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 تجارب الافادة 
 ألبً تمام الطائً

 
 تمام وأب

م ألبوٌن 803هو حبٌب بن أوس بن الحارث الطائً المعروف بأبً تمام، ولد أبو تمام سنة 

مسٌحٌٌن أسلَما فٌما بعد، فً لرٌة جاسم وهً لرٌة من لرى حوران جنوب سورٌة، استدعاه 

الخلٌفة العباسً إلى مركز الخالفة العباسٌة فً بغداد ولدَّمه على الشعراء فً عصره، كان أبو 

م أسمر اللون طوٌل المامة، فصٌح اللسان والبٌان، ٌحفظ الكثٌر من شعر العرب تما

وأراجٌزهم، وٌمول الصولً فً أخبار أبً تمام: "إنَّه كان أجشَّ الصَّوت ٌصطحُب راوٌة له 

، حتَّى ناطح كبار  حسن الصَّوت فٌنشد شعره بٌن ٌدي الخلفاء واألمراء"، كان شعره لوًٌّا جزًلا

العباسً كالمتنبً والبحتري، ولد كتب أبو تمام مؤلفات كثٌرة، منها: فحول  شعراء العصر

الشعراء ودٌوان الحماسة ومختار أشعار المبائل ونمائض جرٌر واألخطل، ولد توفًِّ أبو تمام 

 م845فً الموصل عام 

 

 حٌاة أبً تمام 

م فً حلمات ولد أبو تمام فً لرٌة من لرى حوران جنوب سورٌا، وارتحل إلى مصر وتعلَّ 

العلم فً مسجد الفسطاط من الشٌوخ الذٌن كانوا ٌعلمون الناس اللغة والنحو واألدب والدٌن، 

ولد حفظ الشعر منذ كان طفالا ونظمه فملَّد الشعراء السابمٌن، ثمَّ انفرد أبو تمام فٌما بعد بصوٍت 

ا ا هو  شعري خاص مكَّنه من كتابة أجود الشعر فً حٌاته، ولد كان أبوه خمارا فً دمشك، أمَّ

 فمد عمل حائكاا فً بداٌات حٌاته، ثمَّ انتمل أبو تمام إلى حمص وفٌها بدأ حٌاته الشعرٌة الفعلٌة.

رها، خاض جلَّ الفنون الّشعرٌة  ًّ وصوَّ رها، والمعان إنَّ أبا تمام شاعر مبدع ابتكَر األلفاظ وطوَّ

فً مدحه أنَّه شاعر معتمد على وأغراض الّشعر وأبدع فً المدح والوصف خاصة، وٌتجلى 

ا بها، ٌندفع فً مدحه بحماس وجراءة شدٌدة تدلُّ على شجاعتِِه ونفسٌتِِه الموٌّةِ   .نفسه فخورا
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 من صفات أبً تمام

كان أبو تمام ٌتمتع بذكاٍء حاد لم ٌِعرف لغٌره من الشعراء الذٌن عاصروه، باإلضافة إلى ما  

ا وٌتعمك بالتأثر فٌها،  كان ٌتمٌّز به من لّوة فً اإلحساس، فكان ٌحس باألشٌاء إحساساا سرٌعا

مك ومن هنا ٌظهر أنه امتاز بالعمك فً نظرته وابتعاده عن ضحالة النظرة، ،فاتّجه إلى التع

بالمعانً وكان له ذلن كسالح ذي حّدٌن؛ ففً الولت الذي ساعده فٌه عممه هذا على فهم 

األشٌاء بشكل دلٌك، ونأى به عن الولوع فً الخطأ فً الفهم والتمدٌر، وأورثه لوة العمل، إًلّ 

لوها، أنّه أدى به إلى اتّخاذ ألوان من الغرابة فً المعانً واأللفاظ لم ٌعتدها النّاس ولم ٌتداو

 وهو األمر الذي جعلهم ٌجدون فً شعره تكلّفاا ومشمة، فأنكروا علٌه ذلن.

 

 موهبة أبً تمام الشعرٌّة 

ٌُعدُّ أبو تمام من أبرز شعراْ عصره، فمد تمٌز ببداهته الشعرٌة مجسداا إٌّاها فً سٌره بطرٌمة 

، ومصر، والعراق، خاصة وأسلوب متفرد، وًل شن أّن تنمله فً بلدان كثٌرة ٌذكر منها الشام

ا لجعله محط اهتمام الناس بما لدمه من شعر وتألٌف فً العصر  ا إضافٌا وفارس، كانت سببا

 .العباسً 

فمد مدح الكثٌر من الخلفاء، واألمراء، والورزاء، والشعراء، والمُّواد وغٌرهم فً البلدان التً 

لشعرٌة التً وردت فٌها لصٌدة ٌمكن تصنٌف األغراض ا 513مرَّ فٌها، ولد كتب أبو تمام 

لصٌدة للهجاء.  92لصٌدة للغزل.  136لصٌدة للمدح بٌن المطولة والمصٌرة.  185كاألتً: 

لصائد  5لصائد للفخر.  8لصٌدة لألوصاف.  22لصٌدة للمعاتبات.  30لصٌدة للمراثً.  35

 للوعظ والزهد.

 

 دٌوان الحماسة ألبً تمام

إنَّ من أشهر مؤلفات الشاعر العباسً أبً تمام دٌوان الحماسة، وهو دٌوان عظٌم جمع فٌه أبو  

فهارس عدة، وهً:  ىتمام حبٌب بن أوس الطائً أجود شعر العرب، ولد لسَّمه أبو تمام إل
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فهرس أعالم شعراء الحماسة، فهرس لوافً دٌوان الحماسة، فهرس بأعالم الشعراء الواردة 

وان الحماسة، فهرس خاص بأنصاف األبٌات مرتبة على ترتٌب بحور الشعر، فً شرح دٌ

 ً فهرس بأعالم غٌر الشعراء الذٌن ورد لهم ذكر فً شرح دٌوان الحماسة للتبرٌزي، ولد ُسِمّ

ها الكتاب بالحماسة ألنَّ أول أبوابه اسمه الحماسة، ولد ذكر فٌه أبو تمام كلَّ أغراض الشعر 

ان تمرٌباا، فأورد أبواباا خاّصةا لكٍلّ مما ٌأتً: لمراثً، األدب، النسٌب، العربً المعروفة آنذ

ة النساء، والباب األول هو باب الحماسة كان  الهجاء، األضٌاف المدٌح، الصفات، الملح، مذمَّ

 .أطول األبواب فً دٌوان الحماسة وأغزرها

 
 

 
 

 تجارب الحٌاةافادة 
 ألبً تمام الطائً

 
 شرح األبٌات

 
 ســواء   هفأنت ومن تجارٌ              إذا جارٌت فً خلق دنٌئًا -1
 

ختالط برفاق السوء. فعندما تمام وٌنصح بعدم اًل وفً البٌت األول من خالل هذه المصٌدة ٌتحدث أب
ا ستصبح منهم . طتخال  الذٌن ٌتصفون باألخالق السٌئة فحتما

 

 تمام فً هذا البٌت حٌث أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أخبرنا أن : وولد صدق أب

 المرء على دٌن خلٌله فلٌنظر أحدكم من ٌخالل .

فإن لمت باتخاذ أصدلاء السوء أصدلاءا لن، ستجد نفسن فً ٌوم من األٌام تأخذ من طبائعهم، وتتحلى 
 بنفس السلون واألخالق التً ٌتحلون بها .

 

 مٌه من الغدر الوفـــاء  حوٌ            ب  المخازيرأٌت  الحر ٌجتن -2

ا  وثم بعد ذلن تطرق أب تمام إلى الحدٌث عن اإلنسان الحر، وأخبرنا أنه هو اإلنسان الذي ٌبتعد بعداا تاما
 عن األشٌاء الُمخزٌة .



5 
 

ا ٌحمٌانه من األفعال السٌئة التً لد  ا ًلتصافه بصفة الحٌاء، فحٌاءه وخجله حتما ٌموم بها فً وهذا نظرا
 .ٌوم من األٌام

فلو ذهب اإلنسان ذو األخالق الطٌبة إلى السرلة على سبٌل المثال، ومعروف أن السرلة من األفعال 
 الُمشٌنة، فأخالله ستمنعه بالتأكٌد .

 

 لهــا من بعد شدتها رخاء              وما من شدٍة إال سٌأتً -3

اآلًلم واألحزان التً لد تصٌب اإلنسان وكذلن الشدائد كما أن أبً تمام حاول التخفٌف من وطأة 
 المختلفة ونكبات الدهر .

 ن الشدة التً تصٌب اإلنسان سٌعمبها على الفور الرخاء والنعٌم واًلنفراج .إ ولال:

ا معه الٌسر كما أخبرنا هللا سبحانه وتعالى فً المرآن  ا، ولكن العسر ٌأتً دائما فالعسر ًل ٌستمر كثٌرا
 "إن مع العسر ٌسرا". الكرٌم

 

 أفادتنً التجارب والعناء             لــقد جربت هـــذا الدهر حتى -4

 

ا وعانى أكثر،  مؤكداا أنه خاض العدٌد من التجارب فً هذه الحٌاة، ولد تعلم منها الكثٌر، ولد تعب كثٌرا
 ولذلن هو ٌحكً تجربته .

 

 ا لهم من الناس الجفاء  بــد          إذا مــا رأس أهل البٌت ولّــى -5

 

أّن الكثٌر من الناس لد تحترمن لمكانتن أو مكانة أبٌن، فما أن من خالل تجربته فً الحٌاة  ٌرى أبو تمام 
التً ربما تكون منصبا أو ماًلا . سٌزول هذا اًلحترام بل وسٌواجهن هؤًلء األشخاص  -تزول هذه المكانة 

 بالكره والجفاء .

 هنا كناٌة عن المنصب أو المكانة/ ولد تؤدي المعنى الظاهر وهو األب ربُّ األسرة .فكلمة رأس أهل البٌت 

 

 وٌبقى العود ما بقً اللحاء              ٌعٌــش المرء ما استحٌا بخٌر -6

 
 

 معنى العود واللحاء وما المراد بهما فً البٌت . 
 العود : الغصن من الشجر .

 اللحاء : لشر الشجر .
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ذلن : أن اإلنسان كغصن الشجر ، وأن الحٌاء ٌغطٌه كمشر الشجر ، فإذا سمط لشر الشجر ، والمراد من 
 ٌبس الغصن وأصبح ًل لٌمة له ،

وكذلن اإلنسان إذا ذهب حٌاؤه ، أصبح بال فائدة ، بل لد ٌكون فً منزلة ) الحٌوان ( الذي ٌفعل ما ٌشاء 
  ولتما ٌشاء بال خجل وًل حٌاء .

 
 

  وال الدنــــٌا إذا ذهب الحــــٌاء          فً العٌش خٌر فال وهللا ما  -7

 

 ...ن الحٌاء سر كل فضٌلة، فإذا نزع الحٌاء من الدنٌا، فال خٌر فٌهاإ

 ولم تســــــتحً فاصنع ماتشــاء          إذا لم تخش عاقبة اللٌالً -8

 اء من الناس .ٌمسم على انتفاء الخٌر من الدنٌا ومن المعٌشة كلها ؛ إذا انتفى الحٌ

 فالحٌاء هو زٌنة اإلنسان، وٌعصمه من الولوع فً األخطاء مهما كانت تلن األخطاء بسٌطة أو كبٌرة

فالحٌاة بكامل نعٌمها ًل تساوي شٌئاا إذا لل الحٌاء فٌها، ومن اتصف بهذه الصفة الحمٌدة، فستكون حٌاته 
 بالكامل هنٌئة .

 تمام فً أبٌاته الشعرٌة . وتحدث عنها أبفكانت تلن أهم الخصال والنصائح التً 

 

 تجارب الحٌاةافادة ملخص قصٌدة 

 هذه األبٌات للشاعر الشهٌر أبً تمام الطائً، وهو من فحول شعراء العصر العباسً.

فً . أهم الخصال والنصائح، وتحدث عن تجارب حٌاته عن تحدث الشاعر فً هذه األبٌات

ختالط برفاق السوء. تمام وٌنصح بعدم اًل وٌتحدث أبالبٌت األول من خالل هذه المصٌدة 

ا ستصبح منهم . طفعندما تخال ثم بعد ذلن تطرق أبو تمام  الذٌن ٌتصفون باألخالق السٌئة فحتما

ا عن األشٌاء  إلى الحدٌث عن اإلنسان الحر، وأخبرنا أنه هو اإلنسان الذي ٌبتعد بعداا تاما

الُمخزٌة . كما أن أبً تمام حاول التخفٌف من وطأة اآلًلم واألحزان التً لد تصٌب اإلنسان 

اإلنسان سٌعمبها على الفور ن الشدة التً تصٌب إ وكذلن الشدائد المختلفة ونكبات الدهر .لال

الرخاء والنعٌم واًلنفراج. ولال إنه خاض العدٌد من التجارب فً هذه الحٌاة، ولد تعلم منها 

ا وعانى أكثر، ولذلن هو ٌحكً تجربته. من  اّن كثٌرثم ٌمول الشاعر إ الكثٌر، ولد تعب كثٌرا

التً ربما تكون منصبا  -انة الناس لد تحترمن لمكانتن أو مكانة أبٌن، فما أن تزول هذه المك

وأما الحٌاء  سٌزول هذا اًلحترام بل وسٌواجهن هؤًلء األشخاص بالكره والجفاء .، أو ماًلا 

اإلنسان إذا ذهب حٌاؤه ، أصبح بال فائدة ، بل لد ٌكون فً منزلة ) الحٌوان  فٌمول فٌه الشاعر 
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فالحٌاة بكامل نعٌمها ًل تساوي شٌئاا إذا  ( الذي ٌفعل ما ٌشاء ولتما ٌشاء بال خجل وًل حٌاء .

 دة، فستكون حٌاته بالكامل هنٌئة. لل الحٌاء فٌها، ومن اتصف بهذه الصفة الحمٌ
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 أال فً سبٌل المجد ما أنا فاعل

 ألبً العالء المعري

 

 

 أبو العالء المعري

الدولة العباسٌة فً األدب، ٌنتمً إلى عائلة أبو العالء المعري شاعر وفٌلسوف من فحول معاصري 
 .بنً سلٌمان التً تنتمً إلى لبٌلة تنوخ، وجده كان أول لاٍض فً مدٌنة معرة النعمان

)رهٌن  ـن عاماً ساخطاً من أسالٌب عٌشهم التً ال تناسب معتمداته وعرف بسٌالناس خم إعتزل
 المحبسٌن(. 

 العالء المعري ًبداٌات أب

عاَم « أبً العالِء المعريِ ب »عبد هللا بن سلٌمان المضاعً التنُوخً المعري المعروف  ُوِلَد أحمد بن
م بَمعَرة النُّْعمان بسورٌا، نشأ فً بٌت من بٌوت العلم والفضل واألدب؛ فكان أبوه وأمه من  379

 .ذوي الوجاهة والصالح

وه فمد جمع بٌن الشعر كان جده ألبٌه، سلٌمان بن أحمد، لاضً المعرة، وكان شاعًرا، أما أب
والمضاء، ولد تتلمذ أبو العالء فً بداٌة عمره على ٌد أبٌه الذي علمه المرآن، ولما أظهر الصغٌر 

 .لدًرا كبًٌرا من الفطنة والذكاء مضى به والده إلى حلب

الشٌوخ، كَما فَمد بصره وهَو صغٌر نَتٌِجةً لَمَرِضه بالجدري. أَخذ علوم المراءات المُْرآنٌِة بإِْسناد عِن 
تَعلََّم الَحِدٌَث فً ِسن ُمبِكّرة حٌث درس فً مدٌنة حلب، ومدٌنة أنطاكٌة، وتنمل فً دراسته بٌن 
مدارس المدن السورٌة؛ حٌث درس كالً من: الحدٌث، واألدب، والفمه، والشعر، والتفسٌر، وعلوم 

 .اللغة، كما درس النحو

بِها َسنةً وَسْبعةَ أْشهر ؛ إذ جمع عدداً كبٌراً من الطالب العالء إلى وسط مدٌنة بغداد فألام  وسافر أب
اإلناث والذكور من أجل االستماع لمحاضراته عن النحو والشعر والعمالنٌة، وأبرز موضوعاته فً 

 .الفلسفة كانت عن حموق العمل أو المنطك ضد ادعاءات التمالٌد والعادات والسلطة
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 وم، وعمل فً التصنٌف والتألٌف وهو فً بٌته. عاش أب0113عاد إلى مدٌنة معرة النعمان فً عام 
العالء بعد أن اعتزل الناس زاهداً فً الدنٌا بعٌداً عن لذاتها، وامتنع عن أكل لحم الحٌوان وعن 

َرِهٌن ب »فلمَب  منتجاته؛ كالعسل، والسمن، والبٌض، واللبن، كما أنه كان ٌلبس الثٌاب الخشنة. 
ٌْن  .لدار؛ العمى وا«الَمْحبَِس

 العالء المعري ًإنجازات أب

ومن أعمال أبً العالء المعري: دٌوان سمط الزند الذي كان أول مجموعة شعرٌة ظهرت له، 
اللزومٌات التً تعرف باسم لزوم ماال ٌلزم، وهً ثانً مجموعة شعرٌة له، وكانت أكثر إبداعاً، 

كانت ثالث أعماله، وتمٌزت بأنها أكثر والتزم فٌها ما ال ٌلزمه نظام المافٌة، رسالة الغفران التً 
فاعلٌة وتأثٌراً فً التراث العربً؛ ألنه ركز على الحضارة العربٌة الشعرٌة بطرٌمة تمس كافة 

 .جوانب الحٌاة الخاصة

كتب أٌضاً فصول وغاٌات أو فمرات وفترات، وهو عبارة عن كتاب ٌضم مجموعة من المواعظ، 
الحرة فً النساء وأخاللهن وعظاتهن، واألٌن والغصون فً مؤلفات أخرى: رسالة الهناء، وتاج 

 .األدب ٌربو على مئة جزء، وعبث الولٌد، ورسالة المالئكة

شرح المعري دٌوان الحماسة، ورسالة الصاهل والشاحج، ومعجزة أحمد، وضوء السمط الذي ٌعرف 
على مئة  واألدب ٌربولال ابن خلكان: من تصانٌفه كتاب )األٌن والغصون( فً  -باسم الدرعٌات 

 ......عظاتهنوتاج الحرة( فً النساء وأخاللهن ، )جزء

 أما شعره وهو دٌوان حكمته وفلسفته، فثالثة ألسام:

 لزوم ما ًل ٌلزم وٌعرف باللزومٌات 

 سمط الزند 
  ضوء السمط 

 .ولد ترجم كثٌر من شعره إلى غٌر العربٌة

أبو  -أبو زكرٌا ٌحٌى بن علً الخطٌب التبرٌزي ومن تالمٌذ أبً العالء الذٌن تتلمذو على ٌده: 
أبو الطاهر دمحم بن أبً   -أبو الماسم علً بن المحسن التنوخً  -الخطاب العالء بن حزم األندلسً 

 .الصمر األنباري

 العالء المعري الشخصٌة ًحٌاة أب

األهل علٌهم، كان المعري معادٌاً للزواج واإلنجاب وكان ٌرى أّن إنجاب األطفال هو جناٌة من 
ًّ وما جنٌت على أحد"وُكتب على لبره   ."هذا جناه أبً عل
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 العالء المعري ًوفاة أب

توفً فً معرة النعمان فً الشمال السوري وإلٌها ٌُنسب. لُمب برهٌن المحبسٌن أي محبس العمى 
 .ومحبس البٌت وذلن ألنه لد اعتزل الناس بعد عودته من بغداد حتى وفاته

 العالء المعري ًأب حقائق سرٌعة عن

كان سبب اعتزال المعري الناس أنه كان ساخًطا على مجتمعه؛ إذ كان ٌرى أن الشر هو ما ٌجتذب 
أخالق أفراده وأفعالهم، ولد اعتمد أنه ما من شًء فً المجتمع لائم على العدل والمساواة، وأن أفراد 

 01ذاهم وٌنأى بنفسه فً معزل لـالمجتمع ٌسري بٌنهم الغدر والخٌانة؛ فمرر أن ٌرٌح نفسه من أ
 .عاًما

كان حنونًا على كل ما هو ضعٌف، كان لاسًٌا للغاٌة على نفسه؛ إذ ظلمها كما لم ٌظلمها أحد لط؛ فهو 
 .عاًما 01لد كلف نفسه بالكثٌر من الجهد والعناء والمشمة والمكروه نحو 

 

 أال فً سبٌل المجد ماأنا فاعل

 شرح األبٌات

 

الَمْجِد ما أنا فاعلأًل فً سبٌِل   
 َعفاٌف وإْلداٌم وَحْزٌم ونائِل

 

أي لد جمعت العفة والشجاعة والحزم والجود، وسلون هذا الطرٌك هو المجد أي إن أفعالً 

 كلها والعة فً سبٌل المجد ثم فصل أفعاله، وعدها وكانت كلها من خالل المجد.

ٌّةٍ   أعندي ولد مارْسُت كلَّ َخِف
ٌَُخٌُّب سائِل ٌَُصّدُق واٍش أو  
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أي بعد أن جربت األمور الخفٌة وصلت إلى نتٌجة أًل أصدق الساعً بٌنً وبٌن إخوانً 

باإلفساد أو أخٌب من ٌرجو معروفً وٌطلب نائلً، أي أنا ًل أفعل ذلن، اإلستفهام بمعنى 

 اإلنكار.

عَّد ذُنوبً عنَد َلْوٍم كثٌَرةا ت  
 وًل ذَْنَب لً إًلّ العُلى والفواِضل

 

لد أصبحت ذنوبً كثٌرة عند الناس، فبدؤوا ٌحسدوننً، وأما ذنوبً فال ذنب لً إًل 

فضائلً وعلو شأنً. معنى ذلن إن الناس ٌبغضون ألجل منزلته الرفٌعة وخصاله الحمٌدة. 

 فهذه الفضائل  والخصال الحمٌدة والمنزلة الرفٌعة مثل الذنوب عند الناس.

 كأنًّ إذا ُطْلُت الزماَن وأْهلَهُ 
 َرَجْعُت وِعْندي لألناِم َطوائل

 

الطوائل: جمع طائل وهو الثروة، ٌمول متى فمت أهل العصر بالفضائل أبغضونً 

 وعادونً، كأن لهم عندي دٌونا ٌطالبوننً بها.

 ولد ساَر ذْكري فً البالِد فَمن لهمْ 
 بإِخفاِء شمٍس َضْوؤها ُمتكامل

 

أمري، وكٌف ٌمكنهم ذلن؟ ولد سار صٌتً فً أي ٌجهد حسادي فً ستر حالً وإخفاء 

البالد مسٌر ضوء الشمس. فالشاعر مثل الشمس وصٌته مثل ضوء الشمس، وًل ٌمكن 

 ألحد أن ٌخفً ضوء الشمس.

 ٌُِهّم اللٌالً بعُض ما أنا ُمْضِمرٌ 
 وٌُثِْمُل َرْضَوى دوَن ما أنا حاِمل

 

الهموم، وكذلن ًلم ٌمكن لجبل رضوى أن همومً كثٌرة ، ًل ٌمكن للٌالً أن ٌتحمل تلن 

 ٌتحمل بعض ما أنا متحمل من الهموم. فموة تحملً وصبري تفوق لوة اللٌالً والجبال.
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 وإنً وإن كنُت األخٌَر زمانُهُ 
 آلٍت بما لم تَْستَِطْعهُ األوائل

 

نت لد فمت األوائل فً اإلنجازات، وأتٌت بما لم ٌستطعه األوائل أن ٌأتوا بمثله، ولو ك

 متأخرا عنهم.

 وأغدو ولو أّن الّصباَح صواِرمٌ 
 وأْسِري ولو أّن الّظالَم َجحافل

 

ًل ٌصرفنً عن همً أمر من األمور بل أغدو أول النهار لحاجاتً ولو كان الصباح 

مثل السٌف فً  الحدة والبٌاض، وأسري فً اللٌل المظلم لما ٌهمنً وًل تمنعنً ظلمة 

 الظلمة مثل الجٌش العظٌم.اللٌل عن همى ولو كانت 

 الجحافل: جمع جحفل وهو الجٌش العظٌم
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 ِشش١ح أتٟ اٌثماء اٌشٔذٞ فٟ

سشاء األٔذٌظ   

 لشاعر واألندلس والقصٌدةالتعرٌف وجٌز 

كان شاعرا بارزا، ومتعدد جوانب المعرفة  -من اندلس - أبو البماء صالُح بن شرٌٍف الرنديُّ 

والثمافة واألدب والنشاط، حٌث عرف عنه عناٌته وتألٌفه فً علم النصوص، والفرائض 

والحدٌث، وغٌرها من العلوم الشرعٌة باًلضافة إلى جوانب أدبٌة مختلفة، وحٌن نذكر جوانبه 

الغً، وهو ٌعد واحدا من نماد المتعددة نمف على شخصٌة الرندي المسترسل الكاتب والنالد الب

 .(األندلس المتأخرٌن، ولد ألف كتابه النمدي )الوافً فً نظم الموافً

وًلٌة تابعة للدولة األموٌة التً عاصمتها دمشك،  -منذ أوائل عهد المسلمٌن بها -كانت األندلس 

حٌث ثم انفصلت واستملت منذ زمن عبدالرحمن بن معاوٌة )المعروف بعبدالرحمن الداخل( 

انفصلت عن الدولة األم وبدأ ٌتحدد مصٌرها فً مواجهة حركة اًلستمالل اًلسبانٌة التً بدأت 

صغٌرة ثم نمت مع مرور األٌام، واستمرت كفة المسلمٌن راجحة طوال عهد بنً مروان، ولما 

ضعفت دول الطوائف بسبب نشوب الفتن بٌنهم وذلن ألنهم أضاعوا الجهاد وأحلوا محله 

ٌمٌة ضٌمة لم تنفعهم تلن األطماع بل كانت وباًل علٌهم وعلى ساللتهم من بعدهم، أطماعا الل

ولد جنت األندلس من جراء ذلن خسارة جسٌمة، والذي على إثره استحلت دماء العرب 

والمسلمٌن فً جسم الدولة واألرض األندلسٌة على فترتٌن متعالبتٌن وهما أواخر المرن 

ٌث أدى ذلن التفكن إلى انهٌار دولة الموحدٌن المفاجئ فً كل الخامس وأوائل المرن السابع ح

من المغرب واألندلس، ولد أدى ذلن إلى تداعً الحكم اإلسالمً وانحسار المسلمٌن فً دولة 

 .غرناطة

 

ولد استغلت دولة النصارى اًلسبانٌة فترتٌن للمتٌن فً حٌاة األندلس السٌاسٌة والعسكرٌة، 

( 574-524لسً من السلطة الواحدة الموٌة فً المرن الخامس نحو )األولى فترة الشغور األند

حٌث استطاع فً هذه األثناء ألفونسو السادس )األذفونش كما ٌسمٌه العرب( أن ٌستغلب مدٌنة 

طلٌطلة المنٌعة فً وسط األندلس مؤذنا بشرخ الخرٌطة األندلسٌة ومنذرا بالتهام بالد أخرى ًل 

 .تمل عنها منعة وتحصٌنا

( وانشغال الموحدٌن بخالفاتهم على السلطة 904الفترة الثانٌة فكانت بعد هزٌمة العماب ) أما

 .وبنشاط أشٌاعهم من بنً مربن الذٌن بدؤوا ٌنمضون سلطانهم إللامة دول جدٌدة على أنماضهم
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الحرب الصلٌبٌة التً غزت الشرق العربً، وكان  زامنت هذه األحداث فً األندلسولد ت

ا نصٌب حٌث اعتبر البابا الحرب فً األندلس ممدسة ًلستماللها، واستغلوا نٌة لألندلس منه

التحرٌض على مدنها ودولها بشتى الوسائل، وبعد انهٌار األندلس الكبرى سمط معظم المدن 

األندلسٌة العرٌمة والحصون الحصٌنة والمراكز الحضارٌة العظٌمة، واستدرن بنو األحمر فً 

 .وهم بٌن تماسن الشجاع ومداراة المغلوبدولة غرناطة ما امكن 

وفً هذا المرن السابع الذي شهد المأساة األندلسٌة ولد أبو البماء الرندي وعاش وتوفً، لمد 

رأى وأدرن ما أصاب بنٌان األندلس العظٌمة من التصدع واًلنهٌار فبكى ما ضاع واستنهض 

 .الهمم ًلسترجاعه

بمصٌدة رثى فٌها األندلس بحسرة، رثى فٌها المدن  اشتهر أبو البماء )أبو الطٌب الرندي(

والبلدان والحصون والمناطك التً سمطت لزمانه، وهً لصٌدة مؤثرة مشجٌة نابعة من 

حماسته الوطنٌة والدٌنٌة، فبكى ما ضاع من دٌار لومه، وحرض على المتال والجهاد، 

من الرجال والنساء واشتملت على وصف دلٌك لتلن الحالة التً آل إلٌها حال األسرى 

السبٌات، المغلوبٌن على أمرهم من المسلمٌن، والمصٌدة شاملة ومؤثرة فٌها الكثٌر من الحكم 

ومن العبر وسرد لصص األولٌن التً مرت على العرب ما تدمع له العٌن وٌخشع له الملب من 

 عتبر؟شدة ما أصاب المسلمٌن من بالء فً األندلس، كل ذلن بسبب التفكن والطمع فمن ٌ

 

ولسان حال المصٌدة ٌمول وهو ٌستنجد بنً مرٌن، ولبائل المرغوب وسامعً النداء من 

 :المسلمٌن وراء بحر الزلاق بعامة، وٌدعو إلى الجهاد وٌرثً ما ضاع من بالد األندلس فٌمول

 

 ُْ َغا ْٔ ُْ * فَََل ٠ُغَشَّ تِِط١ِة اٌؼ١َِْش إِ َُّ ُْٔمَصا ا ذَ َِ ٍء إِرَا  ْٟ ًِّ َش ُى ٌِ 

 ُْ ا َِ ٌٓ َعاَءذُْٗ أَْص َِ ُٖ َص ْٓ َعشَّ َِ ٌي *  َٚ ا دُ َٙ َْ٘ذذَ ا َشا َّ ُٛس َو ُِ َٟ األُ ِ٘ 

 ُْ ا َشا َٙ َُ َػٍَٝ َحاٍي ٌَ ََل ٠َذُٚ َٚ ِٖ اٌذَّاُس ََل ذُْثِمٟ َػٍَٝ أََحٍذ *  َِ٘ز َٚ 

 ُْ ذ١َِجا َٚ  ًٌ ١ٌِ ُْ أََوا ُٙ ْٕ ِِ  َٓ أ٠َْ َٚ  * ٍٓ َّ َ٠ ْٓ ِِ  ِْ ٚ اٌر١َِّجا ُٚ ٍُُٛن رَ ُّ َٓ اٌ  أ٠َْ

 َٚ ُْ ا َعاَعُٗ فِٟ اٌفُْشِط َعاَعا َِ  َٓ أ٠َْ َٚ  * ٍَ ا َشادَُٖ َشذَّادُ فِٟ إَِس َِ  َٓ  أ٠َْ

 ُْ لَْحَطا َٚ َشذَّادٌ  َٚ َٓ َػادٌ  أ٠َْ َٚ ٍَ٘ة *  ْٓ رَ ِِ  ُْ ا َحاَصُٖ لَاُسٚ َِ  َٓ أ٠َْ َٚ 

ا َوأُ  َِ  ََ ْٛ َّْ اٌمَ َ ا فََىأ ْٛ َشدَّ ٌَُٗ * َحرَّٝ لََض َِ ٌش ََل  ِْ ًِّ أَ  ٛاأَذَٝ َػٍَٝ اٌُى
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 ُْ ْعَٕا َٚ ْٓ َخ١َاِي اٌط١َِّْف  ا َحَىٝ َػ َّ ٍٍِه * َو َِ  ْٓ ِِ َٚ ٍٍْه  ُِ  ْٓ ِِ  َْ ا َوا َِ َصاَس  َٚ 

 ُْ ا َّ ١َْٔا ُع١ٍَْ ٍََه اٌذُّ َِ ََل  َٚ ا  ًِ ْٛ ًْ ٌَُٗ َعثٌَة * ٠َ ُٙ ُْ ٠َْغ ْؼُة ٌَ ا اٌصَّ َّ  َوأََّٔ

اٌخ  َغشَّ َِ  ِْ ا َِ ٌٍِضَّ َٚ َػحٌ *  َّٛ َٕ ُِ اعٌ  َٛ ْٔ ِش أَ ْ٘ ُْ فََجائُِغ اٌذَّ أَْحَضا َٚ 

 ُْ ا َٛ ٍْ َِ ُع ًَّ تِاإِلْعََل ا َح َّ ٌِ ا  َِ َٚ ا *  َٙ ٍُ ِّٙ ٌْ ٠َُغ ا َٛ ٍْ اِدِز ُع َٛ َح ٍْ ٌِ َٚ 

 ُْ ََل ْٙ ذَّ شَ َٙ ْٔ ا َٚ ٜ ٌَُٗ أُُحذٌ  َٛ َ٘ ٌش ََل َػَضاَء ٌَُٗ *  ِْ َ٘ٝ اٌَجِض٠َشجَ أَ  دَ

ُْٕٗ أَْلطَ  ِِ َِ فَاْسذََضأَْخ * َحرَّٝ َخٍَْد  ُٓ فِٟ اإِلْعََل ا اٌؼ١َْ َٙ ُْ أََصاتَ ٍْذَا تُ َٚ  اٌس 

 ُْ َٓ َج١َّا َْ أ٠َْ َ َٓ َشاِطثَحٌ أ أ٠َْ َٚ ْشِع١ٍَح*  َِ  ُْ ا َشأْ َِ ِغ١َحً  ْٕ  فَاْعأَْي تٍََ

 ُْ ا ٌَُٗ َشا َٙ ا ف١ِ َّ ٍُ لَذْ َع ٌِ ْٓ َػا ِِ  * ُْ َِ فََى َٓ لُْشُطثَحٌ دَاُس اٌؼٍُُٛ أ٠َْ َٚ 

َ٘ا اٌؼَزْبُ  ُش ْٙ َٔ َٚ  * ٍٖ ْٓ َُٔض ِِ  ِٗ ٠ ِٛ ا ذَْح َِ َٚ ُص  ّْ ُٓ ِح أ٠َْ َٚ  ُْ ْْل َِ َٚ  ف١ََّاٌض 

 ُْ ُْ ذَْثَك أَْسَوا ا * َػَغٝ اٌثَمَاُء إِرَا ٌَ َّ َْ اٌثََِلِد فَ َّٓ أَْسَوا اِػذٌ ُو َٛ  لَ

 ُْ ا َّ ١َْ٘ ٌِْف  ِفَشاِق اإِل ٌِ ا تََىٝ  َّ ْٓ أََعٍف * َو ِِ  ذَْثِىٟ اٌَح١ِِٕف١َّحُ اٌث١ََْضاُء 

١ٌٍَِح * لَْذ أَْلفََشخْ  َِ َخا َٓ اإِلْعََل ِِ ُْ  َػٍَٝ ِد٠َاٍس  َشا ّْ ا تِاٌُىْفِش ُػ َٙ ٌَ َٚ 

 ُْ ٍْثَا ُص َٚ ال١ٌِظ  َٛ َّٓ إَِلَّ َٔ ِٙ ا * ف١ِ َِ َغاِجذُ لَْذ َصاَسْخ َوَٕائَِظ  َّ  َح١ُْس اٌ

 ُْ َٟ ِػ١ذَا ْ٘ َٚ َٕاتُِش ذَْششِٟ  َّ ذَجٌ * َحرَّٝ اٌ ِِ َٟ َجا ْ٘ َٚ َحاِس٠ُة ذَْثِىٟ  َّ  َحرَّٝ اٌ

ِػَظحٌ * إِ  ْٛ َِ ِش  ْ٘ ٌَُٗ فِٟ اٌذَّ َٚ ُْ ٠َا َغافًَِل  ُش ٠َْمَظا ْ٘ َْٕد فِٟ ِعٍَٕح فَاٌذَّ  ْْ ُو

 ُْ َطا ْٚ ْشُء أَ َّ ٍص ذَغُشُّ اٌ ّْ ِطُُٕٗ * أَتَْؼذَ ِح ْٛ َِ  ِٗ ١ ِٙ ٍْ ِشًحا ٠ُ َِ اِش١ًا  َِ َٚ 

 ُْ ِْ٘ش ِْٔغ١َا اِي اٌذَّ َٛ ْٓ ِط ِِ ا  َٙ ا ٌَ َِ َٚ ا *  َٙ َِ ا ذَمَذَّ َِ َْٔغْد  ِص١ثَحُ أَ ُّ ٍَْه اٌ  ذِ

 ِِ ًِ َضا َٓ ِػرَاَق اٌَخ١ْ ُْ ٠َا َساِوث١ِ َجاِي اٌغَّْثِك ِػْمثَا َِ ا فِٟ  َٙ  َشجً * َوأََّٔ

 ُْ َِ إٌَّْمغِ ١َِٔشا ا فِٟ َظََل َٙ َ٘فَحً * َوأََّٔ ْش ُِ ِْٕذ  ِٙ َٓ ُع١َُٛف اٌ ١ٍِ ِِ َحا َٚ 

 ُْ ٍَْطا ُع َٚ ُْ ِػضٌّ  ِٙ َطأِ ْٚ َ ُْ تِأ ُٙ َساَء اٌثَْحِش فِٟ دََػٍح * ٌَ َٚ  َٓ َساذِِؼ١ َٚ 

 ًِ ْ٘ ْٓ أَ ِِ ُْ َٔثَأٌ  ذَُو ْٕ ُْ أَِػ َِ ُسْوثَا ْٛ ْٔذٌٍَُظ * فَمَْذ َعَشٜ تَِحِذ٠ِس اٌمَ  أَ

 ُْ َغا ْٔ رَضَّ إِ ْٙ ا ٠َ َّ أَْعَشٜ فَ َٚ ُْ * لَرٍَْٝ  ُ٘ َٚ  َْ ْغرَْضؼَفُٛ ُّ ُْ ٠َْغرَِغ١ُس تَِٕا اٌ  َو

ُْ فِٟ تََِلِد اٌُىْفِش ُػْثذَاْ ُ٘ ََ ْٛ ا١ٌَ َٚ  * ُْ ِٙ ٌِ َٕاِص َِ ًٍُٛوا فِٟ  ُِ ِظ َوأُٛا  ِْ  تِاألَ
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ْٛ ذََشاُ٘  ُْ فٍََ ا َٛ ٌْ ْٓ ش١َِاِب اٌزُّّيِ أَ ِِ  ُْ ِٙ ُْ * َػ١ٍَْ ُٙ ٌَ ًَ ١ٌِ  ُْ َح١َاَسٜ ََل دَ

 ُْ ذَْه أَْحَضا َٛ ْٙ اْعرَ َٚ ُش  ِْ اٌََه األَ َٙ ٌَ * ُُ ِٙ ْٕذَ ت١َِْؼ ُْ ِػ ْٛ َسأ٠ََْد تَُىاُ٘ ٌَ َٚ 

 ُْ أَْتذَا َٚ اٌح  َٚ ُق أَْس ا ذُفَشَّ َّ ا * َو َّ ُٙ ًَ ت١ََْٕ ًٍ ِح١ ِطْف َٚ  ٍَّ ُ  ٠َا ُسبَّ أ

َطفْ  َٚ ُْ ْشَجا َِ َٚ َٟ ٠َالٌُٛخ  ِ٘ ا  َّ ِظ إِْر تََشَصْخ * َوأََّٔ ّْ ِٓ اٌشَّ ًِ ُحْغ صْ ِِ  ٍٍَح 

 ُْ ٍُْة َح١َْشا اٌمَ َٚ ُٓ تَاِو١َحٌ  اٌؼ١َْ َٚ َ٘حً *  ْىَش ُِ  ِٖ ْىُشٚ َّ ٍْ ٌِ ٍُْج  َ٘ا اٌِؼ  ٠َمُٛدُ

إِ  َٚ  ٌَ ٍِْة إِْعََل َْ فِٟ اٌمَ ْْ َوا ٍذ * إِ َّ ْٓ َو ِِ ٍُْة  ُٛخ اٌمَ ُّ َ٘زَا ٠َ  ًِ صْ ِّ ٌِ ُْ ا َّ ٠ 

 

 


