
 

 

  التربيت: كليت جامعت بىها ـ 

والدراساث اإلسالميت  اللغت العربيت: الشعبت

( تعليم أساسى)األولى : الفرقت

 الىقدو مدخل إلى البالغت: مادةومىذج إجابت ل
 ٕ٘ٔٓـ  ٕٗٔٓ الثانىـ الفصل الدراسى  ساعتان: الزمه

 

 لعربيةـ كلية اآلداب ـ قسم اللغة ا علوانىشحاتة  أحمد. د أطيب المنى
 

 ومىذج اإلجابت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :ما المقصود بالمصطمحات اآلتية: األولالسؤال 

.  عرفيم بين المغة واالصطالح( البالغة ـ الفصاحة ـ النقد)ـ 
ْيِف ِمْنها: النَّقَد هو: ن العرب البن منظور أنورد في لسا :معنى النقد في المغة خراُج الزَّ  .َتْمِييُز الّدراِهِم وا 

ىو عمٌم يبحث فى طبيعة األعمال األدبية، وخصائصيا، وقيمتيا الفنية، يتعمق بالحكم  :معنى النقد في االصطالح
األدبى  النقد»أن  "جولدمان"ويرى . عميا، وتمييز الجيد من الرديء منيا سواء أكانت ىذه األعمال شعرية أم نثرية

 .«ء ىو الدراسة العممّية لألثر وىذه الّدراسة تخصص عمى أساس فيم وتفسير األثر أواًّل وقبل كّل شى
  ةـغـي اللـة فـبالغـال

نة بلغ ادلسافر ادلدم: ييقاؿ الذم يعٌت الوصوؿ كاالنتهاء أك إدراؾ الغاية، حيث( بلغ)اسم مشتق من الفعل  :البالغة
. بلغ فالف مراده أم كصل إليو كأدركوك. أم انتهي إليها

البليغ من الرجاؿ ىو أف ىي الفصاحةي، ك: البالغة يرل أف "لساف العرب"يف  "ابن منظور" كمن اجلدير بالذكر أف
، فصيحو، الذم ييبلغ بعبارة لسانو كيٍنوى ما يف قلبو، كاجلمع ال يفرؽ بُت " كرابن منظ"كمن الواضح أف  بلغاء حسني الكالـً

 .أنو يرل البالغة ىي بلوغ ادلعٌت إُف قلب السامعىنا كادلهم  .الفصاحة كالبالغة فَتامها دبعٌت كاحد
ادلستمع القارئ أك كبذلك فالبالغة تدؿ على البلوغ كاالنتهاء كالوصوؿ، كتركز على إيصاؿ معٌت اخلطاب إُف 

 .بإجياز
 الحـطـي االصـة فـالغـبـال



ابقة الكالـ الفصيح دلقتضى احلاؿ، كما أف البالغة تعٌت الوضوح كاإلبانة، فادلتحدث البد من أف مراعاة مط ىي
فال بد من . ييبلغ ادلتلقي ما يريده يف لفظ فصيح كقوؿ بليغ كمعٌت كاضح، يراعى فيو مقتضى احلاؿ، ألف لكل مقاـ مقاؿ

 جياز،يقتضياف اإل فالشكر كاالعتذار ممالن  ،البليغة ا العبارةاليت تورد عليو كمقتضى احلاؿ ىو الصورةمراعاة مقتضى احلاؿ، 
مطابق  كالفخرك باالطناب كالتطويل يف ادلدح أا يف الشكر كاالعتدار الكالـ موجزن  كإيراد .االطناب يقتضياف كالفخركادلدح 
بالغة ادلتكلم »: أف" قزكيٌتاخلطيب اؿ"كالعامل األساسى ىف ذلك كلو يرجع إُف بالغة ادلتكلم، حيث يرل . احلاؿ دلقتضى

 .كىي ملكة تكتسب بالدربة كادلراف كمعايشة الًتاكيب اجليدة كالتعابَت الرفيعة « فهي ملكة يقتدر هبا على تأليف كالـ بليغ
 الفصاحة في اللغة

من قـو  البيافي، فىصيحى الرجلي فصاحة فهو فصيحه : الفصاحةي  ،يف مادة فصح "ابن منظور"يقوؿ ىي الظهور كالبياف، 
فىصيحى : كيقاؿكيقاؿ أفصح الصيب أم باف كالمو كظهر منطقو،  رجله فصيحه، ككالـه فصيحه أم بليغ: تقوؿ. فيصىحاء

كىأىًخي ىىاريكفي ىيوى : عز كجل كلوكمنو ؽ، اللٍُّكنة كاللحن، كانطلق لسانو بالعربية من األعجمي كأفصح؛ إذا خلصت لغتو
. ا ، كأظهر مٍت قوالن منطقن  أبُت مٍت: أم  أىٍفصىحي ًمٍتيِّن 

 الفصاحة في االصطالح
بالبعد عن اللحن كالغرابة  التعبَت كصحتو تكوف، كسالمة صحيح ىي القدرة على التعبَت عن ادلراد بلفظ فصيح

 .كبذلك تشمل الفصاحة ربرل السالمة اللغوية كالبيانية. كالتعقيد كالتنافر كسلالفة القياس
كالـ الصحيح ادلستعمل ادلستحسن ال ادلًتكؾ ادلستهجن، فالكالـ ادلفهـو الذم ال حلن إذف فالكالـ الفصيح ىو اؿ 

كمن مث فالشخص الفصيح ىو شخصه منطلق اللساف، حسن البياف، جيد ادلنطق كادلقاؿ، . فيو كال عجمة ىو كالـ فصيح

. ألف قولو يقع موقعنا حسننا لدل ادلتلقي فيفهمو، كيتأثر بو، كيتفاعل معو

 
==== =============================================================================

فى ضوء دراستك لشروط الفصاحة، استخرج العيوب التى أخمت بفصاحة األمثمة اآلتية، وعمّق عمييا : السؤال الثاني
            :بإيجاز
 (التعقيد المفظى)                         .ٌي أَأُبوُه ُيقَأاِربوُ أَأبُو ُأمِّمِو حَأ  **وما ِمْثمُو في النَّاِس إال ُمممًَّكا  .ٔ

مَّ األَأْمُر وَأانبَأعَأثَأْت  لَأمَّا ُقْمتُ  قَأدْ  .ٕ  (الغرابة)                .ُغْبًسا دَأىَأاِريسَأاتَأاِليَأًة   عَأْشوَأاءُ **  اْطمَأخَأ

اِر  .ٖ قَأْد نَأشَأزَأ ***  تَأِعمَّةً  الزَّاِد ِإالَّ قَأِميِل ادِّمخَأ قَأ الِمعَأى ْرُسووُ الشُّش وَأ ( التنافر)            .وَأاْلتَأصَأ
ْودَأدَأ ما ليَأ في صدوِرىم ِمْن ** * زَأىَأدَأْه  إنَّ بَأِنيَّ لَأِمئَأامٌ  .ٗ  (مخالفة القياس)                     .ةْ مَأ

ْجُدُه الدَّْىرَأ ُمطِعماِمنَأ النَّاِس ***  ولو ّأنَّ مَأجًدا أْخمَأدَأ الدْىر واِحًدا .٘  (ضعو التأليو)          .أْبقى مَأ

 



:   مما يأتى( اكتب فى اثنين فقط): السؤال الثالث
 ." صحيفة بشر بن المعتمر"في  المطروحةالبالغية والنقدية  القضايا اذكر .ٔ

أهم القضايا المطروحة في الصحيفة 
ألدبية السابقة رغم صغر حجمها، إال أهنا ربمل يف مضموهنا رلموعة من األسس ا" بشر بن ادلعتمر" ةإف صحيف
، كما يهمنا فيها ىو بعض ...قضية اللفظ كادلعٌت، كقضية الطبع كالتكلف، كقضية الفصاحة كالبالغة: كالبالغية كالنقدية ممل

األركاف البيانية كالبالغية ادلطركحة دلن أراد فصاحة اللفظ كبالغة ادلعٌت أك شلارسة الكتابة أك التصدم للخطابة بُت الناس، كما 
كفيما يلي ديكن عرض أىم القضايا ادلطركحة ( مطابقة الكالـ دلقتضى احلاؿ: )رح التعريف ادلشهور للبالغةأف الصحيفة تط

  :بالصحيفة
يعتىًمر  .ُ

يٍعتىزًلىًة ًبٍشري بني ادل
، كلذلك فهي تضع يف صىحيفىًتو بُت القيًم البالغٌيًة كالقيًم الٌنقديٌة( ىػَُِادلتوىف )مجىعى شيخي ادل

. يف ادلتلقي يف اخًلطاًب األديٌب ادلؤثٌر ادلنهًه الٌصحيحً 
الًتغيب يف اغتناـ كقت النشاط العقلي، كفراغ الباؿ، كإجابة النفس بادلطاكعة كبالتجاكب كبالقدرة على إعماؿ  .ِ

، فإف التوقيت مناسب، كالفرصة ساضلة لالرذباؿ (النشاط ػ الفراغ ػ التجاكب: )فإذا توافرت ىذه ادلعطيات كىى. اخلياؿ
 .طابة أك التحبَت كالكتابة، حيث تكوف النفس زلبة لإلبداعكاٍف

 .الًتىيب كالتحذير من التوعر ألنو يؤدل إُف التعقيد .ّ

مراعاة النظَت كالتناسب عند اختيار األلفاظ كادلعاين، كذلك بادلالئمة بُت اللفظ كادلعٌت، فادلعٌت الكرًن يقتضى لفظنا  .ْ
 .كردينا

يب مراعاة أقدار ادلعاين، كأيضنا مراعاة تناسبها كسباشيها مع أقدار ادلستمعُت أك جيب على اخلطيب أك الكاتب كاألد .ٓ
القراء كادلتلقُت، فما خياطب بو البدكم الذم يسكن البادية البد أف خيتلف عما خياطب بو احلضرم الذم يسكن 

كعيو، كيدركها ذىنو، كمن مث فلكل كاحد منهما األلفاظ كالكلمات كالًتاكيب اليت تتماشى معو، كتصل إُف . ادلدينة
 .فلكل طبقة من الناس كالمنا خاصنا هبا، كلكل مقاـ مقاؿ، كلكل حادث حديث. يألف كيعي ما يسمع أك يقرأ

، عند اخلطابة ككذا عند العفوية كالتلقائيةالبعد عن التكلف كادليل إُف الطبع، كالطبع ىو السجية كاالرذباؿ، أك  .ٔ
 .تكلف األلفاظ كإجهاد الذىن يف اختيارىا حىت ال يضر ذلك بادلعٌتالكتابة، فالبد من البعد عن 

فهو الذم يتمكن من إيصاؿ معاين اخلاصة إُف العامة، فالبد من سلاطبة الناس على (: البليغ التاـ)كصفت الصحيفة  .ٕ
اختيار ألفاظ قدر عقوذلم كمقاماهتم، فاخلاصة ذلا سلاطبة زبتلف عن العامة، كلكن البليغ التاـ ىو من سبكن من 

كاسطة فال ىي بالبليغة ادلستعصية على ذىن العامة كال ىي بالسوقية ادلبتذلة، بل ىي ألفاظ جزلة ذبمع بُت اجلزالة 
 .كالسالسة



ألفاظهم، كإمنا ىو بتحقيق  أك" بأف يكوف من معاين اخلاصة"شرؼ ادلعٌت كاللفظ ليس على أف " ًبٍشر"يؤكد  .ٖ
 ".يناسبو جيب لكل مقاـ من مقاؿ كافقة احلاؿ، كماالصواب، كإحراز ادلنفعة، مع ـ"

يؤكد ًبٍشر على دكر النفس، حيث يرل أف نفوس ادلبدعُت ال ذبود باإلبداع سواء أكاف خطابة أـ كتابة إال حُت  .ٗ
الرغبة، ككقت الشهوة، فمىت اشتهت النفس كىوت كراؽ ذلا ما ربب أخرجتو على لساف صاحبها فخطب، أك أجرتو 

 .اغ كحرب ككتب كمنق ما ذبود بو نفسو كما خيتله بداخلوعلى قلمو فص

 

 .الممارسات النقدية فى العصر الجاىمى .ٕ

 :األسواق والنقد األدبى
ككانت األسواؽ مركزنا . نقدية لقيمتو كأمهيتو، كمن أجل تنقيح ما يشوبو من حلن أك خلل ةكلقد دارت حوؿ الشعر حرؾ

السوؽ على حركة التداكؿ كالبيع كالشراء فحسب، بل كاف السوؽ زلفالن مهمنا قصده الشعراء  فلم يقتصر. رئيسينا ذلذه احلركة النقدية
 ييعرفوف كيذاع ما ينظموف كبذلك تًتددكمن السوؽ  ،شدكف على مسمع كمرئي من الناسافتمن كل حدب كصوب، فيو يلتقوف، كم

. أشعارىمكتنشر ىم ؤأمسا
يف سوؽ ك. فكاف الشعراء يتحاكموف فيما شجر بينهم. كمات بُت الشعراءكأعلنت احملا ،نشأت ادلساجالت األسواؽففي 

 .حيث كفد الشعراء حيتكموف إليو" النابغة الذبياين"محراء اللوف ليعرفها الناس، كفيها جلس  ةقب ، ذلاضيربت خيمة" عكاظ"
قد جاء إُف خيمتو األعشى كحساف بن بادلؤسبر النقدم، ؼ كأشبو ما تكوف بالصالوف األديب أ" النابغة الذبياين"كانت خيمة 

 ...ثابت كاخلنساء 
": األغاني"في كتابه " أبو الفرج األصبهانى"وفى هذا السياق يذكر 

 ثابت بن حساف إليو فدخل الشعراء؛ فيها إليو جيتمع بسوؽ عكاظ أدـ من قيبة لو تضرب كاف ذبياف بٍت نابغة إف»

 :اء قوذلااخلنس كأنشدتو شعره أنشده كقد األعشى كعنده
(. عوار بالعُت أما بعينك قذل)

 :قوذلا إُف انتهت حىت

 (.نار رأسوً  يف علمه  كأنو*** بو  اذلداة لتأًب صخرنا كإف)

  !الناس أشعر إنك  :لقلت قبلك أنشدين بصَتو  أبا أف لوال : فقاؿ
 :أقوؿ حيث  :قاؿ ماذا؟ تقوؿ حيث  :قاؿ .كمنها منك أشعر كاهلل أنا  :حساف فقاؿ

 اـى دى  من صلدةو  فى كأسيافينا يقطرٍ  *** حىيف الضُّ  فى يلمعٍ  الغرُّ  ناتي ؼى اًفى لنا 
ابنما  بنا كأكرـٍ  خاالن  بنا فأكرـٍ  ***زلريِّنؽو  كابٍت العنقاءً  بٍت كلٍدنا

. كلدؾ دبن تفخر كَف كلدت، دبن كفخرت جفانك، عدد قللت أنك لوال لشاعر إنك :فقاؿ
 :أخرل ركاية كيف



كلو " الضحى يف يلمعن " :كقلت . أكمر لكاف" اجلفاف" قلت كلو العدد فقللت" اجلفنات "قلت إنك :لو فقاؿ
 فدللت " دمنا صلدة من يقطرف ":كقلت. طركقنا أكمر بالليل الضيف ألف ادلديح يف أبلغ لكاف" بالدجى يربقن" :قلت

 حساف فقاـ .كلدؾ دبن تفخر كَف كلدت دبن كفخرت  .الدـ النصباب أكمر لكاف" جيرين "قلت كلو القتل قلت على

 «منقطعنا منكسرنا
 =============================

 .الحوليات - أ

: الحوليات.. تثقيف الشعر 
ا لعملو أك مراقبنا لفعلو أك متعقبنا لو بالنقد كلما دفعو ذلك  كلماإف اإلنساف  أحس بأف ىناؾ من يقف لو بادلرصاد، راصدن

 ىى نقدأقدـ صورة للنقد األدىب كلعل . ق كالصرب عليو ليخرج إُف الناس يف أحسن صورةإُف بذؿ ما يف كسعو من أجل ذبويد عمل
كينطبق ىذا . لنصو األدىبىو ناقد بالفعل  متمرس شاعرفكل  إطالع،ىف ذلك على دربة كمراف كسعة  يعتمد ، حيثدلا ينتجو الشاعر

. قصيدتو كاف كازعو أك دافعو ضلو التنقيح كالتمقيفعلى الشاعر كالناقد، ألف خوؼ الشاعر من توجيو النقد الالذع إُف 
كديمل التمقيف مظهرا من مظاىر . قاـ الشعراء بعملية تمقيف ذباه شعرىم، عن طريق الزيادة كالنقصاف أك التقدًن كالتأخَت

نو كيراجعونو كحيذفونو صاحب احلوليات، فالشعراء يتوجهوف إُف شعرىم، فيتدارسو" زىَت"احلس النقدم لدل شعراء اجلاىلية، كخاصة 
. رسة النقدية على نصوصهم الشعريةككاف كل ىذا ضربا من ادلما. منو، كيضيفوف إليو يف تبصر كعمق

فلم يقبل الشعراء ػ خباصة القدماء ػػ كل ما يرد على خواطرىم بل ما يزالوف ينقحوف حىت يظفركا بأعماؿ جليلة، كىي 
يقودىم يف . جهودا شاقة يف التماس ادلعٌت ادلصيب تارة، كالتماس اللفظ ادلتخَت تارة ثانيةأعماؿ كانوا جييلوف فيها الفكر متكلفُت 

ذلك بصر زلكم دييزكف بو ادلعاين كاأللفاظ بعضها من بعض، حبيث يصونوف كالمهم عما قد يفسده أك يهجنو كمن ذلك قوؿ 
": عدم بن الرقاع"

 
أمٍجعي بينها            ةو قػػد بتٌٍ ي  حػىت أيقػىويِّنـ مىٍيلػها كًسنادىىػػا     كىقىًصيدى
مقيِّنف يف كعوًب قناتًو       حىت ييقيم ثًقافيو ميٍنػآدىػػػػا           

ي
نظرى ادل

 
.   مقاييس النقد فى العصر اإلسالمى .ٖ

 

فى صدر اإلسالم مقاييس نقد الشعر 

 اليت أقاـ عليها النيب موقفوكادلقاييس األسس ىى ما كتعرض لشعر ما بالنقد؟  دكر يف نقد الشعر؟ كىل  للنيبكاف ىل 
 ؟من الشعر كنقده لو



الشعر من منظور ديٍت إسالمي، كيقيس ما ينظمو الشعراء دبقاييس القرآف الكرًن، كما جاء بو من  إُف ينظر كاف النيب
، كالسلوؾ القوًن يف تسامح كالتواضع كالعدؿ كاإلحساف كاخللق احلسناؿالصدؽ ك: فضائل، كما حث عليو من مكاـر األخالؽ ممل

ما يبتعد عن الفخر بالعصبية القبلية، كعلى ىذا األساس كاف يتعرض القوؿ كالفعل، ككل ىذا يبتعد عن العادات اجلاىلية، ؾ

. يرهعلى التبُت أك التأكد من قصد الشاعر، فإما أف يقره على قولو أك يستبدلو بغ للشعر بالنقد، كما حرص الرسوؿ
: كمن الشواىد الدالة على ذلك

: أتى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأنشده»": ابن قتيبة"، حيث يركل "النابغة اجلعدل"مع  موقف النيب
 

ىجىرًَّة نػىيػيِّنرىا *** أىتػىٍيتي رىسيوؿى اهلًل ًإٍذ جاءى باذليدىل 
ليو كتابان كادل كيػىتػٍ

نا كجيديكىدينا  كإًنَّا لنػىٍرجيو فػىٍوؽى ذلك مىٍظهىرا *** بػىلىغىنا السَّماءى رلىٍدى
 

إف : "إُف اجلنة، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: ؟ فقاؿ"إُف أين يا أبا ليلى" :فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
: كأنشده" شاء اهلل

يػٍرى يف ًحٍلمو ًإذىا َف تىكيٍن لو  بػىوىاًدري ربىًٍمى صىٍفوىهي أىٍف ييكىدَّرا *** كال خى
يػٍرى يف جىٍهلو ًإذىا َف يكن لو  ًليمه ًإذىا ما أىٍكرىدى األىـٍ *** كال خى رى أىٍصدىرا حى

. ( )«فبقي عمره َف تنفض لو سنٌّن : قاؿ": ال يفضض اهلل فاؾ: "فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
: عندما يقوؿ" النابغة اجلعدل"كمن ادللحوظ يف النص السابق أف 

نا كجيديكىدينا  كإًنَّا لنػىٍرجيو فػىٍوؽى ذلك مىٍظهىرا *** بػىلىغىنا السَّماءى رلىٍدى
كؿ من البيت يظهر فخر كاضح باألرلاد كاجلدكد اليت بلغت عناف السماء، كىذا يدفع إُف الظن يف أف الفخر ففي الشطر األ

ىنا يدخل يف إطار العصبية القبلية خاصة بعد ذكر اجملد كاجلدكد، كفوؽ كل ىذا يرجو الشاعر مظهرنا، كَف ينٍب الشاعر عن ىذا 

كيكمن يف ىذا السؤاؿ رغبة يف معرفة هناية الغاية اليت  ؟"إلى أين يا أبا ليلى": إُف السؤاؿ النيبكلعل ىذا ما دفع .  ادلظهر
يف باطنو ػ كما ييقاؿ ادلعٌت يف بطن قصدىا الشاعر، أك ادلكاف الذم يريد الوصوؿ إليو أك ادلظهر الذم يرجوه، أك ادلعٌت الذم يكمن 

 من أجل كل ىذا أراد النيب ! ... الشاعر ػ ىل يريد الشاعر أف يرتد إُف فخر اجلاىليُت كالعصبية القبلية حيث رلد األجداد؟

كيرتاح بالو،  كىنا يطمئن قلب النيب . إُف اجلنة: إُف أين؟ كجييب الشاعر: ىة الشاعر كمقصده كذلذا سألوأف يتحقق من كج

(. إف شاء اهلل) قوؿ لو النيبألف خاطر الشاعر كرغبتو كما يف بطنو من ادلعٌت دلر يرد إال اجلنة، يف

                                                        
:اتٍ لتٛثح (( 
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يػٍرى يف ًحٍلمو : وفى البيتين األخيرين حيث الشاعر على احللم كالعقل فيضمن يف شعره أخالقنا زلمودة دعا إليها ... كال خى

، فما داـ أف القوؿ زلمود من الشاعر إذف فليس لو جزاء إال "ال يفضض اهلل فاؾ: "كذلذا يدعو لو  اإلسالـ كحث عليها النيب

 .ػ رغم تقدـ عمره ػ َف تنفض لو سنٌّن " النابغة اجلعدل"فبقي  الدعاء، كلقد استجاب اهلل لدعوة نبيو 



عند الخلفاء الراشدين  نقد الشعر مقاييس

سلك اخللفاء الراشدكف كغَتىم من أىل »: يف نقد الشعر، حيث َف خيتلف مسلك اخللفاء الراشدين عن مسلك النيب 

شادة بالعقائد كاألخالؽ كادلمل العليا اليت فأعلنوا رضاىم عن كل شعر فيو إ  التقول كالورع، السبيل اليت سلكها رسوؿ اهلل 
رمسها اإلسالـ، كأيدكا سخطهم على كل قوؿ، يناىض تلك ادلمل اإلسالمية الرفيعة، أك يشجع الرذائل كيشيع الفاحشة كمساكئ 

  . ( )«األخالؽ يف الناس، أك يؤثر الدنيا على اآلخرة

ىو أحسنهم شعران، كأعلمهم حبران، : )على الشعراء، كيقوؿ" الذبياىنالنابغة "أبو بكر الصديق ػ رضى اهلل عنو ػ ييقدـ  كاف
(.  كأبعدىم قعران 

: قائالن " العمدة"يف كتابو " ابن رشيق"فيذكر عمر بن اخلطاب ػ رضي اهلل عنو ػ يفضل شعر زىَت بن أىب سلمى  كما كاف
أنشدين ألشعر شعرائكم، : اهلل عنو اب رضيقاؿ ِف عمر بن اخلط: ابن سالـ يرفعو عن عبد اهلل بن عباس أنو قاؿ كركل»

ديدح  كاف ال يعاظل بُت الكالـ، كال يتتبع حوشيو، كال: كَف كاف كذلك؟ قاؿ: قلت زىَت،: من ىو يا أمَت ادلؤمنُت؟ قاؿ: قلت
ف سخف، ا، كأبعدىم ـكاف زىَت أحصفهم شعرن : النظر قاؿ أىل: الرجل إال دبا فيو، مث قاؿ ابن سالـ على عقب ىذا الكالـ

 .( )«يف قليل من ادلنطق، كأشدىم مبالغة يف ادلدح كأمجعهم لكمَت من ادلعاين
 ()بٍت احلسحاس ـ عبدي مٍ حى سي »كيالحظ أف نقد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو للشعر كاف نقدنا أخالقينا، فعندما أنشده  

: نشده قصيدتو اليت أكذلاأاهلل ك رمحوقاؿ لو عمر بن اخلطاب 
 

 اللمرء ناىين  كاإلسالـي  يبي كفى اللَّ *** ا غادمن  زتى قٌ تىهى  إفٍ  عٍ دٌ كى  ةى يىرـى عي 
 .( )«لو قدَّمتى اإلسالـى على الشَّيب ألجزتكي : فقاؿ لو عيمر

استحساف عمر بن اخلطاب ػػ رضي اهلل عنو ػػ للشعر كعلمو بو كترديده لو، كىو " البياف كالتبيُت: "ىف كتابو" اجلاحظ"كيذكر    
: القي أيضنا فيقوؿاستحساف أخ

النجاشٌي كالعىٍجالين كبُت احلطيئة  أعلىم الناًس بالشيِّنعر كلكنو كاف إذا ابيتًليى باحليٍكم بُت -الٌلو  رمحو -كاف عمر بن اخلطاب »      
  ... للشُّعىراء كالزيِّنٍبرًقاف كره أف يتعرَّضى 

: نتهوا إُف قولوكلقد أنشدكه شعرنا لزىَت ػ ككاف لشعره مقديِّنمنا ػ فلما ا      
 .()ديُته أك نًفار أك ًجالءي  *** احلقَّ مىٍقطىعيو ثالثه  كإفٌ 
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( )تشًٛا شذٚذ انسٕاد، ٔفٗ نساَّ نكُح فكاٌ ٚمهة انشٍٛ إنٗ سٍْٕٛ شاعز يخضزو، أدرن انجاْهٛح ٔاإلسالو، ٔكاٌ عثًذا ح. 
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( )ٍة ِي عهى انشاعز تانذمٕق ٔتفصٛهّ تُٛٓا  عُذيا أَشذ ْذا انثٛت عهٗ عًز تٍ انخطاب راق نّ ٔتعجة يٍ دسٍ انتمسٛى تّ ٔأخذ ٚزددِ  كانًتَعجِّ

ٌّن انذكَّق يمطعُّه  الالٌث : )ٔانثٛت  : ٔإلايتّ ألساَيٓا أٖ انٕصٕل إنٗ انذك ٔانعذل فٗ دانح انتخاصى ٚكٌٕ تانمسى ٔدهف : يعُاِ( ًٍٚٛ أٔ َِفَارٌث أٔ ِجالءُه  ٔإ



. يرديِّندي البيتى من التعجُّب
  : الطويلةى اليت على الالٌـ فلما بلغ ادلنشد إُف قولو "عىٍبدىةى بًن الطيب" كأنشدكه قصيدةى       

 ميلي كالعيل شيحٌّن كإشفاؽه كتأ *** كادلرء ساعو لشيء ليس يدركيو
  : متعجيِّنبان  عمر قاؿ

( كالعيل شيحٌّن كإشفاؽه كتأميلي )
. كما فصَّل يعجيِّنبهم من حسن ما قسَّم 

   : انتهى ادلنشد إُف قولو كأنشدكه قصيدة أيب قيس بن األسلت اليت على العُت كىو ساكت فلما      
. ()إٍشفاًؽ كالفىٌهًة كاذلىاعً  - الكىٍيسي كالقيوَّةي خَته من اؿ 

  : عمر البيت كقاؿ أعاد
. إٍشفاًؽ كالفىٌهًة كاذلىاعً  -من اؿ  الكىيس كالقيوَّةي خَته 

 .كجىعل عمر يرديِّند البيت كيتعجب منو 

ال يكاد يعًرض لو أىمره إالٌ أىنشىدى فيو بيتى  كاف عمر بن اخلطاب رضي اللَّو عنو  : قاؿ زلٌمد بن سالـ عن بعض أشياخو قاؿ 
 .( )«ًشعر

طيئة جاكر الزبرقاف بن بدرو، فلم حيمد جواره، فتحوؿ عنو إُف بغيضو فأكـر جواره، فقاؿ يهجو الزبرقاف كديدح ككاف اٌف»      
: بغيضنا

 
 
 

ذىا حاجىة عاشى يف ميٍستػىٍوعىرو شىاًس ***  ما كاف ذىٍنبي بىًغيضو أىٍف رىأىل رىٍجالن  
قي ميقيمان بُتى أىٍرمىاًس كغادىريك***    جاران لًقىٍوـو أىطاليوا ىيوفى مىٍنزًلًو   
كجىرَّحيوهي بأىنٍيابو كأىٍضرىاًس ***    مىلُّوا قرىاهي كىىرٍَّتوي ًكالىبػيهيمي    

ٍل لًبػيٍغيىًتهىا   ىكىارـى ال تػىٍرحى
كاقٍػعيٍد فًإنَّكى أىٍنتى الطَّاًعمي الكىاًسى *** دىًع ادل

 

                                                                                                                                                                                             
يع يا جاء تٗ تسثة اَسجايّ أنٓذا انشعز ٘" عًز"ٔنعم استذساٌ  .انًٍٛٛ أٔ تانُفار أٖ انذْاب إنٗ داكى أٔ لاضٗ نٛفصم فٗ األيز أٔ تانصهخ ٔانتسايخ

 ((.أَكزانثُٛح عهٗ يٍ ادعٗ ٔانًٍٛٛ عهٗ يٍ : ))تّ اإلسالو، فُذٍ َعهى أٌ

( )ّٗن ٔانسمطح ٔانجٓانح: انفٓح  .شذج انذزص ٔانثخم: انٓاع.         انع
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ما أعلمو ىجاؾ، أما ترضى أف : فقاؿ لو عمر ق ػػ كأنشده آخر األبياتػػػ رضي اهلل عن" عمر بن اخلطاب"فاستعدل عليو الزبرقاف 
َف يهجو : إنو ال يكوف يف اذلجاء أشد من ىذا، مث أرسل إُف حساف بن ثابت، فسألو عن ذلك، فقاؿ: تكوف طاعمنا كاسينا؟ قاؿ

: كسه يا خبيث ألشغلنك عن أعراض ادلسلمُت، فقاؿ كىو زلب: فحبسو عمر، كقاؿ! كلكن سلح عليو
 

 
. محيًٍر احلىوىاًصل ال ماءه كال شىجىري ***      ماذا أىرىٍدتى ألىفٍػرىاخو بًذم مىرىخو     

. فاٍغًفٍر عليكى سىالىـي اهلًل يا عيمىري *** أىٍلقىٍيتى كاًسبػىهيم يف قػىٍعًر ميٍظًلمىةو 
 

. ( )«فرؽ لو عمر كخلي سبيلو، كأخذ عليو أال يهجو أحدنا من ادلسلمُت      
 

الذم انصرؼ عن قوؿ الشعر هنائينا بعد دخولو يف اإلسالـ، حيث كىب حياتو " لبيد بن ربيعة"كمن الشعراء ادلخضرمُت     
كى أف عمر بن اخلطاب  . لتالكة القرآف، كىف ىذا السياؽ حيي

فأرسل إُف لبيد ...  إُف ادلغَتة بن شعبة كىو على الكوفة، أف استنشد من قبلك من شعراء مصرؾ ما قالوا ىف اإلسالـ كتب»
ال، أنشدين ما قلت ىف اإلسالـ، فانطلق فكتب سورة البقرة ىف : فقاؿ( يعٌت اجلاىلية)إف شئت ما عفي عنو : أنشدين، فقاؿ: كقاؿ

أبدلٍت اهلل ىذه ىف اإلسالـ مكاف الشعر، فكتب ادلغَتة بذلك إُف عمر، فأمره أف يزيد ىف عطاء : صحيفة، مث أتى هبا، كقاؿ
 .( )«لبيد

يريد من كتابو إُف كاليو على الكوفة أف يستوثق  كلعل أىم ما يلفت انتباىنا ىف ىذا اخلرب أف اخلليفة الرشيد عمر بن اخلطاب       
من أمر الشعراء، الذين دخلوا ىف اإلسالـ، فيأمر كاليو أف يستنشدىم ما قالوه بعد دخوذلم ىف اإلسالـ، ردبا ليقف على حقيقة 

ا زالت ركاسب اجلاىلية فيو، أـ تركوىا كتنحوا عنها، كدلا يمبت لو أف لبيد قد انصرؼ عن الشعر كاستبدلو بالقرآف، شعرىم، كىل ـ
. ىنا يأمر كاليو أف يزيد من عطاء لبيد، ككأف زيادة العطاء دبمابة اجلائزة كادلكافأة ليحفز غَته من الشعراء على أف يكونوا مملو

بتفوقها كانفرادىا يف ىذا الفن، حىت اشتهرت ببكاء كرثاء " النابغة"جادت فن الرثاء يف اجلاىلية كشهد ذلا اليت أ" اخلنساء"كىذه       
فلما أسلمت كجاءىا خرب مقتل »، كلكن بعد دخوذلا يف اإلسالـ َف تعد ترثى أىلها كما كانت تفعل يف جاىليتها "صخر"ألخيها 

 .( )«عمر، سجدت هلل شكرنا، ألنو شرفها بقتلهمبنيها األربعة، يف موقعة القادسية، يف خالفة 
كإذا كاف من حقنا أف نتخيل حاؿ ىذه الشاعرة كىى ادلرأة المكلى الىت فقدت بنيها، كقد أتاىا نبأ موهتم كىى ال تزاؿ ىف 

 .اجلاىلية أك بعيدة عن اإلسالـ، ال شك أف طبيعة تلقيها ذلذا النبأ كانت ستختلف بشكل كبَت
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. انصفذح َفسٓا: َِفسانساتك ( (8



 أرفعها أف اهلل قبل إُف رفعتها حاجة إليك ِف إف :فقاؿ عنو اهلل رضي طالب أيب بن علي على كقف بيان أعرا أف كيركل»

 يف حاجتك خط  :علي لو فقاؿ تعاُف كعذرتك، اهلل محدت تقضها َف كإف كشكرتك، تعاُف اهلل محدت قضيتها أنت فإف إليك،
 فلما الفالنية، حليت إليو ادفع قنرب؛ يا  :علي لو فقاؿ فقَت األرض إين على األعرايب فكتب عليك، الضر أرل فإين األرض،

 :فقاؿ يديو بُت ممل أخذىا
 

 حلال المٌنا حسن من أكسوؾ فسوؼ***  زلاسنها تبلى حيلة كسوتٍت

 كاجلبال السهل نداه حييي كالغيث* ** صاحبو ذكر ليحيي المناء إف

فعال  بالذم سيجزل عبدو  فكل ***بو  بدأتى  عيرؼ يف الدَّىر تزىد ال
 

 عليو اهلل اهلل صلى رسوؿ مسعت فألدبك، الدنانَت كأما فلمسألتك، احللة أما ا،دينارن  مخسُت أعطو قنرب، يا  :علي فقاؿ

. ( )«"منازذلم الناس أنزلوا  ":يقوؿ كسلم
: يقوؿ كمَت عزة  

ًر ًمن يىبكوفى *** عىًهدتػيهيم كىالَّذينى مىديىنى ريىػبافي   داقيعوالعىذاًب حىذى

عتي كىما يىسمىعوفى لو  ػرُّكا *** كىالمىها مسًى كىسيجودا ريكَّعنا لًػعىزَّةى خى
 

 .عن اإلذف لكمٌَت بالدخوؿ عليو دلا كِف اخلالفة" عمر بن عبد العزيز"امتنع  السابقُت كبسبب البيتُت      

 
  أطيب المنى

 ـ كلية اآلداب ـ قسم اللغة العربية علوانىشحاتة  أحمد. د
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