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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الجامعة كلمة رئيس 

محمد  ا  سيدنا  واملرسلين  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملين  رب  لحمد هلل 

 وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد : 

نشئت جامعة العالمة إقبال املفتوحة عام  
ُ
أ م بهدف توفير فرص الدراسة  1973فقد 

والوظيفية   املعيشية  الظروف  له  تسمح  لم  من  الفصول  لكل  في  واالنتظام  بالتفرغ 

 الدراسية في املدارس والجامعات التقليدية. 

بحيث أن الجامعة ترسل للطالب الكتب  واتنهجت هذه الجامعة نظام التعليم عن بعد  

والواجبات   التمارين  بتحليل  الطالب  فيقوم  الالزمة،  التوجيهات  مع  والتمارين  املقررة 

ا  الطلبة  مرشد  مع  والتنسيق  الفصل  بالتعاون  نهاية  وفي  الجامعة،  ِقَبل  من  ن  َعيَّ
ُ
مل

االمتحانات   ليؤدوا  للجامعة  الفرعية  املراكز  أحد  إلى  الحضور  منهم  يطلب  الدراس ى 

 النهائية. 

 ألهمية اللغة العربية 
ً
و فيما يتعلق بجمهورية باكستان اإلسالمية، فإن الناس هنا   نظرا

لف  كبير  حد  إلى  ويحبونها  العربية  باللغة  النبوي  يهتمون  والحديث  الكريم  القرآن  هم 

دولة عربية    22الشريف،  وباإلضافة إلى ذلك، وصل التحدث باللغة العربية في حوالي  

العالم   أنحاء  جميع  في  تنتشر  بدأت  العربية  اللغة  فان  لذلك  أخرى.و  وإسالمية 

 . اإلسالمي 

الكتاب الذي بين   و تتم  كتابة ونشر الكتب املنهجية وغير املنهجية لتدريسها وتعلمها. و 

أيدينا هو ضمن سلسلة أعمال جامعة العالمة إقبال املفتوحة ملنهج البكالوريوس في  

إلى   باإلضافة  وترويجها  آدابها  و  العربية  اللغة  تعزيز  إلى  تهدف  والتي  العربية،  اللغة 

العادي   الباكستاني  البكالوريوس، وال يستفيد منها الطالب فقط بل  متطلبات مناهج 

 يد أن يفهم القرآن الكريم  يمكن أن يستفيد منها أيضا. الذي ير 
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 " الكتاب  القديم األ تاريخ  وهذا  العربي  املقرر)   دب  البكالوريوس في  4915" رمز  ( ملرحلة 

اللغة العربية وآدابها الذي قام بجمعه وتنسيقه وترتيبه الدكتور حافظ حارث سليم،  

مراجعته نخبة من أعضاء هيئة التدريس  محاضر  بقسم اللغة العربية، وساعدت في  

بقسم اللغة العربية وآدابها، كليه اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، جامعة العالمة  

 إقبال املفتوحة، اسالم آباد. 

اإلسالمية   والدراسات  العربية  اللغة  كلية  شهدته  الذي  النضج  هذا  أن  الحقيقة  في 

 كلية األستاذ الدكتور محي الدين الهاشمي. نتيجة للرعاية الكبيرة من جانب عميد ال 

أدعو هللا أن يتقبل هذا الجهد الذي تبذله الجامعةاملفتوحة في تشجيع وتعزيز اللغة  

 العربية في البالد. آمين. 

 

 

 

 الدكتور ضياء القيوم األستاذ

مة إقبال املفتوحة، إسالم آباد                   
ّ
 رئيس، جامعة العال
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 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 كلمة رئيس قسم اللغة العربية

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيداملرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين،  

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

ِدّ 
َ
ِلُتؤ ِة  ِميَّ

َ
ْسال ِ

ْ
اإل ْوِم 

ُ
ُعل

ْ
َوال ِة  َعَرِبيَّ

ْ
ال ِة 

َ
غ
ُّ
الل  

ُ
ة يَّ

ّ
ِل
ُ
ك ْت 

َ
ِشئ

ْ
ن
َ
أ ْد 

َ
ِة  َوق

َ
غ
ُّ
الل ِر 

ْ
ش

َ
ن َسِبْيِل  ِفْي  َدْوَرَها  ْي 

ِلَجِمْيِع   
َ
ة َراِسيَّ

الِدّ َناِهَج 
َ ْ
امل َوِلَتَضَع  َباِكْسَتاَن،  َراِف 

ْ
ط
َ
أ َساِئِر  ِفْي  ُسِسَها 

ُ
أ ْوِطْيِد 

َ
َوت ِة  َعَرِبيَّ

ْ
  ال

 
َ
ل َوصَّ

َ
ِة ِفْي َضْوِء َما ت َجاِمِعيَّ

ْ
ال ى 

َ
ِإل ِة  ْبِتَداِئيَّ ِ

ْ
َراِحِل ِمَن اال

َ ْ
َما  امل

َ
، ك

ُ
ة
َ
َحِدْيث

ْ
ال َراَساُت 

الِدّ ْيِه 
َ
ِإل ْت 

َح 
ْ
َناِهِج ال

َ ْ
اِت َحَسَب امل يَّ

ّ
ِل
ُ
ك
ْ
َداِرِس َوال

َ ْ
ِة ِفي امل َعَرِبيَّ

ْ
ِة ال

َ
غ
ُّ
ِمي الل

ّ
ُقْوُم ِبَتْدِرْيِب ُمَعِل

َ
َها ت نَّ

َ
 . ِدْيثة أ

ِكَتاُب   
ْ
ال ا 

َ
ةَوَهذ َعِرِبيَّ

ْ
ال ِة 

َ
غ
ُّ
الل ِفْي  ْوس  ْوِريُّ

ُ
ال
َ
َبك

ْ
ال اِمَج 

َ
َبْرن َن 

ْ
اْل ُم  َقِدّ

ُ
ت  

ُ
ْفُتْوَحة

َ ْ
امل والجامعة 

َعْنَوُن بــ"  
ُ ْ
" نقدمه ملرحلة البكاليوروس  ( 4915" رمز املقرر) دب العربي القديم األ تاريخ  " امل

حافظ حارث سليم، محاضر  بقسم اللغة  في اللغة العربية وآدابها. قد أسهم  الدكتور  

 . هذه املادة وإخراجها في هذه الصورة بآرائه القيّمة   إعداد في  بية، العر 

ْفُتْوَحِة  
َ ْ
امل َبال 

ْ
ِإق َمِة 

َّ
َعال

ْ
ال َجاِمَعِة  اِء 

َ
ش

ْ
ِإن َوَراَء  ْهَداِف 

َ ْ
األ َهِمّ 

َ
أ ِمْن  اَن 

َ
َعاَم  -ك آَباد  م 

َ
ِإْسال

َرِص الِدّ 1973
ُ
ْوِفْيِر ف

َ
 ت

ُ
َوِظْيَفِة  م َهَدف

ْ
ِتَصاِد َوال

ْ
ق ِ

ْ
 اال

ُ
ُرْوف

ُ
ُه ظ

َ
ْسَمْح ل

َ
ْم ت

َ
ِلّ َمن ل

ُ
َراَسِة ِلك

ًقا لِ 
ْ
َجاِمَعاِت. َوِوف

ْ
َداِرِس َوال

َ ْ
ِة ِفي امل َراِسيَّ

ُفُصْوِل الِدّ
ْ
ُحُضْوِر ِفي ال

ْ
ُزِم ِفْي ال

َ
ال َفرُِّغ َوالتَّ َرِض  ِبالتَّ

َ
غ

ْوِفْيُر 
َ
ْفُتْوَحِة ُهَو ت

َ ْ
َجاِمَعِة امل

ْ
ْعِلْيِم َعْن  ال ْعَتِمُد َمْنَهَج التَّ

َ
 ت
ُ
َجاِمَعة

ْ
ال

َ
َجِمْيِع، ف

ْ
ِم ِلل

ْ
ِعل

ْ
ِة َوال

َ
َقاف

َّ
 الث

َمَع     ُبْعد   َبِة 
َ
ل
َّ
الط ى 

َ
ِإل َماِرْيَن  َوالتَّ  

َ
ة َراِسيَّ

الِدّ ُتَب 
ُ
ك
ْ
ال ِإْرَساُل  َوِمْنَها   ، َساِلْيب 

َ
أ  

َ
ة
َ
ث

َ
ال
َ
ث ِبُع 

َّ
ت
َ
َوت

 
َ
ِزَمِة، ف

َّ
ْوِجْيَهاِت الال ن  التَّ َعيَّ

ُ ْ
َبِة امل

َ
ل
َّ
َراِف ُمْرِشِد الط

ْ
ْحَت ِإش

َ
َماِرْيِن ت  ِبَتْحِلْيِل التَّ

ُ
َبة

َ
ل
َّ
َيُقْوُم الط

 
ُ
ة
َ
اَرك

َ
ش
ُ ْ
:امل اِنًيا 

َ
َوث َجاِمَعِة، 

ْ
ال ِقَبِل  ِفْي    ِمْن  ِصْيَن  ِصّ

َ
َتخ

ُ ْ
امل ِة 

َ
َساِتذ

َ ْ
ِلْل َحاَضَراِت 

ُ ْ
امل َوِاْسِتَماُع 

َفْصِل 
ْ
ِة ِفْي َوَسِط ال

َ
َوَرش

ْ
َجاِمَعِة  ال

ْ
ِة ِلل َفْرِعيَّ

ْ
َراِكِز ال

َ ْ
َحِد امل

َ
ُحُضْوُر ِفْي أ

ْ
ُب ِمْنُهْم ال

َ
ل
ْ
ِخْيًرا ُيط

َ
، وأ

ِة  َهاِئيَّ اِلْمِتَحاِناِت الِنّ
ْ
   .ل
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َباِشَرِة ِمْن َج 
ُ ْ
َعاَيِة امل  ِبالِرّ

َّ
ِتمُّ ِإال

َ
 ت

َ
ِمَرِة ال

ْ
ث
ُ ْ
ِت امل

َ
َحاَوال

ُ ْ
لَّ َهِذِه امل

ُ
نَّ ك

َ
أ َحِقْيَقِة 

ْ
اِنِب َعِمْيِد  ِفي ال

 
ْ
ك ْسَتاِذ الدُّ

ُ ْ
ِة األ

َ
ِضْيل

َ
َجاِمَعِة ف

ْ
َهاِشِمِيّ َوَرِئْيِس ال

ْ
ْيِن ال ُتْور ُمْحِيى الِدّ

ْ
ك ْسَتاذ الدُّ

ُ ْ
ِة األ يَّ

ّ
ِل
ُ
ك
ْ
ُتْور  ال

ْمِتَناِن.  ِ
ْ

ِر َواال
ْ
ك ِلّ الشُّ

ُ
ُهَما َيْجِدَراِن ِبك

َ
ْوم، ف َقيُّ

ْ
 ِضَياِء ال

 لغة القرآن الكريم في أرجاء  وفي األخير ندعو هللا تعالى أن يُ 
ّ
ثمر جهود هذه الجامعة لبث

  ملتذوقي 
ً
اللغة العربية   باكستان و يحقق لهذا الكتاب األهداف املرجوة  ويجعله مفيدا

  . وآدابها 

 

 .كتور عبد املجيد بغداديالد                                          

 رئيس قسم اللغة العربية وآدابها                                        

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد.                              
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 مقدمة 
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيداملرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين،  

 الدين. أما بعد: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  

مادة في  كتاب  القديم  األ تاريخ  "  فهذا  العربي  املقرر)دب  رمز  ملرحلة    (4915"  نقدمه 

 
ً
دقيقة وأساليبه،  التدريس  طرق  ِفْيِه  ْمَنا  دَّ

َ
َوق وآدابها.  العربية  اللغة  في  البكالوريوس 

قة للُمواصفات التي ُوِضعْت لهذا الكتاب.   ، ُمحّقِ
ً
 صافية

 اردة في هذا الكتاب:  وِمن أوضِح النقاط الو 

ِة وآَداِبَها َوَما ُيعَ  -1 َعَرِبيَّ
ْ
ِة ال

َ
غ
ُّ
ْوْس ِفْي الل وِريُّ

ُ
ال
َ
َبك

ْ
ِة ال

َ
ب ِفْي َمْرَحل

َّ
ال
ُّ
ْوَن َمْرِجًعا لِلط

ُ
ك ْن يَّ

َ
َها  أ

ُ
اِدل

ْحَتَوَياِت  
ُ ْ
َراَسِة َحَسَب امل ْعِلْيِم َوالّدِ

ْنَواِع التَّ
َ
ِة  ِمْن أ

َ
َرْت ِفْي َمْنَهِج َهْيئ ّرِ

ُ
ِتْي ق

َّ
ْوُضْوَعاِت ال

َ ْ
َوامل

ْنِتَهاِء  ِ
ْ

اال َبْعَد  ِمْنُه  ِجُدْوا  يَّ ْن 
َ
َوأ ِة، 

َ
ْرَحل

َ ْ
امل ِلَهِذِه  َباِكْسَتان  آَباد  َم 

َ
ِبِإْسال َعاِلْي 

ْ
ال ْعِلْيِم  ِمْن    التَّ

ى التعرف على طرق 
َ
ِكَتاِب َما َيْعِنْيِهْم َعل

ْ
ا ال

َ
ِة َما    ِدَراَسِة َهذ

َ
وأساليب التدريس، َوَمْعِرف

ِة. 
َ
ْرَحل

َ ْ
ْيِهْم ِفْي َهِذِه امل

َ
َواِجِب َعل

ْ
اَن ِمَن ال

َ
 ك

2-  
َ
اِرِسْيَن أ ْوَن َمْرِجًعا لِلدَّ

ُ
ك ْن يَّ

َ
ْسَتِعْيُنْوا ِمْنُه ِفي أ  القديم.   األدب العربي تاريخ    ْن يَّ

َيتَّ  -3 َقَسَماِت 
ْ
َوال ِمِح 

َ
ال
َ ْ
امل ُز  ُمَتَمّيِ َمْنهٌج  ُه 

َ
َرِض  َول

َ
غ
ْ
ال ْيَصاِل  إِلِ َبِصْيَرة   ى 

َ
َوَعل َوْعي   ِفْي  ِجُه 

ْعَداِدِه.    إِلِ

 تاريخ   -4
َ
َحاط

َ
ْد أ

َ
واألدب الجاهلي والشعر والنثر  في األدب    القديم   األدب العربي تاريخ  ق

  ه وأغراضه وخصائص   الجاهلي واألموي  ودراسة أبرز أدباء وشعراء الجاهلي واألموي   

   . تراجم املصنفين وهكذا نماذج الشعر العربي وتراجم شعرائها و     ونماذج النثر العربي 

ِة للشعر والنثر وأصحابها من التعريف والتقديم   -5 ليَّ وَّ
َ ْ
 األ

َ
َعاِرف

َ ْ
ِكَتاَب ِبامل

ْ
ا ال

َ
ا اْهَتمَّ َهذ

َ
ِلذ

 وشرح املفردات وامللكات الصعبة وطرح األسئلة واملناقشة.   

ْنِظْيُم   -6
َ
ى ت َتض َ

ْ
ُه،  َواق

َ
ت ُح َمادَّ َوّضِ

ُ
ُه َوت

ُ
ل ّصِ

فَ
ُ
 ت
ٌ
ة ّلِ َوْحَدة  َعَناِوْيٌن ُجْزِئيَّ

ُ
ْوَضَع ِلك

ُ
ْن ت

َ
َعْرِض أ

ْ
ال

ت  
َ

ْفِصْيال
َ
ْحَتُه ِمْن ت

َ
ْنَدرُِج ت

َ
 .  َوَما ت
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اِرَس   -10 الدَّ ُيَماِرَس  ْي 
َ
ِلك الوحدات،  معظم  ِنَهاَيِة  ِفْي   

ٌ
ة
َ
ل صَّ

َ
ُمف ْدِرْيَباٌت 

َ
ت ِكَتاِب 

ْ
ال َوِفي 

.  َمَعارِ 
َ
ة ِميَّ

ْ
ِعل

ْ
ُه ال

َ
 ف

َمْع   -11 ْنَها،  ّمِ ّل  
ُ
ك اِت  َوُجْزِئيَّ ْوُضْوَعاِت 

َ ْ
امل ُح  ُيوّضِ ٌل  صَّ

َ
ُمف ْحَتَوياِت 

ُ ْ
امل ْهِرُس 

َ
ف ِكَتاِب 

ْ
َوِلل

ى  
َ
َضَع َيَدُه ِفْي ُسْرَعة  َعل ْن يَّ

َ
اِرُس أ  َيْسَتِطْيُع الدَّ

ُ
ْحِدْيِد َمَواِطِنَها وَصْفَحاِتَها، ِبَحْيث

َ
ت

 
َ
َحِقْيق

ْ
ْيَها.  ال

َ
ِصَل إل ْن يَّ

َ
ِتْي ُيِرْيُد أ

َّ
 ِة ال

 

 

 د. حافظ حارث سليم                        

 املحاضر ، قسم اللغة العربية،                  

 كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية،         
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 التعــارف 
 

فهذه أول وحدة ملادة "تاريخ األدب العربي القديم" ملرحلة البكالوريوس في اللغة العربية  

وآدابها، وتشتمل على العصور األدبية ومظاهر الحياة الدينية واالجتماعية والسياسية 

 واالقتصادية في العصر الجاهليى. 

 

دية هامة للمادة املذكورة التي وال يخفى على من يقرأ هذه الوحدة على أنها وحدة تمهي

في  الحياة  ومظاهر  األدب  وتاريخ  األدب   
َ
ْعِرِيف

َ
ت مثل  ابتدائية  معلومات  على  تحتوي 

 ملعلقات وغيرها.العصر الجاهلي من االجتماعية والسياسية والثقافية والدينية وا

صلب    ومن املعلوم أن هذه املعلومات مهمة للغاية للطالب ألنه ال يستطيع أن يدخل في

االستفادة  العلم  طلبة  من  فنرجو  االبتدائية  املعلومات  بهذه  تام  إملام  بدون  املوضوع 

 الكاملة من الوحدة.  

 

 وباهلل التوفيق.  
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 األهـــــداف 

 

ْن:  
َ
اِلِب أ

َّ
ى الط

َ
َوْحَدِة َوِاْسِتْيَعاِبَها َعل

ْ
 َبْعَد ِدَراَسِة َهِذِه ال

 األدب وتاريخ العصور األدبية و خاصة تاريخ األدب العربي القديم. َيْعرِ  -1
َ
ْعِرِيف

َ
 ت
َ
 ف

والثقافية  ُيْدِرَك     -2 والسياسية  االجتماعية  من  العجاهلي  العصر  في  الحياة  مظاهر 

ِتَصاِر، . والدينية  
ْ
ِخ

ْ
 ِباال

 الشعر في العصر الجاهلي من املعلقات واملفضليات واألصمعيات والحماسات.    -3
َ
 َيْعِرف
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 األدب الجاهلي

 

 األدب تعريف 

ه كل ما هو مكتوب و محفوظ من بدائع القول الشعري و النثري القائم على  
ّ
يعّرف األدب بأن

املعاني   تصوير  و  الدقيقة،  يثّقف  األخيلة  و  الحسُّ  ويرقق  النفس،  ُب 
ّ
يهذ مما  الرقيقة، 

 اللسان. 

 وقد ُيطلق األدب على جميع ما ُصّنف في كل لغة من البحوث العلمية، والفنون األدبية.

وإبراز   الوجدان،  في  يجيش  عما  التعبير  ه 
ّ
إن بالقول:  بإيجاز  األدب  تعريف  يمكننا  ه 

ّ
أن غير 

ا يظهر  بحيث  باملشاعر،  ممزوجة  ر، األفكار 
ّ
موث موح  جميل  بأسلوب  األدبي  النثر  و  لشعر 

 يستوقف القارئ ، ويهّز مشاعره. 

 ولتبيان ذلك يمكننا ضرب الكثير من األمثلة، نختار منها ثالثة:

 ا.... يقول إمرؤ القيس :   

 كفاني ...ولم أطلب...قليل من املال  ولو أّن ما أسعى ألدنى معيشة 

ل
ّ
 املجد املؤثل أمثالي وقد ُيدرك‘  ولكّنما أسعى ملجد مؤث

 ب...ويقول لبيد بن ربيعة في رثاء النعمان:  

 و كّل نعيم ال محالة زائُل               أال كلُّ شيئ ما خال هللا باطُل 

تصفّر منها األنامُل                وكّل أناس سوف تدخُل بينهم
ٌ
 ُدويهة

 د األله الخصائلإذا حصلت عن               وكلُّ امرئ يوما سُيعلُم غيبُه  

 لعلك تهديك القروُن األوائل  فإن أنت لم ينفعك علمك فانتِسب  

 ج....ويقول حسان مادحا: 

ق                  هلل درُّ عصابة نادتهم           
ّ
 في الزمان األول  يوما ِبِجل

لل)بردى  یسقون من ورد البریصعليهم            رحيق السُّ
ّ
 يصفق  بال

مُّ األنوِف من الطراز األّول  بيض الوجوه كريمة أحسابهم           
ُ
 ش
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واكتشاف   الجميلة،  والنثرية  الشعرية  األقوال  تذوق  تعلمنا  األدب  دراسة  أّن  نرى  وهكذا 

الجوانب  الوجدانية من الحياة، التعبير عنها بالكلمات الوزونة العذبة. واألدب الجميل تعبير 

 ل قطعة أدبية . إنساني رفيع يحمل سر الحلود في ك

 

 تاريخ األدب   

تاريخ األدب علٌم يبحث عن أحوال اللغة، وما أنتجته قرائح أبنائها من الشعر والنثر البليغ في  

أبداع   و  مختلف العصور. كما يبحث أسباب تطور األدب و أسباب ضعفه، و يرصد حياة  

 تفوقهم، و تأثرهم. كبار الشعراء والكّتاب، متعّرضا ألساليبهم و خصائص 

 متسلسل زمنيا لكل ما ُدّون من أدب شعرا و  
ٌ
و بإختصار يمكننا القول: إّن تاريخ األدب وصف

 نثرا و نقدا . 

 

 العصور األدبية 

 يتفق مؤرخو األدب على أّن العصور العربية األدبية سبعة هي: 

 العصر الجاهلي .  .1

 عصر صدر اإلسالم . .2

 العصر األموي .  .3

 العباس ي األول . العصر  .4

 العصر العباس ي الثاني .  .5

 العصر اململوكي التركي . .6

 العصر الحديث . .7
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 العصر الجاهلي : 

 تحدد فترة األدب الجاهلي بمائة و خمسين عاما قبل اإلسالم تقريبا .  

الذي   الجهل  لكنه  العلم،  الذي هو ضد  بالجهل  اتصافه  يعني  بالجاهلي ال  العصر  وإتصاف 

َفه و ثورة الغضب يقول تعالى:  هو ضد الحلم، ألن   من معاني الجهل الّسِ

İ َجاِهِليَن
ْ
وَن ِمَن ال

ُ
ك
َ
ْن أ

َ
ِ أ

َّ
 ِباَّلل

ُ
ُعوذ

َ
اَل أ

َ
 ق

 ویقول عمرو بن کلثوم : 

 فتجهل فوق جهل الجاهلينا   أال ال یجهلّن أحد علينا                      

 و يقول الفرزدق :  

نا ِجنا إذا ما تجهل   أحالمنا تزن الجبال رزانة                       
ُ
 وتخال

 ويقول جرير :  

ِزُن الِجبال رزانة                   
َ
ِل    أحالمنات  و يفوق جاهلنا فعال الُجهَّ

العلم و   في  انعداما، أو فقرا  زُق، و ليس 
َّ
الت و الطيُش  َفُه  الّسِ في األمثلة السابقة هو  فالجهل 

 املعرفة.  

 

 عصر كان العرب فئتين: في هذا ال

عرب الشمال: و هم العدنانيون الذين سكنوا الحجاز و نجد، و امتدت قبائلهم حتى  (  1)

بادية الشام .  كانت حياتهم مطبوعة بالبداوة والخشونة بسبب قسوة الصحراء، و  

 قلة الكْل واملاء .  

و رغم خشونة الحياة لدى عرب الشمال، فقد كان لهم النصيب األوفر من الشعر  

 والشعراء.  

اشتهرت   عرب (  2) التي  العريقة،  اليمنية  الحضارة  أصحاب  القحطانون  وهم  الجنوب: 

الكثير من املعلومات   الدولة املركزية، و لدينا  فيها ممالك معين و سبأ و حمير ذات 

التجارة  ازدهرت  فلقد   . املسند  بخط  املكتوبة  النقوش  بواسطة  الحضارة  هذه  عن 

ببناء القصور والسدود التي تحجز املياه    والزراعة، و بلغ الفن املعماري مرتبة رفيعة

 لري األراض ي الزراعية.  
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نامية متطورة من داخلها، وليست وافدة  أنها كانت  في  وتكمن عظمة هذه الحضارة 

 من خارة البيئة العربية.  

 

 مظاهر الحياة في العصر الجاهلي 

بالجوانب   تتعلق  بارزة  مظاهر  الجاهلي  العصر  في  والثقافية  للحياة  والسياسية  اإلجتماعية 

را و تأثيرا. 
ُّ
 الدينية، تركت بصماتها على األدب تإث

  

 .... الحياة اإلجتماعية:  1

ما   وغالبا  الجاهلي،  العصر  في  املجتمع  منها  يتألف  التي  اإلجتماعية  النواة  هي  القبيلة  كانت 

 ة و بجيلة.  تسمي باسم األب، كمضر و ربيعة، و نادرا ما تسمي باسم األم كحنفي

في الحياة، فقد برزت بعض   التي يرى فيها فلسفتُه  العربي الجاهلي للعصبية  ونظرا لتحمس 

املظاهر اإلجتماعية السلبية مثل الثأر التناحر التعصب، سواء أصابت القبيلة أم أخطأت، 

ة:   مَّ  يقول ُدَريُد بن الصَّ

ة إن غَوت                 زيَّ
ُ
ويُت   وما أنا إال من غ

َ
د   غ

ُ
ة أرش رشُد غزيَّ

َ
 وإن ت

في  الظروف  مجمل  بسبب  األخالقية  املثل  و  القيم  من  مجموعة  ظهور  يمنع  لم  ذلك  أن  إال 

تلك البيئة، فالحياة الحربية جعلتهم شجعانا ينجدون من يستغيث بهم، والجدب في البادية  

دفعهم إلي أن يكونوا في الجود والكرم املثال األعلي، و كثرة التنقل جعل العربي محبا للحرية،  

 ضيم، صادقا في قوله، معتزا بنفسه .  آبيا لل

 

 ....الحياة السياسية:  2

 تتجلى مظاهر الحياة السياسية في ثالثة جوانب هي:  

املنازعات   لفّض  التحكيم  يمارس  رأُسها،  القبيلة  شيخ  ُيعدُّ  و  القبيلية،  الحكومة  األول:  الجانب 

القبائل   بين  الوضع  تأزم  إلى  الحكم  التزام  عدم  ُيؤدي  وقد  القبيلة،  داخل  تحدث  التي  الخالفات 

 ونشوب الحروب.  
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طبقة واحدة، من التجار  الجانب الثاني: وهو حكم املدن التجارية، حيث تتركز سلطة الحكم بيد  

 أصحاب النفوذ املادي واملعنوي، كحكم قريش ذي النفوذ التجاري واالجتماعي في مكة.  

بين   النفوذ األجنبي، فقد كان الصراع السياس ي حول الزعامة شديدا  الجانب الثالث: وهو وجود 

العراق، حيث كان لهذا  اإلمبراطوريتين القديمتين: البيزنطية في الشام، والساسانية )الفارسية( في  

 .  الصراع تأثير بارز على حياة املجتمع العربي في هذا العصر 

 

 ....  الحياة الثقافية )املعرفية(: 3

نعني بالحياة املعرفية مجموعة املعارف التي اكتسبها العرب نتيجة الطبيعة الجغرافية لشبه  

، والظروف املعيشية التي كانت الجزيرة العربية، و طرق حياتهم و انتقالهم من مكان إلى آخر

 تحيط بهم. 

في   والغساسنة  الِحَيرة،  في  واملناذرة  اليمن،  في  ....كالتبايعة  العربية  القبائل  لبعض  كان  لقد 

 الشام... حظ وافر من املعرفة الثقافة.  

 وأبرز معارفهم األنواء... أي هبوب الرياح، و سقوط املطر، و حركة النجوم.  

معرف  السواحل  عن  ولعرب  اكتسبوها  أخرى،  معارف  للعرب  كانت  كما  البحرية.  باملالحة  ة 

 طريق التجارب والحاجة، و بعضها عن طريق االتصال باألمم املجاورة، كعلم الطب.  

م واألمثال،  
َ
الِحك الكثير من  لنا  تركوا  يدل على مستوى رفيع، فقد  العرب شعرا  وكما خلف 

 تؤكد هذا املستوى في البيان والقول.  

 

 .. الحياة الدينية:..4

واحد   خالق  بوجود  الكثير  اعتقاد  مع  األصنام،  عبادة  أي  بالوثنية....  العرب  أكثرية  دانت 

ِبهم إلى هللا زلفى، كما قال عنهم   لتقرُّ للكون والحياة واالحياء، وبأن هذه األصنام إنما وجدت 

 القرآن الكريم في قوله تعالى:  

İ ُب ّرِ
َ
 ِلُيق

َّ
ْعُبُدُهْم ِإال

َ
َفى َما ن

ْ
ِ ُزل

َّ
ى َّللا

َ
ا ِإل

َ
 ون

والنصرانية،   اليهودية  السماويتين:  الديانتين  على  تعرف  قد  العرب  من  قسما  أن  على 

 فانتشرت األولى في اليمن و يثرب، والثانية في ربيعة و غسان، و بالد الحيرة.  
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 تلك أهم جوانب الحياة في شبة العربية.  

 واألن بعد أن تناولنا مجمل الظروف املؤثرة على األدب، ندخل في شعر هذا العصر.  

 

 أسئلة املناقشة 

 . العصور األدبية اكتب مقاال موجزا عن  .1

 ؟ذا تعرف عن األدبما  .2

 . مظاهر الحياة في العصر الجاهليمقاال موجزا عن   اذكر  .3
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       الـوحــدة الثانية 

 

 

 

 

 

 

 

 الجاهليالشعر في العصر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد:  الدكتور حافظ حارث سليم 

 الدكتور كفايت هللا همداني:  ةمراجع
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 الصفحة العنوان 

 25 التعارف 

 26 أهداف 

 27 الشعر في العصر الجاهلي 

 29 خصا ئص الشعر الجاهلي 

 30 راض الشعر الجاهلي:  غأ

 31 ثانيا: معاني الشعر الجاهلي 

 32 الجاهلي ثالثا: أخيلة الشعر 

 32 رابعا: ألفاظ الشعر و عباراته

 32 خامسا: منهج القصيدة في الشعر الجاهلي 

 32 تماذج للمعاني التي كان يفخر بها الشعراء الجاهليون. 

 36 املناقشة 
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 التعــارف 
 

" ملادة  ثانية  العربي  تاريخ  فهذه وحدة  اللغة  القديماألدب  في  البكالوريوس  ملرحلة   "

بخصائص الشعر الجاهلى    العربية وآدابها، وتشتمل على النقاط املهمة التي تتعلق

 وأغراضه. 

 

التي  املذكورة  للمادة  هامة  وحدة  أنها  على  الوحدة  هذه  يقرأ  من  على  يخفى  وال 

 حول الشعر الجاهلى. تحتوي على معلومات ابتدائية  

 

األغراض من  الجاهلي  الشعر  لخصائص  الوحدة  هذه  تتعرض  واملعاني    وكما 

والرثاء  الغزل  من  للمعاني  نماذج  أيًضا  وتقدم   ، والعبارات  واأللفاظ  واألخيلة 

   والحكمة والوصف، مع ذكر الخصائص املعنوية والخصائص اللفظية

عن   الوحدة  هذه  تتحدث  القصيدة  وأيًضا  واألسئلة  منهج  املناقشة  إلى  باإلضافة 

 والتدريبات.   

 

 وباهلل التوفيق.  
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 األهـــــداف 
 

ْن:  
َ
اِلِب أ

َّ
ى الط

َ
َوْحَدِة َوِاْسِتْيَعاِبَها َعل

ْ
 َبْعَد ِدَراَسِة َهِذِه ال

واألصمعيات   -1 واملفضليات  املعلقات  من  الجاهلي  العصر  في  الشعر   
َ
َيْعِرف

 والحماسات.  

واأللفاظ   -2 واألخيلة  واملعاني  األغراض  من  الجاهلي  الشعر  خصائص  ُيْدِرَك 

 والعبارات ومنهج القصيدة. 

يلم بنماذج للمعاني من الغزل والرثاء والحكمة والوصف، مع ذكر الخصائص   -3

 املعنوية والخصائص اللفظية.  
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 الشعر في العصر الجاهلي 

ني عال، مما جعل بعض الباحثين بقولون إن عمر  وصل إلينا الكثير من الشعر الجاهلي بمستوي ف 

الشعر الجاهلي أكثر من قرن و نصف، وإن ما وصلنا هو مستوى رفيع قد سبقته مستويا كثيرة،  

جعلت هذا الواصل إلينا بهذا النضج امللفت واالقتدار، مما جعل األمم غير العربية... فيما بعد ...  

 دب الرفيع الذي ال ُيبارون فيه.  تشهد بأن العرب قد اختصوا بالفصاحة واأل 

إلى   يحتاج  األمر  الواقع أن هذا  الجاهلي؟ وما مصدره؟  الشعر  القدر من  ولكن كيف وصلنا هذا 

وقفة، فرغم أن العرب عرفوا الكتابة إال أن معظم ما وصلنا من شعرهم في العصر الجاهلي كان  

را مهما في تناقل إبداعات شعرائهم  مشافهة، حيث لعبت أسواق القبائل... مثل: سوق عكاظ.... دو 

 و حفظه في الذاكرة.  
 

لقد مزجت هذه األسواق التجارة بالثقافة، و أضحت أشبه ما تكون بمهرجانات أدبية و ثقافية،  

نمت فيها تقاليد التحكم في الخصومات، والتشاور في املهمات، واملفاخرة بالشعر، وكان من أشهر  

َيعرض عليه  املحكمين في الشعر  
َ
النابغة الذبياني، الذي كانت تنصب له خيمة من جلد في عكاظ، ف

 الشعراُء شعرهم. 
 

ن هذا الشعر إال في فترة الحقة حين قام مجموعة من الرواة بهذا الدور أمثال   وهكذا لم يدوَّ

 أبي عمرو بن العالء، و حّماد الراوية، و خلف األحمر. 

ليات   ومن مصادر الشعر الجاهلي.... كذلك.... املختارات ولعل أقدم ما وصل إلينا منها: املَفصَّ

ل الضبي، و تحتوي علي مائة و ست و عشرين قصيدة لسبعة و ستين شاعرا، منهم  للُمَفضَّ

 سبعة و أربعون شاعرا جاهليا.  
 

و   اثنتين  على  تحتوي  و  األصمعي،  امللك  لعبد  األصمعيات  و  ومنها:  لواحد  قصيدة  تسعين 

 سبعين شاعرا، منهم أربعة و أربعون شاعرا جاهليا.

هنالك نوع آخر من املختارات يختلف عن املفضليات واألصمعيات، و هذا النوع مجموعتان:  

 حماسة أبي تمام، و جمهرة أشعار العرب، و فيها من الشعر الجاهلي و غيره.  
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املعلقات ا  وتعتبر  الشعر  ما وصلنا من  الشرح  أهم  و  بالدراسة  لجاهلي مكتوبا. فقد حظيت 

والترتيب على هيئة كتاب، أو مؤلف مستقل لدى أكثر من باحث و دارس، إلى جانب ذكرها في  

 بعض املختارات مثل الجمهره ملحمد بن ابي الخطاب. 

 والواقع أن أسماء هذه القصائد تجعلنا نتساءل: لم سميت باملعلقات؟ 

وصل   ما  أجود  من  واملقلدات،  املعلقات  طات،  باملسمَّ كذلك  تسمي  و  الجاهلي  الشعر  من  إلينا 

بات.   واملذهَّ
 

بها،  وللعل  العرب أعجبوا  أنها سميت كذالك ألن  منها  آراء مختلفة:  ’’املعلقات‘‘  كلمة  تفسير  في  ماء 

 و علقوها على أستار الكعبة.    فكتبوها بماء الذهب علي القباِطّي 

القدماء و املحدثين هذا الرأي، و ال يقبلون به، و يرون أنها ُسميت باملعلقات  و ينكر بعض العلماء 

لنفاستها أخذا من كلمة ’’العلق‘‘ بمعنى النفيس و هو القول الراجح. ويقال: إن أول من جمعها في  

ديوان خاص )حماد الراوية(، و هي عند سبع، و أصحابها: امرؤ القيس، و زهير، و طرفة، و لبيد، و  

األعش ى،  عمر  إضافة  مع  ايضا  سبع  أنها  يرى  واملفضل  عنترة.  و  زة، 
ّ
حل بن  والحارث  كلثوم،  بن  و 

 النابغة بدال من الحارث، و عنترة. 
 

بن   عبيد  قصيدة  إلي  باإلضافة  ذكرهم  سبق  الذين  الشعراء  لكل  وهي  عشرا،  التبريزي  يعدها  و 

 األبرص. 

 وللمعقات هيكل متمير: 

 .ة بيت  كمعلقتي طرفة، و عمرو بن كلثوم، و بعضها أقل من مائة تضم بعُض املعلقات أكثر من مائ 

املتروكة   .1 الديار  و  الشاعر حبيبته  يتذكر  بالوقوف على األطالل، حيث  املعلقة  تبدأ 

 بعد رحيلها و أهلها. 

 وصف الطريق التي قطعها بما فيها من وحوش. .2

 و صف الناقة أو الفرس. .3

 يخلص بعد ذلك إلى الغرض الرئيس. .4
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هذه  و   لشهرة  األلسنة   على  متداولة  األطالل  على  بالوقوف  املتمثلة  املعلقات  هذه  مطالع 

هي:  و  املعلقات،  أهم  مطالع  على  نقف  أن  علينا  لزاما  كان  لذلك  ذكرنا...  كما  القصائد... 

زة. 
ّ
 معلقات: امرئ القيس، و طرفة، و زهير، و عنترة، و عمرو بن كلثوم، والحارث بن حل

   یقول امرؤالقيس:

خوِل فحوَمِل   قفا نبك من ذكرى حبيب  و َمنِزِل           وى بين الدَّ
ّ
 بسقِط الل

ي غداة البين يوَم تحّملوا         
ّ
 حنظِل                   كأن

ُ
 لدى َسُمرات الحي ناقف

 و يقول طرفة:  

ِم في ظاهر    لخولة أطالٌل ببرقة َثهمِد             
ْ
 اليِد تلوُح كباقي الَوش

هم             ِد   وقوفا بها صحبي عليَّ َمِطيُّ
ّ
 يقولون ال تهلْك أس ى و تجل

 و يقول عنترة:  

ِم              م  هل غادر الشعراُء من متردَّ  أم هل عرفِت الداَر بعد توهُّ

مي               
ّ
 و عمي صباحا دار عبلة و اسلمي  يا داَر عبلة بالجواِء تكل

 ويقول زهير:  

م               
َّ
 لم تكل

ٌ
ِم                 أمن أمُّ أوفى دمنة

َّ
ل
َ
تث
ُ
اج فامل رَّ  بحومانِة الدَّ

قمتين كأنها                 م في نواشر ِمعَصِم    و داٌر لها بالرَّ
ْ
 مراجيُع َوش

 ويقول عمرو بن كلثوم:

ي بصحِنِك فاصبحينا              درينا   أال ُهبَّ
ْ
بقي خموَر األن

ُ
 وال ت

زة:  
ّ
 ويقول الحارث بن ِحل

نا ببينها حسناُء                          
ْ
واُء       آذنت

َّ
 ُربَّ ثاو ُيَملُّ منه الث

 

 ئص الشعر الجاهلي خصا

 الشعر الجاهلي  

لدراسة   أقوى املصادر  ُيَعدُّ حتى االن مْن  الشعر، فهو  الجاهلي هو  األدم  أظهر ما ُعرف من 

 أْن نعرف َوْجَه الحياة العربية في ذلك العصر. تاريخ العرب، و منه يمن 
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أثر الشعر الجاهلي في الحياة العربية: كان الشاعر في العصر الجاهلي من ضرورات القبيلة، 

في  يرشدها  و  الحرب،  في  يحّمسها  وكان  أعدائها،  ِكْيَد  بشعره  يُرّد  و  مفاخرها  يعلن  فكان 

 القوي بين الشعر الجاهلي و القبيلة. السلم، وهذا يفسر لنا ظاهرة اإلرتباط 

 راض الشعر الجاهلي: غأوال أ

 تناول الشعر الجاهلي األغراض االتية:  
 

و قد فخر شعراء ذلك العصر بالشجاعة واإلقدام، والكرم، والوفاء، والنجدة و عرافة    .. الفخر: 1

األصل، واالنتصار في الحروب، وكان من أبرز األغراض للتنافس القبيلي، و يمكنك أن تميز نوعين  

ي عمرو بن كلثوم و املرقش األكبر، و   من الفخر فيما درسَت من النصوص: فخر قبيلي كما في نص َّ

ي طرفة بن العبد و عنترة بن شداد.   فخر  ْردي كما في نص َّ
َ
 ف

هو الشعر الذي يتصل بمعنى القوة والشجاعة من دعوة إلى القتال أو أحاديث عن    .. الحماسة: 2

 البطولة، و هذا كثير في شعر عنترة كما مر بك. 

الوصف: 3 الصحراء   ..  فوصفوا  مناظر،  من  بهم  يحيط  ما  كل  وْصف  الجاهلية  شعراء  ،  أجاد 

في وصف فرسه.   قاله عنترة  ما  الوصف  أمثلة  والناقة. ومن  والحصان  والنجوم  والقمر  والسماء 

 : ( 2) في وصف فرسه    ( 1) ومن ذلك أيضا ما قاله إمرؤ القيس 
 

ّر ِمَفّر ُمْقِبل ُمْدِبر معا           
َ
يل من َعِل    ِمك ه السَّ

ّ
ر َحط

ْ
ود َصخ

ُ
 كُجل

 عن َصهَواته           
ُ
ِل   َيزُل الغالُم الخفيف ِوي بأثواب الَعنيف املثقَّ

ْ
 و ُيل

 

: وهو الحديث عن النساء و وصف محاسنهن وهو كثير في الشعر الجاهلي حتي ال  .. الغزل 4

العاطفة والتعبير   اللون بصدق  تكاد تخلو قصيدة منه. والغزل نوعان: عفيف و يمتاز هذا 

اح و  عفة  في  الشوق  شدة  مقدمة  عن  في  يأتي  الذي  والغزل  زهير،  و  عنترة  كغزل  تشام، 

 
أبو الشعراء الجاهلي و أشهر شعراء ذلك العرص، قضى حياته األوىل الهبا، فلما مات أبوه حمل عبء ثأره، فقضى           (1

ي الحروب. 
 بقية حياته فى

ي   یقول الشاعر :   2)
ة الت  ه كما تندفع الصخرة الكبير ي سير

ي رسعة خاطفة، و إنه ينطلق فى
ر فى

ّ
م و يتأخ

ّ
هذا الفرس يتقد

 جرفها السيل من مكان مرتفع فسقطت مرسعة. وال يستطيع الغالم الخفيف أن يثبت عل ظهره إذا ركب، كما ال 
ها الرياح، فال يثبت عل ظهر هذا الفرس  يستطيع الرجل الثقيل إذا ركبه أن يحتفظ بثيابه عل حالتها، و إنما تط ير

 إال فارس مدرب. 
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كغزل   العواطف.  بشرح  ُيْعَنى  وال  الحسية  األوصاف  يتناول  الذي  هو  و  و صريح،  القصائد، 

 امريء القيس.
 

 ومن أمثلة الغزل العفيف قول عنترة بن شداد: 

   حرام علّي النوُم يا بنة مالك                   
َ
ى كيف يرقد؟وَمْن فرشه َحْمُر الغ  ( 3)ض َ

ُم أرضا كنِت فيها ُمقْيَمة               
ُ
رى األرض يبردُ   وألث

َ
 (4)لعل لهيبي من ث

 

املدح:  5 تقديرا  ..  إما  الكرماء،  و  األغنياء  و  والرؤساء  امللوك  الجاهلي  الشاعر  مدح  وقد 

 واملروة والشجاعة. ملكانتهم و إما طلبا للكسب. و يدور املدح حول االنصاف بالكرم، 

 بن املنذر ملك الحيرة:    (5) و من أمثلة املدح قول  النابغة الذيباني في مدح نعمان
 

 (6) ترى كّل ملك ُدوَنها َيَتذْبذُب   ألْم تَر أّن هللا أعطاك سورة  

ك شمٌس وامللوك كواكُب 
ّ
ُب   فإن

َ
عْت لم يبُد منهن كْوك

َ
 (7) إذا طل

 

وهو مدح االموات بما كانوا يتصفون به في حياتهم من كرم و شجاعة و مروءة، و  .. الرثاء:  6

 يمتاز الرثاء الجاهلي بالصدق، كما في شعر الخنساء في رثائها ألخيها صخر.  

في هذا الغرض صاغوا تجاربهم في الحياة و أخالق من حولهم من الناس. و شيخ  .. الِحكم:  7

 ر بك.  حكمائهم زهير بن أبي سلمى و قد م 

الهجاء:  8 اجتماعية  ..  أ  الُجبن  و  كالبخل  لقية 
ُ
خ بصفات  أو  جسمية  بصفات  الذم  وهو 

 كضعف القبيلة، و يمتاز الهجاء الجاهلي بالواقعية و قلة املبالغة.  

 

 
: أنه من شدة حبه   ( 3 : جمع غضاة وهو نوع من الشجر شديد االشتغال. والمعتى

ابنة مالك: حبيبته عبلة. الغضىى

ة التفكير فيها خاصمة النوم و صارت حياته عذابا. 
  لعبلة و كير

: ناري، ثرى:  (4 ي ي و  الثم: اقبل، لهيت  ء من نار حت  ي
ى فوقه فلعل ذلك يطفى اب الذي تمشير ي أقبل الي 

: أنتى تراب، والمعتى

 . ي
 اشتياف 

ي   5)
ى الشعراء فى ما بير

َ
ك ة و الغساسة ، وكان حى ا، اتصل بأمراء الحير ي الشعر فجأة، و نظم فيه كبير

هو امامة بن زياد، نبغ فى

 . سوق عكاظ

6)  : لة رفيعة، يتذبذب: يضطرب، والمعتى ى لة عالية يتطلع إليها الملوك فال يصلون اليها. سورة: ميى ى  هللا أعطاك ميى
ّ
 ان

ى الكوكب، فإذا اطلعت الشمس اختفت الكواكب.  (7 ى الملوك كالشمس بير : أنك بير  المعتى
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 ثانيا: معاني الشعر الجاهلي 

 تمتاز معاني الشعر الجاهلي بما يأتي:  

 الوضوح الُبعد عن التعمق و التعقيد.

ِقلُّ املبالغة ، و تأتي الحقيقة بال تهويل. 
َ
 الصدق حيث ت

 أنها غير مترابطة وال متسلسلة، فكان الشاعر ينطلق على سجيته فيتقل من معنى إلى آخر.

 تشابهت معانى الشعراء لتشابه البيئة التي عاشوا فيها. 

 ثالثا: أخيلة الشعر الجاهلي 
 

من   أخيلته  الجاهلي  الشاعر  عن  استمد  بعیدا  قریبا،  الخیال  وكان  فيها:  عاش  التي  البيئة 

 املبالغة، كما كان خصبا واسعا يدلُّ على دقة املالحظة. 
 

 رابعا: ألفاظ الشعر و عباراته 

 معظم الشعر الجاهلي تميل إلى الخشونة، كما أنها بعيدة عن املحسنات البديعة املصنوعة.

 والوضوح وامليل إلى اإليجاز. امتازت العبارات بقوة البناء  
 

 خامسا: منهج القصيدة في الشعر الجاهلي 

ِر األطالل، ثم يتجه  
ْ
ِذك و  بالغزل  تبدأ  کانت القصیدة الجاهلية تجمع عدة أغراض، و عادة 

الشاعر إلى وصف الناقة أو الفرس، ثم ينتقل إلى الغرض الرئيس من فخر أو مدح أو هجاء،  

 .و قد يختمها بش يء من الحكمة
 

 املعلقات

قوها بأستار الكعبة، و  
ّ
عجب بها العرُب فعِلقْت بأذهانهم، أو كتبوها و عل

ُ
هي قصائد طويلة، أ

قات. 
َّ
 لعّل ذلك سبُب تسميتها باملعل

واملعلقات سبٌع أو عشٌر و أصحابها: )امرؤ القيس، زهير بن أبي سلمى، طرفة بن العبد، عمرو 

)النابغة   إليهم:  ويضاف  ربيعة(.  بن  لبيد  زة، 
َّ
حل بن  الحارث  شداد،  بن  عنترة  كلثوم،  بن 

بياني، أعش ى قيس، عبيد بن األبرص(.  
ُ
 الذ
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 تماذج للمعاني التي كان يفخر بها الشعراء الجاهليون. 

 ( الغزل:  1)

 الغزل من املوضوعات املحببة الى النفوس. ولهذا كانوا يبدؤون به قصائدهم. 

وفي الشعر الجاهلي لونان من الغزل هما الغزل العفيف الذي يعبر فيه الشاعر عن عواطفه  

النبيلة إزاء املرأة، يتعفف عن ذكر مفاتنها الجسدية، فيصور أخالقها و شرفها و عفتها، ومن  

التي يتحدث في بعض أبياتها عن املرأة الشريفة    8نوع الجميل من الغز تائية الشنفرى هذا ال

 الكريمة.

 قال:  

ْت، وال بذات تلّقِت    لقد أعببتني ال سقوطا قناعها  .1
َ
 إذا ما مش

وم ُتهدي غبوقها   .2 بيُت ُبعيَد النَّ
َ
ة قلِت   ت  لجاراتها اذا الهديَّ

ه  .3 ِت على أ  كأّن لها في األرض ِنسيا تقصُّ
َّ
َبل
َ
مَك ت

ّ
كل

ُ
 ّمها، وإْن ت

ِت   أميمة ال يخزي نثاها حليلها   .4
ّ
سواُن عّفت و جل

ّ
 إذا ُدِكَر الن

ْت  .5
َ
ت و أكمل ت و اسبكرَّ

ّ
ت و جل

ّ
 فلو ُجنَّ انساٌن من الحسن ُجّنِت  فدق

 اللغة: 

 ما يشرب في املساء من لبن و غيره. الغبوق:  

 شيئا مفقودا.  نسيا:  

 تريده.قصدها الذي   أّمها :  

 تتقطع في كالمها، وال تطيله.  تبلت :  

 لحديث عليها. ا نثاها :  

 طالت. اسبكرت :  

 املعنى: 

إنها امرأة محتسشمة في زيها، قناعها على رأسها، ال تدعه يسقط فيكشف شعرها، وإذا   .1

 مشت مشت في رزانة و وقار، ال تتلفت تنظر إلى الناس و هذه من شيم النساء الفضليات.  

 

 عامر بن عمرو: الملقب بالشنفری۔ من الشعراء الصالیک۔  ( 8
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و   .2 األلبان،  تشح  عندما  الشدة  و  الجدب  أيام  في  بهداياها  جاراتها  تؤثر  كريمة  امرأة  إنها 

 ة. تضيق بالناس الحيا 

و من حيائها أنها إذا مشت خفضت نظرها إلى األرض كأنها تطلب شيئا ضاع منها فهي تطيل   .3

 النظر إلى األرض. 

النساء،   .4 إنها عفيفة، طاهرة الذيل، ال تحوم حولها الشبهات، كما تحوم حول غيرها من 

 فليس فيها ما يخجل زوجها. 

لقوام، مكتملة املحاسن،  جميلة، دقيقة الجسم ليست مترهلة، جليلة القدر، ممشوقة ا  .5

 فلو كان الجمال يصيب اإلنسان بالجنون، لجنت هذه املرأة من حسنها و جمالها. 
 

 ( الرثاء:  2)

 ينبعث الرثاء من عاطفة إنسانية نبيلة هي عاطفة الحزن على فقد األعزاء من األهل و األصحاب. 

و   قبيلته  سادات  و  أصحابه  و  أهله  الجاهلي  الشاعر  رثى  و  لقد  يحمونها  كانوا  الذين  فرسانه 

 يدافعون عنها، و كان رثاؤهم صادقا حارا ينضح بالحزن العميق. 

في حياته من جالئل   به  ما قام  نبله و  و  و كرمه  املرثي،  الحديث عن شجاعة  يتضمن  الرثاء  كان 

 األفعال، و تعداد مآثرہ . 

 . و في رثاء دريد بن الصمة ألخية عبدهللا نموذج طّيب للرثاء 
 

 ( الحكمة:  3)

تأثير عميق فيستخلص منها عبرا و حكما   لها  التي  في حياته كثير من األحداث  يمر باإلنسان 

يسجلها في شعره، فتصبح ذخيرة للناس من بعده تسير مسير األمثال يستشهدون بها في كثير  

 من مواقف الحياة.

تجيء حكمته متدفقة  غير أن الشاعر الجاهلي لم يخصص للحكمة قصأئد مستقلة، و إنما  

شاعرا   زهير  من  جعلت  الحكم  من  كثير  سلمى  أبي  بن  زهير  معلقة  وفي  قصيدته،  أثناء  في 

 حكيما حتى أطلق عليه )حكيم الشعراء(. 
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 ( الوصف:  4)

و وصف   بيته، وصف فرسه،  مظاهر  من  عليه  ما وقعت عينه  كّل  الجاهلي  الشاعر  وصف 

يراه في رحالته وهو يتجول في الصحراء و األودية،  ناقته، و وصف حيوان الصحراء الذي كان  

جاء   الوصف  ولكن  مفاجع،  و  س 
ٓ
ما من  النفوس  في  تتركه  ما  و  بشاعتها  و  الحرب  و وصف 

متخلال أغراض الشعر كلها. ولم تخصص له  قصيدة مفردة. و في معلقات امريء القيس و  

 لبيد و زهير نماذج لهذا الغرض.
 

 ( املدح:  5)

ات قبيلته  و كرمائها الذين كانوا يحملون أعباء القبيلة و يصحون بين القبائل   مدح الشاعر ساد 

 املتحاربة. 

كان الشاعر يمدح مدفوعا باإلعجاب باملمدوح، مثلما مدح زهير بن أبي سلمى سيدين من سادات  

ح فيها  قبيلتي عبس و ذيبان عندما سعيا في الصلح بين تينك القبيلتين اللتين احتربتا أربعين سنة را 

 مئات القتلى ، فتحمال الديات التي بلغت االفا من اإلبل. و هذا مدح يمليه اإلعجاب. 

 وكان إلى جانب هذا النوع من املدح نوع آخر. هو املدح من أجل التكسب و طلب املال. 

 

 ( الهجاء:  6)

عاطفة الحقد الهجاء....في الشعر ... ذم املرء و تعداد معايبه، و إن العاطفة التي تملي الهجاء  

 والكرة والعداوة، والهجاء نقيض املدح.  

يعد الهجاء من أشد األسلحة التي كان يستخدمها الشعراء ضد أعدئهم. وكان العرب يخشون  

الهجاء و يخافون منه خوفا شديدا، ألنه يس يء إلى سمعتهم إساءة تسير بين القبائل، وينشد  

 ر الجاهلي.... قليال إذا قيس بغيره من األغراض. في مجامعها. و مع ذلك كان الهجاء.....في العص

 و تتخلص معاني الهجاء في الذم بالبخل، و العذر، والجبن، و وضاعة األصل. 

هجا بشر بن أبي خازم رجال يدعى أوس بن حارثة بن ألم. كان سيدا من سادات قبيلة بني ألم  

 فقال:  

 فبئس َمحلُّ راحلِة الغريِب   أال أبلْغ بني ألم رسوال   .1
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نوِب   إذا عقدوا لجار أخفروه   .2
ّ
 كما غرَّ الّرشاُء من الذ

دتموُه   .3  يمخش ّي العرام وال أريِب   وما أوس و لو سوَّ
 

 اللغة: 

 خذلوه، و نقضوا عهده.  أخفره :  

 قطع.   غر :  

 الحبل              الرشاء : 

 الدلو. الذنوب : 

 جعلتموه سيدا. سودتموه :  

 واألذى.الشراسة    العرام : 

 املعنى:  

بلغو ...أيها الرواة... هذه الرسالة عني إلى قبيلة بني ألم و قولوا لهم إنكم بئس القوم  .1

 ملن يلجأ إليكم من الغرباء و يحتمي بكم. 

نقضتم   .2 لتحموه  جارا  عاهدتم  فإذا  العهود،  و  باملواثيق  توفون  ال  غدارون،  قوم  إنكم 

 . وي الدلو في قرار سحيق عهدكم و قطعتموه كما ينقطع حبل الدلو، فيه 

و قولوا لهم إن سيدكم أوسا رجل ضعيف ، ليست فيه قوة الرجال و ال شراستهم،   .3

 و لن ينفعه جعلكم له سيدا عليكم ألنه غبي ال يصلح للسيادة. 
 

 أسئلة املناقشة 

 .خصا ئص الشعر الجاهلياكتب مقاال موجزا عن  .1

 ؟الشعر في العصر الجاهليكان كيف  .2

 . منهج القصيدة في الشعر الجاهليالق ضوء على  .3

 ؟ راض الشعر الجاهليغ أما هي  .4

 الجاهليون. الشعراء بها يفخر كان التي للمعاني تماذجاذكر  .5



 

 

37 
 

       الـوحــدة الثالثة 

 

 

 

 

 

 

 دراسة أبرز شعراء الجاهلي 
 

 

 

 

 

 

 

 حافظ حارث سليم الدكتور إعداد: 

 الدكتور سميع هللا زبيري :  ةمراجع
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 التعــارف 

 

" ملادة  ثالثة  وحدة  القديمفهذه  العربي  األدب  اللغة  تاريخ  في  البكالوريوس  ملرحلة   "

 .  ترجمتى شاعرين كبيرين مع تحليل قصيدتهما  العربية وآدابها، وتشتمل على

تحتوي   التي  املذكورة  للمادة  أنها وحدة هامة  الوحدة على  يقرأ هذه  وال يخفى على من 

 .   زهير بن أبي سلمى و عنترة بن شدادعلى معلومات قيمة  

مع   والتجارب  الحكم  من  لشعره  ونماذج  أبي سلمى  بن  زهير  الشاعر  لترجمة  وتتعرض 

معلقته حول الحروب وذكر  ذكر معاني املفردات وشرحها والتعليق عليها، ونماذج من  

 الشاعر نفسه كداعية السالم مع الشرح لها والتعليق عليها.  

املفردات   معاني  ذكر  مع  لشعره  ونماذج  بن شداد  عنترة  الشاعر  ترجمة  ُم  تقّدِ وأيًضا 

والتراكيب اللغوية والتحليل، ونماذج من معلقته حول فخر وحماسة مع شرح املفردات  

 والتعليق عليها.  

علوم أن هذه املعلومات مهمة للغاية للطالب ألنه ال يستطيع أن يدخل في صلب  ومن امل

االستفادة  العلم  طلبة  من  فنرجو  االبتدائية  املعلومات  بهذه  تام  إملام  بدون  املوضوع 

 الكاملة من الوحدة.  

 وباهلل التوفيق.  

 

 

 وباهلل التوفيق.  
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 األهـــــداف 

 

ْن:  
َ
اِلِب أ

َّ
ى الط

َ
َوْحَدِة َوِاْسِتْيَعاِبَها َعل

ْ
 َبْعَد ِدَراَسِة َهِذِه ال

الحكم   .1 من  لشعره  ونماذج  سلمى  أبي  بن  زهير  الشاعر  ترجمة  يستوعب 

والتجارب مع ذكر معاني املفردات وشرحها والتعليق عليها، وأيًضا يتعرف على  

كدا نفسه  الشاعر  وذكر  الحروب  حول  معلقته  من  مع  نماذج  السالم  عية 

 الشرح لها والتعليق عليها. 

املفردات   .2 معاني  ذكر  مع  لشعره  ونماذج  بن شداد  عنتر  الشاعر  ترجمة  يدرك 

اللغوية والتحليل، وأيًضا يتعرف على نماذج من معلقته حول فخر   والتراكيب 

 وحماسة مع شرح املفردات والتعليق عليها. 

املعل .3 من  الجاهلي  العصر  في  الشعر   
َ
واألصمعيات  َيْعِرف واملفضليات  قات 

 والحماسات.  

يلم بنماذج للمعاني من الغزل والرثاء والحكمة والوصف، مع ذكر الخصائص   .4

 املعنوية والخصائص اللفظية.  
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 دراسةأبرز شعراء الجاهلى  

 زهير بن أبي سلمى

 

 الشاعر: 

مى( فقيل له  
ّ
ي أبوه بابنته )ُسل )أبو سلمى(. وقد نشأ زهير في هو زهير بن أبي سلمى املزني، کّنِ

الشعراء   حكيم  فهو  الجاهلية،  شعراء  من  األولى  الطبقة  في  يعد  بالشعر،  عرف  بيت 

 الجاهليين، كان أبوه شاعرا، و خاله شاعرا، و أختاه شاعرتين، و ابناه كعب و بجير شاعرين. 

ما التجارب  عاش زهير عمرا طويال نحو تسعين عاما، و قد أتاح له ذلك أن يكون حكيما عظي

بعد  إال  القصيد  ينشُد  ال  ألنه  الَحْوليات(  )بصاحب  ُيسمى  زهير  كان  وقد  صادقة.  أفكار  ذا 

ي قبيل اإلسالم. 
ُ
وف

ُ
 حول يقضيه في ترتيبها و تنظيمها هذا يدل على إهتمامه بأدبه. ت

كان عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه يفضله على كل شعراء الجاهلية لسهولة شعره و قوته،  

كن يمدح الرجل إال بما فيه، أي أنه كان صادقا في مدحه، و يمتاز شعره بمتانة األلفاظ  لم ي

 و بالسهولة و اإليجاز. 

 

 جو النص 

قة
ّ
زهير التي بلغت أكثر من ستين بيتا، و تناولت أغراضا متعددة،   (9) هذا النص جزء من معل

فقد بدأها بالغزل و الوقوف على اإلطالل و وصف البقر و الغزالن، ثم مدح السيدين )هرم  

بيان( بعد حرب استمرت  
ُ
بن سنان و الحارث بن عوف( اللذين أصلحا بين قبيلتي )عْبس و ذ

م و    زمنا طويال و كادت تفنيهما. و بعد مدح
َ
ر من الحرب، و ألقى النصائح و الِحك السيدين نفَّ

 هي موضوع درسنا. 

 

 

 

 
ي العرص  9)

، و سميت معلقات، ألنهم كما قيل  المعلقات قصائد طوال من خي  شعر العرب فى الجاهلي

، للدكتور نارص الدين األسد، ص:   نظْر مصادر الشعر الجاهلي
ُ
 . 172كتبوها و علقها بأستار الكعبة، أ
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م و تجاُرب 
َ
 ِحك

 

 النص 

 الحياِة و َمْن يِعْش  .1
َ
 ثمانين حوال... ال أبا لك.... يْسأِم  سئمت تكاليف

ِني عن علم ما في غد عِم   و أعلُم ِعلَم اليوم واألمس قبله  .2  ولِكنَّ

ِم  ومن يك ذا فضل فيبخْل بفضِله   .3 َن عنه و ُيذمَّ
ْ
 على قومه ُيسَتغ

َنايا ُينلنُه  .4
َ
ِم   ومن هاَت أسباَب امل

َّ
 و إن يْرق أسباب السماء ُيَسل

 يكن حمده ذما عليه و يْنَدم  و من يجعل املعروف في غير أهله   .5

ْد عن حوضه بِسالحه  .6
ُ
ِم  و من لم َيذ

َ
م و َمْن ال يظِلم الناَس ُيظل  ُيهدَّ

ة    .7
َ
 و إن خالها تخفي، على الناس تعلم و مهما تكن عند امرئ من خليق

ِم  و كائن ترى من صامت لك معجب   .8
ُّ
 زيادته أو نقصه في التكل

 فؤاده   .9
ٌ
، و نصف

ٌ
 فلم يبَق إال صورة اللحم والدِم  لساُن الفتَى نصف

 

 املفردات  

ت.. تكاليف: ِصعاب و أعباء.. حوال:  
ْ
عاما... ال أبا لك: جملة  ُدعائية تقال  سئمت: كرهت، ملل

في املدح و الذم، واملراد هنا املدح.... عِم: جاهل....ذافضل: صاحب زيادة في مال أو غير ذلك... 

ُرقها... في غير أهله: فيمن ال يستحق ...ُيذد: يدافع... الحوض 
ُ
هاب: خاف...أسباب السماء: ط

 ايته... خليقة: خلق... خالها: ظنها... كائن: كثيرا. حوض املاء، واملراد ما يجب على اإلنسان حم

 

 الشرح  

 لقد كرْهُت الحياة و متاعها، و َمْن يعش مثلي ثمانين عاما فال شك يشعر بامللل.  ➢

علم   ➢ عن  عاجز  ولكنني  املاض ى  في  حدث  ما  و  الحاضر  في  يحدث  ما  أعرف  إنني 

 املستقبل. 

 قوَمه اسغنوا عنه و كرهوه.ومن كان صاحَب مال أو جاه ولم ُيفد بهما   ➢
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إلى   ➢ الهرب  حاول  وإن  مالقيه  املوت  فإن  منه،  الفرار  حال  أو  املوت  من  خاف  ومن 

م. 
َّ
 السماء يسل

 ملن يستحقه كي ال يندم على فعله. ➢
َ
 العاقل من قّدم املعروف

يْحِمه   ➢ لم  ان  املاء  تنتهك حرمُته، كصاحب خوض  يدافع عن حقه بسالحه  الذي ال 

م، و إذا ل  م يكن اإلنسان قويا ظاملا فإّن الناس يظلمونه.تَهدَّ

قا فيه فال بد أن يظهر و يعلمه الناس.  ➢
ْ
ل
َ
 و مهما َحاَول اإلنسان أن ُيخفَي خ

م ظهرت حقيقُته زيادة أو نقصا.  ➢
َّ
عجب بشخص ساكت، فإذا تكل

ُ
 و كثيرا ما ت

ر اإلنسان عن عقله و علِمه،   ➢ و فيما عدا ذلك  املرء بأصغريه قلِبه و لساِنه و بهما ُيَعبَّ

 ال قيمة له. 

 

 التعليق 

ت على خبرة الشاعر باأليام و تجاربه الكثيرة في  ➢
َّ
م كثيرة دل

َ
اشتملت األبيات على ِحك

 الحياة.

ها في أيامنا الحاضرة فهي ِحكم خالدة. ➢  هذه الحكم صالحة في معظمها ألن نردَّ

ِر الَحوض في البيت   ➢
ْ
السادس بإّن للحوض دورا مهما ظهر فيها أثر البيئة العربية كِذك

 في حياة عرب الجاهلية.

الرئيس   ➢ الغرض  وهو  اإلسالم،  إلى  الشاعر  دعوة  بين  التناقض  بعض  لنا  يبدو  قد 

للمعلقة و بين قوله: )ومن ال َيظلم الناَس ُيظلم(، لكننا نلتمس له عذرا ألن العصر الذي  

م إليه، ولم يكن  
َ
 االحتكام إال للسيف و الرمح. قال فيه ذلك لم يكن فيه قانون ُيْحتك

في  ➢ وهو  اللغة،  غريب  و  التعقيد  عن  بعيد  سهل  بأسلوب  أفكاره  عن  الشاعر  عّبر 

 سهولته يشبُه أساليَب العصر الحديث. 

كا الخيال َيختفي في هذه الحكم، ألن الحكمة تعتمد على اإلقناع العقلي أكثر من اعتمادها   ➢

اإل  ذلك نالحظ  و مع  والخيال،  العاطفة  )من هاب  على  في قوله:  الجميلة  املكنية  ستعارة 

َنُه( فقد جعل أسباب املوت صّيادا ماهرا قادرا على مالحقة كّلِ من يِفرُّ  
ْ
أساليب املنايا يَنل
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)حمُدُه،   )األمس، غدا(، و  بين  باق  ِ
ّ
كالط البديعية،  نات  املَحسَّ منه كما نالحظ جانبا من 

 يقّوي املعني و يؤكده.   ذّما(، و )تخفي، تعلِم(، و ذكر الش يء و ضده 

و   ➢ التعقيد  البعد عن  الوضوح  مع  العبارة  متانة  و  األلفاظ  بقوة  زهير  أسلوب  يمتاز 

غريب اللغة، وليس بغير أْن يجعله أمير املؤمنين عمر بن الخطاب )شاعر الشعراء( 

يمدح  وال  يعرف،  ال  ما  يقول  التعقيد، وال  إلى  يجنح  وال  الكالم،  ُع غريب  ُيتتبَّ ال  ألنه 

 الرجل اال بما هو فيه.

 

 من معلقة زهير بن أبي سلمى

ال   حروب  الحروب،  هي  الجاهلي  العصر  في  اإلجتماعية  الحياة  سمات  من  سمة  أبرز  إن 

أهل  ألن  الحرب،  تلد  فالحرب  سننهم،  من  سنة  حتى صارت  جديد.  من  نشب  حتى  تنطفىء 

 يدري أين طرفاها.؟ القتلى يطلبون الثأر تتتجدد الحرب. و هكذا حلقة مفرغة ال 

 و تنشا الحروب بسبب مشاجرة بين رجلين أو إختالف حول املرعى، أو بسبب إهانة.

التي دارت فيها مثل )يوم ذي   املواقع  ‘‘ بأسماء  ’’األيام  التي كانو يسمونها  و من هذه الحروب 

 قار(، و )يوم خزاز( الخ... نشا شعر الفخر و شعر الحماسه . 

يصور  ما  أفضل  من  إّن  الحرب    و  الذي صور  أبي سلمى  بن  زهير  هو  الجاهلية  السمة  هذه 

 بصورة منفرة في أبياته من معلقة املشهورة. 

 

 جوالنص: 

و هذه األبيات من معلقة املشهورة التي هي إحدى املعلقات السبع. وقد أنشاها بسبب الحرب  

الحرب   سبب  و  سنة‘‘  ’’أربعين  ذيبان  و  عبس  قبيلتي  بين  دارت  التي  من  أن  الطاحنة  رجلين 

أن   و  )الغبراء(  تسمى  فرس  والثاني  )داحس(  يسمى  أحدهما  فرسين  على  تراهنا  ذيبان  و  قبيلتي 

للسابق منهما  عشرين بعيرا جائزة. فجاءت الغبراء سابقة، لكن أصحاب داحس اعترضوها فسبقها  

و الحارث    داحس و ملا علم أصحاب الغبراء بما حدث، ثارت الحرب بينهما حتى تدخل هرم بن سنان 

 بن عوف. فأصلحا بين القبيلتين، و دفعا ديات القتلى. 

 فأنشأ زهير هذه القصيدة يمدح فيها هذين الرجلين، و يدعو إلى السالم، و نبذ الحرب. 
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 داعية السالم 
 

 النص:

 رجال بنوه من قريش و ُجْرهم  ( فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله  1)
 

 اللغة: 

لراء و ضم الها( قبيلة عربية يمانية قديمة نزلت إلى الحجاز، و )بضم امليم و سكون ا جرهم :  

 سكنت مكة، وهم الذين تزوج منهم سيدنا إسماعيل عليه السالم.

 قريش القبيلة املعروفة وهم أهل الحرم. قريش :  
 

 املعنى:  

البيت يقسم الشاعر بالكعبة التي طاف حولها و بناها رجال باتين القبيلتين، املقسم عليه في  

 التالي:

 على كّل حال مْن َسحْيل و ُمْبرم  ( يمينا لِنعَم الّسّيدان ُوجْدتما 2)
 

 اللغة: 

 الحبل املفتول فتال خفيفا.  السحيل: 

 الحبل املفتول فتال قويا.   املبرم: 
 

 املعنى:  

يقول إنه حلف حلفا مؤكدا على أن هذين السيدين، و هما هرم و الحارث من أفضل الرجال  

بين  عند   أصلحا  ألنهما  السيادة  و  الشرف  لخالل  مستوفيين  الناس  فقد وجدهما  حال.  كل 

 هاتين القبيلتين و تحمال ديات القتلى. 
 

 تفانوا و دقوا بينهم ِعطر منشم   تداركتما عبسا و ذبيان بعدما    (3)
 

 اللغة: 

 التالفي.  التدارك : 
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 أفنى بعضهم بعضا، أي قتل بعضهم بعضا.  تفانوا :  

إناء   منشم :عطر  منها  اشتروا  العرب  من  قوما  إن  قالوا:  العطر،  تبيع  كانت  امرأة  منشم 

لهم  في حرب مع عدو  العطر، و دخلوا  في ذلك  أيدهم  و غمسوا  تحالفوا  بالعطر، و  مملوءا 

فقتلوا جميعا فتشاءمت العرب من هذه املرأة و عطرها و ضربوا بها املثل فقالوا ’’أشأم من  

 منشم‘‘. 

 

 املعنى:  

 قال إنكما أيها السيدان تالفيتما هاتين القبيلتين بعدما أفنى القتال رجالهما. 
 

 بمال و معروف من األمر نسلم  وقد قلتما إن تدرك الّسلم واسعا   (  4)
 

 اللغة: 

 بكسر السين أو فتحها، الصلح.  السلم : 

 

 املعنى: 

وصلنا إلى إتمام الصلح بين القبيلتين ببذل حكى زهير عن هذين السيدين أنهما قاال: إننا إذا  

 املال، و إسداء املعروف، سلمت القبيلتان من القتل و الفناء. 

ي رسالة   (  5) ِ
ّ
 عن

َ
 األحالف

ْ
ّل ُمقَسم   أال أبلغ

ُ
 و ذبيان: هل أقسمتم ك

 

 اللغة: 

على    األحالف :  تحالفت  التي  القبائل  واألحالف،  ش يء،  فعل  على  يتحالفون  القوم 

 الحرب.

 أي قد أقسمتم، وهل هنا بمعنى قد.  هل أقسمتم : 

 القسم.  مقسم :  
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 املعنى: 

يخاطب القبيلتين فيقول إنكما قد أقسمتم على الصلح، فإياكم و نقض العهد قوله ’’إياكم  

 تبليغها لهم.و نقض العهد‘‘ هي الرسالة التي أراد 
 

تم   (  6)
ْ
ق
ُ
م                   و ما الحرب إال ما َعِلْمتم و ذ  و ما عنها بالحديث املَرجَّ

 

 اللغة: 

 جربتم.   ذقتم :  

 الذي يظن ظنا و ليس حقيقة الحديث املرجم : 
 

 املعنى:  

عنها ليس  إن الحرب هي التي علمتموها و جربتموها، و جربتم ويالتها، و إن الذي أقوله لكم  

 ظنونا و لكنه الحقيقة التي تعرفونها عن الحرب و فظائعها. 
 

وها تبعثوها ذميمة   (  7)
ّ
ْبث
َ
 و تضر إذا ضربتموها فتضرم  متى ت

 

 اللغة: 

 تثيرونها توقون نار الحرب.  تبعثوها :  

 قبيحة يذمها الناس و يكرهونها.  ذميمة :  

 تشتعل و تلتهب.   تضر :  
 

 املعنى:  

األخضر  يقول   أكلت  و  اشتعلت  أشعلتموها،  متى  و  ذممتم.  الحرِب  نار  أقدتم  إذا  إنكم 

 واليابس، فالشاعر عدعوهم إلى التمسك بالسلم، و يعلمهم بسوء عاقبة الحروب. 
 

نتج فتتئم  فتعرككم عرك الّرحى بثفالها    ( 8)
ُ
 و تلقح كشافا ثم ت

 اللغة: 

 تدور عليكم و تطحنكم. تعرككم : 
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 اللة التي تطحن بها الحبوب.ا  الرحى :  

 قطعة من جلد توضع تحت الرحى لينزل عليها الدقيق.  الثفال :  

 تحمل في بطنها جنينا، يقال لقحت الناقة إذا حملت جنينا.  تلقح :  

الكشاف أن تحمل الناقة كل سنة، و ذلك أسوأ الحمل و األحسن أن تحمل   كشاف :  

 و ملا تلد.  الناقة سنة و تراح سنة و ذلك أقوى لها 

 تلد.  تنتج : 

 تلد توأمين.  تتئم : 
 

 املعنى :  

ينفر الشاعر الناس من الحرب فيشبهها برحى دائرة تطحن الناس طحنا مثل ما تطحن الرحى  

 .  الحب، و يشبهها أيضا بالناقة التي تحمل كل عام و ال تلد إال شرا إثر شر 
 

ِتج لكم غلمان أشأم كلهم    (9)
ْ
ن
ُ
رِضع فتفِطم  فت

ُ
 كأحمر عاٍد ثم ت

 اللغة: 

 شديد الشؤم و الشؤم ضد اليمن و الشؤم شر كله.   أشأم :  
 

 املعنى :  

وال   شرا.  إال  تلد  ال  الحرب  أي  مشائيم  إال  تنتج  فال  الناس  على  شؤم  الحرب  إن  لهما  يقول 

الثأر فيكون هؤال و  الحقد  إال  أبناءها  ثمود  ترضع  ناقة  الذي عقر  الرجل  األبناء مثل ذلك  ء 

فحل العقاب على القبيلة كلها. قال شراح املعلقة: إن الذي عقر الناقة ليس من قوم عاد، و  

إنما هو من ثمود و بهذا غلطوا زهيرا و قالوا إنه أخطأ و قال آخرون لم يخطئ زهير ألن ثمود  

ى، واستدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى إنه  تسمي عاد األخيرة. و يقال لقوم هود عاد األول

 أهلك عاد االولي النجم  
 

غلُّ ألهلها   (  10)
ُ
غلْل لكم ما ال ت

ُ
 قرَى بالعراق من قفيز و درهم  فت

 اللغة: 

 تأتي بالغلة، الغلة كل ما تؤتيه املزرعة من خير.   تغلل : 
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 مكيال تكال به الحبوب.   القفيز : 
 

 املعنى : 

رسم صورة الحرب لينفر الناس منها، فيقول ال يأتيكم منها ما تسرون به. مثل ما  يتابع زهير  

يأتي أهل العراق من الخير، و إنما يأتيكم منها ما تكرهون. أي أّن الضمار التي تسببها الحرب  

و   الحرب  نبذ  إلى  دعوة  هذا  وكل  بالخيرات.  الغنية  العراق  مزارع  تغلها  التي  املنافع  من  أكثر 

 السلم.  دعوة إلى
 

 الشر ح 

 یقول الشاعر زهير بن أبي سلمى:  

ُبناتها قريش و جرهم. و جرهم هي القبيلة القديمة اليمنية التي   حلفت بالكعبة التي طاف حولها 

 تزوج منهم إسماعيل عليه السالم و كانوا والة على الكعبة، ثم خزاعة، ثم آلت الوالية إلى قريش. 

املدح والثناء، أنتما’’ هرم بن سنان و الحارث بن عوف‘‘ في كل  أقسم إنكما سيدان تستحقان  

 األحوال: الشديدة و الهينة ) على كل حال من سحيل و مبرم(.
 

أوقفتما قبيلتي عبس و ذبيان بعدما أفنى القتال رجالهما، و أكثروا من شراء عطر ’’منشم‘‘،  

و   العطر  من  جفنة  قوم  منها  اشترى  عطارة  إمرأة  هي  أيديهم  و  و  العدّو  قتال  على  تحالفوا 

 مغموسة في هذا العطر فقتلوا عن آخرهم. لذلك تشاءم العرب بعطر منشم. 

قلتما إن استطعنا إحالل السالم التام بين القبيلتين ببذل املال و إسداء املعروف سلمنا من  

ن عن عصيان  هذا القتل والفناء. و بمعرفكما و بذلكما املال و إقرار الصلح أصبحتما بعيدي

 األقارب و بعيدين عن اإلثم بقطيعة الرحم.
 

 و في األبيات الثالثة األخيرة بوجه الشاعر خطابه إلى املتخاصمين فيقول: 

ليست  الحرب إال ما جربتموها من الدمار واملوت. وما أقوله عنها تعرفونه، و قد خبرتموه و  

. متى تشعلوا الحرب يذمكم الناس، مارستم كرهته، وليست ظنونا أو حديثا بعيدا عن الواقع 

ألن الحرب مذمومة قبيحة، إن أثيرت اشتعل نارها و تأجج )يتضمن البيت حثا على التمسك  

 بالصلح و تحذيرا من عاقبة الحرب و وبالها(.
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 و يردف فيقول:  

الحرب تطحنكم كما تطحن الرحى الحب، و تحبل مرتين في العام، و في كل والدة اثنتين )أي 

 وف الشر تتكاثر بسرعة(.أن صن
 

 تحليل و تذوق 

سيها و شرورها. 
ٓ
 تتضمن األبيات مدح الشاعر السيدين، و حديثه عن الحرب ما

البيتين) تأملنا  إذا  في 1،2و  العرب  عند  املشرفة  الكعبة  مكانة  يعكس  األول  البيت  وجدنا   )

بر من شان السيدين املذكورين، وال شك  أنه أختار شيئا    (10) الجاهلية رغم وثنيتهم
ْ
فزهير ُيك

السيدين   مكانة  أن  فيظهر  الثاني  البيت  في  أما  الحرام(.  )البيت  به  ليقسم  عظيما 

الضعف،  و  الشدة  أحوال  كل  في  نبيالن  فهما  شخصهما  في  كبيرة  والحارث(  الكريمين)هرم 

 وهما أهل ملواجهة كل الظروف.
 

ال في  أن  لحالة  ونجد  ’’سحيل‘‘  استعار  حيث  مبرم‘‘  و  ’’سحيل  في  استعارتين  الثاني  بيت 

 الضعف، و استعار’’مبرم‘‘ لحالة الشدة، وهما كنايتان عن الضعف و القوة. 

ينتقل الشاعر في األبيات الثالث والرابع والخامس بعد ذلك إلى ما عمله هذان السيدان، وهو  

القتال بين القبيلتين بعد أن كادتا أن تفنيا. و كّنى  عمل كبير بكل املاييس حيث إنهما أوقفا  

وا بينهم عطر منشم‘‘ عن اإلصرار على القتال حتى آخر قطرة من دمائهم. وهذأ  
ّ
بالجملة’’دق

 يبرز عظمة السيدين و ما قاما به. 
 

 الحظ كلمة ’’واسعا‘‘ فيها داللة على تعميم السالم على أوسع من مستوى املتحاربين.

حدي يضطرد  قبائلهم  و  بين  مكانة  أعلى  في  أصبحا  أنهما  من  السيدين  عن  الشاعر  ث 

 بقوله’’على خير موطن‘‘ .

يجّرها   التي  الحرب  ويالت  من  ر 
ّ
تحذ نصائح  والثامن  السابع  و  السادس  األبيات:  تظهر  و 

الويالت جاء   ُيظهر قداحة هذه  الشر. ولكي  العقل وسط حمية  الطيش والغضب، و ضياع 

 بكلمة’’ذميمة‘‘ بما في هذا اللفظ من تنفير. 

 
 کانوا یعبدون األوثان )األصنام(۔  (10
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كالحيوان  عدوانية  شرشة  جعلها  أثرها  قبح  و  إنتشارها  و  الحرب  ضرر  إبراز  في  إمعانا  و 

 املفترس’’تضرى‘‘ على سبيل اإلستعارة املكنية. 

 الحظ الواقع الحسن للجناس’’تضرى...تضرم‘‘. 
 

 :  التعليق

و لم يطلب من وراثة ماال، و إنما هو  إن مدح زهير لسيدي عبس و ذبيان مدح خالص   .1

 إعجاب بكرماء الرجال. 

استخدم زهير كل ما في اللغة من وسائل التصوير فرسم للحرب صورة بشعة فهي مثل   .2

الرحى، ولكنها تطحن الناس، و هي مثل الناقة التي ال تلد إال شؤما، و أن ما تلده الحرب  

الر  ذلك  مثلما جر  والهالك  الدمار  على قومه  على قومه  يجر  الهالك  ثمود  من قوم  جل 

 عندما عقر الناقة. 

تعرككم عرك   .3 قوله:  في  التشبيه  األبيات.  في هذه  زهير  استخدمها  التي  البيان  من وسائل 

الرحى، وهو تشبيه بليغ، و مثل قوله: كأحمر عاد و شبهها بالنار و استخدم، أيضا أسلوب  

 . إلستعارة مثل تلقح كشافا القصر مثل ما الحرب إال ما علمتم و استخدم أيضا ا 
 

  بن شداد  معلقة عنترۃ

 بن شداد  عنترۃ 

س عنترۃ بن شداد العبس ي ، وأمہ زبیبة، أمة حبشیة ۔ کان أبوہ قد استعبدہ علی 
ّ
ھو أبو املغل

عادۃ العرب في استعباد أبناء اإلماء، فاتفق أن أغار قوم من العرب علی بني عبس فأصابوا  

واستاقوا   عنترۃ!  منھم،  یا  کّر  أبوہ:  لہ  فقال  یومئذ،  معھم  عنترۃ  و  العبسیون  فتبعھم   
ً
إبال

ر  
ّ
فک حّر!  أنت  و  کّر  لہ:  فقال  والصّر؛  الحلب  یحسن  إنما  و  الکّر  الیحسن  العبد  فأجابہ: 

 فاّدعاہ أبوہ وألحقہ بنسبہ۔ 
ً
 حسنا

ً
 وقاتل قتاال

 کبير النفس، رقیق القلب، رحب الصدر، وقد أحب عبلة ابنة عمہ  
ً
 شجاعا

ً
کان عنترۃ بطال

  ، في املعلقات  مالک، فھاجت شاعریتہ و اتسع خیالہ، وأشھر شعرہ معلقتہ وھي السادسة 

قیل إن سبب نظمہ لھا أنہ کان في أحد األیام في مجلس ، بعد أن کان قد أبلی في خروبہ بالًء  
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، فشاتم
ً
ہ رجل من بنى عبس وغّيرہ سوادہ و سواد أّمہ و اخوتہ ، وأنہ ال یقول الشعر،  حسنا

فسّبہ عنترہ و فخر علیہ، ثم أنشأ معلقتہ ، فبدأ بذکر عبلة و بعد دارھا ، ثم وصف ناقتہ،  

في    
ً
شریفا کریما ً  فیکون  الخمر  یشرب  وبأنہ  ظلمہ،  علی  أحد  والیجرؤ  یظلم  ال  بأنہ  ونفسہ 

و  ثم  ۔  صحوہ  و  درجة  شربہ  إلی  فیہ  رفعہ   
ً
جمیال  

ً
تصویرا فرسہ  وصّور   ، بطشہ  صف 

ومتانة   االنسجام،  وحسن   ، اللفظ  سھولة  و  املعاني  شرف  من  معلقتہ  وفي  ۔  اإلنسانیة 

 التعبير واملوسیقی ما جعل العرب یسمونھا: بالذھبیة۔ 
 

 النص:  

 معلقة عنترۃ بن شداد 

                                                                          (۱ ) 

 مالک                
َ
ْیَل َیا اْبَنة

َ
خ
ْ
ِت ال

ْ
ل
َ
 َسأ

َّ
ِميْ   َھال

َ
ْعل

َ
ْم ت

َ
 ل
َ
 ِبما

ً
ة
َ
ْنِت َجاِھل

ُ
 ِإْن ک

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 ابنة مالک: زوجة شاعر۔  الخیل: املراد بھذۃ الکلمة: أھل الخیل : الفرسان۔  
 

 شرح البیت:  

مالک، إن کنت جاھلة بأھوالي في قتالي، فلم ال تسئلين أھل الخیل الذین    یقول الشاعر: یابنة 

 شارکوا في تلک الحرب عنھا۔ 

                                                                          (۲ ) 

ة ِ َسابح                     
َ
 أَزال َعلی ِرَحال

َ
 ال

ْ
َما  ِإذ

ُ
ک
ْ
 ال

ُ
َعاَوْرۃ

َ
ْھد  ت

َ
ِم ن

َّ
ل
َ
 ُمک

ُ
 ۃ

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 سابح: صفة الفرس، کأنہ لصفاء جریہ یسبح۔  رحالة : جمعھا: رحائل : السرج۔  

 نھد: الش ي املرتفع، من صفات الفرس، أي الجسیم الجمیل، یقال : جاء األستاذ فنھد الطالب۔ 

 ۔ تعاورہ: تعاورہ ضربا أي جعلوا یضربونہ علی جھة التناوب 

 الکماۃ: جمع الکمي: أي الشجاع، أو البس السالح ألنہ یکمي أي یسترھا بالدرع والسالح۔
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م أي املجروح۔
ّ
م تکلیما أي ضرب یضرب ضربا، مکل

ّ
م یکل

ّ
م: کل

ّ
 مکل

 

 شرح البیت:  

 سالت عن حالي إذ لم أزل علی سرج فرس سابح، رفیع الصدر، املجروح 
ّ
یقول الشاعر: ھال

 خری۔ جرحہ األبطال مرۃ بعد أ

                                                                          (۳ ) 

                      
ً
اَرۃ

َ
َعاِن َو ت ِ

ّ
ُد ِللط ْوًرا ُیَجرَّ

َ
س ّيِ َعَرْمَرِم   ط

َ
ق
ْ
ِوي ِإلی َحصد ال

ْ
 َیأ

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 ۔ یجرد: جّرد ثوبہ أومن ثوبہ؛ أي عراہ طورا: أي تارۃ۔  

 للطعان: طعن یطعن، أوطعن یطعن بالرمح؛أي ضربہ و وخذہ بہ۔ 

 یأوي : أوی البیت أو إلی البیت؛ أي نزل فیہ و مال إلیہ ۔ 

 حصد: حصد الزرع ؛ أي جعل الدرع قویاو صلبا۔ 

 عرمرم: الجیش الکبير۔ القس ي: جمع قوس ۔ 
 

 شرح البیت:  

من ص الفرس  ھذا  یجرد  مّرۃ  فرسہ:  وصیف  في  الشاعر  و  یقول  األعداء  لطعن  األولیاء  ف 

 ضربھم، ومرۃ ینضّم إلی جیش محکي القس ي کثير العدد۔

                                                                          (۴ ) 

ني                  أنَّ
َ
َوقیعة

ْ
ِھَد ال

َ
ِبْرِک َمْن ش

ْ
 عنَد   ُیخ

ّ
ِعف

َ
ش ي الَوغی َو أ

ْ
غ
َ
َنِم أ

ْ
غ
َ ْ
 امل

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

ِبْرِک: مجزوم ألنہ جواب ھال سألت 
ْ
 ُیخ

: جمعھا: الوقائع: اسم من أسماء الحرب۔ 
َ
َوقیعة

ْ
 ال
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یہ ۔   
ّ
ش ي: أي أغط

ْ
غ
َ
الَوغی:الحرب، إنھا أصوات أھل الحرب۔:ثم استعيرت   أ

: ترک   ، ھو  العفة  ، ومنہ  أي أترک  ، أعف  أي امتنع عن   :
ّ
ِعف

َ
أ ش يء  للحرب۔  

 حیاء۔ 

َنِم: الغنیمة۔
ْ
غ
َ ْ
 امل

 

 شرح البیت:  

بأني کریم،   ، یخبرک من شھد الحرب  في الحرب  یقول الشاعر:إن سألت الفرسان عن حالي 

 عالي الھمة، آت الحرب، وأزدحم فیھا، وأمتنع عن اغتنام األموال۔ 

                                                                      (۵ ) 

ُہ                     
َ
 ِنَزال

ُ
َماۃ

ُ
ِرَہ الک

َ
ج  ک

ْسِلِم   َوُمَدجَّ
َ
 ُمْست

َ
 َو ال

ً
 ُمْمِعن  َھَربا

َ
 ال

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

ج  : أي البس السالح۔ 
 ُمَدجَّ

 ِنَزال: أي یقول کل واحد لصاحبہ: انزل ، انزل 

: اإلسراع في الش يء والغلو فیہ۔  ُمْمِعن 

ْسِلِم: من استسلم یستسلم استسالما: أي االنقیاد۔ 
َ
 ُمْست

 

 شرح البیت:  

یقول الشاعر:رّب بطل البس السالح الذي ال یسرع في الھرب والیتفکر فیہ وال یجنح للسلم،  

 واألبطال کانوا یکرھن قتالہ ونزالہ۔ 

                                                                       (۶ ) 

ْعَنة               
َ
ُہ یدای بَعاِجِل ط

َ
ِم   َجاَدْت  ل وَّ

َ
ُعْوِب ُمق

ُ
ک
ْ
ِف َصْدِق ال قَّ

َ
 ِبُمث

 معنى الکلمات الصعبة: 

ُہ : أي أحسنت إلیہ ومّنت علیہ۔ 
َ
 َجاَدْت  ل

ْعَنة  : أي بطعنة عاجلة۔
َ
ِف: أي الرمح املقوم بالثقاف  بَعاِجِل ط قَّ

َ
 ِبُمث
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عُ    َصْدِق:أي صلب۔  
ُ
ک
ْ
 ْوِب:جمع کعب : عقدۃ من عقد الرماح۔ ال

ِم:ضّد املعّوج وَّ
َ
ق
ُ
 امل
 

 شرح البیت:  

إّیاہ بطعنة   البطل الذي کان األبطال یکرھون قتالہ بضربي  إلی ذلک  یقول الشاعر:أحسنت 

 عاجلة برمح مقّوم صلب العقد۔

                                                                           (۷ ) 

ْيِن یھدي جرسھا                
َ
اب الضَرِم   برحیبة الَفْرغ

َ
ئ ِ
ّ
س الذ

َ
ْیِل ُمْعت

َّ
 بالل

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 الفرغين : فرغ: مخرج املاء من الدلو  الرحیبة:أي الواسعة 

 مجوف من حدید ملا یضرب، یسمع صوتہ۔ جرس: )صوت( جسم  

 معتس: الطواف في ظلمة اللیل۔

 املعتس من الذئاب: أي املبتغي ، الطالب، یقال : خرج یعتس؛ أي یطلب فریستہ 

 الضرم: جمع ضارم: الجیاع الذئاب: جمع ذئب ۔  
 

 شرح البیت:  

السباع  یقول الشاعر:أحسنت إلی ذلک البطل بطعنة ذات صوت کبيرۃ، کصوت جرس یدّل  

 الجائعة علی صیدھا لتأتي و تأکلہ۔

                                                                           (۸ ) 

َصّمِ ِثَیاَبہ                      
َ ْ
ْمِح األ ُت ِبالرُّ

ْ
ک
َ
ک

َ
ش

َ
م    ف َنا ِبُمَحرَّ

َ
ق
ْ
ی ال

َ
ِرْیُم َعل

َ
ک
ْ
ْیَس ال

َ
 ل

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 األصم: أي الصلب۔   الشک ھو : النظم أو الشق۔ شککت:

 ثیابہ: أي الجسد الذي ھو تحت تلک الثیاب۔  القنا: الرمح۔  
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   شرح البیت:

یقول الشاعر:فنظمت أو شققت ثیابہ بالرمح الصلب ولیس الکریم محّرما علی الرماح ، ألنہ 

 الیفّر من ساحة القتال۔ 

                                                                      (۹ ) 

َنہ                
ْ
ش

ُ
َباِع َین ُتہ  َجَزَر الّسِ

ْ
َرک

َ
ت
َ
ْعَصم    ف ِ

ْ
 َیقضمَن ُحسَن بناِنہ  َوامل

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

تن  أي  نوشا؛  ینوش  ناش  ینشنہ:  ۔  للذبح  أعدت  التي  الشاۃ  تناوال۔  الجز: جمع جزرۃ:  یتناول  اول 

یقضمن: القضم، ھو : األکل باألسنان ۔ بنان: ھو ما یکون تحت األظفار من األصابع ، کما قال هللا  

 تعالٰی في کالمہ املجید : )واضربوا منھم کل بنان ( املعصم : موضع السوار من الساعد ۔ 
 

 شرح البیت:  

 11لحمہ، وتأکل أعضاء جسدہ الجمیلة۔یقول الشاعر: فجعلتہ عرضة للسباع التي تتناول 
 

 املناقشة  

 أسئلة و تدريبات 

 أين ولد ذهير؟  .1

 ما دور زوج أمه في التأثير على شاعريتهْ  .2

 لم سميت بعض قصائده بالحوليات؟  .3

 بم اشتهر شعره؟  .4

 فيم قيلت أبيات النص؟  .5

 من قبيلة ُجرهم؟  .6

 ما املقصود بقوله: ’’وعلى كل حال من سحيل و مبرم‘‘.؟  .7

 الفرق بين الفعلين ’’فنوا...تفانوا‘‘.؟ ما  .8

 لم جمع الشاعر بين املال و املعروف في دعوة)هرم و الحارث( للسالم في البيت؟  .9
 

ي )القديم والجديد(           11)    للدكتور خالق داد ملك،شذرات من الشعر العرب 
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ِشم‘‘.؟ .10
ْ
وا بينهم عطر من

ّ
 ما ذا نفهم من قوله: ’’دق

 كيف يعيش كبير السن من وجهة نظر الشاعر؟ و ملاذا؟ .11

 ما واجبك نحو قومك إن كنت ذا فضل؟  .12

لقهم؟ و هل تراهم ينجحون دائما؟ و ملاذا؟ لم يحاول   .13
ُ
 كثير من الناس إخفاء جانب من خ

 متي يكون الُحكم صحيحا على الناس في رأي الشاعر؟ و ملاذا؟ .14

ح ذلك.  .15  استطاع زهير أن يصّور جانبا من الحياة في العصر الجاهلي. وّضِ

 ما الصورة البالغية في قول الشاعر: )من هاب أسباب املنايا ينلنه(؟  .16

ن البديعّي فيما بين القوسين و بين أثره.  .17 علم( و )زيادة.. نقص( اذكر نوع املَحسَّ
ُ
 )تخفى...ت

 األبيات املختارة جزء من معلقة زهير.  .18

i. )ما مناسبة تلك املعلقة؟    ا 

ii.   )اذكر ما تعرفه عن املعقات.  ب 

 ُسّمي زهير )بصاحب الحوليات( فما سبب تلك التسمية؟ وما داللتها؟  .19
 

 ( أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:( أمام العبارة الصحيحة، و عالمة)العالمة)ضع 

 (. )           ’’الراوية‘‘ قد تعني الناقد ألشعار الشاعر  ➢

 (. )  الطواف حول الكعبة عادة أصبحت بعد مجيء االسالم شعيرة  ➢

 (. )     تبادلت قبيلتا قريش و جرهم الوالية حتى وقفت على األخيرة  ➢

 (. )         يوحي الفعل’’تدارك‘‘ بإسراع الحريص لتجنب التدهور   ➢

 (. )          في التعبير’’تضرى و تضرم‘‘ استعارة من النار   ➢

 (. )         في رأي زهير أّن عمل الخير واجب دون قيد أو شرط.  ➢

 (. )            مستحيل.الهرب من املوت  ➢

 (. )          ئما في إخفاء طباعه عن الساس. ينجح املرء دا ➢

 (. )            و لسانه.املرء بأصغريه: قلبه  ➢
 

 . ضع كال من الفعلين’’يعاظل، يبعثون‘‘ في جملة توضح معناه

 أي الفعلين ’’تبارك، نفرض‘‘ يمكن أن يحل محل ’’ندرك‘‘ دون أن يختل الوزن 
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 ( أمام التكمة الصحيحةالعالمة )ضع 

 يرى الشاعر أن من يعيش طويال:   ...1

 ب( يسأم من حياته.   يسعد بحياته.   ا(

 يتأخر عن الجماعة و يتخلف.  ج(

لم الناس. ... 2
ُ
 يعتقد الشاعر أّن ظ

 ب( أمر محمود   خطأ عظيم.  ا( 

 أمر ضروري  ج( 

 البخيل في رأي الشاعر:   ... 3

 ب( محترم بين الناس.  نادم على ما فعل   ا(

 مكروه من الجميع.  ج(

 َيحكم زهير على الناس :   .... 4

 ب( أقوالهم.  من مظهرهم.  ا( 

 ج( وجوههم. 
 

 اذكر البيت املناسب لكل معني من املعاني األتية 

 اإلنسان بلسانه ال بمظهره. ➢

 ال مفّر من املوت.  ➢

ع .  ➢ بع يغلب التطبُّ
ُ
 الط

 ال علم لنا باملستقبل. ➢
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 الـوحــدة الرابعة 

      

 

 

 

 

 النثر الجاهلي 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   إعداد:  الدكتور حافظ حارث سليم 

 محمد إقبال الدكتور :  ةمراجع
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 الصفحة لعنوان ا 

 62 التعارف

 63 أهداف 

 64 األدب في العصر الجاهلي  

 64 تعريف النثر 

 65 النثر الجاهلي أسباب قلة 

 65 خصائص النثر الجاهلي 

 66 فنون النثر الجاهلي 

 68 الخطابة في العصر الجاهلى 

 68 نشأة الخطابة في العصر الجاهلي 
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 التعــارف 
 

" العربي  تاريخ  فهذه وحدة رابعة ملادة  اللغة  القديماألدب  في  البكالوريوس  " ملرحلة 

وخصائص   بميزات  تتعلق  التي  املهمة  النقاط  على  وتشتمل  وآدابها،  النثر  العربية 

 .  القديمالعربي    األدب

التي   املذكورة  للمادة  مفيدة  وحدة  أنها  على  الوحدة  هذه  يقرأ  من  على  يخفى  وال 

 تحتوي على معلومات هامة ال يستغنى عنها.   

تعرِّ  الوحدة  أهم  هذه   
ُ
الخطابة    سماتف نحو  وفنونه  النثرالجاهلى  وخصائص 

 واملنافرات و سجع الكهان والحكم واألمثال والرسائل 

الوحدة عن هذه  تتحدث  الخطب    وكما  وانواع  الجاهلى  العصر  في  الخطابة  نشاة 

بن  نحو قس  الجاهلى  العصر  أبرز خطباء  ذكر  مع  الخطابة  الجاهلية وخصائص 

 ساعدة وعمرو بن كلثوم. 

الوحوتتعرض   الجاهليدة  هذه  العصر  الجاهلية   و   نماذج من خطب  في  العرب      أمثال 

 اشهر أمثال العرب في الجاهلية مع مميزاتها و 
 

   

 وباهلل التوفيق.  
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 األهـــــداف 

 

ْن:  
َ
اِلِب أ

َّ
ى الط

َ
َوْحَدِة َوِاْسِتْيَعاِبَها َعل

ْ
 َبْعَد ِدَراَسِة َهِذِه ال

 أهم السمات   -1
َ
 . القديم العربي    األدب النثر  وخصائص  َيْعِرف

               بنشاة الخطابة في العصر الجاهلى وانواع الخطب الجاهلية وخصائص  ُيِلمَّ   -2

                  الخطابة مع ذكر أبرز خطباء العصر الجاهلى نحو قس بن ساعدة وعمرو  

 بن كلثوم.  

مع مميزاتها و      أمثال العرب في الجاهلية   و   نماذج من خطب العصر الجاهلي ُيْدِرَك أهم   -3

 اشهر أمثال العرب في الجاهلية 
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 النثر الجاهلي
 األدب في العصر الجاهلي  

األدب   هذا  سع 
ّ
ات وقد  ونثره،  وشعره  لغته  في  ناضًجا  أدًبا  للعرب  الجاهلّية  الحقبة  وّرثت 

 من املعرفِة  
ً
ا متنّوعة

ً
وألوانها؛ من لغة  وشعر   اتساًعا كبيًرا في العصر الجاهلي؛ ليشمَل صنوف

في  والخوِض  عاّمة  الفنون  إتقان  إلى  الجاهلية  في  العرب  انصرف  ما 
ّ
قل ولكن  ونثر،  وبالغة  

هذا  أّن  غير  مشاعرهم،  عن  للتعبير  القول  فنون  إلى  همهم  وّجهوا  قد  ألّنهم  ذلك  ميادينها؛ 

التاريخ، فلم يصل منه   في مجاهل  أيًضا قد غابت بداياته   أواخره؛ بسبب  األدب الجاهلي 
ّ

إال

في  ماتوا  الذين  الكثيرين  الرواة  مع  زال  بعضه  وألّن  حفظه،  لعدم  والنثر  الشعر  أكثر  ضياع 

 . الحروب، أّما النثر فقد وصل للعرب بعًضا منه

 

 تعريف النثر

اللغة   أصل  في  النثر  أن  لكم  نوضح  وانواعه  الجاهلي  العصر  في  النثر  عن  بحثنا  ومن خالل 

 يعرف بالنشر والتفريق. ومنه تم اشتقاق الداللة االصطالحية ملصطلح النثر، 

ويقصد به الكالم املرسل الغير موزون وال املقفى وهو بخالف املنظوم، ويعد لجانب الشعر   

 لفكري اإلنساني، طريقة من طرق التعبير ا

 ويقسم النثر إلي قسمين وهما: 

، وهو ذلك النثر الذي يتم في لغة التخاطب والكالم االنفعالي والتعبيري وليس  النثر الكالمي 

 لهذا النوع أي قيمة أدبية، فقيمته يتم حصرها في حدود التواصل االجتماعي فحسب. 

عددة ببحثهم ودراستهم وبيان ما مروا به من  ، وهو ما يعنيه النقاد في اللغات املتوالنثر الفني 

 .أطوار وأحداث

 النثر الجاهلي.  

النثر الجاهلي النثر هو أحد قسَمْي الكالم، فالكالم إّما أن يكون في قالب الشعر املنظوم، وإّما  

األدبي،  التعبير  بها  يهتم  التي  الثانية  الصورة  فهو  النثر  أّما  املنثور،  الكالم  في قالب  يكون  أن 

على   تعتمد  أّنها   
ّ

إال والقافية،  بالوزن  تتقيد  ال  التي  الكالم  ألوان  من  من  وهو  البالغة  فنون 

في  العرب  اهتمام  يجد  الجاهلي  العصر  إلى  يرجع  ومن  واستعارة،  وتشبيه  وطباق  جناس 
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 أّن 
ّ

الشعر الجاهلي بالشعر أكثر من اهتمامهم بالنثر، مع أّن الكتابة كانت معروفة لديهم، إال

ة  ما وصل للناس من نثرهم قليل، ألّن حفظ النثر أصعب من حفظ الشعر، فاقتصرت الكتاب

والرسائل   كالوصايا  والسياسية،  واالجتماعية  التجارية  بحياتهم  تختّص  جوانب  على 

العرب   حياة  في  ا  ُمهمًّ دوًرا  يلعب  لديهم  النثر  الديون،وأصبح  وكتابة  والعقود  والخطابة 

الجاهلية، إذ كانوا مشغوفين بمواضيع التاريخ، باإلضافة إلى القصص عن فرسانهم وملوكهم  

و  وقائعهم،  رافات  وأهّم 
ُ
بالخ قصصهم  املمتزجة  املجاورة  األمم  أخبار  بينهم  دارت  قد 

 واألساطير. 

 

 أسباب قلة النثر الجاهلي 

 ُيالحظ أنَّ النثر الجاهلّي الذي وصلنا أقل من غيره، ولعل أسباب ذلك ما يلي: 

 سهولة حفظ الشعر مقارنة بالنثر، وذلك ألنَّ للشعر إيقاع موسيقّي.   ➢

في القبيلة أكثر من االهتمام بالناثر، حيث ُيدافع الشاعر عن  االهتمام بنبوغ شاعر   ➢

 قبيلته ويفخر بها. 

 انعدام التدوين وقلته، وكان يكثر االعتماد على الحفظ والرواية. ➢

 صعوبة الوسائل املستخدمة في األغراض األدبّية سواء الشعرّية أو النثرّية  ➢

 

 خصائص النثر الجاهلي 

لقد   الجاهلي  النثر  الفرد  خصائص  تهمُّ   
ً
عديدة قضايا  مضمونه  في  الجاهلي  النثر  احتوى 

ُضروبه  بشتى  النثر  فكان  الجاهلي،  العصر  في  القبلية  جتمعات 
ُ
امل من  العديد  في  والجماعة 

ُمتّمًما للشعر الجاهلي في تصويره جوانب من الحياة العربّية تصويًرا قريًبا من الواقع، ويمكن  

 يأتي:  تلخيص خصائص النثر الجاهلي بما

النثر  ➢ هذا  على  يغلب  والحقيقة.  الواقع  من  يقترب  تصويًرا  الجاهلي  النثر  تصوير 

 العناية والتجويد والبعد عن الضعف. 

 التنغيم املوسيقي بين الجمل، وكان ذلك من أهّم خصائص النثر الجاهلي. ➢

ه يغلب عليه السهولة والوضوح في األلفاظ والتراكيب. ➢
ّ
   من خصائص النثر الجاهلي أن
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 رقي األفكار واملعاني.   ➢

 جزالة األلفاظ وخشونتها، وصحة التراكيب.  ➢

 االهتمام باملحّسنات البديعّية وخاصة السجع.   ➢

 التنوع في األساليب الخبرية واإلنشائية.  ➢

 ومن خصائص النثر الجاهلي كذلك صدق العاطفة.   ➢

 جودة الصورة.   ➢

 اإلغراق في الخيال أحياًنا.  ➢

 تصوير البيئة الجاهلية تصويًرا دقيًقا.   ➢

 

 فنون النثر الجاهلي

تسليط   سيتّم  الجاهلي،  النثر  خصائص  أهّم  عن  الحديث  تّم  أن  بعد  الجاهلي  النثر  فنون 

الخطابة،  ُمقّدمتها  في  ويأتي  الجاهلي،  العصر  في  اشتهرت  التي  النثر  فنون  أهم  على  الضوء 

ّهان،  
ُ
الك وسجع  املنافرات  بها  فالرسائل،  ويلحُق  والقصص  والوصايا  واألمثال،  الحكم  ّم 

ُ
ث

وجميع هذه الفنون كانت تزخر بخصائص النثر الجاهلي، وفي ما يلي سيتّم الحديث بش يء من  

 التفصيل عن هذه الفنون النثرّية:

 

 الخطابة:  

على   فيه  ُوجدت  ولكّنها  اإلسالم،  في عصر صدر  ها 
ّ
كحظ الجاهلية  في  الخطابة   

ّ
يكن حظ لم 

؛ وذلك ألنَّ الشعر كان قدر   ر 
ّ
ُمعّين، حيث ازدهرت الخطابة في العصر الجاهلي في زمن  ُمتأخ

ساعدة   بن  قّس  أمثاِل  من  كثيرون،  طباء 
ُ
خ الجاهلي  العصر  في  اشُتهر  وقد  عليها،  ا 

ً
متفّوق

رب العدواني، وعمرو بن كلثوم التغلبي،  
َّ
اإليادّي، وهانئ بن قبيصة الشيبانّي، وعامر بن الظ

وسيلة  وأكث كانت  الخطابة  أّن  إلى  باإلضافة  القرش ي،  مناف  عبد  بن  وهاشم  صيفي،  بن  م 

لإلصالح    
ً

وسبيال سبًبا  كانت  نفسه  الوقت  في  وُرّبما  بالثأر،  لْلخذ  أو  القتال  على  للتحريض 

الخطب  كانت  ما  وأكثر  واملصاهرات،  الزواج  خطب  كذلك  وُوجدت  الّسالم،  ُسبَل  وإرساء 

 راضها.  عندهم قصيرة لتعّدد أغ 
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 املنافرات: 

من سادة    أكثر  أو  اثنين  بين  تحدث  كانت  التي  والسجايا  واألمجاد  باألنساب  فاخرات 
ُ
امل وهي 

جرت   وُرّبما  اْلخر،  على  األفضل  ليكون  بنفسه  املتفاخرين  من   
ً

ال
ُ
ك يد 

ّ
ُيش حيث  العرب، 

فاخرات  
ُ
نافرة بين قبيلتين، كربيعة وُمَضر، أو قيس وتميم، وقد احتوت امل

ُ
على العديد من  امل

 خصائص النثر الجاهلي. 

 

 سجع الكهان:   

ه  
ّ
ّهان عند العرب وغيرهم طائفة ذات قداسة دينّية، باإلضافة إلى ما تحتل

ُ
من املعروف أّن الك

الع على الغيب، وأّن  
ّ
درة على االط

ُ
، وكانوا يزعمون أّنهم لديهم ق لدى القبائل من ُسلطان  كبير 

كون من أمور، مّما جعل الّناس يتوافدون إليه من مختلف  الكاهن يستطيع أن يعرف ما سي

أحكامهم   في  يستخدمون  ّهان 
ُ
الك كان  حيث  أمورهم،  في  ليستشيرونهم  واألماكن،  الجهات 

وأقوالهم ضرًبا من النثر املسجوع الذي ُعِرفوا به، كما وُيالَحظ في نصوصهم أّنها تحمل طابع  

ومن   السجع،  استخدام  في  ديد 
ّ
الش ف 

ُّ
األنماري،  التكل وشق  الذئبي،  سطيح  ّهان: 

ُ
الك هؤالء 

 وسلمة ابن أبي حّية، املشهور باسم ُعّزى سلمة، وعوف األسدي.  

 

 الحكم واألمثال:  

ولهذه   نثًرا،  كان  ما  ومنها  شعًرا  كان  ما  فمنها   ،
ً

أمثاال ذهبت   
ً
كثيرة  

ً
أقواال جاهلّيتهم  في  للعرِب 

عب، فُيمكن من خاللها معرفة  
ّ
نكر، كونها تصدر عن مختلف طبقات الش

ُ
األقوال فائدة ال ت

، خالية من الحشو أو 
ً
ُل بالغة

ّ
مث

ُ
 ت
ً
 قصيرة

ً
حت بها  شيًئا من أخالق العرب وأحوالهم، وهي جمال

 الوصايا: تجارب الُحكماء واملعّمرين في الحياة. 

ألسنة    على   
ً
عادة روى 

ُ
وت التجربة،  من  النابعة  املوجزة  األقوال  من  الكثير  عن  الوصايا  عّبر 

ُ
ت

طوائف من املعمرين في الحياة باإلضافة إلى الُحكماء، من أمثال: ذي اإلصبع العدواني، وزهير  

الظ بن  وعامر  الكلبي،  جناب  النساء:  بن  ومن  الفزاري،  حذيفة  بن  وحصن  العدواني،  رب 

من   تخلو  لم  ولكنها  املعنى  خالل  من  ُرويت  أّنها  الوصايا  على  ويغلب  الحارث،  بنت  أمامة 

 النصوص األصلية املكتوبة، وال سّيما القصيرة منها.  
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 القصص:  

ي تنتشر في  ومن فنون النثر الجاهلي كذلك التي تزخر بخصائص النثر الجاهلي القصص، الت

لت في 
ّ
تب األدب والتاريخ، وقد نتج عن العصر الجاهلي ذخيرة قصصّية غزيرة، تمث

ُ
ُمختلف ك

مضمونها جوانب من املجتمع العربي، وقد بقي العرب يتداولونها من خالل الرواية الشفهّية  

تب األدب والتاريخ. 
ُ
 حتى بدأ التدوين، ووصل للعرب ما وجدناه في ك

 

الرسائل:    

استخدمها   الفنون شيوًعا، وقد  أقل  عدُّ من 
ُ
ت الجاهلي وفنونه، حيث  النثر  أشكال  آخر  وهي 

قليٌل   الرسائل  من  وصل  وما  والقبلّية،  والسياسية  التجارية  أمورهم  في  الجاهلية  في  العرب 

ا، ومن تلك الرسائل ما يكون في القبائل من عهود ومحالفات ووثائق.    جدًّ

 

 لى الخطابة في العصر الجاه

 نشأة الخطابة في العصر الجاهلي 

في األدب    التي ذاع صيتها  الفني  النثر  أنواع  الخطابة؛ كلمة ُمشتّقة من الخطبة، وهي إحدى 

قد   وأمور  موضوعات  من  العصر  هذا  في  كان  مِلا  ؛ 
ً
خاصة الجاهلي  العصر  وفي   

ً
عامة العربي 

خذت  
ّ
استدعت ظهور الخطبة فيها. ظهرت الخطابة بسبب ما كان يعيشه العرب آنذاك؛ إذ ات

من  والزواج    موضوعاتها  والرثاء  الوصايا  خطب  فكانت  حياتهم،  ظروف  ومن  مشكالتهم 

وفًنا    
ً
لغة الخطابة  كانت  فقد  املختلفة،  الخطب  أنواع  من  ذلك  وغير  الحروب  على  والحث 

 قائًما بذاته. 

 

 دواعي الخطابة في العصر الجاهلي  

 لالنتشار في العصر الجاهلي، و  ➢
ً
 هي كاْلتي: تهّيأت للخطابة أسباب عديدة جعلتها مؤهلة

 حرّية الرأي والّتعبير   ➢

 تمّتع بها الجاهليون، وكانوا أحراًرا يتنعمون بالراحة وال يتقّيدون بأّي قيد.  ➢
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 كثرة الحروب والنزاعات بين الجاهليين  ➢

 كان ال ُبّد لهذه الحروب من تنظيم ودعوة، فظهرت الخطابة الحربّية.   ➢

 املجالس الفنية   ➢

األسو  ➢ وفي  الخيام  في  قام 
ُ
ت واملقدرة  كانت  القولّية  املوهبة  مراء؛ إلظهار 

ُ
األ وفي ساحات  اق 

 البيانّية لدى الجاهليين.  

 املقدرة البيانية   ➢

وُحسن   ➢ والبيان  األدب  على  فطرتهم  إلى   
ً
إضافة  ،

ً
كبيرة  

ً
بيانية  

ً
مقدرة الجاهليون  امتلك 

 القول. 

   

 مما تتكون الخطبة 

 تتكون الخطبة من جزأين، وهما:  

برأي    العمود:  مقتنعين  الجماهير  تجعل  التي  املعلومات  وكافة  الخطبة  نص  يوجد  به 

 الخطيب وأطلق على هذا الجزء بالعمود، ألنه العنصر األساس ي التي تقوم عليه الخطبة. 

الجمهور يتأثر    : هي األمثلة التي تعين الخطيب على تبرير حجته، والعوامل التي تجعلاألعوان

بكالمه. وتساعده هذه األفعال على إقناع األشخاص بشكل أكبر، وأطلق عليه األعوان ألنها  

 .تعونه في إلقاء حجته

 

 أنواع الخطب الجاهلية

، وذلك ِوفًقا للموقف الذي كانت فيه، ومن هذه األغراض   
ً
تناولت الخطابة أغراًضا متعددة

 اْلتي: 

 

 خطب الوفود  

هذا النوع من الخطب كان يظهر عندما يأتي وفٌد إلى األمير، فيرتجل رئيس هذا الوفد بخطبة  

في هذه ا املناذرة، وُيبّين الخطيب  أو  إلى األمير من الغساسنة  ُيعانيه قومه  ُيوّجهها  لخطبة ما 

ّ ُيساعدهم به.   من آالم ومشكالت، ليتوّصل األمير إلى حل 
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 خطب النصح 

في   الخطب  هذه  بعض  قام 
ُ
ت كانت  فقد   ،

ً
عامة القوم  إلى  الخطيب  بها  يتوّجه  الخطب  هذه 

األسواق، فيبدأ الخطيب بالجهر ناصًحا كّل من يسمعه بما فيه خير لهم، مثل: خطبة قس  

وق عكاظ، ومنها ما كان ُيلقيه الخطيب لينصح أهله وعشيرته األقربين، مثل: بن ساعدة في س

رب، وأكثم بن صيفي.
ّ
 ما ُيروى عن عامر بن الظ

 

 خطب الزواج  

فُيلقي خطبة،   رجٌل  يرتجل من قومه  الّزواج  أحدهم  أراد  ما  إذا  الجاهليين  كان من عادات 

تل في  الشاب  هذا  باسم  للزواج  املرادة  الفتاة  من  ويطلب  النوع  هذا  كان  وقد  الخطبة،  ك 

الخطابة ُمنتشًرا وال سّيما لدى األشراف من الجاهليين، ومّما اشتهر في هذا النوع من الخطب 

طالب   أبي  طبة 
ُ
خ أمثلتها:  ومن  املخطوب،  وُيقّصر  الخاطب  فُيطيل  اْلخر،  الطرف  ُيرد  أن 

 م عليه الصالة والسال -عندما تقّدم ليطلب يد السيدة خديجة للنبي 

 

 خطب إثارة الحمية وإيقاظ الحماسة وتثبيت القلوب  

كان املجتمع الجاهلي مجتمًعا قبلًيا، ولكل قبيلة رئيس يرأسها وُيسّير أمورها، وكانت القبائل  

الخطابة  تظهر  أن  الطبيعي  من  كان  لذا  كثيرة،  وحروب  مستمر  صراع  على  الجاهلّية 

الحروب   على  شّجع 
ُ
ت التي  في  الحماسّية  جاء  ما  مثل:  والعرض،  األرض  عن  للدفاع  حمّس 

ُ
وت

 خطبة هانئ بن قبيضة.

 

 خطب الّصلح  

ا كانت القبائل في خالف ُمستمّر فيما بينها كان من الطبيعي أن تحدث باستمرار حروب بين  
ّ
مل

من   وأكثر  بحكمته،  فاق 
ّ
االت ويضع  الخالف  فُيفصل  منهم  حكيٌم  األمر  ى 

ّ
يتول قبيلتين، حيث 

 ذا النوع من الخطب أكثم بن صيفي.اشتهر به
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 خطب املفاخرة واملنافرة  

يتحّدث طرفان في أمر  ما فيختلفان، فُيظهُر كلٌّ منهما ما لديه من نقاط َمفخرة، ثّم يحتكمان  

الطفيل  بن  عامر  ُمنافرة  في  جاء  ما  مثل:  بمفاخرهم،  إليهم  َيدلون  جماعة  أو  شخص  إلى 

 منافرتهما إلى هرم بن قطبة.وعلقمة بن عالثة، وقد احتكما في 

 

 خطب الرثاء والعزاء  

العزاء، فُيبّين   في  قام الخطب 
ُ
ت بيعي أن 

ّ
الط ديد من األمور، لذا كان من 

ّ
بالش ر اإلنسان 

ّ
يتأث

الخطيب ما سّببه موت الفقيد والحرقة التي تركها ملن ورائه، مثل: ما جاء في خطبة أكثم بن  

 ه.الصيفي معّزًيا عمرو بن هند في أخي

 

 خطب الوصايا   

فيتوّجه   للقبيلة،  رئيًسا  أم  أهله  بين  قيمة   ذا  شخًصا  أكان  سواء  أجله،  بدنِوّ  املرء  يشعر 

لقومه بخطبة  أو ألهله ُيوّصيهم بها بما ُيحّب أن يراهم عليه من حسن الحال، مثل: وصية ذي  

 األصبع العدواني البنه. 

 

 خصائص الخطابة في العصر الجاهلي  

 امتازت الخطابة الجاهلية بعّدة خصائص، منها اْلتي:

  خصائص اللفظ 

 امتازت ألفاظ الخطابة الجاهلية بعدة خصائص منها ما يأتي: 

القاس ي   ➢ الواقع  من  ُمستمّدة  ها 
ّ
ألن الّصعوبة؛  إلى  تصل  وقد  وجزالتها،  األلفاظ  قّوة 

 الذي كانوا يعيشونه.  

 امتالء األلفاظ بكثير من الكلمات الحوشية الغريبة.  ➢

 جميع ألفاظهم ُمستخدمة في نفس داللتها وال تتعّدى إلى دالالت  أخرى.   ➢
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 خصائص املعاني 

 امتازت املعاني الجاهلية للخطابة بكثير من الخصائص، منها ما يأتي: 

بل عرضها،   ➢
َ
لون ق

ّ
رون أو ُيحل

ّ
سهلة فطرية تنشأ من املوقف املصاغة ألجله، فال ُيفك

بل يعرضونها كما هي دون تغيير، ولعّل غياب العلوم في ذلك الوقت هو الذي جعل 

 من الخطبة بعيدة عن التحليل. 

ما هي متعّددة األجزاء.  متماسكة، إذ ➢
ّ
 ليست كل فكرة فيها تدّل على األخرى، إن

 كثرة الحكم واألمثال.  ➢

الّتجربة  ➢ في الحياة هو  خاذ معلوماتهم وقواعدهم 
ّ
ات في  املصدر الذي يعتمدون عليه 

 اإلنسانية، وليس االعتماد على العلم والتعّمق في الفهم.  

 خصائص األسلوب 

 الجاهليين خصائص كثيرة، منها ما يأتي:كان ألسلوب الخطابة عند 

التنسيق   ➢ إلى  تفتقر   
ً
كانت مرتجلة ها 

ّ
ألن والخاتمة؛  املقّدمة  إلى  تفتقر  معظم خطبهم 

 والترتيب. 

ف فيه وال تصنع.   ➢
ّ
كل

َ
سلوبهم الكالمي خال  من التلوين البديعي، إذ ال ت

ُ
 أ

فة من جمل مزدوجة، وأحياًنا تكون مرسل ➢
ّ
 ة.  خطبهم مسجوعة إذ تكون مؤل

 معظم خطبهم كانت تّتصف بالقصر.  ➢

 

 سنن الخطباء الجاهليين    

 كان للخطباء الجاهليين سنن عند إلقاء الخطب، ومن تلك السنن ما يأتي:  

 وقوف الخطيب على مكان  مرتفع  من األرض.   ➢

ا في العمامة تكريًما له ورفًعا من قدره.   ➢  ارتداء الخطيب ِلباًسا خاصًّ

 حمل الخطيب بيده مخصرة؛ وهي عصا يتوكأ عليها.   ➢

ب األمر.  ➢
ّ
ب املقام ذلك، فيرفع يده ويضعها بحسب ما يتطل

ّ
 إشارة الخطيب باليد إذا تطل
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 أبرز خطباء العصر الجاهلي  

هم   َمن  الجاهلي  العصر  الجاهلي؟  أشهر خطباء  العصر  بهم  ازدان  الذين  الُفُحول  طباء 
ُ
الخ

الخير  مرصد  زيد،  بن  ودويد  اإليادي،  ساعدة  بن  قس  الجاهلية:  في  الخطباء  أشهر  من 

بن  وعمرو  صيفي،  بن  وأكثم  العدواني،  اإلصبع  وذو  الفزاري،  ضبيع  بن  والربيع  الحميري، 

جناب، بن  وزهير  وائل،  بن  وسحبان  كعب،  بن  والحارس  وأبو    كلثوم،  زهير،  بن  وقيس 

 الطموحات القيني، واألوسط بن حارثة، وقيس بن عاصم، ونعيم بن ثعلبة،

 وإليك تفصيل عن بعض الخطباء:  
 

 قس بن ساعدة اإليادي   

بن   بن عدي  عمرو  بن  بن ساعدة  إياد، وقيل: قيس  بن  زفر  بن  بن حذيفة  بن ساعدة  قس 

قال: وأول من  بعد"،  أما  قال:"  من  أول  َمن  مالك، وهو  على  واليمين  اّدعى،  من  البّينة على   "

ا، وكان أسقف كعبة نجران،   ه كان نصرانيًّ
ّ
أنكر"، وأّول من قال:" ِمن فالن إلى فالن"، وقيل إن

الحساب   بيوم  يؤمن  َمْن  بين  من  ه 
ّ
إن الشهرستاني  وقال  الّرويات،  ضّعف  الرأي  هذا  ولكن 

 
ّ
وإن ا  نصرانيًّ يكن  فلم  هذا  وعلى  التوحيد،  من  ويعتقد  الكثير  وله  موّحًدا،  مسلًما  كان  ما 

 .الخطب التي تزخر باملواعظ، والصفات النبيلة، والغايات السامية

 

 عمرو بن كلثوم التغلبي 

عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن حسن بن بكر، ويصل نسبه إلى نزار 

ي بن معد بن عدنان، أّما عن أّمه فهي ليلى بنت املهلهل بن ر 
ّ
بيعة، وكنيته أبو األسود، وقد توف

قات، واملعلقات أنفس ما قيل  
ّ
عل
ُ
قة من امل

ّ
في عام تسع وثالثين قبل امليالد، وهو صاحب ُمعل

م الجمحي قد عّده في الطبقة األولى من طبقات الشعراء  
ّ
في الشعر الجاهلّي، كما أّن ابن سال

   الُفُحول، وكانت والدته في نجد، وقد اشُتهر بشجاعته
ً

وبعّزة نفسه، وأحد الذي عّمروا طويال

 في الحياة.
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 أكثم بن صيفي التميمي 

ام العرب في الجاهلي وكانوا  
ّ
أكثم بن صيفي بن رباح األسيدي التميمي، وقد كان أشهر الحك

يلّقبونه بحكيم العرب، وكان شريًفا حكيًما، وفارًسا مغواًرا، يجتمعون إليه ليحتكموا إليه في 

كما لوك    أمورهم، 
ُ
امل وكان  فارس،  بالد  قاصًدا  كان  الذي  والعرب  تميم  بني  وفد  في  ه خرج 

ّ
أن

رّسخ في العقول، وقد  
ُ
يكتبون له الّرسائل، ويتبادلون بينهم الكثير من املواعظ والحكم التي ت

م-أسلم أكثم بن صيفي، فحينما ظهر أمر النبي
ّ
أرسل وفًدا يشمل ابنه   -صلى هللا عليه وسل

قوم  من  على ورجلين  يُحّثهم  الّناس  في  فخطب  قام  جاؤوه  فلما  النبّي،  أخبار  ليستطلعوا  ه؛ 

باع النبّي، ومات أكثم وهو ذاهب للنبي، وأشهد قومه على إسالمه
ّ
 .ات

 

 كعب بن لؤي 

، وقد كان له شأٌن  
ً
، وبكنانة خاصة

ً
الجد السابع للنبي محّمد، وقد كان يخطب بالعرب عامة

 الجاهليين.كبيٌر لدى 

 

 عبد املطلب بن هاشم  

من   كان  وقد  عليه وسلم،  النبي محمد صلى هللا  جد  مناف  عبد  بن  هاشم  بن  املطلب  عبد 

 أسياد العرب.  

 

 علقمة بن عالثة

علقمة بن عالثة الكالبي، هو أحد فرسان الجاهلية، وهو من أشراف الجاهليين، وقد اشتهر   

هيرة مع ابن عّمه عامر 
ّ
فيل. بمنافرته الش

ّ
 بن الط

 

 مكانة الخطابة في العصر الجاهلي 

الخطابة    ازدهار  تقتض ي  التي  األحداث  من  الكثير  تحمل  الجاهلي  العصر  في  الحياة  كانت 

 بالنزاعات مّما رّجح منزلة  
ً
عر؛ ألّن الحياة الّسياسّية كانت مليئة

ّ
ووصولها إلى مرتبة تساوي الش

 وتحتاج إلى قول  أو 
ً
  الخطيب ومّيزها، فقد كانت هناك بعض املواقف واألمور التي تطرأ فجأة
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ُيقّيد  ال  النثري  الفّن  كان  ما سبق،  في ضوء  املقام.  ذلك  في   
ً
الخطيب خطبة فيرتجل  توجيه، 

عّما   ُيعّبَر  أن  ليستطيع  كالمّية  راحة  إلى  األديب  يحتاج  األمور  بعض  ففي  عر، 
ّ
كالش األديب 

 في العصر الجاهلي. 
ً
 رفيعة

ً
أت الخطابة منزلة  يجول في نفسه من أمور، لذا تبوَّ

 

 طب العصر الجاهلي نماذج من خ 

 فيما يأتي بعض نماذج من خطب العصر الجاهلي:  

 

 خطبة أكثم بن صيفي في عزاء امللك عمرو بن هند بأخيه

ِبَمْرُدود    ْيَس 
َ
ل َما  اَك 

َ
ت
َ
أ ْد 

َ
َوق ْيِرَها، 

َ
غ في  ِإال  َحاِل  الِرّ َعْقَد  وَن 

ُّ
َيُحل ال  َسْفٌر،  اِر  الدَّ َهِذِه  ْهَل 

َ
أ   "ِإنَّ 

َح 
َ
َواْرت نَّ َعْنَك، 

َ
أ ْم 

َ
َواْعل َوَيَدُعَك،  َعْنَك  َعُن 

ْ
َمْن َسَيظ َمَعَك  اَم 

َ
ق
َ
َوأ ْيَك، 

َ
ِإل ِبَراِجع   ْيَس 

َ
ل َما  َعْنَك  َل 

َمَتُه، َوا
ْ
ْيَك ِحك

َ
َك َوَعل

َ
ى ل

َ
ْبق

َ
َجَعَك ِبَنْفِسِه، َوأ

َ
اِهُد َعْدل  ف

َ
 َوش

ٌ
ة
َ
ْمِس ِعظ

َ
أ
َ
: ف ام 

يَّ
َ
 أ
ُ
ة
َ
الث

َ
َيا ث

ْ
ن لَيْوَم الدُّ

، وَ 
ٌ
ِنْيَمة

َ
ْدِري َمْن  غ

َ
ًدا ال ت

َ
ُتُه، َوغ

َ
ْسرُِع َعْنَك ِرْحل

ُ
ْيَبُتُه، َوَست

َ
ْيَك غ

َ
ْت َعل

َ
ال
َ
ِتِه، ط

ْ
أ
َ
اَك َولم ت

َ
ت
َ
َصِديٌق أ

ِتْيَك ِإْن َوَجَدَك". 
ْ
ُه، َوَسَيأ

ُ
ْهل

َ
 أ

 

 خطبة أبي طالب في زواج النبي عليه الصالة والسالم   

إسماعيل، وجعل لنا بلًدا حراًما، وبيًتا محجوًجا،  "الحمد هلل الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، وزرع  

وجعلنا الحكام على الناس، وإن محمًدا بن عبد هللا ابن أخي ال يوزن به فتى من قريش إال رجح به  

 مسترجعة، وله في خديجة  
ٌ
 فإّن املال عارية

ًّ
، وإن كان في املال مقال

ً
 ومجًدا ونبال

ً
 وعدال

ً
بركة وفضال

".   بنت خويلد رغبة، ولها   فيه مثل ذلك، وما أردتم من الّصداق فعليَّ

 

 خطبة هانئ بن قبيضة قبيل موقعة ذي قار 

"يا معشر بكر، هالك معذور خيٌر من ناج فرور، إّن الحذر ال ينجي من القدر، وإّن الصبر من   

ثغر   في  والطعن  استدباره،  خيٌر من  املوت  واستقبال  الّدنية،  خيٌر من  املنّية  فر، 
ّ
الظ أسباب 

 لنحور أكرم منه في األدبار والظهور، يا آل بكر قاتلوا، فما من املنايا بّد". ا
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 خطبة قس بن ساعدة في سوق عكاظ 

َعاَش     َمْن  اْسَمُعوا َوُعوا،  اُس،  َها النَّ يُّ
َ
تعد تلك الخطبة أفصح خطب العرب، وفيها يقول قس:"أ

وأحياء   وأمهات  وآباء  وأقوات  وأرزاق  ونبات  مطر  آت..  آت   ُهَو  َما  لُّ 
ُ
َوك ات، 

َ
ف َماَت  َوَمْن  َمات، 

اُت أبْ 
َ
ج، َوَسماٌء ذ

ْ
ْيٌل َداج، َوَنَهاٌر َسا

َ
، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات  وأموات جمع وأشتات، ل َراج 

ر 
َ
ْزخ

َ
ْزَهر، َوِبَحاٌر ت

َ
ُجوٌم ت

ُ
مور، وبحار ال تغور، َون

َ
 ..أمواج، ومهاد موضوع، وسقف مرفوع، ونجوم ت

 

 خطبة هاشم بن عبد 

ا على إكرام زّوار بيت هللا الحرام، حيث كان  
ً
 من خاللها قريش

ّ
خطبة هاشم بن عبد مناف يحث

: هاشم بن عبد مناف  
ً

 يقوم أول نهار اليوم األّول من شهر ذي الحّجة فيخطب في قريش قائال

َرُبها    
ْ
ق
َ
ها أنساًبا، وأ

ُ
ْوَسط

َ
ُمها أحالًما، وأ

َ
ْعظ

َ
َوأ ْحَسُنها ُوُجوًها، 

َ
 الَعَرِب، أ

ُ
، أنتم سادة "يا معشَر قريش 

 
َ
َوخ ِبِوالَيِتِه،  أكرَمكم  هللِا،  بيِت  ِجيراُن  أنتم   ، قريش  معشَر  يا  بني  أرحاًما،  دوِن  ِبِجَواِره  كم  صَّ

هم   فِإنَّ َبْيِتِه؛  اَر  ُوُزوَّ َضْيَفُه،  ِرُموا 
ْ
ك
َ
أ
َ
ف جاِرِه،  ِمن  جاٌر   

َ
َحِفظ ما  أحسَن  منكم   

َ
وَحِفظ إسماعيَل، 

ُموه، أال وإِ 
ُ
َفْيُتك

َ
ك
َ
ِة لو كان لي ماٌل َيْحِمُل ذلك ل َوَرِبّ هذه الُبِنيَّ

َ
، ف د 

َ
ْبًرا ِمن كِلّ َبل

ُ
ا غ

ً
ْعث

ُ
كم ش

َ
ي  يأتون

ّ
ِن

َحَراٌم،   فيه  ْل 
ُ
َيْدخ ولم   ، م 

ْ
ل
ُ
ِبظ  

ْ
ذ
َ
ُيْؤخ ولم  َرِحٌم،  فيه  ْع 

َ
ُيْقط لم  ما  وحالِله  مالي  ِب  ِيّ

َ
ط ِمن  رٌِج 

ْ
ُمخ

رَِج رجٌل منكم  
ْ
 ُيخ

َّ
ال
َ
كم ِبُحْرَمِة هذا البيِت أ

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
َعَل، وأ

َ
َل ذلك ف

ْ
ْن َيْفَعَل ِمث

َ
َمْن شاَء منكم أ

َ
َواِضُعُه ف

َ
ف

َتَصْب ِمن ماِله ِلِكَراَم 
ْ
ْع فيه َرِحٌم، ولم ُيغ

َ
ًما، ولم ُيْقط

ْ
ل
ُ
 ظ

ْ
ذ
َ
ًبا لم ُيْؤخ ِيّ

َ
 ط

َّ
ِتهم ِإال

َ
 ."ِة ُزَواِر بيِت هللِا وَمُعون

 

 أمثال العرب في الجاهلية 

كان العرب في الجاهلية يستخدمون األمثال بهدف االحتجاج، فيقومون بروايتها لقوة تأثيرها،  

ال عبر عن عادات 
ُ
ت األمثال  املجتمع  وكانت  للتعرف على  بها  ُيستشهد  لذلك  وتقاليدهم،  عرب 

 .اشهر أمثال العرب في الجاهلية الجاهلي، ويتضح ذلك من خالل التعرف على

التي تساعدهم   بالتأمل والتفكير، لديهم حسن الصياغة  في الجاهلية يتمتعون  فكان العرب 

 .بعدها على مر الزمانعلى ضرب األمثال، فتنقلت بين ألسنة الناس وانتشرت 
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 ما هي األمثال 

موقع التعرف من خالل  جمع  محيط يمكن  وهو  قول موجز،  أنها  على  األمثال،  تعريف  على 

في موقف  بين ش يء ما، مثل تصور حدث ما يمكن استخدامه  التشبيه  ليعبر عن  مثل، جاء 

 .مشابه له

فيتم معينة،  مناسبة  في  قيلت  جملة  أنه  على  املثل  تعريف  كل   ويمكن  في  بها  االستشهاد 

مناسبة مشابهة، وحتى تصبح الجملة مثل، البد أن تحتوي على حسن التشبيه والكناية، وقد  

 .برع العرب في حسن التشبيه وصياغة الجمل حتى اتخذت كأمثال شهيرة لهم

 

 أسباب انتشار أمثال العرب في الجاهلية 

باألمثال، حيث تميز هذا  كان عصر ما قبل اإلسالم من أشهر العصور التي اشتهرت  

 :لعدة أسباب منها أمثال العرب في الجاهلية العصر ببالغة العرب، وجاء انتشار

عد طبيعة البيئة األمية التي كان يعيشها ال ➢
ُ
عرب، هي أحد العوامل التي أدت لشهرة ت

 .أمثالهم، حيث أنها كانت نتاج لصدق أقوالهم

 .كانت األمثال ترتبط باألحداث واقعية ساعدت على سرعة انتشارها ➢

 .صياغة الجمل في األمثال بشكل جيد ومناسب للحدث الذي يقال فيه املثل ➢

وإتقان   ➢ استخدامها  وبراعة  العرب،  عند  الحكم  انتشار  شهرة  ساعد  إلى  الخطابة 

 .األمثال وانتقالها بين األلسنة

 مميزات األمثال عند الجاهلية

عدة مميزات كان العرب يتصفون بها عند  اشهر أمثال العرب في الجاهلية  يتضح من 

 :ضرب األمثال، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية

 .قلة استخدام األلفاظ وكثرة املعاني السهلة ووضوحها ➢

 .األمثال من تكلف البديعخلو  ➢

 .اإليجاز في األسلوب وعدم التطويل ➢

 .جمال صياغة األمثال وحسن التعبير ➢

 .قوة تركيب األمثال واستخدام جزيل اللفظ ➢

https://m7et.com/the-most-famous-proverbs-in-ignorance/
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 .سالسة العبارات، وفصاحتها وقوة تأثيرها ➢
 

 اشهر أمثال العرب في الجاهلية 

 :ما يلي  ثال العرب في الجاهلية اشهر أم  يوجد كثير من األمثال الشهيرة في العصر الجاهلي، ومن 
 

 :جزاؤه جزاء سنمار

 وهو مثل ُيعطي عندما يقوم شخص بعمل جيد ولكن يقابله إساءة  

في ُحنين
ُ
  :رجع بخ

 .وُيعطى هذا املثل عند الرجوع بالفشل والخيبة

افق شن طبقة   :و

 .ُيضرب هذا املثل للمتوافقين في أمر معين

 ضيعت اللبن
ُ
  :الصيف

 .املثل ملن يضيع على نفسه فرصة ما ثم يبحث عنها بعد فوات األوانُيعطي هذا 

  :أعط القوس باريها

 .وهو مثل يعني إعطاء العمل للشخص املناسب القادر على إتقانه

  :تجوع الحرة وال تأكُل ِبثدييها 

 .وهو مثل ُيعطى ليعبر عن الحفاظ على النفس من كسب املال الحرام

  :ُمكره أخاك ال بطل

 .ر هذا املثل عن من ُيرغم على فعل ش يء بغير إرادتهويعب

 سوار لطمتِني
ُ
و ذات

َ
  :ل

 .يضرب هذا املثل ليعبر عن العزيز الذي يهينه الذليل

ل
َ
  :سبَق السيف العذ

 .وهو ُيعطى ملن ندم على فعل ش يء كان البد أن يتركه قبل فعله
 

  :رمتني بداِئها وانَسلت

 .غيره والعيب فيهُيعطى املثل ملن يعيب في 
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 قصص اشهر أمثال العرب في الجاهلية

 :اشهر أمثال العرب في الجاهلية، ومنها توجد العديد من القصص لـ 

 

اقش   على أهلها جنت بر

دعى براقش
ُ
ت كانت لقوم من العرب، واختبأت هذه الكلبة مع     ويحكي هذا املثل قصة لكلبة 

كن نبحت براقش فجعلتهم يستدلوا على مكانهم  أصحابها الغزاة، فعادوا ولم يعثروا عليهم، ول

 .واستباحوهم

 

ة 
َ
ا وسوء ِكيل

ً
 أحشف

 ليشتري التمر، فوجده س يء والحظ غش البائع في 
ً
وتعود قصة هذا املثل إلى أن ذهب أعرابيا

 .امليزان، فقال له هذا املثل ليعبر عن أمرين مكروهين مع بعضهما

 

ا وأودوا  باإلبل  أوسعُتُهم سبًّ

هذا عن    وجاء  الدفاع  يستطيع  ولم  إبله،  وأخذوا   
ً
رجال على  اللصوص  هجمت  عندما  املثل 

إبله، وعندما ابتعدوا أخذ يسبهم بأقبح األلفاظ، وملا عاد لقومه وسألوه عما فعل وأين إبله، 

 .قال هذا املثل، فصار ُيطلق على من ال يفعل شيًئا ويتكلم فقط

 اختلط الحابل بالنابل

هذا   بالسيئوُيضرب  الجيد  اختالط  عن  تعبير  هذا   املثل  قصة  وتعود  بينهم،  التفرقة  وعدم 

فكالمهما    ، السهم  يرمي  الذي  النابل  بفعل  الرمح  يرمي  الذي  الحابل  فعل  الختالط  املثل 

 .يصيب أو يخطئ

 

 جوِع كلبك يتبعك 

ا يسلب رزق الناس ويجعلهم جائ    وتعود قصة املثل إلى
ً
 ظامل

ً
عين، ولم ملك ِحمير، وكان رجال

ينفع معه النصح، فجاءت له زوجته متعاطفة مع حال الناس، فقالت له: )إني ألرحم هؤالء  
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كانوا   يكونوا عليك أشياًعا وقد  أن  الرغد، وإني أخاف  العيش  في  الجهد ونحن  يلقون من  ملا 

 .أتباًعا، فأجابها امللك: جِوع كلبك يتبعك

 

 ال ناقة لي فيها وال جمل 

التي كانت وتعود قصة   إلى الحارث بن عباد، الذي رفض أن يشارك في حرب البسوس  املثل 

بين تغلب وربيعة، بسبب قتل كليب لناقة البسوس، فأراد جساس هو اْلخر أن يقتل جمل  

أنها حرب   رأى  الحرب،  إلى  ابن عباد  بينهم، وملا دعي  الحرب  كليب فقامت  كليب، ولكنه قتل 

 يدل على  غير محقة لهم، فرفض النزول في  
ً
الحرب وقال ال ناقتي فيها وال جملي، فأصبح مثال

 .البراءة من األمر

 

ول كل خِطيب
َ
عت جِهيزة ق

َ
ط

َ
 ق

ويعود أصل هذا املثل إلى عراك حدث بين قبيلتين أدى ملقتل أحدهما، فسعى كبار القبائل  

فدخلت   القتيل،  دية  ودفع  بينهم،  الحرب  نار  تنشب  أن  قبل  بينهم  للصلح  جارية  املجاورة 

بثأر قتيلهم، فقال كبيرهم قطعت   القتيل أخذوا  تسمى جهيزة قاطعة لحديثهم وأخبرتهم أن أهل 

 .جهيزة قول كـل خطيب 

 

 ما يوم حليمة بسر 

ويعود أصل هذا املثل إلى أن حليمة ابنة الحارث الغساسني قامت باستقبال جند أبيها بعد عودته  

انتصارههم وما فعلته حليمة يوم النصر، فأصبح املثل  منتصًرا على املناذرة، فضمتهم وذاع خبر  

 .ُيعبر عن انتشار األمر 

 

 إذا عز أخوك فهن 

ضبة   بني  ليقاتل  أصحابه  مع  خرج  عندما  التغلبي  هبيرة  بن  هديل  عن  قصته  جاءت  املثل  هذا 

الغنيمة ولكنه خاف من هجوم   فانتصروا عليهم، وأثناء عودتهم طلب منه أصحابه أن يقتسموا 
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ولكنهم  أعدائ  ديارهم  إلى  يعودوا  حتى  االنتظار  منهم  فطلب  يقتسمون،  وهم  عليهم  أخرى  مرة  هم 

 .أصروا، فنفذ ما أرادوه وقال هذا املثل 

 

 أمثال شهيرة عند العرب في الجاهلية ومعناها 

 :عن معنى معين ُيستدل به ومن هذه األمثال ما يلي  اشهر أمثال العرب في الجاهلية  يعبر كل مثل من 

 .أي الرجل ذو الرأي املختلط في كالمه  :ق الجمل استنو 

َيس 
ْ
ك
َ
 ِترد املاء بماٍء أ

ْ
ن
َ
 .وهو ُيعطي ألخذ االحتياط  :أ

عيدي ال أن تراه 
ُ
 .ُيقال على من يكون أمره مشهوًرا ولكن هيئته غير ذلك  :تسمع بامل

 .وهو مثل ُيقال عندما تظهر حقيقة األمر بعده خفائه  :تحت الرغوة الصريُح 

و فبيض ي واصفري خال لِك    .وهو مثل ُيضرب عندما يختلي املرء بينه وبين حاجته  :الجُّ

مك 
ُ
لده أ

َ
 .وُيضرب هذا املثل للتعبير عن مدى إعانة املرء لصديقه، كأنه أخ له  :ُرب أٍخ لك لم ت

 حذاِم 
ْ
 .وهو مثل ُيقال لتصديق املرء لصحبه :القوُل ما قالت

 .املثل للتعبير عن سوء مشاركة املرء لصحبهوُيعطي هذا  :ويل للشِجى من الخِلي

ثمرة بيضاَء شحمة،  ما كل سوداء  األمور   :وال كل  بظواهر  االهتمام  املثل عند  هذا  وُيعطى 

 .وليس باطنها

 .وُيقال هذا املثل عند قول ش يء ما ولكن ُيقصد به ش يء آخر  :إياك اعني واسمعي يا جارة 

ا
ً
 .املثل لعدم العجلة في اتخاذ القراروُيقال هذا  :رب عجلة تهب ريث

ا صاحبه :رمتني بدائها وانسلت
ً
 .وُيقال ملن يستطيع الخروج من املأزق تارك

أي أن مهما بلغ اإلنسان من الحسن ، ال يعفيه ذلك من النقص أو   :ال تعدم الحسناء ذاًما

 .ُيقال من وجود أعداء له

 .ناية عن عدم كمال البشروهو مثل ُيقال ك  :لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة

 .وهو مثل ُيعبر عن هالك اإلنسان بسبب لسانه :مقتل الرجل بين فكيه
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 أسئلة املناقشة 

 .خصائص النثر الجاهلياكتب مقاال موجزا عن  .1

 ؟أسباب قلة النثر الجاهليما هي  .2

 ؟ يتميز األدب العربي في شبه القارةكيف   .3

 ز الجاهليخصائص الخطابة في العصر تحدث عن  .4

 . فنون النثر الجاهليالق الضوء على  .5

   .أبرز خطباء العصر الجاهليقدم مقاال موجزا على  .6

 . أنواع الخطب الجاهليةتحدث عن  .7

 

 

 

  



 

 

83 
 

  الـوحــدة الخامسة 

 
      

 

 

 

  

 دراسة أبرز أدباء الجاهلي
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 الصفحة  العنوان

 85 التعارف 

 86 أهداف 

 87 قس بن ساعدة 

 88 خصائص خطب قس بن ساعدة   

 88 الخصائص الفنية  

 88 الخصائص املوضوعية  

 89 أشهر خطب قس بن ساعدة 

 89 الشرح 

 95 اقتباسات قس بن ساعدة  

 95 ِذكره في املصادر العتيقة 

 97 في كتاب البداية والنهاية 

 98 من حكمه          

 98 ذكره في الشعر الجاهلي          

 99 بن معدیکرب  و عمر 

 102 غراضہ الشعریة أ

 108 سمات شعره الفنية 

 114   املناقشة أسئلة          
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 التعــارف 
 

" ملادة  خامسة  وحدة  العربي  تاريخ  فهذه  اللغة  القديماألدب  في  البكالوريوس  ملرحلة   "

    مي األدب العربي القديفالعربية وآدابها، وتشتمل على نماذج النثر العربي  

تحتوي   التي  املذكورة  للمادة  أنها وحدة هامة  الوحدة على  يقرأ هذه  وال يخفى على من 

 بن معدیکرب  و عمر : قس بن ساعدة و  على املعلومات املفيدة مثل الشخصيات البارزة

 في البداية  وه
ُ
ترجمته  تتعرض ل  و  قس بن ساعدة    الجاهلية  أشهر خطبذه الوحدة تعّرِف

 مع ذكر معاني املفردات وشرحها والتعليق عليها، خطبه  نماذج لو  

الوحدة هذه  م  تقّدِ ساعدة    وأيًضا  بن  قس  العتيقةو  اقتباسات  املصادر  في  و    ِذكره 

 لخطبه الشهيرة  املوضوعيةو  الخصائص الفنية 

وكما نعرف ترجمة الشاعر املعروف عمرو بن معديكرب من كنيته وأسرته، ومنزلته في  

 قومه وإسالمه ووفاته باإلضافة إلى ديوان شعره.   

والغزل   والتهديد  والذم  والوصف  الفخر  من  أغراض شعره  الوحدة  هذه  ُم  َقّدِ
ُ
ت وأيًضا 

 ى النماذج لكل منها.  واملديح والحكم واملواعظ وغيرها باإلضافة إل

 وتتعرض هذه الوحدة أيًضا لسمات شعره الفنية ونماذج بسيطة لكل منها.  

 

 وباهلل التوفيق.  
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 األهـــــداف 
 

ْن:  َبْعَد 
َ
اِلِب أ

َّ
ى الط

َ
َوْحَدِة َوِاْسِتْيَعاِبَها َعل

ْ
 ِدَراَسِة َهِذِه ال

1- " بــ  التعريف   
َ
ساعدة    َيْعِرف بن  املفردات   "،قس  معاني  ذكر  مع  لخطبه  نماذج  و 

 وشرحها والتعليق عليها 

بن ساعدة  ُيِلمَّ   -2 قس  العتيقةو  اقتباسات  املصادر  في  الفنيةو    ِذكره  و    الخصائص 

 لخطبه الشهيرة  املوضوعية

في ُيْدِرَك   -3 ومنزلته  وأسرته،  كنيته  من  معديكرب  بن  عمرو  املعروف  الشاعر  ترجمة 

 قومه وإسالمه ووفاته باإلضافة إلى ديوان شعره.   

4-  
َ
والحكم   َيْعِرف واملديح  والغزل  والتهديد  والذم  والوصف  الفخر  من  شعره  أغراض 

 النماذج لكل منها مع سمات شعره الفنية واملواعظ وغيرها باإلضافة إلى 
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 دراسة أبرز أدباء الجاهلى 

 قس بن ساعدة 
صلى  محمد . رآه النبياإلسالم قبل العرب هو خطيب من أكبر حكماء قس بن ساعدة اإليادي 

الناس يخطب  البعثة  قبيل  وسلم  عليه  عكاظ هللا  حسنها   بسوق  من  وعجب  خطبته  وروى 

»يرحم هللا قسا أما إنه سيبعث يوم القيامة أمة وحده«. هو من بني  وأظهر تصويبها ثم قال:

إياد أحد حكماء العرب، ومن كبار خطبائهم، في الجاهلية كان أسقف نجران، ويقال إنه كان 

متوكئا على سيف أو عصا، وأول من قال في كالمه " أما بعد " وكان يذهب  أول عربي خطب  

إلى قيصر الروم ، زائرا، فيكرمه ويعظمه وهو معدود في املعمرين ، طالت حياته وأدركه النبي 

 صلى هللا عليه وسلم ، قبل الوحى ، ورآه في عكاظ . 

هلل دينا خير من الدين الذي    كان يعرف النبي صلى هللا عليه وسلم وينتظر ظهوره ويقول: إن

 أنتم عليه. وكان النبي يترحم عليه ويقول: يحشر يوم القيامة امة واحدة. 

 

 والدته ونشأته

فلم    التاريخي،  الغموض  من  الكثير  بهما  يحيط  أمرين  ونشأته  ساعدة  بن  قس  والدة  تعتبر 

، لكن ضمن كل ما يروى عن حياته من أساطير فاملرّجح  
ً
تعرف تفاصيل وأحداث حياته تماما

أبيهم  دين  عن  العرب  انحراف  بداية  في  ظهروا  الذي  الحنفاء  قدماء  من  كان  أنه   
ً
تاريخيا

يدع فكان  ويسعى إبراهيم،  السالم،  عليه  إبراهيم  ملة  الصحيح  الطريق  إلى  ليعودوا  وهم 

 ليحارب ما ظهر فيهم من بدع وضالالت

 

 قس بن ساعدة خطيب العرب األشهر   

كان قس بن ساعدة ينتمي لقبيلة بني إياد وهم قبيلة اشتهرت بالحكمة، وقد نبغ في قومه بفصاحة  

من    
ً
وواحدا العرب  حكماء  أحد  فصار  عليه  لسانه  النبي  يعرف  كان  إنه  ويقال  خطبائهم،  أهم 

أن   ُيروى  كما  عليه"،  أنتم  الذي  الدين  من   خير 
ً
دينا "إن هلل  ويقول:  بعثته  قبل  والسالم  الصالة 

 الرسول عليه الصالة والسالم قد دعا له وقال: إنه يحشر يوم القيامة أمة واحدة. 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B8
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العرب، الشاعر عند  مرتبة  الخطيب فوق  مرتبة  كانت  بن ساعدة    وقد  فقد حظي قس  لذا 

 للفصاحة والبالغة والبيان، وكذلك للتجديدات  
ً
 ومرافقا

ً
ا بالتقدير واالحترام وظلَّ اسمه حيَّ

دخلت على األسلوب الخطابي.
ُ
 التي أ

 

   خصائص خطب قس بن ساعدة  

أدخل قس بن ساعدة تغييرات على الخطب املتعارف عليها فكان لخطبته خصائص تختلف 

الخطب سواء من ناحية أسلوب اإللقاء أو شكل الخطبة امللقاة، أو حتى من ناحية  عن باقي  

 اللباس الذي يرتديه الخطيب ليلقي خطبته، ويمكن تقسيم الخصائص إلى:

 

 الخصائص الفنية  

والختام، حيث   االستهالل  الخطبة مثل  بشكل  تتعلق  أمور  الفنية على  الخصائص  وتشتمل 

ل من استخدم لفظ: أما بعد في خطبه، حيث كان الخطباء  عرف عن قس بن ساعدة أنه أو 

قبله يستهلون خطبهم بعبارات مثل: يا فرسان الصباح، أو يا بني تغلب، أو يا معشر قيس، أو  

بالطول   الفنية  الخصائص  تتعلق  أيها األشهاد. كما  يا  أو  الناس،  أيها  يا  أو  الناس،  يا معشر 

يقوم أن  العرب  عادة  من  كان  حيث  كانوا   والقصر،  لكنهم  ودل،  قل  ما  مبدأ  على  كالمهم 

بن ساعدة   الخطبة عند قس  كان حال  منهم، وهذا  ويفهم  عنهم  ليسمع  الخطب  في  يطيلون 

 كذلك، وكان كغيره كذلك يورد الحكم واألمثال، وتميز باإلكثار من السجع في خطبه. 

 

 الخصائص املوضوعية  

لحوظ من النماذج التي وصلت أنه اعتنى لم يصلنا من خطب بن ساعدة نماذج كثيرة لكن امل  

الطريق   التزام  إلى  دعوية  كلمات  بمثابة  خطبه  فكانت  غيره،  من  أكثر  الدينية  باملوضوعات 

املستقيمـ والبعد عن طرق الضاللة، وإلى التحلي بمكارم األخالق ونبذ ما دونها، وإشادة بالكرم  

 ا وحياتها.واملروءة والشجاعة وغيرها مما تشيد به العرب في شعره
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 أشهر خطب قس بن ساعدة  

تعتبر خطبة قس بن ساعدة التي قالها في سوق عكاظ أشهر خطبه وهي الخطبة التي ال تزال  

 عن قدرات قس بن ساعدة الخطابية  
ً
 في الفصاحة والبالغة والبيان وتعبيرا

ً
حتى اليوم مثاال

 للخطباء في كل عصر، ومن هذه الخطبة قوله: 
ً
 التي جعلته مثاال

 

يا أيها الناس اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا إنه من عاش مات ومن مات فات وكل ما  

أقوات وآباء وأمهات وأحياء وأموات جمع وأشتات وآيات  هو آت آت مطر ونبات وأرزاق و

باملقام   رضوا  يرجعون  فال  يذهبون  الناس  أرى  لي  ما  أمواج  ذات  وبحار  رتاج  ذات  وأرض 

 هو أحب إليه  فأقاموا أم تركوا هنا
ً
 ال حانث فيه وال آثما إن هلل دينا

ً
ك فناموا أقسم قسما

 قد حان حينه وأظلكم أوانه فطوبى ملن آمن به فهداه و  
ً
من دينكم الذي أنتم عليه ونبيا

 .ويل ملن خالفه وعصاه

 

 الشرح 

تكشف بادئة هذه الخطبة أسلوب قس بن ساعدة الذي أّهله للتسلل إلى أذهان الناس من  

سلسة   مفردات  النتقاء  عمد  فقد  أذواقهم،  اختالف  على  واستقطابهم  مسامعهم  خالل 

وواضحة تبعد عن التعقيد لتبلغ املقصود، وقد ارتكز على إحداث إيقاع موسيقي تطيب به  

النفع   تنساق وراء  ما  العامة غالًبا  الذائقة  أّن  املتكلف، كما  غير  السجع  األسماع من خالل 

باألمل والنبوءات الجديدة واستشراف املستقبل، فقد أتى للناس كغيره واالنتفاع، والتسليم  

من العقالء في العصر الجاهلي بنبوءة حلول دين جديد فيه كل الخير للناس يطيح بسيادة  

لْلفضل،] واقعهم  و  الناس  أحوال  ويبدل  لحال  ٤الظلم  السريعة  إشارته  بعد  ذلك  وكل   ]

لهم، وساروا على نهج من قبلهم ممن أفناهم الزمان  الناس وقد ثبتوا على واقعهم ورضوا بحا

 فمض ى بذكرهم،
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 ويتابع خطبته فيقول:  

 

 ألرباب الغفلة من األمم الخالية والقرون املاضية يا معشر إياد أين اْلباء واألجداد وأين املريض    
ً
تبا

والعواد وأين الفراعنة الشداد أين من بنى وشيد وزخرف ونجد وغره املال والولد أين من بغى وطغى  

 وأطول م 
ً
  وجمع فأوعى وقال أنا ربكم األعلى ألم يكونوا أكثر منكم أمواال

ً
 وأبعد منكم آماال

ً
نكم آجاال

طحنهم الثرى بكلكله ومزقهم بتطاوله فتلك عظامهم بالية وبيوتهم خاوية عمرتها الذئاب العاوية كال  

 بل هو هللا الواحد املعبود ليس والد وال مولود.  

 

 الشرح 

من   حشود  وسط  الفكري  وتفرده  تميزه  ساعدة  بن  قس  يعلن  الخطبة  من  الجزء  هذا  وفي 

املتعصبين التبعية   من  حشد  وسط  يؤمن  بما  ويبوح  والنفعية،  السيادة  وعبودية  العمياء 

للوثنية ويصرح بإيمانه بوحدانية هللا وآيات قدرته في من خال من العاملين كفرعون و قوم عاد  

دون   آنذاك  وقلوبهم  الناس  عقول  في  استحكمت  التي  املتعددة  اْللهة  تلك  ويلعن   ، وثمود 

تكون ردة فعل أولئك املتعصبين لآللهة والوثن، وكل ذلك قبل نزول    خوف أو مباالة بما قد

كانوا قد دعوا   والرسل  األنبياء  فكل من سبقه من  عليه وسلم،  الوحي على محمد صلى هللا 

تبًعا مللة   لتوحيد هللا ونبذ الشرك به، وقس بن ساعدة يدين بالنصرانية األولى أو الحنيفية 

 األكثرين عنه،إبراهيم عليه السالم كما روى 

 

 : جو النص

كان قس بن ساعدة ينكر املنكر الذي شاع في الجاهلية ، و الغفالت التي كانت تسيطر على  

الناس فتنسيهم املوت و البعث و الجزاء . و كان قس و كثير من العقالء يتوقعون أن ُيْبعث  

( .. وهذه خطبة  نبي يغير ما شاع في الجاهلية من معتقدات فاسدة و منكرات موبقة )مهلكة

وجود   عن   
ً
بحثا الكون  و  الحياة  في  تأمالته  فيها  اإلسالم  ظهور  قبل  ُعكاظ  في سوق  قالها  له 

 
ً
 . الخالق يقدم فيها نصحه مخلصا
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 : النص

اُس ,  " َها النَّ يُّ
َ
لُّ َما ُهَو آت  آت   أ

ُ
ات , َوك

َ
ُه َمْن َعاَش َمات , َوَمْن َماَت ف  " .. اْسَمُعوا َوُعوا , إنَّ

 

 : اللغويات

 ، الناس  من  جمع  في  الشأن  نابه  عظيم  رجل  يلقيه  البليغ  الكالم  من  )نوع(  طبة: ضرب 
ُ
الخ

طب  
ُ
خ ج  واإلمتاع  اإلقناع  تقتضيه  ما  أنصتوا    -وأهم  ،    -اْسَمُعوا:  واحفظوا  افهموا  َوُعوا: 

ات: مّر وانتهى و مض ى  -مادتها )وعي( 
َ
: قادم × راحل -ف  . آت 

 

 : الشرح 

ها الناس إن لكل    لهم : أيُّ
ً
 قائال

ً
ر معانيه جيدا يدعو قس الحاضرين إلى االنتباه ملا سيقوله وتدبُّ

فقد انتهى أمره ، ومن  إنسان نهاية مهما طالت حياته ، فاملوت مصير كل كائن حي ، ومن مات  

 فال مهرب من املوت
ً
 ..لم يمت اليوم فسيموت غدا

 

 : التذوق 

أداة   حذفت  وقد   . االهتمام  وجذب  التنبيه   : غرضه   ، نداء  إنشائي/  أسلوب   : اُس(  النَّ َها  يُّ
َ
أ

 . النداء للداللة على قربهم من نفسه

 . رشاداْسَمُعوا َوُعوا( : أسلوب إنشائي / أمر ، غرضه : النصح واإل )

ُه َمْن َعاَش َمات(: أسلوب خبري غرضه : التقرير ومؤكد بـ )إن( فلكل أجل كتاب)  . إنَّ

 . َمات( : محسن بديعي / طباق يبرز املعنى ويوضحه بالتضاد -َعاَش )

ات )
َ
لُّ َما ُهَو آت  آت( : حكمتان صادقتان تؤكدان على أن املوت ال فرار منه  -َوَمْن َماَت ف

ُ
 . َوك

   -َماَت  ) 
ً
 جميال

ً
 موسيقيا

ً
ات( : محسن بديعي / جناس ناقص يعطي تناغما

َ
 . ف

ات    -َماَت    -اْسَمُعوا َوُعوا  ) 
َ
( : محسن بديعي / سجع ، وهو سجع جميل غير متكلف   -ف   آت 

ر
َّ
 : تذك

 . : اتفاق أو تشابه كلمتين في اللفظ األخير واختالفهما في املعنىلجناس ا

 . " أحد مساجد املغرب .. " أو " يقيني باهلل يقيني مثال: " صليت املغرب في
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في  كما  وضبطها  وترتيبها  وعددها  الحروف  نوع  في  الكلمتان  اتفقت  إذا  تاًما  الجناس  ويكون 

 .املثالين السابقين

 .فإن اختل أحد هذه الشروط أصبح الجناس ناقًصا

 مثال: من بحر شعرك أغترف .. وبفضل علمك أعترف 

 يثير النفس وتطرب إليه األذن سر جمال 
ً
 موسيقيا

ً
 الجناس : أنه يحدث نغما

 . : هو اتفاق جملتين أو أكثر في الحرف األخير ويأتي في النثر فقطالسجع

 .(مثال: )الصوم حرمان مشروع ، وتأديب بالجوع ، وخشوع هلل وخضوع

 يثير النفس وتطرب إليه األذن إذ 
ً
 موسيقيا

ً
 . ا جاء غير متكلف سر جمال السجع : يحدث نغما

 

 : النص

" .. ر 
َ
ْزخ

َ
ت َوِبَحاٌر   ، ْزَهر 

َ
ت ُجوٌم 

ُ
َون  ، أْبَراج   اُت 

َ
ذ َوَسماٌء   ، ج 

ْ
َسا َوَنَهاٌر   ، َداج  ْيٌل 

َ
َماِء    ل السَّ ِفي  ِإنَّ   ،

 َيْرِجُعون ؟
َ
هُبوَن َوال

ْ
اِس َيذ ُل النَّ

ْ
ِعَبرا . َما َبا

َ
َبرا ، وِإنَّ ِفي األرِض ل

َ
خ
َ
اُموا , أْم    !ل

َ
ق
َ
أ
َ
اِم ف

َ
ق
ُ
أَرُضوا ِبامل

َناُموا ؟
َ
وا ُهَناك ف

ُ
ِرك

ُ
 . " !ت

 

 : اللغويات

ْنُهر ، ُنُهر    -َداج: مظلم × منير ، مض يء  
َ
ج: يذهب و يجيء ، شامل  َس   -َنَهاٌر ج أ

ْ
اُت: صاحبة    -ا

َ
ذ

ْزَهر: تتْلأل × تظلم  -أْبَراج: أقسام للسماء    -ج ذوات  
َ
ر: تمتلئ × تخلو  -ت

َ
ْزخ

َ
ِعَبرا: مواعظ م    -ت

َ
ل

الدمعة   فهي  العين  بفتح  َعْبرة"   " الـ  أما   ، وأمر  -ِعْبرة  حال  ُل: 
ْ
×   -َبا وارتضوا  أقنعوا  أَرُضوا: 

اِم: با -رفضوا 
َ
ق
ُ
 . إلقامةِبامل

 

 : الشرح 

يتأمل قس في الكون فيقول أن الحياة بما فيها من ليل مظلم يتعاقب مع نهار منير، وسماء أظلت  

لهذا   أن  تدل وتنطق على  كلها  بألوان الحياة  ، وبحار زاخرة  ، ونجوم زاهرة  بأبراج متعددة  األرض 

ملاذا ال   
ً
ثم يتساءل متعجبا  ،  هو هللا 

ً
 عظيما

ً
 مبدعا

ً
الحياة ؟!!  الكون خالقا إلى   يعود الذين ماتوا 

 . أقنعوا وسعدوا باملقام في القبور ، أم أنهم صاروا في طي النسيان فظلوا نائمين إلى أن يحين الحين 
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ْيٌل  ) 
َ
 . َنَهاٌر( : محسن بديعي / طباق بالتضاد يبرهن على قدرة الخالق   -ل

 . موسيقية ساج( : محسن بديعي / جناس ناقص يعطي نغمة    -داج  ) 

ِعَبرا( : أسلوبان خبريان كل منهما مؤكد بمؤكدين )إن  ) 
َ
َبرا ، وِإنَّ ِفي األرض ل

َ
خ
َ
َماِء ل  . (الالم   -ِإنَّ ِفي السَّ

 َيْرِجُعون ؟!( : أسلوب إنشائي / استفهام ، غرضه : التعجب ) 
َ
هُبوَن َوال

ْ
اَس َيذ ُل النَّ

ْ
 . َما َبا

أ )   , اُموا 
َ
ق
َ
أ
َ
ف اِم 

َ
ق
ُ
ِبامل إظهار الحيرة و  أَرُضوا  / استفهام ، غرضه:  : أسلوب إنشائي  ُهَناك ؟(  وا 

ُ
ِرك

ُ
ت ْم 

 . الدهشة 

َماِء  )   . األرض(: محسن بديعي / طباق بالتضاد يبرهن على قدرة الخالق   -السَّ

ْزَهر  ) 
َ
ر( : محسن بديعي / جناس ناقص يعطي نغمة موسيقية   -ت

َ
ْزخ

َ
 . ت

 

 : النص

 

 و    َيا “
ً
م َماال

ُ
َر ِمْنك

َ
ث
ْ
وا أك

ُ
ْون

ُ
َيك ْم 

َ
ل
َ
أ َداُد ؟  ِ

ّ
 الش

ُ
أْيَن اْلَباُء واألْجَداُد ؟ وأْيَن الَفَراِعَنة  : إَياد  َر 

َ
َمْعش

هم بتطاُوِله
َ
ق لِه ، ومزَّ

َ
ك
ْ
ل
َ
َحَنُهم الدْهُر ِبك

َ
 .. ؟ ط

ً
 . “ أطوَل آجاال

 

 : اللغويات

 

َمَعاِشر   ج  جماعة   ، أهل  َر: 
َ
قبي  –َمْعش قسإَياد:  الشديد    -لة  م  األقوياء  َداد:  ِ

ّ
:    –الش

ً
آجاال

أجل   م   
ً
عليهم    –أعمارا أماتهم وقض ى  و  أهلكهم  َحَنُهم: 

َ
،    –ط ُدهور  ج  املمتد  الزمان  الدْهُر: 

لِه: بصدره ج كالكل  -أدهر
َ
ك
ْ
ل
َ
قهم × جّمعهم  –ِبك هم: فرَّ

َ
ق  . بتطاُوِله: بطوله وامتداده –ومزَّ

 

 : الشرح 

 

 لهم : تأملوا في حياة السابقين أين هم اْلن ؟ أين  ثم يتجه بالنصيحة إ
ً
لى قومه بني إياد قائال

 اْلباء الذين عشنا في حماهم ، واألجداد الذين ورثناهم ، 

َي  ض ِ
ُ
ق هؤالء  كل   

ً
أعمارا وأطول   

ً
ماال منكم  أكثر  كانوا  رهبناهم  الذين  األقوياء  مصر  وملوك 

ُهم التراب بعد أن سحقهم   . الزمان وأهلكهمعليهم ضمَّ
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 : التذوق 

َر إَياد( : أسلوب إنشائي / نداء ، غرضه : التنبيه)
َ
 . َيا َمْعش

َداد ؟( : أسلوبان إنشائيان / استفهام ، غرضهما :    -أْيَن اْلَباُء واألْجَداد ؟  ) ِ
ّ
 الش

ُ
وأْيَن الَفَراِعَنة

 شد االنتباه والتشويق 

م  )
ُ
َر ِمْنك

َ
ث
ْ
وا أك

ُ
ْون

ُ
ْم َيك

َ
ل
َ
 .. ؟( : أسلوب إنشائي / استفهام ، غرضه : التقريرأ

ً
 و أطوَل آجاال

ً
 . َماال

ضخم ) بجمل  وشدته  قوته  في  الدهر  شبه  فقد   ، مكنية  استعارة   : لِه( 
َ
ك
ْ
ل
َ
ِبك الدْهُر  َحَنُهم 

َ
ط

يطحن وشبه الناس بالحبوب التي تطحن ، وهي صورة تبرز مدى ضعف اإلنسان أمام قسوة  

 . الزمان 

هم ب)
َ
ق  استعارة مكنية ، تصور الدهر بممزق ومفرق للجماعاتومزَّ

ً
 . تطاُوِله( : أيضا

 من السجع في : )إَياد  
ً
    -األْجَداد    -اْلَباُء    -ولقد أكثر الكاتب هنا أيضا

ً
َداد ... َماال ِ

ّ
 ...   -الش

ً
آجاال

لِه 
َ
ك
ْ
ل
َ
  (بتطاُوِله –ِبك

 

 ويتابع قس بن ساعدة خطبته بأبيات من الشعر   

 فيقول: 

 من القرون لنا بصائر   في الذاهبين األولين                            

                            
ً
 للموت ليس لها مصادر                  ملا رأيت مواردا

 واألكابر تمض ي األصاغر   ورأيت قومي نحوها                           

 وال من الباقين غابر   ال يرجع املاض ي إلي                              

 لة حيث صار القوم صائر  أيقنت أني ال محا                               
 

تنم هذه األبيات الشعرية عن القدرة اللغوية التي تمتع بها قس بن ساعدة، حيث إّن إبداعه  

في نظم الشعر ال يقل عن إبداعه النثري في فن الخطابة، ولعله قد برع في مزجه بين اللونين 

فئاتهم،   اختالف  على  املستمعين  من  الجمهور  ذوق  بذلك  مستلهًما  والشعر،  النثر  األدبيين 

عل أبياته الشعرية تتحلى بكم من املنطق العقلي لتتجانس مع فن الخطبة ومضمونها، وقد ج

من   الدنيا  عليها  تقوم  التي  للمتناقضات  ونظرته  الحياة  في  حكمته  تلخص  أبياته  فجاءت 
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الحياة واملوت والسابقين والالحقين من الناس وانتماءاتهم الفكرية التي تقوم في معظمها على  

 م.التبعية والتسلي
 

   اقتباسات قس بن ساعدة 

أبناء   من  غيره  أفرده عن  الذي  العقلي  ومنطقه  بحكمته  اإليادي  بن ساعدة  لقد عرف قس 

عصره، وقد دأب الناس في الجاهلية على تخليد أقوال الحكماء وأشعار الشعراء وتوظيفها في 

د لقس بن ساعدة قوله 
ّ
ل
ُ
 حياتهم اليومية، ولعل من أبرز ما خ

ى من أنكر. البينة على   ➢
َ
َعى واليميُن َعل  َمْن ادَّ

 ما لي أرى الناس يذهبون وال يرجعون أرضوا باملقام فأقاموا، أم تركوا فناموا؟   ➢

 وإن كان حازًما، وال جائًعا وإن كان فهًما، وال مذعوًرا وإن كان ناصًحا.   ➢
ً

 ال تشاور مشغوال

 بالحكمة واملنطق  
ً

 ولقس بن ساعدة من الشعر ما خلده التاريخ وتداوله الرواة محمال

 كما في قوله: 

بهم    يوًما يصاح  لهم  فإن  بزهم خرق دعهم  بقايا  عليهم من  في جدث  وامللحود  املوت  ناعي  يا 

قد  قبل  خلًقا جديًدا كما من  غير حالهم  لحال  يعودوا  نومهم فرقوا حتى  أنبهوا من  إذا   فهم 

 خلقوا منهم عراة ومنهم في ثيابهم منها الجديد ومنها املنهج الخلق
 

 ِذكره في املصادر العتيقة 

 الجاحظ 

 

س 
ُ
 بن ساعدة كتب الجاحظ في البيان والتبيين عن ق

قال الجاحظ في البيان والتبيين: ومن خطباء إياد قس بن ساعدة، وهو الذي قال فيه النبي صلى  

الناس اجتمعوا واسمعوا  هللا عليه وسلم:   "أيها  يقول:  "رأيته بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو 

 :وعوا. من عاش مات، ومن مات فات وكل ما هو آت آت" وهو القائل في هذه 

آيات محكمات، مطر ونبات، وآباء وأمهات، وذاهب وآت. ضوء وظالم، وبر وآثام، ولباس ومركب،  "

ور، وسقف مرفوع، ومهاد موضوع، وليل داج، وسماء  ومطعم ومشرب . ونجوم تمور، وبحور ال تغ 

 ."ذات أبراج. مالي أرى الناس يموتون وال يرجعون. أرضوا فأقاموا أم حبسوا فناموا 
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 :وهو القائل

 

لم يشكر، والظلم  " الذي  املعروف  أين  اْلباء واألجداد.  ثمود وعاد، وأين  أين  إياد،  يا معشر 

 ."هلل لدينا أرض ى من دينكم هذاالذي لم ينكر، أقسم قس باهلل إن 

 :وأنشدوا له

 

 فـي الـذاهـبــيــن األ ولـيـ *** ن من القرون لنا بـصائـر 

 لـما رأ يـــــت مـــواردا *** للـموت لـيـس لها مصـادر 

 ورأ يـــت قومي نـحـوها *** يمض ي األصاغر واألكابر 

 بـر ال يـرجـع الــماضـي وال *** يـبـقى مـن البـاقـيـن غـا

 أيـقــنــت أ نـي ال مــحــا *** لة حـيث صار القوم صائر 
 

 :وقال الجاحظ في موضع آخر من نفس الكتاب

 

وإلياد وتميم في الخطب خصلة ليست ألحد من العرب، ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

الذي   وهو  وموعظته،  بعكاظ  جمله  على  وموقفه  بن ساعدة  كالم قس  روى  الذي  رواه  هو 

لقريش والعرب، وهو الذي عجب من حسنه وأظهر تصويبه، وهذا إسناد تعجز عنه األماني  

وتنقطع دونه اْلمال. وإنما وفق هللا ذلك الكالم لقس بن ساعدة الحتجاجه للتوحيد وإلظهاره  

 .معنى اإلخالص وإيمانه بالبعث. ولذلك كان خطيب العرب قاطبة
 

 :وقال الجاحظ أيضا

 

من يكون شاعرا ويكون إذا تحدث أووصف أواحتج بليغا مفوها بينا، وربما كان وفي الخطباء  

 .خطيبا فقط، وبين اللسان فقط

والشعراء   والخطباء كثير  الحكماء: قس بن ساعدة اإليادي،  األبيناء  الشعراء  الخطباء  فمن 

 .أكثر منهم ومن يجمع الشعر والخطابة قليل
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 :وقال الجاحظ في موضع آخر

أبو عمرو بن عالء: كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر  وقال  "

الذي كان يقيد عليهم مآثرهم، ويفخم شأنهم، ويهول على عدوهم ومن غزاهم، ويهيب من فرسانهم  

والشعراء،   الشعر  كثر  فلما  شاعرهم.  فيراقب  غيرهم  شاعر  ويهابهم  عددهم،  كثرة  من  ويخوف 

ر مكسبة، ورحلوا إلى السوقة، وتسرعوا إلى أعراض الناس، صار الخطيب عندهم  واتخدوا الشع 

 ".:"الشعر أدنى مروءة السري وأسرى مروءة الدني  فوق الشاعر. ولذلك قال األول 

 رفعةقال: "ولقد وضع الشعر من قدر النابغة الذبياني ولو كان في الدهر األول ما زاده ذلك إال  
 

 ة في كتاب البداية والنهاي 

وجاء ذكر قس بن ساعدة في كتاب البداية والنهاية البن كثير في عدة روايات، يذكر في إحداها أنه  

ملا جاء وفد إياد إلى النبي صلى هللا عليه وسلم سر بقدومهم وسألهم عن قس بن ساعدة، فقالوا  

أنساه بسوق عكاظ  هلك يا رسول هللا ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "مهما نسيت فلن  

النبي صلى هللا عليه وسلم خطبته   "، فذكر  يقول...  الناس، وهو  واقفا على جمل أحمر يخطب 

أمة واحدة(. وذكروا   )أو  القيامة أمة وحده  إنه سيبعث يوم  أما  املعروفة وقال: "يرحم هللا قسا، 

قيل: وجدوا  ؟  ترك وصية  عليه وسلم سألهم عن قس هل  النبي صلى هللا  أن  رأسه    كذلك  عند 

 :صحيفة فيها من إنشاء قس بن ساعدة 

 يا ناعي املوت وامللحود في جدث *** عـلـيـهـم مـن بـقـايا قـولهـم خرق 

 دعـهم فإن لهـم يـوما يـصاح بـهـم *** فهم إذا انتبهـوا من نومهـم أرقوا 

 حتى يعودوا بـحـال غـيـر حالـهـم *** خـلقـا جـديـدا كما من قـبله خلقوا 

 منهـم عـراة ومـنهـم فـي ثـيابـهـم *** منها الجـديـد ومنها املنهج الخلق 
 

 ونسبوا إليه قوله 

ونسبوا إلى قس بن ساعدة قوله: "كال بل هو إله واحد، ليس بمولود وال والد، أعاد وأبدى، وإليه  

بوالد وال مولود". وهذا   ليس  املعبود،  الواحد  بل هو هللا  "كال  مطابق لسورة  املآب غدا". وقوله: 

 .اإلخالص لفظا ومعنا 
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 من حكمه 

وينسب الرواة إلى قس بن ساعدة حكما كثيرة منها: "إذا خاصمت فاعدل، وإذا قلت فاصدق، وال  

أهال   كنت  عليك  جنى  إن  بالخيار،  وكان  وجال،  تزل  لم  فعلت  إن  فإنك  أحدا،  سرك  تستودعن 

قومك". ومنها: " من    ترك الغنى تسد لذلك، و إن وفى لك كان املمدوح دونك. وكن عف العيلة مش 

عيرك شيئا ففيه مثله، ومن ظلمك وجد من يظلمه، وإذا نهيت عن الش يء فابدأ بنفسك. وال تشاور  

مشغوال وإن كان حازما، وال جائعا وإن كان فهما، وال مذعورا وإن كان ناصحا". وقالوا انه هو أول  

 ."ر"، وأول من قال: "أما بعد من قال: "البينة على من ادعى واليمين على من أنك 

كان قّس بن   أبيه قال:  العباس بن هشام عن  السكن بن سيعد عن  بكر قال حّدثنا  أبو  وحدثنا 

: ما أفضل العقل؟ قال: معرفة املرء بنفسه،  
ً
ساعدة يفد على قيصر ويزوره فقال له قيصر يوما

املروءة؟ قال: استبقاء الرجل  قال: فما أفضل العلم؟ قال: وقوف املرء عند علمه، قال: فما أفضل  

 .ماء وجهه، قال: فما أفضل املال؟ قال: ما قض ي به الحقوق 
 

 ذكره في الشعر الجاهلي 

واملثير لإلنتباه أن كثيرا من اْليات القرآنية جاءت على منوال هذه الخطبة معنى و لفظا، ولهذا فإن  

 .واله من عالمات النبوة وإرهاصاتها كثيرا من الناس يعتبرون قسا من األنبياء، وآخرون يعتبرون أق 

وذكر الدكتور جواد علي قسا بن ساعدة مرارا في كتابه: املفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم. قال:  

ولدى الرواة أبيات ينسبونها إلى بعض الشعراء الجاهليين، هم األعش ى، والحطيئه، ولبيد، ذكر فيها  

وبالغته وحكمته، حتى جعل لبيد لقمان دون قس في الحكم  إسم قس، وقد أشيد فيها بفصاحته  

)...(، وقد ضرب املثل بشخصيات جاهلية تركت أثرا في أيامها، فضرب بها املثل، مثل "أبلغ من قس"  

 .ويراد به قس بن ساعدة الخطيب الشهير 

املشهور. ...    "قس بن حذافة بن زفر بن إياد بن نزار اإليادي البليغ الخطيب   وجاء في كتاب اإلصابة: 

 :وكانت العرب تعظمه وضربت به شعراؤها األمثال. يقول األعش ى في قصيدة له 

 وأحلم من قـس وأجرى من الـذي *** بذي الغيل من خفان أصبح حادرا 

 :وقال الحطيئة 

 وأقول من قس وأمض ى كما مض ى *** من الرمح إن مس النفوس نكالها 
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 :وقال لبيد 

 لـيـتـنـي ولـعـلـنـي *** وأعـيا على لـقـمان حـكـم التـدبـر وأخـلـف قـسـا  

 :وأشار بذالك إلى قول قس بن ساعدة

 وما قد تولى فـهـو قـد فـات ذاهـبا *** فـهـل يـنـفـعـني لـيـتـني ولعـلني 
 

بن معدیکرب  و عمر   

 ھوعمرو بن معدی کرب بن عبدهللا بن عمرو بن وصم بن عمروبن زبید االصغر ۔ 

 : ھو عمرو بن معدی کرب بن ربیعة بن عبدهللا ۔۔۔۔۔ وقیل
 

 :   کنیتہ

ابو ثور ، وفی ھذہ الکنیة داللة علی سمو منزلتة فی قومہ ۔ قال ابو زید : " الثور السید ، وبہ  

 کنى عمرو بن معدی کرب ابا ثور "  
 

 :   اسرتہ

ید وکذلک اخوہ عبدهللا ۔  ینتمى شاعرنا الی اسرۃ عریقة فی قومہ ،فقد کان ابوہ رئیس بنى زب

فی  کاملة  بنطاق واسع من اسرۃ  بل احاطت شاعرنا  رفی ھذا املجال  تبخل علینا املصاد  ولم 

 االصول والفرع ۔ 

ذکر االصبھانی ان امہ وا اخیہ عبدهللا امراۃ من جرم۔ قال : وفی معدودۃ من املنجبات ۔وفی  

۔ وزعم ابن الکلبى انہا سلمى بنت کتاب الطبقات لخلیفة : ھی اسیلة بنت قیس من بنى عجل  

 الحارث من بنى مرۃ ، قال : ویقال انہا بنت زھير العکلی وکانت سبیة ۔ 
 

 منزلتہ فی قومہ:  

فی   وایفادہ   ، عبدهللا  اخیہ  بعد  زبید  لبنى  رئاستہ  قومہ  فی  الرفیعة  مکانتہ  علی  یدل  ومما 

فی   عمرا  بعث  الحيرۃ  امير  النعمان  ان  الکلبى  عن  الفرید  العقد  روی صاحب  فقد   ، الوفود 

وفدہ الی کسری ، وفی روایة اخری وفد کذلک علی ابن جفنة الغسانی ۔ وذ کر البالذری ان  
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الخطا بن  قوما  عمر  الفرس  عظیم  الی  یبعث  بان  یامرہ  وقاص  ابی  بن  سعد  الی  کتب  ب 

 یدعونہ الی االسالم ، فوجہ عمروبن معدیکرب فی جماعة ۔
 

 اسالمہ :   

تختلف الرویات حول اسالمہ اختالفا غير یسير ، تختلف فی تحدید تاریخ اسالمہ ، وفی الوفد 

ان   حتى   ، اسالمہ  قصة  حکایة  وفی   ، فیہ  اقبل  عمرو صحابیا  الذی  یکون  ان  ینفی  بعضھا 

 ویجعلہ فی عداد التابعين ۔ 

 قیل قدم فی وفد مراد النہ کان قد فارق قومہ وانحاز الی مراد:   ۔ 1

 وقیل اسلم فی الیمن ولم یات النبى ملسو هيلع هللا ىلص۔  ۔ 2
 

 :  جھادہ 

ن  عاد عمرو بعد رجوعہ الی االسالم واطالق سراحہ الی الیمن ، حتى کانت السنة الثالثة عشرۃ م 

الھجرۃ ، حیث کتب ابو بکر رض ى هللا عنہ الی ایمن مع انس بن مالک خادم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص یحضھم  

علی الجھاد والخروج الی الشام ، فاقبلت زبید فی طوائف کثيرۃ الی املدینة فانفدھم ابو بکر مدادا  

 لخالد بن الولید فی الشام ۔ 

 رو بالء حسنا وذھبت عینہ یومئذ ۔ وفی موقعة اليرموک کانت زبید فی میمنة الجیش ، وابلی عم 

بالشام یحارب   ، وھو  ابی عبیدۃ بن الجراح  الی  ثم ان عمر بن الخطاب رض ى هللا عنہ کتب 

وکان  زبید ومراد وغيرھما،  من  فارس  بالف  فامدہ   ، بخیل  العراق  فی  یمد سعدا  ان   ، الروم 

قدموا حتى  فساروا  عمرو،  منھم  اليرموک  ابطال  من  رجال  عشر  تسعة  سعد    فیھم  علی 

 بالقادسیة ۔ 

ابی   بن  علیہ سعد  واثنى  ملحمى  مادۃ قصص  فاصبحت  بطولة عمرو  تالقت  القادسیة  وفی 

اقام   الخلیفة  بامر من  التى اختطھا  الکوفة  فی  نزل سعد بحبشة  وملا  وقاص رض ى هللا عنہ۔ 

الحادیة   السنة  وفی  خاصة  محلة  فیھا  لھم  کان  حیث  زبید  بنى  من  قومہ  مع  عمرو  فیھا 

رین من الھجرۃ کتب الخلیفة عمر الی النعمان بن مقرن فی البصرۃ فوالۃ حرب الفرس والعش 

فی نہاوند ، وکتب الی اھل الکوفة ان یمدوہ ، فکان عمرو فی جیش النعمان مع نفر ممن شھد  

 القادسیة ، فقاتل حتى کان الفتح ۔ 
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عمرو   کان  حیث   ، جلوالء  موقعة  السابقة  الغزوات  سلسلة  الی  ویضاف  الخلیل ھذا  علی 

 بقیادۃ عمرو بن مالک ، اوھاشم بن عتبة بن ابی وقاص۔ 
 

 :   وفاتة

کانت نھاوند فیھا یبدو خاتمة املطاف لشاعرنا املجاھد ۔ علی اننا نلحظ اضطرابا شدیدا فی 

الروایات املتعلقة بخاتمة حیاتہ: فقد قیل انہ مات بالقادسیة اما قتیال واما عطشا ، وزعم  

مات علی فراشہ من حیة لسعتہ ، وذکر آخرون انہ قتل مع النعمان بن مقرن  ابن درید انہ  

 یوم نھاوند ، وقیل بل قاتل حتى کان الفتح واثبتتہ الجراح فحمل فمات بروذۃ ۔ 

قصة   قتیبة  وابن  الکلبى  ابن  روی  فقد   ، ابعد  مدی  الی  حیاتہ  مدت  الروایات  بعض  لکن 

ری زمن عثمان ۔ وقال بعضھم بل شھد صفين ،  مفصلة ملصرعہ بالفالج وھو فی طریقہ الی ال

 وقیل بل ادرک خالفة معاویة شیخا عظیم الخلقة ، اعظم مایکون من الرجال۔ 

ولعل اجدر الروایا ت بالقبول تلک التى تجعل موتہ بعد فتح نہاوند :اذ تواترت اخبارشھودہ  

، و  الفتح  بعد  آنئذ  قالھا  بروایة االصمعی  ولدینا قصیدۃ   ، الیوم  الفرج  ذلک  ابی  شھادۃ من 

 االصبھانی تقول : " والصحیح انہ مات فی آخر خالفة عمر رض ى هللا عنہ ودفن بروذۃ "  

 قلت : ولعل ذلک کان فی سنة احدی وعشرین للھجرۃ ۔ 
 

: خطبة عمرو بن معد يكرب الزيبدى  

 :فقال قام عمرو بن معد يكرب الزبيدي، 

االرتياد، وعفو الرأي  [1] فبالغ املنطق الصواب، ومالك النجعة إنما املرء بأصغريه: قلبه ولسانه؛  "

طاعتنا بلفظك،  [2] خير من استكراه الفكرة، وتوقيف الخبرة خير من اعتساف الحيرة، فاجتبذ 

صفاتنا قراع  [3] واكتظم بادرتنا بحلمك، وألن لنا كنفك يسلس لك قيادنا، وإنا أناس يوقس 

 ."هضًما ا من كل رام لنا  ، ولكن منعنا حمان [5]من أراد لنا قضًما [4] مناقير 

 .: طلب الكْل في موضعه النجعة  [1] 

 .اجتذب  [2] 

 .الوقس: انتشار الجرب في البدن، والتوقيس: اإلجراب، أي لم يخدش صفاتنا ويؤثر فيها  [3] 

https://lib.efatwa.ir/41038/1/63#_ftnref1
https://lib.efatwa.ir/41038/1/63#_ftnref2
https://lib.efatwa.ir/41038/1/63#_ftnref3
https://lib.efatwa.ir/41038/1/63#_ftnref4
https://lib.efatwa.ir/41038/1/63#_ftnref5
https://lib.efatwa.ir/41038/1/63#_ftn1
https://lib.efatwa.ir/41038/1/63#_ftn2
https://lib.efatwa.ir/41038/1/63#_ftn3
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 .جمع منقار، وهو حديد كالفأس ينقر بها  [4] 

 .أصله األكل بأطراف األسنان  [5] 
 

 دیوان شعر 

 لعمرودیوان شعرہ ولکنہ مفقود وممن ذکرہ :  
 

 غراضہ الشعریةأ
علی الرغم من انہ لم یصلنا اال القلیل من شعرہ فاننا نجدہ یعنى بکافة اغراض الشعرالعربی  

والحکم   والغزل  والتھدید  والذم  والوصف  والحماسة  کالفخر   ، زمانہ  فی  ان    املعروفة  اال 

االئد   فھو  ۔  املعارک  بابطوطة ووصف  یتعلق  ما  وکل  والوصف  الفخر  فی  کان  معظم شعرہ 

 الشجاع ۔  الفارس ، والسید
 

 الفخر: 

یحتل الفخر مکان الصدارۃ فی شعرعمرو بن معدیکرب ، وال غرو فقد اوتی الشاعر من علو  

مجال   جعل  ما  الجنان  وثبات   ، الشکیمة  وقوۃ   ، العزیمة  وصدق   ، االسرۃ  وخطر  املکانة 

 امامہ ومیدان القول فیہ متعدد الجوانب ۔
ً
 الفخر متسعا

 قصائدہ وبثہ فی اغراضہ االخری ۔ ولقد خص الفخر بمعظم 

فاذا تغزل افتخر بما یروع النساء من شجاعتہ وفوتہ ورجولتہ ، واذا ھجا افتخر بانتصارہ  

بنفسہ   فخرہ  مدحہ  ضمن  مدح  واذا   ، منہ  وخوفھم  لقائہ  عن  وبمعجزھم  خصومہ  علی 

واجابة    ، الضیف  واکرامھم   ، باالعداء  وفکتھم  وشجاعتھم  عزتھم  عن  وتحدث  وبقومہ 

الحرب   ساحات  باقتحام  افتخر  الوغی  غمار  خاض  ۔واذا  املستجير  وحمایة   ، املستغیث 

 والصبر علی شدتہا واستصغار شان االبطال واالستھانة بکثرۃ السالح ووفرۃ العدد۔ 

قومہ   بمجد  ویفتخر   ، العریق  بنسبہ  یفتخر  فھو  متسعة  کثيرۃ  لدیہ  الفخر  ومجالالت 

 ا التى یتحلی بہا ۔وشجاعتھم ، ویفتخر بالصفات والسجای 

 فھو من اسرۃ عرفت بالعز والشرف واملنعة والسیادۃ ۔ 
 

https://lib.efatwa.ir/41038/1/63#_ftn4
https://lib.efatwa.ir/41038/1/63#_ftn5
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 وآوی الی فرع جرثومة                     وعز یفوق ید الباھش                

 وسعد ابو حکم منصبى                 بہ کنت اعلو علی الطائش                
 

وکان یقال مذحج مذ حج الطعان ، ویقال سنان العرب مذ حج ویقول دغفل النسابة حين 

علیہ جماعة من االنصار وسالھم من القوم وقالوا لہ نحن سادۃ الیمن ۔۔۔ فانتھم اقودھا 

 ھط عمرو بن معدیکرب ۔ للزحوف واخرقھا للصفوف واضربہا بالسیوف ر 

 وھو من قوم سراع الی الھیجاء : 
 

 مابين ملجم مھرۃ او سافع      قوم اذا ھتف الصریخ رایتھم                          

 ھتف فجاء ت من زبیدعصابة                اذا طردت فادت قریبا فکرت            
 

  ، االموال  ویسبلون   ، االعداء  علی  ،  یغيرون  محاربين  النساء  ویسبون   ، االبطال  ویقتلون 

 ابطال ، مقاتلين ، اقیال صنادید فرسان : 
      

 وکم من فتیة ابناء حرب                       علی جرد ضوامر کالقداح               

 بساھمة بیوت بنى زیاد                         سوابقھن کالحدا الصحاح                 
   

 لوصف: ا

الصامتة   باملناظر  ملیئة  االبعاد  مترامیة  االطراف  واسعة  جزیرۃ  فی  العربی  الشاعر  عاش 

والصور الحیة ۔ وطبیعی ان یتاثر بہا وینقلھا فی شعرہ ۔فوصف االطالل ، ووصف الحیوان ، 

ماوقعت   کل  ووصف   ، السالح  ووصف  الحرب  ،ووصف  النساء  ووصف  الطبیعة  ووصف 

اصاب ابن رشیق حين قال : " الشعر اال اقلة راجح الی الوصف وال سبیل  علیہ عیناہ ، ولقد  

فی ھذا  الشعراء  بن معدیکرب غيرہ من  ولقد شارک شاعرنا عمرو   " الی حصرہ واستقصائہ 

الھیجاء وورد   الذی صابر  فارس  فھو  غرو  وال   ، بہا  یتعلق  وما  بالحرب  فی وصفہ  وفتن  الفن 

القساور  وصاول  الغارات  وشن  صناجة  املعامع  بہ  ومالء  الخالد  الحربی  بالشعر  ،فصدح  ۃ 

 الزمن وصور فیہ الحرب وادواتہا، من درع ورمح وسیف وقوس وسھم وفرس ۔ 
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 ، ناریة  اسنة  لہ  عنبری  ،ورمحہ  الجراد  حلق  مساميرھا  تشبہ  ملساء  براقة  واسعة  فدرعہ 

 وفرسہ قویة مدربة :  
 

 وددت واینما منى ودادی     تمنى ان یالقینى قییس                            

 تمنانی وسابغتى دالص                 کان قتيرھا حدق الجراد             

 ورمحی العنبری تخال فیہ               سنانا مثل مقباس الزناد          

 وعجلزۃ یزل اللبد عنھا                 امر سراتہا حلق الجیاد             
 

فی   والذئب  الثعلب  تشبہ  فھی  عنہا؟   تحدث  ما  اکثر  وما  فرسہ  عن  یتحدث  الیہ  واستمع 

 سرعة الجری:  
 

 اما اذا یعدو فثعلب جریہ                   او ذئب عادۃ یعجرم عجرمة               
 

 ة القیاد مطواع: وھی طویلة القوائم سلسل 
 

 اعاذل عدتی بدنی ورمحی                وکل مقلص سلس القیاد                 
 

 ضخمة جیدۃ العدو غلیظة : 
 

 اعددت للحدثان سا                          بغة وعداء علندی                 
 

 الذم والتھدید 

بالخصومات   الحافلة  الطویلة  ، ان حیاۃ عمرو  والنزاع  الصراع  فی لجج  الغارقة   ، والتقلبات 

 النزاعة الی املجد والسیادۃ جدیرۃ بان تجعل منہ شاعرا یہجو ویذم ویتھدد ویتوعد ۔ 

ان جرما    ، االدب  فی خزانة  جاء   : التالی  املوقف  مثل  یلقی  وھو  یتھدد  وال  یہجو  ال  کیف  بل 

کعب فقتلت جرم رجال من اشراف    ونہدا وھما قبیلتان من قضاعة کانتا فی بنى الحارث ابن

بنى الحارث ، فارتحلت عنھم وتحولت فی بنى زبید ، فخرجت بنو الحارث یطلبون بدم اخیھم 

بانھا   اعتلت  ان جرما  ثم  الحارث  لبنى  ء ھو وقومہ  وتعبا   ، لنھد   عمرو جرما 
ً
فعبا  ، فالتقوا 
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عمر  فقال  ۔  زبید  بنو  یومئذ  وھزمت  املعرکة  من  ففرت  نہد  دماء  من  کرھت  جرما  یلوم  و 

 قصیدۃ لہ : 
  

 کلما ذ ر شارق                وجوہ کالب ھارشت فازبارت             
ً
 لحا هللا جرما

 فلم تغن جرم نہدھا اذا تالقتا                ولکن جرما فی اللقاء ابذعرت           

 اب جرم وفرت  اقاتل عن احس       وقفت کانی للرماح دریئة                            

 فلو ان قومی انطقتنى رماحھم             نطقت ولکن الرماح اجرت            
 

ویا لہ شعر رصين عمیق املعنى صادق التصویر ینبض باملرارۃ البالغة والحرقة الشدیدۃ ۔من  

عمل جرم النذ ل ، استجارت بہم فاجاروھا وقاتلوا معھا ثم فرت من املعرکة وترکت عمروا  

 وقومہ یواجھون الھزیمة  

مکشوع ابن  قیس  فمنھم   ، وسادتھم  القوم  علیة  من  جلھم   ، کثيرون  عمرو  سید   ومھجوو 

 بجیلة وفارسھا ، قال فیہ بعد ان دعاہ الی االسالم فابی وسفہ رایہ:  
 

 امرتک یوم ذی صنعا                   ءامرا بینا رشدہ             

 تاتیہ وتتعدہ                        امرتک باتقاء هللا                   

 عيرہ وتدہ  فکنت کذی الحميرغرہ                  من             
 

 الغزل 

، لعب ولھو ، خمر ونساء   معلوم ان حیاتہ االولی حیاۃ حب وغرام ولھو وھیام عیث وعبث 

 ۔وطبیعی ان یتحدث عن عشقہ وھیامہ ووجد ہ وغرامہ بالغانیات الفاتنات :  
 

 والغانیا یقتلن الرجال اذا                        ضرجن بالزعفران الربط والنقبا            

 من کل آنسة لم یغذھا عدم                      وال تشد لش ى ء صوتہا صخبا           

 ان الغوانی قد اھلکننى واری                   حبالھن ضعیفات القوی کذبا             
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یمش ى   بالزعفران  ثیابہن  طين  اللواتی  الغوانی  مع  وغرامہ  لھوہ  عن  یتحدث  الیہ  واستمع 

جرھن وشعورھن ، وشاقتہ اسنانہن شدیدۃ الصفاء ، تفوح حولھن ویطوف ،قد سبتہ محا

 منھن رائحة البخور :  
 

 وابکار لھوت بہن حینا                        نواعم فی اسرتہا الردوع          

 امش ى حولھا واطوف فیھا                 وتعجبنى املحاجر والروع          

 تری بردا الح بہ الصقیع          اذا یضحکن اویبسمن یوما                

 کان علی عوارضھن راحا                   یفض علیہ رمان ینیع             

 تراھا الدھر مقترۃ کباء                      وتقدح صفحة فیھا نقیع           

 وصبغ ثیابہا فی زعفران                     بجدتہا کما احمر النجیع             
 

 طع الفالۃ الواسعة الخالیة املوحشة اللیئة بالذئاب والجیف والجن فی سبیل محبوبتہ۔ق
 

 املدیح

لم یکن عمرو من الشعراء املداحين املتکسبين فقد اغنتہ فروسیتہ ومنزلتہ واعتزازہ بکرمہ  

 ومجدہ من ان یتخذ الشعر وسیلة للکسب والعطاء  

  

 احب الی من مال تالد          اعاذل انہ مال طریف                                

 ویبقی بعد حلم القوم حلمى                  ویفنى قبل زاد القوم زادی            
 

وتمجید   وتعداد فضائلھم  بہم  الثناء علی عشيرتہ وقومہ واالفتخار  فی  ولذلک صرف مدحہ 

 بطوالتھم :
        

 فما جمع لیغلب جمع قومی                    مکاثرۃ وال فرد لفرد                
 

 ویقول:  

 اخبر املخبر عنکم انکم                      یوم فیف الریح ابتم بالفلج              
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  : 
ُ
 وکان یکبر شجاعة الشجعان ولذلک نراہ یثنى علی شجاعة السلیک بن السلکة

         

 وسيری حتى قال فی القوم قائل             علیک ابا ثور سلیک املقانب           

 فرعت بہ کاللیث یلحظ  قائما                اذا ریع منہ جانب بعد جانب          

 لہ ھامة ما تاکل البیض امھا                واشباح عادی طویل الرواجب            
 

قد بعثہ والیا علی صدقات الیمن وقیل انہ مدحہ بعد کما مدح خالد بن عود وکان النبى ملسو هيلع هللا ىلص  

 ان من علی اسری زبید: 
         

  
ً
 فقلت لباغی الخير ان تات خالد           تسر وترجع ناعم البال حامدا

 ووھب لہ سیفہ الصمصامة وقال یمدحہ :  
  

 وھبت لخالد سیفی ثوابا                   ولی ام صمصامة ام سیف ام سالم             

 خلیل لم اھبة من قالہ                     ولکن ام تواھب فی ام کرام               

 خلیلم لم اخنہ ولم یخنى                   کذلک ما خال لی او ندامی             

 قریش               فسر بہ وصين عن اللئانم  حبوت بہ کریما من             
 

وکان وفیا یعترف بالجمیل الھلہ ، اسرہ املجالح بن عمرو الھمدانی ثم من علیہ واطلقہ فھب  

 يہدی الیہ جزیل الثناء :  

 لعمری لقد من املجالح منة             علی فنعما ھالہ آخر الدھر              

خ قلیل  مدح  ولکنہ  مدح   : والفروسیة  وحکذا  والقوۃ  بالشجاعة  مدح   ، االستجداء  من  ال 

 والبطولة والوفاء  
 

 الحکم واملواعظ 

نظرہ   علی  ودلت  االغراض  مختلف  فی  اشعارہ  تخللت  قلیلة  ابیات  الحکمة  فی  لہ  جاءت 

الصائب وفکرہ الثاقب ورایہ السد ید وتاثرہ بتجارب الحیاۃ ۔ فقد علمتہ تجاربہ ان جمال  

 املرء لیس فیما یلبسہ من الثیاب وانما فی اصولہ الزکیة التى تورث املجد والشرف :  
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 لجمال بمئزر                            فاعلم وان ردیت بردا  لیس ا                

 ان الجمال معادن                              ومناقب اورثن مجدا                 
 

 وافادتہ تجاربہ اال یکلف نفسہ ماال یطیق وان یمض ى فی االمر الذی یستطیعہ :  
          

 اذا لم تستطیع شیئا فدعہ                     وجاوزہ الی ما تستطیع   

 سمالک او سموت لہ ولوع                          وصلہ بالزماع فکل امر              
 

 واستفاد من احوال السابقين فکم من ملوک صاروا اذلة بعد قوتہم وعزتہم وجبروتہم : 
 

 وکائن کان قبلک من نعیم                   وملک ثابت فی الناس راس ى                 

 قدیم عھدہ من عھد عاد                      عظیم قاھر الجبروت قاس ى                

 فامس ى اھلہ بادوا وامس ى                    یحول من اناس فی اناس                  

 یصير لذلة بعد الشماس              کل ملک         فال یغررک ملک                 
 

 وما فی الدنیا احد مخلد : 
  

 لعمر ابیک اال الفرقدان            وکل ا خ مفارقہ اخوہ                                   
 

 وهلل درہ حين قال :  
            

 نطقت ولکن الرماح اجرت          فلو ان قومی انطقتنى رماح  
 

 فقد اصبح مضرب املثل للرجل یخذلہ قومہ ۔   

 سمات شعره الفنية

 الصدق الشعوري.  ➢

 تعدد موضوعات القصيدة.  ➢

 ۔استمداد معانيه من بيئته.  ➢
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 ـ كثرة الصور املحسوسة.  ➢

 . القدرة على الوصف القصص ي.  ➢

 قوة ألفاظه وحروفه وشدتها في املواقف االنفعالية. .  ➢

 استخدام أم التعريف وامليم بدال من أل والتنوين.    ➢

 اإليقاع املوسيقي الجذاب.  ➢

 ۔اشتماله على املحسنات البديعية العفوية.  ➢

 ۔كثرة استعماله للبحرين الوافر والطويل. ـ عدم تأثره باإلسالم في شعرہ۔  ➢
 

 سمات شعره الفنية 

يمكن   فنيـة  بسمات  يتميز  نجـده  عمرو  شعر  النقاط باستعراض  في    إجمالها 

 التالية :  

 : الشعوري  دون    الصدق  نفسه  مع  املندفع  الشعوري  بـالصدق  شعره  يمتاز 

مبالغـة أو تهيب ، ويتجلى ذلك في فخـره ومدحـه وهجائه، فهـذه األغراض هي التي  

تجر الشـاعر إلى مجانبـة الصدق إرضـاء للمـدوح أو إشباعـا لرغبـةالنفس في الزهو  

 أو إليجاع العدو والنيل منه .  

 لم يمنعه ذلك من لومهم حين خذلوه . فحين مدح قومه أثنى عليهم و 

 فلـو أن قـومـي أنطقتني رمـاحهم نطقت ولكـن الـرمـاح أجـرت 

 وحين هجا أعداءه لم يقل فيهم ما ال يتصفون به . 

 وحين افتخر واعتز بشجاعته وقوته اعترف بخوفه وفراره من األبطال :  

 ولقـد أجمع رجلي بها حـذر املوت وإني لفـرور 
 

 ويقول :

 وجـوه إلى مـا تستطيع    إذا لم تستطع شيئــا فـدعـه

التي  الـرواية  صحة  في  نشك  يجعلنـا  شعره  في  نلمسه  الذي  الصـدق  وهذا 

ومن سماته الفنية تعدد    جاءت في األغاني من أن عمرا كان مشهورا بالكذب 
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للقصيدة   التقليدي  النهج  على  سار  فقد  وتالؤمها  القصيدة  موضوعات 

 ته ، فقصيدته األصمعية :العربية في مطوال

أمن ريحانـة الـداعـي السميع يـؤرقني وأصحـابي هجـوع افتتحها بـذكر األطـالل  

 وانتقل إلى النسيب ثم أخذ يتأسـف على الشباب 

 ليخلص منه إلى الفخر بنفسه .
 

 وكذلك قصيدته :

ملن الـديـار بـروضـة السـالن فـالـرقمتين فجـانب الصان بدأها ببكاء األطالل ثم  

كانت   فقد  الغالبة  وهي  مقطعاته  أما  بنفسه،  الفخر  إلى  منه  وخلص  تغزل 

 وليدة تجربة آنية يصوغها في أبيات معدودة يتناول فيها املوضوع مباشرة  
 

 دون تمهيد أو تقديم . 

ئته من واقع الحيـاة ومشاهدها وطبيعتها وحياة أهلها وتقاليدهم  ونری استمداد معانيه من بي 

والطلـل  فائش،  وابش، وسالمة ذي  بني  وبراة  الناقش،  ونمنمة  الحافش،  فالـوابل  ومعـارفـهـم 

والرخم   ، الـذئب  وعجرمة   ، الثعلب  وجري  التكاوس،  ومش ي  العـوابس،  والذئاب  الدارس، 

الصليع والرأس  املليع  والسريخ  معان    الوقوع  كلهـا   . الردوع  واألسرة   ، الزموع  والتاليـة   ،

نصرانية التي وجـدت في  مستمدة منالبيئة التي عاش فيها . وله معـان استمدهـا من اليهوديـة وال

 إلسالم ككنائس اليهوداليمن قبال

 عمـرت مجال الخيل بالبيض والقنـا کا عمرت شمـط اليهود الكنائسا 
 

 ودروع سليمان :
 

 قتيرهــا حـــدق الجراد    تمـاني و ابغتـي دالص كأن 

 خـروس الحس محكمـة السراد  مضـاعـفـة تخيرهـا سليـم    

في شعره وتعددت، وذلـك للتعبير عن أفكاره وعـواطفه . فقـارئ شعره    وكثرت الصـور املحسوسة   

العين   منح  املشهد بصريا  كان  والسمعية، فإذا  البصريـة  والساكنة  املتحركة  بالصـور  زاخـرا  يجده 
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والحركات   األلـوان  عـنـاصر  مستخدمـا  الحياة،  واقع  في  كـان  كـما  تتمثله  حتى  املوضوع  من  حقها 

 ضاع . انظر إلى قوله: واألشكـال واألو 
 

 وساورني املوجع األسـود  أرقـت وأمسيـت ال أرقـد                       

 كـأني مـرتفـق أرمـد  وبت لـذكـرى بني مـازن                        
 

فستجـده يأسر لبك بتلك الصورة الرائعة؛صـورة إنسان أصيبت عينـاه بالرمد فحرم النوم   

 يده طول ليله۔ وظل متكئا على مرفق 
 

 ويقول في فرسه : 
 

 أو ذئب عـاديـة عـجـرمـة   أمـا إذا يعـدو فتعلـب جـريـه                 
 

 صورة حركية بصرية فهو كالثعلب والذئب في سرعة الجري.  

 ويقول أيضا : 
 

 إذا ريع يـومـا مـن النـاجش   وسـاط كتيس وعـول الشعـاف              

 تنحى عن الـوابل الحافش فيا لها    إذا مـا جـرى قـلـت شـوذانقـا                
 

من مهارة فائقة، فهو في سرعتـه كالثور الوحش ي الذي استثير وكولد الظبي الهارب من املطر  

 الغزير. واقرأ قوله: 

 تسعى بـزتها لكـل جهـول   الحرب أول مـا تـكـون فتيـة                   

 عـادت عجـوزا غير ذات حليل  حتى إذا حميـت وشب ضرامهـا             

 مکروھة للشم والتقبيـل  شمطـاء جـزت شـعـرهـا وتنكـرت        

وبالعجوز   اللعوب  بالفتـاة  يشبهها  مشاهدة  ملموسة  حسية  صـورة  الحرب  يصور  تراه 

 املرعبة۔  الشمطاء
 

 صوره الحركية التي تضج بالحياة والنشاط وما إخالك تقرأ قوله:
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 مـا بين ملـجـم مـهـره أوسامع   قـوم إذا هتف الصريـخ رأيتهـم         

إال وتحس كأنك تشاهدهم، وإذا كـان املشهـد سمعيا يتعذر على العين إدراكـه عـرضه علينا   

والرنين.استمع إليه يتحدث عن األصوات التي يحدثها  في صـورة سمعية تشغل األذن بالـدوي  

 الضرب والطعن في األبياتالتالية:
 

 کـوقع القطـر في األدم الجالد  إذا ضربـت سمعت لهاازی                

 كـرنـة أبـكـار زفـن عـرائسـا   ونسمع للهنـدي في البيـض رنـة          
 

 لطعن حش ى النار في الحطب اليبس من ا  لقونا فضموا جانبينا بصادق          

فتجـده يشبه أصـوات الضرب والطعن بأصوات الجلـود الصلبة وقـد وقع املطر عليهـا، وبرنين  

 األبكـار وقد زففن ألزواجهن، وبالحطب اليابس وقد اشتعلت فيه النار. 

الحروفونرى   وصالبة  األلفاظ  البـوائس،    قوة  العوابس،  »الكرادس،  ألفاظه  في  أيضا 

 اليـابس« التي جاءت في سينيتـه التي يخاطب فيهـا العبـاس ابن مرداس.

وهنـاك ظاهـرة تتعلق بـالغـة نلمحها في شعـره ، تلك هي استخـدام أم التعـريف بدال من أل وقـد  

ل امليم  يستعمل  کـان  واليمن،كما  حمير  إلى  اللغـة  هذه  من  نسبت  وهي  التنوين  مـقـام  تقـوم 

 ظـواهـر لغـات اليمن القديمـة

 السبئية وما إليها يقول:
 

 على أم صمصامة أم سيف أم سالم           وھبت لخالد سيفي ثـوبا      

 ولكن أم ثـواهب في أم كـرام                          خليـل لم أهبـه مـن فالة   

 كـذلك مـا خـال لي أو نـدامي وهبت لخال                         خليلـم أخـنـ ـه ولم يخنـي   
 

 ويقول: 

 يهوون أن أغتدي في حفـرة أم مترب  أهـوى بـقـاء هـم وأكثـر مـا...                

املوسيقي وتميز شعره   ينبعث من   باإليقاع  الذي  في  تكرار   الجذاب  الخاصة  النغمة  ذات  اللفظة 

فيتكرر   مرة  من  أكثر  بعض البيت  إلى  بعضه  وينضم  املطلوب   جرسها  املوسيقي  أثره  فيحدث 

 ويتجلى ذلك في أبياته التالية : 
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 ويـومـا تـرانـا في الحـديـد عـوابـسـا                فـيـومـا تـرانـا في الخزوز نجـرهـا   

 تـوانـا نكسر الكعك يابسـا ويـومـا                            ويـومـا تـرانـا في الثـريـد نبسـه   

 کا عمرت شمط اليهود الكنائسا    عمـرت مجال الخيل بالبيض والقنا  

 ونسمع للهنـدي في البيـض رنـة كـرنـة أبـكـار زفـفـن عـرائـسـا 

   

 أحب إلي من مـال تـالد                   أعـاذل إنـه مـال طـريف                    

 ويفنى قبل زاد القـوم زادي                 حلمى     ويبقى بعـد حـلـم القـوم    

 يغض ي جـدهم إن جـد جـدي                   أمـازحهم إذا مـا مـازحـونی 
 

 ومن عجب عجبت لـه حـديث بـديـع ليس من بـدع السداد 

استعمال  وهذه األبيات التي يكرر فيها الكلمة الواحدة بعينها وكذلك األبيات التي يكثر فيها من  

املشتقات ذات األصل الواحد والكثيرة في شعره تجعلنا نعتبر هذه الناحية إحدى سات شعره  

 الفنية املوسيقية. 
 

فقد حلى شعـره بألـوان من الجنـاس    ألـوان البديع اللفظية واملعنويـة ولم يخل شعـر عمرو من   

 واالزدواج والطباق واملقـابلـة، وذلك في غير تكلف وال إفراط۔ 

رة استعماله للبحر الـوافر والبحـر الطويل، وذلك ألن جل شعره قيل في الفخر  ث وأخيرا نرى ك   

ـه ما ال  والحديث عن البطولة واألبطال، وهذان البحران يتيحان للشاعـر من قوة األداء وجالل 

يتيحه لـه غيرهما، فالطويل كـا يقـولون هو أصلح البحـور ملواقف الجد، كما أن الوافـر هـو أكثـر  

قطعة من الوافر  «  ۳۱البحور مالءمة للفخر الغاضب الثائر، ولذلك نرى له في ديـوانه املجمـوع » 

. كا نرى عاطفته  قطعة  «  ۳۸قطعة من الطويل بينها ال نجـد له من بقية البحور سوی » «  ۲۲و» 

 في معظم أشعـاره قوية هـدارة صاخبة مالئمة لهذهالبحور الثائرة. 
 

في                     اللفظ وال  في  بـاإلسالم ال  آخـره فال نكاد نجـده متأثرا  إلى  وأخيرا نقرأ شعـره من أوله 

شـعـره قـد اكتملت  األسلـوب وال في املعنى ، . وذلك ألنه قض ى معظم حيـاتـه في الجاهليـة وأسلم و 
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قـواه فلـم يعـد من اليسير أن يستجيب للمـؤثـرات الطارئة ، والشعر كما يـقـولـون فن تقليـدي ال  

 يستجيب سريعـا 

 لدواعي التطور استجابة النثر« .             

ال     أنـا  إال  ونهاوند  والجسر  كاليرموك وجلوالء  التاريخ اإلسالمي  في  أنه شهد معارك مهمة  ومع 

نجد لـه فيها شعرا يـذكر سوى مقطعـات موجـزة قالها في القادسية تتسم بالصدق الشعوري  

 وحرارة التعبير كقوله: 
 

 إن لنـا مـن حبهـا ديــدنـا   أملم بسلمي قبل أن تظعنـا          

 مـا قـطـر الفـارس إال أنـا     قـد علمت سلمي وجـاراتها           

 والخيـل تعـدو زيـا بينـا    شككت بـالـرمـح حيـازيـمـه           
 

عندها،   يذكـره  وأن   ، تحيته  محبوبتـه  يبلغ  أن  صـاحبه  من  يطلب  القليلة  األبيات  هذه  ففي 

 لتي قتله بها ويذكر حبه لها، وأنـه القاتل رستم . ويصف الطريقة ا 

وكذلك نـرى حرارة التعبير وصـدق الشعور في أبيـات الرجـز املفردة التي قالها حين رأى األعداء في  

 موقعه القادسية يتساقطون تحت ضرباته : 

 أضربهم ضرب غالم مجنون         ـا أبـوثـور وسيفي ذو النـون أن 

 يـا آل زبيـد إنهم يمـوتـون 
 

 أسئلة املناقشة  

 . وأغراضه الشعريةوأبرز موضوعاته  عمرو بن معدیکربِشعر  اكتب عن  ➢

 . اكتب مقاال موجزا. قس بن ساعدةما ذا تعرف عن  ➢

 .عمرو بن معدیکربِسمات وخصائص ِشعر تحدث عن   ➢

 في املصادر العتيقة قس بن ساعدة حول ذكر  اذكر مقاال موجزا ➢

 ساعدة. خصائص خطب قس بن تحدث عن  ➢
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 الـوحــدة السادسة 

 

 

 

 

 

  العصر األموي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد:  الدكتور حافظ حارث سليم 

 شكيل أحمد:   ةمراجع
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 الصفحة  العنوان 

 117 التعارف 

 118 أهداف 

 119 الحياة األدبية في العصر األموي 

 119 العوامل املؤثرة في األدب في العصر األموي  

 120 عودة النزاع القبلي العصبية 

 121 املجالس األدبية  

 121 من خصائص النقد في عهد بني أمية

 122 الحياة السياسية في العصر األموي 

 122 مظاهر الحياة السياسية في العصر األموي 

 123 األموي مكانة الشعر السياس ي في العصر 

 123 الخطابة السياسية في العصر األموي  

 124 العصر األموي  فيالحياة الدينية 

 124 املذاهب في العصر األموي  
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 التعــارف 

" ملرحلة البكالوريوس في    العربي القديم  األدبتاريخ  ادة "فهذه وحدة سادسة مل  

   مظاهر  الحياة األدبية في العصر األموي.  اللغة العربية وآدابها، وتشتمل على

البداية   في   
ُ
تعّرِف الوحدة  والعوامل  وهذه  ومظاهرها  األموي  العصر  في  األدبية  الحياة 

 املؤثرة في األدب في العصر األموي 

الوحدة     هذه  م  تقّدِ األموي وأيًضا  العصر  في  السياسية  الشعر  و    الحياة  مكانة 

 . الخطابة السياسية في العصر األموي و    السياس ي في العصر األموي 

مع ذكر    في العصر األموي و االجتماعية  الحياة االقتصادية  وكما تقوم هذه الوحدة بتقديم 

 زدهار العلوم الدينية في الدولة األموية 

 

 وباهلل التوفيق.  
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 األهـــــداف 

 

ْن:  
َ
اِلِب أ

َّ
ى الط

َ
َوْحَدِة َوِاْسِتْيَعاِبَها َعل

ْ
 َبْعَد ِدَراَسِة َهِذِه ال

1           
َ
 مظاهر  الحياة األدبية في العصر األموي. َيْعِرف

 املؤثرة في األدب في العصر األموي العوامل  ُيِلمَّ                     2

العصر  ُيْدِرَك              3   في  السياسية  العصر و    األموي الحياة  في  السياس ي  الشعر             مكانة 

 . الخطابة السياسية في العصر األموي و    األموي 
4              

َ
   زدهار العلوم مع ذكر    في العصر األموي و االجتماعية  الحياة االقتصادية    َيْعِرف

 الدينية في الدولة األموية 
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 األموي الحياة األدبية في العصر  

 كيف أثرت طبيعة الحياة في العصر األموي على األدب؟    

 ( إلى ما يقارب القرن من الزمان  هـ(، وكانت أرض الدولة يومذاك  132  -هـ  41امتدَّ العصر األموّي 

إلى    -رض ي هللا عنه -شاسعة واسعة استتبَّ الحكم فيها لبني أمية، بدًءا من معاوية بن أبي سفيان 

بن محمد،   في  مروان  العرب  توزع  الدولة  اتساع أرض  إثر  في املشرق، وعلى  أمية  بني  آخر خلفاء 

 أرجائها فتعددت البيئات فيها ونشط األدب بشعره ونثره. 
 

 العوامل املؤثرة في األدب في العصر األموي  

 ما هي أهم األسباب التي دفعت عجلة األدب في العصر األموي؟ 

ي العصر األموي، وألهبت قرائح الشعراء بخير ما جادت به  أسهمت بضعة عوامل في ازدهار األدب ف   

 حينئذ ومنها: بيئات الشعر األموي ومن أشهر بيئات األدب شعًرا ونثًرا في العصر األموي ما يأتي: 
 

 الحجاز)مكة واملدينة(   

  فمكة قبلة املسلمين وعاصمتهم  -صلى هللا عليه وسلم -هما مركز الدولة اإلسالمية منذ عهد النبي   

الروحّية، واملدينة كانت حاضرة الخالفة لفترة طويلة من الزمن، وهي وإن فقدت أهميتها السياسية  

بعد أن نقلت الخالفة إلى الكوفة ثم الشام، إال أن مكانتها في قلوب املسلمين والعرب لم تقل، وقد  

واملعارضا  للخالفات  أرًضا  كانت  الحجاز  وأرض  واسعة،  وثقافية  والحركة  شهدتا حركة علمية  ت 

الزبيرّية وقتذاك ال تخف عن أحد، وظهرت مجموعة من الشعراء غّرتهم حياة الترف واللهو وزهدوا  

 في شعر السياسة إلى شعر الغزل واملجون، وكان إمامهم عمر بن أبي ربيعة. 
 

 نجد وبوادي الحجاز    

التي   القبلّية  فالعصبية  الحجاز،  وبوادي  أرض نجد  في  الشعر  الشعر  ضعفت حركة  أذكت روح 

فيما مض ى قد ماتت واندثرت مع قدوم اإلسالم، فضعف شعر الفخر والهجاء وظهر الشعر الغزلّي  

العفيف بطريقة أو بأخرى نجده عند بني عذرة وبني عامر، ومن هؤالء الشعراء: جميل بن معمر،  

 وقيس بن ذريح، وعروة بن حزام، قيس بن امللوح. 
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 العراق 

ازدهر الشعر السياس َي في العراق أّيما ازدهار، فقد كانت أرض العراق موطًنا لْلحزاب السياسّية    

قمعا   إذ  الثقفي،  الحجاج  ثم  أبيه  بن  زياد  عليها  ي 
ّ
ُول أن  إلى  املعارضات  هذه  واستمرت  املعارضة، 

والخمر  اللهو  إلى  امليل  في  الكوفة  شعراء  واشتهر  الحكم،  دا 
ّ
ووط فيها،  األقيشر    املعارضين  مثل 

األسدي، أّما البصرة فتنوعت فيها مذاهب الشعراء، فكان منهم من استأثر بشعر الفخر في عصر  

بين جرير   النقائض  ذاك شعر  ومن  القبائل،  من  عاداها  من  لقبيلته وهجاء  والعصبية  أمية  بني 

مذهب اللهو  والفرزدق، وكان فيها من شعراء الخوارج كثر منهم: عمران بن حطان، ومنهم من ذهب  

 والخمرة مثل حارثة بن بدر الغداني. 
 

 الشام 

فيها دمشق حاضرة دولة بني أمية، وكانت األرض التي يطمح إليها الشعراء واألدباء لنيل  

األعطيات واملكافآت كجرير والفرزدق واألخطل، ونصيب بن األحوص، وابن ميادة وغيرهم، 

 لرقاع. وكان األخطل هو شاعر بني أمية وخلفه عدي بن ا
 

 عودة النزاع القبلي العصبية 

أثار الخلفاء     "اليمنية"، وقد  "القيسية" وعرب الجنوب وهم  هي نزاع دار بين عرب الشمال وهم 

والوالة هذه الفتنة، فقد كان الخلفاء األمويون يفضلون اليمنية مرة والقيسية أخرى ومنهم معاوية  

القيسّية    بن أبي سفيان، إذ قّدم القبائل اليمنية بالشام وأجزل لهم العطاء حتى تحركت القبائل 

ففرض لهم العطاء أيًضا حتى قدمهم على اليمنية، كانت هذه العصبية من عوامل سقوطها، وقد  

اشتدت في عهد سليمان بن عبد امللك بعد أن عزل حلفاء الحجاج وموس ى بن نصير وطارق بن زياد  

 على مآثرهم، فقد كان يميل سليمان إلى اليمنية، وأساء إلى القيسية ووالتهم. 
 

 الي والثقافة األجنبية املو   

إّن الشعر لم يكن مقتصًرا على العرب ألنه قد دخل في اإلسالم وفي خدمة السلطان من غير العرب    

الكثير إثر فتح البلدان خارج الجزيرة العربية ونشر اإلسالم فيها، فعاش أبناء غير العرب مع العرب،  

وكا  الدولة،  ولغة  القرآن  لغة  كانت  فقد  لغتهم  موا 
ّ
وتأثرت  وتعل املوالي،  الكثير من شعراء  هناك  ن 

العربية بكثير من اللغات مثل التأثر الذي ظهر في اللغة الفارسية "أكثر اللغات تأثًرا وتأثيًرا" في كثير  
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من املجاالت واألدوات واألطعمة واألشربة، وقد انتقلت بعض هذه األلفاظ إلى شعراء عرب كبار  

 مثل الفرزدق وجرير. 
 

 املجالس األدبية    

اتسعت املجالس األدبّية في عهد بني أمية وضمت الخلفاء والوالة، فقد كان من خلفاء بني أمّية من  

متأملين   األمير  أو  الخليفة  مادحين  املجالس  يحضرون  الشعراء  وكان  وينقده،  الشعر  يروي 

 ز مه باألعطيات، وقد كان الخليفة في بعض األحيان ينقض الشعر فيستحسنه أو يذ 
 

 من خصائص النقد في عهد بني أمية   

 

ب النقد وتعّدد نواحيه: فكان لكل مدينة أسلوبها النقدي الذي اشتهرت واختصت به.  ➢  تشعُّ

فالنقاد   ➢ أدبها،  من  مهّمة  بجوانب  وألّم  طريقه:  الشعر  أغراض  لبعض  النقد  رسم 

 وضعوا للغزل رسوًما.  
ً

 الحجازيون مثال

واألدباء   ➢ الشعراء  النقد حتى شمل  في  الخائضون  كثر  الفترة  هذه  في  النقد:  نطاق  اتساع 

د امللك بن  والعامة وامللوك والرجال والنساء، من هذا ما حدث مع األخطل عند مدحه لعب 

والثناء   العطاء  لها  وأجزل  امللك  عبد  بها  أعجب  فقد  القطين،   
َّ
في قصيدته خف مروان 

 وأطلق عليه شاعر بني أمية.  
   

 األسواق 

أن     إال  عكاظ،  سوق  وأشهرها  والشراء  للبيع  فيها  يجتمعون  أسواق  عصورهم  قديم  في  للعرب 

للشعراء   ملتقى  أيًضا  كانت  بل  وحسب،  والشراء  البيع  على  تقتصر  لم  األسواق  هذه  وظيفة 

والخطباء، يقرضون الشعر ويلقون الخطب، وقد أنشئت الكثير من األسواق في العراق وغيرها في  

شبيهة باألسواق التي كانت موجودة في الجاهلية، ومنها سوق املربد في البصرة، إذ أخذ    عهد بني أمية 

إلى األسواق   يتقادمون  الناس  وأخذ  وللمهاجاة،  للمفاخرة  األدبية  األسواق  إلى  يتوافدون  الشعراء 

هذه  ساعدت  وقد  خاصة،  والفرزدق  جرير  بين  يحدث  ما  وإلى  الشعراء  فحول  إلى    لالستماع 

أيًضا حرك األسواق ع  الحركة الشعرية، وانطلقت من هذه األسواق  الشعر من  لى ازدهار  ة جمع 

 الرواة والشعراء. 
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 الحياة السياسية في العصر األموي 

الخالفة األموية أو دولة بني أمية ثاني خالفة إسالمية، ونظام الخالفة فيها وراثّي، عاصمتها دمشق،    

إلى  41وأول خليفة لهم معاوية بن أبي سفيان، بدأت من عام )  هـ( وبلغت ذروة اتساعها في  132هـ 

ا إلى جنوب  عهد الخليفة هشام بن عبد امللك، امتدت حدود الدولة األموية من أطراف الصين شر 
ً
ق

 هـ. 422فرنسا غرًبا، وكانت نهايتها في األندلس عام  
 

   مظاهر الحياة السياسية في العصر األموي 

عام     بالخالفة  سفيان  أبي  بن  معاوية  بويع  منذ  األموية  الخالفة  الجانب    41بدأت  ويتمّيز  هـ، 

 السياس ي في العصر األموي بما يأتي: 

 دينية وفي العصر األموي وراثية.   كانت الخالفة في زمن الراشدين خالفة  ➢

استخدم األمويون مبدأ التفريق بين القبائل لتثبيت حكمهم، وشّجعوا العصبية القبلية   ➢

 الجاهلية.  

زالوا   ➢ ما  ألنهم  األموية؛  الدولة  سكان  من  اْلخرين  معاملة  غير  العرب  األمويون  عامل 

 متمسكين بالبداوة، فامتازت خالفاتهم بالخشونة واالستبداد.  

لم   ➢ انها 
ّ
سك أغلب  ألّن  والكوفة؛  البصرة  سكان  بين  والطائفية  القبلية  املشاكل  ازدادت 

أفضت   وملا  مباشرة،  سيرته  من  موا 
ّ
يتعل ولم  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  يعاصروا 

يتفاخرون   وأصبحوا  عنها،  استنكفوا  وكنانة  وهذيل  وثقيف  قريش  ألهل  الخالفة 

 الصفة الذميمة.  بأنسابهم بعد أن ألغى اإلسالم هذه  

ع العرب في الدولة األموية عن كل األعمال في الدولة عدا االشتغال بالسياسة؛ ألنهم   ➢
ّ
ترف

 يأنفون من املوالي ويعتقدون أنهم خلقوا للسيادة. 
 

 مكانة الشعر السياس ي في العصر األموي 

 

 انقسم الشعراء في العصر األموي حسب الفرق السياسية التي شّجعوها، وهذه الفرق هي ما يأتي:   
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 شعراء العلوّيين:   

ا من بطش األموّيين، كما أن بعضهم مدح الخلفاء وحظي    
ً
كانوا كثيرين لكّن بعضهم استتر خوف

بدعمهم مثل الفرزدق، ومنهم من قسم شعره بين العلويين واألمويين مثل أيمن بن خريم والكميت  

 اد.  بن زيد، وتمّيز شعرهم بالرقة والعاطفة الشديدة تجاه ما أصاب آل البيت من النكبات واالضطه 
 

 شعراء الّزبيرّيين:  

بن قيس   وعبيد هللا  السعدي،  وجزة  أبو  أشهرهم  من  غالًبا،  الهوى  بوا 
ّ
متقل العدد  قليلو  شعراء 

 الّرقّيات، وإسماعيل بن يسار النسائي. 
 

 شعراء الخوارج:    

بالثبات على مبدئهم واالبتعاد عن   القتال، واشتهروا  في  الشعراء واألبطال  كان أكثرهم من فحول 

املدح للتكّسب، ولم يميلوا للخلفاء األمويين، وامتاز شعرهم بغرابة األلفاظ، وسالمة اللغة، ومتانة  

رّماح بن حكيم.  
ّ
 التركيب، والّصالبة في الرأي، ومن أشهر شعرائهم الط

 

 ألموّيين: شعراء ا 

أكثر الشعراء عدًدا؛ ألنهم التفوا بسهولة حول الخليفة، وتكّسبوا من شعرهم كثيًرا، وكانوا مؤمنين    

منذ البداية بالعصبية القرشية، على عكس شعراء األحزاب األخرى الذين اتجهوا ملدح الخلفاء بعد  

 يأس طائفتهم من الوصول للحكم. 
 

 الخطابة السياسية في العصر األموي   

احتلت الخطابة في العصر األموي مكانة مرموقة ال تقل أبًدا عن مكانة الشعر، وانصبَّ اهتمامهم    

على فن الخطابة كونها وسيلة وعظية في السلم والحرب، كما رافقت الخطابة األمراء في الفتوحات،  

واحتلت   اليومية،  واألتراح  األفراح  عن  االجتماعية  الخطابة  مكانة  وعّبرت  السياسية  الخطابة 

 ثقافية فريدة، حتى أنها شغلت مساحة كبيرة من اهتمام الخاصة والعامة وأرضت شغفهم األدبّي 
 

 الحياة الدينية  في   العصر األموي 

 العصر األموي فيما يأتي:    في الحياة الدينية  
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وحمايتها من أي تحريف وتغيير،  حاول األمويون قدر ما يستطيعون املحافظة على العقيدة اإلسالمية  

التي   بين العرب وغيرهم من الشعوب  الكبير  إال أن مرادهم هذا لم يكن ليتحقق بوجود االختالط 

 تنتمي إلى عقائد مختلفة، والتصورات الدينية املتباينة فكان لكل هذا أثر على اعتقاد بعض املسلمين. 

مين إلى معظم هذه الحركات الهدامة في الجزء  وجدت الحركات التي تسعى إلى العبث في عقائد املسل 

الفارسية   بالديانات  التأثر  فكان  وخراسان،  وفارس  العراق  في  أي  اإلسالمية  الدولة  من  الشرقي 

القديمة جلّي ساطع، وتواجدت هذه املذاهب الضالة في الشام أيًضا، فيلمس فيها بعض املؤثرات  

 النصرانية. 

 

 املذاهب في العصر األموي  
 

أقدم وأول هذه املذاهب في العصر األموي ما يرجع إلى املختار بن أبي عبيد املنتِزي في الفترة التي  من  

تراجع وضعف فيها الحكم األموي وهي املرحلة التالية ملوت يزيد بن معاوية وتنازل ابنه معاوية عن  

ام، وهو الحارث بن  هـ، عرف عبد امللك بن مروان بأمر رجل يدعي النبوة بالش 79الخالفة، وفي سنة  

سعيد، فأمر عبد امللك بالقبض عليه، وطلب من أهل العلم والفقه بمناقشته. كما ظهر في العراق  

معبد الجنهي وهو من أوائل املنتميين إلى املذهب القدري، وهذا املذهب القائم على رفض فكرة القدر،  

عبى الحكم األموي، فلما فشلت    ويرجع أصل هذه الفكرة إلى مصادر نصرانية، ثار هو وابن األشعث 

القبض عليه وقتله بعد عام   ألقى الحجاج  الثورة  إلى معبد  80هذه  القدرية  ِقلت هذه األفكار 
ُ
ن هـ، 

واسمه غيالن الدمشقي في الشام.كان مولى ْلل عثمان بن عفان وقد أضاف وزاد على هذه األفكار  

ملا طلبه وجادله وحاوره في هذه األفكار    مزيًدا من التأصيل الجدلي، فلم سمع عمر بن عبد العزيز 

ووضح له ضاللها فأظهر الدمشقي االقتناع والتراجع، وقد امتنع غيالن عن الكالم في القدرية حتى  

مات عمر، وعاد مرة أخرى فاستدعاه هشام بن عبد امللك بعد توليه الخالفة. قال له: ويحك! قل ما  

ا اتبعناه، وإن كان باط   رجعَت عنه، فناظره ميمون بن مهران واألوزاعي، فلما  عندك، إن كان حقًّ
ً
ال

بني   مولى  درهم  بن  الجعد  الشام  في  ظهر  بقتله،  أمر هشام  على ضاللته،  وإصراره  استبان خطؤه 

القرآن  خلق  بفكرة  يؤمن  وكان  أمية،  بني  خلفاء  آخر  محمد  بن  ملروان  معلًما  وكان   .الحكم 
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 وية ازدهار العلوم الدينية في الدولة األم 

                     الرئيسة   املدن   في   العلم   مراكز   ونشوء   التعليم   انتشار   أدى 

  في   الفكرية   الحركة   ازدهار   إلى  القيروان و   والفسطاط   والكوفة  البصرة و    دمشق و  املدينة و  مكة  مثل 

  الحركة   هذه   دفع   في   فعال   بدور   األقاليم،   على    ووالتهم  األمويون  الخلفاء   ساهم   وقد   األموي،   العصر 

  املتعددة   الفكرية   النشاطات   لهذه   موجًزا   عرًضا   يلي   وفيما   مباشر،   غير   أو   مباشر   بطريق   األمام،   إلى 

 الدينية.   العلوم   في   خاصة 
 

 الدينية   العلوم 

هي تلك العلوم التي تعتمد أساًسا على القرآن، وقد ُعرفت الدراسات املتفرعة عنها بعلم القراءات  

أقاليم  معظم  في  جزئًيا  أو  كلًيا  العلوم  هذه  انتشرت  وقد  الحديث،  وعلم  التفسير    الدولة  وعلم 

الطالب  األموية  وارتحال  أخرى  إلى  مدينة  آخر ومن  إلى  من قطر  والفقهاء  العلماء  وكان الرتحال   ،

 العلوم. إليهم سبب مباشر في ارتقاء هذه  
 

 :
ً

 القراءات   علم   أوال

م ولم يكن القرآن قد جمع في مصحف واحد،  632هـ /  11توفي الرسول صلى هللا عليه وسلم سنة  

ّتاب الوحي على اللخاف  
ُ
ا في صدور الرجال )حفظة القرآن(، ومكتوًبا من قبل ك

ً
وإنما كان محفوظ

الجلود(   أي  ديم 
َ
األ )من  والّرِقاع  الرقاق(  البيض  اإلبل  )الحجارة  من  كتاف 

َ
األ )عظام  كتاف 

َ
واأل

والُعُسب   عليه(  لُيركب  البعير  ظهر  على  يوضع  الذي  ب 
َ
ش

َ
الخ وهو  قتب  )جمع  قتاب 

َ
واأل وغيرها( 

 )جمع َعسيب وهو جريد النخل(. 
 

 الصديق   بكر   أبي   عهد   في   القرآن   جمع 

على حده، ولم  وكان مفرَّق اْليات والسور أو مرتب اْليات فقط، وكل سورة في صحيفة أو صحف  

رض ي هللا   الصديق   بكر   أبي  ُيجمع في مصحف واحد )بين اللوحين أو على شكل كتاب( إال في عهد 

من  بمشورة  العديد   الخطاب   بن   عمر   عنه  مقتل  بعد  القرآن  على  خش ي  الذي  عنه،  هللا  رض ي 

أهل   في  الصحابة  من  سنة   اليمامة  يوم  الردة  قتال  الرياض(  قرب  الجبيلة،  بلدة  نواحي  /  13)في  هـ 

ف أبو بكر 634
َّ
األنصاري للقيام بهذه املهمة، فجمع زيد القرآن في صحائف من   ثابت  بن  زيد  م، فكل

َفهم عليه النبي صلى هللا عليه وسلم. وظلت  
َ
ًبا ْليات سوره على ما وق ِ

ّ
الجلد )الرق أو الرقاع(، مرت

https://islamstory.com/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A9/
https://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://islamstory.com/ar/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://islamstory.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://islamstory.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://islamstory.com/ar/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://islamstory.com/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8/
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85?page=6
https://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://islamstory.com/ar/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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خطاب رض ي هللا عنه  هذه الصحائف محفوظة عند أبي بكر رض ي هللا عنه ثم آلت إلى عمر بن ال 

  13م(، طيلة مدة خالفته ) 665هـ / 45)رض ي هللا عنها(، )ت   حفصة  املؤمنين  أم  فحفظها عند ابنته 

 م(. 643  -  634هـ /  23  -
 

 عفان   بن   عثمان   عهد   في   القرآن   جمع 

فترة خالفة  عنه  عفان   بن   عثمان  وفي  /  35  -  23)    رض ي هللا  في  655  -  643هـ  املسلمون  توسع  م( 

ار، وأخذ أهل كل مصر عمن وفد إليهم قراءته فأكبر الصحابة  فتوحاتهم، وتفرق القّراء في األمص 

هذا األمر مخافة أن ينجم عنه التحريف والتبديل وأجمعوا أمرهم أن ينسخوا الصحف األولى التي  

 كانت عند أبي بكر، ويجمعوا الناس عليها بالقراءات الثابتة على حرف واحد. 
 

أرسل  عفان   بن   عثمان  فأرسل  ثم  الصحف،  بتلك  إليه  فأرسلت  حفصة،  ثابت     إلى  ابن  زيد  إلى 

، وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام املخزومي  الزبير   بن   هللا   عبد  األنصاري، وإلى 

)القرشيون( فأمرهم أن ينسخوها في املصاحف وأن ُيكتب ما اختلف فيه زيد مع رهط القرشيين  

 الثالثة بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم، ففعلوا. 
 

واحد  مصحف  في  الصحف  تلك  نسخوا  إذا  /  25)سنة    حتى  إلى  645هـ  الصحف  عثمان  ردَّ  م( 

فق )ِمْصر(، بمصحف مما نسخوا، واحتفظ بنسخة منه عنده باملدينة،  
ُ
حفصة، وأرسل إلى كل أ

جرير  بن  محمد  وقال  واحدة،  نسخة  على  يقرأوا  أن  الناس  عثمان:   الطبري  وأمر  فعله  فيما 

َرق )مزَّق( ما عدا املصحف الذي جمعهم عليه"، 
َ
  "وَجَمعهم على مصحف واحد، وحرف واحد، وخ

ن القرآن من أ  ن يتطرق إليه ش يء من  "وبهذا قطع عثمان دابر الفتنة، وحسم مادة الخالف، وحصَّ

 الزيادة والتحريف على مر العصور وتعاقب األزمان". 
 

القرآن،   تاريخ  في  الكبير واملهم  العمل  إلى أهمية هذا العمل، بقوله: "وبذلك  الباحثين  ويشير أحد 

املدينة   من  الخليفة  أرسله  كل مصحف  والترتيب، وصار  الرسم  في  املوحد  املصحف شكله  أخذ 

أهل البلدة التي أرسل إليها ومن حولها، وصارت تلك املصاحف تعرف باملصاحف  إماًما يقتدي به  

إلى   وإرسالها  بنسخها  أمر  الذي  هو  ألنه  عنه،  هللا  رض ي  عفان  بن  عثمان  إلى  نسبة  العثمانية، 

البلدان، خارج الجزيرة العربية، وصار رسم الكلمات فيها يعرف بالرسم العثماني، وتلك املصاحف  

 صاحف املوجودة اليوم". هي أصل لكل امل 

https://islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%B5%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://islamstory.com/ar/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
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 األموي   العصر   في   القراءات   علوم   تطور 

سمح بقراءات  
َ
كل، وكانت بعض الكلمات ت

َ
ْقط وال ش

َ
تب مصحف عثمان، في معظمه، دون ن

ُ
لقد ك

في   التباين  بدأ  عندما  ظهرت  املشكلة  ولكن  القراءة،  في  صعوبة  العرب  يجد  لم  وربما  متعددة، 

املفتوحة كالفرس والهنود والبربر وغيرهم، فتنبه خلفاء بني أمية ووالتهم إلى  قراءات أبناء الشعوب  

م( بتكليف من زياد بن أبي سفيان )والي العراق  688هـ /  69الدؤلي )ت     هذا األمر، وقام أبو األسود 

)الفتحة والضمة والكسرة( والتنوين، فكان هذا   الحركات  تدل على  ملعاوية(، بوضع أول عالمات 

تم نصر بن عاصم الليثي )ت  بداية  
َ
م( عمل أستاذه من  707هـ /  89للمدرسة النحوية في اللغة، وأ

من  بأمر  وذلك  والي  يوسف   بن   الحجاج  بعده  أفراًدا   العراق  الثقفي،  النقط،  فوضع  حينذاك، 

 وأزواجا واملخالفة بين أماكنها، مما سهل التفريق بين الحروف )الباء، التاء، الياء .. وما يماثلها(. 

اء،   تصنيف   في   البدء   إلى  القراءات  في   االختالفات   هذه   أفرزت   وقد   هذا،  فق   أن   فكان   الُقرَّ
ّ
  على   أت

اء   مشاهير   وهم:   األموي،   العصر   في   بعضهم   ومات   كلهم،   عاشوا   الذين   السبعة،   الُقرَّ

)ت   الداري   كثير  بن  هللا  عبد دمشق، و   م( في 736هـ / 118الَيْحُصبي )ت   الدمشقي  عامر  بن   هللا  عبد 

جود( األسدي الكوفي )ت   عاصم ي مكة، و م( ف 738هـ /  120 ة )أبي النَّ
َ
م(، وأبو  745هـ /  127بن َبْهَدل

)ت   البصري  املازني  التميمي  العالء  بن  زيان  /  145عمرو  و 770هـ  عمارة   حمزة م(،  بن  حبيب  بن 

الكوفي )ت   التميمي  /  156الزيات  )  نافع م(، و 773هـ  أبي نعيم الليثي  ابن  /  169بن عبد الرحمن  هـ 

سدي )موالهم( 785
َ
 م( في الكوفة. 804هـ /  189)ت   الكسائي  م( في املدينة، وعلي بن حمزة األ

 

 التفسير   علم   ثانًيا: 

أحكامه   التفسير  علم  واستخراج  معانيه  وشرح  الكريم  القرآن  تفسير  على  أساًسا  يقوم  علم  هو 

  هللا   عبد  ى الناس، وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم أول مفّسر له، يروى عن وحكمه، وتقريبه إل 

لم   مسعود   بن  آيات  عشر  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  من  م 
َّ
تعل إذا  ا  منَّ الرَّجل  "كان  قال:  أنه 

يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميًعا"، ثم تولى  

أول املفسرين )ورائد الدراسات اللغوية، إذ   عباس   بن   هللا  عبد  صحابته ذلك األمر من بعده، فكان 

عر( وكان تفسير ابن عباس موضع تقدير    كان يشرح الكلمات الصعبة في القرآن  ِ
ّ
بشواهد من الش

ابن عباس( رواها )أحد تالميذه  ، فقال: "إن بمصر صحيفة في تفسير ) حنبل   بن   أحمد   اإلمام  من 

https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://islamstory.com/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3/
https://islamstory.com/ar/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
https://islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A6
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A
https://islamstory.com/ar/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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م( لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصًدا ما كان  737هـ /  120وهو( علي بن أبي طلحة )الهاشمي( )ت  

 كثيًرا". 
 

م(  713هـ /  95األسدي )ت   جبير   بن   سعيد  وأخذ العلم عن ابن عباس كثيرون، لعل من أشهرهم: 

والذي بدوره   مروان   بن   امللك   عبد  كتاب في التفسير، ويقال أنه كتبه بناء على طلب من الخليفة   وله 

الخالفة، وهناك  بديوان  التفسير عنده  )ت   جبر   بن   اهد مج  حفظ نسخة من هذا  /  104املكي  هـ 

هـ /  114القرش ي )ت   رباح   ي أب   بن   عطاء م( و 723هـ /  105م( والضحاك بن مزاحم الهاللي )ت  722

َتادة بن دعامة السدوس ي )ت  732
َ
الجدير ذكره أن كل واحد من أولئك     م(، ومن 736هـ /  118م( وق

 قد كتب كتاًبا في تفسير القرآن، فاستفاد منها من جاء بعدهم. 
 

ا: 
ً
 الحديث   علم   ثالث

-صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير     يقصد به كل ما صدر عن النبي  الحديث  وعلم 

للتشريع    بمعنى استحسانه شيًئا، وهو  ة )وهي املصدر الثاني  نَّ أيًضا بالسُّ ما اصطلح على تسميته 

 اإلسالمي(. 
 

مها ولحفظها من الضياع، وإلى جانب  
ّ
لتعل النبوية في الصدور إحدى الطرق  كان حفظ األحاديث 

  بن   هللا   عبد  ذلك، فقد كان هناك بعض الصحابة ممن كانوا يكتبون هذه األحاديث، فقد ورد أن 

الدوس ي أن   هريرة   أبي كتب عن النبي صلى هللا عليه وسلم علًما كثيًرا مما حدا ب  العاص   بن   عمرو 

أكثر   وسلم  عليه  من أصحاب رسول هللا صلى هللا  أحد  يكن  "لم  فقال:  ذلك،  في  بريادته  يعترف 

 عبد هللا بن عمرو بن العاص فإنه كَتب ولم أكُتب". حدي 
ّ
ا مّني إال

ً
 ث

 

كان عبد هللا بن عمرو بن العاص يحفظ ما يكتب من أحاديث في صحيفة أسماها )الصادقة(،  

 ويقول عنها: "فيها ما سمعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس بيني وبينه فيها أحد". 

م(  680هـ /  60كتبها: عبد هللا بن عباس وَسُمَرة بن جندب الفزاري )ت  وكانت هناك صحائف أخرى  

بيط بن شريط األشجعي، و 
َ
م(،  697هـ /  78الخزرجي األنصاري )ت   هللا   عبد   بن   جابر وأبو َسلمة ن

بعض  ذلك  في  نهجهم  على  السدوس ي   من  التابعين  وسار  َنِهيك  بن  وبشير  جبير  بن  سعيد    أمثال 

https://islamstory.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://islamstory.com/ar/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://islamstory.com/ar/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://islamstory.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
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رة إلى أن ما كان يقوم به هؤالء الصحابة  وعطاء بن أبي رباح، وتجدر اإلشا  الشعبي  البصري وعامر 

 والتابعون من تقييدهم للعلم إنما كان نابًعا من رغبة شخصية وال عالقة للجهات الرسمية بذلك. 

برواية األخبار،   أبنائهم ممن عرف  أن بعض  الصحابة،  في عهد  ومما يؤكد وجود تدوين للحديث 

تب أبي" أو "وَجدت في  يشير إلى مصدره أو مصادره التي استقى منها معلوم 
ُ
اته، بقوله: "وَجدت في ك

 كتاب آبائي". 
 

 العزيز   عبد   بن   عمر   عهد   في   النبوي   الحديث   جمع 

عهد   في  تمت  فقد  واستقصاء،  بشمول  وتدوينه،  الشريف  النبوي  للحديث  جمع  عملية  أول  أما 

م( وبأمر وبإشراف مباشر منه )كجهة حكومية  719  -  717هـ /  101  -  99)  العزيز   عبد   بن   عمر  الخليفة 

أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم األنصاري )ت   إلى  أنه كتب  /  120رسمية(، فيروى  م(،  737هـ 

ماضية،   ة  ُسنَّ أو  وسلم  عليه  من حديث رسول هللا صلى هللا  كان  ما  نظر 
ُ
أ "أن  املدينة:  على  واليه 

ف  فيه كل من  فاكتبه،  العمل، وشاركه  بهذا  الوالي  فقام  هله"، 
َ
أ العلم وذهاب  ِخْفت دروس  قد  إني 

/  107القاسم بن محمد ابن أبي بكر )ت   /  124)ت   الزهري   شهاب   ابن م( و 725هـ  م( وذلك  741هـ 

  لسعة علمهما وإطالعهما. 

نظروا إلى حديث رسول هللا 
ُ
صلى هللا    وبعث عمر بن عبد العزيز إلى علماء األمصار اإلسالمية يقول: "أ

 عليه وسلم فاجمعوه". 

وال شك أن الخطوة التي أقدم عليها عمر بن عبد العزيز تستحق التقدير، فقد كانت هذه الخطوة  

موية، فهي التي رعت املشروع  
ُ
تمثل جهود املؤسسة الرسمية الحاكمة في ذلك الوقت، وهي الخالفة األ

 ومولته وحرصت على إنجازه حتى صار حقيقة واقعة. 

ن، فكتبناها دفتًرا دفتًرا، فبعث  
َ
ن مَرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السُّ

َ
ْهري في هذا الصدد: "أ ويقول الزُّ

رض له عليها سلطان دفتًرا من دفاتره"، فأقبل طالب العلم يتدارسون هذه الكتب، مما كان  
َ
إلى كل أ

أ  الطريق  العمل  هذا  "فتح  فقد  الفكرية،  الحركة  إثراء  في  واضح  أثر  أثمرت  له  الذين  العلماء  مام 

وسالمة   منهجه  لدقة  كان  الذي  الحديث  مصطلح  ظهور  عن  النبوية  ة  نَّ السُّ خدمة  في  جهودهم 

  الجرح  قواعده أن اتخذه العلماء منهًجا في التاريخ والفقه والتفسير واللغة واألدب وغيرها، وظهور علم 

الوّضاعين   والتعديل  وفي  املوضوعة،  األحاديث  في  املؤلفات  وتصنيف  األخرى،  الحديث  وعلوم 

 السنة النبوية مما تعرضت له وحمايتها من كل زيف".   الكذابين، وفي األحاديث املشتهرة وذلك لتنقية 

https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
https://islamstory.com/ar/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://islamstory.com/ar/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84
https://islamstory.com/ar/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84
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 الحياة االقتصادية  و االجتماعية  في العصر األموي 

  ازدهرت  
ً
الحياة االقتصادية في العصر األموي، في حياة اإلمام زين العابدين )عليه الّسالم( تدهورا

فالزراعة  الحدود،  أبعد  إلى  مرافقها مشلولة ومضطربة  جميع  فكانت   ،
ً
العمود    فظيعا كانت  التي 

الدولة   وإهمال  الداخلية،  واالضطرابات  الفتن  بسبب  وذلك   ،
ً
كثيرا قد ضعفت  البالد  في  الفقري 

في   عامة  مجاعة  ذلك  كل  عن  فنجم  املزارعين.  حاجات  في  والنظر  األرض  وإصالح  الري،  ملشاريع 

معظم البيوت    البالد أصابت معظم الطبقة العامة من السكان. كما ارتفعت أسعار السلع وخلت 

 من حاجات الحياة، وأصبحت بطون الناس خاوية وأجسادهم عارية. 

نبالء   بعض  بها  مدح  بقصيدة  املزرية  االقتصادية  حالته  األسدي  عبدل  ابن  الشاعر  وقد صور 

 منه أن يسعفه بما تدر به كفه من جميل فقال: 
ً
 الكوفة، طالبا

 

 بسجال مــن ســــــيبك املعتوم                   أغثني يـــا أبا طــــلحة الجواد                

               
ً
 مفلس، قد علــــمت ذاك، قـديم            فدنك نفس ي فإني   -أحي نفـسا

 عظيم   -أجره، إن فعـــلت ذاك                     أو تطـــوع لنا بســــــلف دقيق              

 ما قـــض ى هللا في طعام اليتيم               ني فال تقاعس ع   -قد علمــــتم               

 وكتـــــاب منـــــمنم كــالوشوم                 ليس لــــي غير جرة وأصيص               

 قد رقـــــعنا خـــروقه بـأديـــــم                         وكــــســـاء أبيــــعه بــــرغيف              

 ولحـاف لكل ضــــيف كريم                      عـــــارينه نشــــيط وأكـــــاف أ               

فكما نرى هذا الشاعر البائس، نهشه الفقر والحرمان، وأماته الجوع يطلب أن يسعفه هذا الرجل  

ال   بائسة  حياة  تعيش  الناس  عامة  وكانت  املدقع.  الفقر  براثن  من  نفسه  ليحيي  بالطعام  الكريم 

 والرخاء، ألن االقتصاد قد تحول كله إلى جيوب األمويين وعمالئهم. تعرف السعة  
 

 ترف امللوك األمويين: 

بالقوهي  يرفلون  فتيانهم  فكان  والترف،  بالنعم  األمويين  ملوك  الدنانير   انغمس  كأنهم  والعرش ي 

 الهرقلية، وكان عمر بن عبد العزيز يلبس الثوب بأربعماية دينار ويقول: ما أخشنه. 

هارون بن صالح عن أبيه قال: كنا نعطي الغسال الدراهم الكثيرة حتى يغسل ثيابنا في إثر  وروى  

 . الذي فيها   -يعني املسك    -ثياب عمر بن عبد العزيز من كثرة الطيب  
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وكان مروان بن أبان بن عثمان يلبس سبعة قمصان كأنها درج بعضها أقصر من بعض، وفوقها  

ملؤرخون الكثير من األخبار التي تدل على ترفهم الكبير وتالعبهم  رداء عدني بألفي درهم. وقد ذكر ا 

 باقتصاد األمة وثرواتها وبعدهم عن تعاليم اإلسالم السمحة العادلة. 
 

 هباتهم السخية للشعراء: 

أسرف امللوك األمويون الكثير من هباتهم للشعراء، فأجزلوا لهم العطاء ليقطعوا ألسنتهم وينطقوا  

نال مرة أخرى عشرة آالف دينار،  بفضلهم. فاألحوص،   ألف درهم، كما  نال مرة مائة  شاعرهم، 

 من تجارة أو ميراث وإنما هو من هبات  
ً
ويشير إلى ثرائه الواسع في شعره فيّوضح إنه لم يكن مكتسبا

 األمويين وعطاياهم فقال: 
 

 من تجارة          
ً
ـــــــا كــان لي طـــــارفا  مــن املال متلدا                     ومـ

ً
 وما كان ميراثا

 وسؤددا                ولكن عطـــــايا من إمـــــام مبـــــــارك           
ً
 وجــودا

ً
 مـــال األرض معروفا

 

 وقال في مدح الوليد بن عبد امللك: 
 

 ولم يثب إمــــــام أتـــــ             
ً
            ــاه امللك عفوا

ً
 وال دمـا

ً
 حراما

ً
 على ملــــكه ماال

 وكــــــان هللا بــــالناس أعلما                     تــــــخيــــــره رب العـــــــباد لخـــــلقه            
ً
 وليــــــا

           
ً
ما لبـــ            فلما ارتضـــــاه هللا لـــــــم يدع مسلما

ّ
 يــعــــــته إال أجــــــاب وســـــــل

 من تشاءما               يـــــنال الغـــــنى والعز من نــــال وده            
ً
 عـــــاجال

ً
 ويرهـــــب موتا

 وغــــيث حيا يـــحيا به الناس مرهما                    وإن بكـــــفيه مـــــــفاتــــــيح رحــــمة             

  
ً
متملقا فضائله  وينشر  مساوءه  يخفي  عمالئه  من  ويكون  بالوليد  يتصل  من  إن  الشاعر  يقول 

، ينال الغنى والثراء العريض، وأما من ينصرف عنه، فإنه ينال املوت املعجل. و 
ً
من الطبيعي  متكسبا

أن نجد في كل عصر، وخاصة في عصر اإلرهاب والتجويع، من يتملق للسلطان لينال الحظوة عنده  

 فيكذب ويخادع ويصانع ليكسب لقمة عيشه.. 

امللك بن مروان. روى أحد أساطين   البالط األموي، وبصورة خاصة شاعر عبد  واألخطل شاعر 

 على عبد امللك ب 
ً
ن مروان فمدحه بقصيدة عامرة األبيات مطلعها  األدب قال: دخل األخطل يوما

إلى   أكتب  أن  أتريد  ويحك!  لْلخطل:  وقال  إعجاب  أيما  األموي  امللك  بها  فأعجب  القطين(  )خف 
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اْلفاق أنك أشعر العرب، فقال: أكتفي بقول أمير املؤمنين، فخلع عليه وأمر بجفنة كانت بين يديه  

 فخرج ب 
ً
ه وهو يقول: هذا شاعر أمير املؤمنين، هذا أشعر  فملئت له دراهم، ثم أرسل معه غالما

 العرب. 

قال األخطل هذه القصيدة في عبد امللك بن مروان بعد فتحه العراق وانتصاره على مصعب بن  

 الزبير، وفرض عليه موقفه السياس ي أن يهجو أعدائه بني أمية، فقال: 
 

 أظفره هللا، فليـــــهـــنأ لـــه الظفر                             إلــــــى امـــــرئ ال تــعدينا نوافله                     

 خليفة هللا يستــــسقي بــــه املطر                    الخــائض الغمرة، امليمون طائره                    

 ما إن يـوازى بأعلى نبتها الشجر                     في نـــبعة من قريش يعصبون بها                   

بـاء وأهل الفخر إن فخروا    أ                       تعلو الهضــاب وحلوا في أرومتها                      هل الرَّ

 إذا أملــــت بهم مـــكروهة صبروا              حشد على الحـق عيافو الخنا أنف                  

 إذا قدروا                   ـتى يستقاد لهم شمس العداوة حـــ                   
ً
 وأعـــظم الناس أحـــالما

 صغير، بــــعد، مـحتقر                      أعطـــــاهم هللا َجدا ينــــصرون به                   
َّ
 ال َجـــّد اال

 ـوم، هم آووا، وهم نصروا أبناء قـ                           بني أمــــــية قــــد نــاضلت دونكم                   

 عليــــا مــعد، وكانوا طاملا هدروا            أفحمت عنكم بني النجار قد علمت                  

وعداوتهم   الحق،  على  األمويين، حشد  إن  بشعره:  املتكسب  األموي  البالط  شاعر  األخطل  يقول 

األنصار وهم قبيلتا األوس والخزرج الذين  قاسية على من يتمرد عليهم. وقد ناضل الشاعر دونهم  

 في يثرب ملا هاجر من مكة. 
ً
 آووا النبي محمدا

ثم يمننهم ويقول إنه بمدحهم هذا أسكت عنهم بني النجار وهم قوم من األنصار ومنهم شاعر النبي  

  )حسان بن ثابت( إنه شاعر يبيع كالمه بدنانير األمويين وهمه الوحيد كسب املال وال فرق عنده 

 بهجاء أعدائهم. 
ً
 بين الحق والباطل. ولم يكتف بمدحهم بل تكفل أيضا

يوسف   بن  الحجاج  ، هو 
ً
 وغدرا

ً
 وظلما

ً
أكثرهم فجورا إلى مدح  الوالة،  إلى مدح  امللوك  ومن مدح 

الذي سفك الدماء وقتل األحرار وهدم الكعبة ورماها باملجانيق... هذا الوالي الفاجر العاهر مدحه  

 نوانها: )نور أضاء البالد(، قال فيها: األخطل بقصيدة ع 
 

 خير البــــرية للــــذنوب غفور                  أحـــــيا اإللـــــه لنا اإلمام فإنه                 



 

 

133 
 

 ظلم تـــــكاد بـــها الهداة تجور            نور أضاء لنـا البالد وقد دجت               

ـــ                  وأخــــو املكارم بالفعال فخور                عل صالح الفاخرون بكــــل فــ

 إذا نـــــزلت علـــيك أمور               فــــعليك بالحجـــاج ال تعدل به                
ً
 أحدا

 أن ابن يــوسف حازم منصور               ولقـــــد علمت وأنت أعلمنا به                 

 منه يـــــجيء بــها إليك بشير            تزال غنيمة وأخو الـصفاء فما                 

 شعر تكسبي هم صاحبه كسب امليل ونيل الجوائر السنية من ملوك بني أمية ووالتهم. 
ً
 وهذا أيضا

 

 هباتهم للمغنين واملطربين: 

توافدوا عليهم من   الذين  املغنين  الجوائز على  أغدقوا  فقد  للشعراء،  العطاء  األمويون  أجزل  كما 

 شتى البلدان. 

ومغنيات   مغني  جميع  واستقدم   .
ً
دينارا ألف  عشر  اثني  املغني   

ً
معبدا يزيد  بن  الوليد  أعطى  فقد 

الحجاز وأغدق عليهم الجوائز الكثيرة. من هؤالء وفد على يزيد بن عبد امللك معبٌد ومالك بن أبي  

 السمح وابن عائشة فأمر لكل واحد منهم بألف دينار. 

املفتي   الوليد  دينار.  وطلب  بثالثة آالف  فأجازه  بغنائه،  إليه وغناه فأعجب  الكاتب فذهب  يونس 

وهكذا كما ترى كانت تتفرق ثروات األمة اإلسالمية على املغنين واملطربين والعابثين من أجل نزوات  

خناق   على  يشد  فيه  والبؤس  الفقر  أخذ  وقت  في  وذلك  الحقيرة.  ورغباتهم  الرخيصة  امللوك 

د لالقتصاد اإلسالمي أي وجود في واقع الحياة العامة. وال يخفى أن هذه صفات  املواطنين، ولم يع 

 الحكم الدكتاتوري الذي يسير وراء األهواء والعواطف وال يتقيد بقانون أو دين أو أخالق. 

 شيوع الغناء: 

 للمغنين واملغنيات من شتى البلد 
ً
 له ومقصدا

ً
ان.  شاع الغناء في املدينة املنورة حتى أصبحت مركزا

وقال أبو يوسف   قال أبو الفرج األصفهاني: إن الغناء في املدينة ال ينكره عاملهم، وال يدفعه عابدهم 

في هذه األغاني، ما منكم شريف وال دنيء   أهل املدينة،  يا  أهالي املدينة: ما أعجب أمركم  لبعض 

 يتحاش ى عنها. 

املدينة مخبأة، وال شابة وال شاب،    وكان العقيق إذا سال، وأخذ املغنون يلقون أغانيهم لم يبق في 

وال كهل إال خرج ببصره ويسمع الغناء. ومن طريف ما ينقل أنه شهد عند عبد العزيز املخزومي،  

قاض ي يثرب دحمان املغني الشهير لرجل من أهل املدينة على رجل من أهل العراق فأجاز القاض ي  
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ري الغناء، فقال القاض ي: غفر هللا لنا ولك،  شهادته وعدله، فقال له العراقي: إنه يغني ويعلم الجوا 

 وأينا ال يتغنى. 

وكان فقيه املدينة مالك بن أنس له معرفة تامة بالغناء، فقد روى حسين بن دحمان األشقر، قال:  

 كنت باملدينة فخال لي الطريق وسط النهار فجعلت أغني: 
 

 كـــأنهم غصاب            مــــــا بــــال أهــــــلك يا رباب                                               
ً
 خـــــزرا

 قد فتحت، وإذا وجه قد بدا تتبعه لحية حمراء، فقال: يا فاسق أسأت التأدية،  
ً
قال: فإذا خوخة

طو  أن  يغني فظننت  اندفع  ثم  الفاحشة،  وأذعت  القائلة  له:  ومنعت  فقلت  بعينه،  نشر  قد   
ً
يسا

أصلحك هللا من أين لك هذا الغناء؟ فقال: نشأت وأنا غالم حدث أتبع املغنين وآخذ عنهم، فقالت  

لي أمي: إن املغني إذا كان قبيح الوجه لم يلتفت إلى غنائه، فدع الغناء، وأطلب الفقه، فإنه ال يضر  

ف  الفقهاء.  واتبعت  املغنين  فتركت  الوجه،  قبح  وال  معه  ال،  فقال:  فداك،  جعلت  فأعد  له:  قلت 

 كرامة، أتريد أن تقول: أخذته عن مالك بن أنس، وإذا هو مالك بن أنس، ولم أعلم. 

وسواء أصحت هذه الرواية أم ال تصح، وسواء أوضعها الحاقدون على مالك أم نقلوها للحط من  

 من مراكز الغناء   شأنه، فإن الذي ال ريب فيه أن املدينة املنورة في العصر األموي 
ً
 مهما

ً
كانت مركزا

 لتعليم الجواري الغناء والرقص. 
ً
 خاصا

ً
 في العالم اإلسالمي، ومعهدا

 

 الغناء والرقص: 

كانت تقام في يثرب واملدينة حفالت الغناء والرقص ألشهر املغنين واملغنيات، وربما كانت مختلطة  

 بين الرجال والنساء، ولم توضع بينهما ستارة. 

، وألبست من كان معها برانس،  روى  
ً
 طويال

ً
، ولبست برنسا

ً
أبو الفرج قال: إن جميلة جلست يوما

ثم قامت ورقصت، وضربت بالعود، وعلى رأسها البرنس الطويل، وعلى عاتقها بردة يمانية، وعلى  

  القوم أمثالها وقام ابن سريج يرقص، ومعبد، والغريدي، وابن عائشة، ومالك، وفي يد كل منهم عود 

القوم على غنائها، ثم دعت بثياب مصبغة،   يضرب به على ضرب جميلة، ورقصها، فغنت وغنى 

ودعت للقوم بمثل ذلك فلبسوا، وتمشت ومش ى القوم خلفها، وغنت وغنوا بغنائها بصوت واحد.  

 وكانت عائشة بنت طلحة تقيم احتفاالت مختلطة من الرجال والنساء، وتغني فيها عزة امليال. 
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 أهل املدينة بالغناء: تأثر  

 وهو ال يدري. ويزيد  
ً
 من جميلة فشق قميصه إلى أسفله فصار قباءا

ً
سمع  عمر بن أبي ربيعة صوتا

بن عبد امللك اشترى املغنية )سالمة القس( من موالها بعشرين ألف دينار. ثم خرج أهل املدينة  

 لتوديعها، وقد ملؤوا رحبة القصر، فوقفت بينهم وغنتهم: 
 

                                         
ً
 مــــا ملـن ذاق ميتة من إياب            فــــــارقوني وقد عــــلمت يقينا

 والناس وراءها ينتحبون ويبكون كلما رددت هذا الصوت. 

الذي   إلى جانبه  تغني عنده، وكان  والراقصة )حبابة( فجعلت  املغنية  اشترى  امللك  بن عبد  ويزيد 

أهل املدينة فعرض لحيته إلى شمعة فاحترقت ولم يحس بها من شدة الطرب. وقد  باعها، وهو من  

 نقل لنا املؤرخون الكثير من النوادر عن شدة تأثر أهل املدينة بالغناء والطرب. 
 

 تعليم الغناء في يثرب: 

الغناء للفتيان  كانت يثرب في عهد األمويين تعج باملغنيين واملغنيات وكن يقمن بدور فعال في تعليم  

ى  
ّ
 أن مدينة النبي )صل

ً
والفتيات، فانتشر الغناء وانتشر معه املجون والفساد. ومن املؤسف حقا

تكون   أن  املؤمل  من  وكان  العابثة،  للحياة   
ً
مركزا األموي  العصر  في  م( صارت 

ّ
وسل وآله  عليه  هللا 

 للتطور الفكري والحضاري  
ً
 هاما

ً
في العالم العربي واإلسالمي،  مصدر إشعاع للثقافة الدينية ومركزا

إال أن ملوك بني أمية انتوعوا منها هذه الظاهرة الكريمة وأفقدوها زعامتها السياسية واالجتماعية  

 والدينية. 

ويبدو أن تركيز األمويين على تدفق الجواري وإشاعة الغناء في هذه املدينة بالذات القصد منه هو  

املطالبة بالخالفة والحكم. فاملال لديهم، والجواري عندهم،  تلهي الشباب بهذه األمور وإبعادهم عن  

كان   بالثورة، هكذا  للتلهي وإضاعة الوقت، وملاذا الحروب والقيام  الغناء والرقص موجودة  ودور 

 يفكر الحكم األموي. 

التوابين الذين ندموا أشد   أنهم توهموا ذلك حيث قامت الثورات من كل جانب فكانت ثورة  إال 

 تركهم نصرة الحسين )عليه الّسالم(. وثورة املختار، وثورة ابن الزبير.. الندم على  
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 مجون األمويين 

 

عاش ملوك بني أمية كالقياصرة واألكاسرة، حياة كلها لهو وعبث، فامضوا لياليهم بشرب الخمور  

يزيد بن معاوية  وإقامة حفالت الغناء والرقص، وكان أول من آوى املغنين وشجع الغناء من بني أمية  

الذي بذل أبوه كل جهد حتى سلمه زمام الحكم. فقد كان يطلب املغنين واملغنيات من املدينة إلى  

 ال يخاف ال من ربه وال من مجتمعه. 
ً
 الشام، ويتجاهر بالفسق والفجور ويشرب الخمر علنا

 ف 
ً
 من كل  ومن مجانهم املعروفين الوليد بن يزيد الذي باع عقله للشيطان وعاش متهتكا

ً
 فارغا

ً
اسقا

القيم األخالقية. طلب املغني املعروف ابن عائشة فغناه بصوت رخيم، فطرب األمير األموي على  

  
ً
غنائه حتى فقد صوابه. فقال للمغني: أحسنت، أحسنت، ثم نزع ثيابه، فألقاها عليه، وبقي مجردا

كبها بأبي أنت، وانصرف، فقد  إلى أن أتوه بمثلها، ووهب له ألف دينار، وحمله على بغله، وقال: ار 

 . تركتني على مثل )املقلى( من حرارة غنائك 

 

، وملا سمع منه أحد أصواته شق عليه حلة وش يء، ورمى بنفسه في  
ً
 آخر، عطردا

ً
ثم استقدم مغنيا

، وملا أفاق قال لعطرد: كأني بك قد دخلت املدينة،  
ً
بركة خمر، فما زال بها حتى أخرج كامليت سكرا

مجا  في  فغنيته  فقمت  علي  فاقترح  عليه  فدخلت  املؤمنين،  أمير  دعاني  وقلت:  وقعدت،  لسها 

وأطربته، وشق ثيابه، وفعل، وهللا لئن تحركت شفتاك بش يء مما جرى فبلغني ألضربن عنقك، ثم  

 . أعطاه ألف دينار فأخذها وانصرف إلى املدينة 

 املناقشة 

 ؟ كيف أثرت طبيعة الحياة في العصر األموي على األدب  ➢

 ما هي أهم األسباب التي دفعت عجلة األدب في العصر األموي؟  ➢

 . مظاهر الحياة السياسية في العصر األموي   اكتب باإليجاز  ➢

 . مكانة الشعر السياس ي في العصر األموي اذكر   ➢

 . العصر األموي   في لحياة الدينية  اكتب مقاال موجزا   ➢

 وي. الق الضوء على الحياة االقتصادية واالجتماعية في العصر األم  ➢
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 الـوحــدة السابعة 

 

 

 

 

 

 

 

 في العصر األموي  ورواتها  النثر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 إعداد:  الدكتور حافظ حارث سليم 

 الدكتور حافظ معظم شاه :  ةمراجع
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 141 النثر في العصر األموي 

 142 سمات النثر في العصر األموي 

 142 األموي فنون النثر في العصر 

 143 فن الخطابة   

 144 فن الرسائل  

 144 املوعظة التقوية  

 145 أعالم النثر في العصر األموي 

 145 عبد الحميد الكاتب 

 145 زياد بن أبيه   

 145 الحجاج بن يوسف الثقفي 

 146 نماذج من النثر في العصر األموي 

 146 أسئلة املناقشة            
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 التعــارف 
 

" ملادة  سابعة  وحدة  العربي  تاريخ  فهذه  اللغة  القديماألدب  في  البكالوريوس  ملرحلة   "

 القديم. العربي    نثر  ذج الالعربية وآدابها، وتشتمل على نما

تحتوي   التي  املذكورة  للمادة  أنها وحدة هامة  الوحدة على  يقرأ هذه  وال يخفى على من 

 القيمة.   فنون النثر  ونماذج    دباءالشخصيات البارزة من األ على املعلومات املفيدة مثل  

 في البداية  
ُ
في العصر األموي وهذه الوحدة تعّرِف النثر  و    فن الخطابةوفنونه مثل    سمات 

 املوعظة التقوية و    فن املناظرةو  فن الرسائل

  

م هذه الوحدة ترجمة   و   عبد الحميد الكاتب مثل  أعالم النثر في العصر األموي    وأيًضا تقّدِ

 ي وغيرهم  الحجاج بن يوسف الثقو زياد بن أبيه 

 نماذج من النثر في العصر األموي وكما تقوم هذه الوحدة بتقديم  

 وتوضيح الكلمات الصعبة وشرح النص، باإلضافة إلى املناقشة.

 

 وباهلل التوفيق.  
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 األهـــــداف 
 

ْن:  
َ
اِلِب أ

َّ
ى الط

َ
َوْحَدِة َوِاْسِتْيَعاِبَها َعل

ْ
 َبْعَد ِدَراَسِة َهِذِه ال

1-   
َ
فن و  الرسائل     فن و  فن الخطابةوفنونه مثل  سمات النثر في العصر األموي َيْعِرف

 املوعظة التقوية و  املناظرة 

و  زياد بن أبيه    و    عبد الحميد الكاتب مثل  أعالم النثر في العصر األموي    ُيِلمَّ بترجمة -2

 ي وغيرهم الحجاج بن يوسف الثق

 وتوضيح الكلمات الصعبة وشرح النص  نماذج من النثر في العصر األموي َيعلم   -3
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 النثر في العصر األموي 

 هل كان النثر في العصر األموي بقوة الشعر؟   

كان الشعر في العصر األموي هو األكثر ازدهاًرا والذي استأثر بعقول الناس وقلوبهم، إال أّن  

كذلك   فاألمر  الناس،  بين  وأثًرا  ميداًنا  للشعر  أنَّ  فكما  أيًضا،  كبيرة  بصور  ازدهر  قد  النثر 

نثر أبلغ من الشعر، ومقتض ى الحال ال يستوعب أن  بالنسبة للنثر، فهناك أوقات يكون فيها ال

يقال فيه الشعر، بل يحتاج إلى كالم منثور بليغ، يفهمه عامة الناس وخاصتهم، وهذا ما ظهر  

واملناظرات   والرسائل  الخطابة  فهناك  واملتعّددة،  املتنوعة  النثر  ألوان  من  األموي  النثر  في 

 ئص وسمات. وغيرها، كما أّن للنثر عوامل قوة وضعف وخصا

 

 أثر االمتزاج الثقافي في النثر األموي  

ورسائل   خطابة  من  النثر  على  أثر  من  غيرها  مع  اإلسالمية  الثقافة  تالقي  أحدثه  ما  وهو 

 ومناظرات وغيرها.  
 

 الثقافة اإلسالمية  

تدين   العربية  الجزيرة  كافة، وأصبحت  العرب  دين  الجاهلية أصبح  انقضاء  بعد  إّن اإلسالم 

اإلسالم عن آخرها، ملا كان لإلسالم سمت خاص وطبع ظاهرأضفى على النثر ما أضفاه  بدين  

ثر باأللفاظ املستمدة من القرآن الكريم والحديث  ه كما مدَّ النَّ على النثر من روح  دينّية، ومدَّ

في  بعثها  التي  القوة  إلى  باإلضافة  املذمومة،  باملوضوعات  الحديث  عن  ده  وقيَّ الشريف، 

 د سمت على فنون النثر األخرى. الخطب وق
 

 الثقافة األجنبية )الفارسية واليونانية(  

موا لغتهم بوصفها لغة القرآن واللغة الرسمية في   
ّ
ذلك أّن أبناء غير العرب عاشوا معه وتعل

امتزج   الدولة، فسرعان ما  في  بلوغ مراتب عالية  إلى  الدولة اإلسالمية، وكان هؤالء يطمحون 

، ومن هذه الثقافات النبطية والسريانية والقبطية والبربرية، إال أن تأثر  غير العرب بالعرب

بأسماء   يتصل  وأكثرها  فارّسية،  مفردات  فيها  فأدخلوا  واسًعا،  تأثًرا  كان  بالفرس  العرب 
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النحو،  في  ة  الفارسيَّ القواعد  بعض  أدخلوا  كما  وأدواته،  اللهو  ومجالس  واألشربة  األطعمة 

 العرب أنفسهم.وشاع اللحن واللكنة في 

 سمات النثر في العصر األموي 

بع النثر في هذا العصر بسمات خاّصة ميزته عن النثر في بقية العصور، منها ما يأتي:  
ُ
 ط

 

 الطابع العام إسالمي:  

بالتحميد   تبدأ  لم  التي  الخطب  تبدأ بحمد هللا والثناء عليه والصالة على رسوله، وسموا  إذ 

أب -بالبتراء   بن  زياد  وحرص    -يهكخطبة  للمخاطبين،  الدعاء  من  املقام  يناسب  بما  وختمها 

 الخطيب على االقتباس من القرآن الكريم. 
 

 انتقاء األلفاظ القوية:  

القلوب  وتستثير  فيها،  فتؤثر  العقول  تخاطب  التي  األلفاظ  اختيار  على  الكاتب  حرص 

 لتأثير. فتستميلها، فكلما أجاد الكاتب في انتقاء األلفاظ كلما زاد مقدار ا
 

 انتقاء األساليب املؤثرة والقوّية:  

فاألساليب هي التي تقدم األلفاظ والعبارات في إطارات محددة، وينبغي أن يتناسب األسلوب  

مع مقتض ى الحال واملقال، فيتراوح الكاتب بين األساليب اإلنشائية في مكان، وفي مكان آخر  

 يستخدم األساليب الخبرية.  
 

 املراوحة بين الطول والقصر: 

في  كما  واإليجاز  بالقصر  السياسّية، وبعضها  الرسائل  في  كما  بالطول  الرسائل  بعض  تتسم 

 الرسائل اإلخوانّية، لكن دون إيجاز مخل أو إسهاب ُممّل. 
 

 فنون النثر في العصر األموي 

نثر، فقد كان من إّن الشعر له أغراض ومضامين وأساليب عرض، فاألمر متماثل بالنسبة لل 

عند   كبير  مقدار  وجود  تستدعي  والتي  قديًما  العرب  بها  اشتهر  التي  الخطابة  النثر  فنون 
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التي تتطلب وجود ذائقة فنية جميلة  أيًضا الرسائل  الخطيب من الفصاحة والبالغة، ومنها 

لخصم لدى الكاتب تزين بها العبارات في طيات الرسائل، ومنها أيًضا املناظرات التي يتصف ا

 فيها بالقدرة العقلية العظيمة والقدرة على املقارعة بالحجة والبرهان. 
 

 فن الخطابة  

 الخطابة  

الناس بهدف استمالتهم لرأي   ُيلقى أمام جمهور من  هي كالم منثور مسجوع أو غير مسجوع 

كبيًرا وكان ذلك ما، أو الحديث عن أمر مهم، وقد ازدهرت الخطابة في العصر األموّي ازدهاًرا  

الدينّي،   الوعظ  خطب  انتشار  إلى  باإلضافة  الدينية،  واملذاهب  السياسية  األحزاب  لكثرة 

 وموهبة العرب وفصاحتهم، وأنواع هذه الخطب هي: 
 

 الخطب السياسية:  

ها الخلفاء الراشدون وسار على نهجها بني أمية وخطباؤهم ودعاتهم ووالتهم، وتكون   وقد استنَّ

ر عن اْلراء وشرح األهداف والغايات، وغالًبا ما تكون لهجتها قاسية تهز القلوب وسيلة للتعبي

 كخطب زياد بن أبيه والحجاج. 
 

 الخطب الدينية:  

وهي التي تلقى في صالة العيدين والجمعة واملناسبات األخرى للتوجيه واإلرشاد والوعظ، وقد 

العصر في  ازدهارها  العصر اإلسالمي واستمرَّ  في  في    ازدهرت  املشهورة  الخطب  األموي، ومن 

 هذا املجال خطبة عمر بن عبد العزيز، وخطبة واصل بن عطاء.  
 

 خطب الوفود:  

اشتهرت في العصر الجاهلّي في املصاهرة واملنافرة واملصالحة وعند لقاء امللوك واألمراء، وقد  

النبي   عهد  في  أيًضا  وسلم-اشتهرت  عليه  هللا  الوفود    -صلى  في  لقائه  إلعالن  عند  أتت  التي 

إللقاء   للوفود  الباب  أمية  لبني  الخلفاء  فتح  األموي  العصر  وفي  النبي،  ومبايعة  إسالمها 

 الخطب بين أيديهم، ومن هؤالء الخطباء: األحنف بن قيس.
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 فن املناظرة   

تدور بين طرفين مختصمين حول موضوع معين بالدفاع من طرف والهجوم من طرف آخر،  

الترو بغرض  تكون  املعادية  وقد  األحزاب  وللهجوم على  عنها،  والدفاع  السياسية  لْلحزاب  يج 

مهمة   شخصية  عن  الدفاع  في  تكون  وقد  والحق،  الصواب  عن  وبعدها  ضاللها  وبيان 

في هدم   الطرفين جهدهم  ويبذل كال  الشعراء،  أو حتى شاعر من  أمير  أو  كشخصية خليفة 

، ويذكر في العصر األموي مناظرات قامت  مزاعم اْلخر وإثبات رأيه بالحجة والبرهان والدليل

 بين الشعراء والنحاة، كالتي قامت بين الفرزدق وابن إسحق.
 

 فن الرسائل 

أو    الخلفاء ووالتهم  بين  تدور  وكانت  األموي  العصر  في  انتشرت  التي  الكتابات  فنون  هي من 

والرفاق   األصدقاء  بين  أو  والته،  إلى  مروان  بن  امللك  عبد  كرسائل  "الديوانية"  أعدائهم 

أو شكوى، كرسائل   تعزية  أو  تهنئة  أو  وتدور حول موضوعات شخصية كعتاب  "اإلخوانية" 

إ قواعدها  سالم مولى هشام  العصر، وقد وضع  في هذا  التي دونت  إخوانه، وكثرت  بعض  لى 

وأصولها عبد الحميد الكاتب الذي عني بتجويد عباراته وبنائها بناًء أنيًقا، وكانت معانيه تسير  

 في نسق مرتب مستقل في مضمونه متصل في عباراته. 
 

 املوعظة التقوية  

بالدين    التمسك  الديني، واإلرشاد والحث على  الوعظ والتوجيه  النثر كتب ملوضوع  نوع من 

هللا،  حّرم  عّما  باالبتعاد  الحنيف،  الشرع  ألحكام  والعودة  نواهيه،  واجتناب  أوامره  واتباع 

الحجة،   من ذي  العشر  أوقات محددة كشهر رمضان ودخول  في  املواعظ  قال هذه 
ُ
ت وكانت 

عمرة، وقد ال يكون لها أوقات محددة فتقال على وجه العموم دون تحديدها  وعند الحج أو ال

بمناسبة معينة، وقد كان أسلوبها يتراوح بين الترغيب والترهيب ومخاطبة القلوب بكالم مؤثر  

املساجد  في  العامة  ويعظ  والوالة  الخلفاء  يعظ  فكان  البصري،  الحسن  بها  واشتهر  معبر، 

كتب باألسلوب
ُ
 اإلنشائي.  والطرقات، وت
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 أعالم النثر في العصر األموي 

 وهم أشعر من قالوا في فنون النثر في العصر األموي. 
 

 عبد الحميد الكاتب  

وهو عبد الحميد بن يحيى بن سعد الكاتب، التحق بديوان هشام ين عبد امللك وتعّرف إلى   

ع والتقى واإلخالص  مواله سالم وأعجب به ودّربه، وأصبح كاتب مروان بن محمد، ُعرف بالور 

والفارسية   والدينّية  العربية  من  أخذت  ثقافته  الفهم،  عميق  الثقافة  واسع  وكان  عمله،  في 

التي اطلع عليها مع غيرها من الثقافات األخرى، وكان له نظرة سياسية خبيرة، بلغ منزلة عالية  

ا بتجويد عباراته معتمًدا على ُحسن  ُعني  العسكرية،  الحديث عن األمور  لتقسيم وتوازن  في 

 الجمل واأللفاظ. 

 

 زياد بن أبيه   

ظهرت   أبيه،  إلى  نسبه  في  اختلفوا  الناس  ألّن  أمه  إلى  سب 
ُ
ن سمية،  بن  زياد  املغيرة  أبو  وهو 

التي  الفتنة  أيام  العراق  ولي  الطائف،  أهل  من  وهو  الصغر  منذ  والنجابة  الذكاء  عالمات 

ح  ملعاوية،  ثم  لعلي  والًيا  فكان  حينئذ  فيه  خطبه  شاعت  اشتهرت  القبلية،  العصبية  ارب 

املتكلف،  غير  والسجع  القرآن،  وألفاظ  بأساليب  العميق  والتأثر  والتقسيم  العبارة  بحسن 

وكان كثير االستشهاد باألمثال العربية، وهو قد اشتهر أيًضا بسفك الدماء ليجبر الناس على  

 قرار للعراق. أن يلتزموا بالطاعة، وشدد العقاب في حق املذنبين وأعاد االست
 

 الحجاج بن يوسف الثقفي  

طموًحا    كان  فقيرة،  نشأة  ونشأ  بالطائف  ُولد  الثقفي،  يوسف  بن  الحجاج  محمد  أبو  هو 

امللك شجاعته وقوته   رأى عبد  إلى جيش معاوية، وملا  التعليم وانضم  املجد، ترك  إلى  يتطلع 

الناس   فأخذ  سنة  عشرين  العراق  ى 
ّ
تول عاد  ا 

ّ
ومل مكة،  في  الزبير  بن  هللا  عبد  لقتال  وّجهه 

األمن إلى نصابه، وقض ى الفتنة فيها، كان خطيًبا بارًعا ال يشق له غبار، إال أنه بالشدة وأرجع  

 كثير القتل في املسلمين مستبيًحا لدمهم. 
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 نماذج من النثر في العصر األموي  

 ذاعت فنون من النثر بين الناس وحفظوها كما لو أنها شعًرا، ومن النماذج عليها ما يأتي:  
 

 قال الحجاج في خطبته الشهيرة ألهل الكوفة:

"أما وهللا إني ألحمل الشر بثقله وأحذوه بنعله وأجزيه بمثله، وهللا يا أهل العراق إني ألرى رؤوًسا    

ي لصاحب 
ّ
 ها، وهللا لكأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى".  قد أينعت وحان قطافها، وإن

 

 كتب عبد الحميد في رسالة له إلى الكتاب: 

م إلى عدو هللا الجلف الجافي، األعرابي املتسكع في حيرة     "أّما بعد، فإنَّ أمير املؤمنين عندما تحزَّ

الجهالة، وظلم الفتنة، ومهاوي رعاعه الذين عاثوا في أرض هللا فساًدا، وانتهكوا حرمة اإلسالم  

ا، وبدلوا نعمة هللا كفًرا 
ً
 استخفاف

 

 أسئلة املناقشة 

 . أعالم النثر في العصر األموي  اكتب باإليجاز  .1

 . فن الخطابة في العصر األموي  اكتب مقاال موجزا حول  .2

 . الق الضوء على  فن الرسائل في العصر األموي  .3

 . مقاال حول فنون النثر في العصر األموي  قدم .4

 ؟ما هي أهم سمات النثر في العصر األموي  .5
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      الـوحــدة الثامنة 

 

 

 

 

 

 الشعر  األموي 
 

 

 

 

 

 

 

 إعداد:  الدكتور حافظ حارث سليم 

  الدكتور محمد خرم شهزاد : ةمراجع      
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 التعــارف 
اللغة العربية وآدابها،    ملرحلة البكالوريوس في   القديم  األدب العربي  تاريخ  فهذه وحدة ثامنة ملادة " 

 الشعر في العصر األموي وتشتمل على  

وحدة متسلسلة هامة للمادة املذكورة التي تحتوي على   على من يقرأ هذه الوحدة على أنه  وال يخفى 

 وأغرضه وخصائصه   الشعر في العصر األموي حول  املعلومات املفيدة  

م    اب ازدهار الشعر في العصر األموي أسب   و   األموي اتجاهات الشعر في العصر  وهذه الوحدة تقّدِ

م هذه الوحدة ترجمة   عمر  و    كعب األزدي و    زياد األعجم مثل  شعراء العصر األموي  وأيًضا تقّدِ

 الفرزدق  و    جرير و    األخطل و   جميل بن معمر و    األحوص و    ة بن أبي ربيع 

 و أغراضه خصائص الشعر األموي    وتتحدث هذه الوحدة أيضا  

 

 

 وباهلل التوفيق.  
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 األهـــــداف 
 

ْن:  
َ
اِلِب أ

َّ
ى الط

َ
َوْحَدِة َوِاْسِتْيَعاِبَها َعل

ْ
 َبْعَد ِدَراَسِة َهِذِه ال

1-  
َ
 و أغراضه خصائص الشعر األموي َيْعِرف

 أسباب ازدهار الشعر في العصر األموي  و تجاهات الشعر في العصر األموي باُيِلمَّ  -2

عمر بن أبي  و    كعب األزدي و    زياد األعجممثل  شعراء العصر األموي  ترجمة  يدرك   -3

 الفرزدق و  جرير و  األخطلو   جميل بن معمرو  األحوصو  ةربيع
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 الشعر في العصر األموي 

 ما أهم أغراض وخصائص واتجاهات الشعر في العصر األموي؟   

 وللشعر في عهد بني أمية اتجاهات وأغراض وخصائص وأسباب ازدهار.    
 

 اتجاهات الشعر في العصر األموي 

نشط الشعر في عهد بني أمية على مختلف االتجاهات السياسّية والحربّية والعقدّية؛ فقد كثرت    

 ها املوالية وكثير منها معارضة كالشيعة ، وحزب الزبيرية وهم كاْلتي: األحزاب في هذا العهد من 
 

 : بنو أمية 

فقد نجحوا بتأسيس دولتهم والقضاء على معارضيهم وكان شعراؤهم كثر، واألشعار التي قيلت في    

 مدحهم والثناء عليهم من عيون الشعر العربي.  
 

 الشيعة:  

علي رض ي هللا عنه وحدهم وكانت العراق هي مركز    وهم الذين يرون أن تنحصر الخالفة في أبناء 

تواجدهم وموطن قوتهم، وهم فرق منهم الزيدية والكيسانية واالثناعشرية وغيرهم، ومن شعرائهم:  

 كثير عزة، الكميت األسدي صاحب الهاشمية املشهورة.  
 

 الخوارج: 

عاوية بن أبي سفيان، وهم  وهم الذين خرجوا على اإلمام علي ألنه قبل مبدأ التحكيم بينه وبين م   

 
ً
عليا قتلوا  عنه   -الذي  األزارقة    -رض ي هللا  منهم  فرق  أيًضا  وهم  ملجم،  بن  الرحمن  عبد  يد  على 

بن   ان، والطرماح 
ّ
والصفرّية واإلباضّية. ومن أشهر شعرائهم: قطرّي بن الفجاءة، عمران بن حط

 حكيم.  
 

 أغراض الشعر األموي  

األموّي وتعددت، ونشأت هذه األغراض تبًعا لعوامل ومؤثرات،  تنوعت أغراض الشعر في العصر  

ف في العصر الجاهلَي وعصر صدر اإلسالم، ومنها ما  
ّ
ل
ُ
ألهمت الشعراء وأثارت قريحتهم، كان منها ما أ

 استجد في هذا العصر، 
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 ومن هذه األغراض:  
 

 املديح 

مناقبه    وذكر  فضائله  تصوير  إلى  باإلضافة  والخلقية  الخلقية  املمدوح  أوصاف  ذكر  هو 

بين الخلفاء واألمراء والوالة، فأخذ الشاعر يتحدث   وتقواه وعدالته، وقد شاع هذا الغرض 

والورع  بالتقى  أيًضا  الخلفاء  بعض  ووصف  الناس،  على  وجوده  وكرمه  الخليفة  عدالة  عن 

كعمر بن عبد العزيز، ولم يختص الخلفاء وحدهم باملديح بل كان أيًضا  والزهد بمتاع الدنيا  

 للوالة وأمراء الجيوش وقادته نصيب من املديح، يقول كثّير:

قت بالفعل املقاَل مع الذي   وصدَّ

 أتيَت فأمس ى راضًيا كلُّ مسلم  
 

 الهجاء   

أغراض السياسة، فكان يقال  وهو ذكر الصفات الذميمة في املهجّو وقد وظف هذا الهجاء في 

لبيان ضالل الفئة املعارضة وثبوت ضاللها وانحرافها عن الدين، ومن أسباب الهجاء أيًضا ما  

قيل بدافع العصبية القبلّية: "ولم يكد ينُج منه خليفة وال وال  وال شريف بل حتى القراء، كان 

 يتعرض لهم الشعراء" 

 وفي هذا قال جرير في هجاءه ْلل املهلب:  

طوا في دينهم   ب فرَّ
َّ
 آل املهل

 وطغوا كما فعلت ثموُد فباروا 
 

 الغزل  

وسّماه بهذا شوقي ضيف، ألنَّ الشاعر يصف مغامراته مع فتيات    أما صريحه: صريحه وعذريه،    

نبيالت ال يتعدى لقاؤه بهن املتعة بالحديث، وقد نشأ هذا الغزل في حاضرتي الحجاز مكة واملدينة،  

 ا العزل هو عمر بن أبي ربيعة، ومثل ذلك قوله:  وأشهر شعراء هذ 

 تض يء ظالم البيِت صورتها 
ٌ
 خوذ

 كما يض يء ظالَم الِحندِس القمُر    
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، فهو الذي ينسب إلى قبيلة عذرة، وشاع في بوادي نجد والحجاز، ويعود السبب في نشوء  أما عذريه 

وأبع  فزكاها  البادية  أهل  نفوس  في  اإلسالم  أدخله  ما  هو  الغزل  اْلثام  هذا  من  يلوثها  عّما  دها 

 واملعاص ي، وارتباطه بالعفة كان السبب في شيوعه ورواجه، يروي جميل بثينة: 

 من ريِح بثن   
ً
 هبي لي نسمة

ي بالهبوِب على جميِل   وُمِنّ

 حسُب نفس ي   
ُ
 وقولي يا ُبثينة

ك، أو أقلُّ من القليل   
ُ
   قليل

 

 الرثاء 

الرثاء هو غرض من األغراض التقليدية يذكر فيها الشاعر صفات املرثي ومحاسنه وأخالقه ومآثره    

التي بقيت وإن مات هو، ويظهر فيه مقدار التفجع والحب الذي يكنه له، وفي العصر األموي كثرت  

ا مليًئا با 
ً
لعاطفة وقد  الحروب وكثر من يقتلون على إثرها، ورثى شعراء كل فرقة أمواتهم رثاء صادق

الخلد،   دار  في  مقيم  نعيم  من  ينتظرهم  ما  وذكر  الدينية  بالروح  بالتأثر  تتسم  املراثي  هذه  كانت 

 والتسليم لقضاء هللا وقدره، قال الجرير في رثاء عمر بن عبد العزيز: 

 

لَت أمًرا عظيًما فاصطبرَت له ُح                          وقمَت فيه بأمر هللا يا عمرا      ِمّ
 

 الزهد 

كان عصر بني أمية عصر فتوحات وغنائم، وأصبحت العرب تملك القرى والضياع وشيدوا   

القصور والبيوت، شاع الترف ومال الناس إلى اللهو واملجون، إال أنَّ هذا لم يكن شأن الناس  

ال عن  رغبوا  َمن  األنقياء،  األتقياء  اء  القرَّ ففيهم  إلى  جميًعا،  واتجهوا  متاعها  في  وزهدوا  دنيا 

 التنسك والعبادة، وكان أثر اإلسالم في شعرهم واضًحا،ومن هذا قول ذي الرمة يناجي ربه:  

 يا رِبّ قد أشرفت نفس ي وقد علمت 

 علًما يقيًنا لقد أحصيَت آثاري   

 يا مخرَج الروِح من جسمي إذا احتضرت  

 وفارج الكرب زحزحني عن النار 
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 الوطن  الحنين إلى  

دار هذا الشعر حول الحروب والفتوحات، ووصف ما شاهده العرب أثناء هذه الرحالت، وهناك  

في تلك البالد البعيدة حنَّ الشعراء ألوطانهم واشتاقت نفوسهم ألهليهم وأحبابهم، وكان هذا الحنين  

قد تذكر طيف  يزيد ويتضاعف إذا أحّس الشاعر باقتراب املوت أو إذا مرض مرًضا شديًدا، أو أنه  

محبوبته واملواطن التي تالقى فيها وإياها، وقد باعدت األيام بينهما مسافات طويلة، وأشهر َمن قال  

 في هذا الغرض مالك بن الريب في مرثية  له شهيرة رثى بها نفسه: 

  
ً
 أال ليت شعري هل أبيتنَّ ليلة

زجي القالَص النواجيا  
ُ
ى أ  بجنب الغض َ

 

 الوصف 

للتعبير عّما    الجميلة وسيلة  والعمارة  الجديدة  الطبيعة  الشعراء األمويون من وصف   
َّ
اتخذ

يخالج أنفسهم من املشاعر واألحاسيس، وهو شعر جديد في هذا العصر لم يكن من قبل في 

نهيرات شقها مدائحه  بعض  في  جرير  الجاهلّي، ووصف  نهر   العصر  في  امللك  عبد  بن  هشام 

  :
ً

 الفرات، وما نبت على ضفافها من ورود وشجيرات قائال

ِل ومالت عناقيُد الكروم فُهنَّ سوُد  
َ
ل
َ
 بها الزيتون غي غ

 

 خصائص الشعر األموي  

تقسم خصائص الشعر الحديث إلى خصائص من حيث املوضوعات ومن حيث املضمون إلى  

 ما يأتي:
 

 املوضوعات القديمة: النظم وفق  

إذ كانت األشعار وفق هذه املوضوعات     وكانت امتداًدا للعصر الجاهلي ولم يحدثوا فيها جديًدا، 

 ي املدح والرثاء والفخر والوصف.  تستخدم الطريقة التقليدية وه 
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 : أغراض جديدة 

ظهرت على أثر تبّدل الظروف والبيئات واختالط العرب بغيرهم، ودخول الناس في اإليالم من غير    

إلى   الحنين  وهي:  األموي  والعصر  الجاهلي  العصر  بين  املوضوعات  في  الفرق  يتجلى  وهنا  العرب، 

 األوطان، وصف الطبيعة، الخمريات. 
 

 : املحافظة على سالمة اللغة العربية   

ا على اللغة العربّية وسالمتها، وغلبت على هذا الشعر البداوة والتقعر    
ً
ظلَّ الشعر األموّي محافظ

اللغوّي، وهذا اللون من الشعر حظي على استحسان البعض وذم اْلخر، وِمن أشهر َمن نظم على  

 هذا النحو الفرزدق.  
 

 الصور واألخيلة: 

ورهم وأخيلتهم قريبة إلى الشعر الجاهلّي، واعتمدوا في التصوير والتشبيه على االستعارة  كانت ص   

ذلك عند شعراء   أبرز  وكان  في صورهم،  الشريف  والحديث  الكريم  بالقرآن  تأثروا  والكناية، وقد 

 الخوارج. 
 

 أسباب ازدهار الشعر في العصر األموي 

 األموي وتنوع أغراضه وطرق عرضه.   قد أدت عدة عوامل إلى ازدهار الشعر في العصر   

 

 تنوع البيئات: 

إذ إّن تعدد بيئات الشعر في العصر األموي كان له أكبر األثر في ازدهار الشعر وتزايد حركته   

 ونشاطه، وكان له أثر في ظهور أغراض شعرية جديدة أغنت الشعر األموي.  

 

 عودة العصبّية القبلّية:  

ئها، وعن  وتفاخر كل قوم من العرب بمآثرهم ومناقبهم، واملنافسة في ذم القبيلة األخرى وهجا

 ذه العصبية ظهر لنا شعر النقائض. ه
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 تمازج الثقافات:   

أي ما أحدثه اتساع أرض الدولة األموي على أثر الفتوحات اإلسالمية من دخول أعداد كبيرة  

كالفارسية   األخرى  الشعوب  ثقافات  على  املسلمين  وتعرف  اإلسالم،  إلى  املسلمين  غير  من 

 والهندية واليونانية.  
 

 املجالس األدبّية:  

ابتغاء   عليها  الشعراء  تهافت  والرثاء، وقد  والفخر  املديح  في  مبارايات شعرية  وما شهدته من 

هذه   رأس  على  حاضًرا  كان  الذي  األمير  أو  الخليفة  من  واألعطيات  الجوائز  على  الحصول 

 املجالس، وقد برز في هذه املجالس النقد األدبي لْلشعار التي تقال فيه.  
 

اية الشعر و   : نقدهاالهتمام برو

دفع   ما  كثير،  وغيرها  واملهاجاة  املفاخرة  في  العرب  أشعار  من  الناس  لسان  على  حفظ  فما 

من   عدد  وكان  ويعارضونها،  طريقتها  على  ينظموا  أن  يحاولوا  أن  إلى  العصر  هذا  في  الشعراء 

 الشعراء يتصدى لنقدها أيًضا وفق معايير وأسس معّينة. 
 

 شعراء العصر األموي  

 عصر األموي بحسب األغراض الذين اشتهروا باإلبداع فيها كما يأتي:ينقسم شعراء ال

   شعراء املديح  ❖

 وقد اختصت أشعارهم بالقول في مدح الخلفاء والوالة فقط، ومن شعراء املديح:  
 

 زياد األعجم:  

من عبد القيس، كان يحسن فن املديح إحساًنا رائًعا، ويذكر أنه كان يحسن الهجاء  

 بهجاء الوعاظ والفقهاء والنساك.  مولًعا أيًضا، إذ كان 
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 كعب األزدي:  

من شعراء خرسان، وهو فارس شجاع له آثار وقصائد كثيرة في حروبه مع املهلب لْلزارقة  

 تشبه أن تكون ملحمة، وهو في شعره يحسن حبك األلفاظ واملعنى. 

 شعراء الهجاء  ❖

 قد كانوا يتفاوتون في هجائهم فمنهم املقذع الالذع ومنهم ما هو أقل ذلك، ومن شعراء الهجاء:   
   

 ابن مفرَّغ:  

شعره   على  غلب  مبكًرا،  الشعرية  موهبته  ظهرت  الفارسية،  يتقن  وكان  البصرة،  من 

له أهل البصرة  الهجاء، وقد كان أكثره في زياد بن أبيه وأسرته، وكان شعره في الهجاء من أكثر ما تناق 

 في زمانه. 
 

 الحكم بن عبدل:    

بمنزلة   وحظي  أمية،  بني  مع  هواه  وكان  ويهجو،  يمدح  بالكوفة  نشأ  أسد،  بني  من  وهو 

لسان   على  قصائده  وذاعت  اللفظ،  خبيث  هجاؤه  وكان  مروان،  بن  امللك  عبد  عند  عظيمة 

 الكوفيين 

 شعراء الغزل الصريح  ❖

الناس ملا فيه من فساد األخالق، ومن شعراء الغزل     وهو الغزل الحس ي الفاحش وقد استقبحه 

 الصريح: 
 

 عمر بن أبي ربيعة:   

هـ، وقد رزقه هللا جمال الوجه كما رزقه القدرة على الغزل، عاش    23هو من بني مخزوم ولد سنة    

على قلة، وكان مغنو مكة يحفلون    حياته للغزل الصريح بالنساء، ولم يقل في األغراض األخرى إال 

 قد تاب وآب إلى ربه في آخر عمره. بشعره، و 
 

 

 



 

 

158 
 

 األحوص: 

للحب    عاش  ربيعة  أبي  بن  محمد  مثل  وهو  محمد،  بن  عبد هللا  اسمه  األنصار،  من  أوس ّي 

ا، ومن ثم كان يرتحل كثيًرا إلى دمشق يمدح الخلفاء وينال العطايا. ه لم يكن ثريًّ  والغزل غير أنَّ
 

 العرجّي: 

عثم  عمر حفيد  بن  عبد هللا  وهو  الطائف،  قرب  له  إلى ضيعة  نسبة  اللقب  بهذا  ّقب 
ُ
-ان  ل

ا باللهو والصيد، وكانت فيه فتوة وفروسية.  -رض ي هللا عنه
ً
 كان جميل الوجه، كان شغوف

 شعراء الغزل العذري  ❖

 طاهر حفظه الناس وشاع بينهم، ومن شعراء الغزل العذري:  
ٌ
 وهو غزل عفيف

 

 قيس بن ذريح:   

كأّنها قصة حياته، من قبيلة كنانة، كانت عشيرته تسكن في ضواحي املدينة، تذكر قصة حبه  

 وأشعاره في لبنى الخزاعية من عيون الشعر العربي. 
 

 جميل بن معمر:  

وقصته من أكثر القصص شهرة بين قصص الشعراء العذريين، وحياته أوضح حياة بين الشعراء    

إليه، وقد حظي   بين الناس موثوق بنسبته  العذريين، وقد روى شعره رفيقه كثّير، لذلك مشهور 

 ام العشاق لجمال عباراته واملغنيين في مكة بمناسبة إيقاعاته للغناء شعره باهتم 

 

 شعراء النقائض   ❖

 : وهو الشعر الذي قام في األساس على العصبية القبيلة والفخر والهجاء، ومن شعرائه 
  

 األخطل: 

وهو من تغلب، كان يكثر من هجاء الناس، ولقب باألخطل لسفه لسانه وجرأته، وهو شاعر   

 بني أمية في زمانه، كان شعره بين املديح والهجاء والفخر والوصف. 
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 الفرزدق:  

بالفرزدق لجهامة وجهه، كان عميق اإلحساس بتفوقه وامتيازه، شعره ذو قيمة   من تميم، لقب 

لوال  أدبية    " قيل:  وكما  عصره،  أخبار  عن  وحديثه  ومناقبهم،  العرب  أيام  عن  لحديثه  تاريخية، 

 الفرزدق لذهب نصف أخبار الناس". 
 

 جرير:    

يتمتع   وأمجاد،  مآثر  من  للفرزدق  ما  وعشيرته  ْلبائه  يكن  لم  اليربوعية،  كليب  من  تميمي  شاعر 

ه نظم أحسن بيت  
ّ
 في الغزل واملدح والهجاء والفخر بنفس شعري خصب أعجب النقاد، وقالوا إن

 شعراء الزهد  ❖

 وهو الشعر الذي جاء رًدا على ميل الناس إلى اللهو واملجون واالبتعاد عن هللا، ومن شعراء الزهد:    
 

 أبو األسود الدؤلّي: 

التابعين     يعد من وجوه  في املصحف،  اإلعراب"  النقط "حركات  أول من وضع  البصرة، وهو  ولي 

ا صالًحا وله أشعار كثيرة في الزهد. ومحدثيهم، كان تق   يًّ
 

 سابق البربري: 

عمل قاضًيا في املوصل وإماًما ملسجدها، وكان يعظ عمر بن عبد العزيز، وشعره يفيض بالتقوى    

 والورع والدعوة إلى التقشف والزهد في الدنيا ومتاعها الزائل. 
 

 نماذج من الشعر األموي   

قد قال الشعراء في العصر األموي الكثير من األشعار، لكن بعضها كان أجود من بعض، وذاع بين    

 الناس أكثر.  
 

 يقول جرير

  
ً
 عمرو  جزاِك هللُا مغفرة

 يا أمَّ

 ُردي عليَّ فؤادي كالذي كانا 

رِفها َحَوٌر  
َ
 إنَّ العيون التي في ط
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مَّ لم ُيحييَن قتالنا  
ُ
 قتلَننا ث

ِبّ حتى ال حراَك به 
ُ
 َيصرعن ذا الل

 خلق هللا أركانا  
ُ
 وُهنَّ أضعف

 

 يقول الفرزدق: 

 إنَّ الذي سمك السماء بنى لنا  

 بيًتا دعائمه أعزُّ وأطوُل  

  
ً
 أحالمنا تِزُن الجباَل رزانة

ا إذا ما نجهُل    نا جنًّ
ُ
 وتخال

 

 يقول قيس بن امللوح: 

حبَّ إذا دنا 
ُ
 وقد زعموا أنَّ امل

 يملُّ وأنَّ النأَي يشفي من الوجِد  

 مابنا  
َ
ّ تداوينا فلم ُيشف ل 

ُ
 بك

رَب الدار خيٌر من الُبعد 
ُ
 على أنَّ ق

 

 أسئلة املناقشة 

 .اتجاهات الشعر في العصر األموي اكتب مقاال موجزا حول  .1

 ؟أغراض الشعر األموي ما أهم  .2

 . أسباب ازدهار الشعر في العصر األموي الق الضوء على  .3

 . خصائص الشعر األموي اذكر بااليجاز  .4

 ؟حيالغزل الصر  ما ذا تعرف عن  .5
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ة الـوحــدة التاسع  

 

 

 

 

 

 

 دراسة أبرز شعراء األموي 
 

 

 

 

 

 

 

 إعداد:  الدكتور حافظ حارث سليم 

 آصف محمودالدكتور  :ةمراجع      
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 الصفحة العنوان 

 163 التعارف 

 164 أهداف 

 165 أبي ربیعة عمر بن 

 165 حب متبادل  النص:

 167 األخطل

 169 النص 

 169 وقال یمدح عبدامللک بن مروان

 173 جریر 

 174 النص 

 174 قال یمدح عبدامللک بن مروان

 182 الفرزدق 

 183 النص 

 183 قال في مدح سیدنا زین العابدین رض ى هللا عنہ 

 188 املناقشة 
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 التعــارف 
 

"فهذه   ملادة  تاسعة  العربيتاريخ  وحدة  اللغة  القديم  األدب  في  البكالوريوس  ملرحلة   "

أهم شعراء األمويين مثل عمر بن أبي ربيعة و األخطل و  العربية وآدابها، وتشتمل على  

 .  جرير والفرزدق

  ماونماذج لشعرهعمر بن أبي ربيعة و األخطل  و تتعرض هذه الوحدة  لترجمة الشاعر  

 .املفردات وشرحها والتعليق عليها  مع ذكر معاني

ُم ترجمة الشاعر   ونماذج لشعرهما مع ذكر معاني املفردات    جرير والفردقوأيًضا تقّدِ

 والتراكيب اللغوية والتحليل، ونماذج من قصيدتهمامع شرح املفردات والتعليق عليها.  

   سمات وأغراض  شعرهم الفنية.  وأيًضا تتحدث هذه الوحدة عن

 

على   يبتنى  الوحدة   هذه  والجديد("  ومواد  )القديم  العربي  الشعر  من  "شذرات  كتاب 

 للدكتور خالق داد ملك

 

 

 وباهلل التوفيق.  
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 األهـــــداف 
 

ْن:  
َ
اِلِب أ

َّ
ى الط

َ
َوْحَدِة َوِاْسِتْيَعاِبَها َعل

ْ
 َبْعَد ِدَراَسِة َهِذِه ال

1-      
َ
جرير    ترجمة    َيْعِرف و  األخطل  و  ربيعة  أبي  بن  عمر  مثل  األمويين  شعراء                       أهم 

 .  والفرزدق

 والتراكيب اللغوية والتحليل.نماذج أشعارهم  مع ذكر معاني املفردات  بُيِلمَّ         -2

 سمات وأغراض  شعرهم الفنية. ُيْدِرَك        -3
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 عمر بن أبي ربیعة  ( أ)

 

ھو أبو الخطاب عمر بن عبدهللا بن أبي ربیعةالقرش ي املخزومي۔ وکانت أسرۃ ابن أبي ربیعة  

، وولد عمر باملدینة املنورۃ لیلة  
ً
من أغنى أسر قریش و أوسعھا تجارۃ و أعزھا جانبا و شرفا

  ۲۳توفي فیھا عمر بن الخطاب رض ى هللا عنہ سنة  
ً
مترفھا یؤثر  ھ ۔ فنشأ باملدینة املنورۃ مترفا

رغد العیش والدعابة علی الجد والتوفر ، ھو یعد إمام شعراء الغزل عند العرب ألنہ في نظر  

حتى   باملال  تعلقا ً  أشدھم  و   ، املرأۃ  ملحاسن   
ً
تطلبا وأوفرھم  غزال ً  الشعراء  أکثر  النقاد 

 أصبحت حیاتہ کلھا في غزلہ ولھوہ، وحتى أصبح اللھو والغزل حیاتہ کلھا۔ 

عمر تدور    وکان   
ً
شمسا نفسہ  جعلہ  ثم  ومن   ، لجمالہ  متعشقا  بنفسہ،  معجبا  ربیعة  بن 

 وجمیع النساء لہ عاشقات کان شدید االنصراف إلی  
ً
حولھا األقمار ، وجعل نفسہ معشوقا

نساء الطبقة الراقیة ، وقد ورد في شعرہ أسماء عدد منھن کفاطمة بنت عبدامللک بن مروان  

ب  الولید عتبة  امرأۃ  ولبابة  املري،  ،  الحارث  بنت  ، وھند  طلحة  و عائشةبنت  أبي سفیان،  ن 

 والثریا بنت علي بن عبدهللا بن الحارث بن أمیة األصغر ۔ 

ولبث ابن أبي ربیعة علی ھذہ الحال إلی هللا أن تقدمت بہ السن، وتاب في شیخوختہ، وانقطع  

 ھ۔ ۹۳م/ ۷۱۱إلی التنسک حتى توفي سنة 

 دۃ:والقصیدۃ التالیة قالھا في عب
 

 حب متبادل  النص:

ہ                       َتِکي ُحبَّ
ْ
ش

َ
ْي َمْن أ ِذْب   ِبَنْفس ِ

ْ
ْم َیک

َ
ا الُحبَّ ل

َ
ک
َ
 َوَمْن إن ش

 

 معانی الکلمات الصعبة: 

 أشتکی : من اشتکی یشتکی اشتکاء أي أتألم ۔ بنفس ي: أصلہ: أفدي بنفس ي۔
 

 شرح البیت:  

ہ، والذي إن شکا قسوۃ الحب، یکون صادق  یقول الشاعر: أفدي بنفس ي من قد أبتلیت بحب

 القول ؛ ألنہ ال یرض ى ھذا الحب في حين أنني أرضاہ۔
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                                                                        (۲ ) 

ْعَتْبُتہ                         
َ
 أ
َ
ط َسخَّ

َ
   َوَمْن ِإْن ت

ً
 ُیْعِتب َوِإن َیَرِني َساِخطا

 

 معانی الکلمات الصعبة: 

 تسخط: تسخط أي سخط علیہ و غضب 

 أعتبتہ: أي أزال عتبہ، وترک ما کان یغضب علیہ ألجلہ ، وأرضاہ۔ 
 

 شرح البیت :  

۔   عتابہ  عتبہ/  وأزیل  أرضیہ  أن  حاولت  علي،  سخط  إن  من  بنفس ي  أفدي  الشاعر:  یقول 

 ولکنہ إن یجدني ساخطا، فھو یزیدني عتابا و غضبا۔ 

                                                                     (۳ ) 

ْيِرہ                           
َ
ِلي ِرَضا غ

َ
با
ُ
 أ
َ
َضب   َوَمْن ال

ْ
ْم َیغ

َ
ا ُھَو ُسرَّ َول

َ
 ِإذ

 

 معانی الکلمات الصعبة: 

 الأبالي : أي ال أھتم۔ رضا : االسم من رض ي یرض ى۔ سر: أي فرح۔ 
 

 شرح البیت :  

یقول الشاعر : والذي أقص ى ھمي رضاہ، والأبالي أن ال یرض ى عني غيرہ، إذا وجدتہ مسرورا  

 وراضیا عني۔ 

                                                                       (۴ ) 

ہ                             
َ
ْھل

َ
 ُیِطْیُع ِبَنا أ

َ
ْد   َوَمْن ال

َ
ُربي  َوَمْن ق

ْ
ق
َ
ہ أ

َ
 َعَصْیُت ل

 

 معانی الکلمات الصعبة: 

 أقربي: أي أقربائي۔
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 شرح البیت:  

یقول الشاعر: والذي الیمیل إلي، ولو شفع بذلک بعض أھلہ، فإنہ ال یطیع أقاربہ ، إذا طلبوا  

 منہ أن یرض ي عني، ولکني أعص ي أقرب األقارب إلي إذا نھاني عن حبہ۔ 
 

                                                                           (۵ ) 

َھاني ِمْن ُحّبہ                             
َ
رب  َوَمْن لو ن

ْ
ش

َ
ْم أ

َ
اِء ، َعطشاَن، ل

َ ْ
 َعِن امل

 

 معانی الکلمات الصعبة: 

 عطشان: االسم من العطش 
 

 شرح البیت:  

)الحبیب( قد جری مني مجری الدم ، وبلغ مني صمیم القلب ، حتى لو یقول الشاعر: إن حبہ  

 أنہ نھاني عن شرب املاء، وأنا عطشان لم أشرب املاء لشدۃ حبہ۔

                                                                      (۶ ) 

ي                            
َ
ق ہ ُیتَّ

َ
َح ل

َ
 ِسال

َ
ب وَ   َوَمْن ال

َ
ل
ْ
ْم ُیغ

َ
ْوِزَل، ل

ُ
 ِإْن ُھَو ن

 

 معانی الکلمات الصعبة: 

 نوزل: نازلہ في الحرب أي نزل في مقابلتہ و قاتلہ 
 

 شرح البیت:  

یقول الشاعر: ولیس عندہ سالح ظاھر یتقیہ اإلنسان ، ولکنہ مع ذلک إن حورب وقوتل، ال 

 12یستطیع أحد أن یغلبہ، ألن سالحہ سالح الجمال والدالل۔
 

 األخطل  (ب)

ھو أبو مالک غیاث بن غوث التغلبي: نشأ بالجزیرۃ الفراتیة في قومہ بني تغلب علی النصرانیة کأکثر  

تربیتہ۔ فشب سلیط   أبیہ فأساء ت  ، فربتہ زوجة  أمہ وھو صغير  في  ۔ وفجع  القبیلة  أھل ھذہ 

 
ي )القديم والجديد("      (   12  للدكتور خالق داد ملك شذرات من الشعر العرب 
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فھاجی کعب   الحداثة،  منذ  بواکير شعرہ  للخمر وبدت  مدمناً   النیة،  ، خبیث  بن جعیل  اللسان 

شاعر تغلب فأخملہ وھب ذکرہ یسير۔ وملا طلب یزید بن معاویة وھو ولي العھد من کعب بن جعیل  

أن یھجو األنصار لتعرض عبدالرحمن بن حسان ألختہ في شعرہ، خش ي األنصار ودلہ علی األخطل  

 في صعود نجمہ وذیوع اسمہ فإانہ اتصل بيزیدوھجا ا 
ً
ألنصار  رجاۃ أن یفتکوا بہ، فکان ذلک سببا

فغضبوا، وشکوہ إلی معاویة فحکمھم فیہ، فطلبوا قطع لسانہ۔ ولکن یزید ترضاھم فعفوا عنہ ۔  

وعرف لہ خلفاء بني أمیة ھذہ الید فقدموہ و أکرموہ، وبخاصة عبدامللک بن مروان ، ألنہ استعان  

الزبير، فسھل علیہ حجابہ ،  ہ من آل  للمماألتھم أعداء  لہ    بہ علی قبائل قیس و شعرائھا  ووطأ 

جنابہ و أغدق علیہ عطاءہ ، وسماہ شاعر الخلیفة: وبلغ من دالة األخطل علی عبد امللک أنہ کان  

أما   إذن۔  بغير  علیہ  فیدخل   
ً
تنفض خمرا ولحیتہ  وفي عنقہ صلیب ذھب  یجیئہ وعلیہ جبة خز 

عر۔  دخول في املھاجاۃ بين جریر والفرزدق فسببہ، أنہ عرض بتفضیل ھذا حینما سئل أیھما أش 

 غضب و ھجا األخطل بأبیات منھا: 
ً
 فلما بلغت حکومتہ جریرا

 أال یجوز حکومة النشوان   یادا الغباوۃ إن بشراً  قد قض ى                           

فرد علیہ األخطل في ش يء من الضعف لتقدم سنہ وفتور طبعہ۔ وقد اعترف بذلک جریر في قولہ  

ولو أدرکتہ ولہ نابان ألکلني‘‘ وما زال األخطل أثيرا عند بني أمیة حتى  البنہ: ’’ أدرکتہ ولہ ناب واحد،  

 أقصاہ عمر بن عبدالعزیز۔ 

 في بالدہ الجزیرۃ، وتوفي في أول خالفة الولید سنة  
ً
بالغاً  من    ۹۵وکان یعیش حیناً  في دمشق وحینا

 العمر سبعين سنة۔ 

و  في ھذا العصر،  السابقين املتقدمين  الثالثة  الناس  األخطل أحد  اتفق  ھم جریر والفرزدق وھو 

، ولکن اختلفوا في أیھم شعر اخوتہ ۔ والحق أن  
ً
 و أسيرھم ذکرا

ً
علی أنھم أجود معاصریھم شعرا

 لکل منھم مزیة و ميزۃ۔ 

فاألخطل ممتاز بإجادۃ املدح، ونعت الخمر، وقلة البذاء في الھجاء ، وسالمة قصائدہ الطوال من  

، ومرود طبعہ ع  في مدائحہ سنة۔ اللغط والسقط  یلبث  التنقیح: فقد  و  الرویة  بلغت    لی  وربما 

قصیدتہ تسعين بیتا فیقتصر منھا بعد التھذیب علی الثلث ۔ وأبت علیہ طبیعتہ املرحة أن یقول  

، وھو سبب شھرتہ وأصل   یزید بن معاویة  في رثاء  أبیات  یؤثر عنہ منہ إال أربعة  الرثاء؛ فلم  فیہ 

 بنفسہ  
ً
 إال األعش ى، ولذلک کان یجري علی أسلوبہ۔ نعمتہ۔ وکان فخورا

ً
 ال یری فوقہ أحدا



 

 

169 
 

 النص 

 وقال یمدح عبدامللک بن مروان 

                                                                                     (۱ ) 

ا                           
َ
ْؤِمِنْيَن ِإذ

ُ ْ
ِمْير امل

َ
ى ِفَداء أ ْفس ِ

َ
ْبَد   ن

َ
کرأ

َ
واِجذ َیْوًما َعاِرم ذ  ی النَّ

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 نفس ي: الروح ، الجسد شخص اإلنسان  

 فداء: مصدر فدی یفدی: ما یعطی من مال و نحبہ عوض ش يء 

 أبدی: أي أظھر 

 النواجذ : جمع ناجذ : االضراس وھي أربعة یقال : أبدت الحرب ناجذیھا 

َتْيِن( عارم: رجل س يء الخلق، الشدید ومنہ :  ْیِھْم َجنَّ
َ
ت َناُھْم ِبَجنَّ

ْ
ل َعِرِم َوَبدَّ

ْ
 )َسْیَل ال

 ذکر: أمر شدید و کبير ، الرجل 
 

 شرح البیت:  

أمر   بشر  اشتد  کلما  الذي  مروان  بن  عبدامللک  املؤمنين  أمير  بنفس ي  أفدی  الشاعر:  یقول 

 شدید في یوم من األیام ، ال یترک املیدان ؛ ألنہ یطفئ شر ھذا الیوم۔

                                                                                   (۲ ) 

اِئُرہ                      
َ
یُمْون ط

ْ
غمَرِۃ امل

ْ
اِئُض ال

َ
خ
ْ
ر  ال

َ
ط
َ ْ
ی ِبِہ امل

َ
ْسق

َ
 هللِا ُیْست

ُ
ِلْیَفة

َ
 خ

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 ي الشدۃ  الخائض : خاض األمر یخرضہ أي اقتحمہ۔ الغمرۃ : أ 

 خلیفة : النائب  املیمون طائرہ: یمن ییمن یمنا لقومہ أي تبارک۔  

 یستسقی: من استسقی یستسقی أي طلب ماء لیشربہ۔ وقال هللا تعالٰی : )وإذا استسقی موس ى( 

 املطر: املاء الذي ینزل من السماء۔ 
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 شرح البیت:  

الغمرات ، وال ینظر إلی الوراء عند شدۃ  یقول الشاعر في مدح ممدوحہ: إنہ یخوض و یقتحم 

الحرب، وإنہ نائب هللا في األرض وصاحب البرکة والتیمن وھذا ما یعرفہ الناس، فیستجیبون  

 هللا بوسیلتہ ، ویستسقون بہ املطر في أیام القحط۔ 

                                                                                      (۳ ) 

َرْیش  َیْعَصُمْوَن بَھا                     
ُ
جر  ِفي نبَعة  ِمْن ق ی نبتَھا الشَّ

َ
 َما ِإن یواَزي بأْعل

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 قریش: اسم القبیلة الشھيرۃ ، قبیلة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص    نبعة: أي أصل  

 یعصمک یعصمون: عصم یعصم عصما أي حفظ یحفظ حفظا ، کما قال هللا تعالٰی: )وهللا

 من الناس( 

 یوازي: وازی یوازي موازاۃ أي ساوی یساوي مساواۃ 

 النبت: النبات: ما تنبتہ األرض من شجر أوعشب 
 

 شرح البیت:  

في ھذا البیت یخبرنا الشاعر عن أصل ممدوحہ الکریم و عن نسبہ الشریف وعن انتمائہ إلی  

هللا )صلی هللا علیہ وسلم( ، وفي ھذا قبیلة قریش التي ھي سیدۃ القبائل؛ ألنھا قبیلة رسول  

 الشرف ال یستطیع أحد أن یساویہ، کما ال یساوي الثمر الباقي من الشجر۔ 

                                                                                     (۴ ) 

                 
ٌ
نف

ُ
وا الخنا أ

ُ
اف َحّقِ َعیَّ

ْ
ی ال

َ
ٌد َعل

َ
 َصَبُروا إِ   ُحش

ٌ
ُرْوَھة

ْ
ْت بِھم َمک

َّ َ
مل
َ
 ذا أ

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 خشد: جماعة من الناس 

 عیاف: صیغة اسم املبالغة من عاف یعیف، عاف الطعام : کرھہ وترکہ 

 أنف: أي أصحاب األنوف أي املتکبرون  الخنا: الفحشاء۔  

 وتجلدوا صبروا: جرءوا   مکروھة : الشدۃ ۔    املت: الم بہ أي نزل بہ  
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 شرح البیت:  

الحق، ویبغضون  أناس یحبون  فرد من  إن ممدوحہ  في مدح قبیلة ممدوحہ:  الشاعر  یقول 

الباطل ، ویکرھون الشر، کما أنھم أصحاب أنوف أي أصحاب الکبر والنخوۃ، ویتحملون کل 

 ما یواجھونہ من الشدۃ والبأس ، ویصبرون والیقبلون الذلة واإلھانة أبدا۔ 

                                                                                     (۵ ) 

ان َحَرَبُھْم                    
َ
ْضغ

َ
وو واأل

ُ
 َیْستقلُّ ذ

َ
َور   ال

َ
ُن ِفي ِعْیَداِنِھم خ  ُیَبيَّ

َ
 َوال

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

ہ قلیل۔ 
ٓ
 الیستقل : استقل الش يء أي عدہ ورا

 أي الحقد، ذو واألضغان: أصحاب الحقد األضغان: جمع ضغن 

 یبين: بين یبين تبیینا: أظھر یظھر إظھار، الیبين أي ال یظھر۔ 

 خور: الضع  واالنکسار۔   عیدان : جمع عود: الخشب ۔ 
 

 شرح البیت: 

الحي  ھذا  أصحاب  إن   : ویقول   ، وقبیلتہ  املمدوح  حي  الشاعر  یمدح  أیضا  البیت  ھذا  في 

ة والبأس ، وال یوجد فیھم ضعف ، أو انکسار، وھذا ما یعرفہ  مشھورون في القوۃ والحماس

أعداؤھم أیضا، فال یحاربونھم ألنھم یعرفون أن القتال معھم لیس لعبة األطفال، فیفکرون 

 ألف مرۃ ومرۃ قبل إیقاد نار الحرب

                                                                                  (۶ ) 

ُھْم                   
َ
اد ل

َ
ى یسَتق َعَداوۃ َحتَّ

ْ
مُس ال

ُ
َدُروا  ش

َ
ًما ِإذا ق

َ
ْحال

َ
اِس أ ْوَسع النَّ

َ
 َوأ

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 یستقاد: استقاد یستقاد أي أخذ القصاص   شمس : أشداء  

، ومعناہ أیضا:   القدرۃ والقوۃ  العقل ، کما أحالم: جمع حلم أي الصبر واألناۃ والسکون مع 

 قال هللا تعالٰی : )أتأمرھم أحالمھم بھذا( 

 قدر: أي القوۃ 
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 شرح البیت:  

یقول الشاعر: في مدح أصحاب حي املمدوح: إن أصحاب تلک القبیلة ال یترکون عداوۃ رجل 

إال إذا انقاد لھم ، وأطاعھم ، وامتثل ألوامرھم ، وخضع لھم ، أو إذا أخذوا القصاص ، ولکن  

ھذا یترک  ،   ملا  الغیظ  ویکظمون   ، العداوۃ  ینسون  إنھم   ، وعداوتھم  مخاصمتھم  الرجل 

 ویعفون عنہ؛ ألنھم أوسع الناس حلما و عفوا۔ 

                                                                          (۷ ) 

َیاح ِإذا                   ِذْیَن ُیَباُرْوَن الّرِ
َّ
عا  ُھُم ال

َّ
ّل الط

َ
ُرْواق

َ
ت
َ
ْو ق

َ
َعاِفْيَن أ

ْ
ی ال

َ
 م َعل

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 یبارون: أي یسابقون ویعارضون 

 الریاح: جمع ریح: الھواء ، واملراد منہ ، ھنا: األحوال السیئة ، ومصائب القحط۔ 

 العافين: طالبوا رزق أو مال 

 قتروا: أي قل مالھم ، یقال : قتر الرجل أي ضیق علیہ في النفقة 
 

 بیت:  شرح ال

یمدح الشاعر قبیلة ممدوحہ، ویقول : إنھم لیسوا بأقویاء فحسب ، بل ھم أصحاب الجود 

 والکرم أیضا، ألنھم یعینون الفقراء واملساکين عند الشدائد والقحط 

                                                                     (۸ ) 

عَ                  
ُ
ة ن َمیَّ

ُ
  َبِني أ

ٌ
ة
َ
ل ِ
ّ
ْم ُمَجل

ُ
ا ک َدَر   مَّ

َ
 ک
َ
 ِفْیَھا َوال

ٌ
ْت فال ِمنة مَّ

َ
 ت

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 نعماکم : أي الید البیضاء ، واملراد بہ: الھبات 

 منہ أي إحسان   مجللة: أي عامة 

 الکدر: ھو ضد الصفاء واإلخالص 
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 شرح البیت:  

إلیھم ممدوحہ، ویقول : یا بني أمیة ، إن  في ھذا البیت یخاطب الشاعر بني أمیة الذین ینتمي  

تبطلون  وال   ، والشر  الخير  بين  الھبات  إعطاء  في  وإنکم التفرقون   ، عام  کم  جودکم سخاء 

 13صدقاتکم باملن، والتؤذون الفقراء بذکر ھذہ الصدقات۔ 
 

 )ج(جریر  

لسبعة    ھو جریر بن عطیة بن الخطفي من بطن من بطون تمیم یدعون کلیب بن یربوع ولد خدیجا 

أشھر في خالفة عثمان رض ى هللا عنہ ۔ ویروی أن أمہ رأت في منامھا، وھي حامل بہ أنھا ولدت حبال  

۔ 
ً
 یلتف علی أوساط الناس فیقطعھا، فلما ولدتہ سمتہ جریرا

  ، 
ً
 بخیال

ً
وقد نشأ بالیمامة بنجد حیث کانت تقیم قبیلتہ۔ نشأۃ فقيرۃ یرعی اإلبل۔ وکان أبوہ فقيرا

 یب بن یربوع من البطون الضعیفة في تمیم۔ وقومہ بنو کل 

 ، ثم مدح یزید بن معاویة بقصیدۃ نال علیھا أول جائزۃ یحرزھا، ولم یزل  
ً
بدأ ینظم الشعر رجزا

مدائحہ   وطارت  عندہ،  موقعہ  الحجاج فحسن  کنف  في  ودخل  ذکرہ  ینظم حتى شاع  ذلک  بعد 

فیہ، حتى بلغت عبدامللک فنفسہ علی الحجاج ، وأحس الوالي رغبة الخلیفة فأوفدہ مع ابنہ محمد  

شق، فلما دخل جریر علی عبدامللک استأذنہ فأبی، وقال بلھجة العاتب: إنما أنت للحجاج !  إلی دم 

 فما زال یتوسل إلیہ حتى أنشدہ قصیدتہ التي مطلعھا:  

 عشیة ھم صحبک بالرواح ؟  أ تصحوا أم فؤادک غير صاح

 فلما وصل إلی قولہ منھا: 

 وأندی العاملين بطون راح؟   ألستم خير من رکب املطایا 

تبسم عبدامللک ، وقال : ’’کذلک نحن وما زلنا کذلک‘‘ وأجازہ بمال کثير و أصبح جریر بعد ھذہ  

 القصیدۃ آثر الشعراء عندالخلفاء۔ 

 ثم عاد فمدح عمر  
ً
ونال جوائز لدی ابنہ الولید بن عبدامللک ، ولکنہ لم یتصل بسلیمان إال قلیال

ہ لم یکن یجزل املکافأۃ للشعراء ویبدو أن  بن عبدالعزیز ونال جوائزہ، مع أن عمر رض ى هللا عن 

لہ   أذن  الفرزدق استقامة، ولھذا  أنہ أکثر من  یعلم عنہ  في غزل جریر عفة، وکان  یری  عمر کان 

 
ي )القديم والجديد("       (  13  للدكتور خالق داد ملك شذرات من الشعر العرب 
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بالدخول علیہ وحجب سائر الشعراء الذین حضروا معہ کاألخطل والفرزدق واألحوص وغيرھم ۔  

 ھ۔ ۱۴۴یر بالیمامة سنة  والحق أن جریرا کان تقیا طیب العبادۃ۔ وکانت وفاۃ جر 
 

 النص:

 قال یمدح عبدامللک بن مروان 

 ذکر العاذالت والظعائن واملطیة:

                                                                        (۱ ) 

ْيُر َصاح             
َ
اَدَک غ

َ
ؤ
ُ
ْصُحْوا؟ َبْل ف

َ
 ت
َ
 َھمَّ َصْحُبَک   أ

َ
ة واِح َعِشیَّ  بالرَّ

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 تصحوا: من صحا یصحو السکران ، أي ذھب سکرہ۔ 

 عشیة: وقت العشاء أي اللیل  فؤاد: القلب 

 صحب: جمع صاحب   ھم : أي أراد 

 الرواح: راح یروح روحا ورواحا، أي الذھاب 
 

 شرح البیت: 

الفؤاد إثر معرفتہ بأن  یخاطب الشاعر نفسہ متسائال: ھل سیصحو أم  سیبقی ضائعا تائہ  

 قوم أصحابہ عزموا علی الرحیل۔

                                                                        (۲ ) 

ْیٌب               
َ
ک ش

َ
ت ُ: َعال

َ
َعاِذال

ْ
ْیُب َیْمَنُعِنْي ِمَراحی  َیُقْوُل ال ا الشَّ

َ
 َھذ

َ
 أ

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 ل یعزل أي الم یلوم لوما، العاذالت أي الالئمات العاذالت : عز 

 عال: عال یعلوا ، أي غلب یغلب۔ عالک أي غلبک، یقال: ’’الحق یعلو وال یعلی‘‘ 

 شیب: ضد الشباب وقال هللا تعالٰی في کالمہ املجید: )واشتعل الرأس شیبا( 

تعالٰی: ) وال تمش  مراحی: االسم من مرح الرجل إذا اشتد نشاطہ وفرحہ، کما قال هللا  

 في األرض مرحا( 
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 مزاحی: املزاح أي اللھو 

 شرح البیت:  

یقول الشاعر: إن العاذالت الالئمات عيرتہ بالشیب الذي عال رأسہ ، ومازال یلھو ویمرح، فرد  

 علیھن بتعجب : وھل الشیب یمنع صاحبہ من اللھو واملرح و معاشرۃ الحسان۔ 

                                                                      (۳ ) 

اِدي ،ِمْن َھَواہُ                   
َ
ؤ
ُ
ُفِنْي ف ِ

ّ
ل
َ
ِزْعَن َعلی ُرَماح    ُیک

َ
َعاِئَن َیْجت

َ
 ظ

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

یکلفني : من کلف یکلف تکلیفا، یکلفني أي یأمرني بما یشق علي وقال هللا تعالٰی : ) ال یکلف هللا  

 سعھا( نفسا إال و 

 ھوا: أي العشق 

 ظعائن: جمع ظعینة أي الھودج ، أوالزوجة أو املرأۃ ما دامت في الھودج 

 رماح: اسم املوضع   یجتز عن: جزع الوادي واجتزع أي قطعہ عرضا 
 

 شرح البیت:  

تتبع   یکلفہ  قلبہ  زال  وما   ، شابا  نفسہ  یعد  شیبا،  اشتعل  رأسہ  أن  رغم  إنہ  الشاعر:  یقول 

 ی ھوادجھن ، والقاصدات موضعا یسمى الرماح۔ النساء الراحالت عل

(۴ ) 

َصاَری                  ْم َیِدنَّ َمَع النَّ
َ
َعاِئَن ل

َ
َراِح                      ظ

َ
ق
ْ
 َیْدرْیَن َما َسْمُک ال

َ
 َوال

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 النصاری: أي املسیحیون   لم یدن: لم یقمن 

 علما/ عرف یعرف عرفانا الیدرین: معناہ : علم یعلم 

 سمک: حیوان مائي مشھور 

 القراح: املاء القراح أي املاء الخالص ، واملراد ھنا : القراح؛ قریة البحرین۔ 
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 شرح البیت:  

إنھن لسن من النصاری لیعرفن:   ، ولسن بحضریات مھیجات،  إنھن بدویات  یقول الشاعر: 

 بھذا املاء ألجل عمادھّن ما عمق ماء قریة القراح و أسماکہ؟ ألنھن لم یغطسن 

 

                                                                           (۵ ) 

اِء َماُء َرَباِب ُمْزن                           
َ ْ
َبْعُض امل

َ
ِح   ف

َ
اِء ِمْن َسَبِخ ِمال

َ ْ
 َوَبْعُض امل

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 رباب: السحاب األبیض 

 لسحاب الذي یحمل املاء، کما في القرآن الکریم: ))أأنتم أنزلتموہ من املزن( مزن : ا

 سبخ: سبخة: أرض ذات ملح ونذال تکاد تنبت۔ 

 مالح: جمع ملح، وھو: صفة املالح أي غير العذب 
 

 شرح البیت:  

أحبھا   تي 
ٓ
الال البدویات  إن   : ویقول  عشیقاتہ،  عن  الدنایا  البیت  ھذا  في  ینفي  الشاعر  إن 

علی الحضریات ، کما یفضل املاء العذب علی املاء املالح الذي یخرج من أرض ذات    یفضلن

۔   ملح ونّز 

                                                                           (۶ ) 

ْرَحبىُّ                            
َ
َعَواِذَل أ

ْ
ِفْیَک ال

ْ
َیاح      َسَیک

َّ
َفْرِد الل

ْ
ال
َ
ْوِن ک

َّ
 ِھَجاُن الل

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 أرحبي: فرس أرحبي : منسوب إلی أرحب من ھمدان ، وھو : فحل کریم 

 الفرد: املنفرد   ھجان: أي أبیض  

 اللیاح: األبیض من کل ش يء ، وأیضا : الثور الوحش ي لبیاضہ
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 البیت:   شرح

اللون األبیض، کالثور   : فرسہ األرحبي ذو  العاذالت ھو  یقول الشاعر: إن ما یریحہ من ھذہ 

 الوحش ي املقیم املنفرد۔ 

                                                                      (۷ ) 

َبْیِہ                 
َ
ِرْیِق ِبَمْنک

َّ
ی الط

َ
   َیعزُّ َعل

َ
َما اْبت

َ
ی الِقَداِح ک

َ
ِلْیُع َعل

َ
خ
ْ
 َرَک ال

 

 معنى الکلمات العصبة: 

 یعز: عّزیعّز أي غلب یغلب 

منکب: مجتمع رأس العضد والکتف، وجمعہ: مناکب ومعناہ أیضا: جانب و  

نواحي۔ یقال : مناکب األرض أي نوحیھا۔ وفي القرآن الکریم: )ھو الذی جعل 

 لکم األرض ذلوال فامشوا فی مناکبھا( 

 أي جد و أسرعابترک: 

واملیسر   الخمر  )إنما  تعالٰی:  هللا  قال  املقامر۔  أی  للمیسر  املالزم  الخلیع: 

 واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشیطان( 

 قداح: جمع قدح ، وھو : سھم املیسر۔ 
 

 شرح البیت:  

في ھذا البیت یتابع الشاعر وصف فرسہ، ویقول إنہ لسرعتہ الشدیدۃ یغلب اإلبل علی الطرقات  

 سبقھا إلیھا، کما یلح املقامر علی مالہ املخلوع منہ علی ضرب القداح لیسترجع مالہ۔ وی 

 حوارہ مع زوجتہ: 

                                                                     (۸ ) 

ْت                   
َ
ال
َ
مَّ ق

ُ
 ث
َ
مُّ َحْزَرۃ

ُ
ْت أ َعزَّ

َ
وی ا  ت

َ
َواِرِدْیَن ذ

ْ
ْیُت ال

َ
 ْمِتَناح َرأ

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 أم حزرۃ: زوجة الشاعر  تعزت: أي تحسرت ۔ 

 الواردین: أي الجائعين، أو السابقين قال هللا تعالٰی: ) فأرسلوا واردھم فأدلی دلوہ( 
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 امتناح : طلب املنحة والعطاء، وفي معناہ: لقاح ، قال هللا تعالٰی : )وأرسلنا الریاح لواقح( 
 

 شرح البیت:  

تبين  إنھا تعّزت للرحیل، عند ما   : یتحدث الشاعر عن زوجتہ عند ما عرفت غایتہ، فیقول 

الخلیفة  عطایا  من  الکثير  بالعطاء  یعود  سوف  أنہ  تأکدت  إذ  زوجھا؟  سیذھب  أین  لھا: 

 وھباتہ۔ 

                                                                     (۹ ) 

 َبینھا                      
ٌ
ُل َوْھَي َساِغَبة ِ

ّ
َعل

ُ
َراِح   ت

َ
ق
ْ
بِم ال َفاس  ِمَن الشَّ

ْ
ن
َ
 ِبأ

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 تعلل: علل فال بطعام أي شغلہ بہ ولھاہ۔ 

 ساغبة: أي جائعة ، کما قال هللا تعالٰی : )أو إطعام في یوم ذي مسغبة( 

أنف الحي، ذی الرئة ، وفمہ  أنفاس: جمع نفس: الریح التي تدخل وتخرج من  

 حال التنفس ومعناہ أیضا: نسیم الصباء/ نسیم الھواء 

 القراح: املاء الخالص۔   الشبم: البارد من املاء۔ 
 

 شرح البیت: 

یقول الشاعر : إن زوجتہ الجائعة کانت تعلل أوالدھا باملاء القراح البارد لعدم وجود الطعام 

 بسبب فقر زوجھا و إالقہ۔ 

                                                                    (۱۰ ) 

ِبْیِنْي                 َجّنِ
َ
ُبُحْوَر، ف

ْ
ْمَتاُح ال

َ
َتِظري اْمِتَیاِحي   َسأ

ْ
ْوِم َوان

َّ
َداۃ الل

َ
 أ

 معنى الکلمات الصعبة: 

 أمتاح: أي أغترف ، کما في القرآن الحکیم: )إال من اغترف غرفة بیدہ( 

 ع البحر البحور: جم

 جنبیني : جنب فالنا الش يء أي أبعدہ عنہ۔ جنبیني أداۃ اللوم أي التلمني۔
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 شرح البیت: 

املال   علی  أحصل  سوف  ني 
ّ
بأن إیاھا   

ً
واعدا ووّدعتہ  اللوم  عن  زوجي  منعت  الشاعر:  یقول 

 الکثير والعطاء الوفير من الخلیفة، کمن یغترف املاء من البحر۔ 

                                                                     (۱۱ ) 

ِرْیٌک                   
َ
ہ  ش

َ
ْیَس ل

َ
ِ ل

ہ
َجاِح   ِثِقْي ِباَّلل ِلْیَفِة بالنَّ

َ
خ
ْ
 َوِمْن ِعْنَد ال

 معنى الکلمات الصعبة: 

 ثقي باهلل : أي اعتمدي علی هللا 

 شرح البیت:  

لشاعر املعنى السابق داعیا إیاھا إلی االعتماد علی هللا الذي ال شریک لہ،  في ھذا البیت یتابع ا

 وعلی الخلیفة الذي سیمنع زوجھا ما یرد من العطاء۔ 

 استغاثتہ بالخلیفة و مدحہ لہ:

                                                                       (۱۲ ) 

ِنْي ، یَ                   
ْ
ِغث

َ
ْي  أ ّمِ

ّ
بْي َو أ

َ
َداک أ

َ
ْو اْرِتَیاِح   ا ف

ُ
َک ذ  ِبَسْیب  ِمْنَک، ِإنَّ

 معنى الکلمات الصعبة: 

 بسیب: السیب: العطاء  أغثني : أي انصرني و أعني۔  

 أي سّر ونشط ، ذو ارتیاح أي ترتاح للعطاء وتفرح بہ۔
ً
 ذو ارتیاح : ارتاح یرتاح ارتیاحا

 شرح البیت:  

طلب العطاء مباشرۃ و بصراحة، فیقول: أغثني یا من أفدیک بأبي و  بھذا البیت یبدأ الشاعر  

أمي ، وھبني العطاء الوفير الذي یریحني ویکفیني وإنني أعرف تماما ھذہ الحقیقة أنک ترتاح  

 للعطاء وتفرح بہ۔ 

                                                                      (۱۳ ) 

ا                          یَّ َحقًّ
َ
ْیُت َعل

َ
ْد َرأ

َ
ْي ق ِ

ّ
ِإن
َ
  َواْمِتَداِحيْ   ف

َ
ِلْیَفة

َ
خ
ْ
 ِزَیاَرِتي ال

 شرح البیت: 

 یقول الشاعر: إن واجبہ یدعوہ إلی زیارۃ الخلیفة وامتداحہ؛ ألن ذلک حق لہ علی رعیتہ۔ 
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                                                                        (۱۴ ) 

ْي                   یَّ ِرْیش ِ
َ
ُر ِإْن َرَدْدتُّ َعل

ُ
ک

ْ
ش

َ
واِدَم ِفي َجَناِحي   َسأ

َ
ق
ْ
َبتَّ ال

ْ
ث
َ
 َوأ

 

 معانی الکلمات الصعبة: 

 ریش: واحدۃ : ریشة : کسوم الطائر 

 أثبت: أي جعلہ ثابتا۔ قال هللا تعالٰی: )یثبت هللا الذین آمنوا ویمحو هللا ما یشاء و یثبت(

 یش التي تکون في مقدمة الجناح۔ القوادم : الر 

 جناح : ما یطير بہ الطائر۔ 
 

 شرح البیت :  

إننا نری الشاعر في ھذا البیت یمثل نفسہ بالطائر العاري من الریش، ویقول للخلیفة : أکون  

 شاکرالک، إذا ما کسوتني ریشا أي تعطیني ماال وافرا، وتزیل عني فقري و إمالقي۔

                                                                      (۱۵ ) 

اَیا               
َ
َعط

ْ
ْيَر َمْن َرِکَب ال

َ
ْسُتْم خ

َ
ل
َ
ْوَن َراِح   أ

ُ
ْيَن ُبط ِ

َ
َعامل

ْ
َدی ال

ْ
ن
َ
 َوأ

 

 معاني الکلمات الصعبة: 

 املطایا: املرکب، الراحلة 

    أندی: صیغہ اسم تفضیل۔ یقال : أندی من 
ً
 و خيرا

ً
فالن أي أکثر منہ جودا

 أندی العاملين أي أجود العاملين۔

 بطون: جمع بطن ، وھو : مایقابل الظھر ، وجوف کّل ش يء 

 راح: الخمر، والکف
 

 شرح البیت :  

 في  
ً
قد بلغ الشاعر في ھذا البیت منتھي املدح الذي یرض ي الخلیفة قال : إنکم خير الناس جمیعا

۔ الشجاعة والبطولة ، وإ 
ً
 نکم أکثر الناس جمیعاعطاء و کرما

 الدراسة والتحلیل 
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یخاطب الشاعر نفسہ في البیت األول فیقول لنفسہ: ھل أنت في کامل وعیک أم تری غاب فؤادک  

 في تلک اللیلة التي فارق األحباب ۔ 

اللھو؟ إن  إن الالئمات یلمني و یقلن لي لقد شاب رأسک فما لک والحب، ولکن ھل الشیب یمنع من  

قلبي یحملني ھوی نساء جمیالت یتوجھن نحو رماح، وھّن عربیات أصیالت، لم یخالطن الروم، وال  

 أعجام البحرین ثم ینتقل إلی املدح فیقول للخلیفة: 

حين ھممت بالقدوم إلیک جزعت زوجتي أم حزرۃ، ثم لم تلبث أن تصّبرت وقالت لي : إن من یرد  

ي أوالدھا  حوض الخلیفة ال بّد أن یکسب ع 
ّ
طاء ہ ، ولقد ترکتھا في فقر شدید، فھي جائعة وتسل

 بجرعات من املاء البارد لتصبرھم عن الطعام ۔ 

وقد قلت أوملھا: سأقصد الکرماء فالتؤذیني باللوم، وانتظري نتیجة طالبي واثقة باهلل بأن رحلتي  

 ستکون ناجحة۔ 

فی  فقرہ،  مدفوعابشدۃ  واالستجداء  بالتکسب  جریر  یجاھر  بعطائک،  ثم  أغش ى   : للخلیفة  قول 

والحیاۃ۔   الدفء  في  بعثت  و  عری  من  کسوتني  إذا  أشکرک  ولسوف  أریحیة،  و  کرم  ذو  فأنت 

 و أندی الناس  
ً
 رائعا فیقول: ألستم یا بني أمیة خير الناس جمیعا

ً
ویستفھم بعدئذ استفھاما ً تقریریا

 ن تنتھک حماہ۔ أکفأ؟ ویمدحہ بأنہ حمى کل الجزیرۃ و أنہ ما من قوۃ تستطیع أ 

بدأجریر قصیدتہ بالغزل انتقد مطلع ھذہ القصیدۃ أ تصحو أم فؤادک غير صاح ألن فیہ ما یوھم  

 أن املخاطب ھو الخلیفة۔ ولھذا قال لجریر’’بل فؤادک أنت یا ابن املراغة‘‘ 

لکنہ عند ما سمع بیت جریر ’’ألستم خير من رکب املطایا‘‘ طرب طربا شدیدا وقال : ’’کذلک نحن  

 وما زلنا کذلک‘‘ وأشار إلی بعض من حولہ قائال: یمثل ھذا فلیأتي املادحون۔ 

 لم یکن موفقا وھو یجاھر بالتکسب والسؤال وإراقة ماء الوجہ في غير استحیاء ، کما  
ً
غير أن جریرا

 تالحظ في البیت التاسع والذي یلیہ۔ 

، وخصوصاً  حين وصف البدویات الالتي  
ً
یجتز عن إلی رماح،ووصف  أما خیال جریر فممتاز حقا

عروبتھن التي التخالطھا عجمة۔ ومن أخیلتہ الجمیلة تشبیھہ الوافدین علی عبدامللک بالواردین  

’’ألستم خير من رکب   علی البحر ۔ وفي تشبیھہ نفسہ بالطائر الذي نتف ریشہ۔ کما أن في قولہ: 

عن  أوالھما  رائعتين  کنایتين  راح‘‘  بطون  العاملين  أندی  و  العرب،    املطایا  جمیع  وھم  موصوف، 
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قالتہ   بیت  أمدح  البیت  ھذا  یعدون  النقاد  بعض  مماجعل   ، الکرم  وھي  کنایة عن صفة  والثاني 

 وقد أوردہ في صورۃ استفھام تقریري جمیل۔ 
ً
 14العرب خصوصا

 )د( الفرزدق 

ھو أبو فراس ھمام بن غالب بن صعصعة التمیمي ، ولقب بالفرزدق لغالظة وجھہ، وشبھہ  

ونشأ    ، الھجریة  سنة عشرین  الجدیدۃ  الکویت  مدینة  من  بکاظمة  الفرزدق  ولد  بالرغیف۔ 

وجھہ   کرم هللا  لعلي  یتشیع  وکان   ، الخالفة  في  بحقھم  االعتقاد  وعلی   ، البیت  آل  حب  علی 

ولکنہ کان أحیانا یتظاھر بغير ما یعتقد حرصا علی التکسب من غير آل البیت۔ وروي أنہ ملا  

مع   الحسين  ، خرج  الطریق  في  الفرزدق  لقیہ   ، الکوفة  إلی  متوجھا ً  مکة  من  و شیعتہ  أھلہ 

فقال لہ الحسين: ’’ما رأیک في أھل الکوفة ‘‘؟ فقال الفرزدق : ’’یا ابن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجدت  

 الناس قلوبھم معک، ولکن أیدیھم علیک‘‘۔ 

وال  في   
ً
وخصوصا واملغامرات،  بالقصص  حافلة  الشخصیة  الفرزدق  حیاۃ  بن  وکانت  زیاد  یة 

( البصرۃ  علی    ۵۳۔۴۵أبیہ 
ً
صالحا أصبح  ولکنہ  شبابہ  عنفوان  في  ذاک  یوم  والفرزدق  ھ(، 

 بمرور الزمن، وخاصة في آخر حیاتہ۔ 

ھ( ، وکان العلویون قد ۷۳ھ و  ۶۱وبعد استشھاد الحسين ، ومقتل عبدهللا بن الزبير سنة )  

ی کانوا  التي  أموالھم  معہ  وخسروا   ، السیاس ي  جاھھم  انضم خسروا  الشعراء،  منھا  جيزون 

۔ 
ً
 الفرزدق إلی شعراء األمویين تکسبا ً ال اعتقادا

الولید بن عبدامللک مع ندمائہ و رؤساء   : إن ھشام بن عبدامللک حّج في خالفہ أخیہ  وقال 

أھل الشام ، وکان بیت هللا الشریف مزدحما ومملوءا بالحجاج، فجھد جھدا عنیفا لیستلم  

إلی الناس وکان علي  الحجر األسود ولکن لم   یقدر علیہ، فنصب لہ منبر فجلس علیہ ینظر 

بن الحسين املعروف بذین العابدین أیضا یطوف بالبیت فرأی أنہ ملا کان یبلغ الحجر األسود 

یتنحی الناس إکراما لہ، فقال رجل لھشام: من ھذا؟ أصلح هللا األمير!؟ قال : ال أعرفہ، وکان 

خاف أن یرغب فیہ أھل الشام ویسمعوا منہ ، فقال الفرزدق :    یعرفہ أکثر من أبنائیہ ولکنہ 

 : أنا أعرفہ، ثم أنشد مرتجال: 
ً
 وکان لذلک کلہ حاضرا

 

ي )القديم والجديد("       (   14  للدكتور خالق داد ملك شذرات من الشعر العرب 
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 والبیت یعرفہ والحل والحرم   ھذا الذي تعرف البطحاء وطأتہ 

 کفر، وقربھم منجی و معتصم من معشر حبھم دین و بغضھم  إلی

 فغضب علیہ ھشام و حبسہ بين مکة واملدینة فقال: 

 إلیھا قلوب الناس یھوی منیبھا   أتحسبني بين املدینة والتي 

 وعینا لہ حوالء باد عیوبھا   یقلب رأسا لم یکن رأس سید

من  ھ(  ۱۱۰فبلغ شعرہ ھشاما فأطلقہ ۔ وتوفي الفرزدق في خالفة ھشام بن عبدامللک سنة )  

 الھجرۃ قبل وفاۃ جریر بأشھر۔
 

 النص:  

 قال في مدح سیدنا زین العابدین رض ى هللا عنہ 

       (۱ ) 

ہ                    
ْ
أت
َ
َحاُء َوط

ْ
َبط

ْ
 ال

ُ
ْعِرف

َ
ِذْي ت

َّ
ا ال

َ
حرمُ   َھذ

ْ
ہ َوالحلُّ َوال

ُ
َبْیُت َیْعِرف

ْ
 َوال

 

 معاني الکلمات الصعبة: 

مکة، والحص ى   البطحاء: األبطح: املکان املتسع یمّر بہ السیل ، ومنہ: أبطح

التي  املنبطحة  األرض  ھنا:  البطحاء  واملراد من   ، مکة  أبطح  ومنہ:  الصغار، 

 فیھا مکة۔ 

 وطأتہ: وطئ الش يء برجلہ أي داسہ ، واملراد منہ ھنا : موضع القدم و صوت السير۔ 

 البیت: أي بیت هللا الشریف أي الکعبة 

 الحرم: مواضع تلي مکة حرم فیھا الصید 

 الحرم من أرض مکة أي سائر األماکن الحل: ما جاوز 
 

 شرح البیت:  

ویقول    ، العابدین  بزین  املعروف  الحسين  بن  علي  ممدوحہ  البیت  ھذا  في  الشاعر  یمدح 

 ،
ً
أنک ال تعرفہ، لرجل معروف جدا : إن املمدوح الذي أظھرت  مخاطبا ھشام بن عبدامللک 
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والیعرفہ الناس فحسب ، بل یعرف الجماد والنبات، وکّل بقع األرض التي وضع علیھا قدمیہ  

  الحرام ، والحل والحرم، وطأتہ وصوت سيرہ۔ من أرض مکة ، وبیت هللا

                                                                     (۲ ) 

ِھْم              ِ
ّ
ل
ُ
ْيِر ِعَباِد هللِا ک

َ
ا اْبُن خ

َ
ُم   َھذ

ْ
َعل

ْ
اِھُر ال

َّ
ِقيُّ الط قيُّ النَّ ا التَّ

َ
 َھذ

 معاني الکلمات الصعبة: 

 األتقیاء: صاحب التقوی التقي: جمعھا: 

 النقي: جمعھا: نقاء و أنقیاء : النظیف

 الطاھر: من طھر یطھر، وھوضد النجس 

 العلم: الرأیة ، سید القوم ، الرجل املمتاز، والسید املشھود

 شرح البیت:  

في ھذا البیت یشير الشاعر إلی نسب ممدوحہ الکریم وإلی حسبہ الشریف، ویقول : إنہ ابن  

أي إنہ من ساللة رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( وإنہ تقي و نقي وطاھر ، وھو رجل ممتاز    أفضل عبادهللا

 شھير من سادات قومہ۔ 

                                                                          (۳ ) 

ا؟( بَضاِئِرہ              
َ
َک: )َمْن ٰھذ

ُ
ْول

َ
ْیَس ق

َ
رَت وَ   َول

َ
ک
ْ
ن
َ
 َمْن أ

ُ
ْعِرف

َ
ُعْرُب ت

ْ
َعْجُم ال

ْ
 ال

 

 معاني الکلمات الصعبة: 

 ضائرہ: أي مضرہ وناقص قدرہ و عظمتہ 

 العرب: أمة من الناس ، سامیة األصل ، بالدھا شبہ جزیرۃ العرب 

 العجم: کل ّ من لیس من العرب ، کالفرس ، والترک واإلفرنج وغيرھا۔ 
 

 شرح البیت:  

إ یوجہ  و   ، بن عبدامللک  الشاعر ھشام  یخاطب  البیت  ھذا  ،  في  مرا(  )نقدا   الزعا۔ 
ً
نقدا لیہ 

ویقول : إن سؤال ’’من ھذا‘‘؟ ال یختص من عظمة ممدوحہ و شأنہ شیئا ، ألن املمدوح الذي  

أظھرت أنک تجھلہ رغم أنک تعرفہ، کما تعرف أبناءک یعرفہ الناس کلھم، سواء کانوا سکان  

 جزیرۃ العرب ، أو کانوا من العجم۔
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                                                                      (۴ ) 

ھا                 
ُ
اِئل

َ
اَل ق

َ
َرْیُش ق

ُ
ُہ ق

ْ
ت
َ
ا َرأ

َ
َرمُ   ِإذ

َ
ک
ْ
َتِھي ال

ْ
اِرِم َھذا َین

َ
 ِإلی َمک

 

 معاني الکلمات الصعبة: 

 قریش: اسم قبیلة معروفة 

 ألتمم مکارم األخالق‘‘مکارم: جمع مکرم و مکرمة: فعل الخير، وفي الحدیث : ’’إنما بعثت 

 الکرم: الصفح ، الجود، الشرف 
 

 شرح البیت:  

یقول الشاعر في مدح زین العابدین : کلما رأتہ قریش، قال قائلھا: إن أخالقہ جمیلة وعاداتہ  

العالم  في  ، والیوجد أحد  ، والحلم  ، والجود  الکرم، والشجاعة  حمیدۃ جدا، وإنہ علی قمة 

 ۔ یکون أکثر منہ جودا و کرما

                                                                        (۵ ) 

ي ِمْن َمَھاَبِتہ               ض َ
ْ
ض ي َحَیاًء َوُیغ

ْ
سُم   ُیغ

َ
 ِحْيَن َیْبت

َّ
ُم ِإال ِ

ّ
ل
َ
َما ُیک

َ
 ف

 

 معاني الکلمات الصعبة: 

 : غض البصر۔یغض ي : أغض ى عینہ أي طبق جفنیھا حتى ال یبصر شیئا، ومعناہ ایضا

 مھابة: أي ھیبة ، خوف، تعظیم

 یکلم: أي الیتکلم ، کما قال هللا تعالٰی: )وکلم هللا موس ٰى تکلیما( 

 یبتسم: ابتسم زید أي ضحک قلیال من غير صوت 
 

 شرح البیت :  

یقول الشاعر في مدح ممدوحہ: إنہ کامل الحیاء والوقار، وال یرفع عینیہ حیاء، والناس ال یرفعون  

یتکلمون معہ إال    لہ وبسب ھیبتہ، وال 
ً
 و إکراما

ً
 و تجلیال

ً
إلیہ تعظیما عیونھم أمامہ، والینظرون 

۔ 
ً
 حين یرونہ مبتسما

 قال : ابن قتیبة في کتابہ’’الشعر والشعراء‘‘ بشان ھذا البیت: لم یقل في الھیبة ش يء أحسن منہ۔ 
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                                                                  (۶ ) 

ہ عرفاَن َراحِتہ              
ُ
اُد ُیْمِسک

َ
ا َما َجاَء َیْسَتِلُم   َیک

َ
َحِطْیِم ِإذ

ْ
ُن ال

ْ
 ُرک

 

 معاني الکلمات الصعبة: 

ْيُء( اُد َزْیُتَھا ُیض ِ
َ
ْبَصاَرُھْم ( و )َیک

َ
 أ
ُ
ف

َ
ط

ْ
َبْرُق َیخ

ْ
اُد ال

َ
 یکاد: معناہ: قرب، کما قال هللا تعالٰی : )َیک

 ث: ’’کاد الفقر أن یکون کفرا‘‘وفي الحدی

َواِفِر( 
َ
ک
ْ
ْوا ِبِعَصِم ال

ُ
ْمِسک

ُ
ت
َ

 یمسکہ: أمسک یمسک إمساک أي یقبض علیہ ، وفي القرآن : )َوال

 عرفان: اإلدراک بحاسة من الحواس

 راحة: بطن الید )جزء الید الذي یبدأ من األصابع حتى املعصم( 

 رکن : أي جزء۔ 

 امليزاب من خارج الکعبة ، واملراد بہ ھنا: الحجر األسود الحطیم: بناء قبالة  

 یستلم: استلم الحجر األسود أي مسحہ بالکف ، أو ملسہ إما بالتقبیل ، أو بالید 
 

 شرح البیت:  

  ، الناس  یعرفہ  ما  وھذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ممدوحہ من ساللة  إن   : العابدین  زین  مدح  في  الشاعر  یقول 

أن تکون في خدمتہ دائما حتى أن الحجر األسود الذي یقصدہ    والجماد، النبات، واألحجار، وترید 

 
ً
 و احتراما

ً
 الناس لتقبیلہ یکاد أن یمسک ید ممدوحہ ملا یذھب إلیہ تبرکا

                                                                      (۷ ) 

ِتہ             رَّ
ُ
ْوِر غ

ُ
ُھَدی َعْن ن

ْ
ْوُر ال

ُ
قُّ ن

َ
ش

ْ
   َین

َ
لم ک

ُّ
َراِقَھا التقم الظ

ْ
ْمِس َیْنَجاُب َعْن ِإش  الشَّ

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

ْت(  قَّ
َ
ش

ْ
ماُء ان ا السَّ

َ
  أي انصدع، وفي القرآن )ِإذ

ً
 ینشق : انشق ینشق انشقاقا

 غرۃ: بیاض في جبھة الفرس، وغرۃ الرجل: وجھہ 

 ینجاب: أي ینشق أو یزال  

َھا( إشراق الشمس : طلوعھا ، وفي القرآن : )وَ  ْرُض ِبُنْوِرَرّبِ
َ ْ
ِت األ

َ
َرق

ْ
ش

َ
 أ

 القتم: الغبار األسود، الّدجی 
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 شرح البیت:  

في ھذا البیت یشبہ الشاعر ممدوحہ بالشمس، ویقول : کما أن الشمس إذا طلعت، یھرب الظالم  

 ۔ ممدوحہ أیضا منبع الھدایة والنور، وبہ ینتھي سواد الکفر وظالمہ 

                                                                                    (۸ ) 

ُضُھْم               
ْ
ُھْم ِدْیٌن َو ُبغ ر  ُحبُّ

َ
ْرُبُھْم ُمْنجی َو ُمْعَتصم   ِمْن َمْعش

ُ
ْفٌر َو ق

ُ
 ک

 

 معنى الکلمات الصعبة: 

 امعشر الجن واإلنس ألم یأتکم رسل( معشر: کّل جماعة أمرھم واحد، کما قال هللا تعالٰی)ی 

 منجی: اسم ظرف : مکان النجاۃ 

 معتصم: موضع االعتصام: وھو: نقطة ارتکاز یستند إلیھا في الحرب إذا أرید الدفاع أو الھجوم 

 شرح البیت: 

یقول الشاعر: إن ممدوحہ ینتمي إلی جماعة حبھا دین، وبغضھا کفر، وقربھم وسیلة النجاۃ  

 وموضعھا۔ 

 الدراسة والتحلیل: 

قد تکون ھذہ القصیدۃ ھي الوحیدۃ أخلص فیھا الفرزدق وکان مدحہ فیھا عن حب صادق  

و عقیدۃ واندفاع ، أما مدائحہ التي وجھھا إلی بني أمیة وأمرائھم وعمالھم ومن سواھم فقد 

ھذہ  عن  یعبر  وھو   ، إخالص  و  حب  عن  صادر  فیھا  وکان  وریاء  مداھنة  عن  صادرۃ  کانت 

 فة بتکرار اسم اإلشارۃ ’’ھذا‘‘العاط 

وباملبالغات في مثل ’’العرب تعرف من أنکرت والعجم و ’’عم البریة باإلحسان ۔۔۔۔‘ والتقدیم 

في ’’ بجدہ أنبیاء هللا قد ختموا‘‘ و ’’العرب تعرف من أنکرت والعجم‘‘ ليزید االھتمام باملتقدم  

یعرفہ والحل والحرم‘‘ لیبين شھرتہ ومکانتہ ۔  ۔ واالستعارۃ في ’’تعرف البطحاء وطأتہ والبیت  

واالستعارۃ في ’’فانقشعت عنھا الغیاھب‘‘ یقصد بھا البؤس والشدائد والتشبیہ في ’’کلتا یدیہ  

 غیاث عم نفعھما‘‘

ومن وسائل تعبيرہ عن ھذہ العاطفة : األجمال ثم التفضیل فذکر صفات املمدوح في البیت 

 اء وطأتہ‘‘ ’’البیت یعرفہ والحل والحرم‘‘األول مجملة ’’الذي تعرف البطح
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’’ھذا ابن خير عباد هللا کلھم ۔۔۔‘‘    إلی معرفتہ ثم فصل صفاتہ في 
ً
 إلیہ وتلھفا

ً
فزادنا تشوقا

 وما جاء بعدھما من صفات مفصلة، وفي مثل : یزینہ اثنان: ’’حسن الخلق والشیم‘‘  

جزل بعبارات  مدحہ  في  تدفقہ  حبہ  صدق  علی  دلیل  أوضح  مشرقة  ولعل  وألفاظ  قویة  ة 

 أسئلة   15ومعان نقیة صافیة وتتابع الصفات في مثل ’’التقي النقي الطاھر العلم ۔۔۔۔۔‘‘۔ 
 

 املناقشة

 ؟عمر بن أبي ربيعة ما ذا تعرف عن  .1

 حول شعر الفرزدق. اكتب مقاال موجزا  .2

 حياة جرير مع سمات وأغراض شعره . تحدث عن  .3

 بالتفصيل.األخطل الشاعر حياة اكتب عن  .4

 أبي ربيعة.  شعر عمر بن  وخصائص  أغراضتحدث عن  .5

 

 
ي )القديم والجديد("    (   15  ر خالق داد ملك للدكتو شذرات من الشعر العرب 






