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 معلمة المادة: موزة غرير   النصوص الشعرية   مادة اللغة العربية 

 

 

 

 :    بن غريض بن عادياء األزدي السموأل /   الجاهلي للشاعر  ( إذا المرء لم يدنسقصيدة )

 

 

بدأ الشااا هذ  ال الدةااايدي بمي يل كل الهما  ن ا  كل اابي ئ الذالش  ر لشااا هذ ّدال ر  إذ الاذي  سا لل ّدعر نّ    هذ ااا  
جايال ري عظذ الن س ر لشمذي  سا لير با  ّ مس  الن س كل كالبر ر خذي ن عا  الشمذي بامذنل أن قميح ك ل ؤم ، رمل ك ّذتدّ  ّشد  

ري حف ظ الاذي ه ى هذ   كل قميح الةف ئ ، نكالك  إ  ا لل ّذرع الظُّ ل أن اإلسالل نعها ا  ه ى النفر ، ر ير ل  طذّق 
 . أن سميل  لى حسل نجايل الثن ي كل أحد

 

 أنَّع:  زارمة  بنع،  للحعقه  وتحعول  العع ،  للينع  تَْنساب     :فيقول األسهاسهي وهو الر ر بيبيل   وعشهير   غرضه ينتقل الشاعر  لل   
 ليساوا  الدنيع هذه  في  والنسا ،  والحسا ،  بعلنبل، يتصاوون َمنْ   بأنَّ   رليهع،  دْدت    ولكني  ذليلون،  اإل ادة، ضاعيوو  العدد،  قليلو

؛  .قليلون فنحن لذا بعلك ثْ ب

 

  حعل   بأي   الشااأن،  قليل  ارتبع ه  ال يمكن-  كذلك  منه   بقي  ومن للمجد  الدوا   رل   وكبع ه   صاارع ه   تطلع في-  حعلنع  يشاابهون  الذين
ن  .  األحوال  مب

 

 لنَّ   بال جي انه ، رل   تحاعف  ل   غي ناع؛  وكث ة أرزة، نجعله  أن  اساااااتطعناع  بال  جي انناع، ذل   لل   تؤدب  ل  راددناع؛ قلاة كاعنات  لن
 .أول  بع  من تعيبنع وال  تؤذنع، ل  رددنع فقلة كذلك؛ األم  كعن فإن أذلة جي انه 

 

قيل لنه أ اد بذك  الجبل العز والسااامو وقيل لن هذا الجبل هو حصااان الساااموأل الذي يقعل له األبلع الو د يعني من د ل في 
 . جوا نع امتنع رل  طالبه

 

 

 . رس  أص    لى آخذ الميت ّذّد أع  أثمت جمل ري اارض نأه ى طاد ه يه 

هــول   ِللـع ـلـى تَـسـامـى َشـبـاب    ِمثلَـنـا  بَقـايـاه   كـانَـت َمــن قَــل   َومــا4.  َوكـ 

 

 
نــا َومـــا5. نــا  قَـلـيــل   ــاأَنّـ َضــر   ذَلــيـــل   األَكـثَــريــنَ  ار  َوجــ َعــزيــز    َوجــار 

 

 
ه   َجـبَــل   لَـنــا6. ه   َمــــن يَـحـتَـلُـّ دُّ  َمـنـيـع    ن ـجـيــر  ــوَ  الـَطــرفَ  يَـــر   َكـلـيـل   َوهـ 

 

 

ه   َرسـا7. نــال   ال فَــرع  النَـجـمِ  إِلــى   بِـهِ  َوَسمـا الثَـرى تَحـتَ  أَصلـ   َطـويــل   يـ 
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ؤمِ  ِمـنَ  ي دنَس لَم الَمرء   إِذا  1. ــلُّ  ِعرض ـه   اللـ   َجــمــيـــل   يَــرتَــديـــهِ  ِرداء   فَـــكـ 

ـسـنِ  إِلــى فَلَـيـسَ   َضيَمها  النَفِس  َعلى يَحِمل لَم ه وَ  َوإِن 2.   َسبـيـل   الثَـنـاءِ  ح 

 

 

نــا  3. عَـيِّـر  لــت    َعــديــد نــا  قَــلــيــل   ــــــاأَنّ  تـ   قَـلــيــل   الــِكـــرامَ  إِن   لَــهــا فَـقـ 
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نمع في المعع ك وتحت أو زري  معت حتف أنوه، أي: معت رل  ف اشاه، ل: لنه مع فينع سايد  معزال يوت   بشاجعرة قبيلته فيقولو
، وهذه هي حعل الشاجعرة رند الع   فهي جبلة  وغ يزة فيه ، حت  لن الع   كمع قعل األلوساي وغي ه: لنه   الل السايوف

 -أي معت رل  ف اشاهنوه  اش. فيقولون: فالن معت حتف أكعنوا يتمعدحون بعلموت قطعع  بعلسايوف ويتهعجون بعلموت رل  الو 
هذا رالمة ذل وس  له، أمع لذا قعلوا: فالن معت مقطعع  بعلسيف والسنعن وال معح وال نعج ، وا تلوت السيوف في بطنه، كعن 

 .وفي الشط  الثعني يقول وال فينع أحد ذه  دمه َهَد ا  ول  ي ثْأَْ  له ، هذا داللة رل  المدح والثنعء رليه

 

  نجعله    أن  اسااتطعنع  بل  جي اننع،  ذل   لل   تؤدب  ل   رددنع؛  قلة كعنت  لن:  هذا البيت تأكيد للبيت السااعبع في بيعن شاادة شااجعرته  فيقول

 باع   من  تعيبناع  وال  تؤذناع،  ل   راددناع  فقلاة  كاذلاك؛  األم   كاعن  فاإن  أذلاة  جي انه   لنَّ   بال  جي انه ،  رل   تحاعف   ل   غي ناع؛  وكث ة  أرزة،

 .أول 

 

 .أعس بن  ر ل ّشمه  كدرالاذاد ب لسذ  ن  ااصل الجيد نكشنى سلك صفت 

 

 . رلونع لل  آ   البيت يشي  به لل  ص يح نسبه  و لوصه ممع يحط بش فه 

 

كا ي الازإ ّذّد بالك تشامي  صاف ي أعسا بهل بةاف ي ك ي الا ذ نالنةا ل ااصال نكن  عةا ل الساميل نالمه م الم يل الهد ن ا 

 . الازإ نكل كن  ع را ك ض نال رين  بخيل ريشد كع المخالي ن اا عفي ل مخل رأس   كج ز هل الضشيف  ن  ّدال عهل كا ي 

 

ردونع أي يع فهع ردونع لمع نعله منع ، فهي بيضعء  وفي نهعية القصيدة يثبت كل مع افت  به فيقول : لن  أيعمنع مع وفة ومشهو ة في 

واضااحة مشااهودة لذا رب  رنهع بعلر   والحجول فعلر   هو البيعق فيقعل غ   األساانعن أي : بيعضااهع ، والحجول من التحجيل  

 .وهو بيعق يكون في قوائ  الو س وكالهمع كنعية رن البيعق والوضوح

 

  تٍسألي أإ ر ك-  نس ال ه كذ كل بأهدالن  كد رع -  االها ل نجاللل الةف ئ، بنميل  ناش ه رع  به لن ، الاشذر  هدم ادََّهْيت    إ
 .جايش    ل ن س كشذنف رأكذع  ب ، الجهل ري ّم لغاإ نالاّل سلك، ّش ااإ الاّل ّس اي ال  اع  نحديد هل؛ حديد ن ، هل الن س

 

بـاتِ  َحــدِّ  َعلـى تَسيـل  9. نـا  الظـ  بـاتِ  َغيـرِ  َعلـى َولَيَسـت  ن فوسـ     تَسـيـل   الظـ 

 

 

ـم   َعنّـا النـاسَ  َجِهلـتِ  إِن َسلـي14.  َوَجــهــول   عــاِلــم   َســــواء   فَـلَـيــسَ   َوَعنه 

 

 

ـنـا13. نــا  فــــي َمـشـهــوَرة   َوأَيّـام  ـــَرر   لَــهــا  َعــد ّوِ ــجـــول   َمـعـلـوَمــة   غـ     َوح 

 

 

ـزنِ  َكمـاءِ  فَنَحـن   12. ـعَـــدُّ  فـيــنــا َوال َكــهـــام              نِصابِـنـا  فـي مـا الم     بَـخــيــل   يـ 

 

 

هـورِ  َخـيـرِ  إِلــى َعلَـونـا11. طـونِ  َخـيـرِ  إِلــى ِلـَوقـت     َوَحـط ـنـا  الظـ  ــزول   الـبـ    نـ 

 

 

نـا  َوأَخـلَـصَ  نَـكـد ر فَـلَـم َصفَـونـا10. ـحــول   َحـمـلَـنـا أَطــابَــت إِنــــاث    ِسـر     َوفـ 

 

 

ــل   َوال  أَنـِفــهِ  َحـتـفَ  َسـيِّـد   ِمـنّـا مــاتَ  َومــا8.  قَـتـيـل   كـــانَ  َحـيــث   ِمـنّــا طـ 
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 ( )أوفى من السموألتقول العرب 

 كثل جذى بيل الن س كنا الج   ي .   ن ا 

وابحثي عن قصة هذا المثل ، ثم اكتبي  ، هادي  لى الشمم  الاش اك تي 
 عنها  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

ع  بعلحيعة والكتع  مع  وْ اإلنسعن الذي يق أ هو لنسعن م   ، لن  يج  أن نق أ لنزيد من قوتنع

 . ع بين يدي من يق أبَ ْق يَ  ورعء من نو    هو لال  

.  قذايي ك  قيل  2       الاثل ري الشمم  الاش اك تي  )أق ه  كاقشيل(.. المهث هل قة  1  طوات التنويذ:
 هل الاثل.

 . ت خيص ك  قذأئ بأس ابي الخ ص نلير الندل كل الااقع   3                      

 األول  الفصل الدراسي    إذا المرء لم يدنسقصيدة /                                        العاشر  الصف 

   .........................: والتاريخاليوم                             1مهمة أداء /        ..................................ة: ز أنا المتمي

 الناتج التعليمي: 

ناالس مش ف  تناي  كه ري المهث  ✓
 )الذحالئ الاشذري (. 

 تناي  كه ري ال هدث نتشزّز الثد  ب لنفر.   ✓


