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  اكتب في أحد الموضوعات التالیة

تعبر أشعار ورقة عن اتجاه دیني كان یعیش في العصر " )١(
اشرح المقولة السابقة في ضوء ما  "الجاھلي قبل ظھور اإلسالم

 .تحفظھ من شعر ورقة
  اإلجابة

الذین عاشوا في  األحناف القلةمن  ،العزى عبد بن أسد بن» ورقة بن نوفل«
 في رصَّتَن امرأ وكان ،خدیجة عم ابن وھو، الجزیرة العربیة قبل ظھور النبي 

 أن شاء ما اإلنجیل من بالعبرانیة فیكتب ؛برانيالِع الكتاب یكتب وكان ،الجاھلیة
على  رضي اهللا عنھا» خدیجة«أطلعتھ السیدة  ،عمي قد اكبیًر اشیًخ وكان ،یكتب

 ، أكد لھم أنھ، فلما استمع إلى النبي  خبر الوحي الذي نزل على رسول اهللا 
من قبل، وذھب یتشوق للیوم  موسى على وتعالى تبارك اهللا أنزلھ الذي الناموس

 لیتني ،جذع فیھا لیتني یا( :باإلبالغ فیتبعھ، وھتف قائال الذي یؤمر فیھ النبي 
اء بھ النبي ج ما بمثل من األنبیاء رجل یأت لم فإنھ !)قومك یخرجك إذ حیا أكون
 وعزم على نصرة النبي عودي إال ، ا،یومغیر أن المنیة  ھا لو كان حی

أصحابھ أنھ رأى لورقة َجنًَّة أو جنتین، في رؤیة  ولقد حدث النبي . عاجلتھ
 .تبشر بدخولھ الجنھ، وأنھ مات على اإلسالم

من حرارة اإلیمان المتوھجة، سجل » ورقة بن نوفل«بكل ما وھب اهللا بھ   
في أشعاره، عظیم اشتیاقھ لیوم إعالن النبأ العظیم في المأل من قریش، وبات 

مع الوحي، لیرى تحقق النبوءة التي یؤمن بھا حق الیقین،  یتلھف ألخبار محمد 
من علو كلمة اإلیمان على أدیان الكافرین، وإشاعة النور اإللھي في الدنى حتى 

  :»ورقة«تستقیم وجھتھا، یقول 
  اوَجُجفي الذكرى َل وكنُت ُتْجلِج
  

 اَجیِشنَّطالما بعث ال مٍَّھِل  
  بعد وصٍف من خدیجَة ٍفْصَوَو  

  
 فقد طال انتظاري یا خدیجا  

  على رجائي ِنْیَتكَّالَم ِنْطَبِب  
  

 روجاأرى منھ ُخ ك أْنحدیَث  
  



  سٍَّق نا من قوِلِتْربما خبَّ
  

 اوَجُعَی أْن ُهَرْكمن الرھبان َأ  
  فینا بأن محمدًا سیسوُد  

  
 جیجالھ َح یكوُن ْنَم ُمِصْخوَی  

  نوٍر في البالد ضیاَء ُرِھْظوُی  
  

 اوَجُمَت أْن َةبھ البریَّ یُمِقُی  
  سارًاھ َخُباِرَحُی ْنى َمَقْلَیَف  

  
 وجاُلُف ُھُماِلَسُی ْنقى َمْلوَی  

  ْمي إذا ما كان ذاُكَتْیاَلَیَف  
  

 وجاُلم ُوُھَلأوَّ ُتفكْن ُتِدِھَش  

   
استطاع شعر الصحابة في المرحلة المكیة أن یواكب " )٢(

اشرح تلك العبارة في ". التي مر بھا المسلمون في مكة ثحدااأل
 .إیجاز مع االستشھاد

  اإلجابة

على قلة ما وصلنا من أشعار تلك المرحلة، إال أنھ من المؤكد أن المسلمین   
وأنھم  األشعار ونفوسھم منفعلة بالقرآن ودعوة الحق،كثیرا من األوائل قد قالوا 

استطاعوا أن یواكبوا أحداث المسلمین في مكة، وأن یتحدثوا عن أجواء المحنة 
ونجد ذلك صریًحا فیما وصل إلینا من أشعار القلِّة المؤمنة التي  التي عایشوھا،

بن  »عبد اهللا بن الحارث«ھاجرت إلى الحبشة، جاءتنا قصیدة الصحابي الجلیل 
على  أمنوا بھا المسلمین بمكة، بعد أن، یراسل سھم قیس بن عدي بن سعد بن

 وعبدوا اهللا ال یخافون على ذلك ،وحمدوا جوار النجاشي ،بأرض الحبشة أنفسھم
، ُیَرغُِّب الدعاة والمستضعفین من المسلمین، أال یقیموا على ما ھم فیھ من ذل أحدًا

  :محنة قریش، وأن ینضموا إلى صف المھاجرین اُألَول
  ًةلغَلَغي ُمنِّع ْنَغلِّا َبیا راكًب

  
 اهللا والدیِن ن كان یرجو بالَغَم  

  ٍدمضطھَّ اِهللا ن عباِدِم امرىٍء وكلَّ  
  

 ومفتوِن مقھوٍر مكَة ِنْطَبِب  
  واسعًة اِهللا نا بالَدْدْجا َوأنَّ  

  
 وِنوالُھ اِةَزْخوالَم لِّالذُّ َني ِمِجْنُت  

  ْزوِخ الحیاِة لِّوا على ُذیُمِقفال ُت  
  

 وِنمأُم غیِر ٍبْیوَع اِتَمفي الَم ٍي  
  وا رُحواطَّ اِهللا ا رسوَلإنا تبعَن  

  
 وعالوا في الموازین النبيِّ قوَل  

  َطَغْوافي القوم الذین  َكعذاَب عْلفاْج  
  

  يوِنطُغُیوا َفُلْعن َیأ َكا ِبوعائًذ  
   

ظھر أثر التوحید في أشعار الصحابة التي تعلن فیھا " )٣(
ھذه القضیة مبینا ھذا األثر ومستشھدا على  تحدث عن" إسالمھا
 .ما تقول



  اإلجابة

یمان تمرًدا وھي في طریقھا لإل أصحاب النبي  قد صاحب حركة نفوسل  
على عبادة اآللھة المزعومة من دون اهللا، فذھبوا یحطمونھا في واقع الحیاة كما 

رجل من بني أنس اهللا بن سعد  »ذباب«فھذا . ھمطمسوھا من سویداء قلوب
فد إلى یثم ، حطمھیف »فراض«ثب إلى صنم كان لسعد العشیرة یقال لھ ی ،العشیرة

   :ھو یقولسلم ولی النبي 
  إذ جاء بالھدى اِهللا رسوَل تبعُت

  
 واِنَھ داِرا ِباًضفرَّ ُتْفلَّوَخ  

  ھفتركُت علیھ شدًة ُتشدْد  ذ
  

 ثاِنَدو َحُذ ُروالدْھ لم یكْن كأْن  
  ُھدیَن أظھَر اَهللا ا رأیُتفلمَّ  

  
 يدعاِن حیَن اِهللا رسوَل ُتْبأَج  

  اناصًر لإلسالم ما عشُت فأصبحُت  
  

 انيَرفیھا كلكلي وِج وألقیُت  
  يِنأنَّ ِةالعشیَر سعَد ٌغِلْبُم ْنفَم  

  
 اِنَف ى بآخَرَقْبالذي َی یُتَرَش  

ا من وشریًف ،بني سلمة اتسیدا من ساد كان» عمرو بن الجموح«وھذا     
 ،ُهُرھَِّطوُی ُھُمیعظِّ »ناةَم«ال لھ َقا من خشب ُیوكان قد اتخذ في داره صنًم ،أشرافھم

یطرحونھ في بعض وفیحملونھ   ھكانوا یدخلون اللیل على صنم أبناؤهفلما أسلم 
: فإذا أصبح عمرو قال ،ا على رأسھًسمنكَّ ،الناس ُرَذحفر بني سلمة وفیھا ِع

 ،فإذا وجده غسلھ وطیبھ ،دا على آلھتنا ھذه اللیلة ثم یغدو فیلتمسھَع ْنَم !مُكَلوْی
 فلما عادو إلیھ كرة أخرى، ،واهللا لو أعلم من یصنع لك ھذا ألخزینھ: ثم یقول 

علیھ ، فعَدْوا )إن كان فیك خیر فامتنع(: سیَفھ علیھ قائال قعّل، وغسلھ وطیبھ
 ُرِذفي بئر من آبار بني سلمة فیھا َع یتبكلب م قرنوهووأخذوا السیف من عنقھ 

سلم أحین  »عمرو«قال ف. أسلم وحسن إسالمھو ،هرشُد ا رآه أبصَرفلمَّ. اسالنَّ
  :من العمى والضالل شاكًرا هللا أن ھداهیذكر صنمھ 

  ْنُكَت ا لْمإلًھ لو كنَت واِهللا
  ْنفي قَر بئٍر وسَط وكلٌب َتْنأَ  
  ْنا مستَدإلًھ اَكَقْلُمِل أٍف  
  ْنَبالَغ وِءُس ْنَع اَكَنْشاآلن فتَّ  
  ْنَني الِمِذ يِِّلهللا الَع الحمُد  
  ْنَیالدِّ اِندیَّ اِقالرزَّ ِبالواِھ  
  ھو الذي أنقذني من قبل أْن  
  ْنَھَتْرأكون في ظلمة قبر ُم  
  



للطالب أن یجیب عن السؤال في ضوء ھذه اإلجابة، غیر ملتزم بنصھا، 
وعلیھ أن یلتزم النصوص الشعریة السابقة أو ما شابھھا من أشعار تلك 

  .مقرر الفرقة الثانیة شعر صدر اإلسالمالفترة مما ورد في 

 والحمد هللا رب العالمین


