
 

 

 

 "باف الخليط"

 الغزؿ : ىو التغني بالمحبوبة و إظهار الشوؽ و الحب لها و الشكوى من فراقها و ىو نوعاف : 

الشرؼ وال يصف محاسن المحبوبة الجسدية الغزؿ العذري : ىو الذي يكوف ضمن إطار  العفة و 
 بل المعنوية

 الغزؿ الصريح : ىو الغزؿ الذي يقـو على التغزؿ بمفاتن المرأةالجسدية و يصف مغامراتو معها 

 للشاعر :
أبو حرزة جرير بن عطية ، من أشهر شعراء العصر 
خر و األموي ، لو ديواف يتنوع بين المدح و الرثاء و الف

أرؽُّ من كتَب في الغزؿ  بغزلو الرقيق.غيرىا و اشتهر 
الذي بنى بشاعريّتو صرًحا باذَخ الجماِؿ والروعة، واسمو 
جرير بن عطية بن حذيفة، الملقب بالَخَطفي، يُكّنى بأبي 
حزرة، واشتِهر بهجاء الفرزدؽ فكاف لو ىجاٌء كثير، كما 
ُعِرَؼ بإجادة المديح أيًضا، إذ يعّد جرير شاعرالنقائض 

ب الفرزدؽ، عاش في العصر األموي من سنة إلى جان
ىػ، وكاف من تميم، يُعدُّ من الطبقة  111ىػ إلى سنة  33

الوسطى في قبيلتو، وقد اشُتهر بكلماتو الرقيقة في 
 الشعر وانسيابية أسلوبو في صوغ المعاني.

 مناسبة القصيدة :
يعبر الشاعر عن حنيتو إلى ديار محبوبتو ، و يبدو 

و يشكو اهلل بُعدىا ، ويصف تغير حزينا لفراقها 
فراقها كما يصفها بأنها من أجمل حالو بعد 
 النساء .

 
 

           
 دارس تقاربم 

Taqarob schools                  

 تلخيص كصيدة "بان الخليغ"

 لعاشزاالصف:                                 الىحدة الخامست : من شعز الغشل                                  اللغت العزبيت املبحث :



 

 

 تحليل القصيدة :
 بانَ الخَليطُ وَلَو طُوِّعتُ ما بانا        وَقَطَّعوا مِن حِبالِ الوَصلِ أَقرانا .1

 الجيرانِ جيراناحَيِّ المَنازِلَ إِذ ال نَبتَغي بَداًَل           بِالدارِ دارًا واَل  .2

 
 . لَو تَعلَمينَ الَّذي نَلقى أَوَيتِ لَنا    أَو تَسمَعينَ إِلى ذي العَرشِ شَكوانا3

 . كَصاحِبِ المَوجِ إِذ مالَت سَفينَتُهُ           يَدعو إِلى اللَهِ إِسرارًا وَإِعالنا4

أويت لنا : 
 رجعت إلينا

العرش  ذي
-: اهلل 

عزؿ وجل 
– 

 الشرح :
البيت الثالث:  لو كنِت تعلمين مقدار ما نُعاني من الشقاء 

والوجد لعذرتِنا ورجعِت إلى ديارنا، أو لو كنُت تستمعين 
إلى بثِّ الشكوى التي نشكو بها الفراَؽ هلل تعالى لعدلِت 

يحدُث بنا من الحزف والمرض عن سفرؾ وفراقك، فما 
والبالِء أحقُّ بأف تنظري فيو وتفكري بو وتعِدلي عن فكرة 

أسلوب 
شرط : 

 لو 
اسم 

موصوؿ 
 : الذي

الفكرة 
معاناة 

الشاعر 
بسبب 
فراؽ 
محبوب

 بان : رحل / ابتعد

الخليغ : الصاحب 

 )املحبىبت( 

لى ظىعت : لى كان 

 ألامز بيدي 

 الىصل : اللزب 

 حيَّ : ألِم السالم 

 ال نبتغي : ال نعلب 

الشزح: رحل املحبىب 

و لى كان ألامز بيدي ملا 

رحلت ، ففزاكها أنهى 

حّيي  ًُ كل الىصال و 

مناسل املحبىبت التي 

 ا وال ًزض ىرحلت عنه

غيرها ، وال جيرانا غير 

 أهلها 

 لى : أسلىب شزط 

 حّيِ : أسلىب أمز 

ال تبغي / ال الجيران : 

 أسلىب نفي 

 الفكزة :

رفض الشاعز رحيل 

 املحبىبت 

 الصىر الفنيت :

 البيت ألاول :

شبه الشاعز هنا الىصل بالحبل الذي ًمكن أن ًنلعع عند الفزاق، وفي هذا التشبيه تجسيٌد  

له بها. 
ّ
صاله باملحبىبت وتعل

ّ
 للمعنى الذي ًزمي إليه من شدة ات

 البيت الثاني :

 املشبه به وهى إلانسان وأبلى  
َ

ف
َ
للى عليه التحّيت، فحذ

ُ
ٌشبه الشاعز املناسل باإلنسان الذي ت

ا م
ً
  .ن لىاسمه وهى استلبال التحيت على سبيل الاستعارة املكنيتشيئ

 



 

 

شكوانا : 
 دعاَءنا

صاحب 
الموج : 

 البّحار

 .ىجرِؾ ألجلو
البيت الرابع : وما الذي أصابنا منذ فراقِك إال كالذي 

يصيُب العالَق بين أمواِج البحر المتالطمة، بسفينتو التي 
أوشكت على الغرؽ، فيلجأ إلى اهلل تعالى بكل ما أوتي من 

دعاٍء وتضرُّع لكي ينقذه اهلل تعالى من الموِت المحّتم، 
ىذا ىو حالي بعدِؾ، أرجو من اهلل أف ينقذني من الغرِؽ 

 .في موِج الموِت من األلم
 
 

ِطباؽ : 
إسرارا 

و 
 إعالنا 

 تو

 الصور الفنية: البيت الرابع 
ٌّ من عناصر  ىنا يشبو الشاعر نفسو بقائد السفينة وسط الرياح الهائجة، فالتشبيو عنصٌر ىا

البالغة، إذ يكوف متعّلًقا بأّي شيء يمكُن أف يُنقُذ حياتو، فهنا يدعو اهلل ويرجوه بكل ما أوتي 
 .من إلحاح كي ُيخرجو من محنتوِ 

 

 

 يا أَملَحَ الناسِ كُلِّ الناسِ إِنسانا      مَن يَمشي عَلى قَدَمٍ  أَلَستِ أَحسَنَ . 5

 

أملح : أحسن / 
 أجمل 

 إنساف : بؤبؤ العين 

 الشرح :
يأسألها الشاعر 
متغزال ، ألسِت 

أجمل الناس ؟ بل 
 عيناِؾ أجمل العيوف 

 

أسلوب استفهاـ : 
 ألسِت 

 أسلوب نداء : يا
 اسم موصوؿ : َمن

 الفكرة :
الشاعر إعجاب 

بمحبوبتو و تفضيلها 
 على كل الناس

 



 

 

 ال أستطيع لهذا الحبّ كتمانا          لقد كتمتَ الهوى حتى تهيمني   . 6

 أمْ طالَ حتى َّ حسبتُ النجمَ حيرانا          بُدّلَ اللّيلُ؟ ال تسرِي كَوَاكبُهُ،. 7

 معاني الكلمات

 كتمت : أخفيت

تهيمني :جعلني ، 
 مضطربا

تسري : تسير تتحرؾ   

 

 الشرح : 
لقد حاولت أف أكتم ىذا 
الحب و لكّنو غلبني ، و 

أتساءؿ ، ىل وقفت 
الكواكب مكانها ، أـ أف 

النجـو احتارت أين 
 تذىب ؟

 الصورة : 
صّور الليل جسمت 

أسود فيو بقع صفراء 
ثابتة ال تتحرؾ كناية عن 
 طوؿ السهر و المعاناة 

 الفكرة :
أثر كتماف 
الحب و 

األثر الذي 
أصاب 
 الشاعر 

صورة فنية : حسبت النجم حيرانا : صور النجم بإنساف حائر مضطرب قلق معبرا عن 
 معاناتو

 
 

 
 قتلننا ثمَّ لمْ يحيينَ قتالنا            حَوَرٌ   إنّ العُيُونَ التي في طَرْفِها. 8

 وهنَّ أضعفُ خلقْ هللاِ أركانا        بهِ يَصرَعنَ ذا اللُّبّ حتى ال حَرَاكَ  .9

 معاني الكلمات: 
الحور :شدة بياض 

العين وشدة سوادىا 
مع اتساع العين. 
صفة مستحبة في 

 .العيوف
في طرفها : في 

 جفنيها

الشرح : يقوؿ 
الشاعر إف عيوف 

محبوبتو يقتلن من 
ينظر إاليهم ، و 

تصرعاف العاقل حتى 
ال يستطيع الحراؾ ، 

رغم أنها أضعف 
 أعضاء الجسم 

 الصورة :
صّور جماؿ العيوف 

باألداة القاتلة و 
صّور العاقل صريعا 

على األرض ال ِحراؾ 
 لو 

 الفكرة :
تغّزؿ الشاعر بعيني 

 بها محبوبتو و افتتانو 



 

 

يصرعن : يطرحن 
 أرضا

 ذا اللب : ذا العقل 
أركاف : أعضاء 

 الجسد 
 

 وَحَبّذا ساكِنُ الرّيّانِ مَنْ كَانَا       . يا حبذا جبلُ الريانِ منْ جبلٍ 10

 تأتيكَ من قِبلَ الريّانِ أحيانا            وَحَبّذا نَفَحَاتٌ مِنْ يَمَانِية . 11

 . هبّت شماالً فذكرى ما ذكرتكم      عند الصفاة التي شرقيّ حورانا12
يا حبذا : أسلوب 

 مدح 
الريَّاف : اسم جبل 

 معروؼ شمالي نجد
ساكن الريّياف : 

 المحبوبة المقصود 
نفحات : جمع نفحة 

 / نسمة الهواء 
يمانية : الرياح 

 القادمة من اليمن 
الصفاة : الصخرة 

الصلبة )مدينة 
 السويداء(

 الشرح:
يعبر الشاعر عن 

شوقو و حبو لجبل 
الّرياف و كذلك يعبر 
 عن شوقهة لمحبوبتو 
و إلى الريح اليمانية 
العطرة المارة على 
جبل الرياف الذي 
تسكنو الحبيبة ، 

فيشعر و كأف ىذه 
الرياح تأتي بعطر 

المحبوبة ، فأثارت 
ذكراىا عند الصفاة ) 
جبل العرب ( شرقّي 

 حوراف 

يا حبذا : أسلوب 
 مدح 

 من : اسم موصوؿ 
 التي : اسم موصوؿ

نفحات : جمع 
 مؤنث سالم

منسوب يمانية : اسم 
 لليمن 

 

 الفكرة :
اشتياؽ الشاعر 

لمحبوبتو و مساكنها 
. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العاطفة  

 3الحزن و التحسر   البيت  

 6الحب الشديد   البيت  

 10الشوق و الحنين    البيت  

 الطباق  

 هو الكلمة و ضدها مثل :

 قطعوا ... وصل

 إسرارا...إعالنا

 قتلن ... َيحيين


