
  

  

  

  

  

  

 
 
 

 
   

 
  
  
  

  يوزع مجاناً  هـ١٤٣٧طبعة   

  المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم

  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

  وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية

  اإلدارة العامة لتطوير الخطط والمناهج
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  هـ١٤٢٦جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
  .ثناء النشرفهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أ

  .اإلدارة العامة لتطوير اخلطط واملناهج باجلامعة
اإلدارة ./ ملعاهد العلميةاألدب العريب وتارخيه للسنة األوىل الثانوية يف ا

  هـ١٤٢٦الرياض، .. لتطوير اخلطط واملناهج باجلامعةالعامة 
  . سم٢٧   × ٢١,٥ ص  ) ١٦٠(

  ٩٩٦٠-٠٤-٥٣٢-٣: ردمك 
  . العنوان-أ.       كتب دراسية–  تاريخ– األدب العريب -١

  ٥٣٣/١٤٢٦                  ٨١٠,٩٠٠٧١٢ديوي 
 

 

  ٥٣٣/١٤٢٦:  رقم اإليداع
 ٩٩٦٠-٠٤-٥٣٢-٣:  ردمك

 

  ٠١١٢٥٩٠٢٤٩:   ،  فاكس٠١١٢٥٨٢٢٢٢: هاتف
  )mnahj@imamu.edu.sa(بريد إلكتروين 

  )www.imamu.edu.sa(أو من خالل بوابة اجلامعة اإللكترونية 
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ل بطالب العلم اإلملام ا، والتزود بقـدر         من الفنون اليت جيم    –عره ونثره   ش –فإن األدب العريب    
مناسب منها؛ وذلك ملا لألدب من أثر بالغ على ثقافة املتعلم وأسلوبه يف نقل ما حيمله من فكر وعلـم                    

  .مقروء أو مسموع
مة يعرب عن حضارا وثقافتها وقضاياها ويصور حياا مبا فيها من أفـراح وأتـراح،            وأدب كل أ  

  .وآالم وآمال
نعرض فيه بعضاً مـن     .  هنا هذا الكتاب لطالب السنة األوىل الثانوية يف املعاهد العلمية          وحنن نقدم 

ـ     الصور األدبية الراقية اجلميلة، مما أنتجته الثقا       رى مدى التحول والرقي    فة العربية قبل اإلسالم وبعده؛ لن
لكـرمي واحلـديث     ورسالته اخلالدة، ومدى األثر الذي أحدثه القـرآن ا         يف األدب بعد مبعث النيب      

  .الشريف يف األدب
  :ومما دف إليه دراسة األدب العريب وتارخيه يف هذه املرحلة ما يلي

 .إطالع الطالب على عيون األدب العريب، وغرره وحماسنه وأشهر أعالمه - ١
 .تعرفهم على تراث أمتهم اإلسالمية وكنوز ثقافتهم وما ألمتهم من علم ومعرفة وحضارة - ٢

ن النصوص البليغة بني أيدي الطالب ليتذوقوا األدب ويتمرسوا بأسـاليبه،           وضع مقدار مناسب م    - ٣
 .ويتمرنوا على اإلجازة يف نواحي القول وشعب البيان

االهتمام بدراسة أثر القرآن الكرمي واحلديث الشريف يف اللغة واألدب مع بيان نواحي اإلعجـاز                 - ٤
 . رضوان اهللا عليهمه وأصحابفيهما، وكذا خطب النيب 

 .يب اللغة الفصحى إىل الطالب مبا فيها من شعر ونثر لكي يدرك مجاهلا ويعتز ا ويدافع عنهاحتب - ٥
 .تنمية ملكة التذوق األديب للنصوص األدبية - ٦



-٦- 

 
توظيف األدب ليكون أدب نفس فيحقق االنتماء اإلسالمي األصيل، ويساهم يف التربية النفـسية               - ٧

  . اخلرية من خالل النصوص األدبية اجليدةخالق، وتزكية النوازعواالجتماعية، وذيب األ
  :ولتنفيذ األهداف السابقة بالصورة املطلوبة حيسن باملدرس مراعاة ما يلي

العناية بالنقد األديب لكل نص يدرس، ولكل موقف أديب وذلك باستخدام املقاييس النقدية والبالغية         - ١
عد واملـصطلحات وترسـيخها يف      اليت درسها الطالب يف منهج البالغة؛ لالستفادة من تلك القوا         

 .الذهن عن طريق النصوص
 .النقد اخللقي والتربوي للنصوص واملواقف األدبية عندما تدعو احلاجة إىل ذلك - ٢

 .إشراك الطالب يف الشرح واالستنباط، والتقليل من طريقة اإللقاء والسرد للمعلومات - ٣

 .العناية بالشرح اللغوي للكلمات، وبيان ما غمض من املعاين - ٤
أخرياً فإن اإلدارة العامة لتطوير اخلطط واملناهج تسعد بتلقي ملحوظـات اإلخـوة املدرسـني               و

واقتراحام حول هذا الكتاب وغريه؛ وذلك سعياً لإلرتقاء مبناهج املعاهد العلميـة وكتبـها لتحقيـق                
  .رسالتها السامية بإذن اهللا

  .د وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى اهللا على نبينا حمم. وفق اهللا اجلميع ملا حيب ويرضاه
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 توجيهات عامة وخاصة باملادة، وتعريف األدب.  

 
 

  الشعر وأنواعه، النثر وأنواعه(أقسام األدب.(  
 قراءة قصيدة حامت الطائي يف الكرم وتوضيحها، حفظ مخسة أبيات منها  

 
 

 الغرض من دراسة األدب، العصور األدبية.  
  حفظ اخلطبة. ( سوق عكاظ وتوضيحهايفقراءة خطبة قس بن ساعدة(  

 
 

  احلياة االجتماعية والسياسية والعقلية(العصر اجلاهلي.(  
      حفـظ مخـسة    . (وتوضيحها) ال تقولن   ( قراءة قصيدة املثقب العبدي

  )أبيات منها













 
 

  يوم ذي قار، يوم خزازي(أيام العرب.(  
 حفظ األبيات. (قراءة أبيات األعشى يف يوم ذي قار وتوضيحها(  

 
 

  نشأته، وروايته، أغراضه(الشعر اجلاهلي.(  
 

 
 خصائص الشعر اجلاهلي، املعلقات.  













 
 

  

 
 

  حياته وشعره وأغراض شعره(امرؤ القيس.(  
      حفـظ  (وتوضـيحها   ) وليل كموج البحر  (قراءة قصيدة امرئ القيس

  ).مخسة أبيات منها
 

 
  حياته وشعره وأغراض شعره(النابغة الذبياين.(  
  نهاحفظ مخسة أبيات م. (وتوضيحها) كليين هلم(قراءة قصيدة النابغة(  

 
 

  حياته وشعره وأغراض شعره(زهري بن أيب سلمى.(  
     حفظ مخـسة   . (وتوضيحها) سئمت تكاليف احلياة  (قراءة قصيدة زهري

  ).أبيات منها













 
 

  اخلطابة(النثر اجلاهلي.(  
        حفـظ مخـسة    . (حهاقراءة خطبة أكثم بن صيفي أمام كسرى وتوضي

  )أسطر منها
 

 
 حفظ سبعة أمثال. (مثالاأل.(  

 
 

 مراجعة ما حفظ من الشعر والنثر  
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).(  
فالتأثري شرط يف األدب، أما الشعر والنثر اللذان ال يثريان العواطف كاملنظومـات             

  .اليت تسهل حفظ العلوم، والكتب اليت ألفت يف العلوم املختلفة، فهذه ال تسمى أدباً
طوال العصور اليت تلت العصر العباسي إىل       " أدب"قر هذا املدلول لكلمة     وقد است 

: ولكننا إذا أردنا أن نعرف األدب من خالل النظرة اإلسالمية فإننا نقـول            . يومنا هذا 
األدب كل شعر أو نثر يؤثر يف النفس ويهذب اخللق ويدعو إىل الفضيلة ويبعـد عـن            

  .الرذيلة بأسلوب مجيل
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يعد الشعر الفن األكرب من فنون األدب، واألكثر رواجاً وإمتاعاً للنفس، وشهرته وتـأثريه يف       
النفوس على مر العصور أوضح وأبني من غريه؛ ولذلك فعندما يذكر األدب فإن الشعر أول مـا                 

  . يهيتبادر إىل الذهن لقوة داللته عل
 

  

قصائد طويلة حتكي قصص أبطال عملـوا أعمـاالً عظيمـة           : الشعر القصصي أو امللحمي   
  .وجبارة، أو أعماالً خارقة للعادة

، وملحمة  "اإللياذة"ملحمة  : وقد عرفت املالحم يف أول أمرها عند اليونان، وأشهر مالمحهم         
، ويوجد الشعر امللحمي يف معظم اآلداب العاملية        )١(شاعر امسه هومريوس  وقد صنعهما   " األوديسا"

مبا فيها األدب العريب إال أنه ال توجد فيه امللحمة مبعناها األسطوري اخلرايف الوثين حيث تتعـدد                 
 وإمنا وجدت القصائد اليت تصور املعارك والبطـوالت فيمـا           ."اإللياذة واألوديسا "اآلهلة كما يف    
حلماسة، من العصر اجلاهلي إىل شعر الفتوحات إىل معارك املسلمني مع الـروم وإىل              عرف بشعر ا  

  .عصرنا احلاضر

                                                
  .شاعر يوناين عاش يف القرن الثامن قبل امليالد  ) ١(
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فهو خيتلف عن الشعر القصصي الطويـل، فالقـصيدة يف          . شعر يصنع للتمثيل على املسرح    
  . حمدودالشعر املسرحي حمدودة الطول؛ ألنه سيمثلها أشخاص وينظر إليها اجلمهور يف وقت

ال  الرومان، أما العرب فلم يعرفوه إ    وهذا النوع من الشعر أول ما عرف عند اليونان، مث عرفه          
  ).جمنون ليلى(و ) مصرع كليوباترة(  )١(يف العصر احلديث عندما ألف أمحد شوقي

  

، وينقل ما جيـيش يف      هو الذي يتحدث فيه الشاعر عما حيس به من خواطر         : الشعر الغنائي 
  .نفسه من مشاعر

ويصاغ يف قصيدة متوسطة الطول، وهو صاحل للغناء يف معظمه، وأكثر الشعر العـريب مـن                
احلماسة، املدح، الرثاء، اهلجـاء، الوصـف،   : الشعر الغنائي وهو يشتمل على أغراض كثرية منها      

  .الغزل

                                                
  ).م١٩٣٢ -هـ ١٣٥١(تويف سنة . شاعر عريب مصري لقب بأمري الشعراء  ) ١(
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ا فال يعين ذلك التقليل مـن شـأن    عندما ذكرنا بان الشعر هو أكرب قسمي األدب وأشهرمه        
النثر، بل إنه يف بعض األحيان أقوى تأثرياً؛ وذلك عندما تكون احلاجة إليه أمس من احلاجـة إىل                  

  .الشعر
اخلطب والرسائل واألمثال واحلكم والوصايا واملقامات      : ويشتمل النثر على أنواع كثرية منها     

  .والقصص، واملسرحيات
  

 

  

اخلطابة نوع من النثر الفين الذي يؤثر يف النفس ويثري العواطف عن طريق طـرح األفكـار                 
  .املقنعة املقرونة باحلجج والرباهني، ويكون ذلك بأسلوب مؤثر يف املستمع حبسب ما يقتضيه املقام

  

الم االعتيادي؛ أما قبل ذلك فالرسالة امتداد للك. برزت الرسائل الفنية يف آخر العصر األموي      
فهي خالية من التكلف، سهلة العبارة، خالية من عبارات التفخيم، تنصب على الغـرض الـذي                
أنشئت من أجله، أما الرسالة الفنية فهي اليت يعتين كاتبها باختيار ألفاظها ومعانيهـا واألسـاليب             

  .البالغية املناسبة هلا
  

ائرة بينهم، ويقصد ا تشبيه حال من قيلت فيه حبال من  األمثال أقوال يتناقلها الناس؛ وهي س     
  .أُنشئ املثل من أجله
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والفن يربز يف األمثال؛ ألا خفيفة الظل متزج اهلزل باجلد وتشري إىل ما تريد بطرف خفـي؛         
فتعاجل كثرياً من األمور بكالم خمتصر يصل إىل أعماق النفس، واملثل يوجد يف الشعر ولكن وجوده             

  . أكثر من وجوده يف الشعريف النثر
  

احلكم أقوال مأثورة موجزة مؤثرة، تشمل على رأي سديد أو حكـم صـائب، أو جتربـة                 
  .إنسانية، وتصدر احلكم عن أصحاب الرأي السديد الذين جربوا احلياة وخربوها

  

 الوصية إىل جتويـدها     الوصية قول يراد به الترغيب يف اخلري واالبتعاد عن الشر، ويسعى قائل           
لتؤثر يف من ينتفع ا، وهي تقال غالباً يف مواقف الفراق، كاإلحساس بقرب املوت حيث يوصي                

  .األب أبناءه، أو مفارقة قريب من أجل سفر أو غريه
  

املقامة قصة قصرية متثل أحداثاً وقعت لشخص أو أشخاص، وتؤدى املقامة بأسـلوب أنيـق      
لسجع القصري، وتشتمل املقامة على طُرفة تريح النفوس أو موعظة ترقـق القلـوب،              يغلب عليه ا  

وقـد  . وتتخللها النوادر والفكاهات واملواقف املضحكة، ودف إىل نقد األشخاص أو اتمـع           
ظهرت املقامات يف العصر العباسي ومل تعرف قبل ذلك، وأشهر كتاب املقامـة بـديع الزمـان                 

  .)٢( واحلريري)١(اهلمذاين
  

وتـصاغ  . القصة أحداث مثرية تصور منطاً من احلياة أو أحداثاً معينة يشترك فيهـا اخليـال           
بأسلوب مشوق يستهوي القارئ واملستمع، حبيث يربز فيه سرد األحداث املثرية وتتـشابك فيـه           

                                                
  .هـ٣٩٨هو أمحد بن احلسني ولد مذان وتنقل بني مدن بالد فارس مث أقام راة وا تويف سنة   ) ١(
  .هـ٥١٦ وتويف يف البصرة سنة هـ٤٤٦هو أبو حممد القاسم بن علي البصري ولد سنة   ) ٢(
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 األزمات وتتسلسل فيه األفكار، وكلما كانت حبكة القصة قوية ومتماسـكة كـان تأثريهـا يف       
  .القارئ واملستمع أعمق وأظهر

والقصة إذا كانت طويلة تسمى رواية، وإذا كانت قصرية تسمى قصة قصرية، وإذا كانـت               
  .قصرية جداً مسيت أقصوصة

  

املسرحية فن أديب يعرض حادثة أو جمموعة حوادث بواسطة ممثلني يقومون بأدوارهم علـى              
لعملهم، وهم حياكون بعملهم هذا احلياة احلقيقية يف بعض    خشبة املسرح أو يتخذون احلوار أساساً       

  .صورها
أو حتكـي حادثـة مـضحكة    ) مأساة(واملسرحية إما أن حتكي حادثة مفجعة مؤملة فتسمى   

  ).ملهاة(فتسمى 
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 .ذيب األخالق وترقيق العواطف - ١
علـى القـضايا    االتصال بالثقافة العامة جبميع أنواعها مبا فيها الثقافة األدبيـة، والوقـوف              - ٢

 .االجتماعية والفكرية للمجتمع، مث اإلسهام يف معاجلتها وتوجيهها الوجهة الصحيحة
نقل التجارب اإلنسانية إىل اآلخرين، واكتساب اخلربات واملعارف عن طريق قراءة كتـب              - ٣

 .الشعر والنثر: األدب بقسميها
 .التعليم عن طريق املتعة كما يف الروايات واملسرحيات - ٤
فس اإلنسانية ودواخلها وكوامنها من خالل األدب الذي تنفثه على لسان صاحبها،            معرفة الن  - ٥

 .شعراً كان أو نثراً
 : اهللاإىلالدعوة  - ٦

اعتمدت الدعوة اإلسالمية يف أول أمرها على اخلطابة، فعندما نزلت اآلية اآلمـرة بـاجلهر               
طابة على امتداد  وكانت اخل، قريشاً وخطب فيهم، مث توالت خطبه   بالدعوة مجع النيب    

التاريخ اإلسالمي عماد الدعوة إىل اهللا، والشعر كان له دور يف الدعوة إىل اهللا يف زمن النيب                  
فحسان بن ثابت وعبد اهللا بن رواحة وكعب بن مالك دعوا إىل اإلسالم قبل فتح مكة                 ؛ 

  .وردوا على املشركني
ل إىل أعمـاق الـنفس      واألديب اللبيب هو الذي يعرف كيف يدعو إىل اهللا وكيف يـص           

 .قدر من غريه عندما يدعو إىل اإلسالمسانية، وبذلك يكون أاإلن
  .الترويح عن النفس - ٧
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 سـنة  ٢٠٠يبتدئ هذا العصر مع أول شعر وصلتنا روايته ويقدر ذلك بـ         : العصر اجلاهلي  - ١
 . يف األدبقبل اإلسالم وينتهي بظهور اإلسالم، وتأثريه

بداية هذا العصر هو ظهور اإلسالم وتأثريه يف األدب، وايته هي اية            : عصر صدر اإلسالم   - ٢
 .حكم اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم

هـ عندما انتقلت اخلالفة إىل معاوية رضي اهللا عنه، وينتـهي           ٤١ يبدأ سنة    :العصر األموي  - ٣
 .هـ عندما سقطت الدولة األموية١٣٢سنة 

 .هـ٦٥٦هـ، وينتهي بسقوطها سنة ١٣٢ يبدأ بقيام الدولة العباسية سنة :لعباسيالعصر ا - ٤
هـ، وينتـهي   ٦٥٦ على بغداد سنة     )١( يبدأ هذا العصر باستيالء التتار     :عصر الدول املتتابعة   - ٥

ويـشمل  . القرن الثالث عشر اهلجري    بتأثري احلضارة األوروبية يف األدب العريب وذلك بداية       
 وحكـم األتـراك     ،ار لشرقي البالد اإلسالمية وحكم املماليك ملـصر       هذا العصر حكم التت   

 .العثمانيني للبالد اإلسالمية
 يبتدئ هذا العصر بقيام احلركات اإلصالحية يف بعض البالد العربية كحركة :العصر احلديث - ٦

 يف منتصف القـرن الثـاين عـشر         –حممد بن عبد الوهاب يف شبه اجلزيرة العربية         الشيخ  
 ذا - يف بداية القرن الثالث عشر اهلجري–) إجياباً وأسلباً (ا يعد التأثري األوريب      كم -اهلجري

وميتد هذا العـصر إىل  . أثر بين يف بعض البالد العربية كما هو احلال يف سوريا ولبنان ومصر          
 .أيامنا هذه

                                                
خليط من شعوب وسط آسيا ومشاهلا فيهم املغول واألتراك وغريهم وهلم اآلن مجهورية يف االحتاد السوفييت تعرف بامسهم وسـكاا مخـسة          ) ١(

  .ماليني
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 .عرف األدب - ١

 . وعرفها،ذكر أنواع الشعرا - ٢

 .االًذكر أنواع النثر إمجا - ٣

 .حتدث بإجياز عن أربعة من أغراض دراسة األدب - ٤

 .اذكرها حمدداً بداية كل عصر وايته. يقسم تاريخ األدب إىل عدة عصور - ٥
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لصحاري، بدو وحضر، فالبدو يسكنون ا: ينقسم اتمع العريب يف العصر اجلاهلي إىل قسمني       
  . واحلضر يسكنون القرى واملدن

فبالد اليمن عرفت احلضارة والتمدن، ومكة يف امة مدينة جتارية، ويثرب اليت هي املدينـة               
املنورة مدينة تعتمد على الزراعة، وحجر يف اليمامة مدينة تعتمد على الزراعة والتجارة، وهجر اليت      

  .هي األحساء مدينة تعتمد على الزراعة
د قامت للعرب جتمعات حضارية يف العراق والشام، ففي العراق قامت دولة املناذرة، ويف              وق

الشام دولة الغساسنة، ومعيشة العرب ختضع لنوع احلياة اليت يعيشوا، ففي املدن حياة فيها نـوع        
ـ               ن من الترف حيث تتوافر احلبوب والزيوت واملالبس والفرش وهذا النابغة الذبياين يصور جانباً م

  :حياة علية القوم يف ِجلَّق حيث يقول


 
  

  
 

  

  
 

  

          ويف البادية يعيشون علـى     . ويف القرى يقتات الناس على التمر واحلبوب واللحوم وهي قليلة
ويعتمد البعض على الصيد باإلضافة إىل احلبوب، واحلياة يف الباديـة فيهـا             . ألبان اإلبل والضأن  

                                                
يوم عيد  : يوم السباسب . يب الرائحة كل نبات ط  : الرحيان. كناية عن إعفاء الفروج   : طيب حجزام . أي نعاهلم ليست غليظة   : اق النعال قر  ) ١(

  .هلم
  .أعواد تعلق عليها الثياب: املشاجب. اخلز األمحر: اإلضريج: مجع وليدة وهي األمة الشابة: الوالئد  ) ٢(
ديوان واألبيات يف  . األكمام وهي خالصة من نوع واحد أما مناكبها فهي خضر         : واألردان. نوع من الثياب  : خالصة األردان خضر املناكب     ) ٣(

  .٤٧النابغة ص 
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، ومن هنا كان للكـرم دور فعـال         مشقة، واحلصول على القوت يف سنوات اجلدب ليس سهالً        
  .وأصبح من الصفات اليت تنهض بصاحبها وتسمو به على مرتبة الشرف

والعرب هلم مثل عليا يعتمدون عليها يف تنظيم حيام، ويف عالقام مع بعضهم؛ فمن تلـك   
املستنجد، حفظ حق اجلار سواء كان الجئاً أو جاراً عادياً، ومنها الوفاء بالعهد، ومنها جندة               : املثل

ومحاية الضعيف، والعفو عند املقدرة، واألنف، وإباء الضيم، وإذا أخل واحد منهم بـصفة طيبـة       
تعارفوا عليها فإم يعلنون ذلك على املأل يف األسواق العامة بل يرفعون لواء يف سوق عكـاظ أو                  

يلتـه  بع لواء ألحد من ق    ولذلك فإن احلادرة الذبياين يعتز بأنه مل يرفَ       . غريه عالمة على التشهري به    
  : وذلك يف قوله


| 

  

    :)٢(شرب اخلمر، ولعب القمار، يقول طرفة: وجبانب هذه املثل توجد عادات سيئة منها


 
  

  
 

  

  وأد البنات خوف الفقر أو خوف العار إىل غري ذلك من العادات السيئة            : ومن عادام السيئة  
  .اليت أثرت عنهم

 

. بـدو وحـضر   : ينقسمون إىل قـسمني   عندما حتدثنا عن احلياة االجتماعية بينا أن العرب         
وسياسة اتمعات مرتبطة بتكوينها االجتماعي، فسياسة البدو ختتلف عن سياسة احلضر؛ فالبادية            
تتكون من القبائل، والقبيلة تنقاد لرئيسها الذي نصب نفسه عليها عن طريق اقتناع أفراد القبيلـة                

                                                
  .٤٥والبيت يف املفضلليات . لقبه وامسه قطبة بن حمصن بن جرول بن ذبيان وهو من شعراء اجلاهلية: احلادرة  ) ١(
  . قبل اهلجرة٦٠هو طرفة بن العبد بن سفيان البكري، شاعر جاهلي عاش يف شرق اجلزيرة العربية وتويف سنة   ) ٢(
  . وصل إليه باإلرث واملعىن صرفت مايل القدمي واجلديدوالتالد ما. الطريف ما مجعه  ) ٣(
  .١/٢٦١والبيتان يف شرح القصائد التسع . األجرب: البعري املعبد. تركتين: حتامتين  ) ٤(
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ن تلك الصفات الشجاعة والكـرم واحللـم        بالصفات اليت يتميز ا ذلك الرئيس، وغالباً ما تكو        
  .ورئيس القبيلة هو الذي يقودها يف احلرب ويدير أمورها يف السلم. والعفو واألناة يف األمور

ونظام احلضر السياسي خيتلف عن القبائل البدوية؛ فسكان مكة من قـريش هلـم رئـيس                
دير شؤون مكة بني عدد من      خيضعون حلكمه ولكنه ال ينفرد بكل شيء وإمنا يوزع املناصب اليت ت           

أفراد قبيلة قريش؛ فكانت السقاية يف بين هاشم، والراية عند أيب سفيان بن حـرب، ومـساعدة                 
يف بين نوفل، وكان مفتاح الكعبة وحجابتها يف بين عبد الدار، وكـذلك             ) الرفادة(منقطع احلاج   

الها أبو سفيان يف زمـن      وقد تو . اإلشراف على دار الندوة ورئاسة قريش تنتقل من فرد إىل آخر          
 وهذا النظام خاص بقريش يف مكة فال هو النظام القبلي وال هو النظـام امللكـي   بعثة الرسول  

  .السائد يف بعض بالد العرب
  .وهناك أنظمة سياسية متشاة يف كل من اليمن واحلرية والشام ومشايل اجلزيرة العربية

لسياسي، وهذه الدول هي دولة معني ودولة       ففي اليمن قامت دول كان هلا حظ من التنظيم ا         
  .سبأ ودولة محري

ويف احلرية قامت دولة املناذرة، ومن ملوكها املنذر بن النعمان والنعمان بن املنذر، وهي إمارة           
  .كبرية وكانت ختضع للفرس وال ختالفهم

 العراق،  ويف الشام قامت دولة الغساسنة اليت ال خيتلف نظامها السياسي عن دولة املناذرة يف             
  .وقد قامت هذه الدولة بدعم من الروم

وهناك دولة كندة اليت مشلت مشايل اجلزيرة العربية فيما يعرف اليوم بالد اجلـوف وتيمـاء                
 إىل اليمامة، ومن ملوك هذه الدولة احلارث بن عمـرو           – أحياناً   –وحائل والقصيم وميتد نفوذها     

  .لت دولة كندة على يده عندما قتله بنو أسدوحجر والد امرئ القيس الشاعر، وهو الذي زا
 

إذا تتبعنا شعر العرب وخطبهم وأمثاهلم وحكمهم وجدناها تشتمل على ما أنتجته عقـوهلم              
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من رأي سديد وفكرة صائبة وإشارة لطيفة، وكان الشعر عندهم له شأن عظيم وكذلك اخلطابة؛               
     تمع اجلاهلي والعرب ليسوا مبنأى عن األمم األخرى، فهـم          فاخلطيب والشاعر من املقدمني يف ا

خيتلطون باألحباش والروم والفرس، أما اختالطهم باألحباش ففي اليمن، وأما اختالطهم بـالروم             
  .ففي سوق دومة اجلندل، وأما اختالطهم بالفرس ففي احلرية ويف سوق املشقَّر يف هجر

م وحكمائهم يفدون على النعمـان ملـك        وكان عدد كبري من شعراء العرب ومن رؤسائه       
  .احلرية، وعلى كسرى ملك الفرس، وعلى الغساسنة بالشام

وباإلضافة إىل نقل العلوم من األمم ااورة فالعرب هلم معارفهم اخلاصة اليت ابتكروها مـن               
 يف عندهم بسبب احلاجة إليها؛ مثل معرفة األنساب فهم حيفظون أنسام ويعلموا أوالدهم؛ ألم  

اجلاهلية يعتمدون على القرابة؛ فالقبيلة هي اليت حتمي أفرادها والذي ليس له قبيلة يلجأ إىل قبيلـة                 
حتميه، بل إم تعدوا ذلك إىل معرفة األثر ومعرفة اجلاين عن طريق أثره يف األرض، وهذه معرفـة               

 زالت مستعملة حـىت  دقيقة يترتب عليها حفظ األمن، والدليل على ذلك أن هذه اخلربة القدمية ما     
  .آلنا

وكان العرب يعرفون شيئاً من الطب فيداوون مرضاهم باألعـشاب أو بـالكي أو بـبعض     
األدوية األخرى اليت ينقلوا من األمم ااورة، وأما معرفة العرب بالنجوم واألنواء فهي متقدمـة               

اجلاهلية ال زالـت    فهم يعرفون مواسم األمطار ووقت زراعة احلبوب واألشجار، وهذه املعارف           
  .سائدة يف جزيرة العرب اآلن

 .ومن معارف العرب الرياضية والفروسية والكر والفر واستعمال أدوات القتال
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األيام اليت وقعت فيها حروب، سواء أكانت بني القبائل العربية بعـضها            : يقصد بأيام العرب  
  .مع بعض أم بني العرب وبني جريام من الفرس واألحباش

يام العرب تصور جانباً من حيام، فلو تتبعنا حياة العرب يف اجلاهلية لوجدنا أن احلروب                وأ
والغارات واحلديث عنها، وقول الشعر فيما يتعلق ا يشغل قسماً كبرياً من أوقام علـى مـدار                 

  .السنة
ـ    ـالن: وأسباب أيام العرب كثرية ومتنوعة منها       زاع علـى امليـاه،    ـزاع على املراعي والن

  .والعصبية واالنتصار للقبيلة، واألخذ بالثأر، واحملافظة على الشرف والرياسة
والشعر اجلاهلي وثيق الصلة ذه األيام فكثري من أغراضه مبين على تلك األيـام؛ فـالفخر                

  :واحلماسة والرثاء واهلجاء هلا ارتباط واضح مبا حصل يف تلك األيام، ومن أيام العرب املشهورة
 

من أشهر أيام العرب كان بني العرب والفرس، وانتصر فيه العرب وكان يف مبعث الرسـول           
ذا الن ر العظيم، فقال األعشى من قصيدةص وقد افتخر الشعراء:  

 
 

 
 

 
  : العجليوقال العديل بن الفَرخ
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عديني، ومل تزل اليمن قاهرة ملعد حىت كان هذا اليوم، فانتصرت معـد             كان بني اليمنيني وامل   
وصارت هلا املنعة، ومل تزل كذلك حىت جاء اإلسالم وكان هذا اليوم بزعامة كليب بـن ربيعـة                  

  :التغليب ويف هذا اليوم يقول عمرو بن كلثوم التغليب
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 اذكرها. قامت للعرب يف اجلاهلية إمارات يف اجلزيرة العربية - ١

 .ذكر ما تعرفه عن معارف العرب العقليةا - ٢

 ما أسباب احلروب اليت تقع بني العرب يف العصر اجلاهلي؟ - ٣

 بين من وقع يوم ذي قار، وما نتيجته؟ - ٤
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  . الشعر هو األثر الذي حفظ لنا حياة العرب يف جاهليتهم
ومن أقدم ما وصل    . ما قيل يف العصر اجلاهلي    ولكن الذي وصل إلينا هو      قدمي  والشعر العريب   

 القيس وغريهم من شعراء اجلاهلية، فأول من قصد القـصائد           ئإلينا أشعار املهلهل بن ربيعة وامر     
 ئوشعر امـر . ، مث أمرؤ القيس وأكثر من قول الشعر الذي وصل إلينا هو املهلهل بن ربيعة التغليب           

اهلي ألن شعره هو أول شعر قوي مكتمل يتناقلـه          القيس أقدم شعر جيد، ويعترب رائد الشعر اجل       
  .الرواة

وقد عاش امرؤ القيس يف النصف األول من القرن السادس امليالدي ويأيت بعده من الـشعراء          
ويليه عمرو بن كلثوم التغليب، مث عنترة العبـسي،         . املشهورين احلارث بن ِحلِّزة اليشكري البكري     

واشتهر النابغة الذبياين واألعشى ولبيد بن ربيعة العامري الـذي          ويلي عنترة زهري بن أيب سلْمى،       
  .فهؤالء الشعراء وصلت إلينا أشعارهم، وكلهم قد عاشوا يف العصر اجلاهلي. أدرك اإلسالم وأسلم

وقد وصل إلينا الشعر العريب عن طريق الرواية، فمنذ أن عرف الشعر اجلـاهلي ولـه رواة                 
  .ينقلونه إىل من بعدهم

تهاء القرن اهلجري األول برز يف الكوفة والبصرة رواة نذروا أنفسهم لرواية الشعر بل              وبعد ان 
أبو عمرو بن العالء، ومحاد الرواية،      : إم جعلوا رواية الشعر وتدوينه حرفة هلم، ومن أشهر هؤالء         

  .واملفضل الضيب، واألصمعي
املفـضليات،  :  ومنـها  وقد دونت هذه الروايات يف دواوين شعرية جندها بني أيـدينا اآلن           

واألصمعيات، ومحاسة أيب متام، ومحاسة البحتري، وكتاب الشعر والشعراء البن قتيبة، وطبقـات             
  .فحول الشعراء البن سالم اجلمحي
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أغراض الشعر اجلاهلي هي املوضوعات اليت نظم فيها شعراء اجلاهلية شعرهم؛ فإذا كان قصد         
ه أو قبيلته فشعره فخر، وإذا كان قصد الشاعر التعبري عن           الشاعر وغرضه من الشعر االعتزاز بنفس     

ره مدح، وإذا كان قصده وغرضـه       اإلعجاب بشخص ما يف كرمه أو شجاعته أو غري ذلك فشع          
يل من شخص ما حتقريه فذلك اهلجاء، وإذا كان الشاعر يهدف إىل إظهار احلزن واألسى فذلك                الن

م صوراً بديعة فذلك الوصف، وإذا عبر عن حديثـه مـع      الرثاء، وإذا حلَّق الشاعر يف اخليال فرس      
النساء فذلك الشعر هو الغزل، وإذا استعطف بشعره أمرياً أو غريه فهو االعتـذار، وإذا نظـر يف                  

  .الكون وحياة الناس فتلك احلكمة
والقصيدة الواحدة يف العصر اجلاهلي تشمل عدداً من األغراض؛ فهي تبدأ بالغزل مث يـصف            

لصحراء اليت قطعها ويتبع ذلك بوصف ناقته، مث يشرع يف الغرض الذي أنشأ القصيدة من               الشاعر ا 
أجله من فخر أو محاسة أو مدح أو رثاء أو اعتذار، ويأيت باحلكمة يف ثنايا شعره فهو ال خيـصص          

  .هلا جزءاً من القصيدة
 

 

ليت قال فيها شعراء اجلاهلية شعرهم؛ وذلك أن اإلعجاب باملمدوح          يعترب من أهم األغراض ا    
والرغبة يف العطاء تدفعان الشاعر إىل إتقان هذا الفن من القول، فيسعى الشاعر إىل قـول الـشعر     

والصفات اليت يمدح ـا     . اجليد الذي يتضمن الشكر والثناء، وقد يكون املديح وسيلة للكسب         
شجاعة ومساعدة احملتاج والعفو عند املقدرة ومحاية اجلار، وكـثري مـن            الكرم وال : املمدوح هي 

شعراء اجلاهلية قالوا شعراً يف هذا الغرض، فهم ميدحون ملوك املناذرة يف احلرية أو ملوك الغساسنة                
وكانت صلة طرفة بن العبد واملتلمس والنابغة الـذبياين         . الشام ويأخذون عطاءهم وجوائزهم    يف
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رية، وال يقل بالط الغساسنة عن بالط املناذرة يف استقبال الشعراء فهـم يغـدقون     وثيقة مبلوك احل  
املال الوفري على من ميدحهم من الشعراء، ومن أشهر الشعراء الذين وفدوا على ملـوك غـسان،                 

ومن فحول الشعراء من جعل غُر قصائده يف رؤساء قومه كمـا        . النابغة الذبياين وحسان بن ثابت    
  .  أيب سلمىفعل زهني بن

 

 ا القبيلة، فيجـرد  ىجتريد املهجو من املُثُل العليا اليت تتحل      : غرض الشاعر وهدفه من اهلجاء    
املهجو من الشجاعة فيجعله جباناً، ومن الكرم فيصفه بالبخل، ويلحق به كل صفة ذميمة من غدر            

  .وقعود عن األخذ بالثأر
 

سى واحلرقة بسبب فقد قريب أو عزيز، مع إبراز فضائل امليت وما كان         هو إظهار احلزن واأل   
  .يتحلى به من صفات كرمية

وتربز جودة الرثاء إذا كان يف ابن أو أخ أو أب؛ فرثاء دريد بن الصمة ألخيه عبد اهللا مـن                    
كاظاً أجود الرثاء، ورثاء اخلنساء ألخيها صخر يعترب من الرثاء املؤثر يف النفوس، وكانت تشهد ع              

وتدور يف السوق وهي يف هودج على مجل وقد وضعت عالمة على هودجها مث تقـوم بإنـشاد                  
  .الشعر فتؤثر يف من متر به

وقد تكون اللوعة بادية يف الرثاء وإن مل يكن يف قريب، جند ذلك يف رثاء أوس بـن حجـر         
  :لفَضالَة بن كلدة حيث يقول


 

 
  

 
 

  
 

  

                                                  
وأوس بن حجر شاعر . ١١/٧٤ واألغاين ٥٣واألبيات يف ديوان أوس ابن حجر ص     . الذكي الذي إذا مسع أول الكالم عرف آخره       : األملعي  ) ١(

  . ق هـ وفضالة بن كلدة من بين أسد٣اهلي من متيم تويف سنة ج
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ى ا الشاعر أو تتحلى ا قبيلته، والـصفات         الفخر هو االعتزاز بالفضائل احلميدة اليت يتحل      
اليت يفتخر ا الشعراء هي الشجاعة والكرم والنجدة ومساعدة احملتاج، والفخـر يـشمل مجيـع     

أما احلماسة فهي االفتخار خبوض املعارك واالنتصارات يف احلروب، فاحلماسة تدخل يف            . الفضائل
 أشعار عنترة العبسي وعمرو بـن كلثـوم،   الفخر ولكن ليس كل فخر محاسة، فنجد احلماسة يف       

  :ومعلقة عمرو تفيض باحلماسة ومن ذلك قوله


 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
   

هو التحدث عن النساء ووصف ما جيده الشاعر حياهلن من صبابة وشوق، وما تحِدثُ حياةُ               
وقد طغى هذا الغرض على الشعراء فأصبحوا يصدرون        . الترحال يف الصحراء من تفرق بني احملبني      

لغزل ملا فيه من تنشيط للشاعر واندفاعه فيقول الشعر، وملا فيه من تنشيط للمـستمع               قصائدهم با 
  .لذلك الشعر

وكان معظم الشعراء يعربون عن لوعتهم وحبهم يف أبيات تصور خلجات النفس وتأثرهـا              
ال ما كان يصدر من بعض الـشعراء         يف الشعر اجلاهلي غزالً عفيفاً إ      باحلب فكان كثري من الغزل    

  .يغرقون يف وصف مفاتن املرأة كامرئ القيسالذين 
 

الوصف من األغراض اليت برع فيها شعراء اجلاهلية وهو يرد يف معظم أشعارهم؛ فالـشاعر               
اجلاهلي يركب ناقته يف أسفاره، فيصفها وصفاً دقيقاً، وهو مير بالـصحراء الواسـعة فيـصورها                
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من السراب اخلادع، ويصف برودا يف الـشتاء،   تصويراً بارعاً، يصف حرارا يف القيظ وما فيها         
وقد برع شعراء اجلاهلية يف وصف الفـرس وإعـداده          . زهة أو الصيد فيصفه   ـويركب فرسه للن  

  .للصيد، وجند ذلك عند امرئ القيس وأيب دؤاد اإليادي
وغرض الوصف يف العصر اجلاهلي غرض ليس مقصوداً لذاته وإمنا يأيت يف عرض القـصيدة               

  .شاعر على غرضه الرئيس من املدح أو اهلجاء أو الرثاء أو الفخرليتوصل ال
 

االعتذار هو استعطاف املرغوب يف عفوه، حيث يبني الشاعر ندمه على ما بدر منـه مـن                 
  .تصرٍف سابق

 يدل على مهارة يف القول وتفنن   -وتقدمي العذر يف عرض مالئم يقنع املُعتذَر إليه املرجو عفوه         
  .شعريف ال

عتذار يف العصر اجلاهلي هو النابغة الذبياين الذي قال أجود اعتذار للنعمـان بـن               وزعيم اال 
  :املنذر ملك احلرية، ومما خاطب به النعمان من ذلك االعتذار قوله

––
 

 
  

 
   

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

 
                                                

  .٧٢: ديوان النابغة ص. خيالط الفراش: نوع من الشوك، يقشب: اهلراس  ) ١(
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ثر البالغ يف النفوس، فرمبا اشـتهر    وهلا األ . ة باألمور احلكمة قول ناتج عن جتربة وخربة ودراي      
الشاعر ببيت يشتمل على حكمة جيدة فيحفظه الناس ويتناقلونه، وتشتهر القصيدة أو شعر ذلـك      
الشاعر بسبب تلك احلكمة، واحلكمة ليست غرضاً مقصوداً لذاته وإمنا هي من األغراض اليت تأيت               

  .يف عروض الشعر
 بن أيب سلمى الـذي بـث        شعراء حبكمهم البليغة، ومن أولئك زهري     وقد اشتهر عدد من ال    

حكمه القوية يف شعره فاشتهرت وترددت على ألسن الناس قدمياً وحديثاً، وإذا نظرنا يف معلقـة                
  :زهري وجدناها حتظى بالكثري من حكمه ومن ذلك قوله


 

  

    :وقوله


 
  

    :ومثل زهري، علقمة بن عبدة الذي يقول


 
 

  
 

 
 وقد تأيت احلكمة يف صورة نصيحة وإرشاد كما فعل املثقب العبدي يف قصيدته اليت أوهلا:  


 

 
  

 
 

                تمع، فهي ترشد إىل األخالقواحلكم يف اجلاهلية تعرب عن التمسك باملثل العليا السائدة يف ا
الفاضلة اليت ترفع من قدر اإلنسان عندما يتمسك ا، واحلكمة ليس هلا مكان معني يف القصيدة؛                 

  .قصيدة أو يف آخرهافقد تأيت مبثوثة يف القصيدة، وقد تأيت يف أول ال
                                                

  .٣٤٨/ ١انظر القصيدة يف شرح القصائد التسع   ) ١(
  .صفة خلُقية: خليقة  ) ٢(
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زاعات اليت جتول يف ذهن الشاعر فال نعرفها حىت يؤديهـا يف     ـمعاين الشعر هي اخلواطر والن    
قوالب شعرية؛ فاملعىن يف الشعر كالروح يف اجلسد؛ فالروح هي قوام اجلسم ولكنها ال توجـد إال           

  .وجد إال بوجود األلفاظحيث يوجد اجلسم وكذلك املعىن يف الشعر ال ي
 

فهي تعرب عن قصد الشاعر يف سهولة ويسر حبيث يعرف السامع ما يريد الشاعر              : البساطة - ١
منذ مساعه للبيت أو األبيات اليت حتمل املعىن، وسبب السهولة هو أن املعاين تعرب عن أشياء                

 .حمسوسة
فالشعر يقال على البديهة أحياناً أو يقال اسـتجابة         .  أو التكلف  الوضوح وعدم التعقيد   - ٢

للرغبة اليت حيس ا الشاعر، وأما ما ينقل عن زهري بن أيب سلمى من أنه يِعد شعره قبـل                   
عرضه على الناس بزمن طويل فإن ذلك ال يدخل يف باب التكلف وإمنا يريد زهري جتويـد                 

 . عرضه على الناس وانتشاره بينهمشعره بإعادة النظر فيه عدة مرات قبل
وليس معىن ذلك أن املبالغة غري موجودة، فالشعر        : االعتدال يف أداء املعىن وعدم املبالغة      - ٣

اجلاهلي فيه بعض املبالغات ولكنها قليلة إذا قورنت باملبالغة يف الـشعر العباسـي، ومـن                
 : السيوفاألبيات اليت تشتمل على املبالغة قول النابغة الذبياين يف صفة

 

 .التصاقها باحملسوس من األشياء وابتعادها عن اجلدل العقلي - ٤
 

                                                
  .ذباب له شعاع بالليل: نار احلباحب. راد ا اخلوذة اليت يقي ا اجلند رؤوسهماحلجارة، وأ: الصفاح. الدرع املنسوبة إىل سلوق: السلوقي  ) ١(
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 فاملعاين اليت تشتمل عليها القصيدة غري مرتبة فكل بيت يستقل مبعناه، ولـو              :عدم الترتيب  - ٥
بيات يف القصيدة ملا تأثر املعىن العام؛ ألن البيت ال يؤدي معناه إىل ما            أردنا أن نغري ترتيب ال    

بعده من األبيات إال يف القليل النادر، أما الشئ الذي يغلب على القصائد فهو استقالل كل                
 .بيت مبعناه دون ارتباطه مبا قبله أو مبا بعده

اء متشاة يف الفخـر واملـدح     فنجد املعاين اليت يطرقها الشعر    . تشابه املعاين بني الشعراء    - ٦
والرثاء وغريها ولذلك مل جيرؤ أي شاعر على ابتكار معان جديدة فأصبحت املعاين اجلاهلية        

 .تتشابه يف معظم القصائد
 

ومما تتميز به ألفـاظ الـشعر      . األلفاظ هي الوعاء الذي حيتوي تلك املعاين اليت تقدم ذكرها         
  :اجلاهلي ما يلي

 .ها من التكلف واحملسنات اللفظيةخلو - ١
وخاصة يف مواقف احلروب واحلماسة واملدح، على أنه ال خيلـو           . ىل القوة واجلزالة  يل إ امل - ٢

 من بعض األلفاظ اليت توصف بالرقة والعذوبة وخاصة يف مواقـف الغـزل              يالشعر اجلاهل 
 .ووصف األطالل والديار

ا األلفاظ اليت تعرب عن املعاين اازية فهـي         أم. غلبة استعمال األلفاظ ألداء املعىن احلقيقي      - ٣
 .قليلة
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صف ودقـة  رقصائد طوال من الشعر اجلاهلي حافلة باملعاين واألغراض، يف جزالة لفظ وقوة    
  .تركيب

وقد عرف الناس قدر املعلقات وقيمتها فقدموها على غريها وجعلوا شعراءها أئمة للـشعراء              
.  وما تاله من عصور، ومازال املتذوقون للشعر يعترفون بتقدمي شعراء املعلقـات     يف العصر اجلاهلي  

لـيس   ومسيت تلك القصائد باملعلقات ألا علقت بأستار الكعبة، وتعليق الشعر اجليد على الكعبة            
 زاع بني الـنيب     ـغريباً فمن عادة العرب أن يعلقوا األمور املهمة على الكعبة؛ فعندما طال الن            

اتفقت قريش فيما بينها على أن تقاطـع بين هاشم فال يزوجوم، وال يتزوجون منـهم،              وقريش  
  .وال يبيعوم شيئاً، وتعاهدوا على ذلك وكتبوا ذلك العهد يف صحيفة علقوها يف جوف الكعبة

ومن أمساء املعلقات السموط وهي العقود؛ فالعرب يشبهون القصيدة اجليدة بالعقـد الـذي            
سناء، ومن أمسائها املذهبات ألن تلك القصائد كتبت مباء الذهب قبل تعليقهـا،             يعلق يف صدر احل   

ومن أمسائها القصائد املشهورات؛ ألا اشتهرت أكثر من غريها، ومسيت أيضاً الـسبع الطـوال               
  .ى أن املعلقات سبعأاجلاهليات، والتزم ذا االسم من ر

 

  
  

  
  

                                                
  . امساء مواضع: الدخول، حومل،اللوى سقط  ) ١(
  . اخلضاب:الوشم. هضبة قرب القاعية يف عالية جند: وثهمد. حجارة خيالطها رمل: الربقة. ما شخص من آثار الديار: األطالل  ) ٢(
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  :القصيدة اليت مطلعهاوقد جعل بعض الرواة معلقة األعشى 

  

                                                
جبـل يف اجلـواء يف   : واملتـثلم ) قيصومة النباج (اسم موضع يف مشايل القصيم قريب من القيصومة         : وحومانة الدراج . الرماداألثر و : الدمنة  ) ١(

  .القصيم
يال مـن  دة نفي وتبعد عن الدوادمي تسعني ك هضبة محراء فيها ماء قريبة من بل:مىن.  اإلقامة :واملقام.  املوضع واملكان  :احملل: درست: عفت  ) ٢(

هضاب صـغار علـى رؤوسـها    : الرجام. جبل أمحر فيه ماء ويقع جنويب مىن ويبعد عنها اربعني كيال       : غول. توحش: تأبد. مالجهة الش 
  .حجارة وتعرف اليوم باللجام وتقع بني غول ومىن

موضـع  :  األنـدرين  .قدمي لنا الصبوح وهو ما يشرب يف الصباح       : أصبحينا. القدح القصري احليطان  : والصحن. أي قومي من نومك   : هيب  ) ٣(
  .أي ال ختفي اخلمر اجليدة وتعطينا الرديئة: وال تبقى مخور األندرينا: ويقصد بقوله. بالشام مشهور جبودة مخوره

  !أي هل ترك الشعراء معىن مل يطرقوه) ادر الشعراء من متردمهل غ(ومعىن . أي أصلحته: ت الشيء ردم:يقال  ) ٤(
  .املقيم: والثاوي. قالفرا: البني. أخربتنا: آذنتنا  ) ٥(
  . ما بكاء شيخ كبري مثلي وسؤايل من ال يرد علي:يقول  ) ٦(
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لْيةَ بالعيم ارـيا دنِد     ِدـاِء فالساألب ها سالَفلَيطالَ عو ت١(أقْو(  

  :ليت مطلعهاويرى بعض الرواة أن معلقة النابغة هي القصيدة ا
 )٢(اِرـماذَا تحيون من نؤٍي وأَحج   داِرـعوجوا فَحيوا ِلنعٍم ِدمنةَ ال

  
  )٣(وبـات فالذَّنـــفالقُطَِّبي   ِه ملْحوبــن أَهِلــأَقْفَر م

                                                
  .الدهر: األبد. خلت من أهلها: أقوت. ما عال من سفح اجلبل: السند. األرض املرتفعة: العلياء  ) ١(
  .ول إىل اخليمةحفر حول اخلباء ملنع املطر من الدخ: النؤي. الدمنة ما بقي من آثار الديار. قفوا: عوجوا  ) ٢(
ثـالث  : الـذنوب . ة من سواج  هضاب يف غريب القصيم وهي قريب     : القطبيات. منهل يف مشايل القصيم يبعد عن بريدة ستني كيال        : ملحوب  ) ٣(

  .رب بلدة عفيف مبا يقارب تسعني كيالهضاب غ
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 ما أثر الرواية يف حفظ الشعر؟. لروايةيعتمد العرب يف حفظ أشعارهم على ا - ١

 .اذكر مخسة من رواة الشعر يف القرن الثاين اهلجرى - ٢

 .اذكر أغراض الشعر اجلاهلي إمجاالً - ٣

 فمن هو؟. انفرد باالعتذار شاعر من شعراء العصر اجلاهلي - ٤

 ما السمات اليت متيز معاين الشعر اجلاهلي؟ - ٥

 . اذكر خصائص ألفاظ الشعر اجلاهلي - ٦

 .ت؟ ومل مسيت بذلك؟ واذكر بعض أمسائها األخرى اليت اشتهرت اما املعلقا - ٧

  .اذكر مطالع املعلقات العشر مع ذكر أصحاا - ٨
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والنص يف ديـوان  .  قبل اهلجرة  ٤٦مه وقد تويف سنة     هو حامت بن عبد اهللا بن سعد بن احلشرج الطائي فارس شاعر جواد، يضرب املثل بكر                 ) ١(

  .٢٠٠حامت ص 
  .اإلنس: اخلبل  ) ٢(
  .١٥واألبيات يف ديوانه ص .  ق هـ٢ ق هـ وتويف سنة ٩٨أوس بن حجر بن مالك التميمي شاعر جاهلي ولد سنة   ) ٣(
  .املطر اهلاطل: املستكف  ) ٤(
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  .ما تدىل منه: شديد الدنو، هيدبه: مسف  ) ١(
  . أبيض وأسود:أبلق) ما بني اخلاصرة والضلوع(مجع القرب وهو الكشح : األقراب. جبل مشايل القصيم: شطب. ما اشرف منه: قهري  ) ٢(
  . مثقل باملاء:دالح  ) ٣(
  . منشق باملاء: صوت من اللجة، منصاح:التج  ) ٤(
  .املالءة: الريط  ) ٥(
  . ماء سائل:املنطاح. ماء راكد: املرتفق  ) ٦(
ويلقب بالفحل؛ جلودة شعره وتقدمه على امرئ القـيس يف بعـض   . هـ.  ق٢٠بن عبدة بن ناشرة بن قيس من بين متيم تويف سنة            علقمة    ) ٧(

  .القصائد
  . ازوز:الوم. التام الكثري: الوايف. على صغر أجسامه: على نقادته. غنم صغار األجسام: قرار  ) ٨(
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  .هـ.  ق٣٥د القيس من ربيعة تويف سنة هو العائذ بن حمصن بن ثعلبة من بين عب  ) ١(
  . الشديد النهم:آكال، الضرم: راتعاً  ) ٢(
  .يضحك ويبدي أسنانه: يكشر يل  ) ٣(
  .ثقل السمع: الوقر  ) ٤(
  .٢٩٣: القصيدة يف املفضليات، ص.  الفحش:اخلنا  ) ٥(
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 يف جنـد  )١( باليمن، ولد يف بالد بين أسدهو امرؤ القيس بن حجر بن احلارث من قبيلة كندة  
حجر والياً من قبل أبيه على بين أسد وغطفان، وكان جده احلارث بن عمرو بن                حيث كان والده  

 ٤٩٧هـ  . ق ١٣٠ اإلمارة الكبري ولد امرؤ القيس سنة        بيتحجر آكل املرار ملكاً عظيماً، ففي       
  .نعمة وترعرع يف بيت عز وشرفوتفتحت عيناه على مملكة جده الكبرية، فنشأ يف . م

ويف أول شبابه بدأ مييل على اللهو وقول الشعر ومصاحبة الصعاليك، وكان ذلك السلوك ال               
يرغب فيه والده حجر، فقد كان يتطلع إىل ابن حازم يساعده على الوقوف يف وجه الصعاب اليت                 

ـ  حتدق به، وقد غضب حجر على ابنه وطرده؛ فأخذ امرؤ القيس يقـضي وقتـه                 زهات ـيف الن
  .املتواصلة واللهو ومعاقرة اخلمر

وهي قرية يف حضرموت، رزىء مبقتل والده       ) دمون(وبينما هو مقيم مع ندمائه وأصحابه يف        
ضيعين صغرياً ومحلين دمه كبرياً، ال صحو اليوم وال سكر غـداً،            : " حجر، فقال كلمته املشهورة   

 أسد تقاعست عن دفع اإلتاوة فأرسـل حجـر      أن بين : وسبب مقتل والده  ". اليوم مخر وغداً أمر   
جباته وأمرهم بضرب من تقاعس أو تأخر عن دفع اإلتاوة، فما كان من بين أسد إال أن أمجعـوا                   

  :أمرهم وقتلوا حجراً، وهذا ما أشار إليه امرؤ القيس يف قوله


 
 

  
 

  

                   مث مضى امرؤ القيس يطلب ثأر أبيه يف بين أسد وأعانه على ذلك أخواله من بكر وتغلب، مث
  .ختلوا عنه حني جلَّ يف اخلصومة وأسرف يف سفك الدماء والقتل

                                                
  .تعرف اليوم بالقصيم  ) ١(
  . هني:جلل  ) ٢(
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، وطلب إليه وقد ظل شريداً ينتقل بني أحياء العرب، إىل أن نزل على السموأل بتيماء فأجاره        
 ليوصله إىل قيصر ملـك      - أمري الغساسنة بالشام   –امرؤ القيس أن يكتب إىل احلارث بن أيب مشر          

) ِجلَّـق (الروم، فأجاب السموأل طلبه، مث أخذ امرؤ القيس الكتاب واجته إىل احلارث الغساين يف               
له قيصر وأكرمه ىل قيصر فاستقب قيصر، وسار امرؤ القيس حىت وصل إالذي ساعده يف الوصول إىل    

 وأجنده جبيش كبري، فخرج امرؤ القيس من بالد الروم فرحاً مبا حصل عليه، لكن أحد رجال بـين       
استطاع الوصول إىل قيصر، فوشى بامرئ القيس وأوغر صـدر          ) الطماح األسدي (أسد يقال له    

ـ       ئقيصر عليه، فغضب وأمر باسترداد اجليش، وأرسل إىل امر         سها  القيس حلة مسمومة ما إن لب
بـذي  حىت أصيب بعلة تقرح منها جلده، واستبد به املرض واحلزن فمات بأنقره، ولـذا لقـب                 

  .يلالقروح، كما لقب بامللك الضِل
 

امرؤ القيس شاعر مشهور تناقل الناس شعره يف حياته وحفظوه، وأعجبت قـريش مبعلقتـه               
عبة، وقد أخذ الرواة والشعراء حيفظون شـعره  فعلقتها على الكعبة وهي أول قصيدة تعلق على الك      

  .ويقلدونه، وجيمع مؤرخو األدب على أنه زعيم الشعراء اجلاهليني
وشعر امرؤ القيس متأثر حبياته اليت عاشها فمعظم شعره قاله يف وقت شبابه عندما كان يلهو                

 الغناء، فتلك احلياة وميرح وينتقل من غدير إىل آخر ويقضي وقته يف الغزل وحمادثة النساء واستماع       
الالهية صورها أدبه خري تصوير، وبعد قتل أبيه تغريت حياته فتغري أدبه فأصبح يقول قصائد تشمل             

وأهم املوضـوعات   . على احلكمة ومصري اإلنسان وما كان خيبئ له القدر من األحداث اجلسيمة           
  :اليت قال فيها امرؤ القيس شعره هي

  

ؤ القيس غزل عابث وهو عبارة عن حكايات وقصص طريفة تشتمل علـى صـلته     غزل امر 
بالنساء وحظوته عندهن، وكان يسبك ذلك احلديث يف شعر قصصي طريف، فإذا قرأنا املعلقـة               
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 عندما حنر ناقته للعذارى وقضى يومه يشوي اللحم       )١(وجدنا فيها وصفاً فيها حياً ليوم دارة جلجل       
  :ويلهو مع النساء، قال


 

 
  

 
  

    

أبدع امرؤ القيس يف وصف طول الليل، ووصف الفرس والصيد ووصف السحاب واألمطار             
 قد تقدم على غريه من الشعراء؛ مثل قوله يف وصـف            جند ذلك يف قصائد خمتلفة، وهو يف وصفه       

  :الفرس


 
  

  
 

  

    

ت الدنيا على امرئ القيس أصبح يقول شعراً مغايراً لشعره يف شبابه، فبعـد أن               بعد أن تغري  
. قتل أبوه أصبح ينظر إىل املستقبل بعني االرتياب، فهو يطالب بدم أبيه دون أن حيصل على طائل                

  :وشكوى الزمان تظهر يف هذه القصيدة


 
  

  
 

 
  

 
  

                                                  
  ..ر بالقرب من وادي الدواسرروضة يف هضبة الدواس: دارة جلجل  ) ١(
  .يشبه الشحم باحلرير املفتول  ) ٢(
  . ضخم:هيكل. الوحش: األوابد.  قصري الشعر:منجرد. أماكنها: وكناا  ) ٣(
  . الصخرة الصلبة:اجللمود  ) ٤(
  .مسرعني: موضعني  ) ٥(
  . اتصلت:وشجت  ) ٦(
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                فهذه القصيدة ختتلف عن القصائد اليت قاهلا يف شبابه فكلها شكوى ونظرة إىل املستقبل حتمل
الشك والريبة، فالبشر سائرون إىل مصري معروف هو املوت والشواهد على ذلك قائمـة، فجـد                

  .الشاعر وأبوه وعمه ضمهم التراب
 فقلدوه يف األغراض اليت قال فيها الـشعر،  وشعر امرئ القيس هو الذي فتح الطريق للشعراء  

وقد سبق غريه إىل ذكر األطالل والوقوف عليها، وإىل الغزل الرقيق، وذكر طول الليل، وسـبق                
وهو إمام الشعراء يف العصر اجلاهلي، به يقتدون وعلى جه    . الشعراء إىل وصف الفرس والسحاب    

  .يسريون

                                                
  .احلارث جده وحجر أبوه  ) ١(
  .الصخور الراسية: باهلضا. احلجارة الصلبة: الصم  ) ٢(
  . حده:شبا كل شيء  ) ٣(
  . املعركة اليت قتل فيها عمهد وقعت بقربه ماء يف عالية جن:الذي قتل بالكالب هو عمه شرحبيل، والكالب  ) ٤(
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  .ستوره: سدوله  ) ١(
لقد أحاط يب الليل املظلم وأضفى علي الستور فال أرى شيئاً، فكان قطع ظلمته أمواج البحر           

ابين من كل جانب ولكين صـربت     اهلائلة، وعندما حجب الرؤية عن عيين أخذت اهلموم تنت        
  .هلا

   أفضل:أمثل. صدر: ككل.  ض:ناء. أواخره: أعجازه) ٣، ٢(
لقد خاطبت الليل عندما اخذ ميدد جسده؛ فتارة يعرض ظهره وأخرى جيعل عجـزه يتبـع            
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انكشف وزل أيهـا الليـل    : أوله، وثالثةً حياول النهوض والزوال فال يستطيع، خاطبته قائالً        
الصبح يظهر فريحيين، مث رجعت على نفسي فعرفت أن هم الليل ليس بأهون             الطويل واترك   
  .من هم الصبح

  . جبل يف عالية جند ويعرف اليوم بصبحا:يذبل. احملكم الفتل: املغار  ) ٤(
أماكنها ال تربحها وكأا ربطـت      ِإنين أبدي عجيب منك أيها الليل؛ فكأن جنومك ثبتت يف           

  .بال قوية يف جبل يذبلحب
: اجلنـدل . الـصلب : الصم. مجع مرس وهي احلبال املفتولة    : األمراس. موضعها: مصامها  ) ٥(

  .احلجارة
  .وِإذا نظرت ِإىل الثريا وجدا ثابتة يف مكاا فكأا قد ربطت حببال كتان إىل حجارة صلبة

  . أخرج بفرسي يف الغداة، عند تباشري الصباح: أغتدي  ) ٦(
 الفرس الطويل   :اهليكل. الوحش: األوابد. الفرص القصري الشعر  : املنجرد. أعشاشها: وكناا
  .الضخم

ِإنين أعرف وقت اخلروج للصيد فأنا أباغته صباحاً قبل أن تغادر الطيور أعشاشها، ووسيليت              
  .لذلك ركوب حصان اكتمل خلقه فهو طويل وضخم

  .الصخر األصم: اجللمود  ) ٧(
ويدبر ويراوغ الوحش فإذا رايته يف معركة مـع         وحصاين معتاد على الكر والفر، فهو يقبل        

  .الفريسة ظننته قطعة حجر دحرجها السيل من أعلى إىل اسفل
  . أمحر مييل ِإىل السواد: كميت  ) ٨(

  .املطر: املترتل. الصخرة امللساء: الصفواء. ما يوضع من قطع الصوف على ظهره: اللبد
 باللحم والشحم، فإذا وضعت شــيئاً  ذلك احلصان لونه أمحر مييل على السواد وهو مكترت 

  .على ظهره فِإنه ينحط عنه كما ينحط املطر من على الصخرة امللساء
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  . اليت تسبح يف جريها: الساحبات. كثري اجلري: مسح  ) ٩(
  ..ما ركلته بقوائمها: املُركَّل. ما صلب من األرض: الكديد. اإلعياء: الوىن

تر اخليل وتتعب فتضرب األرض حبوافرها من شـدة         ِإن حصاين يسري سرياً سريعاً عندما تف      
  .التعب، فإذا رايته مع تلك اخليل فكأنه يسبح يف اهلواء من سرعة جريه

 :العنيف املثقل . موضع الفارس من ظهر الفرس    : الصهوة. اخلفيف اجلاهل بالركوب  : اخلف) ١٠(
  .الذي ال حيسن الركوب

عن ظهره وإذا حاول ركوبه الثقيل لـوى  إذا حاول الغالم اخلفيف ركوب ذلك اجلواد زلق   
  .بثيابه فطرحه وذلك لسرعة عدوه، وإمنا يركبه الفارس املتمرس يف ركوب اخليل

  .ولد الثعلب: تتفل. دون العدو: التقريب. سرعة يف لني: إرخاء. اخلاصرة: األيطل) ١١(
طرة لقد أخذ جوادي الصفات احلميدة من كل حيوان أو طري فخاصرته ضامرة تـشبه خـا   

الظيب، وساقاه طويلتان تشبهان ساقي النعامة، فإن عدا وأسرع أشبه الذئب، وإن تراخى يف              
  .عدوه أشبه الثعلب
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امسه زياد بن معاوية من بين غيظ بن مرة، ومرة من قبائل ذبيان، وذبيان قبيلة مضرية، وقـد                  
  .لقب بالنابغة لنبوغه يف الشعر

  .بغة يف بالد قومه، وكانت أسـرته هلا مكانة مرموقة يف قبيلة ذبيانوقد نشأ النا
والنابغة شاعر فحل وقد عرف بذلك من خالل تقدير الناس له وإعجام بشعره، ولـذلك               
فقد طلب جوائز امللوك وذهب إىل النعمان بن املنذر ملك احلرية وأقام عنده وأخذ ميدحه بقصائده                

  . مئة ناقةإىله العطايا اجلزيلة اليت تصل الرائعة، وكان النعمان يعطي
زلة العالية عند النعمان وأن يتقدم على غريه من الـشعراء           ـوقد استطاع النابغة أن ينال املن     

الذين يفدون على ملك احلرية، وهم كثريون ومنهم أوس بن حجر التميمى واألعشى ولبيد بـن                
  .ربيعة العامري وحسان بن ثابت

ة النابغة عند النعمان فقد ترك الشاعر بالط النعمـان وذهـب إىل             زلـوعلى الرغم من من   
صغر؛ وذلك حىت يصلح األمـور      عمرو بن احلارث األ   ) ِجلَّق(الغساسنة يف الشام وأقام عند ملك       

  . احلارثىِإثر اعتداء القبيلة على مح) ذبيان(بني عمرو بن احلارث وبني قبيلته 
 إىل صاحب نعمته األوىل النعمان بن املنذر ملك         وبعد سنوات قضاها يف بالط الغساسنة عاد      

، واعتذر له، وكان النعمان قد غضب عليه، وكيف ال يغضب وهو قد ذهب إىل أعدائه                احليـرة
  :ومسح مبدائحه فيهم، ومما قال فيهم) الغساسنة(


 

 
  

 
 

  هو اليوم الذي قَتل فيه احلارثُ بن أىب مشر الغساين املنذر بن ماء السماء والد               ) حليمة(ويوم  
النعمان بن املنذر، ولكن مهارة النابغة يف االعتذار شفعت له عند النعمان فرضي عنه وقربه، وقـد   

م، وبعد قتل النعمان عاد النابغة ِإىل بالد قومه وأقام فيهـا       ٦٠٢قتل سنة   بقي مالزماً للنعمان حىت     
  .هـ. ق١٨ م٦٠٤سنتني حيث تويف سنة 
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شعر النابغة الذبياين من أجود ما وصل إلينا من الشعر اجلاهلي، وقد شهد لـه عمـر بـن                   
يا معـشر غطفـان، أي   : قال هلماخلطاب باجلودة فعندما وفدت غطفان على عمر رضي اهللا عنه       

  :شعرائكم الذي يقول
  وليس وراَء اِهللا للمرء مذهب     حلفت فلم أترك لنفِسك ريبةً

  .هذا اشعر شعرائكم: قال. النابغة يا أمري املؤمنني: قالوا
من الطبقة األوىل، بل جعله بعد امرئ       ) بقات فحول الشعراء  ط(وقد عده ابن سالم صاحب      

زلة اليت  ـ وإذا نظرنا يف شعر النابغة وجدناه شعراً قد أتقن صنعه، فهو يستحق املن             القيس مباشرة، 
وصاحبه يتعهده باإلتقان؛ ألن معظمه   . وضع فيها، فهذا الشعر جيمع بني رقة احلضارة وقوة البداوة         

  .ال يقال ِإال يف ملك، وال يلقى ِإال يف حضرة عدد كبري من الشعراء والنقاد
  .املدح واالعتذار والرثاء والوصف واحلكمة: الشعر يف أغراض خمتلفة منهاوقد قال النابغة 

 

يعترب مدح النابغة من أجود شعر املدح يف العصر اجلاهلي، وذلك ألنه ينتقي معـاين املـدح                 
 كما يف   حبيث ترضي املمدوح وكأا جديدة مل يسمع ا من قبل، وهو يف مدحه يستعمل التشبيه              

  :قوله خماطباً النعمان بن املنذر


 
  

  
 

 
                 وقد سبق النابغة الشعراء اجلاهليني ِإىل بعض معاين املدح مثل مدحه الغـساسنة بـالنعيم يف

  :هـلقو


 
  

 
                                                

  .زلة الرفيعةـ املن:السورة  ) ١(
  .عيد: السباسب  ) ٢(
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رب النابغة رائد هذا الفن من فنون الشعر اجلاهلي فمنهجه يف االعتذار هو املنهج الذي سار                يعت
ولكن مل يستطع الشعراء اآلخرون أن جييدوا القول يف االعتذار كما أجـاد             . عليه شعراء اجلاهلية  

عتذار، وإيراد  النابغة، فهو يعمد إىل التعليل، وتفتيق املعاين، واملناقشة، وإدخال املدح يف قصيدة اال            
بعض األبيات املشتملة على احلكمة؛ فإذا قرأنا قصائد النابغة االعتذارية وجدنا هذه الصفات تتوافر      

  :فيها؛ فقصيدته اليت مطلعها


 
 

 ري مذنب وذلك يف قولهبدأها باهلم الذي أحاط به، مث حلف باهللا بأنه غ:  


 
 

    :مث ناقش املخاطب فيما بلغه عنه وذلك يف قوله


 
 

    :ومل يهمل النابغة طلب العفو بل قال


 
 

    :ال خيلو من العيوب، وذلك يف قولهويف آخر القصيدة أشار ِإىل أن اإلنسان 


 
 

 وللنابغة قصائد أخرى يف االعتذار ال تقل جودة عن هذه القصيدة.  
 

برع النابغة يف وصف الليل، ويف تصوير الطيور اليت تتابع جـيش الغـساسنة، ويف تـصوير       

                                                
  .اخلز األمحر: ريجضاإل  ) ١(



-٥٢- 

  .الكالب عندما ترسل للصيد
 وبراعة النابغة تظهر يف جلب انتباه القارئ ومتابعته للصورة اليت يعرضها الشاعر؛ فوصـف             

واألبيات اليت تـصف    . الليل عند امرئ القيس   طول  ول الليل يفضله بعض النقاد على وصف        ـط
  :طول الليل هي


 

 
  

 
  

  
 

 
    :يات اليت تصور الطيور وهي تتابع جيش الغساسنة فهيأما األب


 

  

  
 

  

  
 

  

   

شعر النابغة ينبع من جتربة، وتشمله احلكمة، ولكننا ال جند قصائد ختتص باحلكمة أو أبياتـاً                
متتابعة يقوهلا الشاعر يف احلكمة، وِإمنا جند أبيات احلكمة مبثوثة هنا وهناك يف قصائده الكثرية من                

  :مثل قوله


 
 

                 ديده ِإياه، وملا جلس للناس ولو مل يكن النابغة حكيماً ملا استطاع الرجوع إىل النعمان بعد
  .يف سوق عكاظ يبني هلم الشعر اجليد من الشعر الردئ دون أن يغِضب أحداً

                                                
  .الصبح:  النجومىالذي يرع  ) ١(
  . جمموعات:ائبعص  ) ٢(
  .املتعودات: الدوارب  ) ٣(
  .تنظر مبآخري أعينها: وخزراً عيوا. ثياب سود: املرانب  ) ٤(
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نه من الشعراء املقدمني عند النعمان      ناذرة حكام احلرية بل إ     شعراء امل  كان النابغة الذبياين من   
بن املنذر ملك احلرية بدليل أن النعمان كافأه على بعض قصائده مبئة ناقة، فاخذ الشعراء اآلخرون                
وغريهم من جلساء امللك حيسدونه على مكانته ويسعون بالوشاية عند امللك، ويف هـذه األثنـاء                

لوك الشام وقبيلة ذبيان اليت ينتسب هلا الشاعر، وقد ازمت ذبيـان         حدثت حرب بني الغساسنة م    
مدح الغساسنة ىف تلك الظـروف      أن  وقتل منها رجال وأسر آخرون وسبيت النساء فرأى النابغة          

اليت حتيط بقبيلته أمر مهم، فانتقل إليهم وأقام عندهم وقال فيهم قصائد منها قصيدته الـيت بـني                  
  .أيدينا

 

  .جنومه تسري سرياً بطيئاً: بطئ الكواكب. متعب: ناصب.  ابنته:أميمة. دعيين: كليين  ) ١(
دعيين يا بنيت هلمومي املتعبة واتركيين اقاسي هذا الليل الطويل الذي ال تسري جنومه إىل        : املعىن

  .املغيب وإمنا هي تتثاقل يف اجتاهها إىل مغارا
   راجع:آيب. الصباح: الذي يرعى النجوم  ) ٢(

لقد زاد طول ليلي حىت ظننت أن ليس له اية وأبطأ الصباح يف الظهور حىت ظننت                : املعىن
  .أنه لن يرجع إىل عاداته يف تبديد الظالم

  .الذي يبيت بعيداً عن أهله: العازب  ) ٣(
لقد رد هذا الليل على صدري اهلموم اليت نسيتها يف النهار فتجمعـت يف صـدري                : املعىن

  .ن واألمل واألسى بني ضلوعي؛ ألن الليل جيمع اهلموم والنهار يفرقهافتضاعف احلز
  .ذات أذى: ذات عقارب  ) ٤(

لقد من علي عمرو خبريات كثرية وأعطاين والده مثلها وهي خريات ال خيالطها أذى              : املعىن
  .وال تتبعها منة

  .  أخالط:أشائب  ) ٥(
بناء الغساسنة دون   أ؛ ألن جيشه يشتمل على      لقد تيقنت من انتصار امللك على أعدائه      : املعىن
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  .غريهم؛ فذلك اجليش ال جيمع أخالطاً من القبائل وِإمنا هو مقتصر على غسان
تلك الكتائب اليت يتألف منها اجليش ِإمنا هي مؤلفة من بين عم امللك األقربني الذين هم آل                   ) ٦(

  . جفنة ومن أبناء جده األعلى املعروف بعمرو بن عامر
  .مجع عصابة وهي اجلماعة: عصائب   )٧ (

يطري فوقه جمموعات من الطيور الكاسرة فإذا رأا        فإنه  ِإذا سار جيش الغساسنة للغزو      : املعىن
  .الطيور األخرى تبعتها فهي تنتظر القتلى من أعدائهم

  .املدربة: املتعودات، الدوارب: الضاريات  ) ٨(
عـداء  غساسنة، فِإذا أغار اجليش علـى األ      إن تلك الطيور اجلارحة تصاحب جيش ال      : املعىن

  .ومزق أجسادهم فإن تلك الطيور تنقض على األجساد املطروحة على األرض
. يف شرقي اململكـة العربيـة الـسعودية       ) القطيف(الرماح املنسوبة ِإىل بلدة اخلط      : اخلطي  ) ٩(

  .مجع كاثبة وهي ملتقى الرقبة بالكتف: الكواثب
رماح قد عرضـت    لطيور على مرافقة ذلك اجليش، فعندما ترى ال       لقد اعتادت تلك ا   : املعىن

  .ا تعرف مقصد ذلك اجليشعلى كواثب اخليول فإ
  . اليابس:اجلالب.  جروح:كلوم. أصل العبوس تقطيب ما بني العينني: عوابس) ١٠(

ِإن ذلك اجليش قد أخذ عدته، ففرسانه ميتطون اخليول الصابرة املتعودة على احلرب،             : املعىن
  .فاحلرب ليست جديدة عليها بدليل أن اجلروح جديدها وقدميها تتخلل أجسام تلك اخليول

  .مجع مصعب وهو الفحل الذي مل يذلل: املصاعب. عدوا وأسرعوا: أرقلوا) ١١(
زلون عن خيوهلم ِإذا اقتضى األمر ذلك، فهم يـسرعون إىل           ـِإن أولئك الفرسان ين   : املعىن

  . املطلقة من القيودطعن أعدائهم كما تعدو اجلمال
  .ثلوم: فلول) ١٢(

جده، فعيبهم الوحيد هو تـثلم      أِإذا أردت أن أحبث عن عيب يف الغساسنة فِإنين لن           : املعىن
  .سيوفهم بسبب كثرة املعارك اليت خيوضوا، وذلك ليس عيباً وإمنا هو شرف هلم
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  .هي حليمة بنت احلارث بن أيب مشر الغساين: حليمة) ١٣(
 تلك السيوف جمربة منذ القدمي فهي متوارثة من جيل ِإىل جيل، وقد حارب ـا                ِإن: املعىن

  .األبطال الذين انتصروا على املنـاذرة يف ذلك اليوم املعروف بيوم حليمة
احلجارة ويقصد ا   : الصفاح. الدرع املنسوب ِإىل سلوق قرية باليمن     : السلوقي. تشق: تقد) ١٤(

  .طري يف الليل فيشع منه النورذباب ي: احلباحب. خوذات اجلنود
ِإن تلك السيوف تشق الدروع السلوقية املتقنة الصنع، وتري من يشهد املعركة النار             : املعىن

  ..تقدح والشرر يتطاير عندما تضرب خوذ اخلصوم
  ..غائبة: عوازب. العقول: األحالم. طبيعة وخلق: شيمة) ١٥(

رة عند امللمات والنوازل وهذه الصفات ال       ِإن أخالق الغساسنة فاضلة وعقوهلم حاض     : املعىن
  .تتوافر يف غريهم من الناس

  .عيد من أعيادهم: السباسب. نبت طيب الرائحة: الرحيان. احلجزة معقد اإلزار: حجزام) ١٦(
ِإن أولئك القوم ينتعلون النعال الرقيقة فهم ال ميشون كثرياً، وهـم أصـحاب عفـة     : املعىن

  .ت، ويف يوم عيدهم يالقون بالرياحني العطرةيصونون أنفسهم عن احملرما
  .مجع منكب وهو الكتف: املناكب. األكمام: األردان) ١٧(

والغساسنة حيفظون أجسامهم مبا يلبسون من الثياب الفاخرة، تلك الثياب اليت تتصف            : املعىن
  .ببياض األكمام واخضرار الكتفني

  .الالزم: الالزب) ١٨(
ة خرياً فإم ال يغترون، وعندما يصيبهم شر فإم ال جيزعـون        عندما يصيب الغساسن  : املعىن

  .منه فهم ينتظرون زواله
  .ضاقت وسدت: أعيت علي مذاهيب. أعطيت وأهديت: حبوت) ١٩(

إنين أقدم هذه القصيدة هدية للغساسنة؛ ألنين أراهم أحق الناس مبـدحي يف هـذه               : املعىن
  . انسدت علي الطرقالظروف اليت أجربتين على اللحاق بقومي حني
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 .ثر يف حياته ويف شعره، وضح هذا األثركان ملوت والد امرئ القيس أ - ١

 ما األغراض اليت تناوهلا امرؤ القيس يف شعره؟ - ٢

اشـرح هـذا    ". شعر الناس امرؤ القيس ِإذا ركب، والنابغة ِإذا رهب        أ"قيل   - ٣
 .القول

فِمن من كان يعتذر؟ وما سبب ذلك       . االعتذار غرض برز فيه النابغة الذبياين      - ٤
  .االعتذار؟
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حيث تقيم أسرته جبوار بين مرة من ذبيان، وأسرته من مزينة           ) )١(احلاجر(ولد زهري ونشا يف     
وليست من غطفان، فوالده أبو سلْمى هو ربيعة بن رياح بن قرة بن احلارث من مزينـة، مث مـن              

زهري يف بيت أ ويف ربيعة والد زهري فكفل زهرياً خاله بشامة بن الغدير، وكان ثرياً فنشمضر، وقد ت  
  .ثراء وغىن، وعندما تويف خاله ترك ماالً كثرياً فكان لزهري نصيب من ذلك املال

وقد أقام زهري يف بالد احلاجر ومل يربحها إىل غريها، فلم يفد على امللوك كما كان يـصنع                  
ى، ومع ذلك فإنه عاش عيشة تتسم بالرخاء، وكان له صلة بسيدي بين مرة ومها               النابغة أو األعش  

فرياً، وله صلة حبـصن     رم بن سنان واحلارث بن عوف فكان ميدحهما فيعطيانه، وقد مجع ماالً و            ه
وهذه العالقات مع زعماء ذبيان جعلت لزهري مكانة مرموقة يف البالد الـيت             . يرزابن حذيفة الف  

  . ق هـ١٣ويف زهري سنة عاش فيها، وقد ت
 

أخذ زهري بن أيب سلمى الشعر عن خاله بشامة بن الغدير وعن أوس بن حجـر زوج أمـه                   
وطفيل الغنوي، ولذلك فقد اجتمع يف شعره الطبع والصنعة؛ أما الطبع فيدل عليه وجود شعراء يف                

 وأختـه   )٢(خلنساء شاعرة أسرة الشاعر، فوالده ربيعة شاعر وخاله بشامة بن الغدير شاعر وأخته ا           
 شاعرة وابنه كعب شاعر وابنه جبري شاعر، وأما الصنعة فإنه عِلم كيف يصنع الشعر، وقـد         ىسلم

وقد عد زهري من عبيد العشر فهو يـصنع         . استفاد من ذلك فجاء شعره جامعاً بني الصنعة والطبع        
ا يف الناس بعد ذلـك؛ ولـذلك    القصيدة مث يبقيها عنده سنة يبدئ ويعيد فيها حىت تكتمل فيذيعه          

زهـري ال  : "قصائده باحلوليات، واملنقحات واحملكمات، وقد قال عمر بن اخلطاب يف زهري           عرفت
                                                

  .احلاجر يقع بالقرب من عقلة الصقور من الناحية الشمالية الغربية  ) ١(
  .اخلنساء أخت زهري ليست هي اخلنساء الشاعرة املشهورة أخت صخر  ) ٢(
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  ".  الكالم وال يعاظل يف املنطق وال يقول ِإال ما يعرف وال ميدح الرجل ِإال مبا فيه)١(يتبع حوشي
  .والوصف واحلكمة املدح والغزل :وقد قال زهري الشعر يف أغراض كثرية منها

 

ومعىن ذلـك   " كان ال ميدح الرجل ِإال مبا فيه      : "قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف زهري        
أن مدح زهري بعيد عن اإلسراف واملبالغة، فقد مدح رجلني حقَنا الدماء وحتمال أمواالً كثرية، قيل                

رم ابن سنان املُري الذبياين واحلارث بـن عـوف املـري            هِإا ثالثة آالف بعري، والرجالن مها       
الذبياين، ويف الواقع أن هذين الرجلني يستحقان املدح فِإذا عرفنا أن حرب داحس والغـرباء قـد             
شردت بين عبس فانتقلوا من بالدهم وأخذوا جياورون القبائل األخرى وأكت تلك احلرب ذبيان              

      ميف إيقـاف تلـك      ىل، وِإذا علمنا ذلك تبني لنا أن من سع        فقتل فيها حذيفة بن بدر وأخوه ح 
  :احلرب يستحق املدح، ومما قال زهري فيهما


 

  

  
 

 
  

 
  

  
 

  

  
 

 
  

 
 

  
 

 
 

                                                
  .١/١٣٧قول عمر رضي اهللا عنه يف الشعر والشعراء . يدخل بعضه يف بعض فال يعرف: اظليع. غريبه: حوشي الكالم  ) ١(
  . تشقق:تبزل .الساعيان مها هرم بن سنان واحلارث بن عوف ومها من ولد غيظ بن مرة  ) ٢(
  .الذي مل حيكم فتله، واملربم الذي أحكم فتله: السحيل  ) ٣(
  خرج املتحاربون اشتروا منه كافوراً ملوتاهمعطار يبيع الكافور للموتى فإذا : منشم  ) ٤(
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زهري بن أيب سلمى هو حكيم الشعراء فإذا قرأنا معلقته وجدنا آخرها حكماً متتالية، وهـذا                
ومن احلكم الواردة يف    . ميدل على قدرته البارعة يف استخالص احلكمة من جتارب العرب وتراثه          

  :املعلقة قوله


 
 

    :وقوله


 
 

    :وقوله


 
 

    :ولزهري حكم يف غري املعلقة من ذلك قوله


 
 

    :وقوله


 
  

  ل إليه الشعر اجلاهلي من اِإلتقان واجلودة، فأسلوبه        وشعر زهري يعطينا صورة واضحة ملا وص      
  .حمكم النسج، ومعانيه مستخلصه من مثار جتارب العرب، فهو حبق خامتة مشرفة للشعر اجلاهلي

                                                
  .٦٦والبيت يف ديوان زهري ص . انكشاف األمر: اجلالء. املنافرة ِإىل شيوخ القبائل للحكم: النفار  ) ١(
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 بن أيب سلمى املزين نازالً يف بين مرة من ذبيان، وقد نشبت حرب ضروس بـني                 كان زهري 
ذبيان وعبس عرفت حبرب داحس والغرباء اصطلى زهري بنارها هو وغريه من بين ذبيـان وقـد                 
استمرت تلك احلرب عشرات من السنني، وقد مالت عبس يف اية تلك احلرب ِإىل السلم ووافق                

يانيني، فسعى رجالن فاضالن يف الصلح بني عبس وذبيان، والـرجالن        ذلك رغبة من بين مرة الذب     
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رث بن عوف، فجمعا الديات اليت بلغت ثالثة آالف بعري، فأعجب زهـري  امها هرم بن سنان واحل   
ها ذه احلكم اليت أوردناها والـيت       بقصيدة طويلة هي معلقته، وقد ختم     ذين الرجلني ومدحهما    
  .حيث معظمها على الصلح

 

  .مجع تكلفة وهي املشقة: تكاليف. مللت: سئمت  ) ١(
لقد مللت مشقة احلياة وتعبها، ومن عاش مثلي مثانني سنة البد أنه سيسأم البقـاء يف هـذه        

  .الدنيا
إن علمي مربوط مبا رأيته يف املاضي وما أراه يف وقيت احلاضر، وأما املستقبل فإنه حمجـوب                   ) ٢(

  .ة له األعمى الذي ال يبصر ما أمامهعين فكأين بالنسب
عندما يصاحب السفه شاباً فِإنه ميكن تقوميه، وأما الشيخ عندما يصاحبه السفه فمن الصعب                ) ٣(

  .تقوميه وتعديله
  .طرف خف البعري: املنسم. يعضض: يضرس  ) ٤(

 البد من مداراة الناس يف كثري من األمور، ومن مل يفعل ذلك فسوف يصله األذى والـشر                
  .ورمبا ناله البطش

من أعطاه اهللا الغىن واملال فبخل به ومل ينفقه يف وجوهه بل حفظه ومل يعط القريـب فـِإن                     ) ٥(
  . ذلك القريب سيستغين، وسيصل الذم ذلك املانع ملاله

من جترأ الناس على حقوقه فنالوا منها، ومل يستطع منعهم فِإم سيستبيحون ما بقي منـها                  ) ٦(
  . نظرة جاهلية" ومن ال يظلم الناس يظلم" تردعهم ِإال القوة وقوله ألن الناس ال 

  . نواحي:أسباب  ) ٧(
لسماء، ألن املوت سـيالقيه  اِإن من خاف من املوت لن ينفعه ذلك، ولو حاول اهلروب ِإىل        

  .ال حمالة
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يهـا  مجع عالية وهي أعلى الرمح اليت يكون ف       : مجع زج وهو أسفل الرمح العوايل     : الزجاج  ) ٨(
  .احلاد: اللهذم. السنان

  ِإن من عارض الصلح سيصطلي بنار احلرب، وسوف تناله السنان احلادة اليت متزق جسده
  .ال يتردد يف الصلح: ال يتجمجم. يصرب ويطمئن: يفض  ) ٩(

 مبا وعد به لن يصل إليه الذم ومن اطمأن قلبه ِإىل طريق الرب واخلري فِإنه لن يتردد            ِإن من أوىف  
  .ذ الصلح ونبذ احلربيف تنفي

  . ال ينقصه:يفره) ١٠(
ِإن من أراد أن يكون عرضه مصوناً فعليه ببذل املعروف، أما من يعرض نفسه للسباب فـِإن   

  .الذم سيصله
 والباذل للمعروف جيب عليه أن يضعه يف من يستحقه ألن بذل املعروف يف غـري أهلـه ال     ) ١١(

  .يعقبه ِإال الذم وندامة باذله
لغريب قد يغتر بالناس فيظن أعداءه أصدقاء له، وِإن من أذل نفسه فقد أتاح لغـريه أن                 ِإن ا ) ١٢(

  .يذله ويستصغر شأنه
ِإن من جعل نفسه عالة على الناس ال يتعفف وال يترفع وِإمنا يرمي بنفسه يف مواضع اِإلهانة،       ) ١٣(

  .ومن كانت هذه صفته فِإن الناس سيملونه
  .طبيعة: خليقة) ١٤(

 اِإلنسان وسجيته اليت جبل عليها البد أن تظهر للناس مهمـا حـاول صـاحبها                ِإن طبيعة 
  .ِإخفاءها
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 فما املقصود ذه التسمية؟. اشتهر زهري بن أيب سلمى باحلوليات - ١

 من أشهر ممدوحي زهري وما مناسبة مدحه هلم؟ - ٢

 .شرح هذا القولا ."زهري حكيم الشعراء" - ٣
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ختريت ألفاظه، وانتقيت تراكيبه، وأحسنت صياغة عباراته، حبيث يـؤثر يف           النثر هو كالم ا   
فهو خيتلف عن الكالم العادي الذي يتكلم به الناس يف شـؤوم  . املستمع عن طريق جودة صنعته    

  .العادية
واخلطابة من  . اخلطابة واألمثال واحلكم والقصص وسجع الكهان     : وأنواع النثر اجلاهلي هي   

األمثال؛ النتشارها بـني عامـة      : ر يف العصر اجلاهلي، وتتلوها من ناحية األمهية       ـثأبرز أنواع الن  
  .الناس وخاصتهم وهلذا سيكون احلديث التايل عن هذين النوعني من النثر

 
 
 

اخلطابة كالم جيد املعاين متني األسلوب مؤثر يف من يستمع إليه، خياطب به مجهـور مـن                 
 رأي معني، أو ِإقناعه بفكرة، أو ِإرشاده ِإىل طريق يسري فيه، أو منعه من      الناس، دف استمالته ِإىل   

واخلطبة شائعة بني الناس يف العصر اجلاهلي؛ ألم حيتاجون ِإليها يف حيـام             . االحنراف يف ضاللة  
  .العامة وأكثر ما تقال يف أماكن اجتماعام مثل األسواق أو اجتماعهم حلرب

 

  : ابة يف العصر اجلاهلي كثرية ومتنوعة، ومنهادواعي اخلط
 . بن مسعود الشيباين يف يوم ذي قاركما فعل هانئ. ى القتال يف احلربحث املقاتلني عل - ١
كما فعل عبد املطلب بن هاشم يف نئة سيف بن ذي يـزن عنـدما طـرد                 . نئة امللوك  - ٢

 .األحباش من اليمن
 .التفاخر بني أحياء العرب - ٣
 .لم عندما متل احلربالدعوة ِإىل الس - ٤
 .التعزية والنصح واِإلرشاد - ٥
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أسلوب اخلطبة يف اجلاهلية يغلب عليه السجع، فاخلطبة تتكون من مجل قـصرية مـسجوعة             
متوازنة وهذا ما جنده يف خطبة قس بن ساعدة اِإليادي يف سوق عكاظ ويف خطبة عبد املطلب بن                  

وقد تنـهج   . ة هاىنء بن مسعود الشيباين يف يوم ذي قار        هاشم أمام سيف ابن ذي يزن، ويف خطب       
  .اخلطبة أسلوباً مرسالً ال يقيده السجع وال التوازن وال اجلمل القصرية

 

ال يتصدى للخطابة ِإال من ملك زمام الفصاحة وكان ثابت اجلنان، حاضر البديهة، وميـدح            
ت، ويعاب بالتنحنح واالرتعاش، واحلـصر      اخلطيب جبهارة الصوت، ووضوح الكالم، وعدم التلف      

ومن عادة اخلطيب أن خيطب واقفـاً أو        .  والتعثر يف الكالم، وكثرة مسه للحيته وشاربه       )١(والِعي
خيطب وهو على راحلته، وإذا خطب واقفاً اختار مرتفعاً من األرض واتكأ على عصا، ومن عادة                

  .اخلطيب أن يضع العمامة على رأسه
سب بشعره  تكزلة الشاعر، ذلك أن الشاعر قد ي      ـزلة أعلى من من   ـ ومن واخلطيب له مكانة  

  .كما يفعل النابغة واملتلمس وطرفة واألعشى، وأما اخلطيب ال يكتسب خبطبته كما يفعل الشاعر
ومن خطباء اجلاهلية هاشم بن عبد مناف، وابنه عبد املطلب، وزهري ابن جناب، وقيس بـن            

وقس بن ساعدة، وهانئ بن مسعود الشيباىن، وحاجب بـن          خارجة بن سنان، وأكثم بن صيفي،       
  . بن عباد البكريواحلارثزرارة، 

                                                
  . عدم القدرة على الكالم أو التوقف عنه وعدم اِإلبانة فيه:احلصر والعي  ) ١(
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تـاً  وأنبتـك منب  . )١(ِإن اهللا تعاىل أيها امللك أَحلَّك محالً رفيعاً، صعباً منيعاً، باذخاً شاخماً           " 
، وأطيب مـوطن،  )٤(، يف أكرم معدن)٣(، ونبلَ أصله وبسق فرعه   )٢(طابت أَرومته وعزت جرثُومته   

 رأس العرب وربيعها الذي به ختصب، وملكها الذي به تنقاد، وعمودها            - )٥( أبيت اللعن  –فأنت  
ا بعدهم خري خلف، الذي عليه العماد، ومعقلها الذي ِإليه يلجأ العباد، سلفك خري سلف، وأنت لن        

ولن يهلك من أنت خلفه، ولن خيمل من أنت سلفه، حنن أيها امللك أهـل حـرم اهللا وذمتـه،                    
، فنحن وفد التهنئة    )٧(دحنايك الذي أجك لكشـف الكرب الذي ف       بيته، أشخصنا ِإل   )٦(وسدنة

  .)٨(ال وفود املرِزئة
  

 ليـل  آتمن عاش مات، ومن مات فات، وكـل مـا هـو آت    : س امسعوا وعوا  أيها النا "
، ومساء ذات أبراج، وجنوم تزهر، وحبار تزخر، وجبال مرسـاة، وأرض            )١١(، وار ساج  )١٠(داج

                                                
  . عال:باذخ وشامخ  ) ١(
  . األصل:األرومة واجلرثومة  ) ٢(
  . طال وعال:بسق  ) ٣(
  . املكان الطيب:املعدن  ) ٤(
  . أبيت أن تأيت ما يستدعي لعنك فأنت شريف:أبيت اللعن  ) ٥(
  . خدام بيته:سدنة بيته  ) ٦(
  . كان ثقيالً علينا: النازلة، وفدحنا:الفادحة: فدحنا  ) ٧(
  .٢/٢٤عقد الفريد واخلطبة يف ال.  املصيبة وقد تكون املصيبة يف املال:املرزئة  ) ٨(
  . ق هـ٢٣هو قس بن ساعدة بن عمرو من بين ِإياد من حكماء العرب وخطبائهم، تويف سنة   ) ٩(
  . مظلم:داج  ) ١٠(
  . ساكن دائم:ساج  ) ١١(
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ِإن يف السماء خلرباً، وِإن يف األرض لِعبراً، ما بـال النـاس يـذهبون فـال         . مدحاة، وأار جمراة  
ِإن هللا ديناً هـو  : م فأقاموا، أم تركوا فناموا؟ يقسم قس باهللا قسماً ال ِإمث فيه           يرجعون، أرضوا باملُقَا  

  :مث أنشأ يقول. أرضى له وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه، ِإنكم لتأتون من األمر منكراً


 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

  

  
 

 
    

ا، وأفضل امللوك أعمها نفعاً، وخري األزمنة       ِإن أفضل األشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكه      " 
، واحلـزم   )٣(الصدق منجاة، والكذب مهواة، والشر جلَاجـة      . أخصبها، وأفضل اخلطباء أصدقها   

آفة الرأي اهلوى، والعجز مفتاح الفقر، وخري األمـور         . )٤(يءمركب صعب، والعجز مركب وط    
 .اعي، من فسدت بطانته كان كالغاص باملاء      ِإصالح فساد الرعية خري من ِإصالح فساد الر       . الصرب

شر البالد بالد ال أمري ا، وشر امللوك من خافه الربيء، أفضل األوالد الربرة، وخري األعوان من مل    
يراء بالنصيحة، أحق اجلنود بالنصر من حسنت سريرته، يكفيك من الزاد ما بلغك احملل، حسبك               

  .ه، البالغة اِإلجياز، من شدد نفَّر ومن تراخى تألف وقليل فاعل)٥(من شر مساعه، الصمت حكْم

                                                
  . الباقي:الغابر  ) ١(
صلى اهللا عليه وسـلم وتـويف يف        يفي بن رياح بن احلارث التميمي عاش يف اجلاهلية وأدرك اِإلسالم ورحل قاصداً الرسول               هو أكثم بن ص     ) ٢(

  . هـ يعترب من املعمرين٩الطريق سنة 
  . متادي اخلصمني يف الكالم:اللجاجة  ) ٣(
  . لني سهل:وطيء  ) ٤(
  . احلكمة:احلكم  ) ٥(
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األمثال أقوال سائرة بني الناس تشبه فيها أحوال منظورة مشاهدة بأحوال سابقة هلا، والـذي      
  .جيمع بني احلال السـالفة واحلال القائمـة هو املماثلة بينهما أي املشاة

 التنبيه أو التذكري، فالصغري واجلاهل يـتعلم بواسـطة األمثـال،       ويهدف املثل ِإىل التعليم أو    
والكبري ينتبه ِإذا مسع املثل فيسترشد به، والغافل يتذكر ما مضى من حوادث التاريخ، والذي يسهل     

  .التعليم بواسطة األمثال أن األمثال تحفَظ بسهولة
 والعقلية، فهي حصيلة تاريخ     واألمثال تصور جتارب العرب يف حيام االجتماعية والسياسية       

كما أا تصور البيئة اجلاهلية ألا تنقل بلفـظ ال يتغري، ولـذلك            . طويل جبميع فروعه وتشعباته   
  .فهي لون أديب يتميز بالبقاء على صـورته اليت قيل فيها

ـ                  ل وتعد األمثال مرآة حلياة األمة جبميع طبقاا، فهي ال متثل عقلية طبقة معينـة، وِإمنـا متث
عقليات األمة مجيعها ألا تصدر من أي إنسان، خبالف احلكمة فِإا ال تصدر ِإال عن مفكـر أو                  
حكيم، وتكون وليدة التفكر ومثرة التجربة، ودف ِإىل النصح واِإلرشاد واحلث علـى التحلـي               

  .مبكارم األخالق
تكـون يف النثـر     ويغلب على األمثال التوازن والسجع وِإصابة املعىن وحسن التشبيه، وهي           

  .وتكون يف الشعر ولكنها يف النثر أكثر
 واألمثال مبثوثة يف كتب األدب ودواوين الشعراء وكتب التاريخ؛ فِإذا قرأنا يف كتاب البيان             
والتبيني للجاحظ وجدناه يشتمل على كثري من األمثال، وكذلك كتاب الكامل للمربد، والعقـد              

  .األغاين أليب الفرج األصفهاين  علي القايل، وكتابيبالبن عبد ربه، وكتاب األمايل ألالفريد 
جممع ( هالل العسكري، و   أليب) ألمثالمجهرة ا : (ومن أشهر كتب األمثال املطبوعة واملتداولة     
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للميداين، وهو يشتمل على اثين عشر ألف مثل منها أمثال قيلت يف العصر اجلاهلي وأمثال         ) األمثال
  .قيلت يف العصر اإلسالمي

 

  .استنوق اجلملُ   -١
  ).يضرب مثالً للرجل الواهن الرأي املخلط يف كالمه(

٢-   ساملاَء مباٍء أَكْي أنْ ترد.  
  ).يضرب مثالً لألخذ بالثقة واالحتياط(

  !.أي الرجاِل املهذب   -٣
  ).يضرب مثالً للرجل يعرف باِإلصابة يف األمور مث تكون منه السقطة(

  .ال يطاع لقصٍري أمر   -٤
  ).يضرب مثالً للرجل اخلامل يقول الرأي احلكيم وال يقبل منه(

  .تسمع باملعيدي ال أن تراه   -٥
  ).يضرب مثالً ملن يكون أمره مشهوراً ولكن هيئته ال تدل على ذلك(

٦-  غوة الصريح١(حتت الر(.  
  ).يضرب مثالً لألمر تظهر حقيقته بعد خفائها(

  .لِك اجلو فبيضي واصفريخال    -٧
  ).يضرب ملن يخلَّى بينه وبني حاجته(

  .رب أِخ لك مل تِلده أمك   -٨
  ).يضرب مثالً ِإلعانة الرجل صاحبه واخنراطه يف سلكه حىت كأنه أخوه ألبيه وأمه(
  

                                                
  .ن الصايف اخلالص من الشوائباللبـ: الصريح  ) ١(
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  .الصيف ضيعِت اللنب   -٩
  ).وانيضرب مثالً ملن يضيع األمر مث يريد استدراكه بعد فوات األ(

  . القٍولُ ما قالت حذاِم-١٠
  ).يضرب مثالً يف تصديق الرجل صاحبه، وصواب رأيه(

١١-من اخلَلي جي١( ويلٌ للش(.  
  ).يضرب لسوء مشاركة الرجل لصاحبه(

  . ما كلُّ سوداَء مترة وال كل بيضاء شحمة-١٢
  ).يضرب يف موضع التهمة وعدم وضوح األمر(

 أشجع من ربيعة بن مكدم، أدهـى    ،أسخى من حامت  : اص مثل ومن األمثال ما ينسب ألشخ    
  . مواعيد عرقوب، صحيفة املتلمس،من قيس بن زهري، أعز من كليب وائل

                                                
)١ (  املشغول أو احلزين املهموم: الشجي .الفارغ:واخللي .  
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 .عرف اخلطابة، واذكر دواعيها يف العصر اجلاهلي -١

 .اذكر أشهر خطباء العرب يف اجلاهلية -٢

 ما الصفات اليت ينبغي أن تتوافر يف اخلطيب؟ -٣

 ا أهم خصائص اخلطبة يف العصر اجلاهلي؟م -٤

 عرف األمثال، وِإالم دف؟ -٥

  .اذكر ستة من أمثال العرب، مع ذكر من تضرب له - ٦
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، أثر اإلسالم يف اللغة واألدب، أثر القرآن يف         األدب يف عصر صدر اإلسالم    

  اللغة واألدب، أثر احلديث يف اللغة واألدب
 

 
  .الشعر يف عصر صدر اإلسالم، موقف اإلسالم منه، أغراضه

 
 

قـصيدة النابغـة اجلعـدى    قراءة . ر اإلسالمخصائص األدب يف عصر صد   
  )حفظ ستة أبيات منها.(وتوضيحها..) خليلي(

 
 

قراءة قصيدة حسان ىف رثاء     ) حياته وشعره وأغراض شعره   (حسان بن ثابت    
  )حفظ سبعة أبيات منها(يحها ضوتو) بطيبة رسم للرسول (الرسول 

ـواج
ـب من

  زيل

 
 

قراءة قصيدة كعب بن زهري    ). حياته وشعره وأغراض شعره   (بن زهري   كعب  
  )حفظ ستة أبيات منها. (ىف مدح األنصار وتوضيحها

 
 

  ).اخلطابة والرسالة٠النثر يف صدر عصر اإلسالم 
  )حفظ اخلطبة. ( ىف اخليفقراءة خطبة الرسول 

 
 

الـسياسي، املـدح، اهلجـاء،       (هاألدب يف العصر األموي، الشعر وأغراض     
  )النقائض

ـواج
ـب من

  زيل

 
 

  
 

 
  .شعر الفتوح والدعوة اإلسالمية، خصائص الشعر األموي

 
 

قراءة قصيدة جرير ىف مـدح عبـد        ). حياته وشعره وأغراض شعره   (جرير  
  )حفظ مخسة أبيات منها). (أتصحو أم فؤادك(امللك 

 
 

  ).حياته وشعره وأغراض شعره(الفرزدق 
حفـظ مخـسة     ().وأطلس عسال (ب  قراءة قصيدة الفرزدق ىف وصف الذئ     

  ).أبيات منها

ـواج
ـب من

  زيل

 
 

  ).اخلطابة، الرسائل(النثر يف العصر األموي 
  

 
 

  )حفظ الرسالة( الكتابدراسة أدبية لرسالة عبد احلميد الكاتب إىل 

 
 

  راجعة ما حفظ من الشعر والنثرم

 
 

  

ـواج
ـب من

  زيل
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كانت حياة العرب يف اجلاهلية تقوم على اجلهل الذي هو التطاول والبغي واِإلشـراك بـاهللا                
  .ذلك من مظاهر اجلاهليةإىل غري .. وعبادة األصـنام وإتيان الفواحش

فجاء اِإلسالم وغير هذه احلياة اجلاهلية وأخرج العرب من الظلمـات ِإىل النـور، وأثـر يف     
  .حيام تأثرياً كبرياً، ورسم هلم طريقاً جديداً، ونبذ طريقهم القدمي

 مـن  واألدب بشعره ونثره مظهر من مظاهر احلياة املختلفة، أثر فيه اِإلسالم كما أثر يف غريه         
نواحي احلياة، واللغة هي املعربة عن األدب فال ميكن أن نتصور أدباً من دون لغة، وبناء على ذلك                  
فِإن اللغة تأثرت باِإلسالم تأثراً ملموساً يف طرق التعبري املختلفة سواء كان ذلك يف املفـردات أو                

  .يف التراكيب أو يف البناء العام
ها عن اجلفاء والغلظة، كما حول أساليبها ِإىل العذوبـة          وقد رقق اِإلسالم ألفاظ اللغة وأبعد     

ي أدب اللغة العربية فربز شـعراء وخطبـاء    سهم املسلمون من غري العرب يف رق      وقد أ . والسالسة
  .وكتاب أسهموا بنصيب كبري يف توسع األدب وتعدد أغراضه

ـ              ة بأسـاليبها   ومبا أن اِإلسالم جاء بفكر جديد حيتاج ِإىل شرح وتوضيح فقد برزت اخلطاب
اجلديدة، كما توسع كتاب الرسائل يف التفنن يف أساليبهم، وبرزت املنـاظرات بفنوـا األدبيـة       

  .والبالغـية، فأثر اِإلسـالم يف اللغة واألدب ظاهر وجلي
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 تفكريه،  مجع القرآن العرب على لغة قريش فتخلوا عن هلجام، كما غري عقلية العريب ومنط             
ورقق عاطفته وأسلوبه فأصبح خيتار من الكلمات أَلْينها ومن األساليب أسهلها، وأخذ يبتعد عـن               

  .الكلمات اجلافية الغليظة
الصالة، الزكاة، الـصيام، احلـج، القيـام،        : وقد شاعت الكلمات اِإلسالمية يف اللغة مثل      

  .قان، اإلشراك، النفاقالركوع، السجود، الوضوء، املؤمن، الكافر، اِإلميان، الفر
النحـو  : وقد اهتم املسلمون بعلوم العربية ليحفظوا القرآن من اللحن، ومن تلـك العلـوم             

كما عين املـسلمون بعلـوم      . والصرف واللغة، وذلك االهتمام بتلك العلوم ِإمنا هو بتأثري القرآن         
هتمام أثْرى اللغة العربيـة  البالغة من بيان ومعان وبديع ليبينوا ِإعجاز القرآن، والشك أن ذلك اال        

  .وطور أساليبها
وقد حفظ القرآن الكرمي اللغة العربية فبقيت لغة حية على مر العصور باِإلضافة ِإىل أنه هـو                 
الذي أتاح هلا أن تنتشر يف أحناء املعمورة، فاملسلمون حيفظون القرآن ويتلونه يف صلوام على مدار        

  .عرباليوم والليلة وِإن كانوا من غري ال
وقد تأثر األدباء بأسلوب القرآن الكرمي واقتفوا أثره حىت أصبحت أساليبهم تقتـبس منـه،               

وأما معاين األدباء فقد وسعها القرآن ألم يأخذون . فمنها ما تأثر به كثرياً ومنها ما هو دون ذلك         
عما اشتمل عليه   من معان ال تنفد، فلو تتبعنا الشعر واخلطب والرسائل لوجدنا أن معانيها ال تبعد               

خلطيب والكاتب على القرآن الكرمي يف االستشهاد علـى كالمـه وبـذلك        االقرآن، وقد اعتمد    
أصبحت اآليات القرآنية مصدراً مهماً لدعم اخلطبة أو الرسالة، وكلما كان ذلـك االستـشهاد               

  .مناسباً كان ذلك الكالم أكثر تأثرياً يف النفس
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هم احلديث جبانب القرآن الكرمي يف نشر اللغة العربية وتعلميها للمسلمني من غري العرب              أس
 لـه   مث نشأت الدراسات املعتمدة على احلديث، مـن شـرح         . ألم أصبحوا حيفظون األحاديث   
 سنده، وتلك الدراسات وسعت دائرة اللغة يف االشتقاق وشرح          وتوضيح غريبه والبحث يف رجال    

  .ادف وتوضيح املعاين بتفتيقها ِإىل معان جزئية ليسهل فهمهاالغريب بلفظ مر
:  منها وقد شاعت ألفاظ وتعبريات يف اللغة العربية بعد أن تناقل الناس أحاديث الرسول              

ال يلسع املؤمن مـن جحـر       . ")٢("اآلن محي الوطيس  . ")١("هدنةٌ على دخن ومجاعة على أقذاء     "
ب املسلم يف أدبه هي من خيار ما حيفـظ مـن            ي يستعملها األد  وِإذا كانت األلفاظ اليت   ". مرتني

النصوص فِإن ألفاظ األحاديث الشريفة وتراكيبه وتعبرياته برزت يف األدب اِإلسالمي ألـا مـن         
  .حمفوظات األدباء سواء كانوا خطباء أو شعراء أو كتاباً، فقد رقَّت ألفاظهم وعذُبت أساليبهم

خمتارة، وتراكيب متقنة، وأساليب جمودة، ومعان مؤثرة، فـِإذا حبـث   واألدب ِإمنا هو ألفاظ    
األديب عما يعينه يف صنع أدبه فال شك أن احلديث الشريف يعد مصدره الثاين بعد القرآن الكرمي، 
فالشعراء وسعوا معارفهم عن طريق حفظ احلديث وروايته واالستفادة مـن ألفاظـه وتعبرياتـه               

هلم يستمدون منه معانيهم ويعتمدون عليـه يف ثقافتـهم اِإلسـالمية،            ر ِإهلام   دومعانيه، فهو مص  
والكاتـب  . واخلطباء استفادوا من معاين احلديث وأساليبه فاستقامت ألسنتهم وقويت حججهـم        
وبناء على ما   . يستمد كثرياً من موضوعاته من احلديث، فهو يدعم رسالته مبعانيه وبعباراته أحياناً           

  .حلديث يف اللغة واألدب ملحوظ يف لغة األديب، ويف أسلوبه ومعانيهتقدم يظهر لنا أن أثر ا

                                                
  .مجع قذى ويقصد به الضرر الذي يصرب عليه صاحبه حىت يستطيع أخذ حقه من خصمه: واألقذاء. قد ح:دخن  ) ١(
  . التنور، ويراد به اشتداد احلرب:الوطيس  ) ٢(
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 ِإىل املدينة تطـاول   كان يف مكة عدد من الشعراء، وبعد هجرته  عندما بعث الرسول    
شعراء املشركني على الرسول واملسلمني فاضطر شعراء األنصار ِإىل الدفاع عن اِإلسـالم مثـل               

مكة ِإىل   ان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد اهللا بن رواحه، وقد دفعت هذه اخلصومة شعراء              حس
ومن شعراء مكة عبد اهللا بن الزبعري، وضرار بن اخلطاب، وأبو سفيان بـن              . اِإلكثار من الشعر  

  .احلارث
 أما الشعراء الذين دخلوا يف اِإلسالم من غري شعراء مكة واملدينة فقد قل شعرهم أو توقف،
ومن هؤالء لبيد بن ربيعة العامري، وكعب بن زهري، وذلك يعود ِإىل ورع الشعراء وعدم ِإطالق 

: فقد ورد يف القرآن الكرمي  ولكنه مل حيرم الشعرعر السيءالعنان أللسنتهم، فاِإلسالم نفَّر من الش
}                             

                              
             {)١(.  

{: وقال تعاىل                      {)٢(.  
  . )٣("ألن ميتلىء جوف أحِدكم قيحاً خري له من أن ميتلىء شعراً " :وقد ورد يف احلديث

، أي ِإنـه ال     يءينفر من الشعر الس   ففي اآلية األوىل ال جند حترمياً للشعر، واحلديث الشريف          

                                                
  .٢٢٧ ِإىل ٢٢٤سورة الشعراء اآليات من   ) ١(
  .٦٩سورة يس، آية   ) ٢(
  . ط دار الشعب٨/٤٥البخاري   ) ٣(
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أصدق كلمـة قاهلـا   " :، وقوله )١("ِإن من الشعر حكمة ":حيرم الشعر بدليل قول الرسول   
  .)٢("أال كل شيء ما خال اهللا باطل: "شاعر كلمة لبيد
 يسمع الـشعر مـن   وكان . )٣("اهجهم أو هاجهم وجربيل معك    : " حلسان وقد قال   

ن املذنب بسبب شعره كما حصل لكعب بن زهـري عنـدما ألقـى              وفود العرب، ورمبا رضي ع    
 ومن خالل ما تقدم يتضح لنا أَن احملرم من الـشعر            .بني يدي الرسول    " بانت سعاد : "قصيدته

  .هو ما أتى بالشرك وصرف عن اِإلسالم أو خالف مبادئه أما غري ذلك فلم يرد فيه حترمي
  
  
  

تلف عن األغراض التقليدية للشعر فيما عـدا شـعر   أغراض الشعر يف هذا العصر ال تكاد خت    
  .الدعوة اِإلسالمية والفتوح

لكن املعاين اليت حتتويها هذه األغراض ختتلف عن معانيها يف العصر اجلـاهلي وفيمـا يلـي           
  توضيح ذلك

 

طلب يهدف املدح يف هذا العصر ِإىل اِإلشادة باِإلسالم ورسول اِإلسالم، فليس هدف املادح              
املال كما كان يفعل اجلاهليون، وإمنا هدفه رفع راية اِإلسالم والدعاية له حىت يدخل العرب فيـه،           

  :وخري ما ميثل ذلك قول عبد اهللا بن رواحة


 
  

  
 

 
                                                  

  .٨/٤٢البخاري   ) ١(
  .٨/٤٤ البخاري  ) ٢(
  .٨/٤٥البخاري   ) ٣(
  . التغيري:الغري  ) ٤(
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  اليت ألقاها كعب بن زهري بـني  ) بانت سعاد( قصيدة الرسول ومن أمجل ما قيل يف مدح      
  :، ومن أبيات ِتلك القصيدة قولهيدي الرسول 


 

 
    : فقالومدح النابغة اجلعدي الرسول 


 

  

                فهؤالء الشعراء مل ميدحوا الرسول بالكرم والشجاعة كما كان سائداً عند شعراء املـدح يف
  وكرمـه؛  اجلاهلية، وإمنا مدحوه مبا جاء به من اهلدى والنور والقرآن باإلضافة ِإىل شـجاعته               

  . يف اجلاهليةفمعاين املدح يف اِإلسالم ختتلف عن معاين املدح
 قل شعراء املدح وأصبح املدح ليس غرضاً للشعراء فاألبيـات الـيت              الرسول   ةوبعد وفا 

   . قاموا اين قليلة ِإذا قيست باألعمال اليتفاء الراشـدلقيلت يف مدح اخل
 

واملعاين  من مكة،    استعرت نار اهلجاء بني شعراء مكة وشعراء املدينة بعد هجرة الرسول            
اليت ترد يف هجاء شعراء املدينة هي معان خمتلفة، فقد يستعمل الشاعر املعاين املألوفة؛ مـن رمـي                
خصمه باهلروب من املعركة واجلنب، وقد يستعمل الشاعر املعاين اجلديدة من رمي املهجو بـالكفر        

ان لذلك أثر كبري يف     والشرك، وكان حسان رضي اهللا عنه يكثر من املعاين التقليدية يف اهلجاء، وك            
  .من يهجوهم

وبعد فتح مكة تضاءل اهلجاء ومل يكن له شأن كبري وكان اخللفاء الراشدون مينعون الـشاعر   
  .من سب الناس والتعرض ألعراضهم

                                                
  . بعض قريش:بعضهم  ) ١(
  .١/٢٢٦واألبيات يف طبقات فحول الشعراء . يقصد الرسل: نصروا  ) ٢(
  .٥/٩األغاين   ) ٣(
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الشعر احلماسي يف اِإلسالم صاحب الدعوة اِإلسالمية منذ فجرها، فهو الشعر الذي يـشجع       
ن املسلمني على القتال ويعتز بانتصارات املسلمني على األعداء، ومن الشعراء الذين كان           املقاتلني م 

 ؛هلم نصيب يف هذا الشأن كعب بن مالك، فله أشعار محاسية يف كثري من غزوات الرسـول                  
  :فمن ذلك قوله يف معركة أُحد


 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

                     وقال عبد اهللا بن رواحة يف يوم مؤتة بعد أن قُِتلَ صاحباه زيد بن حارثة وجعفـر بـن أيب
  :طالب


 

 
  

 
 

   

 واخللفاء الراشدين، فاحلروب مستعرة، الرثاء من األغراض اليت كان هلا شأن يف زمن النيب     
ومن أهم ما قيـل يف      . والفنت تتهدد املسـلمني، وفقد الرجال يصحب تلك احلروب وتلك الفنت         

  :الرثاء يف هذه الفتـرة قول حسـان يف رثاء الرسول 


 
 

    
                                                

  . أحالف قريش:أحابيش  ) ١(
  . خيارهم:نصية القوم  ) ٢(
  . السحاب اخلفيف الذي أفرغ ماءه:اجلهام. مسرعني: موجفني  ) ٣(
  . املدينة املعروفة يف اجلنوب الغريب من اململكة وكانت األسود تكثر فيها:بيشه  ) ٤(
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  :وهي قصيدة طويلة، وله قصيدة أخرى مطلعها


 
 

    :ويقول فيها


 
 

  
 

 
 وقال عبد اهللا بن رواحة يرثي محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنهما:  


 

 
  

 
 

  
 

 
 اخللفاُء الراشدون مبراث كثرية فمما قيل يف أيب بكر قول حسان رضي اهللا عنهما ِثيوقد ر:  


 

 
  

 
 

 ء بن ضرار الذبياينزومن خري ما قيل يف رثاء عمر رضي اهللا عنه قول ج:  


 
  

  
 

 
  

 
  

  
 

  

    : أمين بن خرمي بن فاتك األسدى عثمان بن عفان فقالىوقد رث


 
 


                                                

  . اجللد:األدمي  ) ١(
  . مجع كم وهو وعاء الثمر:أكمامها.  غوائل:بوائق  ) ٢(
  .١/١٣٣األبيات يف طبقات فحول الشعرا .  أو هو مأخوذ من اإلسبات وهو السكون واهلدوءرالنم: السبنىت  ) ٣(
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 أما رثاء علي بن أيب طالب فهو كثري، خنتار منه قول أيب األسود الدؤيل:  


 
 

  
 

  

  
 

 
                 وإذا نظرنا يف معاين الرثاء وجدناها جتمع بني املعاين القدمية من مدح للميـت بالـشجاعة

حـه  يث يطلب الشاعر للميت الرمحة ودخول اجلنـة وميد       وحتمل املسؤوليات، واملعاين اجلديدة ح    
 ومن معاين الرثاء ِإظهار األسف بعدم التكافؤ بني القاتل واملقتول ومدح امليت             مبحبة رسول اهللا له،   

  .بالتدين
 

ع كثرية  جند ذلك يف مواض   . حث اإلسالم على الدعوة ِإىل اهللا كما حث على قتال املشركني          
من القرآن الكرمي، وقد التزم املسلمون بالدعوة ِإىل اهللا واجلهاد يف سبيله كل حبسب طاقته وحبسب      

 فاملسلم الشجاع يقاتل بسيفه، والشاعر حيمس املسلمني ااهدين بشعره، وقد           احة له، الوسائل املت 
لـك وعبـد اهللا بـن       يف الدعوة ِإىل اهللا بأشعارهم كما فعل حسان وكعب بن ما           ساهم الشعراء 

رواحة، فكان شعر هؤالء خري وسيلة ِإعالمية لِإلسالم يف ذلك الوقت، فِإشـادم بانتـصارات               
حد وصمودهم يف اخلندق كل ذلك فيه ِإشارات واضحة بأن املـسلم      بدر وثبام يف أ   املسلمني يف   

 اِإلسـالم متـأخرين     معانٌ يف قتاله وأن املشرك يسري يف طريق الضالل، والشعراء الذين دخلوا يف            
أسهموا يف الدعوة ِإىل اهللا، فشعر جبري بن أيب سلمى أثر يف أخيه كعب فأسلم، واألبيـات الـيت                   

  :أرسلها جبري إىل أخيه كعب يدعوه فيها إىل اِإلسالم هي

                                                
  .٧٣٨/ ٢الكامل   ) ١(
  .١٢/٣٢٩واألبيات يف األغاين . ذللها: خيسها  ) ٢(
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  كعب وحسن إسالمه بسبب شعر أخيه جبري، بل إنه صنع قصيدة اشتهرت بــ               وقد أسلم 

  . والصحابةتشتمل على أبيات تشيد بالرسول ) بانت سعاد(
بة ِإىل القتال تاركني زوجام وأبناءهم الكبار يف السن وأمهـام، وقـد             وقد خرج الصحا  

صاحب تلك املواقف أشعار مؤثرة تنبئُ عن عمق العقيدة يف النفس وتغلغلها يف الوجدان، ومـن                
األشعار اليت سجلت بعض املواقف قول النابغة اجلعدي خياطب زوجته حـني اعترضـت علـى                

  : خروجه، يقول النابغة


 
   

  
 

 
  

 
 

  
 

 
 

وقد صاحب الشعر الفتوح اِإلسالمية يف العراق وبالد املشرق، ويف الشام ومـصر وبـالد               
عمي يف موقعـة    ثاملغرب، وكله ينبئ عن الصرب وحتمل املشاق؛ من ذلك ما قاله بشر بن ربيعة اخل              

  :لقادسيةا


 
  

  
 

 
 

                                                
  .أسبل الدمع ِإذا امر واالسم السبل  ) ١(
  .٢٩٣/ ١واألبيات يف الشعر والشعراء . املرض: الضىن. النحيف: الضارع  ) ٢(
  . موضع يف القادسية:قديس  ) ٣(
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وقد اشتهر من شجعان الفتوح شعراء مجعوا بني الشجاعة والشعر، ومن أشـهر الـشعراء               

وِإذا تتبعنا املوضوعات اليت    . الشجعان القعقاع بن عمرو التميمي، وعمرو بن معد يكرب الزبيدي         
  .تدور حول احلماسة والرثاء، واحلنني إىل الوطنقيل فيها شعر الفتوح وجدناها 

                                                
  . تقدمنا:دلفنا  ) ١(
 وبشر بن ربيعة شاعر ِإسالمي ومن أشهر فرسان القادسية وقد منع سعد بـن           ١٥/٢٤٣بيات يف األغاين    واأل. السكوت على غيظ  : الوجوم  ) ٢(

  .أيب وقاص عطاءه؛ ألنه ال حيفظ القرآن فقال هذه األبيات
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ختتلف معاين الشعر يف عصر صدور اإلسالم عنها يف العصر اجلاهلي، ومن أهم ما مييز تلـك      
  :املعاين ما يلي

   

٢ -   فحسان رضي
{ : اآليـة الكرميـة    اهللا عنه أخذ معىن                   

     {وجعله يف هذا البيت : 
 يموا ويهتدواحِريص على أنْ يستِق   عزيز عليه أنْ يِحيدوا عِن اهلُدى

 .االبتعاد عن التخبط، فاملعاين تسري يف طريق رسـمه القـرآن ووضحه الرسول  - ٣
يقول جبري بـن زهـري بـن أيب         . التعبري عن تقوى اهللا وعن الورع الذي ميأل قلوب الشعراء          - ٤

 :سلمى


 
 

  
 

 
                 على أن معاين الشعر اِإلسالمي مل تنفصل انفصاالً تاماً عن معاين الشعر اجلاهلي فاملعاين اليت

فإـا  أمهلت يف اِإلسالم هي املعاين اليت نفاها اِإلسالم وأنكرها، أما املعاين اليت مل ينفها اِإلسـالم             
صدر اِإلسالم؛ فاملدح اخلايل من املبالغة موجود عند كعـب          عصر  بقيت متداولة لدى الشعراء يف      

ابن زهري وحسان وغريمها، واهلجاء الذي يقلل من شأن الكفار وينفرهم من احلالة اليت يعيـشون                
شيط املقاتلني  ين احلماسية اليت دف ِإىل قتل الكفار وتن       ا واملع ،موجود عند شعراء الرسول      فيها

 .من املسلمني موجودة أيضاً يف الشعر اِإلسالمي
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كما اختلفت املعاين الشعرية يف عصر صدر اِإلسالم، ومتيزت عن العصر اجلاهلي، فِإن هـذا             
  :وأهم ما مييز أسلوب الشعر يف هذا العصر ما يلي. االختالف مشل أسلوب الشعر أيضاً

 .رآن الكرمي واحلديث الشريفالتأثر بأسلوب الق - ١
البعد عن اجلفاء والغلظة يف األسلوب لوجود العاطفة اِإلسالمية الرقيقـة، مثـل الـورع                - ٢

 .والتقوى وخمافة اهللا
 .سهولة األلفاظ حيث يفهمها عامة الناس - ٣
اجلنـة، النـار، الكفـار،      : مثل. وجود ألفاظ جديدة يف أساليب الشعراء يف هذا العصر         - ٤

 ...املشركون، الفاسق
البعد عن الصنعة والتكلف يف معظم أساليب الشعر وألفاظه، فحسان رضي اهللا عنه يضطر               - ٥

ِإىل الرد على الوفود بشعر مرجتل، وعبد اهللا بن رواحة يرجتل يف شعره، وخري شاهد علـى              
 :ذلك قوله

 ل اخلري مع رسولهـخلو فك     خلوا بين الكفار عن سبيله
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 رآن يف اللغة واألدب؟ما أثر الق -١

 .حتدث عن بالغة احلديث وأثره يف اللغة واألدب -٢

 .حتدث بِإجياز عن موقف اِإلسالم من الشعر -٣

 .قارن بني غرضي املدح واهلجاء يف العصر اجلاهلي وعصر صدر اِإلسالم -٤

 .اذكر أهم ما مييز معاين الشعر يف عصر صدر اِإلسالم -٥

 .سالماذكر خصائص أسلوب الشعر يف عصر صدر اِإل -٦

اذكره، وحتـدث   . استحدث غرض جديد للشعر يف عصر صدر اِإلسالم        -٧
 .عنه
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تحت فيهـا مكـة،   هو العباس بن مرداس بن أيب عامر السلمي، شاعر فارس، وأمه اخلنساء الشاعرة، أسلم يف السنة اليت ف              : تعريف بالشاعر   ) *(
  .هـ١٨ وقد تويف العباس يف خالفة عمر سنة ،وقال هذه القصيدة عند ما دخل اإلميان قلبه وتوجه للرسول 

  .صنم لبين سليم: ضمار  ) ١(
  .جبالن مبكة، ومها أبو قبيس وقيقعان: األخشبان  ) ٢(
  .يعين مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر  ) ٣(
  . حوافر اخليل:السنابك  ) ٤(
مجع فارك وهو املـبغض   : مجع قرم وهو السيد والفوارك    : والقروم .مجع غلصمة وهي أصل اللسان وتطلق على اجلماعة أو السادة         : الغالصم  ) ٥(

  .٣٠٤/ ١٤والقصيدة يف األغاين . يريد أن نساءهم ال تلهيهم عن عظائم األمور. لزوجته
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زهري هو ابن زهري بن أيب سلمي الشاعر املشهور يف اجلاهلية، وكعب من قبيلة مزينة إحدى قبائل مضر وقد مدح        كعب بن   : تعريف بالشاعر   ) *(

  .هـ٢٦ أما وفاة كعب فهي يف سنة ذه القصيدة النيب 
 تقدم فدية لفكـه مـن       مل: مل يفد . بعدها: إثرها. مدلل: متيم. مصاب بتبل وهو اهلالك   : متبول. بعدت وفارقت، وسعاد اسم امرأة    : بانت  )١(

  .مقيد وحمبوس: مكبول . األسر
الكـسر  : فاتره والغض: غضيض الطرف. األغن من الغزالن الذي يف صوته غنة والغنة صوت خيرج من اخلياشيم     : أغن.  البعد والفراق  :البني  ) ٢(

  .شديد سواد شعر اجلفون: مكحول. والفتور
  . مجع واش وهو النمام الكاذب:الوشاة  ) ٣(
  . خمرج من جرابه:مسلول. منسوب إىل اهلند: مهند  ) ٤(
  .اذهبوا واخرجوا مهاجرين من مكة ِإىل املدينة: زولوا. اجلماعة من الناس ما بني العشرة ِإىل األربعني: العصبة  ) ٥(
. بت على الـسرج   مجع مائل وهو من ال يث     : ميل.  مجع أكشف وهو الذي ال ترس معه       :مجع نكس وهو الرجل الضعيف، الكشف     : أنكاس  ) ٦(

  .مجع أعزل وهو من ال رمح معه: ومعازيل
يقصد الـدروع ألن أول مـن       : من نسج داود  ..  عايل األنف  :ومعىن أشم . مجع أشم، والعرانني مجع عرنني وهو األنف      : شم: شم العرانني   ) ٧(

  .ع أو الدرع واملقصود هنا الدرصمجع سربال وهو القمي:  سرابيل. احلرب:اهليجاء. صنعها داود
  . مجع جمزاع وهو الكثري اجلزع:جمازيع  ) ٨(
والقصيدة يف مجهـرة أشـعار العـرب        .  نكوص وجنب وخوف   :ليل. ميادين احلرب : حياض املوت .  مجع حنر وهو أعلى الصدر     :النحور  ) ٩(

٢/٧٨٨.  
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وقـد تـويف    . الشعر بعد أن بلغ ثالثني سـنة      هو قيس بن عبد اهللا بن عدس بن ربيعة اجلعدي، ومسي النابغة، ألنه نبغ يف                : تعريف بالشاعر   ) *(

  .هـ٥٠بأصبهان سنة 
  .خمففة من ذرأ، وهي مرادفة ألحدث: ذرا.  سريا يف اهلاجرة وهي نصف النهار عند زوال الشمس ِإىل العصر:جرا  ) ١(
  .مصدرها الوقار وهو الرزانة واحللم: قرا  ) ٢(
  .جنوم جمتمعة يف السماء يصدر عنها نور: ارة  ) ٣(
  . خائف:أوجر  ) ٤(



-٩٤- 

 
*



 
 

 
 

 


 

   
 

 


 

   
 

 


 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 



 

   
 

 


 

   
 

 
   

 
 

  
 

 


 

   
 

 
 

 
                                                

هو متمم بن نويرة بن مجرة بن شداد، من بين يربوع من متيم، كان قصياً أعور وقد قال هذه القصيدة يف رثاء أخيه مالـك          : تعريف بالشاعر   ) *(
  .هـ٣٠وقد تويف متمم سنة . الذي قتل يف حروب الردة

  . تردد:تريع. السحاب األسود: اجلون. السحاب: الرباب.  ضوء الربق:السنا  ) ١(
  . أخصب:أمرع. السحاب اليت تغطي السماء فال يرى: املدجنات. اليت تغدو باملطر: الغوادي. مجع ِذهبة وهي املطرة الغزيرة: الذهاب  ) ٢(
  . ال أحد فيها وال نبات:أرض بلقع  ) ٣(
  . الكثري شعر الرأس:األفرع. زوجته: ابنه العمري  ) ٤(
  .مرةأسود ضارب ِإىل احل: أسفع  ) ٥(
لغة متـيم، ولغـة     : ييجع. ت القرحة ِإذا قشرا   من قوهلم نكأ  : تنكئي. أميان العرب أصله قعيدك اهللا، كقولك نشدتك اهللا وهو من         : قعيدك  ) ٦(

  . يوجع:قريش
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د ألقـى هـذه    ومن الذين أجندوا عثمان ودافعوا عنه، وقهو كعب بن مالك بن عمرو اخلزرجي، وهو من شعراء النيب  : تعريف بالشاعر   ) *(

القصيدة اليت يؤنب فيها األنصار على تقاعسهم عن نصرة عثمان ويؤبن فيها عثمان رضي اهللا عنه، ألقاها يف جملـس األنـصار يف مـسجد         
  .هـ٥٠، فلما مسعوا ما قال بكوا واستغفروا اهللا، وقد تويف كعب سنة الرسول 

  . البغضاء:الشنآن  ) ١(
  .ا احلريق الضخم اختلط دخانه بفحمهأي إن هذ. دخان وفحم: كابياً  ) ٢(
  .راضون: رضواناً  ) ٣(
  . الصديق اخلالص:اخللصان  ) ٤(
    .١٦/٢٢٨ والقصيدة يف األغاين . أحل:ألظ  )٥(
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حسان بن ثابت ينتسب ِإىل اخلزرج فهو حسان بن ثابت بن املنذر من بين النجـار أخـوال    
مـان   بث ولد يف يثرب قبل مولد الرسـول        .  مث من اخلزرج، واخلزرج قبيلة قحطانية      النيب  

  .سنوات وعاش عمراً مديداً يف اجلاهلية
وحسان شاعر مشهور يف اجلاهلية اتصل بالغساسنة ومدحهم وأخـذ جـوائزهم، واتـصل         
باملناذرة ومدحهم وأخذ جوائزهم، وقد كان بني األوس واخلزرج أيام مشهورة يف اجلاهلية ولذلك             

إىل املدينة كان حسان هو      وبعد هجرة الرسول    . جند حساناً يدافع عن اخلزرج ويهجو األوس      
شاعر اِإلسالم األول؛ فقد دافع عن اِإلسالم بلسانه دفاعاً جميداً حىت أصـبح زعـيم املناقـضات                 

وميلك حسان حصناً وبستاناً يف املدينة، وحصنه مـن أجـود           . الشعرية بني املسلمني واملشركني   
وبعد وفاة الرسـول    .  يضع أهله يف حصن حسان عندما خيرج للغزو        احلصون، وقد كان النيب     

كان الصحابة يقدرونه وجيلونه جزاء ما قدم من األعمال الصاحلة يف الدفاع عن اِإلسالم .  
وقد عاصر حسان حروب الردة، ومسع ورأى يف خالفة عمر بن اخلطـاب كيـف قـوض                 

. ق اللتني كان ينتجعهما طلباً للعطاء يف اجلاهلية       املسلمون مملكيت غسان يف الشام واملناذرة يف العرا       
وقد امتد به العمر حىت شاهد كيف يزيل اِإلسالم دولة الفرس العظيمة وكيف يقهر املسلمون دولة      

فحسان من املعمرين، فقد عاش ستني سنة ىف اجلاهلية وسـتني سـنة يف              . الروم يف الشام ومصر   
  .هـ٥٤اِإلسالم، وتويف يف خالفة معاوية سنة 

 

حسان بن ثابت امتد به العمر مئة وعشرين عاماً، فقال أشعاراً كثرية يف هذا العمر الطويل،                
وقد عرف عنه يف اجلاهلية أنه من أشعر أهل القرى، وعرف عنه يف اِإلسالم أنه شاعر الرسـول،                  

  . النوعني من شعرهوديوانه جيمع شعره اجلاهلي و اِإلسالمي، وسنتناول فيما يلي كال
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، سكان حسان بن ثابت يف العصر اجلاهلي شاعر اخلزرج يدافع عنهم ويرد على شعراء األو              

وقد اشتهر شعره يف العصر اجلاهلي، وتعدى يثرب، بل ِإنه وصل ِإىل العـراق والـشام وسـوق                
  : التاليةعكاظ، وقد قال حسان الشعر يف العصر اجلاهلي يف األغراض

  

يعترب مدح حسان يف اجلاهلية من أمجل شعره وأقواه بل ِإن مدحه يف اجلاهلية ميثـل شـعره                  
  :القوي يف أسلوبه ومعانيه، ومن أجود ما قال يف املدح قوله يف الغساسنة


 

  

  
 

  

  
 

 
 

  

فخر حسان يف اجلاهلية ال يقل جودة عن املدح، فهو الغرض الثاين الـذي يلـي املـدح،                  
  :يف الفخر يشبه أسلوبه يف املدح، ومن أجود ما قال يف الفخر قولهوأسـلوبه 


 

  

  
 

  

  
 

 
 

                                                
  . موضع قرب دمشق:جلق  ) ١(
  .مجع بازل وهو اجلمل الذي أكمل مثاين سنوات ودخل التاسعة: اجلمال البزل  ) ٢(
  . جبل قرب ينبع:رضوى. اجلبلأعايل :  مشاريخ. كثري:فعم  ) ٣(
  . البيض:الغر.  القصاع:اجلفنات  ) ٤(
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وب ال  قال حسان أشعاراً كثرية يف اهلجاء وخصوصاً يف هجاء األوس، فقد كانـت احلـر              
مبا أن قيس بن اخلطيم شاعر األوس يهجو اخلزرج فِإن حـسان ال             وتنقطع بني األوس واخلزرج،     

هداً يف هجاء األوس، ومعانيه يف اهلجاء هي اجلنب واهلروب من املعارك وذلة اجلدود وغـري                يألو ج 
  .ذلك من املعاين اليت جندها يف هجائه

  

ومن األغراض اليت قال حسان فيها الشعر يف جاهليته الغزل، وكان يستخدمه وسيلة لتأديـة            
  :ة القصيدة يف الغالب، ومن غزله قولهغرضه الشعري، فهو يكون يف مقدم


 

  

  
 

 
  

 
 

  
 

 
 

  
  
  

                                                
  . مجع قَرنَ وهو احلبل:األقران  ) ١(
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 ، وشعره يف اإلسالم يسري وفق العقيدة اِإلسالمية، فمـن         حسان بن ثابت شاعر الرسول      
  :أول ما قال يف اِإلسالم قوله


 

 
  

 
  

  
 

  

  
 

 
   يستمع ِإىل شعره يف املسجد، وقد قال الـشعر     جيل حسان ويقدره بل ِإنه     وقد كان النيب    

يف اِإلسالم يف األغراض القدمية ولكنه سخر أغراضه يف اِإلسالم خلدمة اِإلسالم ونشره والرد على               
  .املدح، واهلجاء والرثاء: مناوئيه، ومن األغراض اليت قال فيها الشعر يف ِإسالمه

  

املهاجرين وخص رجاالً من الصحابة مبدائح رائعة، وِإذا         ومدح   لقد مدح حسان الرسول     
 بالنبوة وباقتران امسه    تتبعنا املعاين اليت خيتارها ملدائحه وجدناها معاين ِإسالمية؛ فهو ميدح النيب            

  :باسم اهللا يف األذان، وبتطهريه األرض من األصنام؛ يقول حسان يف ذلك


 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

                                                  
 واألحقاف اجلزء اجلنويب الـشرقي مـن   }واذْكُر أَخا عاٍد ِإذْ أَنذَر قَومه ِباَألحقَاِف{: هود عليه السالم وهو املشار إليه يف قوله تعاىل  : هو  ) ١(

  .ايلالربع اخل
  .أبو حيىي هو زكريا عليهما السالم  ) ٢(
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                  ا على وفد بـين وجبانب املعاين اِإلسالمية جند حلسان معاين قدمية كما يف قصيدته اليت رد

  :متيم واليت مطلعها


 
 

 ا الزبري بن العوام واليت يقول فيها وكما يف قصيدته اليت ميدح:  


 
 

    
  :اء حسان يف قريش قبل أن يدخلوا يف اِإلسالم فقد قال فيهممعظم هج


 

 
  

 
 

  
 

 
  " اللهم أيده بروح القـدس    : "  حلسان جاء املشركني ودعا له حيث قال       وقد أذن النيب    

 أنه  ويف حديث عنه    " لَهذا أشد عليهم من وقع النبل     : "  ِإىل هجائه مث قال    وقد استمع النيب    
 فقال وأَحسن، وأمرت كعب بـن مالـك فقـال           أمرت عبد اهللا بن رواحة جاء قريش      : "قال

وكان حسان ال يهجو قريشاً بـالكفر وإمنـا    ". وأحسن، وأمرت حسان بن ثابت فشفى واشتفى      
اهجهـم وجربيـل    : "  يقول يهجوهم باهلزائم يف احلرب، والطعن يف أنسام، وقد كان النيب           

هجاء حسان قاسياً فقـد بكـى       وكان  . ، وكان يرسله ِإىل أيب بكر ليخربه بأنساب قريش        "معك
  :احلارث بن عوف املري حني قال فيه حسان


 

 
  

 
 

  عن فراره يف يوم بدر وترك أخيه أيب جهل يقتل؛ ألن حسان رضي         واعتذر احلارث بن هشام     
  :اهللا عنه قال فيه
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 تعرب عن اللوعة واحلزن ولكن تلك القصائد        حلسان رضي اهللا عنه قصائد يف رثاء الرسول         
 أجود مراثيـه يف الرسـول       من  ، و ال تصل ِإىل مستوى احلدث الكبري وهو موت الرسول          

  :قصيدته اليت مطلعها
      للرســوِل ومعهـد بطيبةَ رســم  

 
       ـدمهوت وقد تعفو الرســوم ،منري  

  :وأيضاً قصيدته اليت مطلعها 
  ما بالُ عينــك ال تنــام كَأنمـا        

 
      ــدمــِل األرا بكُحهمآِقي كُِحلَت  

 يف هجرته، وقـد     وقد رثى حسان أبا بكر وذكر موقفه الذي ال ينسى حني رافق النيب               
خلالدة اليت يتحلى ا  عثمان مبراث حمزنة، ومعظم رثاء حسان مشتمل على املواقف اِإلسالمية ا     ىرث

  .املرثي
وقد أحسن حسان يف االعتذار حيث اعتذر لعائشة رضي اهللا عنها عندما نسب ِإليه كالم مل                
يقله، واألبيات اليت قاهلا يف االعتذار تبني لنا أن حسان من املربزين يف هذا الغرض يقول رضي اهللا                  

  :عنه


 
  

  
 

 
  

 
 

          يها خمتلفة حيث تربز املعاين     هذه هي األغراض اليت طرقها حسان يف اجلاهلية واِإلسالم، فمعان
  .اِإلسالمية يف شعره اِإلسالمي، كما تظهر معاين اجلاهلية يف شعره اجلاهلي

                                                
  . املستفزة للوثب والعدو من أنثى اجلياد:الطمرة  ) ١(
  .أي إٍِا ال تغتاب النساء:  جائعة: غرثى. تتهم:تزن.  ذات وقار:رزان. عفيفة: حصان  ) ٢(
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  .تبلى: مد. تزول: تعفو. املرتل املعروف:  املعهدأثر باقٍٍ: رسم. املدينة املنورة: طيبة  ) ١(
 قد اختاره اهللا ِإىل جواره فِإن آثاره باقية يف املدينة حييط ـا النـور           إذا كان رسول اهللا     

  .ار األخرى وانطمستالذي يبيقها واضحة ِإذا زالت اآلث
  ما ال حيل انتهاكه:  دار احلرمة. العالمات:اآليات  ) ٢(

 يف دار ال حيل انتهاكها وهي املدينة املنـورة          ولكن آثار الرسول    . واآلثار معرضة للزوال  
  .حيث تشتمل على املنرب الذي كان مصدر ِإشعاع وهداية للبشر

  .زلـ املن:الربع  ) ٣(
زله ومسجده وأماكن صالته كلها     ـ واضحة، فمن   مكان ِإقامته    ِإن العالمات الدالة على   

  .زلة يف نفوس املسلمنيـ من املنتذكر مبا للنيب 
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 اليت كان يشع منها نور اِإلميان فيهدي الناس ِإىل اخلـري            ِإن طيبة تضم حجرات الرسول        ) ٤(
  .ويبعدهم عن الشر

   القدم:البلى.  املعرفة: العهد.متحى: تطمس  ) ٥(
 فِإن عالمات اِإلميان باقيـة      ا كان املوت قد خيم على تلك املعامل حيث دفن الرسول            ِإذ

  .وهي تتجدد يوماً بعد يوم
  . وسترههأخفا: واراه  ) ٦(

لقد عرفت الرسول حياً يرشدنا ِإىل اخلري، وعرفته ميتاً تعظنا آثاره ورسومه فقربه يذكرنا مبا               
  .كان يقوله لنا يف حياته

 علي احلزن عندما طفت باألماكن اليت كان يرتادها رسول هـذه األمـة فقـد       لقد استوىل   ) ٧(
  .امرت الدموع من عيين، ومثل عيين تؤايت بالدموع وتسعف به

  .تتحري: تبلد.  ِنعم:آالء  ) ٨(
كيف ال ينهمر الدمع بغزارة على نيب حباه اهللا من النعم ما ال يعد وال حيصى، فلو أردت أن                   

  .ا استطعت هلا عداًأعد تلك النعم مل
  .يقال شفّه اهلم أي أهزله: شفها  ) ٩(

ِإذا كانت نفسي قد أصابتها األرزاء، فِإن هذه املصيبة اليت حلت بنا أعظم من أي مـصيبة                 
ومما يدل على ذلك هذا اهلم الذي أهزل جسمي فلم يبق أمامي ِإال أنْ أعدد نعم الرسـول                  

.  
هو الشاخص من آثـار     : طلل. تها أي أكثر ما تستطيع     طاق :جهدها. تسيل الدمع : تذرف) ١٠(

  .الديار
  . الذي وفقه اهللا للسداد والصواب:املسدد) ١١(

وِإذا كان يل من دعاء لقرب نبينا وللبلد الذي يضم ذلك القرب فِإنين أطلب من اهللا أن يـنعم                   
  .على تلك باخلري العميم والربكة الدائمة
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ن أيب سلمى املزين، نشأ وعاش يف قبيلة غطفـان مـع أبيـه زهـري،                هو كعب بن زهري ب    
ومساكنهم فيما يعرف اليوم بعقلة الصقور وما حوهلا من الناحية الغربية حىت ضواحي يثرب مـن                
الناحية الشرقية، وكان كعب يتجول يف هذه البالد مع أخيه جبري ويرعيان أغنامهما، وقد مسعا بأمر       

 قرب موضـع   مكان يعرف بأبرق العزاف وهو أ      حوه جبري يقيمان يف    وبينما كعب وأ   ،الرسول  
 – يعين الـنيب     –اثبت يف الغنم حىت آيت هذا الرجل        : ِإىل املدينة من بالد غطفان قال جبري لكعب       

 فدخل قلبه اِإلميان وأسلم وبقي مـع  فأرى ما عنده فثبت كعب، وذهب جبري والتقى بالرسول   
  :وعندما علم كعب خبرب جبري أرسل ِإليه هذه األبياتالرسول ومل يعد ِإىل كعب، 


 

 
  

 
 

  
 

 – 

  
 

 
   وأهدر دمـه     مبا جاءه من كعب، فغضب النيب        فلما قرأ جبري هذه األبيات أخرب النيب        

  :وقد رد جبري على كعب باألبيات التالية


 
 

  
 

 
  

 
 

  –
 

 
 

                                                
  . هلكت مثل غريك:ويب غريك  ) ١(
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  قتل رجاالَ ممـن آذَوا اِإلسـالم واملـسلمني وِإين        ِإن النيب   : وقال يف رسالة بعث ا إليه     
  . يقبل إسالم املرء وال ينظر ِإىل ماضيهأنصحك باِإلسالم، وقد أخرب جبري كعباً بأن الرسول 

 مسلماً يف أول الـسنة التاسـعة مـن         وعندما ضاقت األرض بكعب أقبل على الرسول        
خنت راحليت ودخلت املسجد فوجـدت      عندما وصلت ِإىل باب املسجد أ     : عباهلجرة، ويقول ك  

 أن ال إله ِإال اهللا   دأشه:  فعرفت الرسول بصفته فدنوت منه وقلت      الناس حلقات حول الرسول     
: كعب بن زهري، قـال    : من أنت؟ قلت  : وأشهد أن حممداً رسول اهللا، األمان يا رسول اهللا، قال         

اليت ) بانت سعاد ( عنه، واستأذنه كعب مث ألقى قصيدته        مث عفا الرسول    ! ما يقول   الذي يقول   
  :مطلعها

  بانت سـعاد فقليب اليــوم متبـولُ      
 

  متيم ِإثْرهــا مل يفْـد مكبــولُ        
 ِإىل قصيدته واستحسنها فخلع عليه بردته، وهي مشلة يشتمل ا الرسول       وقد استمع النيب     

هـ٢٦عب سنة  وقد تويف ك.  
 

شعر كعب بن زهري من أجود الشعر فقد مجع بني الطبع والتنقيح، أما الطبع فِإنه ينتسب ِإىل                 
أسرة فيها كثري من الشعراء والشاعرات، فوالده زهري شاعر مشهور، وجده ربيعة بن رياح شاعر،               

اعرة، وعمته اخلنساء شاعرة، وقد اعتىن بـه  وأخوه جبري شاعر، وابنه عقبة شاعر، وعمته سلمى ش    
والده منذ طفولته فعلمه الشعر، وملا رأى والده أنه يرغب يف قول الشعر أراد أن خيتربه فأخذه على           
ظهر مجل وبدأ زهري يقول البيت من الشعر مث يطلب من ابنه كعب أن يأيت ببيت بعده، فال يلبث                   

  . ِإىل أن ابنه شاعر وأنه يستطيع أن يقول الشعر اجليدكعب أن يأيت بالبيت املطلوب فاطمأن زهري
 

:  وعد من شعرائها املقدمني، وقد قال الشعر يف أغراض خمتلفة منها           ،اشتهر كعب يف اجلاهلية   
الفخر؛ فقد فخر بشعره وبأصله يف مزينة، وقال يف اهلجاء فقد كان يهجو زيد اخليـل، مث هجـا                   

، وخص أخاه جبرياً ببعض اهلجاء، وقال يف الغزل أيضاً، وكان يبدأ به قصائده، والوصف،           املسلمني
  .ووصفه قريب من وصف والده زهري
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أما أسـلوبه فقـد     . واملعاين اليت قال فيها شعره يف اجلاهلية هي املعاين املتداولة بني الشعراء           
  .وجودة سبكهااشتهر بالتنقيح حيث سار على طريقة أبيه يف اختيار األلفاظ 

 

مل يتأثر شعر كعب بن زهري باِإلسالم كثرياً كما تأثر شعر غريه من الصحابة، فقد بقي على                 
طريقته يف اجلاهلية يف اختيار معظم معانيه ويف اختيار ألفاظه، فمن املعروف أن اِإلسـالم يرقـق                 

سالمي وجدناه ال خيتلف كثرياً عن شـعره        عواطف الشاعر فريق شعره وِإذا تتبعنا شعر كعب اإلِ        
  :اجلاهلي ِإال يف بعض املعاين اِإلسالمية، وقد قال كعب شعره اِإلسالمي يف األغراض التالية

  

اليت مدح ا الرسـول     ) بانت سعاد (سبق كعب بن زهري غريه من شعراء اِإلسالم بقصيدته          
 الرسول  والصحابة، فقد أعجبمبدح كعب فعندما مسع قوله :  


 

 
  

 
  

  
 

  

   بردتـه   يستمعوا شعر كعب، وقد خلع الـنيب         إىل الناس من حوله أن       أشار الرسول   
وأعطاها إياه، وقد اشتهرت هذه القصيدة على امتداد التاريخ اِإلسالمي، وهذا يدل على جـودة               
معانيها وقوة أسلوا مضموا، ولكعب قصائد يف املدح اليت قاهلا بعد ِإسالمه ولكنها ال تصل ِإىل                

  :اهلا يف اِإلسالم قصيدته يف مدح األنصار ومنهاومن قصائد املدح اليت ق) بانت سعاد(درجة 


 
  

  
 

 
   

                                                
  .هاجروا: زولوا.  اجلماعة من العشرة ِإىل األربعني:العصبة  ) ١(
  . األعزل من ال رمح معه.من ليس معه ترس: األكشف. ضعفاء: أنكاس  ) ٢(
  . اجلماعة من الفرسان دون األلف:املقنب  ) ٣(
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يح، فهو ينتهج منـهج التعـريض       هجاء كعب بن زهري يف اِإلسالم يبتعد عن السب والتجر         
ويبتعد عن ذكر األمساء، وهذا الطريق الذي سلكه يف اِإلسالم خيتلف عن الطريق الذي سار فيه يف                

  .جاهليته؛ فقد كان هجاؤه يف اجلاهلية قاسياً وصرحياً
  :ب الصريح قولهوابتعاده عن ذكر األمساء وعن السومن تلطفه يف اهلجاء 


 

 
  

 
 

    

ليس غريباً على كعب بن زهري أن يتقدم على غريه يف هذا الغرض، فوالده زهري جعل آخـر         
 حكم والده فهي حكم ومواعظ وجـه اِإلسـالم   معلقته حكماً متوالية، وحكم كعب ختتلف عن     

  :فمن حكمه قوله. معظمها فتحولت ِإىل عظات ترقق القلوب


 
 

    : ومن احلكم اليت تعظ القلوب


 
 

  
 

 
  

 
 

    :وقوله
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  دم كعب بن زهري يف الفترة اليت كان يسب فيها اِإلسالم واملـسلمني             عندما أهدر النيب    
ر هم الذين يبحثون عنه حىت ضيقوا عليه، وبعد أن هداه اهللا لِإلسالم وقال قـصيدته                كان األنصا 

  :املشهورة يف مدح الرسول واملهاجرين مل يذكر األنصار يف تلك القصيدة بل عرض م يف قوله


 
  

  استاء املهاجرون وقالوا ِإن مدحاً ال يشمل ِإخواننا األنصار ِإمنا    وقد استاء األنصار من ذلك، و     
  .هو ناقص، وقد مسع كعب بن زهري ذلك احلديث فعزم على إنشاء هذه القصيدة

                                                
  .مجع تنبال وهو القصري: التنابل.  فر وأعرض: عرد.مينعهم: يعصمهم.  البيض:الزهر  ) ١(
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  ..ما دون األلف من الفرسان: املقنب  ) ١(
صار حتميه عنـد احلاجـة   فليكن يف جمموعة صاحلة من األنمن أراد أن يتمتع باحلياة الكرمية    

  .وتشد عضده
ِإن عقول األنصار تعادل اجلبال يف كربها وعظمها، وهم كرماء فأيديهم خلف من املطـر؛                 ) ٢(

  .ألا جتود باملال والعطاء الكثري عندما تقل األمطار ويصيب الناس القحط واجلدب
يع الرماح القويـة يف     ومسهر اسم رجل تنسب له الرماح وكان يب       .  الرمح القوي  :يالسمهر  ) ٣(

  .السيوف: صواقل اهلندي). القطيف(اخلط 
لطعن وتدفعها ِإليه ألن تلـك      اِإن أولئك الرجال حيملون الرماح القوية بأذرع تكرهها على          

  .تشبه سيوف اهلند وهي طويلة تساعد على دفع الرمح بقوة
  . ضعيفة النظر:الكليلة  ) ٤(

اجلمر املتوقد من شدة الغيظ وشهوة اللقـاء، وتلـك          ِإم ينظرون ِإىل أعدائهم بأعني تشبه       
  .األعني حادة البصر غري ضعيفة

املشرفية السيوف املنسوبة ِإىل املشارف وهي قرى يف أطراف الريف من جهة البادية    : املشريف  ) ٥(
الذي ِإذا هز تتابعـت أجـزاؤه يف اضـطراب          : اخلطار. سواء كانت يف الشام أو يف اليمن      

  .منتظم
  .د األنصار يف سبيل اهللا وقاتلوا العرب حىت دخلوا يف دين اِإلسالملقد جاه

  .القهر والبطش: السطوة. احلرب: اهلياج  ) ٦(
  عندما يأمرهم حبرب   واألنصار ال يبخلون بنفوسهم وإمنا يبذلوا يف سبيل طاعة الرسول           

  .أعداء اِإلسالم الذين حياولون قهر املسلمني والبطش م
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غلـظ الرقـاب،    : غلب الرقاب . موضع يف اليمامة تكثر به األسود     :  خفية .عتادوا ا :دربوا  ) ٧(
  . معتادة:ضواري

علـى أكـل اللحـوم    " خفيـة "ِإن اعتياد األنصار على خوض احلروب يشبه اعتياد أسود   
  .واالفتراس

  .ون الناس أي يكرمومر يق:مقاري. زل فيها مطرـمل ين: خوت النجوم  ) ٨(
هلم يف زمن الشدة وتوقف األمطار؛ فهم يقرون السائل والطائف ـم            األنصار يبذلون أموا  

  .زلون بساحتهمـفيجعلون أولئك ين
اليت أمضت عشرة أشهر    : العشراء. مجع كوماء وهي العظيمة السنام    : الكوم. يأتيهم: ينوم  ) ٩(

  ..من محلها
حيـل بـساحتهم    واألنصار كرام فهم ينحرون اِإلبل العشار ذوات األسنمة العظيمة عندما           

  .الضيف
  . العنق:العالوة) ١٠ (

ِإن األنصار يشتهرون بالكرم يف وقت الشدة وهو الشتاء، ويشتهرون بضرب عنق اجلبار يف              
  .املعارك، فهم جيمعون بني الكرم والشجاعة
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 .وازن بني مدح حسان بن ثابت يف اجلاهلية ومدحه يف اِإلسالم - ١

واستشهد علـى ذلـك   ن لقريش أشد من هجاء غريه       ملاذا كان هجاء حسا    - ٢

 .بشيء من شعره

 كيف مت ِإسالم كعب بن زهري؟ - ٣

 .مبيناً سبب شهرا) بانت سعاد(حتدث عن قصيدة كعب بن زهري  - ٤

  .اذكر بعضاً من أبيات كعب بن زهري يف احلكمة - ٥
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 القصد من النثـر     النثر األديب يف عصر صدر اِإلسالم يتمثل يف اخلطابة والرسائل، وإذا كان           
                األديب هو التأثري وإثارة العواطف، فإن اخلطبة والرسالة هلما األثر الكبري يف إثارة العواطف ومن ثَم

  .التأثري يف الناس، على أن اخلطبة تؤثر يف الناس أكثر من تأثري الرسالة
 

 
 

خذ يدعو النـاس     أ قبل البعثة، وعندما بعث    معدود من فصحاء العرب وبلغائهم       الرسول  
إيل عبادة اهللا ونبذ الشرك، وكانت اخلطابة هي الوسيلة اليت توصل تعاليم اِإلسالم ِإىل قريش خاصة     

 يف مكة قبل أن يهاجر ِإىل املدينة مـن أقـوى   وقد كانت خطب الرسول . مث ِإىل العرب عامة 
رب القادمني للحـج ملـا   اخلطب اليت يسمعها العرب، ولوال تأثري تلك اخلطب يف قريش مث يف الع         

  . وأهل مكةحدثت اخلصومة بني النيب 
{:  يف مكة خطبته يف قريش عندما نزل عليه قولـه تعـاىل            ومن خطبه         

     { ) إن : "فقد مجع قريشاً وخطب فيهم، ومن تلك اخلطبة       ) ٢١٤: الشعراء، آية
كذبت الناس مجيعاً ما كذبتكم، ولو غررت النـاس مجيعـاً مـا             الرائد ال يكذب أهله، واهللا لو       

  ".غررتكم، واهللا الذي ال إله ِإال هو ِإين لرسول اهللا ِإليكم حقاً وِإىل الناس كافة
وقـد شـرع    .  ِإىل املدينة أصبحت خطبه توضح التشريع اِإلسالمي       وعندما هاجر النيب    

  . اجلمعة والعيدين وخطبة احلجةاِإلسالم خطب
 اخلطب اليت تقال يف املناسبات فهي قوية ومؤثرة، ومن تلك اخلطب خطبة أيب بكـر يف                 أما

  .يوم السقيفة، وخطبة عمر يوم توىل اخلالفة، ولعلي ابن أيب طالب خطب بليغة يف مناسبات كثرية
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واخلطابة يف العصر اِإلسالمي ختتلف عن خطب اجلاهلية؛ فاخلطبة اجلاهلية تعتمد على السجع        
ا، أما اخلطبة يف اِإلسالم فتتميز بسهولة األسلوب، وضوح املعىن، وهي تستقي معانيهـا              يف أسلو 

  .من القرآن واحلديث
ومن عادة اخلطيب أن خيطب واقفاً، ويكون ذلك فوق منرب أو مرتفع من األرض، ويعتمـد                

سالمية وال يتصدى للخطبة ِإال رجل عرف ببالغته وقوة تأثريه، ولذلك جند اخلطب اإل          . على عصا 
عكس ما كان سائداً يف العصر اجلاهلي فِإن الشاعر يؤثر أكثر بتؤثر يف الناس أكثر من تأثري الشعر،        

  .من اخلطيب
 

 
  

نضر اهللا عبداً سِمع مقاليت     : "  خطب باخليف من مىن فقال     أن النيب   : روي زيد بن ثابت   
ا، مث أداها ِإىل من مل يسمعها، فَرب حامِل ِفقٍْه ال فقه له، ورب حامل فقه ِإىل من هو أفقـه          فوعاه

. ِإخالص العمل هللا، والنصيحة ألويل األمر، ولزوم اجلماعة       : ثالث ال يِغلُّ عليهن قلب املؤمن     . منه
ناه يف قلبه، وأتته الدنيا     عل غ مجع اهللا مشله وج   : مهه اآلخرة ومن كان   . ِإن دعوم تكون من ورائه    

فرق اهللا أمره وجعل فقره بني عينيه، ومل يأته من الدنيا ِإال مـا           : ومن كان مهه الدنيا   . وهي راغمة 
  .)١("كتب له

  

 "            الـنيب نزل القرآن وسن أمركم ولست خبريكم، ولَِكن ليتأما بعد، فِإين و     ـالَّموع 
  .فَعِلمنا

، وأن أمحق احلُمِق الفُجور، وأن أقواكم عندي الـضعيف        )٢(واعلموا أن أكْيس الكيِس التقَى    
                                                

  .١٣٢إعجاز القرآن   ) ١(
  . الفطنة والذكاء:الكيس  ) ٢(
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  .حىت آخذ له حبقه، وأن أضعفكم عندي القوي حىت آخذ منه احلق
           غْت١(أيها الناس إمنا أنا متبع ولست مببتدع فِإن أحسنت فأعينوين وِإن ز( أقـول  . مِوين فَقَو

  .)٢("قويل هذا وأستغفر اهللا العظيم يل ولكم
  

حق ذي حـق يطـاع يف     اقرؤوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، إنه مل يبلغ             "
ِإن اسـتغنيت عفَفْـت، وِإن   : يتـيم زلة وايل ال  ـ أال وِإين أنزلت نفسي من مال اهللا مبن        معصية اهللا 

  .)٣("القَضم ال اخلَضم: افتقرت أكلت باملعروف، تقَرم البهمِة األعرابية
 

 

، وفعلكم  )٤(أَهواؤكُم، كالمكم يوهي الصم الصالَب    أيها الناس اتمعةُ أبدانهم، املختلفةُ      " 
، ما  )٦(، فِإذا جاء القتالُ قلتم ِحيدي حيادِ      )٥(كيت وكيت : قولون يف االس  تيطمع فيكم األعداء،    

سألتموين التأخري ِدفـاع    ! عزت دعوةُ من دعاكم وال استراح قلب من قاساكم، أعاليلُ بأضاليل          
ل، هيهات ال مينع الضيم الذليلُ، وال يدرك احلق ِإال باجلد، أي دار بعد داركـم                ذي الدين املطُو  

اهللا من غَررتموه ومن فاز بكم فقد فاز بالـسهم          غرور و متنعون، أم مع أي ِإماٍم بعدي تقاتلون؟ امل       
قولكم، وال أطمع يف    ، أصبحت واهللا ال أصدق      )٧(األخيب، ومن رمى بكم فقد رمى بأفْوق ناصل       

القوم رجال أمثالكم، أقواالً بغري علم، وغفلة من غـري          ! نصركم، وال أوعد العدو بكم، ما بالكم      
                                                

  .العدول عن طريق احلق: الزيغ  ) ١(
  .٢/٢٣٤عيون األخبار   ) ٢(
  .٢/٢٣٤واخلطبة يف عيون األخبار .  األكل بأقصى األضراس:اخلضم. األكل بأطراف األسنان: القضم.  أكل أكالً ضعيفاً:متقر  ) ٣(
  .ارة الصلبة القويةاحلج:  الصم الصالب.يضعف: يوهي  ) ٤(
  . كذا وكذا:كيت وكيت  ) ٥(
  .كلمة يقوهلا الفار من القتال: حيدي حياد   )٦(
  .٢/٥٤واخلطبة يف البيان والتبني . سهم كسر أعاله أي ال نصل فيه: أفوق ناصل  ) ٧(
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  ".ورع، وطمعاً يف غري حق؟ فرق اهللا بيين وبينكم وأعقبين بكم من هو خري يل منكم
  

عرى كلمة التقوى، خري امللَل ملةُ ِإبراهيم، وأحـسن         أصدق احلديث كتاب اهللا، وأوثق ال     " 
، خري األمور أوسطها، وشر األمور حمدثاا، ما قل وكفى خري مما كثـر   السنن سنة النيب حممد     

وأهلى، خري الغىن غىن النفس، وخري ما أُلقى يف القلب اليقني، اخلمر مجاع اِإلمث، النـساء حبالَـةُ                  
، من الناس مـن ال يـأيت        )٢(بة من اجلنون، حب الكفاية مفتاح املعجزةَ      ، الشباب شع  )١(الشيطان

، أعظم اخلطايا اللسان الكذوب، سباب املؤمن فـسق،         )٣( وال يذكر اهللا ِإال هجرا     دبراًاجلماعة ِإال   
         هكْذبأَلَّ على اهللا يتله   )٤(وقتاله كفر، وأكل حلمه معصية، من ي فَرغي ِفرغب يف ديـوان  مكتو.  من ي

من عفا عِفي عنه، الشقي من شقي يف بطن أُمه، والسعيد من وعـظ بغـريه، األمـور                  : احملسنني
بعواقبها، مالك العمل خواتيمه، أشرف املوت الشهادة، من يعرف البالَء يصرب عليـه، ومـن ال                

  ."يعرف البالء ينِكره 
  

                                                
  . اليت يصاد ا:احلبالة  ) ١(
  .العجز: املعجزة  ) ٢(
  . هجران القلب وترك اإلخالص يف الذكر:اهلجر  ) ٣(
  .٢/٥٦ والبيان والتبيني ١٤٧واخلطبة يف إعجاز القرآن . ن بدخول اجلنة أو النار أي من حيكم على فال:من يتأل على اهللا  ) ٤(
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 ولكنها قليلة جداً، وعندما نزل القـرآن        لرسول  كانت الكتابة معروفة يف مكة قبل بعثة ا       
{: الكرمي حث على الكتابة فقد قال اهللا تعـاىل                          

       {)١( .  
 الرسـائل امتـداد      تنحصر يف كتابة الرسائل، وكتابـة      والكتابة الفنية يف عهد الرسول      

للحديث العادي ولذلك جند الرسائل ختلو من التكلف فهي سهلة العبارة خاليـة مـن عبـارات               
من عبد اهللا فالن ِإىل     (التفخيم تنصب على الغرض الذي أنشئت من أجله، وهي تبتدئ عادة بـ             

  ).فالن أما بعد
والرسـائل ِإىل عمـال     الرسائل ِإىل امللوك واألمراء،     : وتشمل الرسائل يف عهد الرسول      

الدولة، باإلضافة ِإىل الرسائل الشخصية، ويف عهد اخللفاء الراشدين كانت الرسائل ترسـل مـن               
وكانت الرسائل تشتمل على وصايا وتعليمات كما أا تشمل   . اخلليفة ِإىل األمراء والقواد والقضاة    

لفاء الراشدين مل ختتلف عما كانت      ما يوجه ِإىل عامة املسلمني، وطريقة كتابة الرسالة يف زمن اخل          
 إال بنوع من اإلطناب، كما جند يف رسائل عمر أو رسائل علي رضـي               عليه يف زمن الرسول     

  .اهللا عنهما
 

 

  :من حممد رسول اهللا إىل كسرى عظيم فارس"
أن ال أله ِإال اهللا وحده ال شريك له وأن          سالم على من اتبع اهلدى وآمن باهللا ورسوله وشهد          

حممداً عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء اهللا تعاىل، فِإين أنا رسول اهللا ِإىل الناس كافة، ألنذر من كان                 
  .)٢("فأَسِلم تسلَم. حياً وحيق القول على الكافرين

                                                
  .٢٨٢سورة البقرة آية   ) ١(
  .١٣٤إعجاز القرآن   ) ٢(
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  "بشةمن حممد رسول اهللا ِإىل النجاشى ملك احل" 
ِسلْم أنت فِإين أمحد ِإليك اهللا امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن، وأشهد أن عيـسى بـن       

 الطيبة، فحملت بعيسى فحملته من روحه ونفخـه  )١(مرمي روح اهللا وكلمته ألقاها ِإىل مرمي البتول      
  .كما خلق آدم بيده ونفخه

على طاعته وأن تتـبعين وتـؤمن بالـذي    وِإين أدعوك ِإىل اهللا وحده ال شريك له، واملواالة          
جاءين، وإين أدعوك وجنودك ِإىل اهللا تعاىل، فقد بلَغت ونصحت، فاقبلوا نصحي، والسالم علـى               

  .)٢("من اتبع اهلدى
 

  .ال هوسالم عليك، فإنا حنمد ِإليك اهللا الذي ال إله ِإ"
أما بعد فِإنا عهدناك وأمر نفسك لك مِهم، فأصبحت وقد ولِّيت أمر هذه األمـة أَمحِرهـا                 
وأَسوِدها، جيلس بني يديك الصديق والعدو والشريف والوضيع ولكل حصته من العدل، فـانظر              

وِإنـا كنـا   .  فيه القلوب)٣(كيف أنت يا عمر عند ذلك فِإنا حنذرك يوماً تعنو فيه الوجوه، وجتب      
أن يكون ِإخوان العالنية أعداء السريرة، وِإنا نعوذ  : نتحدث أن أمر هذه األمة يرجع يف آخر زماا        

زل الذي نزل من قلوبنا، فِإنا ِإمنا كتبنـا ِإليـك نـصيحة لـك،              ـباهللا أن تنِزلَ كتابنا سوى املن     
  .)٤("والسالم

 

  . سالم عليك:من عبد اهللا عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني ِإىل عبد اهللا بن قيس"
                                                

  . القطع ومسيت مرمي البتول ألا قطعت عن الرجال:البتل  ) ١(
  .١٣٤إعجاز القرآن   ) ٢(
  . خفق واضطرب:وجب القلب  ) ٣(
  .١٣٩إعجاز القرآن   ) ٤(
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فِإن القضاَء فريضةٌ حمكمة وسنةٌ متبعة، فافهم ِإذا أُدِلي ِإليك، فإنه ال ينفع تكَلُّم حبق               . أما بعد 
  .اذَ لهنفال

         آس بني الناس يف وجِهك وعدِلك وجمِلِسك، حىت ال يطمع       يفـك، وال ييـأسيف ح شريف 
  .)١(ضعيف من عدلك

البينةُ على من ادعى واليمني على من أنكر، والصلح جائز بني املسلمني ِإال صلحاً أَحلَّ حراماً     
 أن  – فراجعت فيه عقلك، وهديت لرشـدك        –يته باألمس   وال مينعك قضاًء قض   .  حرم حالالً  أو

قدمي من التمادي يف الباطلترجع ِإىل احلق، فِإن احلق خري ومراجعةً احلق .  
 مما ليس يف كتاب وال سـنة، مث اعـرف األشـباه             )٢(الفَهم الفَهم، فيما تلَجلَج يف صدرك     

  .واألمثال، وِقِس األمور عند ذلك واعِمد ِإىل أشبهها باحلق
           عى حقاً غائباً أو بينةً أمداً ينتهي إليه، فِإن أحضلـه حبقـه، وِإال        واجعل ملن اد بينةً أخذت ر

  .)٣(استحللت عليه القضية فِإنه أنفى للشك وأجلى ِللْعمى
املسلمون عدول بعضهم على بعض، ِإال مجلُوداً يف حد، أو جمرباً عليه شهادةُ زور، أو ظِنيناً                

  .)٥(نات، فِإن اهللا تولّى منكم السرائر ودرأَ باألميان والبي)٤(يف والٍء أو نسب
  رجوالض لقيف مـواطن           )٦(وِإياك والغ والتأذِّي باخلصوم، والتنكُّر عند اخلصومات، فِإن احلق 

احلق يعِظم اهللا به األجر، وحيسن به الذُّخر، فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه اهللا ما بينـه                   
نه اهللا، فما ظنك بثـواِب اهللا عـز    نفسه شاا يعلم اهللا أنه ليس من    وبني الناس، ومن ختلَّق للناس مب     

  ".والسالم . وجل يف عاجل رزقِه وخزاِئِن رمحِته
                                                

  .أي سو بني املتخاصمني يف بشاشة وجهك وعدلك...: آس بني الناس  ) ١(
  . تردد:تلجلج  ) ٢(
  . أوضح لألمر املبهم:أجلى للعمى  ) ٣(
  . املتهم:الظنني  ) ٤(
  . دفع:درأ  ) ٥(
  . قلة الصرب:الضجر.  شيق الصدر:الغلق  ) ٦(
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 .حتدث عن أمهية اخلطابة يف عصر صدر اِإلسالم -١

  .حتدث عن الرسائل يف هذا العصر، واذكر أهم ما مييزها -٢
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هـ بعـد تنـازل     ٤١ي اهللا عنه سنة     يبتدئ العصر األموي خبالفة معاوية بن أيب سفيان رض        
احلسن بن علي رضي اهللا عنهما له عن اخلالفة، وينتهي مبقتل مروان بن حممد آخر خلفاء بين أمية                  

  .هـ وقيام الدولة العباسية١٣٢سنة 
ويف هذا العصر ازدهرت اللغة واألدب، فاتسعت مدلوالت اللغـة ودخلتـها مـصطلحات         

  .ية وكثرة احتياجااجديدة بسبب اتساع الدولة اِإلسالم
  وسنتحدث فيما يلي عن الشعر والنثر وتطورمها يف هذا العصر

  
  

ازدهر الشعر يف العصر األموي، وتفتقت سوقه بسبب إجزال األمويني العطـاء للـشعراء،              
وشيوع العصبية القبلية، كما كان لقيام الطوائف السياسية من شيعة وخوارج وزبرييني أثره الكبري              

 فلقد كان هلذه الطوائف شعراء وخطباء ينافحون عنها، وميدحون زعماءها، ويهجـون  يف األدب؛ 
  .مناوئيها، مما دفع بعجلة األدب ِإىل األمام

  
  

حافظ الشعراء على أغراض الشعر القدمية من مدح وفخر وهجاء ورثاء وغزل ووصف، وإن              
  .اهليتأثرت هذه األغراض حبضارة العصر األموي اليت ختتلف عن العصر اجل

الـشعر  : وقد جدت أغراض جديدة مل تكن معروفة يف العصر اجلاهلي، ومن تلك األغراض            
السياسي والغزل العذري وأنواع من الوصف، مثل وصف البالد املفتوحة وما فيهـا مـن أـار               
وقصور وحدائق ومعابد، ومبا أن األغراض الشعرية يف هذا العصر كثرية ومتعددة فِإننا سـنتناول               

  .ه األغراضبعض هذ
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زاع بني املسلمني، فقد قـام      ـعندما اندلعت الفتنة يف زمن عثمان كانت ِإيذاناً باستمرار الن         
ولكن خالفته مل تدم طويالً      معاوية يطالب بدم عثمان، وقد اختار املسلمون علياً خليفة للمسلمني         

زاع ِإىل التحكيم الذي برز     ـذلك الن زاع بينه وبني معاوية رضي اهللا عنهما، وقد أدى          ـبسبب الن 
بسببه اخلوارج، وبعد مقتل علي رضي اهللا عنه توىل اخلالفـة ابنه احلسـن، مث تنازل ملعــاوية                

  .حقناً لدماء املسلمني
وقد استاء أنصار علي من احلكم األموي، وبرز الشيعة الذين يرون أن علياً وبنيه هم األحق                

يعوا مصارعة األمويني، كما قام عبد اهللا بن الزبري الذي مل يبـايع             باخلالفة، ولكن الشيعة مل يستط    
وذه وتوالت انتصاراته،   ليزيد بن معاوية، ودعا لنفسه باخلالفة، فبايعه كثري من املسلمني، وقوي نف           

  . عليه يف عهد عبد امللك بن مروانيضِإىل أن قُ
عنـها ويهـاجم أعـداءها،      شعر فكان لساا الناطق الذي يذود       ل ا اهذه االجتاهات واكبه  

ـ     . فاألمويون هم أصحاب الدولة، ولذا كان أكثر ألسن الشعراء معهم          ذين ومن أبرز الـشعراء ال
  :هو يقول فيهميدافعون عن األمويني األخطل ف


 

  

  
 

  

  
 

  

 عراؤهم، ومن أبرزهم الكميت بن زيد األسدي الذي يقول يف بين هاشمش موالشيعة لَه:  


 
 

  
 

 
                                                  

  .شاءالفح: اخلنا. حيشدون جنودهم دفاعاً عن احلق: حشد على احلق  ) ١(
  .امللجأ: املعتصر. أظلمت: تدجت  ) ٢(
  .أي أم ينكلون بأعدائهم ماداموا يثورون عليهم ويعصوم": مشس العداوة حىت يستقاد هلم"ومعىن مجع مشوس أي عسري، : مشس  ) ٣(
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 واخلوارج فئات كثرية وهلم شعراؤهم، وقد ناصبوا الدولة األموية العداوة.  

وقد أشاد شعراء الزبرييني بانتصارات مصعب بن الزبري يف العراق، ومن أبرز شعراء الزبرييني              
  :عبيد اهللا بن قيس الرقيات الذي يقول يف مصعب


 

 
  

 
 

   

اهتم اخللفاء واألمراء بتأييد الشعر ألن الشعر يهيمن على النفوس ويتناقلـه النـاس بيـسر                
ـ     وسهولة، فال جتد جملساً من االس ِإال ويذكر فيه الشعر، وبنو              ىأمية يعرفون سلطان الشعر عل

نفوس العرب، وهم يف أمس احلاجة ِإىل اإلشادة م وتأييدهم أمام خصومهم الكثريين من شـيعة                
  .وخوارج وزبرييني

واملدح يف العصر األموي مل يقتصر على بين أمية وقوادهم ولكن املديح الذي قيل يف هـؤالء        
عصر األموي، وشعر املدح يقال عادة يف اخلليفة واألمراء         ميثل نسبة عالية من املديح الذي قيل يف ال        

  .والقواد
 )٢( وذو الرمـة ونـصيب     الفرزدقاألخطل وجرير و  : ومن أشهر شعراء املدح يف هذا العصر      

واملعاين اليت قال فيها هؤالء الشعراء مـدحيهم ال         . )٥( وزياد األعجم  )٤( وأبو خنيلة  )٣(وليلى اَألخيلية 
                                                

  . أشتم:أقصب  ) ١(
  .هـ١٠٨هو نصيب بن رباح من شعراء الدولة األموية تويف سنة   ) ٢(
  .هـ٨٠فيت سنة شاعرة أموية تو  ) ٣(
و خنيلة شاعر أموي وهذا هو امسه فهو أبو خنيلة بن حزن من بين محان من متيم امتد به العمر حىت قيام الدولة العباسية حيـث قتـل سـنة          أب  ) ٤(

  .هـ١٤٥
فهان، وعاش يف خراسان    هو زياد بن سليمان األعجم من موايل عبد القيس ومسى باألعجم؛ ألنه يف لسانه عجمة، نشأ يف أص                 : زياد األعجم   ) ٥(

  .هـ١٠٠حيث تويف ا سنة 
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معاين املدح يف العصر اجلاهلي من شجاعة وكرم ووفاء وحلم وجنـدة ومـروءة           ختتلف كثرياً عن    
  .ونبل

ومن أبيات املدح اليت جتمع كثرياً من املعاين اآلنفة الذكر قول زياد األعجم يف عبد اهللا بـن                  
  :احلشرج اجلعدي


 

 
  

 
  

  
 

 
 ويشمل املدح املعاين اِإلسالمية ولكنها قليلة ِإذّا قيست باملعاين املتوارثة منذ العصر اجلاهلى.  

 

ملا قامت الدولة األموية على أساس التعصب لبين أمية كان ذلك إيذاناً بفتح البـاب علـى                 
مصراعيه لتعصب العرب لقبائلهم، وبعث ما كانت تعتز به القبائل وتقلل من شـأن خـصومها                

  . واخللفاء الراشدينالتقليديني يف اجلاهلية، وهذا باب سده اِإلسالم يف زمن الرسول 
 صر األموي امتداد للهجاء يف العصر اجلاهلي، فاألصل فيه التقليل مـن شـأن             فاهلجاء يف الع  
  . به سواء كان فرداً أو قبيلةصاملهجو وإحلاق النقائ

  . وغريهم)٢(، وثابت قطنةالفرزدق و،والشعراء اهلجاؤون يف هذا العصر كثريون منهم جرير
 

 شاعر قصيدة يفتخر فيها بنفسه وقبيلته     النقائض قصائد ينقض بعضها بعضاً؛ وذلك بأن يقول       
ويعرض بشاعر آخر أو يهجو قبيلة ذلك الشاعر، فِإذا مسع الشاعر املهجو تلك القصيدة نقـضها                

والبد من اتفاق القـصيدتني البادئـة باهلجـاء         . نقض معانيها بالرد عليها وفضح أكاذيبها     : أي

                                                
  . تنقبض:تشنج.  الطالبون العطاء:املعتفون  ) ١(
  .ثابت بن كعب بن جابر العتكي من األزد شهد كثرياً من الوقائع يف خرسان: هو  ) ٢(
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  . والقافية، البحر:واملنقوضة يف
يف العصر اجلاهلي، مث توسع فيها شعراء مكة واملدينة قبل فتح مكة، ويف            وقد عرفت النقائض    

يف البـصرة،   ) سوق املربد (العصر األموي ازدهر شعر النقائض، لوجود مسرح دائم للشعر وهو           
الذي اختذه شعراء النقائض مكاناً إللقاء القصائد اليت تلحق العار واخلزي بالقبيلـة املهجـوة أو                

وقـد  . يف مجهور ذلك السوق خري معني له على التشهري خبصمه    لة، وجيد الشاعر  بشاعر تلك القبي  
حتولت قصائد النقائض بشعرائها ومجهورها إىل نوع من أنواع التسلية يف ذلك الـسوق الـذي                

  .حتتشد فيه مجوع غفرية من القبائل العربية
 والبعيـث   جرير، والفـرزدق، واألخطـل،    : ومن أشهر شعراء النقائض يف العصر األموي      

 واألخطل  الفرزدقااشعي، والراعي النمريي، ولكن أشهر هؤالء جرير الذي اشتهر بنقائضه مع            
  .وغريمها من شعراء النقائض يف عصره

دق، وقـد اسـتمرت   زوأشهر نقائض عرفت يف العصر األموي هي ما كان بني جرير والفر     
 واألخطل وقد استمرت بينهما تـسعة       النقائض بينهما مخسة وأربعني عاماً، مث النقائض بني جرير        

ونورد هنا بعض األبيات ألشـهر      . عشر عاماً، وأما النقائض بني جرير وسائر الشعراء فهي كثرية         
  :دق وجرير، قال الفرزدقزقصيدتني يف النقائض بني الفر


 

 
  

 
   

  
 

 
  

 
  

    

                                                
  .السيد الكثري اخلري: قمالقما. العدد الكثري: قبص. فرج الكلب: ثفر الكلب  ) ١(
  .أن من أراد شتمها وجد فيها مشتماً: ومعىن الشطر الثاين. لة جريرقبي: كليب  ) ٢(
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  :وقد نقض جرير قصيدة الفرزدق بقصيدة منها


 
  

  
 

 
  

 
 

  
 

  

 ومن نقائض األخطل وجرير قول األخطل يف جرير:  


 
 

  
 

  

  
 

  

    :وقد نقضها جرير بقوله


 
  

  
 

  

  
 

  

   

شعر الفتوح والدعوة اِإلسالمية يف العصر األموي امتداد لشعر الدعوة والفتح اِإلسـالمي يف              
هاد يف سبيل اهللا محل لواءه الصحابة والتابعون        عصر صدر اِإلسالم، فالدعوة ِإىل اهللا مستمرة، واجل       

                                                
  . اخلفيف على األرض:الوزواز  ) ١(
  .قبيلة الفرزدق: جماشع. العبد: القني. مضريةقبيلة : قيس  ) ٢(
  .مناخ اإلبل حول احلوض: األعطان.  جمتمع املاء ومعظمه:اجلمة  ) ٣(
  .ارتفعت ِإحدى كفتيه: شال امليزان  ) ٤(
  .هو بشر بن مروان: وبشر. األخطل ألنه يلبسها: ذو العباءة  ) ٥(
  .هم بنو شيبان بن ذهل من بكر بن وائل: بنو شيبان  ) ٦(
  .البيض الكرام: اهلجان. مجع أخزر وهو األحول: خزر.  الناقة احللوب:اللقحة. هو كليب بن ربيعة: كليب  ) ٧(
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وتبعهم سلفهم يف العصر األموي، ِإال أن اجلهاد يفتر يف زمن الفنت اليت حتدث بـني املـسلمني مث               
  .يعود قوياً ليستأنف مسريته

ودولة بين أمية هي الدولة اليت شهدت فيها الفتوح اإلسالمية أقصى اتساعها، حني امتـدت               
مية من األندلس وفرنسا غرباً حىت الصني شرقاً، وقد صاحب تلك الفتـوح شـعر               الدولة اِإلسال 

  .ألن اجلنود املقاتلني فيهم الكثري من الشعراء. يصورها ويصف إميان اجلندى املسلم وثباته وصربه
  :يقول كعب األشقري


 

  

  
 

 
  

 
  

               بن مسلم الباهلي   ويقول سوادة بن عبد اهللا السلويل يف وصف وفد الدعوة الذي أرسله قتيبة
إىل ملك الصني يف زمن الوليد بن عبد امللك، وكان يرأس ذلك الوفد هبرية بن املُشمرج الكاليب،                 
وقد سار ذلك الوفد ِإىل ملك الصني وعرض عليه اِإلسالم، وبعد حمادثات بني اجلانبني رضي ملك                

  : ول سوادةالصني بدفع اجلزية للمسلمني، وعاد الوفد ِإىل قتيبة بن مسلم، يق


 
  

  


 
  

 
  

  
 

  

 
                                                

  .بيعود ِإىل يزيد بن املهل) لقوه(الضمري يف   ) ١(
  .الشدة: واحلازة. ٦/٣٥٢تاريخ الطربي   ) ٢(
  .املخاطب قتيبة بن مسلم  ) ٣(
  . اخلراج:والسمرج. كان قتيبة قد أقسم أن يطأ أرض الصني وأن خيتم على رقاب ملوكهم وأن يأخذ اجلزية  ) ٤(
  .الصني قد بعث بتراب من أرض الصني ليطأه قتيبة فيرب بقسمه كان ملك  ) ٥(
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واملعاين اليت يشتمل عليها شعر الفتوح والدعوة اِإلسالمية ال تكاد خترج عن احلماسة واحلث              
. األوطـان  أو رثاء من يقتل يف سبيل اهللا، أو احلنني ِإىل  – كما تقدم    –على اجلهاد وقتال األعداء     

  .وقد اشتهرت عدد من القصائد يف احلنني ِإىل الوطن دون معرفة قائليها
  :)١(ومن شعر احلنني إىل الوطن قول الصمة بن عبد اهللا القشريي


 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    
  

                                                
د اهللا القشريي شاعر أموي، عاش معظم حياته جندياً يقاتل يف سبيل اهللا يف بالد خراسان وما واالها شرقاً، وقد حن كثرياً ِإىل                       الصمة بن عب    ) ١(

  .هـ٩٥بالده جند اليت انتقل منها يف أيام شبابه، وقد تويف يف طربستان سنة 
  .لباطنموضع قريب من حفر ا: ماء بالقرب من حفر الباطن، الضمار: املنيفة  ) ٢(
  .نبت طيب الرائحة، وله زهر أصفر: العرار  ) ٣(
  .مجع قطر وهو املطر: القطار. الريح الطيبة: الريا  ) ٤(
  . عائب ومعاتب:زاري  ) ٥(
  .٧٨واألبيات يف ديوان الصمة ص .  آخر ليلة من الشهر:السرار  ) ٦(
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 .اجلمع بني املعاين اجلاهلية واِإلسالمية - ١
التوسع يف املعاين اِإلسالمية من شرح للعقيدة اِإلسالمية، وتوضيح طريقة الدعوة، والتفـاين       - ٢

 .يف سبيل العقيدة، والدعوة ِإىل اجلهاد
والفسق، التوسع يف األغراض التقليدية حيث أصبح املدح باإلميان، واهلجاء بالكفر والشرك             - ٣

 .والفخر بنصر اِإلسالم، واستنهاض اهلمم لقتال الكفار
 .التنوع الواسع يف املعاين ودقتها، واألخذ من ثقافات الشعوب املفتوحة وتارخيها ومعارفها - ٤
 .الترتيب يف املعاين يف بعض القصائد - ٥
ئض ظهور معاٍن جديدة كاجلدل السياسي والديين عند شعراء الفرق املختلفة، ووجود النقا            - ٦

 .اليت تعترب تطوراً لغرض اهلجاء
ظهور شعراء من أصول غري عربية يفتخرون بأصوهلم وأممهم ويفضلوا على العرب فيمـا               - ٧

 .ومن شعراء هذا اللون إمساعيل بن يسار. يعرف بالشعر الشعويب
التنوع يف قوة األسلوب، ما بني قوي ميثله كبار الشعراء كالفرزدق وجرير واألخطل وذي               - ٨

اصة يف غرضي املدح واهلجاء، وسهل رقيق جنده عند شعراء الغزل كجميل بثينـة              الرمة خ 
وكثري عزة وقيس بن ذريح وعمر بن أيب ربيعة، وأسلوب ثالث وسط بني القوة والسهولة               

 .كمعظم شعر الفتوح وشعر اخلوارج
فنجد شعر احلجاز خيتلف عن شعر جند، وكذا شعر العـراق وأهـل        . تأثري البيئة يف الشعر    - ٩

الشام؛ ذلك أن هذه البيئات اختلفت حيث تزخر البيئة العراقية بالـصراعات الـسياسية              
والدينية، وبيئة احلجاز متيزت برفاهة العيش، وخيتلف مركز اخلالفة يف الشام عن غريه، بينما  

 .مل تتغري كثرياً بيئة جند
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  . الثابتة:القعساء  ) ١(
  .أكثر مرضاً:أدنف. اجلنون: اخلبل. لبو عض الك الذين م داء الكلب وه:الكليب  ) ٢(
  . اإلنصاف:النصف  ) ٣(
  .شديدة اهلبوب باردة: زفزف  ) ٤(
  .يأتيها مدد: متد.  حلم اإلبل الصحيحات:املعبوط  ) ٥(
  . أي جيب فيها املاء: اجلفان املصنوعة من خشب الشيز، حياض جىب:الشيزي  ) ٦(
  . من يطلب الرزق:املعتفي  ) ٧(
  . أقرب للمعروف: أعرف.لسا: الندي  ) ٨(
  . يتنحى ويتباعد:يتزحلف  ) ٩(
  .٢/٨٧٦والقصيدة يف مجهرة أشعار العرب . يتكسر: يتقصف. رجعت إليهم حلومهم: استثابوا حلومهم  ) ١٠(
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ئد كثرية، وقد تويف هو غياث بن غوث بن الصلت التغليب النصراين، نشأ يف احلرية يف العراق واتصل خبلفاء بين أمية ومدحهم بقصا                 : األخطل  ) *(
  هـ٩٠سنة 

  . كساء الكعبة:واحلجب واألستار. اِإلبل الساعية ِإىل مكة: الراقصات  ) ١(
  .يقول أقسم أن قريشاً اجلأتين وأمنتين بعد ديد األنصار يل  ) ٢(
  . أحاطت:حدقت  ) ٣(
  . مجع حي وهي اجلماعة:أحياؤها  ) ٤(
  . قوة:شرس  ) ٥(
  .٨٣القصيدة يف ديوانه ص و.  عاشوا يف نعمة:ماروا  ) ٦(
  . شعر الشارب:الوالسب.  األنوف:املعاطس  ) ٧(
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  . أراك عرفة، أي ِإم ال حيجون وال حيلون بأراك عرفة ألم نصارى:األراك  ) ١(
  .٤٥٠والقصيدة يف ديوان جرير ص . غنائم: أنفال. ريف العراق: السواد. مجع جزية وهي ما يدفعه النصارى للمسلمني: اجلزى  ) ٢(
  .هـ٦٠شاعر من بين متيم كان لصاً يف أول حياته مث انضم ِإىل اجليوش اِإلسالمية يف خراسان وقد تويف يف مرو سنة : مالك بن الريب  ) *(
  . السريعة: النواجي.مجع قلوص وهي الفتية من اإلبل:  القالص.أسوق: أزجي. شجر ينبت يف الرمل: الغضى  ) ٣(
  .عثمان بن عفان، واله معاوية على خراسان يعين سعيد بن :ابن عفان  ) ٤(
  . اسم املكان الذي فيه أهله:نيالرقمت  ) ٥(
  ).القطيف(نسبة إىل ردينة وهي امراة تبيع الرماح يف اخلط : الرديين  ) ٦(
  . عاصمة خراسان:مرو  ) ٧(
  . جنم مياين ال يرى يف خراسان:سهيل  ) ٨(
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  .٢/٧٥٨العرب والقصيدة يف مجهرة أشعار . اهلالك: البعد  ) ١(
  .هـ٩٠ هو عبيد بن حصني بن معاوية بن جندل من بين منري، شاعر فحل، تويف سنة :الراعي النمريي  ) *(
  . دواهي:غول  ) ٢(
  . متفرقة: فلول:عزين  ) ٣(
  . العضو: الشلو، سوء الغذاء: التعييل:عيلت  ) ٤(
  . أقل القليل: ما يكون يف شق النواة، واملقصود:الفتيل  ) ٥(
  .٢/٩٢٢والقصييدة يف مجهرة أشعار العرب .  الصغري:األفيل  ) ٦(
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 التميمي، وأبوه عطية ليس له شأن فهو قليل الفطنـة وقليـل      ىهو جرير بن عطية بن اخلَطَفَ     
وجلرير أخوان مها   . فكان يقول الشعر وهو صاحب ثروة من الغنم واحلمري        اخلطفى   أما جده    ،املال

  .ء مثانية، ومن البنات اثنتان وكنيته أبو حزرةوله من األبنا. عمرو وأبو الورد
وينتسب جرير لقبيلة كليب الريبوعية التميمية، ومساكن هذه القبيلة يف صـحراء املـروت              
الواقعة يف الوشم، وقبيلة كليب هذه ليس هلا شأن؛ فجرير عندما يفتخر، يفتخر بقبيلتـه الكـبرية    

زدق ضعف قبيلة كليب وعدم نباهتها فأخذ يعـري  يربوع أو يفخر بقومه بين متيم، وقد استغل الفر     
جريراً بقبيلته هذه وأا ال متلك ِإال األتن واألغنام، وال متلك اِإلبل وليس هلا أموال كقبائل متـيم                  

  .األخرى
وقد نشأ جرير وعاش معظم حياته يف صحراء املروت يف الوشم، ِإال أن قومه بـين يربـوع                  

 الفرزدق يقيم ا وينظم األشعار يف هجاء جرير وقومه، فاستجاب           دعوه لإلقامة يف البصرة ملا رأوا     
جرير لقومه واحندر ِإىل البصرة وأقام فيها سنوات وكان ينشد شعره يف سوق املربد وقد اسـتعر                 

  .اهلجاء بينه وبني الفرزدق يف سوق املربد، فاضطر عامل ابن الزبري على البصرة إىل هدم بيتيهما
سك بالدين، فغزله يف زوجاته وِإمائه، وهجـاؤه        هارة النفس والتم  ر يتصف بالعفة وط   وجري

وقد عاش عيشة طيبة، فمدحيه يدر عليه األموال الطائلة ِإذ أنه مدح عبد             . دفاع عن النفس وقبيلته   
وجلرير صالت وثيقة مع والة اليمامـة ألنـه   . امللك فأعطاه مئة ناقة جائزة له على قصيدة واحدة      

  .ح املهاجر بن عبد اهللا ببعض القصائدوقد مد. حيتاج ِإليهم
  .ن عمر يتجاوز الثمانني عاماًد تويف جرير سنة إحدى عشرة ومئة عوق
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شعر جرير يشمل اهلجاء واملدح والرثاء والغزل، وهو شعر يرق يف الغزل ويكـون قويـاً يف     
  ). مدينة الشعرأنا: (املدح واهلجاء، وشعره كثري ومتنوع، وكان يقول عن نفسه

وجرير شاعر مطبوع يقول الشعر استجابة لسجيته وطبيعته؛ فشعره خال من التكلف وهذا              
وأكثر شعره يف اهلجـاء مث يليـه        . هو السبب الذي جعل أسلوبه عذباً ليناً ال قسوة فيه وال جفاء           

  :غراض شعرهاملدح، وله رثاء جيد، أما غزله فهو قليل، وجلرير رجز ولكنه قليل، وهذه هي أهم أ
 

اهلجاء من أشهر أغراض شعره فقد اجى مع ثالثة وأربعني شاعراً، وقيل أكثر من ذلـك،                
  :وهجاء جرير من أقسى اهلجاء، وقد صمد يف هجائه لعدد كبري من الشعراء حىت أخذ يقول


 

 
  

 
  

  
 

  

                م، وأخذوِإذا نظرنا ِإىل هجائه وجدناه موجعاً وسائراً بني الناس؛ فقصيدته يف بين منري أخز
  :الناس يتناقلون هذا البيت


 

 
    :ومن هجائه قوله يهجو األخطل وقبيلته تغلب

 

 
 

  
 

 
  

 
 

                                                  
  . انتظروا:استداموا  ) ١(
  .٥١٣ واألبيات يف ديوان جرير . القطع:االصطالم  ) ٢(
  . الذي يتقدم قبل اِإلبل ليسقيها:الفارط  ) ٣(
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جرير من الشعراء الذين يسخرون قصائد املدح لطلب املال فهو عندما ميدح خليفة من بـين                
ا ميدحه من أجل العطاء، وهو يضفي على ممدوحه الصفات التقليدية           أمية أو عامالً من عماهلم فِإمن     

فهو يقـول يف مدحـه   . من كرم وشجاعة ووفاء ولكن قصائد املدح ال ختلو من املعاين اِإلسالمية       
  :لعبد امللك بن مروان


 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
   العزيز واملهاجر بن عبد اهللا الكاليب وغريهم من خلفاء بين           وقد مدح احلجاج وعمر بن عبد     

  :وقد قال يف عمر بن عبد العزيز. أمية وعماهلم


 
 

 ولكن عمر مل يعطه شيئاً وعندما رجع ِإىل قومه قال:  


 
 

  
 

 
   

مل يكن الشعر الذي قاله جرير يف الرثاء كثرياً ِإذ ال يقارن باملدح واهلجاء ولكنه شعر خارج                 
  :د زوجته ورثاها بشعر تظهر فيه لوعة احلزن وأمل الفراق حيث يقولمن القلب؛ فقد فق
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   ابنه فهو يلتمس العزاء وال جيده على الرغم         ىب احلاين عل  أما رثاؤه البنه سوادة فهو رثاء األ      

  :من معرفته التامة ملا يناله الصابر من األجر، يقول جرير


 
 

  
 

  

  
 

  
   

يتميز غزل جرير بالرقة والعذوبة، وهو قليل إذا قيس باألغراض األخرى، وجرير يبعد عـن               
  :وبه، ومن غزل جرير قولهالفحش يف غزله، وميتاز بالرقة واللني يف أسل


 

 
  

 
 

  
 

 
    

  

                                                
  .مها دير فطرس ودير بولس يف غوطة دمشق وكان سوادة قد مات هناك: الديرين  ) ١(
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 أكثر جرير  كان جرير يقيم يف العراق من وقت آلخر فيمدح احلجاج بقصائد جيدة، وعندما            
إن طاقيت تعجز عن مكافأتك ولكين سأرسلك ِإىل من هو أقـدر مـين وهـو               : من مدحه قال له   

اخلليفة عبد امللك بن مروان، فأرسل احلجاج جريراً ِإىل عبد امللك وكتب معه خطاباً إليه، وكـان    
دة، جرير قد أعد هذه القصيدة، وعندما أُذن له بالدخول على عبد امللك أنـشده هـذه القـصي                 

من مدحنا منكم فليمدحنا مبثل هذا أو ليسكت، وقد كافـأ           : فأستحسنها اخلليفة وقال ملن حوله    
  .جريراً على قصيدته هذه مكافأة جزيلة وهي مئة من اإلبل، ومثانية أعبد، وحملب من فضة

 

فيه أصحابك علـى     أتصحو أيها الشاعر من احلرية اليت أملت بك يف ذلك املساء الذي عزم                )١(
  . سادراً يف غيه وحريتهىاملسري أما يبق

لقد أكثرت النساء من لومي ورميي بالكرب وظهور الشيب، وردي على ذلك اللوم هـو أن                  ) ٢(
  .الشيب ال مينع الرجل من أن يكون مرحاً

 :غبة سا . إبل كرمية  :لقاح. أصحاب اِإلبل يوردوا املاء   :  الواردين . زوجة جرير  :أم حزرة ) ٤-٣(
  .. اخلالص:والقراح.  البارد:الشبم.  جرعة املاء: مجع نفَس والنفس: أنفاس.جائعة

عندما رأت أم حزرة وفرة اللنب عند غريها من الناس أخذت تعزي نفسها وهي أشـد مـا                
تكون من اجلوع، وبدأت تلهي أبناءها جبرعات من املاء البارد النقي لعله يعوضهم عن اللنب               

  .املفقود
   العطاء:امليح) ٦-٥(

سأطلب العطاء من خلفاء بين أمية الذين يشبهون البحور يف كرمهم ونواهلم، فدعي لـومي               
  .وثقي باهللا أنين لن أعود من اخلليفة خائباً بل سأجنح يف مسعاي. وانتظري عوديت بالعطاء

  .حترك للعطاء وهشاشة له: ارتياح. عطاء:سيب) ٨-٧(
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ين الفقر فِإنين أراك ترتاح للعطاء وش له وقد، رأيت أن من  أنقذين أيها اخلليفة بعطاء مينع ع     
  .واجيب زيارة اخلليفة ومدحه

  .ريشات يف جناح الطائر: القوادم  ) ٩(
كما يكتسي الطائر    ِإنين أشكرك أيها اخلليفة عندما تتفضل علي باملال الذي يكسوين بالزينة          

  بريشه وينهض يب كما تنهض القوادم بالطائر
ريباً عليكم العطاء، فأنتم أفضل من ركب اِإلبل، وأنتم أكرم الناس أمجعني فأيديكم             ليس غ ) ١٠(

  مستمرة يف العطاء
ألنك شجاع ومهاب فإنك حتمي ما تشاء وتبيح احلمى الذي تريد دون أن يعترض أحـد                ) ١١(

  .على ذلك
  .كثري يركب بعضه بعضاً:  معتلج. عالية:شم) ١٢(

لراسية، واألودية العظيمة، فلكم جبال مكة وبطحاؤها، فـأنتم         ِإنكم متلكون اجلبال العالية ا    
  .أهلها وليس ابن الزبري املدعي مبلكيتها

. الشجرة اللئيمة املنبت الدقيقة القـضبان     : العشة.  األصل وهو منبت خيار الشجر     :العيص) ١٣(
   األصل:والعيص هنا. بادية العيدان: الضواحي

  صل راسخ قوى اجلذور، سامل من اللؤم والدناءةِإن أصلك يا عبد امللك يف قريش أ
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من جماشع بن دارم، وهي ِإحدى قبائل متـيم املـشهورة يف            . هو مهام بن غالب بن صعصعة     
اجلاهلية واِإلسالم، وزعماء هذه القبيلة يف اجلاهلية هم أجداد الفرزدق؛ فجده صعـصعة، كـان               

ومه عن وأد البنات، وقد اشترى كثرياً من املوؤدات قيل إا تصل            كرمياً عظيم القدر وكان ينهى ق     
  . وأسلمإىل أربع مئة، وقد وفد صعصعة على الرسول 

أما والد الفرزدق فهو غالب وكان زعيم جماشع يف اِإلسالم، وقد اشتهر بكرمه يف عام ااعة           
 من اِإلبـل ويطعمهـا      خذ ينحر كل يوم عشراً     عنه؛ حيث أ   يف زمن على بن أيب طالب رضي اهللا       

قراء، فقبيلة الفرزدق هلا شأن عظيم يف اجلاهلية واِإلسالم وهذا هو السبب الذي جعل الفرزدق               فال
ومساكن هذه القبيلة يف كاظمة وما حوهلا اآلن يف الكويت، والفرزدق يقيم            . يفتخر بنسبه وقبيلته  

  .بيلتهيف البصرة أحياناً، ولكن معظم إقامته يف البادية يف مساكن ق
 يف بيت عز وسيادة، والفرزدق لقبه، ولقِّب به جلهامة وجهه           أولد الفرزدق يف كاظمة، ونش    

وقد ترىب الفرزدق على الصفات اجلاهلية املوروثة من القبيلة ذات      . تشبيهاً له بالفرزدقة وهي اخلبزة    
اهلية، فهو جيري   العز والشرف، وكان مطلعاً على تعاليم اِإلسالم ولكن معظم قيمه استمدها من اجل            

  .من استجار بقرب أبيه غالب، وينحر اِإلبل على قبور أصدقائه الذين ماتوا قبله
ومن صفات الفرزدق أنه ذكي، سريع اجلواب، حاضر البديهة، عزيز النفس ال يِذل نفـسه               

ا كثر من غريها ملطالبته   وقد تزوج الفرزدق أكثر من واحدة، ولكن زوجته النوار اشتهرت أ          . أبداً
وقد عاش الفرزدق حياة كرمية ال يتقـرب فيهـا ِإىل           . رفع ذلك إىل ابن الزبري يف مكة      بالطالق و 

الوالة واخللفاء فقد طلبه زياد بن أبيه وايل العراق فهرب ِإىل سعيد بن العاص وايل املدينة، فلمـا                  
 العراق ابنه عبيد    توالها مروان بن احلكم أنذره فخرج من املدينة، ويف هذه الفترة تويف زياد وتوىل             
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  .اهللا فرجع الفرزدق ِإىل العراق
ويف والية بشر بن مروان على العراق حسنت عالقة الفرزدق بالوايل ألن الفرزدق يـرى أن           

ومل يِفـد   . بشراً أهل للصداقة ألنه أخو اخلليفة، وأما عالقته باحلجاج فهي عالقة يلفها اخلـوف             
وقد تويف بالبصرة سنة عـشر ومئـة   . ألنه يرى أنه ِند هلمالفرزدق على اخللفاء ِإال يف آخر حياته    

  .للهجرة
 

ِإمنا أَتاين الشعر من قبـل خـايل        : الفرزدق شاعر فحل؛ وعندما سئل عن جمئ الشعر له قال         
ة وشعر الفرزدق قوي يكثر فيه الغريب، وقد تأثر حبيا        . العالء بن قرظة الضيب، وكان العالء شاعراً      

البداوة وبرز ذلك يف شعره من ناحية املعاين واألسلوب، وشعره وِإن كانت معانيه متيل ِإىل مثُـل                 
  :العرب يف اجلاهلية فِإنه يشتمل على معان ِإسالمية كثرية منها قوله


 

  

    :وقوله

 

 
            الفخـر واملـدح    : وقد قال الفرزدق الشعر يف أغراض خمتلفة ولكن أهم أغراض شعره هي

  .واهلجاء
 

 فجده صعصعة سـيد     عندما يفتخر الفرزدق فِإنه يعتمد على قاعدة قوية من اد والشرف؛          
وأبوه غالب من زعمـاء     . ؤدات وله عدد كثري من العبيد     يف قومه وقد اشترى كثرياً من املو      مطاع  

  .متيم يف اِإلسالم وقد اشتهر بالكرم
واملعاين اليت يشتمل عليها فخر الفرزدق هي الشرف وكثرة العـدد والطاعـة يف القبيلـة،                

                                                
  . السيف القاطع:امة الذكرالصمص  ) ١(
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وي متني تتخلله األلفاظ الغريبة، وخري ما ميثل فخـر  وأسلوبه يف الفخر أسلوب ق  . والكرم، واحللم 
  :الفرزدق قوله


 

  

  
 

 
  

 
 

   

مل يكن الفرزدق ميدح ليجمع املال ألنه يف غىن عن ذلك لثراء أسرته، ولكنه مدح بعض والة        
العراق ليتقرب ِإليهم ِإما حلاجات قبيلته وِإما للخوف من شرهم، وقد مدح من أولئـك األمـراء               

ملهلب، أما خلفاء بين أمية فقد بقي الفرزدق بعيداً عنهم ال يذهب ِإىل دمـشق           احلجاج ويزيد بن ا   
وال ميدحهم، ِإىل أن اضطرته حاجات قبيلته متيم ِإىل الذهاب للخليفة سليما بن عبد امللك؛ فمدحه                

  .وشرح له الوضع القائم بني قيس ومتيم
  :حلسني ومنهاومن أشهر مدائحه قصيدته اليت مدح ا زين العابدين على بن ا


 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
   

  
 

 
   

.  الفرزدق جلريـر ءقال الفرزدق كثرياً من اهلجاء يف جرير، وشعر النقائض يشتمل على هجا     

                                                
  . الثابتة:القعساء  ) ١(
  . مجع بادرة وهي احلدة:بوادره.  الطبيعة:اخلليقة  ) ٢(
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ن قبيلته كليباً ليس هلا     خر، وهو يعير جريراً بأن ماله من احلمري، وأ        وهجاؤه يف معظمه مقرون بالف    
  :قوله  ومن هجاء الفرزدق.، وأنه كلب قيسشأن


 

 
             هجائه يف جرير، ومما    وللفرزدق هجاء يف بين قيس بن عاصم املنقري وغريهم، ولكن معظم

  :قاله يف بين قيس بن عاصم عندما جلأت ِإليهم زوجته النوار


 
  

    
  

                                                
  .أي عمائمكم وسخة قذرة: دسم العمائم  ) ١(
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هو وبعض أصحابه، وملا طال م املسري أناخوا ركام يف        ق قد خرج من الكوفة      كان الفرزد 
وا، وكانوا قد هيؤوا للعشاء شاة وسلخوها وعلقوها على مجل هلم، ولكن النوم             منتصف الليل ونام  

غلبهم فاستجابوا له، وبينما هم يف نومهم ِإذ هجم ذئب على تلك الشاة املسلوخة وأخذ ينهشها،                
فاستيقظ الفرزدق، وأناخ اإلبل وقطع رجل الشاة ورماها للذئب، فأخذها الذئب وتنحى جانبـاً              

ويف .  فما كان من الفرزدق ِإال أن قطع له يد الشاة فأخذها الذئب وذهب لسبيله              وأكلها مث عاد،  
  .الصباح قص الفرزدق على أصحابه ما كان بينه وبني الذئب

 

  . نصف الليل:املوهن.  يهتز ويضطرب يف سريه: عسالأغرب: أطلس  ) ١(
ئب أغرب اللون يضطرب يف مشيته       يف الليل املظلم ترحب باجلائع، وقد اهتدى ا ذ         يِإن نار 

  .وفد علي يف نصف الليل
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  .وملا اقترب ناديته أن يدنو مين، والطفته ليشترك معي يف طعامي  ) ٢(
ت أقطع له اللحم يف تلك الليلة، مهتدياً بضوء ناري، وأحياناَ ال يتـيح يل الفرصـة                 ذفأخ  ) ٣(

  .ملواصلة اشتعال النار فأكتفي بدخان النار
أيته قد كشف عن أسنانه استعداداً لالفتراس والعراك، قلت له تعش فاللحم أمامك             وملا ر ) ٥-٤(

فِإن أعطيتين موثقاً بعدم اخليانة فِإنين وِإياك سنصبح صديقني، أقول ذلك وقد وضعت مقبض        
  .سيفي يف يدي ألنين أعرف أن ضحك الذئب غري ضحكنا

  . الرضاع:اللِّبان  ) ٦( 
  قد رضعتما من لبان واحد فكيف تفترقان؟ِإنك أيها الذئب أخ للغدر ف

لو طرقت غرينـا أيهـا   . حد طرفه:  وشباته . نصل الرمح  :السنان. ما يقدم للضيف  : القرى  ) ٧(
  ..الذئب تطلب الطعام أتاك سهم منطلق أو حربة سنان حادة
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 .حتدث عن األغراض اجلديدة يف الشعر يف العصر األموي - ١

 .ليت متيز ا الشعر يف هذا العصراذكر اخلصائص ا - ٢

 ِإىل أي القبائل ينتسب كل من جرير والفرزدق؟ - ٣

 .ناقش هذا القول" جرير يغرف من حبر، والفرزدق ينحت من صخر"قيل  - ٤

  .حتدث عن الفخر عند الفرزدق، والغزل عند جرير - ٥
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ِإلسالمية؛ فاخلطب تطور النثر يف العصر األموي وتعددت أغراضه تبعاً لتطور العقلية العربية وا 
تعددت أنواعها، والرسائل حتولت يف بعض صورها ِإىل محاجة تشتمل على اجلدل وتعتمد علـى               

  .اِإلقناع وبسط الكالم
وجبانب اخلطب والرسائل حماضرات الوعاظ اليت تطول ويصعب حفظها، فقد كان احلـسن             

. ههم يف أسلوب خيلب األلباب    البصري وغريه جيلسون للوعظ يف املساجد فيتدفق الكالم من أفوا         
وجند من أنواع النثر يف هذا العصر املناظرات اليت تعقد بني املعتزلة والقدرية واملرجئة واخلـوارج،                

  .اخلطب والرسائل: ومن أهم أنواع النثر يف هذا العصر
 
   

 

ن أمور يـن، ومادا الوعظ واِإلرشاد وتبيوهي تشمل خطب اجلمعة والعيدي   .اخلطابة الدينية   ) أ ( 
وينهض ا يف مركز اخلالفة اخلليفة، ويف الواليات . الدين، وقد تعمد ِإىل الترغيب والترهيب     

الوالةُ، ويوجد خطباء مشهورون خبطبهم الدينية جبانب اخللفاء والوالة، من أولئك عبد اهللا             
دينار، وِإياس بن معاوية قاضي البصرة،      بن عمرو بن العاص، وسعيد بن املسيب، ومالك بن          

  .واحلسن البصري
وهدفها إقناع املسلمني برأي سياسي يستحسن الناس به احلكم القـائم،         . اخلطب السياسية   ) ب(

أو يقوم على أساسه حكم جديد؛ فبنو أمية يثبتون حكمهم عن طريق اخلطب الـسياسية،               
 لقيام حكمهم، واخلوارج خيطبون يف النـاس  والشيعة يسعون إلقناع املسلمني بآرائهم متهيداً   

ليقيموا حكماً خيتلف عن حكم األمويني والشيعة، والزبرييون أقاموا حكمـاً مبنيـاً علـى              
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  .وهم يسعون ِإىل تثبيته عن طريق اخلطب. آرائهم
 معاوية، واحلسني بن علي، وعبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهم،            :ومن أشهر خطباء السياسة   

  . بن الفجاءة، وعمران بن حطانيك بن مروان، وزياد بن أبيه، واحلجاج، وقطروعبد املل
ويقصد ا الوفود اليت تفد على اخلليفة ِإما لتهنئة أو تعزيـة أو تأييـد رأي                . خطابة الوفود  ) ج(

  .سحبان خطيب وائل، واألحنف بن قيس خطيب متيم: سياسي، ومن أشهر خطباء الوفود
حتمـيس اجلنـد     جيوشهم ودف هذه اخلطابة ِإىل        خطب القواد يف   وهي. خطابة احلرب ) د  ( 

  .للقتال، ومن القواد الذين اشتهروا خبطبهم قتيبة بن مسلم الباهلي، وطارق بن زياد
 

 والزبرييـون، والـشيعة،   ،وجود االجتاهات السياسية اليت ميثلها األمويون وهـم اخللفـاء     - ١
 .واخلوارج

 . وقدرية، ومعتزلة،ة من جربية، ومرجئةوجود الفرق الديني - ٢
قيام الفنت مثل فتنة عمرو بن سعيد بن العاص على عبد امللك بن مروان، وفتنة ابن األشعث            - ٣

  .على احلجاج، وفتنة قتيبة بن مسلم على سليمان بن عبد امللك
 

لكلمات الغريبـة   أسلوب اخلطابة متنوع، فأسلوب اخلطابة الدينية أسلوب واضح بعيد عن ا          
  .ولكنه ال يصل إىل حد االبتذال

  . حيث يشتمل علي بعض الكلمات الغريبة؛وأسلوب اخلطب السياسية أقوى
وأسلوب خطب الوفود منه ما هو خمتصر مثل خطب األحنف بن قيس، ومنه ما هو مبسوط                

  .ومطول مثل أسلوب سحبان وائل
  .وأما خطب احلرب فأسلوا محاسي
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 الرسائل يف العصر األموي؛ لتفرق العرب يف األمصار، ولتعدد واليات الدولة، ولكثرة    كثرت
االجتاهات السياسية والفرق الدينية، والرسالة البد منها لالتصال بني اخلليفـة ووالتـه، أو بـني               

  .أصحاب الفرق الدينية والسياسية
 

اخلليفة ووالته أو بني الوايل وزعيم اجتاه سياسـي،         وهي اليت تكون بني     : الرسائل السياسية ) أ  ( 
ومعاين هـذه   . ومنها رسائل أهل العراق ِإىل احلسني بن علي، ورسائل احلجاج ِإىل اخلوارج           

الرسائل ال تلتزم الترتيب الدقيق، وأما أسلوا فهو قوي وخصوصاً رسائل احلجاج وقطري             
  .بن الفجاءة

ل من أجل الوعظ وترقيق القلوب، وهذه الرسائل تشتمل         وهي اليت ترس  : الرسائل الوعظية ) ب(
على الوعظ واإلرشاد والترغيب والترهيب، وهي رسائل طويلة وأسلوا سهل لـيس فيـه              

  .غريب وال غموض
وتشتمل على التهنئة والتعزية، والعتاب واالعتذار، والشفاعة، وأسلوا        : الرسائل الشخصية ) ج(

  .سهل وخال من التكلف يف الغالب
تشمل رسائل الدولة الرمسية، وال يكتب يف الديوان ِإال من عرف بِإجادته            : الرسائل الديوانية  )د(

للكتابة وكان قادراً على انتقاء األلفاظ وحسن أداء املعاين اليت يطلـب منـه ِإيـداعها يف                 
  .الرسالة
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  :ية مرت مبراحل ثالثالرسائل بأنواعها السياسية والوعظية والشخصية والديوان
ففي أول العصر كان اخلليفة ميلي على الكاتب فتكون الرسالة من ِإنشاء اخلليفة أو الـوايل                 - ١

وأسلوا يف هذه املرحلة قوي متني، ويشتمل علي األلفاظ الغريبة، وال ختلو مـن الـسجع،           
 امللك بـن    معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه، وعبد       : ومن كتاب الرسائل يف هذه املرحلة     

 ومن كتاب الرسائل الذين يملى عليهم أو ينـشئوا  ،مروان، واحلجاج، وقطري بن الفجاءة    
عمرو بن سعيد امللقب باألشدق وكان يكتب ملعاوية، وروح بن زنباع اجلذامي لعبد             : أحياناً

 . مث استقدمه احلجاج،امللك، وحيىي بن يعمر ليزيد بن املهلَّب
بعد أن حولت الدواوين ِإىل العربية ومنها ديوان الرسائل أصـبح           ويف وسط العصر األموي و     - ٢

. فاملعاين متلى عليهم مث يـصوغوا بأســاليبهم      . للرسائل كتاب متفرغون خيتارون اختياراً    
 .وهؤالء الكتاب يعنون بانتقاء األلفاظ وتنسيق التراكيب

معانيها املشتملة علي الـوعظ     وقد برزت الرسالة الوعظية يف هذه املرحلة بأسلوا السهل و         
ومل يتغري أسلوب   . أما الرسائل السياسية فقد أصبحت جزءاً من الرسائل الديوانية        . واإلرشاد

 .الرسائل الشخصية تغرياً كبرياً
ويف آخر العصر األموي برزت الكتابة الفنية يف رسائل سامل موىل هشام بن عبد امللك وابنه                 - ٣

وهذه الرسائل تتميز بطوهلا فهي تبلغ أربعني صفحة وأحيانـاً        عبد اهللا وعبد احلميد الكاتب،      
أكثر، وأسلوب رسائل هذه املرحلة أسلوب سهل يتخلله السجع، وتصدر الرسالة بالتحميد            

وقد تأثر أسلوا بأسلوب الوعاظ كاحلـسن البـصري،         . وتشتمل على عدة أغراض لطوهلا    
جند يف ألفاظ الرسائل كلمات غريبة وِإمنا   وال  . وواصل بن عطاء حيث جند الكلمات املترادفة      

  .هى خمتارة ومنتقاه، ومعاين الرسائل يف هذه املرحـلة مرتبة وواضحة وبعيدة عن الغموض
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ـ ، وزمن شديد)١(أيها الناس، ِإنا قد أصبحنا يف دهر عنود  " ه  يعد فيه احملسن مسيئاً، ويزداد في
فلتكن .  حىت تِحلَّ بنا   )٢(الظامل عتوا، ال ننتفع مبا علمنا، وال نسأل عما جهلنا، وال نتخوف قارعةً            

تعظوا مبن كان قَـبلكم، قبـل أن    اَّ، و )٣(الدنيا يف أعينكم أصغر من حثَالَِة القَرظ، وقُراضة اجلَلَمني        
  ".، فإا قد رفضت من كان أشغف ا منكم)٤(يتِعظ بكم من يأيت بعدكم، فارفضوها ذميمة

 

إنه قد نزل من األمر ما قد ترون، وِإن الدنيا قد تغـريت وتنكـرت، وأدبـر معروفهـا                   " 
، أال )٦( كصبابة اإلناء، وخسيس عيش كاملرعى الوبيـل )٥(واستمرت جداً، فلم يبق منها ِإالَّ صبابة    

ِليرغَب املؤمن يف لقاء اهللا مِحقا، فـِإين ال         ! ق ال يعمل به، وأن الباطل ال يتناهى عنه        ترون أن احل  
  ".)٧(أرى املوت إال شهادة، وال احلياة مع الظاملني ِإال برما

 

 ِإنه لن يذلَّ من كان احلق معه وِإن كان فرداً،           ،يشاءاحلمد هللا الذي يِعز من يشاء ويِذلُّ من         "
أتانا خرب من قبل العـراق أجزعنـا        . ولن يعز من كان أولياء الشيطان حزبه وإن كان معه األنام          

                                                
  . جائر:عنود  ) ١(
  . اخلطب الذي يقرع أي يصيب:القارعة  ) ٢(
  .ا يتساقط من الصوف وغريه عند ما يقصم: شجر وحثالته ما يتساقط من ورقهن وقراضة اجللمني: القرظ  ) ٣(
  .٢/٢٣٧ وعيون األخبار ٢/٥٨واخلطبة يف البيان والتبيني . يعين الدنيا  ) ٤(
  . البقية القليلة:الصبابة  ) ٥(
  . الوخيم:املرعى الوبيل  ) ٦(
  .٤٠٣ /٥ واخلطبة يف تاريخ الطربي . ضجر:برم  ) ٧(
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قتل مصعب رمحه اهللا، فأما الذي أحزننا من ذلك فِإنَّ لفراق احلميم لَذْعةً جيدها محيمـه         : وأفرحنا
وأما الذي أفرحنا مـن  . ي بعدها ذوو الرأي ِإىل مجيل الصرب وكرمي العزاء        عند املصيبة به، مث يرعو    

  .ذلك فعلمنا أن قتله شهادة، وأن ذلك لنا وله اِخلِيرة
ِإنا واهللا ما منوت    . أال ِإنَّ أهل العراق أهل الشقاق والنفاق باعوه بأقل مثن كانوا ياخذونه به            

بالرماح حتت ظالل السيوف، ليس كما متوت بنو مـروان،           )٢( وال منوت ِإال قتالً، قَعصاً     )١(حبجاً
أال ِإنما الدنيا عاريةٌ من امللك األعلى الذي ال يبيد          . واهللا ِإنْ قُِتلَ رجل منهم يف جاهلية وال ِإسالم        

ذكره وال يِذلُّ سلطانه فِإن تقِْبلْ علي ال آخذها أخذ البِطر األشِر، وِإن تدبر عين ال أبِك عليهـا                   
  ".)٣(بكاء اخلَِرف املُهتِر

 

درٍج يف كفن، فوالذي     وم )٥(إنا هللا وِإنا ِإليه راجعون، رمحك اهللا أبا حبر من ِمجن يف جنن            " 
لم، فاضل  ابتالنا بفقدك، وأبلغنا يوم موتك، لقد ِعشت محيداً، ومت فَِقيداً، ولقد كنت عظيم احل             

السلْم، رفيع العماد، واري الزناد، منيع احلرمي، سليم األدمي، وِإن كنت يف احملافل لشريفاً، وعلـى                
األرامل لعطوفاً، ومن الناس لقريباً، وفيهم لغريباً، وِإن كنت لَمسودا، وِإىل اخللفاء لَموفـدا، وِإن               

  ".عنيا لقولك ملستميعني، ولرأيِك ملتبكانو

                                                
  .ويقصد ابن الزبري أننا ال منوت بالتخمة كبين أمية. فيموتأن يأكل البعري كثرياً من العرفج : احلبج  ) ١(
  .قتله مكانه: قعصه  ) ٢(
؛ وتاريخ الطـربي  ٢/٢٤٠واخلطبة يف عيون األخبار .  من ذهب عقله بسبب املرض أو احلزن  :واملهتر. من ذهب عقله بسبب الكرب    : اخلرف  ) ٣(

٦/١٦٦.  
  .هـ٦٧وفرعانة امرأة من بين متيم، واألحنف تويف سنة . اسنه وتعديد حمرثاء امليت والثناء عليه،: التأبني  ) ٤(
  . القرب ألنه جين املوتى أي خيفيهم عن األنظار:اجلنن  ) ٥(
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فجعلكم معـشر  ! أما بعد، حفظكم اهللا يأهل صناعة الكتابة، وحاطكم ووفقكم وأرشدكم      "
  . أهلَ األدب، واملروِءة والعلِم والرواية– يف أشرف اجلهات –الكتاب 

وتفقَّهوا يف الدين، وابدؤوا بعلم كتاب اهللا عز        فتنافسوا يا معشر الكُتاب يف صنوف اآلداب،        
     ا ِثقافألسنتكم، مث أجيدوا اخلط فِإنه ِحلْيـةُ كُتـبكم، وارووا           )١(وجل والفرائض مث العربية فِإ 

األشعار، واعرفوا غريبها ومعاِنيها، وأيام العرب والعجم، وأحاديثَها وِسيرها فِإن ذلك معني لكـم     
وارغبـوا  . )٢( مهَمكم، وال تضيعوا النظر يف احلساب، فِإنه ِقوام كُتاب اخلـراج      على ما تسمو ِإليه   

بأنفسكم عن املطامع سنيها ودنيها، وسفْساِف األمور وحماِقِرها، فِإا مذَلّـةٌ للرقـاب مفْـسدةٌ               
والنميمة وما فيه أهـل  ية اع عن الس  )٣(للكُتاب، ونزهوا صناعتكم عن الدناءات، واربؤوا بأنفسكم      

   لفوالص ر٤(اجلهاالت، وإياكم والكب(       ةنةٌ من غري ٍإحا عداوة جمتلَبظَمة فِإوالع )وا يف اهللا  )٥وحتـاب ،
  .عز وجل يف صناعِتكم، وتواصوا عليها بالذي هو أليق بأهل الفضل والعدل والنبِل من سلَِفكم

والكتبة مبا يتوىل به من سبق علمه بِإسعاِده وِإرشاده، فـِإن           توالَنا اهللا وإياكم يا معشر الطلبة       
  .)٦(ذلك ِإليه وبيده، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

هو عبد احلميد بن حيىي بن سعد العامري بالوالء، من أشهر الكتاب يف آخر العصر األموي،                
                                                

  . مقوم:ثقاف  ) ١(
  . اجلزية وما يصاحلُ عليه أهل البالد املفتوحة:اخلراج .عماده: قوام الشي  ) ٢(
  .ارتفعوا بأنفسكم: اربؤوا بأنفسكم  ) ٣(
  . التطاول:الصلف  ) ٤(
  . احلقد:اإلحنة  ) ٥(
  .من أراد أن يطلع على النص كامالً فلريجع ِإىل اجلزء األول من صبح األعشى  ) ٦(
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 وبالتوسع يف املعـاين، والعنايـة بترتيبـها         فقد طور الرسائل بكثرة التحميدات يف صدر الرسالة،       
اشتغل يف دواوين اخللفاء حىت أصبح املقدم عند مروان بن حممد، وملـا قـوي أمـر                 . ووضوحها

  .هـ١٣٢العباسيني هرب مع مروان ِإىل مصر حيث قتل يف بوصري سنة 
 

ى الدعوة بالتوفيق للكتـاب     وتشتمل عل ) والرواية  (وتنتهي بـ   ) أما بعد ( تبدأ بـ    :مقدمة) أ  ( 
  .زلتهمـوبيان من

وهي ِإرشادات ونصائح وتعاليم للكتاب، وهي لب الرسالة وصميمها وتبدأ           :عدة الكتاب ) ب(
  ).والنبل من سلفكم( وتنتهي بـ ) فتنافسوا يا معشر الكتاب: (بقوله

وهي دعـاء   ) هللا وبركاته والسالم عليكم ورمحة ا   (وتنتهي بـ   ) توالنا اهللا (تبدأ بقوله    :خامتة) ج(
  .مث سالم يشعر بانتهاء الرسالة. للكتاب برعاية اهللا هلم

 

مل يعرف الكُتاب رسالة جت ج رسالة عبد احلميد يف أفكارها حبيث وجهها إىل فئة من                
ح للكتـاب   الناس هم الكتاب، وعلى هذا فِإن الفكرة جديدة، وِإن كانت النصائح املوجودة تصل            

  .وغريهم ِإال ما قل من تلك اِإلرشادات
واألفكار تشتمل على صدق صاحبها وإخالصه فيما يقول، والدليل على ذلـك أن هـذه               
األفكار عندما تطبق على الواقع تكون حقائق ملموسة، فأفكار عبد احلميد ِإذن أفكـار متطـورة      

، بل ِإا أثرت يف كثري مـن النـاس          تسابق الزمن الذي قيلت فيه، فالكتاب تسابقوا ِإىل حفظها        
وأما تنظيم األفكار وترتيبها فهو أمر ملموس؛ فالرسالة تتكون مـن           . فأخذوا يكتبوا ويتدارسوا  

  :ثالثة أجزاء
       

ع والعرض وهو لب الرسالة تدرجت فيه األفكار تدرجاً ينقل الفائدة ِإىل القـارئ واملـستم              
بسهولة، فالكاتب أمر الكاتب بالفقه يف الدين والنظر يف كتاب اهللا مث ِإتقان اللغة العربية، وانتقـل       
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بعد ذلك ِإىل ِإجادة اخلط، وبعد ذلك أمرهم باالطالع على التاريخ واأليام واالستفادة من الشعر،               
 الكاتـب للكتابـة، مث   ة اليت تعدوهذا القسم هو الفكرة الرئيس  . ابولفت الكتاب ِإىل تعلم احلس    

خصص القسم الثاين من العرض للنصائح حيث أرشد الكتاب ِإىل التحلـي بالـصفات الـسامية       
  .واالبتعاد عن الصفات الدنيئة

ومن خالل هذا العرض ألفكار الكاتب يتضح لنا أا أفكار تشملها وحدة تامة تربط مجيـع         
  . بعيدة عن اللبس والغموضأجزائها يف إطار واحد، وهي بعد ذلك أفكار واضحة

 

. أسلوب عبد احلميد يف رسالته أسلوب متطور حسن الصياغة؛ فألفاظه خاليه من الغريـب             
وتراكيب الرسالة متماسكة أأللفاظ متآلفة فيما بينها، ليس فيها تعقيد مينع من فهم املعىن، ويظهر               

وحاطكم ووفقكم  : (عان متقاربة مثل  يف أسلوب الكاتب الترادف، فهو جيمع عدداً من الكلمات مل         
والترادف ناتج عن تطويل الرسائل، فـالترادف       ) أهل األدب واملروءة والعلم   : ( وقوله) وأرشدكم

  .يف األسلوب وتفتيق املعاين يف األفكار يرجعان ِإىل طول الرسالة
وظاهرة أخرى يف أسلوب هذه الرسالة وهي كثرة استخدام حروف العطف، وهذا األمـر              

وقـد اسـتخدم   .  مل يكن مستحسناً ِإال أن حاجة األفكار إىل هذه احلروف جعلتها مقبولـة          وإن
فِإا مذلة للرقاب   : (وقوله) فتنافسوا يا معشر الكتاب يف صنوف اآلداب      : (الكاتب السجع كقوله  

ولكن الكاتب مل يكثر منه فجاء مناسباَ وخفيفاً على السمع، وممـا نالحظـه يف     ) مفسدة للكتاب 
  .لوب تنويع العبارة ما بني دعاء وأمر وحتذيراألس

وضمنها الدعاء، وعندما انتقل    ) أما بعد (دأ املقدمة بـ    وقد أحسن الكاتب عرض أسلوبه فب     
مث عاد ِإىل الدعاء يف اخلامتة      ) فتنافسوا(إىل العرض غري أسلوبه من الدعاء ِإىل األمر حيث بدأ بقوله            

أنه أحسن االبتداء فقد وفق ختم رسالته حيـث ختمهـا           وكما  ) توالنا اهللا وإياكم  : (حيث قال 
  .بالدعاء والسالم
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 ما أنواع اخلطابة يف العصر األموي؟ وما أهم أسباا؟ - ١

 . موي خيتلف حبسب نوع اخلطبةأسلوب اخلطابة يف العصر األ - ٢

 .شرح هذه العبارةا

  مرت ا؟ما أنواع الرسائل يف العصر األموي؟ وما املراحل اليت - ٣

  مىت ظهرت الكتابة الفنية يف العصر األموي؟ ومن هم روادها؟ - ٤
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  ٥  ة ــمقدم
 ٧  

  ٩  توزيع املنهج للفصل الدراسي األول 
  ١١  عريف األدب ت

  ١٢  أقسام األدب
  ١٢  :فن الشعر) أ(

  ١٢  الشعر القصصي 
  ١٣  الشعر التمثيلي 

  ١٣  الشعر الغنائي أو الوجداين
  ١٤  :فن النثر )ب(

  ١٤  رـثـأنواع الن
  ١٧  الغرض من دراسة األدب

  ١٨  العصور األدبية
  ٢٠  العصر اجلاهلي

  ٢٠  احلياة االجتماعية) أ (
  ٢١  احلياة السياسية)ب(
  ٢٢  احلياة العقلية) ج(

  ٢٤  أيام العرب وأثرها يف األدب
  ٢٤  يوم ذي قار

  ٢٥  ازىيوم خز
  ٢٧  الشعر اجلاهلي

 



-١٥٨- 

  
  ٢٧  نشأة الشعر اجلاهلي وروايته

  ٢٨  أغراض الشعر اجلاهلي
  ٢٨  املدح
  ٢٩  اهلجاء
  ٢٩  الرثاء

  ٣٠  الفخر واحلماسة
  ٣٠  الغزل

  ٣٠  الوصف
  ٣١  االعتذار
  ٣٢  احلكمة

  ٣٣  خصائص الشعر اجلاهلي
  ٣٣  خصائص املعاين ) أ (
  ٣٤  خصائص األلفاظ) ب(

  ٣٥  املعلقات
  ٣٩  مناذج من الشعر اجلاهلي

  ٤٢  )حياته وشعره(امرؤ القيس 
  ٤٩  )حياته وشعره (النابغة الذبياين 

  ٥٨  )حياته وشعره(زهري بن أيب سلمى 
  ٦٥  النثر اجلاهلي

  ٦٥  اخلطابة
  ٦٧  مناذج من اخلطابة

  ٦٩  األمثال



-١٥٩- 

  
 ٧٣  

  ٧٥  توزيع املنهج للفصل الدراسي الثاين
  ٧٧  األدب يف عصر صدر اِإلسالم
  ٧٧  أثر اِإلسالم يف اللغة واألدب
  ٧٨  أثر القرآن يف اللغة واألدب

  ٧٩  أثر احلديث يف اللغة واألدب
  ٨٠  الشعر يف عصر صدر اإلسالم

  ٨٠  موقف اِإلسالم من الشعر
  ٨١  أغراض الشعر يف عصر صدر اِإلسالم

  ٨١  املدح
  ٨٢  اهلجاء

  ٨٣  احلماسة
  ٨٣  الرثاء

  ٨٥  شعر الدعوة والفتوح اِإلسالمية
  ٨٨  خصائص الشعر يف صدر اِإلسالم

  ٨٨  خصائص املعاين ) أ (
  ٨٩  خصائص األسلوب) ب(

  ٩١  مناذج من الشعر يف عصر صدر اإلسالم
  ٩٦  )حياته وشعره(حسان بن ثابت 
  ٩٧  شعره يف اجلاهلية
  ٩٩  شعرة يف اِإلسالم
  ١٠٤  )حياته وشعره ( كعب بن زهري 

  ١١٢  النثر يف عصر صدر اِإلسالم



-١٦٠- 

  
  ١١٢  اخلطابة

  ١١٣  مناذج من اخلطابة
  ١١٦  الرسائل

  ١١٦  مناذج من الرسائل
  ١٢٠  األدب يف العصر األموي

  ١٢٠  الشعر
  ١٢٠  أغراضه

  ١٢١  الشعر السياسي
  ١٢٢  املدح
  ١٢٣  اهلجاء

  ١٢٣  النقائض
  ١٢٥  شعر الفتوح والدعوة اِإلسالمية

  ١٢٨  ر يف العصر األمويخصائص الشع
  ١٢٩  مناذج من الشعر األموي

  ١٣٣  )حياته وشعره (جرير 
  ١٤٠  )حياته وشعره ( الفرزدق 

  ١٤٧  النثر يف العصر األموي
  ١٤٧  اخلطابة
  ١٤٩  الرسائل

  ١٥١  مناذج من النثر األموي
  ١٥٣  دراسة أدبية لرسالة عبد احلميد الكاتب ِإىل الكتاب

  ١٥٧  احملتوى
  


