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ٔاسـتاذ التّعلمي  هذا املقال حياول ٔان يساعد

الثّانوّي يف اجلزائر، ويرشده ٕاىل الّطريقة الثىل 
واجليّدة وامجليe والّسهe والّيت من خاللها يعّمل 
نة أالوىل �نوي جذع مشرتك  تالمذة السـّ
آداب، ويرّخس يف وجداهنم حّب القمي أالخالقيّة 
وحيّولها ٕاىل سلوك يف حياهتم اليوميّة من خالل 

لّشعريّة املوجودة يف مقّرر ماّدة حتليل النّصوص ا
نصوص من  أالدب العرّيب، وقد اقترصu عىل

العرص اجلاهّيل ؤاخرى من عرص صدر 
  .إالسالم

تعلميية؛ النصوص الشعرية؛  ::::اللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحية

املرحe الثانوية؛ القمي أالخالقية، املبادئ، 
  .طرائق التدريس

  

Abstract:    
This article tries to help the 

professor of secondary education 

in Algeria, and guide him to the 

good, beautiful and easy way, 

through which the pupils of the 

first year teach secondary common 

trunk etiquette, and instill in their 

conscience the love of moral 

values and transform them into 

behavior in their daily lives 

through Analysis of the poetic 

texts found in the course of Arabic 

literature, and we have confined 

ourselves to the texts of The pre-

Islamic era and other of the Islamic  
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eأالولالعدد  -13 ا��                                      ة و�ج�عيةإالنساني العلوماالٓداب و  لكية جم 
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                ::::متهيدمتهيدمتهيدمتهيد    - - - - 
القمي واملبادئ وأالخالق لبنات �ّمة ؤاساسـيّة لقيام ٔاّي جممتع وحتّرضه وتقّدمه، ويه تّرصفات 
يتعلّمها إالنسان بتظافر طائفة من العوامل ولعّل أالرسة ّمث املدرسة ّمث ا�متع يف طليعة ت� العوامل، 

أالفراد يف ٔاّي جممتع من ا�متعات ٕانّام حتمكه مجموعة من القمي، ال تنتقل ٕاليه بطريقة متعالية،  فسلوك«
، وقد تكون املدرسة 1»ولكن عن طريق تعلّمها عىل يد منشـئني تَْنُفُذ من خالهلم هذه القمي ٕاىل أالفراد

  .ٔاّمه حلقة تنفذ من خاللها ت� القمي للنّاشـئة
ة الّرتبية الوطنيّة، وتكّرس ®دا كبريا يف هذا ا�ال، وذ¬ من خالل يف اجلزائر كّرست وزار 

ٕاعداد مقّررات ومناجه دراسـيّة تشـمتل عىل نصوص ٔادبيّة شعريّة ونرثيّة، حاول معّدوها الّرتكزي عىل 
اختيار النّصوص الّيت تغرس يف التّالميذ القمي أالخالقيّة واملبادئ الّصحيحة قصد ٕانتاج جيل متشـّبع 

  .ا للهنوض ��متع يف ّلك القطاعات، ففي غياب أالخالق يذهب ا�متعهب
ويف هذا البحث سوف نركّز عىل تعلمييّة القمي أالخالقيّة يف النّصوص الّشعرية يف أالوىل 
�نوي، �جلزائر، فكام هو معروف فٕاّن النّّص الّشعرّي موجود يف ّلك املقّررات املدرسـيّة بدون 

ٕاىل الثّالثة �نوّي، والنّصوص اÅتارة تاكد تكون  -يف شلك ٔاuشـيد–وىل ابتداّيئ اسـتثناء، من االٔ 
واكن –؛ ٕاال ٔاننا الحظنا اّ?عوة ٕاىل القمي واملبادئ ٔاوىل اه�ماهتا ٕاضافة ٕاىل �ه�مات البيداغوجية

ت� القمي ٕاشاكال عاما يعاين منه الكثري من أالساتذة وهو عدم القدرة عىل ٕايصال  -ذ¬ ميدانيا
للتالميذ، ٔاو عدم القدرة عىل ترسـيخها يف ذهن املتلقي، ٔاو ضيق أالفق املعريف لبعض أالساتذة وعدم 
تنويعهم يف املادة املعرفية اليت يسـتعينون هبا يف تكوين خشصية  املتعمل من اجلانب النفيس؛ مما ينعكس 

  .سلبا عىل جناح العملية التعلميية
البحث ®د خشّيص حاولنا من خالÒ ٕاuرة الّسبيل ٔالساتذتنا قصد  وجتدر إالشارة هنا ٕاىل ٔانّ 

�سـتفادة من جتاربنا يف جمال الّرتبية والتّعلمي ويف ا�ال أالاكدميي �عتبار الّباحث قد اكن ٔاسـتاذا 
للتّعلمي الثانوي واكنت Ò خرجات مكساعد مفتّش وقد وقف عىل الّضعف اÕّي يعاين منه الكثري من 

  .تذة يف هذا ا�ال، خاّصة ٔاحصاب التّجربة احملدودة يف ممارسة �نة التّعلميأالسا
        ::::النّّص الّشعرّي والقمي واملبادئ يف مقّرر أالوىل �نويّ النّّص الّشعرّي والقمي واملبادئ يف مقّرر أالوىل �نويّ النّّص الّشعرّي والقمي واملبادئ يف مقّرر أالوىل �نويّ النّّص الّشعرّي والقمي واملبادئ يف مقّرر أالوىل �نويّ     ----2222

العالقة بني الّشعر واّ?عوة ٕاىل الفضائل قدمية يف أالدب العرّيب، وللّشعر مّزيات خاّصة 
لقمي واملبادئ وأالخالق الفاضe، ومن ٔاّمه ت� املزيات اع�ده ٔاàحت Ò وبسهوß التّكفّل مبهّمة نرش ا

عىل الّصورة والّصوت واجلرس وإاليقاع، ويه خصائص جتعá ٔاكرث ؤاسهل تلقّيا ?ى التّالميذ، ٕاضافة 
ٔاّما أاللوان الّيت «ٕاىل تعّدد ٔالوانه ؤاغراضه والّيت جتعل الّطلبة مييلون ٕاىل بعضه دون البعض االٓخر 

لهيا الّطلبة فå بعد سّن املراهقة مفهنا شعر البطوß واملغامرة والّشعر املرسâّ اÕّي يتناول حياة مييل إ 
وشعر احلوادث  -وجيب ٔان يكون عفيفا-والّشعر الغراّيم . جامعية فهيا تعاون وتبادل أالفاكر واالٓراء
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ياسـّية والّشعر القصّيص، والّشعر الوص فّي وشعر الّزهد والفلسفات املثري، واملآيس وأالزمات السـّ
  .2»الّسهe، والّشعر امحلاّيس اÕّي يصّور الّشجاعة والتّضحية

وهذا متاما ما ٔاخذت به وزارة الرتبية والتعلمي يف اجلزائر يف مرحe التّعلمي الثّانوي، فقد حاول 
لبة، فاختاروا القامئون عىل مناجه التّدريس اختيار النّصوص الّشعريّة مبا يتناسب واه�مات الطّ 

ومن  -وما يدعو ٕاليه من قمي–النّصوص الّشعريّة الّيت ترتبط �لقمي أالخالقيّة واّ?ين إالسالّيم 
النّفسـيّة «أالعراف �ج�عيّة، وقد ركّزوا كثريا عىل الّشعر الّرتبوّي كونه يلّيب احتياجات الّطلبة 

، ويصقل مشاعرمه وٕاحساساهتم، وميكّهنم من ويسهم يف ٕاشـباع اه�ماهتم العقليّة، ويرّيب ٔاذواقهم
، ويف ظّل ثقافة 3»التّصدي للحياة ومتغّرياهتا ٕ�جيابيّة ووعي يف ظّل عقيدة سلمية ووازع ديّين قويّ 

اج�عيّة حمليّة ويف كنف الوحدة الوطنيّة والتّسامح والتّعايش وتقبّل االٓخر والتّفاين وإالخالص وحب 
  .أالّمةاّ?ين، والتّعلق بتارخي 

عىل �ع�د عىل  -خاّصة مرحe الثّانوية–وقد حرص القامئون عىل الّرتبية والتّعلمي يف اجلزائر 
خياطب املشاعر �ّ?رجة  - كام هو معروف-النّص الشعرّي يف زرع الفضائل يف طالبنا؛ ٔالّن الّشعر 

 ا�متع أالخالقية واّ?ينيّة، فهو أالوىل؛ فهو يمنّي عقل إالنسان العاطفّي ويصقá؛ خاّصة ٕاذا ارتبط بقمي
ٔاداة يف معليّة بناء أالجيال اجلديدة الّيت سـتحمل عبء تشكيل احلياة عىل هذه أالرض، ٔالّن «�لتّأكيد 

ما يكتسـبه الّشاب يف سـنوات معره أالوىل من معلومات وعادات واجتاهات وقمي ومثل يؤثّر يف 
وكام هو معروف فلقد اهّمت ٔاسالفنا �لّشعر اجلّيد . 4»تقبالتكوين خشصيته ؤافاكره وقميه واّجتاهاته مسـ 

اÕّي ال حفش فيه فسارعوا ٕاىل حفظه وروايته وتعّهده وتعلّمه، وحّث ٔابناهئم عىل تعلّمه ٔايضا، وقد 
من ٔافضل ما ٔاعطيته العرب أالبيات يقّد�ا الّرجل ٔامام حاجته «: قال معر بن اخلّطاب ريض هللا عنه

تعلّموا الّشعر، فٕاّن فيه حماسن تبتغى ومساوئ : وقال ٔايضاً . كرمي ويسـتزنل هبا اللّئميفيسـتعطف هبا ال
ُمْر من قب� يتعّمل الّشعر، فٕانّه يدّل عىل معايل أالخالق : وكتب ٕاىل ٔايب موىس أالشعريّ . تتّقى

  .5»وصواب الّرٔاي ومعرفة أالنساب
        ::::ّرر أالوىل �نويّرر أالوىل �نويّرر أالوىل �نويّرر أالوىل �نويتعلمييّة القمي واملبادئ يف النّّص الّشعرّي يف مقتعلمييّة القمي واملبادئ يف النّّص الّشعرّي يف مقتعلمييّة القمي واملبادئ يف النّّص الّشعرّي يف مقتعلمييّة القمي واملبادئ يف النّّص الّشعرّي يف مق    ----3333

املرحe الثّانوية يه �لث مراحل التّعلمي يف اجلزائر، وعادة ما تكون سّن الّطلبة بني الّسادسة 
القاعدة «عرش والثّامنة عرش، ويه آخر مرحe يف التّعلمي العام؛ ٔاي قبل اجلامعة، وهذه املرحe يه 

، يف الوقت نفسه تعّد الّطالب ملتابعة الّسمل التّعلميي اليت تَُعّد الّطالب ملزاوß أالعامل والوظائف الّصغرية
، فهـي هبذا مرحe ٕاعداديّة للعمل ٔاو العمل، ويرى الباحثون ٔاّن املرحe 6»يف اجلامعات واملعاهد العليا

الب حتتّل مركز الثّقل يف النّظام التّعلميّي، نظرا للمسؤوليّة امللقاة عىل عاتقها، وملا يتوقّعه الطّ «الثّانويّة 
ؤاولياء أالمور وا�متع عاّمة مهنا؛ حيث ٕاّهنا مرحe �نهتاء من اّ?راسة واّ?خول ٕاىل جمال العمل لعدد 

إالعداد ملرحe تعلمييّة ٔاعىل، وإالعداد للحياة : فهـي تقوم مبسؤوليتني مزدوجتني... كبري من الّطالب
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مقّرر أالوىل �نوي �جلزائر ما يتناسب مع و®ة  ، ولهذا جند يف النّصوص الّشعريّة اÅتارة يف7»العمليّة
  .النّظر هذه، وسـنحاول فå ييل ٔان نثبت ذ¬ �لتّحليل لبعض املتون الّشعريّة

ن هدفه أالّول هو تكوين خشصيّة تأسيسا عىل ما سـبق فٕاّن وضع ت� النّصوص الّشعريّة اك
حلياتيّة اÅتلفة، وٕاعداد ٕانسان قادر عىل حتّمل التّلميذ وصقل مواهبه وتدريبه عىل التّعامل مع املواقف ا

املسؤوليات يف املسـتقبل بغية الّهنوض �ٔالّمة، لتبقى طريقة تلقني ت� القمي واملبادئ الّيت حتملها ت� 
النّصوص اÅتارة للتّلميذ وكيفيّة تقبّلها ?يه، وكيفيّة ترسـيخها يف ذهنه، ٔاّمه القضا� يف ا�ال 

  .البيداغو�ّ 
قد وضعت وزارة الّرتبية الوطنيّة يف اجلزائر بني يدي طالب السـنة أالوىل جذع مشرتك ل

، حيوي هذا الكتاب بني طيّاته "املشّوق يف أالدب والنّصوص واملطالعة املوّ®ة"آداب كتا� ومس بـ 
م من ®ة العديد من النّصوص أالدبيّة والعلمّية الّيت تروم تثقيف الّطلبة من ®ة، وتكوين خشصيّاهت

مقابe، وسـنحاول ها هنا الّرتكزي عىل النّصوص الّشعريّة اÅتارة، فقد الحظنا ٔاّهنا نصوص ترّكز عىل 
فرتة هاّمة من التّارخي العرّيب وإالسالّيم، ويه متتّد من العرص اجلاهّيل ٕاىل هناية العرص أالموّي، 

  .8ة والفكريّة و�ج�عيّة وأالخالقيّة والتّارخييّةواملالحظ ٔاّن  لك عرص وما يمتزي به من النّاحية الثّقافيّ 
                ::::العرص اجلاهيلّ العرص اجلاهيلّ العرص اجلاهيلّ العرص اجلاهيلّ     - - - - 1111----3333

زهري بن ٔايب سلمى، وعنرتة (اختار مؤلّفو هذا الكتاب مقتطفات من نصوص لثالثة شعراء مه 
اختالف ٔاغراضها عىل ، وقد اكن اختيار هؤالء الّشعراء ٔالّن نصوصهم )بن شّداد وعبيد بن أالبرص

قف ٕانساّين من الّظواهر احلياتيّة والنّفسـيّة الّيت تطغى عىل تفكري الّشاعر، وتتبلور يف تعّرب عن مو 
، تنتقل هذه املواقف ٕاىل املتلقّي ووسـيلهتا يف �نتقال هو الّضغط 9شلك مادّي وسـيلته اللّغة

يداغوجية أالسلوّيب عىل وجدان هذا املتلقّي، ويف املدرسة ميارس أالسـتاذ ذ¬ الّضغط �لوسائط الب 
  .اÅتلفة

وبعد ٔان يكون الّطالب قد عرف طبيعة ا�متع اجلاهّيل؛ والّيت متّزيت من ®ة �لعصبيّة 
والّطيش والّزنق والتّقاتل ٔالتفه أالسـباب، وما يقابá من طلب الثّأر و�لتّايل نشوب احلروب الّيت قد 

خالق اÕممية، ومن ®ة ٔاخرى يطول ٔامدها، والغزو والعدوان عىل بعضهم البعض وغريها من االٔ 
وجود الكثري من أالخالق امحليدة اكلكرم والوفاء ؤاداء أالمانة والّرجوß وٕاغاثة امللهوف وٕاجارة املظلوم 
والّشجاعة وإاليثار والّصلح وغريها من ماكرم أالخالق حىت ٔانّنا جند رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

، والنّصوص اÅتارة حتاول ٔان توصل ٕاىل وجدان الّطالب 10»قٕامنا بعثت ٔالمتّم ماكرم أالخال«: يقول
اجلانب املرشق من ذ¬ ا�متع، وتعطي Ò فكرة واحضة عن ٔاّن ٔاسالفنا مل تزنل فهيم الّرساß إاللهية ٕاّال 

 -انطالقا من ذ¬- لوجود اسـتعدادات نفسـيّة كبرية ?هيم السـتقبالها، وقد اكن كذ¬، فيتعلّق التّلميذ 
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خيه وبأسالفه، وبدينه، وتُرّخس يف ذهنه ت� القمي امجليe الّيت اكن حيملها هؤالء أالسالف يف بتار 
  .نفوسهم

        ::::النّّص أالّولالنّّص أالّولالنّّص أالّولالنّّص أالّول    - - - - أ أ أ أ 
ٔاّول النصوص العرشية اÅتارة يف هذا الكتاب هو جزء من معلّقة زهري بن ٔايب سلمى، وقد 

، 11)والتّحذير من ويالت احلربإالشادة �لّصلح والّسالم (ُوِضَع لها عنوان بشلك مقصود وهو 
ونالحظ ٔاّن مضمون أالبيات اختري بعناية شديدة، ٔالّن نعمة العافية والّسالم وأالمان من ٔاّمه ٔاراكن 
رّيق أالفراد وتطّور ا�متعات واسـمترار احلضارات، ويف املقابل حتذير النّاشـئة من الّرصاعات واحلروب 

ر؛ ٔالنّه ال جيّر ٕاّال اّ?مار واخلراب والتّقهقر، ومغزى النّّص والفرقة والتّعصب و�ختالف ونبذ االٓخ
العام يشري ٕاىل ذ¬، فهو ينقل لنا وبصورة واحضة وصادقة حياة العرب يف اجلاهليّة، فبعد ٔان تاكد 

 áهرم بن سـنان(احلرب تفنهيم، يأيت العقالء واحلكامء مهنم لٕالصالح بني املتحاربني، وهذا متاما ما فع (
عندما ٔاصلحا بني قبيلتني عبس وذبيان بعدما حتاربتا زمنا طويال، واكن الّصلح ) ارث بن عوفاحل(و

  .بدفع دّ�ت القتىل من الّطرفني فأشاد بصنيعهام يف ٔابيات خّ�ها التّارخي وأالدب
 -والّيت يه قسم من دراسة النّّص يف املقّرر-و�ٕالجابة عن ٔاسـئe اكتشاف معطيات النّّص 

مي أالخالقيّة واملبادئ الّسامية الّيت متّزي هبا إالنسان عرصئٍذ، وحياول املعّمل ٔان يسـتثري فهم نسـتنتج الق
وٕادراك ووجدان املتعّمل الستيعاب ت� القمي وممارسـهتا معا، فعىل سبيل التّمثيل ويف السؤال اÕّي 

  :نّصه
  ؟12، وما اجلانب اÕّي يكشفه يف نفسـيّة الّشاعر)ِنْعمَ (عالم يدل فعل -

حياول أالسـتاذ ٔان جيعل الّطالب يربط بني دالß املدح وصنيع النّاس احلسن لنا، مبعىن ٔان 
نتعّمل كيفيّة رّد امجليل ملن صنع لنا خريا ولو �ل'م امجليل، فكيف ٕان اكن هذا الّصنيع هو ٕاصالح 

ْحسَ : ذات البني، ونذكره بقوÒ تعاىل
(
ال( اْال

(
ْحَساِن ا

(
، وهذا ]60الرمحن، االٓية [اُن﴾ ﴿َهْل َجَزاُء اْال

  :السؤال متعلّق �لبيت أالّول
داِن ُوِجدتُام         عَىل ُلكِّ حاٍل ِمن َحسيٍل َوُمَربمِ  يِّ   يَمينًا لَِنعَم السـَ

ن ٔاصلحا بني القبيلتني، وحتّمال دّ�ت يويبّني أالسـتاذ ٔاّن الّشاعر بصدد مدح الّشخصني ال0ّ 
كام يبّني ٔاّن يف اجلاهليّة ال ميدح الّشخص ٕاّال مبا فيه، . اÕّي سـبّبته احلربالقتىل ٕاليقاف نزيف اّ?م 

فقد : ٔاو مبا فعل، وٕان اكن غري ذ¬ يعّد ما قيل فيه من ضعيف الّشعر، ويستشهد أالسـتاذ هبذا القول
: قال يل معر بن اخلّطاب ريض هللا عنه: روى ابن سّالم يرفعه عن عبد هللا بن عبّاس ٔانّه قال«

اكن : ومل اكن كذ¬؟ قال: زهري، قلت: من هو � ٔامري املؤمنني؟ قال: ٔانشدين ٔالشعر شعرائمك، قلت
، ويشري ٕاىل ٔاّن إالصالح بني 13»ال يعاظل بني ال'م، وال يتتبّع حوشـيّه، وال ميدح الّرجل ٕاّال مبا فيه

قانون يسّري ٔاموره، فيوصل ٕاىل النّاس من ٔانبل أالفعال، خاّصة يف جممتع حتمكه العصبيّة القبليّة وال 
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ذهن املتعّمل عّدة ٔافاكر دفعة واحدة مهنا؛ سلبيّة العصبيّة وغيّاب القانون،  ّمث القمية العظمية ٕالصالح 
ذات البني والعيش بسالم، لتنعكس يف حياة املتعّمل كسلوك ميارسه يف حياته اليوميّة، فترتّىب النّاشـئة 

ٔاي االٓخر، ٔالّن الّسمل هو ٔاّول لبنة لبناء جممتع متحّرض يوفّر لٕالنسان عىل التّسامح وقبول الرٔاي والرّ 
  .ٔاسـباب احلياة الكرمية

ما املعىن اÕّي يرمز ٕاليه لفظا حسيل «: ٔاّما الّسؤال الّرابع فقد جاء عىل هذه الّشالكة
يدين ويف ّلك أالح 14»ومربم؟ وال، لشّدة أالمر يبّني املعّمل لطلبته ٔاّن الّشاعر يبالغ يف مدح هذين السـّ

ٔاو لسهولته، مفن يسعى يف احلزي ممدوح جمازى؛ سواء ٔااكن ما فعá ٔاو قدمه يف سبيل ذ¬ ذا شأن ٔاو 
  .ٔامرا بسـيطا

كام حيمل النّّص طائفة من القمي أالخالقيّة الّسامية لعّل ٔامهّها التّخويف من احلرب وويالهتا، 
متلاكت واّ?ور، كام جتعل املتعّمل يدرك ذ¬ وما ينجم عهنا من زهٍق للنّفوس ودمار وخراب للم 

ويعرف ٔاّن احلرب ال يسـتفيد مهنا ٔاحد ال الغالب وال املغلوب، بل ويذهب حضيهتا حّىت أالبر�ء اÕين 
انطالقا من طريقة املعّمل - مل يشاركوا فهيا، فنشـبّع وجدان املتعّمل �لقمي إالنسانيّة امجليe ونلّح عىل تلقينه 

بذ العنف والتّعصب والعنرصيّة و�قتتال؛ ٔالّهنا ٔامور ال جنين مهنا ٕاّال اخلزي والويالت ن  - يف العرض
ويف مقابل ذ¬ نزيّن Ò قمي التّسامح وأالخّوة واحملبّة بني ٔافراد ا�متع، ونقارن Ò بني . واجلروح العميقة

عد جميء إالسالم وزرع مبادئ ا�متع اجلاهّيل هبذا النّظام القامئ عىل العصبيّة وكيف ٔاصبح العرب ب
  .أالخوة والتّسامح

  :يقول الّشاعر
مِر نَسملَِ  ن نُدِرِك الِسَمل واِسعًا         ِبامٍل َوَمعروٍف ِمَن اال6

(
 َوقَد قُلُتام ا

يعّمل أالسـتاذ طلبته ٔاّن بذل املال يف سبيل ٕاصالح ذات البني هو من ٔاعظم أالفعال، ؤاجره 
مثن، وينّوه ٔايضا ٔاّن من فعل هذا اكن يف اجلاهلية وال يرجو مقابال من هللا، عند هللا تعاىل ال يقّدر ب 

فكيف �ملسمل عندما يؤجر عىل ذ¬ يف اّ?نيا �ٔالمن وأالمان وسعة العيش ورغده، ويف االٓخرة 
  .�ملاكفأة إاللهيّة

  :ويف بيت آخر يقول
حالِف َعّين ِرساßًَ         َوُذبياَن هَ  قَسمُمتُ ُلك(  ُمقَسمِ فَِمن ُمبِلُغ اال6  ل ا6

 فَال تَكُتُمن( ا8ََ ما  يف نُفوِسُمك         ِلَيخفى  َوَمهام   يُكَمتِ ا8َُ  يَعملَِ 
للمعّمل فرصة ذهبيّة من خالل حتليل معىن هذين البيتني؛ لينّور طلبته عن قضيّة لطاملا هّدت 

هود واملواثيق، ويربطها بتأّخر ا�متع اجلاهّيل مقارنة ٔاراكن أالرس وا�متعات ويه الغدر وعدم الوفاء �لع 
��متعات اليت اكنت حتيط به اكلفرس والّروم، والّيت اكن حيمكها القانون بي9 حتمك العرب العصبيّة 

  .القبليّة وما ينجّر عهنا من طيش وغدر وماكئد
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، بعد ٔان 15»احلرب؟ وملاذا؟فَمي حرص الّشاعر «: وقد وضع مؤلّفو هذا الكتاب الّسؤال التّايل
  :يكون التّلميذ قرٔا هذه أالبيات

ّال  ما عَِلمُمت 
(
مِ  َوما احلَرُب  ا  َوُذقُمتُ         َوما ُهَو َعهنا   ِ�حلَديِث    املَُرج(

يُتموها   فَتََرضمِ  ذا    َرض(
(
 َمىت  تَبَعثوها    تَبَعثوها    َذمميًَة         َوتََرض  ا

  ِبِثفاِلها         َوتَلقَح   ِكشافًا   ُمث(  َحتِمل   فَُتتِمئِ   َعرَك  الَر=       فَتَعُرمك;ُ 
ج لَُمك  ِغلامَن  شا6َم  ُلك;هُم      فَُتنتَ  َ?6َمحِر  عاٍد  ُمث(   تُرِضع    فَتَفِطمِ        ا6

قّصة نقرؤها حياول أالسـتاذ ٔان يرّخس يف ٔاذهان طلبته معاين احلرب ونتاجئها، فهـي ليست 
فهـي اكلنّار تبدٔا برشر صغري مث تسـتعر . ونتسىل هبا، بل يه حقيقة مّرة وواقعها ٔامّر، ونتاجئها فضيعة

وتضطرم مث تتحّول ٕاىل رً= حتصد أالخرض واليابس، فهـي ال تفّرق بني رشيف ووضيع، وال بني غّين 
ور وتوّرث أالحقاد والبغض وفقري وال بني حلمي وسفيه، الّلك وقودها، ويه ال تنتج ٕاّال الّرش 

 - من ُوِ?َ فهيا وشبّ -والكراهيّة، هذه الّسلواكت طويe أالمد كام وصفها الّشاعر فهـي ترضع وتفطم 
  .هذه أالحقاد والرشور

        ::::النّّص الثّاينّ النّّص الثّاينّ النّّص الثّاينّ النّّص الثّاينّ     - - - - بببب
، ومن عتبة العنوان "الفروسـيّة"وهو جزء ملطّوß عنرتة بن شّداد ومسها معّدو هذا الكتاب بـ

ة العنوان للّطالب وحتبيب سلوك الفروسـيّة وترسـيخه يف وجدانه، وكام هو معروف فٕاّن تبدو ٕا�ر 
الفروسـيّة حتوي قå عديدة مهنا الّشجاعة والتّضحيّة �لنّفس ونكران اÕّات واّ?فاع عن الوطن وعن 

  :الّضعفاء وأالهل واملال وغريها، تبدٔا أالبيات هبذا الّشلك
ذا َكَشَف الَزماُن َ¬َ 

(
لَيَك َرصُف اَ?هِر  �عاا

(
 الِقناعا         َوَمد( ا

َة     َوِالقَيَهنا         َوداِفع ما ِاسـَتَطعَت لَها  ِدفاعا   16فَال   َختَش  املَني(
يشري أالسـتاذ ٕاىل ٔاّن أالبيات بدٔات �حلديث عن الّصرب واجل� واقتحام الّصعاب، ويه قٌمي 

ٔاّن إالنسان سوف يعيش العديد من  -وبشلك يقيين-ٕاىل إالدراك  خلقيٌة ساميٌة تذهب بذهن الّطالب
وٕان انمتت لعرص -الّصعاب يف حياته، Õ¬ عليه موا®هتا بصرب عظمي، ويبّني للمتلقّي ٔاّن هذه القصيدة 

uعلينا موا®ة ما  -غري عرص ¬Õ ،فٕاّن مشالك اّ?نيا الّيت ٔاشار ٕالهيا الّشاعر تاكد تكون متشاهبة
ينا متسلّحني �لّصرب، فأسالفنا اكنوا ال هيابون حّىت املوت ويقتحمونه اقتحاما، ويف رٔاهيم ٔاّن يطرٔا عل 

  :اقتحام املوت رمز من رموز الّشجاعة وقد اكن العرّيب يستنكف ٔان ميوت حتف ٔانفه يقول الّشاعر
ن( َمْوَت الِفَراِش ُذّل  َوعَارٌ  (

ُيوِف فَْضٌل             ا  17َرشِيفَوُهَو َحتَت السـ;
ْو « : وعن خا? بن الوليد ريض هللا عنه ٔانّه قال عند موته بٌَة ا6 ال( َوِفيِه َرضْ

(
َما ِيف( َمْوِضُع ِشْربٍ ا

عُْنيُ الُْجَبنَاءِ  ُموُت Jََ يَُموُت الَْبِعُري، فََال uََمْت ا6 uَ َذا ا6   .18»َطْعنٌَة، َوَها ا6
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ما الّيشء اÕّي يدعو الّشاعر ٕاىل : ه أالبيات هووالّسؤال اÕّي وجدuه يف املقّرر حول هذ
اقتحامه؟ ومن خالل التّقدمي الّسابق جيعل أالسـتاذ طلبته يدركون ٔاّن املوت رمغ ٔانّه ٔاسؤا قدٍر يلقاه 
إالنسان؛ ٕاّال ٔانّه عندما يكون يف سبيل قضيّة عظمية ٔاو مقّدسة سيتحّول ٕاىل النّقيض متاما، مفن مات 

ء لكمة هللا فيه سينال الّشهادة واجلنّة عند ربّه، وسيبقى ذكره خا?ا يف اّ?نيا ولنا يف سبيل وطنه وٕاعال
  .يف عظامء التّارخي دليل

  ؟19ما اّ?الß النّفسـيّة الّيت حتملها هذه اّ?عوة: ّمث يليه سؤال آخر جّد �ّم وهو
ث أالسـتاذ مطالب لقد ٔاراد واضع هذا الّسؤال ٔاْن يلعب عىل وتر العاطفة ?ى املتعّمل، حي

�لّضغط النّفّيس والعاطفّي عىل متعلّميه من ٔاجل ٔان يزيّن هلم املوت يف سبيل القضا� الكربى؛ 
اكلتّضحية يف سبيل هللا من ٔاجل الوطن، وحياول بّلك ®ده ٔان يرّخس يف ٔاذهاهنم ٔاّن هذا الفعل 

  .مقّدس ?ى ّلك شعوب العامل مسلمة ٔاو اكفرة
؟  واÕّي حتمل معناه 20هل ميكن رّد املوت؟ مب بّرر الّشاعر ذ¬: ايلومن خالل الّسؤال التّ 

  :هذه أالبيات
  َوَحوَ¬َ   ِنسَوٌة    يَنُدبَن  ُحزuً         َوَهيِتكَن   الَرباِقَع    َوالِلفاعا
ذا ما  َجس( َكف(َك  َواÕِراعا

(
  يَقوُل َ¬َ الَطبيُب َدواَك ِعندي         ا

  21الَطبيُب   َدواَء داٍء         يَُرد; املَوَت  ما  قاىس  الِزناعا  َولَو َعَرَف 
حياول أالسـتاذ ٔان يغرس يف طلبته ٔاّن املوت هناية ّلك ٕانسان �ام طال معره ٔاو قرص، وحّىت 
الّطبيب اÕّي يداوي النّاس فسـيأيت دوره، فٕاذا اكن املوت غاية ّلك âّ فَِملَ اخلوف منه؟ خاّصة يف 

اكنوا يف جممتع بسـيط جّدا  -يقول أالسـتاذ موّ®ا–قف الّيت تسـتلزم منّا التّضحية، فأسالفنا املوا
وحياهتم ٔابسط من ذ¬، ٕاّال ٔاّهنم اكنوا ال حيبّون الّضمي ويكرهون الّظمل ويعافون اخلضوع واخلنوع، 

ٕالسالّيم وتضحيات فيجب ٔان نقتدي هبم، وحياول أالسـتاذ ٔان جيعل املتعّمل يسـتنتج ذ¬ من التّارخي ا
الّصحابة مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، وكيف ُكتب هلم اخللود يف اّ?نيا واالٓخرة ويبني هلم ٔاّن 

  : العرّيب ال هياب املوت مستشهدا بقول قطرّي بن الفّجاءة خماطبا نفسه
قُْوُل لَهَا َوقَْد َطاَرْت  َشَعاعَا  ِك  َال تُرَ     ا6 بَْطاِل َوْحيَ   اِعيِمَن اال6
َىل  انِْقَطاعِ     َوَمْن لَْم يَْغَتِبطْ  يَْسأْم  َوَهيَْرْم 

(
  22َوتُْسِلُمُه  املُنْون   ا

  :يقول الشاعر
u     الُنفوَس   Òََ    َمتاعا قَمنا Õَ�ِواِبِل   سوَق      َحرٍب          َوَصري(   ا6

  باَرها  َوَرشى    َو�عَ ِحصاين   اكَن    َدّالَل    املَنا�            فَخاَض  غُ 
يفي  اكَن  يف  الهَيجا  َطبيبًا            يُداوي َرٔاَس َمن يَشكو  الُصداعا   َوسـَ
َت   َعنُه            َوقَد   عايَنتَين   فََدعِ     الَسامعا ي  ُخّربِ )Õالَعبُد  ا  u   ا6
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باعا رَسلُت  ُرحمي  َمع  َجباٍن            لَاكَن  ِهبَيبَيت     يَلقى   السـِ   َولَو  ا6
ساعا ِّ د  فهيا   ِات رَض َخوفًا ِمن ُحسايم           َوَخصمي  لَم  َجيِ   َمَالُٔت اال6
و ِذراعا قطاَر   �عًا   ا6 ت  َخوَف  بَأيس           تَرى   اال6 بطاُل فَر( ذا اال6

(
  23ا
حّدد صفات الفارس وعّني : ل هذه أالبيات وضع مؤلّفو هذا الكتاب بعض أالسـئe مهناحو 

سـيفي اكن يف : حصاين اكن دّالل املنا�، وقوÒ: (العبارات اّ?اß عىل ذ¬، ما املقصود بقول الّشاعر
  .؟ اسـتخرج من النّص عبارات تدّل عىل شهرة عنرتة وانتشار سريته بني النّاس)الهيجا يداوي

تأسيسا عىل هذه أالسـئe حياول املعّمل ٔان جيعل ذهن املتعلّمني مركّزا عىل صفات الفروسـية، 
-وهييّهئم لتقّمصها، فعنرتة اكن منبوذا يف قبيلته كام يه عادة اجلاهليني بسبب سواد برشته، ٕاّال ٔانّه 

عّمل الطلبة ٔاّن ٔابطال uل خطوة عظمية، كام يُ  -وبفضل جشاعته املنقطعة النّظري وعدم خوفه من املوت
احلروب ال يكونون ٕاّال ٔاسودا؛ ال خيافون عدّوا وال هيابون كيدا، ومن خالل ّلك هذا يالمس 
وجداuهتم �ّ?عوة ٕاىل الّشجاعة والتّضحية ونكران اÕّات ليس يف احلروب حفسب؛ بل يف املواقف 

ة والتّضحية يف اّختاذ بعض القرارات يف احلياتيّة اÅتلفة، فإالنسان كثريا ما حيتاج الّشجاعة واجلرأ 
  .حياته

مث يربط ّلك هذه أالفاكر �لعودة ٕاىل النّّص اÅتار، وبطريقة يكون فهيا الكثري من احلذق 
البيداغوّ� والرتبوّي؛ حيث يرتك أالسـتاذ الّطلبة يكتشفون ٔاّن هذا العبد اكن يصول وجيول يف 

نّه وصف نفسه �لتّاجر اÕّي يبيع املوت يف ٔاسواق املعارك، ساحة الوغى وال خيىش عدّوا ٔابدا، حىت أ 
  :ويف قول الشاعر. ؤاّن سـيفه اكن مبثابة الّطبيب اÕّي يداوي من يشكو الوجع يف رٔاسه بقطعه

َت   َعنُه         َوقَد  عايَنتَين   فََدعِ   الَسامعا ي   ُخّربِ )Õالَعبُد  ا  u  ا6
رَسلُت ُرحمي   مَ  باعاَولَو   ا6  ع  َجباٍن         لَاكَن ِهبَيبَيت   يَلقى   السـِ

ساعا ِّ د  فهيا ِات رَض َخوفًا ِمن ُحسايم         َوَخصمي لَم َجيِ  24َمَالُٔت اال6
جيعل املعّمل طلبته يكتشفون ٔاّن إالنسان وببعض اخلصال امحليدة يسـتطيع ٔان ينترص عىل 

ذا الّرجل اÕّي اسـتطاع ٔان يتخلّص من رّق العبوديّة الّضعف اÕّي يوجد بداخá �ام اكن، ومثاهلم ه
دعوة مضمرة  - كام هو واحض-خبصاÒ، ولعل ٔاّمه ت� اخلصال الّشجاعة وفعاÒ يف ساحة الوغى، وهنا 

للتّالميذ من ٔاجل التّغلّب عىل صعاب احلياة، ؤانه ال يوجد مسـتحيل، وهنا يركّز املعّمل ٔايضا عىل 
ٕاىل الّصرب والتّصّرب ٔالّن احلياة رصاع ونضال مع معيقات اّ?نيا، فهذا عنرتة  قضيّة رفع اهلمم واّ?عوة

اÕي اكن عبدا منبوذا يف قبيلته وبفضل جشاعته وٕارصاره وعزميته اسـتطاع ٔان يسود قومه ويتحّول من 
  .ت� الّصورة املشينة ٕاىل متقاتل رشس تلجأ ٕاليه قبيe باكملها ليناحف ويدافع عهنا ويصد ٔاعداهئا
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        ::::عرص صدر إالسالمعرص صدر إالسالمعرص صدر إالسالمعرص صدر إالسالم    - - - - 2222----3333
        ::::النّّص أالّولالنّّص أالّولالنّّص أالّولالنّّص أالّول    - - - - أ أ أ أ 

انتقل معدو هذا املقّرر ٕاىل عرص صدر إالسالم، وقد تأثّر الّشعراء يف هذا العرص �لغ أالثر  
�ٕالسالم وتعالميه الّسمحة رمغ متكّن اجلاهلية من ٔافاكرمه ؤاساليهبم، فاسـتطاعوا ٔان يطّعموا شاعريهتم 

مه بقمي جديدة، فهم اÕّين وقفوا مع الّرسول صىل هللا عليه وسمل منذ نزوÒ بروح إالميان ويلقّحوا ٔاشعار
بني ظهرانهيم، يناحفون عنه ويدافعون عن دعوته مصّورين لهديه الكرمي، يتقّد�م حّسان بن �بت 

، هذا أالخري اختارت Ò اللّجنة املؤلّفة نّصا 25وكعب بن ما¬ وعبد هللا بن رواحه وعبدة بن الّطبيب
، ويه ٔابيات حتمل ٔامسى ؤانبل القمي الّروحيّة وأالخالقيّة 26"تقوى هللا وإالحسان لالٓخرين"ومس بـ

  .والّيت ٕان متّسك إالنسان هبا فال يضيع ال يف دنياه وال آخرته
  :يقول الّشاعر

ّين  قَد   َكِربُت    َورابَين         بََرصي   َوِيف( ِلُمصِلٍح   ُمسـتَمِتعُ 
(
بَِين(  ا  ا6

ربَعُ   فَلَِنئ َهلَكُت لَقَد بَنَيُت َمساِعيًا         تَبقى  لَُمك   ِمهنا   َمآِثُر   ا6
ِم   تَنَفعُ  ذ ُذِكَر  الِكراُم  يَزيُنُمك         َوِوراثَُة    احلََسِب  املَُقد(

(
 ِذكٌر   ا

 َواملَجاِمُع َجتَمعُ   َوَمقاُم     ا6ّ�ٍم    لَهُن(    فَضيeٌَ         ِعنَد    احلَفيَظةِ 
ذا ِاختََرصَ الُنفوَس املَطَمعُ 

(
ي يُغنيُمكُ         يَومًا ا )Õ27َولُهـًى ِمَن الَكسِب ا 

عىل أالسـتاذ هنا ٔان يتقّمص خشصيّة الّشاعر يف ٕايصال املعاين والقمي الّيت حيملها هذا املقتطف 
ى يف أالسـتاذ قدوته ومثá أالعىل، وميكنه ٔان الّشعرّي، ٔالنّه مرّيب قبل ٔان يكون مدّرسا، فالتّلميذ ير 

مب ٔاخرب الّشاعر ٔابناءه؟ ومن خالل إالجابة عىل هذا الّسؤال جيعل املعّمل طلبته : يبدٔا هبذا الّسؤال
يكتشفون ٔانّه قد ٔاخربمه بأنّه قد صار طاعنا يف الّسن وضعف جسده لكنّه قد ٔانفق معره يف مآثر 

فضائá يف منتد�ت العرب، ؤاموال تغين ٔابناءه عن الّسؤال، ذكر كرمي، ووراثة احلسب، و : ويه
قٌمي ٔاخالقيّة اكن العرّيب يفين حياته طلبا لها،  -كام يبدو–ولكّها . ونصيحة توجه حياهتم يف املسـتقبل

ث الّسؤدد والكرامة بني النّاس   .ويه القمي الّيت تَُوّرِ
 :يف قول الّشاعر

   ِÒَ
(
(ُه          يُعطي الَرغاِئِب َمن يَشاُء  َويَمنَعُ   ٔاوصيُمكُ   ِبُتقى     اال ن

(
 فَا

طَوعُ  بَر(  ِمَن  الَبنَني   اال6 ن( اال6 (
مِرِه          ا ُمك     َوطاعَِة    ا6 ِ     واِ?ِ  َوِبِربّ

هáُُ         ضاقَت   يَداُه  ِبا6مِرِه   ما يَصنَعُ  ذا   َعصاُه  ا6
(
ن(    الَكبَري    ا (

 ا
ن(   الَضغائَِن   ِللَقرابَِة   توِضعُ َودَ  (

 عوا الَضغينََة ال تَُكن ِمن َشأِنُمك         ا
حا ً  ذاَك    الَسامُم املُنقَعُ  ي يُز� النَامِمئَ بَينَُمك         ُمتَنَّصِ )Õَوِاعصوا ا 
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ياق نفسه حياول أالسـتاذ ٔان يزرع يف خ� طلبته هذه الباقة من القمي اّ?ي  نية ويف السـّ
مب ٔاوىص الّشاعر ٔابناءه؟ ومن خالل ٕاجا�هتم : وأالخالقيّة و�ج�عيّة، فيطرح علهيم هذا الّسؤال

سـيكتشفون ٔاّن طاعة هللا القابض الباسط وبّر الوا?ين خاّصة عند كربهام، وترك الّضغائن ٔالّهنا تفّرق 
u ٔالنّه مفسد وٕان ظهر Ò حصا، هذه القمي الّسامية يه الّيت مشل أالقارب، وعدم طاعة المنّام والّسامع

  :ويف قول الشاعر. جتعل ّلك من اتّبعها ٕانساu صاحلا لنفسه وجممتعه
لَهيا َرشَجعُ 

(
 َولَقَد عَِلمُت ِبا6ن( قَرصي ُحفَرٌة         عَرباُء َحيِملُين ا

امذج جيب عىل املعّمل هنا ٔان جيعل التّلميذ يعايش هذا املوقف من خالل اسـتحضار بعض النّ 
للمشاهري مثال ٔاو تذكريمه بأجدادمه ؤاسالفهم ولك من اكن قبلهم، فقد امتٔالت هبم املقابر ومل يعد هلم 
ذكر بني النّاس، وهو موقف ال ينفع فيه إالنسان ٕاال ما قّدم من معل صاحل؛ حفّول به ت� احلفرة 

ٕانّام القرب «:  هللا عليه وسملالغرباء ٕاىل قرص وروضة من ر�ض اجلنة مذكّرا ٕاّ�مه بقول الّرسول صىل
، ويرخس أالسـتاذ يف ٔاذهان طلبته ٔاّن املوت هناية 28»روضة من ر�ض اجلنّة ٔاو حفرة من حفر النّار

  .ّلك âّ رمغ ما يتبادر للّشاب يف خمّيلته ٔانّه سوف يعيش طويال ؤاّن املوت الزال بعيدا
        ::::النّّص الثّاينّ النّّص الثّاينّ النّّص الثّاينّ النّّص الثّاينّ     - - - - بببب

سالم مث انتشار الفتوحات إالسالميّة ٕاثر ذ¬، تأثّر بعد دخول ّلك عرب اجلزيرة يف االٕ 
الّشعراء كثريا بتعالمي هذا اّ?ين احلنيف السمح، ؤاصبح يف شعرمه نربة ٕاميانيّة قويّة، فدافعوا بدءا عن 
يف مًعا، فاكنت ٔاشعارمه سـيوفا ورماحا يف ميادين الوغى تنغرس يف نفوس أالعادي،  نبّهيم �لقمل والسـّ

، وقد اختار معّدو هذا الكتاب قصيدة Ò ومسوها ٔاو 29كعب بن ما¬ أالنصاريّ : لّشعراءومن هؤالء ا
، واكن ٔاوىل ٔان يَِسُموَها بشعر اجلهاد ملا حتمá من )من شعر النّضال والّرصاع(وضعوا لها عنواu هو 

ة والّيت تدعو ٕاىل قمي ®اديّة يف سبيل هللا، ويه مقطوعة مٔالى �لقمي الّروحيّة الوجدانّية وأالخالقيّ 
  .حّب إالسالم واجلهاد يف سبيل ٕاعالء راية احلّق 

  :يقول الّشاعر
 جعبُت  ٔالمِر   ِهللا   وُهللا قَاِدُر         عىل  ما   ٔاراَد  لَيَْس  ِ\ قَاهرُ 
 .30قََىض يَْوَم بدٍر ٔان نالَيق معرشًا         بَغَْوا وَسِبيُل الَبْغِي �لناِس جائِرُ 

ما : املرشفون عىل هذا املقّرر مجموعة من أالسـئe، وسـنحاول انتقاء بعضها ومن ذ¬وقد وضع 
ياق التّارخيّي اÕّي وردت فيه هذه القصيدة؟ �لقراءة اّ?قيقة سوف يكتشف الّطلبة ٔاّن هذه  هو السـّ

ؤال ، ّمث يُْدِرج السّ )قىض يوم بدرٍ (القصيدة قيلت يف غزوة بدر الكربى، من خالل قول الّشاعر 
الثّاّين وهو ماذا قىض هللا تعاىل يوم بدٍر؟ وتكون ٕاجابة الّطلبة ُمسـتكَشفة ًمن النّص ويه ٔانّه تعاىل 
قىض ٔان ياليق املؤمنون املرشكني اÕّين بغوا وظلموا ٔاهل أالميان ؤاخرجومه من د�رمه بغري حّق، 
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 2020جانفي                                        322                                         لكية االٓداب و اللغات

ل عىل محمد الّرسول الكرمي، اÕّي يعرفون ؤاخذوا ٔامواهلم وشتّتوا مشلهم، ال لسبب ٕاّال ٔالهنم آمنوا مبا نُزِّ 
  .حسن خلقه ؤامانته وصالحه، ولكّن النّاس يف العموم حتّب الّصاحل وال حتّب املصلح

كيف اكن مجع املرشكني؟ : من خالل هذا الّسؤال-وحياول أالسـتاذ ٔان يرّخس يف ذهن طلبته 
اكنوا ُكُرثا؛ حيث بلغ عددمه ثالثة ٔاضعاف  ٔاّن املرشكني -؟31وما يه القبائل الّيت ورد ذكرها يف مجعهم

عدد املسلمني، فقد استنفروا العديد من القبائل العربيّة الّيت اكنت مضن ٔاحالفهم خاّصة قبيليت كعب 
وعامر، ؤاعّدوا العّدة حلرب النّّيب وهزمه والقضاء عىل دعوته يف �دها، ليعرف الّطالب ٔايضا ٔاّن هذه 

ّمم : اهلية ونقصد أالحالف، ويف املقابل جييب الّطلبة عىل هذا الّسؤالعادة من عادات العرب يف اجل
) أالوس واخلزرج(يتكّون معقل الّرسول صىل هللا عليه وسمل؟ بأّن من اكنوا حول الّرسول مه أالنصار 

  :ٕاضافة طبعا للمهاجرين وذ¬ يف قول الشذاعر
 ُÒَ         ُÒَِرصُ  َوِفينَا َرُسوُل  ِهللا وأالوُس  َحْوuَمعقٌل  مهنُْم   غَزِيٌر َو 

َ يف املاذّي والنّْفُع �ئرُ  ِه         يُمشني;  ومجُع  بين  النّجاِر  حتَت   لوائِ
من خالل هذين البيتني سـيدرك املتعّمل ٔاّن ا�اهدين اكنوا يفتخرون �ّ?فاع عن إالسالم 

ارا هو وجود النّّيب بيهنم، ووقوفه بني والتّضحية �لنّفس والنّفيس يف سبيل هللا، وما زادمه ٕارص 
ظهرانهيم يزيدمه عزمية واعزتازا وجشاعة وتضحية؛ ٔالّن جزاء ذ¬ هو اجلنّة، وهنا حياول املعّمل ٔان ينقل 

وهللا «: حّب ٔاحصاب النّّيب للنّّيب ٕاىل قلوب متعلّميه؛ ٔالّن حّب الّرسول من إالميان، يقول رسول هللا
  :ومن خالل قراءة هذين البيتني. 32»ٔاحّب ٕاليه من وا?ه وو?ه ال يؤمن ٔاحدمك حّىت ٔاكون

تَبِْسُل النّْفِس َصاِبرُ  اِبِه ُمسـْ ا لَقَْيناُمهْ   ولكc  ُمَجاهٌد         ٔالْحصَ  فَلم(
 َشهِْدu با6ن( هللا ال  َرب( غََريُه         ؤان( رسوَل  ِهللا  �حلّقِ   َظاِهرُ 

ا ٔاّن هذا اّ?ين اÕّي وصá بيرس وسهوß قد ّحضت يف سبيل وجوده جنعل املتعّمل يدرك يقين
  .رجال عظام ومه الّصحابة، وقد مات مهنم الكثري يف الغزوات والفتوح لنرش هذا اّ?ين احلنيف

  :ويف آخر القصيدة الّيت يقول فهيا الّشاعر
ا         َمقابيُس  يُْزِههيَا  هن(  ِلَعْينَْيَك َشاِهرُ   وقد ُعّرِيَْت بيٌض  ِخَفاٌف ?6

َعهُم   فتبّددوا         واكن َ يُاليق احلَْنيَ َمْن ُهَو فاجرُ  بَْدuَ   َمجْ ن(   ا6  ِهبِ
ِه         وعتبُة  قَْد   غاَدْرنَُه  َوْهَو  عَائرُ  ٍل  َرصيعًا  ِلَوْ®ِ بو َ®ْ  فُكب( ا6

 ُم ٕاّال بذي  الَعْرِش اكفرُ وَشيبَة والتميي( غادْرَن يف الَوغى         وما ِمْهنُ 
 فأْمُسوا َوقُوُة النّاَر يف  مسـتَقَّرَها          وّلك  كفوٍر  يف  ®من(   َصائرُ 

جيعل أالسـتاذ طلبته يسـتنتجون ٔاّن غزوة بدر اكنت فرقاu بني احلّق والباطل، وقد قىض هللا 
بعد ذ¬ ٕاىل الفتح أالعظم وانتشار  تعاىل فهيا عىل صناديد كفار قريش، وعداوهتم للنّّيب، مما ّ�د

إالسالم وكرس شوكة مرشيك قريش ٕاىل أالبد، هذا من ®ة، ومن ®ة مقابe يرّخس املعّمل يف ذهن 
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﴾ : متعلّميه آية ِ ْذِن ا8(
(
، وهذا ما حصل يف ]249البقرة، االٓية[﴿َمكْ ِمْن ِفئٍَة قَِليeٍَ غَلََبْت ِفئًَة َكِثَريًة ِ�

لبت فئة إالميان والّيت مل تتعّد الثّالث مائة الفئة الباغية الاكفرة الّيت جتاوزت أاللف، غزوة بدر ٕاذ غ 
َ لََعل(ُمكْ : مبعجزة رّ�نيّة ويه ٕانزال املالئكة، يقول تعاىل ٌ فَات(ُقوا ا8( )ßِذ نُْمتْ ا6 ُ ِبَبْدٍر َوا6 ُمكُ ا8( ﴿َولَقَْد نََرصَ

ْذ تَُقوُل ) 123(تَْشُكُروَن 
(
ِلَني ا َكِة ُمْزنَ ;ُمكْ ِبثََالثَِة آَالٍف ِمَن الَْمَالئِ ُمكْ َرب ْن يُِمد( لَْن يَْكِفيَُمكْ ا6 ) 124(ِللُْمْؤِمِنَني ا6

ْمَسِة آَالٍف ِمَن الَْمَالئِ  ;ُمكْ ِخبَ وا َوتَت(ُقوا َويَاgتُوُمكْ ِمْن فَْوِرِمهْ َهَذا يُْمِدْدُمكْ َرب ْن تَْصِربُ
(
) 125(ِمَني َكِة ُمَسوِّ بََىل ا

ِ الْعَ  ال( ِمْن ِعْنِد ا8(
(
ى لَُمكْ َوِلَتْطَمِنئ( قُلُوبُُمكْ ِبِه َوَما الن(ْرصُ ا ال( بُْرشَ

(
ُ ا ِلَيْقَطَع ) 126(زِيِز الَْحِكِمي َوَما َجَعáَُ ا8(

ْو يَْكِبَهتُْم فَيَْنقَِلُبوا َخائِِبَني ﴾  يَن َكَفُروا ا6 ِ )Õ127ٕاىل123:معران، االٓ�ت منآل [َطَرفًا ِمَن ا.[  
ومجمل القول يف هذا املقطع الّشعرّي اÕّي يسـتخلصه الّطلبة كقمي ٔاخالقيّة ودينيّة يه حّب 
اّ?ين إالسالّيم وحّب التّضحية يف سبيل هللا، وحّب الّرسول والّصحابة، وتعّمل سريته صىل هللا عليه 

الئكة يف غزوة بدر الكربى والّيت ٔاعّز هللا فهيا إالسالم وسمل، واملعجزات اليت ٔايّد هبا ومهنا ٕانزال امل
واملسلمني وكرس شوكة الّرشك واملرشكني، خاّصة صناديده ٔ?يب ®ل اÕّي ذكره الّشاعر وغريه ممن 

َيبّ خلف وعقبة بن ٔايب معيط(قضوا يوم بدر  h33)عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وا.  
        ::::ةةةةــــخالصخالصخالصخالص

الرحe التعلميية يف رحاب النّص أالدّيب يف مقرر السـنة أالوىل �نوي جذع مرشك بعد هذه 
آداب نكون قد �دu الطريق ٔامام أالسـتاذ للتعامل بشلك علمي ودقيق مزّود مبصادر كثرية تعّضد ما 
يصبو ٕاليه من  زرع القمي يف نفوس النّاشـئة من ®ة، وتقوي هذه القمي يف وجدان املتعلّمني بشلك 
بل البيداغوجية الّيت  جيعلها جزءا من كياهنم �ج�عّي وأالخالّيق واّ?يين من ®ة مقابe، مبينني السـّ
يسـتعني هبا املتعّمل ٔامام الطلبة للتّعامل اجليّد مع ت� القمي الّسامية املوجودة يف ت� القصائد لعربيّة 

خاصة - ٔالّن النّصوص العربية القدمية  وال يبقى حبيس معطيات النّّص احملدودة؛. القدمية اخلا?ة
تقرٔا �السـتعانة بنصوص ترشjا وتعضد ما فهيا من قمي، فهـي ٔابدعت يف زمان غري زماننا   -الشعرية

  .  Õ¬ حيتاج معلمها ومتعلمها للتوجيه اخلاص. ويف بيئة غري بيئتنا
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  .16.ص
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  .17.ص
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  .91ص
ٕابراهمي عطوة عوض، رشكة مكتبة مطبعة مصطفى البايب : الرتمذي، سنن الرتمذي، حتقيق -28

  .640.، ص4.، ج2.م، ط1975-هـ1395احلليب، مرص، 
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