اليافعِ
مـتـن مختص يف ا ألدب
للطالب املبت ِدئ)
(لل ِحفظِ
ِ

أبو حيَّان
صاحل بن عوض العمري ا ألزدي

أ

بسم ِ
الرمحن الرحي
للا ِ
امحلد هلل ،والصالة والسالم عىل ِ
رسول للا ،وبعد:
لطالب العمل املبتدئِ يف طلب ا ألدب ،ليكون مدخ ًال يدخل منه اىل
هذا متـن وضعته ِ
العمل املبتدئي يف ا ألدب
عمل ا ألدب ،وقد كنت قبل ذكل بـ ِقيت س ني طوي ًل أأرى طالب ِ
يسأألون أأهل ا ألدب وطالب ا ألدب ِ
املتقدمي عن يشء يبدأون به ت ُعمل ا ألدب ويرجون
من سؤاهلم خا ِوي ًة ِوفاضهم أأو يه اكخلاوية ،وذكل أل َّن هؤال ِء ِ
املرش ِدين يوصونم بأأش ياء
خمتلفة وليس فهيا يشء يـصلح ِ ألن يبد أأ به طالب ا ألدب ،فال مه أأوصوا بيشء واحد ات َّفقوا
عليه ،وال يف ا ألش ياء اليت يوصون هبا يشء واحد يصلح للمتأأ ِدب املبت ِدئ ،فتار ًة يوصونم
ِبفظ الـمعل َّقات وقراء ِة شو ِحـها ،واتر ًة يوصونم بكت ِب ا ألدب ا ألربعة اليت س نذكرها بعد
قليل ،واتر ًة يوصونم ِبفظِ حامس ِة أأيب تـ َّمـام ،وغري ذكل ،و ُ
ك هذا خطأ وفساد ،و أأان ال
أألوم هؤال ِء الـم ِرشدين ،ألنم نظروا فمل ِيدوا شيئًا صالـ ًحـا فأأوصوا مبا وجدوا ،واجلود من
املوجود ،وقد كنت أأان أأحد هؤال ِء الـم ِرشدين الـحيارى ،مفا كنت أأدري بأأي يشء أويص
من يسأألين هذا السؤال ال َّصعب( :ما الكتاب اذلي تويص به للمبت ِدئ يف ُ
تعمل ا ألدب؟)
وانام اكنت الكتب اليت ذكرتا و أأش باهها ال تصلح للمبت ِدئ ملا س نذكره الآن ،أأما الـمعل َّقات
فانا قصائد قدمية صعبة عىل الـمبتدئي ،مث يه طويل تزيد عىل  500بيت ،مث لو ق ِدر
أأ َّن الطالب ح ِفظها وفهِـمها فا َّن هذا اذلي ح َّصهل ليس ل ِبن ًة جيد ًة للمبت ِدئ يف ال ِبناء ،وذكل
الصعب ،فلو سأألته :ما هو ِالشعر؟
لنه لم ي ِصب من ا ألدب ِكه اال شيئًا من ِالشعر القدمي َّ
لم ي ِسن اجلواب ،ولو قلت هل :أأ ِخبين بتقس ي عصو ِر ُ
الشعراء ،مل تده يعمل أأ َّن فهيم
جاهليي ومخضمي وأمويي وعباس يي وحنو ذكل ،ولو سألته عن بو ِر ِالشعر مل ين ِبس
ب

ب ِب ِ
الرتسل وا ألمثال والـملح وغريها مل
نت شفة ،ولو سأألته عن النرث اكلـخطب والـمقامات و ُ
تد عنده شيئًا مهنا ،وانام ذكل لنه مل يدرسها أأ ً
صال يف حفظه للمعل َّقات وقراءتِه لشهحا.
و ِقس عىل املعل َّقات كتب ا ألدب الربعة اليت يه البيان والتبيي والاكمل و أأمايل القايل
و أأدب الاكتب ،فا َّن َّ
ك واحد من هذه كتاب كبري وال سبيل للطالب اىل حفظه ،واملبتدئ
يف ك عمل حمتاج اىل حفظ أأصل ي ِ
رجع اليه ويبين عليه ،مث انَّ ا ليست شام ًل لبواب
دب كها ،فالثالثة الوىل كتب أأخبار و أأشعار و أأدب الاكتب اكد يكون كتاب لغة حمضً ا.
ال ِ
ك عمل مت ًنا
والبدء يف العلوم ال يكون هبذه الطريق ِة اليت أأشان اىل فسا ِدها ،بل ِتد يف ِ
العمل املهمة ،اكلآجـرومي ِة يف النحو و ِمئ ِة الـمعاين والبيان يف
م ً
ختصا يـض ُم أصول هذا ِ
البالغ ِة وغ ِريهام.
فوضعت هذا املت املتص ليكون مشاهبًا للمتون اليت و ِضعت يف تكل العلوم ،وجعلته
يف عشين صفح ًة ال تـزيد وال تنقـص ،وجعلته عىل ثالث ِة أأبواب:
 - 3أأش ياء تذكر يف النَّـظم والن َّـثـر
 - 2الن َّـثـر
 - 1الن َّـظـم
ابب النَّظم تعريف ِالشعر و أأغراضه وبوره مث ذكرت عصور ِالشعر واخرتت
فذكرت يف ِ
لك واحد مهنم بيتي فقط ِمن ِشعره املشهو ِر ليسهل
ك عص أأشهر شعرائه و أأ ُ
من ِ
نشدت ِ
حفظه ،وسرتى تـفصيل ذكل.
صال للمقامات وف ً
صال لالنشاء وف ً
صال للخطابة وف ً
ابب الن َّـثـر ف ً
صال ل ألمثال
وجعلت يف ِ
وغري ذكل ،وسرتى تـفصيلها.
الباب الثالث نـب ًذا من ا ألش ياء اليت تيء يف النظم والنرث ،مفهنا فصل يف
وجعلت يف ِ
بعض ا أل ِ
أأ ِ
لفاظ اللغة ،فيحتاج طالب ا ألدب اىل معرف ِة ِ
لفاظ اليت يكـثـر دورانا يف النَّظم
ت

شهورا ِجدًّا يع ِرفه ُ
ك أأحد ،وفصل يف الت َّشبهيات ،وفصل يف ا ألنساب،
والنَّرث ،مما ليس م ً
جدت أأش ياء كثري ًة مل تذكر.
وقد ذكرت ذكل كَّه ابختصار شديد ِج ًّدا ،فال تعجب اذا و َّ
وقد يقول قائِل :ماذا يس تفيد الطالب اذا ح ِفظ بيتي فقط المرئِ القيس؟ هل صار
ذا معرفة ِبشعر امرئِ القيس بعد بيتي فقط؟ وقد ِقيل يل حنو من هذا.
واجلواب :أأ َّن هذا املت هو للمبتدئِ اذلي ياكد يكون ِص ًفرا يف ا ألدب ،سواء أأاكن
كبريا ليس هل عالقة اب ألدب ِمن قبل ،فاذا ح ِفظ هذا املبتدئ
غريا أأم اكن رج ًال ً
ِط ًفال ص ً
الفصل اذلي فيه ذكـر ُ
مورا كثري ًة مهنا أأ َّن الشعراء يـق َّسمون يف عصور،
الشعراء عرف أ ً
ومهنا أأ َّن هذه ا ألقسام يه اجلاهليون والـمخضمون والمويون وغريها ،ومهنا أأ َّن ِمن شعراء
اجلاهلية امر أأ القيس والنابغة وطرفـة وفالانً وفالان ،ومهنا أأ َّن ِمن أأشه ِر ِشع ِر امرئِ القيس
شهورا يف ِصفة
قصيدته اليت أأ َّولهاِ :قفا نـب ِك ِمن ِذكـرى حبيب وم ِنلِ  ،و أأ َّن هل بيتًا أآخر م ً
العقاب هو :أك َّن قلوب َّ
ك عص من العصور،
ك شاعر يف ِ
الط ِري رط ًبا وايبِ ًسا ،وهكذا يف ِ
الثالث يف أأ ِ
الباب ِ
لفاظ اللغ ِة
ابب النرث يف الـخطب والـمقامات وا ألمثال ،ويف ِ
مث كذكل يف ِ
وغ ِريها ،فهذا علـم كثري طيب ي ِصهل من الـمت فقط ،فاذا ذهب َّ
املتص اذلي
للشح
ِ
وضعته عىل هذا املتِ ازداد عل ًما وعرف أأش ياء كثرية ،فعرف أأ َّن امر أأ القيس يلقَّب ابلـم ِ ِ
كل
ِ
الض ِلـيل وذي القروح ،و أأنه اكن يطلب بثأر أأبيه يف قصة كذا وكذا ،و أأنه أأ َّول من ش به
كذا بكذا وكذا ،فيقرأ هذا الشح املتص قراء ًة مرتيِ أأو ً
ثالث وال يتاج اىل ِح ِفظه ،مث
ك يشء يف الشح اب ألصل ِ
يربـِط َّ
احملفوظ اذلي بن عليه ِعلمه وهو هذا املتـن الصغري،
وهذه الطريقة يه الطريقة الـمـتَّـبعة للمبت ِدئي يف مجيع العلوم.
وقد يقال أيضً ا :الطالب اذا حفظ قاعد ًة يف النحو قاس علهيا ما يقرأه بعد ذكل يف ِمئات
الكتب و أأ َّما الطالب اذلي يفظ طرف ًة واحد ًة من مت ِنك هذا فأأي يشء يس تفيد مهنا؟
ث

للطالب
ِ
واجلواب :أأ َّن طبيعة بعض ا ألش يا ِء يف ا ألدب هكذا ،فال أأس تطيع أأن أأضع
طرف ًة يـقيس علهيا فيع ِرف ُ
الطرف الخرى اليت مل يقرأها ابل ِقياس ،وال أأن أخبه ب ِقصة اذا
حفظها يصبح ً
ياسا عىل هذه ال ِقصة ،بل ُ
ك ِقصة
حافظا مجليع ِقصص ا ألدب وعاملا هبا ِق ً
يه ِقصة خمتلفة عن صاحبتِ ا ،ويب عىل من أأراد تعل ُمها أأن يقر أأ َّ
ك واحدة مهنا ،وال
لكن الطالب الآن يفظ قص ًة واحد ًة وطرف ًة واحد ًة
سبيل للعلامء اىل وضعها يف قواعدَّ ،
يسريا من الـخطب وغري ذكل ،فاذا ع ِلقت
يسريا من الـمقامات وشيئًا ً
و ِبضعة أأمثال وشيئًا ً
الطرفة ب ِذه ِنه مث قر أأ الشح فوجد فيه شيئًا من ُ
ُ
الطرف املشاهب ِة لها ع ِلقت ب ِذه ِنه أأيضً ا،
صل احملفوظ ،و ِقس عىل هذا.
ألنا تبن عىل ا أل ِ
ويشء أآخر مهم وهو أأنين ذكرت يف بعض الفصول أأسامء ِ
بعض الكتب ،فذكرت أأسامء
بعض كت ِب املتار ِات ِالشعري ِة اكلـمفضَّ ل َّي ِ
ات وحامس ِة أأيب تـ َّمـام وغ ِريها ،و أأسامء ِ
ِ
بعض كت ِب
ا ألمثالِ وغ ِريها ،وهذا غريب شيئًا ما عن طبيع ِة الـمتون ،لكين أأزعـم أأنه جزء من ال ِعمل
ينبغي أأن يفظ ِح ًفظا يف املتون منذ بد ِء َّ
صوصا من بي العلوم،
الطلب ،و أأخ ُص ا ألدب خ ً
كثريا من عمل ا ألدب ال نس تطيع أأن نضعه يف قواعد ،فلام اكن كذكل
ألننا قد ذكران أأ َّن ً
اح ِتـيج اىل تس ِمي ِة الكتب يف املت ا ألديب أأش َّد من الاحتيا ِج اىل ذكل يف املت النَّحوي
والبالغي وغ ِريهام ،أل َّن الطالب يف الآج ُروميَّة يكفيه أأن تعطيه القاعدة وال يتاج أأن تبه
كتاب سيبوي ِه والـمقتض ِب للم ِبد وحن ِوهام ،أل َّن مجيع الكت ِب قد اتفقت عىل هذه
بأأسامء ِ
القاعدة ،وهذا هو اذلي يريده الآن ،فقد ات َّـفـقت كتب النَّحو عىل أأ َّن الفاعل مرفوع،
واملفعول به منصوب ،و أأما ا ألدب فلام كنت أعطيه هنا ِق َّص ًة أأو طرف ًة أأو مث ًال ومل يكن لها
قاعدة تنتـ ِظم أأخواتا أأصبحت الَّ الل عىل الكت ِب اليت ِيد فهيا أأخواتا من ال ِقص ِص
و ُ
بطالب ا ألدب أأن يطلب ا ألدب س نوات مث
الطر ِف وا ألمثال شيئًا الزما ،مث انه يـقبح ِ
ج

ِتده ال يعمل بوجو ِد يشء اسه الـمفضَّ ل َّيات أأو حامسة أأيب ت َّمـام ،أأو تسأأهل عن كتب ا ألمثال
فال يع ِرف شيئًا من أأسامهئا ،فينبغي أأن يفظ يف هذا املت ِمن بد ِء َّ
الطلب أأ َّن ِمن كتب
ا ألمثال كتاب ا ألمثال للمفضَّ ل الضَّ ب وكتاب ا ألمثال أليب عبيد وغريهام ،فاحلفظ ألسامء
هذه الكت ِب و أأسام ِء مؤ ِلفهيا هو وحده جزء مهم من العمل ،مث اذا قر أأ الشح ووجد شيئًا من
ابلكتاب وعدد ا ألمثال فيه وطريقة ترتي ِبه وغري ذكل اكن ذكل ِعل ًما اىل ِعمل.
ِ
التعر ِيف
وقد أأطلت يف املقدم ِة ق ً
ليال ولكهنا مقدمة ينبغي أأن تـقر أأ ملعرف ِة الفائد ِة من هذا املت،
ض زايدة صفحاتا شيئًا يسريا.
وليست هذه املقدمة مت ًنا يفظ فذلكل ال تـ ُ
ش س نوات وحنوها،
هذا وقد سـ َّميت هذا املت «اليا ِفع» ،واليا ِفع يف اللغة هو ابن ع ِ
صل مت للطالب اليافع ِ اذلي هو
وتسميتنا املت هبذا تمل عىل معنيي :اما أأ َّن املت يف ال ِ
يف هذه ال ِسن ويشاركه من اكن يف منل ِته من الكبا ِر اذلين ال عالقة هلم من قبل اب ألدب،
فيكون لليافع ِس نًّا أأو ِعل ًما ،واما أأ َّن املت نفسه ايفع مبعن أنه مت صغري ليس فيه اال يشء
قليل من الدب فكنه ايفع اذا ِقيس اىل كتب ا ألدب الكبري ِة الضخمة.
فدونك هذا املت اي طالب العمل ان كنت مبت ِدئ ًا أأو أأ ِ
وص به من تع ِرفه من املبت ِدئي أأو
ِ
حفظه أأطفاكل ِ
وصغارك مع الآج ُروميَّة وغ ِريها.
و أأقول يف ا ِخلتام انين أأزعـم أنه ال يوجد مت أأديب للمبتدئ يف ا ألدب أأحسن من هذا
املت ،بل ال يوجد أأ ً
صال مت أأديب صالـح للمبت ِدئي ،وال يوجد مت غري صاحل أأيضً ا ،فا َّن
هذه الطريق غري مسلوكة.
أأبو حـ َّيان صاحل بن عوض العمري ا ألزدي
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الباب ا أل َّول
النَّظم
الفصل ا أل َّول
ال ِشعر
ال ِقسم ا أل َّول
نبذة عن ِ
الشعر
الشعر ِديوان العرب ،وهو الكم موزون مق ًّفى ق ِصد به ِ
ِ
الشعر ،يكون بيتًا واحدً ا أأو أأكرث.

ال ِقسم الثاين
أأغراض ِ
الشعر
الـحمـاسة و ِالرثء وا ألدب والن َّسيب والهِجاء والـم ِديـح والوصف.

1

ال ِقسم الثالث
العروض والقا ِفية
بـحور ِ
الشع ِر ِس تَّة عش بـحـ ًرا ،أأكـثـرها اس ِتـعمـ ًاال ثالثة ويه:
 - 1البحـر َّ
الطويل ،وضابِطه:
طـويـل لـه بي البـحـ ِور فـضائِـل * فـعــولن مفا ِعيلن فـعـولن مفا ِعل
 - 2البحـر الب ِس يط ،وضابِطه:
ا َّن البس يط لـديـ ِه يـبسـط ا ألمل * مس تف ِعلن فا ِعلن مس تف ِعلن ف ِعل
 - 3البحـر الاك ِمل ،وضابِطه:
حور الاك ِمل * متـفـا ِعـلن مـتـفـا ِعـلن مـتـفـا ِعـل
كـمـل الـجامل من الب ِ
الّسيع والـم ِديد و َّالرجز و َّالرمل والهزج
وابيق الب ِ
حرا ويه :الوا ِفر والـخفيف و َّ
حور ثالثة عش بـ ً
قارب والـمتدارك.
ضارع والـمقتضب والـمت ِ
ّسح والـم ِ
والـمجت ُث والـمن ِ
و َّالر ِو ُي هو احلرف اذلي تبن عليه القصيدة وتنسب اليه.

ال ِقسم الرابع
الـمختارات ِ
الشعريَّـة
الـمعلَّقات ،و«الـمفضَّ ل َّيات» للمفضَّ ِل الضَّ ِب ،و«ا ألصـم ِع َّيات» ل أ
لصـمعي ،و« ِديوان الـحمـاس ِة»

أليب تـ َّمـام ،و«الوحش َّيات» أليب تـ َّمـام ،و«الـحمـاسة البصيَّـة» ِلع ِل ِبن أأيب الفرج البصي،
ومختارات البارو ِدي.
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الفصل الثاين
ال ُشعراء
ال ِقسم ا أل َّول
شعراء اجلاهل َّية
 - 1امرؤ القيس بن حجر ال ِكندي
من ِشع ِره الـمعل َّـقـة اليت أأ َّولها:
ِقـفا نـب ِك ِمن ِذكـرى حبيب وم ِنلِ * ب ِِسقـطِ ا ِللـوى بي الَّ خولِ فـحـوم ِل
وقوهل يف ِصف ِة العقاب:
كـأأ َّن قـلـوب َّ
الطـيـ ِر رطـ ًبـا ويـا ِبـ ًسا * لى وك ِرها العنَّاب والـحشف البايل

 - 2زهيـر بن أأيب سـلمى الـمـزين
من ِشع ِره الـمعل َّـقـة اليت أأ َّولها:
أأ ِمــن أ ِم أأوف ِدمـــنـــة لـــم تـــكــ َّ ِمل * ِبــحـــومــانــــ ِة الَّ َّرا ِج فـالــمــتـــثــل َّــ ِم
ومن أأبياتِـها:
ومهام تكن ِعند ام ِرئ ِمن خليقة * ولو خالها تـخــفى عىل ِ
عمل
الناس ت ِ
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 - 3النا ِبـغـة الـ ُذبياين
اسـمه ِزايد بن معاويةِ ،من ِشع ِره الـمعـل َّـقـة اليت أأ َّولها:
السـنـ ِد * أأقوت وطال عليـها سا ِلف ا ألبـ ِد
يـا دار مـيَّـة بـِالعـليا ِء فـ َّ
وقوهل:
ولست ِبـمـستـبق أأ ًخا ال تـلـ ُمه * عىل شعث أأ ُي ال ِرجالِ الـمه َّذب

 - 4طرفة بن العب ِد البكري
ِمن ِشع ِره الـمعـل َّـقـة اليت أأ َّولها:
ِلــخــولــة أأطــالل ِبــبــرقـ ِة ثــهــمــ ِد * تـلوح كبايق الوشـ ِم يف ظا ِهـ ِر الي ِد
و ِمن أأبياتِـها:
ستبدي كل ا أل َّايم ما كنت جا ِه ًال * ويـأتـيـك ِاب ألخـبـ ِار مـن لـم تــز ِو ِد

 - 5احلارث بن ِحـ ِلـزة اليشكري
ِمن ِشع ِره الـمعـل َّـقـة اليت أأ َّولها:
أآذنــتــنــا ِبـبــيــ ِنـها أأســمـــاء * ر َّب ثـاو يــمـ ُل منه الث َّواء
و ِمن أأبياتِـها:
بيض ِ
عننًا اب ِط ًال وظلـ ًمـا كام تعرت عن حجـر ِة َّالر ِ
الظباء
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 - 6ع ِبيد بن ا ألبر ِص ا ألسدي
ِمن ِشع ِره الـمعـل َّـقـة اليت أأ َّولها:
أأقـفـر ِمن أأ ِ ِ
ههل ملحوب * فالقـ َّط ِبـيَّـات فا َّذلنـوب
و ِمن أأبياتِـها:
من يسأألِ النَّاس ي ِرموه * وسائِل ِ
للا ال يـخيب

 - 7عـمـرو بن كثوم التَّغ ِلب
ِمن ِشع ِره الـمعـل َّـقـة اليت أأ َّولها:
أأال ه ِب ِبصـحنِ ِك فاصب ِحينا * وال تـبـقي خـمور ا ألنـد ِرينا
و ِمن أأبياتِـها:
مت نـــنــقـل اىل قـوم رحـانـا * يكونوا يف ا ِللقا ِء لها طـ ِحينا

 - 8عنـتـرة بن ش َّداد العب ِس
ِمن ِشع ِره الـمعـل َّـقـة اليت أأ َّولها:
هل غـادر الشُ عـراء ِمن مـتــر َّد ِم * أأم هل عرفت الَّ ار بعد تو ُهـ ِم
و ِمن أأبياتِـها:
ولقد شفى نفس و أأبــر أأ سـقــمـها * ِقيل الفو ِار ِس ويك عنتـر أأق ِد ِم
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ال ِقسم الثاين
الـمخـضـرمون
 - 1ل ِبـيد بن ربيعة العا ِمري
ِمن ِشع ِره الـمعـل َّـقـة اليت أأ َّولها:
عـف ِت الـ ِديـار مـحـل ُـها فـمقامها * ِبـ ِمـ ًن تـأأب َّـد غـولـهـا فـ ِرجـامـهـا
والقصيدة اليت أأ َّولها:
أأال ُ
ك يشء ما خال للا اب ِطل * وكــ ُل نـــعـي ال مــحــالــة زائِـل

 - 2ا ألعش
اسـمه ميمون بن قيس البكريِ ،من ِشع ِره الـمعـل َّـقـة اليت أأ َّولها:
و ِدع هريرة ا َّن َّالركب مرتـ ِحل * وهل ت ِطيق وداعًا أأّيُ ا َّالرجل
والقصيدة اليت أأ َّولها:
مـا بـكـــاء الكـ ِبـيـ ِر اب ألطـــاللِ * وســؤايل ومـا تـــر ُد ســـؤايل
ِمن ِشع ِره:

 - 3ح َّسان بن ث ِبت ا ألنصاري
أأتــهــجــوه ولـست لـه ِبــكــفء * فــشـ ُركـمـا ِلــخــيـ ِركـمـا ال ِفـداء

وقوهل:
يـغـشون َّ
السوا ِد الـمق ِب ِل
حت ما تـهِـ ُر كـِالبـهـم * ال يسأألون عن َّ
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 - 4كـعب بن زهري الـمـزين
ِمن ِشع ِره القصيدة اليت أأ َّولها:
ابنت سـعـاد فقلب اليوم متبول * مـتـيَّـم اثـرهـا لـم يـــفـد مكبول
و ِمن أأبياتِـها:
يوف ِ
ا َّن الرسول لس يف يس تضاء ِب ِه * مهنَّد ِمن س ِ
اَلل مسلول

ال ِقسم الثالث
المـ ِوي ُـــون
 - 1جـ ِريـر
وهو جـ ِريـر بن ع ِـطـيَّـة التَّميـميِ ،من ِشع ِره:
أألس ت خيـر من ر ِكب الـمطايـا * و أأنـدى العـال ِمـيـن بـطون را ِح
وقوهل:
اذا غـ ِضـبـت عليك بـنـو تـميـم * ح ِسبت الناس كــل َّـهـم ِغضااب

 - 2الفرزدق
اسـمه هـ َّمـام بن غالب التَّميـميِ ،من ِشع ِره:
الســمـاء بن لنا * بــيـتًـــا دعـــائِـــمــه أأعــ ُز و أأطــول
ا َّن اذلي ســمـك َّ
وقوهل:
و َّ
باب أكن َّه * لـيـل يــصــيـح ِبـجـا ِنـبـيـ ِه نــهــار
الشيب ينـهض يف ال َّش ِ
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 - 3ا ألخطل
اسـمه ِغياث بن غوث التَّـغـ ِلـبِ ،من ِشع ِره القصيدة اليت أأ َّولها:
كـذبـتك عينك أأم ر أأيت بو ِاسط * غلس َّ
الظال ِم ِمن َّالربــ ِاب خياال
وقوهل:
شـمس العداو ِة حت يس تقاد لـهم * و أأعظم ِ
الناس أأحال ًما اذا قدروا

 - 4ذو الـ ُر َّمة

اسـمه غيالن بن عـقـبـة العدويِ ،من ِشع ِره القصيدة اليت أأ َّولها:
سب
ما ابل عينِك ِمنـها املاء ينس ِكب * كـأأن َّـه ِمـن كـىل مـفـ ِري َّــة ِ
وقوهل:
وانسان عيين يـح ِّس الـمـاء اتر ًة * فيبدو وتــارات يـجـ ُم فـيـغـرق

ال ِقـسـم الرابــع
الع َّب ِاس ُيون
 - 1أأبو نـواس
اسـمه الـحسن بن هان الـحكيِ ،من ِشع ِره:
حاس ِ
ذريين أكـثـِر ِ
ديك ِب ِرحل * اىل بَل في ِه الـخ ِصيب أأميـر
وقوهل:
الصـــمـــ ِت خـيـر * لــــك ِمـــن دا ِء الــــكـــــال ِم
مـــت ِبـــدا ِء َّ
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 - 2أأبو تـ َّمـام
اسـمه ح ِبيب بن أأوس الطائِ ،من ِشع ِره القصيدة اليت أأ َّولها:
السـيف أأصـدق أأنـبـا ًء ِمـن الكـتـ ِب * يف حـ ِد ِه الـحـ ُد بـيـن الـجِ ـ ِد والل َّ ِعـ ِب
َّ
والقصيدة اليت أأ َّولها:
كذا فـليجِ َّل الـخطب وليفـد ِح ا ألمر * فليس ِلـعي لـم يـ ِفـض مـاؤهـا عـذر

 - 3البحـتـ ِري
اسـمه الوليد بن عبيد الطائِ ،من ِشع ِره القصيدة اليت أأ َّولها:
صنت نـفس عـ َّمـا يد ِنـس نـفس * وتـرفَّـعـت عن جدا كـ ِل ِجـب ِس
وقوهل:
اذا احتـربت يو ًما ففاضت ِدماؤها * تذكَّر ِت القرب ففاضت دموعها

 - 4الـمتنـب
اسـمه أأحـمد بن الـحسيِ ،من ِشع ِره:
السفن
مـا كـ ُل مـا يــتــمــــ َّن الـمــرء يـــد ِركـــه * تري ِالرايح ِبـام ال تش تيي ُ
وقوهل:
واذا أأتــــتــــك مــــذ َّمـــيت ِمــن نــــا ِقــص * فــهِـي َّ
الشــهــادة يل بـأأين كــــا ِمــــل
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ال ِقسم اخلامس
شعراء العص احل ِديث
 - 1محـمـود سايم البارودي
ِمن ِشع ِره القصيدة اليت أأ َّولها:
هل ِمن طبيب ِلـدا ِء الـحـ ِب أأو ر ِاق * يـشفي عـليـــ ًال أأخـا حــزن وايــر ِاق
وقوهل:
وما ا ِحلمل عند الـخط ِب والـمرء عاجز * ِبـمـستـحـسـن اكلـ ِح ِمل والـمـرء قا ِدر

 - 2أأمحد شويق
ِمن ِشع ِره القصيدة اليت أأ َّولها:
ِريـــم عىل الـقـا ِع بـيـن البـ ِان والــعـــلـ ِم * أأح َّل سفك ديم يف ا ألشه ِر الـحـر ِم
والقصيدة اليت أأ َّولها:
قـــم ِلــلـــمــــعــــ ِلــــ ِم و ِفــــ ِه الــتَّـــبـــ ِجــــيـــال * كــــاد الــــمــــعــــ ِلــــم أأن يـكون رسوال

 - 3حا ِفظ ابراهي
ِمن ِشع ِره القصيدة اليت أأ َّولها:
وق أه ِديـهـا
حسب القوايف وحس ب ِحي أل ِقيـها * أأ ِين اىل ساحـ ِة الفـار ِ
وقوهل:
أأنـا البـحـر يف أأحـشائِـ ِه ال ُر كـا ِمـن * فهل سأألوا الغ َّواص عن صدفات
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الباب الثاين
الن َّـثـر
الفصل ا أل َّول
الـخـطـابة
ال ِقسم ا أل َّول
نـموذج ِمن الـخطب
قال ق ُس بن سا ِعدة االاي ِدي :أأّيُ ا الناس اسـمعوا وعوا ،من عاش مات ،ومن مات فات ،و ُ
ك
السام ِء لخبا ،وا َّن يف ا أل ِ
رض ل ِعبا ،ليل داج ،وسامء ذات أأبراج ،ونـجوم
ما هو أآت أآت ،ا َّن يف َّ
تـزهرِ ،وبار تـزخـر ،ما يل أأرى الناس يذهبون فال ي ِ
رجعون ،أأرضوا ابلـمـقـا ِم فأأقاموا ،أأم تـ ِركـوا
هناك فناموا.

ال ِقسم الثاين
الـخطباء
ق ُس بن سا ِعدة االاي ِد ُي وع ُل بن أأيب طالب ر ِض للا عنه ِوزايد بن أأ ِبيه والـح َّجاج بن يوسف
ـفي وقـتـيبـة بن مسمل البا ِهل.
الثَّـق ُ
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الفصل الثاين
االنشاء
ال ِقسم ا أل َّول
نـموذج ِمن االنشاء
قال اجلا ِحظ يف و ِ
صف ال ِكـتاب :ال ِكـتاب ِوعاء م ِلـئ ِعل ًمـا ،وظرف ح ِيش ظرفًا ،ان ِشئت
بان وائِل ،وان ِشئت ِ
ضكت ِمن نوا ِد ِره ،وان
اكن أأعيا ِمن اب ِقل ،وان ِشئت اكن أأبلغ ِمن س ِ
ِشئت بكيت ِمن موا ِع ِظه ،وبعد مفا ر أأيت بس تاانً يمل يف ردن وروض ًة تنقل يف حجر ي ِنطق
عن الـموت ويـرت ِجم عن ا ألحيا ِء غريه ،ومن كل بـمؤ ِنس ال ينام اال ِبنو ِمك وال ي ِنطق اال بـمـا
توى.

ال ِقسم الثاين
الكـتَّـاب
عبد الـحمي ِد الاكتِب وابن الـمقـ َّفـع ِ واجلا ِحـظ وابن العمي ِد والقاض ِ
الفاضل والـ َّرا ِفـ ِعـي.

***
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الفصل الثالث
الـمقامات
ال ِقسم ا أل َّول
نموذج من الـمقامات
داجي ِة ُ
يري يف الـمقام ِة ال َّش ت ِويَّـة :حك احلارث بن هام قال :عشوت يف ليل ِ
الظمل،
قال الـحر ُ
ِ
فامح ِة ا ِللمم ،اىل انر تضم عىل عمل ،وت ِب عن كـرم ،واكنت ل ً
يل ج ُوها مقرور ،وجيُبا مزرور،
ونمها مغموم ،وغيـمها مركوم ،و أأان فهيا أأْصد ِمن عيِ ا ِحلرابء ،والع ِن اجلرابء ،فمل أأزل أأن ُص
عنس ،و أأقول :طوب ِكل ولنفس ،اىل أأن تب َّص الـمو ِقد أآيل ،وتب َّي ارقايل ،فاحندر يعدو اجلمزى،
وي ِنشد م ِ
رتزا:
النار
حييت ِمن خا ِبطِ ليل ساري * هداه بل أأهـداه ضـوء ِ
حيب البا ِع رح ِب الَّ ِار * مر ِحب َّ
تار
اىل ر ِ
ابلطــا ِر ِق الـمــمـ ِ

ال ِقسم الثاين
كـتب الـمقامات
مان الـهمذاين ،ومقامات الـح ِريري ،و«مجمع البحـرين» ل ِ
ناصيف اليازيج.
مقامات ب ِديع ِ َّالز ِ

***
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الفصل الرابع
ا ألمثال
ال ِقسم ا أل َّول
نمـا ِذج ِمن ا ألمثال
 - 1سـ ِمـن كـلـبـك يـأكـلـك.
يـضـرب ملن يـجــازي االحــســان بـاالســـاءة.
الصـيـف ضيَّـع ِت الل َّـبـن.
َّ - 2
يـضب ملن ي ِـضـيـع ا ألمر مث يطلبه بعد فواتِه.
 - 3مـكـره أأخــوك ال بــطــل.
يـضب ملن يـحـمـل عىل ما ليس ِمن شـأ ِنـه.
 - 4يـداك أأوكـتا وفـوك نــفـخ.
يــضـرب لِلـجـاين عىل نـفـ ِسـه.

ال ِقسم الثاين
كتب ا ألمثال
القاس ِبن س َّالم ،و«جـمهرة ا ألمثال»
« أأمثال العرب» للمفضَّ ِل الضَّ ب ،و«ا ألمثال» أليب عبيد ِ ِ

أليب ِهالل العسكري ،و«مـجـمـع ا ألمثال» لِلـميداين ،و«الـمـستـقـص» لِلـ َّزمـخـشـري.
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الفصل اخلامس
كتب ا ألد ِب الـمتـنـ ِوعـة
ال ِقسم ا أل َّول
مختارات متـنـ ِوعـة
و ِص َّية :قال ع ُل بن أأيب طالب ر ِض للا عنه :تـو َّق من اذا حـ َّدثـك كـذبـك ،وان ح َّدثـتـه
ك َّذبك ،وا ِن ائـتـمنـتـه خانك ،وا ِن ائـتـمـنـك ات َّـهـمك.
ِق َّصة :ر أأى شاب ِمن قريش سعيد بن ِ
العاص يميش وحده ،فمش معه ،فالتفت اليه وقال هل:
أأكل حاجة؟ قال :ال ،ولكين ر أأيتك ت ِ
ميش وحدك فأأحببت أأن أأ ِصل ِمن جنا ِحك .فدخل م ِنهل
و أأخرج اليه بدر ًة وقال :خذها هنيئًا كل ف ِنعم ما أأ َّدبك أأهكل.
طرفة :م َّر طفيل بقوم ومه يأكون ،فقال هلم :ما تأكون؟ قالوا :نأك ًّسا .فقال :ال خري يف
احليا ِة بعدمك .ووثب عىل َّ
الطعام.

ال ِقسم الثاين
الكتب
البن قتيبة،
اكن يـقال :أصول ا ألد ِب و أأراكنه أأربعة« :البيان والتَّبيي» للجا ِحظ ،و« أأدب الاكتِب» ِ
و«الاك ِمل» للمبـ ِرد ،و«ا ألمايل» أليب عل القايل ،وما ِسواها فـتـبـع لها وفروع عهنا.
البن قـتيبة ،و«ا ألغاين» أليب الفرج
و ِمن كـت ِب ا ألدب« :الـحـيوان» للجا ِحظ ،و«عيون ا أل ِ
خبار» ِ
البن ر ِش يق القريواين.
ا ألصفهاين ،و« ِديوان الـمعاين» أليب ِهالل العسكري ،و«العمدة» ِ
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الباب الثالث
أأش ياء تذكـر يف النَّظ ِم والن َّـثـر
الفصل ا أل َّول
أألفاظ ِمن الل ُغة
ال ِقسم ا أل َّول
االنسان
السواد والبياض ،والـحدقـة :سواد العي،
• الهامةَّ :الرأس ،والـمقـلـة :شـحمة العي اليت تمع َّ
وال ِعرني :قصبة ا ألنف ،والهادي :العنق ،والعاتِق :ما بي الـمن ِك ِب والعنق ،والـ ِمعصم :م ِ
وضع
ِ
السو ِار ِمن اليد ،والكشح :الـخـص ،وا ألخـمص :ما ارتـفع عن ا ألرض من اب ِط ِن القدم.
الّس ُيَّ :
الشيف ،والبـهـمة :الشُ جاع ،وا ألروع :الـجـ ِميل ،والنِكس :الضَّ عيف ،و ِالرعـ ِديد:
• َّ ِ
الصداين :العطشان.
الـجبان ،وا ألنـوك :ا ألحـمق • .الـجـذالن :الـمّسور ،والغـرثن :الـجـائِع ،و َّ

ال ِقسم الثاين
الـحـيـوان
• ال ِعيس :االبل البِيض مع شقرة يسرية ،والـمخاض :النُوق الـحوا ِمل ،والنَّاب :الناقة امل ِس نَّة.
• الفـرسَّ :اذلكـر والنث من الـخيل ،والغـ َّرة :بياض يف الـجـبـهـة ،والتَّح ِجـيـل :يف الـقـوائِـم.
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• العري :ا ِحلمار ،وا ألاتن :أنث ا ِحلمار ،واجلأبِ :محار الوح ِش الغليظ • .املهاة :بقرة الوحش.
• الـ ِرئـم :الـ َّظب الـخـا ِلــص الـبـيـاض • .الـ َّظـ ِلـيـم :ذكــر الـنَّــعـام ،والـ َّرأل :فــرخ الـنَّــعـام.
السبـنـت :الـنَّـ ِمـر ،وجـعـ ِار :الضَّ ـبـع ،و ِ
السـرحـان :الـ ِذئب.
• الضَّ يغـم و ِالضغـام :ا ألسد ،و َّ
• الـفـتـخـاء :الـعـقـاب ،وا ألجـدل :الـ َّصـقـر ،والـهـامـة :ذكــر البـوم ،وابـن دأيـة :الـغـراب.

ال ِقسم الثالث
النَّبات
الشَّ جـر :ما قام عىل ساق ،والنَّجـم :ما ال يـقـوم عىل ساق ،وال ِعـضاهُ :
ك شـجـر هل شوك،
الّسحُ :
ك شـجـر ال شوك هل ،والَّ وحـة :الشَّ جـرة العظـيـمة الـمفتـ ِرشة ،وا ألفنان :ا ألغصان.
و َّ

ال ِقسم الرابع
الـجـمـادات
• الـمفازة :ا ألرض اليت ال ماء فهيا ،والعلـم :اجلبل ،وال ِفـهـر :الـحجـر ِملء الكف • .الوطب:
الس ِكيِ • .
ِسقـاء اللَّبـن ،والـ ِمـرجـل :ال ِقدر ،والـمديـةِ :
الس نان :الـحـديدة يف رأ ِس ُالرمح ،و ُالز ُج:
الـحـديدة يف أأ ِ
سفهل ،والقناة :عود ُالرمح ،والبيضة :الـخوذة ،والـ ِمجـ ُن :الـتُـرس.

ال ِقسم اخلامس
الـمـعـاين
النَّجـدة :الشَّ جاعة ،والفـرق :الـخوف ،وال ِوتـر :الث َّـأر ،والقـود :ال ِقـصاص ،والوغى :الـحـرب،
السيـر ابللَّيل ،والـ ِقـرى :اطـعـام الـضَّ يف ،والنَّدى :الكـرم ،والـ َّصبابـةِ :رقَّـة الـشَّ ـوق،
و ُ
الّسىَّ :
والبي :الـ ِفـراق ،والنَّـأي :البـعـد ،والـ ُصـرم :الـقـ ِطيـعـة ،والـعـذل :الل َّـوم ،والـمي :الكـ ِذب.
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الفصل الثاين
الت َّش ِبيـهـات
ال ِقسم ا أل َّول
ِصفات النَّاس
• الـعـرب تشبِـه َّالرجل الكريـم ابلـبـحـر ،قال أبو تـ َّمـام:
هو البحـر ِمن أأ ِي النَّوايح أأتيته * فل َّجته الـمعروف والـجود سا ِحلـه
وتش ِبـه الشُ جـاع اب ألسد ،قال الـجـميح ا ألسدي:
ِيه الـفـرس اليت كــ َّرت عـلـ ِهيـم * عـلـيـهـا َّ
الشـيــخ اك ألسـ ِد الكـ ِلـيـم
وتش ِبه الـ َّذليل ابلـفـقـع ،قال أأرطاة بن سهـيَّـة الـم ِـري:
ال تـحسبـين كـفـقـع ِ القا ِع يـنـقـره * جـان بـاصبـ ِعـ ِه أأو بـيــضـ ِة الـبـلـ ِد
• وتش ِبـه املر أأة امجليل اب َّلظبية ،قال ذو ُالر َّمة:
بـ َّراقـة الـ ِجـي ِد والل َّـبَّـ ِ
ات و ِاضـحة * كـأأن َّـــهـا ظـبـيـة أأفـض بـهـا لـبـب
وتش ِبـهـهـا ابلقمر ،قال الـحـم ِـاس:
بـيـضاء أ آ ِنـسة الـحـديــ ِث كـأأن َّــهـا * قــمــر تــو َّســط جـنـح ليل مـبـ ِر ِد
وتش ِبـهـهـا ابلشَّ مس ،قال قيس بن الـخـ ِطيـ ِم ا أل ِوس:
تب َّدت لنا اكلشَّ ِ
مس تت غـمـامة * بدا ِ
حاجب ِمهنا وضن َّت ِبـحـ ِاج ِب
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ال ِقسم الثاين
الـحيوان
العـرب تش ِبـه الفـرس ابلعـقـاب ،قال ا ألعش:
عىل كـ ِل محـبـ ِ
الســرا ِة كـــأأنــ َّه * عـقاب هـوت ِمن مرقب اذ تـعل َّ ِت
وك َّ
وتش ِبـه النَّاقـة َّ
ابلظ ِلـيـم ،قال ح َّسان بن ثبِت ا ألنصاري:
ابلســـمـــاو ِة نـــا ِفــر
فـق َّـربــتـهـا للـ َّرحــ ِل وهـي كـــأأنــَّـهـا * ظــــ ِلـيــــم نــــعــــام َّ
وتش ِبـهـهـا ابلـجـأب ،قال بِش بن أأيب خا ِزم ا ألس ِدي:
كـــأأ َّن الــ َّرحـــل ِمـنـهـا فوق جـأب * شــنــون ِحـيــن يــفـ ِزعـهـا القـ ِطـيـع

ال ِقسم الثالث
ِ
السالح
ون الـ ِملـح ،قال عـمرو بن ب َّـراقـة الـهـمداين:
الس ِيف ِبل ِ
العـرب تش ِبـه بياض َّ
صارم
ون الـ ِملـ ِح أأبيض ِ
وكيف ينام الل َّيل مـن جـ ُل ما ِلـ ِه * حسام ك ِ
وتش ِبـه ُالرمح ابلشَّ طن ،وهو الـحبل َّ
الطويل يس تقى به ،قال عنـتـرة بن ش َّداد العبس:
يـدعـون عـنـتـر والـ ِرماح كـأأنــَّـها * أأشـطــــان ِبـئــر يف لـبـ ِان ا ألدهـ ِم
وتش ِبـه صوت القـ ِوس بص ِ
وت الـمـر أأ ِة النَّائِـحـة ،قال الشَّ َّمـاخ بن ِِضار ُاذلبياين:
اذا أأنـبـض الـ َّرامون عهنا تـرن َّـمت * تـرن ُـم ثــكــىل أأوجـعـتـها الـجـنائِـز
وتش ِبـه ِالرع اب ِلنـهيي ،وهو الغ ِدير ،قال أأبو ق ِيس بن ا ألسل ِت ا أل ِوس:
دت ِل ألعــــدا ِء مـــوضــونــــ ًة * فــضــفــــاضـ ًة كـالـ ِنــهـ ِي ِبــالــقــــا ِع
أأعــــد ُ
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الفصل الثالث
ا ألنساب
العرب ثالثة أأقسام :عدانن وقحـطـان وقـضاعـة.

ال ِقسم ا أل َّول
عدانن
بائل ربيعة بكـر وتغ ِلب ،وتـنـق ِسم مض اىل
تـنـق ِسم عـدانن اىل ِقسمي :ربيعة ومض ،ف ِمن ق ِ
بائل ق ِيس
بائل ِخن ِدف قريش وهذيل و أأسد وتمي ،و ِمن ق ِ
ِقسميِ :خن ِدف وق ِيس عيالن ،ف ِمن ق ِ
عيالن عا ِمر بن صعصعة وسليـم وثـ ِقـيف.

ال ِقسم الثاين
قحـطـان
بائل كـهـالن ا ألزد وهـمدان ومذ ِحـج
تـنـق ِسم قحـطـان اىل ِقسميِ :حـمـيـر وكـهـالن ،ف ِمن ق ِ
وطـ ِيــئ و ِكـنـدة.

ال ِقسم الثالث
قـضاعـة
بائل قـضاعـة جـرم وكـلـب وجـهـيـنـة ونـهـد وبـ ِلـي.
ِمن ق ِ

***
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