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 الملخص
إذا كان الشعر يمثل قيمة كبرى لدى المجتمع الجاهلي؛ فإن قيمة هذا الشعر 
تكمن في مجموعة القيم اإلنسانية التي عبر عنها الشاعر في تضاعيف قصائده، 

اهلي مثل غيره من والخطيب في خطبه وأقواله المنثورة والمأثورة، فالمجتمع في العصر الج
المجتمعات؛ ضم عددا من المصلحين شعراء وخطباء، وطائفة من العلماء والحكماء 
ورجال الدين، سعوا بأقوالهم وأفعالهم إلى غرس جماع من القيم اإلنسانية العليا المتنوعة 

 في نفوس المجتمع، وأخذوا على عاتقهم تغيير المجتمع إلى األفضل الذي ينشدونه.
برز تلك القيم اإلنسانية التي سعوا إلى غرسها في النفوس القيم وكان من أ

االجتماعية، وهي إحدى أهم القيم اإلنسانية التي تعد بالنسبة ألي مجتمع أعمدة البناء 
التي تحمله وتحميه من االنهيار؛ ذلك ألن المجتمع يحتاج لبناء حضارته ورقيه ونمائه 

 التي تغرس في نفوس أفراده.مجموعة من القيم االجتماعية المحمودة 
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وتعد طائفة الشعراء والخطباء من أبرز هؤالء المصلحين وأكثرهم صوتا  
بأعدادهم الكبيرة  –مسموعا ورهبة في نفوس أفراد المجتمع، ولم تك شعراء النصارى 

بمنأى عن ذلك المجتمع فقد كانوا مدركين بحكمتهم وقيمهم -المنتشرة في الجزيرة العربية 
أهمية تلك القيم اإلنسانية االجتماعية في -التي اقتبسوها عن كتبهم المقدسة -ية اإلنسان

صالحها؛ لذلك سعوا بكل جهد إلى  بناء مجتمعهم، فهي قيم وضعها اإلله لخير البشرية وا 
التعبير عن تلكم القيم بكل صورها وأشكالها في قصائدهم ومقطوعاتهم، وكانت من أهم 

تماعية التي تناولوها في شعرهم وأكثروا فيها القول، قيمة الكرم تلك القيم اإلنسانية االج
 والعفة وحسن الجوار .

 الكلمات المفتاحية:
المجتمع  –شعر النصارى  –حسن الجوار  –العفة  –الكرم  –القيم االجتماعية  -

 الجاهلي.
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The Human Values According to the Christian 

Poets Before Islam " The Values of Generosity, 

Virtue and Neighborliness as a Model " 

Objective Study 
The Summary 

If poetry represents a precious value in the primitive society, 

the value of this poetry goes beyond the group of human values 

which the poet expresses in his poems, and which the speaker 

expresses in his speeches and common sayings. The primitive 

society, like any other society, has included a number of reformers 

who are both poets and speakers. It has also included a group of 

scientists, wise people and religious men. All of them have exerted 

their effort, through their sayings and actions, to plant groups of the 

human values, which are both precious and various. Those people 

have also had the responsibility of social mobility, which they hope. 
          Social values have been one of the most prominent human 

values, which they have aimed to plant in all psyches. They also 

represent one of the most important values, which are considered, 

for any society, as the building pillars, on which it stands and by 

which it does not collapse; because society needs a group of good 

social values, which are planted in everyone, to build its civilization, 

progress and improvement.  
           The congregation of poets and speakers is considered as the 

most prominent, popular and dreadful reformers for the individuals. 

Also, the Christian poets, with their enormous numbers that are 

widespread in Arabia, have not been far from such a society as they 

have been aware of, through their wisdom and human values which 

they have acquired from the Bible, the importance of these social 

human values in building their society. Those are the values, which 

God has put to please and reform all human beings. Thus, the poets 

and speakers have done their best to express those values, including 

the various forms of them, in their poems and voluntaries. The value 

of generosity, virtue and neighborliness has been one of the most 
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important social, human values, which they have handled heavily in 

their poetry. 

The Key Words: 

- Social Values 

- Generosity 

- Virtue 

- Neighborliness 

- Christian Poetry 

- Primitiveness 
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 مقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 مالكر  قيم-اإلسالم قبل النصارى  شعراء اإلنسانيةعند القيم)هذا بحث بعنوان 

موضوعية(، ويعد من األبحاث التي تلقي الضوء  دراسة-نموذجا الجوار وحسن والعفة
 على جانب من جوانب الشعر في العصر الجاهلي ودراسته دراسة موضوعية.

فعلى الرغم من كثرة الدراسات التي قامت حول الشعر الجاهلي، واهتمام 
لت هناك جوانب منه في بهذا الشعر؛ ما زا-عرب ومستشرقين –الباحثين في األدب 

حاجة إلى مزيد من الدراسة، وجهد دؤوب لجمع كنوزه من بين دفات الكتب؛ لكشف ما 
 يكتنف بعضها من غموض، وتجلية ما يحيط بها من حجب.

القيم –ومن هذه الجوانب التي تحتاج إلى تلك العناية والدراسة موضوع 
أشعار بعضهم وخطبهم ووصاياهم والتي بدت واضحة جلية في -اإلنسانية عند الجاهليين
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دون البعض؛ مما أثار لدي تساؤل عن سبب ذلك ؟! لماذا لم تعم هذه القيم اإلنسانية 
 الجميع ومنهم الشعراء؟ واهتمت فئة بعينها بتلك القيم اإلنسانية في نظمها أو نثرها 

ولإلجابة كان علي البحث في المصادر والمراجع األدبية علني أجد ضالتي؛ 
ت تراجم من وجد عنده تلك القيم وذخائر الحكم فوجدتهم من أصحاب الشرائع فقرأ

السماوية اليهودية أو النصرانية أو الحنيفية؛ مما يرجح عندي أن مرجع تلك القيم والحكم 
كانت تلك الشرائع السماوية؛ فجميعهم يخرجون -التي تشابهت إلى حد كبير بينهم –لديهم 

ى بِّهِّ ُنوًحا  ك قوله تعالى: من مشكاة واحدة، ومصداق ذل ينِّ َما وصَّ َن الد ِّ َشَرَع َلُكم م ِّ
ُقوا فِّيهِّ  يَن وال َتَتَفرَّ يَسى َأْن َأقِّيُموا الد ِّ يَم وُموَسى وعِّ ْيَنا بِّهِّ إْبَراهِّ ي َأْوَحْيَنا إَلْيَك وَما وصَّ والَّذِّ

  {، وقال 31}سورة الشورى: اآلية :(إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق.) 
لذلك اخترت أن يكون موضوع البحث خاص بطائفة من هؤالء الشعراء 
أصحاب الرساالت السماوية، تناولت لديهم جانبا واحدا من جوانب قيمهم اإلنسانية وهو 

 الجانب االجتماعي.
وقد طالعت الدراسات السابقة حول هذا الموضوع فما وجدت له دراسة أو كتابا، 

يدور حول نماذج قيمية وأخالقية عند شاعر -مته العلميةرغم قي –فكل ما اطلعت عليه 
جاهلي بعينه أو طائفة من الشعراء الجاهليين يجمعهم سلوك واحد أو يجمعهم ديوان واحد 

 كأصحاب المعلقات أو المفضليات أو األصمعيات
كما أن هذه الدراسات قد أغفلت رد هذه القيم واألخالق إلى الجانب الديني الذي 

أبرز الروافد التي استقوا منها تلك القيم واألخالق؛ من هنا جاءت أهمية البحث؛ يعد أهم و 
إلثبات أن هذه القيم اإلنسانية االجتماعية من كرم وعفة وحسن جوار والتي برزت في 
شعر شعراء النصارى يرجع مصدرها إلى الرساالت السماوية التي سبقت اإلسالم والتي 

ته من حكم وقيم ويتدارسونه أو على أقل تقدير يسمعون كانت بين أيديهم يحفظون ما ضم
 عن قساوستهم ورهبانهم. 



  وفاء مسموع أحمد أبوطالب 
 

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (89                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 وقد قسمت البحث إلى تمهيد وستة مباحث وخاتمة:
أما التمهيد: فيتناول قيمة الشعر لدى المجتمع الجاهلي والتي ترجع في 

 الغالب إلى ما يتضمنه هذا الشعر من قيم 
بيان مكانة قيمة الكرم عند العرب المبحث األول: يتناول تعريف الكرم و 

 الجاهليين عامة وعند النصارى خاصة 
 العرب عند العفة المبحث الثاني: يتناول تعريف العفة وبيان مكانة قيمة

 خاصة النصارى  وعند عامة الجاهليين
 حسن الجوار عند مكانة قيمة الثالث: يتناول تعريف الجوار وبيان المبحث         

 خاصة النصارى  وعند عامة نالجاهليي العرب
 النصارى، ودراسته دراسة موضوعية  شعر في الكرم يتناول قيمة المبحث الرابع:

 المبحث الخامس: يتناول قيمة العفة في شعر النصارى، ودراسته دراسة موضوعية
المبحث السادس: يتناول قيمة حسن الجوار في شعر النصارى، ودراسته دراسة 

 موضوعية
 ها عرض ألهم نتائج البحث الخاتمة: وفي

 التمهيد:
إذا كان الشعر يمثل قيمة كبرى لدى المجتمع الجاهلي؛ فإن قيمة هذا الشعر  

تكمن في مجموعة القيم اإلنسانية التي عبر عنها الشاعر في تضاعيف قصائده، 
والخطيب في خطبه وأقواله المنثورة والمأثورة، فالمجتمع في العصر الجاهلي مثل غيره من 
المجتمعات؛ ضم عددا من المصلحين شعراء وخطباء، وطائفة من العلماء والحكماء 
ورجال الدين، سعوا بأقوالهم وأفعالهم إلى غرس جماع من القيم اإلنسانية العليا المتنوعة 

 في نفوس المجتمع، وأخذوا على عاتقهم تغيير المجتمع إلى األفضل الذي ينشدونه.
نسانية التي سعوا إلى غرسها في النفوس القيم وكان من أبرز تلك القيم اإل

التي تعد بالنسبة ألي مجتمع أعمدة البناء التي المهمة االجتماعية، إحدى القيم اإلنسانية 
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تحمله وتحميه من االنهيار؛ ذلك ألن المجتمع يحتاج لبناء حضارته ورقيه ونمائه 
 أفراده.مجموعة من القيم االجتماعية المحمودة التي تغرس في نفوس 

وتعد طائفة الشعراء والخطباء من أبرز هؤالء المصلحين وأكثرهم صوتا 
بأعدادهم الكبيرة  –مسموعا ورهبة في نفوس أفراد المجتمع، ولم تك شعراء النصارى 

بمنأى عن ذلك المجتمع فقد كانوا مدركين بحكمتهم وقيمهم -المنتشرة في الجزيرة العربية 
أهمية تلك القيم اإلنسانية االجتماعية في -ن كتبهم المقدسة التي اقتبسوها ع-اإلنسانية 

صالحها؛ لذلك سعوا بكل جهد إلى  بناء مجتمعهم، فهي قيم وضعها اإلله لخير البشرية وا 
التعبير عن تلكم القيم بكل صورها وأشكالها في قصائدهم ومقطوعاتهم، وكانت من أهم 

ا في شعرهم قيمة الكرم، وهي تعد من أعظم تلك القيم اإلنسانية االجتماعية التي تناولوه
مفاخرهم وأسماها، وأكثرها ذكرا في شعرهم، فالتفاوت الطبقي بينهم في الجاهلية جعل 
الكثير منهم يدين األغنياء األشحاء، ويدفع بالكثير من األغنياء الكرماء إلى عمل الخير 

لشعراء إلى حث األغنياء خشية من اللوم، ويدفع با -عند بعضهم-حبا في الخير أو ربما 
، ألنه مزر بأخالق الرجال، وواضع من ءعلى اإلنفاق وتمجيد الكرماء، وذم البخل والبخال

 عوالي الصفات.
وكثيرا ما ارتبطت قيمة الكرم بقيمة العفة عند شعراء النصارى، فالكريم هو ذلك 

هامة والكرم العفيف النفس الذي اكتملت فيه صفة المروءة وتكونت في نفسه صفات الش
باء الضيم. فالعفة من القيم االجتماعية أيضا التي احتلت مكانة في شعرهم  وعزة النفس وا 
وتملكت عليهم نفوسهم، وقد وردت كثيرا في أشعارهم وأقوالهم بمعان متعددة منها: الكف 
عن المحرمات، والكف عن سؤال اللئيم، وعدم إراقة ماء الوجه في السؤال، وحفظ العرض 

 ال والنفس، وغيرها من معاني متعلقة بالعفة.بالم
ومن القيم االجتماعية أيضا قيمة حسن الجوار، وتعد قيمة الجوار من أوليات 
القيم التي تصدرت قائمة أوصاف الممدوح لديهم؛ فال يكون الممدوح سيدا أو أميرا أو 
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جارته لجاره وصون عرضه ونجدته للملهوف وبذل العطاء له بن فس طيبة ملكا؛ إال وا 
 راضية، من أبرز صفات المروءة التي يتحلى بها.

تلك ثالث من القيم االجتماعية التي احتلت مكانة عالية في المجتمع الجاهلي 
عامة، وعند النصارى منهم خاصة، بدت واضحة جلية في قصائدهم ومقطوعاتهم، كما 

 سيتضح لنا عند عرض كل قيمة.
 قيمة الكرم المبحث األول:

م بأنه: ضد اللؤم، يقال: كرم كرامة وكرما وكرمة، فهو كريم وكريمة يعرف الكر 
بقوله:  ه... ويعرفه ابن سيد(3)وكرماء وكرام وكرائم، وكرم فالن: أعطى بسهولة وجاد

وعرفه القاضي  (2))الكرم: ضد اللؤم الذي هو شح النفس، والكريم الصفوح الواسع الخلق(
وقد فرق بعضهم -فمعانيها متقاربة –خاء والسماحة عياض بقوله: )وأما الجود والكرم والس

بينها بفروق؛ فجعلوا الكرم اإلنفاق بطيب نفس فيما يعظم خطره ونفعه... وهو ضد 
 . أما البخل فهو رأس الصفات المذمومة يقترن عندهم باللؤم والدناءة والغدر.(1)النذالة(

وا بها على سائر تعد قيمة الكرم من أعظم مفاخر العرب وأسماها، حتى افتخر 
األمم، فال تكاد تخلو قصيدة من قصائدهم إال وقيمة الكرم تحتل جزءا منها، صغيرا كان 
أم كبيرا، يتغنون بها في قصائد المدح والفخر والهجاء والغزل والرثاء. فعماد الكرم اإليثار 

ى نبيلة والتضحية فهو رأس القيم اإلنسانية األخرى، والكريم دائما ما يتحلى بصفات أخر 
كالوفاء والنجدة والصدق والشجاعة ورجاحة العقل وصون الجار وحفظ العهد والبعد عن 
الطيش والجهالة والتهور واإلعراض عن شتم اللئيم والغض عن العوراء ... وغيرها من 

؛ لذلك قرن الشعراء الكرم بالصفات (4)صفات تجمعها خير كلمة وهي كلمة )المروءة(
                                                 

 2/897جمهرة اللغة، ابن دريد، ج(1)
 431المخصص، ابن سيدة، ص (2)
 99/ 4حقوق المصطفى، جالشفا بتعريف (3)
كلمة المروءة، أطلقها د/ شوقي ضيف على مجموعة الخالل الكريمة التي تحلى بها العربي، انظر العصر (4)

 78الجاهلي، د/شوقي ضيف، ص 
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وسلكوا في سبيل تحقيقها كل سبل المجد مهما كانت  نوا بها جميعا،المحمودة األخرى وتغ
 صعبة المرتقى ابتغاء الحمد وحسن األحدوثة. 

واختلفت دواعي الكرم من شخص إلى آخر؛ فمنهم من كانت دواعيه: حب 
المساعدة وعمل الخير، والشفقة والرحمة على المحتاجين. ومنهم من كانت دواعيه: الكلف 

ة وطيب الثناء، والسعي لتخليد مآثره، وذكره مدى الدهر بفعاله الكريمة، بحسن األحدوث
فيقال: لوال زهير ما ذكر هرم بن سنان، ولوال المتنبي ما اشتهر سيف الدولة الحمداني؛ 
لذلك اشترى القدماء أحاديث المجد والبقاء والذكر الحسن؛ بالكرم والسخاء والبذل على 

 الشعراء.
هم ذا السطوة والبطش، اآلمر الناهي؛ لكنه المعطاء إذ ليس الرئيس عند 

الجواد، ذو الود والبذل والمعروف، المغيث للجائع والمحروم، ونجدة المستغيث )وليس 
حمد الكريم والثناء عليه إال دعوة ... للتمسك بهذه الفضيلة ودفعا إلى انتشارها والتسابق 

ذا المكسب المعنوي الذي يخلد للظفر بأكبر نصيب منها، والرغبة في تحقيق مثل ه
صاحبه؛ ليصبح قدوة لآلخرين، ومنارة تنير درب السالكين من ذوي الطموح في فعل 

، فالمال عند العرب لم يكن (5)الخير الذين يتبوؤون ذروة سنام الشرف وعلو المنزلة ...(
على  غاية في ذاته، بل كان وسيلة إلى كسب المحامد؛ ووسيلة هامة من وسائل السيادة،

 : (6)حد قول حاتم الطائي
 يقولون لي: أهلكت مالك، فاقتصد،

 
 وما كنُت، لوال ما تقولوَن، سي دا 

 
وقد اشتهر عدد من نصارى العرب عرفوا بخصلة الكرم، ضرب بهم المثل لفرط 

ف بن و  ، وع  (8)اديي  ة اإلإ ام  ، وكعب بن م  (7)سخائهم ونوالهم؛ كحاتم بن عبد الله الطائي
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 234ديوان حاتم الطائي، تحقيق د/عادل سليمان جمال، ص(6)
 23-21انظر الديباج، ألبي عبيدة، ص في قصة جوده(7)
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، كما (9)باني الذي كانت له )قبة( ال يدخلها جائع إال شبع وال خائف إال أمني  الش   مل  ح  م  
، وغيرهم الكثير ممن كانوا (30)ري )نخل( جعلها البن السبيلك  ش  ود الي  س  بيعة بن األ  كان لر  

 مادة المدح عند الشعراء لفضلهم وجودهم.
وقدون النار باليفاع لقد شب هؤالء وهم يبصرون السلف من اآلباء واألجداد، ي 

ليال، أو يبقونها مشتعلة أمام خيامهم ومنازلهم؛ ليهتدي إليها من ضل أو ومن ارتحل؛ 
فتكون مالذا لهم وراحة لعنائهم وشبعا لمسغبتهم، فما ليلة تمر عليهم أسوأ من ليلة لم يقر 

 اح البال.فيها ضيفا، ولم يغث ملهوفا، ولم يعن ذا الحاجة؛ ليمضي ليلته قرير العين مرت
ونشأ الصبي منهم وهو يسمع إنشاد آبائه ألبيات الكرم والفخر بمن اتصف 
بهذه الفضيلة، إضافة إلى وصاياهم الدائمة لهم بإكرام ضيفهم وكل من نزل بجوارهم، 
مقتدون في ذلك بسنة األولين التي ورثوها عن هدي األنبياء والمرسلين الذين يقدمون 

قيمة، الالحسنة ؛ مما رغب النصارى في العصر الجاهلي في هذه النَّموذج المثالي للقدوة 
فهي من صفات المروءة ومعالي األمور التي يثاب عليها المرء في الدنيا واآلخرة، من 

كما  (33) ذلك هدي النبي إبراهيم عليه السالم الذي )كان أول من أضاف الضيف إبراهيم(
عنه أيضا ) كان يسمى أبا الضيفان،  قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل

كان يمشي الميل والميلين في طلب من يتغدى معه، وفي )الكشاف( كان ال يتغدى إال 
، فضال عن كثير من (31) ، وقد ذكرت قصة إكرام ضيفه في )التوراة((32) مع ضيف(

                                                                                                                         

قال: )... وكان  27-27والديباج ألبي عبيدة، ص -441في قصة جوده انظر، المحبر، ابن حبيب، ص (8)
ن هلك بعير له أو شاة أخلف عليه. ولم يكن  كعب إذا جاوره جار فمات بعض أهله ولم يكن لحمته وداه. وا 

اد اإليادي الشاعر، وكان يفعل به ذلك. قال أبو عبيدة: فإذا حمد أحد من الجيران هكذا. قال: فجاوره أبو دؤ 
 جار لحسن جوار ضرب به المثل فقيل: جار كجار أبي دؤاد(

 ونسبه فقال:)عوف بن أبي عمرو بن عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان( 214، ص المحبر(9)
 214،صالسابق(10)
 يث أبي هريرة رضي الله عنه( من حد7714)7/393رواه البيهقي في )شعب اإليمان( ج(11)
 1/313، نقال عن فيض القدير ج14/ 1موسوعة األخالق، ج(12)
(، وفيه أن ضيفانه كانوا بشرا وقدم لهم 7-4من  47وردت القصة في التوراة )سفر التكوين اإلصحاح (13)
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اآليات التي وردت في اإلنجيل تحث على التصدق والنفقة على المسكين وذوي القربى 
اًء "اليتيم، وفضل هذا العمل وعظيم أجره عند الله تعالى، منها و  اًء أ و  ع ش  ن ع ت  غ د  إإذ ا ص 

ع وك  ه م  أ ي   ، لإئ الَّ ي د  ي اء  نإ ير ان  األ غ  ت ك  و ال  أ ق رإب اء ك  و ال  ال جإ و  ق اء ك  و ال  إإخ  دإ ع  أ ص  ًضا، ف ال  ت د 
اف اٌة. ب ل  إإ  ، ف ي ك ون  ف ت ك ون  ل ك  م ك  ، ال ع م ي  ع ، ال ع ر ج  د  ، ال ج  اكإين  ع : ال م س  ي اف ًة ف اد  ن ع ت  ضإ ذ ا ص 

، أل نَّك  ت ك اف ى فإي قإي ام ةإ األ ب ر ارإ  اف وك  تَّى ي ك  فالكرم خلق نبيل  .(34)"ل ك  الطُّوب ى إإذ  ل ي س  ل ه م  ح 
يمثلون المثل األعلى والقدوة الحسنة  من أخالق األنبياء والصالحين الذي به يتخلقون؛ وبه

 للناس.
 قيمة العفةالمبحث الثاني: 

. ع فَّ عن الم حارإم   م ل  ل  وي ج  ف ة: الك فُّ عما ال ي حإ جاء في لسان العرب: "العإ
. وفي التنزيل ، أ ي ك فَّ نإية، فهو ع فإيٌف وع فٌّ ُدوَن واأل ط ماع الدَّ يَن ال َيجِّ وْلَيْسَتْعفِّفِّ الَّذِّ

َيُهُم اللَُّه مِّن َفْضلِّهِّ نِّ  ف ه الل ه؛  (35)َكاًحا َحتَّى ُيْغنِّ فإف ي عإ ت ع  ... وفي الحديث: من ي س 
فاف: طل ب  الع فافإ وهو الك فُّ عن الحرام والسؤال من الناس... وقيل: االستعفاف  تإع  االس 

ف ة وال نى(الصب ر والنَّزاهة عن الشيء؛ ومنه الحديث: اللهم إني أ سأ لك العإ   (36)غإ
ه بعًضا، فالعفة بمعناها الخلقي   وللعفة مفهوٌم واسٌع متعدد، لكنه يكمل بعض 

المعنوي: تكون بصيانة جميع الحواس، وحفظها من الوقوع في الحرام، وهو معنى متعلق 
بأهواء النفوس وتعلقاتها العاطفية والوجدانية في ميل القلب إلى محبوب ال يجد صاحب 

ًا على أن يدفعه حينئذ تدخل العفة لتكون حاجزًا للهوى عن السقوط الميل في نفسه عزم
والتردي، لذلك فإن أول عتبات هذا العفاف هو غض البصر؛ ألنه الحصن الحصين دون 
الزنا، أما العفة بالمعنى المادي: فتكون بعفة النفس عن الطمع فيما في أيدي الغير؛ 

                                                                                                                         
 27-21يات آية العجل السمين فأكلوا منه، بينما هم مالئكة كما أخبرنا بذلك القرآن الكريم في سورة الذار 

 43:43، آية 41لوقا االصحاح (14)
 33سورة النور: (15)
 لسان العرب، مادة )عف((16)
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ك النفس عن مد اليد لطلب المال، وهو وأكثر صورها في ضيق ذات اليد، فالتعفف إمسا
يَماُهْم  المعنى الذي ورد في قوله تعالى: َن التََّعفُّفِّ َتْعرُِّفُهم بِّسِّ َياَء مِّ ُل َأْغنِّ َيْحَسُبُهُم الَجاهِّ

  (37)ال َيْسَأُلوَن النَّاَس إْلَحاًفا
وقد ورد ذكر قيمة العفة والحث عليها في الكتب السماوية التي سبقت  

؛ بمعانيها المتعددة، فأخبرت عن عفة النبي يوسف عليه السالم، حين راودته (38)اإلسالم
، وحرمت الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ فحرمت (39)امرأة العزيز عن نفسه؛ فتعفف

)َقْد فاحشة الزنى خاصة والفواحش عامة، ورد في اإلنجيل، فيما يخص النهي عن الزنا: 
ْعُتْم َأنَُّه قِّيَل لِّْلُقدَ  . َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ ُكلَّ َمْن َيْنُظُر إَِّلى اْمَرَأٍة َسمِّ : اَل َتْزنِّ َماءِّ

َيَها، َفَقْد َزَنى بَِّها فِّي َقْلبِّهِّ. َفإِّْن َكاَنْت َعْيُنَك اْلُيْمَنى ُتْعثُِّرَك َفاْقَلْعَها َوَأْلقَِّها َعنْ  َك، لَِّيْشَتهِّ
َك َأَحُد َأْعَضائَِّك َواَل ُيْلَقى َجَسُدَك ُكلُُّه فِّي َجَهنََّم. َوا ِّْن َكاَنْت َيُدَك أَلنَُّه َخْيٌر َلَك َأْن َيْهلِّ 

َسُدَك اْلُيْمَنى ُتْعثُِّرَك َفاْقَطْعَها َوَأْلقَِّها َعْنَك، أَلنَُّه َخْيٌر َلَك َأْن َيْهلَِّك َأَحُد َأْعَضائَِّك َواَل ُيْلَقى جَ 
فقير على التعفف وحفظ كرامته ،وعدم إذالل النفس بسؤال ، وحثت ال(20)ُكلُُّه فِّي َجَهنََّم(

الناس واإللحاح عليهم؛ فدعته إلى العمل والكسب من عمل يده ودعته إلى الزهد في الدنيا 
ومتاعها الزائل، والبعد عن الطمع والجشع وترك اللهو والعبث، ومن ثم تربى العربي 

هذا الخلق الرفيع، وعرف فضل على  -ومنهم النصراني –صاحب الرساالت السماوية 
العفة ومنزلة صاحبها عند الله تعالى؛ فوضعها في مقدمة صفات المدح وحلية الثناء 
وديباجة الفخر واالعتزاز، فال سؤدد إال في ساحة العفة؛ ألن السيد الشريف هو من يعف 

كما  لسانه ويده، وهو من يأنف من فعل القبيح، ويبتعد عن كل ما من شأنه هدم الشرف،

                                                 

 283سورة البقرة: (17)
. َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ ُكلَّ َمْن ( »27-28: 3جاء في إنجيل )متى (18) : اَل َتْزنِّ ْعُتْم َأنَُّه قِّيَل لِّْلُقَدَماءِّ َقْد َسمِّ

َيَها، َفَقْد َزَنى بَِّها فِّي َقْلبِّهِّ.(. وأدلة أخرى كثيرة انظر القيم اإلنسانية في التوراة َيْنُظُر إِّ  َلى اْمَرَأٍة لَِّيْشَتهِّ
 واإلنجيل في البحث

اإلصحاح التاسع والثالثون، وقد وردت في القرآن -ذكرت القصة في العهد القديم)التوراة(، سفر التكوين(19)
 23الكريم سورة يوسف، آية 

 29-3/28متى (20)
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لم يحرم فقيرهم العفة؛ فالفقير ذو همة عالية، عفيف النفس عزيزها، يحافظ على كرامته 
 مهما قست عليه األيام وعضته السنون.

كما أنه يترفع عن خيانة األعراض، وهتك األستار؛ فيصون نفسه عن فعل  
ن القبيح فال يهتك ستر جارته، وال يفعل ما يخدش الشرف والحياء، فيغض الطرف ع

عوراتها؛ ويتجنب الفحشاء وفعل المنكرات من الزنا وغيرها، كما أنه فارس أبي شجاع 
يحمي عرضه، ويصون حريمه، ويجنبهم الوقوع في األسر خشية المخازي، وهو بتلك 
األخالق يصل إلى مرتبة السيادة ومقام الريادة؛ ويحقق ما تصبو إليه النفس من كسب 

ادة للفخر واالعتزاز به، وذلك في أبهى صور المجد المحامد؛ ليتخذ منها الشعراء م
 وأنقاها، وهو ما يسعى إليه لتخليد ذكره أمد الدهر. 

وتذكر لنا كتب الرواة والمؤرخين بعض مواقف لنصارى من العرب تجلت  
عندهم قيمة العفة والشرف والنزاهة، والبعد عن الدناءة والخسة، ورفض الذل والهوان، منها 

ه فأبى ءة( الذي افتتنت به امرأة عمه وحاولت إغرايئ  مإ شاعر )عمرو بن ق  ما روي عن ال
، وربما (23)حافظا لعرضه وفيا لعمه، وفضل الرحيل تاركا عشيرته عن الوقوع في اإلثم

من كثير من المواقف التي لم تصلنا عنهم، والتي كانت  اكان هذا الموقف للشاعر واحد
ب ائهم الوقوع في اإلثم، هذا فضال عما نجد في على شاكلته، مما يدل على عفتهم وا 

شعرهم الغزلي من شعراء كثر ينأون به عن االنحدار واالبتذال والغزل الصريح المكشوف 
؛ مما يدل على براءة سريرتهم وصفاء الطوية، إذ كان أكثر شعرهم عفيفا ينزع إلى 

وعواطفهم اإلنسانية  المروءة، ويطمح للشرف والطهر، فيعبرون به عن مشاعرهم الوجدانية
بمعاني وألفاظ غزلية خالية من التصريح والفحش، تمس المشاعر والفؤاد بعيدة عن الغرائز 

، اتم الطائي  ش األصغر، وح  رق  ش األكبر، والم  رق  والشهوات، فكثير منهم أحب، كالم  
تى من قيل عنهم د ... وغيرهم الكثير فما نطق بالعوراء، حي  بن ز   ي  دإ دي، وع  ب  ب الع  ق إ ث  والم  

ي( بأنه من الشعراء الذين حإ م  أنهم إباحيون كإمرئ القيس الذي صرح )ابن سالم الج  
                                                 

 وما بعدها 22انظر القصة في الديوان، ص (21)
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، يجعل األخالق مصير همته ومبلغ كسبه، (22)يستبهرون بالفواحش ويتعهرون في شعرهم
 : (21)فيقول

 وُكلُّ َمكارِّمِّ األْخالقِّ صاَرتْ 
 

 إَلْيهِّ هِّمَّتي، َوبِّهِّ اكتِّسابي 
 

هذه المقولة للجمحي أنكرها بعض الباحثين ومنهم الدكتور الطاهر نجد أن 
مكي إذ يقول: )لقد قيل إن امرأ القيس كان فاحشا في شعره وهي واحدة من مسلمات كثيرة 
نتوارثها ونرددها، دون أن يسائل أي منا نفسه، أين هو الفحش في شعر أمرئ القيس؟ 

 . (24)اختار لهما من الكلمات أرقها(ليس في ديوانه غير بيتين فكرتهما مكشوفة و 
 قيمة حسن الجوارالمبحث الثالث: 

ر  الرجل   ر ة  والجار  الذي ي جاوإر ك وجاو  : الم جاو  وار  جاء في لسان العرب: الجإ
وارًا، والكسر أ فصح: ساك ن ه ، وفي التهذيب: عن ابن األ عرابي: الجار   وارًا وج  ر ًة وجإ م جاو 

. والجار: الحليف. والجار: الناصر. قال عز وجل: )والجارإ ذي الذي ي جاوإر ك ب ي   ت  ب ي ت 
، ويكون نازاًل  واءإ (؛ فالجار ذو القربى هو نسيبك النازل معك في الحإ ن بإ ب ى والجارإ الج  الق ر 
وارإ القرابة، والجار الجنب أ ن ال يكون له مناسبًا  م ة  جإ ر ى فله ح ر  في بلدة وأ نت في أ خ 

ليه ويسأ له أ ن يجيره أ ي يمنعه فينزل معه، فهذا الجار الجنب له حرمة نزوله في فيجيء إإ 
ير ه . والجار: الذي أ جرته من  ار ه : سأ له أ ن ي جإ ت ج  تإه ور كونه إإلى أ مانه وعهده واس  جواره وم ن ع 
لم أ ن يظلمه ظالم؛ وفي التهذيب قال: وكان سيد العشيرة إإذا أ جار عليها إإنسانًا 

وه فإر  ، ويظهر من المعنى اللغوي للجوار؛ أنه يعنى الحماية والنصر من القوي القادر (25)يخ 
للضعيف والغريب )وبهذا المعنى يكون طرفا القضية. أوال: المجير: الذي يطلب الضعيف 
أو الغريب حمايته، ثانيا: المستجير: الذي يطلب الحماية ويرغب في إضفاء الجوار عليه، 

                                                 

 4/14طبقات فحول الشعراء، ج(22)
 82ديوان امرؤ القيس، دار صادر بيروت، د.ت، ص (23)
 497امرؤ القيس حياته وشعره د/الطاهر مكي، ص (24)
 انظر لسان العرب مادة )جور((25)
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دى طرفي المعادلة عامل معنوي وذاتي، فالمجير إذا أعلن جواره ألحد يكون قد والعامل ل
أعلن قدرته على الحماية وتحديه لكل من يمس الجار بسوء، ويصبح االعتداء على 

ذلك ألن ضيم الجار عند العربي سبة عليهم مدى (26) المستجير تحديا للمجير نفسه(
جبين األجيال المتالحقة، )فالمجير إذا أعلن الدهر وازدراء من الناس لهم، ووصمة تلطخ 

جواره يكون قد أعلن قدرته على الحماية وتحديه لكل من يمس الجار بسوء، ويصبح 
 .(27) االعتداء على المستجير تحديا للمجير نفسه(

وتعد قيمة الجوار من أوليات القيم التي تصدرت قائمة أوصاف الممدوح عند 
جارته لجاره وصون عرضه العربي؛ فال يكون الممدوح سي دا أو أميرا أو ملكا؛ إال وا 

ونجدته للملهوف وبذل العطاء له بنفس طيبة راضية، من أبرز صفات المروءة التي 
يتحلى بها )قال عبد الملك بن مروان لجعيل بن علقمة الثعلبي: ما مبلغ عزكم؟ قال: لم 

الرجل منا عمن استجار به  يطمع فينا ولم يؤمن منا. قال: فما مبلغ حفظكم؟ قال: يدفع
وكانوا يمدحون بالذب عن الجار )فيقولون:  (28) من غير قومه كدفاعه عن نفسه ...(

فالن منيع الجار، حامي الذمار. نعم، حتى كان فيهم من يحمي الجراد إذا نزل في جواره، 
التي قواها وأ، فهذه القيمة اإلنسانية هي من أهم القيم االجتماعية (29) فسمي مجير الجراد.(

تميز بها وحافظ عليها، يقول ابن حمدون في التذكرة الحمدونية: )ومن الشرف والرياسة 

                                                 

 337الجوار في الشعر العربي، مرزوق بن صنيتان، ص (26)
 377بتصرف، السابق، ص (27)
 4/3العقد الفريد، ج(28)
: )أحمى من مجير الجراد، قالوا: هو 4471المثل  4/273ورد في مجمع األمثال، للميداني، ج –السابق (29)

مدلج بن سويد الطائي، ومن حديثه أنه خال ذات يوم في خيمته، فإذا هو بقوم من طيء ... قال: ما 
فنائك فجئنا لنأخذه فركب فرسه وأخذ رمحه وقال: والله ال يعرضن له أحد منكم خطبكم؟، قالوا: جراد وقع ب

إال قتلته، إنكم رأيتموه في جواري ثم تريدون أخذه فلم يزل يحرسه حتى حميت عليه الشمس وطار فقال: 
بل ، أن مجير الجراد: هو أبو حن2/437شأنكم اآلن فقد تحول عن جواري(، وورد في التذكرة الحمدونية، ج

 جارية بن مر
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حفظ الجوار وحمى الذمار وكانت العرب ترى ذلك دينا تدعو إليه، وحقا واجبا تحافظ 
؛ إذ هي المالذ الحقيقي له للتعايش في ظروف بيئته التي يتغلب فيها قانون (10) عليه(

وى؛ فطبيعة حياتهم الجاهلية تتطلب اإلجارة، حيث يتغلب فيها القوي الظالم البقاء لألق
على الضعيف، فيضطر حينها الضعيف إلى طلب اإلجارة من القوي العادل للدفاع عنه 
 والمحافظة على نفسه وماله وعرضه بهذا الجوار. في بيئته الصحراوية، أو بيئته القتالية.

و من أربعين سنة بين قبيلتي بكر وتغلب وما )حرب البسوس( التي دامت نح
وغيرهما من حروب  -الربعيتين؛ وما حرب )ذي قار( التي كانت بين العرب والفرس 

؛ إال دليال يؤكد مدى شدة حرص العربي -(13)كثيرة وقعت هنا وهناك على أرض الجزيرة
ن أدى ذلك إلى هالكه في سبيل نصرته، حتى ذهبوا بالجوار  إلى ما على حماية جاره وا 

ل، فقال: ي  ف  بعد الموت، يذكر األصفهاني في أغانيه خبر استجارة األعشى بعامر بن الط  
سي ... فأعطاه خمسمائة مثقال دهنا وبخمسمائة حلال وعنبرا ن  )أتى األعشى األسود الع  

فلما مر ببالد بني عامر خافهم على ما معه فأتى علقمة بن عالثة فقال له : أجرني، 
رتك، قال: من الجن واإلنس، قال : نعم، قال: ومن الموت، قال: ال، فأتى فقال: قد أج

عامر بن الطفيل، فقال : أجرني، قال: قد أجرتك، قال: من الجن واإلنس، قال: نعم، 
قال: ومن الموت، قال: نعم قال: وكيف تجيرني من الموت، قال: إن مت وأنت في 

أنك قد أجرتني من الموت، فمدح عامرا  جواري بعثت إلى أهلك الدية، فقال: اآلن علمت
مة : لو علمت الذي أراد كنت أعطيته إياه، قال الكلبي ولم يهج لق  وهجا علقمة، فقال ع  

 علقمة بشيء أشد عليه من قوله:
اَلًء بطوُنكم  َتبِّيُتون في الَمْشَتى مِّ

 
 وجاراُتكم َغْرَثى َيبِّْتَن َخمائَصا 

 

                                                 

 2/413التذكرة الحمدونية، ج(30)
وكتاب حرب -وما بعدها  31انظر خبر هذه الحروب واألشعار التي قيلت فيها، في كتاب بكر وتغلب، ص (31)

 وما بعدها4/238وتاريخ اليعقوبي، ج-وما بعدها  3بني شيبان مع كسرى أنو شروان، ص 
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  (12) إن كان كاذبا أنحن نفعل هذا بجاراتنا( فرفع علقمة يديه وقال لعنه الله
(، الذي حل جارا ادي  اد اإلي  و  واد وهو )أبو د  وكانوا يضربون المثل بجار أبي د  

ل بن شيبان، فأعطاه عطايا كثيرة، ثم مات ابن ألبي دواد ه  رة بن ذ  ام بن م  م  للحارث بن ه  
ارث أنه ال يموت له ولد إال وهو في جواره، فوداه الحارث، فمدحه أبو دواد، فحلف الح

 يس بن زهير العبسي:وداه، وال يذهب له مال إال أخلفه، وذلك قول ق  
ُف ُثمَّ آوِّي   ُأَطو ِّف َما ُأَطو ِّ

 
 (33)إلى جار كجار أبي دواد 

 
فلقد عدت تلك القيمة جزءا من أخالقيات عقيدتهم التي يثابون عليها في الدنيا 

رإفإ الله {، ورد في اإلنجيل:  ؛(14) واآلخرة الجار »وورد في التوراة: }م ن  ال  ي حإبُّ جاره ل م  ي ع 
،  وهو ما يؤكده اإلسالم بعد ذلك، حيث جاء مكمال (15)«خ البعيدالقريب خير من األ

واألحاديث (16)للرساالت السابقة؛ فنص على حقوق الجوار في كثير من آيات القرآن الكريم
حرصه على حق الجوار أن جعل للجار حقوق كحقوق  النبوية الشريفة حتى كاد من شدة

  (17)قرابة النسب
                                                 

اص: َخُمَص الَبْطُن: خَمص، خال من الطَّعام وضُمر، َكاَن َخالِّيًا خم-، وَغرَِّثى: أي جائعة 9/414األغاني ج (32)
 َضامِّرا

قال: إن كعب بن مامة جاوره أبو دواد فزاده على عادته  2/438، وفي ج2/434التذكرة الحمدونية، ج(33)
 واحتذى أبو دواد فعله حتى قال فيه قيس بن زهير: وذكر البيت السابق

ْرُه{ يوحنا ، وورد 7: 1يوحنا األولى (34) ي َلْم ُيْبصِّ بَّ اللَه الَّذِّ ُر َأْن ُيحِّ ي َأْبَصَرُه، َكْيَف َيْقدِّ بُّ َأَخاُه الَّذِّ }َمْن اَل ُيحِّ
 24: 1األولى 

 44: 28سفر األمثال (35)
 -77سورة المؤمنون، آية  -74سورة األحزاب، آية -7سورة التوبة، آية -37،17سورة األنفال، آية (36)

 22 سورة الجن، آية
)ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه( وشدد على حقوق  جاء األثر المعروف عن النبي (37)

الجارة وصون عرضها حتى ضاعف من عقوبة الزنا بحليلة الجار، فجاء في الحديث الشريف: )ألن يزني 
- 22الحافظ الذهبي، ص  الرجل منكم بعشر نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاره( حق الجار، اإلمام
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وكما كان للجار حقوق، فللجارة أيضا حقوق، بل هي أولى بهذه الحقوق؛ 
لحرمتها وضعفها واحتياجها لمن ينصرها ويقف بجوارها، مع الحفاظ عليها وعلى كرامتها 

راتها، وعدم التطلع وصون عرضها والمحافظة على شرفها، وغض الطرف عنها وعن عو 
إليها أو الطمع فيها والقيام على أمورها إن احتاجت حتى ال تجوع وال تعرى وهي بجواره. 
وهو األمر الذي حرمه العربي، وورد ذكره في شعره على سبيل الفخر باجتناب المحرمات 

 والبعد عن الدنيات والفواحش.
 شعر النصارى  فيقيمة الكرم المبحث الرابع: 

م عند كثير من شعراء النصارى العرب طبعًا وسجية، إذ ملك عليهم كان الكر 
نفوسهم؛ حتى ال تكاد تخلو قصيدة من قصائدهم إال وللكرم فيها نصيب، فسيد القوم هو 
ذلك الكريم من بينهم الذي عمر داره باألضياف، ونحر جزوره حفاوة بمن حل عليه ليال 

على رؤوس الجبال ليراها الساري فيهتدي إليها،  أو نهارا، آمنا أو مستجيرا، وأوقد النيران
واقتنى القدور العظام التي ال تبرح األثافي والنيران لكثرة األضياف والزائرين، وأطلق كالبه 
للنباح لتجلب له ضالل الطريق من المسافرين والغرباء ليحلوا على منزله، واجدين لديه 

على األضياف ؛ بل امتد إنفاقه على الجار  المأوى والطعام، ثم إنه ال يكتفي بإنفاق ماله
طعام الجائع والفقير واليتيم وذوي القربى  الجنب والجار المستجير، وعلى فك العاني وا 
والرحم، وهم بهذا كله يسعون لتخليد آثارهم وآثار آبائهم األولين. إلى جانب ما فطروا عليه 

 حتاجين.من حب المساعدة وعمل الخير، والشفقة والرحمة على الم
وكان من أشهر أجوادهم بل أجواد العرب قاطبة، حاتم بن عبدالله الطائي،  

له في الكرم جل االذي كان مضرب المثل في الكرم والجود منذ صغره، وقد احتلت أقو 
ديوانه، فقد ورث تلك الخلة كابرا عن كابر، من آباء وأجداد ال يخشون الفقر والعوز من 

                                                                                                                         
يبَِّك، َواَل َعْبَدُه، َواَل أَ 27 يبَِّك. اَل َتْشَتهِّ اْمَرَأَة َقرِّ َمَتُه، ، وهو ما يتفق مع ما جاء في التوراة: )اَل َتْشَتهِّ َبْيَت َقرِّ

يبِّك(، سفر الخروج اإلصحاح  َماَرُه، َواَل َشْيًئا مِّمَّا لَِّقرِّ ، ووردت في سفر 48:41اآلية  24َواَل َثْوَرُه، َواَل حِّ
 24:48اآلية  3التثنية اإلصحاح 
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المال لديهم الغير على كثرة إنفاقهم فما زادهم ذلك إال جودا؛ ألن فكم المهم كثرة اإلنفاق، 
 :)الطويل((18)معار غير مخلد، فال يخلد لديهم سوى الذكر الحسن، يقول

َل إِّنَّ الماَل َغْيُر ُمَخلَّدِّ   أَعاذِّ
 

  ِّد َيٌة َفَتَزوَّ َنى َعارِّ  (39)َوا ِّن  الغِّ
 

دُ  جوادٍ  من وكم  ُجوَدهُ  اليومَ  ُيفسِّ
 ُجوَدهم كفَّ  فما آبائي لِّيمَ  وكم
 

 

 
رتهُ  قد وساوُس   في غدِّ  الفقر ذك 

 يدي ُخلقت أيديهمُ  ومن مالمٌ 
 

 :(40)ودائما ما كان يردد في شعره أن الجود ال يفني المال وكذلك الشح ال يزيده، فيقول
 )الطويل(

 يزيُد  الشحيحِّ  مالِّ  في البخلُ  وال  فنائهِّ  قبل المالَ  ُيفني الجود فال
المرء بالحرص على مصاحبة الكريم، ليتعلم منه الجود ويزداد بجواره شرفا،  وينصح
 )الطويل( :(43)يقول

 فجاوْر كريمًا، واقتدح من زنادهِّ 
 

 ْد إليهِّ، إْن َتطاَوَل، ُسل َما  وأْسنِّ
 

في خدمة كل محتاج من عان أو ضيف، ويحمد الله أن جعل ماله يقدم طيبا 
 : )الطويل((42)لفي حين يضن بماله البخيل، يقو 

 (13)فإن ي، بَحْمدِّ اللَّهِّ، مالي ُمَعبَّدُ   إذا كاَن بعُض المالِّ َرب ًا ألْهلِّهِّ 

                                                 

 444الديوان، ص (38)
 عارية: من اإلعارة(39)
 447الديوان، ص (40)
 74الديوان، ص (41)
 443الديوان، ص (42)
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 ُيف ك  بهِّ العاني، وُيؤَكُل َطي باً 

 
  ُد  (11)وُيْعَطى، إذا َضن  الَبخيُل الُمصرَّ

 
 إذا ما البخيل الخب أخمَد ناره،

 
 (13)أقوُل لَمْن َيْصلي بنارَي: أوقِّدوا 

 
وكثيرا ما المته زوجه )ماوية( على إنفاقه المال، فكان يخاطبها بما هو مؤمن 
به من قيم، فالمال عنده ذاهب وآت وال يبقى إال الذكر الحسن وفعل اإلنسان من خير، 
ما  فهو ال يستطيع رد سائل وال الكذب عليه وادعاء فقره، فهو إما معط بال من أو زجر وا 

حاله، فحاله في تقلب بين الفقر والغنى، كذا الدهر في أيامه  مانع السائل معتذر له لسوء
وقد كساه الدهر من أيامه اللين والجفاء، وهو في الحالتين كما هو من ، عسر ويسر 

 : )الطويل((46)حسن الخلق مع األهل ذوي الرحم، يقول
 أماوي! إن المال غاٍد ورائح،

 
  ُويبقى من المال، األحاديث والذكر 

 
 ني ال أقول لسائٍل،أماوي! إ

 
  ُإذا جاَء يْومًا: َحل  في مالِّنا َنْزر 

 
 أماوي! إما مانع فمبين

 
  ُما عطاٌء ال ينهنهه الزجر  (18)وا 

 
 ُغنينا زمانًا بالت َصْعُلكِّ والغِّنى

 
  ُكما الدهر، في أيامه العسر واليسر 

 
                                                                                                                         

 معبد: مذلل للناس(43)
 المصرد: المقلل للعطاء(44)
 الخب: المخادع الخبيث(45)
 71الديوان، ص (46)
 ينهنهه: يكفه(47)
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لَظة هرِّ لِّينًا وغِّ  لبسنا صُروَف الد 
 

 الدهرُ  وكاًل سقاناه بكأسيهما 
 

 فما زادنا بأوًا على ذي قرابة
 

  ُنانا، وال أزرى بأحسابِّنا الفقر  (17)غِّ
 

فهو ال يستطيع الضن بماله كما تأمره عاذلته، وكما البخيل يفعل، بل سينفق 
كما تعود اإلنفاق غير مراء وال متصنع؛ لذلك يسألها سؤاال استنكاريا، أريني أيتها العاذلة، 

ئعا هزيال، أو أريني بخيال قد خلده المال في الدنيا وخلد ذكره بين جوادا مات فقيرا جا
الناس؟ فلوال إنفاقي ما كنت سيد قومي، ثم يختم بتقديم الطمأنينة لها ولغيرها بأن الرزق 
بيد الله فال تخش الفقر، كما أنه لن يدخر من ماله سوى ما يكفيه للدفاع عن عرضه 

 : )الطويل((49)ونفسه، يقول
 هبت بليل تلومني،وعاذلة 

 
 (34)وقد غاب عيوق الثريا، فعردا 

 
ل ة  َتلوُم على إعطائَي الماَل، ضِّ

 
 دا  (34)إذا َضن  بالمالِّ الَبخيُل وَصر 

 
ْك عليَك، فإن ني  تقوُل: أال أْمسِّ

 
 (32)أرى المال، عند الممسكين، معبَّدا 

 
 َذريني ومالي، إن  ماَلكِّ وافِّرٌ 

 
 ا تعوداوكل امرٍئ جاٍر على م 

 

                                                 

 ا وكبرابأوا: افتخار (48)
 87-88لديوان، ص ا(49)
 عردا: مال للغروب  –عيوق الثريا: كوكب أحمر مضيء بحيال الثريا في ناحية الشمال(50)
 صرد: قلل العطاء (51)
 معبدا: يصيرهم عبيدا له –الممسكين: البخالء (52)
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َي ُجن ة يني يُكْن مالي لعِّْرضِّ  َذرِّ
 

 دا ي، قبل أن َيَتَبد  ْرضِّ  (33)َيقي الماُل عِّ
 

يني َجوادًا ماَت َهْزاًل، َلَعل ني  أرِّ
 

 أَرى ما َتَريَن، أْو َبخياًل ُمَخلَّدا 
 

 ألم تعلمي، أني، إذا الضيف نابني،
 

 (31)وعز  القَِّرى، أقري السديف الُمسْرهدا 
 

  فاقتصدْ  مالكَ  لي، أهلكتَ  ون يقول
 

 وما كنُت، لوال ما تقولوَن، سي دا 
 

 كلوا اآلن من رزق اإلله، وأيسروا،
 

 ْزَقُكُم َغدا ، رِّ ، على الر حمنِّ  فإن 
 

 سأذخُر من مالي دالصًا، وسابحًا،
 

 (33)وأسمَر خطيًا، وعضبًا مهندا 
 

 وذالَك يكفيني من المال كله،
 

 (37)ن عندي متلدامصونًا، إذا ما كا 
 

ذا كان حاتم الطائي هو أشهر األجواد، فإنه لم يكن الوحيد المتفرد بتلك  وا 
بل شاركه فيها عشرات من الشعراء النصارى الذين ترددت في أشعارهم عبارات  الصفة؛

الجود والكرم والعطاء والتمدح والفخر بهم، فهذا أبو دؤاد اإليادي يرد على زوجه أم حبتر 
وه بسبب تحمله بعض حقوق قومه التي عليهم، واعتبرت ذلك إسرافا منه وتبذيرا، التي تشك

                                                 

 جنة: وقاية(53)
 المسرهد: السمين الممتلئ –السديف: شحم سنام اإلبل وهو أطيب لحمه (54)
 –سابحا: فرس سريع كأنه يسبح في عدوه  –الدالص: الدرع اللينة وقال األصمعي: هي الخالص من الحديد (55)

مهند السيف -العضب: السيف القاطع –أسمر خطي: رمح منسوبة إلى الخط باليمامة تنسب إليها الرماح 
 مصنوع بالهند

 متلد: قديم(56)
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فكان رده عليها؛ أنه لن يكون عبدا لماله، فشيمته هي اإلنفاق والجود وتفريج هم الغارم 
 :)الخفيف( (57)فيقولوالمكروب؛ وذلك لحماية لعرضه من أن يناله أحدا بسوء، 

 
 فِّي ثالثين َزعَزعْتها حقوقٌ 

 
 (37)أصبحْت أمُّ َحبتر تشكوني 

 
ُد الما  زعمت لِّي بأنني ُأفسِّ

 
 (39)َل وأْزويه َعْن قضاء ديوني 

 
 أمَّلْت أن أكون عبدًا لمالي

 
 أو يهنا بها مع المال دوني 

 
 إن من شيمتي لبذل تالدي

 
 (74)دون عرضي فان رضيت فكوني 

 
 رب هم فرجته بعزيم

 
  (74)وغيوب كشفتها بظنون 

 
قيس بن عاصم يطلب من زوجه أن تلتمس له من يأكل معه غريبا كان  وهذا

أو قريبا ذا رحم، فهو يتعجب من ذلك الرجل البخيل الذي يستسيغ الطعام وجاره مجهد من 

                                                 

 317الديوان، ص (57)
 زعزعتها: بددتها وفرقتها الحقوق  -ثالثين: أي ثالثين ناقة (58)
ُه: َمنَعُه إِّيَّاهُ (59)  أزويه: َزَوى َعْنُه َحقَّ
 قال محقق الديوان: )فكوني: حذف ما بعد الفعل أي فكوني بائنة إن لم ترض؛ أو كوني مسامحة إن رضيت((60)
، أي رب هم ودين على إنسان فرجته عنه بعزم مني وجد (61) دُّ ْبُر والجِّ بال تكاسل عنه، ورب أمور الَعْزُم: الصَّ

 تخفى على غيره ويعلمها هو بحكمته وحنكته في الحياة.



  وفاء مسموع أحمد أبوطالب 
 

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (998                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

الجوع والفاقة، ثم يختم أبياته ببيت يعلن فيه أنه عبد للضيف يقوم على خدمته والعمل 
 :)الطويل((62)ح لله، يقولعلى راحته، وتلك من أخالق العبد الصال

 َأيا اِّبَنَة َعبدِّ الَلهِّ َواِّبَنَة مالِّكٍ 
 

  ِّ(73)َويا اِّبَنَة ذي الُبرَدينِّ َوالَفَرسِّ الَورد 
 

 إِّذا ما عملت الزادِّ َفاِّلَتمِّسي َلهُ 
 

 َأكياًل َفإِّن ي َلسُت آكَِّلُه َوحدي 
 

 كريما قصيا أو قريبا فإنني
 

  ِّمِّن َبعديَأخاُف َمَذم اتِّ اأَلحاديث 
 

 وجاُرهُ  زاداً  المرءُ  ُيسيغُ  وكيفَ 
 

  ُوالَجهدِّ  الخصاصة بادي المِّعا خفيف 
 

يا  َوا ِّن ي َلَعبُد الَضيفِّ ما داَم ثاوِّ
 

  َِّوما فيَّ إِّال  تِّلَك مِّن شيَمةِّ الَعبد 
 

والناس تكره المرء الشحيح بماله وتزهد في وصاله، ويلقى البخيل من الناس ذال 
 : (64)في ذلك عدي بن زيد العبادي وهوانا، يقول

الً   وللَخلقِّ إِّذالٌل لَِّمن كاَن باخِّ
 

  ِّلَّ َوُيزَهد  َضنينًا َوَمن َيبَخل َيذِّ
 

فهذا عبيد بن األبرص يكره الحراص من الناس ويفتخر بنفسه العفيفة الكريمة 
 الرزق، بل يدعو علىوبعزة نفسه التي يصونها من الهجو بسخاء اليد، والسعي لطلب 

                                                 

وشعر بني تميم في العصر - 213-2/211الحماسة ألبي تمام -42/411األبيات في األغاني، ج (62)
 مخاطبا زوجته منفوسة بنت زيد الفوارس الضبي 419الجاهلي، ص 

 ذر بن ماء السماء بردينصاحب البردين: عامر بن أحيمر أعطاه المن(63)
 442الديوان، ص (64)



 )قيم الكرم والعفة وحسن الجوار نموذجا( القيم اإلنسانية عند شعراء النصارى قبل اإلسالم
 دراسة موضوعية

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (999                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

نفاق ماله على المحتاج،  نفسه إذا هم بسؤال الناس ولم يسع لطلب رزقه وا 
 :)الوافر((65)يقول

ي، فُّ َنْفسِّ  َلَعْمُرَك إن ني أُلعِّ
 

  ِّْن َخَصاص مِّ مِّ  (77)َوأْسُتُر بالت َكر 
 

ي، ْرضِّ  َوُأْكرُِّم َوالدي َوأُصوُن عِّ
 

  َِّراص َن الحِّ  (78)َوأْكَرُه أْن ُأَعد  مِّ
 

يالً  إذا َما ُكْنتَ  اسًا َبخِّ  َلح 
 

  َِّقاص  (77)َسؤواًل لِّْلُمَطاعِّ َوَذا عِّ
 

ْن ُعَقاٍب،  لَِّزادِّ الَمْرء آَبَص مِّ
 

  ِّْن َرَصاص ْنَد الَبابِّ أْثَقَل مِّ  (79)َوعِّ
 

ْنَك َوقاَل: َهْل لي  َبَكى الَبو اُب مِّ
 

  ِّْن َذا مِّْن َخالص  (84)َوَهْل لِّْلَبابِّ مِّ
 

نْ  ي عِّ ْرضِّ  َد َبْطني،إَذا َما َكاَن عِّ
 

 ي َن أْن ُأَسب  بِّهِّ َمَناصِّ  (84)َفأْيَن مِّ
 

                                                 

 81-82الديوان، ص (65)
 الخصاص: الفقر(66)
 الحراص: جمع حريص وهو البخيل(67)
العقاص:  –اللحاس: الذي يلحس الطعام بلسانه حتى ال يترك فيه شيء وهو كناية عن شدة الحرص والبخل (68)

 البخل، أي إذا كنت شديد البخل دنيء النفس
والمعنى إذا كنت بخيال وتمنع الزاد وتختبئ ممن يطلبه بسرعة ونشاط اختباء العقاب عند  آبص: أنشط(69)

 صيده، وعند وجود الفقير على بابك تقوم إليه مثقلة رجالك كأن بها رصاص يثقلها
 المعنى: يبكي من بخلك من يقف على بابك للسؤال، ويحاول الخالص منك لفظاظتك وبخلك بكل حيلة(70)
والمعنى إذا جعلت حفظ عرضي بالمأكل والمشرب من كل ما لذ وطاب ومما  –المالذ والملجأ المناص: (71)

 اشتهته نفسي؛ تعرضت للهوان والمذلة التي ال فرار منها
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ْت لُِّجوعِّ الَبْطنِّ رِّْجلي،  َفإْن َخف 
 

  ِّ(82)َفَدق  اللَُّه رِّْجلي بِّالُمَعاص 
 

ويفتخر بقبيلته التي تحرص على خلط فقيرهم بغنيهم، ومعسرهم بموسرهم، 
أن القناعة من شيمهم ويعطون المحتاج، فهم أكرم من يقضي حاجات من يطرقهم، كما 

 : )البسيط((71)فهم يعلمون أن الغنى أو الفقر ال يبقيان، يقول
مْ  رِّهِّ نُهْم موسِّ ر مِّ  َوالخالِّطو ُمعسِّ

 
 (81)َوَأكَرُم الناسِّ َمطروًقا إِّذا اخُتبِّطوا 

 
نًى َيبقى َوال َعَدًما بوَن غِّ  ال َيحسِّ

 
  ُنُهم َمعَشٌر َفَرط  (83)إِّذا َرأى ذاَك مِّ

 
ن كرمت عند الحاجة طبيعته وظهرت عند اإلنفاد نعمته، فالكرم من والكريم م

الخالل التي يورثها اآلباء عن األجداد فهو من معالي األخالق التي به تصان األعراض 
وتحسن السيرة ويسمع لصاحبه الرأي والمشورة، فهذا ابن خذ اق العبدي يرى نفسه كريم 

 :)الوافر((76)إن عطاءه ال يعدم، يقولالطباع حتى في وقت األزمات وقلة المال؛ ف
 وجدُت أبي قد أورثه أبوهُ 

 
 الاًل قد ُتَعدُّ من المعالي  خِّ

 
 فَأْكَرُم ما تكون عليَّ نفسي

 
 إذا ما قلَّ في األزمات مالي 

 
ْرضي  وَيْجُمُل عند أهل الرأيِّ حالي  َفَتْحُسُن سيرتي وَأُصوُن عِّ

                                                 

والمعنى: إذا لم أسع لطلب الرزق وتلبية حاجاتي حتى ال أجوع، تعرضت -المعاص: التواء في عصب الرجل (72)
 بالمعاصلنقمة الله وغضبه فيدق رجلي 

 72الديوان، ص (73)
 اختبطوا: قصدوا(74)
 الفرط: المسرفون (75)
 4/7لباب اآلداب، أسامة بن منقذ، ج(76)
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َنى لم َأْغُل ف ْلُت الغِّ ْن نِّ  يهوا 

 
 َوَلْم َأْخُصْص بَِّجْفَوتَِّي الموالي 

 
ويرى طرفه بن العبد أنه ال فرق بعد الممات بين الكريم الجواد بماله والمنفق له 
في بطالته ولهوه، والبخيل الحريص بماله، فالموت يختار الكرام باإلفناء، ويختار كرائم 

فالجود أحرى ألنه أحمد، أموال البخالء فيفنيها، فال يجدي البخل على صاحبه بخير 
 :)الطويل((77)يقول

اٍم َبخيٍل بمالِّهِّ،  أرى َقبَر َنح 
 

  ِّد  (87)َكَقبرِّ َغويٍ  في الَبطاَلة ُمفسِّ
 

 أرى الموًت يعتام الكرام ويصطفي
 

 د  (89)عقيلة مال الفاحش المتشد ِّ
 

 ويعلم أبو اللحام التغلبي، أن في إعطاء الفقير سعادة لمن يعطي ال لمن يأخذ،
 : (80)يقول

  عسى سائل ذو حاجة إن منعته
 

 من اليوم سؤال أن يكون له غد 
 

 وأنك ال تدري بإعطاء سائل
 

 أسعد-هوتعطيه أم  بما-أأنت 
 

                                                 

-91شرح المعلقات السبع، الزوزني، ص -المعلقة 23ديوان طرفة بن العبد، شرح األعلم الشنتمري، ص (77)
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 اية الضاللةالغوي: الغاوي الضال، والغو  –النحام: الحريص على الجمع والمنع (78)
 العقائل، جمع عقيلة: وهي كرائم المال والنساء-يعتام: االعتيام: االختيار(79)
 498شعر تغلب في الجاهلية، أيمن ميدان، ص (80)
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نفاق المال من أفضل ما يصان  والكرم عندهم من أفضل ما يمدح به الرجل، وا 
م عفيف الذي يسعى كل كري ؤهبه العرض، فالعرض هو شرف اإلنسان وكرمه وحيا

بدإي يمدح خالد بن أنمار بإطعام الناس والتوسيع عليهم  لصونه بالمال؛ فهذا الم ثق إب الع 
 )الرمل( :(83)ليس بإسراف منه وال خطأ، بل ليقي عرضه الذم، يقول

 إِّنَّما جاَد بَِّشأٍس خالِّدٌ 
 

 (72)َبعَدما حاَقت بِّهِّ إِّحدى الظلم 
 

 مترع الَجفَنةِّ رِّبعِّيُّ الَندى
 

  َ(73)ٌن َمجلُِّسُه َغيُر ُلَطمَحس 
 

 َيجَعُل الماَل َعطايا َجمَّةً 
 

 (71)إِّنَّ َبذَل المالِّ في العِّرضِّ ُأَمم 
 

 ال ُيبالي َطي ُِّب الَنفسِّ بِّهِّ 
 

 (73)َعَطَب المالِّ إِّذا العِّرُض َسلِّم 
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خالد: هو ابن أنمار بن الحرث، أحد بني أنمار بن -ق العبدي شأس: هو ابن أخت المثقب، وهو الممز(82)
الظلم: جمع لم يشرحه األنباري ولم يذكر في المعاجم، إال أنهم -حاقت: حلت -عمرو بن وديعة بن لكيز

 ذكروه جمع "ظلمة" ضد النور، وليست هنا من الظلم بمعنى الجور.
م. الربعي: ربعي كل شيء أوله وأصله قال األنباري: لمترع: المآلن. يريد أنه يطعم الناس ويوسع عليها(83)

الجفنة: القصعة والجمع جفان، -)المتقدم، أي نداه قديم( وأصل الربعي ما ولد في الربيع، على غير قياس
لطم، قال األنباري: )أي ال يتالطم في -والجفنة أيضا: الرجل الكريم وكانت العرب تدعو السيد المطعام 

 ن وحلم، ليس بمجلس سفه(مجلسه، هو مجلس سكو
األمم: القصد. قال األنباري :) إنفاق المال في المكارم قصد ليس بإسراٍف وال خطأ،( يقي -جمة: كثيرة (84)

 .عرضه بماله، فال يمنعه حتى ال يشتم
 عطب المال: تلف المال أي إنفاقه(85)
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يفتخر أيضا بكرم  كغيره من رجال عصره؛ شجاعتهبيفتخر طرفة بن العبد كما و 
و ال يلجأ إلى التالع هربا من القرى، بل هو يقري الضيف ويحسن إليه، فهضيافته؛ 

 :)الطويل((86)فيقول
 ولسُت بحال ل التالع مخافة

 
 (78)ولكن متى يسترفِّد القوُم أرفد 

 
ويفتخر بكرم أخالق قومه في عفوهم عن المعسر وفي كرم ضيافتهم حيث 

يب اللحوم وأفضلها؛ لقرى يضعون الجفان الضخمة المنصوبة في ناديهم مليئة بأط
الضيف أو لمن ينزل بينهم من جيران، وذلك وقت الشتاء حيث تشتد الريح ويحدث 

 )الرمل((88)الجدب، فيجف الضرع ويهلك الزرع ويمتنع المطر، يقول
 نحُن في الَمشتاة ندعو الَجَفلى،

 
  َْب فيَنا ينتقِّر  (79)ال ترى اآلدِّ

 
ْم: هِّ  حيَن قاَل الن اُس في مجلسِّ

 
  (94)أُقتاٌر ذاَك أْم ريٌح ُقُطْر 

 
فاٍن، َتْعَتري نادَينا، نَّبِّرْ   بجِّ  (94)مْن سديٍف حَين هاَج الص ِّ

                                                 

 77شرح المعلقات السبع، الزوزني، ص (86)
التلعة: ما ارتفع من مسيل الماء وانخفض عن الجبال إلى قرار األرض -ولحالل: مبالغة الحال من الحل(87)

الرفد: واإلرفاد: اإلعانة، يقول: أنا ال أحل التالع مخافة حلول األضياف بي أو  –والجمع التلعات والتالع 
 غزو األعداء إياي ولكني أعين القوم إذا استعانوا بي ...( السابق

 81الديوان، ص (88)
اآلدب: الذي يدعو إلى المأدبة،  –الجفلى: ندعو الجميع ال نخص واحدا دون اآلخر -وقت الشتاء المشتاة:(89)

ينتقر: االنتقار، أن يخصهم وال يعمهم يقول: ال يخص األغنياء ومن يطمعون -وهي كل طعام يدعى إليه
 في مكافأته بل يطعمون رغبة في الحمد واكتساب المجد

يقول: نحن نطعم في شدة الزمان وقت الشتاء  –القطر: العود الذي يتبخر به  – أقتار: رائحة اللحم إذا شوي (90)
 فهو وقت الجدب حين تصبح رائحة شواء اللحم عند الناس بمنزلة رائحة البخور من شدة الجوع
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 كالَجوابي، ال َتني ُمْتَرَعة

 
 ر  (92)لقَِّرى األضيافِّ أو للمحتضِّ

 
 ثم  ال يُحُزن فينا لحُمها

 
  ْر خِّ  (93)إن ما يخزُن لحُم المد 

 
 وهُم أيساُر لقماٍن إذا

 
 ْتَوة أبداَء الُجُزر  (91)أغَلتِّ الش 

 
مْ  وَن على غارمِّهِّ  ال يلحُّ

 
  ْر يُر الَعسِّ  (93)وعلى األْيسارِّ َتْيسِّ

 
فهم يحرصون على تقديم أفضل ما لديهم للضيف؛ فيوصون برعاية اإلبل 

- اوتسمينها لتقديم ألبانها للضيف، وفي ذلك يوصي الحارث بن حلزة اليشكري ابنه عمر 
أال يحتال لسمن اإلبل، بأن يحفظ عليها ألبانها، وأن يبذل هذا اللبن لألضياف، -أو راعيه 

                                                                                                                         

الصنبر:  –سديف: قطع السنام  -نادينا: مجلسنا ومتحدثنا  -بجفان: القصعة فيها طعام  -تعتري: تأتي (91)
ا يكون من البرد فيكون الجدب، والمعنى: ندعوهم إلى جفان مملوءة بأفضل الطعام تكون في نادي أشد م

 قومنا وذلك في وقت البرد الشديد
الجوابي: جمع جابية وهو الحوض العظيم يجبى فيه الماء أي يجمع، شبه جفان الطعام بها لسعتها (92)

المحتضر: من حضر -القرى: القيام بالضيف – ال تني: التفتر وال تزال –مترعة: مملوءة -وضخامتها
والمعنى: ال تزال جفاننا مترعة لمن جاءنا ضيفا أو لمن كان حاضرا معنا نازال -يحضر، النازل على الماء

 على مائنا
خنز اللحم  –ال يخزن: ال ندخر لحم اليوم لغد حتى ال تتغير رائحته ولكننا ننحر كل يوم ونطعم اللحم طريا (93)

 ا أنتن وتغيرت رائحتهوخزن: إذ
أيسار لقمان: مثل إذا شرف اإلنسان قيل أيسار لقمان وهو لقمان بن عاد -أيسار: الذين يضربون بالقداح(94)

أبداؤها: أشرف أعضاؤها واحدها بدء وهو العجز ثم الفخذان ثم  –وأيساره ثمانية وهم من العمالقة 
 مان وغلت الجزورالعضدان، والمعنى: هم يضربون بالقداح إذا اشتد الز 

 ال يلحون على غارمهم: أي أنهم كرام ييسرون على المعسر ويمهلونه وقتا ويعطي الموسر منا المعسر(95)
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تاركا أمره إلى المقادير، فإن أحدا ال يدري ما سيحدث لماله، في حياته وبعد مماته، 
 :)السريع((96)فلربما صار ماله بعد موته نهبا مقسما بين الوارثين يعيثون فيه، يقول

يَن َأبْ   َصْرُتهُقْلُت لَعْمٍرو حِّ
 

  ُ(98)وقد َحبا مِّْن ُدونِّها عالِّج 
 

ْوَل بَأْغبارِّها  ال َتْكَسعِّ الشَّ
 

  ُ(97)إِّنََّك ال َتْدرِّى َمنِّ النَّاتِّج 
 

 واْحُلْب أَلضيافَك َأْلباَنها
 

  ُ(99)فإِّنَّ َشرَّ اللََّبنِّ الَوالِّج 
 

 َبْيَنا الفَتى َيْسَعى وُيْسَعى له
 

  َْن َأْمرِّهِّ خ  (444)الِّجُ تاَح له مِّ
 

ه  َيْتُرُك ما َرقََّح من َعْيشِّ
 

  ُيُث فِّيهِّ َهَمٌج هامِّج  (444)َيعِّ
 

وهو القائل يفتخر بقبيلته، أنهم يقدمون للضيف ألبان إبلهم، فإن لم يكن فيها 
 :)الكامل((302)لبن؛ عطفوا عليها فضربوا عليها بالقداح فنحروا أفضلها لهم

 (443)لبن فعطف المدمجإن لم يكن   ألفيتنا للضيف خير عمارة
                                                 

 134-129ص  428لمفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السالم هارون، مفضلية رقم ا(96)
 وفة.حبا: دنا واعترض. من دونها: من دون اإلبل. عالج: رمل بين الشام والك(97)
الشول: اإلبل التي شولت ألبانها، أي -الكسع: أن يضع على درعها الماء البارد ليرتفع اللبن لتسمن اإلبل(98)

الناتج: الذي يلي نتاج اإلبل وغيرها. يقول: ال تبق ذلك اللبن -الغبر: بقية اللبن في الضرع-ارتفعت
 و يغار عليهالسمنها، فإنك ال تدري من ينتجها، فلعلك تموت فتكون للوارث، أ

 الوالج: الذي يلج في ظهورها من اللبن المكسوع.(99)
 خالج: موت. يخلجه: أي يجذبه إليه فيذهب به.-تاح: عرض(100)
 الهمج: البعوض، شبه الوارث بها لضعفه-يعيث: يفسد-الترقيح: إصالح المال(101)
 11الديوان، ص(102)
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 -كان من العشيرة أم بعيدا من غير العشيرة أسواء -وهم يرحبون بالضيف 

بطالقة الوجه والسرور واإلسراع والتعجيل في قراه؛ فيقدمون له أفضل ما لديهم، فهذا 
بدإي يصور لنا مشهدا من مشاهد ليالي الصحراء الشاتية شديدة الظلمة، حيث  الم ثق إب الع 

يها عابر سبيل، فيرى ضوء نار من بعيد، فيخيل له أنه كوكب أو ضرب من يسافر ف
الوهم يتوهمه في الظلماء، لكنه حين أمعن النظر آنس أنها نارا أوقدت من كريم، بذل 
المعروف فرفع ناره عاليا ليهتدي إليها الضيف في هذا الليل القاسي، ثم يصور لنا ترحيبه 

ال بالسرور، ثم نهض على خدمته فأوقد نار قدره، وقدم له بهذا العابر؛ حيث قام إليه متهل
 )الطويل( (304)أفضل ما لديه من لحم جزور، يقول

 وساٍر تعنَّاُه المبيُت فلْم يدعْ 
 

  ً(443)لُه طامُس الظَّلماءِّ واللَّيلِّ مذهبا 
 

 رأى ضوَء ناٍر مْن بعيٍد فخالها
 

  ً(447)لقْد أكذبتُه النَّفُس، بْل راَء، كوكبا 

 م ا اسْتباَن أن ها آنِّسيَّةفلَ 
 

 َق َظن ًا بعَد ماكان َكذَّبا  (448)وَصدَّ
 

 رفعت لُه بالكف ِّ نارًا تشبُّهاً 
 

 ٌف َصبا  (447)شآميَّة َنكباُء أو عاصِّ
 

عيدِّ كَفى بها با  وُقلُت: ارَفعاها بالص   (449)مناٍد لساٍر ليلة إْن تأوَّ

                                                                                                                         

 هم قبل أن يراش وينصل(المدمج: القدح )الس –عمارة: قبيلة  –ألفيتنا: وجدتنا (103)
 448الديوان، ص (104)
 تعناه: أعياه وأنصبه-سار: السائر عامة الليل، السري بضم السين: سير عامة الليل (105)
 راء: لغة في رأى وهو قلب للهمزة مثل نأى وناء )محقق الديوان((106)
 آنسية: من آنس الشيء أي أحسه وأبصره(107)
يُح: هبَّت من  –نكباء: تأتي من كل ناحية -الشام شآمية: ريح الشمال التي تهب من جهة(108) صبا: َصَبتِّ الر ِّ

رق   جهة الشَّ
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ماء تبلهُ   فلمَّا أتاني والسَّ

 
  ُ(444): أهاًل وسهال ومرحبافلَّقيته 

 
دِّ فاتََّقتْ   وُقمُت إلى الَبْركِّ الَهواجِّ

 
 (444)بَِّكوماءِّ لم َيذَهْب بها النَّيُّ َمذَهبا 

 
بُت أعلى الجنبِّ منها بطعنة  فرحَّ

 
 (442)دعْت مستكنَّ الجوفِّ حتَّى تصبَّبا 

 َتساَمى َبناُت الَغْليِّ في ُحُجراتِّها
 

  تاقِّ الَخيلِّ َور  (443)دًا وَأْشَهباَتسامي عِّ
 

 
 قيمة العفة في شعر النصارى المبحث الخامس: 

تعلو منزلة العفة فوق جميع القيم في صفات المدح والفخر والثناء فهي ديباجة 
الفخر؛ فال شرف دون عفة وال سيادة دون التحلي بها، حتى الفقير كالغني يتحلى بهذه 

يحافظ على كرامته مهما قست عليه القيمة، فهو عفيف النفس عزيزها صاحب همة عالية 
األيام وعضته السنون، لذلك نجد حاتم الطائي، يمدح الفقير صاحب الهمة العالية الذي 
يسعى جاهدا لغنى نفسه فيكسب رزقه من عمل يده، ويسعى لنيل الحمد والثناء على 

                                                                                                                         

 تأوب: رجع –كفى بها: أي النار  –الصعيد: المرتفع من األرض (109)
سهال: أصبت سهولة  -أهال وسهال ومرحبا: من تحياتهم الضيفان، أهال: أي أصبت أهال كأهلك فاستأنس(110)

 ة مأخوذ من الرحب وهو الفضاءمرحبا: أي أصبت سع –في أمرك 
-اتقت: جعلتها بيني وبينها-الهواجد: من األضداد يكون للنائم وللمتيقظ بالليل-البرك: إبل الحي كلهم(111)

 الني: الشحم –كوماء: ناقة كوماء، عظيمة السنام 
 مستكن الجوف: يريد أخرج منها الدم-رحبت: وسعت(112)
وردا  –حجراتها: نواحيها أي في نواحي القدر -يغلي في القدر بنات الغلي: يريد اللحم-تسامى: ترتفع(113)

 وأشهبا: شبهه قطع اللحم وهي تغلي في القدر بالورد وباألشهب من الخيل
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يملكه  جميل أفعاله، فيدافع عن األعراض بسيفه القاطع ورمحه وفرسه الكريم فهذا كل ما
مذموم من الناس ؛ ألن كل همه من فمن الدنيا، أما الصعلوك قليل الهمة ضعيف النفس 

الدنيا الشبع لجوع بطنه، والمبيت في يومه، خالي الفكر والبال ال يشغله شاغل، وال يهتم 
 : )الطويل((334)ألمور الناس، فيقول

علوُك حمدًا وال غًنى َب الص   ولن َيكسِّ
 

 (443)إذا هو لم يركب، من األمر، معظما 
 

 لحا اللَُّه ُصعلوكًا، ُمناُه وَهمُّهُ 
 

 (447)من العيش، أن يلقى لبوسًا ومطعما 
 

ن يلق شبعة  يرى الخمص تعذيبًا، وا 
 

 (448)يبت قلبه، من قلة الهم، مبهما 
 

حى، حتى إذا ليُلُه استَوى   َيناُم الض 
 

 ما  (447)تنبه مثلوج الفؤاد، مورَّ
 

 ولله صعلوك يساور همُّه،
 

 ما ، ُمقدِّ ي، على األحداثِّ والدهرِّ  (449)ويمضِّ
 

 فتى طلباٍت، ال يرى الخمص ترحة
 

 (424)وال َشبَعةً ، إْن ناَلها، َعد  َمغَنما 
 

                                                 

 71-73الديوان، ص (114)
ْعُلوُك: فقير ال يملك شيًئا(115)  الصُّ
 َلَحا فالًنا: المه وَعَذَله(116)
 مبهما: قليل الهم -الخمص: الجوع(117)
 المورم: من كثرة النوم –فؤاد: إذا كان ضعيف القلب ساقط النفس والرأي مثلوج: ال(118)
 ولله صعلوك: أسلوب مدح للفقير صاحب الهمة(119)
 ترحة: حزن -طلبات: أي يطلب المجد (120)
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 ترى رمحه أو نبله، ومجنه،
 

 (424)وذا شطب، عضب الضريبة، مخذما 
 

 وأحناء سرج فاتر، ولجامُه،
 

  ماعتاد فتى هيجًا، وطر  (422)فًا مسوَّ
 

فشر الصعاليك عند حاتم الطائي هم الذين ال يشغلهم في الحياة سوى اللهو 
 :)الطويل((321)واتباع الهوى، يقول في ذلك

 وشٌر الصعاليٍك، الذي هم نفسه
 

  ِّ(421)حديث الغواني واتباع المآرب 
 

ت فحاتم الطائي من أصحاب الهمم العالية، ذو الشخصية العفيفة النفس، اكتمل
فيه صفات المروءة وتكونت في نفسه صفات الشهامة فهو عفيف اللسان واليد والقلب؛ 
لذلك يرد على من يلومه على إنفاقه بسخاء على القريب والغريب؛ بأنه غير نادم؛ ألنه 
بحسن فعاله قد أكرم نفسه وتعفف ولم يهنها، وأعرض عن العوراء، واستطاع بهمته العالية 

م ويصلح بعض من أعوج من قومه وعشيرته؛ والدهر هو الحكم بينه وخلقه الرفيع أن يقو 
 )الطويل( :(325)وبينهم كفيل بالرد على هؤالء الالئمين، يقول
ما  أال ال َتُلوماني على ما َتَقد 

 

 ُمْحكِّما ، ، للمْرءِّ هرِّ  كفى بُصُروفِّ الد 
 

                                                 

يَبُة: -عضب: سيف قاطع -ذا شطب: السيف فيه شطب أي خطوط في متن السيف –مجنة: ترسه (121) رِّ الضَّ
ْخَذُم: السيُف القاطع مخذم:-المضروُب بالسيِّف   المِّ

 المسوم: الكريم من الخيل-الطرف: المهر-فاتر: وان ضعيف(122)
 73الديوان، ص (123)
بَّاُن، وقيل: الغانية الجارَيُة الَحْسناُء )لسان (124) ُبُهنَّ الشُّ ْبَن الرجاَل وُيْعجِّ وابُّ اللَّواتي ُيْعجِّ الَغواني الشَّ

 الحاجة الملحة، ولعله هنا يريد اتباع الرغبة الملحة في النساءالمآرب: اإلربة، الرغبة و -العرب/غنى( 
 73-74الديوان، ص (125)
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 فإن ُكما ال ما مَضى ُتْدرِّكانِّهِّ 
 

  ََماوَلْسُت على ما فاَتني ُمَتن  د 
 

 فَنفَسَك أكرِّْمها، فإن َك إْن َتُهنْ 
 

 عليك، فلن تلقي لها الدهر مكرما 
 

 وعوراء، قد أعرضت عنها، فلم تضرْ 
 

 (427)وذي أوٍد قومته، فتقوما 
 

 وما ابَتَعَثتني، في َهواَي، لجاجة
 

 َما ْد فيها إمامي ُمَقدَّ  إذا لم أجِّ
 

 وذو اللب والتقوى حقيق، إذا رأى
 

  ماذوي  (428)طبع األخالق، أن يتكرَّ
 

ويرى طرفة بن العبد، أن اإلنسان إذا أكثر من سؤال الناس تارة يعطونه وتارة 
يمنعونه؛ فقد أراق ماء وجهه من كثرة اإللحاح، لذلك عليه أن يتعفف عن السؤال، ويسعى 

ق المال لطلب الرزق حتى يجني المال، فالناس ال تكرم إال الكريم السخي الجواد الذي ينف
 : )الطويل((328)حفظا لعرضه من أن يناله لئيم بسوء، يقول
 إذا قل ماء الوجه قل حياؤه

 

 (429)وال خير في وجه إذا قل ماؤه 
 

 حياؤك فاحفظه عليك فإنما
 

 يدل على وجه الكريم حياؤه 
 

  ويظهر عيب المرء في الناس بخله
 

 ويستره عنهم جميعا سخاؤه 
 

 نيتغط بأسباب السخاء فإن
 

 أرى كل عيب والسخاء غطاؤه 
 

                                                 

 األود: العوج(126)
 طبع األخالق: دنسها وعيبها(127)
 413الديوان، ص (128)
 ماء الوجه: الكرامة والحياء واألنفة والعزة(129)
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 إذا قل مال المرء قل بهاؤه
 

 وضاقت عليه أرضه وسماؤه 
 

 إذا قل مال المرء لم يرض عقله
 

 بنوه ولم يغضب له أولياؤه 
 

 وأصبح مردودا عليه كالمه
 

 ن كان منطيقا قليال خطاؤه  (434)وا 
 

 (434)نه بهاؤهولم ينقه لم يغن ع  عرضهإذا المرء لم يغسل من اللؤم 
 

فاف الب رج مي حين أوصى ابنه )جبيل( بجملة من  وكذا عبد قيس بن خ 
النصائح والحكم، لم ينس أن يوصيه بعدم الرضى بالهوان والذل والتعفف عن سؤال الناس 

 :(312)أو الرضى ببوائقهم، ويوصيه بالرضى بما قسمه الله له والصبر على الفاقة، يقول
 )الكامل(

ْوءِّ ال َتْحُلْل بهِّ  واْتُرْك َمَحلَّ   السَّ
 

  ِّل ٌل َفَتَحوَّ َذا َنَبا بَِّك َمْنزِّ  (433)وا 
 

 َداُر الَهَوانِّ لَِّمْن َرآها َداَرهُ 
 

  ٌِّل عنها َكَمْن لم َيْرَحل  (431)َأَفَراحِّ
 

عاً   وا ِّذا اْفَتَقْرَت فاَل َتُكْن ُمَتخش ِّ
 

  ِّل َل عنَد غيرِّ الُمْفضِّ  (433)َتْرُجو الَفواضِّ
 

َنى واْسَتْغنِّ  ْبك َخصاَصٌة َفَتَجمَّلِّ   ما َأْغناَك َربَُّك بالغِّ  (437)وا َِّذا ُتصِّ

                                                 

 المنطيق: البليغ(130)
 بهاؤه: مجده وحسنه وجماله(131)
 447رقم المفضليات، مفضلية (132)
 نبا بك منزل: لم يوافقك مكان أصابك فيه مكروه فتحول عنه وال ترض بالهوان والمكث فيه(133)
 يقول: من أقام في دار الهوان فهي داره، وليس من لم يقم فيها وأنف كمن احتمل الضيم وأقام.(134)
ُجُل: َخَضَع، َذلَّ (135)  الفواضل: الَفْضُل: ما بقي من الشيءِّ -َخَشَع الرَّ
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ومثلهما عدي  بن زيد العبادي يدعو إلى التعفف من السؤال حتى ال يصاب 
 )الطويل( :(317)اإلنسان السائل بالحرج والنكد، فيقول
 إِّذا َأنَت طالبت الرِّجاَل َنواَلُهم

 

  ََتنَكدِّ َفعِّفَّ َوال تأتي بَِّجهٍد ف 
 

 )الطويل( :(318)وهو قريب من قول طرفة بن العبد
 ومن كابد الدنيا فقد طال همه

 

 ومن عف واستغنى رأى ما يوافقه 
 

 : )الوافر((319)وقول عبيد بن األبرص
ي، فُّ َنْفسِّ  َلَعْمُرَك إن ني أُلعِّ

 

  ِّْن َخَصاص مِّ مِّ  (414)َوأْسُتُر بالت َكر 
 

به نكبة صبر لها ولم يتخشع ولم يذهب إلى  ومثله قول حاتم الطائي، إذا ألم
 )الطويل( :(343)أهله باكيا مستضعفا

هُر نكَبة  ولسُت، إذا ما أحَدَث الد 
 

  ِّبأخضع وال ج بيوت األقارب 
 

 :)الكامل((342)وقوله
 إذا َقلَّ مالي َأو ُنكِّْبت بَِّنْكَبةٍ 

 

 ما ًة وَتَكرُّ فَّ يُت مالي َحيائي عِّ  (413)َقنِّ
 

                                                                                                                         

 لخصاصة: الفقر والحاجة. التجمل: التجلد وتكلف الصبرا(136)
 448-443الديوان، ص (137)
 483الديوان، شرح األعلم الشنتمري، ص (138)
 82الديوان، ص (139)
 َخَصاٌص: َفْقٌر، اِّْحتَِّياجٌ (140)
 37الديوان، ص (141)
 427الديوان، ص (142)
 قنى: لزم(143)
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الطائي يرد على التي جاءها يخطبها وقد رفضته لقلة ماله،  وهذا حية بن خلف
نبأنه و  عن الفواحش، فرب كثير المال بخيل  ابعيدالنفس كان قليل المال إال أنه عفيف  ا 

به بعيد عن العفاف والشرف ال يقي عرضه بالمال، أما هو فيصون عرضه بالمال ويبذله 
عمل على كسبه مرة أخرى، أما العرض سخيا في هذا السبيل، فالمال إن ذهب يمكن أن ي

 :)البسيط((344)إن دنس فال يمكنه إرجاعه يقول
 تقول أسماء لما جئت خاطبها

 

 (413)يا حي ما أربي إال لذى مال 
 

 أسماء ال تفعليها رب ذي إبل
 

 (417)يغشى الفواحش، ال عف وال نال 
 

 الفقر يزري بأقوام ذوي حسب
 

 (418)وقد يسود غير السيد المال  
 

 أصون عرضى بمالي ال أدنسه
 

 ال بارك الله بعد العرض في المال 
 

 أحتال للمال إن أودى فأكسبه
 

 (417)ولست للعرض، إن أودى بمحتال 
 

ويخاطب راشد بن شهاب اليشكري قيس بن مسعود الشيباني الذي نال من 
ال من عرضه وهجاه هجاء أرقه وأذهب عنه النوم فظل ساهرا طوال الليل ال من عشق و 

سقم ولكنه من كالم قيل في حقه بعيد عن جادة الصواب، فنوه بطهارة نفسه، فهو إنسان 
 :)الطويل((349)عفيف طيب المأكل بعيد عن الخنا والفحش بعيد عن الغدر، يقول

                                                 

 392/ 2شعر طيء وأخبارها في الجاهلية واإلسالم، ج(144)
 أربى: أطيب نفسا وأوافق(145)
 نال: من النوال(146)
ر، انتقص من قدره(147) : تهاوَن به وقص   يزري: َأْزَرى بالشيءِّ
 احتال في األمر: وجد حيلة أو وسيلة له-َأْوَدى: هلك(148)
 ، انظر شرح المفضليات للشيخين: أحمد شاكر وعبد السالم هارون 77المفضلية رقم (149)
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 َأرِّْقُت َفلْم َتْخَدْع بَِّعْيَنيَّ َخْدَعةٌ 
 

  ْْشٍق وال َسَقم  (434)وَواللهِّ ما َدْهري بِّعِّ
 

 باًء َأَتْتنِّي عنِّ أْمرِّىءٍ ولكنَّ َأنْ 
 

  ْي بِّالخبيثِّ كما َزَعم  وما كاَن زادِّ
 

ي ثِّيابي مَن الَخَنا  ولكنَّني ُأْقصِّ
 

  ْ(434)وَبعُضُهُم للَغْدرِّ في َثْوبهِّ َدَسم 
 

فهم ينكرون الهوان ويتغنون بالعزة والكرامة وعدم قبول المهانة، فهذا المتلمس 
د على رفض الخنوع واالستسالم للملك عمرو بن الضبعي يحث قومه أهل الحرب والجال

هند الذي يذيقهم صنوف الذل والهوان، وأال يكونوا مثل قبيلة عبد القيس التي رضيت 
بالهوان، ويحثهم على أن يكونوا مثل بني بكر التي رفضت أن تذل لكليب التغلبي، وقد 

 : )البسيط((352)كان سيدها، فقتلته، يقول
مارُ إإ   الَقومِّ َيعرُِّفهُ  نَّ الَهواَن حِّ

 

  ُسَلُة اأُلُجد  (433)والُحرُّ ُينكُِّرُه والرَّ
 

ُلُكم  كونوا َكَبكٍر َكما َقد كاَن َأوَّ
 

 (431)َوال َتكونوا َكَعبدِّ الَقيسِّ إِّذ َقَعدوا 
 

 َفإِّن َأَقمُتم َعلى َضيٍم ُيراُد بُِّكم
 

  ُ(433)َفإِّنَّ َرحلي َلُكم َواٍل َوُمعَتَمد 
 

                                                 

دخل في عيني شيء من النعاس هكذا نقل األنباري عن أبي عكرمة، ولم يفسر تخدع: تدخل، يقول: لم ي(150)
"خدعه" صريحا والذي في اللسان: "خدعت العين خدعا: لم تنم وما خدعت بعينه نعسة أي ما مرت بها" 

 )السابق(
 أراد بالدسم دنس العار(151)
 241-244الديوان، ص (152)
عرف والعروف: الصابر، ونفس عروف: صابرة إذا حملت يعرفه: يصبره وعرف لألمر واعترف: صبر، وال(153)

 األجد: الموثقة الخلق –الرسلة: السهلة ويقال نوق مراسيل -على أمر احتملته 
أي ال تكونوا مثل عبد القيس غزاهم عمرو بن هند فأصاب فيهم ولم يدفعوا عن أنفسهم وأموالهم، (154)

 241)الديوان(ص 
 عول من اعتمد أيَ يعتمد عليهُمْعَتَمد: اسم مف -وال: ملجأ (155)
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فَت نائَِّرةً َوفي البِّالدِّ إِّ   ذا ما خِّ
 

  ُ(437)َمشهوَرًة َعن ُوالةِّ الَسوءِّ ُمبَتَعد 
 

 في شعر النصارى  قيمة حسن الجوارالمبحث السادس: 
ترتبط هذه القيمة بقيمة الكرم ارتباطا وثيقا؛ حيث ال جوار دون إكرام للجار في 

حق الجوار  مأكله ومسكنه وحمايته، لذلك فإننا نجد أن أكثر شعراء النصارى حديثا عن
وحرمة الجارة، هو حاتم الطائي، ذلك الجواد المعطاء الذي يتمتع جاره بالستر في جواره، 

 :)الطويل( (357)فال يفشى سره وال يسمع حديثه، يقول
 وما َضر  جارًا، يا ابنة القومِّ، فاعلمي

 

  ُتر ُرني، أاَل يكوَن لُه سِّ  ُيجاوِّ
 

 بَعْيني  عن جاراتِّ قْومَي َغْفَلة
 

 مِّ َوْقرُ وف معِّ مني عن َحديثِّهِّ  ي الس 
 

نة فال يأتينها ليال لفاحشة بل لتقديم ما يلزمها من طعام، وكذا ابن و وجارته مص
نة ال يتصابى و العم فهو في حمايته ال يستطيع أحد التعدي عليه، وكذا عروسه فهي مص

 :)الطويل((358)بها في غفلة من زوجها، يقول
، من بعدِّ   َهجَعة ال َنطُرُق الجاراتِّ

 

  ُ(439)من الليل، إال بالهدية تحمل 
 

 وال ُيْلَطُم ابُن الَعم ، َوسَط بيوتِّنا
 

  ُْرَسُه، حين َيْغُفل  (474)وال نَتَصب ى عِّ
 

 )الطويل( :(363)وال هو ممن يطرق جاراته ليال للسمر واللهو معهن
                                                 

 نائرة: عداوة وحقد(156)
 71الديوان، ص (157)
  89الديوان، ص (158)
 هجعة: بعد النوم الخفيف ليال -نطرق: نأتي ليال(159)
جُل الَمرأَة: َأْصَباها؛ استمالها، واستهواها(160)  نتصبى: نميلها إلى الصبا، وتصابى الرَّ
 37الديوان، ص (161)
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 وما أنا بالماشي إلى بيت جارتي،
 

  ِّ(472)طروقًا، أحييها كآخر جانب 
 

د قيس بن عاصم بأخالقه وأخالق قومه، التي ال يشوبها دنس وال نقص، ويشي
ألنهم من أصول في النسب تعلو شرفا، فهم ال يسعون لمعرفة عيب جارهم أو تتبع هفواته 
بل يغضون الطرف عنها، لكنهم فطن يعلمون حقوق الجوار وما يجب عليهم نحو 

 :)الكامل((361)جيرتهم، يقول
 ري خلقينِّ ي اْمُرٌؤ اَل يعتإ

 

  ُ(471)َدَنٌس يفنده َواَل َأْفن 
 

ْنَقٍر فِّي َبْيتِّ َمْكُرَمةٍ  ْن مِّ  مِّ
 

  ُ(473)َواْلُغْصُن َيْنُبُت َحْوَلُه اْلُغْصن 
 

ُنوُن لَِّعْيبِّ َجارُِّهمُ   اَل َيْفطِّ
 

  َُوارِّهِّ ُفْطن ْفظِّ جِّ  َوُهُم لِّحِّ
 

تم، وعدم ويدعو األعشى إلى احترام الجار المسالم وعدم التعرض له بالش
التعرض للجارة الجنب أوخيانة زوجها، كما يدعو إلى الحرص على حماية الجار والدفاع 

 : )الطويل((366)عنه دفاعا شديدا يحرق العدو، يقول
 وال تعدن  الن اَس ما لسَت منجزًا،

 

 وال تشتمْن جارًا لطيفًا مصافيا 
 

 وجارة جنب البيت ال تبغ سرها
 

  (478)خافيافإنك ال تخفى على الله 
 

صنًا ُمَمنَّعاً  يا  َوُكن مِّن َوراءِّ الجارِّ حِّ هابًا َيسَفُع الَوجَه حامِّ  (477)َوَأوقِّد شِّ

                                                 

 الجانب: الغريب-الطروقا: الذي يأتي لي(162)
 434شعر بني تميم في العصر الجاهلي، ص (163)
َد فِّي َقْولِّهِّ: َأْخَطَأ فِّيهِّ (164)  أفن: نقص العقل-يفنده: َفنِّ
 منقر: جد الشاعر(165)
 247-2/241الديوان، ج(166)
 السر: النكاح(167)
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ويمدح قيس بن معد يكرب بحمايته جاراته، وحلمه األصيل الذي ال تكلف فيه 
 :)المتقارب((369)وال رياء، ومساعدته ذوي رحمه، فيقول
 إلى حاملِّ الث قلِّ عْن أهلهِّ 

 

   (484)ْهُر َساَق الَهَناتِّ الكَِّباَراإذا الد 
 

 ومْن ال تفزَُّع جاراتُه،
 

 ْلُمُه ُمَسَتَعاَرا  َوَمْن ال ُيَرى حِّ
 

بدإي حق جاره في جملة مكارم أخالقه التي تحدث عنها في  ويرعى الم ثق إب الع 
 :)الرمل((373)قصيدته الميمية، مؤكدا أن عرفان حق الجار كرم قائم بذاته، فيقول

هُ ُأكرِّ   ُم الجاَر َوَأرعى َحقَّ
 

 رفاَن الَفتى الحقَّ َكَرم  إِّنَّ عِّ
 

وعبيد بن األبرص سيظل يرعى جاره ويبذل له ماله حتى مماته، 
 :)البسيط( (372)يقول

 أشري التالد بحمد الجار أبذله
 

 (483)حتى أصير رميما تحت ألواح 
 

ور للبائس والمعتر ويمدح قبيلته بأنها مألف الجيران لكرمهم فهم يجودون بالجز 
 : )الكامل((374)أيام الشتاء وهي من أشد أوقات السنة قحطا وجدبا، يقول

ٍب َولِّبائٍِّس َولِّعاني  َأي اَم َقومي َخيُر َقوٍم سوَقةٍ   (483)لُِّمَعصِّ 
                                                                                                                         

 يسفع: يحرق (168)
 498الديوان، ص (169)
َيةُ (170)  الهنات: جمع َهَناُة، وهي الداهِّ
 88، وهي مفضلية رقم 224وان ص الدي(171)
 14الديوان، ص (172)
 ألواح: حجارة القبر - التالد: المال الموروث(173)
 424الديوان، ص (174)
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عَم َأيساُر الَجزورِّ إِّذا َزَهت  َوَلنِّ
 

  ِّيران تاءِّ َوَمأَلُف الجِّ  (487)ريُح الشِّ
 

في نجوة بين القبائل، ال تضام وال تهان، علت شرفا  وقبيلة طرفة بن العبد
وسيادة؛ لذلك يأوي إليها المستجير ليعتصم بها، ويبيت جارهم بينهم بخير، وتبيت عرسه 

 :)الطويل( (377)آمنة محرمة على الناس مصانة العرض، يقول
 لقد َعلَِّم األقواُم أن ا بَِّنْجَوةٍ 

 

  ْ(487)َتَماَعَلْت َشَرًفا مِّن أْن ُتضاَم َوُتش 
 

 لنا َهْضبٌة ال َيْدُخُل الذ لُّ وْسَطها
 

 (489)َوَيْأوِّي إليها المستجيُر َفُيْعَصَما 
 

ْرَسهُ   َتَرى جاَرنا فِّينا بخيٍر َوعِّ
 

 (474)وَجاراتِّنا ُبْساًل على الناسِّ َمْحَرَما 
 

ويبلغ الكرم مع الجار منتهاه حين يخلط الجواد جاره بأهله وقومه كيما تذوب 
ارق بينهم؛ فيحيى الجار في ربعهم وكأنه واحد منهم، بل مقدم عليهم مبجل له تقديره الفو 

ذا غادر فهي إرادته وليست إرادتهم، وفي هذا أشار يزيد بن  مادام فيهم لم يغادرهم، وا 
 ، حمار السكوني في مدح بني شيبان يوم ذي قار: حيث رسم لوحة آسرة، تخلب الل ب 

ر  رعاية بني شيبا ة حين صو  ن  للجار، واهتمامهم به، ومراعاة  حالته النفسية. ف ه م  من شد 
يشعر في أيام المحل -يجاورهم  عندما-كرمهم، وسماحة نفوسهم، ال يجعلون الجار  

                                                                                                                         

العاني: المغموم، والمعنى: كان  -معصب: الذي يعصب على بطنه الحجر من الجوع -السوقة: الرعية(175)
 قومي في محامدهم خير قوم، يغيثون الجائع والفقير والمغموم

مألف الجيران:  -زهت: هبت –األيسار: جمع يسر وهم الذين يضربون بالقداح يقامرون وينحرون الجزور (176)
 يألفهم الجيران لكرمهم

 473الديوان، ص (177)
 نجوة: النَّْجَوَة: المرتفع من األرض(178)
ـع، الُمْنَفرُِّد )اللسان، ه(179)  ضب(هضبة: الـَهْضَبُة؛ قيل: هو الجبُل الطويُل، الُمْمَتنِّ
 بسال: َبَسَل الشيَء بسال: َحَبَسهُ (180)
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والقحط بالمجاعة، أو يحس  بالحاجة، بل يجعلونه يشعر وكأن ه واحد منهم، وال يستبين أن ه 
ة عنايتهم به، ومعز تهم إياه، ألن هم ي ؤثرونه جار لهم، وأن ه غريب عنهم إال  بعد أ ن  يرى شد 

على أنفسهم، إلى أن  يفارقهم عن اختيار ورضا. فهم يرفعون مكانته، ويدافعون عنه، حتى 
ر عن بلوغه جوارح  الطي ور، يقول : (383)يظن أن ه كالوعل المتحصن  في قم ة جبل تقص 

 )البسيط(
ْدُت َبني َشْيباَن إْذ خَ   مَدتْ إن ي َحمِّ

 

  ُ(472)نيراُن قومي وفيهْم ُشب ت النار 
 

مهْم في المْحلِّ أن همُ  ْن تكر   ومِّ
 

  ُ(473)ال يعلُم الجاُر فيهم أن ه الجار 
 

 حتى يكوَن عزيزًا من نفوسهمُ 
 

  ُ(471)أْو َأْن يبيَن جميعًا وْهَو مختار 
 

 كأن ه َصَدٌع في رأسِّ شاهقةٍ 
 

 ْن دونِّهِّ لعتاقِّ الط ْيرِّ َأْوكا  رمِّ
 

جائعة  –التي بال رجل يحميها ويجلب لها الطعام -فمن العار ترك الجارة 
ضامرة البطن فارغه؛ تبحث عما يسد رمقها؛ لذلك أصاب األعشى من مهجويه حين 

عزة منهم وتعففا  –صور جاراتهم جائعات خماص البطون يترقبن غفلة أهل الحي ليال 
ن كا-عن السؤال ن نزرا يسيرا يسد رمقهن، بينما مهجووه ليخرجن باحثات عن الطعام وا 

 : )الطويل((385)ملئت بطونهم بأطايب الطعام، يقول
                                                 

، وعلق محقق الديوان بقوله:)هكذا قال أبو تمام والصحيح أنه عدي 4/447ديوان الحماسة، ألبي تمام، ج(181)
بن يزيد بن حمار من بني السكون وهو شاعر جاهلي وكان نازال في بني شيبان ويوم ذي قار كان لبني 

 ل يوم كان للعرب على العجم(شيبان على كسرى إبرويز وهو أو
 أي شبت نيران حربهم يوم ذي قار دفاعا عمن استجار بهم(182)
 المحل: الجدب والقحط(183)
يريد أنهم يكرمونه حتى يكون أعز من أنفسهم وقوله أو أن يبين جميعا، أي إنه ال يزال فيهم مكرما محترما (184)

 إلى أن يفارقهم مجتمعة أسبابه مفارقة مختار ال مكره
 4/377الديوان، ج(185)
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 َتبِّيتوَن في الَمْشَتى مِّالًء ُبطوُنُكْم،
 

 (477)وجاراتكْم غرثى يب تَن خمائصا 
 

 يراقبَن مْن جوٍع خالَل مخافة
 

 َصا َماءِّ العاتِّماتِّ الَغَوامِّ  (478)ُنُجوَم الس 
 

زيد العبادي أنه من الحرام أن يترك جاراته جوعى، بينما لذلك يرى عدي بن 
 :)الوافر((388)يتمتع أهل بيته بالشبع، يقول

 وبسل أن أرى جارات بيتي
 

 (479)يجعن وأن أرى أهلي شباعا 
 

وبلغ من حرصهم على حماية المستجير بهم، أن بنوا له حصونا منيعة يحتمي 
ئه قصرا مجدال منيعا؛ جعله مأوى لكل بها، فهذا راشد بن شهاب اليشكري يفتخر ببنا
 : )الطويل((390)مستجير وملجأ لكل مستعيض من العدم، يقول

 بنيت بثاج مجدال من حجارة
 

 (494)ألجعله عزا على رغم من رغم 
 

 أشم طواال يدحض الطير دونه
 

 (492)له جندل مما أعدت له إرم 
 

 ويأوي إليه المستجير من الردى
 

  (493)من العدمويأوي إليه المستعيض 
 

                                                 

، دقيقُة الَخْصرِّ (186)  غرثى: امرَأٌة َغْرَثى الوِّشاح: خميصُة البطنِّ
: )يريد أنهن يعلمن أن الضيق وظلف 34شرحه محقق الديوان بقوله :) قال ابن قتيبة في األنواء ص (187)

العاتمات: التي -العيش دائم ما دامت الثريا طالعة عشاء فهن يراقبنها ويقدرن لها وينتظرن لين الزمان( 
وتروى: الطالعات الشواخصا: أي يبتن جياعا خائفات  –تظلم من الغبرة التي في السماء وقت الجدب 

 ينتظرن طلوع النجوم السحرية ليخرجن يطلبن شيئا كيال يعرفن(
 418الديوان، ص (188)
 بسل: الَبْسُل: الَحرامُ (189)
 السالم هارون، ص ، انظر شرح المفضليات أحمد شاكر وعبد77لمفضلية (ا190)
 ثاج، وقد يهمز: قرية بالبحرين. المجدل: القصر.(191)
 الطوال بضم الطاء: الطويل، وصف مفرد. يدحض: يزلق، والمراد أنه ال تبلغه الطير. الجندل: الحجارة.(192)
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وال يقتصر الفخر بحماية الجار ورعايته، والنهوض بواجبه على الفرد المجير 
رإها، فإذا الجميع يوفون بما عاهدوا عليه، قال أبو دؤاد  ن ما يمتد ليشمل القبيلة  بأ س  ه ، وا  وحد 

 : (394)اإليادي
ْب َدْعَوتي  متى َأْدُع قومي ُيجِّ

 

  ْفوارُس َهْيجا كراُم الَحَسب 
 

نا وْسَطُهمْ   ترى جاَرُهْم آمِّ
 

  ْبب  يروُح بعقد وثيقِّ الس 
 

 إذا ما عقْدنا له ذم ةً 
 

  ْ(493)شَدْدنا العناَج وعقد الكرب 
 

 الخاتمة

الحمد لله على تمام فضله، وكمال نعمته، وسابغ إحسانه، علم سبحانه بالقلم،       
م على من أوتي جوامع الكلم، وامتن على اإلنسان فعلمه مالم يكن يعلم، والصالة والسال

 ووهب ذخائر الحكم وعلى آله وصحبه والسائرين على نهجه إلى يوم الدين ...وبعد 
حول )القيم اإلنسانية عند شعراء النصارى قبل اإلسالم الدراسة هذه حاولت  فقد

القيم جوانب عن بعض  قيم الكرم والعفة وحسن الجوار نموذجا دراسة موضوعية( الكشف
التي تميز بها الشاعر النصراني في العصر الجاهلي، التي تناولت االجتماعية انية اإلنس

(، وقد بدأت الدراسة بتعريف وحسن الجوار منها على وجه الخصوص قيمتي )الكرم والعفة
لغة واصطالحا، ثم بيان مكانتهم وقيمتهم عند العرب عامة وعند شعراء  بتلك القيم
 هذه القيم الثالث،لنماذج الشعرية التي تناولت ثم عرض لبعض اخاصة، النصارى 

 أهمها: وخلص البحث إلى نتائج

                                                                                                                         

 المستعيض: طالب العوض والصلة(193)
 .3/27موسوعة الشعر العربي، مطاع صفدي، ج (194)
لو العناج: عروة في أس(195)  تشد  بوثاق إلى أعلى الكرب، الكرب: الحبل -فل الد 
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إن تمثل شعراء النصارى بالقيم اإلنسانية بكثرة في شعرهم يدل على مدى مكانتها  -3
 العظيمة في نفوسهم وعند مجتمعهم.

عبر شعراء النصارى عن أخالقهم وقيمهم فكانت شاهدا عليهم أنهم لم يكونوا  -2
اء بل هم أمة عرفت من القيم اإلنسانية وصدق التجربة ونقاء الخلق همجا سفه

وذكاء المالحظة ما أهلها أن تحمل أعظم الرساالت رسالة اإلسالم، وتنشئ 
 حضارة إسالمية تفوق الحضارات السابقة.

كان أشهر أجواد النصارى بل العرب قاطبة قبل اإلسالم )حاتم الطائي( وهو  -1
 يء النصرانية، الذي كان مضرب المثل في الكرم.شاعر نصراني من قبيلة ط

اتصف الشاعر النصراني بالكرم والجود بسخاء ال حدود له، نابع من يقينه بأن  -4
 .هه ما أنفقيلعالرازق هو الله سبحانه وأنه سيخلف 

يتردد في شعر النصارى معاني تدلل على أهمية المال في كونه ينفق على  -5
ب ال على قيمته في ذاته، فليس لإلنسان من ماله المحتاج من ذوي القربى والغري

 أما ما تبقى منه بعد موته فهو للورثة.حسنا، ترك له ذكرا ألنه يإال ما أنفقه 
يتردد في شعر النصارى لوم العاذلة لهم على إنفاقهم وخشيتهن الفقر والعوز  -6

 وتبدل األحوال بعد الغنى ورخاء العيش.
العمل وعلو الهمة والسعي لطلب الرزق تتردد في شعر النصارى الحث على  -7

 للتعفف عن سؤال الناس ووقاية النفس من الذل والمهانة.
 يتردد كثيرا في شعر النصارى قيمة العفة، ويريدون بها الكف عن المحرمات. -8
وعدم إذاللها  النفسالحفاظ على كرامة العفة و هم بئحرص اآلباء على توصية أبنا -9

 ا قسمه الله لهم من معيشة.بالسؤال، وحثهم على الرضا بم
ترتبط قيمة حماية الجار ورعاية حقه في الجوار بقيمة الكرم ارتباطا وثيقا؛  -30

 حيث ال جوار دون إكرام للجار في مأكله ومسكنه وحمايته
ه ،  -33 ال تقتصر حماية الجار ورعايته، والنهوض بواجبه على فرد المجير وحد 

رإها ن ما يمتد ليشمل القبيلة  بأ س   وا 
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غ من حرصهم على حماية المستجير بهم، أن بنوا له حصونا منيعة يحتمي بل -32
 بها، ويلوذ إليها.

بلغ من كرمهم مع الجار أن خالط أهل المجير وقومه كيما تذوب الفوارق  -31
 بينهم؛ فيحيى في ربعهم وكأنه واحد منهم.
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 قائمة المصادر والمراجع

 دار األشقر، عرفان طليمات، غازي  ،فنونه أعالمه أغراضه قضاياه الجاهلي األدب -1
 م 2442- هـ4122 ،4ط سوريا،- دمشق الفكر دار لبنان، بيروت-المعاصر الفكر

 م4992- هـ4142 بيروت، العلمية الكتب دار طبعة األصفهاني، الفرج أبو األغاني، -2
 ،3ط القاهرة، المعارف، دار مكي، أحمد الطاهر ،(وشعره حياته) القيس امرؤ -3

 م4973
 اآلفاق دار واضح، أبو وهب بن جعفر بن يعقوب أبو بن أحمد اليعقوبي، تاريخ -4

 ت.د بيروت، الجديدة،
 إحسان: تحقيق حمدون، بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد الحمدونية، التذكرة -5

 م4997، 4ط بيروت،-صادر دار عباس، بكر- عباس
/  أ وضبطه شرحه القرشي، الخطاب أبي بن محمد زيد أبو العرب، أشعار جمهرة -6

 م4992- هـ4142 ،2ط لبنان،- بيروت العلمية، الكتب دار. فاعور علي
 دار البعلبكي، منير رمزي : تحقيق دريد، بن الحسن بن محمد بكر أبو اللغة، جمهرة -7

 م4978-4ط بيروت، – العلم
 حوليات تنباك، بن صنيتان بن مرزوق  األموي، العصر حتى العربي الشعر في الجوار -8

-م4979- هـ4144-هـ4144 السبعون، الرسالة الكويت، جامعة ب،اآلدا كلية
 م4994

 ت.د م،.د األسدي، مروان بن بشر شروان، أنو كسرى  مع شيبان بني حرب -9
 بن هشام: تحقيق الذهبي، َقاْيماز بن أحمد بن محمد الدين شمس الجار، حق -10

 والتوزيع، رللنش الكتب عالم دار الحداد، محمد بن محمود: مراجعة السقا، إسماعيل
 م 4973- هـ 4143 الرياض،

 سليمان عادل تحقيق البصري، الحسن بن الفرج أبي بن علي البصرية، الحماسة -11
 م 4999- هـ4124 ،4 ط الخانجي، مكتبة. جمال

 الثقافة وزارة الرضواني، إبراهيم محمود/ د تحقيق قيس، بن ميمون . األعشى ديوان -12
 م2444 ،4ط قطر، الدوحة، والتراث، والفنون 



 )قيم الكرم والعفة وحسن الجوار نموذجا( القيم اإلنسانية عند شعراء النصارى قبل اإلسالم
 دراسة موضوعية
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 أبو هيئة- هالل أبو الهادي عبد أنس وتحقيق، جمع البكري، عباد بن الحارث ديوان -13
 ،4ط ظبي، أبو المتحدة، العربية اإلمارات-( الثقافي المجمع) والتراث للثقافة ظبي

 م2447-هـ4129
 الرحيم عبد الله عبد: تحقيق تمام، أبو الطائي أوس بن حبيب الحماسة، ديوان -14

 بن محمد جامعة – والنشر الثقافة إدارة الرياض، – لألوفست اللاله دار عسيالن،
 م4974-هـ4144 اإلسالمية، سعود

-المعارف دار إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق الكندي، حجر بن القيس امرئ  ديوان -15
 م2449 ،3 ط مصر،-القاهرة

 رحوش تحقيق األصمعي، عن عبيدة وأبو األثرم رواية الضبعي، المتلمس شعر ديوان -16
-هـ4394 العربية، الدول جامعة العربية، المخطوطات معهد الصيرفي، كامل حسن

 م4984
 كامل حسن عليه، والتعليق وشرحه بتحقيقه عني العبدي، المثقب شعر ديوان -17

  م4984- هـ4394 العربية المخطوطات معهد العربية، الدول جامعة الصيرفي،
 رواية الطائي، مدرك بن يحيى صنعه وأخباره، الطائي الله عبد بن حاتم شعر ديوان -18

 المؤسسة جمال، سليمان عادل/ د وتحقيق دراسة الكلبي، محمد بن هشام
 ت.د مصر،-السعودية

 لطفي-الخطيب درية تحقيق الشنتمري، األعلم شرح البكري، العبد بن طرفة ديوان -19
 ت.د بيروت،-والنشر للدراسات العربية المؤسسة الصقال،

– العربي الكتاب دار عدرة، أحمد أشرف شرح األسدي، صاألبر  بن عبيد ديوان -20
 م4991-هـ4141 ،4ط بيروت،

 وزارة منشورات المعيبد، جبار محمد وجمعه حققه العبادي، زيد بن عدي ديوان  -21
 م4973- هـ4373 بغداد، العامة، الثقافة مديرية واإلرشاد، الثقافة

 الدول جامعة لصيرفي،ا كامل حسن: وشرح تحقيق البكري، قميئة بن عمرو ديوان -22
 م4973- هـ4373العربية، المخطوطات معهد-العربية
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 الكتاب دار يعقوب، بديع إميل/ د وشرح وتحقيق جمع التغلبي، كلثوم بن عمرو ديوان -23
  م4994-هـ4،4144ط بيروت، العربي،

 الرحمن عبد: تقديم الزوزني، أحمد بن الحسين الله عبد أبو السبع، المعلقات شرح -24
 م2441-هـ4123 ،2ط لبنان، بيروت،-المعرفة دار ،المصطاوي 

 وتحقيق، جمع المعيني، محمود الحميد عبد الجاهلي، العصر في تميم بني شعر -25
( 8) رقم اإلصدار السعودية، العربية المملكة بريدة، األدبي، القصيم نادي منشورات
 م4972-هـ4142

 الدين صالح/ د راجعةم ميدان، محمد أيمن: وتحقيق جمع الجاهلية، في تغلب شعر -26
 القاهرة ،(والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة) العربية المخطوطات معهد الهادي،
 م4993- هـ4143

 فهمي وفاء ودراسة، وتحقيق جمع واإلسالم، الجاهلية في وأخبارها طيء شعر -27
-هـ4143-4ط السعودية، الرياض، والنشر، للطباعة العلوم دار السنديوني،

 م4973
 نيل، الحميد عبد حسين تحقيق عياض، القاضي المصطفى، حقوق  بتعريف الشفا -28

 لبنان- بيروت- األرقم أبي بن األرقم دار
 دار طبعة. شاكر محمد محمود شرح الجمحي، سالم بن محمد الشعراء، فحول طبقات -29

 مصر القاهرة،-والنشر للطباعة المعارف
 م2448 ،28ط المعارف، دار ضيف، شوقي الجاهلي، العصر -30
 قميحة، محمد مفيد/ د: تحقيق األندلسي، ربه عبد بن محمد بن أحمد الفريد، العقد -31

 م4973-هـ 4141-4ط بيروت، العلمية، الكتب دار
- الشعب ومكتبة دار الفورتية، جهان أحمد القديم، العربي الشعر في التربوية القيم -32

 م2443-4ط ليبيا، مصراته،
 سليمان الله عبد/ د: تحقيق التيمي، المثنى نب معمر عبيدة أبو الديباج، كتاب -33

 ت.د بالقاهرة، الخانجي مكتبة العثيمين، سليمان الرحمن عبد/ود الجربوع،
 (القرآن- اإلنجيل- التوراة) السماوية الكتب -34



 )قيم الكرم والعفة وحسن الجوار نموذجا( القيم اإلنسانية عند شعراء النصارى قبل اإلسالم
 دراسة موضوعية

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (995                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 السنة، مكتبة: الناشر شاكر، محمد أحمد: تحقيق منقذ، بن أسامة اآلداب، لباب -35
  هـ4331-4ط القاهرة،

 بيروت،-صادر دار منظور، ابن الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد العرب، لسان -36
 م4998-4ط لبنان،

 عبد الدين محيي محمد: تحقيق الميداني، محمد بن أحمد الفضل أبو األمثال، مجمع -37
  ت.د لبنان، بيروت،-المعرفة دار الحميد،

 ي،السكر  الحسين بن الحسن سعيد أبي رواية حبيب، بن محمد جعفر أبو المحبر، -38
 والنشر للطباعة التجاري  المكتب منشورات شتيتر، ليختن ايلزة: بتصحيحه عنيت

 ت.د بيروت،-والتوزيع
 مصر-بوالق مطبعة سيده، بابن المعروف إسماعيل بن علي الحسن أبو المخصص، -39
 كرنكو، ف.د عليه وعلق صححه المرزباني، عمران بن الله عبيد أبو الشعراء، معجم -40

 م4994- هـ4141 ،4ط بيروت، الجيل، دار
 ،3ط اللبناني، الفكر دار وتحليل، ودراسة شرح قميحة، مفيد العشر، المعلقات -41

 م2442
 شاكر محمد أحمد تحقيق الضبي، عامر بن يعلى بن محمد المفضل المفضليات، -42

 7ط مصر، القاهرة، المعارف، دار هارون، السالم وعبد
يليا صفدي مطاع العربي، الشعر موسوعة -43 : بيروت قدامة، أحمد يقتحق حاوي، وا 

 م4981 والنشر، للكتب خياط شركة
 جمع حسين، عزيز غسان شعره، حياته عصره الرسول، مبشر نوفل، بن ورقة -44

 م2442-هـ4123 ،4ط بيروت،-العلمية الكتب دار ودراسة، وشرح وتحقيق
 
 


