
 المحاضرة العاشرة

 (يةفي فتح عمور قصيدته عشر أبيات من  مع حفظتمام )حياة الشاعر أبو 

ترجمة الشاعر :هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي ,الشعر ,األديب ,احد أمراء البيان ولد 
بسوريا  رى حورانفي قرية من ق  "رحمه اهلل تعالى" هجرية 138وتوفي سنة  هجرية 811سنة 

لى بغداد وقدمه على شعراء عصره ,فأقام في تدعى جاسم ورحل إلى مصر ,واستقدمه المعتصم إ
كان اسمر اللون طويال فصيحا ’ل ,فلم يتم سنتين حتى توفي فيها العراق ثم ولي بريد الموص

العرب غير القصائد  رجوزة من أراجيز ربعة عشر ألف أحلو الكالم فيه تمتمة يسيره يحفظ أ
لمقاطيع ,أختلف في التفضيل بينه وبين المتنبي والبحتري ,له تصانيف عديدة ,منها "فحول او 

الشعراء " و "ديوان الحماسة"و "مختار اشعار القبائل "و"نقائض جرير واألخطل "و" ألوحشيات " 
 و"ديوان شعر "

يب نذاك ,أذ جاء بعيد المعاني غر مميزات شعره :جاء شعره على غير ما ألف العرب آ
,وكان رأسا قالم وكثر فيه التأويل يئا بالطباق والجناس ,فتعثرت به  األفهام واألألستعارات ,ملا

لمذهب جديد في الشعر العربي فاختلف فيه األدباء بين متعصب له ومتعصب عليه وكان لهذه 
 نظر اليه إذ خلفت من وراءه ثروة أدبيه قيمة تمثلت فيالخصومة أثرها في تناول شعره وال

 0لشروحات الكثيرة لشعره والكتب النفيسة في نقده أ

(ثم 333ياه على الحروف هو ابو بكر الصولي )ت جمع شعره :أول من جمع شعره مرتبا إ
نواع ال على الحروف  (مرتبا إياه على األ373جمعه من جديد علي بن حمزة األصفهاني )ت

 0وهكذا تتالت الشروحات لشعره 

 :مد بن هارون الرشيد في فتح عمورية المعتصم باهلل محقصيدته يمدح 

  ب  ع  لوال   د  الج   بين   د  ه الح  د  في ح  000000000 ب  الكت   من   نباء  أ صدق  أ يف  الس   

  يب  والر   الشك   جالء   هن  ون  ت  م  000000في  ف  حائ  الص   ود  ح ال س  الصفائ   بيض  

  ب  ه  الش   بعة  ال في الس   يسين  الخم   بين  000000000 المعة   رماح  األ   ب  ه  في ش   لم  والع  



  ب  ذ  ك   ن  فيها وم   خرف  من ز   صاغوه  000000000وما جوم  الن   أين    بل  واية   الر   أين  

 ب  ر  وال غ   ت   ذا عد  إ بع  ن  ب   تليس  0000000000000 قة  مغل   حاديثا  وأ خرصا  ت  

  ب  ج  أو ر   األصفار   فر  ن في ص  عنه  000000000 ة  لف  م ج ام  عموا األي  ز   ا  ع جائب

  ب  ن  ذو الذ   الغربي   ب  دا الكوك  إذا ب  000000 مظلمة   هياء  د   من   اس  وفوا الن  وخ  

  ب  منقل   أو غير   لبا  منق   ماكان  0000000ليا مرتبة   الع    رج  ب  يروا األص  و  

 طب   في ق  منها و  ك   ل  في ف   ما دار  000000غافلة    نها وهي  ع   باألمر   قضون  ي  

 ب   ل  والص   باألوثان   ماحل   خف  لم ت  0000000قبل موقعه  أمرا   نت قط  ي  لو ب  

 (توضيح معاني القصيدة )

األمر ورفع الغطاء عنه حتى  الجالء :كشف-3لصحائف :الكتب ا -1الصفائح :السيوف -8
أسنتها  شهب االرماح :اي -3ب :عكس الحق الشك والري -4يظهر الكامن من المستتر فيه 

هنا الكواكب بها  السبعة الشهب :ويقصد  -7لمخموس من الغنيمة أي خمسها الخميس :هو ا-6
التخرص :الكذب وافترء القول  -9الزخرف :ما يعجبك من متاع الدنيا ومنه الذهب  -1السبعة 

وهو تشبيه بالرجل النبع :الشجر الصلب الذي ينبت في اعالي الجبال ومنه تصنع القسي  -80
مجفلة  -81الغرب :شجر ينبت على األنهار ليست له قوه  -88صلب  الشديد الذي ال يكسر ال

ي عظم شأنه ألنه ينتظر فيه أصفر األصفار :  -83 عرت  فهربت منه  مر وذ  أزعت من :اي ف  
أي فتنة مظلمة عظيمه دهياء : -84شدهم بأسا الفرسان أي أفالن فارس    أمر شاق كما يقال  

قسام قسم ها على ثالثة أن  برج السماء أولها الحمل وآخرها الحوت ويزعمون أ األبرج :أي -83
  0منها ثابتة وقسم منها منقلبة 


