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سنتعّرف اليوم على 

مهارات 

طرح األسئلة•

التّحليل•

الّربط•

التّصنيف•

ّ  وذلك من خالل النص•



سنتعلّم اليوم عن
الشعر الكالسيكّي القديم ومميّزاته

الّشاعر الكميت

مضمون النصّ 

األساليب الّتي وّظفها الّشاعر في النصّ 



نّص طربت  
وال لعبـًا منـّي وذو الشيــِب يلعــب  وما شوقا إلى البيِض أطرب   طربت  •

بنــــاٌن مخّضـــب  يتطّربنــــيولــــم ولــم ي لهنــي داٌر وال رســم  منـــزٍل  •

أعضب  أمرَّ سليم  القرِن أْم مرَّ عشيّةً      البارحات  وال السانحات  •

وخيــِر بَنـي حــّواَء والخيــر  ي طلـــب  ولكـن إلـى أهـِل الفضائــِل والنُّهــى  •

ـم أرضى مــراًرا وأغضب  بنــي هاشـٍم رهــِط النبـــيِ فإنّنـــي  • بِهم ولهــ 

على كنــٍف عطفـــاه  أهـــٌل ومرحـب  خفضــت  لهـْم منـّي الجناَح مــودَّةً   •

وما لَي إاّل مذهب  الحّقِ مذهب  وما لَي إاّل آل  أحمَد شيعةٌ     •

ٍة   • ِة ســنـَـّ ؟بــأّيِ كـتــــاٍب أْم بـأيـــَـّ ي رى حبُّهـْم عــاًرا علـيَّ وي حســب 



القصيدة الكالسيكيّة 

:القصيدة الت قليدي ة•

، نظام البيت، الصدر والعجز، وحدة القافية • وي  لوالر  لمخالفة األطال.. الت صريع في البيت األو 



الّشاعر

الكميت بن زيد األسديّ 

، ُولد في الكوفة، ناصر أهل البيت، فكان متشي عًا لهم، • شاعر أموي 

".الهاشمي ات"بفي شعره إلى تأييد حق هم في الخالفة، وخص هم وانصرف •



وما شوقا إلى البيِض أطرب                وال لعبـًا منـّي وذو الشيــِب يلعــب  طربًت -1•

بنــــاٌن مخّضـــب  يتطّربنــــيي لهنــي داٌر وال رســم  منـــزٍل              ولــــم ولــم -2•

أعضب  عشيّةً                           أمرَّ سليم  القرِن أْم مرَّ البارحات  السانحات  وال -3•

، لكن ال طرب لهو بالنّساء في هذه األبيات بالّطربالّشاعر يتغنّي•

.في األبيات الثاّلثة األولى: أسلوب التّشويق لمعرفة سبب الفرح -•



متعة دنيوي ة؛ وقد لكن  ليس ألجل الن ساء والفتيات الجميالت، وليس فرًحا ولهًوا ولعبًا بفرحت وسعْدت، -1•

/  العبًابير أن يلهو أو يمكن للك) الس ن  يظهر الش يب برأسي فكيف ألعب والش يب يلعب برأسي كبير أصبحت 

(.الكبار مراهقة 

.آلل البيتحيًّا وعاطفيًّا الت غن ي والن شوة ليس لل هو الجسدي والغرام بالن ساء، إن ما رو: الحالة الن فسي ة للشاعر-•

.  ة بالحن اءالمصبوغوالفتيات لم يشغلني لهو لديار محبوبة أو أطاللها، ولم أطرب أو أفرح ألكف  الن ساء -2•

واجتصبغ الفتيات أناملهن  بالحن اء عند المناسبة أو عادة )• وأن ه ال قد يقصد (. الز  اج فرب ما هناك أمر يفرح للز 

.أفضل يُفرحه

.. (.الت طي ر، وسبقها حب الن ساء وذكر األطالل) رفض الش اعر العادات العربي ة الجاهلي ة -•



.الظ باء فيكون في جهة اليمين وهو ميمون\ما يُزجر من الط ير = الس انحات-3•

انح قبل من لي بالس  : الظ باء فيكون في جهة اليسار فهو مشؤوم، وقد قالوا\ما يُزجر من الط ير: البارحات-•

.البارح

.مكسور القرن وهو ما يُتََشاءم منه من الت طي ر= أعضب•

نهم أو تشاؤمهم في سفرهم وأعمالهم؛ فال يع حيل وترك الد يار، وتيم  ت وال أهتم  بعادات العرب في الر  نيني إذا مر 

ت عن يساري عشاًء الط يور أو الغزالن عن يميني  يم القرن أم أو إذا كان الغزال المار  سلفأترح، ألفرح، أو إذا مر 

.مكسوره

:  باب الفرح أو الحزن وبذلك عد د أس. ) في الت فاؤل والت شاؤم\ال يشرح سبب نفسي ته كالعرب في الفرح والحزن •

(توالبارحااألحب ة، زينة الن ساء، الت فاؤل بالس انحات \الن ساء، الط رب الش عري، ذكر األطالل 

ن والت شاؤم-• .ه الس ليمورفض الش اعر لها لرجاحة عقله ومنطق. إشارة إلى تقاليد العرب وعاداتهم في التيم 

.رفضه الش اعروي. الوقوف على األطالل، وذكر األحب ة واألشواق للمحبوبة وألم الفراق: إشارة للش عر الت قليدي•



الّسبب الحقيقّي لطرب الّشاعر

اَء والخيــُر يُطلـــبُ ولكـن -4• إلـى أهـِل الفضائــِل والنُّهــى             وخيــِر بَنـي حــو 

هاشـٍم رهــِط النبـــيِ فإن نـــي                بِهم ولهـُــم أرضى مــراًرا وأغضبُ بنــي -5•

ومرحـبُ لهـْم منـ ي الجناَح مــودَّةً                على كنــٍف عطفـــاهُ أهـــٌل خفضــُت -6•

الحقيقي لطربهيعرض الش اعر من خالل األبيات أعاله الس بب •



حميدة لكن ني أطرب وأفرح ألمر جليل جدي  يستحق  الط رب والفرح، وهو حب ي ألصحاب األخالق ال-4•

ن ولدتهم  اء، الكرماء، أصحاب العقول، خير البشر مم  ، وهم حو  (.بنو هاشم)والخير يُطلب ويُحب 

..إلى أهل الفضائل: الت شي عمظاهر -

سول ال ذين -5• ال ذين ( الدهوأوعلي  )، وأهل بيته، (ص)يستحق ون الحب  والفرح ألجلهم هم بنو هاشم؛ قوم الر 

.أحب هم؛ أسعد وأفرح بهم، وأغضب ألجلهم، وأدافع عنهم

سول: مظاهر الت شي ع-• .وأهل بيته والس عادة بهم والغضب ألجلهم والد فاع عنهم( ص)محب ة الر 



ا وكتمانًا من ي وعلنًا لصلتي-6• الوثيقة بهم وَسعة ألنُت لهم جانبي وتواضعت حبًّا واحتراًما وإجالالً، سرًّ

.لعظمتهم

حمة، رغم أن  هذا الحب  قد يضر  به من قبل بني• إظهار حب ه يريد )أمي ة ال تي تت سع للجميع، وتشملهم بالعطف والر 

ا  ض لئال  آلل البيت، حيث كان في البداية سرًّ (.لالضطهاديتعر 

..خفضت لهم: مظاهر الت شي ع-•

حمة وقل رب  " من سورة اإلسراء 24خفض الجناح تناص  من اآلية : الت ناص  -• ي واخفض لهما جناح الذ ل  من الر 

سولكما )كأن ه يعتبر آل البيت أهله ووالديه .." ارحمهما كما رب ياني صغيًرا يت زوجات الر  بأمهات -ص -ُسم 

(.المسلمين



دفاع الّشاعر عن حبّه آلل أحمد

لَي إاّل آل  أحمَد شيعةٌ                               وما لَي إاّل مذهب  الحّقِ مذهب  وما -7

ٍة                   ي رى حبُّهـْم عــاًرا علـبــأّيِ -8 ِة ســنـَـّ ؟يَّ وي حســب  كـتــــاٍب أْم بـأيـــَـّ



سول وأهل بيته إن  -7• يدتي ومذهبي وديني وطريقي وعق(. علي وأبنائه ) حب ي وتأييدي وتشي عي آلل البيت فقط؛ للر 

(.طريق اإلسالم الص حيح . ) وسياستي ال تي ات بعها طريق الحق  في تأييدهم

.أصحاب الحق  : بني هاشممن صفات -•

تي يرى بها ما هي الت بريرات واالد عاءات واألسباب ال  : يتساءل الش اعر مندهًشا لمن يلومه في حب  آل البيت-8•

ي ة كالقرآن أو الس نة أو اآلخرون ُحب ي وتأييدي ومدحي آلل البيت عيبًا وسب ة؟ هل تعتمد هذه الت بريرات على أدل ة حقيق

فعة والكرامة .أي  قانون أو دستور؟ فهذا الحب  أصيل مقد س يجلب الش رف والر 

حق  ن هم أصحاب وأوهنا يرد  على األمويين ال ذين قد يحاسبونه على تشي عه ، ويد عون بعار االنتساب للش يعة، ) •

(.بالخالفة



المهارات المكتسبة من النصّ 

...طربُت وما شوقًا إلى البيض أطربُ : طرح األسئلة-1•

....ما ال ذي يُطرب الشاعر؟؟•

....بني هاشم رهط النبي  : التحليل-2•

4،5،6تحليل أسباب طرب الشاعر من خالل األبيات •

هالربط بين الملهيات ال تي ال تُطرب الشاعر وبين السبب الرئيسي  لطرب... ولكن إلى أهل: الربط-3•

....تصنيف األفعال ماٍض مضارع  طربُت أطرُب، يلعبُ : التصنيف-4•

.ي  ويحسُب  استنتاج عالقة الشاعر بآِل أحمد، وحب ه للنب.....وما لَي إال  آُل أحمد شيعةٌ : االستنتاج-5•



القيم المكتسبة من النصّ 

رغم أن ه أموي  تقب ل الشيعة: تقب ل االخر-1•

محب ة الناس : المحب ة-2•

البيت السادس: االحترام-3•

أرضىالبيت الخامس بهم ولهم : اإلعجاب والرضى-4•

من خالل اعترافه بعظمة بني هاشم: التقدير-5•

...هاشم هم رهطبنو : المدح-6•

...خفضُت لهم : الطاعة-7•

..االهتمام بالمبادئ واألخالقي ات، وليس بالملهيات المادي ة•



األساليب الّتي وّظفها الّشاعر في النصّ 

لقارئ أو السامع، جاءت معظم األبيات باألسلوب الخبري  ألت ها تحمل أخباًرا يتلق اها االخبري       األسلوب -1•

خبري  فالشاعر يقص  أمره على الناس، وهذا ما يحتمل التصديق أو التكذيب، لذلك فهو أسلوب 

سليم . شاؤموهي كناية عن الت فاؤل والت  -البارحاتالس انحات -ورفضأرضى و أغضب أي موافقة : الطباق-2•

.وأعضبالقرن 

1،2،3األبيات : التشويق-3•

بادئهم، والرضى البيت الخامس إلظهار موقفه من بني هاشم في حالتين متضاد تين، قبولهم وقبول م: التوكيد-4•

.بهم، ورفض من يقف ضد هم



جةكناية عن المرأة الناعمة ( بنان مخض ب: )الكناية-5• المتبر 

آثار بيت ( زلرسم من)كناية عن التقد م في العمر، ( ذو الشيب)كناية عن النساء ذوات الل ون األبيض، ( البيض)-

، خفض الجناح( مذهب الحق  )األحب ة،  .  ني هاشمكناية عن الخضوع، أهل الفضائل كناية عن ب: الدين اإلسالمي 

اء .البشركناية عنن جميع : بني حو 

ر الوديع ال ذي فقد شب ه حاله في ركونه إلى بني هاشم بالطائ( خفضُت لهم من ي الجناح مود ةً : )االستعارة-6

والوالءيخفض جناحه لمن يقد م له الحب  

ل: التصريع-7 أطرب يطرب البيت األو 



دار= منزل : الترادف-8•

.ينهماالت سوية ب\؟ الغرض المساواة أعضبأمر  سليم القرن أم مر  : اإلنكاري/ البالغي  االستفهام -9•

د على معارضي: الغرض.. سن ة؟بأي ة .. كتاب؟بأي  • ه لتأكيد حب ه آلل إظهار الد هشة والغرابة وعدم الت صديق، والر 

ة والكرامة .البيت ال ذي ال يجلب العار بل الش رف والعز 

.كناية عن القرآن والس ن ة: كتاب وسن ة-•

وال الس انحات....ما شوقًا، وال لعبًا : النفي-10•



(.يورد جميع اإلمكاني ات ) ؟ أعضبُ أمر  سليم القرن أم مر  : التقسيم-11

.تفيد الت وكيد وإبعاد الش ك: الغرض.. وما لي إال مذهب.. ما لي إال آل أحمد: الحصر والقصر-12

....وما شوقي وال لعبًا عطف أدوات النفي وما، ولم يلهني: العطف-13

.ي آدمأصحاب الصفات الحميدة، الكرماء، اصحاب العقول، خير بن: صفات بني هاشم وأبناء علي  : المدح-14



نشكركم على المشاركة وحسن اإلصغاء

المعلّمة عايدة حمزة مصاروة 


