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 الوحدة األولى : األدب في العصر األندلسي

 مقدمة تاريخية موجزة :

 س : عالَم أطلق العرب اسم ) األندلس ( ؟ 

          ج : على ِشبه جزيرة إيبيريا ) إسبانيا والبرتغال ( التي تقع جنوبي غرب قارة أوروبا 
 ) ويحّدها من الغرب المحيد األطلسي ومن الجنوب والشرق البحر األبيض المتوسط ، ومن الشمال بالد الفرنجة ) فرنسا ( .

 س : كم المّدة التي حكم فيها المسلمون األندلس ؟      

 هجريًّا (.  897هجرّيا إلى سقوط غرناطة  92سنة (  ) منذ فتحها  800ثمانية قرون )   ج :

 س: َمن فتح األندلس ؟      الجواب : طارق بن زياد وموسى بن نُصير . 

 والدول التي تعاقبت عليها ؟ س : اذكر مراحل الحكم اإلسالمي في األندلس  

   تكمال فتح األندلس ، يحكم األندلس ُوالة ٌ تُعيّنهم الدولة األموية في المشرق .اس هـ ( :   138 -هـ 92عهد الفتح والوالية )  -1

بدأت هذه الِحقبة بدخول عبد الرحمن بن معاوية ) صقر قريش ( وتأسيسه  هـ ( :   422 -هـ 138عهد اإلمارة والخالفة )   -2

 دولة أمويّة مستقلّة عن الشرق . 

 قامت في هذه الِحقبة ِعّدة ممالك ودول على أنقاض الدولة األمويّة . هـ ( :    484 -هـ 422عهد ملوك الطوائف )   -3

   . اشفين األندلس والقضاء على ملوك الطوائفدخول يوسف بن تهـ ( :   540 -هـ 484) ُمرابطين عهد ال -4

  . أصبحت األندلس في هذه الِحقبة والية تابعة للمغرب العربي هـ ( :   633 -هـ 540)  ُموّحدين عهد ال -5

   .كانت هذه الِحقبة نهاية الحكم العربي اإلسالمي في األندلس  هـ ( :  897 -  هـ633)  بني األحمر عهد  -6

 

 ؟ أو ما أثر تفاعل مكونات المجتمع األندلسي  ِممَّ تكّون المجتمع األندلسي ، وصف طبيعة الحياة فيه س : 

،  من العرب والبربر واإلسبان والصقالبة ، وسادت فيه الديانات السماوية الثالث جنبًا إلى جنب ج : تكّون 

فتفاعلت هذه المكونات فكان مجتمعًا متميًّزا في بنائه الحضاري ومثاًل يُحتذى في التعايش االجتماعي  

 والتسامح الديني .  

 

 شه االجتماعي وتسامحه الديني ؟ س: علل : تميّز المجتمع األندلسي ببنائه الحضاري وتعاي

ألنه تكّون من العرب والبربر واإلسبان والصقالبة ، وسادت فيه الديانات السماوية الثالث جنبًا إلى  ج :  

 جنب ، فتفاعلت هذه المكونات فكان مجتمعًا متميًّزا .  
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أُطِلق على األندلس : جنّة  سؤال : بَِم تميّزت طبيعة األندلس أو صف جمال طبيعة األندلس ؟ ) أو : علل : 

 ضه والفردوس المفقود ؟ ( أو : ما العوامل التي أثّرت في األدب األندلسي ( ؟  هللا على أر

 

   قضايا في الشعر األندلسي 

 أو : علل بروز الشعر األندلسي؟ ؟  مضامين الشعر وأساليبه في العصر األندلسيس : ما العوامل التي أّدت إلى تطّور 

 واالجتماعية والبيئية . مجموعة من العوامل السياسية  ج : 

 س : ما أثر األحداث العوامل السياسية واالجتماعية والبيئية على الناس ؟ 

 ج : عاش الناس حياة حريّة وانفتاح واندماج بالثقافات والشعوب األخرى .  

س : برز في العصر األندلسي عدد من الجوانب األدبية التي تتصل بالشعر األندلسي ، التي كان للواقع  

 بيئي واالجتماعي والسياسي دور في بروزها . اذكرها ؟ ال

 الموّشحات والشعر االجتماعي  -4شعر المرأة      -3شعر رثاء المدن        -2شعر وصف الطبيعة      -1

** من األسئلة الوزارية المهمة هنا أنه يأتيك ببيت شعري ويطلب منك تحديد الجانب ) الموضوع ( الذي  

 من الموضوعات األربعة السابقة . يتبع له هذا البيت 

 

 ) المطلوب حفظ خمسة أبيات (   أوالا : شعر وصف الطبيعة

 

ا رقيقا في وصف الطبيعة ؟س :علل : استأثرت الطبيعة باهتمام الشعراء األندلسيين ؟   أو : علل :كان اإلنتاج الشعري غزيرا

 ؟ أو : بيّن  أسباب ازدهار شعر وصف الطبيعة أو علل سبب اهتمام الشعراء األندلسيين بالطبيعة 

المتمثّـل في تنّوع التضاريس واعتدال المناخ وغزارة المياه  ما تتميّز به بالد األندلس من جمال الطبيعة لِ ج: 

 .   وخصوبة األرض وخضرتها الدائمة

 األندلس على ذوق الشعراء هناك ؟ ما أثر جمال طبيعة س :   

 سلًسا فكان اإلنتاج الشعري غزيًرا رقيقًا .  ج : صقل هذا الجمال ذوق األندلسّي وجعله رقيقًا 
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 اذكر أبرز مظاهر شعر وصف الطبيعة في األندلس ؟س : 

 . وصف البيئة األندلسيّة على نحو عام ٍ ، وبيان محاسنها والتغنّي بجمالها  -1

 .  أبيات الشاعر ) ابن سفر المريني ( والتي تنتهي جميعها بـ ) اُء (** مثال عليها : 

 

 

 وصف الحدائق والرياض والزهور كالنرجس واألقحوان والسوسن والبهار والياسمين .  -2

:   (  بُ ) حرف والتي تنتهي جميعها بـ في وصف ) البهار (  (  ابن النّظامأبيات الشاعر ) ** مثال عليها : 

   عجُب ، لجُب ، ذهب ُ .

 

  ( قومعشو ق) ري :وكذلك أبيات الشاعر ) جعفر الُمصحفي ( في وصف ) سوسنة ( وتنتهي بحرف ) القاف ( 
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 ) فاألندلس شبه جزيرة تحيط بها المياه من ثالث جهات ( وصف المائيّات كاألنهار والبحار والسواقي والبَِرك   -3

يصف بركة تحيط بها تماثيل األسود التي يخرج الماء من  (   حمديس أبيات الشاعر ) ابن ** مثال عليها : 

والتي تنتهي جميعها  الناس ( أمير ) بجاية (  أفواهها في قصر اللؤلؤة الذي بناه ) المنصور بن أعلى 

 : زئيرا ، البلورا ، مثيرا ، نورا   .       ( را ) حرف بـ

 

 

 

 ُمناجاة الطبيعة وبّث الهموم والمشاعر إليها وجعلها تشارك الناس أفراحهم وأتراحهم .  -4

همومه إليه والتي تنتهي  فيها أبيات الشاعر ) ابن خفاجة ( يخاطب فيها الجبل ويبث ** مثال عليها : 

 .    بالعجائب ِ،   العواقب ِ،  بالمناكب ِ : بغارِب ،  (ب ِ جميعها بـحرف ) 

 

............          ............                  ............. 

 س : علل : أبدع الشعراء األندلسيون في وصف المائيات كاألنهار والبحار والسواقي والبَِرك ؟ 

 ألّن األندلس شبه جزيرة تحيط بها المياه من ثالث جهات .  ج : 
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 س : اذكر الخصائص الفنية لشعر وصف الطبيعة في األندلس ؟

 : ومثال على ذلك قصيدة ابن خفاجة التي يخاطب فيها الجبل على أنّه إنسان .  استخدام التشخيص -1

وينحو ) يتّجه ( إلى المعاني السهلة الواضحة المستمّدة من البيئة   الغريبة يبتعد عن األلفاظ    -  2 

 األندلسية . 

     : مثال على ذلك ) وصف زهر البهار : البن النّّظام األندلسي ( و   التصوير وجمالهيتّصف بدقّة  -3

 .  ود : البن حمديس الصقلّي ( س ) وصف نافورة األ

 س : وّضح مفهوم التشخيص ؟  

 في صور شخوص حّية وبّث الحياة فيها .إبراز الطبيعة ج : 

 يتصف شعر الطبيعة بالسهولة واالبتعاد عن األلفاظ الغريبة ؟ س : علل : 

التي تكثر فيها مظاهر البيئة الخالّبة من أنهار وأشجار  ج :ألنه مستمّد من البيئة األندلسّية 

 وورود وغيرها .

 

الطبيعة المتمثّـل في تنّوع التضاريس واعتدال المناخ وغزارة  ج: ِلما تتميّز به بالد األندلس من جمال 

 المياه وخصوبة األرض وخضرتها الدائمة . 

 

 الجواب : وصف المائيّات : البّحار .  

 

 الجواب : وصف البيئة األندلسيّة عامة ا . 

 

 الجواب : وصف الحدائق والرياض والزهور . 
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 الجواب : وصف المائيّات : األنهار . 

 

شبّه ماء النهر بالفّضة السائلة وشبّه تعّرجات النهر باألفاعي ، وشبّه النهر 

 حين ينعكس عليه الشفق األحمر بالدماء الحمراء التي تقطر من السيف .

 

وصف النهر ، فاألندلس تكثر فيها األنهار ، كما أشار إلى جمال  

 البيئة األندلسية حين تحّدث عن المياه واألشجار. 

 

وّظف الشاعر اللون األحمر حين شبّه النهر الذي انعكس عليه الشفق 

األحمر بالدماء الحمراء التي تقطر من السيف ، وأشار إلى المياه 

 الزرقاء التي تتحّول إلى سوداء داكنة حين تظللها األشجار .  
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 أو : س : ما أسباب ظهور شعر رثاء المدن والممالك في األندلس ؟

ع شعراء األندلس في رثاء المدن والممالك حتى أصبح علل : توسّ 

 عندهم غرًضا شعريًّا قائًما بذاته ؟

 حالة الضعف واالنقسام والتفكك التي شهدها الُحكم اإلسالمي إبّان ) خالل ( عصر ملوك الطوائف .   -1

 التقلّبات السياسية التي سادت ذلك العصر . -2

 اشتداد المواجهة بين المسلمين وأعدائهم .  -3

 سقوط الحواضر اإلسالمية والممالك األندلسية وسقوط األندلس كاملة . – 4

 غدا ) صار ( رثاء المدن والممالك غرضاا شعريًّا ؟ علل :  س : 

 جادت قرائح الشعراء بقصائد تُنبئ ) تُخبِر ( عن حسرة ٍ وألم شديدين على مدن ذاهبة وممالك زائلة .  ج : 

 س : اذكر مظاهر شعر رثاء المدن والممالك ؟ 

 وضيق . تصوير ما حلَّ بالمدن من خراب ودمار وما نزل بأهلها من كْرٍب  -1

والتي تنتهي جميعها بـحرف    في رثاء مدينة ) بلنسيا ( (   خفاجة أبيات الشاعر ) ابن ** مثال عليها : ** 

 .  14.     راجع  صفحة    ُديار ،  ُاألقدار ،   ُاستعبار،  النارُ :  (  اُر ) 
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 الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها :  -2

ُمقارناا بين حال   في رثاء دولة بني عبّاد في  ) إشبيلية (  (   اللبانة أبيات الشاعر ) ابن مثال عليها : ** 

    الّزاد ِ،  بادِ ،  أوتاِد  ،  عبّادِ :  ( اد ِوالتي تنتهي جميعها بـحرف ) المدينة أيام حكم المعتمد بن عبّاد وبعد سقوطها . 

. 

 

 

 

 وابتعادهم عن تعاليم الدين الحنيف . ِذْكُر أسباب الهزيمة من ضعف المسلمين وانقسامهم  -3

وصف ما آلت ) وصلت ( إليه حال ملوك الطوائف  ( في   الجدّ أبيات الشاعر ) ابن ** مثال عليها : ** 

 .   شعروا ،  تذرُ :  (   ، روا   والتي تنتهي جميعها بـحرف ) رُ  بسبب سوء تدبيرهم  

 
 االستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم ودعوتهم إلى نُصرة إخوانهم .  - 4

وقد أرسل إلى  (    ةمدينة ) بلنسي بعد سقوط (  األبّار القضاعيأبيات الشاعر ) ابن ** مثال عليها : ** 

  درسا :  (   ساوالتي تنتهي جميعها بـحرف ) أبي زكريا بن حفص سلطان تونس مستنجداا لنصرة األندلس . 

 .  15.     راجع  صفحة    ملتمسا، 
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أو :   ( أشهر ما قِيَل في رثاء المدن والممالك ؟ س : علل : تُعّد نُونيّة ) أبي البقاء الّرندي

 اشتهرت قصيدة أبي البقاء الرندي أكثر من غيرها . بيّن سبب ذلك ؟ 

ألنها ال ترثي مدينة بعينها بل ترثي األندلس في مجموعها ُمدًنا وممالك . – 1  

بدأها بحكمة عامة .   -3تُعبِّر عن تجربة حقيقية عاشها الشاعر .         -2  

صّوَر ما حلَّ باألندلس من خطوب جليلة ال عزاء فيها وال تأّسَي دونها . -4  

وتبدأ بقوله :  النونبحرف  أبياتها ** نونية أبي البقاء الرندي تنتهي  

  

نونية أبي البقاء الرندي ؟ س : ما المظهر الذي تمثله   

 ج : الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها .  

 

 س : ما الخصائص الفنية لشعر رثاء المدن والممالك ؟ 

. عند الحديث عّما حّل بالمدن يتّصف بحرارة العاطفة وعمق الشعور باألسى والحزن  – 1  

: ويتجلّى ذلك في أبيات  تغلب عليه النزعة الدينية والحكمة النابعة من التجارب المريرة   -2

يتحّدث عن تداول األيام وتبّدل الحال وتقلّب الزمان . نبي البقاء الرندي حيأ  

 3-  كثرة استخدام اإلنشاء الطلبي مثل النداء واالستفهام للتحّسر والتفّجع . 
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علل : يتّصف بحرارة العاطفة وعمق الشعور باألسى والحزن ؟ س :   

 

 
 نزل بأهلها من كْرٍب وضيق . تصوير ما حلَّ بالمدن من خراب ودمار وما   -1

 .  الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها  -2

 . ِذْكُر أسباب الهزيمة من ضعف المسلمين وانقسامهم وابتعادهم عن تعاليم الدين الحنيف  -3

 االستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم ودعوتهم إلى نُصرة إخوانهم .  -4

 

 هدها الُحكم اإلسالمي إبّان ) خالل ( عصر ملوك الطوائف .  حالة الضعف واالنقسام والتفكك التي ش -1

 اشتداد المواجهة بين المسلمين وأعدائهم .  -3 التقلّبات السياسية التي سادت ذلك العصر . -2

 سقوط الحواضر اإلسالمية والممالك األندلسية وسقوط األندلس كاملة . – 4
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ويقصدها الزّوار لتحقيق آمالهم وطموحاتهم ، وكانت َمحطًّا للكرام  كانت إشبيلية شامخة عزيزة 

والكرماء . أّما بعد سقوطها فقد أقفرت من الزوار وخلت من الكرماء ، فأصبح الضيف يقتات  

 من بقايا الطعام . 

 

 

 الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها ، وذكر أسباب الهزيمة .

 

 مسالمة .فالدهُر حرٌب وإْن أبدى الجواب : 
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الجواب : البيت األول ) الدهر يفجع بعد العين باألثر ... ( ، باإلضافة إلى استخدام  

 الشاعر ألسلوب االستفهام الذي يفيد التحّسر على ما ضاع من إباء ووفاء . 

 

 
ألنها ال ترثي مدينة بعينها بل ترثي األندلس في مجموعها ُمدًنا وممالك . – 1  

بدأها بحكمة عامة .   -3تجربة حقيقية عاشها الشاعر .       تُعبِّر عن    -2  

صّوَر ما حلَّ باألندلس من خطوب جليلة ال عزاء فيها وال تأّسَي دونها . -4  

 

 
 

 مكانة المرأة في العصر األندلسي؟ أو ما مظاهر حريّة المرأة في العصر األندلسي؟ وّضحس : 

حظيت بمكانة كبيرة ، وشاركت في الحياة العامة ، وتولّت مناصب مختلفة فكانت كاتبة  ج: 

وذلك بسبب    ، وكان لكثير من النساء نفوذ سياسي مثل مريم أم إسماعيلوعالمة وشاعرة 

 . أجواء الحرّية واالنفتاح التي سادت المجتمع األندلسي

 

 ن صورة المرأة في العصر األندلسي ؟اذكر بعض األمثلة والنماذج التي تمثّل وتبيّ س : 

 : عالمة في اللغة والنحو والتفسير ولها مجلس علم .  نُضار بنت أبي حيّان الغرناطي -1
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) أميرة أندلسية  الشعر ونقده  : كانت تجمع األدباء في مجلسها لدراسة  واّلدة بنت المستكفي  -2

 . ، ابنة الخليفة المستكفي ، اشتهرت بالفصاحة والشعر ( 

   .، أسماء بنت غالب : لهما نفوذ سياسي ) زوجة سلطان غرناطة وساهمت في تثبيت حكم ابنها ( مريم أم إسماعيل -3

) لُقبت بخنساء المغرب ألنها قالت   حمدة بنت زياد المؤّدِب:   ندلسيّات الُمجيداتالشاعرات األ -4

                ، ) من أقدم شاعرات األندلس (  ُحّسانة التميمية،   شعًرا في الرثاء وكانت ُمجيدة فيه ( 

ر المشهور ابن عطية (  أم الهناء بنت القاضي  .   تميمة بنت يوسف،   حفصة الركونية، ) ابنة الُمفّسِ

 

 ة الشعر ؟اذكر األغراض الشعرية التي نظمت فيها المرأس: 

 المدح :   -1

 س : ما غاية المدح في شعر المرأة في األندلس ؟ 

وذلك للتعبير عن مشاعر الوّد واإلخالص ، أو من أجل تحقيق رغبة ذاتية مثل رفع ج : 

 ظالمة أو طلب نجدة . 

** من األمثلة على ذلك أبيات الشاعرة ) حّسانة التميمية ( في مدح ) الحكم بن الناصر ( بعد  

 أْن حقق طلبها ورفع ظالمتها ، وهذه األبيات تنتهي بحرف ) اد ، ادي ( : لرّواِد ، فرصاٍد ، 

 .  أجداِد ، غاِد ، زادي 
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 الوصف :   -2

 س: اذكر نموذًجا ) مثااًل ( على غرض ) شعر ( الوصف في شعر المرأة األندلسية ؟ 

ب ( منطقة ) وادي آش ( وصفًا بارًعا وقد جلست وصف الشاعرة ) ج:  حمدة بنت زياد المؤّدِ

 الِحَساُن كأّن عقودهن انفرطت  تتفّيأ ظالله وتبدو الحصى فيه كأنها من صفائه جواهر ، فتظنّ 

 فيه فيُسرعن إلى تلّمس عقودهن .  

 .  ظيم وهذه األبيات تنتهي بحرف ) يم ( : العميم ، الفطيم ، السقيم ، للنسيم ، الن

 

 

 ونجده في شعر َمن كانت على مقربٍة من األمراء والملوك والوزراء .  : الفخر  -3

   س: ِبَم افتخرت المرأة األندلسية في شعرها ؟

 ج: افتخرت بنسبها وجمالها وعفّتها ومهاراتها . 

 األندلسية ؟ أو ماذا يُمثّل الفخر لها ؟ س: ما أهمّية الفخر بالنسبة للشاعرة 

 الفخر ُمتنفّس لها لتُعّبِر عن كبريائها والمباهاة بنفسها .ج: 

 س : اذكر نموذًجا لغرض ) الفخر ( في شعر المرأة األندلسية ؟ 

أبيات ) تميمة بنت يوسف ( مفتخرة بنفسها حيث يصعب الوصول إليها أو أْن تنزل من   -أ

 النزوال .   ،  جميل( :  ل وهذه األبيات تنتهي بحرف )  مكانها السامي . 
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الركونية ( تفتخر بخّطها حين سألتها امرأة من أعيان غرناطة أْن تكتب لها  أبيات ) حفصة  -ب

 . الكلمِ ،   قلمي( :  ي،  ميوهذه األبيات تنتهي بحرف ) ها . شيئا بخطّ 

 

 س : اذكر الخصائص الفنية لشعر المرأة ؟ 

 جاء في معظمه قصائد قصيرة ومقطوعات تتصل بوحدة الموضوع .   -1

 .الُمتدفّقة من التكلّف ، فصوره تخضع لعاطفة المرأة بساطة التصوير وجماله وخلّوه   -2

   س : بَِم يتّصف التصوير في شعر المرأة األندلسية ؟ 

 : بساطة التصوير وجماله وخلّوه من التكلّف ، فصوره تخضع لعاطفة المرأة الُمتدفّقة .ج

 ؟ س: اذكر أمثلة تبيّن خضوع الصور لعاطفة المرأة في شعر المرأة األندلسية 

ج : قول ) حمدة بنت زياد المؤّدِب ( حين وصفت ) وادي آش ( وشبّهت ظالل األشجار في  

الوادي بحنّو األّم المرِضع على طفلها الفطيم ، وكذلك أبيات الشاعرة ) تميمة بنت يوسف (  

 التي شبّهت فيها نفسها بالشمس .  

 

مناصب مختلفة فكانت كاتبة  ج: حظيت بمكانة كبيرة ، وشاركت في الحياة العامة ، وتولّت 

وعالمة وشاعرة ، وكان لكثير من النساء نفوذ سياسي مثل مريم أم إسماعيل وذلك بسبب  

 أجواء الحرّية واالنفتاح التي سادت المجتمع األندلسي .

 

 الجواب : الفخر ) تفتخر بثقتها بنفسها (  
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 الجواب : المدح .

 

 بجمالها ( .الجواب : الفخر ) تفتخر الشاعرة 

 

شبّهت نفسها بالغصن المثمر وبالبدر ، وفي المقابل شبّهت غيرها بالغصن غير  الجواب : 

 المثمر وبكوكب المشتري . 

 

 *** مالحظة : درس ) الموّشح ( محذوف وغير مطلوب . 
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ا في بنائه الحضاري والفكري ؟   س : علل : يُعتبر المجتمع األندلسي ُمجتمعاا متميّزا

بسبب امتياز المجتمع األندلسي إبّان الُحكم العربي بالتنّوع الثقافي والتفاعل االجتماعي ، حيث تألََّف  ج:  

من عناصر مختلفة األعراق واألديان من عرب وبربر وإسبان ومسيحيين ومسلمين ويهود وغيرهم . وقد  

ا في بنائه الحضاري والفكري   تفاعلت هذه العناصر تفاعالا عميقاا جعل من المجتمع األندلسي مجتمعاا متميّزا

 وهذا بفضل سياسة ُحّكام األندلس القائمة على التعايش والتسامح واحترام مكّونات المجتمع األندلسي .  

 

 علل : تفاعلت العناصر المختلفة من األعراق واألديان في المجتمع األندلسي تفاعالا عميقاا ؟  س :

 القائمة على التعايش والتسامح واحترام مكّونات المجتمع األندلسي . هذا بفضل سياسة ُحّكام األندلس ج: 

 س : اذكر المظاهر التي تناولها الشعر االجتماعي ؟ 

 : تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح  -1

مثل خروج الناس لمراقبة هالل العيد وتبادل التهاني بهذه المناسبة ، كقول الشاعر ) أبي  

 . يظهر في أبيات شعرية تنتهي بحرف ) الراء ( : أذكر ، أصفر ، أكثر ، حسن بن هارون الشنتمري ( ال

 

 

مثال آخر : أبيات ابن زيدون يُهّنِئ فيها حاكم قرطبة ) أبا الوليد بن جهور ( في العيد ، في  

 . 29.  راجع صفحة   قابلُ ،   األصائلُ ( :   لُ أبيات شعرية تنتهي بحرف ) 
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** ومن عادات األندلسيين ) لبس الثياب البيضاء في األفراح واألحزان ( ، ومثال عليها أبيات 

 . الحسن الحصري ( التي تنتهي بحرف ) اب ( : الصواِب ، الشباِب الشاعر ) أبي 

 

 

 ، ومنحهم حريّة العبادة وإقامة الكنائس . مشاركة المسيحيين في األندلس مناسباتهم   -2

ومثال عليها أبيات الشاعر ) حّسان بن أبي عبدة ( التي تنتهي بحرف ) را ( : استعبرا ،  

 . ُمكثرا  األخضرا ، العنبرا ، ال

 

 

 سؤال : ما مظاهر حريّة المسيحيين في األندلس ؟ 

 الجواب : تّم منحهم حرّية العبادة وإقامة الكنائس واالحتفال بأعيادهم كالنيروز والمهرجان .  

 

 وْصف الِمَهن التي يعمل فيها الناس ، وتصوير معاناتهم :  -3

ًرا كساد ِحرفة ) الِوراقة ( و  األندلسي (ومثال عليها أبيات الشاعر ) ابن سارة  التي   مصّوِ

 . 30تنتهي بحرف ) اُن ( : الحرماُن ، عرياُن . صفحة 
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 كالقصور والمساجد والكنائس : وصف مظاهر التطور العمراني  -4

التي  ) الزاهي ( في إشبيلية و في وصف قصر (  ابن وهبونومثال عليها أبيات الشاعر ) 

 .  هالال،  ختياال ، ا  جماال،   لكماال( : ا  التنتهي بحرف ) 

 

 س : اذكر الخصائص الفنية للشعر االجتماعي في العصر األندلسي ؟

 جاء في معظمه مقطوعات شعرية قصيرة وال سيّما عند وصف الِمهن وتبادل التهاني .   -1

االجتماعية السائدة في المجتمع األندلسي مثل : ليلة العيد ،  يُوّظف اللغة السهلة واأللفاظ   -2

 المهرجان ، الِوراقة . 

كتشبيه صاحب الِوراقة ويوظف الصور الشعرية السهلة يميل إلى المعاني البسيطة    -3

 بصاحب اإلبرة التي تكسو الناس ، وأثر الصوم في الهالل حتى غدا ) صار ( نحياًل .  

 

 

ايش والتفاعل في مظاهر شتّى من بينها احترام جميع مكّونات المجتمع  تجلّى التع الجواب :

األندلسي ومشاركة أتباع األديان المختلفة المناسبات في ما بينهم ومنحهم حرية العبادة وبناء 

 الكنائس وتبادل التهاني . 

 

الثياب   السعيدة وفي وارتداء خروج الناس لمراقبة هالل العيد وتبادل التهاني بهذه المناسبة 

 .  البيضاء في األفراح واألحزان 
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 وصف المهن التي يعمل بها الناس وتصوير معاناتهم .  الجواب :

 

 وصف مظاهر التطور العمراني .  الجواب :

 

 الجواب : مشاركة المسيحيين أعيادهم واالحتفال بها .  

 

 تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم ، وتبادل التهاني في األعياد . الجواب :

 

 * األبيات مقطوعة شعرية قصيرة .      

* يوظف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعية السائدة في المجتمع األندلسي مثل : ماء ، ورد ،  

 ن ، ليهنك ، سرور .ثوب حس

* الصور الشعرية البسيطة ، فقد شبّه جلد النعجة وفروها األسود بالليل المظلم الذي زال عن  

 بياض الفجر ، وشبّه العيد بالوافد المؤنس . 
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 : تأثر بالنثر في المشرق العربي .  الجواب     س: بَِم تأثر النثر في األندلس ؟

 المشرق الذين تأثر بهم االندلسيون ؟ س: اذكر أشهر ُكتاب 

 ج : ابن المقفّع ، الجاحظ ، ابن العميد ، أبو حّيان التوحيدي . 

 س : ما الفنون النثرية التي تأثر بها األندلسيون بكتّاب المشرق ؟ 

 ج : الرسائل الديوانية والشخصية والخطب والوصايا .

 في األندلس ؟ س: ما الفنون النثرية التي  أبدع فيها كتّاب النثر

 ج : فّن الرسائل األدبّية التأليفّية وفن القصص الفلسفية .  

 

 س : عّرف الرسائل األدبية التأليفية ؟ 

هي مجموعة رسائل أدبّية تتنّوع أهدافها بين الترفيه عن النفس بما تلذّ قراءته ، وشرح  ج: 

 الحقائق بأسلوب قصصي خيالي ، ُمصّورة عواطف الناس وأهواءهم في حياتهم الخاصة والعامة . 

 

  األندلسي؟كثرة القصص الفلسفية التأمليّة في العصر س: بيّن الهدف من الكتابة التأليفية ؟ أو علل 

الحقائق بأسلوب قصصي خيالي ، ُمصّورة عواطف  الترفيه عن النفس بما تلذّ قراءته ، وشرح  ج:

 الناس وأهواءهم في حياتهم الخاصة والعامة . 

 س : اذكر أشهر الرسائل األدبية التأليفية ؟ 

 ف :  طوق الحمامة في األُلفة واألاُلّ  -1

أقسامها   سبب التأليف  المؤلف 
 وترتيبها 

 موضوعها 

هي رسالة رّد بها على سائل بعث إليه من   ابن حزم
مدينة ) ألمرية( يسأله أْن يُصنّف له رسالة  
في صفة الحّب ومعانيه وأسبابه وأغراضه  

 وما يقع منه على سبيل الحقيقة . 

تقع في  رسالة 
 ثالثين باباا  

تناول فيها الحّب ونشأته وتطّوره  
  وأغراضه ودرجاته وأنواعه

 ومكامن السعادة والتعاسة فيه .  

 

 . 
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 ( لقراءة نموذج من هذه الرسالة . ) مهم جدا ( .   33+ 32** راجع كتاب القضايا صفحة )  

 س : اذكر الخصائص الفنية لرسالة ابن حزم ؟ 

: مثل قوله :"فترى الناظر ال يطرف ،  تستخدم عبارات قصيرة سلسة بعيدة عن التكلّف  -أ

 يتنقّل بتنقّل المحبوب ، وينزوي بانزوائه ، .... الشمس "  

تعالج عاطفة الحّب من منظور إنسانّي مستخدًما التسلسل المنطقي ، فأول عالمات الحّب  -ب 

 عند ابن حزم إدمان النظر ثم اإلقبال بالحديث ... 

   تستشهد بالشعر لتوّضح المعنى . -ج 

 

 رسالة التوابع والزوابع :   – 2

 موضوعها  أقسامها وترتيبها  سبب التأليف  المؤلف 

إّن ابن شهيد لم يَنل من   شهيدابن 
أدباء عصره وعلمائه إال  

النقد فأراد أْن يُثبت لنظرائه  
 قدرته على الكتابة . 

اخترع فيها شياطين  رسالة 
 للشعراء والُكتّاب المشهورين

ونثره ما من شعره ليُسمعهم  
يحملهم على االعتراف له  

    بالتفوق والعبقرية في زمانه. 

ُعِرضت فيها آراء ابن شهيد  
النقدية واالعترافات له بالتفوق  

والعبقرية في زمانه ممن ناقشهم  
 من شياطين الشعراء والُكتّاب . 

 

 سّمى ابن شهيد رسالته بـ : ) التوابع والزوابع ( ؟ س : علل :  

   .  - في ما عداه   –أبطالها من الشياطين كل ّ واتّخذ ) التابعة والزوبعة(  حها عالم الجّن ألنه جعل مسرج : 

 س : ما المقصود بـ : التوابع والزوابع ؟ 

التوابع : جمع ) تابع أو تابعة ( وهو الجّنّي أو الجنّية ، ) الزوابع ( : جمع ) زوبعة ( وهو اسم  

 شيطان أو رئيس الجّن . 

 قدرته على الكتابة ؟  أْن يُثبت لنظرائهكيف استطاع ) ابن شهيد ( س : 

 المشهورين قام باختراع شياطين للشعراء المشهورين والُكتّاب النابهين  -أ  

   ليُسمعهم من شعره ونثره ما يحملهم على االعتراف له بالتفوق والعبقرية في زمانه .

ومناقشات لغوّية تجلّت فيها آراء ابن شهيد النقدية  جرْت بينه وبينهم مطارحات أدبية   -ب

 واعترفوا بتفوقه وجودة أدبه .  

 وّجه ابن شهيد رسالة لشخص كّناه ) أبو بكر ( وهو شخصية خيالّية .    -ج
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الحقائق بأسلوب قصصي خيالي ، ُمصّورة  ج: الترفيه عن النفس بما تلذّ قراءته ، وشرح 

 عواطف الناس وأهواءهم في حياتهم الخاصة والعامة . 

 
   .  - في ما عداه   –ألنه جعل مسرحها عالم الجّن ) التابعة والزوبعة( واتّخذ كل ّ أبطالها من الشياطين ج : 

 
التسلسل المنطقي ، فالحبُّ    -2رة سلسة بعيدة عن التكلّف . استخدمت عبارات قصي -1ج: 

   بالوصف يترقّى منه إلى المراسلة والمكاتبة ، فالهمُّ والَوْجُد والسهر على غير اإلبصار .

 استشهدت بالشعر لتوضيح المعنى .  -3

 

اتّصاله بتوابع الشعراء والُكتّاب ، فناقشهم وناقشوه ، وأنشدهم ج: عن طريق  

ا من   وأنشدوه ، وعرض في أثناء ذلك بعض آرائه النقدية في األدب واللغة ، وكثيرا

 نماذج شعره ، ودافع عن فنّه . 
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 الموضوع  سبب التأليف 

إّن ابن شهيد لم يَنل من أدباء عصره وعلمائه   التوابع والزوابع 
إال النقد فأراد أْن يُثبت لنظرائه قدرته على  

 الكتابة . 

فيها آراء ابن شهيد النقدية  ُعِرضت  
واالعترافات له بالتفوق والعبقرية في  

زمانه ممن ناقشهم من شياطين  
 الشعراء والُكتّاب. 

هي رسالة رّد بها على سائل بعث إليه من   طوق الحمامة 
مدينة ) ألمرية( يسأله أْن يُصنّف له رسالة  
في صفة الحّب ومعانيه وأسبابه وأغراضه  

 بيل الحقيقة . وما يقع منه على س

تناول فيها الحّب ونشأته وتطّوره  
وأغراضه ودرجاته وأنواعه ومكامن  

 السعادة والتعاسة فيه .  

 

 

 
 أو : بيّن هدف ابن طفيل من قصته ؟  القصص الفلسفية التأملية في العصر األندلسي ؟س: علل : كثرت 

 فكرهم وفلسفتهم وآرائهم .ج : ألّن ُكتّابها كانوا يتّخذونها وسيلة للتعبير عن  

 الفلسفية التأمليّة ؟ س: اذكر أمثلة على القصص 

 ج: قصة ) حّي بن يقظان ( البن طفيل . 

 ما موضوع قصة ) حّي بن يقظان ( البن طفيل ؟ س : 
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 كيف توّصل هذا الطفل ) حّي بن يقظان ( إلى الحقيقة ؟ س: 

 

 ** ُملّخص القصة : 

اشتّد الجوع بالطفل ) حّي بن يقظان ( وهو في الجزيرة المهجورة ، فأخذ يبكي حتى سمعت  

الطفل كيف تعلّم من  صوته ظبية فقدت ولدها ، فأرضعته واعتبرته ِعوًضا عن ولدها . ويسرد 

الطبية كثيًرا من المعارف ، ثم تموت الظبية فيقف على جثّتها في حيرة ويشّق صدرها لمعرفة  

ها ، فيكتشف أّن شيئًا ما قد فارق جسدها وبه تكون الحياة ، ثم يهتدي إلى طريقة دفنها ما أصاب 

ثم يعتمد على نفسه في اكتشاف ضروريات الحياة من نار وبعض ألوان  بعد أْن تعفّن جسدها ، 

الطعام . يقول : وقد صادَف أْن رأى ناًرا اشتعلت في شجر كثيف ، فرأى منظًرا ُمخيفا ، ولكن  

منحه هللا من القوة والجرأة مّد يده إلى النار فأحرقت يده ، فاهتدى إلى أْن يمسك النار من  بما 

الجهة الصحيحة التي لم تشتعل بعد ، فكان يزيد أُنسه لياًل ألنها كانت تقوم مقام الشمس في  

   إليه .الضياء ، واعتقد أنها أفضل األشياء 

 ( .  37+  36اقرأ القصة من الكتاب صفحة )  مالحظة : ** 

 س : ما الخصائص الفنية لقصة ) حّي بن يقظان ( أو ألسلوب ابن طفيل ؟ 

 

 

 ج : لكي تكون وسيلة للتعبير عن فكره وفلسفته وآرائه .
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التأثّر بالقرآن الكريم : قصة الغراب الذي بعثه هللا ليُعلّم ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه ،   -أ

 .  31المائدة آية فالقصة واردة في سورة 

ل والتفّكر في الكون : حين أخذ في تصفُّح األشياء التي في عالم الكون والحياة على   -ب التأمُّ

 اختالف أنواعها وميّزها عن بعضها . 

   دقّة الوصف : وذلك حين وصف طريقة تعلّمه دفن جثّة الظبية وحواره مع نفسه .  -ج

 

 

 الهدف من التأليف  سبب التسمية 

أنه جعل مسرحها عالم الجن ، واتخذ كّل   التوابع والزوابع 
 .    -في ما عداه  – أبطالها من الشياطين 

إّن ابن شهيد لم يَنل من أدباء عصره  
وعلمائه إال النقد فأراد أْن يُثبت  

 لنظرائه قدرته على الكتابة . 

أراد ابن طفيل أْن يعرض من خالل   نِسبة ا إلى بطل القصة ) حّي بن يقظان (  حي بن يقظان 
القصة فكره وفلسفته وآراءه في  

 الكون والوجود .  
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 س: ما الذي أصاب األقطار العربية واإلسالمية في العصرين األيوبي والمملوكي ؟ 

 .  الغزو الصليبي والمغوليأصابتها أحداث ِجسام وتفكك سياسي وعسكري بسبب ج: 

 قّدمه األدب في األحداث التي رافقت الغزوين الصليبي والمغولي ؟ ما الدور الذي س : 

ج: كان لألدب دور كبير في تصوير تلك األحداث ، واستنهاض ِهمم المسلمين وحثّهم على  

 الجهاد وتحرير أراضي المسلمين . 

 

 

 س : ما أسباب ظهور شعر الجهاد ؟ 

ّي امتّد من أواخر القرن الخامس تعّرضت ديار اإلسالم في المشرق العربّي لغزو صليب -أ

 الهجري إلى أواخر القرن السابع الهجري .

داخلية بين أمراء الدول اإلسالمية وقادتها فضعفت قوتهم العسكرية شهدت هذه الِحقبة نزاعات  -ب

 مما جعل دول أوروبا تغزو المشرق العربي وتحتل مدنه تحت ُمسّمى ) الحروب الصليبية ( . 
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 لقادة الذين تصّدوا للغزو الصليبي ؟ س: اذكر أشهر ا 

 ج : نور الدين زنكي ، صالح الدين األيوبّي ، عماد الدين زنكي . 

 س : ما دور هؤالء القادة في مواجهة الغزو الصليبي ؟ 

ج : عملوا على توحيد صفوف المسلمين في بالد الشام ومصر لمواجهة هذا الغزو وتحرير ما 

 األعداء بعد حروب طاحنة .  احتله 

 س : بيّن دور الشعر في مقاومة الغزو الصليبي ؟ 

 واكب الشعر الحروب وصّور أحداثها تصويًرا دقيقًا وأشاد بفتوحاتها ومدح أبطالها .  -1

 ال يكاد يخلو ديوان شعر من قصائد البطوالت . ب هي الصبغة العامة لموضوعاته فصارت هذه الحرو -2

وصف النكبات التي مّر بها المسلمون من جرائم وحشّية ارتكبها الصليبيون في القدس    -3

 .   سالميةالمدن اإلغيرها من و 

 س : عايش الشعر أحداث العصر األيوبي والمملوكي في مضامين ثالثة . اذكرها ؟ 

 تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبيين :  -1

 

 . 41وتنتهي أبياتها بحرف ) الميم ( : للمراحم ، بالصوارم ، نائم ، بالمناسم .  راجع صفحة   
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بكي ما حّل بالمسجد األقصى بعد وفاة صالح الدين وكذلك أبيات الشاعر ) ابن المجاور ( ي 

األيوبي ، ويربط بين األماكن المقدسة في أحزانها ، وتنتهي أبياتها بحرف ) ات( : بالبًُكرات ،  

 . 41الصلوات ، الترحات ، عرفات .  راجع صفحة  

 

 عوة إلى تحرير المدن وال سيّما بيت المقدس : الد – 2

 

( يدعو القائد نور الدين زنكي إلى إنقاذ بيت    ومن األمثلة على ذلك ، قصيدة ) ابن القيسراني

المقدس في قصيدة يُعارض فيها أبا تمام في قصيدته المشهورة ) فتح عمورّية ( وتنتهي أبياتها 

 بحرف ) ُب ( : الُكتُب ، الُخطُب ، تعُب ، مرتِقُب .
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 تسجيل االنتصارات والتهنئة بالفتوحات وال سيّما فتح بيت المقدس :  -3

 

هـ ،   583* ومن األمثلة على ذلك قصيدة الشاعر ) ابن الساعاتي ( في فتح ) طبرية ( سنة *

وقد نّوه بهذا الفتح المبين وأشاد بالبطل الُمظفّر صالح الدين صاحب النصر األغّر ، وبّين  

مكانة هذا الفتح العظيم وارتباطه بمكة والقدس . وتنتهي أبياتها بحرف ) نا ( : المؤمنينا ،  

 . سينامينا ، ثمينا ، عيونا ، الالمض

 

 

هـ ( ، حصلت معركة حطين الخالدة التي انتصر فيها المسلمون   583** وفي نفس السنة ) 

 وتّم تحرير ) بيت المقدس ( ثم معظم بالد الشام .

  

 

 س : هات أمثلة على أصداء تحرير القدس بعد االنتصار في معركة حطين في الشعر ؟

 .   43ص تنتهي األبيات بحرف الراء : نذروا ، منتشر ، تنفطر ، الصغر ()  نابلسيالرشيد القول  -أ
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  -ب

 

 .  الحجبِ ** وتنتهي أبياتها بحرف ) ِب ( : الطلِب ، تشِب ، الكتِب ، 
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 ما مضامين شعر الغزو المغولي ؟ س : 

 تصوير سقوط المدن :  -أ

** كان سقوط ) بغداد ( مؤلًما ، فنظم الشعراء المراثي فيها ، ومن األمثلة على ذلك قول  

   ار .ساروا ، ديّار ، إقفار ، آثار ، فجّ الذي تنتهي أبياته بحرف ) الراء ( : الشاعر ) تقي الدين بن أبي اليسر ( 

 

 

( على يد القائد المغولي ) غازان ( ، وقد بّين الشاعر ) علي ** سقوط مدينة ) دمشق 

وسبّي للنساء    داألوتاري ( ما حّل بهذه المدينة من قتل للنفوس ونهب لألموال واسترقاق لألوال

 . ، وتنتهي أبياتها بحرف ) اد ( : البالد ، الفساد ، األوالد  

 

:   تاالنتصاراتسجيل  –ب 
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   طحناا خشناا.  ( تزبن الحرب الناس يعني تصدمهم فهي زبون // الجريش : ما ُطِحَن من الَحبّ 3)  // ( دحوضه: بطالن الكفر 1)

 اذكر الخصائص الفنيّة لشعر الجهاد في العصرين األيوبي والمملوكي ؟ س : 
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 ، الرشيد النابلسي ، شهاب الدين محمود الحلبي ، ابن الساعاتي ، ابن القيسراني ، ابن المجاور.  ج: األبيوردي

 

معركة حطين الخالدة عي الموقعة الفاصلة في التاريخ اإلسالمي ، انتصر فيها المسلمون بقيادة صالح  ج:  

عظم ما كان ُمحتالًّ من ديار  وتمكنوا من تحرير بيت المقدس ثم تحرير مالدين األيوبي على الصليبيين ، 

اإلسالم في بالد الشام . ترك هذا النصر أصداء طيبة في نفوس المسلمين الذين قّرت عيونهم باسترداد  

 بيت المقدس ، بعد أْن طال العهد على احتالله ، يقول الرشيد النابلسي :  

 

 

 

 

 

 ابةاإلج
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 يل االنتصارات والتهنئة بالفتوحات وال سيّما فتح بيت المقدس .: تسج اإلجابة

 اإلجابة

 اإلجابة
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تبدو في األبيات حرارة العاطفة جليّة ، حيث كّرر الشاعر كلمة ) لهفي ( ، إضافة ا إلى  

تعبيرات الشكوى والموازنة بين حال دمشق قبل سقوطها وبعده ، وهذا مما ال تصنُّع فيه وال  

ع .    مجال فيه إال للجّدية وبث الشكوى والتفجُّ

 

 

 

 

 لوكي األيوبي والمم: العصران  العصر األندلسي

من مظاهر شعر رثاء المدن والممالك في   -1

 هذا العصر .

صدى الغزو الصليبي والغزو المغولي في   -1

 الشعر .

تصوير ما حّل بالمدن من خراب ودمار ،    -2

 وما نزل بأهلها من كرب وضيق . 

تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي    -2

 الصليبيين . 

الدعوة إلى تحرير المدن وال سّيما بيت   -3 وحاضرها . الموازنة بين ماضي المدن  -3

 المقدس .

االستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم   -4

 ودعوتهم إلى نُصرة إخوانهم . 

تسجيل االنتصارات والتهنئة بالفتوحات وال    -4

 سيّما فتح بيت المقدس . 

 

 

 اإلجابة
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 وّضح مفهوم المدائح النبوية أو المديح النبوي ؟ س: 

فّن شعرّي يُعنى ) يهتم ( بمدح النبي محمد صلى هللا عليه وسلم وتعداد صفاته الُخلُقّية  ج : هي 

والَخْلقية ، وإظهار الشوق لرؤيته وزيارته ، وزيارة األماكن المقدسة التي ترتبط بحياته ، مع  

 ِذْكر معجزاته المادية والمعنوية ، واإلشادة بغزواته .  

ا ( ال رثاءا؟ س : علل سبب تسمية شعر   المديح النبوي بهذا االسم ؟ أو : علل تسميته ) مديحا

ج: ألّن الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم حيٌّ في نفوس المسلمين برسالته وُسّنته ومبادئه  

 التي بُِعَث من أجلها .  

 

 األيوبي والمملوكي؟أصبح فّن المديح النبوي ظاهرة تسترعي االنتباه في العصرين : س : علل :  

بسبب ما تعاقب على المسلمين من ويالت ومصائب وأحزان ، وقد القى الكثيرون القهر   -ج: أ

تترية من الشرق ، فتوّجه الناس  واأللم وخاصة بعد الهجمات الصليبية من الغرب والهجمات ال

 .للتضّرع هلل والتوّسل برسوله الكريم ليكون شفيعًا لهم وينجيهم من النوائب 

كثَُر النظم في المديح النبوي وكان الناس يجدون فيه فرحتهم وسعادتهم وأصبح الناس   -ب

    يتدارسونه في مجالسهم وأماكن عبادتهم . 

 اذكر أبرز شعراء المديح النبوي وأسماء دواوينهم ؟ س: 

 اسم ديوانه  اسم الشاعر

 معارج األنوار في سيرة النبي المختار  الصرصري -1

 بُشرى اللبيب بذكرى الحبيب  ابن سّيد الناس اليعمري -2

 منتخب الهدية في المدائح النبوية  المصري ابن نباتة  -3

 فرائد األشعار في مدح النبي المختار ابن العطار الدنيسري  -4

 شفاء الكليم بمدح النبي الكريم  ابن عربشاه الدمشقي -5
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 النبوي في العصرين المملوكي واأليوبي ؟ س: اذكر أشهر َمن يُمثّل ظاهرة المديح 

 س: بماذا اشتهر البوصيري ؟   الجواب : بمدائحه النبوية ( . )         ج : البوصيري .

 س: اذكر أشهر قصائد المديح النبوي أو اذكر اسم شهر قصائد البوصيري في المديح النبوي؟ 

 .  ج: أشهر قصائده ) البُْردة ( المعروفة باسم ) الكواكب الدُّّرية في مدح خير البرّية (  

 تًـا ( ومطلعها : بي  162** تقع قصيدة البردة في مئة وثنين وستين بيتًا ) 

 

 ردة ( للبوصيري أو اذكر موضوعات شعر المديح النبوي؟ ) البُ س : اذكر موضوعات قصيدة

للعرب  وقيادته يعرض بُغيته بمدح الرسول صلى هللا عليه وسلم فيتغّنى بصفاته وسيادته   -1

   والعجم وحاجة الناس إلى شفاعته .

 

منزلة الرسول صلى هللا عليه وسلم الرفيعة ،   التلمساني () محمد بن سليمان يبيّن الشاّب الظريف  -2

   :  والتوّسل إليه وطلب الشفاعة منه للنجاة من عذاب النار ، فاآلمال معقودة عليه ، فقال
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، كما في قصيدة ) أبي  وصف معجزاته وال سيّما معجزة اإلسراء والمعراج وصفاا دقيقاا  -3

 بيتًـا ( :   850جاوزت ثمانمئٍة وخمسين بيتًـا )زكريا يحيى بن يوسف الصرصري ( التي ت

 

 

 

ِذكر غزواته وفضيلة جّده عبد المطلب ، وأشاروا إلى ِذكره والثناء عليه في الكتب   -4

 ومثال ذلك قول ) ابن الساعاتي ( ُمعارًضا قصيدة ) كعب بن زهير ( : السماوية . 

 

 

 س : اذكر الخصائص الفنية لشعر ) المديح النبوي ( ؟ 
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ج: ألّن الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم حيٌّ في نفوس المسلمين برسالته وُسنّته  

 ومبادئه التي بُِعَث من أجلها .   

 

 اسم ديوانه  اسم الشاعر

 معارج األنوار في سيرة النبي المختار  الصرصري -1

 بُشرى اللبيب بذكرى الحبيب  ابن سّيد الناس اليعمري -2

 منتخب الهدية في المدائح النبوية  نباتة المصري ابن   -3

 فرائد األشعار في مدح النبي المختار ابن العطار الدنيسري  -4

 شفاء الكليم بمدح النبي الكريم  ابن عربشاه الدمشقي -5

 

 

ج:  بسبب ما تعاقب على المسلمين من ويالت ومصائب وأحزان ، وقد القى الكثيرون القهر 

د الهجمات الصليبية من الغرب والهجمات التترية من الشرق ، فتوّجه  واأللم وخاصة بع

الناس للتضّرع هلل والتوّسل برسوله الكريم ليكون شفيعاا لهم عند هللا لكي ينجيهم من النوائب  

 التي كادت تقضي على وجودهم  . 

 

اب النار ؛  وطلب الشفاعة منه ، للنجاة من عذالتوسُّل إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم  -أ

 يقول الشاّب الظريف : فاآلماُل معقودة عليه ، 
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 وصف معجزاته وال سيّما معجزة اإلسراء والمعراج وصفاا دقيقاا ، يقول الصرصري  : -ب

 

 

 

 

 ) ُمعارًضا قصيدة كعب بن زهير ( :  قول ابن الساعاتي 

 

 

ولقد لقيت  تُعّد قصيدة كعب بن زهير من أوائل ما قِيَل في مدح النبي صلى هللا عليه وسلم ، 

اهتماًما كبيًرا من القدماء والُمحدثين ، وعارضها كثيرون ، كونها حافظت على القالب العاّم  

للقصيدة الجاهلية ، وحرص الشعراء على اإلفادة من صورها وألفاظها ، وهي تمثل تحّدًيا  

وأيًضا ِلما فيها من شعراء فيتبارون في معارضتها إلثبات قدراتهم واالعتداد بأنفسهم ، لل

العاطفة الدينية ، إضافة ً إلى أّن البحر الذي نُِظمت عليه هو البسيط وهو من البحور المحببة  

  والُميّسرة لدى الشعراء . 
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 يه وسلم . تبرز فيها العاطفة وتدفّق المشاعر تجاه الرسول صلى هللا عل

 

 تأثرت مضامينها بالقرآن الكريم ) حادثة اإلسراء ( .  

 

إلقبال الناس عليها بشغف ولهفة ، وهم يجدون فيها فرحتهم وسعادتهم وراحتهم النفسية ،  

 و يتدارسونها ويُنشدونها  في مجالسهم ومحافلهم وأماكن عبادتهم . 

 

صلى هللا عليه وسلم ، وسيادته  بسبب تعدُّد موضوعاتها ، فهي تتغنى بصفات الرسول 

وقيادته للعرب والعجم ، ووصف معجزاته ، وخاصة وصف حادثة اإلسراء والمعراج وصفاا  

 ، وحاجة الناس إلى شفاعته .  دقيقاا 

 

 اذكر بعض الفنون النثرية الجديدة في العصرين األيوبي والمملوكي ؟ س: 

 ج: أدب الرحالت ، التأليف الموسوعي .  
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 س : علل : يُعّد أدب الرحالت من أبرز الفنون األدبية النثرية وأمتعها وأقربها إلى القّراء؟ 

اللتصاق هذا الفن بواقع الناس وحياتهم ، وامتزاجه بفنون أخرى كالقصص والُمذّكرات  ج: 

 والتراث الشعبّي واليومّيات . 

 

 اذكر ِسمات وصفات ُكتّاب أدب الرحالت ؟ س: 

 رّحالة متنوعون في ثقافاتهم وعلومهم ممن استهوتهم المغامرة والسفر والترحال .  -أ

اهتماماتهم في ما ينقلون من مشاهداتهم في البالد من حديث عن عادات الناس اختالف  -ب

 وتقاليدهم وثقافاتهم ولغاتهم وطرق عيشهم ومعتقداتهم الفكرية والمذهبية .

 نقل جغرافية البالد ومناخها وآثارها وتوزيع السّكان فيها وطبيعتهم ومعالم حضارتهم .  -ج

 

 دب الرحالت في ما ينقلون من مشاهداتهم في البالد ؟ س: علل : اختالف اهتمام ُكتّاب أ

 ج : بسب اختالفهم في ثقافاتهم وعلومهم . 

 

 علل : أدب الرحالت ذو قيمة علمية كبيرة ؟ س: 

ج: كونه )ألنه ( وثائق تاريخية وجغرافية واجتماعية وثقافية يُعتَمد عليها لمعرفة أحوال البالد  

 المكانّية والسكانية . 

 أشهر الرحالة في العصرين : األيوبي والمملوكي ؟ اذكر س: 

 ج: ابن ُجبير ، ابن بطوطة . 
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 : علوم الدين .   وابج ال               ثقافة ابن جبير ؟ما مصادر  س:

 س: ما المجاالت التي برزت فيها ميول ابن جبير ؟     

 ج: علم الحساب والعلوم اللغوية واألدبية ، الكتابة شعًرا ونثًرا . 

 : بسبب ظهور مواهبة الشعرية والنثرية .  الجواب    ل : َعِمل ابن جبير كاتباا ؟ س: عل

 

 س: أين دّون ابن جبير مشاهداته ومالحظاته أثناء رحالته ؟ أو : ما اسم رحلته ؟ 

 ج: دّونها في يومّيات ُسميت باسم : ) تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار ( .

 

 بن جبير في رحلته ؟ س: ما أبرز الجوانب التي تناولها ا

 وصف فيها البيت الحرام والمسجد النبوي ودمشق والعراق .  -

 والحصون والمشافي . وصف األسواق واألسوار  -

 وصف األحوال االقتصادية والسياسية واالجتماعية لساكني البلدان التي مّر بها ودرجة االستقرار فيها.  -
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 المسلمين . : أمير الرّحالة  الجواب        س: ما لقب ابن بطوطة ؟ 

 س: صف خط سير رحلة ابن بطوطة ؟ 

 هـ فطاف قارتي آسيا وأفريقيا وبعض بلدان قارة أوروبا . 725انطلق من مدينة ) طنجة ( سنة ج : 

 سنة ( .  30يُقارب الثالثين عاًما )  : ما الجواب     س: كم استغرقت رحلة ابن بطوطة ؟ 

 مير الرحالة المسلمين ( ؟ أ س: علل : لُقَّب ابن بطوطة بـ ) 

آسيا ( سنة ، وألنه ارتحل إلى قاّرات متعددة شملت   30ألّن رحلته أطول رحلة فاستغرقت )  

فاجتاز مسافات بعيدة لم يسبق ألحد أْن اجتازها وألنه أشهر   وأفريقيا وبعض بلدان قارة أوروبا

 الرحالة المسلمين .  
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 س : ما األشياء التي وصفها ابن بطوطة في رحلته ؟ 

وصف البلدان التي زارها ومواقعها والمسافات بينها ومظاهر العمران فيها ، وحّكامها ج: 

داللتها ، كما وصف األطعمة وأنواعها وعادات أهلها وألبستهم وألوانها وأشكالها وحيويتها و 

 وطريقة صناعتها . 

َن فيها ابن بطوطة رحلته ؟ س:   ما اسم الكتاب ) أو الرحلة ( التي دوَّ

 ج: دونها في كتاب ) تُحفة النّّظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار ( .

 ء من وصف رحلة ابن بطوطة إلى جزيرة سيالن :جز     

 

 

 

 

 

 

 

 ا ( جزيرة سيالن هي ) سيرالنكا ( حاليَّ 
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 س: ما الخصائص الفنية ألدب الرحالت ؟ 

 

 

 

ج: بسبب التصاق هذا الفن بواقع الناس وحياتهم ، وامتزاجه بفنون أخرى كالقصص  

 والُمذّكرات والتراث الشعبّي واليوميّات . 

 

 ج: بسبب تنّوع ثقافتهم وعلومهم . 

 

وثائق تاريخية وجغرافية واجتماعية وثقافية يُعتَمد عليها لمعرفة أحوال  كونه )ألنه ( ج: 

 البالد المكانيّة والسكانية .

 ابن بطوطة 

 ُجبيرابن 
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آسيا وأفريقيا  ( سنة ، وألنه ارتحل إلى قاّرات متعددة شملت  30ألّن رحلته أطول رحلة فاستغرقت ) 

 ها وألنه أشهر الرحالة المسلمين .  فاجتاز مسافات بعيدة لم يسبق ألحد أْن اجتاز   وبعض بلدان قارة أوروبا

  

 الجناس والسجع  اللغة  التأثُّر بالقرآن الكريم  

أورد قوله تعالى :"   النص األول 
اركض برجلك هذا  

 ُمغتسل بارد وشراب " 

تمتاز بعض مفرداته  
الصم ، الصالب بالصعوبة ) 

 ، مذانب ، األراقم ( 

وّظف الكاتب بعض الُمحّسنات البديعية 
جتليناها ،  ا -كالسجع ) استقريناها 

، والجناس مثل :  البساتسن ( -الرياحين
 ) الَمشِرق والُمشِرق (. 

تأثر بقول هللا تعالى:"   النص الثاني 
فجعلناهم أحاديث  

 ومّزقناهم كّل ممّزق " 

اللغة سهلة والمفردات ذات 
 معاٍن سهلة . 

عدم الميل إلى المحسنات 
 البديعية .   
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 متروك للطالب .

 

 

 ؟ الزدهار فن الرسائل في العصرين األيوبي والمملوكي  األسباب السياسيةس: بّين 

 

 الزدهار فن الرسائل في العصرين األيوبي والمملوكي ؟  يةجتماعاألسباب االس: بّين 

 

 الزدهار فن الرسائل في العصرين األيوبي والمملوكي ؟  ية علماألسباب الس: بّين 
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 س: ما المقصود بـ ) ديوان اإلنشاء ( ؟ 

 

 اذكر أسماء أشهر ُكتّاب الرسائل في العصرين األيوبي والمملوكي ؟ س: 

 القاضي الفاضل     -1

 صاحب كتاب )خريدة القصر وجريدة العصر في ذكر شعراء العصر ( . العماد األصفهاني :   -2 

 محيي الدين بن عبد الظاهر .   -3

 

 أبو علي عبد الرحيم بن علي البيساني ( ؟    اذكر بعض ألقاب )س: 

 مجير الدين .   -3محيي الدين        - 2القاضي الفاضل    -1

 اذكر أهم مصادر ثقافة القاضي الفاضل ؟ س: 

 وديوان الحماسة ، وتعلّم فّن الكتابة .ج: درس العلوم الشرعية 

 : في ديوان اإلنشاء زمن صالح الدين األيوبّي.  الجواب     س: أين عِمَل القاضي الفاضل ؟

 

   لمملوكي ؟العصرين األيوبي واس: علل : ُعّد القاضي الفاضل أهم أعمدة ُكتّاب الرسائل في 

سار ُكتّاب الرسائل في عصره على طريقته في الكتابة بوصفه أحد أهّم أعمدة ُكتّاب هذا الفن ،  ج: 

  . وُمحفّزة لهم على اإلبداعالعصرين األيوبي والمملوكي فكانت رسائله نهج الهداية لُكتّاب 

 

كتبها في فتح بيت  ( لقراءة نموذج من رسائله الديوانية التي 57+56** راجع الكتاب صفحة )

 المقدس على لسان صالح الدين األيوبي ، ُموّجهة ً إلى الخليفة العباسي الناصر لدين هللا .  
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 ما مصادر ثقافة القاضي ) محيي الدين أبو الفضل ( ؟ س : 

 ج: ُوِلد في بيت علٍم ودين ، ودرس الّسيَر والتاريخ واآلداب . 

 القاضي محيي الدين ؟ س : ما المجاالت التي برع فيها 

 ج : برع في الكتابة النثرية . 

 اذكر أشهر مؤلفات القاضي محيي الدين ؟ س: 

 األيام والعصور في سيرة الملك المنصور (  ج: ) الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ( // ) تشريف 

 ما الوظائف التي شغلها القاضي محيي الدين ؟ س: 

 اإلنشاء ( في عهد الظاهر بيبرس وقالوون وابنه األشرف خليل . ج : تولّى ) ديوان 

 س: اذكر مثاالا على رسائل القاضي محيي الدين ؟ 

هـ ( يصف فيها قوة جيش   666ج: رسالته التي كتبها في فتح الُمظفّر ) قطز ( للشقيف سنة )  

 العدو بالبسالة لتأكيد قيمة النصر الذي أحرزه المسلمون ، يقول : 

 

 لالطالع على الرسالة . 58جع الكتاب صفحة  ** را
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 العصرين األيوبي والمملوكي ؟ س : ما الخصائص الفنية للرسائل في 

 

 

 

 

سار ُكتّاب الرسائل في عصره على طريقته في الكتابة بوصفه أحد أهّم أعمدة ُكتّاب هذا الفن  ج: 

  . وُمحفّزة لهم على اإلبداعالعصرين األيوبي والمملوكي ، فكانت رسائله نهج الهداية لُكتّاب 
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 الخصائص الفنية  

 ملح أُجاج ( التأثر بالقرآن الكريم ) هذا عذٌب فرات وهذا  - النص األول 
 أُجاج (  -نزًرا // أبراج -استخدام المحسنات البديعية كالسجع ) شزًرا -
 استخدام التشبيهات ومثالها : ) ولها من الفرات خندق يحفّها كالبحر (  -
  الدقة في الوصف . -

 التأثر بالقرآن الكريم ) وال يحيق المكر السيء إال بأهله ( - النص الثاني 
خ الرسال -  ة ألحداث العصر .تُؤّرِ
 وضوح المعنى وسهولة األلفاظ وصرامة األسلوب .   -
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 ؟ من أهم الفنون األدبية  العصرين األيوبي والمملوكي س : علل : يُعدُّ فنُّ الخطابة في 

 ألنها أسهمت في الدفاع عن القيم الفاضلة ، وإقناع الجماهير بآراء وأفكار سياسية . ج: 

 العصرين األيوبي والمملوكي ؟ س : اذكر العوامل التي أسهمت في تنشيط وازهار فّن الخطابة في 

 

 

بُط : هي مالجئ الفقراء من الصوفّية .  ** الرُّ

 العصرين األيوبي والمملوكي ؟ س : َمن أشهر خطباء 

 ج : ابن الزكي . 

 

 لتقرأ  60** راجع صفحة 

 الزكي ؟ س: عّرف بالكاتب محيي الدين بن 

 اسمه : محمد القرشي ، كنيته : أبو المعالي ، لقبه : محيي الدين ، معروف ومشهور بـ : ابن زكي الدين. 

 كان أول َمن خطب في المسجد األقصى في الجمعة األولى بعد تحريره 

 فقيه وخطيب أديب حسن اإلنشاء .
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؟ س: اذكر الخصائص الفنية ألسلوب ابن الزكي  

 

 

 الخطابة في الدفاع عن القيم الفاضلة ، وإقناع الجماهير بآراء وأفكار سياسية . ج: أسهمت 

 

بسبب الغزوين : الصليبي والمغولي ، والظروف السياسية السائدة التي وفّرت للخطابة  

 السياسية والدينية دواعيها وُمحفّزاتها . 

 

 عاطفة الدينية تبرز فيها بوضوح .التمثّل بالقرآن الكريم ) " ائتيا طوعاا أو كرهاا " ( ، وال -

تتأنّق في اختيار األلفاظ الواضحة السهلة ) سبحان َم وسعت رحمته ، يرحم ، الموجود   -

 .، ضمان وعده (والمقصود 

 تأمنوا ( .  –خفي (  والطباق ) خافوا   –توظف المحسنات البديعية كالسجع ) دمعت وخشعت // وفي  -
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 س: عّرف الموسوعة ؟ 

 

 متى ظهرت الموسوعات ؟ س: 

 ج: بداية التأليف الموسوعي كانت في العصر العباسي في القرن الثالث الهجري . 

 س: اذكر أول الموسوعات ظهورا ؟ 

 كتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني .   -2كتاب الحيوان للجاحظ              -1

 

تأثير في نشاط التأليف  س: تضافرت ) اجتمعت ( مجموعة من العوامل التي كان لها 

 الموسوعي في العصرين : األيوبي والمملوكي . اذكر هذه العوامل ؟ 

 ديوان اإلنشاء  -2الغزو الصليبي والغزو المغولي          -1

استقطاب مصر والشام للعلماء المهاجرين من   -4انتشار المكتبات الضخمة                -3

 د والعراق وغيرهم . أقطار ) دول ( أخرى كاألندلس والهن 

 

 س : اشرح تأثير الغزو الصليبي على نشاط التأليف الموسوعي في العصرين األيوبي والمملوكي؟ 

اإلسالمية في العراق والشام ، وهذا  ج: أحدث الغزوان تدميًرا ثقافيًّا وفكريًّا لُمقدَّرات األمة 

ها ، فحثّت الُخطى وألَّفت ألهَب ) أشعل ( غيرة علماء األمة على حضارتها وتاريخها وتراث 

 الموسوعات لتعويض ما ُخِسر . 
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 على نشاط التأليف الموسوعي في العصرين األيوبي والمملوكي؟ ديوان اإلنشاء س : اشرح تأثير 

ج: َمن يعمل في ديوان اإلنشاء يحتاج إلى معرفة موسوعية ، ولذلك يجب على العاملين فيه أْن  

فال عجب أْن يكون أشهر ُكتّاب رعية والتاريخ واألدب ... ، يكونوا على دراية بالعلوم الش

 الموسوعات رؤساء لهذا الديوان أو ُكتّاًبا فيه كالقلقشندي وصالح الدين الصفدي والمقريزي. 

س : اشرح تأثير انتشار المكتبات الضخمة على نشاط التأليف الموسوعي في العصرين 

 األيوبي والمملوكي؟ 

المكتبات الضخمة لخدمة طلبة العلم وحوت نفائس الكتب والمخطوطات ؛ األمر  ج: أُوقفت هذه 

 الذي أتاح المجال لتنّوع المعارف وكثرتها ومن ثُمَّ التأليف الموسوعي . 

 على نشاط التأليف الموسوعي في العصرين األيوبي والمملوكي؟  استقطاب العلماءس : اشرح تأثير 

 األثر في قيام نهضة علمية وأدبية متميّزة في مصر والشام على وجه الخصوص. كان لهذا التمازج كبير  ج : 

 س: اذكر أشهر العلماء الذين تّم استقطابهم وساهموا في نشاط الكتابة الموسوعية ؟ 

 ابن خلدون مؤسس علم االجتماع .  -1

 ابن البيطار المالكي أشهر علماء العرب في الصيدلة .  -2
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 موسوعات في العصرين األيوبي والمملوكي : ** أشهر ال

 موضوعها  عدد أجزائها  اسم مؤلفها  اسم الموسوعة  الرقم

 التراجم جزًءا   30 صالح الدين الصفدي  الوافي بالوفيات 1

ُغرر الخصائص الواضحة   2
 وغرر النقائص الفاضحة

كل  باًبا ،   16 جمال الدين الوطواط 

 فصول  6باب 
مختارات من الشعر  

 والنثر 

 مقّسمة إلى خمسة أقسام :  جزًءا   30 شهاب الدين النويري  نهاية األرب في فنون األدب 3
 السماء واآلثار العلوية ،

 األرض والمعالم السفلية ، 
 اإلنسان وما يتعلّق به ،

 ، والنبات الحيوان الصامت
 التاريخ من بدء الخليقة إلى عصره . 

  20أكثر من  ابن فضل هللا العمري  األمصار مسالك األبصار في ممالك  4

 جزًءا

التراجم والتاريخ  
 والجغرافيا 

 تراجم الرجال واألعالم  ُمجلًّدا   30 الذهبي ِسيَر أعالم النبالء  5

 كتاب ضخم أبو العباس القلقشندي  صبح األعشى في صناعة اإلنشا 6
يحتوي مقّدمة  
 وعشر مقاالت 

فضل الكتابة وصفات الُكتّاب 
والتعريف بديوان اإلنشاء  

وقوانينه وتاريخ الكتابة  
وأنواع المناصب   وتطوراتها

 من رجال السيف والقلم ... 

با 7 وصف الطبيعة واألخالق  فصاًل  30 بدر الدين الحلبي  نسيم الصَّ
 واألدب وغيرها .

 

 

 

 الح الدين الصفدي .// ص       // الذهبي                     أبي العباس القلقشندي              

 

 

 

 

 



 61079914637هاني الوحيدي 
 

61 
 

 

 ج: 

 موسوعات الطبيعة والجغرافيا و التاريخ  موسوعات األدب  موسوعات التراجم 

غرر الخصائص الواضحة   -1 الوافي بالوفيات  -1

 وغرر النقائص الواضحة 
 نهاية األرب في فنون األدب  -1

مسالك األبصار في   -2

 ممالك األمصار 

 مسالك األبصار في ممالك األمصار   -2 األدبنهاية األرب في فنون  -2

صبح األعشى في   -3 سير أعالم النبالء  -3

 صناعة اإلنشا

 نسيم الصبا  -3

 

 

 انتهى شرح مادة القضايا األدبية بحمد هللا وتوفيقه                             

 0799146378مع تحيات األستاذ هاني الوحيدي  

 ال تنسوا االشتراك بقناتي على اليوتيوب ففيها شرح قواعد اللغة العربية والبالغة
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