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   ة
ّ
مة تارخيي

ّ
 :مقد

  
 
 أ   عالم

 
 ط
 
 ل

 
  ق

 
 اسم األندلس؟ العرب

 إسبانيا والربتغال( اليت تقع جنوبي غرب قارة أوروبا، وحيّدها من الغرب احمليط  لى شبه جزيرة إيبريياع(

 األطلسي، ومن اجلنوب والشرق البحر األبيض املتوسط، ومن الشمال بالد الفرجنة )فرنسا(.
 

 ة احلكم اإلسالمي يف األندلس؟
ّ
 كم دامت مد

 .مثانية قرون 
 

 األندلس؟ 
 
ت
 
ِتح
 
 بقيادة من ف

  هـ(. 92طارق بن زياد وموسى بن ُنصري عام )فتحت بقيادة 
 

 ما هي آخر مدينة سقطت من احلكم اإلسالمي يف األندلس؟ 
 ( 897مدينة غرناطة عام .)هـ 

 

 .فيه 
ٌ
ا إال ولألندلسيني يد

ًّ
ا أو فن

ً
 علل: ال نكاد جند عِلم

 بسبب تفّوق األندلسيني يف خمتلف العلوم. .1

 أجادوا معظم الفنون.وألّنهم  .2

 عوا أدًبا غزيًرا.أبدوألنهم  .3

 تركوا حضارة عظيمة ما تزال آثارها شاهدة على عظمتها.وألنهم  .4
 

 .م املؤرخون احلكم اإلسالمي يف األندلس إىل مراحل، اذكرها
ّ
 قس

هــ(: حيث اسُتكمل فتح األندلس، وَحَكَم األندلس يف هذه احلقبة والٌة  138هــ  ــ   92) عهد الفتح والوالة .1

 .األموّية يف املشرق ويتبعون هلاُتعّينهم الدولة 

هــ(: تبدأ هذه احلقبة بدخول عبد الرمحن بن معاوية )صقر قريش(  422هــ  ــ   138) عهد اإلمارة واخلالفة .2

 األندلس وتأسيسه دولة أموية مستقلة عن دولة املشرق.

على أنقاض الدولة هــ(: قامت يف هذه احلقبة عدة ممالك ودول  484هــ  ــ   422) عهد ملوك الطوائف .3

 األموية.

هــ(: شهدت هذه احلقبة دخول يوسف بن تاشفني األندلس والقضاء على  540هــ  ــ   484) عهد املرابطني .4

 ملوك الطوائف.

 هــ(: أصبحت األندلس يف هذه احلقبة والية تابعة للمغرب العربي. 633هــ  ــ   540) عهد املوحدين .5

 هــ(: وكانت هذه احلقبة نهاية احلكم العربي اإلسالمي يف األندلس. 897هــ  ــ   633) عهد بني األمحر .6
 

 

 

 

 

 

 .نات اجملتمع األندلسي
ّ
 اذكر مكو

 .تكون اجملتمع األندلسي من: العرب والرببر واإلسبان والصقالبة 

 ان احلكم اإلسالمي؟
ّ
يانة التي سادت يف األندلس إب

ّ
 ما هي الد

  اإلسالمّية، واملسيحّية، واليهودّية( جنًبا إىل جنب.سادت الديانات الّسماوّية الثالث( 
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 .ا يف بنائه احلضاري
ً
ز
ِّ
ا متمي

ً
 علل: أعترب اجملتمع األندلسي جمتمع

 .
ّ
يني

ّ
سامح الد

ّ
عايش االجتماعي والت

ّ
حتذى يف الت

 
 علل: أعترب اجملتمع األندلسي مثال ي

 صقالبة. كما سادت فيه الديانات الّسماوّية الثالث ألّن اجملتمع األندلسي تكون من: العرب والرببر واإلسبان وال

 )اإلسالمّية، واملسيحّية، واليهودّية( جنًبا إىل جنب.
 

 

 .)ة اهلل على أرضه( و )الفردوس املفقود
َّ
ن
 
 علل: أطلق على األندلس )ج

 ة أرضها، ألّن األندلس متّيزت جبمال طبيعتها، وتنّوع تضاريسها، واعتدال مناخها، وغزارة مياهها، وخصوب

 وخضرتها الّدائمة.
 

 .ة وطبيعة اجملتمع األندلسي
ّ
ن فائدة البيئة األندلسي

ّ
 بي
 .كان للبيئة األندلسّية وطبيعة اجملتمع األندلسي أثرهما البالغ يف األدب األندلسي 

 

 .اذكر العوامل التي كان هلا أثر بالغ يف األدب األندلسي 

 .البيئة األندلسّية   األندلسي.طبيعة اجملتمع 

 
 

   :
ّ
عر يف العصر األندلسي

ّ
 قضايا من الش

 .
ّ
عر وأساليبه يف العصر األندلسي

ّ
رت مضامني الش

ّ
 علل: تطو

  بفعل جمموعة من العوامل الّسياسّية واالجتماعّية والبيئّية. فنتيجة لكثرة األحداث السياسّية وتنّوعها، ومجال

حياة حرّية وانفتاح واندماج بالّثقافات والّشعوب األخرى، وتأثر البيئة األندلسّية وتنوع تضاريسها، عاش الّناس 

 الشعر بذلك شكال ومضموًنا.
 

 .عوب األخرى
ّ
قافات والش

ّ
ة وانفتاح واندماج بالث

ّ
اس حياة حري

ّ
 علل: عاش الن

 عها، بفعل جمموعة من العوامل الّسياسّية واالجتماعّية والبيئّية. فكان نتيجة لكثرة األحداث السياسّية وتنّو

 ومجال البيئة األندلسّية وتنوع تضاريسها.
 

 اذكر اجلوانب األدبية التي  
ّ
عر األندلسي

ّ
صل بالش

ّ
 .تت

 شعر املرأة. .3 شعر رثاء املدن واملمالك. .2 شعر وصف الطبيعة. .1

  الّشعر االجتماعي. .5 املوشح. .4

 

 

 ؟
ّ
عر األندلسي

ّ
صل بالش

ّ
ة التي تت

ّ
ن أسباب بروز اجلوانب األدبي

ّ
 بي

 : مجال الطبيعة األندلسّية وتنّوع تضاريسها.البيئيالواقع  .1

 : عاش الّناس حياة حرّية وانفتاح واندماج بالّثقافات األخرى.الواقع االجتماعي .2

3.  
ّ
 : كثرة األحداث الّسياّسة وتنّوعها.الواقع السياسي

   :بيعة
ّ
 (حفظ خمسة أبيات) أوالً: شعر وصف الط

 

 عراء
ّ
 األندلسيني. علل: استأثرت الطبيعة باهتمام الش

 .جلماهلا املتمثل يف تنوع الّتضاريس، واعتدال املناخ، وغزارة املياه، وخصوبة األرض، وخضرتها الّدائمة 
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 .ن أثر مجال الطبيعة على الفرد )الشخص( األندلسي
ّ
 بي
  الّسياق غزيًرا صقل مجال الطبيعة األندلسّية ذوق األندلسّي وجعله رقيًقا سلًسا، فكان اإلنتاج الشعرّي يف هذا

 رقيًقا.
 

 .ا
ً
ا رقيق

ً
 يف سياق وصف الطبيعة غزير

ّ
 علل: كان اإلنتاج الشعري

  ،ألّن الطبيعة استأثرت باهتمام الّشعراء األندلسيني؛ جلماهلا املتمثل يف تنوع الّتضاريس، واعتدال املناخ

األندلسيَّ وجعله رقيًقا سلًسا، فكان وغزارة املياه، وخصوبة األرض، وخضرتها الّدائمة، حيث صقل هذا اجّلمال 

 اإلنتاج الشعري يف وصف الطبيعة غزيًرا رقيًقا.
 

 

 .اذكر أبرز مظاهر شعر وصف الطبيعة يف األندلس 
ي جبماهلا. .1

ّ
غن
ّ
ة على حنو عام، وبيان حماسنها، والت

ّ
 وصف البيئة األندلسي

 :يقول ابن َسَفر  امَلريِنّي متغنًيا باألندلس ومجاهلا 

 َب َسرَّاُءــــــــــــــَوال ُيَفاِرُق فيها الَقْل ذُّ َنْعَماُءـــــــــــــــٍس َتْلَتـــــــــَأْرِض َأْنَدُليف 

 ِي َصْنَعاُءـَوُكلُّ َرْوٍض ِبها يف الَوْش ُج اأَلْبَصاَر ُرْؤَيُتُهاــــــــــــــَف ال ُيْبِهــــــــَوَكْي

 َباُءـــــدُّرُّ َحْصــــــــَواخَلزُّ َرْوَضُتَها َوال ُك ُتْرَبُتَهاـــــــــــٌة َوامِلْســـــــــــــأْنَهاُرَها ِفضَّ

 َزها امَلاُءـــــــــَدًة َوَتَولَّى َمْيـــــــــَفِري َقْد ُميَِّزْت ِمْن ِجَهاِت اأَلْرِض حنَي َبَدْت

 ُدو َوِلأَلْغَصاِن ِإْصَغاُءـــُر َيْشـــــوالطَّْي ٍبَرــــــــُر ِمْن َطــــــالزَّْهفيها ُم ـــِلذاَك َيْبُس

 

 .الوشي: نقوش الّثوب، فالّزهور والورود تشبه النقوش يف الثوب  .صنعاء: عمل متقن وحمكم 

 .اخلّز: احلرير  .حصباء: حجارة صغرية 

  عصر املوحدين يف القرن السادس اهلجريابن َسَفر  امَلريِنّي: أبو احلسن حممد بن َسَفر امَلرييّن، من شعراء األندلس يف. 
 

 .وصف احلدائق والرياض والزهور كالنرجس واألقحوان والسوسن والبهار واليامسني .2

  النَّّظام األندلسّي واصًفا زهر البهار:يقول ابن 

 ُبــــــــَعَج ُق ِمْسًكا ُطلوُعهاـــــــَتْعَب ٌةــــــــاِر َأْلِوَيـــــَدْت ِلْلِبَهــــــْد َبـــــــــَوَق

 ُبــــــــــِرُق ُنوًرا ُعيوُنها َذَهــــــــُتْش ٌةـــــــــــــٌة ُمَورََّقــــــــــــــــها ِفضَّـــــُرؤوُس

 ُبـــــــٌر َلِجــــِر الّنْوِر َعْسَكـــِمْن ساِئ ِهـــفَّ ِبـــــُر الرِّياِض َحـــــَو َأِميــــــــَفُه

 

 طيبة الرائحة تنبت يف فصل الربيع ويقال هلا :الَعرارزهرة : البهار.  ُّور: الّزهر األبيض.الن 

  :من جلب املوج فهو جلٌب أي مضطرب، واملقصود كثرة الزهر األبيض الذي حييط بزهرة البهارجلب. 

 أديب وشاعر.عبد امللك بن عبد احلكم بن حممد، أبو بكر، يعرف بابن النََّظام، : ابن النَّّظام األندلسّي 

  َجْعَفر امُلْصَحِفّي يف وصف سوسنةويقول: 

 ِقـــِك ِمْن ريــــِم امِلْســـَوما َلها َغْيُر َطْع تُّ َأْلُثُمهاــــْد ِبــــٍة َقـــــــــيا ُربَّ َسْوَسَن

 وِقــِر َمْعُشـــــٌق يف ِحْجـــــــــَكَأنَّها عاِش ضٌّ َجَواِنُبهاــِط ُمْبَيــــرَُّة الَوْســـــــُمْصَف

 

 هــ(. 372: أبو احلسن جعفر بن عثمان املصحفي من مدينة بلنسية، حاجب اخلليفة هشام بن احلكم املؤيد باهلل )تجعفر امُلْصحفّي 
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واقي والربكوصف  .3
ّ
 .املائيات كاألنهار والبحار والس

  اللؤلؤة الذي يف قصر  املياه من أفواههاألسود خترج  بركًة حتيط بها متاثيلواصًفا  يَحْمديس الّصقّليقول ابن

 :بناه املنصور بن أعلى الناس أمري ِبجاية

 ِه َزئرياــــــــَر املاِء فيـــــــْت َخريــــــَتَرَك ٍةـــَن ِرئاَســــْت َعريــــٍم َسَكَنـــــَوَضَراِغ

 وراـــــــــــــَها الَبّلـــــــــَأْفَواِه َوَأذاَب يف هاــــى النُّضاُر ُجُسوَمــــــــــَما َغشَّـــَفَكَأنَّ

 راـــــِس َلْو َوَجَدْت ُهَناَك ُمثيـــــيف النَّْف رٌِّكـــــــــــــٌد َكَأنَّ ُسُكوَنها ُمَتَحــــــــــُأُس

 وراــــَس ُنـــــــــــها اللَّواِحــــــــاًرا َوَأْلُسَنن و َلْوَنَهاـــــــُس َتْجُلــــــها والشَّْمـــــَوَتَخاُل

 

 .النضار: الذهب اخلالص  

 .البلور: حجر أبيض شفاف  

 .اللواحس: مفردها الالحس، واملعنى أن املياه املندفعة من أفواه األسود مثل األلسنة املتدلية 

 

  هـ(. 527)تحممد عبد اجلبار الصقلي، ولد ونشأ يف صقلية، ثم رحل إىل األندلس، أبو : َحْمديس الصقليابن 

 

اس أفراحهم وأتراحهم .4
ّ
لها تشارك الن

 
 اهلموم واملشاعر إليها وجع

ّ
بيعة وبث

ّ
 .مناجاة الط

  َخفاَجة خماطًبا اجلبليقول ابن: 

 اِرِبــــــاِء ِبَغـــــــاَن السَّمـــــُيطاِوُل َأْعَن ِة باِذٍخـــــاِح الذُّؤاَبـــــَن َطمَّـــــــَوَأْرَع

 ِبــــــــُه ِباْلَمناِكــــــُم َلْياًل ُشْهبــــــَوَيْزُح بَّ الرِّيِح ِمْن ُكلِّ ِوْجَهٍةـــــَمَهدُّ ــــــَيُس

 ِبــٌر يف الَعَواِقــــــَطواَل اللَّيالي ُمْفِك ُهــــــِر الَفالِة َكَأنَّــــــــَعلى َظْه وٍرـــــــَوُق

 ِبـــــَرى ِبالَعَجاِئــــي َلْيُل السُّـــَفحدََّثِن ٌتــَصاِمُت ِإَلْيِه َوُهَو َأْخَرُس ــــــَأَصْخ

 

 .أرعن: اجلبل املرتفع  .الذؤابة: اخلصلة من الّشعر. ويقصد أن اجلبل له قمة شديدة االرتفاع 

 .الغارب: الكاهل، واملقصود به أعلى اجلبل  .املناكب: مفردها َمْنِكب، وهو ناحية الشيء وجانبه 

  :الصحراء الواسعة.الفالة  .َأَصْخُت: استمعُت 

 

  إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد اهلل بن خفاجة األندلسي، من الكّتاب البلغاء، غلب على شعره وصف الرياض : خفاجةابن

 هـ(. 533ومناظر الطبيعة )ت 

 

 .واقي والربك يف األندلس
ّ
 علل: قام مظهر وصف املائيات كاألنهار والبحار والس

  األندلس شبه جزيرة حتيط بها املياه من جهات ثالث، وتكثر فيها األنهار، فأثارت خواطر الّشعراء وأبدعوا ألّن

 .يف وصفها وتصويرها
 

 .اذكر ثالثة من شعراء وصف الطبيعة يف األندلس 

 .ابن سفر املرييّن  .ابن النَّّظام األندلسي  .جعفر امُلْصَحِفّي 

 .ابن َحميدس الّصقّلي   َخَفاجة.ابن  
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 .ة لشعر وصف الطبيعة
ّ
 اذكر اخلصائص الفني

 يستخدم الّتشخيص، وذلك بإبراز الطبيعة يف صور شخوص حّية وبّث احلياة فيها ومن أمثلته: .1

 .ابن سفر املريين جعل الزهر يبتسم من الطرب وأغصان األشجار تصغي إىل شدو الطري 

 .خاطب ابن خفاجة اجلبل كأّنه إنسان 
 

يبتعد عن األلفاظ الغريبة، وينحو إىل املعاني السهلة الواضحة املستمّدة من البيئة األندلسّية اليت تكثر فيها  .2

 مظاهر الطبيعة اخلالبة من: أنهار، وأشجار، وورود، وغريها.
 

 يّتصف بدقة التصوير ومجاله ومن أمثلته: .3

 .وصف زهر البهار البن النَّّظام األندلسّي 

 ود البن َحْمديس الّصقّلي.وصف نافورة األس 
 

 .}شخيص
ّ
ح املقصود بـ }الت

ّ
 وض

 .إبراز الطبيعة يف صور شخوص حّية وبّث احلياة فيها 
 

 

 األسئلـــــــــــــــــــــــة

 

 بني أسباب ازدهار شعر وصف الطبيعة يف األندلس. .1

  املتمثل يف تنوع الّتضاريس، واعتدال املناخ، وغزارة املياه،  الطبيعة مجالملا تتمّيز به بالد األندلس من

 وخصوبة األرض، وخضرتها الّدائمة.

 استنتج املظهر الذي ميثله كل بيت مما يأتي من مظاهر شعر وصف الطبيعة: .2
 

 ما َرأى َعَجَبا الَبْحــــُر َأْعَظــــُم ِممَّا َأْنَت َتْحَسُبـُه          َمْن َلْم َيَر الَبْحـــــَر َيْوًما .أ 
 

 : ات ـــ البحار املظهر الذي ميثله البيت هو
ّ
 .وصف املائي

 يا َأْهــــَل َأْنَدُلـــــــٍس هلِل َدرُُّكـــــُم          َماٌء َوِظــــــــلٌّ َوَأْشَجـــــــــاٌر َوَأْنَهـــــــاُر .ب 
 : ة عامة املظهر الذي ميثله البيت هو

ّ
 .وصف البيئة األندلسي

 َعلى َنْرِجٍس ِمْثَل الدََّناِنرِي ُبدَِّدْت          َعَلى ُبْســـــِط َخــــــزٍّ َوالَبَهاُر َدَراِهـــُم .ج 
 : هور املظهر الذي ميثله البيت هو

ّ
ياض والز

ّ
 .وصف احلدائق والر

 

 أجب عن األسئلة التي تليه: .3
ّ
 اآلتي ثم

ّ
ص
ّ
 اقرأ الن

 يف وصف نهر: يقول ابن األبَّار الُقضاِعّي 

 َحَكى ِبَمحانيِه اْنِعَطاَف األراِقــــِم َوَنهـــــٍر َكما ذاَبْت َسباِئُك ِفضَّـــــٍة

 َتَبدَّى َخضيًبا ِمْثَل دامي الصَّواِرِم إذا الشََّفُق اْسَتْوَلى َعَلْيِه اْحِمراُرُه

 أَلْدواٍح َعَلْيــــِه َنواِعــــــــــــِمِظالٌل  َوُتْطِلُعــــُه يف ُدْكَنــــٍة َبْعَد ُزْرَقـــــــٍة

 

 .األراقم: األفاعي وذكور احليات  .خضيًبا: ُملّوًنا   ابن األبَّار الُقضاعي: أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل القضاعي البلنسي

 أدواح: الشجر العظيم.  الصوارم: السيوف.  هـ(. 658املعروف بابن األّبار، له مؤلفات كثرية )ت 
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ابقة من مظاهر شعر وصف الطبيعة؟ . أ
ّ
له األبيات الس

ّ
 ما املظهر الذي متث

 ـــ األنهار وصف املائيات. 
 

ل من األبيات السابقة على اخلصيصتني الفنيتني اآلتيتني: . ب
ّ
 مث

 التشخيص والتشبيه. .1

 الّشفق األمحر بالّدماء  شبه ماء الّنهر بالفّضة السائلة، وشّبه تعرجات الّنهر باألفاعي، وشّبه الّنهر حني ينعكس عليه

 .احلمراء اليت تقطر من الّسيف

ة. .2
ّ
ة من البيئة األندلسي

ّ
 املعاني املستمد

 وصف الّنهر، فاألندلس تكثر فيها األنهار، كما أشار إىل مجال البيئة األندلسّية حني حتّدث عن املياه واألشجار. 

ح ذلك. . ج
ّ
اعر عنصر اللون يف دقة التصوير ومجاله، وض

ّ
ف الش

ّ
 وظ

  وّظف الّشاعر اللون األمحر حني شّبه الّنهر الذي انعكس عليه الّشفق األمحر بالّدماء احلمراء اليت تقطر من

 .الّسيف، وأشار إىل املياه الّزرقاء اليت تتحّول إىل سوداء داكنة حني تظللها األشجار
 

    :ا: شعر رثاء املدن واملمالك
ً
 (حفظ خمسة أبيات)ثاني

  املدن واملمالك يف األندلسمىت اشتهر شعر رثاء. 
  بعد حالة الضعف واالنقسام والتفكك اليت شهدها احلكم اإلسالمي إبان عصر ملوك الطوائف، والتقلبات السياسية اليت

سادت يف ذلك العصر، واشتداد املواجهة بني املسلمني وأعدائهم، وما تبع ذلك من سقوط احلواضر اإلسالمّية مدينة 

فجادت قرائح الشعراء بقصائد ؛ املمالك واإلمارات األندلسّية، وانتهاًء بسقوط األندلس كاملة تلو األخرى، ثم سقوط

دين على مدن ذاهبة، وممالك زائلة، حيث واكب الّشعر األندلسي هذه األحوال، طوال تنبئ عن حسرة وأمل شدي

 ، وممالك زائلة.فجادت قرائح الّشعراء بقصائد طوال تنبئ عن حسرة وأمل شديدين على مدن ذاهبة
 

 .ا بذاته
ً
ا قائم

ًّ
ا شعري

ً
 علل: غدا )أصبح( رثاء املدن واملمالك غرض

  والّتقّلبات الّسياسّية اليت سادت ذلك  إبان عصر ملوك الطوائف،بسبب حالة الّضعف واالنقسام اّليت شهدتها األندلس

احلواضر اإلسالمّية مدينة تلو األخرى،  سقوطتبع ذلك من وما  العصر، واشتداد املواجهة بني املسلمني وأعدائهم،

 فكثر نظم الّشعراء يف هذه املوضوعات.األندلس كاملة.  ثّم سقوط املمالك واإلمارات األندلسّية، وانتهاًء بسقوط

 .ح أبرز مظاهر شعر رثاء املدن واملمالك
ّ
 وض

 باملدن من خراب ودمار، وما نزل بأهلها من كرب وضيق:تصوير  .1
ّ
 ما حل

  هـ(: 488خفاجة يف رثاء مدينته اجلميلة )َبَلْنِسَية( اليت سقطت عام )يقول ابن 
 

 اُرـــــــَوَمحا َمَحاِسَنِك الِبلى َوالنَّ ا داُرـــــــَعاَثْت ِبَساِحِتِك الِعدا ي

 اُرـــــــــــَطاَل اْعِتَباٌر فيِك َواْسِتْعَب ٌرـــــــَوِإَذا َتَردََّد يف َجَناِبِك َناِظ

 َداُرـــــــــَوَتَمخََّضْت ِبَخَراِبها اأَلْق َتَقاَذَفِت اخُلُطوُب ِبَأهِلَها َأْرٌض

 )) ال َأْنَت َأْنَت َوال الدَِّياُر ِدَياُر (( َكَتَبْت َيُد احَلَدَثاِن يف َعَرصاِتَها

 .اخلطوب: املكاره  .احلدثان: النوائب واحلوادث  .متّخضت: أتت بها  .عَرصاتها: ساحاتها 

 .اقتبس الّشاعر عُجز البيت األخري من قصيدة ألبي متام الطائي 
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 املوازنة بني ماضي املدن وحاضرها: .2
  اللَّّباَنة يف رثاء دولة بين َعبَّاد يف )ِإْشبيْلَية( مقارًنا بني حال املدينة أّيام حكم امُلْعَتِمد بن َعبَّاد وبعد يقول ابن

 سقوطها:

 ِل ِمْن َأْبَناِء َعبَّاِدـــــــــــــَعلى الَبهاِلي ٍح َغاِدــــْزٍن راِئـــــــَتْبِكي السََّماُء ِبُم

 ِداأَلْرُض ِمْنُهْم َذاَت َأْوَتا ِتــــــَوَكاَن َعَلى اجِلَباِل الَّيت ُهدَّْت َقواِعُدها

 ٌف فيها َوال باِدــــاِكْوَم ال َعــــــــــَفالَي ِت اآلَماُل َتْعُمُرهاــــــــٌة َكاَنــــــَوَكْعَب

 ِفي َضمٍّ َرْحِلَك َواْجَمْع ُفْضَلَة الزَّاِد ُت امَلْكُرَماِت َفُخْذـيا َضْيُف َأْقَفَر َبْي

 .املزن: السحاب حيمل املاء  .البهاليل: مجع بهلول، وهو السيد الشريف اجلامع لصفات اخلري 

  املعروف بابن اللبانة أشهر شعراء عصره، كان مقّربا من ملوك الطوائف، وكان يكثر من ابن اللَّّبانة: أبو بكر حممد بن عيسى اللخمي

 .هـ( 507مدحهم ال سيما املعتمد بن عباد، )ت 

  هـ(. 488املعتمد بن عّباد: ثالث ملوك بين عّباد يف األندلس، )ت 

 احلنيف: ذكر أسباب اهلزمية من ضعف املسلمني وانقسامهم، وابتعادهم عن تعاليم الدين .3
 :يقول ابن اجلّد يف وصف ما آل إليه حال ملوك الطوائف بسبب سوء تدبريهم 

 

 َذُرـــــــْوِء ال ُتْبِقي َوال َتَدواِئُر الّس َدُلٍســــــــــــــَأرى امُلُلوَك َأَصاَبْتُهْم ِبَأْن

 َخْسًفا َفَما َشَعرواَهَوى ِبَأْنُجِمِهْم  ْسَرى َلُهْم َتْحَت الدَُّجى َقَدٌرَأناموا َو

  هـ(. 532ابن اجلّد: أبو احلسن يوسف بن حممد بن اجلّد الفهري، من شعراء عصر الطوائف يف األندلس، ) ت 

 االستنجاد باملسلمني واستنهاض هممهم ودعوتهم إىل نصرة إخوانهم: .4
 بعد سقوط مدينة )َبَلْنِسَية(، وقد أرسل إىل أبي زكريا بن حفص سلطان ُتوُنس  يقول ابن اأَلّبار الُقَضاِعّي

 مستنجًدا لنصرة األندلس:
 

 َل إىل َمْنجاِتها َدَرساـــِإنَّ السَِّبي اهلِل َأْنَدُلسا ِلـــــــــــَأْدِرْك ِبَخْيِلَك َخْي

 َيَزْل ِمْنَك ِعزُّ النَّْصِر ُمْلَتَمساَفَلْم  وَهْب َلها ِمْن َعِزيِز النَّْصِر ما اْلَتَمَسْت

 

  هـ(. 684أبو البقاء الّرندّي: أبو البقاء صاحل بن يزيد الرندي األندلسي، من أبناء ُرْندة يف مدينة مالقة باألندلس، ) ت 

 

 

 .أشهر ما قيل يف رثاء املدن واملمالك يف األندلس 
ّ
ندي

ّ
ة أبي البقاء الر

ّ
 علل: تعترب نوني

 ممالك.بل ترثي األندلس يف جمموعها ُمدًنا وألّنها ال ترثي مدينة بعينها  .1

 وألّنها ُتمثِّل حال األندلسيني مجيعهم يف تلك احلقبة. .2

 ر عن جتربة حقيقية عاشها الّشاعر.تعّبألّنها و .3

 دونها. ال عزاء فيها وال تأّسَي بدأها حبكمة عاّمة، ثمَّ صّور ما حّل باألندلس من خطوب جليلةألّنه و .4
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  يف نونّيته:ندّي أبو البقاء الرُّيقول 

 ِب الَعْيِش ِإْنَساُنــــرُّ ِبِطيــــــَفال ُيَغ مَّ ُنْقَصاُنــــلِّ َشْيٍء ِإَذا َما َتــــــِلُك

 ٌن َساَءْتُه َأْزَماُنـــــرَُّه َزَمــــــَمْن َس َها ُدَوٌلــــِهَي اأُلُموُر َكَما َشاَهْدَت

 دوُم على َحاٍل َلها شاُنــــــــَوال َي ٍدــــَوَهِذِه الدَّاُر ال ُتْبِقي َعَلى َأَح

 َزاُنـــــــــرَّاٌت َوَأْحـــــــَوِللزََّماِن َمَس ٌةــــــــــــَفَجاِئُع الدَّْهِر َأْنَواٌع ُمَنوََّع

 الِم ُسْلَواُنـــــلَّ ِباإِلْســـَح َوَما ِلما هاــــواٌن ُيَسهُِّلــــــــــَوِلْلَحَواِدِث ُسْل

 وِل الدَّْهِر ِنْسَياُنـــَع طـــَوَما َلها َم هاـــــِتْلَك امُلِصيَبُة َأْنَسْت َما َتَقدََّم

 ْوٌر َوُطْغَياُنـــــُم َجـــــــَأَحاَل حاَلُه ُمــــــْوٍم َبْعَد ِعزِِّهـــــــيا َمْن ِلِذلَِّة َق

 

  شعراء نظموا يف رثاء املدن واملمالك.اذكر ثالثة 

 ابن خفاجة.  .ابن اللَّّبانة  .ابن اجلّد الفهرّي  .ابن األّبار الُقضاِعّي  .أبو البقاء الّرندّي 

 

 .ة لشعر رثاء املدن واملمالك
ّ
 اذكر اخلصائص الفني

واملوازنة بني ماضيها يّتصف حبرارة العاطفة وعمق الشعور باألسى واحلزن عند احلديث عّما حّل باملدن  .1

 وحاضرها.

يف أبيات أبي البقاء الزندي ويتجّلى ذلك تغلب عليه الّنزعة الّدينّية واحلكمة النابعة من التجارب املريرة،  .2

 حني يتحدث حبكمة عن تداول األيام وتبدل احلال وتقّلب الّزمان.

 للتحسر والّتفجع.االستفهام ، والنداء يكثر من استخدام أساليب اإلنشاء الطليب، مثل: .3

 

 .صف شعر رثاء املدن واملمالك حبرارة العاطفة وعمق الشعور باألسى واحلزن
ّ
 علل: يت

 ّن الّشاعر صادق يف ما يقول، فهو ال يتصّنع وال يتكّسب، بل يصّور واقًعا مؤمًلا ال مكان للّتكّلف فيه، وُيعّبر عن أل

 .القصائد حزينة باكية شجّيةمشاعره جتاه ما حّل باملدن وأهلها، فجاءت معظم 

 

 األسئلـــــــــــــــــــــــة

 

ح أبرز مظاهر شعر رثاء املدن واملمالك. .1
ّ
 وض

 

 تصوير ما حّل باملدن من خراب ودمار، وما نزل بأهلها من كرب وضيق. .1

 املوازنة بني ماضي املدن وحاضرها. .2

 .وما آلت إليه أحواهلم ،الّدين احلنيف وابتعادهم عنذكر أسباب اهلزمية من ضعف املسلمني وانقسامهم،  .3

 االستنجاد باملسلمني واستنهاض هممهم ودعوتهم إىل نصرة إخوانهم. .4
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 علل ما يأتي: .2

ا بذاته. . أ
ً
ا قائم

ًّ
ا شعر

ً
ع شعراء األندلس يف رثاء املدن واملمالك حىت أصبح عندهم غرض

ّ
 توس

 

  عصر ملوك الطوائف، والّتقّلبات الّسياسّية اليت سادت بسبب حالة الّضعف واالنقسام اّليت شهدتها األندلس إبان

ذلك العصر، واشتداد املواجهة بني املسلمني وأعدائهم، وما تبع ذلك من سقوط احلواضر اإلسالمّية مدينة تلو 

األخرى، ثّم سقوط املمالك واإلمارات األندلسّية، وانتهاًء بسقوط األندلس كاملة. فكثر نظم الّشعراء يف هذه 

 وضوعات.امل
 

صف شعر رثاء املدن واملمالك حبرارة العاطفة. . ب
ّ
 يت

 

 ّن الّشاعر صادق يف ما يقول، فهو ال يتصّنع وال يتكّسب، بل يصّور واقًعا مؤمًلا ال مكان للّتكّلف فيه، وُيعّبر عن أل

 مشاعره جتاه ما حّل باملدن وأهلها، فجاءت معظم القصائد حزينة باكية شجّية.
 

انة:وازن بن حال  .3
ّ
ب
َّ
نها الشاعر ابن الل

ّ
اد وبعد سقوطها، كما بي

ّ
 مدينة )إشبيلية( أيام حكم املعتمد بن عب

 ًّللكرم والكرماء. أّما بعد  اكانت إشبيلية شاخمة عزيزة يقصدها الّزوار لتحقيق آماهلم وطموحاتهم ، وكانت حمط

 .من بقايا الّطعام ، وخلت من الكرماء، فأصبح الضيف يقتاتسقوطها فقد أقفرت من الّزوار
 

وس(: .4
 
ي
 
ل
 
ط
 
ر يف )ب

َّ
ف
 
ظ
 
 يقول ابن عبدون يف رثاء دولة بني امل

 

 َوِرـــــــَفما الُبَكاُء َعلى اأَلْشَباِح َوالصُّ ِرـــــــالدَّْهُر َيْفَجُع َبْعَد الَعْيِن ِباأَلَث

 ِمْثُل الِبيِض َوالسُُّمِرَوالسُّوُد َوالِبيُض  َفالدَّْهُر َحْرٌب َوِإْن َأْبَدى ُمَساَلَمًة

 ِرــــــَورى ِمْنَها َعلى َسَفـــــَمَراِحٌل َوال ْتــــِر َواأَليَّاُم ما َبِرَحــَبين امُلَظفَّ

 ِرـــزٍّ َوِمْن َظَفـــــَم ِمْن ِعـــــــَعلى َدَعاِئ ِذي َأْرَسوا َقَواِعَدُهــَأْيَن اإِلَباُء الَّ

 َدِرـــــٌد ِمْنُهم َعلى َكــــِرْد َأَحــــــَفَلْم َي ُهـــَأْصَفوا َشراِئَعَأْيَن الَوَفاُء الَِّذي 

 ِرـــْن فيها َوَلْم َتقــــــَعْنَها اْسَتطاَرْت ِبَم ْذ َنَأواـــَكاُنوا َرَواِسَي َأْرِض اهلِل ُم

 

 ،كان كاتًبا مرتساًل وعامًلا بالّتاريخ  ابن عبدون: ذو الوزارتني: أبو حممد، عبد اجمليد بن عبد اهلل بن عبدون الفهري

 هـ(. 529واحلديث، ) ت 

 ا يأتي:ظبعد إنعام الن
ّ
ابق أجب عم

ّ
 الس

ّ
ص
ّ
 ر يف الن

. .أ 
ّ
ص
ّ
 استنتج املظهر الذي ميثله الن

 وذكر أسباب اهلزميةاملوازنة بني ماضي املدن وحاضرها ،. 
 

ص على ما يأتي: .ب 
ّ
ل من الن

ّ
 مث

 توظيف احلكمة. .1

  َوِإْن َأْبَدى ُمَساَلَمًةَفالدَّْهُر َحْرٌب. 

عور باألسى واحلزن. .2
ّ
 حرارة العاطفة وعمق الش

 الدَّْهُر َيْفَجُع َبْعَد الَعْيِن ِباأَلَثـــــــِر         َفما الُبَكاُء َعلى اأَلْشَباِح َوالصُّـــــــَوِر 

 إباء ووفاء إضافة إىل استخدام الّشاعر أسلوب االستفهام الذي يفيد الّتحّسر على ما ضاع من. 
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 يف رثاء املدن واملمالك أكثر من غريها، بني سبب ذلك. .5
ّ
ندي

ّ
 اشتهرت قصيدة أبي البقاء الر

 

 بل ترثي األندلس يف جمموعها ُمدًنا وممالك. ألّنها ال ترثي مدينة بعينها  .1

 وألّنها ُتمثِّل حال األندلسيني مجيعهم يف تلك احلقبة. .2

 عاشها الّشاعر.وألّنها تعّبر عن جتربة حقيقية  .3

 وألّنه بدأها حبكمة عاّمة، ثمَّ صّور ما حّل باألندلس من خطوب جليلة ال عزاء فيها وال تأّسَي دونها. .4

 

    :ا: شعر املرأة
ً
 (حفظ خمسة أبيات)ثالث

 

 ح مكانة املرأة يف األندلس
ّ
 .وض

 احلياة العاّمة، وتوّلت مناصب ، وشاركت يف يف اجملتمع األندلسّي حظيت املرأة األندلسّية مبكانة كبرية

 خمتلفة، فكانت كاتبة، وعاملة، وشاعرة:

 كانت عاملة يف اللغة والنحو والتفسري وهلا جملس علم.: هـ(( 730)عاشت يف غرناطة، )ت  ُنضار بنت أبي َحّيان الغرناطي 

 كانت هــ(( 772ر، )ت )أمرية أندلسّية، ابنة املستكفي باهلل، اشتهرت بالفصاحة والشع واّلدة بنت املستكفي :

 جتمع األدباء يف جمالسها لدراسة الشعر ونقده.

 وذلك بسبب أجواء احلرّية نالت املرأة األندلسّية قسًطا كبرًيا من احلرية، وكان لكثري من النساء نفوذ سياسي ،

 مثل: واالنفتاح اليت سادت اجملتمع األندلسي
 

 هـ(( 772غرناطة يوسف بن نصر، أسهمت يف تثبيت حكم ابنها إمساعيل، )ت )مريم بنت حممد زوجة سلطان . مريم أم إمساعيل. 

 (هـ( 384زوجة املنصور بن أبي عامر حاجب اخلليفة هشام املؤيد باهلل، )ت ) .أمساء بنت غالب. 

 :ومن الّشاعرات األندلسيات اجمليدات 

 غرناطة يف عصر ملوك الطوائف، لقبت خبنساء محده بنت زياد بن تقي بن املؤدب، من شاعرات ) .محدة بنت زياد املؤدِّب

 .(هـ( 600املغرب ألنها قالت شعًرا يف الّرثاء وكانت جميدة فيه، )ت 

 (هـ( 758ُحّسانة بنت عاصم التميمي، شاعرة أندلسّية ولدت سنة )) .ُحّسانة الّتميمّية. 

 (هـ( 568احملاربي، ابنة املفسر املشهور ابن عطية، )ت أم اهلناء بنت أبي حممد بن غالب بن عطية ) .أم اهَلناء بنت القاضي. 

 (هـ(586حفصة بنت احلاج الرَّكوني، شاعرة وأديبة، نسبت إىل بلدة ركونة )أوركونة( اليت تقع غرب بلنسية، )ت ) .َحْفَصة الرَّكونية. 

 (هـ 507متيمة بنت يوسف بن تاشفني، ) ت  ) .َتميمة بنت يوسف. 
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  ن األغراض
ّ
ة.بي

ّ
ة التي نظمت فيها املرأة األندلسي

ّ
 الشعري

 املـــــــدح: .1

 :للّتعبري عن مشاعر الوّد واإلخالص، أو من أجل حتقيق رغبة ذاتية مثل رفع ظالمة أو طلب جندة 

 :من ذلك قول ُحّسانة التَّميمّية يف مدح احلكم بن الّناصر بعد أن حقق طلبها ورفع ظالمتها 

 ٍع َيْوًما ِلُروَّاِدـــــــَر ُمْنَتَجـــــــــــَوَخْي َرًةـــــَر النَّاِس َمْأَثـــــاْبَن اهِلشاَمْيِن َخْي

 ْرِف ِفْرَصاِدـــــروى َأنابيَبها ِمْن َص ِهــــى أْثَناَء َصْعَدِتـــــــإْن َهزَّ َيْوَم الَوَغ

 َن آباٍء َوَأْجَداِدــــــــــــــــــَبْيُمَقاِباًل  َورى َنَسًباـــــَر الـــــــــُقْل ِلأِلَماِم َأيا َخْي

 ٍح غاِدــــــُل َثَناٍء راِئـــــــــَفهاَك َفْض َجوَّْدَت َطْبِعي َوَلْم َتْرَض الظُّالَمَة ِلي

 ي زاديــــَوِإْن َرَحْلُت َفَقْد َزوَّْدَتِن ًةـــــــــــــفِإْن َأَقْمُت َففي ُنْعَماَك عاِطَف

  متوارثة.مأثرة: مكرمة  .املنتجع: املكان يطيب فيه الكأل  .املقصود أّن يف القصد إىل األمري خري 

 .الصعدة: القصبة أو القناة املستوية  .فرصاد: صبغ أمحر واملقصود الّدم  .الشاعرة متدح األمري بأنه شجاع يف ساح الوغى 

 

 الوصـــف: .2

 ( وصًفا بارًعا دقيًقا حني جلست تتفيأ ظالله وتبدو احلصى فيه كأنه وصفت محدة بنت زياد املؤدِّب )وادي آش

ـــ لصفائه ـــ جواهر، فتظن احلسان الناظرات فيه كأّن عقودهن انفرطت فيه فيسرعن إىل تلّمس عقودهن، 

 فتقول:

 ِمــــــَسَقاُه ُمضاَعُف الَغْيِث الَعِمي َة الرَّْمَضاِء واٍدــــــــــَوقانا َلْفَح

 ِمـــــُحُنوَّ امُلْرِضعاِت َعلى اْلَفِطي ُه َفَحنا َعَلْيَناـــــــــــْلَنا َدْوَحَحَل

 ِمــــــــِب السَِّقيــــَيُردُّ الّروَح ِلْلَقْل ى َظَمٍأ ُزالاًلـــــــــَوَأْرَشَفَنا َعل

 ِمــــــــــِللنَِّسيَها َوَيْأَذُن ــــــَفَيْحُجُب َس َأّنى واَجَهْتَناــــَيُصدُّ الشَّْم

 ِمــــــَفَتْلَمُس جاِنَب اْلِعْقِد النَِّظي َيُروُع َحصاُه حاِلَيَة الَعَذارى

 

 )يف بلدة قرب غرناطة. : واد)وادي آش  .الرمضاء: شدة احلر  .حالية: املرأة اليت تلبس احللي 

 

 

 الفخـــر: .3

  امللوك واألمراء والوزراء ـــ حبسبها ونسبها وعفتها افتخرت املرأة األندلسّية ـــ خاصة من كانت مقّربة من

 ومهاراتها، فالفخر متنفس هلا لتعرب عن كربيائها واملباهاة بنفسها.

 أو أن تنزل هي من مكانها السامي قالت َتميمة بنت يوسف مفتخرة بنفسها وأّنه يصعب الوصول إليها: 
 

 الـــــــالُفْؤاَد َعَزاًء َجميَفَعزِّ  ِهَي الشَّْمُس َمْسَكُنَها يف السََّماِء

 َوَلْن َتْسَتِطيَع ِإَلْيَك النُُّزوال وَدـــــــَع ِإَلْيِه الصُُّعــــــَوَلْن َتْسَتِطي

 

 :ومن ذلك افتخار َحفصة الّركونية خبّطها حني سألتها امرأة من أعيان غرناطة أن تكتب هلا شيًئا خبّطها فكتبت إليها 
 

 ُغّضي ُجفوَنِك َعّما َخطَُّه َقَلِمي َبْل يا َربََّة الَكَرِميا َربََّة احُلْسِن 

 ال َتْحُفِلي ِبَرديِء اخَلطِّ والَكِلِم ًةــــــَتَصفَِّحيِه ِبَلْحِظ الُودِّ ُمْنِعَم
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 .ة
ّ
ة التي كتبت به املرأة األندلسي

ّ
 علل: الفخر من األغراض الشعري

  واملباهاة بنفسها.ألن الفخر متنفس هلا لتعرب عن كربيائها 
 

 .ة
ّ
ة التي كتبت به املرأة األندلسي

ّ
 علل: املدح من األغراض الشعري

 .للّتعبري عن مشاعر الوّد واإلخالص، أو من أجل حتقيق رغبة ذاتية مثل رفع ظالمة أو طلب جندة 
 

 .ة
ّ
ة لشعر املرأة األندلسي

ّ
 اذكر اخلصائص الفني

 بوحدة املوضوع.جاء يف معظمه قصائد قصرية ومقطوعات تتصف  .1

 يّتصف التصوير فيه ببساطته ومجاله، وخّلوه من الّتكلف، فصوره ختضع لعاطفة املرأة املتدّفقة، ويظهر يف: .2

 ( وشّبهت ظالل األشجار يف الوادي حبنو األم املرضع زياد املؤدِّب حني وصفت )وادي آش قول محدة بنت

 على طفلها الفطيم.

 فيها نفسها بالّشمس. أبيات متيمة بنت يوسف اليت شّبهت 
 

 .ة
ّ
زات التصوير يف شعر املرأة األندلسي

ّ
 اذكر ممي

 يّتصف التصوير فيه ببساطته ومجاله. .1

 وخّلوه من الّتكلف. .2

 صوره ختضع لعاطفة املرأة املتدّفقة. .3

 

  :كلف.علل
ّ
وه من الت

ّ
صف التصوير يف شعر املرأة األندلسية ببساطته ومجاله، وخل

ّ
 يت

  لعاطفة املرأة املتدّفقةألّن صوره ختضع. 

 

 األسئلـــــــــــــــــــــــة

 

ح  .1
ّ
 .مكانة املرأة يف األندلس ما درستمن خالل وض

  ،نالت املرأة األندلسّية مكانة كبرية يف اجملتمع األندلسّي، وشاركت يف احلياة العاّمة، وتوّلت مناصب خمتلفة

وكان لكثري من النساء نفوذ سياسي، وذلك بسبب أجواء احلرّية واالنفتاح اليت  وشاعرة، فكانت كاتبة، وعاملة،

 سادت اجملتمع األندلسي.

 مما يأتي: .2
ٌّ
له كل

ّ
 استنتج الغرض الشعري الذي ميث

 قالت واّلدة بنت املستكفي: . أ

 َوَأْمِشي ِمْشَييت َوَأِتيُه تيها أَنا واهلِل َأْصُلُح ِلْلَمَعاِلي

 

  حيث تفخر بثقتها نفسها، (الفخــــــــــر): البيت الّسابق هوالغرض الشعري يف. 
 

 قالت ُحسَّانة الّتميمّية: . ب

 َأبا احُلَسْيِن َسَقْتُه الواِكُف الدَِّيُم ٌةـــــــِإنِّي ِإَلْيَك َأبا العاصي ُمَوجََّع

 ُمـــــَمُد النَُّهى اأُلــــــَوَملََّكْتُه َمَقالي َأْنَت اإِلَماُم الَِّذي اْنَقاَد اأَلَناُم َلُه

 

 :(.املــــــــــدح) الغرض الشعري يف البيتني الّسابقني هو 
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 أجب عن األسئلة التي تليه: .3
ّ
 اآلتي، ثم

ّ
ص
ّ
 اقرأ الن

 :حني علمت واّلدة بنت املستكفي أن ابن زيدون مال إىل امرأة غريها كتبت إليه 

 ِرــــــــــَتْهَو َجارَيِتي َوَلْم َتَتَخيََّلْم  َلْو ُكْنَت ُتْنِصُف يف اهَلَوى ما بيَنَنا

 َوَجَنْحَت ِلْلُغْصِن الَّذي َلْم ُيْثِمِر ِهـِبَجَماِل اًرــــــَت ُغْصًنا ُمْثِمــــــَرْكَوَت

 لِكْن ُدِهيَت ِلِشْقَوِتي ِبامُلْشَتري ْدُر السَّماـــــَت ِبَأنَِّني َبــــَوَلَقْد َعِلْم

 
 

ابقة؟ما الغرض الشعري  . أ
ّ
 الذي متثله األبيات الس

 تفتخر الّشاعرة جبماهلا، (الفخــــــــــر): الغرض الشعري يف األبيات الّسابقة هو. 

 
 

صوير. . ب
ّ
ل من األبيات السابقة على مجال الت

ّ
 مث

 شّبهت غريها بالغصن غري املثمر وبكوكب املشرتيو ،شّبهت نفسها بالغصن املثمر وبالبدر. 

 

 
 

   :ح
ّ
ا: املوش

ً
  }مطالعة ذاتية{ رابع

 

 

 

   عر االجتماعي
ّ
ا: الش

ً
 (حفظ خمسة أبيات) :خامس

 

 مباذا امتاز اجملتمع األندلسي إبان احلكم العربي؟ 
 التنوع الثقايف والتفاعل االجتماعي، حيث تألف من عناصر خمتلفة األعراق واألديان، وقد تفاعلت هذه ب

 .جمتمًعا متمّيًزا يف بنائه احلضاري والفكريالعناصر تفاعال عميًقا جعل من اجملتمع األندلسي 

 
 

 .ز يف بنائه احلضاري والفكري
ّ
 علل: اجملتمع األندلسي جمتمع متمي

  التنوع الثقايف والتفاعل االجتماعي، حيث تألف من عناصر خمتلفة األعراق واألديان، وقد تفاعلت هذه بسبب

 جمتمًعا متمّيًزا يف بنائه احلضاري والفكري.العناصر تفاعال عميًقا جعل من اجملتمع األندلسي 

 .بسبب سياسة حكام األندلس القائمة على التعايش والتسامح، واحرتام مكونات اجملتمع األندلسي 

 
 
 

 .فاعل الثقايف والتفاعل االجتماعي العميق بني عناصر اجملتمع األندلسي رغم االختالف باألعراق واألديان
ّ
ن سبب الت

ّ
 بي
  حكام األندلس القائمة على التعايش والتسامح، واحرتام مكونات اجملتمع األندلسي.بسبب سياسة 

 

 .ا من مظاهر احلياة االجتماعية يف األندلس
ً
ر الشعر كثري

ّ
 علل: صو

 .بسبب مواكبة الشعر للحياة االجتماعية يف األندلس 
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 .ح املظاهر التي تناوهلا الشعر االجتماعي يف األندلس
ّ
 وض

مثل خروج الناس ملراقبة هالل العيد وفرحتهم ، األندلسيني وتقاليدهم يف األفراح واألتراحتصوير عادات  .1

 .الغامرة بذلك وتبادل التهاني بهذه املناسبة السعيدة
 

 َتمري:سن بن هارون الشَّْنيقول أبو احل 

 ْرــــَوَعاَد ِإْحَساُنِك الَّذي َأْذُك ًةـــــــــَيا َلْيَلَة الِعيِد ُعْدِت ثاِنَي

 ْرــــــِهالِلِك النِّْضِو ناِحاًل َأْصَف ِإْذ َأْقَبَل النَّاُس َيْنُظُروَن إىل

 ْرـــــــالِم ال َأْكَثــــــــــُمَعرًِّضا ِللَك ْلــــــَفُقْلُت ال ُمْؤِمًنا ِبَقْوِلَي َب

 ْرـــَههذا الَّذي ال َيَكاُد َأْن َيْظ ُمـــثََّر الصَّْوُم يف ِهالِلُكَأَبْل 

 

 املهزول: الّنضو.  

  هـ(. 507أبو احلسن بن هارون الّشنتمري املالقي، )ت 

 

 يقول ابن زيدون مهنًئا حاكم قرطبة أبا الوليد بن َجْهور بالعيد:و 

 َتُروُق الضُّحى ِمْنُه َوَتْندى اأَلصاِئُل َهِنًئا َلَك الِعيُد الَّذي ِبَك َأْصَبَحْت

 َك قاِبُلـــــَد عاِمـــــــَفُبْشراَك َأْلٌف َبْع ىـــــــــَتْلَقاَك ِبالُبْشرى َوَحيَّاَك ِباْلُمن

 

 

 من عادات األندلسيني لبس الثياب البيضاء يف األتراح واألحزان. 

 

 :يقول أبو احلسن احلصري 

 واِبــــِبَأْنَدُلٍس َفذاَك ِمَن الصَّ ْزٍنـِإذا كاَن الَبياُض ِلَباَس ُح

 أَلّني َقْد َحِزْنُت َعلى الشََّباِب َأَلْم َتَرِني َلِبْسُت َبَياَض َشْييب

 

  هـ(. 488أبو احلسن علي بن عبد الغين الفهري احلصري، )ت 

ومن أعياد املسيحيني ، ، ومنحهم حرية العبادة وإقامة الكنائسمشاركة املسيحيني يف األندلس مناسباتهم .2

اليت ُيحتفل بها يوم ميالد السيد املسيح )عيد النريوز(، وعيد الَعْنَصرة )امِلهرجان( وهو يوم ميالد سيدنا حييى 

 .بن زكريا عليهما السالما
 

  الَعْنَصَرة(:}يقول الشاعر حسان بن أبي عبدة يف عيد 

 راــَبكى امُلْزُن َواْسَتْعَبَغَداَة  راــــــَأرى امِلْهَرجاَن َقِد اْسَتْبَش

 راــَوُجلَِّلِت السُّْنُدَس اأَلْخَض هاــــفِت اأَلْرُض َأْفَواــــــــَوُسْرِبَل

 َراـــــامِلْسَك َوالَعْنَب ِتَفَضوََّعـ َرهاــــــــزَّ الرِّياُح َصَناِبيــــــــــَوَه

 راــــــلُّ ِبِه امُلْكِثــــامُلِقَوساَم  ُهْمــــِه النَّاُس َأْلطاَفــــــَتهادى ِب

 

 .األفواف: مفردها فوف، وهو الثوب الرقيق املوشى املخطط 

 .صنابريها: املفرد صنبور، وهي النخلة خترج من أصل النخلة األخرى من غري أن ُتْغرس 

 هـ(. 320، )ت  : الوزير حسان بن مالك بن أبي عبدةحسان بن أبي عبدة 
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 .يعمل بها الناس، وتصوير معاناتهموصف املهن التي  .3

 :يقول ابن سارة األندلسي مصوًِّرا كساد حرفة الِوَراقة 

 اُنـــــــــَأْوراُقها َوِثماُرها احِلْرَم ٍةـــــــــــَأمَّا الِوَراَقُة َفْهَي َأْنَكُد ِحْرَف

 اُنــــُعْري َتْكسو الُعَراَة َوِجْسُمها َرٍةــــــــَشبَّْهُت صاِحبها ِبَصاِحِب إْب

 

 . الِوَراقة: حرفة الِورَّاق الذي يورِّق الكتب، ويشمل ذلك أعمال النسخ والتصحيح والتجليد، وبيع أدوات الكتابة 

 هـ(. 517)ت  ، حممد بن سارة البكري الشنرتيينبن  اهلل: أبو حممد عبد ابن سارة األندلسي 

 

 

 .والكنائسوصف مظاهر التطور العمراني كالقصور واملساجد  .4

 :يقول ابن وهبون يف وصف قصر الزاهي يف إشبيلية 

 االــــــَكما َوِسَع اجَلالَلَة َوالَكم اُل َسًنا َوُحْسًناـــــي الَكَمـــَوِللّزاه

 االــــــــــَولِكْن ال ُيحاُط ِبِه َجم واًلــــــِه َعْرًضا َوطــــــُيَحاُط ِبَشْكِل

 االـــَوُمْختاٌل ِمَن احُلْسِن اْخِتي ْوِد َثْبًتاــــــِن الطَّـــــــَوُقوٌر ِمْثَل ُرْك

 الالــــــــــــ وال ِهرُيَوال َشْمًسا ُتن وَّْبـــــــــى ِشَهاًبا َلْم ُيَصــــَفما َأْبَق

 

  هـ(. 484ابن وهبون: أبو حممد عبد اجلليل بن وهبون املرسي، لقب بالّدمعة، )ت 

 

 

  الفنية للشعر االجتماعي يف األندلس.اذكر اخلصائص 
 جاء معظمه مقطوعات شعرية قصرية، وال سّيما عند وصف املهن وتبادل الّتهاني. .1

يوظف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعية السائدة يف اجملتمع األندلسي، مثل: ليلة العيد، والنريوز، وامِلهرجان،  .2

 والِوراقة.

الصور الشعرية السهلة، كتشبيه صاحب الِوراقة باإلبرة اليت تكسو الّناس، مييل إىل املعاني البسيطة، ويوظف  .3

 وأثر الصوم يف اهلالل حتى غدا حنياًل.

 

 األسئلـــــــــــــــــــــــة

 

ن مظاهر التعايش والتفاعل يف األندلس من خالل ما درست. .1
ّ
 بي

 

  مكونات اجملتمع األندلسي ومشاركة أتباع جتّلى التعايش والتفاعل يف مظاهر شّتى من بينها احرتام مجيع

 .الديانات املختلفة املناسبات فيما بينهم ومنحهم حرّية العبادة وبناء الكنائس وتبادل الّتهاني

 

 

 

 

 

 اذكر بعض العادات االجتماعية يف األندلس. .2
 

 وارتداء ويف األعياد السعيدةوتبادل التهاني بهذه املناسبة  ،خروج الناس ملراقبة هالل العيد وفرحتهم الغامرة ،

 اللباس األبيض يف األتراح واألحزان.
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 استنتج املظهر الذي ميثله كل بيت من مظاهر الشعر االجتماعي: .3
 

 قالوا الِكَتاَبُة َأْعلى ُخطٍَّة ُرِفَعْت          ُقْلُت احِلَجاَمُة َأْعلى ِعْنَد َأْقواِم .أ 

 اس، وتصوير معاناتهم: املظهر الذي ميثله البيت هو
ّ
 .وصف املهن التي يعمل بها الن

 

 ـمُّـُكلُّ َقْصٍر َبْعَد الدَِّمْشِق ُيـــــــــَذمُّ          ِفيِه َطاَب اجَلنى َوَفاَح امِلَشــ .ب 

  :طور العمرانياملظهر الذي ميثله البيت هو
ّ
 .وصف مظاهر الت

 

 ُقـــــَيْوٌم َعَلْيِه ِمَن اْحِتفاِئَك َرْوَن         ُبْشرى ِبَيـــْوِم امِلْهَرَجاِن َفِإنَّـــــُه  .ج 

  :واالحتفال بهامشاركة املسيحيني يف األندلس مناسباتهم، ومنحهم حرية العبادةاملظهر الذي ميثله البيت هو ،. 
 

 

 

 

 

 اآلتي، ثم أجب عن األسئلة التي تليه: .4
ّ
ص
ّ
 اقرأ الن

 

  املبارك، مشرًيا إىل األضحية:يقول ابن خفاجة مهنًِّئا صديقه بعيد األضحى 

 َرْقـــــــُل ُسروٍر َطــــــَفَسّرى َوَفْص ُد ُأْنٍس َسرىـــــــَك واِفـــــــــِلُيْهِن

 ٍن َأَرْقـــــــــَأَراَق َوِمْن َثْوِب ُحْس ْن ماِء َوْرٍد ِبِهــــَت ِمــــــــــَفما ِشْئ

 َكما اْعَتَرَض اللَّْيُل َتْحَت الشََّفْق ًراـــــى ِبِه َمْنَحـــــــــَوَسْوداَء ُتْدَم

 ْقـَسواَد الدُّجى َعْن َبَياِض الَفَل وًةــــُع ِمْن َفْرِوها َضْحـــــــَسَتْخَل

له األبيات السابقة. . أ
ّ
 استنتج املظهر االجتماعي الذي متث

  هاني يف األعياد.األفراح واألتراحتصوير عادات األندلسيني وتقاليدهم يف  هو: متّثله األبياتاملظهر الذي
ّ
 ، وتبادل الت

 

 السابق على خصائص الشعر االجتماعي يف األندلس. . ب
ّ
ص
ّ
ل من الن

ّ
 مث

 

 .األبيات مقطوعة شعرّية قصرية 

  ،يوّظف اللغة الّسهلة واأللفاظ االجتماعّية السائدة يف اجملتمع األندلسّي، مثل: ماء ورد، ثوب حسن، لُيهِنك

 سرور.

  الّشعرّية بسيطة، فقد شّبه جلد الّنعجة وفروها األسود بالليل املظلم الذي زال عنه بياض الفجر، وشّبه الصور

 العيد بالوافد املؤنس.
 

 

   :
ّ
ثر يف العصر األندلسي

ّ
 قضايا من الن

 

 مباذا تأثر النثر يف األندلس؟ 
 .تأثر النثر يف األندلس بالنثر يف املشرق العربي 

 

  النثر العباسي وخاصة أسلوب كل من: )ابن املقفع، واجلاحظ، وابن العميد، وأبي حيان علل: جند أصداء
 يف النثر األندلسي. (التوحيدي

 وأبدعوا خاصة ألّن األندلسيني تناولوا ما كان معروًفا يف املشرق من رسائل ديوانية وشخصية وخطب ووصايا ،

 .ةيف فن الرسائل األدبية التأليفية و فن القصص الفلسفي
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 .اذكر الفنون األدبية التي أبدع فيها األندلسيون 

 .فن القصص الفلسفية .2 .فن الرسائل األدبية التأليفية .1
 

   ة. :أوالً: الرسائل األدبية التأليفية
ّ
 أبدع األندلسيون يف فن الكتابة التأليفي

 

 .)ح املقصود بـ )الرسائل األدبية التأليفية
ّ
 وض

  أهدافها بني الرتفيه عن النفس مبا تلّذ قراءته، وشرح احلقائق بأسلوب قصصي هي جمموعة رسائل أدبية تتنوع

 خيالي، مصورة عواطف الناس وأهواءهم يف حياتهم اخلاصة والعامة.
 

 .)اذكر أهداف كتابة )الرسائل األدبية التأليفية 
 الرتفيه عن النفس مبا تلّذ قراءته. .1

 شرح احلقائق بأسلوب قصصي خيالي. .2

 هم يف حياتهم اخلاصة والعامة.ءناس وأهواعواطف ال تصور .3
 

 .ف يف جمال الرسائل األدبية التأليفية من األندلسيني
ّ
 اذكر أشهر من أل

  ابن حزم: )طوق احلمامة يف األلفة واألاّلف(. .1

  ابن ُشهيد: )التوابع والزوابع(. .2

 
 

 طوق احلمامة يف األلفة واألالّف: .1

  ف برسالة )طوق احلمامة يف األلفة
ّ
 واألالّف(.عر

  ِّهي رسالة رّد بها ابن حزم على سائل بعث إليه من مدينة َأْلِمْرَية يسأله أن يصنف له رسالة يف صفة احُلب

 ومعانيه وأسبابه وأغراضه، وما يقع منه على سبيل احلقيقة.

 ه وأنواعه يقع طوق احلمامة يف ثالثني باًبا، تناول فيها ابن حزم احلّب يف نشأته وتطوره وأغراضه ودرجات

 ومكامن السعادة والتعاسة فيه.

  هـ(. 459ابن حزم: أبو حممد علي بن حزم األندلسي، ُيعّد من أشهر أدباء األندلس، وكان فقيًها كذلك، )ت 

  هـ(. 426ابن ُشهيد: أبو عامر أمحد بن عبد امللك بن ُشهيد األندلسي، أديب وشاعر أندلسي، )ت 

 حر األبيض املتوسط، أمر ببنائها عبد الرمحن الّناصر.أمِلْرَية: ثغر مهم على شاطئ الب 

 )بهذا االسم اذكر سبب كتابة رسالة )طوق احلمامة يف األلفة واألاّلف. 
 يسأله أن يصنف له رسالة يف صفة احُلبِّ  هي رسالة رّد بها ابن حزم على سائل بعث إليه من مدينة َأْلِمْرَية

 ومعانيه وأسبابه وأغراضه، وما يقع منه على سبيل احلقيقة.

 .)كم عدد أبواب رسالة )طوق احلمامة يف األلفة واألالّف 

 .يقع طوق احلمامة يف ثالثني باًبا 

 .)ماذا تناول ابن حزم يف رسالته )طوق احلمامة يف األلفة واألالّف 

 اعه ومكامن السعادة والتعاسة فيه.ن حزم احلّب يف نشأته وتطوره وأغراضه ودرجاته وأنوتناول فيها اب 

 
 



 

بيل يف اللغة العربية                      إعداد املعلم: حمم
ّ
 18                         0790717045د نبيل العمري   الن

 

 :)
ّ
 يقول ابن حزم يف باب )عالمات احلب

، وهي الشارع" وللحب عالمات يفوقها الفطن، ويهتدي إليها الذكي. فأوهلا إدمان النظر، والعني باب النفس 

واملعربة عن بواطنها، فرتى الناظر ال يطرف، يتنّقل بتنّقل احملبوب، املنقبة عن سرائرها، واملعربة لضمائرها، 

 وينزوي بانزوائه، ومييل حيث مال كاحلرباء مع الشمس. و يف ذلك أقول شعًرا:

 َكَأنََّك ما َيْحكوَن ِمْن َحَجِر الَبْهـــِت َفَلْيَس ِلَعْيِني ِعْنَد َغْيِرَك َمْوِقـٌف

 َتَقلَّْبَت َكامَلْنعوِت يف النَّْحِو َوالنَّْعِت َوَكْيَفما ُأَصرُِّفها َحيُث اْنَصَرْفَت

 ملن يرمقه فيه، ومنها اإلقبال باحلديث، فما يكاد يقبل على سوى حمبوبه ولو تعمد ذلك، وإن التكلف ليستبني

 واإلنصات حلديثه إذا حّدث، واستغراب كل ما يأتي به ولو أّنه عني احملال وخرق العادات ".

 ة لرسالة ابن حزم:اذكر اخل
ّ
 صائص الفني

تستخدم عبارات قصرية سلسة بعيدة عن التكلف، وذلك واضح يف قول ابن حزم "فرتى الناظر ال يطرف، يتنّقل  .1

 بتنّقل احملبوب، وينزوي بانزوائه، ومييل حيث مال كاحلرباء مع الشمس".

عالمات احلّب عند ابن حزم إدمان  تعاجل عاطفة احلب من منظور إنساني مستخدمًة التسلسل املنطقي، فأول .2

 النظر، ثم اإلقبال باحلديث .... .

 تستشهد بالشعر لتوضيح املعنى. .3

 

وابع: .2
ّ
 التوابع والز

 .)ن سبب تأليف رسالة )التوابع والزوابع
ّ
 بي

  ،يرجع سبب تأليف هذه الرسالة إىل أّن كاتبها ابن ُشهيد األندلسي مل ينل من أدباء عصره وعلمائه إال النقد

فأراد أن يثبت لنظرائه قدرته على الكتابة، فاخرتع شياطني للشعراء املشهورين والُكتَّاب النابهني؛ ليسمعهم من 

 شعره ونثره ما حيملهم على االعرتاف له بالتفوق والعبقرية يف زمانه.

 .)هيد رسالته )التوابع والزوابع
 
ه ابن ش

ّ
 إىل من وج

 خيالية(. وجهها إىل شخص كناه أبا بكر )وهو شخصية 

 قه يف األدب؟
ّ
هيد من توابع الشعراء واخلطباء شهادة بتفو

 
 كيف انتزع ابن ش

  املشهورين والُكتَّاب النابهني؛ ليسمعهم من شعره ونثره ما حيملهم على االعرتاف له اخرتع شياطني للشعراء

ّلت فيها آراء ابن ُشهيد بالتفوق والعبقرية يف زمانه، وجرت بينه وبينهم مطارحات أدبية، ومناقشات لغوية جت

 النقدّية، وقد أجازوه، وذلك باعرتافهم بتفّوقه وجودة أدبه.

  .حيكي ابن ُشهيد يف رسالته رحلة يف عامل اجلن اتصل من خالهلا بتوابع الشعراء والُكّتاب. وناقشهم وناقشوه

وعرض كثرًيا من مناذج شعره وأنشدهم وأنشدوه. وعرض يف أثناء ذلك بعض آرائه النقدية يف األدب واللغة. 

 ونثره. ودافع عن فّنه. فانتزع من توابع الشعراء والُكّتاب الذين حاورهم شهادات بتفّوقه يف الشعر واألدب.

  :هيد شياطني للشعراء علل
 
اب النابهني.اخرتع ابن ش

َّ
ت
 
 املشهورين والك

  والعبقرية يف زمانه.ليسمعهم من شعره ونثره ما حيملهم على االعرتاف له بالتفوق 
 



 

بيل يف اللغة العربية                      إعداد املعلم: حمم
ّ
 19                         0790717045د نبيل العمري   الن

 

 .)هيد رسالته )التوابع والزوابع
 
 علل: تسمية ابن ش

  ألّنه جعل مسرحها عامل اجلن، واختذ كل أبطاهلا ـــ يف ما عداه ـــ من الشياطني. فالتوابع: مجع تابع أو تابعة

و اسم شيطان أو وهو اجليّن أو اجلنّية، ويكونان مع اإلنسان يتبعانه حيث ذهب. والزوابع: مجع زوبعة: وه

 رئيس للجن.
 

  ح املقصود بكل من
ّ
 .(الزوابع) و (التوابع)وض

 نان مع اإلنسان يتبعانه حيث ذهب.فالتوابع: مجع تابع أو تابعة وهو اجليّن أو اجلنّية، ويكو 

 .الزوابع: مجع زوبعة: وهو اسم شيطان أو رئيس للجن 

  هيد
 
 رسالته )التوابع والزوابع(.يف ماذا حيكي ابن ش

  خالهلا بتوابع الشعراء والُكّتاب.حيكي ابن ُشهيد يف رسالته رحلة يف عامل اجلن اتصل من 

 .وناقشهم وناقشوه  .وأنشدهم وأنشدوه 

 .وعرض يف أثناء ذلك بعض آرائه النقدية يف األدب واللغة 

 .وعرض كثرًيا من مناذج شعره ونثره  .ودافع عن فّنه 

 الذين حاورهم شهادات بتفّوقه يف الشعر واألدب.انتزع من توابع الشعراء والُكّتاب ف 
 

 

 

 

 

 

 

 األسئلـــــــــــــــــــــــة

 

ن اهلدف من الكتابة التأليفية. .1
ّ
 بي

 .الرتفيه عن النفس مبا تلّذ قراءته 

 .شرح احلقائق بأسلوب قصصي خيالي 

 ر عواطف الناس وأهواءهم يف حياتهم اخلاصة والعامة.يتصو 

هيد  .2
 
 رسالته )التوابع والزوابع(.علل تسمية ابن ش

 واختذ كل أبطاهلا ـــ يف ما عداه ـــ من الشياطني.)الّتابعة والّزوبعة( ألّنه جعل مسرحها عامل اجلن ، 

 اآلتي من رسالة )طوق احلمامة( ثم استنتج من خالله أهم خصائص الرسالة: .3
ّ
ص
ّ
 اقرأ الن

 :)يقول ابن حزم يف باب )من أحّب بالوصف 

ل العشق أن تقع احملبة بالوصف دون املعاينة، وهذا أمر ُيَترّقى منه إىل مجيع احلب، " ومن غريب أصو

فتكون املراسلة واملكاتبة، واهلم والوجد، والسهر على غري اإلبصار، فإّن للحكايات ونعت احملاسن، ووصف 

حب واشتغال البال. ويف ذلك األخبار، تأثرًيا يف النفس ظاهًرا. وأن تسمع َنغمتها من وراء جدار، فيكون سبًبا لل

 أقول شعًرا:

 يـــــَرُه َطْرفــــــــــبِّ َمْن َلْم َي ـــــــــي يف ُحــــَو يا َمْن الَمِن

 ــــَك ِلي يف احُلبِّ بالضَّْعِف َت يف َوْصِفـــــــــــْد َأْفَرْطـــَلَق

 ِفـــــوى الَوْصـــــــــُة َيْوًما ِبس َرُف اجَلنَّـــــــــْل: َهْل ُتْعــــَفُق
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 عبارات قصرية سلسة بعيدة عن التكلف، وذلك واضح يف قول ابن حزم " فتكون املراسلة  استخدمت

 واملكاتبة، واهلم والوجد، والسهر على غري اإلبصار ".

 والوجد والّسهر على غري اإلبصار. الّتسلسل املنطقي، فاحلب بالوصف يرتقى منه إىل املراسلة واملكاتبة فاهلم 

 بالشعر لتوضيح املعنى. استشهدت 
 

قه يف األدب؟ .4
ّ
هيد من توابع الشعراء واخلطباء شهادة بتفو

 
 كيف انتزع ابن ش

  عن طريق اّتصاله بتوابع الّشعراء والُكّتاب، فناقشهم وناقشوه، وأنشدهم وأنشدوه، وعرض يف أثناء ذلك بعض

 .األدب واللغة، وكثرًيا من مناذج شعره ونثره، ودافع عن فّنهآرائه الّنقدّية يف 
 

 

 وازن بني رسالتي )طوق احلمامة( و )التوابع والزوابع( من حيث: سبب التأليف، واملوضوع. .5
 

 التوابع والزوابع طوق احلمامة املوازنة

 سبب التأليف
يسأله أن  رّد بها على سائل بعث إليه من مدينة َأْلِمْرَية

يصنف له رسالة يف صفة احُلبِّ ومعانيه وأسبابه وأغراضه، 

 وما يقع منه على سبيل احلقيقة.

أّن ابن ُشهيد األندلسي مل ينل من أدباء عصره وعلمائه 

 .إال النقد، فأراد أن يثبت لنظرائه قدرته على الكتابة

احلّب يف نشأته وتطوره وأغراضه ودرجاته وأنواعه  املوضوع

 ومكامن السعادة والتعاسة فيه.

واالعرتاف له بالّتفّوق النقدية ُعرضت فيها آراء ابن ُشهيد 

والعبقرّية يف زمانه ممن ناقشهم من شياطني الشعراء 

 والُكّتاب.

    :القصة الفلسفية 
ّ
ا: فن

ً
 ثاني

 

 ة التأملية يف العصر األندلسي. ثرةعلل: ك
ّ
 القصص الفلسفي

  ومن أمثلة هذه القصص قصة )حي ابن يّتخذونها وسيلة للتعبري عن فكرهم وفلسفتهم وآرائهمألّن كّتابها كانوا ،

 .يقظان( البن طفيل

 .ف بقصة )حي بن يقظان( البن طفيل
ّ
 عر

  هذه القصة تلخيص فلسفي تأملي مجيل ألسرار الطبيعة واخَلليقة، ُعرضت من خالل حياة طفل ُيدعى )حي بن

جمهولة من جزر اهلند، جنوب خط االستواء. وقد استطاع هذا الطفل باملالحظة يقظان( ُأْلِقَي يف جزيرة 

 والتأمل التدرجيي لظروف احلياة ومظاهرها الطبيعية أن يدرك بفطرته وتفكريه أّن هلذا الكون خالًقا.

  ة، ، فأخذ يبكي ويستغيث ويعاجل احلرك(حي بن يقظان)يذكر ابن طفيل يف قّصته أن اجلوع قد اشتد بالطفل

حتى وقع صوته يف أذن ظبية كانت قد فقدت ولًدا هلا، "فلما مسعت الصوت ظّنته ولدها فتبعت الصوت حتى 

وصلت إىل التابوت ففحصت عنه بأظالفها وهو يئن من داخله حتى طار عن التابوت لوح من أعاله"، فوجدت 

سائًغا وما زالت تتعهده وتربيه وتدفع  الظبية يف هذا الصغري املرتوك عوًضا عن ولدها، فحضنته، "وأروته لبًنا

 األذى عنه".

 من الظبية ومما حوله من احليوانات يف اجلزيرة كثرًيا من  يسرد ابن طفيل يف قصته بدقٍة كيف يتعلم الطفل

 ، وحيكي مجيع ما يسمعه من أصوات.األشياء اليت تعينه على كشف احلقائق واكتساب املعارف واملهارات
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  اليت قامت على رعايته، فيهتم لذلك ويقف أمام جّثتها يف حرية، حتى يهديه تفكريه إىل شّق ثم متوت الظبية

 .صدرها يف حماولة ملعرفة ما أصابها، فيكتشف أن شيًئا ما قد فارق اجلسد؛ به تكون احلياة أو ال تكون

 يقة دفن جسد الظبية بعد أن تعفن.ثم يهتدي إىل طر 

 ا معارفه يف اكتشاف ضروريات احلياة من نار وبعض ألوان الطعام.وبعد ذلك يعتمد على نفسه مستخدًم 

 
 

 :يقول ابن طفيل 
 

" واتفق يف بعض األحيان أن انقدحت نار يف أمجة .. فلما بصر بها رأى منظًرا هاله، وخلًقا مل يعهده من قبل، 

، وما زال يدنو منها شيًئا فشيًئا، فرأى للنار من الضوء الثاقب والفعل الغالب، حتى ال تعلق افوقف يتعجب منها مليًّ

بشيء إال أتت عليه، وأحالته إىل نفسها، فحمله العجب بها ومبا ركب اهلل ـــ تعاىل ـــ يف طباعه من اجلرأة 

أحرقت يده، فلم يستطع القبض عليها، والقوة على أن ميّد يده إليها، وأراد أن يأخذ منها شيًئا فلما باشرها 

فاهتدى إىل أن يأخذ قبًسا مل تستول النار على مجيعه، فأخذ بطرفه السليم والنار يف طرفه اآلخر فحمله إىل 

فكان يزيد ُأنسه به لياًل ألنها كانت تقوم مقام الشمس يف الضياء والدفء، فعظم به موضع كان يأوي إليه .. 

 .ل األشياء إليه "ولوعه، واعتقد أنها أفض

 .األمجة: الشجر الكثري امللتف، مجعها آجام 

 

 

 .اذكر اخلصائص الفنية لقصة )حي بن يقظان( البن طفيل 

 .)ز بها ابن طفيل يف قصته )حي بن يقظان
ّ
 اذكر اخلصائص التي متي

 والنار اليت استأنس بها.تأثره مبضامني القرآن الكريم، وال سّيما بقصة سيدنا موسى عليه السالم عند ذكر التابوت  .1

يعتمد التأمل والتفكري يف اخللق والكون، وهذا واضح يف قوله عند تفكريه وتأمله بعد وفاة الظبية فاهتدى إىل  .2

 شق صدرها ملعرفة ما أصابها.

عين بدقة الوصف والسرد، وال سّيما عند احلديث عن تعلم الطفل من الظبية وما حوله املهارات واكتشاف  .3

 اعتماده على نفسه بعد موت الظبية.األشياء و
 

 األسئلـــــــــــــــــــــــة

 

 

 

 

ة )حي بن يقظان(. .1
ّ
ن هدف ابن طفيل من تأليف قص

ّ
 بي

 وسيلة للتعبري عن فكره وفلسفته وآرائه. لكي تكون 
 

 اآلتي: .2
ّ
ص
ّ
ل على اخلصائص الفنية لقصة حي بن يقظان من الن

ّ
 مث

 

"  ثم إّنه سنح لنظره غرابان يقتتالن حتى صرع أحدهما اآلخر ميًتا، ثم جعل احلي يبحث يف األرض حتى 

حفر حفرة فوارى فيها ذلك امليت بالرتاب، فقال يف نفسه: ما أحسن ما صنع هذا الغراب يف مواراة جيفة 

الفعل بأمي ! فحفر حفرة وألقى فيها  صاحبه وإن كان قد أساء يف قتله إّياه ! وأنا كنت أحق باالهتداء إىل هذا

جسد أمه، وحثا عليها وبقي يتفكر يف ذلك الشيء املصرف للجسد ما يدري ما هو ... ثم إّنه بعد ذلك أخذ يف 
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تصفح مجيع األشياء اليت يف عامل الكون واحلياة من احليوانات على اختالف أنواعها والنبات وأصناف 

والثلج والدخان واجلمر، فرأى هلا أفعااًل خمتلفة وحركات متفقة ومتضادة، احلجارة والرتاب واملاء والبخار 

 وأنعم النظر يف ذلك، فرأى أنها تتفق ببعض الصفات وختتلف ببعض ".

 

 ة أخيه، القصة واردة يف ءالتأثر بالقرآن الكريم: )قّصة الغراب الذي بعثه اهلل ليعلم ابن آدم كيف يواري سو

 (.31ملائدة، اآلية القرآن الكريم يف سورة ا
 

  ،حني أخذ يف تصفح األشياء اليت يف عامل الكون واحلياة على اختالف التأمل والتفكري يف اخللق والكون

 أنواعها ومّيزها من بعضها.
 

 وذلك حني وصف طريقة تعّلمه دفن جّثة الظبية وحواره مع نفسهدقة الوصف والسرد ،. 
 

 قصة )حي بن يقظان( من حيث: سبب التسمية، واهلدف من التأليف.وازن بني رسالة )التوابع والزوابع( و  .3
 

 

 قصة حي بن يقظان رسالة التوابع والزوابع املوازنة

جعل مسرحها عامل اجلن، واختذ كل أبطاهلا ـــ يف ما عداه  أّنه سبب التسمية

 ـــ من الشياطني. 

 .نسبة إىل بطل القّصة الطفل )حي بن يقظان(

اهلدف من 
 التأليف

أّن كاتبها ابن ُشهيد األندلسي مل ينل من أدباء عصره وعلمائه 

 إال النقد، فأراد أن يثبت لنظرائه قدرته على الكتابة.

فكره وفلسفته أن يعرض من خالل القّصة  ابن طفيل أراد

 .يف الكون والوجود وآرائه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةغة العربيّ يف اللّ  النّبيل

قضااي أ دبّية 

 إعداد املعلم

 مريحممد نبيل الع  
0790717045 

 الثّانية الوحدة

 واململوكّ  العرصين: ال يوبّ ال دب يف 
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   عر يف العصر
ّ
 :األيوبي واململوكي ينقضايا من الش

 

  ن أثر الغزوين
ّ
 بي

ّ
ليبي

ّ
 و الص

ّ
 ملشرق العامل العربي. املغول

 اإلسالمي بالتفكك الاياسي حاا  اسجاا،  ال ي صااب  صطاا  العام األحفل العصران: األيوبي واململوكي ب

 والعاكري.

 

  :حفل العصران: األيوبي واململوكي بأحداث جسام أصابت أقطار العامل اإلسالمي بالتفكك السياسي والعسكريعلل. 
 ملشرق العام العربي املغولّيو الّصلييّب :بابب الغزوين. 

 

  ن دور األدب يف
ّ
 واململوكي. األحداث اجلسام التي حفل بهما العصران األيوبيبي
 :كان لألدب دو  كبري يف 

 .استنهاض همم املالمني .2 تصوير تلك األحاا . .1

 احلث على حترير ص اضي املالمني. .4 حث املالمني على اسجهاد. .3

 

 

 

    :ًشعر اجلهادأوال:  
 
 

 صدى الغزو  .1
ّ
ليبي

ّ
عر:  الص

ّ
 (حفظ خمسة أبيات)يف الش

 

  كم املدة التي تعرضت فيها ديار اإلسالم يف املشرق العربي للغزو 
ّ
ليبي

ّ
 .الص

  من صواخر القرن اخلامس اهلجري إىل صواخر القرن الاابع اهلجري الّصلييّبامتّا الغزو. 
 

 

 أ لدول أوروبا أن تغزو املشر
ّ
 العربي وحتتل بعض مدنه حتت مسمى )احلروب  قما الذي هي

ّ
ليبي

ّ
 ة(.الص

 هذه احلقبة من نزاعات داخلية بني صمراء الاول اإلسالمية وطادتها صّدت إىل ضعف طوتهم العاكرية. ما شهاته 
 

 

  
ّ
ان )احلروب اذكر ثالثة من القادة الذين قي

ّ
 ضهم اهلل تعاىل لألمة وعملوا على توحيد صفوف املسلمني إب

ّ
ليبي

ّ
 ة(.الص

 االح الاين األيوبي. .3 نو  الاين زنكي. .2 عماد الاين زنكي. .1

 
 

  علل: عمل القادة على توحيد صفوف املسلمني يف بالد الشام ومصر يف فرتة )احلروب 
ّ
ليبي

ّ
 ة(.الص

  وحترير ما احتّله األعااء بعا حروب طاحنة صعادت لألمة حّقها وهيبتها الّصلييّبملواجهة الغزو. 
 

 .)ة
ّ
ليبي

ّ
ذي عمل عليه القادة يف بالد الشام ومصر يف فرتة )احلروب الص

ّ
 ما ال

 .توحيا افوف املالمني 

  عر )احلروب
ّ
ن كيف واكب الش

ّ
 بي

ّ
ليبي

ّ
 ة(.الص

 .اّو  صحاا  احلروب  تصويًرا دطيًقا  .صشاد بفتوحات املالمني 

 .ماح صباال احلروب وطادتها  .اا ت هذه احلروب هي الصبغة العامة ملوضوعاته 

  ون يف القاس وغريها الّصليبّيوافوا النكبات ال ي مين بها املالمون  والسّيما اسجرائم الوحشية ال ي اطرتفها

 من املان اإلسالمية.
 

  علل: ال يكاد خيلو ديوان شعر من قصائد عن البطوالت الرائعة يف مقاومة 
ّ
ليبي

ّ
 ني يف تلك الفرتة.الص

  العامة ملوضوعات الشعر يف تلك الفرتة.ة اا ت هي الصبغة الّصليبّيألّن احلروب 
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  الغزو شعر  مضامنياذكر 
ّ
ليبي

ّ
 .الص

 ني.الّصليبّيتصوير سقوط بي  املقاس بأياي  .1

 الاعوة إىل حترير املان وال سيما بي  املقاس. .2

 تاجيل االنتصا ات  والتهنئة بالفتوحات وال سيما بي  املقاس. .3
 

 ح
ّ
 مضامني شعر الغزو  وض

ّ
ليبي

ّ
 .الص

 

 تصوير سقوط بيت املقدس بأيدي  .1
ّ
ليبي

ّ
 .نيالص

 

 :أجب عن األسئلة التي تليها 
ّ
دِي، ثم

ْ
ر
َ
 اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة الشاعر حممد بن أمحد اأَلبيو

 

 َفَلْم َيْبَق ِمنَّا َعْرَاــــــٌة ِلْلَمَراِحـــــِم َمَزْجَنا ِدماًء ِبالاُُّموِع الاََّواِجِم

 ِإذا احَلْرُب ُشبَّْ  ناُ ها ِبالصََّواِ ِ، امَلْرِء َدْمٌع ُيفيُضــــُهَوَشرُّ ِسالِح 

ــِِم َوَكْيَف َتناُ، الَعْيُن ِمْلَء ُجفوِنها  َعلى َهَفواٍت َصْيَقَظــــْ  ُكلَّ َنائـ

 َوطاِئَع ُيْلِحْقـــــَن الذُّ ى ِبامَلَناِسـِم َفِإيًها َبِني اإِلْسالِ، ِإنَّ َو اَءُكـْم

 

 .الاواجم: اسجا ية  اسم فعل صمر  معناه طلب الكّف واالنتهاء.اإيًه :  .املنام: طرف اخلف  الذ ى: مجع ذ وة  كل شيء صعاله  وذ ى اإلبل: صسنمتها. 

 هـ( 507صبو املظفر حمما بن صمحا بن إسحاق األبيو دي  شاعر وكاتب  )ت : األبيو دي. 

 ة هذه القصيدة
ّ
 ؟أين تكمن أهمي

  ني(.الّصليبّيتعترب من القصائا املبكرة ال ي اّو ت هذا احلا  )سقوط بي  املقاس بأياي 

  هـ(. 492ني بي  املقاس سنة )الّصليبّيطاهلا بعا احتالل 
 

 .نته هذه القصيدة
ّ
 اذكر ما تضم

 واف فيها آثا  هذا االحتالل. .2 ني.الّصليبّياّو ت سقوط بي  املقاس بأياي  .1

 حّض على طتال الغزاة. .4 املشاعر واستنهاض اهلمم.حّث على إذكاء  .3

 

 

 

 

 

  ابن اجملاور قولاقرأ األبيات اآلتية من 
ّ
نته هذه األبيات، ثم

ّ
 :اذكر ما تضم

 

 راِتــــــِالي يف الُبكا اآلااَل ِبالُبُك راِتــــــــــــْي ِمَن الَعَبــــــــيَّ ال َتْرَطــــــَصَعْيَن

 واِتـــــــَعلى َمْوِطِن اإِلْخباِت َوالصََّل اأَلْطَصى الَّذي َجلَّ َطْاُ ُهَعَلى امَلْاِجِا 

 َوُتْعِلــــــن ِباأَلْحـــــــــَزاِن َوالتَُّرحـــاِت ِلَتْبِك َعلى الُقـــــــْاِس الِبالُد ِبَأْســـــــِرها

 َوَتْشُكـــــو الَّذي الَطْ  ِإىل َعَرفـــــاِت ُصْخُتـــــــــهاِلَتْبــــــــِك َعَلْيـــــــها َمكَّـــــــــــُة 

 

 اخلشوع: اإلخبات.  

  مجال الاين صبو الفتح يوسف بن يعقوب بن حمما املعروف بابن جماو  الشيباني الامشقي  ولا يف دمشق  ونشأ يف : ابن اجملاو

 هـ(. 690  )ت بغااد وترعرع فيها

  اجملاور السابقةما تضمنته أبيات ابن. 

 .يبكي ما حّل باملاجا األطصى  .يربط بني األماكن املقاسة يف صحزانها 
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 .الدعوة إىل حترير املدن وال سيما بيت املقدس .2
 

  ن
ّ
ني به دورالبي

ُ
 الشعراء بعد سقوط املدن وال سيما بيت املقدس بأيدي  الذي ع

ّ
ليبي

ّ
 ني.الص

  ني واستثا ة اهلمم والعزائم.الّصليبّيصخذ الشعراء على عاتقهم عبء التحريض على مواجهة 
 

  أجب عن األسئلة التي تليها:القيسرانيابن  قصيدةاقرأ األبيات اآلتية من 
ّ
 ، ثم

 

 الُكُتــــــــــُبَوذي امَلَكاِ ُ، ال ما َطاَلـــــــِ   هذي الَعَزاِئــــُم ال ما َتاَّعــــي الُقُضـــــــُب

 َتَعثَّـــــــــَرْت َخْلَفها اأَلْشَعاُ  َواخُلَاــــــــــُب َوهِذِه اهِلَمـــــــُم الاّلتـــي َمتى َخَاَبــــــْ 

 ِبَراَحـــــــــــــٍة ِللَمااعـــــــي دوَنها َتَعــــــُب ااَفْحــــــَ  يا ْبَن ِعَماِد الّايـــــــِن َذْ َوَتها

 يوليَك َصْطصى امُلنى َفالُقْاُس ُمْرَتَقـــــــُب َفاْنَهْض ِإىل امَلْاِجِا اأَلْطَصى ِبذي َلَجٍب

 

 هـ( 548)ت   ني  نابة إىل )طياا ية( يف ساحل بالد الشا،  نزل بها فناب إليهااشرف الاين ابن القيار: ابن القياراني. 
 

 

 

 

 

 إىل من كتب ابن القيسراني قصيدته؟ 
  إىل القائا نو  الاين زنكي.كتبها 

 

  
َ
 القائد نور الدين زنكي يف قصيدته؟يدعو ابن القيسراني  إالم

 .إىل إنقاذ بي  املقاس 
 

  بعثها إىل القائد نور الدين زنكي؟من عارض ابن القيسراني يف قصيدته  التي 
 :يعا ض فيها صبا متا، يف طصياته )فتح عمو ية( ال ي مالعها 

 

 ه احلّا بني اسجّا واللعِبيف حّا من الكتِبالّايف صااق إنباًء 

 

 .ة
ّ
ح املقصود باملعارضات الشعري

ّ
 وض

  طصائا ناجها طائلوها على منط طصائا سابقة مشهو ة  تشرتك معها يف الوزن والقافية وموضوعها العا، وحرف

 الروي وحركته.
 

 .تسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات وال سيما بيت املقدس .3
 
 

  مىت حصلت معركة حطني اخلالدة؟فتحت طربية؟ ومىت 
  هـ. 583سنة 

 

 :نته هذه األبيات
ّ
 اذكر ما تضم

ّ
 اقرأ األبيات اآلتية من قول ابن الساعاتي يف فتح طربية ، ثم

 
 

 ناــــــــــَفَقْا َطرَّْت ُعيوُن امُلْؤِمني ناـــــَجَلْ  َعَزماُتَك الَفْتَح امُلبي

 ناـــــَغاا َاْرُف الَقضاِء ِبها َضمي ّماـــــاإِلْسالِ، َلَذَة ــَ َدْدَت َصخي

 ناــــــــَويف جيِا الُعال ِعْقًاا َثمي ااًلـِة اأَليَّاِ، خــــَغَاْت يف َوْجَن

 ْ  ُعيوناــــــــــــــَويا هلِل َكْم صْبَك اـــــــرَّْت ُطلوًبَفيا هلِل َكــــْم َســـــــ

 ناــــــــفِّ الاّلِمايــــَتَرفَُّع َعْن َصُك ِايٌّـــــــــٌة ِإالَّ َهــــــــــــَوما َطَبِريَّ

 تي: علي بن  سم  املعروف بابن الااعاتي؛ ألّن والاه عرف بصنع الااعات  نشأ وتثقف يف دمشق  وبعا صكثر من ثالثني عاًما مضى إىل مصر اابن الّااع

 هـ(. 604وصطا، بها  )ت 
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 اعاتي السابقة. ما تضمنته
ّ
 أبيات ابن الس

 صشاد بالبال املظفر االح الاين ااحب النصر األغر. .2 نّوه بفتح طربية املبني. .1

 بّين مكانة هذا الفتح العظيم وا تباطه مبكة والقاس. .3

 
 

 

 علل: تعترب معركة حطني اخلالدة املوقعة الفاصلة يف التاريخ اإلسالمي. 
  ني  ومتّكنوا من حترير بي  املقاس ثّم الّصليبّيألّن املالمني انتصروا فيها بقيادة االح الاين األيوبي على

 .حترير معظم ما كان حمتالًّ من ديا  اإلسال، يف بالد الّشا،
 

  ماذا كان يعني فتح القدس للمسلمني زمن )احلروب 
ّ
ليبي

ّ
 ة(؟الص

 عاش زمن تلك احلروب. كان فتح القاس األمل املنشود لكل مالم 
 

 ن أثر فتح القدس على نفوس املسلمني
ّ
ة( بي

ّ
ليبي

ّ
 .زمن )احلروب الص

  ترك هذا النصر صاااء طّيبة يف نفوس املالمني الذين طّرت عيونهم باسرتداد بي  املقاس  بعا صن طال

 العها على احتالله  يقول الّرشيا النابلاي:

 َذ واــــــَواٌ، ِبما َنــــــَفْلُيْوِف هلِل َصْط ُرــــــَتْنَتِظِ  اآلَماُل ـــــــهذا اّلذي كاَن

 يٍّ َوْهَو ُمْنَتِشُرــــِإْسالِ، ِمْن َبْعِا َط يا َبْهَجَة الُقْاِس َصْن َصْضحى ِبِه َعَلم الــ

 ُرـاألْ ُض َتْنَفِا ُشمُّ الذُّ ى َوَتكاُد رُّ َلُهــــــــْوٌت َتْقَشِعـــــــــُر َاـــــــــــاهلُل َصْكَب

 ُرــــــــَك الصُُّفـــــإاّل ِلَتْعلو ِبِه َصْعالُم ًرىـــــما اْخَضرَّ هذا الاِّراُز الاَّاِحِليُّ َث

 

 

 لتعلو: م حيرك حرف الواو بالفتح للضرو ة الشعري والوزن 

 هـ(. 584عبا الرمحن  شيا الاين النابلاي  )ت : الرشيا النابلاي 

 

  ن كيف
ّ
 شهد الشعر املعارك األخرية التي أخرجت الغزاة من بالد املسلمني.بي
  فال ختلو معركة انتصر فيها  سجلوا صفراحهم تاجيال دطيًقا فيه النشوة بتحقيق اآلمال املنتظرة منذ ماة طويلة

 :أمثلته ومناملالمون إال وتنافس الشعراء يف نظم القصائا فرًحا بالنصر  وابتهاًجا خبذالن الكفر  

 :قول شهاب الدين حممود احللبي عند حترير عكا 

 ُ ْؤَياُه يف النَّْوِ، اَلْسَتْحَيْ  ِمَن الاََّلِب هذا الَّذي كاَنِ  اآلَماُل َلْو َطَلَبْ 

 ِبــــــُا ِبها َهْواًل َوَلْم َتِشـــــــشاَب الَولي ْم َطْا َصْنَشَأْت ِفَتًناــروِب َفَكـــــُص،ُّ احُل

 ِبـــــوُح َوما َطْا ُخطَّ يف الُكُتــــِبِه الُفت ْ ــَ  َما َسَبَقــــَعّكا َلَقْا َصْنَاْي يا َيْوَ،

 ِبـــــُة اْلَغرَّاُء يف احُلُجــــــِبِبْشِرِه الَكْعَب ْ ــــِح َواْبَتَهَجــــــَفَقرَّ َعْيًنا ِلهذا الَفْت

 

 هـ(. 756  )ت بن ماعود  كنيته صبو العباس  ولقبه شهاب الاين صو الشهاب احلليبصمحا بن يوسف بن حمما : شهاب الاين حممود احلليب 
 

 ر مدينة عكا؟
ّ
 من القائد الذي حر

 على يا امللك األشرف االح الاين خليل بن امللك املنصو  سيف الاين طالوون. 
 

 .اذكر اسم املدينة التي تعترب املعقل األخري للصليبيني 
 .ماينة عكا 
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 زم آخر
ُ
 جيش للصليبني وأخرجوا من معقلهم األخري؟ مىت ه

 ( يف ماينة عكا. 690ُهز، آخر جيش للصليبني سنة )هـ 
 

  كم دام احتالل 
ّ
ليبي

ّ
 ني ملدينة عكا؟الص

 .صكثر من مئة عا،  حيث حر ت بعا معركة حاني 
 

 صدى الغزو  .2
ّ
عر:  املغول

ّ
 (حفظ خمسة أبيات)يف الش

 

 ؟مىت غزا املغول العامل اإلسالمي 
  ةالّصليبّيغزا املغول العام اإلسالمي طبل انتهاء احلروب. 

 

  ن أثر الغزو
ّ
 بي

ّ
 على الدولة اإلسالمية. املغول

 طضوا على اخلالفة العباسية. .1

 هـ(. 656دمروا عاامة اخلالفة العباسية بغااد سنة ) .2

 عاثوا يف األ ض طتاًل ألهلها ودماً ا لايا ها  وحرًطا ملكتباتها. .3
 

 شعراء مع أحداث الغزو كيف تفاعل ال 
ّ
 ؟املغول

  بتصويرها واإلشادة بباوالت طادتها من املالمني  و ثاء شهاائها  املغولّيتفاعل الشعراء مع صحاا  الغزو

 وتبيان صثرها يف بالد املالمني.
 

 

  اذكر مضامني شعر الغزو 
ّ
 .املغول

 تاجيل االنتصا ات. .2 تصوير سقوط املان. .1

 

  ن مضامني شعر الغزو
ّ
 بي

ّ
 .املغول

 

 تصوير سقوط املدن. .1
 

 

 .علل: نظم شعراء املسلمني مراثي تشيع األسى يف النفوس وتثري شجونها بعد سقوط بغداد على يد املغول 
 .ألّن سقوطها كان حاًثا جلياًل له وطع مؤم يف نفوس املالمني مجيعهم 

 سر
ُ
 :من املراثي يف سقوط بغداد قول ابن أبي الي

 ْا َساُ واــــَك َواأَلْحَباُب َطــــَفما ُوُطوُف َااَد ِإْخَباُ ـــــــَعْن َبْغ ِعـِلَااِئِل الاَّْم

 اُ ـــــــى َوالّااِ  َديَّـــــَفما ِبذاَك احِلم اواــــــن ِإىل الزَّْوَ اِء ال َتِفـــيا زاِئري

 اُ ــــْا َعّفاُه ِإْطَفـــــُم َطـــــــِه امَلَعاِلــــــِب ِة َوالرَّْبُع الَّذي َشُرَفْ ــتاُج اخِلالَف

 اُ ـــــــاِ  آثــــــوِع َعلى اآلثـــــــــَوِللاُُّم ِف الِبلى يف َ ْبِعِه َصَثٌرــَصْضحى ِلَعْص

 وَن ُفجَّاُ ـــــِن َوالباغــــــما َحلَّ ِبالّاي وى َفأْنَ  َترىــــِإَلْيَك يا َ بَّنا الشَّْك

 

 والّاا  دّيا : صي ال يوجا فيها صحا. فما بذاك احلمى 

 :هـ(. 672  )ت تقي الّاين صبو حمما  إمساعيل بن صبي اليار التنوخي  كان له يا يف النظم والنثر ابن صبي الُيار 

  من هو القائد 
ّ
 ؟الذي سقطت مدينة دمشق على يديه املغول

  هـ(. 699)غازان(  وكان ذلك سنة ) املغولّيالقائا 
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 :نه الشاعر فيها
ّ
ح ما بي

ّ
 اقرأ األبيات اآلتية للشاعر علي األوتاري، ثم وض

 الِدــــيف َمغانيِك يا ِعَماَد الِب ُق َعزاِكـــــــَن اهلُل يا ِدَمْشــــــَصْحَا

 اِدـَصْاَبحوا َمْغَنًما أَلْهِل الَفا ٍس ِبـ )طاسيوَن( َوَناٍســــــــــــــَوِبُأْن

 ــِل َوَنْهِب اأَلْمَواِل َواأَلْوالِد َحواِدُ  الاَّْهِر ِبالَقْتــــــم ـَطرََّطْتُه

 

 طاسيون: جبل مشهو  يف ماينة دمشق. 

 هـ(. 724  )ت علي األوتا ي: عالء الاين علي األوتا ي الامشقي 
 

 :بدمشق من 
ّ
نه الشاعر علي األوتاري يف األبيات السابقة هو ما حل

ّ
 ما بي

 ختريب البالد. .5 سيب النااء وطتلهن. .4 اسرتطاق األوالد. .3 األموال.نهب  .2 طتل النفوس. .1

 
 

 
 

 .تسجيل االنتصارات .2
 

 

  ما هي املعركة التي تعترب بداية حترير البالد العربية من الغزو 
ّ
 ؟ ومن هو قائدها؟املغول

 ( بقيادة الالاان طاز  حيث دخل امللك املظفر طاز دمشق يف  658معركة عني جالوت سنة  )موكب هـ

 عظيم.

 .ن أثر معركة عني جالوت على املسلمني عامة وعلى الشعراء خاصة
ّ
 بي
  كان ملعركة عني جالوت تأثري عميق يف نفوس املالمني مجيًعا  وكان صشا فرًحا وصعظم تأثرًيا يف نفوس

 ظفر طاز:الشعراء منهم  فتغنوا بهذا النصر املؤز   طال صحاهم مصوً ا مصري املغول  ومشيًاا بالالاان امل

 ْهـواْسَتَجاَّ اإِلْسالُ، َبْعَا ُدُحوِض َك الُكْفُر يف الشَّآِ، َجميًعاـــــــَهَل

 ْهــــِضوَوِع َسْيِف اإلْسالِ، ِعْنَا ُنُه ِك اأَلْ ــِر امَلِلــــــامُلَظفَِّبامَلليِك 

 ْهـــــــــِرِه َوِبيِضـــــــــَفاْعَتَزْزنا ِبُاْم ْزٍ،ــــــــْزٍ، َوَحـــــٌك جاَءنا ِبَعـــــَمِل

 ْهـــــَل واِجَباِت ُفروِضـــداِئًما ِمْث َر ذاَك َعَلْيَناـــــَب اهلُل ُشْكــــــَصْوَج

 

 باالن الكفر: دحوضه. 

 

 :اطرص األبيات اآلتية للشاعر شرف الاين األنصا ي  ثم بّين سبب طوهلا 

 هاــــــــــلَّ ُجُيوِشَوَلقيَتها َفَأَخْذَت َف ُ ْعَ  الِعاى َفَضِمْنَ  َشلَّ ُعُروِشها

 هاــــــَفَغَاْت ُ ؤوُسُهُم ُحااَ، َجريش َداَ ْت َ حى احَلْرِب الزَُّبوِن َعَلْيِهُم

ــْما َبْيَن بْرَكِتها َوَبي ٍلــــــَوَطَوْيَ  َعْن ِمْصٍر َفايَح َمراِح  هاــــــَن َعريِشـــــ

 هاــِمْن ُ وِمها اأَلْطصى إىل ُصْحبوِش الِعَباِد ِبالَدهاَ  َعلى ـــَحتَّى َحِفْظ

 

 .تزبن احلرب الّناس يعين تصامهم فهي زبون  .اسجريش: ما طحن من احَلب طحًنا خشًنا 

  شرف الاين األنصا ي: عبا العزيز بن عبا احملان األنصا ي األوسي  املعروف بابن طاضي محاة  شاعر وفقيه  ولا يف دمشق  وسكن

 هـ(. 662  )ت محاة
 
 

 :سبب قول القصيدة هو 
 .مياح فيها امللك املنصو  الثاني األيوبي ااحب محاة مع جناه إىل جانب املظفر طاز يف معركة عني جالوت 
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  ة لشعر
ّ
 .يف العصرين األيوبي واململوكي اجلهاداذكر اخلصائص الفني

مثل واف شرف الاين األنصا ي معركة يتصف بالواطعية من خالل واف صحاا  املعا ك واًفا مباشًرا   .1

 عني جالوت.

 يكثر فيه استخاا، الفنون البايعية مثل: .2

 .) ُاسجناس: ) َوِللاُّموِع على اآلثاِ  آثا 

 .)الاباق: )َفيا هلِل َكْم َسرَّْت ُطلوًبا        َوَيا هلِل َكْم صْبَكْ  ُعيونا 
 

احلايث عن سقوط املان وتصوير املآسي والفرح يتميز حبرا ة العاطفة وتافق املشاعر  وال سيما عنا  .3

 باالنتصا ات.
 

 

 .ة
ّ
صف شعر اجلهاد يف العصرين األيوبي واململوكي بالواقعي

ّ
 علل: يت

 .ألّنه واف صحاا  املعا ك واًفا مباشًرا 
 

  :زعلل
ّ
ق املشاعرشعر اجلهاد يف العصرين األيوبي واململوكي  يتمي

ّ
 .حبرارة العاطفة وتدف

  عن سقوط املان وتصوير املآسي والفرح باالنتصا ات. يتحا ألّنه 

 

 األسئلـــــــــــــــــــــــة

 

 اذكر ثالثة من الشعراء الذين انعكست أصداء الغزو  .1
ّ
ليبي

ّ
 يف أشعارهم. الص

 ابن القياراني. .3 ابن اجملاو . .2 حمما بن صمحا اأَلبيَوْ ِدي. .1

 .النابلايالّرشيا  .6 .ابن الااعاتي .5 شهاب الاين حممود احلليب. .4

 

ا بنصوص شعرية مناسبة. .2
ً
 كان ملعركة حطني وحترير بيت املقدس صدى كبري يف الشعر آنذاك، وضح ذلك مستشهد

 
 
 

  معركة حّاني اخلالاة هي املوطعة الفاالة يف الّتا يخ اإلسالمّي  انتصر فيها االح الّاين األيوبّي على

الصليبيني  ومتّكنوا من حترير بي  املقاس ثم حترير معظم ما كان حمتالًّ من ديا  اإلسال، يف بالد الّشا،. 

ونهم باسرتداد بي  املقاس  بعا صن طال ترك هذا الّنصر صاااء طيبة يف نفوس املالمني الذين طّرت عيو

 العها على احتالله  يقول الرشيا النابلاّي:

 َفْلُيْوِف هلِل َصْطــــــَواٌ، ِبما َنــــــَذ وا هذا اّلذي كاَنـــــــِ  اآلَماُل َتْنَتِظــــــُر

 ـيٍّ َوْهَو ُمْنَتِشُرِإْسالِ، ِمْن َبْعِا َطـــ يا َبْهَجَة الُقْاِس َصْن َصْضحى ِبِه َعَلم الــ

 ُشمُّ الذُّ ى َوَتكاُد األْ ُض َتْنَفِاـُر اهلُل َصْكَبـــــــــــُر َاـــــــــْوٌت َتْقَشِعــــــــرُّ َلُه

 إاّل ِلَتْعلو ِبِه َصْعالُمـــــَك الصُُّفــــــــُر ما اْخَضرَّ هذا الاِّراُز الاَّاِحِليُّ َثـــــًرى
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 :املضمون الذي ميثله كل مما يأتياستنتج  .3
 

 قال العماد األصفهاني: . أ

 َوِللنَّاِس ِبامَلِلـــــِك النَّاِاِر الصَّـــــــــــــــــــــــــــــالِح َاالٌح َوَنْصــــــٌر َوَخْيــــــُر

 َعايــــــــُرِبَفْتِح الُفتــــــــوِح َوماذا  ُنُهوًضا ِإىل الُقْاِس َيْشِفي الَغِليَل

 

 

 

 :قال ابن منري الطرابلسي . ب
 

 َفاْفَترَّ َمْبِاُمُه َواْهَتزَّ ِعْافاُه َفْتٌح َصَعاَد َعلى اإلْسالِ، َبْهَجَتُه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

له البيت الرقم
ّ
 املضمون الذي ميث

 .الّاعوة إىل حترير املان وال سّيما بي  املقاس أ

 .بالفتوحات وال سّيما بي  املقاستاجيل االنتصا ات  والتهنئة  ب

 

 

 كان ملعركة عني جالوت صدى كبري يف الشعر العربي زمن الغزو  .4
ّ
ا بنصوص املغول

ً
ح ذلك مستشهد

ّ
، وض

 شعرية مناسبة.
 

 ( بقيادة الالاان طاز بااية حترير البالد اإلسالمّية من املغول  وكان  658كان  معركة عني جالوت سنة )هـ

يف نفوس  تأثريه العميق يف نفوس املالمني مجيًعا  وكان صشّا فرًحا وصعظم تأثرًيا هلذا احلا  العظيم

 الّشعراء منهم  فتغنوا بهذا الّنصر املؤّز   فقال صحاهم مصّوً ا مصري املغول  ومشيًاا بالالاان املظفر طاز:

 ُدُحوِضـْهواْسَتَجاَّ اإِلْسالُ، َبْعَا  َهَلـــــــَك الُكْفُر يف الشَّآِ، َجميًعا

 َوِع َسْيِف اإلْسالِ، ِعْنَا ُنُهِضـــــْه ِبامَلليِك امُلَظفَّــــــِر امَلِلــِك اأَلْ 

 َفاْعَتَزْزنا ِبُاْمـــــــــِرِه َوِبيِضـــــــــْه َمِلـــــٌك جاَءنا ِبَعـــــْزٍ، َوَحــــــــْزٍ،

 داِئًما ِمْثـــَل واِجَباِت ُفروِضـــــْه َصْوَجــــــَب اهلُل ُشْكـــــَر ذاَك َعَلْيَنا

 

 
 مياح فيها امللك املنصو  الثاني األيوبي ااحب محاة مع من طصياة  شرف الاين األنصا ي وطال الّشاعر

 :جناه إىل جانب املظفر طاز يف معركة عني جالوت

 ُجُيوِشــــــــــهاَوَلقيَتها َفَأَخْذَت َفلَّ  ُ ْعَ  الِعاى َفَضِمْنَ  َشلَّ ُعُروِشها

 َفَغَاْت ُ ؤوُسُهُم ُحااَ، َجريشــــــها َداَ ْت َ حى احَلْرِب الزَُّبوِن َعَلْيِهُم

ــَْن َعريِشــــــها َوَطَوْيَ  َعْن ِمْصٍر َفايَح َمراِحــــــٍل  ما َبْيَن بْرَكِتها َوَبيـــــ

 ُ وِمها اأَلْطصى إىل ُصْحبوِشــهاِمْن  َحتَّى َحِفْظـــَ  َعلى الِعَباِد ِبالَدها
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 عن األسئلة التي تليها: .5
ْ
 أجب

ّ
 اقرأ األبيات اآلتية لبهاء الدين البهائي، ثم

 

 واِ ُق احَلَاثاِنــــَحفَّْ  ِبِهنَّ َط َلْهِفي َعلى ِتْلَك الُبروِج َوُحْاِنها

 راِنـــــــالُغْزالِن بالثِّياُِّل ـــــــَوَتَب ِهـَلْهِفي َعلى وادي ِدَمْشَق َوُلْاِف

 ْ  ِبُاخاِنــوَ  امَلناِزِل ُصْبِاَلــــن َق ُفؤاُدها َلّما َ َصْتــَوَشكا احَلري

 

 

ن  . أ
ّ
 ضمون الذي تناولته األبيات السابقة.املبي

  : تصوير سقوط املدناملظهر الذي ميثله البي  هو. 

هـ(  فحّل بهذه املاينة الّاما  وطتل النفوس   658)سقا  ماينة دمشق على يا القائا املغولي غازان سنة 

 .ونهب األموال  وحرق املنازل

 

من اخلصائص الفنية لشعر اجلهاد يف العصرين: األيوبي واململوكي حرارة العاطفة، وضح ذلك من خالل  . ب
 األبيات السابقة.

 ة إىل تعبريات الّشكوى واملوازنة تباو يف األبيات حرا ة العاطفة جلّية  حيث كر  الّشاعر كلمة )هلفي(  إضاف

 بني حال دمشق طبل سقوطها وبعاه  وهذا مّما ال تصّنع فيه وال جمال فيه إاّل للجاّية وبث الشكوى والّتفجع.

 بني دور األدب يف تسجيل األحداث ومواكبتها يف العصرين: األيوبي واململوكي. .6

  معها بتصويرها  واإلشادة بباوالت طادتها من عايش الشعر صحاا  العصرين األيوبي واململوكي  وتفاعل

املالمني  وتبيان صثرها يف بالد املالمني  و ثاء شهاائها واف النكبات ال ي مين بها املالمون  وصهم 

 املضامني:

 تصوير سقوط بي  املقاس واملان بأياي الّصليبّيني واملغول. ●

 الاعوة إىل حترير املان وال سيما بي  املقاس ●

 االنتصا ات  والتهنئة بالفتوحات وال سيما بي  املقاس.تاجيل  ●

 
 

 وازن بني رثاء املدن يف العصر األندلسي ويف العصرين: األيوبي واململوكي. .7
 

 من مظاهر شعر  ثاء املان واملمالك يف هذا العصر: العصر األندلسي: 

 تصوير ما حّل باملان من خراب ودما   وما نزل بأهلها من كرب وضيق. .1

 املوازنة بني ماضي املان وحاضرها. .2

 االستنجاد باملالمني واستنهاض هممهم ودعوتهم إىل نصرة إخوانهم. .3

 

 ااى الغزو الّصلييّب واملغولّي يف الّشعرالعصران األيوبي واململوكي :: 

 تصوير سقوط بي  املقاس بأياي الّصليبّيني. .1

 الّاعوة إىل حترير املان وال سّيما بي  املقاس. .2

 االنتصا ات والتهنئة بالفتوحات وال سّيما فتح بي  املقاس.تاجيل  .3
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    ا: املدائح
ً
ةثاني

ّ
 (حفظ خمسة أبيات): النبوي

 

  ح املقصود بـ )املدائح
ّ
ةوض

ّ
 (.النبوي

  هو فن شعري ُيعنى مباح النيب حمما الى اهلل عليه وسلم  وتعااد افاته اخُلُلقية واخَلْلقية وإظها  الشوق

لرؤيته وزيا ته  وزيا ة األماكن املقاسة ال ي ترتبط حبياته  مع ذكر معجزاته املادية واملعنوية  واإلشادة 

 بغزواته.

  ةعلل: تسمية شعر املدائح
ّ
ا وليس رثا النبوي

ً
.مدح

ً
 ء

 .ألّن الّرسول الى اهلل عليه وسلم حيٌّ يف نفوس املالمني برسالته وسنته ومبادئه ال ي ُبعث من صجلها 

  مىت نشأ املديح 
ّ
 .النبوي

  يف اا  اإلسال،  واستمّر النظم فيه يف العصرين: األموي والعباسي. النبوّينشأ املايح 

  ر شعر املدائح
ّ
ةعلل: تطو

ّ
 وأصبح يشكل ظاهرة تسرتعي االنتباه يف العصرين: األيوبي واململوكي. النبوي

 ة يف العصرين
ّ
بوي

ّ
 ازدهر شعر املدائح الن

َ
 .األيوبي واململوكي لِم
  ذلك بابب ما تعاطب على املالمني من ويالت ومصائب وصحزان  وطا الطى كثريون من شّاة وطأتها القهر

ة اسجائرة من الغرب  والترتية الّصليبّيال سّيما بعا اهلجمات املتوالية: واألم  وجعلهم يعيشون يف تعب ونكا  و

الغاد ة من الشرق  فما كان منهم إال التوجه إىل اهلل تعاىل والّتضرع إليه كي ينجيهم من الكرب الذي وطع 

ًعا هلم عنا عليهم والضيم الذي حلق بهم  وتوسلوا إىل  سوله الكريم حمما الى اهلل عليه وسلم صن يكون شفي

 اهلل لكي ينجيهم من النوائب ال ي كادت تقضي على وجودهم.

  ةكيف توجه الناس يف العصرين: األيوبي واململوكي إىل املدائح
ّ
 ؟النبوي

  النبوّيةكثر النظم يف املاائح. 

 .صطبل الناس عليه بشغف وهلفة  جياون فيه فرحتهم وسعادتهم و احتهم النفاية 

 جمالاهم وحمافلهم وصماكن عبادتهم. يتاا سونه وينشاونه يف 
 

 ةشعر املدائح  ىعلل: أقبل الناس عل
ّ
 بشغف وهلفة. النبوي

 .بوي
ّ
ظم يف املديح الن

ّ
 علل: كثر الن

 .ألّنهم كانوا جياون فيه فرحتهم وسعادتهم و احتهم النفاية 
 

  اذكر أشهر الشعراء الذين نظموا دواوين خاصة قصروها على املديح 
ّ
 مؤلفاتهم.، وأمساء النبوي

  فت يف املديح
ّ
 اذكر الكتب التي أل

ّ
 ومؤلفيها. النبوي

 املـــؤلـــــــــــــف الكتــــــــــــاب
 هـ( 656الصَّْرَاري )ت  معا ج األنوا  يف سرية النيب املختا 

 هـ( 734ابن سيا الناس اليعمري )ت  بشرى اللبيب بذكرى احلبيب

 هـ( 794ابن نباتة املصري )ت  النبوّيةمنتخب اهلااية يف املاائح 

 هـ( 794ابن العّاا  الانياري )ت  فرائا األشعا  يف ماح النيب املختا 

 هـ( 901ابن عربشاه الامشقي )ت  شفاء الكليم مباح النيب الكريم
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  ةمن هو أشهر من ميثل شعر املدائح
ّ
 يف العصرين األيوبي واململوكي؟ النبوي

  القصائا صشهرها الربدة.حمما البواريي  وله مجلة من 
 

 .ة يف العصرين األيوبي واململوكي
ّ
 البوصريي أشهر من ميثل شعر املدائح النبوي

ّ
 علل: يعد

 صشهرها الربدة. يف املاائح النبوّية ألّن له مجلة من القصائا 
 

 

 .ف بقصيدة الربدة للبوصريي
ّ
 عر
 .)معروفة باسم )الكواكب الاُّ ّية يف ماح خري الربية 

 ئة واثنني وستني بيًتا.تقع يف م 

 .)  ،ِذي سلم: موضع بني مكة واملاينة.  مالعها: )  َصِمْن َتَذكُِّر جرياٍن ِبِذي َسَلٍم          َمَزْجَ  َدْمًعا َجرى ِمْن ُمْقَلٍة ِبَا 
 

  ن موضوعات شعر املدائح
ّ
ةبي

ّ
 .النبوي

 والعجم، وحاجة الناس إىل شفاعته.التغني بصفات الرسول صلى اهلل عليه وسلم وسيادته وقيادته للعرب  .1
 

 والعجم   بيعرض البواريي بغيته مباح الرسول الى اهلل عليه وسلم فيتغنى بصفاته وسيادته وطيادته للعر

 وحاجة الناس إىل شفاعته  فيقول يف طصياته الربدة:

 ُعْرٍب َوِمْن َعَجِم ــِن َوالَفِريَقْيِن ِمْن ِن والثََّقَلْيـــــــــــُمَحمٌَّا َسيُِّا الَكْوَنْي

 ِمـــــــِلُكلِّ َهْوٍل ِمَن اأَلْهَواِل ُمْقَتَح ُهَو احَلِبيُب الَّذي ُتْرجى َشفاَعُتُه

 ِمـــــَيْرمي ِبَمْوٍج ِمَن اأَلْبَااِل ُمْلَتِا ٍةـــــــَيُجرُّ َبْحَر َخِميٍس َفْوَق ساِبَح

 ِمــــــــِإْن َتْلَقُه اأُلْسُا يف آجاِمها َتِج ُهـــــــــوَمْن َتُكْن ِبَرُسوِل اهلِل ُنْصَرُت

 

 . جتم: تاك  

  هـ(. 696  )ت النبوّيةحمما البواريي: حمما بن سعيا بن محاد الصنهاجي البواريي  ولا يف بواري مبصر  اشتهر مباائحه 

 منامه الرسول الى اهلل عليه وسلم فأنشاه إياها  وتوسل بها  الربدة: ذكر مرتمجو البواريي صّنه صنشأ طصياة الربدة ملا صايب بفاجل  وصّنه  صى يف

 واستغا   فألقى عليه النيب الى اهلل عليه وسلم بردته  كما صلقاها على كعب بن زهري  ضي اهلل عنه  فشفي البواريي من مرضه.

 

 عقودة عليه.بيان منزلته الرفيعة، والتوسل إليه وطلب الشفاعة منه للنجاة من عذاب النار، فاآلمال م .2
 

  يقول الشاب الظريف مبّيًنا منزلة الرسول الى اهلل عليه وسلم ومتوساًل إليه وطالًبا الشفاعة منه للنجاة من عذاب

 النا   فاآلمال معقودة عليه:

 ِبــــــــَرَف الرَُّتـــــــيا َصْشَرَف اخَلْلِق ِإاّل َصْش ًةـــــــــما َكاَن َيْرضى َلَك الرَّْحمُن َمْنِزَل

 ِبــــــي ِمَن اللََّهــــــــــــَشفاَعٌة ِمْنَك ُتْنِجين ىـــــــــــلي ِمْن ُذنوِبَي َذْنٌب واِفٌر َفَعا

 ِبَوــــــِر النُّــــــًرا ِمْن ناِظـــــــَفَكاَن ِلي ناِظ ًااـــــــــــَجَعْلُ  ُحبََّك لي ُذْخًرا َوُمْعَتَم

 َعْن باِب جوِدَك ِإنَّ امَلْوَت يف احُلُجِب ْ ـــــــــــآمالي َفال ُحِجَبِإَلْيَك َوجَّْهُ  

 
  :حمما بن سليمان التلمااني  ولا يف القاهرة  لقب لرطته وطرافة شعره بالشاب الظريف؛ فغلب عليه هذا اللقب  وعرف الشاب الظريف

 هـ(. 688  )ت به
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ما اإلسراء واملعراج  .3
ّ
ا.وصف معجزاته، ال سي

ً
ا مفصاًل دقيق

ً
 وصف

 

  يقول حييى بن يوسف الصَّْرَاري يف طصياة جتاوز عاد صبياتها مثامنئة ومخاني بيًتا  وااًفا معجزاته ال سّيما

 حادثة اإلسراء واملعراج واًفا مفصاًل دطيًقا:

 اِنــــــــَوالِعزِّ َوامَلَلُكوِت َوالاُّْلا اِنـُسْبَحاَن ذي اسَجَبروِت َو الُبْره

 َصْطصى امَلااِجِا َلْيَس ِبالَوْسَناِن ِ  احَلراِ، ِبِه إىلــَصْسرى ِمَن الَبْي

 راِنـــــَيْاِوي الِقفاَ  ِبُاْرَعِة الاَّْي َرَف َمْرِكٍبـــَوكاَن َصْش الُبراَقَفَعال 

 

 هـ(. 656  )ت األنوا  يف سرية النيب املختا صبو زكريا حييى بن يوسف الصَّْرَاري  ااحب كتاب معراج : حييى بن يوسف الصَّْرَاري 

 

ه عبد املطلب، واإلشارة إىل ذكره والثناء عليه يف الكتب السماوية. .4
ّ
 ذكر غزواته وفضيلة جد

 

  يقول ابن الّااعاتي )معا ًضا طصياة كعب بن ُزهري( ذاكًرا غزواته وفضيلة جّاه عبا املالب  مشرًيا إىل ذكره

 الاماوية:والثناء عليه يف الكتب 

 ُلـــــْ  َعْنُه َتْوَ اٌة َوِإْنِجيــــــــــَفَحاََّث ْ ـُه اأَلْخَباُ  ِإْذ َنَاَقَبثَّْ  ُنُبوََّت

 َوالَقْوُ، َاْرعى َكَعْصٍف َوْهَو َمْأُكوُل َفِضيَلٌة ُعِرَفْ  ِمْن َعْبِا ُماَِّلٍب

 ُلــُر اأَلَباِبيـــــبُّ َوالاَّْيــــــِجياُدُه الُق ٍذـَ دَّْت َصعاديِه يف َبْاٍ  َوَيْوَمِئ

 
 

 .ُّاسجياّد القّب: الضوامر  مفردها األطب 
 

 :مالع طصياة كعب بن زهري ال ي عا ضها الااعاتي 

 وُلـــــُمَتيٌَّم ِإْثَرها َلْم ُيْفَا َمْكُب َباَنْ  ُسَعاُد َفَقْلِبي الَيْوَ، َمْتبوُل

 

  ة لشعر
ّ
ة املدائحاذكر اخلصائص الفني

ّ
 يف العصرين األيوبي واململوكي. النبوي

تربز فيه العاطفة وتافق املشاعر جتاه الّرسول الى اهلل عليه وسلم عنا احلايث عن مشائله ومعجزاته وطلب  .1

 شفاعته.

 يتميز بوحاة املوضوع وطول القصياة. .2

 تأثر مضامينه بكل من: .3

 :وذكر النيب حمما الى اهلل عليه وسلم يف  من ذلك احلايث عن حادثة اإلسراء واملعراج  القرآن الكريم

 الكتب الاماوية  والاري األبابيل.

  احلديث 
ّ
 عنا ذكر الرباق يف حادثة اإلسراء. الشريف: النبوي

 يشيع فيه املعا ضات  مثال ذلك طصياة ابن الااعاتي ال ي عا ض فيها كعب بن زهري يف طصياته ال ي مالعها: .4
 

 ُمَتيٌَّم ِإْثَرها َلْم ُيْفَا َمْكُبوُل ْوَ، َمْتبوُلَباَنْ  ُسَعاُد َفَقْلِبي الَي

 

 

 



 

بيل يف اللغة العربية                      إعداد املعلم: حممد نبيل 
ّ
 35                         0790717045العمري   الن

 

 األسئلـــــــــــــــــــــــة

 

ةعلل تسمية شعر املدائح  .1
ّ
. النبوي

ً
ا وليس رثاء

ً
 مدح

  حيٌّ يف نفوس املالمني برسالته وسنته ومبادئه  ـــ الى اهلل عليه وسلمـــ ألّن الّرسول مّسي هذا الفّن ماحًيا

 ال ي ُبعث من صجلها.
 

وواويناذكر ثالثة من  .2
ّ
 التي ألفت يف املديح  الد

ّ
 ، ومؤلفيها.النبوي

 
 
 

 املـــؤلـــــــــــــف الكتــــــــــــاب
 هـ( 656الصَّْرَاري )ت  معا ج األنوا  يف سرية النيب املختا 

 هـ( 734ابن سيا الناس اليعمري )ت  احلبيببشرى اللبيب بذكرى 

 هـ( 794ابن نباتة املصري )ت  النبوّيةمنتخب اهلااية يف املاائح 

 هـ( 794ابن العّاا  الانياري )ت  فرائا األشعا  يف ماح النيب املختا 

 هـ( 901ابن عربشاه الامشقي )ت  شفاء الكليم مباح النيب الكريم

 

 ازدهر شعر املدائح  .3
َ
ةلِم

ّ
 يف العصرين: األيوبي واململوكي؟ النبوي

 
 
 

 ما تعاطب على املالمني من ويالت ومصائب وصحزان  وطا الطى كثريون من شّاة وطأتها القهر  يعود ذلك إىل

والّتضرع إليه كي  جّل جالله ـــ ـــواألم  وجعلهم يعيشون يف تعب ونكا  فما كان منهم إال التوجه إىل اهلل 

الى اهلل عليه ـــ يهم من الكرب الذي وطع عليهم والضيم الذي حلق بهم  وتوسلوا إىل  سوله الكريم حمما ينج

 صن يكون شفيًعا هلم عنا اهلل لكي ينجيهم من النوائب ال ي كادت تقضي على وجودهم. ـــ وسلم
 

ة. .4
ّ
ل عليهما ببعض الشواهد الشعري

ّ
 اذكر موضوعني من موضوعات شعر املدائح، ومث

 
 

 فاآلمال معقودة عليه. ؛بيان منزلته الرفيعة، والتوسل إليه وطلب الشفاعة منه للنجاة من عذاب النار 
 

 :يقول الشاب الظريف 

 يا َصْشَرَف اخَلْلِق ِإاّل َصْشـــــــَرَف الرَُّتــــــــِب ما َكاَن َيْرضى َلَك الرَّْحمُن َمْنِزَلـــــــــًة

 َشفاَعٌة ِمْنَك ُتْنِجينــــــــــــي ِمَن اللََّهــــــِب واِفٌر َفَعاـــــــــــىلي ِمْن ُذنوِبَي َذْنٌب 

 َفَكاَن ِلي ناِظـــــــًرا ِمْن ناِظــــــِر النُّــــــَوِ، َجَعْلُ  ُحبََّك لي ُذْخًرا َوُمْعَتَمـــــــــــًاا

 باِب جوِدَك ِإنَّ امَلْوَت يف احُلُجِبَعْن  ِإَلْيَك َوجَّْهُ  آمالي َفال ُحِجَبـــــــــــْ 

 

 .ا
ً
ا مفصاًل دقيق

ً
ما اإلسراء واملعراج وصف

ّ
 وصف معجزاته، ال سي

 

 :يقول حييى بن يوسف الصَّْرَاري 

 َوالِعزِّ َوامَلَلُكوِت َوالاُّْلاــــــــاِن ُسْبَحاَن ذي اسَجَبروِت َو الُبْرهـاِن

 َصْطصى امَلااِجِا َلْيَس ِبالَوْسَناِن إىلَصْسرى ِمَن الَبْيــِ  احَلراِ، ِبِه 

 َيْاِوي الِقفاَ  ِبُاْرَعِة الاَّْيـــــراِن َفَعال الُبراَق َوكاَن َصْشـــَرَف َمْرِكٍب
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 مثل على خصيصة شيوع املعارضات الشعرية يف شعر املديح  .5
ّ
 .النبوي

 
 
 

 :)يقول ابن الّااعاتي )معا ًضا طصياة كعب بن ُزهري 

 َفَحاََّثــــــــــْ  َعْنُه َتْوَ اٌة َوِإْنِجيـــــُل ُنُبوَُّتُه اأَلْخَباُ  ِإْذ َنَاَقـْ َبثَّْ  

 َوالَقْوُ، َاْرعى َكَعْصٍف َوْهَو َمْأُكوُل َفِضيَلٌة ُعِرَفْ  ِمْن َعْبِا ُماَِّلٍب

 َوالاَّْيـــــُر اأَلَباِبيــُلِجياُدُه الُقــــــبُّ  َ دَّْت َصعاديِه يف َبْاٍ  َوَيْوَمِئـٍذ

 كعب بن زهري ال ي مالعها:طصياة يها طا عا ض ف 

 ُمَتيٌَّم ِإْثَرها َلْم ُيْفَا َمْكُبـــــوُل َباَنْ  ُسَعاُد َفَقْلِبي الَيْوَ، َمْتبوُل

 

 أكثر شعراء املدائح  .6
َ
ةيف رأيك، لِم

ّ
 من معارضة قصيدة كعب بن زهري يف مدح الرسول صلى اهلل عليه وسلم؟ النبوي

  طصياة كعب بن ُزهري ُتعّا من صوائل ما طيل يف ماح الّنيّب ـــ الى اهلل عليه وسّلم ــــ  وطا لقي  اهتماًما ألّن

اسجاهلّية  وحرص كبرًيا من القاماء واحملاثني  وعا ضها كثريون  كونها حافظ  على القالب العا، للقصياة 

الّشعراء على اإلفادة من او ها وصلفاظها  وهي متّثل حتّاًيا للّشعراء فيتبا ون يف معا ضتها إلثبات طا اتهم 

واالعتااد بأنفاهم  وصيًضا ملا فيها من العاطفة الّاينّية  إضافة إىل صن البحر الذي نظم  عليه هو )البايط( وهو 

 .الّشعراء من البحو  احملببة وامليارة لاى
 

ةاستخرج اخلصيصة الفنية لشعر املدائح  .7
ّ
 مما يأتي: النبوي

ٍّ
 يف كل

 

 َوِللشَّهاَدِة َتْجِريـــــــٌح َوَتْعِايـــــُل ُهَو الَبشرُي النَِّذيُر الَعْاُل شاِهــــُاُه  . ص

 َصْطَصى امَلَااِجِا َلْيَس ِبالَوْسَناِن َصْسَرى ِمَن البيِ  احَلراِ، ِبـــِه ِإىل  . ب

 

 :اإلجابة 
 تربز فيها العاطفة وتاّفق املشاعر جتاه الّرسول الى اهلل عليه وسّلم. . ص

 تأثرت مضامينها بالقرآن الكريم )حادثة اإلسراء(. . ب

 

 يف رأيك: .8

 قصيدة الربدة للبوصريي من أشهر قصائد املدائح  . أ
ّ
 تعد

َ
ةلِم

ّ
 ؟النبوي

  إلطبال الّناس عليها بشغف وهلفة  فهم جياون فيها فرحتهم وسعادتهم و احتهم الّنفاّية  ويتاا سونها وينشاونها

 يف جمالاهم وحمافلهم وصماكن عبادتهم.
 

 متتاز قصائد املدائح  . ب
َ
ةلِم

ّ
 بطوهلا؟ النبوي

  وسيادته وطيادته للعرب والعجم  : فهي تتغنى بصفات الّرسول ـــ اّلى اهلل عليه وسّلم ـــ موضوعاتهابابب تعّاد

 وواف معجزاته  وخاّاة حادثة اإلسراء واملعراج واًفا مفّصاًل دطيًقا  وحاجة الّناس إىل شفاعته.
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    ثر يف
ّ
 قضايا من الن

ّ
 واململوكي

ّ
 :العصرين: األيوبي

 

  :األيوبي واململوكي.علل انتشرت إىل جانب الفنون النثرية املعروفة فنون نثرية أخرى يف العصرين 
  ىل جانب الفنون النثرية املعروفة إشها العصران: األيوبي واململوكي ازدهاً ا يف فنون النثر العربي فانتشرت

 .مقل الرسائل واخلاابة  فنون نثرية صخرى مثل صدب الرحالت  والتأليف املوسوعي
 

 
 

    :ًأدب الرحالتأوال:  
 

 العصرين: األيوبي واململوكي من أبرز الفنون األدبية النثرية وأمتعها  علل: يعد أدب الرحالت الذي انتشر يف
اء.

ّ
 وأقربها إىل القر

 اللتصاق هذا الفن بواطع الناس وحياتهم. .1

 .والمتزاجه بفنون صخرى كالقصص  واملذكرات  والرتا  الشعيب  واليوميات .2
 

 

 

 .علل: اختالف اهتمام الرحالة يف رحالتهم 
  هذا النوع من األدب  ّحالة متنوعون يف ثقافاتهم وعلومهم  ممن استهوتهم املغامرة والافر ألّن من توىل كتابة

 من مشاهااتهم يف البالد ال ي جابوها. اختالف اهتماماتهم يف ما ينقلون والرتحال؛ مما صدى إىل
 

 .حالة على كتاباتهم
ّ
ع ثقافات وعلوم الر

ّ
 بني أثر تنو

 ّحالة متنوعون يف ثقافاتهم وعلومهم  ممن استهوتهم املغامرة والافر  طا توىل كتابة هذا النوع من األدب 

والرتحال؛ مما صدى إىل اختالف اهتماماتهم يف ما ينقلونه من مشاهااتهم يف البالد ال ي جابوها؛ فبعضهم نقل 

وبعضهم  بية عادات من حتّا  عنهم  وتقالياهم  وثقافاتهم  ولغاتهم  وطرق عيشهم  ومعتقااتهم الفكرية واملذه

 اعتنى بنقل جغرافية البالد ال ي ا حتل إليها  وآثا ها  وُمناخها  وتوزيع سّكانها وطبيعتهم  ومعام حضا تها.
 

 .علل: أدب الرحالت ذو قيمة علمية كبرية 
 .كونه وثائق تا خيية وجغرافية واجتماعية وثقافية يعتما عليها ملعرفة صحوال البالد واملكانية والّاكانية 

 

 

 .حالة يف العصرين األيوبي واململوكي
ّ
 اذكر أشهر الر

 هـ(. 779ابن باوطة ) .2 هـ(. 614ابن جبري )ت .1

 

   هـ(:  614ابن جبري )ت 
 

 .حالة ابن جبري
ّ
ف بالر

ّ
 عر
 .هو حمما بن صمحا من بين ضمرة من كنانة املضرية العانانية 

 .د س علو، الاين وشغف بها 

  ،اللغوّية واألدبية.برزت ميوله يف علم احلااب والعلو 

 .صظهر مواهب شعرية ونثرية مّكنته من العمل كاتًبا 
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 .ل بها ابن جبري مشاهداته ومالحظاته
ّ
ميت اليوميات التي سج

ُ
 س

َ
 بِم
 .) تذكرة باألخبا  عن اتفاطات األسفا( 

 

 .)يت بـ )تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار
ّ
م

ُ
ن منهجية ابن جبري يف يومياته التي س

ّ
 بي
 .دّون من خالل  حلته يف القرن الاادس اهلجري مشاهااته ومالحظاته 

  ودمشق  والعراق  وغريها من البلاان واملان.النبوّيواف البي  احلرا، واملاجا   

 .واف األسواق واحلصون واملشايف 

 .واف األحوال االطتصادية والاياسية واالجتماعية لااكين البلاان ال ي مّر بها 

 قرا  للبالد ال ي مّر بها.واف د جة االست 
 

 :يصف ابن جبري رحلته البحرية إىل صقلية، فيقول 
حُر طا هاج هائجه  وماج مائجه  فرمى مبوٍج كاسجبال يصا، ب" وصابح يو، األحا املذكو  واهلول يزيا  وال

فريتفع له املوج ا تفاًعا يرمي املركَب َاَامات يتقلَّب هلا على ِعَظِمِه تقلُّب الغصن الّرطيب  وكان كالّاو  علوًّا 

يف وساه بشآبيب كالوابل املناكب  فلّما َجنَّ الليُل اشتاَّ تالطمه  واكَّ  اآلذاَن غماغمه  واستشرى ُعُصوُف 

الريح. فُحاَِّ  الشُُّرع ... َوَوطع اليأس من الّانيا  وودعنا احلياة باال،  وجاءنا املوج من كّل مكان  وظنّنا صّنا طا 

 بنا  ... فاستالمنا للقا   وجتّرعنا ُغصص هذا الَكا   وطلنا: ُصحيط

 " َسِخَط الَعْبُا َصْو َ ضْي َسَيكوُن الَّذي ُطضْي

 

 .ماج مائجه: اضارب ماؤه وا تفع  .شآبيب: مفردها شؤبوب وهي الافعة من املار  .الغماغم: األاوات غري املبينة 

 

   هـ(:  779)ت  بطوطةابن 
 

  حالة
ّ
ف بالر

ّ
 ابن بطوطة.عر

 .هو حمما بن عبا اهلل الانجي  .ُلّقب بأمري الرحالة املالمني 

 ( 725خرج من طنجة سنة .)هـ  .طاف طا تي: آسيا وصفريقيا وبعض بلاان طا ة صو وبا 

 .استغرط   حلته ما يقا ب الثالثني عاًما  

 

 .ما اسم كتاب ابن بطوطة الذي دون فيه أخبار رحلته 
  غرائب األمصا  وعجائب األسفا (.)حتفة النظا  يف 

 

 

 .)ن منهجية ابن بطوطة يف كتابه )حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار
ّ
 بي
 .دّون يف كتابه صخبا   حلته 

 .واف البلاان ال ي زا ها ومواطعها واملاافات بينها ومظاهر العمران فيها 

  وصلوانها وصشكاهلا وحيويتها وداللتها.واف حكا، البالد ال ي زا ها وعادات صهلها وصلباتهم 

 .واف األطعمة وصنواعها وطريقة انعها 
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 :ه
ّ
 ويف ما ذكر ابن بطوطة عن جزيرة سيالن أن

يوجا الياطوت يف مجيع مواضعها  وهي متملََّكة  فيشرتي اإلناان القاعة منها  وحيفر عن الياطوت  فيجا " 

طوت يف صجوافها  فيعايها احلكاكني  فيحّكونها حّتى تنفلق عن صحجاً ا بيضاء مشبعة  وهي ال ي يتكّون اليا

صحجا  الياطوت  فمنه األمحر ومنه األافر ومنه األز ق .... ومجيع الّنااء جبزيرة سيالن هلنَّ القالئا من الياطوت 

جبهة  الفيل األبيض  ىامللّون  وجيعلنه يف صيايهّن وص جلهّن عوًضا من األسِوَ ِة واخلالخيل ... ولقا  صي  عل

 سبعة صحجا  منه  كلُّ حجر صعظم من بيضة الّاجاج"
 

 االسم القايم سجمهو ية سرييالنكا حاليًّا: جزيرة سيالن.  املقصود القاعة من األ ض.: فيشرتي اإلناان القاعة 

 

 :يل فقال
ّ
 وصف ابن بطوطة نهر الن

وعظم منفعة. واملان والقرى بضفتيه منتظمة  ليس يف " ونيل مصر يفضل صنها  األ ض عذوبة مذاق واّتااع طار 

 :املعمو  مثلها. وال يعلم نهر يز ع عليه ما يز ع على الّنيل. وليس يف األ ض نهر ُياّمى حبًرا غريه. طال تعاىل

 فاّماه ميًّا وهو البحر" {فإذا ِخْفِ  َعَلْيِه َفَأْلِقيِه يف الَيمِّ}
 

  ة ألدب
ّ
حالت.اذكر اخلصائص الفني

ّ
 الر

 الشريفة صو األشعا   مثل: النبوّيةيقتبس من اآليات القرآنية صو األحاديث  .1

 ))ما و د يف نص ابن جبري ))وجاءنا املوج من كّل مكان  وظنّنا صّنا طا ُصحيط بنا. 

 ( من سو ة القصص  طال تعاىل: 7ذكر ابن باوطة اآلية ){ِّفإذا ِخْفِ  عليه فَأْلِقِه يف الَيم}. 
 

 بالواف وبذكر التفاايل  مثل: يعتين .2

 .واف ابن باوطة الياطوت يف جزيرة سيالن 

 .واف ابن جبري  حلته إىل اقلية عن طريق البحر 
 

 ت القصرية املتناغمة ذات اإليقاع املوسيقّي  مثل:امييل إىل العبا  .3

   واكَّ  اآلذاَن غماغمه  واف ابن جبري  حلته إىل اقلية عن طريق البحر: ))فلّما َجنَّ الليُل اشتاَّ تالطمه

 واستشرى ُعُصوُف الريح((

 األسئلـــــــــــــــــــــــة

 

 انسب الكتابني اآلتيني إىل مؤلفيهما: .1

 املؤلف اسم الكتاب
 وطةابن باُّ حتفة النظا  يف غرائب األمصا  وعجائب األسفا 

 ابن جبري تذكرة باألخبا  عن اتفاطات األسفا 
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 علل ما يأتي: .2

ا من أمتع الفنون النثرية.يعد  .أ 
ً
 أدب الرحالت واحد

 .اللتصاق هذا الفن بواطع الناس وحياتهم 

 .والمتزاجه بفنون صخرى كالقصص  واملذكرات  والرتا  الشعيب  واليوميات 
 

 

 اختالف اهتمامات الرحالة يف رحالتهم. .ب 

 .بابب تنّوع ثقافاتهم وعلومهم 
 

 

 ألدب الرحالت قيمة علمية كبرية. .ج 

  الّاكانية.وكونه وثائق تا خيية وجغرافية واجتماعية وثقافية يعتما عليها ملعرفة صحوال البالد املكانية 
 

حالة املسلمني؟ .3
ّ
ب ابن بطوطة أمري الر

ّ
 لق

َ
 يف رأيك، لِم

 .ألّنه صشهر الّرحالة املالمني 

 ألّن  حلته صطول  حلة؛ إذ استغرط  ما يقا ب الثالثني عاًما. 

 طا ات متعّادة مشل  آسيا وصفريقيا وبعض بلاان طا ة صو وبا  فاجتاز بذلك ماافات بعياة م  ألّنه ا حتل إىل

 يابق صحا صن اجتازها.
 

 أجب عما يليهما: .4
ّ
 اقرأ النصني اآلتيني ثم

 

 

 :مما جاء يف وصف ابن جبري لدمشق 
 

ريناها  وعروس املاائن ال ي قال ي است" دمشق جّنة امَلْشِرق  ومالُع ُحانه امُلْشِرِق  وهي خامتة بالد اإلسال، 

اجتليناها  وطا حتّل  بأزاهري الّرياحني  وجتّل  يف حلل سناسية من البااتني ... منها  بوٌة ذاُت طراٍ  وَمعنٍي 

وماٍء سلابيل  تنااب مذانُبُه اناياب األ اطم بكّل سبيل  ... طا َسَمْ  ص َضها كثرُة املاِء حّتى اشتاط  الظِّماَء  

 (42)اآلية: سو ة ص  "{ُاْ ُكِض ِبِرْجِلَك َهَذا ُمْغَتَاٌل با ٌد َوَشَراٌب}تكاُد ُتناِديَك بها الِاُم الصِّالِب : ف
 

 صيناها: اجتليناها .  الصخو  الصلبة.: الام الّصالب 

 

 

 ( ت مبصر سنة
ّ
 هـ(، فيقول: 597يصف البغدادي اجملاعة التي حل

 

ْيل  وا تفع  األسعا   وصطحا  وطا يئس الّناُس من زيادة النِّ صسباَب احلياِة ودخل  سنُة سبٍع مفرتسًة " 

البالُد  وصشعر صهلها الِبال  ... وانضوى صهل الّاواد والّريف إىل صّمهات البالد  واجنلى كثري منهم إىل الّشا، 

دخل إىل القاهرة ومصر منهم خلٌق واملغرب واحلجاز واليمن  وتفرَّطوا يف البالد  ... وُمزِّطوا كلَّ ُممزَّق  و

 " عظيٌم  ... ووطع املرض وامَلَوتاُن  واْشَتاَّ بالفقراء اسجوُع حّتى صكلوا امليتات واسِجَيَف

 

 صاابتهم املصيبة والزمتهم: صشعر صهل الِبال. 

 اإلفادة واالعتبا  يف األمو   البغاادي: عبا اللايف بن يوسف البغاادي  امللقب مبوفق الاين  صحا الرحالة املالمني  له كتاب(

 هـ(. 629املشاَهاة واحلواد  املعاينة يف مصر(  )ت 
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صني من حيث: التأثر بالقرآن الكريم، واللغة، واجلناس والسجع. . أ
ّ
 وازن بني الن

 

 النص الثاني )البغدادي( النص األول )ابن جبري( 
التأثر بالقرآن 

 الكريم
ُاْ ُكِض ِبِرْجِلَك َهَذا }صو د طوله تعاىل: 

 (42سو ة ص اآلية: )" {ُمْغَتَاٌل با ٌد َوَشَراٌب

َفَجَعْلناهم َصَحاِديَث }تأّثر بقوله تعاىل: 

 (19)اآلية:  سبأسو ة . {َوَمزَّْطَناهم ُكلَّ ُمَمّزق

 اللغة
متتاز بعض مفرداته بالّصعوبة )الام  

 الصالب  مذانب  األ اطم(.

ٍن سهلة اواملفردات ذات معاللغة سهلة 

 وباياة.

جع
ّ
 اجلناس والس

 وّظف الكاتب بعض احملّانات البايعّية:

الاجع: )استقريناها ــ اجتليناها   

 الرياحني ــ البااتني(.

 اسجناس: )امَلْشِرق ـــ امُلشرق(.

 عا، امليل إىل احملّانات البايعّية.

 
 القراءة: البن بطوطة أم البن جبري أم للبغدادي؟ بني سبب ذلك.من خالل النماذج التي درست، ملن تفضل  . ب

 

   ا: فن الرسائل يف العصرين: األيوبي واململوكي
ً
  :ثاني

 

 .ا
ً
ا ملحوظ

ً
ن السبب يف ازدهار فن الرسائل يف العصرين: األيوبي واململوكي ازدهار

ّ
 بي
   وعلمّية.كان هذا االزدها  لفن الرسائل بابب عوامل: سياسية  واجتماعية 

 

 .سائل يف العصرين: األيوبي واململوكي
ّ
ح العوامل السياسية التي أسهمت يف ازدهار فن الر

ّ
 وض

 .كثرة دواوين الّاولة ال ي اطتض  احلاجة إىل كّتاب الرسائل لتايري صمو ها 

  ،الرسائل حاجة احلياة الاياسية الرمسية ال ي عاشها الاالطني واألمراء واسجنا من سلم وحرب إىل استخاا

 إلااا  صوامر التعيني صو العزل صو توطيا العالطات مع البلاان األخرى وحتاني الاياسة اخلا جية.

 
 

 

 .سائل يف العصرين: األيوبي واململوكي
ّ
ح العوامل االجتماعية التي أسهمت يف ازدهار فن الر

ّ
 وض

 منزلة الوز اء وكبا  القضاة. علّو منزلة ُكّتاب الّرسائل عنا الاالطني وامللوك  حيث طا ب  منزلتهم 

  اّتخاذ الّرسائل وسيلة تواال اجتماعي  فكان  تاتخا، يف التهنئة واملاح والتعزية واملواساة والشكر  وغري

 ذلك.
 

 

 .سائل يف العصرين: األيوبي واململوكي
ّ
ح العوامل العلمية التي أسهمت يف ازدهار فن الر

ّ
 وض

 ن يريا صن يتخذ الكتابة انعة له  مع كثرة املكاتبات ال ي كان  ديوان اإلنشاء وما وضع من شروط على م

 خترج منه صو تعود إليه من مبايعات وعهود  وغري ذلك.

 غبة الُكّتاب يف إظها  ثقافتهم وبراعتهم يف الكتابة يف فنون النثر املختلفة ومنها الّرسائل . 
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 .}ح املقصود بـ }ديوان اإلنشاء
ّ
 وض

  اسجهاز اإلدا ي يف الاولة  يعنى بتنظيم العالطات اخلا جية للاولة  كان  حتّر  فيه هو صحا صهم مكّونات

 الكتب ال ي يرسلها الالاان إىل امللوك واألمراء.
 

 .سائل يف العصرين: األيوبي واململوكي
ّ
اب الر

ّ
 اذكر أشهر كت

 .القاضي الفاضل 

 كر شعراء العصر(. ** صبو عبا اهلل بن صبي العماد األافهاني: ااحب كتاب )خرياة القصر وجرياة العصر يف ذ

الفرج األافهاني  عمل يف ديوان اإلنشاء لصالح الاين األيوبي  كان ذكيًّا وّطاد اخلاطر  بليغ الكتابة  كثري 

 هـ(. 597القول  )ت 

 .حميي الاين بن عبا الظاهر 

 .عالء الاين بن غامن 
 

  هـ(:  569)ت  القاضي الفاضل 
 ف بـ )القاضي الف

ّ
 اضل(.عر
 لي عبا الرحيم بن علي البيااني.صبو ع 

  :{القاضي الفاضل}و  {جمري الاين}و  {حميي الاين}صطلق  عليه صلقاب عّاة منها. 

 د س العلو، الشرعّية وديوان احلماسة. 

 .تعّلم فن الكتابة  وعمل يف ديوان اإلنشاء زمن االح الّاين األيوبّي 
 

 اب الرسائل يف عصر القاضياعلل: س
ّ
 الفاضل على طريقته يف الكتابة. ر كت

  ألّنه صحا صعماة ُكّتاب هذا الفّن؛ فكان   سائله وطريقته يف الكتابة نهج اهلااية لُكّتاب العصرين: األيوبي

 واململوكي  وحمّفزة هلم على اإلبااع.
 

 .اب عصره
ّ
ت
ُ
سائل على ك

ّ
ن أثر طريقة القاضي الفاضل يف كتابة الر

ّ
 بي
  يف الكتابة نهج اهلااية لُكّتاب العصرين: األيوبي واململوكي  وحمّفزة هلم على اإلبااع  كان   سائله وطريقته

 فاا  ُكّتاب الرسائل يف عصره على طريقته يف الكتابة.

  هة إىل
ّ
منوذج لرسائله الديوانية التي كتبها يف فتح بيت املقدس على لسان صالح الدين األيوبي موج

اصر لدي
ّ
 الن

ّ
اسي

ّ
 ن اهلل:اخلليفة العب

" ....  ومّلا م يبَق إال القاُس  وطا اجتمع إليها كلُّ شريٍا منهم وطريا  واعتصم مبنعتها كلُّ طريٍب منهم وبعيا؛ 

ظّنوا صّنها من اهلل مانعُتهم  ... فلّما نازهلا اخلاد،  صى بلًاا كبالد  ومجًعا كيو، التناد  وعزائَم طا تألَّب  على 

  ... فزوال البلا من جانٍب فإذا صوديٌة عميقٌة  وُلَجٌج َوِعَرٌة غريقٌة  وسوٌ  طا انعاف َعْاَف املوت فنزل  بَعْرَاِتِه

الاِّواِ   وصْبِرَجٌة طا نزل  مكاَن الَواِسَاِة من ِعقِا الاَّا   فَعاَل إىل جهٍة صخرى كان للماامِع عليها ُمَعرٌِّج  

َوَطُرَب منها  وُضِرَب  خيمتُه حبيث يناُله الّاالُح بأطراِفه  وُيزاِحُمه  وللخيِل فيها متولٌَّج  فنزل عليها  وصحاط بها 

با زها  وحاجزها ثّم ناجزها  فضمَّها ضّمًة ا تقب بعاها  الاِّواُ  بأكَناِفِه  وطابلها  ثّم طاتلها  ونزل وبرز إليها ثّم
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ِق الصَّْفِح  فراسلوه ببذِل طايعٍة إىل مّاٍة  الفتَح  وااَع صهَلها فإذا هم ال يصربون على عبوديِة اسِجاِّ عن ِعْت

وطصاوا َنِظَرًة من ِشّاٍة  وانتظاً ا لَنْجَاٍة  فعرفهم يف حلِن القوِل  وصجابهم بلااِن الاَّْوِل  وَطاََّ، امَلْنجنيقاِت 

سهاُمها  وال ُيفا ُق ِسهاَمها ال ي تتوىل عقوبات احلصوِن ِعِصّيها وِحباُلها  وصوتَر هلم ِطِاّيها ال ي تضرُب فال تفا طها 

َنْاًرا من امَلْنَجِنيِق ُيْخِلُا إخالَده إىل يا شرفاتها سواٌك  وطاَّ، النَّْصُر نصاُلها  َفَصاَفَحِ  الاُّوَ  فإذا سهُمها يف ثنا

اِجها  فأخلى الاُّوَ  األ ض  ويعلو ُعُلوَّه إىل الاِّماك  فَشجَّ َمراِدَع َصْبُرِجها  وصمسَع اوَت عجيجها  و فع ستا  َعَج

من الاََّيا ِة  واحلرب من النَّّظا ِة  فأمكن النَّقاُب صن يافَر للحرِب النَِّقاَب  وصن ُيعيَا احلجَر إىل سريته من 

 التُّراِب".
 

 .اخلاد،: املقصود االح الاين األيوبي  .زاول باشر وطصا.: املقصود الرمح  .الكنف: اسجانب  .معرَّج: مقصا 

  :مفردها ُلّجة  معظم البحر وتردد صمواجه.سجج  .حاجزها: طلبها باالمتناع عن املخاامة  .متولَّج: ماخل  .ناجزها: طاتلها 

 .مرادع صبراجها: األبراج ال ي فشل  يف توفري احلماية للمحتمني بها  .العجيج: الصوت املرتفع والصياح   العجاج: الغبا  

 هـ(:  692)ت  حميي الدين بن عبد الظاهر 
 ( ف بـ

ّ
 (.حميي الدين بن عبد الظاهرعر
 .القاضي حميي الاين صبو الفضل 

 .ولا يف بي  علم ودين 

 .د س التا يخ والاري واألدب 

 :برع يف الكتابة النثرية  وكثرت مؤلفاته  منها 

 {الروض الزاهر يف سرية امللك الظاهر}. 

 { تشريف األيا، والعصو  يف سرية امللك املنصو}. 

 ان اإلنشاء يف عها الظاهر بيربس وطالوون وابنه األشرف خليل.توىل ديو 

 

 ( ة جيش العدو بالبسالة لتأكيد 666رسالته التي كتبها يف فتح املظفر قطز للشقيف سنة
ّ
هـ( يصف فيها قو

 قيمة النصر الذي أحرزه املسلمون، يقول:
" واا وا مع عا، ذكر اهلل بأفواههم وطلوبهم  يقاتلون طياًما وطعوًدا وعلى ُجنوِبهم  فكم من شجاٍع صلصَق 

ظهَره إىل ظهِر َااحبه وحامى  وناَضَل و امى  وكم فيهم من شهٍم ما سلََّم طوَسُه حّتى م يبَق يف ِكنانته 

حادثه بالصِّقال فما جلى حمادثًة حّتى تكلَّم   سهٌم  وذي سنٍّ طا ح به فما طرحه حّتى َتَثلَّم  وذي سيف

 وصبانوا عن نفوٍس يف احلرب صبيٍة".

 

 .الشقيف: حصن مرتفع يف لبنان ُيصعا إليه من طرية ص نون  .ذي سّن: املقصود الرمح  .الّصقال: الصقل  من اقل الشيء إذا جاله وصظهره ومّلعه 

 

 ة للرسائل
ّ
. اذكر اخلصائص الفني

ّ
 واململوكي

ّ
 يف العصرين: األيوبي

 تتأثر بالقرآن الكريم  من صمثلته يف الرسالتني: .1

 .)ما و د يف  سالة القاضي الفاضل: )فعرفهم يف حلِن القول 

 )ما و د يف  سالة  ابن عبا الظاهر: )يقاتلون طياًما وطعوًدا وعلى ُجنوِبهم. 
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 تا خييًّا  كما يف  سالة القاضي الفاضل يف فتح بي  املقاس.تؤ خ الرسالة ألحاا  العصر  فتعاُّ سجالًّ  .2

 تكثر يف الرسالتني احملانات البايعية  مثل: .3

 .)اسجناس: )فأمكن النَّقاب صن يافر للحرب النِّقاب 

 )الاباق: )واعتصم مبنعتها كلُّ طريٍب منهم وبعيا  يقاتلون طياًما وطعوًدا. 

 من حيث اللغة: .4

 ماك  مرادع  متولَّج  وغريها(  ل بغرابة بعض األلفاظ مثل: )الاِّاضمتتاز  سالة القاضي الف 

  ابن عبا الظاهر مال إىل استخاا، األلفاظ الاهلة يف  سالته: )فكم من شجاٍع صلصَق ظهَره إىل ظهِر َااِحِبه

 وحامى  وَناَضَل و امى(.

 
 

 .وازن / قارن بني رسالة القاضي الفاضل وابن الظاهر من حيث اللغة 
 ماك  مرادع  متولَّج  وغريها(  ل بغرابة بعض األلفاظ مثل: )الاِّمتتاز  سالة القاضي الفاض 

  ابن عبا الظاهر مال إىل استخاا، األلفاظ الاهلة يف  سالته: )فكم من شجاٍع صلصَق ظهَره إىل ظهِر َااِحِبه

 وحامى  وَناَضَل و امى(.

 

 األسئلـــــــــــــــــــــــة

 

ح  .1
ّ
سائل يف العصرين: األيوبي واململوكي.وض

ّ
 الر

ّ
 العوامل العلمية التي أسهمت يف ازدهار فن

   ديوان اإلنشاء وما وضع من شروط على من يريا صن يتخذ الكتابة انعة له  مع كثرة املكاتبات ال ي كان

 خترج منه صو تعود إليه من مبايعات وعهود  وغري ذلك.

 وبراعتهم يف الكتابة يف فنون النثر املختلفة ومنها الّرسائل.  غبة الُكّتاب يف إظها  ثقافتهم 
 

اب الرسائل يف العصرين: األيوبي واململوكي؟ .2
ّ
 القاضي الفاضل أهم أعمدة كت

َّ
د
ُ
 ع

َ
 لِم

  ُكّتاب الّرسائل يف عصره سا وا على طريقته يف الكتابة؛ فكان   سائله وطريقته يف الكتابة نهج اهلااية ألّن

 .العصرين: األيوبّي واململوكّي  وحمّفزة هلم على اإلبااعلُكّتاب 
 

ة للرسالة يف العصرين: األيوبي واململوكي. .3
ّ
سالتني اآلتيتني من حيث اخلصائص الفني

ّ
 وازن بن الر

 

 :ذاُت صوديٍة وحماجر ال تراها العيون لبعا مرماها إال  واف عالء الّاين بن غامن يف  سالته إحاى القالع ((

ال ينظُر سكانها العاد الكثري إال نزً ا  وال يظنُّ ناظرها إال صّنها طالعة بني النُّجو، مبا هلا من األبراج  شزً ا  و

 ((. 53سو ة الفرطان اآلية  {هذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُصَجاٌج}وهلا من الفرات خناٌق حيفُّها كالبحر  إال صّن 

 اسجبل يقاع منه احلجا ةمفردها حمجر  وهو املكان يف : حماجر.   هـ(. 737عالء الاين بن غامن: هو علي بن حمما بن غامن امللقب بعالء الاين  )ت 

 

 :من سلَّ سيف البغي طتل به    دَّ الّناار طالوون على حممود غازان الذي طلب منه الصلح برسالة منها ((

ل إلينا من خواّص دولتك  جل يكون عناكم ممن إذا رَس  فُي 43سو ة فاطر اآلية  {َوال َيِحيُق امَلْكُر الاَّيُِّئ ِإاّل ِبَأْهِلِه}

 طاع بأمر وطفتم عناه ((.
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ة 
ّ
 اخلصائص الفني

 النص األول

  (53)سو ة الفرطان اآلية  {هذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُصَجاٌج}التأثر بالقرآن الكريم 

  :شزً ا ــ نزً ا / صبراج ــ صجاج(.استخاا، احملانات البايعية  كالاجع( 

 .استخاا، الّتشبيهات ومثاهلا: وهلا من الفرات خناٌق حيفُّها كالبحر 

 .الّاطة يف الّتصوير 

اني
ّ
ص الث

ّ
 الن

  (43سو ة فاطر اآلية )      {َوال َيِحيُق امَلْكُر الاَّيُِّئ ِإاّل ِبَأْهِلِه}التأثر بالقرآن الكريم 

 عصر.تؤ خ الرسالة ألحاا  ال 

 .وضوح املعنى وسهولة األلفاظ وارامة األسلوب 

  

  ا: اخلطابة يف العصرين: األيوبي واململوكي
ً
  :ثالث

 

 .اخلطابة يف العصرين: األيوبي واململوكي من أهم الفنون األدبية 
ُّ
 فن

ّ
د
َ
ع

ُ
 علل: ي

 .ن أهمية اخلطابة يف العصرين األيوبي واململوكي
ّ
 بي
  القيم الفاضلة.ألّنه صسهم يف الّافاع عن 

 .ألّنه صسهم يف إطناع اسجماهري بآ اء وصفكا  سياسية 

 . وّفرت للخاباء خمزوًنا كبرًيا من املعاني واألفكا 
 

 ا من املعاني واألفكار اذكر العوامل التي أسهمت يف تنشيط فن اخلطابة وازدهاره، ووفرت
ً
ا كبري

ً
 .للخطباء خمزون

  مالجئ الفقراء من الصوفية( والرُُّبطنشاط حركة بناء املااجا والّزوايا(. 

 .تقريب الاالطني للخاباء و فع منزلتهم 

  والظروف الاياسية والعاكرية ال ي عمل  املغولّيوالغزو  الّصلييّبتوافر دواعي اخلاابة وحمّفزاتها  كالغزو  

 .على ازدها  اخلاابة وال سّيما اخلاابة الاياسية والاينية
 

  العصرين: األيوبي واململوكي.من هو أشهر خطباء 
 .حميي الّاين ابن الزكي 

 

 .علل: ازدهار اخلطب السياسية والدينية يف العصرين: األيوبي واململوكي 
   الظروف الاياسية الاائاة اّل ي وّفرت للخاابة الّاياسّية والّاينّية دواعيها وبابب الغزوين: الّصلييّب واملغولّي

 .وحمّفزاتهّا
 

  ين ابن الزكيعرف بـ )حميي
ّ
 (.هـ( 598)ت  الد

 .صبو املعالي حمما القرشي  امللقب مبحيي الاين  املعروف بابن زكي الّاين 

 .شها فتح بي  املقاس فكان صّول من خاب باملاجا األطصى يف اسجمعة األوىل بعا حتريره 

 .فقيه وصديب وخايب  .حان اإلنشاء   األيوبي.كان  له منزلة  فيعة عنا الالاان االح الّاين 
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 :ة: خطبة ابن الزكي يف فتح بيت املقدس
ّ
طب الديني

ُ
ا للخ

ً
 تعد هذه اخلطبة أمنوذج

صّيها الّناس صبشروا برضوان اهلل الذي هو الغاية القصوى  والاَّ جُة العليا؛ ملا ياَّره اهلُل على صيايكم من " 

اإلسال،  بعا ابتذاهلا يف صياي املشركني طريًبا اسرتداد هذه الّضالة من األّمة الّضالة  و ّدها إىل مقّرها من 

من مئة عاٍ،  وتاهري هذا البي  الذي صذن اهلل صن ُيْرَفَع ويذكر فيه امسه  ... فهو موطن صبيكم إبراهيم  

ومعراج نبيكم حمما الى اهلل عليه وسلم  وطبلتكم ال ي كنتم تصّلون إليها يف ابتااء اإلسال،  وهو مقرُّ 

ْقِصا األولياء  وَمْاَفُن الرُّسل  وَمْهِبط الوحي  ومنِزٌل به َيْنِزُل األمر والنَّهي  وهو يف ص ض األنبياء  وَم

احملشر واعيا املنشر  وهو يف األ ض املقاسة ال ي ذكرها اهلل يف كتابه املبني  وهو املاجا األطصى 

هو البلا الذي بعث اهلل إليه عباه الذي اّلى فيه الّرسول الى اهلل عليه وسلم باملالئكة املقرَّبني  و

َبِة و سوله وكلمته ال ي صلقاها إىل مريم  و وحه عياى الذي كرَّمه برسالته وشرَّفه بنبوَّته  وم يزحزحه عن ُ ت

 ". (173اء  اآلية )سو ة النالَّْن َيْاَتْنِكَف امَلِايُح َصْن َيُكوَن َعْبًاا هلِل واملالِئَكُة امُلَقرَُّبوَن }عبودّيته  فقال تعاىل: 

  اذكر اخلصائص الفنية للخطبة الدينية.اخلصائص الفنية ألسلوب ابن الزكي / اذكر 
 تربز العاطفة الاينية فيها خااة عنا التمثيل بالقرآن الكريم. .1

 تتأنق يف اختيا  األلفاظ الواضحة ذات املعاني الاهلة. .2

 واسجناس ما يضفي على اخلابة جرًسا موسيقيًّا  مثل:توظف الصو  البيانية واحملانات البايعية كالاجع  .3

 .)الاجع: )وهو مقر األنبياء  ومقصا األولياء  وَمْهِبط الوحي  ومنِزُل ينزُل به األمر والّنهي 

 .)اسجناس: )اسرتداد هذه الّضالة من األمة الّضالة 
 

 جع على
ّ
ن أثر توظيف الصور البيانية واحملسنات البديعة كاجلناس والس

ّ
 اخلطبة. بي
 .يضفي على اخلابة جرًسا موسيقيًّا 

 

 
 

 األسئلـــــــــــــــــــــــة

 

ن أهمية اخلطابة يف العصرين: األيوبي واململوكي. .1
ّ
 بي

 يف الّافاع عن القيم الفاضلة.  صسهم 

 يف إطناع اسجماهري بآ اء وصفكا  سياسية.  صسهم 
 

 األيوبي واململوكي. علل: ازدهار اخلطب السياسية والدينية يف العصرين: .2
   ة والّاينّية دواعيها الظروف الاياسية الاائاة اّل ي وّفرت للخاابة الّاياسّيوبابب الغزوين: الّصلييّب واملغولّي

 .وحمّفزاتها
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 اآلتي من خطبة البن منري اإلسكندري )ت  .3
ّ
ص

ّ
هـ(،  658هـ( ألقاها بعدما ملك التتار الشام سنة ) 683اقرأ الن

 استخرج منها ما يناسب من اخلصائص الفنية للخطبة:ثم 
 

 

)) احلما هلل الذي يرحم العيون إذا دمع   والقلوب إذا خشع   ... املوجود إذا األسباب انقاع    

هلا إذا وِسع   وَسع  إىل  بحان من وسع   محته كّل شيء  وحقٌّاملقصود إذا األبواب امتنع   ... فا

فأطاع  ومسع  ...  صّيها الّناس  خافوا  (11)سو ة فصل  اآلية  {ْاْئِتَيا َطْوًعا َصْو َكْرًها}طاعته الاماوات واأل ض حني طال

 ((. اهلل تأمنوا يف ضمان وعاه الويّف  وال ختافوا اخللق وإن كثروا؛ فإّن اخلوف منهم ِشرٌك خِفّي
 

 اإلجابة:
 ( :والعاطفة الاينية{ْئِتَيا َطْوًعا َصْو َكْرًهاْا}التمثيل بالقرآن الكريم ) فيها بوضوح. تربز 

 سبحان من وسع   محته  يرحم  املوجود  املقصود  ضمان وعاه  لفاظ الواضحة الاهلة: )تتأنق يف اختيا  األ

 العيون  القوب  تأمنوا  ختافوا  .....(.

  كالاجع واسجناساحملانات البايعية توظيف: 

 .)دمع  ــــ خشع  / ويف ــ خفي( :الاجع  .)الّاباق: )خافوا ـــ تأمنوا 

 

  ا: التأليف املوسوعي يف العصرين: األيوبي واململوكي
ً
  :رابع

 

 ف )املوسوعة(. بـ وضح املقصود
ّ
 / عر

  املوسوعة: كتاب جيمع معلومات شًتى من العلو، واملعا ف يف خمتلف ميادين املعرفة  صو مياان منها  مرتبة

 ترتيًبا هجائيًّا.
 

 مىت كانت بداية التأليف املوسوعي؟ 
 ذات  بااية التأليف املوسوعي ظهر يف العصر العباسّي يف القرن الثالث اهلجري فظهرت بعض املؤلفات

 .االجتاه املوسوعي مثل كتاب )احليوان( للجاحظ  وكتاب )األغاني( ألبي الفرج األافهاني  وغريهما
 

 .علل: يعترب العصر العباسي البداية يف التأليف املوسوعي 
  بابب ظهو   بعض املؤلفات ذات االجتاه املوسوعي يف هذا العصر مثل: كتاب )احليوان( للجاحظ  وكتاب

 ي الفرج األافهاني  وغريهما.)األغاني( ألب

 
 

 .انسب الكتابني اآلتيني إىل مؤلفيهما 

 مؤلفه الكتاب
 اسجاحظ. احليوان

 صبو الفرج األافهاني. األغاني
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 .رت يف نشاط التأليف املوسوعي يف العصرين األيوبي واململوكي
ّ
 اذكر العوامل التي أث

  وما صحاثاه من تامري ثقايف وفكري ملقا ات األمة اإلسالمية يف العراق والشا، املغولّيوالغزو  الّصلييّبالغزو  .1

ف  املوسوعات لتعويض األمر الذي صهلب غرية علماء األمة على حضا تها وتا خيها وتراثها  فحث  اخلاى وصّل

 ما ُخِار.

لى العاملني فيه صن يكونوا ديوان اإلنشاء وما يتالبه من موسوعية املعرفة لاى كل من يعمل فيه. فقا وجب ع .2

على د اية بالعلو، الشرعية والتا يخ واألدب... إخل  وال عجب صّن صشهر ُكّتاب املوسوعات كانوا  ؤساء هلذا 

 الايوان صو ُكتَّاًبا فيه  مثل: القلقشناي  واالح الاين الصفاي  واملقريزي  وغريهم.

لعلم وحوت نفائس الكتب واملخاوطات؛ األمر الذي صتاح انتشا  املكتبات الضخمة ال ي ُصوِطف  خلامة طلبة ا .3

 اجملال لتنّوع املعا ف وكثرتها  ومن ثّم التأليف املوسوعي.

والّشا، للعلماء املهاجرين من صطاا  صخرى كاألنالس واهلنا والعراق وغريها. ومن صمثلتهم ابن  راستقااب مص .4

ر علماء العرب يف الصيالة ... وغريهما. وطا كان هلذا خلاون مؤسس علم االجتماع  وابن البياا  املالكي صشه

 الّتمازج كبري األثر يف طيا، نهضة علمية وصدبية متمّيزة يف مصر والّشا، على وجه اخلصوص.
 

  بني دور الغزو 
ّ
ليبي

ّ
 والغزو  الص

ّ
 يف التأليف املوسوعي. املغول

  وما صحاثاه من تامري ثقايف وفكري ملقا ات األمة اإلسالمية يف  املغولّيوالغزو  الّصلييّبكان لكل من الغزو

العراق والشا، دو  مهّم يف التأليف املوسوعي  حيث صهلب غرية علماء األمة على حضا تها وتا خيها وتراثها  

 فحث  اخلاى وصلف  املوسوعات لتعويض ما ُخِار.
 

 

  
ّ
 يف التأليف املوسوعي. علل: ديوان اإلنشاء من العوامل التي كان هلا أثر مهم

  ألّن ديوان اإلنشاء يتالب موسوعية املعرفة لاى كل من يعمل فيه. فقا وجب على العاملني فيه صن يكونوا

على د اية بالعلو، الشرعية والتا يخ واألدب... إخل  حيث كان صشهر ُكّتاب املوسوعات  ؤساء هلذا الايوان صو 

 ح الاين الصفاي  واملقريزي  وغريهم.ُكتَّاًبا فيه  مثل: القلقشناي  واال
 

 .بني دور املكتبات يف التأليف املوسوعي 
  كان النتشا  املكتبات الضخمة ال ي ُصوِطف  خلامة طلبة العلم وحوت نفائس الكتب واملخاوطات صثر بالغ يف

 التأليف املوسوعي؛ حيث صتاح  اجملال لتنّوع املعا ف وكثرتها  ومن ثّم التأليف املوسوعي.
 

 .بني دور هجرة العلماء يف التأليف املوسوعي 
 وطا  كاألنالس واهلنا والعراق وغريها.لعلماء املهاجرين من صطاا  صخرى الكثري من امصر والّشا،   باستقا

 كان هلذا الّتمازج كبري األثر يف طيا، نهضة علمية وصدبية متمّيزة يف مصر والّشا، على وجه اخلصوص.
 

  يف العصرين األيوبي واململوكي:من أشهر املوسوعات 
 )هـ(: 764 لصالح الاين الصفاي )ت )الوايف بالوفيات 

 .من صوسع كتب الرتاجم  .يقع يف حنو ثالثني جملًاا 
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 ( 
ُ
رر النقائص الفاضحةغ

ُ
 هـ(: 718 سجمال الاين الوطواط )ت (رر اخلصائص الواضحة وغ

 .كتاب يقع يف ستة عشر باًبا   سّتة فصول ضّمنها خمتا ات من النثر والشعر.يشتمل كل باب منها على 

 

 (نهاية األرب يف فنون األدب) هـ(: 733 لشهاب الّاين النويرّي )ت 
 

 .وهي موسوعة تقع يف ثالثني جمّلًاا 

   طّام  املوسوعة مخاة صطاا،: الّاماء واآلثا  العلوية  واأل ض واملعام الافلية  واإلناان وما يتعلق به

 الصام   والنبات  والتا يخ من باء اخلليقة إىل عصره.واحليوان 

 

 (مسالك األبصار يف ممالك األمصار) هـ(: 749 البن فضل اهلل العمرّي )ت  

 .هو كتاب يقع يف صكثر من عشرين جزًءا 

 .صجزاؤه حافلة بالفوائا القيمة واملعلومات الواسعة يف الّتراجم والّتا يخ واسجغرافية 
 

 ( ر أعالم
َ
 هـ(:  748للّذهيّب )ت  (النبالءسِي

 .،هو كتاب ضخم يقع يف ثالثني جمّلًاا يف تراجم الّرجال واألعال 
 

 (صبح األعشى يف صناعة اإلنشا)  هـ(:  821ألبي العباس القلقشناّي )ت 

 يف: مقامة وعشر مقاالتحيوي  هو كتاب ضخم 

 .فضل الكتابة وافات الُكّتاب   وطوانينه.التعريف بايوان اإلنشاء 

 .تا يخ الكتابة وتاو ها  .صنواع املنااب من  جال الايف والقلم 

 
 

 (با
ّ
 هـ(:  779)ت  لبا  الّاين احلليّب (نسيم الص

 .هو كتاب يقع يف ثالثني فصاًل يف واف الابيعة واألخالق واألدب وغريها 
 

 

 األسئلـــــــــــــــــــــــة

ف املوسوعة. .1
ّ
 عر

 

 معلومات شًتى من العلو، واملعا ف يف خمتلف ميادين املعرفة  صو مياان منها  مرتبة  املوسوعة: كتاب جيمع

 ترتيًبا هجائيًّا.
 

ن دور كل مما يأتي يف ازدهار املوسوعات يف العصر اململوكي. .2
ّ
 بي

 

 ديوان اإلنشاء. .أ 

  صن يكونوا على ديوان اإلنشاء موسوعية املعرفة لاى كل من يعمل فيه. فقا وجب على العاملني فيه يتاّلب

 .د اية بالعلو، الشرعية والتا يخ واألدب... إخل
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 الغزو  .ب 
ّ
ليبي

ّ
 والغزو  الص

ّ
 .املغول

  األمر الذي  ملقا ات األمة اإلسالمية يف العراق والشا، اوفكريًّ اثقافيًّ اتامرًي املغولّيو الّصلييّبالغزو  صحا 

 صهلب غرية علماء األمة على حضا تها وتا خيها وتراثها  فحث  اخلاى وصلف  املوسوعات لتعويض ما ُخِار.
 

 هجرة العلماء. .ج 

  استقاب  مصر والّشا، الكثري من العلماء املهاجرين من صطاا  صخرى كاألنالس واهلنا والعراق وغريها. وطا

 علمية وصدبية متمّيزة يف مصر والّشا، على وجه اخلصوص.كان هلذا الّتمازج كبري األثر يف طيا، نهضة 

 

فيها: .3
ّ
ب الكتب اآلتية إىل مؤل

ُ
 انس

 الوايف بالوفيات ِسَير صعال، النبالء ابح األعشى يف اناعة اإلنشا الكتاب

ف
ِّ
 لصالح الّاين الّصفاي للّذهيب ألبي العباس القلقشناي املؤل

 
 

ف املوسوعات التي درستها إىل: .4
ّ
 صن

 

 :ملحوظة: هناك موسوعات تشرتك يف أكثر من صنف
 

 موسوعات الرتاجم
 .الوايف بالوفيات 

 . ماالك األبصا  يف ممالك األمصا 

 .ِسَير صعال، النبالء 

 
 
 

 موسوعات األدب
 .غر  اخلصائص الواضحة وُغر  النقائص الفاضحة 

 .ابح األعشى يف اناعة اإلنشا 

 .نهاية األ ب يف فنون األدب 

 .نايم الّصبا 

 
 
 

 موسوعات الطبيعة واجلغرافيا والتاريخ
 .نهاية األ ب يف فنون األدب 

 . ماالك األبصا  يف ممالك األمصا 

 .نايم الّصبا 

 
 
 
 
 
 
 

   :مطالعة ذاتية{ األدب يف العصر العثماني{ 
 


