
 

 

 
 

 

 الديين دراسة الشعر اجلاهلي من منظار الوعظ

 *علي أوسط خانجاني

 ، آزاد اإلسالميةجبامعة أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآداهبا 
 

 

 (15/12/2014؛ تاريخ القبول:  22/5/2014)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

الشعر ومنها  ،نساننّ ظاهرة الشّعر موجودة عند كل الشعوب وتُمثّل دوراً كبرياً يف حياة اإلأمما ال شكّ فيه 

من املواعظ البالغة . حيمل هذا الشعر يف طياته كثرياً سالممثني للعرب قبل اإلو كتراث عظيم اجلاهلي الذي يلوح

متأثرةً بالتعاليم الدينية: النصرانية واليهودية واحلنيفية الشائعة نسان هلية لإلوالبنّاءَة اليت نشأت مِن الفطرة اإل

 يف اجلزيرة آنذاك.

اجلاهلية عثر  استقراءه الدواوين والباحث حنيَ ،مِن منظار الوعظ الدييناجلاهلي  الة الشعرعاجلتْ هذه املق

بعد ما تكلّم عن مكانة الشعر عند العرب  ،وعرضها يف ختام املقالة موضوعياً ،ربعني موضوعاً وعظياًأكثر من أعلى 

 .نفاءميانية يف شعر احلوكذلك التّيّارات اإلسالم واملناخ الديين قبل اإل

 

 لمات الرئيسيةكال

 .اليهودية ،النصرانية ،هليةالفطرة اإل ،الوعظ الديين ،احلنيفية ،مياناإل ،الشعر اجلاهلي
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 ةمقدم

يتمتع هبا  ةكبري ةثرونسان وميتاز هبا اإل صّةخا ةالشعر ميز ةمن البديهيّ أَنّ ظاهر

ذا كانَ إغايته  ىلإطريقه  ويُمَهّد مصريه ىلإهي نرباسٌ يُنريُ مسريه و ،البشر يف حياته

 جناته.و هدايتهنسان وملتزماً مبا يقتضيه رشد اإل

 ،اخليالو الوزنو املوسيقيو العاطفةمن  ةنّ الشعر جتتمع فيه العوامل املتعددأمبا و

 بعد ما مسع أشعار  هلذا الصدد قال الرسول .نساناإل تربيةيف  ةممتاز مكانة ىحيظ

« نّ من البيان لسحراًإنّ مِن الشعر حلكماً وإ» :اجلاهليةبن االهتم من شعراء  عمرو

 .(290، ص79، ج1403)اجمللسي، 

منها الشعر اجلاهلي الذي جعله  ،عند كُلّ الشعوب طوال الدهر ةموجودة هذه الظاهر

هو حيمل و ،صله الديينأنّ هذا التقديس مستمدّ مِن أكانوا يرون و ،العرب مقام التقديس

 ىلإالسؤال الذي دفع الباحث و اليت يقوم بدراستها الناقدون.ة غراض الكثرييف طيّاته األ

هل يوجد شيءٌ مِن الوعظ »مداره هو:  ىعل املقالةدارتْ أحباث و اهليالشعر اجل سةدرا

 «.الديين يف الشعر اجلاهلي؟

 ،أغراضهو نَّ الدراسات اليت قام هبا املفكّرون حول الشعر اجلاهليأاجلدير بالذكر و

لّا إ ،سيّما يف هذا املوضوع ،ةوفق مكانته املمتاز شافيةال و بكافيةلكن ليست و ،كُلّها ةٌمفيد

 يف ةياخللقم يالق»عنوان  ىعل تور كستاذ املبجّل الدتبها األك اليت ةاملمتاز املقالة

بأنّ  كال شو .طهران جبامعةداب اآلجملة كلية  طبعت يفو قبل سنوات« يدب اجلاهلاأل

 :كما قال ابن مالوك ريالعس ر يلسّوي قيالطر نار ىلأ ريمصباح منكستاذ األ مقالة

ــا  ــبق  حــــــ ــو بســــــ ــيالًوهــــــ  ئزٌ تفضــــــ
 

ــائ   ــتوجبٌ ثنـــــــــ ــيال يمســـــــــ  احلمـــــــــ
 

ثوب  ظهرت يف مقالته هذه مقتفياً بأثره تكلم عن مبدأ تلك القيم اليت ولكن تلميذه هذا يف

 شعار اليتواقتطف األ ،واستقرأ دواوين شعراء اجلاهليني ،املوعظة متهيداًًً للشواهد والنماذج

 ستاذ. مقالة األ الشواهد بأسرها موجودة يف هي( وليست هذهنمر والنشاء )األسلوب اإلأ انشدت يف

عن مكانة الشعر عند العرب واملناخ  ــ للحصول على اجلواب ــتكلم الباحث  ،بناءًً على هذا

متهيداً للغرض الرئيسي الذي  ،ميانية يف شعر احلنفاءالديين قبل اإلسالم وكذلك التيارات اإل

 تستهدفه املقالة وهو الوعظ الديين.
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نّ أرشاد داللةً عَلى رضَتْ الشواهد الشعرية اليت أُنْشِدَتْ يف أسلوب الوعظ واإلوأخرياً عُ

مل يكن خالياً ممّا  ،مع أنّه أنشد يف العصر املسمّى باجلاهلية ــ الشعر اجلاهلي ــ هذا الشعر

 هلية اليت فُطر اإلنسان عليها.تقتضيه الفطرة اإل

 ىل مكانة الشعر عند العربإ خاطفةنظرة 
العرب قبل  وله مكانة عالية عند ،دبيةالشعر حيتلّ مساحة كبرية من خارطة الفنون األ نّإ

صوبه، فيه شاهد حكمتهم وخزانة معارفهم. قال ابن أشرف الكالم وأذ عدّوه من إ سالم؛اإل

عند العرب، ولذلك جعلوه  نّ الشعر بني الكالم كان شريفاًأواعلم »خلدون يصف حاهلم وقتئذ: 

ليه يف الكثري من إصالً يرجعون أخبارهم، وشاهد صواهبم وخطئهم، وأهم وديوان علوم

 .(353ص، 1983خلدون،  )ابن« وكانت ملكته مستحكمة فيهم شأن امللكات كلهّا ،علومهم وحكمهم

نّ هذا التقديس مستمِدّ من أأنّ العرب كانوا يقدّسون الشعر، ويرون ى خبار تدّل علأ ومثّةَ

مث غدا الشعر  .(138ص، 1348الندمي،  )ابنموتاهم ى انوا ينشدونه علصله الديين، ولذلك كأ

اليت كان يف مقدمتها و فيما بينهم ةقيمهم اجلاهلية السائدو تقاليدهمو سِجّالً لعاداهتم

خيه من الثوابت اليت ال خ ألاأل ةصبحت معها مناصرأ جةنساب، لدراألو حسابالتفاخر باأل

 قال الشاعر اجلاهلي قريط بن أنيف العنربي التميمي: برهان لتلبيتها، كما ىلإحتتاج 

 بْــــــدَِ نَاج ذَيْــــــه هلــــــمأقَــــــومٌ إذ الش ــــــر  

 خـــــــاهم حـــــــنيَ يَنْـــــــدُهبم  أال يَسْـــــــأَلونَ 
 

 ليــــــــــــه زَرافـــــــــــات  ووُحْــــــــــــدَانا إطَـــــــــــارُوا   

ــا   ــال بُرْهَانَـــــــ ــا قـــــــ ــى مـــــــ ــاتِ علـــــــ  لِلنائِبـــــــ
 

(23، ص22، ج1953)املرزوقي،    

عند ذوي الرأي فيهم. فهذا  ، بل كان شائعاًِخرأن دو فئةى عل مر مقصوراًمل يكن األو

 :حِكمته يقول يف هذا املعىنو الذي عرف برصانتهى يب سلمأزهري بن 

 وَمَــــنْ لَــــمْ يَــــذُدْ عَــــنْ حَوضِــــه ب س ــــالحِهِ 
 

ــم      ــاسَ يُظلَــــــ ــم  النّــــــ ــنْ ال يَظلِــــــ  يُهَــــــــد مْ ومَــــــ
 

(88ص، 1992، ىسلم يبأ )ابن   

انوا قد وظّفوا هذا الشعر يف مصلحة حياهتم االجتماعية يف ذا كإنّ عرب اجلاهلية إوهكذا، ف

حوال، فعزّزوا بعض القيم النافعة من مدح للكرم وذمّ للبخل ودعوة للمروءة وحثّ على بعض األ

ر، أخذ بالثخرِ كانوا يستخدمونه للحضّ على األأهنم يف حاالت إف .الشجاعة والصمود، وغريها

حَرْب  ب السّنانِ، مما جعلهم يعيشون يف صراع  حرب اللسان إىلتلك العادة البغيضة اليت حتوّل 

 ن ختبو نار العداوة بني قبائلهم حىت تشتعل من جديد يقول دريد بن الصّمة:إدائم، ما 
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 واِنّــــــــا لَلَحْــــــــمُ الس ــــــــيْفِ غيْــــــــرَ نَكــــــــريَة 

 يُغْـــــــــــارُ عَلَينـــــــــــا واتِـــــــــــرينَ فَيَشْـــــــــــتَفي

 نَنـــــاقَسَـــــمْنا ب ـــــذاكَ الـــــد هْرَ شَـــــط رَيْن  بَيْ
 

 ونَلحمُــــــــــه حينــــــــــاً ولَــــــــــيْسَ بــــــــــذي نُك ــــــــــر       

ــا  ــبنا إب نــــــــ ـــ أن أُصِــــــــ ــريُ عَلـــــــ ــر  ىو نُغــــــــ  و تْــــــــ

 شَـــــــــط ر  ىفَمـــــــــا يَنْقَضـــــــــى إال ونَحْـــــــــن عَلَـــــــــ 
 

(35، ص1، ج1963)ضيف،   

خبارهم، أصبح ديوان أجمادهم، كما أو سجلّ شامل ملآثرهم ىلإحتوّل الشعر  كبذالو

ى منتهو ديوان علمهم هليةكان الشعر يف اجلاو: »نها. يقول ابن سالم يف طبقاتهمسيو بغثّها

 .(24، ص1، ج1974 سالم، )ابن« ليه يصريونإو حكمهم، به يأخذون

للعرب الشعر الذي أقامه اهلل و»الشعر عند العرب، حني يقول:  قتيبة وظيفة ويؤكد ابن 

خبارها ألو يداً،ألنساهبا مقو داهبا حافظاً،مقام الكتاب لغريها، وجعله لعلومها مستودعاً، وآل

 حسن النظم،و القوايفو حرسه بالوزنو ،الزمان مرّى ال يبيد علو الدهرى ديواناً، ال يرثّ عل

 (.14ص، 1969قتيبة،  )ابن «التغيريو التعبري من التدليسة جودو

تردده يف و به التقدير، فقد أخذت العرب تتغىنو جاللملّا كان للشعر كلّ هذا اإلو

وقائعها، فتسجّل و يامهاأتستعيد ذكر و تفاخر مبكارم أخالقها،و نساهبا،املناسبات، فتفخر بأ

 صحاب الرأي فيها، فيكون حافزاًأو جواد رجاالهتاأو مساء فرساهناأيف ثبت الشعر 

بو متام:أهلم، كما يقول  سنةصبح أبذلك و مزيد من العطاء، ىلإصحاب املواهب أل
1
 

 ِخِـــــاللٌ سَـــــن ها الشِـــــعُر مـــــا دَرَ ولـــــوال
 

 بغـــــاةُ النّـــــدِ مِـــــنْ أَيـــــنَ تُـــــؤْتَى املَكـــــار مُ  
 

(183، ص3، ج1957 متام، بوأ)  

 لساماملناخ الديين قبل اإل

تعين كما توهّم  وثان الال أنَّ عبادة األإكانت الوثنية تُسَيْطر على جزيرة العرب قبل اإلسالم، 

يتََّخذوهنا أرباباً من دون اهلل، كثري من الباحثني، أنَّ القوم كانوا يعبدون األصنام لذاهتا، وأنّهم 

ال إحجار بل الصواب أنَّ العرب كانوا يؤمنون بآله الكون وخالق الوجود، وما عبادهتم لتلك األ

، وثان من العرب موحدة هلل تعاىلومجيع عبدة األ»ندلسي: ذ يقول صاعد األإ ؛هلل تعاىل تقرباً

صنام املمثلة هبا ويف تعظيم الكواكب واألمن التدين بدين الصابئة،  منا كانت عبادهتم ضرباًإو

نّ أوثان ترِ نّ عَبَدَة األأمم وآراء الفرق، من يف اهلياكل، ال على ما يعتقد اجلهال بديانات األ

                                                      

 جلودا طلبة :ِالند بغاة  -والصداقة خاءاملودة واإل :خالل املفردات:. 1
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دان به صاحب  هلة اخلالقة للعامل، ومل يعتقد قطّ هذا الرأي صاحب فكرة والوثان هي اآلاأل

« (3/الزمر) نَ ْعُبُدُهْم ِإالا لَيُ َقرِّبُونَآ إَِلى ْاللاِه زُْلَفى﴾ ﴿َما :العقل، ودليل ذلك قوله تبارك وتعاىل

من  38آية  كما جاء يف يءنّ اهلل هو خالق كلّ شأنّهم كانوا يعترفون بأل ؛(67ص، دون تاندلسي، )األ

زّز هذا الرأي ولعلّ ما يع ﴿َولَئن َسئلَتهم َمن َخَلَق السامواِت َواألرَض لَيُقوُلنا اهلل...﴾الزمر  سورة

عظم من أكرب وأن اهلل هو أوس بن حجر، حني يُفصح عن عقيدته، فريِ أقول الشاعر اجلاهلي 

 :كبار، وذلك حني يقولصنام اليت حيمل هلا التقدير واإلكل تلك األ

 وب ـــــــــالّالتِ والعُـــــــــزِّ ومَـــــــــنْ دانَ دينَهـــــــــا
 

ــهنّ    ــاهلل ، أَنَّ اهللَ منــــــــــــ ــرُأوب ــــــــــــ  كبَــــــــــــ
 

(36ص، 1960حجر،  )ابن  

 وثان هي مكة اليت تعدّاأل ةرسخت فيها عباد بيئةهمّ أنّ أيالحظ بعض الباحثني و

اهلل احلرام فيها، يف الوقت الذي يالحظ   العرب الدينية حينذاك، نظراً لوجود بيتعاصمة 

 .(27ص، 1964)اجلبوري، وثان األ ةلعباد جديّةو محاسةقلَّ أعراب البوادي كانوا أفيه أنّ 

عابده، فقد  جةيلبّي هذا املعبود حا صنمه حينما الى عرايب علان يثور األما ك ذ كثرياًإ

، فلما كةرضهم( بإبل معه يلتمس الربأب طويلة ةسَعْد )صخر ىلإرجل من بين مِل كان ى أت

 ،به سعداًى رمو خذ حجراًأتفرقت يف كل وجه، فو بل ما عليه من الدم املُراق نفرترأت اإل

 :هو يردّدو انصرف،و مجعها نفَّرت علي  إبلي، مث خرج يف طلبها حىتقال: ال بارك اهلل فيك و

 ىل سَــــــــــعْد  لِيَجْمَــــــــــعَ شَــــــــــمْلَناإتَيْنــــــــــا أ

ــعدٌ  ــل سَــــــ ــوهَــــــ ــة  اإلّــــــ ــخْرةٌ ب تُنوفَــــــ  صَــــــ
 

ــعْدِ       ــن سَـــ ــنُ مِـــ ــال نَحـــ ــعدٌ فـــ ــت تنا سَـــ فَشَـــ
1

 

 رض  ال يُـــــــدْعَى لِغـــــــيّ وال رُشْـــــــدِ  مِـــــــن األ
 

(208، ص2، ج1924 )الكليب،  

إنّ كثرياً من مشركي العرب كانوا يؤمنون بالبعث والنشور، ويزعمون أنّ من  يضاًأوقيل 

 حشرت مطيّته على قربه حيشر عليها، ويف ذلك يقول جُرَيْبَة ابن األشيم الفقعسي موصياً ولده:

 نّينإمّـــــــــا أَهلكَـــــــــن  فـــــــــ   إيـــــــــا سَـــــــــعْدُ   

ــرُكَنّ  ال ــرُ خَل فَكُــــــــــم  أتَتْــــــــ  بَــــــــــاك يَعثــــــــ

ــل    صـــــــاح خـــــــاكَ عَلَـــــــى بَعـــــــري   أواحْمِـــــ

ــةً   ــدْ تَرَك ــــــــــت مَطِيّــــــــ ــا قَــــــــ ــلَّ مــــــــ  وَلَعَــــــــ
 

ــيك   ــا ال وَصَــــــــيََّةِ  أنّ إأوصــــــ ــرَبُأخَــــــ  قــــــ

 تَعِبـــــــاً يُجَـــــــر  علـــــــى اليَـــــــدَين  ويُنكَـــــــبُ    

 ن ــــــــهُ هــــــــو أق ــــــــرَبُأويقــــــــي اخلطيئَــــــــةَ 

 ذا قيــــــل ارْكَبُــــــوا  إرْكَبُهــــــا  أيف احلشــــــر  
 

(145، ص2، ج1899)املقدسي،   

                                                      

 املفردات: التنوفة: الصحراء اليت ال ماء فيها وال أنيس. 1
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 ئفات خذت موط ،قلب اجلزيرة العربية ىلإ ىل جانب الوثنية كانت اليهودية قد تسّللتإو

صفهاين أنّ موسى الفرج األ وأب ِقدم هلا يف يثرب وعلى طريق الشام منذ القدمي، فقد رو

العماليق )سكان يثرب( فانتصر عليهم  ىلإسرائيل إكان قد بعث جيشاً من بين  

موال واملزارع، طام واألآل، واختذوا هبا اىسرائيل بيثرب بعد وفاة موسإ قام بنوأفناهم، مث أو

سرائيل يف الشام فوطئوهم وقتلوهم، خرج إ . مث ملا ظهر الروم على بينطويالً ولبثوا فيها زمناً

خواهنم باحلجاز، وكان ذلك بعد إىل إبنو النضري، وبنو قريظة، وبنو هبدل، هاربني منهم 

فراداً وتكاثروا هبا. ويف أوظهور النصرانية وانتصار القياصرة هلا، فتوافدوا على يثرب عشائر 

نّ بعض أكما  .(49، ص19ج، 1960صفهاين، )األ الوقت ذاته كان يساكن اليهود بطون من العرب

 وتيماء على طريق الشام. ِقاموا هلم مستعمرات يف خيرب ووادي القرأاليهود 

ت العراق، حيث كانو بالد العرب عن طريق بالد الشام ىلإفقد دخلت  نيّةمّا النّصراأ

 عرب جند، كما تقطع البوادي وصوالً إىل ةاحلريو تقطع الفيايف بني احلجاز يةالقوافل التجار

 ةكانت قد دخلت جنويب اجلزير نيةنّ النصراأالصيف كل عام، علماً  رحلةبالد الشام يف 

 قدم يف جهات جنران. ئمن اليمن، فصار هلا موط بيةالعر

 شعر احلنفاء يف نيةمياإتيّارات 

نّ العقائد اجلاهلية كانت مُسَيْطِرَة على عامّة عرب اجلزيرة قبل ظهور أرغم من على ال

خطأوا أنّ قومهم أوثان ويرون نّ بعض اخلاصة منهم كانوا يَستهجنون عبادة األألّا إ، سالماإل

زمان الذي كان يسود مشايل اجلزيرة العربية يف زمن من األ  براهيمإبيهم أدين 

خذوا يلتسمون وينتظرون من جيدّد هلم دين أالعقائد السخيفة و السالفة، فهجروا تلك

﴿َما َكاَن ِإبْ َراهيُم يَ ُهوِدياا : براهيم القائم على التوحيد، حيث نصّ القرآن الكرمي يف قوله تعاىلإ
 .(67عمران/ )آل واَل َنْصَرانِيًّا َوَلِكن َكاَن َحِنيف ا مُّْسِلم ا وَما َكاَن ِمَن ْاْلُمْشرِِكيَن﴾

مل تقتنع عقوهلم ملا وجدوا و ن بعض العقالء من العرب مل تطمئنّ قلوهبمإمع ذلك فو

شراك إنكروا ما هم عليه من أاحنراف يف التفكري، فو عليه آباءهم من زيغ يف االعتقاد

اليت اعتنقها بعض العرب يف  نيةالنصراو يةيف الوقت ذاته مل يؤمنوا بالعقائد اليهودو ،باهلل

 الصواب ةعن جادّ ة، فاعتزلوا مجيع هذه املعتقدات احلائدبيةالعر ةاجلزيرحناء أبعض 

و املتحنفون الذين سخروا من تقديس أحناف( الء هم الذين يطلق عليهم )األؤهو احلق،و

 ال تضرّ سواها.و ال تنفع ذاهتا ةحجار جامدأ



  375 ار الوعظ الدينيدراسة الشعر الجاهلي من منظ

 

يد هلم عند جتمعتْ يوماً يف عانّ قريشاً أسحاق، إبن هشام، نقالً عن ابن افقد ذكر 

نفر،  بعةرأيعكفون عنده، فخرج من بينهم و ينحرون لهو صنامهم، كانوا يعظ مونهأصنم  من 

 «شيء   ىتعلمون، واهلل، ما قومكم عل»خذوا يتناجون فيما بينهم، مث قال بعضهم لبعض: أف

 ال ينفع، مث تفرّقواو ال يضرّو ال يبصر،و مرهم كيف يَطوفون حبجر، ال يسمعأسخروا من و

 بن نوفل، قةورو بن نفيل،رجال هم، زيد بن عمرو هؤالء الو براهيم.إدين  احلنيفيةيلتمسون 

 .(223-222، صص1، ج1955هشام،  )ابنعثمان بن احلويرث و عبيداهلل بن جحش،و

مم خبار األأى املطّلعني عل جحةمعهم آخرون من ذوي العقول الراو كان هؤالء احلنفاء،و

عن  هنواو نفسهم شرب اخلمر،أى وثان فحسب، بل حرّموا علاأل ةد، ال ينكرون عبالفةالسا

الصيام بالطريقة اليت رآها كل واحد منهم و ةأدّوا بعض العبادات كالصالو الذبح لغري اهلل،

ختالف ما  يّةنّ مضامينه العقيدأالنظر يف شعر هؤالء احلنفاء جند ِ . ولدصةبطريقته اخلا

. فهذا زيد بن عمرو بن نفيل العدوي يفارق دين هليةاجلاجند عند معاصريهم من شعراء 

 اهلل فيقول يف ذلك:ِ وثان ويلتزم تقويعتزل األو رباهبمأو قومه

ــداً أم   ــاً واحـــــــــــــــــ ــفَ رَب َّأأرب ـــــــــــــــــ  ل ـــــــــــــــــ

ــاً   عَزَل ـــــــــــتُ اللـــــــــــالتَ والعُـــــــــــزِّ جَميعـــــــــ

ــا   فَــــــــــــال العُــــــــــــزِّ أديــــــــــــنُ وال ابْنَتَيْهــــــــــ

ــبَالً  ــاً أواَل هُــــــــــــ ــانَ رب ــــــــــــ ــنُ وكــــــــــــ  ديــــــــــــ

 ىنّ اهللَ أَفنَــــــــــــــ أَألَــــــــــــــمْ تَعلَــــــــــــــمْ ب ــــــــــــــ   

ــوْم  أوَ ــر َّ قَـــــــــــــ ــرينَ ب ب ـــــــــــــ  بقَـــــــــــــــى آخَـــــــــــــ
 

 تِ األمــــــــــــــــــورُمَذا تَقَسّــــــــــــــــــإأديــــــــــــــــــنُ  

ــبُورُ   كــــــــــــذلك يَف عَــــــــــــلُ اجلَل ــــــــــــدُ الص ــــــــــ

ــر و   ــي عَمْــــــــــــــ ــنَمي بَن   ــــــــــــــ  زُورُأوال صَــــــــــــــ

ــدهر   ــا يف الــــــــ ــغريُ إلنــــــــ ــي صَــــــــ  ذ حِل مــــــــ

 ر جــــــــــــاالً كـــــــــــــان شَـــــــــــــأنَهم الفُجُـــــــــــــورُ 

ــنْهم الطف ـــــــــــلُ الص ـــــــــــغِريُ    ــو مِـــــــــ  فَريبُـــــــــ
 

(119، ص3، ج1960صفهاين، )األ  

 يقول فيها ايضاً:و

ــي   ــر حْمَنَ رب ــــــــــ ــد الــــــــــ ــنْ أعبُــــــــــ  ولكِــــــــــ

ــا   ــمُ احْفَظُوهـــــــــــ ــوَِ اهلل رَب كـــــــــــ  فَتَق ـــــــــــ

 بْـــــــــــرارَ دارُهـــــــــــمُ ج نـــــــــــانُ   تَـــــــــــرَِ األ

ــزْيٌ فِـــــــــي ال حيـــــــــاةِ و    ن  يَمُوتُـــــــــواإوخِـــــــ
 

 لِيَغْفِــــــــــــرَ ذَنْب ــــــــــــي الــــــــــــر ب  ال غَفُــــــــــــورُ  

ــورُوا    ــا تَبُــــــ ــا لَــــــ ــا تَحفَظُوهــــــ ــىت مــــــ  مَــــــ

ــعِريُوَلِلكُفّـــــــــــــــــــار  حَ ــةٌ سَـــــــــــــــــ  اميَـــــــــــــــــ

 يُالقُــــــــوا مــــــــا تَضِــــــــيقُ ب ــــــــه الص ــــــــدُورُ  
 

(119، ص3، ج1960صفهاين، )األ  

كان يقول: يا معشر و امتنع من أكل ذبائحهم،و وثانحَدَ مَنْ اعتزل األأ ،كان زيد هذاو

تذحبوها و فيه،ى فترع ئمةخيلق الساو رض،ينبت بقل األو قريش، أيرسلُ اهلل قطر السماء،
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 ىلإذا خلص إكان و براهيم غريي.إدين ى حداً علأظهر األرض ى ما أعلم علاهلل و لغريه 

 البيت احلرام استقبله مث قال:

ــاً  ــاً حَقّــــــــــــــــــــــ ــكْ حَقّــــــــــــــــــــــ  لَبّيَــــــــــــــــــــــ

 بغِـــــــــــــــــــــي ال اخلَـــــــــــــــــــــالأالب ـــــــــــــــــــــر  
 

ــا   تَعَب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً ور قَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرَا  ــرَِ مهجــــــــــــــــــــ ــل  يَــــــــــــــــــــ  وهَــــــــــــــــــــ
 

(124، ص3، ج1960صفهاين، )األ  

ميان الرجل إمياناً وجدانياً، بل كان إمل يكن  ميان زيد بوجود اخلالق املدبرإنّ أيبدو لنا و

مم خبار األأآثار وجوده، كما سأل من كانت لديه و نعمائهو العاقل الذي نَظَر يف آالء اهلل

 التفكري السليم.و العقل الواعي حكمةهنا إوحدانيته، و يقن بوجود اهللأ، فلفةالسا

قدرته و ربّ الوجود عظمةى عل الةعناصر الكون الدّ ئما نلمسه حني نراه يسقر اهذو

 عصرمها فرعون، فيقول: طاغية مع هارون ى و، مسجّالً لنا حوار موساملطلقة

 نـــــتَ الـــــذي مِـــــنْ فَضْـــــل  مَـــــن  ورَحْمَـــــة  أوَ

ــبْ وهـــــارونَ فـــــادْعُوَا    ــه: فاذهَـــ ــتَ لـــ  فَقلـــ

 وقُـــــــــوال لـــــــــه: أَأَنـــــــــتَ سَـــــــــمَكتَ هـــــــــذه

ــذه   ــو يتَ هـــــــ ــه: أَأَنـــــــــت سَـــــــ ــوال لـــــــ  وقُـــــــ

ـــ   ــنْ يُرسِـ ــه: مَــ ــوال لــ ــدْوَةً وقُــ ــمسَ غُــ  لُ الش ــ

 ِوقُـــــوال لـــــه: مَـــــنْ يُنْب ـــــتُ احلَـــــب  والثَّـــــرَ
 

ــتَ إىل  ــاً   بَعَثــــــ ــوالً مُنادِيــــــ ــى رَسُــــــ  مُوسَــــــ

ــانَ طاغِيــــــاً   إ ــذي كــــ ــونَ الــــ  ىل اهلل  فرعــــ

 سْــــتَقَرّتْ كمــــا هِيــــا؟  اب ــــال عَمَــــد  حتّــــى   

ــا؟ اب ـــــال وَتَـــــد  حتّـــــى   ــا هِيـــ  سْـــــتقرّت كمـــ

 رض  صَـــاحِيا؟فَتُصـــب حَ مـــا مَسّـــتْ مِـــنَ األ

ــزّ رَاسِــــــيا؟    ــن البقــــــل يَهْتَــــ ــب حَ مــــ  فَتُصْــــ
 

(57، ص1، ج1899 )املقدسي،  

خضوعه هلذا و هإسالمبدائعه، يعلن و سرار هذا الكونأهذه النظرات الثواقب يف  بعد

 ذلك حني يقول:و سواه، خلالق املدبر الذي ال معبود حقّاًا

ــنْ   ــي لِمَــــــــ ــلمتُ وَجْه ــــــــ ــلَمَتْأوَأسْــــــــ  سْــــــــ

ــا ر ــا فلمّــــــــــ ــتَآدَحَاهَــــــــــ ــا اسْــــــــــ  وَتْهــــــــــ

ــن  أو ــي لِمَــــــــ ــلمتُ وَجْهــــــــ ــلَمَتْأســــــــ  سْــــــــ
 

 رضُ تَحمِـــــــــلُ صَـــــــــخْراً ثِقـــــــــااللـــــــــه األ 

ــاء    ــى املـــــ ــأعَلَـــــ ــاال  ىرْسَـــــ ــا ال ج بَـــــ  عليهـــــ

ــاال    ــذ باً زُلَـــــــ ــلُ عَـــــــ ــزْنُ تَحْمِـــــــ ــه املُـــــــ  لـــــــ
 

(57، ص1، ج1899 )املقدسي،  

 ىيب سلمأبن  كزهري ،خَرونويندرج حتت هذا النوع مِن الشعر أشعارٌ قاهلا الشعراء اآل

ن أال يقتضي هذا املقام و ربيعة بن لبيدو بن أنس بن قيس صرمةو الصلت يبأبن  يّةمأو

 شعارهم. أ بدراسةنقوم 
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 يالشعر اجلاهل يف الدينيةاملواعظ 

اليت  هليةشعار اجلامتهيداً ملا نستعرض حالياً من األ احلقيقةهنا يف  ىلإ الدراسةكانت 

هلذا الصدد لقد نظرنا و العلمية للباحث. املهمةحسب عظة بالغة وحكمة ناجعة أنشدت كمو

جدنا و ةالدقيق الدراسةبعد و الدينية املوعظةيف دواوين الشعراء اجلاهليني من منظار  بدقة

شعار اليت لكن اخترنا األو ،نشاءاإلو ساليب اخلربأأنشدت يف  ،يف هذا املوضوع كثريةشعاراً أ

 .املوعظةى علراحة بصتدلّ و النهي(و مرنشاء )األسلوب اإلأى كانت عل

مل نقم بشرح  ئذكاء القارى اعتماداً علو موقف البحثو الدراسةموقع  ىلإبالنظر و

الباحث بشرحها املفص ل يف ى ن  مينّ علأنرجو اهلل و اكتفينا بشرح املفردات بعضهاو بياتاأل

 شعار:ليكم مقتطف من تلك األإو ،اهلل ن  شاءَإاملستقبل 

 قبول النُصح يف

 حٌ منــــــــــــك يومــــــــــــاً دَنَــــــــــــان  ناصِــــــــــــإو
 

فـــــــــــــال تَنْـــــــــــــأ عنـــــــــــــه وال تُق صِـــــــــــــهِ 
1

 
 

(170ص، 1992العبد،  بنا)  

 احلثّ على جماورة الكرام

 فَجــــــاو رْ كرميــــــاً واق تَــــــدِحْ مِــــــن ز نَــــــادِهِ    
 

ــن دْ أوَ  ن  تَطـــــــــاوَلَ سُـــــــــلَّما إليـــــــــه إسْـــــــ
2

 
 

(82ص، 1992)حامت الطائي،   

 االحتادو التعاون يف

 ِاعْتَـــــــرَذا إكُونُــــــوا مجيعـــــــاً يــــــا بَـــــــين    

ــي    ــأبَى العصـــــ ــراً إتَـــــ ــتَمَعنَ تَكَس ـــــ  ذا اجْـــــ
 

ــوا    ــبٌ وال تَتَفرقُـــــــــــــ ــرَادَاأخَط ـــــــــــــ  ف ـــــــــــــ

ــرَق نَ تَكَسّــــــــــــرتْ آحَــــــــــــادا  إوَ ذَا اف تَــــــــــ
3

 
 

(هعن ديوان معن بن زائد نقالً ؛28ص، 2004)ناصيف،   

 التحذير من كفران النعمة

 وأث ــــــن  بفَضْــــــلِها   ىفَــــــال تَك فُــــــر  الن عمَــــــ   
 

 يُحْــــــدِثُ اهللغ فِــــــي غَــــــد واَل تَــــــأمَنَنْ مــــــا  
 

(38ص، 2002، ابن شداد)  
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 احلرب  يف التحذير من إشعال نار

ــا  ــا ال تَبْعَثُــــــوا احلَــــــرْبَ بَيْنَنَــــ  بَــــــين عَمّنــــ
 

ــوا     ــرْفض  وارْمُـ ــع  الـ ــرد  رَجيـ ــل م إ كَـ  ىل الس ـ
 

(355ص، 1974، ىعش)األ  

 وَاِيّــــــــــــــاكم واحلَــــــــــــــرْبَ ال تَعلِقَــــــــــــــن كم
 

ــاء     ــيمَ املــــ ــاً وَخــــ ــار ب  وَحَوضَــــ ــر  املَشــــ  مُــــ
 

(68ص، 1973قيس،  بوأ)  

 ييف اليتام

ــامَ   اوَ ــعافِ ال يَتَــــــ ــي ضِــــــ ــوا اهللَ فِــــــ  ىتَقُــــــ

ــأكُلُوه  ــالَ اليَتِـــــــــــــيم ال تَـــــــــــ  ثُـــــــــــــم  مَـــــــــــ
 

ــري احلَـــــــــــالل     ــتحل  غـــــــــ ــا يسْـــــــــ  رُب مـــــــــ

 نّ مــــــــــــــالَ اليَتِــــــــــــــيم يَرْعَــــــــــــــاه وايل   إ
 

(86ص، 1973أبو قيس، )  

 ةاملشورى التحريض عل

 ِوَعليـــــــــــك التَـــــــــــ   مْـــــــــــر  أن  بـــــــــــابُ إو
 

ــهِ    ــاً وال تَعْصِــــــــــــــ ــاِورْ لَبيبــــــــــــــ فَشَــــــــــــــ
1

 
 

(170ص، 1992العبد،  بنا)  

 الصربو يف الرضا

 ىغ نَــــــاكَ رب ــــــك ب ــــــال غِنَ   أوَاسْــــــتَغْن  مَــــــا   
 

ذا تُصِــــــــــبْكَ خَصاصَــــــــــةٌ فَتَجَم ــــــــــل   إوَ 
2
  

 

عن ديوان عبد قيس( نقالً ؛215ص، 1988، الكويف  )الضيب  

 الناس لطةاخللق احلسن يف خما ىلإ ةالدعو

 خَــــــــــــالِطِ الن ــــــــــــاسَ ب خُل ــــــــــــق  وَاسِــــــــــــع 
 

الن ـــــــاس  تَه ــــــــر  ىتَكُـــــــنْ كَلبـــــــاً عَلــــــــ   ال 
3

 
 

(60ص، 1992العبد،  بنا)  

 االجتهادو يالسع يف

 خَـــــاطِرْ ب نَف س ـــــك كــــــي تُصِـــــيبَ غَنيمَــــــةً   
 

ــال  قَبــــــــــيحُ   إ  ــع العيــــــــ ــودَ مــــــــ نَّ القُعُــــــــ
4
  

 

(36ص، 1998الورد،  بنا)  
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ـــ   ــتَمس  الغِنَــــ ــالدِ اهلل  وال ـــــ ــرْ يف ب ـــــ  ى فَس ـــــ
 

تَمُــــــــوتُ فَتُعْــــــــذَرا تَعِــــــــشْ ذا يَسَــــــــار  أو 
1

 
 

( 56ص، 1998ابن الورد، )  

 الوعد يف

ــا لَسْــــــتَ مُنْج ــــــزاً   واَل تَعِــــــدَنََّ النــــــاسَ مَــــ
 

واَل تَشْـــــــتمَنْ جـــــــاراً لَطيفـــــــاً مُصـــــــافِياً 
2

 
 

(219ص، 1960، ىعش)األ  

 احلق ىلإالركون  يف

ــمَي ن شَـــــاهداً إ ــاً بـــــنيَ خَصْـــ  ن  كُنـــــتَ يومـــ

 مـــــا أحَطتَــــــهُ  ا رَأَتْ عينــــــاك أووَقُـــــل  مـــــ  
 

 ىفقـــل هلمـــا وَجْهــــاً مِـــن احلَـــق  والت قَــــ     

ــهَدْ ب شـــــ  ــم  وال تَشْـــ ــ  ىعَلَـــــى عَمَـــــ  يءٍب عِلـ 
 

(2ص، 1992القيس،   )امرؤ  

 التحذير من الضّيم

ــةَ مِيتَـــــــة      ــيْماً مَخَافَـــــ  فَـــــــال تَق ـــــــبَلَنْ ضَـــــ
 

ــدُك أَمْلَــــــسُ      ــا حُــــــرّاً وج ل ــــ ــوتَنْ هبــــ وَمُــــ
3

 
 

(132ص، 1970)املتلمّس،   

 معاملة العدو يف

 وَإذا أَتتَـــــــــكَ مِـــــــــن العَـــــــــدُو َّ قَـــــــــوَار صٌ   
 

فَـــــا قرُصْ كـــــذاك وال تَقُـــــل  لَـــــم أَف عَـــــل       
4
  

 

(384ص، 1998، الكويف )الضيب  

 التوكلو احلثّ علي احللم

 وَاسْــــــــتَأنِ حِل مَــــــــك يف اُمُــــــــور ك كُل هــــــــا   
 

ــل   إو   ــوِ فَتَوَكَّـــــ ــى اهلَـــــ ــتَ علـــــ ذا عَزَمْـــــ
5

 
 

(215ص، 1998الضيب الكويف، )  
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 التحريض على القول الصواب

ــيْسَ مُنْصِــــــتاً   أال أ ــذي لَــــ ــرْءغ الــــ ــا املَــــ  يّهــــ

ــنْ  إ ــولُ وال تَكُــــ ــا تَقُــــ ــاعْلَمْ مــــ  ذا قلــــــت فَــــ
 

ــائالً  ــدالً إ وال قــــــ ــاً وال عــــــ ــال حقــــــ  ن  قــــــ

ــل  يَجْمَـــــع الـــــدقّ واجلَـــــزال  كَحاطِـــــب  ليـــ
1
  

 

(39ص، 1983، األسدي)  

 يف حترّي اهلداية والرشد

ــاً لِرُ  ــادْعُ نفســـــ ــك   فَـــــ ــلَ هَل ـــــ ــدِها قَبْـــــ  شـــــ
 

ــا اهلَل ـــــــــكُ أَن  تَـــــــــزُورَ القُبُـــــــــورا        إ منـــــــ
 

(180ص، 1965زيد،  بنا)  

 احلثّ على القول املعروف

 وَقُــــــــــــل  املَعْــــــــــــروفَ فِــــــــــــيمَن قَالَــــــــــــه   
  

وَامْـــــــنَعَنْ نَف سَـــــــك مِـــــــن قِيـــــــل الفَنَـــــــد 
2

 
  

(155ص، 1965زيد،  بنا)  

 ن  نَطَق ــــــتَ وال تَلُــــــمْ  إوَب العَــــــدل  فــــــانْطِقْ   
 

ــهُ وذَا   ــذَّم  فَاذ مُمْــ ــد  وَذَا الــ ــدِ فَاحْمَــ  احلَمْــ
 

(161ص، 1965زيد،  بنا)  

 الصرب يف

 دْنــــــني وَاسْــــــتَبْق  وُد هــــــمتَحَم ــــــل  عَــــــن األ
 

ولَــــــن تَسْــــــتَطيعَ احلِل ــــــمَ حَتّــــــى تَحَلّمَــــــا 
3

 
 

(25ص، 1992، يالطائ )حامت  

ــمّ    ــل  مُلِـــــــ ــدَ كُـــــــ ــن ف سَ عِنْـــــــ ــب ر  الـــــــ  صَـــــــ
 

 ةَ املُحْتــــــــــــــال  نّ يف الصَــــــــــــــبّر حِيلــــــــــــــإ 
 

(87ص، 1992الصلت،  يبأ بنا)  

ــاِنَّ الـــــد   ــن فسَ للخُطُـــــوب  فَـــ  ه  فَاصْـــــب ر  الـــ
 

ــاً  رَ  ــدْجُو حِينـــــــــ ــاً يَـــــــــ ــرُ وحِينـــــــــ يُني ـــــــــ
4

 
 

(186ص، 1995زيد،  بنا)  
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 يف النهي عن القول القبيح

 وَدَع  القَـــــــــــوَارصَ لِلص ـــــــــــدِيق  وغَيْـــــــــــر ه  
 

ــزََّل      ــام  العُـــــ ــرَوْكَ مِـــــــن اللئَـــــ ــي ال يَـــــ  كـــــ
 

(215ص، 1998، الكويف )الضيب  

ــذ كُر الــــــــــــــد هْرَ يف مَجْلِــــــــــــــس     واَل تَــــــــــــ

 هْلِــــــــــــــــهِإىل أوَنُــــــــــــــــص  احلَــــــــــــــــديثَ  
 

ــديثاً   ــهِ  أذا إحَـــــــــ ــم تُحْصِـــــــــ ــتَ لَـــــــــ  نْـــــــــ

ــ ــه  إفـــــــــــــــــ ــةَ يف نَصَِّـــــــــــــــــ  نَّ الوثيقـــــــــــــــــ
 

( 63ص، 1992العبد،  بنا)   

 كرام الضيفإيف 

 نّ مَبيتَـــــــــــهإكر مْـــــــــــهُ فـــــــــــأوَالضَـــــــــــيفَ 

 هلِـــــــهِأ نّ الض ـــــــيفَ مُخْب ـــــــرُأوَاعْلَـــــــمْ بـــــــ
 

ــق  وال  ــز ل   حـــــــــــ ــةً للن ـــــــــــ ــكُ لَعْنَـــــــــــ  تَـــــــــــ

ــهِ و  ــتِ ليلتِـــــــــ ــأل  إب مبَي ـــــــــ ــمْ يســـــــــ  ن  لَـــــــــ
 

(384ص، 1998، الكويف )الضيب  

 ف الدهريتصار يف

 يــــــــــــامَ ال تأمَنُوهــــــــــــا يَــــــــــــا بَــــــــــــين  األ 

ــوا  ــادِ أوَاعْلَمُـــــــــــــ ــا لِنَفـــــــــــــ  لْا نّ مَر هـــــــــــــ
  

ــايل    ــر  الليـــــــ ــا ومَـــــــ ــذَرُوا مَك رَهـــــــ  واحْـــــــ

وبَــــــايل خَل ــــــق  مــــــا كــــــانَ مِــــــن جَديــــــد 
1

 
 

(301ص، 1973قيس،  بوأ)  

ــذَرنْها  إ ــوْلَةً فَاحْــــــــــــ ــد هر صَــــــــــــ  نَّ لِلــــــــــــ

ــدْ ــرْدِي    قَــــ ــحِيحاً فَيَــــ ــى صَــــ ــتُ الفَتَــــ  يَبي ــــ

ــوح  إ ــي ن ونَطـــــــــــ ــدهر لَـــــــــــ ــا الـــــــــــ  منّـــــــــــ
 

ــد هُورَا    ال  ــتَ الــــــــ ــد أَمِنْــــــــ ــامَن  قــــــــ  تَنَــــــــ

ــرُورا     ــاً مَسْـــــــ ــان آمِنـــــــ ــا كـــــــ ــدَ مـــــــ  بَعْـــــــ

ــورا    ــاً مكســـــــ ــم واهيـــــــ ــرك العظـــــــ يتـــــــ
2

 
 

(145ص، 1995زيد،  ناب)  

 التحذير عن احلسدو يالنه

 ن  كَـــــان ذا غِـــــين   إواَل تَحْســـــدَن  مَـــــواْلكَ   
 

 ن  كنــــــتَ فِــــــي املــــــال غَان يَــــــا إواَل تَجْفُـــــهُ   
 

(219ص، 1960، ىعش)األ  

 القناعة يف

ــكُ ف  ــمَ املَليــــــ ــا قَسَــــــ ــاق نَعْ مبــــــ ــاإفَــــــ  نّمــــــ
  

ــا    ــا عَلّامُهــــــــ ــقَ بيننــــــــ ــمَ اخلالئــــــــ  قَسَــــــــ
 

(154ص ،1997ربيعة، ابن )  
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 حتقري الناس التحذير عن يف

 ئ ال تَكُـــــــــــنْ مُحْتَقِـــــــــــراً شَـــــــــــأ نَ امْـــــــــــر 
 

ــؤون    ــأنِ الش ـــــ ــن الش ـــــ ــتْ مِـــــ ــا كانـــــ  رُب مـــــ
 

(92ص، 2001حلّزة،  بن )احلارث  

 النهي عن الغفلة والغرور يف

ــلُ   أ ــائُم املُغَفّــــــــــ ــا النّــــــــــ ــرْأيّهــــــــــ  بْصِــــــــــ

 وَدَع  الـــــــــنفسَ عـــــــــن هواهـــــــــا حِفاظـــــــــاً

ــلَّ يَوْمِــــــــــــك جَهْــــــــــــال  ال  تَنَــــــــــــامَن  كــــــــــ
 

 املُضَــــــــــــــــلّلَ املَغْــــــــــــــــرُورا ن  تكــــــــــــــــونَأ 

ــدُورا  أ ــادرَ املَبْــــــــــــــ ــونَ املُبــــــــــــــ  ن  تكــــــــــــــ

وتَــــــــــــــــذَكّرْ وحــــــــــــــــادِثِ التَــــــــــــــــذكِريا
1

 
 

(181ص، 1995زيد،  بنا)  

 الوفاء بالعهود يف
ــولَن   ــاإال تَقُـــــــــــ ــر ْد ذا مَـــــــــــ ــم تُـــــــــــ  لَـــــــــــ

ــوْلُ   ــنٌ قَـــــ ــم»حَسَـــــ ــدِ  « نَعَـــــ ــنْ بَعْـــــ  «ال»مِـــــ

ــةٌ« نَعَـــــــــــــــمْ»بعـــــــــــــــدَ « ال»نَّ إ  فَاحِشَـــــــــــــ

ــ ــتَ إفــــــ ــمْ»ذا قُل ــــــ ــب رفَ« نَعَــــــ ــا اصْــــــ  هلــــــ
 

ــيءٍ    ــدَ يف شـــــــ ــتم  الوَعـــــــ ــمْ»أن  تُـــــــ  «نَعَـــــــ

ــولُ  ــيحٌ قـــــــــ ــدَ « ال»وقبـــــــــ ــمْ»بَعـــــــــ  «نَعَـــــــــ

 فَابْــــــــدَأ اِذا خِف ــــــــتَ النّـــــــــدَمْ  « ال» ب ـــــــــ فَ

ــوْل    ــاح  القَـــــــــــ ــفَ ذَمْ إب نَجَـــــــــــ  نَّ اخلُلـــــــــــ
 

نقالً عن ديوان العبدي( ؛166ص ،1998الكويف،  )الضيب  

 رحامالتحريض على صلة األ

ــامَ    ــا بَــــــــــينّ األَرحــــــــ  ال تَق طعُوهــــــــــايــــــــ
 

 وَصِـــــــــــلُوها قَصِـــــــــــريةً مِـــــــــــن طِـــــــــــوَال 
 

(186ص، 1973قيس،  بوأ)  

ــة  ــل قرابَــــــ ــل  أهْــــــ ــدَن  يف وَصْــــــ  واَل تَزْهَــــــ
 

ــكُ ســـــــبعاً يف العَشـــــــرية عَادِيَـــــــة      وال تَـــــ
 

(381ص، 1960، ىعش)األ  

 غري أهله ىلإ التحذير من إفشاء السرّ

ــرّاً  ــيَنْ سِــــــ ــرْزَة  ىلإواَل تُف شِــــــ  غــــــــري حِــــــ
 

 عَاب ـــــــد    غـــــــري  ىلإر  الش ـــــــك وَِ وال تُك ثـــــــ 
 

(162ص، 1995يد، ز ناب)  

                                                      

 دع النفس يف هواها: جنبّها عنها -املفردات: أبصر: كن بصرياً . 1
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 اجلار يف

ــيكم   ــوْه فـــــــــ ــار ال تَنْسَـــــــــ ــق  ال جَـــــــــ  وَحَـــــــــ
 

ــة    ــلَّ مَك رُمَـــــــــــ ــودِ تَنَـــــــــــــالُوا كـــــــــــ  وجُـــــــــــ
 

نقالً عن يعرب بن قحطان( ؛229ص، 2004)ناصيف،   

ــارَةً   نَّ سِـــــــــــــــر هاإوال تَق ـــــــــــــــرُبَنْ جَـــــــــــــ
 

ــانْكِحَنْ    ــرامٌ فَــــــ ــك حــــــ ــدا وأعليــــــ تَأب ــــــ
1

 
 

(137ص، 1960، ىعش)األ  

ــر ها   ــغ  سِــــ ــتِ ال تَبْــــ ــب  البيــــ ــارَةَ جَنْــــ  وَجَــــ
 

ــا  إفَ  ــى اهلل  خَافِيَــــــ ــي علــــــ ــكَ ال تُخْفِــــــ  ن ــــــ
 

(337ص، 1960األعشى، )  

ــاً   ــناً مُمَنََّعـــ ــار  حِصْـــ ــن وَرَاء اجلَـــ ــنْ مِـــ  وَكُـــ
 

 وْقِــــــدْ شِــــــهَاباً يَسْــــــفَعُ الوَجْــــــهَ حَامِيــــــا أوَ 
 

( 440ص، 1960األعشى، )  

 يف األرحام

 قَوْمــــــــك ال تَجْهَــــــــل  علــــــــيهم وال تَكُــــــــنْفَ

ــهِ    ــر  جَنَاحِــــ ــازي ب غَيْــــ ــنْهَضُ البَــــ ــا يَــــ  ومــــ

ــابق  ــلِيمَة   الإوَال سَـــــــــــــ ــاق  سَـــــــــــــ  ب سَـــــــــــــ
 

 لَهُـــــــــــمْ هَر شـــــــــــاً تَغْتَـــــــــــابُهم وتُقَاتِـــــــــــلُ 

ــنيَ   ــلُ املاشِـــــــــ  ال ال حَوامِـــــــــــلُإوال يَحْمـــــــــ

ــا  ــاطِش مــــــ مل تُعِنْــــــــه األنَامِــــــــلُ  واَل بَــــــ
2

 
 

(99، ص1967حجر، ن با)  

ــرَمَ واذ كُـــــرُوا خُـــــذُوا  ــا آل عِك ـــ  حَظَّكُـــــم يـــ
 

أواصِـــــــرَنا والـــــــر حْمُ ب الغَيْـــــــب تُـــــــذكَر    
3
  

 

(31ص، 1992، ىسلم يبأ بنا)  

 حساناإل ىاحلثّ عل

 يُحِــــــرْ بــــــك ضَــــــعْفُه رْفَــــــعْ ضَعيـــــــفَك الا
يومــــــاً فـتُـــــــدْر كُه العَواقِـــــــبُ قَــــــدْ نَمـــــــا      

4
 

 

(35ص، 1977)مسوأل بن عاديا،   

ـــ  ــي سَـــــــــ ــا ال مُبْتَغِــــــــــ ــاة أي هــــــــــ  بيلَ نَجــــــــــ
أََشْـــــــــعِر  الب ـــــــــرّ يف الفُـــــــــؤادِ ضَـــــــــمِرياً    

5
  

 

(180ص، 1995زيد،  بنا)  

                                                      

 تَأبَد: ابق عازباً وابتعد عن النساء -املفردات: السر يف هذا البيت مبعىن الفرج . 1

 الباطش: القاتك -وهو أنواع كثرية البازي: طري من اجلوارح يصاد به  -املفردات: اهلرش: اجلايف . 2

املفردات: خذوا حظكم: يدعوكم الشاعر ألخذ حظهم من روابط القرابة وإال يفسدوا الصالت . 3

 أواصر مفردها األصرة ما عطفك على رجل من قرابة أو معروف  -القائمة 

 املفردات: ال حير بك ضعفه: جيعلك جتهل وجه الصواب. 4

 أشعر الرب يف الفؤاد: الصقه به وألبسه إياه -الفؤاد: القلب  -لطالب املفردات: املبتغي: ا. 5
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ــي    ــزاْلً لََعلَّن ـــــ ــاتَ هَـــــ ــوَاداً مَـــــ ــين جَـــــ  أر يـــــ
 

ــيال   ــرَيْنَ أو بَخِــــــ ــا تَــــــ ــدَا أَرَِ مَــــــ ًً مُخَلَّــــــ
1

 
 

(28ص، 1992، يالطائ )حامت  

 زْرَعْ جَمـــــــي الً ولَـــــــو يف غَيْـــــــر  مَوْضِـــــــعِه   ا
 

 أي نــــــــا زَرَعَــــــــا  فَــــــــال يضِــــــــيعُ جَمي ــــــــل   
 

( 135ص، 1997ربيعة،  بنا)  

 التحذير من التكرب

 فَـــــــــا ترُكُوا الطَـــــــــيْخَ والت عاشِـــــــــي وإمّـــــــــا 
 

ــداء    ــي الـــــــ ــي الت عاشِـــــــ ــوْا ففـــــــ تَتَعاشَـــــــ
2
  

 

(45ص، 2001حلزة، ن باحلارث )  

 التنبه يف االقتداء

ــهُ  ــنْ مل تَقُص ـــــــــــ ــبَعَنْ رأيَ مَـــــــــــ  وال تَتْـــــــــــ
 

ـــ    ــرْء  ذي الل ــ ــرَأ ي ال مَـــ ــنْ بَـــ ــدِ ولكـــ  بّ فَاق تَـــ
 

(42ص، 1995برص، بن األا)  

 النهي عن جماورة اللّئام

 واَل تُجَــــــــــــــاو رْ لِئامَــــــــــــــاً ذَلَّ جَــــــــــــــارُهُمُ
 

ــل    ــدّار  وا رتَحِـــ ــرَاص  الـــ ــي عِـــ ــم  فِـــ وَخَل ه ـــ
3

 
 

(109ص، 2002، ابن شداد)   

 مانةاأل يف

ــةً ا وَإن   ــكَ أمانــــــــ ــدَِ إلَيْــــــــ ــرُؤٌ أَسْــــــــ  مــــــــ
 

ــ  ــاأفَــــ ــم يتَ   وفِ هبــــ ــت  سُــــ ــاًإن  مــــ وَافِيــــ
4
  

 

(219ص، 1960، عشى)األ  

 التزوّد من الدنيا يف

 نََّــــــــه إتَــــــــزَو دْ مِــــــــنَ الــــــــد نْيا مَتَاعَــــــــاً ف    
 

عَلَــــــى كُــــــل  حَــــــال  خَيْــــــرُ زَادِ ال مُــــــزَو دِ     
5

 
 

(42ص، 1995برص، األ ناب)  

                                                      

 مات هزالً: مهزوالً ضعيفاً -املفردات: اجلواد: الكرمي . 1

 التعاشي: التعامي معناه التجاهل -املفردات: الطيخ: الكالم القبيح والتكرب . 2

 خلهم: اتركهم -املفردات: عراص مفردها عرصة: ساحة الدار . 3

 املفردات: أسدِ إليك: أتاك .4

 املفردات: تزود: اختذ الزاد. 5
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 عن االستهزاء يالنّه

ــرَارَة    ــائِس  ذِي ضَــــ ــن بَــــ ــخَرن  مِــــ  واَل تَسْــــ
 

ــرْ  ــداً واَل تَحْسَــــــــر  ال مَــــــ ــاً مُخَلََّــــــ ءَ يَوْمَــــــ
1

 
 

(137ص، 1995ابن األبرص، )  

 الصمت ىاحلثّ عل

ــمتِ    ــوء  ب الصّـــ ــديثَ الس ـــ ــفِ حَـــ ــهإوَأط ـــ  نََّـــ
 

مَتَــــــــى يُــــــــورَ نَــــــــاراً لِلعِتــــــــاب  تَأج جَــــــــا 
2
  

 

(151ص، 1995زيد،  بنا)  

 التحذير من حملّ السوء

ــوء  ال  ــلََّ الس ـــــ ــه وَاتْـــــــرُكْ مَحَـــــ ــل  ب ـــــ  تَحلُـــــ

 رَأَهَـــــــــــــــا دَارَه اهلَـــــــــــــــوانِ لِمَـــــــــــــــن دار
 

 وإذا نَبابـــــــــــــــك مَنْـــــــــــــــز لٌ فَتَحَـــــــــــــــو ل    

ــل    أ ــمْ يَرْحَـــــ ــن لَـــــ ــها كَمَـــــ ــلٌ عنـــــ فَراحِـــــ
3

 
 

(384ص، 1998، الكويف )الضيب  

 احلثّ على صيانة العزّة

ــو  ــزالً تَعْلُــــــ ــاخْتَرْ لِنَف س ــــــــك مَنْــــــ ــه فَــــــ  ب ــــــ
 

ــطَل     وأ  ــتَ ظِــــل  القَسْــ ــاً تَحْــ ــتْ كرميــ مُــ
4

 
 

(110ص، 2002، ابن شداد)  

 ةجيالنت

األشعار: أنّ الشعر اجلاهلي و يف ختام املطاف ميكننا القول ممّا تقدم من املباحثو

 ئَةالبنّاو البالغةحيمل يف طياته كثرياً من املواعظ سالم مثني للعرب قبل اإلو كتراث عظيم

يّة اليهودو نيّة: النصراالدينيّةبالتعاليم  ةًمتأثر ،نسانلإل هليّةاإل ةالتّي نشأتْ من الفطر

 نذاك.آ ةيف اجلزير ئعةالشا نيفيّةواحل

الوفاء و كرام الضيفإك ،عظيّاً أنشد فيه الشعرو ربعني موضوعاًأكثر من أى قد عثر الباحث علو

التحذير من و حقوق النّاس يةتأدو نةماداء األأو حساناإلى احلثّ علو اجلريان ةمراعاو بالعهود

  انفراد.ى صدار كتاب  علإالتحقيق العلمي وو سةاملوضوعات األغخَر اليت تليق بالدراو التكبّر
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