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 المحاضرة الثانية
 .1نموذج من شعر المعمقات

 عمرو بن كمثوم. (1
ونهي مهن صحهباا معمقلتهال مع،هوهو رىهر مهارس مهن مر،هان  رمهو شاعر جاىلي مشهيرر 

تغلههاو ر،ههه س مههن ،هههاسمتيمى رصمههو ع لهههل ونههل معميليهههل معشههاعر معجهههاىلي معتههس مو رعميههها  ل ههها 
 معمشيرر واعقزة رمعمنقةى

س ملك معب رة مهي وططهوى ر هان موهن ىنهس مل ها متجوهرًم رعمرر ىر معذي  تل عمرر ون ىن
م،تي نا وغ رهى سعا  رما معشاعر رصمو إعل معب رةو رمي نف،و صن  ذعو وأن ت،هتدسم صمهو ىنهس صم 
معشههاعر ع لههلى ربهه ن ،ههمه عمههرر وههن  لوههرم حههرل صمههو رىههي تحههر   رصذ ه عمههس إعههل ،هه   

ي ىنس متتلوو رناسى م من مقهو مهن ونه عمرر ون ىنس ر ان مقلتا واعررمقو مضرا وو رصس مون
 جم ه ما مي معررمق إعل س ارىم مي معجز رةى تغلا مانتوو

 ر س صشار عمرر ون  لورم إعل ىذه معباسوة مي مقلتتو معتي صرعيا 
 ص  ىوهههههههههههههههههي وحهههههههههههههههههبنك ماحهههههههههههههههههوب نا

 ر  توتههههههههههههههههههههههي دمههههههههههههههههههههههرر م نههههههههههههههههههههههسر نا  

   
رع وهرة ررم هتيم عيها  هال  رمعتح سة من ج س معشقر معقروي معتهس مو رعشهغ  ونهي تغلها ويها

 وقض معشقرمء مقرضا ويم 
 صعيهههههههي ونهههههههي تغلههههههها عهههههههن  هههههههل م رمهههههههة

  حههههههههه سة  اعيههههههههها عمهههههههههرر وهههههههههن  لوهههههههههرم  

   
  فهههههههههههههادررن ويههههههههههههها مهههههههههههههذ  هههههههههههههان صرعيهههههههههههههم

  ههههههههها علرجهههههههههال عشهههههههههقر   هههههههههر م،ههههههههه رم  

   
  ال عمرر معشقر مي معفدر رمعمس ح رمعيجاء رذ ر معدمرةى

طط عمهرر وهن ىنهسو صمها معت،هم م دهر ر س صنشس عمرر ون  لورم  ،ما من  ح ستو مهي وه
 متس زمسه عل يا وقس  تلو علملكو رم يا  ترل 
 صوهههههههههههههههها ِىْنههههههههههههههههٍس مههههههههههههههههط تقجههههههههههههههههْل عل نهههههههههههههههها

 رصنِظْرنهههههههههههههههههههههههههها ُنَدو ههههههههههههههههههههههههههْرَك مع ت نهههههههههههههههههههههههههها  

   
 رنحههههههههههههههههسرُىّن ُبْمههههههههههههههههًرم  ههههههههههههههههس ُرِر نهههههههههههههههها وأّنههههههههههههههههههههها ُنهههههههههههههههههههههررُس معرم هههههههههههههههههههههاِل و ًضههههههههههههههههههههها

                                                           
 شرح معمقلتال مع،وهو معزرزني؛ س رمن عمرر ون  لورم؛ معلغة معقرو ة معقام   ،ام   ر م دتحاصى 1
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 رصّ هههههههههههههههههههههههههاٍم عنههههههههههههههههههههههههها ُ هههههههههههههههههههههههههر  ِطهههههههههههههههههههههههههرملٍ 

  ناعحههههههههههههه نا معَمْلهههههههههههههَك م يههههههههههههها صْن َنهههههههههههههس  

   
 ر،هههههههههههههههههههههه ِس مقشههههههههههههههههههههههٍر  ههههههههههههههههههههههس ترجههههههههههههههههههههههرهُ 

 وتههههههههههههاح معُمْلههههههههههههِك  بمههههههههههههي معمبَجر نهههههههههههها  

   
 تر نههههههههههههههههههها معد هههههههههههههههههههَل عا فهههههههههههههههههههًة عل هههههههههههههههههههوِ 

 متلههههههههههههههههههههههههههههسًة صعنَتيهههههههههههههههههههههههههههها ُحههههههههههههههههههههههههههههفرنا  

   
 ص     قلههههههههههههههههههههههههههههههُم م  ههههههههههههههههههههههههههههههرمُم صّنهههههههههههههههههههههههههههههها

 تضقضهههههههههههههههههقنا رصّنههههههههههههههههها  هههههههههههههههههس رن نههههههههههههههههها  

   
 ص     جيلههههههههههههههههههههههههههْن صبههههههههههههههههههههههههههٌس عل نهههههههههههههههههههههههههها

 منجيهههههههههههههَل مهههههههههههههرَق جيهههههههههههههِل معجاىل نههههههههههههها  

   
 َمَقهههههههههههههههس  ر هههههههههههههههس علهههههههههههههههَم معتوا هههههههههههههههُل ِمهههههههههههههههن 

 إذم  وهههههههههههههههههههههههههٌا وأوطبيههههههههههههههههههههههههها ون نههههههههههههههههههههههههها  

   
 وأّنهههههههههههههههههههههههههها معمطقمههههههههههههههههههههههههههرَن إذم  ههههههههههههههههههههههههههسرنا

 رصنههههههههههههههههههههههها معميل هههههههههههههههههههههههرَن إذم موتل نههههههههههههههههههههههها  

   
 رصنههههههههههههههههههههها معمهههههههههههههههههههههانقرَن ِعمههههههههههههههههههههها صرسنههههههههههههههههههههها

 رصنهههههههههههههههها معنههههههههههههههههازعرَن وب ههههههههههههههههُ  شهههههههههههههههه نا  

   
 رنشهههههههههههههرُا إْن رَرْسنههههههههههههها معمهههههههههههههاَء حهههههههههههههفًرم

 ر شهههههههههههههههرُا   ُرنههههههههههههههها  هههههههههههههههسًرم رط نههههههههههههههها  

   
 إذم مهههههههههها معملههههههههههُك ،ههههههههههاَم معنههههههههههاَس د،ههههههههههًفا

 صو نههههههههههههههههههها صْن ُنِتهههههههههههههههههههّر معهههههههههههههههههههذ َل م نههههههههههههههههههها  

   
 معاني المفردات:

 صحوب نا  ص،ت نا معحورحى م نسررن   رى واعشامى ى1
 صوا ىنس   ر س عمرر ون ىنسى صنظرنا  صميلناى ى2
 م  ام  معر ا هى معغر  معمشاى ر  اعد ل معغر  شتيارىا و ن معد رلى نس ن  ندضه رنذل ى3
   نىمعمبجر ن  معممنرع ن من م ذىو معملج ى4
 معق ر   مإل امةى معحفرن  جمه حامنو رحفن معفرس إذم ر   علل وط ى ى5
 معتضقضه  معتذعلى رنل  متر رضق ى ى6
 م وطح رمعوطباء  م رض معمنو،طة معرم،طةى ى7
 موتل نا  مدتورنا واعتتالى ى8
 ش نا  ش نا صي صرسناى ى9
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 .معمقة عمرو بن كمثوم 
تهس م عهذعك عهسىا معنتهاس ومواوهة معنشه س تقس مقلتة عمرر ون  لوهرم مهن ج هس معشهقر معقروهي مع ى1

معتههرمي ع رنيهها تموههل معحههرل معههرممض علههذل رمعههسمعي إعههل معقههزة رمإلوههاء عمهها جههاء م يهها مههن 
 مآور رص ام مج سة رسعرة إعل معب اة معقز زة مع ر مةى

واعوناء معفدم رمعمقاني معتي حررل ب اة معقرا  وهل مإل،هطمو م انهل ممتازل ىذه معمقلتة  ى2
 منتتاة تمول د ر رعاء  م ار معشاعر رمنفقا توىصعفاظيا 

 تمول معمقلتة عرًنا من صعرمن معشقر معبما،ي رعرًنا من صعرمن شقر معفدرى ى3
م،هتدسم معشهاعر معضههم ر ((نهاتت ع هت لم عههن معمجمهرع رحه غة معجمههه ترمهز  ونهاء معتو لههةو  ى4

نمهها ول،ههان  و لتههو عههذعك  ههان عههنغم معضهه م ر (نههات معمتههرسس مههي ماعشهاعر    ههت لم عههن نف،ههو رمس
 معتح سة  رة  ،تمس منيا معشاعر حرل معقز مة رمعتما،ك  وناء معتو لةى

عور معشاعر عن صم اره واعحررة من دطل صو هال معتحه سة معمتطبتهة م انهل معمقهاني مهي  ى5
 ل و ل من صو ال معتح سة تن،اا رتمتزح مه وقضهيا عت تمهل معمقهاني مهن مقهاني مإلوهاء 

 ر  رم  ام معمج سةىرم عتزمز واعش
روههذعك م،ههتطاع معشههاعر صن  حههرر  ضههوو روررتههو مههن دههطل عرمطفههو معتههي جههاءل مههي 

 ىصنغام  ر ة رصسمء عاطفي


