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 - 1ابن الرومي  826م  896 -م
 هو �أبو الح�سن علي بن عبا�س بن جريح مولى عبداهلل بن عي�سى بن جعفر البغدادي رومي الأ�صلولد في بغداد.
 �شاعر كبير من طبقة المتنبي وب�شار بن برد. تتلمذ على يدي الح�سين بن ال�ضحاك ودعبل الخزاعي وتلقى العلم على يديه محمد بنحبيب.
 يمتاز بالقدرة على التحليل و�أبدع في الت�صوير والو�صف الدقيق. وا�سع الثقافة حاد المزاج يعتمد على الت�شخي�ص والحركة والتلوين وعنايته بمو�سيقاه وقوافيه برعفي الهجاء والت�صوير ال�ساخر.
 توفي م�سموماً في بغداد. من �أبرز م�ؤلفاته ديوان ابن الرومي كما ُكتبت عنه عدة كتب منها «ابن الرومي �شاعر الغربةالنف�سية» للم�ؤلف فوزي عطوي.
 - 2ابن ب�سام  450هـ  542 -هـ
 هو �أبو الح�سن علي بن محمد بن ب�سام ال�شنتريني من �أهل �شنترين البرتغال حالياً.	�أديب وكاتب �أندل�سي. انتقل �إلى قرطبة بعد �سقوط مدينته الأ�صلية مقهوراً ومت�أثراً بهذا الم�صاب.	�أ�صبح وزيراً في الأندل�س.�صنف كتابه «الذخيرة في معرفة �أهل الجزيرة» الذي يعد من �أهم المراجع الأدبية والح�ضارية
 ُفي بالد الأندل�س.
 -له ثالثون مقاماً ذكرها بع�ض من ترجم له.
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محافظة الجهراء

 - 3ابن حجر  773هـ  852 -هـ
 هو �شهاب الدين �أحمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر ال�شافعي الع�سقالني فل�سطيني الأ�صلوم�صري المولد.
 عالم جليل حافظ للقر�آن الكريم حفظ القر�آن الكريم وهو ابن خم�س �سنين. تتلمذ عند ال�شيخ عبداهلل بن �سليمان الن�شاوري والحافظ عبدالرحيم العراقي. رحل �إلى مكة عام 785هـ و�أقام بها �سنه ودر�س خاللها الحديث وداوم على درا�سته للحديثال�شريف في م�صر ثم رحل �إلى بالد ال�شام والحجاز واليمن ومكة ثم �أقام في فل�سطين وتعلم من
علمائها.
� -شهد له بالحفظ والإتقان في علم الحديث.

دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

 تولى ابن حجر الإفتاء وا�شتغل في دار العدل وكان قا�ضى ق�ضاة ال�شافعية ود ّر�س في �أ�شهرالمدار�س في العالم الإ�سالمي في عهده.
 له  150م�صنفاً مثل «فتح الباري» وهو �شرح ل�صحيح البخاري و«الإ�صابه في تمييز ال�صحابةوالدرر الكامنة في �أعيان المائة الثامنة» وهو معجم �ضمنه تراجم �أعيان القرن الثامن الهجري
من علماء وملوك و�شعراء وغيرها من مختلف بالد الإ�سالم «ورفع الإ�صر عن ق�ضاة م�صر» وهو
معجم لق�ضاة م�صر منذ الفتح الإ�سالمي حتى �آخر القرن الثامن الهجري وله ديوان �شعر مطبوع.
 - 4ابن عبد ربه  860م  940 -م
 هو �أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن �سالم ويكنى ب�أبي عمر ولد في قرطبةبالأندل�س.
 �شاعر وم�ؤلف و�أديب تلقى تعليمه في قرطبة. له ديوان �شعر كبير «الممح�صات» وهي ق�صائد في المواعظ والزهد.	�أ�شهر كتبه «العقد الفريد» ويعتبر من �أهم م�صادر تاريخ الأدب العربي و�ألف «اللباب في معرفةالعلم والآداب».
 توفي ودفن في مقبرة بني العبا�س بقرطبة. - 5الأحو�ص  723 - ...م
 هو عبداهلل بن محمد بن عبداهلل بن عا�صم الأو�سي الأحو�ص الأن�صاري. �شاعر من �أهل المدينة كان هجاءاً. كان �أ�سمح �شعراء الحجاز طبعاً و�أ�سل�سهم كالماً و�أعذبهم لفظاً فقدمه الحجازيون و�أح�سن فيالغزل والفخر والمدح وجعله ابن �سالم في طبقة ال�شاعر جميل بثينه.
 قدم دم�شق ومات بها. - 6الأ�صمعي  123هـ  216 -هـ
 هو �أبو �سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن �أ�صمع الباهلي الم�شهور بالأ�صمعيولد في الب�صرة.
	�أتقن تجويد القر�آن على يد عمرو بن العالء �أحد القراء ال�سبعة للقر�آن الكريم وهو معلمه فيالنحو والأدب.
 در�س الحديث على يد �شعبة بن الحجاج والحمادين وم�سعر بن كداح ودر�س ال�شعر عند خلفالأحمر.
 -هو �أحد �أئمة العلم باللغة والنحو وال�شعر وعرف بكثرة الحفظ ورواية ال�شعر والرجز خا�صة.
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عرف بال�صدق والتدين وعدم تف�سير �شيء من القر�آن �أو اللغة له نظير �أو ا�شتقاق في القر�آن �أو
الحديث ولم يكن في �شعره هجاء وال يفتي في �شئ �إال فيما �أجمع عليه العلماء.
قدم �إلى بغداد في خالفة هارون الر�شيد وكان الر�شيد ي�سميه �شيطان ال�شعر مداعبة له وعهد
�إليه ت�أديب ولده.
كان �ضابطاً محققاً يتحرى اللفظ ال�صحيح ويلتم�س �أ�سرار اللغة ودقائقها ونالت مروياته التوثيق
�أكثر مما نالت مرويات غيره.
روى كثيراً من دواوين ال�شعر و�ألقى كثيراً من الر�سائل اللغوية ال�صغيرة.
من �أهم كتبه «خلق الإن�سان» و «فحولة ال�شعر» و «الأ�صمعيات» الذي يحتوي على  92ق�صيده
ومقطوعة من الرجز.
توفي في الب�صرة.

 - 7الأطراف
 هو مكان يقع غرب مرتفعات جال الزور في �شمال جون دولة الكويت ويبعد  9كم عن الق�صرالأحمر.
	�إتُخذ فيه مركزاً لتفتي�ش القوافل وال�سيارات الذاهبة والقادمة �إلى نجد وال�شام قبل مركز ال�سالميللجوازات.
 تميل �أر�ضه �إلى ال�صالبة وينبت على �أطرافه العرفج وفي الربيع تتخلله بع�ض الأع�شاب والزهورواتخذه �أهل الجهراء منتزهاً لهم في الربيع.
 توجد فيه خبرة الأطراف )والخبرة هي مكان منخف�ض من الأر�ض( وثميلة الأطراف )والثميلةتعني �آبار قليلة العمق للمياه العذبة(.
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 - 8الباقالني  950م  1013 -م
 هو القا�ضي �أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قا�سم ،الب�صري ،ثم البغدادي ،ابنالباقالني ولد في الب�صرة.
 متكلم وفقيه هو الملقب ب�سيف ال�سنة ،ول�سان الأمة. كان �إماما بارعا� ،صنَّف في الرد على الراف�ضة والمعتزلة ،والخوارج وغيرها وكان له بجامعالب�صرة حلقة عظيمة.
 ا�ستدعاه ع�ضد الدولة �إلى �شيراز لمجادلة المعتزلة فتغلب عليهم ثم بعثه في وفد �إلى الق�سطنطينيةفجادل علماء الم�سيحيين وتغلب عليهم.
�	-ألف �أكثر من خم�سين كتاباً في الفقه و�أ�شهرها «�إعجاز القر�آن» و«كتاب الأ�صول الكبير».

دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

 - 9البكري  1014م  1094 -م
 هو عبداهلل بن عبدالعزيز بن محمد البكري الأندل�سي الأونبي ،ن�سبة �إلى بكر بن وائل.	�أديب وجغرافي وم�ؤرخ ونباتي )عالم نبات( وهو �أول الجغرافيين الم�سلمين في الأندل�س. قيل �إن ملوك الأندل�س كانوا يتهادون كتبه. يعتبر �أكبر جغرافي �أنجبته الأندل�س ،فقد �أ ّلف كتابين جليلين في الجغرافية �أ ّولهما «معجم ماا�ستعجم» الذي يعد أ� ّول معجم جغرافي عربي فيه جملة مما ورد في الحديث والأخبار ،والتواريخ
والأ�شعار ،من المنازل والديار ،والقرى والأم�صار ،والجبال والآثار ،والمياه والآبار ،والدارات
والحرار ،من�سوبة محدودة ،ومب ّوبة على حروف المعجم مق ّيدة� ،أما كتابه الثاني فهو «الم�سالك
والممالك» و�صف جغرافية الأندل�س و�أوروبا ،و�إفريقيا ال�شمالية ،وله في علم النبات كتاب
«�أعيان النبات ّ
وال�شجر ّيات الأندل�سية».
 - 10البيروني  973م  1048 -م
 هو �أبو الريحان محمد بن �أحمد بيروني ولد في خوارزم )�أوزبك�ستان(. م�ؤرخ ولغوي و�أديب وعالم بالريا�ضيات والفلك والطب والفل�سفة كما تعلم اللغة اليونانية خاللرحالته وكتب باللغة العربية والفار�سية.
 البيروني بلغة خوارزم تعني الغريب �أو الآتي من خارج البلدة ،كما �أ�سماه الم�ست�شرقون بطليمو�سالعرب.
 و�ضع معادلة ال�ستخراج مقدار محيط الأر�ض ي�سميها علماء الغرب «قاعدة البيروني» وكان �أولمن �أثبت حركة �أوج ال�شم�س كما قام بتعيين الكثافة النوعية لثمانية ع�شر معدناً وحجراً ثميناً
بدقة كبيرة.
 من �أهم كتبه «الآثار الباقية عن القرون الخالية» و«القانون الم�سعودي» و«�شرح �شعر �أبي تمام»و«الجماهر في معرفة الجواهر».
 - 11الحجاج بن يو�سف الثقفي  660م  714 -م
 هو �أبو محمد الحجاج بن يو�سف بن �أبي عقيل بن الحكم الثقفي ولد بالطائف. تعلم القر�آن والحديث والف�صاحة وا�شتغل بتعليم ال�صبيان القر�آن والحديث والفقه في الدينبالطائف.
 انتقل �إلى دم�شق وولي ال�شرطة الحربية في ع�صر الخليفة عبدالملك بن مروان. واله الخليفة عبدالملك بن مروان اليمن والحجاز واليمامة ثم واله العراق ف�أخمد الفتن فيها وبنىوا�سط واتخذها عا�صمة له و�أر�سل الجيو�ش التي فتحت بخارى وبلخ وال�سند و�أمر بتنقيط القر�آن.
 مات بوا�سط في العراق.- 414 -

 - 12ال�سيوطي  1445م  1505 -م
 هو جالل الدين �أبو الف�ضل عبدالرحمن بن �أبي بكر بن محمد الخ�ضيري ال�سيوطي ال�شافعيالم�شهور با�سم جالل الدين ال�سيوطي ولد في مدينة القاهرة.
 �سليل �أ�سرة ا�شتهرت بالعلم والتدين و�أبوه من العلماء ال�صالحين. بد أ� في طلب العلم عام 1459م فدر�س الفقه والنحو والفرائ�ض ولم يم�ض عامان حتى �أجيزبتدري�س اللغة العربية و�ألف في تلك ال�سنة �أول كتبه وهو في �سن ال�سابعة ع�شر.
 �سافر �إلى كثير من الدول في رحالت علمية ليلتقي بكبار العلماء. أُ	�جيز له الإفتاء والتدري�س عام 1466م �إال �أنه ترك ذلك وانقطع للعبادة والكتابة.
	�أخذ علم الحديث عن � 150شيخاً من النابهين في هذا العلم كما �أخذ العلم من �شيوخ من الن�ساءمثل «�آ�سيا بنت جار اهلل» و«كمالية بنت محمد الها�شمية».
	�ألف الكثير من الكتب والر�سائل حتى بلغت  600م�صنف منها «الدر المنثور فى التف�سير بالم�أثور»والتف�سير «الم�سند» الم�سمي «ترجمان القر�آن» و«الإتقان فى علوم القر�آن» ،وقد جمع فيه ثمانين
نوع من علوم القر�آن ،وما زال هذا الكتاب عمدة الدرا�سات القر�آنية وغير ذلك الكثير والكثير من
الدرا�سات التي تخ�ص القر�آن الكريم.
	�ألف كتاب «الفارق بين الم�صنف وال�سارق» وهو �أول كتاب فقهي حول الملكية الفكرية التي لميتعرف عليها العالم �إال في عام 1886م من خالل اتفاقية برن لحقوق الم�ؤلف.

 - 14المهدي  127هـ  169 -هـ
 هو �أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل المن�صور بن محمد بن علي المهدي باهلل من بني العبا�س.- 415 -

محافظة الجهراء

 - 13ال�شعبي  640م  738 -م
 هو �أبو عامر بن �شرحبيل بن عبد بن ذي كبار �أبو عمرو الهمداني ثم ال�شعبي من �أ�صل يمني ولدفي الكوفة.
	�إمام و�أحد �شيوخ التابعين لقب بمعلم العلماء وروى �أحاديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن�أ�صحابه الكرام منهم علي بن �أبي طالب وزيد بن ثابت و�سعد بن �أبي وقا�ص وعبادة بن ال�صامت
و�أبو مو�سى الأ�شعري و�أبو �سعيد الخدري والنعمان بن ب�شير وعبد اهلل بن عمر وابن عبا�س
وعائ�شة و�أبو هريرة وغيرهم.
 تتلمذ على يده �أبو حنيفة وغيره وذكره �أبو يو�سف في كتاب «الخراج». كان ذكيا حا�ضر البديهة كانت لديه قدرة عجيبة في حفظ الأن�ساب و معرفة الم�آثر.	�أوفده عبد الملك بن مروان �سفيراً له �إلى �إمبراطور الرومان بالق�سطنطينية ونجح في وفادته. -توفي في الكوفة.

دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت
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هو ثالث الخلفاء العبا�سيين و�أبوه المن�صور الذي هي�أه للخالفة فواله خرا�سان وفتح طبر�ستان ثم
تولى من بعده والية العهد.
كان محبباً �إلى الرعية و�أول من �أمر بت�صنيف كتب الجدل في الرد على الزنادقة والملحدين و�أن�ش�أ
ديوان �سماه ديوان الزنادقة و�أ�صدر حكم الإعدام لمن يدان بهذه التهمة.
عرف بالعطاء للعلماء وال�شعراء والجود والحلم.
فتح مدنا في الروم كما حارب البيزنطيين وهزمهم وفتح مدينة بار الهندية وحارب المقنع عام
163هـ.
بنى جامع الر�صافة في بغداد وو�سع في الم�سجد الحرام وزخرفته وك�سا الكعبة بالقباطي
والديباج وطلى جدرانها بالم�سك والعنبر كما و�سع الم�سجد النبوي.
توفي في خرا�سان.

 - 15النجا�شي  9 - ...هـ
 هو �أ�صحمة بن �أبجر ملك الحب�شة. كلمة النجا�شي لفظة حب�شية تعني �إمبراطور الحب�شة. تولى حكم الحب�شة وهو ابن � 9سنين بعد موت �أبيه وبعد �سنوات من حكمه انت�شر عدله وذهبت�سيرته الطيبة �إلى كل مكان.
 ا�ستقبل ال�صحابة المهاجرين الذين �أر�سلهم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بقيادة �إبن عمه جعفربن �أبي طالب في ال�سنة الخام�سة للدعوة ف�أح�سن ا�ستقبالهم و�أكرمهم و�أعطاهم الأمان ومن ثم
�أ�سلم.
 قال عنه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إنه ملك ال يُظلم عنده �أحد. توفي في العام التا�سع للهجرة فخرج الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مع ال�صحابة �إلى ال�صحراءو�صلى عليه �صالة الغائب وكان ذلك في �شهر رجب.
� - 16أبو البقاء العكبري  538هـ  616 -هـ
 هو �أبو البقاء عبد اهلل بن الح�سين بن �أبي البقاء عبد اهلل بن الح�سين العكبري ثم البغداديالأزجي ال�ضرير النحوي الحنبلي الفر�ضي ولد في بغداد.
 العكبري ن�سبة �إلى عكبرا وهي بلدة على نهر دجلة. يعتبر فقيهاً في النحو والت�صريف والفقه والحديث وعلم الفرائ�ض والقراءات والتف�سير والأ�صول. كان ثقة ،متدينا ،ح�سن الأخالق ،متوا�ضعا� ،أ�صيب في �صباه بالجدري ،فعمي. كانت طريقته في الت�أليف �أن يطلب ما �صنف من الكتب في المو�ضوع ،فيقر�أها عليه بع�ضتالميذه ،ثم يملي من �آرائه وتمحي�صه وما علق في ذهنه.
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 �صاحب ت�صانيف منها «تف�سير القر�آن» وكتاب «�إعراب القر�آن» وكتاب «�إعراب ال�شواذ» ،وكتاب«م�شابه القر�آن».
 - 17ب�شر بن �أبي عوانة
 هو ب�شر بن �أبي عوانة العبدي. �شاعر جاهلي من ال�صعاليك ُعرف بال�شجاعة والكرم والفرو�سية.	�إتخذ من قطع الطرق وال�سطو و�سيلة لك�سب المال وذلك ب�سبب الفقر. ُعرف بق�صيدة تفي�ض بمعاني البطولة وال�شجاعة عندما طلب يد ابنة عمه فاطمة فطلب منه �أبوهامائة �ألف ناقة من نوق قبيلة خزاعة وكان قا�صداً ذلك ليتخل�ص منه فخرج باحثاً عنها واجتاز
�صحرا ًء موح�ش ًة فلقيه �أ�سد وقتله ب�شر لذلك نظم تلك الق�صيدة ي�صور بها ما القى من �أهوال.
 - 18حاجب بن زرارة
 هو حاجب بن زرارة بن عد�س بن عبداهلل بن دارم بن مالك �سيد بني تميم ومن �سادات العربفي الجاهلية.
	�أدرك الإ�سالم و�أ�سلم وبعثه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على �صدقات بنو تميم وجبايتها.	�إرتحل حاجب حتى �أتى ك�سرى فلما �شكا �إليه الجهد في �أنف�سهم و�أموالهم بعد القحط الذي�أ�صابهم �سبع �سنين متوالية حتى كادوا يهلكون طلب �أن ي�أذن لهم فيكونوا في حد بالده حتى
يعي�شوا ويحيوا فقال له� :أنكم يا مع�شر العرب حر�صاء على الف�ساد قال له حاجب :ف�إني �ضامن
للملك �أال يفعلوا قال :ومن لي تفي بما تقول؟ قال� :أرهنك قو�سي بالوفاء بما �ضمنت لك ولما
جاء حاجب بقو�سه �إلى الملك �ضحك القوم وقالوا :بهذا الع�صا تفي للملك بما �ضمنت له! فقال
الملك :ما كان لي�سلمها ل�شيئ �أبداً و�أذن للعرب �أن يدخلوا الريف.
 مكث بنو زرارة في الريف مدة ثم مات حاجب وبعدها زال القحط وخرج �أ�صحاب حاجب عنبالد ك�سرى و�إرتحل عطاء بن حاجب �إلى ك�سرى ليطلب قو�س �أبيه فرده �إليه الملك.
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 - 19خلف الأحمر  796 - ...م
 هو �أبو محرز خلف بن ح�سان الأحمر ولد في الب�صرة. هو �شاعر وعالم بالأدب و�أ�ساتذته عي�سى بن عمرو في النحو و�أبي عمرو بن العالء في اللغة. كان و�أبواه موليين من فرغانه عند بالل بن �أبي مو�سى الأ�شعري ثم �أعتقهما. -كان قارئاً للقر�آن له ديوان �شعر وكتاب «جبال العرب».

دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

 - 20دحية الكلبي  670 - ...م
 هو دحيه بن خليفة بن فروه بن ف�ضاله الكلبي. �صحابي جليل �أ�سلم في ال�سنة الثالثة للهجرة قبل غزوة �أحد ي�ضرب به المثل في ح�سن ال�صورة وكان جبريل عليه ال�سالم ينزل على �صورته. �شارك في الغزوات كلها مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عدا بدر كما �شهد اليرموك وكان�أميراً لكتيبه من كتائب الم�سلمين كما �شارك في فتوح ال�شام.
 كان تاجراً غنياً �سكن دم�شق وتوفي في خالفة معاوية. - 21دعبل الخزاعي  765م  865 -م
 هو محمد بن علي بن رزين بن ربيعة الخزاعي ولد في الكوفة. لقبته الداية بدعبل لدعابة كانت فيه فهي �أرادت ذعب ًال فقلبت الذال داالً.
 كان �أبوه وجده من �شعراء ع�صرهما. تنقل بين العراق وفار�س وال�شام وم�صر والحجاز فاختلط ب�أدبائها و�شعرائها.	�ألف كتاب «طبقات ال�شعراء».� - 22سعيد بن جبير  46هـ  95 -هـ
 هو �سعيد بن جبير الأ�سدي حب�شي الأ�صل ولد زمن خالفة علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنهبالكوفة.
 تابعي ن�ش�أ محباً للعلم ومقب ًال عليه قر�أ القر�آن على ابن عبا�س و�أخذ منه الفقه والتف�سير
والحديث روى الحديث عن �أكثر من ع�شرة من ال�صحابة.
 كان �سعيد بن جبير كثير العبادة فكان يحج مرة ويعتمر مرة في كل �سنة ويقيم الليل ويكثر منال�صيام يختم القر�آن في �أقل من ثالثة �أيام كان يملك ل�ساناً �صادقاً وقلباً حافظاً ال يهاب الطغاة
وال ي�سكت عن قول الحق.
 يفيد النا�س بعلمه النافع ،ويفقه النا�س في �أمور دينهم ودنياهم ،فقد كان �إما ًما عظي ًما من �أئمةالفقه في ع�صر الدولة الأموية ،حتى �شهد له عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما بال�سبق في
الفقه والعلم ،فكان �إذا �أتاه �أهل مكة ي�ستفتونه يقول � :ألي�س فيكم ابن �أم الدهماء يق�صد �سعيد
بن جبير.
 قتله الحجاج بن يو�سف الثقفي ب�سبب خروجه مع عبدالرحمن بن الأ�شعث في ثورته على بني�أمية.
 كان دعاء �سعيد بن جبير على الحجاج قبل مقتلة «اللهم ال ت�سلطه على قتل �أحد من بعدي» وفع ًال
مات الحجاج دون �أن يقتل �أحداً بعد �سعيد بن جبير.
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� - 23سليل
 ال�سل ِّيل )بت�شديد الياء( هو الوادي �أو المنخف�ض الذي يجري فيه الماء وفي الكويت �أكثر من �سليل�أ�شهرها �سل ِّيل الجهراء.
 - 24عبداهلل بن جدعان
 عبداهلل بن جدعان بن عمرو بن كعب بن �سعد بن تيم بن مرة �سيد بني تيم. هو �أحد �سادات قري�ش و�صاحب الدار التي تم فيها حلف الف�ضول وهو الحلف الذي اتفقت فيهقبائل مكة على �أن ال يجدوا بمكة مظلوما من �أهلها وغيرهم ممن دخلها من �سائر النا�س �إال قاموا
معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته.
 ترك �شرب الخمر �إ�ستحياءاً مما فيها من الدن�س. من عظماء الجاهلية عرف بالكرم والجود فكان يقدم الطعام وي�سقي اللبن ويقري ال�ضيف. جاء ذكره في كتاب التيجان لعبدالملك بن مروان كما ذكره �أن�س الواح�ش في كتاب ري العاط�ش. - 25عمرو بن كلثوم  584 - ...م
 هو �أبو الأ�سود عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب من بني تغلب ولد في �شمالي جزيرة العرب. �شاعر جاهلي من �أ�صحاب المعلقات من الطبقة الأولى.	�أراد عمرو بن هند ملك الحيرة �أن يجعل �أمه ليلى بنت المهلهل بن ربيعة خادمة لأمه ف�أنفال�شاعر وفتك بالملك وهرب.
 له ديوان �صغير �أ�شهره معلقته المفاخرة بم�آثره وم�آثر قبيلته. - 26عين جالوت
 ن�سبة �إلى معركة عين جالوت التي وقعت عام 1260م وتعد من �أهم المعارك الفا�صله في تاريخالعالم الإ�سالمي حيث انت�صر فيها الم�سلمون بقيادة القائد بيبر�س انت�صاراً �ساحقاً على المغول.
	�أدت المعركه �إلى تعزيز دولة المماليك ك�أقوى دولة �إ�سالمية في ذلك الوقت وخروج المغول منبالد ال�شام نهائياً.
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 - 27ق�س بن �ساعدة (في القرن ال�ساد�س  -توفي قبل بعثة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بع�شر �سنوات)
 هو ق�س بن �ساعده بن عدي الإيادي من قبيلة �إياد كان �أ�سقف نجران في الجزيرة العربية. هو رج ًال موحد قبل بعثة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وكان يرف�ض عبادة الأ�صنام والأوثان كما
هو حال العرب �آنذاك ،فكان يت�أمل في مخلوقات اهلل.

دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

	�أ�شهر خطباء الع�صر الجاهلي و�شاعرهم وحكيمهم وكذلك �أديبهم. كان زاهداً بالدنيا خ�صو�صاً بعد �أن مات �أخويه ودفنهما بيديه فكان يحث �أهل عكاظ على الزهد.	�أدركه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أعجب بكالمه قبل الوحي وتمثل به كثيراً وكان النبي �صلىاهلل عليه و�سلم يترحم عليه ويقول :يح�شر يوم القيامة �أمة واحدة.
 قيل �أنه �أول من خطب على مرتفع �أو ناقة و�أول من �إتك�أ عند خطبته على �سيف �أو ع�صا و�أول منقال �أما بعد و�إلى فالن من فالن.
 - 28ل�ؤي بن غالب
 هو ل�ؤي بن غالب بن فهر بن مالك الن�ضر بن خزيمه بن مدركة بن اليا�س بن م�ضر بن نزار بنمعد بن عدنان القر�شي.
 جد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الثامن ويكنى �أبا كعب وكان التقدم في قري�ش لبنيه وبني بنيه. - 29مرزوق المتعب
 فدائي كويتي وبط ًال من �أبطال معركة الجهراء �سنة 1920م.
 �ضرب �أروع الأمثلة في الت�ضحية والفداء عندما كان الكويتيون محا�صرون في الق�صر الأحمرفقد انطلق بفر�سه ب�صحبة مر�شد ال�شمري مخترقاً ح�صار الأخوان ونفذ ب�أعجوبة حتى و�صل �إلى
مدينة الكويت و�أخبر �أهلها بالح�صار حيث �سيرت النجدات وكان الإنت�صار على الأعداء.
 ا�شترك في معركة الرقعي وا�ست�شهد فيها عام 1928م. - 30مر�شد الطوالة ال�شمري  1898م  1967 -م
 هو مر�شد بن عايد الكليبي بن طواله ال�شمري. عينه �أمير الكويت ال�شيخ مبارك الكبير �أميراً على قرية المقوع. فدائي كويتي �ضرب �أروع الأمثلة في الت�ضحية والفداء عندما �إنطلق من الق�صر الأحمر بفر�سهب�صحبة مرزوق المتعب مخترقاً الح�صارالذي �ضربه الأخوان حول الق�صر لي�صل �إلى مدينة
الكويت طالباً للنجدة �أثناء حرب الجهراء في 1920/10/11م.
 - 31م�سكين الدارمي
 هو ربيع بن عامر بن �أنيف بن �شرع من بني دارم. لقب م�سكيناً وذلك لقوله :و�سميت م�سكيناً وكانت لجاج ًة ......و�إني لم�سكي ٌن �إلى اهلل راغب. كان �شاعراً مجيداً و�سيداً �شريفاً ،بينه وبين الفرزدق مهاجاة. -كان محبا للغزل تن�سك بعد مدة وترك ذلك الم�سار و�إنقطع للعبادة.
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 هو �صاحب ق�صيدة قل للمليحة في الخمار الأ�سود والتي قالها لإنقاذ تجارة تاجر من الك�سادوالتي يتغنى بها المغنون حالياً.
 - 32مهلهل بن ربيعة  531 - ...م
 هو عدي بن ربيعة بن الحارث التغلبي الوائلي بن ج�شم ويعرف بالزير �سالم. �شاعر و�أحد �أبطال العرب في الجاهلية من �أهل نجد. هو خال �أمرئ القي�س وجد ال�شاعر عمرو بن كلثوم بن مالك �صاحب المعلقة. قيل ب�أنه لقب مهله ًال لأنه كان يلب�س ثياباً مهلهلة كما يقال لأنه هلهل ال�شعر �أي �أرقه.
 تبدل حال المهلهل عقب مقتل �أخيه كليب ف�أن�صرف عن اللهو وال�شراب و�أوقف حياته علىالث�أر لمقتل كليب فكانت وقائع بكر وتغلب التي دامت �أربعين �سنه وعرفت بحرب الب�سو�س وكان
للمهلهل فيها العجائب والأخبار الكثيرة.
 تبدل �شعره �أي�ضاً بعد مقتل �أخيه فبعد �أن كان مق ًال في �شعره يقول بيت �أو بيتين في الغزل �أ�صبح
�شعره �أكثر غزارة وكثرت ق�صائده في رثاء �أخيه.
	�أ�سره عمرو بن مالك �أحد بني قي�س ومات في �أ�سره. - 33ن�صر بن �سيار  666م  748 -م
 هو ن�صر بن �سيار بن رافع بن حري الكناني من �إقليم خرا�سان. غزا بالد ما وراء النهر ففتح ح�صوناً كثيرة. ا�ستنكر �أمر الدعوة العبا�سية في عهده بخرا�سان. غلبه �أبو م�سلم الخرا�ساني على خرا�سان و�أجبره على الخروج من مرو �سنة 737م وتوجه �إلىني�سابور ومن ثم �أخذ يتنقل من بلد �إلى �آخر ينتظر النجدة �إلى �أن مر�ض ومات.

محافظة الجهراء
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