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 ملخص البحث

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وآله صحبه أمجعني وبعد : 

 افت الوقةو  علةى ايبيةات في ةفقد تناولت هذه الدراسة ذكر احلياة واملوت يف شعر طرفةة بةا العبةد واسة  د
 ذكر للحياة واملوت للشاعر طرفة با العبد ، وقد تكونت الدراسة ما مدخل وفصلني وخامتة .

تنةةاوا املةةدخل أمةةر:ا ألةةا : ايوا : احليةةاة واملةةوت عنةةد اهنسةةار اعةةاهلد وهةةد عبةةارة عةةا مت يةةد عةةا احليةةاة 
:ةةا ش شةةاهداى علةةى ذلةةين . التةةاف : ال عر:ةة  اي ةواملةةوت لةةدن اهنسةةار اعةةاهلد ، وذكةةرت قةة  بةةا سةةاعد

 بالشاعر طرفة با العبد وحياته وأغراض شعره .

وجةةاا اللصةةل ايوا عةةا احليةةاة واملةةةوت يف الشةةعر اعةةاهلد وقةةد تنةةةاوا املبحةةة ايوا في ةةا مل ةةوم احليةةةاة يف 
كةةراى ا اعةةاهلد ، ذ ها يف ذلةةين العصةر ، وتنةةاوا املبحةة التةةاف مل ةوم املةةوت يف الشةعرور الشةعر اعةةاهلد ، وصة

بعض الشعراا اعاهليني وجاا اللصل التاف احليةاة واملةوت يف شةعر طرفةة بةا العبةد تنةاوا املبحةة ايوا ذكةر 
احلياة يف شعر طرفة ، وتناوا املبحة التاف ذكر املوت يف شعر طرفة ، مث خ م البحة خبامتةة عرتةت يهةم 

 أسلر عن ا . املوتوعات اليت طرح ا البحة وأهم الن ائج اليت

 . ه، وموتوعاتهل ارس ملصا ر البحة ، ومراجعبل البحة :مث ذ

وقد كشة  البحةة عةا عةد  مةا الن ةائج أبرعهةا : عةر  طرفةة املةوت بلقةد أبيةه ، وكةار هةذا مل احةاى بةني لنةا 
ة مةا حياتةه الشيصةية ، وأ:اةا انقةوت قصةائد طرفةة علةى قةدر كبة  مةا دمالمح ما فلسةلة الشةاعر املسة م

 كرعر اليت خي لط في ا احلزر بالدهشة وايسى ، وأوتحت الدراسة اس يدام الشاعر للرمز ، جنده يف ذ املشا
الناقة معىن احلياة ، متلؤها القوة ما كل جانب ، وكذلين حياة الصحراا ، واحلوانيت ، مكار شرب ، اخلمةر 

ملنيةة   ، وتلاصةيل ا و احل ة  ا  -، وأوتحت الدراسة معىن املوت وذكةره وفلسةلة الشةاعر يف للةا و املةوت 
 الرتاب   وهذا :ؤكد حاور املوت بقوة ،  اا على معاناة الشاعر . –القرب  –

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسيلماى كت اى .

 الباحة                                                        

مدخلد علد :وس  ملرح                                                        
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 المقدمة

 هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني ، وبعد :  احلمد
شغلت قاية املوت واحلياة يف الشعر اعاهلد كت اى مةا الدارسةني ، فةار الشةاعر طرفةة بةا العبةد البكةرش كةار 

 قاية إذ برع يف شعره تلين الصور سواا للموت أو للحياة . له نصيب يف هذه ال
وما هنا فقد رغبت أر :كور حبتد املكل يف هذه الرحلة العلمية حوا ذكةر احليةاة واملةوت يف شةعر طرفةة بةا 

 فعين الخ يار هذا املوتوع أسباب كت ة أبرعها :  العبد وقد 
يةةةدة اهسةةةالمية الةةةيت متةةةه حياتنةةةا ، وهةةةد املةةةوت أأليةةةة هةةةذا املوتةةةوع النابعةةةة مةةةا عالق ةةةه الو يقةةةة بالعق .1

 احلياة .يف هذه واالس عدا  له 

 رغبيت هبراع ن اج الشاعر يف هذا اجملاا وفلسل ه الشعر:ة . .2

 مةةا كةةار :ةةؤما بةةاملوت واحلسةةاب والبعةةة  نيإظ ةةار مةةا خةةالا البحةةة أر هنةةاا مةةا الشةةعراا اعةةاهلي .3
إذا كار حتد:د البحة حتد:داى  قيقاى يف إطةاره وهةو كل هذه ايسباب  فع ين الخ يار هذا املوتوع و 

 الشاعر طرفة با العبد وتناوله لقاييت املوت واحلياة ، :كور بينه وبني ال ش ت واالس قرا .

عني خبامتة ، وقد تناوا املدخل و دخل ، وم بمسبوقني مبوقد جاات خقة البحة املنظمة مكونة ما فصلني 
 أمر:ا:
اى حملمتت ما خالله تعر:  للحياة واملوت، وعر اة واملوت عند اهنسار اعاهلد، وبشكل موجز احليأوالى: 

 .اهلل عليه وسلم مع وفد بين إ:ا  وقصة النيب صلىا العرب وهو ق  با ساعده اي:ا ش ، يحد خقبا
 و انياى : ال عر:  بالشاعر طرفة با العبد نسبه وحياته وأغراته الشعر:ة .

ر بعنوار : احلياة واملوت يف الشعر اعةاهلد ، وقةد تكةور مةا مبحتةني جةاا املبحةة أما اللصل ايوا فقد كا
ايوا معنيةةاى بالبحةةة عةةا مل ةةوم احليةةاة يف الشةةعر اعةةاهلد ، وقةةد تنةةاوا هةةذا املبحةةة صةةوراى للحيةةاة اعاهليةةة 

فيةةه لةةبعض  لةةدن الشةةعراا اعةةاهليني وجةةاا املبحةةة التةةاف بعنةةوار : مل ةةوم املةةوت يف الشةةعر اعةةاهلد وعرتةةت
 شعراا جاهليني ، ذكرهم املوت وإمياهنم به .

بحةةة وجةةاا اللصةةل التةةاف بعنةةوار : احليةةاة واملةةوت يف شةةعر طرفةةة بةةا العبةةد وقةةد تكةةور مةةا مبحتةةني ، جةةاا امل
ايوا : ذكر احلياة يف شعر طرفة وقد رصدت أبياتةا يف هةذا اجملةاا ، والبياةة الةيت نعيشة ا ، والللسةلة اخلاصةة 

املبحة التاف : ذكر املوت يف شعر طرفة . كذلين رصدت أبياتا له يف هذا اجملةاا ومعاناتةه ون ةاج  به ، وجاا
 حكم ه ما احلياة واملوت .
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لت ذلةين :في ا إىل أهم املوتوعات اليت طرح ا الباحة ، وأهم الن ائج ، وذ تحملأمث خ مت البحة خبامتة 
 ، وموتوعاته . هبل ارس ملصا ر البحة ، ومراجع

 د حاولت يف هذه الدراسة أر أمجع قدر االس قاعة بني املن ج الوصلد ، واملن ج ال كاملد .وق
 اهشارة هنا إىل بعض املشكالت والصعوبات اليت قابل  ا أ ناا عمل هذا البحة امل واتع من ا :ب جيدرو 

كةةار اسةة يدام   والبةةد مةةا االتصةةاا باالنرتنةةت ومةةع تةةع  يف هةةذه اخلدمةةة ، -كةةوف أعمةةل يف  ولةةة الني ةةر 
كةةار -وعةةدم وجو هةةا بشةةكل ورقةةد  -الرقميةةة  ةك بةةمةةا امل  ةةااملراجةةع االلكرتونيةةة مةةا ايشةةياا امل مةةة  وحتميل

 أمراى م ما والعما همتام هذا البحة .
ال :سعين إال أر أعجد أعظةم الشةكر وأوفةاه عامعةة املد:نةة العامليةة  تلةة يف كليةة اللغةات قسةم  وفي الختام :

 ريب والنقد .اي ب الع
 ةم لتذهتا اللاةالا الةذ:ا أولةوف كةل عنا:ةة ، ورعا:ةة ، فااليت شرفت باالن ساب إلي ا ، وال  لمةذ علةى :ةد أسة

 م ال قد:ر  والعرفار .يمين مجيعا جز:ل الشكر ، وعظ
أمةةةا أسةةة اذش املشةةةر  علةةةى هةةةذا البحةةةة ايسةةة اذ الةةةدك ور ن عصةةةام فةةةارو  إمةةةام ف جةةةد أر كلمةةةات الشةةةكر 

تق  عاجزة كلية على أر تليه حقه وتتين عليه  ا هو  –وهد ج د املقل يف هذا املقام  –االم نار العرفار و 
أهله ، فقد غمرف بلاله ، وطوقين برعا: ةه ف ةزاه اهلل عةين خة  اعةزاا ، وأعلةى منزل ةه ، ورفةع قةدره ، وجعةل 

 ما قدمه يل يف ميزار حسناته .
لكل ما أعانين يف سبيل إجناع هذا البحة برأش ، أو توجيه ، كما ال :لوتين أر أتوجه بالشكر اعز:ل 

 .سائال اهلل ة عز وجل ة أر جيز: م عين خ  اعزاا 
و أخ ا : فاف ال أ عد هلذا العمل الكماا ف و عرتة للاع  و اخلق  اللذ:ا ألا ما خصائص النل  

  .البشر:ة و لواعم ا ايبد:ة
 و ناقص الذات مل :كمل له عمل         فالكامل اهلل يف ذات و يف صلة 

وحسيب أف بذلت ما وسعين اع د فار وفقت فما فال اهلل  ة عز وجل ة و إر كانت ايخرن ف س ا      
       اهلل أال حيرمين ايجر و احلمد هلل أوال و أخرا ،و ظاهرا و باطنا 

          سليما كت ا ه و صحبه وسلم تآلو الصالة و السالم على حممد با عبداهلل و على 
 الباحة                                                                                 
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 مدخل :

 أواًل : الحياة والموت عند اإلنسان الجاهلي
 ثانياً : التعريف بالشاعر طرفة بن العبد
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 الموت عند اإلنسان الجاهلي :  وأوالً : الحياة 

احليةةاة : حيةةاة وحيوانةةاى  ائمةةا :قةةاا هةةد حييةةا ف ةةو حةةد والقةةوم حسةةنت حةةال  م ، القر:ةة  اسةة بار مةةا  تعر:ةة 
 نلسه وما الرجل اح شم ف د حد . انقباتالقبيح حيااى 

 وبيااو:قاا حياا  هابقا اهلل أشو حياه   

 .  1وعمع ني  نا من مو:قاا حيا اوسلم عليه  ةبه وفالر  عا له باحليا أغا  مو اتباع   ولغة القوم حييا 

العز:ةز قةاا  حنةو مةا يف ال نةةز:ل  2ووتعر:  املةوت : تةد احليةاة و:قلة  املةوت و:ةرا  بةه مةا :قابةل العقةل واهميةار
 . 3ومي اى ف حييناه وجعلنا له نوراى ميشد به يف الناس   كار أوما  تعاىل : وو 

 وعرف الجرجاني في كتابه التعريفات : 

 .  4ولموصو  هبا أر :علم و:قدراحلياة هد صلة توجب ل

أهةةل احلةة  ، قمةةع هةةو الةةنل  ، فمةةا  حوعةةر  املةةوت : هةةد صةةلة وجو :ةةة خلقةةت تةةد احليةةاة . وباالصةةقال
حةيب هبةدام واملةوت ايبةيض اعةوع ، ينةه :نةور البةاطا ، و:بةيض وجةه القلةب فمةا ماتةت مات عا هواه فقد 
 .  5وبقن ه حييت فقن ه

وم على العيش والكد والرتحاا ما مكةار إىل آخةر طلبةاى للةرع  ، باهتةافة إىل فار حياة اهنسار اعاهلد تق
 . 6والرحالت ال  ار:ة ، وقد أشار اهلل سبحانه وتعاىل وو ه:ال  قر:ش إ:الف م رحلة الش اا والصي 

وكةذلين كار لإلنسار اعاهلد العد:د ما ايسالة اليت هتمه ، وهتم مصة ه مشةكلة الوجةو  واحليةاة واخللةو  ، 
مشةةكلة املةةوت ، كةةل هةةذه جعل ةةه :  مةةل هةةذا الكةةور ، وحماولةةة البحةةة عةةا خالقةةه ، وصةةانعه ومةةدبره . مةةع 

أمةا  –االطالع علةى ك ةاب اهجنيةل توصةل هةذا اهنسةار اعةاهلد أر اهلل سةبحانه وتعةاىل خةال  هةذا الوجةو  

                                                 

(
1
هـ / 1231، مكتبة الشروق الدولية .مجمع اللغة العربية ، الطبعة الرابعة ،  312ص 1المعجم الوسيط  ، ج  (

3222 

(
3
  191ص  3ق ،ح المرجع الساب (

(
2
 ( .133سورة األنعام آية )  (

(
2
 بيروت . –، مكتبة لبنان  122التعريفات للجرجاني ، ص (

(
1
 م .1911،  1، ط  211المرجع السابق ، ص  (

(
6
 ( .1،3)ن تاياآلسورة قريش ،  (
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م علةةى ذلةةين قةةاا تعةةاىل : وو مةةا ايصةةنام وايو ةةار ، كمةةا وجةةدوا آبةةااهبقيةةة بعةةض اعةةاهليني فكةةانوا :عبةةدور 
 .  1و نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل عللى ....   

بةا نليةل ، وورقةة مةرو بةا ع وع:ةد ة هلني أمتةاا أميةة بةا أيب الصةلت احلنلاا وامل بعضني ما يوهناا ما اعاهل
شةعر:ة ، وعهة  بةا أيب سةلمى هلةم نلتةات صةا قة جةاات علةى مقةاطع  ة اه:ةا شسةاعدبا نوفل ، وق  بةا 

 أخاذة وقوالب فنية مجيلة .

ذكةر الر:ةا ش جنةد يف خقبةة ال  مةل وال لكة   سةاعدهوالبد أر تق  مع أحد اخلقباا اعاهليني وهةو قة  بةا 
صاحب البدا:ة والن ا:ة :قوا : ملا قدم وفد إ:ا  على النيب صلى اهلل عليه وسلم قاا : :ا معشر وفد إ:ا  مةا 

 : هلين :ا رسوا اهلل .  :ا ش قالواة اهبا ساعد  فعل ق

قاا : لقد ش دته :وماى بسو  عكاظ على مجةل أرةر :ة كلم بكةالم مع ةب مونة  ال أجةدف أحلظةه . فقةام 
إليه أعرايب ما أقاصد القوم فقاا : أنا أحلظه :ا رسوا اهلل . قةاا : فسةر النةيب صةلى اهلل عليةه وسةلم بةذلين 

فكل مةا فةات فةات ، وكةل  ا:ا معشر الناس اج معو قاا : فكار بسو  عكاظ على مجل أرر وهو :قوا : 
ليل راج ، ومسةاا ذات أبةراج ، وحبةر ع ةاج ، جنةوم مزهةر وجبةاا مرسةية ، وأهنةار  ر:ةة ، إر شدا آت آت ، 

قةةاموا أم يف السةةماا خلةةربا ، وإر يف ايرض لعةةربا ، مةةايل أرن النةةاس :ةةذهبور فةةال :رجعةةور ، أرتةةوا باهقامةةة ف 
 باهلل قسماى ال ر:ب فيه ، إر هلل  :نا هو أرتى ما  :نكم هذا مث أنش  :قوا :  ق  تركوا فناموا . أقسم

 يف الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذاهبني ايولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني 
 

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةا القةةةةةةةةةةةةةةةةةرور لنةةةةةةةةةةةةةةةةةا بصةةةةةةةةةةةةةةةةةائر  
 ملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا رأ:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوار اى  

 
 للمةةةةةةةةةةةةةوت لةةةةةةةةةةةةةةي  هلةةةةةةةةةةةةةا مصةةةةةةةةةةةةةةا ر  

 ورأ:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومد حنوهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
 

 ايكةةةةةةةةةةةةةةةابر  ايصةةةةةةةةةةةةةةةاغر ومياةةةةةةةةةةةةةةةد  
 ال مةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ماةةةةةةةةةةةةةةةةةةى :ةةةةةةةةةةةةةةةةةة   إليةةةةةةةةةةةةةةةةةةين  

 
 وال مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا البةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاقني غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابر 

 أ:قنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت أف ال حمالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 

  2وحيةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةار القةةةةةةةةةةةوم صةةةةةةةةةةةائر 

   

                                                 

(
1
 ( . 2سورة الزمر ، آية ) (

(
3
 ، الفكر . 1ط،  322، ص 3البداية والنهاية ، البن كثير ، الطبري ، ج (
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مةا املةوت أو النصةر وهةد احليةاة واحلصةوا علةى الغنةائم وهةد ب يف اعاهلية تقةوم علةى شةياني : إكانت احلرو 
سةالم ، حةل تغة  ملةا جةاا اه لبقاا أو املةوت . ولكةا هةذا املعةىنما أجل االيت :سعى إلي ا اهنسار اعاهلد 

ط ين مةةرتبلةةإنةةه مبةةدأ النصةةر أو الشةة ا ة وكةةل ذوا يف اعاهليةةة ،  ةةر مغةةا:ر ملل ةةوم العبتيةةة واجملحملةةه معةةىن آخةة
  ة اههلية سعياى وراا اخللو  يف اآلخرة . بالقو 
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 ثانياً : التعريف بالشاعر طرفة بن العبد : 

 اسمه وكنيته ونسبه وأسرته : 

 قوله : لبذلين لقب  با العبد با بكر با وائل با  قي عبيد شاعر جاهلد امسه 

 ال تع ةةةةةةةةةةةال بالبكةةةةةةةةةةةاا اليةةةةةةةةةةةوم مقرفةةةةةةةةةةةا 
 

  1ووال أم :كمةةةةةةةةا بالةةةةةةةةدار إذ وقلةةةةةةةةةا 
:بةد أر هةذا  إ:ةاهشاعرنا ومل :عر  ما مصدر هذا اللقب وال ما لقبةه لهناا ما :قوا لقب بقرفة وهو لقب  

 . 2واللقب ور ه يف حياته اليت مل تن  على العشر:ا إال بقليل

قسموا املاا وماا  عاا صغ اى ف  ى ايعمام ، أر :ومسد طرفة ببيت مات أبو طرفة وال و:قاا أر امسه عمرو ،
 أبيه  فقاا هذه ايبيات : 

 ما تنظرور مباا ور ه فيكم .

 قاله وأمه ور ة ما رهط أبيه ، وفي ا :قوا يخواله وقد ظلموها حق ا : 

 ما تنظرور حب  ....

 . 3ووكار أحدث الشعراا شعراى وأقل م عمراى 

 . 4ووذكر صاحب ايعالم أنه ما القبقة ايوىل ولد يف با :ة البحر:ا ، وتنقل يف بقاع جند

وهلةةةذا :عةةةد طرفةةةة مةةةا الشةةةعراا اللحةةةوا ومةةةا أصةةةحاب املعلقةةةات ، وذكةةةر صةةةاحب طبقةةةات فحةةةوا الشةةةعراا  
قةاا امللةين  ؟ نةاسما أشةعر ال بيد بالكوفة يف ف تبعوه رسوالى سؤوال :س لهلالب لد قاا مر أخربف ب ر عتمار 

 الاليل.

 ابا العشر:ا :عين طرفة . أبارف عدوه إليه مث ما ؟ قاا الغالم الق يل وقاا غ  

                                                 

  (
1
 م .1913 -هـ 1223،  1سامي مكي العاني ، مكتبة الفالح ، ط 122معجم ألقاب الشعراء ، ص(

  (
3
 م . 3222، دار المعرفة ، بيروت ،  1، ط 1ديوان طرفة بن العبد ، تحقيق حمدو طماس ص(

  (
2
 ، المكتبة الشاملة . 23، ص 1الشعر والشعراء ألبن قتيبة ، ج(

  (
2
 ، المكتبة الشاملة . 331، ص 2ي ، جالزركل(
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طرفةةة بةةا العبةةد ، وعبيةةد ايبةةر  ، وعلقمةةة بةةا  لشةةعراا طرفةةة مةةا القبقةةة الرابعةةة وهةةموعةةد صةةاحب طبقةةات ا
 . 1وعبده ، وعدش با ع:د

 ف ما طرفة ف شعر الناس واحدة وهد قوله : 

 ولةةةةةةةةةةةةةةةةةة أطةةةةةةةةةةةةةةةةةةالا بربقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةد خل
 

 تلةةةوح كبةةةاقد الوشةةةم يف ظةةةاهر اليةةةد 
 
 

 وهد :  متل اوتلي ا أخرن 

 هةةةةةةةةةةةةرأصةةةةةةةةةةةةحور اليةةةةةةةةةةةةوم أم شةةةةةةةةةةةةاق ين 
 

  2وومةةةةةةةةةا احلةةةةةةةةةب جنةةةةةةةةةور مسةةةةةةةةة قر 
  .3ووقد روش أنه مل :بلغ العشر:ا وكار آ م أعر  أوقص أقرع أكش  أعور الصدر م  وا اخلل  

:ةل هلةذا  ةا و ف خذه بيةده مث أومة  بيةده إىل رقب ةه فقةاا :  ظيبسار :قاا أنه أخرج لسانه فاذا هو أسو  ك نه ل
جيبين عليه هذا فكار هو الذش جىن عليه فق ل وذلين أنه ه ا عمرو با هند ، وكار :نا مه هو وامل لم  ، 

، : مره في ما بق ل ما ، ف ما املة لم  ، فانةه خةر  ك ابةة  املعكربوامل لم  خاا طرفة فك ب هلما ك ابني إىل 
 . 4ولوماى طرفة بالك اب فق وجنا بنلسه 

 كار النيب صلى اهلل عليه وسلم :ذكر بي اى لقرفة وهو : 

 سةةة بدش لةةةين اي:ةةةام مةةةا كنةةةت جةةةاهالى 
 

 مةةةةةةةةا مل تةةةةةةةةزو  بايخبةةةةةةةةارو: تيةةةةةةةةين  
  

                                                 

  (
1
 ، المكتبة الشاملة . 12طبقات فحول الشعراء ، ص(

  (
3
 121المرجع السابق ، ص(

  (
2
 ، المكتبة الشاملة . 1معجم الشعراء ، المرزباني ، ص(

  (
2
 المرجع السابق .(
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 فلما أرا  الرحيل قاا :  فياى :قاا أر أوا شعر قاله طرفة أنه خرج مع عمه يف سلر ، فنصب 

 رعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة:الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةربة مب
 

 فبياةةةةةد واصةةةةةلرشخةةةةال لةةةةةين اعةةةةو  
 ونقةةةةةةةةةةةةةةرش مةةةةةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةةةةةات أر تنقةةةةةةةةةةةةةةةرش 

 
  1وذرنقةةةةةةد رفةةةةةةع اللةةةةةة  فمةةةةةةاذا حتةةةةةة 

 . قاا أبو عبيده : طرفة أجو هم واحدة 

 . 2وحابهصبالبحور ، :عين امرأ القي  ، وعه  والنابغة ، ولكنه :وتع مع أ :لح وال 

 وما جيد شعر طرفة قوله : 

 ى أحاةةةةةةةةر الةةةةةةةةوغ الالئمةةةةةةةةدأال أ: ةةةةةةةةذا 
 

 وأر أشةة د اللةةذات هةةل أنةةت  لةةدش 
 فةةةةةةار كنةةةةةةةت ال تسةةةةةة قيع  فةةةةةةةع منيةةةةةةةيت 

 
  3وفةةةةةذرف أبا رهةةةةةا مبةةةةةا ملكةةةةةت :ةةةةةدش 

 . 4ومعلق ه اليت بلغت عدة أبياهتا مائة و ال ة أبيات ما الشعر أشعارهرهلا البد أر أشعر  

اصةةر:ا مةةا أفاةةل وتعةةد املعلقةةة مةةا أجةةو  مةةا نظةةم الشةةاعر وهةةد تعةةد لةةدن النقةةا  سةةواا كةةار القةةدامى أو املع
 . 5وأشعار اعاهلية

 و:ظ ر يف  :وار طرفة ملدة أغراض وهد كال ايل : 

. اهل اا : وهذا الغةرض مةرتبط ب عمامةه وأقاربةه الةذ:ا أذاقةوه الظلةم ، وعنةت احليةاة املر:ةرة ، بقةوا يف هةذه 1
 ايبيات : 

 مةةةةةةةةةةةةةةا تنظةةةةةةةةةةةةةةرور حبةةةةةةةةةةةةةة  ور ة فةةةةةةةةةةةةةةبكم
 

 يةةةةةبصةةةةةغرن البنةةةةةور ، ورهةةةةةط وعرة غ 
 
 

 د وائةةةةةةةةةةةليةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةني حوالظلةةةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةةةر 
 

 تغلةةةةةةةةةةةةةةب بكةةةةةةةةةةةةةةر تسةةةةةةةةةةةةةةاقي ا املنا:ةةةةةةةةةةةةةةا 
 بةةةةةةةةةةةةني آجنةةةةةةةةةةةةاى قةةةةةةةةةةةةد :ةةةةةةةةةةةةور  الظلةةةةةةةةةةةةم امل 

 
  6وو:قشةةةبعةةةا   خيةةةالط بالةةةذملحةةةا  

                                                  

  (
1
 لبنان . –، دار الكتب المهمة ، بيروت  39ديوان طرفة ، ص(

  (
3
 . 22، ص 1والشعراء ، جالشعر (

  (
2
 المرجع السابق .(

  (
2
 م  .3222هـ 1232، 1طماس ، دار المعرفة ، بيروت ، ط و، تحقيق حمد 9ديوان الشاعر ، طرفة ، ص(

  (
1
 ، المرجع السابق . 12ديوان الشاعر ، طرفة ، ص(

  (
6
 –دار الكتب العلمية  ، شرح وقدم له : مهدي محمد ناصر ، 13ديوان الشاعر ، طرفة بن البعد ، ص(

 م .3223 -هـ 1232،  2بيروت لبنان ، ط
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. اللير : وهذا واتح يف شعره ما خةالا أمةر:ا ألةا : الليةر بنلسةه ، وهةو :ةدور حةوا إع ةاب الشةاعر 2
 قرته وشربه خلمر .رمه وسيا ته ومعا:لير بلعاله وك ه وظلموه ، ف وو تركه أهله ، ونبذ ن ي ةبنلسه وهذا 

 وقد ظ ر ذبين ما خالا معلق ه :قوا :

 أنةةةين إذا القةةةوم قةةةالوا مةةةا فةةة  ؟ خلةةةت
 

  أتبلةةةةةةةةةةةةةدومل  عنيةةةةةةةةةةةةت فلةةةةةةةةةةةةةم أكسةةةةةةةةةةةةةل 
 ولسةةةةةةةةةةةةةةت حبةةةةةةةةةةةةةةالا الةةةةةةةةةةةةةة الع  افةةةةةةةةةةةةةةة  

 
  1وفد القةةةةةةوم أرفةةةةةةدسةةةةةةرت ولكةةةةةةا مةةةةةة  : 

 . 2ووألا ما أسيا  اعاهليةأما فيره ب هله ، فال : عدن كونه :لير بنسبه الذش : صل ببكر وتغلب ،  

اةةارة والنعةةيم ، فشةةعره مةةز:ج . الوصةة  : الشةةاعر عةةا  حيةةاة البةةداوة وشةةظ  العةةيش ، كةةذلين اتصةةل باحل3
 يد .بل ورعي ا ، وكذلين الصما وص  الناقة والصحراا وتربية اه والوصلنيمر:ا بني اي

 . 3والقيارمة النساا قرهتا ومنا أما وص  احلاارة وصلة حلانوت اخلمر وشربه لليمر ومعا

أبيات يف احلكمة حية عا  حيةاة مر:ةرة مةا ظلةم  . احلكمة : حياة الشاعر القص ة إال أهنا وجدت لد:ه4
 س قاع أر خيرج لنا صوراى بد:عة خرجت يف قوالب شعر:ة مجيلة ، :قوا : أهله وعش ته ا

 ش بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه يلللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل :عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

   4وحيةةةةةةةةةةةةةة هتةةةةةةةةةةةةةدش سةةةةةةةةةةةةةاقة قدمةةةةةةةةةةةةةه 
  و:قوا :  

 ا مةةةةةةةةةا مل تكةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةه ر ار املةةةةةةةةةوإر لسةةةةةةةةة
 

   5وحصةةةةةةةةةةةاة علةةةةةةةةةةةى عوراتةةةةةةةةةةةه لةةةةةةةةةةةدليل 
 و:قوا :  

 دش لةةةين اي:ةةةام مةةةا كنةةةت جةةةاهالى سةةة ب
 

  6وايخبةةةةةةةار مةةةةةةةا مل تةةةةةةةزو بو: تيةةةةةةةين  
  

                                                 

  (
1
 . 32ص  المرجع السابق،(

  (
3
 . 12المرجع السابق ، ص(

  (
2
 . 11المرجع الساق : ص(

  (
2
 ، قدم له ، مهدي محمد ناصر . 32ديوان الشاعر طرفة   ، ص (

  (
1
 .  63المرجع السابق ،  ص (

  (
6
 . 39المرجع السابق ،  ص (
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 الفصل األول : الحياة والموت في الشعر الجاهلي
 المبحث األول : مفهوم الحياة في الشعر الجاهلي

 شعر الجاهليالمبحث الثاني : مفهوم الموت في ال
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 الفصل األول : مفهوم الحياة في الشعر الجاهلي :

علقةةات احليةةاة االج ماعيةةة ، ويف   لة  مواتةةيع احليةةاة . لةةذلين  : ة م الشةةاعر يف احليةةاة اعاهليةةة  ميةع م
هبذه القاية ، وت متل نظرته يف توسةع مةا الشةر  والنسةب والقبيلةة وامل عةة ،  م  مافار اهنسار العريب كار 

 افة إىل تنوع سبل احلياة املي للة .إت

نصةرهم احلما:ةة وتةذو  عةن م ، وتو:ظ ر يف ذلين العصر أر للقبيلة  وراى حية أهنا باملقابل تؤما يفرا هةا 
 . 1وظاملني أو مظلومني

إر العرب يف جاهلي  م كار أكترهم بةدواى ، وأر طةور البةداوة طةور اج مةاعد طبعةد متةر بةه ايمةم يف أ نةاا 
 . 2وىل احلاارةس ها إ

مةةا عبةةااة خيةةرج اهنسةةار العةةريب اعةةاهلد ام ةةزج بالبةةداوة وهةةو أمةةر طبعةةد الشةةين فيةةه ، ومةةا مث البةةد أر ف
 البداوة إىل طابع آخر . 

وهلذا تعد حياة اهنسار العةريب ووذجةاى حليةاة الصةحراا الةيت عةا  في ةا العةرب ، وجعلةت حيةاهتم قاسةية ، 
 .  3و  ، تسح  املرا بتقل االشظ  ، إهنا شحيحة الرع  عما ها

 مس لة الشيم اليت حيكد و: غىن هبا  ائماى .متيز شيصية العريب عا غ ه يف 

لةب احليةاة إر وجو  اعدب يف الصحراا ويف بياة اهنسةار الةذش خيلة  يف ذات العةريب حاجةة ملحةة إىل ط
 . 4وصدراى للبقاا والعيش، والذش جعل ما املقر م

نسار اعاهلد له مكانة ال :س  ار هبا ، و ةا اشة  ر بةالكرم يف ذلةين العصةر حةا  اه:عد الكرم يف حياة 
 ، حية :قوا :  ذلينالقائد ، وقد ترب به املتل يف 

 أمةةةةةةةةةةةةةةةاوش إر املةةةةةةةةةةةةةةةاا غةةةةةةةةةةةةةةةا   ورائةةةةةةةةةةةةةةةح 
 

 لةةةةذكر  وا ايحا :ةةةةةو:بقةةةى مةةةةا املةةةةاا  
 أمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوش إف ي أقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائل   

 
   1وإذا جةةةةةاا :ومةةةةةاى حةةةةةل يف مالنةةةةةا نةةةةةزر 

 
                                                 

  (
1
 م.1991،  1لبنان ، ط –، دار الصداقة العربية ، بيروت  32، ص سقال ةديزيرالعرب في العصر الجاهلي ، الدكتور (

  (
3
 م .1992هـ 1212،  361، ص1، ج 3المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ، د/ حداد علي ، ط(

  (
2
 .13العرب في العصر الجاهلي ، ص(

  (
2
  . 13المرجع السابق ، ص(
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 نسار بالايافة ، وهد إ:قا  النار ملساعدة الاالني يف الليايف والصحراا .: ص  اه

 :ؤمنوهنم و:كرموهنم ، وهم :ل يرور بذلين :قوا عو  با ايحو  : 

 ومسةةةةةةةةةةة نبح وشةةةةةةةةةةةى الغةةةةةةةةةةةداا و ونةةةةةةةةةةةه
 

 مةةةةةةةةةا الليةةةةةةةةةل بابةةةةةةةةةا ظلمةةةةةةةةةة وسةةةةةةةةة ورها 
 رفعةةةةةةت لةةةةةةه نةةةةةةارش فلمةةةةةةا اه ةةةةةةدن هبةةةةةةا 

 
   2وعجةةةةةةةرت كةةةةةةةاليب أر : ةةةةةةةر عقورهةةةةةةةا 

 ل يرور به العرب البقولة والقوة على النااا والنزاا .ما : أهم 

ين ميتلةةور طائلةةة مةةا الةةذ:ا هلةةم  ور كبةة  يف تلةةين اللةةرتة ، وهةةم كةةذلإر احليةةاة اعاهليةةة :وجةةد هبةةا الصةةعاليين 
 . 3وطائلة م مر ة على قبائل ا ، وهد من شرة يف  اهل الصحراا الشعراا ، وهد

ة العرب ، وإر كار هناا المياعاهلية الشنلرش ، وتنسب إليه قصيدة وما أش ر شعراا الصعاليين يف احلياة 
 . وكذلين ووذج ما صلاهتم وصورة حياهتم خال  يف نسب  ا إال أهنا متتل وتع الصعاليين يف تلين اللرتة ،

 ارة للسلب والن ب  .اختذت ورفعت شعارها و الغزو واهغقد  –ما القبيعد  –حياة صعاليين العرب 

كةرب مةا : ةم و:عةين بةه شةعرااهم أحا :ةة مغةامراهتم ، ير هةذه املغةامرات هةد احلرفةة الةيت قامةت وإر :كور أ
 .  4وعلي ا حياهتم ، ايسلوب الذش أن  وه في ا ل حقي  غا:اهتم

هذه املغامرات ، وما حيدث في ا ، فار اعماعة تاع تصوراى كامالى خلق  ةا إىل أر تن  ةد الغةارة و:عةو  هةؤالا 
 . 5و سالهبم ، بعد أر نلذوا خق  م وحققوا أهداف مالصعاليين ب

ش  أر الشاعر  ائماى :ن  د ب صو:ر هذه الغةارة الناجحةة ومل :كةا هلةم أر :سةرعوا عائةد:ا إىل وهنا البد أر ن
 ساملني ، حيد وا قوم م الصعاليين يف فير واع زاع مبا قاموا به ما بقولة . مقواعده

 فلمةةةةةةةةةةةةا رآنةةةةةةةةةةةةا قومنةةةةةةةةةةةةا قيةةةةةةةةةةةةل أفلحةةةةةةةةةةةةوا
 

   6وقلنةةةا أسةةة لوا عةةةا قائةةةل ال :كةةةذبف 
 

                                                                                                                                                                  

  (
1
 م .1911 -هـ 1221لبنان ،  –، دار مصادر ، بيروت  12ديوان حاتم الطائي ، ص(

  (
3
  م .1931، دار صعب ،  3، ط 321، ص 1كتاب الحيوان ، للجاحظ أبو عثمان ، ج(

  (2
 م . 1993 - هـ1213،  1، دار الجيل ، بيروت ، ط 23الحياة األدبية في العصر الجاهلي ، د/ محمد عبدالمنعم خفاجي ، ص  (

   (
2
 . 132الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ص(

  (
1
 . 112المرجع السابق ، ص(

  (
6
  .112الشعراء الصعاليك ، المرجع السابق ، ص(
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: ص  الصعاليين ب هنم أصحاب كرم على الرغم ما فقرهم وقوة عزمية ، وسرعة عدو ، وقوة جسد:ة ، وقد 
 . 1وعاشوا على ققع القر  تاربني يف الليايف

س وهةةو سةةبب  إر البياةةة الصةةحراو:ة متتةةل احليةةاة اعاهليةةة وكمةةا ذكرنةةا سةةابقاى أر اعةةدب وقلةةة ايمقةةار ولةةد البةةؤ 
 . 2وكور الكرم أوىل اللاائل . وهذا  ليل أر حياهتم مل تكا تسيقر علي ا العاطلة ال  ار:ة

يف ذلةةين العصةةر بةةال عب  عةةا احليةةاة االج ماعيةةة اللارهةةة املنعمةةة ، والةةيت :بةةدأ وال بةةد أر نةةذكر اه مةةام الشةةعراا 
حسةةاب واينسةةاب ، هةةذه القبقةةة هلةةا شةةعراا الشةةعراا يف مةةدح احلكةةام وامللةةوا ، واالرحتةةاا إلةةي م والليةةر باال

اختةذوه  –أش الشعراا  –وله مكانة كب ة يف العصر اعاهلد حية أهنم   م يصصور للمدح وال كسب به .
 . 3ومتاا ايعشى وعه  والنابغةأصناعة ومدحوا به امللوا والراساا ، 

با سنار ، واحلةارث بةا عةو  سةيدش وميتل هذا اعانب ما الشعراا عه  با أيب سلمى ، والذش مدح هرم 
 . 4وبين غقلار لسعي ما يف الصلح بني عب  وذ:بار

 قاا عه  : 

 تةةةةةدارك ما ايحةةةةةال  قةةةةةد  ةةةةةل عرشةةةةة ا 
 

 وذبيةةةةةةةار قةةةةةةةد عل ةةةةةةةا ب قةةةةةةةدام ا اللعةةةةةةةل 
 ف صةةةةةةبح ما من ةةةةةةا علةةةةةةى خةةةةةة  مةةةةةةوطا 

 
  5وفيةةةةةةه وأر أحزنةةةةةةوا سةةةةةة ل سةةةةةةبيلكما 

 . وا طرفة با العبدوذلين ق  6وكار العرب :ع دور ، باغا ة املل و  

 ش إذا نةةةةةةةةةةةا ن املاةةةةةةةةةةةا  حمنبةةةةةةةةةةةاى وكةةةةةةةةةةةر 
 

  7وور  ةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةه املكسةةةةةةةةةةةيد الغاةةةةةةةةةةةا نب 
وهةذا اعانةب ميتةل كتة  مةا الشةعراا مةا الليةر بايحسةاب  –تعب  الشاعر وتباهيه بنلسه أو قبيل ه أو قومه  

 بل أهنم :عد ركيزة م مة لدن الشاعر ميتل هذا الشاعر عمرو با كلتوم .واينساب 

 ر بقومه أمام امللين عمرو با هند ملين احل ة : :ل ي
                                                 

  (
1
  .16العرب في العصر الجاهلي ، ص(

  (
3
  . 13العرب في العصر الجاهلي ، ص (

  (
2
  . 229الحياة األدبية في العصر الجاهلي ، ص(

  (
2
  . 211المرجع السابق ،  ص(

  (
1
 م. 3221 -هـ 1236لبنان ،  –، بيروت  3، ط 12ديوان زهير بن أبي سلمى ، شرحه / حمود طماس ، ص(

  (
6
   19العرب في العصر الجاهلي ، (

  (
3
  .31ديوان طرفة ، شرحه / مهدي محمد ناصر الدين ، ص(
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 أبةةةةةةةةةةةةةةا هنةةةةةةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةةةةةةال تع ةةةةةةةةةةةةةةل علينةةةةةةةةةةةةةةا 
 

 ظرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةربا اليقينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا وأن 
 الر:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات بياةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاى  نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور ب نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 
 نصةةةةةةةةةةةةةةةةةدرها رةةةةةةةةةةةةةةةةةراى قةةةةةةةةةةةةةةةةةد رو:نةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 وأ:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام لنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواا 
 

  1وعصةةةةةةةةينا امللةةةةةةةةين في ةةةةةةةةا أر نةةةةةةةةد:نا  
ها مةا مظةاهر و واعوارش و:عةد ، ا وحواني  اوا عا  الس  دور يف حياهتم وعصرهم باخلمر ، وحتيتغىن اعاهل 

ش بةل أر بعاة م اف ة ح معلق ةه  الكرم ، وذلين الرتلةاع نن ةا ، وهةذا مةا ذكةره ايعشةى وعةدش بةا ع:ةد العبةا
 با كلتوم :  وبذكرها متل قوا عمر 

 أال هةةةةةةةةةةةةةةةةةةيب بصةةةةةةةةةةةةةةةةةةحنين ف صةةةةةةةةةةةةةةةةةةبحنا 
 

 ا وال تبقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور اينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر:ن 
 مشعشةةةةةةةةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةةةةةةةة ر احلةةةةةةةةةةةةةةةةص في ةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 
  2و نايلق ةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةيمةةةةةةةةةا املةةةةةةةةةاا خاإذا  

الةدعوة إىل ايخةذ بالتة ر واالن قةام مةا العةدو ،  –و ا أ ر عةا العةرب يف جةاهلي  م وميتةل صةورة مةا حيةاهتم  
 حر:ض على الق اا واحلماسة ، قوا أحد الشعراا :  وأ:ااى ال

  صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلحنا عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين ذهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
 

  3و وقلنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم إخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوار 
لغةةزا والنسةةيب مةةا ذكةةر مجةةاا املةةرأة ووصةة  حماسةةن ا وأ ةةر وهنةةا صةةورة أخةةرن مةةا ايجةةدر أر نةةذكرألا وهةةد ا 

 زا هبا.ةوالد:ار اليت كانت تن ، وساعات لقائ ا ، هذلين عا الشاعر ، وقص ذكر:اته مع حمبوب 
 قوا امرئ القي  : 

 بلةةةةةةةةةةى رب :ةةةةةةةةةةوم قةةةةةةةةةةد هلةةةةةةةةةةوت وليلةةةةةةةةةةة
 

 ااتةةةةةةةةةةةةةةةةةمتبآنسةةةةةةةةةةةةةةةةةة ك هنةةةةةةةةةةةةةةةةةا خةةةةةةةةةةةةةةةةةط  
 :اةةةةةةةةدا اللةةةةةةةةرا  وج  ةةةةةةةةا لاةةةةةةةة يع ا  

 
  4و ااكمصةةةةباح ع:ةةةةت يف قنا :ةةةةل ذبةةةة 

 :  ايعشىا و وق 
 ل و ع هر:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة إر الركةةةةةةةةةةةةةةةةةةب مرحتةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 
 :قيةةةةةةةةةةةةةةةة  و اعةةةةةةةةةةةةةةةةاى أ: ةةةةةةةةةةةةةةةةا الرجةةةةةةةةةةةةةةةةلوهةةةةةةةةةةةةةةةةل  

 غةةةةةةةةةةةراا فرعةةةةةةةةةةةاا مصةةةةةةةةةةةقوا عوارتةةةةةةةةةةة ا 
 

  5و جةةةةلو د المتشةةةةد اهلو:نةةةةا كمةةةةا ميشةةةةد الةةةةوج 
 

 ج

                                                 

  (
1
 . 93العرب في العصر الجاهلي ، ص(

  (
3
 م . 1991 -هـ 1216لبنان ،  –، بيروت  3، ط62وان عمرو بن كلثوم ، حقق ، د/ يعقوب ،دار الكتاب العربي ، صدي(

  (
2
 .  232الحياة األدبية في العصر الجاهلي ، ص(

  (
2
 لبنان  -،  دار الكتب العلمية ، بيروت132ديوان امرئ القيس ، ضبط وصحح األستاذ / مصطفى عبدالشافي ، ص (

  (
1
 يوان األعشى . د(
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 : مفهوم الموت في الشعر الجاهلي :  الثانيالمبحث 

زع ، الوجةةةع ، اير  ، اخلةةةو  ، مةةةا ايشةةةياا كاملنيةةةة ، القةةةرب ، النةةةةعةةةاهلد إىل املةةةوت بالعد:ةةةد :رمةةز الشةةةاعر ا
 الدهر .

و:عةةرب عةةا ذلةةين يف الوقةةو  علةةى ايطةةالا كنةةوع مةةا انعةةدام احليةةاة بعةةد فةةرا  احملبةةوب وهنا:ةةة احليةةاة ، وأنةةه ال 
 :وجد له مكار بعد اللرا  .

 كقوا امرئ القي  يف معلق ه :

 ا ذكةةةةةةر حبيةةةةةةب ومنةةةةةةزاقلةةةةةةا نبةةةةةةين مةةةةةة
 

  1وبسةةةةةةةةقط اللةةةةةةةةون بةةةةةةةةني الةةةةةةةةدخوا فحومةةةةةةةةل 
 حساس باملوت .اهعرب الشاعر عا ذلين باحلسرة واملرارة وايمل و  

 . 2وقيل أر امرأ القي  أوا ما وق  على ايطالا ، وبكى ، واس بكى ، وجعل إلينا شعره

سةةرار ومعةةامل ومكونةةات هةةذا املل ةةوم  أعقةةى الشةةاعر العةةريب اعةةاهلد قاةةية املةةوت مل ومةةاى واسةةعاى ، واسةة نبط أ
 كاشلاى عا ذلين صوراى م نوعة ،  الة على جتارب وتلك  مس مر حوا هذا .

قاةةية املةةوت عكةةرت صةةلو حياتةةه حب ميةةة أر كةةل إنسةةار البةةد أر :ةةر  هةةذا املةةور  صةةغ اى أو كبةة اى ، ومةةا أبةةرع 
 ذ:ا تقرقوا يف شعرهم هلذه القاية .الشعراا ال

النصةةارش ، ولةةه اطةةالع بالك ةةب السةةماو:ة :قةةوا :   إر اهلل العةةرب وهةةو أحةةد الشةةعراا  أميةةة بةةا أيب الصةةلت
 خالد حد وما سواه فار   .

 بةةةةةةارش اخلةةةةةةال  واخللةةةةةة  كل ةةةةةةم اهلل هةةةةةو 
 

 امةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا لةةةةةةةةةةةةةةةةةةه طوعةةةةةةةةةةةةةةةةةةاى مجيعةةةةةةةةةةةةةةةةةةاى واعبةةةةةةةةةةةةةةةةةةد   
 :كةةةةةةةةور اخللةةةةةةةة  كاخلةةةةةةةةال  الةةةةةةةةذش فأو  

 
  :ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوم و:بقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى واخلليقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تنلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 الةةةةذش القةةةةاهروال :بقةةةةى سةةةةون  فيلةةةةىن 
 

  3و دد  ائمةةةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةةةةي  مي ةةةةةةةةةةةةةمييةةةةةةةةةةةةت وحييةةةةةةةةةةةةة 
  

                                                 

  (
1
 . 112ديوان امرئ القيس ، ص(

  (
3
 . 129العرب في العصر الجاهلي د/ ديزيره سقال ص(

  (
2
 لبنان .  –، دار صادر ، بيروت  22ديوان أمية بن أبي الصلت ،جمعه وحققه ، د/ سجيع الجبلي ، ص(
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 . وهناا أ:ااى ورقة با نوفل ابا عم خدجية عوج النيب صلى اهلل عليه وسلم

 وهو ما شعراا النصارن العرب كار :ؤما باله واحد ، قا ر على كل شدا وذلين يف قوله : 

 الشةةةةةةةةةدا  ةةةةةةةةةا نةةةةةةةةةرن تبقةةةةةةةةةى بشاشةةةةةةةةة ه
  

 

  1و والولةةةةةةةةةةةد :بقةةةةةةةةةةةى اهلةةةةةةةةةةةه و:ةةةةةةةةةةةو ن املةةةةةةةةةةةاا 
و:صةدر عةا فلسةلة متسة م أو  تالى موق  الشاعر إعاا املص  احمل ةوم وهةو املةوت ،ذا اللور ما الشعر  بعد ه 

 .  2وعلى ال  مل اللكرش اجملر كار قائماى على اهحساس املا ش ال مت  أقرب الناس إلي م فالشعر  

املقصةو  بةه ميةت متةل حةار  بالر ةاا :ةدا علةى ارابا رشي  : لي  بني الر اا واملةدح فةر  إال أر خيلةط :قوا 
 . 3وأو عدمنا به كيت وكيت ... ليعلم أنه ميت

إر املةوت حةة م البةةد منةةه ، وقةةد عةةرب عنةةه بقةر    للةةة ، وقةةوهلم يف ر ةةاا اهخةةوار وايصةةحاب ، إر اهخةةوار 
  :سي لرقور :وماى ما اي:ام :قوا لبيد العامرش 

 عةةةةةةةةةةةا أخةةةةةةةةةةةو:ا  امةةةةةةةةةةةا ف ةةةةةةةةةةةل نباةةةةةةةةةةةت
 

 مبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى اي:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام إال  
 وإال اللرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد:ا وآا تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش 

 
  4و هنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدامخوالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا حتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدث با 

اى ، وهةةو فنةةاا اعسةةد والةةنل  معةةاى وكةةذلين املةةوت :رصةةد اهنسةةار اع ةةرب الشةةعراا اعةةاهليور املةةوت مظ ةةر طبيعيةة 
  وماى ، وهو قر:ب منه ، أ:نما كار ، وال :علم أحد م  حيني أجله :قوا طرفة : 

 بةةةةةة أرش املةةةةةوت ال :رعةةةةةد علةةةةةى ذش قرا
 

  5و وإر كةةةةةةةةةةةةةةار يف الةةةةةةةةةةةةةةدنيا عز:ةةةةةةةةةةةةةةزاى مبقعةةةةةةةةةةةةةةد 
 وقوله كذلين : 

 لعمةةةةةةةرا إر املةةةةةةةوت مةةةةةةةا أخقةةةةةةة  اللةةةةةةة  
 

  6و لقوا املرخةةةةةةةةةةةةةةةةى و نيةةةةةةةةةةةةةةةةاه باليةةةةةةةةةةةةةةةةدلكةةةةةةةةةةةةةةةةا 
  اهلل .و:رن بعض الشعراا من م لبيد أر الناس و ائع البد أر تر  إىل  

                                                 

  (
1
 -هـ 1239،  2اس وآخرون ، ط، تحقيق د/ إحسان عب 12، ص 2األغاني ، أبو الفروح األصفهاني ، ج(

 لبنان . -م ، دار صادر ، بيروت3221

  (
3
 م  1991، ط  126شعر الرثاء في العصر الجاهلي ، السوري  ،مصطفى عبدالشافي ، ص(

  (
2
، دار  2، ط 39العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده ، ابن شيق ، تحقيق محمد يحيى الديه عبدالحميد ، ص(

 م.  1933لبنان  –الحبل ، بيروت 

  (
2
 لبنان .  –،  بيروت  321ديوان لبيد العامري ، ص(

  (
1
 . 23ديوان طرفة بن العبد ، ص(

  (
6
  36المرجع السابق ، ص(
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 حية :قوا : 

 ومةةةةةةةةةةةةا املةةةةةةةةةةةةاا وايهلةةةةةةةةةةةةور إال و :عةةةةةةةةةةةةة
 
 

  1و ئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعوالبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد :ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاى أر تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  الو ا 
 ع:د :قوا : إر املنا:ا تصرع امللوا ، وتزلزا العرو  وهتدم احلاارات .والشاعر عدش با  

 كةةةةةةةم أسةةةةةةةافت وغةةةةةةة ت    أعةةةةةةةدش فبةةةةةةت
 

 سةةةةةةةةةةةةةةةو  وسةةةةةةةةةةةةةةةائدموقةةةةةةةةةةةةةةةوع املنةةةةةةةةةةةةةةةور مةةةةةةةةةةةةةةةا  
 بةةةةةةةةةةةةاذاى رب فةةةةةةةةةةةةارس كل ةةةةةةةةةةةةا صةةةةةةةةةةةةرعا ق 

 
  2و ت ب :ةةةةةةةةةةةةةد هبةةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةةوار  آمةةةةةةةةةةةةةدوحشةةةةةةةةةةةةة 

  .با  إال وجه اهلل ة ، وماياوقاا كذلين إر املوت سنة احل 

 لةةةةةةةةةةي  شةةةةةةةةةةدا علةةةةةةةةةةى املنةةةةةةةةةةور وبةةةةةةةةةةا 
 

  3و غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه املسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبح اخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  
 كار ايغلب ما الشعر اعاهلني :ؤمنور بالبعة واحلشر واحلساب بعد املوت :قوا عه  با أيب سلمى: 

 فةةةةةةةةةال تكةةةةةةةةة ما اهلل مةةةةةةةةةا يف نلوسةةةةةةةةةكم 
 

 وم مةةةةةةةةةةةةةةةةةةا :كةةةةةةةةةةةةةةةةةة م اهلل :علةةةةةةةةةةةةةةةةةةم لييلةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 
 :ةةةةةةةةةةؤخر فيوتةةةةةةةةةةع يف ك ةةةةةةةةةةاب فيةةةةةةةةةةدخر 

 
  4و قمفيةةةةةةةةةةةةةةنليةةةةةةةةةةةةةةوم احلسةةةةةةةةةةةةةةاب أو :ع ةةةةةةةةةةةةةةل  

حتةةدث الشةةاعر اعةةاهلد املمةةز  العبةةدش عةةا الرحلةةة إىل القةةرب ، وأ:قةةا أنةةه ال حمالةةة ، بةة ر مصةة ه ، بعةةد موتةةه  
سيؤوا إىل لب  الكلا ، واحلمةل علةى الةنعش وتوسةيده الةرتاب وبقائةه وحيةداى بعةد مةا :غيةب عنةه ايصةحاب 

 :قوا : 

 ل لللةةة  مةةةا بنةةةات الةةةدهر مةةةا وا   هةةة
 

 ام املةةةةةةةةةوت مةةةةةةةةةا را أم هةةةةةةةةةل لةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةا رةةةةةةةةة 
 قةةةةد رجلةةةةوف ومةةةةا رجلةةةةت مةةةةا شةةةةةعة 

 
 وألبسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوف  يابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاى غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  

 مةةةةةةةةا خةةةةةةةة هم حسةةةةةةةةباى  ف يةةةةةةةةةوأرسةةةةةةةةلوا  
 

 د ا يف تةةةةةةةةةةةةةةةر:ح الةةةةةةةةةةةةةةةرتب أطبةةةةةةةةةةةةةةةاقليسةةةةةةةةةةةةةةةندو  
 هةةةةةةةةةةةور عليةةةةةةةةةةةين وال تولةةةةةةةةةةةع باشةةةةةةةةةةةلا  

 
   5وا مةةةةةةةةةةةةةةةةا لنةةةةةةةةةةةةةةةةا للةةةةةةةةةةةةةةةةوارث البةةةةةةةةةةةةةةةةاقدفاوةةةةةةةةةةةةةةةة 

 

                                                 

  (
1
 .   122شرح ديوان لبيد العامري ، حققه وقدم له / أحسان ، التراث العربي ، ص (

  (
3
 م 1961،  132المعبيد ، بغداد ، دار الجمهورية ص ديوان عدي بن زيد العبادي ، حققه وجمعه محمد جيار(

  (
2
 .  112ديوان عدي بن زيد العبادي ، ص(

  (
2
 .  61ديوان زهير بن أبي سلمى ، ص(

  (
1
، دار  6، ط 222تحقيق : أحمد محمد شاكر وعبدالسالم هارون ، ص فضل الضبي ،م، ال المفضليات(

 . المعارف 
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د منةةه م مةةا تعةةد ت مع قةةداهتم وهةةو التابةةت نظةةرة تةةؤما حب ميةةة املةةوت وأنةةه ال بةةإر نظةةرة اعةةاهلد إىل املةةوت 
الرئيسد يف أشعارهم ، وهو اهميار باملوت واهنسار ما  ام حييا ، فةاملوت مةالعم لةه يف حةل وترحالةه :الحقةه 

 م ما طاا عمره .

 وهذا : كش  يف قوا طرفة با العبد : 

 يف بنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت إىل املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقر ولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 
 

 العصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمتقصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  ونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه  هاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبى  
 إر  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين املنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل نقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 

 
  1و اهلل لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  حلكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه حكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 . 2وهلذا :عد املوت سر ما أسرار احلياة ، وفيه :قوا اهلل تعاىل : وو كل نل  ذائقة املوت    

فةةاملوت ظةةاهرة ح ميةةة علةةى ايحيةةاا ،ورمبةةا :كةةور اهنسةةار هةةو الكةةائا الوحيةةد الةةذش :ؤرقةةه املةةوت ، ورمبةةا ال 
رب عا النيب صلى اهلل عليه وسلم و لو أر الب ائم تعلةم مةا :قلقه شدا يف حياته أكتر ما كلمة موت ويف خ

 .   3واملوت ما تعلمور ما أكل م من ا مسيناى 

                                                 

  (
1
 .  69ديوان طرفة بن العبد ، ص(

  (
3
 ( . 21اء ، آية )يسورة األنب(

  (
2
 .  3التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة ، القرطبي ، ص(
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 الفصل الثاني

 الحياة والموت في شعر طرفة بن العبد

 ) دراسة تطبيقية (

 المبحث األول : ذكر الحياة في شعر طرفة

 المبحث الثاني : ذكر الموت في شعر طرفة
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 :ل : ذكر الحياة في شعر طرفة المبحث األو 

برع الشاعر طرفة با العبد يف  اا احلكمة ، ف و :عد مةا شةعراا املعلقةات يف العصةر اعةاهلد ، كةذلين بلةغ 
 ما جو ة شعره على الرغم ما حدا ة سنه ما بلغه شعراا آخرور يف عصره وعمنه .

فةة  ى  اى صةةغ  العاا ة تةةويف والةةده وهةةو وحينمةةا تنظةةر يف شةةعر طرفةةة جنةةد أر حياتةةه قةةد انقبعةةت يف شةةعره ، حيةة
 . 1وأعمامه ما بين سعد مالين أر :قسموا له نصيبه ما أرث أبيه وظلموه فنش  مع أمه يف بؤس

احلماسةةة والليةر ، وكانةةت لةه را:ةة يف احليةةاة وبةرع يف  ةةاا وهنةاا أغةراض أخةةرن بةرع في ةةا الشةاعر كاهل ةاا و 
 .احلكمة ، وإر حكم ه مس مدة ما حياته ومعاملة أهله له 

 ف و :رن أر احلياة فرصة البد أر اهنسار أر :س غل ا ، ف و :رن إر لي  هناا بعد املوت حياة أخرن.

يةةاهتم ، بةةل إهنةةم حيبسةةوهنا و:بيلةةور هبةةا علةةى ف ةةو :اةةع الالئمةةة علةةى هةةؤالا ايغنيةةاا الةةذ:ا ال : م عةةور يف ح
 أنلس م فما بالين باللقراا .

عناصر احلياة ما خةالا ملر اتةه وهةد : اللةذات ،  لةدش ، أبا رهةا ، ملكةت :ةدش . لذا تربع لدن الشاعر 
 ما خالا هذه ايبيات ، تدا على فلسل ه يف احلياة ورا: ه هلا . :قوا : 

 أنةةةين تإذا القةةةوم قةةةالوا مةةةا فةةة  ؟ خلةةة
 

 فلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم أكسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ومل أتبلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  عنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
 ولسةةةةةةةةةةةةةةت حبةةةةةةةةةةةةةةالا الةةةةةةةةةةةةةة الع  افةةةةةةةةةةةةةةة  

 
 أرفةةةةةةةةةةةةةةةدولكةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةة  :سةةةةةةةةةةةةةةةرتفد القةةةةةةةةةةةةةةةوم  

 وإر تبغةةةةةةةةةين يف حلقةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةوم تلقةةةةةةةةةين  
 

  وإر تق نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةين يف احلوانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةت تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةقد 
 رو:ةةةةةةةةة أصةةةةةةةةحبين ك سةةةةةةةةاى مةةةةةةةة  تةةةةةةةة تين  

 
  2وواع   فةةةةةةةةةةةاغدوإر كنةةةةةةةةةةةت عن ةةةةةةةةةةةا غائبةةةةةةةةةةةاى  

فقةالوا : مةا هلةةذا ايمةر اعليةل ظننةت أنةين عنيةت بةذلين فبةا رت إليةةه  :قةوا إذا نةاب أمةر جليةل فنةا ن القةوم 
،ومل أتتاقةل عنةه ، وال اسة رت مةا النةاس حيةة ال :ةراف ابةا السةبيل ، والاةي  ، ولكةين أنةزا اللاةاا ، وأرفةد 
وأعةةني مةةا اسةة غا ين ، وهنةةا ت اةةح حيةةاة الشةةاعر ومذهبةةه فيقةةوا : أنةةا مةةرة يف مجاعةةة القةةوم أتشةةاور مع ةةم ، 

                                                 

  (
1
 ين .  ، دارة العلم للمالي 1ط، 123-121ص،  1ط، تاريخ األدب العربي ، عمر فروخ (

  (
3
 .  32ديوان طرفة بن العبد ص(
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أهلةو  –مكةار :بةع اخلمةور  –يف حيةاة الل ةو والشةرب يف احلوانيةت مةرة جتةدف و أخوض مع م يف حةد:ت م ، و 
 .  1وحيتما طلب ين وجدتينفوأتنعم ، 

 .  2ومث ذكر اخلمور وشربه يف وقت الغداة

مةا ت متل شيصية الشاعر يف را: ه للحياة وتصوره للكةور واهنسةار كةذلين جترب ةه وألومةه وأشة انه وموقلةه 
 احلياة واملوت . 

 أخذت ما :ز:د على  سة و ال ني بي اى . –يف معلق ه  –ن   إىل صورة وهد ذكر الناقة 

وهد تدخل يف حياة الشاعر ذلين الرمز الواسع الذش :دا على أشياا كت ة ، وخاصة أر الناقةة تعةين الشةدا 
 ، واهقامة.لركوب والقعام احلاااالكت  يف حياته رفيقة له يف الصحراا ، ومتتل السلر والرتحاا و 

فالشةاعر طرفةة نشة  : يمةاى حمرومةاى مةا م ةع احليةاة ونعيم ةا بسةبب حرمانةه هةو وأمةه مةا إرث أبيةه ، ف صةبحت 
م ع ه بناق ه متتل احلياة واحللةم وايمةل . ومتلؤهةا القةوة مةا كةل جانةب :صةنل ما مةا اعانةب احلسةد واملعنةوش 

 :قوا : 

 ح اةةةةةةةةةةةةةةةةةةارهوإف ال ماةةةةةةةةةةةةةةةةةةد اهلةةةةةةةةةةةةةةةةةةم عنةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ا
 

 
 اا تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروح وتغ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدشبعوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا مرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 
 

 هتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا: أكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع يف 
 

 
  3ور  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوار  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا خللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا يف ظ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

إر الشةةاعر مةةا خةةالا ملر اتةةه :رسةةم حياتةةه وحيةةاة اهنسةةار العةةريب اعةةاهلد ، مةةا ذكةةر الصةةحراا وايطةةالا  
 د اللذة ، :قوا : والصحب ، واملرأة والظباا والناقة :نقل  الشاعر ما فلسلة خاصة وه

 د أحاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوغى أال أ: ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا الالئمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

 
 وأر أشةةةةةةةةةةةةةةةةةة د اللةةةةةةةةةةةةةةةةةةذات هةةةةةةةةةةةةةةةةةةل أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةدش 

 
                                                 

  (
1
 . 22-23صديوان طرفة بن العبد ، شرح األعلم الشنتمري (

  (
3
 . 22المرجع السابق ، ص(

  (
2
 .  32ديوان طرفة بن العبد ص(
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 قيع  فةةةةةةةةةةةةةةةةع منيةةةةةةةةةةةةةةةةيت فةةةةةةةةةةةةةةةةار كنةةةةةةةةةةةةةةةةت ال تسةةةةةةةةةةةةةةةة
 

 
 فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدعين أبا رهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ملكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت :ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدش 

 أرن العةةةةةةةةةةةةةةةةيش كنةةةةةةةةةةةةةةةةزاى ناقصةةةةةةةةةةةةةةةةاى كةةةةةةةةةةةةةةةةل ليلةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 

 
   1وومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنقص اي:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدهر :نلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

ى اللةةذات كل ةةا هلةةا وقةةع يف حيةةاة ونلةة  طرفةةة خترجةةه مةةا ذكةةر حيةةاة الشةةراب واهسةةرا  فيةةه ، واهقبةةاا علةة 
حيةاة خلة  هةذه احليةاة ، وهنةا حيةاوا طرفةة أخةذ  الصحو إىل السكر فحيةاة اعاهليةة بكةل مع قةداهتا ال تةرن 

 كل م ع احلياة ، واس نلاذ كل ما في ا ما امللذات .

 للشاعر له رون عملية ل قبيق ا يف احلياة وتصور لذلين حية :قوا : 

 ا اب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر القةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم والسةةةةةةةةةةةةةةةةةةالح وجةةةةةةةةةةةةةةةةةةدتين إذ
 

 
 :ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدش  بلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت بقائمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهمنيعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاى إذا  

 إذا أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت مل تنلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ا أهلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه  
 

 
 ومل تبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين بالبؤسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوا فابعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  

 وال خةةةةةةةةةةةةةةةة  يف خةةةةةةةةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةةةةةةةةرن الشةةةةةةةةةةةةةةةةر  ونةةةةةةةةةةةةةةةةه 
 

 
 وال نائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل : تيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ال لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد   

 أرو هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاميت يف حياهتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرف 
 

 
  افةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرب يف احليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاة مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

 قيع  فةةةةةةةةةةةةةةةةع منيةةةةةةةةةةةةةةةةيت سةةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةةةةةةةةار كنةةةةةةةةةةةةةةةةت ال ت 
 

 
  2وفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدعين أبا رهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ملكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت :ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدش 

  

                                                 

  (
1
 .  31ديوان طرفة بن العبد ص(

  (
3
 .  31ص المرجع السابق ، (
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 المبحث الثاني : ذكر الموت في شعر طرفة : 

عر مةةا اللنةةور الشةةعر:ة اهبداعيةةة :ةةؤر  املةةوت بةةاا اهنسةةار ، و:شةةغل تلكةة ه هلةةذا املصةة  احمل ةةوم ، فكةةار الشةة
 حل خقوات وت مالت ذهنية أطلق ا الشعراا اعاهليور .

 للشاعر نظرته اخلاصة . املوت كسائر الناس والشعراا ، و  ب مر عينذكر الشاعر طرفة با العبد ووص هنا بال

وهلةا معةةار وأللةةاظ م كةةررة يف شةةعره متةةل :   املةةوت ، املنيةة ، القةةرب ، الةةرتاب ، احل ةة  .. وهةةذا :ؤكةةد حاةةور 
 ومس لة وقاية املوت ومعاناته . :قوا طرفة يف أبياته : 

 كةةةةةةرام و:صةةةةةةقلد ام ال ةةةةةةأرش املةةةةةةوت :ق
 

 عقيلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا اللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحش امل شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  
 ةةاع الكةةرام ا البيةةت السةةاب  ،ف ةةو :ةةرن املةةوت جتالشةةاعر ، :ظ ةةر ذلةةين مةةا خةةال حةة :عةةد املةةوت هاجسةةاى يف  

 . 1واهفناا ، و:صقلد كرمية ماا البييل امل شد  باهبقااب

ين :ةرن أر اعبةار مةا خيةا  مةا :رن الشاعر أر املوت :رتصد الناس مجيعاى ال ختقئ صغ ها وال كب هةا كةذل
 :قوا :  مني ه

 لعمةةةةةةةرا إر املةةةةةةةوت مةةةةةةةا أخقةةةةةةة  اللةةةةةةة  
 

  2وباليةةةةةةةةةةةةةةةةد لكةةةةةةةةةةةةةةةةالقوا املرخةةةةةةةةةةةةةةةةى و نيةةةةةةةةةةةةةةةةاه 
ميلةةين الشةةاعر الللسةةلة اخلاصةةة :قةةوا مةةا  مةةت ال متلةةين يل اخللةةو ، ف نةةت ال تسةة قيع أر تةةدفع عةةين املةةوت  

 فدعين أوجه املوت : 

 فةةةةةةةع منيةةةةةةةيت  قيع فةةةةةةةار كنةةةةةةةت ال تسةةةةةةة
 

  3و رهةةةةةةةةةةةا مبةةةةةةةةةةةا ملكةةةةةةةةةةةت :ةةةةةةةةةةةدشفةةةةةةةةةةةدعين أبا 
 و:قوا كذلين :  

 أرن العةةةةةةةيش كنةةةةةةةزاى ناقصةةةةةةةاى كةةةةةةةل ليلةةةةةةةة 
 

 ومةةةةةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةةةةةنقص اي:ةةةةةةةةةةةةةةام والةةةةةةةةةةةةةةدهر :نلةةةةةةةةةةةةةةد  
 أرن املةةةةةةةوت أعةةةةةةةدا  النلةةةةةةةوس وال أرن 

 
  4وبعيةةةةةةةداى غةةةةةةةداى مةةةةةةةا أقةةةةةةةرب اليةةةةةةةوم مةةةةةةةا غةةةةةةةد 

 
                                                 

  (
1
  91زني ، صوشرح المعلقات السبع ، الز(

  (
3
   36ديوان طرفة بن العبد ، ص(

  (
2
  31المرجع السابق ، ص(

  (
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و:علةةا  :صةةرح الشةةاعر أنةةه ال خيةةا  املةةوت وال :رهبةةه ، وللشةةاعر حكمةةة عةةدم قدرتةةه علةةى تلسةة  هةةذا املةةوت
 و:صور هذا الع ز أماما املوت واملس قبل :قوا : 

 لعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أ رش وإف لواجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
 

 
 أيف اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم إقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدام املنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أم غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 فةةةةةةةةةةةةةةةةار تةةةةةةةةةةةةةةةةين خللةةةةةةةةةةةةةةةةد ال :ل  ةةةةةةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةةةةةةوا :اى  
 

 
 وإر تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمد احةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدها مبرصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 ين مبةةةةةةةةةةةةةةةةا أنةةةةةةةةةةةةةةةةا أهلةةةةةةةةةةةةةةةةهينعفةةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةةتفةةةةةةةةةةةةةةةةار  
 

 
 وشةةةةةةةةةةةةةةةةةةقد علةةةةةةةةةةةةةةةةةةد اعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةب :ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ابنةةةةةةةةةةةةةةةةةةة معبةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 ألةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه ين كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامرئ لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوال جتعل 
 

 
  1وين غنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائد ومشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دشك مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد وال :غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الشاعر :رن املوت خلله ، وأمامه فيصوره تصو:راى حسياى ، و:قلب ما ابنة أر تنعاه مبا هو أهله ما احملامد. 

 ون   مرة أخرن إىل هذ:ا البي ني :

 لعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أ رش وإف لواجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
 

 
 أيف اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم إقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدام املنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أم غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 سةةةةةةةةةةةةةةةةوا :اى  فةةةةةةةةةةةةةةةةار تةةةةةةةةةةةةةةةةين خللةةةةةةةةةةةةةةةةد ال :ل  ةةةةةةةةةةةةةةةةا 
 

 
  2وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدها مبرصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدأوإر تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمد  

:صةةةور الشةةةاعر إقةةةدام اهنسةةةار علةةةى املةةةوت وتظ ةةةر براعةةةة الشةةةاعر يف ال صةةةو:ر ف ةةةو :صةةةور املةةةوت بالشةةةيص  
املياتل ، وحيتما حتركت اللر:سة وهد ت حرا جتد ذلين الصائد املياتل ما خلة  فةال :لوتةه جتةده مةا أمةام 

 ف و :رتصدها ، ليقاد علي ا . 

                                                 

  (
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 و:ر :قةةوم علةةى احلركةةة والصةةراع مةةع املةةوت ، وهةةو كتةة  مةةا حيةةدث يف البياةةة الصةةحراو:ة مةةا قبةةل اهنسةةارتصةة
 ه باملقار ة ، والن ا:ة الل ين هبا واحلصوا علي ا . للحيوار أو احليوار للحيوار تعب  

 :صور الشاعر طرفة تساوش اعميع يف املوت سوااى الغين أو اللق  ،:قوا 

 يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل مبالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه أرن قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرب حنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام خب
 

 
  1وكقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرب غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوش يف البقالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ملسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 :قوا :  

 تةةةةةةةةةةةةةةةةةو ني مةةةةةةةةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةةةةةةةةراب علي مةةةةةةةةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةةةةةةةةرن ج
 

 
   2ودصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلائح صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةليح مناةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ال فةةر  بةةني البييةةل واعةةوا  بعةةد الوفةةاة ف ةةو :ةةرن قةةرب البييةةل واحلةةر:ص مبالةةه كقةةرب الاةةاا يف بقال ةةه مللسةةد  
 .   3ومباله

 . رتاب علي ما ح ارة عراض قد نادتلو:رن قربش البييل واعوا  كومني ما ا

 مث نعو  إىل صورة سابقة وهد قوله : 

 لعمةةةةةةةةةةةةةةةةرا إر املةةةةةةةةةةةةةةةةوت مةةةةةةةةةةةةةةةةا أخقةةةةةةةةةةةةةةةة  اللةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 
   4و  نيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه باليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدلكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالقوا املرخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى و  

 :عرب الشاعر : إر املوت يف أخقائه الل  مبنزلة احلبل املرخد وهو بيد اهنسار ، إذا شاا قباه وجذبه. 

طةةو ا لةةه يف أجلةةه ف ةةو آتيةةه ال حمالةةة وهةةو يف :ةةد مةةا ميلةةين قةةبض روحةةه . كمةةا أر  واملعةةىن  إر اهنسةةار وإر
 .  5وصاحب اللرس الذش طو ا له إذا شاا اج ذبه و ناه إليه
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رمس ةا وآ ارهةا ،  لةابقا:ةا  :ةار عوت   إىل صورة الوقو  على ايطالا وهو رمز على الةزما املنصةرم امل الشةد 
سار ، وما ميلين الشاعر إال البكاا على حياة أنقات وهةو إحسةاس صةارح وأصبحت خالية ما احلياة واهن
 باملوت والغياب :قوا طرفة : 

 خلولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالا بربقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
 

 
 تلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوح كبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاقد الوشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم يف ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهر اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 وقوفةةةةةةةةةةةةةةةةةةا هبةةةةةةةةةةةةةةةةةةا صةةةةةةةةةةةةةةةةةةحيب علةةةةةةةةةةةةةةةةةةى مقةةةةةةةةةةةةةةةةةةي م  
 

 
  1و:قولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور : ال هتلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى جتلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

وت واللنةةاا . و:ةةدا علةةى إصةةرار الشةةاعر علةةى مواج ةةة هةةذه هةةد ايطةةالا متتةةل الصةةراع علةةى احليةةاة أمةةام املةة 
 املوت ما أجل احلياة . 

 :قوا طرفة : 

 أرن املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوت أعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا  النلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوس ال أرن 
 

 
   2و غةةةةةةةةةةةةةدبعيةةةةةةةةةةةةةداى غةةةةةةةةةةةةةداى مةةةةةةةةةةةةةا أقةةةةةةةةةةةةةرب اليةةةةةةةةةةةةةوم مةةةةةةةةةةةةةا  

كل نل  ال بد أر تر  املةوت ، وإر مل متةت :وم ةا فسة موت يف غةدها ، ف جل ةا وإر تة خر إىل الغةد ، ف ةو  
 . 3وقرب اليوم ما غدقر:ب ل

 :قوا طرفة: وإ راا الشاعر حبقيقة احلياة ، وقصرها حمدو :ة أ:ام ا ، وأهنا كالكنز تنقص وال تز:د.

 أرن العةةةةةةةةةةةةةةةةيش كنةةةةةةةةةةةةةةةةزاى ناقصةةةةةةةةةةةةةةةةاى كةةةةةةةةةةةةةةةةل ليلةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

 
    4و ص اي:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدهر :نلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنق 
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 الخاتمة

اس  دفت الكشة  والرصةد عةا قاةييت لقد تناوا هذا البحة ذكر احلياة واملوت يف شعر طرفة با العبد ، و 
 احلياة واملوت لدن هذا الشاعر ، وقد تكور هذا البحة ما مدخل وفصلني وخامتة .

  :تناوا املدخل أمر:ا 

أوالى : احليةةاة واملةةوت عنةةد اهنسةةار اعةةاهلد بوصةةله جةةزااى مةةا حياتةةه ، كمةةا عرتةةت يف ذلةةين قصةةة الرسةةوا 
 . إ:ا صلى اهلل على عليه وسلم مع وفد بين 

ل وال ق ة انيا : الوقو  وال عر:  بالشاعر طرفة بةا العبةد البكةرش نسةبه وحياتةه وأغةراض شةعره وحكم ةه وأنةه 
 عاا شاباى .

وقةةد  ار اللصةةل ايوا يف هةةذا البحةةة احليةةاة واملةةوت يف الشةةعر اعةةاهلد ، وتنةةاوا املبحةةة ايوا فيةةه مل ةةوم 
  ا لد: م .مل و اة ، وراصداى ملكر صوراى ما تلين احليا احلياة يف الشعر اعاهلد ، ذ

 نياعةةاهلي ااع هةذا املل ةوم وإميةار بعةض الشةعر ابةر إوجةاا املبحةة التةاف فيةه مل ةوم املةوت يف الشةعر اعةةاهلد و 
 باملوت وقد ظ ر ذلين يف شعرهم .

 أما اللصل التاف فقد عرض للحياة واملوت يف شعر طرفة با العبد وجاا على مبحتني : 

 واملبحة التاف ذكر املوت يف الشعر اعاهلد . احلياة يف شعر طرفة .املبحة ايوا ذكر 

 وقد   رصد أبيات يف احلياة واملوت لدن الشاعر وما أبرع الن ائج اليت   ال وصل إلي ا خالا هذا البحة: 

 عر  الشاعر املوت بلقد أبيه ،وكار هذا مل احاى بني لنا مالمح ما شيصية الشاعر وفلسل ه . .1

قصةةائد شةةاعر ومققوعةةات مزجيةةا مةةا احلةةزر وايسةةى باهتةةافة إىل اسةة يدام الرمةةز لكةةل مةةا انقةةوت  .2
 املوت واحلياة .

 اتسم الشاعر باحلكمة على الرغم ما صغر سنه وهذا واتح يف معلق ه الشعر:ة . .3
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 فهرس اآليات القرآنية

 

 رقم الصفحة  الموضوع 

لةةه نةةوراى ميشةةد بةةه يف النةةاس    . قةةاا تعةةاىل : وو أومةةا كةةار مي ةةاى ف حيينةةاه وجعنةةا 1
 4   122اينعام ن أ:ة 

 22 ( .21سورة األنبياء ، آية ) . قاا تعاىل : وو كل نل  ذائقة املوت   2

 . قةةةةةةةةةةةةةةةةاا تعةةةةةةةةةةةةةةةةاىل : وو مةةةةةةةةةةةةةةةةا نعبةةةةةةةةةةةةةةةةدهم إال ليقربونةةةةةةةةةةةةةةةةا إىل اهلل عللةةةةةةةةةةةةةةةةى ...   3
 5 3الزمر ن آ:ة  

     . قةةةةةةةةةةةاا تعةةةةةةةةةةةاىل : ه:ةةةةةةةةةةةال  قةةةةةةةةةةةر:ش إ:الف ةةةةةةةةةةةم رحلةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةة اا والصةةةةةةةةةةةي 4
 1،2  ار:اآلسورة قر:ش 

4 
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 فهرس األبيات الشعرية
 

رقم  الشاعر ايبيات الشعر:ة
 الصلحة

 حر  الباا
 فلمةةةةةةةةةةةةةةا رآنةةةةةةةةةةةةةةا قومنةةةةةةةةةةةةةةا قيةةةةةةةةةةةةةةل أفلحةةةةةةةةةةةةةةوا

 
 فقلنةةةةةةةا أسةةةةةةة لوا عةةةةةةةا قائةةةةةةةل ال :كةةةةةةةذب 

 
 13 عو  با ايحو 

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةا تنظةةةةةةةةةةةةةةةةةرور حبةةةةةةةةةةةةةةةةة  ور ة فةةةةةةةةةةةةةةةةةبكم
 

 صةةةةةةةغرن البنةةةةةةةور ، ورهةةةةةةةط وعرة غيةةةةةةةب 
 
 

 فةةةةةةةةةةةةةر  بةةةةةةةةةةةةةني حيةةةةةةةةةةةةةد وائةةةةةةةةةةةةةل والظلةةةةةةةةةةةةةم 9 طرفة با العبد
 

 بكةةةةةةةةةةةةةةةةر تسةةةةةةةةةةةةةةةةاقي ا املنا:ةةةةةةةةةةةةةةةةا تغلةةةةةةةةةةةةةةةةةب 
 قةةةةةةةةةةةةةةد :ةةةةةةةةةةةةةةور  الظلةةةةةةةةةةةةةةم املبةةةةةةةةةةةةةةني آجنةةةةةةةةةةةةةةاى  

 

 خيةةةةةةةالط بالةةةةةةةذ عةةةةةةةا  و:قشةةةةةةةب ملحةةةةةةةا 
 فلمةةةةةةةةةةةةةةا رآنةةةةةةةةةةةةةةا قومنةةةةةةةةةةةةةةا قيةةةةةةةةةةةةةةل أفلحةةةةةةةةةةةةةةوا 

 

 فقلنةةةةةةةا أسةةةةةةة لوا عةةةةةةةا قائةةةةةةةل ال :كةةةةةةةذب  
 

 13 
 حر  الداا

 خلولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالا بربقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
 

 تلةةةةةةوح كبةةةةةةةاقد الوشةةةةةةم يف ظةةةةةةةاهر اليةةةةةةةد 
 8 طرفة با العبد 

 سةةةةة بدش لةةةةةين اي:ةةةةةام مةةةةةا كنةةةةةت جةةةةةاهالى 
 

 و: تيةةةةةةةةةةةةةين بايخبةةةةةةةةةةةةةار مةةةةةةةةةةةةةا مل تةةةةةةةةةةةةةزو  
 أال أ: ةةةةةةةةةةةذا الالئمةةةةةةةةةةةد أحاةةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةةوغى  

 

 وأر أشةةةة د اللةةةةذات هةةةةل أنةةةةت  لةةةةدش 
 9 طرفة با العبد 

 فةةةةةةةةار كنةةةةةةةةت ال تسةةةةةةةةة قيع  فةةةةةةةةع منيةةةةةةةةةيت
 

 فةةةةةةةةةذرف أبا رهةةةةةةةةةا مبةةةةةةةةةا ملكةةةةةةةةةت :ةةةةةةةةةدش 
 إذا القةةةةوم قةةةةالوا مةةةةا فةةةة  ؟ خلةةةةت أنةةةةةين 

 

  أتبلةةةةةةةةةةةةةةةد عنيةةةةةةةةةةةةةةةت فلةةةةةةةةةةةةةةةم أكسةةةةةةةةةةةةةةةل ومل 
 12 طرفة با العبد 

 ولسةةةةةةةةةةةةةةةةت حبةةةةةةةةةةةةةةةةالا الةةةةةةةةةةةةةةةة الع  افةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 ولكةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةة  :سةةةةةةةةةةرتفد القةةةةةةةةةةوم أرفةةةةةةةةةةد 
 سةةةةة بدش لةةةةةين اي:ةةةةةام مةةةةةا كنةةةةةت جةةةةةاهالى  

 

 و: تيةةةةةةةةةةةةةين بايخبةةةةةةةةةةةةةار مةةةةةةةةةةةةةا مل تةةةةةةةةةةةةةزو  
 

 12 طرفة با العبد
 وكةةةةةةةةةةةةةرش إذا نةةةةةةةةةةةةةا ن املاةةةةةةةةةةةةةا  حمنبةةةةةةةةةةةةةاى 

 

 كسةةةةةةةةةةةةةةةةيد الغاةةةةةةةةةةةةةةةةا نب  ةةةةةةةةةةةةةةةةه امل ةةةةةةةةةةةةةةةةور  
 

 14 طرفة با العبد
 ل  واخللةةةةةةة  كل ةةةةةةةةم هةةةةةةةو اهلل بةةةةةةةارش اخلةةةةةةةةا

 

 امةةةةةةةةةةةةةاا لةةةةةةةةةةةةةه طوعةةةةةةةةةةةةةاى مجيعةةةةةةةةةةةةةاى واعبةةةةةةةةةةةةةد   
 

 وأف :كةةةةةةةةةةةور اخللةةةةةةةةةةة  كاخلةةةةةةةةةةةال  الةةةةةةةةةةةذش 17 أمية با أيب الصلت
 

 :ةةةةةةةةةةةةةةةةدوم و:بقةةةةةةةةةةةةةةةةى واخلليقةةةةةةةةةةةةةةةةة تنلةةةةةةةةةةةةةةةةد  
 فيلةةةةةةىن وال :بقةةةةةةى سةةةةةةون القةةةةةةاهر الةةةةةةذش 

 

 مييةةةةةةةةةةت وحييةةةةةةةةةةد  ائمةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةي  مي ةةةةةةةةةةد 
 الشةةةةةةةةةةةدا  ةةةةةةةةةةةا نةةةةةةةةةةةرن تبقةةةةةةةةةةةى بشاشةةةةةةةةةةة ه 

  
 

 :بقةةةةةةةةةى اهلةةةةةةةةةه و:ةةةةةةةةةو ن املةةةةةةةةةاا والولةةةةةةةةةد 
 

 17 قة با نوفلور 
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 أرش املةةةةةةةوت ال :رعةةةةةةةد علةةةةةةةى ذش قرابةةةةةةةة 
 

 وإر كةةةةةةةةةةةار يف الةةةةةةةةةةةدنيا عز:ةةةةةةةةةةةزاى مبقعةةةةةةةةةةةد 
 18 طرفة با العبد 

 لعمةةةةةةةةةرا إر املةةةةةةةةةوت مةةةةةةةةةا أخقةةةةةةةةة  اللةةةةةةةةة  
 

  لكةةةةةةةةةةةةةالقوا املرخةةةةةةةةةةةةةى و نيةةةةةةةةةةةةةاه باليةةةةةةةةةةةةةد 
 فبةةةةةةةةت أعةةةةةةةةةدش كةةةةةةةةم أسةةةةةةةةةافت وغةةةةةةةةة ت   

 

 وقةةةةةةةةةوع املنةةةةةةةةةور مةةةةةةةةةةا مسةةةةةةةةةو  وسةةةةةةةةةةائد 
 19 عدش با ع:د 

  ةةةةةةةةةةةةةةا صةةةةةةةةةةةةةةرعا قبةةةةةةةةةةةةةةاذاى رب فةةةةةةةةةةةةةةارس كل
 

 وحشةةةةةةةةةةةت ب :ةةةةةةةةةةةد هبةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةوار  آمةةةةةةةةةةةد 
 إذا القةةةةوم قةةةةالوا مةةةةا فةةةة  ؟ خلةةةةت أنةةةةةين 

 
 عنيةةةةةةةةةةةةةةةت فلةةةةةةةةةةةةةةةم أكسةةةةةةةةةةةةةةةل ومل أتبلةةةةةةةةةةةةةةةد  

 
 22 طرفة با العبد

 ولسةةةةةةةةةةةةةةةةت حبةةةةةةةةةةةةةةةةالا الةةةةةةةةةةةةةةةة الع  افةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 ولكةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةة  :سةةةةةةةةةةرتفد القةةةةةةةةةةوم أرفةةةةةةةةةةد 
 وإر تبغةةةةةةةةةةةةين يف حلقةةةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةةةوم تلقةةةةةةةةةةةةين  

 
  وإر تق نصةةةةةةةةةةين يف احلوانيةةةةةةةةةةت تصةةةةةةةةةةقد 

  سةةةةةةةةةةاى رو:ةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةة تين أصةةةةةةةةةةحبين ك 
 

 واع   نةةةةةةةت عن ةةةةةةةةا غائبةةةةةةةةاى فةةةةةةةةاغاوإر ك 
 وإف ال ماةةةةةةةةةةد اهلةةةةةةةةةةم عنةةةةةةةةةةد اح اةةةةةةةةةةاره 

 
 بعوجةةةةةةةةةةةةةاا مرقةةةةةةةةةةةةةاا تةةةةةةةةةةةةةروح وتغ ةةةةةةةةةةةةةدش 

 
 

 23 طرفة با العبد
 كةةةةةةةةةةةةةة ر علةةةةةةةةةةةةةةوب النسةةةةةةةةةةةةةةع يف  أ:اهتةةةةةةةةةةةةةةا 

 
 مةةةةةةةةةوار  مةةةةةةةةةا خللةةةةةةةةةاا يف ظ ةةةةةةةةةر قةةةةةةةةةر   

 أال أ: ةةةةةةةةةةةذا الالئمةةةةةةةةةةةد أحاةةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةةوغى  
 

 وأر أشةةةة د اللةةةةذات هةةةةل أنةةةةت  لةةةةدش 
 فةةةةةةةةةار كنةةةةةةةةةت ال تسةةةةةةةةةقيع  فةةةةةةةةةع منيةةةةةةةةةيت  24 عبدطرفة با ال 

 
 فةةةةةةةةدعين أبا رهةةةةةةةةا مبةةةةةةةةا ملكةةةةةةةةت :ةةةةةةةةدش 

 أرن العةةةةةةةةةيش كنةةةةةةةةةزاى ناقصةةةةةةةةةاى كةةةةةةةةةل ليلةةةةةةةةةة  
 

 ومةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةنقص اي:ةةةةةةةةةام والةةةةةةةةةدهر :نلةةةةةةةةةد  
 إذا اب ةةةةةةةةةدر القةةةةةةةةةوم والسةةةةةةةةةالح وجةةةةةةةةةدتين  

 
 منيعةةةةةةةةةةةةةةةاى إذا بلةةةةةةةةةةةةةةةت بقائمةةةةةةةةةةةةةةةه :ةةةةةةةةةةةةةةةدش  

 

 24 طرفة با العبد

 إذا أنةةةةةةةةةةةةةةةةت مل تنلةةةةةةةةةةةةةةةةع بةةةةةةةةةةةةةةةةو ا أهلةةةةةةةةةةةةةةةةه 
 

 بؤسةةةةةةةةةةى عةةةةةةةةةةدوا فابعةةةةةةةةةةد ومل تبةةةةةةةةةةين بال 
 وال خةةةةةةةة  يف خةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةرن الشةةةةةةةةةر  ونةةةةةةةةةه 

 
 وال نائةةةةةةةةةةةةةةةل : تيةةةةةةةةةةةةةةةين بعةةةةةةةةةةةةةةةد ال لةةةةةةةةةةةةةةةد   

 قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرف أرو هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاميت يف حياهتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
 

  افةةةةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةةةةرب يف احليةةةةةةةةةةةةةةاة مصةةةةةةةةةةةةةةر  
 فةةةةةةةةةار كنةةةةةةةةةت ال تسةةةةةةةةةقيع  فةةةةةةةةةع منيةةةةةةةةةيت  

 
 فةةةةةةةةدعين أبا رهةةةةةةةةا مبةةةةةةةةا ملكةةةةةةةةت :ةةةةةةةةدش 

 أرش املةةةةةةةةةوت :ق ةةةةةةةةةام الكةةةةةةةةةرام و:صةةةةةةةةةقلد  
 

 شةةةةةةةةةةةةةد عقيلةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةاا اللةةةةةةةةةةةةةاحش امل  
 

 25 طرفة با العبد
 لعمةةةةةةةةةرا إر املةةةةةةةةةوت مةةةةةةةةةا أخقةةةةةةةةة  اللةةةةةةةةة  

 
 لكةةةةةةةةةةةةةالقوا املرخةةةةةةةةةةةةةى و نيةةةةةةةةةةةةةاه باليةةةةةةةةةةةةةد 

 فةةةةةةةةةار كنةةةةةةةةةت ال تسةةةةةةةةةقيع  فةةةةةةةةةع منيةةةةةةةةةيت  
 

 فةةةةةةةةدعين أبا رهةةةةةةةةا مبةةةةةةةةا ملكةةةةةةةةت :ةةةةةةةةدش 
 أرن العةةةةةةةةةيش كنةةةةةةةةةزاى ناقصةةةةةةةةةاى كةةةةةةةةةل ليلةةةةةةةةةة  

 
 ومةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةنقص اي:ةةةةةةةةةام والةةةةةةةةةدهر :نلةةةةةةةةةد  
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 أرن املةةةةةةةةةةةوت أعةةةةةةةةةةةدا  النلةةةةةةةةةةةوس وال أرن
 

 داى مةةةةةا أقةةةةةرب اليةةةةةوم مةةةةةا غةةةةةدبعيةةةةةداى غةةةةة 
 لعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أ رش وإف لواجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 
 أيف اليةةةةةةةةةةةةةةةوم إقةةةةةةةةةةةةةةةدام املنيةةةةةةةةةةةةةةةة أم غةةةةةةةةةةةةةةةد 

 
 26 طرفة با العبد

 فةةةةةةةةةار تةةةةةةةةةين خللةةةةةةةةةد ال :ل  ةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةوا :اى 
 

 وإر تةةةةةةةةةةةةين قةةةةةةةةةةةةدمد احةةةةةةةةةةةةدها مبرصةةةةةةةةةةةةد 
 فةةةةةةةةةةار مةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةانعيين مبةةةةةةةةةةا أنةةةةةةةةةةا أهلةةةةةةةةةةه 

 
 وشةةةةةةقد علةةةةةةد اعيةةةةةةب :ةةةةةةا ابنةةةةةةة معبةةةةةةد 

 وال جتعليةةةةةةةةةةةةةةةين كةةةةةةةةةةةةةةةامرئ لةةةةةةةةةةةةةةةي  ألةةةةةةةةةةةةةةةه 
 

 د وال :غةةةةةةةةةين غنةةةةةةةةةائد ومشةةةةةةةةة دشك مةةةةةةةةة 
 أرن قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرب حنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام خبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل مبالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه  

 
 كقةةةةةةةةةةةةرب غةةةةةةةةةةةةةوش يف البقالةةةةةةةةةةةةةة ملسةةةةةةةةةةةةةد 

 تةةةةةةةةةةرن جتةةةةةةةةةةو ني مةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةراب علي مةةةةةةةةةةا  27 طرفة با العبد 
 

 صةةةةةةةةلائح صةةةةةةةةم مةةةةةةةةا صةةةةةةةةليح مناةةةةةةةةد 
 لعمةةةةةةةةةرا إر املةةةةةةةةةوت مةةةةةةةةةا أخقةةةةةةةةة  اللةةةةةةةةة  

 
  لكةةةةةةةةةةةةةالقوا املرخةةةةةةةةةةةةةى و نيةةةةةةةةةةةةةاه باليةةةةةةةةةةةةةد 

 خلولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالا بربقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
 

 وشةةةةةةم يف ظةةةةةةةاهر اليةةةةةةةدتلةةةةةةوح كبةةةةةةةاقد ال 
 

 28 طرفة با العبد
 وقوفةةةةةةةةةةةا هبةةةةةةةةةةةا صةةةةةةةةةةةحيب علةةةةةةةةةةةى مقةةةةةةةةةةةي م 

 
 :قولةةةةةةةةةةةةور : ال هتلةةةةةةةةةةةةين أسةةةةةةةةةةةةى جتلةةةةةةةةةةةةد 

 أرن املةةةةةةةةةةةةوت أعةةةةةةةةةةةةدا  النلةةةةةةةةةةةةوس ال أرن  
 

 بعيةةةةةداى غةةةةةداى مةةةةةا أقةةةةةرب اليةةةةةوم مةةةةةا عةةةةةد 

 
 

 أرن العةةةةةةةةةيش كنةةةةةةةةةزاى ناقصةةةةةةةةةاى كةةةةةةةةةل ليلةةةةةةةةةة
 

 ومةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةنقض اي:ةةةةةةةةةام والةةةةةةةةةدهر :نقةةةةةةةةةد 
 حر  الراا 

 لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني يف الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذاهبني ايو 
 

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرور لنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائر  
 

ق  با ساعدة 
 اه:ا ش
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 ملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا رأ:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوار اى 
 

 للمةةةةةةةةةةةةةةةةةةوت لةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  هلةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ر  
 ورأ:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومد حنوهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 
 مياةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ايصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاغر و ايكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابر  

 ال مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ماةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى :ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   إليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين  
 

 وال مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا البةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاقني غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابر 
 أ:قنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت أف ال حمالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 
 حيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائر 

 ين هةةةةةةةةةةةةةةرأصةةةةةةةةةةةةةةحور اليةةةةةةةةةةةةةةوم أم شةةةةةةةةةةةةةةاق  
 

 ومةةةةةةةةةةةةةةةةةا احلةةةةةةةةةةةةةةةةةب جنةةةةةةةةةةةةةةةةةور مسةةةةةةةةةةةةةةةةة قر 
 

 8 طرفة با العبد
 :الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةربة مبعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر

 

 خةةةةةةةةال لةةةةةةةةين اعةةةةةةةةو فبياةةةةةةةةد واصةةةةةةةةلرش 
 9 طرفة با العبد 

 ونقةةةةةةةةةةةةةةةةةرش مةةةةةةةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةةةةةةةات أر تنقةةةةةةةةةةةةةةةةةرش
 

 قةةةةةةةةةةةةد رفةةةةةةةةةةةةع اللةةةةةةةةةةةة  فمةةةةةةةةةةةةاذا حتةةةةةةةةةةةةذرن 
 أمةةةةةةةةةةةةةةةةةاوش إر املةةةةةةةةةةةةةةةةةاا غةةةةةةةةةةةةةةةةةا   ورائةةةةةةةةةةةةةةةةةةح  

 

 و:بقةةةةةى مةةةةةا املةةةةةاا ايحا :ةةةةةة والةةةةةذكر   
 

 12 



 34 

 أمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوش إف ي أقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائل  
 

 ذا جةةةةةةةةةاا :ومةةةةةةةةةاى حةةةةةةةةةل يف مالنةةةةةةةةةا نةةةةةةةةةزر إ 
 حر  العني 

 ومةةةةةةةةةةةةةةا املةةةةةةةةةةةةةةاا وايهلةةةةةةةةةةةةةةور إال و :عةةةةةةةةةةةةةةة
 
 

  والبةةةةةةةةةةةةةةةةةد :ومةةةةةةةةةةةةةةةةةاى أر تةةةةةةةةةةةةةةةةةر  الو ائةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
 

 19 لبيد العامرش
 حر  القا 

 لةةةةةةةةةةةةي  شةةةةةةةةةةةةدا علةةةةةةةةةةةةى املنةةةةةةةةةةةةور وبةةةةةةةةةةةةا 
 

 غةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وجةةةةةةةةةةةةةةةةةةه املسةةةةةةةةةةةةةةةةةةبح اخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  
 

 19 عدش با ع:د
 هةةةةةل لللةةةةة  مةةةةةا بنةةةةةات الةةةةةدهر مةةةةةا وا   

 

 را  أم هةةةةةل لةةةةةه مةةةةةا رةةةةةام املةةةةةوت مةةةةةا 
 

 19 املمز  العبدش
 قةةةةةةد رجلةةةةةةوف ومةةةةةةا رجلةةةةةةت مةةةةةةا شةةةةةةعة

 

 وألبسةةةةةةةةةةةةةةةةوف  يابةةةةةةةةةةةةةةةةاى غةةةةةةةةةةةةةةةة  أخةةةةةةةةةةةةةةةةال  
 وأرسةةةةةةةةةةلوا ف يةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةا خةةةةةةةةةة هم حسةةةةةةةةةةباى  

 

 ليسةةةةةةةةندوا يف تةةةةةةةةر:ح الةةةةةةةةرتب أطبةةةةةةةةاقد  
 هةةةةةةةةةةةةةةور عليةةةةةةةةةةةةةةين وال تولةةةةةةةةةةةةةةع باشةةةةةةةةةةةةةةلا  

 

 فاوةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةا لنةةةةةةةةةةةةةةا للةةةةةةةةةةةةةةوارث البةةةةةةةةةةةةةةاقد  
 حر  الالم 

 وإر لسةةةةةةةةةةةار املةةةةةةةةةةةرا مةةةةةةةةةةةا مل تكةةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةةه 
 

 عوراتةةةةةةةةةةةةةةةةةه لةةةةةةةةةةةةةةةةةدليل  حصةةةةةةةةةةةةةةةةةاة علةةةةةةةةةةةةةةةةةى 
 

 12 طرفة با العبد
 تةةةةةةةدارك ما ايحةةةةةةةال  قةةةةةةةد  ةةةةةةةل عرشةةةةةةة ا 

 

 وذبيةةةةةةةةةار قةةةةةةةةةد عل ةةةةةةةةةا ب قةةةةةةةةةدام ا اللعةةةةةةةةةل 
 14 عه  با أيب سلمى 

 ف صةةةةةةةةبح ما من ةةةةةةةةا علةةةةةةةةى خةةةةةةةة  مةةةةةةةةوطا
 

 سةةةةةةةةةةةبيلكما فيةةةةةةةةةةةه وأر أحزنةةةةةةةةةةةوا سةةةةةةةةةةة ل 
 بلةةةةةةةةةةةةى رب :ةةةةةةةةةةةةوم قةةةةةةةةةةةةد هلةةةةةةةةةةةةوت وليلةةةةةةةةةةةةة 

 

 بآنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ك هنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط متتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 
 15 امرئ القي  

   ةةةةةةةةةةا لاةةةةةةةةةة يع ا :اةةةةةةةةةةدا اللةةةةةةةةةةرا  وج
 

 كمصةةةةةةةةةةباح ع:ةةةةةةةةةةت يف قنا :ةةةةةةةةةةل ذبةةةةةةةةةةاا 
 و ع هر:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة إر الركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب مرحتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  

 

 وهةةةةةةةةةةل :قيةةةةةةةةةة  و اعةةةةةةةةةةاى أ: ةةةةةةةةةةا الرجةةةةةةةةةةل 
 15 ايعشى 

 غةةةةةةةةةةةةةةراا فرعةةةةةةةةةةةةةةاا مصةةةةةةةةةةةةةةقوا عوارتةةةةةةةةةةةةةة ا
 

  متشةةد اهلو:نةةا كمةةا ميشةةد الةةوجد الوجةةل 
 حر  امليم 

 ف ةةةةةةةةةةةةةل نباةةةةةةةةةةةةةت عةةةةةةةةةةةةةا أخةةةةةةةةةةةةةو:ا  امةةةةةةةةةةةةةا
 

 علةةةةةةةةةةةةةةةةةةى اي:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةام إال ابةةةةةةةةةةةةةةةةةةين  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةام 
 18 لبيد العامرش 

 وإال اللرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد:ا وآا تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش
 

  خوالةةةةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةةةةةا حتةةةةةةةةةةةةةةةةةةدث باهنةةةةةةةةةةةةةةةةةةدام 
 فةةةةةةةةةةةةال تكةةةةةةةةةةةة ما اهلل مةةةةةةةةةةةةا يف نلوسةةةةةةةةةةةةكم  

 

 لييلةةةةةةةةةةةةى وم مةةةةةةةةةةةةا :كةةةةةةةةةةةة م اهلل :علةةةةةةةةةةةةم 
 19 عه  با أيب سلمى 

 :ةةةةةةةةةةةةؤخر فيوتةةةةةةةةةةةةع يف ك ةةةةةةةةةةةةاب فيةةةةةةةةةةةةدخر
 

  ليةةةةةةةةةةةوم احلسةةةةةةةةةةةةاب أو :ع ةةةةةةةةةةةةل فيةةةةةةةةةةةةنقم 
 



 35 

 ولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا بنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت إىل املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقريف
 

 هاةةةةةةةةةةةةةةةةبة تقصةةةةةةةةةةةةةةةةر  ونةةةةةةةةةةةةةةةةه العصةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 22 طرفة با العبد 

  نقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين املنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إر ل
 

 اهلل لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  حلكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه حكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 حر  النور 

 أبةةةةةةةةةةةةةةةةا هنةةةةةةةةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةةةةةةةةال تع ةةةةةةةةةةةةةةةةل علينةةةةةةةةةةةةةةةةا 
 

 وأنظرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةربا اليقينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
 

 ب نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور  الر:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات بياةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاى  15 عمرو با هند
 

 نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرها رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراى قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد رو:نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
 وأ:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام لنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواا 

 

 عصةةةةةةةةةةةةةةةينا امللةةةةةةةةةةةةةةةين في ةةةةةةةةةةةةةةةا أر نةةةةةةةةةةةةةةةد:نا  
 أال هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيب بصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحنين ف صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبحنا  

 

 بقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور اينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر:نا وال ت 
 

 15 كلتومعمرو با  
 مشعشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر احلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص في ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 

  إذا مةةةةةةةةةةةةةةةا املةةةةةةةةةةةةةةةاا خالق ةةةةةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةةةةةيينا 
 

 15 كلتومعمرو با  
 صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلحنا عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين ذهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 

 وقلنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم إخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوار 
 

 15 
 اهلاا

 لللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل :عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيش بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 
 

 حيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هتةةةةةةةةةةةةةةةةةةدش سةةةةةةةةةةةةةةةةةةاقة قدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةه  
 

 12 طرفة با العبد
 ومسةةةةةةةةةةةةة نبح وشةةةةةةةةةةةةةى الغةةةةةةةةةةةةةداا و ونةةةةةةةةةةةةةه

 

 بابةةةةةةةةةةا ظلمةةةةةةةةةةة وسةةةةةةةةةة ورهامةةةةةةةةةةا الليةةةةةةةةةةل  
 13 عو  با ايحو  

 رفعةةةةةةةةت لةةةةةةةةه نةةةةةةةةارش فلمةةةةةةةةا اه ةةةةةةةةدن هبةةةةةةةةا
 

 عجةةةةةةةةةةةةرت كةةةةةةةةةةةةاليب أر : ةةةةةةةةةةةةر عقورهةةةةةةةةةةةةا  
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