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  ةـاألدبيصوص ـالن
  

  
:  النصوص األدبية            

  رثاء الخنساء ألخيها صخر:  فن الرثاء -  1          

                  –صلى اهللا عليه وسلم  –مدح كعب بن زهير للرسول  :  فن المديح - 2           

  رضي اهللا عنهما -علي الفرزدق لإلمام زين العابدين بن  مدح            

                     

 :أنأن يتمكن المعلم من : لكفاءات المستهدفة ا        

  وأن يربطها القصيدة يصل الى األبعاد اإلنسانية التي تضمنتها   *       

ته األدبية وخصوصياالعصربروح              

أدوات االتصال الوجداني التي وظفها يقدر على تحديد  *  

     علىالشعراء

...  الداللي   والصوتي والتركيبيمستوى النظم           
 

  عناصر الدرس
  .دب الجاهليشعر الرثاء في األ -1

  . الشعر في صدر اإلسالم-2

  . الشعر السياسي في العصر األموي-3

   . إتصال كتابي-4
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  :دب الجاهليشعر الرثاء في األ -1

  

  :تمهيد
نساء / الذهنيات والمفاهيم في العالقات  وفي حقيقة الموت  ( النص الشعري قبل البعثة المحمدية

  موقف/ اجتماعي مقام /  مقام أدبي  ( ومواقف ذهنيات/ واجتماعية بية شاعرات ومقامات أد

  )إسالمي متميز 

  

  :لقصيدة الجاهلية ا-1
  

 تعبيرية مميزة في ونظم  أبعاد لغوية ذاتجمالية وحضاريةاجتماعية و أبعاد ذاترسالة أدبية  

  .    ا لسان القبيلة والشاعر حامل وجدانها وقيمهالشعر االتصال الوجداني والفكري

              .ر هو القصيدة وهو القبيلةالقبيلة والشاع   لقصيدة هي الشاعر وهيا
                                                                  

                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

القصيدة   

 الشاعــر القــيـم القبيلــة

  وسيادةمكانة  ووجاهةانتماء شخصية ومناعة
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ـوارإذ خلت من أهلها الـدا  ر  ذًرفت       أم قـذًى بعـينيك أم بالعين  ع 

ـٍد  كأًن مـدَرار  دمعي لـذكراه، إذا خطـرت        فـيٌض يسيل على الخ
ر     تبكي خناس فما تنفك ما عمـرت       ودونـه من جديد التـرب أسـتا 

لًضـرارتبكي خناس على صخر، وحق لها      إذرابها الدهـر إًن الدهـر 
ـًًمم ،   نًصـا رللًداعـين قد كان فيكم أبو َعْمرو يسودكـم        ِنْعـم الٌمع

مهصارْصلب النحيزة وًهـاًب إذا منعـوا        وفي الحروب جريء الًصدر،
 روأظفــاأنيـاب  :   الى هيجاَء مٍعضلة         لـه سالحانالًسبنتى ْمشْي  

لنحًَار  نشـتو صـخـرا ، إذا وإًن صـخرا لـوالـينا وسيـدنا         إًنو
ـًَعقًار صخـرا ،إذا جاعـوا  وإًن ،إذا ركـبـوا        وإَن صخرا لمقـدام ل

 رنـا في رأسـه كـأنـه َعـلَـٌموإًن صخرا لـتأتـم الهـداة بـه         

 مـسعـار، كـاِمٌل ِورع          وللحروب غـداة الـروع المَحًياْجلـٌد جميل 
ـًاط ألـوية ، حًمـال ـًاد أوديـة           هب  جـَرا ر أنـديـة ،للجيش شـًه

أوطـارقد كان خالصتي من كٍل ذي نسب          فـقـد ُأصيَب ،فما للعـيش 
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     :          المقام االجتماعي للخنساء  -2 

. نالنساء وأرثاه أشعر    هي تماضر بنت عمرو بنت الشريد السلمية نسبا  من هي الخنساء ؟    

ل قت.وإسالما وأخواهامعاوية وصخر من سادتهم    وقومها بنو سليم من أشهر قبائل مضر جاهلية 

    اللوعة واليأس والشعور بالفراغ وقلة الشأن منالمثل في ضرب به  أخواها فحزنت حزنا

  .ابعدهما وخاصة صخر
  

  : المقام األدبي للخنساء-3
  

  قدمها أعالم النقد فقد   واإلسالم الخنساء شاعرة الرثاء وقد اعترف لها النقاد بالتقدم في الجاهلية

ن الشعراء تبدو شخصيتها م فحول كالنابغة وجرير وبشار على جميع النساء وحتى على بعض 

 تمجد في الرجال صفات القوة، اطفةالع خالل النص أنها امرأة مرهفة الحس وفية ألهلها جياشة

حماية  النجدة ووروح االيثار والغيرية؛ اإلقدام والفروسية والسيادة كما يبتغيها المجتمع الجاهلي 

  .دوالصبر في الشدائ الضيف إكرام الجار؛ 

  

  :            مضمون األبيات-4
  

ها دائم ودموعها ال حزنبكاء الخنساء وتفجعها على مقتل صخر : رزية وفجيعة كبرى *  

تتوقف؛ موت صخر رزية عظمى لن تقدر على تحملها  ولن تنساه مادامت حَية ألنها به كانت تحيا 

       .وتعتز كان هو كل  دنياها وكل آمالها

  .  حسنه وقوته كماله الجسمي اوشجاعته:  إشادتها بخصال صخر: رجولة وهمة 

ـُره بأهل/كرمه وسخاؤه على قومه/ إقدامه ه وقومه؛ شهرته ومقامه  وحكمته؛حسنه ووجاهته ِ ب

 بناء العالقات( )والعقلية والنفسيةي الجسمية الرجل العرب جماليات( ) صخروأخوة الخنساء (

  )وأسس التواصل داخل منظومة المجتمع الجاهلي 

   :جماليةة دراسة البناء الصرفي بطريق النبر واإليقاع :الوقائع النظمية
  :صيغ المبالغة -5
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 الصيغة الثرية  هذهكامنة فيداللية إمكانيات وجماال؛ فيها قوة  في القصيدة ألناالرتكاز عالمةهي 

   .تفاعالت المعاني واإليقاع فصيغة تتداخل مع الصرفي التشكيلت تفاعال /المتميزة

   شًهاد  ًباط  ـه   ًمالـح   :في   الـفًع  
أنه ل التعبير  بصيغة أخرى ذلك حاي ال تتوافر فية وجدان  وهنا بيئة واسعة تقترن بمعاني نفسية 

  .مريرال م البعيد والحزنتصوير الَه لصيغا بهذهأريد 

الشاعرة   البلى  والضياع ف بنفسية الشاعرة ؟  االحساس بالقلق والخوف منهذه الصيغماهي عالقة 

ها وباعتزازها به  كان  ِببـِره بدنياها عليها يمأل  تعاني من ألم الفرقة وافتقاد صخر الذي كان

 في تصوير هذه وليس أنسب وأفضاله عليها وعلى قومه فعالهأ بعزها وفخَرها وظهيرها

لمقتله والفراغ الكبير الذي عن أساها وحزنها   للتعبيرصيغ المبالغة من  القويةتالسلوكيا/المواقف

 المبالغة هي أنسب إلى الجو صيغأحاط بها فأفقدها بهجة الحياة ومسرتها من بعده وهكذا كانت 

  .النفسي للشاعرة لما في صيغها المتنوعة من إيقاع قوي

   )المعنى( صيغ التأكيد بواسطة حروف اإلضافة *  
في  الشديد المنطلقتقوية الحدث + الفعل   تأكيد "إن "  لسياق األداة  النفسياستبصار االتجاه األدبي

                .خاصة للشاعرة ة ويوحي بحالة انفعالية  النفس التنبه واإلثار يضيف الىاألداة

ذو التفعيالت المتنوعة األسباب واألوتاد ) البحر البسيط( الوزن والقافية:   اإليقاع الموسيقي 

والنبرالقوي الذي ولدته األلفاظ المتنوعة الصيغ  ومايتبعه من انسجام وتنوع في الحركات والسكنات

  .وحروف المعاني

  مثال كم  من حرف معنى تضمن ؟ أمل هذا البيت      ت
 

ـُ ره نـاٌـم في رأسـٌـلَـه َع كأنَداة بـه     هوإًن صخرا لتأتـم ال  

  )  ]التنوين في .أَن  .كـ   .  بـ  . أل . لـ . إَن . و  ) 08(    [ 
  

الكتابة العروضية      
  

    هي ـة ب  مل هــدا  تمـ    ا ـرن لت   وإنن صخ        

       / /0 //0     /0/  /0      /0/ 0 /  /0       / / /0    

    نـلـعـف   لن    ـعـمستف   ن  ـلـ فاعن ــلفِعـْمتَُ      
  

  

رواٌ ـْنَ  في رأسـهي   عـلـمـن       كـأن نهو         
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     / /  0/ / 0    /  / / 0     / 0/ 0/ / 0    / 0/ 0      

  لنـعـْفعـلن   َ ـمسـتف    ْنــلُفِعَ    نـعـلـمتف      
   

ـْاُ ْر و(بحروفها وحركاتها  :  القافية   ظاهرة إيقاعية ولحنية تعبرعن )  نَ

    راب ـالحيرة واالغت  مواجهة 

  قافيـة مطلـقة موصـولة  ومـردوفة

  مجهورة خاصة طويلة وبأصوات مقاطع *  

ـْا رْو  ـُ = )حركة الضمة ( هي مطلقة  :نَـ   د نحو األعلىم

 تحقيق المد الكافي( موصول بالواو  صوت يتميز  بصفة التكرير "  راءـل ا  "حرف/ وي ِرـًال

  نيــف اللـ بأل كذلك مردوف و )للصوت والتأثير

  مقارنة/  تعبير 

  ) معركة القادسية (ا استشهد أبناؤها األربعة في مر موقف الخنساء لَـْتذك* 

  : وقارن مقولتها بهذا البيت

   نسب   فقد أصيب فما للعـيش أوطـارذيقد كان خالصتي من كل  

    الخنساءوهذه للنسب  قيمة اجتماعية هامة في العرف وخاصة بالنسبةللمرأة  

  ها وأن أخاها كان يمأل عليها تها وعزمقامها إال أنها ترى في نسبها قَو رغم 

 ومه د تعتز وتفخر فهو وليها وولي قـٍكفارس وسي وجودها وبه 

 
 جعل منها سيدة اإلسالمأسلمت الخنساء وصدقت في إسالمها كما كانت صادقة في جاهليتها إالً أن 

 بالقضاء الرضيالجاهلي إنما هو   التأثيرذلكقوية خاشعة عند كل مصاب ولم يعد للموت  مؤمنة 

  :أوصت به أبناءها ما يأتي  والصبر الحق وبحسن الميعاد فكان ما  روالقد

 وال ؛خنت أباكم ما  واحد وأم واحدة أٍبوا نَُبي إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين وإنكم لَبابن” 

ما أعد اهللا تعالى للمؤمنين  تعلمون  وال هجنت حسبكم وال غيرت نسبكم وقد ؛ فضحت أخوالكم 

قول اهللا عز الفانية ي من الدار وأعلموا أن الدار اآلخرة خير  من الثواب الجزيل في حرب الكافرين

  :وجل 

فإذا رأيتم الحرب قد ” ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون الذين آمنوا اصبروا وصابروا يأيها ”

  .دـدار الخل    رسيسها تظفروا بالغنى والكرامة في جالدوا شمرت عن ساقها فتيمموا وطيسها و
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  :ر في صدر اإلسالمـالشع -2
  

 
  – صلى اهللا عليه وسلم –  كعب بن زهير يمدح رسول الشاعر

  :أن يكون المعلم قادرا علىأن: الكفاءات المستهدفة

  الوجدانيةوالمواقف يدرك أثر الدعوة المحمدية في تغيير الذهنيات والمفاهيم * 

  ة  أثر القرآن والحديث في معاني الشعـرونظمه لغة ودالليحدد*

  

  محاكاة الكثير من الشعراء للقصيدة   / أهمية القصيدة * 

  
ـُْبوُلَ ‘لم ٌيفـد ‘ ل        متًيـم إثرها بانت سعاد ؛فقلبى اليوم متبـو ـْك  م

  غضيض الطرف مكحول ‘ إذ رحلـوا       إال أغن ‘وما سعاد،غداة البين 

  المراسيل‘النجيبـات ‘أمست سعاد بأرض ال يـبلغـها        إال  العـتاق 

  
  يا ابن أبي سلمى لمقـتـول‘إنـك ”يسعى الوشاة جنابيهاوقـولهـم      

ـُ   ل خليل كنت آمـلـه        ال ألـهـينًك إنًي عـنك مـشغـولوقـال ك

       فـكل ما قـدر الرحمـن مفـعـول-ال أبا لكـم-خلوا سبيلى: فقـلت

  كل ابن أنثى وإن طالت سالمتـه       يومـا على آلـة حدباء محـمـول 

  
  نبئـت أن رسول اهللا أوعـدنـى     والعـفـو عند  رسول اهللا مـأمول 

  و تـفصيل‘ هداك الذىأعطاك نافلة ال     قـرآن فـيه مواعـيظ – مهال 

  ولم      أذنـب وإن كـثرت فـًي األقـاويـل‘ ال تأخذنى بأقوال الـوشاة 
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  وثـوب الليل مسبـول‘مًدرعـا     جـنح الـظالمُ‘مازلت أقـتطع البيداء 

  يـلال أنازعها     فى كـفٍِ ذي نقـمات قـيله القـ‘ حتى وضعت يمينى 

  إنـك منـسوب ومسـؤول”: إذ أكـلمه      وقـيل –لـذاك أهيب عندى 

ـَثر    غـيل دونه غـيـل‘من خادرمن ليوث األرض مسكنه    من بطـن ع
• * * * * 

  :نسبه -1
  نشأ في أسرة وافرة الحظ من.  كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني

عناية خاصة،  أبوه فعني به  بير أبناء زهير،ك وكان.ناشئا وقاله يافعا ورواه فسمعه طفال الشعر،

نبغ،  حتى. نظم قبل استحكام ملكته إذا  يضربه وقد ظم الن يهذب ذوقه ويرويه شعره، وقد يمنعه

ويقرن   ذاك العصر زهير من أشهر ممثليها في متينة كان الفطري ثقافةل إلى المي يجمع  وإذا به

فبدا   "القوافي " تثقيف "التعابيروخل تن " نحو أبيه فيالنظمية، ناحيا  بالصناعة الشاعرة لسليقة

  .الثانية  إلى جعله في الطبقة"  ابن سالم"  صناعة وثقافة وقد يكون هذا ما دفع شاعر
 
 :الدعوة المحمدية كعب و -2
  

 أمر النبي وأخذ الناس فكان في اكتمال شبابه عندما ضخم . عاش كعب زمنا في العصر الجاهلي

 628 يستطلع الدين الجديد ، في حدود السنة   إلى النبي بجيرافأرسل  أخاه . إلسالميتحدثون با

الهجاء النبي  ولما بلغ . كعب وأقام يلوم أخاه، ويهجو النبي واإلسالم  فغضب  .يعد  ولمبجيرفأسلم 

لنبي  ا وأرسل إلى أخيه أن يقبل علىبجيرفخاف . أهدر دم الشاعر  - صلى اهللا عليه وسلم–

  . فرضي عنه 630في مسجد المدينة سنة " بانت سعاد"ذرا فأقبل وأنشده القصيدة المشهورةمعت

 حاكاه الكثير من الشعراء  عبر العصور وهي من علماصارت   "البردة" قصيدة  :معاني وأفكار  

 أطول ما نظمه كعب وقد استهلها على عادة الشعراء  بمقدمة طللية 

   الحسناء  حيل محبوبتهر لة الشاعرلوع) غزل عفبف(بمقدمة في النسي •

  الكائدين وشاة والساعينـ على اله د ردفاعه عن نفسه و •

  هللاره ره ومصَي تسليمه أَمتوكٌُل على اهللا وإيمان بالقضاء والقدر ؛ •

وتيهه ووجل  ضياع ووصف ما يلقاه من )صلى اهللا عليه وسلم (اعتذاره الى الرسول •

  في الفيافي والقفار وال من معين

   – صلى اهللا عليه وسلم –ه لمقام الرسول ـيبـُته •



 تكوين المعلمين       السنة األولى          اللغة العربية       اإلرسال الثاني
   صحابتهوخاصة  المسلمين دعوته وشجاعةمدح الرسول وتعظيم  •
      

   : المعاني الدينيةاالرتكاز اللغوي : األسلوب 

  رسول اهللا .العفو ..القرآن .نافـلة .هداك 
فس كما تعكس فعل ألفاظ متنوعة الدالالت؛ تعكس من جهة صدق الرجاء وااليمان وإشراق الن

النص القرآني بأبعاده البالغية في لغة القصيدة  واالنتشار السريع للكلمة القرآنية بداللتها  العقائدية 

  .والبيانية

  

  : االرتكاز الصوتي-3  
  

باألسلوب الخبري المتنوع األغراض بين  ) الدعاء االستعطافالتقريروالتعظيم( اإلخبار عن حاله 

 وبعض )إًن  الالم  حروف الجر ( لبي واإلنكاري معتمدا على ألفاظ وأدوات التوكيد االبتدائي والط

  ....هداك  .. مهال :  األساليب اإلنشائية كاألمروالغرض البالغي منه التوسل والتودد  والدعاء 

  

  التشبيهات:  البياني التصوير-4
  

فيها من  " السيف" العملي فلفظة  الحسية القوية الموحية بالسلطة العقلية والروحية والحزم 

الدالالت الكثير وعليه يستوحي الشعراء منها ما يقصدونه من معاني القوة والمضاء والتأثير الفاعل 

فحاجة الفرد الى ضوء المصباح ضرورة حيوية . في المسار العقلي والنفسي لألفراد والجماعات

  - صلى اهللا عليه وسلم -كانت حاجة أفراد هذا المجتمع الى هداية الرسول وكذا  

  مسلولمهند من سيوف اللـه  به     ـضاءًن الرسول لسيف يستإ   *  

  . عن الرفعة وسمو المكانة والمقام مع الشجاعة وكذا استلهام      الثقافة الدينيةالكناية

    يللم عن حياض الموت تهله وما    ن إال في نحورهمـال يقع الطع  * 

  يلسراب في الهيجا من نسج داوودم      هس العرانين أبطال لبوٌمـش  * 

  نـسـج داوود / شـٌم العـرانين  •

فمثل هذا المعنى  مستوحى مما ورد في عدد من آي القرآن الكريم فقد أنعم اهللا على النبي داوود 

لبوس ترد عنهم بأ س الحرب وتزيده قوة على صنعة  عليه السالم بنعم  فضله بها منها أن علًمه

  :قوة مصداقا لقوله عز وجل في سورتي سبأ واألنبياء 

   أن١٠ ياجبال  أوبي معه والطير وألنا له الحديد ولقد آتينا داوود منا فضال﴿     

    ﴾    ١١ر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصيرْدـٍ    اعمل سابغات وق
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      ٨•كم فهل أنتم شاكرونـة لبوس لكم لتحصنكم من بأسـه صنعمنالـوع﴿    

  الحركية واالنفعـال    

 فيها من الحركية واالنفعال النفسي وامتداد البحر البسيطتفعيالت : االرتكاز الموسيقي  زيادة الى 

اء لألصوات ما يتطابق والحالة النفسية للشاعر المتراوحة بين الخوف  والرجاء والشوق الى لق

  الرسول ونيل عفوه 

ـُف اهللاَ ِوي سمْنِ ندـًمَهه  ُ ـِ ِبتضاءـْس يسيفٌـَللَ َورسـًإًن ال   وُلـْلْمس

  الشطر األول                               

  ء بهـي    فن يستضا   ل لسي     إننررسو             

         / 0/ 0//0    // /0/     0/ 0// 0///      0  

    لنـفععلن       ـ  مستف  فعلن        مستفعلن          

      العروض
                                      

   الثــاني    الشطر                            

    فل  اله مس    لـولـو   من سيو       مهنندن           

          / / 0// 0   / 0// 0       /0/ 0 / /0      /0/0  

  فعلن    علن     ـاعلن     مستفـ ف   لن ـ  متفع          

   الضرب
   

ـْو/   المقطع:  القافية      ـْولُ   َمْسـلُ

  ) أي حرف الروي متحرك بالضمة( مطلقة : *     نوعـهـا      

 " الواو "  موصولة بالـواو ؛ ومـردوفة بحرف لين  •

  / الم ـال: روي ـًحرف ال   •

  أنشئ جدوال إحصائيا بكل حروف المعاني والربط طبق الجدول أدناه: تطبيق

ـُإًن  ـًٌهَمُ          يستـضاء بهفٌ  الرسـول لسي     مسلـوُل د من سيوف اللـه ن

  زولـوا:أسلمواا ـمـكة لمـببطن           قال قائلـهمفي عصبة من قريش   

 وال ميـل مـعازيـل‘اء عند اللـق      ‘   زالـوا فـمازال أنكاس وال كشف 

  ‘سرابيل‘نسج داوود في الهيجا  من       لبوسهم  ‘ أبطـال ‘ شـم العرانين   
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ـًه ح      ـت لها حلق   كًبيض سوابغ قـد شٌ   دولـمج ‘لق القـفعاء ـكأن

 نيـلـوا وا مجازيعـا إذا ـسـولي  رماحهم قوما        ال يفرحون إذا نالت   

  التنابيـل َرد الَسـودـإذا ع‘ضرب           الزهريعصمهممشون مشى الجمال   

   تهليـل ومالهم عن حياض الموت          يقـع الطعـن إال في نحـورهم؛ ال 

  

  :تطبيق في النظم البالغي وفي العروض 

  وازن بين  القصيدتين من حيث الصورة الشعرية  وموسيقى الشعر
  

ـٌم والهـدىولـد  ـًزمان تيسـ ـُم ال   ثنـــاء فالكائنات ضـيـاء    وفَـ

ـَرَ مـْن جاء الوجود تحيـة    من الـمرس   جاءوا بك الهدىلـين إلى يا خي

  قـعـساٌءهم أدركوا عـًز النبـًوة وانتهـت     فـيها إليـك الـعـزةٌ الـ

  غـبراءبـك بـشًر اللـٌه السماَء فازًينـت    وتضـًوعـت مسـكا بـك ال

ـٌق وغُـًرتــٌه    وحـيـاء هـدًىوبـدا محًيـاك الـذي قـسماتُـه     ح

  سيـمـاٌء   ومـن الخلـيـل وهـدِيه  رونـقٌ نـور النبوةوعلـيـه من 
  

همزية أمير الشعراء في مدح الرسول نظمها  بمناسبة االحتفاء  : المرجعية االجتماعية للقصيدة

   الملتزم بثقافة المجتمع وانتمائه     - صلى اهللا عليه وسلم-بمولد الرسول 

ر من القيم األخالقية والِحكم تعتبر من أشهر القصائد في األدب االجتماعي الديني  ضمنها الكثي* 

الرئيسي للشاعر هو أن يقدم للشباب العربي صورة  زيادة على األبعاد المعرفية التاريخية والهدف

مجسمة لشيم الرسول وأبعاد الدعوة المحمدية وحقيقتها وتبيين أثرها في الوجود والكيان اإلنساني 

العربي  وفي ضميره االجتماعي فال حياة  المواطن "أنا " والدعوة إلى تأصيل حٍب الرسول  في

للشباب إالَ إذا تأسى بشيم الرسول قوال وسلوكا مصداقا ألنيته وأصالته ودفعا الى تحديث الفكر 

  .والعمل لمعاصرة التحوالت من غير استالب وال ضالل

  داللته في النص  نظمه النحوي  الحرف

التعظيم واإلكبار  /عامل  إ ن  

  التفخيم   ..........  التعريف/ أل

    ...........  َلـ

  تحدد  تخصيص  /عاملة   من/في/ بـ

  .............  .............  ما/ال 
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  :السياسي في العصر األمويالشعر -3

  
  

               :الهدف من الدرس
  )االنتصار آلل البيت( الفرزدق يمدح زين العابدين بن علي 

 :الكفاءة المستهدفة

   :أن أن يكون المعلم قادرا على

        يستكشف دور الشعر والشعراء في إبراز المواقف السياسية ودوافع  *

  تماء السياسى والفكرياالن

  يعرف مكانة آل البيت وخصالهم وتغني الشعراء بمكارمهم *   

   يستخلص القيم الخلقية والجمالية من مضمون القصيدة*   

  
                         : تعريف

  ؟ مقامه االجتماعي واألدبي> الفرزدق <  من هو الشاعر 

 هجرية نشأ بين البصرة والبادية  20 هو أبو فراس همام بن صعصعة التميمي الدارمي ولد سنة 

كان ابوه من أشراف قومه عرف بالكرم وكذلك كان جده عظيم القدرفي الجاهلية مما جعله ينشأ 

ا بنفسه مفاخرا بقومه وقد اتصل بالخلفاء والوالة في عصره ومدحهم بعدد كبير من القصائد معتز

  قصد التكسب أو التشيع السياسي

نظمه في  شتى   حفظ الكثير من الشعر كما كان من أكبر رواته  نبغ في :شهرته األدبية  

  وذلك ما يظهر في أشهر فن العرب  األغراض زيادة الى ثقافته الواسعة بالتاريخ واألنساب وأيام

 )اإلرسال الثالث ( عرف به وهو فن النقائض 
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  والبيت يـعـرفه والـحـلً  والـحـرم الـذي تعـرف البطحاء وطـأتـه هـذا 
ـِر عـبـاد اهللا كـلهم    هـذا التـقى ، النـقي، الطاهـر العـلم هـذا   ا ْبن خـي
خـتـمـوا ابن فاطمة ، إن كنـت جـاهـله          بجـًده أنـبيـاء اللـه قـد هـذا

 والعـجمأنـكـرت بضائره         العـرب تعـرف من  ”  ؟ هـذامـن ”:  وليس قولك 
                                    

 ، وال يعـروهـما عــدم يْستَـوكـفـان  نـفـعـهـما كـلتـا يديـه غياثٌٌ عـًم   
ـْهـل الخليـقـة ،ال تُخْشى بـوادره حـسن الخلق والشـيـم: يـزينه اثنـان        َس

ٌـُهـد :  مـا قـال    نـعـم الَءهكـانت  ال، قـطً إالَ في تـشهـده         لـوال الـتـش
 الغـياهـب واإلمــالق والـعـدم عـنها عــًم البرية باإلحـسان، فانـقشعـت        

ـَريـش، قــال قائـلـها  يـنـتهي الـكـرم هــذا  إلى مـكـارم :      إذا رأتـه ق
 فـمـا يـكَـلًـم إالَ حـيـن يـبتـسـم    ؛ يغِْضى حــياَء، ويغْـَضى من مهابتـه

ـِقٌ        مـن كـفً أروع ؛في   شـمــمعـرنينه   في كـفٍٍـه خـيـزران ريحـه َعـب
ـُْمسكـه ، عـرفان راحـته،          ركـن الحـطيـم إذا    مـا جـاء يستـلـم يكـاد ي

  

  

  :وبالغيفضاء عقائدي / األبعاد األدبية والتاريخية  -2

  
صوا من العديد من الشعراء بالذكر والمديح مند  خُّ– رضوان اهللا عليهم –آل البيت  •

  - فجر الدعوة المحمدية

لسياسي حول الخالفة فتظهر األحزاب ويصبح لكل وفي العصر األموي يشتد الصراع ا •

   الذين بنظمون القصائدالغراء في مدحهم وإظهار التشيع لهم حزب شعراؤه

بكل أشهر شعراء العصر ومبدعو شعر النقائض ) األخطل  جرير الفرزدق ( ي و المثلث األم

 بهذاالشاعر يخص ثقافيا أبعاده األدبية واللغوية والتاريخية وكل تحوالت العصر األموي سياسيا و

 ويظهر تشيعه السياسي ألهل البيت  وقد نظمها - زين العابدين بن علي–القصيدة المرتجلة 

 ؟ حين رأى  الفتىهذامندهشا في موسم الحج من   متحمسا  ومجيبا  الخليفة األموي الذي سأله

   ؟ الناس تتنحى له ليصل الى الحجر األسود

  المضمون
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أحقية آل البيت . مقامه .أخالقه . نسبه الشريف (  وشهرته مكانة زين العابدين •

   )بالخالفة

سيد الرسل  – صلى اهللا عليه وسلم –اإلشادة بعظم نسبه الذي ينتهي الى رسول اهللا  •

 األنبياء و

 مكارمه وسجاياه ومقامه  بين الناس جميعا وبين القرشيين  خاصة  •

  )ن آل البيتتشبعه بالقيم االسالمية وأخالق أهله م(      

  

  : البيانية اللغوية واألبعاد -3
  

    المطابقة لداللة الصفات والخصال التي تميزاالرتكاز اللغوي على الصيغ

سهل . لطاهر ا. النقي . التقي )العهدية (أل التعريف  +  المشتقاتبها زين العابدين حقيقة  فكانت 

(....   

ح والتنفيس عن مشاعره في مثل  هذه المناسبة وكل ذلك بغرض التفخيم واالكبار لمقام الممدو

  الجليلة

ة حتًى تكتمل واالستعار التشبيه والكناية التنويع في تجسيم المعاني بقنيات : التصوير البياني* 

  :الصورة للشاعركما أرادها  قوية 

فهو اليقصد من لفظ  كناية عن رفعة الشأن  والمقام  والشهرة /  الذي تعرف البطحاء وطأتههذا

مجازا  سوى َمن حولها من الناس من مختلف األمم القاصدة للحج وكذا تصوير شجاعته "البطحاء "

دائما هي " فاليـد " وهيبته وكرمه على عادة العرب من تشبيهات حسية مستوحاة من البيئة الشديدة 

  ........رمز للكرم والقوة والمطر الغيث وصف لشدة الكرم 

   عـم البرية باإلحـسان ، / تشبيه بليغ+  مجاز  /يديه غياثا ـكلت       

   كناية   + تشبيه+ استعارة : شـم    /في عرنيـنه  / فانقشعت       

  الطباق باالشتقاق التلوين الصوتي  :  أسلوب البديع

  نعم هالَء كانت  ى من مهابته؛ َضيغْو /  ي حياءيغِضُ  

   من خصائص االسم تزيده توكيدا وقوة) ريفأل التع ( االرتكاز الحرفي •

  ....طاهرالـتقي الـتقي ال                  
   توظيف األمكنة والشعائر الدينية االرتكاز العقائدي •

  ن الحطيم ـرك.م ـالعج.رب ـالع, البيت . رم ـالح.ل ـالِح. البطحاء(    

السمية وبين الجمل الفعلية  التنويع بين الجمل ا)التراكيب النحوية  ( االرتكاز النظمي •

 قصد الوصف والمدح وإثارة الوجدان والحماس



 تكوين المعلمين       السنة األولى          اللغة العربية       اإلرسال الثاني
  

وإعجاب وتعظيم يستلزم  األسلوب الخبري بأغراضه البالغية المتنوعة من اعتزاز وفخر وثناء  

التقديم والتأخير  حركية قوية ومن ثم تنوعت الجمل بين االسمية والفعلية وتحركت عناصرهما بين

تبعا لتنوع المعاني ونوع بين تعميم األحكام . ة خاصالربط حروف والحذف وتنوع في

  .وتخصيصها

  الموسيقى واإليقاع 

  )الواو الياء األلف (حروف المد واللين )  الوزن القافية  (     

( ومعانيها  القصيدة       قطع بيتا وبين عالقة الوزن والقافية بغرضالبحر البسيطالقصيدة من 

حرف الروي   -غير مردوفة "  الواو "  موصولة  بحرف اللين قافية مطلقةال+ البحر البسيط 

  .)الميم

  

  : تدريب-4
  

ـًرفـهِ اهللا  ـً قدما  ش  مـُقـلـه الــوحـ لـه في لبذاكجرى         هظموع

ـُـ نالذاــه بـيت منن ـديـفال     ذا    يشكر اللَه يشكر أولية من َ   مه األم

 مــت لـه األمــه دانـِِتـل أمـُوفـض          األنبياء لهلكُ جده ، دان من َ 

 مصـــجى ، ومعتمنْر ، وقربهمَ ـٌكفُْ     همم دين ؛ وبغضهر حبٍش معمن ٍ 

  الـكـلـم به توٌمـدء ، ومخـفي كل ب        مرهــُر اهللا ذكًٌدم بعد ذِكـمقُ  
 ـٌم:خيرأهل األرض؟ قيل نْمَ :أو قيل     أئمتهم ًد أهل التقى ، كانوا إن عه  
  
 

 توسيع وتعميق الفهم
  رضي اهللا  ( آل البيت  المجموعة اعتمد الشاعر في تصويرمكانةهذهفي :  1س

فن : 2  س ؟ وهل تدل على ثقافة الشاعر الدينية؟ حقيقية ما مصدرها أدلة على )     عنهم

  علل مقام أهل البيت ؟ ر تصوي اآلبيات وسيلة الشاعر فيهذه ميزة في الشعر هل كان في المبالغة

 بدالالت نظمية نحوية متنوعة" مــن"  وردت :الحظ واستنتج    3 س 
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  :كتابيإتصال 

    
  :أن ن يكون المعلم قادرا علىأ:   الكفاءة

لى دالالتها الجمالية الحسية إور البيانية يحول الص ينثر أبياتا شعرية نثرا فنيا

  .والنفسية
    وقد اغـتدي والطير في وكناتها      بمنجرد قـيـد األوابـد  هـيكـل 

  ـل  ع السيل من هرحطً صخٍْمعـا       كجلمودربدـلُ مـ مفِر ؛ مقٍبِرمٍك  

ـِل نيف الـلوي بأثواب العوي     ف عن صهواتهـُيزل الغالم الخُ     مـثَق

     وإرخاء سرحان وتقـريب تتـفـِل   ة ـله أيطـال ظبي وساقـا نعام  

                                * * * * * * *  

وب : لمطل ا      

    -  أنثر األبيات نثرا فنيا  معنى وبالغة- 1   

   قطع األبيات ثم بين العلل العروضية- 2   

  )عـُل(َعِلل نحويا سبب اإلقـواء في البيت الثاني /- 3   
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