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  :النــصّ   

و قال لما أوقَع سيف الدولة بني عقيل و بني العجالن حين عاثوا في عمله و خالفوا 
  :عليه ، و يذكُر ظفَره بهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  202،ص2الديوان ، شرح البرقوقي، ج: أبو الطيب المتنبي

المدينة / تدمر ــ  حلْم و عفو/ الحرب ـ أناةٌ / وغَى الجود و الكرم ـ/ ندى. رماح / ــ  قنًا :       الشّرح 
/ المقاتلة ـ يشلُّهم / ألجأه ـ الطّراد/ لزّه  ـ عجاج الحرب / أظلَم ـ الغبار / دجا ـ  التي تحصّن بها األعداء 

ريع ـ نهد/ من الخيل: يطاردهم ـ أقبماح/الضّامر البطن، السلم تُصبهم ـ/ عال مرتفع ـ فاتوا الر  
 البيداء القاحلة ـ / شدة العطَش ـ  القفار / العطشن تسفك ـ المهج / تريق / ارطلب دمه / الروح جبلم ي

الرماح العطاش ـ / األسل الحرار سيف الدولة ــ/ حد السيف ـ على / الرماح ــ الشّفار / للثأر ـ األسنّة
  .األسياد/ األرباب
  األسئــــــــلة :  

  : حلّل النصّ تحليال مسترسال مستعينا بما يلي              
 ًاألفعالِ رسم الشّاعر صورة ل األحوالِ و بطولةللممدوح تقوم على نُب .

 .في ذالكاستخرجها مبينا األساليب البالغيةَ الموظَّفَةَ 

  يد الحماسعة ذات البن النصّ المعاني المدحيصْ ماستَخل. 

 عة ؟ علِّل  مالفُروقل مع الواقخ في التّعامرطريقة كُلٍّ من الشّاعر و المؤ بين
 كجواب. 

  كمةالقصيدةَ بالح رل الشّاعمن ذلك . ذي جماذا تستنت. 

 

        ارى و وغًى بِحفي نَد كو قطْر        صَـــارنُها قـــــوالُ قنًا تُـطاعط  
  أناةٌ         تُظَـن كرامةً وهــــــي احتقَار و فيك إذا جنَى الجـــــانِي        
        ـــارها لهم دمكاُسم ـــرستغَـــاثٌ        و تَدمم ـــرر تَدمبِغَي وليس  

        ليلٌ و الغُبــــار دجا ليــــــالن        ــــمالضَّوَء عنه النّهار إذا صرف  
  ـراد إلى قتَـــالٍ         أحد سالَحهم فـــيه الفــــــرارفلزَّهم الطِّــــ        
        ـــاريلِ الخه عـــلى الخيفَارِسل         ـــدنَه يشُلُّهم بِكُــــــــلِّ أقَب  
  ــــــارإذا فاتُوا الرمــــاح تنـــاولَتْهم         بِرِماح من العطَشَن القفَ        
        ـارـــــبج مٍ أراقَتْـــــهي        و كُلُّ داألعــــــاد جهوفُه ميس تُريق  

        نَّـــةُ و الشِّفَــاراَألس هــدو تَحم        لُ ساجِداتله القبـــائ ـــــرتَخ  
               يلفذَا ع انالطِّع ــــن طلَبفم  اررـــلِ الحلُ اللّه و اُألسو خـــي  
        ــــارع دانبالع لَّـــةو ما في ذ         ابِ عيـباألرب ةــطْوو ما في س  
 


