 -هـ / ?  5 -? :  أمية بن أبي الصلت 2

قدم دمشلق  شاعر جاهلي، حكيم، من أهل الطائي. أمية بن عبد هللا أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عو  الثقاي.

ونبل وا  قبل اإلسةم وكان مطلعاً على الكتب القديمة، يلبس المسو، تعبداً وهو ممن حرموا على أناسهم الخمر

فأقام ثماني سنين  هر في أثنائهلا اإلسلةم. وعلاد إللى الطلائي  عبادة األوثان في الجاهلية، ورحل إلى البحرين

فسأ  عن خبر محمد صلى هللا عليه وسلم، وقدم مكة وسلمع منله  يلا  ملن القلر ن وسلألته قلريش رأيله فقلا : 

ثم خرف إلى الشلام وهلاجر رسلو  هللا صللى  أمر . أشهد أنه على الحق. قالوا: فهل تتبعه؟ فقا : حتى أنظر في

هللا عليه وسلم، إلى المدينة وحدثت وقعة بدر وعاد أمية يريد اإلسةم فعلم بمقتل أهلل بلدر وفليهم ابنلا خلا   لله 

أخبار  كثيرة وشعر  من الطبقة األولى، إال أن علماء اللغة ال يحتجون به  الطائي إلى أن ما . فامتنع وأقام في

م، فكتبتها قريش. د ألاا  فيه ال تعرفها العرب.لورو  وهو أو  من جعل في مطالع الكتب باسمك الله 
 م 650 -هـ / ?  30 -? :  حميد بن ثور الهةلي 3

شاعر مخضرم عاف زمناً فلي الجاهليلة وشلهد حنينلاً ملع  ُحميد بن ثور بن حزن الهةلي العامري، أبو المثنى.

لنبي صلى هللا عليه وسلم، وما  فلي خةفلة عثملان رالي هللا عنله، وقيلل أدر  المشركين، وأسلم ووفد على ا

قلا   عد  الجمحي في الطبقة الرابعة من اإلسةميين. وفي شعر  ما كلان يُتغنلى بله. زمن عبد الملك بن مروان.

جةني، وابن النُميري، وتميم بن مقبل الع األصمعي: الاصحاء من شعراء العرب في اإلسةم أربعة: راعي اإلبل

 أحمر الباهلي، وحميد بن ثور الهةلي من قيس عيةن.
 سبقت ترجمته . 4
 سبقت ترجمته . 5
 سبقت ترجمته . 6
 سبقت ترجمته . 7
 م 700 -هـ / ?  80 -? :  ليلى األخيلية 8

جميلة. شاعرة فصيحة ذكية  ليلى بنت عبد هللا بن الرحا  بن شداد بن كعب األخيلية من بني عامر بن صعصعة.

قا  لها عبد الملك بن مروان : ما رأى منك توبة حتى عشلقك؟ فقاللت:  اشتهر  بأخبارها مع توبة بن الحمير.

وفد  على الحجاف  مرا  فكان يكرمها ويقربها وطبقتها في الشعر تلي  ما رأى النال منك حتى جعلو  خلياة!

ألت الحجلاف وهلو فلي الكوفلة أن يكتلب لهلا إللى وسل طبقة الخنساء. وكان بينها وبلين النابغلة الجعلدي مهاجلاة.

واسم جدها كعب بن ح ياة بن شداد ،  عامله بالري ، فكتب ورحلت فلما كانت في )ساوة( ماتت ودفنت هنا .  

 وسميت )األخيلية( لقولها أو قو  جدها ، من أبيا  :

 نحن األخايل ما يزا  غةمنا    حتى يدب على العصا م كورا

 أبوها األخيل بن ذي الرحالة بن شداد بن عبادة بن عقيل.وقا  العيني : 
قشلير يقلا  لله ابلن  قا  أبو عمرو الشيباني: كان سبب المهاجاة بين ليلى األخيلية وبين الجعدي أن رجلةً ملن9

أزد في أملر كلان بلين قشلير وبلين بنلي  الحيا وهي أمه واسمه سوار بن أوفى بن سبرة هجا  وسب أخواله من

التلي يقلا  لهلا الااالخة سلميت بل لك ألنله ذكلر فيهلا  أصبهان متجاورون، فأجابه النابغلة بقصليدتهجعدة وهم ب



 شلع  جلدء  مفءل  م  ارزغ . 3 لل:  فزحح 
 فضاا ب  عءاا  باا  أباا  ئلماا  يضاا  ن عراا      باا  امحلييعاال شاا   امخ اا 4 االل:   اال  امر لشاا 

   فء اال     اال   جاا ه فا  يمضاال  ااا  ا   ع اا    مح ماال يمضال   ي اال    مءزا       ملةال ااا ت
 ن عر .  يض  ّ  عء 5    لل م  ض ب  ذد  إم  مال  ل ف  ه 

فاا    ماال ماا  ا اا    أو  االيب   فزاا   بااس   ام ااال   ف االل  6 االل امعاا ا : جاالم   د اا 
 ) امط      :      م

ل َفُينَقِم  َخر       ِلَيوِم الِحساِب َأو ُيَعجَّ ر َفيوَضع في ِكتاٍب َفُيدَّ  ُيَؤخَّ
  لل امع ا : ائ  شعخ علم  ع  ام ا اظ  ف لل:  ل  ام ا  ف  ام لدءعل ف  يبعال 

: 7[ للف ا]اماع  ؟  ااس    ك   َما ءآ مألع ا : مف   ي  جلظ اناا  ف لي ف  م ع     علي ف   عة
أ     4امتاااعة   ز  ااال  ئ ام اااا اظ: امااا   / ء ااا  ف   ااال ماء ااا ا مااا  يأت   ااا اي فامااال دااان ظ  إ  ااال أيا  برااا

فاس   عا و  مار  :  ؟ ام  عل م   ف ال   اعة  شاا اة   امف اال   أف   لل:  ل  ام ا  ف  امع   ك
 ل.    ي   ب  ام  َّ      فلا ب     ل    غلت ب  م  ات عرت و

  ي     فلا أشا  امف ال .  لل م  م و: 
]   و  اااا االل: ذداا  أمعاال باا  أباا  ام ااءآ فاا  ام ااا   الماال ذ اا  ا    هاا ير  امعاا ا  

    ذد  ع   ب  أب  يبعال  المل ذ   امرزلظ.  المل ذ   امح  8[ عرت و   ذد 

                                                                                                                                       

به، وفخر بمآثر قومه وبما كان لسائر بطون بني عامر سوى ه ين  مساوي فشير وعقيل وكل ما كانوا يسبون

 الحيين من قشير وعقيل:

 اً مضلةجهلت علي ابن الحيا و لمتني         وجمعت قوالً جاء بيت

 14ـ  5/13األغاني  
 م 669 -هـ / ?  49 -? :  النجاشي الحارثي 1

شلاعر هجلاء مخضلرم اشلتهر فلي الجاهليلة واإلسلةم  قيس بن عمرو بن مالك بن الحارث بن كعلب بلن كهلةن.

نه وهدد  عمر بن الخطاب بقطع لسا وأصله من نجران باليمن انتقل إلى الحجاز واستقر في الكوفة وهجا أهلها.

حتلى أرى رؤ  قلملا أثنلي عللى أحلد   إنلي امل من شعر  في ملد، معاويلة: واربه علي على السكر في رمضان.

قا  البكري: النجاشي من أشرا  العرب إال أنه كان فاسقاً وكانت أمه من الحبشة فنسب  بعض ما يأتي وما ي ر

 إليها.
 سبقت ترجمته .  2
 بلقين بن جسر وهو يزيد بن الحارث بن يزيد بن فسحم الخزرجي وفسحم أمه وهي من 3

 قيس بن مالك بن أحمر بن حارثة بن مالك األغر بن امرص القيس أحد بني الحارث بن

 الخزرف بن حارثة. جاهلي يقو :

 إذا جئتنا ألايت حو  بيوتنا         مجالس تناي الجهل عنا وسؤددا

 ل لنحمدانحامي على مجد األغر بما لنا         ونب   حزرا  الناو

 493معجم الشعراء ، ص  األغر جد .
 سبقت ترجمته   4
 كنبت : وقا  في علي ، والصواب ما أثبتنا  5
 زهير غير موجودة في المخطوط ، والمعنى يقتضيه  6
 زيادة يقتضيها السيا  7
 زيادة من المطبوعة  8



    د       ب  عة  ام ه   امخ اع  با  أبا  ج اال1     ع ويج   ح    لل امع ا : م 
 ) م  امط      : م :  ل أ ل عخ : أو امرلت أشا ؟  لل امسو  للف لل   

دِ    آَثرُت ِإدالجي َعلى َليِل ُحرٍَّة       َهضيِم الَحشا ُحّساَنِة الُمَتَجرَّ
أو    يا  م  ا  ه رال  هتا  إذا مرا   ا   زا  ذما  متعا   ف الل:  ال أ ال عاخ :    الل2  دسا مءحط ئال

 : امرلت أشا ؟  لل امسو    ل
 3ا َنبِك ِمن ِذكرى َحبيٍب َوَمنِزلِ ِقف

    د  أ ل م      ام  لي   ا   امظا .  ار  ام أ امتعة
   داا  امااسو   االل ماا   ل باا  ماا  اتغاا ت االل امعاا ا : أ اااآ امراالت م   اا   ماا  انباا  ع

  5   أ ات   م حء   ف  ام جا  ابا  م اا امتع ا   أ اآ امرلت م حء   ف  ام     ام اع   4 فز و
 ع  .  اا  

ام  الي   ؟ ف  ا : امر ا  اما ا   فا  ماال امفزا     ارا   لل امعا ا : أو امرالت أشاا   ة ءال
 1ام ا       ذ ا  مار      ار  بر   عة با  ياءغال 6 لل:    لل: ام يا اما    ف  أع ل اماضله

 . 3 ام ز   ب  عءة   2 امع    
                                                

 م 723 - 660هـ /  105 - 40:  كثير عزة 1

شلاعر متليم مشلهور،  د بن مليح من خزاعة وأمه جمعة بنلت األشليم الخزاعيلة.كثير بن عبد الرحمن بن األسو

من أهل المدينة، أكثر إقامته بمصر ولد في  خر خةفة يزيد بن عبد الملك، وتوفي والد  وهو صغير السن وكان 

منل  صلغر  سلليط اللسلان وكالله عمله بعلد ملو  أبيله وكلالله رعلي قطيلع لله ملن اإلبلل حتلى يحميله ملن طيشلله 

واشتهر بحبه لعزة فعر  بها وعرفت به وهي: عزة بنت ُحميل بلن حالص ملن بنلي  ومةزمته ساهاء المدينة.

حاجب بن غاار كنانية النسب كناها كثير في شعر  بأم عمرو ويسميها تارة الضميري ة وابنة الضمري نسبة إلى 

عزيز بن ملروان الل ي وجلد عنلد  وسافر إلى مصر حي  دار عزة بعد زواجها وفيها صديقه عبد ال بني امرة.

ملا  اليلوم أفقله  وتوفي في الحجاز هو وعكرمة مولى ابن عبال في نالس اليلوم فقيلل: المكانة ويسر العيش.

 النال وأشعر النال.
 م 665 -هـ / ?  45 -? :  الُحَطيئَة 2

جاءاً عنيااً، للم يكلد جرو  بن أول بن مالك العبسي، أبو ملكية.شاعر مخضرم أدر  الجاهلية واإلسةم. كان ه

يسلم من لسانه أحد، وهجا أمه وأبا  وناسه. وأكثر من هجاء الزبرقان بن بدر، فشكا  إللى عملر بلن الخطلاب، 

 فسجنه عمر بالمدينة، فاستعطاه بأبيا ، فأخرجه ونها  عن هجاء النال.
 صدر بيت من الطويل ، والبيت بتمامه :  3

 نِزِ        بِِسقِط الِلوى بَيَن الَدخوِ  فََحوَملِ قِاا نَبِك ِمن ِذكرى َحبيب  َومَ   
معدود  عتيبة بن مردال أحد بني كعب بن عمرو بن تميم، قا  صاحب األغاني: شاعر مقل غير:   ابن فسوة  4

فسلوة لقلب لزمله. ولليس  في الاحو ، مخضرم، ممن أدر  الجاهلية واإلسةم، هجلاء خبيل  اللسلان. وهلو ابلن

 227 /22/الموسوعة الشعرية ، األغاني  16257افي بالوفيا  ، ص . الو أبو  باسوة
 م 724 -هـ / ?  105 -? :  عمر بن لجأ التيمي 5

من شعراء العصر األموي اشتهر  عمر بن لجأ )وقيل لحأ( بن حدير بن مصاد التيمي، من بني تيم بن عبد مناة.

 يقو  فيه جرير: وهو ال ي )جرير( من مااخرا  ومعاراا . بما كان بينه وبين

 أنت بن برزة منسوب إلى لحأ    عند العصارة والعيدان تعتصر

 وبرزة أمه، ما  باألهواز.
، وقيل: الِعضا ُ أَعظُم الشجر، وقيل: هي6 الخُمطُ، والَخُمطُ كلُّ شجرة  ذاِ   .الِعضا ُ من الشجر: كل شجر له َشُو  

، وقيل الِعضا ُ اسُم يقع على ما َعظُم من ش الشَُّو  وطاَ  واشتَد َشُوكُه، فِإن لم تكن طويلةً فليسلت ملن  جرشُو  

كلُّها ِعضا  ، وإِنما َجمع ه ا االسلُم ملا يُُسلتظلُّ بله فيهلا كل هلا  وقلا  بعلض اللرواة:  الِعضا ، وقيل: ِعظاُم الشجر

تاء، الِعضا ُ من الشجُر ذو  والِعضا ُ على ه ا القو  شجِر الشَُّوِ  كالطَُّلح والعَُوَسجِ مما له أَُرومة  تبقى على الش ِ



 اماال  ع ا   با    هزل  شاا   لل: أ    لل: ه يرل اب  أب  ام  ل    ه يرل امع ا  
 ف لل: مل د  شلع   م ر  عل  .  

  لل امع ا : ائ  ام ط  ع  شا        ف لل ه ل و     امة  .
  ؟ 4: أَشَا َت أ  م ء . أشا  م  امخرزلظ  لل امع ا  ا مل

 فليت شلع  غ   مط  . 5: ام ب  ل    لل م  م و
 . شلع  فليت مط   6    و    لل: ملم  ب 

    الل:  ماعة م ءا   لل: معة ف  ام  عل  ة ءل عء     م ل أ   شا ا م  بر  ش غل    ءا  7[  ]  
    لل:   ء  م   ش غل  أيب  م ات. شلع  ف  ام لدءعل     

يجاا أ   ؟  الل: أشاا د  ه يرل أب  هلم   لل: ه يرل امع ا   لل:     محزل : م  أشا  امرالت
  ء ا   اا   عءا      لل امع ا : ف    أيباا   شالع ا مفء ال  : دسا     لل ل ب   ة ءلل؟    ة ءل

 يجء  معة ف    فليت.

                                                                                                                                       

، واألَقاويلُ األَُوُ  أَُشبَهُ، والواحدة ِعضاهة  وِعَضَهة  وِعَضه   وِعَضة ، وأَصلها ِعُضهة . قا   الشَُّو  مما َجلَّ أَو َد َّ

ا تُُجمع على ِعضا   قا : ونُُقصانُها الهاُء ألَنه الشَّاَة   الجوهري: في ِعَضة  تح   الهاُء األَصلي ة كما تُُح   من

عَُضُيَهة، ويُُنَسب إِليها فيقا  بَِعير  ِعَضِهيٌّ للل ي يَُرعاهلا، وبَِعيلر   مثل شاا  ، فتَُردُّ الهاُء في الجمع وتَُصغَُّر على

ع وقلالوا فلي القليلل ِعُضلوَن وِعَضلوا ، فأَُبلَدلوا مكلاَن الهلاء اللواَو، وقلالوا فلي الجمل ِعضاِهيٌّ وإِبلل  ِعضلاِهيَّة ،

يصللح أَن  تعليل أَبي حنياة، وليس ب لك القو ، فأَما ال ي ذهب إِليه الاارسي. فِإنَّ ِعَضةً المح وفلة ِعضا    ه ا

نَرا  من تصاريي ه   الكلمة  تكون من الهاء، وأَن تكون من الواو، أَما استدالله على أَنها تكون من الهاء فبما

 . اللسان )عضه (فبقولهم ِعَضوا  الله على كونها الواوكقولهم ِعضا   وإِبل  عاِاهة ، وأَما استد
 سبقت ترجمته .  1
 سبقت ترجمته ، وهو ميمون بن قيس .  2
 م 575 - 525 . هـ /  48 - 100:  المسيب بن َعلس 3

شلاعر جلاهلي، كلان أحلد المقل لين الماضللين فلي  المسيب بلن ماللك بلن عملرو بلن قماملة، ملن ربيعلة بلن نلزار.

له ديلوان شلعر  ميمون وكان األعشى راويته. وقيل اسمه زهير، وكنيته أبو فضة. هو خا  األعشىالجاهلية. و

 شرحه اآلمدي.
 م 644 -هـ / ?  24 -? :   الَخنساء 4

تماار بنت عمرو بن الحارث بن الشريد، الرياحيلة السُللمية ملن بنلي سُلليم ملن قليس عليةن ملن مضر.أشلهر 

 ، من أهل نجد، عاشت أكثر عمرها في العهد الجلاهلي، وأدركلت اإلسلةم على اإلطة شواعر العرب وأشعرهن

فأسلللمت. ووفللد  علللى رسللو  هللا )صلللى هللا عليلله وسلللم( مللع قومهللا بنللي سللليم. فكللان رسللو  هللا يستنشللدها 

ويعجبه شعرها، فكانت تنشد وهو يقو : هيه يا خنسلاء.أكثر شلعرها وأجلود  رثاؤهلا ألخويهلا صلخر ومعاويلة 

د قتة في الجاهلية. لها ديوان شعر فيه ما بقي محاو اً من شعرها. وكان لها أربعة بنلين شلهدوا حلرب وكانا ق

 القادسية فجعلت تحراهم على الثبا  حتى استشهدوا جميعاً فقالت: الحمد   ال ي شرفني بقتلهم.
 سبقت ترجمته .  5
 م 634 -هـ / ?  12 -? :  مالك بن نويرة اليربوعي 6

فللارل شللاعر، مللن أردا  الملللو  فللي  نللويرة بللن جمللرة بللن شللداد اليربللوعي التميمللي، أبللو حنظلللة.مالللك بللن 

الجاهلية، يقا  له )فارل ذي الخمار( وذو الخمار فرسه، وفي أمثالهم فتى وال كمالك، وكانت فيه خليةء، ولله 

وملله )بنللي يربللوو( ولمللا لمللة كبيللرة، أدر  اإلسللةم وأسلللم ووال  رسللو  ع  )صلللى هللا عليلله وسلللم( صللدقا  ق

قها، وقيل: ارتد، فتوجه إليه خالد بن الوليلد  صار  الخةفة إلى أبي بكر ااطرب مالك في أموا  الصدقا  وفر 

 وقبض عليه في البطا،، وأمر ارار بن األزور األسدي، فقتله.
 زيادة من المطبوعة 7



ا ؟  لل أب  هالم : ااامآ امعا ا : ف ا  أشاا د  يجاا  اها ا هزل  فءا    ا  فا  ال الل: أمَّ
باا  ا    4 االل ام اا   ءاا ا  دا   ز  ال    أ اال أ ا ل: أشااا د   اها ا امرل ااال اماسبعل   /ام اها  شا ئل  

 الل:  ام اا    ام اا   يا   غاغ  : امرل ال ام ا و أفحَ  ياي   ارل  ا  مل  الل   لل 1   ارل  ز
 ج    لمغ   ا     ء  مز  ا  معة     .م    م   ام ل

  لل أب  هلم :  لل ام ا   د  اب  ياي   ارل. ي  أفح  ياي   ارل  ي   غغ ف لل ياي  
 ارل.

  لل: مزال أع لي شا ه ا  ل. ؟  ءآ مألع ا :  عع شا  امف   ا
 :   أ يو     االل   اا  و ماال عء تاا  ااا ا شاا ئل  ااا إ    اا  ب ااآ ي لةاال  االل:  أماال ج  اا  فءاا  يا

 :  اا  يأاتاا  أ اال  ااا  فااا   االل أباا  هاالم   فءااا   خةاا  ؟  ظل؟ د اا ماءاا   افاال ب راا  شاا ئل  ءااآ ماال داا 
 شا ه...

  م  ف  ام لدءعل. 2 لل أب  هلم : ه يرل امع ا   لل: أم  ج    ب  ما   
 .    ةآ  تغلظ هت  د    م مَّ  3:  امه    لل

اةعا  5[  ال  ]    4   ارا  عاله   ا ب، ،  ا   ا به يرل امع ا   لل:  لل فا  إ  ال  ح 
  ام ط ا . امخعا

  فااس   فاا   ,  شااس عءعاا  فاا  اشااعلظ    اا و  االل امعاا ا :  اال  أباا  ذ  اا  يا  اال ااالع و
    الل: ماعة فا  اما  عل أها    ا   ل:  اات ل  دسه ام ع عل مب  ذ  ا  ل    أم  ف  شا د     ل عل

امتا      الل دا  مء  ل  ف  ام اةعل  ام ع عل  إ  أ  أ ل ذ    أجل  ف  جع  ت  ه ا        م  أه 
  :  لل ف  ل

 1َبرٌك ِمن ُجذاَم َلبيجُ 
                                                

 الشعر قلية ، وما أثبتنا  من المطبوعة .جاء  ه   الجملة في المخطوط : وهو ابن خمسين سنة وإنما قا   1
 م 701 -هـ / ?  82 -? :  َجميل بُثَينَة 2

شلاعر ملن عشلا  العلرب، افتلتن ببثينلة ملن فتيلا   جميل بن عبد هللا بن معمر العل ري القضلاعي، أبلو عملرو.

كانلت  لغز  والاخلر.شعر  ي وب رقة، أقل ما فيه المد،، وأكثر  في النسيب وا قومه، فتناقل النال أخبارهما. 

مناز  بني ع رة في وادي القرى من أعما  المدينلة ورحللوا إللى أطلرا  الشلام الجنوبيلة. فقصلد جميلل مصلر 

 وافداً على عبد العزيز بن مروان، فأكرمه وأمر له بمنز  فأقام قليةً وما  فيه
 م 723 -هـ / ?  105 -? :  األحوص األنصاري 3

شلاعر  ملن بنلي البيعة، لقلب بلاألحوص لضليق فلي عينله،  بن عاصم األنصلاري.عبد هللا بن محمد بن عبد هللا

اء، صافي الديباجة، من طبقة جميل بن معمر ونصيب، وكان معاصراً لجرير والارزد . وهو  إسةمي أموي هج 

إللى من سكان المدينة. وفد على الوليد بن عبد الملك في الشام فأكرمه ثم بلغه عنه ملا سلاء  ملن سليرته فلرد   

المدينة وأمر بجلد  فجلد وناي إلى دهللك )وهلي جزيلرة بلين الليمن والحبشلة( كلان بنلو أميلة ينالون إليهلا ملن 

يسخطون عليه.فبقي بها إلى ما بعد وفاة عمر بن عبد العزيز وأطلقه يزيلد بلن عبلد المللك، فقلدم دمشلق وملا  

 بها، وكان حماد الراوية يقدمه في النسيب على شعراء زمنه.
ولعلل الموالع إِنملا  ُربَُج والكُُربُُج: الحانوُ ، وقيل: هو مواع كانت فيه حانُو   َمُورودة  قا  ابلن سليد :الكُ 4

الهاء للعجمة، قا : وهك ا وجد أَكثر  سمي ب لك، وأَصله بالاارسية كُُربُُق، قا  سيبويه: والجمع َكرابِجة ، أُلحقوا

 ز لسان العرب ) كربج ( ويقا  للحانو : كُُربُج  وكُُربُق  وقُُربُق   ،ه ا الضرب من األَعجمي، وربما قالوا كرابِجَ 
 زيادة من المطبوو 5



  ا مءرااا ايااااام .  ااالل:   ااالل امفااا   جااالدء  إ 2: امر ااا  بااا  م مااا     ااالل  ااالل امعااا ا 
 .   ف  هء ه   غءغ  عء  مّ هكَ  عع شا و م  شا  ج   ؟ ف لمآ: ش َ  : ام أم 

:  عااع يجاا  أباا    الل امعاا ا    االل: ااا اآ أ ال ااا عل  باا  امااااظ    اا ل:  ءاآ م  باال
 ) م  ام ج    : ؟  لل:  ء ت  مء  عء  ل مارل ن م   اات ل دل عر ك امر  

 الحمد ّلّل الَوهوب الُمْجزل
 االل:    4مااعة  ح ال م ا  م ماا    اسم  امط مال  3: ام   ااآ با    ا  ها يرل امعا ا   الل

   يا   الل: إ   اها و امتا  م اغ     م   معة   غ  شا ه شا  اما     م   ب  و  ام مل ه ل  ذ 
 ) م  امغزعا   :    د  امت     ل ف  ل شا  اما  

 5دودُ سَوالباُب دوَن َأبي َغّساَن مَ 
 هلل  ه ه امح   م  

                                                                                                                                       
 جزء من عجز بيت من الطويل ، والبيت بتمامه :   1

 َكأَنَّ ثِقاَ  الُمزِن بَيَن تُضاِرو        َوشاَمةَ بَر   ِمن ُج اَم لَبيجُ   
 م 635 -هـ / ?  14 -? :  النمر بن تولب 2

شلاعر جلاهلي أدر   مر بن تولب بن زهير بن أقيش، ينتهي نسبه إلى عو  بن وائل بن قيس بن عبد منلاة.الن

اإلسةم وهو كبير فأسلم وعُد من الصلحابة وروى حلديثاً علن الرسلو  وكلان لله وللد يلدعى ربيعلة، وأخ يلدعى 

توفي في  ما بين اليمامة وهجر. الحرث بن تولب ) سيد ُمعظ م في قومه(، ونشأ بين قومه في بةد نجد ثم نزلوا

وما عر  له في الملد، إال قصليدة واحلدة ملد، فيهلا الرسلو  وكل لك كلان هجلاؤ    خر خةفة أبو بكر الصديق.

 نادراً وكان شعر  صادقاً وألاا ه سهلة جميلة.
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شاعر الهاشميين، من أهل الكوفة ، اشتهر في العصر األموي،  تهل.الكميت بن زيد بن خنيس األسدي أبو المس

ثقة في علمه، منحازاً إلى بنلي هاشلم، كثيلر الملد، لهلم،  وكان عالماً بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها.

ط ( وهلي علدة  -أشلهر قصلائد  )الهاشلميا   متعصباً للمضرية على القحطانيلة، وهلو ملن أصلحاب الملحملا .

قلا  أبلو عبيلدة: للو للم يكلن لبنلي أسلد منقبلة غيلر الكميلت،  ئد في مد، الهاشميين ، ترجمت إلى األلمانية.قصا

اجتمعت فيه خصا  لم تجتمع لشاعر:  لوال شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان. وقا  أبو عكرمة الضبي:  لكااهم.

لله  راميلاً للم يكلن فلي قومله أرملى منله.كان خطيلب بنلي أسلد ، وفقيله الشليعة ، وكلان فارسلاً شلجاعاً ، سلخياً، 

 )الهاشميا (.
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ا، بن حكيم بن الحكم، من طيء. رمَّ شاعر إسةمي فحل، ولد ونشأ في الشام، وانتقل إلى الكوفة فكان معلماً  الط ِ

هللا القسري فكان يكرمه ويستجيد واتصل بخالد بن عبد  )الشراة( من األزارقة )الخوارف(. فيها. واعتقد م هب

 قا  الجاحظ: )كان قحطانياً عصبياً(. وكان هجاءاً، معاصراً للكميت صديقاً له، ال يكادان ياترقان. شعر .
 عجز بيت من البسيط ، وروايته في ديوانه :   5

 ِإن الَعراَق أِلَهلي َلم َيُكن َوَطنًا    َوالباُب دوَن َأبي َغّساَن َمشدودُ  
 


