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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 

 المقدمــــــــــة
 

 ازل بالشعر وتمٌزوشتهر بنو تمٌم منذ األأ
فً الشعر الفصٌح فً عصور سابقه 

 ة .وبالشعر الشعبً فً العصور الحالٌ
 ةبائل العربٌن بنً تمٌم من أعرق القأورغم 

 ن شعرائها كان لهمأ. فً جذور التارٌخ 
بٌن  وإظهارها دور كبٌر فً شهرتها أكثر

 القبائل فكان الشاعر قدٌما ٌقوم بدور
  :م عالمً وٌكفٌها قول شاعرهاإل

 

 ٌمـك بنو تمـبت علٌـاذا غض
 غضابا احسبت الناس كلهمو

 
 



 

 سالمشعراء اإل
  

 العصر األمويأوال : 
 

ٌفوق من عددهم ٌن ء التمٌمٌالشعرا      
 .ظهر من أي قبٌلة أخرى 

 

 على النحو التالً :
 

  ًالفرزدق هّمام بن غالب المجاشع . 

  بوعًجرٌر بن عطٌة الٌر . 

  عً البعٌث المجاش . 

   ًمسكٌن الدارم. 

  األشهب بن رمٌلة . 

  ًحارثة بن بدر الُغدان .  

  ًالشمردل الٌربوع .  



 

 .  وكثٌرون غٌرهم

    ّجاز الراجزان المشهورانمن الر - 
وكان رؤبة من  - العّجاج وابنه رؤبة
  . مخضرمً الدولتٌن

   من شعراء الدولتٌن أبو الهندي
 . واألحٌمر السعدي

كان العصر األموي حافالً بالشعراء و
  . التمٌمٌٌن

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 العصر العباسًثانٌا : 
 

شاعر  فً العصر العباسًلم ٌبرز      
  . مشهور
  :رائهم من شع

 

  ًالعمانً محمد بن ذؤٌب النهشل . 

  أبو نخٌلة الراجز . 

  حفٌد جرٌر عمارة بن عقٌل . 
  . هو ابن بالل بن جرٌر الشاعر    

  ًالحكم بن قنبر المازن . 
 
 
 
 
 



 

 ـةٌعصر بنً أمـثالثا : 
 
 
 

 :ن الفجاءة قطري ب
  
باٌعه أتباعه أمٌراً للمؤمنٌن وكان      

قُتل فً إحدى المواقع  اً فارساً خطٌباً شاعر
 . مع جٌش بنً أمٌة

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الشعراءبعض ل نبذة 
 فً األســــــالم

 
 

همام بن غالب بن صعصة الدرامً  أوال :
 التمٌمً :
 الفرزدق :

موي شاعر عربً من شعراء العصر األ      
وسمً  وكنٌته أبو فراس من أهل البصرة

اشتهر بشعر المدح  الفرزدق لضخامة وجهه
 صرٌحاً جرٌئاً هو و  . الفخُر َوشعُر الهجاءو

ٌتجلى ذلك عندما ٌعود له الفضل فً أحٌاء 
 .  الكثٌر من الكلمات العربٌة التً اندثرت



 

 : لهاقوأمن 
ًّ ٌصدق  بكٌنً بما أنا أهلهأإذا مت ف  فكل جمٌل قلته ف

 وقائلة مات الندى والفرزدق  وكم قائل مات الفرزدق والندى
 

 أشهر قصائده 
 

 َبٌتاً َدعائُِمُه أََعز  َوأَطَولُ  لَّذي َسَمَك الَسماَء َبنى لَناإِنَّ ا
ٌُنَقلُ   َبٌتاً َبناهُ لَنا الَملٌُك َوما َبنى ُه ال   َحَكُم الَسماُء َفإِنَّ

 َوُمجاِشٌع َوأَبو الَفواِرِس َنهَشلُ   َبٌتاً ُزراَرةُ ُمحَتٍب بِفِنائِهِ 
لِجونَ  لُ    حَتبواَبٌَت ُمجاِشٍع َوإِذا اِ  ٌَ ُهُم الِجبالُ الُمثَّ  َبَرزوا َكأَنَّ

ٌَحَتبً بِفِناِء َبٌتَِك ِمثلُُهم  أََبداً إِذا ُعدَّ الَفعالُ األَفَضلُ   ال 
ِهم َجَحَرت ُكلٌٌَب َبٌَتهاِمن عِ  لُ        زِّ ُهُم لََدٌِه القُمَّ  َزرباً َكأَنَّ
 بِِه الِكتاُب الُمنَزلُ  َوَقضى َعلٌَكَ  َعلٌََك الَعنَكبوَت بَِنسِجها َضَرَبت

َة َتجَعلُ         الَّذٌَن بِِهم ُتسامً داِرماً  أٌَنَ  ٌَّ  أَم َمن إِلى َسلَفً ُطَه
 ُجرُب الِجماِل بِها الُكَحٌلُ الُمشَعلُ  َكما َمَشتٌَمشوَن فً َحلَِق الَحدٌِد 

 َحَذَر الِسباِء ِجمالُها ال ُترَحلُ  نِعوَن إِذا النِساُء َتراَدَفتَوالما
 َوالسابِغاِت إِلى الَوغى َنَتَسرَبلُ   ُحلَلُ الُملوِك لِباُسنا فً أَهلِنا
 َوَتخالُنا ِجّناً إِذا ما َنجَهلُ         أَحالُمنا َتِزُن الِجبالَ َرزاَنةً 
َتَحلَحلُ   َفِادَفع بَِكفَِّك إِن أََردَت بِناَءنا ٌَ  َثهالَن ذا الَهَضباِت َهل 

 خالً ُحَبٌٌش ذو الفِعاِل األفَضلُ  َك ؟ إّننًن الَمراغِة أٌن خالُ ٌا اب
ٌُنَقلُ    الذي َغَصَب الُملوك ُنفوَسُهم خالً  وإلٌه كان ِحباُء َجفنة 

 



 

جرٌر بن عطٌة الكلبً الٌربوعً  ثانٌا :
  التمٌمً :

وٌؤكد ذلك قوله فً  ولد فً بادٌة نجد     
 إحدى مطلع قصائده 

 انظر خلٌلً بأعلى ثرمداء ضحى 
 ائلة أعراضها ُجُنفُ عٌس جوال

حٌث أن ثرمداء مدٌنة فً منطقة الوشم فً 
قلب نجد وفً بادٌتها وادي اسمه وادي 

 . الكلٌبٌة نسبًة إلى بنً كلٌب قبٌلة الشاعر
الهجاء  اء العرب فًهر شعرمن أش     
جرٌر  ٌعتبربارًعا فً المدح أًٌضا  هوو

وعاش  ولد ومات فً نجد أشعر أهل عصره
له ٌناضل شعراء زمانه وٌساجلهم عمره ك

 وهوٌثبت أمامه غٌر الفرزدق واألخطل  فلم
عفٌفاً وهو من أغزل الناس شعراً بدأ حٌاته 

شعراء محلٌٌن ثم تحول إلى  ٌواجهالشعرٌة 



 

الهجاء بٌنهما نحوا أربعٌن  أستمرالفرزدق و
هجائه أغلب شعراء زمانه   تضمنسنة و

لعشرٌن مدح بنً أمٌة والزم الحجاج زهاء ا
 . سنة

وأشعاره اآلفاق وهو ال ٌزال  وصلت أخباره
 حٌا واشتغلت مصنفات النقد واألدب به

 . اقترن ذكره بالفرزدق واألخطل
 

 قصٌدة رثاء زوجته
 

 ولزرت قبرِك والحـبٌُب ٌزارُ   لوال الحٌاء لهاجنً استــعبارُ 
 فً اللحِد حٌث تمكُن المحفارُ   ولقد نظرُت وما تمتُع نظــرةٌ 

 وسقً صداك مجلجل مدرارُ   زاِك ربِك فً عشٌرِك نظرةٌ فج
 وذوو التمائم من بنٌك صغارُ   ولَّهِت قلبً إذ علتنً كــــبرةٌ 

 عصُب النجوِم كأنهَن صوارُ   أرعً النجوَم وقد مضـْت غورٌةٌ 
 واري بنعف بلٌة ،األحجـارُ   نعم القرٌُن وكنِت عــلق مضنةٍ 

 مسها صلٌف وال إقتارُ ما   عمرت مكرمَة المساِك وفارقتْ 

 
 
 



 

 قصٌدة رثاء الفرزدق
 

ذعؾيذـؽباتذاؾدفرذؿوتذاؾػرزدقذؾعؿريذَؾَؼِدذأشجيذمتقؿـًاذوفده

ذإؾيذجدٍثذيفذفوةذاألرِضذؿعؿـِقذعشقـةذراحـواذؾؾػـراقذبـعشه

ذحمؾـِقذإؾيذؽلذرمذػـيذاؾدؿـاءذذؾؼدذغادرواذيفذاؾؾحدذؿنذؽانذقـتؿي

ذوداؿغذشقطانذاؾغشـومذاؾدؿؾـِقذذذثويذحاؿلذاألثؼالذعنذؽلذُؿغـرٍم

ذوـاصؼفاذاؾبذاخذػـيذؽـلذؿـطـِقذذعؿـادذمتقـمذؽؾفـاذوؾداــفـا

ذجلاٍرذوعاٍنذيفذاؾدالسـلذؿوثـِقذػؿنذؾذويذاألرحامذبعدذابنذغاؾٍب

ذوأمذعـقـالذساغبـقـنذودردِقذذوؿنذؾقتقمذبعدذؿوتذابـنذغاؾـب

ذـرانذُؿحـَـِققداهذوقشػيذصدرذحذذوؿنذقطؾقذاألسريذوؿنذحيؼنذاؾدؿا

ذوؽانذمحواًلذيفذوػـاٍءذوؿصـدِقذذوؽمذؿنذدٍمذغـاٍلذزؿـلذثؼؾـه

ذإذاذؿـاذأتـيذأبوابـهذؾـمذتغؾـقذذوؽمذحصنذجبارذُفؿـاٍمذوسوؼـٍة

ذبغقـرذحجـابذدوــهذأوذمتُؾـِقذذتػتـحذأبـوابذاملؾـوكذؾوجفـه

ذػيتذُؿضٍرذيفذؽلذغـرٍبذوؿشـرِقذؾتبِكذعؾقهذاألـسذواجلنذإذذثـوي

ذوؽانذإؾيذاخلرياتذواجملـدذقرتؼـيذاشذقبينذاجملدذتدعقـنذحجـًةذعػيّت

ذحبقـةذواٍدذصوؾـًةذغقـرذؿصعـِقذذػؿاذؿاتذحيتذؾـمذُقخؾـفذوراءه

 

 



 

بو زٌد خداش بن بشر بن خالد ثالثا : أ
 : التمٌمً 

 :بـالبعٌث المجاشعً  رفٌع
أّمه  خطٌب وشاعر أموي عراقً     

ٌقال لها  هٌسجستانأنها أصفهانٌة و قٌل 
البعٌث من أهل البصرة من  مروة أو وردة و

دخل فً الهجاء بٌن بنً مجاشع بن تمٌم 
جرٌرا مدة طوٌلة و أعانة  االشعراء وهاج

 أخطب بنً تمٌم . قال فٌه الجاحظو الفرزدق
 حوالًت بٌنه وبٌن جرٌر مهاجاة دامت وكان

ذكر الجاحظ  . توفى بالبصرة - سنةأربعٌن 
 هؤالءبعٌث و الطرّماح الكمٌت و الأن 

أما  أخطبهمٌعتبر  البعٌثخطباء و وشعراء 
فً الشعر فعّده ابن سالّم رأس الطبقة الثانٌة 

بعد جرٌر و الفرزدق و  اإلسالمٌٌنمن 
أكثر شعر فاخر الكالم حّر اللفظ وبأنه  هوأعتبر األخطل

 . البعٌث الهجاء



 

 ً هجاء جرٌر:ف
كلٌب لئام الناس، قد ٌعلمونها... و أنت إذا 

 عّدت كلٌب لئٌمها
أ ترجو كلٌب أن ٌجًء حدٌثها... بخٌر، و 

 قد أعٌا كلٌبا قدٌمها
 
 خل البأبٌات فً 
 

 و قد بهر اللٌل النجوم الطوالع    تك لٌلى و النجوم خواضعأزار
 كواذب إن حّصلتها و خوادع    فأعطتك آٌات المنى، غٌر أنها

 و انقّضت نجوم ضواجع جناحٌه    اللٌل من كلّ جانب ضمّ على حٌن 
 من الصبح حاد ٌزعج اللٌل ساطع    و أعجلها عن زورة لم أفز بها

 

 
 
 
 
 



 

 : مسكٌن الدارمً  بعا :را
 : ربٌعة بن عامر التمٌمً

 لدارمً نسبة إلى دارم أحد أجدادهوُسّمً ا 
 . هو شاعر أموي

 : ُسمً مسكٌن لقوله
 

 نً جّد نطقولمن ٌعرف  أنا مسكٌن لمن أنكرنً
 لو أبٌع العرض مّنً لنفق  ال أبٌع الناس عرضً إننً

 
ٌزٌد العهد  المؤٌدٌن لتولً هو من     
بٌه الخلٌفة معاوٌة بن أبً الفة من قبل أبالخ

لك قصٌدة فً حضور وقد أنشد فً ذ سفٌان
 : منها أمٌة أشراف بنً

 
 فإن أمٌر المؤمنٌن ٌزٌد  إذا المنبر الغربً خالّه ربه

 
وصله ف بنً أمٌة رغبة وافق ما قاله      

وأجزال  ومن بعده ٌزٌد على ذلكمعاوٌة 



 

 العراقوكذلك فعل زٌاد بن أبٌه والً  صلته
اًل وأرًضا حٌن ضرب القحط ومنحه ما

حوالً  هـٖ٘ولما مات زٌاد سنة  العراق
 : رثاه مسكٌن بقولهو م7ٖٙ

 
 جهاراً حٌن وّدعنا زٌاد  رأٌت زٌادة اإلسالم ولّت

 
 . وسبب ذلك تبادل للهجاء مع الفرزدق

 
 الخمار األسود أبٌات

 
دِ   قُلْ للَملٌَحِة فً الِخماِر األسودِ   ماذا َفَعلِت بِزاِهٍد ُمَتعبِّ

َر لل  َقَعدِت لَه بِباِب الَمسجدِ  َحتى    صالِة إزاَرهُ َقد كان َشمَّ
ي َعلٌَِه َصالَتُه وصٌاَمهُ  دِ       ُردِّ  ال َتقُتلٌِه بَِحقِّ ِدٌِن ُمَحمَّ

 
 
 
 



 

 
 : األشهب بن رمٌلةخامسا : 

 

المدان بن عبد األشهب بن ثور بن أبً حارثة
 . النهشلً الدارمً التمٌمً

  وأسلم ولد فً الجاهلٌة شاعر نجدي
باً )أبا هجا غال وعاش إلى العصر األموي
وضعف األشهب  الفرزدق( فهجاه الفرزدق

مه )رمٌلة( وكانت ى أه إلنسبتو عن مجاراته
 . أبوه فً الجاهلٌة تزوجها أَمة

 

 
 

 ٌلً : ن أشعاره مام
 

 وإِّن الذي حانت 
 وإِّن الذي حانت بفلج دماؤهم
 هم القوُم كل  القوم ٌا أمَّ خالدِ 
ٌُتقى به  ُهم ساعُد الَدهِر الذي 



 

 وما خٌُر كفٍّ ال َتُنوء بَساعدِ 
ةٍ  ٌّ  أُسوُد َشرًى القت أسوَد خف
 َتَساَقوا على َحرٍد دماَء األساود

 
 
 

 ذا متَّ مات الجودُ إ
 

 وانقطَع الندىإذا متَّ مات الجوُد 
دِ من الناس إال   من قلٌل ُمَصرَّ

 وُرّدت أكف  السائلٌن وأَمسكوا
د ٌن والدنٌا بِخلٍف ُمَجدَّ  من الدِّ

 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجــــع :
ارٌخ الرسل ت -رٌر الطبري ابن ج - ٔ

 . تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم - والملوك



 

تحقٌق  - جمهرة النسب -ـ ابن الكلبً  ٕ
 .محمود فردوس 

 . األغانً - ـ أبو الفرج األصفهانً  ٖ
تحقٌق  - والشعراء الشعر - ابن قتٌبة - ٗ

 . أحمد محمد شاكر
 

صل هللا على نبٌنا محمد وعلى آلة وصحبه 
 أجمعٌن
 توثٌقا :جمعه ونقله 

 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 7800ٓ00ٓ٘ٓواتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم 
  بالعفو والعافٌة


