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ي من خالل ن  عند ابن ج والمكاني   ،حقيقة االحتجاج الزماني  بدراسة هذا البحث  يهتم          

وهل  ،ي مع هذين القيدينتعامل  ابن جن   تحليلية؛ لبيان كيفيةدراسة وصفية كتابه )الخصائص(، 

ة الجوانب المختلفة لهذه دراسالبحث ؟ ويستهدف  (عصور االحتجاج)ى سم  كان ُملتزما بما يُ 

مختلفة لعلماء اللغة . واستعراض اآلراء ال ة في االحتجاج اللغوي  ة أساسي  قضي   د  علتي تُ ا الظاهرة

 القدماء والمحدثين في هذه المسألة.

 

نة من مقدمة، ومدخل، وثالثة فصول، وخاتمة، جاء الفصل األول مكو   الرسالةوقد أتت         

ثم عرض الفصل الثاني لمنهج ابن للغة، ومراحل تدوينها، ومصادرها. ة حفظ افي كيفي   منها

استشهد بهم الشعراء الذين  مبيًنا ة، وجاء الفصل الثالثغوي  واهد اللفي التعامل مع الش   جني  

 مع عصور االحتجاج. اتفاقهموعارًضا لمدى 

 

الوصفي التحليلي مع االستعانة هذا وقد كان المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج       

كان من  البحث بخاتمة تبين نتائج الدراسة التي وألحق تتبع الشعراء.لبالمنهج االحصائي 

  أبرزها:

،  أو نادًراسواء أكان فصيًحا شائًعا ، أو شاًذا ، ابن جن ي بكالم العرب من شعر ونثر  دااستشه

ج من ذلك . باإلضافة إلى أنه كان يستأنس   في ميدانبالشعراء المتأخرين أو يتيًما. فال يتحر 

 بعضها ببعض.  المعنى ، واحترامه للغة واألخذ بها وعدم رد  

  

 



 ح 

 باللغة اإلنجليزية البحثخص مل


 

All thanks are attributed to ALLH . Who has honored the Arabic 

Language by sent down the Quran in this language. 

Best prayers and peace to be bestowed upon Honorable Prophet 

Mohamed ,His family, and His companions , the Prophet who  was sent 

as A Mercy to all mankind  until Doom day. 

This research addresses the reality of the Spatio ,Time and Place , of 

IBEN JENNY ,in his book ( AL- khasais ) in a descriptive and analytic 

methodology to show how he deals  with  these two elements and 

whether he was committed to the Spatio Eras. 

This research also aims at exploring the different angles  of this 

phenomena which is considered as a sensitive issue in the Linguistic 

Spatio and to demonstrate the different views whether modern or old on 

this issue It is an obvious fact in his reference to the Arab Poetry and 

Prose and  the nature of Linguistic Spatio . 

The research is structured in Preface, Beginning , three Chapters and an 

End aconclnsion  .  

The first chapter deals with the preservation , the documentation phases, 

and its resources . 

The second chapter illustrates the method of Ibn Jinny citation of the 

Arab literature whether poetry or prose of famous classical or non 

classical ..rare or foundless origin . He also has used the later poets in 

quoting their meaning and his appreciation of the language and the 

acceptance differences among the Arab Tongues.   
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 المقدمة
 

، المولى ونعم المعين نعم إّنهأحمد هللا تعالى ، وأشكر له جزيل عطائه وفضل هدايته وعونه ،      

، الكرام وعلى آله وصحبه  –صل ى هللا عليه وسل م  –سّيدنا محمد الم على الة والس  الص  وأفضل 

 ،بعدو

 

حو بمثابة الدليل على صحة آرائهم الّنحوّية الّشواهد الّنحوّية التي أوردها علماء النّ  فقد كانت       

نوها في كتبهم  ، وقد حازت هذه الّشواهد عناية كبيرة عندهم ، من أو إثبات القواعد  التي كانوا ُيَدوِّ

 .المطلوب ختيار الّشاهداحيث 

 

ن بيان حقيقة االحتجاج الزماني والمكاني عند ابل ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة في محاولة

ر االحتجاج ؟ وما طبيعة وكيف تعامل مع هذين القيدين ؟ وهل كان ُملتزما بما يسمى عصو،  ِجنِّي

 هذه القضيةباعتبار . وكيف وظفها في كتابه )الخصائص( ؟؟ االحتجاجات الّنحوّية التي ذكرها 

األوائل الذين  اها بعض علماء اللغة العربإحدى القضايا األساسية في الدراسات العربي ة التي تبن  

قّعدوا للغتهم خوًفا عليها من الفساد الذي أصابها بسبب دخول غير العرب اإلسالم.  ومدى تطابق 

اها بعض علماء اللغة في م بها، مع الرؤية الجديدة التي تبن  النظرية اللغوّية العربي ة  القديمة المسلّ 

  .رفض وأرضى وما القته من  العصور الالحقة إلى وقتنا الحالي

 

وتكمن أهمّية هذه الدراسة في إحصائها لجميع الّشواهد اللغوّية التي ذكرها ابن ِجنِّي،       

ومقارنتها بواقع االستشهاد اللغوي عند النُّحاة هذا باإلضافة إلى بيان منهج ابن ِجنِّي  في تعامله مع 

 هذه الّشواهد، وبيان مكانتها اللغوّية.

ان المنهج الوصفّي التحليلّي المعتمد األساس باإلضافة إلى المنهج أّما منهج الدراسة فقد ك 

 اإلحصائّي في رصد الّشواهد وتحليلها.

 أّما أقرب الدراسات السابقة ذات العالقة ببحثي فكانت :

الّشواهد الّنحوّية في الخصائص البن ِجنِّي ، منال محمد مصطفى أحمد ، جامعة أم درمان  -1

يها تناولت الباحثة موضوع الّشواهد الّنحوّية التي اعتمد عليها ابن ِجنِّي م . وف8002اإلسالمي ة 

 في كتاب الخصائص ، من آيات قرآنّية وأحاديث نبوّية وأبيات شعرّية . 
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م : 8018أصول التوجيه الّنحوّي عند ابن ِجنِّي ، إبراهيم محمد المحمود ، جامعة دمشق  – 8

ماع وأدلته تحدث عن األصول العامة التي صدر ع نها ابن ِجنِّي في بناء القواعد في كتبه كالس 

 عر والّنثر . الش ريف وكالم العرب بشّقيه الشنبوي   القرآن الكريم والحديث ال

 

واهد الشعرية عند ابن ِجنِّي في كتاب الخصائص ومدى أّما هذه الدراسة فتختّص بدراسة الش  

 الحتجاج اللغوّي .القيدين الزمانّي والمكانّي لبالتزامه 

           

م إلى مباحث، فصل مقسّ  ة فصول ، كلّ ثالثمدخل وجاءت هذه الدراسة قائمة على  وقد       

  وخاتمة.

 
العالمة ابن ِجنِّي  صاحب الخصائص وسيرته الذاتية والعلمية، وعالقته  حياة فيه: ت: تناولالمدخل

موضوعه ، ؛ والتعريف بكتاب الخصائص وثاره. وآ ،يةومكانته العلم الفارسّي، بشيخه أبي عليّ 

 . قيمتهو منهجه ،و سبب تأليفه ،و

 

ومراحله  تهالتدوين بدايوحفظ اللغة العربي ة  عن كيفية ه بالحديث أتفقد بد: لأّما الفصل األو  

     .حوّيةالّشواهد اللغوّية والنّ ، والفارابيّ  نصّ ، والزمانيو القيد المكـاني، ومفهوم ومصادره  وأسبابه

 
 به، االحتجاجو منهج ابن ِجنِّي  في التعامل مع الّشاهد اللغوي فقد تناولت فيه:  أّما الفصل الثانيّ و

مـن أصـول الّنحو موقفه وختمنا هذا الفصل بالحديث عن ، في توثيق األبيات الشعريةه منهجو

  .الخصائصأمثلة لهذا كلّه من كتابه وتقديم ، العـربيّ 
 

 أسماء الشعراء وترجماتهم وأبياتهم الشعرية التي استشهد بهافيه جمعت  فقدل الثالث: وأّما الفص

ترتيب معين، ومقارنتها بواقع االستشهاد  وفق، وقمت بتصنيفهم )الخصائص( هابن ِجنِّي في كتاب

 اللغوّي عند الّنحاة. 

  

العامة  أعقبتها بالفهارس م، ث هالت إليالنتائج التي توص   أنهيت البحث بخاتمة أبرزت فيها أهم   ولقد

 . فهرس المصادر والمراجع، و فهرس أنصاف األبيات، و عريةفهرس األبيات الشِّ  وهي:

 

 * هذا وباهلل التوفيق* 
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 ِجنِّي ابن  * 

 :   نسبه

ً ي  مرو وكان أبوه عبداً  ، (1)الّنحوّي اللغويّ  أبو الفتح عثمان بن ِجنِّي  الموصليّ هو   ا

 وِجنِّي  بكسر الجيم و تشديد االنون"  ، (8)الموصليّ  ن بن فهد بن أحمد األزديّ لسليما مملوكاً 
نبيل )  ومعناها : كريم ،  (3)" ي (وكسرها وسكون الياء علم رومي وهو معرب )  كنّ 

GENNAIUS  ّجيد التفكير ، عبقريّ  ( وِجنِّي  تكتب بالحروف الالتينية مّمثلة اللفظ اليوناني ،  ،

 ي شعره إشارة إلى أصله غير العربّي :، وف (4)مخلص

 فِعلِمي في الوَرى َنَسبِي   ال نَسٍب ـبِح بـفإن أ ص  

 بِ ــــج  ــادٍة ن  ـــروٍم سَ ـق     ي أؤول  إلى ـِ ى أنّ ـلـعَ 

 بِ ـطـخَ ـأرم  الدهر  ذو ال   وا ـق  ـاِصرة إذا نطَ ـيَ ـقَ 

  (5) بِياء  نَ ـًفا دعَ رَ ــكَفى شَ    أ والََك دعا النبيُّ لهم 
 

 :  هلد  و  مَ 

لد بالموصل قبل نه و  " إ، فقيل :  لد فيها ابن ِجنِّي نة التي وُ المؤرخون في الس   اختلف
والدته كانت  بأن   ه يذكرنّ إأما أبو الفداء ف " ، قبل الثالثمائة ":  (7)وقيل  (6)" الثالثين والثالثمائة

والدته تكون في  أنّ " ىذهب إلف الن جار د عليّ محممحقِّق كتاب الخصائص ا م  . أ (2)( ھ 308)سنة 

 إلىوفاضل صالح السامرائي فيذهبان  ا شوقي ضيف،أم  و، (9) " حدود اثنين وعشرين وثالثمائة

. وفي اعتقادي أن  هذا االضطراب في  (10)( ھ 380مولده كان في حدود عشرين وثالثمائة )  أن  

ح الش خص نفسه بسنة سنة والدته أمر طبيعي؛ إذا ما عدنا إلى ت لك العصور القديمة إال إذا صر 

فمن الصعوبة القطع في ذلك فالمهم في حياة الفرد معاصريه. أو تّم التأكد منها من قبل والدته 

 آنذاك تاريخ وفاته. 

 
                                                           

  . 333ص  8ج م : 1926بيروت .  إبراهيم ل ض، تحقيق محمد أبي الف إنباه الرواة على أنباه النحاة ،القفطي  1
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 ه :وفات  

( في  ھ 398) كانت وفاته يوم الجمعة لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنين وتسعين وثالثمائة

ه نّ "إوقال القفطي: . (8)أنه توفي سنة ثالثة وتسعين وثالثمائة . وذهب بعضهم إلى(1)القادرخالفة 
الحروف ألن شيخه أبا علّي  لتشابه وأراه تصحيفاً (  3) "ين وسبعين وثالثمائةتتوفي سنة اثن

  . (4)وتصدر مكانه ببغداد للتدريس هشيخ ، وقد عاش ابن ِجنِّي  بعد(ھ377) الفارسّي توفي سنة

 

. عند قبر أستاذه أبي علّي الفارسّي وهي  فن ابن ِجنِّي  بالشونيزي من مقابر بغدادودُ 

 علّي ، عال :كان له من األوالد ثالثة وهم و . (3)، وأكثر مدفنها من المتصوفة مقبرة ِجنِّي الحالية

 . ( 6) من خطوطهُ وحس   م والدهمجهُ هم أدباء فضالء قد خر  وكل   ، وعالء، 

 

 ه :صفات
 ة غير بعضة وسماته الجسميّ ي  قِ ل  لم تذكر لنا كتب التراجم الكثير عن صفات ابن ِجنِّي الخَ 

أعور  وذلك كناية عن أّنه كان،  (7) عا بإحدى عينيهالبارزة فيه حيث روي اّنه كان ممتّ  صفاتال

 : (2)هر ويدلل عليه هذه األبيات التي قالها في عتاب صديق لوَ عن هذا العَ  ئُ نبوالذي يُ 

 

ك عني وال ذنبَ ص    ده  ـاسِ ـٍة فَ ــي  ـى نِ ـلـلٌ عَ ــيـلدَ    لي  دود 

 خشيت  على عينَِي الواِحده      بكيت   ام  مِ  –َحياتِكَ وَ – د  قَ فَ 

 ده  ا فائِ ـرِكهَ ـفي تَ  انَ ـا كَ ـلمَ    ة  أال أراك ـــافَ ــخَ وال مَ ــلَ وَ 
 

َنة   لَِساِنهِ كان في   بن ِجنِّيا قد ذهب محمد علّي الن جار إلى أن  و مة من ج  لمكانه من العُ  لُك 

الصفات وال ريب ال يمكن أن تقدح  . وهذه (9)جهة أبيه فكان يستعين على إيضاح ما يريد باإلشارة

 في علوم العربي ة . إفاضتهاآلفاق بسعة علمه و ب قتة الرجل التي طفي شخصي  
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 : صحبته ألستاذه أبي عليّ 
في  بالغاً  رت تأثيراً أّثّ  ّيةة علمشخصيّ  أهمّ (  ھ377 ) سنة ىلفارسّي المتوفأبو علّي ا ُيعدُّ 

ة يذكر فيها اسمه إال ر  وما من مَ  ق به ، كثير النقل عنه ،ابن ِجنِّي  فهو شديد التعلّ شخصية  تكوين

لق به، كان ابن ِجنِّي  يظهر من التع ":  (1)ل محمد علّي الن جاروقيوالرحمة،  بالدعاء ويغدق عليه
 وهو ال يفتأ في كتبه يذكر أبا عليّ  والتقبل لرأيه واالنتفاع بعلمه أحسن ما يظهر تلميذ ألستاذه ،

حي  وعلمه ويرجع علمه ومكانته إلى فضل أستاذه ، و ،   " . ث بأسبابهوالتشبّ  باالنتساب إليه ،  بجِّ
 ":  (8)يقول، حيث  ائصويمكننا أن نستشهد على مدى تقديره لعلم شيخه بما ورد في كتاب الخص

قدره  لوقد أفضنا في ذكر أبي علّي ونب   –رحمه هللا  – ة ألبي بكر أحمد بن علّي الرازيّ ر  مَ  قلتو
 أبا علّي قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع حسب أن  أ ه ،ونباوة محلّ 

  " . ع هذا القول عليه، ولم يتبشّ  . فأصغى أبو بكر إليه أصحابنا

 

 وهلل هو وعليه رحمته فما كان أقوى قياسه ":  (3)عه في القياس و التعلّيليقول في تضلّ و
،  وكيف كان ال يكون كذلك ما كان مخلوقا له ،بهذا العلم اللطيف الشريف أنسه فكأّنه إنّ ّد ، وأش

ة علله، ة أصحابها ، وأعيان شيوخها ، سبعين سنة ، زائحعلى هذه الطريقة مع جلّ  وقد أقدم
ال يعتاقه عنه ولد ، وال يعارضه فيه متجر ، وال  وسدمه ، ، ه، وجعله هم كلفه ساقطة عنه

 . " وألقى عصا ترحاله رئيسا إال بآخره ، وقد حط من أثقاله ، وال يخدم به، مطلب  يسوم به

 
ان قد أبا علّي الفارسّي ك ن  أَ " علّي الفارسّي وأخذه عنه:  يأببقد ذكر في سبب اتصاله و

فدخل الجامع فوجد أبا الفتح عثمان بن ِجنِّي  يقرئ الّنحو، وهو شاب، وكان  سافر إلى الموصل
مه في قلب الواو ألفا، نحو قام وقال. فاعترض عليه أبو علّي فوجده يكلّ  هوم وبين يديه متعلّ 

ل أنِّي  وسولم يعرفه ابن جِ  أبو علّي: )زببت وأنت حصرم( ثم قام أبو علّي، . فقال لهمقتصراً 
أبو علّي الفارسّي الّنحوّي. فأخذ في طلبه فوجده ينزل إلى )السميرية ( يقصد  هو عنه فقيل له:

فاضل صالح أّكد هذا الخبر وقد  . (  4)"معه في الحال، ولزمه وصاحبه أربعين سنة فنزل. بغداد

ن ابن ِجنِّي وأبا علّي إلى أ الخبر هذا السامرائي بعد تمحيصه لما تواتر من الروايات التي نقلت

وتجمع الروايات  " :ه مد علّي الن جار بقولمحعم ويؤكد هذا الزّ .  (3)" (ھ337) كان لقاؤهما سنة

                                                           

 .17، ص  1ج  : ، الخصائصنيجِ ابن  1

ابق :ينظر  8  . 802، ص  1ج  المصدر الس 

 .  877، ص  1ج ابق : الس   المصدرينظر  3

 3السامرائي ، مكتبة المنار ، الزرقاء ، ط  إبراهيم  : ، تحقيق ، نزهة األلباء ياألنبار األنباري ، أبو البركات 4
 . 402. ص  م1923

 . 37، ص  1فاضل صالح ، ابن ِجنِّي  ،ج ،  السامرائي3
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هذه المالزمة في الحضر  ن  ، وال ريب بأَ  (1)" (ھ333) على أن أبا الفتح صحب أبا علّي بعد سنة

يقول  . يتفّوق فيها على أقرانه ل العربي ة  وأنم أصوحكّ يُ  ن  ت بعقل ابن ِجنِّي  أَ سفر هي التي أد  الو

، وفي الشيخ صفات  حببته إلى شيخه أّنه كانت في التلميذ صفات ":  (8)فاضل صالح السامرائي
ومما يّؤكد  "  ن .يّ . فقد كانا معتزلي الطويلة حببته إلى التلميذ دعتهما إلى التوافق ، ودوام األلفة

ي  في الخصائص وكان وقال ابن ِجن   "  المزهر : جاء في كتاب أّنهما كان على مذهب واحد ما
 .  (3) " نيّ هو وشيخه أبو علّي الفارسّي معتزلي

 

فهو .  (4)كتبه في حياة أستاذه فاستجادها ووقعت عنده موقع القبول ف أبو الفتح سائرصنّ 

بن  علم الخليل هفي نقل هعن أستاذه أبي علّي شيخ النُّحاة سيبوي يشبه إلى حد بعيد في كثرة نقله

رأيه  إلى ويرجع وكان يسأله في بعض المسائل، أحمد لقد كان أبو علّي يقتنع بعلم تلميذه ابن ِجنِّي،

 فكانا نعم األستاذ والتلميذ .  فيها ويدون ذلك في كتبه.

 

 جال تصانيفه . تبرز في كثرةمفي  يةواضحة قو يةابن ِجنِّي التلميذ شخصّ  يةشخصف 

. فلم إدراكه ق بها على أقوال العرب، وآراء النحاة. كما تظهر قوة حفظه، وعمقالتي علّ  تعلّيقاته

 مستقل. ورأي . كما كان ذا فكر نافذ،بصيراً  ، وعالماً ناقداً  ناقل، وإّنما كان ناقالً  يكن مجرد

 

على والمتأخرون  دمون. أثبتها له المتق بلغ أبو الفتح في علوم العربي ة  مكانه سامية ولقد

 وبصر نافذ ةوقد كان ذا قدم مكين -( ھ334)المتوفى سنة  بيّ المتن يبأبو الط يقول . السواء

إذا سئل  بيهذا رجل ال يعرف قدره كثير من الناس . وكان المتن " : -العربي ة  ة بعلممّ تا وإحاطة
ل في الّنحو والتصريف في شعره يقول : سلوا صاحبنا أبا الفتح . ويقو شيء من دقائق عن

إذا سئل عن معنى قاله أو توجيه إعراب حصل فيه  بيالمتن يب: وكان أبو الطاألبصار مسالك
كم بالشيخ األعور ابن ِجنِّي  فسلوه فإّنه يقول ما أردت وما لم أرد لي، وقال ع عليه دلّ  إغراب

"(3) . 
 في علوم هذه الشهادة على ما بلغه ابن ِجنِّي  من سمو المكانة وعلو المنزلة ال تدلّ أ

 امية التي لم ينلهالع على نصوص الذين ترجموا له يتأكد من هذه المرتبة الس  ومن يطّ  العربي ة  ،

                                                           

 . 19، ص 1محمد علّي ، مقدمة الخصائص ، ج ،  الّنجار 1
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 .(1)"في األدب ياسةهو القطب في لسان العرب، وإليه انتهت الر": الثعالبيّ  سواه . يقول أحد

الت ، قفَ المُ  فتح ألدب فيهو أبو الفتح عثمان بن ِجنِّي  . ليس ألحد في أئمة ا"ويقول الباخرزي : 

الغراب ، ومن  في علم اإلعراب ، فقد وقع منها على ثمرة ي ماس له ، وال وشرح المشكالت ما
من …. ابن ِجنِّي  عثمان ":  (3)، وقال ياقوت( 8) "فاته وقف على بعض صفاته .وقف على مصن  

،  دمينعلى المتق بها أبر   أحذق أهل األدب وأعلمهم بالّنحو والتصريف ، وّصنف في ذلك كتبا
 ". كالما منه لتصريف أدقّ عجز المتأخرين ، ولم يتّكلم في اوأ

 

 في علوم العربي ة. فجلّ  ي تههم يتفقون على قدم سبقه، وعبقرما بالنسبة ألراء المحدثين، فإن  أ

 ئرةاللغوّية الحديثة تعتمد على آرائه في اللغة، واألصوات، والتصريف. جاء في دا البحوث

 "طه الراوي :  . ويقول (4)" بالتصريف قات علماً ويعتبر ابن ِجنِّي أكثر الثِّ  " ة :اإلسالميّ  المعارف

كبر أئمة أ، وباقرها ، و العربي ة  بحق فيلسوف دُّ عكان نسيج وحده في صناعة التصريف ، وي  
تالميذ أبي علّي حول   والتف   ": ( 6)طلس أسعد ويقول محمد.  (3) " الّنحو بعد الخليل وسيبويه

ا غير مدافع . كما أصبح مرجع العالم تهحجّ و زميلهم ، وخليفة شيخهم حتى أصبح إمام بغداد ،
أما بعد فنحن أمام آراء فيلسوف  ":   (7)أخر موضع ، ويقول في  " اإلسالمي في علوم العربي ة  

ا من القواعد التي أّقرها م كثيرً ، وقرر منذ ألف عابأ منهفي اكتناه أسرار هذا العلم ، وكشف المخ
 الثر ابن ِجنِّي  في التصريف ، واللغة ، إأاليوم المستشرقون وعلماء األصوات ، وال يعلم حقيقة 

ويتحدث سعيد  ."وأصحاب المعاجم ، فإّنها ّكلها مطبوعة بطابعه ينالصرفي آثار من ّاطلع على

عصورها ، وأغوصهم  ا في كلّ اء العربي ة  كعبً لقد كان أعلى علم "ِجنِّي فيقول:  نبااألفغاني عن 
وكتابه الخصائص ال ،  ةالعام   ي اتهتداء إلى النظرالوأنجحهم في ا ،ة على أسرار العربي ة عامّ 

ابن ِجنِّي  مبتدع نظرية  ن  العرب والغرب على السواء، وحسبك أَ  علماء إعجاب يزال محط  
ا عليه هذا العلم اليوم . أمّ  همَ ف  ي   ن  ن أَ سَ ح  على ما ي   سس علم فقه اللغةمؤاالشتقاق الكبير، و

ما تقرأ كتابا فيه وال يكون ابن ِجنِّي  مرجع كثير من منازع ، وقلّ  دون التصريف فهو إمامه
هذه األقوال  فكلّ . (2) "( من خير ما حفظ الزمان من هذا التراث الصناعة) سر ه، وكتابهمسائل
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على ما بلغه أبو الفتح من سعة العلم ، و فضل السبق  ّيةداللة قطع لُّ ، تد الحقينالمن السابقين و

 . العربي ة  في علوم

 

ِجنِّي  مّؤلفات كثيرة جاوزت الخمسين في ّشتى علوم العربي ة  . تعكس ثقافته  والبن

أسماء ر لكتبه . ولقد تخيّ  ي تهلشخص ددةالمتع ي ةد الجوانب الغنالمجال ، وتؤكّ  هذا في يةالموسوع

وأستاذ المدرسة  (ھ634 ) الشيخ أبا إسحاق الشيرازي المتوفى سنة" :  ن  إ قيل ا ، حتىحسانً 
مى بعض كتبه بأسماء كتب البن ِجنِّي. و ذلك أّنه ألبي إسحاق المّهذب والّتنبيه في س النظامية قد

 ولقد ذكر ياقوت.  (1) ".بصرة في أصول الفقه وهذه أسماء لكتب البن ِجنِّيواللمع، والت   الفقه،

فهرست مّؤلفاته   مّؤلفاته ومن أراد اإلطالع على ما طبع منها ، فعليه بمراجعةبا ثبتً  (8) الحموي

 . (3)في معجم األدباء
 

ا بالنسبة لكتاب  فها أبو الفتح ابن ِجنِّي على من أشهر الكتب التي أل  فُيعّد  الخصائصأم 

ل من أّلف كان له فيه باع طويل، وجهد كبير، وهو أوّ  كتاب في أصول الّنحو وقد فهو اإلطالق.

 كتابا في ( ھ 316 ) راج المتوفى سنةف قبله أبو بكر بن الس  بهذه السعة، والشمول، ولقد أّلّ  ،فيه

 له، أو حرفين في أوّ فيه بما نحن عليه إال حرفاً  لم يلمّ  ":  (4)الّنحو لكن ابن ِجنِّي  يقول فيه أصول
 ما أبو الحسن األخفش سعيد ابن مسعدة وهو األخفش األوسط المتوفى سنةكما ّصنف قبله "

علمت  إذا أنت قرنته بكتابنا هذا ":  (3)كتابا في شيء من المقاييس ، فقال عنه أبو الفتح(  ھ810)

ل فة التعب به . اتهكتاب الخصائص لم يحمل في ط" و بذاك أّنا نبنا عنه وكفيناه ك   موضوعاً  ي 

ة. فهو كتب ع العربي ة  جال مباحث علممما جمع فيه ن  ا وإِ واحدً  في كتاب واحد، وهو بحث عميق  د 

فه الناس من عما أل   لها، فهو بعيد ببةتحكمها، والعلل المس التي في أسرار اللغة العربي ة  والقوانين

 غرقد ف   هذا أمر ألن   "االسم . يقول ابن ِجنِّي  في هذا الشأن :  وجرّ  ،رفع الفاعل ونصب المفعول
فة في أكثر الكتب فيه منه وإنما هذا كتاب مبني على إثارة معادن المعاني، وتقرير حال  المصن 

ويقول في موضع  .(6)"حناء، والحواشيألاألوضاع، والمبادئ، وكيف سرت أحكامها في ا

  ". َحىنَ وإالم  أبد وإّنما هو مقام القول على أوائل أصول هذا الكالم، وكيف" : (7)آخر
 

                                                           

 . 60، ص  1ج  :الّنجار ، محمد علّي ، مقدمة الخصائص  1

 . 109، ص  18ج  :معجم األدباء  ، ياقوت ،الحموي  8

ابق 3  نفسه . : المصدر الس 

 .8، ص  1ج  :الخصائص  ،ابن ِجنِّي   4

ابقالمصدر  3  8، ص  1ج  : الس 

ابقا المصدر 6  38، ص  1ج  : لس 

ابقالمصدر  7  67، ص  1ج  : الس 
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 كتبه في هذا العلم موأه": (1)شوقي ضيف عن موضوع هذا الكتاب بقوله  ويتحدث
في  أّنه أفاد للتصريف، وحقاً  ية، الذي حاول فيه محاولة رائعة هي وضع القوانين الكلالخصائص

ولقد   له،اّل مج لكتابه، وكان ابن ِجنِّي معظماً  ". كثرة هذه القوانين من مالحظات أستاذه الفارسيّ 

هذا مع إعظامي له، وإعصامي باألسباب المنتاطة "بقوله:  دمةح بموضوع الكتاب في المقصر  
في طريق القياس والنظر،  أنبههف في علم العرب، وبه، واعتقادي فيه أّنه من أشرف ما صنّ 

ة على ما التوقير واآلون، وأجمعه لألدلّ  وأعوده عليه بالحيطة والصون، وآخذه له من حصة
 . (8) ".طت به من عالئق اإلتقان والصنعةيعته هذه اللغة الشريفة، من خصائص الحكمة، ونأود

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ابقالمصدر  1  3، ص  1ج ،  الس 
 133، ص  8الخصائص ، ج  ،ابن ِجنِّي   8
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 الفصل األول
 

 حفظ اللغة وتقعيد الّنحو
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ة وأسباب  :ه المبحث األول : تدوين اللغة العربي 
  

ِل الن اطقين بها ، ُعرفت اللغة العربي ة منذ الِقدم         واختلفت الروايات والمصادر في ذكر أو 

الم ، وهذا ليس م :هو يعرب بن قحطان ، وقيل :فقيل البحث . ُثم   وضوعإسماعيل عليه الس 

امي ة انتشرت اللغة العربي ة  وات   سعت حت ى بلغت أرجاء الجزيرة العربي ة، وطغت على أخواتها الس 

 . السليقّية التي حفظت في الصدور ِطقوها بالفصاحة والبالغة األخرى. واشتهر نا

 

كتابه الكريم باللغة  – عز  وجلّ  –وبعد مجيء اإلسالم والبعثة المحمدي ة، أنزَل هللا          

الة وغيرها من العبادات ال  هاالعربي ة، وجعل بعض العبادات ال تِصحُّ إال ب ، فتالوة القرآن والص 

، وعند خروج اإلسالم وانتشاره خارج الجزيرة العربي ة، ودخول غير العرب في هابتجوز إال 

ى إلى انتشار اللحن بشكل كبير وفساد ا أد  األمم، مم   اإلسالم، نتج عنه اختالط العرب بغيرهم من

ويرجع فساد اللغة في الحواضر إلى االختالط باألمم " : (1)يقول الحلواني الملكة اللغوّية ؛
فاختالط العرب بغيرهم من  ."ي إلى تبادل التأثيرنبي ة، ألن احتكاك اللغات بعضها ببعض يؤدّ األج

ى إلى  وغيرهم األمم األخرى أمثال الفرس والرومان ، وتعايشهم معهم في المدن والجيوش ، أد 

 لخطأ . ِر انتشار اللحن والغٍة باألخرى ، ونتج عن هذا التأثّ  اختالط لغاتهم معاً وتأُثِر ُكلّ 

 

حين  – صل ى هللا عليه وسل م –في عصر الرسول وتطلعنا كتب التراث عن صور اللحن ف

الم " الصالة وقال عليه سمع رجالً يلِحُن ،  ، وفي عصر  (8)"  لّ ضأرِشدوا أخاكم فقد الس 

حابة اِب أحدَ  الص  وانتشار اللحن ، (3)،للحٍن وقَع منه والته بأن ُيقنِّع كاتبه صوتاً  يأمر عمر بن الخط 

وقد "وخوفهم على القرآن الكريم كان الباعث األساسي لتدوين اللغة اللغة العربي ة  الذي أصاب 
. (4)"األسباب التي حف زتهم إلى ذلك حريف أهمّ كان خوفهم على القرآن الكريم من أن يصيبه الت  

نشأوا بعد عصر الفتوحات  لذيناباإلضافة إلى رغبتهم في حفظ تراثهم، حت ى يسُهل على أبنائهم 

فبدأ العلماُء ، األفضل لحفظ اللغة  ، فكان تدوين اللغة وجمعها ، هو الحلُّ تعلُّمها وفساد اللغة 

فِر والتنقُّ  ليمة من بالظهوِر والس  ل في أرجاء الجزيرة العربي ة، بحثاً عن اللغة العربي ة  الفصيحة الس 

عمرو بن  وأب وكان من أوائل من قام بالتدويني وهو البادية. اللحن ومن الخطأ من منبعها األصل

                                                           
: م 1979، مؤسسة دار الرسالة ، بيروت ،  المفصل في تاريخ الن حو العربي،  م(1926)الحلواني، محمد خير 1

87  . 
 . 11 : 7، دار المعارف ، القاهرة ، ط  لّنحوّيةالمدارس ا،  م(8002)شوقي ضيف ، 8
 .  11: المدارس الّنحوّية،  شوقي ضيف ، 3
زاق ) 4 ، الكويت : مطبوعات جامعة  الّشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويهم( ، 1974الَحديثي ، َخديجة عبد الر 

 .  7م.: 1974الكويت 
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باب في البلدات "  عنه يروىالذي العالء،  أَن ه ما كان يأخذ لغته إال من أشياخ العرب، حرشة الض 
ناة الكمأة في مغاني البدا جاب البوادي العربي ة  باحثاً عن اللغة  الذيالكسائي و، (1)ة"الكلدات، وج 

عشرة قنينة حبٍر مما جمعه من فصحاء نجٍد وتهامة  نرى الكسائي يمأل خمسالفصيحة" 
اء يقول(8)"والحجاز ٌع في األعراب وليست متكلفة الفصاحة طب   إن  ": ، كذلك نجد الفر 
فكانت البادية المكان الذي وجد فيه أبو عمرو والكسائي وغيرهم ممن قام بجمع ، (3)"مصنوعة

 .بلغة البادية بشكٍل كبيٍر  تهم الش ديدةعنايفسر لنا وهذا ما يُ .  اللغة ضالتهم

   

بدأت رحلتهم في البادية بجمع كلمات اللغة من ألسنة الناطقين بها الفصحاء، فكانوا و

نوات من األلفاظ ممكن  ، وُكل هذا من أجل تجميع أكبِر قدرٍ  يقضون األيام واألشهر بل حت ى الس 

، وكان األساس األول لجمع  العصر األموي وبداية العصر العباسيالعربي ة ، وكان أكثر ذلك في 

، ونجد الشِّعر العربي مسانداً للقرآن الكريم في حفظ  اللغة هو القرآن الكريم بمختلف ألفاظه

ًة بالّشواهد القرآنية والّشواهد الشِّعري   اِظُر في كتب الّنحو العربي يجدها غني  ة وأقوال األلفاظ، والن 

بعين في ذلك  االحرص عليه ، وقد كانوا حريصين ُكل   اء وُخَطبِهم وأمِثلتِهمالفصح في جمعهم، ُمت 

ت عملي ة الجمع بثالث مراحل تذكرها خديجة الحديثي في كتابها "  الّشاهد علماء الحديث، وقد مر 
، هي  الثةعند ابن ِجنِّي ثكانت  وقد اعتمدوا في ذلك أصوالً  " وأصول الّنحو في كتاب سيبويه

ماع واإلجماُع والقياسُ  هي النقل والقياس  ؛ األنباري ثالثةً  أبي البركاتعند  ؛ وكانت (4)الس 

واستصحاب الحال، وقد أخضعوا هذه األصول لمعايير وقيود تختصُّ بالّشواهد الّنحوّية ، التي 

القبائل  حوي األخذ بلغة كلِّ استخدمها الّنحوّي في استشهاده أثناء تقعيده لقواعد اللغة ، فلم يسمح للن

حددها علماء األصول بشكٍل دقيٍق ، ال  التي العربي ة، وال االستشهاد بشعراء العصور التاريخية ،

 ذه المراحل هي:الخروج عليها . وه حويِّ يمكن للن  

 

ُكّل ما . جمع الكلمات كيفما اتفق ، فالعالم يرحل إلى البادية فيدّون : جمع الكلمة  المرحلة األولى

 في الخيل . في المطر وأخرى في النبات وثالثةسِمَع من غير ترتيٍب وال تنظيٍم ، فيجمُع كلمة 

 

                                                           
 . 37: لعربيالمفصل في تاريخ الن حو االحلواني، محمد خير،  1
ابقالمصدر  8  .  32، الس 
ابقالمصدر  3  .   32، الس 
زاق ،  4  . 184: الّشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويهالَحديثي ، َخديجة عبد الر 
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جت هذه المرحلة جمع الكلمات المتعلقة بموضوع واحد في موضع واحد المرحلة الثانية : . وقد ُتوِّ

. وُيعدُّ  (1)كبظهور الرسائل اللغوّية التي عرفت بأسماء من نحو : المطر، اإلبل، ونحو ذل

ل َمن ُينسب إليه كتاب في ذلك أبو خيرة  موضوع الحشرات من أقدم تلك الموضوعات وأو 

األعرابّي ُثم تاله بعض اللغويين فأل فوا في الموضوع نفسه ككتاب )النحلة( للشيباني واألصمعي، 

 .  (8)و)الذباب( البن األعرابي ، ونحو ذلك

 

الثة : ن عند والباحثه با يلوذ ليكون مرجعً الكلمات العربي ة  م يشمل ُكل  معج ضعُ وَ  المرحلة الث 

، فقد كان العالم يجمع الكلمات في البداية ويدونها في كتٍب، ُثم  يقوم بجمع الكلمات المتعلقة  الحاجة

وعة واحدة، ُثم  وضع المعاجم العربي ة التي تسهل عملي ة البحث عن مبموضوٍع واحٍد في مج

 .(العين) هكتابفي ة في هذا المجال ي  ل، وقد كان الخليل صاحب األو  الكلمات

 

وضع القواعد  اللغة بدأت مرحلة  جديدة  ، تمث لت في وبعد انتهاء عملية الجمع أللفاظ         

واألصول الّنحوّية، التي كان هدفها المحافظة على اللغة وصونها ووضعها أمام الن اشئين. وقد 

. فكانوا  مجال البحث ُهنا هذا ، وليسحو العربيِّ ديد شخصي ة الواضع الحقيقي للن  اختلف في تح

مون الّشواهد الّنحوّية التي تدعم رأيهم ، وكانت الّشواهد الّنحوّية  يضعون القاعدة الّنحوّية ، ُثم  ُيقدِّ

حيَحِة ومقسومًة إلى ثالثة أقساٍم هي : القرآن الكريم بمختلف قراءاته اَذِة. و؛ الص  الحديث النبوي الش 

، وكانت عملية االستشهاد بالحديث موضع جدٍل، فقد انقسم وي باللفظ أو بالمعنىالش ريف، سواء رُ 

لهم كان يتبن ى االستشهاد بالحديث سواء ُروي باللفظ أو بالمعنى، والثاني  العلماء لثالثة أقسام، فأو 

، والثالث، كان معتدالً بين الرأيين . وثالث شواهدهم  كان يرفض االستشهاد بكل األحاديث النبوي ة

 . كالم العرب، بشق يه الشِّعر والنثر 

 

    

  

 

 

 

 

 
                                                           

 .  863: ص ضحى اإلسالم،  أحمد أمينأمين ،  1

  .  64ص ، 1ابن النديم ، الفهرست : ج 8
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 مع المادة الّنحوّية : جمصادر 
 مع المادة الّنحوّية على المصادر اآلتية : العرب في ج النُّحاة ِاعتمد

 

حيَحِة وا اَذِة :أوالً : القرآن الكريم بمختلف قراءاته ؛ الص   لش 
ة االهتمام والعناية. سة ما بلغه القرآن من ذروة التوثيق، وشد  صوص المقد  لم يبلغ أيٌّ نص من الن   

ونَ ﴿قال تعالى:  ا لَه  لََحافِظ  َر َوإِن  ك  ل ناَ الذِّ ن  َنز  ا َنح  . فكان هذا سّر عظمته وسبب خلوده إلى (1)﴾إِن 

القرآن الكريم  د  ل من بين يديه وال من خلفه؛ ومن هنا عُ يوم الدين. وهو كتاب ال يأتيه الباط

 مصدرا لجميع العلوم اإلسالمية واللغوية. 

 

المكتوب في  –صل ى هللا عليه وسل م  – هو كالم هللا المنزل على الرسول:  والقرآن في االصطالح

 . (8)امتواترً  ، والمنقول إلينا نقالً  المصاحف

 

الوحيد الذي  صُّ ه الن  ة العلّيا في التوثيق، وفي الفصاحة العربي ة ؛ ألن  القم   س هووهذا الكتاب المقد  

؛ (3)إلى صحته، فهو أصّح الكالم وأبلغه يطمئن   أبداً، الذي يستطيع الباحث أن   ق إليه الشكُّ ال يتطر  

ع اللغويين على إجما عن الّسيوطّي في االقتراح فحكى ؛ د األدلةه سيِّ ولهذا نص  الجميع على أن  

به جاز االحتجاج به في العربي ة.  ىءرِ ه ق  أما القرآن الكريم فكلما ورد أن  ":  (4)يقول حيث ، ذلك
  ".ق الناس على االحتجاج بالقراءاتت فوقد أ

 

نجد اآليات القرآنية موضع كثير من  – قديمها وحديثها –فات الّنحوّية وعندما نرجع إلى المصن  

داللة واضحة على إدراك النُّحاة قيمة هذا الكتاب  ة، مّما يدلُّ وّية والتوجيهات اإلعرابي  المسائل الّنح

ومنزلته. ولعل أقوى مثال على هذا: كتاب سيبويه الذي حفل باالستشهاد بعدد هائل من المقدس 

ع النُّحاة . ثّم اّتب(3)اآليات على قضايا نحوية وصرفية ولغوية فبلغت شواهده ما يربو على األربعمئة

 ة الحسنة حتى يومنا هذا. ن  من بعده هذه السُّ 

 

                                                           

 9الحجر:   1 
 6:  ، وانظر: لمحات في علوم القرآن68:  انظر: إرشاد الفحول  8 
 9-1:  األدب خزانةالبغدادي ، انظر:   3 
يوطي ،   4    82:  يالعرب في أصول الّنحو ، سعيد ، ، وانظر: األفغاني49:  االقتراحالس 
نظر: ا . ( شاهداً 396. وعند بعضهم )173، انظر: تطور الدرس الّنحوّي  ( شاهداً 374وعند بعض العلماء )  3 

 .  34النحو العربي :  أصول ، محمد أحمد، نحلة 
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 الش ريف :  بويُّ ثانياً : الحديث الن  
، فقد انقسم العلماء  بين العلماِء القدماِء والمحدثين وضع جدلٍ وال يزال االستشهاد بالحديث  كان 

ظ أو بالمعنى، والثاني كان وي باللفلهم كان يتبن ى االستشهاد بالحديث سواء رُ فأوّ  :لثالثة أقسام

 ة، والثالث، كان معتدالً بين الرأيين . بوي  يرفض االستشهاد باألحاديث الن  

 

من قول أو فعل  –صل ى هللا عليه وسل م  –ثر عن النبي ما أُ  : كلُّ  في علم أصول الحديث والحديث

 – ه في غار حراءعبُّدكت –عثة أو تقرير أو صفة َخلقية أو ُخلقية أو سيرة، سواء أكان ذلك قبل الب

 .  ، واألثر ، والخبر ة: كلفظ السن   وقد يستعمل بعض األلفاظ مرادفة للحديث أم بعدها. 

 

ة في أصول الّنحو؛ مصدر من مصادر إثبات اللغة والقواعد الّنحوّية العام   هوبما وأّما الحديث 

، فيخرج بذلك أفعاله وتقريراته؛  دون سواه –صل ى هللا عليه وسل م  –فيقصد به: كالم رسول هللا 

 –، بل هو حكاية غيره عنه. ويخرج منه  –صل ى هللا عليه وسل م  –ني كالمه عألن ذلكما ال ت

 –؛ ألن هذه األحوال ال تعني كالمه  ما جاء عن الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال  –أيضاً 

 .ره بل تعني كالم غي،  –صل ى هللا عليه وسل م 

 

ى هللا صل   –وقد أدخل بعض الباحثين في هذا المفهوم: ما كان َيحكي أقواله، أو أفعاله، أو أحواله 

. لكن بحثنا هذا قاصر (1)من عبارات، وكذلك ما احتّج  به النُّحاة من أقوال أهل البيت – عليه وسلم

ى هللا صل   –أنه من عند الرسول عليه قام اإلجماع: وهو أن اللفظ إذا ثبت  مفهوم األول؛ ألن  العلى 

 . (8)تعالى ال يتقدمه شيء بعد كالم هللا  – عليه وسلم

 

بعد -، وهو كذلك في مجال الحياة الدينية، والتشريع اإلسالميّ تعالى وهو المصدر التالي لكالم هللا 

زلة في البالغة، وأغزره مادة وأوسعه في ا -تعالى  كالم هللا ؛ راء اللفظيِّ لث  أفصح الكالم وأرقاه من 

ما كان له ليتكلم إالّ بأرقى اللغات وأقواها  – ى هللا عليه وسلمصل   –النبي األمي   وما ذلك إالّ أن  

اللغة بأسرع وسيلة،  تلكإلفهام أصحاب  فربماوأحسنها تركيبا وأجزلها، وإذا تكلم بلغة غير لغته 

 هذا تعلّيم من هللا له.  وال شك أن  

 

 

                                                           

 46: صفي أصول النحو  ، سعيد ، األفغاني : انظر  1 
ابق : صجمرال : انظر  8   .  47ع الس 
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المرتبة الثانية،  ة، ُحق  له أن يحتل  ة واللغوّية واألدبي  هذه المكانة الديني   بويِّ ت للحديث الن  ا كانولم  

وهكذا أجمع اللغويون  لقرآن الكريم في استنباط القواعد اللغوّية والّنحوّية، وإثباتها، وتقريرها.ا بعد

 ى هللا عليه وسلمصل   –أنه لفظ النبي والنُّحاة أن الحديث ال يتقدمه شيء في باب االحتجاج إذا ثبت 

– (1) . 

 

في دراساتهم  –النُّحاة األوائل  بعض اشتهر بين مجموعة من العلماء أن   ومن الجدير بالذكر أنه   

، بويِّ تحاشوا االستشهاد بالحديث الن   – الّنحوّية، وتطبيقاتهم لقواعدها بناء على الّشواهد اللغوية

. وقد حمل لواء هؤالء العلماء: أبو الحسن بن الضائع، وكذلك اً يكاد يكون تام   هم أهملوه إهماالً وأن  

الحتجاجه بالحديث هـ( 672ت)ه على ابن مالك ( في معرض رد  هـ745ت) أبو حّيان األندلسي

 . (8)َنَسَب مذهَب عدم االحتجاج إلى جمهور البصريين والكوفيين النبوّي، ومن ثم  

 

 ثر . ، بشق يه الشِّعر والن   :  كالم العرب اً ثالث
ن في كتب اللغة، أو دواوين ويقصد به ما أُ        ثر عن فصحاء العرب الذين يوثق بهم، وُدوِّ

ا ما نراه من ظاهرة الخالفات العرب في لغتهم مجمعون على الغالب، وأم   ونالحظ أن   الشعر. 

ة والجمهور فال صول وما عليه العامّ ا األفي شيء من الفروع يسير، فأم  "ة فهي واقعة اللهجيّ 

ة: راكيب اللغوّية العام  فاقهم في الت  ه في اتِّ لحظوهذا ما ن .(3)"اعن بهخالف فيه وال مذهب للط  

ة ما وقع من اختالفات لهجي   أن  وفالفاعل مرفوع والمفعول وغيره من الفضالت منصوب دائما. 

ر واقع في بعض القبائل دون بعض اآلخر؛ ألن التطوّ ال وتيِّ ر الص  راجع في الغالب إلى التطوّ 

لحق جميع اللهجات أو  ر صوتيّ ن، وال نعثر على تطوّ في الغالب محدود في مكان معيّ  وتيّ الص  

 . (4)ة على صورة واحدةاللغات اإلنسانيّ 

 

 ر إلى ذلك؛ بناًء على حاجة كل بيئة لغوية، كما أشاالليّ ر الد  وقد ترجع هذه الخالفات إلى التطوّ  

ضع ضع منها و  أّول ما و   بل أن  ما أتاها من قِ اختالف لغات العرب إن   أن   "، حين بّين: ابن ِجنِّي
للحاجة  كثيرةً  ة وقياس، ثم أحدثوا من بعد ذلك أشياءَ ا على صح  ه مسوقً كان كلّ  على خالف، وإن  

                                                           

 47:  في أصول النحو ، سعيد ، األفغاني  1 
يوطي ، :  نظريُ   8   89،30 : االقتراحالس 
 843-1:  الخصائصنِّي ، جِ ابن   3 
  81، والتطور اللغوي: 861علم اللغة : ، : الوافي  نظريُ   4 
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ة القياس من صحّ  اً واحد آخذ كلُّ  كان ا وإن  ضع في األصل مختلفً ها على قياس ما و  إليها، غير أن  

 . (1)" اً حظّ 
 

من شأن هذه اللهجات التي تشترك  ه ال يغضُّ ، فإن   ومهما يكون من تفسير لهذه االختالفات      

رّد  ها جديرة باالعتبار وال يصحُّ ل لغًة واحدًة، وكلّ ة، فُتشكِّ راكيب العام  خصائص اللغوّية والت  الفي 

 أن   ِجنِّير ابن حاة؛ وبناًء على ذلك قر  ذا هو مذهب العلماء، ومسلك النُّ إحداهما باألخرى، وه

ها جاءت عن طريق ة؛ ألن  الليّ ة والد  وتيّ ، وال عبرة بالخالفات الصّ (8)"ةجميع هذه اللهجات حجّ "

األصل،  ل هوسعة اللغة والقياس فال محظورة فيها. وكالم العرب على نوعين: نثر وشعر، واألو  

موا أعاريض  فلما دعت الحاجة إلى الغناء بمكارم األخالق وطيب العرق وذكر األيام الخالدة؛ توه 

 . (3)اوه شعرً جعلوها موازين الكالم وسمّ 

 

ة التي قدي  ة و الن  ثر، فإن تعلّيلها ال تخرج عن المقاييس األدبي  عر والن  ومهما يكن من مفاضلة بين الشِّ 

؛ إذ المهم في هذه الدراسات هو الوثوق (4) راسات اللغوّية والّنحوّيةلد  في ا - مباشرة –ثر لها أال 

َمة.   من سالمة النص اللغوي )شعراً أو نثراً( من شوائب الُعج 

 

ة قلّ  . وال يدلُّ ثر متساويين في الحجّية على ضوء أصول الّنحو العربيّ عر والن  ومن هنا كان الشِّ 

 ها راجعة إلى أسباب أخرى ال صلة لها بأصول الّنحو، و من أهمِّ ثر علّي شيء؛ ألن  االحتجاج بالن  

موضوعاته ومعانيه وعباراته ذات طابع  شيوع حفظ الشعر، وانتشار تداوله؛ ألن   "هذه األسباب: 

خاص مما يساعد على حفظه، باإلضافة إلى حضوره في الذاكرة عند أصحاب الدراسات اللغوّية 

ا من عناصر بط يمثل عنصرً تكون أضبط؛ ألن الض   رى أن  الشعر أح   رواية ثم إن  … والّنحوّية 

 . (3)"إيقاعه

 

 

 

 
                                                           

 89-8:  :  الخصائصنِّي ، جِ ابن   1 
ابق ::  انظر  8    10،18 -8 المصدر الس 
 74 ، 73 - 1:  العمدةالقيرواني ، ابن رشيق ، :  انظر  3 
نه مشتمل على دقائق العرب كتعلّيل الراغب األصفهاني لتفضيل الشعر على النثر، فقال: غلبة المنظوم بكو  4 

   137-11:  أسرارها و لطائفها. وقول بعضهم: غلب الشعُر؛ لشرفه بالوزن و القافية. انظر: التاج وخفايا
 193:  تطور الدرس الّنحويّ   3 
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ا   : القيد المكاني :  نيالمبحث الث 

 

في بدء الحديث عن القيد المكاني كان ال ُبد  من توضيح المفهوم اللغوي لمصطلحي  القيد 

خر أَو لئال يتعدى أَحدهما على اآلخر، : الفصل بين الشيئين لئال يختلط أَحدهما باآل الَحدُّ والحد .  ف

ه . ومنتهى كل شيء : َحدٌّ بينهما . وفصل ما بين كل شيئين وجمعه ُحدود : أَحد ُحدود  ؛ ومنه : َحدُّ

:  ؛ قيل : لكل حرف َحّد ولكل َحّد مطلع ؛ وفي الحديث في صفة القرآن األَرضين وُحدود الحرم

الَحدُّ من كلِّ . و الَحدُّ : الحاجز بين الشيئين. و : َحّده . ومنتهى كل شيءٍ  أَراد لكل منتهى نهاية

 . (1)شيٍء : َطَرفه الرقيق الحاد

 

ل الفرس والخلخال من ،  والقِياُد: حبل ُتقاُد به الدابةالقيد :  ِد من ِرج  والُمَقي ُد موضع الَقي 

ِه من فوق.  المرأَة َوي  فُور بين ِحن  ل: ِقدٌّ َمض  ح  ُد الر  د  كذلك ، وَقي  ، وكذلك كل  وربما ُجِعَل للسرج َقي 

َته ساَهلَكَ ،  شيء أُِسَر بعُضه إِلى بعض  .  (8). والجمع ، كاألصفاد والَقيُِّد الذي إِذا قُد 

 

.  ومنتهى كل شيءٍ ،  حاجز بين الشيئينونالحظ من التعريفات السابقة أن  الحد  فاصل و

د بمعناه الماّدي والمعنوي  قد ُيكّبل صاحبه ولكن يمكن اطالقه والتحّرر منه ؛  وفي ذلك بينما الَقي 

سعة أدركها بعض علماء اللغة آنذاك فلم يرّدوا شعر المحدثين والمولدين . وهذا ما دعا الباحث 

 الستعمال مصطلح القيد بدالً من الحّد .

 

لحديث الش ريف كان النُّحاة في تقعيدهم للقواعد الّنحوّية ، يستشهدون بالقرآن الكريم وا  

وكالم العرب: شعراً ونثراً. وقد وضعوا قيوداً لالستشهاد، تمنع بقية النُّحاة من العبِث بالّشواهد 

ا لالستشهاد واالحتجاج بكالم العرب. كذلك ا زمنيً ي وضع حدً ذالّنحوّية ، فكان القيد الزماني  ال

 قيد المكاني القبائل التي أخذ النُّحاة لغتهمُهنا، وُيقصُد بال حديثناوضعوا القيد المكاني ، وهو مجال 

 ، واستشهدوا بأقوال شعرائها وفصحائها .عنها 

 

                                                           
 ابن منظور ، لسان العرب : مادة حدد .   1
ابق : مادة قيد .   8  المصدر الس 
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ث عن المكان الذي عاش فيه العرب فإن  و          نا نقصد البيئة الجغرافي ة العربي ة  ، عندما نتحد 

الغربي من قارة آسيا تقُع في الجزء الجنوبي التي  ،وموطنهم في جزيرة العرب، والعراق والش ام 

، وبمساحة تبلغ حوالي الث الثة ماليين كيلو متر، وتتنوع البيئة الجغرافي ة فيها ، فمنها البادية ، التي 

تحتوي على الواحات والمرتفعات، ومنها الصحاري الممتدة في الش مال وهي صحراء النفوذ، 

رب من خمسة أقساٍم هي : ُتهامة ، ونجد ة في الجنوب. وتتألف جزيرة العوصحراء الدهناء الممتد  

 . وهي كاآلتي : (1)، والحجاز ، والعروض ) ُعمان (، واليمن

 

احل الُمطل على البحر األحمر .  – 1 راة حتى الس   ُتهامة : وهي األرض الممتدة من جبال الس 

راة غرباً إلى منتصف الجزيهضبة نجد : وهي الهضبة الممتد   – 8 رة العربي ة ة من جبال الس 

 قة. وادي الرّ  شرقاً، ومنها

الحجاز : وهو سلسلة الجباِل الممتدة غرب البحر األحمر، ومحاذية له، وتكثر فيها األودية  – 3

ات  ، ومنها مكة . (8)والحر 

 العروض ) ُعمان ( : وهي المناطق المعروفة بالبحرين واليمامة وما يلحق بهما .  – 4

 . الجنوبي من جزيرة العرباليمن : وهي الجزء  – 3

 

ام والعراق في      هذه هي مناطق الجزيرة العربي ة  التي عاش بها العرب ، باإلضافة إلى بالد الش 

لِما تتطلبه ظروفهم  أهل البادية وهم األكثراألول : ، قسمينالش مال ، وعاش العرب فيها منقسمين 

م رابطة الدم والعشيرة والعمومة الواحدة . وكان ، وكانوا يعيشون على شكل قبائل تربطه المعيشية

 مثل يثرب ) المدينة المنورة ( .  يعيشون في المدن والحواضر لّثاني وهم األقلالقسم ا

 

وحين جاء عصر التدوين واالحتجاج، قاموا بتقسيم العرب بحسب أماكن سكناهم، أبناء         

هم دجع لغات القبائل في سائر أنحاء الجزيرة العربي ة  فنالحاضرة ، وأبناء البادية، وقام العلماء بتتبُّ 

ُق بسكان الحاضرة، فلم ُتؤخذ ا فيما يتعلّ أخذوا لغة قبائل بعينها وتركوا األخذ عن قبائل أخرى. أم  

اِن الحاضرة والمدن "، وقد عزا  قطّ  ؤخذ عن حضريّ ولم ي  " : (3)كما يذكر الفارابيّ  اللغُة عن ُسك 

ة امتناع ذلك ما علّ : "  (4)كابن ِجنِّي لفساد لغتهم واختالطها بلغة األقوام األخرىالعلماء ذلك 

                                                           
 ضيف ،.   81م : 8011، عمان : دار المسيرة األدب الجاهلّي يد ومنذر كفافي ، انظر : أَبو َزيد ، سامي أبو ز 1

 .  12م : ص 1960، القاهرة : دار المعارف تاريخ األدب العربي ،العصر الجاهلّي ،  شوقي
وداء .  8  الحرات : هي األرض ذات الحجارة الس 
، تحقيق:  االقتراح في علم أصول الن حو( ، ه911 الّسيوطّي ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ) 3

 .  19.  : ص  3، ط  8001محمد حسن اسماعيل ، بيروت : دار الكتب العلمي ة 
 : تحقيق :محمد علّي الن جار . بيروت : عالم الكتبالخصائص ( ، ه398ابن ِجنِّي ، أبي الفتح عثمان بن ِجنِّي  ) 4
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. وقد وضع العلماء مكان "عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من االختالل والفساد والخطل

كن واإلقامة معيارً  وهذه  ا ألخذ لغة القبيلة وتركها وذلك بسبب اختالطها باألمم األخرى .الس 

 ضح مواطن القبائل العربية قديماً :خريطة تو

 
 

 لغة أهل  الحاضرة : -

ا عرف العرب الحياة المدني ة ، وذلك من خالل المدن التي كانوا يعيشون فيها، فنجد عندهم مدنً 

مان ، ففي اليمن كانت مدن : حضرموت ، ومعين ، وسبأ،  كبيرة كان لها الّشأن الكبير في ذلك الز 

، في الحجاز. ومدينة الحيرة  ة موطن قريش، والمدينة المنورة، وكندةوكانت مدن مك   وحمير،

ام حاضرة الرُّ  وم الغساسنة، حاضرة الفرس في العراق والتي يحكمها المناذرة، وبصرى في الش 

ى األمصار، كالقاهرة في مص ، روبعد عصر الفتوحات توالى إنشاء المدن العربي ة التي كانت ُتسم 

 .  (1)اقوبغداد في العر

                                                                                                                                                                          

 .  198م  : ص 8018  
    .  19 ص:  م1960 المعارف دار:  القاهرة ،يخ األدب العربي، العصر الجاهليّ تار،  شوقي يف ،ضانظر :  1
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ياسي ة التي احتلتها هذه المدن ومع          ، لم ُتؤخذ لغتها في مرحلة تقعيد بشكٍل عام المكانة الس 

اللغة وتدوينها، ويعود ذلك الختالط العرب بغيرهم من األمم األخرى، فهذه المدن لم تكن للعرب 

وكان منهم العبيُد أيضاً، كذلك  فقط، فمدن اليمن كانت تغصُّ باألحباش، الذين كانوا يعملون هناك،

، فكان الفرس في الحيرة ، والروم في بصرى،  لم تخل بقية المدن العربي ة من العنصر األجنبيّ 

واليهود في المدينة، والعبيد في مكة المكرمة، إضافة للتجارة التي دعت هذه المدن الختالط 

 سكانها األصليين العرب بغيرهم من األقوام األخرى . 

 

ى إلى فساد اللغة عندهم، مما جعل النُّحاة يرفضون أخذ اللغة عنهم، يقول          هذا االختالط أد 

 ولم يؤخذ عن حضريّ " : (1)الّسيوطّي على لسان أبي نصر الفارابّي في كتابه األلفاظ والحروف
"   أهل الوبر األخذ عن أهل المدر كما أ خذ عن ترك  "  : (8)هذا في باب ابن ِجنِّي علل". وي قطّ 

ة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من االختالل والفساد علّ : "  (3)يقول في ذلك
أهل مدينة باقون على فصاحتهم، ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم،  لم أن  والخطل. ولو ع  

دي ال ؤخذ عن أهل الوبرلوجب األخذ عنهم كما ي   بب الذي دعا ُمقعِّ لغة ترُك أخذ لغة أهل " . فالس 

 هووالحاضرة، هو ترك الفصاحة واختالل لغتهم ، وبقاء الفصاحة واللغة النقي ة عند أهل البادية، 

ما جعلهم يأخذون لغتهم، ولو تركوا الفصاحة والبالغة والبيان وفنون اللغة، لتركوا لغتهم ولم 

ل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من وكذلك أيضاً لو فشا في أه: "  (4)يأخذوها، يقول ابن ِجنِّي
اضطراب األلسنة وخبالها، وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها، لوجب رفض لغتها، وترك تلقي 

 ."ما يرد عنها 

 

 رون بكلِّ ون يتأث  أبناء المدن ال ينفكُّ  ومن األسباب التي دعت العلماء لترك لغة المدن، أن       

ِقُد فصاحته، طارئ ، فطول إقامته في المدين وليس أحد من العرب " :يقوُل األخفشة تجعله يف 
ل، وتابع عن متبوع، ه يحكي كالم أبيه وسلفه، يتوارثونه آخر عن أو  الفصحاء إال يقول : إن  

هم قد تركوا وخالفوا كالم من ينتسب إلى هم يتظاهرون بينهم بأن  وليس كذلك أهل الحضر، ألن  
ة الفصيحة فأهل الحواضر كما يتضح من كالم األخفش يتظاهرون بترك اللغة  (3)"اللغة العربي 

الفصيحة، بعكس أهل البادية الذين حافظوا عليها، فهم توارثوها عن آبائهم، فاللغة لدى أهل البادية 

                                                           
 .  19الّسيوطّي ، االقتراح في علم أصول الن حو :  1
 أهل الوبر : سكان البادية ، وأهل المدر : سكان الحاضرة .  8
 .  198ص  – 1ج:  ابن ِجنِّي  ، الخصائص 3
ابق 4  : نفسه .  المصدر الس 
 .  46:  الحلواني ، محمد خير ، المفصل في تاريخ الن حو العربي 3
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لألب، واألب لالبن، فلذلك كانت العناية عند أهل البادية باللغِة أكثُر  عبارة عن ميراث، يورثه الجدّ 

 الحاِضرة.  من أهل 

 

األسباب في ترك األخذ عن لغة الحواضر العربي ة في مختلف العصور،  من أهمّ  يتِِّضُح أن   هكذاف

بب وحده كافيً إلى احلة ما دعاهم للرِّ  هو فساد اللغة، وهو  -ا لبوادي الكبيرة ألخذ اللغة، وهذا الس 

م من فساد لغتهم ، لكانت اللغة التي لترك أخذ لغة الحواضِر، فلو أخذ عن هؤالء بالرغ - في نظرنا

سنواٍت من واستهلك علماء اللغة معها جفظت بالكتب الّنحوّية ، والقواعد الّنحوّية التي أرهق حُ 

 .  إليها غير موثوق،  ضعيفةة الترحال في شت ى أرجاء جزيرة العرب ، لغً 

 

 أهل البادية : لغة  -
 

ع العرب فيه العرب ، وكانت الموطن األكبر ، فكانت البادية الموطن الث اني الذي عاَش  قد توز 

ا ، ا وغربً ا ، شرقً عين في شت ى أرجاء الجزيرة العربي ة  ، شماالً وجنوبً متوزِّ  على شكِل قبائلَ 

فكانت قريش تقطُن وسط الجزيرة في جوار البيت الحرام ، كما كانت قبائل قضاعة وغسان وإياد 

مان. وقد اعتمد علماء الّنحو في االستشهاد بلغة القبائل األزد في عُ  تسكن شمال الجزيرة ، وقبائل

األنباري ، الذي يوافق ابن خلدون في  أبو البركاتلها في البداوة ، ويرى على موطن القبيلة وتوغُّ 

 مقدمته ، أن  الش رطين األساسيين ألخذ لغة قبيلٍة هما : 

 

 ش ، كانت أقرب إلى الفصاحة. ما قربت القبيلة من بيئة قري: ُكل   األول

اني و   (.1)ل القبيلة في البداوة تكون فصاحتها: على قدر توغُّ الث 

 

واب لهذين الش رطين، البركات األنباري أبي وكان اعتماد فقُرُب  ؛ في نظرنا يوافق الص 

هي غة، والمنعوتة بالفصاحة والبال ِتهاالقبيلِة من قريٍش ُوبعُدها عنها، وما هو معروف عن لغ

ياسية التي كانت ُتكَتُب بها المواثيق والعهود ، واللغُة األدبية التي كان الش اعر  صاحبة اللغة الس 

البيَت الحراِم الذي يأتيه  هي حاضنةإذا أراد لقصيدته الشُّيوَع بين الن اس، و ها ؛يقول قصيدته ب

يادة، وقرب هذه الن اس من شت ى بقاِع الجزيرة العربي ة، هذه األسباب جع لت لقريش وللغتها السِّ

، فالقرب  ة الفصيحة، وإتقانهااألدبي   تهاالقبائل من قريش واحتكاكهم بها ، سيؤدي بهم إلى أخذ لغ

ة الفصيحة التي تخلو من العيوب اللغوّية، كالعنعنِة م اللغة األدبي  من قريش يفيد في تعلُّ 
                                                           

 اإلنصاف في مسائل الخالف بين الّنحوّيين(  ، ه377عبدالرحمن بن محمد بن عبدهللا  )األنباري ، أبو البركات  1
 .  37:  1992، تحقيق : إميل يعقوب بيروت : دار الكتب العلمي ة  الكوفيين والبصريين  
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أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد " :صاحة قريشعن ف هـ(393) ابن فارس يقول ،(1)والكشكشة
َنِكي مولى بني هاشم بقزوين ، قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن عباس ش  ، قال : حدثنا  الخ 

إسماعيل بن أبي عبيد هللا ، قال : أجمع علماؤنا بكالِم العرِب والرواة ألشعارهم والعلماء بلغاتهم 
ثناؤه اختارهم من بين  لعرِب وأصفاهم  لغًة، وذلك أن  هللا جل  وأيامهم ومحالهم أَن  قريشاً أفصح  ا

، (8)"– -صل ى هللا عليه وسل م  - –جميع العرب، واصطفاهم واختار منهم نبي الرحمة محمداً 
ابقة  هـ(911) ويؤيُد الّسيوطيّ  أجود العرب انتقاًء لألفصِح من األلفاِظ " :يقولإِذ  اآلراء الس 
ا في النفسِ وأسهلها على ال ، فإجماع (3)" لساِن عند النطِق بها وأحسنها مسموعاً وإبانًة عم 

العلماء يدل على أن قريش كانت أفصح القبائل العربي ة، وكانت في وسط الجزيرة العربي ة، وبعيدة 

 عن مخالطة غير العرب . 

 

ا بالنسبة للش رِط          البداوة تكون فصاحتها ، فُكلما وهو: على قدر توغل القبيلة في اآلخر أم 

ليمة كانت القبيلة العربي ة متوغِّ  لة في الفصاحة ، كانت ُمحافظًة على فصاحتِها ولُغتها الس 

حيحة، كما ذُ  لها في البداوة جعل أفرادها ُيحافظون على لغتهم ، ويتمسكون بها ، فتوغُّ  سابقاً  رَ كِ الص 

وليس أحٌد من : "  (4)؛ يقول األخفشجد حت ى تصَل لألحفاد  ، ويجعلونها إرثاً يتوارثونها أب اً عن
العرب الفصحاء إال يقول : إِن ه يحكي كالم أبيه وسلفه ، يتوارثونه آخر عن أول ، وتابع عن 

 " . متبوع ، وليس كذلك أهل الحضر

 

كنهم خالفوهم ، ل، التي حددها الفارابّي واتفق الكوفيون مع البصريين في األخذ عن القبائل       

د، وأعراب سواد بغداد من عرب في األخذ عن قبائل أخرى مثل : عرب سواد الكوفة من تميم وأس

م ألنه استشهَد بلغاتها في المناظرة التي  ؛ ، الذين رفض البصريون لغتهم وغالطوا الكسائي ةال ُحط 

  (3)جرت بينه وسيبويه.

 

 

 
 
 

                                                           
 العنعنة : اللفظ بالهمزة كالعين ، والكشكشة : إبدال الش ين من كاف الخطاب المؤنث . 1
زاق ،  8  .  77: الّشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويهالَحديثي ، َخديجة عبد الر 
ابق : جالمر 3  . 77ع الس 
 . 64ص  األخفش عند : الحلواني ، محمد خير ، المفصل في تاريح النحو العربي : 4
زاق ،  3  . 21:  الّشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويهالَحديثي ، َخديجة عبد الر 
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 المبحث الثالث : نّص الفارابيّ 
 

ُيعدُّ المتكأ األساس في تحديد قبائل االستشهاد على الرغم  الفارابيّ الجدير بالذكر أن  نص   ومن     

بموضوع الش واهد المهتمين  الّنحاةمن الضّجة التي حامت حوله ؛ فقد دار الحديث كثيراً بين 

ائل التي ُتؤخذ لُغتها الشِّعرية اللغوّية والّنحوّية عن نٍص منسوٍب ألبي نصٍر الفارابّي، َحدد فيه القب

في التقعيد الّنحوّي واالستشهاد بلُغتها، َورفض االستشهاد بلغِة عدٍد من القبائل العربي ة  األخرى 

 ُمعلِّالً السبب في ذلك .

 

اد في كتابه )شذرات من الن حو واللغة      ن تناول ذلك النص بالبحث والدراسة حن ا حد  وكان مم 

ا في البداية والتراجم( وعل ق عل ال ُبد  من فيه بمجموعٍة من النقاط سنوردها في مكانها الحًقا . أَم 

 ذكر الن صِّ والتعلّيق عليه . 

 

( في كتابه ) هـ 743ولقد ورد هذا النص عند عالمين من علماء العربي ة  هما أبو حيان األندلسّي )

، المزهر في علوم اللغة وأنواعهاكتابيه ) ( فيهـ 911)جالل الدين الّسيوطّي و . (1)تذكرة النحاة(

الوارد في كتاب ) الحروف(  ياألصل صِّ الن  (. باالضافة إلى االقتراح في أصول الّنحو وجدلهو

 ( .هـ 339) للفارابي

 

 ) الحروف(:كما ورد في كتاب  الفارابيّ  نصُّ  -
رد في كتاب ) الحروف( الوااألصل النّص ( وسنبدأ بهـ 339) أبو نصر محمد الفارابيّ األول : 

لت ذلك متى تأم   ن  .. وأنت تتبي  : ))( 8)فترض أن الّسيوطّي قد أخذ عنه، يقول الفارابيّ والمللفارابي، 
فيهم سكان البراري، وفيهم سكان األمصار، وأكثر ما تشاغلوا  أمر العرب في هذه األشياء؛ فإن  

ى ذلك من بين أمصارهم أهل الكوفة بذلك من سنة تسعين إلى سنة مائتين، وكان الذي تول  
والبصرة من أرض العراق، وتعلموا لغتهم والفصيح منها من سكان البراري منهم دون أهل 

شاً وجفاًء، وأبعدهم من سكان البراري من كان في أوسط بالدهم ومن أشّدهم توحّ  الحضر، ثم  
الء هم معظم من ن قل عنه لسان هؤ ا. وهم قيس وتميم وأسد وطيء ثم هذيل فإن  ا وانقيادً إذعانً 

هم كانوا في أطراف بالدهم مخالطين لغيرهم من األمم ؤخذ عنهم شيء ألن  العرب، والباقون، فلم ي  

                                                           

، تحقيق : عفيف  تذكرة النحاةهـ( ، 743ألندلسي ، أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي األندلسي )اانظر :  1
 .  373م . ص1926عبد الرحمن ، بيروت : دار الرسالة 

، تحقيق : محسن مهدي كتاب الحروف هـ( ، 339محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان)الفارابّي ، أبو نصر ،  8
  . 146. ص 8م . ط1990، بيروت : دار المشرق 
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األمم المطبقة بهم من الحبشة والهند والفرس  مطبوعين على سرعة انقياد ألسنتهم أللفاظ سائر
 ((.والسريانيين وأهل الشام وأهل مصر

 

 : جالل الدين الّسيوطيّ ما ورد عند ك الفارابيّ  نصّ  -
 

وقال أبو ( في مؤلفيه المزهر واالقتراح، حيث يقول: "ھ911والثاني: جالل الدين الّسيوطّي )

ا كانت قريٌش أجوَد العرب انتقادً  ى )األلفاظ والحروف(:ل كتابه المسم  نصر الفارابّي في أو  
ا في عم   ا وأبينها إباَنةً ق وأحسنها مسموعً لألفصح من األلفاظ وأسهلها على اللسان عند النُّط  
ت دِ  من بين قبائل  ي وعنهم أ ِخَذ اللسان  العربيّ النفس والذين عنهم ن قِلت اللغة العربي ة  وبهم اق 

هؤالء هم الذين عنهم أكثر  ما أ ِخذ ومعظمه وعليهم اتُّكل في  العرب هم: قيس وتميم وأسد فإن  
ريف ثم هذيل وبعض ِكنانة وبعض الطائيين ولم ي  الغريب وفي اإلعراب والت   ؤخذ عن غيرهم ص 

ان الَبَراري ممن كان يسكن   ؤخذ عن حَضريٍّ قطّ ه لم ي  وبالجملة فإن   من سائر قبائلهم. وال عن سك 
م وال من جَذام أطراَف بالِدهم المجاورة لسائر األمم الذين حولهم فإنه لم ي   ؤخذ ال ِمن  لَخ 

ان وإياد لمجاورتهم أهل الشام وأكثرهم  لِم جاَورتهم ط وال من ق ضاعة وَغس  أهل مصر والقِب 
نصارى يقرؤون بالعبرانية وال من تغلب واليمن فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان وال من 
بكر لمجاورتهم للقبط والفرس وال من عبد القيس وأزد عمان ألنهم كانوا بالبحرين م خالطين 

ان اليمامة ف رس وال من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة وال من بني حنيفة وسك  للِهند وال
ائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم وال من حاضرة الحجاز ألن وال من ثقيف وأهل الط  

الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدؤوا ينقلون لغَة العرب قد خالطوا غيرهم من األمم وفسدت 
َبتها في كتاب فصي رها ِعل ماً وصناعة هم  والذي نقلَ  نتهمأَلسِ  اللغَة واللساَن العربي  عن هؤالء وأَث 

 . (1)" أهل  البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب.

  
الّسيوطّي  : قيس وأسد وطيء ثم هذيل.أما المعتمدة في نصِّ  الفارابيّ  التي اعتمدهاإن القبائل     

م وأسد ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين، فزاد الّسيوطّي بعض كنانة واعتمد فهي: قيس وتمي

 بعض طّيء التي اعتمدها الفارابّي كلها.

 

                                                           
، تحقيق : فؤاد  المزهر في علوم اللغة وأنواعها، (ھ911)الّسيوطّي ، جالل الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر  1

. الّسيوطّي ، جالل الدين، عبد الرحمن بن  167ص ، 1م . ج1992علّي منصور ، بيروت : دار الكتب العلمية 
 .  91م . ص1929، تحقيق: محمود جفال، دمشق : دار القلم االقتراح في أصول النحو وجدله،  (ھ911)أبي بكر 
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للقبائل التي ُيوثق بعربيتها وُيستشهُد بلغتها  اً تحديد الذي أورده الّسيوطيّ  ويجد القارئ لهذا النص

األولى، وقيس وتميم وأُسد في الرتبة  في االحتجاج اللغوي والّنحوّي، وهي قريش في الرتبة

الثانية، وفي الرتبة الثالثة وضع هذيل وبعض كنانة وبعض طيء. فهذه هي القبائل التي ُتؤخذ 

القبائل التي ترفض لغتها ُمعلِّالً ذلك بقربها من  في ذكر -بعكس الفارابيّ  –يتوسع لغتها فقط . ُثم  

ى إلى فساِد لغتها، ومنها سكان الحاضرة، غير العرب واختالطها بغيرها من األمم األ ا أد  خرى مم 

مٍ وسكان أطراف الجزيرة العربي ة  ك ط  الذين جاوروا وجَذام لَخ  ان ، أهل مصر والقِب  وقُضاعة وَغس 

 . ةيقرؤون بالعبراني  و الذين كانوا يدينون بالنصراني ةهل الشام أل وكانوا مجاورينوإياد 

 

االقتراح ( وأَجُد الّسيوطّي ي شير  –الذي ورد في كتابي الّسيوطّي ) المزهر  هذا هو الن صُّ       

 ةفيهما إلى أن  هذا الن ص  هو للفارابي ومأخوذ  من كتابه األلفاظ والحروف . لكن  الخالف في نسب

اد  ا حد  وف للفارابي، في كتاب األلفاظ والحر اليس موجودً  ن  النصّ أالن صِّ للفارابي كما يذكر حن 

استناداً وآخر في الحروف ، وذلك  المستعملة في المنطق وأَن هما كتابان مختلفان؛ كتاب في األلفاظِ 

إلى عدم الت طابق التامِّ للن صِّ الوارد عند كل من الفارابّي والّسيوطّي ، ويشير إلى ذلك من خالل 

ي حمل في ثناياه روح الن صِّ موضوع "  مالحظته أن  نص  الفارابّي الوارد في كتابه )الحروف(
اً أو قريًبا منه  . (1)"البحث ، ولكن ه ال يتطابق معه تطابًقا تام 

 

ب  من المحال ، وأن     ومن الواضح أن  مسألة التطابق التامِّ في النقول على امتداد قرون َضر 

ّي الّسيوطّي والن   أن  الّسيوطّي قد أخذ  يعود إلىفارابّي الموجود عند ال صِّ االختالف اللفظي بين نص 

ف بالنقل بما  ق عليها في كتابيهالفكرة الموجودة عند الفارابّي وعل   والمعهود عن الّسيوطّي الت صرُّ

 يتناسب مع طبيعة الكتاب .

 

ان البراري وترك  ولو نظرنا في كتاب الحروف لوجدنا الفارابّي يرى وجوب أخذ اللغة عن سك 

ان الحواضر لغة سكان ا ان البراري أشدُّ حرًصا على لغتهم من سك  لحواضر؛ ُمعلِّالً ذلك بأن  سك 

ان البراري الذين ترفض ألسنتهم  الذين تستسيغ ألسنتهم ُكل  ما هو جديد وتقبله على العكس من سك 

دوا عليه من لغات األمم األخرى، إذ يقول ي  : "(8)ما لم يتعو  ان البرِّ ا كان سك  ة في بيوت الشعر ولم 
ن بالعادة فيهم  ة أجفى وأبعد من أن  يتركوا ما قد تمك  وف والخيام واألحسية من كل أم  أو الصُّ
وأحرى أن  ي حصنوا نفوسهم عن تخيُّل حروف سائر األمم وألفاظهم وألسنتهم عن النطق بها 

ش والجفاء الذي فيهم ،  ان المدن وأحرى أن ال ي خالطهم غيرهم من األمم للتوحُّ وكان سك 
                                                           

 .  320ص م، 8006 ، إربد، األردن، مؤسسة حمادة للدراسات.شذرات من النحو واللغة والتراجمحّداد، حّنا،  1

 .  146الفارابّي ، أبو نصر ، كتاب الحروف : ص 8
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رِه  دوه ولتصوُّ والقرى وبيوت المدر منهم أطبع وكانت نفوسهم أشدُّ انقياًدا لتفهم ما لم يتعو 
ان البراري  دوه ، كان األفضل أن  ت ؤخذ لغات األمة عن سك  وتخيالِه وألسنتهم للنطِق بما لم يتعو 

ولم م الفارابّي كالمه هذا على جميع األمم " وُهنا ُيعم منهم متى كانت األمم فيهم هاتان الطائفتانِ 

: "  (1)ُثم  يأتي بذكر القبائل التي ذكرها الّسيوطّي بعد ذلك في قولهَيختص  به العربي ة  فقط ، 

ان البراري من  ان البراري منهم دون الحضر، ث م  من سك  فتعل موا لغتهم والفصيح منها من  سك 
ًشا وجفاًء وأبعدهم إذعاًنا وانقياًدا، وهم قيس وتميم وأسد كان في أوسط بالدهم ومن أشد   هم توحُّ

ان البراري  وطيء ث ّم هذيل ، فإن  هؤالء معظم من نقل عن لسان العرب " فكان أخذ اللغة عن سك 

ان الوسط في البراري وهم قيس وتميم وأسد وطيء وهذيل ، الذين كان  قبل الحضر ، ، ُثم  سك 

لغتهم . وهنا يجد الباحث الت وافق بين نصّي الّسيوطّي في االقتراح والمزهر وكتاب  أكثر الن قل عن

 الحروف للفارابي في الجوهر والمضمون الذي انطوت عليه النُّصوص الثالثة التي ذكرتها سالًفا .

 

ا فيما يخصُّ عدم ذكر الّسيوطّي للمصدر الذي استقى منه الن ص  كما يقول حد           : (8)اد أم 

بالعودة إلى نصِّ الّسيوطّي نجده قد و"على الرغم من إغفاله ذكر المصدر الذي استقى الن ص  منه". 

أشار إلى أن  هذا الن ص  مأخوذ من كتاب الحروف واأللفاظ للفاربي ، وإذا لم يكن الن صُّ للفارابي 

"  ى )باأللفاظ والحروف(ل كتابه المسم  و  وقال أبو نصر الفارابّي في أ: "(3)فلماذا أشار إليه بقوله 

 فلو كان لعالٍم آخر ألشار إليه الّسيوطّي كما أشار إلى الفارابّي ، وال ضير في ذلك عند الّسيوطّي .

 

اد في االختالف في تسمية كتاب األلفاظ والحروف للفارابي          ا فيما يتعلق برأي حن ا حد  أم 

الباحثين وبين المصدر الذي ذكره الّسيوطّي، وإنكاره لنسبة كتاب األلفاظ الموجود حالًيا بين أيدي 

.، فتكمن اإلجابة  (4)والحروف للفارابي وللعالقة بين الن صِّ المعنيِّ الوارد في الكتاب والفارابيّ 

اد في مقدمة محقق الكتاب محسن مهدي والتي أشار فيها لوجود  على هذا التساؤل الذي يطرحه حد 

ا االسم الذي ورد عند عدد  من التسميات التي تناولتها النسخ القديمة من الكتاب ذكرها المحقق ، أم 

الّسيوطّي وهو )كتاب األلفاظ والحروف( فيعلِّل المحقِّق تلك التسمية للكتاب بأَن  الُمشتغلين بهذا 

لكتاب تناول موضوع األلفاظ الكتاب قد أضافوا كلمة )األلفاظ( السم الكتاب ألن  الفارابّي في ثنايا ا

ونشوئها في الباب الثاني من الكتاب؛ وكان ذلك من باب اإلشارة إلى أن  الفارابّي قد تناول هذا 

                                                           

 .  147الفارابي ، أبو نصر  ، كتاب الحروف  : ص 1

 . 372: ص شذرات من النحو واللغة والتراجمحّداد، حّنا،  8

. الّسيوطّي ، جالل الدين ، االقتراح  167ص ، 1الّسيوطّي ، جالل الدين ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها : ج 3
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ا حدا بالمحقِّق محسن مهدي تسمية الكتاب باسم )كتاب الحروف(  الموضوع في كتابه الحروف؛ مم 

 .  (1)باعتماًدا على أقدم النسخ التي وصلت إلينا من هذا الكتا

 

 خليل أحمد عمايرهوهناك عدد من الباحثين الذين تناولوا هذا الموضوع بإسهاب، منهم :         

هما كمال مقابلة ومحمد مقابلة في بحث، وكذلك (8)( والتقعيد الّنحويّ السّت القبائل في بحثه ) 

. حيث (3) (صحيفة أبي نصر الفارابّي في الفصيح من لغات العرب: دراسة وتأصيلالمشترك )

ل الباحثان مقابلة بعد  اد في هذا الموضوع بالذات. وقد توص  ضا في بحثهما للردِّ على حن ا حد  تعر 

هما الُمعل ل للمعايير الثالثة التي اعتمدها في رفضه لنصِّ  اد وردِّ مناقشة مستفيضة آلراء حن ا حد 

هذا النصِّ والوثوق بمجمل ما جاء فيه بل أصبح من غير الجائز االطمئنان إلى الفارابّي وقوله: " 
صدار . نوع من المصادرة، وإ(4)" أصبح واجًبا أن ال ي لتفت إليه، وأاّل ي وّظف في أيِّ دراسة

مات المنهج العلميِّ في البحث ا يجافي مقوِّ  ..(3)األحكام الجازمة، وغلُق الباب أمام الباحثين مم 

 

صحيحة النسبة إليه ، وهي لم تخالف آراء كثير من النُّحاة في  وأعتقُد أّن صحيفة الفارابيّ        

وجوب التقيد بمعايير زمانية ومكانية لقبول النّص المحتّج به ، وإذا كان هناك اختالف في النّص 

بين الفارابّي والّسيوطّي فهذا ليس مبرراً لرّده وإنكاره ، فقد يكون مرّده طول الفترة الزمانية 

، وما هو معروف عن الّسيوطّي من تصّرف بالنصوص التي ينقلها ، مع التزامه الممتدة بينهما 

 باألمانة العلمية المشهور بها.
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 القيد الزمانيالمبحث الرابع : 
 

من اللغة االحتجاج به ، وبين  بين ما صح   ذ اللغة بزمن جعلوه فاصالً دوا أخ  اللغويين حد   إن         

 ؛ ألن   ، وسالمة لغته وثق بفصاحتها ممن يُ كان صادرً  به من كالم العرب، وإن   غير محتج   ما ُعد  

ة عند اللغويين العرب آنذاك هو ضمان سالمة اللغة ة اللغوي  عليه العملي   الذي قامت   المبدأ األساسي  

 أن  ا سيقضي على العربي ة، لكن ينبغي اإلقرار ا داهمً )اللحن( الذي تصوره األقدمون، خطرً  من

، وبعده كما ورد في  اللحن كان ظاهرة فردية حتى في ذروة عصور الفصاحة قُبيل اإلسالم

االحتجاج في الّنحو عند العرب بعد القرآن الكريم  مصادرالثالث من  المصدرعُر هو الشِّ المدخل. و

وع والحديث الشريف، ولعل هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع الّنحوّيين إلى التشّدد في موض

 لعلوم العربية.سة ة المؤسِّ عري، وتحييِد األشعار التي ال تّتفق مع القواعد اللغوي  االحتجاِج الشِّ 

 

  أوالً : طبقات الشعراء وموقف اللغويين .
 

ة مكانًة رفيعة عند الّنحوّيين واللغويين؛ عر على القواعد اللغوي  موضوع االحتجاج بالشِّ  يحتلُّ 

ل لذلك صة ، فيتنزُّ ستخلَ ة وتوثيق القواعد المُ ي لتصديق المسائل اللغوي  ؤتى بالّشاهد الشعرإذ يُ 

ة األخرى كالقياس والتعلّيل والعامل واستصحاب الحال وغير ذلك من منزلة األصوِل القوي  

االحتجاج بالقرآن  ا كان كذلك جاءَ األصول الّنحوّية التي نسجوها على منوال أصول الفقه . ولم  

ريف المرتبة الثانية في االحتجاج، الحديث الش   رتبة األولى عند اللغويين، وبعده احتل  الكريم في الم

ة، وربط نقيب، واستقراء الظواهر اللغوي  أما أشعار العرب فجاءت في المرتبة الثالثة. فالبحث والت  

ُد المحافظُة على ذلك هدفُه الوحي المتماثل منها، وإبعاد الغريب عنها، وتحكيم القياس ، أقول : كلُّ 

 سالمِة اللغة من اللحن والغلط .

 

ا تنتهي عنده الفصاحة ، لغويً  ايضعوا معيارً  لقد دفع هذا الهدف اللغويين العرب إلى أن    

ة اللغوّية وصدق الرواية .يضع الّشاهد الشعري موضعه ضمن إطار الصِّ   ح 

 

لوا الحتجاج؛ ألنهم أرادوا أن يؤصِّ لهذا ا زمني   من هنا اتفق اللغويون العرب على وضع حد  

 إبراهيمعند أغلب النُّحاة القواعد ثم يبنوا عليها فروعها وجوازاتها، فكان آخُر شاعٍر ُيحتجُّ بشعِره 
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مَ  َمةَ هـ( . "176ة تـ ) بُن َهر  تَِم بابِن َهر  ِرىِء القيِس، وخ  ت تَِح الشعر  بام   وكان أبو عبيدة يقول : اف 

 ا الشعراء إلى طبقات هي :مو. ثم  قس  (1)"

 

 طبقة الجاهليين : -1
ق.هـ(  20وهم الذين عاشوا في فترة ما قبل ظهور اإلسالم، ومنهم: امرؤ القيس )نحو

 13ق.هـ(، وزهير بن أبي سلمى ) 12ق.هـ(، والنابغة الذبياني )نحو  88اد )نحو وعنترة بن شدّ 

 ق.هـ(، وغيرهم .

 

 طبقة المخضرمين : -2
هـ(،  14، ومنهم : النمر بن تولب )نحو  ة واإلسالمن عاشوا في عصري الجاهليّ وهم الذي   

هـ(،  37)بعد  هـ(، وتميم بن أبي بن مقبل 30)نحو  م بن نويرةَ هـ(، ومتمّ  86وكعب بن زهير )

 هـ( وغيرهم . 34هـ(، وحسان بن ثابت )30)نحو  والنابغة الجعدي

 

 طبقة اإلسالميين : -3
وفي قال . ولما تُ ( هـ  143)اج الراجز كرؤبة بن العجّ  ي العصر األمويِّ وهم الذين عاشوا ف

مَ  ا الشعر واللغة والفصاحة اليومدفن  " الخليل :  الذي انتهت عنده  هـ( 176) ة". وابن َهر 

. (8)" ب عهدهر  ره عن الفحول إال ق  ما يؤخِّ الفصاحة حسب تصنيفهم حتى قال األصمعي فيه : " 

 .وغيرهم ( ،هـ110)والفرزدق (،هـ110)وجرير ( ،هـ90)واألخطل

 

 دين أو المحدثين :طبقة المول   -6
وهم الذين خالطوا األعاجم في عصر الدولة العباسية وما تالها ، ومنهم : بشار بن برد 

  هـ( ومن بعدهما .198ل شعراء هذه الطبقة ، والعباس بن األحنف )هـ( أو  167)

 

بالطبقتين األوليتين، واختلفوا في الثالثة؛ إذ روي عن أبي  وأجمع اللغويون على االحتجاج

ن حتى هـ( أن ه لم يحتج ببيت إسالمي قال 134عمرو بن العالء ) َدث وَحس  : لقد َكث َر هذا الم ح 

                                                           

 .  86، ص  1: ج العمدة في محاسن الشعر وآدابِهِ  القيرواني، ابن رشيق القيرواني ، 1
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َر فتياَننا بروايته يعني شعر جرير والفرزدق وأشباههما ت  أن  آم  وروي عن األصمعي  (1)"َهَمم 

رت لفضل  بشار خاأن ه قال: "  .(8)"على كثيٍر منهم  ه  ت  تمة الشعراء، وهللا لوال أن  أياَمه تأخ 

 

بشعرها في اللغة ؛ ألن ه قد  حتجُّ دة حولها ال يُ فالطبقة الرابعة كما يظهر من آرائهم المتعدِّ 

دث .دخل عليها المعنى الُمول    د والُمح 

 

ِكَر مولّ الرابعة  : الوَجَعَل بعُضهم الطبقات ستاً، قال: " دون: وهم من بعِد المتقدمين مّمن ذ 
 .هـ( 286هـ( ، والبحتري تـ) 231والخامسة المحدثون: وهم من بعدهم كأبي تمام تـ)

 .(3)" هـ( 356ي تـ)رون: وهم من بعدهم كأبي الطيب المتنبِّ والسادسة المتأخِّ  
 

قتيبة يرد عليهم قائالً: "  لكن هذا التقسيم الزمني لم ُيرِض بعض علماء اللغة؛ فها هو ذا ابنُ 

ر قائله أو  ن  مَ  كلُّ  ٍل أو فعٍل ذكرناه له، وأثنينا به عليه، ولم يضعه عندنا تأخُّ أتى بَحَسٍن من َقو 
ه  عندنا َشَرف   م أو للشريِف لم يرفع  ِدي إذا َوَرَد علّينا للمتقدِّ ه، كما أن  الر  فاعله وال حداَثة  ِسنِّ

ِمه  : هل شعراء هذه الطبقات على درجة واحدة من القبول؟ هل  وهنا نتساءل . (4)"صاحبِه وال تقدُّ

 وا روايات شعر هؤالء على درجة واحدة من الفصاحة؟ حو تلقُّ علماء اللغة والن  
 

بشعرهم بغير  حتجُّ ة، والمخضرمة، يُ شعراء الطبقتين: الجاهلي   لقد أجمع علماء اللغة على أن  

ة األخذ بشعر هذه معظم اللغويين يرون صح   لثة: وهي طبقة اإلسالميين؛ فإن  ا الطبقة الثانزاع، أم  

مثل: عبد هللا بن أبي اسحق، وأبي عمرو بن العالء، والحسن البصري... -بعضهم  الطبقة؛ غير أن  

ة ؛ كانوا يأبون االحتجاج بشعراء هذه الطبقة، وبخاصة الفرزدق، والكميت، وذي الرُّ  -وغيرهم م 

وا هؤالء ة أبيات، أخذوها عليهم ظاهرة؛ وقد عدُّ ذ هؤالء العلماء على هؤالء الشعراء عد  حيث أخ

كما يقول البغدادي في )خزانة -هم كانوا في عصرهم، والمعاصرة حجاب دين ألن  الشعراء من المول  

آمر صبياننا  ن  أ د حتى لقد هممتُ فمثاًل أبو عمرو بن العالء، يقول: لقد أحسن هذا المول   -(3) األدب(

برواية شعره. يعني بذلك شعر جرير، والفرزدق؛ فجعله مولًدا باإلضافة إلى شعر الجاهلية، 

 الشعر إال ما كان للمتقدمين.  عدُّ والمخضرمين، وكان ال يَ 

                                                           

 .  31ص  ، 4المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم : ج جواد علّي ،  1

 .  133ص  ، 3األصفَهاني ، األغاني : ج  8

 .  8ص  ، 1البغدادي ، خزانة األدب : ج 3

 .  64ص  ، 1ابن قتيبة ، الشعر والشعراء : ج  4
  . 6ص  ، 1البغدادي ، خزانة األدب : ج 3
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عراء، قديم من الشُّ  كلُّ ": الذي نالحظ نزعته الموضوعي ة والحداثي ة لذلك يقول ابن رشيق  

 حسنَ لقد أَ -الف الذكر مانه باإلضافة إلى من كان قبله، وذكر قول أبي عمرو الس  حدث في زفهو مُ 

 آمر صبياننا برواية شعره، يعني بذلك شعر جرير، والفرزدق. أن   ى لقد هممتُ هذا المولد حت  

عشر حجج؛ فما  -إلى أبي عمرو بن العالء : جلستُ أيّ -: جلست إليه وذكر أيًضا قول األصمعيِّ 

 . (1)"ببيت إسالمي   جُّ سمعته يحت

 

اس، ار بن برد وأبي نو  حدثين التي تبدأ ببش  دين أو المُ وهي طبقة المول   -ابعة بقة الر  ا الط  وأم  

ة اللغة والّنحو قد خرجوا بعض أئم   ستشهد بكالمها مطلًقا إال أن  حيح أنه ال يُ فالص   - كما ذكرت

 ( وكذا جار هللا الزمخشريّ ـه377و علّي الفارسّي )أب على ما ارتآه جمهرة العلماء؛ فاحتج  

 ( وكذا احتج  ـه831) وا بلغة أبي تمام الطائيّ ( احتجُّ ـه626) ( والرضي اإلستراباذيّ ـه332)

 (. ـه334ب المتنبي )( بلغة أبي الطيِّ ـه1099) شهاب الدين الخفاجيّ 

 

هد الزمخشريُّ  َطُف  ﴿: (في تفسير أوائل البقرة في )الكشاف وقد اسَتش  ُق َيخ  َيَكاُد ال َبر 

عِ  ُ لََذَهَب ِبَسم  لََم عليهم  َقاُموا ۚ َولَو  َشاَء هللا  ا فِيِه َوإَِذا أَظ  َصاَرُهم  ۖ ُكل َما أََضاَء لَُهم  َمَشو  َصاِرِهم  ۚ أَب  ِهم  َوأَب 

ٍء َقِدير   َ َعلَٰى ُكلِّ َشي   ء في شعر حبيب بن أوس:وجا؛ امببيت من شعر أبي تم   (. 2)﴾إِن  هللا 

لََما حالَ  َما أَظ  لََيا  ي  ه  َت أَج  َيبِ     ث م  َرَد أَش  ِه أَم  ه ما عن  َوج   (.3)َظاَلَمي 
ستشهد بشعره في اللغة، فهو من علماء العربي ة ؛ فأجعل ما حدًثا ال يُ وقال: وهو وإن كان مُ 

عليه بيت الحماسة؛ فيقنعون بذلك لوثوقهم  يقوله بمنزلة ما يرويه؛ أال ترى إلى قول العلماء: الدليل

                  . ( 6)بروايته وإتقانه؟

 

ما نظم من شعر في جميع أنحاء شبه الجزيرة في ضوء هذا  كل   لقد ارتضى علماء اللغة إذن  

 موا الشعر على أساس القبائل . التقسيم السالف الذكر؛ فلم يقسِّ 

 

 

 
                                                           

 . 86، ص  1شعر وآدابه : جالقيرواني، ابن رشيق ، العمدة في محاسن ال 1 

 80 اآلية، سورة البقرة 8 

فيه تجريد، أى عن وجه رجل أمرد كناية عن حسن الخلق. أشيب كناية عن « عن وجه أمرد أشيب»وقوله  3
الرأى الالزمة لكمال الرجولية. واألول كناية عن المضي في طرق الهزل. والثاني كناية عن المضي في  جودة

 جتمعا معا في زمان واحد. ويحتمل أنه شاب مع أنه أمرد من كثرة حوادث الدهر.فلذلك ا  طرق الجد،

  . 6،7ص ، 1البغدادي ، خزانة األدب : ج 4
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 عند اللغويين والنُّحاة ثانياً : دوافع عدم االحتجاج 
 

طبقة من بشعر لم يتفق جميع اللغويين والّنحوّيين على وضع ميزان واحد لرفض االحتجاج 

الُحجج التي دفعتهم إلى َرف ِض االحتجاج  ، وقد لُوِحظ أن   الشعراء ، أو بهذا الشاعر أو ذاكطبقات 

بقات مختلفة أم كانوا من طبقة بعدٍد كبير من الشعراء تختلف من شاعر آلخر سواء كانوا من ط

واحدة ، وأنها في معظمها ناتجة عن آراء فردية ال معياَر لها ، وال تستند في الحقيقة إلى مبدأ 

، وُيالَحظ أيضاً أن  احتجاَجهم هذا ُيقسم إلى قسمين رئيسيين من جهة الموضوع الذي  موضوعي  

 يستشهدون عليه ، وهما :

 لغوّية والّنحوّية .االحتجاج على القواعد ال -

 االحتجاج على المعاني الشعرية . -

 

 أّما أسباب عدم االحتجاج فهي :

 

 العصر الذي عاشوا فيه : -1

مّر معنا أن  ابن رشيق قد رد  على بعض اللغويين قسمَتهم أو رأَيهم المتعصب في فصاحة 

هـ(،  3أبي الصلت ) ق .هـ(، وأمية بن  36بعض الشعراء، نحو : عدي بن زيد العبادي )نحو

 183اح بن حكيم ) هـ( والطرم   23وهو شاعر أدرك اإلسالم وامتنع عنه، وابن الرقيات )نحو 

هـ(، وربيعة 131ار الخطيب الشاعر ) هـ(، ونصر بن سي   186)  هـ(، والكميت بن زيد األسديّ 

اد واللغويين ق  النُّ  هـ(، فجميع هؤالء الشعراء وغيرهم ممن تناولتهم كتب 192بن ثابت الرقي ) 

ة عدم الوثوق بلغتهم ، سامح حيناً آخر قد ُمنع االحتجاج بشعرهم بحج  جريح حيناً ، وبالت  العرب بالت  

هؤالء الشعراء ال ينتمون  نا نرى أن  وبفرض أن  موازيَن قبول أشعارهم تختلف من ناقد آلخر إال أن  

إليهم من منظار العصر، وإنما  نظر  رى : لم يُ واحد من عصور االحتجاج، أو بعبارة أخ لعصرٍ 

ما فمّ بعدوا من دائرة االحتجاج اعتباطاً وألسباب تختلف من شاعر آلخر. قال ابن األثير : "استُ 
ئل أبو عمرو بن العالء عن األخطل فقال : لو أدرَك يوماً واحداً من الجاهلية ما وقفت عليه أنه س  

م عصار ال باألشعار وفيه ما فيه ، ولوال أن  أبا عمرو عندي ألبا ت  عليه أحداً . وهذا تفضيلٌ َقد 
 .(1)"بالمكان العلّي لَبَسطت  لساني في هذا الموضع

 

 

                                                           

 .  163ص  ، 7األصفهاني ، األغاني : ج  1
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 ة أو اختالطهم باألعاجم :رهم من أصول غير عربي  تحدُّ  -2
الميزان اآلخر الموضوع الستبعاد الشعراء من دائرة االحتجاج هو ميزان )األصالة 

األصيل المولد( أو أن يكون  ة )العربيِّ اعر في كف  يكون الش   ا أن  اعر . فإم  ة الش  عربي  والفرعية( في 

ط بالعجم( . فالن َسُب واألصُل كانا دافعين لبعض اللغويين كي المختلِ  ة )العجمي أو العربيِّ في كف  

َل لألصمعي موقف   يخرجوا مّمن كان نسبه يخالط طرفاً غيَر عربي   د  من بعض  . وقد ُسجِّ متشدِّ

فلم ُيحتج بشعره ( هـ 186أن  اللحن أصاب شعر الُكَمي ت األََسدي ) -فيما َذَكَر  -الشعراء ، فذكر 

اعر الفّذ بأنه: َجرمقانيٌّ من جراميِق الموصل ليس لذلك حتى َوَصَل به األمُر إلى أن يصف هذا الش  

لُهم من ا) بُحّجٍة. و إال أن  صاحب الخزانة صّحح َنَسَبه ، فقال :  .(لَعجمالجرامقُة قوم  بالموصل أَص 

م عالم بلغات العرب . وُسِئَل معاذ الهراء )" هـ( عن أشعر الناس . قال :  127هو كوفيٌّ شاعر  ُمقد 

غِة هـ( : لوال شعُر الُكميِت لم يكن للّ  830ذاَك أشعُر األولين واآلخرين . وقال أبو عكرمة الضبِّي )

 .(1)"َترجمانُ 

 

وهذا ما دفع بعض اللغويين إلى االعتراض على تلك األحكام التي تطلق بحّق الشعراء دون 

 ة قولَه :م  على ذي الرُّ ( 2)وقد أنكر األصمعيُّ هـ( : " 332أيِّ سبٍب معقوٍل . قال النحاس تـ)
 َوما بال  َتكليِم الِدياِر الَبالقِعِ    سالٍِم  َوَقفنا َفق لنا إيِه َعن أ مِّ    
هـ(:"  381) الَبَطل يوسي هذه المواقف المتعصبة أثارت حفيظة بعض اللغويين حتى قال   

ِة من أجِل إنكاِر  لهاوقد أنكَر األصمعيُّ أشياَء كثيرًة ، ك ِن العام  صحيٌح ، فال وجَه إلدخالِها في لَح 
 .(3)" األصمعيِّ لها

 

ب األصمعيُّ  لى شاعر شهد له كثير من علماء ا عا وقاضيً نفسه حكمً  فنحن نرى كيف نص 

المحافظة  ة اللغة كانوا قد التمسوا له العذر؛ ألن  أئم   العربي ة  بفصاحته وبالغته ونقاء لغته. إال أن  

ل شيوع اللحن القاضي الجرجاني قد عل   معنا أن   ساهل فيه، وقد مر  على اللغة هو أمر ال يجب الت  

مة فيما ُيستشهد وموضوع  بسبب ذلك التهاون والتساهل في أ  مر اللغة حتى دخلت الركاكة والُعج 

 في أصله إلثبات القواعد وتحقيق األصول .

                                                           

 .  60ص  ، 1البغدادي ، خزانة األدب : ج  1
ث الرسول ، صل ى هللا عليه وسل م ، عندما إيه: اسم فعل أمر مبني على السكون وقد ينون بمعنى استمر ومنه حدي 8

ثنا. وقد جاء به ن إيه عند الوصل فتقول : إيٍه حدِّ لت ، فقال عند كل بيت : أي . وينوِّ ة بن أبي الص  ألمي   اأنشد شعرً 
: لعرب لسان ا. انظر : ابن منظور ،  أه فيه األصمعي لذلكغير منون خالفا للقاعدة، وقد خط   موصوالً  ةم  ذو الرُّ 
 . أيه مادة :

 .  88ص  ، 8: ج االقتضاب في شرح أدب الكتاب، عبد هللا بن محمد بن السيد البطليوسيالبطليوسي،  3
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ربما يكون سبب اختالطهم باألعاجم هو الذي دفع اللغويين إلى استثناء بعض الشعراء من 

َب بها حتى االحتجاج بشعرهم ، فمنهم َمن  عايش الفرس طويالً بُحكم الجوار ، وأتقَن لغَتهم وَكتَ 

 الالحق.مّما سيأتي تفصيله في المبحث  صار َعلَماً ومترجماً بينهم وبيَن العرب

 

 دخول األلفاظ المستحدثة أو الحضرية في شعرهم : -3
 الميزان اآلخر من موازين استبعاد الشعراء عن دائرة االحتجاج هو ميزان )البدويّ 

البادية ليأخذوا أصول اللغة من منابتها، وعندما يحيد العربي ة كانوا يذهبون إلى  علماء( فوالحضريّ 

ل بلغة ر وتمث  الفصيح عندئٍذ يكون قد تحض   الشاعر عن تلك األصول ويبتعد عن اللفظ البدويِّ 

ا ما كان ُيقال عن الكميت والطرماح فهو إلخراجه من دائرة االحتجاج . أم   الحضر وهذا دافع قويٌّ 

. قال العج  هعيعدي فجمة وذاته الذي قيل عن أمي   كانا يسأالنني عن اج : " م في المنزلة سواء 
هما به، ثم  أراه في شعرهما وقد وضعاه في غيِر مواضِعه، فقِيل له : ولَِم ذاَك،  الغريِب فأخبر 

ما رأيت  أصف   ان يصفان ما لم يريا فيضعانه في غير موضعه، وأنا بدوي  هما قرويّ قال: ألنّ 
اً، لَفَظ اللغة كما هي في بدوي   يكون ن  اج يجب أَ اعر في نظر العج  . فالش  (1)" فأضعه في مواضعه

األصل، وهذا وجه  جّيد لتعلّيل عدم االحتجاج، بدليل أن  اللغويين والّنحوّيين كانوا يرتحلون إلى 

  .من منبتها اللغة العربي ة ألخذالبادية 

 

إجماٍع عند اللغويين ، ومعِقَد توافٍق بينهم ،  هذا األمر ليس محط   وبالرغم من ذلك نجد أن  

ما أن ه كان َيفِد  على الملوِك ال سي  ون بشعر األعشى، وقد َذَكَر البغدادي عنه "هم يحتجُّ بدليِل أن  
عبد القاهر طالََب بتحديد  . ونالحظ أن  (8)" ملوِك فارَس، ولذلك َكث رت األلفاظ الفارسّية  في شعِرهِ 

 -تمييز شعره حتى ُيعرف بَمن يحتج ، وبما يكون االحتجاج. فدخوُل اللفظ أو األلفاظ  الشاعر، أو

ِرَج البيَت الشِّ  -المرفوضة في العربي ة  لسبب من األسباب  ، ال أن في شعرهم يجب أن  ُيخ  عري 

 ُيخرَج الشاعَر .

 

 وصفهم : ال تعرفها العرب على حدِّ  اإلتيان بكلمات غريبة وبأشياءَ  -6

لت تـ)رُ  ُحو هذا الّنحو حتى اُستثني لذلك ،  3وي أن  أمّيَة بن عبد هللا بن أبي الص   هـ( كان َين 

ه كان يأتي باللفظ الغريب وبأشياء ال تعرفها العرب ولهذا : " ن  إهـ( 360)نحو  وذكر األصفهانيُّ 

نا ال يحتجُّ   .(3)" ةلّ ون بشيٍء من شعِره لهذه العقال ابن  قتيبَة : وعلماؤ 
                                                           

 .  822ص  ، 1األصفهاني ، األغاني : ج  1

 .  68ص  ، 1البغدادي ، خزانة األدب : ج  8
 .  189ص  ، 4األصفهاني ، األغاني : ج  3
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عدُّ وجب عدم االحتجاج بهذا الشاعر أو ذاك؛ إذ  ال يُ لكن استعمال الغريب من األلفاظ ال يُ 

اعر ابن بيئته، وهو مطبوع معياراً لفصاحته أو بالغته وال يقرب من الصنعة في شيء؛ ألن  الش  

ُتعَرف في بطون من ألفاظ اللغة العربي ة ، أو لم  كثير   بطابعها، ولوال استعماله لها النقرضت  

رواة  د أن  عاليك وأك  الغريب قد جاء في شعر الص   امرائي أن  المعاجم أصالً. وقد رأى إبراهيم الس  

ا ال يعرفونها  ـً في شعرهم ألفاظ اللغويين قد فطنوا إلى أن   عاليك قد شعروا بذلك ، وأن  شعر الص  

إال في هذه المواطن. ثم استشهد على ذلك بقول  ها لم تِرد  وال يعرفها عامة العرب، وقد قالوا بأن  

 : (1)اط شرً تأب  

ني  َف الن جاِء كأن  عو  ت  َمش  حث  َراً َسَماالً وَداِجَنا َهِجف   َوَحث   رأى قص 
وٌف كأن  َعَفاَءه  ر  ز  صِّ ه   اَء َمد  الَمغابِناـإِذا ِاسَتدَرَج الَفيف   ِمَن الح 

جُّ َزل ف ي  ــرِزفِ ــوٌج هِ ــأَز   اِت الَصوافِناـِجيـنَ ـذُّ الـب  ـِزف  يَ ـهَ    اِزفٌ ــز 
             

ة بدليل أن  اهتمام اللغويين والنُّحاة كان ومنطقي   ةً ابقة ليست موضوعي  لكن تلك األسباب الس   

ين ة سواء وافقت قواعدهم أم لم توافق، األمر الذي دعاهم إلى تدواً على جمع المادة اللغوي  منصب  

نضيف إلى ذلك  .حوبها إمام في اللغة والن   جدت دون نسبة، أو احتج  يلت، أو وُ األشعار التي قِ  كلِّ 

واهد على ذلك . ولهذا قال ابن قتيبة باألمثلة والش   الشعراء، وكتابه يضجُّ  لهجاتِ  كل   لَ أن  سيبويه قبِ 

 . فكلُّ (8)"ا دون قومٍ وال َخص  به قومً  عر والبالغة على زمٍن دون زمنٍ لم يقصر هللا العلم والشِّ : "

قبيلة  كان ُيقرئ كل   -صل ى هللا عليه وسل م  - القبائل العربي ة َنَسَجت  أشعارها بلهجاتها والنبيُ 

 ة اللهجات العربي ة  .ا للهجة ما ال يلغي أدوار بقي  بلغتها، هذا واضح عنهم. فما جاء موافقً 

 

د في شدُّ سعي الّنحوّيين إلى تحديد لغتهم بدقة، والت   رين أن  ويرى بعض الباحثين المعاص

أحكامها ناتج بالدرجة األولى عن اهتمامهم بالدفاع عن اللغة العربي ة ضد  كل تخريٍب خارجي  

ِن األعاجم، السواء  من خالل إدخاِل الكلمات األجنبي   ما أّنه سي   ة أو الُبنى الّنحوّية أو من خالل لَح 

 ا.على العربي ة أن  تكوَن اللغَة المسيطرة إلمبراطوريٍة تغّطي مناطَق لغوّيًة وثقافية مختلفة جدً  كان

 

ها إذا كان الغرض من االحتجاج االستدالل على المعاني عراء كلِّ أما احتجاجهم بطبقات الشُّ 

ا أراَده واضع  ر  عألن  المعانَي المودعَة في األلفاظ ال تتغي  " ة دون اللغة فـعري  الشِّ  لى الجملِة عم 
لَ زوا شاعرً . فإن  مي  (3)" اللغة بق في هذا المعنى . وقد أشار ابن ِجنِّي  إلى أن   ا فألن  له َفض   الس 

                                                           

 .  136ص  ، 81 األصفهاني ، األغاني : ج 1

 . 486ص  ، 1جواد علّي ، المفصل في تاريخ العرب : ج  8
 .  336الجرجاني ، دالئل اإلعجاز : ص  3
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وال تستنكر د بشعر أبي تمام قال : "ذلك هو مذهب الّنحوّيين وضرَب لنا مثالً عن احتجاج المبرِّ 
في أثناء ما نحن عليه من هذا الموضع وغموضه، ولطف  -ا دً وإن كان مول   -ِذكَر هذا الرجل 

وهو  -اس مون . وقد كان أبو العب  دون كما يتناهبها المتقدِّ متسربه؛ فإن  المعاني يتناهبها المول  
احتج  بشيء من شعِر حبيِب بِن أوِس الطائيِّ في كتابه في االشتقاق  -اس ة الن  الكثير التعّقب لِجل  

ه فيه معناه دون لفِظها كان لم    . (1)" غرض 

 

تين لمواقف اللغويين والّنحوّيين من مسألة االحتجاج ح سمتين أساسي  نوضِّ  إذاً ، يمكن أن  

 : عريّ الشِّ 

 

 دين :موقف المتشدِّ  -1
وابن هـ(  816)هـ( ثم تابعه في موقفه األصمعي 134عمرو بن العالء ) ويمثله أبو  

ي أن أبا عمرو كان متشدداً في منع االحتجاج بشعر الطبقة الثالثة من فقد رو  .(هـ 831)األعرابي

كان ال يعّد الشعر إال ما كان للمتقدمين. ، وقد مّر معنا أنه "نطبقات الشعراء وهي طبقة اإلسالميي
قال األصمعي: جلست  إليه ثماني ِحَجٍج فما سمعته يحتج ببيت إسالمي، وسئل عن المولدين 

بقوا إليه، وما كاَن من قبيٍح فهو ِمن  عندهمفقال: ما كان من  َحيُث اكتفى  .(8)"َحَسٍن فقد س 

انية الجاهليين والُمَخضرمين. بَقتيَن األَولى والث   باالِحتجاج ِبشعِر الط 

  

 نصفين :موقف الم   -2
واهد العربي ة  في وجوب توسيع عصر االحتجاج بالش   علماءِ نصفين من يتلخص موقف المُ 

 876) ابن قتيبةة أو إطالقه من غير تقييد، وعدم التفرقة بين القديم والجديد في اللغة ومنهم ري  عالشِّ 

الذي مر  معنا  ،(هـ 332) مخشريّ والز   ،(هـ 398) ابن ِجنِّيو ،(هـ 328) وابن عبد ربه ،(هـ

، في تفسير ببيٍت ألبي تمام على مجيء الفعل )أظلم( متعدياً ، واألصل فيه أال يتعدىاحتجاجه 

 .أوائل البقرة في )الكشاف(

 

 

 

 

 
                                                           

 .  13ص  ، 8ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 1

 . 86ص  ، 1القيرواني، ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه : ج 8
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المبحث الخامس : الشعراء الذين تّم االستشهاد بهم من خارج القيد المكاني 
 والزماني

 

 المطلب األول : الشعراء الذين تّم االستشهاد بهم من خارج القيد المكاني
 

في كتاب الخصائص  ِجنِّي الشعراء الذين استشهد بهم ابن جفي هذا المبحث قُمُت باستخرا       

القيدين المكاني بالنسبة لصحيفة الفارابّي ، والقيد الزماني بالنسبة لسنة وفاة الشاعر  جمن خار

 هـ( . 176إبراهيم بن هرمة )

 

اء في نص الفارابّي أساساً ُيقاس عليه لنرى مدى إلتزام ابن جفي هذا المطلب تم  اعتماد ما و       

اورتها ألقواٍم غير العرب أَث روا جلشعراء ينحدرون من قبائل ُرِفَضت  لُغتها لم في استشهاده ِجنِّي

نُت جفي لغتها مما  علها أقل فصاحة من لغة غيرها من القبائل العربية التي أخذت لغتها ، وقد بي 

بب الذي منع العلماء من أخذ لغة هذه القبائل كما ورد في هذه الصحيفة  . إ ذ قبل ذلك سابقاً والس 

الفارابّي لغات قريش وقيس وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض طيء . ورفض االستشهاد بلغات 

ذام وقضاعة وغسان وتغلب وإياد وثقيف ، باإلضافة لرفضه األخذ بلغة جالقبائل األخرى ؛ كلخم و

 شعراء الحواضر الذين قل ت  فصاحة العربّية لديهم . 

 

اء في الصحيفة إذ استشهد لشعراء من جقذ خالف ما  نِّيجِ د ابن جوبالنظر لشعراء الخصائص ن

ق هـ( ، 23القبائل العربية التي ُرِفَضت  لُغتها ، فاستشهد لشعراء من بكر مثل : عمرو بن قميئة )

يم بن صعب ، جق هـ( ، وسعد بن مالك ، ول30ق هـ( ، والخرنق بنت بدر )60وطرفة بن العبد )

 هـ( . 13ز )جم الراجهـ( ، وأبو الن2) وهمام بن مرة ، ودريد بن الصمة

  و بن ر   : (1)م(565/  ھق 85)ق َميَئة َعم 

 . معمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك الثعلبي البكري الوائلي النزاري: شاعر جاهلّي مقدّ 
)أبا امرئ القيس الشاعر( وخرج مع امرئ القيس  ة، وصحب حجراً ، وأقام في الحيرة مدّ نشأ يتيماً 

  توجهه إلى قيصر، فمات في الطريق، فكان يقال له " الضائع " وكان واسع الخيال في شعره. في
 وبيته في الخصائص : 

ضــَذك  ـتَ       َماَمَهــا   َهـا ـل  ــا أَه  ــهــاً بِ ــــَرت  أَر  َوالََهـا فِيهـا وأَع   (1)أَخ 
                                                           

 . 23ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1
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   د بن   َطَرَفة  :  (2)م(546 - 538/    ھق  45 - 84)نحو  الَعب 
 جاهلّي من الطبقة األولى : شاعر ، أبو عمرو الوائليّ  ، البكريّ  طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد

. ثم  . واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه ، وتنقل في بقاع نجد . ولد في بادية البحرين

 ن  ألبيات بلغ الملك أَ  ؛ أرسله بكتاب إلى المكعبر )عامله على البحرين وعمان( يأمره فيه بقتله

وهو .  وعشرين ستٍ  أو، ابن عشرين عاماً  قيل ،رٍ ج  ، في هَ  شاباً  فقتله المكعبر ، طرفة هجاه بها

 المعلقات.أحد أصحاب 

 وأبياته في الخصائص :

َك اله   ِرَب َعن  َبَك بال       وَم طاِرَقَها ـم  ـإض  ِط قَ ـّ سَ ـَضر  َنَس الفَ ـو   (3)َرسِ ـو 
لجـَن َمَوالِجً ي ـالقــواف فإن  (6)هـاـجـَوالـهـا أن تَ ـنــق  عَ ــَضــايَ ـتَ         اَيت 

دوَج المال  (5) واِصِف ِمن َددِ ـٍن بِالنَ ـيـَخاليا َسف  دَوًة ـِة غ  ـي  ـكـِ َكأَن  ح 
 (4)رِ ـب  ـنـصِ ـاج الــن هَ ــيـف حـِديٍ ـــسَ  ا       ـنـَ اِديـِري نــتـع  ـتَ  انٍ ـفـفي جِ 

َن إذا       ـم  ـِر يَ ــخ  ـمَ ـاِت الـنـبَ ـكَ  ف  َعسـَت الص  ـبَ ـأَن   أَد   (3)يَج الَخِضر  ـالِ ـي 
ِع فِي َدأََياتَِها       ل وَب النِّس  َددِ ـه  ـَمَواِرد  ِمن  َخل َقاَء فِي ظَ  َكأَن  ع   (8)ِر َقر 

 (9)ِدر  ــخَ  ورٍ ــف  ـع  ـيَ ـب ل ـيـلـَر الـــــآخِ        ا ـنـلِـ أرح    ىـلَ إلـاليـاَزِت الـج
، كــَدفـى صَ ـإل  ................................  (15)باِركِ  ةِ أيّ ــنِ ـحَ ـالـيٍّ

 (11)ر  ــعِ ـتَ ـس  ـوٌن م  ـنـبِّ ج  ـــَن الح  ـومِ   اقتَك هّر  ـأصحوَت اليوَم أم ش
رّ  رٍّ ـا أَصاَب الّناَس من س  ـمَ  ٍس، على          ـي  ـي قَ ـنـبَ ــِ داٌء، لـفِ ـفَ   وض 
وَن في األَم  ـس  ـَم الـعِ ـنَ       م         ــه  ـَ إِنّ  ي َدمِ ـقَ   ت  ـالــأَقَ  ا ـــمَ  بِرّ ـاع   (12)ِر الم 

 (13) ِوارداً وش ق ر....................   ....................................
نِي بَِما أََنا أَه  ـفَ  َعي  َبدـي علّي ال جَ َوش قِّ         ه  ــل  ــإِن  ِمتُّ َفان  َنَة َمع  َب َيا اب   (1)ي 

                                                                                                                                                                          

 .  322ص ، 8، الخصائص : جابن ِجنِّي  1
، شرحه وقدم له : مهدي محمد ناصر الدين ، بيروت : دار  الديوانق هـ( ، 60ابن العبد ، طرفة بن العبد ) 8

 .  883ص  ، 3.  انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3م . ص8008،  3الكتب العلمية ، ط
 .182ص  ، 1: ج ، الخصائصابن ِجنِّي  3
ابق : ج 4  . 33ص  ، 1المصدر الس 
ابق : ج 3  .91ص  ، 1المصدر الس 
ابق : 6  . 676ص ،473ص ، 8ج - 830ص ، 1ج المصدر الس 
ابق : ج 7  .361ص  ، 8المصدر الس 
ابق :  2  .  404، ص  8جالمصدر الس 
ابق : ج 9  .476، 484ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 10 دُّ علّي الّريح  َثوبَي، قاِعداً :   . وصدره 489ص  ، 8المصدر الس      َتر 
ابق : ج 11  . 312، 432ص ، 8المصدر الس 
ابق 18  . 432ص  ، 8ج:  المصدر الس 
ابق :  13  . وهو من قوله :  387، ص 8جالمصدر الس 

لِِسَنا َيان  في مج  َها الفِت  ها ِوارداً وش ق ر  أي  دوا من   جرِّ
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ر  ــك  ر  ـاَف، والـط  .................................... راِء ي س   (2)ب  بَصح 
اء  إذا ــَي بَ ــه  ـفَ  ر  ـي  ـِم َرَداٌح هَ ــــِجسـة  الـمَ ـخ  ـَ ف ت      ـــلَ ــبَ ـأق  اــمَ  د   (3)َدك 
(6) ...................................         رٍ ـــمــعـمَ ـبِ  َرٍة ـب  ـق   ن  ـمِ  ِك ـا لَ ــيَ 

 

َس أل قت  ِرَداءَها  م  ٍه َكأَن  الش  ِن لَ ــلــيِّ الـقِ ـعليه نَ  وَوج  دـم  يَ ــو   (5) َتَخـد 

 

  نِق  بنت  َبدر  :  (4)م (536/  ھق 55) الِخر 
ِنقُ  : شاعرة من الشهيرات  ، البكرية العدنانية عة، من بني ضبي بن هف ان بن مالك دربَ  بنتُ  الِخر 

تزوجها بشر بن عمرو بن مرثد )سيد بني أسد(  . . وهي أخت طرفة بن العبد ألمه في الجاهلية

وقتله بنو أسد يوم قالب )من أيام الجاهلية( فكان أكثر شعرها في رثائه ورثاء من قتل معه، من 

 قومها، ورثاء أخيها طرفة.

 ص : وبيتها في الخصائ

في في الفواِرِس ال أَرى      أَقلّ      ر   ب  َطر  نِي كالَحجاة ِمن الَقط   (3)ِحزاقاً، وعي 

 

  َ(8) كالِ مَ  بن   د  ع  س  : 
 سعد بن مالك بن ُضبيعة بن قيس بن ثعلبة البكري الوائلي: من سراة بني بكر وفرسانها المعدودين

 . ي كتاب بني قيس بن ثعلبة. قتل في حرب البسوسف اد  يَ جِ  : له أشعار   في الجاهلية. قال البغدادي

 . طرفة بن العبد وقال التبريزي: هو جدُّ 

 وبيتاه في الخصائص : 

 (9)َراح  ـص  ـرِّ الـش  ـَوَبَدا ِمَن ال      َكَشَفت  لَه م  َعن ساقِها         
 (15)وضعت  أراهَط فاستراحوا        يـا بؤَس للحرب التـيَ 

 

                                                                                                                                                                          
 .  338، ص 8جابن ِجنِّي  ، الخصائص :  1
ابق : ج 8  أّرق العيَن خيال لم  يقرّ . وصدره : 733ص  ، 3المصدر الس 
ابق  3  .679ص  ، 3ج: المصدر الس 
ابق  4   .722ص  ، 3ج: المصدر الس 
ابق 3  .601ص  ، 8: ج المصدر الس 
 .  303ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6
 .   760ص  ، 3جابن ِجنِّي  ، الخصائص :  7
 . 27ص ، 3: الزركلي ، األعالم : جانظر  2
 .  208 ، ص3: جابن ِجنِّي  ، الخصائص  9
ابق  10  .  703، ص 3: جالمصدر الس 
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   (1) بع  صَ  بن   م  ل َجي  : 
لجيم بن صعب بن علّي بن بكر بن وائل ، من ربيعة بن نزار ، من عدنان جّد جاهلّي . تفرغ نسله 

 عن ابنيه : حنيفة وعجل . 

 وبيته في الخصائص : 

ق وَها             لَ َما َقالَت  َحَذامـَفإن  القَ   إَذا َقالَت  َحَذاِم َفَصدِّ  (2)و 

 

 رة ام  بن  مُّ  : (3) َهم 

ل بن َشيَبانَ  رة بن َذه  اُم بُن مُّ قاتل  ،. وهو أخو جساس  : جّد جاهلّي ، من سادات بني شيبان َهم 

، قتله ناشرة  . من نسله بنو مرة بن الحارث كانوا بعد اإلسالم في خراسان كليب . له شعر وأخبار

 .بن أغواث، ختال، يوم " الواردات " من أيام حرب البسوس
 ئص : َوبيته في الخصا

َرب  الماء مَ  لَ وَنه  سِ ــي  ــإاِل  ألَن  ع         َعَطٌش      وها بي َنح  وأَش   (6)واِديها ي 
 

  ِّد  بن  الص َري  ة د   : (5)م(435هـ/8)م 
 المعمرين في الجاهلية ء: شجاع من األبطال الشعرا من هوازن ، دريد بن الصمة الجشمي البكري

 .لم يهزم في واحدة منها دهم، وغزا نحو مئة غزوةكان سيد بني جشم وفارسهم وقائ .

ولم يسلم، فقتل على دين الجاهلية يوم حنين،  وعاش حتى سقط حاجباه عن عينيه، وأدرك اإلسالم،

المسلمين فاستصحبته معها تيمنا به، وهو أعمى، فلما انهزمت  وكانت هوازن خرجت لقتال

بن  أخبار كثيرة. والصمة لقب أبيه ُمَعاِوَية ربيعة بن رفيع السلمّي فقتله. له جموعها أدركه

 .الحارث

 وبيتاه في الخصائص :  

وا صحبي   (4)سبِيـم  حـوقِف وا فإن  وقوَفك    َحيُّوا ت ماِضَر وارَبع 
لُّ  ................................                  (3)يٍء َبلََغ الَحد  ِانَتهىـشَ  َوك 

 

                                                           

 .  841ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1

 . 484، ص 8: جابن ِجنِّي  ، الخصائص  8
 . 94ص ، 2انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
 .  898 ، ص1: جابن ِجنِّي  ، الخصائص  4

، تحقيق : محمد خير البقاعي ، دمشق : دار قتيبة للطباعة  الديوانهـ( ، 2ابن الصمة ، دريد بن الصمة ) 3
 . 339ص ،8. انظر : الزركلي ، األعالم : ج 7ص م .1921والنشر 

 . 766ص  3: ج ابن ِجنِّي، الخصائص 6
ابق 7 تـيَفـإِن أَم ـت َفَقـ ، وصدره: 793ص ،3ج : المصدر الس   . د َتناَهـت لَذ 
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  ِم ج  ا أَب و الن   : (1)م( 363/هـ 135)ِجز الر 
لِيُّ  لُ ض  الفَ  ن قَُدامة ال ِعج  م  ب  ، من بني بكر بن وائل: من أكابر الرّجاز ومن أحسن الناس أَُبو الن ج 

 إنشادا للشعر. نبغ في العصر األموي، وكان يحضر مجالس عبد الملك بن مروان وولده هشام.

رو بن العالء: كان ينزل سواد الكوفة   ، وهو أبلغ من العجاج في النعت .قال أبو َعم 

 وأبياته في الخصائص :

تَ ـص  ـي  م  ـنَ ـي  ـِدير  عَ ـي   يِِل ـَعٍب م س                                                         (2) ................................          ف 
َم راِشدا ـقَ ـير  تَ ـطَ ـه  الــت لَ ــَ الـق                                    (3)اِمدا ـع  إِاال حَ ـــرجِ ـَك ال تَ ــــإِن     د 
َبي َتَمش ى الَبأ َزلَه               ه  ــلـَ اهَ ـشـا م  ــنـنَ ـيـا بَ ـيمـان فِ ــك َبَرت  َغض   (6)فأَد 

كِّ  ..................................               فاَرى َقن   يَب فـر  ِم الذ   (5)َدلِ َضخ 
هَ               ّر  ـخَ ـمَ ـاش  ـداًّ فَ ـعَ ـالَ مَ ـالً طَ ـبَ ـوجَ  ه  الن اس  الد  ِطي ع   (4)ر  ـأَشم  ال َيس 
لـبَ ـر  ذو تَ ـّده  ـوال -ت  ـّدلـوب فاً َدب وراً بالّصب          - دُّ ألـا والشّ ـَهي   (3)م 
ه خَ ـٍج مَ ــليـاء خَ ـمَ   (8) ...............................                    انـــجـيـلـد 
َخَرا ـيَض أاَلّ تَ ـوم  البِ ـَما أَل  ـفَ  مَ ـــا َرأَي  ــمّ ـلَ             س  َدَراـَن الش   (9)َط الَقَفن 

 (15)لِ ــِ تّ ـقِ ـب ولم تِ ــيـش  ـع الـدافـتَ  ................................                
ف ِل ـس  ـمِ ـَح ال  ـأَن  ِريـكَ  ي لِ ـتِّ ـَن الــي  ـه  بَ ـات  ــبَ ـنَ    ِك َوالََقَرن   (11)الِع الس 
ِعيـت  أمُّ الـد أصبحَ ـق نَ ـه لَ ــلّـاً كــبـعلّي َذن                   ِخيار َتد   (12)عِ ــم  أَص 
ِد ِزياٍد كالَخِرف  ـبَ ـق    َتلِف  َخطٍّ م خ  ـالَي بــطُّ ِرج  ـخ  ـتَ                 ل ت  من ِعن 

ريِق الَم أَلِف                             ت باِن في الط   (13)وَتك 
  (16)................................       أَنا أَبو الَنجِم َوشعري ِشعري

 

                                                           
 . 131ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1
َجلِ : وعجزه .  110ص ، 1ج ابن ِجنِّي  ، الخصائص : 8 َت ِحَجاَجي  هاَمٍة لم ت ع   َتح 
ابقا 3  . 60ص  ، 1ج : لمصدر الس 
ابق ا 4  . 398ص  ، 8ج :لمصدر الس 
ابق ا 3 َدلِ لسان "فندل": صدره كما في ال . 883ص  ، 1ج :لمصدر الس  ِدي بنا كل  نِياٍف َعن   َيه 
ابق ا 6  . 314ص  ،8ج :لمصدر الس 
ابق ا 7  . 862ص  ، 1ج :لمصدر الس 
ابق ا 2  . 447ص  ، 8ج :لمصدر الس 
ابق ا 9  . 494ص  ، 8ج :لمصدر الس 
ابق ا 10  في ل جٍة أَمِسك فالناً عن ف لِ  صدره:.  389ص  ، 8ج :لمصدر الس 
ابق لمصدر ا 11  . 643ص  ، 3ج :الس 
ابق ا 18  . 237، 673ص  ، 3ج :لمصدر الس 
ابقا 13  . 238ص  ، 3ج : لمصدر الس 
ابق ا 14   وعجزه : 239ص  ، 3ج :لمصدر الس 

ِ َدّري ِمما ي ِجنُّ َصدري                            .    هلِلَ  مـن كلمـاٍت باقيـاِت الَحـرِّ
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 (1)................................   لِ ـــن عَ ـٌض مـأَقبُّ من تحت  عري
ِش القَ   (2)................................   ارداـــعَ ـاد الـتَ ـكأّن في الف ر 

  (3)................................   لِ ـــلـَ ـــّي األَج  ــعلـد  هلِلِ ال  ــــم  ـحَ ـال  
 (6)................................   لِ ــل  َوَغير  الم طفِ ـيـافـطـَمنها المَ 

طَ ـي سَ ـف طَ ــم هـر  ٍق َعر  ن   (5)................................   لـاٍد وع 
 (4)................................   ٍل ـم  ــٍن َوأَش  ـم  ـن  أَي  ـا مِ ـهَ ـي لَ ـأ تِ ـيَ 

ٍب قد حَزر   الَبِة َوط  ا بإِلح  َضو      (3)................................   وار 
 

هـ( ، 83هـ( ، وغيالن بن سلمة )3واستشهد لشعراء من ثقيف مثل ؛ أمية بن أبي الصلت )      

 هـ( . 103بن الحكم )اويزيد 

   ل ت هللاِ  بدِ عَ  ة بن  ي  مَ أ  : (8)م(424 /هـ 5) أبي الص 
، من أهل  : شاعر جاهلّي حكيم أمية بن عبد هللا أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي 

وهو  . ، يلبس المسوح تعبدا وكان مطلعا على الكتب القديمة . . قدم دمشق قبل اإلسالم الطائف

. ورحل إلى البحرين فأقام  موا على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة األوثان في الجاهليةممن حرّ 

 – ، فسأل عن خبر محمد بن عبد هللا ، وعاد إلى الطائف ثماني سنين ظهر في أثنائها اإلسالم

قدم عليه بمكة وسمع منه آيات من  . فخرج حتى : يزعم أنه نبي فقيل له –صل ى هللا عليه وسل م 

:  ، قالوا : أشهد أنه على الحق ، فقال ، فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه انصرف عنهثم ،  القرآن

،  . وهاجر رسول هللا إلى المدينة . وخرج إلى الشام : حتى انظر في أمره ؟ فقال فهل تتبعه

،  ، فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له م، يريد اإلسال ، وعاد أمية من الشام وحدثت وقعة بدر

، وعلماء اللغة ال يحتجون به  . شعره من الطبقة األولى . وأقام في الطائف إلى أن مات فامتنع

  . إال أننا نالحظ أّن ابن ِجنِّي احتج بشعره في اللغة والصرف . لورود ألفاظ فيه ال تعرفها العرب

   وأبياته في الخصائص :

َفة ةوالَحي   َشاء  أخرَجَها الحت  ق   (1)م  ـلـكـات  هللا والـنَ ـا أمــهـتـيـن بـم   الر 
                                                           

 . 389ص  ، 8ج ابن ِجنِّي  ، الخصائص : 1
ابق 8  . 347ص  ، 8ج : المصدر الس 
ابق 3  . 694 ، 690ص  ، 3ج : المصدر الس 
ابق 4  . 714ص  ، 3ج : المصدر الس 
ابق 3  . 888ص  ، 1ج : المصدر الس 
ابق 6  . 672ص  ، 3ج - 393ص  ، 8ج : المصدر الس 
ابق 7  . 323ص  ، 8ج : المصدر الس 

بيلي ، بيروت : دار صادر جميل الجيع ج، تحقيق : س الديوانهـ( ، 3صلت )أبو الصلت ، أمية بن أبي ال 2
 .  83ص ، 8.  انظر : الزركلي ، األعالم : ج 7م . ص1992
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َقه ن  الَبِصير، وَفو  ِع َسمـائِياـــاء  اإللَِه فَ ـمــسَ     له ما رأَت  َعي  َق َسب   (2)و 
ا م  ــلَ ــن  أَكَ ـئِ ـم لَ ــه  ـام  ـعـطَ   (3)اب  ــيــثِ  م  ـــه  ــاك  لَ ــحــا ت  ـا مـوأل يً     ن  ــعَ ـو 

َتِطر     م ـهــلــا هللاِ ك  ـــايــاَم َرعَ ــإِن  األَنَ  ِض م س  َق األَر  لِيَطط  َفو   (6)هَو الس 
ٌء  َت َشي  ق  الَمو  َت َيِسب  َص ال  ال أََرى الَمو  ت  َذا الـَنغ   (5)راــَنى والَفقِيـغِ ـَمو 

 

  ة م   :  (4)م(466 /هـ 23)ذو الرِّ
ُن سَ  اَلُن ب  َقفِيُّ َغي  : حكيم شاعر جاهلي. أدرك اإلسالم وأسلم يوم الطائف وعنده عشر نسوة،  لََمَة الث 

ة. وكان أحد وجوه ثقيف، انفرد في فاختار أربعا، فصارت سن   -صل ى هللا عليه وسل م  -فأمره النبي 

شد فيه شعره، ويوم الجاهلية بأن قسم أعماله على األيام، فكان له يوم يحكم فيه بين الناس، ويوم ين

 . وأعجب كسرى بكالمه ينظر فيه إلى جماله. وهو ممن وفد على كسرى

 وأبياته في الخصائص : 

                  (3)صياح البوازي من صريف اللوائك   ة ـدفــال سَ ـا كــهـابـيـى أنـلـعَ  أن  ــكَ 
ر  ـي ال ه  ـالَحَواشِ م  ــيـَرخِ     ٌق ــطِ ـِر وَمن  ـريـحَ ـل  الــٌر مثــلها َبشَ                        (8)َراٌء وال َنز 

                                                     (9)فِّ الَحوائِكِ ـت  األَك  ـــاي  ـَرمِ ــض  ـبِها حَ  .......................................
          (15)حـسـادي وتمـت األياـاحـسـباع بــت   ام وهي رخيصة ــستـة تـامَ ـتَ ـس  ـوم  

         (11)َربـأطرِابِه طَ  ن  ـلَب مِ ـقـاود الــأم ع أستحدَث الركب  من أشياِعهم خبرا
َداِف ال عَ ـٍل كَ ـَوَرم   لِمَ ـم  ـه  الـت  ـسَ ـبِ ـإَِذا أ ل   ه  ـت  ـع  ـطَ ـذاََرى قَ ـأَر                     (12)اِدس  ـَحنَ ـات  ال  ـظ 

ٌ ــــــالد َرشَ ــــقـــي الــوف   ب  ـــيــثِ ـه كَ ــتَ ـح  ـٌب تَ ــيـضـى قـلـَ يــل                                  (13) بــــي  ــبِ رَ  أ
تَ ــاً يَ ـقـاً نَ ـفــصـونِ      َقويمةً  اةً ـنـق اًـ فـنِص اـهَ ـقَ ـل ـ خَ  رىـتَ                            (16)رمر  ــجُّ أو يتمــــر 

ت ِمن  خَ أََعن  ترس   قاَء مَ ــــم                                             (15) .........................................     ِزلًة ـن  ـر 

                                                                                                                                                                          

 . 448 ، 146:  ابن ِجنِّي ، الخصائص 1

ابق 8  . 123ص  ، 1: ج المصدر الس 

ابق  3  . 493ص  ، 8: جالمصدر الس 

ابق  4  . 772ص  ، 3: جالمصدر الس 

ابق 3  .   662ص  ، 3: جالمصدر الس 
 . 184ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6
 . 30ص  ، 1: جابن ِجنِّي، الخصائص  7
ابق  2  . 64ص  ، 1: جالمصدر الس 
ابق  9 َقت   وصدره :.  183ص  ، 1: جالمصدر الس  ٍق َتنو  َق لِف   كأَن  عليها َسح 
ابق  10  . 881ص  ،1: جالمصدر الس 
ابق  11  . 840ص  ، 1: جالمصدر الس 
ابق  18  . 848ص  ، 1: جالمصدر الس 
 . 844ص  ، 1: ج ابن ِجنِّي، الخصائص 13
ابق  14  . 844ص  ،1: جالمصدر الس 
ابق : 13 وم  : وعجزه  . 314ص  ، 8ج المصدر الس  ج  َك َمس  َني  باَبِة من َعي   ماء  الصِّ
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َن ِمن    .................................. َحز  ها وهـبَ ـَجانِ  ي ن  َسلِب  ــي                                                    (1)ي َتن 
                              (2) ....................................... .      ...........تداعين باسم الشيب
َراِك العَ  ٍل كأَو  ت هـذاَرى قَ ـــوَرم           (3)اِدس  ـَحنـات  الـلِمـظ  ـه  الم  ـت  ــلَـ الـإِذا جَ        َطع 

 (6)كِ ـوائِ ـفِّ الحَ ــات  األك  ــّ َرميــض  ــحَ  هِ ـبِ    نّوَقت  ت............ ................
 (5)بِ ـــن  ذهــة ٍ ومـــــــضـن  فـاِن مـونـل        د  َتَناَزَعَهاــَراء  قَ ـــاء  َصف  ــضَ ـي  ـبَ 

ب ه الم ساَنَد والم حاال   (4)أ جنِّ
الً أبـبَ ـسِ  خَ ـا شِ ـح   (3)باب الحبائسـالـفهي ال اـت هـاليـقـمَ  ِن أحيا بناته  ـي  ـر 

لَه   اَس َحو  ه  ــكَ      ِمن  آِل م وَسى َتَرى الن  َوان  أَب  ــم  ال كِ ــأَن  َن بَ ــصَ ـر   (8)اِزَياـر 
لَمي يا دار َمّي على البِلى   (9)......................................            أال يا اس 

ياٍه إل َم َيه  زٌ  من الليلِ     ى ـــضَ ــد مَ ـا وقـهـيـَتلَو  َبطَ  َجو  ت  كواِكب هـــواس   (15)ر 
ب َن َنص  لَ أو  ِحي  َن االلي  ا لَبِس   (11)انِح  ـَو جَ ـــا َوه  ـَذا آَذاَنهـن  خَ ـه  مِ ــلَ      ت  ــَ َفلَم 

 (12)ٍج َيَتَبّطح  ـــالـن عـا مِ ـقـالن  ـى كـلـع       اـهـل ـ ع  ـاً، َوبَ ـأَبِيت  على َميٍّ حزين
ن  أبي م   تِِه ـى بِ ـوسَ ــإذا اب  لَي  ـأٍس بيـفـاَم بَ ـقـف  اللٌ َبلَغ   (13)ِك جازرــَن ِوص 

ِس أَص  ـَر المَ ـأََواخِ   نا ـن  بـهِ ــالِ ـغَ ـَكأَن  أصواَت من إِي  (16)َوات  الَفَراِريجـي 
ت  ِرماٌح َتَسف َهت َتز  َن كما اه   (15) مِ ــاِح النواسريـر  الـا مَ ـهـيَ ـالــأعَ       َمَشي 

هاً ـقَ ـث  ـن  الـســة  أَحـي  ـومَ   (14) َذاالــقَ  ه ـــن  ــسَ ـوأَح    ةً ـفـالــوسَ       لين َوج 
 (13)ِم؟ـِت أم  أمُّ سـالـا آأنـقــن النّ ـيـوب         ٍل ـالجـأيا ظبيَة الَوعساِء بين ج  

وَننِيَ  ع   (1)ماء أسودا بالماءِ  َيد 

                                                           
 والِعيس  ِمن  عاِسٍج أَو َواِسٍج َخَبباً  دره :وص.  328ص  ، 8ج ابن ِجنِّي  ، الخصائص : 1
ابق  8  وبقيته.  413ص  ، 8: جالمصدر الس 
َتَثلٍِّم       يِب في م  م الشِّ ن باس  َرٍة وِساَلمِ    َتَداَعي   َجَوانِب ه من َبص 
ابق  3  . 484 ، 483ص  ، 8: جالمصدر الس 
ابق  4 َق لِفقٍ كأّن علي:  وقبله . 326ص  ، 8: جالمصدر الس   ها سح 
ابق 3  . 860ص  ، 1: ج المصدر الس 
ابق  6  . 860ص  ، 1: جالمصدر الس 
ابق  7  . 443ص  ، 8: جالمصدر الس 
ابق  2  .711، ص 3ج - 434ص  ، 8: جالمصدر الس 
ابق  9  وال زالَ منهالًّ بجرعائِك القطر  : وعجزه  . 491ص  ، 8: جالمصدر الس 
ابق  10  . 303ص  ، 8: جالمصدر الس 
ابق  11  . 347ص  ، 8: جالمصدر الس 
ابق  18  . 330ص  ، 8: جالمصدر الس 
ابق  13  . 336ص  ، 8: جالمصدر الس 
ابق  14  . 373ص  ، 8: جالمصدر الس 
ابق  13  . 328ص  ، 8: جالمصدر الس 
 . 323ص  ، 8: ج المصدر السابق 16
ابق  17  . 609ص  ، 8: جالمصدر الس 
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ن  ـَومِ ا ـن  ـا وهِ ـن  ـهَ   (2) ..................................... ن  بَِهاــه  ــا لَ ــن  ه 
ه  يرهبون َواَل ال َخَنا اَل وَ  َبة ِهَي مَ ـن هَ ـعليهم َولَكِ   ال خرق ِمن   (3) اـــيـا هـي 

 (6)ودِ ـــنــٍة عَ ــانَ ــن أ دمـمِ  دــيِ ــجِ ــَوال ......................................
َمت  فِي األرِض َراَجَعه  حَ  ى ن ت ى إَِذا َدو   (5)رب  ــفسه  الهـكبٌر ولو شاَء نج 
ةٌ لََعٌس ـا ح  ـَفَتيهَ ــي شَ ــاء  فِ ــيَ ـم  ـلَ   (4)َنب  ــا شَ ـهـابــيَ ـَوفِي اللثاِث َوفي أَن   و 

وَمة  ص  و خ  ِر أم ذ   (3)ام ثاوياـــَرِة ال عَ ـص  ـال بَ ـا بِ ـهَ ـأََراك لَ  أذو زوجه بِال ِمص 
َمانٍة َعن ودِ   (8)والجيد  من أد 

َنها ـأَن ها عَ ــك ر في بعِض األَض َضـَمـَرت   وقـد   منها، ي  ي  ها الس   (9)ِميم   ىوَضم 
 (15)ا َتَفعل  الَخمر  ـاِب مَ ــبــاألَلـوالِن بِ ـعـفَ   تاــكانَ ـفَ   اــونَ ـك   هللَا    الَ ــق اِن ـنـي  ـَوعَ 
ِن كَبَدت   نَقر  وَرتَِها أو أَن    َحىـضُّ ــِق الـَ الشمس في َرو   (11)ح  ـلَ ـِن أَم  ــي  ـعَ ـِت في الـــوص 

َتِعن   ِت َواس  َك لََها ِست َوَظاِهر  لََها ِمن  َيابِِس الش خ  َعل  َيَدي  َبا َواج  ًراـ  عليها الص 
(12) 

َف إال  مَ ـط  ـش  الـعَ ـن  ـال يَ  نَ ــخَ ــا تَ ــر   (13)وم  ـغـب  ـاِء مَ ـمـِم الـاسـِه بـاِديـنـداٍع ي   ه  ـــو 
َها َكأنـحَ ــأض  ـفَ  م  و  س  َها قَِفاَراً ر  ِش ت ؤَهلِ ـٍل مِ ــوى أه  ــم سِ ـلَ  ت  َمَغانِي   (16)ن  ال َوح 

 

   (15)م(323/  ھ155) الَحَكم بن   د  َيِزي : 

، من أعيان  بقةشاعر عالي الط ، يزيد بن الحكم بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفي

، ثم عزله قبل أن  . وواله الحجاج كورة فارس . سكن البصرة . من أهل الطائف العصر األموي

. وقُطع  ، فانصرف إلى " سليمان ابن عبد الملك " فأجرى له ما يعدل عمالة فارس يذهب إليها

" يزيد بن المهلب " عنه ذلك بعد " سليمان " فلما صار األمر إلى " يزيد " ابن عبد الملك " وثار 

 ، من حكماء الشعراء. وكان أبي  النفس شريفها، خالعا ابن عبد الملك
                                                                                                                                                                          

ابق  1  . 638ص  ،3: جالمصدر الس 
ن وم  :  وعجزه . 632ص  ، 3ج ابن ِجنِّي  ، الخصائص : 8 َماِن َهي  َمائِِل َواألي   َذاَت الش 
ابق  3  . 662ص  ، 3: جالمصدر الس 
ابق  4 قلََتيِن َوَبياِض الجيِد      وصدره :.  281ص  ، 3: جالمصدر الس   َوالم 
ابق  3  238ص ، 3: ج - 288ص  ، 3: جالمصدر الس 
ابق  6  . 289ص  ، 3: جالمصدر الس 
ابق  7  . 231ص  ، 3: جالمصدر الس 
ابق  2  . 238ص  ، 3: جالمصدر الس 
ابق  9  . 238ص  ، 3: جالمصدر الس 
ابق  10  . 236ص  ، 3: جالمصدر الس 
ابق  11  . 609ص  ، 8: جالمصدر الس 
ابق  18  . 613ص  ، 8: جالمصدر الس 
ابق  13  . 638ص  ، 3: جالمصدر الس 
ابق  14  . 377ص  ، 8: جالمصدر الس 

 . 121ص ، 2انظر : الزركلي ، األعالم : ج 13
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 وبيتاه في الخصائص : 

َعو    ةً ـًة َوَنِميمَ ـبَ ـيـاً غِ ـشَ ـح  ـت َوفـَجَمع   ر  َها بِم  َت َعن   (1)َثالََث ِخالٍل لَس 
َت كما َهَوى الَي ِطح  ِزل لَو  راِمِه مِ       وَكم  َمن  َهوِ ي   قِ ــيـن ق ل ِة النِّ بأَج   (2)ن 

 

 هـ( . 79) جاجارية بن الحجومن شعراء إياد كأبي داود اإليادي 

  (3)(م565-685ق ه / 39-164)جارَية  بن الَحّجاِج : 

هان بِن ُمَنَبِه بنِ : ُدؤاد الّشاِعر اإلِياِديِّ  وأب ِر بِن ِعصام ابِن َنب  ران بن َبح   جارَيُة بن الَحّجاِج بن ُحم 

، وإنما  شاعر جاهلي، وهو أحد نعات الخيل المجيدين . اإليادّي وقيل حنظلة بن الشرقي ُحذاَقةَ 

وكان أبو داود قد جاور كعب بن أمامة  . أحسن نعت الخيل ألنه كان على خيل النعمان بن منذر

د وقيل جار داو ، فضرب المثل به فقالوا : كجار أبي اإليادي فكان إذا هلك له بعير أو شاة أخلفها

كانت العرب ال " :  قال األصمعي . أبي داود هو الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان

 له شعر في األصمعيات." و تروي أشعار أبي داود ألن ألفاظه ليست بنجدية
 وبيته في الخصائص : 

ا ِرج  د  ـتَ ـوأس   م  ـكـح  ـالِ ـأ صَ      كم  لعالي ـتَ ـي  ـلِـ ي بَ ـنِ و  ـلـأَب  ـفَ   (6)َنَوي 
        

، وعدي بن الرقاع هـ( 28ميل بثينة )ج، وهـ( 30ومن شعراء قضاعة كهدبة بن الخشرم )

 .  (هـ93)

   َبة د   : (5)م(435هـ / 55) َخشَرم بن   ه 

َبُة بُن  ، من  ، من سعد هذيم َثعلبة امر بنُ ني عَ بَ  ن  مِ ال َكاِهِن  بنَ  ي ةَ أبي حَ  كرز بنُ  َخشَرم بنُ الُهد 

كنيته أبو  ، من أهل بادية الحجاز )بين تبوك والمدينة( ، راوية ، مرتجل فصيح اعة شاعرقض

، من  ، ما قاله في أواخر حياته بعد أن قتل رجال من بني رقاش وأكثر ما بقي من شعره، عمير

 كان السبب في هالكه . ،  في خبر طويل (زيادة بن زيد ) ، اسمه  سعد هذيم

 وبيتاه في الخصائص : 

                                                           

 . 339 ، ص8ج ابن ِجنِّي، الخصائص : 1

ابق 8  .  472ص ، 8: جالمصدر الس 

، ترجمة : إحسان عباس وأنيس  دراسات في األدب العربيم( ، 1939غوستاف ، غوستاف فون غريناوم) 3
 م .1939دار مكتبة الحياة  فريحة ، بيروت :

 . 326، ص  334، ص 8،ج 161ص  ، 1ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 4
 . 72ص ،2انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
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أَت   ِض كم  ِمن  صالٍِح قد َتَود  رِ ـاعَ ـم  ـلَـ ه  بِ ـَواَرت  ـعليه فَ          ولألَر   (1)ٍة َقف 
ةٍ ــغِ ـالد  بِ ـِ بـاٌس والـاس  نـنـإِذ ال  (2)وإِذ أ مُّ َعّماٍر َصديٌق م ساِعف                     ر 

 

  ِ(3)م(351هـ / 82) ب َثيَنة ل  ي  َجم  : 

، وُيكّنى أبا َعمٍرو جميل بُن عبد هللا بن مَر الُعذِريُّ القَُضاِعيُّ . افتتن  ، من عشاق العرب شاعر َمع 

، وأكثره  ما فيه المدح ، أقلُّ  . شعره يذوب رقة ، فتناقل الناس أخبارهما ، من فتيات قومه ببثينة

شام بني عذرة في وادي القرى ورحلوا إلى أطراف ال . وكانت منازل سيب والغزل والفخرفي النّ 

، فأكرمه عبد العزيز وأمر له  على عبد العزيز بن مروان ، وافداً  ، فقصد جميل مصر الجنوبية

 . ومات فيه فأقام قليالً  بمنزلٍ 

 وأبياته في الخصائص : 

صي وـى ق  ـلـعَ    وقد رابني من جعفٍر أن جعفراً  لِ ـج   وىـهَ  وـكـشيـر   (6)م 
ِري  الَعالقة لم َتبِت   ذ   (5)وى شّدَة األكلِ ـاَك الهـسـاً وأنـنَ ـيـطِ ـبَ   فلو كنَت ع 

(4)داة َ من جللهِ ـغَ ـ، ال يـــضــدت  أقــكِ     ه  ــلِـ لـَ ي طَ ـت  فــفـِم داٍر وقــرس
 

(3)ابها بالقواِدحِ ـيـأن ن  ـب مِ ـن  ـي الش  ـوف  رمى هللا في عينى ب َثينَة بالَقَذى  
 

ل وا َم َتَحم  ِن َيو  ت  ِحذاَر الَبي   (8)َزع  ـج  ـة  يَ ـــنَ ـي  ـثَ ـا ب  ـي يَ ـلـث  ـمِ ـق  لِ ــوح       َجِزع 
تِهِ  ن   أل َزِمي الَ إن  الَ إِن  لَِزم  َثي  نِ ـع  ـَن أَيُّ مَ ـيــَواشِ ـَرِة الــث  ـى كَ ـلَـ عَ        ب   (9)و 

 

  قاِع  : (15)م( 316 /هـ  95) الَعاِملِيّ َعِديُّ الرِّ
دِ  بنُ  َعِديُّ  قاعِ  بنِ  َعِديِّ  بنِ  مالكِ  بنِ  َزي  ، من عاملة: شاعر كبير، من أهل  الَعاِملِيّ  قُضاعةَ  بنِ  الرِّ

 لهم، خاصاً  عند بني أمية، ومداحاً  لجرير، مهاجيا له، مقدماً  دمشق، يكنى أبا داود. كان معاصراً 

 بالوليد بن عبد الملك. لقبه ابن دريد في كتاب االشتقاق بشاعر أهل الشام. مات في دمشق. 

                                                           
 . 747 ، ص3ج :ابن ِجنِّي، الخصائص  1
ابق : 8  . 239 ، ص3ج المصدر الس 
 3، القاهرة : دار مصر للطباعة . ص ، تحقيق : حسين نصار الديوانهـ ( ، 28ميل بن معمر )جميل بثينة ، ج 3

 .  132ص ، 8. انظر : الزركلي ، األعالم : ج
 . 97، ص1ج: ابن ِجنِّي، الخصائص  4
ابق : 3  نفسه . المصدر الس 
ابق : 6  . 733 ، ص3ج /  833 ، ص1ج المصدر الس 
ابق : 7  . 327 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 2  . 394 ، ص8ج المصدر الس 
ابق :المصدر ا 9  . 776 ، ص3ج لس 
 .  881ص ،4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 10



49 

 

 اته في الخصائص : وأبي

َنها ـتُّ أج  ـبِ  د  ـوَقصيدٍة قَ  َم مَ ـَحت ى أ ق  َمع  َبي  لَها وِسناَدها ـوِّ  ي 
ع    (1)اـآَدهـن  ـه  م  ـاف  ـقـحت ى ي قيَم ثِ   وِب َقناتِهـَنَظَر المثقِِّف في ك 

َن ال َن جار     َد عليه ـع  ـاَء بَ ـتَ ـشِّ ـفق ِصر  م  ِد أَن  ي ق س  و  َو للذ    (2)وه 
ق هـ( ، وعمرو بن كلثوم 60ق هـ( ، وأفنون التغلبي )70ومن شعراء تغلب كالمهلهل بن ربيعة )

 هـ( .  130هـ( ، والقطامي التغلبي )90ق هـ( واألخطل )40)

   َعة ) ل ِهلهَ الم  : (3)م (525/  ھق 35بن  َربي 
من أبطال  المهلهل شاعر ليلى ، أبو ، من تغلب ، من بني بجشم بن مرة بن هبيرة ةعَ ي  بِ رَ  َعِدّي بنُ 

: لقب مهلهال، ألنه أول  . وهو خال امرئ القيس الشاعر. قيل . من أهل نجد العرب في الجاهلية

. عكف في  ، ومن أفصحهم لساناً  وكان من أصبح الناس وجهاً  . قه، أي رق   من هلهل نسج الشعر

زير النساء " أي جليسهن. ولما قتل  ليب "كاه أخوه ، فسم   شبيب بالنساءصباه على اللهو والت  

، فكانت وقائع  لى أن يثأر ألخيهإ،  ، فانقطع عن الشراب واللهو ر المهلهلأث جساس بن مرة كليباً 

. أما شعره  الكثير واألخبار، وكانت للمهلهل فيها العجائب  التي دامت أربعين سنة بكر وتغلب

  . فعالي الطبقة

 وبيتاه في الخصائص :   

لَت  في أياديـساءهَ   (6) ـنا وإشناق ها إلى األعناق      ا ما تأم 
شِ  ٍر أَن  وا لِي ك  ــَيا لَِبك  باً ـر         (5) ...........................    لَي 

  

  ( لِبّي غ  ن  الت  ن و   :  (4)م(546/  ھق 45أَف 

، مات  صلاأل هلّي . يمانيّ جا : شاعر، ، من بني تغلب تميم التغلبيّ  ُصريم بن َمعَشر بن ُذهل بنُ 

 . )  إن للشبان أفنونا : ) أبيات . لقب بأفنون لقوله في في بادية الشام

 وبيتاه في الخصائص : 

ا عاِمراً سَ  لِِهم  ـي  ـأَن ي َجَزو  وأَى من الَحَسنِ           ًئا بِفِع  وَننِي السُّ ز  َف َيج      (  3)أَم  َكي 

                                                           
 .  861ص ، 1ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 1
ابق  8  .  428ص ، 8: جالمصدر الس 
.  انظر :  2، شرح وتقديم : طالل حرب ، بيروت : الدار العالمي ة  ص الديوان المهلهل ، المهلهل بن ربيعة ، 3

 . 880ص ، 4ج الزركلي ، األعالم :
 .  881ص  ، 1ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 4
ابق  3 َن ال فَِرار  عجزه :        722، ص 3: جالمصدر الس  َن أَي  ٍر أَي   َيا لَِبك 
 .  41ص  ، 7انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6
 .482ص ، 8ج - 307ص ، 1، الخصائص : ج ابن ِجنِّي 7
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ِطي َفع  ما ت ع  َف َين   (1)نِ ـبَ ـلـالــب ن  ــا ض  ـمَ  ٍف إذا ـان  أن  ـمَ ـِرئ         الَعل وق  به  أم  َكي 
 

 ل ث وم و  بن  ك  ر   :  (2))م586/  ھق  65) َعم 
: شاعر جاهلّي ، من الطبقة  ، أبو األسود عمرو بن كلثوم بن مالك بن عّتاب، من بني تغلب

.  ّول فيها وفي الشام والعراق ونجد. وتج في شمالي جزيرة العرب في بالد ربيعة ولد . األولى

 ، وعمر طويالً  . ساد قومه )تغلب( وهو فتى جعاناك الشُّ ، وهو من الفت   اس نفساً الن   وكان من أعزِّ 

: إنها كانت في نحو ألف بيت،  يقالو. أشهر شعره معلقته  وهو الذي قتل الملك عمرو بن هندٍ  . 

 . مات في الجزيرة الفراتية من الفخر والحماسة العجب.، وفيها  وإنما بقي منها ما حفظه الرواة

 وأبياته في الخصائص : 

 (3)اور األندريَنن  أمـي خ  ـبقِ ـوال ت  ..................................             
 (6) ا َسِخيناً ـهَ ـإَِذا َما الَماء  َخالَطَ   ..................................  
 (5)ناـويـتَ ـق  ـَك مَ ـــا الم  ـن  ـى كــمت  ..................................  

 

 َطل  :  (4)م(358 /هـ 95) األَخ 
نُ  ِغَياثُ  ثٍ  ب  ِن ُغَوي ث وُيَقالُ  َغو  نِ  اب  ل ِت  ب  ، أبو مالك  ، من بني تغلب بن طارقة ابن عمروالص 

عهد بني أمية بالشام، وأكثر ، حسن الديباجة، في شعره إبداع. اشتهر في  شاعر، مصقول األلفاظ

،  ، والفرزدق : جرير وهو أحد الثالثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم . من مدح ملوكهم

،  واتصل باألمويين فكان شاعرهم. ، في أطراف الحيرة بالعراق  ة. نشأ على المسيحيّ  واألخطل

، كثير العناية  ، تّياها أدبهب . وكان معجباً  ، فتناقل الرواة شعره وتهاجى مع جرير والفرزدق

في دمشق مقر  . وكانت إقامته طوراً  ، ينظم القصيدة ويسقط ثلثيها ثم يظهر مختارها بشعره

في الجزيرةُ حيث يقيم بنو تغلب قومه. وأخباره مع الشعراء والخلفاء  وحيناً  . الخلفاء من بني أمية

 . كثيرة

 وأبياته في الخصائص : 

 (1)احب الهم ، إال الجسرة األجدـصَ ـبِ        ا يبلغها ـض مَ ا بأرـناهـت م  ـسَ ـأم  
                                                           

 . 482ص ، 1: ج ، الخصائصابن ِجنِّي  1
، تحقيق : إميل بديع يعقوب ، بيروت : دار الكتاب العربي  الديوانق هـ( ، 40ابن كلثوم ، عمرو بن كلثوم ) 8

 .  24ص  ، 3.  انظر : الزركلي ، األعالم : ج  9م . ص1991

َنا. وصدره :  371ص  ، 8ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 3 َبِحي  نِِك َفاص  بِّي بَِصح   أاَلَ ه 

ابق : جالمصدر  4 َشَعٌة َكأَن  الح ص  فِيَها      . وصدره :  730ص ، 3ج - 344ص ، 8ج - 836ص  ، 1الس  َشع   م 

ابق : ج 3 ويداً   . وصدره :  307ص  ، 8المصدر الس  نا ر  ِعد  نا َوأَو  د   َتَهد 
، بيروت : دار ، شرحه وصنف قوافيه : مهدي محمد ناصر الدين  الديوانهـ( ، 90األخطل ، غياث بن غوث) 6

 .  183ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج.  3م . ص 1994الكتب العلمية 
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َتاعٍ  ب  ال م   (2)َرَدادـــه  بِ ـاتَ ــفَ  د  ــا قَ ـــِع مَ ــَراجِ ـِ ب  ٍة ـقَ ـولَو  َسل َف َصف   وَما ك 
 (3)داـمولـَن الـيـطِ ـَن القـزل  ـَن وأنـرفع    إذا شئَت أن تله و ببعِض حديثِها 

ونِيِّ أَف     .................................... ر  ـعلى كالَقطا الج  ج    (6)َزعه  الز 
ا َمن  ق    (5)الـشَ ـه  ـلى الناس أَو أَن  األَكاِرم نَ ـع      لوا ٍش َتفض  ـَري  ـَحال أَّن َحّيً
َد مَ  وِة لصٍّ بع  َعب  ـر  م  ـمَ  اـبنز   (4)َمل  ـقـَو يَ ـى والَ ه  ـلـف  ـَث ال ي  ـعَ ــأش  ـب     ص 

ِع أَي   َس َبناِت الّده     ٍة ـبـالـسَ ــٍل م  ـيـثاكِ ـدي مَ ـَكلَم  َن َضر  ب  د  بِ ـَين  ط   (3)ِر والخ 
لَ ـٌر وال مَ ـِريـجَ             ن  ـكـم يــاِوَم لـقـواٌم مَ ـقَ ـي لَ ـوإن   هاـقـٍر يـِريـى جَ ـو   (8)وم 

 (9)ولــب  ــقَ   ةــبَ ـيــط ح ــيرّ ـال  إِنــــفَ       ادرهيهمَ بِ  وس  د  سَ  ل  ـجَ ـب  ـتَ  إن  ـف
م مني على مضٍض  نِي وه  َقو   (15)ذ  اإلبر  ــفـنـا ال تـذ  مَ ـفـنـول  يــقَ ـوال   حتى ات 

 

   (11) م( 363 /هـ  135) يّ بِ ل  غ  ال ق َطاِميُّ  الت  : 
لقب بالقطامي: ، من بني جشم بن بكر، أبو سعيد، التغلبي المّباد عَ  و بنِ رُ م  عَ  ُشَييم بنِ  بنُ  رُ ُعَمي  

شاعر غزل فحل. كان من نصارى تغلب في العراق، وأسلم. وجعله ابن سالم في الطبقة الثانية 

. وأورد العباسي)في معاهد التنصيص(  وأمتن شعراً  من اإلسالميين، وقال: األخطل أبعد منه ذكراً 

األخطل حسده على  ن  طائفة حسنة من أخباره يفهم منها أنه كان صغيرا في أيام شهرة األخطل، وأَ 

أبيات من شعره. ونقل أن القطامي أول من لُقب " صريع الغواني " بقوله: " صريع غوان راقهن 

والقطامي ،  ورقنه لدن شب  حتى شاب سود الذوائب " وقال المرزباني: كان في صدر اإلسالم

 .   بضم القاف وفتحها. قال الزبيدي: الفتح لقيس، وسائر العرب يضمون

 اته في الخصائص : وأبي

ل   َت لَتس  َتَدي  َره ن  األَع   ٍم على ِدَمنٍن          ـيـِ أَن ى اه  ِر، َغي  ر  األ َول  ـبالَغم           (12)ص 
 (1)ادِ ـَؤاداً َمالَه  فَ ـَن ف  ـيـبِ ـقِ ـح  ـتَ ـس  ـم    ....................................          

                                                                                                                                                                          
 .  92 ، ص1ج : ابن ِجنِّي، الخصائص 1
 .  330 ، ص8ج : ، الخصائصابن ِجنِّي  8
ابق  3  .  338 ، ص8ج :المصدر الس 
ابق 4   قليالً غرار  العيِن حتى يقلِّصوا صدره : . 349 : المصدر الس 
ابق  3  .  333 ، ص:8ج :المصدر الس 
ابق  6  . 681 ، ص8ج :المصدر الس 
ابق  7  .  788 ، ص3ج :المصدر الس 
ابق  2  .  789 ، ص3ج :المصدر الس 
ابق  9  .  731 ، ص3ج :المصدر الس 
ابق  10  .  33 ، ص1ج :المصدر الس 

 .   22ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 11

 .91ص ، 1لخصائص : جابن ِجنِّي  ، ا 18



52 

 

مى ح لَي  بُّ س  تاَد ح  تاِد          ما اع  ع  نِها الطادي  يَن م  ى بِواقي َدي   (2)وال َتَقض 
 (3)ي لَسه مي مالِك َغَرضانـائـسَ ـنِ   ا          ـمـأنّ ـي كـائـسـغدا مالِك يبغي ن

راً       ص  َمَة أَع  َهي  ر  لي ج  ٍت بـك  مَ ـالِ ـمـف      فيا َربِّ َعمِّ  (6)راِق َدهانِيـفِ ـالـو 
 (5) ...................................          اــيَ ــافِ ــون م  ــاراك  ــجَ  حَ ـبَ ـأَص  ـفَ 
تَ ـمِ ـَك ال  ـَطائِ ـَد عَ ـع  ـَوبَ   ..................................              (4)اـاعَ ـائَة الرِّ
 (3)ارواــطَ دائِنهم  فَ ـي مَ ـوا فـخ  ـف  ـون    ..................................            
َباعَ ـتَ ـأَن  تَ ـَس بِ ـي  ـ... َولَ . ..................................                َعه  ات   (8)اَ ــب 

ه .. َتِغيه فوافقت  ت  َتب  باعَ ـص  ـعلى َدِمِه ومَ                .........فَكر   (9)اــــَرِعه الس 
َرعانَ ـفـيِّ ـي غَ ـف       ........       ..........................  ِجع  الس   (15)اـــوَن، وَنر 

و الـّ يَ ـتَ ـإَِذا ال َك ! ضَ         الِت ق ل َنا:ـضَ ــعَ ـاز  ذ  َك إلَي   (11)اـــا ِذَراعَ ـهَ ـاَق بِ ـإلَي 
م  َيظ   َتَركٌ ـم  ـلِـ َتَراه   (12)اب وَن َمن  َصَدَق ال َمَصاعَ ـنِ ـتَ ـَوَيج             وا     ــوَن َمِن اس 

 (13)ل  ـــك  ــٌة م  ـــادي  ـٌب عَ ـل  ـــا ق  ـهَ ـأن  ـكَ  .....              .............................
عَ ــَس بِ ـَولَي                .................................. بـــأَن  َتَتب   (16)اَ ــــاعـــَ ه  ات 

َسب   َنيِن َتح  َن سامَيَة الَعي  ن وَنًة أَو  َتَرى ماال َتَرى اإلِبل     ا ـهـَيتَبع   (15)َمج 
 

د كالشنفرى )  هـ( ، 79هـ( ، وسراقة البارقي )63ق هـ( ، والسموءل بن عاديا )70ومن األز 

 هـ( .90واألحول األزدّي ) 

 

 

                                                                                                                                                                          
َتَمل وا       صدره: .337ص ، 8، الخصائص : جابن ِجنِّي 1 َضِة اح  ِم ِمن  ِذي الَغي  ِة الَقو   َكنِي 
ابق 8  .232ص 3، ج332ص ، 8ج:  المصدر الس 
 .332ص ، 8ج:  ، الخصائصابن ِجنِّي  3
ابق 4  .332ص ، 8ج:  المصدر الس 
ابق 3  .447ص ، 8ج:  المصدر الس 
ابق 6 ِت َعنِّي صدره: . 433ص ، 8ج:  المصدر الس  َد َردِّ الَمو  راً َبع  ف   أك 
ابق 7 َرى صدره: . 423ص ، 8ج:  المصدر الس  َد ِكس  ن  ق  ج  ِز التَفرُّ  أَلم ي خ 
ابق 2 ه   صدره: . 310ص ، 8ج:  المصدر الس  َبل َت ِمن  َتق  ِر ماَ اس  ر  األم   َوَخي 
ابق 9  .332ص ، 8ج:  المصدر الس 
ابق 10 َوةً  صدره: . 639ص ، 3ج:   المصدر الس  د  تنا َنَزع  الَكتِيَبَة غ   وَحِسب 
ابق 11  . 700ص ، 3ج:  المصدر الس 
ابق 18  .  417ص ،8ج:  المصدر الس 
ابق 13 رِف منقوباً حواِجب ها وصدره: .36ص ،8ج:  المصدر الس   لواغَب الط 
ابق 14 ه   صدره: .  310ص ، 3ج:  المصدر الس  َبل َت ِمن  َتق  ِر ماَ اس  ر  األم   َوَخي 
ابق 13  .  289ص ، 3ج:  المصدر الس 
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  َفَرى ن  ِدّي الش   :  (1)م(525/ ھق  35)توفي نحو األز 
 وعّدائيهم . كان من فتاك العرب من فحول الطبقة الثانيةشاعر جاهلّي ، ،  ديّ ك األز  الِ مَ  بنُ  روُ م  عَ 

،  . وقيست قفزاته ليلة مقتله . قتله بنو سالمان . وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم

ِة العرِب .فكانت الواحدة منها قريبا من عشرين خطو  َوبيته في الخصائص :  ة . َوُهَو صاحُب المي 

ه        لها في األرض ِ  كأن   ياً َتقصُّ ها وإن  ت َكلِّ   نِس  لَـتعلى أمِّ ـَك َتب   (2)م 
 

  َءل َمو   :  (3)م (545/  ھق 45) الس 
َءل َمو   : بن ُعَريض )وقيل: ُغَريض( ابن عادياء )بالمدِّ وقد ُيقصر( بن عادياء الغّساني األزدي الس 

يتنقل بينها وبين حصن له سماه  في شمالي المدينة( كان . من سكان خيبر ) شاعر جاهلّي حكيم 

َتُه َمِع امرِئ الَقيِس بن ِحجٍر الِكندي َمشُهوَرٍة في الَوَفاِء لأِلماَنِة )األبلق( . أشهر شعره الميته ، َوِقص 

أرِ  ومانيِّ َطلَباً لِلث  بَراطوِر الرُّ ِمن  ِعندما ِائتَمَنُه ِامرؤ القيِس على ُدروِعِه َوِسالِحِه ِحين َرحل إِلى االم 

ٍر . وبيته في الخصائص :   َقَتلَِة أَلبِه الَملِِك ِحج 

ةً  ب   (6)ول  ـلـٌر َوسَ ـامِ ـه  عَ ــا َرأَت  ـإِذا مَ        َوإِّنا أ ناٌس ال َنرى الَقتلَ س 
 

  ََراَقة الب  : (5)م( 498 /هـ  39) يّ اِرقِ س 
من كان مّ  . األصل يمانيّ   ، : شاعر عراقيّ  يَ دِ ز  األَ  يَ قِ ارِ الد البَ خَ  بنِ  اءَ مَ س  أَ  اس بنِ دَ ر  مِ  ُسَراَقة بنُ 

. وأسره أصحاب المختار، وحملوه  ، وله شعر في هجائه هـ( بالكوفة 66قاتل المختار الثقفي )سنة

فذهب إلى مصعب بن الزبير، بالبصرة، ومنها إلى دمشق.  -في خبر طويل  -إليه، فأمر بإطالقه 

ي الكوفة، بعد مقتل المختار. ولما ولي الحجاج بن ثم عاد إلى العراق مع بشر بن مروان وال

يوسف العراق هجاه سراقة، فطلبه، ففر إلى الشام، وتوفي بها. كان ظريفا، حسن اإلنشاد، حلو 

 هنُّ الحديث، يقربه األمراء ويحبونه. وكانت بينه وبين جرير مهاجاة. وفي تاريخ ابن عساكر أَ 

  . أدرك عصر النبوة وشهد اليرموك

 في الخصائص :  وبيته

هَ ـتّ ـالـٌم بِ ـالِ ـا عَ ـالَنَ ـكِ         أََياه   أرى َعيَنى  َما لَم َتر  (1)اتِ ــر 

                                                           
 8، ط1996، إميل يعقوب ، بيروت : دار الكتاب العربي  الديوان م( ،383) ثابت بن أوس األزديالش نفرى ،  1

 .  23ص ، 3. انظر : الزركلي ، األعالم : ج 9. ص
 . 64ص  ، 1ابن ِجنِّي  الخصائص : ج 8
، تحقيق : عمر فاروق الطباع ، بيروت : دار األرقم بن أبي  الديوان، ( هق 63ابن عاديا ، السموءل بن عاديا ) 3

 . 140ص  ، 3.  انظر : الزركلي ، األعالم : ج 10م . ص8006األرقم 
 .  733ص  ، 3ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 4
 . 20ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
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  ِّدي َول  األَز  لى األَح    : (2)م(315هـ/ 95) َيع 
َولُ  َيعلى لمِ  بنُ  األَح  ُكريّ  َقي سِ  أبي بنِ  ُمس  ِديّ  الَيش  . واختلف الرواة في  ، األحول شاعر أموي األَز 

، لعبد  : وفد على " نافع بن علقمة الكناني " وهو على مكة . ففي حماسة ابن الشجري أنه خبره

. وفي األغاني وخزانة البغدادي  ، فنظم القصيدة يحّن إلى دياره ، وطالت إقامته الملك بن مروان

،  لعرب، يجمع صعاليك األزد ويغير بهم على أحياء ا ، من لصوص البادية خليعاً  : كان فاتكاً  أنه

 . ، فقال قصيدته وهو سجين فشكاه الناس إلى نافع بن علقمة " الفقيمي " فقبض عليه وقيده

 وبيته في الخصائص : 

ل ه و َتاَقان لَه  أَِرقانِ             فظلت  لدى الَبيِت الَعتِيِق أ ِخي   (3)وِمطَواي م ش 

 

 . امر بن الحارث النميريران العود عجهـ( ، و90ومن شعراء الن مر كالراعي النميري )

  ِاع َميريّ  يالر   : (6)م(359 /هـ 95) النُّ
. كان من  : شاعر من فحول المحدثين ، أبو جندلّي لنّمَيرا لجَن دَ بنِ يَةَومُعَا بنِ حُصَي ن بنُ عُبَي دُ

: كان  . وقيل . وكان بنو نمير أهل بيت وسؤدد ، ولقب بالراعي لكثرة وصفه اإلبل ة قومهلج

، فهجاه  ل الفرزدق. وكان يفضِّ  عاصر جريرا والفرزدق . ، من أهل بادية البصرة إبل راعي

 .: حصين بن معاوية  وسماه بعض الرواة. . وهو من أصحاب الملحمات  جرير هجاءاً مرا
 وأبياته في الخصائص : 

ه  ـِث يســيــالغـا كـهَ ـث  ـديـَوحَ   اـدبَ ـت  جَ ــعَ ـابَ ــتَ ـَن تَ ــيـنـي ســراعِ              َمع 
ج  ـاَخ يَ ـأَصَ ـف    (5)اــــا َرب  ـــيَ ــَرٍح هَ ـــن  فَ ـِ ول  مــق  ـَويَ               و أَن  َيك وَن َحًياـر 
 (4)الالــصّ ـرد  الــــطّ ـَن تـبـدِل لـنـجــك              اتٌ ـمَ ـنَ ـس  ـِك اإلِله َوم  ـيـفِ ـك  ـيَ ـسَ 
مـداهِ ـه  ـكَ  ع  ــيَ             ناَحه  ـاة  جَ ٍد َكَسَر الرُّ ِق هَ ــاِرَعِة الــقـو بِ ــد  ِري  الَ ـط   (3)ِدي 

أت  ـها حتى إذا ما َتبَ ما للها  َجعاـبـأوًى تـا مَ ــهَ ـافَ ـفَ  أخـب  و  أ َمض   (8)و 
بَ  َت أنِّي َوس  عاً في ال َغَنم  ـَيا لَي  ج  مِ ـخ  ـَوال          ي  َق كَ ـا فَ ـهَ ـن  ـر  اٍز ـو   (9)م  ــأجَ ر 

َضة  الَبلَدِ ــَنسَ                ِرف  لَك م ـَضاَعة  أَن  َتع  ـَتأ َبى ق   ت م َبي  َنا نَِزاٍر َفأَن   (1)باً َواب 

                                                                                                                                                                          
 .   733ص ، 3ي ، الخصائص : جابن ِجنِّ  1

 . 804ص ،2انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8
 . 891 ص ، 1ج : ابن ِجنِّي  ، الخصائص 3

 . 122ص ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 4
 .  63 ، ص1ج : ، الخصائص ابن ِجنِّي 3

ابق 6  .  102 ، ص1ج : المصدر الس 

ابق  7  .  362 ، ص8ج :المصدر الس 

ابقا 2  .  484 ، ص8ج:  لمصدر الس 

ابق  9  .  334 ، ص8ج :المصدر الس 
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َن يوماـانيَ ـا الغَ ـإذا مَ   (2)وناــيـع  ـَب والــواجِ ـَن الحَ ــج  ــوَزج        ات َبَرز 
أَت   ها حتى إذا ما َتَبو  ر  أ مَ ـأ ًوى تَ ـا مَ ـهَ ـافِ ـفـبأَخ        لها أَم   (3)عاـجَ ـض  ـَبو 
هاـنَ ــّ يِ ـا ب  ـمَ ـكَ   ...............................  (6)؟ ت  كاٌف تلوح  وِميم 
لُّ  الَجِ  ك  ِل ِهم  َمالِي ة ٍ كالَفح   (5)ج 

ال والنظِر المستأنِِس الساِجي      أال اسلَِمي اليوَم ذاَت الطوِق والعاِج   (4)والد 
 

  َ(3)ودان الع  ر  ج : 

عامر بن الحارث النميري : شاعر وصاف. أدرك اإلسالم ، وسمع القرآن، واقتبس منه كلمات 

 ان العود(: مقّدم عنق البعير المسّن، كان يلّقب نفسه به في شعره:ومعنى )جر  ، وردت في شعره
 وأبياته في الخصائص : 

ٌة   (8)ف  رَ ج  عَ ـتـيَ  ن  ـع  مَ ـيـتـس  ـاً وال نارَ رَ مِ    وفيَك إذا القيتنا عجرفي 
َن ِامـغ  ـأاَل يَ  ٌة ـوفَ ـَرأً نَ ـر  ح  َعلى الَرأِس َبع      لِي  ض   (9)دي أَو َترائِب  و 

 

القيد المكاني والقبائل التي حددها  جخار ِجنِّيدول الشعراء الذين استشهد بهم ابن جوفيما يلي 

 الفارابّي في صحيفته :

  

 القيد المكاني  جدول الشعراء خارج

 عدد األبيات سنة الوفاة اسم الشاعر الرقم

 1 ق هـ23 عمرو بن قميئة  / بكر  1

 1 ق هـ 79 اإليادي / إياد  جاجارية بن الحجأبو داود  8 

 1 ق هـ 70 الشنفرى األزدي / األزد  3

 8 ق هـ70 المهلهل بن ربيعة / تغلب 4

موءل بن عاديا / األزد 3  1 ق هـ63 الس 

                                                                                                                                                                          

 .  338 ، ص8ج : ، الخصائصابن ِجنِّي  1
ابق  8  .  391 ، ص8ج :المصدر الس 

ابق  3  .  616 ، ص8ج :المصدر الس 

ابق  4 َك جَ اهأَ  صدره:.  238 ، ص3ج :المصدر الس  وم ها تٌ اآيت  س             َتَعف ت  ر 

ابق ال 3  .  843 ، ص1ج :مصدر الس 

ابق  6  .  448 ، ص8ج :المصدر الس 
 . 830ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 7
 . 816 ص ،1: ج، الخصائص ابن ِجنِّي 2
ابق  9  . 320 ص ،8: جالمصدر الس 
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 8 ق هـ60 أفنون التغلبي / تغلب 6

 12 ق هـ60 طرفة بن العبد / بكر  7

 1 ق هـ30 الخرنق بنت بدر / بكر  2

 3 ق هـ40 عمرو بن كلثوم / تغلب  9

 8 000 سعد بم مالك / بكر  10

 1 000 يم بن صعب / بكر جل 11

 1 000 همام بن مرة / بكر  18

لت / ثقيف  13  3 هـ3 أمية بن أبي الص 

 8 هـ2 دريد بن الصمة / ثقيف  14

 40 هـ83 ذو الرمة غيالن بن سلمة/ ثقيف  13

 8 هـ30 هدبة بن الخشرم / قضاعة 16

 1 هـ79 سراقة البارقي / األزد 17

 6 هـ 28 ميل ُبثينة / قضاعة ج 12

 10 هـ90 األخطل / تغلب   19

 10 هـ90 الراعي النميري / النمر  80

 1 هـ90 زدي / األزداألحول األ 81

 3 هـ93 عدي بن الرقاع / قضاعة  88

 1 هـ103 يزيد بن الحكم / ثقيف  83

 81 هـ130 ز / بكر جم الراجأبو الن 84

 16 هـ130 القطامي التغلبي / تغلب  83

 8 000 ران العود عامر بن الحارث / النمر ج 86

 152 موع جالم

 

 

ٍة وعشرين شاعراً ينحدرون من سبع قبائل رفض الفارابّي أخذ وفيه نلحظ استشهاد ابن ِجنِّي لست

لغتها وهي ؛ بكر ، وثقيف ، وإياد ، وقضاعة ، وتغلب ، واألزد ، والنمر . واستشهد لهم بمئٍة 

واثنين وخمسين بيتاً . وكانت قبيلة بكر أوفرها حظاً ؛ إذ استشهد لثمانيٍة من شعرائها ، تلتها تغلب 

من شعرائها ، واألزد أربعة شعراء ، ثقيف وقضاعة استشهد لثالثِة شعراء  والتي استشهد لخمسةٍ 

ا الشعراء فكان غيالن بن  من كل قبيلة ، وشاعرين من النمر ، وإياد أقلها عدداً لشاعٍر واحد . أم 
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بد ز بواحد وعشرين بيتاً ، ُثم  طرفة بن العجم الراجسلمة أوفرهم عدداً بأربعين بيتاً ، تاله أبو الن

ميل بثينة جبثمانية عشر بيتاً ، والقطامي التغلبي ستة عشر بيتاً ، ُثم  األخطل بعشرة أبياٍت ، ُثم  

ع البقية بين البيت أو البيتين .  لت بخمسِة أبياٍت ، ُثم  توز   ويندرجبستة أبياٍت ، وأمية بن أبي الص 

اً ونوعاً فجِ استشهاد ابُن   ي ِد جي المذهب الفكري الُحرِّ الذي يسلكه بقبول النِّي بهذا العدد الكبير كم 

اً كان مكانه وزمانه . م  وما ُيالئِم سَ  ديء والفاسد أي   َت كالِم العرِب ورفِض الر 
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 المطلب الثاني : الشعراء الذين تّم االستشهاد بهم من خارج القيد الزماني
 

هـ( فإِن  167علماء اللغة قديماً بوفاة الشاعر إبراهيم بن هرمة ) وبالنظر للقيد الزماني الذي حدده

 اوزوا دائرة القيد الزماني ، وهم : جقد استشهد بشعر لشعراء ت ِجنِّيابن 

 

  َ(1)م(386 - 316هـ /143 - 95) د  ر  ب   ن  ب   ار  ش  ب : 
له من طخارستان بشار بن برد الُعقيلي، بالوالء، أبو معاذ: أشعر المولدين على اإلطالق. أص

)غربّي نهر جيحون( ونسبته إلى امرأة )ُعقيلية( قيل إنها أعتقته من الرق. وكان ضريرا. نشأ في 

البصرة وقدم بغداد. وأدرك الدولتين األموية والعباسية. وشعره كثير متفرق من الطبقة األولى . 

، وله رسائل  زدوج، صاحب منثور وم خطيباً  ، سّجاعاً راجزاً  قال الجاحظ : )كان شاعراً 

معروفة( . واتهم بالزندقة فمات ضربا بالسياط، ودفن بالبصرة. وكانت عادته، إذا أراد أن ينشد أو 

يتكلم، أن يتفل عن يمينه وشماله ويصفق بإحدى يديه على األخرى ثم يقول. وأخباره كثيرة. 

قادر المازني، ومثله ( إلبراهيم عبد ال ولبعض المعاصرين كتب في سيرته، منها )بشار بن برد

ألحمد حسين منصور، ولحسنين القرني، ولمحمد علّي الطنطاوي، ولحنا نمر، ولعمر فروخ  . 

 وأبياته في الخصائص :

 

ن فاََرَقنِي    م وِعي ِحي  عت ه  بِد  ِن مد  َيِدي    َود  َبي   (2)َولَم  أَِطق  َجَزًعا لِل 
َماِن                     َوحـوراء  الـَمـَدامـِِع ِمـن  َمَعـدٍّ     (3)َكـأَن  َحـديـَثـهـا قِـَطع  الج 

ـَيـتِـهـا َقـاَمـت   إَِذا َرانِ  ِمـن   ِعـَظـاَمـهـا َكأَن      َتَثن ت        لـَمـش  ـز   (6)َخـي 
 

 َمي ري  : (5)م( 855 /هـ  183) أَب و َحي ة النُّ
من أهل  ، أَُبو حية: شاعر مجيد، فصيح راجز.الهيثم بن الربيع بن زرارة، من بني نمير بن عامر

وصفه:  وقيل في البصرة. من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية. مدح خلفاء عصره فيهما.

كان أهوج )به لوثة( جبانا بخيال كذابا. وكان له سيف ليس بينه وبين الخشب فرق، يسميه " لعاب 

 وقال البغدادي: توفي سنة بضع( هـ  132ة المنية " " قيل: مات في آخر خالفة المنصور )سن

  وثمانين ومئة.
                                                           

 .  38ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1

 .  74ص ، 1ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 8

ابقالمص 3  .  66ص ، 1: ج در الس 

ابق : ج 4  .  288ص ، 3المصدر الس 
 . 103ص ،2انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
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 وأبياته في الخصائص :

ب  عنِّي فطارا                    داٌف ـراٌب غ  ـلّي غ  ـَزماَن ع ي  َره  الش     (1)فَطي 
ِت الــأَبِال مَ  فِ ـخَ ـم الٍَق الَ أَباِك ت     د  أنِّيـذي الَ ب  ـو                          (8)يـنـيـوِّ

مً  اكم ط  الكتاب  بَكفِّ َيو  (3)ارب  أو ي زيل  ـقـوديٍّ ي  ـه  ـيَ    اخ 
 

 

  َ(6)(م394 هـ/185)  زٍ رِ ح  و مِ ب  وأَ  دٍ م  حَ مر أبو م  ح  ان األَ س  حَ  ن  ب   ف  لَ خ: 
كان مولى أبي بردة عن أبي موسى األشعري،أعتقه وأعتق أبويه.وكان أعلم الناس بالشعر وكان 

فأخذ عنه أهل  ، بهم وعلى غيرهم عبثاً  كثيراً  موضوعاً  ى عبد القيس شعراً شاعرا،ووضع عل

وبيته في  البصرة والكوفة. وأخذ الّنحو عن عيسى بن عمرو وأخذ اللغة عن أبي العالء.

 الخصائص :

الَن الق لَه                                        ّراِب قِي   (5)وأَنا في الضُّ
 

  َ(4)م( 852هـ /  184اِسر )َسل م الخ  : 
سلم بن عمرو بن حماد: شاعر، خليع، ماجن، من أهل البصرة، من الموالي. سكن بغداد. له مدائح 

قيل:  .والرشيد العباسيين، وأخبار مع بشار بن برد وأبي العتاهية. وشعره رقيق رصين في المهديّ 

 .  واشترى بثمنه طنبوراً  ي الخاسر، ألنه باع مصحفاً م  سُ 

 ه في الخصائص : وأبيات

 موسى الَمَطر  
 غيٌث َبَكر  
َهَمر    (3)ث م  ان 
 

 " حيم : عامر بن حفص  :  (8) م( 854 /هـ  195)" اَب و الَيق ظانس 
  . بسحيم : عالم باألنساب يلقب عامر بن حفص

 وأبياته في الخصائص : 
                                                           

 . 113ص  ، 1ج ابن ِجنِّي، الخصائص : 1
ابق  8  . 874ص  ، 1ج :المصدر الس 
ابق  3  . 373ص  ، 8ج :المصدر الس 

 .  110ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 4

 .30ص  1ج :  ، الخصائصابن ِجنِّي 3

 .  110ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6

 .  421ص ، 8ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 7

 .  830ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 2
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م  ـومَ  مَ ـٌة مِ ـيَ ـا د     (1)اـافَ ـصـواتِّ  راً !ـظَ ـٌة نَ ــبِ ـجِ ـع  ـَن م     ا          نَ ــيسَ ـى مَ ـن  د 
ة كَرماً                ر  ل قِ   إن كنت  عبداً فنفِسي ح   (2)أو أسوَد اللوِن إِني أبيض الخ 

 

   َنف) ن  الَعب اس ب  : (3)م( 858 /هـ  192األَح 
ي: العباس بن األحنف بن األسود الحنفّي اليمامي، أبو الفضل: شاعر غزل رقيق، قال فيه البحتر

أغزل الناس. أصله من اليمامة )في نجد( وكان أهله في البصرة، وبها مات أبوه. ونشأ هو ببغداد، 

وتوفي بها، وقيل بالبصرة. خالف الشعراء في طريقتهم فلم يمدح ولم يهج، بل كان شعره كله 

 .  غزال وتشبيبا. وهو خال إبراهيم بن العباس الصولي

 وأبياته في الخصائص : 

ق إن كانت  مناِزل هأبكي إلى  َف القيل والقالِ   ا          الّشر  َب خو   ّمما يلي الغر 
شاة ِ وما بالخّد من خالِ              وأذكر الخال في الخد اليمين لها  َف الو   (6)خو 

َتنِي      َها َفِزد  د  َعن  َتنِي َيا َسع  ث  د    َوَحد  نِي ِمن  َحِديثَِك َيا َسع  ن وًنا َفِزد   (5)ج 
 

  اٍس  :  (4)م(816/ هـ 198)أَب و ن و 
 . : شاعر العراق في عصره ، أبو نواس الحسن بن هانئ بن عبد األول بن صباح الحكمّي بالوالء

، ورحل إلى بغداد فاتصل فيها بالخلفاء من  ولد في األهواز )من بالد خوزستان( ونشأ بالبصرة

،  ، فمدح أميرها الخصيب ها إلى مصر، ومن وخرج إلى دمشق  ، ، ومدح بعضهم بني العباس

، أمير  مولى للجراح بن عبد هللا الحكمي . كان جده وعاد إلى بغداد فأقام إلى أن توفي فيها

، من الُجند من رجال  عساكر أن أباه من أهل دمشق . وفي تاريخ ابن ، فنسب إليه خراسان

اسمها جلبان فولدت له ولدين أحدهما األهواز فتزوج امرأة من أهلها  ، انتقل إلى مروان بن محمد

أبو  . وقال : ما رأيت رجال أعلم باللغة وال أفصح لهجة من أبي نواس قال الجاحظ . أبو نواس

وأجود  وقد نظم في جميع أنواع الشعر، . : كان أبو نواس للمحدثين كإمرئ القيس للمتقدمين عبيدة

 شعره خمرياته.

 وأبياته في الخصائص : 

َبَتَك الَقلب             َك الَعين  ِمن َبعِد َغاَيةٍ إذا أبَصَرت    َوعاَرَض فيَك الش كُّ أث 

                                                           

 .   831ص ، 1ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 1

ابق 8  .   127ص ، 1: ج المصدر الس 

 .  126ص ، 1انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3

 .  246ص ،3ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 4

ابق 3  .  129ص ، 1: ج المصدر الس 

 .  883ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6
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مـقَ ـوَك لَ ـم  ـم  ـي باً ـَرك   أن   و  ـولَ  ك  ـِدل بِ ـتَ ـَنسيم َك حتى َيس     اَده   (1)ب  ـَك الر 
 سِ ـن أم  ـه  عـاَت فالـس قد فـوأم           ِس ـب  ـي لَ ـه  فـنـَت مــٍد أنــغَ  ر  ـأم
 (2)شمسِ ـِة الـس بابنـمـر الشـاكِ ـبَ ـف         ك ََذا ــومـأن  يـأن  شَ ـشَ ـا الـمَ ـوإن
 (3)ِره  ــجَ ــي حَ ــار فـــن  ـون الـم  ــك  ــك   ا ــنَ ــه لــيــآن  فــــن  ــش  ــَن الـمَ ــكَ 
 

 (6)م( 824 /هـ  211) أب و الَعَتاِهَية : 
ي، العنزي )من قبيلة عنزة( بالوالء، أبو اسحاق الشهير بأبي إسماعيل بن القاسم بن سويد العين

العتاهية: شاعر مكثر، سريع الخاطر، في شعره إبداع. كان ينظم المئة والمئة والخمسين بيتا في 

اليوم، حتى لم يكن لإلحاطة بجميع شعره من سبيل. وهو يعّد من مقدمي المولدين، من طبقة بشار 

  وأبي نواس وأمثالهما.

 يته في الخصائص : وب

بَ   ت  اعةَ  ع  اَعه   الس  اَعه         الس  اَعَة الس   (5)أَم وت  الس 
 

   مَ  يبٍ ؤَ ذ   ن  ب   دٌ مّ حَ م  : (4)م( 863 /هـ  228) انيالع 
: راجز من بني تميم ثم  ، أبو العباس العماني محمد بن ذؤيب بن محمد بن قدامة الحنظلّي الدارميّ 

: عاش  . يقال . خرج إلى عمان وأقام فيها طويال فنسب إليها زيرة. من أهل الج من بني فقيم

:  . قال ابن منظور ، له أخبار مع المهدي والرشيد . وهو من شعراء الدولة العباسية سنة 133

، مثل أشجع وسلم  كان شاعرا راجزا متوسطا ليس من نظراء الشعراء الذين شاهدهم في عصره

: كان يوزن  . وقال القفطي ، أفاد بشعره أمواال جليلة يا مقبوال، ولكنه كان لطيفا داه ومروان

 ، بل كان أطبع منهما وكان من أقرانهما في السّن والزمان . بالعجاج ورؤبة

  

 ه في الخصائص :اوبيت

نَ  أَن  ـــكَ  فَ ــشَ ـتَ   إَذا  هِ ــي  ــأ ذ    (3)اـــفَ رِّ ـحَ ـا م  ـمَ ـلَـ ًة أَو  قَ ــاِدمَ ـقَ               ا ـــو 
 (8)َتِهرُّ في َوجِهي َهريَر الَكلَبةِ    ِمن َمنزلي َقد أخرَجتنِي َزوَجتِي 

                                                           

 .   324ص  ،8ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 1

ابق  8  .   419ص  ،8: جالمصدر الس 

ابق  3  .   379ص  ،8: جالمصدر الس 

 .  381ص ، 1انظر : الزركلي ، األعالم  : ج 4

  . 237ص ، 3ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 3

 .  183ص ،6انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6

 . 391ص ، 8ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 7

ابق : ج 2  . 238ص ، 3المصدر الس 
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   ام )أَب  : (1)م(864 - 856هـ / 231 - 188و َتم 
حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، أبو تمام: الشاعر، األديب. أحد أمراء البيان. ولد في جاسم 

ستقدمه المعتصم إلى بغداد، فأجازه وقدمه على )من قرى حوران بسورية( ورحل إلى مصر، وا

شعراء وقته فأقام في العراق. ثم ولي بريد الموصل، فلم يتم سنتين حتى توفي بها. كان أسمر 

، فيه تمتمة يسيرة، يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز  ، حلو الكالم . فصيحاً  طويالً 

الة. واختلف في التفضيل بينه وبين المتنبي العرب غير القصائد والمقاطيع. في شعره قوة وجز

 والبحتري. وأبياته في الخصائص : 

 

ق  أَس  ـط  ـن  تَ ــول  مَ ـــق  ـيَ  ل  لِ ـــم  تَ ـــــكَ   ه     ـاع  ـمَ ـر  َو  خِ ــــَرَك األ   (2)رِ ـــْل 
ومَ ـ    أل  اللــــَك ال أســـيـة   هللاِ فـمَ ـنع َمى ِسَوى أن  َتد  َها ن ع   اَه إلي 

 (3)اــومَ ـقـٌم أن يـــائـو قـه  وهــأل   نت  كمن  يســت  كــلـعَ ـولو أني فَ 
ل حِ ـي  ـَوى حَ ـٌد حَ ـــح  ـأَلَ  َراءِ ــن  َثرى حَ ولَد     ديَن ــة َ الم  وَن الث   (6) الَ د 
بَ ـغَ  لَى عَ ــت  ـر  ا             رةِ ـثـلى كـه  الع  َربينَ   الن  َحى في األَق  يبا ِس، َفأَض   ِجنِّ

نا ال ٍز     ـط  ـيَد خ  ـوكِ ــت  ــلو َرأَي  ِويبِ ـا اآلذاَن بالت  ـنَ ـع  ـفـا شَ ـمَ   ة َ َعج   (5)ث 
ه ، َفلَو  َماَت في َمر           ـَيط  ـلــف ر  م  ق  ل  ع   (4)اـبـريـماَت غـا لـهـاً بـمـيـوم 

ب  الهنِدّي م صلَتًة   ٍب ت   كم أحرزت  ق ض  ث بِ تهتّز من ق ض   (3)هتّز في ك 

 (8)ٍة هند  ـيـانـل  غـــٍس ك  ــف  ــة  نَ ــيِ ــجَ ــس    َدهاــدر  وحَ ــسَبا ِهنداً لها الغـال تحَ 
ع   ت  لَه  ــهِ ــر  فِيِه إذ  سَ ـــَتَغاَيَر الشِّ  (9)ل  ـــتِ ـتَ ـق  ـِه ستـيـوافِ ـت  قـنـنـى ظـــت  ـحَ                   ر 

 (15)لـــهـسـم تـي لـتـف الـشعـة الـــأروي                  مهجتي ذب  ـيعَ  اــم  ـعالي الهوى مِ 
ف  ال   ..................................... َو أَج  ـفَ ـوأَن      (1)َدع  ـَتى ِمن  َوجِهِه وه 
(1)    

                                                           

  . 163ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1

 أبي سعيد، أولها: هو من قصيدة له في مدح.  170ص ،1ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 8
 كفاه للبادي وللحاضر  قل لألمير األريحي الذي 

 وقبله:
 البسها ذو سلب فاخر  ال زلت من شكري في حلة 

ابق 3  .  874ص ، 1: ج المصدر الس 

ابق : ج 4  .  337ص ، 8المصدر الس 

ابق 3  .  68ص ، 1: ج المصدر الس 

ابق : ج 6  .صيدة يمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف الثغريوالبيتان من ق.  392ص ، 8المصدر الس 

ابق : ج 7  .  844ص ، 1المصدر الس 

وقوله: "سجية" يقرأ  ،من قصيدة ألبي تمام في مدح محمد بن الهيثم . 213ص ، 3ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 2
  "الغدر" وبالنصب على أن الخبر "لها" وسجية حال. بالرفع خبر

ابق : ج 9   من قصيدته في مدح المعتصم. . 376ص ، 8المصدر الس 

ابق: ج 10   من قصيدة له في مدح محمد بن حسان. . 390ص ، 8المصدر الس 
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 (2)البِ ــم  الصِّ ـصُّ ـي الـي فِ ــَوح  ـاِء الـقـَ ب   .....................................
 (3)بُّ إاِلّ للَحبيِب األَّولِ ــا الح  ـوى مَ ـــالهَ   َت ِمَن ــئــث  شِ ــي  ــؤاَدك حَ ــل  ف  ــقِّ ـنَ 

أي  قد  كانت  خ فا  ها  ــق  ــالئــال أظلَم الن   (6)من قبِل وشِك الن وى عندي نًوى قذ 
ِر، إالّ في َمِدي    ت  مطالبيـنى لي إن  لحظـوإن  الغ ع   (5)َوع  ــَك، أَط  ــحـِمَن الش 

لَها الخيل  حتى أصبحَ        كاَنت  هَي الوَسَط الممنوَع فاسَتلبت        (4)ت  َطَرَفاــما َحو 
 

  ّ(3)م(855 /هـ 235) ِديك الِجن  : 
، فيه  شاعر مجيد : ، المعروف بديك الجن عبد السالم بن زغبان بن عبد السالم بن حبيب الكلبي

. أصله من  سمي بديك الجن ألن عينيه كانتا خضراوين . العباسي ، من شعراء العصر مجون

 . ، ولم ينتجع بشعره سلمية )قرب حماة( ومولده ووفاته بحمص )في سورية( لم يفارق بالد الشام

 وأبياته في الخصائص : 

تــا أ مّ ـم            (8)ك أ مُّ ـــــليّ ــــؤاٍد عــــــل ف  ـــــك    اـايَ ــــِت الَمنـاحَ ـك اج 
َوافِي................................               ِويف  الِعَداِت ِمَن الس  (9)َوَتس 

 

ة موم  أل دِمهِ  سمرهم  سمٌر ولم            لم تبِل جد    (15)اــّن أديمـــَتِسم الس 
 

  ََمار  : (11)م( 853 /هـ  239) َعقِيل ن  ب   ة  ع 
من  . ، فصيح : شاعر مقدم عطية الكلبي اليربوعي التميمي عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير بن

وبقي  . ، ويزور الخلفاء من بني العباس فيجزلون صلته . كان يسكن بادية البصرة أهل اليمامة

. وكان الّنحوّيون في البصرة  جرير الشاعر . وهو من أحفاد . وعمي قبل موته إلى أيام الواثق

 لخصائص :وبيته في ا.  يأخذون اللغة عنه

ه آِزى              (12)صارت رءوس  به أذناَب أعجاز            هذا الزمان مولّ خير 
 

                                                                                                                                                                          

ابق 1 ِه والرَضا. . صدره :  684ص ، 8: ج المصدر الس  ر  يه على الك   ونحن نرجِّ

َقى ِمَن القرطاتِ  صدره : لم يذكر المحقق قائله..  233ص ، 8: جص ، الخصائابن ِجنِّي  8  في اآلذاِن َتب 

ابق: ج 3  .  480ص ، 8المصدر الس 

ابق : ج 4  .  744ص ،3المصدر الس 

ابق : ج 3   من قصيدته في مدح أبي سعيد محمد بن يوسف. . 376ص ، 8المصدر الس 

ابق: ج 6  .  416ص ، 3المصدر الس 

 .  3ص ، 4الزركلي ، األعالم : ج 7

 .216ص  ،3، الخصائص : جابن ِجنِّي  2

ابق :  9 َرى صدره : 337ص  8ج المصدر الس  َيا وَقد  َنِعم وا بِأ خ  ن    ِهَي الدُّ
ابق :  10  .323ص  8ج المصدر الس 

 .  37ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 11

 . 393ص  ، 8ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 18
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   َمد ب د الص   :  (1)م(856هـ / 265المعذل ) ن  َعب 
َمد بن المعذل بن غي الن بن الحكم العبدّي، من بني عبد القيس، أبو القاسم: من شعراء  د الص  َعب 

  في البصرة. كان هجاءاً، شديد العارضة سّكيرا خميرا  .الدولة العباسية. ولد ونشأ 

 وأبياته في الخصائص :

 الجبقالت 
 شؤم الغزل
 هذا الرجل  
 حين احتفل
 (2)أهدى بصل  

ِح         ب  واَم في فلَِق الصُّ ت  الس  عِ ـيـغِ ـم    ال َذَعر   (3)َداـزيـت  يَ ئـيـراً وال د 
 

  ِ(6)م( 853هـ /  263) يّ ولالصُّ  اسِ ب  العَ  ن  ب   يم  اهِ رَ ب  إ : 
إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول ، أبو إسحاق : كاتب العراق في عصره . أصله من 

خراسان ، وكان جده محمد من رجال الدولة العباسية ودعاتها . ونشأ إبراهيم في بغداد فتأدب 

والدواوين إلى أن مات  وقّربه الخلفاء فكان كاتبا للمعتصم والواثق والمتوكل . وتنقل في األعمال

متقلدا ديوان الضياع والنفقات بسامراء . قال دعبل الشاعر : لو تكسب إبراهيم ابن العباس بالشعر 

لتركنا في غير شئ . وقال ياقوت: كان إبراهيم إذا قال شعرا اختاره وأسقط رذله وأثبت نخبته. 

نه، وكان يّدعي خؤولة العباس بن وقال المسعودي: ال يعلم فيمن تقدم وتأخر من الكّتاب أشعر م

 األحنف الشاعر. 

 وبيته في الخصائص :

ى  ِن َعمِّ َماِم على اب  ِديِق على الشقِيق   أَِميلٌ َمَع الذ  ِمل  للِص   (5)وأَح 

 

 ( م َنجِّ  : (4)م(888هـ / 235أَب و الَحَسن الم 
ه من الخلفاء إلى أيام علّي بن يحيى بن أبي منصور: نديم المتوكل العباسي. خص به وبمن بعد

المعتمد، يفضون إليه بأسرارهم ويأمنونه على أخبارهم، ويجلس بين أيدي أسّرتهم. وكان راوية 

                                                           

 .  11ص ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1
 .421ص 8ج :ابن ِجنِّي، الخصائص  8

ابق : 3  .   216ص  ، 3ج المصدر الس 

 .  43ص ، 1انظر : الزركلي ، األعالم : ج 4

 .  684ص ، 3ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 3

 .  31ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6
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لألشعار واألخبار، شاعرا محسنا. توفي بسامراء. ورثاه عبد هللا بن المعتز. له كتب، منها " أخبار 

الميين ". وكان أبوه " يحيى " إسحاق بن إبراهيم الموصلي " و " كتاب الشعراء القدماء اإلس

 المأمون . فارسي األصل، أسلم على يد

 وأبياته في الخصائص : 

 طيف ألم     
 بذي سلم

 يسري العتم
 بين الخيم
 (1)"جاد بفم"

موا  (2)فينا َولَيَس َكغائٍِب َمن َيشَهد          َشِهدوا َوِغبنا َعنه م  َفَتَحك 
 

  َتَنبِّي ِب الم  يِّ  : (3)م(945هـ / 356)أَب و الط 
يِّب الُمَتَنبِّي: الشاعر  أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي، أَُبو الط 

الحكيم، وأحد مفاخر األدب العربّي. له األمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة. وفي 

في محلة تسمى )كندة( وإليها نسبته. ونشأ علماء األدب من يعده أشعر اإلسالميين. ولد بالكوفة 

بالشام، ثم تنقل في البادية يطلب األدب وعلم العربي ة  وأيام الناس. وقال الشعر صبيا. وتنبأ في 

بادية السماوة )بين الكوفة والشام( فتبعه كثيرون، وقبل أن يستفحل أمره خرج إليه لؤلؤ )أمير 

اب ورجع عن دعواه. وقصة قتله مشهورة ، حيث حمص ونائب اإلخشيد( فأسره وسجنه حتى ت

تعرض له فاتك بن أبي جهل األسدي في الطريق بجماعة من أصحابه، ومع المتنبي جماعة أيضا، 

فاقتتل الفريقان، فقتل أبو الطيب وابنه محسد وغالمه مفلح، بالنعمانّية، بالقرب من دير العاقول 

هذا خال ضبة بن يزيد األسدي العيني، الذي هجاه )في الجانب الغربي من سواد بغداد( . وفاتك 

 وأبياته في الخصائص :  .المتنبي بقصيدته البائية المعروفة. وهي من سقطات المتنبي

 (6)ا ش خوِص الِجمالِ ـٍر لَهَ ـيــوَق طَ ــفَ   َنحن  َركٌب ِمـلِجنِّ في َزيِّ نــاٍس      
ني  ر  د  َمن  بالّسوِء يذك   َواَنــاــه  َصف حــــاً وإه  ــب  ــاتِ ــأ عَفال    أبدو فَيسج 
لي وفي َوَطني نت  في أه   (5)اـــريٌب َحيث َما َكانَ ــَس غَ ــيـفِ ـإّن النّ      وهَكذا ك 

                                                           

 . 421ص ، 8ابن ِجنِّي ، الخصائص: ج 1

ابق: ج 8  .  200ص ، 3المصدر الس 

.  م1923 والنشر للطباعة بيروت دار:  بيروت ، الديوان ،( هـ334) الحسين بن دأحم الطيب أبو ، المتنبي 3
 .  113ص ، 1. انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3ص 
 قوله: "فوق طير" أي فوق ركائب كالطير..  843ص ، 1ابن ِجنِّي  ، الخصائص: ج 4

ابق  3  . 329ص ، 8: جالمصدر الس 
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 (1)ولـا أقـمــنان كـــسّ ــك الــال لـــقَ ـلَ   ان       ــى لسـان علـندر السّ ـو قـلــف
ت  م  ــمَ                    ا ــهـتَ لابَ ــي قـَجر  التـلَو َتعقِل  الشّ  ناــيـَ ًة إِلـــــيَ ــيِّ ـحَ ـد   (2)َك األَغص 

َت حتى كِ  د  َت َتبَخل  حائِ ـولج  َتَهى وم  الً         ــد  ن   (3)اء  ـــكـــروِر ب  ــسّ ــَن الــللم 
ون الثِوي ة من ح  (6)اـــــذاكــى ذا بــدومــه قــول لــقـــي                 ن ــزيـــــوكم د 

ٍض ـــَ بـال الجَ ـــا خَ ـــَوإَذا مَ   (5)َزاالــَده  َوالنّ ــــَن َوح  ــع  ــَب الط  ــلَ ــطَ         ان  بِأَر 
   (4).....ــ.................................       ِزلِ ـــا بَمن  ــيَس لَنَ ــِزٍل لَ ــــن  ـــومَ  

 (3)اـــاٍد دارهــت إيــن حل  ـمــا كـــسنــل   ..................................
ت بِِه       ًئا َسِمع  ذ  َما َتراه َوَدع  َشي  َحلَ          خ  نِيك َعن  ز  ِس َما ي غ  م   (8)فِي َطل َعِة الش 

 

   وميّ  ابن  :  (9)م( 894 - 834هـ /  283 - 221) الرُّ
ن: شاعر كبير، من طبقة بشار علّي بن العباس بن جريج، أو جورجيس، الرومي، أبو الحس

والمتنبي، رومي األصل، كان جده من موالي بني العباس، ولد ونشي ببغداد، ومات فيها مسموما، 

قيل: دس له السم  القاسم بن عبيد هللا )وزير المعتضد( وكان ابن الرومي قد هجاه. قال المرزباني: 

ليه فهجاه، ولذلك قالت فائدته من قول من رئيس أو مرؤوس، إال وعاد إ ال أعلم أنه مدح أحداً 

الشعر وتحاماه الرؤساء وكان سببا لفاته. وكان ينحل مثقاال الواسطي أشعاره في هجاء القحطبي 

وغيره، قال المرزباني أيضا: وأخطأ محمد بن داود فيما واه لمثقال من أشعار ابن الرومي التي 

  ول مثلها غير ابن الرومي . ليس في طاقة مثقال وال أحد من شعراء زمانه أن يق

 وأبياته في الخصائص : 

 
 (15)وقد وضَعت  َخّداً على األرض أضَرعا    ...................................

 (11)ورٍ ــــــل  ـــاِزن  البــــخـــه مَ ــــــــأنـــــك وِر        ـــــِف الخص  ـــطَ ـــ  ورازقّيً َمخ

                                                           

 .  61ص ، 1: ج ، الخصائص ابن ِجنِّي 1

ابق : ج 8  . 61ص ، 1المصدر الس 

ابق : ج 3   . 796ص ، 3المصدر الس 

ابق : ج 4  . 488ص ، 8المصدر الس 

ابق : ج 3   . 247ص ، 3المصدر الس 

ابق : ج 6 لِ  وعجزه: . 868ص ، 1المصدر الس   وال لَغيِر الَغاِدياِت اله ط 

ابق : ج 7  .  378ص ، 8المصدر الس 

اب 2  . 480ص ، 1ق: جالمصدر الس 

 .  897ص ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 9

تحقيق دكتور حسين نصار .  1473 -4انظر ديوان ابن الرومي .  323ص ، 8، الخصائص : ج ابن ِجنِّي 10
 وصدره: 

 والحظِت الن واَر وهي مريضٌة                                                  

 .  420ص ، 8: ج ص، الخصائابن ِجنِّي  11
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 ( 1)رفتها وخطرقتها وسفسفتهاأت                         
 (2)........................................           َيم  ـا قِ ــا لهــأَفيَضا دماً إِن  الرزايَ 

ه    ـا الـهـوحديث   زِ ـلَ المـــِن قتـــج  ــم يَ ــل  سحر  الحالل  لو ان  َتَحرِّ  سلِم الم 
لَل  وإن  هي أوجَزت   ث  أنّ ــــحَ ــم  ــوّد ال   إن  طالَ لم  ي م   توِجزِ  م  ــا لـــهَ ـــد 

 (3)زِ ـوفِ ــتَ ـسـم  ـة  الـلَـ ق  ــئنِّ وع  ـمــم طــلل   وِل، ون زهٌة ما مثل هاـقـع  ـَشَرك  ال
 

 ( ت ري  :  (6)م(898هـ / 286الب ح 
ل الذهب الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي ، أبو عبادة البحتري : شاعر كبير ، يقال لشعره : سالس

. وهو أحد الثالثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم : المتنبي وأبو تمام والبحتري . قيل ألبي العالء 

المعري : أي الثالثة أشعر ؟  فقال : المتنبي وأبو تمام حكيمان ، وإنما الشاعر البحتري . ولد 

أولهم المتوكل العباسي  بمنبج )بين حلب والفرات( ورحل إلى العراق ، فاتصل بجماعة من الخلفاء

 ، ثم عاد إلى الشام ، وتوفي بمنبج . 

 وأبياته في الخصائص :

َراِف ال َراِف القَ  ه                  ــأنّ ــي، كـَوافـقَ ـِعتاٌب بأط  رِ ــكَ ـتَ ـم  ـا الـنَ ـِطَعاٌن بأط   (5)سِّ
َنن ح  اَء ــى أضَ ـحتّ    َرب  ـّرب  ـا الـنَ ـل ـ الً، َفق  ــا أ ص  ـَعاَرض   (4)َنب  ـوان  األشــاأل ق 

َناَك الشّ  َوىـد  بحَ ـديـجَ ـل  الـغـال ه  س  ـعَ                  ز   (3)ارِ ــفَ ـــِن قِ ــيـتَ ـَرامَ ـوٍم بــن  ر 
ِر األقاحي َمبِسما؟ ِ َن الّنَقا                  ـر  مِ ـيـعِ ـتَ ـَزال  الم سـَن الغـأي  (8)َكَفالً، َومن  َنو 

ٌء ِمن  َمَحاِسنَِها                فِي َطل َعهِ  ِر َشي  َبد  يَهاـن  تَ ـٌب مِ ـيـِ صـِب نَ ـيـضِ ـَولِل قَ  ال   (9)َثنِّ
 
 
 
 
 

                                                           

 .  420ص ، 8: ج ، الخصائص ابن ِجنِّي 1

ابق : ج 8 وَدا لها بِدم   عجزه:.  421ص ، 8المصدر الس   فليس كثيراً أن َتج 

ابق: ج 3  .63ص ، 1المصدر الس 

 .  181ص ، 2انظر : الزركلي ، األعالم : ج 4
ن الحسن بن سهل، وكان قد اشترى غالم البيت من قصيدة في إبراهيم  ب. 36ص  1ابن ِجنِّي، الخصائص:ج 3

 .121البحتري نسيًما ثم رده إليه، وانظر الديوان 

ابق  6  . 610: المصدر الس 

ابق : ج 7  .206ص  3المصدر الس 

ابق : ج 2  .من قصيدة يمدح فيها أحمد وإبراهيم  ابني المدبر .844، ص 1المصدر الس 

ابق : ج 9  المتوكل.يمدح فيها من قصيدة  .843، ص 1المصدر الس 
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 لَب  :  (1)م(916/هـ 291) َثع 
أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيبانّي بالوالء، أبو العباس، المعروف بثعلب: إمام الكوفيين في 

بالحفظ وصدق اللهجة، ثقة حجة. ولد ومات في  ، محدثا، مشهوراً الّنحو واللغة. كان راوية للشعر

 بغداد. وأصيب في أواخر أيامه بصمم فصدمته فرس فسقط في هوة، فتوفي على األثر. 

 وبيته في الخصائص : 

َهم   ٌق بالت  َقنِي الليلَة َبر  ه  ال َيَنم            أر  قا َمن  َيش ق   (2)يالَك َبر 

 

 

 الزماني ين تّم االستشهاد بهم من خارج القيدالشعراء الذدول ج

 عدد األبيات تاريخ الوفاة اسم الشاعر الرقم

 3 م724هـ /167 بشار بن برد الُعقيلي 1

ري 8 َمي   3 م 200 /هـ  123   أَُبو َحي ة النُّ

 1 م796 هـ/123 خلف بن حسان األحمر أبو محمد  3

 1 م 208هـ /  126 َسل م الخاِسر سلم بن عمرو بن حماد 4

 8 م 206هـ /  190 عامر بن حفص "اَُبو الَيق ظان" ُسحيم 3

َنف 6  8 م 202هـ /  198  الَعب اس بن األَح 

اس الحسن بن هانئ 7  3 م214هـ / 192  أبو نو 

 1 م 286هـ /  811  أُبو الَعَتاِهَية إسماعيل بن القاسم 2

 8 م 243هـ /  882 محمد بن ذؤيب الُعماني  9

ام حبيب بن أوس الطائي 10  13 م246هـ / 831 أَبو َتم 

 3   م230هـ / 833 ِديك الِجّن عبد السالم بن زغبان 11

 1 م233هـ / 839 عمارة بن عقيل  18

َمد بن المعذل  13 د الص   8 م234هـ / 840 العبديّ َعب 

ولي  14  1 م 237هـ /  843 إبراهيم بن العباس الصُّ

م علّي بن يحيىأَُبو الحَ  13  8 م222هـ / 873 َسن الُمَنجِّ

ومي علّي بن العباس بن جريج 16  3 م 296هـ /  823 ابن الرُّ

                                                           
 .  867ص ، 1انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1
 .  320ص  ، 8ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 8
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ُتري الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي 17  4 م292هـ / 824 الُبح 

لَب أحمد بن يحيى بن زيد الشيبانيّ  12  1 م914هـ /891 َثع 

يِِّب الُمَتَنبِّي أحمد  19  10 م963هـ / 334 بن الحسينأَُبو الط 

 64 المجموع
 

     

لعل  أّول ما يستوقفنا في هذه الطبقة العدد الكبير من الّشواهد الشعرية ، ولكننا نلحظ أن  

.  األلفاِظ، وِدالالت المعاني، وأساليب الكالم لتفسير ؛في سياِق المعانيابن ِجنِّي أورد أشعارهم 

"علوم األدب ستة  : اللغُة ،  :ندلسي في شرح بديعية رفيقه ابن جابرقال األ ،وقد جاء في الخزانةِ 

والصرُف ، والّنحو ، والمعاني ، والبياُن ، والبديُع ، والثالثُة األَُوُل ال ُيستشهُد عليها إال بكالم 

لى العرِب ، دون الثالثِة األخيرِة ، فإنه يستشهد فيها بكالم غيرهم من المول دين ؛ ألنها راجعة  إ

المعاني ، وال فرق في ذلك بين العرِب وغيرهم ، إذ  هو أمر راجع إلى العقل ، ولذلك قُبَِل من أهل 

هذا أمر إذن ف  . (1)هذا الفّن االستشهاد بكالم البحترّي ، وأبي تمام ، وأبي الطّيب ، وهلّم جراً "

باستثناء  –لتزمه ابن ِجنِّي ، وهذا ما افي سياِق المعاني ما دام اتفق األولوَن على أال حرج فيه،

 وهما : ـ ينشاهد

 

ن يُ ه استأنس في بشاهدلبحتريُّ ل جاء - مسألِة الفصل بحتّج بهم، مع عدٍد ِمن الّشواهد الشِّعرية مم 

 .بين الصلِة والموصوِل بأجنبي  ، وتخريج ما ظاهره ذلك

َوى َناَك الّشغل  الَجديد  بَحز  وٍم بَراَمتَ      ال ه  س   (2)يِن قَِفارِ َعن  ر 
 

في مم ن ُيحتّج بهم، بهذا البيت ُمستأِنساً به مع عدٍد ِمن الّشواهد الشِّعرية للمتنبي جاء  وكذلك - 

 .(3))فصل في التقديم والتأخير( 

َنا َكَمن  َحل ت  إِياٌد َداَرَها      . .............................   (6)لَس 
 

  هم :منالشعراء بعض أشعار ب ستشهادكثر اإلأابن ِجنِّي ونالحظ أّن 

                                                           

 .  3ص  - 1غدادي ، خزانة األدب :  جبال 1
 . 206 ، 3ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 8

ابق: ج 3  .  376ص ، 8المصدر الس 

ابق: ج 4 ِريَت تَ  . عجزه: 378ص ، 8المصدر الس  َصَداَتك  َها أَن  ي ح  ق ب  َحب   ر 
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َر أحُدها ثالَث خمسة عشر شاهًدا هـ ( أورد له 831أبو تّمام حبيب بن أوٍس الطائّي ) ت  - 1 تكر 

 . مرات

 عشرة شواهد.هـ ( أورد له  334أبو الّطّيب المتنبي أحمُد بن الحسين الكندّي ) ت  - 8

  خمسة شواهد.أورد له هـ ( 192أبو ُنواس الحسُن بن هانئ ) ت   - 3

  أربعة شواهد.هـ( أورد له 842أبو عبادَة البحترّي الوليد بن عبيد )ت  - 4

 

ضارع لشعراء كباٍر ، قد بها لوجدتها ستشهد لملو تأّملَت هذه األسماء التي اوال شك  أنك           

هم بالمكانة العالية، وشهدوا لاالحتجاج بشعِرهم،  إلىالعربيِة بعضهم الفحول، ودعا بعض علماء 

 والباع الطويل في قول الشعر. 
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 الفصل الثاني

 
 

 منهج ابن ِجنِّي  في الخصائص
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 : عريّ الشِّ المبحث األول:  منهج ابن ِجنِّي  في التعامل مع الّشاهد 
 

لخصائص كان لِزاماً على الباحث عند ابن ِجنِّي  في كتاب ا عريّ في الحديث عن الّشاهد الشِّ 

عرية واهد الشِّ ٍع للش  وبعد قراءٍة مستفيضٍة وتتبُّ  .عري وتوظيفه لهاهد الشِّ توضيح طريقة عرضه للش  

 التي أوردها ابن ِجنِّي  في الخصائص وجدُته عرضها على ثالث صور : 

 إيراد البيت الشعري كامالً .  – 1

 إيراد صدر البيت أو عجزه .  – 8

 إيراد جزء من البيت الذي هو موضع الّشاهد .  – 3
  

 : عري كامالً إيراد البيت الشِّ  أوالً : 
غلب على أكثر الش واهد الشِّعرّية التي أوردها ابن ِجنِّي  في الخصائص عرض البيت 

الشِّعرّي كامالً ، يليه شرح وتوضيح له. ومن ذلك بيت األعشى الذي استشهد به في: )باب في 

 : (1)الفروع على األصول( غلبة

َدافِ    َتلي بِالرِّ َمالِّية ٍ َتغ                   (2)إذا َكّذَب اآلثَِمات  الَهِجيَرا        ج 

ته وعلو َخلقِه . ُجَمالِّية ٍوموضع الّشاهد أن هم قالوا في الن اقة ) ( ألن هم شب هوها بالجمل في شد 

رد كثير وكان هذا     حتى صار كأن ه أَصل  في بابه .عندهم وشاع واط 

 

 : إيراد صدر البيت أو عجزهثانياً : 
جاء ابن ِجنِّي  بجزء من البيت الشِّعري؛ حيث يورد صدر البيت الشِّعري أو عجزه في 

ه في هذا الّشاهد، ومن صور إيراده للصدر في: )باب في  ُح المسألة ورد  موضٍع آخر، ويوضِّ

ماع والقياس( بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقسه في  إذا تعارضا نطقتَ حيث  (3)تعارض الس 

َطان  ا ﴿هللا تعالى:  غيره وذلك نحو قول ي  َوَذ عليهم  الش  َتح  بد من  ه الفهذا ليس بقياس لكن   (4) ﴾ س 

، ويأتي بصدر شاهٍد شعري للعب اس  ما تنطق بلغتهم وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهمك إن  قبوله ألن  

 مرداس :  بن

 (5)...............................           َت على الرسول فقل  له  أتيتإذ  ما 

                                                           

 .843، ص 1ابن ِجنِّي  ،الخصائص : ج 1
ابق  8  .843 ، ص 1: جالمصدر الس 

ابق  3  . 188 ، ص 1: جالمصدر الس 
 .19 سورة المجادلة ، اآلية  4

َمأن  المجلِس  عجزه: .  131 ، ص 1: جنِّي ، الخصائص جِ ابن  3  حّقًا علّيَك إذا اط 
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 فكما ال يشك في أن هذا السكون في " إذ ما " هو السكون في ذال إذ، فكذلكوموضع الّشاهد 

 .استفهام ينبغي أن تكون فتحة النون من " أينما " هي فتحة النون من " أين " وهي

 

ه بعجز شاهد شعري لعروة بن الورد في: )باب في جاجاستشهاده بعجز البيت احتومن   -

عر المجزوء إذا لحق ضربه قطع لم الشِّ  أن  ، يقول : "  (1)مشابهة معاني اإلعراب معاني الشعر(
يفي بما حذفه الجزء، فيكون هذا أيًضا  يبلغ من قدره أن   ه التتداركه العرب بالردف، وذلك أن  

ير ظومنهم من يلحق الردف على كل حال، فنالمحسن: تتعب وال أطرب".  للمغني غير"كقولهم 
 ُثم  يورد عجز البيت اآلتي :   (8)" معنى قول اآلخر معنى هذا

 

 (3)ومبلغ نفٍس عذرها مثل منجح.......................................                      
 

 :  ي هو موضع الّشاهدإيراد جزء من البيت الذثالثاً : 
لم يكتِف ابن ِجنِّي  باختزال البيت الشِّعري بالصدر أو العجز فقط بل يجده القارئ يستشهُد 

وذلك : " (4)بكلمٍة أو كلمتين من البيت الشِّعري ومن ذلك قوله في: )فصل في التقديم والتأخير(
: " (3)حيث يقول في ذلك " على ضربين: أحدهما ما يقبله القياس، واآلخر ما يسهله االضطرار

والفصل بين الجار ومجروره ال يجوز، وهو أقبح منه بين المضاف والمضاف إليه. وربما فرد 

 :   الحرف منه فجاء منفوًرا عنه؛ قال

  (4)وليس إلى منها النزول سبيل   لو كنت في خلقاء أو رأس شاهق
يس كذلك حرف العطف في "، ول منها ففصل بين حرف الجر ومجروره بالظرف الذي هو "

 :قوله

 (3)ويوًما أديمها نغال ............ .......................................            
 

اصب ومنصوبه ألنه عطف على الناصب الذي هو ترى، فكأن الواو أيًضا ناصبة، والفصل بين الن  

"ومجروره ليس كالفصل بين الجارِّ 
(1) . 

                                                           

 . 417 ، ص 8: جص الخصائ ،ابن ِجنِّي  1
ابق  8  . 419 ، ص 8: جالمصدر الس 
ابق 3   ليبلغ عذًرا أو يصيب رغيبة. وصدره :  419 ، ص 8: ج المصدر الس 
ابق : 4  .  332 ، ص 8ج  المصدر الس 
ابق : 3  .  332 ، ص 8ج المصدر الس 
ابق  6  .  367 ، ص 8: جالمصدر الس 
ابق : نفسه . و 7 ِه أرِدَيِة ال      تمامه : المصدر الس  ِب ويوماً أديم ها َنِغال               يوماً َتراها َكِشب   َعص 
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ابن ِجنِّي  للشواهد الشعرية في كتابه الخصائص ، فمرًة يستشهُد  هذه كانت طريقة عرض 

بالبيت كامالً وهو األكثر واألغلب ، وأخرى يعرُض الصدر أو العجز من البيت ، وثالثًة يعرُض 

الجزء الذي هو موضع الّشاهد في كالمه . ومن ذلك نستسقي أَن  ابن ِجنِّي  كان يريد من البيت 

هاد الذي يدعُم به قولُه وُيدلُل عليه به سواًء أكان في البيت أو في الصدر الشعري موضع االستش

بغرض عرض بيات في بعض األختزال أو العجز أو كلمة أو كلمتين من البيت . ويلجأ إلى هذا اال

  وتوثيق وتوكيد الفكرة التي يسعى لالحتجاج لها وتقعيدها.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

 .367 ، ص 8: جنِّي ، الخصائص جِ ابن  1
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 بالّشاهد الشِّعرّي  االحتجاجن ِجنِّي  في منهج اب :الثانيالمبحث 
 

؛ فقد تدعم رأيهبراهين وة دلّ كأ مستغاّلً إياهافي "الخصائص"  ايً نصيًبا واف ةالشِّعريّ كان للش واهد  

ع فاستعمل وكان يأتي بالّشواهد الّنحوّية لتعضيد ما يذهب إليه في شرحه وما يرّجحه ويؤيِّده،  قد نو 

بآية قرآنية وحديث شريف وشواهد شعري ة وشواهد نثري ة من  أتىد الّنحوّية؛ فكل  أنواع الش واه

ة ساقها لمضاّدة معناها معنى البيِت المشروِح وأخرى  أقوال العرب. وقد احتج  بها جميعها فمر 

ِر مفاِضالً بين معناها ومعنى البيت المشروح، أو إلثبات مسألٍة نحوّية أو صرفّية أو لغوّية أو تفسي

ا يظهر المنهج الشمولّي الذي اتبعه في شواهده -وسيأتي ذكره بالتفصيل في البحث-لفظٍة.   .مم 

 

المراد بالّشاهد فى اللغة: قول عربى شعر أو نثر، قيل فى عصر االحتجاج وحّددوه بالعصر و

    .(1)يالهجر يإلى منتصف القرن الثان يالجاهل

  

 لالحتجاج اللغوى غرضان: 

، وذلك إلثبات صّحة استعمال لفظة أو تركيب وما يتبع ذلك من قواعد فى علم اللغة يٌّ فظ: ل األّول

 والّنحو والصرف.

ق بإثبات معنى كلمة ما، وما يتبع ذلك من قواعد بالغّية فى علم المعانى ، ويتعلّ يٌّ : معنوي الثان

 والبيان والبديع.

 

بول الّشاهد اللغوى للغرض األّول من االحتجاج، وقد شّدد علماء اللغة والّنحو فى شروط ق         

فلم يجّوزوا االستشهاد على اللغة والصرف والّنحو إال بكالم من يوثق بفصاحته من العرب، 

 . وحّددوا ذلك ضمن عصر معّين وقبائل معّينة تقع ضمن دائرة االحتجاج

 

ه بكالم المولدين وسواهم من أّما الغرض الثانى من االحتجاج اللغوى، فقد جّوزوا االستشهاد علي

المحافظة على سالمِة اللغة من  كما هو واضحذلك ومسّوغ  .(8)المتأّخرين عن عصر االحتجاج

   .، وقد سبق ذكره اللحن والغلط 

 

                                                           

 .787، ص 8، ج  المعجم المفّصلميشال عاصى وإميل بديع، يعقوب ،   1
 .3، ص 1ج  : ، خزانة األدبي : البغدادنظر ا  8
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المعايير المكانية التي وضعها النُّحاة لالحتجاج بالّشاهد بلتزم الم بمنهج القدامى يتقيدابن ِجنِّي نر لم 

لقائم على تحديد القبائل العربي ة  التي يحتج بلغاتها، والتي تقطن قلب الجزيرة العربي ة وا ،عريّ الشِّ 

أو الحّد الزماني  من االحتجاج وهي المنتشرة على السواحل والقريبة من األعاجم،، التي استبعدت 

 .(1)ارابيّ ما ورد في صحيفة الفكحّددوه بالعصر الجاهلى إلى منتصف القرن الثانى الهجرى الذي 

 

لشعراء إذا كان الغرض من االحتجاج االستدالل على المعاني ولم يكن متشّدداً في االستشهاد با

ائّي  -نراه يقول  ة دون اللغةعري  الشِّ  باب القول على ) في:  –في معرض استشهاده بشعر للط 
في أثناء ما نحن  -ًداوإن كان مول  -وال تستنكر ذكر هذا الرجل " :(8) (الفصل بين الكالم والقول

دون كما يتناهبها المعاني يتناهبها المول   به؛ فإن  عليه من هذا الموضع وغموضه ولطف متسر  

بشيء من شعر حبيب بن  احتج   -اسلة الن  ب لجِ وهو الكثير التعقُّ - (3)اسمون. وقد كان أبو العب  المتقدِّ 

 ان غرضه فيه معناه دون لفظه، فأنشد فيه له:ا كفي كتابه في االشتقاق، لم   (4)ائيّ أوس الط  

   

زٍ  ة َ َعج  ط  وِكيَد خ  نا الت  ِويبِ         لو َرأَي  ث  نا اآلذاَن بالت   (5)ما َشفع 

 
المعايير المكانية والزمانية التي وضعها النُّحاة لشعراء خارج بشعر  ستشهداونراه          

، ومن غلبمن تاألخطل من قبائل ال ُيحتجُّ بها مثل: لشعراء بشعر  عريّ لالحتجاج بالّشاهد الشِّ 

وجرم  – قضاعة : علة الجرمىومن  ،وعبد هللا بن نمير ،الصلت الثقفي ن أبيبمي ة نجد أ: ثقيف

، انيبد المسيح بن نقيلة الغس  ، وعانيغسان : عدي بن الرعالء الغس  ، ومن  بطن من قضاعة ـ

في ابن جنى الحواضر التي أُخذ عن شعرائها ومن شعراء  ،(4)حنيفة: موسى بن جابر الحنفيومن 

  من شعراء المدينة: حسان بن ثابت، وكعب بن مالك وعبد هللا بن رواحة وغيرهم. :الخصائص

ومن الكــوفة : ،  - رضي هللا عنه -ومن شعراء مكة : أبو طالب بن عبد المطلب، والعباس 

 كما سبق ذكره .  . لعبديومن البحـرين : المثقب ا، والطرماح ،الكميت

 

                                                           

 . 84البحث : ص :انظر   1
 . 42، ص 1ابن ِجنِّي  ،الخصائص : ج 8
 هـ.323يريد المبرد محمد بن يزيد اإلمام في النحو واللغة واألخبار. كانت وفاته سنة  3

 .831. هو أبو تمام. وتوفي بالموصل سنة  68، ص 1ابن ِجنِّي  ،الخصائص : ج 4
ابق: الصفحة نفسها .  3  المصدر الس 

ابق: ج 6  .631ص  ،8المصدر الس 
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بشعر لشعراء خارج المعايير الزمانية التي وضعها النُّحاة لالحتجاج  وكذلك استشهّد ابن ِجنِّي 

َنف )و  .(1) (هـ 167 تبشار بن برد ) ؛ مثل:بالّشاهد الشعري  يأَبو  .(8) (هـ198الَعب اس بن األَح 

ام ) َمد بن المعو .(3) (هـ831 تَتم  د الص  ولي )و .(4) (هـ840ذل )َعب   تإبراهيم بن العباس الصُّ

م ) يأَبو .(3) (هـ  843 ومي )و  .(6) (هـ873 تالَحَسن الُمَنجِّ ُتري و.(7) (هـ  823 تابن الرُّ الُبح 

يِِّب الُمَتَنبِّي) يأَبو  .(2) (هـ824) وقد سبق الحديث عنهم بالتفصيل في مبحث   .(9) (هـ334 تالط 

ماني   . القيد الز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 288، ص3ج، 74، 66، ص  1: ج ، الخصائص ابن ِجنِّي 1
ابق  8  129، ص  1: جالمصدر الس 
، 376، ص  1ج -480، 329،416، ص 8ج -874، 170،844، 68، ص 1ج:  ابن ِجنِّي  ،الخصائص 3

390 ،684  ،213، ،233 . 
ابق :  4  421، ص  8جالمصدر الس 
ابق 3  .684 ، ص 8: جالمصدر الس 
ابق : جالمصد 6  .200 ص، 3ر الس 
ابق  7  420، 324 ، ص 8ج - 129ص ، 1ج:المصدر الس 
ابق :  2  .843، 844، 36، ص  1جالمصدر الس 
ابق : ج 9 ، 3ج - 378، 480،488، 329 ، ص8ج -842، 843،868، 78، 61ص، 1المصدر الس 
  . 793،247ص
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ة :  :الثالث المبحث  عري   منهج ابن ِجنِّي  في توثيق األبيات الشِّ
 

ذا تأثير بالغ في مسيرة الدرس اللغوي قديًما وحديًثا،  -وال يزال  -كان  عري  الّشاهد الشِّ  ن  إ      

د في كتب  وظل    .إليضاح القاعدة االً مث وأقاعدة تأكيًدا لالقديمة من عصٍر إلى عصر؛  اللغةيترد 

 .المسائل اللغوّية وتوثيق القواعد المستخلصة ومن هنا تبرز أهمي ته في تأكيد 

 

وفي الحديث عن منهج ابن ِجنِّي  في توثيقه لألبيات الشعرية نراه قد نسب البيت لصاحبه         

لته، أو كنيته، أو  بذكر اسمه في الكثير من الّشواهد الشعرية ، وفي مواضع أخرى يذكر اسم عائ

ن ذلك قول لقبه، أو يكتفي باسم قبيلته، وفي مواضع أخرى يقول " ُسمع عن العرب " ، أو "وم

 وإليكم بيان ذلك :  " أو " وقال" أو " دون ذكٍر السم الشاعر أو السم قبيلته.الشاعر

  

 االسم الكامل لصاحبه: نسب البيت بذكر  – 1
باب في هل يجوز كما في: )الخصائص، ت الذي استشهد به في أي أن يذكر اسم صاحب البي      

 :(8)" وقال سويد بن كراع.. .: "  (1) (ال؟ لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أو

َما       َواِب الَقَوافِي َكأَن  َعا    أَبِيت بأَب  ِش ن ز  باً ِمَن الَوح  ود  بَِها ِسر   أَذ 
 

 :ول لصاحبهبذكر االسم األنسب البيت  – 2
ومنه قول .... :"  (3)( "باب في التطوع بما ال يلزمكما في: ) االسم األول للشاعر وهو أن يذكر

 : (6)"منظور

 ..................................                   يلِ  ن  ى مَ لَ ي  لَ  رانِ ج  هِ  ن  ي مِ لِ  ن  مَ          
 
 :صاحبهنسب البيت بذكر كنية  – 3

عض األبيات التي استشهد بها إلى أصحابها بذكر كنية الشاعر، ومنه استشهاده ببيٍت حيث نسب ب

اج ُمشيراً إليه ) بابن األعرابّي ( في: ) باب في غلبة الزائد لألصلّي ( وقال حيث يقول : " ( 3)للعج 
  في قوله :ابن األعرابي 

وٍر َسَرى وال َشَعر   ر ال ح   (1) في بِئ 
                                                           

 .839 ص، 1: ج ابن ِجنِّي  ،الخصائص 1
ابق : 8  .861ص ،  1ج المصدر الس 
ابق : ج 3  . 461ص 8المصدر الس 

ابق : ج 4  والحبل من حبالها المنحل :عجزهيريد منظور بن مرثد األسدي، و 200ص  8المصدر الس 

ابق :  ج 3  . 688ص ، 8المصدر الس 
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اجز.   (2)) الحوور ( ال رجوع "  أراد حؤر أي في بئرٍ  اج الر   .  فقصد بابن األعرابّي ُهنا العج 
 
 : صاحبه لقبنسب البيت بذكر  – 6

ومنه استشهاده ببيٍت  أي أن  يذكر لقب صاحب البيت الذي استشهد في معرض كالمه ،       

 :(4)ل األعشىومنه قو، حيث يقول ابن ِجنِّي  في ذلك : " (3)لألعشى في )باب التجريد(

جل    .................................              (5)وهل  ت ِطيق  وداًعا أَيُّها الر 
. وهنا نالحظ أن  ابن ِجنِّي قد نسب البيت لصاحبه، وهو األعشى (6)" وهو الرجل نفسه ال غيره.  

 الشاعر المعروف . 

 

 اسم قبيلة قائله:  نسب البيت بذكر – 5
 : بني عقيل وأنشد أبو زيد لرجل من... (:" باب في تركيب اللغاتفي )ستشهاده ببيٍت ا كما في 

لَِمى  َما ِظلت  بِالقِوم واقًفا  َرا   أَلم  َتع  َحت  َمَعاِرف ه  َقف    (3)َعلَى  طلٍل أَض 
 
 الم حَدث ( م شيراً بها إلى الشاعر : –ذكر ألفاظ ) المول د  – 4

بعض األبيات التي استشهد بها ألفاظـًا ُتشير إلى قرِب عهد الشاعر منه استخدم المؤلف في       

والُمحَدث ( ، إذ  يقول : ومنه قول المول د أو قول الُمحَدث. وفيه  –وحداثته في عصره ) كالمول د 

إشارة إلى خروجه من دائرة االحتجاج أو قرب عهد الش اعر بابن ِجنِّي أو معاصرته له. ومنه قوله 

ام في وصف الش يب، حيث (2))باب في غلبة الزائد لألصلي ( في: ، وفيه يستشهد ببيٍت ألبي تم 

 وقول المول د: يقول : " 
  (9)" وأَنف  الفتى من َوجِهِه َوهَو أَجَدع     ....................................

 هـ( . 831)توُهنا أشار َبلفظة المول د ألبي تماٍم الشاعر 

 
                                                                                                                                                                          

  . 688 ص، 8: ج الخصائص ابن ِجنِّي  ، 1

ابق : نفسه .  8  المصدر الس 

ابق : ج 3  . 619ص ، 8المصدر الس 
ميمون بن قيس بن جندل ، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي ،  . 341ص ، 7انظر : الزركلي ، األعالم : ج 4

 . المعروف بأعشى قيس ، ويقال له أعشى بكر بن وائل ، واألعشى الكبير
َتِحلُ  صدره : . 680:  ابن ِجنِّي  ،الخصائص 3 َب ُمر  ك  ع  ُهريرَة إِن  الر   ودِّ
ابق : نفسه . المصدر ال 6  س 
ابق  7    892ص 1ج : المصدر الس 
ابق : ج 2  . 688ص ، 8المصدر الس 
ابق  9  وهذا العجز ألبي تمام في وصف الشيب ، وقبله :  . 684 ص، 8ج : المصدر الس 

ـه فـي الـقـلـب أس  يض ناصٌع ــله منظٌر في العين أب   ـوَد أسـفـع  ـولَـكن 
 وأَنف  الفتى من َوجِهِه َوهَو أَجَدع    والرضا  ونحن  ن رجيه على الكره 
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ومي وم من  وقال المول د :هـ( في قوله : " 823)ت نعتهم بلفظة المول د ابن الرُّ

ه   حر  الحالل  لَو أَن  زِ    وحديث ها السِّ َتحرِّ  "  (1)لَم َيجِن َقتلَ الم سلِِم الم 
عى على العرب عنايتها باأللفاظ وإغفالَها المعاني ( د على َمن اد   .  (8)وذلك في: )باب في الر 

 

 :باسمه أو لقبهالمحدث (  –د كر الشاعر) المول  ذ – 3
 به . وقد مر  ...)باب في التقديرين المختلفين لمعنيين مختلفين(:"  :كما في استشهاده ببيٍت في      
 فقال: (3)" الكبير ائيّ الط  

وَما    أل  اللــــَك ال أسـنعمة   هللاِ في َمى ِسَوى أن  َتد  َها ن ع   َه إلي 
 (6)ائٌم أن يقوَماــو قـه  وهـــأل   علت  كنت  كمن  يسـولو أني ف

 

 ذكر كلمة )شاعرنا( م شيراً بها إلى الشاعرالمتنبِّي : – 8
  : كما قال" :  قيل( ة قياس الفروع على فساد األصولح  باب في المستحيل وصِ وذلك في: )

ِمي َنَسبي   في س  باب  الذي َيك   .................................     (5)أَنا الح 
 :، فقال وقلبه (4)ونظر إليه شاعرنا 

 (3)َوَمن َيِصفِك َفَقد َسّماِك لِلَعَرِب   .....................................
 

 ذكر اسم الديوان أو القصيدة األرجوزة المستشهد بها :  – 9
ما  )باب في أن  هد بها كما في: ونراه أحياًنا يذكر اسم الديوان أو القصيدة األرجوزة المستش      

قال أبو حاتم: قرأت على األصمعي في جيمية : " قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب(
 العجاج:

َجا بِلِيتِه َتَرى َجأ باً  َسح   . (8) م 
  

 

                                                           
 .  129ص ، 1ج : الخصائص ابن ِجنِّي ، 1
ابق  8  .  126ص ، 1ج : المصدر الس 
 (.هـ831حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، أبو تمام)يريد  3
ابق 4  .  874ص ، 1: ج المصدر الس 
ابق ال 3 َنةً أ ِجلُّ َقد وصدره:  .260،  3: جمصدر الس  َؤب      َرِك أَن ت سمى م 
يِِّب الُمَتَنبِّي ) 6  هـ(.  303يريد أحمد بن الحسين أَُبو الط 
ابق ال 7 َسـب   وعجزه:  .239،  3: جمصدر الس  َمه الن  ى َوس      إذا الَقِميص  َتعد 
ابق : ج 2 حيج: الخدش. وهو الجأب: حمار الوحش الغليظ، والليث: صفحة العنق، والنس .829 ، 1المصدر الس 

  ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا من أرجوزته التي أولها:
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 ذكر البيت دون ذكر اسم قائله :  – 15
شعرية دون أن ينسبها ألصحابها، حيث يجده الباحث في الخصائص قد استخدم عدداً من الّشواهد ال

، أو (3)من قوله" (8)، أو "ما أنشده(1)وكان يكتفي بالقول:" أال ترى إال قوله.... وقوله.... وقوله"

ببيٍت  (3) ، ثم يذكر الّشاهد. ومنه قوله في باب )غلبة الزائد لألصلي ((4)"وعليه قول الشاعر"

  وقول  اآلخر :لمسكين الدارمي ، حيث يقول : " 

(6)َكَساٍع إلى الَهيَجاِء َبغيِر ِسالِح "    أخاَك إن  َمن  ال أَخا لَه  
 

َحيُث أستخدم لفظة ) اآلخر ( بدالً من ذكر َما ُيشير به لصاحب الّشاهد الشعري الذي أشار إليه 

ية المحقق في تعلّيقه على الّشاهد . وقد استخدم هذه اللفظة )اآلخر( في العديد من الّشواهد الشعر

 في الخصائص . 

 

 السهو والخطأ : -11
كان هناك بعض السهو والخطأ الذي كان يقع فيه ابن ِجنِّي أثناء امالئه الكتاب البنه؛ وربما كان 

ا يقع فيه النّساخونمحفوظه اللغوي ، أو م من ُيمليسبب ذلك أنه كان  ؛ كأن يخلط بيتاً أصله  م 

 (:3)نى الواو أال تراه كيف قالفي مع(  أو)  بيتين في الحديث عن إجراء 

رحوا َنَعماً  اَن أاَل  َيس  وح               وكاَن ِسي  ِت السُّ وه بها واَغبر  َرح   (8)أو َيس 
بيت مركب من بيتين. وهما مع الهذا على هذا البيت، "ومحمد الن جار الخصائص محقق يعلق 

 بيتين قبلهما في الرثاء:

مَ ا المانِح                     َتث   ور  ــالخ   حاَردَ ا ـمَ            االب إذكالمرو الصِّ  أل د   الَمجالِيح   واج 
ل   وَزف تِ                    و  دِ  من الش  وح   هــانِ ــفّ ـحَ  إلى امــعَ ـن  ـال َزف    كما الَعِشيّ  َبر   الرُّ

بر  ـرحـأو َيس    رحوا َنَعماً ــوكان ِسّيان أن  ال َيس     وح  وه بها واغ   ِت السُّ
اَن َن اوكَ                    وا َنَعماً ــأَن  ال َيس  ِسي  ِريح            َرح  ث  اسَتراَدت  َمواِشيِهم  وَتس   َحي 

  

ا أصله بيتان. وقوله: "وكان فترى أن ال شاهد في البيت في روايته، وأن ما أورده الّنحوّيون بيتً 

ل بعده. قال ابن هشام في ان خبر المصدر المؤو  شأنية، وسي  ان ... " كان هنا على هذا الوجه سي  
                                                           

 . 91ص ، 1: ج الخصائص ابن ِجنِّي ، 1
 (.897-8أي سيبويه : وانظر الكتاب ) 8
 .93ص ، 1: ج الخصائص ابن ِجنِّي ، 3
ابق : ج 4  .69ص ، 1المصدر الس 
ابق : ج 3  . 688ص ،8المصدر الس 
ابق : ج 6  . 684ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 7  هو أبو ذؤيب الهذلي. وانظر اللسان في "سوا"، وشرح شواهد .  876ص ، 1المصدر الس 
 .132 -1، وديوان الهذليين طبعة دار الكتب 78للسيوطي    

ابق : ج 2  .  876ص ، 1المصدر الس 
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ما ان لوجود القحط. وإن  يرعوها سي   المغني في مبحث أو: "أي وكان الشأن أال يرعوا اإلبل وأن  

: "هكذا أنشده  (1)كرة بالمعرفة، وفي أمالي ابن الشجريرنا كان شأنية لئال يلزم اإلخبار عن النّ قد  

 .(2)ا على إضمار الشأن في كان"" مرفوعً انالرواة "سي  

 

وحكى أبو عبد هللا محمد بن العباس "  : يقول ابن ِجنِّي :(3) في )باب في سقطات العلماء(و

اليزيدي عن أحمد بن يحيى عن سلمة قال: حضر األصمعي وأبو عمرو الشيباني عند أبي السمراء 

  فأنشده األصمعي:
ول ه  ف   (6)ٍب، َكآَذاِن الفِراءر  بضَ  قِ         ض  هاِق الَعفا، َهم  بالن ه   (5)وطعٍن كَتش 

ثم ضرب بيده إلى فرو كان بقربه، يوهم أن الشاعر أراد فرًوا. فقال أبو عمرو: أراد الفرو. فقال 

 ".األصمعي: هكذا راويتكم!

 وهو: (4)كأن هذا البيت مركب من بيتين أولهما ألبي الطمحان القيني * 

ٍب ي زيل      هـتَ ـٍن كـالهاَم عن َسَكناتِـِه             وَطع   بَضر   (8)َهم  بالَنَهق   (3)َفاـاِق العَ ـش 
 ، وهو:(9)والثاني لمالك بن زغبة الباهلي

ٍب َكآذاِن الفِراِء ف ضول ه      ٍن َكإيزاغِ                وَضر  ها (15)وَطع   (12). (11)الَمخاِض َتبور 

َتِبُرها.اإلِيزاُغ: إِخراُج البوِل دُ      فعًة ُدفعًة. وَتُبوُرها أَي َتخ 

 
لفرزدق األصول ( نراه يذكر بيتاً لباب في المستحيل وصحة قياس الفروع على فساد وفي: )  -

 ". َتَقّوفَ "وهي في الديوان " َتَفّوقَت يبدؤه بكلمة " 

ما              ٍر َوما ه  َجي  َني  ح  رِ بِذي حَ              َتَفّوقَت َمالَ اب  م   (13)طَمٍة فاٍن َوال َضَرٍع غ 

                                                           

 . 61 ، ص 1 جري : األمالي : جابن الش 1

 . المحقق محمد النجار .  876ص ، 1: ج الخصائص ابن ِجنِّي ، 8

ابق : ج 3  . 283ص ، 3المصدر الس 

ِش، وجمُع الَفَرإ أَف راء وفِراء،   4  .اللسان " فرأ " .من ترك الهمز قال: فراوالَفَرأُ، مهموز مقصور: حماُر الَوح 

 .233ص ، 3ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 3

عاش مائتي سنة . « المعمرون » بني كنانة بن القين وفي أبو الطمحان القيني اسمه حنظلة بن الشرقي وهو من  6
، ويقال أنه كان من المعمرين، قد عاش في الجاهلية وشهد اإلسالم، ويقال أنه  يظهر من القاموس كونه شاعراً  وقد
 :األغاني  ، األصفهاني. انظر ،  ( أن حنظلة هذا، شاعر جاهلي161وجاء في الشعر والشعراء ) سنة. 130عاش
 . 91، ص ج13

 . والعفا ولد حمار الوحش ،في اللسان "عفا" 7

 . 233، ص 3ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 2

 .مالك بن زغبة الباهلي يعني مسمع بن شيبان أحد بني قيس بن ثعلبة 9

 إِخراُج البوِل ُدفعًة ُدفعًة. 10

َتِبُرها. 11  وَتُبوُرها أَي َتخ 

ابق 18  . 233، ص 3: جالمصدر الس 

 . 232، ص 3: ج ، الخصائصيابن ِجنِّ  13
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 :التكرار -13
 أو في عدة أبواب؛ ومنه :   في أكثر من موضع،نفسه  عريّ اهد الشِّ لش  لتكراره  حيث نالحظ 

ه  صَ ـلٌ كــله َزجَ                                ( 1)إِذا َطلَب الَوِسيقَة أَو َزِمير     وت  حاٍد    ــأَن 
َتِعر  ـوِمَن الح        أم شاقتَك هّر  أصحوَت اليوَم    نوٌن م س   (2)بِّ ج 

 

 :االستطراد   -16
 كماتوضيحها ، واالستزادة في إلى االستفاضة في شرح بعض المسائل الّنحوّيةيلجأ ابن ِجنِّي  كان 

في حديثه عن االتساع في استعمال نجده حيث  :(3) (باب القول على الفصل بين الكالم والقولفي )

  يقول ابن ِجنِّي : قول، وإطالقه على ما ال يتأتى منه على جهة الحقيقة كالعينين والفرس والسنان، ال

 

 نان  كما أقول  ـسّ ـلَقالَ لَك ال                  انٍ ـنان  على لِسـفلَو  َقَدَر السِّ              
نا                 لَو َتعقِل  الَشَجر  االتي قاَبلَتها               َيًة إِلَيَك األَغص  َحيِّ ت  م   (6)َمد 

في أثناء ما نحن عليه من هذا الموضع وغموضه  -ًداوإن كان مول  -وال تستنكر ذكر هذا الرجل 

- (5)مون. وقد كان أبو العباسدون كما يتناهبها المتقدِّ المعاني يتناهبها المول   ولطف متسربه؛ فإن  

في كتابه في  (4)ائيّ بشيء من شعر حبيب بن أوس الط   احتج   -سة الناب لجلّ وهو الكثير التعقّ 

 ". فأنشد له فيه:االشتقاق، لما كان غرضه فيه معناه دون لفظه

 

ٍز        ة َ َعج  ط  وِكيَد خ  نا الت  ِويبِ    لو َرأَي  ث  نا اآلذاَن بالت   ما َشفع 
جواز االستشهاد بشعر  من خالله نبيّ يإلى استطراٍد  يأخذه الذي يستشهد ببيت المتنبي، ونجده هنا 

ستشهد بشعر المتنبي في بيان وتوضيح المعاني، ه كان يُ أن  ودين في المعاني دون األلفاظ. المول  

ائّي د إلى ذلك، عندما استشهد بشعر اس المبرِّ وليس في إقرار األلفاظ. ولذلك: سبق أبا العب   في للط 

       دون لفظه. كتابه في االشتقاق قاصًدا إلى معناه

 

إطالعه، وشمولية ثقافته،  سعةمرتبط بصاحب الخصائص لهذا االستطراد وال شّك أن         

ما أفضى بنا إليه طرف من القول أحببنا استيفاءه لقارئ؛ ولذلك يقول:"وإن  لاإلفادة وحرصه على 

                                                           

 .319 ، ص8ج - 898 ،182 ، ص 1: ج ، الخصائصابن ِجنِّي 1

ابق : 8  . 312 ، 432 ، ص 8ج المصدر الس 

ابق : ج 3  . 42ص ، 1المصدر الس 

ابق : ج 4  .البيتان للمتنبي. 61ص ، 1المصدر الس 

 هـ.323. كانت وفاته سنة يريد المبرد محمد بن يزيد اإلمام في النحو واللغة واألخبار  3

 .831هو أبو تمام. وتوفي بالموصل سنة  6
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 صب والجرُّ فع والن  ه الر  تأنًسا به، وليكون هذا الكتاب ذاهًبا في جهات النظر، إذ ليس غرضنا في

ما هذا الكتاب مبني على فة فيه منه؛ وإن  رغ منه في أكثر الكتب المصن  زم؛ ألن هذا األمر قد فُ والج  

إثارة معادن المعاني، وتقرير حال األوضاع والمباني، وكيف سرت أحكامها في األنحاء 

  .(1)والحواشي"

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .67ص ، 1ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 1
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 أصول الّنحو العربي  في توظيف : الرابع المبحث 
 

ماع:  -    في الس 
ة ارتباطه بمادة البحث وتبّين رأي ابن ِجنِّي منه وهل        كان اختيار الباحث لهذا األصل لشد 

كما هو حال سابقيه من علماء اللغة في ذلك الوقت بترك األخذ عمن فسدت لغته من  –التزم به 

باب في ترك األخذ عن أهل الَمَدِر كما أُِخَذ عن في : "  ه. يقولأهل الحضر وعدم االحتجاج بلغت

ولو ُعلَِم أن أهل مدينٍة باقون على فصاحتهم، ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم، " : " أهل الوبر

ة امتناع ذلك ما َعَرَض للغات عل  . مبّرراً بأّن "(1)لوجب األخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر

 -بموضوعيته العلمية  -. إال أن  ابن ِجنِّي (8)"لمدر من االختالل والفساد والخطلالحاضرة وأهل ا

وكذلك أيًضا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في يستدرك رافضاً التعميم بفصاحة كلِّ بدوي؛ يقول: "

لغة أهل المَدِر من اضطراب األلسنة وخبالها وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها، لوجب رفض 

ا فصيًحا. ذلك العمل في وقتنا هذا؛ ألن   ي ما َيِرُد عنها. وعلى وترك تلقّ  لغتها ا ال نكاد نرى بدوّيً

. (3)."ة في كالمه لم نكد نعدم ما يفسد ذلك ويقدح فيه وينال ويُغّض منهنحن آنسنا منه فصاحً  وإن  

 ت العرب.فمقياسه في ذلك كما نالحظ أَن  يكون الكالم جارًيا على سنن المسموع من لغا

 

عي الفصاحة البدوي   وقد كان طرأ علّينا أحدُ ويمّثل ذلك بحكاية يرويها: "  ة ويتباعد عن من يد 

 إلى أن   فوس موقعه،ينا أكثر كالمه بالقبول له، وميزناه تمييًزا َحُسن في النُّ ة فتلق  الضعفة الحضري  

َئُؤه أَُؤها ، و(4)ا (أنشدني يوًما شعًرا لنفسه يقول في بعض قوافيه: ) أَش  "بوزن أشععها  .(3)( ) أَد 

وأدععها" فجمع بين الهمزتين كما ترى، واستأنف من ذلك ما ال أصل له وال قياس يسوغه. نعم 

ما يجب؛ ألنه لو التقت همزتان عن وجوب صنعة  وأبدل إلى الهمز حرًفا ال حظ  في الهمز له بضدّ 

له في الهمز،  ز قلًبا ساذًجا عن غير صنعة ما ال حظ  للزم تغيير إحداهما، فكيف أن يقلب إلى الهم

قلت: فقد جاء عنهم  فإن   ثم يحقق الهمزتين جميًعا! هذا ما ال يتيحه قياس وال ورد بمثله سماع.

   ودرائئ، ولفيئة ولفائئ، وأنشدوا قوله:  خطائئ ورزائئ، ودريئة

ِري مَ   َك الَ َتد  ِدث  هللا   فِي َغدِ  كَ ي  إلَ             ئٌ ائِ جَ  ت  و  ى المَ تَ َفإِن    (6) َوالَ َما ي ح 

                                                           

 .  311ص ، 8: ج ابن ِجنِّي ، الخصائص 1
ابق:  8  الصفحة نفسها. المصدر الس 
ابق:  3  الصفحة نفسها.المصدر الس 
ابق:  4   قهم، وصوابه: أشآها.هومضارع شأى القوم: سبالصفحة نفسها. المصدر الس 
ابق:  3 أَُؤها "، واألول من دأرت للصيد إذا : " بالذال المهملة في معظم األصولالصفحة نفسها. المصدر الس   أَد 

 وكأنه حذف التيار، والثاني من ذأوت اإلبل: طردتها وسقتها سوًفا شديًدا وصوابه، أدآها، وأذآها. ختلته،
ابق : ج 6  .318ص  8المصدر الس 
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، قد جاء هذا، لكن الهمز الذي فيه عرض عن صحة صنعة، أال ترى أن عين "فاعل"  قيل: أََجل 

مما هي فيه حرف علة ال تأتي إاال مهموزة نحو: قائم وبائع، فاجتمعت همزة "فاعل" "وهمزة 

 .(1)". المه" فصححها بعضهم في بعض االستعمال

 

ده إال أن ه يقبل كالم وارتجال بدوي  مّمن قويت فصاحته وسمت  طبيعته يقول في:         ورغم تشدُّ

األعرابي إذا قويت  فإن  : " (8)(باب في الشيء يسمع من العرّبي الفصيح، ال يسمع من غيره) 

ف وارتجلَ  ت  فصاحته وسمَ  هما رؤبة وأبيه أن   ما لم يسبقه أحد قبله به، فقد حكي عن طبيعته تصر 

ما ":  المازني ا لم يسمعاها وال ُسِبَقا إليها. وعلى نحو من هذا قال أبو عثمانـً كانا يرتجالن ألفاظ
  .(3)"على كالم العرب فهو من كالم العرب قيسَ 

 

سمع الفصيح، ال يُ  سمع من العربيّ باب في الشيء يُ ونالحظ تأكيد ابن ِجنِّي على ذلك في: )        

 ما جاء به ابن أحمر في تلك األحرف المحفوظة عنه. قال أحمد بن يحيى: حدثني ذلك" :(غيرهمن 

بها إاال ابن  بعض أصحابي عن األصمعي أنه ذكر حروًفا من الغريب فقال: ال أعلم أحًدا أتى

ر . منها:أحمر الباهليّ  َي بذلك الَجب   :ولهألنه يجبر بجوده، وهو ق - أظن – وهو الملك، وإنما ُسمِّ

ـبيـَت بِه                           ر            إسلم  براووٍق ح   .(4) وانعم  صباًحا أيـّها الجب 
 

جاء نحو هذا الذي رويناه عن ابن أحمر عن فصيح آخر غيره كانت حاله فيه حاله. لكن  وكذلك إن  

قت إلى األنفس ثقته، لو جاء شيء من ذلك عن ظنين أو مت هم أو من لم ترَق به فصاحته، وال سب

ورد عن بعضهم شيء يدفعه كالم العرب ويأباه القياس على كالمها،  فإن   تقب ل.كان مردوًدا غير مُ 

ينطق به منهم.  ن  يكثر مَ  ه ال يقنع في قبوله أن تسمعه من الواحد وال من العّدة القليلة، إال أن  فإن  

ومن . ويحتّج ابن ِجنِّي  لذلك بمثال : " (3)"القياسفي  ه مع هذا ضعيف الوجهال أن  ئلوه إكثر قا فإن  
على ما عرف من  ن ش ِهَرت فصاحته ما يورده، ويحمل أمرهقبل مم  ي   بعد فأقوى القياسين أن  

 شهادة من ظهرت عدالته، وإن   يكون من غيره. وذلك كقبول القاضي حاله ال على ما عسى أن  
لم  بها وإن   به، أال تراه يمضي الشهادة ويقطع   ما شهديكون األمر عند هللا بخالف  كان يجوز أن  

                                                           
 . 311ص ، 8ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 1
ابق : ج 8  . 311ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 3  . 383ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 4  .وهو ابن أحمر الباهلي 381ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 3  .  384ص ، 8المصدر الس 
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 يؤخذ بالعمل بما عند هللا، إنما أمر بحمل األمور على ما تبدو، وإن   ه لمتها؛ ألن  يقع العلم بصح  
  .(1)" ب غيرهغي  الم   كان في

 

العرب عن ( يرى ابن جّنى أن  األخذ من لغة من لغات  ةباب اختالف اللغات وكلها حجّ . وفي: )3

 رد  إحدى اللغتيناللغة األقوى قياساً من لغات العرب، ولكّن اختالف اللغات ال ُيعّد حّجة ل

لغة التميميين  سعة القياس تبيح لهم ذلك وال تحظره عليهم، أال ترى أن   اعلم أن  : (8)يقولباألخرى؛ 

لكل واحد من القومين  ؛ ألن  في ترك إعمال "ما" يقبلها القياس، ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك

ها ليست ترد  إحدى اللغتين بصاحبتها؛ ألن   خلد إلى مثله. وليس لك أن  ؤخذ به ويُ ضرًبا من القياس يُ 

 يها على أختها، وتعتقد أن  تتخّير إحداهما فتقوّ  لك في ذلك أن   غاية ما بذلك من وسيلتها. لكن   أحق  

 – بيِّ إحداهما باألخرى فال. أَوال ترى إلى قول الن   ا ردُّ بها. فأم   اأنسً  لها وأشدُّ  أقوى القياسين أقبلُ 

 وهو بهذا يوافق أّن كل  . " ها كاٍف شافٍ نزل القرآن بسبع لغات كلُّ  : "(3) – مى هللا عليه وسل  صل  

وهنا نرى ابَِن  . وسمع عنهم فهو من كالمهم وال ينبغي اغفاله واستبعاده ،ما ُعرف عن العرب

ّني وتسامحه وموضوعيته وبعده عن التعصب المذهبي الذي ينافي أصول التفكير والبحث جِ 

 رد عن الهوى .  جالعلمي المن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  383ص ، 8ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 1
ابق : ج 8   . 314ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 3 ورد أصل هذا الحديث في حديث طويل في البخاري في كتاب فضائل . 314ص ، 8المصدر الس 

 القرآن.
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 نوالشعراء الجاهليالمبحث األول :  
   

ء الخصائص الذين استشهد ابن ِجنِّي ، في هذه الجزئّية من البحث سيقوم الباحث باستخراج شعرا

بشعرهم وتقديم ترجمات مختصرة لهم، حسب ما توفر لديه واستطاع جمعه من معلوماٍت عنهم، 

ولكن  بعضهم لم يعثر لهم على ترجمات في عدة مؤلفات ُعنيت في الترجمة لألعالم العرب .وتم  

َب الباحث هؤالء الشعراء معتمًدا على تقسيم الشعراء حسب العصور وتاريخ وفاة الشاعر حيث رت  

دي ة، وكان  تاريخ وفاتهم من األقدم إلى األحدث . فكان الجاهليون من عاش وتوفي قبل البعثة الُمحم 

ا  ، أَم  المخضرمون َمن عاش في العصر الجاهلّي وأدرك العصر اإلسالمي حّتى وإن لَم ُيسلِم 

 .(1)سالم . وفق ما اعتمده شوقي ضيفاإلسالمّيون فكانوا َمن عاش وتوفي في اإل

      
د   من خالل تتبُّع الشُّعراء الجاهليين الذين استشهد بشعرهم في " الخصائص" تبي ن أن  هناك َمن  حدِّ

، وإليكم تبيان ذلك مرتبة حسب تاريخ الوفاة و عنه مختصرة  ةترجمتاريخ وفاتهم ومنهم من ُيعرف 

 ئص: وبيان أبيات كّل منهم في الخصا

  

 ِس إ ؤ  ال َقي  ر   : (2)(م566/ ھق 85)م 
شاعر جاهلي، أشهر شعراء العرب على اإلطالق،  . مرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكنديإ

قال الشعر  يماني األصل، مولده بنجد، كان أبوه ملك أسد وغطفان وأمه أخت المهلهل الشاعر.

لغ ذلك أباه، فنهاه عن سيرته فلم ينته، وهو غالم، وجعل يشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب، فب

أقام زهاء خمس  . فأبعده إلى حضرموت، موطن أبيه وعشيرته، وهو في نحو العشرين من عمره

سنين، ثم جعل ينتقل مع أصحابه في أحياء العرب، يشرب ويطرب ويغزو ويلهو، إلى أن ثار بنو 

رحم هللا أبي! ضيعني صغيراً وحملني  : أسد على أبيه فقتلوه، فبلغه ذلك وهو جالس للشراب فقال

دمه كبيراً، ال صحو اليوم وال سكر غداً، اليوم خمر وغداً أمر. ونهض من غده فلم يزل حتى ثأر 

كانت حكومة فارس ساخطة على بني آكل المرار  ألبيه من بني أسد، وقال في ذلك شعراً كثيراً 

لب امرئ القيس، فطلبه فابتعد وتفرق عنه )آباء امرؤ القيس( فأوعزت إلى المنذر ملك العراق بط

ثم قصد الحارث  . ل، فأجاره ومكث عنده مدةءَ أنصاره، فطاف قبائل العرب حتى انتهى إلى السمو

بن أبي شمر الغساني والي بادية الشام لكي يستعين بالروم على الفرس فسيره الحارث إلى قيصر 

                                                           

 
 .   14انظر : ضيف ، شوقي ، تاريخ األدب العربي العصر الجاهلّي : ص  1

يروت : ، تحقيق : مصطفى عبد الشافي ، ب الديوانق هـ ( ،  20إِمرؤ القيس ، إمرئ القيس بن حجر الكندي ) 8
 .  3. ص  3م ، ط8004دار الكتب العلمي ة 
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م واله إمارة فلسطين، فرحل إليها، ولما كان يوستينيانس في القسطنطينية فوعده وماطله ث الروم

 بأنقرة ظهرت في جسمه قروح، فأقام فيها إلى أن مات.

 وأبياته في الخصائص : 

 

، كَ ـأقَ                    (1)......................................                ص  ـيـِد  َخمِ ـيـولـالِء الـق  ـمِ ـبُّ
                      (2)دِ ــيَ ـرِح الــج  ـاِن كَ ـســـلـح  الر  ــَوج            ي       ــاَءنـــرِه جـيـا غَ ــثـن نَ ــو عَ ــَولَ 
ٍق أ ِريـلى بَ ـي عـنِّ ـأَعِ                                                         (3)......................................            َضه    ـيـَك َومِ ـر 

حى يَ  َفَتن            ـحُّ الـس  ـَفأَض  َتي  لَ ك                        (6)......................................   ماَء َحو 
َم أَش  ـيَ ـال  ـف َر م  ـَرب  غَ ــو  َتح  ـي                                                           (5)......................................  قٍِب              ـس 

م   ـاِحب  قـت  صـلـَن قـج  ـَوجَ ـإذا اع                     (4)......................................            وِّ
                  (3)......................................            ِل   ـَزم  ـاٍد م  ــجـاٍس في بِ ــر  أ نـيــبــك

م َذَراـا ن حـإن  ل كاً أو َنموَت فن ع                    (8)......................................                اِول  م 
َقه         َهالِ ـا اح  ـمَ بِ         كِدعِص الن قى يمشي الَوليَداِن َفو     (9)َتَسَبا ِمن ليِن مٍس وتس 

َقَراـِس بَن تَ ـيـقـأن  امرأَ الـب                ٌة ـم  ــوادث  جَ ـلحَ ا واـــاهَ ـل أتَ ـــأال هَ  لَِك َبي           (15)م 
داِء كأّنَها       ـحّ ــسَ ـفَ  موعي في الرِّ تانِ ـك لى ً من َشِعيٍب ذات  سَ           ت  د   (11)حٍّ َوَته 

                            ......................................               ه   ـاعَ ـعـِط بَ ـيـبـغَ ـى بَصحراِء ال  قَ ـَوأل  
ولَ اليماني ذي العِ ـن لـز                    (12)......................................               ياِب المحم 
جَ ـبِمَ                    (13)......................................               لِ ـــكَ ــي  ــِد هَ ــد األوابــي  ـرٍد قَ ــن 
: يَ ـلـقـف                   (16)......................................              داً ـاعِ ـَرح  قــن  هللاِ أَب  ـيـمـت 

ِدِه  ـن  مَ ـمَ ـَوَهل  َيعِ  َدث  َعه  ًرا فِ ـيـاَلثِ ـثَ    ن  َكاَن أَح    (15)َوالِ ـأَح   ةِ ـاَلثَ ـي ثَ ـَن َشه 

                                                           

َدَرها َتع   . صدره : 30ص  1ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 1 ة ًـفأص   لو النِّجاَد، َعِشي 
ابق 8                     .38ص  1: ج المصدر الس 
ابق  3 كَ ـِن في َحبِ ـَدي  ـيَ ـِع الـم  ـلَـ ك . عجزه : 90ص  3: جالمصدر الس   ل لِ يٍّ م 
ابق  4 ب ِل . عجزه :  94ص  3: جالمصدر الس  َح الَكَنه  قاِن َدو   َيك بُّ على األذ 
ابق  3  لِ ـن  هللاِ وال واغِ ـاً مِ ـمـاث   . عجزه :331،  316ص  8ج - 94ص  1: جالمصدر الس 

ابق  6 فـالَ الـثـبالَدوِّ أَم   . عجزه : 94ص  1: جالمصدر الس   ّومِ ـيِن الع  ـس 
ابق ال 7 لِـهِ  . صدره :728ص 3ج ،171ص  1: جمصدر الس  ـِن َوب  ـراً فِي َعَرانِي   َكأَن  َثبِي 
ابق  2  كـن  ـيـِك عـب  ـه ال تَ ـت  لـلـقـف. صدره :  812ص  1: جالمصدر الس 

ابق  9  .      844ص  1: جالمصدر الس 
ابق  10  .      862ص  1: جالمصدر الس 
ابق  11  .      361 ص 1: جالمصدر الس 
ابق  18  .      390ص  1: جالمصدر الس 

ابق  13 َناتِهاـِدي والطـتـد  أغ  ـوقَ . صدره :  438ص  8: جالمصدر الس  ك   ير  في و 

ابق  14 وا رأِسي لَديِك وأَوصالِي . عجزه : 494ص  8: جالمصدر الس  ع   ولو َقط 

ابق  13       . 313ص  8: جالمصدر الس 
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ل  ِمن  َعلِ  ي  ه  الس  ٍر َحط  وِد َصخ  ل م         (1)......................................               َكج 
عَ ـو  أَن  مَ ـَولَ   (2)َن ال َمالـمِ  ب  َقليلٌ ـل ـ اني َولم أَط  ـفَ ـك  يَشٍة        ـى ألِدنى َمعِ ـا أَس 

َم أّنني        اسَ ـبَ ـس  ـت  بَ ــمَ ـأال َزعَ  ت  َوأن  ال ي حسِ   ة  اليو   (3)اليثَو امهـن  اللـَكبِر 

ائلِ ـت  عن منِطِق الـمَ ـجَ ـع  ـتَ ــواس   ها            ـم  ـا َرس  ـــفَ ــا وعَ ـــداهَ ــم  صَ ـصَ   (6)س 
ن  ـط  ـنَ  َك ألمـــــكَ ذ     ل وَجًة             ـــــــ  َكى وَمخـل ـ ـ  ه م سـع   (5)لِ ـــِ ابــلى نـــِن عَ ـــي  ـــَ ر 
َوٍة   ـاء الَجنـخـت  ـفَ ـأَني، بـك ن لَق  بان َطأ َطأ ت  ِشيمالي  اَحي   (4)َصي وٍد من الِعق 
 (3)......................................                 اِرهِ ـنَ ـمَ ـَدى بِ ــتَ ـهـٍب ي  ــى الَحِ ـلَـ عَ 
 (8)اب  ال َقَواِعلِ ـقـن وَفي ال ع  ـاب  تَ ــقَ ـع    ِه         ــونِ ــ  بـلـَ ت  بـقَ ـَ الـاراً حَ ــأَن  ِدثَ ــكَ 

َقاب  َتن وٍف ال قاب  ال َقَواعِ  ع   (9)......................................               ِل ــع 
َنع  عِ  ..................................                 ِسي أَن  ي زَ ـَوأَم   (15)ا ال َخالِيـنِّ بِهَ ر 

ت  َطاِرًقاً ـالمَ ـي ك  ـَر أَنِّ ـم  تَ ــأَلَ  ت  لَهَ ــَوجَ                     ا ِجئ   (11)بِ ـَطي  ـم  تَ ـا َوإِن  لَ ـا ِطيبً ـد 
ف  ـيَ ـجِ ـَراِف الـأَع  ـشُّ بـم  ـنَ  نا عن ِشواٍء م َضه بـن  ق  ـح  ـإِذا نَ                    َنا ـاِد أَك   (12)م 

ِري الوأن ِك مَ ...................................                               ـَما َتأ م  َعـلِ ـقَ ـه   (13) ل َب َيف 
 

  ًا  :  (16)م(565 / ھق  85) تأَب ط َشّرً
هو ثابت بن جابر بن سفيان بن عميثل بن عدي بن كعب بن حزن. وقيل: حرب بن تميم بن سعد 

في  َوَصَعالِيِكَها العرب ياك: شاعر عّداء، من فت   ضرٍ من مُ ن قيس عيالن بن فهم بن عمرو ب

، ويقال إنه كان ينظر إلى الظبي في الفالة فيجري خلفه فحل   عر  االجاهلية. كان من أهل تهامة. ش

َوَتأَب َط  قتل في بالد هذيل وألقي في غار يقال له )رخمان( فوجدت جثته فيه بعد مقتله. فال يفوته.
                                                           

بٍِر معاً   . صدره : 346ص  8: ج خصائصابن ِجنِّي  ، ال 1 د  بٍِل م  ق   ِمَكَر ِمَفَر م 
ابق  8  132 -1. وانظر الخزانة  368ص  1: جالمصدر الس 

ابق  3  82 -1. وانظر الخزانة  326ص  8: جالمصدر الس 

ابق  4   .623ص  3: جالمصدر الس 
ابق  3   . 744، 701ص  3: جالمصدر الس 

ابق  6    .789ص  3: جالمصدر الس 

ابق  7 َجراـه  العَ ـافَ ـإذا س عجزه : 249،  743ص  3: جالمصدر الس  يافيُّ َجر  د  الدِّ  و 
ابق  2  .471 -4. وانظر الخزانة 761ص  1: جالمصدر الس 
ابق  9  . وَرَوى ابُن الَكل ِبيِّ : تاج العروس : ُعَقاُب َتُنوٍف .768ص  1: جالمصدر الس 

ابق  10  . وما أورده شطر في بيتين هما:778ص  1ج: المصدر الس 
َم أَنّ ـة  ال يَ ـاسَ ـبَ ـس  ـت  بَ ـمَ ـأاَل  َزعَ  س  نِي     ـَ و  ت  َوأَن  اَل ي ح  َثالِيـِ َكبِر  ر  أَم   َن السِّ

َسه        ِء ِعر  بِي َعِن ال َمر  ِت لََقد  أ ص  ِسي أَن  ي َزنِّ بَِها ال َخالِي َكَذب  َنع  ِعر    َوأَم 
ابق ال 11   . 288ص  3: جمصدر الس 
ابق  18    . 286ص  3: جالمصدر الس 
ابق : 13 َبِك َقاتل. صدره :  717 ص 3ج المصدر الس  ِك ِمنِي أن  ح   يأَغر 
،  الديوان. تأبط شراً ،  97ص  ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج.  34ص  10األصفهاني ، األغاني : ج 14

 .  863م . ص1924، بيروت : دار الغرب اإلسالمي  تحقيق : علّي ذو الغفار شاكر



92 

 

واِة بِشأَِن ذلَك اللََقِب  اً لََقب  َغلََب َعلى ِاسِمِه َيُذُكُر َصاِحُب األغاني في ذلَِك ِقصصاً َينقُلَُهاَ عن الرُّ َشر 

،  : سآتيك الليلة بشيء ، فقال لها : كل إخوتك يأتيني بشيء إذا راح غيرك قالت له أمه ، ِمنها :

، فألقاه  طا له، فلما راح أتى بهن في جراب متأبِّ  ومضى فصاد أفاعي كثيرة من أكبر ما قدر عليه

 ؟ : ماذا أتاك به ثابت فقال لها نساء الحي ، وخرجت ، فوثبت ، فسعين في بيتها ففتحته  بين يديها

ه ت، فلزم اً ط شر  : لقد تأب   ، قلن طها: تأب   ؟ قالت : وكيف حملها ، قلن : أتاني بأفاع في جراب فقالت

   .اً ط شر  تأب  

 وبيتاه في الخصائص : 

َعلِ  ............................                              ٌء َكأَن  لم  ي ف   (1)َوإَذا َمَضى َشي 
ٌة          ا إساٌر وِمـن  تا إم  ط  ما خ  ا َدٌم وال   ه  َدر  ـل  بالـت  ـقَ ـوإم  رِّ أَج     (2)ح 

 

   َبر َرقِّش  األَك   : (3)م(555/  ھق 35)الم 
ِب من  لََبَة بِن ُعَكاَبَة بِن َصع  ِس ابِن َثع  َعَة بِن َقي  د بِن مالِِك بِن ُضَبي  ُرو بُن َسع  َبُر : َعم  الُمَرقُِّش األَك 

. وهو . وقالوا اسمه ربيعة بن سعد بن مالك وقيل اسمه عوف بن سعد بن مالك ، بني بكر بن وائل

حسن الكتابة. وشعره من الطبقة األولى، ضاع أكثره. وكان ي .شاعر جاهلّي من المتيمين الشجعان

خذه الحارث اني ونادمه ومدحه. وات  ر الغس  ونشأ بالعراق. واتصل مدة بالحارث أبي شم   ولد باليمن

َجت  بَِرًجِل من بني مراٍد َفمرَض  كاتبا له. أَحب  ِابَنَة َعم  لَُه ُتدعى أَسماُء َوقال فيها شعر  كثير، َوَتزو 

ً ُثم  َقِدَم َحي ها َوماَت فيه. زَ  مهلهل بن ربيعة وشهد حرب بكر العهد  على األكبر شرق  وكان المُ َمنا

  .وتغلب 
 وأبياته في الخصائص :   

 ـال َصاحبي الَمتروك  في تغلَم    لَم  َيشــج  َقـلبَِي ِملَحَواِدِث إلـ
عـه دون الـ  في َباذَخــاٍت ِمـن ِعـماية أو  ـمــِا ِخـَيـم  يـَـرفـ   (6)س 
ٍق ال أ ريد  َمبِيَته  ِضع َزب  عِ ـن شِ ــِه مِ ــّي بــأَنَ ــك   وَمو  و  ِة الر   (5)د 

 
 
 
 

                                                           

ه  . صدره :  419ص  8ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 1 ر  َس إال  ِذك     َفإَذا َوَذلَِك لَي 

ابق : ج 8  .  374ص  8المصدر الس 
 .  93ص ، 3. انظر : الزركلي ، األعالم : ج 80ص ، 1الشُّعراء : ج المرزباني ، معجم 3
 .  841ص  ، 1، الخصائص : ج ابن ِجنِّي  4
ابق : ج 3  .  613ص  ، 3المصدر الس 



93 

 

 ( د  بن  األبَرص َبي   :  (1)م(556/  ھق31ع 
عبيد بن األبرص بن عوف بن جشم األسدي، من مضر، شاعر من دهاة الجاهلية  أبو زياد

عاصر أمرأ  لمجمهرات " المعدودة طبقة ثانية عن المعلقات.. وهو أحد أصحاب " ا وحكمائها

وله معه مناظرات ومناقضات. وعّمر طويال حتى قتله النعمان بن المنذر وقد وفد عليه في  القيس،

اِبَعِة .  يوم بؤسه. َبَقِة الر  ه ابن َسالٍم من ُشعراِء الط   َواخُتلَِف في َوضِعِه في َطبَقاِت الشُّعراء َفَعد 

 أبياته في الخصائص : وَ 

نــالــفَ   ات  ــي  ـبـط  ـقَ ـالـف        ...............................  (2)وب  ــــذ 
بَ ـخَ   يا ِزلَ الّداِرَس ِمن  أه               بَِرا ال ـ ـخ  ـتَ ـا َواس  ـعَ ـليلّي أر   ِل الَحاللِ ــَمن 

لَ  ِد عَ  ِمث  ِق الب ر  َمالِ ـاه  َوتَ ـنَ ـر  َمغ  ـط  ــقَ               َدَك الـ  ـّفى َبع  ـَسح   أِويب  الش 
بَ            ال ـ     كَ ــان  رَ ــي  ــجِ  ِه ـبِ   ىـنَ ـغ  ـد  يَ ـَولَقَ  َك بِأس  ِسك و ِمن  م   (3)الِ ـاِب الِوصَ ــم 
ه  و  أ ث م   دُّ َمع   م  ـدى و   الِ ــَد حَ ـع  ـالٌ بَ ــام  حَ ــَن َواأليّ ـي  ــَ وا ال ـ               ـبـــأن  أز 
َصِرف  َفا ه م  بِ  ن   ّرمالِ ــال ـاةِ شَ ـَجأِب ذي الَعاَنة أو       َكالَوأى ال ـ           َعن سٍ َعن 
َنا مِ ـح  ـنَ  عالي              ن  أَهاِضيِب الَمال ال ـ  ـن  ق د  َثالَ الس  َساِن أم  لَ في األر   ـَخي 

باً  ه  ـه  ـَمج   ِمن    نَ ِسف  ع  يَ   ش ز  ثاً ِمن  س  ِض َوع   بالِ ـوٍل َوجِ ـولَِة ال ـ                ـأر 
فَ               َرَج في  ـا الَحاِرَث األع  ـنَ ـع  ـجَ ـتَ ـفان   لِ ـَجح   َواليـــالعَ  ّطارِ ـخَ   ٍل كااللي 
َم غَ ــيَ  نَ ــو  ِر           َنا ال ـ      ـقَ ــاً بالـِديّ ــا عَ ـاَدر  م  ِل السُّ ب   الِ ــجَ مَ في ال اًـ َصِريعـذُّ

وصاً كالقـاه  ـنـج  ـث ّم ع   َهلَ  ـَقاِرِب             َطا ال ـ    ـَ ّن خ  َن الَكاللِ ـممِ  الَمن   ن  أي 
َم جالَت  حَ  ٍص َيو  َو ق ر  لـَنح   (6)َمالِ ـِ ٍن َوشـيـِ مـن  يَ ـاً عَ ـبّ ـل ق  ـي  ــخَ               ه  ال ـ  ـَ و 

د  ـيـم  َرئِ ـكَ  َوِد الّسابِح ذي العَ  ى ال ـ               ـم  األل َف علٍس َيق  َوالِ ـق  ــأج   ِب الطُّ
، َوالـاف  ـيَ ـه  أس  ـعَ ـمـت  جَ ـاحَ ـد  أبَ ـقَ  ر  َوِمن  َحيٍّ ِحاللِ ـسُّ ـَنا ال ـ                ـبِيض   م 
هَ ــا عِ ــنَ ـَوِرث   َداٌر   اـنَ ـَولَ  دَ  ا ــز  م وَس عَ ـَم الق  ال ـ                 ـأق   الِ ـمٍّ َوخَ ـن عَ ـد 
َد فـال ـ                 ـم وِرث    اــاؤنَ ــآبَ  ه  ـــنَ ــَدم ِزلٌ ــــن  ـمَ   ي أ ولى الليالِ ـوَنا الَمج 

َربَ ــنَ ـَما لَ  ق  وٌن َغير  َما ال ـ                 ـم  ص  ِد تَ ـا فِيَها ح  ر  ِدي بِ ـاِت الج   ّرجالِ ـالـر 
م  ــع   في َرَوابي ِف ـيٍّ شـلِ ــد  ث   يِه ـفِ  اِمِخ ال ـ                 ـأن   َوَجمالِ  ٍد ـج  ـمَ  إر 

ِب َوم وفي بالِحبالِ ـالحَ  ـم وقِِديا األ ولَى ال                  ـــَنا َذاَت أ والنَ ـع  ـبَ ـَفاتّ   (5)ر 

                                                           
، شرح : أشرف  الديوانم( ، 334األبرص ، عبيد بن األبرص ).  122ص ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1

 .       7م . ص1994أحمد عدرة ، بيروت : دار الكتاب العربي 
وب  ه : . وصدر 323، ص  8: جابن ِجنِّي  ، الخصائص  8  أَقَفَر من أَهلِه َملح 
ابق : ج 3  .  473ص  ، 8المصدر الس 
ابق : ج 4  .  476ص  ، 8المصدر الس 
ابق : ج 3  .  477ص  ، 8المصدر الس 
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اك  أَم  ـتَ  ضَ ــــٍة إَذا لَ ـنَ ـكِ ـر  َتبِط  َبع           ا        ـهَ ـم  أَر  َهاـ  نّ ـَض الـأَو  َير   (1)ف وِس ِحَمام 
 

   (2)م(535ق. هـ /   56ة )زَ لِّ حِ  بن   الحارث : 
. شاعر جاهلّي من أهل بادية العراق،  الوائليّ  يزيد اليشكريّ  مكروه بنُ  ثَزة بنِحلِّ  بنُ  الحارثُ 

عمرو بن هند الملك وهو أحد أصحاب المعلقات . كان أبرص فخوراً، ارتجل معلقته بين يدي 

بالحيرة، جمع بها كثيراً من أخبار العرب ووقائعهم حتى صار مضرب المثل في االفتخار، فقيل: 

 أفخر من الحارث بن حلزة . 

  أبياتُه في الخصائص : و

ب  ث   اء  ــــمَ ــــس  ا أَ ــهَ ـنِ ـي  ـبَ ـا بِ ـنَ ـت  ـآذنَ     (3)َواءـث  ـنه الـل مِ ــــاٍو ي مَ ـر 
  (6)ائيـمَ َملَك المنذر  بن ماِء الس            ................................              

ِصي  ـل ها ي  ـث  ـِ م ِرج  الن   (5)الءـــا أَف  ـهـن دونـالةٌ مِ ـفَ  ِم !  َة للَقو  ــحَ ـخ 
ِم لـوف  القَ ـت  أ ن  ـعَ ـَدنِ   َك ال عليه إِذا   ـــالِ ــنَ ـه  ه  ـلـَ ف ع  ـو   (4)سِ ـلت 

ال َمن َضَرَب الِعي وا أَن  ك   (3)َوالء  ــــا الــا َوأَنَ ــنَ ـَواٍل لَ ـَر م       ـَزَعم 
لماً َكَما ت عَتـر  ـنـاً بَ ـنَ ـعَ   (8)َبـاء  ــِض الظ  ـَرِة الَربِيـَعن َحج            اِطالً َوظ 

 

  َتلَمِّس  :  (9)م( 549/ق ه  55)الم 
ي  : شاعر جاهلّي ، من أهل  ، من ربيعة من بني ُضَبيعة -المسيح أو عبد  -جرير بن عبد العزِّ

، فأراد  . كان ينادم عمرو بن هند )ملك العراق( ثم هجاه . وهو خال طرفة بن العبد البحرين

في  -، ولحق بآل جفنة )ملوكها( ومات ببصرى )من أعمال حوران  عمرو قتله ففر إلى الشام

س( وهي كتاب حمله من عمرو ابن هند إلى عامله ة المتلمِّ سورية( وفي األمثال )أشأم من صحيف

 . ، ونجا ، فقذفه في نهر الحيرة ه وقرئ له ما فيه. ففض   ، وفيه األمر بقتله بالبحرين

 وأبياته في الخصائص : 

شى عليّ   ه  ـَة ال أبا لَك إن  ـفَ ـي  ـحِ ـص  ـِق الـأل   ق ِرس  ـي خ   (1)َك من الِحَباِء النِّ
                                                           

 .  338ص  ، 8ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 1
م . 1994الهجرة دار  ، بيروت : مروان العطية ، تحقيق : الديوان( ، ھق 34، الحارث بن حلزة ) الَيشكري 8

 .40ص
 .744ص  ، 3، ج804ص  ، 1جابن ِجنِّي  ، الخصائص :  3
ابق  4  ىت  حَ  اسَ الن   لكَ ذَ ا بِ لكنَ مَ فَ  . وصدره : 804ص  ، 1ج: المصدر الس 
ابق  3  .  320، ص  8: جالمصدر الس 
ابق  6  .  426،  8: جالمصدر الس 
ابق  7  .  744، ص  3:جالمصدر الس 
 . 240، ص  3: ج ابقالمصدر الس   2
 .  119ص  ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 9
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بـوان  العِ َوذاَك أَ  ه  َواألَزَرق  الــيـابـَزنَ             اب ه  ـرِض َحي  ذ   (2)س  ــمِّ ـلَـ تَ ـم  ـر 
ها إن ه ر    (3)َنَماـا اب  ـلهَ  ونَ ــأك ى االله  إال أن  ـَ أَب    جوت ها  ـَوَهل  لَِي أ م  َغي 

 

   َثقِّب ديّ  الم   : (6)م(588 /ق هـ  35) الَعب 
َصن بنُ مِ  بنُ  ذُ العائِ           : شاعر جاهلّي ، من أهل ، من ربيعة ، من بني عبد القيس ةلبَ ع  ثَ  ح 

. ومدح النعمان بن المنذر. وشعره جيد فيه  ، وله فيه مدائح اتصل بالملك عمرو بن هند . البحرين

 . وقيل: اسمه محصن بن ثعلبة  ط( -حكمة ورقة، جمع بعضه في )ديوان 

 وأبياته في الخصائص : 

بِر  لََهاَوإَِذا ق   ل َف َذم          ل َت َنَعم  َفاص  ِد إِن  ال خ   (5)بَِنَجاِح ال َوع 
ـٍل  َحل هـا بِلَي  ت  أَر  ه  آهَ ـتَ   إَِذا ما ق م  ـِل ال حِزيـنِ ـَة الـأَو  ج   (4)ر 

نِِك ـَم قَ ـاطِ ـأَفَ  لَ َبي  ِك ما َسأَل ت  كأَن  َتبينِي  ينِي ّولِ نَ ب  ع   (3)وَمن 
 

  َدِدّي بن ع  : ( 8)م(595/  ھق 35) َزي 

، من أهل  كان قروياً .  شاعر من دهاة الجاهليين ادي التميميّ زيد العب   اد بنُ حم  بُن زيد  بنُ  يُّ دِ عَ 

، ويلعب لعب العجم بالصوالجة على  ةبالنشابيحسن العربي ة  والفارسّية والرمي  ، فصيحاً  الحيرة

، اتخذ في خاصته وجعله ترجمانا بينه وبين  يوان كسرى. وهو أول من كتب بالعربي ة  في د الخيل

ا ورفع منزلته . ولما مات كسرى أنو شروان وولي ابنه هرمز أقّر عدي   . فسكن المدائن العرب

، فزار  ةبهدي   ( في القسطنطينيةTiberius IIإلى ملك الروم طيباريوس الثاني ) هه رسوالً ووج  

بنت النعمان ابن المنذر ووشى به  ج هنداً . ثم تزو   هدية قيصر، وعاد إلى المدائن ب بالد الشام

: كان  . وقال ابن قتيبة له إلى النعمان بما أوغر صدره فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة أعداء  

   . ة، وعلماء العربي ة  ال يرون شعره حجّ  يسكن الحيرة ويدخل األرياف فثقل لسانه

 وبيتاهُ في الخصائص : 

َدأٌ َشئٌِز جَ  ه  بي َكأَنِّي م  فِّ إَبر  ـعَ ـجَ       ن  ن  على الد   (9)لَ الَقي 

                                                                                                                                                                          
 . 874ص  ، 1جابن ِجنِّي  ، الخصائص :  1
ابق : ج 8  .  333ص  ، 8المصدر الس 
ابق  3  .  487ص  ، 8ج: المصدر الس 

 . 839ص ، 1انظر : الزركلي ، األعالم : ج 4

 .  389ص  ، 8لخصائص : جاابن ِجنِّي  ،  3

ابق : جال 6  .  632ص  ، 3مصدر الس 

ابق : ج 7  .  743 ، 744ص  ، 3المصدر الس 

 .  880ص  ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 2
 . 370 ص ، 8ج ابن ِجنِّي  ، الخصائص : 9
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 (1)أنَت فانظر أِلَيِّ حاٍل َتصير     .......................  
 

 ( ال ح  َوة بن  الر  ر   : (2)م(592/  ھق 32ع 

ألنه كان كثير  ؛ال ي الرح  مِّ . سُ  جاهلّي من جلساء الملوك ، ر بن كالبفَ ع  جَ  بنُ  ةَ بَ ت  عُ  بنُ  ةُ وَ ر  عَ 

 الثانية بين حيي خندف وقيس. ار. وبسببه هاجت حرب الفج   . وكان ذا قدر عندهم الوفادة عليهم

،  وذلك أنه أجاز قافلة كان يبعث بها النعمان في كل عام إلى عكاظ فقتله البراض بن قيس الكناني

كانت حرب الفجار هذه بعد موت عبد . قال ابن األثير:  ين، فثارت الحرب بين الحيّ  واستاق القافلة

 . ، ولم يكن في أيام العرب أشهر منها لب باثنتي عشرة سنةالمط  

 وبيتاه في الخصائص :  

 فخارا رُّ ـقال أ   اً يمَ دِ ـقَ  ت  ـن  ك  وَ   نقمت على المرء الكالبي فخره 
قَ  يفِ السِّ  دّ حَ بِ  ت  و  لَ عَ   (3)اارَ وَ اديين خِ الوَ  لَ هأ عَ مَ فأس     هِ أسِ رَ  مفرِّ
 

 د َوة  بن  الَور  ر   :                                                       (6)م(596 – ھق  35 (ع 

د  َوةُ بُن الَور  د العبسّي  ، من غطفان ، من شعراء الجاهلّية وفرسانها وأجوادها . كان  ُعر  بُن َزي 

فقوا في غزواتهم . قال عبد الملك بن يلقب بعروة الصعاليك ، لجمعه إياهم ، وقيامه بأمرهم إذا أخ

 . مروان : من قال إن خاتماً أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد

 وبيتاه في الخصائص : 

 (3)ومبلغ نفس عذرها مثل منجح   ..................................... 

 (4)رِ ــيـَر ِذى أثِ ـاِح آثَ ــبَ ـى اإلِص  ـإلَ    َوَقالوا : َما َتَشاء  ؟ َفق ل ت  : أَل ه و
 

 ( ت  لَقِيِط َتن وس بِن   : (3)م(596/ق هـ  35َدخ 
ُت لَقِيِط بِن ُزَراَرَة بن الد           َتُنوس ِبن  . سميت باسم بنت  : شاعرة جاهلية ، من تميم ةي  مِ ارَ َدخ 

كسرى )دختر نوش( أي بنت الهنئ. كانت زوجة عمرو بن عمرو بن عدس. وحضرت يوم 

بتسع عشرة أو بسبع عشرة سنة. وقالت   –صل ى هللا عليه وسل م  –قبل مولد النبي  )شعب جبلة(

                                                           
ٌع أَم ب كور        . وصدره :  138ص  ،1: جص ، الخصائابن ِجنِّي  1 َودِّ  أَرواٌح م 
 .  886ص  ، 4الم : جانظر : الزركلي ، األع 8
 .  834ص  ، 1ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 3
، تحقيق : أسماء أبو بكر محمد ، بيروت : دار الكتب العلمية  الديوانق هـ ( ، 30ابن الورد ، عروة بن الورد ) 4

 . 887ص  ، 4.  انظر : الزركلي ، األعالم : ج  9م . ص1992
ذراً، أو ي ِصيَب َرِغيبة ً      وصدره :  . 419 ص ، 8ج ابن ِجنِّي  الخصائص : 3 ل َغ ع   لَيب 
ابق  6  .  398: المصدر الس 
 . 337ص  ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 7
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 -من تيم الرباب  -ر فيها النعمان بن قهوس التيمي منها أبيات رواها لها القالي، تعي   فيه أشعاراً 

 بفراره، وكان حامل لواء قومه في ذلك اليوم.

 وبيتها في الخصائص : 

َر الِذي َقد  ي َقال  ِمل َكِذبِ     وَس َمأ ل َكًة ـن  ـتَ ـا َدخ  ـغ  أَبَ ـلِـ أَب     (1)َغي 
 

   َود ف ر الن   بن   األَس   : (2)( م455/  ھ ق 23 )ليّ شَ هَيع 
اَرِمي  التميميّ            فُر الن هَشلّي الد  َوُد بُن َيع  ،  تميم شاعر جاهلّي ، من ساداتِ  . ، أبو نهشل األَس 

بصره ويقال له :  ف  كُ  أسن   ، ولما ، نادم النعمان بن المنذر اا جوادً ن فصيحً كا ، من أهل العراق

 . أعشى بني نهشل
 وأبياته في الخصائص : 

م   م  َطِريَق أ الَه  َراه   (3).................................     َفأَل َحق ت  أ خ 
م        م  َطِريَق أ الَه  َراه   (6)جٌم قد خوى متتايعكما قيل ن َفأَل َحق ت  أ خ 

ِم َمف توقا  ................................  (5)َترى جوانَِبها بالّشح 
 (4)ال مِ ــِج داوٍد أَبي سَ ــس  ــنَ  ن  ـمِ   ................................

َوادِ        َرِة َيِسيل  عليهم  ـقِ ـأَن  ـوا بِ ـَزل  ـنَ   (3)َماء  ال ف َراِت َيِجيء  ِمن  أَط 

 

   َتَرة سِ الَعن   :  (8))م455/  ھق  22) يّ َعب 
ُزومِ  سّي من َبنِي َمخ  َتَرةُ بن ُمَعاِوَيَة بن َشّداِد شاعر  َعب  ، ومن  أشهر فرسان العرب في الجاهلية ، َعن 

. وكان من  ، سرى إليه السواد منها . أمه حبشية اسمها زبيبة . من أهل نجد شعراء الطبقة األولى

 . ، وفي شعره رقة وعذوبة ، يوصف بالحلم على شدة بطشه شيمة ومن أعزهم نفساً أحسن العرب 

. اجتمع في شبابه بإمرئ القيس  أن تخلو له قصيدة من ذكرها وكان مغرما بابنة عمه "عبلة " فقل  

، وقتله األسد الرهيص أو جّبار ابن عمرو  ، وعاش طويالً  ، وشهد حرب داحس والغبراء الشاعر

 وهو أحد أصحاب المعلقات .. وله لقب يقال له عنترة الفلحاء وذلك لتشقق شفتيه . الطائي
                                                           

 . 212ابن ِجنِّي  ، الخصائص :  1
ألعالم ، تحقيق : نوري حمودي القيسي ، وزارة الث قافة وانظر : الزركلي ، ا الديوان األسود ، األسود بن يعفر ، 8

 .  3: سلسلة كتب التراث . ص 
 كما قيل نجم قد خوى متتابع:  عجزه.  769ص 8، ج 300ص  8ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 3
ابق  4  . 313ص  8: جالمصدر الس 
ابق  3  وجفنة كنـضـيح الـبـئر مـتـأقةصدره :  . 323ص  8: جالمصدر الس 
ابق  6 َكَمة ٍ أَميٍن وَدعصدره :  . 393ص  8: جالمصدر الس   هاسجُّ نَ ا بم ح 
ابق  7  .  606ص  8: جالمصدر الس 
م . 8004، شرحه حمدو طماس ، بيروت : دار المعرفة الديوان ق هـ( ، 88العبسي ، عنترة بن شداد العبسي ) 2

 .  91ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج .  844ص  2. األصفهاني ، األغاني : ج 3ص
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 وأبياته في الخصائص : 

 (1) ..................................        لو كان يدري ما المحاورة اشتكى
َني  حَ   (2)َتلِ ـوت  إن  لم أ ق  ـأمـأنِّي امرٌؤ س ِك واعلَِميـا لَ ـياَءِك ال أبَ ــفاق 

ِضَب ال َما ـأَن  ـاِر كَ ــهَ ـن  ـد  الــِه شَ ـِدي بِ ـه  ـعَ  لِمِ ـالَبان  َوَرأ س  ـخ   (3)ه  بِال ِعظ 
َرمِ ـّب الـِزلَة ِ الم حِ ـن  ـَ ِمّني بِم       الَ تظني غيره  ضـِت فــل  زَ ـد  نَ ـقَ ــلوَ  ك   (6)م 
حَ ــي سَ ـه  فِ ـابَ ـيَ ـأن  ثِ ــلٌ كَ ـطـبَ  َذى نِ      ةٍ ــر  َءمِ ي ح  َس بَِتو  ِت لي  ب   (5)َعالَ السِّ
َعَماـالشّ  جاعَ ــَواَن والشُّ ـــع  ـاأل ف         ه الَقَدما ـنـات  مـي  ـحَ ـَم الـالَ ــس  د  ـقَ   ج 

  (4)َوَذات قرنين ضموزا ضرزما  
ِدمِ  ..................  .....................................  َتَر أَق   (3)َويَك َعن 
ت  ف روَجهـاومَ       (8)...................................     َسكِّ سابِغٍة َهَتك 

ب  َسمراَء ِحقَبَة     نَت ت خفي ح   (9)َت بائِح  ـَفب ح اِلَن ِمنها بِالذي أَن َقد ك 
َرى َغضوٍب َجسَرةٍ  َباع  من  ِذف   (15)...................................          َين 

    

 و اإل دوانِّي )ذ  بِع الع  ( :11)م( 455 /ق هـ  22ص 
 

: شاعر حكيم  ، ينتهي نسبه إلى مضر ، من عدوان رثاُن بن الحارِث بن محرِث بن ثعلبةِ هَو حُ 

: كانت له إصبع  ، ويقال ة نهشت إصبع رجله فقطعهاب بذي اإلصبع ألن حي  شجاع جاهلّي . لقِّ 

ئ بالحكمة لِ . وشعره مُ  . له حروب ووقائع وأخبار نريفي المعمِّ  د  حتى عُ  . وعاش طويالً  زائدة

هو ، و، وهو أحد الشعراء والحكماء في العصر الجاهلّي  ، قليل الغزل والمديح والعظة والفخر

ربع بنات وكانت إحدى بناته أمن المعمرين إذ تجاوز عمره المئة عام بكثير. وكان لذي اإلصبع 

 وهي أُميمة شاعرة أيضاً.
 خصائص : وبيتاه في ال

انا           ت ل  إي  ى إّذ َنق  ا يوَم ق ر  انا                    كأن  س  َيَض ح  ال َفًتى أَب   (1)َقَتل نا منه م ك 
                                                           

 ولكان لو علم الكالم مكلمي.  وعجزه :  61ص  1لخصائص : جابن ِجنِّي  ، ا 1
ابق : ج 8  .  874ص 1المصدر الس 
ابق : ج 3  . 711ص 3ج ، 99ص 1المصدر الس 
ابق : ج 4  .  430ص 8المصدر الس 
ابق : ج 3  .  318ص 8المصدر الس 
ابق : ج 6  .  390ص 8المصدر الس 
ابق : ج 7  ن البيت : . وهو جزء م 639ص 3المصدر الس 

َمَها  ق  َرأَ س  ِدمِ       َولََقد  َشَفا َنف ِسي َوأَب  َتَر أَق   قِيل  الَفَواِرِس َويَك َعن 
ابق : ج 2 لِـمِ   عجزه :.  623ص 3المصدر الس  ع  يف عن  َحاِمي الَحقيَقة م   بِالس 
ابق : ج 9  .  698ص 3المصدر الس 

ابق :  10   قَرمِ  جزه :وع. 777،  768،  713ص المصدر الس  اَفـٍة ِمثـلَ الَفنيـِق الم   َزي 
 .   173ص ،8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 11
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بَ   ىـلـت  عـم  ــو ق  ـَف لـيـكـف                      أ ن ها     ــم  شَ ـكـلـَ ضَ ـَدةٌ أع  ـَواحِ           (2)عِ ــأر 
 

 (3)م( 598 /ق هـ  22)ِزم بشر  بن  أَبي خا  : 
بشر بن )أبي خازم( عمرو بن عوف األسدي، أبو نوفل: شاعر جاهلّي فحل. من الشجعان. من 

أهل نجد، من بني أسد ابن خزيمة. كان من خبره أنه هجا أوس ابن حارثة الطائي بخمس قصائد، 

بعير وأخذه منهم، فكساه حلته ثم غزا طيِّئا فجرح، وأسره بنو نبهان الطائيون، فبذل لهم أوس مئتي 

وحمله على راحلته وأمر له بمئة ناقة وأطلقه، فانطلق لسان بشر بمدحه فقال فيه خمس قصائد محا 

بها الخمس السالفة. وله قصائد في الفخر والحماسة جيدة. توفي قتيال في غزوة أغار بها على بني 

 وبيتاه في الخصائص :  دؤته.صعصعة بن معاوية: رماه فتى من بني واثلة بسهم أصاب ثن

    (6).......................................             َكَفى بالنأ ى من أسماَء كافِ 
ب     .................................          (5) إِلى َغيِر َموثوٍق ِمَن الِعزِّ َتهر 

 

  َ(4)م(453ق. هـ /   25ل )الَفح   َقَمة  ل  ع : 
،  شاعر جاهلّي من الطبقة األولى . ربيعَة التميميِّ  عبِد بنُ  قيِس بنُ  ناشرَة بنُ  عبدَة بنُ  بنُ  علقمةُ 

ا له اسمه ا المرئ القيس وله معه مساجالت . وأسر الحارث ابن أبي شمر الغساني أخً كان معاصرً 

ل في ، فشفع به علقمة ومدح الحارث بأبيات فأطلقه . شرح ديوانه األعلم الشنتمري ، قا شأس

 -صل ى هللا عليه وسل م  - -من المخضرمين أدرك النبي  عدُّ : كان له ولد اسمه علّي يُ  خزانة األدب

 ، ولم يره .-

 أبياته في الخصائص : و

ِن ال ِحياِض فإن  َتَعف    لَ ـنَ ـم  ـإن  ال  ـفَ   ت َراه  َعلى ِدم  ى ِرح   (3)وب  ـَرك  ـٌة فـد 
 (8)وم  ـثـلـان مَ ـتـا الكـبـسـدٌم بـقـم       رفِ ـش لىـٌي عَ ـم  ظبـهـأن  إبريقـك
م                 ...................................           ي و  ن  َمغ  ج  َذاِذ عليه الد  م  الرِّ  (9)َيو 

                                                                                                                                                                          
 .  433، ص8ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 1
ابق : ج 8  . 240، ص 3المصدر الس 

يد طراد ، بيروت : دار الكتاب ج، قدمه وشرح: م الديوانق هـ( ، 88األسدي ، بشر بن أبي خازم األسدي  ) 3
 .  34ص ، 8.  انظر : الزركلي ، األعالم : ج 7م . ص1994لعربي ا

 وليَس لِحبِّها إذ  طالَ شافِ  عجزه:.  424ص  ، 1ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 4

ابق : ج 3 م بِلَيٍل َظعيَنةٌ  :. صدره 171ص  ، 1المصدر الس   لََتحَتِملن ِمنك 
م . 1998األعلم الَشنتمري ، بيروت : دار الكتاب العربي  ، شرح الديوان( ،  ھق  80الفحل ، علقمة بن عبدة ) 6

 . 7ص 
 . 890، ص  1ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 7
ابق  2  . 396،  92، ص  1: جالمصدر الس 
ابق  9 َجه   صدره: . 817، ص  1: جالمصدر الس  َضاٍت وَهي  َر َبي   حت ى َتذك 
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 ( ك رّي ل  الَيش  َنخ   :  (1)م (453/  ھق 25الم 
ل بنُ  وهو  . اعر جاهلّي ، كان ينادم النعمان ابن المنذرش،  ركُ ش  ر، من بني يَ امِ عَ  ود بنُ عُ سُ  الُمَنخ 

،  ابغة إلى آل جفنة الغسانيينالمتجردة ففر الن   ابغة الذبيانّي إلى النعمان في أمرالذي سعى بالن  

ل  رائيته التي قالها في هند بنت عمرو بن هند بالشام  ، وبلغ خبرها عمراً  . ومن أشهر شعر الُمَنخ 

ل  وقال ابن حبيب. ل  فقتله أباها فأخذ الُمَنخ   ،  : كانت امرأة النعمان بن المنذر قد شغفت بالُمَنخ 

ل  في األخرى شغفاً  ، فعمدت إلى قيد فجعلت رجلها في إحدى حلقتيه فخرج يتصيد  ، ورجل الُمَنخ 

ل  فقتل ، فأمر ، وجاء النعمان فألفاهما على حالهما به في . وضربت به العرب المثل  بالُمَنخ 

ل  الغائب الذي ال يرجى إيابه  .  ، يقولون: ال أفعله حتى يؤوب الُمَنخ 

 وأبياته في الخصائص : 

ف  بِ ـطَ ـي   اـفَ ـقَ  ي ـف ِة ــالـم  ـالصُّ ـب ن  ــع  ـط  ـويَ   دٍّ     ـعـي مَ ـب  فــكَ ـي عِ ـوِّ  ي 
وي    الــف   َكٍب ـعِ  ن  ـأرا لي مِ ـثـت م  ـإن لَ ـتف  ( 2)اــــِديّ ــصَ  داً ــأب ا ــمــت  ــأَر 

َظان  كالئ ها ــالس   َرِة الَيق  غ  عَ    الِك  الث  َي الَهل وِك عليها الَخي  ل  ـَمش   (3)ل  الف ض 
ك  ـال  الَسِ ــأَح   اِر ــن  ـال  رِّ ـــ   أ َواِر َحـ ـــــــكَ  َواِرٍس ــــــــَوفَ   (6)ورِ ـــــذُّ

 

  ِاب َيانِ الن  ب   :  (5)م (456/  ھق 18) يّ َغة الذُّ
: شاعر جاهلّي ، من الطبقة  ، أبو أمامة يّ رِ ضَ ّي المُ انِ فَ طَ بيانّي الغَ باب الذّ ضَ  بنَ  ةَ اويَ عَ مُ  بنُ  ادُ زيَ 

. كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء  الحجاز أهل. من  األولى

. وكان  رض شعره على النابغة. وكان األعشى وحسان والخنساء ممن يع فتعرض عليه أشعارها

لهأبو عمرو ابن العالء  ا . وكان حظي   ة. وهو أحد األشراف في الجاهلي   على سائر الشعراء يفضِّ

،  دة )زوجة النعمان( فغضب النعمانب في قصيدة له بالمتجرِّ ، حتى شب   عند النعمان بن المنذر

. وكان  ، فعاد إليه . ثم رضي عنه النعمان ا، وغاب زمن ابغة ووفد على الغسانيين بالشامففر الن  

 .طويالً  وعاش عمراً  . حشو ف في شعره وال، ال تكل   أحسن شعراء العرب ديباجة

 وأبياته في الخصائص : 

َضل َت فِي َحَسٍب  َك الَ أَف  ن  َعمِّ  (4)...............................   الَِه اب 
َة واح                اـَ نـنَ ـيـا بَ ـنَ ـي  ـتَ ـط  ـخ   اـــنَ ـَسم  ـتـا اق  ـإِن    (1)َجارِ ـَت فَ ـل ـ َتمَ ـفحَمل ت  َبر 

                                                           
 .  891ص ، 7انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1
 .  161ص  1جابن ِجنِّي  ، الخصائص :  8
ابق  3  .  417ص  8ج: المصدر الس 
ابق  4  .  629ص  3ج: المصدر الس 
م . 8003،  8، شرح : حمدو طماس ، بيروت : دار المعرفة ،ط الديوانق هـ( ، 12الذبياني ، زياد بم معاوية ) 3

 . 34ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج.    3 ص
ونِي : عجزه. 432ص 8: ج ي  ، الخصائصابن ِجنِّ  6 ز  انِي َفَتخ  َت َدي   َعنِّي َوالَ أَن 
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نَ ـَ يَر ِذي مـاً غــت  يمينـلفـح  (2)...................................     ةٍ ـِوي  ــث 
َنسِ ـ  اً َبيـضاضـير  ف  ـطـي  (3)...................................    َنها كال َقو 
ِب َصف حَ ــه  خَ ــأن  ــك وه  عنَد م فتأدِ ـَسفُّ    تِِه          ـاِرجاً ِمن  َجن  ٍب َنس   (6)ود  َشر 
فَ ـٌد ول  ـــائـصــَك قَ ـنـأَتيَ ـتـل ـ فَ   (5)وارِ ـواِدَم األك  ــك قَ ـٌش إليـيــج   ن  ـعَ ــَيد 
 (4)ربـيبين للمعالً ـالطوى صهي           وف ــــجَ  لِ ــــــث  ـي مِ ـــف ل  ـــهَ ـص  ـيَ 

 (3)ود  ـراب األسـوبذاك خب رنا الغ  ....................................             
ِد ــجـع          ِد ـــتـغـح أو م  ــــة رائـي  ـن  آِل مَ ـمِ   (8)الَن ذا زاٍد وغير مزو 

َناة ِر ِمب           (9)...... ..........................   ...................على َظه 
كَ  روا م  ج  ا ال ِك  ـهِ ـفَ ـأو فاز  ل لكا        فاَء له        ـّرً لِط   لي  راًما  َيخ  رامِ  أَص    (15)بِأَص 

َع الحَ   .....................................                َصدِ ـَنز  شاِء الم ح  ِر بالرِّ  (11)زو 
 (12)وَكأَن  َقدِ ........................                 ....................................

ف   َناـتِ ـامَ ـى َحمَ ــإِلَ           َما هَذا الَحَمام  لََنا ـتَ ـي  ـ: أال لَ  قالت   (13)دِ ـه  َفقَ ـأو نِص 
  (16)م  َيِصـدِ ـلَـم  ولَ ـم  َيسـوالَك لَ ـوإن  مَ               َقالَت  لَه  الن فس  إنِّي الَ أََرى َطَمعاً 

 (15)هِل ضّراراً ألقوامِ ــلجَ ـِ ؤَس لـا بـيَ               ال وا بني ـ: خَ  رٍ ـامِ ـو عَ ـن  ـبَ  ت  ـلاَـ قَ 
ل  بِ ــا تَ ــم  ـلَ    ....................................   (14)د  ــأَن  قَ ـا َوكَ ـنَ ـِرَحالِ ـز 

 (13)جارِ ـَت فَ ـل ـ مَ ـتَ ـّرَة واح  ـت  بَ ـَمل  ـَفحَ             نا ـنـيـنا بـي  ـتَ ـط  ـنا خ  ـم  ـَتسَ ــا اق  ـإنّ 
لِى ـ وَقد  َزالَ الن ه تَ           ار  بَِنا  ـَكأَن  َرح   (18)أ نٍِس َوِحدِ ـبِذى الَجلِيِل على م س 

                                                                                                                                                                          
 .  432ص  8ج:  ابن ِجنِّي  ، الخصائص 1
ابق  8  وال ِعل َم إاِل  حسَن َظنِّ بصاحبِ عجزه: .  437ص  8ج: المصدر الس 
ابق  3 ها ِمنه م  َفراش  الحواجِ  عجزه:.  423ص  8ج: المصدر الس   بِ ويتَبع 
ابق  4  .  422ص  8ج: المصدر الس 
ابق  3  .  336ص  8ج: المصدر الس 
ابق  6  .  69ص 1ج: المصدر الس 
ابق : ج7 لََتَنا َغًداوصدره:  803ص 1المصدر الس    َزَعَم الَبَواِرح  أَن  ِرح 
ابق : ج 2  . 803ص 1المصدر الس 
ابق : ج 9  هو من قوله:.  899ص 1المصدر الس 

 ته  الصوانع  ـمقـعليه ، حصيٌر ، ن     ا  ـهَ ـولـساِت ذيـّر الرامِ ــأّن مجـك
ها  ي ور  َناة ٍ َجديٍد س  ِر ِمب  ط اللّطيمة ِ، بائِع   على َظه   َيطوف  بها، وس 

ابق : ج 10  .  333ص  8المصدر الس 
ابق : ج 11 تَ          وقبله :.  323ص  8المصدر الس  َت من م س  َت َنَزع  ِصفَوإِذا َنَزع   ح 
ابق : ج 18 ل  غير أن  ِركاَبنا. وهو من قولِه :  343ص 8المصدر الس  ل  بِرَحالِنا وَكأَن  َقدِ   أَفَِد الترحُّ  لَّما َتز 
ابق : ج 13  .  610ص 8المصدر الس 
ابق : ج 14  .  649ص  3ج - 681ص 8المصدر الس 
ابق : ج 13  .  703ص 3المصدر الس 
ابق : ج 16 َر أن ِرَكابَِنا  وصدره:.  780ص 3المصدر الس  ل  َغي  َرحُّ  أَِزَف الت 
ابق : ج 17  .  211 ، 202ص  3المصدر الس 
ابق : ج 12  .  209ص  3المصدر الس 
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َن حَ ــجَ   (1)ل  ـد  َفعَ ـَجَزاَء ال كالَِب ال َعاِوياِت َوقَ              اتٍِم ـَزى َربُّه  َعنِّي َعِدي  ب 
 

 ( و ر  د  بن  َعم   :  (2) م(454ق هـ / 13َزي 
: نصير المرأة في الجاهلية، وأحد  ويّ دَ العَ  يّ شِ رَ ى، القُ ز  العُ  دِ ب  عَ  بنُ  لٍ ي  فَ نُ  بنُ  روُ م  عَ  بنُ  دُ ي  زَ 

عمر بن الخطاب. لم يدرك اإلسالم، وكان يكره عبادة األوثان وال يأكل مما  الحكماء. وهو ابن عمِّ 

إلى  ح عليها. ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها، فلم تستمله اليهودية وال النصراينة، فعادذب

مكة يعبد هللا على دين إبراهيم. وجاهر بعداء األوثان، فتألب عليه جمع من قريش، فأخرجوه من 

يدخلها مكة، فانصرف إلى )حراء( فسلط عليه عمه الخطاب شبانا ال يدعونه يدخل مكة، فكان ال 

قبل النبوة، وسئل عنه بعدها  -صل ى هللا عليه وسل م  -ا لوأد البنات،. رآه النبي إال سرا. وكان عدوً 

بخمس سنين. وله شعر  -صلى هللا عليه وسلم-ة وحده. توفي قبل مبعث فقال: ُيبعث يوم القيامة أم  

 .قليل
 وبيته في الخصائص : 

َش َضرّ     ـكأن َمن  َيك ن  لَه  نشب ي ح   َوي   َتقِر  يِعش َعي    (3)َبب  َومن َيف 
 

   ل مى بن   زهير  : (6)م (459/  ھق 13)  أبي س 
: حكيم الشعراء في الجاهلية. قال ابن األعرابي: كان  ياح المزنيّ رَ  بنُ  ةُ عَ بي  ى رَ مَ ل  ي سُ بِ أَ  بنُ  رُ ي  هَ زُ 

، وأخته سلمى شاعرة، وابناه  ، وخاله شاعراً  لزهير في الشعر ما لم يكن لغيره، كان أبوه شاعراً 

َزينة( بنواحي المدينة ساء شاعرةكعب وبجير شاعرين، وأخته الخنّ  : كان  قيل . . ولد في بالد )م 

ات( وهو أحد لي  ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة فكانت قصائده تسمى )الحو

  قات .أصحاب المعل  

 وأبياته في الخصائص :  

َهتِِهم  ـهِ ـيـالــخَ ـي   ما إن  يكاد   ِر، إّن األمَر م    م  لِوج   (5)َتَرك  ـشـَتخال ج  األم 
 (4)ُ  مـلِـ طَ ـظ  ـيَ ـاً فَ ــانَ ـيَ ـم  أَح  ــلَ ــظ  ـَوي     ....................................

عَ ـم  ـيَ   اءِ ـسَ ـى أَح  ـلَـ عَ    رٍ ــج  ـال فَ ـي ك  ـفِ   ه  ـلَـ يـحِ ــسَ اَن  ــكَ   (3) اء  ؤوٍد د 

                                                           
 .  839ص 1ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 1
 . 60ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8
 .  660ص  3ج: ابن ِجنِّي  ، الخصائص  3
، شرحه وقدم له : علّي حسن قاعود ، بيروت دار الكتب  الديوانق هـ( ، 13أبي سلمى )أبو سلمى ، زهير بن  4

 . 38ص ، 3: ج انظر : الزركلي ، األعالم.   3م . ص1922العلمية 
 . 704ص 3ج - 112 ص 1ابن ِجنِّي  ، الخصائص :  ج 3
ابق : ج 6  .  400ص 8المصدر الس 
ابق : ج 7  .  403ص 8المصدر الس 
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 (1)اِب وال ِخالء  ـَركـي الـاف فـطَ ـقِ    ا ــهَ ـن  ـخ  ـيَ  م  ــــاَرِة لـقَ ـفَ ــآِرَزة الــب
اله    ال بكم     ـما فعَ  جزى هللا  باإلحسانِ  ل وـفأب   (2)ما َخيَر الَبالِء الذي َيب 

تجر  قوٌم َيق ل  سَ  م  ـنـيـم بـه     ه م  ـَرَوات  ـمتى َيش   (3)عدل  نا فهم  ِرضاً وه 
َهتِ ـاليهـاد  ي خـا إن  َيكـمَ   (6)...................................            هم  ـم  لِِوج 

 (5) كــشَ ـحَ ـال هِ ــر  بِ ـــظ  ــن  ـيَ   م  ـلَـ فَ    ...................................

 (4)أَو َرَكك  شرقِيِّ َسلمى فيد  ــِ اٌء بـمَ    ...................................
ِرٌك ما َمَضى  د  ت  م   (3)ائِياـاَن جَ ـيئاً إَذا كَ ـٍق شـِ ابــوال سَ    َبَدا لي أنِّي لَس 

 (8)زوم على األمر الذي هو فاعلهع           ين عطاؤه  ـئـناق المـأع  ـوب بـذه  

 

 ل الَغَنوي َفي   :  (9)م(415/  ھق 13) ط 

، من  : شاعر جاهلّي فحل ، من قيس عيالن غني، من بني  بٍ ع  كَ  بنُ  فٍ و  عَ  ل بنُ ي  فَ طُ 

.  ، وربما سمي )طفيل الخيل( لكثرة وصفه لها وهو أوصف العرب للخيل . الشجعان

، وزهير بن  الجعديّ  . عاصر النابغة ، لتحسينه شعره ر( بتشديد الباءبِّ حَ ويسمى أيضا )المُ 

 . ، ومات بعد مقتل هرم بن سنان أبي سلمى

 ص : وبيتاه في الخصائ

َتتابٍِع     واً َعلى م  َحن بِ         َوَعاَرضت ها َره   (15)َشديِد الق َصيرى خاِرِجيٍّ م 
تِه            (11)م حاِديهاـكما وفى بِقالِص الن ج  أما ابن  َطوٍق فقد أوفى بِذم 

 

   ( 12)م (425/  ھق2) بن الَخِطيم َقي س: 
. أول  ، في الجاهلية ، وأحد صناديدها األوس ، أبو يزيد شاعر قيس بن الخطيم بن عدي األوسي

. وله أشعار كثيرة في وقعة  ، وقال في ذلك شعراً  ما اشتهر به تتبعه قاتلي أبيه وجده حتى قتلهما

                                                           
 .  403ص 8نِّي ، الخصائص : جابن جِ  1
ابق : ج 8  .  133ص  1المصدر الس 
ابق : ج 3  .  440ص 8المصدر الس 
ابق : ج 4 َر م  ـال  ـَتخعجزه: .  494ص 8المصدر الس  ِر إن  األَم   َتَرك  ــش  ـج  األَم 
ابق : ج 3  والبيت بتمامه:.  387ص 8المصدر الس 

َطلةٍ  ٍء َفزُّ َغي  تغاَث بَسي   خاَف العيوَن فلم انظر به الَحَشك           كما اس 
ابق : ج 6 م صدره:.  387ص 8المصدر الس   ث م  ِاسَتَمّروا َوقالوا إِن  َمشَرَبك 
ابق : ج 7  .  326 ، 340ص 8المصدر الس 
ابق : ج 2  .  601ص8المصدر الس 
 . 882ص ، 1انظر : الزركلي ، األعالم : ج 9
 .  792 ، 663ص 3جابن ِجنِّي  ، الخصائص :  10
ابق  11  .لم يذكر المحقق قائله 243ص ، 3ج: المصدر الس 
 .  803ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 18
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، فقتل قبل أن  . أدرك اإلسالم وتريث في قبوله بعاث التي كانت بين األوس والخزرج قبل الهجرة

 من يفضله على شعر حسان.، وفي األدباء  . شعره جيد يدخل فيه

 وبيته في الخصائص : 

راِد الَمذاِهبِ         (1)................................         أََتعِرف  َرسماً َكِاطِّ
  

  َ(2) م(425 /هـ  ق2َحَجر ) س  بن  و  أ : 
في  كبار شعرائها.: شاعر تميم في الجاهلية، أو من  ريح، أبو شُ  يميّ مِ التّ  كٍ الِ مَ  َحَجر بنُ  ُس بنُ و  أَ 

نسبه اختالف بعد أبيه حجر. وهو زوج أّم زهير بن أبي سلمى. كان كثير األسفار، وأكثر إقامته 

في شعره حكمة ورقة، وكانت  عند عمرو بن هند، في الحيرة. عّمر طويال، ولم يدرك اإلسالم.

معي: أوس أشعر من قال األص مه على سائر شعراء العرب. وكان غزال مغرما بالنساء.قدِّ تميم تُ 

  . زهير، إال أن النابغة طأطأ منه

 وبيته في الخصائص : 

ها           م عاٍر نواشر  لَبا َجذعا وذات  ِهد  ِمت  بالماء َتو   (3)ت ص 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 لََعمَرَة َوحشاً َغيَر َموقِِف راِكبِ . وعجزه :  102ص 1جابن ِجنِّي  ، الخصائص :  1

  3 جم ، بيروت : دار صادر ط، تحقيق : محمد يوسف ن الديوانق هـ( ، 81ابن حجر ، أوس بن حجر ) 8
 .  31ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج .  7صم  1979

 .   239ص  ، 3ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 3
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ن  ليس له تاريخ وفاة أو ترجمة:   المبحث الثاني : الشعراء الجاهليون مم 
       

يين الذين ذكروا واستشهد بشعرهم في " الخصائص" تبي ن أن  هناك من خالل تتبع الشعراء الجاهل

من لم يذكر تاريخ وفاتهم أو ليس لهم ترجمة، حيث تم  ترتيبهم حسب الحروف الهجائية وإليكم 

 تبيان ذلك حيث سنبدأ بمن لهم ترجمة، ولم يذكر تاريخ وفاتهم ، وبيان أبياته في الخصائص :
 

  َيم َبة  بن  أش  َري   :  (1) الَفق َعسيّ ج 
يزعمون أن )من عقرت مطيته على قبره يحشر  ، وممن شاعر جاهلّي . كان من القائلين بالبعث

 . ، من بني أسد بن خزيمة . نسبته إلى فقعس بن الحارث عليها( وله في ذلك أبيات

 وبيته في الخصائص :

نِي قَ     ب  ـق  ـانَِيٍة ف  ـِل غاــبِِوصَ        هاـت  ـبِع   د  ـوإَِذا أََتاَك بأَن  ذ  ب  ذِّ  (2)ل  ك 
 

   ة بن   َساِعَدة َؤي   :  (3)ج 
: شاعر من مخضرمي الجاهلية  ، من سعد هذيل ، من بني كعب ابن كاهل يّ لِ ذَ َساِعَدةُ بُن ُجَؤي ة الهُ 

 . : شعره محشو بالغريب والمعاني الغامضة ياآلمد. قال  . أسلم وليست له صحبة واإلسالم

 لخصائص : وبيتاه في ا

 (6)َزِرم   اــــشَ ـــحَ ــال وف  ـــــطـخ  ـمَ   .............................              
ن ه      ٌن بهزِّ الَكفِّ يعسل  مت  لَب  ـسَ ـفيه َكَما عَ              لَد  ع  ريَق الث   (5)ل الط 
 

  ِد ق الَعب  َمز   :( 4)يّ الم 
ف: شاعر جاهلّي قديم، من أهل البحرين. لقب و  عَ  ُحَيّي بنُ  َزيل بنُ جُ  بنُ  ودَ س  أَ  بنُ  َنَهارٍ  بنُ  َشأ سُ 

 .قبالممز  

 وبيته في الخصائص :

قِ          َطوِّ وٍص القَطاِة الم  ِزَها              َنِسيفاً َكأ ف ح  ِب َغر  لِي إلَى َجن  (1)َوَقد  َتِخَذت  ِرج 
 

                                                           

 . 119ص 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1

 . 770، ص 3: جابن ِجنِّي  ، الخصائص  8

 .  30ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3

 . وهو من قوله :  626صائص : ابن ِجنِّي  ، الخ 4
ق ب ها          ِم َير  و  لٌ بش دوِف الص  َوك  طوف  الَحَشا َزِرم   م   من الَمناِظر َمخ 

ابق : ج 3    242، ص3المصدر الس 

 .  138ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6
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 (2)أبو األخزر الحماني : 
لراجز أحد بني عبد العزى بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم وعبد وهو أبو األخزر الحماني ا

   .العزة هو حمان راجز محسن مشهور

 وبيتاه في الخصائص : 

عٍ ـيَ ـلِ  ٍم َرو  مِ ـــك  ـمَ  اِل ــعَ ـفَ  أو    و         (3)...................................         ر 
وان            وان  َمر   (6)...................................           ِم الَيِميوـلي  أخو اَمر 

 

  َ(5)يّ لِ ذَ اله   هللاِ  دِ ب  عَ  بن   ب  بي  ح : 
هو حبيب بن عبد هللا أخو صخر الغي الهذلي أحد بني عمرو ابن الحارث بن تميم بن سعد بن 

 . هذيل بن مدركة. شاعر محسن 

 وبيتاه في الخصائص : 

دِ ـشايع  َوس  ـفَ    ( 6)اًـ عـب  ـداً ضَ ـيِّ ــَسب سَ ـت ح  ـل       َتقِّناً ـس  ـَك م  َط َذو 
َظَمه            َع أَع  ب    (7)............................              ن  رأ ساً ـتراها الض 

 

   (8) يّ رِ يَ م  الحِ  َجَدنٍ  و  ذ  : 
، فلم تكن له  د أدبر، ورام ارتجاع ملك حمير وق ذكروا أنه قام مكان ذي نواس لما أغرق نفسه

، فغرق هو ومن  ، فاقتحم فيه للبحر أيضاً  وألجئوا،  ، ولم يزالوا به حتى هزموه بالحبشة طاقة

، وأما  " وكان ملك ذي نواس ثمانية وستين عاماً  : " قال صاحب المعارف . تبعه من أصحابه

ل اليمن بعدما غرق قام بأمر أه : " قال السهيلي صاحب الروض األنف . ذو جدن فهلك عن قرب

. وزعم  " ويقال: إنه أول من أظهر الغناء باليمن -: حسن الصوت  والجدن –ذو نواس ذو جدن 

: كان ذو جدن من المقاول الذين يلون  وقال البيهقي . البكري أن جدن مفازة باليمن نسب إليها

 .ومدينة سلحين -رين مدينة جليلة بين عمان والبح -. وكان له بينون  الجهات الكبار من اليمن

 وبيته في الخصائص : 
                                                                                                                                                                          

 . 497ص 8ج ابن ِجنِّي ، الخصائص : 1
 .  80ص  ، 1ج : المؤتلف والمختلفابن القيسراني ،  8
 . 62ص 4ج :شرح شافية ابن الحاجب .  776، ص1ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 3
ابق : ج 4  .  337ص  ، 8ج - 27ص  ، 1المصدر الس 
، 8م. ج1963محمود أبو الوفا، القاهرة: دار الكتب المصرية  ،، تحقيق: أحمد الزين ديوان الهذليينن ، الهذليو 3

 .77ص
 .  763، ص1خصائص : جابن ِجنِّي  ، ال 6
ابق : ج 7 راِهَمًة لها ِحَرةٌ وثِيل   وعجزه: . 68ص  ، 1المصدر الس   ج 
، تحقيق : د . نصرت عبد الرحمن ،  نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرباألندلسي ، أبي سعيد األندلسي ،  2

 . 132عمان : مكتبة األقصى . ص 
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اــَ ينـنِ ـاآلمِ  اِس ــــاأل نَ  ى ــلَـ عَ              ع  ــلِـ ط  ـاَيا يَ ـنـمَ ـإِن  ال    
(1 )

 

   ائّي :  والنيالب   ثيرٍ كَ  بن   د  ويشِ ر  الط 
 من شعراء الحماسة . هو شاعر جاهلّي و         

 وبيته في الخصائص : 

ت ه  يا أَيُّ       ِجي َمِطي  ز  ت            َها الَراِكب  الم  و   (2)سائِل  َبنِي أََسٍد ما هِذِه الص 
 

 ر  بن  َعلَس َهي   : (3) ز 
، وهو خال األعشى  ، ويكنى أبا الفضة هو من جماعة وهم من بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار

ب ببيٍت قاله. وهو لمسيّ واسمه زهير بن علٍس، وإنما لقب ا وكان األعشى راويته. أعشى قيس،

األعاجم، فأعطاه ثم أتى عدواً له من األعاجم يسأله  جاهلّي لم يدرك اإلسالم، وكان امتدح بعض

 . ه فمات، وال عقب لهفسمّ 

 وأبياته في الخصائص : 

َطِوائَها  ............................            (6)ب نَِيت  َمعاقِم ها على م 
 (5)ب  ــيـخِ ـن  يَ ـمَ ــٌم كَ ــــانِ ــأم غ   ٍم ـــَذاِت ِرح  ـــــٌر كَ ـــاقِ ــأع

ِة الَبحرِ ـي لَ ـم فـهوي بِهِ ـتَ   َوَغلَت بِِهم َسجحاء  جاِرَيٌة   (4)ج 

 

  اخ  الكَنانّي د   : (3)الشُّ
ٍف الكَنانّي َجدُّ بِني َدأ ٍب  َمُر بن َعو  اُخ ، من كنانة، َيع  د  ، في  من قريشأحد حكام العرب  ولَقُبه الشُّ

،  ّداخ " قال ابن حبيب: "سمي بذلك لشدخه الدماء بين قريش وخزاعة. كان يقال له " الش   الجاهلية

 ،، فحكم بينهموكانت قريش قاتلت خزاعة، وأرادوا إخراجها من مكة، فتراضى الفريقان بيعمرٍ 

بين قصّي و  وساوى بين الدماء على أال تخرج خزاعة من مكة وفي القاموس والتاج: "حكم

 . ، وقضى بالبيت لقصّي " ، فشدخ دماء خزاعة تحت قدمه وأبطلها قضاعة في أمر الكعبة

 وبيته في الخصائص : 

زاَع وال  م  ِمن قتالهم فَ    قاتليِ القوَم يا خ  ك  ذ   (8)َشلـيأخ 
                                                           

 .  733 ، ص3: جابن ِجنِّي  ، الخصائص  1

ابق  8  . 320، ص8: جالمصدر الس 
 .  33ص  ، 1والشعراء : ج ابن قتيبة ، الشعر 3
فِها. وصدره :  412ابن ِجنِّي  ، الخصائص :  4 باَب بَِطر   بم حالٍة َتقِص  الذُّ
ابق  3  . 412، ص 8: جالمصدر الس 
ابق  6  . 742 ، ص3: جالمصدر الس 

 . 803ص ، 2انظر : الزركلي ، األعالم : ج 7

 .  833، ص 1: جابن ِجنِّي  ، الخصائص  2
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 بِّي ر  بن  الَحارِث الض   :  (1) ش َمي 
مة ، وفتح الميم وآخره براء مهملة . وقال هو ُشمير بن الحارث الضبي ، ِبضم الشين المعج

 األخفش فيما كتبه عليه الذي في حفظي سمير بالسين المهملة . وهو شاعر جاهلّي . 

 وبيته في الخصائص : 

وا َظالََما  أتوا ناري فقلت  منوَن أنت م   ن  ق ل ت  ِعم   (8)َفَقال وا ال جِّ

 

  َ(3) يّ ر اله ذلِ مِ ي  وَ ع   بن   ك  الِ م :  
، واسمه مالك بن عويمر بن عثمان بن سويد بن حبيش ، بن خناعة بن  بو أثيلة ، الُمنتِخل لقبهو أ

 . عادية بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر

 وبيتاه في الخصائص : 

عجٌ        تًى في الناِس أَحَرَزه  ـَ ب َفأَيُّ فـَفِاذهَ  لَم د   (6) َوال َجَبل   ِمن َحتفِِه ظ 
ٌب كَدمِ ـلَـ ن  م  ـــهِ ـبِ      ـراتٍ ـاخِ ـــاِرَي فَ ـى َمعـلـت  عـــي  ــِ أَب  (5) اطِ ـبـعِ ـال و 

 

 ِريّ ا ك  ل  النُّ َفض   :  (6) لم 
د بن ُعّذرَة بن بن نُ  باَن بن َسو  َحم بن َعدّي بن َشي  شر أس  وتقع نسبته كرة بضم النون،الُمفّضُل بن َمع 

الكتب البكري تصحيفاً. شاعر جاهلّي من أصحاب المنصفات قال ابن سالم في سبب في كثير من 

والمنصفات تسمية أطلقت على القصائد ،تلقيبه بالمفضل: فّضله قصيدته التي يقال لها المنصفة 

  اللقاء. طلوه من حرِّ التي أنصف قائلوها بها أعداءهم، وصدقوا عنهم وعن أنفسهم فيما اصّ 

 ئص :وبيته في الخصا

ٍر ـِن سَ ـَة بـلَبَ ـع  ـثَ ـٍة بِ ـلَـ ائِ ـوسَ               (3)وق  ـلََبَة الَعل  ـع  ـت  بِثَ ـلِقَ ـد عَ ـوق                         ي 

 

 

 

                                                           

، تحقيق : محمد عبد القادر أحمد  النوادر في اللغةهـ( ،  813األنصاري ، أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت )ت 1
 .   320م . ص 1921، القاهرة : دار الشروق 

 .  130ص ، 1ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 8

م . 1963محمود أبو الوفا ، القاهرة : دار الكتب المصرية  ،أحمد الزين  ، تحقيق : ديوان الهذليينالهذليون ،  3
 . 1ص ، 8ج

 . 398، ص1ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 4

ابق  3  . 763، ص1: جالمصدر الس 
6  
 .  393، ص 8: جابن ِجنِّي  ، الخصائص  7
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  ُّائِي وين الط   :  (1)َعاِمر  بن  ج 
ن بنُ  َعاُمّر بنُ  ِد ُرَضا بنُ  ُجَوي   طيِّئ في الجاهلية، من أشراف  : شاعر فارس  يّ ائِ قُُمّران، الط   َعب 

تبرأ قومه من جرائره وله حكاية مع امرئ القيس. قتله بعض  ،مستهتراً  كان فاتكاً  ،من المعمرين

 وبيته في الخصائص : . بني كلب

َقَها                   َنٌة وَدَقت  َود  ز  َقالَها                 َفاَل م  َض أبق لَ إب   (2)َواَل أَر 

 

   لَي  :  (3)س اله َذلِّي َعاِمر  بن  الح 
ُمه عَ  . من شعراء  : شاعر فحل ، من بني سهل بن هذيلبُن الُحلَي س  اِمرُ أَبو َكبِيٍر الُهَذلِّي واس 

وأبياته في  . -صل ى هللا عليه وسل م  -: أدرك اإلسالم، وأسلم، وله خبر مع النبي  قيل . الحماسة

 الخصائص : 

َض إالّ َمن   َملِ    كِب َما إن  َيَمسُّ األر  اِق َطى  الِمح  ف  الس  ه  َوَحر   (6)ِمن 
ِر ق المةٍ ـلو كان في قلبي كقَ  س  اهَ ـرك ما أَتـيـغـا لـبًّ ـ  ح       د   (5)ليـا أَر 

َضٍل لَِجٍب ل ...................................                   ب  َهي  َضلِ ـفَ ـر   (4)ف ت بَِهي 
لِ ـمَ ـوا فَ ـَزلـم نَ ـَوإِذا ه   ..........                  ......................... ي   (3)أوى الع 

 

 َناَبة و بن  اإلط  ر   :  ( 8) َعم 
 . . كان أشرف الخزرج : شاعر جاهلّي فارس ، الكعبي الخزرجي عمرو بن عامر بن زيد مناة

 اة من يعده من ملوك ، وفي الرو ، من بني القين اشتهر بنسبته إلى أمه " اإلطنابة " بنت شهاب

 . . وكان على رأس الخزرج في حرب لها مع األوس . كان إقامته بالمدينة العرب في الجاهلية

 وبيته في الخصائص : 

لِي كالما َجَشأَت  وجاَشت    َتِريِحي   َوَقو  َمِدي أَو َتس   ( 9)َمكاَنِك، ت ح 
 

 

                                                           
 .  830ص  ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1
 .  377 ، ص8ج: ابن ِجنِّي  ، الخصائص 8
 .  830ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
 . 310ص ، 8ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 4
ابق  3  . 321ص ، 8: جالمصدر الس 

ابق  6 َهير  إِن  َيِشِب الَقذال  فإِن ني صدره :.  392ص ، 8: جالمصدر الس   أَز 

  لِصحاَب إِذا َتكون  َعظيَمةٌ َيحمي ا وصدره: . 643ص ، 3ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 7
 .  20ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 2
 .  636، ص 3: جابن ِجنِّي  ، الخصائص  9
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  َوص ف  بن  األَح   :  (1)َعو 

:  ، يكنى أبا يزيد ، من بني كالب بن عامر بن صعصعة امريعوف بن األحوص بن جعفر الع

 .شاعر جاهلّي . كان في أيام حرب الفجار
 وبيته في الخصائص : 

َريٍف   (2)اعٍ ـام علّي نـقـوديناٍر ف    إذا ما كنت  مثلَ ذوي ع 

 

   ( 3) الَخِرع ابن: 
، من  من تيم الرباب،  . بالخرع ابن عبس بن وديعة التيمي عوف بن عطية بن عمرو الملقب

 . ، وعّده ابن سالم في الطبقة الثامنة من اإلسالميين . أدرك اإلسالم : شاعر جاهلّي فحل مضر

، كانت منه نسخة عند  . له ديوان شعر صغير ، فلعله كان قد نزل بفارس ونعته الزبيدي بالفارسيّ 

دادي صاحب الخزانة هما لقيط بن ُزرارة في وقعة  ، ذكرها في كالمه على بيتين له خاطب ب الَبغ 

، وهذه كانت عام مولد النبي  ، وكانت الوقعة قبل يوم جبلة بسنة وهو جبل قرب عكاظ، رحرحان 

 . أو بعده ببضع سنين –صل ى هللا عليه وسل م  –

 وبيته في الخصائص :

وا الَمَطي  على                 رِ ِمن أهِل كاِظم          َدلِيٍل دائٍب  َشدُّ ح    (6)ٍة بِسيِف األَب 
 

 ط  بن  أ َني ف  :  (5) ق َري 

معمر بن المثنى  روى عنه.  في حياته غموض .شاعر جاهلّي  ، قريط بن أنيف العنبري التميمي

، فاستنجد  ، وخذله قومه له ، وأخذوا ثالثين بعيراً  أن بعض بني شيبان أغاروا عليه مفادهخبر 

 . ن مئة بعير ودفعوها إليه، فنهبوا من بني شيبا ببني مازن

 وأبياته في الخصائص : 

وا إِلَ ـطَ                      .........................   َداناـار  ح  ِه َزَراَفٍت َوو   (4)ي 

 وعهد  شبابِها الَحَسن  الجِميل     أتنَسى ال هداك هللا ليلى  
لٌ جِديدٌ   (3)ول  ـث  ـاٌت م  ـامَ ـمَ ـا حَ ــهـيَ ـافِ ــأث           كأَن  وقد أََتى َحو 

ّن فِطر  َعالََها اله  وا ع   (1)َطار 
                                                           

 .  94ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1
 .  634 ، ص3: جابن ِجنِّي  ، الخصائص  8
 .  96ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
 .  318ص 8ج ابن ِجنِّي ، الخصائص : 4
 . 193ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
ِه لَه م   صدره:.  423ابن ِجنِّي  ، الخصائص :  6 َدى َناِجَذي  رُّ أَب  ٌم إَذا الش   َقو 

ابق : ج 7  . 869ص  ، 1المصدر الس 
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ب ونِ         مَناَيا ـوَن الـأ ناٌس الَ َيَمل   ِب الز   (2)إذا َداَرت  َرَحى ال َحر 
 

 (3) ق َصيُّ بن  ِكالب : 
: هو أول من  . قيل : سيد قريش في عصره ورئيسهم قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤيّ 

. مات أبوه وهو طفل  . وهو األب الخامس في سلسلة النسب النبوي له ملك من بني كنانةكان 

 ، وسمي قصياً  ، فشب في حجره فتزوجت أمه برجل من بني عذرة فانتقل بها إلى أطراف الشام

.  ولما كبر عاد إلى الحجاز اً ،أو يزيداً زيد . وأكثر المؤرخين على أن اسمه لبعده عن دار قومه

. وولي البيت الحرام. فهدم الكعبة وجّدد بنيانها وحاربته القبائل فجمع قومه  موصوفا بالدهاء وكان

وكانت له الحجابة والسقاية  من الشعاب واألودية وأسكنهم مكة، لتقوى بهم عصبيته، فلقبوه مجّمعاً 

. وهو الذي أحدث إال في داره والرفادة والندوة واللواء. وكانت قريش تتيمن برأيه، فال تبرم أمراً 

قال ابن هشام: غلب على مكة وجميع أمر  .ليراها من دفع من عرفة ؛وقود النار في المزدلفة

 قريش، وساعدته قضاعة. وقال ابن حبيب: كان الشرف والرياسة من قريش في الجاهلية في بني

 . قصّي ال ينازعونه وال يفخر عليهم فاخر إلى أن تفرقت الرياسة في بني عبد مناف

 وبيتاه في الخصائص : 

لِدي وبها َربِيت  ـكّ ـمَ ـب    إّنيـّني فـفمن يك سائالً ع  َة َمو 
 (6)ت  أَبِي  وال ش ئيت  ـئيَ ـفما ش     وقد َربَِيت  بها اآلباء  قبلي

 

 (5)قطبة بن أوس  : 

: شاعر جاهلّي . يلقب بالحادرة  قطبة بن أوس بن محصن بن جرول المازني الفزاري الغطفانيّ 

  .)الضخم(. كان حسان بن ثابت معجبا بقصيدة له أولها: " بكرت سمية غدوة فتمتعي"
 وأبياته في الخصائص : 

ن  ـظ  ـيُّ الذي يَ ـَمعِ ـاألَل    (4)اــعَ ـمِ ــد  سَ ــَوقَ   د  َرأَىــقَ   أَن  ـــكَ    نُّ بَِك الظ 
َدب ه داٍن ِ فَ ـاد يَ ـكـي         م ِسفٍّ ف ويَق األرِض َهي  احِ ـالـاَم بــق ن  ـه مَ ـع  ـد   (3)ر 

ِرهاـَفَمالك باالليِط الذي ت ٍض َكنه القي ض  من  َعل             حَت قِش  قِئ بي   ( 8)كِغر 

                                                                                                                                                                          

 أَيُّ َقل وِص َراكٍب َتراَها عجزه: . 424ص ، 8: ج ابن ِجنِّي  ، الخصائص 1

 .  362ص ، 8ابق : جالمصدر الس   8
 . 192ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
 .  873 ابن ِجنِّي  ، الخصائص : 4
 .  800ص  ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
 .  320 ، ص8: جابن ِجنِّي  ، الخصائص  6
ابق  7  .  390 ، ص 8: جالمصدر الس 
ابق  2  . 742 ، ص3ج /   346 ، ص 8: جالمصدر الس 
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اله  (1)بة راِدف  ـيـقِ ـل َف الحَ ـٌب خَ ـتَ ـلها قَ        ه  ــا ورأسـداهَ ـا يَ ـت واِهق  رج 
َيماـيـبِ طَ      ...................................           (2)ٌب بما أعيا النِّطاسيُّ حذ 

طالِ ـَن الـة ٌ مِ ـاِرجَ ـل  خَ ـَوالخي              َولَنِعَم َمأَوى الم ستضيِف إذا دعا  (3)َقس 
ع  الـرَز الـإذا أب  (6)قِل  ــاٌد لمن يأوي إليهم ومعـَمص             اَب فإن همـعَ ـكَ ـَرو 

فَ ـح  ـولكن لَق وا ناراً تَ              م  ـدُّ عليهـش  ـنَ ا ـوا أَن  ـن  ـب  ـا جَ ـمَ ـف  (5)ع  ـسُّ وَتس 
َخَتهـب  ....................................... ت  َطب   (4)عِ ـــي  ـج   طٍ ـَره  ـلِ  ـااَدر 

 

   َمان الَعائِِذيِّ  ر بن  هِ س  م ع   :  (3)النُّ

ِهرُ  ه؛وَمق اس  لََقبُ       َمان ب بنُ  ُمس  ع  د بن النُّ م بن الَحاِرِث بن مالك بن ُعَبي  رو بن َرِبيَعَة بن َتي  ن َعم 

َمَة بن لَُؤيِّ بن غالٍِب الَعاِئِذيِّ  اجتماع قريش، بن مالك بن النضر بن كنانة  رٍ ه  ر، وإلى فِ ه  بن فِ  ُخَزي 

اس العائذي، من ق  بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهو مَ 

ائذة قريش نسبوا إلى أمهم عائذة بنت الخمس بن قحافة بن خثعم وعدادهم في بني أبي ربيعة بن ع

ذهل بن شيبان، حلفاء لهم وهو شاعر جاهلّي كما نص عليه ابن دريد في االشتقاق وذكر 

ما يدل على أنه أدرك اإلسالم ولم نجد نصا يدل على أنه  ،المرزباني أنه مخضرم وفي النقائض

ل اآلمدي: ولمقاس أشعار جياد في كتاب بني أبي ربيعة بن ذهل وفي بطون قريش وقيل له أسلم قا

 مقاس ألن رجال قال: هو يمقس الشعر كيف شاء، أي يقوله يقال مقس من األكل ما شاء. 

 وبيته في الخصائص : 

َدَما ِس َبع  َرأَ الَقي  لَى يا ام  لَى َفأَو  َن بآثاِر الَمطيِّ        أَو   (8)الَحَوافَِراَخَصف 

 

   س عِ  بن   م َضرِّ  : (9)يّ ِرب 
ِعّي بن لَِقيِط األسديّ  ُس بُن ِرب  . أورد له البغدادي أبياتا جيدة  : شاعر حسن التشبيه والرصف ُمَضرِّ

: هو شاعر جاهلّي . واختار أبو تمام في  . وقال ، ومقطوعة فيها حكمة في وصف ليلة ويوم

 .له المرزباني عدة مقطوعات . وروى  الحماسة قطعتين من شعره

                                                           
 .  327 ، ص8: ج ابن ِجنِّي  ، الخصائص 1
ابق  8  .  606 ، ص3: جالمصدر الس 
ابق  3  . 777 ، ص3: جالمصدر الس 

ابق  4  . 203، ص 3: جالمصدر الس 

ابق  3  . 230، ص 3: جالمصدر الس 

ابق :  6 َته   صدره :.  721المصدر الس  لِى الَمراجل  َتح  ٍض َتغ  َعر   وم 

 .  883ص ، 7، األعالم : ج انظر : الزركلي 7

 .   302ص ، 8ج ابن ِجنِّي  ، الخصائص : 2

 .  830ص ،7انظر : الزركلي ، األعالم : ج 9
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 وبيته في الخصائص : 

َمالٍت  لي في َيع  ص  ت  ب من  ريَحا        وِطر  َن الس  ِد يخبِط   (1)َدوامي األي 
 

  د َنبِّه بن  َسع   :  (8)م 
. لقبه )أعصر( وهو أبو قبائل  : جدُّ جاهلّي . من الشعراءَقي س َعي الن بن ُمَضر د بنُ ع  سَ  ُمَنبِّه بنُ 

 : لة( و )غني( و )الطفاوة( من شعره)باه

 رـص  ـاألع   الليالي واختالف   رُّ كَ      هرأسَ  بَ ــي  ـاك شَ ـأبّ  ، إن  ر  ـيـمَ ـأع  
  : فبهذا البيت سّمي )أعصر( وقوم يقولون )يعصر( وليس بشئ .  قال المرزباني

 وأبياته في الخصائص :      

 ايا ـظـتِرش العَ ـالِهرِّ يحل ـع  ـفـكِ    َب بالعشيِّ بني بنيِِه ــوالعَ 
 (3)َقى من المرض الِشفاياـوال ي س     ى  ـوبـوال ي  هـده اإللـأبعَ ـف
رِ ـالف  األعـَكّر االليالي َواختِ    إِّن أباِك َشـيَب رأَسه   ي  نَ ب  أ  (6)ص 

 

  َِرة  بن  عبِد هللا َبي  ناله  َري   : (5) يع 
د َمنَ  َرةُ بُن عبِد هللاِ بُن َعب  ُبوعٍ اف بُن ُهَبي  لبة بن َير  ن بن َثع  :العريني : شاعر جاهلّي من فرسان  ُعَري 

ة ومعناه : صوت النار الكلحبتميم وساداتها . يقال له : فارس الَعَرادة وهي فرسه. ويعرف ب

ولهيبها والنسابون مختلفون في اسم أبيه : عبد مناف ، أم عبد هللا بن عبد مناف ؟ وكثير منهم 

" بضم العين وفتح الراء ، نسبة إلى عرينة من قضاعة أو من بجيلة ، وصححه  يجعله العرني

 . المحققون بلفظ العريني مفتوح العين مكسور الراء ، نسبة إلى عرين من بني يربوع ، من تميم

 وبيتاه في الخصائص : 

َشكت      َش الكريهَة أَو  َنا بالفتى أَن     إِذا المرء  لم َيغ  َعا ِحبال  اله َوي   (4)َتَقط 
 (3)األَسِد الكلِيم  ـخ  كـشيـا الـعليه .....................................                     

 

 
                                                           

 .  423ص ، 8ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 1

 .  890ص ، 7انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8

 . 334، ص8ج - 832ص ، 1ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 3

ابق  4  .  733ص ، 3ج - 361ص  ، 8ج: المصدر الس 
 . 76ص ، 2انظر : الزركلي ، األعالم : ج3
 .  662 ، ص3: جابن ِجنِّي  ، الخصائص  6
ابق  7 ت عليهم    صدره: .673ص ، 3ج: المصدر الس   هَي الفرس  التي َكر 
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أّما من لم ي عرف لهم ترجمة من الشعراء الجاهليين واستشهد بشعرهم في " الخصائص" فإليكم 
 ذكر أسمائهم حسب التريب الهجائي وبيان أبياته في الخصائص:

  

  َبن  َعِديِّ  ة  َسواد : 

 وبيته في الخصائص : 

َشـَكـت              .......................           ـَنا بالفـتى   .. أَو   (1) ....... . ِحبال  اله ـَوي 
ٌء   َت َشي  ق  الَمو  َت َيِسب  ت  َذا الِغَنى والَفقِيرا   ال أََرى الَمو  َص الَمو   (2)َنغ 

 

  َيّ مِ شَ ي  الخَ  هللاِ  دِ ب  عَ  بن   ر  خ  ص  : 

 وبيته في الخصائص : 

أَ مِ ـَ َتب                      المٌ ـــا غ  ــــٌك إِم  ـــِ الـَك هَ ـالـعَ ـل  (3)اـامَ ـقَ ـٍر م  ـيـصِ ـن  ـمَ ـن شـو 
 

  َ(6) يّ لِ ذَ اله   افٍ نَ مَ  د  ب  ع  : 
 .  يُّ لِ ذَ الهُ  الُجَربيُّ  عبد مناف بن ربعٍ 

 وبيته في الخصائص : 

ٍت َيل َعج  الِجلِدا .....................................              .. باً أَلِيماَ بِِسب    (5)َضر 
 

   قَبة  :  يّ انِ ز  الهَ  قٍ ابِ سَ  بن   ع 
 وبيته في الخصائص : 

 (4)فكيف أنت إذا رقش الجراد نزا          قد كنت تأمنني والجدب دونكم

 

   ىّ رِ ك  ش  م اليَ قَ ر  أَ  بن   علّياء :  
 وبيته في الخصائص : 

ع   ب وٍع ِشَراَر الن اتِ     الِة ـيا َقاَتلَ هللا  بني السِّ رو بَن َير    َعم 

                                                           

 .وتمامه : 662، ص 3ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 1
َشـَكـت  إِذا المـرء  لـم َيغ                   ـَعـا.              ـَش الكريهـَة أَو  ـَنـا بـالـفـتـى أَن َتـَقـط    ِحــبــال  الـه ـَوي 

ابق : ج 8  .  662ص ، 3المصدر الس 

ابق : ج 3  .  771ص ، 3المصدر الس 
 . 32ص ، 8الهذليين : ج الهذليون ، ديوان 4

ٌح قاَمتا معهإِذ. َوصدرهُ :  763، ص3ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 3 ب َنو   ا َتأَو 

ابق  6  .  70، ص1: جالمصدر الس 
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  ََعر  ا ةَ ثَ ارِ حَ  و بن  ر  م  ع َقبَ  ألش   : ( 1) انالر 
ُرو بُن َحاِرَثَة بنُ  وهو  . عد بن مالك بن ثعلبةسَ  بنُ  ارثِ الحَ  بنُ  المةَ سَ  ب بنُ اشِ نَ  َعم 

 ائص : وبيته في الخص

م أَن َيعلَموا   بِك في الَقو   (2)ّر  ــِ ضـّي م  ـنِ ـم غَ ـهـيـك فـأَنّ ـب   بَِحس 
 

  َارب  جَ  بن   ك  الِ م : 
 وبيته في الخصائص : 

كم ال أن  ن َباِعلكم   (3)لى َناحِ ـاِوركم إاَل  عــوال نج    إّنا َبن و عمِّ
 

  ِن َصي  داس  بن  الح   :  (4)ِمر 

 من بني عبدهللا بن كالب ، وهو جاهلّي . وبيته في الخصائص :  هو مرداس بن الحصين ،
ل الـلنَ           ناـي  ـقَ ـَ ًة، لّما التـأَن  َدريئــك داعِ س  ـص  َتَمع  الصُّ ج   (5)يِف، م 

نا  ت  له الَقبيلََة إذ  َتَجه  تِ ـشِ ـت  بـاقَ ـا ضَ ـومَ          َقَصر   (4)يــِه ِذراعــد 
 

 يّ قِ ارِ البَ  ارٍ مَ حِ  بن   ر  قّ م ع : 
 وبيته في الخصائص : 

فوف    (3)وفـت ِمن ل باَنَِتَك األَلسَ ـوأم     أجّد الركب بعد َغٍد خ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، تحقيق : عبد السالم  جمهرة أنساب العربهـ( ، 436األندلسي ، أبو محمد ، علّي بن أحمد بن سعيد بن حزم ) 1
 .  198. ص 3محمد هارون ، القاهرة : دار المعارف ، ط

 .  703ص ، 3ابن ِجنِّي  ، الخصائص :  ج 8

ابق الم 3  .  776، ص3: جصدر الس 
 .   149األنصاري ،  النوادر في اللغة ص  4

 .  429ص ، 8ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 3

ابق  6  .  496ص ، 8: جالمصدر الس 

ابق  7  .  840ص ،1: جالمصدر الس 
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ن لهم تاريخ وفاة  الشعراء الجاهليون مم 

 عدد األبيات سنة الوفاة اسم الشاعر الرقم

 8 م340/ ھق20 إمرؤ القيس 1

اً  8  83 م340/ ھق20 تأَب ط َشّرً

 3 م330/ھق73 رقش األكبر الم 3

 80 م334/ھق71 عبيد بن األبرص  4

 3 م369/ھق30 المتلمس/جرير بن عبد العزى 3

 4 م370/ھق34 الحارث بن حلزة اليشكري  6

 3 م322/ھق33 المثقب العبدي  7

 8 م390/ھق33 عدي بن زيد  2

 8 م398/ھق38 عروة بن الرحال 9

 8 م394/ھق30 عروة بن الورد 10

 1 م394/ھق30 دختنوس 11

 3 م600/ھق83 األسود بن يعفر النهشلي  18

 11 م600/ھق88 عنترة بن شداد العبسي  13

 1 م600/ھق88 ذو اإلصبع العدواني  14

 8 م 392ق هـ /  88 بشر بن أَبي خاِزم 13

 8 م603/ھق80 علقمة بن عبدة الفحل 16

ل  اليشكري   17  4 م603/ھق80  الُمَنخ 

 12 م604/ھق12 نابغة الذبيانيال 12

 1 م606/ھق17 زيد بن عمرو بن نفيل القرشي 19

 18 م609/ھق13 زهير بن أبي سلمى 80

 1 م610/ھق13 طفيل الغنوي 81

 1 م680/ھق8 قيس بن الخطيم  88

 1 م680/ھق8 أوس بن حجر  83

 156 المجموع



117 

 

ن  ليس له تاريخ وفاة  الشعراء الجاهليون مم 

 عدد األبيات اسم الشاعر مالرق

 1 جريبة بن األشيم الفقعسي   1

ية  8  1 ساعدة بن جو 

 1 شأس بن نهار الممزق العبدي 3

 1 أبو األحرز الحماني  4

 1 حبيب بن عبد هللا الهذلي 3

 8 ذو َجَدن الحميري 6

  1 رويشد بن كثير البوالني الطائي  7

 1 زهير بن َعلس 2

اخ ال 9 د   1 كنانيالش 

 1 ُشمير بن الحارث الضبي 10

 1 مالك بن عويمر الُهذلِي 11

ِريّ  18 ُل بن معشر النُّك   1 الُمَفض 

ائِيُّ  13  1 َعاِمُر بُن ُجوين الط 

 1 عامر بن الحليس الُهَذلي 14

 1 عمرو بن اإلطنابة 13

َوص 16 ُف بن األح   1 َعو 

 1 ابن الخرع عوف بن عطية  17

 8 ط بن أَُني فقَُري   12

 8 قَُصّي بُن ِكالب 19

 1 قطبة بن أوس 80

 1 مسهر بن النعمان العاِئذي 81

عي 88 س بن ِرب   1 ُمَضرِّ

 3 منبه بن سعد بن قيس عيالن 83

 1 هبيرة بن عبد هللا العريني 84

 33  المجموع
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ن  ليس  لهم ترجمة الشعراء الجاهليون مم 

 ياتعدد األب اسم الشاعر الرقم

 1 سوادة بن عدي 1

 1 صخر بن عبدهللا الخيشمي  8

 1 عبد مناف الهذلي  3

 1 عقبة بن سابق الهزاني  4

 8 علّياء بن أرقم اليشكري  3

  1 عمرو بن حارثة األشعر الّرقبان 6

 1 مالك بن جبار  7

 8 مرداس بن الحصين 2

 1 ُمعّقر بن حمار البارقي 9

 11 المجموع
 

 

 الجاهليونالشعراء 
 

الخاّصة بالشعراء الجاهليين الّشواهد الشعريُة من خالل مطالعتنا للجداول السابقة نالحظ أن  

 نحو :  . علىابن ِجنِّي الحظُّ األوفى ، والنصيُب األ عندقد كان لها الفحول 

 

 عدد األبيات سنة الوفاة اسم الشاعر الرقم

 89 م340/ ھق20 إمرؤ القيس 1

 80 م334/ھق71 برص عبيد بن األ 8

 12 م604/ھق12 النابغة الذبياني 3

 18 م609/ھق13 زهير بن أبي سلمى 4

 11 م600/ھق88 عنترة بن شداد العبسي  3

 

واحتج  للباقين ببيت أو أكثر، وهذا دليل على ثقافته الواسعة ومحفوظه الضخم من الشعر الجاهلي. 

به اللغوي، وتأكيد ما يذهب إليه. ونالحظ أن  ابن يريد من ذلك تسويق فكره الّنحوّي ودعم مذه
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ِجنِّي احتج لشعراء ليسوا بشهرة أقرانهم من الشعراء الجاهليين. وديدنه في ذلك إثبات القاعدة 

 اللغوّية التي يسعى إلى وضعها أو توضيحها. 

 

كن  تم  التحفّظ ، وللالحتجاِج باالتفاق صالح، والعصر الجاهلّي عصور االحتجاجوقد مّر بنا ترتيب 

واستشهد . في فصاحتهبعض علماء اللغة  ُطعنَ لكنًة، أو  شابتهاألعاجَم، أو  تهخالطَ على بعضهم لم

 :منهم بشعرهمابن ِجنِّي 

 

 د  : ( 1)م(595/  ھق 35العبادّي ) عِدّي بن َزي 

ّنه نشأ بين وسبب ذلك أ "، " ليس ممن يعّد في الفحول ... وكانوا قد أخذوا عليه أشياء عيب فيها

قال ابن قتيبة : " كان يسكن بالحيرة  ،( 2)الفرِس ، وتعلَّم الفارسّيَة ، وكتب في ديوان كسرى زماناً 

، ، ويدخُل األرياَف ، فثقَُل لساُنُه ، واحُتِمَل عنه شيء كثير  جداً ، وعلماؤنا ال يرون شعره حّجًة "

اَظُه ليست بنجدّيٍة ، وكان نصرانياً من عّباد وقال أبو عبيدة : " والعرب ال تروي شعره ؛ ألّن ألف

 لهابن ِجنِّي و .،(6)ومع ذلك فقد استشهد سيبويِه بثالثِة أبياٍت من شعِرِه" .(3)الحيرِة قد قرأ الكتَب "

 .(5)"بشاهدين
 

  َواد  : (4)(م565 / ھق39جارية بن الحّجاج  اإلياديأبو د 
ومع ذلك فله شاهد   .(7)"ر أبي ُدَواد وال عديِّ بن زيدٍ قال األصمعيُّ : كانِت الرواةُ ال تروي شع" 

 (.9)ابن ِجنِّي  ومثله عند.(2)نحوّي عند سيبويهِ 

 

 
 

 

 
                                                           

 .  880ص  ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1

 . 29،94ص  ، 8األصفهاني، األغاني، انظر: ج 8

 .  184، 181انظر: ص  الشعر والشعراء، ابن قتيبة  3

 . 339-4،  113،  74-3،  318-8،  192،  140-1انظر : الكتاب   4

 .  93انظر : البحث : ص 3

، ترجمتتة : إحستتان عبتتاس وأنتتيس  دراسااات فااي األدب العرباايم( ، 1939غوستتتاف ، غوستتتاف فتتون غرينتتاوم) 6
 م .1939فريحة ، بيروت : دار مكتبة الحياة 

 .407، ص 16األغاني،: ج األصفهاني، 7

 .66، ص 1: ج سيبويه، الكتاب 2

 .  47انظر : البحث : ص 9
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 ممن لهم تاريخ وفاة المبحث الثالث : الشعراء اإلسالميون 

الذين ذكروا واستشهد بشعرهم في " الخصائص" تبين أن  ن ياإلسالميمن خالل تتبع الشعراء       

َد تاريخ وفا تهم ومنهم من لم يذكر، وإليكم تبيان ذلك مرتبة حسب تاريخ الوفاة وبيان هناك ما ُحدِّ

 أبياته في الخصائص:

 

   َ(1)م(429هـ / 3)س ي  قَ  بن   ن  و  م  ي  م : 

،  ، المعروف بأعشى قيس ، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي ميمون بن قيس بن جندل أبو بصير

، وأحد  شعراء الطبقة األولى في الجاهلية ، واألعشى الكبير: من ويقال له أعشى بكر بن وائل

، يسلك فيه  ، غزير الشعر . كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس أصحاب المعلقات

، فسمي صّناجة  . وكان يغّني بشعره منه ، وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعراً  كل مسلك

األلفاظ الفارسّية  ت  رَ ثُ ، ولذلك كَ  لوك فارسما م: كان يفد على الملوك وال سي   العرب قال البغدادي

.  . ولقب باألعشى لضعف بصره ، وأدرك اإلسالم ولم يسلم طويالً  . عاش عمراً  في شعره

. مولده ووفاته في قرية )منفوحة( باليمامة قرب مدينة )الرياض( وفيها  وعمي في أواخر عمره

يوان سمي )الصبح المنير في شعر أبي ، جمع بعض شعره في د أخباره كثيرة  داره وبها قبره

 ( .بصير
 وأبياته في الخصائص : 

ماـروبــعـلـاً لـطـوائم رهـي               أنما ـماء كَ ـاً للس  ـذوبَ ـع اتَ ـبَ فـ            (2)ة صي 
َي راتَِعٌة ـل  منهَ ـأ ك  ـال يَ ـظَ ـف ت  ـيـي ثِ ـراعـاِر ت  ـد  النهـجَ              ا َوه                      ( 3)عاَرًة ر 
َثِر مفـَ  َت بِاألك                           (6)رِ ـــاثِ ـــكَ ـل ـ لِ  ّزة  ـــــعِ ـال  اــــمَ ـَوإنّ             ىً ـصـم  حَ ـه  ـن  ـِ لَس 

ق  ـعَ :َم داجٍ ـحَ ــأسـب     َما ـَ اسـقَ ـرضيَعي  لََباٍن ثدَي أمٍّ تَ  ض  ال نتفر            (5)و 
َدافِ ـالـي بِ ـلـتَ ـغ  ـّية ٍ تَ ـالِ ــمَ ــج                      (4)يَراـجِ ـهَ ـات  الــمَ ــّذَب اآلثِ ــــإذا كَ         رِّ
 (3)م  ــصــع   يٍّ ــحَ  الــــك   ن  ـمِ  ذ  ــآخ  وَ                 .................................  

ِوَرةً  ك  أَص  وع  الِمس  د  مِ          إَِذا َتق وم  َيض  َبق  الَور  ن  َدانَِها َشِمل  ـوالز      (8)ن أَر 

                                                           

انظر : الزركلي ، .الزركلي،  9م . ص1920، بيروت: دار صادر  الديوانهـ( ، 7األعشى، ميمون بن قيس ) 1
  . 341ص ، 7: جاألعالم 

 .70 ص ، 1ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 8
ابق : جالم 3  . 119 ص ، 1صدر الس 
ابق : ج 4  .  791ص ، 3: ج - 116 ص ، 1المصدر الس 
ابق : ج 3  . 812 ص ، 1المصدر الس 
ابق :ج 6  . 843 ص ، 1المصدر الس 
ابق :ج 7 َرى صدره :و . 370 ص ، 8المصدر الس  ٍس أ ِطيل  السُّ ِء َقي   إلَى الَمر 
ابق : ج 2  . 324 ص ، 8المصدر الس 
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                      (1)وَراـي  ـاًّ غَ ـِويـال غَ ــحَ ـمَ ـَد الـِريـحَ      يَش ـيُّ َحال الَجحِ ـحَ ـَزلَ الـإذا نَ  
ٌر أنــلٌ وغَ ــك  ـث                          (2)ارِ ـتـم خـظ  لـــفاختر وما فيهما حَ         اـمَ ـهــنَ ـي  ــَت بَ ــد 

َفع  اآلل  َرأس الَكل   ة ـرت  نظرة ً ليست  بكاذبـظَ ـإذ  نَ  تفَعاـإذ  َير   (3)ِب فار 
ه  ــخ  ـفَ  ي ـاَءنِ ــجَ  ا ـم  ـلَ   ول  ــأَق    (6)رِ ــاخِ ـفَ ـَة ال  ـمَ ـل قَ ـن  عَ ـِ اَن مـبٍحَ ــس        ر 

ب  ـَقد  جَ   (5)اـَنعَ ـفَ ـَد والــج  ـمَ ـَة إاِل  الـدامَ ـا ق  ـأبَ              ِهم  وه  َفَما َزاَدت  َتَجاِرب  ـر 
 (4) ل  ـــكِ ـأ تـكُّ تَ ـــفـنـا تٍت أمَ ــي  ـبَ ـأبا ث                        ................................. 

َهى َذِوي َشَططٍ  َته وَن َولَن  َين  َهب  فِي           أََتن  ِن َيذ  ع  ت  َوال ف ت ل  َكالط  ي   (3)ِه الز 

اَل ــس  ــوإن  في ال   اَل  ــحــرتَ ــم   وإّن  االً ــــحِ ـمَ  إن   ا َمه  ِر إذ  َمَضو   (8)ف 
ِدَيِة ا بِه أَر  ًما َتراَها ِكش  مً ــَويَ  ـبِ   لعضـ       َيو                 (9) الَ ـــغِ ـنَ  ا ــهَ ـم  ـأَِدي ا ــو 

ق     ت  إِياٌد َداَرَها ـلـن  حَ ـمَ ـا كَ ـنَ ــلَس   ِريَت َتر  َصَداـب  ـب  حَ ـَتك   (15)َها أَن  ي ح 
 (11)َزارةـــجِ ـِد الـه  ـاِرٍح نَ ــــة أو قَ ـلَ      الــــــــع   أو َة ــــــداهَ ـــب    إال  

 (12)قـِديـن  صَ ــَداء َوه  ــِن أَع  ـ  يـأَع  ـبِ    ................................. 
مِ    .................................  ر  الَقَناِة من الد   (13)كما َشِرقت  َصد 
ل  َمن  يَ    .................................  َتِعل  ـح  ـأَن  هالٌِك ك   (16)في َوَين 
جل  ـا أَيُّهـيق  وداعً ـوهل  ت طِ    .................................   (15)ا الر 
َرة َ أو  مالَت هَ           َبي  َرى ج   (14)وال ِــِف األهـائـطـا بـهـاَء منـج   ن  ـَ ّنا ِذك 
 (13)عليه الّسوائِل   َوكنَت لقًى َتجِري   ................................. 
 (18) واتم  ــوالً عليها الخـرك  أمـتـوت   ................................. 

                                                           
 . 406 ص ، 8ن ِجنِّي  ، الخصائص :جاب 1
ابق :ج 8  .484، 419 ص ، 8المصدر الس 
ابق   3  . 134المصدر الس 
ابق : ج 4  .634ص ، 3ج - 394، 437ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 3  . 444 ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 6 لِغ  يزيَد بني شيباَن َمأ ل َكةً  صدره: . 497 ص ، 8المصدر الس   أب 
ابق : جالم 7  .  349 ص ، 8صدر الس 
ابق : ج 2  .  338 ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 9  . 367 ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 10  . 203ص  3ج . 378 ، 371 ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 11  . 373 ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 18 َن  صدره : . 372 ص ، 8المصدر الس  َتَمي  َن ال َهَوى ث م  ِار   ق ل وبَنا       َنَصب 
ابق : ج 13 َنته صدره : . 321 ص ، 8المصدر الس  ِل الذي َقد  أَذع  َرق بالَقو   وَتش 
ابق : ج 14 ي وِف الِهنِد َقد  َعلِم وا صدره : . 392 ص ، 8المصدر الس   فِي فِتَيٍة َكس 
ابق : ج 13 تَ  صدره : . 680 ص ، 8المصدر الس  ر  َب م  ك  ريرَة إِن  الر  ع  ه   ِحل  ودِّ
ابق : نفسها . 16  المصدر الس 
ابق : نفسها.  17 تَ  صدره :المصدر الس  وَنَك كلُّه  َولَي  ر  د   َك حالَ الَبح 
ابق : ج 12   َيق ل َن َحَراٌم َما أ ِحلّ بَِرّبَنا صدره : . 631 ص ، 8المصدر الس 
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و الَغَواِن متى يَ           َنه  وأَخ  ِرم   (1) ..................................              شأ  َيص 
َزق  ـبساباَط حت ى ماَت وه   .................................   (2)و م َحر 

َبَر النهــسَ    ، َكَما شــاَعًة أَك   (3)اــامَ ــتـه إِع  ـونَ ـب  ـلٌ لَ ـيـحِ ـ. م  .د  ..   ـ    ار 
ني وَ   لََعاـِمَن ال                     َما كاَن الذي َنِكَرت  َوأنَكَرت   (6)َحَواِدِث إالّ الّشيَب َوالص 
 (5)رِ ـــّناشِ ــت الـــيِّ ـمَ ـل ـ ِ اً لـبَ ـجَ ـا عَ ــيَ                      ا رأَوا ـاس  ِممّ ـنّ ـولَ الـى يقـت  ـح        

َمَدا   ـألَم  َتغَتِمض  َعيناَك لَ  هَدا اتَ ـا بَ ـمَ ـكَ  تُّ ـــوبِ                   يلَة َ أر   (4)الّسليَم مس 
بـــي فَ ـــنـإن  بَ                  م  الن    ـك  ـن  ـى مـَ َدبـَدب  ـى بَ ـَدبَ ـَدب  ـحَ   (3)ان  ــــيــزاَرَة بِن ذ 
ك  ـال أبَ ــكِ  عَ ـَوي   (2)...................................                       ِدَعاَمةٍ  م  َكاَن َفر 

 (9)قـِديـن  صَ ــَداء َوه  ــِن أَع  ـي  ـأَع  ـبِ    .................................
ِم َمف توقاـبَ ـوانِ ـى جرَ ـتَ    .................................   (15)ها بالّشح 

 (11) .................................         لٍ ــــكَ ـي  ــى هَ ـــلـي  عَ ــلِ ــب  ـا أَي  ـَومَ 
قِيماً ــمَ ــي ع  ـَداَء فـــلَن  ـوج    (12) .................................         اَن م 

لَة مَ  ن  مِ  فَ ـَفمَضى وأخل   ................................. عِ ـق َتي   (13)داـو 
ـَحـه ـم   بوها بما قالت فَصب  ج     َفَكذ  اَن ي ز   (16)عاٍشرَ ي الَسم  والذوآِل حس 
 (15)ل ولٌ ش ل ش لٌ َشِول  ــَ ال شـشَ ـاٍو مِ ــشَ    .................................

 

  َ(14)م( 435 /هـ  9) لالَخي   د  ي  ز : 
ُد بنُ  ُد بنُ  ُمَهل هل بنُ  َزي  ِهب بنُ  َزي   . : من أبطال الجاهلية ، كنيته أبو ُمكنف ، من طيِّئُرضا  دِ ب  عَ  ُمن 

وكان  . ، من أجمل الناس جسيماً  . كان طويالً  ، أو لكثرة طراده بها زيد الخيل( لكثرة خيلهلقب )
                                                           

ابق : ج 1  . 788 ص ، 3المصدر الس 

 صدره : . 283ص  3: ج ابن ِجنِّي  ، الخصائص 8
ِت َرب ه                             َجى من الَمو   فذاَك وما أَن 

ابق : ج 3  . 286ص  3المصدر الس 

ابق : ج 4  . 248ص  3المصدر الس 

ابق 3  .232،  238ص 3: ج المصدر الس 

ابق : ج 6  .230ص 3المصدر الس 

ابق : ج 7  .693ص 3المصدر الس 

ابق : ج 2 َبحَت َناقَِصا صدره :    .232ص 3المصدر الس  وا َوأص   َولِكّنه م  َزاد 

ابق : ج 9 َن ق ل وبَنا        صدره : . 372ص  8المصدر الس  َتَمي  َن ال َهَوى ث م  ِار   َنَصب 

ابق  10  وجفنة كنـضـيح الـبـئر مـتـأقة .  صدره : 323ص 8: جالمصدر الس 
ابق : ج 11  َوَصل َب فيه وَصاَراَبناه    : عجزه . 763ص 3المصدر الس 

ابق : ج 18 نيفِ   عجزه: . 772ص  3المصدر الس  َت الم  َرَمو  ساً في َحض   ثم  َقي 

ابق : ج 13 دا صدره:.  203ص 3المصدر الس  ل ه لي َزو  َر لَي  َوى َوَقص   أَث 

ابق : ج 14  . 630ص ، 3المصدر الس 

ابق : ج 13 ت   صدره : . 676ص ،3المصدر الس  نِي َوَقد  َغَدو  َبع   إِلَى الَحان وِت َيت 
 .  61ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 16
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،  أدرك اإلسالم . . وله مهاجاة مع كعب بن زهير بالكرم ، موصوفاً ناً سِ لَ  ، وخطيباً  محسناً  شاعراً 

،  به رسول هللا ر  ، فأسلم وسُ  في وفد طيِّئ (هـ9) سنة  –صل ى هللا عليه وسل م  –ووفد على النبي 

، ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته في اإلسالم إال رأيته  : يا زيد وسماه )زيد الخير( وقال له

، فمكث في المدينة سبعة أيام وأصابته حمى  . وأقطعه أرضا بنجد ، غيرك دون ما وصف لي

 . ، فنزل على ماء يقال له )فردة( فمات هنالك إلى نجد شديدة فخرج عائداً 

 وبيتاه في الخصائص :  

قاَتالً  كَ ـَين   م  ـو إِذا لــوأَنج                         أ قاتِل حتى ال أَرى لي م   (1)سـيّ ـج  إاِل الم 
تَِنا  بوٍع بِِشد   (2)أََهل  َرأَوَنا بَسفِح الق فِّ ِذي األََكمِ    َسائِل  َفَواِرَس َير 

 

  ِر َهي  ن  ز  ِس ب   : (3) م( 431 /هـ  15)َقي 
نُ  ِس ب  نُ  َقي  ِر ب  نُ  ُزَهي  نُ  َجِذيَمَة ب  نُ  َرَواَحَة ب  ِسيّ  َرِبيَعَة ب  : أمير عبس، وداهيتها، وأحد  ال َحاِرِث ال َعب 

السادة القادة في عرب العراق، كان يلقب بقيس الرأي، لجودة رأيه. ويكنى أبا هند. وهو معدود في 

اإلمارة عن أبيه. واشتهرت وقائعه في  ثَ رِ عراء. وَ األمراء والدهاة والشجعان والخطباء والش

حروبه مع بني فزارة وذبيان. وحكمته في مأثور كالمه مستفيضة، وخطبه غير قليلة، وشعره جيد 

  فحل.

 وبيته في الخصائص : 

بَ ـيـِ أ تـم يَ ـأَل     (6)...................................    ىــمِ ـن  ـَ اء  تـَك َواألن 
   

  َلامِ ع َفي   : (5)م( 432/هـ 11)  ر بن الطُّ

ل بن َعاِمرُ  َفي  َفر بن َمالِك بن الطُّ َفر بنُ  َربِيَعة بن ِكالَب بن َجع   بن عامر بني من ، العامري َجع 

صعة  : فارس قومه، وأحد فتاك العرب وشعرائهم وساداتهم في الجاهلية. كنيته أبو علّي. ولد َصع 

فنطعمه؟ أو  فنحمله؟ أو جائعٍ  )عكاظ( ينادي: هل من راجلٍ  ونشأ بنجد. وكان يأمر مناديا في

صل ى هللا  -فوفد على رسول هللا  ، فنؤمنه؟.وخاض المعارك الكثيرة، وأدرك االسالم شيخاً  خائفٍ 

وهو في المدينة، بعد فتح مكة، يريد الغدر به، فلم يجرؤ عليه. فدعاه إلى اإلسالم،  -عليه وسل م 

، نقاً اصف ثمار المدينة، وأن يجعله ولي األمر من بعده، فرده، فعاد حفاشترط أن يجعل له ن
                                                           

 .  829ص ، 1ج:  ابن ِجنِّي، الخصائص 1
ابق  8  .  618ص ، 3ج: المصدر الس 
 .   806ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
 نِي ِزَيادِ بَِما الََقت  لَب ون  بَ . وعجزه :  862،  866ص ، 1: ج ابن ِجنِّي، الخصائص 4
 م .1997، تحقيق : هدى ضبهويتشي ،بيروت : دار الرسالة  الديوانهـ( ، 11ابن الطفيل ، عامر بن الطفيل ) 3

 .  838ص ، 3.انظر : الزركلي ، األعالم : ج 36ص
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وألربطن بكل نخلة فرسا! فمات في  مرداً  ورجاالً  جرداً  : ألمألنها خيالً  وسمعه أحدهم يقول

طريقه قبل أن يبلغ قومه. وكان أعور أصيبت عينه في إحدى وقائعه، عقيما ال ولد له. وهو ابن 

 ره كثيرة متفرقة.عم لبيد الشاعر. أخبا
 وبيته في الخصائص : 

نِي َعاِمٌر َعن  ِوَراَثٍة   َدت  م و بِأ مٍّ َواَل           َفَما َسو   (1)أبِ أََبى هللا   أَن  أَس 

 

   لَب ر  مِ الن  :  (2)م( 435 /هـ  16) بن َتو 
لِيُّ  ِش ال ُعك  ِن أَُقي  ِر ب  ِن ُزَهي  لَِب ب  ُن َتو  ِمُر ب  ،  في الجاهلية ا طويالً . عاش عمرً  ضرم: شاعر مخ الن 

ا ، جوادً  . وكان من ذوي النعمة والوجاهة ا وال هجاوكان فيها شاعر " الرباب " ولم يمدح أحدً 

اباً لماله  –، ووفد على النبي  . أدرك اإلسالم وهو كبير السن . يشبه شعره بشعر حاتم الطائي وه 

صل ى هللا عليه  –: "هذا كتاب رسول هللا  ، فيه ا لقومهفكتب عنه كتاب  –صل ى هللا عليه وسل م 

نمتم إلى النبي غ: إنكم إن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وأديتم خمس ما  لبني زهير بن أقيش –وسل م 

. وعّده السجستاني  اعنه حديثً  يَ وِ فأنتم آمنون بأمان هللا عز وجل" ورُ   –صل ى هللا عليه وسل م  –

.  ، فكأنه مات في أيام أبي بكر أو بعده بقليل م عليه. وذكره " عمر " يوما فترح   في المعمرين

رو  )وقد بنيت في أيام عمر( قال الجمحيّ  وفي المؤرخين من يذكر أنه نزل البصرة : كان أبو َعم 

  . بن العالء يسميه " الكيِّس " لحسن شعره

 وبيتاه في الخصائص : 

َواعِ ـه  الـت  ـقَ ـسَ   ِدمَ  َفلَن   فٍ ـَخِري ِمن   َوإِن         َصيِّفٍ  ِمن   د  ـر   (3)اـــــَيع 
ٍد من َيهيم  بها َبعِدي        أهيم  بدعد ما حيِيت  فإِن أم ت    ل  بَدع     (6)أ َوكِّ
 

  ّرَة أَب و ِخَراٍش ال ه َذلِّي ن  م  لِد  ب  َوي   :( 5) م( 434 /هـ  15)خ 
لِدُ  نُ  ُخَوي  ل، بني من ال ُهَذلِيّ  شٍ ِخَرا أَُبو ُمّرةَ  ب   : شاعر مخضرم، وفارس فاتك مشهور.ُمَضر ِمن   ُهَذي 

أدرك الجاهلية واإلسالم. واشتهر بالعدو، فكان يسبق الخيل. أسلم وهو شيخ كبير، وعاش إلى زمن 

 . وله معه أخبار. نهشته أفعى فقتلته ، –رضي هللا عنه  –بن الخطاب عمر 

 وأَبياتُه في الَخصائص : 

                                                           
 .  260ص ، 3ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 1
 .   42ص ،2انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8
 .  392ص ، 8جئص : ابن ِجنِّي  ، الخصا 3
ابق : ج 4  .  338ص ، 8المصدر الس 
م 1963، تحقيق : محمد محمود الشنقيطي ، القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر  ديوان الهذليينالهذليون ،  3
 .  419، ص8ج 383ص ، 8. انظر : الزركلي ، األعالم : ج 116ص  ، 8ج: 
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ل  ـف  ـع  ـا تَ ـهَ ـى إَنّ ـلـبَ  نـل  بـن َوك   وم  وإّنما      ـو الك   (1)ا يمضيـال مَ ـى وإن  جَ ـــاألَد 
َشمٍ  الَم بِمغ  ت  َعلَى الظ  لِ ــّ بَ ـهَ ـِر م  ــي  ـاِن غَ ــيَ ـت  ـفِ ــ  َن الــٍد مِ ــل ـ جَ    َولََقد  َسَري 

(2)                              
َويلِد  ال ت  َرَفوني َوقالوا يا  جــال رت  ــت  َوأَنكَ ــلـق  ـفَ  َرع       ـخ                       (3) م  ــه   م  ــه   وهَ ــو 

مَ ـاَت الـد  فَ ــَراه  َوقَ ــَ ت                                (6)م  ــلَـ أَص   دِّ ـالخَ  غي  ـص  ـم   الَِب ـال كِ   أََمامَ   ه   ـَ أَنّ ـاَة كَ ـرُّ
   (5)ضح  د مَ اجِ ـمَ  ن  ـال عَ ـس   د  ه قَ لى أن  ضع  ى عليه رداءه  ـألق ن  ـمَ  أدرِ  م  ـولَ 
زئـيـتـى قَ ــهللا ال أنسوَ ـفَ            (4)شيت  على األرِضيـبجانب ق وَسى ما مَ        و     ـت  ـال ر 

 

  َر َبع  د  هللّاِ بن  الزِّ  : (3)م(434هـ / 15) يَعب 
دُ  َري بنُ  هللّاِ  َعب  َبع  د بن َعِديّ  بن َقي سِ  نِ ب الزِّ هميّ  َسع  شاعر قريش في  ، ، أبو سعد القَُرِشيّ  الس 

، فقال فيه " حسان "  ، فهرب إلى نجران ا على المسلمين إلى أن فتحت مكة. كان شديدً  الجاهلية

ر له فأم - -صل ى هللا عليه وسل م  - -، ومدح النبي  ، فلما بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر أبياتاً 

 . بحلة

 وأبياته في الخصائص : 

َكـَهـا تَ   ِحين أَل َقت  بَقـَنـاٍة َبـر  ِد األََشـالـَوا س   (8)َحر  القتل  في َعب 
جَ ــي  ــلَ  اـي م  ـــفــي  ــالداً سـقَ ـتَ ـم    ِك قد َغَدا ــَت َزو   (9)اـــحَ ــاً ور 
تَ ...........................                     ِد األََشـالَوا س   (15)َحر  القتل  في َعب 

 

  د هللا  بن  َعَنَمَة  : (11)م(434هـ / بعد 15)بعد َعب 

د هللا  بنُ  َثان الض   نُ ب َعَنَمةَ  َعب  مقطوعة من عالي  : من شعراء المفضليات. له فيها قصيدة يّ بِّ ُحر 

( 13القادسية )سنة  ، عاش في الجاهلية ورثى فيها بسطام بن قيس، ثم شهد الشعر. وهو مخضرم

 في اإلسالم .

 وبيته في الخصائص : 

                                                           
 . 419صابن ِجنِّي، الخصائص :  1
ابق : الم 8  . 97صدر الس 
ابق : 3  .260ص، 3ج - 807ص، 1ج المصدر الس 
ابق :  4  . 813المصدر الس 
ابق :  3  . 91المصدر الس 
ابق 6  . 91، ص1: جالمصدر الس 
 .  27ص ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 7
 .   92 ص ، 1ص : جابن ِجنِّي، الخصائ 2
ابق  9  .   391 ص ، 8: جالمصدر الس 
ابق  10 َكـَهـا. صدره :.    396ص ، 8: جالمصدر الس   ِحين أَل َقت  بَقـَنـاٍة َبـر 
 .  111ص ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 11



126 

 

لٌ َما أََجن ت       ِض َوي  بِيل     أل مِّ األَر   (1)َغَداَة أََضر  بِالَحَسِن الس 
 

  َ(2)م(439هـ / 18) ِهَشام بن   اِرث  الح  : 
ي ف الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي، أبو عبد الرحمن: صحابي، كان شريفاً 

الجاهلية واإلسالم، ُيضرب المثل ببناته في الحسن والشرف وغالء المهر. مدحه كعب بن 

ره حسان بن ثابت بأبيات، فاعتذر بأبيات هي مع المشركين فانهزم فعيّ  ، وشهد بدراً  األشرف

أحسن ما قيل في االعتذار من الفرار. وأسلم يوم فتح مكة. وخرج في أيام عمر بأهله وماله من 

بالشام إلى أن مات في طاعون عمواس، وقد انتهت إليه سيادة بني  لى الشام، فلم يزل مجاهداً مكة إ

 وبيته في الخصائص :  .  مخزوم. وكان من المؤلفة قلوبهم. وهو أخو أبي جهل

بِدِ    هللا  يعلَم ما تركت  قتالَهم     َقَر م ز  ا فرسي بأَش   (3)حتى َرَمو 

 

  َداٍس  :  (6)م(439هـ / 18)الَعّباس  بن  ِمر 
َداسٍ  بنُ  الَعّباسُ  لَميّ  عاَِمر أَبي بنُ  ِمر   . : شاعر فارس من سادات قومه ، أبو الهيثم ُمَضر ِمن   السُّ

.  . وكان من المؤلفة قلوبهم ، وأسلم قبيل فتح مكة . أدرك الجاهلية واإلسالم الخنساء الشاعرة أمه

، وإذا  ، لم يسكن مكة وال المدينة قحاً  وكان بدوياً .  وهو فرسه -بالتصغير  -ويدعى فارس العبيد 

. وكان  لم يلبث بعده أن يعود إلى منازل قومه  –صل ى هللا عليه وسل م  –حضر الغزو مع النبي 

،  : قدم دمشق . وقيل ويكثر من زيارة البصرة . (3)، وبيته في عقيقها ينزل في بادية البصرة

 . ومات في خالفة عمر . الخمر وحّرمها في الجاهلية . وكان ممن ذمّ  وابتنى بها داراً 

 وأبياته في الخصائص : 

دا ـزعـوم ك يِ ـان قـك د  ـقَ   (4)ونـيـعـد مَ ــيِّ ــك ســال  أن  ـوإحَ   مونك سيِّ
ب ع  ـومِ ـإِّن قـف  رِ ــفَ ـَت ذا نَ ـا أنـَة أَم  ــراشَ ـا خ  ــأَبَ  ل ه م  الض   (3)َى لم َتأ ك 
ور  ـَفَقد  َبِرئَ     م  ــوك  ـــا أَخ  ـوا إِن  ـم  ـلِ ــأَس   اـنَ ـل ـ ق  ـفَ  د   (8)ت  ِمَن اإلَِحِن الصُّ

 (9).................................        َت على الرسول فقل  له  أتيتإذ  ما 

                                                           
 . 733 ص ، 3: ج ابن ِجنِّي، الخصائص 1
 . 132ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8
 .  73 ص ، 1: ج ابن ِجنِّي، الخصائص 3
 .  867ص ، 3ألعالم : جانظر : الزركلي ، ا 4
 . معجم البلدان:  عقيق البصرة، واد مما يلي سفوان 3
 . 816 ص ، 1: ج ابن ِجنِّي، الخصائص 6
ابق  7  . 733 ص ، 3: جالمصدر الس 
ابق  2  .  323 ص ، 8: جالمصدر الس 
ابق  9 َمأن  المجلِس   عجزه:.  131 ص ، 1: جالمصدر الس   حّقًا علّيَك إذا اط 
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  ِّلَِمي بَة السُّ َفاف  بِن َند   : (1)م(465هـ / 25)خ 
بةَ  بنِ  ُخَفافُ  لَِميِّ  َند  لمّي  الشريد بن الحارث بن يرعم بن السُّ شاعر راشة خُ  ، من مضر، أبوالسُّ

،  في الجاهلية . كان أسود اللون )أحذ السواد من أمه ندبة( وعاش زمناً  فارس من أغربة العرب

مة. وأدرك اإلسالم فأسلم. وشهد فتح مكة وكان وله أخبار مع العباس بن مرداس ودريد بن الصُّ 

والطائف. وثبت على إسالمه في الرّدة، ومدح أبا بكر وبقي إلى  حنيناً معه لواء بني سليم، وشهد 

وكانت قد ثارت بينهما حروب في الجاهلية،  ، أيام عمر. أكثر شعره مناقصات له مع ابن مرداس

البيت( قال األصمعي: خفاف، ودريد بن  -وله يقول العباس بن مرداس: )أبا خراشة إما أنت ذانفر 

 ن.الصمة، أشعر الفرسا

 وأبياته في الخصائص : 

حبتي خام وقد َعل َوى له وقفت     كاـالـــهَ  أرــألث أو اً ــدج  ـمَ  يَ ـــنــألَب          ص 
هـتـر مَ ـأ طـح  يَ ـمرُّ ـوال ه  ـول لَ ـأق  فــأَم  ــتَ           ن                           (2)كاــا ذلــي أنــنـاً إنـــافـل خ 

ت   َتَحم  ه من  َسَمائِِه  إذا ما اس  ض  َدقِ        أر  وٌع وواِعد  َمص  د  َو َمو   (3)َجَرى وه 
 (6)رِ ـــأَث  ــب يــقِ ــت  ـا يَ ـالهــاً كـــافـفَ ــخِ           اـوهـلَص  ـأَخ  ـوَن فـل ـ قَ ـي  ـَجاَلها الص  

 

  و بن  شأٍس ر   : (5)م(465هـ / 25)َعم 
ُرو د بنُ  شأسٍ  بنُ  َعم  لََبةَ  بنُ  ُعَبي  ِديّ  َثع  ، شاعر  جاهلّي مخضرم . أدرك اإلسالم  عرار أبو ، األَس 

ة الجمحّي في الطبقة العاشرة من فحول الجاهلية ، وقال : كثير الشعر في الجاهلية  وأسلم . عد 

وكان ذا قدر وشرف في قومه . قال التبريزي : أدرك اإلسالم ، واإلسالم ، أكثر أهل طبقته شعراً 

   ل ابن حجر : شهد القادسية له فيها أشعار.وهو شيخ كبير . وقا

 وأبياته في الخصائص :   

ني إِلَى ق الَم ِرسَ ــَ أَلِك  مي الس  الَ ــــاً وال ع  ـافـعـوا ضِ ـان  ـا كــمَ  ةِ ـآيَ ـب        الًَة ــو   (4)ز 
 (3)ي َزلٍَق أشتمّ طلبت  الَهَوى في رأس ذ         ت  فيهم  وليتني ـقـالـاً ع  دَ ـاً عِ ـأ ناس          

 
 

                                                           
 . 309ص ،8ر : الزركلي ، األعالم : جانظ 1
 .   430 ص ، 8: جابن ِجنِّي، الخصائص 8
ابق  3  .  449 ص ، 8: جالمصدر الس 
ابق  4  .   493 ص ، 8: جالمصدر الس 
 . 79ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
 . 217 ص ، 3: ج ابن ِجنِّي، الخصائص 6
ابق :  7  . 327ص ،8جالمصدر الس 
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 رو دِ  بن   َعم   :  (1) م(462هـ / 21) يكِربَ  َمع 
رو بنُ  ِد يكِرَب بنُ  َعم  ، فارس اليمن ، وصاحب الغارات المذكورة . عبِد هللا الزبيدي  ربيعة بنُ  َمع 

هـ( في عشرة من بني زبيد ، فأسلم وأسلموا ، وعادوا . ولما توفي النبي 9وفد على المدينة سنة )

ارتد عمرو في اليمن . ثم رجع إلى اإلسالم ، فبعثه أبو بكر إلى الشام ،  –ى هللا عليه وسل م صل   –

فشهد اليرموك ، وذهبت فيها إحدى عينيه . وبعثه عمر إلى العراق ، فشهد القادسية . وكان عصّي 

توفي على ، عر جيدالنفس أبّيها ، فيه قسوة الجاهلية ، ُيكنى أبا ثور . وأخبار شجاعته كثيرة . له ش

 مقربة من الرّي . وقيل : قتل عطشا يوم القادسية.

 وأبياته في الخصائص : 

لَي  بِ  َمع  ِرج  ور  ـحَ    ا ـهَ ـَولََقد  أج  ِت َوإنِّي لََفر   (2)َذَر ال َمو 
َن ب   ا ـاَءنـــسـِ ت  نــا َرأَي  ــم  ـلَ           اــَمع  ـالـَيف َحص   زاِء َشد 
ـر  ِجّداـَفى، وكـَتخ     ي  ـتـا الـَدت  َمحاِسن هوبَ            (3)اَن األَم 

ٌب َوجيع  .........................                              نِهم  َضر   (6)َتِحّية  َبي 

 

  ُّلي لَب  الِعج   :  (5)م(462هـ / 21) األَغ 
نُ  األغلبُ  رو بن ُجشمَ  ب  َدةَ  بنُ  َعم  لِ  َبنِي ِمن   َحاِرَثَة، بنُ  ُعَبي  م بنِ  ِعج  من ربيعة: شاعر راجز ،  لَُجي 

أدرك الجاهلية واإلسالم وتوجه مع سعد بن أبي وقاص غازيا فنزل الكوفة، واستشهد في  معمر.

 واقعة نهاوند. وهو أول من أطال الرجز. قال اآلمدي: هو أرجز الرجاز وأرصنهم كالما وأصحهم

 . ا طويالً ر في الجاهلية عمرً الي: األغلب آخر من عم  معاني. وقال البكري في شرح نوادر الق

             وبيته في الخصائص :

 (4).................................               ابِن َثعلََبه سِ ي  ن قَ ٌة مِ يَ ارِ جَ   
 

   اخ م  بيانِيِّ  الش   :  (3) م( 463 /هـ  22)الذُّ
اخ َملة بنُ  ِضَرار بنُ  الش م  بيانيّ  المازنيّ  ِسَنان بنُ  َحر  ( : شاعر والكسر الضمُّ  فيه ويجوز) الذُّ

مخضرم، أدرك الجاهلية واإلسالم. وهو من طبقة لبيد والنابغة. كان شديد متون الشعر، ولبيد 

                                                           
 . 26ص ،3: الزركلي ، األعالم : جانظر  1

 . 364 ص ، 8: ج ، الخصائص ابن ِجنِّي 8

ابق : ج 3  .  203ص ، 3المصدر الس 
ابق : ج 4 لٍ  صدره:.  890ص ، 1المصدر الس  ٍل قد َدلَف ت  لها بَخي   وخي 
 .  333ص ، 1انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3

 َكريمٌة اخوالها والَعَصبه : هعجزو.  638ص  ، 8ابن ِجنِّي، الخصائص  : ج 6

 .   173ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 7
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أسهل منه منطقا. وكان أرجز الناس على البديهة. شهد القادسية، وتوفي في غزوة موقان. وأخباره 

 . لقبه ي وآخرون: اسمه َمعِقل بن ضرار، والشماخكثيرة. قال البغداد

 وأبياته في الخصائص : 

                                  (1)وعــمـة شــنـكـهـاء بـضـيـإِلَى ب  سي   ــفـــنَ  نت  ـنَ ـَولَو  أَن ي أشاء كَ 
ت  أ مَ  د  ــــاٍء قَ ـــومَ                                  (2)نِ ـيـجِ ـالـال َوَرقِ ـالـير  كـعليه الط    اٍم   ـَم طـي  ـَوَرد 

ت  َحا    ـــه  صَ ـــأَن  ــــلٌ كَ ـــلَه  َزجَ   (3)َة أَو  َزِمير  ــقـيـَوسِ ـَب ال  ـلَـ ٍد إَِذا طَ   و 
ق  ـيَد ع  ــواعِ ـمَ    ................................... ربـَ اه بيـوٍب أَخـر   (6)ث 

تا األعالي َجوَنَتا م           ................................... َمي  ماـك  طاله   (5)ص 
 (4)عِ ــديـٍن بــطــَج ذي شـَج دمـوأدم   ...................................

يداِء َنعالً ِطراق ها  يِدات  الَعشاِوز     َحذاها من الص  ؤ  راِع الم   (3)َحواِمي الك 
فِ ــا َرايَ ـإَِذا مَ   (8)نِ ـيـمِ ـــيَ ـال  ـِ ة  بـــَرابَ ـــا غَ ـاهَ ـق  ــلَ ــتَ   ٍد       ــجــمَ ــت  لِ ـــعَ ــٌة ر 
الً ح  ـع   ـةً يـــب  ــا ظَ ـيَ   ن ا نقول  لها   ـي كـتـاِة الـتـفـدار  ال اَنَة الِجيدِ ـط   (9)س 

َم َسَقىـَم َوالَ القَ و  ـقَ ـَب الـطَ ـالَ حَ  ......            ..............................                      (15)و 
 

 َساء  :  (11)م(465هـ / 26) ال َخن 
َساء رو بنتُ  ُتَماِضرُ  الَخن  لَمية، من بني ُسليم، من قيس  بنُ  َعم  الحارث بن الشريد، الرياحية السُّ

أشهر شواعر العرب، وأشرهن على اإلطالق. من أهل نجد، عاشت أكثر  عيالن، من مضر:

صل ى هللا عليه  -هد الجاهلي، وأدركت اإلسالم فأسلمت. ووفدت على رسول هللا عمرها في الع

مع قومها بني سليم، فكان رسول هللا يستنشدها ويعجبه شعرها، فكانت تنشد وهو يقول:  -وسل م 

هيه يا خنساء! أكثر شعرها وأجوده رثاؤها ألخويها )صخر ومعاوية( وكانا قد قتال في الجاهلية. 

من شعرها. وكان لها أربعة بنين شهدوا حرب القادسية  ط( فيه ما بقي محفوظاً  -ان شعر لها )ديو

                                                           

 . 66ص  ، 1ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 1

ابق : ج 8  . 322ص  ، 8المصدر الس 

ابق : ج 3  .  343ص  ، 8ج - 898ص  ، 1المصدر الس 

ابق : ج 4  وواعدتني ما ال أحاول  نفعه   : وصدره.  443ص  ، 8المصدر الس 
ابق : ج 3 هما جاَرتا َصَفا    : وصدره.  323ص  ، 8المصدر الس  َعي   أََقامت على َرب 
ابق : ج 6  أطاَر عقيَقه  عنه  ن ساالً  : وصدره.  638ص  ، 3المصدر الس 
ابق : ج 7  .709ص  ، 3المصدر الس 
ابق : ج 2  . 201ص  ، 3المصدر الس 
ابق : ج 9  . 218ص  ، 3المصدر الس 
ابق : المصد 10 وٌز وغَذا َجاَع َبَكى قبله: ،389ص ، 8جر الس   ِخب  َجر 
،  8، تحقيق : حمدو طماس ، بيروت : دار المعرفة ط الديوان هـ( ،84الخنساء ، تماضر بنت عمرو السلمية ) 11

 .  26ص ، 8. انظر : الزركلي ، األعالم :ج 3ص م .8004
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فجعلت تحرضهم على الثبات حتى قتلوا جميعا فقالت: الحمدهلل الذي شرفني  (هـ16)سنة

 .  !استشهادهم ب

 وأبياتها في الخصائص : 

ي الن        ي َولِكن  ـلَ أَخِ ـوَن ِمث  ـك  ـب  ـا يَ ـَومَ  يأ َعزِّ ه م  بِالتأَسِّ  (1)ف َس َعن 
 (2)ار  ــالٌ وإدبــبـإق ـيا هـمــإِن  ـف   .................................

  (3)اــهــا لــا وإمّ ـا عليهــإمّ ــف       ةٍ ـلى آلـسي عــف  ـل  نَ ـمِ ــأح  ـــس
 (6)ى لهاـولأ يَ ـسـفـنـى لــولــأف .................................                

ض  أثـِد َحالت  ب  ـ         ابعَد ابِن عمٍرو مَن آِل الش ري  (5)اـهـالَ ـقـِه األر 
لوع  الَشمِس َصخراً  ني ط  ر  ه  ل              ي َذكِّ ر   (4)روِب َشمسِ ـال غ  ـك  ـِ َوأَذك 

 

  َبٍ أ َؤي   :  (3) م( 468هـ /  23) اله َذليّ  بو ذ 
لدُ  ثمُ  بنُ  خالدٍ  بنُ  ُخَوي  ل بني من ، َحرِّ بن مدركة، من مضر: شاعر فحل، مخضرم، أدرك  ُهَذي 

الجاهلية واإلسالم. وسكن المدينة. واشترك في الغزو والفتوح. وعاش إلى أيام عثمان فخرج في 

، فشهد فتح إفريقية وعاد مع غازياً (هـ  86جند عبد هللا بن سعد بن أبي سرح إلى إفريقية )سنة 

فلما  –رضي هللا عنه  –بن عفان ر وجماعة يحملون بشرى الفتح إلى عثمان عبد هللا بن الزبي

كانوا بمصر مات أبو ذؤيب فيها. وقيل مات بإفريقية. أشهر شعره عينية رثى بها خمسة أبناء له 

قال البغدادي: هو أشعر  أصيبوا بالطاعون في عام واحد، مطلعها: )أمن المنون وريبه تتوجع(

ليلة وفاته، فأدركه وهو مسّجى  -صل ى هللا عليه وسل م  -. وفد على النبي هذيل من غير مدافعة

  وشهد دفنه.

 وأبياته في الخصائص : 

 (8)ؤىِّ ـر النـيـــام وغــمَ ـر الث  ـيــوغ   وى هامد ـا سـنهـَق مـبـلم يـف
 (9)ح  ـيـٍذ َصحَت إِ ــــٍة َوأَنـــبَ ـــاقِ ـــعـبِ    مٍر ـَك َعن ِطالبَِك أ م  عَ ــيت  ـهَ ـنَ 
تَ ــًرا ط  ــِ مـطَ ـض  ـل  مَ    َزا    ـَ َما إِن  يـــَزاة  فَ ـــغ  ـد  ال  ـيـعـي    (15)اــحَ ـلِيــاه  طَ ـر 

                                                           
 .  488ص  ، 3: ج ، الخصائص ابن ِجنِّي 1
ابق : جالم 8 كرت   صدره: .  760ص  ، 3ج - 441ص  ، 8صدر الس  َتع  ما َرَتَعت  حت ى إذا اد   َتر 
ابق : ج 3  .  426ص  ، 8المصدر الس 
ابق 4  هممت  بنفسَي كل  الهمومِ  صدره: .  668ص  ، 3: ج المصدر الس 
ابق : ج 3  .  742ص  ، 3المصدر الس 
ابق : ج 6  .  247ص  ، 3المصدر الس 
 .  383ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج.  1ص  ، 1 جالهذليون ، ديوان الهذليين :  7

 . 330 ، ص8ج : ابن ِجنِّي، الخصائص 2

ابق  9  . 334 ، ص8ج :المصدر الس 

ابق  10  . 379 ، ص8ج :المصدر الس 
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ماَة َوَروِغِه ـنــنَ ـيـبَ   (1)ع  ـفَ ـلــرىٌء سَ ـه  جَ ـَح لَ ـيـاً أ تــومـيَ    ا َتَعنُّقِِه الك 
س  ـــر  الـــي  ــي َوخَ ــِ نـك  ـألِ  ر  ـَ بـخَ ـواحي الـنـم  بـــه  ــم  ــلَ ــِل أَع         وــــر 

(2) 
ا َجالَها بِاإلَياِم َتحَ           الهَ ـاتاً عليهـبَ ـث               َزت  ـــي  ـــَفلَم   (3) تَِئاب َهاـا َواك  ــا ذ 
باً م          َحر  ٍج ـــٍد تَ ــــن أ س  ـَكأَن  م   (6)ب  ـــيــبِ ـِه قَ ـــي  ــابَ ـنَ ـم لِ ــه  ــاِزل  ــنَ ــي                 ر 
َن بماء البحر ثم َتَرف             (5)يج  ـئِ ـن  نَ ـه  ـٍر لَ ـض  ـٍج خ  ــجَ ـتى لـمَ              ت     ـعَ ـَشِرب 
رحوا َنعَ           اَن أاَل  َيس  وه                ماً ـوكاَن ِسي  َرح  وح    بها أو َيس  ِت السُّ  (6)واَغبر 

لِيَنه   و  ـِك لَ ـن  ـاً مِ ـثـِديـوإِن  حَ           ذ  وٍذ َمطافِلِ               َتب  ِل فِي أَل باِن ع  ح   (3)َجَنى الن 
ما          ـث  ـع  ـيَ           باِت كأَن  َن في َحدِّ الظُّ ِسَيت  ب رود َبنِي      ر  ي  دَ ـَتزي  ك  ع  ر   (2)األَذ 

 

  ِِّمي ج   : (9)م(455هـ / 35) َضابِئ  الب ر 
طاةَ  بنِ  الحاِرثِ  بنُ  َضاِبئُ  ُجِميِّ  أَر  : شاعر، خبيث اللسان، كثير الشر. عرف في الجاهلية. الُبر 

وكان ضعيف  بالصيد، وله خيل. وأدرك اإلسالم، فعاش بالمدينة إلى أيام عثمان. وكان مولعاً 

االعتذار بضعف بصره. ولما انطلق بدابته، ولم ينفعه  البصر: سجنه عثمان بن عفان لقتله صبياً 

في نعله  فإذا هو قد أعّد سكيناً  السجناء يوماً  ضَ رِ هجا قوما من بني نهشل، فأعيد إلى السجن. وعُ 

 .يريد أن يغتال بها عثمان، فلم يزل في السجن إلى أن مات

 وبيته في الخصائص : 

ق ه  َضاِرَياتَِها  ه  َرو  َوالَ ِسَقاَط َشرار ال   ي َساقِط  َعن  َولَ أخ  ِن أخ   (15)َقي 

 

  َسافٍِع  : (11)م( 455هـ / 35) َسالِم  بن  م 
َبةَ  بنُ  ُمَساِفعٍ  بنُ  َسالِمُ  شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية  :، المعروف بابن دارةالَغطفانّي  الُجَشميُّ  ُعق 

أمنّن أسد. له )ديوان شعر( وأشهر أبياته: )ال ت واإلسالم. نسبته إلى أمه )دارة( وهي من بني

                                                           

 . 714 ، ص3ج : ، الخصائص ابن ِجنِّي 1

ابق  8  . 217 ، ص3ج :المصدر الس 

ابق الم 3  . 232 ، ص3ج :صدر الس 

ابق  4  . 33 ، ص1ج :المصدر الس 

ابق  3  . 368 ، ص8ج :المصدر الس 

ابق : ج 6  .  876ص  ، 1المصدر الس 

ابق  7  . 713، ص3ج. 129ص  ، 1: جالمصدر الس 

ابق  2  . 314 ، ص8ج :المصدر الس 

 . 818ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 9
 . 282، ص3ج،  398ص  ، 8: ج صائصابن ِجنِّي، الخ 10
 . 73ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 11
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وكان هجاءاً. وبسبب ذلك ضربه زميل بن أّم دينار الفزاري، قرب  (البيت -خلوت به  فزارياً 

 . خبر طويل. ومات من جرحه في المدينة، في خالفة عثمان المدينة، في

 وأبياته في الخصائص : 

وفاً بَِها َنَسبِي  ر  اِس ِمن ع   أَنا ابن  َداَرَة َمع   (1)اِر؟وهل  بَِداَرَة َيا لَلن 
وًفا بَِها َنَسبِي ر  ن  َداَرَة َمع   (2)................................              أَنا اب 

ك  ـى مَدبَ ـَدب  ـى بَ ــَ َدبـَدب  ـحَ  بـزاَرَة بـــي فَ ـنـإن  بَ              م  الن  ــن   ان  ـــيـِن ذ 
حان َربِّي الرحمن  ـإٍ س  ـَ نّ ــشَ ـم                ان  ـسـم  بإن  ـه  ـت  ـاقَ ـت  نـرقَ ـط د  ــقَ   (3)ب 
 

  ر َمّيد  بن  َثو   : (6)م(455هـ / 35)ح 

رٍ  بنُ  ُحَمّيدُ  .  في الجاهلية عاش زمناً  ، شاعر مخضرم ، ، أبو المثنى العامريّ  الهالليّ  َحَزن بنُ  َثو 

مات في خالفة و –صل ى هللا عليه وسل م  – . وأسلم ووفد على النبي مع المشركين وشهد حنيناً 

. وعّده الجمحّي في الطبقة الرابعة من  : أدرك زمن عبد الملك بن مروان وقيل . عثمان

 .  ى بهن  غَ تَ كان يُ ا وفي شعره م . اإلسالميين
 وأبياته في الخصائص : 

                 (5)اــمَ ـنَ ــاى  وأيـي بـابـإلّى وأصح   وأسماء  ما أسماء  ليلَة أَدلجت  
َحما   ت  وَهي ما ـي  ـا لَقِ ـم  ـا مِ ـمَ ـي  ــأال هَ  ن  َوي  ِر ما ه  حاً لَِمن  لم َيد   وَوي 

 (4)إليك حتى بلَغت  إياكا  
غ            َقةٍ ـل ـ وعِ  إزارٍ  وما هى إالّ فى َعماً  َحى   على َهّمامٍ  ابنِ  ارَ ـم   (3)َخث 

سِ           ه َيع  تتايِع  ـتَ ـكما اه                   اـمَ ـاله  ـالِن كِ ـكال َجانَِبي  وط  الَنبَعِة الم   (8)ز  خ 
 

   وة ر   : (9)م(455هـ / 35) ِحَزام بن   ع 
وةُ  ، من بني عذرة ، شاعر من متّيمي العرب . كان يحب ابنة عم  الَضنيّ  ُمَهاِجرٍ  بنُ  ِحَزام بنُ  ُعر 

، فكفله عمه . ولما كبر خطبها له اسمها عفراء ، نشأ معها في بيٍت واحٍد ، ألن أباه خلفه صغيراً 

                                                           

 .   673 ، ص3ج : ابن ِجنِّي، الخصائص 1
ابق  8 اِس ِمن  َعارِ  عجزه:.   424 ، ص8ج :المصدر الس   َوَهل  بَِداَرَة َيا للن 
ابق  3  .   693 ، ص3ج :المصدر الس 
 .  823ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 4
 . 487، ص8ج - 131، ص1: ج ابن ِجنِّي، الخصائص 3
ابق 6  أئتك عنس تقطع األراكا قبله:  .483، ص8ج:  المصدر الس 
ابق : 7   .    444، ص8ج المصدر الس 
ابق :  2      . البيت غير منسوب أو محقق.244ص 3جالمصدر الس 
 .  886ص ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 9



133 

 

عروة ، فطلبت أمها مهراً ال قدرة له عليه ، فرحل إلى عم له باليمن ، وعاد ، فإذا هي قد زوجت 

بأموّي من أهل البلقاء بالشام فلحق بها ، فأكرمه زوجها ، فأقام أياماً وودعها وانصرف ، فضنى 

 حباً ، فمات قبل بلوغ حّيه . ودفن في وادي القرى .

 وبيته في الخصائص : 

 (1)ب  ــِريــَك قَ ــن  ـِ َراء  مــف  ــوال عَ    ................................ 
 

 َوة ك بن َفر  َسي   : (2)م( 455 /هـ  35) م 
، من  : صحابي ، أبو عمر فروة بن مسيك )أو مسيكة( بن الحارث بن سلمة الغطيفي المرادي

لملوك كندة )في الجاهلية( ووقعت حرب بين قبيلته  ن موالياً . كا . وهو من اليمن . له شعر الوالة

صل ى هللا عليه  –على النبي  ، فرحل إلى مكة وافداً  ، وأثخنت همدان في قبيلته )مراد( وهمدان

، وتعلم القرآن وفرائض االسالم  . ونزل على سعد بن عبادة سنة تسع )أو عشر( وأسلم  –وسل م 

 ، وأعطاه حلة من نسيج عمان بمبلغ من المال –صل ى هللا عليه وسل م  –، وأجزاه النبي  وشرائعه

. وقاتل  ، فعاد إلى بالده فيه فرائض الصدقة ، وكتب له كتاباً  ، واستعمله على مراد ومذحج وزبيد

.  وكان منهم عمرو بن معّد يكرب الزبيدي –صل ى هللا عليه وسل م  – أهل الردة بعد وفاة النبي

، فكان فيها من  . وسكن الكوفة في أواخر أعوامه ، وأقره عمر خالفة عمر بن الخطاب وبقي إلى

  . وجوه قومه

 وبيتاه في الخصائص :

ا َنش دُّ عليهم   ٌس: فما َجب ن وا أَن  َفع                أَو  سُّ وَتس    (3)ولكن لَق وا ناراً َتح 
 (6)..................................             ن  ـٌن ولكــبــا جــنــبّ ــط ا إن  ــومَ 

 

 رك  : (5) م(455هـ / 35) أََنس  بن  م د 
رك بنُ  أََنسُ  بٍ  بنُ  ُمد  لَِبيّ  َكع  َعِميّ  األَك  كان سيد  . شاعر فارس من المعمرين ، ، أبو سفيان الَخث 

 علّي بن أبي طالب. ثم أقام بالكوفة وانحاز إلى  . وأدرك اإلسالم فأسلم خثعم في الجاهلية وفارسها

 . عاما 143. قيل عاش  ، فقتل في إحدى المعارك

 وبيته في الخصائص : 

                                                           
 . وتمام البيت :  372 ، ص8ج : نِّي، الخصائصابن جِ  1

َك َبِعيَدة   َراء  ِمن  َك َقِريب     لََيالَِي وال َعف  َراء  ِمن  لَي وال َعف   َفَتس 
 .  143ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8
 . 230 ص ، 3جابن ِجنِّي، الخصائص :  3
ابق :  4  ة آخرينامنايانا ودول عجزه : .  704ص ، 3جالمصدر الس 
 . 83ص ،8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
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ت  َعلى إقاِمِة ذي َصباٍح   د  مَ ـسَ ـا ي  ـٍر مَ ـألم     َعَزم   (1)ود  ـــن  َيسـو 
 

  بٍِل ق  م  بن  أ َبّي بن  م   : ( 2)م(453هـ / بعد 33)بعد َتِمي 
: شاعر جاهلّي ،  ، أبو كعب ، من عامر بن صعصعة ، من بني العجالن لٍ بِ ق  مُ  ّي بنُ بَ أُ  بنُ  مُ ي  مِ تَ 

.  وعّد في المخضرمين . عاش نيفاً ومئة سنة . ، فكان يبكي أهل الجاهلية أدرك اإلسالم وأسلم

 . وكان يهاجي النجاشي الشاعر

 وأبياته في الخصائص : 

ِض َما  .......................................  َكرِ  ِمن  َبع  َتِري َقل بِي ِمن  الذِّ  (3)َيع 

َح السير  عن ك تماَن وابت ِذلت ق نِ ــة الـري  ـالَمه  ـِن بـاجِ ـَمحـع  الـَوق        قد َصر   (6)ذُّ
ٍر كَ ــوقِ  َتعِ ـقِ ـفِّ الـكَ ـد  ِد ال م س  هاـيـر   (5)مـــدس  ـتَ ـا يــهَ ـأتِ ـن  يـار  َوال مَ ــعَ ـي           ر 

 (4)...................................       انِ ــعـب  ـــس  ـالـيِّ بــاَر الحَ ــا ديَ ــأال يَ 
َش لَو  أن  الَفَتى حَ  َيَب الَعي   (3)َو َمل م وم  ـه  َوه  ـن  ـَواِدث  عَ ـحَ ـب و الـن  ـتَ          َجرٌ ـما أط 

داً أَحَ ــعَ  م  ــقَ ـم  الــو   (8)َذفاـق  ـع  الـــَ بـت  ـه يَ ـيـراِث أَبــى ت  ـلــعَ           الً ـًة وقِ ـولــَرا أ ز 

 

  (9)م( 453 /هـ  33)َمالِك  بن  الَحاِرِث : 
. كان  : أمير، من كبار الشجعان ، المعروف باألشتر يّ عِ خَ الن   وثَ غُ يَ  دِ ب  عَ  بنُ  ثِ ارِ الحَ  بنُ  كُ الِ مَ 

. وسكن  مر " في الجابية" ع  . وأول ما عرف عنه أنه حضر خطبة . أدرك الجاهلية رئيس قومه

. وكان ممن ألّب على "عثمان "  . وشهد اليرموك وذهبت عينه فيها . وكان له نسل فيها الكوفة

، وواله على " مصر "  ، وأيام صفين مع عليّ  . وشهد يوم الجمل وحضر حصره في المدينة

. وله  كنت لرسول هللا : رحم هللا مالكا فلقد كان لي كما ، فقال عليّ  ، فمات في الطريق فقصدها

 . ، ويعّد من الشجعان األجواد العلماء الفصحاء شعر جيد

 وبيته في الخصائص : 

ح  شاجرٌ  م  نِي حاميَم والرُّ ر  مِ         ي َذكِّ َقدُّ  (15)فَهال  َتاَل حاِميَم قبلَ الت 
                                                           

 . 634 ص ، 3جابن ِجنِّي ، الخصائص :  1
 . 27ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8
 يا ليَت لي َسل َوة ً ي شفى الفؤاد  بها :وصدره .  872 ص ، 3جابن ِجنِّي ، الخصائص :  3
ابق :  4  . 328 ص ، 8جالمصدر الس 
 . 744 ص ، 3جابق : المصدر الس   3
ابق :  6  أَمل  عليها بِالِبلَى الَملََوانِ  وعجزه : . 769 ص ، 3جالمصدر الس 
ابق :  7  . 836ص ، 1جالمصدر الس 
 .  31ص ، 1ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 2
 .  839ص ، 3الزركلي، انظر : الزركلي ، األعالم : ج 9
 .  486ص  ، 8ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 10
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  (1)م(441هـ / 65)علّي بن  أَبي َطالِب : 
، أبو الحسن ، أمير المؤمنين ، ورابع الخلفاء  يّ شِ رَ القُ  يّ مِ اشِ ب الهَ لِ ط  المُ دِ ب  عَ  ب بنُ الِ بي طَ أَ  علّي بنُ 

الراشدين ، وأحد العشرة المبشرين ، ابن عم النبي وصهره ، وأحد الشجعان األبطال ، ومن أكابر 

 -الخطباء والعلماء بالقضاء ، وأول الناس إسالماً بعد خديجة . ولد بمكة ، وربي في حجر النبي 

صل ى  –ولم يفارقه . وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد . ولما آخى النبي  -ى هللا عليه وسل م صل  

بين أصحابه قال له : أنت أخي ، وولي الخالفة بعد مقتل عثمان ابن عفان . أقام   –هللا عليه وسل م 

مضان المشهورة ، ر 17علّي بالكوفة دار خالفته إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي في 

وجمعت خطبه وأقواله  – صل ى هللا عليه وسل م –واختلف في مكان قبره ، روى عن النبي 

 ورسائله . 

 وبيته في الخصائص : 

َر ي ف ِضي إلى آخٍر   (2)َره  أَّوالَ ـَر آخِ ـي  ـصَ ـفَ    َرأَى األَم 

 

 م َحي  د   س  َحاسِ  َبني َعب   : (3)م( 445 /هـ  65) الَحس 

دُ :  مُ ُسَحي   َحاسِ  َعب  ، اشتراه بنو  أعجمّي األصلِ  نوبياً  . كان عبداً  رقيق الشعر شاعر،  َبني الَحس 

صل ى  – . رآه النبي . مولده في أوائل عصر النبوة الحسحاس )وهم بطن من بني أسد( فنشأ فيهم

لحسحاس ، وقتله بنو ا . وعاش إلى أواخر أيام عثمان وكان يعجبه شعره –هللا عليه وسل م 

  . ، لتشبيبه بنسائهم وأحرقوه
 وأبياته في الخصائص : 

م  ـومَ  مَ  ن  ٌة مِ ـيَ ـا د  سَ ـى مَ ـد   (6)اــــافــصَ ـراً واتِّ ــظَ ـًة نَ ـبـجِ ـع  ـَن، م            ا ـنَ ـي 
 (5)َكَفى الَشيب  واإلِسالم  لِلَمرِء ناهيا ................................                    

ل ه، ِد ِمث  ٌد ش ق  بالب ر  د البِس  ـيس لِ ـى لـتـَك حَ ـي  ـَدوالَ     إِذا ش ق  ب ر   (4)ل ب ر 
َرَك هللا يا َفَتى  ني إليها َعم   (3)اــاِديَ ـهَ ـا تَ ـنـيـاءت  إلـا جَ ـِة مَ ــآيـب         أَلِك 

 
 
 

                                                           
 .  893ص ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1
 . 419 ، 386ص ، 8ج / 120 ص ، 1جابن ِجنِّي ، الخصائص :  8
 .  79ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
 .   393ص ، 8ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 4
ابق  3 ع إِن َتَجه زت  غازياً . وصدره :   630ص ، 8: جالمصدر الس   عميرة َودِّ
ابق ال 6  .   688ص ، 8: جمصدر الس 
ابق  7  .   217ص ، 3: جالمصدر الس 



136 

 

 ( 1)م( 445 /هـ  65) الن َجاشي : 
سُ  ُرو بنُ  َقي  ب بنُ  الَحاِرثِ  بني من َمالك، بنُ  َعم  ، اشتهر  اء مخضرم: شاعر هج   ، من كهالن َكع 

. وهجا  ، واستقر في الكوفة . أصله من نجران )باليمن( انتقل إلى الحجاز في الجاهلية واإلٍسالم

كر في رمضان وهّدده عمر بقطع لسانه . أهلها . من شعره في مدح  . وضربه علّي على السُّ

 :  معاوية

 حتى أرى بعض ما يأتي وما يذر     ما أثنى على أحد إني امرؤ قل
 . ، إال أنه كان فاسقا. وكانت أمه من الحبشة فنسب إليها : النجاشي من أشراف العرب قال البكري

 وبيته في الخصائص :

َك َذا فَ ...............................                            قِنِي إن  َكاَن َماؤ  لِ َوالَِك اس   (2)ض 
 

  َِعَة الَعاِمر د  بن  َربِي   :  (3)م( 441/ هـ  61) يّ لَبِي 
دُ  َعةَ  بنُ  لَِبي  من  . : أحد الشعراء الفرسان األشراف في الجاهلية ، أبو عقيل العامري َمالِك بنُ  َرِبي 

،  ةويعد من الصحاب  –صل ى هللا عليه وسل م  – ، ووفد على النبي أهل عالية نجد. أدرك اإلسالم

: نذر أن ال  وكان كريماً  ، واحداً  ، فلم يقل في اإلسالم إال بيتاً  . وترك الشعر ومن المؤلفة قلوبهم

  . تهب الصبا إال نحر وأطعم

 وأبياته في الخصائص :

ـــال قـكـول                م  ـِمن  معشٍر سن ت  لهم  آباؤه             َهــاــن  ـوٍم س   (6)ة ٌ وإمــام 
َتاً َرفِيَعاً سَ ـى لَ ـنَ ـبَ ـفَ  ـه  ـَنا َبي  ك  َهاــهَ ـل ـ ه  ـِه كَ ــي  ـا إِلَ ـمَ ـسَ ـفَ                م  الم     (5)ا َوغ 

َمَها وَكاَنت  َعـاَدًة          ـه  إَِذا هِ   َفَمَضى وَقد  َدت  إِق  ــَي عَ ــِمن                   (4)َهـاـَدام  ــر 
اك  أمـتَ  َضَها        ة ٍ إذا لـنـكـر                (3)أو  يعتلق  بعَض النفوِس ِحمام ها  م أر 

                                   (8)السوَبانِ ـِس فـبـحـت  بالـادمَ ـقـوت  ٍع      ـــــالِ ـــتَ ــم  ــا بــَمنَ ــَدَرَس ال
َعلٌ        ط  ابن الم  وٍم وَره  ج  ط  َمر   (9)َره 

 (1)ل  ـــلـَ ث  ــالـم  بــه  ـتــحقـَداًء ألــوص     راٍد َصل َقًة ـي م  ـَنا فـق  ـلـَ صَ ــف
                                                           

 .  807ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1

ه   وصدره :. 830ص  ، 1ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 8 َتِطع  ت  بِآتِيِه َوالَ أَس             َولَس 

 ،3.انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3: صادر ، بيروت : دار ص الديوانهـ( ، 41العامري ، لبيد بن ربيعة ) 3
 .  840ص

 . 67ص ، 1ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 4

ابق  3  . 71ص ، 1: جالمصدر الس 

ابق  6  . 320ص  ، 8ج . 91ص ، 1: جالمصدر الس 

ابق  7  . 338ص  ، 8ج - 94ص ، 1: جالمصدر الس 

ابق  2  . 393ص ، 8، ج92ص ، 1: جالمصدر الس 

ابق المصدر ال 9 ٍز شاهٌد   قبله:.  300ص ، 8: جس   َوَقبِيل ِمن ل َكي 
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لــع  قَ ــمَ ـس  ــد  يَ ــقَ ـولَ  ..................................                 (2)َهل  ـي  ـي حَ ـو 
هَ ـأو  م            تق  المبروــناطـن  ال              لى أل َواِحِهـ   ـَدٌد عـٌب جَ ـذ   (3)وم  ـز  والَمخ 
ه ا  ـع الرّيان ع  ـدافـمَ ـف          َى رَسم  ِحى  ِسال مهاـلَقـخَ    رِّ  ( 4)اً كما َضِمن الو 
ِزَقت  مرابيَع النجوِم وصابَها           ق  الرواِعِد جَ                ر  ها فِرهام هاـود  د   (5)و 
بَ ـي  ـكَ ـال  بَ ـن  ه  ـيـا عَ ـيَ            (4)بدِ ـي كَ ـوم  فـصـاَم الخ  ـقا وَ ـنَ ـم  ـق             َد إذ    ـِت أر 
ٌب أَو َتب وَء بمثلـي  ـِ سـف          ر  ـوق               هـان َحر  ليل  المَسي  يَم الذ  َبل  الض   (3)د َيق 
نَ ـلـوعَ                 هِ ـــدائِ ـــى أَعــلـر  عَ ـٌر م  ـقِ ـم  ـم             (8)الَعَسل  ـٌو كَ ـل ـ َن ح  ـي  ـى األَد 
 ومـن رسـيـمـعـاألنـل فـاقـعـبـف               بالرسيس قديم  ةَ ـولـلخَ  لٌ ـلـَ َ ط         
ياِر بَِقاِدمٍ ــأن  َمع  ــكــف          وَف الدِّ ٍل فـراِق غَ ـبـف               ر  جَ ـو   (9)اِم وشوم  ـالرِّ
ب أَ ـسَ ـعَ          ئ     (15)ل  ــسَ ــنَ ـل عليه فَ ــي  ـالـَرَد الــبَ                 اــاِربً ـَسى قَ ـم  اَلَن الذِّ
ه َقاِن وأَط            َهاـِن ِظبَ ـي  ـتَ ـل هَ ـالجَ ـب               َفلَت  ـَفَعاَل فروع األَي  َها وَنَعام        (11)اؤ 

 واَءك المكنونَة الَطلَل  ـاج أهوهَ                 دهـِاعتاد قلَبك من َسل َمى عوائ          
َقىـسَ           (18)ِهالَلِ  ن  ـلَ مِ ــائِ ـبَ ـقَ ـراً والـيـمَ ـن                  َقى َقوميِ بنيِ َمجِد وأس 

 (13)أل  ــا سَ ــا مَ ــنَ ـَذل  ــبَ ـوٍك فَ ــأَل  ــب ................................                        

ماإلى الَحو          الً كامالً فقِد اعتذر              ِل ثم  اسم  الّسالَِم علّيك  ِك َحو   (16)َوَمن  َيب 
 

  َِئة َطي   :  (15)م(445هـ / 65) ال ح 
ُروُف  ِسيُّ ال َمع  ِن ُمَضَر ال َعب  الَن ب  ِس َعي  ِن َقي  ِن َمالِِك ب  ُزوِم ب  ِن َمخ  َة ب  ُن َمالِِك بِن ُجَؤي  َوُل ب  َجر 

، لم يكد يسلم  . كان هجاءاً عنيفاً  ، أدرك الجاهلية واإلسالم شاعر مخضرم،  أَُبو ُمليَكةَ  ،َئةِ ِبال ُحَطي  

                                                                                                                                                                          

 .  367ص ، 8: ج ابن ِجنِّي ، الخصائص 1

ابق : ج 8  يتماَرى في الذي ق ل ت  لَه   وصدره:.  637ص ، 8المصدر الس 

ابق  3  .169ص ، 1: جالمصدر الس 

ابق  4   . 846، 840ص ، 1: جالمصدر الس 

ابق : ج 3  .840ص ، 1المصدر الس 

ابق : ج 6  .247ص ، 3ج - 448ص ، 1المصدر الس 

ابق : ج 7  . 877ص  ، 1المصدر الس 

ابق : ج 2  . 417ص  ، 8المصدر الس 

ابق : ج 9  .  171ص  ، 1المصدر الس 
ابق : ج 10  .  377ص 1المصدر الس 

ابق : ج 11  .  391ص 8المصدر الس 

ابق : ج 18  .  891ص  ، 1المصدر الس 

ابق : جالمصدر ال 13 ه   . وصدره : 212ص  ، 3س  ه  أ مُّ َسلَت  الٍَم أَر   َوغ 

ابق  14  . 638ص ، 3: جالمصدر الس 

، دراسة وتبويب : مفيد محمد قمحية ، بيروت : دار الكتب العلمية  الديوانهـ( ، 43الحطيئة ، جرول بن أوس ) 13
 .  112ص ، 8. انظر : الزركلي ، األعالم : ج 7ص  م .1993
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، فشكاه إلى عمر بن  . وأكثر من هجا الزبرقان بن بدر . وهجا أمه وأباه ونفسه من لسان أحد

: إذا  فقال،  ، فأخرجه ونهاه عن هجاء الناس ، فاستعطفه بأبيات ، فسجنه عمر بالمدينة الخطاب

 ! تموت عيالي جوعا

 وأبياته في الخصائص : 

 (1)هاـافِيـت  إال  أَثَ ــفَ ــٍد عَ ــن  ــا َداَر هِ ــــيَ ..............................                  
نِ ــصَ ـكَ         هاـنـك مــمنّعمة ٌ تصون  إلي عَ ــــن  ِرداٍء شَ ــَك مِ ـــو   (2)بِيّ ـــر 

ٍد  ــٍس وثَ ــف  ـنة  أَ ــثالث مَ ــاَر الــد  جَ ــقَ ــلَ   الث  َذو   (3)لى ِعيالِيـان  عَ ــــز 
كباِن آِونَ    (6)اـبـقَ ـتَ ـن  ـَواٍم ما وم  ــن  قَ ـه  مِ ـنَ ـس  ـيا ح         ةً ـَطاَفت  أ مامة  بالرُّ

 (5)ه  ـواِزيَ ـَدم جَ ـَيعِل الَخيَر ال ــعَ ـفـن يَ ـمَ    ...............................              
َثاب  فإن ه سيأتي الٌ يُّ  (4)لِ ــــهِ ـل ـ هَ ـم   نَ ـــاب ًداــــي زيـــائــــنــث  إال  يكن م 

 (3)ر  ــجــِل ال ماٌء وال شـب  الحواصـزغ  ول ألفراٍخ بذي مرخٍ ـماذا تق
 (8)ِسيِّ ــم  بِ ــك  ـَس لَ ـــي  ــاِب لَ ـن  ـوِز الـم  ــهَ            ِن َوادٍ ــطـَة بــي  ـم  َوحَ ـــاك  ـإي  ـف

ت  َيأ ساً م   َمع  م  بأَز    (9)اسِ ـيـالـرِّ كـــلحـاِرداً لِ ــَرى طَ ـن  تَ ـَولَ   ياً ِمن  َنَوالِك 
تَ ـَوغَ  ـــم  ـــي َوَزعَ ـنِ ــَرر   (15)ر  ــامـــِف تــيــص  ـي الـٌن فـــَك البــــن        َت أن 

وا المكان الذي َسّدوا أو من الَل ِوم                مـكـيـا ألبال أبَ  م  الوا عليهـأقِ           دُّ  ( 11)س 
َسن وا ال بِنَ  ا أَح  ٌم إِن  َبَنو  وا شَ       ىأ ولَئَِك َقو  ف وا َوإِن  َعَقد  وا أَو  واـَوإِن  َعاَهد   (12)دُّ

 

   ي  بن   َنهَشل  :  (13)م(445هـ / 65)َحرِّ
ي بنُ  َنهَشلُ  رةَ ضَ  بنُ  َحرِّ وكان  . ، وعاش في اإلسالم . أدرك الجاهلية شاعر مخضرم ، الدارميّ  م 

 . في حروبه وصحب علّياً  –صل ى هللا عليه وسل م  – النبي . أسلم ولم يرَ  من خير بيوت بني دارم

وبقي إلى أيام  . فرثاه بمراث كثيرة ،مالك : فقتل فيها أخ له اسمه  ، وكان معه في وقعة صفين

                                                           

ويِّ َفَصاراٍت َفواِديها صدره:و .   347 ، 338 ، 449الخصائص :  ،نِّيابن جِ  1 َن الط   َبي 

ابق : 8  . 338 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 3                   .  372 ، ص8ج المصدر الس 

ابق  4  .  391، ص  8: جالمصدر الس 

ابق : ج 3 رف   صدره: .   630ص  ، 8المصدر الس                      َبيَن هللَاِ َوالناسِ  ال َيذَهب  الع 

ابق  6  .  631، ص  8: جالمصدر الس 

ابق  7  .  678، ص  3: جالمصدر الس 

ابق  2  . 728، ص  3: جالمصدر الس 

ابق  9  .  702، ص  3: جالمصدر الس 

ابق  10  .  283، ص  3: جالمصدر الس 

ابق  11  . 874، ص  8: جالمصدر الس 
 .  243، ص  3: جابق المصدر الس   18

 . 49ص ،2انظر : الزركلي ، األعالم : ج 13
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: شاعر مذكور  ، وأبوه حري ، شاعر شريف مشهور : " نهشل بن حري . قال الجمحيّ  معاوية

َرة : شريف فارس شاعر بعيد الذكر كبير األمر وجده ضمرة بن ضمرة : ضمرة بن  ، وأبو َضم 

: له  وأبوه قطن ، ، وأبوه جابر: له ذكر وشهرة وشرف : سيد ضخم الشرف بعيد الذكر جابر

 . تواليهم يتوالون ، فهم ستة ال أعلم في تميم رهطاً  عربشرف وفعال وذكر في ال

 وبيتاه في الخصائص : 

َره  ِري وأَم  َن ما َغب  أَم  ور          فلّما َتَبي  د  َجاِز األ م وِر ص            (1)وَناَءت  بأَع 
َوائِ ـٌط مِ ـبِ ـتَ ـَوم خ       ارٌع لخصومٍة ـزيد  ضـَك يـب  ـي  ـلِ  ا ت ِطيح  الط   (2)ح  م 
 

   (3) م(435هـ / 55) يّ دِ ع  الجَ  ة  غَ ابِ الن : 
، أبو ليلى: شاعر مفلق، صحابي: من  ريّ امِ ّي العَ دِ ع  الجَ  ةَ عَ ي  بِ رَ  بنُ  ُعَدسَ   بنُ هللاِ  عبدِ  بنُ  سُ ي  قَ 

المعمرين. اشتهر في الجاهلية. وسمي " النابغة " ألنه أقام ثالثين سنة ال يقوم الشعر ثم نبغ فقاله. 

صل ى هللا عليه  -ن هجر األوثان، ونهى عن الخمر، قبل ظهور اإلسالم. ووفد على النبي وكان مم

فأسلم، وأدرك صفين، فشهدها مع علّي. ثم سكن الكوفة، فسيره معاوية إلى أصبهان مع   -وسل م 

 أحد والتها، فمات فيها وقد كف بصره، وجاوز المئة.

 في الخصائص : وبيتاه 

 (6)ع اآلالـــرفـفٍّ يــــا رعن قـنـأنـك   فوارسنا حتى لحقنا بهم تعدي 
ِذيَنٌة بَ  اَل          َرَهاـف  ـن  ثَ ـراِذيـبَ ـال الـب َري  ِف إِي  ي   (5)وقد َشِرَبت  ِمن آخِر الص 

 

   (4)م(433هـ / 53) اديَ زِ  بن   ع  ي  بِ الر  : 
ُع بُن ِزَياد بنُ  ِبي  ، وولي  أدرك عصر النبوة ، أمير فاتح:  ، من بني الديان ثيّ ارِ س الحَ نَ أَ  الر 

هـ ففتحت على 89، وواله عبد هللا بن عامر سجستان سنة  ، وقدم المدينة في أيام عمر البحرين

: دلوني على  يوما ألصحابه ، قال عمر . وكان شجاعا تقيا . له مع عمر بن الخطاب أخبار يديه

: ما نعرفه إال  . فقالوا م يكن بأمير فكأنه أميررجل إذا كان في القوم أميرا فكأنه ليس بأمير وإذا ل

 . توفي في إمارته . : صدقتم . فقال الربيع بن زياد

 وبيته في الخصائص : 
                                                           

 . 94، ص  1: جابن ِجنِّي، الخصائص  1

ابق  8  . 326، ص  8: جالمصدر الس 
م . 1992، تحقيق : واضح الصمد ،بيروت : دار صادر  الديوان( ، هـ30عدي ، قيس بن عبد هللا بن عدس )جال 3

 . 807ص ،3الم : ج.  انظر : الزركلي ، األع 9ص 
 . 133 ، ص1ج :ابن ِجنِّي، الخصائص  4
ابق : 3  . 721 ، ص3ج المصدر الس 
 . 14ص ، 1انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6
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ًرا  َبأ َن الوجوه َتَستُّ ّن َيخ  ارِ    َقد  ك   (1)فاآلن ِحيَن َبَدأ َن لِلنُّظ 

 

  ان  بن  َثابِت  : (2)م(436هـ / 56)َحس 
صل ى هللا  -، أبو الوليد: الصحابي، شاعر النبي  اريّ صَ ن  األَ  يّ جِ رَ ز  الخَ  رِ ذِ ن  المُ  بنُ  تٍ ابِ ثَ  بنُ  انُ س  حَ 

وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية واإلسالم. عاش ستين سنة في الجاهلية،  -عليه وسل م 

ة، قبل ومثلها في اإلسالم. وكان من سكان المدينة. واشتهرت مدائحه في الغسانيين، وملوك الحير

مشهدا، لعلة أصابته.  -صل ى هللا عليه وسل م  -قبيل وفاته. لم يشهد مع النبي  يَ مِ اإلسالم، وعُ 

 : وكانت له ناصية يسدلها بين عينيه. وكان يضرب بلسانه روثة أنفه من طوله، قال أبو عبيدة

النبّوة، وشاعر فضل حسان الشعراء بثالثة: كان شاعر األنصار في الجاهلية، وشاعر النبّي في 

اليمانيين في اإلسالم. وكان شديد الهجاء، فحل الشعر. قال المبرد )في الكامل( : أعرق قوم كانوا 

حمن بن  في الشعراء آل حسان، فإّنهم يعدون ستة في نسق، كلهم شاعر، وهم: سعيد بن عبد الر 

ان بن ثابت بن المنذر ابن َحرام. توفي في المدينة.  حس 

 لخصائص : وأبياته في ا

حى  َن فِي الضُّ رُّ َيل َمع  يَ   لَنا ال َجَفَنات  ال غ  َن مِ ـط  ـا َيق  ـاف نَ ـَوأَس   (3)َدٍة َدَماـن  َنج  ـر 
ِن كالم ومِ       ت  غيَر طاِهرةٍ ـاتَ ـا فبـوهـم  ـت  ـم  ـلـَ أَس   َذي  جاِل على الَفخ  ي  الرِّ ن   (6)م 

 (5)وإن شئتم تعاودونا عوادً 
 (4)الخضِر الجالعيدِ .................. ......................            ............... 
جـمَ ـة َالــالـأكِ  اً ـَراعـــَن سِ           د  َينِظمــَوالئـالـِح، فـص  ـفِ ـا الـد  َدنَ ـق           (3)انِ ـــر 
حاً          ج  َيًة س  ش وا ِمش  َؤ وام  وا الت خاج  وـجَ إِّن الرِّ          َدع  ِكيرِ ـعَ  الَ َذو  ٍب وَتذ   (8)ص 

 
 
 
 

                                                           
 .  233 ، ص3ج :ابن ِجنِّي، الخصائص  1
،  8ية طدار الكتب العلمبيروت : ، شرحه وقدم له :عبد مهنا ،  الديوانهـ( ، 34األنصاري ، حسان بن ثابت )  8

 . 173ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم ، الزركلي : ج.   2م . ص1994
 . 448 ، ص8ج :ابن ِجنِّي، الخصائص  3
ابق : 4  . 382 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 3  . 310 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 6  . وتمام البيت : 713 ، ص3ج المصدر الس 

ٍم، َرِضيَت بهم   سرارةِ لاأو  في   أو  من بني خلِف الخضِر الجالعيدِ         ِمن َتي 

 .718ص 3ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 7 

ابق  2  .  323ص ، 8: جالمصدر الس 
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      د  بن  أَبِي َكاِهٍل َوي   : (1) م( 485 /هـ  45)س 
)غطيف، أو شبيب( بن حارثة بن حسل بن مالك بن عبد سعد بن جشم بن  لٍ اهِ ي كَ بِ أَ  بنُ  دُ ي  وَ سُ 

با سعد.: ذبيان بن كنانة بن يشكر وذكر خالد بن كلثوم أن اسم أبي كاهل شبيب، ويكنى سويد أ

شاعر، من مخضرمي الجاهلية واإلسالم. عّده ابن سالم في طبقة عنترة. كان يسكن بادية العراق. 

وسجن بالكوفة، لمهاجاته أحد بني يشكر، فعمل بنو عبس وذبيان على إخراجه، لمديحه لهم، 

هلية فأطلق بعد أن حلف على أن ال يعود إلى المهاجاة. أشهر شعره عينية كانت تسمى في الجا

 .)اليتيمة( وهي من أطول القصائد، حفظ الرواة منها نيفا ومئة بيت
 وبيته في الخصائص :

لٍَة  ِع َنخ  ِدي  في ِجذ  م  َصلَب وا ال َعب  َدَعا  ه  َبان  إاِل  بأَج   (2)َفالَ َعَطَست  َشي 
 

 َسط ت األَو  َمي   :  (3)م( 485 /هـ  45) الك 
ُت بنُ  لَ رُ ع  مَ  الُكَمي  ُت بن نوفل األََسدّي الُكِوفّي بُن َبَة وف بُن َثع  َتِهّل من بني َفق َعسٍ ، الُكَمي  :  أَبو الُمس 

عّرفه الجمحّي بالكميت " األوسط " شاعر مخضرم، عاش أكثر حياته في اإلسالم. يكنى أبا أيوب. 

  .لتوسطه في الزمن بين جده الكميت بن ثعلبة، والكميت بن زيد، وقال: هو أشعرهم قريحة

 بيته في الخصائص : و

ر  طَ ــتَ  ٍب              ــــعَ ـل ـ ي مَ ــع َدواِدي  فـِريـخَ  راً وت  ــأَز  خِ ــو       (6)ي اإلِزاَراــر 
       

  َبَة ق   : (5) م( 485 /هـ  41)ال َولِيد  بن  ع 
َولِيدُ  َبةَ  بنُ  ال  ط  بنُ  ُعق  ريش وشعرائهم وأجوادهم. . من فتيان ق ، األموي القرشي ، أبو وهبأَبِي ُمَعي 

 –فيه ظرف ومجون ولهو. وهو أخو عثمان ابن عفان ألمه. أسلم يوم فتح مكة، وبعثه رسول هللا 

على صدقات بني المصطلق، ثم واله عمر صدقات بني تغلب، وواله  – ى هللا عليه وسلمصل  

فشهد عليه  89سنة  فانصرف إليها، وأقام إلى (هـ 83عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص )سنة 

جماعة عند عثمان بشرب الخمر، فعزله ودعا به إلى المدينة، فجاء، فحده وحبسه. ولما قتل عثمان 

تحول الوليد إلى الجزيرة الفراتية، فسكنها. واعتزل الفتنة بين علّي ومعاوية، ولكنه رثى عثمان 

  وحرض معاوية على األخذ بثأره. ومات بالرقة  .

 ص : وبيته في الخصائ

                                                           

 .  146ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1

 .  318ص 8ج ابن ِجنِّي ، الخصائص : 8

 .   833ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3

 .  867ص ، 1ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 4

 .   188ص ،2انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
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                                             ....................................                (1) ق ل َنا لها: قِفِي لنا، قالت: قاف  
 

  ٍر َدي  َداس  بن  ح   : (2)م( 485 /هـ  41)ِمر 
، ويقال له  ، أبو بالل يّ مِ ي  مِ لّي التَ ظَ ن  الحَ  عيّ ب  ب الرِّ ع  كَ  د بنُ ي  بَ عُ  ر بنُ امِ عَ  بنُ  رٍ ي  دَ حُ  بنُ  اسُ دَ ر  مِ 

شهد )صفين(  .  : من عظماء )الّشراة( وأحد الخطباء األبطال العّباد ، وهي أمه مرداس بن أدية

، ونجا من  . وسجنه عبيد هللا بن زياد في الكوفة ، وشهد النهروان وأنكر التحكيم ، مع عليّ 

م في آسك )باألهواز، بين رامهرمز وأرجان( وأذاع ، ونزل به ، فجمع نحو ثالثين رجالً  السجن

، وأنه ال يقاتل  من الظلم ، ولكن هرباً  في الناس أنه لم يخرج ليفسد في األرض وال ليروع أحداً 

 ، فوجه إليهم عبيد هللا بن زياد جيشاً  إال من يقاتله وال يأخذ من الفئ إال أعطياته وأعطيات أصحابه

 فنشب قتال في يوم الجمعة إلى الظهر ، يقوده عباد بن علقمة المازني ، ووجه ثانيا كبيرا فهزموه

، فلما كان مرداس وأصحابه في صالتهم أحاط بهم عباد  ، وتوادع الفريقان إلى ما بعد الصالة

.  : وله عقب كثير بإصطخر . قال ابن حزم . وحمل رأس مرداس إلى ابن زياد فقتلهم عن آخرهم

 .  حدير( : وهو أخو )عروة بن قلت

 وبيته في الخصائص : 

َن إِن ك ِسَي الَجواري  َري  ن  عن َكَرٍم ِعجافِ     وأَن  َيع  ب و الَعي   (3)َفَتن 
 

  ِذِر ن  َملَة  بن  ال م  ائّي َحر   : (6)م (482هـ / 42)الط 

ِب بن حَ  ِدي َكر  ن َمع  ِذِر ب  َملَُة بُن ال ُمن  ر. عاش في الجاهلية : شاعر معم دي  بَ أبو زُ  ائيّ نظلة الط  َحر 

. وفد على أمير  بسيرها. وهو من نصارى طيِّئ واإلسالم. وكان من زوار ملوك العجم، عالماً 

،  . واستنشده يوما من شعره ، لعلمه ، فكان يدنيه ويقرب مجلسه المؤمنين عثمان أكثر من مرة

. وذكر  ، أورده الجمحيّ  . وحدثه بحديث عن األسد من بليغ القول فأنشده قصيدة يصف بها األسد

 . له الميمني في الطرائف قصيدة عينية من المختارات

 وأبياته في الخصائص : 

ل حَ   (5): أن  الَت حيَن بقاءِ  فأجبنا   ا والَت أواٍن ـنـطلبوا ص 
ِه ش وس       َخال أّن ال ِعَتاَق من الَمَطاَيا  َسن بِِه َفه ن  إِلَي   (4)أَح 

                                                           
َسبي قد  َنِسينا اإليجاف  : وعجزه .807، 92 ، 63ص ، 1جابن ِجنِّي  ، الخصائص :  1  ال َتح 
 .  808ص ،7انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8
 . 333ص ، 8جابن ِجنِّي  ، الخصائص : 3
  174ص ، 1ج انظر : الزركلي ، األعالم ، الزركلي : 4
 . 333 ، ص8ج :ابن ِجنِّي ، الخصائص  3
ابق : 6  . 396 ، ص8ج المصدر الس 
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  َم َبل الج   :( 1)(م482 /هـ  43 ) يّ حِ أبو َده 

َعةَ  بنُ  َوَهبُ  أحد الشعراء  ،  لؤّي بن غالب من قريش ، من أشراف بني جمح بن أََسدَ  بنِ  َزم 

وممن جمع إلى  ،  : هو " من شعراء قريش المرتضى قال  . . من أهل مكة العشاق المشهورين

ار كثيرة مع عمرة الجمحية ، وأخب له مدائح في معاوية وعبد هللا بن الزبير،  الطبع التجويد

.  من رواية الزبير بن بكارمطبوع في شعره رقة وجزالة. وله ديوان شعر  . وعاتكة بنت معاوية

 .(8)، وتوفي بعلّيب واله عبد هللا الزبير بعض أعمال اليمن .  وكان صالحا

 وبيته في الخصائص : 

لي وبتُّ كالمحزوِن  نِي ال ه م       َطالَ لَي  َتَرت  ونِ َواع   (3)وم  بِالَماِطر 
 

  ِس ن  أَو  ن  ب   :  (6)م( 483 /هـ  46)َمع 
ِن ِزَياٍد ال ُمَزِنيُّ  ِر ب  ِن َنص  ِس ب  ُن أَو  ُن ب  له مدائح  . : شاعر فحل، من مخضرمي الجاهلية واإلسالم َمع 

وكان يتردد  . رحل إلى الشام والبصرة. وكف بصره في أواخر أيامه في جماعة من الصحابة.

له أخبار مع عمر بن  . ى عبد هللا بن عباس وعبد هللا بن جعفر بن أبي طالب فيبالغان في إكرامهإل

الخطاب. وكان معاوية يفضله ويقول: )أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمى، وأشعر أهل 

 مات في المدينة.. اإلسالم ابنه كعب ومعن بن أوس( وهو صاحب المية العجم 

 وبيته في الخصائص :

َن بِال َفَتى                    ث ر  ، َواألَيام  َيع  ، وَنوائح        َوفَِيِهن  لَل َنه   (5)َنواِدب  ال َيم 

 

  َعاِوَية  :  (4)م(483هـ /  46) َيزيد  بن  م 
،  . ولد بالماطرون ثاني ملوك الدولة األموية في الشام ، ويّ مَ األُ  َيزيُد بُن ُمعاِوَيَة بن أبي سفيانَ 

هـ وأبى البيعة له عبد هللا بن الزبير والحسين  60. وولي الخالفة بعد وفاة أبيه )سنة  أ بدمشقونش

. وفي أيام يزيد هذا كانت فاجعة المسلمين  ، فانصرف األول إلى مكة والثاني إلى الكوفة بن عليّ 

رسل إليهم ( فأ63هـ وخلع أهل المدينة طاعته )سنة  61بالسبط الشهيد " الحسين بن علّي" سنة 

،  ، وأمره أن يستبيحها ثالثة أيام وأن يبايع أهلها على أنهم خول وعبيد ليزيد مسلم بن عقبة المري

. وفي  من الصحابة وأبنائهم وخيار التابعين ، وقتل فيها كثيراً  ففعل بها مسلم األفاعيل القبيحة

                                                           
 .  182ص ، 2انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1
 . معجم البلدان : علّيب، موضع بتهامة 8
 . 779 ، ص3ج :ابن ِجنِّي ، الخصائص  3
 .  873ص ، 7انظر : الزركلي ، األعالم : ج 4
 . 870ص  ، 1لخصائص : جابن ِجنِّي ، ا 3
 . 129ص ، 2انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6
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سلم بن زياد بخارى مزمن يزيد فتح المغرب األقصى على يد األمير " عقبة بن نافع وفتح 

. ومدته في الخالفة  . ويقال إن يزيد أول من خدم الكعبة وكساها الديباج الخسرواني وخوارزم

توفي بحوارين )من أرض حمص( وكان نزوعا إلى اللهو،  .إال أياماً  ثالث سنين وتسعة أشهرٍ 

 . يروى له شعر رقيق

 وبيتاه في الخصائص : 

جِ  ِل، عو  م  ٍب كِعيِن الر  با وِسر  ، ح  ـجـَرواِدَع بال      إلى الصِّ  داِمعِ ـمَ ـوِر الــاِديِّ
مَ ـَن نَ ـم  ـا نِ ـَدمـع  ـبَ  ءاـنـَن غِ ـع  ـمِ ـسَ  َن فوَق المَضاِجعِ            ةً ــو  لَي  لَو   (1)من االليِل فاق 

     

  َ(2)م(485هـ / 45) يّ لِ اهِ البَ  رَ مَ ح  أَ  بن   ور  م  ع  : 
د بن  90عامر الباهلي ، أبو الخطاب ، شاعر مخضرم . عاش نحو  عمرو بن أحمر بن العمر 

عاماً . كان من شعراء الجاهلية ، وأسلم . وغزا مغاٍز في الروم ، وأصيبت إحدى عينيه . ونزل 

بالشام مع خيل خالد بن الوليد ، حين وجهه إليها أبو بكر . ثم سكن الجزيرة . وأدرك أيام عبد 

عمر وعثمان وعلّي وخالد . ولم يلق أبا بكر. وهجا يزيد بن  الملك بن مروان . له مدائح في

معاوية ، فطلبه يزيد ففّر منه . قال البغدادي : كان يتقدم شعراء زمانه . وعّده ابن سالم في الطبقة 

 الثالثة من اإلسالميين . وكان يكثر من الغريب في شعره . 
 وأبياته في الخصائص : 

 (3)ا َينَجِحرـهـب  بِ ــضَ ـرى الــَ َوال ت       اــهَ ـوال  ــأَه بَ ــــِزع  األَرنَ ـــفـال ت  
بِ ـداَعى الجِ ـتَ                 زامى ـِر الخ  ـى َذفِ ـسً ــن قَ ـوٍّ مـجَ ـبِ             (6)ه الِجنِّي ناـاء بـيـر 
ي  ــِريَق الـوا طَ ـالــخَ           ر  ـا وت ن وِزَع الفَ ــبَ ــصِّ ــاَت الــف           د  ـوِن وقــَدب  ــد   (5)خ 

ب  ـــش  بِ ــــي  ـــعَ ــا الـــمَ ــَوإِن             (4)ر  ــفِ ـتَ ـق  ـِه م  ــانِ ــنَ ــن  أَف  ــَت مِ ـــَوأَن          ِه         ــانِ ــر 
اِف طـعـا الــقَ ـنَ ـِ ا بـــهَ ـأنـك          ن ها           ة       ـاِويـز  ا انطوى َبط  ط السفرلم   واخرو 
دهَ ـلـة لؤلؤان  الــــاِري  ــمَ           َقٌد َخِصرـنهـس عـن  ـال وبــطَ            ا      ــون أو   (3)ا َفر 
نــأ س َرنَ ـكَ    ا ـهـابَ ـنـك  أَط  ــل ـ م  ـت عليه الـن  ـبَ   (8)رــمِ ــرٌف طِ ـاةٌ وطِ ــو 

َبـراـانَ ـَرٌب كـجَ ا ـهـبِ             يَدًة ـوإن  قال غاٍو ِمن َتن وٍخ َقـصِ   (1)ت  علّي بَِزو 

                                                           
 . 49 ، ص1ج :ابن ِجنِّي ، الخصائص  1
 . 78ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8
 . 743 ، ص3ج :ابن ِجنِّي ، الخصائص  3
ابق : 4  . 818 ، ص1ج المصدر الس 

 . 388، ص1ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 3

 . 388، ص1ابق : جالمصدر الس   6

ابق : ج 7  . 383، ص1المصدر الس 

ابق :  2  . 381 ، ص8ج المصدر الس 
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ك  ـِت والـِك أم ما أَن  ـن  ـنيـفما حَ             َحن ت  َقل وصي إلى باب وِسها َطَرَباً            (2)ر  ـذِّ
ن حَ ـل ـ ع  ـن  ي  ـه  ـفَ   (3)اـهـَداتِ ــَدائِ ــك 
 

  (6)م( 484 /هـ  44)أسماء  بن  خارجة : 
ان أسم فة الَفَزاريُّ أبو حس  ن بِن ُحَذي  . من  : تابعي من رجال الطبقة األولى اُء بُن خارجة بِن ِحص 

:  . قال له عبد الملك ابن مروان ، جوادا مقدما عند الخلفاء أهل الكوفة )بالعراق( . كان سيد قومه

حد حاجة : ما سألني أ ، فقال ! فعزم عليه : هو من غيري أحسن فقال  ؟ ثم سدت الناس يا أسماء

،  : يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا . وزّوج ابنة له فقال يوصيها إال رأيت له الفضل عليّ 

 . وال تدني منه فيملّك وال تتباعدي عنه فيتغير علّيك

 وأبياته في الخصائص :

ؤالَه                     م ِمن  ذ  ل  َيو   ِزيد  على إِبالَه  ـٌث يَ ــِضغ     لِي ك 
قَ               َك ِمش  َشأَن  ًسا أ َوي س  ِمَن الَهبالَه     ًصا       ــــفأَلَح    (5)أَو 
 

  ِّر ن  ال ح  ِ ب  د  هللا  َبي   (:4)م(483هـ / 48) ع 
دُ  نُ  هللا ِ  ُعَبي  ، ب  ٍرو بنِ  َجِريرِ  ال ُحرِّ ِفيِّ  َعم   . قائد من الشجعان األبطال ، ، من بني سعد العشيرة ال ُجع 

، فلما قتل عثمان  . وكان من أصحاب عثمان بن عفان وفضالً  وصالحاً  خيار قومه شرفاً  كان من

، فلما  ، فرحل إلى الكوفة وأقام عنده إلى أن قتل عليّ  ، ، فشهد معه صفين انحاز إلى معاوية

، فسأله عنه ابن زياد )أمير  تغيب ولم يشهد الوقعة – رضي هللا عنه –كانت فاجعة الحسين 

: لو كنت معه  ، فقال ، فعاتبه على تغيبه واتهمه بأنه كان يقاتل مع الحسين فجاءه بعد أيام الكوفة(

.  ، والتف حوله جمع ، فامتنع بمكان على شاطئ الفرات ، فطلبه ابن زياد ثم خرج.  مكاني لرؤي

خاف . ثم  ، بمن معه وصحبه في حرب المختار الثقفي ولما قدم مصعب بن الزبير قصده عبيد هللا

، فحقدها عليه  ، فحبسه وأطلقه بعد أيام بشفاعة رجال من مذحج مصعب أن ينقلب عليه عبيد هللا

يراودونه على الطاعة ويعدونه بالوالية وآخرين  ، فوجه إليه مصعب رجاالً  وخرج مغاضباً 

 كريت، فامتلك ت مئة مقاتل ، وكان معه ثالث . واشتدت عزيمته فرد أولئك وهزم هؤالء ، يقاتلونه

                                                                                                                                                                          

 . 634ص 3، ج437ص 8ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج  1

ابق : ج 8  . 388، ص8المصدر الس 

ابق :  3  .  793 ، ص3ج المصدر الس 

 .  303ص ، 1انظر : الزركلي ، األعالم : ج 4

 .  334ص ، 8: جابن ِجنِّي، الخصائص  3

 .  198ص ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6
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،  ، وخاف أن يؤسر . ثم تفرق عنه جمعه بعد معركة أمره . وأعيا مصعباً  ، وأغار على الكوفة

 .  فحالً  . وكان شاعراً غريقاً  فألقى نفسه في الفرات، فمات

 وأبياته في الخصائص : 

نِي  اَس أَن  ت ه  الن  لِم  بَِذلَِك عَ           َتَعالم  ولَو  َكاَتم   (1)اتِب  علّيَك ولَم  أَظ 

ِك ما فيهما  ِت وفي ِرٍجلَي  ح   (2)َزرِ ـِك من الِمئ  ـن  ـَدا هَ ـبَ  د  ـوقَ                   ر 

  

  ائّي َعِديُّ بن  َحاتِم  : (3)م(483هـ / 48)الط 
َرج بن سعد بن هللا عبد بن َحاتِم بنُ  َعِديُّ  ائيّ  الَحش  ،  ، صحابي : أمير ، أبو وهب وأبو طريف الط 

: خير مولود في  ابن األثير ل. وقاواإلسالم اهلية ج. كان رئيس طيئ في ال د العقالءمن األجوا

، ثم سكن الكوفة  هـ وشهد فتح العراق 9. وكان إسالمه سنة  أرض طيِّئ وأعظمه بركة عليهم

. وهو ابن حاتم  . عاش أكثر من مئة سنة . وفقئت عينه وشهد الجمل وصفين والنهروان مع عليّ 

 ذي يضرب بجوده المثل .الطائي ال

 وبيته في الخصائص :

َقاَتالَ  َكي س             أقاتِل  حتى ال أََرى لي م  ج  إال الم  و إذا لم َين  ج   (6)وأَن 
 

  َ(5) م(488هـ / 48)ح ي  رِ ذَ  بن   س  ي  ق : 
ِن الكِ  ِن ُحَذاَفَة ب  َة ب  ِن ُسن  ِح ب  ُن ُذَري  ُس ب  "  ىتيمين. اشتهر بحب " لبنشاعر، من العشاق الم،   يّ انِ نَ َقي 

شعراء العصر األموي، ومن سكان المدينة. كان رضيعا للحسين بن  بنت الحباب الكعبية. وهو من

 طالب، أرضعته أم قيس. وأخباره مع لبني كثيرة جدا، وشعره عالي الطبقة في علّي بن أبي

 . التشبيب ووصف الشوق والحنين

 وبيته في الخصائص : 

راِوع  َعفا َسِرٌف     لِه فس   (4) .......................................              من أَه 
 
 
 

                                                           
 .  862 ، ص1ج ابن ِجنِّي، الخصائص : 1
ابق  8  .  93 ، ص1ج :المصدر الس 
 .  880ص ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
ابق : 4  . 307 ، ص8ج المصدر الس 
،  8حمن المصطاوي ، بيروت : دار المعرفة ط، تحقيق : عبد الر الديوانهـ( ، 62ذريح ، قيس بن ذريح  ) 3

 . 803ص ،3.   انظر : الزركلي ، األعالم : ج 10م . ص8004

وافِع    عجزه: . 777 ، ص3ج ابن ِجنِّي، الخصائص : 6 ٍد فالتِّالع  الد   فوادي ق َدي 
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  ِح لَو  ن  ال م   :  (1) م(488هـ / 48)َقي س  ب 
ِن ُمَزاِحٍم العَ  ِح ب  ُن ال ُملَو  ُس ب   : شاعر غزل، من المتيمين، من أهل نجد. لم يكن مجنوناً  يّ رِ امِ َقي 

حب " ليلى بنت سعد ". قيل في قصته: نشأ معها إلى أن كبرت وحجبها وإنما لقب بذلك لهيامه في 

أبوها، فهام على وجهه ينشد األشعار ويأنس بالوحوش، فيرى حينا في الشام وحينا في نجد وحينا 

في الحجاز، إلى أن وجد ملقى بين أحجار وهو ميت فحمل إلى أهله. وقد جمع بعض شعره في " 

( كتابا في أخباره سماه " بسط سامع المسامر 933ن )المتوفى سنة ط " وصنف ابن طولو -ديوان 

خ " في دار الكتب. وكان األصمعي ينكر وجوده، ويراه اسما بال  -في أخبار مجنون بني عامر 

نسبوه إلى المجنون.  المسمى. والجاحظ يقول: ما ترك الناس شعرا، مجهول القائل، فيه ذكر ليلى إ

ابنة عم  حديث المجنون وشعره وضعه فتى من بني أمية كان يهوى ن  أَ  ويقول ابن الكلبي: ُحدثت

 . له

 وأبياته في الخصائص : 

 (2)ياـالقِ ـال تَ  نِّ أَن  ـظَ ـال ل  ـاِن ك  ـنّ ـظ  ـيَ     ِن َبعَدماـيـتَ ـتيـَوَقد َيجَمع  هللَا  الشَ 
 (3)لاـقـ: ي   الـقـلى؟ فـي  ـو لَ ـت أخـأأن  أقول لظبي يرتعي وسط روضة:  

هاـاِك عَ ـينــعَ ـفَ  ِك جيد   (6)ِسوى أَن  َعظَم الساِق ِمنِك َدقيق         يناها َوجيد 
 

  َُّؤلِي َوِد الدُّ   : (5)م(488/  ھ49) أَب و األَس 
ٍرو بنُ  َظالِمُ  نِ  َعم  َيانَ  ب  نِ  ُسف  ِرو ب  نِ  َعم  نِ  ِخل سِ  ب  َمرَ  ب  نِ  َيع  نِ  ُنَفاَتةَ  ب  نِ  َعِديِّ  ب  ئِلِ  ب  نِ  الدُّ رِ  ب  نِ  َبك  دِ  ب   َعب 

نِ  َمَناةَ  . كان معدودا من الفقهاء واألعيان الن حو  ِعل م َواِضعُ  الَفاِضُل، الَعال َمُة، اإلَِماُم،. ِكَناَنةَ  ب 

. رسم له علّي بن أبي طالب شيئا  ، من التابعين الجواب يواألمراء والشعراء والفرسان والحاضر

. وفي صبح األعشى أن أبا األسود  . وأخذه عنه جماعة و األسود، فكتب فيه أب من أصول الّنحو

،  ، وولي إمارتها في أيام عليّ  . سكن البصرة في خالفة عمر وضع الحركات والتنوين ال غير

.  . ولم يزل في اإلمارة إلى أن قتل عليّ  استخلفه عليها عبد هللا بن عباس لما شخص إلى الحجاز

في أكثر  -. وهو  ما تم األمر لمعاوية قصده فبالغ معاوية في إكرامهوكان قد شهد معه صفين . ول

 مات بالبصرة. . أول من نقط المصحف -األقوال 

 في الخصائص : وأبياته 

                                                           

روت : دار الكتب العلمية ، دراسة وتعلّيق : يسري عبد الغني  ، بي الديوانهـ( ، 62الملوح ، قيس بن الملوح  ) 1
 . 802ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج.  83م . ص1999، 

 .  603 ، ص8ج ابن ِجنِّي، الخصائص : 8

ابق : 3  .  610 ، ص8ج المصدر الس 

ابق : 4  .  610 ، ص8ج المصدر الس 

 . 836ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
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ـبِّ َحّتـى َوَدَعـه    ليلـي ما الذي     ـلَيَت ِشعري َعن خَ   (1)غالَـه  فِي الح 
َشوٍ  َوَج َشو  ٍث أَو بأَه  لَ كاِهل ه   َصنيعٍ    على ذاِت لَو  ح  أل  الر   (2)نبيل َيم 

 (3) الً ــيـِ لــَ ق  إالّ   هللا  رــَذاك  والَ   ..................................                     
 

  غِ الم   بن  َيزيٌد َيريّ  فرِّ  : (6)م(488هـ / 49) الِحم 
ِغ الِحم   ابنِ ب بق  لَ المُ  بيعةَ رَ  بنِ  يادِ زِ  بنُ  يدُ زِ يَ  هو الذي ، وشاعر غزل  . ، أبو عثمان َيريّ الُمفرِّ

.  وضع " سيرة تب ع وأشعاره " كان من أهل تبالة )قرية بالحجاز مما يلي اليمن( واستقر بالبصرة

 .  ، وسكن الكوفة إلى أن مات ونظمه سائر ، ، وله مديح مقذعاً  وكان هّجاءً 

 وبيتاه في الخصائص : 

َح الِحمارِ   اٍد ــــزي  يــنـب ه  ــــَح اإللــبَ ـأال ق  (5)وحي  أبيهم  َقب 
بِح  واَم في فلَِق الصُّ ت  الس  ِعيت  يزيدا         ال َذَعر   (4)مغيراً وال د 

 

  َ(3)م( 495 /هـ  35) الَغَنويّ  م  ه  س : 
 سهم بن حنظلة بن جاوان بن خويلد، من بني غنّي بن أعصر: فارسي شاعر، من أهل الشام.

 .  اش في اإلسالم إلى أيام عبد الملك بن مروانأدرك الجاهلية، وع

 وبيته في الخصائص : 

، وال  ت  َنع  الناس  مني ما أَرد  َن ذا أَدبا  ال َيم  س   (8)أ عطيِهم ما أرادوا ح 

 

   ة بن ر  كاَن  م   :  (9)م( 495هـ / 35)َمح 

ة بنُ  كاَن الُربيعيّ  ُمر  . كان سيد بني ربيع  ى أبا األضيافيكنّ ،  مقلّ  : شاعر يّ مِ ي  مِ الت   يّ دِ ع  الس   َمح 

تميم( وشهد وقعة )الجفرة( بين جيشي عبد الملك بن مروان  )من بني سعد بن زيد مناة بن

قال المبرد )في الكامل( : أمر مصعب بن الزبير  .وبينه وبين الفرزدق مهاجاة .ومصعب بن الزبير

                                                           
 .  110 ، ص1ج : ابن ِجنِّي، الخصائص 1
ابق  8  .  660 ، ص3ج :المصدر الس 
ابق 3 تِبٍ  صدره:. 831ص  ، 1: ج المصدر الس  َتع  َر م س  ت ه  َغي   فأَل َفي 
 . 123ص ،2انظر : الزركلي ، األعالم : ج 4
 . 631 ، ص3ج : ابن ِجنِّي، الخصائص 3
ابق 6  .  216 ، ص3ج : المصدر الس 
  . 144ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 7
 .   639ص ، 3ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 2
 . 806ص ،7انظر : الزركلي ، األعالم : ج 9
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قتله  ن قتيبة في الشعر والشعراء :وقال اب رجال من بني أسد بن خزيمة بقتل مرة بن محكان،

 . مصعب بن الزبير، وال عقب له ةصاحب شرط
 وبيتاه في الخصائص :

ِدَية في َ مادى َذاِت أن  ن َبا        لَيلٍَة من  ج  ِصر  العبد  في َظلماتها الطُّ  (1)ال ي ب 
  (2)ِدَيةمادى َذاِت أن  ـٍة من  ج  ـلَـ لَيفـي َ   ................................. 

 

   (3)م( 495 /هـ  35)البيُّ ال الكِ ت  القَ  بِ ي  جِ د  بن  م  ي  بَ ع : 
ى عبيُد بُن مجيب بِن المضرحّي ، من بني ِكاَلب بن َربِيَعة: شاعر فتاك، بدوي، من الفرسان، يكنّ  

( ـه 2أبا المسّيب أدرك أواخر الجاهلية، وعاش في اإلسالم إلى أيام عبد الملك بن مروان )المتوفى

ف أت منه عشيرته وصن  من السجن. وتبر   ة في المدينة لقتله ابن عم له اسمه زياد. وفر  ر  وسجن مَ 

ابن السكيت شعره، وضاع كتاب ابن السكيت، وفي اسم القتال وإدراكه الجاهلية، خالف قديم 

 . استخلصنا منه قد يكون أصح األقوال 

 وبيته في الخصائص : 

ِع     ِط َجم  َدما ِمن  َوس  ٍظ َبع  ارِ ـي خَ ـِ نـة  يا بَ ـعَ ـيـت  َربِ ـفَ ـتَ ـهَ               َبني ق َري   (6)و 

 

   ب وعِ  انَ دَ ع  مَ  بنِ  ب َكيرِ  بن   اح  ف  الس  :  (5) م( 495 /هـ  31) يّ ال َير 
: شاعر روى له صاحب )المفضليات( قصيدة في رثاء يحيى  السفاح بن بكير بن معدان اليربوعي

 ، من بني يربوع. وكان يحيى مع مصعب بن الزبير في اليوم الذي قتل فيه. ثعلبة بن شداد بن

وأدرك مصعب أنه مقتول فقال له: انصرف فما لقتلك معنى، فقال: وهللا ال تحدث الناس أني 

  لوفائه  . ةرغبت عن مصرعك. ومازال يدافع عنه حتى قتل معه، فرثاه صاحب الترجم

 :وبيته في الخصائص 

بِياَع الشُّجاع            اً،ــعَ ـاًة مَ ـاً وأَنـمـل ـ ِرق  حِ ـــط  ـي   باع  ان  َت َين   (4)ث م 
 
 
 

                                                           
 . 667 ، ص3ج ابن ِجنِّي، الخصائص: 1
ابق : 8 ن َبا وصدره : . 793 ، ص3ج المصدر الس  ِصر  العبد  في َظلماتها الطُّ  ال ي ب 
 . 190ص ،4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
 .330ص ، 8جصائص : ابن ِجنِّي  ، الخ 4
 .   104ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
 . 713 ، ص3ج :ابن ِجنِّي  ، الخصائص  6
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  ِرّي َة الَعم   :  (1)م(495هـ / 35)أ َمي 
َة بنُ  رِ بي عَ أَ  أَُمي  : شاعر أدرك الجاهلية، وعاش في اإلسالم. كان من مّداح بني أمية، له  يّ ائذ الَعم 

مروان. ورحل إلى مصر فأكرمه عبد العزيز بن مروان. وأنشده قصيدة قصائد في عبد الملك ابن 

وأقام عنده مدة بمصر، فكان يأنس به ويوالي إكرامه. ثم تشوق إلى البادية وإلى أهله، فرحل.  ،له

 .  وهو من بني عمرو بن الحارث، من هذيل

 وأبياته في الخصائص :

ش وـِث مَ ـَح بالَوع  ـاِريـَمط َزف وَنا          ر  الح  اَحًة َزي  َن َرم   (2)ِر ، هاَجر 
ٍة ـــبَ ـغ  ـاَء م  ـــحَ ـي  ـفَ ـي بـفَ ـخ  ـويَ  ش وَناـال  الـَتخ   ر   (3)َقتاَم بَِها الَماج 
م   رت ـــــج  ـى إِذا هـلِـ ى وَرح  ـأنّ ـــك   الِ ــعلى َجَمَزى جازٍئ بالرِّ

 (6)الِ ــــِدحـَدى بالــَ يـَ جٍة ــَزابِيَ كَ    زه ــيـرامِ ـتاٍم جــم حــحــأو أص
 

  ِر اله َذل  :  (5)م( 355/هـ  85) يّ أب و َصخ 

شاعر، من الفصحاء. كان في العصر  عبد هللا بن سلمة السهمي، من بني هذيل بن مدركة:

األموي، مواليا لبني مروان، متعصبا لهم، وله في عبد الملك وأخيه عبد العزيز مدائح. وكان قد 

  الزبير عاما وأطلقه بشفاعة رجال من قريش. حبسه عبد هللا بن 

 وبيته في الخصائص : 

َرا  ه َما ِمْلِن لَم  َيَتَغي   (4)كأَن 
 

   ب دَ  بن   َكع   : (3)م( 355/هـ  85) انَ َمع 
كعب بن معدان األشقري، أبو مالك: فارس، شاعر، خطيب. من شعراء خراسان. كان معدودا في 

المذكورين في حروب األزارقة. وهو من " األشاقر " من جلة أصحاب المهلب بن أبي صفرة، 

قبائل األزد. له خبر مع " الحجاج " أورده القالي في " األمالي " وقد سأله الحجاج: أشاعر أنت أم 

 .  خطيب؟ فقال: كالهما. وله قصيدة طويلة يذكر بها يوم " رامهرمز " وغيره، رواها الطبري

                                                           
 .  88ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1
 . 779 ، ص3ج : ابن ِجنِّي، الخصائص 8
ابق  3  . 779 ، ص3ج :المصدر الس 
ابق : ج 4  . 402ص  ، 8المصدر الس 

 .  90ص ، 4، األعالم : ج انظر : الزركلي 3

ر   عجزه: . 831ص ، 1ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 6 ِدَنا َعص  ِن ِمن  َبع  اَري   َوَقد  َمر  للِد 

، تحقيق : أحمد محمد عبيد ، أبو ظبي :  شعر كعب بن معدان األشقريهـ( ، 20األشقري ، كعب بن معدان ) 7
 889ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج . 109ص . م8010نية هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث دار الكتب الوط

 . 
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 وبيته في الخصائص :

ّرة تترك الفتى            َتلِيال لِفِيه للغرابين والَرَخم                          (1) ستشرب كأسا م 
 

   ِشر  :  (2)م(355هـ / 85) األََسِديّ  األ َقي 
دِ  بنُ  الُمِغيرة ُرو، بنِ  ُمعِرِض  بنِ  هللاِ  َعب  .  ، عالي الطبقة اء، أبو معرض شاعر هج   معِرض أبو َعم 

. وعاش  ، ونشأ في أول اإلسالم . ولد في الجاهلية د إلى الحيرةكان يترد  .  من أهل بادية الكوفة

. وقتل  . وأدرك دولة عبد الملك بن مروان ا من رجال عثمان بن عفانعثمانيً  وكان . ا طويالعمرً 

 . وكان يغضب إذا دعي به ه كان أحمر الوجه أقشر. لقب باألقيشر ألن   بظاهر الكوفة خنقا بالدخان

  . ، ورثى مصعب بن الزبير ، هجا عبد الملك : هو أحد مّجان الكوفة وشعرائهم المرزبانيقال . 
 وبيته في الخصائص : 

َزرِ ـِ َن المـِك مِ ـن  ـَدا هَ ـد  بَ ـَوقَ  ....................................               (3)ئ 
 

  اَن َران  بن  ِحط   : (6)م(353هـ / 86)ِعم 
رَ  انَ حِ  بنُ  انُ ِعم  ، أبو سماك : رأس القعدة ، من ّي جِ ارِ الخَ  يّ لِ ائِ ُظبيان الّسدوسّي الشيبانّي الوَ  بنِ  ط 

الصفرية ، وخطيبهم وشاعرهم . كان قبل ذلك من رجال العلم والحديث ، من أهل البصرة ، 

وأدرك جماعة من الصحابة فروى عنهم ، وروى أصحاب الحديث عنه . ثم لحق بالشراة ، فطلبه 

جاج ، فهرب إلى الشام ، فطلبه عبد الملك بن مروان ، فرحل إلى ُعمان ، فكتب الحجاج إلى الح

أهلها بالقبض عليه ، فلجأ إلى قوم من األزد ، فمات عندهم إباضيا . وإنما ُعد من قعدة الصفرية 

ألنه طال عمره وضعف عن الحرب فاقتصر على التحريض والدعوة بشعره وبيانه . وكان 

 .فلقاً مكثراً شاعراً م
 وأبياته في الخصائص :

 (5)رِ ـابِ د  ـِس الــأم  ـكَ  ه  ـازلَ ـنَ ـمَ  ت  ــكَ رَ ـتَ    الة  قلَبه بفوارٍس زَ ـت  غَ ـلـَ بَ ـخَ 
ت   َبح  شرٍ  ال آِمناً  فيهم   َفأَص  ني             َكَمع  ا منـقَ ـفَ  أَتو   (4)م َضر   أو َربِيعةَ  الو 

 (3)انيـسَ ـي أو عَ ـالـعَ ـي لَ ـنــازع  ـــنَ ـت     ا  ول لها إذا مَ ـأق سٌ ـف  ـي نَ ـلِ وَ 
 

                                                           

 .  790ص ، 3ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 1

 . 877ص ، 7انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8

ق الَة ٌ  صدره:.  696 ، ص3ج - 338 ، 316 ، ص8ج ابن ِجنِّي، الخصائص : 3 ِك ع  لَي  ِت َوفِي ِرج  ح   ر 
 . 70ص ،3م : جانظر : الزركلي ، األعال 4
 . 424 ، ص8ج :ابن ِجنِّي، الخصائص  3
ابق : 6  . 498 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 7  . 649 ، ص3ج المصدر الس 
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   َبي قي ات سِ َقي   بن   هللاِ  د  ع   : (1) م(356هـ / 85) الرُّ
 . شاعر قريش في العصر األموي ، ، من بني عامر بن لؤيّ  عبيد هللا بن قيس بن شريح بن مالك

 . ر على عبد الملك بن مروان. وخرج مع مصعب بن الزبي . وقد نزل الرقة في المدينة كان مقيماً 

جاء ف . وقصد الشام  ثم انصرف إلى الكوفة بعد مقتل ابني الزبير )مصعب وعبد هللا( فأقام سنة

أكثر  . ، فأقام إلى أن توفي ، فأّمنه ، فسأل عبد الملك في أمره إلى عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب

،  س الرقيات ألنه كان يتغزل بثالث نسوة. ولقب بابن قي ، وله مدح وفخر شعره الغزل والنسيب

 .  اسم كل واحدة منهن رقية

 وأبياته في الخصائص : 

 (2)ب  ـلـَ ط  ـن  م  ــه  ـَن إاِلّ لَ ـح  ـبِ ـص  ـي             ل  ـَوانيِ هَ ـارَك االله  في الغَ ـالَ بَ 
ي ِهل  الش  ِدي ـــت ذ  راء   ة  ـلَـ قِيـداِم العَ ــن خِ ــعَ    َخ عن َبنِيه وت ب   (3)الَعذ 

 (6)ن مروتيهـع  رَ ـي وقَ ــنـنَ ـع  ـأوجَ     د  ـة قَ ـنَ ـديـمـالـب ثَ ادِ وَ ــــالحَ  إن  
 (5)باً ـي  ـولها في مفارق الرأس طِ               لت إال ـأم  ـتَ  و  ــلَ ا وَ ـــاهَ رَ ـتَ  ن  ــلَ          

 

  ِارَ  ن  ي  كِ س  م  : (4) م(358هـ / 89) يّ مِ الد 
َعةُ  نُ  أُني فِ  بنِ  َعاِمر بنُ  َربي  ِكي  اَرِميّ  ِمس  حِ  بنِ ( بالتصغير) الد  اَرِميّ  ُشَري  : شاعر عراقّي  التميميّ  الد 

له أخبار مع .شجاع، من أشراف تميم. لقب مسكينا ألبيات قال فيها: )أنا مسكين لمن أنكرني( 

 معاوية. وكان متصال بزياد بن أبيه. 

 وبيته في الخصائص : 

 (3)َكَساٍع إلَى الَهيَجا بَغيِر ِسالَحِ    َك إن  َمن  الَ أََخا لَه  أََخاَك أََخا
 

 اج  :  (8)م(358هـ / 95) الَعج 
عديّ  ِر الس  ِن َصخ  ِد ب  ِن لَُبي  َبَة ب  ُن ُرؤ  ِ ب  ُد هللا  َعَثاِء  ، الت ميميّ  َعب  َيُته أَبو الش  ، من  راجز مجيد ،وُكن 

 ، ففلج . ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد اللمك الشعر فيها . ولد في الجاهلية وقال الشعراء
                                                           

.   1م ، بيروت : دار صادر . ص ج، تحقيق : محمد يوسف ن الديوانهـ( ، 23الرقيات ، عبيد هللا بن قيس ) 1
 .  196ص ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج

 . 336 ، ص8: ج - 817 ، ص1ج :بن ِجنِّي، الخصائص ا 8
ابق : 3  . 208 ، ص3ج المصدر الس 
ابق : 4  . 230 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 3  . 329 ، ص8ج المصدر الس 
 . 16ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6
 .  700، ص3ج - 684 ، ص3ج :ابن ِجنِّي، الخصائص  7
، تحقيق : عبد الحفيظ  الديوان برواية عبد الملك بن قريب األصمعيهـ( ، 90) َبةَ عبد هللا بن ُرؤ  ،  جاجالع 2

 .  26ص ، 4. انظر : الزركلي ، األعالم :ج 1ص ، 1جالسلطي ، دمشق : مكتبة أطلس . 
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اجز المشهور قصيد. وكان ال يهجو. وهو والد رؤبة الر  لهه بال من رفع الرجز، وشب  وأقعد. وهو أوّ 

  . أيضا

 وأبياته في الخصائص :  

                            ( 1)َكِميّ ـال ة  ـئَ ـفِ ـال وز  ــح  ـا يَ ــمَ ــكَ        يّ ذِ و  ــــح   ه  ــلَ وَ  ن  ــــه  وذ  ــح  ــَ ي  
                    (2) ن  صدرـعـطـَراٌي إذا أورده ال   َطر  ــوَخَطرت فيِه األياِدي وخَ  
دُّ قَ ـيَ                                            (3)................................                َدبـراً َزغ  ـِديـل حاً َوهَ ـر 

َبَجا ت  ـب  ـوك شاه  إذا ما أَح                                           (6)................................                أخ 
هال   ِطي األَس  ع  َز منه وهو م  تال                    َعز  ه  َنه بالت  واِري َمت  ب  الس   (5)ضر 

 (4)يالـل القـي  ـا وبين قِ حَ ـبين الضُّ                      ه فِي اآلل  ـن  ـاآلِل مِ َن ـأَن  َرع  ـك
َدال                              و أَع  َهانٌِج ذ   إِذا َبَدا د 

َي البازي إذا البازي َكَسر    (3).................................            َتَقضِّ
لٍَل وأَ ـتشك    (8).................................            ظلَلِ و الَوجى من أَظ 

َهافِ  َت ِمن ِسر  ت ه ما ِشئ  َهف   (9).................................            َسر 
س  قد َكاَدت  تك   م   (15).................................           ون  َدَنَفاـوالش 

فَ  اِح كَ ـَها بِ ـع  ـأَد   .................................               اـلَفَ ـَزح  ـي  تَ ـالر 
 (11)................................            ِرىُّ ــب  ـع  ــاء  َوالـــِه االَش  ـالٍَث بِ 

ورِ                ك وِر ـَقى وفي م  ـل ـ ي عَ ـر  فـكَ ـف ر  َن َثواري الش مِس والذُّ  (12)َبي 

 (13).................................        َدر  ــكَ ـانــاء فَ ـضَ ـان فَ ـبَ ر  ـَر خــصَ ـأب
 (16).................................           اـجَ ـج  ـا هَ ــهَ ـي  ـتَ ـلـَ ق  ـا م  ـــاجَ ـجَ ـإَِذا حِ 

                                                           
 .  183 ، ص1ج :ابن ِجنِّي  ، الخصائص  1
ابق : 8  .  888 ، ص1ج المصدر الس 
ابق : 3  .  339 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 4  . 341 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 3  .  333 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 6  .  361 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 7  .  366 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 2  .  690 ، ص3ج المصدر الس 
ابق : 9  . وقبله : 191 ، ص1ج المصدر الس 

 افــاإلكـود بدـشـودن المـــكـالـك   راف ــحتى إذا ما آض ذا أع 
  من غير ما عصف وال اصطراف             قال الذي جمعت لي صوافي  

ابق : 10  .  324 ، ص8ج المصدر الس 
ابق  11  .  633 ، 688ص ، 3ج -498، 398ص ، 8ج :المصدر الس 
ابق : 18  .  884 ، ص1ج المصدر الس 
ابق 13  .      433 ، ص8ج : المصدر الس 
ابق : 14  .  460 ، ص8ج المصدر الس 
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  (1) .................................            اـــاً وما تكردسَ ــبَ ـص  ـتَ ـن  ـات م  ـــبَ ــفَ 
يـــَر الــبَ ـد  جَ ـقَ   (2).................................         ر  ــبَ ــجَ ـه  فــَن اإلِلَ ــدِّ
عَ ـٍم م  ــــيـمِ ـزُّ تَ ــــَزل  عِ ـم  يَ ـولَ  َقماً         ا ــمَ ـد  و َهي  ع  ر َيد  َقَماوَ َكالَبح   (3)َهي 

 (6)...............................         اـــفَ ـَ اَدت  تك ون  َدنــكَ  د  ـس  قـم  ـوالش  
ِرف  َرس   َرساً ــمــَيا َصاِح َهل  َتع  ك   (5)...............................         اً م 

عَ ــــنـزُّ بــعِ ـَس الــاعَ ـقَ ـتَ  َسَساـا فاق   (4)...............................          ن 
       (3)................................          اــجَ ـح  ـسَ ـه مِ ـِ ــــتـيـلِـ َرى بِ ـاً تَ ـأ بَ ــجَ 
جَ ــــعَ ـتَ  ن  ـِك مَ ـِ الــٍه هـمَ ـه  ـومَ   (8)................................                  اـــر 
       (9)................................                          وجَ ـــوال أعــال ط  ـــى كـا إلـنَ ر  ـطِ 
ِطرافِ ــص  ـا عَ ـِر مَ ـي  ـبغَ         (15)................................                   ٍف وال اص 

هَ  َت ِمن سـه ما شِ ـت  ـف  ـَسر  َهافِ ـِ ئ         (11)................................                  ر 
ف  ـِل الـــحَ ـب  ـسَ ـبِ  ورِ ـسَ ـي  ـِن عَ ـــي  ـد         (12)................................           ج 
       (13)................................           ول  االليالي أسرَعت  في َنق ِضيـط  
       (16)................................           ائراـورا غـَـد وغـن في نجـب  ـذهَ ـيَ 

وٍر َسَرى وال َشعَ في بِ  ر ال ح         (15)................................             ر  ــئ 
ِوَي حَ ـفاحِ و و          (14)................................            َساـكـن  ـلـَ ى اع  ــتـٍم د 
هــرٍق هَ ـخـن  ـن م  ـاَت مِ ـهَ ـي  ـهَ  هاؤ        (13)................................           ي 
       (18)................................              َدأ  األ ِويُّ ــــحِ ـى الــَدانَ ـا تَ ـــمَ ـكَ 

                                                           
 .  330ص - 473ص ، 8ج : ، الخصائصابن ِجنِّي  1
ابق : 8   421 ، 479ص ، 8ج المصدر الس 
ابق : 3   .    413ص ، 8ج المصدر الس 
ابق : 4 لََفا: بعده.  324ص ، 8ج  المصدر الس  اِح َكي  َتَزح  َها بِالر  َفع   أَد 
ابق  3 لََساَقالَ نَ :  . وصدره 824ص ، 1ج :المصدر الس  ِرف ه  ، َوأَب   َعم  أَع 
ابق : 6 َسا.. وصدره :  824ص ، 1ج المصدر الس  َيا الب خ  اَس وأَع   فَبَخَس الن 
ابق : 7  .   829ص ، 1ج المصدر الس 
ابق : 2 لَجا بعده:.  446ص ، 8ج المصدر الس   هائلٍة أهوال ه َمن أد 
ابق : 9  .   423ص ، 8ج المصدر الس 
ِسب  المالَ الِهدان  الجافِي قبله: . 494ص ، 8ج ابق :المصدر الس   10   قد َيك 
ابق : 11  306ص ، 8، ج191ص ، 1ج المصدر الس 
ابق : 18  . 396ص - 330ص ، 8ج المصدر الس 
ابق : 13  . 328ص ، 8ج المصدر الس 
ابق : 14  .   398ص ، 8ج المصدر الس 
ابق : 13 ِكه حَ  عجزه : . 688ص ، 8ج المصدر الس  ح َجَشر  بأَف  ب   ت ى َرأَى الصُّ
ابق  16  .644ص ، 3ج :المصدر الس 

 
ابق 17  .661ص ، 3ج :المصدر الس 
ابق  12  .679ص ، 3ج :المصدر الس 
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ك لَلـَتش  لٍَل وأَظ         (1)................................              و الَوَجى من أَظ 
ه  ـوال        (2) ................................              ان َدّواريُّ ــسـاإلِنـر  بـــد 

ِق ال َحِمىــأََو الِفاً َمك   ر         (3) ................................              َة ِمن  و 
ٌف َطَواها األمس كالّبيّ  ض         (6) ................................             غ 

ورِ ـي  ـِن عَ ـف ي  د  ـِل الـحَ ـب  ـسَ ـبِ         (5) ................................              َسج 
       (4) ................................             فوَق وأتباٍع أ َخر  ـع  ـآِل صَ  ن  ـمِ 
َج العَ ـأن  نَ ـك َملِ ـس  ر  كب وِت الم         (3) ................................              ن 
َسساـاعَ ـقَ ـتَ  َعن         (8) ................................              َس العزُّ بَِنا َفاق 
عَ ـك يَ ـأن                   (9) ................................              َضلِ ـا ابَن األف  ـاِويَ ـا م 
  ض اإلرعادا ـهَ ـى أن أنــقـوأت                 ادا ــع  ــق  ــل  الــِ ى أصـنِ ـربـا تَ ـإم           

  آدا ــى آنـسَ ـأمـنآد  فَ ــك  يــيَ  م  ـلَ               بآِدى آدا   ت  ــــــّدلــبـتَ   أن   ن  ـمِ          
  وادا ـعٍم أـظ  ـأع دَ ــعـود بـــع  ــيَ               ادا ـــى كَ ـتــى حَ ـنِّ ــا ح  ـًـبـصَ ـقَ وَ          

ةـــمَ  ون ـــأك  د  ــــقَ ـفَ           ادا   ر    (15)اداــجَ ـنِ ـالـاد فــجَ ـنِ ـع الـــلــأط                َرو 
م  لَحَ           ك         (11) ................................             َم الَوَضم  ـولم  يضع  جار 
       (12) ...............................             رافوا له جداـى إذا اصطــت  ـحَ          
       (13) ................................             َواِورـِن بِال عَ ـي  ـنَ ـي  ـعَ ـلَ ال  ــَوَكحَ          
ـبرَ ـم  بِ ـلــإس          ر  ـالجا ـهَ ـا أيـ  ـاحً ـبَ ـم  صَ ـوانع             ِه   ـيـَت بـاووٍق ح   (16)ب 

واً َقد  َشجَ  َزاناً َوَشج     (15)................................         ن  َما َهاَج أَح 
 

                                                           
 . 690ص ، 3ج - 136ص ،1ج : ، الخصائصابن ِجنِّي  1
َسريُّ  عجزه : .771،  708ص ،3ج : ، الخصائصابن ِجنِّي  8 ى القروَن وهو َقع  ن   أَف 
ابق  المصدر 3  .783ص ، 3ج :الس 
ابق  4  .771، 708ص ، 3ج - 1،126ج :المصدر الس 
ابق  3  . 773ص ، 3ج :المصدر الس 
ابق  6  من طاِمِعيَن ال ي بالون الَغَمر   عجزه : .772ص ، 3ج :المصدر الس 
ابق  7 لِ  عجزه : .728ص ، 3ج :المصدر الس  َهد  را كالمِه الم   على ذ 
ابق  2   .234ص ، 3ج :المصدر الس 
ابق  9   .246ص ، 3ج :المصدر الس 
ابق  10  488ص   ، 8ج :المصدر الس 
ابق  11  . 231،  230ص   ، 3ج :المصدر الس 
ابق  18 من أرجوزة له يمدح فيها الحجاج، ويذكر إيقاعه بالخوارج، فقوله: . 231،  230ص   ، 3ج :المصدر الس 

 ه في الموقعة. وجواب الشرط في قولهم بعد:"اصطفوا" أي الخوارج، يريد: أنهم برزوا ل
 يسيقن بالموت القنا الحرارا    أورد حذا تسبق األبصارا                          

ابق  13  . 238ص   ، 3ج :المصدر الس 
ابق  14  . 381ص   ، 8ج :المصدر الس 
ابق 13  .  371 ، ص8ج : المصدر الس 
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  ُّـل ولِي َجير  الس   :  (1)م(358هـ / 95)الع 
ـلُولِيُّ عُ  .  موية: من شعراء الدولة األ لو  لُ من بني سَ  بٍ ع  كَ  بنِ  ةَ دَ بي  عُ  بنِ  هللاِ  عبدِ  بنُ  رُ ي  مَ الُعَجيُر الس 

 : هو مولى البني هالل . وقيل ، وأبو الفيل . كنيبة أبو الفرزدق كان في أيام عبد الملك ابن مروان

، عّده ابن سالم في شعراء الطبقة الخامسة من كريماً  به. كان جواداً ق، واسمه عمير، وعجير ل

من بني سلول بن  : هو . وقال ابن حزم . وأورد له أبو تمام مختارات في الحماسة اإلسالميين

 . ذهل بن شيبان

 وأبياته في الخصائص : 

 (2) هـآِدل  ــوب  هــات  ــب  ـلَ   لٌ ــَرهِ   وال         آِزفٌ ـتـف ال م  ـيـس  ـد  الــد  قَ ــى ق  ـتً ـفَ           
راً ــاَن عَ ـاف  كَ ـَـيــَزِل األَض  ــإَذا نَ  َتقِال َمَراـَعلى ال َحيِّ حَ   َذو   (3)ِجل ه  ت ى َتس 
 (6)وَصَلَّت صياحاً صاحَت حَربائِها   صَفيحةً عضَّت الصَماء  البيضَة  إذا

 

  َُّهِوي َدل  الطُّ  :  (5)م(359هـ / 95)  َجن 

ن ى الحَ  َدُل بُن الُمث  َهِويّ  ثيّ ارِ َجن  وكان  ، للراعي . كان معاصراً  شاعر راجز ، ، من تميم الطُّ

 .  شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم،وهي جدتهد نسبته إلى طهية بنت عب. يهاجيه
 في الخصائص :  وبيتاه 

   (4)َواِورـعَ ـِن بال  ـي  ـنَ ـي  ـلَ ال عــح  ـوكَ   ............................                 
َجلِ             َصحاِن األَن  ح    (3)لِ ز  ــأَيادي غ  ـاٌم بـخــٌن س  ـط  ـق                    كأن ه بالص 

 

  ن  أَبِي َربِيَعَة َمر  ب   :( 8)م(312هـ / 93)ع 

ُزوِميُّ القُ  ِن أَِبي َرِبيَعَة ال َمخ  ِ ب  ِد هللا  ُن َعب  ، أبو الخطاب ، أرق شعراء اب ط  و الخَ بُ ، أَ  يّ شِ رَ ُعَمُر ب 

بها عصره ، من طبقة جرير والفرزدق . ولم يكن في قريش أشعر منه . ولد في الليلة التي توفي 

عمر بن الخطاب ، فُسِمَي باسمه . وكان يفد على عبد الملك بن مروان فيكرمه ويقربه . وُرفع إلى 

                                                           
 .  817ص ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1
 .  326 ، ص8ج : ، الخصائص ابن ِجنِّي 8
ابق  3  .  448 ، ص8ج :المصدر الس 
ابق  4  .  608 ، ص3ج :المصدر الس 
 . 140ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم ، الزركلي : ج 3
 َحَنى ِعظامي وأراه  ثاغري ه:صدرو. 748 ، ص3ج : ، الخصائص ابن ِجنِّي 6

ابق 7  . 888 ص ، 1: ج المصدر الس 
.       3، شرح : محمد العنابي ، القاهرة : مطبعة السعادة . ص الديوانهـ( ، 93المخزومي ، عمر بن أبي ربيعة ) 2

 . 37ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج
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عمر بن عبد العزيز أنه يتعرض لنساء الحاّج ويشبب بهن ، فنفاه إلى دهلك  ، ثم غزا في البحر 

 فاحترقت السفينة به وبمن معه ، فمات فيها غرقاً .

 وأبياته في الخصائص : 

،  قليالً  ر         على الظهِر المطية ِ ظله  َحب  داء  الم  ه  الرِّ             (1)ِسَوى ما َنَفى َعن 
يـخَ ـفي أَِديم ال           ا ـهـر منـي  ـحـٌة تـونَ ـنـكـي مَ ـوه                   (2)ابِ ــبَ ـش  ـاء  الـِن مَ ـد 

ِمل ه سَ ـيـل يرِّ ــسِ  ن  ـكـول   َتَرقُّبٍ  لهم من بي لها ما فقلت                       (3)مثلي َيح 
راً ـا قـهَ ـبُّ ـحِ ـوا ت  ــالـم  قـث  ى والتُّرابِ ـوالَحصَ  رِ ـطـقَ ـَدَد الــعَ      لت  َبه 
  (6)رابــٍب أت  ــواعِ ـٍس كَ ـــم  ـن خَ ـي  ـبَ   اة َتهاَدى ـل الَمهَ ـثـزوها مِ رَ ـأب

َك  ِم االلِه أَمر  دِ ـالـد  ك  ـت  قَ ـن  ـوإن  ك        َطاَعةٌ َفَقالَت  َعلَى اس   (5)ف ت  َما لَم  أ َعو 
، إذ  أَق  ـل ـ ق   ٌر َتَهاَدى ـلـَ بَ ـت  ه   (4)الــــمَ َن رَ ـفـسـعَ ـال تَ ـاِج المــعَ ــنِ ـكَ     ت  َوز 
  (3)......................... أََدَع القَِتالَ            اتاًِل ـقَ ـَد م  ـِزيــا يَ ـت  أبَ ــا رأيـم  ــلَ 

 (8)اِعباِن َوم عِصر  ـوٍص كَ ـخ  ـالث  ش  ـثَ    َفكاَن ِمِجنِّي  دوَن َمن ك نت  أَت قي 
سي ال ت َكالم ني ـيـي حِ ـنـأَن  ـكَ  ودا      َن أ م  ج  َس َمو  َتهي ما لَي  َية ٍ َيش   (9)ذو بِغ 
ه  ـبَ ـل ـ اَد قَ ـتَ ـاع   لى َعوائِد  لَل  ـن ونـالمك   واءكَ ــاَج أَه  ـوهَ   َك من لَي   َة الط 

اٌء أََذاَع ال ٌع َقو  ه  خَ ـاٍر مَ ـَراَن جَ ـي  ـال حَ ــوك    ِصَرات  بِِه ـع  ـم  ـَرب   (15)ل  ـضِ ـاؤ 

 (11)رِ ــــــة الَنقَ ـــا ليلــَدرَن إلينـثم است  قضين َحّجا وحاجات على عجل 
 

  ّبي ل  اللِّه   : (12)م(316هـ / 95) الَفض 
ِل بِن الَعب   َبَة بِن أبي لََهبٍ الَفض  . كان  : شاعر من فصحاء بني هاشم ، من قريش اِس بِن ُعت 

، وهو أول هاشمي  . ومدح عبد الملك بن مروان ، وله معهما أخبار معاصرا للفرزدق واألحوص

. و  ، جاءته من جدته وكانت حبشية . وكان شديد السمرة مدح أمويا بعد ما كان بينهما فأكرمه

                                                           
 . 97 ص ، 1ج :ابن ِجنِّي، الخصائص 1
ابق : 8  . 323 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 3  . 74 ، ص1ج المصدر الس 
ابق : المصدر 4  . 493 ، ص8ج الس 
ابق : 3  . 343 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 6  . 361 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 7 َهَد الَهيَجاءَ  تتمته : . 377 ، ص8ج المصدر الس   ................َوأَش 
ابق : 2  . 321 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 9  . 746 ، ص3ج المصدر الس 
ابق 10  . 726 ، ص3ج : المصدر الس 

ابق  11  .  387ص ، 8: جالمصدر الس 
 . 130ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 18
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. في شعره رقة وهو دون الطبقة األولى من  . واللهبي نسبة إلى أبي لهب األخضر :يقال له  لذلك

 .توفي في خالفة الوليد بن عبد الملك  . معاصريه

 وبيته في الخصائص : 

 (1)وأخلفوك ِعَدا األمِر الذي وعدوا...................................           
 

     ( َرَة ن  َضم  َنب  ب   : (2)م( 316نحو  / هـ 95َقع 
َرَة، من بني عبد هللا بن غطفان ُن َضم  َنُب ب  ُن أُمِّ  : من شعراء العصر األموي َقع  . يقال له " اب 

: " إن  . من شعره األبيات التي أولها ، وله هجاء فيه " كان في أيام الوليد بن عبد الملكَصاِحب

ح دفنوا " وسماه ابن حبيب " قعنب بن أم ، وما سمعوا من صال يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا عني

 . صاحب الفزاري " وفزارة من غطفان

 وبيته في الخصائص :

ل قي                  الً أَعاِذلَ قد جّربِت من خ   (3) أنِّي أجود  ألقواٍم وإن  َضنِنـوا      َمه 
 

  َبَة ال ه ذلِّي ت  ِن ع  ِ ب  د  هللا  َبي   : (6)م( 314 /هـ  98)ع 
ُعوٍد ال مدِني ال ُهذلِّي ُعَبي   ِن َمس  َبَة ب  ِن ُعت  ِ ب  ِد هللا  ُن َعب  ِ ب  ، أبو عبد هللا: مفتي المدينة، وأحد الفقهاء ُد هللا 

السبعة فيها. من أعالم التابعين. له شعر جيد أورد أبو تمام قطعة منه في " الحماسة " وأبو الفرج 

عبد العزيز. قال ابن سعد: كان ثقة عالما فقيها  كثيرا منه في " األغاني " وهو مؤدب عمر بن

 . كثير الحديث والعلم بالشعر، وقد ذهب بصره. مات بالمدينة 

 وبيتاه في الخصائص : 

 (5)بذكراك إن  األمَر يذكر  باألمرِ    يٍد غيَر أني أبح  ـعـد سَ ـنـوع
بُّ َعثَمَة في ف ؤادي   (4)سير  ــي يَ ـافـخـَع الـِه مَ ـاديبَ ـفَ        َتَغلَغلَ ح 

 
 
 
 

                                                           
َن فانجردوا ، وصدره:.  742 ، ص3ج :، الخصائص  ابن ِجنِّي 1 ا الَبي    إن الخليط أَجدُّ

 .  808ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8

 . 130ص  ، 1ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 3

 . 193ص ،4لي ، األعالم : جانظر : الزرك 4

 . 421 ، ص8ج ابن ِجنِّي  ، الخصائص : 3

ابق 6  . 600 ، ص8ج : المصدر الس 
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   ن ِ ب  د  هللا  ل ولِيُّ  َعب   : (1) م(318هـ / 155) َرَباِح الس 

نِ  َشَة ب  ِن ُنَبي  اِم ب  ُن َهم  ِ ب  ُد هللا  لُولِيُّ  َعب  ك رأد . : شاعر إسالمي ، من بني مرة بن صعصعة َرَباِح الس 

: إنه هو الذي بعث  . ويقال ه أخبار. ل ، أو بعده ، وبقي إلى أيام سليمان بن عبد الملك معاوية

 . وكان يقال له " العطار " لحسن شعره . يزيد بن معاوية على البيعة البنه معاوية
 وبيته في الخصائص : 

ها  َسَين  مان  ال َتن  ل و   ِزياَدَتنا ن ع   (2)َتِق هللاَ فينا والكتاَب الذي َتت 
 

 (3) م(318هـ / 155)الع كَليّ  ج ح د ر  : 
، يقطع الطريق  . كان في أيام الحجاج بن يوسف عر من أهل اليمامةاش العُكَليّ ةَ عَ بي  رَ  بنُ دُر جُح 

، فأمسكه عامل الحجاج في اليمامة وسجنه الحجاج في سجن  وينهب األموال ما بين حجر واليمامة

 .  ابهالسجن والتقاءه فيه ببعض أضرفيها يصف  قصيدة في السجن ولهبها اسمه )دّوار( . قال 

 وبيته في الخصائص : 

َدَدت   َهاِجنِّي  َوَقد  َما ًقا َفاز  نِ  اء  ـب كَ             َشو   (6)انِ ـاَوبَ ـجَ ـتَ  َحَماَمَتي 
 

  َمَ  بن   الِك  م  : (5)م( 318/ هـ  155)الَفَزارّي  اءَ أَس 
َماَء بنُ  ، أبو الحسن: شاعر غزل ظريف،  الَفَزاريّ  درٍ بَ  بنِ  فةَ ذي  حُ  ن بنٍ ص  حِ  بنِ  ةَ جَ ارِ خَ  َمالُِك بُن أَس 

من الوالة. كان هو وأبوه من أشراف الكوفة. وتزوج الحجاج أخته " هند بنت أسماء " وتقلد 

خوارزم، وأصبهان للحجاج، ووقع منه ما أوجب حبسه مدة طويلة. شعره كثير، واختار له أبو 

 . تمام أبياتا في الحماسة 

 أبياته في الخصائص : 

ر  من جا ك  لِِسها        أَذ   ِديثِها الَحَسِن ـحَ  ن  اً مِ ـفـرائِ ـطَ   ِرتي وَمج 
نِي ِمَقًة        ـِزيـٍث يَ ـن  َحديـومِ  م وِق من َثَمنِ   د   (4)ما لَِحِديِث الَمو 

 

 

 

                                                           

 .  143ص ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1

 . 691، ص3ج : - 496 ، ص8ج ابن ِجنِّي، الخصائص : 8

 . 113ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3

 . 836 ص، 1ج ابن ِجنِّي، الخصائص : 4

 . 837ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3

 . 66ص ، 1ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 6
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   م(318/هـ 155) لمَ حَ  بن   ِزَياد  : 
ار الَعَدِويّ هو ال ي في شرح الحماسة : " ؛ ونستدل على هذا من قول التبريزبن ُمنِقذ زياُد  َمر 

ن منقذ أحد بني عدي من بني َتِميم زياد بن منقذ بن عمرو، الحنظلّي، . وهو  (1)" َوي َقال لَه  ِزَياد ب 

من بني العدوية، من تميم، يلقب بالمّرار: من شعراء الدولة األموية. كان معاصرا للفرزدق 

ر اليمن. وله قصيدة في ذم صنعاء وجرير. وكانت إقامته في بطن الرّمة )من أودية نجد( وزا

 .  (8)وكان متصال ببني مروان. وهاجاه جريرومدح بلده وقومه، 

 وبيته في الخصائص : 

َقني  تاعاً وأَر  ر  ِف م  ي  ت  للط  ل م  ؟  فق م  َي َسَرت  أَم  عاَدني ح   (3)فق ل ت  أَه 
 

   د انَ  َعب  َمن بن  حس  ح    (6) م(322هـ / 156) تابِ ثَ  بنِ  الر 
َمن بنُ  ح  د الر  ان بن ثابت األنصاريّ  َعب  ،  في المدينة ، كان مقيماً  ابن شاعر شاعر الخزرجيّ  حس 

: )فمن للقوافي بعد حسان وابنه؟ ومن  ، قال حسان . اشتهر بالشعر في زمن أبيه وتوفي فيها

 . للمثاني بعد زيد بن ثابت؟( وفي تاريخ وفاته خالف

 وأبياته في الخصائص :  

 ................................           (5)اــهَ ـلَ   ت  ــاَزخ  ـبـتَ ـف اَزت ـــبَ ـتَ ـف          
عِل الحسناِت هللا يشكرها  النِ    َمن  َيف  َد هللاِ ِمث   (4)والشرُّ بالشرِّ ِعن 

ِر َواجِ ـجُّ ـشَ ـي        اعٍ ـــقَ ــٍد بــن  َوتِ ــت أذل مِ ـنـكوَ   (3)ئع َرأ َسه  بال فِه 
 

   َوي ليّ العَ  اعٍ ك رَ  بن   د  س   : (8)م(323هـ /155) ك 
لي، من بني الحارث بن عوف: شاعر فارس مقدم. كان في العصر األموي  ُسَويد بن ُكراع العك 

 .  صاحب الرأي والتقدم في بني عكل

 وبيته في الخصائص : 

َما َوافِيـالقَ  َوابِ ـأَب  ـب تـيـأَبِ  ود         َكأَن  باً  بَِها أَذ  َعا ِسر  ِش ن ز   (9)ِمَن الَوح 

                                                           

 .  131ص ، 1التبريزي ، شرح الحماسة : ج 1

 .  33ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8

 .   384، ص  8، ج847ص  ، 1ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 3
 . 303ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 4
ِجي الَوَتر : وصدره.  31 ، ص1ج ابن ِجنِّي، الخصائص : 3 َتن   ِجل َسَة الجاِزِر َيس 
ابق  6  . 498 ، ص8ج :المصدر الس 
ابق  7  . 734 ، ص3ج :المصدر الس 
 . 146ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 2
 .  861 ، ص1ج ابن ِجنِّي، الخصائص : 9
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  َو َصاِرّي  ص  األَح   : (1) م( 323/هـ  155)األَن 
عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن عاصم األنصاري، من بني ضبيعة: شاعر هجاء، صافي 

الديباجة، من طبقة جميل بن معمر ونصيب. كان معاصرا لجرير والفرزدق. وهو من سكان 

ليد ابن عبد الملك )في الشام( فأكرمه الوليد، ثم بلغه عنه ما ساءه من سيرته، المدينة. وفد على الو

فرده إلى المدينة وأمر بجلده، فجلد، ونفي إلى " دهلك " وهي جزيرة بين اليمن والحبشة، كان بنو 

يزيد  أمية ينفون إليها من يسخطون عليه. فبقي بها إلى ما بعد وفاة عمر بن عبد العزيز. وأطلقه

عبد الملك. فقدم دمشق فمات فيها. وكان حماد الراوية يقدمه في النسيب على شعراء زمنه. بن 

 ولقب باألحوص لضيق في مؤخر عينيه. 

 وأبياته في الخصائص : 

وِرِهم   ال أ م  اَس ج  َري  ـنَ ـفَ   َعلَى ِحيَن أَل َهى الن  الً، ز  ، المَ ـد  لَ الث  ـالَ نَ ـق  (2)الِبِ ـعَ ـد 
 

تَ  ن  ِو وال إِذا ك  هاًة عن االله  با    ـِعز  خ    صِّ  (3)ل َمداـجَ  رـفك ن  َحَجراً من يابِس الص 
 (6)ع  ـــــبــــا وأت  ــــهــي بــنِّ ــرُّ عــــفـــيَ  ا       ـــهَ ـمِ ــيِّ ــقَ   نَ ــــي  ــَوبَ   يــنِ ـي  ـَ ب االله  
قٍ ــن  َذاِت عِ ــًة مِ ــــلــخ  ــا نَ ــأاَلَ يَ   (5)الم  ـــــــسّ ــة  هللاِ الــمَ ــك َوَرح  ــعليّ   ر 
مِ ـم  ــاٌر لِ ــــت  نَ ــبَ ـي إَذا خَ ــإنِّ   (4)اريـــاً نَ ــعَ ـال رافــِع تــأرفـى بــفَ ــأل  ة ٍ  ــلَـ ر 

 

   ر َثيِّ  : (3) م(323هـ / 155)ة َعز   ك 
أبو صخر: شاعر، متيم مشهور. من أهل  ، يّ عِ ازَ امر الخُ عَ  ود بنِ س  األَ  من بنِ ح  الر   دِ عب   ُكَثيُِّر بنُ 

المدينة. أكثر إقامته بمصر. وفد على عبد الملك بن مروان، فازدري منظره، ولما عرف أدبه رفع 

ني مروان، يعظمونه ويكرمونه. وكان مفرط القصر دميما، في نفسه شمم بمجلسه، فاختص به وب

لملحي " نسبة إلى بني مليح، وهم قبيلته، وترفع. يقال له " ابن أبي جمعة " و " كثير عزة " و " ا

قال المرزباني: كان شاعر أهل الحجاز في اإلسالم، ال يقدمون عليه أحدا. وفي المؤرخين من 

يذكر أنه من غالة الشيعة، وينسبون إليه القول بالتناسخ، قيل: كان يرى أنه " يونس ابن متى " 

يفا في حبه قيل له: هل نلت من عزة شيئا رية كثيرة. وكان عفضالم جميلأخباره مع عزة بنت 

                                                           
 .   116ص ،4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1

 . 183 ، ص1ج ، الخصائص : ابن ِجنِّي 8

ابق 3  . 193 ، ص1ج : المصدر الس 

ابق 4  . 391 ، ص8ج : المصدر الس 

ابق 3  . 361 ، ص8ج : المصدر الس 

ابق 6  . 730 ، ص3ج : المصدر الس 

روت : دار الثقافة ، تحقيق ، إحسان عباس ، بي الديوانهـ( ، 103كثير عزة ، كثير بن عبد الرحمن الخزاعي ) 7
 . 819ص ،3. انظر : الزركلي ، األعالم : ج 9م . ص1971
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طول مدتك؟ فقال: ال وهللا، إنما كنت إذا اشتد بي األمر أخذت يدها فإذا وضعتها على جبيني 

 وجدت لذلك راحة. توفي بالمدينة.

 وأبياته في الخصائص : 

 ّسح باألركاِن من هو ماسح  ومَ        و لما قضينا من منًى كل حاجٍة 
                  (1)الت بأعناق المطيِّ األباطح  ـوس         اديث بيننا ـاألحَ  رافـا بأطـأخذنَ 
                     (2)ل َبخيلــَوام ك  ــَن األق  ـي مِ ـأ واخِ               اـــمَ ــهللِ إنَ  َرانَ ــف  ـي وال ك  ــأران
دماـامي بِعَ ـيَ ـهـي َوتَ ــوإن ة بع   التِ ـخـا وتَ ـنـنـي  ـا بـم  ـت  مِ ـاليـخـت      ز 

الماـمـلكالم رتجي ظال الغ أَ مِ ـبـتَ         امة ِ ك        (3)ِل اضمحالتِ ـقيـا للمَ ـنهَ ـو 
م  أَجمالٌ وفاَرق جِ                                                  (6)...................................              رةٌ ـيـأَأَن ز 

ة َ فاعقال خليلي   ز    (5)...................................               هذا ربع  ع 
َما أالَ  لَى إن  َراَنةٍ  اـصَ ـعَ  لَي  ز   (4)...................................               َخي 
  (3)ادً ـرق اوزت  ــجَ  دــوقَ  اه  ــممس بيليلَ    آلفٌ   الَحاِجبِّية ال  ـنَ ـيَ  فَ ـي  ـَوكَ 
 (8)اـــزديارهاا وـاء وصلهــيكون سن      ألسمو بالوصال إلى التي يوإن

َم َضاِحًكا  َداِء إَِذا َتَبس  ر  الرِّ  (9)اب  ال َمالِ ــِه ِرقَ ــِ تـكَ ـح  ـضَ ـت  لِ ـقَ ـلَـ غَ       َغم 
 (15)...................................                ل  ــلَ ــا طَ ــشَ ــوحِ ــَة م  ـــي  ـمــل

َنة  من آل النساء وإنـمَ  َثي   (11)بــائــغَ ـالَ لـــى ال ِوصــّن ألدنـيك   ـاـب 
ل إِن  ـــقَ ـَذاك الـكَ    لمطايا ات ـتالحق د  ـول َوقـأَق    (12)اـنـي  ـك عَ ـعليّ  و 
مَ ـبِ ـي بِال عَ ـِ إَِذا َما ال َعَوال ................................                  ت  ـيِط اح   (13)أَر 

هَ ـولألرض  أّما س  (16)وأّدتِ ـاســا فـهَ ـض  ـيـا بِ ـَبياضاً وأم              لت  ـالـجَ ـتـا فـود 
َراَنة ٍـي  ـَصا خَ ـلَى عَ ـي  ـا لَ ـمَ ـأالَ إن   وهَ ــمَ ـإَذا غَ     ز   (15)ن  ــيـلِ ــفِّ تَ ــــاألك  ـا بِ ــز 

                                                           
 . 64 ، ص1ج :، الخصائص  ابن ِجنِّي 1
ابق : 8  . 869 ، ص1ج المصدر الس 
ابق : 3  .871 ، ص1ج المصدر الس 
ابق : 4 ن أنَت َحِزين   عجزه: . 408 ، ص8ج المصدر الس  راب  الَبي   وصاح غ 
ابق 3 ما ثّم ابكيا ح عجزه: . 420 ، ص8ج : المصدر الس   يث  حل تِ ـقلوصيك 
ابق : 6 وهَ ـمَ ـإَذا غَ  عجزه: . 491 ، ص8ج المصدر الس   فِّ َتلِين  ـا بِاألك  ـز 
ابق : 7  . 303 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 2  . 390 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 9  . 601 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 10  ل  ـلـه خِ ـأنّ ـوح كـلـي عجزه: . 638 ، ص8ج المصدر الس 
ابق: 11  . 631 ، ص3ج المصدر الس 
ابق : 18  . 637 ، ص3ج المصدر الس 
ابق : 13 هداً .وتمام البيت :  731،  717 ، ص3ج المصدر الس  ِمَك َمش  ر  َقو  لَى َخي     وأَنَت ابَن لَي 
ابق : 14  . 731،  717 ، ص3ج المصدر الس 
ابق : 13  . 288 ، ص3ج المصدر الس 
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بَر َعنِك فع  (1)م  ـِديـَواِك قَ ــهَ  ن  ـي مِ ـلبـقَ ـٌق بِ ــلَ ــعَ            نى ـاقَ ـَولََقد أََردت  الص 
وا لِ ــخَ            ت  حديثهـا ـلو يسمعوَن كما سمع ك  ــعَ ــرُّ ة َ ر       (2)وداــج  ـاً وس  ـعَ ـز 

 (3)وب  ــغ  ـدُّ شَ ـى أَلَ ــَواشِ ـلـا لِ ـا أَنَ ـمَ ـكَ    َوك ونِى َعلَى الَواِشيَن لَّداَء َشغبًة 
هاـثجـن دى جـجُّ الـم  ـي           فما روضة ٌ بالَحزن طّيبة َ الث رى  اث ها وعرار 

ة َ مَ ـبأطيَب من أرداِن ع هـز  ه             ناً ـو  طِب نار   (6)اــوقد أوقدت  بالمندِل الر 
حـي الكَ ـبِ ـط  ـلَه  َنَعلٌ الَ تَ  طَ          ها ــل َب ِري  ِضَعت  َوس  تِ  َوإِن  و       (5)الَمجالِس ش م 

  

 (4)م( 326 /هـ  155) عمر بن لجأ : 
اشتهر بما  ،من شعراء العصر األموي ،( بن حدير ابن مصاد التيمي : لحأ وقيل عمر بن لجأ )

 . . مات باألهواز . وبرزة أمه كان بينه وبين " جرير " من مفاخرات ومعارضات

 وأبياته في الخصائص :

الئها      فصاَدفَ             َصلَ من أَب  ع  على ظمائها  ت  أَع  ز  ِجب ه الن   (3)ي ع 
م  ـِديٍّ ال أَبَ ــيا تيَم َتيَم عَ             ك م في سَ     ا لَك  َقَين  َمر  ـال َيل    (8)وأٍة ع 

 

   ب  : (9)م(324هـ / 158)بن  َرَباح  ن َصي 
، مقدم في النسيب  عر فحل: شا ، مولى عبد العزيز بن مروان نصيب بن رباح، أبو محجن

، وولي الوزارة للملك األفضل ابن صالح الدين  . واتصل بخدمة السلطان صالح الدين والمدائح

. ثم انتقل إلى خدمة الملك  ، فخرج منها مستخفيا في صندوق مقفل ولم تحمد سياسته . في دمشق

، فكتب اإلنشاء  ل. وتحول إلى الموص ولم تطل إقامته فيها ،الظاهر غازي )صاحب حلب(

 . ، فمات ببغداد في أواخر أيامه إلى الخليفة ، فبعثه رسوالً  لصاحبها محمود بن عز الدين مسعود

 وبيتاه في الخصائص : 

ِس قَ  ب           لَه ـب  ـوإِني َوَقف ت  اليوَم واألَم  ر   (15)ببابَِك حتى كاَدِت الشمس  َتغ 

                                                           

 . 483ص ، 8: ج ، الخصائصابن ِجنِّي  1

ابق : 8  . 63 ، ص1ج المصدر الس 

ابق : 3  .710 ، ص3ج المصدر الس 

ابق : 4  . 288 ، ص3ج المصدر الس 

ابق : 3  . 314 ، ص8ج المصدر الس 

 .  39ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6

 .  394ص 8ج ابن ِجنِّي، الخصائص : 7

ابق المصدر ا 2  .  874ص 1ج :لس 

 . 31ص ،8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 9

 . 671، ص3ج - 313 ، ص3ج : ابن ِجنِّي، الخصائص 10
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ت        لِك  َسوادي وَتح   ولم َسِود  (1)القوِهىِّ بيٌِض َبنائق ه من َقِميصٌ                     َتهأَم 

  

   (2)م(328هـ / 115) َجِرير : 
نُ  َجِريرُ  نِ  َعِطي ةَ  ب  َفةَ  ب  نُ  ، ال َخَطِفيِّ  ُحَذي  رِ  ب  نِ  َبد  نِ  َسلََمةَ  ب  فِ  ب  نِ  َعو  بِ  ب  نِ  ُكلَي  ُبوِعيّ  ب   َوال َخَطِفيُّ   الَير 

َرةَ  أَُبو ، لََقب   . وعاش عمره كله يناضل  . ولد ومات في اليمامة أشعر أهل عصره،  ، من تميم َحز 

وكان  . فلم يثبت أمامه غير الفرزدق واألخطل – وكان هجاءاً مّراً  –شعراء زمنه ويساجلهم 

  . ، وهو من أغزل الناس شعراً  عفيفاً 

 وأبياته في الخصائص : 

     (3)اتِ ـــاِريَ ـبَ ـــكُّ ح  ـــص  ـاٍز يَ ــن بَ ـوعَ            م  ـه  ن  ـوا علّي فخال عَ ـع  ـمـتـإَِذا اج          
  ( 4)م العربـكـرفـتع الــــرى فَ تيونهر        سيروا بني العم فاألهواز منزلكم

د  مِ ــتَ  اد  َزاد  أَبـــَم الـــع  ـنِ ـفَ             اـــنَ ــيــَك فِ ـيـلَ َزاِد أَبِ ـــث  ـَزو       (5) َزاداً  كَ ــــيــِ ز 
ت  ما َباَنا ع  وِّ ، َولَو  ط                                                     (4).................................           َباَن الَخليط 

                                                       (3)اـابَ ــد أَصَ ـقَ ـَ ت  لـبـي إِن أَصَ ـولـَوق           ....................................  
لجا فِي متخذاً                                                    (8) َضَعوات َتو 

مَ ـقُّ يَ ــحَ ـَوال     كٌ ـالِ ــِرف  مَ ـذاَك الذي، َوأبيِك، َتع          (9)لِ ـاطِ ـبَ ـّرهاِت الــغ  ت  ـد 
ِحَى القَ ــسَ ـــم م  ــلَ ــع  ـم  تَ ـأَلَ                    (15)اــالبَ ــتَ ـّن وال اجـهـا بــــيًّ ــال عِ ــف           وافى ـر 

ال م ش   َد الَمَدى ــِمن  ك  قــِرِم الــضَ        َتِرٍف وإن  َبع  رالِ ـنـاِق م  ــرِّ               (11)اقِِل األَج 
يِب أف َضلَ َمج   َر النِّ وَن َعق  دُّ مـَتع  َعا        ِدك  َقن  َطَري لوال الَكِمي  الم              (12)َبنِي َضو 

قِ ـم  ـب  الــح  ــلَ  َسىـي  م  ــَداِن إِلَ ـؤ                                                              (13)...................................              ؤ 
ي فَ ــت   َق مَ ــَدرِّ ونــا ق  ـهَ ـي  ـنَ ـت  ـو   (16)اب  ـــــبَ ــٌة ل  ــسَ ـٍر وآنِ ــشَ ـى بَ ــلـعَ       اً ـر 

                                                           

 .  127ص ، 1ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 1

، تحقيق : نعمان محمد أمين ، القاهرة : دار المعارف  الديوانهـ( ، 110رير بن عطية بن حذيفة )جرير ،ج 8
 .  119ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم ، الزركلي : ج.  11م . ص8009

 . 30 ، ص1ج :، الخصائص  ابن ِجنِّي 3

ابق  4  .  338، ص8ج - 93 ، ص1ج :المصدر الس 

ابق  3  . 99 ، ص1ج :المصدر الس 

ابق  6  وقطعوا من  حباِل الوصِل أقرانا : وعجزه . 99 ، ص1ج :المصدر الس 

ابق  7   أَقِلّي اللَوَم عاِذلَ َوالِعتابا صدره:و  370، ص8ج -137 ، ص1ج :المصدر الس 

ابق :  2  كأنه ذيخ إذا تنفجا وقبله: . 132ص، 1جالمصدر الس 
ابق : 9  .  862 ، ص1ج المصدر الس 
ابق : 10  231، ص 3ج 829 ، ص1ج المصدر الس 
ابق : 11  .  386 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 18  .  336 ، ص8ج المصدر الس 
ابق :ا 13 َما ال َوق ود   وعجزه:. 721،  730، ص3ج : -483، ص8ج لمصدر الس   َوَجعَدة  إذ  أََضاَءه 
ابق : 14  .  443 ، ص8ج المصدر الس 
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ل ٌب وَشام  تهَ ــاب اس  ـى بَ ــلـعَ    وٍء ـــلَ أمُّ س  ــطـيـاألخ دَ ــلَ وَ  د  ـقَ ـلَ   (1)ا ص 
بَ ـا أَتَ ـم  ـلَ  ِر َتَواَضعَ ـى َخَبر  الزُّ ع  ـال خ   ِة َوال ِجَبال  ــَور  ال َمِدينَ ــس           ت  ـي   (2)ش 

 (3)زع  ـجـٍن تـيـبـوا لـن  ـعَ ـا ظَ ـالمَ ــأو ك     وا ـودع  ـِن فَ ـيـتـليط  برامـباَن الخ
 (6)ِجدِ ـسـِن المَ ــى عَ ــفـنــَك ت  ــقِّ ـحَ ـبِ    ِز ـزيـبِد العَ ـن  عَ ـرُّ ِابــاَك األَغَ ـفـنَ 
 (5)وَن راحِ ــطَن ب  ـيـالمـعـدى الــوأن   َرِكَب الَمَطايا ن  ـَر مَ ـيـم  خَ ـت  ـس  ـألَ 

ان أ ال َيس وح     ما ـوا َنعَ ـرح  ــوكان ِسي  َرحوه بِها واغبِرت الس   (4)أو َيس 
َهات الَعقِيق  َوَمن  بِهِ  َهاَت َهي   (3)قِيِق ن واِصل ه  ـبال عَ  ل  ـاَت خِ ـهَ ـي  ـوهَ    َفَهي 

لَبِ ـَق َدع  ـس  ـم  ت  ــٌد َولَ َدع   ا ــَزِرهَ ـئ  ـِل مِ ــض  ـفَ ـع  بِ ـف  ـلـتَ ـم  تَ ـلَ   (8)د  فِي الع 
 (9)ر  ـمَ ـوأٍة ع  ــي سَ ـم فــك  ـن  ـيَ ـقَ ـل ـ ال يَ             م  ــك  ـا لَ ــِديٍّ ال أَبَ ـَم عَ ـيـَم تَ ـيـا تَ ـيَ          

َر ماِضيٍ  ماً ي جاِزيَن الَهوى َغي  مَ ـويَ         َفَيو  ه  ـَرى مِ ـاً ت  و  ل  ـولٌ ت غَ ـن  غ  ـن   و 
الني  ل التراب فهو َجو               (15)َجي 

ت  بها  وم قد َوَسم  س   (11)من َحاَن موعظٌة يا زهرَة الَيَمنِ      ألم تكن في و 
 

 َدق  :  (12)م(328هـ / 115) الَفـَرز 
امُ هَ  ،  النبالء : شاعر من الشهير بالفرزدق، ّي أبو فراس ارمِ الد   يّ مِ ي  مِ الت   ةَ ع  صَ ع  صَ  الب بنِ غَ  بنُ  م 

،  : لوال شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب ، كان يقال ، عظيم األثر في اللغة من أهل البصرة

. وكالهما من شعراء الطبقة  . يشبه بزهير بن أبي سلمى ولوال شعره لذهب نصف أخبار الناس

رير . وهو صاحب األخبار مع ج ، والفرزدق في اإلسالميين ، زهير في الجاهليين األولى

، يحمي من  ، عزيز الجانب . كان شريفا في قومه ، ومهاجاته لهما أشهر من أن تذكر واألخطل

:  . وفي شرح نهج البالغة وكذلك جده –وكان أبوه من األجواد األشراف  –يستجير بقبر أبيه 

ن يقيمه ، وأراد سليمان بن عبد الملك أ كان الفرزدق ال ينشد بين يدي الخلفاء واألمراء إال قاعدا

                                                           
 .  320 ، ص8ج : ، الخصائصابن ِجنِّي  1
ابق : 8  .  328 ، ص8ج المصدر الس 
ابق 3  .  323 ، ص8ج : المصدر الس 
ابق : 4  .  393 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 3  . 214، ص3ج - 613 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 6  .  614 ، ص8ج المصدر الس 
ابق : 7  .  661 ، ص3ج المصدر الس 
ابق 2  .  673 ، ص3ج : المصدر الس 
ابق :  9  .874ص 1جالمصدر الس 
ابق : 10  .  741 ، ص3ج المصدر الس 
ابق : 11  .  618 ، ص8ج المصدر الس 
، شرحه : علّي فاعور ، بيروت: دار الكتب العلمية  الديوانهـ( ، 110) م بن غالب التميميهما ، الفرزدق 18

 .  93ص ، 2. انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3م . ص 1927
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ولقب  . ، وهي ابنة له كان يكنى في شبابه بأبي مكية  ! ، فأذن له بالجلوس فثارت طائفة من تميم

.  وأخباره كثيرة . وقد قارب المئة ، . وتوفي في بادية البصرة ، لجهامة وجهه وغلظه بالفرزدق

:  قال المرتضىو . ، وليس له بيت واحد في النسيب مذكور ، زير غوان بالنساء وكان مشتهراً 

 . كان يحسد على الشعر ويفرط في استحسان الجّيد منه

 وأبياته في الخصائص : 

اـَ يـولـلـقـا م  ـقً ـلَـ ي خَ ـنِ ـا َرأت  ـم  ـلَ           لِيا ـيـعَ ـن  ي  ــي َومِ ـنِّ ـت  مِ ـبَ ـجِ ـد  عَ ـقَ 
(1)               

وَنهَ ـقِ ـتَ ـَتح  ـي فـِ ينـأ تَ ـَواِرص  تَ ـقَ  َعم  ـقَ ـأل  الـم  ـد  يَ ـوقَ          ا ـر  ر  اإلَِناَء في ف           (2)ط 
َمالًكا ـن  ـي الـل ه  فِ ـث  ـا مِ ـَومَ     (3)ه  ــاِرب  ـقَ ـوه  ي  ـي  أَب  ــِه حَ ـو أ مِّ ــأَب           اِس إاِل  م 
و خ  ــيِّ ــأ سَ                         (6)َمامِ ـق  ـَرِد الـي قَ ـطِ ـقِّ ـلَـ تَ ـم  ـِمن ال            اراً ـــهَ ــٍة نَ ــــطَ ــَريِّ ـد  ذ 
ِهَماـا فِ ـثَ ـفَ ـا نَ ـمَ ـه                                                    (5)..................................            ي فِي  ِمن  َفَمَوي 

                          (4)ار  ـــيـخـَدِر الــقَ ـلـّي لاَن علـكَ ـلَ       ا وضّنتـداي  بهَ ـت  يـيَ ـولو ِرض
ٍم بِِهم  ت   َي ِمن  َقو  ف          َدا  ـعِ ـى الـقَ ـتّ ـَوإِنِّ َتَخو  أَي والَجانِب  الم                (3)َوَرأ ب  الث 

       (8)ل مِ ـظّ ـَظلَمَت ولَِكن  ال َيَدي  لك بال            ..................................
ن وَب لَها  سابِ       لَو  لَم  َتك ن  َغَطفاٌن ال ذ  و أَح                        (9)َمَراـا ع  ـهـإلى  الَمت  َذو 

َودِ ــِ مـِو والــع  ـقَ ـالـج  بــنِ ـَده  ـي               داِد ـك  ـاِت الـنـبَ  ن  ـا مِ ـر لهَ ـي  ـوعَ                                 (15)ز 
لِيَط أقاِرب ه... .... ...................................              َن الس  ِصر    (11)َيع 
نِ ـَره للبَ ـه  ـِري ظَ ــب  أَم  ــلِ ــأَق       ِجنِّي ـاً مِ ـبـالِ ـي قـَف َترانِ ــي  ــكَ   ط 

                                                        (12)يقد قتل هللا زيادا عنّ                     
راهِ ـف  ـنَ  ياريفِ ـيِم تَ ـَي الد  قاد  الص   (13)..................................                  ن 
ر  تِيَرى َفلَم  َتع        روا بني العم  فاألهواز  منزلكم  يس م  العـوَنه   (16)َرب  ـِرفك 
ها قد تَ    هـنـيـبِ ـأن  جَ ــوم كَ ــلـج  ـمَ ـه بــتـائ ط  ٍس َوس                                                (1)َفالقاـَصالءة  َور 

                                                           
 . 49 ، ص1ج :، الخصائص  ابن ِجنِّي 1
ابق  8  . 864،  39 ، ص1ج :المصدر الس 
ابق  3  .366 ، ص8ج -180 ، ص1ج :المصدر الس 
ابق الم 4  . 147 ، ص1ج :صدر الس 
ابق 3 ابِِح ال َعاِوي أََشد  ِرَجاِم  وعجزه :  . 136 : المصدر الس   َعلَى الن 
ابق : الم 6 ابق صدر الس   . 814 ، ص1ج :صدر الس 
ابق  7  .  834 ، ص1ج :المصدر الس 
ابق  2 لى الِعّز أو  . وصدره :  870 ، ص1ج :المصدر الس  َت َمو  ن                 في ِظاللِهِ  ولَو  ك 
ابق  9  . 330 ، ص8ج :المصدر الس 
ابق  10  . 361 ، ص8ج :المصدر الس 
ابق  11 ه    وتمام البيت: . 433 ، ص8ج :المصدر الس  َراَن ....................   ولكن ِدَيافِي  أبوه وأمُّ  بَِحو 
ابق  18  394،  313 ، ص8ج :المصدر الس 
ابق  13 فِي َيداها الَحصى في كلِّ هاِجَرةٍ  صدره: .313 ، ص8ج :المصدر الس   َتن 
ابق 14  .316 ، ص8ج : المصدر الس 
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ت  َوكنت  م               اِديـنَ ـم  ـا الـالِة َدعَ ــلصّ ـا لــمّ ـلـَ فَ  ورِ ـنـنَهض  ر                      (2)ها في غ 
 (3)ان سيفاً أميَرهاـٌد إذ كـا أَسـهَ ـب          اَن التي كان خالدٌ ـِت خراسـفلس

 (6)اـَبابَ ـقِ ـاِول  َوالــــقَ ـا المَ ـهَ ـَراِدقَ ـس          اــــوهَ ــَواَرث  ـــوَن تَ ـــــن  ـتَ ـب  ـوٌك يَ ـل  ــم  
هَ ـي  وجَ ـَن ِذراعَ ــي  ـبَ        ه  ــت  لـــاً أَِرق  ــاِرضَ ـــن  رأى عَ ـا مَ ـيَ   (5)دِ ـــــِة األسَ ـب 
 (4)مِ ــواظــبأجفاِر فلٍج أو بسيِف الك      َت داري بالمدينِة أصبحت  ــيـا لَ ــيَ ــفَ 
ؤوس  كَ .......................................                    (3)ِطَحانِ ــتَ ــّن َين  ــهِ ـَري  ـيـبِ ـر 
َنه َما  ـن جـيـا حِ ـمَ ــاله  ــك  (8)َما َرابيـهِ ـي  ـفَ ـن  الَ أَ ـا وكـعَ ـلَـ د  أَق  ـقَ   د  الَجري  َبي 

َت أبَ ــَوإذا َذكَ   (9)ار  ــجـل  األح  ـب  ـــقَ ـث  ت  ـي  ـَزاَك حَ ـأخ                ه  ــــَ امـــاَك أو  أي  ـــــــر 
َطحبانِ ـك ن  مثـنَ ......................................                     (15)لَ َمن  يا ذئب  َيص 
بَ ـِ لَ الماــّيَة سَ ــشِ ـعَ  ٍت بالّسي وِف الّصَواِرمِ           اـمَ ـاله  ـداِن كِ ــر   (11)َعجاَجَة َمو 
سِ ــاد  ي  ــكـيَ  فاَن َراحَ ـه  عِ ــك  ــم  ن  الحَ    هِ ـــتِ ـر  ك   (12)ا َجاَء َيسَتلِم  يِم إذا مَ ــطِ ـر 

عَ ــف   ةً ـي  ـشِ ـال  عَ ــغَ ـَمة البِ ـلـَ س  ـمَ ـت  بـراح تع  ى  َفَزارةُّ اَل ـار   (13) َهناِك الَمر 
مـه، ذا تــب  ـالـأق      له ـث  ـاس مِ ـالن   رَ ـيَ  م  ـل الً ـتيـت  قـلـتـق راـسَ ـن م  ـي  ـتـو   (16)و 

هــليب تصاهِ ك   ت  انَ ــوه وال كَ ـأب                 ارٌب ـحـن م  ـــه مـا أمُّ ــك مَ ـلِـ ى مَ ــإل                   (15)ر 

ِف الش           بَن الَمَراِغِة إِذ َهجا َران  كاَن اـك  ـأَسَ  َتساكِ ـَتِميماً بَجو                           (14)ر  ـاِم أَم  م 
َواَن لم َيَدع            َجالفـِمَن الَماِل إالّ م سحَ   َوَعضُّ َزماٍن يا ابَن َمر      (13)تاً أو  م 
جَ           َني  ح   (18)رِ ـم  ــَرٍع غ  ـبِذي َحطَمٍة فاٍن َوال ضَ                ما  ـا ه  ـٍر َومَ ـ  يـَتَفّوقَت َمالَ اب 

هِ ـا فِي فِي  مِ ـثَ ـفَ ـا نَ ـمَ ـه    (1) ...................................                َماـن  َفَمَوي 

                                                                                                                                                                          
 .330 ، ص8ج : ، الخصائصابن ِجنِّي  1
ابق  8  .368 ، ص8ج :المصدر الس 
ابق  3  .362 ، ص8ج :المصدر الس 

ابق 4  .371 ، ص8ج : المصدر الس 

ابق  3  .373 ، ص8ج :المصدر الس 

ابق المصد 6  .323 ، ص8ج :ر الس 

ابق  7 ا َجَبالً َدق  الِجَبالَ، إذا الَتقت  . صدره : 324 ، ص8ج :المصدر الس   َرأو 

ابق ا 2  .244ص  3. ج324ص 8ج :لمصدر الس 

ابق  9  . 323 ، ص3ج :المصدر الس 

ابق : 10 ون نينفسه .      صدره :   المصدر الس      َتَعال َفإن  َعاهدَتني ال َتخ 

ابق  11  . 606 ، ص8ج :المصدر الس 

ابق  18  . 730 ، ص3ج :المصدر الس 

ابق  13  . 733 ، ص3ج :المصدر الس 

ابق  14  .   738 ، ص3ج :المصدر الس 

ابقا 13  .366 ، ص8ج : لمصدر الس 

ابق  16  .333 ، ص8ج :المصدر الس 

ابق  17  . 110 ، ص1ج :المصدر الس 

ابق : 12  .   ذكر المحقق قائلهلم ي 232ص 3ج المصدر الس 
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   (2)إّياهم األرض  في َدهِر الدهاِريِر  بالوارث الباعِث األمواِت قد ِضمنت          
 

   َقيلّي م  : (3)م( 338هـ / 125)زاِحم الع 
ُرو بنُ  ُمزاِحمُ  أو الَحارِث، بنُ  ُمزاِحمُ  ةَ  بنِ  َعم  ، من بني عقيل بن كعب، من عامر الَحاِرث  بنِ  ُمر 

بن صعصعة. شاعر غزل، بدوي، من الشجعان. كان في زمن جرير والفرزدق، وسئل كل منهما 

، إال أن غالما من بني عقيل يركب أعجاز اإلبل وينعت أتعرف أحدا أشعر منك؟ فقال الفرزدق: ال

الفلوات فيجيد. وأجاب جرير بما يشبه ذلك. وقيل لذي الرمة: أنت أشعر الناس، فقال: ال، ولكن 

غالم من بني عقيل يقال له مزاحم، يسكن الروضات، يقول وحشيا من الشعر ال يقدر أحد أن يقول 

 . محاسن شعره مثله. وأورد البغدادي والجمحّي بعض

 وأبياته في الخصائص : 

ه  ِف َحط  ر  رائِفـالـحَ ـتَ            لََظال َرِهيناً خاِشَع الط  َوى والَكالم الط   (6)ب  َجد 
ال َمن  َواَفى ِمًنى أَنا َعاِرف   ...................................                (5)َوَما ك 

 

   اح  :  (4)م(363هـ / 125)الِطِرم 
ِر ، من طيِّئال ِن َنف  ِن ال َحَكِم ب  ُن َحِكيِم ب  اُح ب  ، وانتقل  . ولد ونشأ في الشام : شاعر إسالمي فحل ِطِرم 

. واتصل بخالد بن عبد هللا  . واعتقد مذهب الشراة من األزارقة ، فكان معلما فيها إلى الكوفة

، ال يكادان  للكميت صديقا له. وكان هجاءا معاصرا  ، فكان يكرمه ويستجيد شعره القسري

 . : وكان قحطانيا عصبيا . قال الجاحظ يفترقان

 وأبياته في الخصائص : 

قَ ـد  خَ ـِ َزائـمَ   (3)نِ ــر  آيِ ــي  ـٌف غَ ـلِـ خ  ـتَ ـس  ـا م  ـهَ ـبُّ بِ ــخِ ـي                 يَفةٍ ـسِ ـِن م  ــَيَدي  ـاِء الــر 
ع الـن  قَ ـِه مِ ـواِديــبِ              م  ي َرع  وِزيِّ الَمَراتِِع لَ ـح  ـَن بِ ـف  ـط  ـيَ   (8)ائِنِ ـَكنَ ـّي الــسـقِ ـر 

حِ ــا جَ ـومَ  كاٍر أَطاَع لَِسر   (9)وع  ـ، وش ـ نِ ــي  ـواِديَ ـالـٍر، بــمَ ـى ثَ ـنـجَ              هاـل س  أَب 
ـم  َتش          َر َمـا مَ ـَ وإّنــي آلتِيك  تِيَجاَب َما َكاَن فِي َغدِ  ِمـنَ                َضـى  ــكُّ ـِر واس   (1)األم 

                                                                                                                                                                          

ابِِح ال َعاِوي أََشد  ِرَجامِ  وعجزه :. 731 ، ص3ج : ، الخصائصابن ِجنِّي  1  َعلَى الن 

ابق  8  . 842 ، ص1ج :المصدر الس 

 . 811ص ،7انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3

 . 68 ، ص1ج : ابن ِجنِّي، الخصائص 4

ابق : 3 َها ال َمنِاِزلَ ِمن  ِمنًى   ه:صدر . 343،  340 ، ص8ج المصدر الس  ف  ا َتَعر   َوَقال و 

  . 883ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم :ج 6
   .789، ص 3ج -863 ، ص1ج : ابن ِجنِّي، الخصائص 7
ابق  2  .   373 ، ص8ج :المصدر الس 
ابق  9  .   747 ، ص3ج :المصدر الس 
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  ِة َثِري   :  (2) م(366/  ھ124)  َيِزيَد بَن الط 
رِ  َسلَمةَ  بنِ  َسُمَرةَ  بنِ  َسلََمةَ  بن َيِزيدَ  ُشوح أَبو الَخي  َثِريةِ  ابن الَمك  ، من بني قشير بن  القَُشي ريّ  الط 

، وله شرف  ، مقدم عندهم بني أمية. من شعراء  شاعر مطبوع ، من عامر بن صعصعة كعب

المكشوح " ونسبته إلى أمه من بني " طثر " من عنز بن  . كنيته " أبو وقدر في قومه بني قشير

، صاحب غزل  شريفا متالفا للمال ، ، حلو الحديث كان حسن الشعر . وفي اسم أبيه خالف. وائل

 . وظرف وشجاعة وفصاحة

 وأبياته في الخصائص : 

ا قَ  َناولَم   اسـح  ـو مَ ـه   َمن   ح باألركانـس  ــومَ            ٍة ــــاجـال حَ ــِمًنى ك   ِمن   َضي 
 (3)طّي األباطـح  ـاق الم  ـنـت بأعـالـوس           ـث بيَننـاـاديــراف األحـأط  ـذنا بـأخَ 

 (6)وجد اً علىدَ اك وج  رَ س  فقد زادني مَ         نجد؟ ن  مِ  تَ ج  ى هِ تَ مَ  دٍ ج  إال يا َصَبا نَ 
 

   ت َمي  ن   ال ك  ٍد األََسديِّ  ب   : (5)م( 366 /هـ 124)َزي 
ٍد بنِ  ُن َزي  ُت ب  : شاعر الهاشميين. من أهل الكوفة. اشتهر في  ُخنُس األََسديِّ ، أبو المستهلّ  ال ُكَمي 

العصر األموي. وكان عالما بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها، ثقة في علمه، منحازا إلى 

أشهر  ني هاشم، كثير المدح لهم، متعصبا للمضرية على القحطانية. وهو من أصحاب الملحمات.ب

ويقال: إن  ط " وهي عدة قصائد في مدح الهاشميين، ترجمت إلى األلمانية. -شعره " الهاشميات 

 شعره أكثر من خمسة آالف بيت، قال أبو عبيدة: لو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت، لكفاهم.

. اجتمعت فيه خصال لم تجتمع  وقال أبو عكرمة الضبي: لوال شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان

، راميا لم يكن في  ، سخيا ، وكان فارسا شجاعا ، وفقيه الشيعة : كان خطيب بني أسد في شاعر

ثم : الكميت ابن ثعلبة، ثم الكميت بن معروف،  : الكميت ثالثة . وقال الميداني قومه أرمى منه

  الكميت بن زيد، وكلهم من بني أسد.

 وأبياته في الخصائص : 

               (4)المينا ـسَ ـول م  ـقـاٌس نــل  بَ ـَوهَ    ِدينا ـا مَ ـــا يَ ــــن  ـــِت عَ ـــيـيـأال حَ 
شارا و            ـلـى عَ ـت  ـوَك حَ ـث  ـريـتَ ـسـم  يَ ـلَ ـــفَ  جال ِخصااًل ع   (3)َت فوَق الرِّ

                                                                                                                                                                          

ابق : 1  .   237، 236، 233ص  3ج المصدر الس 
 . 123ص ، 2نظر : الزركلي ، األعالم : جا 8
 .   127 ، ص1ج : ، الخصائص ابن ِجنِّي 3
ابق  4  .   491 ، ص8ج :المصدر الس 
 .  833ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
 . 861ص ، 1ج، الخصائص :  ابن ِجنِّي 6
ابق 7  .  734ص ، 3ج:  المصدر الس 
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حَ ــمِ ـرى الـا يـصواحب ها م   اظرات ـنـالــــك وكـــيـك تـــــذلِ ـك  (1)لـس 
َنب  امَ ـكـوإن  ت  ن  بالعلّياء نافعة  ـائــعــل ظــأم ه ال والش   (2)ل فيها الد 
 (3)...................................              اراــــــس  إالّ إّدكــفــنـال ذهِ ـت  هَ ـــأب
 (6)فاًراـو غِ ـج  ـه  ـَم تَ ـلَـ ز  أس  ـيـأَراجِ   ه ـــيِ ـل  ــن غَ ــمِ  طَ ـــامِ ــطَ ـــغ  ـــال ن  أَـ ك
َك لـيـما َوعِ ـد  ف   ـزيـــــا يَ ـــــــيَ  د  ــــــِرق  وأرعِ ـــــأَب    (5)ر  ـــِ ائـضـي بـد 
ي آٍل الــك  ــي  ـإلَ   (4)ـل بٍي ِظَماٌء َوأَل ب ـب  َنَواٍزع  ٍمن  قَ   ت  ـلَعَ ـط  ـي َتــبٍ ـن  ـم  َذو 
 (3)..................................         َت عن طلب األيفاِع منقلب  ـل أنــه

رب   َقاً إلى البيِض أط  ت  َوَما  َشو   (8)وال لِعباً مني وذو الشيِب يلعب    ِطرب 
 

  اويَة  : (9)م(364هـ / 129)عبد  هللّا بن  مع 
 من شجعان الطالبيين وأجوادهم وشعرائهم ، ابن أبي طالب عفرَ جَ   بنِ هللاِّ  َة بِن عبدِ مُعاوي هللّا بنُ عبدُ 

 (هـ187. طلب الخالفة في أواخر دولة بني أمية )سنة  . وكان فتاكا سّيئ الحاشية . يتهم بالزندقة

ه عبد هللا ثم قاتل . . وأتته بيعة المدائن ، وخلعوا طاعة بني مروان ، وبايع له بعض أهلها بالكوفة

، ولحق به جمع من  فخرج إلى المدائن (هـ182بن عمر )والي الكوفة( فتفرق عنه أصحابه )سنة 

وقصده بنو هاشم كلهم  . ، فغلب بهم على حلوان والجبال وهمذان وأصبهان والري أهل الكوفة

سير . وأقام بإصطخر، ف ، فجبي له خراج فارس وكورها المنصور واستفحل أمره حتى أبو جعفر

،  ، ومنها إلى هراة . ثم انهزم إلى شيراز ، فصبر لها أمير العراق )ابن هبيرة( الجيوش لقتاله

 . وقيل : وضع الفراش على وجهه فمات فقبض عليه عاملها وقتله حنقا بأمر أبي مسلم الخراساني

 ( هـ131) : مات في سجن أبي مسلم سنة
  وبيتاه في الخصائص :

مَ ـا كَ ـنَ ـاب  ـسَ ـَوإِن  أَح  ا ــنَ ـس  ـلَ           ًما عَ           ت  ــر  َح  ــلَـ َيو  كِ ــى األ   ل  ـَساِب َنت 
نِي َونَ            اـــنَ ــل ـ ت  أََوائِ ـــانَ ـا كَ ـمَ ـي كَ ــنِ ـب  ـنَ            (15)واــل ـ ا َفعَ ـمَ ـلَـ ث  ـل  مِ ـعَ ـف  ـَتب 
  

                                                           
 .  206ص ، 3ج - 373ص ، 8ج:  ، الخصائصابن ِجنِّي  1
ابق 8  .  282ص ، 3ج:  المصدر الس 
ابق 3  وإالّ رجاء وإالّ اصطبارا عجزه: .  92ص ، 1ج:  المصدر الس 
ابق 4  .  289ص ، 3ج:  المصدر الس 
ابق 3  .  230ص ، 3ج:  المصدر الس 
ابق 6  .  631ص ، 3ج:  المصدر الس 
ابق 7 بية الل ِعب أم كيف عجزه: .  282ص ، 3ج:  المصدر الس   يحسن من ذي الش 
 . 493ص ، 8ج:  ابن ِجنِّي، الخصائص 2
 .  139ص ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 9
 .   78 ، ص1ج ابن ِجنِّي، الخصائص : 10
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   ف ليّ  الق َحي  َقي   :  (1) م( 363 /هـ  135) الع 
فُ  ٍر بنِ  القَُحي  لي بُن ُخَمي  وكان  الجمحّي في الطبقة العاشرة من اإلسالميين. هعد   : شاعر ُسلَيٍم الُعَقي 

معاصرا لذي الرمة، له تشبيب بمحبوبته " خرقاء " وعاش إلى ما بعد يوم " الفلج " الذي قتل فيه 

  ورثاه. (هـ 186يزيد ابن الطثرية )سنة 

 وبيته في الخصائص : 

ٍر ـشَ ـو ق  ـن  ـت  علّي بَ ــيَ ـِ إِذا َرض َجَبني ِرَضاهَ ـلَعَ    ي  ر  هللاِ أَع   (2)اـم 
 

   ر َنة  بن   ة  وَ ع   :  (3)م(363هـ / 135)أ َذي 

َوةُ  َيى بنُ  ُعر  َنة ولقبه) َيح  ، شاعر غزل مقدم . من أهل المدينة .  الليثيَ  الَحاِرث بنِ  َمالِك بنِ ( أَُذي 

 والمحدثين أيضاً . ولكن الشعر أغلب عليه .  وهو معدود من الفقهاء
 وبيته في الخصائص : 

َر في َطَمع َيه   فِينِي      ٍع ـِدي إلى َطبَ ـال َخي  ِش َتك  ف ٌة ِمن  قَِواِم الَعي   (6)َوغ 
 

  ِّلَمي  :  (5)م(363 /هـ  135)أبو وجزة السُّ
 من التابعين. أصله من بني ُسليم: شاعر محدث مقرئ   ، أبو وجزة يزيد بن عبيد السلمي السعدي 

،  ، فانقطع إلى آل الزبير . وسكن المدينة في بني سعد بن بكر بن هوازن فنسب إليهمأ نش .

 ومات بها .

 وأبياته في الخصائص : 

واج       ال صاِدَقة ـناً ك  ـن َوه  ـب  ـس  ـا زل َن َين  ـمَ  َر أَز  ماً َغي  ر   باتت ت باشر ع 
َن الش   داج       َوى منهن  فى َمَسِك َحت ى َسلك  ِل جّوابِة اآلفاِق ِمه   (4)من َنس 

 

 ار  : (3)م( 368 /هـ  135)الكلبي  أَب و الَخط 
 . حسام بن ضرار بن سالمان بن خيثم ابن ربيعة الكلبي ثم الربعي، أبو الخطار: أمير األندلس

س بإفريقية. واله حنظلة بن النا كان حازما شجاعا فصيحا شاعرا. قال ابن األثير: كان فارس

                                                           

 .  191ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1

 .610ص ، 8ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 8
 .  887ص ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
 . 364 ، ص8ج ابن ِجنِّي، الخصائص : 4
 .  123ص ، 2انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
 . 404 ، ص8ج ابن ِجنِّي، الخصائص : 6
 . 173ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 7
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هـ  183سفيان )والي إفريقية لهشام بن عبد الملك( إمارة األندلس، فانتقل إليها من تونس سنة 

وأقام بقرطبة، وكثر أهل الشام وغيرهم عنده، ففرقهم في البالد، فأنزل أهل دمشق إلبيرة  لشبهها 

أهل األردّن َري ه  وسمهاها بها، وسماها دمشق، وأنزل أهل حمص إشبيلية وسماها حمص، و

 باألردن، وأهل فلسطين شذونة وسماها فلسطين، وغيرهم وغيرهم. وقاومه عبد الرحمن بن حبي

فكانت بينهما وقائع. والتفت حوله اليمانية، فعلقت الفتنة بينها وبين المضرية، إلى أن قتل أبو 

 . بيلية الخطار بعد هزيمة أصحابه، قتله الصميل. وبقي لحسام نسل بإش

 وبيته في الخصائص : 

     (1)وفي هللا إن لم َيعدلوا َحَكٌم عدل  ظلًما دماءنا  روانَ و مَ ن  بَ  أفاءت  
                                      

 َجاِشعي  : ( 2)م(351هـ / 136) الَبِعيث الم 
 . ن أهل البصرة: خطيب شاعر، م . المعروف بالبعيث ، أبو زيد التميمي خداش بن بشر بن خالد

. كانت بينه وبين جرير مهاجاة دامت نحو أربعين  : أخطب بني تميم إذا أخذ القناة قال فيه الجاحظ

 .  . توفي بالبصرة . ولم يتهاج شاعران في العرب في جاهلية وال إسالم بمثل ما تهاجيا به سنة

 وأبياته في الخصائص :

 (3).....................................      الهمـك اسِ ـن  ـال أألم   اء  ـطَ ـعَ  وكَ ـأب
ِل  لِ ـَ وَضنّ             أاَل أَصبحت  أسماء  جاذَمَة الَحب  نِين  من الب خ   (6)ت  علّينا والض 

لـالِف قَ ـن اإلِخ  ـن  مِ ـوه      ....................................  لَك والَمط   (5)ب 
 

 ( 352هـ / 135زينب بنت سلمة)(4)م : 
كانت تدعى  –صل ى هللا عليه وسل م  –النبي  : من أزواج بن الحارث الهاللية زينب بنت خزيمة

صل ى  –. فتزوجها النبي  ، وقتل عنها ببدرٍ  عبيدة بن الحارث في الجاهلية )أّم المساكين( تزوجها

، وعمرها نحو  المدينة، وماتت ب ، ولبثت عنده ثمانية أشهر أو أقل( هـ3)سنة   – هللا عليه وسل م

 . سنة ثالثين
 وبيتها في الخصائص : 

راً  َتقِال َمَراِجل ه  عَ        إِذا َنَزلَ األَضياف  كاَن َعَذو   (1)لى الَحيِّ حت ى َتس 

                                                           
 . 680 ، ص8ج :ابن ِجنِّي، الخصائص  1
 .  308ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8
  لِ ج  وقبِّحَت من نَ  من فحلٍ  فقّبحَ . وعجزه : 739ص ،3ج - 393 ص ،8: ج الخصائص ابن ِجنِّي، 3
ابق  4  .   207 ص ،3: جالمصدر الس 
ابق  3   فصدت فأعيانا بهجر صدودوها     ه :صدر. و 207ص ، 3ج -441، ص 8ج: المصدر الس 
 . 66ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6
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 ( 353هـ / 165بالل بن جرير)(2)م : 
 . نيئيابالل بن جرير بن عطية بن الخطفي، أبو زافر، من بني كليب بن يربوع: شاعر، من الهج  

 . قالوا: كان أفضل إخوته من أبناء )جرير( وأشعرهم

 وبيته في الخصائص : 

َت بِ ـَوجَ        م  ـه  ـتَ ـل ـ آيَ ـم  أو  سَ ـه  ـتَ ـف  ـإَذا ضِ       (3)َرةــاضِ ـًة حَ ــالـم  عِ ـهِ ـد 
 

 لَة  : (6)م( 342/هـ  165) أبو ن َخي 
حزن بن زائدة بن لقيط ابن هدم، من بني حّمان أبو نخيلة )وهو اسمه، وكنيته أبو الِجنِّيد( بن 

 )بكسر الحاء وتشديد الميم( من سعد بن زيد مناة بن تميم، الحماني السعدي التميمي: شاعر راجز.

بمسلمة بن عبد الملك فاصطنعه  كان عاقا ألبيه، فنفاه أبوه عن نفسه، فخرج إلى الشام فاتصل

ولما نكب بنو أمية وقامت دولة بني  واحد، فأغنوه. وأحسن إليه وأوصله إلى الخلفاء واحدا بعد

ومدحهم وهجا بني أمية. واستمر إلى أن قال في  العباس انقطع إليهم ولقب نفسه بشاعر بني هاشم.

عيسى بن موسى من والية العهد، فسخط عليه عيسى،  " المنصور " أرجوزة يغريه فيها بخلع

 .  ه وسلخ وجهه فهرب يريد خراسان، فأدركه مولى لعيسى فذبح

 وبيته في الخصائص :

أَةٌ باِدي َبِدي         ر  ني ذ   (5)...................................   وقد َعلَت 
 

 ( 342هـ / 165رؤبة بن العجاج)(4)م : 
من  راجز   ، محمد ، أو أبو رؤبة بن عبد هللا العجاج بن رؤبة التميمي السعدي، أبو الجّحاف

،  كان أكثر مقامه في البصرة . ، من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية الفصحاء المشهورين

. مات في البادية،  ويقولون بإمامته في اللغة ، وكانوا يحتجون بشعره وأخذ عنه أعيان أهل اللغة

 . : دفنا الشعر واللغة والفصاحة : لما مات رؤبة قال الخليل وفي الوفيات.   وقد أسنّ 

 ئص : وأبياته في الخصا

ها من مسه مس أولق   تراقب عيناها القطيع كأنما                         (3)ي َخالِط 
نِي أ وتِ  لِ ـلو أَن  ك   (1)لِ ـمـن  ـالَم الـاَن كَ مَ ـليـَم س  ـل ـ عِ                    يت  ِعل َم الح 

                                                                                                                                                                          
 .  448ص ،3ج - 97ص  ،1: ج ابن ِجنِّي، الخصائص 1
 . 78ص ،8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8
 . 281ص  ،3ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 3
 .   13ص ، 2انظر : الزركلي ، األعالم : ج 4
دِ  وعجزه :. 346 ص ،8: جابن ِجنِّي، الخصائص  3 َشدُّ َهض  بالت  يٌة َتن   وَرث 
 . 34ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6
 . 38 ص ،1بن ِجنِّي، الخصائص : جا 7
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 (2)قِ ــالـمَ ـا وال تَ ـــاهَ ــَرض  ـوال تَ    ِق ـبت  فطلـإذا العجوز  غض
   (3)هوّ تَ ِر الم  ـَحائِ ـالِت الـائِ ـي غَ ـف .............................                   

َراِب َحِجي ب  أَس   (6) لمِ ـكَ ـت  ـِث الــا َوَرفَ ـالغَ ـن الـعَ                   مِ ـظ  ـٍج ك  ـور 
ن س كَ ـبف   اـأزماَن َغّراء  َتروق الع  لَن  ووَي حتـى أَع   (5) َسااِحٍم د 

َرا  َن َسط  طر  َطار س  َراـر  َنص  ـص  ـا نَ ـلٌ يَ ـلََقائ   اني َوأَس   (4)ٌر َنص 
تِيت  ـي ن   ل  ـهَ   (3)ت  ـِريـب  ـٌب كِ ــٌة أو َذهَ ـض  ـأو فِ    ِجَينِّي َحلٌِف ِسخ 
َع يَ ـقَ  ..............................                     ِسيـابَ ـع  ـالـِد الـر                                                         (8)َساِة الط 

ن ي ون  ت قض  َوى والدُّ ت  أَر  َضن  ـَفمَطلَت  َبع      َداَين  ت  َبع                   (9) ضاً وأَد 
 (15)..............................              َقاِع ال َقِرق  ـن  بِال  ـِديه  ـأَن  أَي  ـكَ 

ل                 ل َجِن ـال ِدالٍث عَ ـت  ك  ـطَ وَخال ِن َخل َبنِ ـَط خَ ـيـَتخ  قاِء الَيَدي   (11)ر 
َنا الِحجَ  ر أَو  مَ ـع  ـَقَواِصراً بِال                  َج الَرَواِدداـَوإِن  َرأَي   (12) َواِدَداـم 

َطأ ت  أَو َنسيت    (13)وت  ـم  ـى وال تَ سَ ـن  ـَت ال تَ ـأَنـف           يا َربِّ إِن  أَخ 
 (16)....................................             يا َحكم  الوارث  عن عبِدالملك           
ِب الـجَ            ى شَ ـنَ ـم  ـد  هِ ـئِز المعـد   (15)....................................            و 
وَداــــــب  ــس  ال  ــبَ ـل  ــاًل َويَ ـــَرج  ـم               وَدا ـــل ـ ِه أ م  ـت بِ ـئ  ـت إِن  جِ ـأََرأَي              (14)ر 

ِد الَملِك  يَ     َسفِك  ـوٍد م  ـاٍب وج  ـسـراَث أَح  ـيـِ م             ا َحَكم  الواِرث  عن َعب   (13)ن 
ًرا فقد َهي               ب َرق  ـِك الـاِديـَدكـيٍّ بـاَر مَ ا دَ ـيَ            َتئِق  َصب  َق الم ش  ِت َشو   (18)ج 

عَ     َمى م  اِس الدُّ ِر َمي  َجنِ ـفي ِخد  هـيَ             ر  ج  ـش  ر  الً ـد  بكوِن ن ون ع   (1)ون أَص 

                                                                                                                                                                          
 . 60 ص ،1: ج ، الخصائصابن ِجنِّي  1
ابق  8  . 842 ص ،8: جالمصدر الس 
ابق  3 َمهِ  وصدره: . 482 ص ،8: جالمصدر الس  تِداَد األَك  َتد  ار  ت  فار  ج   َهر 
ابق  4  . 67 ص ،1: جالمصدر الس 
ابق  3  . 107 ص ،1: جالمصدر الس 
 . 871 ص ،1: ج ابقالمصدر الس   6
ابق  7  . 873 ص ،1: جالمصدر الس 
ابق  2 َن أَو  َرِسيَسا   :  وصدره . 362 ص ،8: جالمصدر الس  ِهر   َهَماِهماً ي س 
ابق : 9  .371،  370ص  8ج المصدر الس 
ابق  10 َن ال َوِرق   :  عجزه.  499 ص ،8: جالمصدر الس  ِدي َعَذاَرى َيَتَعاَطي   أَي 
ابق المصدر  11        . 672 ص ،3: جالس 
ابق  18  . 690 ص ،3: جالمصدر الس 
ابق  13  . 730 ص ،3: جالمصدر الس 
ابق :  14 َتنِك   لم يذكر المحقق قائله وعجزه : . 237ص 3جالمصدر الس  ع  َو الم  ت  إن لم تحب  َحب  َدي   أَو 
ابق 13  . 829 ص ،1: جالمصدر الس 
ابق :  16  133ص  1جالمصدر الس 
ابق  17   . 368 ص ،8: جالمصدر الس 
ابق 12  730ص ،  3ج:  المصدر الس 



175 

 

لَِمي يَ            لَِمي ثم ا س   (2)َسمِ ـم  ـن سَ ـيـِ ن َيمـَسٍم أو عَ ـم  ـسَ ـبِ            ا داَر هنٍد يا ا س 
ه  ـه ع  ـنـَن عـأو م ج             راؤ  َرى السّ             ِرَيت  أَع  َرو   (3)راب  ظهوَر اآلكامِ ـواع 

ماق خاوي المخترق                                                (6)وقاتم األع 
زِّ ـلـظ  ـَد الـى َوخ  ـكَ ـشَ ـأَو  بَ    (5)يِم الن 
 (4)ِرق  ـاِع القَ ـقَ ـالـن  بـه  ـديـأن  أي  ـك
ِب اـجَ  ى شَ ـنَ ـم  ـلد  هِ ـئِ ـد                                                       (3) ز المعو 
 (8)ن  ـــاكَ ـــسَ ـك أو عَ ـالـا عَ ـتَ ـا أبَ ـيَ 
نىـَى العـانِ ـوص                      اج فيما وص   (9)ج 
 (15)ىـم  ـى يسـلـبَ ـال اءَ ـمَ ـأسـاٍل بـبَ 
                                                              (11)اـحلَجـِ مخ الَتقريَب قِلًوا ـواضِ ـت  
َتَرق    (12)َوَقاتِِم األعماِق َخاِوي ال م خ 

 

ِق ال َحِمىـَة مِ ـك  ـاً مَ ـفـأََو الِ  ر   (13)ن  و 
 (16)يِب الَعي نـعِ ـالش  ـنَِي كَ ـي  ـال  عَ ا بَ مَ 

ـل  ـم  الـيـالقِ ـحـتى إَذا ب الـت  َحـ  (15)ق  ح 
َيَج الَخل صاَء من ذات الب    (14)َرقـوأه 

 (13)اــجَ ـح  ــسَ ـه م  ـتِ ـيـلِـ َرى بِ ـاً تَ ـأ بَ ـجَ 
ف تِنِ ـِرض  ـع  ـي                               راضاً لِديِن الم   (18)َن إع 
(1)وَداـــه  ـشُّ ـروا الــضِ ـّن أح  ــلـائِ ـأقَ                          

 

                                                                                                                                                                          
 . 824 ص ،1: ج ، الخصائصابن ِجنِّي  1
ابق  8  . 491 ص ،8: جالمصدر الس 

ابق : ج 3  . 434ص  ،8المصدر الس 

ابق :  4 اع الَخفَ  هو مطلع أرجوزة. وبعده: . 812المصدر الس   ق  مشتبه انظر : الزركلي ، األعالم لم 

ابق : ج 3  . 402ص  ،8المصدر الس 

ابق : ج 6  .499، ص 8، ج 842، ص 1المصدر الس 

 . 829ص  ،1: ج ، الخصائص ابن ِجنِّي 7

ابق : ج 2  . 370ص  ،8المصدر الس 

ابق : ج 9  . 316،  300ص  ،8المصدر الس 

ابق : ج 10  . 311ص  ،8المصدر الس 

ابق : ج 11  . 49ص  ،1المصدر الس 

ابق : ج المصدر 18  . 386 ، 312 ، 479  ، 432ص  ،8الس 

ابق : ج 13  .   619ص  ،8المصدر الس 

ابق 14  .772، ص3، ج 682، ص8: ج المصدر الس 

ابق : ج 13  . 788ص  ،3المصدر الس 

ابق : ج 16  . 203ص  ،3المصدر الس 

ابق : ج 17  .231ص  ،3المصدر الس 

ابق : ج 12  . 243ص  ،3المصدر الس 
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 ( 344/ هـ 169ابن ميادة)(2) م : 
الّرّماح بن أبرد بن ثوبان الذبيانّي الغطفانّي المضري، أبو شرحبيل، ويقال أبو حرملة: شاعر 

رقيق، هجاء، من مخضرمي األموية والعباسية، قالوا: )كان متعرضا للشّر طالبا لمهاجاة الناس 

ة واإلسالم، وأنه كان ومساّبة الشعراء( . وفي العلماء من يرى أنه أشعر الغطفانيين في الجاهلي

خيرا لقومه من النابغة. مدح من األمويين الوليد بن يزيد وعبد الواحد بن سليمان، ومن الهاشميين 

ويعود. اشتهر بنسبته  المنصور، وجعفر بن سليمان. وكان مقامه بنجد، يفد على الخلفاء واألمراء

  إلى أمه ميادة.

 وبيته في الخصائص :

 (3)اهَ رَ م  أَ  ذٍ مَ و  ا يَ هَ لَ  انَ كَ فَ 
 

 ر َطي   :   (6)م(385هـ / 149)الحسين بن م 
: شاعر متقدم في القصيد والرجز، من مخضرمي  ، موالهم الحسين بن مطير بن مكمل األسدي

 . وكان زيه وكالمه كزّي أهل البادية وكالمهم . له أماديح في رجالهما الدولتين األموية والعباسية

 . . ولما مات معن رثاه لي اليمن فمدحهوفد على معن بن زائدة لما و .

 وبيته في الخصائص :

تاً بالِحجاِز َتـلَـف ـَعـت            ر  َبي  ج  ه                أََته  داء  أَم  أَنَت زائِر  ف  واألَع    (5)به الَخو 
 

 ( ُّ395هـ / 133الفضل الق رشي)(4)م  : 
: شيخ بني هاشم في  رث بن عبد المطلبالفضل بن عبد الرحمن بن العباس ابن ربيعة بن الحا

. ورثاه  . وهو أول من لبس السواد على زيد بن علّي بن الحسين ، وشاعرهم وعالمهم وقته

 . . كان نازال عنه بعض بني تميم بالبصرة . وشعره حجة احتج به سيبويه بقصيدة طويلة حسنة

، فهجاهم  ، ونهبوه لتميميون عليها ، فدل   تهد هارون الرشيد في طلب بني هاشم استخفىجولما ا

 . بأبيات
 وبيته في الخصائص :

ه  إلى  اَك المراَء فإن  اَك إي  اٌء وللشرِّ جالِب     فإي  رِّ َدع   (1)الش 

                                                                                                                                                                          

 133ص ،  1ج:  ، الخصائصي ابن ِجنِّ  1
 . 31ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8
 .  733 ص ،3ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 3
 .  860ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 4
 .   320 ص ،8ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 3
 . 130ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6
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 (2)(م 392هـ /  134)  هرمة إبراهيم بن: 

كان : شاعر غزل من س ، أبو إسحاق إبراهيم بن علّي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي

. رحل إلى دمشق ومدح الوليد بن يزيد  . من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية المدينة

.  ، ثم أكرمه ، فتجّهم له ، فأجازه ثم وفد على المنصور العباسي في وفد أهل المدينة األموي

:  . قال األصمعي . وهو آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم وانقطع إلى الطالبيين وله شعر فيهم

 . . وكان مولعا بالشراب جلده صاحب شرطة المدينة ختم الشعر بابن هرمة

  وأبياته في الخصائص :

ور     ناـتِ ـفُّ ـلـَ ي تَ ـا فــم  أَن  ــلـَ ع  ـاالله  يَ  َبابِنا ص  َم الفِراِق إلى أح   (3) َيو 
 (6)زاحِ ــتَ ـنـم  ـِل بِ اـِرجــن َذمِّ الـَومِ                  يَن ت رمىـَوأَنَت ِمن الَغوائِِل ح

َجاِوَرًة  َباَع لََنا َكاَنت  م  َت السِّ ن  َنَرى أََحَداـا ال نَ ـنَ ـَوأَن          لَي   َرى ِمم 
َدا فِي َمَواِطنَِها  َباَع لََته  ه            إِن  السِّ َس بَِهاٍد َشرُّ  (5)م  أََبَداـَوالن اس  لَي 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

 .   700 ص ،3ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 1
 .  30ص ، 1انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8
 .  73 ص ،1ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 3
ابق : 4  . 313، ص8ج - 813، ص 1ج المصدر الس 
ابق  3  . 734 ص ،3: جالمصدر الس 
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ن ليس له تاريخ وفاة أو ترجمة : المبحث الرابع : الش  عراء اإلسالميون مم 
 

 ( 1)جّبار بن سلمى  : 
 ،  بضم السين وقيل بفتحها، ابن مالك بن جعفر بن كالب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة الكالبي

مع  –م ى هللا عليه وسل  صل   –ذكر ابن سعد أنه قدم على النبّي  . كان يقال ألبيه نّزال المضيق

:  وفي المغازي البن إسحاق بن الطفيل وهو مشرك، ثم كان هو الذي قتل عامر بن فهيرة.عامر 

 -حّدثني رجل من ولد جّبار بن سلمى قال: كان جبار فيمن حضرها يومئذ مع عامر بن الطفيل

 وذكر الواقدّي أنه أسلم على يد الّضحاك بن سفيان الكالبّي. ، ثم أسلم بعد ذلك. يعني بئر معونة

قدم   : ، قال الواقدّي أيضا عن موسى بن شيبة عن خارجة عن عبد االله بن كعب بن مالك وروى

وكان بين ،  الحارث وفد بني كالب وهم ثالثة عشر رجال فيهم لبيد بن ربيعة فنزلوا دار رملة بنت

جّبار بن سلمى وبين كعب بن مالك صحبة، فجاء كعب فرّحب بهم، وأكرم جّبار بن سلمى، 

وروى ابن إسحاق والواقدّي  ، فذكر القّصة. –م ى هللا عليه وسل  صل   –عهم إلى النبّي وانطلق م

وغيرهما أن جّبار بن سلمى هو الذي طعن عامر بن فهيرة يومئذ فقال: فزت ورّب الكعبة، ووقع 

من رمحه فلم توجد جّثته، فأسلم جبار لذلك وحسن إسالمه وحكى ابن الكلبّي أنه كان يقال إنه 

  س من عامر بن الطفيل.أفر

 وبيته في الخصائص : 

 (2)قد كنت   خائفه على اإلحماقِ    يا قّر إّن أبَك حّى خويلد ... 
 

 (3)حسيل بن عرفطة : 
بن شاهين ابن نضلة بن األشتر بن حجوان بن فقعس األسدي ثم الفقعسي روى  حسيل بن عرفطة 

بن تمام بن حسيل بن عرفطة حدثني أبي  بن عقدة عن داود بن محمد بن عبد الملك بن حبيباعن 

صلى هللا  –عن أبيه عن جده عن أبيه عن حسين بن عرفطة أنه كان اسمه حسيال فسماه النبي 

صلى هللا عليه و   – حسينا وروى الدار قطني عن بن عقدة بهذا اإلسناد أن النبي – عليه و سلم

الرحيم الحمد هلل رب العالمين حتى تختمها قال له إذا قمت في الصالة فقل بسم هللا الرحمن  –سلم 

 .  الحديث ورجال هذا اإلسناد ال يعرفون

                                                           
اإلصابة في تمييز هـ( ، 238العسقالني ، أبو الفضل ، أحمد بن علّي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ) 1
 ، 1م . ج1994، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وعلّي محمد معوض ، بيروت : دار الكتب العلمية لصحابةا

 .    332ص
 .  631ص ، 3جابن ِجنِّي  ، الخصائص :  8

، تحقيق : علّي محمد  اإلصابة في تمييز الصحابةهـ(  ،  238العسقالني ، أحمد بن علّيبن حجر العسقالني )  3
 .  67ص ، 8أحمد عبد الموجود ، بيروت : دار الكتب العلمية . جمعوض وعادل 
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 وبيته في الخصائص : 

رر        لم يك الحق سوى أن  هاجه   (1)رسم دار قد تعف ى بالس 
 

  ُّبي اَذ الضُّ ميد بن أبي شح   :( 2)ح 
د  ، وهو  بيُّ واسمُه : ُمَحم  اَذ الضُّ  إِسالميٌّ . هو ُحميد بن أبي شح 

 وبيته في الخصائص : 

 (3) واــم  ـخِ ـيَ  م  ـَ لوا وَ ــع  ـلَـ ه  ـيَ  م  ـلَ  ...            ..............           .............
 

 (6)خالد بن الطيفان : 

 هو خالد بن علقمة بن مرثد ، أحد بني مالك بن زيد بن عبدهللا بن دارم ، والطيفان أمه . 

 :  وبيته في الخصائص

اله ثَ ـي  ـنَ ـي  ـوعَ       ه  ـفَ ـَدع  أن  ـأَن  هللاَ َيج  ـَتراه ، كَ          ر  ـِه إن  َمو   (5)اَب له َوف 
 

  ُِّمي و  ز  ِد الَمخ  ِف هللاِ َخالِِد بِن الَولِي  ِن َسي  َهاِجٍر اب   : (4)َخالِد  بن  م 
ح   ِد الر  ِن ُعَمَر، َوَعب  ِن َعب اٍس، َواب  َث َعِن: اب  َرَة.َحد  ُد بُن  َمِن بِن أَبِي َعم  ، َوُمَحم  ِريُّ ه  ُه: الزُّ َرَوى َعن 

َد. ُر بُن َيِزي  ُل بُن َراِفٍع، َوَثو  َماِعي  ، َوإِس  لَِميُّ َيى األَس  َمِة. أَِبي َيح  َقاَل  َوَكاَن َفاِضالً، َشاِعراً، َوافَِر الُحر 

َهَمُه ُمَعاِوَيُة بِ  اٍر: ات  ُر بُن َبك  َبي  ُه، َفَقَتَل ُمَعاِوَيُة الزُّ باً َسم  َمِن بِن َخالٍِد َطبِي  ح  ِد الر  ِه َعب  أَن ُه َدس  َعلَى َعمِّ

َب. ِبي  َب  الط  بِي  َل: َبل  َقَتَل الط  ُن أََثاٍل  -َوِقي  ُمُه اب  ِم. -َواس  ُمو  ؛ َولَُد الَمس  َفَناَبَذ َخالُِد بُن ُمَهاِجٍر َبنِي  َخالِد 

َة، َوا رِ أَُمي  َبي  ِن الزُّ َضم  إِلَى اب  لِم ..  ن  َج لَُه: ُمس    َخر 

 وبيته في الخصائص : 

ِس اح يَ ا صَ يَ   تاِد والِحلسِ             ا ذا الضاِمر  الَعن  ِل ذي االق   (3)والّرح 

 

                                                           

 .  104ص ، 1ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 1

، تحقيق : فاروق اسليم ،  معجم الشعراءهـ( ، 324المرزباني ، أبو عبيد هللا ، محمد بن عمران بن موسى ) 8
 .   404م . ص8003بيروت : دار صادر 

 وتمامه :.   690ص ، 3جابن ِجنِّي  ، الخصائص :  3
َعِت الــ          َيٍة كل ما َتَجم  وا ولم َيِخموا  في فِت  لَع  داء لم َيه   َبي 

، بيروت : دار الكتب العلمية  الحيوانهـ( ، 833الجاحظ ، أبو عثمان ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني ) 4
 .  438ص ، 7. ج 8هـ . ط1484

 .  391ص ، 3ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 3
، تحقيق : شعيب  سير أعالم النبالء هـ( ،742الذهبي ، شمس الدين ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ) 6

 .  413ص ، 4م . ج1923األرنؤوط وبشار عوض وآخرون ، بيروت : دار الرسالة 
 .  236ص ، 3جابن ِجنِّي  ، الخصائص :  7
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  ُّ(1)خطام  الم جاِشعي  : 
 .ارموهو خطام بن نصر بن رياح بن عياض بن يربوع من بني األبيض ابن مجاشع بن د

 وبيته في الخصائص : 

ن      (2) َوَصالَِياٍت َكَكماَ ي َؤَثَفي 

 

 دي ع  َخب ل الس   :   (3)الم 
ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي، أبو يزيد، من بني أنف الناقة، من تميم: شاعر فحل، 

و من مخضرمي الجاهلية واإلسالم. هاجر إلى البصرة، وعمر طويال، ومات في خالفة عمر أ

عثمان. قال الجمحّي: له شعر كثير جيد، هجا به الزبرقان وغيره، وكان يمدح بني قريع ويذكر 

 . أيام بني سعد )قبيلته(

 وأبياته في الخصائص : 

ر  َسل َمى بِال فَِراِق حَ  ج  ًسا بِال فَِراِق َتطِ    َها ـَ يبـبِ ـأََته  ؟ـَوَما َكاَن َنف   (6) يب 
م  ـهَ ـؤونِ ـاء  ش  ـمَ ـي فَ ـنـي  ـعَ    ت  ـــــَرفَ ـا طَ ــهَ ـال  ــيَ ـم  خَ ــَوإَِذا أَلَ   (5)ا َسج 

َواِحي           لًَة  َسِميِن الض  ه  لَي  ق  عَ               لَم  ت َؤرِّ كَ  -َم ـَوأَن  ون َهاـأَب   (4)ار  اله م وِم َوع 
 

 (3)حكيم بن معية الربعي التيمي  : 
يعة بن مالك بن زيد بن مناة بن غيم . وهو راجز إسالمي هو حكيم بن معية الربعي ، من بني رب

 وبيته في الخصائص : كان في العجاج وحميد األرقط . 

ِمَها لَم  تَِيثِم     ل َها فِي َحَسٍب َوَميَِسمٍ   لَو  ق ل َت َما فِي َقو   (2)َيف ض 

 

 (9)دوسر اليربوعي : 
 ي الخصائص : . وبيته ف هو دوسر بن غسان بن هذيل بن سليط بن يربوع

                                                           
 .  148ص ، 1اآلمدي ، المؤتلف والمختلف : ج 1

 وقبله :.  349ص  ، 8ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 8
ن       َق من آيٍ بها ي َحلِّي  ن    لم َيب  َفي  ر  ِحطاٍم وَرماٍد ِكن   َغي 

 .   13ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
 .  339ص ، 8جابن ِجنِّي  ، الخصائص :  4
ابق 3  .  286ص ، 3ج:  المصدر الس 
ابق :  6  .  239ص ، 3جالمصدر الس 

 .  64ص  ، 3البغدادي ، خزانة األدب : ج 7

 .  330ص ، 8ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 2

شرح أدب الكاتب البن هـ( ، 340الجواليقي ، أبو منصور ، موهوب بن أحمد بن الخضر بن الحسن الجواليقي ) 9
 .   832، تحقيق : مصطفى صادق الرفاعي ، بيروت : دار الكتاب العربي . ص قتيبة
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ِه  دِّ ٌؤ َول ى علّي بِو  ر  ي  إَِذا َما ام  دِّ َباِرِه و  ر  بِإِد  د  َبَر لَم  َيص   (1)َوأَد 

 

 فَيان السعدي  :  (2)الز 
عطاء بن أسيد السعدي، أبو المرقال المعروف بالزفيان: راجز من بني عوانة بن سعد بن زيد مناة 

 وبيته في الخصائص :  بن تميم.

ه  َفَتأ َبَيه   اذايا إِبلي م  (3)م 

  (6)الكنديبن زيد العذافر  : 
هو العذافر بن زيد ، شريف في اإلسالم ، من بني تيم هللا بن ثعلبة من بني عكابة . وبيته في 

 الخصائص : 

َتر  لََنا َسِويَقا َمى اش  لَي   (5) َقالَت  س 

 

 (4)األعرج المعني هو عدي بن عمرو بن سويد  : 

 مخضرم ويد بن ريان األعرج الطائي المعني وقيل اسمه سويد بن عدي وهوعدي بن عمرو بن س

 يقول:
بِح قاما    َتَركت  الِشعَر َوِاسَتبَدلت  ِمنه      إِذا داعي َصالِة الص 
ع   ه  َشريٌك ـَس لَ ـيـاب هللَاِ لَ ـتـكِ     َة َوالَندامى ـَمدامَ ـت  الـَوَود 
موَر َوَقد أَراني   ّرمت الخ   ت َحراماـدكاً َوإِن كانَ ـبِها سَ    َوح 

 وبيته في الخصائص : 

َزَة إذ  َجد  ال َوَهل               (3)أنا أب و َبر 
 

 (8)عياض بن درة الطائي  : 

 إسالمي. يقول: ، شاعر أحد بني ثعلبة بن سالمان بن ثعل وودرة أمه وه         

 وبيته في الخصائص :
                                                           

 .  318ص ، 8ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 1

 .  833ص ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8

لََيه   عجزه:.  899ص ، 1ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 3  ماٌء َرواٌء وَنِصي  َحو 

 .   170األنصاري ،  النوادر في اللغة ص  4

ِس أَو َدقِيقاوَهاِت ب ر  ال بعده:.  331ص  ، 8ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 3  َبخ 

، تحقيق : ف كرنكو ، بيروت  معجم الشعراءهـ( ، 324المرزباني ، أبو عبدهللا ، محمد بن عمران المرزباني ) 6
 .   831م . ص 1928: دار الكتب العلمية 

 . 216 ص ،3: جابن ِجنِّي  ، الخصائص  7
، تحقيق : ف كرنكو ، بيروت  معجم الشعراء، هـ( 324المرزباني ، أبو عبدهللا ، محمد بن عمران المرزباني ) 2

 .            869م . ص 1928: دار الكتب العلمية 
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َر إال ب نِنا إـِحًمى ال ي َحال الّده  َد الَمياثِقِ وَ                ذ  أَل  األقواَم عق   (1)ال نس 

 

  (2)بن حزنالقالخ : 
َو َشاِعر إسالمي مجيد شاعر إسالمي  " القالخ بن حزن بن جناب بن جندل ابن منقر بن عبيد.  َوه 

 .له ديوان مفرد وهو راجز .  (3)"  مقل
 وبيته في الخصائص : 

 (6) جاءت به عنس من الشأم تلق.
 

 (5)صرمة األنصاري قيس بن : 
قيل: اسمه قيس بن مالك، وقيل مالك بن قيس، وقيل ابن أبي قيس، وقيل ابن أسعد. وقال ابن 

البرقي: هو قيس بن صرمة بن أبي صرمة بن مالك بن عدي بن الن جار، وكذا نسبه ابن قانع، 

  والدمياطّي.

 وبيته في الخصائص : 

َسَقاٍت لَو  َيِجد   َتو   (4)َن َسائًِقام س 
 

 (3)المعلوط القريعي : 

المعلوط القريعي ابن بدل "أو بذل" والقريعي نسبة إلى قريع بن عوف بن كعب أحد تميم، 

  والمعلوط شاعر إسالمي.
 وبيته في الخصائص :

َته   د  ـَعلَى السِّ    َوَرجِّ الَفَتى لِل َخيِر َما إِن  َرأَي  را الَ َيَزال  َيِزي   (8) نِّ َخي 
 

 
 
 

                                                           
 . 732 ص ،3: جابن ِجنِّي  ، الخصائص  1
 .  880ص  ، 1اآلمدي ، المؤتلف والمختلف : ج 8
 .  487ص  ، 1التبريزي ، شرح ديوان الحماسة : ج 3

 . 287ص ، 3ج - 31ص  ، 1ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 4
 . 124ص ، 7ابن حجر العسقالني ، اإلصابة في تمييز الصحابة : ج 3

 إِن  لََنا َقالئًِصا َنَقائَِقاقبله: . 397ص  ، 8ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 6

 . 848ص ، 1ابن هشام ، أوضح المسالك : ج 7

 . 112ص ، 1ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 2
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 (1)محمد بن أبي الحارث الكوفي : 

محمد بن أبي الحارث الكوفي. ذكر دعبل أن له أشعاراً كثيرة حساناً مالحاً وكان لبعض 

  .إخوانه جارية مغنية فباعها وأخذ بثمنها برذونا
 وبيته في الخصائص :

 (2) م  ـلجَ ـة  ت  ـنَ ـي  ـَفإِذا القَ                       اِط َيوماً ـابـالسـت  بِ ز  ــج  

 

 ار الَفق َعسي  : ( 3)الَمر 
وكان ، المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسّي، أبو حسان: شاعر إسالمي، من شعراء الدولة األموية

 .. وقال المرزباني: كثير الشعر مفرط القصر، ضئيال. نسبته إلى )فقعس( من بني أسد بن خزيمة

 وبيتاه في الخصائص : 

َت الّداَر أَ  َكرَتها َهل  َعَرف  ى َعَبق ر   م أَن   (6)بيَن تبراك فَشس 
دوَد...          َول ِت الصُّ ِت فأط   (5)..........................                َصَدد 

 

 (4)مسلم بن معبد بن طّواف الوالبي : 
 ، اشتهر في العصر : شاعر ، من نسل والبة بن الحارث األسدي مسلم بن معبد بن طّواف الوالبي

 .بعض أقربائه ةفي معاتب ها، يقول إبل له . أورد له البغدادي قصيدة همزية في خبر األموي

  وأبياته في الخصائص :

ل  لَدٍّ      ِصيَحَة ك  ت ه م  الن  وا      لََدد  ا َفَقاء  َح ث م  َثَنو  وا النُّص   َفَمجُّ
ِ الَ ي لَفى لَِما بِي           (3)َداً َدَواء  ــــم  أَبَ ــــهِ ـابِ ـلِمَ ـَوالَ لِ      َفالَ وهللَا 

 

 (8)منظور بن حبة األسدي  : 
منظور بن حبة األسدي وحبة أمه ويعرف بها وهو منظور بن مرثد بن فروة بن نوفل بن نضلة 

 .بن األشتر بن جحوان بن فقعس. شاعر راجز محسن 
                                                           

، تحقيق : ف كرنكو ، بيروت  معجم الشعراءهـ( ، 324بن عمران المرزباني ) المرزباني ، أبو عبدهللا ، محمد 1
 .   434م . ص 1928: دار الكتب العلمية 

   731ص ، 3جابن ِجنِّي  ، الخصائص :  8
     199ص ،7انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
 330ص ، 8جابن ِجنِّي  ، الخصائص :  4
ابق :  3  وبقيته:.  814، 132ص ، 1جالمصدر الس 

وم         وَقل ما ........................                             وِد َيد  د  ول الصُّ  ِوصالٌ على ط 

 .  883ص ،7انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6

  . 493، ص 8ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 7

 .  131ص ، 1اآلمدي ، المؤتلف والمختلف : ج 2
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 وأبياته في الخصائص : 

َطأِة َحق ٍف فاَلطَجـع     لمـّا رأى أن  ال َدَعه  و ال ِشَبع    (1)َمالَ إلى أر 
 (2)لِّ ـهَ ـيـاَء أو عَ ـن  ــاِزٍل َوجــــبَ ـبِ   ....................................

 

 (3)موسى بن جابر : 
عبيد، الحنفي: شاعر مكثر، من مخضرمي  بن أرقم بن مسلمة )أو سلمة( بن موسى بن جابر

ان نصرانيا يقال له )أزيرق اليمامة( ويعرف بابن )الفريعة( ك الجاهلية واإلسالم. من أهل اليمامة

 أو بابن ليلى وهي أمه. وفي حماسة أبي تمام عدة مختارات من شعره .

 وبيته في الخصائص :

وَبٌة            ر  ٌة َمذ  َجاِل أِسن  م  َكالَغائِبِ                  َوِمَن الر  ه  ور  ض  َن ح  دو  َزن    (6)َوم 
 

 (5)ة األعرابيأبو مهدي  : 
 ، روت له كتب األدب عدداً من أخباره .  (4)هو أبو مهدية األعرابي ، شاعر إسالميٌّ من باهلة

 وبيته في الخصائص : 

 (3)اــاِزمَ ـل هـق الـ  شـم  ـواٌت تَ ـضَ ـوعِ           ا ــآِزمَ ــمَ ــأ ِزم  الـــٌق يَ ـريـذا طَ ـهَ  

بِذ  ولست  مشنبذاً   ر  ـيـبِ ـزولَ ثَ ـي أو يَ ـالـيـلـوال الــط     يقولون لي َشن 
وذاً ليعَجلَ صاحبي : وال قائالً   دري علّي كبير  ـان  في صَ ــتَ ـوبِس      ز 

نِهم   َسِن لَح  ني ألَح   (8)ولو دار صرف الدهر حين يدور     وال تاركاً لح 

 

  ُّأَب و اليقظان ال َكل بي ِ د هللا  ن َعب   :  َعّماٌر ب 

  لخصائص :وأبياته في ا
وه أو َذرعوا    را يكون بها ـ  ة بِكـيـافِ ـقَ  لت  ـإن ق   بيت خالف الذي قاس 

 ع ـفِ ــيرتِ  سَ ـي  ـض وهذا لَ ـوذاك َخف     ِصباً ـتـقالوا لَحنت وهذا ليس من
ٍق  م   ال الضرب والوجع ــطَ ـوبين زيٍد فَ    وحّرضوا بين عبِد هللا من ح 

                                                           

 . 238ص 3ج -332ص  8ج -812ص 1جائص : ابن ِجنِّي ، الخص 1

ابق 8 َتلِّ قبله: . 343ص  8ج:  المصدر الس  ع  د الهائم الم   ن َسلِّ َوج 

 . 380ص ،7انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3

 .631ص  ،8ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 4

 .  79ص  ، 4ابن عبدربه ، العقد الفريد : ج 3

 . 808ص  ، 1ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 6

ابق 7  .  132ص  ، 1: ج المصدر الس 

ابق 2  . 808ص  ، 1: ج المصدر الس 
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بِ ـهِ ـرابـوبين قوٍم على إع   م كم بين قوٍم قد احتالوا لِِمنِطقه  وا ـعـم ط 
ل قولَي مشروحا لكم فخذوا   وا ـَدعـما تعِرفون وما لم تعرفوا ف   ما كُّ

 (1)ع ـيَ ـبِ ـى الـَ بنـِوس وال ت  ـــار  الَمج  ـنَ    بُّ بها ــَي أرض ال ت شَ ـألن أرضِ 
 

  ّالنضر بن سلمة : أبو ميمون العجلي 

 وبيته في الخصائص :

ن            َري  نا إلى الشاِم ِجياَد الِمص    (2).................................            ق د 
  

 سوار بن المضرب السعدي التميمي 

 وبيته في الخصائص : 
نِي  د  ِضيَك َحت ى َتر  ، ال إخَ      َفإن  َكاَن ال ي ر   (3)ال َك َراِضَياـإلَى َقَطِريٍّ

 

  : بشر بن المهلب 

 ي الخصائص : وبيته ف

ت م            وَننا، إِذ  ن ِسب  ت م َبنيك م د  ؟  َوَجد  ب و َمناِسب ه   (6) وأَي  َبني اآلخاء َتن 
 

  َُّباِهلِي ِن ِرَياٍح ال  ِء ب  ن  َجز   َشقِيق  ب 

  وبيته في الخصائص : 
َنا عِ ـعَ ـم  تَ ـ  تـئ  ـَوإن  شِ      .................................  (5)َدا َواـاَود 

 

 عبد هللا بن سبَرة الَحَرِشي 

  وبيته في الخصائص : 
ي أِخي أَسع م خلِصاً  دِّ  (4)ا علّي َحِويليـيـعـويأبى فال ي  وإن يبغ ذا و 

 

 

                                                           

 .  803ص ، 1: ج ابن ِجنِّي ، الخصائص 1

ابق : ج 8 ن  .وعجزه:  663ص  ،3المصدر الس  ف ي  ِل الج  الَن وَخي   ِمن  َقي س َعي 

ابق : ج 3  .   398ص ، 8المصدر الس 

ابق 4   . 870،  177ص ، 1: ج المصدر الس 

ابق 3   بما لم تشكروا المعروف عندي ه:صدرو.  647ص ،3: ج المصدر الس 

ابق 6  .   631ص ، 3: ج المصدر الس 



186 

 

 : عبدة بن الطبيب  : هو يزيد بن عمرو بن علّي 

  وبيته في الخصائص : 
َراَب ب فِي التُّ بَ          انيٍة ـالٍف ثمـأَظ  ـَيخ  َض َتحليل  في أَر  ه ن  األَر   (1)ٍع َمسُّ

َوه ن  وزوجتي   (2)ون إلّي ثم تصّدعواـعـامـطـوال    فبكى بناتي َشج 
 

 عقبة بن كعب بن زهير المزني: هو عقبة المضرب 

  وبيته في الخصائص : 
ا قَضينا مِ  ال َحاَجـةن  مِ ولم  كان َمن            ًنى ك  ح باألر  و ماسـِ  ومس   ح  ه 

نَ ـأَخَ  َنَناـذ  َراِف األََحاِديِث َبي  َناِق ال َمِطيِّ األََباِطح            ا بِأَط   (3)َوَسالَت  بِأَع 
 

  ِِّن الَحاِرِث الَيه وِدي َحِب ب   : َمر 

     وبيته في الخصائص :
ب  ـجَ ـلٌ م  ـطَ ـالَِح بَ ـاِكي السِّ ـشَ   ...............................                       (6) ر 

 

 يان بن ق َحاَفة   ِهم 

  وبيته في الخصائص : 
ضاً َماِهَجا          لَِس َمح  وا الَمج  ض   (5)وَعر 
ب  ـوقَ           وت  ـٍة ن  ـبـريـق       ه  ــضِ ــيٍّ عَ ــالـمـال ج  ــوا ك  ـــر  َمِضه  ـه عَ ـد   (4)ن َمح 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  627ص ، 3ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 1

ابق 8  .  231ص ، 3: ج المصدر الس 

ابق 3  .  64ص ، 1: ج المصدر الس 

ابق 4 َحب  قَ  ه:صدرو . 633،  688ص ، 8: ج المصدر الس  َبر  أَنِّي َمر   د  َعلَِمت  َخي 

ابق3  . 764ص ، 3: ج المصدر الس 

ابق6  483، ص 8ج -846ص  ،1: ج المصدر الس 
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ن  لهم تاريخ وفاة  لشعراء اإلسالميون مم 

 عدد األبيات سنة الوفاة الشاعراسم  الرقم

 40 م689هـ / 7 األعشى ميمون بن قيس  1

 8 م630هـ / 9 الخيل بن مهلهل زيد  8

ر 3  1 م 631هـ /  10 قيس بن ُزَهي 

ل 4 َفي   1 م 638/هـ 11  عاِمر بن الطُّ

 8 م633هـ / 14 النمر بن تولب  3

 6 م636هـ / 13 أبو خراش الهذلي  خويلد بن مرة 6

بعري  7  3 م636هـ / 13 عبدهللا بن الز 

 1 م636هـ / 13 عبدهللا بن عنمة  2

 1 م639هـ / 12  الحاِرث بن ِهَشام 9

 4 م639هـ / 12 العباس بن مرداس  10

 4 م640هـ / 80 خفاف بن ندبة  11

 8 م640هـ / 80 عمرو بن شأس  18

 4 م648هـ / 81 عمرو بن معديكرب  13

 1 م648هـ / 81 لي األغلب العج 14

اخ 13  10 م643هـ / 88 الذبياني  الش م 

َساء 16  6 م643هـ / 84  ُتماضر بنت عمرو ال َخن 

 11 م647هـ / 87 أبو ذؤيب الهذلي خويلد بن خالد  17

 1 م630هـ / 30 ضابئ بن الحارث  12

 4 م630هـ / 30 سالم بن مسافع  19

 4 م630هـ / 30 حميد بن ثور  80

 1 م630هـ / 30 عروة بن حزام  81

 8 م630هـ / 30 فروة بن المسيك  88

 1 م633هـ / 33 أنس بن مدرك  83

 6 م637هـ / 37  تميم بن أبّي بن مقبل 84

 1 م637هـ / 37 مالك بن الحارث  83

 4 م660هـ / 40 سحيم عبد بني الحسحاس  86
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 1 م661هـ / 40 علّي بن أبي طالب  87

 1 م660هـ / 40 شي اجالن 82

 13 م661هـ / 41 لبيد بن ربيعة العامري  89

 18 م663هـ / 43 الحطيئة  30

 8 م663هـ / 43 نهشل بن حري  31

 8 م670هـ / 30 النابغة الجعدي  38

 1 م673هـ / 33  الربيع بن زياد 33

 6 م674هـ / 34 حسان بن ثابت  34

 1 م620هـ / 60 سويد بن أبي كاهل  33

 1 م620هـ / 60 الكميت بن معروف األسدي  36

 1 م620هـ / 61 الوليد بن عقبة القرشي  37

 1 م620هـ / 61 مرداس بن حدير  32

ائي  39  8 م628هـ / 68 حرملة بن المنذر الط 

 1 م628 /هـ  63  أبودهبل الُجَمحي 40

 1 م623هـ /  64 معن بن أوس  41

 8 م623هـ /  64 يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 48

 10 م623هـ / 63 عمرو بن أحمر الباهلي  43

 8 م 626هـ / 66 ةجأسماء بن خار 44

 8 م627هـ / 62 عبيدهللا بن الحر  43

ائي  46  1 م627هـ / 62 عدي بن حاتم الط 

 1 م622هـ / 62 قيس بن ذريح  47

 3 م622هـ / 62 قيس بن الملوح  42

ؤَ  49 ود الدُّ  8 م622/  ھ69  ليأَُبو األَس 

 8 م622هـ / 69 يزيد ابن مفِزع الحميري  30

 1 م690هـ / 70 الغنوي  بن حنظلة سهم 31

 8 م690هـ / 70 مرة بن محكان  38

 1 م690هـ / 70 القتال الكالبي عبيد بن مجيب  33

 1 م690هـ / 71 السفاح بن بكير اليربوعي   34
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 8 م693هـ / 73 أمية بن أبي عائذ 33

ر الُهَذلي 36  1 م 700هـ / 20 أُبو َصخ 

 1 م 700هـ / 20 كعب بن معدان األشقري 37

ِشر 32  1 م700هـ / 20 األسدي  األَُقي 

 3 م703هـ / 24 عمران بن حطان  39

 4 م704هـ / 23  عبيد هللا بن قيس الرقيات 60

 1 م702هـ / 29 مسكين الدارمي  61

 38 م702هـ / 90 العجاج عبد هللا بن رؤبة  68

 3 م702هـ / 90 العجير السلولي عمير بن عبد هللا  63

 1 م709هـ / 90 جندل بن المثّنى الطهوي 64

 18 م718هـ / 93 عمر بن أبي ربيعة  63

ل 66  1 م741هـ / 93 بن العباس االلَهبي الَفض 

 1 م714هـ / 93 قعنب بن خمرة 67

 8 م716هـ / 92 ليعبيدهللا بن عبدهللا بن عتبة الهذ 62

 1 م712هـ / 100 عبدهللا بن همام  69

 1 م712هـ / 100 جحدر العكلي  70

 8 م712هـ / 100 مالك بن أسماء  71

 1 م712هـ /100 المرار العدوي زياد بن منقذ 78

 3 م788هـ / 104 عبدالرحمن بن حسان بن ثابت 73

 1 م783هـ / 103 سويد بن كراع  74

 3 م783هـ / 103 نصاري األحوص األ 73

 83 م783هـ / 103 ُكثير عزة  76

 8 م784هـ / 103 أجعمرو بن ل 77

 8 م783هـ / 102 ُنصيب بن رباح 72

 84 م782هـ / 110 بن عطية الَخَطفي جرير 79

ام بن غالب  20  33 م782هـ / 110 الفرزدقهم 

 8 م732هـ / 180 مزاحم العقيلي  21

 4 م743هـ / 180 بن الحكمبن حكيم الطرماح  28
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 3 م744هـ / 186 يزيد بن الطثرية  23

 10 م744ه / 186 الكميت بن زيد األسدي 24

 8 م746هـ / 189 عبدهللا بن معاوية  23

 1 م747هـ / 130 القحيف العقيلي  26

 1 م 747هـ /  130 الفضل بن قدامة العجليّ  27

 1 م747هـ / 130 عروة بن أذينة  22

لمي أ 29  8 م747هـ / 130 بو وجزة السُّ

 1 م742هـ / 130 أبو الخطار الكلبي  90

 3 م731هـ / 134 الُبعيث الُمجاشعي  91

 1 م738هـ / 133 زينب بنت سلمة  98

 1 م737هـ / 140 بالل بن جرير  93

 1 م768هـ / 143 بن حزن بن زائدةأبو ُنخيلة  94

 32 م768هـ / 143 رؤبة بن العجاج  93

 1 م766هـ / 149 ابن ميادة الّرّماح بن أبرد  96

 1 م723هـ / 169 الحسين بن ُمطير  97

 1 م790هـ / 173 القرشي بن عبد الرحمن الفضل  92

 4 م 798هـ /  176 بن هرمة إبراهيم بن عليّ  99

 377 المجموع
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ن ليس له تاريخ وفاة أو ترجمة  الشعراء اإلسالميون مم 

 عدد األبيات اسم الشاعر الرقم

 1 جبار بن سلمى  1

 1 حميد بن أبي شحاذ الضبي  8

 1 خالد بن الطيفان  3

 1 خالد بن المهاجر  4

 1 خطام المجاشعي  3

 8 المخبل السعدي  6

 1 األعرج المعني  7

 1 عياض بن درة الطائي  2

 1 محمد بن أبي الحارث الكوفي  9

 8 د الفقعسي المرار بن سعي 10

 8 مسلم بن معبد الوالبي  11

 8 منظور بن حبة األسدي  18

 1 موسى بن جابر  13

 1 أبو ميمون العجلي / النظر بن سلمة  14

 1 سوار بن المضرب السعدي التميمي  13

 1 شقيق بن جزء بن رياح الباهلي  16

 1 عبدهللا بن سبرة الحرشي  17

 8 بن عمرو بن علّي عبدة بن الطبيب / يزيد  12

 8 عقبة المضرب  19

 1 مرحب بن الحارث اليهودي  80

 1 هيمان بن قحافة  81

 89 المجموع
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 :الشعراء اإلسالميون
 

طبقَة المخضرمين، وطبقَة من  يين السابقةسالممن خالل مطالعتنا لجداول الشعراء اإل           

وواضح أن عدد الشعراء واألبيات  ،اللغويلالحتجاِج  االتي جرى االتفاق على قبوله، .المتقدمين

وهذا دليل على ثقافته الواسعة ومحفوظه الضخم من  التي استشهد تزيد كثيًرا عن الطبقة السابقة،

وال نستطيع أن نؤكد سبب ذلك التفاوت؛ ربما يعود السبب لكثرة الرواة وحداثة .اإلسالميالشعر 

والكتابة ،والتأليف. فتوفر مخزون واسع أسهم في بقاء شعرهم  عهدهم بالشعراء، وظهور التدوين،

إثبات القاعدة اللغوّية التي يسعى إلى  من في ذلك وانتشاره . فانتقى منه ابن جنى ما يالئم فكره لما

وضعها أو توضيحها. يريد من ذلك تسويق فكره الّنحوّي ودعم مذهبه اللغوي، وتأكيد ما يذهب 

 إليه.

 

الشعراء كان لها عند ابن ِجنِّي بعض أن  الّشواهد الشعريُة الخاّصة بمّرة أخرى نالحظ و      

 . نحو : حّصة األسد

 

 عدد األبيات سنة الوفاة اسم الشاعر الرقم

 38  م702هـ / 90 عبد هللا بن رؤبة العجاج 1

 40 م689هـ / 7 األعشى ميمون بن قيس  8

 40 م644هـ / 83 ةغي الن بن سلمة ذو الرم   3

 32 م768هـ / 143 رؤبة بن العجاج 4

ام بن غالب الفرزدق 3  33 م782هـ / 110 هم 

 84 م782هـ / 110 جرير بن عطية الَخَطفي 6

ة          7  83  م783هـ / 103 ُكثير عز 

 81 م747هـ / 130 أبو النجم الراجز           2

 16 م747هـ / 130 القطامي التغلبي            9

 13  م661هـ / 41 لبيد بن ربيعة العامري 10

اعي 11  13 م709 /هـ 90 النُّميري  عبيد بن حصين الر 

 

في  وربما يفّسر سبب إكثار ابن ِجنِّي من استعمال تلك األسماء واحتج  للباقين بتفاوت كبير،

ًنا عن سابقيهم. ومع االستشهاد أنها لشعراء كبار فحول ال يعيبها إال تأخر زمانها وهي ال تقّل شا
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م اللغة أو أحده علماءبعض إال أّن  ،اللغويلالحتجاِج  أن  هذه الطبقة جرى االتفاق على قبولها

 نِ لكنة ، أو َطع   شابتهأو  ،لمخالَطته األعاجم ، أو بحجة اإلقامة في المدن بالجرح همبعضعرَض ل

موافًقا لمذهبه وترتضيه سليقته. ولكّن ابن ِجنِّي صاحب فكر حّر يأخذ ما يراه  في فصاحِته.

 :منهم بشعرهمابن ِجنِّي استشهد ف

 

   ل تمي  أ  : (1)(م424 /هـ  5) ة بن عبد هللا أبي الص 
. إال أننا نالحظ أّن ابن ِجنِّي "وعلماء اللغة ال يحتجون به لورود ألفاظ فيه ال تعرفها العرب"

 .(2)احتج بشعره في اللغة والصرف له بخمسة شواهد
 

 (3)م(429هـ / 3)مون بن قيس مي : 
وبالرغم من ذلك نجد أن هذا األمر ليس محط  إجماٍع عند اللغويين ، ومعِقَد توافٍق بينهم ، 

أن ه كان َيفِد  على الملوِك ال سيما بدليِل أنهم يحتجون بشعر األعشى ، وقد ذكر البغدادي عنه " 
إال أننا نالحظ أّن ابن ِجنِّي احتج  .(4)" في شعِرهِ  ملوِك فارَس ، ولذلك َكث رِت األلفاظ  الفارسّية  

 بأربعين شاهًدا.بشعره في اللغة والصرف له 

 

  طيئة  :  (5)م(445هـ / 65)جرول بن أوس الح 

شعَرهُ كلّه جيداً ، وليس هكذا الشاعر  ألنه وجداألصمعيُّ يتعقُّبه ويخّطُئُه ، عالم اللغة كان 

 وهذا سبب عجيب. !( 6)ي يرمي بالكالم فيجيء جيداً ورديئاً المطبوُع ، وإّنما المطبوع الذ

 .(2)باثتي عشر شاهًدا.  لهابن ِجنِّي و .(7)ومع ذلك فقد استشهد سيبويِه بثالثِة أبياٍت من شعِرهِ   

 

 

 

 

 

                                                           

 .136:  12االغاني .  83ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1

 .  44انظر : البحث ص  8

  . 341ص ، 7انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3
 .  68ص  ، 1: ج  البغدادي ، خزانة األدب 4
 .  112ص ، 8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3

 .  823ص ، 3ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 6
 .43-3،  813-1:   الكتاب سيبويه، 7
 . 132انظر : البحث : ص 2
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 (1) م(356هـ / 85) عبيد هللا بن قيس الرقيات : 
فه األصمعيُّ ، وقال : ليس بحجةٍ  ليس بفصيٍح وال ثقٍة ، شغل نفَسُه  ، وقال يونُس : "(8) ضع 

 لهابن ِجنِّي و .(4). ومع ذلك فقد استشهد سيبويِه بثالثِة أبياٍت من شعِرهِ (3) بالشرِب بتكريت"

 .(3)بشاهدين

 

  ( 4)م(466 /هـ 23)ذو الرّمة: 

ٍة األصمعيُّ لّما اعُتِرَض عليه في إنكاِر لفِظ ) زوجنالته مآخذ من بعض علماء اللغة، وخصوًصا 

ِة ) أذو زوجٍة بالمصِر ( : " ذو الّرّمِة طالما أكل المالَح والبقَل في حوانيت  م  ( بقول ذي الرُّ

، إال أّن األصمعي  يقوُل في مقـاٍم آخر : " ذو كما هو ظاهرح ر  جَ  فيها عبارةال، وهذه ( 7)البّقالين "

ّمة حجة  ؛ ألّنه بدويٌّ " مت  في األرِض وقد ِعيَبت  على ذي الرُّ . (2)الرُّ ّمِة أشياء ، منها قولُِه : ) دو 

مانٍة عنوِد ( ،  َم في السماء . ومنها قولُُه : ) والِجيُد من أُد  ى في األرِض ، وَدو  ( ، وإنما يقال : َدو 

َماُء وآدُم . ومنها قوله : ) إيِه يا أم  سالٍم ( و ) إيٍه ( ال يعرف إال منّون   . (9)اً فقيل : إنما ُيقاُل : أَد 

 جاء لهابن ِجنِّي . و (10)عند سيبويهِ  ههدشوافنجد ،  بشعرهِ  االحتجاِج من ولكّن هذا كله لم يمنع 

. وواضح من هذا العدد الكبير من األبيات أّن الشاعر يلقى قبوالً حسًنا لدى ابن (11)بأربعين شاهًدا. 

ة شاعر بدوي، وابن ِجنِّي عا لم خبير باللغة وال يسقط أو يستبعد ِجنِّي وال نستغرب هذا فذو الرم 

 شاعًرا لزل ة أو هفوة غير مقصودة.

  

 ( 363هـ / 125الطرماح)( 12)م : 
لحَقُه ما لحق صاحَبه الُكميت من تضعيف األصمعّي ، فقد قال: " الكميت تعلّم الّنحو وليس بحّجٍة      

شعره ، ب فقد تم  االستشهادومع هذا  .(1)، وكذلك الطرّماح ، كانا يقوالن ما قد سمعاه وال يفهمانه "

 . (3)وبأربعة شواهد في الخصائص، (8)، في كتاب سيبويه

                                                           

 .  196ص ، 4انظر : الزركلي ، األعالم : ج 1
 . 439، ص3ج األصول، ابن السراج 8
 .  97ص ، 3األصفهاني، األغاني : ج 3
 . 314-3،  881-8،  823-1:   سيبويه، الكتاب 4

 .  138انظر : البحث : ص 3

 . 184ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 6

 .  892ص ، 3ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 7

، تحقيتق محمتد حستين شتمس الموشح في مآخذ العلمااء علاى الشاعراءالمرزباني، محمد بن عمران بن موسى،  2
 .834،  830ص  م.1993ار الكتب العلمية، الدين، د

 . 847-8انظر : نفح الطيِب  9

 . 39-4،  331،  304-3،  898،  199،  183،  99-8،  179-1،  63-سيبويه، الكتاب:  10

 .  44انظر : البحث : ص 11

 .  883ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم :ج 18
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 ت األََسدي َمي   : (6)م( 366 /هـ 124) الك 
مقانيٌّ من أهل الموصل ، وال آخذ بلغِتِه " .وقال أيضاً: " ليس (3)قال عنه األصمعّي : " هذا ُجر 

وفِة ، فتعلّم الغريب ، وروى الشعَر ، وكان معلّماً ، فال الكميُت بحّجة ؛ ألّن الكميَت من أهل الك

بعشرة  جاء لهابن ِجنِّي . وكذلك  (7)عند سيبويهِ  ههدشواونجد أيًضا  .(6)يكون مثل أهل البدِو "

 وغيرها دون تحّرج.   احتج  بشعِر هؤالِء على مسائل الّنحو والصرف ونجد ابن ِجنِّي قد .(2)شواهد

  

الزمان والمكاِن نظرّياً فإّننا نجُد في ممارسِة النُّحاة التطبيقيِة شيئاً من اإلخالِل  ومع وضوِح قيدي

بهما ، فقد أخذوا عن غيِر هذه القبائل المنصوص عليها ، ورّدوا بعض ما نسَب إليها ، وروى 

بعضهم كذلك عن شعراَء خرجوا عن هذا النطاِق الزمانّي ، وخّطأ بعضهم شعراَء كباراً عاشوا 

 ضمَن زمان االحتجاج .

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

 . 883الموشح :  1

 . 847-4،  430-3،  801-8-سيبويه، الكتاب:  8

 .   162انظر : البحث : ص 3

 .  833ص ،3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 4

 .  897ص ، 3ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 3

 . 830الموشح :  6

 . 316،  828،  837-3،  339،  43-8،  876،  183،  114-1سيبويه، الكتاب:  7

 .  170 ، 169انظر : البحث : ص  2
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 المبحث الخامس : األبيات المجهولة القائل  

َيِرُد بعض من  ، ثم  بّينا صالٍح لالحتجاِج باالتفاقِ  يم الطبقات ، وما هوقسلقد وضحنا فيما مضى ت

 .من الجاهليين واإلسالميينعليه ما يقدُح في االحتجاج به 

 

التي أوردها ابن  القائل ةمجهوللعدد الكبير من األبيات يالحظ القارئ لكتاب الخصائص ا

ال يجوز االحتجاج بشعٍر أو نثٍر ال ي عرف  : "  (1)ل الّسيوطيّ وقنِّي فيه ، ويحضرنا في هذا المقام جِ 
وهنا يرفض الّسيوطّي  . "قائل ه  ... وكأن  علَّة ذلك خوف  أن يكوَن لمولٍّد أو من ال يوثق  بفصاحتِه

هول القائل ويبّين ِعل ة ذلك أَن  يكون لِشاعٍر مولد أو أَن  يكون البيت آلخر غير جد بشعر ماالستشها

معرض حديثه عن يقول في موثوق بفصاحته . لِكن البغدادي يرى غير ما يرى الّسيوطّي ، إِذ 

َخذ: "   (2)هول القائل والتتمة لدى سيبويه في الكتابجشاهٍد م ه ول هدالّشا أَن َهَذا من َوي ؤ   ال َمج 
َتمد ثَِقة من صدر إِن وتتمته قائلة َيات َكاَنت َولَِهَذا َفاَل  َوإاِل   قبل عليه يع  هٍ  أَب   الشواهد أصح ِسيَبَوي 
تمد  َوقد ناقلوها بَها عيب َوَما قائلوها جهل عديدة أبياتا فِيَها أَن َمعَ  بعد سلف خلف عليها اع 
لَ  الن اس إِلَى ِكَتابه خرج  طعن َفَما وفتش فِيهِ  َونظر وكيدة وتهذيبه بِال علمِ  والعناية كثير َماءَوال ع 
مين من أحد َتَقدِّ َعة ِكَتابه فِي روى َوقد م نكر بِشعر أََتى أَنه أدعى َواَل  عليه ال م   َغِريَبة اللَُّغة من قِط 
رك لم َها حرفا ردوا َواَل  فِيَها َما َجِميع معرَفة اللَُّغة أهل يد  حيث يرى البغدادي في أمر هذه  " . ِمن 

الش واهد إِن  صدرت ممن يوثق في فصاحته قُِبلَت  وأُِخَذ ِبها في التقعيد الّنحوّي ، وكان ِمن أشهر 

هولة القائل ، فَقد  اعتمد عليها العديد من علماء اللغة جهذه األبياِت أَبياُت سيبويه الخمسين م

ولة القائل ؛ لِورودها عند عالم مشهود له بالفصاحة هجواستشهدوا بها على الرغم من أَن ها م

نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه : "  (3)قال الجرميوالعناية الفائقة بما يرد عنده وهو سيبويه . و
ألف وخمسون بيتاً، فأما األلف فقد عرفت أسماء قائليها فأثبتها، وأما الخمسون فلم أعرف 

ولم يطعن  عن إثبات ونسبة هذه األبيات لقائليها ، بعجزه ميرجال عترفيفهنا   ". أسماء قائليها

يداً جكسيبويه قد اعتنى  ى سيبويه عدم صحة هذه األبيات واألخذ بها ؛ ألَن ه يرى أن  عالماً عل

بانتقاء شواهده في الكتاب ، وقد عرف قائيلها ، لِكن ه لَم َيعُزها أو ينسبها لهم ، وهذا ال ُيعاب عليه . 

ح  يعرفه قليل ماولكن  من الباحثين أَن  أُسطورة األبيات الخمسين غير صحيحة العدد كما صر 

رمضان عبد الت واب ؛ إِذ َتبي ن لديه أَن  عدد األبيات التي لم ينسبها سيبويه في الكتاب بلغ ثالثمئة 

ين عزاها األعلم ن ذكر فيها اسم قبيلة الش اعر ، وسبعة وخمسون وأربعين ، منها ثالثة وأربعيواثن

                                                           
 . 128راح : الّسيوطّي، االقت 1
 .  16ص ، 1جالبغدادي ، خزانة األدب :  8
ابق 3  .  16ص ، 1ج:  المصدر الس 
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. وكذلك  (1)الشنتمري ألصحابها ، وبقي في الكتاب مئتان واثنين وأربعين بيتاً غير منسوبة القائل

راسة  –نِّي في مؤلفاته بشكٍل عام والخصائص جِ ابن فعل  يشَذ لم  بشكٍل خاص الذي –موضع الدِّ

  .ئل في مختلف المسا القائل ةحين احتّج بأشعار مجهول عّما أتاه أقرانه

  

د : "  مثلالقائل ،  ةمجهولالردِّ أبيات الّشواهد ومع أّن عدًدا كبيًرا من النُّحاة  وأما المبرِّ
  ( .3)" هذا الشعر  ال يعرف  قائله، وقول ابن األنبـاري : " ( 2) "هذا البيت األخير فليس بمعروف

هولة ج. وهنا أعرض األبيات المقائل ومع ذلك فإن  كتَب الّنحو تحِفُل بالّشواهد التي لم ُيعرف  لها 

 القائل التي وردت في كتاب الخصائص مرتبة حسب قوافيها : 

 

 

 ء
 (6)داءِ ـي  ـة الغَ ـفلــط  ـال ابِ ـعَ ـكَ ـن الـمِ                ه الئيـت  شَ ـلم أق ِض حتى ارتحل

لهِ ـعـبَ ا رً ـيـينالون خَ              َما أََرى ـل ماً فـاآلكليَن الماَء ظ   َذرِ   (5)اءَ ـم  المَ ـَد أَك 
 (4)َداءِ ـــــٍر حِ ــــآشِ ــن  مَ ـــَب مِ ـشَ ـأَن              االلَهاءِ وِل ــعَ ــَمس  ـي الـب  فِ ـشَ ـن  ـيَ 

ت ها  ِه لذكراها إذا ما َذَكر  ِد أرٍض بيننا وَسماء          فأَو   (3)ومن ب ع 
 ب

يـنَ  د  ــقَ وَ  تِ أن   تِ وأن                 ةً رَ امِ عَ  ر  ص  مِ  ي  ذِ هَ ي وَ ائِ جَ هذا رَ   (8)ت  من كَثبِ ــاد 
ر قلي  خل ه  قى على الد  خاِف العصائبِ               اِدٌر ــي  ال َيب  ه ورٍة تحت الط   (9)بَِتي 
 (15)بـو المالط نجيخ  لٌ رَ ـمَ ـجَ  ن  ـمَ ـــلِ                    لٌ ـاه يشري رحله قال قائـنـيـبـف

 (11)اـا الحبـكهـابـي سنـذكـا تـمـأنــكـف                  ها ـوبـنـجـر لـائـح دلـنـيذرين ج
َهِب  لِيِق األَش  َها في الس  َع  ِمن  ل  ـضِّ ـلَ الـث  ـًة مِ ـعَ ـمَ ـع  ـمَ                    َتسم   (12)َهبِ ـراِم الم 

                                                           
م . 1928ي ج، القتتاهرة : مكتبتتة الختتان بحااوث ومقاااالت فااي اللغااةانظتتر : عبتتد التتتواب ، رمضتتان عبتتد التتتواب ،  1

 .  90ص
 . 133، ص  8جالمبرد، المقتضب :  8
 343، ص1 ج اإلنصاف،  األنباري 3
  . 390ص ، 8، الخصائص : ج ِجنِّي ابن 4
ابق :  3  .731، ص 3ج -143، ص  1جالمصدر الس 
ابق :  6  .317 ،460، ص  8جالمصدر الس 

ابق :  7  .632ص ، 3ج -363ص  8ج المصدر الس 
ابق : ج 2   . 260ص ، 3المصدر الس 
ابق : ج 9  .743ص ، 3ج -393ص ، 8المصدر الس 
ابق 10   . 90ص ، 1: ج المصدر الس 
ابق : ج 11   . 92ص ، 1المصدر الس 
ابق : ج 18   . 323ص ، 8المصدر الس 
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ق  إ ٌس ـَت فـذا ذ  َدم   (1)أ بِ ــوِدَر في سـغ  ـلٌ فــي  ـقَ  هـد بـأري                  اها قلت ِعل ٌق م 
ي  (2)ه ـاِوب  ــــصــٌة مَ ـــم  ــَو أَذي  حَ ــه  ـفَ                    اَن َمن  ي صاِحب هـطـي صاِحب  الش 

نَ ــــس  ـاَن يَ ــب  ـاَر قَ ــــمَ ـحِ                    اــبَ ــجَ ـت  عَ ــد  َرأَي  ــقَ ـا لَ ــً َجبـَيا عَ   ابَ ـوق  أَر 
َهَبا                               َها أَن  َتذ   (3)َخاِطَمَها َزأَم 

عـفَ ـال                  ب ــــعَ ــص  ـِن م  ـاب  ـاهلل وبـوذ  بــأَع بـــــم هَ ـٍش الـَريـن ق  ـمِ  ثر   (6)ذُّ
الَ هللا  والـلـَ فَ  ى ــــف  ـم  ـر  الــه  ـم  ـو  ح  ـلَ                   د  بَ ـَت غِ ــأَن  َت وـر   (5)ابِ ــــــال  اإلهَ ـر 
 (4)هـب  ــالماء غالـال بـًنا فأنهـرأى وط                 ار كنظرة ذي هوىـجَ ـسنـرت بظَ ـنَ 
تَ ـام تَ مَ ـغَ ـن المِ                  بـصَ ــتَ ــغ  ــا تَ ــا مَ ـنَ ـي أ مٍّ لـوذ  فـل ـ نَ    (3)ب  ـــــصِ ـتعـدي وتـر 

ٌن بَِهــزِّ  لَـب  ـفِيـِه، َكَمـا َعسَ                      ـت  ــل  مَ ـسِ ـع  ــفِّ يَ ـال كَ  لَــد  ع  ـِريَق الث   (8)ـلَ الط 
 (9)اــهَ ــالبـتـاجـب ــيأع م  ـا لَ ـــً يـوافـقَ           بها  ـينـي أعـتـرب الـحَ ـلل دت  دَ ـأع  
 (15)بـمن كث تَ ـاديـن د  ـوقَ  تَ ـأن تَ ـوأن                 عامرًة  ر  ـص  ذي مِ ـذه رجائي وهَ ـهَ 

  (11)ه  ــب  ــانِ ـان جــــيَ ـالـِط الــالــخـوال م           ه  ـب  ـاحــاَم صَ ـــنَ ـــٌد بِ ـــا َزيــوهللا مَ 
َن الخَ  َن من كاِظمة الِحص  ِمل َن َعبَ                  ِرب  ـَصبِّح  ـلِـب  ــــَيح  ط   (12)اَس بَن عبِد الم 

 (13) بِ ــق  ـثــــّما ي  ل الدّر لَ ــمث  كَ  ت  ـدَ وأب    ةـاعـوط اًـ عَ ـم  ـالعينان سَ  ه  لَ  وقالت  
 (16)واِزبـئال عـــٍب مخـش  ــوار ع  ـأنـب  فت ـَ ماِل ودفّ ـي الجـى باقـلـأناف ع

باب  الذي َيك    ...................................... ِمي َنَسبيـأَنا الح   (15)في س 
 ت

 (14)ـواتـة الصفــبلـراء منها عـفـوص     زاي لم يدر أننـي   ـعمِ لى ـعَ  ار  ـأغ

                                                           
  . 393ص ، 8: ج ابن ِجنِّي  ، الخصائص 1
ابق :  8  .219، 789 ،639، ص  3جالمصدر الس 
ابق : ج 3  738ص ، 3المصدر الس 
ابق : ج 4   . 749ص ، 3المصدر الس 
ابق :  3  .764، ص 3ج -438، ص 8جالمصدر الس 
ابق : ج 6   . 803ص ، 1المصدر الس 
ابق : ج 7   . 314ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 2   . 242ص ، 3المصدر الس 
ابق : ج 9   . 861ص ، 1المصدر الس 
ابق : ج 10   . 260ص ، 8المصدر الس 
ابق :  11 لِي بَناَم صاحب ه   الرواية المشهورة : .349 ،342، ص  3جالمصدر الس   وهللا ما لَي 
 -4، والعيني على هامش الخزانة 106 -4والليان ،بكسر الالم المالينة وبفتحها: اللين والدعة. وانظر الخزانة     
  .20 -4والكامل مع رغبة اآلمل  ،8
ابق : ج 18   . 603ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 13   . 60ص ، 1المصدر الس 
ابق : ج 14   . 343ص ، 8المصدر الس 
َسـب   عجزه ،كما في اللسان في سما: . 260ص ، 3ص : ج، الخصائابن ِجنِّي  13 َمه الن  ى َوس   إذا الَقِميص  َتعد 
ابق : ج 16   .838ص ، 1المصدر الس 
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 (1)نزارا وال أن النفوس اسقترت       ه ـوال تحسبن القتل محضا شربت
و بـح  ـيَ   (2)داتِ ــامِ ـِت عــيـبـَو الـح  ـن  نَ ـوه         اٍت ـــيّ ـى هَ ـتً ــال فَ ــا ك  ـهـد 

ح  ــى أم  ـإل       ة ــالـِ مـى شِ ـل إلـرحـالـرت  بــوطِ   (3)تـــذالــٍة فــــلــون ر 
 (6)اــتَ ـي  ـَت هَ ــيــه  ـَك، فَ ــيـٌق إلـن  ـع          ه  ـــــــلَ ــراَق وأَهـــــــــــــعِ ــال أَن  
هــة فَ ـــاِريـدا فـيَ  ت  ـــالـــــشَ        (3)اـــهَ ـي أََرت  ـــتـن الـيـت عـئـقـوف                   ا ـَرت 
            (6) رتهاـزَع ألصغـن  ـال ت  ـافَ خَ  و  ــلَ              ا ــهَ ـرتــوف   م  ــوب ثــب  ـَك شَ ــس  ـم
مــتَ  ج  ــبِ                   َمراتِ ـج  ـم  ـَز بــيــاعِ ي األَمَ ـر  وٍح م   لٍ ـــــــأَر   اتِ ـبَ ــن  ــجَ ــر 
و بــح  ـيَ      (7)داتِ ـامِ ـِت عَ ــيـبـَو الـح  ـن  نَ ـوه                        اتٍ ــيّ ــى هَ ــفَ  لُّ ــا ك  ـهَ ـد 

 (8) ور بناتهـيـغـأال يزجر الشيخ ال                     

 ج
 (9)اجيـوالدل والنظر المستأنس الس       ق والعاج وأال اسلمي اليوم ذات الط

 (15)جــواســل الى عَ ـــيــلـره الــطـاض       ج ـــى واســردافـالـر بــــكـب ا رب  ــيَ 
 (11)مزّرجـالـوم كـيـت الـلـظـل فـهـنـم      زرج  ــخــار ألم الد  ـــرف الـــعـت ل  ـهَ 

 
 ح

َبا  َميٌر َوأَش  ه م  ع   (12) ف اح  ـس  ـم  الـه  ـن  ـٍر َومِ ـيـمَ ـه  ع     إن  َقوماً ِمن 
ب ــٌح م تـضاٍت رائـأَبو َبيَ  ِكَبيِن َسب وح  َرفيق ب   أَوِّ ِح الَمن   (13)َمس 

 (16) احــيـصِّ ـالـم  بـــتى هَ ـم  حـأ جِ    َسٍن م ال ِح ـٍم حَ ـشي بَجه  ـم  ـتَ 
َرٌد َيِصيح  ـِك فِراقِهِ ـَوشـبِ     اءٌ ـنـَن لِي عَ ـكُّ َبي  ـد  والش  ـَفقَ   (15) م ص 

 

                                                           
  . 378ص ، 8: ج ، الخصائص ابن ِجنِّي 1
ابق : ج 8   . 62ص ، 1المصدر الس 
ابق : ج 3  .423ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 4   .889ص ، 1المصدر الس 
ابق : جالمص 3  .  469ص ، 8در الس 
ابق : ج 6  .  470ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 7  .  62ص ، 1المصدر الس 
ابق  2  .237ص  ، 3ج :المصدر الس 
ابق : ج 9   . 328ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 10   . 471ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 11   .339ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 18   . 700ص ، 3المصدر الس 
ابق : ج 13   . 734ص ، 3المصدر الس 
ابق14   . 201ص ، 3: ج المصدر الس 
ابق :  13  .364،  8ج -864، ص 1جالمصدر الس 
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َرئِبُّ ـأماَم المطايا تَ    ذكرت ِك إذ مّرت بنا أّم شادٍن   (1)وَتسَنح   ش 
 (2) ه َجٍخ َجخِ ـن  ـطـولَ بـقـتى يـح   ب ِخ ـن  ـإِن الدقيَق َيل َتوي بالج  

 د
ا ن حِ ـا َوك  ـن  ـا ك  ـهَ ـالٌد بِ ـبِ  َها ـن   (3)الد  ـالد  بِ ـبِ ـاٌس َوال  ـإِِذ الن اس  نَ          بُّ
َداغ  وال    َدما ـع  ـاً بَ ـالمـا هللا  غ  ـهَ ـاضَ َعـ س  َنَقد  شاَبت األص  ر   (6)ضِّ
 (5)ون عدداـسـمِ ـٌة وخَ ـنَ ــذ  سَ ـنـم       داـبُّ ـعَ ـٍم تَ ـلِـ سـل  م  ــت  ـالَم قَ ــعَ 

ٍر ـنِ ـَ َد بـن  ـد  هِ ـن  ـأاَلَ َيا هِ  َمي   (4)د  ـِديـــِك أَم  جَ ــل  ــأََرث  الََن َوص     ي ع 
 (3)داـفـحـوك والـأحسن قـتو المل         إني امرؤ من بني خزيمة ال  

ٍت َناشِ ـصَ ـل لِ ـضِ ـم  ـَع ال  ـمَ ـتَ      ـ       َما اس  ـاناً، كَ ـيـخ  أَحـيـصِ ـَويَ   (8)د  ـو 
رُّ به األيام  َتسح  (9)د  ـديِ ـه األيام  وهَو جَ ـى بـلَـ ب  ـتَ ـف           ب  َذيلَها ــَتم 

 (15)فـي كبد صــومـام الخـنا وقـمـق       يـت أربد إذ    ـن هاال بكـي  ـا عَ ـيَ 
دا    ـطَ ـا عَ ـَذفـن قَ ـمـشِ ـذا جَ إ ِف النِّجَ        و  ر  َن بِالط   (11)َداــعَ ـاَد األَب  ـَرَمي 

ا به  اد  حتى َرَمو  و   (12)وَرا َطَرِف الشاِم الباِلَد األَباِعدا         َتقاَذَفه الرُّ

رو          (13)َدادــمِ ـالـق  بـــــق  ـشَ ـٌن تَ ــاِويــَديَ     َعَدانِي أن أزوَرِك أم  َعم 
َمته  ـلبـل  َمطـنَ ـتَ  م  ـلَ  إن  ـف  (16)ادِ ـهـدا االجتــَك عَ ـَس عليّ ـيـلـف            اً ر 
لي  ـكفـداً فـا واحـأَم  ـف هـــطـٍد ت  ـــــن  أَي  ـمَ ـف           اَك ِمث   (15)ادــا أيـاِوح 
 اِد ـه تعـت  ــهــؤت وجـــت م  ــإذا ل            ال شئ ـولك - ـينـأنّ رَ ـت م  ـألَ 

رم ليلَى   (14)ادىـــول األعَ ـا قـولم أسمع به            أَطعت  اآلِمرى  َبص 
ه           ــق  فـت  ـن  يَ ــومَ  ق  االلِه م     إِن  هللا َمع  تَ ــَوِرز   (13)يادـاٌب وغَ ـــؤ 

                                                           
  .  610ص ، 8: ج ، الخصائص ابن ِجنِّي 1
  ..766ص ، 8: ج ، الخصائص ابن ِجنِّي 8
ابق :  3  . 239، ص  3جالمصدر الس 
ابق : ج 4  .333ص ، 8المصدر الس 
ابق : جالمصدر ا 3   . 337ص ، 8لس 
ابق : ج 6   . 693ص ، 3المصدر الس 
ابق : ج 7   .373ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 2   . 488ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 9   . 480ص ، 8المصدر الس 
ابق :  10  247ص 3ج -448ص  8جالمصدر الس 
ابق : ج 11   . .326ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 18  .  733ص ، 3المصدر الس 
ابق : ج 13   .732ص ، 3المصدر الس 
ابق : ج 14   . 419ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 13   . 881ص ، 1المصدر الس 
ابق 16   . .493ص ، 8: ج المصدر الس 
ابق :  17  331ص 8ج -847ص 1جالمصدر الس 
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ا َوك   ن  َها ـِ ا ن حــن  ـباِلٌد بَِها ك   (1)الد  ــــاٌس َوال باِلد  بِ ـاس  نَ ـن  ـإِِذ ال            بُّ
 (2)َزاَده  ــي مَ ــوَص أَبِ ـــــل  ــقَ ـَزج  ال            ٍة ــَزج  ـمَ ــا بِ ــهَ ــت  ــج  ــَزجَ ــفَ 

 (3)إحدى يدّي أصابتـنـــي ولم ترد        أقول للنفس تأساء وتعزية    
 (6)َدداـأًَة َوبَ ـــــس  ـِن ج  ـَدي  ـيَ ـي ال  ـَوفِ            تسمع لألجواف منه صردا 
َواِت ال َواِدي  د  ِلَه  ع  َقى اإل  فَ ــَوجَ     أَس   ادِ ــتــــتٍّ غَ ـــــلِـ م   لّ ـه  ك  ـو 

وادِ   (5)كال أََجش  حالِِك الس 

رقها ر فَشب  َقٌص َحش  َوى لها ِمش   (6)د الَقِرداـمـذاها اإلثِ ـو قـوكنت  أدع         أه 
نــِسَوى أَبِ  دٍ ـَن عَ ـب اـاٍل يـال عـَعلى ك        داً ــم  ـحـى وأن  م  ــَك األَد               (3)مِّ محم 

ه  ــا أ ِعــمَ ــي  ـكَ  ـه ـــَد مِ ــم  ألبـعَ ـد   (8)َقـاِد ــد ي َجـاء  إلى َذِوي األح  ـقَ ـَولَ          م  ــن 
َق ثِ ـاوزت مــإذا ج د         ّنيًة ـن ذاِت عر  ع   (9)فقل ألبي قابوس ما شئت فار 

وا ِعجاالً وقالوا كيف صاِحبكم   (15)وا أمسى لَمجهوداـقال الذي سأل         َمرُّ
 (11)دـي غـدث هللا فـك وال ما يحـيـإل       فانك ال تدري متى الموت جائىء   

      ِرَداـــــــــي أن  يَ ـــــهِ ــــتَ ـــش  ــال يَ          ِرَدا ـــي صَ ـــــبِ ـــل  ـــــَح قَ ـــبَ ـــــ  أص
 ردا ــَراًدا عِ ـــإال  عِ 

َتبَِدا            َوِصالَياًنا برَدا ل   (12)وعنكثا م 
ـه ـم   ـم  ألبـَعـَد ِمن  ه  َمـا أ ِعـد  َقـادِ     َكـي   (13)َولََقـد ي َجـاء  إلى َذِوي األح 

َبَح َقل بِي َصِرَدا  تَ      أص   إال  ِعَراًدا عردا       ِهي أن  َيِرَداال َيش 
َتبَِدا          َوِصلَِّياًنا برَدا  ل   (16)وعنكثا م 

لي      ا واحداً فكفاَك ِمث  ها أياد    فأَم  ٍد ت طاِوح   (15)فَمن  أَي 

 

                                                           
  .239ص ، 8: ج ، الخصائص ابن ِجنِّي 1
  .374ص ، 8ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 8
ابق : المصدر ا 3  649ص،  3ج -681ص  8جلس 
ابق : ج 4   . 391ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 3   . 327ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 6  .  404ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 7   . 870ص ، 1المصدر الس 
ابق : ج 2   .684ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 9   . 231ص ، 3المصدر الس 
ابق :  10  494، ص 8ج -834ص 1جالمصدر الس 
ابق :  11  782ص ،3ج -318ص  8جالمصدر الس 
ابق : ج 18   . 347ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 13  .  684ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 14  . هكذا وردت صورة البيت في كتاب الخصائص .  347ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج13  ي.وقد نسبه إلى نفيع: رجل من عبد شمس جاهل.  881ص ، 1المصدر الس 
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 ر
نـأ بَ ـَرة  يَ ــش  ــوبِ  َماَنى في الس              أَن  ِخَباَءَنا ـا كَ ـو   (1)ير  ـطِ ـِء تَ اـمــَجَناح  س 

ـ ـَوي َكأَن  َمن  َيك ن  لَه  َنشَ  َتقِر  َيِعش  عَ              ٌب ي ح  رِّ ـيــَبب  َوَمن  َيف   (2)َش ض 
 (3)ِر نارِ ـي  ـي غَ ـا فـهَ ـتِ ـَط اس  ـاِريـمَ ـضَ               ل  داجِ ـيلـوي والـتَ ـش  ـاتت تَ ـبَ ـف
م ؤاً وعساقاِل    ـد ِجنِّي ت  ـقـول َبرِ ـنـن بـَك عـت  ـي  ـهَ ـد نَ ـقـول         َك أك   (6)ات األو 

 ي العساكرـا والليل داجـنَ ـبِ  افَ ـأط             ه ـفـوأطلس يهديه إلى الزاد أن
 (5)اسروَ ـٍوص دقاٍق عَ لى خ  ـعَ  ن  ح  ونَ              ته ـفقلت لعمرٍو صاحبي إذ رأي

حَ ــبَ ـَوأَق   َف ال َكِسيِر  ــلَ َيز  َعاِء ال بِطَ          ف  َزح   (4)اَراــشَ ـــاِء الَعِ ــِسَياَق الرِّ
َته      ــمَ ــال ت ل سِ  نــوال تكوَنن  له عَ      ّن أبا ِعمراَن حج  َمراً ــاً عَ ـو   (3)لى ع 

هَ ـاِك والـحّ ـضّ ــلـول  لـأق  (8)رـــوامــضـِص الــــل ـ ق  ـإّنا وربِّ ال         اِجِر  ـم 
لَ ى ـلـعَ  ز  ـع                           (9)رـيـمـغ  ـة الـلـي  ـى لَ ـتـيـبــوء  مَ ـــس           ِر ـَديــى بذى س  ـلَي 
َم الفـن العَ           ت ه ــي  ـمَ ـراً وأَع  ـم  ـتُّ عَ ـمَ ـأَص  ـفَ  ِر َيو  وِد والَفخ  ارِ ـخَ ـَ ج 

(15) 
م  أَنِّي شَ  ع  ن  مِ ـَفيَ          اِعٌر ـــَمن  كاَن الَ َيز   (11)ر  ـــَزاجِ ـمَ ـه  الــهَ ـن  ـي تَ ـنِّ ـد 

َح الـِرخ           ِر ـع  ــكأن لم َيشـدو لـَت يغـم  ـث   م   (12)رِ ــــتـــخـبـتـَو اإلزاِر ز 
 (13)رـحِ ــجَ ـا َينـهـب  بِ ـضَ ـرى الـَوال تَ           اـهـوال  ـَب أَهـِزع  األَرنَ ــفـال ت  
 (16)ِدر  ــــق ومٌ ــــَدر  أو يَ ـــق  ـال ي   ومٌ ـيَ أ       فِر  يومي  من الموت أ أيِّ  ن  مِ 

َرأً غَ  ه مِ ـإِّن ام  ك  ـر  َيا لََمغ            دةٌ ـن  واحَ ـن  ن  َدِك في الدُّ ِدي وَبع  ورــَبع   (15)ر 
ط  ـالبا هذه عَ ــوإن  ك ر  أَب  رِ ـ  شـقبائلها العَ  ريء من  بَ  تَ ـوأن         ٍن ـش 

(14) 
صارِ ـالزجاجِة واكِ  َرق  ـعَ         دَنا ـير وِعنـن البعال تشربا لب  (13)ف  الِمع 

                                                           
  . 338ص ، 8: ج ، الخصائص ابن ِجنِّي 1
  . 746ص ، 3ابن ِجنِّي  ، الخصائص: ج 8
ابق : ج 3   . 340ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 4   .671ص ، 8المصدر الس 
ابق :  3  .743، 691ص 3جالمصدر الس 
ابق : ج 6   . 329ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 7   . 392ص ، 8المصدر الس 
  . 743ص ، 8ابق : جالمصدر الس   2
ابق : ج 9   . 468ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 10  .  204ص ، 8المصدر الس 

ابق : ج 11  .  237ص ، 8المصدر الس 

ابق : ج 18  .  834ص ، 1المصدر الس 

ابق : ج 13  .  249ص ، 8المصدر الس 

ابق : ج 14  .. 728، 693ص  ، 3المصدر الس 

ابق : ج 13   . 379ص ، 8المصدر الس 

ابق : ج16  .  321ص ، 8المصدر الس 

ابق : ج 17  .  328ص ، 8المصدر الس 
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 (1)ف شُّ بِِكيرِ ـا يَ ـنً ـي  ـِه قَ ـِدي بِ ـه  ـَوعَ        َوَما راعني إاِل يسير بشرطٍة 
َت َمَطا جَ ـعَ  َم يـلَو   (2)َراـان َبح  ـاد  فكـيَ ـجِ ـَد الـمِ ـث   د  ـوقَ        وٍم ـواِدَك َيو 

 (3)ل راء إذ راءــــول ك  ـقَ ـى يَ ـتـحَ         الءــبـل لـا وكـم ومـل يـفي ك
 ارِ ــتَ ـحِ ــَق الـــلَ ــن  حَ ـــكَ ـتِ ـــألَه          ارِ ـتـِت ذي األَس  ـكاال وَربِّ البي

ِم الجارِ                       ر  خذ  الجار  بج   (6)قد ي ؤ 
ِجنِّ ى الحَ ـن  ـغَ ـإِذا تَ  ق  َهي  ر  ي  ــعَ ـتَ  و  ـلوَ   ي  مام  الو   (5)ارـــم  ــا أ م  عَ ـهَ ـن  ـت  عَ ــز 

ت  َظَنابِيَب الَهَوى يوم َعالٍِج  َرا   َقَرع  ت  بَِك َقس  َم االلَوى َحت ى َقَسر   (4)وَيو 
 ا نورـهَ ي  ــبَ ـَـاجِ ــحَ  نَ ــي  ـبَ  اءَ ـــضَ ـيـ  بَ   زور    ــــــأو تَ  ر  ــــــذك  ــك ال تَ ـالــمَ 

 (3)تمشي كما يطرد الغدير                        
َن َمالَمتِـي    ــَن لي بـأم     يــا عــاِذالتي ال ت ـِرد   (8)رِ ـيـِ إن  العــَواذلَ لَس 

  (9)دنيا لباقية العمرـي الـك فـهنّ ـل        ةً ـك راحـثالثين حوالً ال أرى من
 (15)رفَ ة النَ ـيلـا لـينـإل تَدرنَ ـاس م  ـث       قضين َحّجا وحاجات على عجل 

ر  سَ  ِدي َغي   ر  ـَوتَ ـَدِة الـِديـَداَء شَ ـب  ـر كَ ـي  ـوغَ        م وَحَجر  ـه  ـَما لَك ِعن 
 (11)َجاَدت بِكفِّي  كاَن ِمن  أرمى الَبَشر                   

َها َصاء  َضم  وِط َخو  َع الس  رِ َكاللٌ َفَجالَت  فِي ِحَجا       ت َحاِذر  َوق   (12)َحاِجٍب َضم 
يـاً هللِ والـظـافِ ـن  حَ ـَوك        ارَعَهاـَة فَ ـرَع األَمانَ ـم  تَ ـاِويُّ لَ ـعـم    (13)ر  ــاكِ ـِن شَ ـدِّ

 (16)رِ ـيـشُّ بِكِ ـف  ـا يَ ـنً ـي  ـِه قَ ــِدي بِ ــه  ـَوعَ         ٍة ـرطـر بشـي  ـسِ ـي إاِل  يَ ـنــَوَما راع
حَ ـلَ يَ ـبَ ـَوأَق    عَ ـاَق الـيَ ــسِ   يِر  ـسِ ـكَ ـَف ال  ــف  َزح  ـز   (15)َطاِء الَِعَشاَراـبِ ـاِء ال  ــرِّ

َنة  ناِشَره       تاَم َطع  ِل األَي   (14)أناِشَر ال زالَت  َيميِن َك آِشَره     لََقد  َعي 

                                                           

 .  393ص ، 8: ج ، الخصائص ابن ِجنِّي 1

ابق : ج 8  .  392ص ، 8المصدر الس 

ابق :  3  .734، ص 3ج -880، ص  8جالمصدر الس 

ابق : ج 4  .  480ص ، 8المصدر الس 

ابق : ج 3  .  329، 327ص ، 8المصدر الس 

ابق : جال 6  .  600ص ، 8مصدر الس 

ابق : ج 7  .102ص ، 1المصدر الس 

ابق : ج 2  .  749ص ، 8المصدر الس 

ابق : ج 9  .  833ص ، 1المصدر الس 

ابق : ج 10  .  387ص ، 8المصدر الس 

ابق : ج 11  .  349ص ، 8المصدر الس 

ابق : ج 18  .  396ص ، 8المصدر الس 

ابق :  13  .366ص 8ج -864ص 1جالمصدر الس 

ابق : ج 14  .  393ص ، 8المصدر الس 

ابق : ج 13  .  329ص ، 8المصدر الس 
ابق 16   . 143ص ، 8: ج المصدر الس 



214 

 

 ز
َت َطلََب الَمفاوِز   (1)راِمزِ ـاِزٍل ت  ــبَ  لّ ـد  لكــمِ ـفاع      إذا أََرد 

ي  إِن كنَت ذا َبزٍّ   (2)َق وأًى إَِوزِّ و  ـــٌة فَ ــغَ ـابِ ـــسَ       فإِن  َبزِّ
َها ض  ٌن َثالٌَث َفَبع  ن ٌز ل ب  ز            لََنا أَع  َنَنا َعن  َتا َوَما َبي  الَِدَها ثِن   (3)أِلَو 

 ض
 (6)فكيَف ال يسبَق إذ يراكض     وهَو رابض   عرشَ قد سبَق األ

مي ق  َتغ  ٍن لم تذ   ن اكَتحال َمضيضاـي  ـئَ ـوماقِ    ضا يا َمن  لَعي 
 (5)فيها ف ل ف ال َرضيضا كأنّ                    

 ط
البَِطا         ما َراَعنِي إاِل  َجَناٌح َهابِطاً  َطه  الع   (4)َعلَى الب ي وِت َقو 

 ظ
َشل ت  ِمن  ِحَظاِظها  ٍد أَو  س  تِ         َوح  ِظ َواك       ظاِظهاـَعلَى أََحاِسي الَغي 

اَظ ِمن  فَِظاِظَها  لـم       َحت ى َتَرى الَجو  لِ ـَ ذ   اِظَهاــَذا أَف ظـَد شَ ـع  ـاً بَ ـيـو 
َر في ِكَظاِظَها ة ال َخي  ط  َوَتي  ِشظاِظها           وخ  ر  ت َعنِّي ع  َشط   أَن 

ظاِظها َبَتي  إِش  تِكاء أ ر  َد اح  مـبعَ          َبع   اا إلظاظهشَ ــت غ  ل  ــٍة جَ ــز 
تِظاِظها               َش الّناِب الف  َك ِكر   (3)َبج 

 ع
ٍف ِمن َتِحي تَها  لـو   َنا بَسو  ب  قد َقنِع        ساَوَفت  َف الَعي وِف لَراَح الرك   (8)َسو 

َفع   َنى ال َتن  ِري والم  َت ِشع  ون  يَ ــَهل  أَغ     يا لَي  مَ ـد  ج  ـو  ِري م   (9)َمع  ـاً وأَم 
 

 ف
 (15)رفــعـبل يـًبا لم يكن قـك حـوزدت                       ببتك الحب كله لعمري لقد أح

كَ ــبَ  ترٍ ــقَ ــِذي بَ ــاَخ بـأَن  (1)اـــافَ ــتــِ ِه كـــَدي  ـض  ـى عَ ــلـأَن  عــك       ه  ـر 

                                                           
  . 763ص ، 3: ج ، الخصائص ابن ِجنِّي 1
ابق : ج 8   . 720ص ، 3المصدر الس 
  . 390ص ، 8: ج ابن ِجنِّي ، الخصائص 3
ابق : ج 4   . 738ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج المصدر 3   . 778ص ، 8الس 
ابق : ج 6   .446ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 7   . 468ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 2   . 389ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 9   . 396ص ، 8المصدر الس 
ابق 10   . 603ص ، 8: ج المصدر الس 
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فِ   (2)يه إلى ِخاَلفِ ــفــَف، والســالَ ــوخَ         يهـَرى إلـيه  جَ ـإذا ن ِهَي الس 
يـمى علِى شِ أر    (3)وافـل باألجـبـنـش الــق ريــحِ ـلـت         ّذاف ـة قـانـر 
م    ك  ا وَرافِد  م  ِمن  َد الَميَن واألَلَفِ ـامِ ـوحَ           وَكاَن َحاِمل ك   (4) ل  ال ِميَن َبع 
وءة ظهر  َكّفه  ج   (5).....................................   َعلَى َقب ضة َمو 

 ق 
ٍب َقليالِت الق             قِ ـــانِ ــى أيَ ـلــت  عَ ــل  ـالـعَ ــد  تَ ــقَ ــلَ  ه   (4)راِد الالِزقِ ـص 
 (3)راقــــتـى افـن إلـنيـل إثـوك           الق  يٍّ ـــل حَ ـًرا ك  ـبـصَ  س  ـفـا نــي
 (8)قِ ــــل ـ وٍّ ب  ـح  يٍّ وـاتِ ـمـن كَ ـيـب            قِ ـت  ـر  العِ ــّن سِ ــِ يهـَرى فِ ـو  تَ ــلـَ فَ 

ر  ل  (9)َنق  ـس  ـبَِقتٍّ وَتعلّيٍق فقد كاد يَ            ّيةـِ شـــال عَ ــوم كـمـح  ــليَ ـويأم 
 (15)ريقِ ـطــح الـضَ ن وَ ـريـا تـأمَ             قِ ـيـنــعَ ـوال دِ ــخ  وَ ــال ذاتَ  ا ناقَ يَ 

 (11)كالفنيق المحنق قدًما فآضت            ن الحقـطــلبــقد َقالَت  األنساع ل
ًرا َق ال            يا داَر َميٍّ بَدكاِديِك الب ـَرق  َصب  ِت َشو   (12)َتئِق  ـش  ـم  ـفقد َهي ج 

ي والنـال هَ ـالم           ق ــافــنـخـاذه الـل مــيــقـي عـنـب  (13)ساء طالقـد 
 

 ل
ِن َسَبل    ن  ال َجَواِد اب  َو ال َجواد  اب  م و    ه  وا َوَبل  إن  َدي   (16)ا َجاَد َوإن  َجاد 
بـع   امِ ـظـالع م  ـج  ورًة ـك  ـم  ـم  (15)ف ول  ـَرن  ـقَ ـا الـابهـيـي أنـأن  فـك                   ولـ  ط 
َب َحِل ـا حَ ـهـوم  ـال يـت وظَ ـالـظ  (14)لِ ـجَ ـن  ـجَ ـهَ ـي الـوٌم ألَبـال يـوظَ            و 

جالِ ـي الـارَك فــا هللا بـإذا مَ             ٍل ـيــهــي س  ــارَك هللا فـــأالَ ال ب  (13)رِّ

                                                                                                                                                                          
 .390، ص 8ج -864ص  ، 8ج : ، الخصائصابن ِجنِّي  1
ابق 8  .663، ص 8ج -864ص  ، 3ج : المصدر الس 
ابق : ج 3   . 309ص ، 8المصدر الس 

ابق : ج 4  . 387ص ، 8المصدر الس 
َو َطاِعم   عجزه : . 328ص ، 8: جالمصدر السابق  3 تحيٍ وال ه   فال المرء م س 
ابق : ج 6   . 460ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 7   . 681ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 2   . 382ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 9   . 287ص ، 3المصدر الس 
ابق : ج 10   . 731ص ، 3المصدر الس 
ابق : ج 11   . 61ص ، 1المصدر الس 
ابق : ج 18   . 730ص ، 3المصدر الس 
ابق :  13  683،  347، ص  8جالمصدر الس 

ابق : ج 14  . 821ص  ، 1المصدر الس 
ابق 13   . 713ص ، 3: ج المصدر الس 
ا 16   . 410ص ، 8بق : جا المصدر الس 
ابق : ج 17   . 788ص ، 3المصدر الس 
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ضــحَ  ِزي  َسم            َسل ـاءه إِذا عَ ـأَن  مَ ــاً كــو  َوي  يِح ر  لـَ من نافِِض الرِّ
(1) 

الَك في الَمَخاِزي حَ             كٍّ ـَر شَ ـــي  ــد  غَ ـوَك أ ربَ ـوَك أب  ـأب    (2)ث  َحالّ ـي  ـأح 
ه ـلَـ ٍد وتَ ـٍب واحِ ــع  ــكَ ــَك باــقــتَ  ز  بال            ذُّ  (3)ل  ـسِ ـع  ـفِّ يَ ـــكَ ـَيداَك، إِذا ه 
ِجل  ـقـبيذ، واعتش رَب النّ              نو َعِجل  ـا بـنـوان  ــا إِخـنــمَ ـالــعَ   (6) االً بالرِّ

نيلِ ـب  ـلَقد  َطال - لَنف ِسي             ةَ ــراَن هللِ أي  ــف  ــوال ك    - أَرانِي  َر م   (5) ت  َغي 
ِن َسَبل   ن  ال َجَواِد اب  َو ال َجواد  اب  م وا جَ              ه  وا َوَبل  ــإن  َدي   (4)اَد َوإن  َجاد 

ب  ف        فالّ ـا اناً مَ ـعـاى مـا َروقــإذ  أن            لت َهال  ـقـقالوا ارتحل فاخط 
  الّ ــا ِرفـبَ ـصـِ ال وبَ ـوإذ أرى ثَ             أال    ى أاَل  ــــــــشـمَ ـال أؤال   وإذ  
  ى ـباب والــوب  الشـحتى إذا ث            ال  ـــضــخ  ــا م  ـّى أحوى نِدي  ـلـع
ن  الشيـضـوان  فعالّ ـاقـا ء فـبـل ـ َج العِ ـنَ ـشــوان            أال  ـخ واسمــم  ب د 
  تى صالّ ـوحّر صدر  الشيخ ح            م حين َبالّ ـق  ـّى الس  ـِ ضـتـلَ نَ ـمث
  ىّ ــال وولـاغــال شــغـغادر ش                       والى ـإذ ت انَ ـبَ  بٍ ــيـبــى حَ ـلـعَ 
جَ ـا هَ ـــقً ـيلـف القَ ـعـَت تـلـق   ى ــأالــة تــــاجــجَ ـة هَ ـاجـجـع              ال ـو 

غ  ـال الــوأن أ عَ              ر األذالّ ـــــقَ ـّن األحـــحَ ـبِ ـأل ص   ال  عالّ ـــم عَ ـر 
  الّ ـحـنـلَق وتعقِد حبلها المـق  ـتَ             ال  ِحال  ـى  حِ ـب  ــا ظَ ـل يَ ـإن أقـف

هان لها وأقبـان كَ ــأقـمَ                        وال  ـتى احـوحملقت حولّى ح   الّ ــــر 
  الّ ــــاً أفَ ــلِحـى قَ ــغـك أشـريـت              ى ـالـــفَ ـا تَ ــهَ ـاراتِ ـجَ  ت  ـإذا أتَ 

ولـــبَ ـركّ ـمَ                              (  7) الــتّ ـــبـا م  ــقـثـلِ  اًـ بـلـأن  كَ ـــك                         الّ ـــعَ ـث  ـه م  ـاً راو 
                           الّ ــــط  ــر فَ ــاطِ ـوم مَ ــداه يــأن                ال  ــة وج  ـونـطـعـًة مَ ـقـل ـ وغَ 
ن منها غـت الـحـل تـغَ ـي                 ال  ـــوس عَ ـالتي ن  ا مِ ل َهبَ ـوعَ  د    الّ ـر 
  الّ ـرس فيه مـعِ ـه  الـال وجـمَ ـي            الّ ــأّن مَ ـوجه كـة الـوفـتـمن
مــب  ـــه وش  ـــفُّ ـسَ ـتَ           الّ ــطـحتى ام اباً آلَ صَ  أن  ـك   الّ ــا وخَ ــر 

جـهـو  لـم  ـحَ           الّ ـحَ ـه مَ ـلـَ ا رحـً إن حال يومَ    الّ ـت إليه صِ ـا أز 
  الّ ـقـمها استـذاك وإن ذو َرح           ال  ــال  مـال مـتـمَ ـاً تَ ـربَ ـق  ـوعَ 

الّ    الّ ــه أو قــئ لــشـر الـثـأو كَ           من عثرة ماتت َجًوى وس 
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  الّ ـتبـه أسـتـيـا لـل يـقـتَ  وإن             ال تمالى ـرى فـد أثـقـقالت ل
  ّى ـلـعَ ـه وال تَ ـيــفـل : ألنـقـتَ            الّ ـه وبــَمَرض أحَرضَ  ن  ـمِ 
  الّ ـــًة وغِ ــاسـفَ ــروزًة نَ ـجـم           الّ ــالد فِ ـبـال لقَ ـيَ  ّر إن  ـت سَ 

ن ت ج           وإن وصلت األقرب األََخالّ    الّ ــف ت قِ ـنونا واست خِ ـج 
لِلَ    ال ــغـاِت انـن ســك  ـَبّى الــإذا ظ             الّ ـكَ ـع أفـاقِ ـت  من نَ ـوأج 

ه الِظال  ـاإلَران س تَ ح  تَ    وإن رأت صوت الِسباب َعلى             لبت 
طالّ ـبَ اـحَ ـسَ   الّ ــئـا مِ ــقــنَ ــه عَ ـيـت إلــأج             ة ترعد أو َقس 

 (1)َدالّ ـن  ـا وأًى قَ ـا رأسـهـترى ل           ه فانشالّ ت  ـرعَ  م  ـلي  ـأّج  الظ  
ت الّ ـك  ـح الـنِطـلو تَ  َر الـن  ــك  ـال           َناِدر الع  َواِزَى الـد                         م الّ ـص  ـز 
ظيرة الِمَتالّ ـال ت ش           َصتم  والِشن    ال ـتـه وافـئون رأسـَفض 
لَ            ول ألبنيها إذا ما َسالّ ـقـت   الّ ــِرَق أو غَ ـة من سَ تلـيـس 

شـكـًة فَ ـقـيــــَوسِ            الّ ـشَ ـا فَ هَ ـيرتَ ـا جِ ـعَ أو فجَ   الّ ــا ومَ ــر 
نع فال تَ    الّ ــكِ ـرى وال تَ ــَدما أخـعـال ت           َشالّ أحسنتما الص 

  ى ـالـا وصَ ـِ يّ ـبــلـه م  ــِرم  ـح  ــم             ّج إذ أَهالّ ـيا رّب َرب  الحَ 
  الّ ــد أكَ ـى وقــضَ ـد أَن  ـاهلل قـب           لَى  دحله إذ َحالّ ـوحال َحب  

عَ  بَ ـقَ ـوأن   الّ ـضوى واختـن نافٍِة قد انم            ر واألَظالّ ـاألش 
  ه وأالّ ـــــام  ــيـــالَده صــــأج           ر قد َبالى ـَو سفـل بِل  ـمِ ح  يَ 
 ىـا والـام إذا مَ ـال أرحَ ــوص              و غزوة ممالّ ـزالَ نِض  ـيَ 

ح  ـسِ             الّ ـــه وبـلـــم َوص  ــذو َرحِ   الّ ـان صَ ــه كـنـم مـقاء ر 
  من كسب ما طاب وما قد َحالّ             الّ ــواألق رَ ــثـاألك ق  ــفـوين

 الّ ــا وبــعً ـه مــي  ـفـط كــــس  ــبَ             ا َغالّ ـفّ ـال كـإذا الشحيح غ
  دالى ـشمس إذ تـيرقب قرن ال           ال  ـل َحال  حَ ـوحال زاد الرح  

                   (8)اب بادر المصالىجَ ـالحِ  حتَ ـت            ال  ـحتى إذا ما حاجباها انغ
و ثم خـأقَ                            الّ ـــّدى خَ ـسـه إذا تـــلـيـبــسَ             الى ـام وجه النِض 

َذى القطيَع الشاِرف الِهباِلّ    فجال مخطوَف الَحَشى ِشِمالّ          أح 
  الّ ـــــغــه وانـتَ ـيـحـه لـعـدمـب         الّ ــــبَ  الالـــى بـتى إذا أوفـح
                     ه فارمعالّ ـنـداء مِ رّ ـب  الــيـج         الّ ــتـا فآبـِرقً ـاض شَ ـا وفـبه

  الّ ـين أنهـلـَوشَ ـت الـا رأيـمَ ـكَ          الّ ـــ هـتـوحفز الشانين فاس
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  الّ ـالِه فابتـرا جـاض َزبـقـوان         ال  ــحتى إذا حبل  الدعاء انح
  ى من بعد ذا فصالى ـنـثـان م  ـث         الَ وجال ـلى االله عَ ـى عـنـأث
 الّ ـــه وخَ ـــــائـي دعـم  فــوع          ال  ـال وعَ ـهَ ـي نَ ـبـنـى الـلـع

  ىــلِه وواـــنــل ِديــاَء أهــِدمّ           الّ ـحـليس كمن فارق واست
َولى   الى                          وجهتَه سوى الهدى م    مجتنبا كبرى الذنوب الج 

ا أت                          الى ـمستغفرا إذا أصاب الق     ىـالـات صـفـمزدلـى الـلم 
  ىـير جالـجَ ـف  ـف  الـحتى إذا أن                 الّ ـاًعا حالهن حـبـا تِ ـعَ ـبـسَ 
  الىـعَ ـه فـــيّ ــضِ ــى نَ ــب  إلــه                 الّ ــرِّ الج  ـسَ ـم ي  ـه ولـعـق  ر  ـب  

حَ                       (1)ه عليه فاستقال  ـلـيـر 
 (2)ا النــزول ِ سبيل  ــى منهـَس إلـيـول       لو كنَت في َخل قاَء أو رأس شاهق ٍ 

ل فـات  الخَ ـثـبُّ لِ ـضِ ـتَ  َمال        اتهاي َحَجرـي  َمع من تحت الَعجاج لها آز   (3)وَتس 
َنه   َر َحت ى َقَطع  َن فِيَنا ال َبح  َخض  لٍ        َوَخض  ِماٍَر َوِمن  َوح  ال َحاٍل ِمن  غ   (6)َعلَى ك 
َجلَت  بِِه  َتع  لَ، َواس  ه  ال الب خ  ود  وَع َقاتِله  ــنَ ـم  ـى ال يَ ـتً ــن  فَ ـمِ        أَبى ج   (5) ع  الج 

َت ضَ ــأَن  صَ ـك عِ ــو   ل  ـــايِ ــكـى ت  ــنَ ـتَ ـا حَ ــاتـك هَ ـيــاتِ ـهَ        ل  ـاجِ ـسـا ت  ــهـر 
م ها الَجناِدل                          َجى َتل ك  م  الع    (4)لَد 

 (3)لإن  لم َيِجد  يوماً على َمن  َيت كِ               ل  ـمِ ـتَ ـع  ـك يَ ـيـم وأبـريـكــإّن ال
واد  َبيَنه م            ـفي داَرٍة ت   َسم األز  َهالـل ـ ا أه  مَ ـأن  ـك    ق   (8)نا منها الذي ات 

 (9)الفعال شمالها د  ـا إذا ع  ــاهَ دَ ـنَ               أيا بن أناٍس هل يمين ك مطلَق  
م  ـٌر َنح  ـي  ـَفخَ  ك  اِس ِمن  َد الن  اعِ               ن  ِعن  ب  قَ ـمَ ـ  ي الإَِذا الد   (15)الَ َياالَ ـَثوِّ

   (11)ه الشمَس قد َعَقل  لّ إلى الغرب حتّى ظِ       نظرت  وشخِصي مطلَع الشمس ِظله 
ك ر َتَقِت الَخي   فيقِ َمو   يفاذ  جَ ــارِت الــد  سَ ــل  وق         إِذا ال  جَ ــالَ الــرِّ  (12)االــــرِّ

ِر من ِطيِب أَ  َنا ِرَياح  الَغو  ِضها أََتت   (1)لِ ـق  ـم  ـِم والــِ رائـص  ـاِش الـبـَرن  ـِح خ  ـريـِ ب       ر 
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 م
قـِزل  ـن  ـاَت مَ ـهـي  ـهِ  َوي  ِف س  (2)امـــن األَيّ ـًة مـاركـبــت م  ـــانـك                   ٍة ـنا بَنع 

 

لَ  ، شَ ـن  ـا خِ ـَت، يَ ـم  ـأَو  ت  الم   جاجٍ ـٍس ذي عـفي يوِم َنح            ر  إِيالم  ـو   ِمظ 

دام  ـفـطِ ـاص  ـان إاِلّ كـا كـمَ  هـقالوا: هَ ـناهم فـيـحتى أَت                    اِق األَق   (3)ام  ــم 
َو وال مَ ــــّي ال غَ ـا مَ ـيَ  بِّ إن  ـف          ا ـــالمَ ــر   (6)اـن َيدامَ ـب  لـح  ـال ي الح 
َت ـيـَت كـبح  ـف أصـيــك ا          ف أمَسي  د  في فؤاِد الكريمِ  ِمم   (5)يزرع  الو 
 (4)امــنهم الحكـاة ومـضـقـم الـوه          م وهم وزراؤهم ـتهـانـطـم بـهـف

ِم ـسُّ ـاه الـيـمِ ـال الــمــوّراد أَس    (3)مِّ ــِمغَ ـِش الــبَ ـغَ ـاِت الـَريَ ـي أ خ  ـف          د 
 (8)مِ ــوِك الَقَماقِ ـل ـ م  ـناِق الـِل أعـيـنَ           ناـيوف  ه س  ـل ـ نً ـم تـلَ  اًـ امَ ـالق هـفـن  

ٍق على ق   ٍق علّي كَ ــن بَ ـك مِ ـن  ـهِ ـلَ                      لَِل الِحَمىــأاَل ياَسنا َبر   (9)م  ـريـر 
ٌس َكَواِسب  ال ي َمنُّ َطعَ           َوه  ــل ـ اَزَع شِ ـنَ ـٍد تَ ـه  ـٍر قَ ـف  ـعَ ـم  ـلِ  ب   (15)ام هاـغ 
ا خَ ـا سَ ـه  مَ ـــوال اإللــلَ   (11)َماـِ يّ ـشائِي ق  ـمَ ـالـا بـنَ ـل ـ لِـ وال ظَ           َماـض  ـَكن 

 (12)اـمَ ــأذاك بُّ ـحِ ـن ي  ـما ومَ ـبكاؤه           هر  ــان سَ ــأعيني ساء هللا من ك
َقنِي الليل ٌق بـَة بَ ـأر  قـَك بَ ـالـي          م  ــــهَ ــت  ـالـر   (13)ه  ال َيَنم  ـش ق  ـن  يَ ـا مَ ـر 

 (16)ل الظلومـالرج -وإن لم ألقه  -    ي      م  ـإذا هو لم يخفني في ابن ع
 (15)ت  َصائَِماـيـَرن  إّني َعسِ ـثِ ـك  ـالَ ت            اــذل ملحا دائمـرت في العـثـأك

 (14)َمايف الد  ـالسـط بـع  ـرى ت  ـوأ خ          َكف اك َكف  ما ت لِيق  درهَما جوداً 
 اــــً مَ ــائِ ــًدا نَ ـــب  ـــت عَ ـــب  ـــأَصَ          ا ـمً ـائِ ــقَ   م  ـــق    اــمً ــائِ ــقَ  م  ـــق  

 (13)اــــــــــــً مـــــَراغِ ـــًة م  ــــــوأمَ           اــــــــــً مــــَراء رائـــــشَ ـــوع  
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سـف  ـأَن  قَ ـك         َجتها ـط  َبه  ـَد خَ ـع  ـحت  بَ ـبَ ـأَص  ـف  (1)اــمـلـَ ا قَ ــهـومَ ـراً ر 
ّداً  َى زيداً كما قيل َسي    (2)اِزمِ ـالهـَفا والـد  القَ ـبـإذا إّنه عَ          وكنت  أَر 

َن أبَ ـأن  بِ ــــك َذو  ق  بـــمَ ـٍد حِ ــزي         ام ـــصَ ــا عـــر   (3)امــجَ ــالـالـاٌر د 
ام ـه  لـَ ي لَي  ــاسِ ــقَ ــاَت ي  ــب  ام  ـم  ـن  تَ ــم  بـيُّ حاتِ ـِ سـعَ ـق  ـفَ ـوال         ن  َزم 

ت                             عِ سم  ٍم سام  ر   (6)فاٍت لِِصاِللخ 
لِما       وما كنت  أخشى الدهَر إحالَس م سلمٍ  با جاءه وهو م س   (5)من الناِس َذن 

 ا ـهـيـكِ ـش  ــنا ن  ــأَن   و  ـي لَ ـكـتــش  ــوتَ        اـهـيو  ــلــاق أَو تَ ــنــاألَع  ـدُّ بــم  ــتَ 
فيها                          (4)َمس  َحوايا َقالما ن ج 

            (7) ٍس نواحيه ـلـط سَ ـــيٍ ـبــَوا غَ ـِحن                   ه  ــيـاحِ ـام  شــلجَ ــا والــاهَ ــفَ  أن  ــك
 (8)اـــــــاهــــــضَ ــــَرى إال قَ ــــــال يَ                  ى ـــمَ ــأع  ة ــاجَ ــحَ ــب  الــاحــــــصَ 
 (9) هـيـرواء : إنــــح الـدلـت الـالـق      ج ــلـفـون بــعـرتـم ن  ـحـا نـمـنـيـب
 ه  ـيـلِ اـعـه بـل ـ افِ ـا ســـً طــلِـ ـتَ ــخ  ــم                    ي غالِيه  ـلـغ  ـوت  يَ ـمَ ـو إال الـا هـمَ 

 (10)ال ب د  يوماً أَن ني م القِيه                     
 (11)اــاهَ ـنَ ــي  ــًة عَ ــالَ ـم  ـت  هَ ـتَ ـَحت ى شَ        اِرًدا ـــاًء بَ ــــا َومَ ـنً ـب  ـا تِ ـهَ ـت  ـف  ـلَـ عَ 
ل  خَ ـبَ ـتَ   (18)َك َمقَتَويـبِ  اً ــالً صالِحَ ــَفإِّني َخلي        ي َكَشكلَِك َشكل ه  ـالً بـيـلـد 
والتِهاـال ص  ـعَ  ِر أو  د  ه  وَف الد   اـهَ ـاتِ ــم  ــن  لَ ـَة مِ ـم  ـالـا الـنـنَ ـِدل  ـي           ر 

ف س  ِمن  َزَفَراتَِها                      َتِريَح الن                                               (13)َفَتس 
 ن

نينِيـي  ـضَ ـمَ ـفَ       ي ـنـبُّ ـسـيِم يلى االلئـع رُّ ـمأد  ـقـَول ت ق ل ت  ال يع   (16)ت  ث م 
يَ ـال ع  ــا َرج  ـنــا رأي  ــــأن         اـَرانــبَ ــَة أخ  ــب  ــن  ضَ ــالِن مِ ــَرج    (15)اـانـــر 
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َيا َوَبهَجتِ  ن  ِة الدُّ ن  فِي َغر  ار  جَ ـوال     َها ـإذ  َنح  مَ ـعَ ـامِ ـد   (1)نااَن أزماـٌة أز 
ت  من الكّتاِن َخيطاً وأَرسلَ   (2)رسوالً إلى أ خرى جرّياً ي عين ها      ت  ـأمر 

لَى قَ ـإِن  ق        َوانـنُّس  ـِة الــقَ ـل ـ َر خِ ـي  ـِت غَ ـق  ـلِـ خ   ِت فاألَع    يب  بانِ ـضِ ـم 
 (3)انِ ـنَ ــي  ــعَ ـالل  ـــعَ ــف  ــل إِدٍّ تَ ــوك        انِ ـتــصَ ــِدع  ــِت فــــــي  ـَوالـوإِن  تَ 

فَ        نِيـِديـَرن  ـغ  ـاس  يَ ـعـنُّ ـلَ الـعَ ـد  جَ ـقَ   (4) ِدينِيـَرن  ـس  ـي ويَ ـنِّ ــه عَ ــع  ـأَد 

مٍل ويأبى      ه ـت  لــحـأبعدك هللا ِمن قلب َنصَ  بِّ ج   (3)غيرِعصياني في ح 
  فزعن  ـي أن لم  ـات كـي  ـيـى حَ ـشـمَ        ن  ـّى وآربعـقـحـال الـن أذيـِارفع

 (6)تمنع اليوم نساء  تمنعن   إن                         
 (3)يـَوانِّ ـَت وال لَ ـليـَف وال بـلهـب       نِّي ـا فاَت مـدرٍك مَ ـم  ـَت بـسـلـف
بـغَ         ي ــونـان  ـد بــي  وقَ ـــنَ ـي  ـأَن  عَ ــك نوِن ـاِن فَ ـر  َوٍل َمج   (8)وَق َجد 
ِعينا  م  ـت  إن لــمَ ـلِـ عَ  د  ــقَ   (9)ناـيــوِق طِ ـل ـ الخَ ـن  بــلِطَ ــخ  ـتَ ـل        أَِجد  م 
ِيَماَنا ـعَ ـوا ال  ـاف  ـعَ ـإِن  تَ ـف لَ َواإل   (15)اـَرانَ ــيـا نِ ــنَ ـانِ ـمَ ــي أَي  ـإِن  فِ ـــفَ         د 

َر ما أَص ك  ـيـِ أََثو  ري  ـم  أَو ثَ ـد  م           ن  ـو  ؟أَم  تِيك  ن  َني  اَء ذاَت الَقر   (11) الجم 
هَ ـام  ويَ ـنـتَ  ا عـالَ أَتَ ــقــي            ىـت  ـوام  حَ ــب  األَق  ـذ     (12)ى ذي بِاليانـلـو 
  (13)انِ ـزمَ ــل الــفَ ـت  غَ ـيـسـد نـقـل         زاِن ــــبـزنـهـت  بــــيـنِ ـد م  ــقـل
 هـت إن  ــفَ ــع  ــتَ  د  ـد قَ و  ـخ  تدار ل        هدا إن  ـي  ـبَ ـار بد  ـرف الــع  ـتَ  ل  ـهَ  

 هن  ـلكي سَ فِ  الَ ان جَ مَ ـل الج  ث  ـمِ   نه ـح  ـسفَ ـان تَ ـنَ ـيعَ ـال ت  ـل ـ هَ ـانّ ـفَ   
 (16)هـــن  رِ ـغـثَ ـالـون بَ ـلاّل ـحَ ـا لـإنّ    ه  ى إنّ مَ لي  ـي س  ـنّ بي مِ ـجَ ـع  ـتَ  ال 

كي عَ  يفَ ـوكَ   (15)النيـيـــَبائِِحي َغبائِقِي قِ ـَ ص      ال تيــلى عِ ال أَب 
 بو  عـني وكـان فـي العـين ن          يســنِّ  اً إني وإن كنـت  صغيـر 
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 كلّ فنّ –في الشعر–يذهب بي             فإن  شيطاني أميــر  الــجــنّ  
 (1)حـّتى يزيـل عـّني الّتظّني                             

 (8)ألت بطنيـمَ  د  ـا قَ دً ـي  وَ ر   الً ه  مَ          امتأل الحوض وقال قطني  
ه   َمَر الخيِر َجِزيَت الجن   (3)ه  ــنّ ــه  ـي وأ م  ــاتِ ـي  ـنَ ـس  ب  ـــأ ك      يا ع 

 هـ

عى إالـحـنـأم                       ه  ـالـخ  ـل الـيَ ـخلـى الـفـِ إنى امرؤ أ ص                     ( 4)ه  ـه وّدى وأر 

                               ه  ـضالـه المـامِ ـهـمـع  الـطـوأق          ه  ـــالـــمِ ـمـارة الـــزيــــض الــغِ ــوأب
  اله  ـات الجِ ـيـاجـنـاَء الـجـإالّ نَ           ه  ـــالـــعِ ـا تَ ــــهــبـركـا لـهـت بـيســل
  ه ـالـمِ ـرة شِ ـس  ـاب جَ ـبـذاِت هِ           ه  ـــــالــبِ ـى هِ ــلــال أو عــبِ ـى هِ ــلــع
ق مــخَ ـي الـٍة فــيـاجـن   ِكاله ـم  ـب الـقَ ـع  ـد الـال بعسـن  ـتَ         ه  ـــالـعِ ـمَ ـشـر 

ب من ذى الخِ    ه ـالـه صِ ـنـت  مـيـح َرقَ ـاشِ ـوكَ          ه  ـالـمثل انسالل الَعض 
  ه ـالـه وغِ ـنـغ  ـحتى استللت ضِ          ه ـــَزالــه والـوتـف  ـن هَ ـح عـفـصـبال
  ه ــاِة ألــــبَ ـى شَ ـلـه عـت  ـلـمـحَ          ه  ــــِدالــم    وةــــخـن  ذى ح ــامــوط
  اله  ـعِ ـفَ ـق  ـة م  ــاحر  ـِج الــنِ ـوش               ه  ــالــى مَ ــتـّر حــــشـال الــم أمَ ــــول
  ه ــالـول خَ ـط دَ ـعـراً بــاد َدث  ــأفَ                        ه  ـــالــبِ ــب  هــــفُّ ــك ّض ــِ بــا إن تـــمَ 

            ه ــالــه وجِ ــت ِدق  ـــمَ ـا َذمَ ـم  ـل                ه  ـــــــالــــــوثَ   لٍ ــــــار رب  إبــــوص
  ه  ــالـجِ ـيٍد ذوي تَ ــِ ومعشٍر ص                ه ــــــالــظِ   ىّ ــبَ ــظ   رك ـــت ه ـتـركــت
  ر مستهالهـالخيـم بـماؤهــسَ                    ة ــــدى أِدالـــــلنـم لـــرى عليهــت

  ه  ـــالـئـمـصـمـم بــاه  ـق  ـلـت م  ـث         ه  ــزلِ ــى مَ ــلــر عــم دهــهـى بــأَوفَ 
الــبــف   ت  ـت عـبــقــوأ ع         ه ـــــالــقـم بـــــــهـرت  ـثـت كـــد    ه ـذالـم بـهــز 

         ه ــالــهـنـرة مـب  ـعَ ـم  بـهـيـكـأب         ه  ــــالـم ذا غ  ـــدهــعـي بــادرونــوغ
ء مستقِاله  ـفـن         اهلل ـت  بـــــمـصـتـرت واعـبـصَ  م  ــث ل الِعب                            سا بَحم 

  بِاله  ـب الجِ ـا ما يشعـهـبـيشع         ه  ـــــــالـــحــمَ ـضـام م  ـــــــَول  األيود  
     ( 3) تتابع  األيام واألِهاله  ...                                

نِي بأج    ب  بَ ـإّني ألَك    (4)وباسم أوديٍة عن اسم واديها    ها ـلِـ ال َعَن اج 
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 و 
َئاَب قَ  ت  َبراثِن هاإِن  الذِّ َضر  وا               ِد اخ  ٌر إِذا َشبِع  اله م  َبك   (1)والناس  ك 

 ي
ِر على الـط  ـَمَواقِع  ال                   يِّ ــفِ ــَ نّ ـَن الـم ـهـَ يّ ـنَ ـت  ـأن  مَ ـكَ    (2)يِّ ــفِ ـصُّ ـي 

َت بااللِه العلّي ـألم َتك ن  َحلَ   (3)ِر الَمِطيـي  ــَ َمطاَياَك لَِمن  خ أن                           ف 

 (6)لياًل وال أسمع أجراس المطّي                  ري ـني الكـمتى أنام ال يؤرق

لَب وَن األََتاِويانَ ـيـطِ ـولِكن  قَ           َمَوالَِي ِحل ٍف ال َموالي َقراَبٍة   (5)اً ي ح 

           (4)افياَ ـق ل األثـن  ـوز تَ ـج  ـعَ ـال يَ ش  مَ           ا ـَ يـدافِ ـا تَ ـو مشَيهَ ـإليك أشك

ى َدل  ـنَ ـت   ـاتــت  بَ  اـزِّ ِزيِّ ى شَ ـنَ ـا ت  ـمَ ـكَ                     َوَها َتن  اــَ يّ ـبِ ـٌة صَ ــلَـ ه  ـزِّ
(3) 

بــَى قــإذا أت          اِر ناِجَيه  ـمَ ـحِ بِ  اه  بَ ـرحَ ـا مَ َيـ  (8)ه  ـيَ ـانِ ـسـلـه لــت  ـر 
ها ِسَوى هاِمـلَم  ف  َق ِمن   (9)ؤىِّ ـن  ـر الـي  ـَمام وغَ ـث  ـر الـي  ـغَ           دٍ ـَيب 
 (10)اــــري  ـــراقِ ــّداًء ق  ـــحَ  انَ ــكَ وَ           ا ــيّ ـطِ ـمَ ـال م  ـــكلّ ـَم ال ي  ـــكَ ــأب  
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ابق : ج 2  .  343ص ، 8المصدر الس 

ابق : ج 9  . 330ص ، 8المصدر الس 

ابق : ج 10  . 771، 708ص ، 3المصدر الس 
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 أنصاف األبيات
 (1)رــاريـهَ اٍل دَ ـا حَ ـمَ َنـوالدهر أيّ 

ٍر َطعَ  َنًة َفَجرىـّ نَ ـوَحي  َبك   (2)ا َطع 
ٌؤ لم أتَ  ر   (3)ع  بالَكِذب  ـَوش  ـإنِّي ام 

اب  الوح  (6)يـئِ ـمِ ـاتِم  الطائِيُّ وه 
 (5)ةٌ ـوبَ ـي  ـط  ــٌة مَ ـاحَ ـف  ـا ت  ـهَ ـأَن  ـكَ ـفَ 

 (4)ي أباـغـبـتـين تسـأنا أبوها ح
 (3)اتهـيور بنـأال يزجرالشيخ الغَ 

 (8)اـوجَ ـفاحَذر  وال تكَتر  كِرّيا أع  
 (9)اــميِّ أنهجَ ـاألتحـل كـلـط ن  ـمِ 

َم وشحماً  ِعم ها االلح  ه جا ي ط   (15)أ م 
دِ ـك  ـاِن لَ ـف  ـوخ   ب   (11) اماِن للقِلَِع الك 

يدِ ـٍس الـيـلـِد اب  ـنـهوّي ج  (18) مرِّ
َد من ذل  (13)ّدا ـكم ب  ـولكننى لم أج 
الً قال حاج ه قَ ـإذا قيل َمه   (14)دِ ــز 

 (13)ذاذـمن الشُّ  ر  ـمَ  ن  ـض مَ ـعـكب
ِر الَحَجَفت   هاَء َكَظه  ِزَتي   (14)َبل  َجو 

 (17) وَراــخ  ــا فَ ــيًّ ـاجِ ـاة  َربَ ــقَ ـل ـ وتَ 
 (1)َره  ـحِّ ـجَ ـا م  ِربَ ـا ظَ ـم  يَ ــتـحـبِّ ـق

                                                           
  . 136ص ، 8، الخصائص : ج ابن ِجنِّي 1
ابق 8  . 631ص ، 3ج:  المصدر الس 
ابق 3  . 747ص ، 3ج:  المصدر الس 
ابق 4  . 831ص ، 1ج:  المصدر الس 
ابق 3  . 816ص ، 1ج:  المصدر الس 
ابق 6  . 216ص ، 3ج:  المصدر الس 
ابق 7  . 237ص ، 3ج:  المصدر الس 
ابق 2  . 331ص ، 8ج:  المصدر الس 
ابق 9   . 137ص ، 1ج:  المصدر الس 
اب 10  . 764ص ، 3ج:  قالمصدر الس 
ابق 11  .36ص ، 1ج:  المصدر الس 
ابق 18  . 734ص ، 3ج:  المصدر الس 
ابق 13  .331 ، 386، ص 8ج:  المصدر الس 
ابق 14  .343ص ، 8ج:  المصدر الس 
ابق 13  . 102ص ، 1ج:  المصدر الس 
ابق 16  .371، ص 8ج ، 846ص  ، 1: ج المصدر الس 
ابق 17  . 396ص ، 8ج:  المصدر الس 
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ي رِّ ن ص  ٌض نجاري طّيٌب ع   (8)َمح 
را  (3) كمشتريٍ بالحمِد أحمرة ب ت 

 (4)رهــجــي حِ ـار فـن  ـون الـمـك  ـكَ 
 (3)ائرـعلى رءوس كرءوس الط

 (6) َبازِ ا ِمَن الِخز  ـهَ ـَوِرَمت  لََهاِزم  
 (7) باـبـق ت  ــوة النــــق  ـلَ  ت  ـَـانـكَ وَ 

َدبَ  َدبِ ـي  ـت  والش  ـَقد  َدر   (8)يس  ـخ  َدر 

ر س عة باألَض   (9)وقرعن نابك َقر 

ناها ..........   (10)......َبنِي شاَب َقر 

يـِل الـأَه    (11)ن سِ ـلَـ يِض والقَ ـاِط البِ ـرِّ
ما طاله  تا األعالي َجوَنَتا م ص  َمي   (18)ك 

 (13)عِ ــديـٍن بـطـَج ذي شـَج دمـوأدم
 (14)عــفـعـوال فـن قـسـحـي ال ي  ـلـثـم

وني برق عاـاتـأق م  ـإن ال  (13)ل ، فالبِس 
ط  ـمَ ـى سَ ـَعل  (16) َشعِ ـوٍل نَِياٍف َشع  ـر 
فَ ـا فـنَ ـز  بِ ـعِ ـَع الـَرافـتَ   (17) اــعـعَ ـن  ـار 

مِ  َمع  ـأَر  ٌع أَج  َي َفر   (12)ي عليها َوه 
وف  ـن  ـك  في عَ س  مِ ــالو و   (1) َبِره َمد 

                                                                                                                                                                          
 . 773ص ، 3ج، الخصائص :  ابن ِجنِّي 1
ابق  8  .773ص ، 3ج: المصدر الس 
ابق  3  . 280ص ، 3ج: المصدر الس 
ابق  4  . 379ص ، 8ج: المصدر الس 
ابق  3  . 631ص ، 8ج: المصدر الس 
ابق  6   . 727ص ، 3ج: المصدر الس 
ابق  7  . 33ص ، 1ج: المصدر الس 
ابق : ج 2  .403،  343ص ، 8المصدر الس 
ابق : ج 9  .  772ص  ، 3، ج434ص ، 8المصدر الس 
ابق  10  هذا قطعة من بيت تمامه: . 342ص ، 8ج: المصدر الس 

وَنها        ِكح  ت م  وبيِت هللاِ ال َتن  ل ب   َكَذب  رُّ وَتح  ناها َتص   َبنِي شاَب َقر 
ابق  11   . 199ص ، 1ج: المصدر الس 
ابق  18   . 323ص ، 8ج: المصدر الس 
ابق  13  .638ص ،3ج: المصدر الس 
ابق  14  . 633ص ، 8ج: المصدر الس 
ابق  13  .734ص ، 3ج: المصدر الس 
ابق  16  . 773ص ، 3ج: المصدر الس 
ابق  17  . 233ص ،3ج: المصدر الس 
ابق  12  . 302ص ، 8ج: المصدر الس 
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فَ  َفى الِمر  ق وِب إش  ر   (2)قِ ـِمَئَبرة  الع 
 (3) وقـــقـحـوار والــة األجـــم  ذَ ـمَ 
ان الَحَصى َجوافالَ ـرك  ـتـيَ   (4)ن َشذ 
لَ ـا لـقـنَ ـل الـثـم ب  الط  َده َضر   (3)لـب 

 (6)لٌ ــابـك هـِن إِمُّ ـيـساقـرِب الـاض
 (7)لـشيء كأن لم يفع وإذا مضى

 (2)الـــحــقـا إنـفـلـي خـنــا رأتـم  ـل
انِهـن ش  ـع  مِ ـمَ ـس  ـتَ   (9)َواِوالـا عَ ـذ 

 (10)ا ـواكـن هـدي إذه مـعـدار لس
 (11)اــاكَ ــــسَ ـَك أَو  عَ ـالـا عَ ــتَ ـا أبَ ـيَ 
لِىِّ ـَى الـِرق  ـى عَ ـضِّ ـق  ـى تَ ـتـحَ   (18)د 

 (13)اليحة وجه غير  جمّ ـفِ ـمنه صَ 
 (14)ألـــــا سَ ــا مَ ـتـذلـبـوك فـــألـب

دة ال أَخا لها  (13)وت َترك أخرى َفر 
هـلــاس  أال هَ ـن  ـا الــهَ ــا أَيُّ ــيَ   (16)م 
 (17)اــَرمَ ـــَؤك  ـــلٌ ألن  ي  ــه أه  ـإنــف

َتها قد خَ  هِ ـن  ف  ـت  مِ ـَرجَ ـيا لَي   (12)مِّ
الِف والَولَعانِ ـن  مِ ـوه    (1)ن اإلِخ 

                                                                                                                                                                          
 . 817ص ، 1جابن ِجنِّي  ، الخصائص :  1
ابق : ج 8  . 764 ، 3. ج 433ص ، 8المصدر الس 
ابق  3  . 881ص ، 1ج: المصدر الس 
ابق  4  . 102ص ، 1ج: المصدر الس 
ابق  3  . 788ص ، 3ج: المصدر الس 
ابق  6  787ص  3، ج408ص  8ج: المصدر الس 
ابق  7  . 419ص ، 8ج: المصدر الس 
ابق  2  . 193ص ، 1ج: المصدر الس 
ابق  9  . 178ص ، 1ج: المصدر الس 
ابق المصدر ا 10   . 103ص ، 1ج: لس 
ابق  11  . 344ص ، 8ج: المصدر الس 
ابق  18  . 800ص ، 1ج: المصدر الس 
ابق  13  . 218ص ، 3ج: المصدر الس 
ابق  14  . 212ص ، 3ج: المصدر الس 
ابق  13  . 873ص ، 1ج: المصدر الس 
ابق  16  . 637ص ،3ج: المصدر الس 

ابق : ج 17  . 140ص ، 1المصدر الس 

ابق : جالمصدر ا 12  . 773ص ، 3لس 
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 (2)اــنَ ـيــنـِ امـَر أيَ ـي  ــط  ـرِت الـد  جَ ــقَ 
هَ  َهن  بَ ـهـنـن  بنيك عَ ـار   (3)يـنـم  أَر 

 (6)وانِ ــَده  أَبَ ــــل ـ يَ  م  ـــــد لَ ـوذى َول
وا ع  ــطَ   (5)اـَعالَهَ  ر  ـطِ ــّن فـاله  ــار 
قَ ــراَب فَ ـتـى الـبَ ـأَه    (6)اـايـبَ ــه إه  ـو 
 (7)اـــوتَ ـــَحيُّ ـَة والــــي  ـحَ ـل  الــأ ك  ـوي
ل و وَتس    ِن َتع  ج  َم الد   (2)ل  ـف  ـَعَقابِين َيو 
ِسي من رجال أطاول   (9)وبيض الَقلَن 
ِج في م َصل َصلِه  ـَكأَن  صَ   ن  َت الص   (15)و 

ِمي َنَسبي                في س  باب  الذي َيك   (11)أَنا الح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

ابق :  1  .207، ص  3، ج441، ص8جالمصدر الس 

 . 793، ص8جابن ِجنِّي  ، الخصائص :  8
ابق 3  .233، ص8ج:  المصدر الس 

ابق 4   .386، ص8ج:  المصدر الس 

ابق 3  . 424، ص8ج:  المصدر الس 

ابق 6  . 336ص ، 8: ج المصدر الس 

ابق 7  .778ص ، 3: ج المصدر الس 

ابق 2  .791ص ، 3: ج المصدر الس 

ابق 9  . 800ص ، 1: ج المصدر الس 

ابق : ج 10  . 829ص  ، 1المصدر الس 

ابق 11  . 260ص ، 3: ج المصدر الس 
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 :  في الخصائص ب  نسَ ت  لم عرية التي األبيات الشالمبحث السادس  : 
 

 

ها سبيذكر المؤلف قائليها، ولم ينا من األبيات التي لم يجد القارئ لكتاب الخصائص عددً           

ألصحابها، وكان من باب األمانة العلمية في البحث العلمي البحث فيها المحقق محمد الن جار 

في هذه الجزئية من البحث ، حيث سيذكر الّشاهد بها ، وهذا ما قام به الباحث اها ألصحوردُّ 

الشعري ونسبته لصاحبه حسب ما توفر بين يديه من المصادر التي تعينه على ذلك ـ باإلضافة 

 لذكر موطن االستشهاِد به في كتاب الخصائص البن ِجنِّي، وهي : 

 

 قول الشاعر :  – 1

م إذا الخيل  جالوا في كواثبها    (1)  ....................................   وه 
 

ونستدل  (8)م(712 /هـ 100)وهو نفسه زياد بن منقذ العدوي التميمي  لزياد بن حملوهذا البيت 

ن منقذ أحد على هذا من قول التبريزي عن زياد بن حمل في شرح الحماسة : "  َوي َقال لَه  ِزَياد ب 
عمرو، الحنظلّي، من بني العدوية، من تميم،  بن منقذ بن دزيا، وهو  (3)" بني عدي من بني َتِميم

 وتتمة البيت كما في الحماسة : يلقب بالمّرار: من شعراء الدولة األموية. 

م إذا الخيل  جالوا في كواثبها     (4)َفَواِرس  الَخيِل ال َميلٌ َوال َقَزم     وه 
 

ضربين ، األول في تجاور  وهو عنده على(  3)وموطن االستشهاد في هذا البيت ) باب في الجوار (

األلفاظ والثاني في تجاور األحوال . وجاء بالّشاهد في الحديث عن تجاور األلفاظ ؛ إذ يقول : " 

ا تجاورا جرياً مجرى الجزء  وإنما يجول الراكب في صهوة الفرس ال في كاثبه ، لكنهما لم 
 .  (6)" الواحد

 

 

 

                                                           

 َفوارس  الخيل ال ِميلٌ وال َقَزم صدره : . 726ص ، 3ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 1

 .  33ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8

، علق عليه :  شرح ديوان الحماسة ألبي تمامي ، أبو علّي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ، المرزوق 3
 .  974م .  ص8003غريد الشيخ ، بيروت دار الكتب العلمية 

 .  131ص ، 1التبريزي ، شرح الحماسة : ج 4

 .  721ص ، 3ابن ِجنِّي  ، الخصائص : ج 3

ابق  6  .  726ص ، 3: جالمصدر الس 
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 قول الشاعر :  – 8

ف ل     ....................................  ل و وَتس  ِن َتع  ج   (1)َعقابين  يوَم الد 
من إحدى قصائده الهاشميات (  8)م( 744 - 620هـ =  186 - 60) لكميت األسديلوهذا البيت 

 التي وردت في الديوان . مطلعها : 

َتأِمل    قبِل     أال َهل َعمِّ في َرأيه م   (3)َوَهل م دبٌِر َبعَد اإلَِساَءِة م 
 وتمام البيت : 

ف ل    َهماِهم  بالم سَتلئِِميَن َعَوابِسٌ   ل و وَتس  ِن َتع  ج   (4)َعقابين  يوَم الد 
 .  (5) وموطن االستشهاد بهذا البيت في باب ) االمتناع من نقض الغرض (

 

 قول الشاعر :  – 3

ّرة تترك الفتى                         (4)يه للغرابين والَرَخم  َتلِيال لِفِ            ستشرب كأسا م 
دانلوهذا البيت  ب بن َمع  وهو في كعب بن معدان األشقري، ، وهو  (7)م( 700 /هـ  20)  َكع 

 . (9) وموطن االستشهاد بهذا البيت في باب ) االمتناع من نقض الغرض (.  (2)ديوانه
 

 قول الشاعر :  – 4

ـت  نِـسـاَءنـا  ـا َرأَي  َن بالمَ    لَـم  اَيف َحص  زاِء َشد   ع 
ر  ِجّدا   وَبَدت  َمحاِسن ها التي   َفى، وكاَن األَم   (15)َتخ 

من قصيدة له وردت في  .  (11)م(648/  ھ81) لعمرو بن معديكرب الزبيديوهذان البيتان  

 الحماسة والديوان مطلعها : 

يَت ب ردا   لَيَس الجمال  بِِمئَزٍر  د   (12)َفاعلَم  َوإِن  ر 

                                                           

 َهماِهم  بالم سَتلئِِميَن َعَوابِسٌ  صدره : . 793ص ، 3بن ِجنِّي، الخصائص : جا 1

 . 833ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 8

، تحقيق : محمد نبيل طريفي ، بيروت : دار صادر  الديوانم( ، 620األسدي ، الكميت بن زيد األسدي ) 3
 .  327م . ص8000

 .  600دي ،الديوان . ص األسدي ، الكميت بن زيد األس 4

 .  790ص ، 3ابن ِجنِّي، الخصائص : ج 3
ابق : ج6  .  793ص ، 3المصدر الس 
 . 889ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 7
، تحقيق : أحمد محمد عبيد ، أبو ظبي : هيئة  شعر كعب بن معدان األشقريهـ( 20األشقري ، كعب بن معدان ) 2

 . 109م . ص 8010دار الكتب الوطنية أبو ظبي للثقافة والتراث 
 .  790ص ، 3ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 9
ابق : ج 10  .  21: ص  الديوان. الزبيدي ، عمرو بن معديكرب ،  203ص ، 3المصدر الس 
 .  23ص ، 3انظر : الزركلي ، األعالم : ج 11

م . 1923 8الطرابيشي ، دمشق : ط، جمعه ونسقه : مطاع  الديوانهـ( ، 81الزبيدي ، عمرو بن معديكرب ) 18
  . 79ص 
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ما ابن ِجنِّي في باب ) فيما يِؤِمنه علم العربي ة من االعتقادات الدينية (وقد استشهد به
(1)  . 

 قول الشاعر :  – 3

ع  الَكعاَب فإن هم             (2)َمصاٌد لمن يأوي إليهم ومعقِل   إذا أبرَز الَرو 
روهذا البيت  ج  ن ِجنِّي  في وقد استشهد به ابورد في ديوانه . ،  (3)م( 680ق هـ / 8) ألوس بن ح 

باب ) فيما يِؤِمنه علم العربي ة  من االعتقادات الدينية (
(6)  . 

 

 قول الشاعر :  – 6

َك اجتاَحت ال َمنايا              (5)ف َؤاٍد علّيَك أ مُّ  َكلّ  ما أ مُّ
 من مقطوعة له في الرثاء مطلعها : ،  (6) م( 230 /هـ  833ِديك الِجّن )لوهذا البيت 

  (3)َوَغاَض َبحٌر وَباَخ َنجم     ٌب َفَماَت لَيث  َماَت َحبي
 . (8)( االستخالص من األعالم معاني األوصافوقد استشهد به ابن ِجنِّي في باب ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  792ص ، 3ابن ِجنِّي ، الخصائص : ج 1
، تحقيق : محمد  الديوانق هـ( ، 81. ابن حجر ، أوس بن حجر ) 203ص ، 3: ج ابن ِجنِّي ، الخصائص 8

 م . 1979 3يوسف نجم ، بيروت : دار صادر ط
 .  31ص ،8انظر : الزركلي ، األعالم : ج 3

 .  792ص ، 3نِّي ، الخصائص : جابن جِ  4
ابق : ج 3  .  216ص ، 3المصدر الس 
 .  3ص ،4انظر : الزركلي ، األعالم  : ج 6

، تحقيق : مظهر الحجي ، دمشق : منشورات  الديوان هـ( ،836الحمصي ، ديك الجن عبد السالم بن رغبان ) 7
 .  884م .  : ص 8004الكتاب العربي  اتحاد
  . 214ص ، 3خصائص : جابن ِجنِّي ، ال 2
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 الرقم

 

األبيات التي تم  االستشهاد بها أعداد الشعراء و
 "الخصائص"في كتاب 

 

عدد 
 الشعراء

 

 

 عدد األبيات

 

ن لهم تاريخ وفاةالشعراء الجاهلي 1  136 83 ون مم 

ن ليس لهم تاريخ وفاة 8  33 83 الشعراء الجاهليون مم 

ن ليس لهم ترجمة 3  11 9 الشعراء الجاهليون مم 

ن لهم تاريخ وفاة 4  377 99 الشعراء اإلسالميون مم 

ن ليس لهم تاريخ وفاة 3  89 81 الشعراء اإلسالميون مم 

 138 86  من خارج القيد المكاني م الُمستشَهد بهالشعراء  6

 64 19 من خارج القيد الزمانيالُمستشَهد بهم الشعراء  7

 6   األبيات التي لم يتّم نسبتها 2

 304  األبيات المجهولة القائل 9

 64  أنصاف األبيات 10

 1194 222 المجموع
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  الخاتمة
 

، ومن الذاتية الواعية للغة تهمالحظ من خاللصنعها  الخاصةبن ِجنِّي  فلسفته اللغوّية ال          

اللغوي  قهذووالروح العلمية الخالصة، والواسع على تراث األسالف من العلماء، ه اطالعخالل 

وقد بوب ابن ِجنِّي  كتابه في اثنين وستين . على هذا االبتكار والتجديد، الذي ساعده كذلك الرفيع

 .مة المادة التي عالجهاومئة باب ،وهذا يدل على مدى ضخا

 

  توصلت الدراسة الى جملة من النتائج ومن أبرزها:

 

 والمشهور، أخذ بالنصوص الفصيحة المعتمدةوابن ِجنِّي بكالم العرب من شعر ونثر  استشهد –1

ه فصيحاً وت ،الشائع       .واليتيم يقيس على الشاذ والقليل والنادروكان بل لغته. قوم من عد 

 

ابن ِجنِّي استشهد ابن ِجنِّي  بالشعر الفصيح في بيان المعاني واأللفاظ مًعا. أما شعر إن   –8

  فقد استشهد ابن ِجنِّي  بشعر المولدين في المعاني واألغراض؛ أما األلفاظ فال . ، المولدين

 

 أصول الّنحواسة ، فهو أول من أراد تأليف بعقلية تعلّيلية تحليلية ، مبتكرة قيّ ابن ِجنِّي متاز ا –3

 على مذهب أصول الفقه و الكالم. و لذلك جعل علل االّنحوّيين أقرب إلى علل المتّكلمين منها إلى

 علل المتفقهين.وتمّيز بالتتبع الدقيق للفكرة حتى يأتي على وجوه القول فيها، وينتهي إلى ما يريده 

 تقريره بشأنها.

 

نجد أن هذا األمر لم  زمن ومكان محددين.فيما يخص قضية االحتجاج اللغوي ووقفه عند  – 4

اهتمام اللغويين والنُّحاة منصباً على جمع  فقد كانمحط  إجماٍع عند اللغويين ، ومعِقَد توافٍق بينهم. 

 .أو المجهولة بةونسالم ؛دعاهم إلى تدوين كل األشعار التي قيلت مّماالمادة اللغوّية ، 

 

عن موقف كثير من النُّحاة في قلة االستشهاد بالقران الكريم،  لم يختلف موقفه ابن ِجنِّي  إن   – 3

وندرة االستشهاد بالحديث النبوي الشريف، والذي بلغ عدد شواهده أربعة شواهد جاء بها للتأكيد أو 

 التوثيق او االستئناس في رأي جاء به، أو قاعدة قررها.
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نثر أخذ بالنصوص الفصيحة المعتمدة، ابن ِجنِّي  في استشهاده بكالم العرب من شعر وإن   – 6

ه فصيحاً وتقبل لغته.    والمشهور الشائع، وم من عد 

 

، وفي بعض ها لهميعزووشعر األعراب الذين أدركهم وسمع عنهم.بإن  ابن ِجنِّي  استشهد  – 7

از، استخرجها ابن ِجنِّي  من دواوين الشعراء، ورجز الرجها بعضو األحيان كان يترك هذه النسبة.

 وبعضها وقف عليه في المؤلفات اللغوّية التي سبقته.

 

 في أكثر من موضع.كأبيات كاملة أو أنصاف أبيات لشواهد الشعرية لابن ِجنِّي   تكرار – 2

 

 إذا استدعاه واالستشهاد بهاعتمـاد ابن ِجنِّي  على محفوظه من الشعر العربي القديم،  – 9

اخ، واآلخر إلى س  األخطاء التي قد ُيعزى بعضها إلى النُّ الموقف. وربما أدى هذا به إلى بعض 

 .ذاكرة المؤلف

 

ماع، بل  – 10 كان ابن ِجنِّي  يحتكم إلى القياس، ورغم احتكامه إلى القياس فإنه ال يغفل أيًضا الس 

 كان يحتكم إليه ويبني عليه.
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 المصادر والمراجع : 
 

 القران الكريم

 

ي جغرافيا التنوع اللهجبنية الكلمة العربية دراسة لال حسين أمين إبراهيم ، مجإبراهيم ،  .1
 م. 8002، بيروت : دار الرسالة في ضوء القراءات القرآنية 

 

، شرح : أشرف أحمد عدرة ، بيروت :  الديوان م( ،334األبرص ، عبيد بن األبرص ) .8

 م .1994دار الكتاب العربي 

 

،  الكامل في التاريخهـ( ، 630لحسن علّي بن محمد الجزري )ابن األثير ، عز الدين أبو ا .3

 م . 1928بيروت دار صادر 

 

، شرحه وصنف قوافيه : مهدي محمد ناصر  الديوانهـ( ، 90األخطل ، غياث بن غوث) .4

 م .1994الدين ، بيروت : دار الكتب العلمية 

 

شرح: مجيد طراد ، ، قدمه و الديوانق هـ( ، 88األسدي ، بشر بن أبي خازم األسدي  ) .3

 م .1994بيروت : دار الكتاب العربي 

 

، تحقيق : محمد نبيل طريفي ،  الديوانم( ، 620األسدي ، الكميت بن زيد األسدي ) .6

 م .8000بيروت : دار صادر 

 

قافة  الديواناألسود ، األسود بن يعفر ،  .7 ، تحقيق : نوري حمودي القيسي ، وزارة الث 

 . تراثواألعالم : سلسلة كتب ال

 

، تحقيق : أحمد  شعر كعب بن معدان األشقريهـ( ، 20األشقري ، كعب بن معدان ) .2

 م .8010محمد عبيد ، أبو ظبي : هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث دار الكتب الوطنية 

 



226 

 

، تحقيق : مصطفى  الديوانق هـ ( ،  20إِمرؤ القيس ، إمرئ القيس بن حجر الكندي ) .9

 . 3م ، ط8004ار الكتب العلمي ة عبد الشافي ، بيروت : د

 

،  كتاب األغانيهـ( ، 336األصفهاني ، أبو الفرج علّي بن الحسن األصفهاني ) .10

 م . 8008تحقيق : إحسان عباس وآخرون ، بيروت : دار صادر 

 

، تحقيق : محمد خير البقاعي ،  الديوانهـ( ، 2ابن الصمة ، دريد بن الصمة ) .11

 م .1921النشر دمشق : دار قتيبة للطباعة و

 

، تحقيق : هدى ضبهويتشي  الديوانهـ( ، 11ابن الطفيل ، عامر بن الطفيل ) .18

 م .1997،بيروت : دار الرسالة 

 

   م .1920، بيروت : دار صادر  الديوانهـ( ، 7األعشى ، ميمون بن قيس ) .13

 

 ، بيروت : دار صادر . الديوانهـ( ، 41العامري ، لبيد بن ربيعة ) .14

 

 م . 1964، دمشق : جامعة دمشق  في أصول النحوعيد األفغاني ، األفغاني ، س .13

 

اإلنصاف في مسائل ه(  ، 377األنباري ، عبدالرحمن بن محمد بن عبدهللا  ) .16
، تحقيق : إميل يعقوب بيروت : دار الكتب الخالف بين الّنحوّيين الكوفيين والبصريين 

 م .1992العلمي ة 

 

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا  ل الدينأبو البركات كما،  ياألنبارابن  .17

، تحقيق  اإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلة فقي أصول النحو،  هـ(377) األنصاري

 م . 1971: سعيد األفغاني ، بيروت : دار الفكر 

 

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا  أبو البركات كمال الدين،  ياألنبارابن  .12

السامرائي ،  إبراهيم، تحقيق  األلباء في طبقات األدباء نزهة ، هـ(377) األنصاري

 . م1923مكتبة المنار ، الزرقاء ، 
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تذكرة هـ( ، 743ألندلسي ، أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي األندلسي )ا .19
 م .1926، تحقيق : عفيف عبد الرحمن ، بيروت : دار الرسالة  النحاة

 

، تحقيق :  طرب في تاريخ جاهلية العربنشوة الاألندلسي ، أبو سعيد األندلسي ،  .80

 د . نصرت عبد الرحمن ، عمان : مكتبة األقصى .

 

جمهرة هـ( ، 436األندلسي ، أبو محمد ، علّي بن أحمد بن سعيد بن حزم ) .81
 . 3، تحقيق : عبد السالم محمد هارون ، القاهرة : دار المعارف ، ط أنساب العرب

 

، شرحه وقدم له :عبد مهنا ،  الديوانهـ( ، 34األنصاري ، حسان بن ثابت ) .88

 م .1994،  8دار الكتب العلمية طبيروت : 

 
 م . 8003لو ج، القاهرة : مكتبة األن ات العربيةجفي اللهأنيس ، إبراهيم أنيس ،  .83

 

دمية هـ( ، 467الباخرزي ، علّي بن الحسن بن علّي بن أبي الطيب الباخرزي ) .84
 م . 1993مد التنوجي ، بيروت : دار الجيل ، تحقيق : مح القصر وعصرة أهل العصر

 

، تحقيق : علّي ذو الغفار شاكر ،  الديوان،  ثابت بن جابر بن سفيان، تأبط شراً  .83

 م .1924بيروت : دار الغرب اإلسالمي 

 

 الدهر يتيمةهـ(  ، 489عبد الملك بن محمد بن إسماعيل )أبو منصور، الثعالبي  .86
مد محي الدين عبد الحميد ، بيروت : دار الكتب ، تحقيق : محفي شعراء أهل العصر 

 م .1979العلمية 

 

،  الحيوانهـ( ، 833الجاحظ ، أبو عثمان ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني ) .87

 هـ .1484بيروت : دار الكتب العلمية 

 

سنة  ، دار الفكر العربي،  االحتجاج بالشعر في اللغة ، محمد حسن حسن ، جبل .82

 . م1992النشر : 
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، بيروت :   كتاب التعريفاتـ( ، ه 216)جرجاني، علّي بن محمد بن علّي، ال .89

 .م  1923مكتبة لبنان  

 

، تحقيق : نعمان محمد  الديوانهـ( ، 110رير بن عطية بن حذيفة )جرير ،ج .30

 م .8009أمين ، القاهرة : دار المعارف 

 

ضح الصمد ، تحقيق : وا الديوان( ، هـ30عدي ، قيس بن عبد هللا بن عدس )جال .31

 م .1992،بيروت : دار صادر 

 

، تحقيق : حسين نصار ،  الديوانهـ ( ، 28ميل بن معمر )جميل بثينة ، ج .38

 القاهرة : دار مصر للطباعة .

 

، تحقيق  سر صناعة اإلعراب هـ( ،398، أبو الفتح ، عثمان بن ِجنِّي )ابن ِجنِّي .33

 م.1993حسن هنداوي ، دار القلم، دمشق 

 

بيروت : دار مكتبة  ، المنصفهـ( ، 398بو الفتح ، عثمان بن ِجنِّي )، أابن ِجنِّي .34

 م .1939الحياة 

 

، تحقيق : محمد  الخصائصهـ( ، 398، أبو الفتح ، عثمان بن ِجنِّي )ابن ِجنِّي .33

 م . 8018علّي الن جار ، بيروت : عالم الكتب 

 

نتهى مهـ( ، 370)جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمرو ، ابن الحاجب  .36
 م . 1923، بيروت : دار الكتب العلمية  الوصول واألمل في علمي األصول والجدل

 

، األردن ، إربد : مؤسسة حمادة  شذرات من النحو واللغة والتراجمحّداد، حّنا ،  .37

 . م8006 للدراسات.

 

زاق ) .32 الّشاهد وأصول النحو في كتاب م( ، 1974الَحديثي ، َخديجة عبد الر 
 م . 1974ت : مطبوعات جامعة الكويت ، الكوي سيبويه
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، دراسة وتبويب : مفيد محمد  الديوانهـ( ، 43رول بن أوس )جالحطيئة ،  .39

 م .1993قمحية ، بيروت : دار الكتب العلمية 

 

، مؤسسة دار  المفصل في تاريخ الن حوالعربيم( ، 1926الحلواني، محمد خير) .40

 م . 1979الرسالة ، بيروت ، 

 

، تحقيق احسان  إرشاد األريب إلى معرفة األديبمعجم األدباء ، الحموي ، ياقوت  .41

 م.1993عباس ، دار الغرب االسالمي ، بيروت ، 

 

شذرات الذهب في هـ( ، 1029الحنبلي ، أبو الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي ) .48
 م . 1990، تحقيق : أحمد إبراهيم محمد ، بيروت : دار الكتب العلمية  أخبار َمن  ذهب

 

تاريخ ابن خلدون هـ( ، 202ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد بن محمد ) .43
، تحقيق :  المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر

 م . 1999تركي فرحان المصطفى ، بيروت دار إحياء التراث العربي 

 

هـ ( ، 621ن أبي بكر ) ابن خلكان ، أبو العباس ، شمس الدين أحمد بن محمد ب .44

، تقديم : محمد عبد الرحمن المرعشلي ، بيروت :  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

 م . 1997دار إحياء التراث 

 

، تحقيق : محمد يوسف نجم ،  الديوانق هـ( ، 81ابن حجر ، أوس بن حجر ) .43

 م .1979 3بيروت : دار صادر ط

 

، تحقيق : مظهر  الديوانهـ( ، 836غبان )الحمصي ، ديك الجن عبد السالم بن ر .46

 م .8004الحجي ، دمشق : منشورات اتحاد ةالكتاب العربي 

 

، تحقيق : حمدو طماس  الديوانهـ( ، 84الخنساء ، تماضر بنت عمرو السلمية ) .47

 م .8004،  8، بيروت : دار المعرفة ط
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، شرح : حمدو  انالديوق هـ( ، 12معاوية ) نزياد ب النابغة الذبياني الذبياني ، .42

 م .8003،  8طماس ، بيروت : دار المعرفة ،ط

 

، تحقيق : عبد الرحمن المصطاوي ،  الديوانهـ( 62ذريح ، قيس بن ذريح  ) .49

 م . 8004،  8بيروت : دار المعرفة ط

 

سير أعالم هـ( ، 742الذهبي ، شمس الدين ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ) .30
رنؤوط وبشار عوض وآخرون ، بيروت : دار الرسالة ، تحقيق : شعيب األ النبالء

 م . 1923

 

، بغداد : مطبعة الرشيد  علوم اللغة العربية خيتارالراوي ، طه الراوي ،  .31

 م .1949

 

م ، ج، تحقيق : محمد يوسف ن الديوانهـ( ، 23الرقيات ، عبيد هللا بن قيس ) .38

 بيروت : دار صادر .

 

، جمعه ونسقه : مطاع  الديوان، هـ( 81الزبيدي ، عمرو بن معديكرب ) .33

 م .1923 8الطرابيشي ، دمشق : ط

 

، شرحه وقدم له : علّي  الديوانق هـ( ، 13أبو سلمى ، زهير بن أبي سلمى ) .34

 م .1922حسن قاعود ، بيروت دار الكتب العلمية 

 

، تحقيق :  األماليهـ( ، 348ري ، هبة هللا بن علّي بن محمد بن حمزة )جابن الش .33

 م . 8006،  8ي ، طجحمد الطناحي ، القاهرة : مكتبة الخانمحمود م

 

اب ،  .36 اب ، محمد محمد حسن ُشر  ات الكتب ُشر  شرح الشواهد الشعرية في أم 
 م .8007، بيروت : دار الرسالة  الّنحوّية
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نفرى ، ثابت بن أوس األزدي)  .37 ، إميل يعقوب ، بيروت :  الديوانم( ، 383الش 

 . 8، ط1996دار الكتاب العربي 

 

، تحقيق : سجيع جميل الديوان هـ( ، 3أبو الصلت ، أمية بن أبي الصلت ) .32

 م .1992الجبيلي ، بيروت : دار صادر 

 

هـ(  ، 324) أبو الحسن علّي بن عيسى بن علّي بن عبد هللا الرماني،  الرماني .39

 م . 8006 دار الفكر، تحقيق ، إبراهيم السامرائي ، عمان :  رسالة الحدود

 

لزركلي ، خير الدين بن محمود بن محمد بن علّي بن فارس الزركلي ا .60

 م . 8008،  13، بيروت : دار العلم للماليين ، ط األعالمهـ( ، 1396)

 

المفصل في صناعة ( ، هـ 332-467 )محمود بن عمر بن محمدالزمخشري ،   .61
 م .  1993، بيروت : دار ومكتبة الهالل   اإلعراب

 

، عمان : دار المسيرة األدب الجاهلّي بو زيد ومنذر كفافي ، أَبو َزيد ، سامي أ .68

8011  . 

 

للطباعة و  ير، دار النذابن ِجنِّي الّنحويّ  ، فاضل صالح السامرائي، السامرائي  .63

 م.1969بغداد ،  يع،النشر والتوز

 

االقتراح ه( ، 911الّسيوطّي ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد )  .64
 8001، تحقيق: محمد حسن اسماعيل ، بيروت : دار الكتب العلمي ة  ل الن حوفي علم أصو

 . 3، ط 

 

االقتراح في أصول ،  ه(911)الّسيوطّي ، جالل الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر  .63
 م . 1929، تحقيق : محمود جفال ، دمشق : دار القلم النحو وجدله 
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،   بغية الوعاة،  ه(911)ي بكر الّسيوطّي ، جالل الدين ، عبد الرحمن بن أب .66

 تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، المكتبة العصرية ، بيروت.

 

المزهر في علوم ،  ه(911)الّسيوطّي ، جالل الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر  .67
 م . 1992، تحقيق : فؤاد علّي منصور ، بيروت : دار الكتب العلمية  اللغة وأنواعها

 

، القاهرة : دار المعارف ألدب العربي العصر الجاهلّي تاريخ ا،  شوقي ضيف ، .62

 م. 1926

 

 م . 8002القاهرة : دار المعارف ، المدارس الّنحوّية ،  شوقي ضيف ، .69

 

، تحقيق : عمر فاروق  الديوان( ، هق 63ابن عاديا ، السموءل بن عاديا ) .70

 م .8006الطباع ، بيروت : دار األرقم بن أبي األرقم 

 
، القاهرة : مكتبة  بحوث ومقاالت في اللغةرمضان عبد التواب ، عبد التواب ،  .71

 م .1928ي جالخان

 

، شرحه وقدم له : مهدي محمد  الديوانق هـ( ، 60ابن العبد ، طرفة بن العبد ) .78

 م .8008،  3ناصر الدين ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ط

 

حه حمدو طماس ، ، شر الديوانق هـ( ، 88العبسي ، عنترة بن شداد العبسي ) .73

 م .8004بيروت : دار المعرفة 

 

العسقالني ، أبو الفضل ، أحمد بن علّي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  .74

، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وعلّي محمد  اإلصابة في تمييز الصحابةهـ( ، 238)

 م .1994معوض ، بيروت : دار الكتب العلمية

 

َبةَ عبد هللا بن رُ ،  جاجالع .73 الديوان برواية عبد الملك بن قريب هـ( ، 90) ؤ 
 ، تحقيق : عبد الحفيظ السلطي ، دمشق : مكتبة أطلس . األصمعي
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، بيروت : دار العلم  المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالمعلّي ، جواد علّي ،  .76

 م . 1976للماليين 

 

،  ربيدراسات في األدب العم( ، 1939غوستاف ، غوستاف فون غريناوم) .77

 م . 1939ترجمة : إحسان عباس وأنيس فريحة ، بيروت : منشورات دار الحياة 

 

كتاب هـ( ، 339الفارابّي ، أبو نصر ، محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان) .72
 . 8م . ط1990، تحقيق : محسن مهدي ، بيروت : دار المشرق  الحروف

 

علم الَشنتمري ، بيروت ، شرح األ الديوانق ه ( ،  80الفحل ، علقمة بن عبدة ) .79

 م .1998: دار الكتاب العربي 

 

، تحقيق : مهدي المخزومي  معجم العينهـ( ، 170الفراهيدي ، الخليل بن أحمد ) .20

 م . 1920وإبراهيم السامرائي ، بغداد : دار الرشيد للنشر 

 

، شرحه : علّي فاعور ،  الديوانهـ( ، 110) همام بن غالب التميمي ، الفرزدق .21

 م .1927دار الكتب العلمية  بيروت:

 

، تحقيق :  الشعر والشعراءهـ( ، 876ابن قتيبة ، أبو محمد عبدهللا بن مسلم ) .28

 م . 8006أحمد محمد شاكر ، القاهرة : دار الحديث 

 

بناه الرواة على أبناه أ،  هـ(646علّي بن يوسف بن إبراهيم القفطي ) القفطي  ، .23
 م .  1930 : دار الكتب المصرية القاهرة ، هيمل ابراض، تحقيق محمد أبي الف النحاة

 

العمدة في محاسن هـ( ، 463القيرواني ، أبو علّي الحسن بن رشيق القيرواني ) .24
 م . 8001، تحقيق : عبد القادر أحمد عطا ، بيروت : دار الكتب العلمية  الشعر وآدابه

 

حقيق ، ، ت الديوانهـ( ، 103كثير عزة ، كثير بن عبد الرحمن الخزاعي ) .23

 م .1971إحسان عباس ، بيروت : دار الثقافة 
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، تحقيق : إميل بديع يعقوب ،  الديوانق هـ( ، 40ابن كلثوم ، عمرو بن كلثوم ) .26

 م .1991بيروت : دار الكتاب العربي 

 
، بيروت : دار بيروت  الديوانهـ( ، 334المتنبي ، أبو الطيب أحمد بن الحسين ) .27

 م . 1923للطباعة والنشر 

 

معجم هـ( ، 324مرزباني ، أبو عبيد هللا ، محمد بن عمران بن موسى )ال .22
 م .8003، تحقيق : فاروق اسليم ، بيروت : دار صادر  الشعراء

 

 معجم الشعراءهـ( ، 324المرزباني ، أبو عبدهللا ، محمد بن عمران المرزباني ) .29

 م .1928، تحقيق : ف كرنكو ، بيروت : دار الكتب العلمية 

 

شرح ديوان ي ، أبو علّي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ، المرزوق .90
 م .  8003، علق عليه : غريد الشيخ ، بيروت دار الكتب العلمية  الحماسة ألبي تمام

 

، شرح : محمد العنابي ،  الديوانهـ( ، 93المخزومي ، عمر بن أبي ربيعة ) .91

 القاهرة : مطبعة السعادة .

 

، دراسة وتعلّيق : يسري عبد الغني   الديوانهـ( ، 62الملوح ، قيس بن الملوح  ) .98

 م . 1999، بيروت : دار الكتب العلمية ، 

 

،  لسان العربهـ( ، 711ابن منظور ، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ) .93

 م . 1993بيروت : دار صادر 

 

: ، تحقيق  الفهرستكتاب هـ( ، 432يم ، محمد بن إسحاق بن محمد )ابن الند .94

 م. 1922تجدد ، بيروت : دار الغرب اإلسالمي  رضا

 

، شرح وتقديم : طالل حرب ، بيروت :  الديوانالمهلهل ، المهلهل بن ربيعة ،  .93

 الدار العالمي ة     
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، تحقيق : محمد محمود الشنقيطي ، القاهرة : الدار  ديوان الهذليينالهذليون ،  .96

 م . 1963القومية للطباعة والنشر 

 

مناهج الصرفيين ومذاهبهم : في القرنيين الثالث ن هنداوي ، هنداوي ، حس .97
 م . 1929، دمشق : دار القلم  والرابع من الهجرة

 

، تحقيق : أسماء أبو بكر  الديوانق هـ ( ، 30ابن الورد ، عروة بن الورد ) .92

 م .1992محمد ، بيروت : دار الكتب العلمية 

 

، تحقيق : مروان العطية ،  يوانالدق ه ( ،  34الَيشكري ، الحارث بن حلزة ) .99

 م .1994بيروت : دار الهجرة 

 

 

 األبحاث والدراسات : 
 

 ، المصطلح اللغوي عند ابن ِجنِّي في كتاب الخصائص جفال ، محمود عبدهللا جفال ، .1

 . (187ـ  39) 71مجلة مجمع اللغة العربية األردني، ع  . مصدره وداللته

 

( ، مجلة كلية القبائل السّت والتقعيد الّنحويّ بعنوان ) ، بحث خليل أحمد عمايره،  عمايره .8

 م .1997، 80، العدد  14اآلداب، جامعة صنعاء ، المجلد 

 

صحيفة أبي نصر الفارابّي في مقابلة ، كمال أحمد ومحمد علّي مقابلة ، بحث بعنوان ) .3
( ، مجلة دراسات ، العلوم اإلنسانية  الفصيح من لغات العرب : دراسة وتأصيل

 م .8013، 3، العدد  40واالجتماعية ، المجلد 
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