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يهتم هذا البحث بدراسة حقيقة االحتجاج الزماني ،والمكاني عند ابن جني من خالل
كتابه (الخصائص) ،دراسة وصفية تحليلية؛ لبيان كيفية تعامل ابن جني مع هذين القيدين ،وهل
كان مُلتزما بما ُيسمى (عصور االحتجاج) ؟ ويستهدف البحث دراسة الجوانب المختلفة لهذه
الظاهرة التي ُتعد قضية أساسية في االحتجاج اللغوي  .واستعراض اآلراء المختلفة لعلماء اللغة
القدماء والمحدثين في هذه المسألة.
وقد أتت الرسالة مكونة من مقدمة ،ومدخل ،وثالثة فصول ،وخاتمة ،جاء الفصل األول
منها في كيفية حفظ اللغة ،ومراحل تدوينها ،ومصادرها .ثم عرض الفصل الثاني لمنهج ابن
جني في التعامل مع الشواهد اللغوية ،وجاء الفصل الثالث مبي ًنا الشعراء الذين استشهد بهم
وعارضً ا لمدى اتفاقهم مع عصور االحتجاج.
هذا وقد كان المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي مع االستعانة
بالمنهج االحصائي لتتبع الشعراء .وألحق البحث بخاتمة تبين نتائج الدراسة التي كان من
أبرزها:
استشهاد ابن جني بكالم العرب من شعر ونثر سواء أكان فصيحً ا شائعً ا  ،أو ً
شاذا  ،أو نادرً ا ،
أو يتيمًا .فال يتحرج من ذلك  .باإلضافة إلى أنه كان يستأنس بالشعراء المتأخرين في ميدان
المعنى  ،واحترامه للغة واألخذ بها وعدم رد بعضها ببعض.

ح

ملخص البحث باللغة اإلنجليزية



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
أحمد هللا تعالى  ،وأشكر له جزيل عطائه وفضل هدايته وعونه  ،إ ّنه نعم المولى ونعم المعين،
وأفضل الصالة والسالم على سيّدنا محمد – صلى هللا عليه وسلم – وعلى آله وصحبه الكرام،
وبعد،
فقد كانت ال ّ
شواهد ال ّنحويّة التي أوردها علماء ال ّنحو بمثابة الدليل على صحة آرائهم ال ّنحويّة
أو إثبات القواعد التي كانوا يُدَ وِّ نوها في كتبهم  ،وقد حازت هذه ال ّشواهد عناية كبيرة عندهم  ،من
حيث اختيار ال ّشاهد المطلوب.
ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة في محاولة لبيان حقيقة االحتجاج الزماني والمكاني عند ابن
ِج ِّني  ،وكيف تعامل مع هذين القيدين ؟ وهل كان مُلتزما بما يسمى عصور االحتجاج ؟ وما طبيعة
االحتجاجات ال ّنحويّة التي ذكرها ؟ وكيف وظفها في كتابه (الخصائص) ؟  .باعتبارهذه القضية
إحدى القضايا األساسية في الدراسات العربية التي تبناها بعض علماء اللغة العرب األوائل الذين
قعّدوا للغتهم خو ًفا عليها من الفساد الذي أصابها بسبب دخول غير العرب اإلسالم .ومدى تطابق
النظرية اللغويّة العربية القديمة المسلّم بها ،مع الرؤية الجديدة التي تبناها بعض علماء اللغة في
العصور الالحقة إلى وقتنا الحالي وما القته من رضى أو رفض.
وتكمن أهميّة هذه الدراسة في إحصائها لجميع ال ّشواهد اللغويّة التي ذكرها ابن ِج ِّني،
ومقارنتها بواقع االستشهاد اللغوي عند ال ُّنحاة هذا باإلضافة إلى بيان منهج ابن ِج ِّني في تعامله مع
هذه ال ّشواهد ،وبيان مكانتها اللغويّة.
أمّا منهج الدراسة فقد كان المنهج الوصفيّ التحليليّ المعتمد األساس باإلضافة إلى المنهج
اإلحصائيّ في رصد ال ّشواهد وتحليلها.
أمّا أقرب الدراسات السابقة ذات العالقة ببحثي فكانت :
ج ِّني  ،منال محمد مصطفى أحمد  ،جامعة أم درمان
 -1ال ّشواهد ال ّنحويّة في الخصائص البن ِ
اإلسالمية 8002م  .وفيها تناولت الباحثة موضوع ال ّ
ج ِّني
شواهد ال ّنحويّة التي اعتمد عليها ابن ِ
في كتاب الخصائص  ،من آيات قرآنيّة وأحاديث نبويّة وأبيات شعريّة .
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 – 8أصول التوجيه ال ّنحويّ عند ابن ِج ِّني  ،إبراهيم محمد المحمود  ،جامعة دمشق 8018م :
ج ِّني في بناء القواعد في كتبه كالسماع وأدلته
تحدث عن األصول العامة التي صدر عنها ابن ِ
القرآن الكريم والحديث ال نبوي الشريف وكالم العرب بش ّقيه الشعر وال ّنثر .
ج ِّني في كتاب الخصائص ومدى
أمّا هذه الدراسة فتختصّ بدراسة الشواهد الشعرية عند ابن ِ
التزامه بالقيدين الزمانيّ والمكانيّ لالحتجاج اللغويّ .
وقد جاءت هذه الدراسة قائمة على مدخل وثالثة فصول  ،ك ّل فصل مق ّسم إلى مباحث،
وخاتمة.
المدخل :تناولت فيه :حياة العالمة ابن ِج ِّني صاحب الخصائص وسيرته الذاتية والعلمية ،وعالقته
بشيخه أبي عليّ الفارسيّ ،ومكانته العلمية ،وآثاره .والتعريف بكتاب الخصائص ؛ وموضوعه ،
وسبب تأليفه  ،ومنهجه  ،وقيمته .
أ ّما الفصل األول :فقد بدأته بالحديث عن كيفية حفظ اللغة العربية والتدوين بدايته ومراحله
ومصادره وأسبابه ،ومفهوم القيد المكـاني والزماني ،ونصّ الفارابيّ  ،وال ّ
شواهد اللغويّة وال ّنحويّة.
الثاني  :فقد تناولت فيه منهج ابن ِج ِّني في التعامل مع ال ّشاهد اللغوي واالحتجاج به،
وأ ّما الفصل
ّ
ومنهجه في توثيق األبيات الشعرية ،وختمنا هذا الفصل بالحديث عن موقفه مـن أصـول ال ّنحو
العـربيّ  ،وتقديم أمثلة لهذا كلّه من كتابه الخصائص.
وأ ّما الفصل الثالث :فقد جمعت فيه أسماء الشعراء وترجماتهم وأبياتهم الشعرية التي استشهد بها
ج ِّني في كتابه (الخصائص) ،وقمت بتصنيفهم وفق ترتيب معين ،ومقارنتها بواقع االستشهاد
ابن ِ
اللغويّ عند ال ّنحاة.
ولقد أنهيت البحث بخاتمة أبرزت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها  ،ثم أعقبتها بالفهارس العامة
وهي :فهرس األبيات ال ِّشعرية  ،وفهرس أنصاف األبيات  ،وفهرس المصادر والمراجع .
* هذا وباهلل التوفيق *

3

ج ِّني
* ابن ِ
نسبه :
اللغوي
حوي
هو أبو الفتح عثمان بن ِج ِّني
ّ
الموصلي ال ّن ّ
ّ

()1

 ،وكان أبوه عبداً روميا ً

مملوكا ً لسليمان بن فهد بن أحمد األزديّ الموصليّ ( " ، )8و ِج ِّني بكسر الجيم و تشديد االنون
وكسرها وسكون الياء علم رومي وهو معرب ( ك ّني ) "( )3ومعناها  :كريم  ،نبيل (
 ) GENNAIUSو ِج ِّني تكتب بالحروف الالتينية ممّثلة اللفظ اليونانيّ  ،جيد التفكير  ،عبقريّ ،
مخلص( ، )4وفي شعره إشارة إلى أصله غير العربيّ :
ب
نس ٍ
فإن أصـ ِبح بـال َ

سبِي
الورى َن َ
فعِلمِي في َ

َعـلـى أ ّنـِي أؤول إلى
َقـ َيـاصِ رة إذا َ
نطـقـوا

ســـاد ٍة نــجــــ ِ
ب
روم َ
قـ ٍ

أرم الدهر ذو الـ َخـطـ ِ
ب

النبي لهم
أوالَ َك دعا
ُّ

ك َفى َ
دعـاء َن ِبي
شــ َر ًفا َ

()5

َمولده :
ج ِّني  ،فقيل  " :إنه ولد بالموصل قبل
اختلف المؤرخون في السنة التي وُ لد فيها ابن ِ
الثالثين والثالثمائة "( )6وقيل( " : )7قبل الثالثمائة "  ،أما أبو الفداء فإ ّنه يذكر بأن والدته كانت
سنة ( 308ھ )( . )2أما مح ِّقق كتاب الخصائص محمد عليّ النجار فذهب إلى "أنّ والدته تكون في
حدود اثنين وعشرين وثالثمائة " ( ،)9وأما شوقي ضيف ،وفاضل صالح السامرائي فيذهبان إلى
()10

أن مولده كان في حدود عشرين وثالثمائة (  380ھ )

 .وفي اعتقادي أن هذا االضطراب في

سنة والدته أمر طبيعي؛ إذا ما عدنا إلى تلك العصور القديمة إال إذا صرح الشخص نفسه بسنة
والدته أو ت ّم التأكد منها من قبل معاصريه .فمن الصعوبة القطع في ذلك فالمهم في حياة الفرد
آنذاك تاريخ وفاته.

 1القفطي  ،إنباه الرواة على أنباه النحاة  ،تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم بيروت 1926 .م  :ج  8ص . 333
 8المصدر السابق ،ج ، 8ص . 333
 3السّيوطيّ  ،بغية الوعاة  ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  ،المكتبة العصرية  ،بيروت  .ج  ، 8ص. 138
 4النجار  ،محمد عليّ  ،مقدمة الخصائص ،ص . 8
 3المصدر السابق  ،ج  ، 18ص . 23
 6السّيوطيّ  ،بغية الوعاة  ،ج  ، 8ص . 138
 7الحنبلي  ،ابن عماد  ،شذرات الذهب  :ج  ، 3ص  ، 141نقال عن  :السامرائي  ،فاضل صالح  ،ابن ِج ِّني
ال ّنحويّ  ،بغداد  :دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع1969،م  ،ص. 83 .
ِّ
ّ
 2أبو الفداء  ،تاريخ أبي الفدا  :ج ، 8ص  ، 841نقال عن فاضل صالح السامرائي ،ابن ِجني النحويّ  ،ص .83
 9ال ّنجار  ،محمد عليّ  ،مقدمة الخصائص  ،ج  ، 1ص . 9
 10السامرائي  ،فاضل صالح  ،ابن ِج ِّني ال ّنحويّ  :ص .40
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وفاته :
كانت وفاته يوم الجمعة لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنين وتسعين وثالثمائة ( 398ھ ) في
خالفة القادر( .)1وذهب بعضهم إلى أنه توفي سنة ثالثة وتسعين وثالثمائة( .)8وقال القفطي" :إ ّنه
توفي سنة اثنتين وسبعين وثالثمائة"

()3

وأراه تصحيفا ً لتشابه الحروف ألن شيخه أبا عليّ

ج ِّني بعد شيخه وتصدر مكانه ببغداد للتدريس(. )4
الفارسيّ توفي سنة (377ھ) ،وقد عاش ابن ِ
ج ِّني بالشونيزي من مقابر بغداد  .عند قبر أستاذه أبي عليّ الفارسيّ وهي
و ُدفن ابن ِ
مقبرة ِج ِّني الحالية  ،وأكثر مدفنها من المتصوفة( . )3وكان له من األوالد ثالثة وهم  :عليّ  ،عال
 ،وعالء  ،وكلهم أدباء فضالء قد خرج ُهم والدهم وحسن خطوط ُهم (. )6

صفاته :
ج ِّني َ
الخل ِقية وسماته الجسم ّية غير بعض
لم تذكر لنا كتب التراجم الكثير عن صفات ابن ِ
الصفات البارزة فيه حيث روي اّنه كان مم ّتعا بإحدى عينيه ( ، )7وذلك كناية عن أّنه كان أعور
الع َور ويدلل عليه هذه األبيات التي قالها في عتاب صديق له(: )2
والذي ُينب ُئ عن هذا َ
ذنب لي
صدودك عني وال َ

دَ لـيــل ٌ َعـلـى نِـيــ ٍة َفـاسِ ـده

َف َقد – َو َحياتِ َك– ِمما بكيت

خشيت على عين َِي الواحِده

َولَــوال َم َخــا َفـــة أال أراك

ل َمـا َكـانَ في َتـر ِك َهـا فائِده

وقد ذهب محمد عليّ النجار إلى أن ابن ِج ِّني كان في ل َِسا ِن ِه لُك َنة لمكانه من ال ُعجمة من
جهة أبيه فكان يستعين على إيضاح ما يريد باإلشارة( . )9وهذه الصفات وال ريب ال يمكن أن تقدح
في شخصية الرجل التي طبقت اآلفاق بسعة علمه وإفاضته في علوم العربية .

 1السّيوطيّ  ،بغية الوعاة  ،ج  ، 8ص .138
 8ابن األثير  ،الكامل في التاريخ  ،ج  ، 7ص . 813 ، 819
 3القفطي  ،إنباه الرواة  ،ج  ، 8ص . 336
 4هنداوي  ،حسن  ،مقدمة سر صناعة اإلعراب  ،ج  ، 1ص . 2
 3السامرائي  ،فاضل صالح  ،ابن ِج ِّني ال ّنحويّ  ،ص . 86
 6الحموي  ،ياقوت  ،معجم األدباء  ،ج  ، 18ص . 91
 7المصدر السابق  ،ج  ، 18ص . 90
 2المصدر السابق  :نفسه .
 9النجار  ،محمد عليّ  ،مقدمة الخصائص ،ج  ،1ص . 14
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علي :
صحبته ألستاذه أبي
ّ
يُع ُّد أبو عليّ الفارسيّ المتوفى سنة ( 377ھ ) أه ّم شخص ّية علميّة أّ ّثرت تأثيراً بالغا ً في
ج ِّني فهو شديد التعلّق به  ،كثير النقل عنه  ،وما من َمرة يذكر فيها اسمه إال
تكوين شخصية ابن ِ
ويغدق عليه بالدعاء والرحمة ،يقول محمد عليّ النجار( " : )1كان ابن ِج ِّني يظهر من التعلق به،
علي
والتقبل لرأيه واالنتفاع بعلمه أحسن ما يظهر تلميذ ألستاذه  ،وهو ال يفتأ في كتبه يذكر أبا
ّ
بجح باالنتساب إليه  ،والتش ّبث بأسبابه " .
 ،وعلمه ويرجع علمه ومكانته إلى فضل أستاذه  ،وي ِّ
ويمكننا أن نستشهد على مدى تقديره لعلم شيخه بما ورد في كتاب الخصائص  ،حيث يقول(" : )8
علي ونبل قدره
علي
وقلت َمرة ألبي بكر أحمد بن
الرازي – رحمه هللا – وقد أفضنا في ذكر أبي ّ
ّ
ّ
علي قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع
ونباوة محلّه  ،أحسب أن أبا
ّ
أصحابنا  .فأصغى أبو بكر إليه  ،ولم يتب ّ
شع هذا القول عليه " .
ويقول في تضلّعه في القياس و التعليّل( " : )3وهلل هو وعليه رحمته فما كان أقوى قياسه
 ،وأشدّ بهذا العلم اللطيف الشريف أنسه فكأّنه إ ّنما كان مخلوقا له  ،وكيف كان ال يكون كذلك ،
وقد أقدم على هذه الطريقة مع جلّة أصحابها  ،وأعيان شيوخها  ،سبعين سنة  ،زائحة علله،
ساقطة عنه كلفه  ،وجعله همه  ،وسدمه  ،ال يعتاقه عنه ولد  ،وال يعارضه فيه متجر  ،وال
يسوم به مطلب  ،وال يخدم به رئيسا إال بآخره  ،وقد حط من أثقاله  ،وألقى عصا ترحاله " .
الفارسي كان قد
علي
وقد ذكر في سبب اتصاله بأبي عليّ الفارسيّ وأخذه عنه " :أَن أبا
ّ
ّ
سافر إلى الموصل فدخل الجامع فوجد أبا الفتح عثمان بن ِج ِّني يقرئ ال ّنحو ،وهو شاب ،وكان
علي فوجده
بين يديه متعلّم وهو يكلّمه في قلب الواو ألفا ،نحو قام وقال .فاعترض عليه أبو
ّ
علي ،ولم يعرفه ابن ِج ِّني وسأل
علي( :زببت وأنت حصرم) ثم قام أبو
مقتصراً .فقال له أبو
ّ
ّ
حوي .فأخذ في طلبه فوجده ينزل إلى (السميرية ) يقصد
علي
عنه فقيل له :هو أبو
الفارسي ال ّن ّ
ّ
ّ
()4

بغداد .فنزل معه في الحال ،ولزمه وصاحبه أربعين سنة"

 .وقد أ ّكد هذا الخبر فاضل صالح

السامرائي بعد تمحيصه لما تواتر من الروايات التي نقلت هذا الخبر إلى أن ابن ِج ِّني وأبا عليّ
كان لقاؤهما سنة (337ھ) "( . )3ويؤكد هذا ّ
الزعم محمد عليّ النجار بقوله  " :وتجمع الروايات
 1ابن ِجني ،الخصائص  :ج  ، 1ص .17
 8ينظر المصدر السابق  :ج  ، 1ص . 802
 3ينظر المصدر السابق  :ج  ، 1ص . 877
 4األنباري  ،أبو البركات األنباري  ،نزهة األلباء  ،تحقيق  :إبراهيم السامرائي  ،مكتبة المنار  ،الزرقاء  ،ط 3
1923م  .ص . 402
ِّ
3السامرائي  ،فاضل صالح  ،ابن ِجني ،ج  ، 1ص . 37
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علي بعد سنة (333ھ) "( ، )1وال ريب بأ َن هذه المالزمة في الحضر
على أن أبا الفتح صحب أبا
ّ
ج ِّني أَن ُيح ّكم أصول العربية وأن يتفّوق فيها على أقرانه  .يقول
والسفر هي التي أدت بعقل ابن ِ
()8

فاضل صالح السامرائي

 " :أّنه كانت في التلميذ صفات حببته إلى شيخه  ،وفي الشيخ صفات

حببته إلى التلميذ دعتهما إلى التوافق  ،ودوام األلفة الطويلة  .فقد كانا معتزلي ّين  " .ومما يؤّ كد
أّنهما كان على مذهب واحد ما جاء في كتاب المزهر  " :وقال ابن ِجني في الخصائص وكان
الفارسي معتزلي ّين " (. )3
علي
هو وشيخه أبو
ّ
ّ
ص ّنف أبو الفتح سائر كتبه في حياة أستاذه فاستجادها ووقعت عنده موقع القبول

()4

 .فهو

يشبه إلى حد بعيد في كثرة نقله عن أستاذه أبي عليّ شيخ ال ُّنحاة سيبويه في نقله علم الخليل بن
أحمد لقد كان أبو عليّ يقتنع بعلم تلميذه ابن ِج ِّني ،وكان يسأله في بعض المسائل ،ويرجع إلى رأيه
فيها ويدون ذلك في كتبه .فكانا نعم األستاذ والتلميذ .
صية واضحة قوية في مجال تصانيفه  .تبرز في كثرة
ج ِّني التلميذ شخ ّ
فشخصية ابن ِ
تعليّقاته التي علّق بها على أقوال العرب ،وآراء النحاة .كما تظهر قوة حفظه ،وعمق إدراكه .فلم
يكن مجرد ناقل ،وإّنما كان ناقالً ناقداً ،وعالما ً بصيراً .كما كان ذا فكر نافذ ،ورأي مستقل.
ولقد بلغ أبو الفتح في علوم العربية مكانه سامية  .أثبتها له المتقدمون والمتأخرون على
السواء  .يقول أبو الطيب المتنبيّ المتوفى سنة (334ھ)  -وقد كان ذا قدم مكينة وبصر نافذ
وإحاطة تا ّمة بعلم العربية  " : -هذا رجل ال يعرف قدره كثير من الناس  .وكان المتنبي إذا سئل
عن شيء من دقائق ال ّنحو والتصريف في شعره يقول  :سلوا صاحبنا أبا الفتح  .ويقول في
مسالك األبصار :وكان أبو الطيب المتنبي إذا سئل عن معنى قاله أو توجيه إعراب حصل فيه
إغراب دل ّ عليه  ،وقال عليكم بالشيخ األعور ابن ِج ِّني فسلوه فإّنه يقول ما أردت وما لم أرد
"(. )3
أال تد ّل هذه الشهادة على ما بلغه ابن ِج ِّني من سمو المكانة وعلو المنزلة في علوم
العربية  ،ومن ّ
يطلع على نصوص الذين ترجموا له يتأكد من هذه المرتبة السامية التي لم ينلها

 1ال ّنجار  ،محمد عليّ  ،مقدمة الخصائص  ،ج  ،1ص . 19
 8السامرائي  ،فاضل صالح  ،ابن ِج ِّني  ،ص . 41
 3السّيوطيّ  ،المزهر :ج  ، 1ص . 10
 4ال ّنجار  ،محمد عليّ  ،مقدمة الخصائص ،ج  ، 1ص . 19
 3المصدر نفسه  ،ج  ، 1ص . 81
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أحد سواه  .يقول الثعالبيّ " :هو القطب في لسان العرب ،وإليه انتهت الرياسة في األدب"(.)1
ويقول الباخرزي " :هو أبو الفتح عثمان بن ِج ِّني  .ليس ألحد في أئمة األدب في فتح ال ُمق َفالت ،
وشرح المشكالت ما له  ،وال سيما في علم اإلعراب  ،فقد وقع منها على ثمرة الغراب  ،ومن
وقف على مصنفاته وقف على بعض صفاته  ، )8( ".وقال ياقوت( " : )3عثمان ابن ِج ِّني … .من
صنف في ذلك كتبا أبر بها على المتقدمين ،
أحذق أهل األدب وأعلمهم بال ّنحو والتصريف  ،و ّ
وأعجز المتأخرين  ،ولم يت ّكلم في التصريف ّ
أدق كالما منه ".
أما بالنسبة ألراء المحدثين ،فإنهم يتفقون على قدم سبقه ،وعبقريته في علوم العربية .فج ّل
البحوث اللغويّة الحديثة تعتمد على آرائه في اللغة ،واألصوات ،والتصريف .جاء في دائرة
المعارف اإلسالم ّية  " :ويعتبر ابن ِج ِّني أكثر ال ِّثقات علما ً بالتصريف "( . )4ويقول طه الراوي " :
كان نسيج وحده في صناعة التصريف  ،ويع ُّد بحق فيلسوف العربية  ،وباقرها  ،وأكبر أئمة
ال ّنحو بعد الخليل وسيبويه "

()3

علي حول
 .ويقول محمد أسعد طلس( " : )6والتف تالميذ أبي
ّ

حجتها غير مدافع  .كما أصبح مرجع العالم
زميلهم  ،وخليفة شيخهم حتى أصبح إمام بغداد  ،و ّ
اإلسالمي في علوم العربية "  ،ويقول في موضع أخر( " : )7أما بعد فنحن أمام آراء فيلسوف
كثيرا من القواعد التي أّقرها
في اكتناه أسرار هذا العلم  ،وكشف المخبأ منه ،وقرر منذ ألف عام ً
ج ِّني في التصريف  ،واللغة  ،إال
اليوم المستشرقون وعلماء األصوات  ،وال يعلم حقيقة أثر ابن ِ
من ّاطلع على آثار الصرفيين وأصحاب المعاجم  ،فإّنها ّكلها مطبوعة بطابعه" .ويتحدث سعيد
األفغاني عن ابن ِج ِّني فيقول " :لقد كان أعلى علماء العربية كع ًبا في كل ّ عصورها  ،وأغوصهم
عا ّمة على أسرار العربية  ،وأنجحهم في االهتداء إلى النظريات العامة  ،وكتابه الخصائص ال
ج ِّني مبتدع نظرية
يزال محط إعجاب علماء العرب والغرب على السواء ،وحسبك أَن ابن ِ
سن أَن يفه َم عليه هذا العلم اليوم  .أ ّما
االشتقاق الكبير ،ومؤسس علم فقه اللغة على ما يح َ
ج ِّني مرجع كثير من
التصريف فهو إمامه دون منازع  ،وقلّما تقرأ كتابا فيه وال يكون ابن ِ
مسائله ،وكتابه ( سرالصناعة ) من خير ما حفظ الزمان من هذا التراث" ( .)2فك ّل هذه األقوال
 1الثعالبي  ،أبو منصور  ،يتيمة الدهر  ،ج  ، 1ص  ،18نقال عن فاضل صالح السامرائي  ،ابن ِج ِّني  ،ص. 64
 8الباخرزي  ،دمية القصر  ،ص  ، 897نقالً عن  :السامرائي  ،فاضل صالح  ،ابن ِج ِّني  ،ص . 64
 3الحموي  ،ياقوت  ،معجب األدباء  ،ج  ، 18ص . 21
 4البستاني  ،فؤاد  ،دائرة المعارف اإلسالمية ،ج ،1ص .188نقال عن  :السامرائي  ،فاضل صالح  ،ابن ِج ِّني
،ص.63
 3الراوي  ،طه  ،تاريخ علوم اللغة العربية  ،بغداد  :مطبعة الرشيد 1949م  .ص . 86
 6مجلّة المجمع  ،المجلد ، 30ج ، 4ص . 681نقال عن السامرائي  ،فاضل صالح  ،ابن ِج ِّني  ،ص . 63
 7المصدر نفسه  ،ص  . 688نقال عن  :السامرائي  ،فاضل صالح  ،ابن ِج ِّني  ،ص . 63
 2األفغاني  ،سعيد  ،أصول النحو  ،مطبعة الدار السورية  . 1931 ،ص . 73
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من السابقين والالحقين  ،تد ُّل داللة قطعيّة على ما بلغه أبو الفتح من سعة العلم  ،و فضل السبق
في علوم العربية .
ج ِّني مؤّ لفات كثيرة جاوزت الخمسين في ّشتى علوم العربية  .تعكس ثقافته
والبن ِ
الموسوعية في هذا المجال  ،وتؤ ّكد الجوانب الغنية المتعددة لشخصيته  .ولقد تخ ّير لكتبه أسماء
حسا ًنا  ،حتى قيل إن  " :الشيخ أبا إسحاق الشيرازي المتوفى سنة ( 634ھ) وأستاذ المدرسة
النظامية قد سمى بعض كتبه بأسماء كتب البن ِج ِّني .و ذلك أّنه ألبي إسحاق الم ّهذب وال ّتنبيه في
الفقه ،واللمع ،والتبصرة في أصول الفقه وهذه أسماء لكتب البن ِج ِّني".
الحموي

()8

()1

 .ولقد ذكر ياقوت

ثب ًتا بمؤّ لفاته ومن أراد اإلطالع على ما طبع منها  ،فعليه بمراجعة فهرست مؤّ لفاته

في معجم األدباء(. )3
أما بالنسبة لكتاب الخصائص فيُع ّد من أشهر الكتب التي ألفها أبو الفتح ابن ِج ِّني على
اإلطالق .فهو كتاب في أصول ال ّنحو وقد كان له فيه باع طويل ،وجهد كبير ،وهو أوّ ل من أّلف
فيه ،بهذه السعة ،والشمول ،ولقد أّلّف قبله أبو بكر بن السراج المتوفى سنة (  316ھ ) كتابا في
ج ِّني يقول فيه( " : )4لم يل ّم فيه بما نحن عليه إال حرفا ً ،أو حرفين في ّأوله
أصول ال ّنحو لكن ابن ِ
" كما صّنف قبلهما أبو الحسن األخفش سعيد ابن مسعدة وهو األخفش األوسط المتوفى سنة
(810ھ ) كتابا في شيء من المقاييس  ،فقال عنه أبو الفتح( " : )3إذا أنت قرنته بكتابنا هذا علمت
بذاك أ ّنا نبنا عنه وكفيناه كلفة التعب به  " .وكتاب الخصائص لم يحمل في طياته موضوعا ً
ً
واحدا وإِنما جمع فيه مجال مباحث علم العربية  .فهو كتب عدة في كتاب واحد ،وهو بحث عميق
في أسرار اللغة العربية والقوانين التي تحكمها ،والعلل المسببة لها ،فهو بعيد عما ألفه الناس من
ج ِّني في هذا الشأن  " :ألن هذا أمر قد فرغ
رفع الفاعل ونصب المفعول ،وجرّ االسم  .يقول ابن ِ
في أكثر الكتب المصنفة فيه منه وإنما هذا كتاب مبني على إثارة معادن المعاني ،وتقرير حال
األوضاع ،والمبادئ ،وكيف سرت أحكامها في األحناء ،والحواشي"( .)6ويقول في موضع
آخر( " :)7وإّنما هو مقام القول على أوائل أصول هذا الكالم ،وكيف بدأ وإالم َن َحى ".
 1ال ّنجار  ،محمد عليّ  ،مقدمة الخصائص  :ج  ، 1ص . 60
 8الحموي  ،ياقوت  ،معجم األدباء  :ج  ، 18ص . 109
 3المصدر السابق  :نفسه .
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج  ، 1ص .8
 3المصدر السابق  :ج  ، 1ص 8
 6المصدر السابق  :ج  ، 1ص 38
 7المصدر السابق  :ج  ، 1ص 67
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ويتحدث شوقي ضيف عن موضوع هذا الكتاب بقوله (" :)1وأهم كتبه في هذا العلم
الخصائص ،الذي حاول فيه محاولة رائعة هي وضع القوانين الكلية للتصريف ،وحقا ً أّنه أفاد في
ج ِّني معظما ً لكتابه ،مج ّال له ،ولقد
كثرة هذه القوانين من مالحظات أستاذه
ّ
الفارسي" .وكان ابن ِ
صرح بموضوع الكتاب في المقدمة بقوله" :هذا مع إعظامي له ،وإعصامي باألسباب المنتاطة
به ،واعتقادي فيه أّنه من أشرف ما ص ّنف في علم العرب ،وأنبهه في طريق القياس والنظر،
وأعوده عليه بالحيطة والصون ،وآخذه له من حصة التوقير واآلون ،وأجمعه لألدلّة على ما
أودعته هذه اللغة الشريفة ،من خصائص الحكمة ،ونيطت به من عالئق اإلتقان والصنعة. )8( ".

 1المصدر السابق  ،ج  ، 1ص 3
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  ،ج  ، 8ص 133
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الفصل األول
حفظ اللغة وتقعيد ال ّنحو

11

المبحث األول  :تدوين اللغة العربية وأسبابه :
عُرفت اللغة العربية منذ القِدم واختلفت الروايات والمصادر في ذكر أو ِل الناطقين بها ،
فقيل :هو يعرب بن قحطان  ،وقيل :إسماعيل عليه السالم  ،وهذا ليس موضوع البحث ُ .ثم
انتشرت اللغة العربية واتسعت حتى بلغت أرجاء الجزيرة العربية ،وطغت على أخواتها السامية
األخرى .واشتهر ناطِ قوها بالفصاحة والبالغة السليقيّة التي حفظت في الصدور .
وبعد مجيء اإلسالم والبعثة المحمدية ،أنز َل هللا – عز وج ّل – كتابه الكريم باللغة
العربية ،وجعل بعض العبادات ال تصِ ُّح إال بها  ،فتالوة القرآن والصالة وغيرها من العبادات ال
تجوز إال بها ،وعند خروج اإلسالم وانتشاره خارج الجزيرة العربية ،ودخول غير العرب في
اإلسالم ،نتج عنه اختالط العرب بغيرهم من األمم ،مما أدى إلى انتشار اللحن بشكل كبير وفساد
الملكة اللغويّة ؛ يقول الحلواني( " :)1ويرجع فساد اللغة في الحواضر إلى االختالط باألمم
األجنبية ،ألن احتكاك اللغات بعضها ببعض يؤدّ ي إلى تبادل التأثير" .فاختالط العرب بغيرهم من
األمم األخرى أمثال الفرس والرومان وغيرهم  ،وتعايشهم معهم في المدن والجيوش  ،أدى إلى
اختالط لغاتهم معا ً ُ
وتأثر ُك ّل لغ ٍة باألخرى  ،ونتج عن هذا ّ
التأث ِر انتشار اللحن والخطأ .
ِ
وتطلعنا كتب التراث عن صور اللحن ففي عصر الرسول – صلى هللا عليه وسلم – حين
سمع رجالً يلحِنُ  ،قال عليه الصالة والسالم " أرشِ دوا أخاكم فقد ضل ّ "
ب أحدَ والته بأن يُق ِّنع كاتبه صوتا ً
وقع منه ،)3(،وانتشار اللحن
الصحابة يأمر عمر بن الخطا ِ
للحن َ
ٍ
()8

 ،وفي عصر

الذي أصاب اللغة العربية وخوفهم على القرآن الكريم كان الباعث األساسي لتدوين اللغة "وقد
كان خوفهم على القرآن الكريم من أن يصيبه التحريف أه ّم األسباب التي حفزتهم إلى ذلك"(.)4
باإلضافة إلى رغبتهم في حفظ تراثهم ،حتى يسهُل على أبنائهم الذين نشأوا بعد عصر الفتوحات
وفساد اللغة تعلّمُها  ،فكان تدوين اللغة وجمعها  ،هو الح ُّل األفضل لحفظ اللغة  ،فبدأ العلما ُء
فر والتن ُّقل في أرجاء الجزيرة العربية ،بحثا ً عن اللغة العربية الفصيحة السليمة من
بالظهور والس ِ
ِ
اللحن ومن الخطأ من منبعها األصلي وهو البادية .وكان من أوائل من قام بالتدوين أبو عمرو بن
 1الحلواني ،محمد خير(1926م)  ،المفصل في تاريخ النحو العربي  ،مؤسسة دار الرسالة  ،بيروت 1979 ،م :
. 87
 8ضيف  ،شوقي(8002م)  ،المدارس ال ّنحو ّية  ،دار المعارف  ،القاهرة  ،ط . 11 : 7
 3ضيف  ،شوقي  ،المدارس ال ّنحو ّية. 11 :
4
الحديثي َ ،خديجة عبد الرزاق (1974م)  ،ال ّ
شاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه  ،الكويت  :مطبوعات جامعة
َ
الكويت 1974م. 7 :.
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العالء ،الذي يروى عنه " أَنه ما كان يأخذ لغته إال من أشياخ العرب ،حرشة الضباب في البلدات
الكلدات ،وجناة الكمأة في مغاني البداة"( ،)1والكسائي الذي جاب البوادي العربية باحثا ً عن اللغة
حبر مما جمعه من فصحاء نج ٍد وتهامة
الفصيحة" نرى الكسائي يمأل خمس عشرة قنينة
ٍ
والحجاز"( ،)8كذلك نجد الفراء يقول" :إن الفصاحة طب ٌع في األعراب وليست متكلفة
مصنوعة"( ،)3فكانت البادية المكان الذي وجد فيه أبو عمرو والكسائي وغيرهم ممن قام بجمع
كبير .
بشكل
اللغة ضالتهم  .وهذا ما ُيفسر لنا عنايتهم الشديدة بلغة البادية
ٍ
ٍ
و بدأت رحلتهم في البادية بجمع كلمات اللغة من ألسنة الناطقين بها الفصحاء ،فكانوا
قدر ممكن من األلفاظ
يقضون األيام واألشهر بل حتى السنوات  ،و ُكل هذا من أجل تجميع
أكبر ٍ
ِ
العربية  ،وكان أكثر ذلك في العصر األموي وبداية العصر العباسي  ،وكان األساس األول لجمع
اللغة هو القرآن الكريم بمختلف ألفاظه  ،ونجد ال ِّشعر العربي مسانداً للقرآن الكريم في حفظ
األلفاظ ،والناظِ ُر في كتب ال ّنحو العربي يجدها غني ًة بال ّشواهد القرآنية وال ّ
شواهد ال ِّشعرية وأقوال
الفصحاء ُ
وخ َط ِبهم وأمثِلتِهم  ،وقد كانوا حريصين ُكل الحرص عليها في جمعهم ،مُتبعين في ذلك
علماء الحديث ،وقد مرت عملية الجمع بثالث مراحل تذكرها خديجة الحديثي في كتابها " ال ّ
شاهد
ج ِّني ثالثة  ،هي
وأصول ال ّنحو في كتاب سيبويه " وقد اعتمدوا في ذلك أصوالً كانت عند ابن ِ
ً
ثالثة ؛ هي النقل والقياس
السماع واإلجماعُ والقياسُ ( )4؛ وكانت عند أبي البركات األنباري
واستصحاب الحال ،وقد أخضعوا هذه األصول لمعايير وقيود تختصُّ بال ّشواهد ال ّنحويّة  ،التي
استخدمها ال ّنحويّ في استشهاده أثناء تقعيده لقواعد اللغة  ،فلم يسمح للنحوي األخذ بلغة ك ِّل القبائل
دقيق  ،ال
بشكل
العربية ،وال االستشهاد بشعراء العصور التاريخية  ،التي حددها علماء األصول
ٍ
ٍ
يمكن للنحويِّ الخروج عليها  .وهذه المراحل هي:
المرحلة األولى  :جمع الكلمة  .جمع الكلمات كيفما اتفق  ،فالعالم يرحل إلى البادية فيدوّ ن ُك ّل ما
تنظيم  ،فيجم ُع كلمة في المطر وأخرى في النبات وثالثة في الخيل .
ب وال
سم َِع من غير ترتي ٍ
ٍ

 1الحلواني ،محمد خير ،المفصل في تاريخ النحو العربي. 37 :
 8المصدر السابق. 32 ،
 3المصدر السابق. 32 ،
4
الحديثي َ ،خديجة عبد الرزاق  ،ال ّ
شاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه. 184 :
َ
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المرحلة الثانية  :جمع الكلمات المتعلقة بموضوع واحد في موضع واحد .وقد ُتوِّ جت هذه المرحلة
بظهور الرسائل اللغويّة التي عرفت بأسماء من نحو  :المطر ،اإلبل ،ونحو ذلك

()1

 .ويُع ُّد

موضوع الحشرات من أقدم تلك الموضوعات وأول َمن يُنسب إليه كتاب في ذلك أبو خيرة
األعرابيّ ُثم تاله بعض اللغويين فألفوا في الموضوع نفسه ككتاب (النحلة) للشيباني واألصمعي،
و(الذباب) البن األعرابي  ،ونحو ذلك(. )8
المرحلة الثالثة َ :وضعُ معجم يشمل ُكل الكلمات العربية ليكون مرجعً ا يلوذ به الباحثون عند
الحاجة  ،فقد كان العالم يجمع الكلمات في البداية ويدونها في كتبٍُ ،ثم يقوم بجمع الكلمات المتعلقة
بموضوع واح ٍد في مجموعة واحدةُ ،ثم وضع المعاجم العربية التي تسهل عملية البحث عن
ٍ
الكلمات ،وقد كان الخليل صاحب األولية في هذا المجال في كتابه (العين).
وبعد انتهاء عملية الجمع أللفاظ اللغة بدأت مرحلة جديدة  ،تمثلت في وضع القواعد
واألصول ال ّنحويّة ،التي كان هدفها المحافظة على اللغة وصونها ووضعها أمام الناشئين .وقد
اختلف في تحديد شخصية الواضع الحقيقي للنحو العربيِّ  ،وليس هذا مجال البحث هُنا  .فكانوا
يضعون القاعدة ال ّنحويّة ُ ،ثم يُق ِّدمون ال ّ
شواهد ال ّنحويّة التي تدعم رأيهم  ،وكانت ال ّشواهد ال ّنحويّة
ً
حيح ِة والش َاذةِ .والحديث النبوي
مقسومة إلى ثالثة
أقسام هي  :القرآن الكريم بمختلف قراءاته؛ الص َ
ٍ
جدل ،فقد انقسم
الشريف ،سواء ُروي باللفظ أو بالمعنى ،وكانت عملية االستشهاد بالحديث موضع
ٍ
العلماء لثالثة أقسام ،فأولهم كان يتبنى االستشهاد بالحديث سواء رُوي باللفظ أو بالمعنى ،والثاني
كان يرفض االستشهاد بكل األحاديث النبوية  ،والثالث ،كان معتدالً بين الرأيين  .وثالث شواهدهم
كالم العرب ،بشقيه ال ِّشعر والنثر .

 1أمين  ،أحمد أمين  ،ضحى اإلسالم  :ص. 863
 8ابن النديم  ،الفهرست  :ج ، 1ص. 64
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مصادر جمع المادة ال ّنحو ّية :
اِعتمد ال ُّنحاة العرب في جمع المادة ال ّنحويّة على المصادر اآلتية :

حيح ِة والشا َذ ِة :
أوالً  :القرآن الكريم بمختلف قراءاته ؛ الص َ
لم يبلغ أيٌّ نص من النصوص المقدسة ما بلغه القرآن من ذروة التوثيق ،وشدة االهتمام والعناية.
قال تعالى﴿ :إِنا َنحن َنزلنا َ ِّ
الذك َر َوإِنا لَه لَ َحافِظونَ ﴾( .)1فكان هذا سرّ عظمته وسبب خلوده إلى
يوم الدين .وهو كتاب ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه؛ ومن هنا ُعد القرآن الكريم
مصدرا لجميع العلوم اإلسالمية واللغوية.
والقرآن في االصطالح  :هو كالم هللا المنزل على الرسول – صلى هللا عليه وسلم – المكتوب في
المصاحف  ،والمنقول إلينا نقالً متواترً ا(.)8
وهذا الكتاب المقدس هو القمة العليّا في التوثيق ،وفي الفصاحة العربية ؛ ألنه النصُّ الوحيد الذي
ك أبداً ،الذي يستطيع الباحث أن يطمئن إلى صحته ،فهو أص ّح الكالم وأبلغه()3؛
ال يتطرق إليه الش ُّ
ولهذا نص الجميع على أنه س ِّيد األدلة ؛ فحكى السّيوطيّ في االقتراح عن إجماع اللغويين على
ذلك  ،حيث يقول(" : )4أما القرآن الكريم فكلما ورد أنه ق ِرىء به جاز االحتجاج به في العربية.
وقد أتفق الناس على االحتجاج بالقراءات".
وعندما نرجع إلى المصنفات ال ّنحويّة – قديمها وحديثها – نجد اآليات القرآنية موضع كثير من
المسائل ال ّنحويّة والتوجيهات اإلعرابية ،ممّا يد ُّل داللة واضحة على إدراك ال ُّنحاة قيمة هذا الكتاب
المقدس ومنزلته .ولعل أقوى مثال على هذا :كتاب سيبويه الذي حفل باالستشهاد بعدد هائل من
اآليات على قضايا نحوية وصرفية ولغوية فبلغت شواهده ما يربو على األربعمئة( .)3ث ّم ا ّتبع ال ُّنحاة
من بعده هذه ال ُّسنة الحسنة حتى يومنا هذا.

 1الحجر9 :
 8انظر :إرشاد الفحول  ،68 :وانظر :لمحات في علوم القرآن 6 :
 3انظر :البغدادي  ،خزانة األدب 9-1 :
ّ
 4السيوطي  ،االقتراح  ،49 :وانظر :األفغاني  ،سعيد  ،في أصول النحو العربي 82 :
 3وعند بعض العلماء ( )374شاهداً  ،انظر :تطور الدرس ال ّنحويّ  .173وعند بعضهم ( )396شاهداً  .انظر:
نحلة  ،محمد أحمد  ،أصول النحو العربي . 34 :
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بوي الشريف :
ثانيا ً  :الحديث الن ُّ
جدل بين العلما ِء القدما ِء والمحدثين  ،فقد انقسم العلماء
كان االستشهاد بالحديث وال يزال وضع
ٍ
لثالثة أقسام :فأوّ لهم كان يتبنى االستشهاد بالحديث سواء رُ وي باللفظ أو بالمعنى ،والثاني كان
يرفض االستشهاد باألحاديث النبوية ،والثالث ،كان معتدالً بين الرأيين .
والحديث في علم أصول الحديث  :ك ُّل ما أ ُثر عن النبي – صلى هللا عليه وسلم – من قول أو فعل
أو تقرير أو صفة َخلقية أو ُخلقية أو سيرة ،سواء أكان ذلك قبل البعثة – كتعبُّده في غار حراء –
أم بعدها .وقد يستعمل بعض األلفاظ مرادفة للحديث  :كلفظ السنة  ،والخبر  ،واألثر .
وأمّا الحديث بما هو مصدر من مصادر إثبات اللغة والقواعد ال ّنحويّة العامة في أصول ال ّنحو؛
فيقصد به :كالم رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – دون سواه  ،فيخرج بذلك أفعاله وتقريراته؛
ألن ذلكما ال تعني كالمه – صلى هللا عليه وسلم –  ،بل هو حكاية غيره عنه .ويخرج منه –
أيضا ً – ما جاء عن الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال ؛ ألن هذه األحوال ال تعني كالمه –
صلى هللا عليه وسلم –  ،بل تعني كالم غيره .
وقد أدخل بعض الباحثين في هذا المفهوم :ما كان َيحكي أقواله ،أو أفعاله ،أو أحواله – صلى هللا
عليه وسلم – من عبارات ،وكذلك ما احت ّج به ال ُّنحاة من أقوال أهل البيت( .)1لكن بحثنا هذا قاصر
على المفهوم األول؛ ألن عليه قام اإلجماع :وهو أن اللفظ إذا ثبت أنه من عند الرسول – صلى هللا
عليه وسلم – ال يتقدمه شيء بعد كالم هللا تعالى(.)8
وهو المصدر التالي لكالم هللا تعالى في مجال الحياة الدينية ،والتشريع اإلسالميّ  ،وهو كذلك -بعد
كالم هللا تعالى  -أفصح الكالم وأرقاه منزلة في البالغة ،وأغزره مادة وأوسعه في الثراء اللفظيِّ ؛
وما ذلك إالّ أن النبي األمي – صلى هللا عليه وسلم – ما كان له ليتكلم إالّ بأرقى اللغات وأقواها
وأحسنها تركيبا وأجزلها ،وإذا تكلم بلغة غير لغته فربما إلفهام أصحاب تلك اللغة بأسرع وسيلة،
وال شك أن هذا تعليّم من هللا له.

 1انظر  :األفغاني  ،سعيد  ،في أصول النحو  :ص46
 8انظر  :المرجع السابق  :ص. 47
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ولما كانت للحديث النبويِّ هذه المكانة الدينية واللغويّة واألدبية ،حُق له أن يحتل المرتبة الثانية،
بعد القرآن الكريم في استنباط القواعد اللغويّة وال ّنحويّة ،وإثباتها ،وتقريرها .وهكذا أجمع اللغويون
وال ُّنحاة أن الحديث ال يتقدمه شيء في باب االحتجاج إذا ثبت أنه لفظ النبي – صلى هللا عليه وسلم
– (.)1
ومن الجدير بالذكر أنه اشتهر بين مجموعة من العلماء أن بعض ال ُّنحاة األوائل – في دراساتهم
ال ّنحويّة ،وتطبيقاتهم لقواعدها بناء على ال ّشواهد اللغوية – تحاشوا االستشهاد بالحديث النبويِّ ،
وأنهم أهملوه إهماالً يكاد يكون تاما ً .وقد حمل لواء هؤالء العلماء :أبو الحسن بن الضائع ،وكذلك
أبو حيّان األندلسي ت(745هـ) في معرض رده على ابن مالك

ت(672هـ)

الحتجاجه بالحديث

مذهب عدم االحتجاج إلى جمهور البصريين والكوفيين(.)8
ب
َ
النبويّ  ،ومن ثم َن َس َ

ثالثا ً  :كالم العرب  ،بشقيه ال ِّ
شعر والنثر .
ويقصد به ما أ ُثر عن فصحاء العرب الذين يوثق بهم ،و ُدوِّ ن في كتب اللغة ،أو دواوين
الشعر .ونالحظ أن العرب في لغتهم مجمعون على الغالب ،وأما ما نراه من ظاهرة الخالفات
اللهج ّية فهي واقعة "في شيء من الفروع يسير ،فأما األصول وما عليه العا ّمة والجمهور فال
خالف فيه وال مذهب للطاعن به"( .)3وهذا ما نلحظه في ا ِّتفاقهم في التراكيب اللغويّة العامة:
فالفاعل مرفوع والمفعول وغيره من الفضالت منصوب دائما .وأن ما وقع من اختالفات لهجية
راجع في الغالب إلى التطوّ ر الصوتيِّ الواقع في بعض القبائل دون بعض اآلخر؛ ألن التطوّ ر
الصوتيّ في الغالب محدود في مكان مع ّين ،وال نعثر على تطوّ ر صوتيّ لحق جميع اللهجات أو
اللغات اإلنسان ّية على صورة واحدة(.)4
وقد ترجع هذه الخالفات إلى التطوّ ر الدالليّ ؛ بنا ًء على حاجة كل بيئة لغوية ،كما أشار إلى ذلك
ج ِّني ،حين بيّن " :أن اختالف لغات العرب إنما أتاها من قِبل أن ّأول ما وضع منها وضع
ابن ِ
على خالف ،وإن كان كلّه مسو ًقا على صحة وقياس ،ثم أحدثوا من بعد ذلك أشيا َء كثير ًة للحاجة

1
8
3
4

األفغاني  ،سعيد  ،في أصول النحو 47 :
ُينظر  :السيوطي  ،االقتراح 89،30 :
ابن ِج ِّني  ،الخصائص 843-1 :
ُينظر  :الوافي  ،علم اللغة  ،861 :والتطور اللغوي81 :
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صحة القياس
إليها ،غير أنها على قياس ما وضع في األصل مختل ًفا وإن كان كل ُّ واحد آخذاً من ّ
ّ
حظا ً "(.)1
ومهما يكون من تفسير لهذه االختالفات  ،فإنه ال يغضُّ من شأن هذه اللهجات التي تشترك
في الخصائص اللغويّة والتراكيب العامة ،ف ُتش ِّكل ً
لغة واحد ًة ،وكلّها جديرة باالعتبار وال يص ُّح ر ّد
إحداهما باألخرى ،وهذا هو مذهب العلماء ،ومسلك ال ُّنحاة؛ وبنا ًء على ذلك قرر ابن ِج ِّني أن
صوت ّية والدالل ّية؛ ألنها جاءت عن طريق
"جميع هذه اللهجات حجّ ة"( ،)8وال عبرة بالخالفات ال ّ
سعة اللغة والقياس فال محظورة فيها .وكالم العرب على نوعين :نثر وشعر ،واألول هو األصل،
فلما دعت الحاجة إلى الغناء بمكارم األخالق وطيب العرق وذكر األيام الخالدة؛ توهموا أعاريض
جعلوها موازين الكالم وس ّموه شعرً ا(.)3
ومهما يكن من مفاضلة بين ال ِّشعر والنثر ،فإن تعليّلها ال تخرج عن المقاييس األدبية و النقدية التي
ال أثر لها – مباشرة  -في الدراسات اللغويّة وال ّنحويّة ()4؛ إذ المهم في هذه الدراسات هو الوثوق
من سالمة النص اللغوي (شعراً أو نثراً) من شوائب العُج َمة.
ومن هنا كان ال ِّشعر والنثر متساويين في الحجيّة على ضوء أصول ال ّنحو العربيّ  .وال يد ُّل قلّة
االحتجاج بالنثر عليّ شيء؛ ألنها راجعة إلى أسباب أخرى ال صلة لها بأصول ال ّنحو ،و من أه ِّم
هذه األسباب " :شيوع حفظ الشعر ،وانتشار تداوله؛ ألن موضوعاته ومعانيه وعباراته ذات طابع
خاص مما يساعد على حفظه ،باإلضافة إلى حضوره في الذاكرة عند أصحاب الدراسات اللغويّة
وال ّنحويّة … ثم إن رواية الشعر أحرى أن تكون أضبط؛ ألن الضبط يمثل عنصرً ا من عناصر
إيقاعه"(.)3

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص 89-8 : :
 8انظر  :المصدر السابق 10،18 -8 :
 3انظر  :القيرواني  ،ابن رشيق  ،العمدة 74 ، 73 - 1 :
 4كتعليّل الراغب األصفهاني لتفضيل الشعر على النثر ،فقال :غلبة المنظوم بكونه مشتمل على دقائق العرب
وخفايا أسرارها و لطائفها .وقول بعضهم :غلب الشعرُ؛ لشرفه بالوزن و القافية .انظر :التاج 137-11 :
 3تطور الدرس ال ّنحويّ 193 :
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المبحث الثاني  :القيد المكاني :
في بدء الحديث عن القيد المكاني كان ال بُد من توضيح المفهوم اللغوي لمصطلحي القيد
الح ُّد  :الفصل بين الشيئين لئال يختلط أَحدهما باآلخر أَو لئال يتعدى أَحدهما على اآلخر،
والحد  .ف َ
وجمعه حُدود  .وفصل ما بين كل شيئين َ :ح ٌّد بينهما  .ومنتهى كل شيء َ :ح ُّده ؛ ومنه  :أَحد حُدود
األَرضين وحُدود الحرم ؛ وفي الحديث في صفة القرآن  :لكل حرف َح ّد ولكل َح ّد مطلع ؛ قيل :
الح ُّد من ك ِّل
الح ُّد  :الحاجز بين الشيئين  .و َ
أَراد لكل منتهى نهاية  .ومنتهى كل شي ٍء َ :ح ّده  .و َ
شي ٍء َ :ط َرفه الرقيق الحاد(.)1

القيد  :والقِيا ُد :حبل ُتقا ُد به الدابة  ،وال ُم َقي ُد موضع ال َقي ِد من ِرجل الفرس والخلخال من
المرأَة  .و َقي ُد الرحلِ :ق ٌّد َمض ُفور بين حِن َوي ِه من فوق  ،وربما جُ ِع َل للسرج َقيد كذلك  ،وكذلك كل
شيء أُسِ َر بعضُه إِلى بعض  ،وال َق ِّي ُد الذي إِذا قُد َته سا َهلَ َك  .والجمع  ،كاألصفاد(. )8

ونالحظ من التعريفات السابقة أن الحد فاصل وحاجز بين الشيئين  ،ومنتهى كل شي ٍء .
بينما ال َقيد بمعناه الما ّدي والمعنوي قد يُكبّل صاحبه ولكن يمكن اطالقه والتحرّ ر منه ؛ وفي ذلك
سعة أدركها بعض علماء اللغة آنذاك فلم ير ّدوا شعر المحدثين والمولدين  .وهذا ما دعا الباحث
الستعمال مصطلح القيد بدالً من الح ّد .

كان ال ُّنحاة في تقعيدهم للقواعد ال ّنحويّة  ،يستشهدون بالقرآن الكريم والحديث الشريف
ث بال ّ
شواهد
وكالم العرب :شعراً ونثراً .وقد وضعوا قيوداً لالستشهاد ،تمنع بقية ال ُّنحاة من العب ِ
ال ّنحويّة  ،فكان القيد الزماني الذي وضع ً
حدا زمن ًيا لالستشهاد واالحتجاج بكالم العرب .كذلك
وضعوا القيد المكاني  ،وهو مجال حديثنا هُنا ،ويُقص ُد بالقيد المكاني القبائل التي أخذ ال ُّنحاة لغتهم
عنها  ،واستشهدوا بأقوال شعرائها وفصحائها .

 1ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة حدد .
 8المصدر السابق  :مادة قيد .
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وعندما نتحدث عن المكان الذي عاش فيه العرب فإننا نقصد البيئة الجغرافية العربية ،
وموطنهم في جزيرة العرب ،والعراق والشام  ،التي تقعُ في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا
 ،وبمساحة تبلغ حوالي الثالثة ماليين كيلو متر ،وتتنوع البيئة الجغرافية فيها  ،فمنها البادية  ،التي
تحتوي على الواحات والمرتفعات ،ومنها الصحاري الممتدة في الشمال وهي صحراء النفوذ،
أقسام هي ُ :تهامة  ،ونجد
وصحراء الدهناء الممتدة في الجنوب .وتتألف جزيرة العرب من خمسة
ٍ
 ،والحجاز  ،والعروض ( عُمان ) ،واليمن( .)1وهي كاآلتي :
ُ – 1تهامة  :وهي األرض الممتدة من جبال السراة حتى الساحل المُطل على البحر األحمر .
 – 8هضبة نجد  :وهي الهضبة الممتدة من جبال السراة غربا ً إلى منتصف الجزيرة العربية
شرقاً ،ومنها وادي الرّ قة.
الجبال الممتدة غرب البحر األحمر ،ومحاذية له ،وتكثر فيها األودية
 – 3الحجاز  :وهو سلسلة
ِ
والحرات( ،)8ومنها مكة .
 – 4العروض ( عُمان )  :وهي المناطق المعروفة بالبحرين واليمامة وما يلحق بهما .
 – 3اليمن  :وهي الجزء الجنوبي من جزيرة العرب .
هذه هي مناطق الجزيرة العربية التي عاش بها العرب  ،باإلضافة إلى بالد الشام والعراق في
الشمال  ،وعاش العرب فيها منقسمين قسمين ،األول  :أهل البادية وهم األكثر لِما تتطلبه ظروفهم
المعيشية  ،وكانوا يعيشون على شكل قبائل تربطهم رابطة الدم والعشيرة والعمومة الواحدة  .وكان
القسم ا ّلثاني وهم األقل يعيشون في المدن والحواضر مثل يثرب ( المدينة المنورة ) .
وحين جاء عصر التدوين واالحتجاج ،قاموا بتقسيم العرب بحسب أماكن سكناهم ،أبناء
الحاضرة  ،وأبناء البادية ،وقام العلماء بتت ُّبع لغات القبائل في سائر أنحاء الجزيرة العربية فنجدهم
أخذوا لغة قبائل بعينها وتركوا األخذ عن قبائل أخرى .أما فيما يتعلّ ُق بسكان الحاضرة ،فلم ُتؤخذ
حضري ّ
قط " ،وقد عزا
" :ولم يؤخذ عن
ّ

ان الحاضرة والمدن كما يذكر الفارابيّ
اللغ ُة عن سُك ِ
العلماء ذلك لفساد لغتهم واختالطها بلغة األقوام األخرى كابن ِج ِّني( " : )4علّة امتناع ذلك ما
()3

الجاهلي  ،عمان  :دار المسيرة 8011م  . 81 :ضيف ،
 1انظر  :أَبو َزيد  ،سامي أبو زيد ومنذر كفافي  ،األدب
ّ
الجاهلي  ،القاهرة  :دار المعارف 1960م  :ص . 12
شوقي  ،تاريخ األدب العربي ،العصر
ّ
 8الحرات  :هي األرض ذات الحجارة السوداء .
 3السّيوطيّ  ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ( 911ه)  ،االقتراح في علم أصول النحو  ،تحقيق:
محمد حسن اسماعيل  ،بيروت  :دار الكتب العلمية  ، 8001ط  : . 3ص . 19
 4ابن ِج ِّني  ،أبي الفتح عثمان بن ِج ِّني (398ه)  ،الخصائص  :تحقيق :محمد عليّ النجار  .بيروت  :عالم الكتب
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عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من االختالل والفساد والخطل" .وقد وضع العلماء مكان
السكن واإلقامة معيارً ا ألخذ لغة القبيلة وتركها وذلك بسبب اختالطها باألمم األخرى  .وهذه
خريطة توضح مواطن القبائل العربية قديما ً :

 لغة أهل الحاضرة :عرف العرب الحياة المدنية  ،وذلك من خالل المدن التي كانوا يعيشون فيها ،فنجد عندهم مد ًنا
كبيرة كان لها ال ّشأن الكبير في ذلك الزمان  ،ففي اليمن كانت مدن  :حضرموت  ،ومعين  ،وسبأ،
وحمير ،وكانت مدن مكة موطن قريش ،والمدينة المنورة ،وكندة  ،في الحجاز .ومدينة الحيرة
حاضرة الفرس في العراق والتي يحكمها المناذرة ،وبصرى في الشام حاضرة الرُّ وم الغساسنة،
وبعد عصر الفتوحات توالى إنشاء المدن العربية التي كانت ُتسمى األمصار ،كالقاهرة في مصر،
وبغداد في العراق(. )1
8018م  :ص . 198
الجاهلي ،القاهرة  :دار المعارف 1960م  :ص . 19
 1انظر  :ضيف  ،شوقي  ،تاريخ األدب العربي ،العصر
ّ
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بشكل عام ،لم ُتؤخذ لغتها في مرحلة تقعيد
ومع المكانة السياسية التي احتلتها هذه المدن
ٍ
اللغة وتدوينها ،ويعود ذلك الختالط العرب بغيرهم من األمم األخرى ،فهذه المدن لم تكن للعرب
فقط ،فمدن اليمن كانت تغصُّ باألحباش ،الذين كانوا يعملون هناك ،وكان منهم العبي ُد أيضاً ،كذلك
لم تخل بقية المدن العربية من العنصر األجنبيّ  ،فكان الفرس في الحيرة  ،والروم في بصرى،
واليهود في المدينة ،والعبيد في مكة المكرمة ،إضافة للتجارة التي دعت هذه المدن الختالط
سكانها األصليين العرب بغيرهم من األقوام األخرى .
هذا االختالط أدى إلى فساد اللغة عندهم ،مما جعل ال ُّنحاة يرفضون أخذ اللغة عنهم ،يقول
()1

السّيوطيّ على لسان أبي نصر الفارابيّ في كتابه األلفاظ والحروف

حضري
" :ولم يؤخذ عن
ّ

ّ
قط " .ويعلل ابن ِج ِّني هذا في باب
يقول في ذلك( " : )3علّة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من االختالل والفساد
()8

 " :ترك األخذ عن أهل المدر كما أخذ عن أهل الوبر "

والخطل .ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم ،ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم،
ك أخذ لغة أهل
لوجب األخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر "  .فالسبب الذي دعا مُقعِّدي اللغة تر ُ
الحاضرة ،هو ترك الفصاحة واختالل لغتهم  ،وبقاء الفصاحة واللغة النقية عند أهل البادية ،وهو
ما جعلهم يأخذون لغتهم ،ولو تركوا الفصاحة والبالغة والبيان وفنون اللغة ،لتركوا لغتهم ولم
يأخذوها ،يقول ابن ِج ِّني

()4

 " :وكذلك أيضا ً لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من

اضطراب األلسنة وخبالها ،وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها ،لوجب رفض لغتها ،وترك تلقي
ما يرد عنها ".
ومن األسباب التي دعت العلماء لترك لغة المدن ،أن أبناء المدن ال ينف ُّكون يتأثرون بك ِّل
طارئ  ،فطول إقامته في المدينة تجعله يف ِق ُد فصاحته ،يقو ُل األخفش" :وليس أحد من العرب
الفصحاء إال يقول  :إنه يحكي كالم أبيه وسلفه ،يتوارثونه آخر عن أول ،وتابع عن متبوع،
وليس كذلك أهل الحضر ،ألنهم يتظاهرون بينهم بأنهم قد تركوا وخالفوا كالم من ينتسب إلى
()3

اللغة العربية الفصيحة"

فأهل الحواضر كما يتضح من كالم األخفش يتظاهرون بترك اللغة

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

 1السّيوطيّ  ،االقتراح في علم أصول النحو . 19 :
 8أهل الوبر  :سكان البادية  ،وأهل المدر  :سكان الحاضرة .
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج – 1ص . 198
 4المصدر السابق  :نفسه .
 3الحلواني  ،محمد خير  ،المفصل في تاريخ النحو العربي . 46 :
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عبارة عن ميراث ،يورثه الج ّد لألب ،واألب لالبن ،فلذلك كانت العناية عند أهل البادية باللغ ِة أكث ُر
من أهل الحاضِ رة.
فهكذا ي ِّتضِ ُح أن من أه ّم األسباب في ترك األخذ عن لغة الحواضر العربية في مختلف العصور،
هو فساد اللغة ،وهو ما دعاهم للرِّ حلة إلى البوادي الكبيرة ألخذ اللغة ،وهذا السبب وحده كاف ًيا -
الحواضر ،فلو أخذ عن هؤالء بالرغم من فساد لغتهم  ،لكانت اللغة التي
في نظرنا  -لترك أخذ لغة
ِ

ت من
حُ فظت بالكتب ال ّنحويّة  ،والقواعد ال ّنحويّة التي أرهق جمعها علماء اللغة واستهلك سنوا ٍ
الترحال في شتى أرجاء جزيرة العرب ً ،لغة ضعيفة  ،غير موثوق إليها .
 لغة أهل البادية :عاش فيه العرب  ،وكانت الموطن األكبر  ،فقد توزع العرب
كانت البادية الموطن الثاني الذي
َ
ِّ
متوزعين في شتى أرجاء الجزيرة العربية  ،شماالً وجنو ًبا  ،شر ًقا وغر ًبا ،
شكل قبائ َل
على
ِ
فكانت قريش تقطنُ وسط الجزيرة في جوار البيت الحرام  ،كما كانت قبائل قضاعة وغسان وإياد
تسكن شمال الجزيرة  ،وقبائل األزد في ُعمان .وقد اعتمد علماء ال ّنحو في االستشهاد بلغة القبائل
على موطن القبيلة وتو ُّغلها في البداوة  ،ويرى أبو البركات األنباري  ،الذي يوافق ابن خلدون في
مقدمته  ،أن الشرطين األساسيين ألخذ لغة قبيل ٍة هما :
األول ُ :كلما قربت القبيلة من بيئة قريش  ،كانت أقرب إلى الفصاحة.
والثاني  :على قدر تو ُّغل القبيلة في البداوة تكون فصاحتها

(.)1

وكان اعتماد أبي البركات األنباري لهذين الشرطين ،في نظرنا يوافق الصواب ؛ فقُربُ
قريش وُ بع ُدها عنها ،وما هو معروف عن لغتِها المنعوتة بالفصاحة والبالغة ،وهي
القبيل ِة من
ٍ
صاحبة اللغة السياسية التي كانت ُتك َتبُ بها المواثيق والعهود  ،واللغ ُة األدبية التي كان الشاعر
َ
الحرام الذي يأتيه
البيت
يوع بين الناس ،وهي حاضنة
يقول قصيدته بها ؛ إذا أراد لقصيدته ال ُّش َ
ِ
بقاع الجزيرة العربية ،هذه األسباب جعلت لقريش وللغتها السِّيادة ،وقرب هذه
الناس من شتى
ِ
القبائل من قريش واحتكاكهم بها  ،سيؤدي بهم إلى أخذ لغتها األدبية الفصيحة ،وإتقانها  ،فالقرب
من قريش يفيد في تعلُّم اللغة األدبية الفصيحة التي تخلو من العيوب اللغويّة ،كالعنعن ِة
 1األنباري  ،أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن عبدهللا (377ه)  ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين ال ّنحو ّيين
الكوفيين والبصريين  ،تحقيق  :إميل يعقوب بيروت  :دار الكتب العلمية . 37 : 1992
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والكشكشة( ،)1يقول ابن فارس (393هـ) عن فصاحة قريش" :أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد
مولى بني هاشم بقزوين  ،قال  :حدثنا أبو الحسن محمد بن عباس الخش َنكِي  ،قال  :حدثنا
بكالم العر ِ
ب والرواة ألشعارهم والعلماء بلغاتهم
إسماعيل بن أبي عبيد هللا  ،قال  :أجمع علماؤنا
ِ
ب وأصفاهم ً
وأيامهم ومحالهم أَن قريشا ً أفصح العر ِ
لغة ،وذلك أن هللا جل ثناؤه اختارهم من بين
جميع العرب ،واصطفاهم واختار منهم نبي الرحمة محمداً –  -صلى هللا عليه وسلم ،)8("– -
لألفصح من األلفاظِ
ويؤي ُد السّيوطيّ (911هـ) اآلراء السابقة إِذ يقول" :أجود العرب انتقا ًء
ِ
ً
النطق بها وأحسنها مسموعا ً
النفس "( ،)3فإجماع
وإبانة عما في
لسان عند
وأسهلها على ال
ِ
ِ
ِ
العلماء يدل على أن قريش كانت أفصح القبائل العربية ،وكانت في وسط الجزيرة العربية ،وبعيدة
عن مخالطة غير العرب .
أما بالنسبة للشرطِ اآلخر وهو :على قدر توغل القبيلة في البداوة تكون فصاحتها  ،ف ُكلما
ً
ُحافظة على فصاحتِها ولُغتها السليمة
كانت القبيلة العربية متو ِّغلة في الفصاحة  ،كانت م
الصحيحة ،كما ُذ ِك َر سابقا ً  ،فتو ُّغلها في البداوة جعل أفرادها يُحافظون على لغتهم  ،ويتمسكون بها
 ،ويجعلونها إرثا ً يتوارثونها أبا ً عن جد حتى تص َل لألحفاد ؛ يقول األخفش

()4

 " :وليس أح ٌد من

العرب الفصحاء إال يقول  :إِنه يحكي كالم أبيه وسلفه  ،يتوارثونه آخر عن أول  ،وتابع عن
متبوع  ،وليس كذلك أهل الحضر " .
واتفق الكوفيون مع البصريين في األخذ عن القبائل  ،التي حددها الفارابيّ  ،لكنهم خالفوهم
في األخذ عن قبائل أخرى مثل  :عرب سواد الكوفة من تميم وأسد ،وأعراب سواد بغداد من عرب
الحُ طمة  ،الذين رفض البصريون لغتهم وغالطوا الكسائي ؛ ألنه استشهدَ بلغاتها في المناظرة التي
()3

جرت بينه وسيبويه.

 1العنعنة  :اللفظ بالهمزة كالعين  ،والكشكشة  :إبدال الشين من كاف الخطاب المؤنث .
8
الحديثي َ ،خديجة عبد الرزاق  ،ال ّ
شاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه . 77:
َ
 3المرجع السابق . 77 :
 4األخفش عند  :الحلواني  ،محمد خير  ،المفصل في تاريح النحو العربي  :ص . 64
3
الحديثي َ ،خديجة عبد الرزاق  ،ال ّ
شاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه . 21 :
َ
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الفارابي
نص
ّ
المبحث الثالث ّ :
ومن الجدير بالذكر أن نص الفارابيّ يُع ُّد المتكأ األساس في تحديد قبائل االستشهاد على الرغم
من الضجّ ة التي حامت حوله ؛ فقد دار الحديث كثيراً بين ال ّنحاة المهتمين بموضوع الشواهد
نصر الفارابيّ َ ،حدد فيه القبائل التي ُتؤخذ لُغتها
ب ألبي
نص منسو ٍ
ال ِّشعرية اللغويّة وال ّنحويّة عن ٍ
ٍ
في التقعيد ال ّنحويّ واالستشهاد بلُغتهاَ ،ورفض االستشهاد بلغ ِة عد ٍد من القبائل العربية األخرى
مُعلِّالً السبب في ذلك .
وكان ممن تناول ذلك النص بالبحث والدراسة حنا حداد في كتابه (شذرات من النحو واللغة
والتراجم) وعلق عليه بمجموع ٍة من النقاط سنوردها في مكانها الح ًقا  .أَما في البداية فال بُد من
ذكر النصِّ والتعليّق عليه .
ولقد ورد هذا النص عند عالمين من علماء العربية هما أبو حيان األندلسيّ ( 743هـ) في كتابه (
()1

تذكرة النحاة)

 .وجالل الدين السّيوطيّ ( 911هـ) في كتابيه (المزهر في علوم اللغة وأنواعها،

واالقتراح في أصول ال ّنحو وجدله) .باالضافة إلى النصِّ األصلي الوارد في كتاب ( الحروف)
للفارابي ( 339هـ) .

-

الفارابي كما ورد في كتاب ( الحروف):
نص
ّ
ُّ

األول  :أبو نصر محمد الفارابيّ ( 339هـ) وسنبدأ بالنصّ األصل الوارد في كتاب ( الحروف)
للفارابي ،والمفترض أن السّيوطيّ قد أخذ عنه ،يقول الفارابيّ ( ..(( : )8وأنت تتبين ذلك متى تأملت
أمر العرب في هذه األشياء؛ فإن فيهم سكان البراري ،وفيهم سكان األمصار ،وأكثر ما تشاغلوا
بذلك من سنة تسعين إلى سنة مائتين ،وكان الذي تولى ذلك من بين أمصارهم أهل الكوفة
والبصرة من أرض العراق ،وتعلموا لغتهم والفصيح منها من سكان البراري منهم دون أهل
توحشا ً
وجفاء ،وأبعدهم
ً
الحضر ،ثم من سكان البراري من كان في أوسط بالدهم ومن أشدّ هم ّ
إذعا ًنا وانقيادً ا .وهم قيس وتميم وأسد وطيء ثم هذيل فإن هؤالء هم معظم من نقل عنه لسان
العرب ،والباقون ،فلم يؤخذ عنهم شيء ألنهم كانوا في أطراف بالدهم مخالطين لغيرهم من األمم
 1انظر  :األندلسي  ،أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي األندلسي (743هـ)  ،تذكرة النحاة  ،تحقيق  :عفيف
عبد الرحمن  ،بيروت  :دار الرسالة 1926م  .ص. 373
 8الفارابيّ  ،أبو نصر  ،محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان(339هـ)  ،كتاب الحروف  ،تحقيق  :محسن مهدي
 ،بيروت  :دار المشرق 1990م  .ط . 8ص. 146
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مطبوعين على سرعة انقياد ألسنتهم أللفاظ سائر األمم المطبقة بهم من الحبشة والهند والفرس
والسريانيين وأهل الشام وأهل مصر)).

يوطي :
س
نص
ّ
الفارابي كما ورد عند جالل الدين ال ّ
ّ
ّ
والثاني :جالل الدين السّيوطيّ (911ھ) في مؤلفيه المزهر واالقتراح ،حيث يقول" :وقال أبو
قريش أجو َد العرب انتقادً ا
نصر الفارابيّ في أول كتابه المسمى (األلفاظ والحروف) :كانت
ٌ
مسموعا وأبينها إبا َن ًة عما في
لألفصح من األلفاظ وأسهلها على اللسان عند ال ُّنطق وأحسنها
ً
العربي من بين قبائل
النفس والذين عنهم نقِلت اللغة العربية وبهم اقت ِدي وعنهم أ ِخ َذ اللسان
ّ
العرب هم :قيس وتميم وأسد فإن هؤالء هم الذين عنهم أكثر ما أخِذ ومعظمه وعليهم ا ُّتكل في
الغريب وفي اإلعراب والتصريف ثم هذيل وبعض كِنانة وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن غيرهم
ري ّ
قط وال عن سكان ال َب َراري ممن كان يسكن
ض ٍّ
من سائر قبائلهم .وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن ح َ
أطراف بالدِهم المجاورة لسائر األمم الذين حولهم فإنه لم يؤخذ ال مِن لَخم وال من َ
جذام
َ
جاورتهم أهل مصر والقِبط وال من قضاعة َ
وغسان وإياد لمجاورتهم أهل الشام وأكثرهم
لِم َ
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 مخالطين
لل ِهند والفرس وال من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة وال من بني حنيفة وسكان اليمامة
وال من ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم وال من حاضرة الحجاز ألن
الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدؤوا ينقلون َ
لغة العرب قد خالطوا غيرهم من األمم وفسدت
َ
اللغة واللسانَ العربي عن هؤالء وأَث َبتها في كتاب فصيرها عِلما ً وصناعة هم
أَلسِ نتهم والذي نقل َ
أهل البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب. )1(" .
إن القبائل التي اعتمدها الفارابيّ  :قيس وأسد وطيء ثم هذيل.أما المعتمدة في نصِّ السّيوطيّ
فهي :قيس وتميم وأسد ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ،فزاد السّيوطيّ بعض كنانة واعتمد
بعض طيّء التي اعتمدها الفارابيّ كلها.

 1السّيوطيّ  ،جالل الدين  ،عبد الرحمن بن أبي بكر (911ھ) ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها  ،تحقيق  :فؤاد
عليّ منصور  ،بيروت  :دار الكتب العلمية 1992م  .ج ، 1ص . 167السّيوطيّ  ،جالل الدين ،عبد الرحمن بن
أبي بكر (911ھ)  ،االقتراح في أصول النحو وجدله ،تحقيق :محمود جفال ،دمشق  :دار القلم 1929م  .ص. 91

26

ويجد القارئ لهذا النص الذي أورده السّيوطيّ تحديداً للقبائل التي يُوثق بعربيتها ويُستشه ُد بلغتها
في االحتجاج اللغوي وال ّنحويّ ،وهي قريش في الرتبة األولى ،وقيس وتميم وأُسد في الرتبة
الثانية ،وفي الرتبة الثالثة وضع هذيل وبعض كنانة وبعض طيء .فهذه هي القبائل التي ُتؤخذ
لغتها فقط ُ .ثم يتوسع – بعكس الفارابيّ  -في ذكر القبائل التي ترفض لغتها مُعلِّالً ذلك بقربها من
غير العرب واختالطها بغيرها من األمم األخرى مما أدى إلى فسا ِد لغتها ،ومنها سكان الحاضرة،
وسكان أطراف الجزيرة العربية كلَخ ٍم َ
وجذام الذين جاوروا أهل مصر والقِبط  ،وقُضاعة َ
وغسان
وإياد وكانوا مجاورين ألهل الشام الذين كانوا يدينون بالنصرانية ويقرؤون بالعبرانية.
هذا هو النصُّ الذي ورد في كتابي السّيوطيّ ( المزهر – االقتراح ) وأَج ُد السّيوطيّ يشير
فيهما إلى أن هذا النص هو للفارابي ومأخوذ من كتابه األلفاظ والحروف  .لكن الخالف في نسبة
ً
موجودا في كتاب األلفاظ والحروف للفارابي،
النصِّ للفارابي كما يذكر حنا حداد أن النصّ ليس
وأَنهما كتابان مختلفان؛ كتاب في األلفاظِ المستعملة في المنطق وآخر في الحروف  ،وذلك استناداً
إلى عدم التطابق التا ِّم للنصِّ الوارد عند كل من الفارابيّ والسّيوطيّ  ،ويشير إلى ذلك من خالل
ص موضوع
مالحظته أن نص الفارابيّ الوارد في كتابه (الحروف) " يحمل في ثناياه روح الن ِّ
البحث  ،ولكنه ال يتطابق معه تطاب ًقا تاما ً أو قري ًبا منه"(. )1
ضرب من المحال  ،وأن
ومن الواضح أن مسألة التطابق التا ِّم في النقول على امتداد قرون َ
االختالف اللفظي بين نصيّ السّيوطيّ والنصِّ الموجود عند الفارابيّ يعود إلى أن السّيوطيّ قد أخذ
الفكرة الموجودة عند الفارابيّ وعلق عليها في كتابيه والمعهود عن السّيوطيّ التصرُّ ف بالنقل بما
يتناسب مع طبيعة الكتاب .
ولو نظرنا في كتاب الحروف لوجدنا الفارابيّ يرى وجوب أخذ اللغة عن سكان البراري وترك
لغة سكان الحواضر؛ مُعلِّالً ذلك بأن سكان البراري أش ُّد حرصً ا على لغتهم من سكان الحواضر
الذين تستسيغ ألسنتهم ُكل ما هو جديد وتقبله على العكس من سكان البراري الذين ترفض ألسنتهم
()8
البرية في بيوت الشعر
ما لم يتعودوا عليه من لغات األمم األخرى ،إذ يقول " :ولما كان سكان ِّ

صوف والخيام واألحسية من كل أمة أجفى وأبعد من أن يتركوا ما قد تمكن بالعادة فيهم
أو ال ُّ
وأحرى أن يحصنوا نفوسهم عن تخ ُّيل حروف سائر األمم وألفاظهم وألسنتهم عن النطق بها
للتوحش والجفاء الذي فيهم  ،وكان سكان المدن
وأحرى أن ال يخالطهم غيرهم من األمم
ُّ
 1حدّاد ،ح ّنا ،شذرات من النحو واللغة والتراجم ،إربد ،األردن ،مؤسسة حمادة للدراسات8006 .م ،ص. 320
 8الفارابيّ  ،أبو نصر  ،كتاب الحروف  :ص. 146
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ولتصور ِه
والقرى وبيوت المدر منهم أطبع وكانت نفوسهم أش ُّد انقيادًا لتفهم ما لم يتعودوه
ُّ
للنطق بما لم يتعودوه ،كان األفضل أن تؤخذ لغات األمة عن سكان البراري
وتخيال ِه وألسنتهم
ِ
الطائفتان " وهُنا يُعمم الفارابيّ كالمه هذا على جميع األمم ولم
منهم متى كانت األمم فيهم هاتان
ِ
َيختص به العربية فقط ُ ،ثم يأتي بذكر القبائل التي ذكرها السّيوطيّ بعد ذلك في قوله(" : )1
فتعلموا لغتهم والفصيح منها من سكان البراري منهم دون الحضر ،ثم من سكان البراري من
توح ً
شا وجفا ًء وأبعدهم إذعا ًنا وانقيادًا ،وهم قيس وتميم وأسد
كان في أوسط بالدهم ومن أشدهم ُّ
وطيء ث ّم هذيل  ،فإن هؤالء معظم من نقل عن لسان العرب " فكان أخذ اللغة عن سكان البراري
قبل الحضر ُ ، ،ثم سكان الوسط في البراري وهم قيس وتميم وأسد وطيء وهذيل  ،الذين كان
أكثر النقل عن لغتهم  .وهنا يجد الباحث التوافق بين نصيّ السّيوطيّ في االقتراح والمزهر وكتاب
الحروف للفارابي في الجوهر والمضمون الذي انطوت عليه ال ُّنصوص الثالثة التي ذكرتها سال ًفا .
أما فيما يخصُّ عدم ذكر السّيوطيّ للمصدر الذي استقى منه النص كما يقول حداد (:)8
"على الرغم من إغفاله ذكر المصدر الذي استقى النص منه" .وبالعودة إلى نصِّ السّيوطيّ نجده قد
أشار إلى أن هذا النص مأخوذ من كتاب الحروف واأللفاظ للفاربي  ،وإذا لم يكن النصُّ للفارابي
الفارابي في أول كتابه المسمى (باأللفاظ والحروف) "
فلماذا أشار إليه بقوله (" :)3وقال أبو نصر
ّ
لعالم آخر ألشار إليه السّيوطيّ كما أشار إلى الفارابيّ  ،وال ضير في ذلك عند السّيوطيّ .
فلو كان
ٍ
أما فيما يتعلق برأي حنا حداد في االختالف في تسمية كتاب األلفاظ والحروف للفارابي
الموجود حاليًا بين أيدي الباحثين وبين المصدر الذي ذكره السّيوطيّ  ،وإنكاره لنسبة كتاب األلفاظ
والحروف للفارابي وللعالقة بين النصِّ المعنيِّ الوارد في الكتاب والفارابيّ

()4

 ،.فتكمن اإلجابة

على هذا التساؤل الذي يطرحه حداد في مقدمة محقق الكتاب محسن مهدي والتي أشار فيها لوجود
عدد من التسميات التي تناولتها النسخ القديمة من الكتاب ذكرها المحقق  ،أما االسم الذي ورد عند
السّيوطيّ وهو (كتاب األلفاظ والحروف) فيعلِّل المحقِّق تلك التسمية للكتاب بأَن المُشتغلين بهذا
الكتاب قد أضافوا كلمة (األلفاظ) السم الكتاب ألن الفارابيّ في ثنايا الكتاب تناول موضوع األلفاظ
ونشوئها في الباب الثاني من الكتاب؛ وكان ذلك من باب اإلشارة إلى أن الفارابيّ قد تناول هذا

 1الفارابي  ،أبو نصر  ،كتاب الحروف  :ص. 147
 8حدّاد ،ح ّنا ،شذرات من النحو واللغة والتراجم  :ص.372
 3السّيوطيّ  ،جالل الدين  ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها  :ج ، 1ص . 167السّيوطيّ  ،جالل الدين  ،االقتراح
في أصول النحو وجدله  :ص. 91
 4حدّاد ،ح ّنا ،شذرات من النحو واللغة والتراجم  :ص.323
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الموضوع في كتابه الحروف؛ مما حدا بالمح ِّقق محسن مهدي تسمية الكتاب باسم (كتاب الحروف)
ً
اعتمادا على أقدم النسخ التي وصلت إلينا من هذا الكتاب(. )1
وهناك عدد من الباحثين الذين تناولوا هذا الموضوع بإسهاب ،منهم  :خليل أحمد عمايره
ّ
حوي )( ،)8وكذلك كمال مقابلة ومحمد مقابلة في بحثهما
في بحثه ( القبائل
الست والتقعيد ال ّن ّ
الفارابي في الفصيح من لغات العرب :دراسة وتأصيل) ( .)3حيث
المشترك (صحيفة أبي نصر
ّ
تعرضا في بحثهما للر ِّد على حنا حداد في هذا الموضوع بالذات .وقد توصل الباحثان مقابلة بعد
مناقشة مستفيضة آلراء حنا حداد ور ِّدهما المُعلل للمعايير الثالثة التي اعتمدها في رفضه لنصِّ
النص والوثوق بمجمل ما جاء فيه بل
الفارابيّ وقوله " :أصبح من غير الجائز االطمئنان إلى هذا
ِّ
أصبح واج ًبا أن ال يلتفت إليهّ ،
أي دراسة "( .)4نوع من المصادرة ،وإصدار
وأال يو ّظف في ِّ
ُ
وغلق الباب أمام الباحثين مما يجافي مقوِّ مات المنهج العلميِّ في البحث(..)3
األحكام الجازمة،
وأعتق ُد أنّ صحيفة الفارابيّ صحيحة النسبة إليه  ،وهي لم تخالف آراء كثير من ال ُّنحاة في
وجوب التقيد بمعايير زمانية ومكانية لقبول النصّ المحت ّج به  ،وإذا كان هناك اختالف في النصّ
بين الفارابيّ والسّيوطيّ فهذا ليس مبرراً لر ّده وإنكاره  ،فقد يكون مر ّده طول الفترة الزمانية
الممتدة بينهما  ،وما هو معروف عن السّيوطيّ من تصرّ ف بالنصوص التي ينقلها  ،مع التزامه
باألمانة العلمية المشهور بها.

 1الفارابيّ  ،أبو نصر  ،كتاب الحروف  :ص. 39
حوي)  ،مجلة كلية اآلداب،
 8انظر  :عمايرة  ،خليل أحمد عمايرة  ،بحث بعنوان (القبائل الستّ والتقعيد ال ّن ّ
جامعة صنعاء  ،المجلد  ، 14العدد 1997، 80م  :ص . 18
الفارابي في الفصيح من لغات
 3انظر  :مقابلة  ،كمال أحمد ومحمد عليّ مقابلة  ،بحث بعنوان (صحيفة أبي نصر
ّ
العرب  :دراسة وتأصيل )  ،مجلة دراسات  ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،المجلد  ، 40العدد 8013، 3م  :ص
. 630
 4حدّاد ،ح ّنا ،شذرات من النحو واللغة والتراجم  :ص.398
الفارابي في الفصيح من لغات العرب  :دراسة وتأصيل ) ،ص .639
 3مقابلة ،بحث بعنوان (صحيفة أبي نصر
ّ
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المبحث الرابع  :القيد الزماني
إن اللغويين حددوا أخذ اللغة بزمن جعلوه فاصالً بين ما صح من اللغة االحتجاج به  ،وبين
ما عُد غير محتج به من كالم العرب ،وإن كان صادرً ا ممن ُيوثق بفصاحته  ،وسالمة لغته ؛ ألن
المبدأ األساسي الذي قامت عليه العملية اللغوية عند اللغويين العرب آنذاك هو ضمان سالمة اللغة
من (اللحن) الذي تصوره األقدمون ،خطرً ا داه ًما سيقضي على العربية ،لكن ينبغي اإلقرار أن
اللحن كان ظاهرة فردية حتى في ذروة عصور الفصاحة قُبيل اإلسالم  ،وبعده كما ورد في
المدخل .وال ِّشعرُ هو المصدر الثالث من مصادر االحتجاج في ال ّنحو عند العرب بعد القرآن الكريم
والحديث الشريف ،ولعل هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع ال ّنحويّين إلى التش ّدد في موضوع
االحتجاج ال ِّشعري ،وتحيي ِد األشعار التي ال ت ّتفق مع القواعد اللغوية المؤ ِّسسة لعلوم العربية.
ِ

أوالً  :طبقات الشعراء وموقف اللغويين .
ً
مكانة رفيعة عند ال ّنحويّين واللغويين؛
يحت ُّل موضوع االحتجاج بال ِّشعر على القواعد اللغوية
ُّ
فيتنزل لذلك
إذ ُيؤتى بال ّشاهد الشعري لتصديق المسائل اللغوية وتوثيق القواعد ال ُمستخلَصة ،
األصول القوية األخرى كالقياس والتعليّل والعامل واستصحاب الحال وغير ذلك من
منزلة
ِ
األصول ال ّنحويّة التي نسجوها على منوال أصول الفقه  .ولما كان كذلك جا َء االحتجاج بالقرآن
الكريم في المرتبة األولى عند اللغويين ،وبعده احتل الحديث الشريف المرتبة الثانية في االحتجاج،
أما أشعار العرب فجاءت في المرتبة الثالثة .فالبحث والتنقيب ،واستقراء الظواهر اللغوية ،وربط
المتماثل منها ،وإبعاد الغريب عنها ،وتحكيم القياس  ،أقول  :ك ُّل ذلك هدفُه الوحي ُد المحافظ ُة على
سالم ِة اللغة من اللحن والغلط .
لقد دفع هذا الهدف اللغويين العرب إلى أن يضعوا معيارً ا لغو ًيا تنتهي عنده الفصاحة ،
صحة اللغويّة وصدق الرواية .
يضع ال ّشاهد الشعري موضعه ضمن إطار ال ِّ
صلوا
من هنا اتفق اللغويون العرب على وضع حد زمني لهذا االحتجاج؛ ألنهم أرادوا أن يؤ ِّ
بشعره عند أغلب ال ُّنحاة إبراهيم
شاعر يُحت ُّج
القواعد ثم يبنوا عليها فروعها وجوازاتها ،فكان آخرُ
ٍ
ِ
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بابن هَر َم َة
القيس ،وختِ َم
بنُ َهر َمة تـ ( 176هـ) " .وكان أبو عبيدة يقول  :افتتِ َح الشعر بام ِرىءِ
ِ
ِ
"( .)1ثم قسموا الشعراء إلى طبقات هي :
 -1طبقة الجاهليين :
وهم الذين عاشوا في فترة ما قبل ظهور اإلسالم ،ومنهم :امرؤ القيس (نحو 20ق.هـ)
وعنترة بن ش ّداد (نحو  88ق.هـ) ،والنابغة الذبياني (نحو  12ق.هـ) ،وزهير بن أبي سلمى (13
ق.هـ) ،وغيرهم .
 -2طبقة المخضرمين :
وهم الذين عاشوا في عصري الجاهل ّية واإلسالم  ،ومنهم  :النمر بن تولب (نحو  14هـ)،
وكعب بن زهير ( 86هـ) ،ومت ّمم بن نوير َة (نحو  30هـ) ،وتميم بن أبي بن مقبل (بعد  37هـ)،
والنابغة الجعدي (نحو 30هـ) ،وحسان بن ثابت ( 34هـ) وغيرهم .
 -3طبقة اإلسالميين :
وهم الذين عاشوا في العصر األمويِّ كرؤبة بن العجّ اج الراجز ( 143هـ )  .ولما ُتوفي قال
الخليل  " :دفنا الشعر واللغة والفصاحة اليوم " .وابن َهر َمة (176هـ) الذي انتهت عنده
الفصاحة حسب تصنيفهم حتى قال األصمعي فيه  " :ما ِّ
يؤخره عن الفحول إال قرب عهده "(.)8
واألخطل(90هـ)  ،وجرير(110هـ) ،والفرزدق(110هـ)  ،وغيرهم.
 -6طبقة المولدين أو المحدثين :
وهم الذين خالطوا األعاجم في عصر الدولة العباسية وما تالها  ،ومنهم  :بشار بن برد
(167هـ) أول شعراء هذه الطبقة  ،والعباس بن األحنف (198هـ) ومن بعدهما .
وأجمع اللغويون على االحتجاج بالطبقتين األوليتين ،واختلفوا في الثالثة؛ إذ روي عن أبي
وحسن حتى
عمرو بن العالء (134هـ) أنه لم يحتج ببيت إسالمي قال  :لقد َكث َر هذا المحدَث َ

وآداب ِه  :ج ، 1ص . 86
 1القيرواني ،ابن رشيق القيرواني  ،العمدة في محاسن الشعر
ِ
 8األصف َهاني  ،األغاني  :ج ، 3ص . 864
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()1

َه َممت أن آم َر فتيا َننا بروايته يعني شعر جرير والفرزدق وأشباههما"

وروي عن األصمعي

كثير منهم "(.)8
أنه قال" :بشار خاتمة الشعراء ،وهللا لوال أن أيا َمه تأخرت لفضلته على ٍ
فالطبقة الرابعة كما يظهر من آرائهم المتع ِّددة حولها ال ُيحت ُّج بشعرها في اللغة ؛ ألنه قد
دخل عليها المعنى المُولد والمُحدث .
وج َع َل بعضُهم الطبقات ستاً ،قال" :الرابعة  :المولّدون :وهم من بع ِد المتقدمين م ّمن ذك َِر
َ
والخامسة المحدثون :وهم من بعدهم كأبي تمام تـ( 231هـ)  ،والبحتري تـ( 286هـ).
ِّ
المتأخرون :وهم من بعدهم كأبي الطيب المتن ِّبي تـ( 356هـ) "(.)3
والسادسة
ُرض بعض علماء اللغة؛ فها هو ذا ابنُ قتيبة يرد عليهم قائالً" :
لكن هذا التقسيم الزمني لم ي ِ
فعل ذكرناه له ،وأثنينا به عليه ،ولم يضعه عندنا ُّ
تأخر قائله أو
بح َ
كل ُّ َمن أتى َ
س ٍن من َقو ٍل أو ٍ
ف لم يرفعه عندنا َ
فاعله وال حدا َثة سِ ِّنه ،كما أن الردِي إذا َو َر َد عل ّينا للمتقدِّم أو للشري ِ
ش َرف
صاحبِه وال تق ُّدمِه "( . )4وهنا نتساءل  :هل شعراء هذه الطبقات على درجة واحدة من القبول؟ هل
علماء اللغة والنحو تل ُّقوا روايات شعر هؤالء على درجة واحدة من الفصاحة؟

لقد أجمع علماء اللغة على أن شعراء الطبقتين :الجاهلية ،والمخضرمةُ ،يحت ُّج بشعرهم بغير
نزاع ،أما الطبقة الثالثة :وهي طبقة اإلسالميين؛ فإن معظم اللغويين يرون صحة األخذ بشعر هذه
الطبقة؛ غير أن بعضهم -مثل :عبد هللا بن أبي اسحق ،وأبي عمرو بن العالء ،والحسن البصري...
وغيرهم -كانوا يأبون االحتجاج بشعراء هذه الطبقة ،وبخاصة الفرزدق ،والكميت ،وذي الرُّ مة ؛
حيث أخذ هؤالء العلماء على هؤالء الشعراء عدة أبيات ،أخذوها عليهم ظاهرة؛ وقد ع ُّدوا هؤالء
الشعراء من المولدين ألنهم كانوا في عصرهم ،والمعاصرة حجاب -كما يقول البغدادي في (خزانة
األدب) (ً -)3
ُ
هممت أن آمر صبياننا
فمثال أبو عمرو بن العالء ،يقول :لقد أحسن هذا المولد حتى لقد
ً
مولدا باإلضافة إلى شعر الجاهلية،
برواية شعره .يعني بذلك شعر جرير ،والفرزدق؛ فجعله
والمخضرمين ،وكان ال َيع ُّد الشعر إال ما كان للمتقدمين.

 1جواد عليّ  ،المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم  :ج  ، 4ص . 31
 8األصف َهاني  ،األغاني  :ج  ، 3ص . 133
 3البغدادي  ،خزانة األدب  :ج ، 1ص . 8
 4ابن قتيبة  ،الشعر والشعراء  :ج  ، 1ص . 64
 3البغدادي  ،خزانة األدب  :ج ، 1ص . 6
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لذلك يقول ابن رشيق الذي نالحظ نزعته الموضوعية والحداثية" :ك ُّل قديم من ال ُّشعراء،
حسن
فهو ُمحدث في زمانه باإلضافة إلى من كان قبله ،وذكر قول أبي عمرو السالف الذكر -لقد أَ َ
ُ
هممت أن آمر صبياننا برواية شعره ،يعني بذلك شعر جرير ،والفرزدق.
هذا المولد حتى لقد
ُ
جلست إلى أبي عمرو بن العالء -عشر حجج؛ فما
وذكر أيضًا قول األصمعيِّ  :جلست إليه -أيّ :
سمعته يحت ُّج ببيت إسالمي"(.)1
وأما الطبقة الرابعة  -وهي طبقة المولدين أو ال ُمحدثين التي تبدأ ببشار بن برد وأبي نواس،
كما ذكرت  -فالصحيح أنه ال ُيستشهد بكالمها مطل ًقا إال أن بعض أئمة اللغة وال ّنحو قد خرجوا
على ما ارتآه جمهرة العلماء؛ فاحتج أبو عليّ الفارسيّ (377هـ) وكذا جار هللا الزمخشريّ
(332هـ) والرضي اإلستراباذيّ (626هـ) احتجُّ وا بلغة أبي تمام الطائيّ (831هـ) وكذا احتج
شهاب الدين الخفاجيّ (1099هـ) بلغة أبي الط ِّيب المتنبي (334هـ).
وقد اس َتشهد الزمخشريُّ في تفسير أوائل البقرة في (الكشاف)َ ﴿ :ي َكا ُد ال َبر ُق َيخ َطفُ
ارهِم ۚ
ب ِب َسم ِع ِهم َوأَب َ
ضا َء لَهُم َم َشوا فِي ِه َوإِ َذا أَظلَ َم عليهم َقامُوا ۚ َولَو َشا َء هللا ُ لَ َذ َه َ
ارهُم ۖ ُكل َما أَ َ
ص َ
أَب َ
ص ِ
هللا َعلَ ٰى ُك ِّل َشي ٍء َقدِير﴾( .)2ببيت من شعر أبي تمام؛ وجاء في شعر حبيب بن أوس:
إِن َ
َظ َال َميهما عن َوج ِه أَم َر َد أَش َي ِ
ب

ه َما أَظلَ َما حالَي ثم َ
ت أَجلَ َيا
وقال :وهو وإن كان ُم ً
حدثا ال ُيستشهد بشعره في اللغة ،فهو من علماء العربية ؛ فأجعل ما
(.)3

يقوله بمنزلة ما يرويه؛ أال ترى إلى قول العلماء :الدليل عليه بيت الحماسة؛ فيقنعون بذلك لوثوقهم
بروايته وإتقانه؟(. )6
لقد ارتضى علماء اللغة إذن كل ما نظم من شعر في جميع أنحاء شبه الجزيرة في ضوء هذا
التقسيم السالف الذكر؛ فلم يق ِّسموا الشعر على أساس القبائل .

 1القيرواني ،ابن رشيق  ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه  :ج ، 1ص . 86
 8سورة البقرة  ،اآلية 80
 3وقوله «عن وجه أمرد أشيب» فيه تجريد ،أى عن وجه رجل أمرد كناية عن حسن الخلق .أشيب كناية عن
جودة الرأى الالزمة لكمال الرجولية .واألول كناية عن المضي في طرق الهزل .والثاني كناية عن المضي في
طرق الجد ،فلذلك اجتمعا معا في زمان واحد .ويحتمل أنه شاب مع أنه أمرد من كثرة حوادث الدهر.
 4البغدادي  ،خزانة األدب  :ج ، 1ص. 6،7
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ثانيا ً  :دوافع عدم االحتجاج عند اللغويين وال ُّنحاة
لم يتفق جميع اللغويين وال ّنحويّين على وضع ميزان واحد لرفض االحتجاج بشعر طبقة من
ض االحتجاج
طبقات الشعراء  ،أو بهذا الشاعر أو ذاك  ،وقد لُوحِظ أن الحُجج التي دفعتهم إلى َرف ِ
بعد ٍد كبير من الشعراء تختلف من شاعر آلخر سواء كانوا من طبقات مختلفة أم كانوا من طبقة
معيار لها  ،وال تستند في الحقيقة إلى مبدأ
واحدة  ،وأنها في معظمها ناتجة عن آراء فردية ال
َ
احتجاجهم هذا يُقسم إلى قسمين رئيسيين من جهة الموضوع الذي
ُالحظ أيضا ً أن
َ
موضوعي  ،وي َ
يستشهدون عليه  ،وهما :
 االحتجاج على القواعد اللغويّة وال ّنحويّة . االحتجاج على المعاني الشعرية .أمّا أسباب عدم االحتجاج فهي :
 -1العصر الذي عاشوا فيه :
مرّ معنا أن ابن رشيق قد رد على بعض اللغويين قسم َتهم أو رأ َيهم المتعصب في فصاحة
بعض الشعراء ،نحو  :عدي بن زيد العبادي (نحو 36ق .هـ) ،وأمية بن أبي الصلت (  3هـ)،
وهو شاعر أدرك اإلسالم وامتنع عنه ،وابن الرقيات (نحو  23هـ) والطرماح بن حكيم ( 183
هـ) ،والكميت بن زيد األسديّ (  186هـ) ،ونصر بن سيار الخطيب الشاعر ( 131هـ) ،وربيعة
بن ثابت الرقي (  192هـ) ،فجميع هؤالء الشعراء وغيرهم ممن تناولتهم كتب ال ُّنقاد واللغويين
العرب بالتجريح حينا ً  ،وبالتسامح حينا ً آخر قد مُنع االحتجاج بشعرهم بحجة عدم الوثوق بلغتهم ،
موازين قبول أشعارهم تختلف من ناقد آلخر إال أننا نرى أن هؤالء الشعراء ال ينتمون
وبفرض أن
َ
لعصر واحد من عصور االحتجاج ،أو بعبارة أخرى  :لم ُينظر إليهم من منظار العصر ،وإنما
ٍ
اس ُتبعدوا من دائرة االحتجاج اعتباطا ً وألسباب تختلف من شاعر آلخر .قال ابن األثير " :ف ّمما
وقفت عليه أنه سئل أبو عمرو بن العالء عن األخطل فقال  :لو أدر َك يوما ً واحداً من الجاهلية ما
َقدمت عليه أحداً  .وهذا تفضيل ٌ باألعصار ال باألشعار وفيه ما فيه  ،ولوال أن أبا عمرو عندي
سطت لساني في هذا الموضع"(.)1
بالمكان
العلي ل َب َ
ّ

 1األصفهاني  ،األغاني  :ج  ، 7ص . 163
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 -2تح ُّدرهم من أصول غير عربية أو اختالطهم باألعاجم :
الميزان اآلخر الموضوع الستبعاد الشعراء من دائرة االحتجاج هو ميزان (األصالة
والفرعية) في عربية الشاعر  .فإما أن يكون الشاعر في كفة (العربيِّ األصيل المولد) أو أن يكون
في كفة (العجمي أو العربيِّ المختلِط بالعجم)  .فالن َسبُ واألص ُل كانا دافعين لبعض اللغويين كي
غير عربي  .وقد سُجِّ َل لألصمعي موقف متش ِّدد من بعض
يخرجوا ممّن كان نسبه يخالط طرفا ً َ
الشعراء  ،فذكر  -فيما َذ َك َر  -أن اللحن أصاب شعر ال ُك َميت األَ َسدي (186هـ ) فلم يُحتج بشعره
ص َل به األمرُ إلى أن يصف هذا الشاعر ّ
جراميق الموصل ليس
الفذ بأنهَ :جرمقانيٌّ من
لذلك حتى َو َ
ِ
بحُ جّ ةٍ .و (الجرامق ُة قوم بالموصل أَصلُهم من ا َلعجم) .إال أن صاحب الخزانة صحّح َن َس َبه  ،فقال :

"هو كوفيٌّ شاعر مُقدم عالم بلغات العرب  .و ُس ِئ َل معاذ الهراء ( 127هـ) عن أشعر الناس  .قال :
ت لم يكن للّغ ِة
ذاك أشعرُ األولين واآلخرين  .وقال أبو عكرمة الضبِّي ( 830هـ)  :لوال شعرُ ال ُكمي ِ
َ
َترجمانُ "(.)1
ّ
بحق الشعراء دون
وهذا ما دفع بعض اللغويين إلى االعتراض على تلك األحكام التي تطلق
()2
الرمة قولَه :
معقول  .قال النحاس تـ( 332هـ) " :وقد أنكر
ب
أيِّ سب ٍ
األصمعي على ذي ُّ
ُّ
ٍ

ِيار ال َبالق ِِع
َو َقفنا َفقلنا إي ِه َعن أ ِّم سال ٍِم
كليم الد ِ
َوما بال َت ِ
هذه المواقف المتعصبة أثارت حفيظة بعض اللغويين حتى قال ال َب َطليوسي ( 381هـ)":
إنكار
أجل
األصمعي
أنكر
َ
ُّ
وقد َ
أشياء كثير ًة  ،كلها صحي ٌح  ،فال وج َه إلدخالِها في لَح ِن العام ِة من ِ
ِ
األصمعي لها "(.)3
ِّ
فنحن نرى كيف نصب األصمعيُّ نفسه حك ًما وقاض ًيا على شاعر شهد له كثير من علماء
العربية بفصاحته وبالغته ونقاء لغته .إال أن أئمة اللغة كانوا قد التمسوا له العذر؛ ألن المحافظة
على اللغة هو أمر ال يجب التساهل فيه ،وقد مر معنا أن القاضي الجرجاني قد علل شيوع اللحن
بسبب ذلك التهاون والتساهل في أمر اللغة حتى دخلت الركاكة والعُجمة فيما يُستشهد وموضوع
في أصله إلثبات القواعد وتحقيق األصول .

 1البغدادي  ،خزانة األدب  :ج  ، 1ص . 60
 8إيه :اسم فعل أمر مبني على السكون وقد ينون بمعنى استمر ومنه حديث الرسول  ،صلى هللا عليه وسلم  ،عندما
أنشد شعرً ا ألمية بن أبي الصلت  ،فقال عند كل بيت  :أي ِّ .
وينون إيه عند الوصل فتقول  :إي ٍه ح ِّدثنا .وقد جاء به
ذو الرُّ مة موصوالً غير منون خالفا للقاعدة ،وقد خطأه فيه األصمعي لذلك  .انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب :
مادة  :أيه .
 3البطليوسي ،عبد هللا بن محمد بن السيد البطليوسي ،االقتضاب في شرح أدب الكتاب :ج  ، 8ص . 88
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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 بحُ كم الجوار ،
وأتقن لغ َتهم و َك َت َ
َ
وبين العرب ممّا سيأتي تفصيله في المبحث الالحق.
صار َعلَما ً ومترجما ً بينهم
َ
 -3دخول األلفاظ المستحدثة أو الحضرية في شعرهم :
الميزان اآلخر من موازين استبعاد الشعراء عن دائرة االحتجاج هو ميزان (البدويّ
والحضريّ ) فعلماء العربية كانوا يذهبون إلى البادية ليأخذوا أصول اللغة من منابتها ،وعندما يحيد
الشاعر عن تلك األصول ويبتعد عن اللفظ البدويِّ الفصيح عندئ ٍذ يكون قد تحضر وتمثل بلغة
الحضر وهذا دافع قويٌّ إلخراجه من دائرة االحتجاج  .أما ما كان يُقال عن الكميت والطرماح فهو
ذاته الذي قيل عن أمية وعدي فجميعهم في المنزلة سواء .قال العجاج  " :كانا يسأالنني عن
الغري ِ
غير مواضعِه ،فقِيل له  :ولِ َم ذا َك،
ب فأخبرهما به ،ثم أراه في شعرهما وقد وضعاه في ِ
قال :أل ّنهما قرو ّيان يصفان ما لم يريا فيضعانه في غير موضعه ،وأنا بدوي أصف ما رأيت
فأضعه في مواضعه "( .)1فالشاعر في نظر العجاج يجب أَن يكون بدوياً ،ل َف َظ اللغة كما هي في
األصل ،وهذا وجه جيّد لتعليّل عدم االحتجاج ،بدليل أن اللغويين وال ّنحويّين كانوا يرتحلون إلى
البادية ألخذ اللغة العربية من منبتها.
توافق بينهم ،
إجماع عند اللغويين  ،ومعقِدَ
وبالرغم من ذلك نجد أن هذا األمر ليس محط
ٍ
ٍ
بدليل أنهم يحتجُّ ون بشعر األعشى ،وقد َذ َك َر البغدادي عنه "أنه كان َيفِد على الملوكِ ال سيما
ِ
()8
ملوكِ
ب بتحديد
فارس ،ولذلك َكثرت األلفاظ الفارس ّية في
شعر ِه "  .ونالحظ أن عبد القاهر طالَ َ
َ
ِ
الشاعر ،أو تمييز شعره حتى يُعرف ب َمن يحتج  ،وبما يكون االحتجاج .فدخو ُل اللفظ أو األلفاظ -

َ
البيت ال ِّشعري ،ال أن
المرفوضة في العربية لسبب من األسباب  -في شعرهم يجب أن يُخ ِر َج
الشاعر .
يُخر َج
َ
وبأشياء ال تعرفها العرب على حدِّ وصفهم :
 -6اإلتيان بكلمات غريبة
َ
رُ وي أن أم ّي َة بن عبد هللا بن أبي الصلت تـ( 3هـ) كان َينحُو هذا ال ّنحو حتى اُستثني لذلك ،
وذكر األصفهانيُّ (نحو 360هـ) إنه كان يأتي باللفظ الغريب وبأشياء ال تعرفها العرب ولهذا " :
َ
شعره لهذه العلّة "(.)3
بشيء من
يحتجون
قتيبة  :وعلماؤنا ال
قال ابن
ٍ
ُّ
ِ
 1األصفهاني  ،األغاني  :ج  ، 1ص . 822
 8البغدادي  ،خزانة األدب  :ج  ، 1ص . 68
 3األصفهاني  ،األغاني  :ج  ، 4ص . 189
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لكن استعمال الغريب من األلفاظ ال ُيوجب عدم االحتجاج بهذا الشاعر أو ذاك؛ إذ ال ُيع ُّد
معياراً لفصاحته أو بالغته وال يقرب من الصنعة في شيء؛ ألن الشاعر ابن بيئته ،وهو مطبوع
عرف في بطون
بطابعها ،ولوال استعماله لها النقرضت كثير من ألفاظ اللغة العربية  ،أو لم ُت َ
المعاجم أصالً .وقد رأى إبراهيم السامرائي أن الغريب قد جاء في شعر الصعاليك وأكد أن رواة
شعر الصعاليك قد شعروا بذلك  ،وأن اللغويين قد فطنوا إلى أن في شعرهم ألفاظـًا ال يعرفونها
ترد إال في هذه المواطن .ثم استشهد على ذلك بقول
وال يعرفها عامة العرب ،وقد قالوا بأنها لم ِ
تأبط شرً ا(: )1
ف النجاءِ كأنني
َو َحثحثت َمشعو َ
اءه
وف كأن َع َف َ
ص هزر ٌ
مِنَ الح ِّ
ف
از ٌ
أَز ُّج َزلــو ٌ
رزفِــي زفــ ِ
ج ِهــ ِ

س َماالً ودَا ِج َنا
َه ِجف رأى قص َراً َ

غابنا
در َج ال َفيفـ َ
إِذا اِس َت َ
اء َمد ال َم ِ

َهـ ِزف َيـبـ ُّذ الـ َنـ ِجيـا ِ
الصوافِنا
ت َ

لكن تلك األسباب السابقة ليست موضوعي ًة ومنطقية بدليل أن اهتمام اللغويين وال ُّنحاة كان
منصبا ً على جمع المادة اللغوية سواء وافقت قواعدهم أم لم توافق ،األمر الذي دعاهم إلى تدوين
ك ِّل األشعار التي قِيلت ،أو وُ جدت دون نسبة ،أو احتج بها إمام في اللغة والنحو .نضيف إلى ذلك
ت الشعراء ،وكتابه يض ُّج باألمثلة والشواهد على ذلك  .ولهذا قال ابن قتيبة
قب َل كل لهجا ِ
أن سيبويه ِ
" :لم يقصر هللا العلم وال ِّ
قوم"( .)8فك ُّل
زمن دون
شعر والبالغة على
ٍ
ٍ
زمن وال َخص به قو ًما دون ٍ

القبائل العربية َن َس َجت أشعارها بلهجاتها والنبيُ  -صلى هللا عليه وسلم  -كان يُقرئ كل قبيلة
بلغتها ،هذا واضح عنهم .فما جاء مواف ًقا للهجة ما ال يلغي أدوار بقية اللهجات العربية .

ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن سعي ال ّنحويّين إلى تحديد لغتهم بدقة ،والتش ُّدد في
ب خارجي
أحكامها ناتج بالدرجة األولى عن اهتمامهم بالدفاع عن اللغة العربية ضد كل تخري ٍ
إدخال الكلمات األجنبية أو البُنى ال ّنحويّة أو من خالل لَح ِن األعاجم ،ال سيما أ ّنه
سواء من خالل
ِ
تكون اللغ َة المسيطرة إلمبراطوري ٍة ّ
مناطق لغوي ًّة وثقافية مختلفة ً
َ
جدا.
تغطي
كان على العربية أن
َ
أما احتجاجهم بطبقات ال ُّشعراء كلِّها إذا كان الغرض من االحتجاج االستدالل على المعاني
َ
المودعة في األلفاظ ال تتغير على الجمل ِة عما أرادَ ه واضع
المعاني
ال ِّشعرية دون اللغة فـ "ألن
َ
اللغة "( .)3فإن ميزوا شاعرً ا فألن له َفض َل السبق في هذا المعنى  .وقد أشار ابن ِج ِّني إلى أن
 1األصفهاني  ،األغاني  :ج  ، 81ص . 136
 8جواد عليّ  ،المفصل في تاريخ العرب  :ج  ، 1ص . 486
 3الجرجاني  ،دالئل اإلعجاز  :ص . 336
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وضرب لنا مثالً عن احتجاج المبرِّ د بشعر أبي تمام قال " :وال تستنكر
ذلك هو مذهب ال ّنحويّين
َ
ِكر هذا الرجل  -وإن كان مولدً ا  -في أثناء ما نحن عليه من هذا الموضع وغموضه ،ولطف
ذ َ
متسربه؛ فإن المعاني يتناهبها المولدون كما يتناهبها المتقدِّ مون  .وقد كان أبو العباس  -وهو
شعر حبي ِ
الطائي في كتابه في االشتقاق
أوس
بن
الكثير التع ّقب ل ِجلة الناس  -احتج بشيء من
ِّ
ِ
ب ِ
ِ
لما كان غرضه فيه معناه دون لفظِ ه "(. )1
ضح سمتين أساسيتين لمواقف اللغويين وال ّنحويّين من مسألة االحتجاج
إذاً  ،يمكن أن نو ِّ
ال ِّشعريّ :
 -1موقف المتشدِّ دين :
ويمثله أبو عمرو بن العالء ( 134هـ) ثم تابعه في موقفه األصمعي( 816هـ) وابن
األعرابي( 831هـ) .فقد روي أن أبا عمرو كان متشدداً في منع االحتجاج بشعر الطبقة الثالثة من
طبقات الشعراء وهي طبقة اإلسالميين ،وقد مرّ معنا أنه "كان ال يعدّ الشعر إال ما كان للمتقدمين.
قال األصمعي :جلست إليه ثماني ح َِج ٍج فما سمعته يحتج ببيت إسالمي ،وسئل عن المولدين
س ٍن فقد سبقوا إليه ،وما كانَ من قبيح فهو مِن عندهم"(َ .)8ح ُ
يث اكتفى
فقال :ما كان من َح َ
ٍ
تين األَولى والثانية الجاهليين والم َُخضرمين.
شعر الطب َق َ
باالِحتجاج ِب ِ
 -2موقف المنصفين :
يتلخص موقف ال ُمنصفين من علما ِء العربية في وجوب توسيع عصر االحتجاج بالشواهد
ال ِّشعرية أو إطالقه من غير تقييد ،وعدم التفرقة بين القديم والجديد في اللغة ومنهم ابن قتيبة (876
ج ِّني ( 398هـ) ،والزمخشريّ ( 332هـ) ،الذي مر معنا
هـ) ،وابن عبد ربه ( 328هـ) ،وابن ِ
ت ألبي تمام على مجيء الفعل (أظلم) متعديا ً  ،واألصل فيه أال يتعدى ،في تفسير
احتجاجه ببي ٍ
أوائل البقرة في (الكشاف).

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص . 13
 8القيرواني ،ابن رشيق القيرواني  ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه  :ج ، 1ص . 86
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المبحث الخامس  :الشعراء الذين ت ّم االستشهاد بهم من خارج القيد المكاني
والزماني
المطلب األول  :الشعراء الذين ت ّم االستشهاد بهم من خارج القيد المكاني
في هذا المبحث قُ ُ
ج ِّني في كتاب الخصائص
مت باستخراج الشعراء الذين استشهد بهم ابن ِ
من خارج القيدين المكاني بالنسبة لصحيفة الفارابيّ  ،والقيد الزماني بالنسبة لسنة وفاة الشاعر
إبراهيم بن هرمة (176هـ) .
وفي هذا المطلب تم اعتماد ما جاء في نص الفارابيّ أساسا ً يُقاس عليه لنرى مدى إلتزام ابن
ألقوام غير العرب أَثروا
ِضت لُغتها لمجاورتها
ِج ِّني في استشهاده لشعراء ينحدرون من قبائل رُ ف َ
ٍ
في لغتها مما جعلها أقل فصاحة من لغة غيرها من القبائل العربية التي أخذت لغتها  ،وقد بي ُ
نت
ذلك سابقا ً والسبب الذي منع العلماء من أخذ لغة هذه القبائل كما ورد في هذه الصحيفة  .إذ قبل
الفارابيّ لغات قريش وقيس وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض طيء  .ورفض االستشهاد بلغات
القبائل األخرى ؛ كلخم وجذام وقضاعة وغسان وتغلب وإياد وثقيف  ،باإلضافة لرفضه األخذ بلغة
شعراء الحواضر الذين قلت فصاحة العربيّة لديهم .
وبالنظر لشعراء الخصائص نجد ابن ِج ِّني قذ خالف ما جاء في الصحيفة إذ استشهد لشعراء من
ِضت لُغتها  ،فاستشهد لشعراء من بكر مثل  :عمرو بن قميئة (23ق هـ) ،
القبائل العربية التي رُ ف َ
وطرفة بن العبد (60ق هـ)  ،والخرنق بنت بدر (30ق هـ)  ،وسعد بن مالك  ،ولجيم بن صعب ،
وهمام بن مرة  ،ودريد بن الصمة (2هـ)  ،وأبو النجم الراجز (13هـ) .
َ عمرو بن ق َمي َئة (85ق ھ 565 /م)(: )1
عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك الثعلبي البكري الوائلي النزاري :شاعر جاهليّ مق ّدم .
نشأ يتيما ً ،وأقام في الحيرة م ّدة ،وصحب حجراً (أبا امرئ القيس الشاعر) وخرج مع امرئ القيس
في توجهه إلى قيصر ،فمات في الطريق ،فكان يقال له " الضائع " وكان واسع الخيال في شعره.
وبيته في الخصائص :
َتـ َذكـ َرت أَرضـــــا ً ِبــهــا أَهــلـ َهـا
 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 23

أَخ َوالَ َهـا فِيهـا وأَع َما َم َهــا

()1
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العبد (نحو  45 - 84ق ھ 546 - 538 /م)(: )2
َ ط َر َفة بن َ
طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد  ،البكريّ الوائليّ  ،أبو عمرو  :شاعر جاهليّ من الطبقة األولى
 .ولد في بادية البحرين  ،وتنقل في بقاع نجد  .واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه  .ثم
أرسله بكتاب إلى المكعبر (عامله على البحرين وعمان) يأمره فيه بقتله ؛ ألبيات بلغ الملك أَن
ت وعشرين  .وهو
طرفة هجاه بها  ،فقتله المكعبر شابا ً  ،في َهج ٍر ،قيل ابن عشرين عاما ً ،أو س ٍ
أحد أصحاب المعلقات.
وأبياته في الخصائص :
طار َق َها
إض ِر َ
ب َعن َك الهـمـو َم ِ

س
سـّوطِ َقـو َن َ
ضر َب َك بالـ َ
َ
س ال َفـ َر ِ
()6
ضــا َيــق َعــنـهـا أن َتـ َوالـجـهـا
َتـ َ
()3

فإن القــوافـي َيتلجـنَ َم َوال ًِجا
دو ًة
َكأَن حدو َج المالـِكـيـ ِة غـ َ

سفـيـ ٍن بِال َنـواصِ فِ مِن دَ ِد
َخاليا َ

ان َتـعـتــ ِري نـادِيـَنـا
في ِجـفـ ٍ
َكـ َبـنـا ِ
ت الـ َمـخــ ِر َيـمـأَدنَ إذا

ســـدِيٍـف حـيــن َهــاج الـصِ ـنـبـ ِر
َ
()3
يج َ
أَنـ َبـ َ
الخضِ ر
ت الصـيف َعسـالِـ َ

وب ال ِّنس ِع فِي دَأَ َياتِ َها
َكأَن عل َ

()5
()4

اء فِي َظـهـ ِر َقردَ ِد
ارد مِن َخل َق َ
َم َو ِ

()8

()9

جـ َ
از ِ
ت الـاليـل َ إلـى أرحـلِـنـا

ور َخــدِر
آ ِخـــــ َر الـلـيـل بـ َيـعـفــ ٍ

................................

باركِ
إلـى َ
صـدَ فــ ٍّي ،كـالـ َحـنِــ ّيأ ِة ِ
()11
ب جـنـونٌ مـسـ َتـ ِعــر
و ِمـنَ الحـــ ِّ

َ
هر
أصحوت اليو َم أم شـاقت َك ّ
س ،على
َفـفِـدا ٌء ،لـِـ َبـنـي َقـيـ ٍ
َمـــا أَ َقــالـت َقـدَ ِمي إِ ّنـَهــم

....................................
َفـإِن م ُّ
ِت َفان َعينِي بِ َما أَ َنا أَهــلــه

()15

اس من سـ ٍّر وض ّر
اب ال ّن َ
أص َ
َمـا َ
()12
َنـ ِعـ َم الـسـاعونَ في األَمـ ِر الم ِب ّر
()13

ِ ....................وارداً وشقر
()1
ب َيا اب َن َة َمع َبد
َوش ِّقي
علي ال َجـي َ
ّ

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 322
 8ابن العبد  ،طرفة بن العبد (60ق هـ)  ،الديوان  ،شرحه وقدم له  :مهدي محمد ناصر الدين  ،بيروت  :دار
الكتب العلمية  ،ط8008 ، 3م  .ص . 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص . 883
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص .182
 4المصدر السابق  :ج ، 1ص .33
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص .91
 6المصدر السابق  :ج ، 1ص - 830ج ، 8ص ،473ص.676
 7المصدر السابق  :ج ، 8ص .361
 2المصدر السابق  :ج ، 8ص . 404
 9المصدر السابق  :ج ، 8ص.476 ،484
10
وبي ،قاعِداً
الريح َث َ
علي ّ
المصدر السابق  :ج ، 8ص  . 489وصدره َ :تر ُّد ّ
 11المصدر السابق  :ج ، 8ص.312 ،432
 18المصدر السابق  :ج ، 8ص . 432
 13المصدر السابق  :ج ، 8ص . 387وهو من قوله :
جردوا منها ِوارداً وشقر
أي َها الفِت َيان في مجلِسِ َنا
ِّ
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....................................

()2

بصحراءِ يسر
اف ،والـركــب َ
طـ َ

َفـهــ َي َبــداء إذا َمــا أقـ َبــلَـــت

()3

ح َهـيـدَ كر
فـَخـ َمـة الـ ِجســــ ِم َردَا ٌ

َيــا َلـكِ ِمـن قـبـ َر ٍة ِبـ َمـعــمـــ ٍر
س ألقت ِردَاءهَا
ووج ٍه َكأَن الشم َ
َ

...................................
عليه َنـقِـ ِّي الـلـــو ِن لَــم َيـ َت َخـدد

()6
()5

 الخِرنِق بنت َبدر ( 55ق ھ 536 /م )(: )4
الخِرن ُِق ُ
بنت َبدر بن هفان بن مالك  ،من بني ضبيعة  ،البكرية العدنانية  :شاعرة من الشهيرات
في الجاهلية  .وهي أخت طرفة بن العبد ألمه  .تزوجها بشر بن عمرو بن مرثد (سيد بني أسد)
وقتله بنو أسد يوم قالب (من أيام الجاهلية) فكان أكثر شعرها في رثائه ورثاء من قتل معه ،من
قومها ،ورثاء أخيها طرفة.
وبيتها في الخصائص :
أرى
أ َقلّب َطرفي في
س ال َ
الفوار ِ
ِ

كالحجاة مِن ال َقطر
حِزاقاً ،وعينِي َ

()3

سعد بن َمالِك (: )8
َ 
سعد بن مالك بن ضُبيعة بن قيس بن ثعلبة البكري الوائلي :من سراة بني بكر وفرسانها المعدودين
ج َياد في كتاب بني قيس بن ثعلبة .قتل في حرب البسوس .
في الجاهلية .قال البغدادي  :له أشعار ِ
وقال التبريزي :هو ج ُّد طرفة بن العبد .
وبيتاه في الخصائص :
َك َ
ش َفت لَهم َعن ساقِها

َو َبدَا مِنَ الـشـ ِّر الـصـ َراح

بؤس للحرب التـي
َيـا
َ

وضعت أراه َط فاستراحوا

()9

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 338
8
يقر
أرق العينَ خيال لم ّ
المصدر السابق  :ج ، 3ص  .733وصدره ّ :
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص .679
 4المصدر السابق  :ج ، 3ص .722
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص .601
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص. 303
 7ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص . 760
 2انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 27
 9ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3ص . 208
 10المصدر السابق  :ج ،3ص . 703

()15
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صعب (: )1
 ل َجيم بن َ
لجيم بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل  ،من ربيعة بن نزار  ،من عدنان ج ّد جاهليّ  .تفرغ نسله
عن ابنيه  :حنيفة وعجل .
وبيته في الخصائص :
صدِّقوهَا
َإذا َقالَت َح َذ ِام َف َ

َفإن ال َقـول َ َما َقالَت َح َذام

()2

 هَمام بن ُّمرة (: )3
ان  :ج ّد جاهليّ  ،من سادات بني شيبان  .وهو أخو جساس  ،قاتل
َهما ُم بنُ مُّرة بن َذهل بن َشي َب َ
كليب  .له شعر وأخبار  .من نسله بنو مرة بن الحارث كانوا بعد اإلسالم في خراسان  ،قتله ناشرة
بن أغواث ،ختال ،يوم " الواردات " من أيام حرب البسوس.
َوبيته في الخصائص :
ش
وأَش َرب الماء َما بي َنحوه َع َط ٌ

إِال ألَن عــيــو َنه سِ يل َ وادِيها

()6

الصمة (8هـ435/م)(: )5
 د َريد بن ِّ
دريد بن الصمة الجشمي البكري  ،من هوازن  :شجاع من األبطال الشعراء المعمرين في الجاهلية
 .كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم ،وغزا نحو مئة غزوة لم يهزم في واحدة منها.
وعاش حتى سقط حاجباه عن عينيه ،وأدرك اإلسالم ،ولم يسلم ،فقتل على دين الجاهلية يوم حنين،
وكانت هوازن خرجت لقتال المسلمين فاستصحبته معها تيمنا به ،وهو أعمى ،فلما انهزمت
او َية بن
جموعها أدركه ربيعة بن رفيع السلميّ فقتله .له أخبار كثيرة .والصمة لقب أبيه م َُع ِ
الحارث.
وبيتاه في الخصائص :
َح ُّيوا تماضِ َر وار َبعوا صحبي
................................

وقِفوا فإن وقو َفكـم حـسبِي
()3
َوكل ُّ َ
الحد اِن َتهى
شـ ٍ
يء َب َل َغ َ
()4

 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 841
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،8ص . 484
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 2ص. 94
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص . 898
 3ابن الصمة  ،دريد بن الصمة (2هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :محمد خير البقاعي  ،دمشق  :دار قتيبة للطباعة
والنشر 1921م  .ص . 7انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،8ص. 339
 6ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج 3ص . 766
َ
َ
َ
َ
َ
َ
 7المصدر السابق  :ج ،3ص ، 793وصدره :فـإِن أمـت فقـد تناهَـت لذتـي .
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 أَبو النج ِم الرا ِجز ( 135هـ 363/م)(: )1
ال َفض ُل بن قُدَ امة العِجلِيُّ أَبُو النجم  ،من بني بكر بن وائل :من أكابر الرجّ از ومن أحسن الناس
إنشادا للشعر .نبغ في العصر األموي ،وكان يحضر مجالس عبد الملك بن مروان وولده هشام.
قال أبو َعمرو بن العالء :كان ينزل سواد الكوفة ،وهو أبلغ من العجاج في النعت .
وأبياته في الخصائص :
ب مس َتـفيِ ِل
يـدِير َعـيـ َنـي مـصـ َع ٍ
قـالــَت لَــه الـ َطـير َتـ َقـد َم راشِ دا

كــان فِـيمـا َبـيـ َنـنــا مـشـا َهـلَــه
..................................
وجـ َبـالً َطـال َ َمـ َعـداًّ َفـاشـ َمـ َخـ ّر
َ
وبـدّلـت  -والـدّ هـر ذو َتـ َبـدُّل -
َمـاء َخـليــ ٍج َمـده َخـلـيـجـــان
يض أَالّ َتـس َخ َرا
البـ َ
َفـ َما أَلـوم ِ
................................
َكـأَن ِريـ َح الـ ِمـسـكِ َوالَ َق َرنف ِل
أصبحـت أ ُّم الـخِيار َتدعِي
قـد
َ
قـ َبـلت من عِ ن ِد ِزيا ٍد َ
كالخ ِرف

()2

................................

()3

إِنــــ َك ال َتـر ِجـــع إِاال َحـامِدا
()6
فأَد َب َرت َغض َبي َت َمشى ال َبأ َزلَه
فارى َقند َِل
ضخ ِم الذ َ
ب في َ
ر ِّكـ َ

()5

()4

أ َ
شم ال َيسطِ يعه الناس الد َهـر
بالصبـا وال ّ
هَيفا ً دَبوراً
شـمأل
ّ

()3

()8

...............................
()9
لَـ ّمــا َرأَيـــنَ الش َمـ َط ال َق َفند ََرا
َتـدافـع الـشـيــب ولم تِـقِـ ّتــِ ِل

()15

()11

الع السي ِل
َنـ َبــاتـه َبـيــنَ الـ ِّتـ ِ
()12
علي َذنـبــا ً كــلّـه لَـم أَص َنــ ِع
ّ
الي بـ َخ ٍّط مخ َتلِف
َتـخـ ُّط ِرجــ َ

ريق ال َم أَلِف
بان في الط ِ
و َتكت ِ

()13

َ َ
جم َوشعري شِ عري
أنا أبو ال َن ِ

()16

................................

 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 131
8
اجي ها َم ٍة لم تع َج ِل
ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص . 110وعجزه َ :تحتَ ح َِج َ
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص . 60
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص . 398
ف َعن َد ِل
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص  . 883صدره كما في اللسان "فندل"َ :يهدِي بنا كل نِيا ٍ
 6المصدر السابق  :ج ،8ص . 314
 7المصدر السابق  :ج ، 1ص . 862
 2المصدر السابق  :ج ، 8ص . 447
 9المصدر السابق  :ج ، 8ص . 494
 10المصدر السابق  :ج ، 8ص  . 389صدره :في لج ٍة أَمسِ ك فالنا ً عن ف ِل
 11المصدر السابق  :ج ، 3ص . 643
 18المصدر السابق  :ج ، 3ص . 237، 673
 13المصدر السابق  :ج ، 3ص . 238
 14المصدر السابق  :ج ، 3ص  239وعجزه :
ـر.
ت باقيـا ِ
مـن كلمـا ٍ
صدري
َِ ِ
الح ِّ
ت َ
هلل د َّري مِما ي ِجنُّ َ

43

ض مـن َعـــ ِل
ب من تحت عريـ ٌ
أ َق ُّ
ش ال َقـ َتـاد الـ َعـــاردا
كأنّ في الفر ِ

هلل الـعلــ ّي األَجــــلَـــ ِل
الـ َحـمــــد ِ ِ
َمنها ال َمـطـافـيـل َو َغير المطفِــ ِل
سـر َطـم هــا ٍد وعن ٍق َعر َطـل
فـي َ
َيـأتِـي لَـ َهـا ِمـن أَيـمـ ٍن َوأَشــمـ ٍل
ب قد َ
حزر
بإلحالَب ِة َوط ٍ
وار َ
ضوا ِ

()1

................................

()2

................................

()3

................................

()6

................................

()5

................................

()4

................................

()3

................................

واستشهد لشعراء من ثقيف مثل ؛ أمية بن أبي الصلت (3هـ)  ،وغيالن بن سلمة (83هـ) ،
ويزيد ابن الحكم (103هـ) .
 أ َمية بن َعب ِد هللاِ أبي الصلت (5هـ 424 /م)(: )8
أمية بن عبد هللا أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي  :شاعر جاهليّ حكيم  ،من أهل
الطائف  .قدم دمشق قبل اإلسالم  .وكان مطلعا على الكتب القديمة  ،يلبس المسوح تعبدا  .وهو
ممن حرّ موا على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة األوثان في الجاهلية  .ورحل إلى البحرين فأقام
ثماني سنين ظهر في أثنائها اإلسالم  ،وعاد إلى الطائف  ،فسأل عن خبر محمد بن عبد هللا –
صلى هللا عليه وسلم – فقيل له  :يزعم أنه نبي  .فخرج حتى قدم عليه بمكة وسمع منه آيات من
القرآن  ،ثم انصرف عنه  ،فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه  ،فقال  :أشهد أنه على الحق  ،قالوا :
فهل تتبعه ؟ فقال  :حتى انظر في أمره  .وخرج إلى الشام  .وهاجر رسول هللا إلى المدينة ،
وحدثت وقعة بدر  ،وعاد أمية من الشام  ،يريد اإلسالم  ،فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له ،
فامتنع  .وأقام في الطائف إلى أن مات  .شعره من الطبقة األولى  ،وعلماء اللغة ال يحتجون به
ج ِّني احتج بشعره في اللغة والصرف .
لورود ألفاظ فيه ال تعرفها العرب  .إال أننا نالحظ أنّ ابن ِ
وأبياته في الخصائص :
والحية الحت َفة الرق َ
أخرج َها
شاء
َ
َ

مـن بـيـتـهــا أمـ َنـات هللا والـكـلـم

()1

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص . 389
 8المصدر السابق  :ج ، 8ص . 347
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص . 694 ، 690
 4المصدر السابق  :ج ، 3ص . 714
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص . 888
 6المصدر السابق  :ج ، 8ص  - 393ج ، 3ص . 672
 7المصدر السابق  :ج ، 8ص . 323
 2أبو الصلت  ،أمية بن أبي الصلت (3هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :سجيع جميل الجبيلي  ،بيروت  :دار صادر
1992م  .ص . 7انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص. 83
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له ما رأَت َعين ال َبصِ ير ،و َفو َقه
َطـعـامـهــم لَـئِـن أَ َكــلَــوا مـ َعــن
إِن األَ َنــا َم َر َعــايـــا هللاِ كــلــهـم
ت َ
ت َيسِ بق ال َمو َ
ال أَ َرى ال َمو َ
شي ٌء

سمـائِيا
سب ِع َ
ســمـاء اإللَ ِه َفـــو َق َ
َ

()2

وأل ًيـا مـا تــحــاك لَــهـــم ثِــيــاب
()6
هو السل َ
ض مس َتطِ ر
ِيطط َفو َق األَر ِ
َ
()3

ص الـ َموت َذا الـ ِغـ َنى وال َفقِيــرا
َنغ َ

()5

الرمة (23هـ 466 /م)(: )4
 ذو ِّ
َغي َالنُ بنُ َسلَ َم َة الث َقفِيُّ  :حكيم شاعر جاهلي .أدرك اإلسالم وأسلم يوم الطائف وعنده عشر نسوة،
فأمره النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -فاختار أربعا ،فصارت سنة .وكان أحد وجوه ثقيف ،انفرد في
الجاهلية بأن قسم أعماله على األيام ،فكان له يوم يحكم فيه بين الناس ،ويوم ينشد فيه شعره ،ويوم
ينظر فيه إلى جماله .وهو ممن وفد على كسرى وأعجب كسرى بكالمه .
وأبياته في الخصائص :
()3

ســدفـة
َكــأن َعـلـى أنـيـابـهــا كـال َ

صياح البوازي من صريف اللوائك

لها َب َ
شــ ٌر مثــل الـ َحـريـ ِر و َمنـطِ ــ ٌق

الح َواشِ ـي ال هـ َرا ٌء وال َنزر
َر ِخـيــم َ
()9
الحوائِكِ
ف َ
ِبها َحـضــ َر ِمـيـــات األَكـ ِّ

ومـسـ َتـا َمـة تـستــام وهي رخيصة

()15

تــباع بـسـاحـات األيـادي وتمـسـح

َ
أستحدث الركب من أشياعِ هم خبرا
َو َرمـ ٍل َكـأَردَافِ ال َعـذاَ َرى َقـ َطـعـتـه

لب ِمـن أطراِبِه َطـ َرب
أم عــاود الـقـ َ

.......................................

ب َتـحـ َتــه َكـثِــيـــب
لــيـلَـى قـضـيــ ٌ
َتـرى َخـلـ َقـ َهـا نِصـفـا ً قـنـا ًة َق ً
ويمة
قاء َمـنـ ِز ً
لة
أَ َعن ترسمت مِن َخــــر َ

()8

()11

سـتـه الـمـظلِ َمـات الـ َح َنـادِس
إِ َذا ألـ ِبـ َ
()13
وفــي الـــقــــالد َر َ
شــــــأ ٌ َر ِبــيــــب
()12

()16

ونِـصــفـا ً َنـقـا ً َيــر َتــــ ُّج أو يتمــرمر
.........................................
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 2المصدر السابق  :ج ، 1ص . 64
9
سحقَ لِف ٍق َتنو َقت
المصدر السابق  :ج ، 1ص  . 183وصدره  :كأَن عليها َ
 10المصدر السابق  :ج ،1ص . 881
 11المصدر السابق  :ج ، 1ص . 840
 18المصدر السابق  :ج ، 1ص . 848
 13ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص . 844
 14المصدر السابق  :ج ،1ص . 844
13
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()1

..................................

سلِب
ين َحزنَ مِن َجانِـ َبـيها وهــي َتن َ

تداعين باسم الشيب............
ذارى َقـ َطعته
العـــ َ
ورم ٍل كأَو َراكِ َ
َ

.......................................

نو َقت
 ............................ت ّ
صفـــ َراء َقــد َت َن َ
از َع َها
ضــاء َ
َبـيـ َ

()2

إِذا َجـالـلَــتـه المـظـلِمـات الـ َحنـادِس

()3

الحـوا ِئـكِ
ف َ
ِبـ ِه َحــضــ َرميــّات األكــ ِّ

()6
()5

ان مـن فـضـــــــة ٍ ومــن ذهـــ ِ
ب
لـونـ ِ
()4

أج ِّنبه المسا َن َد والمحاال
سِ ـ َبـحالً أبـا شِ ـر َخـيـ ِن أحيا بناته
اس َحولَه
وسى َت َرى الن َ
آل م َ
مِن ِ

البلى
أال يا اسلَمي يا دار َم ّي على ِ

ضـــى
َتلَو َم َيهيا ٍه إلـيـهـا وقـد َمــ َ

َفلَما لَبِسنَ االليل َ أو حِينَ َنصبــَت
أَبِيت على َم ٍّي حزينـاًَ ،و َبـعـلـهـا

وسـى بِـالل ٌ َبلَغتِ ِه
إذا ابن أبي مــ َ
َ
أصوات من إِيـ َغـالِــ ِهـن بـنا
َكأَن

َم َ
سف َهت
ح َت َ
شينَ كما اه َتزت ِرما ٌ
و َمـيـة أَحــسـن الـثـ َقـلين َوجها ً
َ
الوعساءِ بين جـالجـ ٍل
أيا
ظبية َ

()3

َمـقـاليـتهـا فهي الـالـباب الحبائس
()8
از َيا
َكــأَنهــم ال ِكــر َوان أَبـ َ
صــرنَ َبـ ِ
()9

......................................

الليل َجو ٌز واس َب َطـــرت كواكِبه
من
ِ

()15

لَــه ِمـن َخـ َذا َآذا َنهـا َوهـــ َو َجـانِح

()11

عـلـى كـالنـقـا ِمـن عـالـــ ٍج َي َت َب ّطح

()12

أس بيـنَ ِوصلَيــكِ جازر
فـقـا َم َبـفـ ٍ
()16
اريج
أَ َوا ِخـ َر ال َمـي ِ
س أَصـ َوات ال َف َر ِ

()13

()15

اح النواســ ِم
َ
أعــالـ َيـهـا َمـر الـري ِ
()14
ســنـــه َقــ َذاال
وســالـفـ ًة وأَحـ َ
َ
وبـيـن ال ّنـقــا آأنـ ِ
ت أم أ ُّم سـالـ ِم؟
()1

َيدعو َنن َِي بالماءِ ماء أسودا

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص  . 328وصدره  :والعِيس مِن عاسِ ٍج أَو َواسِ ٍج َخ َببا ً
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اعين باسم ال ِّ
َج َوانِبه من َبص َر ٍة وسِ َال ِم
ب في م َت َثلِّ ٍم
شي ِ
َتدَ َ
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص . 484 ، 483
4
ِفق
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص  . 326وقبله  :كأنّ عليها سحقَ ل ٍ
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 18المصدر السابق  :ج ، 8ص . 330
 13المصدر السابق  :ج ، 8ص . 336
 14المصدر السابق  :ج ، 8ص . 373
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َهـنـا و ِهـنـا َو ِمـن هنــا لَــهــن ِب َها
َو َال الخرق مِنه يرهبون َو َال ال َخ َنا

......................................
اج َعه
َحتى إِ َذا دَو َمت فِي
ِ
األرض َر َ

.....................................

()2

عليهم َولَ ِكـن َهـي َبة ه َِي َمـا هـيـــا

()3

َوالــ ِجــ ِيــد ِمـن أدمــا َنــ ٍة َعــنـــو ِد

()6

()5

لَـمـ َيــاء فِــي َ
س
شــ َف َتي َهـا حـوةٌ لَ َع ٌ

كبر ولو شا َء نجى نـفسه الهــرب
ٌ
()4
ث َوفي أَنـ َيــابـهـا َ
َوفِي اللثا ِ
شــ َنب

أذو زوجه ِبالمِص ِر أم ذو خصو َمة

أَ َراك لَـ َهـا ِبـال َبـصـ َر ِة ال َعـــام ثاويا

()3

()8

والجيد من أد َمان ٍة َعنو ِد
ـرت
ضـ َم َ
كــأَنها َعـي َنها منها ،وقـد َ
ان قــال َ َ
هللا كـو َنــا َفـكا َنــتا
َو َعـيـنـ ِ

ضـ َحى
َبدَ ت ك َقر ِن الشمس في َرونـَ ِق الــ ُّ

س الشخ ِ
ت َواس َتعِن
اب ِ
َو َظاهِر لَ َها مِن َي ِ

بعض األَضى مِيم
وضمها السير في ِ
َ
()15
ب َمـا َت َفعل َ
والن ِبـاألَلــبــا ِ
الخمر
َفـعـ ِ
()9

ورتِ َها أو أَنـــ ِ
ت في الـ َعـيــ ِن أَمـ َلـح
وص َ

()11

عليها الص َبا َواج َعل َيدَ ي َك لَ َها سِ تـ ًرا

()12

()13

داع يـنـادِيـ ِه بـاسـ ِم الـمـاءِ َمـبـغـوم
ف إال َمــا َتــ َخــو َنـــه
ال َيـنـ َعـش الـطـر َ
ٍ
()16
ش تؤه َِل
َفـأضــ َحـت َم َغانِي َها قِ َف َ
اراً رسوم َها َكأن لَـم سِ ــوى أهــ ٍل ِمـن ال َوح ِ

الح َكم (155ھ 323 /م)(: )15
َ ي ِزيد بن َ
يزيد بن الحكم بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفي  ،شاعر عالي الطبقة  ،من أعيان
العصر األموي  .من أهل الطائف  .سكن البصرة  .وواله الحجاج كورة فارس  ،ثم عزله قبل أن
يذهب إليها  ،فانصرف إلى " سليمان ابن عبد الملك " فأجرى له ما يعدل عمالة فارس  .وقُطع
عنه ذلك بعد " سليمان " فلما صار األمر إلى " يزيد " ابن عبد الملك " وثار " يزيد بن المهلب "
خالعا ابن عبد الملك ،وكان أبي النفس شريفها  ،من حكماء الشعراء.
 1المصدر السابق  :ج ،3ص . 638
8
ان هَينوم
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص  . 632وعجزه َ :ذاتَ الش َمائ ِِل َواألي َم ِ
المصدر السابق  :ج ، 3ص . 662
َ
َ
ياض الجي ِد
ب
و
ين
ت
ل
ق
الم
و
:
وصدره
.
 4المصدر السابق  :ج ، 3ص 281
ِ َ َ ِ
َ
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص  : - 288ج ، 3ص238
 6المصدر السابق  :ج ، 3ص . 289
 7المصدر السابق  :ج ، 3ص . 231
 2المصدر السابق  :ج ، 3ص . 238
 9المصدر السابق  :ج ، 3ص . 238
 10المصدر السابق  :ج ، 3ص . 236
 11المصدر السابق  :ج ، 8ص . 609
 18المصدر السابق  :ج ، 8ص . 613
 13المصدر السابق  :ج ، 3ص . 638
 14المصدر السابق  :ج ، 8ص . 377
 13انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 2ص. 121
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وبيتاه في الخصائص :
َج َمعـت َوفـحـ َ
شـا ً غِ ـيـ َبـ ًة َو َنمِي َمـ ًة
الي طِ ح َ
ت كما ه ََوى
و َكم َمن ِزل لَو َ

َثالَ َ
ِالل لَس َ
ت َعن َها بِمر َعو
ثخ ٍ
()2
بأَجرا ِم ِه ِمن قل ِة ال ِّنـيــ ِق ين َه ِو

()1

ومن شعراء إياد كأبي داود اإليادي جارية بن الحجاج (79هـ) .
اج (39-164ق ه 565-685 /م)(: )3
 جار َية بن َ
الح ّج ِ

بن
أبو ُدؤاد ال ّشاعِ ر اإلِيادِيِّ  :جار َي ُة بن َ
بن ُم َن َب ِه ِ
ابن َنبهان ِ
بن عِ صام ِ
اج بن حُ مران بن َبح ِر ِ
الحجّ ِ
حُذا َق َة اإلياديّ وقيل حنظلة بن الشرقي  .شاعر جاهلي ،وهو أحد نعات الخيل المجيدين  ،وإنما
أحسن نعت الخيل ألنه كان على خيل النعمان بن منذر  .وكان أبو داود قد جاور كعب بن أمامة
اإليادي فكان إذا هلك له بعير أو شاة أخلفها  ،فضرب المثل به فقالوا  :كجار أبي داود وقيل جار
أبي داود هو الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان  .قال األصمعي  " :كانت العرب ال
تروي أشعار أبي داود ألن ألفاظه ليست بنجدية " وله شعر في األصمعيات.
وبيته في الخصائص :
َفـأَبـلـونِـي َبـلِـيـ َتـكم لعالي

صـالِـحـكـم وأسـ َتـد ِرج َن َويا
أ َ

()6

ومن شعراء قضاعة كهدبة بن الخشرم (30هـ)  ،وجميل بثينة (28هـ)  ،وعدي بن الرقاع
(93هـ) .
شرم (55هـ 435 /م)(: )5
 هد َبة بن َخ َ
بن ال َكاه ِِن ِمن َبني َعامر بنُ َثعلبة  ،من سعد هذيم  ،من
شرم بنُ كرز بنُ أبي َحي َة َ
هُد َب ُة بنُ ال َخ َ
قضاعة شاعر فصيح  ،مرتجل  ،راوية  ،من أهل بادية الحجاز (بين تبوك والمدينة) كنيته أبو
عمير ،وأكثر ما بقي من شعره  ،ما قاله في أواخر حياته بعد أن قتل رجال من بني رقاش  ،من
سعد هذيم  ،اسمه ( زيادة بن زيد ) في خبر طويل  ،كان السبب في هالكه .
وبيتاه في الخصائص :
 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،8ص . 339
 8المصدر السابق :ج ، 8ص. 472
 3غوستاف  ،غوستاف فون غريناوم(1939م)  ،دراسات في األدب العربي  ،ترجمة  :إحسان عباس وأنيس
فريحة  ،بيروت  :دار مكتبة الحياة 1939م .
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص ، 161ج ،8ص  ، 334ص . 326
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،2ص. 72
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ض كم مِن صال ٍِح قد َت َودأَت
ولألَر ِ

اعـ ٍة َقف ِر
ارتـه ِبـلَـمـ َ
عليه َفـ َو َ
()2
ص ٌ
ديق مساعِ ف
ار َ
وإِذ أ ُّم َع ّم ٍ
()1

اس والـبـِالد ِبـ ِغــر ٍة
إِذ الـنـاس نـ ٌ

َ ج ِميل ب َثي َنة (82هـ 351 /م)(: )3
مرو شاعر  ،من عشاق العرب  .افتتن
جميل بنُ عبد هللا بن َمع َ
ُذريُّ القُضَاعِ يُّ  ،ويُك ّنى أبا َع ٍ
مر الع ِ
ببثينة  ،من فتيات قومه  ،فتناقل الناس أخبارهما  .شعره يذوب رقة  ،أق ُّل ما فيه المدح  ،وأكثره
في ال ّنسيب والغزل والفخر  .وكانت منازل بني عذرة في وادي القرى ورحلوا إلى أطراف الشام
الجنوبية  ،فقصد جميل مصر  ،وافداً على عبد العزيز بن مروان  ،فأكرمه عبد العزيز وأمر له
بمنزل فأقام قليالً ومات فيه .
ٍ
وأبياته في الخصائص :
جعفر أن جعفراً
وقد رابني من
ٍ
فلو َ
العالقة لم َت ِبت
كنت عذ ِري َ
دار وقـفــت فـي َطـلَـلِــه
رســ ِم ٍ

رمى هللا في عينى ب َث َ
ينة بال َق َذى

ِذار ال َبي ِن َيو َم َت َحملوا
َج ِزعت ح َ
ب َثين أل َزمِي الَ إن الَ إِن لَ ِزمتِ ِه

()6

َعـلـى قـرصي ويـشـكـو َهـوى جـم ِل
()5
األكل
َبـطِ ـيـ َنـا ً وأنـسـا َك الهـوى شدّ َة
ِ
ِكــدت أقــضـــي  ،الـ َغـداة َ من جلل ِه

()4
()3

ِح
وفـي الشـنـب ِمـن أنـيـابها بالقواد ِ
()8
وحــق لِـ ِمـثـلـي َيـا بـ َثـيـ َنـــة َيـجـ َزع
()9
ي َمـعـو ِن
َعـلَـى َكـثــ َر ِة الـ َواشِ ــيـنَ أَ ُّ

العا ِمل ِّي ( 95هـ  316 /م)(: )15
قاع َ
ِي ِّ
َ عد ُّ
الر ِ

العا ِملِيّ  ،من عاملة :شاعر كبير ،من أهل
بن قُضاع َة َ
قاع ِ
بن َعدِيِّ ِ
بن مالكِ ِ
َعدِيُّ بنُ َزي ِد ِ
بن الرِّ ِ
دمشق ،يكنى أبا داود .كان معاصراً لجرير ،مهاجيا له ،مقدما ً عند بني أمية ،ومداحا ً لهم ،خاصا ً
بالوليد بن عبد الملك .لقبه ابن دريد في كتاب االشتقاق بشاعر أهل الشام .مات في دمشق.
 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،3ص . 747
 8المصدر السابق  :ج ،3ص . 239
 3جميل بثينة  ،جميل بن معمر (28هـ )  ،الديوان  ،تحقيق  :حسين نصار  ،القاهرة  :دار مصر للطباعة  .ص3
 .انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص. 132
 4ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،1ص. 97
 3المصدر السابق  :نفسه .
 6المصدر السابق  :ج ،1ص  / 833ج ،3ص . 733
 7المصدر السابق  :ج ،8ص . 327
 2المصدر السابق  :ج ،8ص . 394
 9المصدر السابق  :ج ،3ص . 776
 10انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،4ص. 881
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وأبياته في الخصائص :
و َقصيد ٍة َقـد ِبـ ُّ
ت أجـ َمع َبي َنها

ف في كعـو ِ
َن َظ َر المث ِّق ِ
ب َقناتِه
فقصِ رنَ الـ ِّ
اء َبـعـدَ عليه
شـ َتـ َ

َحتى أقـ ِّو َم َمـيلَها وسِ نادَ ها
()1

حتى يقي َم ثِـقـافـه مـنـآدَ هـا
()2
وه َو للذو ِد أَن يقسمنَ جار

ومن شعراء تغلب كالمهلهل بن ربيعة (70ق هـ)  ،وأفنون التغلبي (60ق هـ)  ،وعمرو بن كلثوم
(40ق هـ) واألخطل (90هـ)  ،والقطامي التغلبي (130هـ) .
 الم َهل ِهل بن َربي َعة (35ق ھ 525 /م )(: )3
َعدِيّ بنُ َر ِبي َعة بن مرة بن هبيرة  ،من بني بجشم  ،من تغلب  ،أبو ليلى المهلهل شاعر من أبطال
العرب في الجاهلية  .من أهل نجد  .وهو خال امرئ القيس الشاعر .قيل  :لقب مهلهال ،ألنه أول
من هلهل نسج الشعر  ،أي رققه  .وكان من أصبح الناس وجها ً  ،ومن أفصحهم لسانا ً  .عكف في
صباه على اللهو والتشبيب بالنساء  ،فسماه أخوه كليب " زير النساء " أي جليسهن .ولما قتل
جساس بن مرة كليبا ً ثأر المهلهل  ،فانقطع عن الشراب واللهو  ،إلى أن يثأر ألخيه  ،فكانت وقائع
بكر وتغلب التي دامت أربعين سنة  ،وكانت للمهلهل فيها العجائب واألخبار الكثير  .أما شعره
فعالي الطبقة .
وبيتاه في الخصائص :
ساء َها ما تأملَت في أياديـ
َيا لِ َبك ٍر أَنشِ ــروا لِي كـلَيبا ً

ـنا وإشناقها إلى األعناق

()6

...........................

()5

ِبي ( 45ق ھ 546 /م)(: )4
 أَفنون التغل ّ

صُريم بن َمع َشر بن ُذهل بنُ تميم التغلبيّ  ،من بني تغلب  :شاعر ،جاهليّ  .يمانيّ األصل  ،مات
في بادية الشام  .لقب بأفنون لقوله في أبيات  ( :إن للشبان أفنونا ( .
وبيتاه في الخصائص :
سـيـ ًئا بِفِعلِ ِهم
أَني َج َزوا عامِراً َ

س ِن
الح َ
سوأَى من َ
ف َيجزو َننِي ال ُّ
أَم َكي َ

()3

 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص. 861
 8المصدر السابق  :ج ، 8ص. 428
 3المهلهل  ،المهلهل بن ربيعة  ،الديوان  ،شرح وتقديم  :طالل حرب  ،بيروت  :الدار العالمية ص . 2انظر :
الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص. 880
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص . 881
عجزه َ :يا لِ َبك ٍر أَينَ أَينَ الف َِرار
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص722
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 7ص . 41
 7ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص - 307ج ، 8ص.482
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العلوق به
ف َين َفع ما تعطِ ي َ
أم َكي َ

ِرئـ َمـان أنـفٍ إذا َمـا ضــن بــالـلـ َبـ ِن

()1

َ عمرو بن كلثوم ( 65ق ھ 586 /م((: )2
عمرو بن كلثوم بن مالك بن ع ّتاب ،من بني تغلب  ،أبو األسود  :شاعر جاهليّ  ،من الطبقة
األولى  .ولد في شمالي جزيرة العرب في بالد ربيعة  .وتجوّ ل فيها وفي الشام والعراق ونجد .
أعز الناس نفسا ً  ،وهو من الفتاك ال ُّشجعان  .ساد قومه (تغلب) وهو فتى  ،وعمر طويالً
وكان من ِّ
 .وهو الذي قتل الملك عمرو بن هن ٍد  .أشهر شعره معلقته ويقال  :إنها كانت في نحو ألف بيت،
وإنما بقي منها ما حفظه الرواة  ،وفيها من الفخر والحماسة العجب .مات في الجزيرة الفراتية .
وأبياته في الخصائص :
()3

..................................

وال تـبقِـي خـمأور األندري َننا

..................................

سخِينا ً
إِ َذا َما ال َماء َخالَ َطـ َهـا َ

..................................

متــى كـنـا المـــ َك َمـقـ َتـويـنا

()6
()5

 األَخ َطل (95هـ 358 /م)(: )4
غِ َي ُ
ت بن طارقة ابن عمرو  ،من بني تغلب  ،أبو مالك
اث بنُ َغو ٍ
ث و ُي َقا ُل اب ِن ُغ َويث ب ِن الصل ِ
شاعر ،مصقول األلفاظ  ،حسن الديباجة ،في شعره إبداع .اشتهر في عهد بني أمية بالشام ،وأكثر
من مدح ملوكهم  .وهو أحد الثالثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم  :جرير  ،والفرزدق ،
واألخطل  .نشأ على المسيح ّية  ،في أطراف الحيرة بالعراق  .واتصل باألمويين فكان شاعرهم ،
وتهاجى مع جرير والفرزدق  ،فتناقل الرواة شعره  .وكان معجبا ً بأدبه  ،تيّاها  ،كثير العناية
بشعره  ،ينظم القصيدة ويسقط ثلثيها ثم يظهر مختارها  .وكانت إقامته طوراً في دمشق مقر
الخلفاء من بني أمية  .وحينا ً في الجزيرةُ حيث يقيم بنو تغلب قومه .وأخباره مع الشعراء والخلفاء
كثيرة .
وأبياته في الخصائص :
سـت مـناهـا بأرض َمـا يبلغها
أمـ َ

()1

صـاحب الهم  ،إال الجسرة األجد
ِبـ َ

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص. 482
 8ابن كلثوم  ،عمرو بن كلثوم (40ق هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :إميل بديع يعقوب  ،بيروت  :دار الكتاب العربي
1991م  .ص . 9انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج  ، 3ص . 24
صحنِكِ َفاص َبحِيناَ
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص  . 371وصدره  :أَالَ ه ِّبي بِ َ
َ
ٌ
شع َ
 4المصدر السابق  :ج ، 1ص  - 836ج ، 8ص - 344ج ، 3ص . 730وصدره  :م َ
ش َعة َكأن الحص فِي َها
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص  . 307وصدره َ :ت َهددنا َوأَوعِدنا رويداً
 6األخطل  ،غياث بن غوث(90هـ)  ،الديوان  ،شرحه وصنف قوافيه  :مهدي محمد ناصر الدين  ،بيروت  :دار
الكتب العلمية 1994م  .ص  . 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 183
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صفـ َقـ ٍة
ف َ
سل َ
اع ولَو َ
و َما كال مب َت ٍ

َ
ببعض حديثِها
شئت أن تلهو
إذا
ِ

....................................
ش َتفضلوا
َحال أَنّ َح ًّيا َمن قـ َريـ ٍ
لص بعدَ َمـا َمـر مـص َعب
بنزو ِة ٍّ
سـالـبـ ٍة
َكلَم ِع أَيـدي َمـثا ِكـيـ ٍل مــ َ
او َم لــم يـكـن
وإنـي لَـ َقـوا ٌم َمـقـ ِ
سدوس ِبدرهيه َما
فـإن َتـبـ َجـل َ
مضض
حتى ات َقونِي وهم مني على
ٍ

بـِ َرا ِجــ ِع َمـــا َقــد َفــا َتـه ِبـــ َردَاد

()2
()3

رفعـنَ وأنـزلـنَ القـطِ ـيـنَ الـمولـدا
()6
على كال َقطا الجون ِِّي أَفـ َزعه الزجر
كارم َنـهـ َ
شـال
عـلى الناس أَو أَن األَ ِ

()5

بـأشــ َعـ َ
ث ال يـفـلـى والَ هـ َو َيـقـ َمل

()4

ت الدّ هـ ِر والخط ِ
س َبنا ِ
ب
ضر َ
َيندبنَ َ

()3

َجـ ِريـ ٌر وال َمـولَـى َجـ ِريـ ٍر يـقـومها

()8

َفــــإِن الـ ّريــح طــيـ َبــة َقــبــول
()15
والـ َقــول يـنـفـذ َمـا ال تـنـفــذ اإلبر
()9

ِي التغل ِب ّي ( 135هـ  363 /م) (: )11
 الق َطام ُّ

ُع َمي ُر بنُ ُ
بن َعبّاد  ،من بني جشم بن بكر ،أبو سعيد ،التغلبي الملقب بالقطامي:
بن َعم ُرو ِ
ش َييم ِ
شاعر غزل فحل .كان من نصارى تغلب في العراق ،وأسلم .وجعله ابن سالم في الطبقة الثانية
من اإلسالميين ،وقال :األخطل أبعد منه ذكراً وأمتن شعراً  .وأورد العباسي(في معاهد التنصيص)
طائفة حسنة من أخباره يفهم منها أنه كان صغيرا في أيام شهرة األخطل ،وأَن األخطل حسده على
أبيات من شعره .ونقل أن القطامي أول من لُقب " صريع الغواني " بقوله " :صريع غوان راقهن
ورقنه لدن شب حتى شاب سود الذوائب " وقال المرزباني :كان في صدر اإلسالم  ،والقطامي
بضم القاف وفتحها .قال الزبيدي :الفتح لقيس ،وسائر العرب يضمون .
وأبياته في الخصائص :
أَنى اه َتدَي َ
نن
ت ل َتسلـِيـ ٍم على ِد َم ٍ
....................................
 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،1ص . 92
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،8ص . 330
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 338
العين حتى يقلِّصوا
 4المصدر السابق  . 349 :صدره  :قليالً غرار
ِ
 3المصدر السابق  :ج ،8ص. 333 :
 6المصدر السابق  :ج ،8ص .681
 7المصدر السابق  :ج ،3ص . 788
 2المصدر السابق  :ج ،3ص . 789
 9المصدر السابق  :ج ،3ص . 731
 10المصدر السابق  :ج ،1ص . 33
 11انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 22
 18ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص.91

َ
بالغم ِرَ ،غي َرهن األَعـصر األ َول

()12

مـسـ َتـحـقِـبِـيـنَ فـ َؤاداً َمالَه َفـا ِد

()1
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ب سلَيمى حينَ معتا ِد
ما اعتادَ ح ُّ

وال َت َقضى ِبواقي دَ ينِها الطادي

غدا مالِك يبغي نـسـائـي كـأ ّنـمـا
ب َع ِّمر لي ج َهي َم َة أَعصراً
فيا َر ِّ

راق دَهانِي
فـمـالِـك َمـو ٍ
ت بـالـفِـ ِ

..................................

...................................
()4
َو َبـعـدَ َعـ َطائِـ َك الـ ِمـ َ
اعـا
الر َتـ َ
ائة ِّ

َفـأَصـ َبـ َح َجــاراكــم ونــافِــ َيــا
..................................
..................................

()2

لسهمي مالِك َغ َرضان
سـائـي َ
نِـ َ

()3
()6
()5

ونـفـخـوا فـي َمـدائِنهم َف َطــاروا
()8
اعــا َ
س ِبـأَن َتـ َتـب َعه ات َب َ
َ ....ولَـيـ َ
()3

ف َكرت َتب َتغِيه فوافقته ...........

باعــــا
على دَ ِم ِه و َمـصـ َرعِه الس َ

..................................

فـي َغـ ِّيـفـونَ  ،و َنر ِجع الس َرعا َنـــا

ضـال ِ
ت قل َنا:
إِ َذا الـ َتـ َيـّاز ذو الـ َعــ َ
َت َراهم َيظـلِـمـونَ َم ِن اس َت َر ٌكــوا
..................................
..................................
سبـهـا
ين َتح َ
َيت َبعنَ سام َي َة َ
العي َن ِ

()9

()15

ضـ َ
اعـــا
اق ِبـ َهـا ذ َِر َ
إلَي َك إلَي َك ! َ

()11
()12

صد َ
اعا
ص َ
َق ال َم َ
َو َيجـ َتـنِـبونَ َمن َ
()13
ب َعـاديـــ ٌة مــكـــل
َكـأنـ َهـا قـــلـ ٌ
س بِــأَن َت َتب َعـــه اتبـــَاعــــا َ
َولَيـ َ

()16

َمجنو َن ًة أَو َت َرى ماال َت َرى اإلِبل

()15

ومن األزد كالشنفرى ( 70ق هـ)  ،والسموءل بن عاديا (63هـ)  ،وسراقة البارقي (79هـ) ،
واألحول األزديّ ( 90هـ) .

1
ض ِة اح َت َملوا
ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 8ص .337صدرهَ :كنِي ِة ال َقو ِم مِن ذِي ال َغي َ
 8المصدر السابق  :ج ، 8ص ،332ج 3ص.232
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص.332
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص.332
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص.447
ت َع ِّني
 6المصدر السابق  :ج ، 8ص . 433صدره :أكفراً َبعدَ َر ِّد ال َمو ِ
 7المصدر السابق  :ج ، 8ص . 423صدره :أَلم يخ ِز الت َف ُّرق جندَ كِس َرى
 2المصدر السابق  :ج ، 8ص . 310صدرهَ :و َخير األم ِر ما َ اس َتق َبلتَ مِنه
 9المصدر السابق  :ج ، 8ص.332
10
وحسِ بتنا َن َزع ال َكتِي َب َة غد َو ًة
المصدر السابق  :ج ، 3ص . 639صدرهَ :
 11المصدر السابق  :ج ، 3ص. 700
 18المصدر السابق  :ج ،8ص. 417
لواغب الطرفِ منقوبا ً حوا ِجبها
 13المصدر السابق  :ج ،8ص .36وصدره:
َ
 14المصدر السابق  :ج ، 3ص . 310صدرهَ :و َخير األم ِر ما َ اس َتق َبلتَ مِنه
 13المصدر السابق  :ج ، 3ص. 289
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ِي (توفي نحو  35ق ھ 525/م)(: )1
 الشن َف َرى األزد ّ
َعمروُ بنُ َمالِك األزديّ  ،شاعر جاهليّ  ،من فحول الطبقة الثانية  .كان من فتاك العرب وع ّدائيهم
 .وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم  .قتله بنو سالمان  .وقيست قفزاته ليلة مقتله ،
ب َ .وبيته في الخصائص :
فكانت الواحدة منها قريبا من عشرين خطوة َ .وه َُو صاحبُ المي ِة العر ِ
صه
كأن لها في األرض ِ نِسيا ً َتق ُّ

على أ ِّمها وإن ت َكلِّمـ َك َتبلَـت

()2

 الس َمو َءل ( 45ق ھ 545 /م )(: )3
الس َمو َءل بن ع َُريض (وقيلُ :غ َريض) ابن عادياء (بالم ِّد وقد يُقصر) بن عادياء الغسّاني األزدي :
شاعر جاهليّ حكيم  .من سكان خيبر ( في شمالي المدينة) كان يتنقل بينها وبين حصن له سماه
الو َفا ِء لِألما َن ِة
ُور ٍة في َ
ِجر الكِندي َمشه َ
(األبلق)  .أشهر شعره الميتهَ ،وقِص َت ُه َم ِع امر ِ
يس بن ح ٍ
ئ ال َق ِ
أر مِن
بر
عِ ندما اِئت َم َن ُه اِمرؤ
القيس على ُدروعِ ِه َوسِ ال ِ
ح ِه حِين َرحل إِلى االم َ
ِ
اطور الرُّ ومانيِّ َطلَبا ً لِلث ِ
ِ

َق َتلَ ِة أَلب ِه ال َملِكِ حِج ٍر  .وبيته في الخصائص :
ناس ال َنرى ال َقتل َ سب ًة
َوإِ ّنا أ ٌ

سـلـول
إِذا َمـا َرأَتــه َعـا ِمـ ٌر َو َ

()6

ارقِ ّي ( 39هـ  498 /م)(: )5
 س َرا َقة ال َب ِ
ي  :شاعر عراقيّ  ،يمانيّ األصل  .كان ّممن
ار ِق َي األَز ِد َ
بن أَس َما َء ِ
س َُرا َقة بنُ ِمردَ اس ِ
بن َخالد ال َب ِ
قاتل المختار الثقفي (سنة 66هـ) بالكوفة  ،وله شعر في هجائه  .وأسره أصحاب المختار ،وحملوه
إليه ،فأمر بإطالقه  -في خبر طويل  -فذهب إلى مصعب بن الزبير ،بالبصرة ،ومنها إلى دمشق.
ثم عاد إلى العراق مع بشر بن مروان والي الكوفة ،بعد مقتل المختار .ولما ولي الحجاج بن
يوسف العراق هجاه سراقة ،فطلبه ،ففر إلى الشام ،وتوفي بها .كان ظريفا ،حسن اإلنشاد ،حلو
الحديث ،يقربه األمراء ويحبونه .وكانت بينه وبين جرير مهاجاة .وفي تاريخ ابن عساكر أَ ُّنه
أدرك عصر النبوة وشهد اليرموك .
وبيته في الخصائص :
أرى َعي َنى َما لَم َتر أَ َياه

ِكـالَ َنـا َعـالِـ ٌم ِبـالـ ّتـر َهــا ِ
ت

()1

 1الشنفرى  ،ثابت بن أوس األزدي( 383م)  ،الديوان  ،إميل يعقوب  ،بيروت  :دار الكتاب العربي  ،1996ط8
 .ص . 9انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 23
 8ابن ِج ِّني الخصائص  :ج ، 1ص . 64
 3ابن عاديا  ،السموءل بن عاديا (63ق ه)  ،الديوان  ،تحقيق  :عمر فاروق الطباع  ،بيروت  :دار األرقم بن أبي
األرقم 8006م  .ص . 10انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص . 140
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص . 733
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 20
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ِي (95هـ315 /م)(: )2
َ يعلى األَح َول األَزد ّ
َ
س ال َيش ُكريّ األَزدِيّ  ،األحول شاعر أموي  .واختلف الرواة في
بن أبي َقي ِ
َيعلى األح َو ُل بنُ مُس ِلم ِ
خبره  .ففي حماسة ابن الشجري أنه  :وفد على " نافع بن علقمة الكناني " وهو على مكة  ،لعبد
الملك بن مروان  ،وطالت إقامته  ،فنظم القصيدة يحنّ إلى دياره  .وفي األغاني وخزانة البغدادي
أنه  :كان فاتكا ً خليعا ً  ،من لصوص البادية  ،يجمع صعاليك األزد ويغير بهم على أحياء العرب ،
فشكاه الناس إلى نافع بن علقمة " الفقيمي " فقبض عليه وقيده  ،فقال قصيدته وهو سجين .
وبيته في الخصائص :
فظلت لدى ال َبي ِ
ِيق أخِيلهو
ت َ
العت ِ

قان
وم َ
ِطواي مش َتا َقان لَه أَ ِر ِ

()3

ومن شعراء النمر كالراعي النميري (90هـ)  ،وجران العود عامر بن الحارث النميري .
يري (95هـ 359 /م)(: )6
 الراعِ ي ال ُّن َم ّ
عُﺒَﻴﺪُ بﻦُ حُﺼَﻴﻦ بﻦِ مُعَاويَةَ بﻦِ جَﻨﺪَل الﻨّﻤَﻴﺮيّ  ،أبو جندل  :شاعر من فحول المحدثين  .كان من
جلة قومه  ،ولقب بالراعي لكثرة وصفه اإلبل  .وكان بنو نمير أهل بيت وسؤدد  .وقيل  :كان
ضل الفرزدق  ،فهجاه
راعي إبل  ،من أهل بادية البصرة  .عاصر جريرا والفرزدق  .وكان يف ِّ
جرير هجاءاً مرا  .وهو من أصحاب الملحمات  .وسماه بعض الرواة  :حصين بن معاوية .
وأبياته في الخصائص :
راعِ ــي سـنـيــنَ َتـ َتــا َبـ َعــت َجـد َبـا

َو َحـديـثـ َهـا كـالغــيــ ِ
ث يسـ َمعه
صـ َ
اخ َيـرجـو أَن َيكونَ َح ًيا
فـأ َ َ
سـ َيـكـفِـيـكِ اإلِله َومـسـ َنـ َمـ ٌ
ات
َ

ح َهــ َيـــا َربــــا
َو َيـقــول مـِن َفـــ َر ٍ

صــالال
دل لـبـنَ تـ ّطــــرد الـ ّ
كــجـنـ ِ

ناحه
الرماة َجـ َ
س َر ُّ
َكـهـدا ِهـ ٍد َك َ

ار َع ِة الــط ِري ِق َهـدِيالَ
َيــدعــو ِبـقــ ِ

()5
()4

()3

لها ما لها حتى إذا ما َت َبـوأت

أوى تـبـوأ َمض َجعا
بـأخ َفـا َفـ َهــا َمـ ً

َيا لَي َ
ت أ ِّني َوس َبـيعا ً في ال َغ َنم
اعة أَن َتعـ ِرف لَكم
ض َ
َتأ َبى قـ َ

أجــم
از َ
َوالـخـرج ِمـنـ َهـا َفـو َق َكـر ٍ
()1
ضة ال َبلَ ِد
ار َفأَنتم َبي َ
َن َ
ســبا ً َواب َنا ن َِز ٍ

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 733
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،2ص. 804
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص . 891
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص. 122
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص . 63
 6المصدر السابق  :ج ،1ص . 102
 7المصدر السابق  :ج ،8ص . 362
 2المصدر السابق  :ج ،8ص . 484
 9المصدر السابق  :ج ،8ص . 334

()8
()9
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إذا َمـا َ
الغـان َيـات َب َرزنَ يوما
لها أَمرها حتى إذا ما َت َبوأَت

()2

َ
ب والـعـيــونا
الحـوا ِجــ َ
وزجــجــنَ َ
()3
بأَخـفـافِـ َهـا َمـأ ًوى َتـ َبوأ َمـضـ َجـعا

...............................

()6

كاف تلوح ومِيمها ؟
َكـ َمـا بـ ِيـّـ َنـت ٌ

ج
كل ُّ ج َمالِية ٍ كال َفح ِل هِمالَ ِ
()4
أال اسلَمِي اليو َم َ
ِس السا ِجي
والدال
والعاج
الطوق
ذات
والنظر المستأن ِ
ِ
ِ
ِ
()5

َ جران العود(: )3
عامر بن الحارث النميري  :شاعر وصاف .أدرك اإلسالم  ،وسمع القرآن ،واقتبس منه كلمات
وردت في شعره ،ومعنى (جران العود) :مق ّدم عنق البعير المسنّ  ،كان يل ّقب نفسه به في شعره:
وأبياته في الخصائص :
وفي َك إذا القيتنا عجرفي ٌة
أَال َيـغـرنَ اِمـ َرأً َنـو َفـلِي ٌة

()8

اراً وال نـسـتـيـع َمـن َيـتـ َعج َرف
ِم َر َ
()9
أس َبعدي أَو َترائِب وضح
َعلى َ
الر ِ

ج ِّني خارج القيد المكاني والقبائل التي حددها
وفيما يلي جدول الشعراء الذين استشهد بهم ابن ِ
الفارابيّ في صحيفته :
جدول الشعراء خارج القيد المكاني
الرقم

اسم الشاعر

سنة الوفاة عدد األبيات

1

عمرو بن قميئة  /بكر

23ق هـ

1

8

أبو داود جارية بن الحجاج اإليادي  /إياد

79ق هـ

1

3

الشنفرى األزدي  /األزد

70ق هـ

1

4

المهلهل بن ربيعة  /تغلب

70ق هـ

8

3

السموءل بن عاديا  /األزد

63ق هـ

1

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،8ص . 338
 8المصدر السابق  :ج ،8ص . 391
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 616
 4المصدر السابق  :ج ،3ص  . 238صدره :أَها َجت َك آياتٌ َت َعفت رسومها
 3المصدر السابق  :ج ،1ص . 843
 6المصدر السابق  :ج ،8ص . 448
 7انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 830
 2ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،1ص . 816
 9المصدر السابق  :ج ،8ص . 320
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6

أفنون التغلبي  /تغلب

60ق هـ

8

7

طرفة بن العبد  /بكر

60ق هـ

12

2

الخرنق بنت بدر  /بكر

30ق هـ

1

9

عمرو بن كلثوم  /تغلب

40ق هـ

3

10

سعد بم مالك  /بكر

000

8

11

لجيم بن صعب  /بكر

000

1

18

همام بن مرة  /بكر

000

1

13

أمية بن أبي الصلت  /ثقيف

3هـ

3

14

دريد بن الصمة  /ثقيف

2هـ

8

13

ذو الرمة غيالن بن سلمة /ثقيف

83هـ

40

16

هدبة بن الخشرم  /قضاعة

30هـ

8

17

سراقة البارقي  /األزد

79هـ

1

12

جميل بُثينة  /قضاعة

28هـ

6

19

األخطل  /تغلب

90هـ

10

80

الراعي النميري  /النمر

90هـ

10

81

األحول األزدي  /األزد

90هـ

1

88

عدي بن الرقاع  /قضاعة

93هـ

3

83

يزيد بن الحكم  /ثقيف

103هـ

1

84

أبو النجم الراجز  /بكر

130هـ

81

83

القطامي التغلبي  /تغلب

130هـ

16

86

جران العود عامر بن الحارث  /النمر

000

8

المجموع
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وفيه نلحظ استشهاد ابن ِج ِّني لست ٍة وعشرين شاعراً ينحدرون من سبع قبائل رفض الفارابيّ أخذ
لغتها وهي ؛ بكر  ،وثقيف  ،وإياد  ،وقضاعة  ،وتغلب  ،واألزد  ،والنمر  .واستشهد لهم بمئ ٍة
واثنين وخمسين بيتا ً  .وكانت قبيلة بكر أوفرها حظا ً ؛ إذ استشهد لثماني ٍة من شعرائها  ،تلتها تغلب
والتي استشهد لخمس ٍة من شعرائها  ،واألزد أربعة شعراء  ،ثقيف وقضاعة استشهد لثالث ِة شعراء
من كل قبيلة  ،وشاعرين من النمر  ،وإياد أقلها عدداً
لشاعر واحد  .أما الشعراء فكان غيالن بن
ٍ
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سلمة أوفرهم عدداً بأربعين بيتا ً  ،تاله أبو النجم الراجز بواحد وعشرين بيتا ً ُ ،ثم طرفة بن العبد
ت ُ ،ثم جميل بثينة
بثمانية عشر بيتا ً  ،والقطامي التغلبي ستة عشر بيتا ً ُ ،ثم األخطل بعشرة أبيا ٍ
ت ُ ،ثم توزع البقية بين البيت أو البيتين  .ويندرج
ت  ،وأمية بن أبي الصلت بخمس ِة أبيا ٍ
بستة أبيا ٍ
استشهاد ابنُ ِج ِّني بهذا العدد الكبير كما ً ونوعا ً في المذهب الفكري الحُرِّ الذي يسلكه بقبول الجي ِد
وما يُالئِم َسم َ
ورفض الرديء والفاسد أيا ً كان مكانه وزمانه .
ب
كالم العر ِ
ِ
ت ِ
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المطلب الثاني  :الشعراء الذين ت ّم االستشهاد بهم من خارج القيد الزماني
وبالنظر للقيد الزماني الذي حدده علماء اللغة قديما ً بوفاة الشاعر إبراهيم بن هرمة (167هـ) فإِن
ابن ِج ِّني قد استشهد بشعر لشعراء تجاوزوا دائرة القيد الزماني  ،وهم :
َ بشار بن برد (143 - 95هـ 386 - 316/م)(: )1
بشار بن برد العُقيلي ،بالوالء ،أبو معاذ :أشعر المولدين على اإلطالق .أصله من طخارستان
(غربيّ نهر جيحون) ونسبته إلى امرأة (عُقيلية) قيل إنها أعتقته من الرق .وكان ضريرا .نشأ في
البصرة وقدم بغداد .وأدرك الدولتين األموية والعباسية .وشعره كثير متفرق من الطبقة األولى .
قال الجاحظ ( :كان شاعراً راجزاً ،سجّ اعا ً خطيبا ً  ،صاحب منثور ومزدوج  ،وله رسائل
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.
ولبعض المعاصرين كتب في سيرته ،منها (بشار بن برد ) إلبراهيم عبد القادر المازني ،ومثله
ألحمد حسين منصور ،ولحسنين القرني ،ولمحمد عليّ الطنطاوي ،ولحنا نمر ،ولعمر فروخ .
وأبياته في الخصائص :
َودعته ِبدموعِي حِين فا َ َر َقنِي
َوحـوراء الـ َمـدَامـِ ِع مِـن َم َعـدٍّ
إِ َذا َقـا َمـت لـ َمـشـ َيـتِـهـا َت َثنت

َولَم أَطِ ق َج َز ًعا لِل َبي ِن مد َيدِي
()3
َكـأَن َحـديـ َثـهـا ق َ
ان
ِـطع الج َم ِ

()2

َكأَن عِ َ
ان
ـظـا َمـهـا مِـن َخـيـز َر ِ

()6

 أَبو َحية ال ُّن َميري ( 183هـ  855 /م)(: )5
الهيثم بن الربيع بن زرارة ،من بني نمير بن عامر ،أَبُو حية :شاعر مجيد ،فصيح راجز .من أهل
البصرة .من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية .مدح خلفاء عصره فيهما .وقيل في وصفه:
كان أهوج (به لوثة) جبانا بخيال كذابا .وكان له سيف ليس بينه وبين الخشب فرق ،يسميه " لعاب
المنية " " قيل :مات في آخر خالفة المنصور (سنة  132هـ ) وقال البغدادي :توفي سنة بضع
وثمانين ومئة.
 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص. 38
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص. 74
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص. 66
 4المصدر السابق  :ج ، 3ص. 288
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،2ص. 103
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وأبياته في الخصائص :
َ
فطي َره الشيب ع ِّني فطارا

()1

داف
راب غـ ٌ
لي غـ ٌ
َزمانَ عـ ّ
أَ ِبال َمــو ِ
ت الـذي الَ بـد أ ِّني

مالَ ٍق الَ أ َباكِ تـ َخـ ِّوفِـيـنـي

()8

()3

ف َيو ًما
كما خط الكتاب ب َك ِّ

ودي يـقـارب أو يزيل
َيـهـ ٍّ

َ خلَف بن َحسان األَحمر أبو م َحم ٍد وأَبو ِمح ِر ٍز ( 185هـ394 /م)(:)6
كان مولى أبي بردة عن أبي موسى األشعري،أعتقه وأعتق أبويه.وكان أعلم الناس بالشعر وكان
شاعرا،ووضع على عبد القيس شعراً موضوعا ً كثيراً وعلى غيرهم عبثا ً بهم  ،فأخذ عنه أهل
البصرة والكوفة .وأخذ ال ّنحو عن عيسى بن عمرو وأخذ اللغة عن أبي العالء .وبيته في
الخصائص :
ض ّرا ِ
ب قِيالنَ القلَه
وأ َنا في ال ُّ

()5

سلم َ
الخاسِ ر ( 184هـ  852 /م)(: )4
َ 
سلم بن عمرو بن حماد :شاعر ،خليع ،ماجن ،من أهل البصرة ،من الموالي .سكن بغداد .له مدائح
في المهديّ والرشيد العباسيين ،وأخبار مع بشار بن برد وأبي العتاهية .وشعره رقيق رصين .قيل:
ُسمي الخاسر ،ألنه باع مصحفا ً واشترى بثمنه طنبوراً .
وأبياته في الخصائص :
موسى ال َم َطر
ٌ
غيث َب َكر
()3

ثم ان َه َمر

 سحيم  :عامر بن حفص "اَبو ال َيقظان" ( 195هـ  854 /م) (: )8
عامر بن حفص  :عالم باألنساب يلقب بسحيم .
وأبياته في الخصائص :
 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص . 113
 8المصدر السابق  :ج ، 1ص . 874
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص . 373
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 110
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج  1ص .30
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 110
 7ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 421
 2انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 830
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يســ َنا
و َمـا دمـ َيـ ٌة ِمـن د َمـى َمـ َ

نَ مـعـ ِجـ ِبــ ٌة َنـ َظـراً ! وا ِّتـصـا َفـا

كرما ً
إن كنت عبداً فنفسِ ي حرة َ

اللون إِني أبيض الخل ِق
أو أسودَ
ِ

()1
()2

العباس بن األَح َنف( 192هـ  858 /م)(: )3

َ
العباس بن األحنف بن األسود الحنفيّ اليمامي ،أبو الفضل :شاعر غزل رقيق ،قال فيه البحتري:
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 :
أبكي إلى ال ّ
منازلها
شرق إن كانت ِ
وأذكر الخال في الخد اليمين لها
سعد َعن َها َف ِزد َتنِي
َو َحدث َتنِي َيا َ

والقال
ف القيل
ب خو َ
ّمما يلي الغر َ
ِ
()6

خال
خو َ
ف الوشاة ِ وما بالخدّ من ِ
()5
سعد
جنو ًنا َف ِزدنِي مِن َحدِيثِ َك َيا َ

اس (198هـ 816 /م)(: )4
 أَبو نو ٍ
الحسن بن هانئ بن عبد األول بن صباح الحكميّ بالوالء  ،أبو نواس  :شاعر العراق في عصره .
ولد في األهواز (من بالد خوزستان) ونشأ بالبصرة  ،ورحل إلى بغداد فاتصل فيها بالخلفاء من
بني العباس  ،ومدح بعضهم  ،وخرج إلى دمشق  ،ومنها إلى مصر  ،فمدح أميرها الخصيب ،
وعاد إلى بغداد فأقام إلى أن توفي فيها  .كان جده مولى للجراح بن عبد هللا الحكمي  ،أمير
خراسان  ،فنسب إليه  .وفي تاريخ ابن عساكر أن أباه من أهل دمشق  ،من الجُ ند من رجال
مروان بن محمد  ،انتقل إلى األهواز فتزوج امرأة من أهلها اسمها جلبان فولدت له ولدين أحدهما
أبو نواس  .قال الجاحظ  :ما رأيت رجال أعلم باللغة وال أفصح لهجة من أبي نواس  .وقال أبو
عبيدة  :كان أبو نواس للمحدثين كإمرئ القيس للمتقدمين  .وقد نظم في جميع أنواع الشعر ،وأجود
شعره خمرياته.
وأبياته في الخصائص :
العين مِن َبع ِد َغا َي ٍة
أبص َرت َك َ
إذا َ
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص. 831
 8المصدر السابق  :ج ، 1ص. 127
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 1ص. 126
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3ص. 246
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص. 129
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص. 883

ض في َك الش ُّك أث َب َت َك ال َقلب
عار َ
َو َ
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ولَـو أن َركـبا ً يـمـمـو َك لَـ َقـادَ هم
أمـر َغــ ٍد أنــ َ
س
ت مـنـه فـي لَـبـ ِ
شـأن َ
وإنـ َمـا الـ َ
شـأن يـومــك ََذا
َكــ َمـنَ الــشــنــــآن فــيــه لــ َنــا

()1

َنسيم َك حتى َيسـ َتـدِل ِبـ َك الركـب
وأمـس قد فـ َ
س
ات فالـه عـن أمـ ِ

()2

شمس
فـ َبـا ِكـر الشـمـس بابنـ ِة الـ
ِ
كــكــمـون الـنـــار فــي َحــ َجــ ِره

()3

الع َتا ِه َية ( 211هـ  824 /م)(: )6
 أبو َ
إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني ،العنزي (من قبيلة عنزة) بالوالء ،أبو اسحاق الشهير بأبي
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 يع ّد من مقدمي المولدين ،من طبقة بشار
وأبي نواس وأمثالهما.
وبيته في الخصائص :
ب الس َ
اعه
اعة الس َ
عت َ

اعه
اع َة الس َ
أَموت الس َ

()5

ب الع َماني ( 228هـ  863 /م)(: )4
 م َح ّم ٌد بن ذ َؤي ٍ
محمد بن ذؤيب بن محمد بن قدامة الحنظليّ الدارميّ  ،أبو العباس العماني  :راجز من بني تميم ثم
من بني فقيم  .من أهل الجزيرة  .خرج إلى عمان وأقام فيها طويال فنسب إليها  .يقال  :عاش
 133سنة  .وهو من شعراء الدولة العباسية  ،له أخبار مع المهدي والرشيد  .قال ابن منظور :
كان شاعرا راجزا متوسطا ليس من نظراء الشعراء الذين شاهدهم في عصره  ،مثل أشجع وسلم
ومروان  ،ولكنه كان لطيفا داهيا مقبوال  ،أفاد بشعره أمواال جليلة  .وقال القفطي  :كان يوزن
بالعجاج ورؤبة  ،بل كان أطبع منهما وكان من أقرانهما في السنّ والزمان .
وبيتاه في الخصائص :
َكـــأَن أذ َنــيــ ِه َإذا َتـ َ
شــو َفـــا
وجتِي
مِن َمنزلي َقد
أخرجتنِي َز َ
َ
 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،8ص . 324
 8المصدر السابق  :ج ،8ص . 419
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 379
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 1ص. 381
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 3ص. 237
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،6ص. 183
 7ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 391
 2المصدر السابق  :ج ، 3ص. 238

َقـا ِد َمــ ًة أَو َقـلَـ َمـا مـ َحـ ِّر َفـــا

()3

()8

َرير ال َكل َب ِة
َت ِه ُّر في َوج ِهي ه َ
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 أَبو َتمام (231 - 188هـ 864 - 856 /م)(: )1
حبيب بن أوس بن الحارث الطائي ،أبو تمام :الشاعر ،األديب .أحد أمراء البيان .ولد في جاسم
(من قرى حوران بسورية) ورحل إلى مصر ،واستقدمه المعتصم إلى بغداد ،فأجازه وقدمه على
شعراء وقته فأقام في العراق .ثم ولي بريد الموصل ،فلم يتم سنتين حتى توفي بها .كان أسمر
طويالً  .فصيحا ً  ،حلو الكالم  ،فيه تمتمة يسيرة ،يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز
العرب غير القصائد والمقاطيع .في شعره قوة وجزالة .واختلف في التفضيل بينه وبين المتنبي
والبحتري .وأبياته في الخصائص :
َيـقـــول َمــن َتـطـرق أَسـ َمـاعـه
نعـ َمـة هللاِ فـيـــ َك ال أســـأل اللـ
ولو أني َفـ َعـلــت كـنت كمن يسـ
أَلَـحـــ ٌد َحـ َوى َحـيـة َ المل ِحــدينَ
َغـر َبـتــه العلَى َعـلى كـثـر ِة النا
لو َرأَينا الــتــو ِكـيدَ خـطـة َ َعج ٍز

َكـــــم َتـــ َر َك األَول لِــــْل ِخـــ ِر
ـ َه إلي َها نع َمى سِ َوى أن َتدو َما

()2

ـألـه وهـو قـائـــ ٌم أن يـقـو َمــا

()3

ولَدن َثرى َحــال َ دونَ الث َراءِ
ج ِّنيبا
سَ ،فأَض َحى في األَق َربينَ ِ
ِ

()6

َمـا َ
شـفـعـ َنـا اآلذانَ بالتـث ِوي ِ
ب

()5

فــلـ َيطـل عمرهَ ،فلَو َم َ
ات في َمر
ِي مصلَ ً
تة
كم أحرزت قضب الهند ّ

بت ّ
ّ
هتز في كث ِ
ب
تهتز من قض ٍ

وحــدَ ها
تحـس َبا هِنداً لها الغــدر َ
ال َ

()8

َت َغا َي َر ال ِّ
ســ ِهــرت لَه
شعـــر فِي ِه إذ َ

س كـــل غـانـيـ ٍة هند
ســ َجــ ِيــة َنــفــ ٍ

()9

يعـذب مهجتي
عالي الهوى ِمـمــا َ
.....................................

ومقـيـمـا ً بـهـا لـ َ
مات غـريـبـا

()4
()3

َحـتـــى ظـنـنـت قـوافِـيـ ِه ستـقـ َتـتِـــل

()15

أرويـــة الـشعـف الـتـي لـم تـسـهـــل
()1
وأَنف الـ َفـ َتى مِن َوج ِه ِه وه َو أَجـدَ ع

()1

 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص. 163
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص . 170هو من قصيدة له في مدح أبي سعيد ،أولها:
كفاه للبادي وللحاضر
قل لألمير األريحي الذي
وقبله:
البسها ذو سلب فاخر
ال زلت من شكري في حلة
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص. 874
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص. 337
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص. 68
 6المصدر السابق  :ج ، 8ص . 392والبيتان من قصيدة يمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري.
 7المصدر السابق  :ج ، 1ص. 844
 2ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص . 213من قصيدة ألبي تمام في مدح محمد بن الهيثم ،وقوله" :سجية" يقرأ
بالرفع خبر "الغدر" وبالنصب على أن الخبر "لها" وسجية حال.
 9المصدر السابق  :ج ، 8ص . 376من قصيدته في مدح المعتصم.
 10المصدر السابق :ج ، 8ص . 390من قصيدة له في مدح محمد بن حسان.
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()2

الصــال ِ
ب
صـم ِّ
بـَقـاءِ الـ َوحــي فِـي الـ ُّ
َ ()3
للحبي ِ
ب األ ّو ِل
ب إِالّ َ
ال َهـــوى َمـا الحــ ُّ

.....................................
َنـ ِّقــل فــؤادَ ك َحــيــث شِ ــئــ َ
ت مِنَ

()6

نوى قذفا
قبل وشكِ النوى عندي ً
من ِ
()5
مِنَ الشع ِر ،إالّ في َمدِيـحــ َك ،أَطــ َوع

ال أظل َم النأي قد كانت خــالئــقــها
وإن الغـنى لي إن لحظـت مطالبي

أصبحــت َط َر َفا
ما َحولَها الخيل حتى
َ

الممنوع فاس َتلبت
الوس َط
هي
َ
َ
كا َنت َ

()4

 دِيك ال ِجنّ (235هـ 855 /م)(: )3
عبد السالم بن زغبان بن عبد السالم بن حبيب الكلبي  ،المعروف بديك الجن  :شاعر مجيد  ،فيه
مجون  ،من شعراء العصر العباسي  .سمي بديك الجن ألن عينيه كانتا خضراوين  .أصله من
سلمية (قرب حماة) ومولده ووفاته بحمص (في سورية) لم يفارق بالد الشام  ،ولم ينتجع بشعره .
وأبياته في الخصائص :
احـ ِ
ت ال َمنــــا َيـا
مـا أ ّمــك اجتـ َ
................................
تبل جدة سمرهم سم ٌر ولم
لم ِ

()8

كـــــل فــــــؤا ٍد عــــل ّيـــــك أ ُّم
()9
َو َتس ِويف العِدَا ِ
ت مِنَ الس َوافِي
َتسِ م السموم ألد ِم ِهـــنّ أديمــا

()15

ارة بن َعقِيل ( 239هـ  853 /م)(: )11
 ع َم َ
عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي  :شاعر مقدم  ،فصيح  .من
أهل اليمامة  .كان يسكن بادية البصرة  ،ويزور الخلفاء من بني العباس فيجزلون صلته  .وبقي
إلى أيام الواثق  .وعمي قبل موته  .وهو من أحفاد جرير الشاعر  .وكان ال ّنحويّون في البصرة
يأخذون اللغة عنه  .وبيته في الخصائص :
آزى
هذا الزمان مول ّ خيره ِ

أذناب أعجاز
صارت رءوس به
َ

()12

والرضا.
نرجيه على الكر ِه
َ
 1المصدر السابق  :ج ، 8ص . 684صدره  :ونحن ِّ
َ
اآلذان َتبقى
ت في
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص . 233لم يذكر المحقق قائله .صدره  :مِنَ القرطا ِ
ِ
 3المصدر السابق :ج ، 8ص. 480
 4المصدر السابق  :ج ،3ص. 744
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص . 376من قصيدته في مدح أبي سعيد محمد بن يوسف.
 6المصدر السابق :ج ، 3ص. 416
 7الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص. 3
 2ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3ص .216
 9المصدر السابق  :ج  8ص  337صدره  :ه َِي الدُّن َيا و َقد َنعِموا ِبأخ َرى
 10المصدر السابق  :ج  8ص .323
 11انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 37
 18ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 8ص .393
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َ عبد الص َمد بن المعذل (265هـ 856 /م)(: )1
َعبد الص َمد بن المعذل بن غيالن بن الحكم العبديّ  ،من بني عبد القيس ،أبو القاسم :من شعراء
الدولة العباسية .ولد ونشأ في البصرة .كان هجاءاً ،شديد العارضة س ّكيرا خميرا .
وأبياته في الخصائص :
قالت جبال
شؤم الغزل
هذا الرجل
حين احتفل
أهدى بصل
صب ِح
ال َذ َعرت السوا َم في فلَ ِق ال ُّ

()2

مـ ِغـيـراً وال دعِ ـيئـت َيـزيـدَا

()3

صول ّي ( 263هـ  853 /م)(: )6
اس ال ُّ
 إِب َرا ِهيم بن َ
العب ِ
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
وقرّ به الخلفاء فكان كاتبا للمعتصم والواثق والمتوكل  .وتنقل في األعمال والدواوين إلى أن مات
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.
وقال المسعودي :ال يعلم فيمن تقدم وتأخر من الك ّتاب أشعر منه ،وكان ي ّدعي خؤولة العباس بن
األحنف الشاعر.
وبيته في الخصائص :
أَمِيل ٌ َم َع الذ َم ِام على اب ِن َع ِّمى

ِيق على الشقِيق
وأَحمِل للِصد ِ

()5

سن الم َن ِّجم (235هـ 888 /م)(: )4
الح َ
 أَبو َ
عليّ بن يحيى بن أبي منصور :نديم المتوكل العباسي .خص به وبمن بعده من الخلفاء إلى أيام
المعتمد ،يفضون إليه بأسرارهم ويأمنونه على أخبارهم ،ويجلس بين أيدي أسرّ تهم .وكان راوية
 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص. 11
 8ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج 8ص.421
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص . 216
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 1ص. 43
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 684
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 31
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لألشعار واألخبار ،شاعرا محسنا .توفي بسامراء .ورثاه عبد هللا بن المعتز .له كتب ،منها " أخبار
إسحاق بن إبراهيم الموصلي " و " كتاب الشعراء القدماء اإلسالميين " .وكان أبوه " يحيى "
فارسي األصل ،أسلم على يد المأمون .
وأبياته في الخصائص :
طيف ألم
بذي سلم
يسري العتم
بين الخيم
"جاد بفم"
َ
ش ِهدوا َوغِبنا َعنهم َف َت َحكموا

()1

ب َمن َيش َهد
يس َكغائِ ٍ
فينا َولَ َ

()2

 أَبو الط ِّي ِ
ب الم َت َن ِّبي (356هـ 945 /م)(: )3
أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي ،أَبُو الطيِّب ال ُم َت َنبِّي :الشاعر
الحكيم ،وأحد مفاخر األدب العربيّ  .له األمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة .وفي
علماء األدب من يعده أشعر اإلسالميين .ولد بالكوفة في محلة تسمى (كندة) وإليها نسبته .ونشأ
بالشام ،ثم تنقل في البادية يطلب األدب وعلم العربية وأيام الناس .وقال الشعر صبيا .وتنبأ في
بادية السماوة (بين الكوفة والشام) فتبعه كثيرون ،وقبل أن يستفحل أمره خرج إليه لؤلؤ (أمير
حمص ونائب اإلخشيد) فأسره وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه .وقصة قتله مشهورة  ،حيث
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 ،بالنعمانيّة ،بالقرب من دير العاقول
(في الجانب الغربي من سواد بغداد)  .وفاتك هذا خال ضبة بن يزيد األسدي العيني ،الذي هجاه
المتنبي بقصيدته البائية المعروفة .وهي من سقطات المتنبي .وأبياته في الخصائص :
بالسوءِ يذكرني
أبدو ف َيسجد َمن
ّ

َفــ َ
مال
وق َطــيـ ٍر لَ َهـا ش
ِ
خوص ال ِج ِ
صفحــــا ً وإهــ َوا َنــا
َفال أعــاتِــبــه َ

وه َكذا كنت في أهلي وفي َو َطني

ريب َحيث َما َكا َنـــا
س َغــ ٌ
إنّ ال ّنـفِـيــ َ

نــاس
ي
كب مِـل ِجنِّ في َز ِّ
َنحن َر ٌ
ٍ

()6

()5

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص :ج ، 8ص. 421
 8المصدر السابق :ج ، 3ص. 200
 3المتنبي  ،أبو الطيب أحمد بن الحسين (334هـ)  ،الديوان  ،بيروت  :دار بيروت للطباعة والنشر 1923م .
ص  . 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 1ص. 113
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص :ج ، 1ص . 843قوله" :فوق طير" أي فوق ركائب كالطير.
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص. 329
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السنـان علـى لســان
فــلـو قـدر ّ
لَو َتعقِل ال ّ
شـ َجر التـي قــا َبل َتـهــا

ســـنان كــمـا أقـول
لَـ َقـــال لــك الــ ّ
()2
َمــدت مـ َحـ ِّيــ َيـــــ ًة إِلـَيــ َك األَغصنا
()1

بخل حائِــالً
ت َت َ
ت حتى ِكـد َ
ولجد َ

رور بـــكـــاء
للمن َت َهى ومــنَ الــ ّ
ســ ِ

الثوية من حـــــزيــن
وكم دون ِ
ض
الجـبـَــان ِبأَر ٍ
َو َإذا َمـــا َخـــال َ

يـــقــول لــه قــدومــى ذا بــذاكـــــا

يس لَ َنــا ب َمنـــ ِز ِل
و َمـــنــــ ِز ٍل لَــ َ

()3

ب الطــعــنَ َوحــــدَ ه َوال ّنــ َزاال
َطــلَــ َ

()6

()5
()4

.................................ــ.....

()3

..................................

لــسنـــا كــمـن حلــت إيــا ٍد دارهـــا

خذ َما َتراه َودَع َ
سمِعت بِ ِه
شي ًئا َ

س َما يغنِيك َعن ز َحل َ
فِي َطل َع ِة الشم ِ

()8

ومي ( 283 - 221هـ  894 - 834 /م)(: )9
الر ّ
 ابن ُّ
عليّ بن العباس بن جريج ،أو جورجيس ،الرومي ،أبو الحسن :شاعر كبير ،من طبقة بشار
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:
ال أعلم أنه مدح أحداً من رئيس أو مرؤوس ،إال وعاد إليه فهجاه ،ولذلك قالت فائدته من قول
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
ليس في طاقة مثقال وال أحد من شعراء زمانه أن يقول مثلها غير ابن الرومي .
وأبياته في الخصائص :
()15

...................................

أضرعا
وضعت َخدّ اً على األرض
وقد
َ
َ

ورازقي َمخـــ َطـــ ِ
ور
ًّ
ف الخصـــــ ِ

ور
كـــــأنــــــــه َمـــخــــ ِ
ازن البـــلــــــ ٍ

()11

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص. 61
 8المصدر السابق  :ج ، 1ص. 61
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص. 796
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص. 488
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص. 247
ير َ
َ
ت الهط ِل
الغادِيا ِ
لغ
وال
وعجزه:
 6المصدر السابق  :ج ، 1ص. 868
ِ
 7المصدر السابق  :ج ، 8ص. 378
 2المصدر السابق :ج ، 1ص. 480
 9انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص. 897
 10ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص . 323انظر ديوان ابن الرومي  1473 -4تحقيق دكتور حسين نصار .
وصدره:
ٌ
مريضة
وار وهي
والحظ ِ
ت الن َ
 11ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 420
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()1

أترفتها وخطرقتها وسفسفتها
فيضا دما ً إِن الرزا َيــا لهــا قِـ َيم
أَ َ

........................................

وحديثـهـا الـسحر الحالل لو انه

سلم الم َت َح ِّر ِز
لــم َيــجـــ ِن قتـــل َ المـ ِ
ج ِز
ودّ الــمــ َحــــدث أ ّنـــ َهـــا لــم تو ِ

َ
أوجزت
إن طال َ لم يملَل وإن هي
ول ،ون ٌ
َ
زهة ما مثلها
ش َرك الـعـقـ ِ

()2

للــمطــمـئنِّ وعــقـلَـة الـمـسـ َتــوفِـ ِز

()3

 البحتري (286هـ 898 /م)(: )6
الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي  ،أبو عبادة البحتري  :شاعر كبير  ،يقال لشعره  :سالسل الذهب
 .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
بمنبج (بين حلب والفرات) ورحل إلى العراق  ،فاتصل بجماعة من الخلفاء أولهم المتوكل العباسي
 ،ثم عاد إلى الشام  ،وتوفي بمنبج .
وأبياته في الخصائص :
تاب بأط َرا ِ
ف الـ َقـ َوافـي ،كــأ ّنــه
عِ ٌ
ارض َننـا أصــالًَ ،فقـلـ َنـا الـ ّربـ َرب
َع َ
ال ه َنا َك ال ّ
بحـز َوى
شـغـل الـ َجـديـد َ
أيـنَ الغـ َزال المسـ َتـ ِعـيـر ِمـنَ ال ّن َقا
فِي َطل َع ِه ال َبد ِر َ
شي ٌء مِن َم َحاسِ نِ َها

س ِر
طِ َعانٌ بأط َرافِ ال َقـ َنـا الـمـ َتـ َكــ ِّ
()4
اء األقحــوان األشـ َنب
أضــ َ
ح ّتـى َ

()5

ار
وم بـ َرا َمـ َتـيــ ِن قِـــ َفــ ِ
َعـن رســ ٍ
()8
َك َفالًَ ،ومن َنو ِر األقاحي َمبسِ ما؟ ِ
()3

َولِل َقـضِ ـيـ ِ
ب ِمـن َتـ َث ِّني َها
ب َنـصـِيـ ٌ

()9

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 420
 8المصدر السابق  :ج ، 8ص . 421عجزه :فليس كثيراً أن َتجودَ ا لها بِدم
 3المصدر السابق :ج ، 1ص.63
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 2ص. 181
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص:ج 1ص . 36البيت من قصيدة في إبراهيم بن الحسن بن سهل ،وكان قد اشترى غالم
البحتري نسيمًا ثم رده إليه ،وانظر الديوان .121
 6المصدر السابق . 610 :
 7المصدر السابق  :ج 3ص .206
 2المصدر السابق  :ج ،1ص  .844من قصيدة يمدح فيها أحمد وإبراهيم ابني المدبر.
 9المصدر السابق  :ج ،1ص  .843من قصيدة يمدح فيها المتوكل.
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َ ثعلَب (291هـ 916/م)(: )1
أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيبانيّ بالوالء ،أبو العباس ،المعروف بثعلب :إمام الكوفيين في
ال ّنحو واللغة .كان راوية للشعر ،محدثا ،مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة ،ثقة حجة .ولد ومات في
بغداد .وأصيب في أواخر أيامه بصمم فصدمته فرس فسقط في هوة ،فتوفي على األثر.
وبيته في الخصائص :
َ
الليلة َبر ٌق بالت َهم
أر َقنِي

()2

يال َك َبرقا َمن َيشقه ال َي َنم

جدول الشعراء الذين ت ّم االستشهاد بهم من خارج القيد الزماني
اسم الشاعر

الرقم

تاريخ الوفاة

عدد األبيات

1

بشار بن برد العُقيلي

167هـ 724/م

3

8

أَبُو َحية ال ُّن َميري

 123هـ  200 /م

3

3

خلف بن حسان األحمر أبو محمد

123هـ796 /م

1

4

َسلم الخاسِ ر سلم بن عمرو بن حماد

 126هـ  208 /م

1

3

سُحيم عامر بن حفص "اَبُو ال َيقظان"
العباس بن األَح َنف
َ

 190هـ  206 /م

8

 198هـ  202 /م

8

7

أبو نواس الحسن بن هانئ

192هـ 214 /م

3

2

الع َتا ِه َية إسماعيل بن القاسم
أبُو َ

 811هـ  286 /م

1

9
10

محمد بن ذؤيب العُماني
أَبو َتمام حبيب بن أوس الطائي

 882هـ  243 /م

8

831هـ 246 /م

13

11

دِيك ال ِجنّ عبد السالم بن زغبان

833هـ 230 /م

3

18

عمارة بن عقيل

839هـ 233 /م

1

13

َعبد الص َمد بن المعذل العبديّ

840هـ 234 /م

8

14

إبراهيم بن العباس الصُّولي
الح َسن ال ُم َنجِّ م عليّ بن يحيى
أَبُو َ

 843هـ  237 /م

1

873هـ 222 /م

8

16

ابن الرُّ ومي عليّ بن العباس بن جريج

 823هـ  296 /م

3

6

13

 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 1ص. 867
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص .320
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17

البُح ُتري الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي

824هـ 292 /م

4

12

َثعلَب أحمد بن يحيى بن زيد الشيبانيّ
ب ال ُم َت َنبِّي أحمد بن الحسين
أَبُو الط ِّي ِ

891هـ 914/م

1

334هـ 963 /م

10

19
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المجموع

لعل أوّ ل ما يستوقفنا في هذه الطبقة العدد الكبير من ال ّشواهد الشعرية  ،ولكننا نلحظ أن
سياق المعاني؛ لتفسير األلفاظِ  ،ودِالالت المعاني ،وأساليب الكالم .
ج ِّني أورد أشعارهم في
ابن ِ
ِ
وقد جاء في الخزان ِة ،قال األندلسي في شرح بديعية رفيقه ابن جابر" :علوم األدب ستة  :اللغ ُة ،
والصرفُ  ،وال ّنحو  ،والمعاني  ،والبيانُ  ،والبديعُ  ،والثالث ُة األ ُ َو ُل ال يُستشه ُد عليها إال بكالم
ب  ،دون الثالث ِة األخير ِة  ،فإنه يستشهد فيها بكالم غيرهم من المولدين ؛ ألنها راجعة إلى
العر ِ
ب وغيرهم  ،إذ هو أمر راجع إلى العقل  ،ولذلك قُ ِب َل من أهل
المعاني  ،وال فرق في ذلك بين العر ِ
هذا الفنّ االستشهاد بكالم البحتريّ  ،وأبي تمام  ،وأبي الطيّب  ،وهل ّم جراً "

()1

 .إذن فهذا أمر

سياق المعاني ،وهذا ما التزمه ابن ِج ِّني – باستثناء
األولون على أال حرج فيه ،ما دام في
اتفق
َ
ِ
شاهدين ـ وهما :
 جاء للبحتريُّ بشاهد استأنس فيه مع عد ٍد مِن ال ّشواهد ال ِّشعرية ممن ُيحت ّج بهم ،بمسأل ِة الفصل
والموصول بأجنبي  ،وتخريج ما ظاهره ذلك
بين الصل ِة
ِ

.

ار
وم َ
برا َم َت ِ
ين قِ َف ِ
َعن رس ٍ

()2

ال ه َنا َك ال ّ
بحز َوى
الجديد َ
شغل َ

 وكذلك جاء للمتنبي بهذا البيت مُستأنِسا ً به مع عد ٍد مِن ال ّشواهد ال ِّشعرية ممن يُحت ّج بهم ،في(فصل في التقديم والتأخير) (.)3
دَارهَا
لَس َنا َك َمن َحلت إِيا ٌد َ

()6

..............................

ونالحظ أنّ ابن ِج ِّني أكثر اإلستشهاد بأشعار بعض الشعراء منهم :

 1البغدادي  ،خزانة األدب  :ج - 1ص. 3
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج. 206 ، 3
 3المصدر السابق :ج ، 8ص. 376
َ
َ
َ
يتَ
ص َدا
 4المصدر السابق :ج ، 8ص . 378عجزه :تك ِر ترقب َحب َها أن يح َ
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َ
ً
ثالث
شاهدا تكر َر أح ُدها
أوس الطائيّ ( ت 831هـ ) أورد له خمسة عشر
 - 1أبو تمّام حبيب بن
ٍ
مرات .
 - 8أبو ّ
الطيّب المتنبي أحم ُد بن الحسين الكنديّ ( ت  334هـ ) أورد له عشرة شواهد.
 - 3أبو ُنواس الحسنُ بن هانئ ( ت 192هـ ) أورد له خمسة شواهد.
 - 4أبو عباد َة البحتريّ الوليد بن عبيد (ت 842هـ) أورد له أربعة شواهد.
وال شك أنك لو تأم َ
كبار  ،قد ضارع
ّلت هذه األسماء التي المستشهد بها لوجدتها لشعراء
ٍ
بشعرهم ،وشهدوا لهم بالمكانة العالية،
بعضهم الفحول ،ودعا بعض علماء العربي ِة إلى االحتجاج
ِ
والباع الطويل في قول الشعر.
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الفصل الثاني

منهج ابن ِج ِّني في الخصائص
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شاهد ال ِّ
ج ِّني في التعامل مع ال ّ
عري:
ش ّ
المبحث األول :منهج ابن ِ
في الحديث عن ال ّشاهد ال ِّشعريّ عند ابن ِج ِّني في كتاب الخصائص كان لِزاما ً على الباحث
توضيح طريقة عرضه للشاهد ال ِّشعري وتوظيفه له .وبعد قراء ٍة مستفيض ٍة وتت ُّب ٍع للشواهد ال ِّشعرية

ج ِّني في الخصائص وجد ُته عرضها على ثالث صور :
التي أوردها ابن ِ
 – 1إيراد البيت الشعري كامالً .
 – 8إيراد صدر البيت أو عجزه .
 – 3إيراد جزء من البيت الذي هو موضع ال ّشاهد .
أوالً  :إيراد البيت ال ِّ
شعري كامالً :

ج ِّني في الخصائص عرض البيت
غلب على أكثر الشواهد ال ِّشعريّة التي أوردها ابن ِ
ال ِّشعريّ كامالً  ،يليه شرح وتوضيح له .ومن ذلك بيت األعشى الذي استشهد به في( :باب في
غلبة الفروع على األصول)(: )1
الردَا ِ
ف
ج َمالِ ّية ٍ َتغ َتلي ِب ِّ

يرا
ب اآلثِ َمات ال َه ِج َ
إذا َك ّذ َ

()2

وموضع ال ّشاهد أنهم قالوا في الناقة (جُ َما ِليّة ٍ) ألنهم شبهوها بالجمل في شدته وعلو َخلق ِه .
وكان هذا كثير عندهم وشاع واطرد حتى صار كأنه أَصل في بابه .

ثانيا ً  :إيراد صدر البيت أو عجزه :
ج ِّني بجزء من البيت ال ِّشعري؛ حيث يورد صدر البيت ال ِّشعري أو عجزه في
جاء ابن ِ
ض ُح المسألة ورده في هذا ال ّشاهد ،ومن صور إيراده للصدر في( :باب في
موضع آخر ،ويو ِّ
ٍ
()3
َ
نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقسه في
تعارض السماع والقياس) حيث إذا تعارضا
غيره وذلك نحو قول هللا تعالى ﴿ :اس َتح َو َذ عليهم الشي َطان ﴾

()4

فهذا ليس بقياس لكنه ال بد من

قبوله ألنك إنما تنطق بلغتهم وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم  ،ويأتي بصدر شاه ٍد شعري للعباس
بن مرداس :
إذ ما أتيت َ
ت على الرسول فقل له

...............................

 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص.843
 8المصدر السابق  :ج ، 1ص .843
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص . 188
 4سورة المجادلة  ،اآلية .19
ً
ّ
َ
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص  . 131عجزه :حقا عل ّيك إذا اط َمأن المجلِس

()5
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وموضع ال ّشاهد فكما ال يشك في أن هذا السكون في " إذ ما " هو السكون في ذال إذ ،فكذلك
ينبغي أن تكون فتحة النون من " أينما " هي فتحة النون من " أين " وهي استفهام.
 ومن استشهاده بعجز البيت احتجاجه بعجز شاهد شعري لعروة بن الورد في( :باب في()1

مشابهة معاني اإلعراب معاني الشعر)

 ،يقول  " :أن ال ِّ
شعر المجزوء إذا لحق ضربه قطع لم

أيضا
تتداركه العرب بالردف ،وذلك أنه ال يبلغ من قدره أن يفي بما حذفه الجزء ،فيكون هذا
ً
"كقولهم للمغني غير المحسن :تتعب وال أطرب" .ومنهم من يلحق الردف على كل حال ،فنظير
معنى هذا معنى قول اآلخر "(ُ )8ثم يورد عجز البيت اآلتي :
.......................................

نفس عذرها مثل منجح
ومبلغ
ٍ

()3

ثالثا ً  :إيراد جزء من البيت الذي هو موضع ال ّ
شاهد :
ج ِّني باختزال البيت ال ِّشعري بالصدر أو العجز فقط بل يجده القارئ يستشه ُد
لم يكتفِ ابن ِ
بكلم ٍة أو كلمتين من البيت ال ِّشعري ومن ذلك قوله في( :فصل في التقديم والتأخير)( " :)4وذلك
على ضربين :أحدهما ما يقبله القياس ،واآلخر ما يسهله االضطرار" حيث يقول في ذلك (" :)3
والفصل بين الجار ومجروره ال يجوز ،وهو أقبح منه بين المضاف والمضاف إليه .وربما فرد
الحرف منه فجاء منفورً ا عنه؛ قال :
لو كنت في خلقاء أو رأس شاهق

وليس إلى منها النزول سبيل

()4

ففصل بين حرف الجر ومجروره بالظرف الذي هو " منها " ،وليس كذلك حرف العطف في
قوله:
.......................................

 ............ويو ًما أديمها نغال

()3

ألنه عطف على الناصب الذي هو ترى ،فكأن الواو أيضً ا ناصبة ،والفصل بين الناصب ومنصوبه
ليس كالفصل بين الجارِّ ومجروره"(.)1
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص . 417
 8المصدر السابق  :ج ، 8ص . 419
عذرا أو يصيب رغيبة
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص  . 419وصدره  :ليبلغ ً
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص . 332
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص . 332
 6المصدر السابق  :ج ، 8ص . 367
َ
َ
ً
يوما تراها كشِ ب ِه أر ِد َي ِة ال
 7المصدر السابق  :نفسه  .وتمامه :

ب ويوما ً أديمها َنغِال
َعص ِ
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هذه كانت طريقة عرض ابن ِج ِّني للشواهد الشعرية في كتابه الخصائص  ،فمر ًة يستشه ُد
ً
وثالثة يعرضُ
بالبيت كامالً وهو األكثر واألغلب  ،وأخرى يعرضُ الصدر أو العجز من البيت ،
الجزء الذي هو موضع ال ّشاهد في كالمه  .ومن ذلك نستسقي أَن ابن ِج ِّني كان يريد من البيت
الشعري موضع االستشهاد الذي يدع ُم به قول ُه ويُدل ُل عليه به سوا ًء أكان في البيت أو في الصدر
أو العجز أو كلمة أو كلمتين من البيت  .ويلجأ إلى هذا االختزال في بعض األبيات بغرض عرض
وتوثيق وتوكيد الفكرة التي يسعى لالحتجاج لها وتقعيدها.

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص .367
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شاهد ال ِّ
ج ِّني في االحتجاج بال ّ
عري
ش ّ
المبحث الثاني :منهج ابن ِ
ّ
مستغالً إياها كأدلّة وبراهين تدعم رأيه؛ فقد
كان للشواهد ال ِّشعر ّية نصيبًا واف ًيا في "الخصائص"
كان يأتي بال ّ
شواهد ال ّنحويّة لتعضيد ما يذهب إليه في شرحه وما يرجّ حه ويؤيِّده ،وقد نوع فاستعمل
كل أنواع الشواهد ال ّنحويّة؛ فأتى بآية قرآنية وحديث شريف وشواهد شعرية وشواهد نثرية من
المشروح وأخرى
ت
أقوال العرب .وقد احتج بها جميعها فمرة ساقها لمضا ّدة معناها معنى البي ِ
ِ
مفاضِ الً بين معناها ومعنى البيت المشروح ،أو إلثبات مسأل ٍة نحويّة أو صرفيّة أو لغويّة أو تفسي ِر
لفظةٍ- .وسيأتي ذكره بالتفصيل في البحث -مما يظهر المنهج الشموليّ الذي اتبعه في شواهده.
والمراد بال ّشاهد فى اللغة :قول عربى شعر أو نثر ،قيل فى عصر االحتجاج وح ّددوه بالعصر
الجاهلي إلى منتصف القرن الثاني الهجري(.)1
لالحتجاج اللغوى غرضان:
األوّ ل  :لفظيٌّ  ،وذلك إلثبات صحّ ة استعمال لفظة أو تركيب وما يتبع ذلك من قواعد فى علم اللغة
وال ّنحو والصرف.
الثاني  :معنويٌّ  ،ويتعلّق بإثبات معنى كلمة ما ،وما يتبع ذلك من قواعد بالغيّة فى علم المعانى
والبيان والبديع.
وقد ش ّدد علماء اللغة وال ّنحو فى شروط قبول ال ّشاهد اللغوى للغرض األوّ ل من االحتجاج،
فلم يجوّ زوا االستشهاد على اللغة والصرف وال ّنحو إال بكالم من يوثق بفصاحته من العرب،
وح ّددوا ذلك ضمن عصر معيّن وقبائل معيّنة تقع ضمن دائرة االحتجاج.
أمّا الغرض الثانى من االحتجاج اللغوى ،فقد جوّ زوا االستشهاد عليه بكالم المولدين وسواهم من
ّ
المتأخرين عن عصر االحتجاج( .)8ومسوّ غ ذلك كما هو واضح المحافظة على سالم ِة اللغة من
اللحن والغلط  ،وقد سبق ذكره .

المفصل  ،ج  ،8ص .787
 1يعقوب  ،ميشال عاصى وإميل بديع ،المعجم
ّ
 8انظر  :البغدادي  ،خزانة األدب  :ج  ،1ص .3
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لم نر ابن ِج ِّني يتقيد بمنهج القدامى الملتزم بالمعايير المكانية التي وضعها ال ُّنحاة لالحتجاج بال ّشاهد
ال ِّشعريّ  ،والقائم على تحديد القبائل العربية التي يحتج بلغاتها ،والتي تقطن قلب الجزيرة العربية
 ،التي استبعدت من االحتجاج وهي المنتشرة على السواحل والقريبة من األعاجم ،أو الح ّد الزماني
الذي ح ّددوه بالعصر الجاهلى إلى منتصف القرن الثانى الهجرى كما ورد في صحيفة الفارابيّ (.)1
ولم يكن متش ّدداً في االستشهاد بالشعراء إذا كان الغرض من االحتجاج االستدالل على المعاني
ال ِّشعرية دون اللغة نراه يقول  -في معرض استشهاده بشعر للطائيّ – في ( :باب القول على
الفصل بين الكالم والقول) ( ":)8وال تستنكر ذكر هذا الرجل -وإن كان مول ًدا -في أثناء ما نحن
عليه من هذا الموضع وغموضه ولطف متسربه؛ فإن المعاني يتناهبها المولدون كما يتناهبها
المتق ِّدمون .وقد كان أبو العباس(- )3وهو الكثير التع ُّقب ل ِجلة الناس -احتج بشيء من شعر حبيب بن
أوس الطائيّ ( )4في كتابه في االشتقاق ،لما كان غرضه فيه معناه دون لفظه ،فأنشد فيه له:
لو َرأَينا التوكِي َد خطة َ َعج ٍز

()5

ما َ
شفعنا اآلذانَ بالتث ِوي ِ
ب

ونراه استشهد بشعر لشعراء خارج المعايير المكانية والزمانية التي وضعها ال ُّنحاة
لالحتجاج بال ّشاهد ال ِّشعريّ بشعر لشعراء من قبائل ال يُحت ُّج بها مثل :األخطل من تغلب ،ومن
ثقيف :نجد أمية بن أبي الصلت الثقفي ،وعبد هللا بن نمير ،ومن قضاعة  :علة الجرمى – وجرم
بطن من قضاعة ـ  ،ومن غسان  :عدي بن الرعالء الغساني ،وعبد المسيح بن نقيلة الغساني،
ومن حنيفة :موسى بن جابر الحنفي( ،)4ومن شعراء الحواضر التي أُخذ عن شعرائها ابن جنى في
الخصائص :من شعراء المدينة :حسان بن ثابت ،وكعب بن مالك وعبد هللا بن رواحة وغيرهم.
ومن شعراء مكة  :أبو طالب بن عبد المطلب ،والعباس  -رضي هللا عنه  ، -ومن الكــوفة :
الكميت ،والطرماح ،ومن البحـرين  :المثقب العبدي  .كما سبق ذكره .

 1انظر  :البحث  :ص. 84
 8ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص. 42
 3يريد المبرد محمد بن يزيد اإلمام في النحو واللغة واألخبار .كانت وفاته سنة 323هـ.
 4ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص . 68هو أبو تمام .وتوفي بالموصل سنة .831
 3المصدر السابق :الصفحة نفسها .
 6المصدر السابق :ج ،8ص .631
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ج ِّني بشعر لشعراء خارج المعايير الزمانية التي وضعها ال ُّنحاة لالحتجاج
وكذلك استشه ّد ابن ِ
()1
العباس بن األَح َنف (198هـ) ( .)8وأَبي
بال ّشاهد الشعري؛ مثل :بشار بن برد (ت 167هـ )  .و َ
َتمام (ت 831هـ) ( .)3و َعبد الص َمد بن المعذل (840هـ) ( .)4وإبراهيم بن العباس الصُّولي (ت
()3
الح َسن ال ُم َنجِّ م (ت 873هـ) ( .)6وابن الرُّ ومي (ت  823هـ ) (.)7والبُح ُتري
 843هـ )  .وأَبي َ
ب ال ُم َت َنبِّي(ت 334هـ) ( .)9وقد سبق الحديث عنهم بالتفصيل في مبحث
(824هـ) ( .)2وأَبي الط ِّي ِ
القيد الزماني .

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص  ،74 ،66ج ،3ص288
 8المصدر السابق  :ج ، 1ص 129
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص -874 ،170،844 ،68ج ،8ص  -480، 329،416ج ، 1ص ،376
. 233، ،213 ، 684 ،390
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص 421
 3المصدر السابق :ج ، 8ص .684
 6المصدر السابق  :ج ،3ص .200
 7المصدر السابق :ج ، 1ص - 129ج ، 8ص 420 ،324
 2المصدر السابق  :ج ، 1ص .843 ،844 ،36
 9المصدر السابق  :ج ،1ص -842 ،843،868 ،78 ،61ج ،8ص  - 378، 480،488 ،329ج،3
ص.793،247
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ج ِّني في توثيق األبيات ال ِّ
شعرية :
المبحث الثالث  :منهج ابن ِ
ً
وحديثا،
إن ال ّشاهد ال ِّشعري كان  -وال يزال  -ذا تأثير بالغ في مسيرة الدرس اللغوي قديمًا
ً
تأكيدا لقاعدة أو مثاالً إليضاح القاعدة.
عصر إلى عصر؛
وظل يتردد في كتب اللغة القديمة من
ٍ
ومن هنا تبرز أهميته في تأكيد المسائل اللغويّة وتوثيق القواعد المستخلصة .
وفي الحديث عن منهج ابن ِج ِّني في توثيقه لألبيات الشعرية نراه قد نسب البيت لصاحبه
بذكر اسمه في الكثير من ال ّشواهد الشعرية  ،وفي مواضع أخرى يذكر اسم عائلته ،أو كنيته ،أو
لقبه ،أو يكتفي باسم قبيلته ،وفي مواضع أخرى يقول " سُمع عن العرب "  ،أو "ومن ذلك قول
ذكر السم الشاعر أو السم قبيلته .وإليكم بيان ذلك :
الشاعر" أو " وقال" أو " دون ٍ
 – 1نسب البيت بذكر االسم الكامل لصاحبه:
أي أن يذكر اسم صاحب البيت الذي استشهد به في الخصائص ،كما في( :باب في هل يجوز
لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أو ال؟) ( ... " : )1وقال سويد بن كراع "(:)8
أَبِيت بأَب َوا ِ
ش نز َعا
ب ال َق َوافِي َكأَن َما
أَذود بِ َها سِ ربا ً مِنَ َ
الوح ِ
 – 2نسب البيت بذكر االسم األول لصاحبه:
()3

وهو أن يذكر االسم األول للشاعر كما في( :باب في التطوع بما ال يلزم) "

 .... ":ومنه قول

منظور"(: )6
ران لَيلَى َمن لِي
َمن لِي ِمن ِهج ِ

..................................

 – 3نسب البيت بذكر كنية صاحبه:
ت
حيث نسب بعض األبيات التي استشهد بها إلى أصحابها بذكر كنية الشاعر ،ومنه استشهاده ببي ٍ
للعجاج مُشيراً إليه ( بابن األعرابيّ ) في ( :باب في غلبة الزائد لألصليّ )( )3حيث يقول  " :وقال
ابن األعرابي في قوله :
س َرى وال َ
ش َعر
ور َ
في ِبئر ال ح ٍ

()1

 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،1ص .839
 8المصدر السابق  :ج ، 1ص .861
 3المصدر السابق  :ج 8ص.461
 4المصدر السابق  :ج 8ص  200يريد منظور بن مرثد األسدي ،وعجزه :والحبل من حبالها المنحل
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص. 688
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بئر ( الحوور ) ال رجوع "
أراد حؤر أي في ٍ

()2

 .فقصد بابن األعرابيّ هُنا العجاج الراجز .

 – 6نسب البيت بذكر لقب صاحبه:
ت
أي أن يذكر لقب صاحب البيت الذي استشهد في معرض كالمه  ،ومنه استشهاده ببي ٍ
لألعشى في (باب التجريد)( ، )3حيث يقول ابن ِج ِّني في ذلك " :ومنه قول األعشى(:)4
()5
وداعا أَ ُّيها الرجل
وهل تطِ يق
.................................
ً
()6
ج ِّني قد نسب البيت لصاحبه ،وهو األعشى
وهو الرجل نفسه ال غيره . " .وهنا نالحظ أن ابن ِ

الشاعر المعروف .
 – 5نسب البيت بذكر اسم قبيلة قائله:
ت في (باب في تركيب اللغات) ... ":وأنشد أبو زيد لرجل من بني عقيل :
كما في استشهاده ببي ٍ
()3
ارفه َقف َرا
أَلم َتعلَمِى َما ظِ لت بِالقِوم واق ًفا
َعلَى ٍ
طلل أَض َحت َم َع ِ
 – 4ذكر ألفاظ ( المولد – المحدَ ث ) مشيراً بها إلى الشاعر :
ب عهد الشاعر منه
استخدم المؤلف في بعض األبيات التي استشهد بها ألفاظـًا ُتشير إلى قر ِ
وحداثته في عصره ( كالمولد – والمُحدَث )  ،إذ يقول  :ومنه قول المولد أو قول المُحدَث .وفيه
ج ِّني أو معاصرته له .ومنه قوله
إشارة إلى خروجه من دائرة االحتجاج أو قرب عهد الشاعر بابن ِ
ت ألبي تمام في وصف الشيب ،حيث
في( :باب في غلبة الزائد لألصلي )( ،)2وفيه يستشهد ببي ٍ
يقول  " :وقول المولد:
....................................

هو أَجدَ ع "
وأَنف الفتى من َوج ِه ِه َو َ

()9

تمام الشاعر ت(831هـ) .
وهُنا أشار َبلفظة المولد ألبي ٍ

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،8ص . 688
 8المصدر السابق  :نفسه .
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص. 619
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 7ص . 341ميمون بن قيس بن جندل  ،من بني قيس بن ثعلبة الوائلي ،
المعروف بأعشى قيس  ،ويقال له أعشى بكر بن وائل  ،واألعشى الكبير.
ب مُر َت ِح ُل
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  . 680 :صدره  :و ِّدع هُرير َة إِن الرك َ
 6المصدر السابق  :نفسه .
 7المصدر السابق  :ج 1ص892
 2المصدر السابق  :ج ، 8ص. 688
 9المصدر السابق  :ج ،8ص  . 684وهذا العجز ألبي تمام في وصف الشيب  ،وقبله :
ولَـكنـه فـي الـقـلـب أســو َد أسـفـع
له منظ ٌر في العين أبــيض ناص ٌع
َ
َ
هو أجدَع
ونحن نرجيه على الكره والرضا
وأنف الفتى من َوج ِه ِه َو َ
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وممن نعتهم بلفظة المولد ابن الرُّ ومي ت(823هـ) في قوله  " :وقال المولد :
حر ِز(" )1
السحر الحالل لَو أَنه
جن َقتل َ المسل ِِم الم َت ِّ
وحديثها ِّ
لَم َي ِ
وذلك في( :باب في الرد على َمن ادعى على العرب عنايتها باأللفاظ وإغفال َها المعاني )(. )8
 – 3ذكر الشاعر( المولد – المحدث ) باسمه أو لقبه:
ت في( :باب في التقديرين المختلفين لمعنيين مختلفين) .... ":وقد مر به
كما في استشهاده ببي ٍ
ائي الكبير "( )3فقال:
الط ّ
نعمة هللاِ فيـ َك ال أســـأل اللـ

َه إلي َها نع َمى سِ َوى أن َتدو َما

ولو أني فعلت كنت كمن يسـ

()6

ـألــه وهـو قــائ ٌم أن يقو َما

 – 8ذكر كلمة (شاعرنا) مشيراً بها إلى الشاعرالمتن ِّبي :
وذلك في( :باب في المستحيل وصِ حة قياس الفروع على فساد األصول) قيل  " :كما قال :
سبي(................................. )5
أَنا الحباب الذي َيكفي سمِي َن َ
ونظر إليه شاعرنا ( )4وقلبه  ،فقال:
.....................................

س ّماكِ ل َِلع َر ِ
ب
َو َمن َيصِ فكِ َف َقد َ

()3

 – 9ذكر اسم الديوان أو القصيدة األرجوزة المستشهد بها :
ونراه أحيا ًنا يذكر اسم الديوان أو القصيدة األرجوزة المستشهد بها كما في( :باب في أن ما
قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب) " :قال أبو حاتم :قرأت على األصمعي في جيمية
العجاج:
سح َجا (. )8
َجأبا ً َت َرى ِبلِيتِه م َ

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص. 129
 8المصدر السابق  :ج ، 1ص. 126
 3يريد حبيب بن أوس بن الحارث الطائي ،أبو تمام(831هـ).
 4المصدر السابق  :ج ، 1ص. 874
أ ِجل ُّ َقد َركِ أَن تسمى م َؤب َن ًة
 3المصدر السابق  :ج .260 ، 3وصدره:
ب ال ُم َت َنبِّي (303هـ).
 6يريد أحمد بن الحسين أَبُو الط ِّي ِ
سـب
 7المصدر السابق  :ج .239 ، 3وعجزه:
إذا ال َقمِيص َتعدى َوس َمه الن َ
 2المصدر السابق  :ج .829 ، 1الجأب :حمار الوحش الغليظ ،والليث :صفحة العنق ،والنسحيج :الخدش .وهو
من أرجوزته التي أولها :ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا
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 – 15ذكر البيت دون ذكر اسم قائله :
حيث يجده الباحث في الخصائص قد استخدم عدداً من ال ّشواهد الشعرية دون أن ينسبها ألصحابها،
()8

وكان يكتفي بالقول ":أال ترى إال قوله ....وقوله ....وقوله"( ،)1أو "ما أنشده

من قوله"( ،)3أو

"وعليه قول الشاعر"( ،)4ثم يذكر ال ّشاهد .ومنه قوله في باب (غلبة الزائد لألصلي )
لمسكين الدارمي  ،حيث يقول  " :وقول اآلخر :
أخا َك إن َمن ال أَخا لَه

()3

ت
ببي ٍ

()6

الح "
اع إلى ال َه َ
َك َ
يجاءِ َب ِ
غير سِ ِ
س ٍ

َح ُ
يث أستخدم لفظة ( اآلخر ) بدالً من ذكر َما يُشير به لصاحب ال ّشاهد الشعري الذي أشار إليه
المحقق في تعليّقه على ال ّشاهد  .وقد استخدم هذه اللفظة (اآلخر) في العديد من ال ّشواهد الشعرية
في الخصائص .
 -11السهو والخطأ :
كان هناك بعض السهو والخطأ الذي كان يقع فيه ابن ِج ِّني أثناء امالئه الكتاب البنه؛ وربما كان
سبب ذلك أنه كان يُملي من محفوظه اللغوي  ،أو مما يقع فيه النسّاخون ؛ كأن يخلط بيتا ً أصله
(:)3

بيتين في الحديث عن إجراء ( أو ) في معنى الواو أال تراه كيف قال
()8
أو َيس َرحوه بها َ
وكانَ سِ يانَ أَال َيسرحوا َن َعما ً
واغبر ِ
سوح
ت ال ُّ
يعلق محقق الخصائص محمد النجار على هذا البيت" ،وهذا البيت مركب من بيتين .وهما مع
بيتين قبلهما في الرثاء:
الصالب إذا
المانِح األد َم كالمرو ِّ

حار َد الخــور واج َتث ال َمجالِيح
َمـا َ

َ
وزف ِ
العشِ ّي كما
ت الشول من َبر ِد َ

الروح
َزف الـنـ َعــام إلى َحـ ّفــانِــه ُّ

وكان سِ ّيان أن ال َيســرحوا َن َعما ً

أو َيسـرحـوه بها واغبر ِ
سوح
ت ال ُّ

و َكانَ سِ يانَ أَن ال َيســ َرحوا َن َعما ً

َحيث اس َترادَت َمواشِ ي ِهم و َتس ِريح

فترى أن ال شاهد في البيت في روايته ،وأن ما أورده ال ّنحويّون بي ًتا أصله بيتان .وقوله" :وكان
سيان  " ...كان هنا على هذا الوجه شأنية ،وسيان خبر المصدر المؤول بعده .قال ابن هشام في
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص. 91
 8أي سيبويه  :وانظر الكتاب (.)897-8
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص.93
 4المصدر السابق  :ج ، 1ص.69
 3المصدر السابق  :ج ،8ص. 688
 6المصدر السابق  :ج ، 8ص. 684
 7المصدر السابق  :ج ، 1ص . 876هو أبو ذؤيب الهذلي .وانظر اللسان في "سوا" ،وشرح شواهد
للسيوطي  ،78وديوان الهذليين طبعة دار الكتب .132 -1
 2المصدر السابق  :ج ، 1ص. 876
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المغني في مبحث أو" :أي وكان الشأن أال يرعوا اإلبل وأن يرعوها سيان لوجود القحط .وإنما
قدرنا كان شأنية لئال يلزم اإلخبار عن ال ّنكرة بالمعرفة ،وفي أمالي ابن الشجري

()1

" :هكذا أنشده

الرواة "سيان" مرفوعً ا على إضمار الشأن في كان"(.)2
وفي (باب في سقطات العلماء) ( :)3يقول ابن ِج ِّني  " :وحكى أبو عبد هللا محمد بن العباس
اليزيدي عن أحمد بن يحيى عن سلمة قال :حضر األصمعي وأبو عمرو الشيباني عند أبي السمراء
فأنشده األصمعي:
ان الفِراء( )6فضوله
َ
بضربٍَ ،ك َآذ ِ

()5

العفا ،هَم بالنه ِق
هاق َ
وطعن ك َتش ِ
ٍ

ثم ضرب بيده إلى فرو كان بقربه ،يوهم أن الشاعر أراد ً
فروا .فقال أبو عمرو :أراد الفرو .فقال
األصمعي :هكذا راويتكم!".
* كأن هذا البيت مركب من بيتين أولهما ألبي الطمحان القيني( )4وهو:
س َكناتِـ ِه
ضر ٍ
ب يزيل الها َم عن َ
ب َ

َ
العـ َفا( )3هَم بال َن َهق
اق َ
وطعـ ٍن كـ َتـشهـ ِ

()8

والثاني لمالك بن زغبة الباهلي( ،)9وهو:
َ
خاض َتبورها
وطع ٍن َك
إيزاغ( )15ال َم ِ
ِ

آذان الفِراءِ فضوله
ضر ٍ
و َ
ب َك ِ
فعة ُد ً
البول ُد ً
فعة .و َتبُورُها أَي َتخ َت ِبرُها.
اإلِيزا ُغ :إِخرا ُج
ِ

()12( )11

.

 وفي( :باب في المستحيل وصحة قياس الفروع على فساد األصول ) نراه يذكر بيتا ً للفرزدقيبدؤه بكلمة " َت َفوّ َ
ف ".
قت "وهي في الديوان " َت َقوّ َ
َت َف ّو َ
قت َمال َ اب َني ح َجي ٍر َوما هما

()13

ض َر ٍع غم ِر
فان َوال َ
بذِي َحط َم ٍة ٍ

 1ابن الشجري  :األمالي  :ج  ، 1ص .61
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص . 876المحقق محمد النجار .
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص.283
ش ،وجم ُع ال َف َرإ أَفراء وفِراء ،ومن ترك الهمز قال :فرا .اللسان " فرأ ".
ح
 4ال َف َرأُ ،مهموز مقصور :حما ُر َ
الو ِ
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص.233
 6أبو الطمحان القيني اسمه حنظلة بن الشرقي وهو من بني كنانة بن القين وفي « المعمرون » عاش مائتي سنة .
وقد يظهر من القاموس كونه شاعراً  ،ويقال أنه كان من المعمرين ،قد عاش في الجاهلية وشهد اإلسالم ،ويقال أنه
عاش 130سنة .وجاء في الشعر والشعراء ( )161أن حنظلة هذا ،شاعر جاهلي  .انظر  ،األصفهاني  ،األغاني :
13ج  ،ص. 91
 7في اللسان "عفا" ،والعفا ولد حمار الوحش.
 2ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 233
 9مالك بن زغبة الباهلي يعني مسمع بن شيبان أحد بني قيس بن ثعلبة.
فعة ُد ً
البول ُد ً
فعة.
 10إِخرا ُج
ِ
َ
َ
َ
 11و َتبُورُها أي تخت ِبرُها.
 18المصدر السابق :ج ، 3ص. 233
 13ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 3ص. 232
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 -13التكرار:
حيث نالحظ تكراره للشاهد ال ِّشعريّ نفسه في أكثر من موضع ،أو في عدة أبواب؛ ومنه :
()1
الوسِ َ
يقة أَو َزمِير
صــوت حا ٍد
إِذا َطلَب َ
له َز َجــل ٌ كـأَنه َ
َ
هر
أصحوت اليو َم أم شاقت َك ّ

()2

ب جنونٌ مس َتعِر
ومِنَ الحـ ِّ

 -16االستطراد :
ج ِّني يلجأ إلى االستفاضة في شرح بعض المسائل ال ّنحويّة ،واالستزادة في توضيحها كما
كان ابن ِ
في (باب القول على الفصل بين الكالم والقول) ( :)3حيث نجده في حديثه عن االتساع في استعمال
القول ،وإطالقه على ما ال يتأتى منه على جهة الحقيقة كالعينين والفرس والسنان ،يقول ابن ِج ِّني :
ان
فلَو َقد ََر ِّ
السـنان على لِسـ ٍ
لَو َتعقِل ال َ
ش َجر االتي قا َبل َتها

سـنان كما أقول
لَقال َ ل َك الـ ّ
()6
َمدت م َح ِّي َي ًة إِلَي َك األَغصنا

وال تستنكر ذكر هذا الرجل -وإن كان مول ًدا -في أثناء ما نحن عليه من هذا الموضع وغموضه
()5

ولطف متسربه؛ فإن المعاني يتناهبها المولدون كما يتناهبها المتق ِّدمون .وقد كان أبو العباس
وهو الكثير التع ّقب لجلّة الناس -احتج بشيء من شعر حبيب بن أوس الطائيّ

()4

-

في كتابه في

االشتقاق ،لما كان غرضه فيه معناه دون لفظه" .فأنشد له فيه:
لو َرأَينا التوكِيدَ خطة َ َعج ٍز
ونجده هنا يستشهد ببيت المتنبي ،الذي يأخذه إلى استطرا ٍد يب ّين من خالله جواز االستشهاد بشعر
ما َ
شفعنا اآلذانَ بالتث ِوي ِ
ب

المولدين في المعاني دون األلفاظ .وأنه كان ُيستشهد بشعر المتنبي في بيان وتوضيح المعاني،
وليس في إقرار األلفاظ .ولذلك :سبق أبا العباس المبرِّ د إلى ذلك ،عندما استشهد بشعر للطائيّ في
ً
قاصدا إلى معناه دون لفظه.
كتابه في االشتقاق
ك أن هذا االستطراد لصاحب الخصائص مرتبط بسعة إطالعه ،وشمولية ثقافته،
وال ش ّ
وحرصه على اإلفادة للقارئ؛ ولذلك يقول":وإنما أفضى بنا إليه طرف من القول أحببنا استيفاءه
 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص  - 898 ،182ج ،8ص .319
 8المصدر السابق  :ج ، 8ص . 312 ، 432
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص. 42
 4المصدر السابق  :ج ، 1ص. 61البيتان للمتنبي.
 3يريد المبرد محمد بن يزيد اإلمام في النحو واللغة واألخبار .كانت وفاته سنة 323هـ.
 6هو أبو تمام .وتوفي بالموصل سنة .831
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تأنسًا به ،وليكون هذا الكتاب ذاهبًا في جهات النظر ،إذ ليس غرضنا فيه الرفع والنصب والجرُّ
والجزم؛ ألن هذا األمر قد فُرغ منه في أكثر الكتب المصنفة فيه منه؛ وإنما هذا الكتاب مبني على
إثارة معادن المعاني ،وتقرير حال األوضاع والمباني ،وكيف سرت أحكامها في األنحاء
والحواشي"(.)1

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص.67
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المبحث الرابع  :في توظيف أصول ال ّنحو العربي
 في السماع:كان اختيار الباحث لهذا األصل لشدة ارتباطه بمادة البحث وتبيّن رأي ابن ِج ِّني منه وهل
التزم به – كما هو حال سابقيه من علماء اللغة في ذلك الوقت بترك األخذ عمن فسدت لغته من
أهل الحضر وعدم االحتجاج بلغته .يقول في  " :باب في ترك األخذ عن أهل ال َمدَ ِر كما أُخ َِذ عن
أهل الوبر"  " :ولو ُعلِ َم أن أهل مدين ٍة باقون على فصاحتهم ،ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم،
()1
ض للغات
لوجب األخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر  .مبرّ راً بأنّ "علة امتناع ذلك ما َع َر َ

الحاضرة وأهل المدر من االختالل والفساد والخطل"( .)8إال أن ابن ِج ِّني  -بموضوعيته العلمية -
يستدرك رافضا ً التعميم بفصاحة ك ِّل بدوي؛ يقول" :وكذلك أيضً ا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في
لغة أهل المدَ ِر من اضطراب األلسنة وخبالها وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها ،لوجب رفض
لغتها وترك تلقّي ما َي ِر ُد عنها .وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا؛ ألنا ال نكاد نرى بدو ًّيا فصيحً ا.
وإن نحن آنسنا منه فصاحً ة في كالمه لم نكد نعدم ما يفسد ذلك ويقدح فيه وينال وي ُغضّ منه".)3(.
فمقياسه في ذلك كما نالحظ أَن يكون الكالم جاريًا على سنن المسموع من لغات العرب.
ّ
ويمثل ذلك بحكاية يرويها" :وقد كان طرأ عليّنا أح ُد من يدعي الفصاحة البدوية ويتباعد عن
ً
تمييزا َحسُن في ال ُّنفوس موقعه ،إلى أن
الضعفة الحضرية فتلقينا أكثر كالمه بالقبول له ،وميزناه
أنشدني يومًا شعرً ا لنفسه يقول في بعض قوافيه ( :أَش َئؤُ ها )( ،)4و ( أَدأَؤُ ها )(" .)3بوزن أشععها
وأدععها" فجمع بين الهمزتين كما ترى ،واستأنف من ذلك ما ال أصل له وال قياس يسوغه .نعم
وأبدل إلى الهمز حر ًفا ال حظ في الهمز له بض ّد ما يجب؛ ألنه لو التقت همزتان عن وجوب صنعة
للزم تغيير إحداهما ،فكيف أن يقلب إلى الهمز قلبًا ساذجً ا عن غير صنعة ما ال حظ له في الهمز،
ثم يحقق الهمزتين جميعً ا! هذا ما ال يتيحه قياس وال ورد بمثله سماع .فإن قلت :فقد جاء عنهم
خطائئ ورزائئ ،ودريئة ودرائئ ،ولفيئة ولفائئ ،وأنشدوا قوله:
َفإِن َك الَ َتد ِري َم َتى ال َموت َجائِ ٌئ

إلَي َك َوالَ َما يحدِث هللا فِي َغ ِد

()6

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 311
 8المصدر السابق :الصفحة نفسها.
 3المصدر السابق :الصفحة نفسها.
 4المصدر السابق :الصفحة نفسها .هومضارع شأى القوم :سبقهم ،وصوابه :أشآها.
 3المصدر السابق :الصفحة نفسها .بالذال المهملة في معظم األصول  " :أَدأَؤُ ها " ،واألول من دأرت للصيد إذا
ختلته ،وكأنه حذف التيار ،والثاني من ذأوت اإلبل :طردتها وسقتها سو ًفا شدي ًدا وصوابه ،أدآها ،وأذآها.
 6المصدر السابق  :ج 8ص .318
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قيل :أَ َجل ،قد جاء هذا ،لكن الهمز الذي فيه عرض عن صحة صنعة ،أال ترى أن عين "فاعل"
مما هي فيه حرف علة ال تأتي إاال مهموزة نحو :قائم وبائع ،فاجتمعت همزة "فاعل" "وهمزة
المه" فصححها بعضهم في بعض االستعمال".)1( .
ورغم تش ُّدده إال أنه يقبل كالم وارتجال بدوي ممّن قويت فصاحته وسمت طبيعته يقول في:
( باب في الشيء يسمع من العربّي الفصيح ،ال يسمع من غيره)( " :)8فإن األعرابي إذا قويت
فصاحته وس َمت طبيعته تصرف وارتج َل ما لم يسبقه أحد قبله به ،فقد حكي عن رؤبة وأبيه أنهما
كانا يرتجالن ألفاظـًا لم يسمعاها وال س ُِب َقا إليها .وعلى نحو من هذا قال أبو عثمان المازني " :ما
قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب"(.)3
َ
ونالحظ تأكيد ابن ِج ِّني على ذلك في( :باب في الشيء ُيسمع من العربيّ الفصيح ،ال ُيسمع
من غيره)" :ذلك ما جاء به ابن أحمر في تلك األحرف المحفوظة عنه .قال أحمد بن يحيى :حدثني
بعض أصحابي عن األصمعي أنه ذكر حرو ًفا من الغريب فقال :ال أعلم ً
أحدا أتى بها إاال ابن
ِّي بذلك – أظن  -ألنه يجبر بجوده ،وهو قوله:
الجبر وهو الملك ،وإنما ُسم َ
أحمر الباهليّ  .منهاَ :
براووق ح َ
ـبيـت ب ِه
إسلم
ٍ

صباحا أيـّها الجبر (.)4
وانعم
ً

وكذلك إن جاء نحو هذا الذي رويناه عن ابن أحمر عن فصيح آخر غيره كانت حاله فيه حاله .لكن
لو جاء شيء من ذلك عن ظنين أو متهم أو من لم َ
ترق به فصاحته ،وال سبقت إلى األنفس ثقته،
ً
مردودا غير ُمتقبل .فإن ورد عن بعضهم شيء يدفعه كالم العرب ويأباه القياس على كالمها،
كان
فإنه ال يقنع في قبوله أن تسمعه من الواحد وال من الع ّدة القليلة ،إال أن يكثر َمن ينطق به منهم.
()3
ج ِّني لذلك بمثال  " :ومن
فإن كثر قائلوه إال أنه مع هذا ضعيف الوجه في القياس"  .ويحت ّج ابن ِ

بعد فأقوى القياسين أن يقبل ممن ش ِه َرت فصاحته ما يورده ،ويحمل أمره على ما عرف من
حاله ال على ما عسى أن يكون من غيره .وذلك كقبول القاضي شهادة من ظهرت عدالته ،وإن
كان يجوز أن يكون األمر عند هللا بخالف ما شهد به ،أال تراه يمضي الشهادة ويقطع بها وإن لم

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 311
 8المصدر السابق  :ج ، 8ص. 311
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص. 383
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص. 381وهو ابن أحمر الباهلي
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص. 384

87

يقع العلم بصحتها؛ ألنه لم يؤخذ بالعمل بما عند هللا ،إنما أمر بحمل األمور على ما تبدو ،وإن
كان في المغيب غيره "(.)1
 .3وفي( :باب اختالف اللغات وكلها حجّ ة ) يرى ابن ج ّنى أن األخذ من لغة من لغات العرب عن
اللغة األقوى قياسا ً من لغات العرب ،ولكنّ اختالف اللغات ال يُع ّد حجّ ة لرد إحدى اللغتين
باألخرى؛ يقول( :)8اعلم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك وال تحظره عليهم ،أال ترى أن لغة التميميين
في ترك إعمال "ما" يقبلها القياس ،ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك؛ ألن لكل واحد من القومين
ضربًا من القياس ُيؤخذ به و ُيخلد إلى مثله .وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها؛ ألنها ليست
أحق بذلك من وسيلتها .لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخيّر إحداهما فتقوّ يها على أختها ،وتعتقد أن
أقوى القياسين أقب ُل لها وأش ُّد أنسً ا بها .فأما ر ُّد إحداهما باألخرى فالَ .أوال ترى إلى قول النبيِّ –
صلى هللا عليه وسلم – ( " :)3نزل القرآن بسبع لغات كلُّها كافٍ شافٍ " .وهو بهذا يوافق أنّ كل
ما عُرف عن العرب ،وسمع عنهم فهو من كالمهم وال ينبغي اغفاله واستبعاده  .وهنا نرى ِاب َن
ِج ّني وتسامحه وموضوعيته وبعده عن التعصب المذهبي الذي ينافي أصول التفكير والبحث
العلمي المنجرد عن الهوى .

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 383
 8المصدر السابق  :ج ، 8ص. 314
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص. 314ورد أصل هذا الحديث في حديث طويل في البخاري في كتاب فضائل
القرآن.
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الفصل الثالث

شعراء الخصائص
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المبحث األول  :الشعراء الجاهليون
ج ِّني ،
في هذه الجزئيّة من البحث سيقوم الباحث باستخراج شعراء الخصائص الذين استشهد ابن ِ
ت عنهم،
بشعرهم وتقديم ترجمات مختصرة لهم ،حسب ما توفر لديه واستطاع جمعه من معلوما ٍ
ولكن بعضهم لم يعثر لهم على ترجمات في عدة مؤلفات عُنيت في الترجمة لألعالم العرب .وتم
ً
معتمدا على
ب الباحث هؤالء الشعراء
تقسيم الشعراء حسب العصور وتاريخ وفاة الشاعر حيث رت َ
تاريخ وفاتهم من األقدم إلى األحدث  .فكان الجاهليون من عاش وتوفي قبل البعثة المُحمدية ،وكان
المخضرمون َمن عاش في العصر الجاهليّ وأدرك العصر اإلسالمي ح ّتى وإن لَم يُسلِم ،أَما
اإلسالميّون فكانوا َمن عاش وتوفي في اإلسالم  .وفق ما اعتمده شوقي ضيف(.)1
من خالل تتبُّع ال ُّشعراء الجاهليين الذين استشهد بشعرهم في " الخصائص" تبين أن هناك َمن ح ِّدد
تاريخ وفاتهم ومنهم من يُعرف ،وإليكم تبيان ذلك مرتبة حسب تاريخ الوفاة وترجمة مختصرة عنه
وبيان أبيات ك ّل منهم في الخصائص:
س ( 85قھ566 /م)(: )2
 إمرؤ ال َقي ِ
إمرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي  .شاعر جاهلي ،أشهر شعراء العرب على اإلطالق،
يماني األصل ،مولده بنجد ،كان أبوه ملك أسد وغطفان وأمه أخت المهلهل الشاعر .قال الشعر
وهو غالم ،وجعل يشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب ،فبلغ ذلك أباه ،فنهاه عن سيرته فلم ينته،
فأبعده إلى حضرموت ،موطن أبيه وعشيرته ،وهو في نحو العشرين من عمره  .أقام زهاء خمس
سنين ،ثم جعل ينتقل مع أصحابه في أحياء العرب ،يشرب ويطرب ويغزو ويلهو ،إلى أن ثار بنو
أسد على أبيه فقتلوه ،فبلغه ذلك وهو جالس للشراب فقال  :رحم هللا أبي! ضيعني صغيراً وحملني
دمه كبيراً ،ال صحو اليوم وال سكر غداً ،اليوم خمر وغداً أمر .ونهض من غده فلم يزل حتى ثأر
ألبيه من بني أسد ،وقال في ذلك شعراً كثيراً كانت حكومة فارس ساخطة على بني آكل المرار
(آباء امرؤ القيس) فأوعزت إلى المنذر ملك العراق بطلب امرئ القيس ،فطلبه فابتعد وتفرق عنه
أنصاره ،فطاف قبائل العرب حتى انتهى إلى السمو َءل ،فأجاره ومكث عنده مدة  .ثم قصد الحارث
بن أبي شمر الغساني والي بادية الشام لكي يستعين بالروم على الفرس فسيره الحارث إلى قيصر
 1انظر  :ضيف  ،شوقي  ،تاريخ األدب العربي العصر الجاهل ّي  :ص . 14
 8إِمرؤ القيس  ،إمرئ القيس بن حجر الكندي ( 20ق هـ )  ،الديوان  ،تحقيق  :مصطفى عبد الشافي  ،بيروت :
دار الكتب العلمية 8004م  ،ط . 3ص . 3
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الروم يوستينيانس في القسطنطينية فوعده وماطله ثم واله إمارة فلسطين ،فرحل إليها ،ولما كان
بأنقرة ظهرت في جسمه قروح ،فأقام فيها إلى أن مات.
وأبياته في الخصائص :
بَ ،كـ ِمـقـالءِ الـولـيـ ِد َخ ِمـيـص
أ َقـ ُّ
اءنــي
َولَــو َعــن َنـثــا َغـيـر ِه جـــ َ
ضه
أَعِ ـ ِّنـي عـلى َبـر ٍق أ ِريـ َك َو ِمـيـ َ

َفأَضحى َيـسـ ُّح الـما َء َحول َ ك َتي َف َتن
ب
فـالـ َيـو َم أَشــ َرب َغـي َر مـس َتحـقِ ٍ

()1

......................................

()2

رح الـ َيــ ِد
َوجــرح الـلـــسـ ِ
ان َكـجــ ِ

()3

......................................

()6

......................................

()5

......................................

إذا اعـ َو َجـجـنَ قـلـت صـاحِب قـ ِّوم

()4

اس في بِـجــا ٍد مـ َزمـ ِل
كــبــيـر أنــ ٍ
اول ملكا ً أو َن َ
موت فنع َذ َرا
إنمـا نحـ ِ

()3

ليدَان َفو َقه
الو
كد ِ
ِعص النقى يمشي َ
ِ
لحـوادث َجــمـ ٌة
أال َهـــل أ َتـا َهـــا وا َ

......................................

......................................

()8

......................................

()9

ال
بِ َمـا احـ َت َ
مس وتس َه ِ
س َبا مِن ِ
لين ٍ
َ ()15
س بنَ َتـملِ َك َبيق َرا
بـأن امرأَ الـقـيـ ِ

الرداءِ كأ ّن َها
ســ ّحـت دموعي في ِّ
َفـ َ
اعـه
بصحراءِ الـ َغـبـيـطِ َبـعـ َ
َوألـ َقى َ

......................................

نـزول َ اليماني ذي ال ِعـيا ِ
ب المحمل

......................................

بِ َمـن َجــر ٍد َقـيــد األوابــ ِد َهــيــ َكـــ ِل
فـقـلـتَ :يـمـيـن هللاِ أَبــ َرح قـاعِ ـداً

َوهَل َي ِعـ َمـن َمـن َكانَ أَحدَ ث َعه ِد ِه

()11

كلى ً من َ
تان
شعِي ٍ
ب ذات َ
سـ ٍّح َو َته ِ

()12
()13

......................................

()16

......................................
()15
َثـ َالثِـيـنَ َ
ال
شه ًرا فِـي َثـ َال َثـ ِة أَحـ َو ِ

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 1ص  . 30صدره  :فأصد ََرها َتعـلو ال ِّنجادَ َ ،عشِ ية ً
 8المصدر السابق  :ج 1ص .38
 3المصدر السابق  :ج 3ص  . 90عجزه  :كـلَـمـ ِع الـ َيـدَيـ ِن في َح ِبـ ٍّي م َكل ِل
قان دَو َح ال َك َنهب ِل
 4المصدر السابق  :ج 3ص  . 94عجزه َ :يك ُّ
ب على األذ ِ
 3المصدر السابق  :ج 1ص  - 94ج 8ص  .331 ، 316عجزه  :اثـمـا ً ِمـن هللاِ وال واغِ ـ ِل
ين العـ ّو ِم
 6المصدر السابق  :ج 1ص  . 94عجزه  :بالد َِّو أَمـثـالَ الـسفـ ِ
َ
ـن َوبلِـ ِه
 7المصدر السابق  :ج 1ص  ،171ج 3ص .728صدره َ :كأَن ثبِيـراً فِي َع َرانِي ِ
 2المصدر السابق  :ج 1ص  . 812صدره  :فـقـلـت لـه ال َتـبـكِ عـيـنـك
 9المصدر السابق  :ج 1ص . 844
 10المصدر السابق  :ج 1ص . 862
 11المصدر السابق  :ج 1ص . 361
 18المصدر السابق  :ج 1ص . 390
َ
َ
 13المصدر السابق  :ج 8ص  . 438صدره  :وقـد أغـتـدِي والطـير في وكناتِها
 14المصدر السابق  :ج 8ص  . 494عجزه  :ولو َقطعوا رأسِ ي لَديكِ وأَوصالِي
 13المصدر السابق  :ج 8ص . 313
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صخ ٍر َحطه السيل مِن َع ِل
َكجلمو ِد َ
َو َلـو أَن َمـا أَس َعـى ألدِنى َم ِعـي َ
ش ٍة

()1

اسة اليو َم أ ّنني
أال َز َعـ َمــت َبـسـ َبـ َ

()3

وعــ َفـــا َرسـمـها
صــدا َهـــا َ
صـم َ
َ
وج ًة
َنـطـعنـهم ســلـ َكى و َمخـــــــل َ
احين لَق َو ٍة
الجنـ َ
كـأَني ،بـ َفـتـخـاء َ

ار ِه
َعـلَـى الَ ِحــ ٍ
ب يـهـ َتــدَى ِبـ َمـ َنـ ِ
َكــأَن ِد َثــاراً َحـالـَ َقـت بـلَـبــونِــ ِه

ف ال عقاب ال َق َواعِ ــ ِل
ع َقاب َتنو ٍ

..................................
ار ًقا ً
أَلَــم َتـ َر أَ ِّنـي كـال َمـا ِجئت َط ِ
ش بـأَعـ َرافِ الـ ِجـ َيـا ِد أَكفـ َنا
َنـمـ ُّ

...................................

......................................
()2
كـ َفـاني َولم أَطـلـب َقليل ٌ ِمـنَ ال َمال
َك ِبرت َوأن ال يحسِ ـن اللهـ َو امثالي
ائل
واســ َتـعـ َجـ َمـت عن منطِ ِق الـس ِ

()6

()5

ذ َكـــــر َك ألمـــَيـــ ِن َعـــلى نــابـــِ ِل
()4
صيو ٍد من العِقبان َطأ َطأت شِ يمالي
َ
()3

......................................

عـ َقــاب َتـنو َفي ال عـقـاب ال َق َواعِ ِل

()8

()9

......................................
()15
َوأَم َنع عِ ـرسِ ي أَن ي َزنِّ بِ َهـا ال َخالِي

َو َجــدت لَ َهـا طِ ي ًبـا َوإِن لَـم َتـ َطيـ ِ
ب

()11

()12

ض هب
إِذا َنـحـن قـمنا عن شِ ٍ
واء م َ
ـل
وأنكِ َمهـ َما َتأم ِري الـ َقـل َ
ب َيف َع ِ

()13

 تأَبط َ
ش ًّراً ( 85ق ھ 565 /م)(: )16
هو ثابت بن جابر بن سفيان بن عميثل بن عدي بن كعب بن حزن .وقيل :حرب بن تميم بن سعد
ص َعالِي ِك َها في
ضر  :شاعر ع ّداء ،من فتاكي العرب َو َ
بن فهم بن عمرو بن قيس عيالن من ُم ٍ
الجاهلية .كان من أهل تهامة .شاعر فحل ،ويقال إنه كان ينظر إلى الظبي في الفالة فيجري خلفه
فال يفوته .قتل في بالد هذيل وألقي في غار يقال له (رخمان) فوجدت جثته فيه بعد مقتلهَ .و َتأَب َط
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 8ص  . 346صدره ِ :م َك َر ِم َف َر مق ِب ٍل مد ِب ٍر معا ً
 8المصدر السابق  :ج 1ص  . 368وانظر الخزانة 132 -1
 3المصدر السابق  :ج 8ص  . 326وانظر الخزانة 82 -1
 4المصدر السابق  :ج 3ص .623
 3المصدر السابق  :ج 3ص . 744 ،701
 6المصدر السابق  :ج 3ص .789
َ
الدِّيافي َجر َجرا
العـود
ُّ
 7المصدر السابق  :ج 3ص  249 ، 743عجزه  :إذا سـافـه َ
 2المصدر السابق  :ج 1ص  .761وانظر الخزانة .471 -4
ُ
ف.
ور َوى ابنُ ال َكل ِبيِّ  :تاج العروس ُ :ع َقابُ َتنو ٍ
 9المصدر السابق  :ج 1ص َ .768
 10المصدر السابق  :ج 1ص  .778وما أورده شطر في بيتين هما:
سر أَم َثالِي
اسـة ال َيـو َم أَ ّنـَنِي
َكبِرت َوأَن َال يحسـِنَ ال ِّ
أَال َز َعـ َمـت َبـسـ َبـ َ
َوأَم َنع عِرسِ ي أَن ي َزنِّ ِب َها ال َخالِي
سه
َك َذب ِ
ت لَ َقد أص ِبي َع ِن ال َمرءِ عِر َ
 11المصدر السابق  :ج 3ص .288
 18المصدر السابق  :ج 3ص .286
 13المصدر السابق  :ج 3ص  . 717صدره  :أ َغركِ ِمنِي أن ح َبكِ َقاتلي
 14األصفهاني  ،األغاني  :ج 10ص  . 34انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص  . 97تأبط شراً  ،الديوان ،
تحقيق  :عليّ ذو الغفار شاكر  ،بيروت  :دار الغرب اإلسالمي 1924م  .ص. 863
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ب
ذلك اللَ َق ِ
ك قِصصا ً َينقُلُ َها َ عن الرُّ وا ِة ِبشأ َ ِن َ
صاحِبُ األغاني في ذلِ َ
ب َعلى اِس ِم ِه َي ُذ ُكرُ َ
َشراً لَ َقب َغلَ َ
 ،مِنها  :قالت له أمه  :كل إخوتك يأتيني بشيء إذا راح غيرك  ،فقال لها  :سآتيك الليلة بشيء ،
ومضى فصاد أفاعي كثيرة من أكبر ما قدر عليه  ،فلما راح أتى بهن في جراب متأ ِّبطا له  ،فألقاه
بين يديها ففتحته  ،فسعين في بيتها  ،فوثبت وخرجت  ،فقال لها نساء الحي  :ماذا أتاك به ثابت ؟
فقالت  :أتاني بأفاع في جراب  ،قلن  :وكيف حملها ؟ قالت  :تأبطها  ،قلن  :لقد تأبط شراً  ،فلزمته
تأبط شراً .
وبيتاه في الخصائص :
............................
هما خطتا إما إسا ٌر ومِـن ٌة

ضى َ
شي ٌء َكأَن لم يف َع ِل
َو َإذا َم َ
()2
وإما دَ ٌم والـ َقـتـل بالـح ِّر أَجدَ ر

()1

 الم َر ِّقش األَك َبر (35ق ھ 555 /م)(: )3
َ
ب من
بن ُ
صع ِ
بن َ
بن ُع َكا َب َة ِ
ابن َثعلَ َب َة ِ
س ِ
بن َقي ِ
ض َبي َع َة ِ
بن مالِكِ ِ
الم َُر ِّقشُ األك َبرُ َ :عمرُو بنُ َسعد ِ
بني بكر بن وائل  ،وقيل اسمه عوف بن سعد بن مالك  .وقالوا اسمه ربيعة بن سعد بن مالك .وهو
شاعر جاهليّ من المتيمين الشجعان .وكان يحسن الكتابة .وشعره من الطبقة األولى ،ضاع أكثره.
ولد باليمن ونشأ بالعراق .واتصل مدة بالحارث أبي شمر الغساني ونادمه ومدحه .واتخذه الحارث
مرض
كاتبا له .أَحب اِب َن َة َعم لَ ُه ُتدعى أَسما ُء َوقال فيها شعر كثيرَ ،و َتزو َجت ِب َرجً ِل من بني مرا ٍد َف
َ

َز َمنا ً ُثم َق ِد َم َحيها َو َ
مات فيه .وكان ال ُمرقش األكبر على عهد المهلهل بن ربيعة وشهد حرب بكر
وتغلب .
وأبياته في الخصائص :
ِلح َوا ِد ِ
ث إلـ
لَم َيشــج َقـلبِ َي م َ

صاحبي ال َمتروك في تغلَم
ـال َ

في َب َ
ت مِـن عِ ـماية أو
اذخــا ٍ

يـَـرفـعـه دون الـسـمــ ِا خِـ َيـم
()5
كــأ َ َنــ ّي بــ ِه ِمــن شِ ـد ِة الرو ِع

و َموضِ ع َزب ٍق ال أريد َم ِبي َته

س إال ذِكره
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 8ص  . 419صدره َ :ف َإذا َو َذلِ َك لَي َ
 8المصدر السابق  :ج 8ص . 374
 3المرزباني  ،معجم ال ُّشعراء  :ج ، 1ص . 80انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 93
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص . 841
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص . 613

()6
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األبرص (31قھ 556 /م)(: )1
 ع َبيد بن
َ
أبو زياد عبيد بن األبرص بن عوف بن جشم األسدي ،من مضر ،شاعر من دهاة الجاهلية
وحكمائها  .وهو أحد أصحاب " المجمهرات " المعدودة طبقة ثانية عن المعلقات .عاصر أمرأ
القيس ،وله معه مناظرات ومناقضات .وعمّر طويال حتى قتله النعمان بن المنذر وقد وفد عليه في
الم من ُ
شعرا ِء الط َب َق ِة الر ِاب َع ِة .
ِف في َوض ِع ِه في َطب َقا ِ
يوم بؤسهَ .واخ ُتل َ
ت ال ُّشعراء َف َعده ابن َس ٍ
َوأبياته في الخصائص :
...............................

فـالـ َقـطـبـيــات َفــالــذنــــوب

ليلي أر َبـ َعـا َواسـ َتـخـبِ َرا الـ
يا َخـ ّ

الل
س مِن أهـ ِل َ
الدّار َ
الح ِ
ـ َمن ِزل َ
ِ
ال
أويب الش َم ِ
ـ َقـطـر َمغـ َنـاه َو َتـ ِ

سح ِق البر ِد َعـ ّفى َبعـ َد َك الـ
مِثل َ َ
َولَ َقـد َيـغـ َنـى بِـ ِه ِجــيــ َرانــ َك الـ

()2

()3

ـممسِ كو مِن َك بِأس َبـا ِ
ال
الو َ
صـ ِ
ب ِ

ثم أودى ودُّهـم أن أز َمعـــوا الـ

ال
ـبـَـيـنَ َواأل ّيــام َحــال ٌ َبـعـدَ َحــ ِ
العا َنة أو َ
ـجأ ِ
مال
ب ذي َ
َ
شـا ِة الــ ّر ِ

َنـحـن قد َنا ِمـن أهَاضِ ي ِ
ب ال َمال الـ

َ
ان أم َثال َ السعالي
ـخيل َ في األر َ
س ِ

الوأى الـ
س َك َ
َفان َ
ص ِرف َعنهم ِب َعن ٍ
شزبا ً َيعسِ فنَ مِن َمجـهـولَ ِة الـ
ار َ
ث األعـ َر َج في
فانـ َتـ َجـعـ َنـا َ
الح ِ

َيــو َم َغــادَ ر َنـا َعــ ِد ّيـا ً بالــ َقـ َنا الـ

ث ّم عـجـنـاهـنّ خوصا ً كالقـَ َطا الـ

ص َيو َم جالَت َحـولـ َه الـ
َنح َو قر ٍ

ف علـى الـ
س َيقدم األل َ
َكـم َرئِـيـ ٍ

احـت َجـمـ َعـه أسـ َيـافـ َنا الـ
َقـد أ َبـ َ

بال
ـأر ِ
ول َو ِجـ ِ
ض َوعثا ً مِن سهـ ٍ
العـــ َوالي
ار َ
َجح َفـ ٍل كااللي ِل َخـ ّط ِ

ال
ص ِريعـا ً في ال َم َ
سم ِر َ
ـ ُّذب ِل ال ُّ
ــج ِ
ار ِ
الل
ب ال َمن َهل َ م ِمـن أينَ ال َك ِ
ـ َق ِ

()6

َ
ال
ـخـيـل قـ ّبـا ً َعـن َيـمـِيـ ٍن َوشـِ َم ِ
العـقـ ِ
ال
ابح ذي َ
ـأج َو ِد ّ
ب ال ُّط َو ِ
الس ِ
ِالل
ـبِيضَ ،والـ ُّ
سـمر َومِن َح ٍّي ح ِ

َولَـ َنـا دَا ٌر َو ِرثـ َنــا عِ ــز َهــا الـ

ال
ـأقدَ َم القـدم َ
وس َعـن َعـ ٍّم َو َخـ ِ

َمـنــــ ِزل ٌ دَمــ َنـــه آ َبــاؤ َنــا الـ
َما لَـ َنــا فِي َها حصونٌ َغير َما الـ

الليال
ورثـو َنا ال َمجدَ فـي أولى
ِ
ـم ِ
ـمق َر َبـا ِ
جال
ت الجر ِد َتـردِي ِبـالـ ّر ِ

ِخ الـ
في َر َوابي عــدمــلِـ ٍّي شـام ِ

ـأن ِ
مال
ف فِـي ِه إرث َمـجـ ٍد َو َج ِ

َفا ّتـ َبـعـ َنا َذ َ
ات أوال َنـــا األولَى ال

()5

الحـر ِ
ِبال
ـموقِدِي َ
ب َوموفي بالح ِ

 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص . 122األبرص  ،عبيد بن األبرص (334م)  ،الديوان  ،شرح  :أشرف
أحمد عدرة  ،بيروت  :دار الكتاب العربي 1994م  .ص. 7
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص  . 323وصدره  :أَق َف َر من أَهل ِه َملحوب
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص . 473
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص . 476
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص . 477
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وس ِح َمام َها
أَو َير َت ِبط َبعـ َ
ض الـ ّنـف ِ

ضـ َهـا
َتـراك أَمـ ِكـ َنـ ٍة َإذا لَــــم أَر َ

()1

 الحارث بن ِحلِّ َزة ( 56ق .هـ 535 /م)(: )2
ُ
الحارث بنُ ِحلِّ َزة بنث مكروه بنُ يزيد اليشكريّ الوائليّ  .شاعر جاهليّ من أهل بادية العراق،
وهو أحد أصحاب المعلقات  .كان أبرص فخوراً ،ارتجل معلقته بين يدي عمرو بن هند الملك
بالحيرة ،جمع بها كثيراً من أخبار العرب ووقائعهم حتى صار مضرب المثل في االفتخار ،فقيل:
أفخر من الحارث بن حلزة .
وأبيات ُه في الخصائص :
آذ َنـتـ َنـا بِـ َبـيـنِـ َهــا أَســــ َمــــاء

او ي َمــــل ِمـنه الـثـ َواء
رب ثـ ٍ

()3

................................
مـِثـلها يـخ ِرج النصِ يـ َحــ َة لل َقو

َملَك المنذر بن ماءِ الس َمـائي
()5
ِم ! َفـالةٌ ِمـن دونـهـا أَفـــالء
()4
س
دَ نِـ َعـت أنـوف ال َقـو ِم لـلتعـ ِ
()3
ال لَـ َنــا َوأَ َنــا الــــ َوالء
َر مـ َو ٍ

َعـ َنـنـا ً َبـاطِ الً َوظلما ً َك َما تع َتـر

()8

فـلَـه هـ َنــالِـــ َك ال عليه إِذا
ب العِيـ
ض َر َ
َز َعموا أَن كال َمن َ

()6

ض الظــ َبـاء
الربِيـ ِ
َعن َحجـ َر ِة َ

 الم َتلَ ِّمس ( 55ق ه  549/م)(: )9
ِّ
ض َبيعة  ،من ربيعة  :شاعر جاهليّ  ،من أهل
العزي  -أو عبد المسيح  -من بني ُ
جرير بن عبد
البحرين  .وهو خال طرفة بن العبد  .كان ينادم عمرو بن هند (ملك العراق) ثم هجاه  ،فأراد
عمرو قتله ففر إلى الشام  ،ولحق بآل جفنة (ملوكها) ومات ببصرى (من أعمال حوران  -في
سورية) وفي األمثال (أشأم من صحيفة المتل ِّمس) وهي كتاب حمله من عمرو ابن هند إلى عامله
بالبحرين  ،وفيه األمر بقتله  .ففضه وقرئ له ما فيه  ،فقذفه في نهر الحيرة  ،ونجا .
وأبياته في الخصائص :
ألـ ِق الـصـ ِحـيـ َفـ َة ال أبا ل َك إنـه

()1

يخشى عل ّيـ َك من ال ِحبَاءِ ال ِّنق ِرس

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص . 338
 8ال َيشكري  ،الحارث بن حلزة (34ق ھ)  ،الديوان  ،تحقيق  :مروان العطية  ،بيروت  :دار الهجرة 1994م .
ص.40
ِّ
 3ابن ِجني  ،الخصائص  :ج ، 1ص  ،804ج ، 3ص .744
4
اس َحتى
المصدر السابق  :ج ، 1ص  . 804وصدره َ :ف َملك َنا ِب َذل َك الن َ
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص . 320
 6المصدر السابق  :ج. 426 ، 8
 7المصدر السابق :ج ، 3ص . 744
 2المصدر السابق  :ج ، 3ص .240
 9انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص . 119
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رض َحي ذبـابه
َوذا َك أَوان ال ِعـ ِ
َوهَل ل َِي أم َغيرها إن هـجوتها

زرق الـمـ َتـلَـ ِّمــس
َز َنـابـيــره َواألَ َ
()3
أَبـَى االله إال أن أكــونَ ل َهـا ابـ َن َما
()2

دي ( 35ق هـ 588 /م)(: )6
العب ّ
 الم َث ِّقب َ
صن بنُ َثعل َبة  ،من بني عبد القيس  ،من ربيعة  :شاعر جاهليّ  ،من أهل
العا ِئ ُذ بنُ ِمح َ
البحرين  .اتصل بالملك عمرو بن هند  ،وله فيه مدائح  .ومدح النعمان بن المنذر .وشعره جيد فيه
حكمة ورقة ،جمع بعضه في (ديوان  -ط) وقيل :اسمه محصن بن ثعلبة .
وأبياته في الخصائص :
َوإِ َذا قل َ
ت َن َعم َفاصبِر لَ َها
ـل
إِ َذا ما قمت أَر َحلهـا بِلَي ٍ
أَ َفـاطِ ـ َم َقـبل َ َبينِكِ َن ّولِينِي

ف َذم
اح ال َوع ِد إِن الخل َ
بِ َن َج ِ
()4
يـن
َتـأَوه آ َهـ َة الـرج ِ
حز ِ
ـل ال ِ
()5

سأَلت كأَن َتبينِي
و َمنعكِ ما َ

()3

ِي بن َزيد (35ق ھ 595 /م)(: )8
َ عد ّ
َع ِديُّ بنُ زيد بنُ حماد بنُ زيد العبادي التميميّ شاعر من دهاة الجاهليين  .كان قرويا ً  ،من أهل
الحيرة  ،فصيحا ً يحسن العربية والفارسيّة والرمي بالنشابة  ،ويلعب لعب العجم بالصوالجة على
الخيل  .وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى  ،اتخذ في خاصته وجعله ترجمانا بينه وبين
العرب  .فسكن المدائن  .ولما مات كسرى أنو شروان وولي ابنه هرمز أقرّ عديا ورفع منزلته
ووجهه رسوالً إلى ملك الروم طيباريوس الثاني ( )Tiberius IIفي القسطنطينية بهدية  ،فزار
بالد الشام  ،وعاد إلى المدائن بهدية قيصر  .ثم تزوج هنداً بنت النعمان ابن المنذر ووشى به
أعداء له إلى النعمان بما أوغر صدره فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة  .وقال ابن قتيبة  :كان
يسكن الحيرة ويدخل األرياف فثقل لسانه  ،وعلماء العربية ال يرون شعره حجّ ة .
وبيتاهُ في الخصائص :
شئ ٌِز َجنبي َكأ َ ِّني مهدَأ ٌ
َ
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص . 874
 8المصدر السابق  :ج ، 8ص . 333
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص . 487
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 1ص. 839
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص . 389
 6المصدر السابق  :ج ، 3ص . 632
 7المصدر السابق  :ج ، 3ص . 743 ، 744
 2انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص . 880
 9ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص . 370

ف إ َبر
َجـ َعـل َ ال َقين على الد ِّ

()9
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.......................

َ
حال َتصير
أنت فانظر ِألَ ِّ
ي ٍ

()1

 عر َوة بن الرحال (32ق ھ 592 /م)(: )2
َعر َوةُ بنُ ُعت َب َة بنُ َجع َفر بن كالب  ،جاهليّ من جلساء الملوك ُ .س ِّمي الرحال ؛ ألنه كان كثير
الوفادة عليهم  .وكان ذا قدر عندهم  .وبسببه هاجت حرب الفجار الثانية بين حيي خندف وقيس.
وذلك أنه أجاز قافلة كان يبعث بها النعمان في كل عام إلى عكاظ فقتله البراض بن قيس الكناني ،
واستاق القافلة  ،فثارت الحرب بين الح ّيين  .قال ابن األثير :كانت حرب الفجار هذه بعد موت عبد
المطلب باثنتي عشرة سنة  ،ولم يكن في أيام العرب أشهر منها .
وبيتاه في الخصائص :
نقمت على المرء الكالبي فخره

َوكنـت َقـ ِدي َما ً ال أقـ ُّر فخارا

مفر َق َرأسِ ِه
السيفِ ِّ
َعلَوت بِ َح ّد ِّ

ارا
الواديين ِخ َو َ
فأس َم َع أهل َ َ

()3

الورد ) 35ق ھ – 596م)(: )6
 عر َوة بن َ
الورد بنُ َزيد العبسيّ  ،من غطفان  ،من شعراء الجاهليّة وفرسانها وأجوادها  .كان
عُر َوةُ بنُ َ
يلقب بعروة الصعاليك  ،لجمعه إياهم  ،وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم  .قال عبد الملك بن
مروان  :من قال إن خاتما ً أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد .
وبيتاه في الخصائص :
.....................................
َو َقالوا َ :ما َت َ
شاء ؟ َفقلت  :أَلهو

ومبلغ نفس عذرها مثل منجح

()3

اح آ َثـ َر ذِى أثِـيــ ِر
إلَـى اإلِصـ َبــ ِ

()4

 دَ خ َتنوس بِنت لَقِيطِ ( 35ق هـ 596/م)(: )3

دَ خ َت ُنوس ِبن ُ
ار ِمية  ،من تميم  :شاعرة جاهلية  .سميت باسم بنت
ار َة بن الد َ
بن ُز َر َ
ت لَقِيطِ ِ
كسرى (دختر نوش) أي بنت الهنئ .كانت زوجة عمرو بن عمرو بن عدس .وحضرت يوم
(شعب جبلة) قبل مولد النبي – صلى هللا عليه وسلم – بتسع عشرة أو بسبع عشرة سنة .وقالت
1
ح م َو ِّد ٌع أَم بكور
ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص  . 138وصدره  :أَروا ٌ
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص . 886
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص . 834
 4ابن الورد  ،عروة بن الورد (30ق هـ )  ،الديوان  ،تحقيق  :أسماء أبو بكر محمد  ،بيروت  :دار الكتب العلمية
1992م  .ص . 9انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج  ، 4ص . 887
3
يب َرغِيبة ً
ابن ِج ِّني الخصائص  :ج ، 8ص  . 419وصدره  :ل َيبل َغ عذراً ،أو يصِ َ
 6المصدر السابق . 398 :
 7انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص . 337
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فيه أشعاراً منها أبيات رواها لها القالي ،تعير فيها النعمان بن قهوس التيمي  -من تيم الرباب -
بفراره ،وكان حامل لواء قومه في ذلك اليوم.
وبيتها في الخصائص :
وس َمأل َك ًة
أَبـلِـغ أَ َبـا دَ خـ َتـنـ َ

َغي َر الذِي َقد ي َقال مِل َك ِذ ِ
ب

()1

 األَس َود بن َيعفر النه َ
لي(  23ق ھ 455 /م )(: )2
ش ّ
ت تميم ،
ارمِي التميميّ  ،أبو نهشل  .شاعر جاهليّ  ،من سادا ِ
األَس َو ُد بنُ َيعفُر النه َشليّ الد َ
ً
جوادا  ،نادم النعمان بن المنذر  ،ولما أسن ُكف بصره ويقال له :
من أهل العراق  ،كان فصيحً ا
أعشى بني نهشل .
وأبياته في الخصائص :
َفأَل َحقت أخ َراهم َط ِر َ
يق أالَهم
َفأَل َحقت أخ َراهم َط ِر َ
يق أالَهم
................................
................................
َنـ َزلـوا ِبـأَنـقِـ َر ِة َيسِ يل عليهم

()3

.................................
كما قيل نج ٌم قد خوى متتايع

()6
()5

َترى جوانِ َبها بال ّ
شح ِم َمفتوقا
()4
ســال ِم
ِمـن َنــســ ِج داو ٍد أَبي َ
()3
َماء الف َرا ِ
جيء مِن أَط َوا ِد
ت َي ِ

َ عن َت َرة ال َعبسِ ّي ( 22ق ھ 455 /م((: )8
وم  ،أشهر فرسان العرب في الجاهلية  ،ومن
َعن َت َرةُ بن م َُع ِ
او َي َة بن َش ّدا ِد شاعر َعبسيّ من َبنِي َمخ ُز ِ
شعراء الطبقة األولى  .من أهل نجد  .أمه حبشية اسمها زبيبة  ،سرى إليه السواد منها  .وكان من
أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفسا ً  ،يوصف بالحلم على شدة بطشه  ،وفي شعره رقة وعذوبة .
وكان مغرما بابنة عمه "عبلة " فقل أن تخلو له قصيدة من ذكرها  .اجتمع في شبابه بإمرئ القيس
الشاعر  ،وشهد حرب داحس والغبراء  ،وعاش طويالً  ،وقتله األسد الرهيص أو جبّار ابن عمرو
الطائي  .وله لقب يقال له عنترة الفلحاء وذلك لتشقق شفتيه .وهو أحد أصحاب المعلقات .
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص . 212 :
 8األسود  ،األسود بن يعفر  ،الديوان  ،تحقيق  :نوري حمودي القيسي  ،وزارة الثقافة وانظر  :الزركلي  ،األعالم
 :سلسلة كتب التراث  .ص . 3
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 8ص  ، 300ج 8ص . 769عجزه  :كما قيل نجم قد خوى متتابع
 4المصدر السابق  :ج 8ص . 313
 3المصدر السابق  :ج 8ص  . 323صدره  :وجفنة كنـضـيح الـبـئر مـتـأقة
6
سجها
مين َن ُّ
المصدر السابق  :ج 8ص  . 393صدره  :ودَعا بمح َك َمة ٍ أَ ٍ
 7المصدر السابق  :ج 8ص . 606
 2العبسي  ،عنترة بن شداد العبسي (88ق هـ)  ،الديوان  ،شرحه حمدو طماس  ،بيروت  :دار المعرفة 8004م .
ص . 3األصفهاني  ،األغاني  :ج 2ص  . 844انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 91
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وأبياته في الخصائص :
()1

لو كان يدري ما المحاورة اشتكى

..................................

ياءكِ ال أ َبـا َلـكِ واعلَمِي
فاق َني َحــ َ
َعـهـدِي ِبـ ِه َ
ار َكـأَنـ َما
شــد الـنـ َهــ ِ

أ ِّني امرؤٌ سـأمـوت إن لم أقـ َت ِل

َولــ َقـد َنـ َزلــ ِ
ت فضـالَ تظني غيره
ســر َحــ ٍة
َبـطـل ٌ َكــأن ثِـ َيـا َبـه فِـي َ

َقـد ســالَـ َم الـ َحـيـات مـنـه ال َقدَ ما

()2

()3

ب الـال َبان َو َرأسـه ِبالعِظل ِِم
خضِ َ
()6
ب الـمك َر ِم
ِم ّني بِمـَنـ ِزلَة ِ الم ِحـ ّ

السب ِ
س ِب َتو َء ِم
ت لي َ
يح َذى نِ َعال َ ِّ
جاع ال ّ
األفـعـــ َوانَ وال ُّ
شـج َع َما
شــ َ

()5

َو َذات قرنين ضموزا ضرزما

.....................................
روجهـا
سابغ ٍة َه َتكت ف َ
و َم َ
س ِّك ِ

َقد ك َ
مراء حِق َب َة
س َ
نت تخفي حب َ

سر ٍة
َين َباع من ذِف َرى َغضو ٍ
ب َج َ

()4

َ ..................وي َك َعن َت َر أَقد ِِم
()8
...................................
()9
َفبح ِالنَ مِنها بِالذي أَنـ َ
ت بائِح

()3

()15

...................................
(: )11

بع العدوان ِّي ( 22ق هـ  455 /م)
 ذو اإلص ِ

ث بن ثعلب ِة  ،من عدوان  ،ينتهي نسبه إلى مضر  :شاعر حكيم
ث بن محر ِ
هو حُ رثانُ بن الحار ِ
َ
شجاع جاهليّ  .ل ِّقب بذي اإلصبع ألن حية نهشت إصبع رجله فقطعها  ،ويقال  :كانت له إصبع
زائدة  .وعاش طويالً حتى ُعد في المع ِّمرين  .له حروب ووقائع وأخبار  .وشعره ُملِئ بالحكمة
والعظة والفخر  ،قليل الغزل والمديح  ،وهو أحد الشعراء والحكماء في العصر الجاهليّ  ،وهو
من المعمرين إذ تجاوز عمره المئة عام بكثير .وكان لذي اإلصبع أربع بنات وكانت إحدى بناته
وهي أُميمة شاعرة أيضاً.
وبيتاه في الخصائص :
كأنا يو َم قرى ّإذ َنقتل إيانا

ض حسانا
َق َتلنا منهم كال َف ًتى أَب َي َ

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 1ص  . 61وعجزه  :ولكان لو علم الكالم مكلمي
 8المصدر السابق  :ج 1ص. 874
 3المصدر السابق  :ج 1ص ، 99ج 3ص.711
 4المصدر السابق  :ج 8ص. 430
 3المصدر السابق  :ج 8ص. 318
 6المصدر السابق  :ج 8ص. 390
 7المصدر السابق  :ج 3ص . 639وهو جزء من البيت :
َولَ َقد َ
س َوي َك َعن َت َر أَقد ِِم
ش َفا َنفسِ ي َوأَب َرأَ سق َم َها
قِيل ال َف َو ِار ِ
2
الحقي َقة معل ِِـم
المصدر السابق  :ج 3ص . 623عجزه ِ :بالسيف عن َحامِي َ
9
المصدر السابق  :ج 3ص. 698
َ
َ
َ
قر ِم
ف
ال
ل
ِثـ
م
ة
ٍ
ـ
ف
ا
ي
ز
:
جزه
وع
.
777
،
768
 10المصدر السابق  :ص ، 713
نيـق الم َ
َ
ِ
 11انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،8ص. 173
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ضـلَـكـم َ
شــأنها
َوا ِحـدَ ةٌ أعـ َ

()2

ف لـو قــمـت عـلـى أر َبــ ِع
فـكـيـ َ

 بشر بن أَبي خا ِزم ( 22ق هـ  598 /م)(: )3
بشر بن (أبي خازم) عمرو بن عوف األسدي ،أبو نوفل :شاعر جاهليّ فحل .من الشجعان .من
أهل نجد ،من بني أسد ابن خزيمة .كان من خبره أنه هجا أوس ابن حارثة الطائي بخمس قصائد،
ثم غزا طيِّئا فجرح ،وأسره بنو نبهان الطائيون ،فبذل لهم أوس مئتي بعير وأخذه منهم ،فكساه حلته
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
صعصعة بن معاوية :رماه فتى من بني واثلة بسهم أصاب ثندؤته .وبيتاه في الخصائص :
َك َفى بالنأى من أسما َء كا ِ
ف

.......................................

.................................

وثوق مِنَ الع ِِّز َتهرب
ير َم
ٍ
إِلى َغ ِ

()6

()5

َ عل َق َمة ال َفحل ( 25ق .هـ 453 /م)(: )4
قيس بنُ عب ِد بنُ ربيع َة التميميِّ  .شاعر جاهليّ من الطبقة األولى ،
علقم ُة بنُ عبد َة بنُ ناشر َة بنُ
ِ
كان معاصرً ا المرئ القيس وله معه مساجالت  .وأسر الحارث ابن أبي شمر الغساني ً
أخا له اسمه
شأس  ،فشفع به علقمة ومدح الحارث بأبيات فأطلقه  .شرح ديوانه األعلم الشنتمري  ،قال في
خزانة األدب  :كان له ولد اسمه عليّ ُيع ُّد من المخضرمين أدرك النبي  - -صلى هللا عليه وسلم -
 ،ولم يره .وأبياته في الخصائص :
ِياض فإن َت َعف
ت َراه َعلى دِم ِن الح ِ

َفـإن الـمـ َنـدى ِرحلَـ ٌة فـ َركـوب

كـأن إبريقـهـم ظبـ ٌي َعـلى شـر ِ
ف

مـقـد ٌم بـسـبـا الكـتـان َمـلـثـوم

...................................

الر َذا ِذ عليه الدجن َمغيوم
َيوم ِّ

()3
()8

()9

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،8ص. 433
 8المصدر السابق  :ج ، 3ص.240
 3األسدي  ،بشر بن أبي خازم األسدي (88ق هـ)  ،الديوان  ،قدمه وشرح :مجيد طراد  ،بيروت  :دار الكتاب
العربي 1994م  .ص . 7انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص. 34
ف
وليس لِح ِّبها إذ طال َ شا ِ
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص  . 424عجزه:
َ
يل َظعي َن ٌة
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص  . 171صدره :لَ َتح َتمِلن مِنكم ِبلَ ٍ
َ
 6الفحل  ،علقمة بن عبدة ( 80ق ھ )  ،الديوان  ،شرح األعلم الشنتمري  ،بيروت  :دار الكتاب العربي 1998م .
ص.7
ِّ
 7ابن ِجني  ،الخصائص  :ج ، 1ص . 890
 2المصدر السابق  :ج ، 1ص . 396 ، 92
9
ت وهَي َجه
ضا ٍ
المصدر السابق  :ج ، 1ص  . 817صدره :حتى َتذك َر َبي َ
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ري (25ق ھ 453 /م )(: )1
 الم َنخل ال َيشك ّ
ال ُم َنخل بنُ ُس ُعود بنُ َعا ِمر ،من بني َيش ُكر  ،شاعر جاهليّ  ،كان ينادم النعمان ابن المنذر  .وهو
الذي سعى بالنابغة الذبيانيّ إلى النعمان في أمر المتجردة ففر النابغة إلى آل جفنة الغسانيين ،
بالشام  .ومن أشهر شعر ال ُم َنخل رائيته التي قالها في هند بنت عمرو بن هند  ،وبلغ خبرها عمراً
أباها فأخذ ال ُم َنخل فقتله  .وقال ابن حبيب  :كانت امرأة النعمان بن المنذر قد شغفت بال ُم َنخل ،
فخرج يتصيد  ،فعمدت إلى قيد فجعلت رجلها في إحدى حلقتيه  ،ورجل ال ُم َنخل في األخرى شغفا ً
به  ،وجاء النعمان فألفاهما على حالهما  ،فأمر بال ُم َنخل فقتل  .وضربت به العرب المثل في
الغائب الذي ال يرجى إيابه  ،يقولون :ال أفعله حتى يؤوب ال ُم َنخل .
وأبياته في الخصائص :
يـ َطـ ِّوف بِـي عِ ـ َكــب فـي َمـعـدٍّ

ب
فـتإن لَـم تـثـأرا لي ِمـن عِ ـ َك ٍ

الســالِك الثغ َر ِة ال َيق َظان كالئها
ار َحـ
ار ٍ
س َكـــــــأ َو ِ
َو َفــــــــ َو ِ

صـمـالــ ِة فـي َقـ َفـيا
و َيـطـعــن بـال ُّ
()2
صــ ِد ّيــــا
فــال أَرويــتــمــا أبــداً َ
()3

َمش َي ال َهلوكِ عليها َ
الخي َعـل الفضل
()6
ور
ار أَحــالَ ِ
س الـ ُّذكـــــ ِ
ـــ ِّر الـنــ ِ

اب َغة ال ُّذب َيانِ ّي (18ق ھ 456 /م )(: )5
 الن ِ
ضباب ّ
الذبيانيّ َ
ض ِريّ  ،أبو أمامة  :شاعر جاهليّ  ،من الطبقة
الغ َط َفانِيّ ال ُم َ
بن َ
ز َيا ُد بنُ ُم َعاو َي َة َ
األولى  .من أهل الحجاز  .كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء
فتعرض عليه أشعارها  .وكان األعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة  .وكان
أبو عمرو ابن العالء يفضِّله على سائر الشعراء  .وهو أحد األشراف في الجاهلية  .وكان حظيا
عند النعمان بن المنذر  ،حتى شبب في قصيدة له بالمتجرِّ دة (زوجة النعمان) فغضب النعمان ،
ففر النابغة ووفد على الغسانيين بالشام  ،وغاب زمنا  .ثم رضي عنه النعمان  ،فعاد إليه  .وكان
أحسن شعراء العرب ديباجة  ،ال تكلف في شعره وال حشو  .وعاش عمراً طويالً.
وأبياته في الخصائص :
ضل َ
ب
س ٍ
ت فِي َح َ
الَ ِه ابن َع ِّم َك الَ أَف َ
سمـ َنـــا خـطـ َتـيـ َنـا َبـيـ َنـنـَا
إِنـا اقـتـ َ

...............................

()4

فح َملت َبر َة واحـ َت َمـلـ َ
ار
ت َفـ َج ِ

()1

 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 7ص. 891
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 1ص . 161
 3المصدر السابق  :ج 8ص . 417
 4المصدر السابق  :ج 3ص . 629
 3الذبياني  ،زياد بم معاوية (12ق هـ)  ،الديوان  ،شرح  :حمدو طماس  ،بيروت  :دار المعرفة ،ط8003 ، 8م .
ص  . 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 34
َ
َ
َ
َ
تَ
 6ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 8ص .432عجزه َ :ع ِّني َوال أن دَيانِي فتخزونِي
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ير ذِي مـَث َنــ ِويـ ٍة
حـلفـت يمينــا ً غـ َ

س
يـطـير فـضاضـا ً َبيـ َنها كال َقو َن ِ
ارجا ً مِن َجن ِ
صف َحـتِ ِه
ب َ
كــأنــه َخــ ِ
َفـلـتـأَت َيـنـ َك َقــصـائـــ ٌد ولـ َيد َفــ َعـن

َيـصـ َهـــل فـــي ِمـثــــــ ِل َجــــوف

()2

...................................

()3

...................................
س ُّفـود َ
ب َنسوه عندَ مفتأ ِد
شر ٍ
َ

()6

وار
جــيـ ٌ
ش إليـك َقــوا ِد َم األكـ ِ
()4
الطوى صهيـالً يبين للمعـرب

()5

....................................

وبذاك خبرنا الغـراب األسـود

()3

آل َمـيـة رائــــح أو مـغـتـــ ِد
ِمـن ِ

عـجــالنَ ذا زا ٍد وغير مزو ِد

()8

على َظه ِر مِب َناة...................

................................
()15
َ
َ
رام
كالليل َيخلِط أصرا ًما ِبأص ِ
()11
ص ِد
بالرشاءِ المح َ
الحـزو ِر ِّ
َنز َع َ
َ ()12
 ........................و َكأَن ق ِد

فاء له
أو فازجروا م َكـ َفـ ِهـ ًّرا ال ِكـ َ
.....................................
....................................

()9

قالت  :أال لَـيـ َتـ َما َ
الح َمام لَ َنا
هذا َ
َقالَت لَه النفس إ ِّني الَ أَ َرى َط َمعا ً

إِلَــى َح َمـا َمـتِـ َنا أو نِصفـه َف َقـ ِد

َقـا َلـت َبـنـو َعـا ِمـ ٍر َ :خـالوا بني

ضراراً
ألقوام
هل ّ
ؤس لـِ َ
َيـا بـ َ
لجــ ِ
ِ
َ ()14
لَـمــا َتــزل بِـ ِر َحالِـ َنـا َو َكـأَن قــد

....................................
سـمـنا خـطـ َتـيـنا بـيـنـنا
إ ّنـا اقــ َت َ
َكأَن َرحلِى ـ و َقد َزال َ النهـار بِ َنا

()13

وإن َمـوال َك لَـم َيسـلَـم ولَـم َيصِ ـ ِد

()16

()15

َف َحـ َملـت َبـ ّر َة واحـ َتـ َمـلـ َ
جار
ت َفـ ِ
()18
ِس َو ِح ِد
بذِى َ
الجلِيِل على مس َتـأن ٍ

()13

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 8ص . 432
ب
 8المصدر السابق  :ج 8ص  . 437عجزه :وال عِل َم إِال حسنَ َظنِّ بصاح ِ
ب
 3المصدر السابق  :ج 8ص  . 423عجزه :ويت َبعها مِنهم َفراش الحوا ِج ِ
 4المصدر السابق  :ج 8ص . 422
 3المصدر السابق  :ج 8ص . 336
 6المصدر السابق  :ج1ص . 69
7المصدر السابق  :ج 1ص 803وصدرهَ :ز َع َم ال َب َو ِارح أَن ِرحلَ َت َنا َغ ًدا
 2المصدر السابق  :ج 1ص.803
 9المصدر السابق  :ج 1ص . 899هو من قوله:
عليه  ،حصي ٌر  ،نـمقـته الصوانع
ت ذيـولـ َهـا
كـأنّ مجــ ّر الرا ِمـسا ِ
ّ
َيطوف بها ،وسط اللطيمة ِ ،بائِع
على َظه ِر مِب َناة ٍ َجدي ٍد سيورها
 10المصدر السابق  :ج 8ص . 333
َوإِذا َن َزعتَ َن َزعتَ من مس َتحصِ ف
 11المصدر السابق  :ج 8ص  . 323وقبله :
بر َحالِنا و َكأَن َق ِد
الترحل غير أن ِركا َبنا
 18المصدر السابق  :ج 8ص . 343وهو من قول ِه  :أَفِدَ
ُّ
لَ ّما َتزل ِ
 13المصدر السابق  :ج 8ص. 610
 14المصدر السابق  :ج 8ص - 681ج 3ص . 649
 13المصدر السابق  :ج 3ص. 703
16
ف الت َر ُّحل َغي َر أن ِر َكابِ َنا
المصدر السابق  :ج 3ص . 780وصدره :أَ ِز َ
 17المصدر السابق  :ج 3ص . 211 ، 202
 12المصدر السابق  :ج 3ص . 209
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َجــ َزى َر ُّبه َع ِّني َعدِي بنَ َحـات ٍِم

اويا ِ
اء الكالَ ِ
ت َو َقـد َف َعـل
َج َز َ
ب ال َع ِ

()1

َ زيد بن َعمرو (13ق هـ 454 /م) (: )2
العدَ ويّ  :نصير المرأة في الجاهلية ،وأحد
َزي ُد بنُ َعمروُ بنُ ُن َفي ٍل بنُ َعب ِد ال ُعزى ،القُ َرشِ يّ َ
الحكماء .وهو ابن ع ِّم عمر بن الخطاب .لم يدرك اإلسالم ،وكان يكره عبادة األوثان وال يأكل مما
ذب ح عليها .ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها ،فلم تستمله اليهودية وال النصراينة ،فعاد إلى
مكة يعبد هللا على دين إبراهيم .وجاهر بعداء األوثان ،فتألب عليه جمع من قريش ،فأخرجوه من
مكة ،فانصرف إلى (حراء) فسلط عليه عمه الخطاب شبانا ال يدعونه يدخل مكة ،فكان ال يدخلها
إال سرا .وكان ً
عدوا لوأد البنات .،رآه النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -قبل النبوة ،وسئل عنه بعدها
فقال :يُبعث يوم القيامة أمة وحده .توفي قبل مبعث -صلى هللا عليه وسلم -بخمس سنين .وله شعر
قليل.
وبيته في الخصائص :
َوي كأن َمن َيكن لَه نشب يحـ

()3

ض ّر
ش َ
َبب َومن َيف َتقِر يعِش َعي َ

 زهير بن أبي سلمى ( 13ق ھ 459 /م )(: )6
ُز َهي ُر بنُ أَ ِبي ُسل َمى َربي َع ُة بنُ َرياح المزنيّ  :حكيم الشعراء في الجاهلية .قال ابن األعرابي :كان
لزهير في الشعر ما لم يكن لغيره ،كان أبوه شاعراً  ،وخاله شاعراً  ،وأخته سلمى شاعرة ،وابناه
كعب وبجير شاعرين ،وأخته الخ ّنساء شاعرة  .ولد في بالد (م َزينة) بنواحي المدينة  .قيل  :كان
ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة فكانت قصائده تسمى (الحوليات) وهو أحد
أصحاب المعلقات .
وأبياته في الخصائص :
لوج َهتِ ِهم
ما إن يكاد يـ َخــالـيـ ِهـم ِ
....................................
ســ ِحـيـلَـه فِـي كـال َفـجــ ٍر
َكــاَن َ

()5

األمر مـشـ َت َرك
َتخالج األم ِر ،إنّ
َ
ُ()4
َويـظــلَــم أَحـ َيـا َنــا ً َفـ َيـظـ َطـلِـم
()3
سـاءِ َيـمـؤو ٍد د َعاء
َعـلَـى أَحـ َ

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 1ص. 839
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 60
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 3ص . 660
 4أبو سلمى  ،زهير بن أبي سلمى (13ق هـ)  ،الديوان  ،شرحه وقدم له  :عليّ حسن قاعود  ،بيروت دار الكتب
العلمية 1922م  .ص . 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 38
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 1ص  - 112ج 3ص. 704
 6المصدر السابق  :ج 8ص. 400
 7المصدر السابق  :ج 8ص. 403
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ار ِة لــــم َيـخـنـ َهــا
آر َزة الــ َفـ َقـ َ
بــ ِ

قِـ َطـاف فـي الـ َركـا ِ
ب وال خِالء

()1

فعـال بكم
جزى هللا
باإلحسان ما َ
ِ

ير البَالءِ الذي َيبلو
فأبالهـما َخ َ

()2

سـ َر َواتـهم
متى َيشتجر قو ٌم َيقل َ

هـم بـيـنـنا فهم ِرضا ً وهم عدل

َمـا إن َيكـاد يخـاليهـم ل ِِوج َهتِـهم

...................................

...................................
...................................

()3
()6

َفـ َلـم َيـنــظـــر ِبــ ِه الـ َحـ َ
شــك
()4
سلمى فيد أَو َر َكك
َمـا ٌء بـِـشرق ِِّي َ
()5

ضى
َبدَا لي أ ِّني لَست مد ِر ٌك ما َم َ

ســابـِ ٍق شـيئا ً َإذا َكـانَ َجـائِيا
وال َ

ذهـوب بـأعـناق المـئـين عطاؤه

عزوم على األمر الذي هو فاعله

()3
()8

 ط َفيل َ
الغ َنوي (13ق ھ 415 /م)(: )9
ُ
ب  ،من بني غني  ،من قيس عيالن  :شاعر جاهليّ فحل  ،من
ط َفيل بنُ َعوفٍ بنُ َكع ٍ
الشجعان  .وهو أوصف العرب للخيل  ،وربما سمي (طفيل الخيل) لكثرة وصفه لها .
ويسمى أيضا (ال ُم َح ِّبر) بتشديد الباء  ،لتحسينه شعره  .عاصر النابغة الجعديّ  ،وزهير بن
أبي سلمى  ،ومات بعد مقتل هرم بن سنان .
وبيتاه في الخصائص :
ارضتها َرهواً َعلى م َتتابِ ٍع
َو َع َ
وق فقد أوفى بذِمتِه
أما ابن َط ٍ

()15

َ
خار ِج ٍّي م َحن ِ
ب
شدي ِد الق َ
صيرى ِ

قالص النجـم حادِيها
كما وفى ِب ِ

()11

َ قيس بن َ
الخطِ يم (2قھ 425 /م )(: )12
قيس بن الخطيم بن عدي األوسي  ،أبو يزيد شاعر األوس  ،وأحد صناديدها  ،في الجاهلية  .أول
ما اشتهر به تتبعه قاتلي أبيه وجده حتى قتلهما  ،وقال في ذلك شعراً  .وله أشعار كثيرة في وقعة
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 8ص. 403
 8المصدر السابق  :ج 1ص . 133
 3المصدر السابق  :ج 8ص. 440
 4المصدر السابق  :ج 8ص . 494عجزهَ :تخـالـج األَم ِر إن األَم َر مـشــ َت َرك
 3المصدر السابق  :ج 8ص . 387والبيت بتمامه:
كما اس َ
الح َ
شك
بسيءٍ َف ُّز َغي َطل ٍة
خاف العيونَ فلم انظر به َ
َ
تغاث َ
6
َ
شر َبكم
المصدر السابق  :ج 8ص . 387صدره :ثم اِست َم ّروا َوقالوا إِن َم َ
 7المصدر السابق  :ج 8ص. 326 ، 340
 2المصدر السابق  :ج8ص. 601
 9انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 1ص. 882
 10ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 3ص. 792 ، 663
 11المصدر السابق  :ج ، 3ص 243لم يذكر المحقق قائله.
 18انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 803
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بعاث التي كانت بين األوس والخزرج قبل الهجرة  .أدرك اإلسالم وتريث في قبوله  ،فقتل قبل أن
يدخل فيه  .شعره جيد  ،وفي األدباء من يفضله على شعر حسان.
وبيته في الخصائص :
عرف َرسما ً َكا ِِّطرا ِد ال َمذا ِه ِ
ب
أَ َت ِ

()1

................................

 أَوس بن َح َجر (2ق هـ 425 /م) (: )2
أَوسُ بنُ َح َجر بنُ َمالِكٍ ال ّت ِميميّ  ،أبو ُ
شريح  :شاعر تميم في الجاهلية ،أو من كبار شعرائها .في
نسبه اختالف بعد أبيه حجر .وهو زوج أ ّم زهير بن أبي سلمى .كان كثير األسفار ،وأكثر إقامته
عند عمرو بن هند ،في الحيرة .عمّر طويال ،ولم يدرك اإلسالم .في شعره حكمة ورقة ،وكانت
تميم ُتق ِّدمه على سائر شعراء العرب .وكان غزال مغرما بالنساء .قال األصمعي :أوس أشعر من
زهير ،إال أن النابغة طأطأ منه .
وبيته في الخصائص :
عار نواشرها
وذات هِدم ٍ

تصمِت بالماء َتولَبا َجذعا

()3

1
ب
ير َموقِفِ را ِك ِ
مر َة َوحشا ً َغ َ
ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 1ص . 102وعجزه  :لَ َع َ
 8ابن حجر  ،أوس بن حجر (81ق هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :محمد يوسف نجم  ،بيروت  :دار صادر ط 3
 1979م ص . 7انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص. 31
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص . 239
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المبحث الثاني  :الشعراء الجاهليون ممن ليس له تاريخ وفاة أو ترجمة:
من خالل تتبع الشعراء الجاهليين الذين ذكروا واستشهد بشعرهم في " الخصائص" تبين أن هناك
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 :
سي (: )1
 ج َري َبة بن أش َيم ال َفق َع ّ
شاعر جاهليّ  .كان من القائلين بالبعث  ،وممن يزعمون أن (من عقرت مطيته على قبره يحشر
عليها) وله في ذلك أبيات  .نسبته إلى فقعس بن الحارث  ،من بني أسد بن خزيمة .
وبيته في الخصائص :
وإِ َذا أَ َتا َك بأَننِي َقـد بِعـتـها

صــا ِل غـانِ َي ٍة فـقـل ك ِّذبذب
بِ ِو َ

()2

ساعِ دَ ة بن ج َؤية(: )3
َ 
َساعِ دَ ةُ بنُ ج َُؤية ال ُه َذلِيّ  ،من بني كعب ابن كاهل  ،من سعد هذيل  :شاعر من مخضرمي الجاهلية
واإلسالم  .أسلم وليست له صحبة  .قال اآلمدي  :شعره محشو بالغريب والمعاني الغامضة .
وبيتاه في الخصائص :
.............................
لَدنٌ ِّ
ف يعسل متنه
بهز ال َك ِّ

()6

َمـخـطـــــوف الــ َحـــ َ
شــــا َز ِرم

سـل الط َ
ريق الثعلَب
فيه َك َما َعـ َ

()5

ي(: )4
العب ِد ّ
 الم َمزق َ
ار بنُ أَسودَ بنُ جُ َزيل بنُ حُ َييّ بنُ َعوف :شاعر جاهليّ قديم ،من أهل البحرين .لقب
َشأسُ بنُ َن َه ٍ
بالممزق.
وبيته في الخصائص :
َو َقد َت ِخ َذت ِرجلِي إلَى َجن ِ
ب َغر ِزهَا
 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج 8ص. 119
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3ص . 770
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 30
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  . 626 :وهو من قوله :
م َوكل ٌ بشدوفِ الصو ِم َيرقبها
 3المصدر السابق  :ج ،3ص242
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 138

وص َ
القطا ِة الم َط ِّو ِق
َنسِ يفا ً َكأفح ٍ

()1

الح َ
شا َز ِرم
من ال َمناظِ ر َمخطوف َ
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 أبو األخزر الحماني(: )2
وهو أبو األخزر الحماني الراجز أحد بني عبد العزى بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم وعبد
العزة هو حمان راجز محسن مشهور.
وبيتاه في الخصائص :
ال َمـكـــر ِم
لِـ َيـو ٍم َرو ٍع أو َفـ َعــ ِ
َمروان َمروان أخو اليـو ِم ال َيمِي

()3

...................................

()6

...................................

َ حبيب بن َعب ِد هللاِ اله َذلِ ّي(: )5
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 :
َفـشايع َوسـ َط َذو ِد َك مـسـ َتقِ ّنا ً

ضـبـعـا ً
ســ ِّيـداً َ
سب َ
لـتحـ َ

تراها الضب َع أَع َظ َمهـن رأسا ً

............................

()6
()7

ي (: )8
 ذو َجدَ ٍن ال ِحم َي ِر ّ
ذكروا أنه قام مكان ذي نواس لما أغرق نفسه  ،ورام ارتجاع ملك حمير وقد أدبر  ،فلم تكن له
بالحبشة طاقة  ،ولم يزالوا به حتى هزموه  ،وألجئوا للبحر أيضا ً  ،فاقتحم فيه  ،فغرق هو ومن
تبعه من أصحابه  .قال صاحب المعارف  " :وكان ملك ذي نواس ثمانية وستين عاما ً "  ،وأما
ذو جدن فهلك عن قرب  .قال السهيلي صاحب الروض األنف  " :قام بأمر أهل اليمن بعدما غرق
ذو نواس ذو جدن – والجدن  :حسن الصوت  -ويقال :إنه أول من أظهر الغناء باليمن "  .وزعم
البكري أن جدن مفازة باليمن نسب إليها  .وقال البيهقي  :كان ذو جدن من المقاول الذين يلون
الجهات الكبار من اليمن  .وكان له بينون  -مدينة جليلة بين عمان والبحرين  -ومدينة سلحين.
وبيته في الخصائص :
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 8ص.497
 8ابن القيسراني  ،المؤتلف والمختلف  :ج ، 1ص . 80
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص . 776شرح شافية ابن الحاجب  :ج 4ص. 62
 4المصدر السابق  :ج ، 1ص  - 27ج ، 8ص . 337
 3الهذليون  ،ديوان الهذليين ،تحقيق :أحمد الزين  ،محمود أبو الوفا ،القاهرة :دار الكتب المصرية 1963م .ج،8
ص.77
 6ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص. 763
 7المصدر السابق  :ج ، 1ص  . 68وعجزه :جرا ِه َم ًة لها ح َِرةٌ وثِيل
 2األندلسي  ،أبي سعيد األندلسي  ،نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب  ،تحقيق  :د  .نصرت عبد الرحمن ،
عمان  :مكتبة األقصى  .ص . 132
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إِن الـ َمـنـا َيا َيـطـلِــع

اس اآل ِمـنِـينـَـا
َعـلَــى األ َنــــ ِ

()1

ائي :
ثير البوالني الط ّ
 رويشِ د بن َك ٍ
وهو شاعر جاهليّ من شعراء الحماسة .
وبيته في الخصائص :
جي َمطِ يته
يا أَ ُّي َها َ
الراكِب المز ِ

س ٍد ما ه ِذ ِه الصوت
سائِل َبنِي أَ َ

()2

 زهَير بن َعلَس (: )3
هو من جماعة وهم من بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار  ،ويكنى أبا الفضة  ،وهو خال األعشى
ت قاله .وهو
علس ،وإنما لقب المس ّيب ببي ٍ
أعشى قيس ،وكان األعشى راويته .واسمه زهير بن
ٍ
جاهليّ لم يدرك اإلسالم ،وكان امتدح بعض األعاجم ،فأعطاه ثم أتى عدواً له من األعاجم يسأله
فس ّمه فمات ،وال عقب له .
وأبياته في الخصائص :
............................
أعــاقِـــ ٌر َكـــــ َذا ِ
ت ِرحـــ ٍم
جار َي ٌة
َو َغلَت ِب ِهم َ
سجحاء ِ

بنِ َيت َمعاقِمها على م َط ِوائ َها

()6

()5

أم غــانِــــ ٌم َكــ َمـن َيـ ِخـيــب

حر
َتـهوي ِب ِهـم فـي لَـج ِة ال َب ِ

()4

 ال ُّ
اني (: )3
شداخ الك َن ّ
ب  ،ولَقبُه ال ُّشدا ُخ  ،من كنانة أحد حكام العرب من قريش  ،في
ف الك َنانيّ َج ُّد بنِي دَ أ ٍ
َيع َمرُ بن َعو ٍ
الجاهلية  .كان يقال له " الش ّداخ " قال ابن حبيب" :سمي بذلك لشدخه الدماء بين قريش وخزاعة ،
بيعمر ،فحكم بينهم،
وكانت قريش قاتلت خزاعة ،وأرادوا إخراجها من مكة ،فتراضى الفريقان
ٍ
وساوى بين الدماء على أال تخرج خزاعة من مكة وفي القاموس والتاج" :حكم بين قصيّ و
قضاعة في أمر الكعبة  ،فشدخ دماء خزاعة تحت قدمه وأبطلها  ،وقضى بالبيت لقصيّ " .
وبيته في الخصائص :
زاع وال
قاتليِ القو َم يا خ َ

يأخذكم مِن قتالهم َفـ َ
شل

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3ص . 733
 8المصدر السابق  :ج ،8ص. 320
 3ابن قتيبة  ،الشعر والشعراء  :ج ، 1ص . 33
4
باب بِ َطرفِها
ابن ِج ِّني  ،الخصائص  . 412 :وصدره  :بمحال ٍة َتقِص ال ُّذ َ
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 412
 6المصدر السابق  :ج ،3ص . 742
 7انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 2ص. 803
 2ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص . 833

()8
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الحار ِ
ث الض ِّبي (: )1
 ش َمير بن َ
هو ُ
شمير بن الحارث الضبي ِ ،بضم الشين المعجمة  ،وفتح الميم وآخره براء مهملة  .وقال
األخفش فيما كتبه عليه الذي في حفظي سمير بالسين المهملة  .وهو شاعر جاهليّ .
وبيته في الخصائص :
أتوا ناري فقلت منونَ أنتم

َف َقالوا ال ِّجن قلت عِموا َظالَ َما

()8

َ مالِك بن ع َوي ِمر الهذلِ ّي (: )3
هو أبو أثيلة  ،المُنتخِل لقب  ،واسمه مالك بن عويمر بن عثمان بن سويد بن حبيش  ،بن خناعة بن
عادية بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر .
وبيتاه في الخصائص :
حر َزه
تى في
الناس أَ َ
ي فـَ ً
َفاِذ َهـب َفأ َ ُّ
ِ
ت
ي َفـــا ِخــرا ٍ
ار َ
أَبـِـيـــت عـلـى َمعـ ِ

مِن َحتفِ ِه ظل َم دع ٌج َوال َج َبل

()6

ب كدَ ِم الـ ِعـبـاطِ
ِبـ ِهـــن مـلَـو ٌ

()5

ي (: )6
 الم َفضل ال ُّنك ِر ّ

بان بن َسود بن ع ُّذر َة بن بن ُنكرة بضم النون،وتقع نسبته
المُف ّ
ض ُل بن َمعشر أس َحم بن َعديّ بن َشي َ
في كثير من الكتب البكري تصحيفاً .شاعر جاهليّ من أصحاب المنصفات قال ابن سالم في سبب
تلقيبه بالمفضل :فضّله قصيدته التي يقال لها المنصفة ،والمنصفات تسمية أطلقت على القصائد
صطلوه من حرِّ اللقاء.
التي أنصف قائلوها بها أعداءهم ،وصدقوا عنهم وعن أنفسهم فيما ا ّ
وبيته في الخصائص :
سـي ٍر
وسـائِـلَـ ٍة ِبـ َثـعـلَ َبـ َة بـ ِن َ
َ

العلـوق
وقـد َعـلِ َقـت ِب َثـعـلَ َب َة َ

()3

 1األنصاري  ،أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت (ت813هـ)  ،النوادر في اللغة  ،تحقيق  :محمد عبد القادر أحمد
 ،القاهرة  :دار الشروق 1921م  .ص . 320
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص. 130
 3الهذليون  ،ديوان الهذليين  ،تحقيق  :أحمد الزين  ،محمود أبو الوفا  ،القاهرة  :دار الكتب المصرية 1963م .
ج ، 8ص . 1
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص. 398
 3المصدر السابق  :ج ،1ص. 763
6

 7ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،8ص . 393

119

َ عامِر بن جوين الطائ ُِّي(: )1
ُضا بنُ قُمُرّ ان ،الطا ِئيّ  :شاعر فارس  ،من أشراف طيِّئ في الجاهلية
َعامُرّ بنُ ج َُوين بنُ َعب ِد ر َ
من المعمرين ،كان فاتكا ً مستهتراً ،تبرأ قومه من جرائره وله حكاية مع امرئ القيس .قتله بعض
بني كلب .وبيته في الخصائص :
َف َال مز َن ٌة ودَ َقت َود َق َها

ض أبقل َ إب َقال َها
َو َال أَر َ

()2

َ عامِر بن الحلَيس اله َذل ِّي (: )3
ير اله َُذلِيّ واسمُه َعامِرُ بنُ الحُ لَيس  ،من بني سهل بن هذيل  :شاعر فحل  .من شعراء
أَبو َك ِب ٍ
الحماسة  .قيل  :أدرك اإلسالم ،وأسلم ،وله خبر مع النبي  -صلى هللا عليه وسلم  . -وأبياته في
الخصائص :
ض إالّ َمنك ِ
ب
س األر َ
َما إن َي َم ُّ

اق َطى المِح َم ِل
مِنه َو َحرف الس ِ
()5
حـ ًّبـا لـغـيـرك ما أَتـا َها أَرسـلي

...................................

ض ِل
ض ٍل لَ ِج ٍ
ب لـ َفـفت بِ َهي َ
رب هَي َ
()3
َوإِذا هـم َنـ َزلـوا َفـ َمـأوى العي ِل

لو كان في قلبي ك َقـد ِر قالم ٍة
...................................

()6

()4

َ عمرو بن اإلط َنا َبة (: )8
عمرو بن عامر بن زيد مناة  ،الكعبي الخزرجي  :شاعر جاهليّ فارس  .كان أشرف الخزرج .
اشتهر بنسبته إلى أمه " اإلطنابة " بنت شهاب  ،من بني القين  ،وفي الرواة من يعده من ملوك
العرب في الجاهلية  .كان إقامته بالمدينة  .وكان على رأس الخزرج في حرب لها مع األوس .
وبيته في الخصائص :
شأَت وجا َ
َو َقولِي كالما َج َ
شت

َمكا َنكِ  ،تح َمدِي أَو َتس َت ِريحِي

 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص . 830
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص :ج ،8ص . 377
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 830
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 310
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص. 321
ب ال َقذال فإِنني
 6المصدر السابق  :ج ، 8ص . 392صدره  :أَزهَير إِن َيشِ ِ
حاب إِذا َتكون َعظي َم ٌة
 7ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص . 643وصدرهَ :يحمي الصِ َ
 2انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 20
 9ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3ص . 636

()9
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َ عوف بن األَح َوص (: )1
عوف بن األحوص بن جعفر العامري  ،من بني كالب بن عامر بن صعصعة  ،يكنى أبا يزيد :
شاعر جاهليّ  .كان في أيام حرب الفجار.
وبيته في الخصائص :
()2

ف
إذا ما كنت مثل َ ذوي ع َري ٍ

اع
ودينار فـقـام ّ
ٍ
علي نـ ٍ

 ابن َ
الخ ِرع (: )3
عوف بن عطية بن عمرو الملقب  .بالخرع ابن عبس بن وديعة التيمي  ،من تيم الرباب  ،من
مضر  :شاعر جاهليّ فحل  .أدرك اإلسالم  ،وع ّده ابن سالم في الطبقة الثامنة من اإلسالميين .
ونعته الزبيدي بالفارسيّ  ،فلعله كان قد نزل بفارس  .له ديوان شعر صغير  ،كانت منه نسخة عند
ال َبغدادي صاحب الخزانة  ،ذكرها في كالمه على بيتين له خاطب بهما لقيط بن ُزرارة في وقعة
رحرحان  ،وهو جبل قرب عكاظ  ،وكانت الوقعة قبل يوم جبلة بسنة  ،وهذه كانت عام مولد النبي
– صلى هللا عليه وسلم – أو بعده ببضع سنين .
وبيته في الخصائص :
َ
ب
ِيل دائ ٍ
شدُّوا ال َم َطي على دَ ل ٍ

أهل كاظِ م ٍة بسِ ي ِ
ف األَبح ِر
مِن ِ

()6

 ق َريط بن أ َنيف (: )5
قريط بن أنيف العنبري التميمي  ،شاعر جاهليّ  .في حياته غموض  .روى عنه معمر بن المثنى
خبر مفاده أن بعض بني شيبان أغاروا عليه  ،وأخذوا ثالثين بعيراً له  ،وخذله قومه  ،فاستنجد
ببني مازن  ،فنهبوا من بني شيبان مئة بعير ودفعوها إليه .
وأبياته في الخصائص :
.........................

ت َووحدَانا
َطـاروا إِلَـي ِه َز َرا َف ٍ

أتنسى ال هداك هللا ليلى
َ
كأَن وقد أَ َتى َحول ٌ جدِي ٌد

سن الجمِيل
الح َ
وعهد شبابِها َ

()4

أثــافِـ َيـهــا َحـ َمـا َمـ ٌ
ات مـثـول
َطاروا عالهنّ فطِ ر َعالَهَا

()1

 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 94
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3ص . 634
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 96
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 8ص. 318
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 193
 6ابن ِج ِّني  ،الخصائص  . 423 :صدرهَ :قو ٌم إ َذا الش ُّر أَبدَى َنا ِج َذي ِه لَهم
 7المصدر السابق  :ج ، 1ص .869
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ناس الَ َي َملـونَ الـم َنا َيا
أ ٌ

دَارت َر َحى ال َحر ِ
ون
إذا َ
ب الزب ِ

()2

ص ُّي بن كِالب (:)3
 ق َ
قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤيّ  :سيد قريش في عصره ورئيسهم  .قيل  :هو أول من
كان له ملك من بني كنانة  .وهو األب الخامس في سلسلة النسب النبوي  .مات أبوه وهو طفل
فتزوجت أمه برجل من بني عذرة فانتقل بها إلى أطراف الشام  ،فشب في حجره  ،وسمي قصيا ً
لبعده عن دار قومه  .وأكثر المؤرخين على أن اسمه زيداً أو يزيداً  ،ولما كبر عاد إلى الحجاز .
وكان موصوفا بالدهاء  .وولي البيت الحرام .فهدم الكعبة وج ّدد بنيانها وحاربته القبائل فجمع قومه
من الشعاب واألودية وأسكنهم مكة ،لتقوى بهم عصبيته ،فلقبوه مجمّعا ً وكانت له الحجابة والسقاية
والرفادة والندوة واللواء .وكانت قريش تتيمن برأيه ،فال تبرم أمراً إال في داره .وهو الذي أحدث
وقود النار في المزدلفة؛ ليراها من دفع من عرفة .قال ابن هشام :غلب على مكة وجميع أمر
قريش ،وساعدته قضاعة .وقال ابن حبيب :كان الشرف والرياسة من قريش في الجاهلية في بني
قصيّ ال ينازعونه وال يفخر عليهم فاخر إلى أن تفرقت الرياسة في بني عبد مناف .
وبيتاه في الخصائص :
فمن يك سائالً عـ ّني فـإ ّني
وقد َربِ َيت بها اآلباء قبلي

بـ َمـ ّكـ َة َمولِدي وبها َر ِبيت
()6
فما شـئ َيـت أَ ِبي وال شئيت

 قطبة بن أوس(: )5
قطبة بن أوس بن محصن بن جرول المازني الفزاري الغطفانيّ  :شاعر جاهليّ  .يلقب بالحادرة
(الضخم) .كان حسان بن ثابت معجبا بقصيدة له أولها " :بكرت سمية غدوة فتمتعي".
وأبياته في الخصائص :
األَلـ َم ِعـ ُّي الذي َيـظـنُّ ِب َك الظن
فف َ
األرض هَيدَ به
ويق
ِ
دان ِمسِ ٍّ
ٍ

َف َمالك باالليطِ الذي تـ َ
حت قِش ِرها

ســ ِمـ َعــا
َكـــأَن َقــد َرأَى َو َقــد َ
()3
اح
يـكـاد َيـد َفـعـه َمـن قــا َم بـالـر ِ

()4

()8

ض َكنه القيض من َعل
قئ بي ٍ
كغِر ِ

ب َتراهَا
وص َراك ٍ
ي َقل ِ
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص . 424عجزه :أَ ُّ
 8المصدر السابق  :ج ، 8ص. 362
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 192
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص . 873 :
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 800
 6ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،8ص . 320
 7المصدر السابق  :ج ، 8ص . 390
 2المصدر السابق  :ج ، 8ص  / 346ج ،3ص . 742
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تواهِق رجالهـا َيـدا َهـا ورأســه

الحـقِـيـبة رادِف
ف َ
ب َخـل َ
لها َقـ َتـ ٌ

...................................

طاسي حذ َيما
ب بما أعيا ال ِّن
ُّ
َط ِبـيـ ٌ

()2

َولَنِع َم َم َأوى المستضي ِ
ف إذا دعا

طال
ار َجـة ٌ ِمـنَ الـ َقس ِ
َوالخيـل َخـ ِ

إذا أبـ َ
اب فإنهم
رز الـ َروع الـ َكـ َعـ َ
فـ َمـا َجـبـنـوا أَنـا َنـشـ ُّد عليهـم

َمصـا ٌد لمن يأوي إليهم ومعــقِل
س و َتس َفـع
ولكن لَقوا ناراً َتـحـ ُّ

.......................................

بـادَ رت َطب َخ َتهـا لِـ َرهـطٍ جـيـــ ِع

ِي
العائِذ ِّ
 مس ِهر بن ال ُّنع َمان َ

()3

()1

()3

()6

()5
()4

:

ث بن مالك بن ُع َبيد بن
ار ِ
و َمقاس لَ َق ُبه؛ مُس ِه ُر بنُ ال ُّنع َمان بن َعمرو بن َر ِبي َع َة بن َتيم بن َ
الح ِ
العا ِئذِيِّ بن ِفهر ،وإلى ِفه ٍر اجتماع قريش ،بن مالك بن النضر بن كنانة
ُخ َزي َم َة بن لُ َؤيِّ بن غالِ ٍ
ب َ
بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .وهو َمقاس العائذي ،من
ع ائذة قريش نسبوا إلى أمهم عائذة بنت الخمس بن قحافة بن خثعم وعدادهم في بني أبي ربيعة بن
ذهل بن شيبان ،حلفاء لهم وهو شاعر جاهليّ كما نص عليه ابن دريد في االشتقاق وذكر
المرزباني أنه مخضرم وفي النقائض ،ما يدل على أنه أدرك اإلسالم ولم نجد نصا يدل على أنه
أسلم قال اآلمدي :ولمقاس أشعار جياد في كتاب بني أبي ربيعة بن ذهل وفي بطون قريش وقيل له
مقاس ألن رجال قال :هو يمقس الشعر كيف شاء ،أي يقوله يقال مقس من األكل ما شاء.
وبيته في الخصائص :
س َبعدَ َما
أَولَى َفأَولَى يا ام َرأَ ال َقي ِ

الح َواف َِرا
صفنَ
طي َ
بآثار ال َم ِّ
َخ َ
ِ

ض ِّرس بن ِرب ِع ّي(: )9
 م َ

()8

ُضرِّ سُ بنُ ِربعِيّ بن لَقِيطِ األسديّ  :شاعر حسن التشبيه والرصف  .أورد له البغدادي أبياتا جيدة
م َ
في وصف ليلة ويوم  ،ومقطوعة فيها حكمة  .وقال  :هو شاعر جاهليّ  .واختار أبو تمام في
الحماسة قطعتين من شعره  .وروى له المرزباني عدة مقطوعات .
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،8ص . 327
 8المصدر السابق  :ج ،3ص . 606
 3المصدر السابق  :ج ،3ص . 777
 4المصدر السابق  :ج ،3ص . 203
 3المصدر السابق  :ج ،3ص . 230
ض َتغلِى ال َمراجل َتح َته
 6المصدر السابق  . 721 :صدره  :وم َعر ٍ
 7انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 7ص. 883
 2ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 302
 9انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،7ص. 830
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وبيته في الخصائص :
ت
وطِ رت بمنصلي في َيع َمال ٍ

ريحا
يخبطنَ الس َ
دَ وامي األي ِد ِ

()1

سعد (: )8
 م َن ِّبه بن َ
ُضر :ج ُّد جاهليّ  .من الشعراء  .لقبه (أعصر) وهو أبو قبائل
ُم َنبِّه بنُ َسعد بنُ َقيس َعيالن بن م َ
(باهلة) و (غني) و (الطفاوة) من شعره :
أعـ َمـيـر ،إن أ ّبـاك َ
رأسه
ب َ
شـيــ َ

َك ُّر الليالي واختالف األعـصـر

قال المرزباني  :فبهذا البيت سمّي (أعصر) وقوم يقولون (يعصر) وليس بشئ .
وأبياته في الخصائص :
بني ِه
ب
ِّ
والعــ َ
َ
بالعشي بني ِ
أبعـده اإللـه وال يـوبـى
فـ َ
أب َني إِنّ أباكِ َ
سه
ـيب رأ َ
ش َ

العـظـايا
ترش َ
ِكـفـعـل ال ِه ِّر يحـ ِ

وال يسـ َقى من المرض الشِ فايا

()3
()6

َك ّر االليالي َواختِـالف األعـص ِر

 ه َبي َرة بن عب ِد هللاِ الع َريني (: )5
َ
ُوع :العريني  :شاعر جاهليّ من فرسان
ُه َبي َرةُ بنُ عب ِد هللاِ بنُ َعبد َم َناف بنُ ع َُرين بن ثعلبة بن َيرب ٍ
الع َرادة وهي فرسه .ويعرف بالكلحبة ومعناه  :صوت النار
تميم وساداتها  .يقال له  :فارس َ
ولهيبها والنسابون مختلفون في اسم أبيه  :عبد مناف  ،أم عبد هللا بن عبد مناف ؟ وكثير منهم
يجعله العرني " بضم العين وفتح الراء  ،نسبة إلى عرينة من قضاعة أو من بجيلة  ،وصححه
المحققون بلفظ العريني مفتوح العين مكسور الراء  ،نسبة إلى عرين من بني يربوع  ،من تميم .
وبيتاه في الخصائص :
َ
الكريهة أَو َ
شكت
ش
إِذا المرء لم َيغ َ
.....................................

حِبال اله َوي َنا بالفتى أَن َت َقط َعا
()3
عليهـا الـشيـخ كـاألَس ِد الكلِيم

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 423
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 7ص. 890
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص - 832ج ،8ص.334
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص  - 361ج ، 3ص. 733
3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 2ص. 76
 6ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3ص . 662
7
هي الفرس التي َكرت عليهم
المصدر السابق  :ج ، 3ص .673صدرهَ :

()4
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أ ّما من لم يعرف لهم ترجمة من الشعراء الجاهليين واستشهد بشعرهم في " الخصائص" فإليكم
ذكر أسمائهم حسب التريب الهجائي وبيان أبياته في الخصائص:
ِي:
سوادَ ة بن َعد ِّ
َ 
وبيته في الخصائص :
 .........................أَو َ
شـ َكـت
ت َ
ت َيسِ بق ال َمو َ
ال أَ َرى ال َمو َ
شي ٌء

حِبال اله َـويـ َنا بالفـتى ..... ...

()1

ص ال َموت َذا ال ِغ َنى وال َفقِيرا
َنغ َ

()2

الخي َ
صخر بن َعب ِد هللاِ َ
ش ِم ّي :
َ 
وبيته في الخصائص :
لـ َعـالـ َك َهـالـــِ ٌك إِمــــا غـــال ٌم

َتبـ َوأَ ِمـن شـ َمـنـصِ ـيـ ٍر مـ َقـا َمـا

()3

ف اله َذلِ ّي (: )6
َ عبد َم َنا ٍ
ربع الجُ َربيُّ ال ُه َذلِيُّ .
عبد مناف بن ٍ
وبيته في الخصائص :
.......................................

ت َيل َعج ال ِجلِدا
ضربا ً أَلِيما َ ِبسِ ب ٍ
َ

()5

سابِ ٍق ال َهزانِ ّي :
 عق َبة بن َ
وبيته في الخصائص :
قد كنت تأمنني والجدب دونكم

()4

فكيف أنت إذا رقش الجراد نزا

ى:
 عل ّياء بن أَر َقم ال َيشك ِر ّ
وبيته في الخصائص :
السعـال ِة
يا َقا َتل َ هللا بني ِّ

ار النا ِ
ت
وع شِ َر َ
َعمرو بنَ َيرب ٍ

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3ص . 662وتمامه :
َ
الكريهـة أَو َ
حِــبــال الـه َـويـ َنـا بـالـفـتـى أَن َتـ َقـطـ َعـا.
شـ َكـت
ـش
إِذا المـرء لـم َيغ َ
 8المصدر السابق  :ج ، 3ص. 662
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص. 771
 4الهذليون  ،ديوان الهذليين  :ج ، 8ص. 32
ح قا َمتا معه
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3صَ . 763وصدرهُ  :إِذا َتأَوب َنو ٌ
 6المصدر السابق  :ج ،1ص. 70

115

ار َث َة األش َعر الر َق َبان (: )1
َ عمرو بن َح ِ

ث بنُ َسعد بن مالك بن ثعلبة.
الحار ِ
ار َث َة بنُ َناشِ ب بنُ َسالم َة بنُ َ
وهو َعمرُو بنُ َح ِ
وبيته في الخصائص :
ِب َحس ِبك في ال َقوم أَن َيعلَموا

بـأ َ ّنـك فـيـهـم َغـنِـ ّي مـضــِ ّر

()2

َ مالِك بن َجبار :
وبيته في الخصائص :
إ ّنا َبنو ع ِّمكم ال أن ن َباعِلكم

()3

اح
وال نجــ ِ
اوركم إَال عـلى َن ِ

صي ِن (: )4
 مِرداس بن الح َ
هو مرداس بن الحصين  ،من بني عبدهللا بن كالب  ،وهو جاهليّ  .وبيته في الخصائص :
()5
داع
كــأَن دَ ريئـ ًة ،ل ّما التـَ َقـيـنا
ل َنـصل الـسيفِ ،مج َت َمع ال ُّ
ص ِ
()4
ضـا َقـت بـشِ ـدتِــ ِه ذِراعــي
صرت له ال َقبيلَ َة إذ َت َجهنا
و َمـا َ
َق َ
ارقِ ّي :
ار ال َب ِ
 مع ّقر بن ِح َم ٍ
وبيته في الخصائص :
أجدّ الركب بعد َغ ٍد خفوف

ست مِن لباَنِ َت َك األَلـوف
وأمـ َ

()3

 1األندلسي  ،أبو محمد  ،عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم (436هـ)  ،جمهرة أنساب العرب  ،تحقيق  :عبد السالم
محمد هارون  ،القاهرة  :دار المعارف  ،ط . 3ص. 198
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 703
 3المصدر السابق  :ج ،3ص. 776
 4األنصاري  ،النوادر في اللغة ص . 149
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 429
 6المصدر السابق  :ج ، 8ص. 496
 7المصدر السابق  :ج ،1ص. 840
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الشعراء الجاهليون ممن لهم تاريخ وفاة
سنة الوفاة

عدد األبيات

الرقم اسم الشاعر
1

إمرؤ القيس

20قھ340 /م

8

8

تأَبط َش ًّراً

20قھ340 /م

83

3

المرقش األكبر

73قھ330/م

3

4

عبيد بن األبرص

71قھ334/م

80

3

المتلمس/جرير بن عبد العزى

30قھ369/م

3

6

الحارث بن حلزة اليشكري

34قھ370/م

4

7

المثقب العبدي

33قھ322/م

3

2

عدي بن زيد

33قھ390/م

8

9

عروة بن الرحال

38قھ398/م

8

10

عروة بن الورد

30قھ394/م

8

11

دختنوس

30قھ394/م

1

18

األسود بن يعفر النهشلي

83قھ600/م

3

13

عنترة بن شداد العبسي

88قھ600/م

11

14

ذو اإلصبع العدواني

88قھ600/م

1

13

َ
خازم
بشر بن أبي ِ

 88ق هـ  392 /م

8

16

علقمة بن عبدة الفحل

80قھ603/م

8

17

ال ُم َنخل اليشكري

80قھ603/م

4

12

النابغة الذبياني

12قھ604/م

12

19

زيد بن عمرو بن نفيل القرشي 17قھ606/م

80

زهير بن أبي سلمى

13قھ609/م

18

81

طفيل الغنوي

13قھ610/م

1

88

قيس بن الخطيم

8قھ680/م

1

83

أوس بن حجر

8قھ680/م

1

المجموع

1

156
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الشعراء الجاهليون ممن ليس له تاريخ وفاة
عدد األبيات

الرقم اسم الشاعر
1

جريبة بن األشيم الفقعسي

1

8

ساعدة بن جوية

1

3

شأس بن نهار الممزق العبدي

1

4

أبو األحرز الحماني

1

3

حبيب بن عبد هللا الهذلي

1

6

ذو َجدَن الحميري

8

7

رويشد بن كثير البوالني الطائي

1

2

زهير بن َعلس

1

9

الشداخ الكناني

1

10

ُ
شمير بن الحارث الضبي

1

11

مالك بن عويمر الهُذلِي

1

18

ال ُم َفض ُل بن معشر ال ُّنك ِريّ
َعامِرُ بنُ جُوين الطائِيُّ

1
1

14

عامر بن الحليس اله َُذلي

1

13

عمرو بن اإلطنابة

1

16

َعوفُ بن األح َوص

1

17

ابن الخرع عوف بن عطية
قُ َريط بن أ ُ َنيف

1
8

19

صيّ بنُ كِالب
قُ َ

8

80

قطبة بن أوس

1

81

مسهر بن النعمان العائِذي

1

88

ُضرِّ س بن ِربعي
م َ

1

83

منبه بن سعد بن قيس عيالن

3

84

هبيرة بن عبد هللا العريني

1

13

12

المجموع

33
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الشعراء الجاهليون ممن ليس لهم ترجمة
الرقم

عدد األبيات

اسم الشاعر

1

سوادة بن عدي

1

8

صخر بن عبدهللا الخيشمي

1

3

عبد مناف الهذلي

1

4

عقبة بن سابق الهزاني

1

3

عليّاء بن أرقم اليشكري

8

6

عمرو بن حارثة األشعر الرّقبان

1

7

مالك بن جبار

1

2

مرداس بن الحصين

8

9

مُع ّقر بن حمار البارقي

1

المجموع

11

الشعراء الجاهليون
من خالل مطالعتنا للجداول السابقة نالحظ أن ال ّشواهد الشعري ُة الخاصّة بالشعراء الجاهليين
ُّ
الحظ األوفى  ،والنصيبُ األعلى  .نحو :
الفحول قد كان لها عند ابن ِج ِّني
الرقم

اسم الشاعر

سنة الوفاة

عدد األبيات

1

إمرؤ القيس

20قھ340 /م

89

8

عبيد بن األبرص

71قھ334/م

80

3

النابغة الذبياني

12قھ604/م

12

4

زهير بن أبي سلمى

13قھ609/م

18

3

عنترة بن شداد العبسي

88قھ600/م

11

واحتج للباقين ببيت أو أكثر ،وهذا دليل على ثقافته الواسعة ومحفوظه الضخم من الشعر الجاهلي.
يريد من ذلك تسويق فكره ال ّنحويّ ودعم مذهبه اللغوي ،وتأكيد ما يذهب إليه .ونالحظ أن ابن

119

ِج ِّني احتج لشعراء ليسوا بشهرة أقرانهم من الشعراء الجاهليين .وديدنه في ذلك إثبات القاعدة
اللغويّة التي يسعى إلى وضعها أو توضيحها.
لالحتجاج باالتفاق ،ولكن تم التح ّفظ
وقد مرّ بنا ترتيب عصور االحتجاج ،والعصر الجاهليّ صالح
ِ
لكنة ،أو ُ
على بعضهم لمخال َطته األعاج َم ،أو شابته ً
عن بعض علماء اللغة في فصاحته .واستشهد
ط َ
ابن ِج ِّني بشعرهم منهم:
العبادي (35ق ھ 595 /م)(: )1
ِي بن َزيد
ّ
 عد ّ
" ليس ممن يع ّد في الفحول  ...وكانوا قد أخذوا عليه أشياء عيب فيها " ،وسبب ذلك أ ّنه نشأ بين
الفرس  ،وتعلّ َم الفارس ّي َة  ،وكتب في ديوان كسرى زمانا ً( ، )2قال ابن قتيبة  " :كان يسكن بالحيرة
ِ

األرياف  ،فثقُ َل لسا ُن ُه  ،واح ُت ِم َل عنه شيء كثير جداً  ،وعلماؤنا ال يرون شعره حجّ ًة "،
 ،ويدخ ُل
َ
وقال أبو عبيدة  " :والعرب ال تروي شعره ؛ ألنّ ألف َ
اظ ُه ليست بنجد ّي ٍة  ،وكان نصرانيا ً من عبّاد

( )
ج ِّني له
ت من
الكتب "( .)3ومع ذلك فقد استشهد سيبوي ِه بثالث ِة أبيا ٍ
الحير ِة قد قرأ
َ
شعرهِ"  ،. 6وابن ِ
ِ

بشاهدين"(.)5
الحجاج 39قھ 565 /م)(: )4
 أبو د َواد اإليادي جارية بن
ّ
ت الرواةُ ال تروي شعر أبي ُد َواد وال عديِّ بن زي ٍد"( .)7ومع ذلك فله شاهد
"قال األصمعيُّ  :كان ِ
نحويّ عند سيبوي ِه(.)2ومثله عند ابن ِج ِّني

(.)9

 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص . 880
 8األصفهاني ،األغاني ،انظر :ج ، 8ص . 29،94
 3ابن قتيبة  ،الشعر والشعراء انظر :ص . 184 ،181
 4انظر  :الكتاب . 339-4 ، 113 ، 74-3 ، 318-8 ، 192 ، 140-1
 3انظر  :البحث  :ص. 93
 6غوستتتاف  ،غوستتتاف فتتون غرينتتاوم(1939م)  ،دراسااات فااي األدب العربااي  ،ترجمتتة  :إحستتان عبتتاس وأنتتيس
فريحة  ،بيروت  :دار مكتبة الحياة 1939م .
 7األصفهاني ،األغاني :،ج ، 16ص.407
 2سيبويه ،الكتاب  :ج ، 1ص.66
 9انظر  :البحث  :ص. 47
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المبحث الثالث  :الشعراء اإلسالميون ممن لهم تاريخ وفاة
من خالل تتبع الشعراء اإلسالميين الذين ذكروا واستشهد بشعرهم في " الخصائص" تبين أن
هناك ما حُ ِّددَ تاريخ وفا تهم ومنهم من لم يذكر ،وإليكم تبيان ذلك مرتبة حسب تاريخ الوفاة وبيان
أبياته في الخصائص:
َميمون بن َقيس (3هـ 429 /م)(: )1



أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل  ،من بني قيس بن ثعلبة الوائلي  ،المعروف بأعشى قيس ،
ويقال له أعشى بكر بن وائل  ،واألعشى الكبير :من شعراء الطبقة األولى في الجاهلية  ،وأحد
أصحاب المعلقات  .كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس  ،غزير الشعر  ،يسلك فيه
كل مسلك  ،وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعراً منه  .وكان يغ ّني بشعره  ،فسمي ص ّناجة
العرب قال البغدادي  :كان يفد على الملوك وال سيما ملوك فارس  ،ولذلك َك ُث َرت األلفاظ الفارسيّة
في شعره  .عاش عمراً طويالً  ،وأدرك اإلسالم ولم يسلم  .ولقب باألعشى لضعف بصره .
وعمي في أواخر عمره  .مولده ووفاته في قرية (منفوحة) باليمامة قرب مدينة (الرياض) وفيها
داره وبها قبره أخباره كثيرة  ،جمع بعض شعره في ديوان سمي (الصبح المنير في شعر أبي
بصير) .
وأبياته في الخصائص :
()2

فـ َبـ َ
ات عـذو َبـا ً للسـماء َكـأنما

يـوائم رهـطـا ً لـلـعــروبـة صيما

فـ َظـال َيـأكـل من َهـا َوه َي رات َِع ٌة

ار تـراعـي ثِـيـ َر ًة رتعا
َجـد النهـ ِ

فـَلَس َ
ت ِباألك َث ِر مـِنـهـم َحـصـ ًى
ثدي أ ٍّم َتـ َقـاسـ َ َما
ان َ
َ
رضيعي لَ َب ٍ

جــ َمــالِـ ّية ٍ َتـغـ َتـلـي ِبـالـ ِّردَافِ

.................................
إِ َذا َتقوم َيضوع المِسك أَص ِو َر ًة

()3
()6

َوإ ّنـ َمــــا الـ ِعـــــ ّزة لِـلـ َكـــاثِـــ ِر
()5
داجَ :عـوض ال نتفرق
بـأســ َحـ َم ٍ
يرا
ب اآلثِــ َمــات الـ َهـ ِجـ َ
إذا َكــــ ّذ َ

()4
()3

َوآخــذ ِمـن كــــال َحــ ٍّي عــصــم
()8
الورد ِمـن أَردَانِ َها َ
شمِل
والزن َبق َ

 1األعشى ،ميمون بن قيس (7هـ)  ،الديوان  ،بيروت :دار صادر 1920م  .ص. 9الزركلي ،انظر  :الزركلي ،
األعالم  :ج ، 7ص. 341
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص .70
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص . 119
 4المصدر السابق  :ج ، 1ص  : - 116ج ، 3ص. 791
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص . 812
 6المصدر السابق :ج ، 1ص . 843
7
س َرى
س أطِ يل ال ُّ
 2المصدر السابق :ج ، 8ص  . 370وصدره  :إلَى ال َمرءِ َقي ٍ
المصدر السابق  :ج ، 8ص . 324
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يش
الج ِحـ َ
إذا َنـ َزل َ الـ َحـ ُّي َحال َ
ثـكــل ٌ َ
وغــد ٌر أنــ َ
ت َبــيـ َنــهـ َمـا

إذ َنـ َظـرت نظرة ً ليست بكاذبـة
اءنِـي َفـخــره
أَقــول لَـمـا َجــ َ
ارب ِهم
َقد َجـربـوه َف َما َزادَت َت َج ِ
.................................
أَ َتن َتهونَ َولَن َين َهى َذ ِوي َ
ش َططٍ

إن َمـ ِحــــاالً وإنّ مــر َتــحــ َال
َيو ًما َتراهَا كِش ِبه أَر ِد َي ِة العضـ
دَارهَا
لَســ َنـا َكـ َمـن َحـلـت إِيا ٌد َ
إال بـــدا َهــــــ َة أو عــــــــال
.................................

ورا
َحـ ِريـدَ الـ َمـ َحــال َغـ ِويـا ًّ َغـيـ َ
()2
ار
فاختر وما فيهما َحـــظ لـمخـتـ ِ
()1

إذ َير َفع اآلل َرأس ال َكلـ ِ
تفعا
ب فار َ
()6
ســ ٍب َحـانَ مـِن َعـل َقـ َمـ َة الـ َفـا ِخــ ِر

()3

أ َبـا قـدا َمـ َة إِال الـ َمـجــدَ والـ َفـ َن َعـا

()5

()4

ت أ َما تـنـفـــ ُّك َتـأتـ ِكـــل
أبا ثـ َبـيــ ٍ

()3

َكالطع ِن َيذهَب فِي ِه الزيت َوالفتل

ضوا َمه َال
وإن في الــســف ِر إذ َم َ
()9
ب َو َيــو ًمــا أَدِيـمـ َهــا َنـ ِغـــالَ
ـ ِ

()8

َتك ِر َ
صدَا
يت َترقـب َحـبـ َها أَن يح َ

()15

ح َنـهـ ِد الـ ِجـــ َزارة
لَـة أو َقــــ ِ
ار ٍ
()12
صـدِيـق
بِـأَعـيـ ِن أَعــدَاء َوهــن َ
()11

.................................

كما َ
صدر ال َق َنا ِة من الد ِم
ش ِرقت َ
()16
أَن هالِ ٌك كل َمن َيـحـفي َو َين َتعِل
()15
وداعـا أَ ُّيهـا الرجل
وهل تطِ ـيق
ً

َ
الت َه ّنا ذِك َرى ج َبي َرة َ أو مـَن
.................................

()14

.................................
.................................

.................................

()13

اء منـهـا بـطـائـ ِ
ف األهــوال ِ
جـ َ

()13

َو َ
سوائِل
جري عليه ال ّ
كنت ً
لقى َت ِ

وتـتـرك أمـوالً عليها الخــواتم

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص :ج ، 8ص . 406
 8المصدر السابق :ج ، 8ص .484 ،419
 3المصدر السابق . 134
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص - 394، 437ج ، 3ص.634
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص . 444
 6المصدر السابق  :ج ، 8ص  . 497صدره :أبلِغ يزيدَ بني شيبانَ َمأل َك ًة
 7المصدر السابق  :ج ، 8ص . 349
 2المصدر السابق  :ج ، 8ص . 338
 9المصدر السابق  :ج ، 8ص . 367
 10المصدر السابق  :ج ، 8ص  . 378 ، 371ج 3ص . 203
 11المصدر السابق  :ج ، 8ص . 373
18
صبنَ ال َه َوى ثم اِر َت َمينَ قلوب َنا
المصدر السابق  :ج ، 8ص  . 372صدره َ :ن َ
 13المصدر السابق  :ج ، 8ص  . 321صدره  :و َتش َرق بال َقو ِل الذي َقد َأذع َنته
ف ال ِهن ِد َقد َعلِموا
 14المصدر السابق  :ج ، 8ص  . 392صدره  :فِي فِت َي ٍة َكسيو ِ
 13المصدر السابق  :ج ، 8ص  . 680صدره  :ودِّع هرير َة إِن الرك َب مر َتحِل
 16المصدر السابق  :نفسها .
 17المصدر السابق  :نفسها .صدره َ :ولَي َت َك حالَ ال َبحر دو َن َك كلُّه
 12المصدر السابق  :ج ، 8ص  . 631صدره َ :يقلنَ َح َرا ٌم َما أ ِحلّ بِ َر ّب َنا

()18
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وأَخو َ
ان متى َيشأ َيص ِرم َنه
الغ َو ِ
.................................
اع ًة أَك َب َر النهــارَ ،ك َما شـ
ســ َ
َ
َوأن َك َرتني َو َما كانَ الذي َنك َِرت
حـتـى يقـول َ الـ ّنـاس ِم ّمـا رأَوا
ألَم َتغ َتمِض َعينا َك لَـيلَة َ أر َمدَا
َحـدَ بـدَ َبـى َبـدَبـدَ بـَى مـنـكـم الن
ِعا َم ٍة
ِكــال أ َبـ َويكـم َكانَ َفر َع د َ

.................................

..................................

()1

َ
بساباط حتى َ
مات وهـو م َحر َزق

()2

د  ....مـ ِحـيـل ٌ لَـبـو َنـه إِعـتــا َمــا

ث إالّ ال ّ
مِنَ الـ َح َوا ِد ِ
يب َوالصلَ َعا
ش َ

()3

()6
()5

َيــا َعـ َجـ َبـا ً لـِلـ َمـ ِّيـــت الــ ّناشِ ـــ ِر
()4
ت َكـ َمـا َبـ َ
وبـــ ُّ
السلي َم مسهدَا
ات ّ
ِ

بن ذبــيــــان
إن َبـنـــي َفـــ َ
زار َة ِ

()3

()2

...................................
()9
صـدِيـق
ِبـأَعـيـ ِن أَعــدَاء َوهــن َ
َتـ َرى جـوانِـ َبـها بال ّ
شح ِم َمفتوقا

()15

.................................
َو َمـا أَيـبــلِــي َعـلـــى َهــيـ َكــــ ٍل

.................................

()11

دَاء فـي عــ َمــانَ مقِيما ً
وجـلَنـــ َ

.................................

()12

.................................

ف ِمن ق َتيلَة َمـوعِ ـدا
مضى وأخلـ َ
َف َ

ـحـهـم
فصب َ
َف َكذبوها بما قالت َ

السم والشٍ َرعا
ذوآل حسانَ يزجي َ
ِ

.................................

شـال شــَلول ٌ شلشل ٌ َ
او ِمـ َ
َ
ش ِول
شــ ٍ

()13
()16
()15

َ زيد َ
الخيل ( 9هـ  435 /م)(: )14
َزي ُد بنُ ُم َهلهل بنُ َزي ُد بنُ مُن ِهب بنُ َعب ِد رُضا  ،من طيِّئ  ،كنيته أبو مُكنف  :من أبطال الجاهلية .
لقب (زيد الخيل) لكثرة خيله  ،أو لكثرة طراده بها  .كان طويالً جسيما ً  ،من أجمل الناس  .وكان

 1المصدر السابق  :ج ، 3ص . 788
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 3ص  . 283صدره :
ت َربه
فذا َك وما أَن َجى من ال َمو ِ
 3المصدر السابق  :ج 3ص . 286
 4المصدر السابق  :ج 3ص . 248
 3المصدر السابق  :ج 3ص.232 ، 238
 6المصدر السابق  :ج 3ص.230
 7المصدر السابق  :ج 3ص.693
َ
َ
ّ
حتَ
ِصا
 2المصدر السابق  :ج 3ص .232صدره َ :ول ِكنهم زادوا َوأص َب ناق َ
صبنَ ال َه َوى ثم اِر َت َمينَ قلوب َنا
 9المصدر السابق  :ج 8ص  . 372صدره َ :ن َ
 10المصدر السابق  :ج 8ص . 323صدره  :وجفنة كنـضـيح الـبـئر مـتـأقة
ارا
ص َ
صل َب فيه و َ
 11المصدر السابق  :ج 3ص . 763عجزه َ :بناه َو َ
ف
 18المصدر السابق  :ج 3ص  . 772عجزه :ثم َقيسا ً في َحض َر َموتَ المني ِ
 13المصدر السابق  :ج 3ص. 203صدره :أَث َوى َو َقص َر لَيله لي َزودا
 14المصدر السابق  :ج ، 3ص. 630
ت َيت َبعنِي
الحانو ِ
 13المصدر السابق  :ج ،3ص . 676صدره َ :و َقد َغدَوت إِلَى َ
 16انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 61
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شاعراً محسنا ً  ،وخطيبا ً لَسِ نا ً ،موصوفا ً بالكرم  .وله مهاجاة مع كعب بن زهير  .أدرك اإلسالم ،
ووفد على النبي – صلى هللا عليه وسلم – سنة (9هـ) في وفد طيِّئ  ،فأسلم و ُسر به رسول هللا ،
وسماه (زيد الخير) وقال له  :يا زيد  ،ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته في اإلسالم إال رأيته
دون ما وصف لي  ،غيرك  .وأقطعه أرضا بنجد  ،فمكث في المدينة سبعة أيام وأصابته حمى
شديدة فخرج عائداً إلى نجد  ،فنزل على ماء يقال له (فردة) فمات هنالك .
وبيتاه في الخصائص :
أقاتِل حتى ال أَرى لي مقا َتالً
بوع ِبشِ دتِ َنا
ار َ
َ
سائِل َف َو ِ
س َير ٍ

وأَنجــو إِذا لـم َينـج إِال الم َكـ ّيـس
َ ()2
ف ذِي األ َك ِم
فح الق ِّ
أَهَل َرأَو َنا ب َ
س ِ

()1

س بن زهَي ِر ( 15هـ  431 /م) (: )3
َ قي ِ

ث ال َعبسِ يّ  :أمير عبس ،وداهيتها ،وأحد
ار ِ
اح َة بنُ َر ِب َ
س بنُ ُز َهي ِر بنُ َجذِي َم َة بنُ َر َو َ
َقي ِ
يع َة بنُ ال َح ِ
السادة القادة في عرب العراق ،كان يلقب بقيس الرأي ،لجودة رأيه .ويكنى أبا هند .وهو معدود في
األمراء والدهاة والشجعان والخطباء والشعراءَ .و ِر َ
ث اإلمارة عن أبيه .واشتهرت وقائعه في
حروبه مع بني فزارة وذبيان .وحكمته في مأثور كالمه مستفيضة ،وخطبه غير قليلة ،وشعره جيد
فحل.
وبيته في الخصائص :
أَلـم َيـأتـِيـ َك َواألن َبـاء تـَنـ ِمــى

()6

...................................

َ عا ِمر بن ال ُّط َفيل (  11هـ 432/م)(: )5
َعامِرُ بن ُّ
الط َفيل بن َمالِك بن َجع َفر بن ِكالَب بن َر ِبي َعة بنُ َجع َفر العامري  ،من بني عامر بن
صعصعة  :فارس قومه ،وأحد فتاك العرب وشعرائهم وساداتهم في الجاهلية .كنيته أبو عليّ  .ولد
َ
جائع فنطعمه؟ أو
راجل فنحمله؟ أو
ونشأ بنجد .وكان يأمر مناديا في (عكاظ) ينادي :هل من
ٍ
ٍ
خائفٍ فنؤمنه؟.وخاض المعارك الكثيرة ،وأدرك االسالم شيخا ً  ،فوفد على رسول هللا  -صلى هللا
عليه وسلم  -وهو في المدينة ،بعد فتح مكة ،يريد الغدر به ،فلم يجرؤ عليه .فدعاه إلى اإلسالم،
فاشترط أن يجعل له نصف ثمار المدينة ،وأن يجعله ولي األمر من بعده ،فرده ،فعاد حانقا ً،
 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص. 829
 8المصدر السابق  :ج ، 3ص. 618
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 806
 4ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص . 862 ، 866وعجزه  :بِ َما الَ َقت لَبون َبنِي ِز َيا ِد
 3ابن الطفيل  ،عامر بن الطفيل (11هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :هدى ضبهويتشي ،بيروت  :دار الرسالة 1997م .
ص. 36انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 838
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وسمعه أحدهم يقول  :ألمألنها خيالً جرداً ورجاالً مرداً وألربطن بكل نخلة فرسا! فمات في
طريقه قبل أن يبلغ قومه .وكان أعور أصيبت عينه في إحدى وقائعه ،عقيما ال ولد له .وهو ابن
عم لبيد الشاعر .أخباره كثيرة متفرقة.
وبيته في الخصائص :
أَ َبى هللا أَن أَسمو ِبأ ٍّم َو َال أ ِ
ب

سودَ تنِي َعا ِم ٌر َعن ِو َرا َث ٍة
َف َما َ

()1

 الن ِمر بن َتولَب ( 16هـ  435 /م)
ُ
ش العُكلِيُّ  :شاعر مخضرم  .عاش عمرً ا طويالً في الجاهلية ،
النمِرُ بنُ َتولَ ِ
ب ب ِن ُز َهي ِر ب ِن أ َقي ِ
ً
وكان فيها شاعر " الرباب " ولم يمدح ً
جوادا
أحدا وال هجا  .وكان من ذوي النعمة والوجاهة ،
()2

:

وهابا ً لماله  .يشبه شعره بشعر حاتم الطائي  .أدرك اإلسالم وهو كبير السن  ،ووفد على النبي –
صلى هللا عليه وسلم – فكتب عنه كتابا لقومه  ،فيه " :هذا كتاب رسول هللا – صلى هللا عليه
وسلم – لبني زهير بن أقيش  :إنكم إن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وأديتم خمس ما غنمتم إلى النبي
ً
حديثا  .وع ّده السجستاني
ي عنه
– صلى هللا عليه وسلم – فأنتم آمنون بأمان هللا عز وجل" و ُر ِو َ
في المعمرين  .وذكره " عمر " يوما فترحم عليه  ،فكأنه مات في أيام أبي بكر أو بعده بقليل .
وفي المؤرخين من يذكر أنه نزل البصرة (وقد بنيت في أيام عمر) قال الجمحيّ  :كان أبو َعمرو
بن العالء يسميه " الكيِّس " لحسن شعره .
وبيتاه في الخصائص :
ص ِّيفٍ
سـ َقـتـه الـر َواعِ ـد مِن َ
َ
حييت فإِن أمت
أهيم بدعد ما ِ

َوإِن مِن َخ ِريـفٍ َفلَن َيع ِد َمـــــا
()6
أ َو ِّكل بدَ ع ٍد من َيهيم بها َبعدِي
()3

اش اله َذل ِّي ( 15هـ  434 /م) (: )5
 خ َويلِد بن م ّر َة أَبو خ َِر ٍ
ُضر :شاعر مخضرم ،وفارس فاتك مشهور.
ش اله َُذلِيّ من بني ُه َذيل ،مِن م َ
ُخ َويلِ ُد بنُ مُرّ َة أَبُو خ َِرا ٍ
أدرك الجاهلية واإلسالم .واشتهر بالعدو ،فكان يسبق الخيل .أسلم وهو شيخ كبير ،وعاش إلى زمن
عمر بن الخطاب – رضي هللا عنه –  ،وله معه أخبار .نهشته أفعى فقتلته .
وأ َبيات ُه في َ
الخصائص :
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 260
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،2ص. 42
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 392
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص. 338
 3الهذليون  ،ديوان الهذليين  ،تحقيق  :محمد محمود الشنقيطي  ،القاهرة  :الدار القومية للطباعة والنشر 1963م
 :ج ، 8ص  . 116انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص 383ج ،8ص. 419
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َبـلـى إَ ّنـ َهـا َتـعـفـو الكلـوم وإ ّنما

ن َوكـل بـاألَدنـــى وإن َجـال َمـا يمضي

س َريت َعلَى الظالَم بِمغ َ
ش ٍم
َولَ َقد َ
َر َفوني َوقالوا يا خ َويلِد ال تـ َرع
تــَ َراه َو َقــد َفـ َ
ات الـ ُّر َمـا َة َكـأ َ ّنـَه

ان َغـيــ ِر مـ َهـ َبــّ ِل
َجـلــ ٍد ِمــنَ الــفِـتـ َيــ ِ
()3
َفـقـلــت َوأَن َكــرت الــوجــو َه هــم هــم
()6
ب مـصـغي َ
أَ َما َم ال ِكـالَ ِ
الخـدِّ أَصـلَــم

أدر َمـن ألقـى عليه رداءه
ولَـم ِ

َفـ َوهللا ال أنســى َقـتـيـال رزئـتـو

()1
()2

عضلى أنه َقد سـال َعـن َمـا ِجد َمحض

()5
()4

وسى ما َمـشيت على األرضِ ي
بجانب ق َ

َ عبد ّ
هللاِ بن ِّ
الز َبع َري (15هـ 434 /م)(: )3
هللا بنُ ِّ
س بن َعدِيّ بن َسعد السهميّ القُ َرشِ يّ  ،أبو سعد  ،شاعر قريش في
َعب ُد ّ ِ
الز َبع َري ب ِن َقي ِ
ً
شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مكة  ،فهرب إلى نجران  ،فقال فيه " حسان "
الجاهلية  .كان
أبياتا ً  ،فلما بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر  ،ومدح النبي  - -صلى هللا عليه وسلم  - -فأمر له
بحلة .
وأبياته في الخصائص :
حِين أَل َقت ب َقـ َنـا ٍة َبـر َكـ َهـا
يـا لَــيــ َ
ت َزو َجــكِ قد َغدَا
...........................

َواس َتـ َحر القتل في َعب ِد األَ َ
شـال

()8

مـ َتـ َقـالداً ســيــفـــا ً ورمــ َحـــا
()15
َواس َت َحر القتل في َعب ِد األَ َ
شـال
()9

َ عبد هللا بن َع َن َم َة (بعد 15هـ  /بعد 434م)(: )11
َعبد هللا بنُ َع َن َم َة بنُ حُ ر َثان الض ِّبيّ  :من شعراء المفضليات .له فيها قصيدة مقطوعة من عالي
الشعر .وهو مخضرم  ،عاش في الجاهلية ورثى فيها بسطام بن قيس ،ثم شهد القادسية (سنة )13
في اإلسالم .
وبيته في الخصائص :
 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ص. 419
 8المصدر السابق . 97 :
 3المصدر السابق  :ج 1ص - 807،ج 3ص.260،
 4المصدر السابق . 813 :
 3المصدر السابق . 91 :
 6المصدر السابق :ج ،1ص. 91
 7انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص. 27
 2ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص . 92
 9المصدر السابق  :ج ، 8ص . 391
 10المصدر السابق  :ج ، 8ص . 396صدره  :حِين أَل َقت ب َقـ َنـا ٍة َبـر َكـ َهـا.
 11انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص. 111
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ض َويل ٌ َما أَ َجنت
أل ِّم األَر ِ

س ِن الس ِبيل
الح َ
ضر ِب َ
َغدَا َة أَ َ

()1

ارث بن ِه َ
شام (18هـ 439 /م)(: )2

َ
الح ِ

الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي ،أبو عبد الرحمن :صحابي ،كان شريفا ً في
الجاهلية واإلسالم ،يُضرب المثل ببناته في الحسن والشرف وغالء المهر .مدحه كعب بن
األشرف  ،وشهد بدراً مع المشركين فانهزم فع ّيره حسان بن ثابت بأبيات ،فاعتذر بأبيات هي
أحسن ما قيل في االعتذار من الفرار .وأسلم يوم فتح مكة .وخرج في أيام عمر بأهله وماله من
مكة إلى الشام ،فلم يزل مجاهداً بالشام إلى أن مات في طاعون عمواس ،وقد انتهت إليه سيادة بني
مخزوم .وكان من المؤلفة قلوبهم .وهو أخو أبي جهل  .وبيته في الخصائص :
()3
حتى َر َموا فرسي بأَش َق َر مزبِ ِد
هللا يعلَم ما تركت قتالَهم
دَاس (18هـ 439 /م)(: )6

َ
الع ّباس بن مِر ٍ
ُضر  ،أبو الهيثم  :شاعر فارس من سادات قومه .
اس بنُ أَبي عاَمِر ال ُّسلَميّ مِن م َ
َ
العبّاسُ بنُ مِردَ ٍ
أمه الخنساء الشاعرة  .أدرك الجاهلية واإلسالم  ،وأسلم قبيل فتح مكة  .وكان من المؤلفة قلوبهم .
ويدعى فارس العبيد  -بالتصغير  -وهو فرسه  .وكان بدويا ً قحا ً  ،لم يسكن مكة وال المدينة  ،وإذا
حضر الغزو مع النبي – صلى هللا عليه وسلم – لم يلبث بعده أن يعود إلى منازل قومه  .وكان
()3

ينزل في بادية البصرة  ،وبيته في عقيقها

 .ويكثر من زيارة البصرة  .وقيل  :قدم دمشق ،

وابتنى بها داراً  .وكان ممن ذ ّم الخمر وحرّ مها في الجاهلية  .ومات في خالفة عمر .
وأبياته في الخصائص :
َقـد كـان قـومك ِيـزعـمونك س ِّيدا
أَ َبــا خـرا َ
شــ َة أَمـا أنـ َ
ت ذا َنـ َفــ ِر
َفـقـلـ َنـا أَســلِـمـوا إِنـا أَخـــوكــم

إذ ما أتيت َ
ت على الرسول فقل له

وإحـال أنــك ســ ِّيــد َمـعـيـون
َ

()4
()3

فـإِنّ قـو ِمـ َى لم َتأكلهم الضبع
()8
صدور
َف َقد َب ِر َئـت مِنَ اإلِ َح ِن ال ُّ
()9

.................................

 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 3ص . 733
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص. 132
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص . 73
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 867
 3عقيق البصرة ،واد مما يلي سفوان  :معجم البلدان .
 6ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص . 816
 7المصدر السابق  :ج ، 3ص . 733
 2المصدر السابق  :ج ، 8ص . 323
ً
 9المصدر السابق  :ج ، 1ص  . 131عجزه :ح ّقا عل ّي َك إذا اط َمأن المجلِس
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بن َند َ
ِي (25هـ 465 /م)(: )1
سلَم ِّ
بة ال ُّ
 خ َفاف ِ

بن َندب َة ال ُّسلَمِيِّ بن عمير بن الحارث بن الشريد السُّلميّ  ،من مضر ،أبو ُخراشة شاعر
ُخ َفافُ ِ
فارس من أغربة العرب  .كان أسود اللون (أحذ السواد من أمه ندبة) وعاش زمنا ً في الجاهلية ،
صمة .وأدرك اإلسالم فأسلم .وشهد فتح مكة وكان
وله أخبار مع العباس بن مرداس ودريد بن ال ُّ
معه لواء بني سليم ،وشهد حنينا ً والطائف .وثبت على إسالمه في الر ّدة ،ومدح أبا بكر وبقي إلى
أيام عمر .أكثر شعره مناقصات له مع ابن مرداس  ،وكانت قد ثارت بينهما حروب في الجاهلية،
وله يقول العباس بن مرداس( :أبا خراشة إما أنت ذانفر  -البيت) قال األصمعي :خفاف ،ودريد بن
الصمة ،أشعر الفرسان.
وأبياته في الخصائص :
وقفت له َعل َوى وقد خام صحبتي
أقـول لَـه والـ ُّرمـح َيـأطـر َمـتـنه
س َمائِ ِه
إذا ما اس َت َحمت أرضه من َ
َج َالها الصـيـ َقـلـونَ فـأَخـلَصـوهـا

ألَبــنـــ َي َمـجــداً أو ألثــأر َهـــالـكا
()2
َتــأَمــل خفـافـــا ً إنـنــي أنــا ذلــكا
()3

وع وواعِ د َمصدَ ِق
َج َرى وه َو َمود ٌ
()6
ِخــ َفـافـــا ً كــالهـا َيـتــقِــي بــأَثـــ ِر

شأس (25هـ 465 /م)(: )5
َ عمرو بن
ٍ
شأس بنُ ُع َبيد بنُ َثعلَ َب َة األَسدِيّ  ،أبو عرار  ،شاعر جاهليّ مخضرم  .أدرك اإلسالم
َعمرُو بنُ
ٍ
وأسلم  .عدة الجمحيّ في الطبقة العاشرة من فحول الجاهلية  ،وقال  :كثير الشعر في الجاهلية
واإلسالم  ،أكثر أهل طبقته شعراً  ،وكان ذا قدر وشرف في قومه  .قال التبريزي  :أدرك اإلسالم
وهو شيخ كبير  .وقال ابن حجر  :شهد القادسية له فيها أشعار.
وأبياته في الخصائص :
ســالَ ًة
أَلِكني إِلَى قــَومي السال َم ِر َ
أناسـا ً عِ ـدَ اً عـالـقـت فيهم وليتني

 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،8ص. 309
 8ابن ِج ِّني ،الخصائص :ج ، 8ص . 430
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص .449
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص . 493
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 79
 6ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 3ص . 217
 7المصدر السابق  :ج ،8ص. 327

بـآ َيـ ِة َمــا كـانـوا ضِ ـعـافـا ً وال عــــزالَ

()4

طلبت ال َه َوى في رأس ذي َزلَ ٍق أشت ّم

()3
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ب (21هـ 462 /م) (: )1
يكر َ
َ عمرو بن َمع ِد ِ
ب بنُ ربيعة بنُ عب ِد هللا الزبيدي  ،فارس اليمن  ،وصاحب الغارات المذكورة .
يكر َ
َعمرو بنُ َمع ِد ِ
وفد على المدينة سنة (9هـ) في عشرة من بني زبيد  ،فأسلم وأسلموا  ،وعادوا  .ولما توفي النبي
– صلى هللا عليه وسلم – ارتد عمرو في اليمن  .ثم رجع إلى اإلسالم  ،فبعثه أبو بكر إلى الشام ،
فشهد اليرموك  ،وذهبت فيها إحدى عينيه  .وبعثه عمر إلى العراق  ،فشهد القادسية  .وكان عصيّ
النفس أبيّها  ،فيه قسوة الجاهلية  ،يُكنى أبا ثور  .وأخبار شجاعته كثيرة  .له شعر جيد ،توفي على
مقربة من الريّ  .وقيل  :قتل عطشا يوم القادسية.
وأبياته في الخصائص :
َحـ َذ َر ال َمو ِ
ت َوإ ِّني لَ َفرور

َولَ َقد أج َمع ِرجلَي بِـ َهـا
اءنـا
لَـمــا َرأَيــت نـِـســ َ

()2

َيف َحصنَ بـالـ َمعــزاءِ َ
شدا
()3
َتخـ َفى ،وكـانَ األَمـر ِجدّا

و َبدَت َمحاسِ نهـا الـتـي
.........................

()6

ب َوجيع
ضر ٌ
َت ِح ّية َبين ِهم َ

لي (21هـ 462 /م)(: )5
 األَغلَب العِج ُّ
بن لُ َجيم  ،من ربيعة :شاعر راجز
ار َث َة ،مِن َبنِي عِ ج ِل ِ
األغلبُ بنُ جُش َم بن َعمرو بنُ ُع َبيدَ َة بنُ َح ِ
معمر .أدرك الجاهلية واإلسالم وتوجه مع سعد بن أبي وقاص غازيا فنزل الكوفة ،واستشهد في
واقعة نهاوند .وهو أول من أطال الرجز .قال اآلمدي :هو أرجز الرجاز وأرصنهم كالما وأصحهم
معاني .وقال البكري في شرح نوادر القالي :األغلب آخر من عمر في الجاهلية عمرً ا طويالً.
وبيته في الخصائص :
ابن َثعلَ َبه
س ِ
ار َي ٌة ِمن َقي ِ
َج ِ

()4

.................................

 الشماخ ال ُّذبيان ِِّي ( 22هـ  463 /م) (: )3
الشماخ بنُ ضِ َرار بنُ َحر َملة بنُ سِ َنان المازنيّ ُّ
الذبيانيّ (ويجوز فيه الض ُّم والكسر)  :شاعر
مخضرم ،أدرك الجاهلية واإلسالم .وهو من طبقة لبيد والنابغة .كان شديد متون الشعر ،ولبيد
 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 26
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص . 364
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص. 203
 4المصدر السابق  :ج ، 1ص . 890صدره :وخي ٍل قد دَ لَفت لها َ
بخي ٍل
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 1ص. 333
 6ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 8ص  . 638وعجزه َ :ك ٌ
صبه
ريمة اخوالها وال َع َ
 7انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 173
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أسهل منه منطقا .وكان أرجز الناس على البديهة .شهد القادسية ،وتوفي في غزوة موقان .وأخباره
كثيرة .قال البغدادي وآخرون :اسمه َمعقِل بن ضرار ،والشماخ لقبه.
وأبياته في الخصائص :
َولَو أَني أشاء َكـ َنـنت َنـــفــسي

إِلَى بـيـضـاء بـهـكـنــة شـمــوع

()1

اء َقــــد َو َردت أ َمـيـ َم طـ ٍام
و َمـــ ٍ
صـــوت َحا
لَه َز َجـــل ٌ َكــــأَنـــه َ

عليه الطـير كـالـ َو َر ِق الـالـ ِجـيـ ِن
()3
ب الـ َوسِ ـيـقــ َة أَو َزمِير
ٍد إِ َذا َطـ َلـ َ

...................................

()6

()2

ب أَخـاه بيـ َثرب
َمـواعِ ــيدَ عـرقـو ٍ

()5

...................................

ك َميتا األعالي َجو َن َتا مـصطالهما

...................................

وأدمـ َج دمـ َج ذي شــطــ ٍن بـديــ ِع
()3
شاوز
راع المؤ ِيدات َ
الع ِ
َحوامِي الك ِ

َحذاها من الصيداءِ َنعالً طِ راقها
إِ َذا َمـا َرا َيــ ٌة رفِــ َعـــت لِــ َمــجــ ٍد
دار الـفـتـا ِة الـتـي كـنا نقول لها
....................................

()4

َتــلَــقـا َهـا َغـــ َرا َبـــة بـِالـ َيـــ ِمـيـ ِن
()9
َيـا َظــبـــي ً
ـة عـطالً حـسا َن َة ال ِجي ِد

()8

س َقى
ب الـ َقـو َم َوالَ ال َقـو َم َ
الَ َحـ َطـ َ

()15

ساء (26هـ 465 /م)(: )11
 ال َخن َ
ُ
َ
بنت َعمرو بنُ الحارث بن الشريد ،الرياحية ال ُّسلَمية ،من بني سُليم ،من قيس
الخن َساء ُتمَاضِ رُ
عيالن ،من مضر :أشهر شواعر العرب ،وأشرهن على اإلطالق .من أهل نجد ،عاشت أكثر
عمرها في العهد الجاهلي ،وأدركت اإلسالم فأسلمت .ووفدت على رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم  -مع قومها بني سليم ،فكان رسول هللا يستنشدها ويعجبه شعرها ،فكانت تنشد وهو يقول:
هيه يا خنساء! أكثر شعرها وأجوده رثاؤها ألخويها (صخر ومعاوية) وكانا قد قتال في الجاهلية.
لها (ديوان شعر  -ط) فيه ما بقي محفوظا ً من شعرها .وكان لها أربعة بنين شهدوا حرب القادسية

 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص . 66
 8المصدر السابق  :ج ، 8ص . 322
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص  - 898ج ، 8ص . 343
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص  . 443وصدره  :وواعدتني ما ال أحاول نفعه
3
ص َفا
جارتا َ
المصدر السابق  :ج ، 8ص  . 323وصدره  :أَ َقامت على َرب َعيهما َ
أطار عقي َقه عنه نساالً
 6المصدر السابق  :ج ، 3ص  . 638وصدره :
َ
 7المصدر السابق  :ج ، 3ص .709
 2المصدر السابق  :ج ، 3ص . 201
 9المصدر السابق  :ج ، 3ص . 218
َ
اع َب َكى
 10المصدر السابق  :ج ، 8ص ،389قبله :خِب َجرو ٌز
وغذا َج َ
 11الخنساء  ،تماضر بنت عمرو السلمية (84هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :حمدو طماس  ،بيروت  :دار المعرفة ط، 8
8004م  .ص . 3انظر  :الزركلي  ،األعالم :ج ، 8ص. 26
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(سنة16هـ) فجعلت تحرضهم على الثبات حتى قتلوا جميعا فقالت :الحمدهلل الذي شرفني
باستشهادهم ! .
وأبياتها في الخصائص :
َو َمـا َيـبـكـونَ مِثـل َ أَ ِخـي َولكِن

سي
س َعنهم ِبالتأ َ ِّ
أ َع ِّزي النف َ

.................................

فـإِنــمـا هـي إقـبــال ٌ وإدبــار

()1
()2

()3

ســـأحــ ِمـل َنـفــسي عـلى آلـ ٍة

فــإ ّمــا عليهـا وإ ّمــا لــهــا

.................................

فــأولــى لـنـفـسـ َي أولـى لها

آل الشريـ
ابن
عمرو منَ ِ
ابعدَ ِ
ٍ
ي َذ ِّكرني طلوع ال َ
صخراً
مس َ
ش ِ

ِد َحالت بـ ِه األرض أثـقـالَـهـا
()4
ب َ
َوأَذكره لـِكـال غـرو ِ
مس
ش ِ

()6
()5

لي ( 23هـ  468 /م) (: )3
 أَبو ذ َؤي ٍ
ب اله َذ ّ
ُخ َويل ُد بنُ خال ٍد بنُ ُم َحرِّ ث  ،من بني ه َُذيل بن مدركة ،من مضر :شاعر فحل ،مخضرم ،أدرك
الجاهلية واإلسالم .وسكن المدينة .واشترك في الغزو والفتوح .وعاش إلى أيام عثمان فخرج في
جند عبد هللا بن سعد بن أبي سرح إلى إفريقية (سنة  86هـ )غازيا ً ،فشهد فتح إفريقية وعاد مع
عبد هللا بن الزبير وجماعة يحملون بشرى الفتح إلى عثمان بن عفان – رضي هللا عنه – فلما
كانوا بمصر مات أبو ذؤيب فيها .وقيل مات بإفريقية .أشهر شعره عينية رثى بها خمسة أبناء له
أصيبوا بالطاعون في عام واحد ،مطلعها( :أمن المنون وريبه تتوجع) قال البغدادي :هو أشعر
هذيل من غير مدافعة .وفد على النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -ليلة وفاته ،فأدركه وهو مسجّ ى
وشهد دفنه.
وأبياته في الخصائص :
فـلم يـبـ َق مـنهـا سـوى هامد
مر
َنـ َهـيتــ َك َعن طِ ِ
الب َك أم َعـ ٍ
يـعـيـد الـغـــ َزاة َفـــ َما إِن يـَ َزا

()8

ؤى
وغــيـر الثـ َمــام وغـــيـر النـ ِّ
()9
ِبـعـــاقِـــ َبـــ ٍة َوأَنــــ َ
صحـيـح
ت إِ ٍذ َ

ل َمـضـ َطـمــِ ًرا طــر َتـاه َطــلِيـ َحــا

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص . 488
 8المصدر السابق  :ج ، 8ص  - 441ج ، 3ص  . 760صدرهَ :تر َتع ما َر َت َعت حتى إذا ادكرت
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص . 426
الهموم
بنفسي كل
 4المصدر السابق  :ج ، 3ص  . 668صدره :هممت
َ
ِ
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص . 742
 6المصدر السابق  :ج ، 3ص . 247
 7الهذليون  ،ديوان الهذليين  :ج  ، 1ص  . 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص. 383
 2ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،8ص . 330
 9المصدر السابق  :ج ،8ص . 334
 10المصدر السابق  :ج ،8ص . 379

()15
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َبـيـ َنــنـا َت َع ُّنقِ ِه الكما َة َو َرو ِغ ِه
ألِـكـنــِي َو َخــيـــر الـــرســــو

ســلـ َفـع
َيـومــا ً أتـيـ َح لَـه َجـرى ٌء َ
()2
ِل أَعــلَــمــهـــم بـنـواحي الـ َخـبـَر

()1

َفلَما َجالهَا ِباإل َي ِام َت َحـــيـــ َزت
َ
ج
َكأن م َحربا ً مـن أســــ ٍد َتـــر ٍ
َ
ش ِربنَ بماء البحر ثم َت َرفـ َعـت

َمـتى لـ َجــ ٍج خـضـ ٍر لَـهـن َنـئِـيج

وإِن َحـدِيـثـا ً ِمـنـكِ لَـو َتبذلِي َنه
َيـعـثـرنَ في َح ِّد ال ُّظبا ِ
ت كأَنما

كسِ َيت برود َبنِي َتزيـدَ األَذرعي

وكانَ سِ يانَ أَال َيسرحوا َن َعـما ً

()3

ثـ َبـاتا ً عليهـا ذال َهــا َواكـتِ َئاب َها

ازلــهــم لِـ َنـا َبــيـــ ِه َقـ ِبــيـــب
يــ َنــ ِ

()6
()5

َ
واغبر ِ
سوح
أو َيس َرحوه بها
ت ال ُّ
()3
بان عو ٍذ َمطاف ِِل
َج َنى النح ِل فِي أَل ِ

()6

()2

ِي (35هـ 455 /م)(: )9
ضابِئ البرجم ِّ
َ 
بن أَرطا َة البُرجُ مِيِّ  :شاعر ،خبيث اللسان ،كثير الشر .عرف في الجاهلية.
ض ِاب ُئ بنُ
الحار ِ
َ
ث ِ
ِ
وأدرك اإلسالم ،فعاش بالمدينة إلى أيام عثمان .وكان مولعا ً بالصيد ،وله خيل .وكان ضعيف
البصر :سجنه عثمان بن عفان لقتله صبيا ً بدابته ،ولم ينفعه االعتذار بضعف بصره .ولما انطلق
ض السجناء يوما ً فإذا هو قد أع ّد سكينا ً في نعله
هجا قوما من بني نهشل ،فأعيد إلى السجن .و ُع ِر َ
يريد أن يغتال بها عثمان ،فلم يزل في السجن إلى أن مات.
وبيته في الخصائص :
ار َياتِ َها
ساقِط َعنه َروقه َ
ي َ
ض ِ
ساف ٍِع ( 35هـ 455 /م) (: )11
سالِم بن م َ
َ 

سِ َق َ
شرار ال َقي ِن أخ َول َ أخ َوالَ
اط َ

()15

َسالِ ُم بنُ م َُساف ٍِع بنُ عُق َب َة ال ُج َشميُّ َ
الغطفانيّ  ،المعروف بابن دارة :شاعر مخضرم ،أدرك الجاهلية
واإلسالم .نسبته إلى أمه (دارة) وهي من بني أسد .له (ديوان شعر) وأشهر أبياته( :ال تأمننّ

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3ص . 714
 8المصدر السابق  :ج ،3ص . 217
 3المصدر السابق  :ج ،3ص . 232
 4المصدر السابق  :ج ،1ص . 33
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 368
 6المصدر السابق  :ج ، 1ص . 876
 7المصدر السابق  :ج ، 1ص  .129ج ،3ص. 713
 2المصدر السابق  :ج ،8ص . 314
 9انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 818
 10ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 8ص  ، 398ج ،3ص. 282
 11انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 73
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فزاريا ً خلوت به  -البيت )وكان هجاءاً .وبسبب ذلك ضربه زميل بن أ ّم دينار الفزاري ،قرب
المدينة ،في خبر طويل .ومات من جرحه في المدينة ،في خالفة عثمان .
وأبياته في الخصائص :
ار؟
وهل ِب َ
دَار َة َيا لَلن ِ
اس مِن ع ِ

س ِبي
دَار َة َمعروفا ً ِب َها َن َ
أ َنا ابن َ
س ِبي
دَار َة َمعرو ًفا ِب َها َن َ
أَنا ابن َ

()1

()2

................................

زار َة بـ ِن ذبـيـــان
إن َبـنـي َفـــ َ

َحـدَ بـدَ بــَى َبـدَبـدَ َبى مـنكــم الن

َقــد طـر َقـت نـا َقـتـهـم بإنـسـان

مـ َ
شــ ّنـَإٍ سـبحان َر ِّبي الرحمن

()3

 ح َم ّيد بن َثور (35هـ 455 /م)(: )6
حُ َم ّي ُد بنُ َثو ٍر بنُ َح َزن الهالليّ العامريّ  ،أبو المثنى  ،شاعر مخضرم  ،عاش زمنا ً في الجاهلية .
وشهد حنينا ً مع المشركين  .وأسلم ووفد على النبي – صلى هللا عليه وسلم – ومات في خالفة
عثمان  .وقيل  :أدرك زمن عبد الملك بن مروان  .وع ّده الجمحيّ في الطبقة الرابعة من
اإلسالميين  .وفي شعره ما كان ُي َت َغنى به .
وأبياته في الخصائص :
وأسماء ما أسماء َ
ليلة أَدلجت

إلى وأصحـابـي بـاى وأيــ َنـ َمــا
ّ

أال َهــيـ َمـا ِمـمـا لَقِـيـت وهَيما

وويحا ً لِ َمن لم َيد ِر ما هن َوي َحما
َ

إليك حتى َ
بلغت إياكا
إزار وعِ ـلـ َق ٍة
وما هى إالّ فى ٍ
الن ِكـالهـ َمـا
كال َجانِ َبيه َيعسِ ـ ِ

()4

()5

()3

ابن َه ّم ٍام على َحى َخث َعما ً
مغـ َ
ار ِ

تتايع
كما اهـ َتـز خوط ال َن َ
بع ِة الم ِ

()8

 عروة بن ح َِزام (35هـ 455 /م)(: )9
الضنيّ  ،من بني عذرة  ،شاعر من متيّمي العرب  .كان يحب ابنة عم
عُروةُ بنُ ح َِزام بنُ ُم َها ِج ٍر َ

ت واح ٍد  ،ألن أباه خلفه صغيراً  ،فكفله عمه  .ولما كبر خطبها
له اسمها عفراء  ،نشأ معها في بي ٍ
 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،3ص . 673
8
ار
المصدر السابق  :ج ،8ص  . 424عجزهَ :وهَل ِبدَ َ
ار َة َيا للن ِ
اس مِن َع ِ
 3المصدر السابق  :ج ،3ص . 693
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص. 823
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،1ص - 131ج ،8ص. 487
 6المصدر السابق  :ج ،8ص .483قبله :أئتك عنس تقطع األراكا
 7المصدر السابق  :ج ،8ص.444
 2المصدر السابق  :ج 3ص .244البيت غير منسوب أو محقق.
 9انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص. 886
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عروة  ،فطلبت أمها مهراً ال قدرة له عليه  ،فرحل إلى عم له باليمن  ،وعاد  ،فإذا هي قد زوجت
بأمويّ من أهل البلقاء بالشام فلحق بها  ،فأكرمه زوجها  ،فأقام أياما ً وودعها وانصرف  ،فضنى
حبا ً  ،فمات قبل بلوغ حيّه  .ودفن في وادي القرى .
وبيته في الخصائص :
وال َعــفــ َراء مـِنــ َك َقــ ِريــب

................................

()1

سيك ( 35هـ  455 /م)(: )2
َ فر َوة بن م َ
فروة بن مسيك (أو مسيكة) بن الحارث بن سلمة الغطيفي المرادي  ،أبو عمر  :صحابي  ،من
الوالة  .له شعر  .وهو من اليمن  .كان مواليا ً لملوك كندة (في الجاهلية) ووقعت حرب بين قبيلته
(مراد) وهمدان  ،وأثخنت همدان في قبيلته  ،فرحل إلى مكة وافداً على النبي – صلى هللا عليه
وسلم – سنة تسع (أو عشر) وأسلم  .ونزل على سعد بن عبادة  ،وتعلم القرآن وفرائض االسالم
وشرائعه  ،وأجزاه النبي – صلى هللا عليه وسلم – بمبلغ من المال  ،وأعطاه حلة من نسيج عمان
 ،واستعمله على مراد ومذحج وزبيد  ،وكتب له كتابا ً فيه فرائض الصدقة  ،فعاد إلى بالده  .وقاتل
أهل الردة بعد وفاة النبي – صلى هللا عليه وسلم – وكان منهم عمرو بن مع ّد يكرب الزبيدي .
وبقي إلى خالفة عمر بن الخطاب  ،وأقره عمر  .وسكن الكوفة في أواخر أعوامه  ،فكان فيها من
وجوه قومه .
وبيتاه في الخصائص :
س :فما َجبنوا أَنا َنش ُّد عليهم
أَو ٌ

س و َتس َفع
ولكن لَقوا ناراً َتح ُّ

()3
()6

..................................

و َمــا إن طــ ّبــنــا جــبــنٌ ولكـن

 أَ َنس بن مدرك (35هـ 455 /م)
ب األَكلَ ِبيّ َ
الخث َعمِيّ  ،أبو سفيان  ،شاعر فارس من المعمرين  .كان سيد
أَ َنسُ بنُ مُدرك بنُ َكع ٍ
خثعم في الجاهلية وفارسها  .وأدرك اإلسالم فأسلم  .ثم أقام بالكوفة وانحاز إلى عليّ بن أبي طالب
(: )5

 ،فقتل في إحدى المعارك  .قيل عاش  143عاما .
وبيته في الخصائص :
 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،8ص  . 372وتمام البيت :
َف َتسلَي وال َعف َراء مِن َك َق ِريب
لَ َيال َِي وال َعف َراء مِن َك َبعِيدَة
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 143
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 3ص . 230
 4المصدر السابق  :ج ، 3ص . 704عجزه  :منايانا ودولة آخرينا
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،8ص. 83
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باح
َع َزمت َعلى إقا ِم ِة ذي َ
ص ٍ

سـود َمـن َيســـود
ألمـ ٍر َمـا يـ َ

()1

َ تمِيم بن أ َب ّي بن مق ِب ٍل (بعد 33هـ  /بعد 453م)(: )2
َت ِمي ُم بنُ أ ُ َبيّ بنُ ُمق ِب ٍل  ،من بني العجالن  ،من عامر بن صعصعة  ،أبو كعب  :شاعر جاهليّ ،
أدرك اإلسالم وأسلم  ،فكان يبكي أهل الجاهلية  .عاش نيفا ً ومئة سنة  .وع ّد في المخضرمين .
وكان يهاجي النجاشي الشاعر .
وأبياته في الخصائص :
ض َما َيع َت ِري َقلبِي مِن ِّ
الذ َك ِر
مِن َبع ِ
ُّ ()6
َوقـع الـ َمحـا ِجـ ِن بـال َمهـريـة الــذق ِن
()3

.......................................
صر َح السير عن كتمانَ وابتذِلت
قد َ

()5

يـ َعــار َوال َمـن يـأتِـ َهــا يـ َتـدســـم

ف الـقِـر ِد ال مس َت ِعـيـرها
وقِــد ٍر َكـ َكـ ِّ

()4

...................................

ان
ار َ
أال َيــا د َيــ َ
الحــ ِّي بـالـســـبـعــ ِ
ش لَو أن ال َف َتى َحـ َج ٌر
العي َ
ب َ
ما أط َي َ

()3

َتـنـبو الـ َحـ َوادِث َعـنـه َوهـ َو َملموم
َ ()8
َعــلـى تــرا ِ
ث أَبـيـه َيـتـبـــَع الـقـذفا

َعــوداً أَ َحــم الـ َقــ َرا أزمــولـ ًة وقِـالً
ار ِ
ث ( 33هـ  453 /م)(: )9
َ مالِك بن َ
الح ِ

ث بنُ َعب ِد َي ُغ َ
وث الن َخ ِعيّ  ،المعروف باألشتر  :أمير ،من كبار الشجعان  .كان
َمالِ ُ
ار ِ
ك بنُ َ
الح ِ
رئيس قومه  .أدرك الجاهلية  .وأول ما عرف عنه أنه حضر خطبة " عمر " في الجابية  .وسكن
الكوفة  .وكان له نسل فيها  .وشهد اليرموك وذهبت عينه فيها  .وكان ممن ألّب على "عثمان "
وحضر حصره في المدينة  .وشهد يوم الجمل  ،وأيام صفين مع عليّ  ،وواله على " مصر "
فقصدها  ،فمات في الطريق  ،فقال عليّ  :رحم هللا مالكا فلقد كان لي كما كنت لرسول هللا  .وله
شعر جيد  ،ويع ّد من الشجعان األجواد العلماء الفصحاء .
وبيته في الخصائص :
شاجر
والرمح
ٌ
ي َذ ِّكرنِي حامي َم ُّ

ف َهال َت َال حامِي َم قبل َ الت َقد ُِّم

()15

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص . 634
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص. 27
3
سل َوة ً يشفى الفؤاد بها
ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص  . 872وصدره  :يا ليتَ لي َ
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص . 328
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص . 744
6
ان
البلَى ال َملَ َو ِ
 7المصدر السابق  :ج ، 3ص  . 769وعجزه  :أَمل عليها بِ ِ
المصدر السابق  :ج ، 1ص.836
 2ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص. 31
 9الزركلي ،انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 839
 10ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 8ص . 486
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علي بن أَبي َطالِب (65هـ 441 /م)(: )1

ّ
عليّ بنُ أَبي َطالِب بنُ َعب ِدال ُمطلِب ال َهاشِ ِميّ القُ َرشِ يّ  ،أبو الحسن  ،أمير المؤمنين  ،ورابع الخلفاء
الراشدين  ،وأحد العشرة المبشرين  ،ابن عم النبي وصهره  ،وأحد الشجعان األبطال  ،ومن أكابر
الخطباء والعلماء بالقضاء  ،وأول الناس إسالما ً بعد خديجة  .ولد بمكة  ،وربي في حجر النبي -
صلى هللا عليه وسلم  -ولم يفارقه  .وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد  .ولما آخى النبي – صلى
هللا عليه وسلم – بين أصحابه قال له  :أنت أخي  ،وولي الخالفة بعد مقتل عثمان ابن عفان  .أقام
عليّ بالكوفة دار خالفته إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي في  17رمضان المشهورة ،
واختلف في مكان قبره  ،روى عن النبي – صلى هللا عليه وسلم – وجمعت خطبه وأقواله
ورسائله .
وبيته في الخصائص :
آخر
َرأَى األَم َر يفضِ ي إلى ٍ

صـيـ َر آ ِخـ َره أَ ّوالَ
َفـ َ

()2

اس ( 65هـ  445 /م)(: )3
 س َحيم َعبد َبني َ
الحس َح ِ

األصل  ،اشتراه بنو
اس  ،شاعر رقيق الشعر  .كان عبداً نوبيا ً أعجميّ
س َُحي ُم َ :عب ُد َبني َ
ِ
الحس َح ِ
الحسحاس (وهم بطن من بني أسد) فنشأ فيهم  .مولده في أوائل عصر النبوة  .رآه النبي – صلى
هللا عليه وسلم – وكان يعجبه شعره  .وعاش إلى أواخر أيام عثمان  ،وقتله بنو الحسحاس
وأحرقوه  ،لتشبيبه بنسائهم .
وأبياته في الخصائص :
سـ َنـا
و َمـا دمـ َيـ ٌة ِمن د َمـى َمـي َ

صــافــــا
نَ  ،مـعـ ِجـبـ ًة َنـ َظــراً وا ِّتـ َ

()6

................................

()5

َك َفى ال َ
شيب واإلِسالم لِلمَرءِ ناهيا

إِذا شق بر ٌد شق بالبر ِد مِثله،
أَلِكني إليها َعم َر َك هللا يا َف َتى

البس
دَ والَـيـ َك َحـتـى لـيس لِـلبرد ِ
()3
بـآيــ ِة َمـا َجـاءت إلـيـنـا َتـ َهـا ِد َيــا

 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص. 893
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص  / 120ج ، 8ص. 419 ، 386
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 79
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 393
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص . 630وصدره  :عميرة َودِّع إِن َت َجهزت غازيا ً
 6المصدر السابق  :ج ، 8ص. 688
 7المصدر السابق  :ج ، 3ص. 217

()4
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 الن َجاشي ( 65هـ  445 /م)(: )1
ث بنُ َكعب  ،من كهالن  :شاعر هجاء مخضرم  ،اشتهر
ار ِ
َقيسُ بنُ َعمرُو بنُ َمالك ،من بني َ
الح ِ
في الجاهلية واإلٍسالم  .أصله من نجران (باليمن) انتقل إلى الحجاز  ،واستقر في الكوفة  .وهجا
أهلها  .وه ّدده عمر بقطع لسانه  .وضربه عليّ على السُّكر في رمضان  .من شعره في مدح
معاوية :
حتى أرى بعض ما يأتي وما يذر

إني امرؤ قلما أثنى على أحد

قال البكري  :النجاشي من أشراف العرب  ،إال أنه كان فاسقا .وكانت أمه من الحبشة فنسب إليها .
وبيته في الخصائص :
...............................

َوالَكِ اسقِنِي إن َكانَ َماؤ َك َذا َفض ِل

()2

ي ( 61هـ  441 /م)(: )3
العام ِِر ّ
 لَ ِبيد بن َر ِبي َع َة َ

لَ ِبي ُد بنُ َر ِبي َع َة بنُ َمالِك  ،أبو عقيل العامري  :أحد الشعراء الفرسان األشراف في الجاهلية  .من
أهل عالية نجد .أدرك اإلسالم  ،ووفد على النبي – صلى هللا عليه وسلم – ويعد من الصحابة ،
ومن المؤلفة قلوبهم  .وترك الشعر  ،فلم يقل في اإلسالم إال بيتا ً واحداً  ،وكان كريما ً  :نذر أن ال
تهب الصبا إال نحر وأطعم .
وأبياته في الخصائص :
معشر سنت لهم آباؤهـم
مِن
ٍ

سـمكـه
ِيعا ً َ
َفـ َبـ َنـى لَـ َنا َبي َتا ً َرف َ
ضى و َقد َم َها و َكا َنت َعـادَ ًة
َف َم َ
ض َها
َتـراك أمـكـنـة ٍ إذا لم أر َ

وم ســـنــة ٌ وإمــام َهــا
ولـكـال قـ ٍ

()6

سـ َمـا إِلَـيــ ِه َكـهـلـ َهــا َوغالم َها
َفـ َ
مِنـه إِ َذا ِهــ َي َعــردَت إِقــدَامـ َهـا

النفوس حِمامها
بعض
أو يعتلق
َ
ِ

()5

()4

()3
()8

س الــ َم َنــا بــمــ َتـــالِـــــ ٍع
دَ َر َ
()9
وم َ
ورهط ابن الم َعل ٌ
َرهط َمرج ٍ
()1
دَاء ألـحقــتـهــم بـالــثـلَـــل
صل َق ًة
وصــ ً
صـلَـقـ َنا فـي مـرا ٍد َ
فــ َ
ان
س فـالسو َب ِ
وتـقـاد َمـت بالـحـبـ ِ

 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 807
َ
َ
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص  .830وصدره َ :ولست بِآتِي ِه َوالَ أس َتطِ عه
 3العامري  ،لبيد بن ربيعة (41هـ)  ،الديوان  ،بيروت  :دار صادر  :ص. 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج،3
ص. 840
 4ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص. 67
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص. 71
 6المصدر السابق  :ج ، 1ص . 91ج ، 8ص . 320
 7المصدر السابق  :ج ، 1ص - 94ج ، 8ص . 338
 2المصدر السابق  :ج ، 1ص ،92ج ، 8ص. 393
َ
 9المصدر السابق  :ج ، 8ص . 300قبلهَ :و َقبِيل مِن لكي ٍز شاه ٌد
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..................................

ولَـ َقــد َيــسـ َمــع َقــولـي َحـيـ َهل

()2

()3

ب َجـدَ ٌد عـلى أل َوا ِح ِهـ
أو مـذ َهـ ٌ

ن الـناطــق المبروز وال َمختـوم

سمها
ىر َ
فـ َمـدافـع الر ّيان عـ ِّر َ

ضمِن الوحِى سِ المها
َخـلَقـا ً كما َ

النجوم وصاب َها
مرابيع
ر ِز َقت
َ
ِ

َيـا َعـيـن هـال َبـ َكـيـ ِ
ت أر َبـ َد إذ
وء بمثلـه
ب أَو َتب َ
فـسـِيـان َحر ٌ
مـمـقِـ ٌر مـر َعـلــى أَعـــدائِـــ ِه
طـَلَـل ٌ َ
لخـولـ َة بالرسيس قديم

يار بِ َقاد ٍِم
فــكــأن َمعــر َ
وف الدِّ ِ
سـ َالنَ ِّ
ار ًبــا
الذئب أَمـ َ
َعـ َ
سى َقـ ِ
ان وأَطـ َفلَت
َف َع َال فروع األَيه َق ِ

سل َمى عوائـده
اِعتاد قلَبك من َ

()4

فرهامها
ودق الرواعِ ِد َجـودها ِ

()5

قـمـ َنـا َوقـا َم الخـصـوم فـي َكـب ِد

()4

()3

المسير
وقـد َيق َبل الضي َم الذليل
َ
()8
سل
الع َ
وعـلـى األَد َنـيـنَ حـلـ ٌو َكـ َ
َ
فـبـعـاقـل فـاألنـعـمـيـن رسـوم
الر َجـ ِام وشوم
راق َغـو ٍل فـ ِّ
فـبـ ِ

ســل
َبــ َردَ الـالـيــل عليه َفـ َنــ َ

()9

()15
()11

الجـل َهـ َتـيـ ِن ظِ َبـاؤهَا و َن َعام َها
بـ َ
َ
المكنونة ال َطلَل
واءك
و َهاج أهـ َ

سـ َقى َقوميِ بنيِ َمج ِد وأس َقى
َ

نـ َمـيـراً والـ َقـ َبـائِــل َ ِمـن ِهالَ ِل
()13
ســأل
بــأَلــوكٍ َفـ َبــ َذلـ َنــا َمــا َ

السالَ ِم عل ّيكما
الحو ِل ثم اسم ّ
إلى َ

َو َمن َيبكِ َحوالً كامالً فق ِد اعتذر

................................

()18

()16

 الح َطي َئ ِة (65هـ 445 /م)(: )15
ُض َر ال َعبسِ يُّ ال َمعرُ وفُ
الن ب ِن م َ
س َعي َ
َجر َو ُل بنُ َمالِكِ ِبن َ
وم ب ِن َمالِكِ ب ِن َقي ِ
جُؤي َة ب ِن َمخ ُز ِ
ِبالحُ َطي َئ ِة ،أَبُو مُلي َك َة  ،شاعر مخضرم  ،أدرك الجاهلية واإلسالم  .كان هجاءاً عنيفا ً  ،لم يكد يسلم
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 367
يتمارى في الذي قلت لهَ
 8المصدر السابق  :ج ، 8ص . 637وصدره:
َ
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص.169
 4المصدر السابق  :ج ، 1ص. 846 ،840
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص.840
 6المصدر السابق  :ج ، 1ص - 448ج ، 3ص.247
 7المصدر السابق  :ج ، 1ص . 877
 2المصدر السابق  :ج ، 8ص . 417
 9المصدر السابق  :ج ، 1ص . 171
 10المصدر السابق  :ج 1ص. 377
 11المصدر السابق  :ج 8ص. 391
 18المصدر السابق  :ج ، 1ص . 891
سلَته أ ُّمه
 13المصدر السابق  :ج ، 3ص  . 212وصدره َ :وغالَ ٍم أَر َ
 14المصدر السابق  :ج ، 3ص. 638
 13الحطيئة  ،جرول بن أوس (43هـ)  ،الديوان  ،دراسة وتبويب  :مفيد محمد قمحية  ،بيروت  :دار الكتب العلمية
1993م  .ص  . 7انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص. 112
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من لسان أحد  .وهجا أمه وأباه ونفسه  .وأكثر من هجا الزبرقان بن بدر  ،فشكاه إلى عمر بن
الخطاب  ،فسجنه عمر بالمدينة  ،فاستعطفه بأبيات  ،فأخرجه ونهاه عن هجاء الناس  ،فقال  :إذا
تموت عيالي جوعا !
وأبياته في الخصائص :
..............................

دَار ِهــنــ ٍد َعــ َفــت إال أَ َثـافِيـها
َيــــا َ

منعمة ٌ تصون إليــك مـنـها
ّ
س و َثــالث َذو ٍد
ثالثــة أَنـفــ ٍ

داء َ
شــــر َعـــ ِب ّي
صــونِـــ َك ِمــن ِر ٍ
َكـ َ
()3
ار الــز َمــــان َعـلى عِ يالِي
لَــ َقــد َجــ َ

آو َنـ ًة
َطا َفت أمامة ُّ
كبان ِ
بالر ِ

...............................
إال يكن مال ٌ ُّي َثاب فإنه سيأتي
مرخ
ألفراخ بذي
ماذا تقـول
ٍ
ٍ
فـإيـاكـــم َو َحـيــ َة بـطــ ِن َوا ٍد
أَز َمعت َيأسا ً مبيا ً مِن َن َوالِكم

()1
()2

يا حـسـ َنـه ِمـن َقــ َو ٍام ما ومـنـ َتـ َقـبـا

()6
()5

َمـن َيـفـ َعــ ِل َ
واز َيـه
الخ َ
ير ال َيعـدَ م َجـ ِ

ثــنــــائـــي زيــــدًا ابـــنَ مـ َهـلـ ِهــــ ِل

()4

()3

زغـب الحواصـ ِل ال ما ٌء وال شــجــر

وز الـنـا ِ
س لَـكــم بِــسِ ِّي
ب لَــيـــ َ
َهــمـ ِ
()9
اس
ارداً لِـلحـــ ِّر كـالـيـ ِ
َولَـن َتـ َرى َطــ ِ

()8

َو َغـ َرر َتــنِـي َو َز َعـــمــ َ
ت أنـ

ــنــ َك البـــنٌ فـي الـصــيــ ِ
ف تـــامــر

أقِـالوا عليهم ال أ َبا ألبـيـكـم
سنوا البِ َنى
أولَئِ َك َقو ٌم إِن َب َنوا أَح َ

سدّ وا
من الَل ِوم أو سدُّوا المكان الذي َ
()12
َوإِن َعاهَدوا أَوفوا َوإِن َع َقدوا َ
شـدُّوا

()15
()11

َ نه َ
شل بن َح ِّري (65هـ 445 /م)(: )13
ضمر َة الدارميّ  ،شاعر مخضرم  .أدرك الجاهلية  ،وعاش في اإلسالم  .وكان
َنه َش ُل بنُ َحرِّ ي بنُ َ
ير النبي – صلى هللا عليه وسلم – وصحب عل ّيا ً في حروبه .
من خير بيوت بني دارم  .أسلم ولم َ
وكان معه في وقعة صفين  ،فقتل فيها أخ له اسمه  :مالك  ،فرثاه بمراث كثيرة  .وبقي إلى أيام
ت َفوادِيها
صارا ٍ
وي َف َ
 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  . 347 ، 338 ، 449 :وصدرهَ :بينَ الط ِّ
 8المصدر السابق  :ج ،8ص . 338
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 372
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص . 391
َ
الناس
هللا َو
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص  . 630صدره :ال َيذهَب العرف بَينَ ِ
ِ
 6المصدر السابق  :ج ، 8ص . 631
 7المصدر السابق  :ج ، 3ص . 678
 2المصدر السابق  :ج ، 3ص . 728
 9المصدر السابق  :ج ، 3ص . 702
 10المصدر السابق  :ج ، 3ص . 283
 11المصدر السابق  :ج ، 8ص . 874
 18المصدر السابق  :ج ، 3ص . 243
 13انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،2ص. 49
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معاوية  .قال الجمحيّ  " :نهشل بن حري  ،شاعر شريف مشهور  ،وأبوه حري  :شاعر مذكور
ضم َرة  :ضمرة بن
وجده ضمرة بن ضمرة  :شريف فارس شاعر بعيد الذكر كبير األمر  ،وأبو َ
جابر  :سيد ضخم الشرف بعيد الذكر  ،وأبوه جابر :له ذكر وشهرة وشرف  ،وأبوه قطن  :له
شرف وفعال وذكر في العرب  ،فهم ستة ال أعلم في تميم رهطا ً يتوالون تواليهم .
وبيتاه في الخصائص :
فل ّما َت َبينَ ما َغب أَم ِري وأَم َره
لِـيـبـ َك يـزيد ضـار ٌع لخصوم ٍة


ور صدور
و َن َ
از األم ِ
اءت بأَع َج ِ

()1

َومخـ َتـ ِبـ ٌط ِمـما تطِ يح الط َوائِح

()2

ي (55هـ 435 /م) (: )3
الجع ِد ّ
النابِ َغة َ

العا ِمريّ  ،أبو ليلى :شاعر مفلق ،صحابي :من
الجع ِديّ َ
ُدَس بنُ َر ِبي َع َة َ
هللا بنُ ع َ
َقيسُ بنُ عب ِد ِ
المعمرين .اشتهر في الجاهلية .وسمي " النابغة " ألنه أقام ثالثين سنة ال يقوم الشعر ثم نبغ فقاله.
وكان ممن هجر األوثان ،ونهى عن الخمر ،قبل ظهور اإلسالم .ووفد على النبي  -صلى هللا عليه
وسلم  -فأسلم ،وأدرك صفين ،فشهدها مع عليّ  .ثم سكن الكوفة ،فسيره معاوية إلى أصبهان مع
أحد والتها ،فمات فيها وقد كف بصره ،وجاوز المئة.
وبيتاه في الخصائص :
حتى لحقنا بهم تعدي فوارسنا
ب َريذِي َن ٌة َبـال الـ َبـراذِيـن َثـفـ َرهَا

ف يـرفـــع اآلال
كـأنـنـا رعن قــــ ٍّ

()6

وقد َ
آخر الصي ِ
ف إِي َال
ش ِر َبت مِن ِ

()5

 الر ِبيع بن ِز َياد (53هـ 433 /م)(: )4
ارثيّ  ،من بني الديان  :أمير فاتح  ،أدرك عصر النبوة  ،وولي
الر ِبي ُع بنُ ِز َياد بنُ أَ َنس َ
الح ِ
البحرين  ،وقدم المدينة في أيام عمر  ،وواله عبد هللا بن عامر سجستان سنة 89هـ ففتحت على
يديه  .له مع عمر بن الخطاب أخبار  .وكان شجاعا تقيا  ،قال عمر ألصحابه يوما  :دلوني على
رجل إذا كان في القوم أميرا فكأنه ليس بأمير وإذا لم يكن بأمير فكأنه أمير  .فقالوا  :ما نعرفه إال
الربيع بن زياد  .فقال  :صدقتم  .توفي في إمارته .
وبيته في الخصائص :
 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص . 94
 8المصدر السابق  :ج ، 8ص . 326
 3الجعدي  ،قيس بن عبد هللا بن عدس (30هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :واضح الصمد ،بيروت  :دار صادر 1992م .
ص  . 9انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 807
 4ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،1ص . 133
 3المصدر السابق  :ج ،3ص . 721
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 1ص. 14
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س ُّت ًرا
َقد كنّ َيخ َبأنَ الوجوه َت َ

ار
فاآلن حِينَ َبدَأنَ لِل ُّنظ ِ

()1

ابت (56هـ 436 /م)(: )2
َ حسان بن َث ِ
ت بنُ ال ُمن ِذ ِر َ
صاريّ  ،أبو الوليد :الصحابي ،شاعر النبي  -صلى هللا
َحسانُ بنُ َث ِاب ٍ
الخز َر ِجيّ األَن َ
عليه وسلم  -وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية واإلسالم .عاش ستين سنة في الجاهلية،
ومثلها في اإلسالم .وكان من سكان المدينة .واشتهرت مدائحه في الغسانيين ،وملوك الحيرة ،قبل
اإلسالم ،و ُع ِم َي قبيل وفاته .لم يشهد مع النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -مشهدا ،لعلة أصابته.
وكانت له ناصية يسدلها بين عينيه .وكان يضرب بلسانه روثة أنفه من طوله ،قال أبو عبيدة :
فضل حسان الشعراء بثالثة :كان شاعر األنصار في الجاهلية ،وشاعر النبيّ في النبوّ ة ،وشاعر
اليمانيين في اإلسالم .وكان شديد الهجاء ،فحل الشعر .قال المبرد (في الكامل)  :أعرق قوم كانوا
في الشعراء آل حسان ،فإ ّنهم يعدون ستة في نسق ،كلهم شاعر ،وهم :سعيد بن عبد الرحمن بن
حسان بن ثابت بن المنذر ابن َحرام .توفي في المدينة.
وأبياته في الخصائص :
ضحى
لَنا ال َج َف َنات الغ ُّر َيل َمعنَ فِي ال ُّ
غير طاهِر ٍة
أَسـلَـمـتـمـوهـا فبـا َتـت َ
وإن شئتم تعاودونا عوادً

َوأَس َيـاف َنـا َيقـطـرنَ ِمـن َنجـدَ ٍة دَ َما

()3

وم
مني ِّ
الر ِ
جال على ال َفخ َذي ِن كالم ِ

()6

()5

.....................................

()4

قـد دَ َنـا الـفِـصـ ِح ،فـالـ َوالئـد َينظِ مـ
دَ عوا التخاج َؤ وامشوا مِش َي ًة سجحا ً

()3

الخضر الجالعي ِد
..................
ِ

ان
ـنَ سِ ــ َراعـا ً أ ِكـالــة َالـ َمـرجـــ ِ
()8
ِير
الر َجـال َ َذوو َعـص ٍ
إِنّ ِّ
ب و َتذك ِ

 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،3ص . 233
 8األنصاري  ،حسان بن ثابت (34هـ)  ،الديوان  ،شرحه وقدم له :عبد مهنا  ،بيروت  :دار الكتب العلمية ط، 8
1994م  .ص . 2انظر  :الزركلي  ،األعالم  ،الزركلي  :ج ، 8ص.173
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،8ص . 448
 4المصدر السابق  :ج ،8ص . 382
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 310
 6المصدر السابق  :ج ،3ص  . 713وتمام البيت :
الخضر الجالعي ِد
ف
أو من بني خل ِ
أو في السرار ِة مِن َتي ٍمَ ،رضِ يتَ بهم
ِ
 7ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج 3ص.718
 2المصدر السابق  :ج ، 8ص. 323
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س َويد بن أَبِي َكاه ٍِل ( 45هـ  485 /م) (: )1

ُس َوي ُد بنُ أَ ِبي َكا ِه ٍل (غطيف ،أو شبيب) بن حارثة بن حسل بن مالك بن عبد سعد بن جشم بن
ذبيان بن كنانة بن يشكر وذكر خالد بن كلثوم أن اسم أبي كاهل شبيب ،ويكنى سويد أبا سعد:.
شاعر ،من مخضرمي الجاهلية واإلسالم .ع ّده ابن سالم في طبقة عنترة .كان يسكن بادية العراق.
وسجن بالكوفة ،لمهاجاته أحد بني يشكر ،فعمل بنو عبس وذبيان على إخراجه ،لمديحه لهم،
فأطلق بعد أن حلف على أن ال يعود إلى المهاجاة .أشهر شعره عينية كانت تسمى في الجاهلية
(اليتيمة) وهي من أطول القصائد ،حفظ الرواة منها نيفا ومئة بيت.
وبيته في الخصائص :
صلَبوا ال َعبدِي في ِجذ ِع َنخلَ ٍة
هم َ

ست َ
َعا
شي َبان إِال بأَجد َ
َفالَ َع َط َ

()2

سط ( 45هـ  485 /م)(: )3
 الك َميت األَو َ
ت بنُ َمعرُ وف بنُ َثعلَ َب َة بنُ ال ُك َمي ُ
ال ُك َمي ُ
س:
ت بن نوفل األَ َسديّ ال ُك ِوفيّ  ،أَبو المُس َت ِه ّل من بني َفق َع ٍ
شاعر مخضرم ،عاش أكثر حياته في اإلسالم .يكنى أبا أيوب .عرّ فه الجمحيّ بالكميت " األوسط "
لتوسطه في الزمن بين جده الكميت بن ثعلبة ،والكميت بن زيد ،وقال :هو أشعرهم قريحة.
وبيته في الخصائص :
ب
َخـ ِريـع دَوادِي فــي َمـلـ َعــــ ٍ

زارا
َتــأَزر َطــوراً وتــر ِخــي اإلِ َ

()6

 ال َولِيد بن عق َب َة ( 41هـ  485 /م) (: )5
ال َولِي ُد بنُ عُق َب َة بنُ أَبِي ُم َعيط  ،أبو وهب  ،األموي القرشي  .من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم.
فيه ظرف ومجون ولهو .وهو أخو عثمان ابن عفان ألمه .أسلم يوم فتح مكة ،وبعثه رسول هللا –
صلى هللا عليه وسلم – على صدقات بني المصطلق ،ثم واله عمر صدقات بني تغلب ،وواله
عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص (سنة  83هـ) فانصرف إليها ،وأقام إلى سنة  89فشهد عليه
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 عليّ ومعاوية ،ولكنه رثى عثمان
وحرض معاوية على األخذ بثأره .ومات بالرقة .
وبيته في الخصائص :
 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 146
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 8ص. 318
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 833
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص. 867
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،2ص. 188
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قل َنا لها :قِفِي لنا ،قالت :قاف

()1

....................................

 مِردَاس بن حدَي ٍر ( 41هـ  485 /م)(: )2

الحن َظليّ ال َت ِمي ِميّ  ،أبو بالل  ،ويقال له
ِمردَ اسُ بنُ حُ دَ ي ٍر بنُ َعا ِمر بنُ ُع َبيد بنُ َكعب الرِّ بعيّ َ
مرداس بن أدية  ،وهي أمه  :من عظماء (ال ّشراة) وأحد الخطباء األبطال العبّاد  .شهد (صفين)
مع عليّ  ،وأنكر التحكيم  ،وشهد النهروان  .وسجنه عبيد هللا بن زياد في الكوفة  ،ونجا من
السجن  ،فجمع نحو ثالثين رجالً  ،ونزل بهم في آسك (باألهواز ،بين رامهرمز وأرجان) وأذاع
في الناس أنه لم يخرج ليفسد في األرض وال ليروع أحداً  ،ولكن هربا ً من الظلم  ،وأنه ال يقاتل
إال من يقاتله وال يأخذ من الفئ إال أعطياته وأعطيات أصحابه  ،فوجه إليهم عبيد هللا بن زياد جيشا ً
كبيرا فهزموه  ،ووجه ثانيا يقوده عباد بن علقمة المازني  ،فنشب قتال في يوم الجمعة إلى الظهر
 ،وتوادع الفريقان إلى ما بعد الصالة  ،فلما كان مرداس وأصحابه في صالتهم أحاط بهم عباد
فقتلهم عن آخرهم  .وحمل رأس مرداس إلى ابن زياد  .قال ابن حزم  :وله عقب كثير بإصطخر .
قلت  :وهو أخو (عروة بن حدير) .
وبيته في الخصائص :
الجواري
وأَن َيع َرينَ إِن كسِ َي َ

العين عن َك َر ٍم عِ جا ِ
ف
َف َتنبو َ

()3

ائي (42هـ 482 /م )(: )6
َ حر َملَة بن المنذ ِِر الط ّ

ب بن َحنظلة الطائيّ أبو ُز َبيد  :شاعر معمر .عاش في الجاهلية
َحر َم َل ُة بنُ المُنذ ِِر بن َمعدِي َكر ِ
واإلسالم .وكان من زوار ملوك العجم ،عالما ً بسيرها .وهو من نصارى طيِّئ  .وفد على أمير
المؤمنين عثمان أكثر من مرة  ،فكان يدنيه ويقرب مجلسه  ،لعلمه  .واستنشده يوما من شعره ،
فأنشده قصيدة يصف بها األسد  .وحدثه بحديث عن األسد من بليغ القول  ،أورده الجمحيّ  .وذكر
له الميمني في الطرائف قصيدة عينية من المختارات .
وأبياته في الخصائص :
َ
أوان
والت
طلبوا صل َحـنـا
ٍ
َخال أنّ ال ِع َت َ
اق من ال َم َطا َيا

()5

فأجبنا  :أن َ
الت حينَ بقاءِ
()4
سن بِ ِه َفهن إِلَي ِه شوس
أَح َ

1
سبي قد َنسِ ينا اإليجاف
ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص .807 ،92 ، 63وعجزه  :ال َتح َ
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،7ص. 808
3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 333
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  ،الزركلي  :ج ، 1ص174
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،8ص . 333
 6المصدر السابق  :ج ،8ص . 396
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 أبو دَه َبل الج َم ِح ّي (  43هـ 482 /م)(: )1
بن أَ َسدَ  ،من أشراف بني جمح بن لؤيّ بن غالب من قريش  ،أحد الشعراء
َو َهبُ بنُ َزم َع َة ِ
العشاق المشهورين  .من أهل مكة  .قال المرتضى  :هو " من شعراء قريش  ،وممن جمع إلى
الطبع التجويد  ،له مدائح في معاوية وعبد هللا بن الزبير  ،وأخبار كثيرة مع عمرة الجمحية
وعاتكة بنت معاوية  .في شعره رقة وجزالة .وله ديوان شعر مطبوع من رواية الزبير بن بكار .
وكان صالحا  .واله عبد هللا الزبير بعض أعمال اليمن  ،وتوفي بعليّب(.)8
وبيته في الخصائص :
ُّ
كالمحزون
وبت
َطال َ لَيلي
ِ

ون
َواع َت َرتنِي الهموم بِال َماطِ ر ِ

()3

س ( 46هـ  483 /م)(: )6
َ معن بن أَو ِ
س ب ِن َنص ِر ب ِن ِز َيا ٍد الم َُزنِيُّ  :شاعر فحل ،من مخضرمي الجاهلية واإلسالم  .له مدائح
َمعنُ بنُ أَو ِ
في جماعة من الصحابة .رحل إلى الشام والبصرة .وكف بصره في أواخر أيامه  .وكان يتردد
إلى عبد هللا بن عباس وعبد هللا بن جعفر بن أبي طالب فيبالغان في إكرامه  .له أخبار مع عمر بن
الخطاب .وكان معاوية يفضله ويقول( :أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمى ،وأشعر أهل
اإلسالم ابنه كعب ومعن بن أوس) وهو صاحب المية العجم  .مات في المدينة.
وبيته في الخصائص :
َوفِ َي ِهنَ ،واألَيام َيعثرنَ ِبال َف َتى

َنوادِب ال َيملَل َنه ،و َنوائح

()5

عاو َي َة ( 46هـ 483 /م)(: )4
َ يزيد بن م ِ
سفيان األ ُ َمويّ  ،ثاني ملوك الدولة األموية في الشام  .ولد بالماطرون ،
ُعاو َي َة بن أبي
َ
َيزي ُد بنُ م ِ
ونشأ بدمشق  .وولي الخالفة بعد وفاة أبيه (سنة  60هـ وأبى البيعة له عبد هللا بن الزبير والحسين
بن عليّ  ،فانصرف األول إلى مكة والثاني إلى الكوفة  .وفي أيام يزيد هذا كانت فاجعة المسلمين
بالسبط الشهيد " الحسين بن عليّ " سنة  61هـ وخلع أهل المدينة طاعته (سنة  )63فأرسل إليهم
مسلم بن عقبة المري  ،وأمره أن يستبيحها ثالثة أيام وأن يبايع أهلها على أنهم خول وعبيد ليزيد ،
ففعل بها مسلم األفاعيل القبيحة  ،وقتل فيها كثيراً من الصحابة وأبنائهم وخيار التابعين  .وفي
 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 2ص. 182
 8عليّب ،موضع بتهامة  :معجم البلدان .
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3ص . 779
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 7ص. 873
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص .870
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 2ص. 129
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زمن يزيد فتح المغرب األقصى على يد األمير " عقبة بن نافع وفتح مسلم بن زياد بخارى
وخوارزم  .ويقال إن يزيد أول من خدم الكعبة وكساها الديباج الخسرواني  .ومدته في الخالفة
أشهر إال أياما ً .توفي بحوارين (من أرض حمص) وكان نزوعا إلى اللهو،
ثالث سنين وتسعة
ٍ
يروى له شعر رقيق .
وبيتاه في الخصائص :
الصبا
وسِ ر ٍ
ج إلى ِّ
ب كع ِ
ِين الرم ِل ،عو ِ

سـ ِمـعـنَ غِ ـنـاء َبـعـدَمـا نِـمـنَ َنـو َمــ ًة
َ

ور الـ َمـدام ِِع
َرواد َِع بالـجـاد ِّ
ِي ،حــ ِ
()1
َ
المضا ِج ِع
فوق
من
االليل فاقلَولَينَ
َ
ِ

َ عمرو بن أَح َم َر ال َبا ِهلِ ّي (45هـ 485 /م)(: )2
عمرو بن أحمر بن العمرد بن عامر الباهلي  ،أبو الخطاب  ،شاعر مخضرم  .عاش نحو 90
مغاز في الروم  ،وأصيبت إحدى عينيه  .ونزل
عاما ً  .كان من شعراء الجاهلية  ،وأسلم  .وغزا
ٍ
بالشام مع خيل خالد بن الوليد  ،حين وجهه إليها أبو بكر  .ثم سكن الجزيرة  .وأدرك أيام عبد
الملك بن مروان  .له مدائح في عمر وعثمان وعليّ وخالد  .ولم يلق أبا بكر .وهجا يزيد بن
معاوية  ،فطلبه يزيد ففرّ منه  .قال البغدادي  :كان يتقدم شعراء زمانه  .وع ّده ابن سالم في الطبقة
الثالثة من اإلسالميين  .وكان يكثر من الغريب في شعره .
وأبياته في الخصائص :
ب أَهــوالـ َهــا
ال تـفـــ ِزع األَر َنــــ َ

سـى َذفِـ ِر الخـزامى
ِبـ َجـ ٍّو مـن َقــ ً

نجحِر
ضــب ِبـهـا َي َ
َوال تــَرى الـ َ

()3

داعى ال ِجـر ِبـيـاء بـه ال ِج ِّني نا
َتـ َ

()6

َخــالـوا َطـ ِر َ
ون وقـد
يق الــديــدَ بــ ِ

فــ َ
وز َع ال َفـخر
ات الــ ِّ
صــ َبــا وتن ِ
()4
َوأَنـــ َ
ت ِمــن أَفــ َنــانِــ ِه مـقـ َتـفِــر

اويـة
كـأنـ َهـــا بـِ َنـ َقــا الـعـزافِ طـ ِ

لما انطوى َبطنها واخروط السفر

َوإِنــ َمـــا الــ َعـــيــــش ِبـــربــانِــ ِه
اريــــة لؤلؤان الـلـون أود َهــا
َمــ ِ
َبـنـت عليه الـمـلــك أَطـنـا َبـهـا
وخ َقـصِ ـيدَ ًة
وإن قال ٍ
غاو مِن َتن ٍ
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص . 49
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 78
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3ص . 743
 4المصدر السابق  :ج ،1ص . 818
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص. 388
 6المصدر السابق  :ج ،1ص. 388
 7المصدر السابق  :ج ،1ص. 383
 2المصدر السابق  :ج ،8ص . 381

()5

َطــال وبـنـس عـنهـا َفر َق ٌد َخصِ ر

()3

رف طِ ــ ِمــر
َكـأس َر َنــونــاةٌ وطِ ـ ٌ

()8

علي بِ َزو َبـرا
ب كـا َنـت
ّ
ِبـهـا َجـ َر ٌ

()1
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فما َحـنيـنـكِ أم ما أَنـ ِ
ت والـ ِّذكـر

َحنت َقلوصي إلى بابوسِ ها َط َر َبا ً

َفـهـن يـعـلـكن َحــدَائِــدَاتِـهـا

()2

()3

 أسماء بن خارجة ( 44هـ  484 /م)(: )6
بن َ
حُذيفة ال َف َزاريُّ  :تابعي من رجال الطبقة األولى  .من
بن حِصن ِ
أبو حسان أسما ُء بنُ خارجة ِ
أهل الكوفة (بالعراق)  .كان سيد قومه  ،جوادا مقدما عند الخلفاء  .قال له عبد الملك ابن مروان :
ثم سدت الناس يا أسماء ؟ فقال  :هو من غيري أحسن ! فعزم عليه  ،فقال  :ما سألني أحد حاجة
إال رأيت له الفضل عليّ  .وزوّ ج ابنة له فقال يوصيها  :يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا ،
وال تدني منه فيملّك وال تتباعدي عنه فيتغير عليّك .
وأبياته في الخصائص :
ضِ غــ ٌ
ث َيـ ِزيد على إِبالَه
()5
سا أ َويس مِنَ ال َهبالَه
أَو ً

لِي كل َيوم مِن ذؤالَه
َ
فألَح َ
صا
شأَن َك مِش َقــــ ً
(:)4

 ع َبيد هللاِ بن الح ِّر (48هـ 483 /م)

بن َعم ٍرو الجُعفِيِّ  ،من بني سعد العشيرة  ،قائد من الشجعان األبطال .
ُع َبي ُد ِ
ير ِ
هللا بنُ الحُ رِّ َ ،ج ِر ِ
كان من خيار قومه شرفا ً وصالحا ً وفضالً  .وكان من أصحاب عثمان بن عفان  ،فلما قتل عثمان
انحاز إلى معاوية  ،فشهد معه صفين  ،وأقام عنده إلى أن قتل عليّ  ،فرحل إلى الكوفة  ،فلما
كانت فاجعة الحسين – رضي هللا عنه – تغيب ولم يشهد الوقعة  ،فسأله عنه ابن زياد (أمير
الكوفة) فجاءه بعد أيام  ،فعاتبه على تغيبه واتهمه بأنه كان يقاتل مع الحسين  ،فقال  :لو كنت معه
لرؤي مكاني  .ثم خرج  ،فطلبه ابن زياد  ،فامتنع بمكان على شاطئ الفرات  ،والتف حوله جمع .
ولما قدم مصعب بن الزبير قصده عبيد هللا  ،بمن معه وصحبه في حرب المختار الثقفي  .ثم خاف
مصعب أن ينقلب عليه عبيد هللا  ،فحبسه وأطلقه بعد أيام بشفاعة رجال من مذحج  ،فحقدها عليه
وخرج مغاضبا ً  ،فوجه إليه مصعب رجاالً يراودونه على الطاعة ويعدونه بالوالية وآخرين
يقاتلونه  ،فرد أولئك وهزم هؤالء  .واشتدت عزيمته  ،وكان معه ثالث مئة مقاتل  ،فامتلك تكريت

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 8ص ،437ج 3ص.634
 8المصدر السابق  :ج ،8ص. 388
 3المصدر السابق  :ج ،3ص . 793
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 1ص. 303
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 8ص. 334
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص. 198
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 ،وأغار على الكوفة  .وأعيا مصعبا ً أمره  .ثم تفرق عنه جمعه بعد معركة  ،وخاف أن يؤسر ،
فألقى نفسه في الفرات ،فمات غريقا ً .وكان شاعراً فحالً .
وأبياته في الخصائص :
عل ّي َك ولَم أَظلِم ِب َذلِ َك َعاتِب

اس أَننِي
َت َعالم ولَو َكا َتمته الن َ

()1

و َقـد َبـدَا َهـنـكِ من المِئـ َز ِر

رح ِ
ت وفي ِر ٍج َليكِ ما فيهما

()2

ائي (48هـ 483 /م)(: )3
ِي بن َحاتِم الط ّ
َ عد ُّ
الحش َرج الطائيّ  ،أبو وهب وأبو طريف  :أمير  ،صحابي ،
َعدِيُّ بنُ َحاتِم بن عبد هللا بن سعد بن َ
من األجواد العقالء  .كان رئيس طيئ في الجاهلية واإلسالم  .وقال ابن األثير  :خير مولود في
أرض طيِّئ وأعظمه بركة عليهم  .وكان إسالمه سنة  9هـ وشهد فتح العراق  ،ثم سكن الكوفة
وشهد الجمل وصفين والنهروان مع عليّ  .وفقئت عينه  .عاش أكثر من مئة سنة  .وهو ابن حاتم
الطائي الذي يضرب بجوده المثل .
وبيته في الخصائص :
أقاتِل حتى ال أَ َرى لي م َقا َتالَ

وأَنجو إذا لم َينج إال الم َكيس

()6

َ قيس بن َذ ِريح (48هـ 488 /م) (: )5
َقيسُ بنُ ُذ َريح ب ِن سُن َة ب ِن َ
حُذا َف َة ب ِن ال ِك َنا ِنيّ  ،شاعر ،من العشاق المتيمين .اشتهر بحب " لبنى "
ِ
بنت الحباب الكعبية .وهو من شعراء العصر األموي ،ومن سكان المدينة .كان رضيعا للحسين بن
عليّ بن أبي طالب ،أرضعته أم قيس .وأخباره مع لبني كثيرة جدا ،وشعره عالي الطبقة في
التشبيب ووصف الشوق والحنين .
وبيته في الخصائص :
راوع
س ِر ٌ
َعفا َ
ف من أَهلِه فس ِ

.......................................

()4

 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،1ص . 862
 8المصدر السابق  :ج ،1ص . 93
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص. 880
 4المصدر السابق  :ج ،8ص . 307
 3ذريح  ،قيس بن ذريح (62هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :عبد الرحمن المصطاوي  ،بيروت  :دار المعرفة ط، 8
8004م  .ص . 10انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 803
ِّ
 6ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،3ص  . 777عجزه :فوادي قدَي ٍد فالتالع الدوافِع
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ح (48هـ 488 /م)
َ قيس بن الملَو ِ

()1

:

العا ِم ِريّ  :شاعر غزل ،من المتيمين ،من أهل نجد .لم يكن مجنونا ً
َقيسُ بنُ ال ُملَو ِح ب ِن م َُزاح ٍِم َ
وإنما لقب بذلك لهيامه في حب " ليلى بنت سعد " .قيل في قصته :نشأ معها إلى أن كبرت وحجبها
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 "
ديوان  -ط " وصنف ابن طولون (المتوفى سنة  )933كتابا في أخباره سماه " بسط سامع المسامر
في أخبار مجنون بني عامر  -خ " في دار الكتب .وكان األصمعي ينكر وجوده ،ويراه اسما بال
مسمى .والجاحظ يقول :ما ترك الناس شعرا ،مجهول القائل ،فيه ذكر ليلى إال نسبوه إلى المجنون.
ويقول ابن الكلبي :حُدثت أَن حديث المجنون وشعره وضعه فتى من بني أمية كان يهوى ابنة عم
له .
وأبياته في الخصائص :
َو َقد َيج َمع َ
هللا ال َ
شـتيـ َتـيـ ِن َبعدَ ما
أقول لظبي يرتعي وسط روضة:
َفـ َعــينـاكِ َعـيناها َوجيدكِ جيدها

ان كـل الـ َظـنِّ أَن ال َتـالقِـيا
َيـظـ ّنـ ِ

()2

أأنـت أخـو لَـيـلى؟ فـقـال  :يـقـال
()6
الساق مِنكِ دَقيق
سِ وى أَن َعظ َم
ِ

()3

 أَبو األَس َو ِد الد َُّؤل ُِّي (49ھ 488 /م)(: )5
س ب ِن َيع َم َر ب ِن ُن َفا َت َة ب ِن َعدِيِّ ب ِن ال ُّدئ ِِل ب ِن َبك ِر ب ِن َعب ِد
َظالِ ُم بنُ َعم ٍرو ب ِن سُف َي َ
ان ب ِن َعم ِرو ب ِن خِل ِ
اإل َما ُم ،ال َعال َم ُة ،ال َفاضِ لَُ ،واضِ ُع عِ لم النحو  .كان معدودا من الفقهاء واألعيان
َم َنا َة ب ِن ِك َنا َن َةِ .
واألمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب  ،من التابعين  .رسم له عليّ بن أبي طالب شيئا
من أصول ال ّنحو  ،فكتب فيه أبو األسود  .وأخذه عنه جماعة  .وفي صبح األعشى أن أبا األسود
وضع الحركات والتنوين ال غير  .سكن البصرة في خالفة عمر  ،وولي إمارتها في أيام عليّ ،
استخلفه عليها عبد هللا بن عباس لما شخص إلى الحجاز  .ولم يزل في اإلمارة إلى أن قتل عليّ .
وكان قد شهد معه صفين  .ولما تم األمر لمعاوية قصده فبالغ معاوية في إكرامه  .وهو  -في أكثر
األقوال  -أول من نقط المصحف  .مات بالبصرة.
وأبياته في الخصائص :
 1الملوح  ،قيس بن الملوح (62هـ)  ،الديوان  ،دراسة وتعليّق  :يسري عبد الغني  ،بيروت  :دار الكتب العلمية
1999 ،م  .ص . 83انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 802
 8ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،8ص . 603
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 610
 4المصدر السابق  :ج ،8ص . 610
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 836
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لَ َ
يت شِ عري َعن َخـليلـي ما الذي
شو َ
ث أَو بأَه َو َج َ
على ذا ِ
ش ٍو
ت لَو ٍ
..................................

ـب َح ّتـى َودَ َعـه
غالَـه فِي الح ِّ

()1
()2

نيع نبيل َيمأل الرحل َ كاهِله
َ
ص ٍ
والَ َذاكــر هللا إالّ قــَلـِيــالً

()3

ري (49هـ 488 /م)(: )6
فر ِغ الحِم َي ّ
َ يزي ٌد بن الم ِّ

ابن المُفرِّ ِغ الحِم َيريّ  ،أبو عثمان  .شاعر غزل  ،وهو الذي
بن َربيع َة ال ُملَقب ب ِ
َي ِزي ُد بنُ ِزيا ِد ِ
وضع " سيرة تبع وأشعاره " كان من أهل تبالة (قرية بالحجاز مما يلي اليمن) واستقر بالبصرة .
وكان هجّ ا ًء مقذعا ً  ،وله مديح  ،ونظمه سائر  ،وسكن الكوفة إلى أن مات .
وبيتاه في الخصائص :
أال قـ َبــ َح اإللــــه بـنــي زيــــا ٍد
بح
ال َذ َعرت السوا َم في فلَ ِق ال ُّ
ص ِ

ِمار
وحي أبيهم َقب َح الح ِ
()4
مغيراً وال دعِ يت يزيدا

()5

سهم َ
وي ( 35هـ  495 /م)(: )3
الغ َن ّ
َ 
سهم بن حنظلة بن جاوان بن خويلد ،من بني غنيّ بن أعصر :فارسي شاعر ،من أهل الشام.
أدرك الجاهلية ،وعاش في اإلسالم إلى أيام عبد الملك بن مروان .
وبيته في الخصائص :
أردت ،وال
ال َيم َنع الناس مني ما َ


أعطي ِهم ما أرادوا حسنَ ذا أدَ با

()8

مرة بن َمحكانَ (35هـ 495 /م) (: )9

كان الرُبيعيّ السع ِديّ الت ِمي ِميّ  :شاعر مق ّل  ،يك ّنى أبا األضياف  .كان سيد بني ربيع
مُرة بنُ َمح َ
(من بني سعد بن زيد مناة بن تميم) وشهد وقعة (الجفرة) بين جيشي عبد الملك بن مروان
ومصعب بن الزبير .وبينه وبين الفرزدق مهاجاة .قال المبرد (في الكامل)  :أمر مصعب بن الزبير

 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،1ص . 110
 8المصدر السابق  :ج ،3ص . 660
ب
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص  .831صدره :فأَل َفيته َغي َر مس َتعتِ ٍ
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،2ص. 123
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،3ص . 631
 6المصدر السابق  :ج ،3ص . 216
 7انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 144
 2ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 3ص. 639
 9انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،7ص. 806
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رجال من بني أسد بن خزيمة بقتل مرة بن محكان ،وقال ابن قتيبة في الشعر والشعراء  :قتله
صاحب شرطة مصعب بن الزبير ،وال عقب له .
وبيتاه في الخصائص :
في َلَيلَ ٍة من جمادى َذا ِ
ت أن ِد َية

ال يبصِ ر العبد في َظلماتها ال ُّطن َبا

.................................

فـي َلَيـلَـ ٍة من جـمادى َذا ِ
ت أن ِد َية

()1
()2

جي ِ
البي ( 35هـ  495 /م)(: )3
ب ال َقتال ال ِك ُّ
 ع َبيد بن م ِ
يعة :شاعر فتاك ،بدوي ،من الفرسان ،يك ّنى
بن المضرحيّ  ،من بني ك َِالب بن َربِ َ
عبي ُد بنُ مجيب ِ
أبا المسيّب أدرك أواخر الجاهلية ،وعاش في اإلسالم إلى أيام عبد الملك بن مروان (المتوفى 2هـ)
وسجن َمرة في المدينة لقتله ابن عم له اسمه زياد .وفر من السجن .وتبرأت منه عشيرته وصنف
ابن السكيت شعره ،وضاع كتاب ابن السكيت ،وفي اسم القتال وإدراكه الجاهلية ،خالف قديم
استخلصنا منه قد يكون أصح األقوال .
وبيته في الخصائص :
مِن َوسطِ َجم ِع َبني ق َريظٍ َبعدَ ما

ار
َهـ َتـ َفـت َر ِبـيـ َعـة يا َبـنـِي َخـو ِ

()6

بن َمعدَ انَ ال َيربو ِع ّي ( 31هـ  495 /م) (: )5
ير ِ
 السفاح بن ب َك ِ
السفاح بن بكير بن معدان اليربوعي  :شاعر روى له صاحب (المفضليات) قصيدة في رثاء يحيى
بن شداد بن ثعلبة  ،من بني يربوع .وكان يحيى مع مصعب بن الزبير في اليوم الذي قتل فيه.
وأدرك مصعب أنه مقتول فقال له :انصرف فما لقتلك معنى ،فقال :وهللا ال تحدث الناس أني
رغبت عن مصرعك .ومازال يدافع عنه حتى قتل معه ،فرثاه صاحب الترجمة لوفائه .
وبيته في الخصائص :
يـطـــ ِرق ِحـلـمـا ً وأَنـا ًة َمـ َعــاً،

ياع ال ُّ
ثم َ
شجاع
ت َينباع ان ِب َ

 1ابن ِج ِّني ،الخصائص :ج ،3ص . 667
 8المصدر السابق  :ج ،3ص  . 793وصدره  :ال يبصِ ر العبد في َظلماتها ال ُّطن َبا
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،4ص. 190
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص.330
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 104
 6ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3ص . 713

()4
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ي (35هـ 495 /م)(: )1
العم ِر ّ
 أ َمي َة َ
العم ِريّ  :شاعر أدرك الجاهلية ،وعاش في اإلسالم .كان من م ّداح بني أمية ،له
أ ُ َمي َة بنُ أَبي َعائذ َ
قصائد في عبد الملك ابن مروان .ورحل إلى مصر فأكرمه عبد العزيز بن مروان .وأنشده قصيدة
له ،وأقام عنده مدة بمصر ،فكان يأنس به ويوالي إكرامه .ثم تشوق إلى البادية وإلى أهله ،فرحل.
وهو من بني عمرو بن الحارث ،من هذيل .
وأبياته في الخصائص :
بالوعـ ِ
ث َمـر الحشو
اريـ َح َ
َمطـ ِ

اح ًة َزي َزفو َنا
هاجرنَ َرم َ
ِر َ ،

()2

اء مـغـ َبـــر ٍة
و َيـخـ َفـي بـ َفـيـ َحـــ َ

َتخـال الـ َقتا َم بِ َها ال َماجشو َنا

ورحـلِـى إِذا هـجـــــرت
كـــأ ّنـى َ

ال
ئ ِّ
بالرمــ ِ
على َج َم َزى جاز ٍ

أو أصــحــم حــ ٍام جـترا ِمـيــزه

()3

ال
َك َزابِ َيــ ٍة جـَيــَدَى بالـدِحــــ ِ

()6

صخر اله َذلِ ّي ( 85هـ  355/م)(: )5
 أبو َ
عبد هللا بن سلمة السهمي ،من بني هذيل بن مدركة :شاعر ،من الفصحاء .كان في العصر
األموي ،مواليا لبني مروان ،متعصبا لهم ،وله في عبد الملك وأخيه عبد العزيز مدائح .وكان قد
حبسه عبد هللا بن الزبير عاما وأطلقه بشفاعة رجال من قريش.
وبيته في الخصائص :
ِْلن لَم َي َت َغي َرا
كأَنه َما م ِ

()4

َ كعب بن َمعدَ انَ ( 85هـ  355/م)(: )3
كعب بن معدان األشقري ،أبو مالك :فارس ،شاعر ،خطيب .من شعراء خراسان .كان معدودا في
جلة أصحاب المهلب بن أبي صفرة ،المذكورين في حروب األزارقة .وهو من " األشاقر " من
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 .
 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص. 88
 8ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،3ص . 779
 3المصدر السابق  :ج ،3ص . 779
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص .402
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص. 90
اري ِن مِن َبع ِد َنا َعصر
 6ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص . 831عجزهَ :و َقد َمر للِد َ
 7األشقري  ،كعب بن معدان (20هـ)  ،شعر كعب بن معدان األشقري  ،تحقيق  :أحمد محمد عبيد  ،أبو ظبي :
هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث دار الكتب الوطنية 8010م  .ص . 109انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص889
.
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وبيته في الخصائص :
ستشرب كأسا م ّرة تترك الفتى

والر َخم
َتلِيال لِفِيه للغرابين َ

()1

ِي (85هـ 355 /م)(: )2
سد ّ
 األ َقيشِ ر األَ َ
معرض  ،أبو معرض شاعر هجاء  ،عالي الطبقة .
ال ُمغِيرة بنُ َعب ِد ِ
ُعر ِ
ض ِ
هللا ِ
بن م ِ
بن َعمرُو ،أبو ِ
من أهل بادية الكوفة  .كان يتردد إلى الحيرة  .ولد في الجاهلية  ،ونشأ في أول اإلسالم  .وعاش
عمرً ا طويال  .وكان عثمان ًيا من رجال عثمان بن عفان  .وأدرك دولة عبد الملك بن مروان  .وقتل
بظاهر الكوفة خنقا بالدخان  .لقب باألقيشر ألنه كان أحمر الوجه أقشر  .وكان يغضب إذا دعي به
 .قال المرزباني  :هو أحد مجّ ان الكوفة وشعرائهم  ،هجا عبد الملك  ،ورثى مصعب بن الزبير .
وبيته في الخصائص :
....................................

َو َقـد َبـدَا َهـنـكِ ِمـنَ المـِئ َز ِر

()3

 عِ م َران بن حِطانَ (86هـ 353 /م)(: )6
بن ُ
الوا ِئلِيّ َ
ار ِجيّ  ،أبو سماك  :رأس القعدة  ،من
ظبيان السّدوسيّ الشيبانيّ َ
عِ م َرانُ بنُ ِحط َ
ان ِ
الخ ِ
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
الح جاج  ،فهرب إلى الشام  ،فطلبه عبد الملك بن مروان  ،فرحل إلى عُمان  ،فكتب الحجاج إلى
أهلها بالقبض عليه  ،فلجأ إلى قوم من األزد  ،فمات عندهم إباضيا  .وإنما عُد من قعدة الصفرية
ألنه طال عمره وضعف عن الحرب فاقتصر على التحريض والدعوة بشعره وبيانه  .وكان
شاعراً مفلقا ً مكثراً .
وأبياته في الخصائص :
بفوارس
َخـ َبـلَـت َغـ َزالة قل َبه
ٍ
شر
َفأَص َبحت فيهم آمِنا ً ال َك َمع ٍ
س أقـول لها إذا َما
َولِـي َنـفـ ٌ

س الـد ِابـ ِر
َتـ َر َكــت َمـ َنـازلَـه َكـأمــ ِ
()4
أَتوني َفـ َقـالوا من َر ِب َ
ضر
يعة أو م َ

()5

سـاني
تـ َنـــازعــنـي لَـ َعـالـي أو َعـ َ

 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 3ص. 790
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 7ص. 877
َ
َ
ت َوفِي ِرجليكِ عقالة ٌ
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،8ص  - 338 ، 316ج ،3ص  . 696صدره :رح ِ
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 70
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،8ص . 424
 6المصدر السابق  :ج ،8ص . 498
 7المصدر السابق  :ج ،3ص . 649

()3
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الرقيات (85هـ 356 /م) (: )1
س ُّ
 ع َبيد هللاِ بن َقي ِ
عبيد هللا بن قيس بن شريح بن مالك  ،من بني عامر بن لؤيّ  ،شاعر قريش في العصر األموي .
كان مقيما ً في المدينة  .وقد نزل الرقة  .وخرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروان .
ثم انصرف إلى الكوفة بعد مقتل ابني الزبير (مصعب وعبد هللا) فأقام سنة  .وقصد الشام فجاء
إلى عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب  ،فسأل عبد الملك في أمره  ،فأمّنه  ،فأقام إلى أن توفي  .أكثر
شعره الغزل والنسيب  ،وله مدح وفخر  .ولقب بابن قيس الرقيات ألنه كان يتغزل بثالث نسوة ،
اسم كل واحدة منهن رقية .
وأبياته في الخصائص :
الَ َبـار َك االله في َ
الغـ َواني ِ َهـل
تذهِل الشيـــ َخ عن َبنِيه وتبدِي

الحــــ َوا ِد َ
ث بـالـمـديـ َنـة َقـد
إن َ
لَــن َتـ َرا َهـــا َولَــو َتـأمـلت إال

يـصـبِـحـنَ إِالّ لَـهــن مـطـلَـب

العذراء
العـقِيـلَـة َ
دام َ
َعــن ِخــ ِ

()2

()3

أوجـعـ َنـنــي و َقـ َرعـن مروتيه
َ

()6

()5

ولها في مفارق الرأس طِ ـيـبا ً

ار ِم ّي (89هـ 358 /م) (: )4
ِ مس ِكين الد َ
بن ُ
ارمِيّ التميميّ  :شاعر عراقيّ
ش َري ِح الد َ
بن أُنيفِ مِسكِينُ الد َ
ارمِيّ (بالتصغير) ِ
َربي َع ُة بنُ َعامِر ِ
شجاع ،من أشراف تميم .لقب مسكينا ألبيات قال فيها( :أنا مسكين لمن أنكرني) .له أخبار مع
معاوية .وكان متصال بزياد بن أبيه.
وبيته في الخصائص :
أَ َخا َك أَ َخا َك إن َمن الَ أَ َخا لَه

يجا َ
ح
اع إلَى ال َه َ
َك َ
بغ ِ
ير سِ الَ ِ
س ٍ

()3

العجاج (95هـ 358 /م)(: )8

َ
صخ ِر السعديّ التميميّ  ،و ُكن َي ُته أَبو الش َع َثا ِء  ،راجز مجيد  ،من
َعب ُد هللاِ بنُ رُؤ َب َة ب ِن ل ُ َبي ِد ب ِن َ
الشعراء  .ولد في الجاهلية وقال الشعر فيها  .ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد اللمك  ،ففلج
 1الرقيات  ،عبيد هللا بن قيس (23هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :محمد يوسف نجم  ،بيروت  :دار صادر  .ص . 1
انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص. 196
 8ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،1ص  : - 817ج ،8ص . 336
 3المصدر السابق  :ج ،3ص . 208
 4المصدر السابق  :ج ،8ص . 230
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 329
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 16
 7ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،3ص  - 684ج ،3ص.700
 2العجاج  ،عبد هللا بن رُؤ َب َة (90هـ)  ،الديوان برواية عبد الملك بن قريب األصمعي  ،تحقيق  :عبد الحفيظ
السلطي  ،دمشق  :مكتبة أطلس  .ج ، 1ص . 1انظر  :الزركلي  ،األعالم :ج ، 4ص. 26
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وأقعد .وهو أوّ ل من رفع الرجز ،وشبهه بالقصيد .وكان ال يهجو .وهو والد رؤبة الراجز المشهور
أيضا .
وأبياته في الخصائص :
ي
يــَحــوذهــــن َولَــه حــــو ِذ ّ
فيه األيادِي َ
َ
وخــ َطر
وخ َطرت ِ

َيـر ُّد َقـلحا ً َو َهـدِيـراً َزغـدَب
وكـبـت أخشاه إذا ما أَح َب َجا

َعز َز منه وهو معطِ ي األَسهال
اآلل ِمـنـه فِي اآلل
كـأَن َرعـنَ
ِ

()1

ِي
َكــ َمــا َيـحــوز الـفِـ َئـة الـ َكم ّ

()2

اي إذا أورده الـطـعـن صدر
َر ٌ

()3

................................

()6

................................

()5

واري َمت َنه بالتهتال
ضرب الس ِ

()4

ضـ َحا وبين قِـيـل القـيال
بين ال ُّ

إِذا َبدَا دهَانِ ٌج ذو أَعدَال

سر
ض َي البازي إذا البازي َك َ
َت َق ِّ
الوجى من أَظلَ ٍل وأَظلَ ِل
تشكـو َ

()3

.................................

()8

.................................

سرهَفته ما شِ ئ َ
ت مِن سِ رهَافِ
َ

()9

والشمس قد َكادَ ت تكـون َد َن َفا
َ
اح َكـي َتـ َزحـلَ َفـا
أد َفـعـ َها بِـالر ِ
ى
الَ ٍ
ث بِـ ِه االَشـــاء َوالــعـبــ ِر ُّ

()15

.................................
.................................
.................................

()11

................................

ور
فـ َكـر فـي َعـلـ َقى وفي مـك ِ
ضـاء َفــانـ َكــدَ ر
صــ َر خـر َبـان َفـ َ
أبـ َ

ور
َبينَ َثواري الش ِ
مس وال ُّذر ِ
()13
.................................

اجـــا مـقـلَـ َتـيـ َهــا َهـجـ َجـا
إِ َذا ِحـ َجـ َ

()16

()12

.................................

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص . 183
 8المصدر السابق  :ج ،1ص . 888
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 339
 4المصدر السابق  :ج ،8ص .341
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 333
 6المصدر السابق  :ج ،8ص . 361
 7المصدر السابق  :ج ،8ص . 366
 2المصدر السابق  :ج ،3ص . 690
 9المصدر السابق  :ج ،1ص  .191وقبله :
كـالـكـــودن المـشـدود بـاإلكــاف
حتى إذا ما آض ذا أعــراف
من غير ما عصف وال اصطراف
قال الذي جمعت لي صوافي
 10المصدر السابق  :ج ،8ص . 324
 11المصدر السابق  :ج ، 8ص -498، 398ج ، 3ص. 633 ، 688
 18المصدر السابق  :ج ،1ص . 884
 13المصدر السابق  :ج ،8ص . 433
 14المصدر السابق  :ج ،8ص . 460
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تكردســـا
َفــ َبـــات مـنـ َتـصـ َبــا ً وما
َ

.................................

َقـد َجـ َبــ َر الـــدِّ يــنَ اإلِلَــه فـ َجــ َبــر

.................................

ولَـم َيـ َزل عِ ــــ ُّز َتـ ِمـيــــ ٍم مـد َعـ َمــا

َكال َبحر َيدعو هَي َقما ً َوهَي َق َما

()1

()2

()3

والشـمـس قـد َكــادَ ت تكون دَ نـَ َفـــا

...............................

()6

اح هَل َتع ِرف َرســمــا ً مك َرسا ً
َيا َ
ص ِ

...............................

()5

سا
س َ
س الـ ِعــ ُّز بـنــــا فاق َعـن َ
اعــ َ
َتـ َقـ َ

...............................

()4

سـحـ َجــا
َجــأ َبـا ً َتـ َرى ِبـلِـيـتـــــِه ِمـ َ

................................

و َمـهـ َمـ ٍه هــالـِكِ َمـن َتـ َعــــر َجـــا
وج
طِ ـر َنـا إلـى كـــال طــوال أعـــ َ
َ
ف وال اصطِ رافِ
بغـيـ ِر َمـا َعـصــ ٍ

()3

()8

................................

()9

................................

()15

................................

سر َهـفـتـه ما شِ ـئ َ
ت مِن سـِرهَا ِ
ف
َ

()11

................................

ور
سـبـ َحـــ ِل الـدفـيـــ ِن َعـيـ َ
بِـ َ
سـج ِ
أسرعت في َنقضِ ي
طـول االليالي
َ

()12

................................

َيـذ َهـبـن في نجـد وغـَـورا غـائرا
س َرى وال َ
ش َعــر
ور َ
في بِئر ال ح ٍ

سا
ي َحـتــى اعـلَـنـكـ َ
وفا ِحـ ٍم دو ِو َ

()13

................................

()16

................................

()15

................................

()14

................................

َهـيـ َهـ َ
رق َهــيهاؤه
ات ِمـن مـنـخـ ٍ

()13

ي
َكـ َمـــا َتـدَا َنــى الـ ِحــــدَأ األ ِو ُّ

()18

................................
................................

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص - 473ص. 330
 8المصدر السابق  :ج ، 8ص421 ، 479
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص. 413
4
َ
اح َكي َت َزحلَ َفا
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص . 324بعده :أد َفع َها بِالر ِ
سا
المصدر السابق  :ج ، 1ص . 824وصدره َ :قالَ َن َعم أَع ِرفه َ ،وأَبلَ َ
6
سا.
اس وأَع َيا البخ َ
س الن َ
المصدر السابق  :ج ، 1ص . 824وصدره  :ف َب َخ َ
 7المصدر السابق  :ج ، 1ص. 829
 2المصدر السابق  :ج ، 8ص . 446بعده :هائل ٍة أهواله َمن أدلَجا
 9المصدر السابق  :ج ، 8ص. 423
 10المصدر السابق  :ج ، 8ص . 494قبله :قد َيكسِ ب المالَ ال ِهدان الجافِي
 11المصدر السابق  :ج ، 1ص ،191ج ، 8ص306
 18المصدر السابق  :ج ، 8ص - 330ص. 396
 13المصدر السابق  :ج ، 8ص. 328
 14المصدر السابق  :ج ، 8ص. 398
13
صبح َج َ
شر
المصدر السابق  :ج ، 8ص . 688عجزه  :بأَفكِه َحتى َرأَى ال ُّ
 16المصدر السابق  :ج ، 3ص.644
 17المصدر السابق  :ج ، 3ص.661
 12المصدر السابق  :ج ، 3ص.679
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الو َجى من أَظلَ ٍل وأَظلَل
َتشكـو َ

()1

................................

اري
والـدهـــر بـاإلِنـســان دَ ّو ُّ
أَ َو الِفا ً َمكــ َة مِن ور ِق ال َحمِى

................................

()2

................................

()3

بي
ف َط َواها األمس كالّ ّ
غض ٌ

................................

()6

ور
ِبـ َ
سـبـ َحـ ِل الـدفيـ ِن َعـيـ َ
سج ِ
صـعـ َ
وأتباع أ َخر
فوق
آل َ
ِمـن ِ
ٍ

................................

()5

................................

()4

العـنكبو ِ
ت المر َم ِل
كـأن َنـس َج َ
س ُّ
سسا
العز ِب َنا َفاق َعن َ
اعـ َ
َتـ َقـ َ

................................

()3

................................

()8

ض ِل
او َيـا ابنَ األفـ َ
أنـك َيـا م َعـ ِ

................................

()9

إمـا َتـربـنِـى أصــِل الــقــعــادا

وأتـقــى أن أنـ َهـض اإلرعادا

ِمـن أن َتـبــدّلــــــت بآدِى آدا

سـى آنــآدا
لَـم َيــك يــنآد َفـأمـ َ

صـبـًـا حــ ِّنـى َحــتـى َكـــادا
َو َقـ َ

َيــعـــود بـعــدَ أعـظـ ٍم أعـوادا

َفـ َقــــد أكـــون َمـــرة َروادا

أطــلـــع الـنِـ َجــاد فـالـنِـ َجــادا

()15

ضم
الو َ
ولم يضع جاركم لَ َحـ َم َ

................................

()11

()12

َحـتــى إذا اصطـفوا له جدارا

...............................

اور
َو َك َحــل َ الـ َعـيـ َنـيـ ِن بِال َعـ َو ِ

................................

اووق حـبـ َ
يـت بـ ِه
إســلـم بِـ َر
ٍ
شجواً َقد َ
َما هَا َج أَح َزانا ً َو َ
ش َجن

احـا أيــ َهـا الجـبر
صـ َبـ ً
وانعـم َ

()13
()16

()15

................................

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص - 136ج ، 3ص. 690
8
ري
س ُّ
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 الع َجير السـلول ُِّي (95هـ 358 /م)(: )1
ب من بني َسلُول  :من شعراء الدولة األموية .
بن َكع ٍ
الع َُجيرُ السـلُولِيُّ ُع َميرُ بنُ عب ِد ِ
بن ُعبيدَ َة ِ
هللا ِ
كان في أيام عبد الملك ابن مروان  .كنيبة أبو الفرزدق  ،وأبو الفيل  .وقيل  :هو مولى البني هالل
 ،واسمه عمير ،وعجير لقبه .كان جواداً كريما ً ،ع ّده ابن سالم في شعراء الطبقة الخامسة من
اإلسالميين  .وأورد له أبو تمام مختارات في الحماسة  .وقال ابن حزم  :هو من بني سلول بن
ذهل بن شيبان .
وأبياته في الخصائص :
ف
آز ٌ
َفـ ًتـى قــد َقــد الـسـيـف ال مـتـ ِ
َإذا َنــ َز ِل األَضــيـَـاف َكـانَ َعــ َذوراً
إذا الﺒﻴﻀَة الﺼَﻤاﺀ عﻀَّﺖ صَفﻴﺤةً

وال َر ِهــل ٌ لَـبــاتــه وبــآدِلـه
()3
َعلى ال َح ِّي َحـتى َتس َتقِال َم َرا ِجله
()2

ﺤَﺮبائِها صاحَﺖ صﻴاحاً وَصَلَّﺖ

()6

ي ( 95هـ 359 /م)(: )5
َ جندَ ل ال ُّط َه ِو ُّ
الحارثيّ ُّ
الط َه ِويّ  ،من تميم  ،شاعر راجز  .كان معاصراً للراعي  ،وكان
َجندَ ُل بنُ المُثنى َ ِ
يهاجيه .نسبته إلى طهية بنت عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم،وهي جدته .
وبيتاه في الخصائص :
............................
حان األَن َج ِل
كأنه بالصح َ
ص ِ

()4

اور
و َكـحــل َ العـيـ َنـيـ ِن بالـ َعـ َو ِ
()3
قـطـنٌ ســخـا ٌم بـأَيادي غــز ِل

يع َة (93هـ 312 /م)(: )8
 ع َمر بن أَبِي َربِ َ
يع َة ال َمخ ُزومِيُّ القُ َرشِ يّ  ،أَ ُبو َ
الخطاب  ،أبو الخطاب  ،أرق شعراء
هللا ب ِن أَ ِبي َر ِب َ
ُع َمرُ بنُ َعب ِد ِ
عصره  ،من طبقة جرير والفرزدق  .ولم يكن في قريش أشعر منه  .ولد في الليلة التي توفي بها
ِي باسمه  .وكان يفد على عبد الملك بن مروان فيكرمه ويقربه  .ورُفع إلى
عمر بن الخطاب  ،ف ُسم َ

 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص. 817
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،8ص . 326
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 448
 4المصدر السابق  :ج ،3ص . 608
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  ،الزركلي  :ج ، 8ص. 140
 6ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3ص  .748وصدرهَ :ح َنى عِظامي وأراه ثاغري
 7المصدر السابق  :ج ، 1ص .888
 2المخزومي  ،عمر بن أبي ربيعة (93هـ)  ،الديوان  ،شرح  :محمد العنابي  ،القاهرة  :مطبعة السعادة  .ص. 3
انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 37
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عمر بن عبد العزيز أنه يتعرض لنساء الحا ّج ويشبب بهن  ،فنفاه إلى دهلك  ،ثم غزا في البحر
فاحترقت السفينة به وبمن معه  ،فمات فيها غرقا ً .
وأبياته في الخصائص :
الرداء الم َحبر
سِ َوى ما َن َفى َعنه ِّ
()2
في أَدِيم الـ َخـديـ ِن َمـاء الـشـ َبــا ِ
ب

الظهر المطية ِ ظله،
قليالً على
ِ
وهـي َمـكـنـو َنـ ٌة تـحـيـر منـهـا

()1

ب
فقلت لها ما بي لهم من َت َر ُّق ٍ

()3

س َيحمِله مثلي
ولـكـن سِ ــ ِّري لـيـ َ

ثـم قـالــوا تـ ِحـ ُّبـ َهـا قـلت َبهراً

صـى وال ُّترا ِ
ب
َعــدَ دَ الـ َقـطـ ِر
والح َ
َ

أبـ َرزوها ِمـثـل ال َم َهـاة َتهادَى
اع ٌة
َف َقالَت َعلَى اس ِم االل ِه أَمر َك َط َ
قـلـت ،إذ أَقـ َبـلَـت َوزه ٌر َت َهادَى
لَــمـا رأيــت أ َبـا َيــ ِزيـ َد مـ َقـات ًِال

ب أتــراب
س َكـواعِ ــ ٍ
َبـيـن َخـمـــ ٍ

َفكانَ ِم ِج ِّني دونَ َمن كنت أَتقي
َكـأَنـنـي ِحـيـنَ أمسي ال ت َكالمني

اعـ َتـادَ َقـلـ َبـ َك من لَيلى َعوائِده
اع الـمـعـصِ َرات بِ ِه
َرب ٌع َقوا ٌء أَ َذ َ
قضين َح ّجا وحاجات على عجل

()6

وإن كـنـت َقـد كـالـفت َما لَم أ َعو ِد

()5

()4

اج المـال َتـ َعـسـفـنَ َر َمــــال
َكـنِــ َعــ ِ
()3
أَدَ َع القِ َتال َ .........................
بان َومعصِ ر
َثـالث شـخـ ٍ
وص َكـاعِ ِ

()8

س َموجودا
ذو بِغ َية ٍ َيش َتهي ما لَي َ
اج أَهــواء َك المكـنونـ َة الطلَل
و َهـ َ

()9

ار َمـاؤه َخـضِ ـل
وكــال َحـيـ َرانَ َجـ ٍ
ثم استـدَ رنَ إلينــا ليلـــة ال َن َقــــــ ِر

()15

()11

بي (95هـ 316 /م)(: )12
 ال َفضل اللِّه ّ
ب  ،من قريش  :شاعر من فصحاء بني هاشم  .كان
بن أبي لَ َه ٍ
بن َ
بن عُت َب َة ِ
اس ِ
العب ِ
ال َفض ِل ِ
معاصرا للفرزدق واألحوص  ،وله معهما أخبار  .ومدح عبد الملك بن مروان  ،وهو أول هاشمي
مدح أمويا بعد ما كان بينهما فأكرمه  .وكان شديد السمرة  ،جاءته من جدته وكانت حبشية  .و

 1ابن ِج ِّني ،الخصائص :ج ، 1ص . 97
 8المصدر السابق  :ج ،8ص . 323
 3المصدر السابق  :ج ،1ص . 74
 4المصدر السابق  :ج ،8ص . 493
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 343
 6المصدر السابق  :ج ،8ص . 361
اء
 7المصدر السابق  :ج ،8ص  . 377تتمته :
يج َ
................وأَش َه َد ال َه َ
َ
 2المصدر السابق  :ج ،8ص . 321
 9المصدر السابق  :ج ،3ص . 746
 10المصدر السابق  :ج ،3ص . 726
 11المصدر السابق  :ج ، 8ص. 387
 18انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 130
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لذلك يقال له  :األخضر  .واللهبي نسبة إلى أبي لهب  .في شعره رقة وهو دون الطبقة األولى من
معاصريه  .توفي في خالفة الوليد بن عبد الملك .
وبيته في الخصائص :
...................................


()1

األمر الذي وعدوا
وأخلفوك عِ دَا
ِ

ضم َر َة ( 95هـ  /نحو  316م)(: )2
َقع َنب بن َ

ضم َر َة ،من بني عبد هللا بن غطفان  :من شعراء العصر األموي  .يقال له " ابنُ أ ُ ِّم
َقع َنبُ بنُ َ
صاحِب" كان في أيام الوليد بن عبد الملك  ،وله هجاء فيه  .من شعره األبيات التي أولها  " :إن
َ
يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا عني  ،وما سمعوا من صالح دفنوا " وسماه ابن حبيب " قعنب بن أم
صاحب الفزاري " وفزارة من غطفان .
وبيته في الخصائص :
جرب ِ
ت من خلقي
َمهالً أَعا ِذل َ قد ّ

ضنِنـوا
أ ِّني أجود
ألقوام وإن َ
ٍ

()3

 ع َبيد هللاِ ب ِن عت َب َة الهذل ِّي ( 98هـ  314 /م)(: )6

ُع َبي ُد هللاِ بنُ َعب ِد هللاِ ب ِن عُت َب َة ب ِن َمسعُو ٍد المدنِي الهُذلِيّ  ،أبو عبد هللا :مفتي المدينة ،وأحد الفقهاء
السبعة فيها .من أعالم التابعين .له شعر جيد أورد أبو تمام قطعة منه في " الحماسة " وأبو الفرج
كثيرا منه في " األغاني " وهو مؤدب عمر بن عبد العزيز .قال ابن سعد :كان ثقة عالما فقيها
كثير الحديث والعلم بالشعر ،وقد ذهب بصره .مات بالمدينة .
وبيتاه في الخصائص :
غير أني أبح
سـعـي ٍد َ
وعـنـد َ
ب َعث َم َة في فؤادي
َت َغ َلغل َ ح ُّ

()5

باألمر
األمر يذكر
بذكراك إن
َ
ِ
()4
َفـ َباديـ ِه َمـ َع الـخـافـي َيــسير

1
أجدُّا ال َبينَ فانجردوا
ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3ص  ، . 742وصدره :إن الخليط َ
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 808
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص .130
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،4ص. 193
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،8ص . 421
 6المصدر السابق  :ج ،8ص . 600
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اح السلول ُِّي (155هـ 318 /م) (: )1
َ عبد هللاِ بن َر َب ِ

اح السلُولِيُّ  ،من بني مرة بن صعصعة  :شاعر إسالمي  .أدرك
َعب ُد ِ
هللا بنُ َهم ِام ب ِن ُن َبي َش َة ب ِن َر َب ِ
معاوية  ،وبقي إلى أيام سليمان بن عبد الملك  ،أو بعده  .له أخبار  .ويقال  :إنه هو الذي بعث
يزيد بن معاوية على البيعة البنه معاوية  .وكان يقال له " العطار " لحسن شعره .
وبيته في الخصائص :
س َينها
ِزيادَ َتنا نعمان ال َتن َ

والكتاب الذي َتتلو
َت ِق هللاَ فينا
َ

()2

 جﺤﺪر العﻜَليّ (155هـ 318 /م) (: )3
جُﺤﺪُر بنُ َربي َع َة العُﻜَليّ شاعر من أهل اليمامة  .كان في أيام الحجاج بن يوسف  ،يقطع الطريق
وينهب األموال ما بين حجر واليمامة  ،فأمسكه عامل الحجاج في اليمامة وسجنه الحجاج في سجن
بها اسمه (دوّ ار)  .قال وله قصيدة في السجن يصف فيها السجن والتقاءه فيه ببعض أضرابه .
وبيته في الخصائص :
َو َقد َما هَا ِج ِّني َفازدَ دَت َ
شو ًقا

ان
ب َكـاء َح َما َم َتي ِن َتـ َجـ َاو َبـ ِ

()6

اري ( 155هـ  318 /م)(: )5
َ مالِك بن أَس َما َء ال َف َز ّ
َ
در ال َف َزاريّ  ،أبو الحسن :شاعر غزل ظريف،
َمالِ ُ
بن ِ
حصن ٍ
بن َب ٍ
بن حُ ذيف َة ِ
ار َج َة ِ
ك بنُ أس َما َء بنُ َخ ِ
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 :
أَذكر من جا ِرتي و َمجلِسِ ها
ث َيـ ِزيـدنِي ِم َق ًة
و ِمـن َحديـ ٍ

 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص. 143
 8ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،8ص  : - 496ج ،3ص. 691
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص.113
 4ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،1ص . 836
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 837
 6ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص. 66

س ِن
الح َ
َطـرائِـفـا ً ِمن َحـدِيثِها َ
()4
ما ل َِحدِي ِ
وق من َث َم ِن
ث ال َموم ِ
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ِ ز َياد بن َح َمل (155هـ 318/م) :
العدَ ِويّ زيا ُد بن مُنقِذ ؛ ونستدل على هذا من قول التبريزي في شرح الحماسة " :
هو ال َمرار َ
َوي َقال لَه ِز َياد بن منقذ أحد بني عدي من بني َتمِيم "( . )1وهو زياد بن منقذ بن عمرو ،الحنظليّ،
من بني العدوية ،من تميم ،يلقب بالمرّ ار :من شعراء الدولة األموية .كان معاصرا للفرزدق
وجرير .وكانت إقامته في بطن الرمّة (من أودية نجد) وزار اليمن .وله قصيدة في ذم صنعاء
ومدح بلده وقومه ،وكان متصال ببني مروان .وهاجاه جرير(. )8
وبيته في الخصائص :
س َرت أَم عادَ ني حلم ؟
فقلت أَه َي َ

فقمت للطي ِ
ف مرتاعا ً وأَر َقني

()3

ابت (156هـ 322 /م)
بن َث ِ
َ عبد الرح َمن بن حسانَ ِ

()6

َعبد الرح َمن بنُ حسان بن ثابت األنصاريّ الخزرجيّ شاعر ابن شاعر  ،كان مقيما ً في المدينة ،
وتوفي فيها  .اشتهر بالشعر في زمن أبيه  ،قال حسان ( :فمن للقوافي بعد حسان وابنه؟ ومن
للمثاني بعد زيد بن ثابت؟) وفي تاريخ وفاته خالف .
وأبياته في الخصائص :
ازت فـ َتـبـ َ
فـ َتـ َبـــ َ
ازخــت لَـ َهــا

()5

عل الحسنا ِ
ت هللا يشكرها
َمن َيف ِ
اع
َوكـنـت أذل ِمــن َوتِــ ٍد بــ َقـــ ٍ

................................
()4

الن
والشر
ِّ
ُّ
بالشر عِ ندَ هللاِ مِث ِ
()3
يـ َ
سه بالفِه ِر َوا ِجئ
شـ ُّجـع َرأ َ

لي (155هـ 323/م)(: )8
العك ّ
اع َ
 س َويد بن ك َر ٍ

س َُويد بن ُكراع العكلي ،من بني الحارث بن عوف :شاعر فارس مقدم .كان في العصر األموي
صاحب الرأي والتقدم في بني عكل .
وبيته في الخصائص :
أَبِـيـت بـأَبـ َوا ِ
ب ال َقـ َوافِي َكأَن َما

ش نز َعا
أَذود بِ َها سِ ربا ً مِنَ َ
الوح ِ

 1التبريزي  ،شرح الحماسة  :ج ، 1ص. 131
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 33
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص  ،847ج ، 8ص . 384
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 303
3
الو َتر
س َة
الجاز ِر َيس َتن ِجي َ
ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،1ص  . 31وصدره ِ :جل َ
ِ
 6المصدر السابق  :ج ،8ص . 498
 7المصدر السابق  :ج ،3ص . 734
 2انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 146
 9ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،1ص . 861

()9
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ي ( 155هـ  323/م) (: )1
ار ّ
 األَح َوص األَن َ
ص ِ
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
المدينة .وفد على الوليد ابن عبد الملك (في الشام) فأكرمه الوليد ،ثم بلغه عنه ما ساءه من سيرته،
فرده إلى المدينة وأمر بجلده ،فجلد ،ونفي إلى " دهلك " وهي جزيرة بين اليمن والحبشة ،كان بنو
أمية ينفون إليها من يسخطون عليه .فبقي بها إلى ما بعد وفاة عمر بن عبد العزيز .وأطلقه يزيد
بن عبد الملك .فقدم دمشق فمات فيها .وكان حماد الراوية يقدمه في النسيب على شعراء زمنه.
ولقب باألحوص لضيق في مؤخر عينيه.
وأبياته في الخصائص :
ورهِم
َعلَى حِينَ أَل َهى الن َ
اس جال أم ِ
إِذا كن َ
صبا
ت عِزها ًة عن االله ِو والـ ِّ

االله بـَيـنِــي َو َبــيــــنَ َقــ ِّيــ ِمـ َهـــا
أَالَ َيــا َنــخــلــــ ًة ِمــن َذا ِ
ت عِ ــر ٍق

ار لِــمـر ِمـلَــة ٍ
إ ِّنــي َإذا َخـ َبــت َنــــ ٌ

َفـ َنـدالً ،ز َريـق ،ال َمـال َ َنـدل َ الثـ َعـالِ ِ
ب

()2
()3

يابس الصخـر َجـل َمدا
فكن َح َجراً من
ِ
َيـــفــــ ُّر عــ ِّنــي بــهــــا وأتــــبـــــع
ســـــــالم
عل ّيــك َو َرحــ َمــة هللاِ الــ ّ

()6

()5

ألــ َفــى بـأرفــ ِع تــال رافـ َعــا ً َنـــاري

()4

ك َث ِّير َعزة (155هـ 323 /م) (: )3

َ
بن َعامر ُ
الخ َزاعِ يّ  ،أبو صخر :شاعر ،متيم مشهور .من أهل
بن األسود ِ
ُك َث ِّي ُر بنُ عب ِد الرحمن ِ
المدينة .أكثر إقامته بمصر .وفد على عبد الملك بن مروان ،فازدري منظره ،ولما عرف أدبه رفع
مجلسه ،فاختص به وببني مروان ،يعظمونه ويكرمونه .وكان مفرط القصر دميما ،في نفسه شمم
وترفع .يقال له " ابن أبي جمعة " و " كثير عزة " و " الملحي " نسبة إلى بني مليح ،وهم قبيلته،
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 "
أخباره مع عزة بنت جميل المضرية كثيرة .وكان عفيفا في حبه قيل له :هل نلت من عزة شيئا

 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،4ص. 116
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص . 183
 3المصدر السابق  :ج ،1ص . 193
 4المصدر السابق  :ج ،8ص . 391
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 361
 6المصدر السابق  :ج ،3ص . 730
 7كثير عزة  ،كثير بن عبد الرحمن الخزاعي (103هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  ،إحسان عباس  ،بيروت  :دار الثقافة
1971م  .ص . 9انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 819
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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 :
منى كل حاج ٍة
و لما قضينا من ً

باألركان من هو ماسح
سح
و َم ّ
ِ

األحـاديث بيننا
أخذ َنـا بأطـراف َ

المطي األباطح
وسـالت بأعناق
ِّ

()1

()2

أرانــي وال كـفــ َرانَ هللِ إ َنــ َمـــا

أوا ِخـي ِمـنَ األقــ َوام كــل َبخيل

وإنــي َو َتـهـ َيـامي ِب َعـزة بعدما

تـخـاليـت ِمـمـا بـيـنـنـا و َتـخـال ِ
ت
()3
َتـبـوأَ ِمـن َهـا لل َمـقيـ ِل اضمحال ِ
ت

لكالمرتجي ظال الغـمـامة ِ كالما
وفارق ِجـيـرةٌ
َ
أَأَن زم أَجمال ٌ

()6

...................................

خليلي هذا ربع عزة َ فاعقال

()5

صـا َخيز َرا َن ٍة
أالَ إن َما لَيلَى َعـ َ

()4

...................................

آلف
الحا ِجبِ ّية
ٌ
ف َيـ َنـال َ
َو َكـيـ َ

بيليل َ ممســاه و َقــد َجــاوزت رقـدً ا

...................................

()3

()8

وإني ألسمو بالوصال إلى التي

يكون سنــاء وصلهـا وازديارهـــا

ضا ِح ًكا
الردَاءِ إِ َذا َت َبس َم َ
َغمر ِّ
لــمـيـــ َة مــو ِحــ َ
شــا َطــلَــل

ال
َغـلَـ َقـت لِـ َ
ضـحـ َكـتــِ ِه ِر َقــاب ال َم ِ

ب َثي َنة من آل النساء وإنـ َمــا
أَقـول َوقـد تالحقـت المطايا
................................
ولألرض أ ّما سـود َهـا فـتـ َجـالـلت
صا َخـيـز َرا َنة ٍ
أالَ إنـ َمـا لَـيـلَى َعـ َ

()9

()15

...................................

يكـنّ ألدنــى ال ِوصـــال َ لـ َغــائــب

()11

َكـ َذاك الـ َقـــول إِن عل ّيـك َعـيـنـا
()13
إِ َذا َما ال َع َوالـِي بِال َعـبِـيطِ اح َمـأَرت
()12

َبياضا ً وأمـا ِبـيـضـ َهـا فــاسـوأدّ ِ
ت

()16

ف َتــلِـيــن
َإذا َغـ َمــزو َهــا ِبـاألكــــ ِّ

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص . 64
 8المصدر السابق  :ج ،1ص . 869
 3المصدر السابق  :ج ،1ص .871
 4المصدر السابق  :ج ،8ص  . 408عجزه :وصاح غراب ال َبين أنتَ َح ِزين
ت
 3المصدر السابق  :ج ،8ص  . 420عجزه :قلوصيكما ث ّم ابكيا حـيث حل ِ
6
ف َتلِين
المصدر السابق  :ج ،8ص  . 491عجزهَ :إذا َغـ َمـزو َهـا ِباألكـ ِّ
 7المصدر السابق  :ج ،8ص . 303
 2المصدر السابق  :ج ،8ص . 390
 9المصدر السابق  :ج ،8ص . 601
 10المصدر السابق  :ج ،8ص  . 638عجزه :يـلـوح كـأ ّنـه ِخـلـل
 11المصدر السابق :ج ،3ص . 631
 18المصدر السابق  :ج ،3ص . 637
 13المصدر السابق  :ج ،3ص . 731 ، 717وتمام البيت  :وأَنتَ ابنَ لَيلَى َخير َقو ِم َك َمشهداً
 14المصدر السابق  :ج ،3ص . 731 ، 717
 13المصدر السابق  :ج ،3ص . 288
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بر َعنكِ فعـا َقـنى
َولَ َقد أَ َردت الص َ

َعــلَــ ٌق ِبـ َقـلبـي ِمـن َهــ َواكِ َقـدِيـم

()1

()2

لو يسمعونَ كما سمعـت حديثهـا
ش ً
دّاء َ
غبة
الواشِ ينَ لَ َ
َوكونِى َعلَى َ

َخــ ُّروا لِــ َعــزة َ ركـ َعـا ً وسـجــودا
()3
َكـ َمـا أَ َنـا لِـلـ َواشِ ــى أَلَـ ُّد َ
شـغــوب

بالحزن ط ّيبة َ الثرى
فما روضة ٌ َ

يـمـ ُّج الـندى جـثجـاثها وعرارها

أردان عـزة َ َمـوهـنا ً
بأطيب من
َ
ِ

بالمندل الرط ِ
ب نارهــا
وقد أوقدت
ِ

ب ِريحــها
لَه َن َعل ٌ الَ َتـطـ ِبـي ال َكـل َ

()6

َوإِن وضِ َعت َوس َط ال َمجالِس شم ِ
ت

()5

 عمر بن لجأ ( 155هـ  326 /م)(: )4
عمر بن لجأ ( وقيل  :لحأ ) بن حدير ابن مصاد التيمي ،من شعراء العصر األموي ،اشتهر بما
كان بينه وبين " جرير " من مفاخرات ومعارضات  .وبرزة أمه  .مات باألهواز .
وأبياته في الخصائص :
صل َ من أَبالئها
فصادَ َفت أَع َ
ِي ال أَ َبـا لَكم
يا تي َم َتي َم َعــد ٍّ

يع ِجبه النزع على ظمائها

()3

سـوأ ٍة ع َمر
ال َيل َق َينكم في َ

()8

صيب بن َر َباح (158هـ 324 /م)(:)9
 ن َ
نصيب بن رباح ،أبو محجن  ،مولى عبد العزيز بن مروان  :شاعر فحل  ،مقدم في النسيب
والمدائح  .واتصل بخدمة السلطان صالح الدين  ،وولي الوزارة للملك األفضل ابن صالح الدين
في دمشق  .ولم تحمد سياسته  ،فخرج منها مستخفيا في صندوق مقفل  .ثم انتقل إلى خدمة الملك
الظاهر غازي (صاحب حلب) ،ولم تطل إقامته فيها  .وتحول إلى الموصل  ،فكتب اإلنشاء
لصاحبها محمود بن عز الدين مسعود  ،فبعثه رسوالً في أواخر أيامه إلى الخليفة  ،فمات ببغداد .
وبيتاه في الخصائص :
س َقـبـلَه
وإِني َو َقفت اليو َم واألَم ِ

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 483
 8المصدر السابق  :ج ،1ص . 63
 3المصدر السابق  :ج ،3ص .710
 4المصدر السابق  :ج ،3ص . 288
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 314
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 39
 7ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج 8ص. 394
 2المصدر السابق  :ج 1ص. 874
 9انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،8ص. 31
 10ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،3ص  - 313ج ،3ص. 671

()15

بباب َك حتى كادَ ِ
ت الشمس َتغرب
ِ
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سوادي و َتح َته
س ِودت ولم أَملِك َ
َ

ض َبنائقه
ِيص من القوه ِِّى بيِ ٌ
َقم ٌ

()1

َ ج ِرير (115هـ 328 /م)(: )2

َج ِريرُ بنُ عَطِ ي َة ب ِن َ
ب ب ِن ال َيربُوعِ يّ َوال َخ َطفِيُّ
حُذي َف َة ال َخ َطفِيِّ  ،بنُ َبد ِر ب ِن َس َل َم َة ب ِن َعوفِ ب ِن ُكلَي ِ
لَ َقب  ،أَبُو َحز َر َة  ،من تميم  ،أشعر أهل عصره  .ولد ومات في اليمامة  .وعاش عمره كله يناضل
شعراء زمنه ويساجلهم – وكان هجاءاً مرّ اً – فلم يثبت أمامه غير الفرزدق واألخطل  .وكان
عفيفا ً  ،وهو من أغزل الناس شعراً .
وأبياته في الخصائص :
علي فخال َعـنهـم
إِ َذا اجـتـمـعـوا ّ
سيروا بني العم فاألهواز منزلكم
َتــ َزود ِمـثـــل َ َزا ِد أَبِـيـ َك فِــيــ َنـــا
َبانَ َ
الخليطَ ،ولَو ط ِّوعت ما َبا َنا

....................................
ض َعوات َتولجا
متخذاً فِي َ

()3

ار َيـــا ِ
ت
َ
از َيـصـــ ُّك حـــ َبـ ِ
وعـن َبــ ٍ

ونهر تيرى َفــــال تعـرفـكـم العرب
()5
َفـنِـعـــ َم الـــزاد َزاد أَبـِـيــــ َك َزاداً

()4

()4

.................................
()3
صــا َبـا
صـبـت لـَ َقـد أَ َ
َوقـولـي إِن أَ َ
()8

()9

ذا َك الذيَ ،وأبيكِ َ ،تعـ ِرف َمــالِـ ٌك
ســرح َِى ال َقـوافى
أَلَـم َتـعــلَــم مـــ َ

َوالـ َحــ ُّق َيـد َمـغ تــ ّرها ِ
ت الـ َبـاطِ ـ ِل
()15
فــال عِ ــ ًّيــــا بـهـنّ وال اجـ َتــال َبــا

ف وإن َبعدَ ال َمدَى
مِن كال مشــ َت ِر ٍ

رال
َ
اق مـنـاق ِِل األَج ِ
ضــ ِر ِم الــ ِّرقــ ِ
َ ()12
ضو َط َري لوال ال َكمِي المقن َعا
َبنِي َ

َتعدُّونَ َعق َر ال ِّني ِ
ضل َ َمجـدِكم
ب أف َ
سى
دَان إِلَــي مـؤ َ
لَــحــب الـمـؤقِـ ِ
تــدَ ِّري َفــو َق َمـتـ َنـيـ َهـا قــرونـا ً

()11

()13

...................................
()16
َعـلــى َبـ َ
ســ ٌة لــ َبـــــاب
شــ ٍر وآنِـ َ

 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 1ص. 127
 8جرير ،جرير بن عطية بن حذيفة (110هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :نعمان محمد أمين  ،القاهرة  :دار المعارف
8009م  .ص . 11انظر  :الزركلي  ،األعالم  ،الزركلي  :ج ، 8ص. 119
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص . 30
 4المصدر السابق  :ج ،1ص  - 93ج ،8ص. 338
 3المصدر السابق  :ج ،1ص . 99
الوصل أقرانا
حبال
 6المصدر السابق  :ج ،1ص  . 99وعجزه  :وقطعوا من
ِ
ِ
 7المصدر السابق  :ج ،1ص  -137ج ،8ص 370وصدره :أَقِلّي اللَو َم عا ِذل َ َوالعِتابا
 2المصدر السابق  :ج ،1ص . 132وقبله :كأنه ذيخ إذا تنفجا
 9المصدر السابق  :ج ،1ص . 862
 10المصدر السابق  :ج ،1ص  829ج ، 3ص231
 11المصدر السابق  :ج ،8ص . 386
 18المصدر السابق  :ج ،8ص . 336
13
اءه َما ال َوقود
ض َ
المصدر السابق  :ج ،8ص : -483ج ،3ص .721 ، 730وعجزهَ :و َجعدَة إذ أَ َ
 14المصدر السابق  :ج ،8ص . 443
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وء
لَـ َقـد َولَــدَ األخـيـطــل َ أ ُّم ســـ ٍ
لَـمـا أَ َتـى َخ َبر ُّ
اض َعـت
الز َبـي ِر َت َو َ

بانَ الخـليط برامـتـيـ ِن َفـودعـوا
العـزيـ ِز
َنـفـا َك األَ َغــ ُّر اِبـن َعـب ِد َ

ِب ال َم َطايا
ألَـسـتـم َخـيـ َر َمـن َرك َ
وكان سِ يان أال َيســرحـوا َن َعـما
َف َهي َه َ
العقِيق َو َمن ِب ِه
ات هَي َهات َ
َلـم َتـ َتـلـفـع ِبـ َفـضــ ِل ِمـئـ َز ِر َهــا

ِي ال أَ َبــا لَـكــم
َيـا َتـيـ َم َتـيـ َم َعـد ٍّ

بو َ
شام
َعـلــى َبـاب اســت َها صل ٌ

()1

ســ َور ال َمدِي َنــ ِة َوال ِج َبال الخـشع

()2

أو كــال َمـا َظـ َعـنـوا لـبـيـ ٍن تـجـزع
ِبـ َحـ ِّقــ َك تــنـفــى َعــ ِن ال َمـسـ ِج ِد

()3

()6

()5

راح
وأنــدى الـعـالمـيـنَ بطــونَ
ِ
()4
واغبرت السوح
أو َيس َرحوه ِبها
ِ
و َهـيـ َهـ َ
ِيق نواصِ له
ات ِخـل بال َعـق ِ

دَ ع ٌد َولَــم تـسـ َق دَ عـد فِي العلَ ِ
ب

()3

()8

ســوأ ٍة عـ َمـر
ال َيـلـ َقـ َيـنـكــم فـي َ

()9

َف َيوما ً ي ِ
جازينَ ال َهوى َغي َر ماضِ يٍ
()15
َجول التراب فهو َجيالني

و َيـو َما ً تـ َرى ِمـنهـن غـول ٌ ت َغـول

سمت بها
ألم تكن في وسوم قد َو َ

ٌ
موعظة يا زهر َة ال َي َم ِن
من َحانَ

()11

ـرزدَق (115هـ 328 /م)(: )12
 ال َف َ
صع َة الت ِمي ِميّ الدار ِميّ أبو فراس  ،الشهير بالفرزدق  :شاعر من النبالء ،
صع َ
بن َ
َهما ُم بنُ َغالب ِ
من أهل البصرة  ،عظيم األثر في اللغة  ،كان يقال  :لوال شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب ،
ولوال شعره لذهب نصف أخبار الناس  .يشبه بزهير بن أبي سلمى  .وكالهما من شعراء الطبقة
األولى  ،زهير في الجاهليين  ،والفرزدق في اإلسالميين  .وهو صاحب األخبار مع جرير
واألخطل  ،ومهاجاته لهما أشهر من أن تذكر  .كان شريفا في قومه  ،عزيز الجانب  ،يحمي من
يستجير بقبر أبيه – وكان أبوه من األجواد األشراف – وكذلك جده  .وفي شرح نهج البالغة :
كان الفرزدق ال ينشد بين يدي الخلفاء واألمراء إال قاعدا  ،وأراد سليمان بن عبد الملك أن يقيمه
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،8ص . 320
 8المصدر السابق  :ج ،8ص . 328
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 323
 4المصدر السابق  :ج ،8ص . 393
 3المصدر السابق  :ج ،8ص  - 613ج ،3ص.214
 6المصدر السابق  :ج ،8ص . 614
 7المصدر السابق  :ج ،3ص . 661
 2المصدر السابق  :ج ،3ص . 673
 9المصدر السابق  :ج 1ص.874
 10المصدر السابق  :ج ،3ص . 741
 11المصدر السابق  :ج ،8ص . 618
 18الفرزدق  ،همام بن غالب التميمي (110هـ)  ،الديوان  ،شرحه  :عليّ فاعور  ،بيروت :دار الكتب العلمية
1927م  .ص  . 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 2ص. 93
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فثارت طائفة من تميم  ،فأذن له بالجلوس ! كان يكنى في شبابه بأبي مكية  ،وهي ابنة له  .ولقب
بالفرزدق  ،لجهامة وجهه وغلظه  .وتوفي في بادية البصرة  ،وقد قارب المئة  .وأخباره كثيرة .
وكان مشتهراً بالنساء  ،زير غوان  ،وليس له بيت واحد في النسيب مذكور  .وقال المرتضى :
كان يحسد على الشعر ويفرط في استحسان الجيّد منه .
وأبياته في الخصائص :
لَـمـا َرأتـنِـي َخـلَـ ًقـا مـقـلـولـيـَا
()2
و َقـد َيـمـأل الـ َقـطر اإلِ َنا َء فيف َعم
()3
اربــه
أَبــو أ ِّمـ ِه َحــي أَبـوه يـ َقـ ِ

َقـد َعـ ِجـ َبـت ِمـ ِّنـي َو ِمــن يـ َعـيـلِيا

()1

ارص َتـأ َتـينـِي فـ َتحـ َتـقِـرو َن َهـا
َقـ َو ِ

اس إِال م َمال ًكا
َو َمـا ِمـثـله فِـي الـنـ ِ

مِن الـمـ َتـلَـ ِّقـطِ ـي َقـ َر ِد الـقـ َم ِام
()5
..................................

ســ ِّيــد ذو خـ َر ِّيــ َطــــ ٍة َنــ َهـــاراً
أ َ

()6

هـ َمـا َنـ َفـ َثـا فِـي فِي مِن َف َم َوي ِه َما

لَـ َكـانَ عل ّي لـلـ َقــدَ ِر الـخـيـــار
()3
والجانِب الم َت َخوف
َو َرأب الثأَي
َ
()4

ولو ِرضـ َيـت يـداي ب َهـا وض ّنت

َوإِ ِّن َي مِن َقو ٍم بِ ِهم تـ ّتـ َقـى الـ ِعـدَا

َظلَ َ
مت ولَكِن ال َيدَي لك بالـ ّظـل ِم
()9
إلى ال َمت َذوو أَحسابِـهـا عـ َم َرا
()8

..................................
وب لَها
لَو لَم َتكن َغ َطفانٌ ال ذن َ

يـدَ هـنِــج بـالـ َقـعــ ِو والـمــِز َو ِد

وعـيـر ل َهـا ِمـن َبـنـا ِ
ت الـكـدا ِد
َ

()15

َ .......يعصِ رنَ السل َ
أقاربه
ِيط ِ
أَقــلِــب أَمــ ِري َظـهـ َره لل َبـط ِن

()11

...................................
ج ِّني
َكــيــ َ
ف َترانِـي قـالِـبـا ً ِمـ ِ
()12

قد قتل هللا زيادا ع ّني
يم َتـنقاد الصياري ِ
ف
َنـفـ َي الدرا ِهـ ِ
سيروا بني العم فاألهواز منزلكم
ائـتــه بـ َمـجـلــوم َكــأن َجـ ِبـيـنـه

()13

..................................

ِيرى َفلَم َتعـ ِرفكم العـ َرب
و َنهر ت َ

()16

س َوسطها قد َتـ َفالقا
َ
صالءة َور ٍ

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص . 49
 8المصدر السابق  :ج ،1ص . 864 ، 39
 3المصدر السابق  :ج ،1ص  -180ج ،8ص .366
 4المصدر السابق  :ج ،1ص . 147
3
اوي أَ َ
شد ِر َج ِام
اب ِح ال َع ِ
 6المصدر السابق  . 136 :وعجزه َ :علَى الن ِ
المصدر السابق  :صدر السابق  :ج ،1ص . 814
 7المصدر السابق  :ج ،1ص . 834
 2المصدر السابق  :ج ،1ص  . 870وصدره  :ولَو كنتَ َمولى الع ِّز أو في ظِ اللِ ِه
 9المصدر السابق  :ج ،8ص . 330
 10المصدر السابق  :ج ،8ص . 361
 11المصدر السابق  :ج ،8ص  . 433وتمام البيت:ولكن ِد َيافِي أبوه وأ ُّمه
 18المصدر السابق  :ج ،8ص 394 ، 313
13
الحصى في كلِّ ها ِج َر ٍة
المصدر السابق  :ج ،8ص  .313صدرهَ :تنفِي َيداها َ
 14المصدر السابق  :ج ،8ص .316

()1

ِب َحو َرانَ ....................
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لصــال ِة دَ َعـا الـمـ َنـادِي
َفـلَـ ّمــا لـ ّ

ور
ن َهضت َوكنت مـنـها في غر ِ
()3
أميرها
بـ َهـا أَسـ ٌد إذ كـان سيفا ً َ

ارثــو َهــــا
مــلـو ٌك َيـبـ َتـنـــــونَ َتـــ َو َ
ضــا ً أَ ِرقـــت لــه
ار َ
َيـا َمـن رأى َعـــ ِ

اول َوالـقِـ َبا َبـا
سـ َرا ِد َقـ َهـا ال َمـ َقــــ ِ

فلسـ ِ
ت خراسـانَ التي كان خال ٌد

َفــ َيــا لَـيــ َ
ت داري بالمدين ِة أصبحت

.......................................
الجري َبي َنه َما
كــالهــ َمـا ِحـيـن جـد َ
َوإذا َذ َكــر َ
ت أ َبـــــــا َك أو أيـــامـَـــه
......................................
دان ِكـالهـ َمـا
َعـشِ ــ ّي َة َ
ســال َ المـِر َبــ ِ

()2

()6

ســـــ ِد
وجـب َهـ ِة األ َ
ِراعـي َ
َبـيــنَ ذ َ

()5

()4

فلج أو بسي ِ
ف الكــواظــ ِم
ِ
بأجفار ٍ
()3
ان
رؤوس َكـ ِبـيـ َريـ ِهــنّ َينــ َتــطِ َح ِ
()8
َقـد أَقـلَـ َعـا وكـالَ أَنـ َفـيـ ِهـ َما َرابي

أخـ َزا َك َحـيـث تـ َقـــبـل األحـجــار

()9

حبان
َنـكن مثـل َ َمن يا ذئب َيص َط ِ
()11
بالسيو ِ
ار ِم
ت
جاج َة َمو ٍ
ف ّ
ّ
َع َ
الص َو ِ
()12
يم إذا َما َجا َء َيس َتلِم
ركن َ
الحـطِ ــ ِ
()15

احـتِـــ ِه
َيـكــاد يــمسِ ــكــه عِ ـرفانَ َر َ
راحـت بـ َمـسـلَـ َمة البِـ َغــال َعـشِ ـيـ ًة

فــار َعـى َف َزار ُّة َال هَناكِ ال َمرتع

قـتـلـت قـتيـالً لـم َيـ َر النـاس ِمـثـله

()16

سـورا
أقـالـبــه ،ذا تـومـتـيـن مـ َ

ارب
إلــى َمـلِـك َمــا أ ُّمـه مـــن مـحـ ٌ
سـكـ َران كانَ ابنَ ال َم َراغِ ِة إِذ هَجا
أَ َ

()15

مان يا ابنَ َمر َوانَ لم َيدَع
َو َع ُّ
ض َز ٍ

َت َف ّو َ
قت َمال َ اب َني ح َجـيـ ٍر َو َمـا هـما
هـ َمـا َنـ َفـ َثـا فِي فِي ِمـن َف َم َوي ِهـ َما

()13

أبـوه وال َكــا َنت كليب تصا ِهــره
()14
بجو ِ
ف الشـ ِام أَم م َتسا ِكـر
َتمِيما ً َ
()13
سحـتا ً أو م َجالف
ال إالّ م َ
مِنَ ال َم ِ
ضـ َر ٍع غــمـ ِر
فان َوال َ
بذِي َحط َم ٍة ٍ

()18

...................................
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ث األموا ِ
بالوارث الباع ِ
ت قد ضِ منت


()2

الدهار ِير
َهر
ِ
إ ّياهم األرض في د ِ

يلي (125هـ 338 /م) (: )3
مزاحِم الع َق ّ

ارث  ،من بني عقيل بن كعب ،من عامر
بن َ
مُزا ِح ُم بنُ َ
بن مُر َة ِ
الحارثِ ،أو مُزا ِح ُم بنُ َعمرُو ِ
الح ِ
بن صعصعة .شاعر غزل ،بدوي ،من الشجعان .كان في زمن جرير والفرزدق ،وسئل كل منهما
أتعرف أحدا أشعر منك؟ فقال الفرزدق :ال ،إال أن غالما من بني عقيل يركب أعجاز اإلبل وينعت
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
مثله .وأورد البغدادي والجمحيّ بعض محاسن شعره .
وأبياته في الخصائص :
لَ َظال َرهِينا ً خاشِ َع الطرفِ َحطه

َتـ َحـالـب َجد َوى وال َكالم الطرائِف

...................................

ارف
َو َما كال َمن َوا َفى ِم ًنى أ َنا َع ِ

()6
()5

 الطِ ِرماح (125هـ 363 /م)(: )4
ِيم ب ِن ال َح َك ِم ب ِن َنف ِر  ،من طيِّئ  :شاعر إسالمي فحل  .ولد ونشأ في الشام  ،وانتقل
الطِ ِرما ُح بنُ َحك ِ
إلى الكوفة  ،فكان معلما فيها  .واعتقد مذهب الشراة من األزارقة  .واتصل بخالد بن عبد هللا
القسري  ،فكان يكرمه ويستجيد شعره  .وكان هجاءا معاصرا للكميت صديقا له  ،ال يكادان
يفترقان  .قال الجاحظ  :وكان قحطانيا عصبيا.
وأبياته في الخصائص :
َمـ َزائـِد َخـر َقــاءِ الـ َيدَ يــ ِن مـسِ ـي َف ٍة

ي ال َم َرات ِِع لَم ي َرع
وز ِّ
َيـطـفـنَ ِبـحـ ِ
طاع ل َِسر ِحـها
كار أَ َ
و َمـا َجــلس أَب ٍ
ضـى
وإ ّنــي آلتِيكـم َتشـَـ ُّك َر َمـا َمـ َ

آيــ ِن
ب ِبـ َهـا مـسـ َتـخـلِـ ٌ
يـ ِخــ ُّ
ف َغـيــر ِ
()8
ِبــوادِيـ ِه ِمـن َقـرع الـقِـســ ّي الـ َك َنـائ ِِن

()3

َجـنـى َثـ َمــ ٍر ،بـالـوا ِد َيـيــ ِن  ،وشــوع

()9

اب َما َكانَ فِي َغ ِد
ِيج َ
مِـنَ األم ِـر واست َ

اوي أَ َ
شد ِر َج ِام
اب ِح ال َع ِ
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َ ي ِزي َد بنَ الط َث ِري ِة ( 124ھ 366 /م) (: )2
الخي ِر أَبو ال َمك ُ
بن َسلَم َة َ
شوح ابن الط َث ِري ِة القُ َشيريّ  ،من بني قشير بن
بن َسم َُر َة ِ
َي ِزيدَ بن َسلَ َم َة ِ
كعب من عامر بن صعصعة  ،شاعر مطبوع  .من شعراء بني أمية  ،مقدم عندهم  ،وله شرف
وقدر في قومه بني قشير  .كنيته " أبو المكشوح " ونسبته إلى أمه من بني " طثر " من عنز بن
وائل  .وفي اسم أبيه خالف .كان حسن الشعر  ،حلو الحديث  ،شريفا متالفا للمال  ،صاحب غزل
وظرف وشجاعة وفصاحة .
وأبياته في الخصائص :
ضي َنا مِن ِم ًنى كــال َحــاجـــ ٍة
ولَما َق َ

و َمــسـح باألركان َمن هـو َمـاسـح

َ
أخـذنا بـأطـراف األحــاديــث بي َننـا

طي األباطـح
وسـالـت بأعـنـاق المـ ّ

ص َبا َنج ٍد َم َتى ِهج َ
ت ِمن نجد؟
إال يا َ

()3

()6

فقد زادني َمس َراك وجدَ اً على وجد

دي (124هـ  366 /م)(: )5
س ِّ
 الك َميت بن َزي ٍد األَ َ
ال ُك َمي ُ
بن ُخنسُ األَ َسديِّ  ،أبو المسته ّل  :شاعر الهاشميين .من أهل الكوفة .اشتهر في
ت بنُ َزي ٍد ِ
العصر األموي .وكان عالما بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها ،ثقة في علمه ،منحازا إلى
بني هاشم ،كثير المدح لهم ،متعصبا للمضرية على القحطانية .وهو من أصحاب الملحمات .أشهر
شعره " الهاشميات  -ط " وهي عدة قصائد في مدح الهاشميين ،ترجمت إلى األلمانية .ويقال :إن
شعره أكثر من خمسة آالف بيت ،قال أبو عبيدة :لو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت ،لكفاهم.
وقال أبو عكرمة الضبي :لوال شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان  .اجتمعت فيه خصال لم تجتمع
في شاعر  :كان خطيب بني أسد  ،وفقيه الشيعة  ،وكان فارسا شجاعا  ،سخيا  ،راميا لم يكن في
قومه أرمى منه  .وقال الميداني  :الكميت ثالثة  :الكميت ابن ثعلبة ،ثم الكميت بن معروف ،ثم
الكميت بن زيد ،وكلهم من بني أسد.
وأبياته في الخصائص :
أال َحـيـيـــ ِ
ت َعـــنــــا َيـــا َمـدِينا

سـالمينا
اس نـقـول مـ َ
َو َهـل َبــ ٌ

()4

َفـــلَـم َيـسـ َتـريـثـو َك َحـتـى َعـلـو

الرجال خ ً
ت َ
َ
ِصاال عشارا
فوق ِّ

()3
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()1

كـذلِـــــك تـيـــك وكــــالـنـاظرات

صواحبها مـا يـرى الـ ِمــس َحـل

أم هــل ظــعــائـن بالعل ّياء نافعة

()2

وإن تـكـا َمل فيها الدال والش َنب

أبـــت َهـذ ِه الـنــفــس إالّ إدّ كــــــارا
كـأ َن الـــغـــ َطــا ِمـــ َط ِمــن َغــلـ ِيـــه

()3

...................................
()6
فارا
أَرا ِجـيـز أسـلَـ َم َتـهـجـو غِ ـ ً

أَبـــــ ِرق وأرعِ ــــــد َيـــــــا َيـــــزيـ

()5

آل الـنـ ٍبـي َتــطـلَ َعـت
إلَـيــكــم َذوي ٍ

د فـما َوعِ ـيـد َك لـي بـضـائـــِر
()4
ازع مٍن َقـل ٍبي ظِ َما ٌء َوأَلبـب
َن َو ٍ

هــل أنـ َ
األيفاع منقلب
ت عن طلب
ِ

..................................

طِ ربت َو َما َ
البيض أطرب
شو َقا ً إلى
ِ

()3

وال لعِبا ً مني وذو الشي ِ
ب يلعب

()8

 عبد ّ
هللا بن مع َ
اوية (129هـ 364 /م)(: )9
بن عب ِد ِّ
عب ُد ّ
عفر ابن أبي طالب  ،من شجعان الطالبيين وأجوادهم وشعرائهم
بن َج َ
هللا ِ
هللا بنُ معُاوي َة ِ
 .يتهم بالزندقة  .وكان فتاكا سيّئ الحاشية  .طلب الخالفة في أواخر دولة بني أمية (سنة 187هـ)
بالكوفة  ،وبايع له بعض أهلها  ،وخلعوا طاعة بني مروان  .وأتته بيعة المدائن  .ثم قاتله عبد هللا
بن عمر (والي الكوفة) فتفرق عنه أصحابه (سنة 182هـ) فخرج إلى المدائن  ،ولحق به جمع من
أهل الكوفة  ،فغلب بهم على حلوان والجبال وهمذان وأصبهان والري  .وقصده بنو هاشم كلهم
حتى أبو جعفر المنصور واستفحل أمره  ،فجبي له خراج فارس وكورها  .وأقام بإصطخر ،فسير
أمير العراق (ابن هبيرة) الجيوش لقتاله  ،فصبر لها  .ثم انهزم إلى شيراز  ،ومنها إلى هراة ،
فقبض عليه عاملها وقتله حنقا بأمر أبي مسلم الخراساني  :وضع الفراش على وجهه فمات  .وقيل
 :مات في سجن أبي مسلم سنة (131هـ)
وبيتاه في الخصائص :
سـابـ َنـا َكـر َمــت
لَـسـ َنــا َوإِن أَحـ َ
َنـبـنِــي َكـ َمـا َكـا َنـــت أَ َوائِـلــ َنـــا

سا ِ
ب َنت ِكـل
َيو ًما َعـلَــى األَحــ َ
َتبنِي َو َنـفـ َعـل ِمـثـلَـ َمـا َف َعـلــوا
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لي ( 135هـ  363 /م) (: )1
 الق َحيف الع َقي ّ
بن ُسلَ ٍيم ال ُع َقيلي  :شاعر عده الجمحيّ في الطبقة العاشرة من اإلسالميين .وكان
القُ َحيفُ بنُ ُخ َمي ٍر ِ
معاصرا لذي الرمة ،له تشبيب بمحبوبته " خرقاء " وعاش إلى ما بعد يوم " الفلج " الذي قتل فيه
يزيد ابن الطثرية (سنة  186هـ) ورثاه.
وبيته في الخصائص :
علي َبـنـو قـ َ
شـي ٍر
إِذا َرضـِ َيــت
ّ

ضا َهـا
لَ َعـمر هللاِ أَع َج َبني ِر َ

()2

 عر َوة بن أ َذي َنة (135هـ 363 /م)(: )3
ُ
الليثي  ،شاعر غزل مقدم  .من أهل المدينة .
ارث
َ
بن َ
بن َمالِك ِ
عُر َوةُ بنُ َيح َيى (ولقبه أ َذي َنة) ِ
الح ِ
وهو معدود من الفقهاء والمحدثين أيضا ً  .ولكن الشعر أغلب عليه .
وبيته في الخصائص :
ال َخي َر في َط َمع َيهـدِي إلى َط َبـ ٍع

ش َتكفِينِي
َوغف ٌة مِن ق َِو ِام َ
العي ِ

()6

مي ( 135هـ 363 /م)(: )5
سلَ ِّ
 أبو وجزة ال ُّ
يزيد بن عبيد السلمي السعدي  ،أبو وجزة  :شاعر محدث مقرئ من التابعين .أصله من بني سُليم
 .نشأ في بني سعد بن بكر بن هوازن فنسب إليهم  .وسكن المدينة  ،فانقطع إلى آل الزبير ،
ومات بها .
وأبياته في الخصائص :
َمـا زلنَ َينـسـبـن َوهـنا ً كـال صا ِد َقة

باتت تباشر عرما ً َغي َر أَزواج

سكِ
سلكنَ الش َوى منهن فى َم َ
َحتى َ

اآلفاق مِهداج
جواب ِة
من َنس ِل ّ
ِ

()4

 أَبو َ
الخطار الكلبي ( 135هـ  368 /م)(: )3
حسام بن ضرار بن سالمان بن خيثم ابن ربيعة الكلبي ثم الربعي ،أبو الخطار :أمير األندلس .
كان حازما شجاعا فصيحا شاعرا .قال ابن األثير :كان فارس الناس بإفريقية .واله حنظلة بن
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سفيان (والي إفريقية لهشام بن عبد الملك) إمارة األندلس ،فانتقل إليها من تونس سنة  183هـ
وأقام بقرطبة ،وكثر أهل الشام وغيرهم عنده ،ففرقهم في البالد ،فأنزل أهل دمشق إلبيرة لشبهها
بها ،وسماها دمشق ،وأنزل أهل حمص إشبيلية وسماها حمص ،وأهل األردنّ َريه وسمهاها
األردن ،وأهل فلسطين شذونة وسماها فلسطين ،وغيرهم وغيرهم .وقاومه عبد الرحمن بن حبيب
فكانت بينهما وقائع .والتفت حوله اليمانية ،فعلقت الفتنة بينها وبين المضرية ،إلى أن قتل أبو
الخطار بعد هزيمة أصحابه ،قتله الصميل .وبقي لحسام نسل بإشبيلية .
وبيته في الخصائص :
أفاءت َبنو َمروانَ ظل ًما دماءنا

وفي هللا إن لم َيعدلوا َح َك ٌم عدل

()1

 ال َبعِيث الم َجاشِ عي (136هـ 351 /م)(: )2
خداش بن بشر بن خالد  ،أبو زيد التميمي  .المعروف بالبعيث  :خطيب شاعر ،من أهل البصرة .
قال فيه الجاحظ  :أخطب بني تميم إذا أخذ القناة  .كانت بينه وبين جرير مهاجاة دامت نحو أربعين
سنة  .ولم يتهاج شاعران في العرب في جاهلية وال إسالم بمثل ما تهاجيا به  .توفي بالبصرة .
وأبياته في الخصائص :
اس كـالهم
أبـو َك َعـ َطـاء أألم الـنـ ِ
الحب ِل
أَال أَصبحت أسماء جاذ َم َة َ
....................................

()3

.....................................

()6

وض ّنـَت عل ّينا والضنِين من البخ ِل
َ
()5
وهـن ِمـن اإلِخـال ِ
ف َقـبلَك وال َمطل

 زينب بنت سلمة (135هـ 352 /م)(: )4
زينب بنت خزيمة بن الحارث الهاللية  :من أزواج النبي – صلى هللا عليه وسلم – كانت تدعى
ببدر  .فتزوجها النبي – صلى
في الجاهلية (أ ّم المساكين) تزوجها عبيدة بن الحارث  ،وقتل عنها ٍ
هللا عليه وسلم – سنة (3هـ)  ،ولبثت عنده ثمانية أشهر أو أقل  ،وماتت بالمدينة  ،وعمرها نحو
ثالثين سنة .
وبيتها في الخصائص :
إِذا َن َزل َ األَضياف كانَ َع َذوراً

الح ِّي حتى َتس َتقِال َم َرا ِجله
َعلى َ

 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،8ص . 680
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص. 308
3
فحل وق ِّبحتَ من َنج ِل
ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،8ص  - 393ج ،3ص . 739وعجزه :فق ّب َح من ٍ
 4المصدر السابق  :ج ،3ص . 207
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص -441ج ، 3ص . 207وصدره  :فصدت فأعيانا بهجر صدودوها
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 66
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 بالل بن جرير (165هـ 353 /م)(: )2
بالل بن جرير بن عطية بن الخطفي ،أبو زافر ،من بني كليب بن يربوع :شاعر ،من الهجائيين .
قالوا :كان أفضل إخوته من أبناء (جرير) وأشعرهم .
وبيته في الخصائص :
سـآ َيـلـ َتـهـم
َإذا ضِ ـفـ َتـهـم أو َ

َو َجـد َ
ت بِـ ِهـم عِ ـالــ ًة َحـاضِ ــ َرة

()3

 أبو ن َخيلَة ( 165هـ  342/م)(: )6
ج ِّنيد) بن حزن بن زائدة بن لقيط ابن هدم ،من بني حمّان
أبو نخيلة (وهو اسمه ،وكنيته أبو ال ِ
(بكسر الحاء وتشديد الميم) من سعد بن زيد مناة بن تميم ،الحماني السعدي التميمي :شاعر راجز.
كان عاقا ألبيه ،فنفاه أبوه عن نفسه ،فخرج إلى الشام فاتصل بمسلمة بن عبد الملك فاصطنعه
وأحسن إليه وأوصله إلى الخلفاء واحدا بعد واحد ،فأغنوه .ولما نكب بنو أمية وقامت دولة بني
العباس انقطع إليهم ولقب نفسه بشاعر بني هاشم .ومدحهم وهجا بني أمية .واستمر إلى أن قال في
" المنصور " أرجوزة يغريه فيها بخلع عيسى بن موسى من والية العهد ،فسخط عليه عيسى،
فهرب يريد خراسان ،فأدركه مولى لعيسى فذبحه وسلخ وجهه .
وبيته في الخصائص :
وقد َعلَتني ذرأَةٌ بادِي َبدِي

()5

...................................

 رؤبة بن العجاج (165هـ 342 /م)(: )4
رؤبة بن عبد هللا العجاج بن رؤبة التميمي السعدي ،أبو الجحّ اف  ،أو أبو محمد  ،راجز من
الفصحاء المشهورين  ،من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية  .كان أكثر مقامه في البصرة ،
وأخذ عنه أعيان أهل اللغة  ،وكانوا يحتجون بشعره ويقولون بإمامته في اللغة  .مات في البادية،
وقد أسنّ  .وفي الوفيات  :لما مات رؤبة قال الخليل  :دفنا الشعر واللغة والفصاحة .
وأبياته في الخصائص :
تراقب عيناها القطيع كأنما
لو أَننِي أوتِـيت عِل َم الحك ِل

()3

ي َخالِطها من مسه مس أولق
عِ ـلـ َم سـليـ َمانَ َكـال َم الـنـمـ ِل

 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،1ص  - 97ج ،3ص. 448
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،8ص. 78
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،3ص . 281
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 2ص. 13
3
ورث ٌ
ية َتن َهض بالت َ
ش ُّد ِد
ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،8ص . 346وعجزه َ :
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 34
 7ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،1ص . 38
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إذا العجوز غضـبت فطلـ ِق
.............................
ورب أَس َرا ِ
جيـ ٍج كـظـ ِم
ب َح ِ
أزمانَ َغ ّراء َتروق العنسـا
سط َرا
اني َوأَس َطار سطرنَ َ
ِف سِ ختِيت
َهـل ينـ ِج َي ِّني َحل ٌ
..............................
دَا َينت أَر َوى والدُّيون تقضن
َ َ
اع ال َق ِرق
َكـأن أيـدِيهـن ِبالـ َق ِ
َ
ث َعـل َج ِن
وخال َطـت كـال دِال ٍ
الر َوادِدا
َوإِن َرأَي َنا الح َِجـ َج َ
ب إِن أَخ َطأت أَو َنسيت
يا َر ِّ

()2

وال َتـ َرضــا َهـــا وال َتـ َمـالــ ِق
()3
فـي َغـائِـال ِ
ت الـ َحائِـ ِر الم َت ّوه

َعـن الـ َ
الغـا َو َر َفــ ِ
ث الـتـ َكـ ِلم
()5
سا
ووي حتـى أَعلَن َك َ
بفـاح ٍِم د َ
()6

لَ َقائـل ٌ َيـا َنـصـر َنصـ ٌر َنص َرا
()3
ب ِكـبـ ِريـت
أو فِـضـ ٌة أو َذ َهــ ٌ
()4

سا
َقـر َع َيـ ِد الـالـعـا َبـ ِة الطسِ ي َ
()9
َف َ
ضن
مطلَت َبعـضا ً وأَدت َبع َ

()8

()15

..............................

َتخلـيـ َط َخـرقاءِ ال َيدَ ي ِن َخل َب ِن
()12
َق َواصِ راً بِالـعـمر أَو َمـ َوادِدَا
()11

فـأَنـ َ
سى وال َتـمـوت
ت ال َتـنـ َ

()13

يا َحكم الوارث عن عبدِالملك

()16

ب الـمـ َنـدى َ
َجـد ِ
شـئِز المعـو ِه
أَ َرأَيـت إِن ِجـئـت بِـ ِه أمـلـــودَا

()15

الوارث عن َعب ِد ال َملِك
َيا َح َكم
ِ
ار َمـ ٍّي بـدَ كـادِيـكِ الـب َرق
َيـا دَ َ
اس ال ُّد َمى م َعـر َج ِن
في خِد ِر َمي ِ

....................................
....................................

مـ َرجـــ ًال َو َيــلـ َبــس الــبــــــرودَا
()13
مـِيـ َ
سفِك
راث أَحـسـا ٍ
ب وجـو ٍد مـن َ
()14

()18

ت َ
صب ًرا فقد هَيج ِ
شو َق المش َتئِق
َ
()1
بكون نون عرجـون أَصالً
َيـشهـد
ِ

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص . 60
 8المصدر السابق  :ج ،8ص . 842
 3المصدر السابق  :ج ،8ص  . 482وصدره :هَرجت فار َتد ارتِدا َد األَك َم ِه
 4المصدر السابق  :ج ،1ص . 67
 3المصدر السابق  :ج ،1ص . 107
 6المصدر السابق  :ج ،1ص . 871
 7المصدر السابق  :ج ،1ص . 873
2
سا
المصدر السابق  :ج ،8ص  . 362وصدره َ :ه َماهِما ً يس ِهرنَ أَو َرسِ ي َ
 9المصدر السابق  :ج 8ص .371 ، 370
10
ارى َي َت َعا َطينَ ال َو ِرق
المصدر السابق  :ج ،8ص  . 499عجزه  :أَيدِي َع َذ َ
 11المصدر السابق  :ج ،3ص . 672
 18المصدر السابق  :ج ،3ص . 690
 13المصدر السابق  :ج ،3ص . 730
 14المصدر السابق  :ج 3ص . 237لم يذكر المحقق قائله وعجزه  :أَودَيت إن لم تحب َحب َو المع َتنِك
 13المصدر السابق :ج ،1ص . 829
 16المصدر السابق  :ج 1ص 133
 17المصدر السابق  :ج ،8ص . 368
 12المصدر السابق  :ج ، 3ص730
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دار هن ٍد يا اسلَمِي ثم اسلَمِي
َيا َ
أو مجـنَ عـنـه عـ ِر َيت أَعراؤه

()2

س ِم
سـمـ َ
س ٍم أو َعـن َيمـِيـن َ
سـمـ َ
ِبـ َ
()3
اآلكام
ظهور
السـراب
َ
واع َرو َرى ّ
ِ

()6

وقاتم األعماق خاوي المخترق
()5
أَو َبـ َ
يم الن ِّز
شـ َكـى َوخـدَ الـظـلـ ِ
()4
اع ال َقـ ِرق
كـأن أيـديـهـن بـالـ َقـ ِ
ب الـمـ َنـدى َ
َجـد ِ
شـئِـز المعو ِه

()3

ســـا َكـــن
َيـا أ َبـ َتـا َعـالـك أو َعـ َ

()8

()9

وصـانِـ َى العـجاج فيما وصنى
ال بـأسـ َمـا َء الـ َبـلـى يسـمـى
َبـ ٍ

()15

قريب ق ًِلوا مـِحلَجـا
تـواضِ ـخ ال َت
َ

()11

اوي المخ َت َرق
َو َقات ِِم
األعماق َخ ِ
ِ
()13
أَ َو الِـفـا ً َمـكـ َة ِمـن ور ِق ال َحمِى
()12

َما َبال َعـيـن َِي َكـالشـ ِعـي ِ
العين
ب َ

()16

حـتى َإذا بالـت َحــالقِـيـم الـحـلق

()15

()14

وأه َي َج َ
صاء من ذات البـ َرق
الخل َ
ســحـ َجــا
َجـأ َبـا ً َتـ َرى بِـلِـيـتِـه مـ َ

()13

()18

ِين المفت ِِن
يـعـ ِرضـنَ إعراضا ً لد ِ
()1
أ َقـائِـلــنّ أحـضِ ــروا الـ ُّ
شـهـــودَا
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص . 824
 8المصدر السابق  :ج ،8ص . 491
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 434
 4المصدر السابق  . 812 :هو مطلع أرجوزة .وبعده :مشتبه انظر  :الزركلي  ،األعالم لماع َ
الخ َفق
 3المصدر السابق  :ج ،8ص . 402
 6المصدر السابق  :ج ، 1ص ، 842ج ، 8ص.499
 7ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،1ص . 829
 2المصدر السابق  :ج ،8ص . 370
 9المصدر السابق  :ج ،8ص . 316 ، 300
 10المصدر السابق  :ج ،8ص . 311
 11المصدر السابق  :ج ،1ص . 49
 18المصدر السابق  :ج ،8ص . 386 ، 312 ، 479 ، 432
 13المصدر السابق  :ج ،8ص . 619
 14المصدر السابق  :ج ،8ص ، 682ج ،3ص.772
 13المصدر السابق  :ج ،3ص . 788
 16المصدر السابق  :ج ،3ص . 203
 17المصدر السابق  :ج ،3ص .231
 12المصدر السابق  :ج ،3ص .243
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 ابن ميادة (169هـ 344 /م) (: )2
الرّ مّاح بن أبرد بن ثوبان الذبيانيّ الغطفانيّ المضري ،أبو شرحبيل ،ويقال أبو حرملة :شاعر
رقيق ،هجاء ،من مخضرمي األموية والعباسية ،قالوا( :كان متعرضا للشرّ طالبا لمهاجاة الناس
ومسابّة الشعراء)  .وفي العلماء من يرى أنه أشعر الغطفانيين في الجاهلية واإلسالم ،وأنه كان
خيرا لقومه من النابغة .مدح من األمويين الوليد بن يزيد وعبد الواحد بن سليمان ،ومن الهاشميين
المنصور ،وجعفر بن سليمان .وكان مقامه بنجد ،يفد على الخلفاء واألمراء ويعود .اشتهر بنسبته
إلى أمه ميادة.
وبيته في الخصائص :
َف َكانَ لَ َها َيو َم ٍذ أَم َر َها

()3

 الحسين بن م َطير(149هـ 385 /م)(: )6
الحسين بن مطير بن مكمل األسدي  ،موالهم  :شاعر متقدم في القصيد والرجز ،من مخضرمي
الدولتين األموية والعباسية  .له أماديح في رجالهما  .وكان زيه وكالمه كزيّ أهل البادية وكالمهم
 .وفد على معن بن زائدة لما ولي اليمن فمدحه  .ولما مات معن رثاه .
وبيته في الخصائص :
ِجاز َتـلَـف َـعـت
أَ َتهجر َبيتا ً بالح ِ

به َ
الخوف واألَعداء أَم أَ َ
نت زائِره

()5

رشي (133هـ 395 /م)(: )4
 الفضل الق
ُّ
الفضل بن عبد الرحمن بن العباس ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب  :شيخ بني هاشم في
وقته  ،وشاعرهم وعالمهم  .وهو أول من لبس السواد على زيد بن عليّ بن الحسين  .ورثاه
بقصيدة طويلة حسنة  .وشعره حجة احتج به سيبويه  .كان نازال عنه بعض بني تميم بالبصرة .
ولما اجتهد هارون الرشيد في طلب بني هاشم استخفى  ،فدل التميميون عليه  ،ونهبوه  ،فهجاهم
بأبيات .
وبيته في الخصائص :
فإيا َك إيا َك المرا َء فإنه إلى
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص133
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 31
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،3ص . 733
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص. 860
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،8ص . 320
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 130

وللشر جالِب
الش ِّر دَ عا ٌء
ِّ

()1

177

 إبراهيم بن هرمة (  134هـ  392 /م)(:)2
إبراهيم بن عليّ بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي  ،أبو إسحاق  :شاعر غزل من سكان
المدينة  .من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية  .رحل إلى دمشق ومدح الوليد بن يزيد
األموي  ،فأجازه ثم وفد على المنصور العباسي في وفد أهل المدينة  ،فتجهّم له  ،ثم أكرمه .
وانقطع إلى الطالبيين وله شعر فيهم  .وهو آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم  .قال األصمعي :
ختم الشعر بابن هرمة  .وكان مولعا بالشراب جلده صاحب شرطة المدينة .
وأبياته في الخصائص :
االله َيـعـلَــم أَنــا فـي َتـلَـ ُّفـتِـنا
نت مِن َ
َوأَ َ
الغوائ ِِل حـينَ ترمى
لَي َ
او َر ًة
الس َب َ
ت ِّ
اع لَ َنا َكا َنت م َج ِ

اع لَ َتهدَا فِي َم َواطِ نِ َها
الس َب َ
إِن ِّ

 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،3ص . 700
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 1ص. 30
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ،1ص . 73
 4المصدر السابق  :ج ، 1ص - 813ج ،8ص. 313
 3المصدر السابق  :ج ،3ص . 734

ِراق إلى أح َبابِنا صور
َيو َم الف ِ

()3

زاح
َو ِمـن َذ ِّم الــ ِرجـا ِل بِـمـنـ َتــ ِ
َوأَنـ َنـا ال َنـ َرى مِمن َن َرى أَ َحدَا

()6

س بِ َها ٍد َ
ش ُّرهـم أَ َبدَا
َوالناس لَي َ

()5
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المبحث الرابع  :الشعراء اإلسالميون ممن ليس له تاريخ وفاة أو ترجمة :
()1

 ج ّبار بن سلمى

:

بضم السين وقيل بفتحها ،ابن مالك بن جعفر بن كالب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة الكالبي ،
كان يقال ألبيه ّ
نزال المضيق  .ذكر ابن سعد أنه قدم على النبيّ – صلى هللا عليه وسلم – مع
عامر بن الطفيل وهو مشرك ،ثم كان هو الذي قتل عامر بن فهيرة .وفي المغازي البن إسحاق :
ح ّدثني رجل من ولد جبّار بن سلمى قال :كان جبار فيمن حضرها يومئذ مع عامر بن الطفيل-
يعني بئر معونة  ،ثم أسلم بعد ذلك .وذكر الواقديّ أنه أسلم على يد الضّحاك بن سفيان الكالبيّ.
وروى الواقديّ أيضا عن موسى بن شيبة عن خارجة عن عبد االله بن كعب بن مالك  ،قال  :قدم
وفد بني كالب وهم ثالثة عشر رجال فيهم لبيد بن ربيعة فنزلوا دار رملة بنت الحارث  ،وكان بين
جبّار بن سلمى وبين كعب بن مالك صحبة ،فجاء كعب فرحّ ب بهم ،وأكرم جبّار بن سلمى،
وانطلق معهم إلى النبيّ – صلى هللا عليه وسلم –  ،فذكر القصّة .وروى ابن إسحاق والواقديّ
وغيرهما أن جبّار بن سلمى هو الذي طعن عامر بن فهيرة يومئذ فقال :فزت وربّ الكعبة ،ووقع
من رمحه فلم توجد ّ
جثته ،فأسلم جبار لذلك وحسن إسالمه وحكى ابن الكلبيّ أنه كان يقال إنه
أفرس من عامر بن الطفيل.
وبيته في الخصائص :
حى خويلد ...
قر إنّ أب َك ّ
يا ّ

()2

اإلحماق
قد كنت خائفه على
ِ

 حسيل بن عرفطة(: )3
حسيل بن عرفطة بن نضلة بن األشتر بن حجوان بن فقعس األسدي ثم الفقعسي روى ابن شاهين
عن ابن عقدة عن داود بن محمد بن عبد الملك بن حبيب بن تمام بن حسيل بن عرفطة حدثني أبي
عن أبيه عن جده عن أبيه عن حسين بن عرفطة أنه كان اسمه حسيال فسماه النبي – صلى هللا
عليه و سلم – حسينا وروى الدار قطني عن بن عقدة بهذا اإلسناد أن النبي – صلى هللا عليه و
سلم – قال له إذا قمت في الصالة فقل بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين حتى تختمها
الحديث ورجال هذا اإلسناد ال يعرفون .
 1العسقالني  ،أبو الفضل  ،أحمد بن عليّ بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (238هـ)  ،اإلصابة في تمييز
الصحابة  ،تحقيق  :عادل أحمد عبد الموجود وعليّ محمد معوض  ،بيروت  :دار الكتب العلمية1994م  .ج، 1
ص. 332
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 631
 3العسقالني  ،أحمد بن عليّبن حجر العسقالني ( 238هـ)  ،اإلصابة في تمييز الصحابة  ،تحقيق  :عليّ محمد
معوض وعادل أحمد عبد الموجود  ،بيروت  :دار الكتب العلمية  .ج ، 8ص. 67
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وبيته في الخصائص :
لم يك الحق سوى أن هاجه

()1

رسم دار قد تعفى بالسرر

بي(: )2
ض ُّ
 حميد بن أبي شحا َذ ال ُّ
هو حُ ميد بن أبي شح َاذ الضُّبيُّ واسم ُه  :م َُحمد  ،وهو إِسالميٌّ .
وبيته في الخصائص :
...........................

 ...لَـم َيـهـلَـعــوا َولـَم َيـ ِخـمــوا

()3

 خالد بن الطيفان(: )6
هو خالد بن علقمة بن مرثد  ،أحد بني مالك بن زيد بن عبدهللا بن دارم  ،والطيفان أمه .
وبيته في الخصائص :
َتراهَ ،كـأَن هللاَ َيجـدَع أنـ َفـه

اب له َوفر
وعـيـ َنـيـ ِه إن َمواله َثـ َ
َ

()5

ِي(: )4
الولِي ِد ال َمخزوم ُّ
بن َ
َ خالِد بن م َها ِج ٍر اب ِن َ
سيفِ هللاِ َخالِ ِد ِ
َحد َ
بن أَ ِبي َعم َر َةَ .ر َوى َعنهُُّ :
الزه ِريُّ َ ،وم َُحم ُد بنُ
ث َع ِن :اب ِن َعب ٍ
اسَ ،واب ِن ُع َم َرَ ،و َعب ِد الرح َم ِن ِ
ان َفاضِ الًَ ،شاعِ راًَ ،واف َِر الحُ ر َمةَِ .قا َل
أَ ِبي َيح َيى األَسلَمِيُّ َ ،وإِسمَاعِ ي ُل بنُ َراف ٍِعَ ،و َثورُ بنُ َي ِزيدََ .و َك َ
ُّ
او َي ُة
بن َخا ِل ٍد َط ِبيبا ً َسمهَُ ،ف َق َت َل ُم َع ِ
او َي ُة ِبأَن ُه دَس َعلَى َع ِّم ِه َعب ِد الرح َم ِن ِ
ار :ات َه َم ُه م َُع ِ
الز َبي ُر بنُ َبك ٍ
ال َ -خالِد؛ َولَ ُد ال َمسمُو ِمَ .ف َنا َب َذ َخا ِل ُد بنُ ُم َها ِج ٍر َبنِي
بَ .وقِي َلَ :بل َق َت َل الط ِبي َ
الط ِبي َ
ب َ -واس ُم ُه ابنُ أَ َث ٍ
ضم إِلَى اب ِن ُّ
الز َبي ِر َ .خر َج لَهُ :مُسلِم.
أ ُ َمي َةَ ،وان َ
وبيته في الخصائص :
س
صاح َيا ذا الضامِر َ
َيا َ
العن ِ

ِلس
ّ
والرح ِل ذي االقتا ِد والح ِ

()3

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص. 104
 8المرزباني  ،أبو عبيد هللا  ،محمد بن عمران بن موسى (324هـ)  ،معجم الشعراء  ،تحقيق  :فاروق اسليم ،
بيروت  :دار صادر 8003م  .ص. 404
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص . 690وتمامه :
َبيداء لم َيهلَعوا ولم َيخِموا
ت الــ
في فِت َي ٍة كلما َت َجم َع ِ
 4الجاحظ  ،أبو عثمان  ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني (833هـ)  ،الحيوان  ،بيروت  :دار الكتب العلمية
1484هـ  .ط . 8ج ، 7ص. 438
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 391
 6الذهبي  ،شمس الدين  ،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (742هـ)  ،سير أعالم النبالء  ،تحقيق  :شعيب
األرنؤوط وبشار عوض وآخرون  ،بيروت  :دار الرسالة 1923م  .ج ، 4ص. 413
 7ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 236
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عي(: )1
 خطام المجاشِ ُّ
وهو خطام بن نصر بن رياح بن عياض بن يربوع من بني األبيض ابن مجاشع بن دارم.
وبيته في الخصائص :
ت َك َكما َ ي َؤ َث َفين
صالِ َيا ٍ
َو َ

()2

 الم َخبل السعدي(: )3
ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي ،أبو يزيد ،من بني أنف الناقة ،من تميم :شاعر فحل،
من مخضرمي الجاهلية واإلسالم .هاجر إلى البصرة ،وعمر طويال ،ومات في خالفة عمر أو
عثمان .قال الجمحيّ :له شعر كثير جيد ،هجا به الزبرقان وغيره ،وكان يمدح بني قريع ويذكر
أيام بني سعد (قبيلته) .
وأبياته في الخصائص :
اق َحـ ِبـيبـَ َها
أَ َتهجر َ
سل َمى ِبالف َِر ِ
َوإِ َذا أَ َلــم َخـ َيــالـ َهــا َطـ َر َفـــــت

اق َتطِ ـيب؟
َو َما َكانَ َنف ً
سا ِبالف َِر ِ

()6

سجم
َعـيـنـي َفـ َمـاء شـؤونِـ َهـا َ
()4
َ
َ
وم َوعون َها
َوأن َعـ َم  -أب َكـار الهم ِ
()5

ِين الض َواحِي لَم ت َؤ ِّرقه لَيلَ ًة
َ
سم ِ

 حكيم بن معية الربعي التيمي(: )3
هو حكيم بن معية الربعي  ،من بني ربيعة بن مالك بن زيد بن مناة بن غيم  .وهو راجز إسالمي
كان في العجاج وحميد األرقط  .وبيته في الخصائص :
لَو قل َ
ثم
ت َما فِي َقو ِم َها لَم تِ َي ِ

()2

س ٍم
س ٍ
ب َو َم ِي َ
َيفضل َها فِي َح َ

 دوسر اليربوعي(:)9
هو دوسر بن غسان بن هذيل بن سليط بن يربوع  .وبيته في الخصائص :
 1اآلمدي  ،المؤتلف والمختلف  :ج ، 1ص. 148
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص  . 349وقبله :
َ
َ
ورما ٍد كِنفين
لم َيبقَ من آيٍ بها ي َح ِّلين
ِطام َ
غير ح ٍ
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 13
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 339
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص. 286
 6المصدر السابق  :ج ، 3ص. 239
 7البغدادي  ،خزانة األدب  :ج ، 3ص . 64
 2ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 8ص. 330
 9الجواليقي  ،أبو منصور  ،موهوب بن أحمد بن الخضر بن الحسن الجواليقي (340هـ)  ،شرح أدب الكاتب البن
قتيبة  ،تحقيق  :مصطفى صادق الرفاعي  ،بيروت  :دار الكتاب العربي  .ص. 832
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ار ِه ودِّي
َوأَد َب َر لَم َيصدر ِبإِد َب ِ

علي ِبودِّ ِه
إِ َذا َما امرؤٌ َولى ّ

()1

 الزف َيان السعدي(: )2
عطاء بن أسيد السعدي ،أبو المرقال المعروف بالزفيان :راجز من بني عوانة بن سعد بن زيد مناة
بن تميم .وبيته في الخصائص :
يا إِبلي ماذا مه َف َتأ َب َيه

()3

 العذافر بن زيد الكندي(: )6
هو العذافر بن زيد  ،شريف في اإلسالم  ،من بني تيم هللا بن ثعلبة من بني عكابة  .وبيته في
الخصائص :
س ِوي َقا
َقالَت سلَي َمى اش َتر لَ َنا َ

()5

()4

 األعرج المعني هو عدي بن عمرو بن سويد

:

عدي بن عمرو بن سويد بن ريان األعرج الطائي المعني وقيل اسمه سويد بن عدي وهو مخضرم
يقول:
عر َواِس َتبدَلت مِنه
َت َركت الشِ َ
ِكـتـاب َ
س لَـه َ
شري ٌك
هللاِ لَـيـ َ

بح قاما
إِذا داعي َ
صال ِة الص ِ
َو َودعـت الـ َمدا َمـ َة َوال َندامى

مور َو َقد أَراني
َوح ّرمت الخ َ

سـدكا ً َوإِن كا َنـت َحراما
ِبها َ

وبيته في الخصائص :
أنا أبو َبر َز َة إذ َجد ال َوهَل

()3

 عياض بن درة الطائي(: )8
ودرة أمه وهو أحد بني ثعلبة بن سالمان بن ثعل  ،شاعر إسالمي .يقول:
وبيته في الخصائص :
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 318
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص. 833
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص . 899عجزه :ما ٌء َروا ٌء و َنصِ ي َحولَ َيه
 4األنصاري  ،النوادر في اللغة ص . 170
س أَو َدقِيقا
خ
ب
ال
ر
ب
ت
ِ
َا
ه
و
بعده:
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص . 331
َ
ِ
 6المرزباني  ،أبو عبدهللا  ،محمد بن عمران المرزباني (324هـ)  ،معجم الشعراء  ،تحقيق  :ف كرنكو  ،بيروت
 :دار الكتب العلمية 1928م  .ص . 831
 7ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3ص . 216
 2المرزباني  ،أبو عبدهللا  ،محمد بن عمران المرزباني (324هـ)  ،معجم الشعراء  ،تحقيق  :ف كرنكو  ،بيروت
 :دار الكتب العلمية 1928م  .ص . 869
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ِح ًمى ال ي َحال الدّ ه َر إال بـإذنِنا

َوال نسأَل األقوا َم عق َد ال َمياث ِِق

()1

 القالخ بن حزن(: )2
القالخ بن حزن بن جناب بن جندل ابن منقر بن عبيد .شاعر إسالمي " َوه َو َ
شاعِ ر إسالمي مجيد
مقل " ( . )3له ديوان مفرد وهو راجز .
وبيته في الخصائص :
جاءت به عنس من الشأم تلق.

()6

 قيس بن صرمة األنصاري(: )5
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 النجار ،وكذا نسبه ابن قانع،
والدمياطيّ .
وبيته في الخصائص :
سائِ ًقا
س َقا ٍ
ت لَو َي ِجدنَ َ
مس َتو َ

()4

 المعلوط القريعي(: )3
المعلوط القريعي ابن بدل "أو بذل" والقريعي نسبة إلى قريع بن عوف بن كعب أحد تميم،
والمعلوط شاعر إسالمي.
وبيته في الخصائص :
ير َما إِن َرأَي َته
َو َر ِّج ال َف َتى لِل َخ ِ

السـنِّ َخيرا الَ َي َزال َي ِزيد
َعلَى ِّ

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،3ص . 732
 8اآلمدي  ،المؤتلف والمختلف  :ج ، 1ص . 880
 3التبريزي  ،شرح ديوان الحماسة  :ج ، 1ص . 487
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص  - 31ج ، 3ص.287
 3ابن حجر العسقالني  ،اإلصابة في تمييز الصحابة  :ج ، 7ص. 124
ِصا َن َقائِ َقا
 6ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص  .397قبله :إِن لَ َنا َقالئ ً
 7ابن هشام  ،أوضح المسالك  :ج ، 1ص. 848
 2ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص.112

()8
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 محمد بن أبي الحارث الكوفي(:)1
محمد بن أبي الحارث الكوفي .ذكر دعبل أن له أشعاراً كثيرة حسانا ً مالحا ً وكان لبعض
إخوانه جارية مغنية فباعها وأخذ بثمنها برذونا.
وبيته في الخصائص :
لجـم
َفإِذا ال َقـيـ َنـة تـ َ

جــزت بِـالسـابـاطِ َيوما ً

()2

 ال َمرار ال َفق َعسي(: )3
المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسيّ  ،أبو حسان :شاعر إسالمي ،من شعراء الدولة األموية ،وكان
مفرط القصر ،ضئيال .نسبته إلى (فقعس) من بني أسد بن خزيمة  .وقال المرزباني :كثير الشعر.
وبيتاه في الخصائص :
هَل َع َرف َ
الدّار أَم أَن َكر َتها
ت
َ

()6

بينَ تبراك ف َ
شسى َع َبقر

()5

ت فأط َول ِ
صدَ د ِ
صدودَ...
ت ال ُّ
َ

..........................

طواف الوالبي(: )4
 مسلم بن معبد بن ّ
مسلم بن معبد بن طوّ اف الوالبي  ،من نسل والبة بن الحارث األسدي  :شاعر  ،اشتهر في العصر
األموي  .أورد له البغدادي قصيدة همزية في خبر إبل له  ،يقولها في معاتبة بعض أقربائه.
وأبياته في الخصائص :
يح َة كل لَدٍّ
لَدَ دتهم النصِ َ
وهللا الَ يل َفى لِ َما بِي
َفالَ َ ِ

َف َم ُّجوا ال ُّنص َح ثم َث َنوا َف َقاءوا
()3
ابـ ِهــــم أَ َبــــدَ اً دَ َواء
َوالَ لِـلِ َمـ ِ

 منظور بن حبة األسدي(: )8
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 .
 1المرزباني  ،أبو عبدهللا  ،محمد بن عمران المرزباني (324هـ)  ،معجم الشعراء  ،تحقيق  :ف كرنكو  ،بيروت
 :دار الكتب العلمية 1928م  .ص . 434
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص731
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،7ص199
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص330
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص. 814 ،132وبقيته:
صدو ِد َيدوم
........................و َقلما
ِوصال ٌ على طول ال ُّ
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،7ص. 883
 7ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص. 493
 2اآلمدي  ،المؤتلف والمختلف  :ج ، 1ص. 131
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وأبياته في الخصائص :
لمـّا رأى أن ال دَ َعه و ال شِ َبع
....................................

لطجـع
َمال َ إلى أر َطأ ِة َحقفٍ فا َ َ

()1

()2

از ٍل َوجــنـا َء أو َعـيـ َهـل ِّ
ِبـ َبــــ ِ

 موسى بن جابر(: )3
موسى بن جابر بن أرقم بن مسلمة (أو سلمة) بن عبيد ،الحنفي :شاعر مكثر ،من مخضرمي
الجاهلية واإلسالم .من أهل اليمامة كان نصرانيا يقال له (أزيرق اليمامة) ويعرف بابن (الفريعة)
أو بابن ليلى وهي أمه .وفي حماسة أبي تمام عدة مختارات من شعره .
وبيته في الخصائص :
ال أسِ ن ٌة َمذرو َب ٌة
َومِنَ الر َج ِ

َوم َزندونَ حضورهم َك َ
الغائِ ِ
ب

()6

 أبو مهدية األعرابي(: )5
هو أبو مهدية األعرابي  ،شاعر إسالميٌّ من باهلة( ، )4روت له كتب األدب عدداً من أخباره .
وبيته في الخصائص :
آز َمــا
َهـذا َطـريـ ٌق َيـــأ ِزم الــ َمــ ِ

ضـ ٌ
از َمــا
وعِ ـ َ
وات َتـمـشـق الـلهـ ِ

()3

يقولون لي َ
شن ِبذ ولست مشنبذاً

طــوال الـلـيـالـي أو َيـزول َ َثـ ِبـيـر

وال قائالً  :زوذاً
ليعجل َ صاحبي
َ
س ِن لَحنِهم
وال تاركا ً لحني ألَح َ

علي كبير
صـدري
ّ
وبسـ َتــان في َ
ِ
()8

ولو دار صرف الدهر حين يدور

بي :
ار بن َعبد هللاِ أَبو اليقظان ال َكل ُّ
َ ع ّم ٌ
وأبياته في الخصائص :
إن قـلت َقـافِـيـة بِكـرا يكون بها

قالوا لَحنت وهذا ليس منـتـصِ با ً

وحرضوا بين عبِد هللا من حم ٍق
ّ

بيت خالف الذي قاسوه أو َذرعوا
س يرتِــفِـع
وذاك َخفـض وهذا لَـيـ َ
وبين زي ٍد َفـ َطــال الضرب والوجع

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج 1ص -812ج 8ص  -332ج 3ص.238
 8المصدر السابق  :ج 8ص  .343قبله :ن َ
سل ِّ َوجد الهائم المع َتلِّ
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،7ص. 380
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،8ص .631
 3ابن عبدربه  ،العقد الفريد  :ج ، 4ص . 79
 6ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص .808
 7المصدر السابق  :ج ، 1ص . 132
 2المصدر السابق  :ج ، 1ص .808
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قوم قد احتالوا لِمِنطِ قهم
كم بين ٍ

قولي مشروحا لكم فخذوا
ما ُّكل
َ

ألن أرضِ ـ َي أرض ال ت َ
ب بها
شــ ُّ

قوم على إعـرابـ ِهـم ط ِبـعـوا
وبين ٍ
تعرفون وما لم تعرفوا فـدَ عـوا
ما ِ

َنـار الَمجـــ ِوس وال تـبنـ َى الـ ِبـ َيـع

العجلي النضر بن سلمة :
 أبو ميمون
ّ
وبيته في الخصائص :
الشام ِجيادَ المِص َرين
قدنا إلى
ِ

()2

.................................

 سوار بن المضرب السعدي التميمي
وبيته في الخصائص :
َفإن َكانَ ال يرضِ ي َك َحتى َتردنِي

ي ،ال َ
إخـال َك َراضِ َيا
إلَى َق َط ِر ٍّ

()3

 بشر بن المهلب :
وبيته في الخصائص :
َو َجدتم َبنيكم دو َننا ،إِذ نسِ بتم

وأَي َبني اآلخاء َتنبو َمناسِ به؟

()6

َ 
اح ال َبا ِهل ُِّي
شقِيق بن َجزءِ ب ِن ِر َي ٍ
وبيته في الخصائص :
.................................

()5

َوإن شِ ـئـتـم َتـ َعـ َاود َنا عِ ـ َوادَا

الح َرشِ ي
سبرة َ
 عبد هللا بن َ
وبيته في الخصائص :
وإن يبغ ذا ودِّي أخِي أَسع مخلِصا ً

()4

علي َح ِويلي
ويأبى فال يـعـيـا
ّ

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص. 803
َ
َ
 8المصدر السابق  :ج ،3ص . 663وعجزه :مِن قيس َعيالنَ وخي ِل الجفين
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص. 398
 4المصدر السابق  :ج ، 1ص. 870 ، 177
 3المصدر السابق  :ج ،3ص . 647وصدره :بما لم تشكروا المعروف عندي
 6المصدر السابق  :ج ، 3ص. 631

()1
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علي :
 عبدة بن الطبيب  :هو يزيد بن عمرو بن
ّ
وبيته في الخصائص :
ض َتحليل
سهن األَر َ
في أَر َب ٍع َم ُّ

اب بـأَظـالفٍ ثمـاني ٍة
َيخفِي ال ُّت َر َ

()1

فبكى بناتي َ
شج َوهن وزوجتي

إلي ثم تصدّعوا
والـطـامـعـون ّ

()2

 عقبة المضرب :هو عقبة بن كعب بن زهير المزني
وبيته في الخصائص :
اجـة
ضينا ِمن ِم ًنى كال َح َ
ولما ق َ
أَ َخـذ َنـا ِبأَط َرافِ األَ َحادِي ِ
ث َبي َن َنا

ومسح باألركان َمن هو ماسـِح
()3
اق ال َمطِ ِّي األَ َباطِ ح
َو َ
سالَت ِبأَع َن ِ

ار ِ
َ مر َح ِ
ِي :
ث ال َيهود ِّ
ب ب ِن َ
الح ِ
وبيته في الخصائص :
َ
ح َبـ َطـل ٌ مـ َجـرب
شـاكِي ِّ
السـالَ ِ

...............................

()6

 هِميان بن ق َحا َفة
وبيته في الخصائص :
()5

ِس َمحضا ً َماه َِجا
وعرضوا ال َمجل َ
َ

و َقـربـــوا كــال جـمـالــ ٍّي َعــضِ ــه

()4

قـريـبـ ٍة نـدوتـه َعـن َمح َمضِ ه

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 627
 8المصدر السابق  :ج ، 3ص. 231
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص. 64
َ
َ
ِّ
َ
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص . 633 ، 688وصدره :قد َعلِ َمت خي َبر أني َمر َحب
3المصدر السابق  :ج ، 3ص. 764
6المصدر السابق  :ج ،1ص  -846ج ، 8ص483
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لشعراء اإلسالميون ممن لهم تاريخ وفاة
الرقم

اسم الشاعر

سنة الوفاة

عدد األبيات

1

ميمون بن قيس األعشى

7هـ 689 /م

40

8

زيد بن مهلهل الخيل

9هـ 630 /م

8

3

قيس بن ُز َهير

 10هـ  631 /م

1

4

عامِر بن ُّ
الط َفيل

 11هـ 638/م

1

3

النمر بن تولب

14هـ 633 /م

8

6

خويلد بن مرة أبو خراش الهذلي

13هـ 636 /م

6

7

عبدهللا بن الزبعري

13هـ 636 /م

3

2

عبدهللا بن عنمة

13هـ 636 /م

1

9

الحارث بن ِه َشام
ِ

12هـ 639 /م

1

10

العباس بن مرداس

12هـ 639 /م

4

11

خفاف بن ندبة

80هـ 640 /م

4

18

عمرو بن شأس

80هـ 640 /م

8

13

عمرو بن معديكرب

81هـ 648 /م

4

14

األغلب العجلي

81هـ 648 /م

1

13

الشماخ الذبياني

88هـ 643 /م

10

16

ُتماضر بنت عمرو ال َخن َساء

84هـ 643 /م

6

17

خويلد بن خالد أبو ذؤيب الهذلي

87هـ 647 /م

11

12

ضابئ بن الحارث

30هـ 630 /م

1

19

سالم بن مسافع

30هـ 630 /م

4

80

حميد بن ثور

30هـ 630 /م

4

81

عروة بن حزام

30هـ 630 /م

1

88

فروة بن المسيك

30هـ 630 /م

8

83

أنس بن مدرك

33هـ 633 /م

1

84

تميم بن أبيّ بن مقبل

37هـ 637 /م

6

83

مالك بن الحارث

37هـ 637 /م

1

86

سحيم عبد بني الحسحاس

40هـ 660 /م

4
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87

عليّ بن أبي طالب

40هـ 661 /م

1

82

النجاشي

40هـ 660 /م

1

89

لبيد بن ربيعة العامري

41هـ 661 /م

13

30

الحطيئة

43هـ 663 /م

18

31

نهشل بن حري

43هـ 663 /م

8

38

النابغة الجعدي

30هـ 670 /م

8

33

الربيع بن زياد

33هـ 673 /م

1

34

حسان بن ثابت

34هـ 674 /م

6

33

سويد بن أبي كاهل

60هـ 620 /م

1

36

الكميت بن معروف األسدي

60هـ 620 /م

1

37

الوليد بن عقبة القرشي

61هـ 620 /م

1

32

مرداس بن حدير

61هـ 620 /م

1

39

حرملة بن المنذر الطائي

68هـ 628 /م

8

40

أبودهبل الجُ َمحي

 63هـ 628 /م

1

41

معن بن أوس

 64هـ 623 /م

1

48

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان

 64هـ 623 /م

8

43

عمرو بن أحمر الباهلي

63هـ 623 /م

10

44

أسماء بن خارجة

66هـ 626 /م

8

43

عبيدهللا بن الحر

62هـ 627 /م

8

46

عدي بن حاتم الطائي

62هـ 627 /م

1

47

قيس بن ذريح

62هـ 622 /م

1

42

قيس بن الملوح
أَبُو األَسود ال ُّد َؤلي

62هـ 622 /م

3

69ھ 622 /م

8

30

مفزع الحميري
يزيد ابن ِ

69هـ 622 /م

8

31

سهم بن حنظلة الغنوي

70هـ 690 /م

1

38

مرة بن محكان

70هـ 690 /م

8

33

عبيد بن مجيب القتال الكالبي

70هـ 690 /م

1

34

السفاح بن بكير اليربوعي

71هـ 690 /م

1

49
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33

أمية بن أبي عائذ

73هـ 693 /م

8

36

صخر اله َُذلي
أبُو َ

 20هـ  700/م

1

37

كعب بن معدان األشقري
األ ُ َقيشِ ر األسدي

 20هـ  700/م

1

20هـ 700 /م

1

39

عمران بن حطان

24هـ 703 /م

3

60

عبيد هللا بن قيس الرقيات

23هـ 704 /م

4

61

مسكين الدارمي

29هـ 702 /م

1

68

عبد هللا بن رؤبة العجاج

90هـ 702 /م

38

63

عمير بن عبد هللا العجير السلولي

90هـ 702 /م

3

64

جندل بن المث ّنى الطهوي

90هـ 709 /م

1

63

عمر بن أبي ربيعة

93هـ 718 /م

18

66

ال َفضل بن العباس االل َهبي

93هـ 741 /م

1

67

قعنب بن خمرة

93هـ 714 /م

1

62

عبيدهللا بن عبدهللا بن عتبة الهذلي

92هـ 716 /م

8

69

عبدهللا بن همام

100هـ 712 /م

1

70

جحدر العكلي

100هـ 712 /م

1

71

مالك بن أسماء

100هـ 712 /م

8

78

زياد بن منقذ المرار العدوي

100هـ 712/م

1

73

عبدالرحمن بن حسان بن ثابت

104هـ 788 /م

3

74

سويد بن كراع

103هـ 783 /م

1

73

األحوص األنصاري

103هـ 783 /م

3

76

ُكثير عزة

103هـ 783 /م

83

77

عمرو بن لجأ

103هـ 784 /م

8

72

ُنصيب بن رباح

102هـ 783 /م

8

79

جرير بن عطية َ
الخ َطفي

110هـ 782 /م

84

20

همام بن غالب الفرزدق

110هـ 782 /م

33

21

مزاحم العقيلي

180هـ 732 /م

8

28

الطرماح بن حكيم بن الحكم

180هـ 743 /م

4

32
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23

يزيد بن الطثرية

186هـ 744 /م

3

24

الكميت بن زيد األسدي

186ه 744 /م

10

23

عبدهللا بن معاوية

189هـ 746 /م

8

26

القحيف العقيلي

130هـ 747 /م

1

27

الفضل بن قدامة العجليّ

 130هـ  747 /م 1

22

عروة بن أذينة

130هـ 747 /م

1

29

أبو وجزة السُّلمي

130هـ 747 /م

8

90

أبو الخطار الكلبي

130هـ 742 /م

1

91

البُعيث المُجاشعي

134هـ 731 /م

3

98

زينب بنت سلمة

133هـ 738 /م

1

93

بالل بن جرير

140هـ 737 /م

1

94

أبو ُنخيلة بن حزن بن زائدة

143هـ 768 /م

1

93

رؤبة بن العجاج

143هـ 768 /م

32

96

الرّ مّاح بن أبرد ابن ميادة

149هـ 766 /م

1

97

الحسين بن مُطير

169هـ 723 /م

1

92

الفضل بن عبد الرحمن القرشي

173هـ 790 /م

1

99

إبراهيم بن عليّ بن هرمة

 176هـ  798 /م 4

المجموع

377

191

الشعراء اإلسالميون ممن ليس له تاريخ وفاة أو ترجمة
اسم الشاعر

الرقم

عدد األبيات

1

جبار بن سلمى

1

8

حميد بن أبي شحاذ الضبي

1

3

خالد بن الطيفان

1

4

خالد بن المهاجر

1

3

خطام المجاشعي

1

6

المخبل السعدي

8

7

األعرج المعني

1

2

عياض بن درة الطائي

1

9

محمد بن أبي الحارث الكوفي

1

10

المرار بن سعيد الفقعسي

8

11

مسلم بن معبد الوالبي

8

18

منظور بن حبة األسدي

8

13

موسى بن جابر

1

14

أبو ميمون العجلي  /النظر بن سلمة

1

13

سوار بن المضرب السعدي التميمي

1

16

شقيق بن جزء بن رياح الباهلي

1

17

عبدهللا بن سبرة الحرشي

1

12

عبدة بن الطبيب  /يزيد بن عمرو بن عليّ

8

19

عقبة المضرب

8

80

مرحب بن الحارث اليهودي

1

81

هيمان بن قحافة

1

المجموع

89
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الشعراء اإلسالميون:
من خالل مطالعتنا لجداول الشعراء اإلسالميين السابقة من طبق َة المخضرمين ،وطبق َة
لالحتجاج اللغوي ،وواضح أن عدد الشعراء واألبيات
المتقدمين ،.التي جرى االتفاق على قبولها
ِ
التي استشهد تزيد كثيرً ا عن الطبقة السابقة ،وهذا دليل على ثقافته الواسعة ومحفوظه الضخم من
الشعر اإلسالمي.وال نستطيع أن نؤكد سبب ذلك التفاوت؛ ربما يعود السبب لكثرة الرواة وحداثة
عهدهم بالشعراء ،وظهور التدوين ،والكتابة ،والتأليف .فتوفر مخزون واسع أسهم في بقاء شعرهم
وانتشاره  .فانتقى منه ابن جنى ما يالئم فكره لما في ذلك من إثبات القاعدة اللغويّة التي يسعى إلى
وضعها أو توضيحها .يريد من ذلك تسويق فكره ال ّنحويّ ودعم مذهبه اللغوي ،وتأكيد ما يذهب
إليه.
ونالحظ مرّ ة أخرى أن ال ّ
ج ِّني
شواهد الشعري ُة الخاصّة ببعض الشعراء كان لها عند ابن ِ
حصّة األسد  .نحو :
الرقم اسم الشاعر
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واحتج للباقين بتفاوت كبير ،وربما يفسّر سبب إكثار ابن ِج ِّني من استعمال تلك األسماء في
االستشهاد أنها لشعراء كبار فحول ال يعيبها إال تأخر زمانها وهي ال تق ّل شا ًنا عن سابقيهم .ومع
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لالحتجاج اللغوي ،إال أنّ بعض علماء اللغة أو أحدهم
أن هذه الطبقة جرى االتفاق على قبولها
ِ
َ
لمخالطته األعاجم  ،أو بحجة اإلقامة في المدن ،أو شابته لكنة  ،أو َطع ِن
عرض لبعضهم بالجرح
َ

ج ِّني صاحب فكر حرّ يأخذ ما يراه مواف ًقا لمذهبه وترتضيه سليقته.
في فصاحتِه .ولكنّ ابن ِ
فاستشهد ابن ِج ِّني بشعرهم منهم:


أمية بن عبد هللا أبي الصلت ( 5هـ 424 /م)(: )1
"وعلماء اللغة ال يحتجون به لورود ألفاظ فيه ال تعرفها العرب" .إال أننا نالحظ أنّ ابن ِج ِّني
احتج بشعره في اللغة والصرف له بخمسة شواهد(.)2



ميمون بن قيس (3هـ 429 /م)(: )3

توافق بينهم ،
إجماع عند اللغويين  ،ومعقِدَ
وبالرغم من ذلك نجد أن هذا األمر ليس محط
ٍ
ٍ
بدليل أنهم يحتجون بشعر األعشى  ،وقد ذكر البغدادي عنه " أنه كان َيفِد على الملوكِ ال سيما
ِ
()4
فارس  ،ولذلك َكثر ِ
ملوكِ
ج ِّني احتج
ت األلفاظ الفارس ّية في
َ
شعر ِه "  .إال أننا نالحظ أنّ ابن ِ
ِ
ً
شاهدا.
بشعره في اللغة والصرف له بأربعين

الحطيئة جرول بن أوس (65هـ 445 /م)(: )5

ّ
شعرهُ كلّه جيداً  ،وليس هكذا الشاعر
ويخط ُئ ُه  ،ألنه وجد
كان عالم اللغة األصمعيُّ يتعقّبُه
َ
المطبو ُع  ،وإ ّنما المطبوع الذي يرمي بالكالم فيجيء جيداً ورديئا ً( ! )6وهذا سبب عجيب.
()7
ً
شاهدا.)2( .
ج ِّني له باثتي عشر
ت من
ومع ذلك فقد استشهد سيبوي ِه بثالث ِة أبيا ٍ
شعر ِه  .وابن ِ
ِ

 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص . 83االغاني .136 : 12
 8انظر  :البحث ص . 44
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 7ص. 341
 4البغدادي  ،خزانة األدب  :ج  ، 1ص . 68
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 8ص. 112
 6ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 823
 7سيبويه ،الكتاب .43-3 ، 813-1 :
 2انظر  :البحث  :ص. 132
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عبيد هللا بن قيس الرقيات (85هـ 356 /م) (: )1

نفس ُه
ضعفه األصمعيُّ  ،وقال  :ليس بحج ٍة ( ،)8وقال يونسُ  " :ليس
بفصيح وال ثق ٍة  ،شغل َ
ٍ
شعر ِه( .)4وابن ِج ِّني له
ت من
ب بتكريت" ( .)3ومع ذلك فقد استشهد سيبوي ِه بثالث ِة أبيا ٍ
بالشر ِ
ِ
بشاهدين(.)3


ذو الر ّمة (23هـ 466 /م)(: )4

إنكار لفظِ ( زوج ٍة
ض عليه في
نالته مآخذ من بعض علماء اللغة ،وخصوصًا األصمعيُّ لمّا اع ُت ِر َ
ِ
المالح والبق َل في حوانيت
بالمصر )  " :ذو الرّ ّم ِة طالما أكل
) بقول ذي الرُّ م ِة ( أذو زوج ٍة
َ
ِ

مقـام آخر  " :ذو
الب ّقالين "( ، )7وهذه العبارة فيها َجرح كما هو ظاهر ،إال أنّ األصمعي يقو ُل في
ٍ
األرض
الرُّ مّة حجة ؛ أل ّنه بدويٌّ "( .)2وقد عِ ي َبت على ذي الرُّ ّم ِة أشياء  ،منها قولُ ِه  ( :دومت في
ِ
جي ُد من أُدمان ٍة عنو ِد ) ،
)  ،وإنما يقال  :دَوى في
ِ
األرض  ،ودَو َم في السماء  .ومنها قولُ ُه  ( :وال ِ
سالم ) و ( إي ٍه ) ال يعرف إال منوّ نا
فقيل  :إنما يُقا ُل  :أَد َما ُء وآد ُم  .ومنها قوله  ( :إي ِه يا أم
ٍ
االحتجاج بشعر ِه  ،فنجد شواهده عند سيبوي ِه( . )10وابن ِج ِّني جاء له
ولكنّ هذا كله لم يمنع من
ِ
ً
شاهدا .)11( .وواضح من هذا العدد الكبير من األبيات أنّ الشاعر يلقى قبوالً حس ًنا لدى ابن
بأربعين
ً()9

.

ج ِّني عالم خبير باللغة وال يسقط أو يستبعد
ِج ِّني وال نستغرب هذا فذو الرمة شاعر بدوي ،وابن ِ
شاعرً ا لزلة أو هفوة غير مقصودة.


الطرماح (125هـ 363 /م)(: )12

لح َق ُه ما لحق صاح َبه ال ُكميت من تضعيف األصمعيّ  ،فقد قال " :الكميت تعلّم ال ّنحو وليس بحجّ ٍة
 ،وكذلك الطرمّاح  ،كانا يقوالن ما قد سمعاه وال يفهمانه "( .)1ومع هذا فقد تم االستشهاد بشعره ،
 ،في كتاب سيبويه( ،)8وبأربعة شواهد في الخصائص(. )3
 1انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 4ص. 196
 8ابن السراج ،األصول ج ،3ص. 439
 3األصفهاني ،األغاني  :ج ، 3ص. 97
 4سيبويه ،الكتاب . 314-3 ، 881-8 ، 823-1 :
 3انظر  :البحث  :ص. 138
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 184
 7ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 892
 2المرزباني ،محمد بن عمران بن موسى ،الموشح في مآخذ العلمااء علاى الشاعراء ،تحقيتق محمتد حستين شتمس
الدين ،دار الكتب العلمية1993 ،م .ص .834 ، 830
ب . 847-8
 9انظر  :نفح الطي ِ
 10سيبويه ،الكتاب. 39-4 ، 331 ، 304-3 ، 898 ، 199 ، 183 ، 99-8 ، 179-1 ، 63- :
 11انظر  :البحث  :ص. 44
 18انظر  :الزركلي  ،األعالم :ج ، 3ص. 883
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سدي (124هـ  366 /م)(: )6
الك َميت األَ َ

قال عنه األصمعيّ  " :هذا جُ رمقانيٌّ من أهل الموصل  ،وال آخذ بلغ ِت ِه "(.)3وقال أيضاً " :ليس
ُ
َ
الشعر  ،وكان معلّما ً  ،فال
الكميت من أهل الكوف ِة  ،فتعلّم الغريب  ،وروى
الكميت بحجّ ة ؛ ألنّ
َ
()7

ج ِّني جاء له بعشرة
 .وكذلك ابن ِ

البدو "( .)6ونجد أيضًا شواهده عند سيبوي ِه
يكون مثل أهل
ِ
()2
بشعر هؤال ِء على مسائل ال ّنحو والصرف وغيرها دون تحرّ ج.
ج ِّني قد احتج
شواهد  .ونجد ابن ِ
ِ

اإلخالل
والمكان نظر ّيا ً فإ ّننا نج ُد في ممارس ِة ال ُّنحاة التطبيقي ِة شيئا ً من
وضوح قيدي الزمان
ومع
ِ
ِ
ِ
نسب إليها  ،وروى
غير هذه القبائل المنصوص عليها  ،ور ّدوا بعض ما
َ
بهما  ،فقد أخذوا عن ِ
ّ
وخطأ بعضهم شعرا َء كباراً عاشوا
النطاق الزمانيّ ،
بعضهم كذلك عن شعرا َء خرجوا عن هذا
ِ
ضمن زمان االحتجاج .
َ

 1الموشح . 883 :
 8سيبويه ،الكتاب. 847-4 ، 430-3 ، 801-8- :
 3انظر  :البحث  :ص. 162
 4انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،3ص. 833
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 897
 6الموشح . 830 :
 7سيبويه ،الكتاب. 316 ، 828 ، 837-3 ، 339 ، 43-8 ، 876 ، 183 ، 114-1 :
 2انظر  :البحث  :ص . 170 ، 169
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المبحث الخامس  :األبيات المجهولة القائل
باالتفاق  ،ثم بيّنا بعض من َي ِر ُد
لالحتجاج
صالح
لقد وضحنا فيما مضى تقسيم الطبقات  ،وما هو
ِ
ٍ
ِ
عليه ما يقد ُح في االحتجاج به من الجاهليين واإلسالميين.
يالحظ القارئ لكتاب الخصائص العدد الكبير من األبيات مجهولة القائل التي أوردها ابن
نثر ال يعرف
ِج ِّني فيه  ،ويحضرنا في هذا المقام قول السّيوطيّ ( " : )1ال يجوز االحتجاج
بشعر أو ٍ
ٍ
قائله  ...وكأن علّ َة ذلك خوف أن يكونَ لمولّ ٍد أو من ال يوثق بفصاحتِه"  .وهنا يرفض السّيوطيّ
ِشاعر مولد أو أَن يكون البيت آلخر غير
االستشهاد بشعر مجهول القائل ويبيّن عِ لة ذلك أَن يكون ل
ٍ
موثوق بفصاحته  .لِكن البغدادي يرى غير ما يرى السّيوطيّ  ،إِذ يقول في معرض حديثه عن
شاه ٍد مجهول القائل والتتمة لدى سيبويه في الكتاب(َ " : )2ويؤ َخذ من ه ََذا أَن ال ّ
شاهد ال َمجهول
قائلة وتتمته إِن صدر من ثِ َقة يع َتمد عليه قبل َوإِال َف َال َولِ َه َذا َكا َنت أَب َيات سِ ي َب َوي ٍه أصح الشواهد
اعتمد عليها خلف بعد سلف َم َع أَن فِي َها أبياتا عديدة جهل قائلوها َو َما عيب ب َها ناقلوها َوقد
علم وتهذيبه وكيدة َونظر فِي ِه وفتش َف َما طعن
خرج ِك َتابه إِلَى الناس َوالعلَ َماء كثير والعناية بِال ِ
أحد من الم َت َقدِّمين عليه َو َال أدعى أَنه أَ َتى بِشعر منكر َوقد روى فِي ِك َتابه قِط َعة من اللُّ َغة َغ ِري َبة
لم يدرك أهل اللُّ َغة معر َفة َجمِيع َما فِي َها َو َال ردوا حرفا مِن َها "  .حيث يرى البغدادي في أمر هذه
الشواهد إِن صدرت ممن يوثق في فصاحته قُ ِبلَت وأُخ َِذ ِبها في التقعيد ال ّنحويّ  ،وكان مِن أشهر
ت أَ ُ
بيات سيبويه الخمسين مجهولة القائل  ،ف َقد اعتمد عليها العديد من علماء اللغة
هذه األبيا ِ
واستشهدوا بها على الرغم من أَنها مجهولة القائل ؛ لِورودها عند عالم مشهود له بالفصاحة
والعناية الفائقة بما يرد عنده وهو سيبويه  .وقال الجرمي

()3

 " :نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه

ألف وخمسون بيتاً ،فأما األلف فقد عرفت أسماء قائليها فأثبتها ،وأما الخمسون فلم أعرف
أسماء قائليها " .فهنا يعترف الجرمي بعجزه عن إثبات ونسبة هذه األبيات لقائليها  ،ولم يطعن
على سيبويه عدم صحة هذه األبيات واألخذ بها ؛ ألَنه يرى أن عالما ً كسيبويه قد اعتنى جيداً
بانتقاء شواهده في الكتاب  ،وقد عرف قائيلها  ،لكِنه لَم َي ُ
عزها أو ينسبها لهم  ،وهذا ال يُعاب عليه .
ولكن ما يعرفه قليل من الباحثين أَن أُسطورة األبيات الخمسين غير صحيحة العدد كما صرح
رمضان عبد التواب ؛ إِذ َتبين لديه أَن عدد األبيات التي لم ينسبها سيبويه في الكتاب بلغ ثالثمئة
واثنين وأربعين  ،منها ثالثة وأربعون ذكر فيها اسم قبيلة الشاعر  ،وسبعة وخمسين عزاها األعلم

 1السّيوطيّ  ،االقتراح . 128 :
 8البغدادي  ،خزانة األدب  :ج ، 1ص. 16
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص. 16
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الشنتمري ألصحابها  ،وبقي في الكتاب مئتان واثنين وأربعين بيتا ً غير منسوبة القائل

()1

 .وكذلك

بشكل خاص الذي لم يش َذ
بشكل عام والخصائص – موضع ال ِّدراسة –
ج ِّني في مؤلفاته
ٍ
ٍ
فعل ابن ِ
عمّا أتاه أقرانه حين احت ّج بأشعار مجهولة القائل في مختلف المسائل .
عددا كبيرً ا من ال ُّنحاة ر ِّد أبيات ال ّ
ً
شواهد المجهولة القائل  ،مثل المبرِّ د  " :وأما
ومع أنّ
(. )3

هذا البيت األخير فليس بمعروف" ( ، )2وقول ابن األنبـاري  " :هذا الشعر ال يعرف قائله "

كتب ال ّنحو تح ِف ُل بال ّشواهد التي لم يُعرف لها قائل  .وهنا أعرض األبيات المجهولة
ومع ذلك فإن
َ
القائل التي وردت في كتاب الخصائص مرتبة حسب قوافيها :

ء
ض حتى ارتحلـت َ
شـهالئي
لم أق ِ
َذ ِر اآلكلينَ الما َء ظـلما ً فـ َما أَ َرى
َيـنـ َ
شـب فِـي الـ َمســ َعــ ِل وااللهَاءِ
فأَو ِه لذكراها إذا ما َذ َكرتها

ب الـطــفلـة َ
ِمـن الـ َكـ َعـا ِ
الغـيـداءِ
()5
اء
ينالون َخـيـ ًرا َبـعـدَ أَكل ِهـم ال َمـ َ

()6

أَنـ َ
ب ِمـــن َمــآشِ ــــ ٍر ِحـــــدَاءِ
شـ َ

()4

()3

وسماء
ومن بع ِد ٍ
أرض بيننا َ

ب

هذا َر َجائِي َو َه ِذي ِمصر َعا ِم َر ًة
خليلي ال َيبقى على الدهر قــاد ٌِر

ت َو َقــد َنـاديــت من ك َث ِ
ت أن ِ
وأن ِ
ب

()8

بِ َتيهور ٍة تحت الطخافِ العصائ ِ
ب

()9

فـبـيـنـاه يشري رحله قال قائـل ٌ

()15

لِـــ َمـن َجـ َمـل ٌ َرخو المالط نجيـب

يذرين جـنـدل حـائـر لـجـنـوبـها
ِيق األَش َه ِ
ب
َتسم َع مِن َها في السل ِ

()11

فـكــأنـمـا تـذكـي سنـابـكهـا الحبـا
()12
رام الملـ َه ِ
ب
َمـعـ َمـ َعـ ًة ِمـثـل َ الـ ِّ
ضـ ِ
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إذا ذقـ َ
س
ت فـاها قلت عِل ٌق مدَم ٌ
يصاحِب الشيـطـانَ َمن يصاحِبه
َيا َعـ َجبــًا لَـ َقــد َرأَيــت َعـ َجــ َبــا

أريـد بـه َقـيــل ٌ فـغـود َِر في ســأ ِ
ب
()2
اوبـه
َفـهــ َو أَذي َحــمـــ ٌة َمــصــــ ِ

()1

ار َقـبــانَ َيـســــوق أَر َنـ َبا
ِحـ َمــــ َ

َخاطِ َم َها َزأَم َها أَن َتذ َه َبا

أَعــوذ بـاهلل وبـابـ ِن مـصــ َعــــب
َفـلَـوالَ هللا والـمـهــر الـمـفــــدى

()3

ش الـم َهـــــ ُّذب
الـ َفـرعث ِمـن قـ َريـ ٍ
()5
ت وأَنــ َ
لَـرحـ َ
ت غِ ـر َبـال اإل َهــــــا ِ
ب
()6

َنـ َظرت بـسنـ َجـار كنظرة ذي هوى

رأى وطـ ًنا فأنهـال بـالماء غالــبـه

صـب
َنـلـوذ فـي أ ٍّم لـ َنـا َمــا َتــغــ َتــ َ

ِمن الـ َغـ َمام َتـر َتـدي وتـعتـصِ ـــــب

لَــدنٌ ِب َه ِّ
ـف َيـعـسِ ــل َمـتـ
ــز ال َكـ ِّ

ســل َ الط ِـر َ
يق الثعلَـب
فِيـهَِ ،ك َمـا َع َ

()4

()3

()8

أعـدَ دت للـ َحـرب الـتـي أعـنـي بها
َهـذه رجائي و َهـذي ِمصـر عامر ًة

َقـوافـيـــًا لَـم أعــي بـاجـتـالبــ َهــا

ت و َقـد نـاديـ َ
ت أنـ َ
وأنـ َ
ت من كثـب

صــاحـبـه
وهللا َمــا َزيـــ ٌد بِـــ َنـــا َم َ

وال مـخــالــطِ الـالـ َيــــان جـانِــبــه

ص ِّبحنَ من كاظِ مة الحِصنَ َ
الخـ ِرب
َ
سـمـ َعـا ً وطـاعـة
وقالت لَه العينان َ

مال ود ّفـَفت
أناف عـلـى باقـي الجـ ِ
......................................

()9
()15
()11

()12

اس بنَ عب ِد المطـلِـب
َيحمِلنَ َع َبــــ َ
الدر لَــ ّما يـثــقــ ِ
ب
وأبـدَ ت َكـمثـل ّ

()13
()16

وازب
بـأنـوار عــشـ ٍ
ب مخـــئال عـ ِ
()15
سبي
أَنا الحباب الذي َيكـفي سمِي َن َ

ت
أغـار َعـلى ِمعـزاي لم يدر أننـي

وصـفـراء منها عـبلـة الصفـــوات

()14
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وال تحسبن القتل محضا شربتـه

()1

نزارا وال أن النفوس اسقترت

ت
َيـحـدو بـهـا كــال َفــ ًتـى َهـ ّيـــا ٍ

ت عـا ِمــدا ِ
وهـن َنـحـ َو الـبـيــ ِ
ت

()2

وطِ ــرت بـالـرحـل إلـى شِ ـمـِالــة
أَن الــ ِعـــــــــــــ َ
راق وأَهــلَـــــــه

إلـى أمــون رحــلــــ ٍة فــذالـــت

َ
اريـــة َفــ َرتهـا
شـــــالـــت َيـدا فـ ِ
مـســ َك َ
شـبــوب ثــم وفــرتـ َهــا
َتــرمـي األَ َماعِ ــيــ َز بـمـجـ َمرا ِ
ت
ت
َيـحــدو بـ َهـا كــل ُّ َفــى َهــ ّيــا ٍ
أال يزجر الشيخ الـغـيـور بناته

()3

عـنـ ٌق إلـيــ َكَ ،فـهــيــ َ
ت َهـيـ َتــا
()3
وفـقـئـت عـيـن الـتـــي أَ َرتـ َهـــا
()6

زع ألصغـرتها
لَــو َخا َفـت الـنـ َ
َ
وح مــ َجــنــ َبـا ِ
ت
ِبــأرجـــــــ ٍل ر ٍ
()7
ت َعـا ِمـدا ِ
وهـن َنـحـ َو الـبـيــ ِ
ت

()6

()8

ج
()9

أال اسلمي اليوم ذات الطوق والعاج

والدل والنظر المستأنس السـاجي

َيــا رب بـكــــر بـالـردافــى واســـج

اضـطــره الـلــيـــل الى َعــواســج

َهـل تـعـــرف الـــدار ألم الــخــزرج

()11

مزرج
مـنـهـل فـظـلـت الـيـوم كـالـ ّ

ح
ير َوأَش َبا
إن َقوما ً مِنهم ع َم ٌ
ت رائـ ٌح متــأ َ ِّوب
أَبو َب َيـضا ٍ

ه عـ َمـيـ ٍر َو ِمـنـهـم الـسـفاح
سبوح
ين َ
َرفيق ب َمس ِح ال َمن ِك َب ِ

ح
بجهـ ٍم َحـ َ
َتـمـشي َ
س ٍن مال ِ
َف َقـد والشـ ُّك َبيـنَ لِي َعـنـا ٌء

صـيــاح
أ ِجـم حـتى َهـــم بـالـ ِّ
ِبـ َوشـكِ فِراقِ ِهـم ص َر ٌد َيصِ يح
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شادن
مرت بنا أ ّم
ذكرتكِ إذ ّ
ٍ
َ
الدقيق َيل َتوي بالجـنـب ِخ
إِن

ِب و َتس َنح
أما َم المطايا َتـش َرئ ُّ

()1

حـتى يـقـول َ بـطـنـه َج ٍخ َج ِخ

()2

د
اس َوالـ ِبـالد ِبـالد
إِ ِذ الناس َنـ ٌ

ِبـال ٌد ِبـ َهـا كـنـا َوكـنا ن ِحـ ُّب َها

()3

ضرس َن َقد
شا َبت األصدَاغ وال ِّ
()5
ســ َنـ ٌة َ
وخـ ِمـسـون عددا
مـنـذ َ
()6

اضـ َهـا هللا غـالمـا ً َبـعـدَ ما
َعـ َ
َعــال َم َقـتــل مـسـلِـ ٍم َتـ َعـ ُّبـدا
أَالَ َيا ِهـنـد ِهـنـدَ بـ َنِـي ع َمي ٍر

أَ َرث الَنَ َوصــلــكِ أَم َجـــدِيـد

()4

أحسن قـتو الملـوك والـحـفـدا

()3

إني امرؤ من بني خزيمة ال
َو َيـصِ ـيـخ أَحـيـاناًَ ،كـ َما اسـ

ت َناشِ ـد
صـو ٍ
َتـ َمـ َع الـمـضِ ـل لِـ َ

َتم ُّر به األيام َتسحــب َذيلَها

وهو َجـديِـد
فـ َتـبـلَـى بـه األيام َ

َيـا َعـيـن هاال بكـيـت أربد إذ

قـمـنا وقـام الخـصــوم فـي كبد
()11
َر َمينَ بِالطرفِ ال ِّن َجـادَ األَبـ َعــدَا

()8
()9
()15

إذا َجـشِ ـمـن َقـ َذفـا َعـ َطـودا

ورا َط َر ِ
الشام البِالدَ األَباعِ دا
ف
َ
ِ
()13
اويــنٌ َتـ َ
شـقـــــق بـالـ ِمــدَاد
دَ َيــ ِ

َت َ
الرواد حتى َر َموا به
قاذ َفه ُّ

()12

أزوركِ أم َعمرو
َعدَانِي أن
َ
فـإن لَـم َتـ َنـل َمطـلبـا ً ر َمته
فـأَمـا واحـداً فـكفـا َك مِثلي

()16

س عل ّيـ َك َعــدا االجتـهـا ِد
فـلـيـ َ
()15
اوحهـا أيــاد
فـ َمـن أَيـــــ ٍد تـطـــ ِ

ألَـم تـ َرأ ّنـنـي  -ولكـال شئ

إذا لــم تـــؤت وجــهــتـه تعـا ِد

َ
أطعت اآلمِرى َبصرم ليلَى

األعـــادى
ولم أسمع بهـا قـول َ

و َمــن َيـتـق فــإِن هللا َمعه

اب َ
وغـادي
َو ِرزق االل ِه مــؤ َتـــ ٌ
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()1

اس َوال ِبالد ِبــــالد
إِ ِذ الـنـاس َنـ ٌ
()2
وص أَ ِبــي َمــ َزادَ ه
َزج الـ َقــلـــــ َ

ِبال ٌد ِب َها كنا َوكـنــا نحـِ ُّب َها

َفــ َز َجــجــتــ َهــا ِبــ َمـ َزجــ ٍة

()3

يدي أصابتـنـــي ولم ترد
إحدى ّ
()6
َوفِـي الـ َيـدَ يـ ِن جـســـــأ َ ًة َو َبـدَ دا

أقول للنفس تأساء وتعزية
تسمع لألجواف منه صردا
أَس َقى اإلِلَه عد َوا ِ
ت ال َوادِي
كال أَ َجش حالِكِ السوا ِد

َو َجــو َفـه كـل ّ مـلِـــــ ٍّ
ت َغــتــــا ِد

()5

وكنت أدعـو قـذاها اإلثِـمـد ال َق ِردا

ص َحشر ف َ
شبرقها
أه َوى لها مِش َق ٌ
سِ َوى أَ ِبــ َك األَدنــى وأن مـحـمــداً

()6

()3

ال يـا بـنَ َعـ ِّم محم ٍد
َعلى كـال عـ ٍ

ألبـعــدَ ِمـنـهـــم
َكــيـ َمــا أعِ ــدهــم َ
ت عر َق ثِـ ّن ً
إذا جــاوزت مـن ذا ِ
ية

َولَـ َقــد ي َجـاء إلى َذ ِوي األحـ َقـا ِد

()8

فقل ألبي قابوس ما شئت فارعد

()9

َم ُّروا عِ جاالً وقالوا كيف صاحِبكم

قال الذي سألـوا أمسى ل َمجهودا

()15

فانك ال تدري متى الموت جائىء

إلـيـك وال ما يحـدث هللا فـي غـد

()11

صـــ ِردَا
أصـــــ َبـــ َح َقـــــلـــبِـــــي َ

ال َيــشـــ َتــــ ِهـــــي أن َيـــــــــ ِردَا
إال عِ ـــ َرادًا عِ ــردا
()12

وعنكثا مل َتبِدَا
َ ()13
َولَ َقـد ي َجـاء إلى َذ ِوي األحقـا ِد

َوصِ ال َيا ًنا بردَا
ألبـعـدَ مِنـهـم
َكـي َمـا أعِ ـدهـم َ
ص ِردَا
أص َب َح َقلبِي َ

ال َيش َت ِهي أن َي ِردَا

َوصِ لِّ َيا ًنا بردَا

فأَما واحداً فكفا َك مِثلي

إال ع َِرادًا عردا
()16

وعنكثا مل َتبِدَا

طاوحها أياد
ف َمن أَي ٍد ت ِ
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ر
اء َنا
وبــشــ َرة َيـأ َبـونـا َكـأَن ِخ َب َ
ِ
َوي َكأَن َمن َيكن لَه َن َ
ب يحـ
شـ ٌ
داج
فـ َبـاتت َتـشـ َتـوي واللـيـل ِ
ولـقـد ِج ِّني تـ َك أكمؤاً وعساقِال
وأطلس يهديه إلى الزاد أنـفـه
لعمرو صاحبي إذ رأيـته
فقلت
ٍ
ير
َوأَقـ َبــل َ َيز َحــف َزح َ
ف ال َكسِ ِ
ال تلسِ ــ َمــنّ أبا عِمرانَ حج َته
ضـ ّحـاكِ والـم َهـا ِج ِر
أقـول لـلــ ّ
عـز َعـلـى لَيلَـى بذى ســدَ يـ ِر
َفـأَصـ َمـ ُّ
ت َعـمـراً وأَعـ َمـيــته
َمن كانَ الَ َيزعم أَ ِّني َ
شـــاع ٌِر
ثـمـ َ
ت يغـدو لـكأن لم َيشــعـ ِر
ب أَهـوالـهـا
ال تـفــ ِزع األَر َنـ َ
أي يومي من الموت أفِر
ِمن ِّ
واحـدةٌ
إِنّ ام َرأً َغـره ِمـنكـن َ

وإن كــالبا هذه َعـشر أَبطـ ٍن
ال تشربا لبن البعـير وعِ نـد َنا
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()1

َج َناح س َما َنى في الســمـاءِ َتـطِ ـير

()2

ش ض ِّر
ـ َبب َو َمن َيف َتقِر َيعِش َعـيـ َ
()3
نار
َ
اريـ َط اسـتِـ َهـا فـي َغـيـ ِر ِ
ضـ َمـ ِ

()6

ولـقـد َنـ َهـيـتـ َك عـن بـنـات األو َب ِر
اف ِبـ َنـا والليل داجـي العساكر
أطـ َ

()5

دقاق َعـ َواسر
و َنحن َعـلى خ ٍوص
ٍ

الرعَاءِ ال ِب َطــاءِ الَ ِعـــ َ
سِ َي َ
ارا
شــ َ
اق ِّ
()3
وال تكو َنن له َعــونـا ً َعــلى ع َمراً

()4

()8

ص الـضــوامـــر
إ ّنا
ورب الـقـلــــ ِ
ِّ
ســـوء َمــبـيـتـى لَـيـلـة الـغـمـيـر

()9

ار
َعن الـجو ِد وال َفخ ِر َيو َم الفـَ َخـ ِ
()11
َف َيـدن ِمـ ِّنـي َتـنـ َهــه الـ َمـ َزا ِجـــر
()15

()12

اإلزار زم َح الـتـبـخـــتــــ ِر
ِرخـ َو
ِ
()13
ضـب بِـهـا َينـ َجــ ِحـر
َوال َتـرى الـ َ
أ َيـو ٌم ال يـقـــدَر أو َيــــو ٌم قــــدِر

()16

َبعدِي و َبعدَكِ في الدُّن َيا لَ َمغــرور

()15
()14

وأنـ َ
العـشـ ِر
ت َبريء من قبائلها َ
()13
صار
َعـ َرق الزجاج ِة وا ِكـف المِع ِ
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ِير
َو َعـهـدِي ِبـ ِه َقـيـ ًنـا َيـف ُّ
ش بِك ِ
()2
و َقـد ثـ ِمـدَ الـ ِجـ َيـاد فكـان َبحـ َرا

()1

َو َما راعني إِال يسير بشرط ٍة

َعـلَو َ
وم
ت َم َطا َجـوا ِد َك َيو َم يـ ٍ
في كـل يـوم مـا وكـل لـبــالء
ب البيـ ِ
ار
ور ِّ
كاال َ
ت ذي األَسـتـ ِ

َحـتـى َيـ َقـول كــــل راء إذ راء
ار
ألَهـــتِـ َكـــن َحــلَـــ َق الــ ِحـ َتــ ِ

()3

()6

الجار
قد يؤخذ الجار بجر ِم
ِ
()5
َولـو َتـ َعــزيــت َعـنـ َهـا أم َعــمـــار
الحمام الورق هَي ِج ِّني
إِذا َتـ َغـنـى َ
سرت بِ َك َقس َرا
االلوى َحتى َق َ
و َيو َم َ

يب ال َه َوى يوم َعال ٍِج
اب َ
َق َرعت َظ َن ِ
َمــالـك ال َتــذكــــــر أو َتــــــزور

()4

اء َبـيــنَ َحــا ِجـَـ َبــي َهـا نور
ضـــ َ
َبـيـ َ

()3

تمشي كما يطرد الغدير
يــا عــاذِالتي ال ت ِـردنَ َمال َمتِـي
ثالثين حوالً ال أرى منـك راحـ ًة

العــواذل َ َلســنَ لي بـأمـِيـ ِر
إن
َ
()9
لـه ّنـك فـي الـدنيا لباقية العمر

قضين َح ّجا وحاجات على عجل

ثـم اسـتدَ رنَ إلـينـا لـيلـة ال َن َفر

وح َجر
سـهـم َ
َما لَك عِ ندِي َغير َ

َ
دَاء َ
شـدِيـدَ ِة الـ َو َتـر
وغـيـر َكـبـ َ

()8

()15

َجادَ ت بِك ِّفي كانَ مِن أرمى ال َب َ
شر

()11

ضم َها
صاء َ
ت َحاذِر َوق َع السوطِ َخو َ
ارع َها
رع األَما َنـ َة َفـ َ
ي لَـم َتـ َ
او ُّ
مـعـ ِ

ضم ِر
َكالل ٌ َف َجالَت فِي ح َِجا َحا ِج ٍ
ب َ
()13
َوكـن َحـافِـظـا ً هللِ والـدِّ يـ ِن َ
شـا ِكــر

َو َما راعــنـي إِال َيـسِ ـيـر بشـرطـ ٍة
ير
َوأَقـ َبـل َ َيـز َحـف َزحــ َ
ف الـ َكـسِ ـ ِ

()16

لَ َقد َعي ِل األَيتا َم َطع َنة ناشِ َره
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()12

ش بِ ِكـيـ ِر
َو َعـهــدِي بِــ ِه َقـيـ ًنـا َيـفـ ُّ
()15
اق الـ ِّر َعــاءِ الـبِـ َطاءِ الَ ِع َ
سِ ــ َيـ َ
ارا
ش َ

مين َك آشِ َره
أناشِ َر ال زالَت َي ِ

()14
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ز
إذا أَ َرد َ
فاوز
ت َطلَ َ
ب ال َم ِ
إِن َ
كنت ذا َب ٍّز فإِن َب ِّزي
لَ َنا أَعن ٌز لبنٌ َثالَ ٌ
ث َف َبعض َها

()1

از ٍل تـرام ِِز
فاعـ ِمــد لكـل ّ َبــ ِ
()2
ابـ َغــ ٌة َفـــو َق وأًى إِ َو ِّز
َ
ســـ ِ
()3
ِألَوالَ ِدهَا ثِن َتا َو َما َبي َن َنا َعنز

ض
()6

سبق األ َ
َ
وهو رابض
قد
شعر َ

َ
يسبق إذ يراكض
فكيف ال
َ

يا َمن َلعي ٍن لم تذق َتغميضا

وماقِـ َئـيـن اك َتحال َمضيضا
()5

كأنّ فيها فلفال َرضيضا
ط

َعلَى البيو ِ
الب َطا
ت َقو َطه الع ِ

َابطا ً
اعنِي إِال َج َنا ٌ
ما َر َ
حه ِ

()4

ظ
الجو َ
اظ مِن ف َِظاظِ َها
َحتى َت َرى َ
وخطة ال َخي َر في ك َِظاظِ َها

َعلَى أَ َحاسِ ي َ
الغيظِ َواكتِـظاظِ ها
مـذلـَولِـيـا ً َبـعـدَ َ
شـ َذا أَفظــاظِ َها

َوحس ٍد أَو َ
شلت مِن ح َِظاظِ ها

أَن َ
شطت َع ِّني عر َو َتي شِ ظاظِ ها

َبعدَ احتِكاء أر َب َتي إِشظاظِ ها

بعـزمــ ٍة َجــلت غــ َ
شا إلظاظها
َ
()3

ش ال ّنا ِ
ب الفتِظاظِ ها
َبج َك كِر َ
ع
ف مِن َتحِيت َها
سو ٍ
ساو َفت َنا ب َ
لـو َ
يا لَي َ
ت شِ ع ِري والم َنى ال َتن َفع

العيو ِ
ف لَرا َح الركب قد َقنِع
ف َ
سو َ
َ
()9
هَل أَغــدون َيـو َمـا ً وأَم ِري مجـ َمع

()8

ف
لعمري لقد أحببتك الحب كله
أَنـ َ
اخ بــذِي َبــ َقــ ٍرت َبــر َكـه
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()15

وزدتـك حـ ًبا لم يكن قـبل يـعــرف
َ ()1
كــأَن عـلــى َعـضـدَ يـــ ِه كـِـتــافـــا
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إذا ن ِه َي السفِـيه َجـ َرى إلـيه

على شِ ـريـانـة قـ ّذاف
أرمى
ِ
ورافِدكم
و َكانَ َحامِلكم مِنا َ

َعلَى َقبضة َموجوءة ظهر َك ّفه

َ
ف ،والســفــيه إلى خ َِالفِ
وخــالَــ َ

()2
()3

تـلـ ِحــق ريــش الـنـبـل باألجـواف
()4
وحـا ِمـل المِينَ َبع َد ال َمينَ واألَلَفِ
َ

()5

.....................................

ق
لَــ َقــد َتــ َعـالـلــت َعــلـى أ َيــانِـــ ِق

ب َقليال ِ
الالز ِق
ت القـرا ِد
صه ٍ
ِ

صـبـ ًرا كـل َحـــ ٍّي الق
يــا نـفـس َ

وكـل إثـنيـن إلـى افـتــــراق

َفـلَــو َتـ َرى فِـيهـِـنّ سِ ــر ال ِعـتـ ِق
ويأمر لـل َيــحـمـوم كــال َعـــشـِ ّية
ناق َ
َيا َ
ذات الــ َوخــ ِد والـ َعــنـيـ ِق
قد َقالَت األنساع لــلبــطـن الحق
صب ًرا
ـرق َ
دار َم ٍّي بدَ كادِيكِ الب َ
يا َ
بـنـي عـقــيــل مـاذه الـخـنــافــق

()4
()3

()8

بـيـن َكـمـاتِـ ٍّي وحـ ٍّو بـلــــ ِق
()9
ِب َق ٍّ
ت و َتعل ّي ٍق فقد كاد َيـسـ َنق
ريق
أ َمـا تـريـن َو َ
ضـح الــطـ ِ

()15

قد ًما فآضت كالفنيق المحنق
ت َ
فقد هَيج ِ
شو َق الـمـشـ َتئِق

()11

()12

()13

المـال َهـدي والنـساء طالق

ل
س َبل
ه َو ال َجواد ابن ال َج َوا ِد اب ِن َ

مـمـكـور ًة جـم العـظـ ِام عـطبـول

ظـالـت َ
ب َح ِل
وظـال يـومـهـا َحـو َ
أالَ ال بـــار َك هللا فــي ســهــيـ ٍل

إن دَ يموا َجادَ َوإن َجادوا َو َبل

()16

كـأن فـي أنـيـابهـا الـ َقـ َرنـفول
()14
َ
وظـال يـو ٌم ألَبـي الـ َهـ َجـنـ َجـ ِل
()15

جال
إذا َمـا هللا بــار َك فـي الـ ِّر ِ
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سل
َحــوضــا ً كــأَن َمـاءه إِذا َعـ َ

أبـو َك أبـو َك أر َبـد َغــيـــ َر َ
شـ ٍّك

()1

سمـَل
من ناف ِ
يح ر َوي ِزي َ
ِض ِّ
الر ِ
()2
ازي َحـيـث َحالّ
أحال َك في ال َم َخ ِ

ب وا ِحـ ٍد و َتـلَـ ُّذه
َتــقــا َك بــ َكــعــ ٍ

ف َيـعـسِ ـل
َيدا َك ،إِذا هز بالـ َكـــ ِّ

()3

َعــالـ َمــنـا إِخــوانـنـا بـنو َع ِجل
أرانِي  -وال كــفــرانَ هللِ أيــ َة
َ

بالر ِجل
رب ال ّنبيذ ،واعتـقـاالً ِّ
ش َ

()6

نيل
ل َنفسِ ي  -ل َقد َطالـبـت َغي َر م ِ

س َبل
ه َو ال َجواد ابن ال َج َوا ِد اب ِن َ

إن دَيموا َجــادَ َوإن َجادوا َو َبل

قالوا ارتحل فاخطب فـقـلت هَال
وإذ أؤال الـ َمـشــــــــى أَال أال

إذ أنــا َروقـاى مـعـا ً َما انـفالّ
وب الـِصـ َبـا ِرفــالّ
وإذ أرى َثـ َ

عـلـ ّى أحوى نِديـا مــخــضـــال

حتى إذا ثـوب الشــباب والـى

وانـضـم بدن الشيــخ واسمـأال

وانــشـ َنـ َج ال ِعـلـبـاء فـاقـفعالّ

مثـل َ َنـتـضـِ ّى السـقـم حين َبالّ

وحر صدر الشيخ حـتى صالّ
ّ

ب َبـانَ إذ تـوالى
َعـلـى َحــبـيــ ٍ

غادر شـغــال شــاغـال وولــ ّى

ت تـعـ َ
قـلـ َ
الق فـيلـ ًقـــا َهـو َجـال

عـجـاجـة َهـ َجــاجــــة تــأالــى

ألصـبِـ َحـــنّ األحـ َقـــــر األذالّ

وأن أ َعــال الـرغـم َعـــال عالّ

فـإن أقـل َيـا َظــبـى ِحـال حِال

()4

َتـقـلَق وتعقِد حبلها المـنـحـالّ

حولى حـتى احـوال
وحملقت
ّ

َمـأقــان َكـرهان لها وأقبــــالّ

إذا أ َتـت َجـاراتِـ َهــا َتـ َفـــالـى

تـريـك أشـغــى َقـلِحــا ً أ َفــــالّ

َمـر ّكـ َبـــا ً راوولـه مـثـ َعـــالّ

كـــأن َكـلـبـا ً لِـثـقــا مـبـــ ّتــال

َ
وغـلـقـ ًة َمـعـطـونـة وجــال

أنــداه يــوم َمـاطِ ــر َفــطــــالّ

وعـل َه َبا ِمن التيـوس َعـــال
َ

يـ َغـل تـحـت الـردن منها غـالّ

منـتـوفـة الـوجه كـأنّ َمــالّ

يـ َمـال وجـه الـ ِعـرس فيه مـالّ

صابا ً آل َ حتى امـطــالّ
كـأن َ

وخــالّ
سـ ُّفـــه وشـــبــرمــا َ
َتـ َ

إن حال يو َمـًا رحـلَـه َمـ َحـالّ

َحـمـو لـهـا أزجـت إليه صِ ـالّ

وعـقـر َبـا ً َتـ َمـتـال مـال مــال
َ

من عثرة ماتت َج ًوى وسالّ
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ذاك وإن ذو َرحـمها استـقـالّ
أو َكـثـر الـشــئ لــه أو قــالّ

.

()5

()7
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قالت لـقـد أثـرى فـال تمالى

وإن َتـقـل يـا لـيـتـه أسـتبـالّ

ضــه وبـالّ
أحر َ
ِمـن َم َرض َ

َتـقـل  :ألنـفــيـه وال َتـ َعـلـ ّى
مـجـروز ًة َنــ َفـاســ ًة وغِ ـــالّ

وإن وصلت األقرب األَ َخالّ

جنت جـنونا واست ِخـفت قِــالّ

وأجلِلَـت من َنـاقِـع أفـ َكـالّ

إذا ظــ َب ّى الـكــنسـا ِ
ت انـغــال

َتح َ
اإلران سـلبته الظِ ال
ت َ

وإن رأت صوت الِسباب َعلى

سـ َحـا َبـة ترعد أو َقسطالّ
َ

أجــت إلـيـه َعــ َنــقــا ِمـئــالّ

رعـته فانشالّ
أّج الظـليـم َ

ترى لـهـا رأسـا وأًى َقـنـدَ الّ

لو َتـنِطـح الـكـ َنادِر العتالّ
صتم والشِ نظيرة ال ِم َتالّ
الـ َ

ى الـصـمالّ
از َ
الـكــنـد َر الـز َو ِ

َفضت شـئون رأسـه وافـتـال

سالّ
تـقـول ألبنيها إذا ما َ
شـالّ
فج َعـا ِجـير َتـ َها َفـ َ
أو َ

سـ ِر َق أو َغــالّ
سلَـيـلتة من َ
َوسِ ــــيـقـ ًة َفـكـرشــا و َمــالّ

شالّ
أحسنتما الصنع فال َت َ

ال تـعـدَ ما أخــرى وال َتـ ِكــالّ

الحـ ّج إذ أ َهالّ
رب َرب َ
يا ّ
وحال َحبـلَى دحله إذ َحالّ

وصـالـى
مــحـ ِرمــه مـلــبـ ّيـِا َ
ضــى وقـد أ َكــالّ
بـاهلل قـد أَنـ َ

َ
واألظالّ
ب األش َعـر
وأنـ َقـ َ

من نافِ ٍة قد انـضوى واختـالّ

َيح ِمـل بِلـ َو سفـر قد َبالى

أجــــالدَ ه صـــيــامـــــه وأالّ

َيـزال َ نِضـو غزوة ممالّ

أرحـام إذا َمـا والـى
وصــال َ

ذو َر ِحــم َوصـــلـه وبـــالّ

صـالّ
سِ ـقاء رحـم مـنـه كــان َ

وينـفــق األكـثــ َر واألقــالّ

من كسب ما طاب وما قد َحالّ

إذا الشحيح غـال كـ ّفـا َغالّ

َبــســــط كـفـيــه مـ ًعــا وبــالّ

وحال زاد الرحـل َحال َحـال

يرقب قرن الـشمس إذ تـدالى

حتى إذا ما حاجباها انغـال

تـ َ
حت ال ِحـ َجاب بادر المصالى

أ َقـام وجه النِضو ثم خـالى

ســبـيـلـــه إذا تـسـدّى َخـــالّ
َ

الشارف ال ِهبِالّ
القطيع
أح َذى
َ
ِ

شى شِ ِمالّ
الح َ
فجال
مخطوف َ
َ

لق الـبـالد فِــالّ
سـ ّر إن َيـ َ
ت َ

حـتى إذا أوفـى بـــالال َبــــالّ
شـ ِر ًقـا فآبـتــالّ
بهـا وفـاض َ

وحفز الشانين فاسـتـهـــ الّ
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()1

بـدمـعـه لـحـيـ َتـه وانــغـــــالّ
جـيــب الـ ّرداء ِمـنـه فارمعالّ
شـلـين أنهـالّ
َكـ َمـا رأيـت الـ َو َ

()8
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حتى إذا حبل الدعاء انحــال

وانـقـاض َزبـرا جـالِه فابتـالّ

أثـنـى عـلى االله َعـالَ وجال

ثـم انـثـنـى من بعد ذا فصالى

وعـال
عـلـى الـنـبـي َنـ َهـال َ

وخـــالّ
وعــم فـي دعـائـــــه َ

ليس كمن فارق واستـحـالّ

اء أهــل دِيــنـــ ِه ووالــى
ِد ّمــ َ

وجهت َه سوى الهدى م َولى

مجتنبا كبرى الذنوب الجالى

مستغفرا إذا أصاب القـالى

لما أتـى الـمزدلـفـات صـالـى

اعا حالهن حـالّ
سـبـ َعـا تِـبـ ً
َ

حتى إذا أنـف الـفـ َجـير جالـى

سـ ِّر الجــالّ
بـرقـعـه ولـم يـ َ

هــب إلــى َنــضِ ــ ّيـــه فـ َعـالى

ر َحـيـلـه عليه فاستقال

()1

لو َ
كنت في َخلقا َء أو رأس شاهق ٍ

()2

س إلـى منهــا النــزول ِ سبيل
ولـيـ َ

ب لِـثـات َ
الخـيل فـي َح َجراتها
َتـضِ ـ ُّ

العجاج لها آز َمال
و َتس َمع من تحت َ

()3

َو َخض َخضنَ فِي َنا ال َبح َر َحتى َق َطع َنه

ال مِن غ ِما َ ٍر َومِن َوح ٍل
َعلَى كال َح ٍ
()5
وع َقاتِله
ِمـن َفــ ًتـى ال َيـمـ َنــع الج َ

()6

أ َبى جوده ال البخلََ ،واس َتع َجلَت بِ ِه
صــو َ
ضــرعِ ـهــا تـسـا ِجـل
ت َ
كـأَن َ
الجنادِل
لَدم الع َجى َتلكمها َ
إنّ الــكـريـم وأبـيـك َيـعـ َتـ ِمـل
سم األزواد َبي َنهم
دار ٍة تـق َ
في َ
أناس هل يمينك مطلَق
أيا بن
ٍ
اس مِنكم
َف َخـيـ ٌر َنحـن عِ ن َد الن ِ

َهـاتِــيـك َهـاتــا َحـ َتـ َنــى تـكــايِـــل
()4

إن لم َي ِجد يوما ً على َمن َيت ِكل
كـأنـ َما أهـلـنا منها الذي ات َهال
َنـدَ ا َهــا إذا عـد الفعال شمالها

()3

()8

()9

إِ َذا الداعِ ي الـ َمـ َث ِّوب َقـال َ َياالَ

()15

مطلع الشمس ظِ له
نظرت وشخصِ ي
َ

الشمس قد َع َقل
حتى ظِ لّه
َ
إلى الغرب ّ

()11

ت َ
فاذكري َموقِفي إِذا ال َت َق ِ
الخي
أَ َتت َنا ِر َياح َ
الغو ِر من طِ ي ِ
ب أَرضِ ها

ســار ِ
ت الــ ِّر َجــال َ الــ ِّر َجــــاال
ل وقــد َ

()12

اش الـصـرائـِـ ِم والـمـقـ ِل
بـِريـ ِح خـ َرنـبـ ِ
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م
ِهـيـهـ َ
ات َمـنـ ِزلـنا ب َنعفِ س َويقـ ٍة
تَ ،يـا ِخـنـوتَ ،
أَولَـمـ َ
شـر إِيالم
اق األَقدام
َمـا كـان إِالّ كـاصـطِ ـفـ ِ

َيـا َمـ ّي ال َغــــر َو وال َمــال َمـــا

سي َ
كــيـف أصـبحـ َ
ت
ت كـيـف أم َ
فـهـم بـطـانـتهـم وهم وزراؤهم
سـد ِم
وراد أَســمــال الـ ِمـيـاه الـ ُّ
ّ
نـفـالق هـا َمـا ً لَـم تـ ًنـلـه سيوفـنا
ياسنا َبر ٍق على قــلَ ِل ال ِ
ح َمى
أَال َ
لِـمـ َعـفـ ٍر َقـهـ ٍد َتـ َنـ َ
از َع شِ ـلــ َوه

كـانـــت مــبـاركـ ًة مـن األَ ّيـــام

()2

جاج مِظالم
يوم َنحـ ٍ
في ِ
س ذي عـ ٍ
()3
حتى أَتـيـناهم فـقالواَ :هـمهــام
ب إن الـحـب لـن َيدا َمـا
فـي الح ِّ

()6

()5

الكريم
مِما يزرع الود في فؤا ِد
ِ
()4
وهـم الـقـضـاة ومـنهم الحكــام
فـي أخـ َر َيـا ِ
ش الـم َِغــ ِّم
ت الـ َغـ َبــ ِ
()8
ناق الـمـلـوكِ ال َق َماقِــ ِم
َنـيـ ِل أعـ ِ

()3

علي َكـريـم
لَـ ِهـنـك ِمـن َبــر ٍق
ّ

س َك َواسِ ب ال ي َمنُّ َط َعـامها
غب ٌ

()9

()15

سـ َكنا َخـضـ َما
لَــوال اإللـــه َمـا َ

وال َظـلِـلـ َنـا بـالـ َمـشائِي قـ ّيـِ َما

ســره
أعيني ساء هللا من كــان َ
أر َقنِي الليلـ َة َبـر ٌق بـالـتــ َهــــم

ب أذاكــ َمـا
بكاؤهـما و َمـن يـ ِحـ ُّ
يـالـ َك َبـرقـا َمـن َيـشقـه ال َي َنم

إذا هو لم يخفني في ابن عـمي

 -وإن لم ألقه  -الرجـل الظلوم

أكـثـرت في العـذل ملحا دائمــا

صائِ َما
الَ تـكـثِـ َرن إ ّني َعسِ ـيـت َ

َكفاك َكف ما تلِيق دره َما جوداً
قـــم َقــائِــ ًمــا قـــم َقــائِـ ًمـا
وعـــ َ
شـــــ َراء رائــــمــــــــــًا
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()11
()12

()13
()16
()15

()14

وأخـرى تـعـط بـالسـيف الد َما
صـــبـــت َعـــبـــدًا َنــائِــ َمــــًا
أَ َ
وأ َمــــــ ًة مـــ َراغِ ـــــمــــــــــــًا

()13
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كـأَن َقـفـراً رسـو َمـهــا َقـلَـمــا

فـأَصـ َبـحت َبـعـدَ َخـط َبهـ َجتها
سيدّ اً
ى زيداً كما قيل َ
وكنت أَر َ

()1

از ِم
إذا إ ّنه َعـبـد ال َقـ َفا والـالهـ ِ
()3
ار دق بـالـالــ َجــام
زيــ ٍد ِحـ َمـــ ٌ
()2

صـــام
كــــأن ِبـر َذونَ أ َبـــا عــ َ

والـ َفـقـ َعـسـِ ُّي حاتِـم بــن َتـمـام

بــ َ
ات يــ َقــاسِ ــي لَيـلَهـن َزمام

ت لِصِ ِاللخ ٍم سام
متسرعِ فا ٍ

()6

الناس َذنبا جاءه وهو مسلِما
من
ِ
و َتــشــتـكـي لَـو أَنــنا نــشـ ِكـيـهـا

سلم
الدهر
وما كنت أخشى
َ
َ
إحالس م ٍ
َتــمــ ُّد بـاألَعــنــاق أَو َتــلــويـهـا

()5

َمس َحوايا َقالما نجفيها

()4

لجــام شـا ِحـيــه
كــأن َفــا َهــا والــ َ

س نواحيه
حِنـ َوا َغــبـ ٍيـــط َ
سـلـ ٍ

()7

اجــة أعــ َمـــى
صــــــاحــب الــ َحــ َ
َ

ضــــــاهـــــــا
ال َيــــــ َرى إال َقــــ َ

()8

بـيـنـمـا نـحـن مـرتـعــون بـفـلــج

قـالـت الـدلـح الــــرواء  :إنـيـه

()9

َمـا هـو إال الـ َمـوت َيـغـلـي غالِيه

مــخــ َتــلِــطـــًا سـافِـلـه بـعـالِـيـه

ال بد يوما ً أَنني مالقِيه

()10

اردًا
َعـلَـفـتـ َهـا تِـبـ ًنـا َو َمــــ ً
اء َبـــ ِ
شكلِ َك َ
َتـ َبـدل َخـلـيـالً بـي َك َ
شكله

وف الده ِر أو دوالتِها
َعـال صـر َ

َحتى َ
شـ َتـت َهـمـالَــ ًة َعــيــ َنـا َهــا

()11

َفإِ ّني َخليــالً صال َِحــا ً بِـ َك َمق َت َوي
يـدِلـ َنـنـا الـالـمـ َة ِمـن لَــمــاتِـ َهـا

()18

يح النفس مِن َز َف َراتِ َها
َف َتس َت ِر َ

()13

ن
يم يـسـ ُّبـنـي
َولـقـد أمـ ُّر عـلى االلئ ِ
ضــبــ َة أخــ َبــ َرانـا
الن ِمــن َ
َرجــ ِ
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ضـيـت ثمت قلت ال يعنينِي
َفـ َمـ َ

()16

أنــــا رأيــنـا َرجــال عـر َيـــانـا

()15
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هجتِـ َها
إذ َنحن فِي َغر ِة الدُّن َيا َو َب َ
ان َخيطا ً وأَرسلَـت
أمرت من الك ّت ِ

خـلِـقـ ِ
ت َغـيـ َر ِخـلـ َقــ ِة الـ ُّنسـ َوان

والـدار َجـا ِمـ َعـ ٌة أز َمـانَ أزمانا
رسوالً إلى أخرى جر ّيا ً يعينها
إِن قـم ِ
بان
ت فاألَعلَى َقـضِ ـيب ِ

()1

()2

()3

وإِن َتـ َوالـيــــــ ِ
ان
ت فــدِعــ َ
صــتـ ِ
َقـد َجـ َعـل َ الـ ُّنـعـاس َيـغـ َرنـدِيـنِي

ان
وكــل إِدٍّ َتــفــ َعـــل الـ َعــيــ َنـ ِ
()4
أَد َفـعــه َعــ ِّنـي و َيـسـ َرنـدِينِي

صـحــت لـه
أبعدك هللا مِن قلب َن َ

مل ويأبى غيرعِصياني
في ح ِّ
بج ٍ

اِرفعـن أذيـال الـحـقـ ّى وآربعـن

َمـشـى َحـيـيـات كـأن لم يـفزعن

()3

إن تمنع اليوم نساء تمنعن
ت بـمـدركٍ َمـا َ
فـلـسـ َ
فات مـ ِّني
كــأَن َعـيـ َنـــي و َقــد بـانـونــي
َقــد َعـلِـ َمــت إن لـم أَ ِجد معِينا

()6

ف وال بـليـ َ
ت وال لَـ َوا ِّنـي
بـلهـ َ

()3

ان َفـ َ
نون
وق َجد َو ٍل َمج ِ
َغـربـ ِ
()9
لـ َتـخــل َِطــن بـ َ
وق طِ ــيـنا
الخـلـ ِ
()8

َفـــإِن فِـي أَيــ َمـانِـ َنــا نِـيــ َرا َنـا
()11
أَم تِيكم الجما َء َ
ذات ال َقر َنين؟

فـإِن َتـ َعـافـوا الـ َعـدل َ َواإلِي َما َنا
أَ َثو َر ما أَصـِيـدكـم أَو َثـوريـن

()15

َتـنـام و َيـذ َهـب األَقــوام َحـتـى

يــقــال َ أَ َتـوا عـلـى ذي بِاليان
()13
ان
لـقـد نـسـيـت َغـ َفــل الــز َمـ ِ
()12

زان
لـقــد مـنِـيــــت بـهـزنـبــــ ِ
َهـل َتـعــرف الـدار بـ َبـيـدا إنه

دار لتخـود َقـد َتــعــ َفــت إنـه

َفـا ّنـ َهـلـت الـ َعيـ َنـان َتـس َفـحـنه

سلكـنه
ِمـثل الجـ َمان َجال َ فِي َ

ال َتـعـ َجـبي ِم ّنـي سـلي َمى إ ّنه
يف ال أَبكي َعلى عِ ــالتي
و َكـ َ

إ ّنـا لـ َحـ ّاللـون َبـالـ َثـغـ ِرنـــه

إني وإن كنـت صغيـراً ســ ِّني

وكـان فـي العـين نبو عـني

صـَ َبائِحِي َغبائِقِي قِـــيـالني

()16

()15
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يذهب بي–في الشعر–كل ّ فنّ

فإن شيطاني أميــر الــجــنّ
()1

حـ ّتى يزيـل عـ ّني ال ّتظ ّني
امتأل الحوض وقال قطني

َمهالً ر َويـدً ا َقـد َمـألت بطني

()8

الخير َج ِز َ
يت الجنه
يا ع َم َر
ِ

أكـــس بـ َنـيـاتِــي وأمـهــ ّنــه

()3

هـ
إنى امرؤ أصـِفـى الـخلـ َيـل الـخـالـه

()4

أمـنـحـه ودّى وأرعى إالـه

وأبــ ِغــض الــــزيـــارة الـمـ ِمـــالـــه

وأقـطـع الـمـهـا ِمـه المـضالـه

لــيسـت بـهـا لـركـبــهــــا َتـ ِعـــالـــه

اء الـنـاجـيـات ال ِجـاله
إالّ َنـجـ َ

عــلــى ِهـ ِبــال أو عــلــى ِهـ ِبــالـــــه

ذا ِ
ت ِهـبـاب َجـسـرة شِ ـ ِمـالـه

نـاجـيــ ٍة فـي الـ َخــرق مـشـ َمـ ِعـالـــه

َتـنـسال بعـد الـعـ َقـب الـمـكِاله

العضب من ذى ال ِخـالـه
مثل انسالل َ

و َكـاشِ ـح َر َقـيـت مـنـه صِ ـالـه

بالـصـفـح عـن َهـفـوتـه والــ َزالـــه

حتى استللت ضِ ـغـنـه وغِ ـالـه

وطــامــح ذى نـخــــوة مــدِالــــه

َحـمـلـتـه عـلـى َ
شـ َبــــا ِة ألــه

ولــــم أ َمــال الـشــــ ّر حـتــى َمــالــه

وشـنِــ ِج الـراحــة مـقـ َفـ ِعـاله

ض كــ ُّفــــه بــبِــالـــه
َمـــا إن تــبــِ ّ
وصــــار رب إبــــــ ٍل و َثــــــالـــــــه

لـمـا َذ َمـ َمـــت دِقــه و ِجــالــه

تــركـتـه تـــرك ظــ َبــ ّى ظِ ــالــــــه

ومعشر صـِـي ٍد ذوي َتـ ِجـالــه
ٍ

تــرى عليهـــم لـلنـــــدى أدِالــــة
أَو َفــى بـهــم دهــر عــلــى َمــزلِــه

ســماؤهـم بـالخيـر مستهاله
َ
ثـم تـلـقـاهــم بـمـصـمـئـالـــه

فــبــدالـــت كـثـرتـهـــــــم بـقــالـــــه

وأعــقــبـت عـزتــهـم بـذالـه

وغــادرونــي بـعــدهـــم ذا غـالــــه

أبـكـيـهـم بـ َعـبـرة مـنـهــالــه

صـبـرت واعـتـصـمـــــت بـاهلل
ثــم َ

بحمل العِبء مستقِاله
نـفـسا َ

ود َول األيـــــــام مـضـ َمــحـــالـــــــه

يشعـبـهـا ما يشعـب ال ِجـ ِباله

تتابع األيام واألهِاله ...
إ ّني ألَكنِي بأجـ َبال َعنَ اجبـلِـها
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أ َفــاد دَ ثــراً بـعـدَ طـول َخـالــه

()3

وباسم أودي ٍة عن اسم واديها

()4
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و
إِن ِّ
ضرت َبراثِنها
اب َق ِد اخ َ
الذ َئ َ

والناس كالهم َبك ٌر إِذا َ
ش ِبعوا

()1

ي
َكـأن َمـتـ َنـ ّيـَـه مـنَ الـ ّنــَفِــ ِّي

صـفِــ ِّي
َم َواقِع الـطـي ِر على الـ ُّ

ألم َتكن َحلَـف َ
العلي
ت باالل ِه
ّ

أن َمطا َيا َك لَمِن خــَيـ ِر ال َمطِ ي

()3

ً
المطي
ليال وال أسمع أجراس
ّ
()5
اويا
ولكِن َقـطِ ـيـ َنا ً يحلَبونَ األَ َت ِ
()6

متى أنام ال يؤرقـني الكـري
َم َوال َِي حِلفٍ ال َموالي َقرا َب ٍة

()4

إليك أشكـو مش َي َهـا َتـدافِـيـَا
َبـاتــت تـ َنـ ِّزى دَلـ َوهَا َتن ِز ِّيا

َمش َي الـ َعـجـوز َتـنـقل األثـافيا َ

َكـ َمـا تـ َنـ ِّزى َ
صـ ِبـ ّيــَا
شـهـلَــ ٌة َ
()8
إذا أتــ َى قــربـتــه لـلـسـانِـ َيـه

()3

ار نا ِج َيه
َيـا َمـ َ
رحـ َباه ِب ِحـ َمـ ِ

فلَم َيب َق مِنها سِ َوى هامِــ ٍد

َغـيـر الـثـ َمام َ
ؤى
وغـيـر الـنـ ِّ

أبــ َكـــ َم ال يـكلّـــم الـ َمـطِ ـ ّيــا

دّاء قــراقِـــريــــا
َو َكــانَ َحـــ ً

جدول األبيات المجهولة القائل
الرقم

()2

القافية

عدد األبيات

1

قافية الهمزة

4

2

قافية الباء

81

3

قافية التاء

10

6

قافية الجيم

3

5

قافية الحاء

6

4

قافية الدال

34

3

قافية الراء

32
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 9المصدر السابق  :ج ، 8ص. 330
 10المصدر السابق  :ج ، 3ص. 771 ،708

()9

()10
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أنصاف األبيات
()1

ال َد َهـاريــر
والدهر أ ّي َنـ َمـا َحـ ٍ
()2
وحي َبك ٍر َط َعـ َنـّا َطع َن ًة َف َجرى
َ

إ ِّني امرؤٌ لم أ َتـ َوشـع بال َكذِب

()3

()6

وحاتِم الطائ ُِّي وهاب الـ ِمـئِـي
ٌ ()5
احـ ٌة َمــطـيـو َبـة
َفـ َكـأَنـ َهـا تـفـ َ
أنا أبوها حـين تسـتـبـغـي أبا

()4

أال يزجرالشيخ َ
الغـيور بنـاته

()3

َ
وجـا
كر ّيا أعـ َ
فاحذر وال تك َتر ِ

()8

أنهجــا
مي
َ
ِمـن طـلـل كـاألتحـ ِّ

()9

يطعِمها االلح َم وشحما ً أمهجا
امان للقِلَ ِع الكب ِد
ان لَـكـ ِ
وخـفـ ِ

()11
()18

مري ِد
س الـ ِّ
ّ
هوي جـنـ ِد ابـلـيـ ٍ
ولكننى لم أجدَ من ذلـكم بـدّا

()13

إذا قيل َمهالً قال حاجـزه َقــ ِد

()14

كبـعـض َمـن َمـر من ال ُّ
شـذاذ

()13

الح َج َفت
َبل َجو ِز َتيها َء َك َظه ِر َ

ورا
و َتـلـ َقــاة َر َبـا ِجـ ًّيــا َفــخــ َ

قـ ِّبـحـتــم َيـا َظـ ِر َبا مـ َجـ ِّحـ َره

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 8ص136
 8المصدر السابق  :ج ، 3ص. 631
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص. 747
 4المصدر السابق  :ج ، 1ص. 831
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص. 816
 6المصدر السابق  :ج ، 3ص. 216
 7المصدر السابق  :ج ، 3ص. 237
 2المصدر السابق  :ج ، 8ص. 331
 9المصدر السابق  :ج ، 1ص. 137
 10المصدر السابق  :ج ، 3ص. 764
 11المصدر السابق  :ج ، 1ص.36
 18المصدر السابق  :ج ، 3ص. 734
 13المصدر السابق  :ج ، 8ص.331 ، 386
 14المصدر السابق  :ج ، 8ص.343
 13المصدر السابق  :ج ، 1ص. 102
 16المصدر السابق  :ج ، 1ص  ، 846ج ، 8ص.371
 17المصدر السابق  :ج ، 8ص. 396
.

()15

()14
()17
()1
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ب عنص ِّري
ض نجاري ط ّي ٌ
َمح ٌ
كمشتري ٍ بالحم ِد أحمرة بترا

()8

()3

َكـكـمـون الـنـار فـي ِحــجــره

()4
()3

على رءوس كرءوس الطـائر

از
ازمـ َهـا مِنَ الخِز َب ِ
َو ِر َمت لَ َه ِ
()7
َو َكـانـَـت لَـقــــوة النــت قـبـبا
()6

َقد دَردَ َبـت والشـيـخ دَ رد َِبـيس
()9
وقرعن نابك َقرعة باألَضرس

()8

شاب َقرناها ................
َبنِي
َ
()11
س
البـ ِ
يض وال َقـلَـن ِ
أَهـ ِل الـ ِّريـاطِ ِ
()10

()18

ك َميتا األعالي َجو َن َتا مصطالهما

()13

وأدمـ َج دمـ َج ذي شـطـ ٍن بـديــ ِع
()14
مـثـلـي ال يـحـسـن قـوال فـعـفــع
()13

إن الـم أقـاتـل  ،فالبِسوني برقعا

()16

شعـ َ
ف َ
ش ِع
ول نِ َيا ٍ
َعلـى َ
سـ َمـرطـ ٍ
()17
َتـ َرافـ َع الـ ِعـز بِـ َنـا فـار َفـنـ َعـعــا
()12
أَر ِمـي عليها َوه َي َفر ٌع أَج َمع
والــ ِمسك في َعـنـ َب ِره َمدووف
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 773
 8المصدر السابق  :ج ، 3ص.773
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص. 280
 4المصدر السابق  :ج ، 8ص. 379
 3المصدر السابق  :ج ، 8ص. 631
 6المصدر السابق  :ج ، 3ص. 727
 7المصدر السابق  :ج ، 1ص. 33
 2المصدر السابق  :ج ، 8ص.403 ، 343
 9المصدر السابق  :ج ، 8ص ،434ج ، 3ص . 772
 10المصدر السابق  :ج ، 8ص . 342هذا قطعة من بيت تمامه:
ت هللاِ ال َتنكِحو َنها
َك َذبتم وبي ِ
 11المصدر السابق  :ج ، 1ص. 199
 18المصدر السابق  :ج ، 8ص. 323
 13المصدر السابق  :ج ،3ص.638
 14المصدر السابق  :ج ، 8ص. 633
 13المصدر السابق  :ج ، 3ص.734
 16المصدر السابق  :ج ، 3ص. 773
 17المصدر السابق  :ج ،3ص. 233
 12المصدر السابق  :ج ، 8ص. 302

()1

شاب َقرناها َتص ُّر و َتحلب
َبنِي
َ
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ِم َئ َبرة العرقو ِ
ب إش َفى المِر َفـ ِق
()3
َمـ َذمـــة األجــوار والـحـقـــوق
()2

صى َجوافالَ
َيـتـركـن َ
الح َ
شذان َ

()4

ضرب الطلَـل
مـثـل الـ َنـقـا لـبدَ ه َ

()3

()6

اضـر ِ
ب الـساقـيـ ِن إِ ُّمـك هـابــل ٌ
وإذا مضى شيء كأن لم يفعـل

()7

لـمـا رأتــنـي خـلـفـا إنـقــحـــال
اوال
َتـسـ َمـع ِمـن شـذانِهـا َعـ َو ِ

()2

()9

()10

دار لسـعـدي إذه مـن هـواكـا
()11
ســــا َكــا
َيـا أ َبـ َتــا َعـالـ َك أَو َعـ َ
ضـى َعـ ِرقـ َى الـدل ِِّى
َحـتـى َتـقـ ِّ

()18

صـفِـيحة وجه غير ج ّمال
منه َ
ســـــأل
بـألـــوك فـبـذلـتـا َمــا َ

()13

()14

وت َترك أخرى َفردة ال َ
أخا لها
()16
َيــا أَ ُّيــ َهــا الـنـاس أال َهــلـمه
()13

فــإنـه أهــل ٌ ألن يـــ َؤكـــ َر َمــا

()17

يا لَي َتها قد َخـ َر َجـت ِمـن فـ ِّم ِه

()12

وهـن ِمـن اإلِخال ِ
عان
ف َ
والولَ ِ
 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 1ص. 817
 8المصدر السابق  :ج ، 8ص . 433ج.764 ، 3
 3المصدر السابق  :ج ، 1ص. 881
 4المصدر السابق  :ج ، 1ص. 102
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص. 788
 6المصدر السابق  :ج 8ص  ،408ج 3ص 787
 7المصدر السابق  :ج ، 8ص. 419
 2المصدر السابق  :ج ، 1ص. 193
 9المصدر السابق  :ج ، 1ص. 178
 10المصدر السابق  :ج ، 1ص. 103
 11المصدر السابق  :ج ، 8ص. 344
 18المصدر السابق  :ج ، 1ص. 800
 13المصدر السابق  :ج ، 3ص. 218
 14المصدر السابق  :ج ، 3ص. 212
 13المصدر السابق  :ج ، 1ص. 873
 16المصدر السابق  :ج ،3ص. 637
 17المصدر السابق  :ج ، 1ص. 140
 12المصدر السابق  :ج ، 3ص. 773

()1
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َقــد َجـر ِ
ت الـطــيـ َر أ َيـامـِنــيـ َنــا
()3
ار َهـن بنيك َعـنـهـم أَرهَن َبـنـي
()2

وان
وذى َولـد لَـــــم َيـلــــدَ ه أَ َبــ ِ
()5
َطــاروا عــالهـنّ فــطِ ـر َعالَ َهـا

()6

راب َفــو َقـه إهــ َبـايـا
أَهـ َبـى الـتـ َ
()7
ويـأكــل الـ َحـيــــ َة والـ َح ُّيـــو َتـــا
()6

ابين َيو َم الدج ِن َتعلو و َتسـفـل
َع َق ِ

()2

وبيض ال َقلَنسِ ي من رجال أطاول
()15
صـو َ
صلِه
صل َ
ت الصن ِج في م َ
َكأَن َ
()11
سبي
أَنا الحباب الذي َيكفي سمِي َن َ
()9

 1المصدر السابق  :ج ،8ص ،441ج ، 3ص .207
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ،8ص. 793
 3المصدر السابق  :ج ،8ص.233
 4المصدر السابق  :ج ،8ص.386
 3المصدر السابق  :ج ،8ص.424
 6المصدر السابق  :ج ، 8ص. 336
 7المصدر السابق  :ج ، 3ص.778
 2المصدر السابق  :ج ، 3ص.791
 9المصدر السابق  :ج ، 1ص. 800
 10المصدر السابق  :ج ، 1ص . 829
 11المصدر السابق  :ج ، 3ص. 260
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نسب في الخصائص :
المبحث السادس  :األبيات الشعرية التي لم ت َ

يجد القارئ لكتاب الخصائص ً
عددا من األبيات التي لم يذكر المؤلف قائليها ،ولم ينسبها
المحقق محمد النجار ألصحابها ،وكان من باب األمانة العلمية في البحث العلمي البحث فيها
ور ُّدها ألصحابها  ،وهذا ما قام به الباحث في هذه الجزئية من البحث  ،حيث سيذكر ال ّشاهد
الشعري ونسبته لصاحبه حسب ما توفر بين يديه من المصادر التي تعينه على ذلك ـ باإلضافة
لذكر موطن االستشها ِد به في كتاب الخصائص البن ِج ِّني ،وهي :
 – 1قول الشاعر :
....................................

وهم إذا الخيل جالوا في كواثبها

()8

وهذا البيت لزياد بن حمل وهو نفسه زياد بن منقذ العدوي التميمي (100هـ 712 /م)

()1

ونستدل

على هذا من قول التبريزي عن زياد بن حمل في شرح الحماسة َ " :وي َقال لَه ِز َياد بن منقذ أحد
بني عدي من بني َتمِيم "( ، )3وهو زياد بن منقذ بن عمرو ،الحنظليّ  ،من بني العدوية ،من تميم،
يلقب بالمرّ ار :من شعراء الدولة األموية .وتتمة البيت كما في الحماسة :
ارس َ
يل ال َميل ٌ َوال َق َزم
الخ ِ
َف َو ِ

وهم إذا الخيل جالوا في كواثبها
()3

وموطن االستشهاد في هذا البيت ( باب في الجوار )

()4

وهو عنده على ضربين  ،األول في تجاور

األلفاظ والثاني في تجاور األحوال  .وجاء بال ّشاهد في الحديث عن تجاور األلفاظ ؛ إذ يقول " :
وإنما يجول الراكب في صهوة الفرس ال في كاثبه  ،لكنهما لما تجاورا جريا ً مجرى الجزء
الواحد "(. )6

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص . 726صدره َ :فوارس الخيل ال مِيل ٌ وال َق َزم
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 33
 3المرزوقي  ،أبو عليّ أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي  ،شرح ديوان الحماسة ألبي تمام  ،علق عليه :
غريد الشيخ  ،بيروت دار الكتب العلمية 8003م  .ص. 974
 4التبريزي  ،شرح الحماسة  :ج ، 1ص. 131
 3ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 721
 6المصدر السابق  :ج ، 3ص. 726
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 – 8قول الشاعر :
()1

َعقابين يو َم الدج ِن َتعلو و َتسفل

....................................

()8

وهذا البيت للكميت األسدي ( 186 - 60هـ =  744 - 620م)

من إحدى قصائده الهاشميات

التي وردت في الديوان  .مطلعها :
أال هَل َع ِّم في َرأيه م َتأمِل

قبل
س َ
دب ٌر َبعدَ اإلِ َ
اء ِة م ِ
َوهَل م ِ

()3

وتمام البيت :
س
هَماهِم بالمس َتلئِمِينَ َع َو ِاب ٌ

()4

َعقابين يو َم الدج ِن َتعلو و َتسفل

وموطن االستشهاد بهذا البيت في باب ( االمتناع من نقض الغرض ) (. )5
 – 3قول الشاعر :
والر َخم
َتلِيال لِفِيه للغرابين َ

ستشرب كأسا م ّرة تترك الفتى
()7

وهذا البيت ل َكعب بن َمعدان ( 20هـ  700 /م)

()4

 ،وهو كعب بن معدان األشقري ،وهو في

ديوانه( . )2وموطن االستشهاد بهذا البيت في باب ( االمتناع من نقض الغرض ) (. )9
 – 4قول الشاعر :

ِـسـاءنـا
لَـمـا َرأَيـت ن
َ
و َبدَت َمحاسِ نها التي

َيف َحصنَ بال َمعزاءِ َ
شدا
()15
َتخ َفى ،وكانَ األَمر ِجدّا
()11

وهذان البيتان لعمرو بن معديكرب الزبيدي (81ھ 648 /م)

 .من قصيدة له وردت في

الحماسة والديوان مطلعها :
يس الجمال بِم َ
ِئز ٍر
لَ َ

َفاعلَم َوإِن رد َ
يت بردا

()12

س
 1ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 3ص . 793صدره  :هَماهِم بالمس َتلئِمِينَ َع َو ِاب ٌ
 8انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص.833
 3األسدي  ،الكميت بن زيد األسدي (620م)  ،الديوان  ،تحقيق  :محمد نبيل طريفي  ،بيروت  :دار صادر
8000م  .ص. 327
 4األسدي  ،الكميت بن زيد األسدي ،الديوان  .ص . 600
 3ابن ِج ِّني ،الخصائص  :ج ، 3ص. 790
6المصدر السابق  :ج ، 3ص. 793
 7انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 889
 2األشقري  ،كعب بن معدان (20هـ) شعر كعب بن معدان األشقري  ،تحقيق  :أحمد محمد عبيد  ،أبو ظبي  :هيئة
أبو ظبي للثقافة والتراث دار الكتب الوطنية 8010م  .ص . 109
 9ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 790
 10المصدر السابق  :ج ، 3ص . 203الزبيدي  ،عمرو بن معديكرب  ،الديوان  :ص . 21
 11انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ، 3ص. 23
 18الزبيدي  ،عمرو بن معديكرب (81هـ)  ،الديوان  ،جمعه ونسقه  :مطاع الطرابيشي  ،دمشق  :ط1923 8م .
ص . 79
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ج ِّني في باب ( فيما ِيؤمِنه علم العربية من االعتقادات الدينية )(. )1
وقد استشهد بهما ابن ِ
 – 3قول الشاعر :

َ
عاب فإنهم
إذا
الروع ال َك َ
أبرز َ

َمصا ٌد لمن يأوي إليهم ومعقِل

()2

وهذا البيت ألوس بن حجر ( 8ق هـ  680/م)( ، )3ورد في ديوانه  .وقد استشهد به ابن ِج ِّني في
باب ( فيما ِيؤمِنه علم العربية من االعتقادات الدينية )(. )6
 – 6قول الشاعر :

اجتاحت ال َمنايا
ما أ ُّم َك
َ

()5

َكل ّ ف َؤا ٍد عل ّي َك أ ُّم

وهذا البيت لدِيك ال ِجنّ ( 833هـ  230 /م) ( ، )6من مقطوعة له في الرثاء مطلعها :
ب َف َم َ
َم َ
ات لَيث
ات َحبي ٌ

اض َبح ٌر و َب َ
اخ َنجم
َو َغ َ

()3

ج ِّني في باب ( االستخالص من األعالم معاني األوصاف )(. )8
وقد استشهد به ابن ِ

 1ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 792
 8ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص . 203ابن حجر  ،أوس بن حجر (81ق هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :محمد
يوسف نجم  ،بيروت  :دار صادر ط1979 3م .
 3انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،8ص. 31
 4ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 792
 3المصدر السابق  :ج ، 3ص. 216
 6انظر  :الزركلي  ،األعالم  :ج ،4ص. 3
 7الحمصي  ،ديك الجن عبد السالم بن رغبان (836هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :مظهر الحجي  ،دمشق  :منشورات
اتحاد الكتاب العربي 8004م  : .ص . 884
 2ابن ِج ِّني  ،الخصائص  :ج ، 3ص. 214
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الرقم

أعداد الشعراء واألبيات التي تم االستشهاد بها

عدد

في كتاب "الخصائص"

الشعراء

عدد األبيات

1

الشعراء الجاهليون ممن لهم تاريخ وفاة

83

136

8

الشعراء الجاهليون ممن ليس لهم تاريخ وفاة

83

33

3

الشعراء الجاهليون ممن ليس لهم ترجمة

9

11

4

الشعراء اإلسالميون ممن لهم تاريخ وفاة

99

377

3

الشعراء اإلسالميون ممن ليس لهم تاريخ وفاة

81

89

6

الشعراء المُستش َهد بهم من خارج القيد المكاني

86

138

7

الشعراء المُستش َهد بهم من خارج القيد الزماني

19

64

2

األبيات التي لم يت ّم نسبتها

9

األبيات المجهولة القائل

304

10

أنصاف األبيات

64

المجموع

6
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الخاتمة
ج ِّني فلسفته اللغويّة الخاصة صنعها من خالل مالحظته الذاتية الواعية للغة ،ومن
البن ِ
خالل اطالعه الواسع على تراث األسالف من العلماء ،والروح العلمية الخالصة ،وذوقه اللغوي
ج ِّني كتابه في اثنين وستين
الرفيع ،الذي ساعده كذلك على هذا االبتكار والتجديد .وقد بوب ابن ِ
ومئة باب ،وهذا يدل على مدى ضخامة المادة التي عالجها.
توصلت الدراسة الى جملة من النتائج ومن أبرزها:
 –1استشهد ابن ِج ِّني بكالم العرب من شعر ونثر وأخذ بالنصوص الفصيحة المعتمدة ،والمشهور
الشائع ،وممن عده فصيحا ً وتقبل لغته .وكان يقيس على الشاذ والقليل والنادر واليتيم.
ج ِّني بالشعر الفصيح في بيان المعاني واأللفاظ معً ا .أما شعر
ج ِّني استشهد ابن ِ
 –8إن ابن ِ
المولدين  ،فقد استشهد ابن ِج ِّني بشعر المولدين في المعاني واألغراض؛ أما األلفاظ فال .
 –3امتاز ابن ِج ِّني بعقلية تعليّلية تحليلية  ،مبتكرة ق ّياسة  ،فهو أول من أراد تأليف أصول ال ّنحو
على مذهب أصول الفقه و الكالم .و لذلك جعل علل اال ّنحويّين أقرب إلى علل المت ّكلمين منها إلى
علل المتفقهين.وتميّز بالتتبع الدقيق للفكرة حتى يأتي على وجوه القول فيها ،وينتهي إلى ما يريده
تقريره بشأنها.
 – 4فيما يخص قضية االحتجاج اللغوي ووقفه عند زمن ومكان محددين .لم نجد أن هذا األمر
توافق بينهم .فقد كان اهتمام اللغويين وال ُّنحاة منصبا ً على جمع
إجماع عند اللغويين  ،ومعقِدَ
محط
ٍ
ٍ
المادة اللغويّة  ،ممّا دعاهم إلى تدوين كل األشعار التي قيلت؛ المنسوبة أو المجهولة.
ج ِّني لم يختلف موقفه عن موقف كثير من ال ُّنحاة في قلة االستشهاد بالقران الكريم،
 – 3إن ابن ِ
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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 – 6إن ابن ِج ِّني في استشهاده بكالم العرب من شعر ونثر أخذ بالنصوص الفصيحة المعتمدة،
والمشهور الشائع ،وممن عده فصيحا ً وتقبل لغته.
ج ِّني استشهد بشعر األعراب الذين أدركهم وسمع عنهم.ويعزوها لهم ،وفي بعض
 – 7إن ابن ِ
األحيان كان يترك هذه النسبة .وبعضها استخرجها ابن ِج ِّني من دواوين الشعراء ،ورجز الرجاز،
وبعضها وقف عليه في المؤلفات اللغويّة التي سبقته.
 – 2تكرار ابن ِج ِّني للشواهد الشعرية كأبيات كاملة أو أنصاف أبيات في أكثر من موضع.
 – 9اعتمـاد ابن ِج ِّني على محفوظه من الشعر العربي القديم ،واالستشهاد به إذا استدعاه
الموقف .وربما أدى هذا به إلى بعض األخطاء التي قد يُعزى بعضها إلى ال ُّنساخ ،واآلخر إلى
ذاكرة المؤلف.
 – 10كان ابن ِج ِّني يحتكم إلى القياس ،ورغم احتكامه إلى القياس فإنه ال يغفل أيضً ا السماع ،بل
كان يحتكم إليه ويبني عليه.
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المصادر والمراجع :
القران الكريم
 .1إبراهيم  ،جمال حسين أمين إبراهيم  ،بنية الكلمة العربية دراسة لجغرافيا التنوع اللهجي
في ضوء القراءات القرآنية  ،بيروت  :دار الرسالة 8002م.
 .8األبرص  ،عبيد بن األبرص (334م)  ،الديوان  ،شرح  :أشرف أحمد عدرة  ،بيروت :
دار الكتاب العربي 1994م .
 .3ابن األثير  ،عز الدين أبو الحسن عليّ بن محمد الجزري (630هـ)  ،الكامل في التاريخ ،
بيروت دار صادر 1928م .
 .4األخطل  ،غياث بن غوث(90هـ)  ،الديوان  ،شرحه وصنف قوافيه  :مهدي محمد ناصر
الدين  ،بيروت  :دار الكتب العلمية 1994م .
 .3األسدي  ،بشر بن أبي خازم األسدي (88ق هـ)  ،الديوان  ،قدمه وشرح :مجيد طراد ،
بيروت  :دار الكتاب العربي 1994م .
 .6األسدي  ،الكميت بن زيد األسدي (620م)  ،الديوان  ،تحقيق  :محمد نبيل طريفي ،
بيروت  :دار صادر 8000م .
 .7األسود  ،األسود بن يعفر  ،الديوان  ،تحقيق  :نوري حمودي القيسي  ،وزارة الثقافة
واألعالم  :سلسلة كتب التراث.
 .2األشقري  ،كعب بن معدان (20هـ)  ،شعر كعب بن معدان األشقري  ،تحقيق  :أحمد
محمد عبيد  ،أبو ظبي  :هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث دار الكتب الوطنية 8010م .
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 .9إِمرؤ القيس  ،إمرئ القيس بن حجر الكندي ( 20ق هـ )  ،الديوان  ،تحقيق  :مصطفى
عبد الشافي  ،بيروت  :دار الكتب العلمية 8004م  ،ط. 3
.10

األصفهاني  ،أبو الفرج عليّ بن الحسن األصفهاني (336هـ)  ،كتاب األغاني ،

تحقيق  :إحسان عباس وآخرون  ،بيروت  :دار صادر 8008م .
.11

ابن الصمة  ،دريد بن الصمة (2هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :محمد خير البقاعي ،

دمشق  :دار قتيبة للطباعة والنشر 1921م .
.18

ابن الطفيل  ،عامر بن الطفيل (11هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :هدى ضبهويتشي

،بيروت  :دار الرسالة 1997م .
.13

األعشى  ،ميمون بن قيس (7هـ)  ،الديوان  ،بيروت  :دار صادر 1920م .

.14

العامري  ،لبيد بن ربيعة (41هـ)  ،الديوان  ،بيروت  :دار صادر .

.13

األفغاني  ،سعيد األفغاني  ،في أصول النحو  ،دمشق  :جامعة دمشق 1964م .

.16

األنباري  ،عبدالرحمن بن محمد بن عبدهللا (377ه)  ،اإلنصاف في مسائل

الخالف بين ال ّنحو ّيين الكوفيين والبصريين  ،تحقيق  :إميل يعقوب بيروت  :دار الكتب
العلمية 1992م .
.17

ابن األنباري  ،أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا

األنصاري (377هـ)  ،اإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلة فقي أصول النحو  ،تحقيق
 :سعيد األفغاني  ،بيروت  :دار الفكر 1971م .
.12

ابن األنباري  ،أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا

األنصاري (377هـ)  ،نزهة األلباء في طبقات األدباء  ،تحقيق إبراهيم السامرائي ،
مكتبة المنار  ،الزرقاء 1923 ،م .

227

.19

األندلسي  ،أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي األندلسي (743هـ)  ،تذكرة

النحاة  ،تحقيق  :عفيف عبد الرحمن  ،بيروت  :دار الرسالة 1926م .
.80

األندلسي  ،أبو سعيد األندلسي  ،نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب  ،تحقيق :

د  .نصرت عبد الرحمن  ،عمان  :مكتبة األقصى .
.81

األندلسي  ،أبو محمد  ،عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم (436هـ)  ،جمهرة

أنساب العرب  ،تحقيق  :عبد السالم محمد هارون  ،القاهرة  :دار المعارف  ،ط. 3
.88

األنصاري  ،حسان بن ثابت (34هـ)  ،الديوان  ،شرحه وقدم له :عبد مهنا ،

بيروت  :دار الكتب العلمية ط1994 ، 8م .
.83

أنيس  ،إبراهيم أنيس  ،في اللهجات العربية  ،القاهرة  :مكتبة األنجلو 8003م .

.84

الباخرزي  ،عليّ بن الحسن بن عليّ بن أبي الطيب الباخرزي (467هـ)  ،دمية

القصر وعصرة أهل العصر  ،تحقيق  :محمد التنوجي  ،بيروت  :دار الجيل 1993م .
.83

تأبط شراً  ،ثابت بن جابر بن سفيان  ،الديوان  ،تحقيق  :عليّ ذو الغفار شاكر ،

بيروت  :دار الغرب اإلسالمي 1924م .
.86

الثعالبي  ،أبو منصورعبد الملك بن محمد بن إسماعيل (489هـ)  ،يتيمة الدهر

في شعراء أهل العصر  ،تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد  ،بيروت  :دار الكتب
العلمية 1979م .
.87

الجاحظ  ،أبو عثمان  ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني (833هـ)  ،الحيوان ،

بيروت  :دار الكتب العلمية 1484هـ .
.82

جبل  ،محمد حسن حسن  ،االحتجاج بالشعر في اللغة  ،دار الفكر العربي  ،سنة

النشر 1992 :م .
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.89

الجرجاني ،عليّ بن محمد بن عليّ 216( ،هـ)  ،كتاب التعريفات  ،بيروت :

مكتبة لبنان 1923م .
.30

جرير ،جرير بن عطية بن حذيفة (110هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :نعمان محمد

أمين  ،القاهرة  :دار المعارف 8009م .
.31

الجعدي  ،قيس بن عبد هللا بن عدس (30هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :واضح الصمد

،بيروت  :دار صادر 1992م .
.38

جميل بثينة  ،جميل بن معمر (28هـ )  ،الديوان  ،تحقيق  :حسين نصار ،

القاهرة  :دار مصر للطباعة .
.33

ج ِّني ،أبو الفتح  ،عثمان بن ِج ِّني (398هـ)  ،سر صناعة اإلعراب  ،تحقيق
ابن ِ

حسن هنداوي  ،دار القلم ،دمشق 1993م.
.34

ج ِّني (398هـ)  ،المنصف  ،بيروت  :دار مكتبة
ابن ِج ِّني ،أبو الفتح  ،عثمان بن ِ

الحياة 1939م .
.33

ج ِّني (398هـ)  ،الخصائص  ،تحقيق  :محمد
ابن ِج ِّني ،أبو الفتح  ،عثمان بن ِ

عليّ النجار  ،بيروت  :عالم الكتب 8018م .
.36

ابن الحاجب  ،جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمرو (370هـ)  ،منتهى

الوصول واألمل في علمي األصول والجدل  ،بيروت  :دار الكتب العلمية 1923م .
.37

ح ّداد ،ح ّنا  ،شذرات من النحو واللغة والتراجم  ،األردن  ،إربد  :مؤسسة حمادة

للدراسات8006 .م .
.32

الحديثي َ ،خديجة عبد الرزاق (1974م)  ،ال ّ
شاهد وأصول النحو في كتاب
َ

سيبويه  ،الكويت  :مطبوعات جامعة الكويت 1974م .
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.39

الحطيئة  ،جرول بن أوس (43هـ)  ،الديوان  ،دراسة وتبويب  :مفيد محمد

قمحية  ،بيروت  :دار الكتب العلمية 1993م .
.40

الحلواني ،محمد خير(1926م)  ،المفصل في تاريخ النحوالعربي  ،مؤسسة دار

الرسالة  ،بيروت 1979 ،م .
.41

الحموي  ،ياقوت  ،معجم األدباء إرشاد األريب إلى معرفة األديب  ،تحقيق احسان

عباس  ،دار الغرب االسالمي  ،بيروت 1993 ،م.
.48

الحنبلي  ،أبو الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي (1029هـ)  ،شذرات الذهب في

أخبار َمن ذهب  ،تحقيق  :أحمد إبراهيم محمد  ،بيروت  :دار الكتب العلمية 1990م .
.43

ابن خلدون  ،عبد الرحمن بن محمد بن محمد (202هـ)  ،تاريخ ابن خلدون

المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر  ،تحقيق :
تركي فرحان المصطفى  ،بيروت دار إحياء التراث العربي 1999م .
.44

ابن خلكان  ،أبو العباس  ،شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ( 621هـ ) ،

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  ،تقديم  :محمد عبد الرحمن المرعشلي  ،بيروت :
دار إحياء التراث 1997م .
.43

ابن حجر  ،أوس بن حجر (81ق هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :محمد يوسف نجم ،

بيروت  :دار صادر ط1979 3م .
.46

الحمصي  ،ديك الجن عبد السالم بن رغبان (836هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :مظهر

الحجي  ،دمشق  :منشورات اتحاد ةالكتاب العربي 8004م .
.47

الخنساء  ،تماضر بنت عمرو السلمية (84هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :حمدو طماس

 ،بيروت  :دار المعرفة ط8004 ، 8م .
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.42

الذبياني  ،النابغة الذبياني زياد بن معاوية (12ق هـ)  ،الديوان  ،شرح  :حمدو

طماس  ،بيروت  :دار المعرفة ،ط8003 ، 8م .
.49

ذريح  ،قيس بن ذريح (62هـ) الديوان  ،تحقيق  :عبد الرحمن المصطاوي ،

بيروت  :دار المعرفة ط8004 ، 8م .
.30

الذهبي  ،شمس الدين  ،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (742هـ)  ،سير أعالم

النبالء  ،تحقيق  :شعيب األرنؤوط وبشار عوض وآخرون  ،بيروت  :دار الرسالة
1923م .
.31

الراوي  ،طه الراوي  ،تاريخ علوم اللغة العربية  ،بغداد  :مطبعة الرشيد

1949م .
.38

الرقيات  ،عبيد هللا بن قيس (23هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :محمد يوسف نجم ،

بيروت  :دار صادر .
.33

الزبيدي  ،عمرو بن معديكرب (81هـ)  ،الديوان  ،جمعه ونسقه  :مطاع

الطرابيشي  ،دمشق  :ط1923 8م .
.34

أبو سلمى  ،زهير بن أبي سلمى (13ق هـ)  ،الديوان  ،شرحه وقدم له  :عليّ

حسن قاعود  ،بيروت دار الكتب العلمية 1922م .
.33

ابن الشجري  ،هبة هللا بن عليّ بن محمد بن حمزة (348هـ)  ،األمالي  ،تحقيق :

محمود محمد الطناحي  ،القاهرة  :مكتبة الخانجي  ،ط8006 ، 8م .
.36

شراب  ،محمد محمد حسن ُ
ُ
شراب  ،شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب

ال ّنحو ّية  ،بيروت  :دار الرسالة 8007م .
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.37

الشنفرى  ،ثابت بن أوس األزدي( 383م)  ،الديوان  ،إميل يعقوب  ،بيروت :

دار الكتاب العربي  ،1996ط. 8
.32

أبو الصلت  ،أمية بن أبي الصلت (3هـ)  ،الديوان  ،تحقيق  :سجيع جميل

الجبيلي  ،بيروت  :دار صادر 1992م .
.39

الرماني  ،أبو الحسن عليّ بن عيسى بن عليّ بن عبد هللا الرماني (324هـ) ،
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،ط.3
.63

السّيوطيّ  ،جالل الدين  ،عبد الرحمن بن أبي بكر (911ه)  ،االقتراح في أصول

النحو وجدله  ،تحقيق  :محمود جفال  ،دمشق  :دار القلم 1929م .

232

.66
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بيروت  :دار المعرفة 8004م .
.74

العسقالني  ،أبو الفضل  ،أحمد بن عليّ بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني
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