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زهير بن أبى سلمى شاعر جاهلى ذو الحكم
حممد إهلام صاحل:بقلم

(مدرس تاريخ األدب العريب يكلية اآلداب باجلامعة اإلسالمية احلكومية عالءالدين وحومانيورا مبكاسر)

Abstrak

Zuhaer bin Abi Sulma adalah salah satu tujuh dari penyair jahili

yang terkenal, karya syairnya diabadikan dengan tulisan tinta

emas kemudian digantung di  tirai penutup dinding Kabah,

Zuhaer berbeda dengan penyair jahili yang lain pada zaman

jahliyah karena syair-syairnya  betul-betul  diteliti sebelum

diekspressikan ke khalayak ramai, Zuhaer juga terkenal  karena

kandungan makna syairnya   penuh kata hikmah.

كلمات المفتاح:  الحكم, الشاعر, زھیر.

I.تمهيد
ـــا  تعتـــرب أشـــعار زهـــري بـــن أىب ســـلمى مملـــوءة بـــاحلكم احلكيمـــة الـــىت خيتلـــف 

1أشـــعار املعاصـــرين اجلـــاهليني بـــه كـــأمرؤ القـــيس والنابغـــة الـــذبياىن وطرفـــة ابـــن العبـــد 

ار وكانــت أشــعار زهــري بــن أىب ســلمى هلــا خصــائص ومميــزات ختــالف غريهــا مــن أشــع
اجلــاهليني مــن التنقــيح والرويّــة حــىت ال عجــب أن زهــري ميثــل طبقــة مــن الشــعراء كــان 

م ال حيبون اإلرجتال بل ينقحون أشعارهم قبل عرضها . 2يسمون عبيد الشعر, أل
ومـــن هـــذه اجلمـــل الـــوجيزة تعـــرض األســـئلة : مـــن هـــو زهـــري ؟ وكيـــف كانـــت حكـــم 

ه بني الشعراء اجلاهليني ؟أشعاره  وهل هلا مميزات وخصائص ؟ وكيف منزلت

II . وبيئته الشعريةحياتهنشأته و
هو زهري بـن أىب ُسـلمى ربيعـة بـن ريـاح املَـَزىن . فَـأبوه مـن قبيلـة ُمَزيْنـة, وكانـت 
جتــاور ىف اجلاهليــة بــىن عبــد اهللا غطفــان حيــث كــانوا ينزلــون ىف احلــاجر بنجــد شــرقى 

ذبيـان أخـوال أبيـه ربيعـة. وحيـدثنا املدينة وينزل معهم بنو مرة بـن عـوف بـن سـعد بـن 
الرواة أنه أقام فيهم زمنا مع أمه , وحدث أن أغار مع قوم مـنهم علـى طيـئ وأصـابوا 
نعمــا كثــريا وأمــواال , وملــا رجعــوا مل ينفــردوا لــه ســهما ىف غنــائمهم فغاضــبهم وانطلــق 

3أخوالـه.بأمهاإىل قبيلته مزينة, مث مل يلبث أن أقبل ىف مجاعة منها مغريا على عشـرية



Zuhair bin Abi Sulma Muhammad Ilham Saleh

Jurnal Al-Hikmah Vol. XIII Nomor 1/201294

ومل يكادوا يتوسطون ديارها حىت تطايروا راجعني وتركوه وحده , فأقبل حىت دخل ىف 
ىف منازله بىن مرة وبـىن 4أخواله , ومل يزل فيهم حىت توىف ومن َمثَّ ُولد له زهري وأوالده

عبد اهللا بن غطفان .
لــيس بـــني أيــدينا شـــيئ واضــح عـــن نشــأة زهـــري ســوى أنـــه عــاش ىف نـــازل بـــىن 

وىف كنـف خالـه َبشـامة بـن الغـدير 5داهللا بن غطفان وأخواله بن بىن مرة الذبيانينيعب
, وكــان شــاعرا جميــدا كمــا كــان ســيدا شــريفا ثريــا, وكــان بشــامة مــن أحــزم النــاس رأيــا 
ويصـــدرون عـــن رأيـــه , ومل يكـــن لـــه ولـــد , فلمـــا حضـــرته الوفـــاة  فكـــان قومـــه يستشري

ـــه ىف أهـــل بيتـــه وأعطـــى زهـــري  ـــه قـــال لـــه إىن جعـــل يقســـم مال ا نصـــيبا منـــه, ويـُـــْرَوى أن
وهــو مل 6أعطيتــك مــا هــو أفضــل مــن املــال , فقــال زهــري : مــا هــو ؟ فقــال لــه شــعرى

يرث عنه شعره وماله فقط , بل ورث عنه أيضا خلقه الكرمي. 
وىف أخباره أنه تـزوج مـن امـرأتني : أم أوىف وهـى الـىت يـذكرها كثـريا ىف شـعره , 

تستقم بينهما , فطلقها بعد أن ولـدت منـه أوالدا مـاتوا مجيعـا. ويظهر أن املعيشة مل
والثانيــة الــىت تزوجهــا مــن بعــدها هــى كبشــة بنــت عمــار الغطفانيــة , وهــى أم أوالده :  

7كعب وجبري وسامل, ومات سامل ىف حياته ورثاه ببعض شعره

رم 8وكان زهـري يتحـدث ىف شـعره طـويال عـن حـروب داحـس والغـرباء مشـيدا
نان واحلارث بن عوف سيدى بىن مرة اللذين حقنا دماء عبس وذبيـان بعـد أن بن س

ــا كانــت 9طــال عليهمــا األمــد ىف تللــك احلــروب, إذ حتّمــال ديــات القتلــى , ويقــال إ
ــا  ــذه املنــة اجلليلــة فأشــاد  ثالثــة آالف بعــري أّدياهــاىف ثــالث ســنني . واعتــّد زهــري 

ده. معلقته. وظل طوال حياته ميدح هرما وميج
ومن قصائده ىف مدحهما معلقته املشهورة اليت تبدأ بقوله :

ِحبَْوَمَنِة الدَّرّاج فَاْلُمَتثـَلِِّم أِمْن أُمِّ َأوىف ِدمنًة مل تتكّلمِ 
10تبَـزََّل ما بني اْلعِشْريِة بِالدم َسعى ساعياَغْيِظ بِن ُمرََّةبعدما  

11ْوُه من قريٍش وجرهم رجال بـَنَـ فَأَْقَسمت بالبيت الذى طاف حوله

12على كل حال من َسِحْيٍل وُمربَممييًنا, لَِنْعَم السيدان ُوِجدمتا

13تفانـَْوا وَدقُّوا بينهم ِعْطَر َمْنَشمِ تداركُتَما عبًسا وذبياَن بعدما

14مباٍل معروف من األمر َنسلُم وقد قلتما:إن نُدرِك السِّلم واسعا

بعيَدين فيها من عقوق ومأمث نٍ فأصبحتما منها على خري موط
هـــذه األبيـــات هـــى جانـــب مـــن معلقـــة زهـــري, ذلـــك اجلانـــب الـــذى يتضــــمن 
األقوال احلكمية , فتبدأ هذه القطعة بذكر احلارث بن عوف وَهرِِم بن ِسناٍن (سـاعيا 
غيظ بن مرة) وذكر فضلهما ىف وقف احلـرب وحجتهمـا القائمـة علـى أن املـال شـيئ 

اع اإلنسان أن يشرتى به السِّْلَم . رخيص جدا إذا استط



Muhammad Ilham Saleh Zuhair bin Abi Sulma

Jurnal Al-Hikmah Vol. XIII Nomor 1/2012 95

مث يلتفت الشاعر إىل املتحاربني فيخاطب األحالف ( بىن أسد وبـن غطفـان 
ـم فيمـا –وهم بنو عبٍس وبنو ُذبياَن – وبنو طّيء ) , وخيص بالـذكر بـىن ذبيـان أل

يبــــدو كــــانوا أقــــدر مــــن غــــريهم علــــى وقــــف احلــــرب لــــو ارادوا. والشــــاعر هنــــا خيــــوف 
بني من نتائج احلرب مع أن نتائج احلرب تكـون ىف العـادة غـري جمهولـة خسـارة املتحار 

للفريقني املتحاربني .   
وتــدل الــدالئل علــى أنــه عــاش ىف ســعة مــن املــال ممــا ورثــه عــن خالــه وماكــان 
يقدم له هـرم وغـريه مـن أشـراف قبيلتـه مـن أمـوال ولعـل ذلـك ماجعـل شـعره خيلـو مـن 

آخر غري ذوق امرئ القيس املفتـون بالنسـاء وتصـوير الفحش والعهر , فهو من ذوق
مغامراتـــه القصصـــية معهـــن , ومـــن غـــري شـــك كـــان وثنيـــا مثلـــه مثـــل قومـــه ,  وإن كنـــا 
نالحــظ عنــده بعــض أبيــات يــؤمن فيهــا بــاليوم اآلخــر ومــا فيــه مــن حســاب وعقــاب 

وثواب , يقول ىف معلقته :
كتم اهللاُ يعلمِ ليخفى ومهما يُ فال تكُتُمنَّ اَهللا ما ىف نفوسكم
ليوم احلساب أو يعجَّْل فيُـْنقميؤخَّْر فيوضْع ىف كتاٍب فُيدخَّر

وإذا صــحت نســبة البيتــني إليــه كــان ذلــك دلــيال علــى أنــه أحــد مــن حتنفــوا ىف 
وأغلـب الظـن أنـه مل يفـارق ديـن قومـه , إمنـا هـى 15اجلاهلية وشـكوا ىف ديـنهم الـوثىن

خطرات كانت متر به . 

III . فى أشعار زهيرالحكم
كان زهري من الشعراء املُقدِّمني ىف اجلاهلية , فصيح األلفاظ يتجنب وحشـى 
الكـالم , َسـْهَل الرتكيـب يرسـل الكـالم علـى السـجية وال يعاظـل فيـه , أى ال يُـدخل 
بعضــه ىف بعــض حــىت تتعقــد تراكيبــه ويغمــض معناهــا , وكــان صــادقا ىف مــا يــذكر ىف 

شعره. 
يح والعتاب واهلجاء والوصف والغزل والنسيب واحلكمـة.   وفنون زهري هى املد

وهــا األخــري هــو موضــوع حبثنــا وهــو احلكمــة ىف أشــعار زهــري , وكــان زهــري قــد عــاش 
عمــرا طــويال فقــد بلــغ النضــج عنــده مبلغــا كبــريا , ولــذلك كثــرت احلكمــة ىف شــعره , 

ومن أمثال معلقاته احلكمية ىف أشعاره ما يأتى :
مثانني حوال ال أباًلَك يسـأماة, ومن يعشسئمت تكاليف احلي

16ُمتِته ومن ُختطْئ يـَُعّمْر فيهَرمرأيت املنايا خبط عشواء من تصب

17ولكنىن عن علم ما ىف غٍد عمواعلم ما ىف اليوم واألمس قبلـه

18ُيَضرَّْس بِأَنـَْياٍب ويُوطأِمبَْنِسم ومن ال يصانْع ىف أمـور كثرية

على قومه ُيستَـْغَىن عنه ويُْذَممخْل بفضله ومن يك ذا فضٍل فيب
19يَِفْره ومن يتق الشتم ُيْشتَـِم ومن جيعل املعروف من دون عرضه

20يـَُهدَّْم ومن اليظَلِم الناس يظلمومن ال َيُذْد عن حوضه بسالحه
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21وإن يرَق أسباب السماء بُسلَّمِ ومن هاب اسباب املنايا يـَنَـْلنَـه

ومن ال ُيكرَّم نفسه ال ُيكـّرمِ دوا صديقهومن يغرتب حيسب ع
22وإن خاهلا َختفى على الناس تـُْعلمِ ومهما تكن عند امرٍئ من خليقةٍ 

يكن حـمـده  ذماً عليه ويندمومن جيعل املعروف ىف غري أهله
23زيادته أو نقصـه ىف التكلـم وكائن ترى من صامت لك معجبٍ 

بق إال صورُة اللحم والدمفلم يلسان الفىت نصف, ونصف فؤاده
وهــذه األبيــات يســرد زهــري عــددا مــن احلكــم علــى غــري نســق معــني , بــل هــو 
ــر طــويال  جيمــع بعضــها إىل بعــض كمــا اتفــق لــه عنــد الــنظم يــذكر زهــري أن الــذى يُعمَّ
يســأم العــيش , ويــرى أن املــوت ال يقصــد أن يأخــذ فالنــا وفالنــا , وإمنــا هــو يضــرب 

هـدى , فمـن اتفـق أن يقـع حتـت ضـربته مـات . املـوت خيـبط ميينا أو مشاال على غري 
ىف النــاس كالناقــة العميــاء , فمــن أصــابه أهلكــه , ومــن أمهلــه لقــى اهلــرم واملتاعــب , 

واملوت واقع ولو اختذ املرء لنفسه حبال إىل السماء . 
باملـداراة والريـاء وأن النـاس -ويرى زهـري بعـده بـأن النـاس يتعايشـون باملصـانعة

مــن يســتفيدون منــه ,  فَــإذا خبــل الغــين مبالــه علــى قومــه احملتــاجني ذّمــوه , ومــع حيبــون
العلــم بــأن معلقــة زهــري هــذه دعــوة عاليــة إىل الســلم , فإنــه ىف حكمــه الــىت ىف آخــر 
املعلقـــة يؤكـــد صـــواب الـــرأي اجلـــاهلي ىف الظلـــم  ( اإلعتـــداء علـــى األقويـــاء حـــىت ال 

ن مــن حتلــى بالوفــاء لقــى احلمــد والثنــاء , يعتــدى األقويــاء عليــك ). مث يــرى زهــري بــأ
ومن ذاق حالوة اإلحسـان مل يـرتدد ىف إسـدائه ومـن يصـنع ىف املعـروف ىف غـري أهلـه 
يُقاَبل معروفه بالذم ويعقب الندامة ومن ال حيم حوزته بالسالح يكن غرضا للعدوان 

يغـرتب عـن , وإذا مل يكن املرء قويا قادرا على ظلم الناس فإن الناس يظلمونه و من 
قومه ختتلط عليه األمور فال يعرف عدوه مـن صـديقه حـىت يسـتقر علـى جتربـة . ومـن 
ال حيرتم نفسه ال حيرتم . ومن خيف من أخالقه شيئا فال بد أن يظهر, مث إن املرء ما 

هو إال صورة وإمنا يكشفه ويظهر حقيقته أمران : القلب واللسان . 
وأبيـــــات زهـــــري الـــــىت أوردناهـــــا توضــــــح خصـــــائص أســـــلوب الشـــــاعر وتصــــــور 

شخصيته . وإذا درسناها اتضحت  لنا األمور اآلتية : 
يبـــدو زهـــري مـــن شـــعره شـــاعرا هادئـــا رقيـــق الكـــالم وحلـــوه مث هـــو مســـامل يكـــره .1

احلــرب ويعشــق الســالم وهــو أخــريا حكــيم قــوى التجربــة يتحلــى بقــدر عظــيم 
من األفكار الصادقة .

من عبيد الشعر  , أى من –يظهر ىف شعر زهري أثر التنقيح والروية كالنابغة .2
الــذين ينقحــون شــعرهم , ولقــد كــان زهــري يبــالغ ىف ذلــك التنقــيح حــىت مســى 
النقــاد  قصــائده " َاْحلَ◌ْولَِيــاِت " ألنــه يقضــى حــوال ( عامــا ) كــامال ىف نظــم 

أربعـــــة أشـــــهر مث القصـــــيدة الواحـــــدة ينظمهـــــا ىف أربعـــــة أشـــــهر  وينقحهـــــا ىف 
يعرضها على إخوانه ىف أربعة أشهر ( يرى رأيهم فيها ويعيد تنقيحها ). 
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تشـــبيهات زهـــري وصـــوره منتزعـــة مـــن البيئـــة البدويـــة كقولـــه : خـــبط عشـــواء , .3
يضرس بأنياب , يوطأ مبنسم .

IV. عند الشعراء منزلة زهير
ل :كان يقايعترب زهري من شعراء الطبقة األوىل ىف العصر اجلاهلى , و 

امــــرؤ القــــيس إذا ركــــب , وزهــــري إذا رغــــب , والنابغــــة إذا رهــــب , " أشــــعر الشــــعراء 
واألعشى إذا طرب ". كما قلنا إن زهري من عبيد الشـعر وهـم فئـة مـن الشـعراء كـانوا 
ينقحـون أشـعارهم وال يرجتلــون إرجتـاال . وهلــذا جـاءت أسـاليب زهــري خمتـارة منتقــاة ال 

عف وقــد مسيــت قصــائده الطــوال باحلوليــات ألنــه كــان ال يقــع فيهــا الســقط وال الضــ
يفـرغ مــن نظــم القصــيدة وتنقيحهــا وعرضــها وإذاعتهــا ىف النــاس إال ىف حــول واحــد . 

وكــان الــدكتور حســن شــاذىل فرهــود وإخوانــه مــن األســاتذة ىف جامعــة امللــك 
توافــق عبـد العزيــز يقــول إن املسـلمني يعجبــون بــزهري وشـعره ملــا فيــه مـن أفكــار فاضــلة

24تعاليم اإلسالم وملا فيه من هلجة صادقة ال تعرف املبالغة.

فكان عمر رضى اهللا عنه يذكر زهـريا فيقـول: " كـان ال يعاظـل وكـان يتجنـب 
" وكـان عمـر رضـى اهللا عنـه يعجـب بيتـه 25وحشى الكالم ومل ميدح أحدا إال مبا فيـه

الذى قسم فيه بيِّنة احلقوق وهو قوله:
ميٌني أو نفار أو جالٌء ثالثفإن احلق مقطعه

وهو يعىن أن هناك ثالث طرق إلثبات احلق وهى إما اليمني أو املقاضاة عند شيوخ 
القبائل أو البينة الواضحة. ومما ينسب لعمر قوله حـني قـرأ هـذا البيـت : " لـو أدركتـه 

.26َلولَّْيُته القضاء حلسن معرفته ودقة حكمه "

vالخالصة .
منــا الطويــل عــن زهــري وأشــعاره احلكميــة وخصائصــه ومميزاتــه بعــد اســتطراد كال

فتأتى اخلالصات اآلتية منها: 
كــان زهــري أحــد فحــول الشــعراء املشــهورين ىف العصــر اجلــاهلى وهــو احـــد .1

الشــعراء الســبعة الــذين كانــت أشــعارهم مكتوبــة مبــاء الــذهب  معلقــة علــى 
أستار جدار الكعبة .

من احلكم الىت تؤثر قرائها .كانت أشعار زهري تتضمن كثريا.2
تبــدو ىف شــعر زهــري نزعــة مــن التــدين ولعلهــا هــى الــىت اكســبته الصــدق ىف .3

مدحه والوضوح ىف أفكاره .
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التعليقات الختامية:

مسيـــت ل هــم الثالثـــة مـــن الشـــعراء الســبعة اجلـــاهليني النـــابغني املشـــهورين الــذين كانـــت أشـــعارهم مكتوبـــة مبــاء الـــذهب معلقـــة علـــى أســتار   الكعبـــةوقيل بـــ1
م , أى حفظوهــا ولعــل هــذا الــرأى هــو األوجــه ألن املســلمني حــني فتحــوا مكــة وطهــروا الكعبــة مل يــرد عــن هم ىف كتــب الســرية ذكــر باملعلقــات ألن النــاس علقوهــا ىف أذهــا

ــا تصــور البيئــة اجلاهليــة واحليــاة اجلاهليــة أوضــح التصــوير وأمش األدب نصوصــه لــه  . أنظــر الــدكتور شــكرى عيــاد , للمعلقــات .وللمعلقــات قيمــة أدبيــة عظيمــة , وذلــك أل
,  وكــان أربــع مــنهم وهــم عنــرتة بــن شــداد واألعشــى واخلنســاء وعمــرو بــن كلثــوم.  21, ص 1975., اململكــة العربيــة الســودية: وزارة املعــارف , الطبعــة األوىل , وتارخيــه

العصــر اجلــاهلى.,و دكتــور شــوقى ضــيف , 500, د.س, ص 2القــاهرة: دار الفكــر, جــزء ب.,جــواهر األدب ىف أدبيــات وإنشــاء ولغــة العـر أنظـر الســيد أمحــد اهلــامشى, 
233-230, ص 1960القاهرة : دار املعارف, الطبعة الثامنة, 

59., بريوت: دار العلم, الطبعة األوىل, دون سنة, ص املنهج اجليد ىف األدب اجلديدالدكتور عمر فروخ, 2
300., ص ع السابقاملرجدكتور شوقى ضيف, 3
ومــن يتتبــع القــدماء ىف درســهم لــه جيــدهم يالحظــون أن زهــريا خــرج مــن بيــت شــعر, إذ كــان زوج أمــه أوُس بــن َحــَجَ◌َ◌ر شــاعرا , كــذلك كانــت أختــه 4

بـه فرحـا عليـه , ولكعـب أخ يسـمى شاعرة , وكان إبنه كعـب شـاعر النـىب وهـو مدحـه مـدحا مشـهورا حـىت تسـمى أشـعاره بـه قصـيدة بـردة إلعطـاء النـيب بردتـه الـذي يلـبس 
مصــر: دار الفــن ومذاهبــه ىف الشــعر العــريب.,جبــريا كــان شــاعرا صــحابيا جلــيال . وإذا اســتمررنا وجــدنا لكعــب أبنــاء وأحفــادا مــن الشــعراء . أنظــر الــدكتور شــوقى ضــيف , 

25املعارف, الطبعة السابعة, د.س , ص 
ـدى القـرابني وقـد وكانـت ذبيـان وغريهـا مـن قبائـل غطفـان تتعبـد ىف5 ـا كانـت شـجرة أقامـت حوهلـا كعبـة كانـت حتـج إليهـا , و اجلاهليـة الُعـزَّى , ويقـال إ

ـــا شـــجرات ثـــالث , وقـــد يقولــون إنـــه كـــان ىف الكعبـــة وثـــن ,  وأكـــرب الظـــن أن هـــذا هـــو هـــدمها خالـــد بـــن الوليـــد بـــأمر الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســلم , ورمبـــا قـــال الـــرواة إ
ا . ومهما يكـن فقـد كـانوا وثنيـني, وظلـواعلى وثنيـتهم إىل ظهـور الـدين احلنيـف . أظـر الصحيح فقد كان تـاريح العـرب فيها وثن العزى , وكان من حوله شجرات يقدسو

301للشيخ اجلواد كما نقل به الدكتور شوقى ضيف, املرجع السابق., ص قبل اإلسالم
302., املرجع السابق , ص الشعر اجلاهليكتور شوقى ضيف , كما نقله د 312, ص 10., دار الكتب, جزء أغاىن6
نفس املرجع7
اء ( كانــت احلـــرب قـــد نشـــبت بـــني بـــين َعـــْبٍس وبـــني بـــين ُذبيـــان بســـبب إخـــتالف علـــى ســـباٍق بـــني اْخلْيـــِل . وقـــد ُعرفـــت هـــذه احلـــرب حبـــرب داحـــٍس واْلَغـــربْ 8

املرجـع السـابقداوة مـن أجـل هـذه احلـرب بـني قبيلـة عـبٍس وقبيلـة ُذبيـاَن أربعـني سـنة أنظـر الـدكتور عمـر فـروخ , وداحٌس والغرباء فـََرَساِنِ◌ مذكر ومؤنث )  وقد امتدت العـ
59., ص 

303., ص املرجع السابقكانت الديات ثالثة آالف بعري أدَّيَاها ىف ثالثة سنني . دكتور شوقى ضيق , 9
ا ىف الصــلح بــني القبيلتــني),  تبــزل ( تشــقق ) مــا بــني العشــرية بالــدم ( ان القتلــى الــذين ســاعي غــيظ بــن مــرة = احلــارث بــن عــوف وهــرم بــن ســنان (ســعي10

59., ص املرجع السابققتلوا من القبيلتني جعلوا العداوة بني القبيلتني شديدة ) أنظر الدكتور عمر فروخ, 
البيت = الكعبة11
نفــس الســلم ) واملــربم : احلبــل إذا كــان قتلــه شــديدا ( كنايــة عــن أيــام احلــرب والضــيق ).  الســحيل : احلبــل إذا كــان قتلــه ضــعيفا (كنايــة عــن أيــام اليســر و 12

املرجع
., نفـس املرجـعمنثم: عطارة ( بائعة العطـر ) , دقـوا بيـنهم ( غمسـوا أيـديهم ىف )  عطـر ( إشـرتوه مـن ) منشـم : أقسـموا علـى اإلسـتمرار ىف احلـرب .  13

60ص  
السلم مبلغ من املال ( مهما كان كبريا) كنا الراحبني ألننا نكون قد أنقذنا نفرا كثريا من القتلقلتم: إذا استطعنا أن نقر 14
حيـث يـذكر أنـه كـان ممـن حرمـوا علـى أنفسـهم ىف اجلاهليـة اخلمـر والسـكر واألزالم كمـا نقلـه دكتـور شــوقى 238انظـر ىف ذلـك احملـرب إلبـن حبيـب ص 15

303., ص املرجع السابقضيف , 
مل ت املـوت يتنـاول النـاس مـن غـري متييـز بيـنهم كمـا متشـى الناقـة العشـواء (الضـعيفة البصـر ) فمـن اتفـق لـه حـادث مـوت مـات صـغريا أو شـابا , ومـنرأي16

60., ص املرجع السابقيتفق له ذلك عاش حىت يهرم . أنظر الدكتور عمر فروخ, 
عم : أعمى17
سم :  يداس بأرجل اإلبليصانع : يدارى ,  يضرس : ميضغ .    يوطأ مبن18
من يبذل ماله ليصون عرضه يبق عرضه موفورا ( كرميا مصونا ) ,  يتقى : يتجنب19
يـئ إليـه من مل يدافع عـن حـوض املـاء ( كنايـة عـن املـال والعـرض , ألن املـا أمثـن شـيئ ىف الصـحراء والباديـة معـا ) بالسـالح , يهـدم حوضـه لكثـرة مـن جي20

م ) إعتــدى النــاس عليــه . الظلــم ( حســب معنــاه ىف اجلاهليــة ) هــو أن تبــدأ اآلخــرين بــاحلرب . لإلســتقاء منــه . ومــن ال ي ., ص نفــس املرجــععتــدي علــى النــاس  ( حيــار
61

نفس املرجعمن حاول أن يتجنب احلوادث الىت تؤدي عادة إىل املوت ( كاحلرب والسفر واملرض ) نالته تلك احلوادث ولو صعد إىل السماء . 21
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ليقة : خلق ,  خاهلا : ظنهاخ22
كائن : كثريا ,  رمبا أبصرت رجال صامتا فأعجبك , فَإذا تكلم زاد مقامه ىف عينك أو نقصت قيمته عندك23
86., ص املرجع السابقالدكتور شكرى عياد , 24
نفس املرجع25
نفس املرجع26
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