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جمال الدٌن فالح   الكٌالنً.              د  
  
.     اهدي هذا الجهد المتواضع  
  
 
 
                                          فالح نصٌؾ الحجٌة
                                                الكٌالنً

بلدروز-  دٌالى –                                        العراق   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ممد مة              ال  

 
  بسم ميحرلا نمحرلا هللا                      

 
 
      الحمد هلل رب العالمٌن  والصالة والسالم على حبٌبه المصطفى خٌر العالمٌن 
واهل بٌته الطاهرٌن الطٌبٌبن واصحابه الؽر المٌامٌن  وافضل النبٌن وعلى اله
.ومن اهتدى بهدٌه الى ٌوم الدٌن   

 
من خالل تتبعً للثمافة  واالدب الحظت ان المكتبة العربٌة بحاجة الى           

, والمثمؾ , للمارىء والدارس , سهال, ٌكون موجزا , كتاب  فً الشعر العربً  
.فالدمت علٌه مستعٌنا باهلل تعالى . الكبر فبة ممكنة, لٌتسنى تمدٌم  الفابدة منه   

 
ابواب         الكتاب ٌمع فً تسعة  

كٌفٌة وصول الشعر –  الباب االول  تناولت فٌه الشعر العربً فً العصرالجاهلً 
الٌنا ومكانة الشعراء  ثم الفنون الشعرٌة واؼراضها  واشهر شعراء الجاهلٌه 
باٌجاز  ثم نماذج من الشعر الجاهلً  وكذلن الحال فً االبواب االخرى  فً العصر 
االسالمً واالموي  والعباسً   الذي جعلته فً بابٌن لسعته وتؽٌٌر انماط الشعر 
  فٌه وكثرة الشعراء

 
 واالجٌال من  كً ال ننسى االندلسً العربً   الشعر  ثم اتبعته بابا اخر فً     
وكانت لنا فٌها حضارة شامخة   عربٌة   دولة  انه كانت لنا فً  االندلسبعدنا 

 وثمافتهم  فً  بطون باراهم  والعدوها   الدنٌا ا   الامو  وشعراإها وارفة الظالل
 المكتبات العربٌة  تزال تمال خزابن  التً ال  الشعرٌة  ودواوٌنهم كتبهم  

. واالجنبٌة على حد سواء   
 

  ثم عرجت على الفترة  المظلمة  الإنشًء فٌها  بابا واسعا            
واالدب فٌها  واالمراض التً    الشعر مصادر فً البحث والتمصً  رؼم كاللة

 بمً علٌال ؼٌر معافى حتى  انه   ولربته الى الموت  اال هكتهنلحمته   والتً ا
 فانتفض كالمارد  فكان  العصر الحدٌث فً عظمة ولوة   جاءت  النهضة العربٌة

  المدم  بٌن   وخلط الشعراء  ة  والمتولدة الوافرخٌلة  واال واالسالٌب فً االفكار



    لصٌدة العمود الشعري جدٌدة  الى جانب شعرٌة   والحداثة  وتولدت انماط  
 مولودا  الحر والممفى الذي هو اساس الشعر العربً   فكان الشعر الموزون 

.              ولٌد الشعر الجدٌد والمعاصر    النثر  لصٌدة   والدةثم  جدٌدا  ومن 
    

 
التاسع فً الشعر المعاصر  ولد  اتبعت الكتاب بباب جدٌد اخر هو الباب            

     واالرهاصات التً  اوجدها الشعراء المعاصرون  فتكلمت عن االوضاع
 فً الوطن العربً  وانعكاساتها على الشعر   وااللتصادٌة واالجتماعٌة السٌاسٌة 

فً لصابدهم والبناء الجدٌد للمصٌدة العربٌة المعاصرة    وتؽٌٌر مسارات الشعراء
للشعر العربً  والتً تبمى االذن العربٌة    العمودٌة  االزلٌة   فً ظل  المصٌدة  

سماعة لها  وتحفظ ابٌاتها   وتستسٌؽها لطٌفة نابعة من اعماق للب الشاعر  
العربً   والرمزٌة الشعرٌة الجدٌدة  وؼلو بعض الشعراء المعاصرٌن فٌها 

 بٌن المدم والحداثة والمعاصرة  واهمٌة هذه المصٌدة العربٌة الجدٌدة التً جمعت
لعربً     ا وضربت فً  بحر الثمافة االجنبٌة اٌضا  فؤتت بانماط جدٌدة من الشعر

  . اتسمت بالمعاصرة الشعرٌة  خاصة لدى شعراء المماومة  
 

ا ستعنت    باالنترنٌت فً  بعض النصوص -  الباب التاسع– وفً هذا الباب 
 جم لبعض الشعراء   خفً عنً  من  ترا الشعرٌة المعاصرة وبعض ما

.وضح  مما  كنت لد رسمته لهم   وحٌاتهم  التً وجدتها  االمعاصرٌن   
 
 اسؤ ل هللا تعالى  ان ٌلهمنً التوفٌك والسداد  فٌما كتبت  والفت  وعسى ان 

 فً المكتبة العربٌة  فً االدب والشعر  وان ٌكون   فراؼا  لد سد ٌكون كتابً هذا
. عند حسن ظن   الشعراء   واالدباء    والنماد والمراء كافة   

 
. ه نعم المولى ونعم النصٌرن                ا  

. 
                                               فالح نصٌؾ الحجٌة 

   الكٌالنً                                                    
 

ثٍلهٚى    - ك٠بٌٝ -                                         اٌؼواق  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

                   اٌّإٌف  فٟ ٍطٛه

 

    ١ٍوح مار١خ

 

فبٌؼ ٔظ١ف اٌؾغ١خ اٌى١الٟٔ\ االٍُ ٚاٌٍمت   

فبٌؼ اٌؾغ١خ\   اٍُ اٌشٙوح   

 1944\ 7\1\  ثٍلهٚى \  ربه٠ـ اٌٛالكح 

ثٍلهٚى – ك٠بٌٝ - اٌؼواق \ اٌجٍل   

ِزمبػل \   إٌّٙخ  

شبػو ٚثبؽش                                                              \  اٌؾبٌخ اٌضمبف١خ   

 فبٌؼ اٌؾغ١خ شبػو ٚثبؽش  ٚاك٠ت ػوالٟ ِؼوٚف 

.   1944بلدروز - دٌالى–  العراق - \ ِٓ ِٛا١ٌل  

                                                             

ِٓ االٍوح اٌى١ال١ٔخ  اٌزٟ ٌٙب ربه٠ـ ػو٠ك ٚ روعغ ثَٕجٙب اٌٝ اٌش١ـ ػجل اٌمبكه -  

     .اٌى١الٟٔ اٌؾَٕٟ ٚاٌزٟ أغجذ اٌؼل٠ل ِٓ االػالَ ػٍٝ ِو اٌؼظٛه

 
م2001كان ٌشؽل  مدٌرا  فً وزارة التربٌة العرالٌة حتى إحالته الى التماعد     *     

،  وٌعتبر من مراجع امهات  الكتب العربٌة فً "الموجز فً الشعر العربً"أهم مإلفاته  *

األدب  والشعر عبر العصور واألزمنة، ومن اهم الموسوعات التارٌخٌة الموضوعٌة فً 

الشعر العربً فً العصر الحدٌث، والمعاصر بكل مفرداته وأحداثه وتطوراته وفنونه 

. وتؽٌٌراتها بما فٌها عمود الشعر والشعرالحر ولصٌدة النثر والشعراء وطبماتهم وأحوالهم

  2013منح شهادة الدكتوراه  الفخرٌة فً  االداب  عام      * 

 2014فً  شباط  (امٌر البٌان العربً  )منح لمب      * 

:   فالح نصٌؾ الحجٌة هو

 1985عضو االتحاد  العام لالدباء والكتاب فً العراق      -    

 1994عضو االتحاد العام لالدباء  والكتاب العرب  -

 1984عضو مإسس فً اتحاد ادباء  دٌالى   -

 العراق-  عضو  مركز االدب العربً  -



ممثل دولة العراق –  عضو االتحاد الدولً لعلوم  الحضارة االسالمٌة  -

 وكٌل دولة العراق\ عضو  االتحاد العالمً للشعراء والمبدعٌن العرب  -

 عضو اتحاد االشراؾ الدولً -

جامعة  الدول  )االمانة العامة لشعبة المبدعٌن العرب -  عضو  اتحاد المنتجٌن العرب  -

ومستشار االمور – فرع العراق - المدٌر االللٌمً لشعبة المبدعٌن العرب   (العربٌة

 .االدبٌة فٌها 

لجنة    – امانة شعرالتفعٌلة \  (جامعة الدول العربٌة  )عضو اتحاد المنتجٌن العرب -

 . التمٌٌم والتصحٌح 

 عضو  اتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب -

 عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العرب  -

 عضو اتحاد  كتاب االنترنٌت العرالٌٌن -

  عضو اتحاد الشعراء واالدباء العرب -

 عضو اتحاد  االدباء والكتاب  التونسٌٌن  -

 عضو رابطة  االدباء والكتاب العرب -

 عضو رابطة  المبدعٌن الٌمنٌٌن  -

 عضو مإسسة الالم ثمافٌة لالعالم فً العراق -

 عضو الملتمى الثمافً العربً -

عضو منظمة الكون الشعري فً المؽرب-    

 
اما  المماالت الكثٌرة  التً كتبها الشاعر فً الصحؾ والجالت العرالٌة والعربٌة           *  

.واالجنبٌة  الناطمة بالعر بٌة    
اال ؾ المماالت التً نشرها فً مولعه او الموالع والمنتدٌات االلكترونٌة على النت او      *  

فضاء االدٌب فالح الحجٌة  واتحاد الكتاب – الفٌس  وخاصة  المجلس العلمً  وشبكة صدانا 
. روابع االدٌب فالح الحجٌة  وؼٌرها كثٌر  –والمثمفٌن العرب   

وكذلن مشاركاته فً كثٌر من المهرجانات االدبٌة والثمافٌة فً العراق و اتحاد المإرخٌن * 
 العرب وكل الندوات والمهرجانات التً عمدت فً دٌالى سواء عربٌة أو عرالٌة اومحلٌة 

له عاللات وصدالات مع العدٌد من األدباء والشعراء العرب والعرالٌٌن منهم الشاعر  * 
الفلسطٌنً  محمود دروٌش والشاعر السودانً دمحم مفتاح الفٌتوري والشاعرالسوري نزار 
لبانً والشاعر العرالً سركون بولس والشاعر ولٌد االعظمً واالدباء والمورخٌن االساتذة  
منهم  عماد عبد السالم رإوؾ   وسالم االلوسً  وحسٌن علً  محفوظ  وجالل الحنفً  
..وؼٌرهم كثٌر    

      ِٚٓ ِإٌفبد فبٌؼ ٔظ١ف اٌؾغ١خ اٌى١الٟٔ

 

:اٌلٚا٠ٚٓ اٌشؼو٠خ -ا  



 

 1978           ٔفضبد اٌمٍت                

  1986           لظبئل ِٓ عجٙخ اٌمزبي   

   20 0 8           ِٓ ٚؽٟ اال٠ّبْ          

 2010           اٌشٙبكح ٚاٌضو٠ؼ         

   2011           اٌؾوة ٚاال٠ّبْ            

 2014            ٍٕبءاد ِشولخ           

 

:اٌىزت إٌضو٠خ – ة   

فٟ االكة ٚاٌفٓ -1  

كهاٍخ ٚرؾم١ك ٚشوػ ٌٍمظ١لح اٌزٟ – رنووح اٌشم١ك فٟ ِؼوفخ اكاة اٌطو٠ك  -2

 رؾًّ ٔفٌ اٌؼٕٛاْ ٚإٌَّٛثخ ٌٍش١ـ ػجل اٌمبكهاٌى١الٟٔ

كهاٍخ ِٛعيح فٟ  اٌشؼواٌؼوثٟ ػجو اٌؼظٛه ثلءا \ اٌّٛعي فٟ اٌشؼو اٌؼوثٟ -3

ِٓ اٌؼظو اٌغبٍٟ٘ ٚؽزٝ ػظو إٌٙضخ اٚ اٌؾل٠ش صُ اٌّؼبطو اػزجو اٚ ل١ُ ِٓ 

أٗ اؽل اِٙبد اٌىزت اٌؼوث١خ فٟ االكة - لجً اغٍت اٌّٛالغ االكث١خ ػٍٝ إٌذ 

 ٚاٌٍغخ  فٟ ِٛضٛع اٌشؼو ٚاالكة       اهثؼخ اعياء

كهاٍخ شبٍِخ فٟ – شوػ ك٠ٛاْ اٌش١ـ ػجل اٌمبكه اٌى١الٟٔ ٚشٟء فٟ رظٛفٗ -4

اكة اٌش١ـ ػجل اٌمبكهاٌى١الٟٔ وّٕٛمط ٌٍشؼواٌظٛفٟ ٚشوػ اٌمظبئل إٌَّٛثخ  

 ا١ٌٗ             اهثؼخ اعياء

(لظخ ط٠ٍٛخ  )وواِخ فزبح     -   5  

اطٛي فٟ االٍالَ-   6  

(لظخ ط٠ٍٛخ )ػنهاء اٌمو٠خ -   7  

(ِغّٛػخ لظض لظ١وح  )االشم١بء  -  8  

ثٍلهٚى ػجو اٌزبه٠ـ -  9  

كهاٍبد فٟ اٌشؼو اٌّؼبطو  ٚلظ١لح إٌضو-  10  

اٌغيي فٟ اٌشؼو اٌؼوثٟ- 11  

ػجل اٌمبكه اٌى١الٟٔ  ِٚٛلفٗ ِٓ اٌّنا٘ت ٚاٌفوق االٍال١ِخ     كهاٍخ – 12  

ِغ كهاٍخ  ثؾض١خ فٟ شبػو٘ب  اٌش١ـ ػجل اٌمبكه اٌى١الٟٔ\ شوػ اٌمظ١لح اٌؼ١ٕ١خ --13  

ِل٠ٕخ ثٍلهٚى فٟ اٌناووح-  -14  

شنهاد ِٓ ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ اٌّؼطوح- 15  

 

:ٍِٛٛػخ  اٌزف١َو اٌّٛضٛػٟ ٌٍمواْ اٌىو٠ُ  ٚلل أغي ِٕٙب اٌىزت اٌزب١ٌخ -  ط  

اطؾبة اٌغٕخ فٟ اٌمواْ اٌىو٠ُ                 عيءاْ-1  

اٌمواْ فٟ اٌمواْ اٌىو٠ُ-2  

االكػ١خ اٌَّزغبثخ فٟ اٌمواْ اٌىو٠ُ- 3  

االَٔبْ ٠َٚٛ اٌم١بِخ-4  

اٌقٍك اٌّؼبك فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ - 5  

٠َٛ اٌم١بِخ فٟ اٌمواْ اٌىو٠ُ                    عيءاْ  -6      

 

:ٚلل أغي ِٕٙب اٌىزت اٌزب١ٌخ     (شؼواء اٌؼوث١خ  )ٍِٛٛػخ  –      ك   

 

 

 



 

:ٚلل أغي ِٕٙب اٌىزت اٌزب١ٌخ     (شؼواء اٌؼوث١خ  )ٍِٛٛػخ  –      ك   

شؼواء عب١ٍْ٘ٛ- 1  

شؼواء طله االٍالَ -2  

شؼواء  اٌؼظو االِٛٞ     - 3  

شؼواء  اٌؼظواٌؼجبٍٟ     اٌمَُ االٚي- 4  

شؼواء اٌؼظو اٌؼجبٍٟ     اٌمَُ اٌضبٟٔ- 5  

شؼواء اٌؼوث١خ فٟ ثالك االٔلٌٌ- 6  

شؼواءاٌؼوث١خ فٟ اٌفزوح اٌواولح- 7  

شؼو اء إٌٙضخ اٌؼوث١خ- 8  

  شؼواء اٌؼظواٌؾل٠ش – 9

شؼواء ِؼبطوْٚ- 10  

 

 

 

*******************************      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                  تمٌٌم  هذا  الكتاب
 
          تم  تمٌٌم  شامل المهات كتب االدب العربً بمختلؾ  اصنافها وفروعها  
من لبل الشبكات والمنتدٌات االدبٌة المختلفة ونشر هذا التمٌٌم على النت فً اؼلب 

- االلوكة -  المجلس العلمً  السعودى–هذه الشبكات والمنتدٌات االدبٌة  ومنها 
شبكة ومنتدٌات -   شبكة لصة االسالم – شبكة رإى االدبٌة –شبكة  رواء االدب 
 وفً الموسوعة – شبكة ال الكٌالنً – شبكة روض الرٌاحٌن –صدانا االماراتٌة 
وؼٌرها كثٌر  وكان هذا الكتاب  من ضمن هذه الكتب المٌمة   (وبٌكٌدٌا) الحرة 

وهو اول كتاب  ٌتم تمٌٌمه فً العصر الحدٌث فً مجال الشعر  وطبمات  الشعراء 
\ وهذه صورة التمٌٌم   

 
 
 

 

مَّهات ُكتة األدب العرتي تمختلف صنىفها وفروعها
ُ
 .. أ

 

 
  بسم هللا الرحمن الرحيـم

ثم أمَّا بعد  ُ  .. 



تِب األدِب العربي بم ختمِف أصنافيا وف روعيا وىو بحٌث يسير  استخمصت   .     ىذا بحٌث شامل أل مَّيات ك 
تِب األدب لِ  أوٍب وصقع  بعضو  من خالِل استقراٍء لمجموعٍة من أ مَّيات ك  واآلخر عن طريق , العربي من ك 

 ُِ وألني وِددت  .ال ياِن وأساطين الملة ك ال في مجالو   راء جالميِد اللصاحة و  ملاِء  
دفنتو  يد  الَكَوانين ألقطف ما استحسنو  األدباء  من رياض األدِب و  أن استخرج من زىر البساتين ما

إيراٌق حد الزىو.. وحدائق الملِة ؛ لتكوَن المح صمة   ين أياديكم , وجنات الشعِر  , البالالةِ   . 

 

 : وقد تم تقسيم كتب األدب إلى ستة أقسام
المجاميع: القسم األول  المحاضرات واألمآلي )والمختارات األد ية ومنيا    ) 

الشعر: والقسم الثاني   والرسائل واألللاظ والمقامات 
الكتب الملردة والمصنلات: والقسم الثالث   الملردة 

الملة بأنواعيا والمعاجم: والقسم الرابع   

المقاالت: والقسم الخامس   األد ية 
الروايات األد ية: والقسم السادس   

تب الم تأخرين  ,وفي ختاِم ىذا البحِث البسيط فميم في ساحة البالالة ومعترك ,وِددت  أن ال أاللَل عن ك 
 . وجوالت وىم أىٌل لذلك الملة صوالت

فإليكموىا.. عمى التقسيم المذكور  نلا  وكانت ال داية بكتب الم تقدمين وبعض كتب المتأخرين  ناءًء   .  

 

تب الم تقدمين وبعض  المت أخرين  : ك 

 األد ية المجاميع والمختارات-1
 : (يالمحاضرات واألمال)ومنيا 

 

تب ألتزمت الترتيب- أ ك   : 

 

لمجاحع.. والَت يُّن  ال يان -  

تحقيق الن وي .. ديوان المعاني أل ي ىالل العسكري  -  شعالن 

تحقيق خالد محلوظ.. نثر الدر  لآل ي  -  

إل ن ع دال ر.. الم جالس   َيجة المَجالس وأن س -  

- تحقيق إحسان.. التذكرة الحمدونية إل ن حمدون   عباس 

لمزمخشري .. ربيع األ رار  -  



لم ونسي.. كنز الكتاب ومنتخب اآلداب  -  

لؤلب لويس شيخو.. مجاني األدب في حدائق العرب  -  

 لمخوارزمي .. ملتاح العموم -
 
 

كتب لم تمتزم ترتيبا-ب  : 

 

لمم رد.. الكامل في الملة واألدب  -  

تحقيق الخولي ).. الكافي واالنيس الناصح الشافي لمنيرواني  الجميس الصالح -  ) 

 إل ي حيان التوحيدي .. البصائر والذخائر -

لمتوحيدي أيضا.. اليوامل والشوامل  -  

لسعد.. اللصوص  -  البلدادي 
لمح صري .. جمع الجواىر في الم مح والنوادر  -  

ال ن عربي الصوفي.. ومسامرة األخيار  محاضرة األ رار -  

إل ن حجة الحموي ..ثمرات األوراق  -  

لم ياء العاممي..الكشكول  _  

لمحب الدين الخطيب.. الحديقة  _  

إل ن حبان.. ونزىة اللضالء  روضة العقالء _  

- لمقمقشندي.. صبح األعشى في صناعة اإلنشا   

لمحصريِ  القيروانيِ  .. َزىر  اآلداب وثمر  األلباب _  

 لؤلصلياني .. كتاب األالاني-
لمبلدادي.. خزانة األدب  -  

وىو )أل ي ىالل العسكري .. الصناعتين  -  ( كتاب نقدي أيضا 

وىو كتاب نقدي أيضا )لمثعال ي .. يتيمة الدىر  -  ) 

 
 

تب المحاضرات   -: ك 

 

- لمحسن اليوسي.. المحاضرات   

لمراالب األصلياني تحقيق رياض ع دالحميد مراد.. ال ملاء  محاضرات األدباء وحاورات الشعراء -  

تحقيق أحمد شاكر.. أسامة  ن منقذ  ل باب اآلداب لؤلمير -  



تحقيق ع ود.. نشوار المحاضرة لمتنوخي  -  الشالجي 
تحقيق منذر أ و.. طبعة دار الكتب المصرية .. عيون األخبار إل ن قت ية  -  شعر 

تحقيق أحمد الزين واأل ياري .. العقد اللريد إل ن ع دربو  -  

 

تب األمالي والمجالس  : ك 

 

سمط الآللي )أل و عمي القالي وشرحو الميمني في كتابو  .. األمالي -  ) 

لمزجاجي.. األمالي  -   

لمشريف المرتضى.. األمالي  -   

لمشجري .. األمالي  -   

- لـ.. مجالس ثعمب   ثعمب 
- لمزجاجي.. مجالس العمماء    

 

  في األللاظ والشعر والمقامات والرسائل -2

 

 : في األللاظ وفقو الملة وخصائص الملة

 

لميمذاني.. األللاظ  -  

إل ن.. جواىر االللاظ  -  قدامة البلدادي 
أل ي العباس ثعمب.. اللصيح  -   

ال ن قتيبة.. أدب الكاتب  -   

لمثعال ي.. فقة الملة وسر العربية  -  

ال ن جني.. الخصائص  -  

لميازجي.. الرائد وشرعة الوارد  نجعة -   

ال ن السكيت.. إصالح المنطق  -   

 

  -: في المقامات

 

 .بشرح الشريشي .. مقامات الحريري 
 .الحميد  تعميق محيي الدين ع د.. مقامات  ديع الزمان اليمداني  -



لمزمخشري .. المقامات  -   

 مقامات السيوطي -
 

 : في الدواوين

 

 لممعري  .. سقط الزند -
وتأبط شرا, الشنلرى .. منيم  )ديوان أو دواوين الصعاليك  -  ) 

 البحتري  ديوان -
بشرح الواحدي.. ديوان المتن ي  -   

 ديوان جرير -
 الذ ياني ديوان النابلة -

بشرح العسكري .. ديوان اليذلين  -  

 وشرحو .. ديوان الحماسة أل ي تمام -
بشرح األنباري .. ديوان الملضميات  -  

 ديوان عنتر  ن شداد -
وشرحو لمشنقيطي.. المعمقات العشر ودواوينيم  أصحاب -  

مة أو  - مة )ديوان ذو الرُّ ذي الرُّ  ) 

وديوان ا ن المبارك, ديوان اإلمام الشافعي  -   

 
 

 : في الشعر وطبقات الشعراء

 

 مختارات البارودي -
لؤلصمعي.. األصمعيات  -  

 لخميل  ن أيبك الصلدى .. شرح المية العجم لمطلرائى -
 حاشية البلدادي عمى شرح ا ن ىشام لقصيدة بانت سعاد -

 الشعر والشعراء إل ن قتيبة -
لمقرشي.. جميرة أشعار العرب  -  

لشياب الدين النويري ... فنون العرب نياية األرب في _  

ال ن رشيق.. العمدة في صناعة الشعر ونقده  -  القيرواني 



لمشاعر فالح الحجية الكيالني.. الموجز في الشعر العربي  - * 

ويعت ر كتاب نقدي أيضا )ال ن المعتز .. الشعراء  طبقات -  ( 

ال ن.. طبقات فحول الشعراء  - لمسجستاني.. ويعت ر كتاب نقدي ايضافحولة الشعراء  )سالم الجمحي     

 
 

  -: في الرسائل

 

رسالة الللران ورسالة الصاىل: كتب أ ي العالء المعري   والساحج 
 
 

 : في العروض

 

ال ن جني.. العروض    

لثعمب.. قواعد الشعر    

 لؤلخلش القوافي
 الكافي في العروض والقوافي لمخطيب الت ريزي 

 

 الكتب الملردة والمصنلات الملردة -3
 

 -: في الخطابة

 

تحقيق.. نيج البالالة   الشيخ دمحم ع ده 
 كتاب جواىر األدب لمياشمي-

 لمزمخشري  .. أطواق الذىب في المواعع والخ طب -
ألحمد زكي صلوت.. جميرة خطب العرب  -  

 

 : في النقد األد ي

 

لـ إحسان عباس.. األد ي  تأريخ النقد-  

- لـ أحمد  دوي .. أسس النقد األد ي عند العرب    

- لـ سعد أ و الرضا.. النقد األد ي مناىجو وأسسو الجمالية   



لـ صالح فضل.. المعاصر  مناىج النقد-   

- إل ن رشيق.. العمدة    

- لـ قدامة  ن.. نقد الشعر    جعلر 

- تب المجاميع والمختارات )أل ي ىالل العسكري .. الصناعتين  وىو من ك   (أيضا 

- ال ن طباطبا.. عيار الشعر   

 
 

األدب الك ير واألدب الصلير, كميمة ودمة  : كتب ا ن المقلع-  اليتيمة , 

ال رصان والعرجان, المحاسن واألضداد , اآلمل والمأمول , الحيوان , ال خالء  :بقي ة كتب الجاحع-  

 .. البلال ,
تب أ ي حيان -  ُ الصديق و الصداقة,اإلمتاع و المؤانسة , الكتاب  : التوحيدي بقي ة ك   , 

مع الحذر من بعضيا في الجانب العقدي ).. المقابسات   ) 

تب الثعال ي- : بقي ة ك  التمثيل, و لباب األلباب , منيا خاص , و المطف والمطائف , والمحاضرة  
محاسن, و تحسين الق يح وتق يح الحسن , الخاص  أخالق الوزيرين, أىل العصر    . 

تأويل مختمف الحديث, الريب الحديث  : قتيبة بقي ةكتب ا ن -   

إل ن األنباري .. الناس  الزاىر في معاني كالم . 

لمصولي.. أدب الكتاب   

 

 : في الحب

 

- ال ن حزم األندلسي.. طوق الحمامة    

- أل ي داوود الظاىري .. الز ىرة   

- ى  إل ن يحيى.. كتاب الموش   الوشاء 
 

 : الطرائف واألخبار والنوادر

 

لؤلبشييي.. المستظرف في كل فن مستظرف  -  

لمصولي.. األد ية  الطرائف-  

- إل ن الجوزي .. أخبار الحمقى والمللمين   



لم ييقي.. والمساوىء  المحاسن-  

- لمح صري .. جمع الجواىر في الم مح والنوادر    

 لمقالي .. النوادر-
 

 : في التأريخ

 

- لؤلديب الملمق.. الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة   األندلسي 
لممقري التممساني.. نلح الطيب من الصن األندلس الرطيب  -  

لمويس شيخو.. اآلداب العربية  تاريخ-   

- لمرافعي.. تاريخ  داب العرب   

 لسعيد األفلاني .. من تاريخ النحو-
- لمخطيب البلداي.. تاريخ بلداد   

 

 الملة بأنواعيا والمعاجم-4
 

 : المعاجم والقواميس

 

 لمليروز بادي .. القاموس المحيط -
مجمع الملة العربية بالقاىرة.. المعجم الوسيط  -   

 لمخميل  ن أحمد .. معجم العين -
لمسيوطي.. المزىر في عموم الملة وأنواعيا  -  

 لؤلزىري  .. تيذيب الملة -
ال ن منظور.. لسان العرب  -   

ال ن فارس.. مقاييس الملة  -  

ال ن سيده.. المخصص  -  

 

 : في الحكم و األمثال

 

أل ي ىالل العسكري .. جميرة األمثال  -   

 لمميداني .. مجمع األمثال -



 

 : في البالالة واللصاحة والنثر

 

لؤلخضري .. الجوىر المكنون   

لمسيوطي.. عقود الجمان  -   

لمياشمي.. جواىر البالالة  -  

سيا وفنونيا -  لع دالرحمن ح نكة .. البالالة العربية أ س 
لمقزويني.. اإليضاح في عموم البالالة  -  

لمجرجاني.. عمم ال يان  أسرار البالالة في _   

- لمجرجاني..دالئل اإلعجاز    

 لمزمخشري  .. الكمم النوابغ-
 أساس البالالة لمزمخشري  -

 لمثعال ي .. سحر البالالة وسر اللصاحة -
إل ن األثير.. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  -  

ال ن أ ي األصبع..التح ير في صناعة الشعر والنثر  تحرير -  

  لمثعال ي .. نثر النظم وحل العقد -
 

 : في النحو

 

 متن اآلجرومية وشرحيا -
 م محة اإلعراب وشرحيا -

لؤلنصاري .. ملني الم يب  -   

أل ي حيان.. أرتشاف الضرب  -   

 أللية مالك أوضح المسالك شرح -
لسي ويو.. الكتاب  -  

 

 : في الصرف

 

 متن ال ناء لمزنجاني
 ثم آلمية األفعال -



 

 : في الرسم واإلمالء وعالمات الترقيم

 

- لـ أحمد زكي رباشا.. عالمات الترقيم   

 لـ ا ن عثيمن .. قواعد في اإلمالء-
- لـ جمال ع دالعزيز.. الكافي في اإلمالء والترقيم   أحمد 

 

 األد ية المقاالت-5
 

  الطناحي مقاالت الشيخ الدكتور محمود دمحم-
طبعة دار البشائر (مجموعة مقاالت الشيخ محمود الطناحي  )كتاب  . االسالمية   يروت في م جمدين  

تَّاب المقالة بالخصوص واألدب  . بالعموم وىو من أرقى وأ مغ ك 
  مقاالت الشيخ األديب عمي الطنطاوي -

) كتاب حاول حليده جمع أك ر قدرا م مكن من مقاالت األديب عمي الطنطاوي  (مقاالت في كممات   . 

  مقاالت األديب سيد قطب-
قيمة اللضيمة  ين )منيا  ىل نحن , فمننعتمد عمى أنلسنا , ضريبة الذل , أين الطريق , اللرد والجماعة  

 ( واليرىا , متحضرون 

 مقاالت األديب مصطلى لطلي المنلموطي-

األعمال الكاممة )كتابو  وىي ضمن  ) 

  مقاالت األديب أحمد الزيات _

وىو مجموعة مقاالت جمعيا األديب الزيات من مجمة (وحي الرسالة  )في كتاب   . الرسالة 
  مقاالت الملكر الدكتور مصطلى السباعي-

) كتاب من أروع الكتب في مجال المقالة (القالئد من فرائد اللوائد   

  مقاالت الشيخ األديب محمود دمحم شاكر-
- جميرة مقاالت).. كتاب    (األستاذ محمود شاكر 

  مقاالت األديب إ راىيم المازني-
مجموعة مقاالت )في كتاب   )  



  اإل راىيمي مقاالت األديب دمحم البشير-
عيون البصائر )وىي مجموعة في كتابو   )  

 

 الروايات األد ية-6
 

- وىذه الرواية من ضمن )لمطيب صالح .. موسم اليجرة إلى الشمال  أفضل مائة  
 ( رواية عربية وأجن ية في القرن المنصرم

- منيا )روايات نجيب الكيالني   ( مواكب األحرار .. 

- لعمي باكثير.. واإسالماه    

- لسيد قطب.. طلل في القرية    

- للازي القصي ي.. العصلورية    

- لع دالرحمن.. خماسية مدن الممح   منيف 
- لـ السان كنافي.. رجال من الشمس   

- ألحالم.. ذاكرة الجسد   مستلانمي 
 

 : وىنالك روايات مترجمة كثيرة منيا عمى س يل المثال
 لليكتور ىيجو .. ال ؤساء -

لـ الوستين الارديير.. عالم صوفي  -  

  المترجمة روايات ديستوفيسكي -
مترجمة لؤلديب مصطلى المنلموطي.. ماجدولين واللضيمة  _  

  روايات كثيرة م ترجمة لمعربية وىنالك
 

نب األدب  والروايات ى نا ليست بالضرورة لكن يا م كممة ليا.. أن تكون من أ مَّيات ك    

 

 : الم تأخرين



 

 :صادق الرافعي مصنلات األديب مصطلى

  وحي القمم-
  تحت راية القر ن-

  عمى السلود-

 أوراق الورد-
  السحاب األحمر-

  تاريخ  داب العرب-
  رسائل الرافعي-
  ديوان الرافعي-

 

 : مصنلات الشيخ األديب محمود شاكر

  أباطيل وأسمار -
  رسالة في الطريق إلى ثقافتنا-
 ( ِشعر ) القوس العذراء -

 جميرة مقاالت محمود شاكر -

  المتن ي -
 

 :الشيخ محمود دمحم الطناحي مصنلات

1,2في األدب والملة دراسات وبحوث  -   

 مجموعة مقاالت الشيخ الطناحي -
 

 :حسين مصنلات الشيخ دمحم الخضر

  رسائل اإلصالح -
خواطر الحياة )ديوان شعر  -  ) 

  العربية وتاريخيا دراسات في -
  بالالة القر ن -

 

 : مصطلى لطلي المنلموطي مصنلات األديب األريب



 األعمال الكاممة -
 

 : األديب احمد الزيات مصنلات

 تاريخ األدب العربي-
  في أصول األدب-
  عن البالالة دفاع-

  كتاب وحي الرسالة-
 

 : الطنطاوي  مصنلات الشيخ األديب عمي

  رجال من التاريخ -
  قصص من التاريخ -

  الثقافة واألدب فصول في -
  صور وخواطر -

  ذكريات الشيخ عمي الطنطاوي  -
 

 : مصنلات الشيخ دمحم البشير اإل راىيمي

 اإل راىيمي وىي االعمال الكاممة لؤلديب  ثار اإلمام دمحم البشير-
- وىي مقاالت (عيون البصائر  )كتاب    مجموعة في كتاب 

  الممحمة الرجزية في التاريخ-
 

  الشيخ األديب دمحم اللزالي وىي كثيرة جدا مؤللات وكتب
 

  : الملكر مصطلى السباعي مصنلات
  ىكذا عممتني الحياة -

  اللوائد القالئد من فرائد-
  عظماؤنا في التاريخ-

  منيجنا في اإلصالح-
 . وىنالك كتب كثيرة لمم ربي مصطلى السباعي في اللقة واألصول والسيرة واليرىا . من روائع حضارتنا-

 



  :كتب األديب سيد قطب
 : منيا

  مع أنصار األديب الرافعي مساجالتو األد ية-
  معالم في الطريق-

 ومناىجو النقد األد ي أصولو-
- رواية )أشواك   ) 

  في ظالل القر ن-
  ملترق الطرق -

  اللضيمة  ين اللرد والجماعة قيمة-
- ىتاف الروح, الصبح يتنلس  )وبعض قصائده مثل  واليرىا, حدثيني  ,   )  

 

 :( ع دالمنعم صالح العزي  ) مؤللات المربي دمحم أحمد الراشد-

 المسار ، رسائل العين المنطمق ، العوائق ، الرقائق، صناعة الحياة،-
 

 : كتب الشيخ األديب ا ن عقيل الظاىري 

- وبين المجاز األد ي والمجاز الملوي , العموم األد ية : مقاالتو ومنيا    

  كتاب اللنون الصلرى -
 

 :المازني مصنلات إ راىيم

 حصاد اليشيم-

 قبض الريح-
 صندوق الدنيا-

 العنك وت خيوط-
- المازني والعقاد.. الديوان في األدب والنقد   

  وا  راىيم الثاني .. إ راىيم الكاتب-
 عود عمى  دء-

 ثالثة رجال وامرأة-
 

دمحم كردعمي. مؤللات د  : 



 : منيا
  دمشق مدينة السحر والعشق-

 

 األعمال الشعرية الكاممة لعمر أ و ريشة
 الكاممة لـ أحمد شوقي األعمال الشعرية
 األعمال الشعرية الكاممة لـ حافع إ راىيم

  الشعرية الكاممة لمم  دع أحمد مطر األعمال
 األعمال الكاممة لج ران خميل ج ران

  أعمال دمحم الماالوط مجموعة
  مجموعة أعمال السان كنافي
  ديوان  در شاكر السي اب
  أعمال األديب زكي م بارك
  األعمال الكاممة لنزار قباني

 درويش األعمال الكاممة لمحمود
 
 

ر أسأل هللا لي ولكم   التوفيق والسداد والمللرة وفي ختام ىذا البحث الم يس 
وما قصرت أو, وما أص ت فيو ف توفيق من هللا وحده  أخطأت فيو فمن نلسي والشيطان وأستللر هللا  

 . وأتوب إليو
عاصم الياشمي.د   . .  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                     تمــــهٌد
 
 

مفهوم الشعر العربً             
 
 
 

 أي شعر كتب او   تعبٌر  ممصود به              الشعر العربً
ٌكتب  باللؽة العربٌة، بشرط أن ٌكون موزونا وممفى  فالوزن 
شرط الزم فً جمٌع أنواع الشعر، المدٌم والحدٌث، على حد 

، (لصٌدةالنثر)سواء، بما فٌه الشعر المعاصر باستثناء ما ٌسمى 
   أما المافٌة فهً الزمة فً معظم أنواع الشعر المدٌم،  اما فً  
الشعر الحدٌث  فمد أخذ ٌتملص  دور المافٌة الخارجٌة، فاستعمل 

أي الشعر دون تمفٌة خارجٌة، وإن  (الشعر المرسل   )مفهوم  
كان لد سعى، فً الوالع، إلى تعوٌضها بنوع من التمفٌة الداخلٌة 
حٌث  الٌمكن االستؽناء عنها بالنسبة فً عموم  أنواع الشعر 
العربً ، وفً أي   عصر من العصور التً لٌل فٌه هذا  الشعر ، 
جاهلً أو إسالمً أو أموي أو عباسً أو أندلسً أو حدٌث  او 
.معاصر   
 



            وكان الشعر العربً  فً  الجاهلٌة، دٌوان العرب، 
وعلمهم الذي لم ٌكن لهم علم ؼٌره أصح منه اذ  كان ٌصور 
حاالتهم العامة والخاصة بمافً ذلن المنازعات والمعارن التً 
كانت من اهم اسباب وجود شعر الحماسة والفخر فً الشعر 
.الجاهلً    
          ان  اهم ما ٌمٌز الشعر العربً  التزام الشعراء  بالوزن 
والمافٌة، فً مجمل أنماطه، وفً مختلؾ أجٌاله، وإن جاءت 
بعض المحاوالت المعاصرة خالٌة من الوزن والمافٌة، إال أنها فً 
الوالع محاوالت لد  تحسب على الشعر فً بعضها ، لكنها تعتبر 
من الشعرالمنثور وهو الرب  لمجال النثرمن مجال الشعر اال انه 
والحك ٌمال ان فٌه  بعض لصابد النثر  جمٌلة  ورابعة وتعبر 
بحك عن شاعرٌة لابلها   ، ومع ذلن   ان  أبرز ما ٌفرق بٌن 
الشعر والنثر هو الوزن،  وما عدا ذلن لد تكون اشبه  بعناصر 
.مشتركة بٌنهما  

 
        الشعر الجاهلً كان لسان االمة العربٌة ووسٌلتها للتعبٌر  
عما  ٌمع فً المجتمع العربً وكانت العرب تمٌم األفراح فً حالة 
ظهور احد  أبنابها كشاعر مبدع، فالشعر عند العرب لدٌما  ٌرفع 
 من شؤن لبٌلة وٌحطه من  أخرى وكذلن  والدة الشاعر فٌها 
 . 
             كان الشعر صدر اإلسالم وسٌلة من وسابل الدفاع عن 
رسالة اإلسالم ازاء كفار  ومشركً  لرٌش وما حولها من المبابل 

واستمر  الشعر، فً العصر  . التً لم تإمن  باالسالم فً حٌنها 
األموي، وفً العصر العباسً كوسٌلة من وسابل الفرق السٌاسٌة 
والفكرٌة المتنازعة وٌمثل كل النزعات التً سادت  المجتمع 
العربً واالسالمً  بمصد تبلٌػ آرابها، والدفاع عن مبادبها، فً 
.مواجهة خصومها  او بٌان خالفاتها مع  االخرٌن   

 
             لذا فللشعر العربً دور بارز فً الحٌاة األدبٌة 



والفكرٌة والسٌاسٌة، ولد تطور  بتطور الشعوب العربٌة 
واإلسالمٌة، وعاللاتها بالشعوب األخرى   المجاورة لها  

والتاثٌر اللؽوي بٌنها  مما ادى الى  بروز فنون  شعرٌة .وؼٌرها
متطورة فً الشعر العربً  فً كل مجاالت التاثٌر  من حٌث 
المضمون ومن حٌث األسلوب واللؽة و األوزان والموافً وما 
إلٌها  فكان سبٌال  لظهور انواع من الفنون الشعرٌة  مثل الفخر 
والمدح والهجاء والوصؾ والبكاء عل ى االطالل   ثم ظهور 
 الشعر السٌاسً، والشعر الصوفً، والشعر االجتماعً والشعر
الوطنً، وشعر الموشحات فً العصر االندلسً   اما فً العصر  
الحدٌث والمعاصر فحدث وال حرج  حٌث كثرت الفنون الشعرٌة 
وتشعبت بتشعب مفردات الحٌاة الٌومٌة وما ٌعبر عن نوازع هذه 
االمة والذود عنها فظهر شعر النكبة وشعر النهضة الحدٌثة 
.وشعر الثور ة  العر بٌة  بجوار الفنون الشعرٌة المدٌمة   

 

 
 
  
                                           فالح نصٌؾ الحجٌة

                            الكٌالنً
  عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب فً العراق

                       عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب العرب   
بلدروز-  دٌالى –                    العراق   

 
 

*****************************************       
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 فالح نصٌؾ الحجٌة
      الكٌالنً
 
 
 
 
 

الموجز فً الشعر العربً              
 
 
                           الجزء االول
 
 
 

واالموي- وصدر االسالم - الجاهلً \ دراسة فً العصور  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

الباب االول                         
 

العصر   الجاهلً                      
   
 
 
 

نشاة الشعرالعربً– الفصل االول   
خصابص الشعر ومكانته- الفصل الثانً  

االؼراض الشعرٌة-  الفصل الثالث   
  الجاهلٌٌن اشهر الشعراء- الفصل الرابع
نماذج من الشعر الجاهلً- الفصل الخامس  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل االول                            
 

 نشؤة الشعر الجاهلً 
 
 

– هكذا لالوا لدٌما -       الشعر دٌوا ن العرب   
 كل ماعند العرب  اوسجل جمع سجل كبٌر حافل بما لد ان الشعر العربً 

 وكل صؽٌر ة . من ثمافة وحاالت اجتماعٌة وحروب وافراح ومواسم 
 فً العصر الجاهلً  موجودة فً شعرهم  حدثت وواردة وكبٌرة  وشاردة

 حتى اعتبر الشعر العربً  فً الجاهلٌة  تارٌخا لفترتها وما فٌها من 
 احداث 

– كما لال المإرخون  –أ       نشا الشعر العربً الجاهلً  اول مانش
:  تمسم الى عدنانٌا  حٌث كانت المبابل العربٌة  

لحطانٌة  وهً التً تنتسب الى لحطان   وكانت لد سكنت الٌمن  - 1
 ثم تفرلت فٌها بعد انهٌار سد مؤرب فً الٌمن  وجنوب الجزٌرة العربٌة

فهاجرت المبابل خشٌة الؽرق الى الشمال حٌث سكنت  الحجاز ونجد 
.والعراق والشام وؼٌرها   

الى عدنان التً سكنت شمال الجزٌرة هً التً تنتسب  وعدنانٌة - 2
-  العربٌة  ومكة والحجاز  وما الٌها   

 
عدنانٌا  حٌث تمطن المبابل العدنانٌة فً نجد - كما للت- الشعر       نشا

والحجاز  ومن ثم امتدت  تٌاراته  الى العراق والشام  ولد اطلك  على 



ولد ضاع  – بالشعر الجاهلً – الشعر  الذي لٌل  لبل ظهور االسالم 
ما لاله فحول   النزر الٌسٌر  وماؼلب هذا الشعر  ولم ٌصل الٌنا منه  اال
للرجال المشهورٌن  و للملون واالمراءالشعراء  وخاصة فً مدحهم 

والحكام  والذي لٌل  فً  نهاٌة التارٌخ الجاهلً  ولد حدد مإرخوا 
 بما ال -أي التً وصل شعرها الٌنا  - الزمنٌة الشعر الجاهلً هذه الفترة

 لبل االسالم   كما جاء فً  او مابتً عام ٌتعدى مابة وخمسٌن عاما 
.اؼلب كتب االدب العربً وتارٌخه   
 
      ولو تفحصنا  هذا الشعر   جٌدا  لوجدنا  ان زمن نشاته  لبل هذا 

 فالشعر الجاهلً الذي بٌن اٌدٌنا   ٌمتاز - ٌنا أ حسب ر -التارٌخ  بكثٌر
 والتزام البحر   والبٌان السبن  ولوةوالبالؼة اللؽوٌة  بالموة والمتانة 

الشعر ي وما فً الشعر من روي وصدر للببٌت وعجزه  ولافٌة  
 مٌزان الشعر –العروض  )راجع ممالتً  بعنوان - وموسٌمى شعرٌة 

 وؼٌر ذلن  كثٌر  مما ٌتطلبه . المنشورة فً مولعً على النت  (العربً 
.الشعر  والشعراء  لكً ٌخرج فً ثوب الشعر المشٌب المزركش   
 

 فجاة  وانما هو نتاج –اٌة امة –      فالشعر ال ٌظهر فً امة من االمم 
زمن طوٌل  من عمر االمة المنتجة له  ٌمتد   فٌها  منذ   اٌامها  االولى 
وٌستمر فً التطور والرلً  وٌساٌر رحلة االنسان فً هذه االمم  لٌسجل 
 عواطفه واحاسٌه وٌعبر عما ٌجول فً خاطره من مطارح وخٌارات وما 
.تصبوالٌه  نفس الشاعر او ٌشعر بها  فً لومه    
 

  اكفاء هم فحول العصر الجاهلً   وكذلن وردت الوال لشعراء         
  و اتبٌننسالوالهم  من تبٌن  ان الشعر العربً  لد نشا لبل ذلن بكثٌر  و

 الل  لد نشا  منذ زمن بعٌد  ولٌس فً زمنالعربً ستدل على ان الشعر ن
–: سنة لبل االسالم  فهذا عنترة العبسً  ٌمول150  - من   

 
        هل ؼادر الشراء من متردم   

ام هل عرفت الدار بعد توهم                               
 
– : وامرإ المٌس   ٌمول  

 
   عوجا على الطلل المحٌل  لعلنا   



نبكً الدٌار كما بكى ابن حزام                                 
 
  –:وزهٌر  بن ابً سلمى ٌمول

 
        ما ارانا  نمول اال معارا    

او معادا من لولنا مكرورا                                      
 

 فنرى االول ٌذكر ان هنان شعراء كثٌرون من لبلهم لالوا الشعر       
 فٌاتً حتى ان لولهم ربما ٌكون لد طرله ؼٌرهم من الشعراء فمالوا به

 امرإ   وان االخرلولهم الشعر مكررا او لالوا مثل ما لال االلدمون 
 زهٌر بن ابً  حزام  واالخر اسم احدهم  وهو  ابن لنا   لٌذكرالمٌس 
  ٌبٌن ان اولبن الشعراء  بكوا لبلهم  على االطالل  كما ٌبكون هم سلمى 

 وما هم  اال  مملدون للشعراء الذٌن كانوا اسبك منهم  نشاة  وان 
  فاعادوه هم بثوب  اي من الذٌن جاإا لبلهمكالمهم  كله مستعار منهم

 الشعراء  فً ذلن  من لال الشعر منللشعر جدٌد  وهذا دلٌل على كثرة
.الولت   
 
     ومن هنا ٌتبٌن لنا ان  الشعر الجاهلً  نشا  منذ زمن بعٌد  وتدرج 

 ما ان وصل الى   مرور الزمن  الى   مع واللؽوي فً الرلً  الشعري 
 ثم وصل الٌنا وصل الٌه  من الموة والمتانة  والبالؼة والنظم الرفٌع 

.بموته  وبالؼته  اللؽوٌة وبٌانه الثر وخٌاله الواسع  
 
 
 
----------------------------------------------------  
 

 
  كٌفٌة وصول الشعر الٌنا            

 

 
 



م تكن  فل          من المعلوم ان االمة العربٌة امة  جاهلٌة  امٌة  حٌث 
 ولد اطلك المران الكرٌم  على  فٌه فً العصر الجاهلً  الكتابة منتشرة 
– لً هالجا –  أي العرب لبل االسالم هذا العصر  

  –لال تعالى  فً سورة االحزاب      
  والمن  الصالة  االولى  تبرج الجاهلٌة تبرجن الولرن فً بٌوتكن و )

انما ٌرٌد هللا ان ٌذهب عنكم الرجس .  واتٌن  الزكاة  واطعن هللا رسوله 
– 23\  االٌة (اهل  البٌت  وٌطهركم  تطهٌرا   

هللا علٌه وسلم  أي ان   نساء النبً دمحم صلى هذه االٌة ٌخاطب فً     
فٌه مجون وخالعة كان لهن   ٌتبرجن و  فٌه كن  النسوة العصر الجاهلً

ا لسواد  معرفة  لعدم – الجاهلٌة – لبل االسالم    ولد اطلك على العرب
– باالؼلب العصر الجاهلً    فسمً  والكتابة  للمراءة  منهم االعظم 

 والكتابة    المراءة  ٌجٌد  من  لٌس كلهم جهالء  فمنهم والحمٌمة انهم
-  علٌهم اي على الكثرة الؽالبة ولكنهم فً مجتمعهم اللٌة  فؽلبت التسمٌة

  فمنهم الشعراء والحكماء والخطباء واصحاب الراي وؼٌرهم كثٌر 
 دمحم ان حادثة  طلب رسول هللا وامتد ذلن الى العصر االسالمً  حٌث 

   من االسرى بعد فتح مكة ان ٌعلم كل منهم عشرة من ابناءملسو هيلع هللا ىلص  
  او عتمهم  من االسر  اسرهم   لفن فداء المراءة  والكتابة  المسلمٌن 

  من ٌجٌد المراءة والكتابة ولد  ازداد عدد االسرى وهذا ٌعنً ان فً
 وصدر هللا علٌه وسلم     الرسول الكرٌم  صلى  فً زمنالمتعلمٌن
 والتدبر للتفمه على التعلم المران الكرٌم على العلم و حث انبعداالسالم 

:فً المران الكرٌم او كما ورد فً االٌة الشرٌفة   
فلوال نفر من كل فرلة  منهم طابفة لٌتفمهوا فً الدٌن ولٌنذروا لومهم   )

  132\ التوبة  االٌة  (اذا رجعوا الٌهم  
 وكذلن حث النبً دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص على ذلن والخلفاء الراشدون من بعده
  

 العرب  فً نشر ماعندهم  من لرٌض  ولصص وخطب  د     لمد اعتم
والممالة الشفهٌة   فكان من جراء ذلن  ان ا  والمشافهة على الحفظ 

المجرد ان المول اذ-  وهذ ا بدٌهً --ضاع  من الشعر  الشًءالكثٌر    
 وتمله اوتكثره    الكالم  تخلط ونمل المول من واحد الى اخر والمشافهة

ناهٌن عن طول الفترة الزمنٌة وما اعتراها من احداث   وحروب واٌام 
جاء   عندما  ومعارن  لضى فٌها الكثٌر من الحفاظ  والتكلمٌن  وكذلن

االسالم  شؽل الناس عن  حفظ الشعر  ورواٌته  بحفظ المران الكرٌم  
من  والحث على حفظه بحٌث اصبح  الشؽل الشاؼل لكل المسلمٌن فبدال



 اٌات من  المسلم  بٌت للشعر ان ممالة او جزء من خطابة ٌحفظ حفظ
 ٌثاب علٌها  وكذلن حرم  و ,  ٌتفمه  فٌها  وٌصلً بها المران الكرٌم

مٌة االسالمٌة  ٌتفك  ومبادىء االسالم  واالخالق  السا االسالم   كل ما ال
 وفً الشعر الجاهلً الكثٌر من هذا الشعر  خاصة فً التشبٌب والخمرة 
.التً حرمها االسالم  وتحرج  الناللون من نملها   
 
      لمد وصل الشعرالٌنا  بعد ان انتشر  االسالم  واستمرت  الحالة 
االجتماعٌة وازدهرت  حٌث اصبحت المجالس العربٌة بحاجة الى لول 

 الشعر   فاصبح  الفصٌح  والبالؼة البالؼٌة والبٌان الشعر  والكلمة 
المجالس  كما احتاجوا الٌه فً  الحكم  والمواعظ وفً  لواعد اللؽة  زٌنة

 ونمله  من المشافهة الى   الشعر   بجمع من الرجال فاختص  جماعة 
 حٌث سافر ا  كما اختص ؼٌرهم فً جمع احادٌث النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الكتابة 

لبعض  من المدن  الى المبابل  حٌث تمطن  واختلطوا باالعراب  ٌسمعون 
 ماعندهم من الشعر  او ؼٌره   فحصلوا عن طرٌك المشافهة و  الرواٌة

كل  ماولع باٌدٌهم وحصلوا علٌه  وكان ذلن فً اواخر  اٌام   ودونوا 
وعن طرٌك – الرواة – الدولة االموٌة  ولد سمٌت  هذه الجماعات 

 وصل الٌنا الشعر الجاهلً  وحصلنا على كل هذه المجامٌع   الرواة
 اخبار   منها الشعرٌة  التً  نراها االن بٌن اٌدٌنا  وعرفنا والدواوٌن 

 الشعراء  وكل شاردة وواردة علٌهم 
 
 
------------------------------------                 
 
 

 
 

النحل فً الشعر الجاهلً                
 
 

   النمل والمشافهة الشعر اثناء انه لمن الطبٌعً  ان ٌتعرض              
  الى التؽٌٌر او التحرٌؾ  اوالتبدٌل   ولو جزبٌا  او ة والرواٌة الشفً 

للٌال   كوضع  شطر مكان عجز  او تبدٌل كلمة باخرى  او حذؾ  ممطع 



والمافٌة   او  الوزن   فً   لها من لصٌدة  واضافته الى لصٌدة  مماثلة 
ومن    ها الى ؼٌر لابلها  وهذا كله ظهر فً الشعرالجاهلً  ووجدتنسب

  حٌث جهة اخرى  ظهر بٌن الرواة  من لم ٌكن امٌنا  فً نمل الرواٌة 
  الى لصابد او نسب لصٌدة الى ؼٌر  معٌنة  بعضهم  باضافة ابٌاتلا م  

لصابد    بنظم  م ض الرواة  لاعشاعرها  بمصد او بؽٌر لصد  حتى ان ب
  او مال جاه  لحصول على حضوة اوا بؽٌة نسبوها الى شعراء جاهلٌٌن 

انهم رواة ماهرون  وكذلن  ظهر اوٌمال عنهم   جابزة او شهرة   نٌلاو
  لمد.  سباب لبلٌة   وحتى ال او لؽوٌة النحل  السباب سٌاسٌة  او دٌنٌة 
بالتحدٌد فً نهاٌته  وبداٌة العصر   ظهر ذلن كله فً  العصر اال موي  او

.العباسً  
 

والباحثون فً الشعر فً العصر الحالً  والنماد    االدباء  انمسم          
نظرتهم الى الشعر الجاهلً  لسم  التنع  بان الشعر  لسمٌن فً   الى 

 وانه ابن ولته  ووصل الٌنا  كما الجاهلً  الذي وصل الٌنا  ؼٌر منتحل 
 ات االدلة البراهٌن  والدراسعلى ذلن   والاموا لٌل  فً االؼلب 

.وانً المٌل الى هذا الرأي المستفٌضة فً ذلن  وهم هواة المدٌم   
 

ن  واما  المسم االخر وهم المحدثون او هواة الحدٌث  او المجدد        
 معظمه  منتحل   ان فهم ٌزعمون  ان الشعر الجاهلً  كله منحول  او

 شخصٌات  وهمٌة    واشخاص من ما هم االوان الشعراء الجاهلٌٌن  
–ال ابتدعها الرواة خً  

 
 
 
 
-----------------------------        
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  الفصل الثانً                          
 
 

طبمات الشعراء فً العصر الجاهلً         
 

 
  طبمات الشعراء                  

 
 

 اختلؾ فٌهم كل شاعر عن ؼٌره فً   الشعراء الجاهلٌون           
االنشاد والنظم وااللماء وهذا بدٌهً فلكل انسان راٌه ومولعه ومكانته   
وممدرته وكفاءته  ومن  خالل البحث فً سٌر الشعراء الجاهلٌٌن  تبٌن  

  اجماال  حصر  امكاناتهم ونتاجاتهم ومكانتهم  فً عصرهملنا انه ٌمكن 
:-  الى ثالث  طبمات   

 
 االولى  اولبن الذٌن  كرسوا حٌاتهم  فً لول الشعر واتخذوه حرفة    

 رابعة به من لصابد رابعة التنسٌك لهم  فهم  ٌتؽنون  فٌه وبكل ماجاإا
 والحبن والبالؼة ولد ملىء شعرهم  بالصور المعانً والصور الشعرٌة 

الشعرٌة واالخٌلة  فهم لادرون  على التعبٌر  بما ٌختلج فً انفسهم  من 
عاطفة جٌاشة  وفً لومهم  باصدق تعبٌر  ومنهم من صاغ الحكمة 



شعرا  باحسن اسلوب  وامتن عبارة  واصدق  احساس فهم  الشعراء 
.اصحاب المعلمات  ومن شاكلهم منهم  والفحول   

 
ٌمولون الشعر اال  عابرا  او   اما الطبمة الثانٌة فهم الذٌن  ال          

ما فً نفوسهم من احساس  ععن للة  فهم ٌمولون المصٌدة  مترجمٌن 
لمت بهم  وٌؽلب على شعر أحالة  او عاطفة لوٌة  فٌهم او اثر حادثة او

ٌخلو من  ممطوعات  شعرٌة  هإالء  صفة السرد او الخبر  اال انه ال
.لٌمة جدا   
 

ت أ طبمة نشم     اما الطبمة الثالثة فهً طبمة الشعراء الصعالٌن  وه
الحظ كتابً  فً – الصعالٌن لفمرهم الشعراء  بٌن الطبمٌتٌن وسموا ب

– ة فً الشعر الجاهلً أالمر-- االدب والفن    
 

ولد عاش الصعالٌن  على الؽزو  وتحدي المصاعب  وحب المؽامرة      
   وٌنهبونها وكانوا  ٌممتون االؼنٌاء البخالء  وٌستبٌحون اموالهم

وٌمسمونها بٌنهم  وهإالء الصعالٌن  ٌفخرون بكبرٌابهم  وٌمتازون 
هم للمال  فهم ب حعدم ٌخفة حركاتهم وتنملهم  وعدم مباالتهم  او

فال ٌدخرون ماال  وال ٌحسبون -  كل ٌوم له رزله – ٌسٌرون  على نهج 
لؽد حساب  فان لم ٌجدوا طعاما لهم  فً ٌوم من االٌام اخذوه باالؼارة 

. فٌاكلون منه وٌطعمون االخرٌن والمتال   
 
 
--------------------------------                      
 

 
       

مكانة الشعراء                    
 
 

ٌتمٌز بمكانته العالٌة المرمولة  فً الجاهلٌة الشاعر العربً             
فً لومه  وعند لبٌلته او المبابل االخرى  تبعا لموة شاعرٌته واشتهارها 

 ٌمال فالن كانس المبٌلة  الفالنٌة ربٌن المبابل فكما كان ٌمال فالن فا



شاعرها  واذا نبػ فً المبٌلة شاعر او ابدع فً المصٌد  كان ذلن  مدعاة 
 به والامة الحفالت   والتكرٌم له  فٌما تتمدم  المبابل    للفرح واالبتهاج
 او الوى  لمبٌلته وذلن  الن الشاعر  بمثابة  الفارس االخرى  للتهنبة
 لومه  الذي ٌتكلم عنهم  فً  حال ولسان  حا مً االعراضمكانة  فهو

 ذلن  كان والمجتمعات  والوفود  وفً المناظرات  والمواسم  واالسواق 
وسوق  سوق عكاظ مدعاة  لظهور اسواق الشعر واالدب والكالم مثل  

  لومه  مموي عزٌمةوالشاعر   ذلن    على شاهد خٌر فهما المربد 
 فً الحرب  ونالل االخبار  وٌمكن  المول بان الشاعر فً وشادهم 

الجاهلٌة  بمثابة الصحٌفة هذا الٌوم  تنشر كل خبر ٌمع  وتنتصر  
 وتعبر  عن ارابهم واحوالهم ٌن معهل والعام او جماعتها لمحررها

. او لحزبها  وما ٌرنوا الٌه ووجهات نظر كل منهم   
 
 
 
-----------------------------------------                  
 

 
 

 
خصابص الشعر العربً             

 
 

اختص الشعر العربً الجاهلً  بتمثٌل الحٌاة  فً الجزٌرة           
 لٌل  فٌها  و ٌمثل صورة صادلة واضحة المعالم  ى كل  ماالعربٌة  ال

 المجتمع البدوي  فً صور نابعة  من حٌاة  العربً   والمالمح  لحٌاة
 و الترحال    والحل  فً الشعرالجاهلً   الخٌام  واالطالل ذاته فنالحظ

 هبوبواالبل  والصحراء  المجدبة والرمال المحرلة وما ٌعترٌها  اثناء  
عادات الموم  من ؼزو  و معالم كل وفٌه تتجسد و جرٌان الرمال الرٌاح 
 تجسٌد  الجاهلً   وشجاعة  وحفظ للجوار  فالشعر وحب وؼرامرأ وث

  نفسه من عاطفة حب  فً حً  لمشاعرالشاعر  فً لومه  وما ٌعتمل
 ن اوا ووصؾ  لحٌوان او من   ورثاء  وكره  وبؽض  وحكمةوشوق 

.طلل   



 
وٌمتاز الشعر العربً  بانه ٌصور صورة جلٌة  واضحة العمال           
 وٌمتاز بمتانة شعرٌة عالٌة  وحاالتهم النفسٌة والمعنوٌة والمادٌة  الموم

شعراء وجد     فٌه جلٌة  اال ما ندر حٌث  تظهر البداوةو وباسلوب لوي 
  وباالضافة  مثل مكة  وٌثرب ومارب  وصنعاء  وتدمر والحٌرة الحاضرة
الى ذلن فهو  دٌوان العرب  ففٌه تارٌخ العرب  وانسابهم  وولابعهم  

.مهم   وادابهماحناو  
 

 ونوابب الزمن    الدهر عوالبكل    ولد تحدى الشعر الجاهلً        
 االشعار  وطول المدى  فهو خالد  على  مرور الدهر  وما زالت  هذه

االحٌان عن حالة   اؼلب والمصابد حٌة  بكل معانً الحٌاة  وتعبر فً 
 هذا المرن  العصر الجاهلً او العصور التالٌة الٌه وحتى االنسان فً

 فالمصٌدة  العربٌة  النابعة  من للب  االن وستبمى  وعاطفته  لحد
الشاعر  تمع  فً مولعها  من  للب المتلمً  وبالمدر الذي تمثله من 
.عاطفة حسٌة   
 
 
---------------------------------------             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثالث                         
 

 
   الفنون الشعرٌة فً العصر الجاهلً
 
 
 
او االساسٌة الشعر الجاهلً  ٌعتبر الركٌزة االصلٌة              فً الشعر  
الحظ نالعربً واللبنة االولى فً بناء المصٌدة العربٌة  وفً هذه المصٌدة 

الجاهلً  مواضٌع شتى واؼراض مختلفة  ٌخرج الشاعر من  فً العصر
 اخر  فمد تنشا المصٌدة ؼزلٌة  ؼرض او  فن  ؼرض شعري لٌدخل فً

ثم تمٌل الى سرد لصة والعٌة ؼزلٌة – وهو المعول علٌه فً االؼلب – 
 ثم الوصؾ  المدح او الفخر ذاتها   فً المصٌدةاو ؼٌر ؼزلٌة ثم تلحظ 

  .اضافة الى ابٌات فً الحكمة  او ؼٌر ذلن  من االؼراض الكثٌرة للشعر 
   وٌمكننا اجمال هذه االؼراض التً تناولها الشعر الجاهلً 
: بما ٌلً   

 

    الفخر والحماسة
  -------------------- 
         



  كان المسم االعظم من الشعر الجاهلً  فً الحماسة والفخر وال     
عجب فً ذلن فمد كانت الحروب  الطاحنة  والؽزوات المستمرة   فً 

 بٌن المبابل العربٌة  للحصول على الجزٌرة العربٌة  السباب عدٌدة لابمة
 فكان من الكال وما تعتاش علٌه حٌواناتهم  او للثار  والؽزوات كثٌرة 

البدٌهً ان  تظهر الشجاعة وٌظهر الفخر  وٌظهر االنتمام  والبطش 
 الشعر الجاهلً   فً   كلها  هذه  وجدت    فمدمباالعداء  والثار منه

والشعراء اول من ٌتحسس فً المجتمع فٌكتب عن احاسٌه و دواخل 
ن اشتهروا ي  ابطاال مماتل كانوا  بل  ان عددا منهم ولومه نفسه 

 كعنترة العبسً  فهم ال ٌهابون هم بشجاعتهم  مبٌنٌن ذلن فً شعر
الموت   وٌرون ان االنسان  ٌموت مٌتة واحدة  فلٌمتها بعز  وشجاعة   

  وخوؾ اجبن  وخداع   فً  ٌموتها ال
 
 ومن الشعراء من صرح عالنٌة فً شعره بذلن  ومنهم من صرح بانه  

    ولد فخر شعراء الجاهلٌة بالكرم  .ٌرتكب الحرب للدفاع عن نفسه
والراء الضٌؾ  واطعام الٌتٌم والمسكٌن والمحتاج  وبالوفاء  والحكمة 
واصابة الراي  ولد تجاوز الفخر  حده الى المبالؽة وخاصة فً تفضٌل 
لبٌلة على اخرى  فهذا الشاعر  عامر بن  طفٌل العامري  ٌبالػ  مفتخرا 
:- بمبٌلته لٌس عٌالن  فٌمول   

 
         وما االرض اال لٌس عٌالن  اهلها   
                                         لهم ساحتاها  سهلها وحزونها
 
          ولد نال افاق السموات مجدنا
                                        لنا الصحو  فً افالها وؼٌومها
 
 
----------------------------------------  
 

  المدٌح  -1
----------- 
         



  جل الصفات الموجودة فً مدٌح  ٌعدد الشاعر فً ال               
دٌح  عن صفات مالفخر  والحماسة  اال ان الشاعرٌتحدث فً ال

 او الممدوح  الحسنة  وٌثنً علٌها  بٌنما فً الفخر ٌتحدث عن نفسه
  لومه  ومحامدهم  ومفاخرهم  الممدوح اوعن

به        والمدٌح الجاهلً ٌمتاز بالصدق فً المول فٌما  ٌصؾ 
وٌتحدث عن الممدوح  وربما ٌخرج فً بعض االحٌان عن المالوؾ  
 اال _الى حد المبالؽة  كما فعل الشاعر زهٌر بن ابً سلمى  فً مدحه 

انه صدح  فٌمن  ٌستحك المدح والثناء  لما فٌهم من خصال حمٌدة 
.وانسانٌة عالٌة  ومرإة  كبٌرة   
 
:_            ٌمول  فً مدح هرم بن سنان والحارث بن عوؾ   

 
     عظٌمٌن فً علٌا معد هدٌتما

ح كنزا من المال  ٌعظم ب                                 ومن ٌست  
 
 
     فاصبح  ٌجري فٌهم من  تالدكم 
                                       مؽانم شتى بٌن افال  ومزنم 
 
 

المدح هنان المدح الحمٌمً  الذي لٌس فٌه مبالؽة  ومن          
واستجدابها  ولد خرج النابؽة الذبٌانً  اوالمدح لطلب العفو والمؽفرة 

 المدح واالعشى فً مدحهما عن المالوؾ  الى حد كبٌر  باتخاذهم
لتكسب بالشعر  معٌشة لهم  ومهنة  ولد جاب كل منهم مناطك ل وسٌلة 

عدٌدة لمدح االشخاص   وكسب المال وتجلى فً هذا النوع من المدح 
المبالؽة فٌه  الى حد  االستجداء وطلب المال والكسب  وهذا ٌتجلى فً 
شعر النابؽة الذٌانً فً مدح  الملن النعمان  بن المنذر  ملن الحٌرة 
:انذان    فٌمول  

 
              فانن شمس والملون كواكب

  اذا طلعت لم ٌبد منهن  كوكب                                         
 
 



            فان ان مظلوما فعبد  ظلمته 
  وان تن   ذا عتبى  فمثلن ٌعتب                                      

 
 

الرضا وٌعتب هنا ٌصفح  وٌجاوز عن =  والعتبى  
 
-------------------------------------        
 
 
 

الرثاء - 3  
----------  

 
 والرثاء  ذكر صفات المٌت الحسنة ونعته بكل الصفات            

الحمٌدة الموجودة فٌه  من شجاعة والدام وعزٌمة  وكرم ووفاء  
وحماٌة للجار  ونسب  عال  وصواب للراي  باسلوب ٌنم عن التاثر 

الؽم  استظهار ته اتجاه المٌت مع االسؾ علٌه وؾبحادثة الموت  وعاط
 علٌه او فً والهم الذي  ٌلحك الشاعر جراء الفمد ولد ٌكون عزٌزا 

 ومن اشهر شعراء الرثاء الجاهلٌٌن  لبٌد  والمهلهل الذي رثى لومه 
:لولي ه  اخاه  كلٌب  الحظ  

 
      كلٌب   الخٌر فً الدنٌا ومن فٌها
                                       ان انت خلٌتها فٌمن  ٌخلٌها
 

 فً رثاء ( تماضر بنت الشرٌد) الشاعرة الخنساء  اال ان ما لالته
– تجاوز كل الحدود فً مجال الرثاء  ومعاوٌة ٌها صخرواخ  

: الحظ لولها   
 
       ٌذكرنً طلوع الشمس صخرا 

    واذكره  لكل ؼروب شمس
 
  



          فال وهللا الانسان  حتى 
  افارق مهجتً  وٌشك   رمسً

 
 

           فٌا لهفً   علٌه ولهؾ امً
   اٌصبح فً الضرٌح وفٌه ٌمسً

 
------------------------------------            
 
 
 
 

الؽزل والتشبٌب - 4    
------------------     

     
 وفٌه الشاعر  ٌتؽزل  بمن ٌحب وٌهوى  فٌذكر حبه وؼرامه        

وهٌامه بمن ٌحب  واالم الفراق  وٌذكر الشوق  والبٌن والوله  الماتل  
ومنها الولوؾ على االطالل لبكاء الحبٌب   وذكراه  وٌمتاز هذا 
الؽرض بالعاطفة الصادلة  المتدفمة من للب المحب كالشالل المتناثر 
المٌاه  شعرا  فٌاضا  باالحاسٌس النبٌلة المعبرة عما فً للب الشاعر 

ب شعراء العربٌة  وخاصة فً العصر أمن حب  لمن ٌحب  ولد د
الجاهلً ان ٌستفتحوا لصدابدهم به  فهذا الشاعر الحارث ٌمول فً 
:مطلع لصٌدته او معلمته   

 
 
      اذنتنا ببٌنها اسماء       رب ثاو  ٌمكل منه الثواء
 

  اال  ان بعض الشعراء  اتخذوا  هذا الشعر  للهو وسرد          
المجون من  نوع م فً شعره ان ظهر المؽامرات ومطارة النساء فكان

- : والخالعة الحظ لول الشاعر  امرىء المٌس ٌتؽزل  فٌمول  
 
   افاطم  بعض هذا التدلل       

ان كنت ازمعت هجري فاجملً                                    



 
اؼرن منً ان حبن  لاتلً      
وانن مهما تامري الملب  ٌفعل                                          

 
    وما ذرفت عٌنان اال  لتضربً 
                                             بسهمٌن فً اعشار للب  ممتل 
 
 
    

-  --------------------------------             
 
 

الهجاء-   5   
----------------   
    

 الشخص المهجو من كل صفة انسانٌة د الهجاء هو تجري                  
 رذٌلة وؼٌر مشرفة  كالبخل والجبن   نابٌة اونبٌٌلة  ووصفه بكل صفة

بٌن ووضاعة النسب  وكل امر  الٌحبونه وٌعتبرونه منمصة  ومهانة   
لناس ا   

د  والشاعر امٌة بن الصلت  ب واشتهر فً الهجاء  الشاعر طرفة بن الع
بن العبد  ملن المناذرة عمرو بن هند واخاه والاربه     ولد هجا طرفة

 :فً لصٌدة ٌمول فٌها 
 
       فلٌت لنا مكان  مكان الملن عمرو 

 رؼوثنا حول لبتنا  نخور
 
 
--------------------------------------           

 
 
 

  الوصؾ- 6



------------- 
 
هو وصؾ ما ٌلحظ الشاعر من صور ومشاهد حٌة  وتجربته            

والناس وما تمر به من احوال وخواطـــــــــــر  وموالؾ   بٌن االحٌاء
ثر فً إوامور  ٌمؾ الشاعر  ازاءها  مولؾ  امام مناظر ٌراها بالعٌن  ت

نفسٌته  فتهز شعوره  وتحــــــــــرن عاطفته  فتؤتــــــً المصٌدة  بما  
ثر فٌه  فتهز شعوره  وما ٌعتلج فً للبه  من إتوحٌه نفسه الٌه وت

  فتكون  ء مشاعر ازاء هـــــــذا المولؾ وربما  جاءت وصفا الحٌا
ثر الشاعر بها  او وصؾ الحوال أ بممدار ت ملونة كصور  مشكلة 

الشاعر  فتكون  الصور متؽٌرة بتؽٌر الـــــــوان الشعور الشعري 
والعاطفً  لدٌه  لذلن  تعتمد المٌادة  الوصفٌة  على الدوافع  
النفسٌــــــــــــة  وتاثٌراتها  فً االستعـــــــــــــــارات  والتشابٌه البالؼٌة 

لمصٌدة  وٌعمد ل   ومإطرةوتجد فً المصٌدة ٌد الشاعر الفنان  مزخرفة
ة  صافٌة أالـــــــى صملها  بما اوتً من شاعرٌة فـــــذة  حتى لتبدو  كمر

 ترى فٌه خٌال الموصوؾ  وروح الشاعر واضحة بٌنــــــــــة   ولد 
اشتهر بالوصؾ اؼلب الشعراء فً هذا العصر  كامرىء المٌس وزهٌر 
 بن ابً سلمى ولبٌد  والنابؽة   
- :ومما ٌموله عنترة العبسً فً وصؾ معركة  من معاركه  

 
            مازلت  ارمٌهم بشفرة نحره   

تى تسربل بالدمح                                         ولبانه   
 
           فازور عن ولع المنا بلبانه

   وشكا الً  بعبرة  وتحمم                                                    
                          
 
 
------------------------------------              

 
 

   الحكمة-7
                                   ********  

 



ٌسمو الشاعر فً اجواء نفسه  وٌطل علـــــــى الحٌاة من           
  وٌحؾ   امورها  دلابك  لحد االعلى ثم ٌنحدر متؽلؽال  فً معانٌها

طرافها مسٌطرا على عواطفه واحاسٌـــــــــه متعمال  ثم ٌوجه  با 
نظرتـــــه الكاشفة  متفحصا فتظهر له الحٌاة  على حمٌمتها واضحة جلٌة 
 تنبعث نظرته من العمـــــــل الواعً  ال الخٌال  فٌاتً شعـــره مهٌمنا 

 سر مطابمته  لكل اعلى الموضوع متجردا  من المكان والزمان  وهذ
األولـــــات واالزمنة  وٌنحدر فً النفس المتلمٌة كالماء  العذب  انظر 
_؛لهذا البٌت للشاعر  زهٌربن ابً سلمى   ٌمول  

 
  ومن ٌجعل  المعروؾ فً ؼٌر  اهله 

  وٌندم     علٌه  ما   ذٌكن  حمده                               
 
= ولطرفة بن العبد ٌمول   

 
        وظلم ذوي المربى اشد مضاضة 

  على المرء من حد الحسام المهند                             
 
 اال ان الحكمة  جاء ت كمضرب مثل فً الشعر الجاهلً وضمن المصٌدة 
.الواحدة ولٌست منفصلة  بؽرض منفرد  
 
 
-----------------------------     

 
  الخمرة - 8 

______________  

      
 الخمرة  والشراب كثٌر ما تؽنى الشعراء بها ووصفوا ادواتها       

استهل لصٌدته  بها. وتاثٌرها على النفس ومجالسها  ومنهم من   
:_ ٌمول الشاعر عمرو بن كلثوم فً مطلع معلمته   

 
          اال هبً  بصحنن  فاصبحٌنا

  وال تبمً خمور االندرٌنا                                       



 
 ومن شعراء الخمرة اٌضا  المنخل و االعشى وامرإ المٌس 
 
 
--------------------------------      

 
 
 
 
 

الفصل الراٌع                              

 
 
             اشهر الشعراء  فً الجاهلٌة   
 
 

  اهم ما ٌمتاز به العصر الجاهلً  كثرة الشعراء   وذلن الهتمام           
العرب بمول الشعر  لما فٌه من تجسٌد لحٌاتهم  وكل اهتماماتهم  واهمٌة 

 الكعبة  استار الشعراء بٌنهم  حتى  ان بعض لصابد  الشعراء علمت فً
    و وسمٌت بالمعلمات  وهً سبع معلمات.  ولٌل فً داخلها  المشرفة  

المعلمات  لصابد طوٌلة  اختٌرت لموة  ومتانة  وجمال اسلوبها وتمث 
الصور ة الناضجة فً التعبٌر االدبً بحٌث اشتهرت بٌن االدباء فً 
عصرها وما بعده والى االن   حٌث اتخذها الشعراء واالدباء  والنماد 
لدوة  فً محاكاتهم  لها فً الشعر متاثرٌن فً اسلوبها ولؽتها وطرٌمة 
نظمها  وتسلسل  فكرتها  فهً شاهد تمثل الحٌاة العربٌة  فً الطباع  

ولٌل انها عشر وهً من افضل المصابد والعادات  واالخالق والتفكٌر  
 ولٌل انها كتبتن بماء الذهب ومن ثم علمت فً داخل فً الشعر الجاهلً 

.الكعبة  المشرفة   
  اما اهم الشعراء فهم اصحاب المعلمات    

\ وهم كما ٌلً   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

امرو ء المٌس                    

 
 
 

بن عمرو بن حجر المٌس  بن حجر بن الحارث إ    هو الشاعر امر    
وهومن اهل نجد . بن معاوٌة بن ثور بن مرتع الكندي    وهو اكل المرار

 واصله من الٌمن  وكانت لبٌلته كندة لد هاجرت من . من الطبمة االولى  
اي الٌمن بعد انهٌار  سد مارب  الشهٌر  وسكنت نجد  وابوه ملن لومه 

. ولد ولد فً نجد  وبها ترعر ع وشب واكتململن كنده   
 

 ترؾ   فاحب اللهو أةنشا امرإ المٌس نشاة  اوالد الملون  نش        
 وملذات الحٌاة والخمرة والنساء  وكان مسرفا فً شرب الخمرة ومالحمة
النساء واالخٌرة  صفة مذمومة عند العرب  فنهاه ابوه  عن ذلن لكنه لم 
 ٌنته  وظل  طوال حٌاته  محبا للشراب والطرب  والصٌد وكل امر عابث
. حتى لمب بالملن الضلٌل   

 
        جاء فً كتاب  شرح المعلمات السبع للزوزنً انه  نظم معلمته 
فً عنٌزة ابنة عمه  شرحبٌل  وكان الٌحظى  بلمابها ووصالها  فانتظر 
ضعن الحً وتخلؾ عن  الرجال حتى اذا  ظعنت النساء سبمهن الى 

وتخفى هنان  ثم علم انهن وردن الماء  (دارة جلجل  )الؽدٌر  فً 
 لٌؽتسلن   فلما وردت  العذارى  الماء وعنٌزة فٌهم  ونضون ثٌابهن 



و تعرٌن للسباحة  واالؼتسال  ظهر علٌهم امرإ المٌس  وجمع ثٌابهن 
جمٌعا وجلس على الثٌاب  وحلؾ ان ال ٌدفع الٌهن ثٌابهن  اال  ان 
 ٌخرجن واحدة واحدة عارٌات  وٌاخذن ثٌابهن منه  فخرجت اولحهن

الٌه بعد خصام طوٌل معهه  فاعطاها ثٌابها  ثم تتابعن  (اكثرهن جرأة )
الٌه بعد ذلن  حتى بمٌت عنٌزة  فالسمت  علٌه  فمال لها ٌابنة الكرام ال 
بد لن من ان تفعلً مثلهن  فخرجت الٌه عارٌة فراها ممبلة ومدبرة   
فلما لبسن ثٌابهن  واخذن ٌعذلنه  وللن له جوعتنا كثٌرا واخرجتنا عن 
الحً فمال لهن لو عمرت راحلتً اتاكلن منها  فملن نعم   فذبح راحلته 
لهن  واكلن منها حتى شبعن  فلما ارتحلن  لسمن امتعته بٌن رواحلهن 
وبمً وحده بدون راحله فمال  لعنٌزة  ٌا ابنة الكرام ال بد من ان تحملٌنً 
   ثم الحت علٌها صواحبها ان تحمله على ممدم هودجها فحملته   فجعل 
ٌدخل راسه فً الهودج فٌمبلها وٌشمها  حتى وصال وكل هذا مذكور او 
.مشارالٌه  فً معلمته   
           

ات بخبر   وٌمال  انه عندما  كان ٌلعب النرد  وٌعب الخمرة  اتاه       
 ضٌعنً صؽٌرا  وحملنً  دمه كبٌرا  )–لتل ابٌه  فمال لولته المشهورة 

وعندما صحا من – (ال صحو الٌوم  وال خمر ؼدا  الٌوم خمروؼدا امر
ابٌه من لاتلٌه  وظل ٌتنمل  من مكان   رأخمرته  وسكره  اخذ ٌطالب بث

  حتى توفته المنٌة  فً مدٌنة  لطلب العون والمساعدة فً دم ابٌه ألخر
انمرة التركٌة وكان ٌلمب بابً المروح لشدة ما لحمه من اذى فً بدنه من 

  ولٌل ان ملن كثرةالترحال والتنمل فً  سبٌل تالٌب الناس على لاتلً ابٌه
الروم البسه عباءة مسمومة النه تحرش  بابنته  فانتشر السم فً جسده 

. وتعتبرمعلمته من اشهرالمعلمات وافضلها  فمات   
:-  هذه هً  معلمته   

 
 
 لفا نبن من ذكرى حبٌب ومنزل

بسمط اللوى بٌن الدخول فحومل                                      
 
 فتوضح فالممراةلم ٌعؾ رسمها

لما نسجتها من جنوب وشمال                                        
 
 ترى بعراالرام فً عرصاتها



ولٌعانها    كانه    حب فلفل                                          
 
 كانً ؼداة البٌن ٌوم تحملوا

لدى سمرات الحً نالؾ حنظل                                      
 
 ولوفا بها صحبً علً مطٌهم

ٌمولون ال تهلن اسى وتجمل                                        
 
 وان شفابً عبرة مهرالة

فهل عند رسم دارس من معول                                       
 
 كدابن من ام الحو ٌرث لبلها

   وجارتها ام الرباب بماسل                                       
 
 اذا لامتا تضوع المسن منهما

نسٌم الصبا جاءت برٌا المرنفل                                     
 
 ففاضت دموع العٌن منً صبابة

على النحر حتى بل دمعً محمل                                    
 
 اال رب ٌوم لن منهن صالح

  والسٌما      ٌوم بدارة جلجل                                   
 
 وٌوم دخلت الخدر خدر عنٌزة

فمالت لن الوٌالت انن مرجلً                                     
 
 تمول ولد مال الؽبٌط بنا معا

عمرت بعٌري ٌا امرا المٌس فانزل                                
 
 فملت لها سٌري وارخً زمامه

وال تبعدٌنً من جنان المعلل                                     
 
 فمثلن حبلى لد طرلت ومرضع



فالهٌتها عن ذي تمابم محول                                        
 
 اذا ما بكى من خلفها انصرفت له

بشك وتحتً شمها لم ٌحول                                           
 
 وٌوما على ظهر الكثٌب تعذرت

علً   والت  حلفة   لم      تحلل                                     
 
 افاطم مهال بعد هذا التدلل

وان كنت لد ازمعت صرفً فاجملً                                 
 

  لاتلً   حبن   اؼرن منً ان
وانن مهما تامري الملب ٌفعل                                       

 
 وان تن لد ساءتن منً خلٌمة

فسلً ثٌابً من ثٌابن تنسل                                        
 
 وما ذرفت عٌنان اال لتضربً

بسهمٌن فً اعشار للب ممتل                                       
 
 وبٌضة خدر ال ٌرام خبابها

تمتعت من لهو بها ؼٌر معجل                                     
 
 تجاوزت احراسا الٌها ومعشرا

علً حراصا لو ٌسرون ممتلً                                    
 
 اذا الثرٌا فً السماء تعرضت

تعرض اثناء الوشاح المفصل                                    
 
 فجبت ولد نضت لنوم ثٌابها

لدى الستر اال لبسة المتفضل                                    
 

ٌمٌن هللا مالن حٌلة:فمالت  



وما ان ارى عنن الؽواٌة تنجلً                                 
 
 خرجت بها امشً تجر وراءنا

  ذٌل مرط مرحل  على اثرٌنا                                   
 
 فلما اجزنا ساحة الحً وانتحى

بنا بطن خبت ذي حماؾ عمنمل                                   
 
 هصرت بفودي راسها فتماٌلت
 

على هضٌم الكشح رٌا المخلخل                                 
 
 مهفهفة بٌضاء ؼٌر مفاضة

تراببها مصمولة كالسنجلجل                                      
 
 كبكر المماناة الباض بصفرة

ؼذاها نمٌر الماء ؼٌر المحلل                                    
 
 تصد وتبدي عن اسٌل وتتمً

بناظرة من وحش وجرة مطفل                                     
 
 جٌد كجٌد الربم لٌس بفاحش

اذا هً نصته وال   بمعطل                                        
 
 وفرع ٌزٌن المتن اسود فاحم

اثٌث كمنو   النخلة  المتعثكل                                     
 
 ؼدابره مستشزرات الى العال

تضا العماص فً مثنى ومرسل                                  
 
 وكشح لطٌؾ كالجدٌل مخصر

وساق كانبوب السمً المذلل                                    
 



 وتضحً فتٌت المسن فوق فراشها
 

نإوم الضحى لم تنتطك عن تفضل                              
 
 وتعطو برخص ؼٌر شبن كانه

اسارٌع ظبً او مساوٌن اسحل                                  
 
 تضا الظالم بالعشاء كانها

راهب متبتل     ممسى   منارة                                      
 
 الى مثلها ٌرنو الحلٌم صبابة

اذا ما اسبكرت بٌن درع ومجول                                       
 
 تسلت عماٌات الرجال عن الصبا

ولٌس فإادي عن هوان بمنسل                                       
 
 اال رب خصم فٌن ألوى رددته

نصٌح على تعذا له ؼٌر مإتل                                        
 
 ولٌل كموج البحر ارخى سدوله

  الهموم لٌبتلً   بانواع  علً                                       
 
 فملت له لما تمطى بصلبه

وناء بكلكل   اعجاز   واردؾ                                         
 
 اال اٌها اللٌل الطوٌل اال انجلً

بصبح وما االصباح منن بامثل                                       
 
 فٌا لن من لٌل كان نجومه

بامراس كتان الى صم جندل                                         
 
 ولربة الوام جعلت عصامها

  كاهل منً ذلول مرحل  على                                     



 
 وواد كجوؾ العٌر لفر لطعته

لمعٌل   ٌعوي كالخلٌع  بئبه الذ                                     
 

ان شاننا:فملت له لما عوى  
للٌل الؽنى ان كنت لما تمول                                       

 
 كالنا اذا ما نال شٌبا افاته

ومن ٌحترث حرثً وحرثن ٌهزل                                   
 
 ولد اؼتدي والطٌر فً وكناتها

بمنجرد لٌد االوابد هٌكل                                            
 
 مكر مفر ممبل مدبر معا

كجلمود صخر حطه السٌل من عل                                  
 
 كمٌت ٌزل اللبد عن حال متنه

كما زلت الصفواء بالمتنزل                                         
 
 على الذبل جٌاش كان اهتزامه

اذا جاش فٌه حمٌه ؼلً مرجل                                    
 
 مسح اذا ما السابحات على الونى

اثرن الؽبار بالكدٌد المركل                                        
 
 ٌزل الؽالم الخؾ عن صهواته

وٌلوي باثواب العنٌؾ المثمل                                      
 
 درٌر كخذروؾ الولٌد امره

تتابع    كفٌه   بخٌط      موصل                                 
 
 له اٌطال ظبً وسالا نعامة

وارخاء سرحان وتمرٌب تتفل                                    



 
 ضلٌع اذا استدبرته سد فرجه

بضاؾ فوٌك االرض لٌس باعزل                                 
 
 كان على المتنٌن منه اذا انتحى

مدان عروس او صالٌة حنظل                                   
 
 كان دماء الهادٌات بنحره

عصارة حناء بشٌب مرجل                                      
 
 فعن لنا سرب كان نعاجه

عذارى دوار فً مالء مذٌل                                      
 
 فادبرن كالجذع المفصل بٌنه

بجٌد معم فً العشٌرة مخول                                    
 
 فالحمنا بالهادٌات ودونه

جواحرها فً صرة لم تزٌل                                     
 
 فعادى عداء بٌن ثور ونعجة

دراكا ولم ٌنضج بماء فٌؽسل                                  
 
 فظل طهاة اللحم من بٌن منضج

صفٌؾ شواء او لدٌر معجل                                         
 
 ورحنا ٌكاد الطرؾ ٌمصر دونه

ما ترق العٌن فٌه تسفل متى                                        
 
 فبات علٌه سرجه ولجامه

وبات بعٌنً لابما ؼٌر مرسل                                      
 
 اصاح ترى برلا ارٌن ومٌضه

كلمع الٌدٌن فً حبً مكلل                                         



 
 ٌضٌا سناه او مصابٌح راهب

  بالذبال المفتل   السلٌط   امال                                   
 
 لعدت له وصحبتً بٌن ضارح

وبٌن العذٌب بعد ما متاملً                                        
 
 على لطن بالشٌم اٌمن صوته

واٌسره على الستار فٌذبل                                        
 
 فاضحى ٌسح الماء حول كتفه

ٌكب على االذلان دوج الكنهبل                                     
 
 ومر على المنان من نفٌانه

فانزل منه العصم من كل منزل                                    
 
 وتٌماء لم ٌترن بها جذع نخلة

وال اطما مشٌدا بجندل                                           
 
 كان ثبٌرا فً عرانٌن وبله

كبٌر اناس فً بجاد مزمل                                         
 
 كان ذرى راس المجٌمر ؼدوة

من السٌل واالؼثاء فلكه مؽزل                                    
 
 والمى بصحراء الؽبٌط بعاهه

نزول الٌمانً ذي العٌاب المحمل                                 
 
 كان مكاكً الجواء ؼدٌة

صبحن سالفا من رحٌك مفلفل                                   
 
 كان السباع فٌه ؼرلى عشٌة

بارجابه المصوى انابٌش عنصل                                 



 
  وسمط اللوى والدخول  وحومل اماكن فً نجد   
 
    

           *************************  
 
 
 
 
 

  عنترة العبسً                 

 

 

 
من لبٌلة  عبس  بن عمرو  بن لراد     هو عنترة بن شداد       

   ولٌل ان شداد جده البٌه  وانما هو عنترةالمضرٌة  التً  سكنت نجد
 بن عمرو بن شداد  ولٌل شداد عمه تكفله بعد وفاة ابٌه ونسب الٌه 

حبشٌة سوداء  -  زبٌبة  –  واسمها وكان عبدا اسودا  ذلن ألن امه
المعارن  ومن عادات العرب  اتخاذ اوالد  االماء عبٌدا  سبٌت  فً احدى

 ولو كانوا اباءهم  وال  ٌعترفون ببنوتهم  اال فً حالة اٌتابهم  بابهر 
.االعمال واشرفها   
 

 به  بعال  ٌمبل  لم   ان عمه اال-  عبلة– بنة عمه   اعنترة احب         
ألبنته  النه عبد  وابنته حرة  رؼم انها كانت تحبه وتعشمه وبادلته الحب 

لشوق   وفً هذا الولت اؼارت  على لبٌلة  عبس لبٌلة  والوله و ا
اخرى سلبتها االموال  واالنعام  ونهبت كل شًء وهتكت االعراض على 

على عادة عادة العرب سابما اذ  ٌسولون النسوة  وٌاخذونها  كالمتاع 
العرب سابما اذ ٌسولون النسوة فً ؼنابمهم وٌاخذونها كالمتاع فهب 
الشجعان من عبس وعلى راسهم عنترة فردوا الؽاصبٌن ولتلوهم 
وارجعوا الى لبٌلتهم المال الزاد واالنعام وكل ما سلب منهم عند ذلن 
 اعترؾ ابوه ببنوته ولحمه فً نسبه 
 

وبعد هذه    شجعان شعراء العرب  من ناان عنترة العبسً ن       



 لتل فً  اال  انه الحادثة اصبح مضرب االمثال فً الدامه وشجاعته
حروب داحس والؽبراء التً امتدت سنٌن طوال بٌن المبٌلتٌن بعد ان ولع 
فً االسر ولد ظهرت رواٌات ولصص واساطٌر حول حٌاة عنترة وحبه 
لعبلة ابنة عمه وشجاعته فً الحرب اشهرها المصة التً كتبت عن 

لدولة العباسٌة لسٌرته فً العصر االخٌر   
 

تتمٌز لصابده بطولها وتطؽى علٌها عاطفة الحب والشوق واؼلبها         
ذكر فٌها حبه لعبلة اضافة الى الفخر والحماسة ووصؾ ساحة المتال 
 وبالبه فً معاركه وانتصاره على اعدابه 
 

:ع معلمتهلوعنترة من اصحاب المعلمات السبع ومط  
 
 هل ؼادر الشعراء من متردم 
                              ام هل عرفت الدار بعد توهم 
 
:-   ومنها   

 
 ٌا دارَعْبلَةَ بِالَِجَواِءتََكلَِّمً

  َصبَاحاً داَر َعْبلَةَ َواْسلَِمً                                         وعمً
 
 فََولَْفُت فٌِها نَالَتً َوَكؤَنََّها

  فَدَنٌن الَ ْلِضً َحاَجةَ الَُمتَلِّومِ                                              
 
 َوتَُحلُّ َعْبلَةُ بِالَجَواِء َوأَْهلُنَا

اِن فَاُلمتَثَلَّمِ                                                   مَّ باْلَحْزِن فَالصَّ  
 
 ُحٌٌَِّت ِمْن َطلٍَل تَمَادََم َعْهدُهُ 

أَْلَوى َوأَْلفََر بَْعد أُّمِ الَهٌَثِْم                                                    
 
ابِِرٌنَفَؤَْصبََحتْ   َحلَّْت بِؤَْرِض الزَّ

ًَّ ِطالُبِن اْبنَةَمْخَرمِ                                                َعِسراً َعلَ  
 

ْوَمها  يُعلِّْمتُها َعرَضاً َوأَْلتُلُ   



ٌَْس بَِمْزَعمِ                                              َزْعماً لَعَْمُر أَبٌَن لَ  
 
ٌَْرهُ   َولَمَْد نََزْلِت فال تَُظنًِّ َؼ

الُمْكَرمِ   ِمنًِّ بَِمْنِزلَِة الُمَحبِّ                                                 
 
ٌَْؾ الَمَزاُر َولَْد تََربََّع اَْهلُها  َك

ٌْلَمِ                                                   ٌِْن َوأَْهلُنا بِالؽَ ٌَْزتَ   بعُنَ
 

نَّما إ  إِْن ُكْنِت أَْزَمْعِت اْلِفرالَؾ ِِ  
ٌٍْل ُمْظلمِ                                                    مْت ِركابُُكم بلَ   زَّ

 
ًْ إِال َحُمولَةُ اْهِلها  َما راَعن

ٌَاِر تََسؾُّ َحبَّ الِخْمِخم                                              َوْسَط الدِّ  
 
 فٌها أثْنَتَاِن َوأَْربَعُونََحلُوبَةً 

ُسوداً كَخافٌَِِة اْلؽُراِب األَْسَحمِ                                                  
 
 إِذَ تَْستَبٌَِن بِِذي ُؼروٍب َواِضحٍ 

َعْذبٌن ُممَبَّلُهُ لَِذٌِذ الَمْطعَمِ                                                       
 
 وَكؤَنَّ فَاَرةَ تَا جهابِمَِسٌَمٍة 

ٌَْن مْلفَمِ                                               َسبَمَْت َعَواِرَضَها إِلَ  
 
نَنَْبتََها   أَْو َرْوَضةً أْنُفاً تَضمَّ

ٌَْس بَِمْعلَمِ                                              ْمِن لَ ٌْثٌن لَِلٌُل الدِّ َؼ  
 
ٌِْه ُكلُّ بِْكر ٍة  دجادَْت َعلَ رَّ  

ْرَهمِ ة نُكلَّ لَرارَ     فَتََرْكَن                                             الدِّ  
 
ا وتَْسكاباً فَُكلَّعَِشٌَّةٍ   َسحًّح

مِ                                            ٌَْها الَماُء لَْم ٌَتََصرَّ   ٌَْجِري َعلَ
 
ٌْس بِباِرحٍ   َوَخال الذباُب بها فَلَ



َؼِرداً كِفْعِل اْلشَّاِرب الُمتََرنِّمِ                                                
 
َراِعهِ ذِ َهِزجاً ٌَُحنُّ ِذَراَعهُ ب  

نَاِد                                              ألَْجذَمِ الَْدَح الُمِكّبِ على الّزِ  
 
 تُمِسً َوتُْصبُِح فَْوَق َظْهله  َمِشٌٍَّة 

م مْلَجمِ                                             ُِ َوأَبٌُِت فَْوَق َسراِة أَْدَه  
 
 َوَحِشًٌَّ َسْرجٌن على َعْبِل اْلشََّوى

  نَْهٍد  َمراِكلُهُ نَبٌَِل المْحِزمِ                                               
 
دَنٌَِّةٌن                                                        شَ َهْل تُْبِلؽَنًِّ دَاَرَها 

            ِ                                                                    
مِ م بُ     َمْحُروِم الشََّرابِ                                   َصرَّ  

 
 َخطَّاَرةٌن ِؼبَّ السَُّرى َزٌَّافَةٌن 

ِطُس اإِلكاَم بَوْخِد ُخؾِّ                                    تَ   مٌثمِ  
 
 وَكؤَنَّما تَِطُس اإِلكاَم وحشٌَّةً 

ٌِْن ُمَصلَّمِ                                          ٌَْن الَمْنِسَم       بمَِرٌِب بَ
 
 تَؤِْوي لَهُ لُْلُص اْلنّعاِم كما أََوتْ 

    ِحَزقٌن ٌَمانٌَِةٌن ألَْعَجَم ِطْمِطمِ                                             
 
 ٌَتْبَْعَن فُلَّةَ َرأِْسِه وَكؤنَّةُ 

َخٌَّمِ مُ ِحْدجٌن على نَْعٍش لُهنَّ                                                 
 

 ًْ ٌَْضهُ رَصْعٍل ٌَعُودُ بذي اْلعَُش ة بَ  
ألْصلَمِ  اكالعْبِد ذي اّلفَْرِو اْلطوٌل                                  

 
ٌِْن فؤَْصبَحتْ   َشِربْت بماِء الدُّْحُر َض

ْوَراَء تَْنِفُر عْن ح                                                لمَِ  



 
لْ دوَكؤَنَّما تَْنؤَى بجانِِب دَفََّها   

مِ                                  ِ ُمَإوَّ ًّ ِ مْن َهِزجِ اْلعِش ًّ َوْحِش  
 
 ِهّرِ َجنٌٍِب ُكلّما َعَطفَْت لَهُ 

ٌِْن َوبالفَمِ                                   َؼْضبَى اتَّمَاَها بالٌَدَ  
 
 بََرَكْت على َجْنِب الّرداع كؤنَّما

مِ  مُ بََركْت على لََصٍب أَجل                                  َهضَّ  
 
ٌْالً  ممعداوكؤنَّ ُربَّاً أَو ُكَح  

ممُمِ قُ َحشَّ اْلَولُودُ بِه َجواِنَب                                   
 
 ٌَْنبَاع ِمْن ِذْفَرى ؼضوٍب َجْسَرةٍ 

َزٌَّافٍَة ِمثَْل اْلفَنٌِِك الُمْكدَمِ                                        
 
 إِْن تُْؽِدفً دُونً اْلِمناَع فِإنَّنًِ 

َطب بؤْخِذ اْلفَاِرِس الُمستَْلبِمِ                                               
 
 َِ ًَّ بما َعِلْمِت ي َعلَ إِنَّنً  ِِ  

َسْمحٌن ُمَخالَمَتً إِذا لم اُْظلَمِ                                                 
 
 َوإِذَا ُظِلْمُت فَِإنَّ ُظْلِمً بَاِسلٌن 

ْلعَْلمَمِ اُمرٌّ َمذَالَتُهُ َكَطْعِم                                                     
 
عدَمابِ ولَمَْد َشِرْبُت ِمَن الُمدَامِة   

َرَكدَ الَهواِجُر بالَمُشوِؾ الُْمعَلمِ                                            
 

ةٍ ات مَ بُِزَجاَجٍة َصْفَراَء ذَ  ِسرَّ  
فَدَّمِ مُ  لُِرنَت بؤَْزَهَر فً الشَّماِل                                             

 
 فَِإذا َشِرْبُت فِإنَّنًِ ُمْستَْهِلنٌن 

َمالً وِعْرِضً وافِرٌن لَْم ٌُْكلَمِ                                               



 
ر عن  ندىوإِذا َصحْوُت فَما أَلَّصِ  

مً                                            وكما َعِلْمِت َشَمابِلً وتََكرُّ
 
َجدَّالً مُ وَحِلٌِل َؼانٌٍَِة تَرْكُت   

مُكو فَِرٌَصتُهُ َكِشْدِق األَْعلَمِ                                               َِ  
 
 َسبَمَْت ٌَدَاَي لَهُ بِعاِجِل َطعنَةٍ 

َوَرَشاِش نَافِذٍَة َكلَون اْلعَْندَمِ                                               
 
ٌَْل ٌا اب اِلنٍ نة مَ َهالَ سؤَْلِت الَخ  

  إِْن ُكْنِت َجاِهلَةً بِما لَْم َْعلَِمً                             
 
َسابحٍ  إِْذ ال أََزاُل على ِرَحالَه  

َكلَّمِ اة  تُ نَْهٍد تَعاَوُرةُ اْلكمُ                                     
 
عاِن َوتَاَرةً  دُ للّطِ  َطْوراً ٌَُجّرِ

                           ًّ َرمَرمِ عَ ٌؤِوي إِلى َحْصِد اْلِمس  
 
 ٌُْخبِْرِن َمْن َشَهدَا ْلولٌِعَةَ  ا  َنّنً

أَْؼَشى اْلَوَؼى َوأَِعؾُّ ِعْندَ الَمْؽنَمِ                            
 
جٍ َكِرَه اْلُكماةُنَزالَهُ   َوُمدَجَّ

الُمْمِعٍن َهَربَاً َوال ُمْستَْسِلمِ                                  
 
 َجادَْت لَهُ َكفًِّ بِعاِجِل َطْعنٍَة 

مِ                                بُمثَمٍؾ َصْدِق اْلُكعوِب ُممَوَّ  
 
ْمحِ األََصّمِ ثٌابَهُ   فََشَكْكُت بالرُّ

مِ                               ٌَْس اْلَكِرٌُم على المَنَا بُمَحرَّ لَ  
 

نُْشنَهُ سباع يَ فَتََركتُهُ َجَزَر ال  
بَْمُضْمَن ُحْسَن بنانِِه َواِلمْعَصمِ                               



 
روَجَهاؾُ َوِمَشّنِ سابِؽٍَة َهتَْكُت   

ٌِْؾ عن حامً الَحمٌمَِة                          ْعِلمي بالسَّ  
 
 َربٍِذ ٌَداهُ بالِمدَاحِ إِذا َشتَا 

مِ                                     تَّاِن َؼاٌَاِت التَِّجار ٌتلَوَّ  
 
ا َرآنً لَْد نََزْلتٌن أُِرٌدُهُ   لَمَّ

ٌِْر َبَسُّمِ                                      أَْبدَي نََواِجذَهُ ِلؽَ  
 
 َعْهِدي بِِه َمدَّ النَّهاِر كؤنَّما

ُخِضَب اْلبَنَاُن َوَرأُْسهُ بالِعْظِلمِ                               
 
ْمحِ ثُمَّ َعلَْوتُهُ   فََطعَْنتُهُ بالرُّ

بُِمَهنٍَّد َصافً الَحِدٌدَِة ْمِحذَمِ                                  
 
ْرَحةٍ سَ بََطٍل َكؤَنَّ ثٌِابَهُ فً   

ٌَْس ٌتَْوأَمِ                               ٌُحذَى نِعَاَل السَّْبِت ل  
 
 ٌا شاةَ ما لَنٍَص ِلَمْن َحلّْت 

ٌْتَها لم تَْحُرمِ ل                             ًَّ َولَ هُ َحُرَمْت َعلَ  
 
ْذَهبًافَبَعَثُْت َجاِرٌَتً فمُْلُت لها   

ًَ َواْعلَِمً                              فَتََجسَّسً أَْخبَاَرَها ل  
 
ةً  ٌُْت ِمَن األَعاِدي ِؼرَّ  لاَلْت َرأَ

ْرتَمِ مُ ِلمْن ُهَو ~ َوالشَّاةُ ُمْمِكنَ                                 
 
 وكؤَنّما اْلتَفَتَْت بِِجٌِد َجدَاٌٍَة 

َرَشا مَن اْلِؽْزالِن ُحّرٍ أَْرثَمِ                                     
 
ٌَْر شاِكِر ِْعَمتً  نُبِّبُْت عْمراً َؼ

  َواْلُكْفُر َمَخبَثَةٌن ِلنَْفِس الُْمنِعمِ                                 



 
ًَ بالضُّحى م  َولَمَْد َحِفظُت َوَصاةَ ّعِ

ْلفَمِ ح ا إِذ تمِلُص الشفَتَاِن عن َوضَ                            
 

ْشتَكً تْرِب الّتً ال  حفً َحْوَمِة اَل  
تؽَْمؽم                                  َِ َر ٌْ َؼمراتَِها األْبطاُل َؼ  

 
 
 
*****************************                     
 
 
 
 

  التؽلبً عمروبن كلثوم           
     
 
 

 
  بن مالن بن عتاب بن سعد  بن زهٌر  بن عمرو بن كلثوم           

 من لبٌلة تؽلب جشم بن حبٌب  بن عمرو بن ؼنم بن تؽلب  بن وابل 
وهذه المبٌلة كانت لد نت  المهلهل  المشهور اخو كلٌب  بوامه  لٌلى  

دخلت فً حروب طوٌلة مع لبٌلة بكر فً حروب سمٌت حرب البسوس 
تهما الى الملن عمرو بن المنذر اولد احتكمت المبٌلتان فً فض نزاع

. ملن الحٌرة الثالث   
 

 لما فٌه من واختٌر الشاعر عمرو بن كلثوم ممثال عن لبٌلته         
ته أته العالٌة وتتجلى جرأ وٌمتاز بشجاعته وجرصفات الرجولة والبسالة 

ٌوم ولؾ فً حضرة الملن عمرو بن المنذرمدافعا عن لبٌلته منشدا 
فانساق وراء انفعاالته وهواه – والشعراء هم لسان المبٌلة - لصٌدته 

واندفاعه الموي الشدٌد الذي اخرجه عن حدود الواجب الذي جاء الجله 
فً لصٌدة طوٌلة وشدد فٌها على الملن فرجع خاببا حاصدا ؼضب الملن 
:علٌه وهذه المصٌدة هً معلمته الخالد ة التً مطلعها   



 
 اال هبً بصحنن فاصبحٌنا

  وال تبمً خمور االندرٌنا                                      
 
 مشــعشــعةً كؤن الحـص فـٌها
إذا مــا                                   المــاء خالــطها سخٌنا 

 
 هـواه تجــور بذي اللـبانة عـن

إذا مــا ذالهـــا حــتى ٌلــــــٌنا                                   
 
 الشحٌح إذا أمرت ترى اللحـز

علــٌه لمــــاله فٌهـــا مهـــــٌنا                                  
 
 صــبنت الكؤس عـنا أم عمـرو

وكان الــكؤس مجــراها                                   الٌمٌنا 
 
 ومـا شــّر الــثالثة أم عمـــرو

بصــاحـبن الذي                                    ال تصـــبحٌنا 
 
 وكؤس لــد شــربت ببعــلـــبن

وأخـرى فً                                   دمشـك ولاصرٌنا 
 
 المـــــناٌا وإنـا سـوؾ تـدركـنا

ممــدرةً لــنا ومـمــدرٌـــــــــنا                                     
 
 لــبل التفـــرق ٌـا ظعـٌنا لفــً

نخــبرن الـٌمـــٌن وتخــبرٌــنا                                    
 
 ً  لفً نسؤلن هل أحدثت صـرما

لوشـن البٌن أم خـنت                                   األمـــٌنا 
 
 ً  بٌوم كــرٌــهٍة ضـربـاً وطـعـنا

ألـّر بـه                                    مــوالــــٌن العــٌونــا 



 
 رهـــن وإن ؼـــداً وإن الــٌوم

وبعـــد ؼـــٍد بمـــا ال تعلـــمٌنا                                   
 
 دخــلت على خـالء تـرٌـن إذا

ولــد أمنت عـٌون الكاشحـــٌنا                                    
 
 عٌــطل أدمــاء بــكر ذراعــً

هجـــان اللـون لم تمـرأ جــنٌنا                                    
 
 ً  وثدٌاً مثل حــّك العـاج رخصا

حصـاناً من أكــؾ                                    الالمســـٌنا 
 
 ومــتنى لـدنـٍة سممــت وطالت

روادفهـــا                                   تـــنوء بمـــا ولـــٌنا 
 
 عـنها ومــؤكمــةً ٌضـٌك الباب

وكشـــحاً لـد جـننت بـه جنونا                                    
 
 أو رخــــــام وسـارٌتـً بلــنطٍ 

ٌــرن خشــاش حلــٌهما رنـٌنا                                    
 
 كوجدي أم سمـب فــما وجـدت

أضـلـــته فـرجعــت الحــــنٌنا                                     
 
 شمــطاء ال ٌــترن شمـاها وال

لهــا مـن تســـعٍة إال جــــــنٌنا                                   
 
 تـذكـرت الصــبا واشـتمـت لما

رأٌــت حمــولهـا اصـالً                                     حدٌنا 
 
 فؤعرضت الٌمامة واشمخـرت

كؤســـٌاؾ بـؤٌــدي                                   مصلـــــتٌنا 



 
 علــــٌنا أبـا هــند فـال تعجـــل

وأنـظــرنـا نخـــبرن الٌمـــــٌنا                                    
 
 نـورد الـراٌـات بٌضـــــا بـؤنـا

ونصــدرهـن حمــراً لـد روٌنا                                    
 
 وأٌــام لـــنا ؼـــــــّر طــــوالٍ 

عصــٌنا المــلـن فـٌها أن                                   ندٌنا 
 
 وســـٌد مـعــشر لــد تـوجــوه

بــتاج المـلن ٌحمً                                    المحجرٌنا 
 
 تــركــنا الخــٌل عـاكــفةً علٌه
 
ممــلّدةً                                     أعــنتهـــا صـــفـونــــا 

 
 طـلوحٍ  وأنزلـــنا الــبٌوت بذي

ألى الشـامـات تنفً المـوعدٌنا                                   
 
 الحـً مـــنّا ولـد هـّرت كالب

وشـذّبـنا لـــتادة مــن ٌلـــــــٌنا                                  
 
 مــتى ننــمل إلى لـوٍم رحـــانا

ٌـكونوا فــً اللــماء لها                                  طحٌنا 
 
ًّ نـجـدٍ   ٌــكون ثفــالـهـا شـرلـ

ولــهـوتــها                                  لضــاعة أجمعــٌنا 
 
 مـــنّا نزلــتم مــنزل الضــٌّاؾ

فـؤعجــلـنا المـرى أن تشـتمونا                                  



 
 فعـّجلـــنا لــراكــــم لـرٌــناكم

لــبٌل الصـبح مـرداةً طحــونـا                                   
 
 نعــّم أناســنا ونعــّؾ عنهـــــم

 حملــــونا  عـنهـم مـا ونحـــمل                                
 
 نطــاعن ما تراخى الناس عنّـا

ونضـرب                                   بالسـٌوؾ إذا ؼشٌنا 
 
 
 ًّ  لدنٍ  بسمــٍر مـن لــنا الخــط

ذوابــل أو ببٌــض ٌخـــتلــــٌنا                                  
 
 األبطــال فــٌها كؤن جمـــاجـم

وســوق باألمــاعــز ٌرتمـــٌنا                                   
 
ً  نشـــك  بها رإوس المـوم شمـا

ونخــتلب الـرلــاب فتخــــتلٌنا                                   
 
 وإن الضؽــن بعد الضؽن ٌبدو

علــٌن وٌخــرج الــداء                                     الدفـٌنا 
 
دّ  ورثــنا المجـــد لـد علمت مع  
نطــاعـن                                     دونــه حــتى ٌبٌــــنا 

 
 ونحـــن إذا عمـاد الحً خرت
عـن                                    األحفــاض نمـنع من ٌلٌنا 

 
 بــر نجــذ رإوســهم فً ؼـٌر

فمــا ٌــدرون مــاذا ٌتمــونــــا                                     



 
 مــن ومـــــــنهم كؤن ســـٌوفنا

مخــــارٌك بؤٌــدي العبٌــــــنا                                      
 
 ثٌابـــنا مـــنّا ومـــــــــنهم كؤن

  بؤرجــوان أو طلــٌنا  خضـــبن                                  
 
 ًّ ًّ باألســناؾ حــ  إذا مــا عــ

مـن الهــول المشـبّه أن                                     ٌـكونـا 
 
 نصــبنا مــثل رهــوة ذات حـد

محــافظـــةً                                      وكــنّا السـابمــــٌنا 
 
 مجــداً  بشـــبّان ٌـرون المـــتل

  مجـربٌنا  وشـٌب فً الحـروب                                  
 
ً  حـدٌــا الـــناس  كلــهم جمــٌعا

ممـــارعــةً بنٌــهم عـن بنٌــــنا                                    
 فؤّمـــا ٌـوم خشــٌتنا علــــــٌهم

                                    ً فتصـبح خٌلــنا عصــبا  ثبٌــــنا 
 
 وأّمــا ٌوم ال نخــشى علــــٌهم

فنمعــــن                                     ؼـــارةً متلببٌـــــــــنا 
 
 بكــر برأس مـن بنً جشـم بن

نـدّق بـه السهـولة والحــزونـا                                     
 
 األلــــوام أنّـــا أال ال ٌعــــــلم

تضعــضعــنا وأنّـا لـد ونٌــــنا                                     
 
 أال ال ٌجـــهلن أحـــدٌن علـــــٌنا

فنجـــهل فـوق جـهل                                    الجاهلٌنا 



 
 بؤي مشــٌبٍة عمـــرو بـن هــند
نكــون                                    فٌهــا لطــــــٌنا لمٌلــكم 

 
 هـــند بؤي مشــٌبٍة عمــرو بـن
تطــٌع بــنا الوشــاة وتزدرٌــنا                                    
 
 وأوعـدنــا روٌــــــداً  تهـــددنـا
مــتى كــنّا ألّمـن ممــــتوٌــــنا                                      
 
 فـإن لـــناتنا ٌـا عمــرو أعـٌت
علـى األعــداء لبــلن أن                                     تلـٌنا 
 
 إذا عـّض الثمـاؾ بها اشمؤزت

وولّــته عشـــوزنة                                   زبـــــــونا 
 
 عشـــوزنـةً إذا انمـلــبت أرنت
 
تشــجّ                                   لفــا المـثــمؾ والجبٌــنا 

 
 بكر فهــل حدثت فً جشـم بن

بنمــص فً خطـــوب األولٌـنا                                   
 
 بن سٌؾ ورثــنا مجـد علممــة

أبـاح لنا حصـــون المجـد دٌنا                                   
 

ورثت مهـلهــالً        والخــٌر مـنه 
زهــٌراً نعــم ذخـر الذاخرٌــنا                                    

 
 ً  وعــتاباً وكلـــثوماً جمٌعـــــــا

بهــم نلـــنا تـراث                                    األكرمٌــــنا 



 
 وذا الـــبرة الذي حـدّثت عــنه

بـه نحمـً                                   ونحمـً المحجرٌنا 
 
 ومــنّا لــبله الســاعً كلــــٌب
فـؤي                                    المجــد إال لــد ولـــــــٌنا 

 
 بحـــــبل مــتى نعمــد لـــرٌنتنا

تجـــذّ الحـبل أو تمـص المرٌنا                                    
 
 أمنعـهم ذمــاراً  ونوجــد نحــن

وأوفـاهــم إذا عمـــدوا ٌمــــٌنا                                   
 
 ونحـن ؼـداة أولد فً خزازى

رفــدنا فــوق رفــد                                    الرافـــدٌنا 
 
 ونحــن الحابسون بذي أراطى

تسـّؾ الجـــلة                                    الخـور الدرٌـنا 
 
 ونحــن الحاكمــون إذا أطعــنا
ونحــن                                    العـازمــون إذا عصٌنا 

 
 سخطــنا ونحــن الـتاركون لما

ونحــن اآلخــذون بمـا رضـٌنا                                    
 
 إذا التـمـــــــٌنا وكــنّا األٌمنـٌن

وكان األٌســرٌـن بنــو أبــــٌنا                                    
 
 فصـــالوا صــولةً فٌمن ٌلــٌهم

وصــلنا صـــولة فٌمتتن                                   ٌلــٌنا 
 
 فآبــوا بالنهــاب وبالســـــــباٌا
وأبــنا                                    بالمــــلون مصفـــــدٌنا 



 
 إلٌــــكم إلٌـــكم ٌـا بنـً بكـــر

الّمـــا تعــرفــوا مــنّا الٌمــــٌنا                                    
 
 الّمـــا تعلمــــوا مـــنّا ومـــنكم

كــتابب ٌطـعــن                                    وٌرتمــــــــٌنا 
 
 الٌمانً علــٌنا البٌـض والٌلـب

وأسـٌاؾ ٌمــمن وٌنحــــــــنٌنا                                   
 
 ســابؽــــٍة دالص علـــــٌنا كل

                                  ً ترى فـوق النطـاق لها ؼصونا  
 
ً  إذا  وضــعت عن األبطال ٌوما

رأٌـت لهــا جـلود المـوم جونا                                    
 

كؤن ؼصــونهــن مـــتون ؼدر   
تصفمــــها الـرٌاح إذا                                   جـرٌــنا 

 
 وتحملــنا ؼـداة الـروع جـــرد

عـرفـن لـــنا                                   نمـــابذ وافتلــــٌنا 
 
 شعثا وردن دوارعــاً وخرجن

كؤمــثال الرصــابع لـد بلــــٌنا                                    
 
 آبــاء صـــدق ورثناهـــن عـن

ونــورثهـا إذا متـتنا بنٌـــــــــنا                                  
 
 عـلى آثـارنـا بٌــض حســــان

نحــاذر أن تمســم أو                                   تهـونــــا 
 
 أخـذن على بعولتــهن عهــــداً 

إذا ال لــوا                                    كــتابب معلمـــــٌنا 



 
 ً ً  لٌسـتلبّن أفـراســـــــا  وبٌضـــا

وأســرى فً الحـدٌـد ممــرنٌنا                                   
 
 بارزٌـــن وكّل حــــــً ترانــا

                                  ً لـد اتخــذوا مخــافتنا لـرٌــــنا  
 
 إذا مــا رحــن ٌمشــٌن الهوٌنا

كما اضطربت مـتون                                      الشاربٌنا 
 
 لســــتم ٌمــتن جــٌادنا وٌمــلن

بعـــولــتنا إذا لـم تمنعــــــــونا                                     
 
 من بنً جشـم بن بكـر ظعـابن

خلطــن بمٌسـم حسـباً ودٌــــنا                                     
 
 ومـا مـنع الظعابن مثل ضرب

تـرى منه السـواعـد                                     كالملــــٌنا 
 
 كؤنـا والســـــٌوؾ مســــلالتٌن 
ولـدنـا                                     الــناس طــّراً أجمعــٌنا 

 تدهدي ٌـدهـدون الرإوس كما
حــزاورة كــــرات العبٌـــــنا                                      

 
 المــبابل مـن معــــدّ  ولـد عــلم

لــباباً لـً بؤبطحـهــــا بنٌـــــنا                                    
 
 بؤنّـا المطعمــون إذا لــــدرنــا

وأنّـا المـهلكــون إذا                                    ابتلــــــٌنا 
 
 أردنـــــا وأنّـا المانعــون لمـــا

  بحــٌث شــٌنا  وأنّـا الـنازلــون                                  



 
 الـتاركــون إذا سخطـــنا وأنّـا

  إذا رضــــــٌنا وأنّـا اآلخــذون                                  
 
 وأنّـا العـاصمــون إذا أطعــــنا

وأنّـا العــازمــون إذا                                     عصــٌنا 
 
 ونشرب إن وردنا الماء صفواً 

وٌشــرب ؼٌرنا                                    كـدراً وطــٌنا 
 
 عنّـــا أال أبلــػ بنـً الطّمـــاح

ودعمـــٌا فكـٌؾ وجـدتمـونـــا                                    
 
ً  إذا ما الملن  سـام الناس خسـفا

أبٌــنا أن نمــّر الـذّل فـــــــــٌنا                                    
 
 مـألنا الــبّر حتى ضــاق عــنّا

ومـــاء البحــر نمــلإه                                   سفـــٌنا 
 
ًٌن   إذا بلــػ الفطــام لـنا صـــــب

تخـــّر له                                   الجـــبابر سـاجــدٌنا 
 
 
 

                      -----------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

زهٌر بن ابً سلمى                  
  
          
 

اح من بنً ب هو زهٌر بن ربٌعة بن ر-زهٌر بن ابً سلمى           
زٌنة من لبٌلة ؼطفان التً كانت تسكن نجد ولد توفً ابوه وهو طفل م

فنشا ٌتٌما حٌث تزوجت امه من اوس بن حجر ولد عنى بتربٌته خال 
  .ابٌه بشامة بن الؽدٌر الذي كان ممعدا

 
نشا زهٌر فً بٌبة شعرٌة فكان ابوه شاعرا وخاله شاعرا            

وزوج امه شاعرا وخال ابٌه الذي تبناه واحسن تربٌته كان شاعرا سٌد 
لومه فاحب زهٌرا وحبب الٌه الشعر منذ الصؽر فاحب زهٌر الشعر ولام 

بٌن  ولصابده بتهذٌبه والعناٌةالتامه فٌه ولد اشتهر زهٌر بتنمٌح اشعاره
 فً اؼلب االؼراض الشعرٌة اال  او لال الشعر فترة واخرى ولد اشعر

انه اشتهر بالمدح ولد مدح هرم بن سنان كثٌرا هذا الذي انفك المال 
الكثٌر فً فً اطفاء حرب البسوس الشهٌرة واخماد نٌرانها بٌن المبٌلتٌن 
 وزهٌر من اصحاب المعلمات السبع
: ومطلع معلمته   



 
 امن ام اوفى دمنة لم تكلم 

بحومانة الدراج فالمتثلم                                     
 
- ومنهاهذه االبٌات  

 
ٌْـِن َكؤَنََّهـا ْلَمتَ  َودَارٌن لََهـا بِالرَّ

ٌُْع َوْشٍم فًِ نََواِشِر ِمْعَصـمِ                               َمَراِج  
 
ٌُْن َواألَْرآُم ٌَْمِشٌَن ِخْلفَـةً   بَِها الِع

َوأَْطالُإَها ٌَْنَهْضَن ِمْن ُكّلِ َمْجثَمِ                                 
 
ةً   َولَْفُت بَِها ِمْن بَْعِد ِعْشِرٌَن ِحجَّ

فَهـأل َعَرْفُت الدَّاَر بَْعدَ تََوهُّم                                   
 
ِس ِمْرَجـلِ  ًَ ُسْفعاً فًِ ُمعَرَّ  أَثَـافِ
 

مِ                                َونُـْإٌاً َكِجْذِم الَحْوِض لَْم ٌَتَثَلَـّ  
 
ا َعَرْفُت الدَّاَر لُْلُت ِلَرْبِعَهـا  فَلَـمَّ
 

ْبُع َواْسلَـمِ  أ                            الَ أَْنِعْم َصبَاحاً أٌََُّها الرَّ َِ  
 
ٌِْلً َهْل تََرى ِمْن َظعَابِـنٍ  ْر َخِل  تَبَصَّ
 

ْلـَن بِاْلعَْلٌَاِء ِمْن فَْوِق ُجْرثُـمِ                                َحمَّ َِ  
 
 َجعَْلـَن المَنَاَن َعْن ٌَِمٌٍن َوَحْزنَـهُ 
 

َوَكـْم بِالمَنَاِن ِمْن ُمِحّلٍ َوُمْحـِرمِ                                   
 
ةٍ   َعلَـْوَن بِؤَْنَمـاٍط ِعتَاٍق وِكلَـّ

ٌَْهـا ُمَشاِكَهةُ الـدَّمِ                                ِوَراٍد َحَواِش  



 
ْكَن فًِ السُّوبَاِن ٌَْعلُْوَن َمتْنَـهُ   َوَورَّ
 

ٌِْهـنَّ  ــمِ                                 َعلَ اِعِم الُمتَنَعِّ دَلُّ النَـّ  
 
 بََكْرَن بُُكوًرا َواْستَْحَرَن بُِسْحـَرةٍ 
 

ّسِ َكاْلٌَِد ِلْلفَـمِ                              فَُهـنَّ َوَواِدي الرَّ  
 
ٌِْؾ َوَمْنَظـرٌن  ٌْهـِنَّ َمْلَهـًى ِللَِّط  َوفِ

ـمِ                                اِظِر الُمتََوّسِ ٌْـِن النَـّ ٌْـكٌن ِلعَ أَنِ  
 
 َكؤَنَّ فُتَاَت الِعْهِن فًِ ُكّلِ َمْنـِزلٍ 
 

نَـَزْلَن بِِه َحبُّ الفَنَا لَْم ٌَُحطَّـمِ                                  
 
ا َوَرْدَن الَماَء ُزْرلاً ِجَماُمـهُ   فَـلَمَّ
 

ًَّ الَحاِضِر الُمتََخٌِّـمِ                             َوَضْعـَن ِعِص  
 
 َظَهْرَن ِمْن السُّْوبَاِن ثُمَّ َجَزْعنَـهُ 
 

ٌٍْب َوُمْفـؤَمِ                                  ٍ لَِش ًّ نِـ ٌْ َعلَى ُكّلِ لَ  
 
ي َطاَؾ َحْولَهُ  ٌِْت الذِّ  فَؤَْلَسْمُت بِاْلبَ
 

ٌٍْش َوُجْرُهـمِ                              و ِ َجـالٌن بَنَْوهُ ِمْن لَُر  
 
 ٌَِمٌنـاً لَنِْعَم السَّـٌِّدَاِن ُوِجْدتَُمـا
 

ٌٍْل َوُمْبـَرمِ                              َعلَى ُكّلِ َحاٍل ِمْن َسِح  
 
 تَدَاَرْكتُـَما َعْبًسا َوذُْبٌَاَن بَْعدََمـا



 
نَُهْم ِعْطَر َمْنَشـمِ                                  ٌْ تَفَـانَْوا َودَلُّوا بَ  

 
 ً ْلَم َواِسعـا  َولَْد لُْلتَُما إِْن نُْدِرِن الّسِ
 

بَِماٍل َوَمْعُروٍؾ ِمَن المَْوِل نَْسلَـمِ                                  
 
ٌِْر َمْوِطـنٍ   فَؤَْصبَْحتَُما ِمْنَها َعلَى َخ
 

ٌَْها ِمْن ُعمُوٍق َوَمؤْثَـمِ                                  ٌِْن فِ بَِعٌـدَ  
 
ٌْتَُمـا ٌْـِن فًِ ُعْلٌَا َمعَدٍّ ُهِد  َعِظٌَم

َوَمْن ٌَْستَبِْح َكْنزاً ِمَن الَمْجِد ٌَْعُظـمِ                               
 
 تُعَفِّـى الُكلُوُم بِالِمبٌَن فَؤَْصبََحـتْ 
 

ٌَْها بُِمْجـِرمِ                                   ٌَْس فِ ُمَهـا َمْن لَ ٌُنَّجِ  
 
ُمَهـا لَـْومٌن ِلمَـْوٍم َؼَراَمـةً   ٌُنَّجِ
 

نَُهْم ِمْلَء ِمْحَجـمِ                                  ٌْ َولَـْم ٌََهِرٌمُوا بَ  
 
ٌِْهُم ِمْن تاِلَِدُكـمْ   فَؤَْصبََح ٌَْجِري فِ
 

مِ                                     ى ِمْن إِفَـاٍل ُمَزنَـّ َمؽَـانُِم َشتَـّ  
 
 أاَلَ أَْبِلـػِ األَْحالََؾ َعنِّى ِرَسالَـةً 
 

َوذُْبٌَـاَن َهْل أَْلَسْمتُُم ُكلَّ ُمْمَسـمِ                                     
 
 فَـالَ تَْكتُُمنَّ هللاَ َما فًِ نُفُوِسُكـمْ 
 

ٌَْخفَـى َوَمْهَمـا ٌُْكتَِم هللاُ ٌَْعلَـمِ                                   ل  



 
 َوَما الَحـْرُب إِالَّ َما َعِلْمتُْم َوذُْلتُـمُ 
 

ـمِ                                   ماهو   َعْنَها بِالَحـِدٌِث الُمَرجَّ
 
ٌَْمـةً   َمتَـى تَْبعَـثُوَها تَْبعَـثُوَها ذَِم

ٌْتُُمـوَها فَتَْضـَرمِ                                 وتض ـَر إِذَا َضرَّ  
 
َحى بِثِفَاِلَهـا  فَتَْعـُرُكُكْم َعْرَن الرَّ

َوتَْلمَـْح ِكَشـافاً ثُمَّ تُْنتَْج فَتُتْبِـمِ                                      
 
 فَتُْنتِـْج لَُكْم ِؼْلَماَن أَْشؤََم ُكلُُّهـْم 

َكؤَْحَمـِر َعاٍد ثُمَّ تُْرِضـْع فَتَْفِطـِم                                      
 
 فَتُْؽـِلْل لَُكْم َما الَ تُِؽـلُّ ألَْهِلَهـا 

ٌٍْز َوِدْرَهـِم                                  لُـَرًى بِاْلِعـَراِق ِمْن لَِف  
 
ٌِْهـُم  ِ َجرَّ َعلَ ًّ  لَعَْمـِري لَنِْعَم الَحـ

ٌُْن ْبُن َضْمَضـِم                                  ٌِْهم ُحَص بَِما الَ ٌَُإاتِ  
 
ٍة   َوَكاَن َطَوى َكْشحاً َعلَى ُمْستَِكنَـّ

  ٌَتَمَـدَِّم    َولَمْ   فَـالَ ُهـَو أَْبـدَاَها                                     
 
 
 
 
 
 

        ----------------------------------  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           طرفة بن العبد
 
 
 

  بن سفٌان  بن سعد  بن مالن  بن ضبٌعة  هو طرفة بن العبد           
من بن لٌس بن ثعلبة بن عكابة بن مصعب بن  علً بن بكر بن وابل  

لبٌلة بكر بن وابل التً سكنت البحرٌن وما الٌها توفً ابوه وهو صؽٌر 
.الدته التً ظلمها اعمامه كثٌرا نت  بتربٌته وفع  

  وكان شاعرا جرٌبا عاش طرفة فً ترؾ ولهو وبذخ لؽناه            
وتمٌز بجراته التً كانت سببا فً هالكه وممتله اشتهر بالهجاء فهجى 

  لابوس   واخاه  بن هند   عمرو  الحٌرة اعمامه والاربه وهجى ملن
 ولٌل ان سبب موته  ان اخته كانت عند  عبد عمرو بن بشر  وكان سٌد 
:زمانه   واكرم الناس  وكان لد هجاه  حٌث لال فٌه   

 
                 وال خٌر فٌه ؼٌر  ان له ؼنى 
                                        وان له كشحا اذا لام اهضما 
                 تظل نساء الحً  ٌعكفن حوله
                                       ٌملن عسٌب من اسرة ملهما



 
         وكان لد  خرج  عمرو  بن هند او عمرو بن المنذر بن ماء 
السماء  ملن  الحٌرة  ٌتصٌد ومعه  عبد عمرو فرمى حمارا وحشٌا  
--ولال لعبد عمرو انزل فاذبحه  فلم ٌستطع ذلن  فضحن الملن  ولال له 

صدق طرفة حٌن وصفن وانشده االبٌات السابمة  فما كان من عبد -
فمال  -  عمرو اال ان لال للملن  ابٌت اللعن مالال فٌن اشد مما لال بً 

:الملن   فما لال    فانشد ه االبٌات  
 
          فلٌت لنا مكان الملن عمر و
                              رؼوثا حول لبتنا تخور
 
      من الزمرات اسبل لادساها
                              وضرتها مركنة   درور
 
      لعمرن ان لابوس بن هند
                              لٌخلط ملكه   نون كثٌر
 
         لسمت الدهر فً زمن رضً 
                             كذان الحكم  ٌمصد او ٌجور
       

ًّ مثل هذا الشعر  فكتب الى \  فمال الملن  أولد بلػ من امره بان ٌمول ف
الى المعلى  وهو  رجل ذو شان فً البحرٌن من لبٌلة عبد شمس لٌمتله 
.   فً رواٌة طوٌلة  

عمره و  عمرو بن هند     فكان ان لتل فً البحرٌن بامر من الملن
   الٌتجاوز السادسة والعشرٌن

مع حداثة عمره وصؽره فمد عد من اصحاب المعلمات وهم          و
:.فطاحل شعراء الجاهلٌة ومطلع معلمته   

 
 لخولة اطالل ببرلة ثمهد 
                              تلوح كبالً الوشم فً ظاهر الٌد 
 
 
:ومنها هذه االبٌات  



 
ًَّ َمطٌَُّهم  ُولوفاً بِها َصحبً َعلَ

لولوَن ال تَهِلن أَسًى َوتََجلَّدِ يَِ                 
 

 َكؤَنَّ ُحدوَج الماِلكٌَِّة ُؼدَوةً 
َخالٌا َسفٌٍن بِالنَواِصِؾ ِمن دَدِ              

 
 عدولٌة ٌن أو من سفٌن ابن ٌامنٍ 

ٌجوُر بها المَّالح طوراً وٌهتدي                                 
 
 ٌشكُّ حباَب الماِء حٌزومها بها

كما لَسَم التُّرَب الُمفاٌُِل بالٌَِد                                    
 
ِ أحوى ٌنفُض المردَ شادنٌن  ًّ  وفً الح

ًْ لُإلٍُإ َوَزبَرَجِد                                 ُمظاِهُر ِسْمَط  
 
 خذولٌن تراعً ربرباً بخمٌلة ٍ 

تَناَوُل أطراَؾ البَرٌِر، وتَرتَدي                               
 
 وتبسُم عن ألَمى كؤنَّ ُمنوراً 

تََخلَّل ُحرَّ الّرْمِل ِدْعصٌن له نَدي                              
 
 سمتهُ إٌاة ُ الشمس إال لثاتهُ 

أُسؾ ولم تكدم علٌه بإثمِد                                  
 
 ووجهٌن كؤنَّ الشمس ألمت رداءها 

ًَّ اللّوِن لْم ٌَتََخدِّد                                 علٌه، نَِم  
 
 وإنًّ ألمضً الهّم، عند احتِضاره،

  بعوجاء مرلاٍل تروُح وتؽتدي                             
 
 أموٍن كؤلواح اإلراِن نَصؤْتُها

على الحب كؤنهُ ظهُر بُرجد                              ر   



 
 َجمالٌّة ٍ وْجناَء تَردي كؤنّها 

َسفَنََّجة ٌن تَبري ألزَعَر أربَِد                                 
 
 تباري عتالاً ناجٌات وأتبعت

َوظٌفاً َوظٌفاً فَوق َموٍر ُمعبَِّد                               
 
 تربعت المفٌّن فً الشول ترتعً

ة أؼٌد                               ِ األسرَّ ًّ   حدابك مول
 
 تَرٌُع إلى َصْوِت الُمهٌِب، وتَتّمً

  بِذي ُخَصٍل، َروعاِت أكلََؾ ُملبِِد                           
 
ٍ تكنّفا  ًّ  كؤن جناحً مضرح

ٌِْه ُشّكا فً العَِسٌِب بَمسَرِد                             ِحفافَ  
 
 فََطوراً به َخْلَؾ الّزمٌِل، وتارة ً 

على حشؾ كالشّنِ ذاٍو مجدّد                                 
 
 لها فَِخذاِن أُْكِمَل النّْحُض فٌهما

ِد                                       كؤنُّهما بابا ُمنٌٍِؾ ُمَمرَّ
 
ًّ ُخلوفُهُ، ًُّ َمحاٍل كالَحن  وَط

ِد                                   وأجِرنَة ٌن لُّزْت بِدَأيٍ ُمنَضَّ  
 
 َكؤَنَّ ِكناَسً ضالٍَة ٌُكنِفانِها 

ٍ تَحَت ُصلٍب ُمَإٌَِّد                                 ًّ َوأَطَر لِس  
 
 لَها ِمرفَماِن أَفتاَلِن َكؤَنَّها

  تَُمرُّ بَِسلَمً داِلجٍ ُمتََشدَِّد                                   
 
ِ ألسَم ربها ًّ وم  كمنطرة الرُّ

  تُشادَ بمرمد    لتكفنْن حتى                               



 
 ُصهابٌِّة ُ العُثْنُوِن ُموَجدَة ُ المََرا

راة ُ الٌد                             جل موَّ   بعٌدة ُ وخد الّرِ
 
ْت ٌداها فتَل شزٍر وأُجنحْت   أُمرُّ

لها َعُضداها فً َسِمٌٍؾ ُمَسنَِّد                               
 
 جنوحٌن دلاقٌن عندلٌن ثم أُفرَعتْ 

لها كتفاها فً معالى ً ُمصعَد                                
 
 كؤن ُعلوَب النّسع فً دأٌاتها

َمَواِردُ ِمن َخْلماَء فً َظهِر لَردَِد                            
 
 تاَللَى ، وأحٌاناً تَبٌُن كؤنّها

  بَنابُِك ُؼرٌّ فً لمٌٍص ُممَدَِّد                              
 
 وأتْلَُع نَّهاضٌن إذا َصعّدَتْ 

ٍ بدجلة َ ُمصِعد                          ًّ   به كُسكان بوص
 
 وجمجمة ٌن مثُل العاَلة كؤنَّما

وعى الملتمى منها إلى حرؾ مبَرد                        
 
 وخدٌّ كمرطاس الشآمً ومْشفَرٌن 

د                                كَسْبِت الٌمانً لدُّه لم ٌجرَّ  
 
 وعٌنان كالماوٌتٌن استكنَّتا

ًْ صخرة ٍ لَْلِت مورد                          ًْ ِحجاَج   بكْهفَ
 
 َطُحوراِن ُعّواَر المذى ، فتراُهما

  كمكحولَتً مذعورة أُّمِ فرلد                                 
 
ِس للسُّرى تا َسْمعِ التوجُّ

 وصاِدلَ
د                                   ِلَهْجٍس َخِفًٍّ أو لَصْوٍت ُمندِّ  



 
 ُمإلَّلتاِن تَْعِرُؾ الِعتَك فٌِِهما،

ًْ شاة بحْومل مفرد                                     كسامعت  
 
 َوأْرَوُع نَبّاضٌن أَحذُّ ُملَْملَمٌن،

ِد                            كِمرداة ِ َصخٍر فً َصِفٌحٍ ُمَصمَّ  
 
 وأعلُم مخروتٌن من األنؾ مارنٌن 

  َعتٌكٌن َمتى تَرُجْم به األرض تَزدَِد                           
 
 وإْن شبُت لم تُْرلِْل وإن شبُت أرلَلتْ 

مخافة َ َملوّيٍ من المدِّ ُمحصد                                 
 
 وإن ِشبُت سامى واِسَط الكوِر رأُسها

ٌْدَِد                               وعامت بضبعٌها نجاَء الخف  
 
 على مثِلها أمضً إذا لال صاحبً 

أال لٌَتَنً أفدٌَن منها وأْفتَدي                                  
 
 وجاَشْت إلٌه النّفُس خوفاً،وخاله

ُمصاباً ولو أمسى على َؼٌِر َمرَصِد                          
 
 إذا الموُم لالوا َمن فَتًى ؟ 

ِخلُت أنّنً ُعنٌُِت فلْم أكَسْل ولم أتبَلِّد                         
 
 َحْلُت علٌها بالمَطٌعِ فؤجذَمْت،

ولد خبَّ آل األَمعز المتولد                                  
 
 فذلن كما ذالت ولٌدة مجلس

تُري ربّها أذٌاَل َسْحٍل ُمَمدَِّد                                 
 
 ولسُت بحالّل التالع مخافة ً 



ولكن متى ٌسترفِد الموُم أرفد                               
 
 
 
 
---------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الٌشكري الحارث                   

 
 
     

لزة الٌشكري من لبٌلة بكر التً نشبت حرب حهو الحارث بن             
البسوس الشهٌرة بٌنها وبٌن تؽلب وكان الحارث من رجالها المشهورٌن 

 والرد على الشاعر حٌث اختٌر ممثال لمبٌلته فً التحكٌم وحل المنازعات
عمرو بن كلثوم شاعر تؽلب فً حضر ة الملن عمر بن هند  ولٌل  انه 
ارتجل لصٌدته هذه  فً حضرة الملن عمروبن هند  من وراء  سبعة 
ستور  فامر الملن برفع االستار  عنه استحسانا لمصٌدته  ولٌل ان  حلزة 
 معناها  المصٌر ة او البخٌلة 
   
  توفً لبل االسالم وهو من اصحاب المعلمات 
-مطلع معلمته   

 
 اذنتنا ببٌنها اسماء               رب ثاو ٌمل منه الثواء
 



  -ومنها هذه االبٌات
 
 بعد عهٍد لنا ببرلة شما 

ء فؤدنى دٌارها الخلصاء                             
 
 فالمحٌاة فالصفاح فؤعنا ق

فتاٍق فعاذبٌن فالوفاء                                   
 
 فرٌاض المطا فؤودٌة الشر 

ٌب فالشعبتان فاألبالء                                
 
 ال أرى من عهدت فٌها فؤبكً الٌـ 

ـوم دلهاً و ما ٌحٌر البكاء                            
 
  بعٌنٌن أولدت هندٌن النا 

ر أخٌراً تلوي بها العلٌاء                             
 
 فتنورت نارها من بعٌٍد 

بخزارى هٌهات فٌن الصالء                            
 
 أولدتها بٌن العمٌك فشخصٌـ 

ـن بعوٍد كما ٌلوح الضٌاء                              
 
 ؼٌر أنً لد أستعٌن على الهـ 

ـم إذا خؾ بالثوي النجاء                                
 
 بزفوٍؾ كؤنها هملةٌن أ 

سمفاء   دوٌةٌن     م ربالٍ                              
 
 آنست نبؤةً و أفزعها المـ 

ـناص عصراً و لد دنا اإلمساء                        



 
 فترى خلفها من الرجع و الولـ 

ـع منٌناً كؤنه إهباء                                   
 
 و طرالاً من خلفهن طراقٌن 

  سالطاتٌن ألوت بها الصحراء                       
 
 أتلهى بها الهواجر إذ كـ 

ـل ابن هٍم بلٌةٌن عمٌاء                               
 
 و أتانا من الحوادث و األنـ 

ـباء خطبٌن نعنى به و نساء                         
 
 ان إخواننا األرالم ٌؽلو 

ن علٌنا فً لٌلهم إحفاء                             
 
 ٌخلطون البريء منا بذي الذنـ 

ـب و ال ٌنفع الخلً الخالء                          
 
 زعموا أن كل من ضرب العٌـ 

ـر مواٍل لنا و أنا الوالء                             
 
 أجمعوا أمرهم عشاًء فلما 

أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء                       
 
 من مناٍد و من مجٌٍب و من تصـ 

ـهال خٌٍل خالل ذان رؼاء                           
 
 أٌها الناطك المرلش عنا 

عند عمرٍو و هل لذان بماء                            
 
 ال تخلنا على ؼراتن إنا 

لبل ما لد وشى بنا األعداء                              



 
 فبمٌنا على الشناءة تنمٌـ 

ـنا حصونٌن و عزةٌن معساء                             
 
 لبل ما الٌوم بٌضت بعٌون الـ 

ـناس فٌها تؽٌظٌن و إباء                                
 
 و كؤن المنون تردي أر 

عن جوناً ٌنجاب عنه العماء                          
 
 مكفهراً على الحوادث ال تر 

توه للدهر مإٌدٌن صماء                               
 
 إرمً بمثله جاكت الخٌـ 

ل وتؤبى لخصمها اإلجالء                             
 
 ملنٌن ممسطٌن وأفضل من ٌمـ 

ـشً ومن دون ما لدٌه الثناء                         
 
 أٌما خطٍة أردتم فؤدو 

ها إلٌنا تشفى بها األمالء                            
 
 إن نبشتم ما بٌن ملحة فالصا 

لب فٌه األموات واألحٌاء                            
 
 أو نمشتم فالنمش ٌجشمه النـ 

ـاس وفٌه اإلسمام واإلبراء                              
 
 أو سكتم عنا فكنا كمن أؼـ 

ـمض عٌناً فً جفنها األلذاء                              
 
 أو منعتم ما تسؤلون فمن حد 

ثتموه له علٌنا العالء                                    



 
 
-------------------------------     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبٌد العامري                   
 
 
  بن جعفر بن كالب  بن لٌسمالن بن    لبٌد بن  ابو عمٌل               

العامري وربٌعة هذا ٌعرؾ بربٌعة الممترٌن  بن عامر بن صعصعة ربٌعة 
لمعوزٌن والممترٌن ولد نشا لبٌد االحسانه وكثرة فضابله وانفاله على 

شجاعا لوي النفس عزٌزها ذكً الفإاد ذا مكانة ممتازة فً لومه 
واترابه ولد مدحه بعض الشعراء واثنوا على شاعرٌته ولصٌده مثل 
 النابؽة واخرٌن 

ٌة الى العراق وسكن الكوفة وتوفً  دادرن لبٌد االسالم وانتمل من البا
 فً زمن الخلٌفة االموي معاوٌة بن ابً سفٌان بعد ان عمر طوٌال
 

ٌة الى العراق وسكن الكوفة وتوفً  دادرن لبٌد االسالم وانتمل من البا
 فً زمن الخلٌفة االموي معاوٌة بن ابً سفٌان بعد ان عمر طوٌال لٌل
 

ٌة الى العراق وسكن الكوفة وتوفً  دادرن لبٌد االسالم وانتمل من البا
فً زمن الخلٌفة االموي معاوٌة بن ابً سفٌان بعد ان عمر طوٌال لٌل ان 



عمره تجاوز المابة سنة ولد لال فً ذلن بعد ان سام الحٌاة وما بها ولٌل 
:  عندما بلػ الثمانٌن من عمره لال لبٌد- سنه ان بصره كؾ لكبر  

 
 لامت تشكى إلً الموت مجهشةً 

ولد حملتن سبعاً بعد سبعٌنا                                          
ً  فإن تزادي   أمالً    تبلؽً   ثالثا
وفً الثالث وفاءٌن للثمـانـٌنـا                                         

 
 كؤنً ولد جاوزت تسعٌن حجةً 

خلعت بها عن منكبً ردابٌا                                         
 
: فعاش حتى بلػ عشراً ومابةً سنة فمال  

 
 ألٌس فً مابٍة لد عاشها رجلٌن 

وفً تكامل عشٍر بعدها عبر                                     
 
: فعاش وهللا حتى بلػ مابة وعشرٌن سنة فمال  

 
 وؼنٌت سبتاً لبل مجرى داحٍس 

  لو كان للنفس اللجوج خلود                                         
 

: عاش حتى بلػ مابة وأربعٌن سنة فمالوفً رواٌة اخرى   
 
 ولمد سبمت من الحٌاة وطولها 

  لبٌد  كٌؾ  الناس وسإال هذا                                   
 

شعر لبٌد ٌعد من روابع الشعر العربً وٌضرب فً معلمته االمثال       
وله اشعار ؼٌرها كثٌر اشهرها التً لالها فً رثاء اخٌه ارٌد ولٌل انه 

الحمد هلل الذي ابدلنً بالشعر )– هجرالشعر بعد اسالمه وهو الما بل 
:ولٌل انه لم ٌمل فً االسالم اال بٌتا واحدا– (سورة البمرة   

 
  لم ٌاتنً اجلً  ذالحمد هلل ا

                                  حتى كسانً من االسالم سرباال



 
:-ولبٌد من اصحاب المعلمات السبع ومطلع معلمته   

 
 عفت الدٌار محلها فممامها
                            بمنى تاءبد ؼولها فرجامها
 
:---ومن شعره هذه االبٌات  

 
 
  ولد كنت فً أكناؾ جار مضنة 
  ففارلنً جار بؤربد نافع                                   
 
  فال جزع إن فرق الدهر بٌننا 

وكل فتى ٌوما به الدهر فاجع                                
 
  فال أنا ٌؤتٌنً طرٌؾ بفرحة
  وال أنا مما أحدث الدهر جازع                             
 
  وما الناس إال كالدٌار وأهلها 

بها ٌوم حلوها وؼدوا باللع                                  
 
  وما المرء إال كالشهاب وضوبه 

ٌحور رمادا بعد إذ هو ساطع                                 
 
  وما البر إال مضمرات من التمى 

وما المال إال معمرات ودابع                                  
 
  وما المال واألهلون إال ودٌعة 

وال بد ٌوما أن ترد الودابع                                     
 
  وٌمضون أرساال ونخلؾ بعدهم 
كما ضم أخرى التالٌات المشاٌع                                
 



  وما الناس إال عامالن فعامل 
ٌتبر ما ٌبنً وآخر رافع                                       

 
  فمنهم سعٌد آخذ لنصٌبه

ومنهم شمً بالمعٌشة لانع                                    
 
 ألٌس ورابً إن تراخت منٌتً 
 

  لزوم العصا تحنى علٌها األصابع                          
 
  أخبر أخبار المرون التً مضت 

أدب كؤنً كلما لمت راكع                                    
 
  فؤصبحت مثل السٌؾ ؼٌر 

تمادم عهد المٌن والنصل لاطع                               
 
حالة فال تبعدن إن المنٌة   

وطالع    فدان للطلوع    علٌن                                
 
  أعاذل ما ٌدرٌن إال تظنٌا

إذا ارتحل الفتٌان من هو راجع                               
 
 تبكً على إثر الشباب الذي مضى 

أال إن أخدان الشباب الرعارع                                
 
 أتجزع مما أحدث الدهر بالفتى 

وأي كرٌم لم تصبه الموارع                                    
 
 لعمرن ما تدري الضوارب بالحصى 

وال زاجرات الطٌر ما هللا صانع                                
 
 سلوهن إن كذبتمونً متى الفتى 



ٌذوق المناٌا أو متى الؽٌث والع                          
 
 
 
-------------------------------             
 
 
 

 

 
 
 
 
 

االعشى                       
 
 
 

 هو مٌمون بن لٌس  وسمً االعشى لعشو فً بصره                
التجوال  اضعفه  وكان ٌلمب باعشى لٌس نسبة البٌه لٌس كان كثٌر

واالسفار جاب اطراؾ الجزٌرة العربٌة  ووصؾ  كل الموالع التً زارها 
 فً شعره او لمح الٌها فٌه 

الوصؾ والحماسة وحد االفراط فٌه  وبالفخر الى  اشتهر  بالمدح       
 والؽزل والهجاء  
     االعشى من اصحاب المعلمات العشر التً علمت فً داخل الكعبة 
:الهمٌتها ومكانتها الشعرٌة العالٌة ومطلع معلمته   

 
       ودع هرٌرة ان الركب مرتحل

   وهل تطٌك وداعا اٌها الرجل                                     
 
–ومنها هذه االبٌات   



 
 َؼّراُء فَْرَعاُء َمْصمُولٌن َعَواِرُضها
 
                         تَمِشً الُهَوٌنا كما ٌَمِشً الَوجً  الَوِحلُ 
 
ٌِْت جاَرتَِها  َكؤّن ِمْشٌَتََها ِمْن بَ
                                     مّر الّسحابة ِ، ال رٌثٌنوال عجلُ 
 
 تَسَمُع للَحلًِ َوْسَواساً إذا انَصَرفَتْ 
 
                                   كَما استَعَاَن بِرٌٍحعِ  شِرقٌن َزِجلُ 
 
 لٌسْت كمْن ٌكره الجٌراُن طلعتها،

  وال تراها لسّر الجاِرتختتلُ                                   
  
 ٌَكادُ ٌَصَرُعها، لَْوال تََشدّدَُها،

     إذا تَمُوُم إلى َجاَراتَِهاالَكَسلُ                                
 
 إذا تُعاِلُج لِْرناً َساعة ً فَتََرتْ 
                             َواهتَّز منها ذَنُوُب  الَمتِن َوالَكفَلُ 
 
 ِملُء الِوشاحِ َوِصْفُر الدّْرعِ بَهكنَة ٌن
                                 إذا تَؤتّ ٌَكادُ الَخْصُر ٌَْنَخِزلُ 
 
 صدّْت هرٌرة ُ عنّا ما تكلّمنا
                                 جهالً بؤّمخلٌٍد حبَل من تصُل؟
 
 أأْن رأْت رجالً أعشى أضر بهِ 
                                 ِللّذّة ِ الَمْرِء الَجاٍؾ َوال تَِفلُ 
 
، درمٌن مرافمها  هركولة ٌن، فنكٌن
                             كؤّن أخمصنها بالّشوِن  منتعلُ 
 



 إذا تَمُوُم ٌَُضوُع الِمْسُن أْصِوَرة ً
                             والزنبُك الوردُ منؤردانها شمل
 
 ما َرْوَضة ٌن ِمْن ِرٌاِض الَحْزِن ُمعشبة ٌن 
                               َخضَراُء جادََعلٌَها ُمْسبِلٌن َهِطلُ 
 
 ٌضاحُن الشمَس منها كوكبٌن شرقٌن 
رٌن بِعَِمٌِم    النّْبِت ُمْكتَِهلُ                                  ُمإزَّ
 
 ٌَْوماً بِؤْطٌََب ِمْنَها نَْشَر َرابَِحة ٍ
                             ، والبؤحسَن منها إْذ دنا األصلُ 
 
 علّمتها عرضاً، وعلمْت رجالً َؼٌِري
                                 ، َوُعلّمَؤُخَرى ؼٌَرها الّرجلُ 
 
 َوُعلّمَتْهُ فَتَاة ٌن َما ٌَُحاِولَُها،
                              ِمْنؤهِلها َمٌّتٌن ٌَهذي بها َوهلُ 
 
ٌَْرى َما تاُلبُِمنً  َوُعلّمَتْنً أَُخ
                                 فاجتََمَع الُحّب ُحبّاً ُكلّهُ تَبِلُ 
 
 فَُكلّنَا ُمْؽَرمٌن ٌَْهِذي  بَصاِحبِِه،
                              نَاٍء َودَاٍن، َوَمْحبُولٌن َوُمْحتَبِلُ 
 
:لالْت هرٌرة ُ لّماجبُت زابرها  
ٌْلً َعلٌََن، َوَوٌلً منَن ٌا َرُجلُ                            َو
 
 ٌا َمْن ٌََرى عاِرضالَد بِتُّ أْرلُبُهُ،
                              كؤنَّما البَْرُق فً َحافَاتِِه الشُّعَلُ 
 
،وجوزٌن مفؤمٌن عملٌن،  لهُ رداؾٌن
                                 منطَّكٌن بسجاِل الماِء متّصل
 



 لْم ٌلهنً اللّهُوعنهُ حٌنَؤرلبهُ 
 
 ،                          َوال اللّذاذَة ُ ِمْن كؤٍس َوال الَكَسلُ 
 
:فملُت للشَّرِب فً درنً  ولد ثملوا  

 
                        ِشٌموا، وكٌَؾ ٌَشٌُم الّشاِرُب الثّملُ 
 
 بَْرلاً ٌُِضًُء َعل ؤجَزاعِ َمْسمِطِه،
                                 َوبِالَخبٌِّة ِ ِمْنهُ َعاِرضٌن َهِطلُ 
 
،فبَطُن الخاِل َجادَُهما  لالُوا نَِمارٌن
َجلُ   ،                               فالعَْسَجِدٌّة ُ فاألْبالُءفَالّرِ
 
 فَالّسْفُح ٌَجِري فِخنِزٌرٌن فَبُْرلَتُهُ،
                               حتى تدافَع منهُ  الّربُو، فالجبلُ 
 
 حتى تحّمَل منهُ الماَء تكلفة ً
 ،                      َرْوُض المََطا فَكثٌبُا     لؽٌَنة ِ الّسِهلُ 
 
 ٌَسمً ِدٌاراً لَها لَْد أْصبََحْت ُعَزباً،
سلُ                             زوراًتجانَؾ عنها المودُ والرَّ
 
 وبلدة ٍ مثِل ظهِر التُّرِس موحشة ٍ،
ٌِْل فً َحافَاتَِها َزَجلُ                             للِجنِّب   اللّ
 
ٌِْظ  ٌَْرَكبَُها،  ال ٌَتََمنّى لَها بِالمَ
                              إالّ الذٌَن لهْم فٌما أتوا مهلُ 
 
 جاوزتها بطلٌحٍ جسرة ٍ سرحٍ،
                         فً ِمْرفَمٌَها إذا استَعَرْضتَها فَتَل
 
ٌْنَا ُحفَاة ً ال نِعَالَلَنَا  إّما تََر



 ،                               إنّا َكذَِلَن َما نَْحفَى َونَْنتَِعلُ 
 
 فمْد أخالُس ربَّ البٌتِؽفلتهُ،
                                 ولْد ٌحاذُر منً ثّم ما ٌبلُ 
 
 َولَْد ألُودُ الّصبَى ٌَْوماًفٌَتْبَعُنً
                            ، ولْد ٌصاحبنً ذوالشَّرة ِ الؽزلُ 
 
 َولَْد َؼدَْوُت إل الَحانُوِت ٌَتْبَعُنً 
                                َشاٍو ِمَشلٌّ َشلُولٌن ُشلُشلٌن َشِولُ 
 
 فً فِتٌَة ٍَكُسٌُوِؾ الِهنِد لد َعِلُموا
                          أْن لٌََس ٌَدفُع عن ذي الحٌلة ِالِحٌَلُ 
 
 نازعتهْم لضَب الّرٌحاِن متكباً،

ُِ                               ولهوة ً مّزة ً راوولها خضُل  
 
ًَ راهنة ٌن،  ال ٌستفٌموَن منها، وه
 

َوإْن َعلّوا َوإْننَِهلُوا!                               اّ بَِهاتِ   
 
،  ٌسعى بها ذو زجاجاٍت لهُ نطؾٌن
                               ُممَلِّصٌن أسفََل الّسْرباِلُمعتَِملُ 
 
نَج ٌسمعهُ   مستجٌٍب تخاُل الصَّ
ُع فٌِه المنٌة ُ الفضلُ   ،                            إذا ترّجِ
 
 مْن كّل ذلَن ٌومٌن لْد لهوُت به،
 
                         َوفً التّجاِرِب ُطوُل اللّهِوَوالؽََزلُ 
 
 والّساحباُت ذٌوَل الخّز آونة ً
 ،                        والّرافالُت على أعجازهاالعجلُ 



 
ٌْباَن َمؤلَُكة ً،  أْبِلْػ ٌَِزٌدَ بَنً َش
 

ٌْتٍ  أَماتَنفَنُّ تؤتَِكُل؟!                                أبَا ثُبَ  
 
 ألَْسَت ُمْنتَِهٌاً َعْن نَْحِت أثلَتِنَا
 ،                           َولَْست  َضابَِرَها َما أّطِت اإلبِلُ 
 
 تُْؽِري بِنَا َرْهَط َمسعُوٍد َوإْخَوتِهِ 
                               ِعندَ اللّماِء، فتُْردي ثّم تَعتَِزلُ 
 
 ألعرفنَّن إْن جدّ النّفٌُر بنا،
اِؾ َواحتََملوا                         َوُشبِّت الَحْرُب بالطُّوَّ
 
 كناطحٍ صخرة ٌوماً لٌفلمها،
                         فلْم ٌضرها وأوهى لرنهُ الوعلُ 
 
 ألعرفنَّن إْن جدّْت عداوتنا، 
                      والتمَس النّصرمنكم عوُض تحتملُ 
 
 تلزُم أرماَح ذي الجدٌِّن سورتنا
 
                            عْندَ اللّماِء،فتُْرِدٌِِهْم   َوتَْعتَِزلُ 
 
 ال تمعدّن، ولْد أكلتها حطباً،
                             تعوذُ مْن شّرهاٌوماً وتبتهلُ 
 
 لد كاَن فً أهِل َكهٍؾ إْن ُهُم لعدوا
                       ، َوالجاِشِرٌّة ِ َمْن   ٌَْسعَى َوٌَنتَِضلُ 
 
 سابْل بنً أسٍد عنّا، فمد علموا 
                          أْن َسْوَؾ ٌؤتٌَن من  أنبابِنا َشَكلُ 
 



 َواْسؤْل لَُشٌراً َوَعْبدَ هللا ُكلَُّهُم،
ٌَْؾ نَْفتَِعلُ                            َواْس  أْلَربٌعَة َ َعنّا َك
 
 إنّا نُمَاتِلُُهْم ثُّمَت نَْمتُلُُهمْ 
                         ِعندَ اللماِء، َوهْم جاُروا َوهم جهلوا
 
 كالّ زعمتْم بؤنا ال نماتلكْم،
                              إنّا   ألْمثَاِلُكْم، ٌا لْوَمنا، لُتُلُ 
 
 حتى ٌََظّل َعِمٌدُ المَْوِم ُمتِّكباً،
                             َْدفَُع بالّراحِ َعْنهُ نِسَوة ٌن ُعُجلُ 
 
،فَؤْلَصدَهُ، ًٌّ  أَصابَهُ ِهْندَُوان
                            أو ذابلٌن مْن رماحِ الخّط معتدلُ 
 
 لَْد نَْطعُن العٌََر فٌَمكنوِن فابِِلِه،
                             ولْد ٌشٌُط على أرماحنا البطلُ 
 
 َهْل تَْنتَهون؟ َوالٌَنَهى ذِوي َشطٍط 
                             كالّطعِن ٌذهُب فٌِه الّزٌُت والفتلُ 
 
 إنً لَعَْمُر الذٌَخّطْت َمنَاِسُمها لهُ 

  وسٌَك إلٌِه البالِر الؽٌلُ                                      
 
 لبْن لتلتْم عمٌداً لْمٌكْن صدداً 

   لنمتلْن مثلهُ منكْم فنمتثلُ    ،                             
 
 لَبِْن ُمنٌَِت بِنَا َعْن ِؼبَّمعَرَكة ٍ

  لْم تُْلِفنَا ِمْن ِدَماِء المَْوِم نَْنتَِفلُ                               
 
 نحُن الفوارُس   ٌوَم الحنو ضاحٌة

 ًْ ال مٌلٌن وال عزلُ " فطٌنة َ"                         ً جنب  
 



كوبَ  فَمُلنا تْلَن عادَتُنا،! لالوا الرُّ  
                                  أْو تنزلوَن، فإنّا معشرٌن نزلُ 
 
 
 
***************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النابؽة الذ بٌانً                 

 
 

ٌانً من لبٌلة لٌس المضرٌة بابو امامة زٌاد بن معاوٌة الذ               
 الكبر ندولمب بالنابؽة ألنه لم ٌمل الشعر فً صؽره بل نبػ به نبوؼا ع

وهو من اشراؾ ذبٌان وكان محبا للمال وكان ٌفد على النعمان بن المنذر 
.ملن الحٌرة لٌمدحه فمربه الملن منه واجزل الٌه لعطاء  
ولد ؼضب الملن علٌه مرة فهرب الى الملن عمرو بن الحارث االصؽر 
ملن الؽساسنة بالشام فمدحه ثم تصالح معه الملن النعمان فرجع لٌمدحه 
:مجددا متوسال فٌه ٌمول   

 
 فال تتركنً بالوعٌد كاننً 
                       الى الناس مطلً به المار اجرب
 
 الم تر ان هللا اعطان سورة
                             ترى كل ملن دونها ٌتذبذب 



 
والنابؽة ٌعد من الشعراء المشهورٌن الذٌن اختٌرت لصابدهم وعلمت فً 

:ومطلعها العشر باطن الكعبة وهً من  المعلمات   
 

ٌاء فالسندلٌادار مٌة بالع  
  الوت وطال علٌها سالؾ االمد                       

 
  او موالع  معروفة  لدي الشاعروالعلٌاء والسند اماكن 

توفً النابؽة الذبٌانً لبل االسالم وٌؽلب على شعره المد ح الى حد 
للٌال ولد تكسب  المبالؽة ولد خص فٌه الملن النعمان بن المنذر اال

- هذه االبٌات   معلمته منوبشعره حتى اشتهر بذلن   
 
 اتانً ابٌت اللعن انن لمتنً 
                                وتلن التً اؼتم منها  وانصب
 
  فبت كاءن العابدات فرشننً
                                 هراسا  به ٌعلى فراشً وٌمشب
 
  حلفت فلم اترن لنفسن رٌبة
                                 ولٌس وراء هللا للمرء مطلب
 
  الءن كنت لد بلؽت عنً وشاٌة
                                  لمبلؽن الواشً  اؼش واكذب
 
  ولكننً كنت امرءا لً جانب
                                فً االرض فٌه مستراد ومذهب
 
  ملون واخوان اذا ما اتٌتهم 
                                احكم  فً   احوالهم     والرب
 
  فال تتركنً  بالوعٌد  كاننً 
                               ال الناس مطلً  به الما  ر اجرب
 



 الم تر ان هللا اعطان   صورة
  ترى كل ملن  دونها ٌتذبذب                                   

 
  فانن شمس والملون  كواكب
                                  اذا طلعت  لم  ٌبد  منهن كوكب 
 
 ولست بمستبك اخا ال تلمه

  على شعث  أي الرجال المهذب                                 
 
  فا ن ان مظلوما  فعبد ظلمته 
                                  وان  تن ذا  عتبى فمثلن ٌعتب
 
 فبتُّ كؤّن العابداِت فرشننً

هراساً، به ٌُعلى فِراشً وٌُْمَشُب                                
 
 َحلَْفُت، فلم أتُرْن لنَفِسَن رٌبَة ً،

ِ للَمْرِء َمذَهُب                                  ولٌَس وراَء اَّللَّ
 
 لبْن كنَت لد بُلؽَت عنً ِخٌانَة ً

  لَُمْبلؽَُن الواشً أَؼشُّ وأكذَبُ                                 
  
ًَ جانبٌن   و لكننً كنُت امرأً ل

مَن األرِض ، فٌه مسترادٌن ومذهُب                               
  
، إذا ما أتٌَتُُهمْ   ُملونٌن وإخوانٌن

أحكُم فً أموالهْم ، وألرْب                                       
 
 كفعلَن فً لوٍم أراَن اصطنعتهْم 

فلم تَرُهْم، فً شكر ذلن، أْذنَبُوا                                 
 
 فال تتركنً بالوعٌِد ، كؤننً



ًٌّ به الماُر، أْجَرُب                               إلى النّاِس َمطل  
 
 ألْم تَر أّن هللاَ أعطاَن سورة ً 

  ترى كّل َمْلٍن، دونَها،ٌتذَبذَُب                                
 
 فإنَن شمسٌن ، والملوُن كواكبٌن 

إذا طلعْت لم ٌبدُ منهّن كوكُب                                   
 
 و لسَت بمستبٍك أخاً ، ال تلمهُ 

على َشعٍَث، أيُّ الّرجال الُمَهذَُّب؟                                 
 
 فإْن أُن مظلوماً ؛ فعبدٌن ظلمتهُ 

وإْن تُن ذا ُعتَبى ؛ فمثلَُن ٌُعتِبُ                                   
 
   ******************************       

 

 

 

 ؽبرُ اٌطبئئ

 

 

                 ٘ٛ اثٛ ػلٞ ؽبرُ  اٌطبئٟ  ٌٚل لجً اٌٙغوح إٌج٠ٛخ اٌشو٠فخ 

 ١ِالك٠خ  ٚفٟ ثالك ٔغل  ريٚط ِٓ ِب٠ٚخ 605 ٍٕخ  اٞ ٌٚل ٍٕخ 46\ ة

ثٕذ ؽغو اٌغَب١ٔخ  ثؼل اْ ىاه اٌشبَ  ٚٔيي ض١فب ػٕل اث١ٙب                  

.                      

            ؽبرُ  اٌطبئٟ ِٓ ا  عٛاك اٌؼوة ٚووِبئُٙ  ٠ٚؼل ِٓ ِشب١٘و 

ػزجخ ثٕذ اِب ٚاٌلرٗ فٟٙ  . ووِبء اٌؼوة  ٟٚ٘ اٌظفخ اٌزٟ غٍجذ ػ١ٍٗ 

ٚوبٔذ ما ٠َبه ٍٚقبء، ؽغو ػ١ٍٙب أفٛرٙب . ػف١ف ثٓ ػّوٚ ثٓ أفيَ



ِٕٚؼٛ٘ب ِبٌٙب فٛفب ِٓ االٍواف ٚ اٌزجن٠و ٌشلح ٍقبئٙب  ٚثني ِبٌٙب 

.ٚلل ٔشأ اثٕٙب ؽبرُ ِزٍٙب ثبٌغٛك ٚاٌىوَ.ٌالفو٠ٓ   

        ٍىٓ  ِغ لِٛٗ  فٟ  ِٕطمخ ؽبئً فٟ اػبٌٟ  ثالك ٔغل  ػٕل عجٍٟ 

ِٓ اٌغي٠وح اٌؼوث١خ  ٚال رياي اطالي لظٛهٖ ٍٚىٕٗ (اعب ٍٍّٚٝ )

ٚضو٠ؾٗ اٌّلفْٛ ف١ٗ  ٕ٘بن ظب٘وح ٌٍؼ١بْ  ٚونٌه  ل١ً اْ اصبه  ِٛاللٖ 

فٟ  (رٛهاْ)ٚللٚه الرياي شبفظخ فٟ  ٔفٌ اٌّٛضغ   فٟ ثٍلح ٠مبي ٌٙب 

ؽبئً ِٓ  ٔغل ٚشّبي اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ  ٚرؼزجو  اصبها  ِٓ 

.االصبهاٌقبٌلح   

وبْ  ؽبرُ اٌطبئٟ ٠ٍمت  ثبثٟ ػلٞ  ٚػلٞ ٘نا ٘ٛ اثٕٗ اٌجىو  ٚلل  شٙل 

االٍالَ ٚاٍٍُ  ٚونٌه اثٕزٗ ٍفبٔخ  اكهوذ االٍالَ ٚاٍٍّذ  ٚل١ً أٙب 

.اوجو ٍٕب ِٓ اف١ٙب  ػلٞ   

         ؽبرُ ااٌطبئٟ  ِٓ اعٛك اعٛاك اٌؼوة ػزٝ  ضو ة ِضٝ  ثبٌغٛ ك   

ٚوبْ عٛاك ٠شجٗ شؼوٖ عٛكٖ ٠ٚظلق لٌٛٗ فؼٍٗ )ٚاٌىوَ   ٚلل ل١ت ف١ٗ 

ٚوبْ ؽ١ضّب ٔيي ػوف ِٕيٌٗ ِظفو ٚئما لبرً غٍت ٚئما غُٕ أٔٙت ٚئما 

ٍئً ٚ٘ت ٚئما ضوة ثبٌملاػ فبى ٚئما ٍبثك ٍجك ٚئما أٍو أطٍك ٚوبْ 

وبٔذ  اٌؼوة  (هعت)٠مَُ ثبهلل أْ ال ٠مزً ٚاؽل أِٗ   ٚفٝ اٌشٙو األطُ 

رؼظّٗ فٟ اٌغب١ٍ٘خ ٚوبْ  ٠ٕؾو فٟ وً ٠َٛ ػشوا ِٓ اإلثً ف١طؼُ إٌبً  

 فبعزّغ فٍك وض١و ؽٌٛٗ  ٚماع ط١زٗ 

:أٔٗ لبٌذ ٌٗ اِوأح ِٓ  ػٕيح ثٓ هث١ؼخ  ٚل١ً   

فمبَ ؽبرُ ٚٔؾو إٌبلخ ثلالً ِٓ فظل٘ب، فنٍ٘ذ  ! لُ افظل ٌٕب ٘نٖ إٌبلخ 

اٌّوأح ٚاٍّٙب ػب١ٌخ اٌؼٕي٠ٗ ِٓ ٘نا اٌفؼً  ٚلل  ريٚعٙب  ثؼل مٌه  

فمبي ؽبرُ االث١بد اٌزب١ٌخ ثؼل ٔؾوٖ .. فبٔغجذ ٌٗ ػٍٝ ؽل موو اثٓ االص١و

:ٌٍٕبلخ اٚ  ثٙنٖ اٌٛالؼخ    

 

ّْ اثٓ أٍّبء ٌىُ ضبِٓ .                             ئ  

ٌٌ ٔب٠ٚـٗ.                                   ؽزّٝ ٠إكّٞ آٔ  

ال أفظل  إٌبلخ فٟ أٔفٙب                                            



..                                      ٌىّٕٕٟ أٚعو٘ـب اٌؼب١ٌـٗ                      

  ئّٟٔ ػٓ اٌفظل ٌفٟ ِفقو                                    

٠ىوٖ ِّٕٟ اٌّفظل ا١ٌ٢ٗ.                                           

 

              ٚل١ً  اْ ض١ٛفب  ؽٍٛا ا١ٌٗ  فملَ ا١ٌُٙ  وً االثً اٌزٟ وبْ   

٠وػٝ ثٙب  هغُ  عٍٙٗ  ِؼوفزُٙ  ٚل١ً  أُٙ وبٔٛا  صالصخ  شؼواء  ُٚ٘ وً 

ِٓ  إٌبثغخ اٌنث١بٟٔ  ٚػج١ل ثٓ االثوص  ٚثشو ثٓ اثٟ فبىَ  ٚوبٔٛا 

٠ْٕٛٚ اٌن٘بة اٌٝ إٌؼّبْ  ثٓ إٌّنه ٍِه اٌؾ١وح  فَبٌٖٛ اْ ٠ض١فُٙ اٚ 

:٠مو٠ُٙ  فٕؾو ٌُٙ صالصٗ ِٓ اإلثً فمبي ػج١ل ثٓ االثوص   

.أّٔب أهكٔب ثبٌموٜ اٌٍجٓ ٚوبٔذ رىف١ٕب ثىوٖ ئم وٕذ الثل ِزىٍفب ٌٕب ش١ئب  

:فمبي ؽبرُ  

لل ػوفذ ٌٚىٕٝ هأ٠ذ ٚعٛ٘ب ِقزٍفخ ٚأٌٛأب ِزفولخ فطٕٕذ أْ اٌجٍلاْ 

 غ١و ٚاؽلح  فأهكد أْ ٠نوو وً ٚاؽل ِٕىُ ِبهأٜ ئما أرٝ لِٛٗ

.فمبٌٛا ف١ٗ لظبئل اِزلؽٖٛ ثٙب ٚمووٚا فضٍٗ  

:فمبي ؽبرُ  

أهكد أْ أؽَٓ ا١ٌىُ فظبه ٌىُ اٌفضً ػٍٟ ٚأٔب أػب٘ل أْ أضوة ػوال١ت 

 اثٍٝ ػٓ أفو٘ب أٚرمِٛٛا ئ١ٌٙب فزمَّٛ٘ب ث١ٕىُ

ٚاْ أثب ؽبرُ  . ففؼٍٛا فأطبة اٌوعً رَؼٗ ٚصالصْٛ ِٚضٛا ئٌٝ إٌؼّبْ

 ٌّب ٍّغ ثّب فؼً اثٕٗ  فأربٖ فمبي ٌٗ ا٠ٓ اإلثً ؟

٠ب أثذ طٛلزه ثٙب طٛق اٌؾّبِخ ِغل اٌل٘و ٚووِب  ال ٠ياي :فمبي ؽبرُ 

 اٌوعً ٠ؾًّ ث١ذ شؼو اصٕٝ ثٗ ػ١ٍٕب ػٛضب ػٓ اثٍه

:فٍّب ٍّغ أثٖٛ مٌه لبي  



أثبثٍٝ فؼٍذ كٌه؟  -

ٔؼُ : لبي

ٚهللا ال أٍبوٕه ثؼل٘ب  اثلا : لبي

فقوط أثٖٛ ثأٍ٘ٗ ٚرون ؽبرّب ِٚؼٗ عبه٠زٗ ٚفوٍٗ ٚفٍٛ٘ب اٚ  -

. ١ٌٚل٘ب اٌظغ١و ٚاٌفٍٛ ٘ٛ اثٓ اٌفوً 

 :فمبي ؽبرُ فٟ مٌه

 أٟ ٌؼف اٌفمو ِشزون اٌغٕٝ

ٚرون شىً ال ٠ٛافمٗ شىٍٟ                 

 ٚشىٍٟ شىً ال ٠مَٛ ٌّضٍٗ

ِٓ إٌبً اال وً مٞ ١ٔمٗ ِضٍٟ                                             

 ٚاعؼً ِبٌٟ كْٚ ػوضٟ عٕخ

 ٌٕفَٟ ٚاٍزغٕٟ ثّب وبْ ِٕذ فضً

 ِبضؤٟ اْ ٍبه ٍؼل ثبٍ٘ٗ

 ٚافوكٟٔ  فٟ اٌلاه ١ٌٌ ِؼٟ اٍٟ٘

 ١ٍىفٟ اثزٕبئٟ اٌّغل ٍؼل ثٓ ؽشوط

 ٚاؽًّ  ػٕىُ وً  ِبضبع  ِٓ  ٔفً

 ٌٟٚ ِغ ثني اٌّبي فٟ اٌّغل طٌٛخ

*اما اٌؾوة اثزلاد ِٓ ٔٛاعن٘ب اٌؼظً   

ٚ ل١ً اْ أؽل ل١بطوح اٌوَٚ ٌّب ثٍغزٗ أفجبه عٛك ؽبرُ  اٌطبئٟ ٚووِٗ 

فأٍزغوثٙب فجٍغٗ أْ ٌؾبرُ فوٍب ِٓ وواَ اٌق١ً ػي٠يح ػٕلٖ فأهًٍ ا١ٌٗ 

ثؼض هعبٌٗ  ٠طٍجْٛ رٍه  اٌفوً فٍّب كفً اٌؾبعت كاه ؽبرُ أٍزمجٍٗ 

أؽَٓ أٍزمجبي ٚهؽت ثٗ ٚ٘ٛ ال٠ؼٍُ أٔٗ ؽبعت اٌم١ظو  ٚوبٔذ اٌّٛاشٝ 

فٟ اٌّوػٝ فٍُ ٠غل ئ١ٌٙب ٍج١ال ٌموٜ ض١فٗ فٕؾو اٌفوً ٚأضوَ إٌبه صُ 



كفً ئٌٝ ض١فٗ ٠ؾبكصٗ فأػٍّٗ أٔٗ هٍٛي اٌم١ظو لل ؽضو ٠َز١ّؾٗ فوٍٗ 

:فَبء مٌه  ؽبرّب ٚاؽئٗ  فمبي  ٌٗ    

ً٘ أػٍّزٕٟ لجً ا٢ْ فأٔٝ لل ٔؾورٙب ٌىُ ئم  ٌُ أعل عيٚها غ١و٘ب  

.فبٔؾو٘ب  الض١فىُ ثٙب  ؽ١ش اْ اٌّبش١خ فٟ اٌّوػٟ فغيهرٙب اللوائىُ   

:فؼغت اٌوٍٛي ِٓ ٍقبئٗ ٚلبي  

 

 ٚهللا ٌمل هأ٠ٕب ِٕه أوضو ِّب ٍّؼٕب ػٕه

 ٚ٘نٖ شٙبكح  وج١وح  فٟ اٌَقبء ٚاٌىوَ

 

************************ 

 
 
 
 
 
 
 

السموأل                

 
 

 
السموأل بن ؼرٌض بن عادٌا األزدي             هو الشاعر  وكان   

واسمه معرب من حكٌما فً الجاهلٌة  واسمه معرب من اللؽة العبرٌة  
فهو اذن  كان شاعرا ٌهودٌا  جلهلٌا  اول  ( سّماه هللا) وٌعنً ْشُموبٌِل 

.االمر  
         ولد فً خٌبر  وبها عاش فً المرن السادس المٌالدي  ولٌل انه 
كان له حصن بناه جده  عادٌاء واسماه االبلك فً مدٌنة تٌماء من اعالً 



نجد  فكان كثٌرالتنمل بٌن حصنه  فً تٌماء وبٌن  مدٌنة خٌبر حٌث 
.مسكنه فٌها   
   
       ولٌل انه من بنً الدٌان  او بنً عبد المدان  حسبما ورد فً شعره 
:  وهم  الوام سكنوا الٌمن ولال فٌهم  المإرخون كثٌرا منهم ماٌلً   

: فمد ورد ان الملمشندي لال       
 

بفتح الدال المهملة وتشدٌد الٌاء المثناة تحت ونون فً - بنو الدٌان )
اآلخرة بطن من بنً الحارث بن كعب من المحطانٌة وهم بنو الدٌان 
( واسمه ٌزٌد بن لطن بن زٌادة الحارث بن كعب بن الحارث بن كعب   

وكان لهم الرباسة بنجران من الٌمن والملن على العرب )  : لال فً العبر
بها وكان الملن منهم فً عبد المدان بن الدٌان وانتهى لبل البعثة إلى 

 وأسلم . صلى هللا علٌه دمحم ٌزٌد بن عبد المدان ووفد أخوه على النبً
  .  (.د  المابد خالد بن الولٌدعلى ي

 
)ابن لتٌبة  فمال هم  وذكر     أن بنً الحارث بن كعب، الذٌن تفرع  

 (.عنهم بنً الدٌان، كانوا ٌدٌنون بالٌهودٌة لبل اإلسالم
 
     ولهذ ا  نمول ان نسبه  كان عربٌا  خالصا  فهو  من بنً  عبد 
المدان من الحارث بن كعب من  لبٌلة مذحج  المحطانٌة  من الٌمن   
وهذا ٌثبت بالدلٌل الماطع ان ٌهود الٌمن والجزٌرة العربٌة  هم من العرب 
. االصالء النسب  
 
  اشهر (امرئ المٌس بن حجر الكندي)  انه لدم  علٌه  .            ولٌل 

 وكان لد عجز عن االخذ بثؤر أبٌه وكان لد عزم الذهاب شعراء الجاهلٌة 
 الروم ٌخرج معه جٌشا ٌساعده ملن إلى لٌصر الروم لٌستنجد به لعل 

 ) عنده فذهب اوال إلى السمإال وأمن ,اخذ ثؤر  ابٌه من لاتلٌه على 
سار  امرئ المٌس إلى ثم  ال مثٌل لها كما ترن عنده أهله  (أدراعا ثمٌنة

لٌصر الروم، وبعد حٌن طوق حصن السمإال أحد الملون ممن له ثؤر 
  له على امرئ المٌس، فسؤله السمإال عن سبب تطوٌمه لحصنه ؟ فمال

ؼادر الحصن بمجرد يس:  ان عنده ثارا على امرئ المٌس وانهالملن 
 أدراع امرئ المٌس وأهله، فرفض السمإال ذلن رفضا لاطعا، هتسلٌم
ال أخفر ذمتً وأخون أمانتً، فظل الملن محاصرا الحصن حتى : ولال 



مل، وفً أثناء ذلن جاء أحد أبناء السمإال من رحلة صٌد وفً طرٌمه 
هذا ابنن معً فاما أن : إلى الحصن لبض علٌه الملن ونادى السمإال 

 على عادة رفض السمإال تسلٌم األمانةؾ! تسلمنً مالدٌن واما ألتله 
 ٌحصل  ولم  بجٌشه  الملن  فذبح ابنه أمام الحصن وعادالعرب لدٌما

 : على بؽٌته فمال السمإال
 
 وفٌت بؤدرع الكندي انً

  إذا ما خان ألـوام وفٌـت                                  
 
:  ومن اهم لصابده  الالمٌة التً مطلعها  

 
  اذا المر ء لم ٌدنس من اللإم عرضه
                               فكل رداء ٌرتدٌه جمٌل
:  ومنها   

 
  وان هو لم ٌحمل على النفس ضٌمها
                      فلٌس له الى حسن الثناء سبٌل
 
  تعٌرنا   انا    للٌل    عدٌدنا 
                         فملت   لها    ان   الكرام   للٌل
 
 وما ضرنا انا للٌل وجارنا
                            عزٌز   وجار  االكثرٌن  ذلٌل
 
  لَنا َجبَلٌن ٌَحتَلُّهُ َمن نُجٌُرهُ 

َمنٌعٌن ٌَُردُّ                                 الَطرَؾ َوُهَو َكلٌلُ  
 
 َرسا أَصلُهُ تَحَت الثَرى َوَسما بِهِ 

إِلى النَجمِ                                فَرعٌن ال ٌُناُل َطوٌلُ  
 
 ُهَو األَبلَُك الفَردُ الَّذي شاَع ِذكُرهُ 
ٌَِعزُّ                                  َعلى َمن راَمهُ َوٌَطولُ  



 
  َوإِنّا لَمَومٌن ال نَرى المَتَل ُسبَّةً 

ذا ما                              ا  ِإ   َرأَتهُ عاِمرٌن َوَسلولُ  
 
ُب ُحبُّ الَموِت آجالَنا لَنا  ٌُمَّرِ

   فَتَطولُ  آجالُُهم   َوتَكَرُههُ                                 
 
  َوما ماَت ِمنّا َسٌِّدٌن َحتَؾ أَنِفهِ 

َوال ُطلَّ ِمنّا                                 َحٌُث كاَن لَتٌلُ  
 
  تَسٌُل َعلى َحدِّ الُظباِت نُفوُسنا

َولٌََست َعلى                             َؼٌِر الُظباِت تَسٌلُ  
 
نا  َصفَونا فَلَم نَكدُر َوأَخلََص ِسرَّ
إِناثٌن                                   أَطابَت َحملَنا َوفُحولُ  

 
 َعلَونا إِلى َخٌِر الُظهوِر َوَحطَّنا
ِلَولتٍ                                 :إِلى َخٌِر البُطوِن نُزولُ  

 
 فَنَحُن َكماِء الُمزِن ما فً نِصابِنا
َكهامٌن                                          َوال فٌنا ٌُعَدُّ بَخٌلُ  

 
 َونُنِكُر إِن ِشبنا َعلى الناِس لَولَُهم
َوال                                  ٌُنِكروَن المَوَل حٌَن نَمولُ  

 
 َسٌِّدٌن  إِذا َسٌِّدٌن ِمنّا َخال لامَ 

لَُإولٌن ِلما لاَل الِكراُم فَعُولُ                                      
 
  طاِرقٍ  َوما أُخِمدَت نارٌن لَنا دونَ 

نا فً الناِزلٌنَ                                      نَزٌلُ  َوال ذَمَّ
 
نا َوأٌَّاُمنا َمشهوَرةٌن فً   َعدُّوِ

   َوُحجولُ   لَها ُؼَررٌن َمعلوَمةٌن                                  



 
  َوَمؽِربٍ  َوأَسٌافُنا فً ُكّلِ َشرقٍ 

عٌَن فُلولُ   بِها ِمن لِراعِ الدار                              ِِ  
  
دَةٌن أاَّل تَُسلَّ    نِصالُها ُمعَوَّ

   لَبٌلُ   َحتّى ٌُستَباحَ   فَتُؽَمدَ                                 
 
 َوَعنُهمُ  َسلً إِن َجِهلِت الناَس َعنّا

فَلٌََس َسواًء عاِلمٌن َوَجهولُ                                      
 
 ِلمَوِمِهم فَِإنَّ بَنً الَرٌّاِن لَطبٌن 

تَدوُر َرحاُهم َحولَُهم َوتَجولُ                                    
 
 
 
*******************_____                        
 
 
 

بمً ان نمول ان المعلمات هً سبع لصابد علمت فً باطن الكعبة           
: وشعراإها هم  شعرها وافضله كالمها  وبالؼة لبالؼتها و سحر  

 
امرإ المٌس وعنترة العبسً وزهٌربن ابً سلمى وطرفة بن العٌد        

ؾ الٌها اضً   ولدوالحارث بن حلزة الٌشكري وعمرو بن كلثوم و لبٌد
 لتكون المصابد المختارة  اٌضا ثالث لصابدعلمت كذلن فً باطن الكعبة

من الشعر الجاهلً واصحابها هم السبعة اصحا ب المعلمات  لصابد عشر
  . وعروة بن الورد  واالعشى ٌضاؾ الٌهم النابؽة الذٌانً

 
انه ٌوجد ؼٌرهم   هإالء هم شعراء الجاهلٌة المشهورون جدا ا ال        

خص منهم عبٌد بن االبرص والفند الزمانً  واالفوه   ا من الشعراء كثٌر
   شاعر كلهم وؼٌرهم كثٌر   سعٌد  االودي وعبد الشارق  و المرار بن 

  معروؾ ومشهور
 



 
 
 
 
 

     ------------------------------------      
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الخامس                       

 
نماذج من الشعرالجاهلً           

 
 

بعد هذه الدراسة الموجزة فً الشعر الجاهلً ٌجدربنا  الولوؾ           
 شعر هذا العصر  لٌستكمل    من  بشذرات  او نماذجلنزٌن  دراستنا

 بحثنا
:لهذا العصر   

 
:      لال عنترة العبسً   



 
 حكم سٌوفن فً رلاب العذل

وإذانزلت بدار ذل فارحل                                  
 
 ً  وإذا بلٌت بظالم كن ظالما

وإذا لمٌت ذوي الجهالةفاجهل                             
 
 وإذا الجبان نهان ٌوم كرٌهة

خوفا علٌن من ازدحام الجحفل                           
 
 فاعصممالته وال تحفل بها

والدم إذا حك اللما فً األول                              
 
 واختر لنفسن منزال تعلو به

أو مت كرٌما تحت ظل المسطل                            
 
 فالموت الٌنجٌن من آفاته

بالجندل حصنٌن ولو شٌّدتهُ                                 
 
 إن كنت فٌعدد العبٌد فهمتً

فوق الثرٌا والسمان األعزل                                 
 
 أو أنكرت فرسان عبس نسبتً

فسنان رمحً والحسام ٌمر لً                              
 
 وبذابلً ومهندي نلت العال

والعدٌد األجزل  ال بالمرابة                                 
 
 ورمٌت مهري فً العجاج فخاضه

والنار تمدح من شفاراألنصل                                
 
 خاض العجاج محجال حتى إذا

شهد الولٌعة عاد ؼٌر محجل                              



 
 ولمد نكبت بنٌحرٌمة نكبة

لما طعنت صمٌم للب األخٌل                                
 
 ولتلت فارسهم ربٌعة عنوة

وجابر بن مهلهل    والهٌذبان                             
 
 ً  وابنً ربٌعة والحرٌش ومالكا

الجندل   والزبرلاُن ؼدا طرٌح                            
 
 وأنا ابُن سوداِء الجبٌِن كؤنَّها

ضبع ترعرع فً رسوم المنزل                                  
 
 السالمنها مثل ساق نعامة

والشعر منها مثل حب الفلفل                                  
 
 والثؽر من تحت اللثام كؤنَّه

برق تألأل فً الظالم المسدل                                   
 
 ٌانازلٌن على الحمى ودٌاِرهِ 

هالّ رأٌتم فٌالدٌار تمَلمُلً                                      
 
 لد طال عزكم وذلً فً الهوى

وتذَلّلً      ومن العجابب ِعّزُكم                               
 
 ال تسمنً ماء الحٌاة بذلة بل

فؤسمنً بالعز كؤس الحنظل                                   
 
 ماءالحٌاة بذلة كجهنمٍ 

منزل   أطٌب    بالعز   وجهنمٌن                               
 
--------------------------------     
 



 
: فً احدى لصابده وٌمول الشاعر النابؽةالذٌانً   

 

زََوثٍِّت  ُِ  ٍْ ْمٍَخ ِ شبِك ُّ  ََٔظَوْد ث

ِٓ ، ِمٍلِ  َُّم اٌّمٍز١                                        أؽٜٛ ، أؽ

 

ُٓ ٔؾو٘ب  ُُ فٟ ٍٍٍه ٠ي٠  ٚ إٌظ

ٛلَلِ  ُّ                                       مٌ٘ت رٛلَّملُ ، وبٌّشٙبِة اٌ

 

ًَ َفٍمُٙب  ِّ ١َواِء ، أْو َِّ  َطفواُء وبٌ

كِ  ِ ّٚ ِٗ ، اٌّزأ ِٓ ، فٟ ُغٍَٛائِ                                    وبٌغُظ

 

ْٟ وٍٍخ  َٓ ٍغف  لبِْذ رواءٜ ث١

ََ ُطٍُِٛػٙب ثبألٍؼُلِ  ٛ٠ ٌِ                                    وبٌّشّ

 

اُطٙب  ّٛ ْٚ كُّهٍح َطلَف١ِّخ ٍ غ  أ

ًّ   ٠َٚغلِ  ٌظ ِزٝ ٠و٘ب ٠ٙ ِٙ                                       ثَ

 

ٍو ، ِوفٛػخ ٍ َِ ْو َِ  ْٓ ِِ  أٚ ك١َُِخ ٍ 

                                       ث١ْٕذ ثبعٍو ، رشبكُ ، ٚلوِلِ 

 

ٍَمََظ إٌّظ١ُف ، ٌُٚ رُِوْك ئٍمبَطُٗ   

                                     فزٕبٌٚزُٗ ،   ٚارمزٕب      ثب١ٌلِ 

 

ّْ ثٕبَُٔٗ  ٍت َهْفٍض ، وأ َقضَّم ُّ  ث

 

ٌُ ، ٠ىبكُ ِٓ اٌٍطبفخِ    ٠ُؼملِ                                       ػٕ

 

 ٔظَوْد ئ١ٌه ثؾبعخ ٍ ٌُ رَْمِضٙب 

كِ  َّٛم ِٖ اٌؼُ ُِ ئٌٝ ٚعٛ                                       ٔظَو اٌَم١

 

ْٟ َؽّبِخ أ٠َىٍخ  زَ َِ  رَْغٍُٛ ثمبِك

                                                 ثوكاً أٍّف ٌضبرُٗ ثبإلصّلِ 



 

ٍَّبئِٗ  ِْ ، َغلاح َ ِغّت   وبأللؾٛا

ِٗ ، ٚأٍفٍُٗ ٔلٞ                                            عفْذ أػب١ٌ

 

 َُٕٗ ّْ  أفن اٌؼناهٜ ِػملَ٘ب ، فََٕظ

كِ  ّوِ ََ زَ ُِ ززبثِغٍ ،  ُِ ٓ ٌُإٌٍُإ  ِِ                                              

 

 ٌٛ أٔٙب ػوضْذ ألشَّظ هاٍ٘ت 

ِٗ ، طوٚهٍح ، ِزؼجلِ                                            ػجلَ اإلٌ

 

ِٓ ؽل٠ضٙب   ٌؤب ٌجٙغزٙب ، ٚؽَ

ْْ ٌُ ٠وشلِ   !                                       ٚ ٌقبٌُٗ هشلاً ٚئ

 

 

 

 

----------------------------------       
 
 
 وعندما اوفد الشاعرعمرو بن كلثوم ممثال عن لبٌلته الى الملن عمروا 
بن هند فً تحكٌمه بٌن المبٌلتٌن المتنا زعتٌن لفض النزاع الذي طال 
سنٌن طوال  فً معارن طاحنة بٌنهما فً حرب البسوس الشهٌرة  ولد 
:انساق فً هواه  وخرج عن االمرالذي جاء الجله  انظر الٌه  ٌمول   
 

  نخبرن    الٌمٌنا     ابا هند فال تعجل  علٌنا         وانا 
 

   ونصدرهن حمرا لد روٌنا  بانا نورد الراٌات بٌضا      
 
 واٌام   لنا   ؼر طوال           عصٌنا الملن فٌها ان ندٌنا
 
  وسٌد معشر لد توجوه      بتاج الملن  ٌحمً المحجرٌنا 
  
  تركنا الخٌل عاكفةعلٌه          مملدة اعنتها      صفونا



 
  ورثنا المجد  لد علمت معد       نطاعن دونه  حتى ٌبٌنا
 
  بشبان ٌرون المتل  مجدا     وشٌب فً الحروب مجربٌنا 
 
 اال  الٌجهلن   احد  علٌنا       فجهل  فوق جهل الجاهلٌنا
 
  باي مشٌبة  عمر به هند        نكون   لمٌنكم  فٌها  لطٌنا  
  
  تددنا وتوعدنا     روٌدا         متى   كنا   الءمن  ممتوٌنا 
  
  فان لناتنا  ٌاعمرو اعٌت       على االعداء  لبلن ان تلٌنا
 
 
 
---------------------------------            
 
 
 وٌمول الشاعر زهٌربن ابً سلمى فً مدح  هرم بن سنان  والحارث بن 
عوؾ الذٌن  تصدوا للخالفات فً حرب داحس والؽبراء التً ولعت بٌن  
:عبس وذبٌان  وامتدت لستوات طوال  احرلت المبٌلتٌن بٌنرانها ٌمول  
 
 
   سعا ساعٌا  ؼٌظ بن  مرة بعدما

    تبزل ما بٌن العشٌرة بالدم                                     
 
  السمت بالبٌت  الذي طاؾ حوله

رجال بنوه من لرٌش وجرهم                                      
 
  ٌمٌنا لنعم السٌدان  وجد تما  

على  كل حال  من سحٌل ومبرم                                   
 
  تداركتما  عبس وذبٌان  بعدما



  تفانوا  ودلوا  بٌنهم عطر  منشم                
 

  وللتما ان ندرن السلم واسعا 
  بمال  ومعروؾ  من المول نسلم                

 
  فاصبحتما منها على خٌر موطن

ثمأ فٌها عن عموق وم   بعٌدٌن                    
 

 عظٌمٌن فً علٌا معد  هدٌتما
   ومن ٌستبح  كنزا من المال  ٌعظم                             

 
 
 
------------------------                     

 
 
  ومن شعر البطل عروة بن الورد ذلن الشاعرالصعلون بل زعٌم 
:الصعالٌن ٌمول     

 
  إذا المرء لم ٌبعث سواماً ولم ٌرح

علٌه ولم تعطؾ علٌه ألاربه                                         
 

لَموُت خٌرٌن للفَتى مْن َحٌاتِهِ اؾ   
  فمٌراً، ومن مْولًى تِدبُّ عماِربُهْ                                      

 
أٌَن الّرحٌُل؟ وسابِلٍ : وسابلة ٍ   

  أٌن مذاهبه   ٌسؤل الصعلوننوم                                  
 
  َمذاِهبُهُ أّن الِفجاَج عرٌضة ٌن

  إذا َضّن عنه، بالفَعاِل، ألاربُه                                     
 
  فال أترن اإلخوان ما عشت للردى

  الماَء شاربُه  ال ٌترنُ  كما أنه                                     



 
  وال ٌُستضاُم، الدهَر، جاري، وال أُرى

  كمن باَت تسري للّصدٌك عماربُه                                
 
  وإْن جارتً ألَوْت رٌاحٌن ببٌتها

جانبه البٌت   ٌستر  حتى  تؽافلت                                 
 
 
-------------------------                
 
 

 اما الشاعر اال فوه االودي وهو من حكماء العرب  وشعرابهم            
:  فٌمول  

 
ٌبتنى اال  له عمد      والبٌت ال  

                                     وال عماد اذا لم  ترس اوتاد
 
   فان تجمع  اوتاد   واعمدة 

وسكن  بلؽوا االمر الذي  كادوا                                 
 
  الٌصلح الناس فوضى السراةلهم

  وال سراة  اذا  جهالهم سادوا                                
 
  تهدا االمور باهل الراي  ماصلحت

   فن تولوا  فباال شرار  تنماد                                 
 
  اذا تولى سراة الناس    امرهم

نما على ذلن  امرالموم وازدادوا                                   
 
  النجاة اذا  ماكنت  فً   نفر
                                  لهم من الرشد اؼالل    والٌا د
 
 



-------------------------                           
 
 
 
 
:     ومن شعرالسإال هذه االبٌات وتكون خاتمة هذا الباب  

 
 
 
 إّن امَرأً أِمَن الحوادَث جاِهلٌن 
  ٌر جو الخلودَ كضارٍب بمداحٍ                      
 
 مْن بعِد عاديَّ الدهوِر ومآربٍ 
  وَمماِوٍل بٌِِض الوجوه ِصباحِ                       
 
 مرْت علٌهْم آفة ُ فكؤنها
  بمتاحِ   آثارهمْ    على  عفتْ                      
 
 َ  ٌالٌَت شعري حٌَن أند ُب هالكا
  تإبننً به أنواحًِ     ماذا                        
 
  أٌملَن ال تبعْد فرّب كرٌهة ٍ

  فرجتها بشجاعة ٍ وسماحِ                               
 
 ومؽٌرة ٍ شعواَء ٌخشى درإها
      ٌوماً رددُت سالحها بسالحً                    
    
  ولَُرّب ُمشعَلَة ٍ ٌَُشبُّ َولُودَُها

طفؤُت َحّر ِرماِحها بِرماحً                            أ  
 
ٌْتَُها ِلَكتٌِبَة ٍ  وَكتٌِبَة ٍ أْدنَ
  وُمضاِؼٍن َصبّْحُت َشرَّ َصباح                   
 



  وإذا عمدُت لصخرة ٍ أسهلتها
  أدعو بؤفلْح مرة ً ورباحِ                                

 
ًّ هاِلنٌن   ال تَبعَدَّن فُكلُّ ح
  ال بدّ من تلِؾ فبْن بفالحِ                         
 
  إّن امرأً أِمَن الحوادَث جاهالً 

ورجا الخلودَ كضارِب بمداحِ                              
 
 ولمْد أخذُت الحكَّ ؼٌَر مخاصمٍ 
  ولمْد بذ لُت الحكَّ ؼٌَر مالحِ                    
 
  ولمْد ضربُت بفضِل مالً حمهُ 

عندَ الشتاِء وهبة ِ األرواحِ                              
 
 
------------------------------------------   
 
 
         واختم هذا الفصل  بهذه االبٌات  للشاعر  السلٌن بن سلكة  ٌمدح 
:فٌها امراة اجارته اسمها فكٌهة   

 
 ٌؼّو أث١ه ٚاألٔجبء رّٕٟ 

                                        ٌٕؼُ اٌغبه أفذ ثٕٟ ػٛاها

 

 ِٓ اٌقفواد ٌُ رفضؼ أثب٘ب 

                                      ٌُٚ روفغ     ألفٛرٙب  شٕبها

 

 ٠ؼبف ٚطبي ماد اٌجني لٍجٟ 

                                      ٠ٚزجغ     إٌّّؼخ      إٌٛاها

 

 ِٚب ػغيد فى١ٙخ ٠َٛ لبِذ 

                                   ثٕظً ا١ٌَف ٚاٍزٍجٛا اٌقّبها



 

 
 
******************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

البا ب الثانً                     
 
 

 
الشعر فً صدر االسالم         

 
 



 
الشعر فً االسالم–  الفصل االول   

اؼراض الشعر- الفصل الثانً  
اشهر  الشعراء- الفصل الثالث  

نماذج من  شعر صدر االسالم        -  الفصل الرابع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل االول                         

 
          الشعر فً صدر االسالم
 
 

 احدث االسالم انمالبا  فكرٌا واسعا  وكبٌرا  وترن اثارا  طٌبة         
وعمٌمة فً النفوس  فمد  رفعت  راٌة الدٌن عالٌا  وانحطت مفاهٌم  

 وااللحاد  والترؾ والمجون  ولد حدث هذا   والكفر الضاللة والجهالة 
 االنمالب  فً كل امور الحٌاة فملبها راسا على عمب  وال عجب فً ذلن  

  واصٌب الشعر العربً بشًء من هذا التؽٌٌر        
 
------------------                          



 

 
ءمولؾ االسالم من الشعرا          

 
 
 

  ولؾ االسالم  من الشعر والشعراء المولؾ الحازم  ولٌد             
 الشعر بمٌود االسالم  والدٌن الجدٌد بعد ان كان فً الجاهلٌة طلٌما ٌنشد 
   الشاعر  ما ٌرٌد وفً أي ؼرض ٌرٌد فمد حد االسالم هذه االؼراض   
     

ولد لٌل سابما اعذب الشعر –   فالزم الشعراء بالصدق  وعدم المبالؽة 
وهذا المولؾ اضعؾ الشعر حتى ادى الى ان ٌهجر بعض -  اكذبه 

 وتركه لول المعروؾ الشعراء الشعر ولد سبك  ذكر لبٌد الشاعرالجاهلً 
 الشعر فً االسالم
 

مولفا  شدٌدا من -  دستور االسالم –         ولؾ المران الكرٌم 
 لم تر انهم فً كل واد ٌهٌمون ا*   والشعراء ٌتبعهم الؽاوون)–الشعراء 
  22و22و224\ سورة الشعراء االٌات (*وانهم ٌمولون ماال ٌفعلون*

فمد وصفهم  بانهم ٌمولون  وما الٌفعلونه وٌعملونه  وانهم من تبعهم  
من الؽواة  وانه استثنى منهم من كرس حٌاته  لرفعة االسالم وسار على 
  –ركبه 

 االالذٌن امنوا  وعملوا الصالحات  وذكروا هللا كثٌرا  وانتصروا من بعد )
  –227\الشعراء  االٌة  (ما ظلموا

            فالمران الكرٌم لم ٌحارب الشعر فً ذات الشعر وانما حارب 
المنهج الذي التزمه  بعض الشعراء  من االنفعاالت واالهواء ؼٌرال 
المنضبطة   وفً المران الكرٌم تمٌٌز بٌن نوعٌن من الشعراء  االول من 
استؽل فنه او شعره فٌما  ٌنافً الدٌن الجدٌد  وادابه   وهم الذٌن حاربهم 
.المران الكرٌم    
 
        والفرٌك الثانً  من اتجه بشعره الى طرٌك الخٌر والصالح 
.ونصرة الدٌن   فجاء مإٌدا  لهم بكل ما ٌمكن منن لوة   
 



هللا علٌه وسلم  نبً االسالم  وصاحب          والنبً الكرٌم دمحم صلى
 من  الكرٌم الرسالة ال ؼرو ان ٌمؾ  المولؾ ذاته  الذي ولفه المران

 المسلمٌن ابمتل احدهم  النه هج الشعراء  الجاهلٌٌن  الؽاوٌن  بل انه امر
 وعاب علٌهم دٌنهم الجدٌد  اال انه  ساعد شعراء االسالم  وشجعهم على 

 على اعداء االسالم  والمسلمٌن وهو المابل صلى  لول الشعر لٌرد بهم
  ولد طلب  ملسو هيلع هللا ىلص  من الشعراء ان –(ة ن من الشعر لحكما)هللا علٌه وسلم 

ٌردوا علفى شعراء لرٌش وٌنصروه بالسنتهم كما نصره ؼٌرهم 
لشعرن اجزل عند لرٌش من   )باسلحتهم  وهو  المابل  لحسان بن ثابت

ولشعر كعب بن )  وٌصؾ شعر   كعب بن مالن  (سبعٌن رجال  مماتال 
  (مالن اشد على  لرٌش من رشك السهام 

 
         دافع شعراء االسالم  الدفاع البطولً  عن دٌنهم واخوتهم من 
المسلمٌن بعد ان نال منهم ومن اعراضهم شعراء  الكفر والشرن فً 

  كانوا ٌمثلون اتجاهٌن هجابهم لالسالم والمسلمٌن  لذا فالشعراء العرب
 امن بالرسالة الدمحمٌة  ودافع عنها  وهم الذٌن وصلت اشعارهم االول    

  ومنهم ةحسان بن ثابت و عبد الٌنا  والتً ال تزال بٌن اٌدٌنا  فً اؼلبها
هللا بن رواحة و كعب بن مالن  ومن النساء الشاعرات  مٌمونة بنت عبد 

. و صفٌة  بنت ابً طالب  (الخنساء )هللا وتماضر بنت الشرٌد   
 
 

هللا تعالى  ومنهم    والمسم االخر هم الذٌن بموا على الكفر واالشران ب 
ابو سفٌان بن الحارث  وهبٌر ة بن ابً وهب  وعبد هللا بن  الزبعرى  
ومن النساء الشاعرات لتٌلة بنت الحارث وهند  زوجة ابً سفٌان ومن 
هذا الفرٌك اٌضا شعراء الٌهود  حٌث ازرو شعراء الشرن والكفر 
واعانوهم على المسلمٌن حٌث انهم نكثوا العهد لرسول هللا صلى هللا 
علٌه وسلم   بحسن الجوار  ومنهم  كعب  بن االشرؾ  ومرحب الٌهودي 
و الربٌع بن ابً الحمٌك  وكذلن تبعهم شعراء المبابل  العربٌة التً لم 
ٌصل الٌها االسالم فً حٌنه  ا و بمٌت على الكفر مثل  امٌة بن ابً 

 نمله     وهم الذٌن لم  ٌصل شعرهم الٌنا  لتحرج الرواة  فًالصلت 
 من هجاء ممذع للمسلمٌن    فٌه  لما اال  الملٌل  الملٌل منه ورواٌته 

.واالسالم   
 
-------------------------------         



 
 
 

ٌةسالٌب الشعر              اال  

 
 اكتسى الشعر  االسالمً بطابع اسالمً  محض  واستمى من           

 فكان   وحكمة وعدل المران الكرٌم  االلفاظ والمعانً  النبٌلة من صدق 
 ٌعٌب الجاهلٌٌن  ان هجاهم   الشعراء  الشاعر االسالمً  ٌعٌب على

 الشرن   واعمال الشر التً   والعصٌان  واعمال والفسوق  الكفرعلٌهم  
  ونصب وازالم  وفواحش   خمر  ولمار  شرب حرمها االسالم  من

 
 تعالى   باهلل   االٌمان  و  وٌمدح فً المسلمٌن  العمل الصالح      
والكلم الطٌب   الصالح  بالعمل  هلل تعالى  بالعبادات  واالخالص ولٌامهم

هللا علٌه وسلم  واصحابه   مشٌدا بصفات الرسول الكرٌم دمحم صلى
 ٌفتخر بانتصارات المسلمٌن وٌرثً و للجها د فً سبٌل هللا الدعوة و

 موتاهم  بان لهم الجنة
 

 والمالحظ ان الشعر فً هذا  العصر لد  ضعؾ  النبهار  الشعراء         
 واجتماعٌة فً معانً المران الكرٌم واسالٌبه  وتمٌٌدهم  بمٌود خلمٌة 

اسالمٌة  وكذلن النشؽال الناس بالدٌن الجدٌد  وانصرافهم عن سماع 
 االسلوب فً الوٌاء  لحول الشعر اال ان هذا  الٌمنع  من وجود شعراء  

 فً شعرهم ولصابدهم  بسبب بعدهم  المصٌدة  ومتانة الشعري والبٌان 
 عن المدٌنة  وللة تاثرهم بالدٌن الجدٌد
 
 
 
---------------------------------          
 
 
 

بناء المصٌدة                      
 
 



   ظل  بناء المصٌدة  العربٌة فً العصراالسالمً كما كان علٌه         
فً العصر الجاهلً  تستهل بالؽزل وذكر االحبة فً اؼلب االحٌان  ثم 

 ونفسٌته  تنحدر من ؼرض الى اخر  حسب مشٌبة الشاعر ورؼبته 
وسٌاق المصٌدة ومعنى هذ ا ان المصٌدة االسالمٌة  شاملة لعدة اؼراض 

بنابها    فً الجاهلٌة وخاصة المصابد الطوال  ولد حافظت على كانتكما
 فً هذا العصر من حٌث التنسٌك  والترتٌب  والوزن والمافٌة   اال ان 

كلماتها  تؽٌرت ودخلت الٌها كلمات جدٌدة هً الجنة والنار  بعض 
 والجزاء

 الدٌن   روح مع  تتجاوب  التً ال ذكر الكلمات عن   والبعد   فً االخرة
 الجدٌد 
 

 ولد تمٌز هذا العصر بعناٌة الشعراءبشعرهم وتنمٌحه  وتحسٌنه        
كما كان ٌفعل زهٌر بن ابً سلمى فً الجاهلٌة  حٌث ٌعتنً بشعره 
.وٌراجعه من حٌن الخر  
 
------------------------                 
 
 
 

 
 
 
 

  الفصل الثانً                        
 

     اؼراض الشعر فً صدر االسالم
 
 
الدٌن الجدٌد احدث تؽٌٌرا  كبٌرا فً اؼراض الشعر فً               
 العصر االسالمً او فً صدر االسالم  فمد ادى الى ضعؾ  فً اؼراض

 ادنى مستوى مثل وصؾ الخمرة   الى حد بعٌد اولل الىمعٌنة 
ومجالسها والمبالؽة فً التشبٌب ومجالس اللهو   وكل ماحرمه االسالم  
 فً حٌن بمٌت اؼراض اخرى على حالتها او زادت مثل المدح والفخر 



والهجاء والرثاء والوصؾ  ولم ٌات الشعراء باؼراض جدٌدة او مبتكرة 
-   :فً هذا العصر واهم هذه االؼراض  

 

   : المدح

_______ 
  
 

 كان المدح فً العصر الجاهلً ٌتناول اشخاصا  ان  بعد             
المدٌح فً العصر اال     اصبح   ومختلفة   عدٌدة كثٌرٌن  والسباب

  الرسول الكرٌم دمحم صلى شخص سالمً   ٌكاد ٌكون ممتصرا فً مدح
ولم ٌخرج الى  و ربما الخلفاء الراشدٌن  من بعده  هللا علٌه وسلم 

 المبالؽة   واذكر لول حسان بن ثابت فً ذلن 
\اذ ٌمول   
 

س  وفترةأ    نبً اتانا  بعد ي  
                             من الرسل  واالوثان فً االرض تعبد
 

  فامسى سراجا  مستنٌرا  وهادٌا  
                                ٌلوح   كما  الح  الصمٌل     المهند
 
 
---------------------------------------    
 
 

: ء  الهجا  

______ 
 
      امتاز الهجاء فً هذا العصر بشدته  وٌتمٌز بذم المشركٌن 

اتباعهم الرسول الكرٌم  عدم  و اوالسخرٌة منهم لعدم اٌمانهم باالسالم
انه  هللا علٌه وسلم وتعٌابهم علٌهم عبادة االصنام  واالوثان    اال صلى

بالممابل هنان شعراء  نالوا من المسلمٌن  واعابوا علٌهم ترن  ما كان 
 دمحم صلى هللا  وهجى  الرسول الكرٌمأ  من تجرمٌعبد اباءهم  وكذلن منه



 واصحابه  وهذا النوع من الشعر للٌل وصوله لتحرج علٌه وسلم
  من رواٌته من الر واة المسلمٌن من التابعٌن اوتابع التابعٌن

 
من اشهر  شعراء الهجاء فً هذا العصر الشاعر الحطٌبة  الذي         

:هجا كثٌرا من الناس  واهله ونفسه   ٌمول فً هجاء نفسه  
 
           ابت شفتاي الٌوم اال  تكلما 
                                        ٌشر  فما ادري لمن انا  لابله
 
           ارى لً وجها  لبح هللا خلمه
                                         فمبح من  وجه  ولبح  حامله
 
 
------------------------          
 
 

: الشجاعة وااللدام  

 ممممممممممممممم
     

 خاض المسلمون  معارن دامٌة ضد الكفار والمشركٌن  واظهروا         
 بطوالت  وشجاعة  منمطعة النظٌر انتصروا فٌها علٌهم   ولد حث 

  فً سبٌل المران الكرٌم المسلمٌن على المشاركة  فً هذه الحروب
ان هللا اشترى من المإمنٌن  اموالهم وانفسهم بان لهم )- نصرة االسالم 

 \ سورة التوبة  االٌة  –(الجنة ٌماتلون فً سبٌل هللا  فٌمتلون وٌمتلون
 واعتبر المشاركة فً هذه الحروب  الجها د فً سبٌل هللا  الذي هو 111
ركن من اركان االسالم الستة وهً الصوم والصالة والحج والزكاة 

اله ا الهللا وان دمحما رسول هللا  والجها د فً سبٌل هللا  ولد  وشهادة ان ال
اعانهم هللا فً هذه الحروب  وفً بعض الرواٌات انزل  مالبكة ٌماتلون 
   –معهم 

ا ذ تمول للمإمنٌن  الن ٌكفٌكم  ان ٌمدكم ربكم  بثالثة االؾ من  )
بلى ان تصبروا  وتتموا وٌاتوكم من فورهم   هذا  *  المالبكة منزلٌن 

 سورة ال عمران   -(*ٌمددكم ربكم  بخمسة االؾ  من المالبكة مسومٌن 
  135 و134\ االٌات  



 
   ولد افتخر الشعراء المسلمون بكل هذا واثبتوه فً لصابده     

: ٌمول النابؽة الجعدي فً لصٌدة ٌفخر بها  
 
 
    انا لموم ما  تعود خٌلنا      

   اذا ما التمٌنا  ان نحٌد وتنفرا                             
 

وموبال  بلؽنا السما  مجدا وجودا  
   وانا لنرجوا فوق ذلن مظهرا                            

 
 
---------------------------                   
 
 

: الؽزل  

-------- 
من االؼراض الشعرٌة المهمة فً الشعر العربً هو الؽزل         

ٌكتمه  ما والتشبٌب بمن ٌحب الشاعر حٌث ٌبدى لواعج للبه  وحبه  و
 من شوق وعشك ووله فٌمن ٌحب 

 اال  - ان هذا الفن لحمه االنتكاس والجفوة فً صدر االسالم          
 او ماذكر  فً مطالع لصابد الشعراء  المسلمٌن  مثل ذلن مالاله -ماندر 
 صلوات  دمحم فً لصٌدته فً مدح الرسول الكرٌم كعب بن زهٌر الشاعر

سمٌت بالبردة التً هللا علٌه وسالمه  و  
: ٌمول فً مطلعها   

 
       بانت سعاد فملبً الٌوم متبول 
                                     متٌم اثرها لو ٌفد مكبول 
 
 
 
---------------------------             
 



 

   : الرثاء

 مممممممم
 

  الرثاء هنا أي فً هذا العصر التصرعلى رثاء لتلى                 
 ن وعدهم  ان المسلمٌن واستشهادهم فً سبٌل هللا  والدعاء لهم  با

ٌعبر عن عاطفة الشاعر اتجاه  وفً الرثاء  الجنة  و تعالى ٌدخلهم هللا
المرثً بحرارة الهبة  ونفس ابٌة  بعٌدا عن الؽلو  أي بما جاء به خلك 

  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ااالسالم واٌات المران الكرٌم وسنة الحبٌب المصطفى
 

 ومن اشهر شعراء هذا العصر الخنساء  فً رثاء اوالدها االربعة         
الذٌن  استشهدوا فً حروب المادسٌة  بٌنما كانت تبكً اخوٌها معاوٌة 
 وصخر فً الجاهلٌة  والشاعر ابو ذإٌب الهذلً  فً رثاء اوالده
: الخمسة ٌمول   

 
ٌن بعدهم  كاءن جفونها ع      فال  

                                   سملت بشون   فهً عور  تدمع
 
 
-------------------------------                  
 
 
 

   : الوصؾ

ولد وصؾ شعراء االسالم كل ماشاهدوه  وخاصة وصؾ           
المعارن  والحروب بٌنهم وبٌن المشركٌن والكفار من الفرس والروم  
 ووصؾ انهزامٌتهم  وخذالنهم 

هم   من ذلن  لول كعب بن ي عل المسلمون  حممه  والنصر المإزر الذي
  –:مالن  فً وصؾ معركة بدر الكبرى

 
           لضى ٌوم ببدر ان  تاللى معشرا

بؽوا  وسبٌل البؽً  بالناس جابر                             
 



 وهنان فنون اخرى فً  صدر االسالم الل اهمٌة من التً ذكرناها  انشد 
فٌها الشعراء  اوجاءت عفوٌة فً لصابدهم    تجاوزناه خوؾ االطالة 
 مع  االعتذار   فً هذا الموجز
 
 
 
 
 
     --------------------------------------------------    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       الفصل الثالث
 

شعراء  صدر   االسالم      

 
 

 ٌمتاز شعراء هذا العصر بانهم مخضرمون  عاصروا               
عاٌشوعصرٌن اواكثر  فمنهم من عاش فً الجاهلٌة وشعر بها   

  فً كل له شعر ولصٌد  وصدر االسالم والعصراالموي
-     ومن اهم شعراء هذا العصر ماٌلً   

 
 

حسان بن ثابت                     



 
 
 

هللا    حسان بن ثابت  من  بنً النجار  اخوال النبً دمحم صلى         
 علٌه وسلم من لبٌلة الخزرج 

ولد سنة  ستٌن لبل الهجرة  نشا فً بٌت عز وشرؾ  وؼنى              
  اسهم فً الخصومات  بٌن االوس والخزرج  فهجا االوس   ونال منهم 
    مدح حسان فً الجاهلٌة الؽساسنة وملوكهم لبل االسالم  وكذلن 

يء االسالم  واعالن اسالمه اختص جانه  بعد م المناذرة وؼٌرهم   اال
هللا علٌه وسلم ومدح المسلمٌن وفخر بهم  فً مدح الرسول الكرٌم صلى

  
 هجرٌة فً خالفة معاوٌة بن ابً سفٌان  عن عمر 54     توفً  سنة 

 ٌناهز المابة وخمس سنوات
            

 بحٌث كان سوطا الذعا فً ومتانته وبالؼته  ٌمتازشعره بموته            
دمحم خذه الرسول الكرٌم  تظهور اهل الشرن  والكافرٌن بعد اسالمه   ا

ه على لول الشعر ومناجزة شعراء الشرن ثشاعره المفضل  وحملسو هيلع هللا ىلص  
والجاهلٌة ومدح المسلمٌن  وهجاء لرٌش  والرد على كل شاعر 
.ٌهجوالمسلمٌن  من شراء الشرن   
 

 ة ٌمول النماد  والمختصون فً الشعر ان شعره فً الجاهلً          
او  من الشعر الذي لاله فً االسالم   وٌرجعون   وافضل الوى واحسن
 هده شعري فً اسالٌب المران الكرٌم  ومعانٌه  وتمًهذلن النبهارٌعولون  

 حد االسراؾ  كما انه  فٌه  منها الكذب المبالػ اسالمٌة  بمٌود اخاللٌة 
 اسلم بعد  ان بلػ الستٌن من عمره  وتكون لد انطفاءت  ثورة عاطفته 

 لال الشعر فً  هو ان الشاعر حسان اما انا فلً لول اخر فً ذلن       
ٌنا فً شعره فً أ فً هذا الممال الموجز سنبٌن ر والجاهلٌــــة  واإلسالم

 كال العصرٌن 
 

 ٌمول اؼلب النماد إن شعر حسان  الجاهلـــــً  ألوى من شعره         
  فمد اإلسالمً  فً كل لصابده  وهذا حكم فً رأي الخاص  لاس وصارم
 طرق  حسان أكثر اإلؼــــــــــراض الشعرٌة  فمد شبب ومدح  وهجا 



ورثا  ووصؾ  وافتخر وفخر وحكم  مثله مثل كل الشعراء الجاهلٌٌن   
                        :ٌمول حسان فً لصٌدة له نظمها  فً الجاهلٌة  

 
 أسؤلت رسم الدار ام لم تسؤلـــــــــــً

بٌن الجوابً والبضٌع  فحومـل                                        
 
 هلل در عصابة عصابـــــــــــــــــــــــة

ٌوما بجلك فً الزمــــــان األول                                          
 
 ٌمشون فً الحلل المضاعؾ نسجها

الى الجمال  البزل   مشً الجمال                                        
 
 بٌض الوجوه كرٌمة أحسابهـــــــــــم

شم االنوؾ من الطـــراز األول                                          
 
 لمد شربت الخمر فً حانوتهــــــــــــا

   كطعم الفلفـــل صهباء  صافٌة                                      
 
 نسبً اصٌل فً الكرام ومــــــــــذودي

تكوى مواسمه جنوب المصطلً                                        
 
 

 بٌن وتنمل بدأ  لصٌدته فً الؽزل  وتساءل عن دٌار األحبة             
البضٌع والجوابً وحومل وانتمل إلى مدح الؽساسنة حكام الشام فـــً 

ثم عرج على الخمرة واحتسابها ثم افتخر بنسبه  األصٌل وإذا ( جلك )
أمعنا  النظر فً هذه المصٌدة او فً ؼٌرها من شعره الجاهلً نالحظ 

ه  وصعوبتها  فً كثٌر من األحٌان ظمتانة الشعر  وبالؼته  ولوة الفا
وكذلن الشعراء كانوا ٌفعلــــون إذ ٌخرجون فً المصٌدة الواحدة  إلى 
إؼراض شتى إذ تبدأ  بالؽزل  والبكاء على اإلطالل أو وصؾ الخمرة  

نحدر مــــن فن الخر  وهذا بالشن  ٌفتح أمام الشاعر أجواء شعرٌة يو
 واسعة  فتاتً لصٌدته  لوٌة متٌنة لذا كان الشعر الجاهلً  بلٌؽا ولوٌا
 



 اما شعر حسان فً االسالم  فٌتمٌز  بطبمة شعرٌة  عالٌة  رفٌعة       
جمعت بٌن بٌان الجاهلٌة ومعارفها وحداثــــــــة  االسالم وروحانٌته 
الواسعة   وافر  البٌان جزل اللفظ واسع البالؼة  ٌعود ذلن الى صلته 
الشدٌدة والمرٌبة من مولـــــــع مهبط الوحً  ولربه من معٌن األدب 
اإلسالمً  حٌث كان ٌستمع  إلى المرآن الكرٌم وٌحفظه   فشعره  لد 
تحلــــــــــــــى  بالفصاحة الخالصة من شوابب اللفظ وؼرٌب العبارة 

 فشعره حسن مفهوم  خال من حوشً الكالم  زاخـــــــــــر  والتعمٌد
بالمعانً االسالمٌة  الجدٌدة  واالؼراض السامٌة النبٌلة ٌنهل من بحر 
 المدرسة الدمحمٌة التً التزم بها و أصبــــــــــــح الٌفارلها 
 

من جهة اخرى انه كان شاعرا فً الجاهلٌة شاعرا فً               
اإلسالم فازداد لوة شعرٌة ورفعة ومتانة  فعمــــــــــره الطوٌل وعراكه 
مع الزمن وتجربته الشعرٌة وحاجة اإلسالم إلٌه فً الذود عنه وعن 
ىشخصٌة الرسول الكرٌم محمـــــــد ملسو هيلع هللا ىلص  لادته إلى السمو والعل  

 
 لال ابن سال م  فً طبماته  للشعراء  متحدثا عن شعراء اإلسالم         

 من هذا  نستنتج إن  وأشهرهم  حسان بن ثابت وهو كثٌر الشعر  جٌده
فــــــــً الجاهلٌة أو ٌزٌد علٌه  شعر حسان فً اإلسالم ٌضاهً شعره 

:لنمرأ له هذه األبٌات اإلسالمٌة    
                                                     

  كرمنا بنصر نبٌــــــــــــــه     اهللا
  وبنا ألام دعابم اإلســـــــــــالم                       

 
 وبنا اعز نبٌه وكتابــــــــــــــه  

     وأعزنا بالضرب و اإللـــــد ام 
 

 فً كل معترن تطل سٌوفنـــــا     
  فٌه الجماجم عن فراخ الها م   

 
 ٌنتابنا جبرٌل  فً أبٌاتــــــــنا      

  بفرابض اإلسالم  واإلحكــــام
 

 ٌتلو علٌنا النور فٌها محكمـا           



  لسما  لعمرن لٌس كاأللســام
 

نالحظ جودة شعره وتؤثٌر اإلسالم فٌه والتباسه فً شعره من              
 فما التبسه من المران الكرٌم واحادٌث الحبٌب   آٌات المرآن الكرٌم

 وروت شعره من معٌنها لوة وبالؼة  فً شاعرٌته زادت ملسو هيلع هللا ىلص المصطفى 
وسهولة وفصاحة  حتى بلػ الذروة  رحم هللا حسان فهـــو سٌد الشعراء 

 المخضرمٌن  وأسعدهم                           
   : ومن جمٌل شعره هذه االبٌات

 
وْح مَن الحسناء أْم أنَت مؽتدي،ت  

وكٌّؾ انطالُق عاشٍك لْم ٌزودِ                              
  
 ًْ حٌِل بُمْملَت  تََراءْت لَنا ٌَْوَم الرَّ
ْدِر ُمْفَرِد                             َؼِرٌٍر بُمْلتٍَؾّ ِمن الّسِ
 
 وجٌٍد كجٌِد الرثِم صاٍؾ، ٌزٌنهُ 
                            تولدُ ٌالوٍت، وفصُل زبرجِد 
 
 كؤنَّ الثَُّرٌّا فَْوَق ثُْؽَرة ِ نَْحِرها
                              تولدُ، فً الظلماِء، أيَّ تولِد 
 
  لعَْمري لَمْد حالَْفُت ذُْبٌاَن ُكلَّها
                         وعبساً على ما فً األدٌِم الممددِ 
  
 وألبلُت مْن أرِض الحجاِز بحلبة

ِد   كالمَطا  الفَضاءَ                              ٍ تَؽُمُّ    الُمتَبَدِّ
 
 تحملُت ما كانْت مزٌنة ُ تشتكً 
                          مَن الظلِم فً األحالِؾ حمَل التؽمِد 
 
 أَرى كثَْرة َ الَمْعُروِؾ ٌوِرُث أْهلَهُ 
ِد  ٌَْر الُمَسوَّ دَ َعْصُر السَّْوِء َؼ                          وَسوَّ



 
 إذا المرُء لْم ٌفضْل، ولم ٌلَك نجدة 

مَع المَوِم فَْلٌَْمعُْد بُِصْؽٍر وٌَبعَِد                              ً   
 
 وإنًّ ألْؼنى النّاِس َعْن ُمتكلِّؾٍ 
                          ٌََرى النّاَس ُضالَّالً ولٌس بُمْهتدي 
 
ٌَْر ِعندَهُ  اد، ال َخ  َكثٌِِر الُمنى بالزَّ
                          إذا جاَع ٌوماً ٌَْشتَِكٌِه ُضحى الؽدِ 
 
 
 
 
 
--------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحطٌبة                    

 
 
 
 



ولد الحطٌبة الشاعر فً العصر الجاهلً  ونشا فٌه  ولال الشعر          
انه    له اصل صرٌح   االلٌس فً اصله ؾ    فٌه  وتتنالض الرواٌات

 مشهور بمبح الصورة  ولصر المامة 
 كان      اشتهر  الحطٌبة فً الهجاء  وٌمول بعض المإرخٌن  من انه 

الناس  لوضاعة اصله  لذا  نراه اشتهر بالهجاء فهجى امه   علىانالم
واباه  والاربه  ومن الناس كثٌر  وحتى هجا نفسه    وكذلن اشتهر 
 بالدح والؽزل 
 
      توفً  سنة تسع وخمسٌن للهجرة وٌتمٌز شعره  بلهجة بدوٌة   
ولم ٌتاثر فً  االسالم  اال  للٌال   لبعده عن  مركز الخالفة االسالمٌة  

  وتفهمه لالسالم  واهتمامه وللة دراسته
  –: ومن شعره

 
 
 نَؤَتَْن أَُماَمة ُ إالَّ ُسَإاالَ 

ٌٍْب َخٌاال                                   و أَْبَصْرَت ِمْنَها بؽَ  
 
 خٌاالً ٌروعن عند المناِم 

ْبحِ إال َزَواال                                    و ٌَؤْبَى َمَع الصُّ
 
 ِكنَانٌَِّة ٌن دَاُرها َؼْربَة ٌن تُِجدُّ 

  ِوَصاال    وتُْبلً  ِوَصاالً                                      
 
 كعاطٌة ٍ من ظباِء السَّلٌل

ُحسَّانَة ِ الجٌِد تُْزِجً َؼَزاال                                   
 
 تَعَاَطى الِعَضاَه إذا َطالَها

  و تَْمُرو ِمَن النَّْبِت أَْرًطى وَضاال                            
 
 تََصٌَُّؾ ذَْرَوة َ َمْكنُونَة 

و تبدو مصاؾ الخرٌؾ الحباال                            ٍِ   
 
 ُمَجاِوَرة ً ُمْستَِحٌَر السَّرا



  فٌه السَّجاال   الؽرُّ  أفرؼت                                
 
 كؤّن بحافتِه للّطراؾ

  اللت رجاال   لحمٌرَ  رجا ل                              
 
 فهل تبلؽنٌكها عرمسٌن 

َصُموُت السَُّرى ال تَشّكى الَكالال                             
 
 مفّرجة الّضبع مّوارة 

  تَُجذُّ اإلكاَم وتَْنِفً النِّمَاال                                ٌِن 
 
 إذا ما النََّواِعُج َواكْبنَها َجَشْمنَ 

  ُعَضاال   َرْبواً    السٌَّر  من                               
 
 و إن ؼضبت خلت بالمشفرٌن

  َو ِزٌراً نُساال     لُْطنٍ   َسبَابخَ                             
 
ٌْها َزُجوالَ الَحَصى  و ٌَْحدُو ٌَدَ

ُهَما                               ثمَّ اْستََماال    العَْصبُ   أََمرَّ
 
 و تُْحِصُؾ بَْعدَ اْضِطراِب النُُّسوعِ 

كما أَْحَصَؾ الِعْلُج ٌَْحدُو الِحٌَاال                              
 
ٌِْن   تُِطٌُر الَحَصى بعَُرى الَمْنِسَم

  الّظالال    ألفن  إذا الحالفات                            
  
ٌْنِ   و تَْرِمً الؽٌُُوَب بَِماِوٌَّتَ

  أُْحِدثَتا بَْعدَ َصْمٍل ِصمَاال                                
 
ٌُْت أْهَوالَهُ  ٌٍْل تََخطَّ  و لَ

  ثماال   ارتجٌه   عمرٍ    إلى                            
 
 طوٌُت مهالن مخشٌة ً 



عنً المماال   إلٌن لتكذب                                
 
ِ بَراها الَكالَ  ًّ  بِِمثِْل الَحنِ

ُل ٌَْنِزْعَن آالً وٌَْرُكْضَن آالَ                                 
 
 إلى مالٍن عادٍل حكمهُ 

حاال   فلّما وضعنا                                لدٌه الّرِ
 ًِ  
 صرى لول من كان ذا مبرة 

ًَّ  ٌَؤَْملُ  و َمْن كان                         ٍِ    الضَّالال   فِ
 
 و خصٍم تمنّى المنى 

ٌْع  بَْحر  جاشَ  ألنْ                             فََساال  ُِ لَُر
 
 أمٌُن الخلٌفة بعد الّرسول

  جمٌعاً حباال   لرٌٍش  و أوفى                           
 
 و أطولهْم فً النّدى بسطة 

وا فعاالً                          ًِ  ُِ و أفضلهم حٌن عدُّ  
 
    أَتَتْنًِ ِلَسانٌن فَكذَّْبتُها

  أن تماال    أحذرها  و ما كنتُ                           
 
 بؤن الوشاة بال جرمة ٍ 

أتون فراموا لدٌن المحاال                              
 
 ً  فَِجبْتَُن ُمْعتَِذراً َراِجٌا

  ِلعَْفِوَن أَْرَهُب ِمْنَن النَّكاال                           
 
 فال تسمعْن بً ممال العدا

  و ال تُوِكلَنًِّ ُهِدٌَت الِرَجاال                         
 
 فإنّن خٌرٌن من الّزبرلان



ٌْرٌن نَواال   أَشدُّ نََكاالً                               وَخ  
 
 
 
 

        ---------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

                     كعب بن مالن
 
 
 
      كعب بن مالن من لبٌلة الخزرج  ولد فً الجاهلٌة  ونشا فٌها  
مسمط راسه  ٌثرب  او المدٌنةالمنورة او هكذا سمٌت بعد الهجرة اذ 



هللا علٌه وسلم بعد هجرته الٌها  وفٌها    صلىدمحم تنورت برسول هللا 
.نشا وترعرع   
 
     اسلم مع لومه  وحسن اسالمه  واستماله الرسول الكرٌم صلوات هللا 
علٌه وسالمه  الٌه ولربه منه وجعله من شعرابه  الممربٌن   فافتخر 

بالمسلمٌن ومعاركهم وانتصاراتهم  واكثر وباالسالم وبالحبٌب المصطفى 
 ورثى لتلى المسلمٌن وشهدابهم وهجا اهل ملسو هيلع هللا ىلص فً مدح الرسول الكرٌم 

الشرن  والرد على شعرابهم  وكان  حافظا للحدٌث  الشرٌؾ حتى عد من 
.رواته   
:     لال فً هجاء المشركٌن من لرٌش   

 
        فامسوا ولود النار فً مستمرها
                                         وكل  كفور فً جهنم  صا بر
 
      وكان رسول هللا لد لال البلوا 
                                       فولوا  ولالوا انما انت  ساحر
 
 

هللا علٌه   من جٌد شعره فً رثاء الحمزة عم النبً صلى             
-:البٌات  ا    وسلم هذه  

 
 طرلت همومن فالرلاد مسهد 

وجزعت أن سلخ الشباب األؼٌد                                   
 
 ودعت فإادن للهوى ضمرٌة 
 

  فهوان ؼوري وصحون منجد                                   
 
 فدع التمادي فً الؽواٌة سادرا 
                                      لد كنت فً طلب الؽواٌة تفند 
 
 ولمد أتى لن أن تناهى طابعا 
                                    أو تستفٌك إذا نهان المرشد 



 
 ولمد هددت لفمد حمزة هدة 
                                    ظلت بنات الجوؾ منها ترعد 
 
 ولو أنه فجعت حراء بمثله 
                                     لرأٌت رأسً صخرها ٌتبدد 
 
 لرم تمكن فً ذإابة هاشم 

  حٌث النبوة والندى والسودد                                    
 
 والعالر الكوم الجالد إذا ؼدت 
                                    رٌح ٌكاد الماء منها ٌجمد 
 
 والتارن المرن الكمً مجدال 
                                     ٌوم الكرٌهة والمنا ٌتمصد 
 
 وتراه ٌرفل فً الحدٌد كؤنه 
                                   ذو لبدة شثن البراثن أربد 
 
 عم النبً دمحم وصفٌه 
                                  ورد الحمام فطاب ذان المورد 
 
 وأتى المنٌة معلما فً أسرة 
 
                              نصروا النبً ومنهم المستشهد 
 
 ولمد إخال بذان هندا بشرت 
                                    لتمٌت داخل ؼصة ال تبرد 
 
 مما صبحنا بالعمنمل لومها 
                                 ٌوما تؽٌب فٌه عنها األسعد 
 
 وبببر بدر إذ ٌرد وجوههم 



                                   جبرٌل تحت لوابنا ودمحم 
 
 حتى رأٌت لدى النبً سراتهم 
 

  لسمٌن ٌمتل من نشاء وٌطرد                               
 
 فؤلام بالعطن المعطن منهم 
                                   سبعون عتبة منهم واألسود 
 
 وابن المؽٌرة لد ضربنا ضربة 
                                   فوق الورٌد لها رشاش مزٌد 
 
 وأمٌة الجمحً لوم مٌله 
                                  عضب بؤٌدي المإمنٌن مهند 
 
 فؤتان فل المشركٌن كؤنهم 
                                       والخٌل تثفنهم نعام شرد 
 
 شتان من هو فً جهنم ثاوٌا 
                                أبدا ومن هو فً الجنان مخلد 
 

            ----------------------------  
 
 
 
 
 

الشاعر ابو ذإٌب الهذلً           

 
 

 ولال  فٌها           ولد ابو ذإٌب الهذلً  فً الجاهلٌة ونشا وشب
.الشعر فٌها ولد ادرن االسالم  واسلم    
 



 ذإٌب  الهذلً مع المسلمٌن  وكان شجاعا فارسا  سافر الى ابو    جاهد 
شمالً افرٌمٌا مع عبد هللا بن ابً سرح المابد العربً مجاهدا  ولما 

باوالده – وكان منتشرا  فٌها – وصلو ا الى مصر  فتن الطاعون 
 الخمسة فاماتهم 
 
        عاٌش ابو ذإٌب الهذلً  ثالثة عصور  الجاهلً واالسالمً 

  االخٌر العصر واالموي ولد توفً فً
  
      اشتد حزنه على اوالده فاثر ذلن فً نفسٌته ولوته  فرثاهم كثٌرا   

:لال فٌهم  ومما  
 
 أمن المنون ورٌبهـا تتوجـع
                               والدهر لٌس بمعتٍب من ٌجزُع 
 
 لالت أمامة ما لجسمن شاحبـا
                                 منذ ابتذلت و مثل مالن ٌنفـُع 
 
 ً  أم ما لجنبن ال ٌالبم مضجعـا
                                 إال ألض علٌن ذان المضجـُع 
 
 فؤجبتها أن ما لجسمـً أنـه

  أودى بنً من البالد فودعـوا                                 
 
 أودى بنً فؤعمبونـً حسـرةً 
                                     بعد الرلـاد وعبـرة ال تملـُع 
 
 ولمد أرى إن البكـاء سفاهـةً 

   و لسوؾ ٌولع بالبكاء من ٌفجُع                              
 
 ولٌؤتٌـن علٌـن ٌـوم مـرةً 
                                     ٌبكى علٌن معنفـاً ال تسمـُع 



 
 سبموا هواي وأعنموا لهواهـمُ 
                                   فتحزموا ولكل جنٍب مصـرُع 
 
 فؽبرت بعدهم بعٌـٍش ناصـبٍ 
                                     و أخال إنً الحـك مستتبـُع 
 
 ولمد حرصت بؤن أدافع عنهـم
                                     فإذا المنٌـة ألبلـت ال تدفـع 
 
 وإذا المنٌة أنشبـت أظفارهـا
                                     ألفٌـت كـل تمٌمـٍة ال تنفـع 
 
 فالعٌن بعدهـم كـؤن حدالهـا
                                 سملت بشون فهً عور تدمع 
 
 و تجلـدي للشامتٌـن أرٌهـمُ 
                                  إنً لرٌب الدهر ال أتضعضع 
 
 والنفـس راؼبـة إذا رؼبتهـا
                                      وإذا تـرد إلـى للٌـل تمنـُع 
 
 
************************************************** 

  
 

 
 

                      اٌقَٕبء

 

  رّبضو ثٕذ ػّوٚ ثٓ اٌؾوس اٌشبػوح اٌّقضوِخ ٟ٘           



٠خ ١ِالك575 \ ٌٚلد ٍٕخ ل١ً أٙب  اٍٍُ ِٓ ثٕٟ  ثٓ اٌشو٠ل  

فٟ ث١ذ ػـي ٚعبٖ ِغ ٚاٌل٘ب  ٔشبح  ػي ٚروف ٚعبٖ   ٔشأد            

ؽ١ش هفضذ   شقظ١زٙب  ها٠ٙب ٚ أصجزذ لٛحٚلل ٚأف٠ٛٙب ِؼب٠ٚخ ٚطقو 

 آصود اٌيٚاط ِٓ ام  اٌفبهً اٌؼوثٟ اٌّشٙٛه كه٠ل ثٓ اٌظّخ االلزوا ْ ة

 فزيٚعذ ِٓ اثٓ ػّٙب هٚاؽخ  ػِّٛزٙب  ٚفضٍزٗ ػٍٝ كه٠ل    اثٕبءأؽل

 الٔٗ  وبْ ِمبِوا    ط٠ٛال   ِؼٗ ثٓ ػجل اٌؼي٠ي اٌٍَّٟ، ئال أٔٙب ٌُ رلَ

 أٔغجذ ِٕٗ ٌٚلا ، صُ ٚلل ل١ً أٗ لبِو ثّبٌٗ  فبٔفظٍذ ػٕٗ  ثؼل اْ 

 ِوكاً ثٓ أثٟ ػبِو اٌٍَّٟ  ٚأٔغجذ ِٕٗ أهثؼخ  ريٚعذ  ِٓ اثٓ ػّٙب

.  ٠ي٠ل ِٚؼب٠ٚخ ٚػّوٚ ٚػّوح ُٚ٘ وً ِٓ أٚالك  

 ػبشذ ػظوٞ   ام اٌّقضو١ِٓ  رؼل ِٓ اٌشؼواء  اٌقَٕبء         

 ٚثؼل ظٙٛه اإلٍالَ أٍٍّذ  ٚأشلد فٟ وً ِٕٙب اٌغب١ٍ٘خ ٚ اإلٍالَ 

.ٚؽَٓ ئٍالِٙب  

ح ١ِالك664ٞ \ رٛف١ذ ٍٕخ    ل١ً  : 

 

  شؼو٘ب  رفغو ٚلل  رؼـل اٌقَٕبء ِٓ اٌشؼواء اٌّقضو١ِٓ                  

  أفٛ٘باطخ ثؼل ِمزً أف٠ٛٙب طقو ِٚؼب٠ٚخ ، ٚؿ٠ٕجٛػب ِٓ شؼواٌوصبء 

هصزٗ هصبء ؽي٠ٕب ٚثبٌغذ ف١ٗ ؽزٝ ػلد أػظُ فمل  طقو  ثؼل ِمزً اف١ٙب

فىبْ شؼو٘ب  اٌجىبء ٚاٌزفغغ ٚاٌّلػ ٘ب ٠ٚغٍت ػٍٝ شؼو . شؼواء اٌوصبء

لزً ِؼب٠ٚخ ػٍٝ ٠ل   فمل  طبكلخ ٔبثؼخ ِٓ أؽب١ٍَٙب اٌظبكلخ٠ض١و ػبطفخ

 َ ،فؾوضذ اٌقَٕبء 612 \٘بشُ ٚكه٠ل اثٕب ؽوٍِخ ٠َٛ ؽٛىح األٚي ٍٕخ

ٌٚىٓ . لبَ طقو ثمزً كه٠ل لبرً أف١ٗف ثضأه أف١ٗ اْ ٠بفنأفب٘ب طقو 

 \طقو أط١ت ثطؼٕخ كاَ ئصو٘ب ؽٛال وبِال، ٚوبْ مٌه فٟ ٠َٛ والة ٍٕخ

 ثىبءا ِوا ٌُ رجىٗ ػٍٝ اِواح فجىذ اٌقَٕبء ػٍٝ أف١ٙب طقو .  615َ

.اط١جذ ثبٌؼّٝ   ل١ً أٙب  ؽزٝػٍٝ اف١ٙب ِضٍٙب   

 ٚثؼل اٍالِٙب اثز١ٍذ ثّمزً اٚالك٘ب اهثؼخ فٟ ِؼووخ  ٚفٟ اإلٍالَ     

 ؽوضذ اٌقَٕبء أثٕبء٘ب األهثؼخ ػٍٝ اٌغٙبك ٚلل اٌمبك١ٍخ اٌش١ٙوح  فمل

 ٚلل اٚطزُٙ لجً  ػّو ثٓ اٌقطبة، اٌق١ٍفخ هافمزُٙ ِغ اٌغ١ش ىِٓ

:كفٛي اٌّؼووخ فٟ ٘نٖ اٌٛط١خ    

 ٠ب ثٕٟ ئٔىُ أٍٍّزُ طبئؼ١ٓ ٚ٘بعورُ ِقزبه٠ٓ ، ٚٚهللا اٌنٞ ال ئٌٗ ئال ٘ٛ )

ئٔىُ ثٕٛ اِوأح ٚاؽلح ِب فٕذ أثبوُ ، ٚال فضؾذ فبٌىُ ، ٚال ٘غٕذ 



ؽَجىُ ٚال غ١ود َٔجىُ ، ٚلل رؼٍّْٛ ِب أػل هللا ١ٌٍٍَّّٓ ِٓ اٌضٛاة 

اٌغي٠ً فٟ ؽوة اٌىبفو٠ٓ، ٚاػٍّٛا أْ اٌلاه اٌجبل١خ ف١و ِٓ اٌلاه اٌفب١ٔخ، 

٠مٛي هللا ػي ٚعً ٠ب أ٠ٙب اٌن٠ٓ إِٓٛا اطجوٚا ٚطبثوٚا ٚهاثطٛا ٚارمٛا 

هللا ٌؼٍىُ رفٍؾْٛ فاما أطجؾزُ غلا ئْ شبء هللا ٍب١ٌّٓ فأػلٚا ػٍٝ لزبي 

ػلٚوُ َِزجظو٠ٓ، ٚثبهلل ػٍٝ أػلائٗ َِزٕظو٠ٓ، فاما هأ٠زُ اٌؾوة لل 

شّود ػٓ ٍبلٙب، ٚاضطوِذ ٌظٝ ػٍٝ ١ٍبلٙب، ٚعٍٍذ ٔبها ػٍٝ 

أٚهالٙب، فز١ّّٛا ٚط١َٙب، ٚعبٌلٚا هئ١َٙب ػٕل اؽزلاَ ؽ١َّٙب رظفوٚا 

  .(…ثبٌغُٕ ٚاٌىواِخ فٟ اٌقٍل ٚاٌّمبِخ

اْ ٘نا  ٠لًٌ ػٍٝ ا٠ّبٔٙب اٌّطٍك  ٚلٍّب  رٛطٟ اَ اثٕبء٘ب ثٙنا  اال

.ٚهٍٛؿ اال٠ّبْ فٟ لٍجٙب ٚٔفَٙب. ٚاٌضبثذ فٟ االٍالَ  

، فن٘جٛا ئٌٝ اٌمزبي ٚاٍزشٙلٚا ع١ّؼب، ٠ٙب أطغٝ أثٕبؤ٘ب ئي            فمل 

 ث١ٓ ا١ٌٍَّّٓ ٚاٌفوً  ٚغٍت اٌٍَّّْٛ ف١ٙب اٌفوً  اٌمبك١ٍخػووخفٟ َ

 اثٍغذ اٌقَٕبء ثبٍزشٙبك ٚػٕلِب  . ٌُٚ رمُ  ٌُٙ لبئّخ ثؼل٘ب اٌٝ االْ 

 ل١ً أٙب هفؼذ هاٍٙب اٌٝ اٌَّبء  لبئٍخ لٌٛزٙب اٌزٟ رقٍلد  اثلا أثٕبئٙب  

اٌؾّل هلل اٌنٞ شوفٕٟ ثبٍزشٙبكُ٘، ٚأهعٛ ِٓ هثٟ أْ ٠غّؼٕٟ )اٌل٘و

(ثُٙ فٟ َِزمو هؽّزٗ   :  

 

 أٔٗ  وج١و ٚلل ل١ً  اٌشؼو اٍبط١ٓػٕل           اٌقَٕبء شبػوح  ٚ ِٛلؼٙب 

.ٌُ رىٓ اِوأح لجٍٙب ٚال ثؼل٘ب أشؼو ِٕٙب  

 

ثؼل اْ  (اٌقَٕبء أشؼو اٌغٓ ٚاإلٌٔ )):  لبي ٔبثغخ اٌنث١بٟٔاي ٠ً اْقٚ

:أشلرٗ  لظ١لرٙب  : 

 

 لنٜ ثؼ١ٕ١ه أَ ثبٌؼ١ٓ ػٛاه

  مهفذ ئم فٍذ ِٓ أٍ٘ٙب اٌلاه                                         

: ِٕٚٙب ٘نا اٌج١ذ   

  ٚاْ طقوا  ٌزأرُ   اٌٙلاح  ثٗ

                                            وبٔٗ  ػٍُ   فٟ  هاٍٗ   ٔبه



 

ف١ّخ رضوة ف١برٟ ٔبثغخ اٌنث١بٟٔ فٟ ٍٛق ػىبظ            ٚوبْ ًٌ

ٌٛال أْ  : )اٌشؼواء  ٠ٕشلْٚ  لظبئلُ٘ ٠ٚؾزىّْٛ ا١ٌٗ  ٚل١ً أٗ لبي ٌٙب

.(أٔشلٟٔ لجٍه ٌمٍذ أٔه أشؼو ِٓ ثبٌَٛق  (أثب اٌجظ١و)األػشٝ ) 

           ٚل١ً اْ اٌوٍٛي اٌىو٠ُ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  وبْ ٠ؼغجٗ شؼو٘ب  فىبٔذ رٕشل  

ٚل١ً  اْ ػلٞ   (١٘ٗ ٠بفٕبً )شؼوا ٚ٘ٛ ٠مٛي ٌٙب ِِٛئب ث١لٖ اٌشو٠فخ 

اْ ف١ٕب  )ثٓ ؽبرُ اٌطبئٟ  عبء اٌٝ اٌوٍٛي اٌىو٠ُ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص   فمبي 

فمبي ٌٗ اٌوٍٛي طٍٝ هللا  (اشؼوإٌبً ٚافوً إٌبً  ٚاٍقٝ إٌبً  

:ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٍُّٙ  ٠بػلٞ   

 فمبي  اِب اشؼوإٌبً فبِوؤ اٌم١ٌ  ثٓ ؽغواٌىٕلٞ  ٚاٍقٝ إٌبً  فٙٛ 

ٚاِب افوً إٌبً  فٙٛ ػّوٚ ثٓ   (٠ؼٕٟ ثٗ اثبٖ )ؽبرُ ثٓ ػلٞ اٌطبئٟ 

اِب اشؼو إٌبً   ) فمبي ٌٗ اٌوٍٛي اٌىو٠ُ ملسو هيلع هللا ىلص –ِؼل ٠ىوة اٌيث١لٞ 

فبٌقَٕبء ثٕذ ػّوٚ ٚاِب افوً إٌبً فؼٍٟ ثٓ اثٟ طبٌت   ٚاِب اٍقٝ 

ملسو هيلع هللا ىلص( ٠ؼٕٟ ٔفَٗ  ) (إٌبً فّؾّل  

أٔب، ٌٛال اٌقَٕبء ، ل١ً ف١ُ :  ٍٚئً عو٠و ػٓ أشؼو إٌبً فـأعبثُٙ   

   :فضً شؼو٘ب ػٕه، لبي ثمٌٛٙبد

  اٌيِبْ ِٚـب ٠فٕٝ ٌٗ ػغـت  اْ

   أثمٝ ٌٕب مٔجب ٚاٍزإطً اٌــوأً                                 

 

 ئْ اٌغل٠ل٠ٓ فٟ طٛي افزالفّٙب 

  ًال ٠فَلاْ ٌٚىٓ ٠فَــل إٌــب                                  

 

رؼىٌ أث١بد اٌقَٕبء ػٓ ؽئٙب األ١ٌُ ػٍٝ أف٠ٛٙب                 

ٚلل الزطفذ . ٚثبألفض ػٍٝ أف١ٙب طقو، فمل موورٗ فٟ أوضو أشؼبه٘ب

ثؼض ِٓ أشؼبه٘ب اٌزٟ رزؼٍك ثبٌلِٛع ٚاٌؾيْ، فٟٙ فٟ ٘نٖ اٌمظبئل 

: رمٛي رغجو ػ١ٕ١ٙب ػٍٝ اٌجىبء ٚػٍٝ مه ف اٌلِٛع ألف١ٙب طقو  :  

 

  ثغله   فبّٔٙوٞ   ٠ب ػ١ٓ  أال



ٚف١ضـٟ ف١ضـخ ِـٓ غـ١و ٔــــيه                                  

 

 ٚال رؼلٞ ػياء ثؼل طقـو

  فمل غٍت اٌؼياء ٚػ١ً طجوٞ                                   

 

 ٌّوىئخ وأْ اٌغٛف ِٕٙـب

هثؼ١ل إٌـَٛ ٠شؼــو ؽـــو عّــ               

. 

  ٌُ رىٓ اِوأح رمٛي اٌشؼو ئال ٠ظٙو ف١ٗ ): ٠مٛي ثُ ثوك وبْ ثشبه. 

(.اٌوعبي  غٍجذًٚ٘ اٌقَٕبء ونٌه، فمبي رٍه اٌزٟ: ضؼف، فم١ً ٌٗ  

 ثله لزً ػزجخ ٚش١جخ اثٕب هث١ؼخ ٚا١ٌٌٛل ثٓ ػزجخ، فٟ ِؼووخ ٚ            

 روص١ُٙ، ٚرمٛي ثأٔٙب أػظُ اٌؼوة (اوٍخ اٌىجٛك )فىبٔذ ٕ٘ل ثٕذ ػزجخ

ٚأِود ثأْ رمبهْ ِظ١جزٙب ثّظ١جخ اٌقَٕبء فٟ ٍٛق ػىبظ ، . ِظ١جخ

  : ِٓ أذ  اعبثزٙب  ٍأٌزٙب اٌقَٕبءٌّب رمبثٍزب فٟ ػىبظ ٚ

 أٔب ٕ٘ل ثٕذ ػزجخ أػظُ اٌؼوة ِظ١جخ، ٚلل ثٍغٕٟ أٔه رؼبظ١ّٓ اٌؼوة 

 ٚٞثأثٟ ػّوٚ اٌشو٠ل ، ٚأؿ:  اٌقَٕبءثّظ١جزه فجُ رؼبظ١ُّٕٙ ؟ فمبٌذ

  ؟ أُٚ٘ ٍٛاء ػٕلن: فجُ أٔذ رؼبظ١ُّٕٙ؟ لبٌذ اٌقَٕبء. طقو ِٚؼب٠ٚخ 

:أٔشلد ٕ٘ل ثٕذ ػزجخ رمٛي          ف : 

 

 أثىٟ ػ١ّل األثطؾ١ٓ و١ٍّٙب

  ِٚبٔؼٙب ِٓ وً ثبؽ ٠و٠ل٘ب                               

 

 أثٟ ػزجخ اٌق١واد ٠ٚؾه فبػٍّٟ

ٚش١جخ ٚاٌؾبِٟ اٌنِبه ١ٌٚل٘ب                                

 

 أٌٚئه آي اٌّغل ِٓ آي غبٌت

ٚفٟ اٌؼي ِٕٙب ؽ١ٓ ٠ّٕٟ ػل٠ل٘ب                             

 



 :فمبٌذ اٌقَٕبء

 

 أثىٟ أثٟ ػّواً ثؼ١ٓ غي٠ـوح

  ل١ًٍ ئما ٔبَ اٌقٍـٟ ٘غٛك٘ب                                 

 

 ٚطٕٛٞ ال أَٔٝ ِؼب٠ٚخ اٌنٞ ٌٗ 

ِٓ ٍواح اٌؾور١ـٓ ٚفٛك٘ب                                     

 أثىٟ ػ١ّل األثطؾ١ٓ و١ٍّٙب

ِٚبٔؼٙب ِٓ وً ثبؽ ٠و٠ل٘ب                                      

 

 أثٟ ػزجخ اٌق١واد ٠ٚؾه فبػٍّٟ

  ٚش١جخ ٚاٌؾبِٟ اٌنِبه ١ٌٚل٘ب                                 

 

 أٌٚئه آي اٌّغل ِٓ آي غبٌت

  ٚفٟ اٌؼي ِٕٙب ؽ١ٓ ٠ّٕٟ ػل٠ل٘ب      

                                                                             :لبٌذ اٌقَٕبء

                                                   أثىٟ أثٟ ػّواً ثؼ١ٓ غي٠ـو

  ل١ًٍ ئما ٔبَ اٌقٍـٟ ٘غٛك٘ب                                

 

َٔٝ ِؼب٠ٚخ اٌنٞ ٚطٕٛٞ ال أ  

  ٌٗ ِٓ ٍواح اٌؾور١ـٓ ٚفٛك٘ب                               

             ِٚٓ لظ١ل٘ب فٟ هصبء اف٠ٛٙب ِؼب٠ٚخ ٚطقوا ٘نٖ االث١بد    

:رمٛي  

َُىٛةِ  َِ ِٓ عٛكٞ ثلَِغٍ ِِٕه   ٠ب َػ١

ضمٛةِ                                َِ ّبِط  ٍْ  وٍإٌٍإ عبَي فٟ األ



 

ًُ ِؼزىوٌ  ١ اٌٍَّم َٚ  أّٟ رنوَّمورُٗ 

َٞ طلٌع غ١ُو ِشؼٛةِ                                 فِفٟ فإاك

 

َْ ٌألْض١بِف ئْم ََٔيٌٛا َُ اٌفزٝ وب  ِْٔؼ

ْؾُوٚةِ                                 َِ  َِ ْٛ ًّ ثَؼلَ إٌّ ًٍ َؽ  ٍٚبئِ

 

ًُ ِىزٕغٌ  ١ َٚ اٌٍَّم ْٓ ِٕبٍك كػب  ِ ُْ  و

َذ ػُٕٗ ؽجبَي اٌِّٛد ِىوٚةِ                               ٔفََّم

 

 ِٗ ْٓ ا١ٍٍو ثالَ شىٍو عياَن ث ِ َٚ  

                                    ِٗ ٌَ َغ١ُو رَغ١ٍتِ  ثَِبِػل٠َْ ُوٍُٛ  

 

مبيٍ   فََىْىزَُٗ، َِ ٍْزَُٗ    ٚ ٍٓ   لُ ََ   َؽ

                                 ْٓ ُْ ٠ُإثَ مبٌَخ ِ ٌ َّ   ثزَْىن٠تِ  ثؼلَ اٌ

 

 

******************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  عبد هللا بن رواحة
 
 
 



            هو الصحابً الجلٌل عبد هللا بن رواحة بن ثعلبة االنصاري   
بن امرئ المٌس بن عمرو بن امرىء المٌس بن مالن األؼر بن ثعلبة بن 

ٌكنى بابً . كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج  الشاعر المشهور
و اما أمه فهً  كبشة . دمحم، وٌمال كنٌته أبو رواحة، وٌمال أبو عمرو

  بنت والد بن عمرو بن اإلطنابة الخزرجً 
 
كان ٌكتب  صحابً جلٌل  شهد االسالم فاسلم وحسن اسالمه          

  فهو من الشعراء العربالشعر  وٌموله فً الجاهلٌة
 المخضرمٌن 

 بٌنه وبٌن  دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص النبً  آخى و  شهد العمبة نمٌباً عن أهله         
  المابد  الممداد بن عمرو 
 

وكان أول من خرج للمبارزه مع اثنٌن من  معركة بدر    شارن فً      
للمتال  اال اناألنصار  ابى إال أن ٌكون النزال مع لرٌش  عتبة بن ربٌعة   

  علً وعبٌده بن الحارث، -فخرج حمزه ورفاله
 

أرسله رسول هللا          لٌبشر  المنورة   المدٌنة بعد انتهابها إلى ملسو هيلع هللا ىلص  
   إلى أن استشهد فًعارن المسلمٌن بالنصر، وشهد ما بعدها من الم

  .معركة مإتة 
 

 من احدا من الرجال  كثٌر التعبد هلل فكان إذا لمً    لٌل  انه كان 
تعال نإمن ساعة: أصحابه ٌمول له . 

 
رحم هللا عبد هللا بن رواحة إنه ):  فٌه  فمال  ملسو هيلع هللا ىلص علٌه أثنى  النبً         

نعم الرجل ):  أٌضا فٌه ولال. (ٌحب المجالس التً تتباهى بها المالبكة
: وهو ٌخطب فسمعه ٌمول  ملسو هيلع هللا ىلص وروي أنه أتى النبً. (عبد هللا بن رواحة

 فجلس مكانه خارج المسجد  وكان خارج المسجد ولم ٌصل بعد .اجلسوا
 زادن هللا حرصاً على طواعٌة ):من خطبته، فمال له ملسو هيلع هللا ىلص  حتى فرغ النبً

 . منهرجع إلى الؽزو وآخر رج خ رجل وكان أول(.هللا وطواعٌة رسوله
 

كان أحد الشعراء الثالثة الذٌن تصدوا للمشركٌن ودافعوا عن           
ومن شعره فً النبً صلى . وعن اإلسالم والمسلمٌن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا
 :هللا علٌه وآله وسلم



 
   انت النبً ومن ٌحرم شفاعته 
                                         ٌوم الحساب فمد ازرى به المدر
 
 فثبت هللا ما اتان من حسن
                                       تثبٌت موسى ونصرا كالذي نصروا
 
  

(وأنت فثبتن هللا ٌا بن رواحة): فمال له النبً   
ه ما مدح به النبً لولافضلومن   

 
  لولم تكن فٌه اٌات مبٌنة
                                           كانت بدٌهته  تنبٌن بالخبر
 
-ملسو هيلع هللا ىلص -           لال ابن سٌرٌن كان شعراء رسول هللا  عبد هللا بن  

كان حسان : ولال اٌضا . رواحة، وحسان ابن ثابت، وكعب بن مالن
وكعب ٌعارضان المشركٌن بمثل لولهم بالولابع واألٌام والمآثر، وكان 
ابن رواحة ٌعٌرهم بالكفر، وٌنسبهم إلٌه، فلما أسلموا وفمهوا كان أشد 

 كان ٌتمثل بشعره؛ فعن عابشة رضً هللا –ملسو هيلع هللا ىلص - ولٌل ان  النبً.علٌهم
: وربما لال (بشعر عبد هللا بن رواحة-ملسو هيلع هللا ىلص - كان ٌتمثل النبً )عنها 

.وٌؤتٌن باألخبار من لم تزود  
 

فً ثالثٌن راكباً إلى أسٌر بن رفرام - ملسو هيلع هللا ىلص -            وبعثه رسول هللا 
ومن فضابله . الٌهودي بخٌبر فمتله، وبعث بعد فتح خٌبر فخرص علٌهم

نعم الرجل عبد هللا بن  ):لال-ملسو هيلع هللا ىلص - ما جاء فً حدٌث أبً هرٌرة أن النبً
.(رواحة   

 
        ولٌل عنه فً الزهد لعبد هللا بن المبارن بسند صحٌح عن عبد 

تزوج رجل امرأة عبد هللا بن رواحة فسؤلها : الرحمن بن أبً لٌلى لال
كان إذا أراد أن ٌخرج من بٌته صلى ركعتٌن وإذا : عن صنٌعه فمالت

وكان عبد هللا أول خارج إلى : دخل بٌته صلى ركعتٌن ال ٌدع ذلن، لالوا
لما : وذكر ابن سعد بسنده عن هشام عن أبٌه لال. الؽزو، وآخر لافل
.224\سورة الشعراء االٌة {َوالشُّعََراء ٌَتَّبِعُُهُم اْلؽَاُوونَ }:نزلت   



:لد علم هللا أنً منهم، فؤنزل هللا:  لال عبد هللا بن رواحة  
َ َكثًٌِرا َوانتََصُروا ِمن بَْعِد }  اِلَحاِت َوذََكُروا اَّللَّ إِالَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

\ اآلٌة. سورة الشعراء {َما ُظِلُموا َوَسٌَْعلَُم الَِّذٌَن َظلَُموا أَيَّ ُمنمَلٍَب ٌَنمَِلبُونَ 
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مررت فً : لال عبد هللا بن رواحة:          وعن مدرن بن عمارة لال
جالس، وعنده أناس من الصحابة -  ملسو هيلع هللا ىلص - مسجد الرسول، ورسول هللا 

: ٌا عبد هللا بن رواحة، فجبت، فمال: فً ناحٌة منه فلما رأونً لالوا
كٌؾ تمول الشعر؟ : اجلس هاهنا، فجلست بٌن ٌدٌه، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

ولم أكن هٌؤت . (فعلٌن بالمشركٌن ):  أنظر فً ذلن ثم ألول، لال: للت
:شٌباً، فنظرت ثم أنشدته، فذكر األبٌات فٌها  
  

وأخرج أبو ٌعلى  . (وإٌان فثبتن هللا  ): فؤلبل بوجهه متبسماً، ولال: لال
- دخل النبً : بسند حسن عن جعفر بن سلٌمان عن ثابت عن أنس لال

:مكة فً عمرة المضاء، وابن رواحة بٌن ٌدٌه، وهو ٌمول- ملسو هيلع هللا ىلص   
 
 الٌوم نضربكم على تؤوٌله   خلوا بنً الكفار عن سبٌـله
 وٌذهل الخلٌل عـن خلٌـله   ضربا ٌزٌل الهام عن ممٌله
 

صلى - ٌا بن رواحة أفً حرم هللا وبٌن ٌدي رسول هللا :        فمال عمر 
خل عنه ٌا  )-: ملسو هيلع هللا ىلص-تمول هذا الشعر؟ فمال رسول هللا-هللا علٌه وسلم 

  .(عمر، فو الذي نفسً بٌده لكالمه أشد علٌهم من ولع النبل
 

لال ابن سٌرٌن كان شعراء رسول -ملسو هيلع هللا ىلص -       وهو أحد شعراء رسول هللا 
-ملسو هيلع هللا ىلص - هللا  .عبد هللا بن رواحة، وحسان ابن ثابت، وكعب بن مالن   

 
كان حسان وكعب ٌعارضان المشركٌن بمثل لولهم بالولابع :  ولال اٌضا

واألٌام والمآثر، وكان ابن رواحة ٌعٌرهم بالكفر، وٌنسبهم إلٌه، فلما 
ٌتمثل بشعره؛ -ملسو هيلع هللا ىلص - بل لمد كان النبً. أسلموا وفمهوا كان أشد علٌهم
: بشعر عبد هللا بن رواحة، وربما لال-ملسو هيلع هللا ىلص - فعن عابشة كان ٌتمثل النبً

. وٌؤتٌن باألخبار من لم تزود  
 
           عبد هللا  بن رواحة  كان أحد أمراء الجهاد فً مإتة، 



 
جٌشاً   علٌه وسلم فً سنة ثمان للهجرة أرسل رسول هللا        ؾ
زٌد ثم  ) وكان امراء هذه المعركة كما امرالنبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لمواجهة الروم 

 المسلمون ي فإن استشهدوا فلٌرتضجعفر الطٌار ثم عباهلل بن رواحة 
ما ٌبكٌن : ولما أرادوا الخروج بكى عبد هللا، فمالوا. رجالً فلٌجعلوه علٌهم

 ٌا بن رواحة؟
 

أما وهللا مابً حب الدنٌا وال صبابة إلٌها، ولكنً سمعت رسول ):  فمال  
ً )ٌمرأ ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  سورة مرٌم (وإن منكم إال واردها كان على ربن حتماً ممضٌا

: فمال المسلمون«  فلست أدري كٌؾ لً بالصدر بعد الورود؟71\  االٌة
 فؤجابهم عبد هللا مبٌناً (صحبكم هللا وردكم إلٌنا صالحٌن ودفع عنكم)

 :تطلعه إلى الشهادة
 
  لكننً  اسال الرحمن  مؽفرة
                               به ذات فرع ٌمذؾ الزبدا
 
 اوطعنة بٌدي  حران مجهزة
                         بحربة  تنفذ االحشاء والكبدا
 
 حتى ٌمولوا اذا مروا على جدثً
                         ارشده هللا من ؼاز ولد رشدا
 
 

 الروم مبتا ألؾ  جٌش  بلؽوا بادٌة الشام علموا بؤن اذا ثم ساروا حتى   
 إلى  الخبرفؤرادوا أن ٌتولفوا وٌرسلوا. بٌنما جٌش المسلمٌن ثالثة آالؾ
على   مشجعا  وحاثا  عبد هللا بن رواحة فولؾرسول هللا لٌعلموه 

وسمعه زٌد بن أرلم ذات لٌلة ٌمول. الجهاد : 
        
  اذا ادنٌتنً  وحملت رحلً
                            مسٌرة اربع   بعد   الحساء
 
 فشانن فانعمً وخالن ذم
                          وال ارجع الى اهلً ورابً



 
 وجاء المإمنون وؼادرونً
                            بارض الشام مشهور الثواء
 
 

ماعلٌن ٌا لكع أن ): لابال بالدرة  بن رواحة فبكى زٌد، فضربه عبد هللا
استشهد زٌد و المتال ا حمً وطٌس ولم(ٌرزلنً هللا الشهادة وترجع أنت

 وهو  بن رواحة  فحمل الراٌة عبد هللا(الطٌار  )بن ابً طالب وجعفر
 : مرتجزا ٌمول

 
  ٌانفس اال تمتلً تموتً
                         هذا حٌاض الموت لد صلٌت
 
 وما تمنٌت فمد لمٌت
                          ان تفعلً    فعلهما    هدٌت
 
                     وان تاخرت فمد شمٌت
 

:فلما لتال لٌل  كره ابن رواحة اإللدام والمٌادة  فمال.  
  
 طابعة    أو ال   لتكـرهنــه   ألسمت ٌا نفس لتنزلنه
 
  ما لً أران تكرهٌن الجنة   فطالمؤ لد كنت مطمبنة
 

  بمً مماتال حتى لتل                   اى تمه   
 

.مإتةمعركة  استشهد عبد هللا  ابن رواحة ٌوم   
 
 
 
**************************************** 
 



 
  وهنان شعراء اخرون فً هذا العصر من اشهرهم النابؽة الجعدي  

  وكعب بن زهٌر ومعد بن ٌكرب و المعماع بن عمرو وعمرو  بن شاس
جادوا الشعر  وانشدوه ابن ابً سلمى وؼٌرهم كثٌرون ممن   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الرابع                          

 
شعر  صدر االسالم   نماذج من          

 
 
 

وفً نهاٌة البحث فً هذا العصر  الدم  نماذج من الشعر           
 لشعراء فٌه   



هللا علٌه    ٌمول الشاعر  حسان بن ثابت فً مدح الرسول الكرٌم صلى
:وسلم   

 
   اؼر علٌه للنبوة خاتم      

من هللا مشهود ٌلوح وٌشهد                             
 
 ضم االله اسم النبً السمه  

اذ لال المإذن فً الخمس اشهد                         
 
   وشك له من اسمه  لٌجله 

فذو العرش محمود وهذا دمحم                               
                                
  نبً اتانا  بعد ٌاءس وفترة  

  من الرسل واالوثان فً االرض تعبد                  
 
  فامسى سراجا مستنٌرا وهادٌا 

  ٌلوح  كما الح الصمٌل المهند                          
 
  وانذرنا رادا وبشر جنة      

االسالم  فاهلل    نحمد    وعلمنا                           
 
 وٌمول الشاعر كعب بن زهٌر  فً لصٌدته البردة وسمٌت بالبردة الن 

- : وهذه هً خلع علٌه بردته وهو ٌنشد مادحا اٌاه ملسو هيلع هللا ىلصالرسول الكرٌم   
 
 بـانَْت ُسـعادُ فَـمَْلبً الٌَْوَم َمتْبوُل 

ُمـتَـٌَّمٌن إثْـَرها لـم ٌُـفَْد َمـْكبولُ                                     
 
ٌْن إِْذ َرَحلوا   َوَمـا ُسـعَادُ َؼـداةَ البَ

ااّل أََؼـنُّ ؼضٌُض الطَّْرِؾ َمْكُحولُ                                
 
ٌْـفاُء ُمـْمبِلَةً َعـْجزاُء ُمـْدبَِرةً   َهـ
 

ال ٌُـْشتَكى لِـَصرٌن ِمـنها وال ُطولُ                                  



 
 تَْجلُو َعواِرَض ذي َظْلٍم إذا اْبتََسَمْت 
 

احِ َمـْعلُولُ                                    هُ ُمـْنـَهلٌن بـالرَّ كـؤنَـّ  
 
ْت بِـذي َشـبٍَم ِمْن ماِء َمْعنٌٍِة   ُشـجَّ
 

صـاٍؾ بؤَْبَطَح أْضَحى وْهَو َمْشمولُ                               
 
ٌاُح المَذَى َعْنهُ وأْفَرُطهُ   تَـْنِفً الـّرِ
 

ِمـْن َصـْوِب سـاِرٌٍَة بٌِضٌن ٌَعاِلٌلُ                                   
 
 أْكـِرْم بِـها ُخـلَّةً لـْو أنَّها َصدَلَْت 
 

َِ النُّْصَح َمْمبولُ                                َمـْوعودَها أَو ْلََو أَِنّ  
 
 لـِكنَّها ُخـلَّةٌن لَـْد ِسـٌَط ِمْن دَِمها 
 

فَـْجـعٌن وَولَـعٌن وإِْخـالؾٌن وتَـْبدٌلُ                                      
 
 فـما تَـدوُم َعـلَى حـاٍل تكوُن بِها 
 

ُن فـً أثْـوابِها الـؽُولُ                                    َكـما تَـلَوَّ  
 
 وال تَـَمسَُّن بـالعَْهِد الـذي َزَعْمْت 
 

إالَّ َكـما ٌُـْمِسُن الـماَء الـؽَرابٌِلُ                                   
 
ْنَن مـا َمنَّْت وما َوَعدَْت   فـال ٌَـؽُرَّ
 

ًَّ واألْحـالَم تَـْضلٌلُ                                   إنَّ األمـانِـ  
 



 كـانَْت َمـواعٌدُ ُعـْرلوٍب لَها َمثاَل 
                                                                                   

مــا َمـواِعـٌدُها إالَّ األبـاطٌلُ                                  وو     
 
 أْرجـو وآُمـُل أْن تَـْدنو َمـَودَّتُها 
 

ٌْنا ِمـْنِن تَـنْ                                       ومـا إِخـاُل لَـدَ  
أْمـَسْت ُسـعادُ بِـؤْرٍض ال ٌُـبَلِّؽُها      

 
إالَّ الـِعتاُق الـنَّجٌباُت الـَمراِسٌلُ                                      

 
ولَـــْن ٌُـبَـلِّؽَها إالَّ ُؼـذافِـَرةٌن       

 
ٌْـِن إْرلـالٌن وتَْبؽٌلُ                                     لـها َعـلَى األ  

 
ْفَرى إذا َعِرلَْت  اَخِة الذِّ                                             ِمـْن ُكّلِ نَضَّ

                                                  ُع                               
ـْرَضتُها طـاِمُس األْعالِم َمْجهولُ ع  

 
ًْ ُمْفَرٍد لَِهٍك  نَ ٌْ  تَـْرِمً الـؽٌُوَب بِعَ

اُز والـِمٌلُ                                      دَِت الـَحـزَّ إذا تَـَولَـّ  
 
 َضـْخـمٌن ُمـمَـلَّدُها فَـْعمٌن ُمـمٌََّدُها 
 

فـً َخْلِمها َعْن بَناِت الفَْحِل تَْفضٌلُ                                 
 
 َؼـْلـباُء َوْجـناُء َعـْلكومٌن ُمـذَكَّْرةٌن 
 

فــً دَْفـها َسـعَةٌن لُـدَّاَمها ِمـٌلُ                                      
 
 وِجـْلـدُها ِمـْن أُطـوٍم ال ٌُـَإٌُِّسهُ 
 

ٌِْن َمْهزولُ                                   َطـْلحٌن بـضاِحٌَِة الـَمتْنَ  



 
نٍَة   َحـْرؾٌن أخـوها أبـوها ِمن ُمَهجَّ
 
ـها خـالُها لَـْوداُء ْشـِملٌلُ                                         الوَعـمُّ
 
ٌْها ثُـمَّ ٌُْزِلمُهُ   ٌَـْمشً الـمُرادُ َعـل
 
                                            ِمْنـها ِلـبانٌن وأْلـرابٌن َزهـاِلٌلُ 
 
ٌْرانَةٌن لُِذفَْت بالنَّْحِض َعْن ُعُرٍض   َعـ
 

وِر َمْفتولُ                                      ِمـْرفَمُها َعـْن بَـناِت الزُّ  
 
ٌْها وَمـْذبََحها  نَ ٌْ ما فـاَت َعـ  كـؤنَـّ
 

ٌِْن بِْرطٌلُ                                     ِمـْن َخـْطِمها وِمن الَّلْحٌَ  
 
 تَـُمرُّ ِمـثَْل َعسٌِب النَّْخِل ذا ُخَصٍل 
 

ْنهُ األحالٌلُ                                       فـً ؼـاِرٍز لَـْم تُـَخّوِ  
 
ٌْها ِلـْلبَصٌِر بِها  تَ  لَـْنواُء فـً َحـرَّ
 

ٌِْن تَْسهٌلُ                                    َعـتَكٌن ُمـبٌنٌن وفـً الَخدَّ  
 
 تُـْخِدي َعـلَى ٌَـَسراٍت وهً الِحمَةٌن 
 

ذَوابِــلٌن َمـسُُّهنَّ األرَض تَـْحلٌلُ                                        
 
 ُسْمُر العَجاٌاِت ٌَتُْرْكَن الَحَصى ِزٌماً 
 

لـم ٌَـِمِهنَّ ُرإوَس األُْكـِم تَـْنعٌلُ                                        
 



ٌْها إذا َعـِرلَْت   كــؤنَّ أَْوَب ِذراَعـ
 

ولــد تَـلَـفََّع بـالكوِر الـعَسالٌلُ                                      
 
 ٌَـْوماً ٌَـَظلُّ به الِحْرباُء ُمْصَطِخداً 
 

كـؤنَّ ضـاِحٌَهُ بـالشَّْمِس َمـْملولُ                                    
 
 ولـاَل ِلـْلمْوِم حـاِدٌِهْم ولْد َجعَلَْت 
 
                            و   ُْرَق الَجناِدِب ٌَْرُكْضَن الَحَصى لٌِلُوا
 
ٌَْطٍل نَِصٍؾ   َشـدَّ الـنَّهاِر ِذراعـا َع
 

لـاَمـْت فَـجاَوبَها نُـْكدٌن َمـثاِكٌلُ                                     
 
ٌَْس لَها  ٌِْن لَ ْبعَ اَحةٌن ِرْخـَوةُ الـضَّ  نَـوَّ
 

ا نَـعَى بِـْكَرها النَّاعوَن َمْعمولُ                               لَـمَّ  
 
ٌْها وَمـْدَرُعها  لباَن بِـَكفَّ  تَـْفِري الُـّ
 

ُمـَشـمَّكٌن َعـْن تَـرالٌها َرعـابٌلُ                                   
 
ٌْها ولَـْولُُهُم   تَـْسعَى الـُوشاةُ َجـنابَ
 

ن ٌـا اْبـَن أبـً ُسْلَمى لََمْمتولُ                                إنَـّ  
 
 ولــاَل ُكـلُّ َخـلٌٍل ُكـْنُت آُمـلُهُ 
 

ال أُْلـِهٌَنََّن إنِّـً َعـْنَن َمـْشؽولُ                                    
 
 فَـمُـْلُت َخـلُّوا َسـبٌِلً الَ أبـالَُكُم 



 
ْحمُن َمْفعولُ                                    فَـُكلُّ مـا لَـدََّر الـرَّ  

 
 ُكـلُّ اْبـِن أُْنثَى وإْن طالَْت َسالَمتُهُ 
 

ٌَـْوماً عـلى آلَـٍة َحـْدباَء َمْحمولُ                                   
 
 أُْنـبِـبُْت أنَّ َرُسـوَل هللِا أَْوَعـدَنً 

والـعَْفُو َعـْندَ َرُسـوِل هللِا َمؤُْمولُ                                  
 
ٌُْت َرُسـوَل هللِا ُمـْعتَِذراً   ولَـْد أَتَـ
 

والـعُْذُر ِعـْندَ َرُسـوِل هللِا َمْمبولُ                                  
 
 َمـْهالً َهـداَن الـذي أَْعطاَن نافِلَةَ 
 

اْلـمُْرآِن فـٌها َمـواعٌظٌن وتَـفُصٌلُ                                  
 
ولَـْم اةال تَـؤُْخذَنًِّ بِـؤَْلواِل الـُوش  

ًَّ األلاوٌلُ                                   اُْذنِـْب ولَـْد َكـثَُرْت فِـ
 
 لَـمَْد أْلـوُم َمـماماً لـو ٌَـموُم بِـه 
 

أَرى وأَْسـَمُع مـا لـم ٌَْسَمعِ الفٌلُ                                 
 
 لَـَظلَّ ٌِـْرُعدُ إالَّ أْن ٌـكوَن لَهُ ِمَن 
 

رُسـوِل بِــِإْذِن هللِا تَـْنـوٌلُ                                      الَـّ  
 
 َحـتَّى َوَضـْعُت ٌَـمٌنً ال أُناِزُعهُ 
 

فـً َكـّؾِ ِذي نَـؽَماٍت لٌِلُهُ الِمٌلُ                                    
 



 لَــذاَن أَْهـٌَُب ِعـْندي إْذ أَُكـلُِّمهُ 
 

َن َمـْنسوبٌن وَمـْسبُولُ                                     ولـٌـَل إنَـّ  
 
 ِمـْن خـاِدٍر ِمْن لٌُوِث األُْسِد َمْسَكنُهُ 
 
 م                                   ِمـْن بَـْطِن َعـثََّر ِؼٌلٌن دونَهُ ؼٌلُ 
 
ٌُْشُهما  ٌِْن َع  ٌَـْؽدو فَـٌُْلِحُم ِضـْرؼاَم
 

ـْحمٌن َمـَن الـمَْوِم َمـْعفورٌن َخرادٌلُ                                  ل َِ  
 
 إِذا ٌُـسـاِوُر لِـْرناً ال ٌَـِحلُّ لَـهُ 
 

أْن ٌَـتُْرَن الـِمْرَن إالَّ وَهَو َمْؽلُولُ                                   
 
 ِمـْنهُ تَـَظلُّ َسـباُع الـَجّوِ ضاِمَزةً 

وال تَـَمـشَّى بَـواِدٌـِه األراِجـٌلُ                                     
 وال ٌَــزاُل بِـوادٌـِه أُخـو ثـمٍَة 
 

َح الـبَّزِ والـدَّْرساِن َمؤْكولُ                                      ُمـَطرَّ  
 
ٌْؾٌن ٌُـْستَضاُء بِِه  ُسوَل لَـَس  إنَّ الـرَّ
 

ُمـَهنَّدٌن ِمـْن ُسـٌوِؾ هللِا َمـْسلُولُ                                       
 
ٌٍْش لاَل لابِلُُهْم   فـً فِـتٌٍَْة ِمـْن لُـر

ا أْسـلَُموا ُزولُوا                                      بِـبَْطِن َمـكَّةَ لَـمَّ  
 
 زالُـوا فـَما زاَل أَْنكاسٌن وال ُكُشؾٌن 

ِعـْنـدَ الِّـلماِء وال ِمـٌلٌن َمـعازٌلُ                                       
 
 ُشــمُّ الـعَرانٌِِن أْبـطالٌن لُـبوُسُهْم 



ٌَْجا َسرابٌلُ                                  مِ  ـْن نَـْسجِ دَاُودَ فً الَه  
 
 بِـٌضٌن َسـَوابُِػ لـد ُشكَّْت لََها َحلَكٌن 
 

ها َحـلَُك الـمَْفعاِء َمـْجدولُ                                      كـؤنَـّ  
 
ْهِر ٌَْعِصُمُهْم  ًَ الِجماِل الزُّ  ٌَْمشوَن َمْش
 

دَ الـسُّودُ التَّنابٌِلُ                                    َضـْربٌن إذا َعـرَّ  
 
 ال ٌَـْفـَرحوَن إذا نَـالْت ِرمـاُحُهُم 
 

ٌْسوا َمـجاِزٌعاً إذا نٌِلُوا                                 لَـْوماً ولَـ  
 
 ال ٌَـمَُع الـطَّْعُن إالَّ فـً نُحوِرِهُم 
 

ومـا لَُهْم َعْن ِحٌاِض الموِت تَْهلٌلُ                              
 

      -------------------------------------  
 
 
 
بن           وٌمول الشاعر الحطٌبة  موجها كالمه وشعره الى  الءي

 منه على شًء وفٌه هجاء ل اولبن الذٌن مدحهم ولم ٌحصشماس 
:مستور ضمنً  لكنه  موجع وشدٌد  

 
   وهللا ٌامعشر  الموا امرءا جنبا
                                    فً ال الءي بن شماس باكٌاس
 
  ما كان ذنب بؽٌض  ال ابا  لكم 
                                   فً بابس جاء ٌحدوا اخر الناس
 
 لد حرٌتكم  لو  ان درتكم



                             ٌوما   ٌجًء  بها   مسحً   واٌاسً
 
  ولد مدحتكم  عمدا    الءرشدكم 
                                كٌما ٌكون  لكم متحً     وامراسً
 
  لما بدا لً منكم  عٌب انفسكم 
                                 ولم ٌكن   لجراحً   منكم   ا  سً
 
  ازمعت ٌاسا مبٌنا  من  نوالكم
                                 وال  ٌرى   طاردا   للحر  كالٌاس  
 
 
  جار لموم  اطالوا  هون منزله 
                                  وؼادروه   ممٌما  بٌن    ارماس
 
  ملوا  لراه   وهرته  كالبهم
                                  وجرحوه   بانٌاب     واضرا س
 
  دع المكارم ال ترحل لبؽٌتها
                                والعد    فانن انت    الطاعم   الكاسً
 

  من ٌفعل المعروؾ  ٌعدم جوازٌه
                                الٌذهب العرؾ بٌن  هللا     والناس
 
  ما كان ذنبً ان فلت معاولكم
                                  من ال الءي  صفاة اصلها راسً 
  
  لد ناضلون فسلوا  من كنابنهم
                                   مجدا  تلٌدا   ونبال  ؼٌر  انكاس
 
 
----------------------------                     
 



 
 

ت الرثاء  الخوتها  اما  الخنساء  تماضر بنت الشرٌد  فمد تفرد            
المادسٌة تلن معركة معاوٌة وصخر واوالدها االربعةالذٌن استشهدوا فً 

المعركة الحاسمة بٌن االسالم والمجوس او بٌن العرب والفرس  وفً 
 شعرها ٌتجلى صدق العاطفة  وااللم الممض
:تمول فً رثاء صخر  

 
   ٌذكرنً طلوع الشمس صخرا

   واذكره لكل ؼروب شمس                              
 
 ولوال كثرة كثرة الباكٌن حولً

  على اخوانهم لمتلت  نفسً                            
 
  ولكن ال ازال ارى عجوال

  وباكٌة تنوح لٌوم  نحس                                
 
  اراها والها تبكً اخاها

   عشٌة رزبه او ؼبب امس                             
 
   وما ٌبكٌن مثل اخً ولكن

                             اعزي النفس عنه بالتاءسً
 
 فال وهللا  الانسان    حتى
                              افارق مهجتً  وٌشك رمسً
 
 فمد ودعت ٌوم فراق صخر

  أبً  حسان  لذاتً وا ءنسً                             
 
  فٌالهفً علٌه ولهؾ امً
                          اٌصبح فً الضرٌح وفٌه ٌمسً
 



 
--------------------------------         
 
 
 

ونختتم المطاؾ فً لطعة من شعر الشاعر النابؽة الجعدي  من          
:لصٌدة بمدح وٌفخر بها بمومه ٌمول   

 
  وانا لموم ما تعود خٌلنا

  اذا ما التمٌنا ان نحٌد وتنفرا                                 
 
 
 بلؽنا السما  مجدا  وجودا  وسإددا

وانا لنرجوا فوق ذلن مظهرا                                   
 
 وما كان معروفا لنا ان نردها
                               صحاحا وال مستنكرا ان تعفرا
 
 الخٌر فً حلم  اذا لم ٌكن له

بوادر تحمً صفوه  ان ٌكدرا                                
 
  وال خٌر فً جهل اذا لم  ٌكن له
                              حلٌم  اذا ما اورد االمر ٌصدرا
 
 
 
------------------------------------------  
 
 
: نختم هذا الؽصل بمصٌدة للشاعر المخضرم السمإال  ٌمول  

 
ٌُْب لد أَِزفَا  بان الشباُب وأَْمَسى الشَّ
  وال أرى لشباٍب ذاهٍب خلَفا                                  



 
 عاد السوادُ بٌاضاً فً مفارلهِ 

                                  ً   هابذا اللوِن الذي ردفا   ال مرحبا
 
  فً كّلِ ٌوٍم أرى منه مبٌِّنة ً

  ُمنَّة ً أََسفَا   منًِّ  تُْسِمطُ     تكاد                                   
 
  لٌت الشَّبَاَب َحِلٌؾٌن ال ٌَُزاٌِلُنا

  بل لٌته ارتدّ منه بعُض ما سلفا                                   
 
ْت َمَسابُحها ها بعد ما ابٌضَّ  ما َشرُّ
  ال الود أعرفه منها وال اللَّطفا                              
 
  لو أنها آذنْت بِكراً لملُت لها

ٌْدَ ماِلن أو لو آذنَْت نََصفَا                                       ٌا َه
 
 لوال بنوها ولوُل الناِس ما عطفتْ 
  على العتاب وشرُّ الوِد ما عَطفَا                             
 
 ً   فلن أزاَل ، وإْن جاملُت ، مضطِؽنا

فً ؼٌِر نابِرة ٍ ضبَّا لها شنَفَا                                        
 
 وال حٍب كحصٌِر الرامالت ترى
ِ على حافاته نَِطفا                                ًّ   من المط
 
ٌْر تَْنمُرها   والُمْرِذٌاِت علٌها الّط

ّما لِهٌداً وإّما زاِحفاً نَِطفَا                                        إ  
 
   لد ترن العامالُت الراِسماُت به

ة فً حافاته ُخنُفَا                                       من األِحزَّ  
 
لُوَل ذَلُوٍل ؼٌِر ُمْعتَِرؾٍ    ٌَْهِدي الضَّ

ٌُّهُ َعَسفَا  إذا                                            تََكاءدَه دَّوِ  



 
ة ٌن عرضتْ    سمحٍ درٌٍر اذا ما ُصوَّ

  له لَرٌباً لَسْهٍل مال فانحَرفا                                     
 
  ٌجتاُز فٌه المطا الُكدرّي ضاحٌة ً

  حتّى ٌَإوَب ِسَماالً لد َخلَْت ُخلُفَا                                 
 
  ٌَْسِمٌَن ُطْلساً َخِفٌّاٍت تََراُطنُها

ُحفَا                                       كما تََراَطُن ُعْجمٌن تَْمَرأ الصُّ
 
  َجَوانُح كاألَفَانًِ فً أَفاِحِصها

  ٌنُظْرَن َخْلَؾ َرَواٌَا تَْستَِمً نَُطفَا                                 
 
 حمرٌن حواصلها كالمؽِد لد كسٌتْ 
  فوَق الحواجِب مما سبدْت شعفَا                           
 
 ٌوماً لطعُت وموماة ٍ سرٌُت إذا
  ما ضارُب الدُّّؾِ من جنانِها عَزفا                          
 
  كلْفتُها حّرة َ اللٌتٌِن ناجٌة ً

ٌْنُماً ُعُصفَا                                   ِ تُبَاِري أَ ًّ لَْصَر العَِش  
 
  أبمى التهجُر منها بعد ما ابتذلتْ 

                                       ً   َخالََطا َكثَفَا   َمِخٌلة ً وِهبَابا
 
 تَْنُجو وتَْمُطر ِذْفَراها على ُعنُكٍ 
  كالِجْذع شذَّب عنه عاِذقٌن َسعَفَا                             
 
  كؤن َرْحِلً ولد النْت َعِرٌكتُها

كسوتُه جوَرفاً ألرابُهُ خصفَا                                        
 
  ٌجتاُز أرَض فالة ٍ ؼٌَر أّن بها

  آثاَر جّنٍ ووسماً بٌنهم سلفا                                      



 
 تَْبِري له ِهْملة ٌن َخْرجاُء تحسبَُها
  فً اآلِل مخلولة ً فً لرطٍؾ شرفا                         
 
   َظالَّ بؤَْلِرٌة ِ النَّفَّاخِ ٌوَمهما

ٌَْحتَِفَراِن أُُصوَل الَمْؽِد واللََّصفَا                                       
 
ْت أُنُوفُهما   والشَّْرَي حتّى إذا اخضرَّ

  ال ٌؤلواِن من التنُّوِم ما نمفا                                       
 
ٌن فً سرعٍ    راحا ٌطٌراِن معوجَّ

وال ٌرٌعان حتى ٌهبطا أنُفا                                          
 
ٌِْن خافَا من َمِلٌكهما   كالَحبَِشٌَّ

بعَض العَذاب فجاال بعدَ ما ُكتِفَا                                     
 
با ارتفعا ٌِْن إذا ما َصوَّ   كالخالٌَ

ال ٌحمراِن من الخطبان ما نمفا                                     
 
ها فشآها وهً ؼافلة ٌن   فاؼترَّ

حتى رأته ولد أوفى لها َشرفا                                      
 
َرْت عن َعُمودَْي بانة ٍ ذَباَلَ    فَشمَّ

ًَ لِْشٍر عنهما اْنمََرفَا                                     كؤّن ضاِح
 
ٌْها وُجْإُجبِها   ولاَربَْت من َجنَاَح

سكَّاَء تثنً إلٌها لٌناً ُخصفَا                                         
 
  كانت كذلن فً شؤٍو ممنعة ٍ

َِ منها ِمثْلَه َكِلفَا  تََكلَّؾ   ولو                                        
 
 
 



**********************************         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     الباب   الثالث
 
 
 

     الشعر فً العصر  االموي
 

الشعر فً العصر االموي– الفصل االول   
الشعراالموي واثر التٌارات فٌه- الفصل الثانً  

اؼراض الشعر  االموي - الفصل الثالث  
النمابض فً االشعر االموي– الفصل الرابع   



        المعارضات والمطارحات  والمطاردات  فً الشعرالعربً  
شعراء العصر االموي- الفصل الخامس  

 الفصل السادس نماذج من الشعر االموي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               الفصل االول

 
        الشعر فً العصر االموي
 
 
 

 عصر  التً مر بها فًالعربً   لم تدم فترة ركود الشعر              
 طوٌال   بل ازدهر - كما ٌسمونه  العصر االسالمً-صدر االسالم او 

مجددا فً العصر االموي  واتسعت افاله  ومرامٌه وتحسنت اسالٌبه 
ورلت معانٌه والفاظه تبعا لحالة العصر الجدٌد  ومظاهره السٌاسٌة  
والدٌنٌة والمبلٌة والثمافٌة  فمد ظهرت فً هذا العصر احزاب سٌاسٌة 



واخرى لبلٌة  واخري مذهبٌة أي تعددت السٌاسات فً هذا العصر 
االخر  وصلت الى حد المماتلة    وتحولت الى صراع عنٌؾ بٌن بعضها 

 بعض االحٌان  ولد خاض ؼمار هذه االحداث الشعراء    والتخرٌب فً
وجماعته  وهذا امر طبٌعً حٌث ان الشعراء  اهم اوتحزبوا كل الى فبته 

 افراد هذا المجتمع وصفوتهم  وهم اهل الثمافة والفكر واولً االلباب 
 عنه وٌنشرون    ٌدافعون    فكان لكل حزب  شعراإه  الذٌني النهى وال

افكاره ومفاهٌمه  فمد كا ن الشعراء واالدباء  عامة  اشبه بالصحؾ 
 المحلٌة فً عصرنا هذا 
 

لافٌة ولد اهتم بعض ثثر الشعر االموي بالتٌارات الأ         وكذلن ت
الشعراء فً الناحٌة الثمافٌة  والفكرٌة وكان من اسباب  دفع  هإالء 
الشعراء  االعجاب  بالشعر وحركة النمد  واالستشهاد  بجٌد الشعر وتاثر 
الشعراء االموٌٌن بالثمافتٌن الجاهلٌة واالسالمٌة لذلن جاء اؼلب شعرهم 

  مختلط المعانً  سلٌم العبارة فصٌحا سهل الحفظ
 

 فظهر الهجاء بٌن  ولد اثر  التعصب المبلً  فً الشعر كثٌرا            
الشعراء والفخر  كل بمومه  ولد ادت هذه الظاهرة الى انشماق بٌن 

مٌك العاللات بٌنها  فظهر جراء ذلن شعر النمابضع  وت وشرخهاالمبابل  
          واالحوال المعاشٌة واالجتماعٌة كان لها تاثٌرا عظٌما فً 

 الؽزل الحضرى فً ط كذلن ظهور اللهو والترؾ  فنشوالشعراالموي  
الحجاز والؽزل البدوي فً نجد وكذلن اتسعت معالم الشعر  الخمري 

 نتٌجة اختالطهم باالمم االخرى كالفارسٌة والرومانٌة واضافة والوصفً 
    لما ورثوه من موروث جاهلً

 
      وعلى العموم اتسعت افاق الشعر  فً مدارج الحٌاة فً هذا العصر 
بعد ركودها فً العصر االسالمً االول وٌمكن ان نمول ان الشعرفً 

  فً بداٌة ثورته  وشدة ؼلٌانه  كان العصر االموي
 
 
 
 

                **************************               
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    الفصل الثانً                 
 
 

 الشعراالموي واثر التٌارات المختلفة فٌه
 
 
                 اختلفت الحٌاة فً العصر االموي وتشابكت االمور 

ت تٌارات مختلفة منها السٌاسٌة والدٌنٌة أوتشعبت  وتعمدت  كثٌرا ونش
ا نشات التٌارات الشعرٌة المختلفة والتً تعبر عن ذوالمبلٌة وتبعا له

 االحزاب ومجرٌات امور ها  واهدافها  االختالفات بما فٌها والع  هذه 
ذان     و تشحذ الناس الى هذا الطرؾ او الٌه   ما تدعو وما ومبادبها 



 معٌشتهم    وطرق وٌعزى ذلن  الختالؾ وجهات النظر لدى الشعراء
 وبٌن االخرى  والصراع بٌنهم وبٌن االحزاب  والمبابل المذاهب بٌنها
  او التٌارات  االموي المتصارعة معها وٌمكن  اجمال  اتجاهات الشعر

-:بما ٌلً   التً اثرت فٌه  
 
 

 التحزب السٌاسً  -1

 

نتٌجة لظروؾ الدولة االموٌة وتكوٌن نظام الحكم فٌها               
واتساع رلعتها الجؽرافٌة كثٌرا فمد ظهرت االحزاب الساسٌة فً 
المجتمع  العربً  واختلفت  وجهات نظر كل حزب  عن االحزاب 

ى اتجاه سٌاسة الدولة او الخالفة  وكان هنان اربعة احزاب راالخ
\ربٌسٌة   
 االول الحزب االموي وهو الحزب المناصر للدولة ومجرٌات 
سٌاستها   وهم الخلفاء والمناصرٌن لهم  وحاشٌتهم  وذوي الجاه 
والسلطان   وما تبعهم من  ابناء الشعب  اوالمجتع عامة  ولهم 
.شعراإهم  وادباإهم   الذٌن ٌعٌشون فً كنفهم    
 
 والحزب االخر هو الحزب العلوي  الذي كان ٌرى ان الخالفة ٌجب 
 ان تكون فً  البٌت العلوي حصرا
 
 والحزب الزبٌري   وهذا الحزب نظرته ان الخالفة فً لرٌش  
 ولٌست حكرا على العلوٌٌن  
 
اما الحزب االخر فهم الخوارج الذٌن ٌرون ان الخالفة حك لجمٌع 

ان  ) امتثاال لالٌة الشرٌفةفرق بٌن مسلم واخر  المسلمٌن  ال
تكون لالصلح  بل  (اكرمكم عند هللا اتماكم   

 
لكل جماعة من هذه الجماعات     ولكل حزب من هذه االحزاب او

 شعراإهم والناطمون باسمهم  
 لد     كانت  الجماعات الثالثة التالٌة  معارضة لسٌاسة   الدولة  و

 الى حد النزاع المسلح  وبٌن  الدولة تطورت هذه الخالفات بٌنهم
 فً بعض االحٌان



 
------------------------------------          
 
 

 التعصب المبلً -2

 

االسالم لضى على العصبٌة المبلٌة  وجعل الوالء هلل              
وللرسول  ولكن بعد وفاة الرسول الكرٌم صلوات هللا تعالى علٌه 
وسالمه  بدت بوادر العصبٌة المبلٌة تظهر بذورها  نابتة من جدٌد  
 وكان ذلن زمن  الخلفاء الراشدٌن وباالخص فً خالفة عثمان 
وعلى رضً هللا عنهما  وتفالم وبلػ ذروته  اثناء الحكم االموي  اذ 
 تؽذت العنصرٌةالمبلٌة    وكان للخلفاء  ٌد فً ذلن لؽرض ابعاد
الناس عن سٌاسة الدولة وانشؽالهم فً مثل هذه االمور ولٌإمنوا 
المعارضة او شدتها ولٌحدوا منها  فكان ان اشتد النزاع  والصراع 

 ٌذودون  حٌث المبلً  الى درجة خطٌرة  وكان لكل لبٌلة شعراإها 
 عنها  وٌردون على شعراء المبٌلة المناهضة لها وٌفخرون علٌهم 

 
 
 
---------------------------------                   

 

 

   
  \ انتشار الثمافة

 
 لمد نشات فى العصر االموي  حركة ثمافٌة كبٌرة وواسعة             

وانتشرت المعرفة بٌن طبمات المجتمع  وكان الزدهار الحركة الثمافٌة 
.اثره العظٌم فً سٌر اتجاه الشعر وتطوره   
       

كانت الثمافة االموٌة  مكونة  من ثمافات جاهلٌة  لبلٌة واسالمٌة          
 الشرق والؽرب او االعاجم من  وثمافة مختلطة نشات  من تاثٌر االجانب 
 الحكم االموي  حٌث طوروا  ةالذٌن فتحت بالدهم  واصبحوا تحت سٌطر

االسالٌب الثمافٌة وفك احتٌاجات  الدولة  والمجتمع الذي سما الى الرلً 



 والمكاتبات والتوسع فً المعرفة  ومن ذلن تعرٌب  الدواوٌن الحكومٌة
 وصن العملة االموٌة  والتمازج الثمافً بٌن اللؽات الفارسٌة الرسمٌة 

والهندٌة والرومانٌة  من جهة واللؽة العربٌة من جهة اخرى  وتفتح 
 اذهان المثمفٌن من الشعراء  والعلماء واطالعهم على ثمافات جدٌدة 
    

 كل ذلن انعكس اٌجابا على  معانً واسالٌب  الشعر  فً هذا           
العصر  واتضح جلٌا فً لصابد الشعراء سواء كان فً المعنى او 

ان الموالب الشعرٌة بمٌت على حالتها ذلن   المضمون  او االسالٌب  اال
اوزان   خاصة    سماع الشعر على لول الشعر وان االذن العربٌة  الفت

.وبموسٌمى محددة   
 
 
--------------------------------------           
 

التعصب العنصري- 4  

-------------------- 
      

 لم ٌسر  االموٌون على السٌاسة التً انتهجها الرسول الكرٌم              
وامور الدولة  دفة الحكم   ٌريستهللا علٌه وسلم فً    صلى  

 
    لمد انتهجت الدولة االموٌة سٌاسة التعرٌب  وتفضٌل العنصر العربً 
 على ؼٌره من اتباع الدولة التً  اصبح فٌها الفارسً والهندي 
واالفرٌمً واالوربً والتركً ومن كل العناصر االنسانٌة االخرى فكانوا 

الموالً  وٌمدمون العنصر العربً على الموالً  \ ٌسمون ؼٌر العرب 
 احتمار ومذلة ولم ٌستخدموهم فً   فٌها نوع من وٌنظرون الٌهم نظرة

شإون الدولة اال  النزر الملٌل منهم  والذي ال ٌجدون الٌه بدٌال عربٌا  
لذا عزؾ  الموالً  عن وظابؾ الدولة  وتحولو ا للعمل فً الحرؾ 

تلن الحرؾ التً  ٌانؾ منها العربً ,ت البسٌطة كل بمعرفته   عا والصنا
. عٌبا وشناراالعمل بها  وٌعتبر  

 
       ولد ادى هذا الى ظهور التباؼض والتناحر والكراهٌة بٌن العرب 
وبٌن  العناصر االخرى  من المسلمٌن االعاجم  ولد ظهر هذا جلٌا فً 
 الشعر اذ ظهر شعراء من الموالً   تعصبوا لمومٌاتهم   وافتخروا بها 



 كالشاعر الفارسً اسماعٌل بن ثم كانوا وباال  على العربٌة ومستمبلها 
.سٌار  الذي راح ٌفتخر  بالفرس وٌفضلهم على العرب   
 
 
 
 
---------------------------------             
 
 

الحالة المعاشٌة-5  

  ---------------- 
 
         ان انتعاش  الحٌاة المعاشٌة فً  الدولة اال موٌة وازدهارها 

  شظؾ نحسار وظهور كثرة الموارد  واالشؽال  ادت الى الترؾ وا
ٌت ن فب  العٌش  وخاصة فً دوواٌن الدولة  عند الخلفاء واالمراء

اللهو وانتشر  على ؼرار  ما موجود فً  االمم المجاورة  المصور  
 المفضً الى  النزق واالسراؾ فً الموبمات بٌن الشباب  وظهر الترؾ 

المو اكب   وظهرت   و المحافل الكبرى ومن طبمات االؼنٌاء 
  ثم للد االؼنٌاء  وبٌوت الخمرة    وكثر الشراب  واالعٌاد واالحتفاالت

الخلفاء واالمراء  فٌما   فعلوه  فً حٌاتهم  فكان لهذه االسباب اثرها 
.الكبٌر على حركة الشعر  واتجاهاته   
 
    اال انه ٌجب ان نشٌر  الى ان اؼلب  عامة المجتمع كانوا  فمراء 
ومعدمٌن وكان لكل  من هإالء وهإالء شعراإهم  والسنتهم  المعبرة عن 

.  العامة  احوالهم    
 
 
  ----------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثالث                               
 
 
 

الفنون الشعرٌة فً العصر االموي        

 
 

ي ان تتوسع وتزداد  الفنون الشعرٌة فً هذا              انه لمن الطبٌع
العصر بعد االنكماش الذي لحمها فً العصرالذي لبله فمد طرق الشعراء 
فً هذا العصر ابوابا كثٌرة فً الشعر منها ماكانت فً الجاهلٌة واالسالم 
فوسعوها  واكثروا فٌها ومنها ماهو محدث وجدٌد ابتكروه تبعا لظروؾ 



الحٌاة وسعتها  ومتطلباتها   ومنها ماكان له اثر فً الجاهلٌة واالسالمً 
 فاضا فوا فٌه حتى جعلوه ؼرضا مستمال لابما بذاته 
  لذا  نمول انمسمت الفنون الشعرٌة الى لدٌم وجدٌد
         
 
**********************                 

    
 
: الفنون الشعرٌة المدٌمة   

 

 
      هنان بعض االؼراض الشعرٌة التً  توسع الشعراء فٌها ومنها ما 

  ومنزاده توسع للٌل بمً على حاله  او
  \ هذه االؼراض

 

المدح\  1  
 
**********     
 

 من الفنون الشعرٌة التً  توسعت كثٌرا فً هذا العصر                  
ٌن بالتٌارات السٌاسٌة  رثأهو المدح فمد بالػ الشعراء فً المدٌح مت

والتحزب و التعصب المبلً او الطمع والتكسب فً الشعر لدى بعض 
 الشعراء وخاصة شعراء خاصة الخلفاء وامراء الوالٌات  الجدٌدة
 

الشاعر بصدق   عاطفة رأي و والمدٌح  اما حزبٌا   فٌعبر عن          
اتجاه ماٌحمل من افكار ومفاهٌم او لبلٌا  بان ٌدافع الشاعر عن عصبٌته 
 ولبٌلته  وفً كل  تنبع العاطفة فٌه صادلة  تعبر عما 
 فً نفس الشاعر اتجاه الممدوح 
:-   من  ذلن لول الشاعر الكمٌت االسدي  فً مدح بنً هاشم  ٌمول  

 
     بنً هاشم رهط النبً  فاننً
                                 بهم ولهم ارضى  مرارا واؼضب
 
  فمالً اال  ال احمد شٌعة



                               ومالً  اال  مذهب   الحك   مذهب
 

او كان مدح عن طمع  وتكسب فٌكون الكذب والمخاتلة الشعرٌة          
واضحة وؼٌر معبر  عن عاطفة صادلة خالصة وٌكون التكلؾ ظاهرا فٌه 
:- ومنه لول الفرزدق للخلٌفة  عبد الملن بن مروان  

 
  ارى الثملٌن الجن واالنس اصبحا
                                        ٌمدان   اعنالا  الٌن   تمرب
 
  وما منهما اال  ٌرجى   كرامة
                                   بكفٌن او ٌخشى العماب  فٌهرب
 
  وما دون كفٌن انتهاء لراؼب
                                  وال  لمناه    من  ورابن    مذهب
 
 
 

   2- الفخر-  

****************    

 
 

توسعت فنون شعر الفخر فً هذا العصر كثٌرا  لوجود التحزب      
 من واشتداء  المنافسة بٌن االحزاب من جهة وبٌن التعصب المبلً

  اٌضا  فتفاخر الشعراء كل بمبٌلته اوحزبه  او مذهبه  كما جهة اخرى 
 تفاخروا  فً الشجاعة والكرم وكثرة االموال واالوالد   وٌتمٌز الفخر 
هذه المرة بطابعه االجتماعً  الجماعً  وسلوكه جماعٌة الفخر 
 وابتعاده عن الفردٌة
 
 ومن الشعراء الذٌن لمعوا فً هذا الفن واشتهروا الفرزدق ولٌس 
 الرلٌات ولنمرا لول لٌس بن الرلٌات فً  الفخر فً اهل
\ة  الكنان  

 
  خلك من بنً كنانة حولً  



  بفلسطٌن ٌسرعون الركوبا                              
 
 من رجال  تفنى الرجال وخٌل
                               رجم  بالمنا   تسد  ا لؽٌوبا 
 
  وان لوم الفتى هم الكنز  فً 

  تسرع التملٌبا                               دنٌاه والحال
 
 
 

جاء  اله-3          
**********           
 

 والهجاء  اٌضا فن توسع كثٌرا فً هذا العصر ولد تشعب  عدة      
  فكان الهجاء السٌاسً ترفد  كل فن  روافد اخرى نون شعب  او ؾ

   فً نهاٌة هذا العصر  الطابفً الفرلً الهجاء   و المذهبًالهجاء  و
\لول االخطل فً هجاء االنصار  ومن الهجاء    

 
  ذهبت لرٌش بالمكارم والعلى

   واللإم  تحت عمابم االنصار                                
 
  فذروا المعالً لستموا من اهلها
                                    وخذوا مساحٌكم بنً النجار
 

منه الصراع المبلً الذي ادى الى انمسام العرب الى ٌمانٌة      و 
 ومضرٌة وفٌه ٌمول  الشاعر الطرماح بن الحكٌم فً 
: -هجاء بنً تمٌم  

 
  تمٌم بطرق اللإم  اهدى من المطا
                                      ولو سلكت سبل المكارم ضلت
 
 ولو ان برؼوثا على ظهر  نملة  
                                      ٌكر على   صفً   تمٌم   لولت



 
 

 ومنه الهجاء الفردي الذي  ٌظهر العداء الشخصً للشاعر         
 اوالمنافسة بٌنهم
 ولد ظهر لدى فحول الشعراء مثل الفرزدق وجرٌر و االخطل وٌتمٌز 
 بتجاوزه حدود الهجاء التً كانت معروفه من لبل وربما تجاوز االداب

  حٌث ٌهجو الشاعر بالذع  الكلمات واخسها   مما لم تالفه االجتماعٌة 
عٌب علٌه ي من ذلن  هجاء جرٌر لالخطل .لبل ذي العرب من 

\نصرانٌته  
 
   ما كان ٌرضى رسول هللا دٌنهم
                                        والطٌبان  ابو  بكر  وال عمر
 
  جاء الرسول بدٌن الحك فانتكثوا

 ان كفروا                                             وهل ٌضٌر رسول هللا
   

 

الرثاء- 4    
****************** 

 الرثاء على ماهو علٌه فً الجاهلٌة واالسالم  ؼٌر موسع     بمً
انه  ظهر فٌه  فن جدٌد  هو رثاء الخلفاء واالمراء والمادة  اال
 كانإلً الشان  ولم ٌكن صادق العاطفة بل فً اكثر االحٌان او

 ذو عاطفة فٌاضة  عندما بعضه تملٌدٌا طمعا فً التكسب والمال  و
  وتحس بحراة  كالمرابة والصدالة  عاللة بالشاعراٌكون المرثً ذ

 على فمد المرثً  واشهر شعراء الرثاء ةنفسه المتاثرة او المحزون
هم  االخطل وجرٌر ولٌلى االخٌلٌة  التً تمول فً  رثاء  صاحبها 
:-المتوفً   

 
   لعمرن ما الموت عار على الفتً

اذا لم تصبه فً الحٌاة المعاٌر                      
 
  وما احد حً  وان عاش  سالما

باخلد   ممن  ؼٌبته         الممابر                   



 
 
------------------------------        
 
 

الوصؾ - 5  

  *************** 
 
          الوصؾ انكمش فً هذا العصر بالرؼم من حدوث تطور كبٌر 
فً كل مجاالت الحٌاة فمد ظل الشاعر االموي ٌصؾ ما وصفه شعراء 

  ومن  ومجالس الخمرالجاهلٌة مثل وصؾ النالة والضعن واالطالل
عر ذو الرمة  والشاعر االخطل  االشعراء الذٌن اشتهروا بالوصؾ الش

  :-ٌمول االخطل فً وصؾ الخمرة
 
  فصبوا عمارا  فً اناء كانها
                            اذا لمحوها     جذوة  تتاكل
 
  تدب  د بٌبا فً العظام كانه

ٌتهٌل  ى نمال  من نك   دبٌب                           
 
-----------------------------------------------      
 
 
 

ااالؼراض الجدٌدة– ب   

--------------------      
 
 هً االؼراض المبتكرة او التً توسع فٌها الشعراءاالموٌون  بحٌث 

\منها ماٌلً  و  او فنونا حدٌثة  ةاصبحت اؼراضا جدٌد  

 

   الؽزل- 1 

********    



تعبٌر عن  فٌه  الؽزل فن من الفنون الشعرٌة المدٌمة لدم الشعر و     
 عاطفة الشاعرالشخصٌة وما ٌعتمل فً نفسه من هواجس ولواعج 

.وعشٌرته   ا ٌبثها لحبٌبتهوحب  وشوق ووله  وؼرام   
انه انكمش فً صدر االسالم وبعث   كا ن معروفا فً الجاهلٌة اال        

من جدٌد فً العصر االموي  بصورة واسعة  حتى ان بعض الشعراء لم 
 ةفً الؽزل وهم عشاق العرب ولد وجد فٌه ثالث ٌكن لهم شعر اال

اتجاهات واسعة ومختلفة احدها عن االخر تبعا لطبٌعة ونفسٌة الشاعر  
:  وشاعرٌته ومكانته  

         
 

  \الؽزل العذري   

 
 شاع هذا النوع من الؽزل بٌن لبابل بنً عذرة التً تمطن فً نجد       

 و لرى الحجاز   منها اشتمت تسمٌته
 ٌتمٌز الشعرالعذري  بانه شعر ٌروي  لصص الحب الصرٌحة      

والصحٌحة شعر الحب العفٌؾ  المحتشم البعٌد عن التبذل والتفسخ 
 ولد تسمى شعراإه او بعض   اٌضا الخلمً وٌطلك علٌه الؽزل البدوي

به من الشعراء  جمٌل    ومن اهم من اشتهرمنهم  باسماء  من ٌحبون 
 ٌمول الشاعر  من الشعراءبثٌنة وكثٌر عزة وعبد هللا بن الدمٌنة وؼٌرهم

 جمٌل بثٌنة او جمٌل بن عبد هللا العذري
\ فً حبه لبثٌنة حبٌبته  
 
  وانً ألرضى من بثٌنة بالذي
                                     لو ابصره الواشً لمرت بالبله
 
  باله بان ال استطٌع و بالمنى
                                   وباالمل  المرجو   لد  خاب امله
 
  وبالنظرة العجلى وبالحول تنمضً
                                    واواخره   ال   تلتمً   واوابله
 
 
 



----------------------------------                      
 
 

 الؽزل الحضري
------------------- 

 الؽزل الحضري فً الحجاز خاصة فً المدن  او انتشر ذاع          
الكبرى   الثالث مكة والمدٌنة والطابؾ لتوفر  اسباب المعٌشة  المترفة 

 . والترؾ االجتماعً واستتباب االمن وكثرة االموال 
   وهذا الحب حب مبنً على المادة  الجسدٌة واللذة الجنسٌة  ولد 

 بعبارات جرٌبة فً هذا العصر بشكل المثٌل له فً  المرأةراءعوصؾ الش
 بذاته   شعرٌة عصر صدر االسالم  ولد توسع هذا الؽزل  لٌشكل مدرسة

.  وخالؾ خلك االسالم  وٌمثل حٌاة العبث والمجون واللهو والفسوق  
 وٌتمٌز باالعتماد على الحادثة لذلن كثر فٌه المصص الؽرامٌة        

والمؽامرات فً طلب النساء والتعرض لهن  وٌعتمد اٌضا فً بعض 
 .االحٌان على الحوار بٌن الشاعر  وحبٌبته 
             

 ومن اهم شعراء هذا النوع من الؽزل  عمر بن ابً ربٌعة       
 واالحوص والعرجً  ومن لول الشاعر 
\عمر بن ابً ربٌعة هذه االبٌات   
 
  فحٌٌت  اذ  فاجاتها   فتولهت 
                               وكادت  بمكنون  التحٌة  تجهر
 
  ولالت ولد عضت بالبنان فضحتنً
                             وانت امرإ مٌسور امرن اعسر
 
  فوهللا ماادري اتعجٌل  حاجة
                             سرت بن ام  لد نام من كنت تحذر
 
  فملت لها  بل  لادنً الشوق والهوى
                              االٌن وما نفس من الناس  تشعر
 
 



 
 
------------------------------            
 
 

\  الؽزل التملٌدي  

 ------------ 
           

 هً ابٌات فً الحب والؽزل ٌفتتح الشاعر فٌها لصٌدته             
وسمً تملٌدٌا الءنه استمرار لؽزل الجاهلٌٌن  وصدر االسالم  وفٌه 

 وٌذكر حبٌبتهٌتؽزل  الشاعر بمن ٌحب  وفً اكثر االحٌان ٌذكر اسما ل
 كسٌاق ساعات اللماء واٌام  الجفاء والم الحب ولوعة الهوى والفراق

 عمل فً افتتاح لصٌدته 
 واالخطل ومن اهم الشعراء فٌه فحول شعراء هذا العصر جرٌر        

فً  الؽزل   هذٌن البٌتٌن و ٌتمثل والفرزدق وؼٌرهم  ومما لاله جرٌر 
فٌهما  افضل ما لٌل فً شعر الؽزل فً الشعرالمدٌم او الحدٌث اذ لم ٌات 
\  شاعر بمثلهما فٌه   

 
   ان العٌون التً فً طرفها حور
                               لتلننا ثم لم ٌحٌٌن لتالنا
 
  ٌصرعن ذا اللب حتى الحران به
                           وهن اضعؾ خلك هللا انسانا
 
 
-----------------             
 
 
 

  –:الشعر السٌاسً-       2

 
      نمصد بالشعر السٌاسً    الشعر  الذي لٌل فً االمور السٌاسٌة  

ة اومعارضا لها يونظام الحكم سواءا كان موالٌا للدولة والخالفة االمو



ومنها االحزاب اوالحركات االربع التً ظهرت فً هذا العصر حٌث 
شارن الشعر فً الصراع العنٌؾ الناشب بٌنها   وكان لكل فبة 
شعراإها ٌناضلون عنها وٌدافعون عن ارابهم  ومعتمدات فباتهم 

: وهً كما ٌلًموٌتعصبون الٌه  
 
 
   الحزب  االموي
---------------- 
  -     

تزعم هذا الحزب الخلفاء ورجال الدولة وتحزب معهم بعض           
 وهً االكثر -المبابل العربٌة  كربٌعة وكلب  وفكرة هذا الحزب او الفبة

 ان لادته كسبوا الخالفة عن طرٌك الحرب   فلهم -وانتشارا   عددا
هم من لبٌلة لرٌش ؾالحك فٌها  وكذلن لهم نسب عرٌك  وماض مجٌد  

 سٌدة لبابل العرب  
 

 الخالفة االموٌة ولهذا الحزب شعراإه  الذٌن دافعوا  عن        
 ومدحوهم كثٌرا وتؽنوا بفتوحاتهم وانتصاراتهم  وردوا على وخلفابهم 

 ردا عنٌفا  وكانت   بٌدهم كلمة السبك اعدابهم او المعارضٌن لهم 
.ومجال الموة واالنتصار   
 

ومن الشعراء فً هذا المجال الكثٌر نذكر منهم االخطل و           
 والفرزدق  والعرجً ومن لول  االخطل فً  مدح
\ الخلٌفة عبد الملن ٌمول   
 
  نفسً فداء امٌر المإمنٌن اذا 

ابدى النواجد  ٌوما صارم  ذكر                         
 
  الخابض الؽرة المٌمون  طابره

خلٌفة هللا  ٌستسمى  به   المطر                       
 
  من نبعة من لرٌش ٌعصبون بها

  وما ان ٌوازي  باعلى نبتها الشجر                  
 



 
\ الحزب العلوي   
---------------------- 
        

 الخالفة من  ان وهم اتباع االمام علً رضً هللا عنه  وٌرون        
  الحسن والحسٌن واوالدهما من بعدهما حمه وفٌه  وألوالده من بعده 

 فهو  وسلم ههللا علً وانه احك الناس بها  لمرابته من رسول هللا صلى
  جمٌعا   البتول  رضً هللا عنهم  الزهراء وزوج ابتهابن عمه  

         
  ومحبتهم الل علً عرؾ عن زعماء هذا الحزب التمسن بالدٌن       

رضً هللا عنهم وكرههم الشدٌد لالموٌن وخلفابهم  وانضم الٌهم اٌضا 
ؼٌر العرب من االمم االخرى الحالدة على العنصر العربً وخاصة 
الفرس  بعد ان لضى العرب على دولتهم الساسانٌة ودٌنهم المجوسً 
. فً معركة المادسٌة   
 

 لال فً هجاء مما  ولهذا الحزب شعراإه  منهم الكمٌت االسدي  و 
\البٌت االموي  والخالفة االموٌة     
 
     فتلن ملون السوء  لد طال ملكهم 

  فحتى  م حتى  العناء  المطول                                
 
     رضوا بعفال السوء  من امر دٌنهم

  فمد اٌتموا طورا  عداءا واثكلوا                              
 
      تحل دماء المسلمٌن  لدٌهم 

  وٌحرم    طلع   النخلة     المتهدل                          
 
---------------------------------                 
 

\  الخوارج  
 
 



 من اتباع االمام علً  رضً هللا عنه  اال انه  اٌضا  م  وه         
– خذلوه  وخرجوا علٌه بعد موافمته  على التحكٌم  بٌنه وبٌن معاوٌة 

 ان الخالفة وٌنظرون– فً لصة معروفة خارج نطاق هذا البحث 
من تتوفر فٌه شروط المسلم ٌتوالها   عامة لمسلمٌنل االسالمٌة

الصالح مهما كان  نسبه  او اصله  ومن شعراء هذه الفبة  الشاعر 
 الطرماح والشاعر المطري بن الفجاءة  وؼٌرهم كثٌر 
\  ٌمول الشاعر الطرماح   
 

انمطاع له         لمد شمٌت شماءا  ال  
اذ لم افز فوزة تنجً من النا ر                             

 
    النار لم ٌنج من  روعتها احد                                           
                                                                    

  اال المنٌب  بملب المخلص الشاري                        
 
  او الذي  سبمت  من لبل مولده

  له  السعادة   من    خاللها  الباري                     
 
 
---------------------------------           
 
 
 
\   الزبٌرٌون  

-------------- 
 

وهم اتباع عبد هللا بن الزبٌر  الذي الام امارته فً مكة                 
المكرمة وما حولها واتباع اخٌه مصعب بن الزبٌر الذي الام امارته فً 
   ابنًالبصرة وحكما لعدة سنٌن  ولد ظهر هذا الحزب  بعد مخالفة

 لمعاوٌة على وراثٌة الحكم  وتجمع حولهما  عبد هللا ومصعب الزبٌر
 الكثٌرمن المبابل العربٌة التً تإٌد راٌهما  
 



ولد ظل هذا الحزب سرٌا باديء ذي بدء   فً عهد معاوٌه         
 استمل عبد هللا بن الزبٌر فً لدواصبح جهرٌا فً زمن ابنه ٌزٌد  و

الحجاز وجعل اخٌه مصعب حاكما فً بصرة العراق ودام حكمه عشر 
  ان تكون الخالفة اال سنوات  ولم تكن لهذه الفبة مباديء معٌنة  

 الحزب  هذا مطلمة وال تكون فً البٌت االموي فمط ومن اشهر شعراء
 الشاعر الكبٌر  عبد هللا بن لٌس الرلٌات 
\ ومن شعره   

 
    حبذا العٌش حٌن لومً جمٌع
                                      لم تفرق امورها االهواء
 
    اٌها  المشتهً  فناء لرٌش
                                    بٌد  هللا   عمرها   والفناء
 
   انما مصعب  شهاب من هللا
                                  تخلت عن    وجهه الظلماء
 
 

           -------------------------------------  
 
 

       \النمابض  -3

------------------------  
           

النمابض   لصابد فً ؼاٌة البالؼة والموة تمتاز بطولها               
 ٌرد الشاعر وتكاد تكون من شعر الهجاء وٌدخلها المدح والفخر اٌضا 

 فٌها على خصمه الشاعر او خصومه من الشعراء 
 

ان  نستطٌع   تتمٌز فً االشتران  فً الوزن والمافٌة  والروي و      
تطورت من الهجاء الجاهلً وفً النمٌضة ٌمدح الشاعر  لد نمول انها 

لومه ونفسه بافتخار  وٌفند مزاعم  خصمه الشاعر االخر ولد خرجت 
 االصول واالداب   بما سنوضحه فًبعض هذه المصابدعن  المالوؾ 



 فً مجاله  واهم شعراء هذا الفن الفرزدق واالخطل وجرٌر   ٌمول
\  فً  الفرزدق  وامه جرٌر  

 
      ولمد ولدت ام الفرزدق فاجرا
                                   فجاءت بوزار لصٌرالموادم
 
 
    هو الرجس ٌا اهل ا لمدٌنة فاحذروا 
                                    مداخل  رجس بالخبٌثات عالم
 
 
---------------------------------         
 

الخمرٌات  -4
--------------- 
 

ؼرض من اؼراض الشعرالعربً  التً كانت معروفة فً             
ان االسالم حرم الخمرة والمول فٌها فامتنع شعراء صدر  الجاهلٌة  اال

 ذكرها فً اشعارهم ولصٌدهم  ومن  عن االسالم من المول فٌها وحتى
المفروض ان تهجر نهابٌا طالما حرمها االسالم  اال انها ظهرت فً 
العصر االموي مجددا  لملة حدة الدولة اتجاه الدٌن  وانتشار اللهو  

 لذا  بعض الشعراء  الشباب او من ادٌان اخرىلدىوالترؾ  والمجون 
  بمٌت  لابمة فً زمن الدولة االموٌة
 

ومن اسباب  ظهورها  اٌضا  التمازج االجتماعً من االعاجم          
من فرس وروم والباط وؼٌرهم  فً الدولة االموٌة واتساع رلعتها  

 االخطل  حٌث ذكرها كثٌرا ر ومن شعراء الخمرة الشاعالجؽرافٌة 
\ى بها ٌمول نوتػ  

 
   تفوح بماء  ٌشبه الطٌب طٌبه
                                اذا ما تعاطت  كاسها من ٌد  ٌد
 
  تمٌت وتحً   بعد موت وموتها



  لذٌذ     ومحٌاها    الذ      واحمد                         
 
 
 
********************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    الفصل الرابع                  

 

النمابض              
 
 

عبره اخرون ت           النمابض فن جدٌد فً الشعرالعربً وربما ي
امتداد لشعر الهجاء فً الجاهلٌة وصدراالسالم  اال انه فً الوالع اتخذ 
طابعا جدٌدا   فالنمابض لصابد فً منتهى الموة والبالؼة والعاطفة 
الشعرٌة تمتاز بطولها   ولد لالها  فحول شعراء العربٌة فً العصر 

الرد على لصٌدة الخصم او  الخصم    الشاعراالموي  فً الرد على
م  والفخر الى هجاء  بحٌث ٌنمضون ما فٌها من مدح  وٌحولونه الى ذ

 لومه وٌنسبمعاٌب  مثالب االخر ومعاٌبه وشاعر منهم وٌظهر كل 
ومن الٌهم        دح الى نفسه اوالى لومهم الفخر والالشاعر المابل   

    



 فكل والروي شترن  فً الوزن  والمافٌة تالنمابض لصابد             
تٌان من بحر واحد  وروي واحد ولافٌة واحدة ألصٌدتٌن متضادتٌن  ت

الشاعرٌن     كانهما لصٌدة واحدة لوال اختالؾ المماصد واالهواء لدى
  

 نتٌجة للصراع  الحزبً االموي    ولد  شاعت النمابض فً هذا العصر
بٌن الشعراء انفسهم  حتى اصبحت فنا   الشخصً  او المبلً  او العداء
ون الشعرالعربً  له شعراإه وفرسانه ولٌلت فٌه  المصابد نجدٌدا من ؾ

الطوال  الرابعة التً اعجب بها االدباء والنماد  واعتبرت من روابع 
 الشعرالعربً
 
       النمابض  فن متطور  من الهجاء الجاهلً  حٌث ٌعتبر  البذرة  

   لصٌدة الهجاءتختلؾ عن والمصٌدة  فً هذا  الفن   االصلٌة له 
مع التزام  فً المصٌدة الممابلة  ٌردنها ملتزمة  الرد والنمض لما كو

   وروي المصٌدة  المنموضة ولافٌة  وزن   نفسالمصٌدة النالضة 
  او شعرلم ٌكن لها وجود فً الشعر الجاهلًانها  وٌمكننا ان نمول 

راالسالم وانها ولٌدة هذا العصر وهً فن من فنون الشعر العربً دص
.الجدٌد فً  العصر االموي   
 

النمابض زادت من حدة الخالؾ وشدة النزاع  الحزبً  هذه      ان 
 فً البحث عن   حٌث ذهب الشعراء بٌن االطراؾ المتنازعة والمبلً

  واللهاث وراء  معرفة كل  الوامهم مثالب  بعضهم  البعض ومثالب
 مثلبة فً الشاعر اوفً لومه وعشٌرته   فً الماضً او فً الحاضر 

المجتمع العربً والمبلً ا نها رسمت صورة لحٌاة  االوان كانت خافٌة 
وكانت سببا مباشرا فً دراسة المجتمع المبلً من لبل هإالء الشعراء 
 واحداث عصرهم فكانت مصدرا مهما من مصادر تارٌخ 
العصرالجاهلً فهً نبش فً التارٌخ  وراء االحداث وما تمخض عنها 

  انها البحث فً التارٌخ   ذان  من  نوازع وامور   تهم هذا الطرؾ او
 واحداثها  ونوازعها وما لها او  للمبابل العربٌة ومعرفة  مفاخرها

  بها  لفخرل هٌات للشعراء اصحاب النمابض المجال  لد ومثالبهاعلٌها
.او الطعن فٌها  
 
     وفً النمابض ٌبالػ الشاعر فً الفخر بنفسه وبمومه وبمبٌلته 
وٌنطلك فً وصؾ  خصمه  ولومه وعشٌرته بكل نمٌصة ٌراها او 



 بمذؾ ولد وصلت حدا الٌطاق بان ٌموم الشاعر  بهمٌسمع بها اولٌلت 
الموؼل  فً    المول خصم  ولومه بكل نمٌصة   من بذاءةالعر ا الش

 اال خالق و والسباب  والشتم بما ٌتنافى واالداب الفحش لدى بعضهم 
 انذان  والتً لد ممتها االسالم وكره المول فٌها   اٌضاالعربٌة المعروفة

 ولست هنا فً وضع تحلٌل النمابض وما فٌها وماهً فوابدها وما 
  تمخضت علٌه فً هذا الموجز 
 
    ومن اشهر شعراء هذا الفن   هم فحول الشعر العربً فً العصر 

 والبعٌث   ولد ولؾ  كل من  والفرزدق االموي وهم  جرٌر واالخطل 
   انه تمكن  جرٌرمن وؼٌرهم ضد جرٌر  والبعٌث والفرزدق االخطل 

 التصدي لهم واكمام افواه بعضهم كالشاعرالبعٌث ولكً ال اطٌل  الدم 
  من نمابضهم ابعض

:ٌمول الفرزدق فً جرٌر  
 
    لال ابن صانعة الزروب لمومه 
                                     الاستطٌع   رواسً   االعالم
 

ت لومن فمإوا  من لإ مهمدووج  
                                    عٌنٌن  عند   مكارم  اال لوام
 
 صؽرت دالإهم فما مالءوا بها
                                   حوضا  وال شهدوا  عران  زحام
 
  وحسبت بحر بنً كلٌب  مصدرا

   فؽرلت حٌن ولعت فً المممام                                      
 
  فً حومة  ؼمرت ابان بحورها
                                       فً الجاهلٌة    كان  واالسالم
   
  انً وجد ت ابً  بنى  لً   بٌته
                                    فً   دوحة  الرإ ساء   والحكام 
 
  وابً  ابن صعصعة بن لٌلى  ؼالب 



  ؼلب الملون  ورهطه  اعمامً                                    
 
  وترى عطٌة  مؽاربا      بفنابه
                                      ربمٌن   بٌن  حظا بر   االؼنا م
 

 م من دوحة الروساء والحكامفه  الحظ مدٌح الفرزدق البٌه ولومه 
الهاجع   فً  والحظ هجاءه الممذع لجرٌر ووالده عطٌة البابس 
  ى  باخر  هذهحضٌرة االؼنام  اال ان جرٌرا ٌنمض لصٌدة الفرزدق

 مثلها
:فٌمول   

 
  الفرزدق سوءة فً مالن ق خل
كان شر ؼالم    ضبة     ولخلؾ                                

 
  مهال فرزدق ان لومن فٌهموا

   خورالملوب  وخفة  االحالم                  
 
  كان العنان على ابٌن محرما
                                والكٌر كان علٌه  ؼٌر حرام
 
  مازلت تسعى فً خٌالن سادرا
                               حتى التبست  بعرتً وعرامً
 
  عمدا اعرؾ بالهوان  مجاشعا
                                ان   اللبام  علً  ؼٌر   كرام
 
  انب اذا كره الرجال  حالوتً
                                كنت  الذعاؾ  ممشبا  بسمام
 
  فٌم المراء ولد علوت مجاشعا

ذات معالل    وحوا  م                                علٌاء   
 
  وجللت فً متمنع لو  رمته 



                               لهوٌت    لبل   تثبت    االلدام
 
 

الحظ كٌؾ رد جرٌر على الفرزدق وكٌؾ ظهرت معلوما ت         
 تارٌخا جدٌد ة من تارٌخ المبٌلتٌن فً الجاهلٌة  وهكذا كانت النمابض

حافال باالحداث التارٌخٌة عند العرب  ولد استفاد منها المإرخون كثٌرا 
  بٌن جرٌر  واالخطل  من النمابض   ولناخذ مثالاخر

: ٌمول االخطل  فً نمٌضته   
 
     اما كلٌب  بن ٌربوع فلٌس لهم
                                      عند التفار ط  اٌراد وال صدر
 
  لوم انابت الٌهم  كل مخزٌة
  سبت لها مضر   فاحشة  وكل                                  
 
:وكلٌب لوم جرٌر لذا ٌرد علٌه جرٌر فٌمول   

 
       ما كان ٌرضى رسول هللا دبنهم

والطٌبان  ابو بكر وال عمر                                
 
     جاءالرسول بدٌن الحك فانتكثوا

  وهل ٌضٌر  رسول هللا ان كفروا                      
 
 

 ؼٌض من ا حٌث ٌعٌب جرٌر على االخطل نصرانٌته  وهذ          
ما فٌه من لصابد كثٌر ة   ولد كثر الشعر فٌه وفٌض فً هذا الفن 

ؼٌر هإالء الفحول  ولم ٌمتصر علٌهم  اال  انهم االشهر  من والشعراء 
 فً هذا المجال 
 
 
 
************************************ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

لمعارضات والمطارحات والمطاردات     ا  
الشعرٌة                       

 
 

وما دمنا نتكلم عن النمابض فً الشعر العربً فهنان             
موضوع اٌضا فً الشعرالعربً مشابه للنمابض اال وهو المعارضات 

 لذا نتكلم عنها هنا باٌجاز منذ بداٌة   والمطارحات الشعرٌة الشعرٌة
: وجودها الى ولتنا الحاضر فنمول   

 
المعارضات الشعرٌة هً المصابد الشعرٌة التً لالها الشعراء ثم 
عارضها شعراء اخرون ؼٌرهم والمعارضة تعنً المول على نفس 
 النسك أي مثلها
 

. سار حٌاله، أو أتى بمثل ما أتى به\ظهر، وعارضه\ وفً اللؽة عرض
ولد جاء فً معجم لسان العرب أن . وعارض الكتاب بالكتاب اي لابله



وجاء فً مختار الصحاح للرازي عارضه فً .المعارضة هً المحاذاة
بمثل  الٌه   أي اتى  صنع ما  بمثل   وعارضه  المسٌر أي سار حٌاله

 ما اتى به 
 

هً تلن المصابد التً لالها الشعراء فمال مثلها ؼٌرهم  (اصطالحا)و
معارضة لمصابدهم أي ٌمول الشاعر لصٌدة فً موضوع ما، فٌؤتً 
شاعر آخر، فٌنظم لصٌدة أخرى على ؼرارها، محاكٌاً المصٌدة األولى 
فً وزنها ولافٌتها، وموضوعها مع اظهار المدرة على التفوق علٌها 
من حٌث اللؽة واالسلوب والمعنى واالخٌلة الشعرٌة وانتماء الصور 
 البالؼٌة وما الٌها من امور التفوق الشعري 
 
و تمتضً المعارضة وجود حدث فنً او نموذج شعري ماثل أمام 
المعارض لٌمتدي به، وٌحاكٌه و ٌحاول تجاوزه او االتٌان بافضل منه 
على نفس النسك أي ضمن المافٌة الواحدة والروي الواحد والبحر 
 الواحد
والول انما هً نوع من المبارٌات الشعرٌة التً لد تجري بٌن 
الشعراء، مع العلم انها تختلؾ عن التملٌد فهً نوع من إثبات الذات 
والممدرةعلى اإلبداع الشعري وتبدأ بنظم شاعر معٌن لصٌدة رابعة 
فٌؤتً شاعر آخر ٌعارضها بنفس وزن هذه المصٌدة وموسٌماها 
الشعرٌة وبنفس لافٌتها وذلن لعدة اسباب منها اإلبداع داخل هذا النوع 
اذ ان هذا الشاعر أعجبه ذلن مثال فرؼب ان ٌكتب مثل هذه المصٌدة 
التً اعجبته او نمض معانً هذه المصٌدة وأفكارها حٌث ان الشاعر 
ربما ٌتبنى وجهة نظر مضادة، لكنه إمعانًا منه فً التحدي ٌلزم نفسه 
أن ٌبدع فً نفس المالب الشعري الذي التزمه الشاعر األول، فٌلتزم 
.نفس الوزن والبحر والمافٌة او الموسٌمى الشعرٌة كما ٌسمونها حدٌثا  
تختلؾ لصابد المعا رضات عن النمابض حٌث ان النمابض فن جدٌد فً 
الشعر العربً وربما ٌتعبره اخرون امتدادا لشعر الهجاء فً الجاهلٌة 
وصدر االسالم اال انه فً الوالع اتخذ طابعا جدٌدا فالنمابض لصابد فً 
منتهى الموة والبالؼة والعاطفة الشعرٌة تمتاز بطولها ولد لالها فحول 
شعراء العربٌة فً العصر االموي فً الرد على الخصم فٌها او الرد 
على لصٌدة الخصم بحٌث ٌنمضون ما فٌها من مدح وٌحولونه الى ذم 
والفخر الى هجاء وٌظهر كل منهم مثالب االخر ومعاٌبه ولومه 
وٌنسبون الفخر والمدح الى انفسهم اوالى لومهم ومن الٌهم راجع 



منتدى \ المنشورة فً مولعً اسالم سٌفالٌزٌشن (النمابض  )ممالتً 
.الشعر   
 

و ان النمابض زادت من حدة الخالؾ وشدة النزاع الحزبً        
والمبلً بٌن االطراؾ المتنازعة حٌث ذهب الشعراء فً البحث عن 
مثالب بعضهم البعض ومثالب الوامهم واللهاث وراء معرفة كل مثلبة 
فً الشاعر اوفً لومه وعشٌرته فً الماضً او فً الحاضر اال ا نها 
رسمت صورة لحٌاة الشعراء واحداث عصرهم فكانت مصدرا مهما من 
مصادر تارٌخ العصر الجاهلً فهً نبش فً التارٌخ وراء االحداث وما 
تمخض عنها من نوازع وامور تهم هذا الطرؾ او ذان انها البحث فً 
التارٌخ للمبابل العربٌة ومعرفة مفاخرها ومثالبها للفخر بها او الطعن 
 فٌها
 

المعارضات الشعرٌة ٌرجع تارٌخ ابداعها إلى فترة صدر               
لكعب بن زهٌر بن ابً سلمى فً مدح  (لصٌدة البردة )اال سالم مثل 

\النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والتً مطلعها   
 
 بانت سعاد فملبً الٌوم متبول

متٌم اثرها لم ٌفد ٌفد مكبول                                 
 
 تلن التً نالت إعجاب الشعراء كثٌراً فؤكثروا من معارضتها 
 
اما فً العصر االموي فان المعارضات لم تكن لد عرفت بعد باستثناء 
حالة بٌن الشا عر جمٌل بن معمر، والشاعر عمر بن أبً ربٌعة، فمد 
:لال جمٌل بثٌنة  

 
 عرفت مصٌؾ الحً والمتربعا

كما خّطِت الكؾُّ الكتاَب المرجعا                                  
 
:فمال عمر بن أبً ربٌعة معارضا  

 
 ألم تسؤِل األطالَل والمتربعا

.ببطِن حلٌات دوارس بلمعا                                     



 
فمد جاءت األلفاظ فً لصٌدة عمر بن ابً ربٌعة شبٌهة           

بمفردات لصٌدة جمٌل التً تمت معارضتها ، وهذا ال ٌنمص من لدر 
والمصٌدتان تعارضان لصٌدة الّصّمة المشٌري التً . المصٌدة الثانٌة

\ٌمول فً مطلعها   
 
 َحنَْنَت إلى رٌّا ونفُسَن باَعدَتْ 
 

مزاَرَن من رٌّا وشعباكما معا                              
 
ولٌل أن عمر بن أبً ربٌعة لد تؤثر بشعر جمٌل بن معمر فؤبدى 
\إعجابه برابٌته التً ٌمول فٌها   
 
 أؼاد أخً من آل سلمى فمبكر؟

أبن لً أؼاد أنت أم متهجر؟                                  
 
فعارضها عمر بمصٌدة رابٌة اٌضا تحاكٌها روعة وجماال من نفس 
:الوزن والمافٌة ومنها لوله  

 
 أِمْن آِل نُْعم أنَت ؼاٍد فمبكرُ 

ؼداةَ ؼٍد أم رابحٌن فمهّجرُ                                   
 
وفً العصر العباسً وجدت حاالت فردٌة اٌضا تؤثر فٌها الشعراء 
بمصابد فحاكوها اونسجوا على منوالها من ذلن لصٌدة ابً نإاس التً 
\ٌمول فٌها   
 
 ٌا رٌم هاِت الدواةَ والملما

أكتب شولً إلى الذي ظلما                                    
 

فمد عارضه الشاعر الخراز بمصٌدة التزم فٌها ذات الموضوع        
\والوزن والمافٌة وحركة الروي ٌمول فٌها   
 
 إن باح للبً فطالما كتما



ما باح حتى جفاهُ َمْن ظلما                                    
 
 ولم تكثر المعارضات فً الشعر العباسً اال انه ال ٌخلو من نماذج منها 
\فلما لال أبو تمام لصٌدته الرابعة   
 
 السٌُؾ أصدُق أنباًء من الكتب

فً حدّه الحدُّ بٌن الجدّ واللعبِ                                      
 
 عارضه الشاعر المٌسرانً بمصٌدة مماثلة مطلعها
 
 هذي العزابُم ال ما تدعً المُُضبُ 

.وذي المكارُم ال ما لالت الكتبُ                                       
 
 

مالا الدنٌا )أما المتنبً فمد عارضه الكثٌر من الشعراء حٌث انه 
كما لٌل فٌه وهل من شاعر بعد المتنبً فكل الشعراء . (وشاؼل الناس

\عٌال علٌه فعندما لال لصٌدته فً مدح سٌؾ الدولة   
 
 على لَْدِر أهِل العزم تؤتً العزابمُ 

.وتؤتً على لدر الكراِم المكارمُ                                   
 
:عارضها ابن زرٌن بمصٌدته التً مطلعها  

 
 أال هكذا فً هللا تمضً العزابمُ 

وتمضً لدى الحرب السٌوُؾ الصوارمُ                                  
 
 
:و عارضها الشاعر المابد أسامة بن منمذ بمصٌدة مطلعها  

 
 لن الفضل من دون الورى واألكارم

فَمْن حاتمٌن؟ ما نال ذا الفخر حاتمُ                                 
 



وعندما لال المتنبً لصٌدته االخرى التً ٌمدح بها سٌؾ الدولة، -
:ومطلعها   

 
 أعلى الممالن ما ٌُبنى على األَسلِ 

والطعُن عند محبٌهن كالمبلِ                                    
 
:عارضه الشاعر عبٌد هللا الموصلً بمصٌدة مطلعها  

 
 ظبا المواضً وأطراؾ المنا الذبل

ضوامنٌن لن ما جازوه من نفل                                 
 

وعندما لال المتنبً لصٌدته فً تفضٌل االعرابٌات على بنات الحضر -
:او بنات المدن او الحضرٌات التً مطلعها   

 
 بؤبً الشموس الجانحات ؼواربا

الالبسات من الحرٌر جالببا                                    
 
عارضه الشاعر صفً الدٌن الحلًِّ احد شعراء الفترة الراكدة بمصٌدة 
\مطلعها  
 
 ً  أسبلن من فوق النهود ذواببا

فجعلن حباِت الملوب ذواببا                                    
 
وكذلن لصٌدة البوصٌري فً مدح الحبٌب المصطفى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ولد 
:عارضها كثٌرون بعده   

 
ٌعد هذا الفن إحٌاء للفن العربً ولتراث الشعراء السابمٌن فً         

كل زمان ومكان، حٌث نشطت فٌه حركة الشعر العربً ولد شدت 
وبموة هذه المعارضات الشعرٌة ماضً الشعر العربً بحاضره وربما 
بمستمبله فً حالة وجود شعراء ٌتبعون هذا النسك من المصابد 
 العربٌة
 



ًّ ،فمد         و أن المعارضات وجدت اٌضا فً الشعر العربً األندلس
شعر األندلسٌون أنهم ألل من الشعراء العرب فً الشرق علماً فً علم 
الشعر فمام كثٌر من شعراء األندلس بمعارضة لصابد مشهورة لشعراء 
فً شرق البالد االسالمٌة كما تلمبوا بؤلماب كبار شعراء الشرق العربً 

، لكثرة معارضاته  (متنبً األندلس  )، فلمّب ابن دّراج المسطلً بـ 
؛ لكثرة معارضاته  (بحتري األندلس  )للمتنبً ، ولمّب ابن زٌدون بـ 

من ذلن معارضة أبً بكر األشبونً لرابٌة أبً فراس . للبحتري
:الحمدانً التً مطلعها  

 
ًّ الدمع شٌمتن الصبرُ   أران عص

ًٌن علٌن وال أمُر؟                                    أما للهوى نه  
 
:فمال األشبونً  

 
 ولٌل كهّم العاشمٌن لمٌُصهُ 

.ركبُت دٌاجٌه ومركبُهُ وْعرُ                                          
 
ومعارضة ابن دراج المسطلً ألبً نإاس التً ٌمدح فٌها الخصٌب، 
:ومطلعها  

 
 أجارةُ بٌتٌنا أبون ؼٌورُ 

ومٌسوُر ما ٌُرجى لدٌن عسٌرُ                              
 
فعارضه ابن دّر ا ج بمصٌدة ٌمدح فٌها المنصور بن أبً عامر، 
:مطلعها  

 
 ألم تعلمً أّن الثواَء هو الثرى

وأّن بٌوَت العاجزٌن لبورُ                                        
 
 
وعارض أبو الحسن البؽدادي الملمب الفكٌن الشاعر مسلم بن الولٌد 
:فً لصٌدته التً لالها فً مدح الرشٌد والتً لال فٌها  
 



ًّ الكؤَس ال تشربا لبلً  أدٌرا عل
وال تطلبا عند لاتلتً ذحلً                                     

 
:فمال ابو الحسن معارضا  

 
 ألٌة حال عن ُسنِّة العدل

ولم أصػ ٌوما فً هوان إلى العذل                                
 
 
:كما عا رضها دمحم بن عبد ربه صاحب العمد الفرٌد بموله  

 
 أتمتلنً ظلماً وتجحدنً لتلً

ولد لام من عٌنٌن لً شاهد عدل                                   
 

وعارض أبو بكر بن نصر اإلشبٌلً أبا تمام فً رابٌته التً ٌمدح فٌها -
:المعتصم والتً مطلعها  

 
 رلّْت حواشً الدهر فهً تمرمرُ 

وؼدا الثرى فً حلٌه ٌتكّسرُ                                              
 
:فمال ابو بكر اإلشبٌلً  

 
 انظْر نسٌَم الزهر رّق فوجههُ 

لن عن أسّرته السرٌة ٌُسفرُ                                     
 
ولد عارض الشاعر محمود سامً البارودي عظماء شعراء العربٌة 
 لممدرته الفابمة على مجاراتهم ولدرته على الخلك واالبداع 
 

ٌعتبر الشاعر الكبٌر أمٌر الشعراء أحمد شولً المتصدر فً         
شعر المعارضات فً العصر الحدٌث ؛ ألّن لصابده كانت بعثاً وإحٌاًء 
لمصابد البحتري فً الوصؾ ، والمتنبً ، وأبً تمام فً الحماسة ، 
والبوصٌري فً المدابح النبوٌَّة ، وابن زٌدون فً الؽزل ؛ فحممت 
.معارضاته إنجازاً ولوةً وإبداعاً   



 
ولبل ان اخرج من المول فً هذا الفن الجمٌل اود ان اذكر             

نوعا اخر من المصابد الشعرٌة اال وهً المطارحات و التً هً لرٌبة 
من المعارضات ولد ازدهرت المطارحات فً مجال األنس والسمر 
والشراب، من ذلن لصٌدة أبً نواس همزٌته فً وصؾ الخمر، والتً 
:مطلعها  

 
 دَْع عنن لومً فإّن اللوَم إؼراءُ 

وداونً بالتً كانت هً الداءُ                              
 
:-فعارضه الحسٌن بن الضحان بموله  

 
 بُدّلت من نفحات الورِد باآلء

ومن صبوحن دّر اإلبل والشاءِ                                  
 

كما عارضه ابن المعتز فً . فمد تابعه الخلٌع فً ذكر الخمر والشعوبٌة
:-لصٌدة ٌمول فٌها   

 
 
 أمكنت عاذلتً من صمت أباء

ما زاده النهً شٌباً ؼٌر إؼراء                                   
 

ولبل ان اختم هذا الموضوع الشٌك اذكر ثالث لصابد لد رالت         
لً فً هذا الفن وهً لصابد سٌنٌة المافٌة اولها للبحتري و عارضها 
كل من الشاعر احمد شولً والشاعر عبد هللا بلخٌر ٌعارضان فٌها 
البحتري وشولً كلٌهم احدهما بعد االخر حٌث تعتبر بحك اجمل 
\ المصابد المعارضة لبعضها فً الشعر العربً لحد االن   
\وهذه هً المصابد الثالث   
 

:-سٌنٌة البحتري- 1  
 



وصؾ الشاعر العباسً البحتري إٌوان كسرى فً سٌنٌته            
المشهورة التً تتوارد فً أبٌاتها العظمة التارٌخٌة لهذه الدولة التً 
:كانت ذات لوة عظٌمة ثم اضمحلت واندثرت ٌمول فٌها  

 
 ُصـــنُت نَفسً َعّما ٌُدَنُِّس نَفسً

َوتََرفَّعــــــــــُت َعن َجدا ُكّلِ ِجبِس                                       
 
 َوتَماَسكُت حٌَن َزعَزَعنً الدَهـر

التِماساً مــــــــــِنهُ ِلتَعسً َونَكسً                                      
 
 بُلَػٌن ِمن ُصبابَِة العٌَِش ِعـــــندي

َطفَّفَتها األٌَّـــــــــــاُم تَطفٌَؾ بَخِس                                       
 
 َوبَعٌدٌن مابٌََن واِرِد ِرفَـــــــــــــــهٍ 

َعلٍَل ُشـــــــربُهُ َوواِرِد ِخـــــــمِس                                       
 
 َوَكؤَنَّ الَزماَن أَصبََح َمحــــــموالً 

َهواهُ َمـــــــَع األََخّسِ األََخــــــــّسِ                                     
 
 لَو تَراهُ َعِلمَت أَنَّ اللـــــــــــٌَالً

َجعَلَت فٌِه َمؤتَماً بَعدَ ُعــــــــــرِس                                        
 
 َوهَو ٌُنبٌَن َعن َعجابِِب لَـــــــومٍ 

ال ٌُشاُب الـــــــبٌَاُن فٌِهم بِلَــــبِس                                         
 
 َوإِذا ما َرأٌََت صوَرةَ أَنطـــــاِكٌَّة

ارتَعـــــــَت بٌََن روٍم َوفُـــــــــرِس                                      ِِ   
 
 َوالَمناٌا َمواثِلٌن َوأَنوَشــــــــروان

زجً الُصفوَؾ تَحَت الِدَرفــــــِس                                      ُِ   
 
 فً اِخِضراٍر ِمَن الِلباِس عـــــَلى

صفََر ٌَختاُل فً َصبٌـــــؽَِة َورِس  أَ                                      



 
 َوِعراُن الِرجاِل بٌََن ٌَــــــــــــدٌَهِ 

فً ُخفوٍت ِمنُهم َوإِؼمـاِض َجرِس                                      
 
 ِمن ُمشٌحٍ ٌَهوى بِعاِمِل ُرمـــــحٍ 

َوُملٌحٍ ِمــــــــَن الِسناِن بِتُـــــرِس                                      
 
 تَِصُؾ العٌَُن أَنَُّهم ِجدُّ أَحــــــــٌاءٍ 

لَـــــُهم بٌَنَُهم إِشـــــــاَرةُ ُخــــرِس                                       
 
 ٌَؽتَلً فٌِهم ارتٌِابً َحـــــــــــتّى

تَتَمَّراُهـــــــــــُم ٌَداَي بِلَــــــــــمِس                                      
 
 َوتََوهَّمُت أَنَّ ِكسرى أَبَـــــــروٌزَ 

ًَّ َوالبَلَهبَذَ أُنــــــــسً                                   ُمعــــــــــاِط  
 
 َوَكؤَنَّ اإلٌواَن ِمن َعَجِب الَصنعَةِ 

َجوبٌن فً َجــــــــــنِب أَرَعَن ِجلِس                                      
 
 ٌُتََظنّى ِمَن الَكآبَِة إِذ ٌَبــــــــــــدو

ِلـــــعٌَنًَ ُمصـــــَبِّحٍ أَو مـــــَُمّسً                                     
 
 ُمزَعجاً بِالِفـــراِق َعن أُنِس إِلؾٍ 

عـــــَزَّ أَو ُمــــرَهماً بِتَطلٌِك ِعرِس                                      
 
 َعَكَست َحظُّهُ اللٌَالً َوباَت الُمشـ

تَـــــري فٌِه َوهَو َكــــــوَكُب نَحِس                                     
 
 فَهَو ٌُبدي تََجــــــــــــــلُّداً َوَعلٌَه

َكلـــــَكلٌن ِمن َكالِكِل الدَهـــِر ُمرسً                                   
 
 لَم ٌَِعبهُ أَن بُزَّ ِمن بُُسِط الــدٌباج

َواِســـــتَلَّ ِمـــــن ُستوِر الَمـــــمِس                                     



 
رٌن تَعلو لَهُ ُشـــــــــــــُرفاتٌن   ُمشَمّخِ

ُرفِعَت فً ُرإوِس َرضوى َولُـدِس                                      
 
 البِساتٌن ِمَن البٌَاِض فَما تُـــبِصرُ 

ِمـــــنها إِلـــــّا ؼـــــاَلبَِل بــــــُرِس                                     
 
 لٌََس ٌُدرى أَُصنُع إِنٍس ِلجـــــــِنٍّ 

نـِس                                      َسَكنـــــوهُ أَم صـــــُنُع ِجــّنٍ إِلِ  
 
 فََكؤَنًّ أَرى الَمراتَِب َوالمَــــــــومَ 

ذا مـــــا بَلَؽُت آِخـــــَر ِحّســــــــً إ                                   ِِ  
 
 َوَكؤَنَّ الُوفودَ ضاحٌَن َحســـــرى

ِمن ُولـــــوٍؾ َخلَؾ الِزحاِم َوِخنِس                                    
 
 َوَكؤَنَّ الِمٌاَن َوسَط الَمماصــــــٌرِ 

ـــــعَن بٌََن ُحـــــٍو َولُعــــــــِس                                  ٌَُرّجِ  
 
َل ِمن أَمــــــــــِس   َوَكؤَنَّ الِلماَء أَوَّ

َل أَمـــــِس                                  َوَوشـــــَن الِفـــــراِق أَوَّ  
 
 ً  َوَكؤَنَّ الَّذي ٌُرٌدُ إِتّـــــــــــــــِباعا

طامـــــِعٌن فً لُحولِِهم ُصبَح َخـمِس                                   
 
َرت ِللُسروِر دَهراً فَــــصاَرت  ُعّمِ

ِللـــــتَعَّزي ِربـــــاُعُهم َوالتـــــَؤَّسً                                    
 
 فَلَها أَن أُعٌنَها بِدُمــــــــــــــــوعٍ 

مولَفاٍت َعلى الصـــــَبابَِة ُحـــــبِس                                    
 
 ذاَن ِعندي َولٌََست الـــداُر داري

بِِإلتِراٍب ِمنها َوال الجــــِنُس ِجنسً                                    



 
 

 \سٌنٌة شولً -2

 
وصل شولً إلى بالد األندلس بعد رحلة طوٌلة مضنٌة فً أرجاء        

البالد عندما لرر االنجلٌز نفٌه من مصر شاهد خاللها األطالل واآلثار 
المتهدمة من المصور والمالع والجوامع، هٌجت لدٌه األحزان، وجددت 
به اآلالم وهزت فٌه الوجدان فؤثارت مشاعره وشحذت أحاسٌسه، 
وتجلت فً خٌاله لصٌدة البحتري، فانطلمت لٌثارة شعره بسٌنٌته 
معارضاً بها البحتري فً خضم الظروؾ السٌبة التً أحاطت به، وآثار 
الرحلة الشالة التً زادت من تعاسته وعذابه النفسً،و تطؤ لدمه أرض 
 األندلس التً تضم أروع صور التارٌخ اإلسالمً وأزهرها وأشرلها،
: فؤنشؤ ٌمول  

 
 اخـــــتالؾ النــــــهار والـــــلٌل ٌنسً

اذكــــــرا لـــً الصبا وأٌـــــام أنسً                                   
 
 وصـــــفا لـــً مالوة مـــــن شـــــباب

صـــــورت مــــن تصـــــورات ومس                                      
 
 عصـــــفت كالصبا اللــــعوب ومـــرت

ســـــنة حـــــلوة ولـــــذة خــــــــــلس                                     
 

هل سال الملب عــــنها: وســال مصر  
أو أسا جـــــرحه الـــزمان المإسً                                      

 
 كلـــــما مـــــرت الـــــلٌالـــً عـــــلٌه

رق، والعـــــهد فـً اللٌالً تمــــسً                                      
 
 مســـــتطـــــار إذا البـــــواخـــــر رنت

أول الـــــلٌل، أو عوت بــــعد جرس                                       
 
 راهـــــب فـــــً الضلوع للسفن فطن



كـــــلما ثرن شاعـــــهن بنــــــــــمس                                      
 
 ٌا ابـــــنة الٌـــــم، ما أبـــــون بـــخٌل

مـــــاله مولعاً بمـــــنع وحــــــــــبس                                     
 
 أحـــــــرام عــــلى بالبـــــله الـــــدوح

حــــالل للـــــطٌر من كـــــل جـــنس؟                                    
 
 كـــــل دار أحـــــك بـــــاألهـــــــــل إال

فً خبٌث مـــــن المـــذاهب رجـــــس                                  
 
 نفســـــً مـــــرجل، ولـــــلبً شراع

بهما فً الدموع ســـــٌري وأرســــً                                   
 

ومجران (الفنار)واجـــــعلً وجهن   
(مكس)و (رمل)بــــٌن  (الثؽر)ٌـــــد                                    

 
 وطـــــنً لو شـــــؽلت بالخلد عـــــنه

نازعتنً إلـــــٌه فً الخـــــلد نفسً                                     
 
 وهـــــفا بالفـــــإاد فـــــً سلســـــبٌل

(عٌن شمس)ظمؤ للـــــسواد مـــن                                         
 
 شهد هللا لـــــم ٌؽب عـــــن جـــــفونً

شخـــــصه ساعـــــة ولم ٌخل حسً                                       
 
 ٌـــا فــــإادي لكـــــل أمـــــر لـــــرار

فــٌه ٌبـــــدو وٌنجـــــلً بعـــــد لبس                                       
 
 عملـــــت لجـــــة األمـــــور عـــــموالً 

طالت الحوت طـــــول ســـبح وؼس                                      
 
 ؼـــــرلت حـــــٌث ال ٌصاح بطـــــاؾ



أو ؼـــــرٌك، وال ٌصـــــاخ لحـــــس                                       
 
 فلـــــن ٌكســؾ الشـــــموس نــهــاراً 

وٌســـــوم البـــــدور لٌـــــلة وكــس                                       
 
 ومـــــوالـــٌت لألمـــــور إذا مـــــــــا 

بلؽـــــتها األمـــــور صـــــارت لعكس                                     
 
 دول كالرجـــــــــــــــال مـــرتهـــــنـات

بمـــــٌام مـــــن الجـــــدود وتـــــعس                                      
 
 ولٌـــــال مــــن كـــــل ذات ســــــــوار

(فرس) و( روم)لـــــطمت كـــــل رب                                     
 
 ســـــددت بالهـــــالل لوســــاً وســلت

خنـــــجراً ٌنـــــفذان مـــــن كل ترس                                       
 

(دارا)و (خوفو)حكـــمت فً المرون   
(بعبس )(وألـــــوت (وابالً )وعـــــفت                                      

 
فً المشارق عــرش (مروان)أٌـــــن   
أمـــــوي وفً الـــــمؽارب كــــرسً؟                                     

 
 سممت شـــــمسهم فـــــرد عــــــــلٌها

نـــــورها كل ثالـــــب الرأي نـــــطس                                      
 
 ثم ؼابت وكل شمس سوى هـــــــاتٌن

تبلـــــى، وتنـــــطوي تحـــــت رمس                                      
 

(كسرى)إٌـــوان  (البحتري)وعـــــظ   
(عبد شمس)شـــــفتنً المصور من                                         

 
 رب لٌـــــل ســـــرٌت والبرق طـــرفً



وبساط طوٌـــــت والرٌـــــح عنسً                                         
 

بالـــــؽرب (الجزٌرة)أنظم الشرق فً   
وأطوي الـــــبالد حزنـــــاً لـــــدهس                                       

 
 فـــــً دٌـــــار من الخـــــالبؾ درس

ومـــــنار مـــــن الطـــــوابؾ طمس                                      
 
 وربى كالـــــجنان فً كنؾ الـــزٌتون

خـــــضر، وفـــــً ذرا الكرم طـــلس                                    
 
 لـــــم ٌرعـــــنً سوى ثرى لــــرطبً

لمست فٌه عــــــــــبرة الدهر خمسً                                    
 
 ٌـــــا ولى هللا مـــــا أصبح مــــــــــنه

وسمى صــفوت الحٌا ما أمــــــــــسً                                  
 
 لرٌة ال تـــــعد فً األرض كـــــــــانت

تمسن األرض أن تمــــــــــٌد وترسً                                     
 
 ؼشٌت ســـــاحل المحٌط وؼــــــــطت

لجة الروم من شراع ولـــــــــــــــلس                                       
 
 ركب الدهر خـــــاطري فــــً ثراهــــا

فؤتى ذلن الــــــــــحمى بــعد حـــــدس                                    
 
 فتجلت لً المصور ومـــــــــن فٌـــــها

من العــــــــــز فً مــــــــــنازل لعس                                      
 
 ســـــنة من كـــــرى وطـــــٌؾ أمـان

وصــــــــحا الملب مـن ضالل وهجس                                      
 
 وإذا الـــــدار ما بها مـــــن أنٌـــــــس



وإذا الموم ما لــــــــــهم مـــــن محس                                    
 
 ورلٌـــــك مـــــن الـــــبٌوت عـــــتٌك

جاوز األلؾ ؼٌر مــــــــــذموم حرس                                    
 

وتـــــراث (مــحـــــمد)أثـــــر مـــــن   
ذي الوالء األمس (للروح)صــــــــار                                    

 
 بلــــــــػ النجـــــم ذروة وتنـــــاهـــــى

  (لـــــدس)فً األساس و (ثهالن)بٌن                                   
 
 مـــــرمر تســـــبح الـــــنواظر فـــــٌه

وٌطــــــــــــــول المدى علٌها فترسً                                     
 
 وســـــوار كؤنـــــها فـــــً اســـــتواء

ألفــــــــــات الوزٌر فً عرض طرس                                    
 
 فـــــترة الدهـــــر لد كست ســـطرٌها

مــــــا اكتسى الهدب من فتور ونعس                                      
 

كـــــم تـــــزٌنت لعلــــــــٌم! وٌحـــــها  
واحــــــــــد الدهر واستعـــدت لخمس                                      

 
 وكـــــؤن الرفٌؾ فـــــً مسرح العٌن

مــــالء مــــــــــدنرات الــــــــــدممس                                     
 
 ً  ومكـــــان الكـــــتاب ٌؽـــــرٌن رٌـــــا

ورده ؼــــــــــابباً فــــــــــتدنو للـمس                                    
 

المبـــــارن فً  (الداخـــــل)صـــــنعة   
الؽـــــرب وآل لـــــه مٌامـــٌن شمس                                     

 
جـــــللت بؽبـــــــــار (لحمراء)مـــــن   



الدهر كالـــــجرح بـــــٌن بـرء ونكس                                    
 
 ً  كـــــسنا البرق لو مــحا الضوء لحظا

لمحتها العـــــٌون مـــــن طــول لبس                                   
 

ودار بنً األحمر (ؼرناطة)حصـــــن   
مـــــــن ؼـــــافل وٌمـــــظان نـــــدس                                   

 
(شٌرى)جـــــلل الثلج دونـــــها رأس   

فـــــبدا مــــــــــنه فً عـصابب برس                                    
 
 ً  ســـــرمد شـــــٌبه، ولـــــم أر شـــــٌبا

لـــــبله ٌــــــــــرجى البــــماء وٌنسً                                   
 

  )الحمراء)مشت الحادثات فً ؼرؾ 
مــــــــــشً النـــــعً فً دار عــــرس                                   

 
 هـــــتكت عــزة الحجـــــاب وفـــــضت

ســــــــــدة الباب مــــن سمٌر وأنسً                                 
 
 عـــــرصات تخـــــلت الخــٌل عـــــنها

واســــــــــتراحت من احتراس وعس                                  
 
 ومؽـــــان عـــــلى اللٌالـــً وضـــــاء

لـــــم تجــــــــــد للــــعشً تكرار مس                                   
 
 ال ترى ؼـــــٌر وافدٌن عـــلى التارٌخ

ساعـــــٌن فـــً خـــــشوع ونـــــكس                                   
 
 نملوا الطـــــرؾ فـــــً نضـــــارة آس

مـــــن نمــــوش، وفً عصارة ورس                                    
 
 ولبـــــاب مـــــن الزورد وتـــــــــــــبر



كالـــــربى الشـــــم بٌـــن ظل وشمس                                     
 
 وخطـــــوط تكـــــفلت للمـــــعانــــــــً

وأللفـــــاظـــــها بـــــؤزٌـــــن لـــــبس                                   
 
 وتـــــرى مجـــــلس السبـــــاع خـالء 

مـــــمفر المـــــاع مــــن ظباء وخنس                                     
 

وال جـــــواري الثرٌـــــا (الثـــــرٌا)ال   
ٌـــــتنزلن فـــــٌه ألـــــمار إنـــــــــس                                      

 
 مـــــرمر لامـــــت األســـــود عـــــلٌه

كـــــلة الظـــــفر لٌـــــنات المـــــجس                                     
 
 ً  تنثر المـــــاء فً الحـــــٌاض جمــــانا

ٌـــــتنزى عـــــلى تـــــرابب مـــــلس                                     
 
 آخـــــر العـــــهد بالجزٌـــــرة كــــانت

بـــــعد عـــــرن مــن الزمان وضرس                                      
 

راٌـــــة جـــــٌش: فتـــــراها تمـــــول  
باد باألمـــــس بـــــٌن أســـــر وحـس                                        

 
 ومفـــــاتٌحها ممـــــالـــــٌد مــــــــــلن

بــــــــــاعها الوارث المضــٌع ببخس                                        
 
 خـــــرج المــــوم فً كـــــتابب صـــــم

عن حــــــــــفاظ كموكب الدفن خرس                                      
 
 ركـــــبوا بالبـــــحار نعـــــشاً وكـــانت

تحــــــــــــت آبابهم هً العرش أمس                                      
 
 رب بـــــان لهـــــادم، وجـــــمـــــــوع



لمـــشت ومحــــــــــسن لمــــــــــخس                                       
 
 إمـــــرة الـــــناس هـــــمة ال تــــــؤنى

لـــــجبــان وال تســـــنى لــــــــــجبس                                      
 
 ٌا دٌــــــــــاراً نزلت كالخلد ظــــــــــالً 

وجـــــنى دانٌاً وســــــــــلسال أنـــس                                      
 
 مـــــحسنات الفـــــصول ال نـاجر فٌها

بمـــــٌظ وال جــــــــــمادى بـــــــمرس                                     
 
 ال تـــــحش العـــــٌون فـــــوق ربــاها

ؼـــــٌر حـــــور حــو المراشؾ لعس                                      
 
 ً  كســـــٌت أفـــــرخً بظـــــلن رٌـــشا

وربـــــا فـــــً ربـــان واشتد ؼرسً                                      
 
 هـــــم بـــــنو مـــصر ال الجمٌل لدٌهم

بمضـــــاع وال الصـــــنٌع بـــــمنسً                                 
 
 مـــــن لسان عـــلى ثنـــــابن ولـــــؾ

وجـــــنان عـــــلى والبـــــن حـــــبس                                
 
 حسبـــــهم هـــــذه الطـــــلول عـــظات

مــن جـــــدٌد على الدهـــــور ودرس                                  
 
 وإذا فاتـــــن التفـــــات إلـــى الماضً

فـــــمد ؼـــــاب عـــــنن وجه التؤسً                                  
 
 

و الشاعر عبدهللا بلخٌر كتب سٌنٌته معارضاً البحتري وشولً- 3  
:-لابالً   

 



 ذكرٌاتً مـــــــــــا بٌن ٌومً وأمسً
هً عمري ما بٌن سعدي ونــــــحسً                                 

 
 ضاع منها ما ضــاع فً مهمه العمر

وطواها بٌن اخـــــــــــــضرار وٌبــس                                  
 
 وتبمى منها الــــــــذي رسبت مـــــنه

رإى ال تــــــــرى بفــــــــكري وحسً                                 
 
 مومضات تشع طوراً وتخــــــــــــــبو

فً شرٌط، فً ظلمة الــــــذهن منسً                                  
 
 تتعــــــالى به حٌاتــــــــً وتكــــــــبو

بٌن كرب مـــــــن الزمان وأنســــــــً                                  
 
 خــــــــاض أمواجها شراعً ٌطـوي 

البـحر طٌاً بــــــــه ٌسٌر وٌــــــــرسً                                  
 
 تتؽشاه من أعــــــــاصٌر الـــــــهوج

)لدس)و (رضوى)مــــــــثال الجــبال                                      
 
 فهو ما بٌنها ٌؽــــــــوص وٌطــــــفو

ثــــــــم ٌمــــضً على ظهور وؼطس                                    
 
 هو عمر مضى ولد أذن العــــــــصر

فؤضحى مصــــــــبح العـــــــمر ممسً                                   
 
 وهــــــــو فً دورة المحاق فلم تبك

اللــــــــٌالً مـــــــن بدرها ؼٌر سدس                                   
 
 ما تبــــــــمى من ذكرٌــــــــاتً عنه

لــــــــطرات عــــــلى حصى منه ملس                                     
 



 جـــــؾ فً بعدها نداها فــــــــال تبتل
من مســــــــها بنــــــــانً بمــــــــسً                                   

 
 طافت الــــــذكرٌات بً فــــــــً ذرى

فً عالم على المجد مرسً (الحمراء)                                      
 
 طفــــــــت فٌها وفً حناٌاي مــــــنها

زفــــــــرات الواعً، العلٌم، الـــمحس                                    
 

(بنً األحمر)نادباً عــــــــزها، وملن   
فٌها، بــــــــهٌبة المــــــــلن مـــــكسً                                  

 
 طفت أرجــــــــاءها وبــــٌن صٌاصٌه

كــــــــؤنً أطــــــــوؾ فٌــــها برمسً                                   
 
 فً جموع تــــــــوافدت من زواٌا الـ

أرض كانت ؼــــــــرٌبة الــــدار لٌسً                                  
 
 تتاللى أنــــــــظارهم فــــــــً تاللٌهم

وتصــــــــؽً اآلذان فً كـــــــل دعس                                  
 
 فً وجوم كؤنهم فــــــــً عـــزا موت

فــــــــمٌد لــــــــهم ورنــــــــات تمــس                                  
 

وال ؼـــــــالب إال  (الحمرا)هً هذي   
أمس (دار الخــــــــالفة)هلل كــــــــانت                                  

 
 كانت الملن والخــــــــالفة والــــــفتح

آلل مــــــــن العــــــــروبة شــــــــمس                                
 

  )بنً األحمر)ثـــــم زالت وزال ملن 
مــــــــــــــــنها لمــــــــا أصٌب بنـكس                                 

 



لسطنـ)و (دارا)مثل ما زال مـــــــلن   
تحمس)فً األرض بعــــد ملن  (طٌن                                 

 
إسكندر)و (هٌـــــــنبال)وانتــــــــهى   

(فرس)و( روم)وانهار مـــلن  (األكبر                                   
 
 سنة الكــــــــون أن ٌزول وٌنــــــــهار

بناء البانً عــــــــــــــــلى ؼــــٌر أس                                   
 

أوروبا)على مفرق  (حمراإنا)تلن   
مــــــــنار ٌهدى بــــــــه كل مـــــمسً                                  

 
 وهً فً حمرة العمٌك تـــــــــــراءت

تتــــــــألأل وفــــــــً برٌك الــــدممس                                   
 
 مشربباً إلى رفافها أرنو إلٌهــــــــــــا

تفــــــــٌض بالــــــــحزن نفـــــــــــسً                                   
 
 خــــــاشع الطرؾ عندما الح لــــــــً

(كرسً)و (تاج)والح  (المصلى)فٌها                                 
 
 فالشعرت مشاعري وتـــــــــــــراءت

لـــــــً رإى حاضري الحزٌن كؤمسً                                
 
 خـــٌلت لً تموج أكــــــــنافها بالخٌل

كالصبح فً صهــــــــٌل وعـــــــــــس                                 
 

تــــــــزهو (الخالفة)أشرلت فً سنا   
بــــــــرجال شــــــــم المعاطس نــطس                                

 
)حمٌر)ومن  (تجٌب)والكرادٌس من   

(لٌس)الفــــــــتوح و (صنــــــــهاجة)                                
 



 ولــــــــفوا فً رماحــــــــهم وظـباهم
كــــــــسنا الفــــــجر بٌن طرد وعكس                                 

 
 فً ظــــــــالل المصفمات من الراٌات

(أوس)تــــــــرؾ و (خزرج)فــــــــً                                   
 

من  (العــرب)فوق هامات لــــــــادة   
(عبد شمس)ومـــن بنً  (عبد مناؾ)                                 

 
 واألذان الــــــــداوي عـــلى الهضبات

الخضر ٌدعو إلى فرابض خــــــــمس                                  
 
 تتعــــــــالى به لراهــــــــم وتسمـــــو

حــــــــٌن تصحو علٌه أو حٌن تمسً                                
 

فً إٌوانه (الخلٌفة)وتــــراءى لً   
مصــــــــبحاً بــــــــها أو ممــــــــسً                                   

 
 حوله الفاتحون فــــــــً زرد الفوالذ

ٌــــــــزهون فــــــــً إبــــــــاء وبؤس                                  
 
 فلن شع بالشموس أنـــــــار الؽرب

عــــــــبر المــــــــرون فــــً كل درس                                 
 

(أوروبا)ما رأت فــــــً ظالمها لبله   
ضٌــــــــاء ٌضــــــــًء فٌـــــها بمبس                                 

 
(ؼرناطة)وسنا  (لرطبا)مثل أضواء   

(بلنس)فــــــــــــــــً الدجــــــى ونور                                   
 
 كـــانت األرض كلها تتــــــــــــــــاللى

حــــــــــــــــول أبوابها ومن كل جنس                                  
 



 تتلمى العلم الؽزٌر على أعــــــــالمها
الؽر من إمــــــــــــــــام وكٌـــــــــــس                                   

 
الجر)و (الؽال)و (الرومان)ووفود   

حول األبواب أطــــــــــٌاؾ نكس (مان                                    
 
 ولفوا فً الصفوؾ ٌلتمسون اإلذن

ال ٌنــــــــــــــــبسون فٌها بنــــــــــبس                                  
 
 كلما الح حاجب حفت األنظـــــــــــــار

مــــــــــــــــنهم به ولــــــــفت بـوجس                                  
 
 كـــــلهم شاخص إلى اإلذن فً ؼمزة

طــــــــرؾ أو فــــــــً إشارة خــــلس                                  
 
 شــــــــرؾ باذخ لهم أن ٌمــــــــوموا

فــــــــً صـــفوؾ على ظالل الدرفس                                 
 

فٌها (الخــــــــــــــــالفة)ٌستظلون بـ   
وهً عدل ٌبنــــــــً وٌنــشً وٌكسً                                  

 
(بنو األحمر)بنـــــاها  (حمراإنا)تلن   
ٌضـــــــــــــــــحً الخٌال فٌها وٌمسً                                   

 
 تخت مــــــــــلن اإلسالم فوق روابً

الخــــــــــضرا ألٌم وأرسً (البٌرٌنه)                                   
 
 فاحت األرض حولها بالربٌع الطـــلك

لــــــــد ضاع من خــــــــزامى وورس                                   
 
 عبك ال تــــــــــــــــزال أستارها تنفثه

فــــــــً األكــــــــؾ، فً كــــــل لمس                                    
 



 وهً تــــــــختال فً مطارفها الحمرا
عـــــــــــــــروساً ٌزهو بها لٌل عرس                                  

 
 طفت فٌها أجر خطوي، ودلــــــــــات

فــــــــــــــــإادي تمود ترجٌع دعــسً                                 
 
 وتجــــــــــــــــولت بٌن أرولة المصر

حــــــــــــــــزٌناً فً خٌبتً بعد ٌؤسً                                   
 
 تتوالى خواطــــــــري ورإى شجوي

بــــــــــــــــذهنً على خٌالً وهجسً                                   
 
 حٌنما راعــــــــنً الذي راعنً منها

فــــــــــــــــحوللت فً لنوطً وبإسً                                 
 
 وتحــــــــسست مهجتً وعرى للبً

فـــــــــــــــــــــــــــلم أهتد إلٌها بحسً                                   
 
 فتهاوٌت خابر العــــــــــــــــــــزم ثاو

واضــــــــــــعاً راحتً من حول رأسً                                   
 
 شـــــــــــارد الذهن ال أرى ما أمامً

حاسباً رجـــــــــس أمتً أمس رجسً                                   
 
 وعــــــــلى هامتً هوانً على نفسً

هـــــــــــــــوان المجنى علٌه المخس                                    
 
 فكـــــــــــــــــــؤنً وحدي الملوم على

تعـــــس جدودي ٌهزنً هول تعسً                                    
 
 تــــــــــــــــلن حمراإنا وحٌن أسمٌها

أســــــــــــــــمً ما أفـــــــتدٌه بنفسً                                    
 



 مجــــــدنا األعظم الذي انمض وانهار
وما زال ذكــــــــــــــــــره الٌوم لدسً                                 

 
على مشارفها لبلً (شولً)نـــــــاح   

فً تؤس (البحتري)تشـــــــــــــاجى بـ                                 
 
 وتشاجٌت منهما حـــــــــــــــٌن سالت 

دمــــــــــــــوعً على ٌراعً وطرسً                                  
 

المصر)وتمادٌت حٌن زاحمت فـــً   
  (سالبرن)فــــــــــً ؼرور ( األمٌرٌن )(                                

 
دار أبً)فمصور الحمــــــــــــــــراء   

داري والجنس ال شن جنسً (سفٌان                                  
 
 حــــــــــــــامالً راٌتً أهز بها شعري

تعــــــــــــــــــالت به جذوري وؼرسً                                
 
 ما تخطتنً الصفوؾ فمن حــــــــولً

(عنسً)و (عبسً)و (لٌسً)وخلفً                                      
 

فمد (عكاظ)جـــــــــــــــزتهم فً سما   
رؾ جنـــــاحً على السحاب وجرسً                                  

 
 ٌتبـــــــــــــــــــــارون فً لحالً وهم

خــــــلؾ ؼباري على مدى لاب لوس                                 
 

(سدرة المنتهى)وأنا عــــــــــــــــــند   
أرنو إلـــــــــــــٌهم على أهازٌج لعس                                   

 
 ال أبــــــــــــــــالً بؤن ٌؽص بما للت

شــــــــحٌح اإلنصاؾ فً ضٌك نفسً                                   
 



 فكثٌر أال ٌمال لــــــــــــــــمن أحـــسن
أحســـــــــــــــــنت، فً الزمان األخس                                 

 
(الحمرا)هـــــــمسات رنت بؤذنً فً   

كهــــــــــــــــمس الجنً فً أذن إنسً                                 
 
 فترٌثت فــــــــً ممــــــــــــــــاصٌرها

أصــــــــــــؽً إلٌها بكل وعًٌ وحسً                                 
 
 سابحاً فــــــــً مشاعري فً متاهات

تاللى فٌــــــــــــــــــــها ٌمٌنً بوجسً                                
 
 كٌؾ كـــــــــنا، وها هو الٌوم ما كان

وكـــــــــــــــــــــنا، أطالل سعد ونحس                                
 
 هً هذي دٌارهم عـــــــــــــبرة الدنٌا

وكــــــــــــــــــــــبرى العظات للمتؤسً                                 
 
 بمٌت عبرة ٌطــــــــــــوؾ بها الناس

وتــــــــــــــــــرنو لها العٌون فتخسً                                  
 

ساحــــــــاتها ماجت (السٌاح)وٌحج   
بؤفواجهم بزهــــــــــــــــــــــــو ومٌس                                 

 
 كل ركـــــــــــــــــــــــن منها ٌبن لما 

مـــــــــــــــــر علٌها من ناببات وحس                                
 
 بحــــــــــــــــت النابحات فٌها عــــلى

اال ضــــــــاع ٌندبن فً مواكب عمس                                 
 

بنً األحمر (شعار)وأمحى ما عــــدا   
وما زال فضــــــــــــــــــــلة المتحسً                                  

 



(وال ؼالب إال هللا)وهو فــــٌما ٌرى   
فٌه أسى الخــــــــــــــــــطوب المإسً                                

 
فً سوق (السٌاح)ٌصــــــــــــــــطفٌه   

فــــً هزء من أصٌب بمس (ؼرناطة )                               
 
 جــــــــــــــــــعلوه مثل الدنانٌر ذكرى

حــــــــــــــــــول أعنالهم تـدلى بسلس                                   
 
          

  اما المطاردات الشعرٌة فً نوع من المبارٌات او المسابمات        
فً الشعر ظهر احدث من المعارضات والمطارحات وٌستعمل فً 
 السبالات الشعرٌة فً الدواوٌن والتجمعات وفً الكتاتٌب والمدارس

باحد ابٌات  (مفردا او جماعات  )وهً ان ٌاتً الفرٌك المتسابك 
الشعر فٌاتً االخر ببٌت من الشعر اٌضا ٌبدا بحرؾ المافٌة التً انتهى 
به البٌت االول او الذي لاله الفرٌك اال ول وهكذا ٌتبارى الفرٌمان حتى 
ٌعجز احدهما عن االتٌان ببٌت شعر ٌبدا اوله بحرؾ لافٌة الفرٌك 

وهذا ما كنا . االخر فٌاتً به الفرٌك االول فٌكون الفوز او الؽلبة له 
.نفعله من نحن طالب فً المدرسةالثانوٌة فً درس اللؽة العربٌة   
: مثال على ذلن ٌمول المتسابك االول  

 
 ان العٌون التً فً طرفها حور 

لتلننا ثم لم ٌحٌٌن لتالنا                                        
 
: فٌمول االخر   

 
  نحن لوم ابت اخاللنا شرفا 

ان نبتدي باالذي من لٌس ٌإذٌنا                              
 
:فٌمول االخرومن حرؾ النون اٌضا حٌث انتهى البٌن فً حرؾ النون   
 
 نملوا الطـــــرؾ فـــــً نضـــــارة آس

مـــــن نمــــوش، وفً عصارة ورس                             



 
وعلى الطرؾ االخر ان ٌاتً ببٌت ٌبدا بحرؾ السٌن  الن البٌت  االخٌر 
انتهى بحرؾ السٌن  وهكذا حتى ٌعجز احد الفرٌمٌن  فٌاتً به الفرٌك 
 االخر فٌكون الفرٌك  الفابز
 
 
 
 
 
 
************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          الفصل الخامس 
 
 

  شعراء العربٌة فً العصر  االموي 
 
 

جرٌر  بن عطٌة                

 
 
            هو جرٌر بن عطٌة بن حذٌفة الخطفً من لبٌلة ٌربوع ومن 
 رهط كلٌب



لضى طفولته ,  فً بٌت فمٌرشؤ ولد فً خالفة عثمان بن عفان ون
.وصباه ٌرعى االؼنام     
 ولال الشعر  منذ صؽره متحدٌا كل الظروؾ الملمة به
 

لضى   جرٌر فترة شبابه  بالٌمامة  وتهاجى فً الشعر مع              
ن علٌها  بعد المضاء يدق ثم انتمل الى البصرة عند سٌطرة االمويز الفر

على ثورة مصعب بن الزبٌر وظل ٌتهاجى مع الفرزدق الذي كان ساكنا 
فٌها ولد مدح  جرٌر فٌها  بشر بن مروان  والحجاج بن ٌوسؾ الثمفً 
 وؼٌرهما وكانا هذٌن  من والة االموٌٌن علٌها وكان  الحجاج  سببا 
فً وصول جرٌر الى الخلٌفة االموي  عبد الملن بن مروان لمدحه  ثم 

 وسلٌمان بن عبد الملن  بن عبد الملن مدح  الخلفاء االموٌٌن  الولٌد
بن عبد العزٌز وٌزٌد بن عبدالملن وهشام بن عبد ر  بن مروان  وعم

الملن وعد من شعراء الخالفة والبٌت االموي فً ولت  كانت لبٌلته  
 ضد الحكم االموي 
 
     بمً  جرٌر  ٌنافس  االخطل والفرزدق بمدحه  لخلفاء بنً امٌة  
 اال ان نشبت بٌن الفرٌمٌن   مهاجاة عنٌفة  ازدادت عنفا بمرور الزمن

. هجرٌة114 سنة   جرٌر  حتى توفًواستمرت   
 

اشتهر جرٌر بالهجاء والمدٌح حتى عد  من اشهر شعراء            
العصر االموي  واشهر شعراء الهجاء  فً العربٌة وٌتمٌز هجاإه 

ذاءة والسب  والمهاترة وتمصً عٌوب خصومه ومثالبهم  ومثالب ببال
سخرٌة الذعة وتهكم ممذع  ب ا ٌة منهزخمالوخاصةالوامهم وفضحها  

ولعل ذلن ٌرجع الى نشوبه فً بٌت  وضٌع حمٌر واشتداد العصبٌة 
ٌة  والخصوما ت السٌاسٌة فً زمنه والتً كان طرفا فً كللالمب  

. منها اضافة الى شاعرٌته الفذة  
 
         ولد خص فً هجابه الشاعرٌن االخطل والفرزدق اكثر من 
ؼٌرهما لهذه االسباب ولوجود المنافسة بٌنهم على  مدح الخالفة 
والتمرب منها  فكان ٌعٌب على الفرزدق  تهكمه  وفسمه ومجونه  
وعلى االخطل نصرانٌته وشربه الخمرة وانتصار لٌس على تؽلب  وما 

 ٌإٌد ما للناه صب علٌهما فً النمابض من سباب وهجاء ممذع وشدٌد
.فً الهجاء   



 
       باالضافة الى الهجاء برع جرٌر فً المدح  وخص به الخالفة 

لمعالجة والحصول على المال   االموٌة وامرابها  وكان مدحه للتكسب
فمر حالته كما برع فً الؽزل التملٌدي الذي افتتح به لصابده وكذلن 
 اشتهر بالفخر والرثاء والوصؾ
 
    ومن خالل تتبعً لشعر جرٌر الحظت ثالثة امور لم اجدها عند 
:-ؼٌره من الشعراء   

افضل مالٌل فً  من ان جرٌر لال بٌتٌن فً شعر الؽزل ٌعدان  -  االول 
رؼم كونه لٌست من شعراء الؽزل ولم ٌتوله باحد -  الؽزل بالعربٌة
ولم ٌمل الشعراء مثلٌهما   فً الشعرالعربً على مدى - اوٌعشك احدا

:العصور  
 
    ان العٌون التً فً طرفها حور
                          
                                   لتلننا ثم  لم  ٌحٌٌن لتالنا 
 
  ٌصرعن ذا اللب حتى ال حران به 
                                وهن اضعؾ خلك هللا انسانا
 

 فافحمهم  فً النمابض والهجاء  انه تكالب علٌه الشعراء -ي  والثان
  والوى معنى واشد لصابداواسكتهم ونمض لصابدهم بافضل منها

وجود شعر النمابض فً العربٌةفً  وكان سببا  اسلوبا   

طٌبة نفس جرٌر  جعلته ٌنسى كل مالاله فٌه الفرزدق من  -  والثالث
  به لام برثا  انه  لما سمع بوفاة الفرزدقهجاء ممذع فً لصابده اذ

  رثاء فً لصٌدة رابعة تعد من روابع الشعر العربً  و تنم عن افضل 
 الخلك العربً االصٌل
 
         شعر جرٌر من الطبمة االولى وانً ألعتبره من اشهر شعراء  

 كان شعره مفهوم اللفظ سهل العبارة  .العربٌة فً العصر االموي
 ه تنسجم معه أواضح المعانً جٌد المبانً خال من التعمٌد عندما تمر

  .نشدن به حاضرا ا كانه لاله االن  او وتنفتح نفسن الٌه  



  ٌمول  فً لصٌدة  فً  مدح الخلٌفة شارحا حالته المالٌة
\ مستجدٌا   
 
     اشكو الٌن فاشتكً  ذرٌة 

ال  ٌشبعون   وامهم  التشبع                             
 
   كثر و اعلً فما ٌموت كبٌرهم

حتى الحساب وال الصؽٌر المرضع                          
 
 
  واذا نظرت ٌرٌبنً   من امهم

عٌن    مهججة     وخد    اسفع                           
 
–من روابع شعره فً الؽزل   

 
 ٌاأم عمـرو جـزان هللا مؽفـرة 

  ردي علً فإادي كالـذي كانـا                                      
 
 ألست أملح من ٌمشً علـى لـدم
                                   ٌا أملح الناس كل النـاس انسانـا
 
 ٌلمى ؼرٌمكم من ؼٌر عسرتكـم 
                                    بالبذل بخال وباالحسـان حرمانـا
 
 لد خنت من لم ٌكن ٌخشى خٌانتكم 
                                        ماكنت أول موثـوق بـه خانـا
 
 لمد كتمت الهوى حتـى تهٌجنـً
                                       الأستطٌـع لهـذا الحـب كتمانـا
 
 كاد الهوى ٌوم سلمانٌـن ٌمتلنـً
                                          وكـاد ٌمتلنـً ٌومـا ببٌـدانـا



 
 البارن هللا فً من كان ٌحسبكـم 
                                     اال على العهد حتى كانـا ماكانـا
 
 البارن هللا فً الدنٌا اذا انمطعـت 
                                      أسباب دنٌان من اسبـاب دنٌانـا
 
 مااحدث الدهـر مماتعلمٌـن لكـم
                                      للحبل صرما وال للعهـد نسٌانـا
 
 ان العٌون التً فً طرفها حـور
*                                         لتلننـا ثـم لـم ٌحٌـن لتـالنـا  
 
 ٌصرعن ذا اللب حتى الحران به 

*وهن اضعـؾ خلـك هللا انسانا                                        
 
 ٌاحبذا جبل الرٌـان مـن جبـل 
                                      وحبذا ساكن الرٌـان مـن كانـا
 

وهذٌن البٌتٌن  من اجود مالالته العرب فً الؽزل*   
 
  -:  اما فً رثاء الفرزدق فمد لال

 
 لعمري لمد أشجى تمٌمـاً وهدهـا 
                                 على نكبات الدهر موت الفرزدق 
 
 عشٌـة راحـوا للفـراق بنعشـه 

إلى جدٍث فً هوة األرض معمـِك                                  
 
 لمد ؼادروا فً اللحد من كان ٌنتمً 

إلى كل نجم فـً السمـاء محلـِك                                   
 
 ثوى حامل األثمال عن كل ُمؽـرمٍ 



ودامػ شٌطان الؽشـوم السملـِك                                 
 
 عمـاد تمٌـم كلهـا ولسانـهـا 

  وناطمها البذاخ فـً كـل منطـِك                               
 
 فمن لذوي األرحام بعد أبن ؼالٍب 

  لجاٍر وعاٍن فً السالسـل موثـكِ                             
 
 ومن لٌتٌم بعد موت ابـن ؼالـب 

  وأم عـٌـال ساؼبـٌـن ودردِق                                
 
 ومن ٌطلك األسرى ومن ٌحمن الدما 

  ٌداه وٌشفً صدر حـران ُمحنَـِك                            
 
 وكم من دٍم ؼـاٍل تحمـل ثملـه 

وكان حموالً فً وفـاٍء ومصـدِق                               
 
 وكم حصن جبار ُهمـاٍم وسولـٍة 

إذا مـا أتـى أبوابـه لـم تؽلـك                                   
 
 تفتـح أبـواب الملـون لوجهـه

  بؽٌـر حجـاب دونـه أو تملُـِك                                
 
 لتبِن علٌه األنس والجن إذ ثـوى 

  فتى ُمضٍر فً كل ؼرٍب ومشـرِق                           
 
 فتًى عاش ٌبنً المجد تسعٌن حجـةً 

  وكان إلى الخٌرات والمجـد ٌرتمـً                         
 
 فما مات حتى لـم ٌُخلـؾ وراءه 

ة واٍد صولـةً ؼٌـر مصعـكِ ل بحً                               
 
 



 

*************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمر بن ابً ربٌعة              

 
 
  بن ابً ربٌعة  المخزومً   ومخزوم احد فروع   عمر            
.لرٌش  لبٌلة   

 هجرٌة فً خالفة عثمان بن 23 \ولد فً المدٌنة المنورة سنة        
عفان  من اسرة معروفة بثرابها وجاهها  وكان ابوه فً عهد رسول 

هللا علٌه وسلم والخلفاء الراشدٌن والٌا على الٌمن   صلى دمحم هللا  
 

 ورث عمر عن ابٌه  ثروة طابلة  مكنته العٌش فً ثراء           
العبث  وانصرؾ الى حٌاة اللهو لذا ونعمة وحٌاة مترفة واسراؾ  

. فٌها على ذلن   أومطارة النساء ولد ساعدته البٌبة لتً نش  
  



  المطارداتالمتتبع لشعره ودٌوانه   ٌتعجب  من سرده  لهذه       
ا صادلا   انما ظل بة حأولم ٌحب امروالمصص الماجنة فً اؼلبها  
نت   كاالنساء الجمٌالت اٌنمافً   والؽنج ٌطارد الجمال والدالل 

المطاردات والمؽامرات الؽرامٌة فٌه  حتى لٌل انه كان ٌتخذ من مواسم 
او تً ٌاتٌن للحج  ال الوة مراته وترصده النساالحج ولتا مالبما لمػ

ومعرفةاوضاعهن  واالتصال بهن  فاشتهر  كثٌرا  وكانت العمرة 
 فً حبابل حبه ومؽامراته  لجماله نالنسوة  ٌتحاشٌنه  لألال ٌمع

 حتى  رلٌك  وشعره ال المعسولوحسنه وتمكنه من اصطٌادهن بكالمه
 لدى  هانه خافت  االسر الشرٌفة والملتزمة على اعراضها منه  وشكت
 جزر الى الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز  الذي نفاه فً احدى المرات 

البحر االحمر ولم ٌسمح له بالعودة اال بعد  توبته  ولد تاب  فً اخر 
 حٌاته وبعد زواجه من كلثوم المخزومٌة

  هجرٌة93  \ابً ربٌعة  عام        توفً عمربن
 

 وٌمتاز شعره  فً اؼلبه ة  والتؽزل بها أ      اختص شعر عمر  بالمر
ها تفعاالنة وعواطفها ونفسٌتها وهواجسها  واأبمدرته على وصؾ المر

 حبها  لوصؾ  رؼبتها و وكل ما ٌتعلك بها منتشوق والحب ومٌلها لل
 ة لحظت عمرأب  وحتى لٌل ما من امر جمالها وحسنها والتعبٌر الجاذ

بن ابً ربٌعة وهوٌتمرب منها وٌصؾ لواعج حبه لها اال ولعت فً 
. وعشمه  حبهن شر  

 
 ملفت ضحامٌة بشكل  ؾاهر فً شعره سرد المؽامرات الؽرتواش        

للنظر لم تالفه الطبٌعة االجتماعٌة العربٌة ولم تؤلفه  الخلك او الحٌاة 
 وتالحظ فً شعره اٌضا الحوار التمثٌلً  او السرد العربٌة انذان 

لالت وللت ثل  المصصً للحادثة  م  
 

ٌثٌر الخلجات النفسٌة وٌثٌر العواطؾ الكامنة      لذا جاء شعره سهال  
ي  الرلٌمة والعبارات نالمعاٌتمٌز ب  لرٌب من النفس لرٌب من الملب   

مثٌرة  فً الحب  ودون اسبذان  الملب مباشرةلج  التً تالمرهفة  
لمحسوس الؽزل اعواطؾ السامع والمارئ   او المتلمً  وخاصة    

– ٌمول فً تؽزله  من لصٌدة له   
 
 كٌؾ اصطباري  على فتاة طفلة



بٌضاء فً لون لها ذي زبرج                                      
 
    و  لما  تعاظم  امر وجدي فً الهوي
                                    وكلفت شولا  بالؽزال    االدعج
 
  فسرت فً دٌجور  لٌل  حندس 
                                    متنجدا    بنجاد   سٌؾ    اعوج
   
  حتى دخلت على الفتاة  وانها
                                   لتحط  نو ما  مثل   نوم    المنهج
 
 فلثمت  فاها     اخذا  بمرونها

رد  ماء  الحشرج          ب                               شرب  النزٌؾ ب  

  
************************************************   
 
 

   العذري ةجمٌل بثٌن               
      

 هو جمٌل بن عبد هللا بن معمر ولد بوادي المرى بالمرب من          
.المدٌنةالمنورة  
 

احب جمٌل ابنة عمه  واسمها بثٌنة  وبادلته  الحب والشوق          
 او تلمب  كذلن  وتذكر  (جمٌل بثٌنة  )  باسمها والهوى حتى تسمى

 الرواٌات 
 ان حبهما  نشا من خالؾ  بٌنهما  كان فٌه السباب والشتم لبعضهما  

  : فً شعرهٌمول مخاطبا لها
 
   اول  ما لاد المودة بٌننا
                             بوادي  بؽٌض ٌابثٌن  سباب 



  فملت لها لوال  فجاءت بمثله
                               لكل كالم  ٌابثٌن     جواب
 

 تؽزل جمٌل فً بثٌنته  حتى شاع  خبرهما بٌن الناس وانتشر         
 ان شعرالحب والشوق  من  وهذا معروؾ واشتهر شعره على كل لسان

 لمربه من النفس وكونه ٌعبر ٌنتشر كثٌرا وٌحفظه الشباب  والصبٌان 
فٌمع فً  وكل من فً للبه  عاطفة  فٌاضة عما فً خوالجهم وعواطفهم 

 الملب النه صادر عن للب مثله 
 

 ولد طلب  (جمٌل بثٌنة  )– كل لسان  فلمب  على شعره انتشر      
 لما لد   على شرفه ا له  حفاظاهجمٌل ٌد حبٌبته فامتنع ابوها من تزوٌج

 ٌوجه الٌه من تهم باطلة فً عرضه  وهذه حالة  التزال  ماثلة فً
  ال تزال المجتمات  الفمٌرة والعوابل الملتزمةالجتمع العربً المروي او

 وانً ألعرؾ ابنة  احبت شابا  وشاع  وتتجنبه لول الممٌت ت  الخوؾ
 وحبه لها له رؼم لرابته منها زوجها خبرهما فخطبها من ابٌها فلم ي

 والتزال ؼٌر متزوجة  حٌث وشٌوع هذا الحب بٌن الناس فً المنطمة  
 الذي  فخطبها  اخر بلؽت االن فوق الخمسٌن من عمرها   واخرى احبت

ٌزوجها  المنطمة فلم حبهما فً ما  بٌن من ٌعرفهما وفً ترٌد   واشتهر 
ن احد الرجال الذٌن ذهب بجملة من ذهب لخطبتها لحبٌبها   ابوها له   اال

  :وكان متزوجا لال لوالدها

 لال  ؟؟ تعطٌها لً ااذن لمن ترٌد ان تعطٌها ولد بلؽت فوق الثالثٌن  -
 -  والدها 

 انً موافك  نعم  -

زوجته  ل ضرةفاعطاها له وتزوجها        
 

 لم  و  لكن جمٌل استمر فً حبه لها جمٌل تزوجت بثٌنة من ؼٌر     
  فاضت عبراته  فً لصابده  وولها  وٌتركها  بل زاد فٌها حبا وشولا 

فٌها  فكان ان شكاه والدها الى الخلٌفة  مروان بن الحكم   فهرب  الى 
    .الٌمن بعد ان اهدر الخلٌفة دمه  ولم ٌعد اال  بعد    وفاة الخلٌفة 

حبه لها فاضطر  لم أ وشوله  و حبه لبثٌنة  وعاد من جدٌد لٌعاود ذكر
 للشر ولصٌانة عرضهم فتبعهم مرتحال نبا الشام تج اهلها الى الرحٌل الى

 وعبر عنهما  الناس ه عابه بما ٌمولال خلفهم الى الشام  ؼٌر هٌاب و
\  حبه لها فٌمول له فً عن مشاعره  تجاه لوم الناس   



 
      وال زادنً الواشون  اال صبابة
                                     وال كثرة الناهٌن اال تمادٌا
 
              عند ذلن اضطر اهل بثٌنة  ان  ٌهددوه بالمتل   ان لم ٌتركها 
 فاضطر الى السفر الى مصر لعله ٌنساها هنان  حٌث بمى فٌها بمٌة 

  هجرٌة82حٌاته  اال ان توفى سنة 
 

 العذري البعٌد عن التكلؾ  الحب شعر  من  بثٌنة            شعر جمٌل
تمٌز بصدق ي  حٌث  الحضري الؽزل وشعره من الؽزل العذري البعٌد
 والحب الصادق وٌنم عن االخالص للحبٌب العاطفة   نبل االخالق  

 مفعمة الود   فٌاضة  صادلة اطفة  الملب من ع  فً جتلالمعبر  عما ٌخ
 الصبر والتضحٌة   كل دواعً عث فً النفس بوالحب واالخالص  وي

  .به    والوفاءلتزام  بالعهدواال
 

 فً المدح والفخر  الشعر        واضافة الى الؽزل العذري  فمد لال
. للٌل شعره ان  والهجاء اال  

  : من التؽزل فً بثٌنة  نروي هذه االبٌات
 
 

  تبتؽً  بثٌنة لو ارسلت ٌوما   
                                      ٌمٌنً  وان عزت علً ٌمٌنً
 
       ألعطٌتها  ماجاء ٌبؽً رسولها

  الٌمٌت  سلٌنً  بعد  وللت لها                                    
 
-وفٌها ٌمول اٌضا  

 
 دٌـار لٌـلى إذ نحّل بهـا معـا 

  وإذ نحن منها بالمودّة نطمـع                                    
 
 إلى هللا أشكو ال إلى الناس حبها 



وال بد من شكوى حبٌب ٌرّوع                                     
 
 أال تتمٌـن هللا فٌمـن لتلـتـه 

  فؤمسى إلٌكم خاشعـا ٌتضـّرع                                   
 
 فإن ٌن جثمـانً بؤرض سواكم 

  فإن فـإادي عندن الدهر أجمع                                   
 
 أال تتمٌن هللا فً لتـل عاشـك 

  حّرى علٌـن تمّطـع  كبـد   لـه                                    
 
 فٌا رّب حببنـً إلٌهـا وأعطنً 

  أنت تعطً وتمنع المـودّة منها                                  
 
 وإال فصبّرنً وإن كنت كارهـا 

  فإنً بها ٌـا ذا المعارج مولـع                                   
 
 تمتّْعُت منها ٌوم بانـوا بنظـرة 

وهل عاشـكٌن من نظـرٍة ٌتمتّع                                      
 
 كفى حزنا للمرء ما عاش أنه 

ٌـرّوع   حـبـٌـب ال ٌـزال   ببٌن                                    
 
                                                  نهفوا حزنً لو ٌنفع الحزن أ

                              و                                                 
ٌا جزعً إن كان للنفس مجزعو  

 
 فؤي للـوب ال تذوب لما أرى 

  وأي عٌـون ال تجـود فتـدمـع                                    
 
 أبت مملتـً كتمان ما بً وبٌّنت 



  مكان الذي أخفً وفـاض المدامع                               
 
 ؼداة لمٌناهـا على ؼٌر موعـد 

ًّ خواضـع                                    بؤسفـل خٌـم والمط  
 
 وأومت بجفن العٌن واحتار دمعها 

لتمتلنـً مملوحـة الـدّّل مانـع                                        
 
 كمت دمعها عٌن الصحٌح وبٌّنت 

مكان ذوي الشوق العٌون الدوامع                                 
 
 ورلرلت دمـع العٌـن ثم ملكته 

مجال المذى فالدمع فً الجفن نالع                                 
 
--------------------------------      
 
 
 
 
 
 
 
 

                  الكمٌت االسدي
 
 
 

  ولد الكمٌت بن ٌزٌد  االسدي فً الكوفة   وما ادران ما            
مسرحا    كانت   فمد وطفولته   وشبابه الكوفة  عند والدته ماكانت 

ع دٌنً بٌن الفرق الصرا ع سٌاسً  بٌن االحزاب  المتنافسة وصر
ع لبلً شدٌد بٌن المحطانٌٌن االدٌنٌة  والمذاهب  المختلفة   وصر

والمضرٌٌن وصراع رابع  بٌن الكوفٌن والبصرٌٌن حول مسابل  النحو 
.واللؽة   



أ   الصراعات العنٌفة الملٌبة باالحدات نش         فً هذا الخضم من 
الكمٌت االسدي  وتربى تربٌة حسنة طٌبة فدرس  اللؽة العربٌة وادابها  

ثر بكل الخصومات  التً أولواعدها  والم بكل التوارٌخ واالنساب  وت
.كانت موجودة انذان  وخاض ؼمارها  
 

 االعور  الشاعرفمد تعصب للمضرٌة على المحطانٌة ورد على         
سً علٌه لدى الخلفاء يالكلبً  عندما هجا المضرٌٌن وسعى خالد الك

 فامر عبد الملن بن مروان الخلٌفةاالموي  بمتل    للنٌل منه االموٌٌن 
 وذهب الى  لبل ان ٌمتل  هرب من السجنهان الكمٌت  فسجن بالكوفة اال

 بن  عبد الملن الخلٌفة منهم  فمدحهم فعفى  باالموٌن  الشام لٌستجٌر
. عنه  واكرمه  مروان   

 
عا د الى العراق  مرة ثانٌة  وبمً الى ان  تولى  ٌوسؾ بن  عمر        

ة هجري126والٌة  الكوفة فمتله  وجماعة من اشٌاعه العلوٌٌن  عام    
 وكذلن    نتٌجة التعصب الدٌنً هذا الشاعر الكبٌر لضى    وهكذا  

وكان ضحٌة لهذه الصراعات  واالحزاب المتطاحنة الصراع السٌاسً 
..  بٌنها  فكان ان لتل حتؾ لسانه وشعره   

 
هجا  متعصب للعلوٌٌن كان الكمٌت االسدي  علوي الحزب        
عبد  الخلٌفة ن  اول االمر لكنه لما ضٌموا علٌه الخناق وامر ياالموي
ثم  لتل جراء هذا   بمتله  مدحهم  حفاظا على نفسه  بن مروان الملن

 بالصراع السٌاسً من جهة والصراع الدٌنً  االصراع الدامً  متاثر
.المذهبً من جهة اخرى   
 
     من اهم االؼراض التً اشتهر فٌها  الكمٌت االسدي  الشعر السٌاسً 
  فً المدح والهجاء  وكذلن له لصابد فً مواضٌع اخرى
\     لال فً هجاء بنً امٌة   

 
           فمل لبنً امٌة  حٌث حلوا 

  وان خفت  المهند  والمطٌعا                                        
 
           اال اؾ لدهر كنت فٌه 
                                       هدانا   طابعا   لكم     مطٌعا 



   
           اجاع هللا من اشبعتموه

جٌعا واشبع  من  بجوركم    ا                                       
 
           بمرضً السٌاسة  هاشمً

  ٌكون  حٌا      الءمته  ربٌعا                                     
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االخطل التؽلبً               

 
 
 

هو ؼٌاث بن ؼوث  االخطل وسمً باالخطل لكثرة سفاهته               
كانت  التً وهو من لبٌلة تؽلب من ربٌعة التٌس وخطل فً شخصٌته 

    تسكن العراق  فً اعالً الفرات  والجزٌرة  مابٌن  الموصل والفرات 
  للهجرة20\ولد فً خالفة  عمر بن الخطاب سنة        

 



       لال الشعر فً اول شبابه   ودافع عن لبٌلته  ولومه تؽلب ضد  
رمه  نلبٌلة لٌس كما تحزب الالموٌٌن وهجا  االنصار  والزبٌرٌن  ولد ا

 اٌام    وخاصةاالموي  شاعر  البالط   خلفاء بنً امٌة  ولربوه فكان
 الخلٌفة عبد الملن بن مروان 
 

 اٌضا فً  والبعٌث        تعاون مع الفرزد ق وشاركهم الراعً النمٌري
  فمهاؼلك هجاء جرٌر  فرد علٌهم جرٌر ردا عنٌفا اسكت النمٌري و

الض  االخرٌن ن ووخذل البعٌث واخافه فهابه وسكت خوفا   
  هجرٌة95\       توفً سنة 

 
 فهً  ومن اهم االؼراض الشعرٌة التً اشتهر فٌها                  

  والممرب الٌهموكان شاعرالبالط االموي   المدح والهجاء والوصؾ
     ٌمتاز شعره  بالموة  والحجة الشعرٌة البالؽة والصور الشعرٌة  
الحاذلة   واالخٌلة الواسعة  و البالؼة والبٌان  فكان شعره من الدرجة 
االولى ولد اعتبره بعض النماد واالدباء  اشعرشعراء العصراالموي اال 
. انً افضل  جرٌر  علٌه   
        

ث ي  لال فً هجاء جرٌر ولومه بنً كلٌب هجاء ممذعا الذعا ح       
وصمهم بالبخل  المدلع  المفضً الى الخجل والهوان باستخدام الفاظ 
 سولٌة فاحشة لم ٌسبك لشاعر ان استخدمها
\ من ذي لبل  فمال   
 
        وما زال فٌنا رباط الخٌل معلمة
 

  وفً كلٌب رباط الذل والعار                             
 
      لوم اذا استنبٌح االضٌاؾ كلبهم
 

  لالوا  الءمهم    بولً على النار                         
 
   فتمنع البول   سخا ان تجود به
 

وال   تجود    به   اال    بممدار                            



 
-ومن روابع شعره  هذه المصٌدة   

 
 ألْم تشكْر لنا كلبٌن بؤنا
                               َجلَْونا َعْن وجوِهِهُم الؽُبارا
 
 كشفناعنهُم نزواِت لٌٍس 
                                ومثُل جموِعنا منَع الذمارا
 
 وكانوا َمْعَشراً لَْدجاَورونا
                                   بمنزلة ٍ فؤكَرْمنا الِجوارا
 
 فلما أن تخلى هللا منهمْ 

  أؼارواإْذ رأْوا منّا انفتارا                                 
 
 فعالبناهم لكماِل عشرٍ 

   ولَْم نَْجعْل ِعمابَُهُمِضمارا                                  
 
 ً  وأطفؤنا شهابُهم جمٌعا

وُشبَّ ِشهاُب تَؽلَب فاستَنارا                                   
 
 تََحّمْلنا فلّما أْحمشونا
                                 أصاَب الناُر تستعُر استعارا
 
بفلوِل لٌٍس   وأفلَت حاتمٌن

  إلى الماطوِل وانتهَن الِفرارا                                 
 
 ً ٌْثا  جزٌناهم بما صبحوا ُشع
                                      وأْصحاباً لَهُ وَردوا لَرارا
 
 ً  وخٌُر متالِؾ األلواِم ٌوما
                                على العزاءعزماً واصطبارا



 
 فَمْهما كاَن ِمْن ألٍم فإنّا
                                     َصبَْحناُهُم بِه كؤساًُعمارا
 
 ً  فلٌَت حدٌثنا ٌؤتً شعٌثا
                                 وَحْنَظلة َ بَن لٌٍس أْو مرارا
 
 بماِدناُهُم فً كّل وْجهٍ 

  دارا  بالدَّارِ       وأْبدَْلناُهمُ                                 
 
 فال راذان تدعى فٌهمٌسٌن 

والتنصوا الوبارا    وال الماطوُل                             
 
ٌْنا ُعمٌراً   َصبرنا ٌْوَم اللَ

  النسارا   مَع الرَخمِ    فؤشبعنا                             
 
 وكان ابُن الحباب أعٌر عزاً 

تؽلَب مستعارا   ٌُن ِعزّ   ولم                                  
 
 فال بَِرحوا العٌُوَن لتَْنزلوها

َهواِت والتَمسواالَمؽارا                            وال الرَّ  
 
 وسٌري ٌا َهواِزُن نَْحَو أْرٍض 

  تتبُع المتارا  بها العذراءُ                                
 
 ً ٌُْث َحلَّ الَمْجدُ ٌْوما  فإنّا َح

ٌُْث سارا وِسْرنا    َحلَْلناهُ                              َح  
 
 
 
 
 



 
----------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   البصريالفرزدق                    

 
 

  الفرزدق هو همام بن ؼالب  بن صعصعة الدارمً  من لبٌلة          
 فٌها فً بٌت  له أ هجرٌة فً بادٌة البصرة   ونش21\تمٌم ولد سنة  

د شهرة كبٌرة  ومنزلة عالٌة  رفٌعة فً العز والجاه والكرم والمال  فك
   و كان لهذه المكانة تاثٌر على نشاته المبٌلة كان جده من رإساء  

 فمال الشعر فً صباه  مفتخرا  فً بٌته
 

 ووجوم فً وجهه الٌفارله  ولد  وتؽضن        لمب بالفرزدق  لجهامة
مدح لومه وفخربهم  ومدح العلوٌٌن وافتخر بهم متعصبا لهم  لكنه مدح 



االموٌٌن  تمٌا وخوفا  منهم  ولد تعاون مع الشاعراالخطل فً هجاء 
.جرٌر فً النمابض    

  هجرٌة 114\          توفً الفرزدق  سنة 
 
        ٌتمٌز شعره بموة االسلوب والجودة الشعرٌة ولد ادخل فً الشعر 
.الكثٌر من االلفاظ الؽرٌبة    
 

المدح والفخر  والهجاء :ومن اهم الفنون الشعرٌة التً انشد فٌها         
  برع فٌه   ولدوالوصؾ  حٌث كان وصفه جٌدا

\ٌمول فً وصؾ ذبب   
 
         وطلس عسال  وما كان صاحبا 
                                          دعوت لناري  موهنا فاتانً
 
        فلما اتى للت  ادن دونن  اننً 

وٌان فً زادي   لمشتركان                                         
 
–ومن شعره هذه المصٌدة اٌضا   

 
ٌُْت النّْفس َصاَرنَِجٌُّها  َولَّما َرأ
إلى عاِزماٍت ِمْن و ََراِءضلوعً                               
 
 أبَْت نَالَتً إالّ ِزٌَادا ًَوَرْؼبَتً،
َوما الُجودُ ِمْن أْخاللِِه  بِبَِدٌعِ                                  
 
 فَتًى َؼٌُر ِمْفَراحٍ بِدُْنٌَا ٌُِصٌبُها،
َوِمْن نََكباِت الدّْهِر َؼٌُرَجُزوعِ                                   
 
  ولْم أُن أْو تَْلمَى ِزٌاداًَمِطٌّتً

ٌْنًَ َصاِحبً  ِهُجوعِ                                       ألْكَحَل َع  
 
ٌِْن  ٌَْجتَزَرانها، ٌَْت َعْبِدٌَّ  أال لَ
تً ابَن  َربٌِعِ                                    

إذا بَلّؽَتْنً نَالَ  



 
 ِزٌاداً، َوإْن تَْبلُْػ  ِزٌاداً فَمَْد أتَتْ 
ٌَْر ُمِضٌعِ                                  تًى ِلبِنَاِء الَمْجِدَؼ

فَ  
 
 نََماهُ بَنُو الدٌّّاِن فً  ُمْشَمخّرٍة،
إلى َحَسٍب ِعْندَ الّسَماِءَرفٌِعِ                                    
 
  َوكاَن َخلٌلً لَْبَل ُسْلطاِن  ما َرَمى

ٌِْه، فَما أْدِري بِؤّي  َصنٌِعِ                                          إلَ  
 
  لَنَا ٌَْمِضٌّن هللا، َوهللا  لاِدرٌن 

َعلى كّل َماٍل َصاِمٍت َوُزُروعِ                                        
 
 َولَْوال َرجابً فَْضَل كفٌَّكلم تَعدْ 
إلى َهَجٍر  أْنَضاإنَا   لُرُجوعِ                                 
 
، َوذو لُْربَى،َوِكْلتَاُهما لنا   أِمٌرٌن

ٌْر  َُشِفٌعِ                                      ٌِْه َمَع الدٌّّاِن   َخ إلَ  
 
ٌْناً ِلمَْوِمِهمْ   َوَكاَن بَنُو الدٌَّّان  َِز
َوأْرَكاَن َطوٍد   بِاألَراِن  َمنٌِعِ                               
 
ًّ  ُِمْنُهُم،  َوكاَن خِدٌجٌن َوالنّجاِش
ذََوْي ِطْعَمٍة فً الَمجِد ذاِت دَسٌعِ                            
 
 ِهما َطلَبَا َشْعراَن َحت َحبَاُهما
َراِرجمٌعِ                           بعَْضٍب َوأْلٍؾ فً الّصِ  
 

مروان ذهب الى الحج   ولٌل ان الخلٌفة هشام بن عبد الملن بن          
 وكان الزحام للخلٌفة وبمعٌته الشاعرالفرزدق ولكثرة الحجٌج لم ٌفسح 

شدٌدا فً الطواؾ والحظ الخلٌفة شخصا اخر تحؾ به الناس وتخلً له 
 فعجب  رؼم انه خلٌفة المسلمٌن الطرٌك فً الطواؾ اي تفضله علٌه



ل عنه فاجابه الفرزدق انه االمام زٌن العابدٌن علً بن الحسٌن أمنه وس
  من روابع شعرهالتً  تعد   ودته فً مدحه  لصًفمال 

:- نمتطؾ منها هذه االبٌات  
 
 َهذا الّذي تَعِرُؾ البَْطحاُء َوْطؤتَهُ 
ٌُْت ٌْعِرفُهُ َوالِحلُّ َوالَحَرُم                                    َوالبَ
 
 هذا ابُن َخٌِر ِعباِد هللا ُكلِّهُم 
ًّ الّطاِهُر العَلَُم  ًّ النّم                                    هذاالتّم
 
 هذا ابُن فاطَمٍة، إْن ُكْنَت جاِهلَهُ 
                                      بَِجدِّه أْنبٌَِاُء هللا لَْد ُختُِموا 
 

ٌَْس لَْولُنَ  َمن هذا؟ بَضابِره: َولَ  
                                 العُْرُب تَعِرُؾ من أنَكْرَت َوالعَجُم 
 
ٌِْه ِؼٌَاثٌن َعمَّ نَفعُُهَما   ِكْلتا ٌَدَ

َعدَُم   َوال ٌَعُروُهما                                  ٌُْستَْوَكفاِن،  
 
 َسْهُل الَخِلٌمَِة، ال تُخشى بََواِدُرهُ 

ُحسُن الَخلِك َوالّشٌُم :                              ٌَِزٌنُهُ اثنانِ   
 
 َحّماُل أثماِل ألَواٍم، إذا افتُِدُحوا
                                    ُحلُو الّشمابِل، تَحلُو عندَهُ نَعَُم 
 

ِدهِ : ما لال ال لطُّ، إالّ فً تََشهُّ  
                                      لَْوال التَّشّهدُ كانَْت الَءهُ نَعَُم 
 
 َعمَّ البَِرٌّةَ باإلحساِن، فاْنمََشعَْت 
                                  َعْنها الؽٌَاِهُب واإلْمالُق والعَدَُم 
 
ٌْشٌن لال لابِلُها   إذا َرأتْهُ لَُر



                                    إلى َمَكاِرِم هذا ٌَْنتَِهً الَكَرُم 
 
 ٌُْؽِضً َحٌاًء، َوٌُؽَضى من َمهابَتِه
                                         فََما ٌَُكلَُّم إالّ ِحٌَن ٌَْبتَِسُم 
 
ٌُْزَرانٌن ِرٌُحهُ َعبِكٌن من  بَِكفِّه َخ
                                   َكّؾ أْرَوَع، فً ِعْرنٌِنِِه شَمُم 
 
 ٌَكادُ ٌُْمِسُكهُ ِعْرفاَن َراَحتِهِ 
                                 ركن الَحِطٌِم إذا ما َجاَء ٌَستَِلُم 
 
 هللا َشّرفَهُ لِْدماً، َوَعّظَمهُ 

َجَرى بِذاَن لَهُ فً لَْوِحِه المَلَُم                                   
 
ٌَْسْت فً ِرلَابِِهمُ   أيُّ الَخالبِِك لَ
                                        ألّوِلٌِّة َهذا، أْو لَهُ نِعُم 
 
 َمن ٌَشُكِر هللا ٌَشُكْر أّوِلٌّةَ ذا
                                فالِدٌُّن ِمن بٌَِت هذا نَالَهُ األَُمُم 
 
 ٌُنمى إلى ذُْرَوِة الدٌِّن التً لَُصَرتْ 
، وعن إدراِكها المَدَُم                              َعنها األكؾُّ
 
 َمْن َجدُّهُ دان فْضُل اآلْنبٌِاِء لَهُ 
                                    َوفَْضُل أُّمتِِه دانَْت لَهُ األَُمُم 
 
 ُمْشتَمّةٌن ِمْن َرُسوِل هللا نَْبعَتُهُ 
                                َطابَْت َمؽاِرُسهُ والِخٌُم َوالّشٌَُم 
 
 ٌَْنَشّك ثَْوُب الدَّجى عن نوِر ؼّرتِهِ 

  كالشمس تَنجاُب عن إشَرالِها الظُّلَُم                         
 
، َوبُْؽُضُهُم   من َمعَشٍر ُحبُُّهْم ِدٌنٌن



، َولُْربُُهُم َمنجًى َوُمعتََصُم                                  ُكْفرٌن  
 
 ُممَدَّمٌن بعد ِذْكِر هللا ِذْكُرُهُم 
                                  فً كّل بَْدٍء، َوَمختومٌن به الَكِلُم 
 
 إْن ُعدّ أْهُل التّمَى كانوا أبِّمتَهْم 

هم : من خٌُر أهل األْرض؟ لٌل:                        أْو لٌل  
 
 ال ٌَستَطٌُع َجَوادٌن بَعدَ ُجوِدِهُم 
                                      َوال ٌُدانٌِِهُم لَْومٌن، َوإْن َكُرُموا 
 
 ُهُم الؽٌُُوُث، إذا ما أْزَمةٌن أَزَمتْ 
                            َواألُسدُ أُسدُ الّشَرى، َوالبؤُس محتدُم 
 
 ال ٌُنِمُص العُسُر بَسطاً من أُكفِّهمُ 

إن أثََرْوا َوإْن َعِدُموا : ِسٌّاِن ذلن                                   
 
 ٌُستْدفَُع الشرُّ َوالبَْلَوى بُحبِّهُم 

  َوٌُْستََرّب بِِه اإلْحَساُن َوالنِّعَُم                                     
 
--------------------------------------                
 
 
 
 
 

الراعً النمٌري                     
 

 
 
         

هو عبٌد بن الحصٌن النمٌري             



 من  اجود شعراء  شاعر مشهور ٌعد  ولد فً  البادٌة وعاش فٌها  
الوصؾ فً هذا العصر  ولمب بالراعً لكثرة وصفه الرعً واالبل 
 والبادٌة  
 

شارن الفرزدق واالخطل فً هجاء جرٌر فً النمابض فرد علٌه جرٌر  
 وافحمه واسكت لسانه لالبد
 

  للهجرة 90\  توفً الراعً  سنة 
 

   .  شعرز  شعره بطابع  التملٌد والمحاكاة  لكثرة ما ٌحفظ مني ٌتم
 

 ظلم السعاة الذي  شكوى  مخاطبا الخلٌفة ٌشكوهال       ٌمول فً 
\ ٌرفع عنهم الظلم  ان ارسلم على لومه  وٌرجوه  

 
      ان الذٌن امرتهم ان ٌعدلوا

  فتٌال ٌفعلوا  مما امرت                                     لم 
 
     اخلٌفة الرحمن  ان عشٌرتً
  فلوال                                   امسى سوامهم  عزٌن

 
  لطعو الٌمامة  ٌطردون  كاءنهم
                                        لوم  اصابوا ظالمٌن لتٌال
 
  فتركت لومً ٌمسمون  امورهم  
                                      االٌن  ام  ٌترٌصون  للٌال
 
  انت الخلٌفة  عدله  و نو اله 
                                    اذا اردت   لظالم     تنكٌال
 
  فارفع  مظالم  عٌلت  ابناءنا
                                   عنا  وانمذ   شلونا  الماءكوال
 
 



 
------------------------------            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العرجً                    
   
 

  هو دمحم بن عبد الرحمن االموي وهومن احفاد                  
 ثبٌؼوعٟ َٔجخ اٌٝ  ِؾً   ػضّبْ ثٓ ػفبْ  ٌٚمت اٌق١ٍفخ اٌواشل

ٚالكرٗ   ؽ١ش ٌٚل فٟ ِٛضغ ٠مبي ٌٗ اٌؼوط  لوة اٌطبئف فٟ ث١ذ  

 ِٓ  اٌزوف ٚاٌؼجش  ِٚطبهح ح ١َِٛهح فٟ  ؽبيأشوف ٚغٕٝ  ٌنا ٔش

  رغيي ثَٕبء وض١واد  ِٓ ؽوائو إٌبً ٚوبْ ٠غزُٕ ِٛاٍُ اٌؾظ .إٌَبء



ثٟ هث١ؼخ اثٓ  اٚ غ١و٘ب ٌٍزغيي ثّٓ رؼغجٗ ِٕٙٓ شبٔٗ شبْ ػّو

رغيال ٚاشل اٌّقيِٟٚ اال اْ االف١و اوضو ِٕٗ شٙوح ٚاوضو ِغبِواد  

. ٚاشؼو ِٕٗ فٟ ٘نا اٌجبةٚاهق شؼوا   

 

كان من أوسط لرٌش نسباً، وأكمل فتٌانها َخْلماً وخلُماً، وكان        
 فمال  فً عهده فمد أصابت الناس مجاعة.. كرٌماً سخٌاً جم المروءة 

ًّ ما تعطون، فلم ٌزل ٌعطٌهم وٌطعم الناس : للتجار  أعطوا الناس وعل
.حتى أخصبوا   
 

وكان من الفرسان المعدودٌن مع مسلمة بن عبد الملن فً           
 كثٌرة، فمد باع اقا نؾا وانفك فٌها ا بالء حسنوابلًؼزوة المسطنطٌنٌة،

 أمواالً عظٌمة كانت له، وأنفمها كلها فً سبٌل هللا حتى نفدت 
 

وهو –  تطلع  إلى ما ٌطمح إلٌه أمثاله من الشباب، وأراد          ولد 
أن تكون له فً دولة – حفٌد الخلٌفة عثمان بن عفان رضً هللا عنه 

بنً أمٌة منزلة تالبم نسبه وسجاٌاه، وتكافا بالءه وجهاده فً سبٌل 
إذ لم تنفعه عند بنً أمٌة مإهالته وسابمته كما لم  االانه لم ٌفلح  .هللا 

ًّ أن ٌعود إلى ؾتنفعه لرابته لعثمان رضً هللا عنه،   اضطر العرج
وأن ٌنكب على حٌاة اللهو والمجون ٌجد فٌها – الحجاز ٌابساً محزوناً 

متنفساً عن ٌؤسه، وإذا به ٌتحول شٌباً بعد شًء إلى رجل شدٌد النممة 
على الناس، ٌنصرؾ عنهم ما صرفه اللهو والعبث، فإذا اضطر إلى 
مواجهتهم لم ٌجدوا منه خٌراً، وهم الذٌن عّودهم باألمس على أن 
.ٌجدوا عنده الخٌر كل الخٌر   
 

          ً خطوات  عمر بن أبً ربٌعة   تتبع وكان العرجً شاعراً بارعا
ًّ ما لبث أن استؽل ؼزله الصرٌح فً إٌذاء والً مكة دمحم  ثم   العرج

بن هشام المخزومً، منتمماً بذلن من بنً أمٌة إذ كان الوالً خاالً 
للخلٌفة هشام بن عبد الملن، فكان العرجً ٌتؽزل بؤم الوالً وزوجته، 

 فما كان من الوالً  .وٌدفع بهذا الؽزل إلى المؽنٌن لٌنتشر بٌن الناس 
 لإلٌماع بالشاعر، حٌث أودعه السجن وضربه بالسوط اال ان سعى

وحلك رأسه وصّب علٌه الزٌت، ثم أبماه فً السجن تسع سنوات إلى 
.أن مات فٌه   
 



 تتوالى من السجن شاكٌة ما ٌلمى من ظلم وعذاب، هكانت أشعار ولٌل 
أهله كً ٌؽضبوا له بوهً تفٌض باأللم والحسرة، وعبثاً كان ٌستنجد 

 حتى إذا أٌمن  أن أهله لد ضٌّعوه، . ٌلتفت أحد منهم إلٌه  فلموٌنصروه
 جدران السجن أطلك من أعماله صرخة  مدوٌة، ه سٌموت  بٌن وأن

  فمد  الدهر، وتهتز لها أفبدة الناس حزناً وأسىً  باسماع ظلت تتردّد
: ٌمول   الحظ الٌه أضاع نفسه وضٌّعه أهله،   

 
    أضاعونً وأيَّ فتى أضاعوا

  لٌوِم كرٌهٍة وِسـداد ثَْؽـرِ                                   
 
      وصبٍر عندَ معتَرن المناٌـا 

ِلنَْحري  ولد شرَعْت أسنَّتَها                                  
 
 ً        كؤنً لم أَُكْن فٌهم َوسٌطا

  نِْسبتً فً آل َعْمِرو   ولم تَنُ                               
 
ُر فً الجوامع ُكلَّ ٌوم        أَُجرَّ

  وَصْبــري  َمْظلَمتً  أال هلل                                 
 

 ككل الشعراء الؽزلٌٌن بوضوح العبارة العرجً ٌتمٌز شعر      
ة دوسهولة اللفظ ؼلب على شعره سرد المصص الؽرامٌة ومطار
 النساء 
\     ٌمول متؽزال   
 
       ٌوسدنً جسم المرافك تارة

جباٌرها عضت بهن المعاضد                                   
 
       ٌفد ٌننً  طورا  وضممنً تارة

كما ضم مولودا الى النحر والد                                  
 
     ٌملن اال تبدي الهوى ٌستزدننً

  ولد ٌستزاد ذو الهوى  وهو جاهد                           
 



 
---------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       الفصل السادس                

 
 

        نماذج من شعر العصر االموي
 
 



المختارة من شعر     فً نهاٌة هذالباب  نثبت بعض النماذج         
شعراء هذا العصركما فعلنا فً االبواب السابمة  ولكً نطلع على شعر 
\هذا العصر  ٌمول االخطل التؽلبً  وهو شعراء البالط االموي   
 
      بنً امٌة  نعماكم مجللة
                                   تمت   فال  منة  وال   كدر
 
    بنً امٌة  لد نافلت   دونكم 
                                ابناء لوم  هم اوو  وهم نصروا  
 
     افحمت عنكم  بنً النجار لد عملت
                                 علٌا معد  وكانوا طالما هذروا
 
   حتى استكانوا وهم منً على مضض

  والمول ٌنفذ ما ال تنفذ   االبر                               
 
  بنً امٌة انً  ناصح     لكم

* ٌبتن   فٌكم  امنا   زفر  فال                                  
 

رإساء  بنً النجار\ زفر *  
----------------------------------               
 
  ومن شعر عمر بن ابً ربٌعة المخزومً  هذه المؽامرة
\ فً الؽزل ٌمول  
 
  فحٌٌت اذ فاجاتها فتولهت 

وكادت بمكنون التحٌة تجهر                                      
 
 لالت وعضت بالبنان فضحتنً 

  وانت امرإ مٌسور امرن اعسر                                
 
 ارٌتن اذ هنا علٌن  الم تخؾ

  من عدون حضر  وحولً                                  رلٌبا 



 
 فوهللا ما ادري  اتعجٌل حاجة
                                سرت الٌن  ام لد نام من كنت تحذر
 
 فملن لها بل لادنً الشوق والهوى
                                 الٌن   وما نفس  من الناس  تشعر
 
 لالت ولد النت  افرخ روعها
                                   كالن   بحفظ   ربن  المتكبر
 
  انت ابو الخطاب ؼٌر  مدافع 

لً   امٌر ما مكثت    مإمرع                                 
 
  فبت لرٌر العٌن اعطٌت حاجتً
                                 البل  فاها فً الخالء    فاكثر
 
  فٌالن كم لٌل تماصر طوله
                              وما كطان لٌلً لبل ذلن    ٌمصر
 
  وٌالن من ملهى  هنان ومجلس
                                لنا  لم   ٌكدره   علٌنا     مكدر
 
  ترنو بعٌنٌها الً   كما رنا
                              الى  ظبٌة وسط الخمٌلة  جإذ ر
 
  فلما تمضى اللٌل  الال الله 
                                 وكادت  توالً   نجمه   تتؽور
 
  اشارت بان الحً لد حان منهم
                                هبوب  ولكن موعد   لن  عزور
 
 فما راعنً اال مناد  برحلة

ولد الح مفتوق من الصبح اشمر                                 



 
 فلما رات من لد تثور منهم

  واٌماظهم  لالت اشر كٌؾ تامر                               
 
 فملت ابادٌهم  فاما افوتهم

واما ٌنال السٌؾ ثاءرا    فٌثاءر                                 
 
  فمالت اتحمٌما  لمن لال كاشح

علٌنا وتصدٌما  لما   كان   ٌإثر                                      
     
  فما كان  البد منه فبؽٌره

  من االمر ادنى  للخفاء    واستر                                        
 
 الص على اختً  بدء حدٌثنا 

  وما لً  من  ان  تعلما  متاءخر                                  
    
  لعلهما ان تبؽٌا لن مخرجا

  وان ترحبا  سربا بما كنت احصر                               
    
 فمامت كبٌبا لٌس فً وجهها دم

  من الحزن تذري عبرة   تتحدر                                 
 
  فمالت الختٌها اعٌنا على فتى

اتً زابرا  واالمر  لالمر  ٌمدر                                    
 
 فالبلتا  فارتاعتا ثم   لالتا

  اللً علٌن  الهم  فالخطب اٌسر                                  
 
 لالت لها الصؽرى ساعطٌه مطرفً

  ودرعً ومهذا البرد ان كان ٌحذر                               
 
  ٌموم   ٌمشً    بٌننا     متنكرا

  فال سرنا   ٌفشو  وال  هو    ٌظهر                              



 
 فكان مجنً دون من كنت  اتمً  

ثالث شخوص  كاعبان  ومعصر                                  
 
  فلما اجزنا ساحة الحً للن لً

  اما تتمً   االعداء    واللٌل    مممر                            
 
  وللن اهذا  داءبن الدهر سادرا

اما  تستحً  اما   ترعوي   او تفكر                               
 
 اذا جبت فامنح طرفن ؼٌرنا

  لكً ٌحسبوا ان الهوى    حٌث  تنظر                           
 
---------------------------------                     
 
  ومن  جمٌل شعر جرٌر نمتطؾ هذه االبٌات فً رثاء زوجته 
\وهً اٌضا من روابع الشعر العربً ٌمول   
 
   لوال الحٌاء لعادنً استعبار
                            ولزرت لبرن والحبٌب ٌزار
 
  ولهت  للبً  اذ علتنً عبرة
                            ذوو التمابم من بنٌن صؽار
 
  كانت مكرمةالعشٌرولم ٌكن 
                            ٌخشى ؼوابل ام مرزة جار
 
 ولمد ران كسٌت اجمل منظر
                           ومع الجمال سكٌنة    وولار
 
 واذا سرٌت  راٌت نارن نورت
                              وجها اؼر  ٌزٌنه االسفار
 



 
------------------------------------------   
 
 
  ومن شعر الكمٌت االسدي نطالع هذه

 وٌنمد سٌاسة     فً مدح بنً هاشم( الهاشمٌات )المصٌدة من لصابده
:الخلفاء االموٌٌن  

 
هل عم  فً راٌه  متاءهل      اال  

                                 وهل مدبر بعد االساءة ممبل
 
 وهل امة مستٌمضون لرشدهم
                               فٌكشؾ عنه النعسة  المتز مل
 
 كالم النبٌٌٌن الهدا ة كالمنا
                                 وافعال  اهل الجاهلٌة  نفعل   
                        
بهبٌتا زرارة   محتب   بفنا  

  بٌتا  دعابمه    اعز واطول                               
 
 ااهل كتاب نحن فٌه وانتم
                       على الحك نمضً  بالكتاب   ونعدل
 
 فكٌؾ من انى واذ نحن  خلفة
                             فرٌمان شتى   تسمنون ونهزل
 
 برٌنا كبري المدح  اوهن متنه

  من الموم  الشار  وال    متنبل                           
 
--------------------------------------          
 
 



 ومن الؽزل العذري نمتطؾ هذه االبٌات لجمٌل بن معمر               
:العذري فً بثٌنته  

 
  ا ال لٌت اٌام الصفاء  جدٌد
                             ودهرا تولى ٌابثٌن ٌعود
 
 فنؽنى كما كنا نكون وانتم
                            صدٌك  واذ ما تبذلٌن زهٌد
 
 خلٌلً ما اخفً من الوجد ظاهر
                          ودمعً بما اخفً الؽداة شهٌد
 
 اذا للت مابً ٌابثٌنة  لاتلً
                        من الحب  لالت  مثله   وٌزٌد 
 
  فملت لها بٌنً وبٌنن فاعلمً
                             من هللا  مٌثاق له  وعهود
 
  وان عروض والوصل بٌنً وبٌنها
                            وان سهلة  بالمنى  لصعود
 
  فافنٌت عٌشً بانتظار نوالها
                           وابلٌت ذان الدهروهو جدٌد
 
 ٌموت الهوى منً  اذا مالمٌتها
                            وٌحٌا اذا مافارلتها  وٌعود
 
-----------------------------------                   
 
 ومن شعر النمابض ناخذ هذه االبٌات من لصٌدة للفرزدق فً هجاء 
 جرٌر
\    ٌمول فٌها  
 



    ان الذي سمن السماء بنى لنا
                               ومجاشع  وابوا الفورس نهشل   
              
  ملن الملون لباسنا فً اهلنا
                               والسابؽات الى الوؼى  تتسر بل 
 
  فادفع بكفٌن  ان اردت بناءنا
                                نهالن  ذا الهضبات هل ٌتحلحل
 
 خالً الذي ؼصب الملون نفوسهم 
                               والٌه  كان   حٌاء   جفنة    ٌنمل
 
  وهب المصابد لً النوابػ ان مضوا
                                   وابو ٌزٌد وذو المروح وجرول
 
  دفعوا  الً   كتابهن      وصٌة

نهن     الجند لأ                                 فورثتهن   ن  
 
 
-----------------------                 
 
 
 ومن شعر الخوارج  ٌمول شاعرهم عٌسى بن فاتن فً مدحهم  والفخر 
:بهم ٌمول  

 
  فلما اصبحوا  صلوا ولاموا
                               الى الجرد  العتاق   مسو مٌنا
 
  فلما استجمعوا حملو اعلٌهم

  فظل ذووا   ا لجعابل   ٌمتلونا                             
 
  ٌمول بصٌرهم لما اتاهم 
                               بان  الموم    ولوا      هاربٌنا



 
  االفا  مإمن    فٌما   زعمتم
                                   وٌمتلهم   با سن    ا ربعٌنا
 
 كذبتم لٌس ذان  كما   زعمتم
                                  ولكن  الخوارج     مإمنونا
 
  هم الفبة الملبلة ؼٌر شن 
                                   على الفبة الكثٌرة ٌنصرونا
 
 
--------------------------------                    
 
 
 ونعود ثانٌة الى شعر الؽزل وهذه المرة الؽزل الحضري  من لصٌدة 
\للشاعر االحوص ٌتؽزل بها  ٌمول   
 
  انما الذلفاء همً           فلٌدعنً من ٌلوم 
 

   حٌن تمشً وتموم   احسن الناس جمٌعا   
 

   منطك منها رخٌم  حبب الذلفاء  عندي     
 

  وهً للحبل صروم    اصل الحبل لترضى    
 
   حبها فً الملب داء        مستكن  ال  ٌرٌم
 
-------------------------------        
 
ومن شعر الوصؾ هذه االبٌات فً وصؾ النساء الضاعنات للشاعر ذي 

\ٌمول فً وصفهن  الرمة  
 
    وفً االضعان  مثل  مها رماح 



                                     علته الشمس فادرع الظال ال
 

   اوالن كاانهن اوال ن  اال  
                                ثوى لصواحب االرطً   ضباال
 
  وان  صواحب االضعان جم 

  ثماال    لهن  اعجازا   وان                                  
 
  رخٌصات الكالم مبطنات

  خداال  لصبا جواعل فً االبرى                             
 
 جمعن فخامة وخلوص عتك

  ذلن    واعتداال     وحسنا  بعد                            
 
 
-----------------------------------------  
 

           واخٌرا هذه االبٌات  من شعر لٌس بن عبد هللا الرلٌات          
  حزبه وجماعتهم  وشاعر الزبٌرٌٌن  ٌمدح مصعب بن الزبٌر

: ٌمول   
 
   اٌا المشتهً فناء لرٌش 
                              بٌد  هللا   عمرها    والفناء
 
  لو تمضى  وتترن الناس كانوا 
                             ؼنم الذبب  ؼاب عنه الرعاء
 
  انما  مصعب  شهاب من هللا
                               تجلت عن  وجهه  الظلما ء
 
  ملكه ملن  لوة لٌس له
                              جبروت  وال  به    كبرٌاء
   



       ٌتمً هللا فً االمور  ولد
                               افلح من كان همه   االتماء
 
  كٌؾ نومً على الفراش ولما
                              تشمل الشامة ؼارة شعواء
 
  انا عنكم  بنً امٌة مز ور
                              وانتم  فً نفسً   االعداء
 
 
--------------------------------         
 
 
 
 
      تم الجزء االول وٌلٌه  الجزء الثانً  بعون هللا  وعناٌته 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


