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 :إهداء
 فلن اللذين علَّماني  وربَّياني  إلى والدي الفاضلين

وما تحمَّاله من أنسى لهما فضل التعليم والتربية 
، أمدَّ الله في عمرهما وأدام .في سبيل ذلك مشاّق

 .الله عزهما
  َّمراحىىل التعلىىيم  بىىرع إلىىى  ىىل أسىىاتذتي ومعل مىىي

تنشىىيتي تعليمىىي و  لىىم يىىّد روا  هىىدا فىىي الىىذين 
 .وت ويني

  زو تي التي شار تني في الحلو إلى رفيقة الّدرب
 والمر في هذه الحياة

   هبةالرحمن، وثر،عبىىىىىىىىىىىىد :إلىىىىىىىىىىىى أوىىىىىىىىىىىى دي
  ميعا حفظهم اللهويام،الرحمن،

 أهدي هذا العمل
 



 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم



   

      

 ةـــدمـــقــم     



 ِمــــذِــخ

 

  أ

 

 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

 

ووبْ اؼبششوىْ .     وبْ اٌشؼش ِٓ أشذ اٌىعبئً اإلػالُِخ رأصَتا يف اعببٍُ٘خ وطذس اإلعالَ

فهغىا اٌشعىي .لذ اعزغٍىا اٌشؼش أديب اعزغالي يف ؽشهبُ ػذ اإلعالَ واؼبغٍُّت

ٗوّب رؼشَّػىا ثبؽبغبء اؼبمزع ٌذػىرٗ وسعبٌزٗ.وأطؾبث. 

ََِمف اٌشعىي ِىلف اؼبهبدْ أِبَ ٘زٖ اغبٍّخ اإلػالُِخ اؼبغؼىسح اٌيت شٕهب أػذاء     ومل 

فىبْ أوي ِب عبأ ئٌُٗ ٘ى اعزٕفبس  شؼشاء .اإلعالَ، ثً رؼبًِ ِؼهب دبب َزالءَ ووالغ اغببي

ؽغبْ ثٓ صبثذ ووؼت ثٓ ِبٌه وػجذ اهلل ثٓ سواؽخ  ورىٍُفهُ : اٌذػىح اإلعالُِخ وِٕهُ 

هبزٖ اؼبهّخ اػبـَتح،ووبْ ؽغبْ ثٓ صبثذ فبسط ٘زٖ اغبٍّخ،ثً وبْ دبضبثخ اٌظؾُفخ اٌغُبسح 

 وضَتا ِب اٌيت ضبٍذ ٌىاء اإلعالَ ػبٌُب،فظجذ اغبُّ اؼبهٍىخ ػًٍ أػذائٗ،ؽىت أْ اٌشعىي

وبْ َـُت ٌٗ أْ َغزٕشذٖ وَغّغ ِٕٗ،ولذ شؾزد سوػ اٌؼمُذح واإلديبْ مهُ ٘إالء اٌشؼشاء 

:  وأرجبػٗ، أِضبيوشؾٕذ لىافُهُ ثمىح خبسلخ يف ِىاعهخ أٌذِّ شؼشاء لشَش خظىِخ ٌٍٕيب 

ػجذ اهلل ثٓ اٌضثؼشي وأيب عفُبْ ثٓ اغببسس وػشاس ثٓ اػبـبة لجً اػزٕبق اإلعالَ ورىثزهُ 

 .ثؼذ فزؼ ِىخ

َُّغِّذ اٌمجٍُخ وَؼذد ِٕبلجهب،ئىل شؼش ٍَهظ دبفبخش     و٘ىزا ربىَّي اٌشؼش آٔزان ِٓ شؼش 

األِخ،ثً طبس ٌغبٔب ٌؼمُذح ساعخخ يف اٌمٍت،َهبعُ أػذاء اإلعالَ واؼبغٍُّت يف وً ِىبْ 

 .وصِبْ

 :   ووشف اٌشؼش يف خؼُ ٘زٖ اؼبؼشوخ ثُت لىي اإلديبْ واٌىفش ػٓ عُـشح ٔضػزُت ِزٕبلؼزُت

ُّ ػٓ أخىح ئعالُِخ :األوىل ِٕ وُرّضٍَّهب اٌشوػ اإلعالُِخ اؼبزشجِّؼخ ثبٌؼبؿفخ اٌذَُٕخ اٌيت َر

 .رذافغ ػٓ ػمُذح خبٌظخ رذػى ئىل وؽذأُخ اهلل وئىل االعزّبرخ يف اٌذفبع ػٕهب

ُّ ػٓ ػبؿفخ لجٍُخ رؼىظ سوؽب عبٍُ٘خ رغُـش ػٍُهب ٔضػخ لجٍُخ فُهب دػىح ئىل : اٌضبُٔخ ِٕ وَر

َُهذِّد  ٔظشح آؽبخ لشَش واٌزود ػٕهب،واعزٕفبس ٌمىح اٌششن واٌجبؿً ِىاعهخ ػبـش داُ٘ 

 .وعىد ٘زا اٌىُبْ اٌمجٍٍ ثبٌضواي
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غضوح "  ٌمذ طىَّس اٌشؼشـ ثىطفٗ وصُمخ ربسخيُخـ ِؼشوخ وعىد وُبْ  اٌذوٌخ اإلعالُِخ ثؼذ   

،وأطجؾذ "ثٍت لشَظخ"و" األؽضاة:"،وّب عغً ثٕبء ٘زٖ اٌذوٌخ اٌفزُخ ثؼذ غضويت "ثذس

، و اصدادد لىح ثؼذ اٌفزىؽبد،وّب ربىٌذ ئىل دوٌخ "طٍؼ اغبذَجُخ"دوٌخ راد عُبدح ثؼذ 

َّبئف"و"ُؽُٕت"و "فزؼ ِىخ"لىَخ فشػذ وعىد٘ب داخٍُب و خبسعُب ثؼذ  ،وثزٌه "َرجىن"و"اٌ

واوجذ اغبشوخ اٌشؼشَخ اٌذوٌخ  اإلعالُِخ يف وً ِشاؽٍهب ِٓ إٌشأح ئىل أْ طبسد دوٌخ فزُخ 

راد عُبدح ؽبب ٔفىر٘ب وعٍـزهب وعُبدهتب، و دخً إٌبط يف دَٓ اهلل أفىاعب،وأطجؾذ وٍّخ 

 .اهلل ٍ٘ اٌؼٍُب،و وٍّخ اٌزَٓ وفشوا ٍ٘ اٌغفًٍ

 :ئشىبٌُخ اٌذساعخ

وأْ رىىْ     و ثٕبء ػًٍ ِب رمذَ سغجذ أْ َىىْ ِىػىع حبضٍ ػّٓ شؼش غضواد اٌشعىي

 .اٌذساعخ يف اٌشؤَخ واألداح

 ؟ؼببرا اٌشؤَخ   -

   ألْ وً ػًّ فٍت الثذ أْ َزؼّٓ ِىلف اٌشبػش و سؤَزٗ اٌفُٕخ ِٓ خالي ٘زا اؼبىلف          

و رشىٍُٗ اعبّبيل ؽبزٖ اٌشؤَخ ، و ِٓ مث َىىْ ِىلف اٌشبػش ؿبذدا ثبٌؼشوسح ٌشؤَزٗ اٌفُٕخ  

ورىىْ سؤَزٗ اٌفُٕخ ؿبذدح ثبٌؼشوسح ٌٍىُفُخ اٌيت َزشىً هبب ٘زا اؼبىلف رشىُال صببٌُب 

ثمذس ِب َىىْ ٘زا اٌزشىًُ اعبّبيل ؿبذدا ٌٍشؤَخ اٌفُٕخ اٌيت ربذد ثذوس٘ب ِىلف اٌشبػش    

 .شؼشاء اٌذَّػىح وشؼشاء اٌشِّشن: وأػٍت ثبٌشؤَخ ػٕذ اٌفشَمُت. و رفغَتٖ

 :فهٍ ػٕذ اٌفشَك األوي 

 رظىُّس ِزُّض وشبًِ و ِزىبًِ، رظىُّس ال َزغضأ ،وال َأخز عبٔجب وَذع عبٔجب آخش ثً َأخز 

اٌىعىد وٍٗ ثىً وبئٕبرٗ وِبدَبرٗ وسوؽبُٔبرٗ وِؼٕىَبرٗ،ئٔٗ اٌزظىس اٌزٌ ال َأخز اإلٔغبْ 

َََذَػٗ فشدا، وئمنب ...عغّب وَذػٗ سوؽب َََذػٗ صببػخ، وال صببػخ و وال َأخز اإلٔغبْ فشدا و

 .َشاػٍ اٌزىبًِ يف وً شٍء،يف اٌىىْ ويف اإلٔغبْ ويف اغبُبح

   رٕـٍك سؤَخ اؼبغٍُ ئىل اٌىىْ واغبُبح واإلٔغبْ ِٓ خظبئض وِمىِبد سبضً اؼبشعؼُخ 

اٌفىشَخ ٌٍّجبدب واٌزؼبٌُُ اٌيت عبء هبب ٘زا اٌذَٓ اٌؼظُُ ، وثشَّش هبب خبمت األٔجُبء واؼبشعٍُت 

اٌؼبؼبُت ،ودػب ئٌُهب اإلٔغبُٔخ صبؼبء ٌُخشعهب ِٓ ظٍّبد اعببٍُ٘خ ئىل ٔىس اإلعالَ ؿبّذ

 .،ٍ٘ ساَخ اٌزىؽُذ واإلديبْاٌغبؿغ،وجيّغ مشٍهب ربذ ساَخ واؽذح
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 :وٍ٘ ػٕذ اٌفشَك اٌضبين

ٍِّهُ اٌغـؾٍ اٌجغُؾ اٌمبئُ ػًٍ اٌزغبسة اٌشخظُخ واعبّبػُخ    ٔبثؼخ ِٓ ؾبشد رأ

اؼبجبششح،ثؼُذا ػٓ اػبٍفُخ اٌفىشَخ واٌفٍغفُخ إٌبذبخ ػٓ ؿشَك اٌزأًِ اٌفٍغفٍ اٌؼُّك 

واؼبٕـك اٌؼمٍٍ اٌزٌ َزىعً األدٌخ واٌرباُ٘ت وـبزٍف األلُغخ اٌشَبػُخ عبٌىب ؿشَمٗ حنى 

 .ػبمل اؼبُزبفُضَمب وِب وساء اٌـجُؼخ،ِزذسِّعب حنى ػبمل اؼبضً األػًٍ اؼبغزّذ ِٓ اؼبـٍك اجملشَّد

 ؟و ؼببرا األداح- 

    ألْ أداح اٌشؼش ٍ٘ وعٍُخ إٌبلذ اٌيت َىزشف هبب اٌمظُذح،وَزؼشَّف ػًٍ ِىلف اٌشبػش ِٓ 

اٌىالغ،وٍ٘ وزٌه ئؽذي ِمبَُغٗ يف اغبىُ ػًٍ أطبٌخ اٌزغشثخ اٌشؼشَخ،و لذسح اٌشبػش ػًٍ 

وئرا وبٔذ ٌٍفٕىْ وٍهب أدواد  ـ  .رشىٍُهب ػًٍ حنى حيمك ٌٍّزٍمٍ اػبربح و اؼبزؼخ يف آْ واؽذ

 و ِٓ ثُٕهب اٌشؼشـ فاْ ٘زٖ اٌفٕىْ رزّبَض ثأدواهتب ، و زبزٍف أداح اٌشؼشـ اٌٍغخـ ػٓ غَت٘ب،

ألْ اٌٍغخ اٌشؼشَخ ٍ٘ ٘ىَخ اإلثذاع اٌشؼشٌ، وٍ٘ اٌؼالِخ اٌذاٌخ ػًٍ أزّبئٗ ئىل دائشح و

عى٘ش اٌشؼشَخ وعش٘ب يف اٌٍغخ ئْ  فوثبٌزبيل ٌغىَخ يف اؼبمبَ األوي ، طٕبػخْ اٌشؼش وأل.اٌشؼش

 .ِشوسوًا ثبؼبفشدح وأزهبء ثبٌزشوُت اثزذاء ثبٌظىد و

اٌشؼش وأدارٗ؟  ً٘ اٌٍغخ ٍ٘ أداح اٌشؼش وثبٌزبيل ديىٓ ِؼشفُب اٌفظــً ثُت:     وٌٕب أْ ٔزغبءي

 أَ أْ اٌشــؼش يف عى٘شٖ ٘ى اٌٍــغخ رارـــــهب حبُش ال ديىٓ اٌفظـً ثُٕـهّب وثبٌزبيل فال 

 وعــىد ٌٍّؼٌت اٌشؼشٌ خبسط ٔـبق إٌظُ اٌٍغىٌ؟

    و اغبذَش ػٓ أداح اٌشؼش َغىلٕب ؽزّب ٌٍؾذَش ػٓ ثٕبء اٌمظُذح واؼبؼغُ اٌشؼشٌ و 

اٌظىسح اٌشؼشَخ وِىعُمً اٌشؼش، يف لظُذح اٌغضواد،وال خيفً ػًٍ اٌذاسط ِب ؽبزٖ األدواد 

 .اٌفُٕخ ِٓ صببٌُبد ئر ُرؼذُّ واعـخ اٌشؼش و عى٘شٖ

 :أعجبة و دواػٍ اخزُبس اؼبىػىع

 صبٍخ ِٓ األعجبة َٕجغٍ ػٍٍ أْ أشَت ثؼذ رٌه ئىل أْ ِٓ دواػٍ اخزُبسٌ ؼبىػىع اٌذساعخ    

 :أمههب

ا٘زّبٍِ ثذساعخ اٌزشاس اٌشؼشٌ يف طذس اإلعالَ واعزىّبال ؼبششوع ثذأرٗ يف سعبٌخ - 

اٌظىسح اٌجُبُٔخ يف اؼِبذؽخ إٌجىَخ ػٕذ ؽغبْ ثٓ :"اؼببعغزَت يف أدة طذس اإلعالَ اؼبىعىَ  ثـ

اٌزٌ ؽفَّضين ػًٍ االعزضادح واؼُبؼٍ ُلُذِب يف صبغ ٘زا اٌزشاس خظىطب رٍه  ،"صبثذ األٔظبسٌ

 .األشؼبس اٌيت لٍُذ يف اٌغضواد واٌغَتح إٌجىَخ
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َُغّغ"شؼش غضواد اٌشعىي"اؼبشؽٍخٖ ٘ز أْ شؼش-  لجً ٘زٖ -ؽذود ػٍٍّ يف-مل 

ِغزمٍخ رفشدٖ  دساعخ ٌٗ ُرخظَّض احملبوٌخ،وئْ ُعّغ ػّٓ شؼش طذس اإلعالَ ػّىِب،ئرمل

. اال٘زّبَ، واٌجؾش واالعزمظبء ثبٌؼٕبَخ و

 وشؼش اٌغضواد خظىطب ٌمٍ ِٓ اٌؼمىق ِٓ أثٕبئٗ ،ػّىِب" اإلعالَ طذس"أْ شؼش ٘زٖ اٌفزشح- 

لذِبء وبٔىا أَ ؿبذصُت ٔزُغخ رٍه اؼُبغٍَّّبد اؼبزذاوٌخ ِفبد٘ب ثأْ اإلعالَ ولف يف وعٗ اٌشؼش 

رؼٍٓ أٔٗ ال عذوي ِٓ دساعخ ٘زا اٌشؼش  وأػبق ِغَترٗ وثبٌزبيل أطذسوا أؽىبِب ِغجمخ

مل ٍَك شُئب ِٓ اٌؼٕبَخ اٌيت ٌمُزهب أغشاع اٌشؼش األخشي،ومل ٍَزفذ ئٌُٗ «ٌٍُىٔزٗ ولٍزٗ ئر 

ئال اًٌتس اٌُغَت ِٓ اٌذاسعُت اٌزفبربد ػبثشح الرزىبفأ ِغ ِىبٔزٗ يف دَىاْ اٌشؼش اٌؼشيب، وال 

 ػًٍ »"األدة اٌُزُُ"رٕهغ ئىل ِغزىي ًِتٌزٗ يف ؽُبح اؼبغٍُّت ؽىت طؼ أْ َـٍك ػٍُٗ اعُ 

 .ؽذ رؼجَت أعزبرٔب اؼبشؽىَ ػجذ اٌشضبٓ سأفذ اٌجبشب

 ؟فّب ِؼّىْ ٘زا اٌشؼش اٌزٌ أرٕبوٌٗ يف ٘زٖ اٌذساعخ

ُّذُّ ثظٍخ -  ََ ئْ اٌشؼش اٌزٌ اػزُٕذ جبّؼٗ ورىصُمٗ يف ثؼغ األؽُبْ، ٘ى رٌه اٌشؼش اٌزٌ 

   ،اٌيت لٍُذ فُهب اٌىضَت ِٓ األشؼبس دبٕبعجخ اغبشة اٌيت أػٍٕهب إٌيبئىل غضواد اٌشعىي 

 .ػًٍ ِؼبلً اٌىفش واٌششن يف عجًُ ٔشش اٌذػىح اإلعالُِخ إلؽمبق اغبك وئثـبي اٌجبؿً

ئٔٗ رٌه اٌشؼش اٌزٌ واوت ِغبس اٌشعبٌخ احملّذَخ يف أزظبس٘ب وػؼفهب، يف لىهتب - 

وفزىس٘ب،ئٔٗ رٍه اٌىصُمخ اٌزبسخيُخ اٌيت عغٍَّذ وثظذق طىس اعبهبد يف عجًُ اهلل،واالعزّبرخ 

 .يف اٌزؼؾُخ واالعزجغبي يف ػشة أسوع األِضٍخ يف ُِذاْ اٌششف واٌشهبدح

ًَّ ِظب٘ش اٌجـىالد اإلٔغبُٔخ رفبُٔب يف خذِخ -  ًّ اٌزَّ٘يب اٌزٌ خَّذ أع و٘ى رٌه اٌغِّغ

ولذ أدَّي ٘زٖ اؼبهَّخ اٌششَفخ شؼشاُء أفزار َوَلُفىا شؼشُ٘ ػًٍ خذِخ .اٌؼمُذح واؼبجبدب اٌغبُِخ

ؽغبْ ثٓ صبثذ ووؼت ثٓ ِبٌه وػجذ اهلل ثٓ سواؽخ وغَتُ٘ :ودػىرٗ أِضبيو ٔظشح إٌيب

 . ِٓ اٌظؾبثخ سػىاْ اهلل ػٍُهُ أصبؼُت

وّب آصس ٘إالء يف ِؼشوزهُ ػذ لىي اٌىفش واٌششن فشَك ِٓ اٌشَّىاػش سفؼٓ أطىاهتٓ ػبٌُب 

ِؼٍٕبد أْ اٌذفبع ػٓ اٌؼمُذح واٌزود ػٕهب ٌُغذ ِؽىشا ػًٍ اٌشعبي فمؾ ثً ٍ٘ ِهّخ إٌغبء 

 ... وغَتمهبُأصبصخ ثٕذ  ٕ٘ذ واؼبـٍت ػجذ ثٕذ طفُخ:أَؼب،وِٓ أِضبؽبٓ

     ومل رزٕبوي اٌذساعخ شؼش اٌذػىح اإلعالُِخ فؾغت ثً ذببوصهتب ئىل شؼش اغبشوخ اؼبٕبوئخ 

ِٓ َوااَلُ٘ وؽبٌفهُ ِٓ اٌُهىد اغببلذَٓ  َِ ؽبب،واٌيت ٔبطجزهب اٌَؼذاء ِٓ شؼشاء لشَش و

فىبْ أْ أربي . ئىل اؼبذَٕخواؼبزؾغَّشَٓ ػًٍ ِب فبهتُ ِٓ عٍـبْ وعبٖ ثؼذ ٘غشح إٌيب
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ََؼُؼُذُ٘ يف رٌه وَغٕذُ٘ شؼشاء ِشهىسوْ ِٓ لشَش،أِضبي ػشاس ثٓ اػبـبة وػجذ :اعبُّغ  

اهلل ثٓ اٌضثؼشي وأيب عفُبْ ثٓ اغببسس ، و ٘جَتح ثٓ أيب و٘ت، واغببسس ثٓ ٘شبَ ، وأيب ُػضَّح 

ٍُِخ ثٕذ إٌِؼش:اعبّؾٍ، وشىاػشُ٘ أَؼب وِٕهٓ   وِٓ ُػزجخ ثٕذ  ٕ٘ذ وطفُخ ثٕذ ِغبفش وُلَز

ثبٌزغٍت ثأؾببدُ٘ ...،ووؼت ثٓ ألششف،ِشؽت اػبُربٌو ثٓ عىَّاي عجً:شؼشاء اٌُهىد

وأػؾً اٌظشاع .واالػزضاص جببٍُ٘زهُ، فجبدٌىا اؼبغٍُّت ٘غبء هبغبء وفخشا ثفخش وسصبء ثشصبء

 .ثُت اٌفشَمُت ػًٍ أشذٖ

 :اٌذساعبد اٌغبثمخ راد اٌظٍخ دبىػىع اٌذساعخ

     ال أصػُ أٍٔت أوي ِٓ لبَ جبّغ ٘زٖ األشؼبس،ودَسعهب ،ولبَ ثزأطٍُهب ورىصُمهب ِٓ ِظبدس٘ب، 

وػٍٍ أْ أشَت ئىل دساعبد عبثمخ وبٔذ يل ِششذا ودٌُال يف سؽٍخ حبضٍ، ولذ اعزٍهّذ ِٕهب يف 

 .ثؼغ عىأت اٌذساعخ، واعزؼٕذ دبٕهغهب يف ػجؾ ورشرُت اٌىضَت ِٓ ِجبؽش اٌشعبٌخ

 :اٌشعبئً واألؿشوؽبدوِٓ ٘زٖ  

،دثٍىَ اٌذساعبد اٌؼٍُب،ئششاف األعزبرح ػبئشخ ػجذ حملّذ اٌشاؤذٌ:اٌظؾبثخ اٌشؼشاء- 1

 .1975َاٌشضبٓ،داس اغبذَش اغبغُٕخ ثبٌشثبؽ، 

،وّب رٕبوي ِىػىع دوس اٌشؼش يف ِؼشوخ اٌذػىح اإلعالُِخ أَبَ اٌشعىي : واٌيت رٕبوي فُهب

. اٌظُِّؾجخ واٌشؼش،وؿجمخاٌظؾبثخ اٌشؼشاء،واإلعالَ واٌشؼش واؼبغزىي اٌفٍت ٌٍشؼشاء اٌظؾبثخ

ولذ رىلف اٌشاؤذٌ يف حبضٗ ػًٍ اعبىأت إٌظشَخ ومل َزوش منبرط شؼشَخ ٌٍظؾبثخ، وّب 

وّب أٔٗ مل َؼشع .أٔٗ مل َشش ػًٍ شؼشاء  اٌششن اٌزَٓ دافؼىا ػٓ لشَش وػمُذهتب اٌىصُٕخ

 .ئىل شؼش اغبشة يف رٍه اٌفزشح ػًٍ اإلؿالق

،صبغ وربمُك، ػجذ اهلل ؽبِذ شؼش اٌذػىح اإلعالُِخ يف ػهذ إٌجىح واػبٍفبء اٌشاشذَٓ- 2

اغببِذ، ثاششاف األعزبر ػجذ اٌشضبٓ سأفذ اٌجبشب، و٘ى حبش ِمذَ ًٌُٕ اٌشهبدح اٌؼبٌُخ ِٓ 

، 1981واٌزٌ ؿجغ ؤشش عٕخ .1971َوٍُخ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ثبٌشَبع،ٔشش ِإعغخ اٌشعبٌخ،

، وٍ٘ دساعخ  عبدح وِغزفُؼخ ؽىي اٌشؼش  "اٌشؼش اإلعالٍِ يف طذس اإلعالَ:"ثؼٕىاْ عذَذ

 :اإلعالٍِ رٕبوي فُهب

مث رٕبوي " لٍخ اٌشؼش ، ػؼفٗ، ػُبػٗ" ِظبدس اٌشؼش اإلعالٍِ، لؼبَب ؽىي اٌشؼش اإلعالٍِ

ٌغخ وأعٍىة ٘زا اٌشؼش، ِؼبُِٕٗ وأغشاػٗ،ورـشَّق ئىل شؼش اغبشة وربذس ػٓ األٔبشُذ 

اغبّبعُخ واؼبـىالد ِٓ لظبئذ  ثؼغ اٌغضواد وفزؼ ِىخ ِضال، وأشبس ئىل شؼش ؽشوة اٌشدح، 

 .وّب رٕبوي ثؼغ شؼشاء طذس إلعالَ  اؼبشهىسَٓ وأشبس ئىل ثؼغ لظبئذُ٘
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ولذ أػبٔزٍت ٘زٖ اٌذساعخ يف اٌىضَت ِٓ عىأت سعبٌيت خظىطب يف ِىلف اإلعالَ ِٓ اٌشؼش 

 .وأعجبة ػُبع اٌشؼش اإلعالٍِ، وثؼغ اػبظبئض اٌفُٕخ ٌشؼش ٘زٖ اٌفزشح

،سعبٌخ ِبعغزَت،وٍُخ اِداة شىلٍ سَبع أضبذ: شؼش اٌغَتح إٌجىَخ،دساعخ رىصُمُخ-3

 .1987َعبِؼخ اٌمب٘شح 

ِىلف اإلعالَ ِٓ اٌشؼش، وشؼش اٌغَتح ثُت اٌشواَخ واٌزذوَٓ، وسواح شؼش :و لذ رٕبوي فُهب

اٌغَتح إٌجىَخ، وظىا٘ش اٌزشىَٗ وإٌمض يف شؼش اٌغَتح وبٌٕؾً واٌىػغ واػبٍؾ واٌزذاخً 

 .واٌؼُبع واٌزشن ورىصُك شؼش اٌغَتح

َُِشِش ئىل شؼش اٌغضواد ئال أٔٗ أشبس ئىل اٌىضَت ِٓ  ِظبدس ٘زا    وػًٍ اٌشغُ ِٓ أْ اٌجبؽش مل 

َّ اٌؼىدح ئٌُهب وٌمذ .اٌشؼش اٌزبسخيُخ واألدثُخ ووزت اٌغَت و اؼبغبصٌ ،األِش اٌزٌ عّهً ػٍ

أفبدرٍت ٘زٖ اٌشعبٌخ وضَتا يف اٌزىصُك واٌزأطًُ واٌزؼشف ئىل اٌىضَت ِٓ اٌظىا٘ش  اٌغٍجُخ 

 .اٌيت اػزىسد شؼش ٘زٖ اٌفزشح
،دَجٍىَ اٌذساعبد اٌؼٍُب يف ودساعخ صبغ ورىصُك:شؼش اغبشة يف اٌغَتح إٌجىَخ الثٓ ٘شبَ- 4

ِظـفً َذوص،ئششاف األعزبر ئدسَظ ثٍٍُّؼ،وٍُخ اِداة واٌؼٍىَ :األدة اٌمذمي 

 .1996َ-1995اإلٔغبُٔخ،عبِؼخ ؿبّذ اػببِظ،أوذاي، اٌشثبؽ ،اؼبٍّىخ اؼبغشثُخ،

صبغ أشؼبس اغبشة يف اٌغَتح إٌجىَخ ودساعخ ٔظُخ ألشؼبس اغبشة يف اٌغَتح :ولذ رٕبوي فُهب

 .إٌجىَخ، وّب رٕبوي اػبظبئض اٌؼبِخ يف اٌجٕبء واؼبؼبين واٌٍغخ واٌظىس اٌشؼشَخ

     و اغبمُمخ أْ ٘زٖ اٌذساعخ وئْ مل رىٓ شبٍِخ ئال أهنب رىلفذ وضَتا ػٕذ شؼش اغبشة يف 

اٌغَتح إٌجىَخ، وأشبس اٌجبؽش يف دساعزٗ اإلؽظبئُخ ئىل أٌفبف اٌذاٌخ ػًٍ اغبشة واٌغالػ 

 .ولذ اعزؼٕذ هبب يف ٘زا اجملبي خظىطب يف اعببٔت اإلؽظبئٍ...واػبًُ

  :وِٓ اؼبإٌفبد واٌىزت

،ِٕشىساد ثىٔخ ٌٍجؾىس واٌذساعبد،  دساعخ ِىػىػُخ فُٕخ، عؼذ ثىفاللخ: شؼش اٌظؾبثخ- 1

 َ 2007ػٕبثخ ،اعبضائش، 

،دَىاْ اؼبـجىػبد حملّذ ِهذاوٌ: أغشاػٗ وخظبئظٗ اٌفُٕخشؼش اٌغضواد أَبَ اٌشعىي - 2

 .2009َاعببِؼُخ، اعبضائش،

ولذ أشبسد اٌذساعزبْ اٌغبثمزبْ ئىل لؼبَب ٔظشَخ ِزذاوٌخ يف اٌشؼش اإلعالٍِ، وئىل رشاعُ 

 .ثؼغ اٌشؼشاء اؼبخؼشُِت، ووزا خظبئض شؼش ٘زٖ اٌفزشح وثؼغ ظىا٘شٖ
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 :وِٓ اٌظؼىثبد اٌيت واعهزٍت     

أْ شؼش اٌغضواد وبْ ِجضىصب وِزٕبصشا يف صٕبَب وزت اؼبغبصٌ واٌغَت واٌزبسَخ واٌـجمبد،فبب - -

 ػٍُّخ صبؼٗ ِٓ صٕبَب ٘زٖ اؼبظبدس ورىصُمٗ وربمُمٗ،وِٓ اٌظؼىثخ دبىبْ فظً َّػغَّش ػً

اعببٔت األديب ػٓ اعببٔت اٌزبسخيٍ ،وال خيفً ػًٍ  أؽذ ِذي صمً ٘زٖ اؼبهّخ اٌيت رىاعٗ 

 .اٌجبؽش ؽُت َزظذي ٌذساعخ  ِضً ٘زا اؼبىػىع اٌزشاصٍ دبخزٍف ِؼبُِٕٗ وئشىبالرٗ

أْ ِؼظُ ٘زٖ اٌشؼش وبْ ػجبسح ػٓ ِمـىػبد وأساعُض وأثُبد ِزٕبصشح ٕ٘ب و ٕ٘بن، وٌُظ - 

 .لظبئذ وبٍِخ، فبب عؼً ِهّيت ػغَتح يف اٌزؼبًِ ِؼهب أصٕبء سؽٍخ اٌجؾش واالعزمظبء

ٔذسح اٌذساعبد اٌغبثمخ يف اؼبىػىع ثبعزضٕبء ِب روشد آٔفب، وأؼذاَ صبغ ٘زٖ األشؼبس يف - 

ِذؤخ واؽذح فبب عؼٍٍت أػىد ئىل اٌىضَت ِٓ اؼبظبدس اٌزبسخيُخ ووزت اٌغَت واؼبغبصٌ 

 .واالخزُبساد اٌشؼشَخ واؼبظبدس األدثُخ ِٓ دواوَٓ وِؼبعُ ووزت أدثُخ ِزٕىػخ

ِؼظُ شؼش اٌغضواد شأٔٗ شأْ شؼش اٌغَتح إٌجىَخ ػّىِب ئر َؼزىسٖ يف اٌىضَت ِٓ األؽُبْ - 

اٌزشىَٗ وإٌمض وبٌىػغ وإٌؾً، واػبٍؾ واٌزذاخً واٌؼُبع واٌزشن فبب جيؼً ِهّخ اٌجبؽش 

رزؼضش يف أزمبء اٌشؼش اعبُذ ِٓ ٘زا اٌغش واٌغُّت، ووبْ ٌغُبة اٌزؾمُك ؽبزٖ األشؼبس  ػمجخ 

وإودا ولفذ ؽغشح ػضشح أِبٍِ وأِبَ اٌىضَت ِٓ اٌجبؽضُت لجٍٍ ،وعؼٍذ ِٓ اال٘زّبَ ثشؼش 

 ".شجٗ ِغزؾٍُخ"٘زٖ اٌفزشح ِهّخ  ػغَتح أو

 :     وثغُخ دساعخ ٘زا اؼبىػىع اٌزشاصٍ واإلؽبؿخ دبؼظُ ِـبٌجٗ وػؼذ ٌٗ اػبـخ اٌزبٌُخ

 :خـخ اٌجؾش

 :    رىصػذ دساعيت ثُت عضئُت

 :اعبضء األوي

ورىصَّع ٘زا اعبضء ػًٍ  .     رىعَّهذ ػٕبَيت فُٗ ؽىي دساعخ شؼش اٌغضواد يف اٌشؤَخ واألداح

 :طبغخ فظىي

ِفهىَ اٌشؤَخ :     أششد يف اٌفظً األوي،و٘ى فظً سبهُذٌ  ئىل صبٍخ ِٓ اٌمؼبَب ٌؼً أمههب

وؽمُمخ اٌشؤَخ اإلعالُِخ ٌٍخبٌك واٌىىْ  واإلٔغبْ و اغبُبح، واٌشؤَخ اعببٍُ٘خ ٌٍخبٌك 

واٌىىْ واإلٔغبْ واغبُبح، وّب أششد ئىل اٌؼمُذح اٌىصُٕخ اؼبٕزششح آٔزان ِٓ ػجبدح األطٕبَ يف 

 .اٌمجبئً اٌؼشثُخ،واٌذَبٔبد األخشي لجً ؾبٍء اإلعالَ
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ؿٍٍُخ،غضٌُخ :ثٕبء لظُذح اٌغضواد ،ِٓ ؽُش اؼبمذِخ ورٕىػهب:    ورٕبوٌذ يف اٌفظً اٌضبين

،واٌزخٍض يف ٘زٖ اٌمظُذح ِغ منبرط ..اٌشُت واٌشجبة ، وطف اٌـُف، وطف اًٌٍُ واؽبّىَ

 .وأِضٍخ، وأخَتا أششد ئىل ؽغٓ اػببسبخ وأٔىاػهب يف ٘زٖ اٌمظُذح ِغ منبرط وأِضٍخ

    أِب اٌفظً اٌضبٌش فمذ خظظزٗ ٌٍؾذَش ػٓ  ثؼغ اٌظىا٘ش اٌٍغىَخ يف شؼش اٌغضواد ،ووبْ 

 .أٌفبف اغبشة وظب٘شح االلزجبط ِٓ اٌمشآْ اٌىشمي: اٌزشوُض ػًٍ ظب٘شرُت ثبسصرُت مهب

اٌظىسح اٌشؼشَخ يف شؼش اٌغضواد، وسوضد ػًٍ اٌزظىَش :   وّب رٕبوٌذ يف اٌفظً اٌشاثغ

اٌجُبين يف ٘زا اٌشؼش، فأحملذ ئىل اٌظىسح االعزؼبسَخ فبٌظىسح اٌزشجُهُخ فبٌظىسح 

 .اٌىٕبئُخ،وأششد ئىل ثالغخ ٘زٖ اٌظىسح اٌشؼشَخ وذبٍُبهتب يف شؼش اٌغضواد

    ويف اٌفظً  اػببِظ رٕبوٌذ ِىعُمً شؼش اٌغضواد ِٓ خالي ثؼغ اٌظىا٘ش اؼبىعُمُخ 

دساعخ اٌجؾىس اٌشبئؼخ واؼبزذاوٌخ يف ٘زا اٌشؼش ، وسوضد يف : اٌجبسصح يف ٘زا اٌشؼش ٌؼً أمههب

اٌزظشَغ، واعبٕبط وثؼغ :اٌمبفُخ ػًٍ ؽشف اٌشوٌ،وّب رٕبوٌذ يف اؼبىعُمً اٌذاخٍُخ

 .اٌؼشوساد اٌشؼشَخ

 :اعبضء اٌضبين

ِظبدس ٘زا اٌشؼش :     وأفشدرٗ  عبّغ ِذؤخ شؼش اٌغضواد، وخظظذ ٌٗ ِذخال رٕبوٌذ فُٗ

اٌزبسخيُخ واألدثُخ، وربذصذ فُٗ ػٓ اٌشؤَخ اٌمشآُٔخ ٌٍشؼش وِهّزٗ،مث اٌشؤَخ إٌجىَخ 

، وسرَّجذ اٌغضواد ؽغت رغٍغٍهب ٌٍشؼش وِهّزٗ،وّب رٕبوٌذ ِب لًُ ِٓ أشؼبس يف غضواد إٌيب

اٌضٍِت،واعزجؼذد رٍه اٌغضواد اٌيت مل َرؾِى أشؼبسا، وِهذد ٌىً غضوح دبٍخض ربسخيٍ 

 .ـبزظش ؽىي وً غضوح، وّب رشصبذ ٌشؼشاء وً غضوح

 .    واعزخٍظذ يف اػببسبخ ِب أزهذ ئٌُٗ اٌذساعخ ِٓ ٔزبئظ

ًِّ دساعيت ثفهبسط فُٕخ ـبزٍفخ ٌٍذساعخ و اؼبذؤخ ، وفهشط اَِبد وفهشط    وؽشطذ أْ أر

 .... األؽبدَش وفهشط اٌجؾىس ، وفهشط األثُبد اٌشؼشَخ، وفهشط رشاعُ اٌشؼشاء 

 ِٓ اغبىادس اٌزبسخيُخ اٌزٌ َزخزػٓ ِٕهظ اٌذساعخ فأٍت آصشد اؼبٕهظ اٌزبسخيٍ        وأِب

واالعزّبػُخ واٌغُبعُخ وعًٍُخ ٌزفغَت األدة ورؼًٍُ ظىا٘شٖ وخظبئظٗ،وَشوِّض ػًٍ ربمُك 

،ولذ أفبدين وضَتا يف صبغ إٌظىص ورىصُمهب ثبعزؾؼبس ثُئخ األدَت واٌشبػش وؽُبهتّب

اؼبٕهظ اٌىطفٍ وّب اعزؼٕذ ة.ودساعخ اٌزشاس اٌشؼشٌ وربمُمٗ ِٓ ِظبدسٖ اٌزبسخيُخ واألدثُخ

اؼبٕهظ   مث َزجؼهب ثبٌزؾًٍُ دوْ أْ ديٕؼٍت رٌه ِٓ اٌٍغىء ئىل ،اٌزؾٍٍٍُ اٌزٌ َظف اٌظب٘شح 

ػخ ِٓ ورفغَت اٌجُبٔبد ِٓ خالي رفغَت ِبرؼُٕٗ األسلبَ اجملُ  اٌزٌ َشوض ػًٍ اإلؽظبئٍ



 ِمــــذِــخ

 

  ؽ

 

يف عىأت وضَتح وِزؼذدح ِٓ دساعيت ٌشؼش اٌغضواد خظىطب يف عشد إٌغت اؼبئىَخ ٔزبئظ 

 .اؼبخزٍفخ وسطذ ثؼغ اٌظىا٘ش اٌجبسصح يف ٘زا اٌشؼش

 :ٍِؾىظخ

ٌمذ اخزشد ػّذا أْ ألذَ اٌذساعخ ػًٍ اعبّغ ػًٍ خالف ِب َشَت ئٌُٗ ػٕىاْ األؿشوؽخ 

الػزمبدٌ أْ اٌذساعخ ؽشَخ ثبال٘زّبَ، وألهنب ُرؼذ اؼبشآح اٌيت رؼىظ عهذ اٌجبؽش اغبمُمٍ 

ّْ اعببٔت اٌزىصُمٍ ػًٍ  ورجٍىس شخظُزٗ ثظذق،وّب رربص ثظّبرٗ عٍُخ يف ػٍّٗ األوبدديٍ  وأ

 .أمهُزٗ َأيت الؽمب

 اٌيت اعببدحأْ رىىْ دساعيت ٘زٖ ؽٍمخ رؼبف ئىل عٍغٍخ اٌذساعبد  خزبِب وئين ألسعى     

ُرضشي رظىَجبد اٌغبدح األعبرزح أػؼبء أْ  وئْ أٍٍِ ٌىؿُذ يف ،ا٘زّذ ثزشاصٕب اٌؼشيب اٌمذمي 

اٌٍغٕخ اٌؼٍُّخ اؼبىوىي ئٌُهب أِش ِٕبلشخ ٘زٖ اٌشعبٌخ دبخزٍف ِجبؽضهب ، وأْ رغٍؾ األػىاء 

اٌىبشفخ ػًٍ ِب َؼزىس٘ب ِٓ عىأت لظىس ال خيٍى ِٕهب أٌ ػًّ ثششٌ ، وِب ِٓ سَت يف أْ رٌه 

ِّب هبب ئىل شىً أِضً لذس  عُزُؼ يل فشطخ شبُٕخ ٌزظىَجهب ورذاسن ِب فُهب ِٓ ٔمض ، ُسل

 .عجؾبٔٗ ورؼبىلاإلِىبْ ، واٌىّبي ػببٌك اٌجشش 

َّ اٌزٕىَٗ دبغهىداد أعزبرٌ اؼبششف األعزبر اٌذوزىس  ٍٍَُّ ػٍ    وواعت االػزشاف ثبعبًُّ 

ؽغٓ وبرت وثزىعُهبرٗ إٌَتح وٍِؾىظبرٗ اٌذلُمخ سغجخ يف أْ رىىْ ٘زٖ اٌذساعخ ػّٓ 

 .اٌذساعبد اعببدح واؼبزأُٔخ ٌٍزشاس ، فشىش اهلل عؼُٗ وعذد خـبٖ وأٔبس دسثٗ

و٘زا اٌىاعت أَؼب جيؼٍٍت ألذَ وٍّخ شىش ِفؼّخ ثأظبً ِؼبين اٌىفبء واٌزمذَش ٌألعزبر 

اٌذوزىس غغبْ غُُٕ ِٓ وٍُخ اِداة واٌؼٍىَ اإلٔغبُٔخ جببِؼخ دِشك ثبعبّهىسَخ اٌؼشثُخ 

 .اٌغىسَخ ثظفزٗ ِششفب ِغبػذا ػًٍ األؿشوؽخ

 أرىعٗ خببٌض اٌزؾُخ  -دوْ اعزضٕبء-ىل أعبرزيت األفبػً أػؼبء عبٕخ اؼبٕبلشخ صبُؼب    وئ 

ووافش االِزٕبْ وفبء اعزهبدُ٘ يف رزجغ دلبئك ِب وسد يف عهذ اؼُبِمً اٌزٌ ،اؼبمشؤخ ثؼُّك اٌشىش

 .  ثُت أَذَهُ

،وأخض ِٕهُ  ثبٌزوش اٌـبٌت  وً ِٓ لذََّ يل َذ اٌؼىْ وٌى ثىٍّخ ؿُجخأشىش     وِغه اػبزبَ

طبحل صَزىين ِٓ عبِؼخ لغٕـُٕخ،وأخٍ ِشصوق لجبٍٍَ ِذَش دبزىعـخ ػُت وششخ،واألعزبر 

 و٘ى ويل ،وهلل األِش ِٓ لجً وِٓ ثؼذشبوش ٌمّبْ ِٓ عبِؼخ اٌؼشيب ثٓ ِهُذٌ ثأَ اٌجىالٍ،

 . اٌزىفُك واٌؼبطُ ِٓ اٌضًٌ واؽببدٌ ئىل عىاء اٌغجًُ
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 :الرؤيةمفهوم  

 :إشكالية املصطلحنظرة يف 

 :مدلول الرؤية يف اللغة -1

جاء يف لسان العرب      
1
الرؤية بالعني تتعدى إىل مفعول واحد، ومبعىن العلم تتعدى إىل :رأى" 

وأما النظر بالعني والقلب،:الرؤية:َرَأى َرْأًيا و ُرْؤَيًة وَ َراَءًة و َرْأَيًة،وقال ابن سيده:مفعولني،يقال

وقد جاء الرؤيا يف :فما رأيته يف منامك،ورأى يف منامه رؤيا ومجعها ُرًؤى، قال ابن بري:الرُّْؤَيا

 :2اليقظة، قال الراعي

 ُفرررررَهاُ ُه َوَهررررر َّ للرُّْؤيرررررَا َفَكبَّرررررَر

  
 َيُلوُمَهررررا َقْبررررُل َكرررراَن َنْفًسررررا ّوّبشَّررررَر

   

 .3چ       ...ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ...چ :وعليه فسر قوله تعاىل

 :قال وعليه قول أيب الطيب

ََ َأْحَلررررررررم َفرررررررري الُعُيرررررررروَن َمررررررررَن الَغَمرررررررر         َو ُرْؤَيررررررررا

   

ّّ الرؤيرا مبصردر ايلميرة   برل تقرً مصردًرا للبصررية          ": قال ابرن هشرام    ، خالًفرا  "وال خترت

 . 4چ       ...ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ...چ: للحريري وابن مالٍك ، بدليل 

وإن كانت . فأما الرؤيا يف العني ، فال أعرفها  ": وقال ابن جين ، هي رؤيا عني: باس قال ابن ع 

 ." قد جاءت فشاذة

أول موقً العني علم الصورة نظر ، ومعرفة خربهتا ايسية بصر ، ونفوذه إىل حقيقتها :وقيل    

  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ:رؤية ، فالبصر متوسط بني النظر والرؤية كما قال سبحانه وتعاىل 

چڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤڤ
5
. 

                                                           
 ومهسسة العريب التراث إحياء العبيدي، ار الصا ق وحممد الوهاب عبد أمني تصحيح لسان العرب،:ابن منظور -1

  "ى أ ر"ما ة   .1991، ألوىلا الطبعة ،لبنان، العريب،بريوت التاريخ
مجعه وحققه راينهرت فابريت ، ار النشر فرانتس شتاينر بفيسبا ن،املعهد األملاين لألحباث : يوان الراعي النمريي - 2

 959ص ،1991الشرقية،بريوت،
  11سورة اإلسراء، اآلية  -3
  11سورة اإلسراء،اآلية  -4
  199سورة األعراف، اآلية  -5
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 :الرؤية والرؤيا يف النقد العريب ايديث -9

متأنية يف ضوء النقد العريب ايديث  قراءة تقدمي أحد النقا  املعاصرينحاول       

  ة،وهي يف الفن املا ة، فذهب إىل أن الرؤية يف اللغة تعين النظر بالعني اجملرَّللمصطلحني

ختّ اجملتمً والفر  معا،يضاف إىل ذلك موقف  ،ومن الواقً الوثائقية اليت يعكسها الفنان

 :،وهي ترتكز علم ثالثة حماور رئيسةاجلمالية لتلك الرؤية املبدع وطرائق تشكيله

 .إطار ايواسضمن  يدخليتمثل احملور األول يف القضايا الذاتية اليت يعكسها الشاعر و -أ

ية الفنية عموما وعلم التركيز علم البن ويتمثل يف اكتشاف طبيعة الشكل اجلمايل ويتم -ب

 .الصورة الفنية خصوصا

 .ويتمثل يف  راسة موقف الشاعر من حميطه -جر

القدرة علم النفاذ إىل جوهر :،وهي يف تعريفه هلااجلانب املقابل للرؤيةفهي وأما الرؤيا         

 عيا بقدر ما تكون الرؤياوا يكون هذا النفاذ عميقا وبقدر ما.اعية واإلنسانيةالعالقات االجتم

التجربة  متتني قوة الرؤيا ووضوحها، منها ناَ عناصر عديدة تشترَ يفوه،مةعميقة وقيِّ

 ...الفلسفي املتكامل قفاملوو التجربة الشعرية،وايياتية،

هذا التصور عند اإلنسان ارتأيت أن أعرض  ، جليا يف أشعار الغزواتوحىت تتضح الرؤية       

أنين ال أمهل  هذا التصور الذي ، كما  له يف شعرهثَّاملشرَ ومتاستلهمه الشاعر  اجلاهلي وكيف

له يف شعره  فاعا عن  ينه ومتثَّ وكيف هنل منه الشاعر املسلم ،جاءت به تعاليم الدين اإلسالمي

 .؟وعقيدته

 :اجلاهلية للخالق و الكون و اإلنسان و ايياة رؤيةال:أوال

للحياة والكون واإلنسان من جمر  تأملهم السطحي البسيط القائم علم تنبً رؤية اجلاهليني      

التجارب الشخصية واجلماعية املباشرة،بعيدا عن اخللفية الفكرية والفلسفية الناجتة عن 

طريق التأمل الفلسفي العميق واملنطق العقلي الذي يتوسل األ لة والرباهني وخمتلف األقيسة 
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مل امليتافيزيقا وما وراء الطبيعة،متدرِّجا حنو عامل املثل األعلم الرياضية سالكا طريقه حنو عا

ثناء أنس الوجو :املستمد من املطلق اجملرَّ  علم حد  تعبري األستاذة
1
. 

وإن مل تدل هذه الرؤية التجريبية للكون واإلنسان وايياة عند العريب اجلاهلي علرم خلرل         

الغربيررون علررم أهنررا طبيعررة متأصررلة يف الذهنيررة    يف العقررل العررريب كنررذاَ،حىت وإن أصرررَّ   

والواقً يكذِّب مزاعم الغربيني ومن حذا حذوهم من املستشرقني احملدثني،و ايقيقة أن .العربية

تلك النظرة املا ية عند العرب اجلاهليني إمنا كانت نتاج عوامل وظروف طبيعية وبيئية عايشرها  

 .ر اإلسالمالعريب ،ومن َثمَّ تشكَّلت رؤيته قبل ظهو

والذي يعو  إىل نصوص الشعر العريب القدمي فإنه يعثر علم عبارات وظفها الشاعر العرريب       

 .القدمي يف مستواها السطحي بعيدا عن  الالهتا الفلسفية التأملية العميقة

لقد كان تصوره لظاهرة املوت بسيطا وسطحيا،والنصوص النثريرة والشرعرية القد رة تقروم         

 :لم بساطة هذا التصور وسطحيته،ومن أمثلة ذلك ما قاله ُقس بن ساعدة األيا يشاهدا ع

 بصرررررررررررائر لنرررررررررررا القررررررررررررون مرررررررررررن الرررررررررررذاهبني يف

   
 مصرررررررا ر هلرررررررا لررررررريس للمررررررروت مررررررروار ا رأيرررررررت ملرررررررا

   
 واألكرررررررابر األصرررررررا ر  ضررررررري حنوهرررررررا أهلررررررري ورأيرررررررت

   
 صرررررررائر القررررررروم صرررررررار حيرررررررث الحمالرررررررة أين أيقنرررررررت

   

هري بن أيب ُسلمم ومن النصوص الشعرية قول ز
2

 :يف بيته الشهري

 ُتَصررْب مررن عشررواء خرربط املنايررا رأيررت

  
 َفَيْهررَرم   ُيَعمَّررْر ُتخَطرر ْ  ومررن ُتَمْتررُه

   

وقول أيب ذؤيب اهلذيل
3
: 

 أظفارهررررررا أنشرررررربْت املنيَّررررررة وإذا

  
 التنفررررررً متيمررررررة كررررررلَّ ألفيررررررت

   

 :وقول عنترة

                                                           
 مصر، االجتماعية، القاهرة، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية و قراءة يف ثقافة العرب قبل اإلسالم،:الوجو ثناء أنس  - 1

  11،ص1002،الطبعة األوىل
 مجعه وحققه محدو طماس، ار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيً، بريوت،الطبعة الثانية: يوان زهري بن أيب سلمم - 2

 01،ص9115
 140،ص1999شرح وتقدمي سوهام املصري، نشر املكتب اإلسالمي،الطبعة األوىل،:ب اهلذيل يوان أيب ذؤي - 3
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 كررررأنين اُيترررروف خترررروِّفين وبكَّرررررْت

  
 مبعرررزل ايتررروف  ررررض عرررن أصررربحُت

   

 منرررررررررهل املنيرررررررررة إن فأجبترررررررررها

  
 املنرررررررهل بكرررررررأس ُأسرررررررقم أن البررررررردَّ

   

 ":ثناء الوجو "وقد انبنت رؤيتهم علم ثالثة حماور ، كما ذهبت إىل ذلك األستاذة 

كون هذه الرؤية رؤية تشاؤمية ذات طابً تأزمي  يل كرثريا إىل االنفعرال مبعنراه الفلسرفي      -1

م جماهبة الزمان  ون املكان،فاملكان ثابت متغري والزمران ثابرت و ائرم    الوجو ي،ومرجً هذا النأز

التسلط والتفلُّت والرَّو ان والنتيجة ايتميرة هري وقروع اإلنسران يف برهر اهلرم والقلرق وايرزن         

 .واالنفعال،وترقب مأساة املوت  ومنا أمل يف النجاة

ومهوم ايياة اليوميرة،و وام  كون هذه الرؤية هي رؤية ذاتية تستغرقها التفاصيل اجلزئية  -9

،أو حماولة تكروين  "اجملهول"االنشغال باملاضي يف مواجهة املستقبل  ون استشراف كبري هلذا اآليت

 .رؤية كونية شاملة

كون هذه الرؤية ذات طبيعة انفعالية،أي أهنا تأخذ  ائما وضعية املنفعل  ائمرا يف مواجهرة    -3

تقف من ايياة والكون موقف املتلقي ال موقف اجلردل  الفاعل ،وبالتايل فإن عقلية العريب كانت 

"ماركس"و"هيجل"والصراع واحملاورة اإلجيابية علم النحو الذي يراه كل من 
1
. 

هذا من الناحية العقلية،أمَّا مرن الناحيرة االقتصرا ية فقرد اقترنرت رؤيرة اإلنسران العرريب             

لعريب نفسره جمرربا علرم التعراي  يف     للعامل وايياة بالطبيعة اجلغرافية القاسية حيث وجد ا

هذه الظرروف ايياتيرة البئيسرة بعيردا عرن حيراة الرفراه والرخراء واالسرتقرار نظررا للبيئرة            

 .الصحراوية اجلافة اليت ال تبعث علم األمل واستشراف املستقبل

ناء وأمَّا من الناحية السياسية فإنه ال يوجرد كيران جيمرً القبائرل العربيرة املشرتتة باسرتث             

النظام القبلي الذي يقوم أساسا علم العصبة اليت تقتضي علرم أفررا  القبيلرة الواحردة املصرري      

والدفاع عن أفرا ها يف حال ايررب   ،املشترَ وضرورة التضامن والتآزر للذو  عن مصاحل القبيلة

 .يف حال السلم اوالتغين بأجما ه
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تم علم اإلنسان العريب أن يضً نفسره  رت   إن واجب الوالء للقبيلة واالنتماء لسلطاهنا حي      

لقد جسَّد الشاعر اجلاهلي هرذا املعرىن   .إمرهتا،فيبذل الغايل والنفيس  فاعا عن كياهنا ووجو ها

ر عنه تعبريا صررحيا،حيث امنحرت ذاتيتره وفر يتره يف قالرب القبيلرة،وتوارت       أ ا جتسيد وعبَّ

وهرذا مرا رامره    . ه واجرب االنتمراء والروالء   شخصيته وراء سلطان القبيلة النافذ،وهذا ما يقتضي

 ريد بن الصمة يف بيته الشهري الذي يقول فيه
1
: 

 َ رررَوْت إ ْن َ زيَّرررَة َمرررْن إالَّ َأَنرررا َوَمرررا

  
 َأْرَشرررررد َ زيَّرررررُة ترُشرررررْد َوإ ْن َ َوْيرررررُت

   

 :لغةاجلاهلية مفهوم  -أ

ور  يف لسان العرب البن منظور      
2
: 

إذا أظهر :قد َجه َله،فالن َجْهال وَجَهالة،وَجه ل عليه،وجتاهلجهل،اجلهل نقي  العلم،و«

عده :واستجهله ، أرى من نفسه اجلهل،وليس به:جتاهل :وعن اجلواهري.اجلهل،عن سيبويه

أن تفعل فعال بغري علم،ويف :واجلهالة....أن تنسبه للجهل:والتجهيل،جاهال واستخفه أيضا

واملعروف من كالم : ،قال مشر»"ا فعليه إمثهمن استجهل مهمن" :حديث ابن عباس أنه قال

»ولكن اجتهلته ايمية «:إذا مل تعرْفه،ويف حديث اإلفك:جهلت الشيء:العرب
3
أي محلته :

يعين . 4چھ  ہ  ہ ہ ہ  چ: األنفة والغضب علم اجلهل،وقوله تعاىل

 .اجلاهل حباهلم

هي :واجلاهلية.هو ضد اخلربةومل ير  اجلاهل الذي هو ضد العاقل إمنا أرا  اجلهل الذي        

وشرائً    ايالة اليت كان عليها العرب قبل اإلسالم،من اجلهل باله سبحانه وتعاىل ورسوله

"إنك أمرؤ فيك جاهلية"الدين واملفاخرة باألنساب والكرب والتجرب و ري ذلك، ويف ايديث
5
  

 

                                                           
 19 قيق عمر عبد الرسول، ار املعارف للطباعة والنشر والتوزيً، القاهرة،  ت،ص: يوان  ريد بن الصمة - 1
 "ج هر ل" ما ة لسان العرب،:ابن منظور - 2
 13/340،ويف صحيح مسلم،باب حديث اإلفك، 4/91، 919عليه، رقممتفق  - 3
 903سورة البقرة، اآلية - 4
 19/491 صحيح البخاري ، 5591 ، رقم ايديث عمر بن حفّ عن أيب ذر الغفاري - 5
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ب قّط أي ال َسمة إذا كانت ُ فلة مل ُتحل:مل  لب قّط،وناقة جمهولة:وناقة جمهولة

 .فقد استجهلك:وكل ما استخف.عليها

قال النابغة    
1
: 

 املنرررازل  واسرررتجهلتك اهلررروى   عررراَ

  
 شرررامل والشررريب املررررء تصررراب ي وكيرررف

   

وجاء يف املعجم الوسيط      
2
: 

 ہ ہ  ۀ  ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻچ :جفا وتسافه،ويف التزنيل العزيز:َجه َل َجْهاًل وَجَهاَلًة«   

 .مل يعرفه:والشيء به،3چڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھ ھ ھ ھہ  ہ

 ڤڦ ڤڤ ڤ  ٹٹ ٹٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺٺ ٺچ:ويف التزنيل العزيز

ما كان عليه العرب :واجلاهلية.ُجهَّل وَجَهَلة وُجهَّل وُجَهاَلء:وَجه ل فهو جاهل،واجلمً.4چ  ڦ

  چ  چ چ  ڃڃ ڃ ڃچ :ويف التزنيلبل اإلسالم من اجلهالة والضاللة،ق

 .5چڇچ

 :اهلية يف االصطالحاجلمفهوم  - ب

ة واملفاخرة،و هي أمور أوضح ما كانت يف اخلفة واألنفة وايميَّ «علم" اجلاهلية" لفظيدل       

هدوء النفس والتواضً :حياة العرب قبل اإلسالم فسمي العصر اجلاهلية،ويقابل هذه املعاين

6»واالعتدا  بالعمل الصاحل ال بالنسب، وهي كلها نزعة سالم
. 

 

 

                                                           
 159صم،1991شرح وتقدمي عباس عبد الساتر،  ار الكتب العلمية،بريوت، الطبعة الثالثة،: يوان النابغة الذبياين - 1
املعجم الوسيط، أخرجه أمحد حسن الزيات، حامد عبد القا ر، حممد علي النجرار، ار الردعوة   :جممً اللغة العربية - 2

 143،صبعة الثانيةطالتركيا، ،للطباعة والنشر والتوزيً، إسطنبول
 10سورة البقرة، اآلية -3
 1سورة ايجرات، اآلية -4
 33سورة األحزاب، اآلية - 5
 94،ص 1993فجر اإلسالم، مطبعة االعتما ، القاهرة، مصر، :أمحد أمني - 6
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ما حيمل  «:واجملهلة»اعتقا  الشيء علم خالف ما هو عليه «:جلهل يف اصطالح أهل الكالموا    

»اإلنسان علم اجلهل
1

»الولد مبخلة جمهلة «:،ويف ايديث
2
 . 

واجلاهلية ليست جهال وال مهجية،واجلهل ضد العلم ونقيضه،وليست الضالل بعينه،بدليل       

وكانت العرب يف جاهليتهم فرقا،منهم  «:"199ص" عبةتاريخ الك:"ما يقوله املسعو ي يف كتابه

»املوحِّد امُلَقّر خبالقه،املصدق بالبعث والنشور ،ومنهم من مال إيل اليهو ية والنصرانية
3
. 

 :وقد ور ت كلمة اجلاهلية يف القركن الكرمي أربً مرات 

 4چ    ٹ...ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ... چ :  يف قوله تعاىل -1

 5چ... ڇچ  چ  چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃچ :ويف قوله تعاىل -9

 6چ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  حئی   ی  جئچ  :تعاىلويف قوله  -3

 7چ     ...گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ : ويف قوله تعاىل -4

 :لفظة الدِّين يف املعاجم اللغوية -ج

ور  يف لسان العرب     
8
كما :"يوم اجلزاء،ويف املثل:الدِّين مبعىن اجلزاء واملكافأة،ويوم الدين:

 :أي كما ُتَجاز ي ُتَجاَزى، قال خويلد بن نوفل الكاليب للحرث بن مشر الغساين"تدين ُتدان

 زائرررررل ملكرررررك أنَّ أيقرررررن ياَحرررررار 

  
 ُتررررردان ُترررررَديُن كمرررررا برررررأنَّ واعلرررررْم

   

إّن اهلل لَيَدين للجمَّاء من :"معناه اَيَكم القاضي،ويف حديث سلمان من أمساء اهلل :والديَّان

 .أي يقتّ وجيازي "ذات القرن

                                                           
 144املعجم الوسيط، ص: جممً اللغة العربية - 1
،ويف سرنن البيهقري الكرربى    11/59،سنن ابرن ماجرة  3151أبو بكر بن  أيب شيبة عن يعلم العامري،رقم ايديث رواه  - 2

 11/59، 91159:رقم"حمزنة"بزيا ة 
ن العرب قبل اإلسالم ووجهها ايضاري واالجتماعي،املهسسة اجلامعية للدراسات أ يا:جرجس  او   او  - 3

 114،ص 9115، بعة الثالثةطالوالنشر،بريوت،لبنان،
 154سورة كل عمران، اآلية - 4
 33سورة األحزاب، اآلية - 5
 51سورة املائدة، اآلية - 6
 91سورة الفتح، اآلية - 7
 "ا ن  "، ما ة لسان العرب:ابن منظور - 8
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 1چٺ ٺ ٺچ ايسررراب،لقوله تعررراىل :الررردين : ومرررن  الالت  هرررذه الكلمرررة أيضرررا      

العررا ة والشررأن،تقول :اإلسررالم،والدين:أطعترره، والرردين:َ نترره،وَ نت لرره الطاعة،وقررد:والرردين

 :قال املثقَّب العبدي يذكر ناقته.مازال ذلك  يين و يدين أي عا يت:العرب

 َوَضررررررين ي هلررررررا  رْأُت إذا تقرررررروُل

  
 2؟وَ يررررررين أبرررررردا َ يُنررررررُه أَهررررررَذا

   

عالقة بني اإلنسان و معبو ه،فهو فعل عبا ة ناجترة عرن إ ران بعرد قناعرة،أو       «:فالدين إذا    

إ ان مطلق فيه تسليم مبا هو خارج عن نطراق العقرل البشرري وإ راكره وعرن عمرل ملمروس هرو         

»نتيجة هذا اإل ران 
3
ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ             ٱ  ٻچ  :ومرن ذلرك قولره تعراىل    .

 .4چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ      ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  

 5.چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    چ :وقوله أيضا 

وكراء " الردين "ويذهب األستاذ علي اجلندي أن َّ هناَ اختالفا واسعا يف  ديد ماهية كلمة       

املعنيني بتأريخ األ يان وفلسفتها علم اختالف كبري جدا يف وضً حّد علمري مقبرول برني اجلميرً     

عند املستشرقني، فقرد عرَّفره بعضرهم    "  ين"ل لنا جمموعة من التعاريف لكلمةونَق.ملوضوع الدين

فره  وعرَّ" إ ان بكائنات روحية تكون فوق الطبيعة والبشر يكون هلرا أثرر يف هرذا الكرون     " :بأنه

استمالة واسترضاء لقوى هي فوق البشر ، يهمن أهنرا تردير وتردبِّر سرري الطبيعرة      :"كخرون بأنه

شعور وتفكري عنرد فرر  أو مجاعرة بوجرو  كرائن أو       «:وهو عند فريق كخر" وسري حياة اإلنسان

كائنات إهلية، والصلة الريت تكرون برني هرذا الفرر  أو تلرك اجلماعرة وبرني الكرائن أو الكائنرات           

»يةاإلهل
6
. 

 

                                                           
 3سورة الفا ة، اآلية - 1
والوضني  علم األرض،مث أبرْكَته عليه لتشّده إذا بسطته:جعله له ر اء،و رأت وضني البعري  رأ الشيء بالشيء: رأت - 2

 ب طان منسوج بعضه علم بع  ُيَشدُّ به الرَّحل علم البعري
 159ص،عي أ يان العرب قبل اإلسالم ووجهها ايضاري واالجتما: جرجس  او  - 3
 14-11:سورة الزمر، اآليات - 4
 5سورة البينة، اآلية - 5
 1-1991،1/5، بعة الثانيةطالاملفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ، جامعة بغدا ، :جوا  علي  -6
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 :الوثنية عند العرب- 

 :نشأة الوثنية -1

لقد عرف العرب القدماء الوثنية كما عرفها الكثري من األمم كراليهو  والصرينيني واهلنرو             

والعرررب قبررل اإلسررالم كبقيررة الشررعوب .واملصررريني،وعرفها األشرروريون والبررابليون والفينيقيررون

بية هلا قردرات عليرا وخارقرة،كما ظنروا أنَّ هلرا علريهم       األخرى،قدَّسوا اآلهلة واعتقدوا بقوى  ي

تأثري ا و سلطانا، فحاولوا التقرب إليها بشىت الوسائل ،وقدَّموا هلا اهلردايا والقررابني ، وتوسَّرلوا    

إليها بقلوهبم وألسنتهم ر بة يف رضائها وقبوهلا،وال يعرف بالضبط مىت نشرأت الوثنيرة يف شربه    

أهنررا كانررت موجررو ة عنررد العرررب   «:ألسررتاذ عبررد الغررين زيتررون اجلزيرررة العربية،ويعتقررد ا

البائدين،وخاصررة عنررد عررا  ومثو ،وكانررت قبائلررهما معاصرررة للبررابليني وذلررك قبررل جميرر       

»إىل مكة إبراهيم
1
. 

وُيعتقد أن انتشار الوثنية عند العرب جاء بعد ظهور اينيفية وهي عقيدة توحيدية  عا       

هو تعظيم العرب  -كما يرى الكثري من املهرخني–يف نشأهتا  والسبب إليها إبراهيم 

 .وتقديسهم للكعبة املشرفة

 :اللغةكلمة وثن يف  -2

شرارب اخلمرر   :)الصرنم الصرغري،ويف ايرديث   :الصنم ما كان،وقيل:فهي تعين" وثن"وأما كلمة     

معمولة من جواهر الفرق بني الوثن والصنم،أن الوثن كل ماله جثة :"قال ابن األثري،(كعابد وثن

 ."األرض أو من اخلشب وايجارة كصورة اآل مي تعمل وتنصب فتعبد،والصنم الصورة بال جثة

ومنهم من مل يفرق بينهما أو أطلقهما علم املعنيني،وقد يطلرق الروثن علرم  رري الصرورة واجلمرً       

 :قالفولذلك مساه األعشم َوَثنا،.َأْوُثن أوثان وُوُثن وُوْثن و

 أبوابررررررررررهب العفرررررررررراة تطرررررررررروف

  
 الررررروثن ببيرررررت النصرررررارى كطررررروف

   

 :فقال يل. صليب من ذهب قدمت علم النيب «:أرا  بالوثن الصليب،وقال عدي بن حامت

.أرا  به الصليب »ألق هذا الوثن عنك
2
 

                                                           
 14،ص1990منشورات وزارة الثقافة، مشق ،سوريا، الوثنية يف األ ب اجلاهلي،:عبد الغين زيتون - 1
  15/914املصدر نفسه -2



 يف مفهوم الرؤية:التمهيديالفصل 

 

11 
 

ى   ائ  ائ   ...  چ: وقد ذكر القركن الكرمي األوثان علم صيغة اجلمً كاألصنام ،كقوله

 : وقوله ،2چٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ   ٹ چ : وقوله1چەئ  ەئ  وئ  وئ     

 .3چ    ...ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ 

 :كلمة صنم يف املعاجم العربية -3 

الصنم معروف واحد األصنام،ويقال إنه معرَّب مشرن   «:يف لسان العرب" صنم"ور ت لفظة         

تُّخذا إهلرا مرن   وهو ينحت من خشب وُيصاغ من فضة وحناس،وهو ما ُا:"قال ابن سيده.وهو الوثن

ومرن ذلرك   .هو ماكان له جسم أو صورة،فإن مل يكن له جسرم أو صرورة فهرو وثرن    : ون اهلل،وقيل

قرررال ابرررن .4چٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چ  :قولررره تعررراىل

»اختذوه من كهلة،فكان  ري صورة فهو وثن،فإذا كانت له صورة فهو صنم ما:عرفة
5. 

يف سورة األعراف،اآلية ):صنم يف القركن علم صيغة اجلمً مخس مرات وقد ور ت كلمة       

 (.50،واألنبياء،اآلية01،وسورة الشعراء،اآلية 04،وسورة األنعام35،وسورة إبراهيم،اآلية139

 :اللغةكلمة النُُّصب يف  -4

ور  يف لسان العرب      
6
قال  تعاىل،واجلمً أنصاب كل ما ُعبد من  ون اهلل":النُُّصب"كلمة 

 :البكري النصب ما ُنصب فُعبد من  ون اهلل تعاىل،وكذلك النُصب، قال األعشم:اجلوهري

 تنُسرررركنَُّه ال املنصرررروب وذاالنُُّصررررب

  
 فاعُبرررررررردا ربَّررررررررَك لعافيٍة،واللَّررررررررَه

   

   

 

                                                           
 31 سورة ايج، اآلية - 1
 10 سورة العنكبوت، اآلية -2
   95 سورة العنكبوت ،اآلية  -3
 35 ، اآلية سورة إ براهيم - 4
 "ص ن م"لسان العرب ، ما ة:ابن منظور  - 5
 "ن ص ب" لسان العرب ، ما ة:ابن منظور - 6
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اشرتهرت العررب بعبرا ة األصرنام،فمنه مرن اخترذ        «:و قد أشرار  إىل ذلرك ابرن الكلريب  قرائال     

مث ...ذ صنما،ومن مل يقدر عليه وال علم بناء بيت نصرب حجررا أمرام ايررم    بيتا،ومنهم من اخت

1»طاف به كطوافه بالبيت ومسوها األنصاب
. 

 :العرب وعبا ة األوثان -5

ضراقت هبرم مكرة    ... ملا سكن مكة وُولد لره أبنراء كرثري    ن إمساعيلإ«: قال ابن الكليب        

وكران   ،بعضا،فتفسحوا يف البال  والتماس املعاشووقعت بينهم ايروب والعداوات وأخرج بعضهم 

الذي سلخ 
2

هبم إىل عبا ة األوثان وايجارة أنه كان ال يضعن مبكة ضاع نال احتمل معره حجرر   

فحيثمرا حّلروا وضرعوه وطرافوا بره كطروافهم       ( وصربابة مبكرة  )من حجارة ايرم تعظيما للحررم 

سرلخ ذلرك هبرم أن عبردوا مرا اسرتحبوا        مث... وحبا لره  بالكعبة تيمنا منهم هبا وصبابة بايرم

 »....كانوا عليه،واستبدلوا بدين إبرراهيم وإمساعيرل  رريه فعبردوا األوثران      ونسوا ما
3
إىل أن  .

فنصررب األوثرران وسرريَّب السررائبة   كرران أول مررن  ررري  يررن إمساعيررل  «و:يقررول 
4

وصررل  ،و

لةالوصي
5

،وحبَّر البحرية
6
ومحم ايامية 

7
مرضرا شرديدا،فقيل    مث إنره مررض  ...عمرو بن ربيعة 

إن بالبلقاء من الشام محة إن أتيتها برأت ،فأتاها فاستحم هبا فربأ،ووجد أهلرها  :شديدا،فقيل له

 ماهذه؟: يعبدون األصنام،فقال

قيرل أعطروه   )نستقي هبا املطر ونستنصر هبا علم العدو،فسرألوهم ان يعطروه منرها ففعلروا    :فقالوا

8»فقدم هبا مكة فنصبها حول الكعبة( ُهَبال
. 

                                                           
ً      م عبد القا ر أمحد وأمحرد عبيرد،   قيقاألصنام ، : ابن الكليب - 1  كتبرة النهضرة املصررية للطباعرة والنشرر والتوزير

 49-49ص  ت ،  القاهرة، 
 .محلهم علم عبا ة األوثان - 2
 99األصنام، ،ص:ابن الكليب - 3
 كان الرجل يسب الشيء من ماله،إما هبيمة أو إنسانا فتكون حراما أبدا،ومنافعها للرجال  ون النساء:السائبة - 4
سبعة أبطن عرضوا للسابً،فإن كان ذكر ُذبح،وإن كانت أنثم تركت يف الشاء،وإن كانت ذكررا  إذا ولدت الشاة :الوصيلة - 5

 وأنثم وصلت أخاها فُحرِّما مجيعا،فكانت منافعها ولنب األنثم للرجال  ون النساء
 دكانت الناقة إذا أنتجت مخسة أبطن عمدوا للخامس مامل يكن ذكرا فشقوا أذهنا فال يعرض هلا أح:البحرية - 6
 محم ظهره،فال حيمل عليه وال يركب وال ُيمنً ماء وال مرعم:كان الفحل إذا أ رَ فصار ولده جدا،قالوا:ايامية - 7
 95-94األصنام، ص: ابن الكليب - 8
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گ  چ  :يعبدون مخسة أصنام شهرية ذكرها القركن الكررمي يف قولره تعراىل    ان قوم نوحوك     

گ  گ  ڳ         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ   ڱ  ڱ  ں            ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  

 .1چۇ   ۆ   ۆ  ۈ         ۈ  ٴۇ     ۇھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 :العرب عنداملقدسة األصنام  -6

ومسوهرا  « -و ريهرم مرن النراس    مرن ولرد إمساعيرل    -كان أول من اختذ تلك األصرنام        

ُهررَذيل بررن ُمدركررة   - بأمسائهررا مررا بقرري فرريهم مررن ذكرهررا حررني فررارقوا  يررن إمساعيررل    

بدومررة " َو َّا"فكرران هلررم بُرهررار مررن أرض ينبررً باملدينة،واختررذت كلررب       "ُسررواًعا"اختررذوا

وخيروان يف صرنعاء،واختذت   "يعروق "،واختذت خيروان  "يغوث"حج وأهل ُجرشاجلندل،واختذت َمْذ

»"بلخً"فعبدوه بأرض يقال هلا" َنْسًرا"َحمري 
2
. 

 :وكان من أقدم األصنام اليت كانت تقدسها العرب وتعظمها   

 ":مناة" -

يرد  وكان منصوبا علم ساحل البحر من ناحية املشلل بقد"زيد مناة"و"عبد مناة"روكانت تتسمم ب 

ومل يكن أحد أشد إعظامرا لره مرن األوس واخلرزرج    ...بني مكة واملدينة
3

،يقرول عبرد العرزى برن     

 :و يعة املزين

 بررررررٍَّة صررررردٍق  رررررني حلفرررررُت إين

  
 اخلرررررزرج كل  حمرررررلِّ عنرررررد مَبَنررررراَة

   

 عليا   وقد أمر رسول اهلل،  4چۓ   ڭ  ڭ چ :وقد ذكرها القركن الكرمي يف قوله تعاىل

 ك عام الفتح سنة مثان للهجرةفهدمها،وكان ذل. 

 " :الالَّت"-

وكانت بالطائف،وكانت قرري  ومجيرً العررب تعظمهرا       
5

زيرد الالت،وتريم   : ،وهبرا كانرت تسرمي   

 :الالت،وكانت صخرة مربعة وكان سدنتها من ثقيف،وقد ذكرها القركن الكرمي يف قوله تعاىل

                                                           
 94-91سورة نوح، اآليات - 1
 90-91األصنام ،ص:  ابن الكليب - 2
 99ص ،نفسه املصدر - 3
 91 سورة النجم، اآلية - 4
 33-31األصنام، ص : يبابن الكل- 5
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 :،وهلا يقول عمرو بن اجلعيد 1چھ  ے  ےچ 

 َلَكالرررذي كرررأٍس وصرررَل وتركررري وإين

  
 َيرررررَديُنهَا وكررررران اَلٍت مرررررن ترررررربََّأ

   

 :وهبا حلف أوس بن حجر قائال

  يَنهرررا  ان ومرررن والُعرررزَّى وبرررالالََّت

  
 أكرررررررررُب منررررررررهن اهلَل إنَّ وبرررررررراهلِل

   

املغرية برن شرعبة فهردمها وحرَّقهرا بالنرار،ويف ذلرك يقرول         وحني أسلمت ثقيف بعث رسول اهلل

 :شدا  بن عارض اجلشمي

 َتْنُصررررُروا الّلررررَاَت إنَّ اللَّررررَه ُمْهَلُكَهررررا  اَل

  
 َوَكْيرررَف ُيْنَصرررُر َمرررْن ُهرررَو َلرررْيَس َيْنَتَصررررُ    

   

 :الُعزَّى -

بإزاء الغمري عن  ني املصعد إىل العراق مرن  " ُحراض"وكانت بوا  من خنلة الشآمية يقال له      

ن إليها بالرذبح،وكانت قرري  تطروف    مكة من أعظم األصنام عند قري ،كانوا يزوروهنا ويتقربو

والرالَت و الُعزَّى،ومنراة الثالثرة األخرى،فرإهنن الغرانيرق      :"بالكعبة وتقول
2

الُعلرم،وإن شرفاعتهن   

وقرد  ( تعراىل اهلل عمرا يصرفون   ) كانت العرب تقول عن هذه األصنام إهنا بنات اهلل ،"لُترجتم

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ھ  ے  ے  ۓ چ  :ذكر اهلل ذلك يف كتابره العزيرز،يف قولره   

 .3چ  ...  ەئۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

 :وكانت قري  ختصها باإلعظام،فلذلك يقول زيد بن عمرو بن نفيل

 مجيعررررا والُعررررزَّى اللَّررررات ترْكررررُت

  
 الصَّررررررُبور اجَلْلررررررُد يفعررررررُل كررررررذلك

   

سا هنا،وكان ذلك عام الفتح" ُ َبيَّة "د فاجتثها وقتل خالد بن الولي أمر رسول اهلل
4
. 

 :ُهَبل -

                                                           
 19سورة النجم، اآلية -1
 وهو طائر أبي  من طيور املاء واحدها  رنوق،:الغرانيق - 2
 93-19سورة النجم ،اآليات  - 3
 41- 34األصنام، ص: ابن الكليب - 4
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وكان من عقيق أمحر علم صورة إنسان،مكسور اليد اليمىن،أ ركته ق ري  كذلك فجعلوا له «   

»ُهبل ُخز ة:يدا من ذهب،وكان أول من نصبه ُخز ة بن ُمدركة ،وكان يقال له
1
. 

 :إ َساف وَناَئلة -

هي نائلة بنت زيد من جرهم " نائلة"رجل من ُجرهم يقال له إساف بن يعلم،و هذا" إ َساف"و   

كذلك وكان يتعشقها  يف أرض اليمن،فأقبلوا حجاجا،فدخال الكعبة،فوجدا  فلة من الناس 

ضاعة ن فوضعومها موضعهما ،فعبدهتما ٌقوخلوة من البيت ففجر هبا فُمِسَخا،فوجدومها َمسيَخْي

كما حدث ابن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس..."من العرب وقري  ومن حج البيت بعد
2
 

 :فلها يقول أبو طالب ،وهو حيلف هبما حني  الفت قري  علم بين هاشم يف أمر النيب 

 ومْعَشرررري َرْهَطررري البيرررَت عنرررد أحضررررُت

  
 بالوصرررررراَئل  أْثواب رررررره مررررررن وأْمَسررررررْكُت

   
 ر كرررررراَبهم األشررررررعرون ُين رررررريُخ وحيررررررث

  
 وناَئررررل  إ سرررراٍف مررررن يولالسرررر ب ُمْفضررررم

   

يوم فتح مكة، خل املسجد واألصنام منصوبة حول الكعبة،فجعل   فلما ظفر هبا رسول اهلل

 . 3چں  ڻ  ڻ          ڻ       ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ :يطعن بقوسه يف عيوهنا ووجوهها ويقول

 :ل أمههاباإلضافة إىل هذه األصنام الشهرية ذكر املهرخون أصناما كثرية ،لع       

 :ُنْهم -

وهررو صررنم ملزينررة،وكانت مررن القبائررل الرريت تررزنل حررول مكررة،كان عبدترره يتقربررون إليرره       

 .بالذبائح،وحيلفون به توثيقا لعهو هم

 :ُسواع -

من أصنام قوم نوح،موضعه بُرهار يف اجتاه املدينة،وكانت تعبده قبائل من مضر منهم بنو كنانة 

 .وهذيل ومزينة و ريهم

 :الَفْلس -

 .هو صنم لطيء بنجد،وهو عبارة عن صخرة سو اء تشبه متثال إنسانو

 :ُسَعري -

                                                           
 43املصدر نفسه ،ص - 1
 91املصدر نفسه، ص - 2
 91سورة اإلسراء، اآلية  - 3
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 .وهو صنم كانت تعبده قبيلة عزنة اليت كانت تزنل بنجد وايجاز حىت با ية الشام

 :اأُلَقْيصر -

تعبد ه قبائل ُقضاعة وخلم وُجذام وعاملة وَ َطفان،كان يف مشال ايجاز علم مشارف  صنم

 .الشام

 :َوّ 

وهي  -كما مرَّ بنا-من أصنام قوم نوح،وكان خاصا بقبائل بين وبرة،وموضعه بدومة اجلندل    

 حصن وقرى بني الشام واملدينة،وكان صنما منحوتا علم صورة رجل حمارب، قد تقلَّد سيفا،

وتنكَّب قوسا،وكانوا يلبسونه ايلل الثمينة،ويزيِّنونه باجلواهر النا رة،وإىل ذلك أشار كعب بن 

 :كمال

 وَو ُّ والُعرررررررررزَّى اللَّررررررررراُت وُتْنَسرررررررررم

  
1والشرررررررررنوفا  القالئرررررررررَد ونسرررررررررلبها

 

   

 :ُذو الَكفَّْين -

صنم لقبيلة َ ْوس اليت كانت تسكن ايرية والعراق،أحرقه الطفيل بن عمرو الدوسي بأمر من 

 :وفيه يقول الطفيل رسول اهلل

 ُعبَّاَ كررررا مررررن لْسررررُت الَكفَّررررْين  ذا يررررا

  
 ميال كررررررررا مررررررررن أكرررررررررب ميال نررررررررا

   
 ُفهاَ كررررررررررررررررا يف النَّرررررررررررررررراَر حَشررررررررررررررررْوُت إنِّرررررررررررررررري             

   

 :ُذو الشَّرى -

 .أحد األصنام اليت كانت بايجاز،وكان خاصا بقبيليت  وس وايارث بن يشكر

 :َعاَئم -

قسرم زيرد اخلرري    أوبره   من األصنام اليت كانت يف ايجاز،وكان يعبده أز  السراة وقريس وطريء،  

الطائي يف شعره
2
: 

 هزمترررهم قرررد أْن اَلقيرررَت مرررْن ُتَخبِّرررُر

  
 وعررررائم ال سرررريماهم مررررا ترررردر ومل

   

                                                           
  حلية األذن :والشنف لبس يف أعلم األذن،الذي ي:الشنوف من الشنف  -1
، للتراث ، بريوت ، الطبعة األوىل شعر زيد اخليل الطائي ،  مجً و  راسة و قيق،  ار املأمون: أمحد خمتار الربزة   - 2

 153، ص1999
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 :َسْعد -

صنم كانت تعبده بنو كنانة وقضاعة وعّك،كان موجو ا يف  رب ايجاز،مل يكن منحوتا بل كان  

 .يف شكل صخرة طويلة

 :َيُغوث -

 .وهو من أصنام قوم نوح،وقد عبده أهل ُجرش وَمْذحج بأطراف اليمن  

 :َنْسر -

وهو من أصنام قوم نوح كذلك،،وكان يعبد قريبا من يغوث ويعوق بأرض َحمري،كان علم صورة 

 .طائر

إما لكوهنرا أصرناما ثانويرة،وإما ألن معظرم أخبارهرا قرد       «وهناَ أصنام أقل شهرة مما ُذَكر      

كما ذكر األستاذ عبد اهلل زيتون »"اندثر ضاع و
1
 :أللفبائي فذكروقد رتَّبها حسب الترتيب ا، 

األسحم و األشهل،و أورال،وباجر و البجة وبلرج وتريم و جرري  و جهرار والردار والردوار وذات       «

و ذريررح وذا الرِّجررل والسررعيدة و الشررارق ومشررس و َضررمار و ضرريزن و العبعررب وعمرررو و   الررو ع

 ُعمياُنس وعوض والعوف و فرراض وقرزح وقريس وكثررى و الُكسرعة واُلمحررَدق واملردان ومرحرب        

 .»واملنطبق و ياليل

باإلضافة إىل هذه األصنام واألنصاب اليت كانت العررب تقدسرها وتتعبرد هلرا ،هنراَ بيروت            

عظمها اجلاهليون،وأنزلوها مكانة أرقم وأعلم من األصنام، وكرل بيرت مربرً يسرمم كعبرة، وهري       

 :كثرية ومنتشرة يف ربوع اجلزيرة العربية،وأشهرها الكعبات

 :كعبة مكة -

من أقدس البيوت وأشرفها عند العرب علم اإلطالق،كان اجلاهليون حيجون إليها ويعظموهنا     

مذكورة يف التزنيل ايكيم يف قوله .فهي بيت اهلل ايرام الذي يقر اجلميً بوجو ه وربوبيته

وقد أشار القركن الكرمي إىل حج العرب .2چ  ...ٱ   ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ : تعاىل

ڦ    ڦٹ  ٹ ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ : ل اإلسالم وإىل طوافهم هبا يف قولهإليها قب

                                                           
 91الوثنية يف األ ب اجلاهلي، ،ص:عبد الغين زيتون - 1
 94سورة الفتح، اآلية - 2
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،وكان من جد  بناءها إبراهيم إن أول من بناها هو ك م :ويقال.1چڄ   ڄ  ڄ     ڄ 

وابنه إمساعيل عليهما السالم،ويروى أن البيت العتيق عرف ترميما وجتديدا أكثر من 

ذلك أشار زهري بن أيب سلمممرة،ويروى أنه ُجدِّ  يف عهد جرهم،وإىل 
2
: 

 حوَلرررهُ  َطررراَف الرررذي بالَبْيرررَت فأْقسرررْمُت

  
 وًجرررْرُهم  ُقررررْيٍ  َمرررْن َبَنرررْوُه ر َجررراٌل

   

كانرت البيرت املقردس الوحيرد الرذي كران حيرج إليره         «وتذكر الروايات التارخيية أن الكعبة     

جوفهرا   وثان حول الكعبرة ويف العرب أتباع  يانة إبراهيم،وقد ظل األمر كذلك إىل أن ُنصَبت األ

وظل العرب يعتقردون أن الكعبرة بيرت اهلل،و أهنرا أعظرم      ...وبالتايل اختذهتم العرب شركاء هلل

شأنا ومكانة لديهم من أصنامهم اليت قارب عد ها ستني وثالمثائة صنما عند فتح مكرة،كما كران   

»للحجر األسو  فيها كثري من قدسيتها
3
. 

 :ذو الَكَعَبات -

نت تقً بني ايرية واألبلَّة أسفل سوا  الكوفة،وكانت  ج إليها بكر بن وائل وتغلب وأيرا   وكا    

 :وربيعة،وقد ذكره األسو  بن يعفر النهشلي يف شعره

 وَبررررار ٍق والسَّررررَدير  اخَلَوْرَنررررق  بررررنَي

  
 َسررررْنَداَ  َمررررْن الَكَعَبرررراَت َذي والَبْيررررَت

   

 :كعبة جنران -

لبين ايارث بن كعب ومذحج، فكانوا حيجرون إليهرا ويقدسروهنا،وكانوا     وكانت بنجران باليمن    

 ".الربَّة"يدعوهنا

 الديانات األخرى -7

 :اينيفية -أ

املسلم الذي يتحنرف عرن األ يران، أي    :إذا مال ، واينيف : ف عن الشيء نَّ ومعناها امليل،و     

 لم ملة إبراهيم علم نبينا وعليه هو الذي يستقبل قبلة البيت ايرام ع: يل إىل ايق،وقيل

                                                           
 35اآليةسورة األنفال،  - 1
 11 يوان زهري بن أيب سلمم ، ص : محدو طماس - 2
  09 -00الوثنية يف األ ب اجلاهلي ص:عبد الغين زيتون - 3
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إذا عمرل عمرل اينيفيرة    :هو املستقيم، و نَّف الرجرل :وقيل.هو املخلّ:الصالة والسالم،وقيل

ٱ  چ  :اينيف املستقيم، وقرال أبرو عبيردة يف قولره     :وقال أبو زيد.واعتزل األصنام وتعبد

 .1چٺ  ٺ       ٺ  ٺ       ڀپ  پ  ڀ  ڀ         ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

من كان علم  يرن إبرراهيم فهرو حنيرف عنرد العررب، وكران عبردة األوثران يف اجلاهليرة           :قال  

وقررال .حنررن حنفرراء علررم  يررن إبراهيم،فلمررا جرراء اإلسررالم مسرروا املسررلم حنيفررا      :يقولررون

اينيف املسلم:األخف 
2
. 

بوحدانية واينيفية ليست  ينا مساويا كاإلسالم والنصرانية واليهو ية بل هي جمر  اعتقا    

واألحناف .اهلل وميل عن العقائد الباطلة إىل ايق  ومنا استنا  علم كتاب أو وحي إهلي مزنل

ۓ  ڭ        چ  :اينيف يف أكثر من كية،ومنها قوله الذي مساه ربه  هم أتباع اخلليل إبراهيم 

 .3چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ    

ں  ں  ڻ            ڱڱ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ   کچ  :وقولرررررره كررررررذلك

 .4چڻ

أن معظم الرذين اعتنقروا اينيفيرة مرالوا عرن عبرا ة األوثران         «:ويرى األستاذ مسيح   يم    

 » واألصنام إىل  ين إبراهيم 
5
. 

الطررواف بالبيررت والرررجم وكسرروة الكعبررة،وكانت أشررهر ايررج    :وكرران مررن طقرروس اينيفيررة  

وكانت العرب تقصدها مرن كرل فرج عميق،يقردمون هلرا القررابني، متخرذين يف ذلرك سرنة          حراما،

 .مث افتداه اهلل بذبح عظيم الذي أمر بالتضحية بابنه إمساعيل إبراهيم 

وزواجره مرن    وقد عرفت اينيفية انتشارا واسعا يف اجلزيرة العربية بعرد هجررة إمساعيرل   

 .قبيلة ُجْرُهم واستقراره هبا

 

                                                           
 135سورة البقرة، اآلية - 1
 "ف ن  ح"لسان العرب،ما ة :ابن منظور - 2
 10 سورة كل عمران، اآلية - 3
 195 سورة النساء، اآلية - 4
 51،ص1995،بعة األوىلط،ال لبنان ، بريوت ، العرب قبل اإلسالم، ار الفكر اللبناينأ يان ومعتقدات :مسيح   يم - 5
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 :هو يةالي -ب

هي  يانة العربانيني املنحدرين من إبراهيم عليه السرالم واملعرروفني باألسربار مرن برين               

وهري تسرمية   ،إسرائيل الذي أرسل اهلل إليهم موسم عليه السالم،مهيدًا بالتوراة ليكون هلرم نبيارا  

،وسرربط مررن أسرربار بررين بررن إسررحاق بررن إبراهيم يعقرروبوهررو رابررً أبنرراء  يهرروذامشررتقة مررن 

دم الديانات السماوية ظهورا،وكان اليهو  من أهرل الكتاب،والظراهر   تعد اليهو ية من أق.إسرائيل

أن اليهو  استوطنوا اجلزيررة العربيرة منرذ القردم،كما أن اليهو يرة عرفرت انتشرارا يف القبائرل         

العربية وباخلصوص بني ملوَ محري وبين كنانة وبين ايارث بن كعب،كما هتو  أيضا قروم قروم   

من اليمن،وكانرت فلسرطني حمرل إقامترهم منرذ عهرد بعيرد،كما         من األوس واخلزرج بعد خروجهم

عرفت اليهو ية امتدا ا يف بال  العرب فتجاوزت يثرب إىل ايجاز واليمن،وعاشت قبائل يهو ية 

يف ايجاز وباخلصوص يف املدينة املنرورة،كبين النضرري وبرين قينقراع وبرين قريظرة،كما عراش        

العربية كالطائف ومكة وعدن والريمن وخاصرة يف عهرد     اليهو  يف أماكن متفرقة من ربوع البال 

ً األخري أبو كرب بن حسان بن أسعد ايمريي اليمين الذي اعتنرق  ّبُت « بابعة أي أتباعملوَ التَّ

»اليهو ية بتأثري من أحبارها
1
.  

 :النصرانية -ج

العرب لسان يف جاء ، النصارى  ين اعتناق إىل الدعوة هي :لغة     
2
 يف الدخول صُُّرالتََّن  «: 

 َأبواه يكوَن حىت الَفْطرة علم يولد مولو  كلُّ: )  ايديث ويف َنْصران ّيًا جعله َنصََّره و, النَّْصرانية

( وُيَنصِّران ه َيَهوِّ ان ه اللذان
3
 « . 

 تعبَّرد  مرن (:  النَّْصَران يُّ) و السالم عليه املسيح َأتباع َ يُن(: ُ النَّْصَران يَّة)  «:  الوسيط املعجم يف و

»النَّصرانية بدين
4

 . 

 

 

                                                           
 59املرجً السابق نفسه،ص - 1
 "ن ص ر" لسان العرب، ما ة: ابن منظور - 2
3
 َكَمَثل  ُيَمجَِّسان َه َأْو ُيَنصَِّران َه َأْو ُيَهوَِّ ان َه َفَأَبَواُه اْلَفْطَرَة َعَلم ُيوَلُد َمْوُلوٍ  ُكلُّ:" ، بلفظعن أيب هريرة رواه الشيخان   - 

 4913،13/191، ومسلم برقم  199/ 1991،5، البخاري برقم  "َجْدَعاَء َفيَها َتَرى َهْل اْلَبه يَمَة ُتْنَتُج اْلَبه يَمَة
 "ن ص ر" املعجم الوسيط ، ما ة : جممً اللغة العربية: ُينظر - 4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%B0%D8%A7_(%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8)
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 يف َ َخرلَ ( وَتَنصَّررَ ) وأْنصرار   َنْصرران ي   وُيقرالُ   يرُنُهمْ ( النَّْصررانيَّةُ )   «: احمليط القاموس يف وجاء

» َنْصرانيًا َجَعَلُه( َتْنصريًا) وَنصََّرُه َ ين هم
1
. 

 :او اصطالح

 الصالة عليه موسم لرسالة مكمِّلة والسالم، الةالص عليه عيسم علم ُأنزلت اليت الرسالة هي    

 التوحيد إىل  اعية إسرائيل، بين إىل موجهة تعاليم، من التوراة يف جاء ملا ومتممة والسالم،

 مما أصوهلا، فقدت ما فسرعان شديدًا، واضطها ًا مقاومة جاهبت ولكنها والتسامح، والفضيلة

 مبعتقدات المتزاجها األوىل أصوهلا عن كثريًا تفابتعد إليها، التحريف يد امتدا  علم ساعد

 .وثنية وفلسفات

 فيها ولد اليت وهي ،"فلسطني يف الناصرة بلدة إىل نسبة"  سبب التسمية هبذا االسم أماو    

 وهذا ، بينهم فيما وتناصرهم ، السالم عليه لعيسم نصرهم وهي:  صفة إىل إشارة أو  املسيح

 قوله لذلك ويشهد ، التغليب وجه علم كلهم عليهم أطلق مث ألمرا أول يف منهم املهمنني خيّ

ىث    مثخت  مت  ىت  يت  جث   حتی  ی  ی  ی             جئ    حئ  مئ      ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب  ىب  يب       جتچ : تعاىل

 .2چمخ  جس  حس   خس  مس     حص  مص  جض     حخيث  حج  مج  جح     مح  جخ

 اإلنسان و ايياةالرؤية اإلسالمية للخالق و الكون و :ثانيا

حول العديد من املصطلحات املتداولة يف  املفكرين والنقا مجهور  هناَ جدل قائم بني   

  الذي وظف العديد من املصطلحات وباخلصوص الفكر اإلسالمي، سفية الساحة الفكرية والفل

من املترا فات، ته ي يف جمموعها  اللة متقاربة تكا  تكون "اإلسالمية الرؤية"بدل 

الذي وظفه  صطلحهذا امل، "التصور اإلسالمي"وأ"إلسالميالفكر ا"و"املذهبية اإلسالمية:"منها

واألستاذ " الفكر اإلسالمي"كاألستاذ حممد البهي يف سلسلةالكثري من مفكري العصر يف كتاباهتم،

فلسفي ال التفكري:"واألستاذ عبد ايليم حممو  يف كتابه، "اإلسالم نظام"يف سلسلة حممد املبارَ

 ."خصائّ التصور اإلسالمي:"واألستاذ سيد قطب يف كتابه" يف اإلسالم
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إلنسان وايياة تعين املوقف من الكون واالرؤية  وأ املذهبية أو التصور أو الفكر أن واخلالصة   

فرا  اليت يهمن هبا األ بتباين األفكار والعقائد والفلسفاتتتباين معروفة ضمن خصائّ 

 .هتاءاانتما و االف مشارهبواجملتمعات باخت

 :يف اللغةلفظ اإلسالم  -أ

َوإ َذا :"تربََّأ،وقوله تعاىل:الرباءة،وتسلَّم منه:السالم والسالمة:سلم «:ور  يف لسان العرب      

وليس السالم املستعمل يف التحية ألن ...معناه تسلُّما وبراءة" َخاَطَبُهم اجَلاَهُلوَن َقاُلوا َساَلًما

 .ومل ُيهمر املسلمون يومئذ أن يسلموا علم املشركني اآلية مكية

مث ... اللعن ، وأبيتأنَعم صباحا:وكانت العرب يف اجلاهلية ُيَحيُّون بأن يقول أحدهم لصاحبه

وهو  ،اهلل :التحية،والسالم:والسالم.إفشائهبمروا جاء اهلل باإلسالم فقصروا علم السالم،وُأ

و ار السالمة اجلنة،وسلم من األمر ...العيب والفناءاسم من أمسائه لسالمته من النقّ و

 »التصاحل:التسامل جنا و:سالمة
1
. 

إظهار اخلضوع وإظهار الشريعة والتزام :االنقيا ،واإلسالم من الشريعة:واإلسالم واالستسالم     

اإلسالم باللسان واإل ان بالقلب، وقال حممد بن :،قال ثعلب  ما أتم به النيب

أحدمها هو املستسلم ألمر اهلل،والثاين هو املخلّ هلل :الن مسلم،وفيه قوالنف:يقال:بشار

ۓ   ۓ    ے  ھ  ےچ :والسِّلم هو اإلسالم،قال تعاىل...أي خلّ:العبا ة،وسلم له الشيء

 .2چۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۆڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 :والسَّلم هو اإلسالم،قال امرؤ القيس بن عابس

 رباررررررا لَّررررررَهبال مبرررررردًِّلا ولْسررررررُت

  
  ينررررررررا بالسَّررررررررْلم مسررررررررَتْبَداًل وال

   

أي سلَّم،وأسلم أي من اإلسالم، وأسلم أمره هلل :االنقيا  واالستسالم،و أسلم أمره هلل:السَّلم«و  

3»الدَّْلو اليت هلا ُعروة واحدة:أي سلَّم، وأسلم من اإلسالم،وأسلمه أي خذله،والسَّْلم
. 
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شوء كلمة اإلسالم،رأينا أن معناها السالم واملساملة،وضرد املسراملة   ون" س ل م:"تتبعنا لفظ ما إذاو

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ :ايرب واخلصام،ور  يف التزنيرل 

 .1چٴۇ    

التقوى والعمل الصراحل واإل ران بررب واحرد ال     :ومن القيم اليت جاء هبا اإلسالم و عا إليها     

ربوبيته خمالفا يف ذلك القيم اجلاهلية الريت كران اجلراهليون يهمنرون هبرا      شريك له يف حكمه و

إىل  الالت "أسررلم"والتعصررب واملفرراخرة وعبررا ة األوثرران،مث انتقلررت كلمررة   كاألنفررة وايميررة

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       چ : أخرى،منررها اخلضرروع واالنقيررا ،ويف التزنيررل ايكرريم  

لة هذه اللفظة علم املهمنني والكافرين علم حد سرواء يف  ولقد عممت  ال،2چې  ې  ې  ى  

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ  :قولرره تعرراىل 

فكرأن املسرلم هرو الرذي     «مث خصصت يف الداللة علم من أسلم وجهه هلل عن رضم وطواعيرة ، 3چ

»رضي بإطاعة اهلل،فاجتمعت له الطاعة الطبيعية والطاعة براإلرا ة 
4
 صرارت الكلمرة تطلرق    مث،

علم كل من كمن باهلل ومل يشرَ بره أحردا، وأذعرن يكمره، وخضرً لره، ورضري بشرريعته  ون         

 سواها من الشرائً مث رست أخريا وقصر معناها علرم الردين اإلسرالمي الرذي جراء بره حممرد        

5 چ     ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ : مصداقا لقوله تعاىل  

 .6چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ  :وقوله أيضا 

 :وجوهرهااإلسالمية  حقيقة الرؤية -ب 

 للكون وايياة واإلنسان هي تصور متميز وشامل ومتكامل، تصور ال إن الرؤية اإلسالمية     

بل يأخذ الوجو  كله بكل كائناته وما ياته وروحانياته  يتجزأ ،وال يأخذ جانبا ويدع جانبا كخر

وال يأخذ اإلنسان فر ا ...إنه التصور الذي ال يأخذ اإلنسان جسما ويدعه روحا،نوياتهومع
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  95،ص1999فجر اإلسالم،مطبعة االعتما ،القاهرة،مصر : أمحد أمني4-
 3سورة املائدة، اآلية  -5
   95سورة كل عمران، اآلية  -6



 يف مفهوم الرؤية:التمهيديالفصل 

 

93 
 

،يف الكون، ويف  ا يراعي التكامل يف كل شيءوال مجاعة ويدعه فر ا وإمن، ويدعه مجاعة

 .اإلنسان ويف ايياة

الفكرية  من خصائّ ومقومات متثل املرجعية واإلنسان تنطلق رؤية املسلم إىل الكون وايياة   

  ر هبا خامت األنبياء واملرسلني حممدوبشَّ،  ا ئ والتعاليم اليت جاء هبا هذا الدين العظيمبللم

 ،ا من ظلمات اجلاهلية إىل نور اإلسالم الساطًو عا إليها اإلنسانية مجعاء ليخرجه،  نيملالعا

ٺ  ٺ  چ :تعاىل يف قوله األمة اليت وصفها القركنهي راية  ،وجيمً مشلها  ت راية واحدة

  ڄڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

  .1چڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  

اليت هيمنت علم أ لب ربوع اجلزيرة  ور الوثنيةذين اينيف ليستأصل جدجاء هذا ال    

  بتعد  االعتقا  الساذجوإلنسانية إىل عقيدة التوحيد اليت تنبذ الشرَ العربية،ويدعو ا

االعتقا  بإله واحد واإل ان بألوهيته إىل خارقة، عا هذا الدين  بقوى  يبيةو،  اآلهلة

إىل نبذ الفرقة والتعصب ،ونشر مبا ئ  وبارئ هذا الكون،كما  عا ،،وبأنه خالق كل شيءوربوبيته

                                                                              .األخوة واملو ة بني الناس

علم أساس  قته «قائمة  ال لبس فيها، فرؤيته إىل الكون وهلذا الدين رؤية متكاملة    

فيه موجه  ءمن العدم ، كل شي -سبحانه وتعاىل -وتوازنه و ائيته، خلقه اهلل وتناسقه

2 »...بعنايته
املذهبية إن ...علم أنه خليفة اهلل املكرَّم يف أرضه«قائمةاإلنسان  إىلونظرته  .

وكلفته  أوكلت له مهمة التغيري والبناء إلنسان مدار ايركة ايضارية،واإلسالمية جعلت ا

3»بتحقيق اخلالفة اإلهلية علم هذه األرض
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :مصداقا لقوله تعاىل 

                                                           
  111 سورة كل عمران، اآلية -1
 ،بعة األوىلطال، املذهبية اإلسالمية والتغيري ايضاري، كتاب األمة، مطابً الدوحة ايديثة:حمسن عبد ايميد -2

 53،ص1994، 10العد 
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ٹ  ڤ  ڤ    ٹڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ڀپ  پ  پ  پ

  .1چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ال تعررين هررذا املعررىن   أو التصررور اإلسررالمي أو املذهبيررة اإلسررالمية  ن الرؤيررة اإلسررالميةإ     

لره  إوجمر  اعتقا  تقليدي بوجو   السطحي والقريب الذي يتبا ر إىل الذهن من نطق للشها تني

بل ينبغري أن يتجراوز مردلول الرؤيرة هرذه املفراهيم        معينة والتزام القيام بشعائر تعبديةللكون 

مرن جمموعرة أسرئلة     املذهبيرة اإلسرالمية   إىل ما هو أ ق وبالتايل ينبغري اسرتخالص  ة الشمولي

 ؟ما ألسس واملرتكزات اليت يقوم عليها الدين اإلسالمي:ينبغي طرحها وحماولة اإلجابة عنها

 هي مرجعياته وخلفياته الفكرية والعقلية؟ ما 

 ما هي أهدافه و اياته؟

 خصائصه وتصوراته؟ما هي  

 ؟هجه ومقوماتهما هي منا

ؤية اليت يقوم عليها هذا الدين نسوق نصا من النصوص التراثية أليب ويف بيان وضوح الر     

 :إحياء علوم الدين، كتاب الشكر، يقول فيه:من كتابه حامد الغزايل

هبما علم الوصول إىل اهلل  إن املرا  من خلق اخللق وخلق الدنيا وأسباهبا أن يستعني اخللق«

تجايف عن  رور الدنيا، وال ُأنس إال  وصول إليه إال مبحبته واألنس به يف الدنيا والتعاىل، وال

والفكر  ، و ال  كن الدوام علم الذكروال حمبة إال باملعرفة اياصلة بدوام الفكر بدوام الذكر

وال يتم  الغذاء إال باألرض واملاء واهلواء ، إال بدوام البدن وال يبقم البدن إال بالغذاء، وال يتم

ألجل البدن  فكل ذلك ،السماء واألرض وخلق سائر األعضاء ظاهرا و باطنا ذلك إال خبلق

بطول العبا ة واملعرفة،  والبدن مطية النفس، والراجح إىل اهلل تعاىل هي النفس املطمئنة

  .2 چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  :فلذلك قال تعاىل
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فقد كفر نعمة اهلل يف مجيً األسرباب الريت ال برد منرها      استعمل شيئا يف  ري طاعة اهلل فكل من

»إلقدامه علم تلك املعصية
1. 

املوجزة جند  يف هذه األسطر:"ويعلق األستاذ حممو  أبو السعو  حول هذا النّ قائال    

عاىل و وام األنس إىل اهلل ت اخللق كله وسيلة إىل  اية قصوى هي الوصول:املذهبية املثالية

وسخَّرها البن ك م حىت يعي  علم األرض يف يسر  به، وإمنا خلق اهلل ما يف السماوات واألرض

"ييسِّر له ذكر خالقه
2
. 

رتكز إلسالمية ينبغي أن نعرض لألسس واملقومات اليت ته حول الرؤية اتذكر وخالصة ملا 

 :عليها هذه الرؤية

 :للخالق ةاإلسالميحقيقة الرؤية  -1

مبجموعة من ايقائق ، كما يعي  رادبِّأن للكون خالقا وُم بوعي وجو يدرَ املسلم يف هذا ال      

قاعدة :ها األستاذ سيد قطب واليت يعدُّ ، "األلوهية"وباخلصوص    هذا الكوننَشمُب ذات الصلة

وقدرته  ووحدانيته تهسرمديِّ و حقيقة وجو  اهلل «:التصور اإلسالمي  اليت تعين فيما تعنيه

ايياة  الكون و إىل كخر صفات اهلل الفاعلة يف...وطالقة مشيئته وهيمنته وتدبريه ألمر اخللق

»والناس 
3
أحياء كاإلنسان :كل من يف هذا الكون مجيعا هلل عبو ية "يةعبو ال"حقيقة و .

 خل  يف التكليف،والمً تساوي الكل  ، عبو ية تامة ومطلقةوأشياء ومجا ات ،واييوان والنبات

 .ألحد يف شيء من خصائّ األلوهية

والدقة والبعد عن اخلرافة والتصور السطحي  نماز بالوضوحتؤية اإلسالمية للخالق إن الر      

وفلسفات الرومان ،  ةَفرََّحوالديانات امُل، تصوره الوثنية اجلاهلية  اكم والسذاجة يف االعتقا 

                                                           
 1991،4/91 ،بعة األوىلطال إحياء علوم الدين،  ار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان،:أبو حامد الغزايل  -1
  05-11،ص1905 ، يسمربالرابً  العد  المية، جملة املسلم املعاصر،االقتصا  يف املذهبية اإلس:حممو  أبو السعو  -2
الطبعة خصائّ التصور اإلسالمي ومقوماته ،  ار إحياء الكتب العربية ،عيسم البايب ايليب وشركاه :سيد قطب  -3
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عبد الرمحن  وعة من األسس مجعها األستاذ، وتقوم هذه الرؤية علم جممالفرس واليونان و

رأفت الباشا
1
 :فيما يأيت 

بني  ومن خالل هذه الوحدانية يبدو الفرق الكبريصمد،،واحد أحد ، فر   –وعال  جلَّ–أنه  - أ

يعتقدون بثنائية الرب،فهناَ إله  فاجملوس مثال ،الرؤية اإلسالمية للخالق وبني الرؤى األخرى

ى جيعلون اهلل ثالث ثالثة،واليونان يدينون بعد  ال حيصم من والنصاروإله النور، الظلمة

ٱ  ٻ  ٻ  چ  :سورة اإلخالصيف  سبحانه وتعاىل –خلّ حقيقة اهلل   قدوأما اإلسالم فاآلهلة،

 .2چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

إمنا هو من صنيعه،  من املوجو ات وأن وجو ه حق ثابت وأن مجيً ما عداه أن اهلل موجو  - ب

وحكمته  فما من خملوق إال وفيه شاهد علم وجو  اهلل وقدرته وعلمه وأنه ظاهر الوجو 

 .وكماله وبديً صنعه

باإلضافة إىل كونه مالك ...املتني والعزيز والغالب:يتصف بالقدرة ومن أمسائه وصفاتهأنه  -ج 

 .كن فيكونإذا أرا  شيئا أن يقول له امللك املتصرف باألمر والنهي 

،وال أصغر من ذلك وال أكرب فهو رضم ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف السماوات واألأنه عاَل – 

 .ئنة األعني وما ختفي الصدوريعلم خا

 .و و  ّرمسيً جميب، عفو  فور، َباق حليم، ح رزَّاب كرمي، فتاَّ،وهَّ أنه رمحان رحيم -ر ه

 ّسيف أوضح صورة وعاها اَي اهلل  «:جعلت مية ويرى األستاذ حممد قطب أن الرؤية اإلسال

، بيده  شيء طريقهاقدرة مطلقة ال حيدها شيء وال يقف يف ...، ، ويف أروع صورة كذلكالبشري

، ليس فيها شيء من وإليه ترجً األمور ،صورة بسيطة ال تعقيد فيها وال  موض شيءملكوت كل 

»خرافتهاواختالطها وحريهتا وتضارهبا و اضطراب األساطري
3
. 

 

 

                                                           
،كلية اللغة العربية، جامعة  حنو مذهب إسالمي يف النقد واأل ب ،ندوة األ ب اإلسالمي:عبد الرمحن رأفت الباشا -1

  119-90،ص1995اإلمام حممد بن سعو  اإلسالمية ، الرياض ، السعو ية،
  4-1سورة اإلخالص، اآليات  -2
 10-11،ص1990،بعة السابعةطال، القاهرة ،مصر،  ار الشروق ، منهج الفن اإلسالمي: حممد قطب - 3
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 :لكونلالرؤية اإلسالمية حقيقة  -2

يف أحسرن   خملوق حا ث مل ينشأ مرن ذات نفسره ولكرن خلقره اهلل    :الكون يف التصور اإلسالمي -

صورة ومل يشاركه أحد يف هذا اخللق واإلنشاء،قدَّر كل شيء بإرا ته وأبان لره عرن وظيفتره،فهو    

گ   گ  ڳ           ڳ    گک  ک  گک   چ ،وهرو  1چھ  ھ  ھ  ے    ھہ  ہ   ہ  ہچ  من

 .3چيت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  جح    ...چ ،وهو2چڳ  ڳ  

تتحدث عن هذا الكون بشيء من الدقة والتفصريل،تتحدث   وكثرية هي كي الذكر ايكيم اليت     

عررن طبيعترره،عن تركيبترره وعررن مراحررل نشررأته وتكوينرره،بل تتحرردث عررن أ ق التفاصرريل مررن  

لعد  السماوات واألرضرني،وذكر يركرات هرذا الكرون وسركناته،عن الشرمس        مكوناته،فهناَ ذكر

والقمر،عن كل كبرية وصغرية  دث يف هذا الكون، وعن حسن هذا التدبري وروعة هرذا التقردير   

ې  ى   ى          ائ    ائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ      ېۉ  ۉ  ې       ېچ  :حيدثنا القرركن الكررمي  

 .4چجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ     یېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  ی ۇئ  ۇئ          ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

وهو كون ُمّقدَّر وُمَدبَّر ،ُمَسخَّر وُمَيسَّر كل شيء خملوق فيه لغاية ووظيفة،وهو مل ُيخلق عبثا،ومل  -

ُيترَ ُسدى، فكل شيء فيه حمسوب وموزون،وكل الظواهر الكونية اليت  دث أمنا هي حا ثة 

حت  خت         مت  ىت  چ   :إلرا ته، وتسري وفق منهج ارتضاه هلا مصداقا لقوله تعاىل بأمر اهلل،ومسخَّرة

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ    چ  :،وقوله5چيت        جث   

 .6چۇئ   ۇئ   

 .رائً يف مجاله ، هباهر يف تكوين يف صورته،كون مجيل  وهو -

عن هذا التناسق البديً يف الكون و قة صنعته  -يرمحه اهلل –ويعلق األستاذ سيد قطب  

 :ومجال صورته،وعرفانا بالقوة اخلالقة اليت تفننت يف تصوير هذا الكون يف شكل بديً قائال
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وكل تلك املوافقات واملوازنات تشهد بدقة الصنعة وكماهلا وتناسقها،كما تشهد باليد املبدعة «

سننه وقوانينه،تشهد بالتدبري والتقدير ،كما تشهد بالتسخري  وأو عته، اليت أبدعت هذا الكون 

يقف عنده  وهو كون مجيل باهر،ال...والتسيري،وتنفي خرافة املصا فة وخرافة التلقائية

والتوافق فيه عند حدو  الدقة واالنتظام والضبط،ولكن التوافق والتناسق فيه ، التناسق 

»والزينةيتجهان إىل الكمال واجلمال وايسن 
1
. 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  :وعن ذلك حيدثنا املوىل تبارَ وتعاىل يف سورة امللك 

ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڄڄ  ڄ   ڄ

 .2 چک  گ  گ   گ     گ    کژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  ک

 :قائال، راا بروعة الكون ومجاله ُمَق ق األستاذ حممد قطب بعد إيرا  هذه اآلياتعلُِّي و

»والتعبري بالزينة هنا تعبري موح بأن خالق الكون قد قصد يف خلقه أن جيعله مجيال«
3
. 

ل تال خيمتناهية، ، كل شيء فيه يسري بقدر،يف  قة الونظام الكون ال خلل فيه وال اضطراب -

لإلنسان بأن ُيعمل عقله   عوةيف القركن الكرمي كوكب ،وال خيرج عن مساره قيد أمنلة،ومنه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :ه القدرة اخلالقة املبدعة يف هذا الكون الشاسًوفكره ويتدبر هذ

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 .4 چڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 

،ينا يه خالقه فيستجيب  والكون يف الرؤية اإلسالمية حي يتحرَ وليس باجلامد اهلامد -

 :،اقرأ إن شئت قوله تعاىل فيطيً،وله إرا ة الفعل والترَ مثله مثل املخلوقات األخرىمره أوي

 .5چوئ  ۇئ       ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئچ 
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يتقاطً مً اإلنسان يف عبا ة خالقه وتسبيحه  -يف الرؤية اإلسالمية –وختاما فإن الكون      

ۅ          ۅ   ۉ    ۋڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ  :وذلك مصداقا لقوله تعاىل وتزنيهه

 .1چې  ې  ى  ى  ائ    ېۉ  ې

بع  األبيات الشعرية اليت تربز أهم مقومات الرؤية فت الباشا يور  األستاذ عبد الرمحن رأ و 

اإلسالمية
2
 :تقول فيها" شريفة فتحي:"للشاعرة املصرية املعاصرة 

 تبارْكرررررَت يرررررا َربِّ مرررررْن خرررررالقٍ   

  
 صرررررنْعَت فَأْبرررررَدْعَت َأْبَهرررررم الّصرررررورْ  

   
 أاَل كْيررررَف ّأْحيْيررررَت هررررذا التُّرررررابَ  

  
 وأْنَبررررررتَّ فيررررررَه َظليررررررَل الّشررررررَجرْ   

   
 َونسَّررررْقَت يررررا َربِّ ُحْسررررَن الزُُّهررررور   

  
 وأْخَرْجرررررَت منرررررها اجَلَنرررررم والثَّمررررررْ 

   
 وَأْنَطْقررررَت بررررالّلْحن  تلررررَك الطُّيررررور  

  
 ُتَغررررررررررُِّ  شرررررررررا يًة يف السَّرررررررررَحْر

   
 وَسررررروَّْيَت يرررررا أْحَكرررررَم ايررررراكمني

  
 مررررن الطِّررررني واملرررراء هررررذا البَشرررررْ    

   
 وعلَّْمَترررررُه مرررررن لرررررُدْنَك البيررررران   

  
 ت عْينْيررررررَه ُنرررررروَر الَبَصررررررْروأو عرررررر

   

 :حقيقة الرؤية اإلسالمية لإلنسان -3

، يف فطرهتا يذكر القركن الكرمي مناذج متنوعة للنفس اإلنسانية يف صفائها واحنرافها        

ا، يف حبها ها وضالهل، يف انضباطها للشرع ويف  يِّوطبيعتها ويف حال مترُّ ها وخروجها عن أصالتها

يف مبالغتها يف انغماسها يف اللهو واجملون ، ويف التزامها واستقامتها،، ويف ميلها عنهما،لخري وايق ل

أحسن  يف مجيً أحواهلا وأوضاعهارها إنه يصوِّ يف الذاتية والفر ية، ويف نزوعها للجماعة،

 :تصوير

صائّ زه فيما وهبه اهلل من خ، وسبب متُيزميَِّتاإلنسان خملوق كبقية املخلوقات ولكنه ُم -

ملهمة رئيسة وهي را ه هبذه الصفات أ، ألن اخلالق سبحانه وتعاىل وإمكانات يتفّر  هبا  ون سواه

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  :اخلالفة يف األرض

3 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
 . 
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ے  ے  چ  :مصداقا لقوله تعاىل خيلق عبثا مل مكلَّف –يف التصور اإلسالمي  -  اإلنسانو -

 سّخرله مهمة يف ايياة، وهي عبا ة اهلل الذي خلقه و، 1 چۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ڄ   ڄ  چ  :يف خدمته ليه ي وظيفة العبا ة اليت من أجلها ُخلق ، لقول تعاىل ايياة والكون 

 .2 چڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

بالر م مما يف طبيعته   يف هذا الكون مكرَّم عند اهلل منذ أن خلقه يف التصور القركين إلنسانا -

گ   گ  گ  ڳ  ڳ   ک  ک        ک  گ    چ : تعاىللقوله و النسيان والضعف ، من ميول للخطأ

 .3 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

هبا ولكنه يسعم إىل الّرقي هبا حىت  قرُّالشهوات وُيلدوافً والنوازع وإلسالم يدرَ هذه ااو     

،واإلسالم ال حيارب الفطرة البشرية بقدر ما يتفهمها ويقترح ال يسقط اإلنسان يف  رَ البهيمية

إنه يعلم أن … «:تفريط فرار والإيف  ري  تههلا حلوال تتماشم مً طبيعة اإلنسان وبشري

»قوته، وأن اإلنسان خلق ضعيفا فيخفف عنه وللواقً ضغطه و، للطني ثقلته وعتامته
4
 ٺ چ :

 .5 چ ٹ ٹ  ٹ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ، فهو ليس قبضة طني خالصةضة من طني ونفخة من روح اهللن يف التصور اإلسالمي قباإلنسا -

طليقة من  شراقة روح خالصةإخاضعة للغرائز والشهوات من طعام وشراب وجنس، وليس 

 قد يغلب عليه يف بع  األحيان أحد عنصريه، فتظهر ولكنه مزيج «:تشاء ترفرف حيث القيو 

، ولكنه أبدا  ري الضرورة الغليظة وعتامة الطني، أو تظهر النورانية الشفيفة وخفة الشعاع

عن عنصره اآلخر يف أي يظة من اللحظات، وحني ينفصل خيرج عن  منفصل بأحد عنصريه

صبح جسدا خالصا، حني يصبح متعة حسية منقطعة عن كل حني ي "اإلنسان"كيانه فال يصبح هو
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ويترهنب، حني  ، وحني يصبح روحا خالصة، حني يهمل كيانه املا ي وضروراته القاهرةإشراق

»يهمل العامل الذي تدركه حواسه ليعي  فيما وراء احملسوسات ال يصبح إنسانا
1
. 

بأن الناس مجيعا إخوة يف  لعقيدةجيعل اإلنسان املسلم يشعر وبدافً من ا التصور اإلسالمي -

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ  :حبكم النشأة واملصري مصداقا لقوله تعاىل البشرية

 2 چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

ڎ  ڈ   ڈ    ڎڌ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  :وقوله أيضا

 .3 چژ  ژ  

فاإلنسان يتعامل مً الكون ويتعامل مً خالق الكون  ،التصور اإلسالمي لإلنسان واقعي ومتزن -

مجيً املخلوقات بطبيعة إنسانيته ، ويتعامل مً  نفسه و رائزه واستعدا اته ويتعامل مً 

رقم كفاق أفً إىل ألن يرت -حبسب تكوينه -فهو مستعد « وبشريته اليت خلقه اهلل عليها

ىل أ ىن من  رجات اييوان البهيم ، وذلك حسب إ، كما هو مستعد ألن ينحطَّ  املالئكة املقربني

»تهايََّسْديبذله من جهد يف تزكية نفسه أو َتما 
4
. 

كما ال يفرض عليه يتناول اإلنسان من جوانبه كلها، وال يهمل شيئا منها،  «كما أن اإلسالم        

 عن طبيعته، فالطاقات اجلنسية ونزعة التملُّك، وايب والكره والزنوع إىل القوة شيئا خارجا

»والر بة يف التغلُّب والطموح حقائق يعترف هبا اإلسالم 
5. 

 :حقيقة الرؤية اإلسالمية للحياة - 4 

ايياة يف التصور اإلسالمي خملوق، كالطبيعة وبقية املخلوقات األخرى، وهي مسّخرة  -

، ويف خلو  وليست  ار بقاء و ،، وهي  ار امتحان وابتالء إلنسانخصيصا لاهلل  أنشأها ، لإلنسان

  :يقول املوىل تبارَ وتعاىلذلك 
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ        ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  

 .1 چڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  ڦ  

 وايياة ، يب شها ة و كخرة، و  نيا ايياة، ي وسيلة ال  ايةايياة يف التصور اإلسالم -

 وايساب و ار اجلزاء القرار،  ار هي واآلخرة األرض، وعمارة والعمل التكليف  ار هي الدنيا

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ چ :ويف ذلك يقول املوىل تبارَ وتعاىل.الدنيا يف األ اء حسن مقدار علم

پ    پٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  ٱچ :وقوله تعاىل ،2چېې ۉ  ۉ  ۅ  ۅ ۋ  ۋ

 .3 چٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ٺڀ  ڀ     ڀ  ڀ

 إال ليست عمومها يف الدنيا ايياة فهذه« :قامعلِّ سيد قطب يف شرحه هلذه اآلية قولوي      

 يصبح حني،  للناس العليا الغاية هي تكون حني ، اآلخرة إىل فيها رنَظُي ال حني ولعبًا هلوًا

 " هي ، باييوية الفائضة ايياة فهي اآلخرة ايياة فأما ، ايياة من الغاية هو فيها املتاع

»واالمتالء اييوية من فيها ما لشدة " اييوان
4
 . 

 هي هذه. . .  وتكاثر.  وتفاخر ، زينة و ، وهلو ، لعب «: ايياة يف التصور القركين  -   

 مثاًل هلا يضرب  ضي مث. .  شا ل واهتمام حافل جد من فيها يبدو ما كل وراء ايقيقة

»املبدعة القركن طريقة علم مصورًا
5
ٹ  ٹ  ڤ       چ  :أحسن القائلني لقووذلك مصداقا ل،  

ڃ               ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ    ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄ

 .6 چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ     ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ڍڇ  ڇ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    چ  :اهلل تعاىل هولق و 

چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭۓ  ڭ   ڭ    ڭ  ۓھ  ھ  ے  ے
7
. 
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      اآلخرة اليت هي خري الفانية وينسم الدنيا وقد هنم اهلل عبده املهمن أن يغترَّ هبذه ايياة 

   1چى  ائ     ې  ې  ې  ىۉ  ۉ  ې    ۅٴۇ     ۋ  ۋ   ۅ  چ:أبقم ويف ذلك يقول تعاىل و

 من فيها وما. . {  الدنيا ايياة كمرنَُّغَت فال}  « :علم شرح هذه اآليةمعلقا ويقول سيد قطب 

 باهلل كمرنَُّغَي وال} ، للجزاء واستحقاق ابتالء وهي، حمدو ة مهلة فهي   ومشغلة وهلو متاع

 .كثري والشياطني.  الصدور يف سوسيو شيطان أو ، ُينسي شغل أو ، ُيلهي متاع من. . {  الغرور

  شيطان بالقوة والغرور ، شيطان بالعمر والغرور  شيطان بالعلم والغرور ، شيطان باملال الغرور

 وتصور اهلل وتقوى ، شيطان الشهوة ونزوة ، شيطان اهلوى و فعة ، شيطان بالسلطان والغرور

2 »! رور كل من العاصم مها اآلخرة
. 

 .3 چے  ے    ۓ    ھہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہڻ  چ  :وقوله أيضا 

وإذا ما عدنا إىل شعر الغزوات وحاولنا أن نبحث كيف متثَّل كل فريق الرؤية اليت استلهم منها 

 :شعره وتصوَّره لوجدنا ها تتمحو ر حول هذه القيم واملفاهيم وال تكا  تتجاوزها  

 .الرضوانو مل يف الفوز يوم القيامة باجلنة ان والثقة يف اهلل واألاإل: أوال

بخ بخ، فما بيين وبني :،ويف يده مترات يأكلهنيف  زوة بدر  مري بن ايمام،ُع هقالومثال ذلك ما 

مث قذف التمرات من يده،وأخذ سيفه،فقاتل القوم حىت ! أن أ خل اجلنة إال أن يقتلين ههالء 

:وهو يقول.قتل
4
 " من الرجز" * 

 م اهلِل ب َغْيرررررررررر  َزاٍ َرْكضرررررررررًا إ َلررررررررر

  
 إ لَّررررررررا الُتَقررررررررم َوَعَمررررررررل  امَلَعررررررررا َ  

   

 َوالصَّرررررْبر  َفررررري اهلِل َعَلرررررم اْلج َهرررررا َ  

  
 َوُكررررررررررلُّ َزاٍ  ُعْرَضررررررررررُة النََّفررررررررررا َ 
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استصراخ الشاعر املشرَ بقومه و عوته هلم بالذو  والدفاع عن عقيدهتم الوثنية،هذه : ثانيا

الذي  األجدا ، وورثوا حىت أسسها وبنياهنا، وكذلك البيت العتيقاآلهلة اليت توارثها اآلباء عن 

كانت قري   تقدسه و ميه وتقدم له  النذر و القرابني من الذبائح واهلدايا ويقوم علم 

 .خدمته السدنة والكهنة

ويرتبط ذكر قري  ىف التاريخ، ومكانتهم بني العرب مجيعا مبكة املكرمة، وبيت اهلل ايرام   

. دسه العرب، وحيجون إليه ىف كل عام، أما قبل ذلك فلم يكن لقري  شأن يكا  يذكرالذى يق

... أن ُقَصمَّ بن كالب بن ُمرَّة بن كعب بن ُلَهّى بن  الب بن فهر: وىف هذا الصد  يذكر املهرخون

 و بعد إياق اهلز ة متكن من مجً مشل أبناء قبيلته وتوحيد صفوفهم، هو من  بن عدنان، 

خزاعة بعد قتال عنيف، توىل قصم أمور مكة والبيت ايرام، فأصبح أول رجل من  قبيلةب

قري  يدين له أهل مكة مجيعا بالسمً والطاعة  فتوىل حجابة البيت، وسقاية ايجاج 

أن العرب ب :"مكة"سم هبذا اال ها سميتت وروي يف  ورفا هتم، ورئاسة الندوة واللواء والقيا ة،

ال يغا رون إىل  يقدسون الكعبة وعندما تنتهم مراسم حجهم ، وكانوا ،ها األوائل كانت  ج إلي

، فسمي مكان املكاء " ال يتم حجنا حىت نأتم مكان الكعبة فنمَك فيه: "رأسا بل يقولون  بال هم

ٹ  ٹ          ڤ   ڤ  ٹ ٹ چ ، هو التصفري والتصفيق كما جاء ىف القركن الكرمي:واملكاء  ،مبكة

  .1چڦ  ڄ   ڄ  ڄ           ڄ  ڃ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 "من الطويل" : يف  زوة بدر ومن أمثلة ذلك قول الشاعر املشرَ ايارث بن هشام

 َأَ رررررَُّهُم َمررررا َجمَُّعرررروا َمررررْن َوَشرررريَظةٍ    

  
2َوَنْحرررُن الصَّرررَميُم َفررري اْلَقَباَئرررل  َمرررْن َفْهرررر     

 

   

 َفَيرررراَل ُلررررَهيو َذبُِّبرررروا َعررررْن َحررررر َ ُكمْ    

  
3َلرررررا َتْتُرُكوَهرررررا َلرررررَذي اْلَفْخرررررر   َوكَلَهرررررٍة

 

   

 َتَواَرَثَهررررررررررا كَبرررررررررراُؤُكْم َوَور ْثررررررررررُتُم

  
4َأَواَسررررريََّها َواْلَبْيرررررَت َذا السَّرررررْقَف َوالسِّرررررْتر 
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بأن حممدا صلم اهلل عليه وسلم نيب مرسل من اهلل ولريس كاهنرا وال    إ ان الشاعر املسلم :ثالثا

عتقد بذلك قري  وأتباعها، نيب مرسرل شرأنه شرأن األنبيراء     جمنونا وال ساحرا وال شاعرا كما ت

والرسل الذين سبقوه، وأن اهلل سبحانه وتعاىل أنزل عليه القركن فيره هردى للنراس وبينرات مرن      

 .اهلدى والفرقان ،فقد أفلح من كمن به وخاب من ضل وكفر

ومن أمثلة ذلك قول علي بن أيب طالب
1
 "من الطويل:"* 2يوم بدر 

 َأنَّ اللَّرررررَه َأْبَلرررررم َرُسررررروَلهُ   َأَلرررررْم َتررررررَ 

  
 َبَلرررررراَء َعز يرررررررٍز َذي اْقَترررررررَداٍر َوَذي َفْضرررررررلٍ 

   

 ب َمرررررررا َأْنرررررررَزَل اْلُكفَّررررررراَر َ اَر َمَذّلرررررررةٍ 

  
 َفَلررررراَقْوا َهَواَنرررررا َمرررررْن أَسررررراٍر َوَمرررررْن َقْترررررل   

   

 َفَأْمَسرررم َرُسررروُل اللَّرررَه َقرررْد َعرررزا َنْصرررُرهُ     

  
 َل ب اْلَعررررررْدل َوَكرررررراَن َرُسرررررروُل اللَّررررررَه ُأْرَسرررررر  

   

 َفَجررررراَء ب ُفْرَقررررراٍن َمرررررَن اللَّرررررَه ُمْنرررررَزلٍ  

  
 ُمَبّيَنرررررررررٍة كَياُترررررررررُه َلرررررررررَذو ي اْلَعْقرررررررررل  

   

ََ َوَأْيَقُنررررررروا   َفرررررررآَمَن َأْقرررررررَوام  ب رررررررَذا

  
 َفَأْمَسرررررْوا ب َحْمرررررَد اللِّرررررَه ُمْجَتَمَعررررري الشَّرررررْمل      

   

 َوَأْنَكررررررَر َأْقررررررَوام  َفَزاَ ررررررْت ُقُلرررررروُبُهمْ   

  
 ُذو اْلَعرررررْرش  َخْبًلررررررا َعَلرررررم َخْبررررررل    َفرررررَزاَ ُهمْ 

   

 األصنام واألوثان من   باآلهلةواَيْلف  م َسيشيً يف شعر الغزوات عند شعراء الشرَ الَق  :رابعا

   ون اهللبالعبا ة وحدها  ختصهامً اهلل أو شركها يف عبا هتا كانت العرب تواألنصاب اليت 

وقرد ذكرهرا القرركن الكررمي يف     " . لالت و الُعرزَّى و منراة  ا"وأشهرها  ، امسه وتقدَّست صفاته تعاىل

3چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ  :قوله تعاىل
 . 

                                                           
1
 .َنَقيَضَتَها َوَلا َيْعر ُفَها ب الّشْعر  اْلَعْلم  َأْهل  َمْن َأَحًدا َأَر َوَلْم:َهَشاٍم اْبُن َقاَل - 
 والتوزيً،القاهرة، والنشر للطباعة الفكر ايميد، ار عبد الدين حميي حممد  قيق  النيب سرية:ابن هشام -*2

 .304-1903.9/303مصر،

 العلمية،بريوت الكتب منصور، ار  بن جمدي هشام، قيق البن النبوية السرية تفسرييف  الروض األنف:السهيلي -   

 .191-3/190:ت األوىل،  لبنان،الطبعة

  ار العريب،منشورات التراث إحياء جلنة والسري، قيق والشمائل املغازي فنون يف األثر عيون :ابن سيد الناس -   

 "مل يور  سوى البيتني األوليني" 1/341 ،1999الثالثة، اجلديدة،بريوت،لبنان،الطبعة اآلفاق

، اخلامسة عشرة بعةطالالعلمية،الكويت، البحوث و ار الرسالة مهسسة مهتذيب سرية ابن هشا:عبد السالم هارون -  

 .419-410، ص م1991

 .199ص،م 1995،الطبعة األوىل اجليل بريوت،  ار شرح  يوان اإلمام علي بن أيب طالب،:علي مهدي زيتون -  
 91-19تان سورة النجم، اآلي -3
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وهرم  ، أيضا " الربة "  ونهيدعوكانوا  ثقيف صنما  هعبدكانت ت ىف الطائف والالت صنم  مشهور 

للغوي  صلهاأ سم مهنثات لالوا صخرة بيضاء كان موضعها ىف موضً منارة جامً الطائف اياىل،

فيمرا زعرم  قروم مرن أهرل اللغرة، صرخرة كران         : والالَّت إذا بلَّه وخلطه،:السَّويق  تَُُّلَي لتَّ« :من 

»فلما مات ُعبدت، ،السَّو يق للحاج   لتَُّي عندها رجل
1
 . 

 حدثنا إبراهيم بن مسلم حدثنا« :قال،  اإلمام البخاري يف صحيحه ىرو  و ىف هذا املعىن    

 كان " والعزى الالت" قوله يف عنهما اهلل رضي عباس بنا عن اجلوزاء أبو حدثنا، األشهب أبو

»اياج سويق تُُّلَي رجال تالالَّ
2

ُتعظم حىت أسلمت ثقيف وكان هلا بيت مشيد يف  الالتوبقيت . 

كساء فخم وكان للصنم  العرب إليه ويضاهي به أهل الطائف الكعبة املشرفة   الطائف تسري

وال  ،ُيقطً شجره ال" َحَرم الربة "يدعونه   ات باإلضافة للبيت وا وكان للَّ.دمونهوَحَجَبة خي

 .ومن  خله فهو كمن  ،يقتل حيوانه

ولدعوته ىف بدايتها وبعد  يفسر لنا عداء أهل الطائف الشديد لرسول اهلل ما  ولعل هذا     

 .حرقهاأالصحاىب املغرية بن شعبة فهدمها و فتح مكة بعث الرسول 

 :"من الطويل"  يف بدر ومن أمثلة ذلك قول ايارث بن هشام

 َوإ لَّررررررا َفب يُترررررروا َخرررررراَئَفنَي َوَأْصررررررب ُحوا 

  
 َأَذلَّ َلرررررررَوْرِء اْلرررررررَواَطَئنَي َمرررررررَن النَّْعرررررررل  

   

 َعَلرررم َأنَّن ررري َوالّلرررَاَت َيرررا َقرررْوُم َفررراْعَلُموا     

  
3ب َكررررْم َواَثررررق  َأْن َلررررا ُتَقيُمرررروا َعَلررررم َتْبررررل    

 

   

 "من الوافر":بدر يف  ول معاوية بن زهريوق

 َفُأْقِسرررررُم ب َاّلرررررَذي َقرررررْد َكررررراَن َرّبررررري   

  
4َوَأْنَصرررررررراٍب َلررررررررَدى اْلَجَمررررررررَراَت ُمْغررررررررر   

 

   

 َلَسررررْوَف َتررررَرْوَن َمررررا َحَسررررب ي إَذا َمررررا    

  
5َتَبرررررررررّدَلْت اْلُجُلررررررررروُ  ُجُلررررررررروَ  ن ْمرررررررررر  

 

   

                                                           
 "ل ت ت:"لسان العرب ، ما ة: ورابن منظ - 1
 4509، برقم 4/1941رواه البخاري عن ابن عباس،  - 2
 العداوة وطلب الثأر:التبل -3

مجً أمغر وهو األمحر،و يريد أن :مغروموضً اجلمار اليت يرمم هبا،:حجارة كانوا يذحبون هلا، واجلمرات:األنصاب -4

 هذه األنصاب مطلية بالدم 
 .لبس جلد النمر:يقال للرجل إذا تنكر - 5
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 فهو حيلف باألنصاب ، سهو يقدِّ فهذه هي عقيدة الشاعر املشرَ باهلل، أنه يعبد  ريه    

تلك ايجرارة الصرماء الرىت تتخضرب بردماء اهلردايا والقررابني الريت ينحرهرا القرشريون هلرا             

 .معتقدين أهنا تنفً وتضر

ومن كتاب ربه املزنل علم رسوله   مستلهما ذلك من تعاليم عقيدته يقرر الشاعر املسلم: خامسا

أن   ستمر ورسالته اجلها ية إلحقاق ايق وإبطال الباطلمعرض  فاعه املتواصل  وذو ه امل يف و

مصري موتم الكفار  ومآهلم أن يكونوا وقو  جهنم و بئس املصري ، وهو مصري كل مشرَ  عنيد 

 پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ چ:متكرب عن عبا ة اهلل، وذلك مصداقا لقوله تعاىل

 .1 چ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ

كما تدَّعي  ذلك  اهلل ساحرا ك االهتام عن كون رسول كما يدفً الشاعر املسلم كعب بن مال

ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ   پ             ٻٱچ  :قري  وتزعم ، مستوحيا ذلك من كتاب اهلل عز وجلَّ يف قوله

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ         ڦڀ   ڀ   ڀ  ڀ   ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 :كل كافر يف كل عصر ومصر وهي هتمة . 2 چڄ   

3 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ     ٺ  چ  :لقوله تعاىل
 

 :"من الطويل"يف بدر  ومن أمثلة ذلك قول الشاعر املسلم  كعب بن مالك

 َفَكررررربَّ َأُبرررررو َجْهرررررٍل َصرررررر يًعا َلَوْجه رررررَه

  
4َوُعْتَبرررررةُ َقرررررْد َ اَ ْرَنرررررُه َوْهرررررَو َعررررراَثرُ  

 

   

 َبةَََوالتَّْيَميُّ َ رررراَ ْرَن َفرررري اْلررررَوَ م   َوَشرررريْ 

  
 َوَمرررررا َمرررررْنُهُم إ الَّ ب رررررَذي اْلَعرررررْرش  َكررررراَفُر

   

 َفَأْمَسررررْوا َوُقرررروَ  النَّررررار  َفرررري ُمْسررررَتَقرَِّها 

  
 َوُكررررررلُّ َكُفرررررروٍر َفرررررري َجَهررررررنََّم َصرررررراَئرُ 

   

 َهررراْيه ْم َوْهرررَي َقرررْد َشررربَّ َحْميُ َتَلظَّرررم َعَلررر 

  
5َواْلَحَجررررراَرَة َسررررراج رُ  ب ُزْبرررررر  اْلَحَديررررردَ 

 

   

                                                           
 11 ، األيةعمران سورة كل - 1
   4-1سور ص ، اآليات  -2
 59سورة الذاريات ، اآلية  - 3
 .الالصق بالعفر،وهو التراب بالفاء وهو"عافر"ساقط،ويروى:عاثر - 4

قطعه،وكان :ايديد زبرومبعىن أوقد،:شبو،14سورة الليل،اآلية چۇئۇئ وئ وئ چ:التزنيل ويفتلتهب،:تلظم -5

 املوقد :السَّاج روإلقامة الوزن، فّسكنها أصله مفتوح الباء
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 َأْقب ُلررروا: َوَكررراَن َرُسررروُل اللَّرررَه َقرررْد َقرررالَ   

  
 إ نََّمرررررا َأْنرررررَت َسررررراَحرُ : َفَولَّرررررْوا، َوَقررررراُلوا

   

 أِلْمررررررٍر َأَراَ  اللَّررررررُه َأْن َيْهَلُكرررررروا ب ررررررهَ  

  
1َوَلرررررْيَس أِلْمرررررر  َحمَّرررررُه اللَّرررررُه َزاج ررررررُ   

 

   

 ې ۉ ۉۅ  ۅ ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈچ:لقوله تعاىل املهمنون إخوة فيما بينهم : سا سا

 :، و أمة اإلسالم أمة واحدة  لقوله تعاىل 2چې ې ې

چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ  
3
مستعصمة حببل اهلل املتني، تلك العروة .

الوثقم اليت ال انفصام هلا، إهنا راية التوحيد واإل ان ، اليت انضوى  تها كل من كمن باهلل 

 .وبرسوله 

يف أشعار  الصحابة أنه واف ماض ،شهاب ،مبارَ كضياء  البدر   رة الرسولوتبدو صو      

ُيستضاء به ، وهو نور اهلل  به جتلو   ياجري  الظلماء ، ظلماء الشرَ والضالل عند كعب بن 

 "من الوافر:"مالك يف  زوة بدر

 َوَرْ نررررررررراُه ب ُنرررررررررور  اهلِل َيْجُلرررررررررو  

  
 الغَطررررررراِءُ َجرررررررم الظََّْلَمررررررراِء َعنَّرررررررا و

   

 رسررررررررروُل اهلِل ُيْقرررررررررَدُمنا برررررررررَأْمٍر

  
 َمررررررَن َأمررررررر  اهلِل ُأْحَكررررررَم ب اْلَقَضرررررراءِِ   

   

 "من البسيط:"يف  زوة بدر  وعند حسان بن ثابت

 ُمْسَتْعَصررررررَمنَي ب َحْبرررررررٍل َ ْيرررررررر  ُمْنَجرررررررَذمٍ 

  
4ُمْسررررَتْحكٍَِم َمررررْن َحَبررررال  الّلررررَه َمْمررررُدو َ 

 

   

 َحرررررّق َنْتَبُعرررررهُ َفيَنرررررا الرَُّسررررروُل َوَفيَنرررررا الْ 

  
 َحتَّررررم اْلَمَمرررراَت َوَنْصررررر  َ ْيررررُر َمْحررررُدو  

   

 َواٍف َوَمرررررراٍض َشررررررَهاب  ُيْسَتَضرررررراُء ب ررررررهَ   

  
5َبرررررْدر  َأَنررررراَر َعَلرررررم ُكرررررلِّ اْلَأَماج يررررردَ  

 

   

 ُهُتوَرُصررررررر ر ْدَبررررررراْل اِءَيَضرررررررَك َ اَرَبرررررررُم
  

6وَ ُ ْرَمررر  َرْيرررَ  اًءَضرررَق اَنَكررر اَلا َقرررَمررر
 

   

                                                           
 مانً:قدَّره وقضاه،وزاجر:محَّه -1
  11سورة ايجرات، اآلية  -2
  99سورة  األنبياء ، اآلية - 3

 املنقطً  :املنجذم -4

 األشراف والسا ة:داألماجي -5

  "األنف الروض"وال يف"النبويةالسرية  " ري وار  يف و هو ،130هذا البيت مثبت يف الديوان،ص   -6
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شاعر املسلم  بأن وعد اهلل حق ، وأن اجلنة حق وأن النار حق ، وأن جزاء املهمن إ ان ال: سابعا

الصا ق اجلنة ،وما فيها من نعيم حيث ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر علم قلب بشر  من 

جنات جتري من  تها األهنار ، أكلها  ائم وشراهبا ، وحور عني كأمثال اللهله املكنون، مصداقا 

 :عاىل يف حمكم التزنيللقوله ت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ  ڀ  ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   چ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ          ڦ  ڦ  

 .1چڄ  ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 "من الطويل:"يف  زوة بدر عبيدة بن ايارث بن عبد املطلب ومن أمثلة ذلك قول

 َفررررإ ْن َتْقَطُعرررروا ر ْجَلرررري َفررررإ نِّم ُمْسررررَلم     

  
 ُأَرجِّررررري ب َهرررررا َعْيًشرررررا َمرررررْن اللَّرررررَه َ ان ًيرررررا     

   

ًَ اْلُحرررور  َأْمَثرررراَل التََّماَثيرررل  ُأْخَلَصررررتْ     َمررر

  
ًَ اْلَجنَّرررررَة اْلُعْلَيرررررا َلَمرررررْن َكررررراَن َعاَلًيرررررا  2َمررررر

 

   

 ب ْعررررُت ب َهررررا َعْيًشررررا َتَعّرْقررررُت َصررررْفَوهُ    َو

  
3َوَعاَلْجُترررررررُه َحتَّرررررررم َفَقرررررررْدُت اْلَأَ ان َيرررررررا   

 

   

 َفرررررَأْكَرَمن ي الرررررّرْحَمُن َمرررررْن َفْضرررررل  َمّنرررررَه 

  
 ْوب َمررررررَن اْلإ ْسررررررَلام  َ طَّررررررم اْلُمَسرررررراو َياثررررررب      

   

 "من الطويل" :مالك يف  زوة بدروقول كعب بن 

 نرررا َعرررْن قَِسررريٍد  عََررردَاوةٍ  بِ رررأََْن َقرررْد َرَمتَْ 

  
4َمَعرررررررد  َمعرررررررًا ُجهََّاُلَهرررررررا َوَحَليُمَهرررررررا  

 

   

 َلأََنَّرررا َعَبرررْدَنا اللََّرررَه َلرررْم نَ ررررُج َ يَْررررهُ     

  
5َرَجرررررراَء اجَلَنرررررراَن إ ْذ َأَتاَنررررررا َزَعيُمَهررررررا 

 

   

 مننياملهوليس من بالء  وبعونه اهلل اعتقا  الشاعر املسلم يقينا بأن النصر من عند :ثامنا

 وحدهم ، شريطة أن يأخذوا بعوامله من إعدا  للعدة والعد ، وهو نصر مشهو  تشهده املالئكة

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿچ : لقوله تعاىل

                                                           
 91-14سورة الواقعة، اآليات  - 1
َّ هبا "أخلصت "الضمري يف املتقنة الصنً،و الصور:التماثيل - 2  .يعو  إىل ايور العني،واملعىن ُخ
 من املعرفة "فتتعر"مزجت،ويروى:تعرقت -3
5
وىل  ،القاف وأصل وزنه فعول فعلم األول أنه مكسور حيتمل أن يكون مجً قوس،وحيتمل أن يكون مبعىن القاسي:قسي -

 .الثاين أنه مفتوح القاف و وزنه فعيل
5
 .ضمن هلم اجلنة باجلها   الزعيم هو الضامن،ألن النيب:زعيمها -
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چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ

 . 1 چڱ  ڱ  ڱ       گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گک  ک  ک  ک  گ   ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

هذه ايرب هي جها  يف سبيل اهلل ونشر  عوته للناس كافة يشهدها روح القدس جربيل عليه 

 .السالم

 "من الوافر" :مالك يف بدرومن أمثلة ذلك قول كعب بن 

 َلَعْمرررررُر أبيُكمرررررا يرررررا اْبَنرررررْي ُلرررررهََيود   

  
2ْيُكْم واْنَتخررررررراِءعلرررررررم َزْهرررررررٍو َلررررررردَ 

 

   
 ملررررررا حاَمررررررْت َفوار ُسررررررُكْم ب َبرررررررْدرٍ   

  
3وال َصرررررررَبُروا ب رررررررَه َعْنرررررررَد اللِّقررررررراِء

 

   
 َفمررررررا َظَفررررررَرْت فوار ُسررررررُكْم ب َبررررررْدرٍ 

  
 ومرررررررا َرَجُعررررررروا إلررررررريُكْم بالسَّرررررررواءِ  

   

 فررررال َتْعَجررررْل  أبررررا ُسررررْفياَن واْرُقرررربْ   

  
ًُ َمرررررررْن َكرررررررداءِ  4ج يررررررراَ  اهلِل تْطلررررررر

 

   

 هلِل ُروُح الُقرررررررْدس  فيهررررررراب َنْصرررررررر  ا

  
5وميكرررررررراٌل َفيررررررررا َطيررررررررَب املررررررررالِء

 

   

 "من الطويل" :أحد  زوة وقوله أيضا يف

ًُ َأْمرررررَرهُ    َوَفيَنرررررا َرُسررررروُل اللَّرررررَه َنْتَبررررر

  
   ًُ 6إَذا َقررررراَل َفيَنرررررا اْلَقرررررْوَل َلرررررا َنتَظلَّررررر

 

   

 َترررَدلَّم َعَلْيررررَه الرررررُّوُح َمرررْن َعْنررررَد َربِّررررهَ  

  
ًُ  ُيَنرررررزَُّل َمرررررْن َجررررروِّ   7السَّرررررَماِء َوُيْرَفررررر

 

   

 ُنَشرررررراو ُرُه َفيَمررررررا ُنر يررررررُد َوَقْصررررررُرَنا   

  
 ًُ ًُ َوَنْسرررررَم 8إَذا َمرررررا اْشرررررَتَهم َأّنرررررا ُنَطيررررر

 

   

 

 

 

                                                           
 191-193سورة كل عمران، اآليات  - 1

 اإلعجاب:االنتخاءوالكرب،:زهوال -2
 منعت نفسها و  افعت عنها:حامت -3

 مكان مبكة :كداء -4

   املأل ولكن أشبً للضرورة الشعرية اأر:الءامل -5

  .قول سواه إىلال منيل و ال نتطلً  أي"لً ظال نت "ال ننظر إليه إجالال وهيبة منه،ويروى:ال نتطل6ً-
 جربيل عليه السالم:الروح -7
 الرعب واخلوف:اهلول،وعوا وتركوا :اوذُر،و ايتنا:انقصر -8



 يف مفهوم الرؤية:التمهيديالفصل 

 

41 
 

 َوَقرررراَل َرُسرررروُل اللَّررررَه َلمَّررررا َبررررَدْوا َلَنررررا  

  
1َذُروا َعرررررْنُكْم َهرررررْوَل اْلَمن يِّررررراَت َواْطَمُعررررروا

 

   

 َة َتَقرًُّبرررراَوُكوُنرررروا َكَمررررْن َيْشررررر ي اْلَحَيررررا

  
    ًُ 2إَلرررررم َمَلرررررٍك ُيْحَيرررررا َلَدْيرررررَه َوُيْرَجررررر

 

   

 َوَلَكررررررْن ُخررررررُذوا َأْسررررررَياَفُكْم َوَتَوكَُّلرررررروا

  
    ًُ  َعَلرررررم اللَّرررررَه إنَّ اْلرررررَأْمَر َللَّرررررَه َأْجَمررررر

   

للكفر والشرَ ، وفيه سخرية واستهزاء بقري   هجاءيف الغزوات  يف شعر املسلمني: تاسعا

ابة لدينهم ونصرهتم تها ومعتقداهتا اجلاهلية، وافتخار بوفاء الصحوسا هتا وتسفيه آلهل

 . لنبيهم

 "من الطويل" :يف  زوة أحد ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت

 َوَفررررررْوا إْذ َكَفررررررْرُتْم َيررررررا َسررررررَخنيَ  

  
     ًُ  ب رررَربُِّكْم َوَلرررا َيْسرررَتو ي َعْبرررد  َوَفرررم َو ُمضررري

   
 َ مب َأْيررررَديه ْم ب رررري   إَذا َحَمررررَ  اْلرررروَ 

  
  ًُ 3َفرررررراَل ُبرررررردَّ َأْن َيررررررْرَ ى لََُهررررررنَّ َصررررررر ي

 

   

 :خيالفه فهو باطل ومر و والفطرة وكل اعتقا  اإلسالم  ين ايق  :عاشرا

يف  زوة  ويف ذلك يقول كعب بن مالك معرض ر ه  علم عمرو بن العاص وهو يومئذ مشرَ

 "من البسيط" :أحد

 َنررررراإ ْن َتْقُتُلوَنررررا َفرررررَديُن اْلَحررررقِّ َفْطَرتُ  

  
 َواْلَقْتررررُل َفرررري اْلَحررررقِّ َعْنررررَد اللَّررررَه َتْفَضرررريُل

   

 َوإ ْن َتررررَرْوا َأْمَرَنررررا َفرررري َرْأي ُكررررْم َسررررَفًها 

  
4َفرررررَرْأُي َمرررررْن َخررررراَلَف اْلإ ْسرررررَلاَم َتْضرررررَليلُ 

 

   

 "من الطويل:" وقول ابن لقيم العبسي يف  زوة بين النضري 

 ُكْمَفرررَديُنوا َلرررُه ب ررراَيقِّ َتْجُسرررُم ُأُمرررورُ    

  
5َوَتْسرررُموا َمرررَن الررردُّ ْنَيرررا إ َلرررم ُكرررلِّ ُمْعَظرررم   

 

   

  

                                                           
 جلنة  ايتكمفاأي ال هتابوا ،منيرة وهي املوت ًمج:املنيات -1

 مبعىن يبيً: يشري 2-
 يهلك:ايرب،وير ى:اشتدَّ وقوي والو م:،ومح ولعله تصحيف "مح  "بدل "محي":يف الديوان -3
 الزنق والطي :هالسف -4

 األمر اجلسيم مبعىن العظيم:تعظم،وأصله:ا ملا يدعوكم إليه،و جتسم أموركمأطيعوه واخضعو: ينوا له5- 
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 َنب رررررري  َتاَلَفْتررررررُه َمررررررَن اللَّررررررَه َرْحَمررررررٌة

  
1َواَل َتْسرررررررررررَأُلوُه َأْمَرَ ْيرررررررررررٍب ُمرررررررررررَرجَّم  

 

   

 َفَقررررْد َكرررراَن َفرررري َبررررْدٍر َلَعْمررررر ي َعْبرررررةٌ  

  
2َلُكررررررْم َيررررررا ُقَرْيًشررررررا َواْلَقَليررررررب  اْلُمَلمَّررررررم   

 

   

 َأَتررررم َفرررري اْلَخْزَرج يَّررررَة َعاَمررررًدا    َ ررررَداَة

  
 إ َلررررررررْيُكْم ُمَطيًعررررررررا لْلَعَظرررررررريم  اْلُمَكرررررررررَّم   

   

 ُمَعاًنررررا ب ررررُروح  اْلُقررررْدس  َيْنٍكرررري َعررررُدوَّهُ    

  
3َرُسررررررواًل َمررررررَن الرررررررَّْحَمن َحق ررررررا ب َمْعَلررررررم   

 

   

 َرُسرررررواًل َمرررررَن الررررررَّْحَمن َيْتُلرررررو َكَتاَبرررررهُ 

  
4ْم َيَتَلْعرررررررَثم َفَلمَّرررررررا َأَثررررررراَر اْلَحرررررررقَّ َلررررررر  

 

   

وظيفة  الشاعر  املسلم الدعوة إىل  ين اهلل وإىل عقيدة اإل ان والتوحيد وترَ : عشر أحد

عبد اهلل  الشرَ والضالل والكفر وعبا ة األوثان واألصنام واألنصاب واإلقرار بأن حممدا 

ية اجلهالء إىل اجلاهل  ياجريو ليخرج الناس من ظلمات  ورسوله، أرسله باهلدى و ين ايق

 "من املتقارب" :ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت يف  زوة تبوَ.نور اإلسالم الساطً

 َفَلمَّررررررا َأَتاَنررررررا الرَُّسرررررروُل الرََّشرررررري   

  
 ُ  ب ررررررراْلَحقِّ َوالنُّررررررررورِ َبْعررررررررَد الّظْلررررررررمْ 

   

 َفُقْلَنررررررا َصررررررَدْقَت َرُسرررررروَل اْلَمَليررررررَك

  
 َهُلررررررررررمَّ إَلْيَنررررررررررا َوَفيَنررررررررررا َأَقررررررررررْم

   

 َنْشرررررررَهُد َأنَّرررررررَك َعْبرررررررُد اْلإ َلرررررررهَ   َف

 

 5ُأْرَسرررررررررْلَت ُنررررررررروًرا ب رررررررررَديٍن َقرررررررررَيْم

 

الركوع إال هلل الواحد األحد ،الفر  الصمد ،وكل ما سواه من تقديس لغريه  فال سجو  و

يف  زوة  صفوان بن املعطل ويف ذلك يقول . فهي وثنية منبوذة  ينبغي أن تترَ وهتجر 

 "من البسيط:" املصطلقبين 
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  مل يتر  :مل يتلعثم 4-

 ےے ھھھھ ہہ ۀۀہہ ڻڻ ڻڻچ:ال اعوجاج فيه،ويف التزنيل:بدين قيم -5
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 مَّرررررا ُقرررررَرْي   َفرررررإ نِّي َلرررررْن ُأَسررررراَلَمُهمْ  َأ

  
1َحتَّرررررم ُين يُبررررروا َمرررررَن اْلغََيَّررررراَت َللرََّشررررردَ  

 

   

 َت َواْلُعرررررزَّى ب َمْعز َلرررررةٍ الَوَيْتُرُكررررروا الررررر 

  
 َوَيْسررررررُجُدوا ُكلُُّهررررررْم َلْلَواَحررررررَد الصَّررررررَمدَ  

   

 َوَيْشررررَهُدوا َأنَّ َمررررا َقرررراَل الرَُّسرررروُل َلُهررررمْ  

  
  2َدررررررَه َواْلُوُكرررررررررَد اللَّروا ب َعْهرررَحرررق  َوُيوُفررر 

   

 "من الطويل:" وقول جبري بن زهري يف  زوة الطائف

 َمرررْن ُمْبَلرررٌغ َكْعًبرررا َفَهرررْل َلرررَك َفررري الََّتررري    

  
 َتُلررررروُم َعَلْيَهرررررا َباَطًلرررررا َوْهرررررَي أََْحرررررَزمُ    

   

 تَِ،َوْحرررَدُهالَّالاَل َو اْلُعرررزَّى اَلإ َلرررم اللَّرررَه، 

  
 َذا َكرررررراَن النََّجرررررراُء َوَتْسررررررَلمُ  َفَتْنُجررررررو إ

   

 َيْنُجررررو َوَلررررْيَس ب ُمْفَلررررتٍ  اَلَلررررَدى َيررررْوم  

  
 َطررررراَهُر اْلَقْلرررررب  ُمْسرررررَلُمالََّمرررررَن النَّررررراس  إ

   

 َشررررْيَء َ يُنررررهُ  اَلَفررررَديُن ُزَهْيررررٍر َوُهررررَو   

  
 َوَ يررررررُن َأب رررررري ُسررررررْلَمم َعَلرررررريَّ ُمَحرررررررَّمُِ 

   

 "لوافرمن ا": وقول عباس بن مر اس يف حنني

 َمرررررررْن ُمَبَلرررررررٌغ َ ْيَلررررررراَن َعنِّررررررري  َأاَل

  
3َوَسرررررررْوَف إَخررررررراُل َيْأَتيرررررررَه اْلَخرررررررب ريُ 

 

   

 َوُعرررررررْرَوَة إنََّمرررررررا ُأْهرررررررَدي َجَواًبرررررررا

  
 َوَقْوًلررررررررا َ ْيررررررررَر َقْوَلُكَمررررررررا َيِسررررررررريُ 

   

 ب رررررررأََنَّ ُمَحمَّرررررررًدا َعْبرررررررد  َرُسرررررررولٌ  

  
 َلرررررررَربو َلرررررررا َيَضرررررررّل َوَلرررررررا َيُجرررررررورُ 

   

ألوهيته  الشاعر املسلم بالدعوة إىل توحيد اهلل واالعتراف بوحدانيته وإقرار :عشر اثنا

  ٻٱ      ٻ  ٻچ  :وأنه ال شريك له ، ليس كمثله شيء،  مصداقا لقوله تعاىل وربوبيته ،

وهو  ،4چٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿ  ٺٺ  ٺ  ڀٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀ

 . 5چوئ وئ  ەئ ەئچ  :ويل املهمنني

                                                           
  مجً  ية،وهي املرة من الغي،وهو ضد الرشد:والغيات يرجعوا ويعو وا،:ُين يُبوا -1
  أرا  به توكيد العهد وتقويته:الُوُكد -2
 هو  يالن بن  سلمة الثقفي -3
 11سورة الشورى، اآلية  - 4
 19سورة كل عمران ، االية  - 5
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أمثلة ذلك عند الشاعر املسلم قول كعب بن مالك يف  زوة اخلندق يف معرض ر ه علم ومن 

 "من الوافر:" الشاعر املشرَ ضرار

 َوَراُحررررررررروا َفَوار ُسرررررررررَنا إَذا َبَكرررررررررُروا

  
1َعَلررررررم اْلَأْعررررررَداِء ُشوًسررررررا ُمْعَلَميَنررررررا  

 

   

 َأَحْمرررررررًدا َوَاللَّرررررررَه َحّترررررررم  َلَنْنُصرررررررَر

  
 َلَصررررررريَناَنُكررررررروَن َعَبررررررراَ  َصرررررررْدٍق ُمْخ

   

 َوَيْعَلرررررَم َأْهرررررُل َمكَّرررررَة َحرررررنَي َسررررراُروا    

  
 َوَأْحررررررررررَزاب  َأَتررررررررررْوا ُمَتَحزِّب يَنررررررررررا 

   

 ب ررررررَأنَّ اللَّررررررَه َلررررررْيَس َلررررررُه َشررررررر يك    

  
 َوَأنَّ اللَّررررررررررَه َمررررررررررْوَلم اْلُمْهَمن يَنررررررررررا

   

 "من الطويل" :وقول كعب بن زهري بعد إسالمه يف  زوة تبوَ

 ن رررررداا َوَأْسرررررَلُموا َتْجَعُلررررروا َللَّرررررَه اَلَفررررر

  

 َوَلررررررا َتْلَبُسرررررروا ز ياررررررا َكررررررز يِّ اْلَأَعرررررراج م  

   

التسامح واملغفرة و ين التوبة واإلنابة ويعفو عن السيئات،ويف اإلسالم  ين  :ثالثة عشر

 چڑ  ڑ    ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  :التزنيل ايكيم
2 ،

تائبا بعد فتح مكة، وشعره حني أتم الرسول  ونلمس ذلك بكل صدق يف شعر ابن الزبعرى

 "من الكامل":يفي  رقة  وعذوبة واعتذارا مما بدر منه ، ويف ذلك يقول

 َفرررررراْلَيْوَم كَمررررررَن ب ررررررالنَّب يِّ ُمَحمَّررررررٍد

  
 َقْلب رررررررري َوُمْخَطررررررررُ  َهررررررررَذَه َمْحررررررررُرومُ  

   

 َمَضررررَت اْلَعررررَداَوُة َواْنَقَضررررْت َأْسررررَباُبَها

  
 َبْيَنَنررررررررا َوُحُلررررررررومُ َوَ َعررررررررْت َأَواَصررررررررُر  

   

 َفررراْ َفْر َفرررًدى َلرررك َواَلرررَداَي َكَلاُهَمرررا   

  
 َزَلَلررررررررري َفإ نَّرررررررررَك َراَحرررررررررم  َمْرُحرررررررررومُ 

   

 َمرررٌةالَوَعَلْيرررَك َمرررْن َعْلرررم  اْلَمَليرررَك عَ   

  
3ُنرررررررررور  َأَ ررررررررررُّ َوَخررررررررراَتم  َمْخُترررررررررومُ 

 

   

ََ َبْعرررررَد َمَحبَّرررررٍة ُبْرَهاَنرررررهُ    َأْعَطرررررا

  
 َلررررررررَه َعَظرررررررريمُ إلَشررررررررَرًفا َوُبْرَهرررررررراُن ا 

   

  

                                                           
 املوسوم بعالمة يف ايرب  تاز هبا:امُلْعَلموالذي ينظر مبهخرة عينه تكربا، هومجً أشوس،و:الشوس -1
 95سورة الشورى ، اآلية  - 2
 .من تغّرر الفرس و جل، والغرة هي بياض يف وجه الفرس،ومن اجملاز يوم أ رُّ:أ ّر -3
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 َوَلَقررررْد َشرررره ْدُت ب ررررَأنَّ َ يَنررررَك َصرررراَ ق  

  
 َحررررررق  َوَأنَّررررررك َفرررررري اْلَعَبرررررراَ  َجِسرررررريمُ   

   

 َوَاللَّرررررُه َيْشرررررَهُد َأنَّ َأْحَمرررررَد ُمْصرررررَطًفم

  
 ُمْسرررررررَتْقَبٌل َفررررررري الصَّررررررراَلَحنَي َكرررررررر ميُ  

   

 ُبْنَياَنرررررُه َمرررررْن َهاَشرررررمٍ  اَلَقرررررْرم  َعررررر

  
1الرررررررذَُّرى َوُأُروُم َفرررررررْرع  َتَمكَّرررررررَن َفررررررري  

 

   

 "من البسيط:" وقول  كعب بن زهري يف  زوة تبوَ

 َوَقررررراَل ُكرررررلُّ َصرررررَديٍق ُكْنرررررُت كُمُلرررررهُ    

  
2ال ُأْله َينَّرررررررررَك إ نِّررررررررري َعْنرررررررررَك َمْشرررررررررُغولُ   

 

   

 َخلُّرررروا َسررررب يَلي َلررررا َأَبررررا َلُكررررمُ  : َفُقْلررررُت

  
3َفُكرررررررلُّ َمرررررررا َقررررررردََّر الررررررررَّْحَمُن َمْفُعرررررررولُ    

 

   

 ن  ُأْنَثررررم َوإ ْن َطاَلررررْت َسررررَلاَمُتهُ  ُكررررلُّ اْبرررر 

  
4َيْوًمرررررررا َعَلرررررررم كَلرررررررٍة َحرررررررْدَباَء َمْحُمرررررررولُ  

 

   

 ُنبِّْئررررررُت َأنَّ َرُسرررررروَل اللَّررررررَه َأْوَعررررررَدن ي   

  
5َواْلَعْفرررررررُو َعْنرررررررَد َرُسرررررررول  اللَّرررررررَه َمرررررررْأُمولُ  

 

   

 رَهررررَداَ الََّررررَذي َأْعَطرررراَ َناَفَلررررَة اْلرررراًلَمْه
  

6يٌظ َوَتْفَصررررررررريُلُقْركَن َفيَهرررررررررا َمرررررررررَواَعرررررررررر
 

   

 َتْأُخرررررَذنِّي ب رررررَأْقَوال  اْلُوَشررررراَة َوَلرررررمْ    ال

  
7ُأْذن رررررررْب َوَلرررررررْو َكُثرررررررَرْت َفررررررريَّ اْلَأَقاو يرررررررلُ   

 

   

 

                                                           
 من اأُلرومة وهي األصل  :الفحل واأُلروم:السيد املعظم،والقْرم من اإلبل:القرم من الرجال -1

ال :"ال أشغلنك عما أنت فيه من اخلوف فاعمل لنفسك واتكل عليها،ويف الديوان:أترجاه وأمتىن إعانته،ال أهلينك:كمله 2-

 ".ألفينك

 أي أتركوين و شأين مً رسول اهلل :خلوا سبيلي 3-
 هي الداهية:النع  وقيل:اآللة ايدباء -4

 ٻ ٻ ٱچ اخلرب،وبع  أهل اللغة خيّ النبأ باخلرب العظيم ،ويف التزنيل:أي أخربت، والنبأ":أنبئت:"و يف الديوان:ُنبِّئُت -5

 .مرجو:هتد ين بالقتل،ومأمول:أوعدين و 9-1سورة النبأ،اآليتان چپ پ ٻ ٻ

 عطية:هدى، فهو ال يدعو له باهلدى ألنه هو اهلا ي املهدي،نافلةهداَ ربك للصفح عين والعفو،أو زا َ  -6
 ".كثرت عين:"مل أخط  يف حقك،ويف الديوان:مل أذنب -7



         

 الثانيالفصل                    
 الغزوات يف شعرقصيدة البناء 

 مفهوم القصيدة يف النقد األدبي القديم واحلديث 
 وأنواعهاقصيدة الغزوات قدمة م 
 مع مناذج وأمثلة الغزوات  يف قصيدة وأنواعه التخلص 
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 :بناء القصيدة يف شعر الغزوات 

 يعكس ولعله دقته، و بفنيته الشعري العمل دعائم من أساسية دعامة القصيدة بناء لشكُِّي    

 على جوانبه بعض يف يدل أنه كما أمامه، املطروحة للقضية معاجلته وطريقة الشاعر رؤية لنا

 القصيدة نظام عن حتدثوا القدامى نقادنا أن املعروف ومن للعصر، واالجتماعية العقلية احلياة

 الشعراء به التزم حمدد ببناء عندهم اجلاهلية القصيدة رفتُع وقد القدمية، العربية

 غري ومن عليها، اخلروج الصعب من سنة أصبح أنه ويبدو أشعارهم، جّل فيه ونظموا اجلاهليون

 .خمالفتها املألوف

 متكامل بناء على قامت اجلاهلية القصيدة أن من املتفق عليه يف العرف النقدي والبالغي إنَّ    

 واضحة طقوسا فنية و تقاليد لنا فواوخلَّ ،بصماهتم عليه اجلاهليون ترك منتظم ، وهيكل

 املستشرقني عندخصوصا  ، الباحثني لدى قصوى أمهيةب املسألة هذه ظيتَح وقداملعامل ، 

 وانطباعات سطحية سريعة أحكاما تتجاوز مل هبا عنايتهم فإن القدماء أما احملدثني، والعرب

ل يف بنية القصيدة العربية القدمية وقبل أن نفصِّ .والنقد والتحليل املناقشة أمام هتاوت ورمبا

 .وبنائها

 يف اللغةة واالصةطال    مفهوم القصيدة أوالي أن أعّرج على ودِِّبتفصيال،هذا املوضوع  ألزيدو     

اد مة  الشةعراء الةرو    صورها يف شعر الغزوات  تختلفأعرض مل املقدمة وتعريف  أتوقف عند مث 

أدواهتم  ىلإيف أشعارهم والتطرُّق  صىل احلديث عن التتخّلإاملسلمني منهم واملشركني، كما أنتقل 

   .ها يف سبيل ذلكفو وظَّ الفنية اليت

 :القصيدةمفهوم 

 :القصيدة لغة_ أ

تعددت آراء القدماء واضطربت يف تعريف مصطلح القصيدة وحتديةده، فمنةهم مةن اعتمةد          

 :التعريف اللغوي وداللته،كما يؤكد ذلك األستاذ يوسف بكَّار يف قوله

من القصةيد،وهو مةا  َّ شةطر أبياتةه،أو شةطر أبنيتةه        «:ويذهب أكثرهم إىل أن القصيدة     

املة  السةمني الةذي     إىل أن القصيد مأخوذ من القصةد،وهو املتةراكم بعضةه،أو   " الفر اء"ويذهب 

ألنه قصد واعتمد،أو ألن قائله احتفل لةه  :لسمنه،أم ا سبب التسمية؛ فقيل" أي يتكسر"يتقص د 
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ُسةمي الشةعر التةام قصةيدا ألن قائلةه جعلةه مةن        :وقيةل فنقَّحه باللفظ اجليد،واملعىن املتختار، 

أولئك يف تعريفةاهتم وتعلةيالهتم حةني ذهةب إىل أن     " ابن رشيق"وتاب  ...باله،فقصد له قصدا

»قصدت إىل الشيء،وكأن الشاعر قصد إىل عملها على تلك اهليئة :اشتقاق القصيدة من
1
.  

إّن الناقة القصيدة هي املكثرة «":رسابن فا"ومن معاين القصيدة لغة كذلك ما ذهب إليه    

 ":األعشى"حلما،كما قال 

 َنةةةةةةاز َقَطْعةةةةةةت َوَصةةةةةةاحكِبي ُسةةةةةةُر   كك  

  
 2ُدةةةةةةٌة َقصكيةَكُرْكِن الر ْعِن ذكْعلكَب

»ولذلك مسيت القصيدة من الشعر قصيدة، لتقصيد أبياهتا،وال تكون إاّل تامة األبنية
3
. 

 :القصيدة اصطالحا_ ب 

 :النقد العريب القدميالقصيدة يف  -1

وأما تعريفها يف النقد العريب القدمي،فال نكاد نعثر سوى على بعض النتف عند بعض      

والقصيد من الشعر ما   شطر أبياته،ويف  «":اللسان"ففي  اللغويني والنحاة وأصحاب املعجمات،

»شطر بنيته،مسي بذلك لكماله وصحة وزنه ":التهذيب"
4
. 

 :هي القصيدة و    

 جهةدا  متثةل , بقافيةة  عةادة  منتهيةة , اجلرس موسيقية, أبيات عدة من مؤلفة الشعر من قطعة -

 . القارئ أو السام  لدى مجايل إحساس توليد يف بارزا فنيا

 ريتغي ة  ال, ثابتةة  تفعةيالت  حسةب  معةني  حبةر  علةى  كلةها  يةنظم  اليت هي التقليدية القصيدة - 

 املوضةوعات  ىشةت   نتتضم  هيو, واحدة بقافية أبياهتا كل وتنتهي, ُمصّرع ببيت عادة تبدأ, عددها

  .وامللحمية والتعليمية الغنائية

                                                           
للطباعةة   ،بناء القصيدة العربية يف النقد العريب القدمي يف ضةوء النقةد احلةديث،طب  دار األنةدلس    :حسني بكار - 1

 12ص ، 2891،الطبعة الثانية، لبنان ، بريوت، والنشر والتوزي 
للحِم والككناُز الناقةة الصُّةْلبة   وناقة ككناز  بالكسر َأي ُمْكَتِنَزُة ا،خيل ُسُر   وناقٌة ُسُر   وُمْنَسِرحة يف سريها َأي سريعة - 2

 لذِّْعلكُب والذِّْعلكَبة الن اقُة السريعُة ُشبَِّهْت بالذِّْعلكَبة وهي الن عامُة لُسْرَعتكهاوا  اللحم واجلم  ُكُنوز وككناز 
 5/85   ،"دق ص " مادة ، 2898دار الفكر،القاهرة، معجم مقاييس اللغة، حتقيق حممد عبد السالم هارون،: ابن فارس - 3
  "ق ص د" مادة لسان العرب،:ابن منظور -4
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 عدد بلغ إذا قصيدة اسم واحدة وقافية واحد حبر من أبيات جمموعة كل على القدامى أطلق -

 املعةدل  أن غةري , املئةات  علةى  تزيةد  حة   فيها األبيات تكثر وقد. فوق وما  أوتسعة سبعة أبياهتا

 بةني  يةراو    ويمة األ والعصر اإلسالم وصدر ،املعلقات شعراء معظم عليه اتفق الذي وهو، املألوف

  .بيتا ومخسني عشرين

 أو ،أبياهتةا  عةدد  علةى  عةادة  تدل مسميات الشعرية الوحدات على التقليديون الغربيون أطلق - 

 حةموش ة ), والبالدة, والعشارية، والثمانية ، والسداسية,  الرباعية:  ذلك من ، تأليفها من الغالية

 قصيدة) واألْدوارية(  عشرة أو أبيات مثانية من منها واحد كل ، مقاط  ثالثة من تتألف غنائية

 .… اخل( بيتًا عشر ةربعأ من قصيدة) والسونيتة(  أدوار ذات غنائية

 عليهةا  رضةت ُف الةيت  وطالشةر  مةن  توحترر ، املعاصر الشعري لعرفا يف صيدةقال مفهوم تغي ر  -

 فةرق  ال ، حيةث  متكاملةة  وحةدة  تؤلةف  األبيات من جمموعة كل تشمل القصيدة وأصبحت ، آنفا

 علةى  املرتكةزة  القصةائد  وبةني ,  املشةتركة  والقافيةة  الواحةد  البحةر  بتفعةيالت  تتقيةد  الةيت  بني

. القيود من املتحررة والقافية وحدها التفعيلة
1
 

هو أول من حتدث عن القصيدة "ابن قتيبة " والشائ  املتداول يف كتب األدب والنقد أن     

بعض أهل األدب يذكر أن ُمقصِّد القصيدة إمنا ابتدأ فيها بذكر  ومسعُت «: فقال اجلاهلية،

واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر  ، الديار والدِّمن واآلثار، فبكى وشكا، وخاطب الرب 

أهلها الظاعنني عنها إذ كان نازلة العمد يف احللول والظعن على خالف ما عليه نازلة املدر 

وانتجاعهم الكأل، وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان مّث وصل ذلك  النتقاهلم عن ماء إىل ماء،

شوق ليميل حنوه القلوب، ويصرف بالنسيب، فشكا شدة الوجد وأمل الفراق،وفرط الصبابة وال

إليه الوجوه وليستدعي به إصغاء األمساع إليه،ألن التشبيب قريب من النفوس الئط بالقلوب ملا 

قد جعل اهلل يف تركيب العباد من حمبة الغزل وإلف النساء،فال يكاد أحد خيلو من أن يكون 

د استوثق من اإلصغاء وإنضاء ، فإذا علم أنه ق متعلقا بسبب،وضاربا فيه بسهم حالل أو حرام

، وعلم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء،و ذمامة التأميل وقر ر عنده ما  البعري و الراحلة

                                                           
 341 -342 ص ،4891 ، الثانية بريوت الطبعة ، للماليني العامل دار ، األديب املعجم :النور عبد جبور - 1
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ناله من املكاره يف املسري،بدأ يف املديح فبعثه على املكافأة،وهز ه للسما ،وفض له على األشباه،وصغ ر 

»يف قدره اجلزيل
1
فالشاعر امُلجيد من سلك هذه األساليب، وعد ل بني هذه   «: إىل أن يقول 

فلم جيعل واحدا منها أغلب على الشعر، ومل ُيطكْل َفُيمكلَّ السامعني،ومل يقَطْ  وبالنفوس  األقسام ،

»ظمأ إىل املزيد
2
 . 

عبةد اهلل  "فاألسةتاذ " ابةن قتيبةة  "وللمعاصرين تعليقةاهتم وردودهةم ومالحظةاهتم علةى نةص         

»واق  حتت تأثري فن املديح العباسي " ابن قتيبة"أنَّ «: يرى "التطاوي
3
. 

قد أحاط بتعريف جام  مان  لبناء القصيدة العربية،لكنه  "ابن قتيبة"وقد ال يكون     

بالتأكيد قد أشار إىل املالمح األساسية هلذا البناء مث فتح الباب واسعا للنظر فيها من خالل 

جودة املطل  واالفتتا  وبراعة االنتقال ، وحسن املقط  مما منح النقاد فرصة للقول يف القصيدة 

كانت القبيلة إذا نبغ فيها »وإبداعه فيها ومكانتها بني القبائل فقدالعربية وجتربة الشاعر هبا 

كما يصنعون يف - شاعر أتت القبائل فهن أهتا، وصنعت األطعمة، واجتم  النساء يلعنب باملزاهر

وختليد ملآثرهم  يتباشر الرجال والولدان ألنه محاية ألعراضهم،وَذبٌّ عن أحساهبم و -األعراس

 .4«يهنئون إالَّ بغالم ُيولد أو شاعر ينبغ فيهم،أو فرس تنتج  وإشادة بذكرهم،وكانوا ال
فالقصيدة العربية إذا هي قصيدة القبيلة أو أنشودهتا ،وهةي أشةبه بالنشةيد الةوطد للدولةة يف      

 .أيامنا فضال عن أهنا سجل مآثرها ومفاخرها وتاري  أيامها ومعاركها

صار الشكل اهلندسي للقصيدة العربيةة مثةاال ُيحتةذى بةه، وامتةد إىل العصةور األخةرى         مث      

ألن الثابت لدى معظم النقاد أن خري أشةعار الشةعوب هةو مةا     »متتخذا شكال من أشكال التقديس، و

وانصب اهتمام النقاد القدامى حةول جتويةد وحتسةني هةذا البنةاء مةن        ،5«قالته يف أيام بداوهتا

إذ مل يفسروا ظاهرة الطلل،ومل حيللةوا عناصةرها ومل ينظةروا يف داللتةها      دون تفسري أو حتليل،

                                                           
الشةةعر والشةةعراء،حتقيق أمحةةد حممةةد شةةاكر،دار احلةةديث للنشةةر والتوزي ،القاهرة،الطبعةةة    :ابةةن قتيبةةة - 1

 95-2/97 ،2888،الثانية
 97-2/95املصدر  نفسه، -2
 77،ص2892قضايا الفن يف قصيدة املد  العباسية،دار الثقافة للنشر،القاهرة،:عبد اهلل التطاوي -3
،املكتبةة العصةرية للطباعةة     العمدة يف حماسن الشعر  وآدابه ونقده،حتقيق عبد احلميةد هنةداوي  :ابن رشيق -4

 2/52 ، 1007 بريوت والنشر،
  57النقد املنهجي عند العرب، دار هنضة مصر للطب  والنشر،القاهرة،ص:حممد مندور -5
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وهلةذا كةان   ...ويف وجود املرأة يف رحيلةها وكةذا يف بقيةة العناصةر األخةرى كالرحلةة والصةيد و       

 .وأدائه لرسالته كالمهم عاما حول الشعر وجودته

 :القصيدة يف النقد األديب احلديث -2

ينبغي اإلقرار مسبقا بكون املصطلح مشكلة مةن املشةكالت الةيت شةغلت بةال الكةثريين مةن النقةاد         

 .أو غري معاصرين ناألجانب والعرب على حد سواء،معاصري

 ":كولردج"فهي عند

ة بأن جيعةل املتعةة ال احلقيقةة هدفةه     ذلك النوع من التأليف الذي يتعارض م  املؤلفات العلمي»

املباشر، ويتميز عن  كل األنواع األخرى بطلبه ذلك النةوع مةن املتعةة مةن الكةل الةذي يتفةق مة          

 .1«اإلشباع الواضح من كل جزء من األجزاء
أن التةأليف ال يكةون قصةيدة  ةرد أنةه يتميةز عةن النثةر بةالوزن والقافيةة أو هبمةا            :كما يةرى 

 .هذا املعىن للقصيدة أحط معانيها جمتمعني،ألن

تلك اليت توجد فيها متعة معينة يف توق  تكرير  »أما التأليفات اليت تستحق اسم قصيدة هي

 .2«األصوات والوحدات العروضية أيًّا كان مضموهنا
  3«جتربة الفنان،أو هي جزء منها »:"ريتشاردز"عندهي و -
القوى اليت تتظاهر على حنو يتم فيه تكامل  بناء يتركب من العناصر و على العموموهي  -

املعاين الشعرية املتبلورة يف حقائق لغوية،فالعامل الذي تتألف منه القصيدة عامل متجانس 

 .تتالقى أفكاره يف حركة مطردة،وهذا يصدق على القصيدة العربية كما يصدق على سواها
 

 

 

 

                                                           
 11ص ،بناء القصيدة العربية يف النقد العريب القدمي يف ضوء النقد احلديث:حسني بكار -1
 11ص :املرج  نفسه  -2
 11ص :املرج  نفسه -3



 بناء القصيدة يف شعر الغزوات

 

05 
 

 :مة يف قصائد الغزواتاملقدِّ :أوال

كان استهالل الشعراء القدامى لقصائدهم مبقدمات طقسا فنيًّا  ثابتا مت بعا يف هيكل لقد        

القصيدة العربية وبنائها،وكانت هذه املقدمات مبثابة االفتتاحيات خيصِّصها الشعراء للحديث 

 إم ا عن الوقوف على األطالل ،وإم ا عن الغزل ،وإّما عن اخلمرة ، أو للحديث عن الطيف أو لوصف

ا للحديث عن الضعائن واحَلّل والّترحال ،ولكن  الذي اشتهر من هذه الليل املثقل باهلموم، وإم 

 .املقدمة الطللية واملقدمة الغزلية واملقدمة اخلمرية:املقدمات 

من عرب  أثارت مقدمة القصيدة العربية اهتمام النقاد والدارسني ، قدماء ومعاصرين ،لقد      

تبت فيها البحوث ،وعلى الرغم من لني ، ودارسني ؛ وُكحلِّوُم ،لني علُِّم ،ومستشرقني  فأقبلوا عليها 

املتخفية يف القصيدة ذلك فهي ال تزال حباجة إىل مزيد من الدراسات لتجلية بعض اجلوانب 

 .العربية يف صدر اإلسالم خصوصا قصيدة الغزوات

                                                                                                                               حول القصيدة يف هذه الفترة التعريف اللغويرحلتنا  يف عندها فنتوقَّ طةأول حم و

 :املقدمة لغة -1

:جةاء يف لسةةان العةرب   
 »
د م مبعةةىن اجلةةي ، مةن قةة اجلماعةة الةةيت تتقةدم    املقدِّمةة يف األصةةل  

" ُمَقد َمةة :فيقةال "ُمَقدَِّمةة الكتةاب وُمَقدَِّمةة الكالم،وقةد تفةتح      :ّتّقد َم،وقد استعري لكل شيء فقيل

ُمَقدَِّمةة ُكةلِّ   :أول ما ُينَتُج منهما وَيْلَقُح،وقيةل " وُمقدَِّمة اإلبل واخليل وُمَقد َمُتهما،األخرية عن ثعلب

واملقدِّمة ما اسةتقبلك مةن اجلبهةة واجلبني،وامُلَقدَِّمةة     ...ُكلِّ شيء نقيُض ُمَؤخ ِرهكشيٍء َأو ُله،وُمَقد ُم 

الناصية واجلبني
«1

.                          

:ويف املعجم الوسيط
 »
ومنةه   ،ومةن اجلةي  طةائف منةه تسةري أمامةه       ،هُلة من كل شيء أو املَقدَِّمُة  

وما اسقبلك من اجلبهة واجلبني ،الكالمة َمدَِّقة الكتاب وُمَمدَِّقًم :يقال
«2

.                                                     

املقدمةة يف القصةيدة العربيةة مةن الظةواهر الكةعى يف شةعرنا العةريب القةدمي،وهي           عدُّوُت       

ذكر فيهةا الطيةف والشةيب    إىل مقدمة ُية  ،متعددة ومتنوعة من مقدمة طللية إىل مقدمة غزلية 

                                                           
 ."ق د م"لسان العرب ، مادة :ابن منظور  - 1
 حتقيق إبراهيم مصطفى ، أمحد الزيات ، حامد عبد القادر و حممد النجار:الوسيط املعجم  - 2

 ."ق د م"مادة  دار الدعوة للنشر و التوزي ، د ت،
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ويف  الشعر العريب قصةائد دون مقةدمات،وبالرغم    .ووصف الليل واهلموم ومقدمة الظعن وغريها

مةةن هةةذا التنةةوع يف مقدمةةة القصةةيدة إال أن النقةةد العةةريب القةةدمي مل حيتةةف كةةثريا سةةوى       

 مل أهنةا  هو ية،العرب القصيدة لبنية الدارس نظر يلفت ما أول إنو .الطللية والغزلية:باملقدمتني

 والغزليةة  الطلليةة  املقةدمات  جانةب  فإىل ، املقدمات من معني صنف أو شكل على قط تقتصر تكن

 ...وغريها اخلمرة وصف يف تأيت وقد  والطيف، الشيب  يف مجة مقدمات توجد

 علةى  دراسته رَصَق قد هلا، النقدي حتليله أثناء القدمي، العريب النقد أن هو باملالحظة واجلدير

 ابتةداء  يف العةام  األسةلوب  هةو  وهةذا  الغزليةة،  و الطلليةة  مهةا  املقةدمات  مةن  فقط بارزين نوعني

                         .املطوالت

 :مقدمة القصيدة يف النقد العريب القدمي -2 

حةةني اسةةتعرض النقةةاد القةةدماء مقدمةةة القصةةيدة وتناولوهةةا بالةةدرس والعناية،اسةةتلهموا         

منوذجها من القصيدة اجلاهلية بوصفها مثاال ُيحتذى وطقسا ال ميكن جتاوزه،وعلى منواهلةا بنةوا   

قواعدهم ونظروا أصوهلم واستنتجوا تفسرياهتم وتعليالهتم،ولعل أقدم نص يستأنسون له،والذي 

: إشارة صرحية إىل بناء القصةيدة قةول ابةن قتيبةة      يتضمن أول
»
ومسعةت بعةض أهةل األدب     

يذكر أن ُمقصِّد القصيدة إمنةا ابتةدأ فيهةا بةذكر الةديار والةدِّمن واآلثةار، فبكةى وشةكا وخاطةب           

الرب ،واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سةببا لةذكر أهلةها الظةاعنني عنةها إذ كةان نازلةة العمةد يف         

الف مةةا عليةةه نازلةةة املةةدر النتقةةاهلم عةةن مةةاء إىل ماء،وانتجةةاعهم    احللةةول والظعةةن علةةى خةة 

الكأل،وتتةةبعهم مسةةاقط الغيةةث حيةةث كةةان مّث وصةةل ذلةةك بالنسةةيب، فشةةكا شةةدة الوجةةد وأمل    

الفراق،وفرط الصبابة والشوق ليميل حنوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، وليستدعي به إصةغاء  

الئط بالقلوب ملا قد جعل اهلل يف تركيب العباد مةن   األمساع إليه،ألن التشبيب قريب من النفوس

حمبة الغزل وإلف النساء،فال يكاد أحد خيلو من أن يكون متعلقا بسبب،وضاربا فيه بسهم حةالل  

أو حرام، فإذا علم أنه قد استوثق من اإلصغاء وإنضاء الراحلةة والةبعري، وعلةم أنةه قةد أوجةب       

 ر ر عنده ما ناله مةن املكةاره يف املسةري،بدأ يف املةديح     على صاحبه حق الرجاء،و ذمامة التأميل وق

«بعثه على املكافأة،وهز ه للسما ،وفض له على األشباه،وصغ ر يف قدره اجلزيلف
1
 إىل أن يقول 

                                                           
 95-2/97الشعر والشعراء، :ابن قتيبة - 1
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 »
فالشاعر امُلجيد من سلك هذه األساليب، وعد ل بني هذه األقسام ،فلم جيعل واحدا منةها أغلةب    

ُيمكلَّ السامعني،ومل يقَطْ  وبالنفوس ظمأ إىل املزيدعلى الشعر، ومل ُيطكْل َف
«1

      

 :اهتمام القدماء بافتتا  قصائدهم -3

كانت دعوة النقاد القدامى للكتاب والشعراء أن حيفلوا بابتداء اهتم وافتتاحاهتم ألهنا من        

     على بعض الشعراء  "ابن رشيق"وقد عاب.دالئل البيان كما يشري إىل ذلك صاحب الصناعتني

دومنا بسط أو فرش كاستهالل أو  و باخلصوص الذين يهجمون على موضوعاهتم يف قصائدهم

إىل "حازم القرطاجد"ويذهب .غريه
»

أ ن مذاهب احلذاق املطبوعني حتسني هيئات القصائد 

ها،املتزنلة إذ هي الطليعة الدالة على ما بعد...وحتسني االستهالالت واملطال ...بانيهاموحتسني 

ومما حتسن به املبادئ أن يصدر الكالم مبا يكون فيه تنبيه ...من القصيدة مزنلة الوجه والُغّرة

وإيقاظ لنفس السام  
«2

.                                                                                        

أن مجالية البناء الفد للقصيدة العربيةة تكمةن يف   ه النقاد القدماء واحملدثون إىل وقد تنب      

هةوا الشةعراء إىل ضةرورة إيةالء أمهيةة كةعى لدقةة        تناسق لوحاهتا وانسجام مشةاهدها،كما نب  

ابةن طباطبةا   "معانيهم وموق  ألفاظهم ح  ال ُيفهم منها ما يسةي  إىل املمةدو ، ويف ذلةك يقةول    

"العلوي
3
:

»
ُيْسةَتْجَفى مةن    ا ُيَتَطي ةر منةه و  مم ة ومفتتح أقوالةه،   ينبغي للشاعر أن حيترز يف أشعاره 

ت اأُلالَّف  ونعي الشباب وذم الزمةان  ار وتشتُّ، ووصف إقفار الدي  الكالم و املتخاطبات كذكر  البكاء

،وال سيما يف القصائد اليت تتضمن املدائح والتهاين، وتسةتعمل هةذه املعةاين يف املراثةي، ووصةف      

سا على هذا املثال َتطي ر منه سةامعه،وإن كةان يعلةم أن    فإن الكالم إذا كان مؤس  اخلطوب احلادثة،

 :الشاعر إمنا خياطب نفسه دون املمدو  ، فُيجتَنب،مثل ابتداء قول األعشى

 بةةةةةةاألطالِل الكةةةةةةبرِي ا بكةةةةةةاُءَمةةةةةة

  

 ؤايِلُسةةةةةةة ردَُّتةةةةةةة ي وهةةةةةةةْلؤالكوُسةةةةةةة

   

 ةْيةةةةةةا الص اورَهةةةةةةَعَت فةةةةةةرٌةَقمنةةةةةةة  دك

 

 بًا ومشةةةةةةاِلَصةةةةةة ْنمكةةةةةة ِنرحيْيِبةةةةةة ُف

   

                                                           
 97-2/95املصدر  نفسه، - 1
خوجةة، دار الكتةب الشةرقية    منهاج البلغاء وسراج األدباء، حتقيق حممد احلبيةب بةن   :حازم القرطاجد - 2

 220 -208، ص2877تونس،
عيةةار الشةةعر،حتقيق عبةةاس عبةةد السةةاتر،دار الكتةةب العلميةةة ،بةةريوت ،الطبعةةة    : ابةةن طباطبةةا العلةةوي  - 3

 217م،ص2891األوىل،
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 ":ابن األثري" وألمهية االفتتا  ومدى ضرورة اختيار الشاعر أو الكاتب له،يقول   

»
فةإذا كةان االبتةداء     ت االبتداءات باالختيار ألهنا أول ما يطرق السةم  مةن الكةالم ،   ص وإمنا ُخ 

 الئقا باملعىن الوارد بعده توفرت الةدواعي علةى اسةتماعه   
«1

مةدحوا املطةال  الةيت    وعليةه فقةد   ،

 :يف ابتداء مرثيته"أوس بن حجر"، كقول املقام تناسب احلال و

 َأي ُتَهةةةةا الةةةةن ْفُس َأْجمكلكةةةةي َجَزًعةةةةا   

  
 ِإنَّ الَّةةةةذكي َتْحةةةةَذِريَن َقةةةةْد َوَقَعةةةةا   

   
النفسية يف  وخواجله" النعمان بن املنذر"الذي صّور خوفه من "النابغة الذبياين"وكذلك قول 

قصيدة االعتذار اليت بدأها قائال
2
: 

 ككلكيِنةةةةي لكَهةةةةمم َيةةةةا ُأَمْيَمةةةةُة َناصكةةةةب  

  
 3َوَليةةةةةل  ُأَقاسكةةةةةيهك َبطكيةةةةة ك الَكَواككةةةةةبِ 

   
و املستقرئ آلراء النقاد القدامى يرى أهنم يتحدثون عن البيت األول من القصيدة كابتداء     

 .على القصيدةهلا أو استهالل، ومل يكن حديثهم منصبا 

 :اإلشارة إىل املقدمة يف شعر الغزوات ينبغيحلديث عن لتفصيل ا و

 :القصائد ذوات املقدمات -أ

 :أنواع املقدمات يف شعر الغزوات

 :املقدمة الطللية يف شعر الغزوات - 1

ن وذلك ألإن أول شاعر تستوقفنا مقدمات قصائده دون شك هو حسان بن ثابت األنصاري      

رغبة يف اقتفاء أثر  ومقدمة القصيدة عند حسان من الظواهر األدبية اليت تستحق الدراسة، 

مسرية مقدمة القصيدة العربية بصفة عامة،ومقدمة القصيدة يف صدر اإلسالم على وجه 

اخلصوص عند َعَلم من أعالم شعراء هذه الفترة،وشاعر بارز يشكل شعره مادة ثرية لكثري من 

                                                           
املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،حتقيق حميي الدين عبد احلميد،املكتبة العصةرية للنشةر   :ابن األثري - 1

 1/117م ،2885وزي  ،بريوت،والت
شةةةر  وتقةةةدمي عبةةةاس عبةةةد السةةةاتر،دار الكتةةةب العلمية،بريوت،الطبعةةةة :ديةةةوان النابغةةةة الةةةذبياين - 2

 18م،ص2887الثالثة،
ليبيةةا، الطبعةةة   ، الشةةعر اجلاهلي،خصائصةةه وفنونه،منشةةورات جامعةةة قةةار يةةونس     :حييةةي اجلبةةوري  -3

  279،ص2882السادسة،
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أمرًا ضروريًا للمهتمني بتتب  " مقدمة القصيدة"نقدية واألدبية، ولذلك كانت دراستهاالدراسات ال

 .مسرية املقدمة التقليدية للقصيدة العربية وتطورها

 القصيدة بناء تاري  يف شعرية افتتاحية أو استهالل أو مقدمة أعرق الطللية املقدمة دًَّعُت      

وبراعة االستهالل عند .أيضا تارخيه طول على عراقته يف ويشاركها الغزل ويالزمها العربية،

 ."حسن االبتداء" ، وُيسم ى أيضاالبالغيني من احملسنات البديعية

 عند كالمه من غرضه يفهم املتكلم نإ« : قائال االستهالل براعة احلموي ابن حجة رعُِّي و    

 رف  إذا صارخا املولود استهل يقال االستهالل هو اللغة يف الصوت ورف  به صوته رف  ابتداء

 الناس ألن هالال اهلالل ومسي بالتلبية أصواهتم رفعوا إذا احلجيج وأهل  الوالدة عند صوته

»رؤيته عند أصواهتم يرفعون
1
. 

 على اجلاهلية،وحرصوا شعراء أرساها اليت الفنية الظواهر أعرق من املقدمة الطلليةو

 من كثري يف التقليد هذا عن خيرجوا مل املتخضرمون والشعراء.عليها واحملافظة مراعاهتا

 ثابت بن حسان:النهج هذا لوامتثَّ الذين الشعراء هؤالء ومن،اإلسالمية قصائدهم

 اإلسالمية،ونسج قصائده مفتتح يف اجلاهليني منهج على حافظ من وحده حسان وليس.األنصاري

بل كوكبة من شعراء صدر اإلسالم نذكر منهم كعب بن مالك وعبد اهلل بن رواحة  منواهلم، على

 .وعبد اهلل بن الزبعرى وضرار بن اخلطاب وابا سفيان بن احلارث وغريهم

  :غزوة بدر، ويف قصيدته اليت مطلعها يف بن ثابت حسان ما قالهومن أمثلة ذلك 

 دكيةةةةةاَر َزيَنةةةةةَب ِبالَكثيةةةةةبِ  َعَرفةةةةةُت

  
 َرقِّ الَقشةةةةيبَوِي يف الةةةةالةةةةَوْحَكتَخةةةةطِّ 

   

 اُ  َوُكةةةةةلن َجةةةةةون  هةةةةةا الِري ةةةةة َتعاَوَر

  
 َسةةةةةةكوِب مكةةةةةةَن الةةةةةةَومسكيِّ ُمنةةةةةةَهمم  

   

 َفَأمسةةةةةى َرمُسهةةةةةا َخَلقةةةةةًا َوَأمَسةةةةةت 

  
 َيبابةةةةةةًا َبعةةةةةةَد سةةةةةةاككِنها احَلبيةةةةةةبِ 

   

قد حذا  يف الكثري من مقدمات قصائده يف شعر الغزوات حذو  الشاعر هنا  جندحنن  و       

فحول شعراء العصر اجلاهلي، الذين يشبهون يف مقدماهتم الطللية ديار حبيباهتن بالوشم على 

 لكف أو املعصم أو باخلط على الورق، وَنْسًجا على منواهلم يشبه الشاعر آثار احملبوبة بعد ا

                                                           
 الطبعة بريوت ، اهلالل ومكتبة دار شعيتو، عصام حتقيق األدب وغاية األرب،خزانة : ابن حجة احلموي - 1

 2/20 .2899، األوىل
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قشيب، وقد كان الشاعر ُمقلِّدا يف هذه الصورة ،ومل يكن ُمجدِّدا ارحتاهلا مبا ُخطَّ على الورق ال

وهي صورة مستهلكة مكرورة عند من سبقه من شعراء العصر اجلاهلي،وقد أشار  إىل ذلك طرفة 

بن العبد يف مستهل معلقته
1
: 

 َثْهَمةةةةةةدك ِبُبْرَقةةةةةةةك َأْطةةةةةةاَلٌل لكتَخْولةةةةةةَة

 

 الَيةةةدك َظةةاهكرِ  فكةةي  الَوْشةةةِم َكَبةةاقكي  َتُلةةو ُ 

   

 .يف ملعاهنا ووضوحها بلمعان بقايا الوشم يف ظهر الكف" خولة"حيث شبه أطالل  

وزهري بن أيب سلمي 
2

 :يف معلقته

 َكَان َهةةةةةةا ِبةةةةةةالر ْقَمَتْيِن َلَهةةةةةةا َوَدار 

  
 مكْعَصةةِم َنَواشكةةِر فكةةي َوْشةةم  َمَراِجيةةُ 

   

بوشم يف املعصم قد ُجدَِّد بعد زواله وامنحائه،إذ شبه  "أم أوىف"فقد شبه زهري رسوم دار احملبوبة

 رسوم الدار عند جتديد السيول إياها بكشف التراب عنها بتجديد الوشم

ولبيد بن ربيعة
3
 :أيضا يف مطل  معلقته 

 َرْسةةةةُمهَا ُعةةةةرَِّي الر ي ةةةةانك َفَمةةةةَدافكُ 

  
 سكةةةاَلُمَها الةةةُوحكي  َضةةةمكَن َكَمةةةا َخَلًقةةةا

   

السِّالم هي احلجارة،ويذهب الشةاعر إىل أن رحيةل احملبوبةة مةن الةديار       هي الكتابة،و:فالَوحيِّ 

جعلها موحشة،وقد عفت رسومها وامنحت آثارها، فتغي رت َخَلقا بفعل السيول، فكأنه كتةاب ُضةمَِّن   

 .حجرا، فقد شبه بقاء اآلثار ملرور الزمن ببقاء آثار الكتابة على احلجر

ويتجلى فعةل الةزمن يف البيئةة اجلاهليةة غةري املسةتقرة، وذلةك مةن حيةث وصةف دار احلبيبةة            

 .، وحال اخلراب الذي حل هبا بعد هجرها والرحيل عنها وإقامتها

وبعد مقدمة طللية موجزة يتتخلص الشاعر ختلصا حسنا مما كان فيه من ذكر الديار 

 "فدْع عنك التذكنر" ارةموضوع جديد،وذلك بعب ىلوالرسوم الدوارس لينتقل إ

                                                           
حتقيق عبد الرمحن املصطاوي، دار املعرفة للنشر والتوزي ، بريوت،الطبعة األوىل :ديوان طرفة بن العبد - 1

 15،ص1002
دار املعرفة للنشر والتوزي ، بريوت،الطبعة الثانية  شر  محدو طماس،:يب سلمىأديوان زهري بن  - 2

 75م،ص1005
شةةةر  محةةةدو طمةةةاس، دار املعرفةةةة للنشةةةر والتوزيةةة ، بةةةريوت ،الطبعةةةة   :ديةةةوان لبيةةةد بةةةن ربيعةةةة  - 3

  209م،ص1007األوىل
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 َفةةةةَدع َعنةةةةَك الَتةةةةَذكنَر ُكةةةةلَّ َيةةةةوم     

  
 ِر الَكئيةةةةةةةةِبْدَة الص ةةةةةةةةَزاَزَوُرد  َحةةةةةةة 

   

فالشاعر العريب ينتقل  املعروف عن القصيدة العربية القدمية أهنا ال متتاز بوحدة موضوعية، و

ومن غرض إىل آخر دون إخالل يف بناء القصيدة  آخر ومن فكرة إىل أخرى، ىلمن موضوع إ

 .حمافظا يف ذلك على توايل األفكار وتسلسلها وارتباطها فيما بينها

ولنا وقفة أخرى م  املقدمة الطللية،وم  الشاعر نفسه ،يف غزوة ُأُحد ويف قصيدته اليت  -

  :مطلعها

 َأَشةةةةةةاَقَك مكةةةةةةْن ُأمِّ اْلَولكيةةةةةةدك ُرُبةةةةةةوعُ  

  
 َمةةةةةةا مكةةةةةةْن َأْهلكِهةةةةةةن  َجمكيةةةةةة ُ   َبَلةةةةةةاقكُ 

   

 َعَفةةةةةاُهن  َصةةةةةْيفكيُّ الرَِّيةةةةةاِ  َوَواككةةةةةف   

  
 مكةةةةةَن الةةةةةد ْلِو َرج ةةةةةاُف الس ةةةةةَحاِب َهُمةةةةةوعُ 

   

 َفَلةةةْم َيْبةةةَق إلَّةةةا َمْوقكةةةُد النَ ةةةاِر َحْوَلةةةهُ     

  
 َرَواككةةةةةةةُد َأْمَثةةةةةةةاُل اْلَحَمةةةةةةةاِم ُكُنةةةةةةةوعُ   

   

فبعد أن وصف حسان ديار احملبوبة وآثارها ودمنها الدوارس وكيف أصبحت خرابا بعد رحيل من 

 .." فدْع ذكر دار:" يسكنها، نراه يستعجل يف التتخلص بقوله

 َفةةةةَدْع ذكْكةةةةَر َدار  َبةةةةد  َدْت َبةةةةْيَن أَ ْهلكَهةةةةا   

  
 َنةةةةةةةًوى لكَمتكيَنةةةةةةةاتك اْلحكَبةةةةةةةاِل َقُطةةةةةةةوعُ 

   

هذا دليل على أن الشاعر بدأ خيفف من ثقل هذه املقدمات الطللية، ومل تعد عنةده مقدسةة    و

كما كانت يف أشةعاره اجلاهليةة،وإن كةان يلتزمهةا قالبةا فنيةا فحسةب،ويف أشةعار الغةزوات جنةده           

يتجاوز اخلوض يف ذكر التفاصيل يف معرض حديثه عن ديار احملبوبة وآثارها،وكثريا ما يتتخلص 

 ..."،َدْع َعْنَك التذكنَر...،َدْع ذكْكَر...َدْع َذا:"كاد تكون هي هيبعبارات ت

الةيت   قصةيدته وم   كعب بن مالك،وم  شاعر آخر من شعراء الغزوات ، وهو غزوة أحد،ويف  -

 :مطلعها مبقدمة طللية ستهلهاي

 َهةةةةةْل َأَتةةةةةى َغس ةةةةةاَن َعن ةةةةةا َوُدوَنُهةةةةةمْ  الَأ

  
 ُمَتَنْعِنةةةةةُ مكةةةةةْن اْلةةةةةَأْرِض َخةةةةةْرق  َسةةةةةْيُرُه 

   

 َصةةةةةةةَحار  َوَأْعَلةةةةةةةام  َكةةةةةةةَأنَّ َقَتاَمَهةةةةةةةا   

  
 مكةةةةةْن اْلُبْعةةةةةدك َنْقةةةةة   َهامكةةةةةد  ُمَتَقّطةةةةةة ُ    

   

 َوَيتْخُلةةةةةو ِبةةةةةهك َغْيةةةةةُث الّسةةةةةِننَي َفُيْمةةةةةِرعُ  َتَظةةةةلن ِبةةةةهك اْلُبةةةةّزُل الَعةةةةرامكيس ُرّزَحةةةةا     
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 ِبةةةةهك ِجَيةةةةُف اْلَحْسةةةةَرى َيُلةةةةوُ  َصةةةةلكيُبَها    

  
 َكت ةةةةةةاُن التَُّجةةةةةةاِر اْلُمَوض ةةةةةة ُ َ  ال َكَمةةةةةةا

   

 َراُم َيْمشكةةةةةةنَي خكْلَفةةةةةةًةِبةةةةةةهك اْلَعةةةةةةْيُن َواآل

  
 َوَبةةةةةةةْيُض َنَعةةةةةةةام  َقْيُضةةةةةةةُه َيَتفلَّةةةةةةة ُ   

   

ويصف الشاعر يف هذه املقدمة  الصحراء وبعض املواض  واألماكن فيها ذكر للحياة املتوحشة  

 العيناء:العنيو وذكرى املرعى اخلصب، ،"والعراميسالبزل "من خالل وصف اآلرام واإلبل والنوق

وتصوير آثار  األبيض  الغزال رئم،وهو مج :العينني،واآلرام الواسعة الوحشية البقرة وهي

 .جيف احليوان النافقة والرواحل اليت أعياها السري من كثرة احلل والترحال

وكانت هذه املقدمة كسابقاهتا فيها تقليد وحماكاة لشعر اجلاهليني  وال ابتكار فيها، بل هناك 

 : اقتباس مباشر من أشعار أصحاب املعلقات، ومن أمثلة ذلك قول كعب

 َراُم َيْمشكةةةةةةنَي خكْلَفةةةةةةًةِبةةةةةةهك اْلَعةةةةةةْيُن َواآل

  
 َوَبةةةةةةةْيُض َنَعةةةةةةةام  َقْيُضةةةةةةةُه َيَتفلَّةةةةةةة ُ   

   

من قول زهري  بن أيب سلمى 
1

 :يف مقدمة معلقته

 خكْلَفةةةةةًة َيْمشكةةةةنيَ  واآلرآُم العكةةةةنيُ  ِبَهةةةةا 

  
 َمْجةةثكِم ُكةةلِّ مكةةْن َيْنَهْضةةَن َوَأْطالُؤَهةةا

   

 يف غزوة اخلندقو ،عبد اهلل بن الزبعرى جندومن أمثلة ذلك عند شعراء قري   -

  :مبقدمة طللية مطلعهاقصيدته  يستهل

 الةةةةةدَِّياَر َمَحةةةةةا َمَعةةةةةاِرَف َرْسةةةةةمكَها َحةةةةةيِّ 

  
 ُطةةةةةةوُل اْلِبَلةةةةةةى َوَتةةةةةةَراُوُ  اْلَأْحَقةةةةةةابِ  

   

 َفَكَأن َمةةةةةةةا َكَتةةةةةةةَب اْلَيُهةةةةةةةوُد ُرُسةةةةةةةوَمَها

  
 إال اْلَكِنيةةةةةةةةةَف َوَمْعقكةةةةةةةةةَد اْلَأْطَنةةةةةةةةةاِب

   

 َقْفةةةةًرا َكَأن ةةةةك َلةةةةْم َتُكةةةةْن َتْلُهةةةةو ِبَهةةةةا     

  
 فكةةةةةةةةي ِنْعَمةةةةةةةةة  ِبةةةةةةةةَأَواِنس  َأْتةةةةةةةةَراِب

   

وكعادة اجلاهليني مير الشاعر على ديار احملبوبة ويلقي عليها التحية،هةذه الةدار الةيت كانةت     

عامرة بأهلها،مث  أضةحت أثةرا بعةد عني،وقةد عفةى عليهةا الةزمن وصةارت خرابةا ال يقةيم هبةا            

أحد،وقد شبه الشاعر آثارها مبا خيطه اليهود يف كتبهم، مث زالةت عنةها معةامل احليةاة وصةارت      

رس، وال يكاد الشاعر يصور هذه الديار وآثارها ح  يتعجل بالتتخلص من هةذا التقليةد   دمنا دوا

 :الفد الذي درج عليه أسالفه من الشعراء اجلاهليني قائال

                                                           
 بريوت، والتوزي ، والنشر للطباعة املعرفة طماس،دار محدو وحققه مجعه ديوان زهري بن أيب سلمى، -1

 75ص ،1005، الثانية ةالطبع
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 َماَمَضةةةةى مكةةةةْن عكيَشةةةةة    َفةةةةاْتُرْك َتةةةةَذكنرَ 

  
 َوَمحكلَّةةةةةةةة  َخْلةةةةةةةِق اْلُمَقةةةةةةةاِم َيَبةةةةةةةابِ  

   

 َواْشةةةةةةُكْرُهْمَواْذُكةةةةةةْر َبَلةةةةةةاء  َمَعاشكةةةةةةر    

  
 َسةةةةةةاُروا ِبةةةةةةَأْجَمعكِهْم مكةةةةةةَن اْلَأْنَصةةةةةةابِ  

   

والذي ينبغي أن نشري إليه أن ابن الزبعرى خفةف يف مقدماتةه الطلليةة، ونلمةس عنةده هةذا       

 .الزنوع يف كثري من قصائده اليت وردت دون مقدمات

زوات اليت يتةراو   وُيالحظ على هذه املقدمة أهنا طويلة مقارنة باملقدمة الطللية يف شعر الغ

مخسة،كم أنةه مل يلجةأ فيهةا إىل الةتتخلص الةذي يتوس ةله الشةعراء         ىلعدد أبياهتا بني ثالثة إ

 .لالنتقال إىل املوضوعات األخرى يف القصيدة الواحدة

 قصةرية  أهنةا » الشةعراء  مةن  الطائفةة  هةذه  عنةد " املتخضرمة" الطللية املقدمة خصائص ومن

 تفصةيل  غةري  مةن  األطةالل  يةذكرون  اخلالصةة،بل  الفنية الناحية على فيها حيافظون موجزة،ال

«أجزائها بكل يهتمون وال أبعادها، بني يوازنون ال أهنم هبا،كما ونزل َغي رها لكما وال آلثارها
1
 

 :يف شعر الغزواتاملقدمة الغزلية  -2

 الغزليةة  باملقدمةة واسةتهالهلا    همقصةائد  الكةثري مةن    اافتتعلى شعراء القدامى ال دأب لقد

 واهلجةر  البعد فهخيلِّ وما وانفصاهلا عدهاُب أو هجرها، و احملبوبة صّد عن احلديث واليت تتضمن

 مةا  وهلفةوسرعان وأملًا حسرة الشاعر يسكبها غزار ودموع مستبد، وشوق شديد تعّلق من والفراق

 مبحبوبتةه  يلتقةي  كةان  حني اجلميلة، احللوة وذكرياته السعيدة، املاضية أيامه خاطره على تفد

 مةن  انتةهى  مةا  إذا ح  بشوق، وشوقًا بإعجاب، إعجابًا وتبادله حبّبه، لصاحبه منهما كل ويبو 

 أكثةر  اجلسةدية،  احملاسن إىل فيه التفتوا وصف وهو جسدها، ومفاتن حماسنها يصف مضى ذلك

 ..املعنوية للمحاسن التفاهتم من

الةيت  يف غةزوة بةدر   قصةيدته  ومةن  ، ثابتحسان بن  عنديف شعر الغزوات  من أمثلة ذلك و -

 :مطلعها ،مبقدمة غزلية يستهلها

 َتَبلَّةةةْت ُفةةةَؤاَدَك فكةةةةي اْلَمَنةةةاِم َخِريةةةةَدةٌ   

  
 َتْشةةةةةةفكَّي الض ةةةةةةِجيَ  ِبَبةةةةةةاِرد  َبس ةةةةةةاِم

   

 َأْو َعةةةةةةاتكق  َكةةةةةةَدِم الةةةةةةذَِّبيِح ُمةةةةةةَدامِ  َكاْلمكْسةةةةةكك َتتْخلكُطةةةةةُه ِبَمةةةةةاءَّ َسةةةةةَحاَبة  

                                                           
 27 -25ص .ت د. لبنان بريوت، اجليل، دار مقدمة القصيدة العربية يف صدر اإلسالم ،: حسني عطوان  - 1
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 اْلَحقكيَبةةةةةةك َبْوُصةةةةةَها ُمَتَنضِّةةةةةد    ُنُفةةةةةُج

  
 َبْلَهةةةةةةاُء َغْيةةةةةةُر َوشكةةةةةةيَكةك األ ْقَسةةةةةةامِ 

   

 ُبِنَيةةةةةْت َعَلةةةةةى َقَطةةةةةن  َأَجةةةةةم  َكَأن ةةةةةهُ 

  
 ُفُضةةةةةاًل إَذا َقَعةةةةةَدْت َمةةةةةَداُك ُرَخةةةةةامِ  

   

 َوَتَكةةةةةاُد َتْكَسةةةةةُل َأْن َتِجةةةةةيء  فكَراَشةةةةةَها

  
 فكةةةةي ِجْسةةةةِم َخْرَعَبةةةةة  َوُحْسةةةةِن َقةةةةَوامِ 

   

 َأم ةةةةةا الن َهةةةةةاَر َفةةةةةاَل ُأَفتِّةةةةةُر ذكْكَرَهةةةةةا  

  
 َواللَّْيةةةةةةلَُ ُتةةةةةةوِزُعِني ِبَهةةةةةةا َأْحاَلمكةةةةةةي

   

 َأْقَسةةةةةْمُت َأْنَسةةةةةاَها َوَأْتةةةةةُرُك ذكْكَرَهةةةةةا 

  
 َحت ةةةى ُتَغي ةةةةَب فكةةةةي الض ةةةةِريِح عكَظةةةةامكي 

   

سةتهالل  يف ا ونسةج علةى منةواهلم   سار حسان على هنجهم  ،جريا على تقليد القدماء فنياو     

وإمنةا التزامةا بشةكل مةن أشةكال املقدمةة        ،قصيدته باملقدمة الغزليةة،ليس كمةا هةي مبضةموهنا    

التقليدية يف العصر اجلاهلي، اليت مل يطرأ عليها أي نوع من التجديد يف هذه املرحلةة يف بدايةة   

التقليةد  صدر اإلسالم، وكان الذوق العام ال يتحر ج من مساع الغزل كونةه طقسةا فنيةا درج عليةه     

بانةت  "مل يكتةف بسةماع شةعر كعةب بةن زهةري يف قصةيدته         بدليل أن الرسول .الشعري آنذاك

اليت افتتحها الشاعر باستهالل غزيل بل  جتاوزه إىل عدم اإلنكار عليه ومكافأتةه بعدتةه   "سعاد

 .الشريفة

 سةاحة  مةن  فةراره  على وتقريعه" هشام بن احلارث" هجاء هو الرئيس املوضوع كان وإن ح 

 وريةق ، باسةم  ثغةر  ذات منع مة،صةبية  حسناء بفتاة معلقا هنا الشاعر قلب يبدو .بدر يوم الوغى

 خمدومة ُمرفَّهة ُمْتَرفة ذلك كل يف املعتقة،وهي اخلمرة أو الصايف باملاء املمزوج املسك كأنه عذب

 أورثتةةه حةة  الشةةاعر قلةةب هبةةا تعلةةق الةةيت احملبوبةةة صةةورة هةةي مشةةيتها،هذه يف تكسةةل تكةةاد

 تتطةابق  تكاد اليت رمسها حملبوبته الغزلية مقدمته يف حسان ذكرها اليت الصفات فهذه.األسقام

 .ومضمونا شكال الشعراء فحول عند اجلاهلية املقدمات تلك م 

وقد  «:مقدمات حسان بن ثابت اإلسالمية قائال لىقا ععلِّاألستاذ حسني عطوان ُم شريوي       

وندرت امُلطو الت اليت كان يفتتحها باملقدِّمات،  كثرت املقطوعات يف أشعاره اإلسالمية، وقلَّت فيها

،وكانت على النقيض من مقدماته  كت وركَّتاملقدمة الطللية عنده،وقصرت واحنسرت،وتفكَّ
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تف  إىل روالحظ القدماء أن شعره اإلسالمي كّله ال ي ،اجلاهلية اليت تتصف بالطول واجلودة

»مزنلة شعره اجلاهلي وال يبلغ مبلغه يف املتانة والر وعة
1
. 

واعتقد أن األستاذ عطوان قد كان قاسيا يف هذا احلكم على حسان ،وال أحسبه إال متأثرا      

فإذا ..الشعر نكد،يقوى يف الشر«الشهرية يف شعر حسان" األصمعي"كغريه من النقاد مبقولة 

فحل من فحول الشعراء يف اجلاهلية،فلما جاء (بن ثابت )هذا حسان  دخل باب اخلري ضعف ،

»اإلسالم سقط شعره
2
 .وقد ساقها مستشهدا على شعر حسان باللني والضعف،

أم ا ما كان من دعوى ضعف الشعر اإلسالمي عموما، وضعف شعر حّسان خصوصا، وهي دعوى 

عند النقاد احملدثني،عربا كانوا (رورة مك) قدمية ترددت يف املصنفات النقدية القدمية وال تزال

 .أم مستشرقني

طريق الشعر  «:وخالصة هذه الدعوى،ما ساقه النقاد،وبروايات خمتلفة عن األصمعي قوله

إذا أدخلته يف باب اخلري الن،أال ترى أن حّسان بن ثابت كان عال يف اجلاهلية واإلسالم ،فلما 

وغريهم الن _ رضوان اهلل عليهم _ومحزة وجعفر  دخل شعره يف باب اخلري من مراثي النيب 

وطريق الشعر هو طريق شعر الفحول مثل امرئ القيس وزهري والنابغة،من صفات الديار .شعره

والرحل واهلجاء واملديح والتشبيب بالنساء وصفة اخلمر واخليل واحلروب واالفتتخار،فإذا 

،أن طريق الشعر هو طريق "ألصمعيا"والذي نفهمه من مقولة ،  »أدخلته يف باب اخلري الن

 بكلمة اخلري ؟ " األصمعي"و لنا أن نتساءل ماذا يقصد . الشر، فإذا دخل باب اخلري الن وضعف

 ملاذا يلني شعر الشاعر إذا قصد إىل الرثاء وال يلني إذا قصد املد  مثال ؟

 اجلاهلية أال ترى أن حّسان بن ثابت كان عال يف) بقوله " األصمعي"ُتَرى ماذا يقصد  

كيف يعلو شعر حّسان يف اإلسالم ، مث يلني يف باب   ، أليس يف كالمه تناقض ؟( واإلسالم 

 أعذب الشعر أكذبه أن :أن يؤكد مقولة متداولة يف عصره مفادها" األصمعي"هل يريد  املراثي ؟

اإلسالم ؟ ،حني سأله سائل، ملاذا الن شعرك أو هرم يف  ملاذا َعلَّل حّسان ليونة شعره     

                                     .يا ابن أخي إن اإلسالم حيجز عن الكذب،وإن الشعر يزينه الكذب:فأجاب السائَل قائال
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غري أند اعتقد أن مقدمات حسان يف أشعار الغزوات كانت امتدادا ملقدمات قصائده  

 .باستثناء بعض القصائد اليت ُاْضُطر  فيها حسان إىل اإلجياز والتتخفيف اجلاهلية،

إىل أهنا  ويعِّر األستاذ شوقي ضيف سبب هذه الليونة والضعف يف أشعار حسان اجلاهلية

وهذا هو السبب  ر الوض  فيه،ُثأن شعر حسان اإلسالمي َك واحلقُّ «:حيث يقول موضوعة عليه

»من ركاكة وهلهلة ليهإاملنسوبة  فيما يشي  يف بعض األشعار
1
. 

 عنةد  القصةائد  مقدمات أن واملعاصرين القدامى النقاد مجهور عند واقعا اإلمجاع يكون يكادو

 مقةدمات  عةن  ومضةموهنا  شةكلها  يف ختتلةف  تكةاد  ال اإلسةالمية  أشعارهم يف املتخضرمني الشعراء

 ودخةول  رقعته واتساع تعاليمه وانتشار اإلسالم ظهور من اجلاهليني،بالرغم الشعراء من سابقيهم

 اهلجةاء  شةأن  شةأنه _  اإلسةالم  يف حمرمةا  كةان  وإن_  املاجن فالغزل أفواجا، اهلل دين يف الناس

 مقةدمات  يف الغةزيل  لالسةتهالل  القةدماء  لنةهج  أوفيةاء  بقوا اإلسالم صدر شعراء أن إالَّ الفاح 

 يف صةرحية،وهو  غزليةة  مبقدمةة   قصيدته افتتا  عن يتورع مل"  زهري بن كعب" قصائدهم،فهذا

املشهورة بالميته_ دمه أهدر قد كان أن بعد ميدحه مسلما أقبل وقد_   الكرمي النيب حضرة
2
 

 :مطلعها اليت

 َباَنةةةةْت ُسةةةةَعاُد َفَقْلِبةةةةي اْلَيةةةةْوَم ُمَتْبةةةةولُ   

  
3ُمَتةةةةةي م  إْثَرَهةةةةةا َلةةةةةْم ُيْفةةةةةَد َمْكُبةةةةةولُ    

 

   

 َوَمةةةةا ُسةةةةَعاُد َغةةةةَداَة اْلَبةةةةْيِن إْذ َرَحُلةةةةوا  

  
4إّلةةةةا َأَغةةةةنُّ َغضكةةةةيُض الطَّةةةةْرفك َمْكُحةةةةولُ  

 

   

 َهْيَفةةةةةةاُء ُمْقِبَلةةةةةةًة َعْجةةةةةةَزاُء ُمةةةةةةْدِبَرًة

  
5َلةةةةا ُيْشةةةةَتَكى قكَصةةةةر  مكْنَهةةةةا َوَلةةةةا ُطةةةةولُ   

 

   

 َتْجُلةةةو َعةةةةَواِرَض ذكي َظْلةةةم  إَذا اْبَتَسةةةةَمتْ  

  
 اِ  َمْعُلةةةةةةةةوُلَكَأن ةةةةةةةةُه ُمْنَهةةةةةةةةٌل ِبةةةةةةةةالر 

   

                                                           
،الطبعةةة  2872، القةةاهرة،توزيةة  وال للطباعةةة والنشةةر العصةةر اإلسةةالمي،دار املعةةارف  :شةةوقي ضةةيف   - 1

 .92العاشرة،ص
 .70م،ص2889حتقيق علي فاعور،دار الكتب العلمية،بريوت،:ديوان كعب بن زهري - 2

-
أسةةقمه احلةةب :أي عبةةدها،ومتبول "تةةيم الةةالت" ذليةةل مسةةتعبد ومنةةها مسةةوا:فارقةةت ورحلةةت،ومتيم:بانةةت 3

 ".مل جيز" مقيد،و يف الديوان:مل خيلص من األسر،ومكبول:وأضناه،مل ُيْفَد
ظيب يف صةوته حبةة ويف طرفةه كحل،ومعنةاه     ":أغن غضيض الطرف مكحول"صبيحة الفراق،و:غداة البني -4

 .فاتر اجلفن

-
 .ال يعاب:ال يشتكىضتخمة العجيزة وهي الردف،:ضامرة البطن واخلصر،والعجزاء:هيفاء 5
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 ُشةةةج ْت ِبةةةذكي َشةةةَبم  مكةةةْن َمةةةاءَّ َمْحِنَيةةةة     

  
1َصةةةةاف  ِبةةةةَأْبَطَح أَ ْضةةةةَحى َوْهةةةةَو َمْشةةةةُمولُ  

 

   

 َتْنفكةةةي الرَِّيةةةاُ  اْلَقةةةَذى َعْنةةةُه َوَأْفَرَطةةةهُ    

  
2مكةةةةةْن َصةةةةةْوِب َغادكَيةةةةةة  ِبةةةةةيض  َيعالكيةةةةةُل

 

   

 َفَيةةةةا َلَهةةةةا ُخّلةةةةًة َلةةةةْو َأن َهةةةةا َصةةةةَدَقتْ    

  
3ِبَوْعةةةةةدكَها َأْو َلةةةةةَو َأنَّ النُّْصةةةةةَح َمْقُبةةةةةولُ   

 

   

 يف اخللفةةةاء يلبسةةةها الةةةيت ولةةةده،فهي مةةةن معاويةةةة له،فاشةةةتراها بةةةردة  الةةةنيب فكسةةةاه  

 الرسةول  شةاعر  كونةه  مةن  بةالرغم  هؤالء عن يشذ مل ثابت بن وحسان.مشهورة والقصة.األعياد

علةى  فيهةا  يسةري   كةان  غزليةة  مبقةدمات  اإلسالمية قصائده يستهل أن الشرف هذا مينعه ،فلم 

 .معاصريه هدي

جنده عند  ومن أمثة ذلك ما ال ختلو قصائد  شعراء الشرك من هذه املقدمات الغزلية ،و  

  :مبقدمة غزلية موجزة يقول فيها والذي يستهل قصيدتهيف غزوة ُأُحد، ضرار بن اخلطاب

 َمةةةا َبةةةاُل َعْيَنْيةةةَك َقةةةْد َأْزَرى ِبَهةةةا السُّةةةُهدُ   

  
 َكَأن َمةةةةا َجةةةةاَل فكةةةةي َأْجَفاِنَهةةةةا الر َمةةةةُد؟    

   

 َأمكةةةةةْن فكةةةةةَراِق َحِبيةةةةةب  ُكْنةةةةةَت َتْأَلَفةةةةةهُ 

  
 َقةةةْد َحةةةاَل مكةةةْن ُدوِنةةةهك اْلَأْعةةةَداُء َواْلُبُعةةةُد؟ 

   

 :وسريعا ما جيد ضرار نفسه جمعا على التتخلص قائال

 َأْم َذاَك مكةةةْن َشةةةْغِب َقةةةْوم  َلةةةا َجةةةَداء  ِبِهةةةمْ 

  
 إذااْلُحةةةةةةُروُب َتَلظَّةةةةةةْت َناُرَهةةةةةةا َتقكةةةةةةدُ 

   

 :مقدمة وصف الليل واهلموم -2

قليلة اليت افتتح هبا شعراء الغزوات ال املقدمات منُتعدُّ مقدمات وصف الليل واهلموم           

 . واحلرية واحلرمان باحلزن توحيغالبا ما اليت الليل صورة، وتتجلى  قصائدهم

 النفس تعتصر اليت باهلموم يوحي فهو اهلموم، وصف مقومات حدىإ من الليل صورةوتبدو   

 النفسية زمتهأ عن للتعبري واسعا منفذا الشاعر جيد الشكوى وبث ة الشاعرناجاامل ويف نسانية،اإل

                                                           

-
مسةيل  :أي مزجت مباء ذي برد من مسيل ماء منحىن صةاف رقةراق جيةري بةأبطح،واألبطح    :شجت بد شبم 1

 .مبعىن ضربته ريح الشمال ح  برد:يف وقت الضحى قبل اهلجرية،و مشمول:واس  يف حصى دقيق،أضحى

-
أي سةبق  :املاء من تةنب وغريه،وأفرطةه   كل ما يق  يف:و هي مبعىن تبعد،القذى"تنفي"بدل " جتلو"يف الديوان 2

احلبةاب الةذي يعلةو وجةه     :،وبيض يعاليل"سارية"مبكرة،و يف الديوان:مطر سحابة،و غادية:إليه ومأله،وصوب

 .املاء،وهو رغوة املاء

-
 .الصديقة واخلليلة:،و اخللة"يا وحيها خلة:"يف الديوان 3
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 هذا اختيار اىل الداف  للقصيدة املوضوعي الباعث ويبقى الشعري، بداعهإ حلظة تعتريه اليت

 .اآلنية جتربته م  يتناسب الذي التقدمي من الفد النمط

 من خرآ ضرب أي من كثرأ هقكوأَر ومعاناته شكواه لبثوجيد الشاعر يف هذه املقدمة متنفسا     

 .ومهومه بآالمه  صرِّيو مشاعره، عن فصحيف ،املقدمات

ندرهتا مل ُيشْر إليها الكثري من النقاد يف دراساهتم حول بنية القصيدة العربية سبب ورمبا ل    

القدمية خصوصا يف حديثهم عن املقدمة، ومل يصنفوها ضمن أنواع مقدمات القصيدة العربية، 

وخري دليل على ذلك األستاذ حسني عطوان الذى أفرد دراسات حول املقدمة يف القصيدة 

مقدمة "و"مقدمة القصيدة العربية يف الشعر اجلاهلي:"يل يف كتابيهالعربية وتناوهلا بتفص

 .بالرغم من حديثه عن األنواع األخرى من املقدمات" القصيدة لعربية يف صدر اإلسالم

وشعراء الغزوات شأهنم شأن الشعراء اجلاهليني الذ ين حذوا حذوهم ،ونسجوا على منواهلم 

 فجعلوا من وصف الليل واهلموم مقدمة لبعض قصائدهم، ومن أمثلة ذلك ما ورد قول 

 : كعب بن مالك يف غزوة أحد يف قصيدته اليت مطلعها

 َطَرَقةةةةْت ُهُموُمةةةةَك َفالرَُّقةةةةاُد َمَسةةةةه ُد

  
1َأْن ُسةةةةلكَ  الش ةةةةَباُب اْلَأْغَيةةةةدُ  َوَجِزَعةةةةْت

 

   

 َوَدَعةةةةْت ُفةةةةَؤاَدَك لكْلَهةةةةَوى َضةةةةْمري ةٌ 

  
2َفَهةةةةةَواَك َغةةةةةْوِريٌّ َوَصةةةةةْحُوَك ُمْنِجةةةةةُد

 

   

 َفةةةَدِع الت َمةةةادكي فكةةةي اْلَغَواَيةةةةك َسةةةادكًرا

  
3َقةةةْد ُكْنةةةَت فكةةةي َطَلةةةِب اْلَغَواَيةةةةك ُتْفَنةةةدُ  

 

   

 :غزوة أحد أيضا وقول ضرار بن اخلطاب يف -

 َمةةةةا َبةةةةاُل َعْيَنْيةةةةَك َقةةةةْد َأْزَرى ِبَهةةةةا السُّةةةةُهدُ 

  
4َكَأن َمةةةةا َجةةةةاَل فكةةةةي َأْجَفاِنَهةةةةا الر َمةةةةُد؟   

 

   

 َأمكةةةةةةْن فكةةةةةةَراِق َحِبيةةةةةةب  ُكْنةةةةةةَت َتْأَلَفةةةةةةهُ 

  
 َقةةةْد َحةةةاَل مكةةةْن ُدوِنةةةهك اْلَأْعةةةَداُء َواْلُبُعةةةُد؟  

   

                                                           

-
 .الناعم اللني:دَيْغاأل،وقليل النوم:داملسه ،وزار ليال:طرق 1

-
صحوك "ويروى"صحبك منجد"،وقولهمكان منتخفض من األرض:غوري،وامرأة من بد ضمرة:ضمرية 2

 نسبة إىل جند :منجدو،"منجد
 .القول والفعل أو الفكر اخلطأ يف: الفند،واملتحري:السادر،والضالل :الغواية -3

- 
عدم :والسهد عن إدراك ما تأمله،  أي قصر هبا:وهو األنسب ملا بعده،وأزرى هبا"ما بال عينك:"يف نستخة 4

 النوم
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 َجةةةَداء  ِبِهةةةمْ َأْم َذاَك مكةةةْن َشةةةْغِب َقةةةْوم  َلةةةا   

  
1إذااْلُحةةةةةةُروُب َتَلظَّةةةةةةْت َناُرَهةةةةةةا َتقكةةةةةةدُ 

 

   

 :وقول مساك اليهودي يف غزوة بد النضري -

 َأِرْقةةةةةةُت َو َضةةةةةةاَفِني َهةةةةةةمٌّ َكةةةةةةِبري    

  
2ِبَلْيةةةةةةةةل  َغْيةةةةةةةةُرُه َلْيةةةةةةةةٌل َقصكََََّّّّةةةةةةةةريُ  

 

   

 َأَرى األ ْخَبةةةةةةةةاَر ُتْنككةةةةةةةةُرُه َجمكيًعةةةةةةةةا

  
 َوُكلًُّهةةةةةةةةةُم َلةةةةةةةةةُه عكْلةةةةةةةةةم  َخةةةةةةةةةِبريُ 

   

 :وقول كعب بن مالك يف غزوة مؤتة -

 َنةةةةةاَم اْلُعُيةةةةةوُن َوَدْمةةةةةُ  َعْيِنةةةةةك َيْهُمةةةةةلُ 

  
3َسةةةحًّا َكَمةةةا َوَكةةةَف الطَِّبةةةاُب اْلُمتْخَضةةةلُ    

 

   
 فكةةةةةةي َلْيَلةةةةةةة  َوَرَدْت َعَلةةةةةةي  ُهُموُمَهةةةةةةا  

  
4َطةةةةةةةْوًرا َأحكةةةةةةةنُّ َوَتةةةةةةةاَرًة َأَتَمْلَمةةةةةةةلُ  

 

   
 َواْعَتةةةةةةاَدِني ُحةةةةةةْزٌن َفِبةةةةةةتُّ َكةةةةةةَأن ِني   

  
5ِبَبَنةةةةةةاتك َنْعةةةةةة   َوالسِّةةةةةةَماكك ُمَوكَّةةةةةةلُ 

 

   
 َوَكَأن َمةةةةةةا َبةةةةةةْيَن اْلَجةةةةةةَواِنِح َواْلَحَشةةةةةةى

  
6مكم ةةةةةةةا َتةةةةةةةأَ و َبِني شكةةةةةةةَهاب  ُمةةةةةةةْدَخلُ 

 

   

 :وقول العباس بن مرداس يف غزوة حنني  

 َمةةةةا َبةةةةاُل َعْيِنةةةةَك فكيَهةةةةا َعةةةةائكر  َسةةةةِهر     

  
7الشُّةةةُفُرمكْثةةةُل اْلَحَماَطةةةةك َأْغَضةةةى َفْوَقَهةةةا    

 

   

 َعةةةةةةةْين  َتَأو َبَهةةةةةةةا مكةةةةةةةْن َشةةةةةةةْجِوَها َأَرق 

  
8َفاْلَمةةةةةةاُء َيْغُمُرَهةةةةةةا َطةةةةةةْوًرا َوَيْنَحةةةةةةدكرُ 

 

   

 َكَأن ةةةةةةةُه َنْظةةةةةةةُم ُدرم عكْنةةةةةةةَد َناظكَمةةةةةةةة    

  
9َتَقطَّةةةةةُ  السِّةةةةةْلُك مكْنةةةةةُه َفُهةةةةةَو ُمْنَتثكةةةةةرُ  

 

   

 َيةةةةا ُبْعةةةةَد َمْنةةةةِزِل َمةةةةْن َتْرُجةةةةو َمَود َتةةةةهُ   

  
 َوَمةةةةةْن َأَتةةةةةى ُدوَنةةةةةُه الص ةةةةةم اُن َفةةةةةاْلَحَفُر

   

                                                           
 حترك:وج  العني،وجال:التهبت واستعرت نارها،والرمد:املتخاصمة واملفاتنة،وتلظت:من املشاغبة:شغب -1
  نزل يب وزارين:سهرت وامتنعت عن النوم،وضافد:أرقت -2

-
وهةةي السةةري مةةن جلةةد بةةني خةةرزيت مةةزادة      مجةة  طبابةةة :قطر،والطبةةاب:صةةبا،و وكةةف :يسةةيل ،وسةةحًّا :يهمةةل 3

 املبتل باملاء:املاء،واملتخضل
 أتقلب من األمل واحلزن:من اخلنة وهو صوت خيرج من األنف م  بكاء،و أمتلمل"أخن :"من احلنني،ويروى:أحن -4
األعةزل  و ما الرامح يف الشةمال و  :أحد جنمني نريين:سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمايل، السماك:بنات نع  -5

 .يف اجلنوب

-
 القطعة من النار:أتاين ليال،والشهاب:عظام أسفل الصدر،و تأ وبد:اجلوانح 6

-
شةجر خشةن امللمةس    : واحلماطةة  كل ما أعر  العني من رمد أو قذى يتةنتخس يف العةني كأنةه يعورهةا،    :العائر 7

 أراد بةه الرجةل الةةذي ذهةب عنةه النةةوم،    :وسةةهر شةدة تكةةون يف جفةن العةني،    اوهاهنة  الواحةد منةه محاطةةة،  

 أغمض جفنه عليها:منبت الشعر يف جفن العني،وأغضى فوقها:والشُُّفر
 يغطيها:هنا الدم ،ويغمرها:احلزن،واملاء:جاءها م  الليل،أو راجعها مرة بعد مرة،والشجو:تأو هبا -8
 متقط  :،ومنتثر"ناظمة"بدل" ناظمه:"يف بعض النس  -9
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 :يف شعر الغزوات الطيف وصف ةمقدم -4  

لقد افتتح شعراء الغزوات بعض قصائدهم بوصف أطياف حمبوباهتم، وكيف جتشمن صعوبة     

 من الشعراء يتعجب املقدمات هذه ويف املسالك يف جنح الليل املظلم ح  يصلن إليهم ويتفقَّدهنم،

 .وداعبتهم إليهم وصلت ح  املسالك وعرفت القفار، جازت وكيف حمبوباهتم، أطياف

ويذهب األستاذ حسني عطوان إىل أن مقدمات وصف الطيف قليلة يف أشعار املتخضرمني    

اإلسالمية، وأهنا ختلو من أي جتديد يف شكلها ومضموهنا، وأهنم مل يضيفوا إىل معانيها وصورها 

وإنَّ منهم من استغل النماذج اجلاهلية، وجعل يستوحي معانيها، وصورها ... «:إال نادرا، فيقول

»دون حتوير فيها أو زيادة عليها
1
. 

 عنه يتحدث الذي الرئيس املوضوع تعكس القصائد مقدمات إّن: القول ميكن خالصةو    

 لفت يف دور  من عليها يق  ملا ؛ مقدمته يف واضًحا الّشاعر جهُد يكوَن أن ُبّد وال بعد، فيما الّشاعر

 ذلك شعراء قدرة من تظهره مبا غنّية كانت اجلاهلّية القصائد ومقدمات املتلّقي، أو القارئ انتباه

 السّر هو وهذا...  التراكيب اختيار يف العاعة أم الّتصوير، أم املفردات، باختيار سواًء العصر

 يف الشاعر تساعد اليت موضوعاهتا إغفال دون اجلاهلّية، القصائد مقدمات مجال يف األساسّي

 .موضوعّية وحدة ذاتك بقصيدة اإلتيان يستطي  ح  الرئيس؛ القصيدة موضوع إىل االنتقال

 "طيفية"ومن أمثلة ذلك يف شعر الغزوات ما قاله حسان يف غزوة بدر واليت يستهلها مبقدمة

 َتَبلَّةةةةةْت ُفةةةةةَؤاَدَك فكةةةةةي اْلَمَنةةةةةاِم َخِريةةةةةَدةٌ  

  
2الض ةةةةةِجيَ  ِبَبةةةةةاِرد  َبس ةةةةةامِ  َتْشةةةةةفكَّي 

 

   

 َكاْلمكْسةةةةةةةكك َتتْخلكُطةةةةةةةُه ِبَمةةةةةةةاءَّ َسةةةةةةةَحاَبة 

  
3َأْو َعةةةةةةاتكق  َكةةةةةةَدِم الةةةةةةذَِّبيِح ُمةةةةةةَداِم

 

   

 ُنُفةةةةةةةُج اْلَحقكيَبةةةةةةةةك َبْوُصةةةةةةةَها ُمَتَنضِّةةةةةةةد   

  
 َبْلَهةةةةةةاُء َغْيةةةةةةُر َوشكةةةةةةيَكةك األ ْقَسةةةةةةامِ 

   

  

                                                           
 72، ص  مقدمة القصيدة العربية يف صدر اإلسالم: انحسني عطو - 1
أراد به ثغرها : احلسنة الناعمة،والبارد البسام:اخلريدةوأصابتك بالتبل وأراد أورثتك األسقام،:تبلَّت  -2

 "تشفي"بدل "تسقي"كثري التبسم و يروى 
أراد أهنا " كدم الذبيح:"القدمية أيضا،وقوله  وهي اخلمر:بالكاف "عاتك"اخلمر املعتقة ،ويروى :العاتق -3

 .اسم من أمساء اخلمر:محراء،واملدام
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 ُبِنَيةةةةةةْت َعَلةةةةةةى َقَطةةةةةةن  َأَجةةةةةةم  َكَأن ةةةةةةهُ   

  
1ُفُضةةةةةاًل إَذا َقَعةةةةةَدْت َمةةةةةَداُك ُرَخةةةةةامِ 

 

   

 َوَتَكةةةةةةاُد َتْكَسةةةةةةُل َأْن َتِجةةةةةةيء  فكَراَشةةةةةةَها   

  
2فكةةةي ِجْسةةةِم َخْرَعَبةةةة  َوُحْسةةةِن َقةةةَوامِ    

 

   

 َأم ةةةةةةا الن َهةةةةةةاَر َفةةةةةةاَل ُأَفتِّةةةةةةُر ذكْكَرَهةةةةةةا    

  
3َواللَّْيةةةةةلَُ ُتةةةةةوِزُعِني ِبَهةةةةةا َأْحاَلمكةةةةةي   

 

   

 ذكْكَرَهةةةةةةةا َأْقَسةةةةةةةْمُت َأْنَسةةةةةةةاَها َوَأْتةةةةةةةُرُك

  
4َحت ةةةى ُتَغي ةةةَب فكةةةي الض ةةةِريِح عكَظةةةامكي   

 

   

 يبدو، و قصيدةهذه ال  يف والنهار الليل دوتوحُّ الزمن مسألة يف انتباهناالشاعر   استرعى لقد  

 . نضجه ورمبايف أشعار صدر اإلسالم   الطيف احلديث عن  بواكري كانت أهنا

 يف يرد لم،ف النهار بل هو طيف ليل طيف والغريب أن الطيف الذي حيدثنا عنه حسان ليس   

 بل طيفا، ليس النهار يف هنا الطيف.حصرا األحالم غري ويف الليل غري يف طيف اجلاهلي الشعر

 . سامية شفافية إىل اإلنسان فيها يرتقي يقظة أحالم

 كةان  هنةاره  اسةتيقظ  وإذا.  الرؤيةا  يف لةه  تراءت ليله نام فإذا فمحبوبة الشاعر دائمة احلضور،

ولعةّل الضةرورة الشةعرية أجلةأت الشةاعر إىل حةذف       .ا أبةدا ذكرهة  رت ة َفُي ال فيةه  معها حاله هذا

، فجةاء التعةبري باإلثبةات مراعةاة لةذلك       ليسةتقيم الةوزن  " ال"احلركة والسكون يف حرف النفي 

 .ال أنساها"واملعىن 

 :حسان إىل وصف طيف احملبوبة يف قصيدته اليت مطلعهاد يعود ُحويف غزوة ُأ  

 َمَنةةةةةَ  النََّ ةةةةةْوَم ِباْلَعَشةةةةةاءَّ اْلُهُمةةةةةوُم

  
5َوَخَيةةةةةةةةةةاٌل إَذا َتُغةةةةةةةةةةوُر النُُّجةةةةةةةةةةومُ 

 

   

 مكةةةْن َحِبيةةةب  أَ َصةةةاَب َقْلَبةةةَك مكْنةةةهُ    

  
6َسةةةةةةةةَقم  َفْهةةةةةةةةَو َداخكةةةةةةةةٌل َمْكُتةةةةةةةةومُ  

 

   

و فيها يبث الشاعر شكواه من صروف الدهر وخطوبه اليت تكاد ال ُتفلته ، ومن طيف      

                                                           
 الةذي يسةحق عليةه    احلجةر :املةداك وممتل  اللحةم العظةم فيه،  :األجموما بني الوريكني إىل الظهر،:قطنها -1

 .يف اكتنازها و مالستها بالرخام قعدت متفضلة يف ثوب واحد،شبه مآكمها أراد إذا:فضال:الطيب،و قوله
 .الغصن الناعم املتثد:اللينة حسنة اخللق،وأصل اخلرعبة:خرعبة -2

 .تغريد و تولعد:توزعد -3

 .لن أنساها إىل أن أموت:شق القع،يقول:الضريحوال أنساها،وال أترك ذكرها،:أقسمت أنساها -4

-
 .تغيب:تغور 5

-
 .نزل وزار :و معىن أضاف" أضاف "دل ب "أصاب" و .نزل به وزارهومعناه "أضاف قلبك"يروى:أصاب قلبك 6
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 .حبيبته الذي يزوره إذا جاء  آخر الليل حني تغيب النجوم ،فيؤرِّقه وُيذهب النوم عن جفونه

 اجلاهلية الطيف مقدمات يف ما على وعناصر مسات من البيتني هذين الشاعر يف عرضيو

 ولكن أي خيال؟ ، اخليال كذلك النوم، متن  اهلمومأن  نستنتج أن منهما،ميكن

 مساحة ذلك من أوس  نهإ ، املنام يف يزور إذ اجلاهلية يف شأنه كان كما احلبيبة خيال ليس   

 مطل ( النجوم تغور)حني النوم فيمن  اخليال بالعشاء،أما النوم متن  اهلموم نهإ ، مدى بعدأو

 داخل) السقم ،هذا(منه سقم) نفسه،بل احلبيب ليس الزائر رمز ؛احلبيب(حبيب من) الصبح

 .عنه يزول ال بالقلب متعلق( مكتوم

بعد أن أحسن "  شعثاء"يشري حسان يف قصيدته إىل طيف حمبوبته  مكةويف غزوة فتح    

 :التتخلص من املقدمة الطللية اليت استهل هبا قصيدته ،فيقول

 َوَلككةةةةةْن َمةةةةةْن لكَطْيةةةةةفك َفةةةةةَدْع َهةةةةةَذا،

ُيةةةةةةةةَؤرُِّقِني إَذا َذَهةةةةةةةةَب اْلعكَشةةةةةةةةاءُ   
1
 

   

 لكَشةةةةةةْعَثاء  الَّتكةةةةةةي َقةةةةةةْد َتي َمْتةةةةةةةهُ   

 

 2َفَلةةةةةةةَيَس لكَقْلِبةةةةةةةهك مكْنَهةةةةةةةا شكةةةةةةةَفاُء

   

 وهو ، يقظان والشاعر جاء بل ، ليال املنام يفالذي مل يأته   الطيفيتحدث الشاعر عن هذا       

 الطيف يكون هنا من.  النوم عنه فسلب ، منه بسب األرق أصابه وقد الطيف إىل يسعى نفسه

 قريبا اجلاهلية يف الطيف كان أن بعد مجاعية ومشاغل ومهمات يقظة وأحالم وتفكريا أفكارا

 اجلماعة( من) بة أراد بأنه( العشاء ذهب أذا يؤرقد لطيف من) الشاعر قول نفسر وهبذا.ذاتيا

 .                                              وأعباؤه مكة فتح مهمة وهي حمنته يف فيعينوه معه ليكونوا

 جاء الطيف أن نلحظ إذ ، اإلسالم يف تطوره جتلو مالمح الطيف هذا من نستنبط أن وميكن     

  يف جييء اجلاهلي الطيف أّن ونعلم ، انقضت مزدهرة حياة بعد ، دارس طللها طللية مقدمة بعد

 

                                                           
أي فدع ذكر هذا و يعد به صفة هذه الّديار و ما كانت عليه وما أّلم هبةا مةن صةروف الةدهر إىل ذكةر مةا        -1

اخليةةال يلةةم  :قةةي مةةن جّرائهةةا، وهةةذا ضةةرب مةةن االقتضةةاب يقةةرب مةةن التتخلص،والطيةةف       و مةةا لحيةةب 

 .يريد إذا آن النوم:إذا ذهب العشاء:وقولهيسهدين،:بالنوم،ويؤرقد
إن شعثاء هذه اليت شّبب هبا حّسان هي بنت سالم بن مشكم اليهودي، وقد كانت حتتةه امةرأة ُتةدعى    :قالوا -2

أهنةا امةرأة مةن خزاعةة،و تّيمةه      ": نةوادر ابةن األعةرايب   " ويف. شعثاء كةذلك وهةي الةيت ولةدت لةه أم فةراس      

 .به كل مذهب استوىل عليه و ذهلل وذهب:احلب
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 الطيف أّن منها ، الطيف إىل أضيفت تفاصيل هناك مث.  املقدمة بعد جاء فقد هنا أما. املقدمة

 إىل ينتقل اخلمر هذه ومن.  التفا  طعم خواصها اخلاصة،تعادل مخرهتا هذه ولشعثاء ، لشعثاء

 يؤرق انه شعثاء طيف يف نلحظ أن نستطي  لكننا ؟ هي ما ندري ال ، قدسية هلا أخرى مخر

 وهو بقاء أو وصوال قصريه ليس العمر للشاعر،طويل مالزم يلهي،وهو وال مين  فال ، معاناة أيراق

 (.شفاء منها لقلبه فليس)  سطحي احتالم ال ، غائر وقليب ، خبارجي وليس داخلي

 :الش باب والش يب ةمقدم -5

مقدمات الشباب والشيب ال ختتلف عن املقدمات  أنب كثري من الدارسني والنقاد احملدثنييذهب 

 عن تعبري وهي ، الفراغ وهي األخرى املقدمات هلا تصدر اليت الدواف  لذات تصدر األخرى، وهي

 مت   من عليه تنطوي وما بالذكريات مليئة رجعة ، غري من ذهب الذي اجلميل املاضي إىل احلنني

زهريومن أمثلة ذلك قول كعب بن .الشاعر عاشها
1
: 

 َبةةةاَن الش ةةةباُب وَأْمَسةةةى الش ةةةْيُب َقةةةْد َأِزَفةةةا   

  
 واَل َأَرى لكَشةةةةةةةباب  َذاهكةةةةةةةب  َخَلَفةةةةةةةا 

   

 :إىل أن يقول

 َلْيةةةةةَت الش ةةةةةَباَب َحلكيةةةةةف  اَل ُيَزاِيُلَنةةةةةا

  
 بةةةْل َلْيَتةةةُه اْرَتةةةد  منةةةه َبْعةةةض ّمةةةا َسةةةَلَفا 

   

، ومنهم من ذكر شيبهم الغزوات بعض قصائدهم باحلديث عن شباهبم و لقد افتتح شعراء     

لهو وامُلت  ، فهم يستعيدون تلك الذكريات املألى بالتفاصيل حياته املاضية على منوال اجلاهليني

،فتبدل  رة والنساء ورحالت الصيد والقنص ، ولكن مل يدم  هلم هذا احلالمن ملذات اخلم

وانقلب هؤالء الشعراء من حال على حال وبّدلوا احلديث ة ضعفا،الشباب شيبا واستحالت القو

والرغبة يف الغفران فيما تبقى هلم من العمر مستنريا يف ذلك سرات باحلديث عن التوبة عن امل

 .خري اجلزاءوراجيا ما وعد اهلل األبرار واملتقني من حسن اخلامتة و سالمإلبتعاليم ا

 القوة رمز الشباب ذهاب جتاه ومشاعرهم أحاسيسهم هذه املقدمة يف الشعراء صوِّرُيغالبا ما  و   

 .الذايت الفتخر من وهي املاضية، األيام تذّكر إال أمامهم فليس والفتوة،

من الشعراء  عدُّعبد اهلل بن الزبعرى الذي ُي ومن أمثلة ذلك ما جنده يف شعر الغزوات عند   

                                                           
 75 ص، حتقيق علي فاعور ديوان كعب بن زهري، - 1
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يامهم وما أرون على ماضي عهم املشيب فراحوا يتحس َزأْج، و الذين آملهم فقد الشباب ملتخضرمنيا

يف غزوة أحد واليت  منيف قصيدته  ويف ذلك يقول ابن الزبعرى.نعيم ومسراتفاهتم فيها من 

 :مطلعها

 َذَرَفةةةةةةْت مكةةةةةةْن ُمْقَلَتْيةةةةةةَك ُدُمةةةةةةوعُ  اَلَأ

  
 َوَقةةةْد َبةةةاَن مكةةةْن َحْبةةةِل الّشةةةَباِب ُقُطةةةوعُ  

   

 اْلَمةةةةَزاُر َوَفرَ َقةةةةْتَوَشةةةةطَّ ِبَمةةةةْن َتْهةةةةَوى 

  
1َنةةةةَوى اْلَحةةةةيِّ َدار  ِباْلَحِبيةةةةِب َفُجةةةةوعُ   

 

   

 َوَلةةةةْيَس لكَمةةةةا َولَّةةةةى َعَلةةةةى ذكي َحةةةةَراَرة  

  
 َوِإْن َطةةةةةاَل تةةةةةْذَراُف الةةةةةدُ ُموِع ُرُجةةةةةوُع

   

 َفةةةةَذْر َذا، َوَلككةةةةْن َهةةةةْل َأَتةةةةى ُأم  َمالكةةةةك  

  
 َأَحادكيةةةةةُث َقةةةةةْومكي َواْلَحةةةةةدكيُث َيشكةةةةةيُ 

   

الذي وّلى من حيث ال رجعة، وال أمل ر على الشباب للبكاء والتحسُّ دعوة ويف هذه القصيدة     

 وقد كانت هذه املقدمة موجزة قصرية .كان َتْذراُف الدموع غكزارا على فراقه وإن  يف عودته ح 

ليعود إىل  "فَذْر َذا:" مل يكن للشاعر فيها َنَفس طويل فلم يلبث ح  أحسن التتخّلص منها

 .وأحاديث قومه اليت سرعان ما تنتشر وتشي  "أم مالك"احلديث عن حمبوبته 

 ليس يف مقدمة القصيدةإشارة  إىل احلديث عن الشباب والشيب ولكن لعباس بن مرداس لو      

من قذى ح  كاد يعورها عن ما أصاب عينيه بعد أن استهل الشاعر حديثه  في غزوة حنني ف

 :مطلعها فرياجعها مرارا وتكرارا، يقول يف الذي طاملا يؤّرقها  إذا حل الليل من شدة السهر

 َمةةةةا َبةةةةاُل َعْيِنةةةةَك فكيَهةةةةا َعةةةةائكر  َسةةةةِهر     

  
2مكْثةةةُل اْلَحَماَطةةةةك َأْغَضةةةى َفْوَقَهةةةا الشُّةةةُفرُ    

 

   

 َعةةةةةةةْين  َتَأو َبَهةةةةةةةا مكةةةةةةةْن َشةةةةةةةْجِوَها َأَرق 

  
3َفاْلَمةةةةةةاُء َيْغُمُرَهةةةةةةا َطةةةةةةْوًرا َوَيْنَحةةةةةةدكرُ 

 

   

 َكَأن ةةةةةةةُه َنْظةةةةةةةُم ُدرم عكْنةةةةةةةَد َناظكَمةةةةةةةة    

  
4َتَقطَّةةةةةُ  السِّةةةةةْلُك مكْنةةةةةُه َفُهةةةةةَو ُمْنَتثكةةةةةرُ  

 

   

 َوَمةةةةةْن َأَتةةةةةى ُدوَنةةةةةُه الص ةةةةةم اُن َفةةةةةاْلَحَفُر َيةةةةا ُبْعةةةةَد َمْنةةةةِزِل َمةةةةْن َتْرُجةةةةو َمَود َتةةةةهُ   

                                                           
 صيغة مبالغة من الفجيعة:الفراق والبعد،وفجوع:النوى،ومبعىن بعد أو جاوز:شطَّ -1

-
شةجر خشةن امللمةس    : واحلماطةة  كل ما أعر  العني من رمد أو قذى يتةنتخس يف العةني كأنةه يعورهةا،    :العائر 2

 أراد بةةه الرجةةل الةةذي ذهةةب عنةةه النةةوم:وسةةهر شةةدة تكةةون يف جفةةن العةةني، اوهاهنةة الواحةةد منةةه محاطةةة،

 .أغمض جفنه عليها:منبت الشعر يف جفن العني،وأغضى فوقها:والشُُّفر
 يغطيها:هنا الدم ،ويغمرها:احلزن،واملاء:جاءها م  الليل،أو راجعها مرة بعد مرة،والشجو:تأو هبا -3
 متقط  :نتثر،وم"ناظمة"بدل" ناظمه:"يف بعض النس  -4
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 َدْع َمةةةا َتَقةةةد َم مكةةةْن َعْهةةةدك الش ةةةَباِب َفَقةةةدْ     

  
1َولَّةةةةةى الش ةةةةةَباُب َوَزاَر الش ةةةةةْيُب َوالز َعةةةةةرُ 

 

   

فتبعد النوم عن  ،مث يتتخلص من هذه املقدمة يف وصف الليل واهلموم اليت تنتاب الشاعر     

، مشريا إىل زائر رونقه و غضارة عيشه متحسِّرا على زواله أجفانه، ليتحدث عن ذهاب الشباب ب

 عالمات من الرأس،وهو فوق رْعالش  قتفرُ  أو رْعالش  ةلَّقكومعناه   عروهو الز  ،قد حّل بهجديد 

 .الكع

أهنا خلت من  يف شعر الغزواتوما ينبغي أن نشري إليه يف حديثنا عن مقدمات القصيدة       

كما خلت من مقدمات اجلاهلي اليت كانت من املقدمات الرئيسة يف الشعر  نُعمقدمات وصف الظن

 .ومقدمات احلنني إىل الوطن الفروسية

الشعر اجلاهلي ومل هي هي يف  واتزاملقدمات الرئيسة يف قصائد شعراء الغتكاد تكون       

ألهنم متسكوا بأصوهلا ورسومها املوروثة فجاءت  حتويرا شكال ومضمونا تعرف جتديدا أو

شباب والشيب اليت حاولت أن تتضمن بعض املعاين باستثناء ما جاء يف مقدمات النستخة تمس

 .اجلديدة اليت جاء هبا الدين احلنيف

وعشرين  مخسايف شعر الغزوات ذوات املقدمات  عدد القصائد الشعريةجمموع  بلغلقد       

احتلت فيها املقدمة ،%48.28بنسبة  "438" وعشرين وتس  مئة من جمموع" 32"قصيدة

 ، تليها املقدمة الطللية% 11 ةب بنسبة مئوية تقدر" 41"بعشر قصائدالغزلية صدارة الترتيب 

، مث تليها مقدمة وصف الليل واهلموم %31 ةشيوع تقدر ب بنسبة" 10"اليت وردت ست مرات 

، مث تليها مقدمة وصف الطيف اليت %31 ةبنسبة شيوع تقدر ب" 12"اليت وردت مخس مرات

 وكذا مقدمة الشباب والشيب اليت وردت مرتني ،%19ة بنسبة شيوع تقدر ب" 13" مرتنيوردت 

 . % 19 ةبنسبة شيوع تقدر ب" 13"

 :تلورود املقدمات يف شعر الغزو تفصيلويف اجلدول اآليت توضيح و

 

                                                           

-
 قلة الشعر أو تفرق الشعر فوق الرأس،وهو من عالمات الكع:الزعر 1
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 ترتيبها نسبتها عدد مرات ورودها نوع املقدمة

 األوىل %11 41 املقدمة الغزلية

 الثانية %31 10 املقدمة الطللية

 الثالثة %31 12 ليل واهلموموصف ال مقدمة

 الرابعة %19 13 مقدمة وصف الطيف

 رابعةال %19 13 مقدمة الشباب والشيب

 :دون مقدماتيف شعر الغزوات القصائد اليت وردت  -ب

ُيَعد ولوج الشعراء إىل قصائدهم دومنةا اسةتهالل ومقدمةة مةن الظةواهر الةيت أشةار إليهةا                

حيث يقول" العمدة"يف كتابه " ابن رشيق"النقاد القدماء،ومنهم 
1
ومن الشةعراء مةن ال جيعةل     «:

: لكالمه بسطًا من النسيب، بل يهجم على ما يريده مكافحة،ويتناوله مصافحة،وذلك عندهم هةو 

والقصيدة إذا كانت على تلك احلةال  .. بتر، والقط ، والكس ، واالقتضاب، كل ذلك يقالالوثب وال

علةى عةادهتم يف    بتراء كاخلطبة البتةراء والقطعةاء، وهةي الةيت ال يبتةدئ فيهةا حبمةد اهلل        

 :وزعموا أن أول من فتح هذا الباب وفتق هذا املعىن أبو نواس بقوله.اخلطب

 وال تطرب إىل هنةد  ال تبك ليلى،

 

 واشةةرب علةةى الةةورد مةةن محةةراء كةةالورد    

   

أفضةل ابتةداء صةنعه شةاعر مةن      : _وهو عند احلامتي فيما روى عن بعةض أشةياخه  _ وقوله 

 :القدماء واحملدثني

 صةةةةفة الطلةةةةول بالغةةةةة القةةةةدم  

  

 فاجعةةةةةل صةةةةةفاتك البنةةةةةة الكةةةةةرم

   

 س فكة موضوعاهتا دومنا تريث أو َنوالناظر يف تلك القصائد اليت هجم فيها الشاعر مباشرة يف 

 .رمبا للمواقف والظروف اليت  جعلت الشاعر مستعجال مرجتاليعود 

لعّل مةن أسةباب ذلةك     درج معظم قصائد الغزوات ضمن القصائد اليت وردت دون مقدماتنو ت

كالتعبري  عةن األحةداث الطارئةة     يقال يف ظروف استثنائية آنيةارجتاليا شعر احلرب ُجّل  كون 

ذلةك األسةتاذ    ىل، كمةا يةذهب إ  ورمبا  أن الكثري من القصائد سقطت مقةدماهتا واألمور املفاجئة، 

                                                           
 2/105،العمدة يف حماسن الشعر  وآدابه ونقده ::ابن رشيق -1
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يف أثنةاء  وليس يف ذلك شك، فإن كثريا من الشعر اجلةاهلي ضةاع   ... «:حني يقول عطوان حسني

»رحلته من اجلاهلية إىل عصر التدوين
1
. 

وهةو مةن شةعراء الةدعوة     ،كعب بةن مالةك    عنديف شعر الغزوات  ن أمثلة ذلك ما ورد وم -

وعلةى   "ُرادكَقة  واهلُل اهللَّ ألمةرِ  ُتْبة ِجَع:"قصيدته اليت مطلعهااإلسالمية، ويف  غزوة بدر ،وم  

فيمةا درج عليةه الشةعراء القةدماء مةن اسةتهالل قصةائدهم غالبةا          -خالف العةرف الشةعري   

وجل كعةب بةن مالةك موضةوعه مباشةرة بةردود مفحمةة علةى          -باملقدمات الطللية أو الغزليةة 

 :خصوم الدعوة مبا يشبه  النقائض أو املعارضات الشعرية

 َعِجْبةةةةةةُت لكةةةةةةَأْمِر اللَّةةةةةةهك َواللَّةةةةةةُه قَ  ةةةةةةادكُر

  
 لكلَّةةةةةةهك قَ ةةةةةةاهكُر َعَلةةةةةةى َمةةةةةةا َأَراَد َلةةةةةةْيَس

   

 َقَضةةةةةى َيةةةةةْوَم َبةةةةةْدر  َأْن ُناَلقكةةةةةَي َمْعَشةةةةةراً 

  
 َبَغةةةةْوا َوَسةةةةِبيُل اْلَبْغةةةةِي ِبالن ةةةةاِس َجةةةةائكرُ    

   

 َوقَ ةةةةْد َحَشةةةةُدوا َواْسةةةةَتْنَفُروا َمةةةةْن َيلكةةةةيِهمُ   

  
 مكةةةةةَن الن ةةةةةاكِس َحت ةةةةةى َجْمُعُهةةةةةْم ُمَتَكةةةةةاثكُر

   

 ائدوردت دون مقدمات يف شعر الغزوات مائة وأرب  قص اليت وقد بلغ جمموع القصائد اليت

عموما وشعراء ، وهذا أكع دليل على أن الشعراء املتخضرمني %45.45بنسبة شيوع تقدر بة

العصر منها الغزوات خصوصا قد ختففوا من املقدمات يف قصائدهم لظروف ومستجدات 

، ومن جهة أخرى انشغال  من جهةهذا  ارجتاهلم يف قول الشعر وعدم اهتمامهم بتنقيحه وصقله

لدين اهلل، والنبهارهم بأسلوب القرآن الكرمي كما  تمكني لل والغزو والفتوحات بواحلرالشعراء ب

 .النقاد القدامىالكثري من  ذلك ىلإيذهب 

 :يف شعر الغزوات التتخلًّص:ثانيا

 :لغة التتخلص  -1

 :جاء يف لسان العرب

 فةتتخّلص  َتْنِجَيةة  َنج ْيتةه  َأي َتتْخلكيصةاً  كذا من َخلَّْصته تقول َمْنَشب  كل من الت ْنِجَية :والتتخليص«

»اْلَتَبس ِإذا الَغْزُل ُيتتخّلُص كما خَتلنصًا وَتتخّلَصه
2

 . 

                                                           
 554ص ،دار املعارف للنشر والتوزي ، القاهرة، د ت مقدمة القصيدة العربية يف الشعر اجلاهلي ،: حسني عطوان - 1

 "خ  ل ص"العرب، مادة لسان :ابن منظور - 2
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»خلَّصته أي مي زته من غريه«و
1
. 

 :التتخلص يف االصطال -2 

 الشةاعر  يسةتطرد  أن هةو  الةتتخلص  حسةن  «:ُيعرِّفةه ابةن احلجةة احلمةوي     :ويف االصطال      

 دقيةق  رشةيقا  اختالسةا  خيتلسةه ،  سهل بتتخلص مبمدوحه يتعلق آخر معىن إىل معىن من املتمكن

 املمازجةة  ةلشةد   اينالثَّة  يف وقة   وقد الَِّإ األول املعىن من باالنتقال السام  يشعر ال حبيث املعىن

»واحد بقاَل يف اَغِرْفُأ كأهنما ح  بينهما واالنسجام وااللتئام
2
.  

 قد الشاعر فإن كان معىن أي يف ذلك جيري بل منه املتتخلص يتعني أن شترطُي وال «:ويضيف  

 من معىن أو خال رب  أو بال طلل وصف أو روض وصف أو فتخر أو غزل أو نسيب من يتتخلص

 الشاعر صيتتخلَّ أن األحسن ولكن ذلك غري أو حرب يف وصف أو هجو أو مد  إىل يؤدي املعاين

»املد  إىل الغزل من
3
. 

إنه قيل ألحد احلذاق : و يروي ابن رشيق يف كتابه العمدة يف باب املبدأ واخلروج والنهاية     

 ملاذا طار امسك واشتهر؟: بصناعة الشعر

 األغراض نكت وقرطست الكالم، مقاتل وأصبت املفصل، وطبقت احلز، أقللت ألند «:فقال

 .واهلجاء املد  إىل اخلروج ولطف واخلوا  الفواتح حبسن

 اخلروج ولطافة النجا ، يةومطَّ االنشرا ، داعية االفتتا  سنُح ألن صدق، وقد :مث يعلق قائال

» املمدو  ارتيا  سبب املديح، إىل
4
. 

ويسود االعتقاد بأن احملدثني هم من برعوا و أبدعوا يف حسن التتخلص دون سواهم من        

 :النهج حيث يقولهذا  الشعراء القدماء،ويؤكِّد ابن رشيق

                                                           
املصةبا  املةنري يف غريةب الشةر  الكةبري، دار الفكةر للنشةر والتوزية          ": أمحد بن حممد بن علي " الفيومي - 1

 .2/299 ،"خ ل ص"د ت ، مادة ،دمشق
 2899،2/218خزانة األدب وغاية األرب :  ابن حجة احلموي - 2
  2/218نفسه، صدر امل -3
 2/285العمدة،: ابن رشيق - 4
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 اإلبل نعت من فراغهم عند يقولون بل املد ، إىل اخلروج يف املذهب هذا تذهب ال العرب كانت«

 املشددة بأن يأتون أو يريدون فيما ويأخذون ،ذا عن دَِّع و،  ذا دع: بسبيله هم وما القفار وذكر

  قبله مبا متصاًل املد  إىل الشاعر خروج يكن مل فإذا يقصدونه، الذي للكالم ابتداء

»وانقطاعًا طفرًا يمُِّس ذلك وحنو ذا عن عدِّ و ،ذا دع :بقوله منفصاًل وال
 1

 .  

 :قوله حنو به يأيت ما كثريًا البحتري وكان

 اهَلةةَوى أَلةةِم مةةن ملةةتُّ الر َجةةاُء َلةةْواَل

  
 موكَّةةةةةل بالر جةةةةةاء َقلِبةةةةةي لكةةةةةن

   

 سكةةةةةرَية  يف تةةةةةزْل مل الرعي ةةةةةة إنَّ

  
 امُلَتةةةةةَوكُِّل َساَسةةةةَها ُمةةةةْذ ُعْمري ةةةةة 

   

شار أويلتقي مصطلح التتخلنص م  مصطلحات أخرى تقترب معه يف املفهوم والداللة، وقد        

الذي يعد االنتقال من معىن إىل  حنو االستطراد ليها البالغيون يف حديثهم عن التتخلصإ

َرد به آخر ما تكلم به، ْطَتْسإىل املعىن األول فال يكون امُل معىن آخر مث يقط  الكالم ويرج 

ومن امثلة االستطراد ما .إىل األول ، وإّنما يستمر فيم خلص إليه بينما ال يرج  يف التتخّلص

 :قاله السموأل

 سةةةبًة القْتةةةَل نةةةرى ال لقةةةوم  َوِإن ةةةا

  
 وسةةةةةلوُل عةةةةةامر  رأْتةةةةةُه مةةةةةا إَذا

   

 لنةةةا آجاَلنةةةا املةةةوت حةةةبُّ يقةةةرِّب

  
 فتةطةةةةةةةوُل آجةةةةةةاُلهْم وَتْكرهةةةةةةُه

   

 .اهلجاء مث عاد إىل الفتخر ىلإوانتقل  ويف هذه األبيات خرج الشاعر من الفتخر  

ويعةد انتقةال الشةاعر     ،وهو االقتضاب،كما يذكر البالغيون مصطلحا ثالثا قرينا للتتخلص       

انني الكالم ال يكةون بةني األول   ، أو غري ذلك من أف غريه من مديح ، أو هجاء من موضوع إىل آخر

الةذي هةو بصةدده مث     حيث يقطة  الشةاعر كالمةه   وال مناسبة خبالف التتخّلص  والثاين مالءمة

نابغةة وطرفةة   كةامرئ القةيس وال  ، وذلك كثري يف شعر املتقةدمني مةن العةرب     يستأنف كالما آخر

أو  "صبراعةة الةتتخلن  "و أ، وهو سابق للةتتخلص " حسن اخلروج" طلق عليه كذلك مصطلحوُي ولبيد،

 ".التتخليص"

                                                           
 2/120نفسه،املصدر   - 1
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 :التتخلص يف شعر الغزواتمناذج من حسن -3 

مةن قصةيدته الةيت    بةدر   حسان بن ثابت يف غزوة  ما ورد عند يف شعر الغزواتذلك  من أمثلة و

 :مطلعها

 دكيةةةةةاَر َزيَنةةةةةَب ِبالَكثيةةةةةبِ  َعَرفةةةةةُت

  
 َرقِّ الَقشةةةةيبَوِي يف الةةةةَكتَخةةةةطِّ الةةةةَوحْ 

   

 اُ  َوُكةةةةةلن َجةةةةةون  هةةةةةا الِري ةةةةة َتعاَوَر

  
 َسةةةةةةكوِب مكةةةةةةَن الةةةةةةَومسكيِّ ُمنةةةةةةَهمم  

   

 َفَأمسةةةةةى َرمُسهةةةةةا َخَلقةةةةةًا َوَأمَسةةةةةت 

  
 َيبابةةةةةةًا َبعةةةةةةَد سةةةةةةاككِنها احَلبيةةةةةةبِ 

   

 هاشةبه  الةيت "زينةب ":ديةار حمبوبتةه  حسةان بةن ثابةت     ذكةر فيهةا    ،جزة د مقدمة طللية موبعف

خرابةا ال   مل تبق على حاهلا بل صارت دمنا دوارس  وصف حاهلا وكيف أهنا،و الورق يف بالسطور

، ومل يلبةث الشةاعر   ثرا بعد عني خللوها مةن حمبوبتةه  أصبحت أو، رطملابفعل الريا  و حياة فيها

 ::لقاحني  ص تتخّلأحسن الختلص من املقدمة و انتقل و  ح طويال 

 َفةةةةةَدع َعنةةةةةَك الَتةةةةةَذكنَر ُكةةةةةلَّ َيةةةةةوم  

  
 الَكئيةةةةةةةةةةِب ِرْدَة الص ةةةةةةةةة َزاَزَوُرد  َحةةةةةةةةة 

   

 َوَخبِّةةةةةةر ِبالَّةةةةةةذي ال َعيةةةةةةَب فيةةةةةةهك 

  
 ِبصكةةةةةةةدق  َغةةةةةةةرِي ِإخبةةةةةةةاِر الَكةةةةةةةذوِب   

   

ويسةبب هلةا   ، يف الةنفس كةثريا    حيةزُّ ملتمسا من املستم  أن يضرب الصفح هن هذا احلديث الذي 

حلةنني  الشةوق و ا  قلةب  ر  ديار األحبة وآثارهم يةوقظ يف ال ألن تذكن الكثري من اآلالم و املعاناة ،

مةا يوجعةك    فدع واترك عنةك هةذا واصةرف بصةرفه    الكثري من احلزازات واألوجاع، ثري وي ليهمإ

  :ع اليقني والنصر املبني يوم بدر العظيموخبِّر باخل ويهيج أشجانك ،

 ِبَمةةةةةا َصةةةةةَنَ  امَلليةةةةةُك َغةةةةةداَة َبةةةةةدر  

  
 َلنةةةةةا يف امُلشةةةةةِركنَي مكةةةةةَن الَنصةةةةةيبِ   

   

 اء َرَغةةةةةةداَة َكةةةةةةَأنَّ َجمَعُهةةةةةةُم حكَّةةةةةة   

  
 َح الُغيةةةةةةوِب ْنَبةةةةةةَدت َأركاُنةةةةةةُه ِجةةةةةة  

   

   ا ِبَجْمةةةةةةةةةةُهُم مكن ةةةةةةةةةةَواَفْيَنةةةةةةةةةةاَف
  

 يِبَوشكةةةة ان َداِب مكةةةةن ُمةةةةْرَكُأسةةةةدك الَغةةةة

   

 َأمةةةةةةةةةةاَم ُمَحم ةةةةةةةةةةد  َقةةةةةةةةةةد آَزروهُ 

  
 احُلةةةةةروِبَلْفةةةةةِح  َعلةةةةةى األ عةةةةةداءَّ يف
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إىل  ومةا تبقةى منةها بعةد رحيلةها مةن آثةار دارسةة         ل حمبوبتةه طالأفالشاعر ينتقل من وصف 

 .موضوع أهم منه وهو الفتخر بالنصر يف احلرب على قوى الشك والطغيان يوم بدر

 :عند هبرية بن أيب وهب يف غزوة أحد يف قصيدته اليت مطلعها وما ورد -

 َمةةةةا َبةةةةاُل َهةةةةّم َعمكيةةةةد  َبةةةةاَت َيْطُرقِنةةةةي 

  
1َتْعةةةةُدو َعَوادكيَهةةةةاِبةةةاْلُودِّ مكةةةةْن هكْنةةةةَد إْذ  

 

   

 َباَتةةةةةةْت ُتَعةةةةةةاتكبِني هكْنةةةةةةد  َوَتْعةةةةةةذكُلِني 

  
 َواْلَحةةةةْرُب َقةةةةْد ُشةةةةغكَلْت َعنِّةةةةي َمَوالكيَهةةةةا 

   

 َمْهًلةةةةا َفةةةةال َتْعةةةةذكلكيِني إنَّ مكةةةةْن ُخُلقكةةةةي    

  
 َمةةةا َقةةةْد َعلكْمةةةتك َوَمةةةا إْن َلْسةةةُت ُأْخفكيَهةةةا  

   

 ُمَسةةةةةاعكف  لكَبِنةةةةةي َكْعةةةةةب  ِبَمةةةةةا َكلكُفةةةةةوا 

  
2َحم ةةةةةاُل عكةةةةةْبٍء َوَأْثَقةةةةةاٌل ُأَعاِنيَهةةةةةا   

 

   

 َوَقةةةةْد َحَمْلةةةةُت سكةةةةَلاحكي َفةةةةْوَق ُمْشةةةةَتِرف   

  
3َسةةةةةاط  َسةةةةةُبو   إَذا َتْجةةةةةِري ُيَباِريَهةةةةةا

 

   

 َكَأّنةةةةةةُه إْذ َجةةةةةةَرى َعْيةةةةةةر  ِبَفْدَفةةةةةةَدة    

 

 4ُمَكةةةةةّدم  الحكةةةةةق  ِبةةةةةاْلُعونك َيْحمكيَهةةةةةا   

   

 :إىل أن يتتخلص قائال

 ُسةةةةْقَنا ككَناَنةةةةَة مكةةةةْن َأْطةةةةَرافك ذكي َيَمةةةةن   

  

 

 ُعةةةْرَض اْلِبَلةةةادك َعَلةةةى َمةةةا َكةةةاَن ُيْزِجيَهةةةا  

   

 َقاَلةةةةْت ككَناَنةةةةُة أّنةةةةى َتةةةةْذَهُبوَن ِبَنةةةةا ؟    

  
5الّنتَخْيةةةَل َفَأّموَهةةةا َوَمةةةْن فكيَهةةةا   : ُقْلَنةةةا 

 

   

 :وما ورد عند عبد اهلل بن الزبعرى يف غزوة أحد أيضا من قصيدته اليت مطلعها -

 َأاَل َذَرَفةةةةةةْت مكةةةةةةْن ُمْقَلَتْيةةةةةةَك ُدُمةةةةةةوعُ 

  
 َوَقةةةْد َبةةةاَن مكةةةْن َحْبةةةِل الّشةةةَباِب ُقُطةةةوعُ  

   

                                                           
 .الشواغل:املوج  املؤمل وأصل العميد البعري الذي انشق سنامه لكثرة اللحم فيه،والعوادي:العميد -1
احلمل الثقيل،وأرادبه هنا ما يكلفونةه مةن مشةاق    :مبا أولعوا به وأحبوه، والعبء:مطي ،ومبا كلفوا:مساعف - 2

 األمور وعظامها،وأعانيها،أكابدها وأحتملها

 وأراد به عاليا مشرفا على األرض" مستشِرف"أي فرسا يستشرفه الناس حلسنه ومجاله،و"مشتَرف"يروى:مشترف3-

يعارضةها  :،ويباريهةا كان حسن مد اليدين يف اجلري إذا :فرس سابح، وأبعد اخلطو إذا:من سطا الفرس:ساط و 

 .وجياريها
مجة  عانةة   :العونضةامر،و :،والحقضواملعض:املكدمو ،االفالة اليت ال شيء هب:فدفدةمحار الوح ،و:العري -4

 .الوح  محر وهو القطي  من
 .قصدوها:،وأمُّوهااملدينة:يلنتخيريد بال -5
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 َوَشةةةةطَّ ِبَمةةةةْن َتْهةةةةَوى اْلَمةةةةَزاُر َوَفرَ َقةةةةْت

  
1َنةةةةَوى اْلَحةةةةيِّ َدار  ِباْلَحِبيةةةةِب َفُجةةةةوعُ   

 

   

 َوَلةةةةْيَس لكَمةةةةا َولَّةةةةى َعَلةةةةى ذكي َحةةةةَراَرة  

  
 َوِإْن َطةةةةةاَل تةةةةةْذَراُف الةةةةةدُ ُموِع ُرُجةةةةةوُع

   

 :إىل أن يتتخلص قائال

 َفةةةةَذْر َذا، َوَلككةةةةْن َهةةةةْل َأَتةةةةى ُأم  َمالكةةةةك  

  
 َأَحادكيةةةةةُث َقةةةةةْومكي َواْلَحةةةةةدكيُث َيشكةةةةةيُ 

   

 َوُمْجَنُبَنةةةةا ُجةةةةْرًدا إَلةةةةى َأْهةةةةِل َيْثةةةةِربَ  

  
2مكْنَهةةةةةةا ُمْتَلةةةةةةد  َوَنِزيةةةةةة ُ  َعنةةةةةةاجيَج

 

   

 َعشكةةةةي َة سكةةةةْرَنا فكةةةةي ُلَهةةةةام  َيُقوُدَنةةةةا    

  
3َضةةةةةُروُر اْلَأَعةةةةةادكي لكلص ةةةةةدكيِق َنُفةةةةةوع

 

   

 :وما ورد عند حسان بن ثابت يف غزوة أحد أيضا -

 َأَشةةةةةةاَقَك مكةةةةةةْن ُأمِّ اْلَولكيةةةةةةدك ُرُبةةةةةةوعُ   

  
4َبَلةةةةةةاقكُ  َمةةةةةةا مكةةةةةةْن َأْهلكِهةةةةةةن  َجمكيةةةةةة ُ 

 

   

 َعَفةةةةةاُهن  َصةةةةةْيفكيُّ الرَِّيةةةةةاِ  َوَواككةةةةةف    

  
5مكةةةةَن الةةةةد ْلِو َرج ةةةةاُف الس ةةةةَحاِب َهُمةةةةوعُ    

 

   

 َفَلةةةةْم َيْبةةةةَق إلَّةةةةا َمْوقكةةةةُد النَ ةةةةاِر َحْوَلةةةةُه

  
6َرَواككةةةةةةةُد َأْمَثةةةةةةةاُل اْلَحَمةةةةةةةاِم ُكُنةةةةةةةوعُ  

 

   

 :إىل أن يتتخلص قائال

 َفةةةةَدْع ذكْكةةةةَر َدار  َبةةةةد  َدْت َبةةةةْيَن أَ ْهلكَهةةةةا   

  
7َنةةةةةةةًوى لكَمتكيَنةةةةةةةاتك اْلحكَبةةةةةةةاِل َقُطةةةةةةةوُع

 

   

 َوُقةةةةْل إْن َيُكةةةةْن َيةةةةْوم  ِبُأْحةةةةد  َيُعةةةةدُّ هُ    

  
 َسةةةةةفكيه  َفةةةةةِإنَّ اْلَحةةةةةق  َسةةةةةْوَف َيشكةةةةةي ُ  

   

 َفَقةةةْد َصةةةاَبَرْت فكيةةةهك َبُنةةةو اْلةةةَأْوِس ُكلنُهةةةمْ 

  
 َوَكةةةةةاَن َلُهةةةةةْم ذكْكةةةةةر  ُهَنةةةةةاَك َرفكيةةةةة ُ    

   

                                                           
 صيغة مبالغة من الفجيعة:الفراق والبعد،وفجوع:مبعىن بعد أو جاوز،والنوى:شطَّ -1

-
مجة    " العتيق،وعنةاجيج  مج  أجرد وهو الفةرس :إذا قدهتا و مل تركبها،واجلرد:من جنبت الفرس: جمنبنا 2

 الغريب :ما ولد عندك، والزني :من جنائب اخليل و عتاقهةا،ومتلد:عنجوج
 صيغة مبالغة من النف :صيغة مبالغة من الضر، و نفوع:اجلي  الكثري،وضرور:اللهام -3
 جمتم  مؤتلف:مج  رب  حملة القوم ومزنهلم ،وبالق  مج  بلق  وهو القفر اخلايل،ومجي :ربوع -4
بةةرج يف السةةماء بةةني اجلةةدي واحلةةوت ، :املطةةر املنهمر،والةةدلو:غي ةةرهن و درس جةةدهتن ، والواكةةف:عفةةاهن -5

 .كثري السيالن:مضطرب ومهوع:ورج اف
 .الصقة باألرض:مج  راكدة و يقصد هبا حجارة األثايف، وكنوع:رواكد -6
الوصةال  : قطة ،وأراد هاهنةا باحلبةال   شديد ال: الغليظ الشديد منها و قطوع:النوى البعد ومتينات احلبال - 7

 .واالجتماع بني األهل واحملبني
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 :حسان بن ثابت أيضا يف غزوة أحد وما جاء عند -

 َأَتْعةةةةةِرُف الةةةةةد اَر َعَفةةةةةا َرْسةةةةةَمَها   

  
1َبْعةةةةَدَك َصةةةةْوُب اْلُمْسةةةةِبِل اْلَهاطكةةةةلَِّ

 

   

 َبةةةةةةةْيَن الس ةةةةةةةرادكيح فُأْدماَنةةةةةةةة ٍ  

  
2َفَمةةةةْدَفِ  الر ْوَحةةةةاءَّ فكةةةةي َحائكةةةةلِ   

 

   

 َسةةةةةَأْلُتَها َعةةةةةْن َذاَك َفاْسةةةةةَتْعَجَمتْ  

  
3ُة الس ةةةائكِل ؟َلةةةْم َتةةةْدِر َمةةةا َمْرُجوَعةةة 

 

   

 :إىل أن يتتخلص قائال

 َدْع َعْنةةةةك َداًرا َقةةةةْد َعَفةةةةا َرْسةةةةُمَها 

  
4َواْبةةةةكك َعَلةةةةى َحْمةةةةَزَة ذكي الن ائكةةةةلِ 

 

   

 اْلَمةةةةةالك ك الشِّةةةةةيَزى إَذا َأْعَصةةةةةَفتْ   

  
5َغْبةةةَراُء فكةةةي ذكي الش ةةةِبِم اْلَماحكةةةلِ   

 

   

 َوالّتةةةةةاِركك اْلقكةةةةةْرَن َلةةةةةَدى لكْبةةةةةَدة  

  
6َيْعُثةةةةُر فكةةةةي ذكي اْلتُخةةةةْرِص الةةةةذَّاِبِل

 

   

 :وما ورد عند كعب بن مالك يف غزوة أحد أيضا - 

 َطَرَقةةةةْت ُهُموُمةةةةَك َفالرَُّقةةةةاُد َمَسةةةةه ُد

  
7َوَجِزَعةةةةْت َأْن ُسةةةةلكَ  الش ةةةةَباُب اْلَأْغَيةةةةدُ  

 

   

 َوَدَعةةةةْت ُفةةةةَؤاَدَك لكْلَهةةةةَوى َضةةةةْمري ةٌ 

  
8ُمْنِجةةةةةُد َفَهةةةةةَواَك َغةةةةةْوِريٌّ َوَصةةةةةْحُوَك

 

   

 :إىل أن يتتخلص قائال  

 َقةةةْد ُكْنةةةَت فكةةةي َطَلةةةِب اْلَغَواَيةةةةك ُتْفَنةةةدُ    َفةةةَدِع الت َمةةةادكي فكةةةي اْلَغَواَيةةةةك َسةةةادكًرا

                                                           
 كثري السيالن:املطر،واهلاطل:أثرها،والصوب:غي ر ودرس،ورمسها:عفا -1
حيةةةث ينةةةدف  :موضةةة ،واملدف : املكةةةان املتسةةة ،وأدمانه:مجةةة  سةةةردا  وهةةةو الوادي،ويقةةةال:السةةةراديح -2

 .جبل:موض ،وحائل:السيل،والروحاء

-
 رد جوابه:مل ترد جوابا،و مرجوعة السائل:استعجمت  3
 العطةةاء :النائل - 4
املةاء البةارد   :الةريح الةيت تةثري الغبار،والشةبم    :اشةتدت،والغعاء :جفان من خشب الشيز،وأعصةفت :الشيزي -5

 ويقصد هبا هنا أيام الزمهرير 

 واملا حل من احملل وهو القحط 
سةةةنانه،ومجعه :الرمح،واخلةةةرص:لغبةةةار امللبةةةد،وذو اخلةةةرص ا:الةةةذي يقةةةاوم القتال،واللبةةةدة :القةةةرن -6

 الرقيةةةق الشديد :خرصان،والذابل

-
 .اللني الناعم:قليل النوم،واألْغَيد:زار ليال،واملسه د:طرق 7

-
صةحوك  "ويةروى "صةحبك منجةد  "مكةان مةنتخفض مةن األرض،وقولةه    :امرأة من بد ضمرة،وغوري:ضمرية 8

 نسبة إىل جند :،ومنجد"منجد
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 َوَلَقةةةْد أَ َنةةةى َلةةةَك َأْن َتَنةةةاَهى َطائكًعةةةا  

  
1َأْو َتْسةةةةةةَتفكيَق ِإَذا َنَهةةةةةةاَك اْلُمْرشكةةةةةةدُ  

 

   

 َوَلَقةةةْد ُهةةةدكْدَت لكَفْقةةةدك َحْمةةةَزَة َهةةةد ةً  

  
2َظلَّةةةةْت َبَنةةةةاُت اْلَجةةةةْوفك مكْنَهةةةةا ُتْرَعةةةةدُ 

 

   

 َوَلةةةةْو َأن ةةةةُه ُفِجَعةةةةْت حكةةةةَراُء ِبمكْثلكةةةةهك

  
 َلَرَأْيةةةةةةَت َراسكةةةةةةَي َصةةةةةةتْخِرَها َيَتَبةةةةةةد ُد

   

 :ما ورد عند عبد اهلل بن الزبعرى يف غزوة اخلندق يف قصيدته اليت مطلعها -  

 َحةةةةةيِّ الةةةةةدَِّياَر َمَحةةةةةا َمَعةةةةةاِرَف َرْسةةةةةمكَها   

  
3ُطةةةةةوُل اْلِبَلةةةةةى َوَتةةةةةَراُوُ  اْلَأْحَقةةةةةاِب

 

   

 َفَكَأن َمةةةةةةةا َكَتةةةةةةةَب اْلَيُهةةةةةةةوُد ُرُسةةةةةةةوَمَها  

  
4إلَّةةةةةا اْلَكِنيةةةةةَف َوَمْعقكةةةةةَد اْلَأْطَنةةةةةابِ  

 

   

 َقْفةةةةةًرا َكَأن ةةةةةك َلةةةةةْم َتُكةةةةةْن َتْلُهةةةةةو ِبَهةةةةةا 

  
5َأْتةةةةةةَراِبفكةةةةةةي ِنْعَمةةةةةةة  ِبةةةةةةَأَواِنس   

 

   

 :إىل أن يتتخلص قائال

 َفةةةةةةاْتُرْك َتَذكنَرَماَمَضةةةةةةى مكةةةةةةْن عكيَشةةةةةةة  

  
 َوَمحكلَّةةةةةةة  َخْلةةةةةةِق اْلُمَقةةةةةةاِم َيَبةةةةةةابِ  

   

 َواْذُكةةةةةةةْر َبَلةةةةةةةاء  َمَعاشكةةةةةةةر  َواْشةةةةةةةُكْرُهْم

  
6َسةةةةةاُروا ِبةةةةةَأْجَمعكِهْم مكةةةةةَن اْلَأْنَصةةةةةاِب

 

   

 َأْنَصةةةةةةةاِب َمكَّةةةةةةةَة َعامكةةةةةةةدكيَن لكَيْثةةةةةةةِرب  

  
7فكةةةةي ذكي َغَياطكةةةةَل َجْحَفةةةةل  َجْبَجةةةةابِ 

 

   

 :وما ورد عند حسان بن ثابت يف غزوة اخلندق أيضا،يف قصيدته اليت مطلعها - 

 َهةةةةةْل َرْسةةةةةُم َداِرَسةةةةةةك اْلُمَقةةةةةاِم َيَبةةةةةاِب

  
8ُمةةةةةةةةةَتَكلِّم  لكُمَحةةةةةةةةةاِوِر ِبَجةةةةةةةةةَواِب

 

   

 َقْفر َعَفةةةةةةةاِرَهُم الس ةةةةةةةَحاِب ُرُسةةةةةةةوَمهُ  

  
 َوُهُبةةةةةةوُب ُكةةةةةةلِّ ُمطكلَّةةةةةةة  مكْرَبةةةةةةاِب 

   

                                                           

-
 .أصلها تتناهى:ن،وتناهىحا:أىن 1

 -
أضعفه :أراد قلبه وما اتصل من أحشاء،مسي بذلك ألن اجلوف يضمها وحيويها،وهد ه املصاب:بنات اجلوف2

 وهدمه
 مج  حكقبة،وهي السنون :مج  حقب وهو الدهر،واحلكقب:األحقاب -3
 األوتاد:بية،ومعقد األطنابمج  طنب،وهي احلبال اليت ُتَشدُّ هبا األخ:حظرية املاشية،واألطناب:الكنيف -4
 األتراب مج  تكرب وهن املتساويات يف السن -5

-
 هنا احلجارة اليت يعلم هبا احَلَرم،وتكون مبعىن حجارة كانوا يذحبون هلا ويعظموهنا:األنصاب 6
 اجلي  الكثري: األصوات ويريد هبا صوت اجلي ،وجحفل جبجاب:غياطل -7

-
 املتحدث معك:القفر،واحملاور:قد عفا حمل اإلقامة منها،واليباب:دارسة املقام 8
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 َوَلَقةةةةْد َرَأْيةةةةت ِبَهةةةةا اْلُحُلةةةةوَل َيةةةةِزيُنُهمْ   

 

 1ِبةةةةيُض اْلُوُجةةةةوهك َثَواقكةةةةُب اْلَأْحَسةةةةابِ 

   

 :أن يتتخلص قائال ىلإ

 َفةةةةةَدْع الةةةةةد َياَر َوذكْكةةةةةَر ُكةةةةةلِّ َخِريةةةةةَدة  

  
2َبْيَضةةةةاء  آِنَسةةةةةةك اْلَحةةةةةدكيثك َكَعةةةةةابِ 

 

   

 اْلُهُمةةةوَم إَلةةةى اْلِإَلةةةهك َوَمةةةا َتةةةَرى     َواْشةةةُك

  
 مكةةةةْن َمْعَشةةةةر  َظَلُمواالر ُسةةةةوَل غكَضةةةةاِب

   

 :وما ورد عند حسان بن ثابت يف غزوة فتح مكة يف قصيدته اليت مطلعها

 َعَفةةةةةةْت َذاُت اْلَأَصةةةةةةاِبِ  َفةةةةةةاْلِجَواءُ  

  
3إَلةةةةةةى َعةةةةةةْذَراء  َمْنِزُلَهةةةةةةا َخَلةةةةةةاءُ   

 

   

 اْلَحْسةةةةَحاِس َقْفةةةةر دكَيةةةةار  مكةةةةْن َبِنةةةةي 

  
4ُتَعفِّيَهةةةةةةةةا الةةةةةةةةر َوامكُس َوالّسةةةةةةةةَماُء

 

   

 َوَكاَنةةةةةْت َلةةةةةا َيةةةةةَزاُل ِبَهةةةةةا َأنَِّةةةةةيس   

  
5خكَلةةةةةةاَل ُمُروِجَهةةةةةةا َنَعةةةةةةم  َوَشةةةةةةاءُ  

 

   

 :إىل أن يتتخلص قائال

 َفةةةةةَدْع َهةةةةةَذا، َوَلككةةةةةْن َمةةةةةْن لكَطْيةةةةةفك

  
6ُيةةةةةةةةَؤرُِّقِني إَذا َذَهةةةةةةةةَب اْلعكَشةةةةةةةةاءُ 

 

   

 

                                                           

سورة  چڀ ڀ  پچ احلسب امُلشرق املتَوقِّد،ويف التزنيل: األحياء جمتمعة،و ثواقب األحساب:احللول -1

  2الطارق،اآلية
ِيي ة،طويلة السكوت،اخلافضةة  احل:املرأة الناعمة،وهي البكر اليت مل ُتمسس َقطن،و قيل:اخلريدة من النساء -2

سةورة   چڀ پ پچ:مج  كواعب،ويف التزنيل:إذا هند ثديها، فهي كاعب، وكعاب:الصوت،وكعبت اجلارية

 22الن بأ،اآلية
موض  قريب من دمشةق،وكان هبةذه املواضة     :موضعان بالشام، وعذراء:تغريت،وذات األصاب  فاجلواء:عفت -3

 .ومنهم احلارث بن مشر الغّساين، كان حّسان كثريا ما ميدحهم فيجزلون له العطاء منازل الغساسنة
بنو احلسحاس بن مالك بن عدي بن النجةار، ولعّلةه أراد باحلسةحاس الرجةل اجلةواد الةذي يطةرد اجلةوع          -4

 .الريا  الزافيات اليت تثري التراب فترمس به اآلثار،واملراد بالسماء املطر:بكرمه،والروامس
اإلبةل والشةاء وكةل    :اإلبةل خاّصةة،وقيل  :أراض واسعة ذات كأل مترج فيه الةدواب وترعةى،والنعم  :واملروج -5

 .أي الغنم:راعية واملعىن األول أنسب،أما األنعام فهي اإلبل والبقر والشاء
مةن صةروف الةدهر إىل ذكةر مةا       أي فدع ذكر هذا و يعد به صفة هذه الّديار و ما كانت عليه وما أّلم هبةا  -6

 حيب 

اخليةةةال يلةةةم :و مةةةا ّلقةةةي مةةةن جّرائهةةةا، وهةةةذا ضةةةرب مةةةن االقتضةةةاب يقةةةرب مةةةن التتخلص،والطيةةةف    

 .يريد إذا آن النوم:إذا ذهب العشاء:يسهدين،وقوله:بالنوم،ويؤرقد
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 :وما ورد عند العباس بن مرداس يف غزوة حنني يف قصيدته اليت مطلعها -

 َمةةةةا َبةةةةاُل َعْيِنةةةةَك فكيَهةةةةا َعةةةةائكر  َسةةةةِهر     

  
1مكْثةةةُل اْلَحَماَطةةةةك َأْغَضةةةى َفْوَقَهةةةا الشُّةةةُفرُ    

 

   

 َعةةةةةةةْين  َتَأو َبَهةةةةةةةا مكةةةةةةةْن َشةةةةةةةْجِوَها َأَرق 

  
2َفاْلَمةةةةةةاُء َيْغُمُرَهةةةةةةا َطةةةةةةْوًرا َوَيْنَحةةةةةةدكرُ 

 

   

 َكَأن ةةةةةةةُه َنْظةةةةةةةُم ُدرم عكْنةةةةةةةَد َناظكَمةةةةةةةة    

  
3َتَقطَّةةةةةُ  السِّةةةةةْلُك مكْنةةةةةُه َفُهةةةةةَو ُمْنَتثكةةةةةرُ  

 

   

 َيةةةةا ُبْعةةةةَد َمْنةةةةِزِل َمةةةةْن َتْرُجةةةةو َمَود َتةةةةهُ   

  
4َوَمةةةةْن َأَتةةةةى ُدوَنةةةةُه الص ةةةةم اُن َفةةةةاْلَحَفرُ    

 

   

 :إىل أن يتتخلص قائال

 َمةةةا َتَقةةةد َم مكةةةْن َعْهةةةدك الش ةةةَباِب َفَقةةةدْ      َدْع

  
5َولَّةةةةةى الش ةةةةةَباُب َوَزاَر الش ةةةةةْيُب َوالز َعةةةةةرُ 

 

   

 َواْذُكةةةةةْر َبَلةةةةةاء  ُسةةةةةَلْيم  فكةةةةةي َمَواطكِنَهةةةةةا  

  
 َوفكةةةةةي ُسةةةةةَلْيم  لكَأْهةةةةةِل اْلَفتْخةةةةةِر ُمْفَتتَخةةةةةُر

   

 :مطلعهاه اليت توما ورد عند حسان بن ثابت يف غزوة الطائف يف قصيد -

 َزاَد اهُلُمةةةةةةوم  َفَمةةةةةةاُء اْلَعةةةةةةْيِن ُمْنَحةةةةةةدكرُ  

  
6َسةةةةةةةةةحًّا إَذا َحَفَلْتةةةةةةةةةُه َعْبةةةةةةةةةَرٌة دكَررُ 

 

   

 َوْجةةةةةةًدا ِبَشةةةةةةم اء  إْذ َشةةةةةةم اُء َبْهَكَنةةةةةةةٌ   

  
7َهْيَفةةةةاُء َلةةةةا َدَنةةةةس  فكيَهةةةةا َوَلةةةةا َخةةةةَورُ     

 

   

 :إىل أن يتتخلص قائال

 َمَود  ُتَهةةةةةةا َدْع َعْنةةةةةةَك َشةةةةةةم اء  إْذ َكاَنةةةةةةْت

  
8َنةةةةْزًرا َوَشةةةةرُّ ِوَصةةةةاِل اْلَواصكةةةةِل الن ةةةةةِزرُ    

 

   

                                                           

-
امللمةس   شةجر خشةن  : كل ما أعر  العني من رمد أو قذى يتةنتخس يف العةني كأنةه يعورهةا، واحلماطةة     :العائر 1

أراد بةةه الرجةةل الةةذي ذهةةب عنةةه النةةوم :الواحةةد منةةه محاطةةة، وهاهنةةا شةةدة تكةةون يف جفةةن العةةني، وسةةهر

 .أغمض جفنه عليها:منبت الشعر يف جفن العني،وأغضى فوقها:والشُُّفر
 .يغطيها:هنا الدم ،ويغمرها:احلزن،واملاء:جاءها م  الليل،أو راجعها مرة بعد مرة،والشجو:تأو هبا -2
 .متقط  :،ومنتثر"ناظمة"بدل" ناظمه:" بعض النس يف -3
موضة   :بلةد لةبد أسةد،واحلفر   :جبل يف أرض متةيم أمحةر ، والصةمان   :موضعان، والصّمان:الصُّم ان واحَلَفر -4

 .بالبصرة

-
 .قلة الشعر أو تفرق الشعر فوق الرأس،وهو من عالمات الكع:الزعر 5
 ."ينحدر"أي سائلة و يف الديوان:مجعته من احملفل،و هو جمتم  الناس،و درر:صبا،حفلته:سحا -6
جارية خفيفة الرو ،مليحةة حسةناء كةثرية    :،و هبكنة"شعثاء:"اسم امرأة و يف الديوان:حزنا،ومشاء:وجدا -7

 .الضعف:ضامرة اخلصر،واخلور:هيفاءواللحم،
 ."قدام"بدل"أمام"الديوان شر  القليل،و يف:الزنر -8
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 َوْأتك الر ُسةةةةوَل َفُقةةةةْل َيةةةةا َخْيةةةةَر ُمةةةةْؤَتَمن    

  
 لكْلُمةةةةةةةْؤمكِننَي إَذا َمةةةةةةةا ُعةةةةةةةدَِّد اْلَبَشةةةةةةةرُ 

   

 َعَلةةةةةاَم ُتةةةةةْدَعى ُسةةةةةَلْيم  َوْهةةةةةَي َناِزَحةةةةةةٌ  

  
 ُقةةةةةد اَم َقةةةةةْوم  ُهةةةةةُم آَوْوا َوُهةةةةةْم َنَصةةةةةُروا

   

 َسةةةةةةم اُهُم اللَّةةةةةةُه َأْنَصةةةةةةاًرا ِبَنْصةةةةةةِرهكمْ   

  
1دكيةةةةَن اْلُهةةةةَدى َوَعةةةةَواُن اْلَحةةةةْرِب َتْسةةةةَتعكرُ 

 

   

 َوَسةةةةاَرُعوا فكةةةةي َسةةةةِبيِل اللَّةةةةهك َواْعَتَرُفةةةةوا  

  
2لكلن ائكَبةةةةاتك َوَمةةةةا َخةةةةاُموا َوَمةةةةا َضةةةةِجُروا   

 

   

 :الغزوات شعراخلامتة يف :ثالثا

 :لغةاخلامتة-1

 بلةغ  َخْتمًا َيتْختكُمه الشيء َخَتم ، آخره ِإىل قرَأه ِإذا القرآن فالن وَخَتم...« :جاء يف لسان العرب

 َنقةيض  الشةيء  واْخَتَتْمُت ،وآخكُره عاقبته وخاتكَمته شيء كل ومخاتكُم،  خَبري له اهلل وَخَتَم ،آخَره

 خكتاُمةه " العزيةز  التزنيةل  ويف ،آخةُره  َمشةروب  كةل  وخكتةامُ ... آخُرهةا  السةورة  وخاتكَمُة ،افَتَتْحُته

 .3ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ»"مسك

 :يف االصطال اخلامتة  -2

ألنةه   خبامتةة كالمةه  كاتبةا   مال خيرج عن هذا املعىن، إذ املراد منه عناية األديب شةاعرا كةان أ  

 .آخر ما يق  يف السم 

 يف منةها  يبقى ما وآخر القصيدة، قاعدة فهو االنتهاء وأما« :يسميه االنتهاء فهو عند ابن رشيق

 كةان  وإذا منةه،  أحسةن  بعةده  يةأيت  وال عليه، الزيادة متكن ال: حمكمًا يكون أن وسبيله األمساع،

 .4»عليه قفاًل اآلخر يكون أن وجب له مفتاحًا الشعر أول

جيب على الشاعر والناثر أن  «:حه بقولهوضِّوي" حسن اخلامتة"صرياه ابن أيب األصب  املومس 

فإهنا آخر ما يبقى يف األمساع ، وألهنا رب ما ُحفكظت من دون سةائر  بأحسن خامتة، خيتما كالمهما 

 .5»حالوهتا وجزالتها، فيجب أن جيتهد يف رشاقتها ونضجها و الكالم يف غالب األحوال

                                                           
 تلتهب:اليت قتل فيها املرة بعد املرة،وتستعر:وان احلربع -1

-
 "وجاهدوا"أي وما جبنوا،،ويف الديوان:خاموا يريد صعوا هلا،وما:اعترفوا للنائبات 2
 "خ ت م"لسان العرب ، مادة:ابن منظور - 3
 2/120العمدة ،:ابن رشيق  - 4
حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، حتقيق حنفي  :املصري ابن أيب األصب  - 5

 727حممد شرف، ا لس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، جلنة إحياء التراث اإلسالمي، د ت،ص
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 كالمةك  مةن  السةم   يف يقة   مةا  أول واالبتةداء « ، وقةال عنةه  "املقط "بو هالل العسكري أومساه 

 .1» قولك من النفس يف يبقى ما آخر واملقط 

 »إال وهو يقط  كالمه على معىن بةدي  أو لفةظ رشةيق    ينا بليغاأوقلَّما ر «:وقال يف موض  آخر

وأدخل يف املعىن الةذي قصةدت   فينبغي أن يكون آخر قصيدتك أجود بيت فيها،  «:أن يقول ىلإ،

ويستعطفه  يعتذر فيها إىل النيبكما فعل ابن الزبعرى يف آخر قصيدة  له يف نظمها،
2
: 

 َخَلةةْت َقةةْد ُذُنةةوب  َعةةْن الَفضكةةيلَة َفتُخةةذك

  
 َتائكةةةب   ُمْسَتضكةةةيف   َتَضةةةرُّعَ  وَأْقِبةةةْل

   

القطة   واملقطة ،   وهاء،نتة اال:مسميات كثرية عنةد البالغةيني ، منةها   " حسن اخلامتة"وملصطلح      

 .وحسن اخلتامجودة القط  ،واملقط ، براعة و

يةد ومالئمةا   وضرورة أن يكون اخلتام فيه الكةثري مةن التج   علىشار حازم القرطاجد أوقد        

 فأم ا االختتام فينبغي أن يكون مبعان ساّرةفيما قصد به التةهاين  «:القصيد ، حيث يقول لغرض

وكةذلك يكةون االختتةام يف كةل غةرض مبةا       ؤسية قصد بةه التعةازي والرثةاء،    واملديح، ومبعان م

متناسبا، فإن النفس عند منقط   والتأليف جزال،  يناسبه ، وينبغي أن يكون اللفظ فيه ُمْسَتعَذبًا

 .3»باستئناف شيء آخرالكالم تكون متفرغة لتفقد ما وق  فيه غري مشتغلة 

 :يف شعر الغزوات االختتامبراعة مناذج من  -3

يف  كعب بةن مالةك  قصةيدته العينيةة     ما اختتم به الشاعر يف شعر الغزواتومن أمثلة ذلك       

 يرد علةى املشةركني   فيهاو ،وهي من املطوالت، فقد بلغ عدد أبياهتا مثانية وأربعني بيتا دُحغزوة ُأ

 توكلةهم علةى اهلل الةذي نصةرهم يف بةدر وهةم قكّلةة       حسةن   و هو يستحضر قوة جي  املسلمني و

 ىلإالةذي مل يرعةوا املواثيةق والعهود،وسةارعوا      وكيف استعدوا لقتال أصحاب اللواء من قةري  

 :، فيقولذيال اخليبة واخلسرانأجيرون  اخليانة فكانوا بذلك أذلة

 َشةةةةَدْدَنا ِبَحةةةةةْوِل اَللَّةةةةهك َوالن ْصةةةةةِر َشةةةةةّدةً  

  
4َعَلةةةةةةْيُكْم َوَأْطةةةةةةَراُف اْلَأسكةةةةةةن ةك ُشةةةةةةر عُ  

 

   

                                                           
 الفضل أبو وحممد البجاوي حممد علي حتقيق الشعر، و الصناعتني،الكتابة كتاب :هالل العسكري أبو - 1

 725، ص2851 األوىل ،الطبعة مصر شركاه، و احلليب البايب عيسى  العربية، الكتب إحياء دار ، إبراهيم
 772،ص نفسه املصدر - 2
 الغرب دار ، اخلوجة بن احلبيب حممد حتقيق ، األدباء وسراج البلغاء منهاج :حازم القرطاجد  - 3

 207، ص 2897 ، بريوت ، اإلسالمي
 مرفوعة و مائلة للطعةةةن:عشر ،والرما :األسنة -4
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 اْلَقَنةةةةةا فكةةةةةيُكْم َكةةةةةَأنَّ ُفُروَعَهةةةةةا   َتُكةةةةةرُّ 

  
1َعَزالكةةةةةةةي َمةةةةةةةَزاد  َماُؤَهةةةةةةةا َيَتَهةةةةةةةز عُ  

 

   

 َعَمةةةةْدَنا إَلةةةةى َأْهةةةةِل اللِّةةةةَواءَّ َوَمةةةةْن َيطكةةةةرْ 

  
2ِبةةةذكْكِر اللِّةةةَواءَّ َفُهةةةَو فكةةةي اْلَحْمةةةدك َأْسةةةَرعُ    

 

   

 َفتَخةةةةاُنوا َوَقةةةةْد َأْعَطةةةةْوا َيةةةةًدا َوَتتَخةةةةاَذُلوا  

  
3َرُه َوْهةةةةَو َأْصةةةةَن ُ َأَبةةةةى اللَّةةةةُه إّلةةةةا َأْمةةةة   

 

   

د باالفتتخةار  بالنصةر الةذي حققةه     ُحة كما خيتتم عبد اهلل بن الزبعرى قصةيدته يف غةزوة أُ   -

، وكيف أن القتةل اسةتحّر يف األشةراف بسةيوف اهلنةد        كفر والشرك واالنتقام ليوم بدرجي  ال

 :فيقول ،اليت هي من أجود السيوف

 َأْشةةةةةةَرافكِهْمَفَقَتْلَنةةةةةةا الضِّةةةةةةْعَف مكةةةةةةْن 

  
 َوَعةةةةةةَدْلَنا َمْيةةةةةةَل َبةةةةةةْدر  َفاْعَتةةةةةةَدلْ   

   

 َلةةةةةةا َأُلةةةةةةوُم الةةةةةةن ْفَس إلَّةةةةةةا َأن َنةةةةةةا  

  
 َلةةةةةةةْو َكَرْرَنةةةةةةةا َلَفَعْلَنةةةةةةةا اْلُمْفَتَعةةةةةةةْل

   

 ِبُسةةةةةةُيوفك اْلِهْنةةةةةةدك َتْعُلةةةةةةو َهةةةةةةاَمُهمْ  

  
4َعَلًلةةةةةةةا َتْعُلةةةةةةةوُهْم َبْعةةةةةةةَد َنَهةةةةةةةلْ  

 

   

،حيث يشةري  دُحة يوم ُأ ومن براعة اخلامتة عند حسان بن ثابت يف رثائه ألسد اهلل محزة     

إىل مصري الشهداء وما ينتظرهم من جنات اخللد يوم القيامة، ومحزة  الشاعر يف ختام قصيدته

بةئس  ، ومصريهم يف النار ور حسان بن ثابت مبآل قتلى قري  من املشركنيذكِّد الشهداء، مث ُيسيِّ

 :، فيقولمهم الضري طعاشراهبم احلميم ، و القرار،

 َفَلةةةةا َتةةةةْذُكُروا َقْتَلةةةةى َوَحْمةةةةَزُة فكةةةةيُهمُ 

  
 َقتكيةةةةةةٌل َثةةةةةةَوى لكلَّةةةةةةهك َوْهةةةةةةَو ُمطكيةةةةةة ُ   

   

 َفةةةةةِإنَّ ِجَنةةةةةاَن اْلتُخْلةةةةةدك َمْنِزَلةةةةةٌة َلةةةةةهُ 

  
 َوَأْمةةةةةُر الَّةةةةةذكي َيْقضكةةةةةي اْلةةةةةُأُموَر َسةةةةةِري ُ 

   

 َأْفَضةةةةُل ِرْزقكِهةةةةْمَوَقْتَلةةةةاُكُم فكةةةةي الن ةةةةاِر  

  
5َحمكةةةةةيم  َمًعةةةةةا فكةةةةةي َجْوفكَهةةةةةا َوَضةةةةةِري ُ  

 

   

                                                           

-
 ة أوبة روهةي القك ،وهي فم املةزادة مةن جلةد     ،عزالء  مج:والعزاىل،الطعنات الواسعة:الفروع،والرما  :القنا 1

 .أي يتفرغ ويسرع سيالنه" يتهر ع"يتكسر،ويروىيتقط  و :ع يتهّزو ،السقاء و زاد املسافر من املاء
 . ا وعة من املقاتلني:اللواء -2
 .تقضوا عهدهم :ختاذلوا ،والعهد إبرامكناية عن :أعطوا يدا -3
 .يريد معاودة الضرب:األولالشرب :النهلو ،هو الشرب الثاين:علال -4

سةةورة  چڇ ڇ چ چ چ چ ڃچ :طعةةام أهةةل النةةار،ويف قولةةه تعةةاىل    :املةةاء احلار،والض ةةري  :احلمةةيم  -5

 4الغاشية،اآلية
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صةفية بنةت عبةد املطلةب تبكةي      ل ما ود يف ختام قصيدةهاء يف شعر الغزوات نتومن حسن اال 

،ذاك الشةهم الشةجاع    اجللل ا دائمة التذكر مبصاب أخيهاحيث إهن ،دُحيوم ُأ يف أخاها محزة 

والةدعوة   العقيةدة  عةن دفاعةه املسةتميت   ته عنةدها، ول ولو للحظات ملعز  الذي مل تستط  نسيانه

 :دعاء لرو  الشهيد، حيث تقول ض، وكان مسك ختام القصيدةعو وفقدانه خسارة ال ُت

شةعراء  خصوصةا عنةد    الةنيب   لدىجنده من توبة وندم واعتذار   ومن براعة االختتام ما     

،وكانةت  ، وندموا على ما بةدر منةهم قبةل ذلك   بعد فتح مكة الشرك الذين أسلموا وحُسن إسالمهم

قالةه عبةد اهلل بةن الزبعةرى يةوم       إحساسا، ومن أمثلة ذلةك مةا  خواتيم قصائدهم تفيض رقة و

 :الفتح معتذرا

 َوَلَقةةةةةْد َشةةةةةِهْدُت ِبةةةةةَأنَّ دكيَنةةةةةَك َصةةةةةادكق    

  
1َحةةةةةةقٌّ َوَأن ةةةةةةك فكةةةةةةي اْلعكَبةةةةةةادك َجسَّةةةةةةيُم

 

   

 َأْحَمةةةةةةَد ُمْصةةةةةةَطًفى  َوَاللَّةةةةةةُه َيْشةةةةةةَهُد َأنَّ 

  
 ُمْسةةةةةةةَتْقَبٌل فكةةةةةةةي الص ةةةةةةةالكحكنَي َكةةةةةةةِرميُ 

   

 َقةةةةةةْرم  َعَلةةةةةةا ُبْنَياَنةةةةةةُه مكةةةةةةْن َهاشكةةةةةةم     

  
2َفةةةةةةةْرع  َتَمكَّةةةةةةةَن فكةةةةةةةي الةةةةةةةذنَرى َوُأُرومُ  

 

   

 لةه  قادتةه وأبطا وقد يكون اخلتام يف قصةيدة الغةزوات افتتخةارا  ةي  املسةلمني، وشةجاعة           

النصر أو الشةهادة، ومةن أمثلةة    :، واستماهتم يف ابتغاء إحدى احلسنينيوبالئهم املتميز يف احلرب

 :اغزوة الطائف، واليت يقول يف ختامهالشهرية بالُبردة يف  ما ورد يف قصيدة كعب بن زهري 

  

 َلُبوُسةةةةةةةُهُم َأْبَطةةةةةةةاُل اْلَعةةةةةةةَراِننِي ُشةةةةةةةمُّ

  

 3َسةةةةَراِبيُل اْلَهْيَجةةةةا فكةةةةي َداُوَد َنْسةةةةِج مكةةةةْن

   

 َحَلةةةةق  َلَهةةةةا ُشةةةةكَّْت َقةةةةْد َسةةةةَواِبُغ ِبةةةةيض 

  

 4َمْجةةةةةةةُدوُل اْلَقْفَعةةةةةةةاءَّ َحَلةةةةةةةُق َكَأن َهةةةةةةةا

   

                                                           
 .عظيم:جسيم -1
 من اأُلرومة وهي األصل  :الفحل واأُلروم:السيد املعظم،والقْرم من اإلبل:من الرجال القرم -2
طويلةة تغطةي األبةدان،وهي الةدروع الةيت هلةا حلةق كحلةق         :وسةوابغ  مج  أبيض مبعىن أهنا جملوة،:بيض -3

حمكةم  :القفعاء وهو نبات يشبه احلسك يتفةرع علةى سةطح األرض لةه شةوك تشةبه بةه حلةق الدرع،وجمةدول         

 .صن ال

-
 وهي الدروع يتسربلون هبا:أنوفهم شاخمة كناية عن العزة والكرم والسيادة،و من نسج داوود:ُشمُّ العرانني 4
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 َلْيُسةةةةةوا َمَفةةةةةاِريَح إْن َناَلةةةةةْت ِرَمةةةةةاُحُهمْ    

  
1َقْوًمةةةةةةا َوَلْيُسةةةةةةوا َمَجاِزيًعةةةةةةا ِإَذا ِنيُلةةةةةةوا  

 

   

 َيْمُشةةةوَن َمْشةةةَي اْلِجَمةةةاِل الزُّْهةةةِر َيْعصكةةةُمُهمْ  

  
2السُّةةةةةوُد الت  َناِبيةةةةةلُ  َضةةةةةْرب  إَذا َعةةةةةر دَ 

 

   

 َلةةةةا َيَقةةةةَ  الطَّْعةةةةُن إلَّةةةةا فكةةةةي ُنُحةةةةوِرهكمُ    

  
3َوَمةةةا َلُهةةةْم َعةةةْن حكَيةةةاِض اْلَمةةةْوتك َتْهلكيةةةُل   

 

   

 

 

                                                           
 :مج  مفرا ،أي كثريو الفر ،ويف الديوان:مفاريح -1

 "إذا نالت رماحهم ال يفرحون"                                         

أصيبوا،أي أهنم ال يفرحون إ ذا نالوا مةن عةدوهم، وال جيزعةون    :،أي كثريو اجلزع،ونيلوا مج  جمزاع:جمازي 

 .إذا ما أصيبوا،فتلك عادهتم

-
مج  تكنبةال  :والتنابيل أعرض عن خصمه ويكون مبعىن فّر،:وعّرد مينعهم،:البيض،ويعصمهم:اجلكمال الزهر 2

 .فيوهو القصري الضع
 . رهم،وال يرتدون فيصابون يف ظهورهم،وذلك هو التهليلأي أهنم يواجهون فيصابون يف صدو -3

 صةنعة " ديةوان كعةب بةن زهةري    : ينظر:ويف الديوان كثري من االختالف يف بعض األلفاظ و كذا يف الترتيب     

 ص.1009األوىل، العصرية،صةيدا،بريوت،الطبعة  ،املكتبةة  اجلويةدي  دروي  حتقيق ،"السكري بن  احلسن أيب

211-229. 



 

          

 لثالفصل الثا                         
 ظواهر لغوية يف شعر الغزوات

  يف شعر الغزواتألفاظ احلرب 
 يف شعر الغزوات ظاهرة االقتباس من القرآن الكريم 
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تقتضي التوقف عند الكثري من  متنوعة ومتعددةكثرية ظواهر وقضايا العربية  اللغةيف 

ألفاظ احلرب :ركز يف دراسيت لشعر الغزوات على ظاهرتني الفتتني لالنتباه ومهاأوس ، حمطاهتا

ألفاظ الكرمي متوسال يف ذلك املنهج اإلحصائي يف رصد ما ورد من  وظاهرة االقتباس من القرآن 

مث توقفت عند مظاهر التأثر بالقرآن الكرمي يف هذا الشعر خصوصا وما هلا من دالالت ، حربية

اليت وظفها هؤالء املعاين واأللفاظ املقتبسة  ، وحاولت أن أحيل علىعند الشعراء املسلمني 

 .متأثرين بأسلوب القرآن الكرمي وتعاليم الدين اجلديدالشعراء 

 :يف شعر الغزوات رباحللفاظ أ:أوال

غة جلمال العبارة وجودة الكلمة ومدى مناسببتها وتناممهبا   اللقد أوىل النقاد القدماء أمهية ب   

تقسبيم   ةرضبرو  ،ووجهوا الشعراء إىل مواطن اجلمبال والقبب ، وأكبدوا علبى    مع الغرض املقصود 

فال يكبون مزلبك كافتربار      » :األلفاظ على قدر املعاين ،ويف ذلك يقول عبد العزيز اجلرجاين

ال مدحيك كوعيد ، وال هجباك  كاسبتعطافك، وال هزلبك ة لبة جبد ، وال تعريضبك مثبل        و

لبت،وتفرم إذا افتررت،وتتصبر     مرتبته وتوفيه حقه، فتلطبف إذا تغز   الًّتصرحيك،بل ترّتب ُك

للمدي  تصرُّ  مواقعه،فإن املدح بالشجاعة والبأس يتمي بز عبن املبدح باللباقبة والظور ،ووصبف      

ليس كوصف اجمللس وامُلدام، فلكلِّ واحد من األمرين هنٌج هبو أملبك ببه،وطري  ال     مسالاحلرب وال

1«ُيشار  اآلخر فيه
. 

ة أشياءإىل أن صاحب الصناعة اللفظية حيتاج إىل ثالث وقد أشار ابن األثري      
2
: 

ُتنتَقبى قببل   وُتَترّيبر   فإهنبا   املببددة،  الآللب  وحكم ذلك حكبم  : اختيار األلفاظ املفردة:أو هلا  

 .النظم

، وحكبم  قلقبا نبافرا عبن مواضبعه     لئال جيي  الكالم :نظم كل كلمة مع أختها املشاكلة هلا :ثانيها

 .ذلك حكم الِعقد املنظوم يف اقتران كل لؤلؤة منه بأختها املشاكلة هلا

                                                           
الوسبباطة بببني املتببنم وخصببومه،حقي  وشببرح حممببد الفضببل إبببراهيم وعلببي حممببد  :عبببد العزيببز اجلرجبباين - 1

 042م،ص1591البجاوي،الطبعة الثالثة، القاهرة،
بدوي طبانة،دار هنضة مصر للطببع  املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تقدمي وتعلي  أمحد احلويف و: ابن األثري - 2

 1/161والنشر، القاهرة، 
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املوضبع البذي    وحكبم ذلبك حكبم    :على اخبتال  أنواعبه   الغرض املقصود من ذلك الكالم: هاثالث

،وتبارة ُيجعبل    لى العنب  فإكليال على الرأس ،وتارة ُيجعل ِقالدة فيه الِعقد املنظوم ،فتارة   وضعُي

 .ولكل موضع من هذه املواضع هيئة من احلسن ختصهشنفا يف األذن،

 تبأليف فهذه ثالثة أشياء البد للرطيب والشاعر من العناية هبا، وهبي األصبل املعتمبد عليبه يف     

 .رمن النظم والنث الكالم

 :منها فقال رقيقة، وعن مواضع كّل مث حدث عن انقسام الكلمات إىل جزلة و

فاجلزل منها ما يستعمل يف وصف مواقف احلبروب، ويف قبوارا التهديبد، والترويبف وأشبباه       »   

، ويف اسبتجالب املبود ات،   ، وأّما الرقي  منها، فإنه يستعمل يف وصف األشواق وذكر أيام الِبعادذلك

 .1«االستعطا  وأشباه ذلك ومالينات

 :مث يبني مقصده من ذلك، فيقول   

، ببل أعبين   ولست أعين باجلزل من األلفاظ أن يكون وحشيا متبوعررا، عليبه ُعنجهيبة الببداوة    »

باجلزل أن يكون متينا على عذوبته يف الفم،ولذاتبه يف السبمع، وكبذلك لسبت أعبين ببالرقي  أن       

 .2«قيُ  احلاشيِة، الناعمُ  امللمس،وإمنا هو اللطيف،والّرركيكا سفسفا

 :مفهوم احلقل الداليل

، ارتأيت أن أتناوهلا ضمن احلقول الداللية أو الوحدات لفاظ شعر الغزواتاأللدراسة       

وض يف تصنيف هذه األلفاظ ودراستها، نشري وقبل اخل.  يف املعىناملعجمية اليت تتقارب 

فاحلقل الداليل عند أمحد  للغويني العرب احملدثني،احلقل الداليل عند ا باختصار إىل مفهوم

ولكي . جمموعة من الكلمات ترتبط داللتها، وتوضع حت لفظ عام جيمعها »:خمتار عمر هو

تفهم معىن كلمة جيب أن تفهم جمموعة الكلمات املتصلة هبا دالليا، فمعىن الكلمة هو حمصلة 

«يعالقاهتا بالكلمات األخرى يف داخل احلقل املعجم
3
. 

 

                                                           
 1/184املصدر الساب  نفسه - 1
 186-1/189:املصدر نفسه - 2
 98، ص2891األوىل،  بعةطالعلم الداللة، دار العروبة،أنقره، :أمحد خمتار عمر  - 3
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فاحلقل الداليل إذا، هو تصنيف أو تقسيم املعاين وترتيبها يف نظام خاص، وعلى أساس         

وملا .معّين، حبيث تبدو الصلة واضحة بني بعضها البعض، مثل تصنيف الكائنات، وتصنيف العلوم

ليومية  كان احلقل الداليل يرتبط جبانب تصنيف املعاين، فهو تعبري عن ظواهر يف لغة احلياة ا

 ... جتاوزت أمهيته حدود اهتمام علم اللغة إىل علم البالمة ، واملنط ، والفلسفة، والتفسري

 تةسب  يف أشبعار الغبزوات إىل   ةفبا ظ البوارد  لوميكن  تبعا لنظرية احلقبول الدالليبة تقسبيم األ   

  :والغزوات، وهي ذات الصلة الوثيقة ةوضوا احلرب أو ست وحدات معجمية داللية حقول

 والضرب  القتال -1

 اهلزمية والفرار -0

 وصف اخليل -1

 وصف الفرسان -4

 وصف القتلى  -9

 وصف السالح -6

 :القتال والضرب: وىلاأل لوحدة املعجميةا

، فباحلرب هبي احملبور    حقال دالليا واسعا يف قصيدة الغبزوات " القتال والضرب"يشكل موضوا      

أن أحصبي معظبم هبذه األلفباظ ذات الصبلة       وقبد حاولبت  الرئيس الذي تبدور حولبه األحداث،  

باستثناء بعض األلفاظ اليت مل ترد سوى مرة أو مرتني فقد جتاوزهتبا   ضعها يف جدول مستقلأو

 :،وذلك حسب الشكل اآليتلندرهتا

 الوحدة املعجمية

 األوىل

 القتال والضرب

 الصفحة الشاعر الغزوة مشتقات اللفظة

 085 املطلبمحزة بن عبد  بدر القْتلى القْتل -

 051 علي بن أيب طالب بدر قْتل

قْتلببببببببببى، القْتببببببببببل، 

 َتقُتُلوهم،قْتُلهم، قْتلهم

 059 احلارث بن هشام بدر

 056 ضرار بن اخلطاب بدر َقْتَلى

 124 احلارث بن هشام بدر َتْلاُأْقِقَتاهلم ،إن  
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 124 حسان بن ثابت بدر القْتل، قتْلنا، قْتاًل

 129 ن بن ثابتحسا بدر ِقتاهلم  

 123 حسان بن ثابت بدر قْتْلنا،قتْلنا،قتْلنا

 128 حسان بن ثابت بدر قتْلنا

 112 حسان بن ثابت بدر ُقِتَلْت

 141 حسان بن ثابت ُأُحد القْتل

 144 حسان بن ثابت ُأُحد َقَتلْت

 143 حسان بن ثابت ُأُحد القْتل

 192  بن الزبعرىعبد اهلل ُأُحد قتْلنا، القْتل، قتْلنا

 191 حسان بن ثابت ُأُحد قتْلنا، قتْلنا 

 190 كعب بن مالك ُأُحد قْتالهم

 194 ضرار بن اخلطاب ُأُحد قْتلى، قْتلى،مْقتل

 199 عبد اهلل بن الزبعرى ُأُحد قْتلى

 193 حسان بن ثابت ُأُحد قتلى، قتيل ، قتالكم

 161 كعب بن مالك ُأُحد قتْلنا،قْتالنا،تقُتلونا،القْتل

 169 حسان بن ثابت ُأُحد يْقُتل

 139 كعب بن مالك ُأُحد َيْقُتل

 181 كعب بن مالك ُأُحد قْتلى

 184 ضرار بن اخلطاب ُأُحد َقْتلى، قْتلى

 183 عبد اهلل بن الزبعرى ُأُحد قتْلنا،قْتل، القْتل

 152 سعيد بن يربوا ُأُحد ال َتقُتلي

 151 أبو سفيان بن حرب ُأُحد َقتْلَت

 422 علي بن أيب طالب بنوالنضري قْتل

 421 مسا  اليهودي بنوالنضري مْقَتل 

 420 مسا  اليهودي بنو النضري َقْتل

 424 مسا  اليهودي النضري بنو قتْلُتم

 426 خوات بن جبري بنوالنضري قْتلى، قْتلى

 423 عباس بن مرداس بنوالنضري قْتلهم

 413 مقيس بن صبابة بنواملصطل  قْتِل

 403 كعب بن مالك اخلندق تْقتلوا

 405 عبد اهلل بن الزبعرى اخلندق قْتلى



 ظواهر لغوية يف شعر الغزوات

 

50 
 

 412 حسان بن ثابت اخلندق َقْتلى

 442 مسافع بن عبد منا  اخلندق قْتل، تْقُتلوا

 441 هبرية بن أيب وهب اخلندق القْتل

 440 سان بن ثابتح اخلندق الِقتال، قتْلناكم، قتْلناكم

 443 حسان بن ثابت بنو قريظة قْتلى 

 463 كعب بن مالك خيرب القْتل

 430 عبد اهلل بن رواحة مؤتة ُتْقَتلي إال

 434 قيس بن املسحر مؤتة القْتل 

 439 حسان بن ثابت مؤتة قْتلى

 435 حسان بن ثابت مؤتة قْتل

 486 بديل بن عبد مناة فت  مكة قتْلُتم

 488 عمرو اخلزاعي فت  مكة قَتُلوا 

 488 حسان بن ثابت فت  مكة قْتلى

 912 جعدة بن عبد اهلل فت  مكة لتْقُتل

 903 عباس بن مرداس حنني قَتْلنا، ُقترل

 912 عمرة بنت دريد حنني قتْلنا

 911 رجل من بين جشم حنني قْتل

 911 عباس بن مرداس حنني  قْتُلهم

 940 عباس بن مرداس نيحن قْتالهم

 943 ضمضم بن احلارث حنني ُنَقت ل

 994 عبد اهلل بن وهب حنني قْتل

 981 حسان بن ثابت تبو  قْتلهم، ُقِتُلوا

 085 محزة بن عبد املطلب بدر ضْرب الضرب -

 128 حسان بن ثابت بدر ضَرب

 114 طالب بن أيب طالب بدر الضرب

 194 بضرار بن اخلطا أحد ضْربة

 161 ضرار بن اخلطاب أحد الض ْرب

 139 كعب بن مالك أحد ضْربة

 138 كعب بن مالك أحد الض ْرب

بنببببببببببببو  ضربة

 املصطل 

 418 مقيس بن صبابة
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 406 كعب بن مالك اخلندق ضْرب

 411 كعب بن مالك اخلندق ضْرب، ضْرب

 418 كعب بن مالك اخلندق ضْرب

 441 ن أيب وهبهبرية ب اخلندق ضَرْبُت

 441 حسان بن ثابت اخلندق ضرُبو ،ضْربا، ضْرب

 493 كعب بن مالك ذو َقَرد نْضِرُب ،ضْرب

 461 مرحب اليهودي خيرب أضِرُب

 465 عبد اهلل بن رواحة مؤتة ضْربة

 431 قطبة بن قتادة مؤتة ضرْبُت، ضْرَبة

 438 حسان بن ثابت مؤتة ضربا

 451 كرز بن جابر فت  مكة أْضِرَبن 

 454 محاس فت  مكة ضربا

 920 حسان بن ثابت فت  مكة َنْضِرُب

 926 جبري بن زهري فت  مكة َضَرْبنا 

 923 جبري بن زهري فت  مكة ضْربا

 919 رجل من بين جذمية فت  مكة أْضِرَبن ، ضْربا، ضْرب

 912 سلمة بن دريد حنني أضِرُب

 919 سعباس بن مردا حنني ضْرب

 994 عبد اهلل بن وهب حنني َنْضِرُب

 998 كعب بن مالك الطائف مل ُتْضرْب

 961 مالك بن عو  الطائف ضْرب

 933 كعب بن زهري الطائف ضْرب

 935 كعب بن زهري الطائف ضرََُِبوا ،ضْربة

 980 حسان بن ثابت تبو  ضْرب

 981 حسان بن ثابت تبو  الضْرب

 986 بن ثابتحسان  تبو  ضْرب

 950 الزبرقان بن بدر تبو  َنْضِرب

 951 حسان بن ثابت تبو  ضَرْبنا

 626 فروة بن عمرو تبو  مل يْضَرْب

 085 محزة بن عبد املطلب بدر طْعن الطعن -

 140 هبرية بن أيب وهب ُأُحد طْعنا
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 141 هبرية بن أيب وهب ُأُحد َنْطَعن

 161 ابضرار بن اخلط ُأُحد الطَّْعن

 163 احلجاج بن عالط ُأُحد َطْعَنة

 150 شداد بن األوس ُأُحد َطْعَنة

 461 مرحب اليهودي خيرب َأْطَعُن

 465 عبد اهلل بن رواحة مؤتة َطْعَنة

 431 قطبة بن قتادة مؤتة َطَعْنُت

 928 جبري بن زهري فت  مكة َطْعنا

 900 عباس بن مرداس حنني الطَّْعن

 904 مالك بن عو  حنني  ُن، الطَّْعَنة، َأْطَعُنَأْطَع

 919 عباس بن مرداس حنني َطْعنا

 990 رجل من هوازن حنني طْعنة

 933 كعب بن زهري الطائف  الطَّْعن

 162 ضرار بن اخلطاب ُأُحد أصاب اإلصابة -

 169 حسان بن ثابت ُأُحد أصاب

 165 حسان بن ثابت ُأُحد أصاب

 181 كعب بن مالك ُحدُأ أصاَبْت

 151 أبو سفيان بن حرب ُأُحد أصاهبم

 448 حسان بن ثابت بنو قريظة أصاهبم، أصاب

 463 كعب بن مالك خيرب أصاب

 926 أنس بن زنيم فت  مكة أصاهبم

 923 بديل بن عبد مناة فت  مكة أصاهبم

 900 عباس بن مرداس حنني أصابْت

 129 بن ثابتحسان  بدر َجْلد اجِلالد -

 148 كعب بن مالك ُأُحد ِجالد

 138 كعب بن مالك ُأُحد ِجالد

 419 أبو سفيان بن احلارث بدر اآلخرة ِجالد

 413 كعب بن مالك اخلندق اجِلالد

 418 كعب بن مالك اخلندق ِجالد

 496 حسان بن ثابت ذو قرد اجَلْلد

 438 حسان بن ثابت مؤتة اجِلالد
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 486 بديل بن عبد مناة مكة فت  َجْلد

 920 حسان بن ثابت فت  مكة ِجالد

 981 حسان بن ثابت تبو  اجِلالد

 050 احلارث بن هشام بدر هال  اهلال  -

 055 كعب بن مالك بدر إن َيهِلكوا

 129 حسان بن ثابت بدر َأْهَلك

 128 حسان بن ثابت بدر َمْهَلكة

 111 كعب بن مالك بدر َهَلَكه

 101 أمية بن أيب الصلت بدر ُهْلُكهم

 112 هند بنت عتبة بدر َهْلكا ،ُهْلك

 145 عبد اهلل بن الزبعرى ُأُحد ُأْهِلُكوا

 131 حسان بن ثابت ُأُحد َهْلكانا

 135 كعب بن مالك ُأُحد َتْهِلك

 491 جبل بن جوال بنو قريظة إن َيهِلْك

 438 حسان بن ثابت مؤتة مْهِلك

 910 جبري بن زهري حنني ْهَلَكهمأ

 995 كعب بن مالك الطائف أْهَلْكنا

 961 شداد بن عارض الطائف ُمْهِلُكها

 953 لبيد بن ربيعة تبو  اهلال 

 626 فروة بن عمرو تبو  َهَلَكْت

 103 معاوية بن زهري بدر َأْرِمي الرمي-

 132 حسان بن ثابت ُأُحد ُيْرَمى

بنببببببببببببو  َيْرِمى

 صطل امل

 415 حسان بن ثابت

 464 ابن لقيم العبسي خيرب ُرِمَيْت

 910 رجل من بين جشم حنني َأْرَمى

 055 كعب بن مالك بدر َأَبْدنا اإلبادة -

 121 حسان بن ثابت بدر َطَحَنْتُهم الطَّحن -

 123 حسان بن ثابت بدر إَباَرُتنا اإلََِبارة -
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 406 ضرار بن اخلطاب قاخلند َدم ْرنا الت دمري -

 410 كعب بن مالك اخلندق َشكَّه الش ك -

 414 كعب بن مالك اخلندق ّشّك

 415 مسافع بن عبد منا  اخلندق َشكَّة

 494 حسان بن ثابت ذو َقَرد شكَووا

 933 كعب بن زهري الطائف َشكَّْت

 928 جبري بن زهري فت  مكة َرْش  الر ْش  -

 059 احلارث بن هشام بدر واطئنيوطء،ال الوطء -

 151 حسان بن ثابت أحد َيَطا

 460 كعب بن مالك خيرب نطُؤكم

 928 جبري بن زهري فت  مكة َنَطا

 420 مسا  اليهودي بنو النضري ُنْقَطِف القطف -

 942 عباس بن مداس حنني  َنْقِطُف، قْطفا

بنببببببببببببو  أْفِري، فري الفْري -

 املصطل 

 415 حسان بن ثابت

 919 عباس بن مرداس حنني َيْفري

 934 كعب بن زهري الطائف َتْفِري

 051 احلارث بن هشام بدر َأْقَطُع ، َقَطُعوا الَقْطع -

 112 عبيدة بن احلارث بدر َقَطُعوا

 144 حسان بدر جزُّ اجلّز -

 :الِقَتال -1

بضبرب   إذا أماتبه :َقَتَلبه :، ويف التهبذيب َقبْتاًل وَتْقَتباالً  َيْقُتُلبه  القتل معرو ، َقَتَلبه  »:جاء يف لسان العرب       

 .1«....ت لواوَقت ُلوا وُق وتقاتل القوُم واقَتَتُلوا وَتَقت ُلوا... أو علة، واملنية قاتلة ّمحجر أو ُسأو

 :بني عدد ورود اللفظة يف شعر الغزواتي واجلدول اآليت

 عدد ورودها نوعها الصيغة اللفظة

 05 مصدر لقْت القتل-1

 01 ماض للمعلوم َقَتْلنا 

                                                           
 "ق ت ل"لسان العرب ،: ابن منظور - 1
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 20 ماض للمجهول  

 01 اجلمع َقْتلى 

 28 مضارا للمعلوم َنْقُتل 

 21 مضارا للمجهول ُتْقَتل 

 05 مصدر قْتل 

 20 اسم مكان َمْقَتل 

 21 صفة ُمشب هة َقتيل 

 

 علَّبة  َأو ُسبمّ  َأو حَجبر  َأو بضبْرب  َأماتبه  ذاِإ َقَتلبه  ...وَتْقتااًل َقْتاًل َيْقُتله َقَتَله معرو  الَقْتل: قتل

 .لواوُقتر وَقت لوا وتَقت لوا واقَتَتلوا القوم وَتقاَتل... قاتلة واملنية

و يالحظ على اجلدول ملبة املصادر و ذلك أهنا دالة على احلدث دون اقتراهنبا ببزمن معبني         

علبى خبال  األفعبال، مث يليهبا     ة و الشبدة،  مبالغة يف الداللة على الكثرة و االستمرارية و الُقبوّ 

( كببم )وتزيد . ختويف األعداء و بث الرعب يف قلوهبم" قتل"الفعل املاضي ألّن من دالالت الفعل 

و مبن أمثلبة ذلبك مبا قالبه       ، اخلربية الداّلة على الكثرة يف هذا السياق املشهد فزعبا و ترهيببا  

 :حّسان بن ثابت 

 َكبببببِرمَي ُمبببببَرز َإَفَكبببببْم َقبببببْد َقَتْلَنبببببا ِمبببببْن  

 

 َلببببُه َحَسببببٌب ِفببببي َقْوِمببببِه َناِبببببهَِ الببببّذْكِر

   

من و،و يف توظيف حّسان لصيغة الفعل املاضي أربع مرات داللة علبى تقويبة املعبىن و توكيبده        

 :أمثلة ذلك قوله

 َقَتْلَنبببببا َسبببببَراةَِ اْلَقبببببْوِم ِعْنبببببَد َمَجاِلَنبببببا 

 

 ِرَفَلببببْم َيْرِجُعببببوا إّلببببا ِبَقاِصببببَمِة الّظْهبببب    

   

 َقَتْلَنببببببا َأَبببببببا َجْهببببببَل َوُعْتَبببببببَة َقْبَلببببببُه

  

 َوَشبببببببْيَبَة َيْكُببببببببو ِلْلَيبببببببَدْيِن َوِللّنْحبببببببر

   

 َقَتْلَنبببببا ُسبببببَوْيدتا ُثبببببّم ُعْتَببببببَة َبْعبببببَدهُ    

  

 َوُطْعَمبببببة َأْيضتبببببا ِعْنبببببَد َثببببباِئَرِة اْلَقْتبببببِر

   

 َفَكببببْم َقببببْد َقَتْلَنببببا ِمببببْن َكببببِرمَي ُمببببَرز إَ     

 

 َقْوِمببببِه َناِبببببهَِ الببببّذْكرِ َلببببُه َحَسببببٌب ِفببببي  
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( َقَتبل )و يف هذه األبيات األربعة مييبل الشباعر إىل إضبافة واو اجلماعبة إىل صبيغة املاضبي          

 .حىت يؤّكد أّن القتال َمهم ة منوطة باجلماعة كلِّها، و ليست مهمة فردية

وحببدة املعجميببة هببو يف إن التربيببر الببذي ميكببن أن ُيقببّدم لغيبباب صببيغة األمببر يف هببذه ال       

اعتقادي رّبما أّن الشاعر حّرج يف توظيفها ألّنه يعتقد أّن اآلمبر بفعبل القتبل جببان يف تصبوره،      

ألّن السياق ال يقتضي أن يكون الشاعر ُمشاِهدا بل يكون معنّيا بالدفاا عبن العقيبدة و الِعبرض و    

 .األمة و اجلماعة

ك، ُيوظِّبف شبعراء الغبزوات يف هبذه الوحبدة املعجميبة       و إمعانا يف إعمال القتل و شدة الفتب      

 :صيغة التضعيف يف األفعال ، ومن أمثلة ذلك  قول الشاعر عباس بن مرداس يف مزوة حنني 

 َفَأْفَلبببببَت َمبببببْن َنَجبببببا ِمبببببْنُهْم َجِريضتبببببا   

  

 َوُقتربببببببببَل ِمبببببببببْنُهُم َبَشبببببببببٌر َكبببببببببِثريُ    

   

 :و قول ضمضم بن احلارث يف حنني كذلك

 ْشبببببببَباَل اْلُأُسبببببببوِد َوَنْبَتِغبببببببيُنَقتربببببببُل َأ

  

 َطببببببَواِمَي َكاَنببببببْت َقْبَلَنببببببا َلببببببْم ُتَهببببببد مِ 

   

 :ربالّض -0

 َضببْربًا َيْضببِرُبه وَضببَرَبه َضببَرْبُته مصببدر والض ببْرُب معببرو  الضببرب»: ورد يف لسببان العببرب      

« ...وَتضاربا جاَلَده َأي وَضاَرَبُه ...وَضر َبه
1
. 

 :ورود اللفظة يف شعر الغزوات بني عددي واجلدول اآليت

 عدد ورودها نوعها الصيغة اللفظة

 01 مصدر الضرب الضرب -0

 25 مضارا للمعلوم َنضِرُب 

 21 مضارا للمجهول مل ُتْضَرْب 

 28 ماض َضَرَب 

 23 اسم مصدر ضربة 

 

الثببات و   على هلداللتو يتض  لنا من هذا اجلدول ملبة توظيف املصدر عند شعراء الغزوات      

و التعبري باملصدر يتجاوز البّدوام  ،  الدميومة، و ألّن الضرب عملية تتصف بالدوام و االستمرارية
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رجبل مبن ببين    ومن أمثلة ذلك ما أشار إليبه  ، و الثبات إىل صفة التوكيد من خالل تكرار املصدر 

 :جذمية يف فت  مكة

 ْضبببببببِرَبن  اْلَيبببببببْوَم َضبببببببْربتا َوْعَسبببببببا أِل

  
 ُمِحّلببببببببنَي َمراضتببببببببا ُقْعَسببببببببا َضببببببببْرَب اْل

   

ُيقبال يف تعليبل ميباب صبيغة األمبر يف      " القتبل "و ما يقال عن تعليبل ميباب صبيغة األمبر يف        

 ".الضرب"

 :الّطعن -1

:الّطعُن لغة
 »
َن وَخبَزه حبرببة   ُطْعَطَعنه بالرُّْمِ  َيْطُعنه وَيْطَعُنه َطْعنًا فهو َمْطُعون وَطِعنٌي من قوم  

...َتَطاُعنًا احلروب يف القوُم وَتَطاَعَن ...ل ِمْطَعٌن وِمْطعاٌن كثري الطَّْعِن للَعُدورورج ...وحنوها
 «1
. 

 :بني عدد ورود اللفظة يف شعر الغزواتي واجلدول اآليت

 عدد ورودها نوعها الصيغة اللفظة

 23 مصدر الّطعن الّطعن -1

 29 اسم مصدر َطْعَنٌة 

 24 فعل مضارا  َأْطَعُن 

 21 فعل ماض ُتْنَعَط 

 

و من خالل ما سب  نلحظ ملبة املصادر يف توظيف شعراء الغزوات هلا، ألن املصبادر تبدل علبى       

ملبا هلبا مبن     "الطعبن "بالزمن ، فالشاعر الفارس مييل إىل  توظيف لفظبة   ااقتراهن عدمالثبات و 

ار بن اخلّطباب يف مبزوة   و من أمثلة ذلك ما قاله الشاعر ضردالالت على الدميومة و االستمرار ،

 :أحد

 َفَظبببببلَّ ُمْهبببببِري َوِسبببببْرَباِلي َجسَِبببببيُدُهَما   

  
 َنْفببببُل اْلُعببببُروِق ِرَشبببباُو الطَّْعببببِن َواْلببببَوَرقُ    

   

 :و قول هبرية بن أيب وهب يف مزوة أحد كذلك  

 َهبببباُبوا ِضبببببَرابتا َوَطْعنتبببببا َصببببباِدًقا َخبببببذَِمتا 

  
 ِمّمبببببا َيبببببَرْوَن َوَقبببببْد ُضبببببّمْت َقَواِصبببببيَها  

   

 و كثريا ما جيمع شاعر الغزوات بني عملييت الطعن و الضرب ليزيد املعىن إيغاال يف املبالغة    
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 :عباس بن مرداس يف مزوة حننيومن أمثلة ذلك ما قاله  ، كثرةالو 

 َوَبُنبببببببو ُسبببببببَلْيَم ُمْعنَُِقبببببببوَن َأَماَمبببببببهُ 

  
 َضبببببْربتا َوَطْعنتبببببا ِفبببببي اْلَعبببببُدور دََِِراًكبببببا   

   

الذي يضفي على العمليبة احلربيبة املزيبد     املتكلماملفرد سند إىل ضمري ل املضارا املمث يليها الفع 

يف عند الشباعر مالبك ببن عبو      هبذه الصيغة " َأْطَعُن" من الشجاعة و البسالة، و لعّل تكرار فعل

 :البالمية هلا دالالتهمزوة حنني 

 َكَتاِئبببببببببٌب َيِكبببببببببلو ِفبببببببببيِهن  اْلَبَصبببببببببْر

  
 ْعَنبببببَة َتْقبببببِذي ِبالس بببببُبْرَقبببببْد َأْطُعبببببُن الطَّ

   

 ِحبببببببنَي ُيبببببببَذمُّ اْلُمْسبببببببَتِكنُي اْلُمْنَجِحبببببببرْ 

  
 َوَأْطُعبببببببُن الن ْجَلببببببباِء َتْعبببببببِوي َوَتِهبببببببرْ   

   

 َلَهببببببا ِمببببببْن اْلَجببببببْوِ  َرَشبببببباٌو ُمْنَهِمببببببرْ 

  
 َتْفَهبببببببُ  َتببببببباَراْت َوِحينتبببببببا َتْنَفِجبببببببرْ   

   

الكثري من الشعراء الفرسان يتفّننبون يف   جند ،ا للطعنة يف احلروب من تأثري و حسممو نظرا      

 خلبروج  سبمع ُي أي:وهتبر  وتعبوي  ، الواسعة الطعنةةعىن  فهي النجالء ،ذكر صفات هذه الّطعنة

 الفهب   مبن  فاهقبة و ، ، و هي كذلك هلا من الدم رشاو منبهمر   واهلرير كالعواء أصوات منها الدم

 يريبد  بالدم تفه  فاهقة ،وطعنة بالدم جروتنف تنفت دم،و أو  ماء منه ينبع شيء كل اتساا: أي

 .املطعون جو  إىل تصل طعنته أن

 :يف مزوة أحد َشّداُد ْبُن اْلَأْسَوِدعند و هي مثل شعاا الشمس  

 ْحِمببببببببببَيّن َصبببببببببباِحِبي َوَنْفسَِببببببببببي أل

  
 ِبَطْعَنببببببببِة ِمْثببببببببِل ُشببببببببَعاِا الش ببببببببْمسِ   

   

ند شاعر واحد و هو قطببة ببن قتبادة    إال ع "طعن"كما أّننا نلحظ ندرة توظيف الفعل املاضي    

 :يف مزوة مؤتة، يف قوله

 َطَعْنبببببُت اْببببببَن َزاِفَلبببببَة ْببببببَن اْلبببببِإَراوِ    

  
 ِبببببببُرْمَ  َمَضببببببى ِفيببببببِه ُثببببببم  اْنَحَطببببببْم

   

 :اإلصابة -4

:جاء يف أساس البالمة للزخمشري  
 »

سهم صائب وُمصيب، وَصاَب الس هَم حنو الر مي ة، وهو 

فأَصاَبَيُصوُب حنوه، ورمى 
«
 

1
 على صيغة واحدة  تواإلصابة هنا القتل والضرب، وقد ورد  .

عىن االنتهاء الذي يرمز يأيت ة، ومن دالالت الفعل املاضي  "أصاب"وهي صيغة الفعل املاضي 
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كما يفيد الكثري من حق  وقوا احلدث ،وقد ورد هذا اللفظ هبذا املعىن  ،إىل القوة والشجاعة

 :، ومن أمثلة ذلك ما أشار إليه الشاعر ضرار بن اخلطاب يف مزوة أحدكثريا يف شعر الغزوات

 َوَفبببباِرٌس َقببببْد َأَصبببباَب الّسببببْيُف َمْفِرَقببببهُ 

  
 َأْفَلببببببباُق َهاَمِتبببببببِه َكَفبببببببْرَوِة الر اِعبببببببي

   

 :وقول بديل بن مناة يف فت  مكة

 َأَصبببببباَبُهْم َيببببببْوَم اْلَرَنبببببباِدِم ِفْتَيببببببةٌ 

  
 ٌل َوَمْعَببببببُدِكبببببَراٌم َفَسبببببْل ِمبببببْنُهْم ُنَفْيببببب  

   

 :بني عدد ورود اللفظة يف شعر الغزواتي واجلدول اآليت

 عدد ورودها نوعها الصيغة اللفظة

 11 فعل ماض أصاب اإلصابة -4

 :اجِلالد -9

لسان العرب يف جاء 
1
:

 »
َجَلْدُته بالسيف و :وُيقال...مصدر َجَلَده بالسوط َيْجِلُده َجْلدا:اجَلْلد

وَجالْدناهم بالسيو  ... وَتَجاَلَد القوم بالسيو  واْجَتَلُدوا...ربت ِجْلَدهالسوط َجْلدتا إذا ض

َضارْبناهم:ُمَجالَدًة وِجَلادتا
«
. 

 :بني عدد ورود اللفظة يف شعر الغزواتي اجلدول اآليت

 عدد ورودها نوعها الصيغة اللفظة

 12 مصدر اجلالد اجِلالد -9

مثباين مبرات،وألن التعببري    " اجِلبالد "مرتني و" اجَلْلد:درنلحظ هنا أن شعراء الغزوات وظَّفوا املص

باملصدر من دالالته الثبات والدميومة،وألن اجلالد عملية حربيبة ال تقبل أمهيبة عبن العمليبات      

السابقة كالقتل والضرب والطعن،ومن أمثلة ذلبك مبا قالبه الشباعر كعبب ببن مالبك يف رده علبى         

 :هبرية بن أيب وهب يف مزوة أحد

 َعَلببببى َرْيببببِب اْلَحببببَواِدِث َلببببا تَِببببَرى  ٌداَلِجبببب

  
 َعَلببببى َهاِلببببْك َعْينتببببا َلَنببببا الببببد ْهَر َتببببْدَمعُ     

   

 :وقول كعب بن مالك يف مزوة خيرب

 ِد َيببببببببببْوَمالَفاْصببببببببببِبُروا ِلِجبببببببببب الََّوِإ

  
 َلُكببببببْم ِمن ببببببا إَلببببببى َشببببببْطِر َِاْلَمببببببَذادِ  

   

 :وقول حسان بن ثابت يف مزوة مؤتة     

 َوُقْلبببت ِحبببنَي ُنِعيبببَت ِلبببي    َوَلَقبببْد َجِزْعبببت 

  
 َمبببببْن ِلْلِجَلببببباِد َلبببببَدى اْلُعَقببببباِب َوِظلَِّهبببببا    

   

 ِببببباْلِبيِض ِحببببنَي ُتَسببببلو ِمببببْن َأْمَماِدَهببببا       

  
 َضبببببببْربتا َوِإْنَهببببببباِل الررَمببببببباِح َوَعلَِّهبببببببا   
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كما نلحظ مياب توظيف الصيغ األخرى كاألفعال وأمساء األفعال وصيغ املبالغة 

 ....ومريها

 :اهلال  -6

:اهلال  لغة   
 »

ورُجبل َهاِلبٌك   .مبات :َهَلَك َيْهِلُك ُهْلًكا وَهْلًكا وَهاَلًكا...اهَلْلُك و اهَلاَلُ : َهَلَك

َهَلَك :إذا قال الرجل:"ويف احلديث عن أيب هريرة... من قوَم ُهلَّْك وُهالَّْ  وَهْلَكى وَهَواِلك

الناس فهو َأْهَلكُهم ُيروى بفت  الكا  وضمها
«1
. 

 :بني عدد ورود اللفظة يف شعر الغزواتي واجلدول اآليت

 عدد ورودها نوعها الصيغة اللفظة

 26 مصدر اهلال  ال اهِل -6

 26 ماض َهَلك 

 24 مضارا َتهِلك 

 21 اسم مكان َمْهَلك 

 21 اسم فاعل ُمْهِلك 

املصدر للداللبة علبى    فاستعملوها بصيغة" اهلال "لقد نو ا شعراء الغزوات من توظيف لفظة      

الثبات والدميومة،وبصيغة املاضي للداللة على قبوة الببطو واإلمعبان يف القتبل، وبصبيغة اسبم       

 وجبه  علبى  الفعبل  فعبل  مبن  وصبف  علبى  للداللة للمعلوم املبين الفعل من مشت  اسمالفاعل،وهو 

ببن هشبام يف   ،وهو مالبا ما يدل على زمن االستقبال، ومبن أمثلبة ذلبك مبا قالبه احلباث        احلدوث

 :مزوة بدر

 َفَمببببببا ِلَحِلببببببيَم َقببببببْد َأَراَد َهَلبببببباَكُكمْ   

  
 َفَلببببببا َتْعببببببِذُروُه آَل َماِلببببببَب ِمببببببْن ُعببببببْذرِ  

   

 َوِجببببببدُّوا َلِمببببببْن َعبببببباَدْيُتْم َوَتببببببَواَزُروا   

  
 َوُكوُنبببوا َجِميعتبببا ِفبببي الت َأسربببي َوِفبببي الص بببْبرِ     

   

 :وقول حسان بن ثابت يف مزوة بدر كذلك

 ْلَمِليبببببُك َلبببببُه َفَأْهَلبببببَك َجْمَعبببببهُ َعِجبببببَل ا

  
 ِبَشببببببببَناِر ُمْرِزَيببببببببْة َوُسببببببببوءَِ َعببببببببَذابِ 

   

 :وقول شداد بن عارض يف مزوة الطائف

 َتْنُصبببببُروا الّلبببببَاَت إنَّ اللَّبببببَه ُمْهِلُكَهبببببا   اَل

  
 َوَكْيبببَف ُيْنَصبببُر َمبببْن ُهبببَو َلبببْيَس َيْنَتِصبببرُ     
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 :وقول جبري بن زهري يف مزوة حنني

 َأْهَلَكُهبببببببْم َوَفبببببببر َق َجْمَعُهبببببببمْ َوَاللَّبببببببُه 

  
 َوَأَذلَُّهببببببببببببْم ِبِعَببببببببببببباَدِة الش ببببببببببببْيَطاِن

   

والشاعر املسلم يستحضر دوما العون واملبدد مبن اهلل سببحانه وتعباىل ،فقوتبه هبي البيت قهبرت         

 .الكفار وبد دت مجعهم، وتركتهم أذلة كوهنم عبدة الشيطان والطاموت

 :الر ْمي -7

:الر ْمي لغة     
 »
 ُمرامباةً  وراَمْيُتبه  ،وِرماَيبةً  ًايَرْم بالس ْهم وَرَمْيت ...راَم فهو َرْميًا َيْرمي َرمى 

...وَتراَمْينا واْرَتَمْينا وِرماًء
 «1
. 

 :بني عدد ورود اللفظة يف شعر الغزواتيو اجلدول اآليت 

 

 عدد ورودها نوعها الصيغة اللفظة

 20 مالفعل املضارا للمعلو َيرِمي ميالر  -3

 21 الفعل املضارا للمجهول  ُيرَمى 

 21 للمجهول الفعل املاضي ُرِمَيت 

 21 صيغة التفضيل َأْرَمى 

ممبا هلبا مبن دالالت علبى الثببات       نلحظ مياب توظيف املصادر يف هذه الوحدة املعجمية بالرمم

         لبوم و اجملهبول  مبنيبا للمع يف حني استعمل شعراء الغزوات صبيغة الفعبل املضبارا    االستمرارية ، و

 علبى  االسم داللة خبال  احلركة على يدل أنه كما واحلدوث، التجدد على يدل املضارا أنعلما ب

ببن   ، ومن أمثلة ذلك ما قاله حسانالصورة استحضار على االسم من أقدر أنه كما ، مالبًا السكون

 :ثابت يف مزوة بين املصطل 

 ُ  َشببباِمَيًةَمبببا اْلَبْحبببُر ِحبببنَي َتُهببببُّ البببرري 

  
 َفَيْغَطِئبببببببلو َوَيْرِمبببببببي اْلِعْببببببببَر ِبالز َببببببببدِ  

   

 :من ذلك قول الشاعر ابن لقيم العبسي يف مزوة خيرب و توظيف صيغة واحدة للفعل املاضي    

 ُرِمَيببببْت َنَطبببباٌة ِمببببَن الر ُسببببوِل ِبَفْيَلبببب َ 

  
 َشببببببببببببْهَباِء َذاِت َمَناِكببببببببببببَب َوَفَقببببببببببببارِ 

   

زيادة ، واحتمال املفاضبلة  ال املشاركة والذي من دالالته  سم التفضيلو توظيف صيغة واحدة ال

بقببوة االتصببا  بالصببفة أو املبالغببة  ،واملبالغببة املطلقببة، واالشببترا  يف مطلبب  الزيببادة وعدمها

 :، و من أمثلة ذلك ما قاله رجل من بين جشماملطلقة

 َفَلبببببْم َتببببببَر ِفبببببي الن بببببباِس ِمْثَلْيِهَمببببببا  

  
 َوَأْرَمبببببببببى َيبببببببببَداَأَقبببببببببلَّ عََِِثبببببببببارتا 
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شعراء الغزوات  نشري إىل أن،و جتنبا للمبالغة يف التفصيل الدقي  و اإلسهاب يف اإلحصاء       

هلببببا دالالت ذات صببببلة مباشببببرة بالقتببببال و الضببببرب   أخببببرى ألفاظببببا قببببد وّظفببببوا 

 ثبالث  القطبف "أرببع مبّرات و   الفري مخس مرات،"الوطء" ،مخس مّرات"الّشك":وهي...والطعن

الرش  "و،ةمر"لتدمري ا"ومرة،"واإلبارة"مرة،"الطحن"ومرة،"اإلبادة"و ،ثالث مّرات"القطع" مرات،

 .مرة"اجلّز"و ،"مرة"

 :اهلزمية والفرار:الوحدة املعجمية الثانية

وذلك مبا   عدُّ أكثر ورودا يف قصيد الغزوات من احلديث عن النصرُيإن احلديث عن اهلزمية         

جبرد هلبذا احلقبل البداليل مبن خبالل        يف نفوس املقاتلني، ويف ما يأيت للهجاء من أثر نفسي كبري

 :ها يف اجلدول اآليتأورُد،زمية والفرار إحصاء األلفاظ ذات الصلة باهل

 الوحبببببدة املعجميبببببة

 الثانية

 اهلزمية والفرار 

 الصفحة الشاعر الغزوة مشتقات اللفظة

 مذّلة ّلالذًّ -

 أذّل

 الذليل، الذليل

 بدر

 بدر

 بدر

 علي بن أيب طالب

 هشام بن املغرية

 حسان بن ثابت

051 

059  

125 

 

 180 عبد اهلل بن رواحة أحد ذليل

 421 كعب بن مالك بنو النضري ذَلْت

 425 كعب بن مالك بنو النضري ذليل ، ذليل، الذل

 405 حسان بن ثابت اخلندق أذلَّ

 448 حسان بن ثابت بنو قريظة ذّل

 448 حسان بن ثابت قريظةبنو  ذّل ، ذليل

 460 كعب بن مالك خيرب يِذلو

 460 كعب بن مالك خيرب يِذلو

 464 ابن لقيم العبسي خيرب الذّل

 469 حسان بن ثابت خيرب الذليل

 438 حسان بن ثابت مؤتة أذّل

 484 األخزر بن لعط فت  مكة الذليل

 488 عمرو بن سامل فت  مكة أذّل
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 925 عباس بن مرداس مكةفت   أذلَّه

 910 جبري بن زهري حنني أذّلهم 

 085 محزة بن عبد املطلب بدر تِفرُّ الِفرار -

 124 حسان بن ثابت بدر فر 

 111 صفية بنت مسافر بدر فر 

 163 حسان بن ثابت أُحد تِفرُّ

 461 الزبري بن العوام خيرب فر ار

 461 ابن لقيم العبسي خيرب ِفَرار

 451 محاس فت  مكة فّر ، فّر

 904 مالك بن عو  حنني تِفْر

 911 سلمة بن دريد حنني فر 

 125 حسان بن ثابت بدر خَتاَذلوا اخِلذالن -

 131 حسان بن ثابت أحد اخَلاِذل

 442 مسافع اخلندق خْيُذل

 446 عباس بن مرداس حنني الخْيذلونه 

 991 ن عو مالك ب حنني خذلتموين،خذلتموين

 112 ُعبيدة بن احلارث بدر ولَّى التولِّي -

 199 عبد اهلل بن الزبعرى أحد ولَّى

 181 ضرار بن اخلطاب أحد ولَّى ، توّلى

 442 مسافع اخلندق ولَّى، ولَّى، ولَّى

 164 كعب بن مالك أحد مفلول الفّل -

 136 كعب بن مالك أحد َفلو

 180 واحةعبد اهلل بن ر أحد ُفُلول

 126 حسان بن ثابت بدر َخاَبْت اخلْيبة -

 151 أبو سفيان بن حرب أحد َنِريُب

 428 كعب بن مالك بنو النضري ُخيرَب

 946 عباس بن مرداس حنني ِريبَن

 191 حسان بن ثابت أحد َهَربا رباهَل -

 469 حسان بن ثابت خيرب هتربون 

 916 رجل من جذمية فت  مكة َهَرَبْت

 129 حسان بن ثابت بدر ُمْرِزَية زياخِل -
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 141 حسان بن ثابت أحد ُمرِزيهَا

 119 ضرار بن اخلطاب بدر نَدم دمالن  -

 121 حسان بن ثابت بدر العار العار -

 :الذل - 1

 :ورد يف سان العرب    
»
 قوم من وامَلَذلَّة الذولِّ َبيرن ذِليل فهو وَمَذلَّة وَذاللة وِذلَّة ُذالًّ يِذلو ذلَّ الِعزر نقيض الذولو 

 البذَِّليل  وُيْجَمبع  َذِلياًل رَأوه واْسَتَذلووه َذِلياًل وجده وَأَذلَّه َأِذالَِّء َأصحابه صار الرجُل وَأَذلَّ ...وِذالل وَأِذلَّة َأِذاّلء

 اهلل َأمسباء  ويف َخَضبعَ  َأي لبه  وَتبَذلَّل  واحبد  ةعبىن  كلبه  واْسَتَذلَّه وَأَذلَّه اخِلس ة والذولو وُذالَّنًا َأِذلَّة الناس من

...عباده من يشاء ةن الذولَّ ُيْلِح  الذي هو امُلِذلو تعاىل
 «1. 

 :د اللفظة يف شعر الغزواتبني عدد وروو اجلدول اآليت ي

 عدد ورودها نوعها الصيغة اللفظة

 25 فعل ماض ذّل، أذّل الذل -1

 28 الفاعلصيغ مبالغة من اسم  ذليل 

 20 فعل مضارا َيِذّل 

 20 مصدر ّلذوال 

 حلب   ومبا واخلسبران  عبن اهلزميبة    كبثريا للتعببري   "البّذلّ "ف شعراء الغزوات لفظة لقد وظَّ       

من أمثلة ذلك مبا قالبه   و ،فنال توظيف اللفظة بصيغة املاضي نسبة كربى،وشنار من خيبة العدو

 :رهشام بن املغري ة يف مزوة بد الشاعر

 :ل كعب بن مالك يف مزوة بين النضريووق

 َفُغبببببببوِدَر ِمبببببببْنُهُم َكْعبببببببٌب َصبببببببِريعتا 

  
 َفببببببببَذلَّْت َبْعببببببببَد َمْصببببببببَرِعِه الن ِضبببببببببريُ   

   

وصبيغ   "ذليل"يأيت توظيف صيغ املبالغة من اسم الفاعل يف الرتبة الثانية على وزن فعيلمث    

 . املبالغة بقصد الفاعل ماس معىن على للداللة األفعال من تشت  أمساء املبالغة

واجلندي املهزوم يف احلرب ذليل .املبالغة صيغ إىل نفسه الفاعل اسم صيغة لحوَُِّت وقد  

على مدح عباس كعب بن مالك يف مزوة بين النضري  الشاعر رد  بهقر ومن أمثلة ذلك ما حَتُم

 : بن مرداس هلما

 اَلَعْمببِري َلَقببْد َحكَّببْت َرَحببى اْلَحببْرِب َبْعببَدَم
  

 َأَطببببببباَرْت ُلَؤيلبببببببا َقْببببببببُل َشبببببببْرًقا َوَمْغِرَببببببببا
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 َبِقي ببببببببَة آِل اْلَكبببببببباِهَنْيِن َوِعز هببببببببا  

  
 َفَعبببببباَد َذِلببببببياًل َبْعببببببَد َمببببببا َكبببببباَن أَِْمَلَبببببببا   

   

 َفَطبببباَح َسبببباَلٌم َواْبببببُن َسببببْعَية ُعْنببببَوةً   

  
 َوِقيبببببببَد َذِلبببببببياًل ِلْلَمَناَيبببببببا اْببببببببُن َأْخَطَببببببببا

   

ومبن أمثلبة    ،بعد الفعل املاضي وصبيغ املبالغبة   الثالثفعل املضارا يف الترتيب وتأيت صيغة ال     

يف معبرض ردره علبى شباعر اليهبود مرحبب       كعب بن مالبك يف مبزوة خيبرب    قاله الشاعر ذلك ما

 :اخليربي

 َقبببببْد َعِلَمبببببْت َخْيَببببببُر َأنربببببي َكْعببببببُ   

  
 َوأن ِنبببببببببي َمَتبببببببببى ُتَشبببببببببب  احلبببببببببربُ   

   

 َجببببِريءل ُصببببْلبُ  َمبببباَض َعَلببببى اهَلببببْولِ 

  
 َمِعببببببببي ُحَسبببببببباٌم َكببببببببالَعِقيِ  َعْضبببببببببُ    

   

 ِبَكبببببفض َمببببباَض َلبببببْيَس ِفيبببببِه َعْتببببببُ  

  
 َنببببببببُدكوُكْم َحت بببببببببى َيببببببببِذلَّ الص بببببببببْعبُ    

   

مث املصدر الذي من دالالته الثبوت والدميومة، ومبن أمثلبة ذلبك مبا قالبه الشباعر اببن          

 :لقيم العبسي يف مزوة خيرب

 البببببذولِّ َلم بببببا ُشبببببي َعتْ  اْسبببببَتْيَقَنْت ِب

  
 َوِرَجبببببباُل َأْسببببببَلَم َوْسببببببَطَها وِمَفببببببارِ  

   

 :رارالِف-2

ورد يف لسان العرب   
» 
 ورجبل  هبرب  فبراراً  َيِفبرُّ  َفبر   واهِلبرب  الر َومبان  والِفراُر الَفّر: فرر 

ءسوا فيه واجلمع فالواحد باملصدْر وصف وَفرٌّ َكر اَر مري وَفر ار وَفرورٌة َفروٌر
 «1
. 

والفرار يوم الزحف من أشنع الصفات وأقبحها، والثببات والصبمود مبن صبفات الفبارس         

 .ه بوادر النصر أو اهلزميةتغرُّال املغوار الذي 

 :  عدد ورود هذه اللفظة يف شعر الغزوات ةرتلف صيغهاوضرواجلدول اآليت ُي

 عدد ورودها نوعها الصيغة اللفظة

 29 فعل ماض َفر  الفرار -0

 21 فعل مضارا َيِفّر 

 21 مصدر ِفَرار 

 21 صيغة مبالغة َفر ار 

االسبتعمال بورودهبا مخبس مبرات،ومن      تصبدرت ترتيبب  " َفر "هنا أن صيغة املاضي نلحظ

 :قاله الشاعر حسان بن ثابت يف مزوة بدر أمثلة ذلك ما

 َقَتْلَنببببببا اْبَنببببببْي َرِبيَعببببببةِ َيببببببْوَم َسبببببباَرا

  
 َعَفِة اْلَحِديبببببببِدِإَلْيَنبببببببا ِفبببببببي ُمَضبببببببا 
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 َوَفببببببرِ  ِبَهببببببا َحِكببببببيٌم َيببببببْوَم َجاَلببببببتْ  

  
 َبُنبببببببو النِ جِ ببببببباِر َتْرِطبببببببُر َكاْلُأُسبببببببودِ 

   

مبا   مثلة ذلكأاليت وردت ثالث مّرات ، ومن " املضارا "ترتيب و االستعمال صيغةليه يف الت

 :قاله حّسان بن ثابت يف مزوة أحد

 اَوُقبببببببَرْيٌو َتِفبببببببرُّ ِمن بببببببا ِلبببببببَواذً  
  

 أَِْن ُيِقيُمببببببببوا َوَخببببببببف  ِمْنَهببببببببا اْلُحُلببببببببوُم

   

، ومبن أمثلبة   معًا والقوة الكثرة اليت من دالالهتا" فر ار"صيغة املبالغة من اسم الفاعل مث 

 :يف معرض الرّد على مرحب بن ياسر  ذلك ما قاله الزبري بن العّوام يف مزوة خيرب

 َقببببببْد عِلَمببببببْت َخْيَبببببببُر َأنرببببببي َزب ببببببار  

  
 ٌم ِلَقبببببْوَم َمْيبببببُر ِنْكبببببَس َفبببببر ارْ   َقبببببْر

   

 :، ومن أمثلة ذلك قول ابن لقيم العبسي يف مزوة خيربمّث املصدر الذي ورد مّرة واحدة

 َوُمَهبببببباِجِريَن َقببببببْد اْعَلُمببببببوا ِسببببببيَماُهمُ   

  
 َفببببْوَق اْلَمَغبببباِفِر َلببببْم َيُنببببوا ِلِفببببَرارِ    

   

 :اخِلذالن -3

: ورد يف لسان العرب    
 »
 َتبَر َ  وِخبْذالناً  َخبْذالً  َيْرُذلبه  عنبه  وَخَذل َخَذله الناصر ضد اخلاِذُل 

 عنبه  وَخبذَّل ... نْصرته عن وَتْثِبيُطه صاحبه ِخْذالن على الرجل َحْمُل والت ْرذيل وَعْونه ُنْصرته

...بعضًا بعُضهم َخَذل َأي وَتَراَذلوا ِخْذالنه على َحَمَلهم َأي ختذياًل َأصحاَبه
 «1
. 

فهبي تبدل علبى اجُلب  و     ،ذالن و الّترذيل يف احلرب من الصرفات الدنيئبة يف الفرسبان   ن اخِلإ    

واجلدول اآليت ُيوضر  عدد ورود هذه اللفظة يف شبعر الغبزوات    زمية و تر  النُّصرة و العون،اهل

 :ةرتلف صيغها

 عدد ورودها نوعها الصيغة اللفظة

 21 فعل ماض ختاذلواخذلتموين ،   اخلذالن

 20 فعل مضارا ُذلخي 

 21 اسم فاعل اخلاِذل 

تصدرت ترتيب االستعمال بورودها ثالث مبّرات، ومبن أمثلبة    " َخَذَل"نلحظ هنا أن صيغة املاضي

 :معتِذرا عن فراره ذلك ما قاله مالك بن عو  يف مزوة ُحَنني

 َوَخبببببببببَذْلُتُموِني إْذ ُأَقاِتبببببببببُل َواِحبببببببببدتا

  
 ْثَعُمَوَخبببببببببَذْلُتُموِني إْذ ُتَقاِتبببببببببُل َخببببببببب  
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، كمبا أّن  توكيد املعبىن و تقويتبه  الّرئيسة ، ألّن من دالالت التكرار حيث كّررها يف الصدر و الَعُجز

 وزيبادة  والترويبف،  والتبهويل،  والتعظبيم  والتفريم والتطرية، التقرير،للتكرار دالالت فرعية ك

.. والتبكيبت  والبردا،  نبذار، اإل وتأكيبد  والتعجبب،  املتعّلب ،  وتعبّدد  التهمبة،  ينفبي  ما على التنبيه

 . األسلوب هذا طري  عن إال والدالالت الفوائد وتلك املعاين هذه إدرا  ميكن وال. ومريها

عّبباس ببن   : يف سبياق النفبي و اإلثببات البيت وردت مبّرتني يف قبول الشباعر       تليه صيغة املضارا 

 :مرداس يف مزوة ُحنني 

 ُهَوُجْنبببببٌد ِمبببببَن اْلَأْنَصببببباِر َلبببببا َيْرُذُلوَنببببب 
  

 َأَطببببباُعوا َفَمبببببا َيْعُصبببببوَنُه َمبببببا َتَكلََّمبببببا   

   

 اليت تدل على عدم الثوبوت و احلال و االستقبال حبسب السبياق  "اخلاِذل"ُثم  صيغة اسم الفاعل 

 :ومن أمثلة ذلك ما قاله حّسان بن ثابت يف مزوة ُأُحد

 َوَكبببببباَن ِفببببببي اْلِإْسببببببَلاِم َذا ُتببببببْدَرأْ  

  
 ِعببببببِد اْلَربببببباِذلِ َيْكِفيببببببَك َفْقببببببَد اْلَقا 

   

 :كما وّظف شعراء الغزوات ألفاظا كثرية هلا ارتباط بالفرار و اهلزمية، وهي     

  (مّرات بصيغيت املاضي و املضارا 24)و اخَلْيبة، (مّرات بصيغة الفعل املاضي 29)الَتَولِّي 

مبّرات بصبيغة    21)واهلبرب ،(بصيغة اسم املفعول مّرة، و بصيغة املصبدر مبّرتني  مّرات  21)والَفلو 

 ، (مّرتني بصيغة اسم الفاعل 20)، و اخِلزي(املاضي مّرتني و امُلضاِرا مّرة

 (.مّرة واحدة بصيغة املصدر)،و العار(مّرة بصيغة املاضي )و الّندم 

 :وصف اخليل:الوحدة املعجمية الثالثة

دة واحبدة مبن   حيث إنبه ال  تكباد ختلبو قصبي     يف ساحات الومى، عظيمدور  للريل وصفاهتا     

إىل ذكببر أوصببا  اخليببل وأمهيتببها يف كسببب رهانببات  قصببائد الغببزوات مل يشببر فيهببا الشببعراء 

إال وكان هنا  حديث عبن  ن دايامل،فال يوجد حديث عن القتال والتالحم بني املتقاتلني يف احلرب

 وسبباطتها التفببوقبقببوة رادعببة يتحقبب   -باإلضببافة إىل املشبباة والفرسببان - عببّدالببيت ُتاخليببل 

هلا مبن قبوة وببأس ،وقبد أوالهبا الشبعراء عنايبة كبربى مبن خبالل وصبفها وذكبر             ملا واالنتصار 

 :،وفيما يلي جرد تفصيلي لبعض هذه الصفات كما وردت يف أشعار الغزواتمزاياها

 املعجميببببببة ةالوحببببببد

 :الثالثة

 الصفحة الشاعر الغزوة مشتقات اللفظة
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 وصف اخليل

 121 تحسان بن ثاب بدر اجِلياد اجلواد -

 112 هند بنت عتبة بدر جواد

 419 حسان بن ثابت بدر اآلخرة اجلياد، اجلياد

 408 عبد اهلل بن الزبعرى اخلندق اجلياد

 442 مسافع اخلندق اجلياد

 432 عبد اهلل بن رواحة مؤتة اجلياد

 925 جبري بن زهري فت  مكة اجلياد

 909 زهري بن صرد حنني اجلياد

 980 حسان بن ثابت و تب اجلياد

 956 لبيد بن ربيعة تبو  اجلياد

 056 ضرار بن اخلطاب بدر اجُلْرد األجرد -

 100 أمية بن أيب الصلت بدر ُجْرد

 194 ضرار بن اخلطاب أحد أْجَرد

 199 عبد اهلل بن الزبعرى أحد ُجْرد

 181 ضرار بن اخلطاب أحد اجُلْرد

 419 بن احلارث أبو سفيان بدر اآلخرة ُجْرد

 409 ضرار بن اخلطاب اخلندق ُجْرد

 408 عبد اهلل بن الزبعرى اخلندق أْجَرد

 411 كعب بن مالك اخلندق ُجْرد

 929 أنس بن زنيم فت  مكة امُلَتجررد

 948 ضمضم بن احلارث حنني َجْرَداء

 121 حسان بن ثابت بدر ِطِمر ة الطِِّمر ة -

 150 سفيان بن حربأبو أحد ِطِمر ة

 418 كعب بن مالك اخلندق ِطِمر ة

 499 حسان بن ثابت ذو قرد ِطِمر ة

 946 عباس بن مرداس حنني ِطِمر ة

 414 كعب بن مالك اخلندق ُمَقلِّص امُلَقلِّص -

 418 كعب بن مالك اخلندق ُمَقلِّص

 499 حسان بن ثابت ذو قرد ُمَقلِّص

 911 يم بن أسدمت فت  مكة ُمَقلِّص
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 056 ضرار بن اخلطاب بدر عَناِجيج الُعْنُجوج -

 121 حسان بن ثابت بدر الَعَناِجيج

 199 عبد اهلل بن الزبعرى أحد عَناِجيج

 112 هند بنت عتبة بدر َسَلْهَبة الس ْلَهب -

 408 عبد اهلل بن الزبعرى اخلندق َسْلَهَبة، َسلََْهب 

 986 ن ثابتحسان ب تبو  َسْلَهَبة

 413 كعب بن مالك اخلندق ُمَطه م امُلَطه م -

 154 احلارث بن هشام أحد َساِب  الس اِب  -

 141 هبرية بن أيب وهب أحد َسُبوح

 911 عباس بن مرداس حنني َسواِب 

 940 جبري بن زهري حنني الس واِب 

 194 ضرار بن اخلطاب أحد امُلَجلَّحة امُلَجلَّ  -

 184 ضرار بن اخلطاب أحد لَِحنيُمَج

 161 ضرار بن اخلطاب أحد ُمهر امُلْهر -

 161 ضرار بن اخلطاب أحد ُمْهر 

 150 أبو سفيان بن حرب أحد ُمْهر 

 914 اجلحا  بن حكيم فت  مكة اُلمْهر 

 400 عبد اهلل بن الزبعرى اخلندق َشواِزب الش واِزب -

 141 يب وهبهبري ة بن أ أحد مشتر  املشتر  -

 141 هبري ة بن أيب وهب أحد َساْط الس اِطي -

 160 عمرو بن العاص أحد َعَتد الَعَتد -

 998 كعب بن مالك الطائف الطَّرو  الطَّرو  -

كرت الكثري مبن صبفاهتا يف   أن لفظة اخليل مل تذكر بامسها ولكن ُذإىل  ية اشري يف البدن       

،ويف ورودها هبذه الكثرة دليبل علبى أمهيتبها يف    وأربعني مرة استل حيث ورد ذكرهاشعر الغزوات،

 .ُمشجرعوهم على االقتحام والكّر،فالفرسان اخليالة هم أِدالَّء امُلشاة واحلرب

سببع   "دْراجُلب "صدارة الترتيب ةجموا أحبد عشبر مبرة، بلفبظ     " األْجَرد" وقد نال وصف     

 .مر ة واحدة" َجْرَداء"مرتني، وبلفظ" دتتَجررامُل"مرتني، وبلفظ " أْجَرد"وبلفظ مر ات،
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 هبو  :رد يف اخليلواألْج     
»

د، وكبذلك مبريه مبن    َرَجب واْن رَدوقبد َجب  ...،  قصبري الش بْعر  اجلبواد  

...، وذلك من عالمات العت  والكرمالدواب
 «1
. 

عر كعبب  ضرار بن اخلطاب يف مزوة أحد،ويف رده على الشبا  ومن أمثلة ذلك ما أشار إليه الشاعر 

 :بن مالك

 َمبببببببَداَة َلِقيَنببببببباُكْم ِفبببببببي اْلَحِديبببببببدِ  

  
 َكُأْسبببببببببِد اْلَببببببببببَراِح َفَلبببببببببْم ُنْعبببببببببَنجِ 

   

 ِبُكبببببببببببلِّ ُمَجلََّحبببببببببببْة َكاْلُعَقبببببببببببابِ  

  
 َوَأْجبببببببببببَرَد ِذي َمْيَعبببببببببببْة ُمْسبببببببببببَرجِ  

   

:سانجاء يف اللِّ،سبع مر ات بورودها" ِجَياد"بصيغة اجلمع" اجَلَواد" صفةمث تليه 
»

س جاد الفر...

واْسبَتَجاد  ...َجاِويبد وَأ ، فهو َجَواد للذكر واألنثى من َخْيل ِجياد وَأْجَيادأي صار رائعا، َيُجود جودة

...َدا َعْدوتا َجَوادتاوَع...الفرس
 «2
. 

 :اخلندق ومن أمثلة ذلك يف شعر الغزوات ما قاله الشاعر عبد اهلل بن الزربعرى يف مزوة

 ُنوَببببببببٌةِفيَهبببببببا اْلِجَيببببببباُد َشبببببببَواِزٌب َمجْ  

  
 ُقبببببببُّ اْلُبُطببببببوِن َلَواِحببببببُ  اْلببببببَأْقَرابِ  

   

 َوَيبْذُكرُ    الّنِببيّ  َمبعَ َِ اْلَأْنَصبار  َأّيبامَ  ُيَعبّددُ  يف مبزوة تببو ، وهبو   وقول حسان بن ثاببت  

  :َمْزِوِه َأّياِم ِفي َمَعُه َمَواِطَنُهْم

 َوَيبببببْوَم ِذي َقبببببَرْد َيبببببْوَم اْسبببببَتَثاَر ِبِهبببببْم

  
 َفَمببببا َخبببباُموا َوَمببببا َنَكُلببببوا   َعَلببببى اْلِجَيبببباِد  

   

 

:سبان كمبا ورد يف اللِّ  ةرَِِمب طِّبورودها مخس مّرات،وال" الطِِّمر ة"مث تليه صفة
»
والطِِّمبرَِة، والطَِّمبرُّ    

هبو  :هو املستَفّز للوثب والعدو، وقيبل :وقيل...الفرس اجلواد:والطَّْمِرير والطِّْمُرور بتشديد الر اء

 ...املستعد للعدو:يلطويل القوائم اخلفيف،وق
«3
. 

،يف  معبرض   ومن أمثلة ذلك ما ورد يف شعر الغزوات قول الشاعر حسان بن ثاببت يف مبزوة ببدر   

 :حديثه عن فرار احلارث بن هشام

 َتبببببْرُ  اأِلِحب بببببِة َأْن ُيَقاِتبببببَل ُدوَنُهبببببمْ 

  
 َوَنَجببببببببا ِبببببببببَرْأِس ِطِمببببببببر ْة َوِلَجببببببببامِ   
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 :وقول كعب بن مالك يف مزوة اخلندق

 َوُكببببببببلِّ طَِِِمببببببببر ْة َخِفببببببببَ  َحَشبببببببباَها

  
 َتبببببببِد ُّ َدِفيبببببببَف َصبببببببْفَراءَِ اْلَجبببببببَراِد

   

طويبل القبوائم، منضبم الببطن،      هبو الفبرس  املقّلبص   وبورودها أربع مبّرات ،  " مُلَقلَّصا"مث صفة

 :، ومن أمثلة ما ورد يف شعر الغزوات قول كعب بن مالك يف مزوة اخلندقمشر  مشّمر:وقيل

 ْلَأْعببببببببَداءَِ ُكببببببببلَّ ُمَقلَّببببببببَصَوُنِعببببببببدُّ ِل

  
1َوْرْد َوَمْحُجببببببببببوِل اْلَقببببببببببَواِئِم َأْبَلببببببببببِ 

 

   

 :وقوله أيضا ويف الغزوة نفسها

 َوُكببببببببلِّ ُمَقلَِّببببببببِص اْلبببببببب َراِب َنْهببببببببدْ  

  
2َتِمبببببيِم اْلَرْلبببببِ  ِمبببببْن ُأْخبببببر َوَهببببباِدي  

 

   

 صببيغةمببّرات، وب ثببالث"َسببْلَهَبة"التأنيببث  صببيغةبأربببع مر ات،الببيت وردت " الس ببْلَهب"مث صببفة

هو الفرسالس ْلَهب  وحدة،مرة وا" سلهب"التذكري
»
ب مبن  َهْلالس ب :قبال اجلبوهري  ...الطويبل عامبة   

وفبببرس ...ةَبالِه، ورّبمبببا جببباء بالّصببباد، واجلمبببع الس بببالطويبببل علبببى وجبببه األرض اخليبببل

...ماض:ُمَسْلهب
 «3
. 

 :اخلندق قول ابن الزربعرى يف مزوة ،ورد يف شعر الغزوات  ومن أمثلة ما

 ِمببببببْن ُكببببببلِّ َسببببببْلَهَبْة َوَأْجببببببَرَد َسببببببْلَهبَ   

  
4َكالسرببببببيِد َببببببباَدَر َمْفَلببببببَة الرُّقَّببببببابِ   

 

   

 "اسبم الفاعبل  "مبرتني، وبصبيغة   " سواب "صيغة اجلمعب اليت وردت أربع مر ات،" الس اِب "مث صفة

الّساِب  كما ورد يف لسان أما ايضا،و مّرة" َسُبوح"صيغ املبالغة من اسم الفاعل مّرة ،وبصيغة   ِبَسا

:العرب
»

يسب  بيديه يف سريه، والس واِب  اخليل ألهنبا تسبب ، وهبي صبفة     :فرس َسُبوح وَساِب ...

" إذا كان حسن مّد اليدين يف اجلري فرس َساِبٌ :هو من قوهلم:"قال ابن األثري...مالبة
 «5
. 

 :أحد هب يف مزوةالغزوات ،قول الشاعر هبرية بن أيب وومن أمثلة ما ورد يف شعر 

                                                           
 البذي يف قوائمبه بيباض   :احملجول القوائم و،ميت واألشقرا كان بني الُكم:اخليل  نم والو رداجلواد اخلفيف،:املقلص -1

 الذي جتاوز بياض قوائمه إىل فرذيه وعضديه املرتفع أو:،واألبل خيالف سائر لونه
 تام اخلل  كرمي ،وأراد أنهالعن :،واهلادي الغليظ:النهدوقطع اللحم،:الشديد،واآلراب:املقلص -2
 ".س ل هب ب"دةلسان العرب، ما:ابن منظور - 3

 .الِذئب:يدالسروالطويلة من اخليل،:لهبةالس  4-
 ".س ب ح"لسان العرب، مادة:ابن منظور - 5
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 َوَقببببْد َحَمْلببببُت ِسببببَلاِحي َفببببْوَق ُمْشببببَتِر ْ    

  
1َسببببباْط َسبببببُبوَح إَذا َتْجبببببِري ُيَباِريَهبببببا   

 

   

 :ساناليت وردت أربع مر ات كذلك،ومن معاين هذه الصفة يف اللِّ"  امُلْهر"مث  صفة 

»
  ُيْنَتج ما َأّول الفرس ولُد مُلْهر ...،وُمَهرات ُمَهر واجلمع ُمْهرة واأُلنثى والفرِس الر َمَكة ولد وامُلْهر 

َأْمهار القليل واجلمع ومريها اأِلهلية واحُلُمِر اخليل من
«2
. 

 :ومن أمثلة ما ورد يف شعر الغزوات قول ضرار بن اخلطاب يف مزوة أحد

 َأْكَرْهببببُت ُمْهببببِري َحت ببببى َخبببباَض َمْمببببَرَتُهْم

  
3َوَبلَّبببببببُه ِمبببببببْن َنِجيبببببببَع َعاِنبببببببكْ  َعَلببببببب ُ 

 

   

 َظبببببلَّ ُمْهبببببِري َوِسبببببْرَباِلي َجسَِبببببيُدُهَما   َف

  
4َنْفبببببُل اْلُعبببببُروِق ِرَشببببباُو الطَّْعبببببِن َواْلبببببَوَرقُ 

 

   

 :وقول أيب سفيان بن حرب يف مزوة أحد أيضا

 فََِمببببببا َزاَل ُمْهببببببِري َمْزَجَراْلَكْلببببببِب ِمببببببْنُهُم

  
5َلبببببببُدْن ُمبببببببْدَوةًَْحت ى َدَنبببببببْت ِلُغبببببببُروبِ  

 

   

ثببالث مّرات،والعنجببوج يف  "َعَنبباِجيج "الببيت وردت بصببيغة اجلمببع  " الُعْنُجببوج"مث تليهببا صببفة 

:اللغة
»

...اجلبواد واجلمبع عنباجيج   :الرائع من اخليل، وقيبل 
 «6

العنجبوج صبفة مسبتحبة يف     و، 

قبول  ، ومن أمثلة مبا ورد يف شبعر الغبزوات ،   الفرس الذي جيمع بني الطول والقوة وسرعة العْدو

 :مزوة بدرضرار بن اخلطاب يف 

 ِدي ِبَنبببا اْلُجبببْرُد اْلَعَنببباِجيُج َوْسبببَطُكمْ  َوَتبببْر

  
7َبِنببببي اأِلْوِس َحت ببببى َيْشببببِفَي الببببن ْفَس َثببببائُر

 

   

 :ابن الزربعرى يف مزوة أحدقول و

 َوُمْجَنُبَنبببببا ُجبببببْردتا إَلبببببى َأْهبببببِل َيْثبببببِربَ 

  
8َعنببببببباجيَج ِمْنَهبببببببا ُمْتَلبببببببٌد َوَنِزيبببببببعُ  

 

   

                                                           

 ،وأراد ببه عاليبا مشبرفا علبى األرض    " مستشبِر  "أي فرسا يستشرفه الناس حلسنه ومجاله،و"مشتَر "يروى:مشتر 1-

 .يعارضها وجياريها:،ويباريهااليدين يف اجلري كان حسن مد إذا :فرس ساب ، وأبعد اخلطو إذا:من سطا الفرس:ساط
 ".م هب ر"لسان العرب،مادة:ابن منظور - 2

 .ومعناه دائم السيالن،والعل  من أمساء الدم"عاند"،ويروىأمحر:عانك،ودم:جنيع مجاعتهم،و:ممرهتم 3-

 يمبا ترمب  :"العروق  نف "،ويروى املراد به ههنا لوهنما:اجلسيدو ،هو سربالف ل ما يلبسكو ،رادالقميص أوال:ربالالسر 4-

 ."العرق"الدم املنقطع ويروى بدله:وهو معلوم، والورق"نفل العروق"ويروى من البببدم العروق به
 يعين الشمس"دنت لغروب:"ةعىن أنه مل يبعد عنهم إال ةقدار املوضع الذي يزجر الكلب فيه،وقوله:زجر الكلب - 5
 ."ا ن ج"لسان العرب،مادة:ابن منظور - 6
 .الطالب ثأره :الثائر،والطوال الّسراا:العناجيجوالعتاق، اخليل قصريات الشعر:اجلردوتسرا،:تردي -7

 مجببع  "نبباجيج،وعمجببع أجببرد وهببو الفببرس العتي :واجلردا،و مل تركبببه اقببدهت إذا:بببت الفببرسنمببن ج :جمنبنببا 8-

 .الغريب :يع الو ،ما ولد عند :متلد،وهباقمن جنائب اخليل و عتا:عنجوج
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" امُلَجلَّب  " :بنسبب قليلبة، وهبي   الغزوات وإن وردت للريل ذكرها شعراء  وهنا  صفات أخرى    

اليت وردت بصبيغة اجلمبع   " الش واِزب"و ،مرة بصيغة املفرد ومرة بصيغة اجلمع،مر تني تاليت ورد

 :يف قول ابن الزربعرى يف مزوة اخلندق  مّرة واحدة،

 ِفيَهبببببببا اْلِجَيببببببباُد َشبببببببَواِزٌب َمْجُنوَببببببببةٌ   

  
1ْلببببببَأْقَراِبُقبببببببُّ اْلُبُطببببببوِن َلَواِحببببببُ  ا 

 

   

 :أحد يف قول  هبرية بن أيب وهب يف مزوة مررة واحدة معا االيت وردت" الس اطي"و" امُلْشَتِر "و

 َوَقببببْد َحَمْلببببُت ِسببببَلاِحي َفببببْوَق ُمْشببببَتِر ْ    

  
2َسببببباْط َسبببببُبوَح إَذا َتْجبببببِري ُيَباِريَهبببببا   

 

   

 :وة أحديف مز يف قول عمرو بن العاص مرة واحدةاليت وردت   "دَتالَع"و

 َحم ْلببببببببببببُت َأْثببببببببببببَواِبي َعَلببببببببببببى  

  
3َعَتبببببببببْد َيُببببببببببذو اْلَرْيبببببببببَل َرْهبببببببببَوا 

 

   

 :اليت ُذكرت مرة واحدة يف قول كعب بن مالك يف مزوة الطَّائف " الطُّّّرو "و 

 ُيَربربببببببُرُهْم ِبأَِن بببببببا َقبببببببْد َجَمْعَنبببببببا 

  
4ِعَتبببببباَق اْلَرْيببببببِل َوالنُُّجببببببَب الطوُروَفببببببا   

 

   

 :انوصف الفرس:ابعةاملعجمية الرة دحالو

كما للريول أمهية كربى يف شعر احلرب والغزوات، فالفارس املغوار هبو املعبّول عليبه    للفرسان      

 يف كسب النصر وتبرجي  الكفبة لصباب قبيلتبه يف سباحات البومى وميبادين القتبال واسبتماتته         

شبعراء الغبزوات   وقد احتفبى  . وصموده دليل النصر والثبات، ومقتله واهنزامه يعد خيبة وفشال

ومبواطن   ،وأشبادوا ةواقفبه   ،بطولتبه وبسبالته  ببذكر  وهلجبوا   ،بالفارس الشجاا متميزاتفاء حا

ويفتربر ةشباهد القبوة     ،تضحياته حىت مدت قصيدة الغزوات نشيدا يبتغىن بأجمباد األبطبال   

عن والبأس اليت يتحلى هبا هؤالء دون سواهم حني  تكون الكلمة للسيف والرم ، ويكون احلديث 

وإحلاق اهلزمية بفلول جيشه، وفيما يلي جبرد دقيب  هلبذه الصبفات     ،والفتك به  ،العدوبالبطو 

 :وضحها اجلدول اآليتين واألبطال يف ميادين املعركة، االيت يتحلى هبا الفرس

                                                           
 املقودة من اإلبل: واجملنوبة ،وكذلك األقراب من املتراد ،كذلك ضامرة:ُقبُّ البطونواخليول الضامرة،:شوازب -1

 وأراد ببه عاليبا مشبرفا علبى األرض،    " مستشبِر  "أي فرسا يستشرفه الناس حلسنه ومجاله،و"مشتَر "يروى:مشتر 2-

 .يعارضها وجياريها:،ويباريهان مد اليدين يف اجلريكان حس إذا :فرس ساب ، وأبعد اخلطو إذا:من سطا الفرس:ساط

 چچچ چ ڃ ڃ ڃچ:الكبرمي القبرآن   ويف سباكنا :رهبوا يسببقها،و  :يبذو اخليبل  ،والفرس الشديد:عتد-3

 04الدخان،اآلية سورة
 .النجيبة الكرمية منها،و الطرو  مجع طر ،وهو النادر املستحسن:عتاق اخليل -4
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الوحببببببدة املعجميببببببة 

 الرابعة

 وصف الفرسان

 الصفحة الشاعر الغزوة مشتقات اللفظة

 139 ب بن مالككع أحد الَكِمّي الَكِمّي -

 420 مسا  اليهودي بنو النضري َكِمّي

 944 عباس بن مرداس حنني َكِمّي

 121 حسان بن ثابت بدر َحاِمي احَلاِمي -

 138 كعب بن مالك أحد َحاِمي

 135 كعب بن مالك أحد َحاِمي

 181 كعب بن مالك أحد ُتَحامي

 420 مسا  اليهودي بنو النضري َحَمى

 494 حسان بن ثابت ذو قرد َحاِمي

 493 كعب بن مالك ذو قرد َحاِمي

 461 مرحب اليهودي خيرب احِلَمى

 953 لبيد بن ربيعة تبو  امُلِحاِمي

 051 احلارث بن هشام بدر الَبَطل الَبَطل -

 128 حسان بن ثابت بدر َبَطل

 192 عبد اهلل بن الزبعرى أحد َبَطل

 135 كعب بن مالك أحد َبَطل

 415 كعب بن مالك اخلندق الَبَطل

 461 مرحب اليهودي خيرب بَطل

 460 ياسر خيرب بَطل

 981 حسان بن ثابت تبو  َبَطل

 955 لبيد بن ربيعة تبو  الَبَطل

 131 حسان بن ثابت أحد الفارس الفارس -

 493 كعب بن مالك ذو قرد الفوارس

 106 معاوية بن زهري بدر الَفَتى الفىت -

 114 ُقتيلة بن احلارث بدر الَفَتى

 441 هبرية بن أيب وهب اخلندق َفَتى

 493 كعب بن مالك ذو قرد َفىت

 463 كعب بن مالك خيرب َفىت
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 910 رجل من جذمية فت  مكة فىت

 121 حسان بن ثابت بدر ِمْقَدام امِلْقَدام -

 192 عبد اهلل بن الزبعرى أحد ِمْقَدام

 192 عبد اهلل بن الزبعرى أحد َقْرم مالَقْر -

 134 كعب بن مالك أحد قْرم

 184 ضرار بن اخلطاب أحد الَقْرم

 150 أبو سفيان بن حرب أحد َقْرمتا

 428 عبد اهلل بن رواحة بنو النضري أْمَلب األْمَلب -

 415 حسان بن ثابت بنو املصطل  أْمَلب

 941 عباس بن مرداس حنني أْمَلب

 121 حسان بن ثابت بدر ُهَمام اهُلَمام -

 941 عباس بن مرداس حنني اهُلَمام

 403 كعب بن مالك اخلندق ُشوس األْشَوس -

 941 عباس بن مرداس حنني  األْشوس

 055 كعب بن مالك بدر ُمْسَتْبسَِل الباِسل -

 163 احلجاج بن عالط أحد باِسل

 130 حسان بن ثابت أحد الَباِسل

 981 حسان بن ثابت تبو  َتْبسَِلُمْس

 131 حسان بن ثابت أحد الفارس الَفاِرس -

 493 كعب بن مالك ذو َقَرد الفوارس 

 121 حسان بن ثابت بدر َسَمْيَدا الس َمْيَدا -

 463 كعب بن مالك خيرب ِمْذَود امِلْذَود -

 115 يب الصلتأأمية بن  بدر َمراِزَبة ُزبانْرامل 

 للفارس هو الوصف الغالب يف شبعر الغبزوات   "ي اِماحَل"أن وصف  خالل هذا اجلدول ن منتبي َي     

:ي لغببةاِمحببواَل
»

 كببان ذا مضببب وأَنَفببة، ومحببى أهلببه يف القتببال   نكببرة إذا فببالن ذو َحمي ببة...

...، واجلمع ُحمباة وحاميبة  مثل حامي الذِّمار:فالن حاِمي احلقيقة...ِحماية
 «1
واملعبو ل يف أرض   ،

يصون الِعرض ويدافع عن األرض، وحيمبي البذِّمار ويبذود عبن      مى على الفارس احلامي الذيالو

                                                           
 " ام ح "لسان العرب،مادة:ابن منظور -1
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ومبن   "َحباِمي "تسع مّرات، ست مرات بصبيغة اسبم الفاعبل    وقد ُذكر هذا الوصفالدين والعقيدة،

 :أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت يف مزوة بدر

 ِمبببببْن َببببببْيِن َمأُسبببببوَر ُيَشبببببدُّ َوَثاُقبببببُه

  
 َقببببببببى اأِلِسببببببببن ةِ َحبببببببباِمي َصببببببببْقَر ِإَذا اَل

   

 :كقول كعب بن مالك يف مزوة ُأُحد"ُتَحاِمي"للفعل املضاراصيغة واحدة  و 

 َفَحلُّّواِجَنانتببببببببببا َوَأْبَقببببببببببْوا َلُكببببببببببمْ 

  
1ُأُسببببببببودتا ُتَحبببببببباِمي َعببببببببِن اْلَأْشببببببببُبلِ 

 

   

 :ِسما  اليهودي يف مزوة بين النضريكقول " َحَمى"وصيغة واحدة للفعل املاضي

 ِبَتبببببببببْرَج َحَمبببببببببى ِميَلبببببببببُه َكَلْيبببببببببْث

  
2أِلِخبببببببي َماَببببببببْة َهاِصبببببببر  َأْجبببببببَو ِ   

 

   

 الش يُء احِلَمى و.ُيْرَعى أن الناس من ُيحَمى َكأل فيه امَلْوِضُع:  احِلَمىو ،وذكر مرة "احِلَمى:"وبلفظ

 :رَحب اليهودي يف مزوة خيربكقول ّم، امَلْحِميُّ

 ِإنَّ ِحَمبببببببباَي ِلْلِحَمببببببببى َلببببببببا ُيْقببببببببَربُ  

  
 ِجببببُم َعببببْن َصببببْوَلِتي اْلُمَجببببرربُ   ُيْح

   

ست مَرات ورد ، و"َبَطل"،ست مّرات ورد فيها نكرةيضاأالذي ُذكر تسع مّرات " الَبَطل"فيليه وصف  

 :ويف اللسان "الَبَطل" "أل"بب فيها معّرفا
»

 ُمَجبر ب  َبَطبل  السالح شاكي احلديث ويف الشجاا والَبَطل

 َنَجادتبه  َتْبُطبل  وال، هلبا  يكَتبِرثُ  فبال  ِجَراحتبه  َتْبُطبل  ُشبَجاا  طولةوالُب الَبطالة َبيرن َبَطل ورجل

 اأِلشبّداءَِ  أِلن َبَطبالً  مسبي  :وقيبل  ،فُيَبْهرُجهبا  بَسبْيفه  العظبائم  ُيْبِطل أِلنه َبَطاًل ُسّمي ِإمنا :وقيل

 َأْبطبال  مقبو  مبن ، َثبْأر  عنبده  ُيْدَر  فال اأِلقران دماء عنده تبطل الذي هو :وقيل ،عنده َيْبُطُلون

...شجاعًا صار َأي وَبطالة ُبطولة َيْبُطل بالضم َبُطل وقد والِبطالة الَبطالة َبيرن وَبطَّاٌل
«
 
3
وممبا  ،

 :يف مزوة بدر ورد يف شعر الغزوات على هذه الصفة قول حسان بن ثابت

 َكببببْم ِفببببيِهْم ِمببببْن َماِجببببْد ِذي َمْنَعببببةْ   

  
 4ِجَبَطبببببببِل ِبَمْهَلَكبببببببِة اْلَجَببببببببانََِِِ اْلُمْحبببببببرَ 

   

 :وقول كعب بن مالك يف مزوة اخلندق

 ُيَغشرببببببي َهاَمببببببَة اْلَبَطببببببِل اْلُمببببببَذكِّى   

  
5َصبببببِبي  الس بببببْيِف ُمْسبببببَتْرِخي الن َجبببببادِ   

 

   

  " َفَتبى "ات،أرببع مبّرات نكبرة   الذي ورد يف شبعر الغبزوات سبت مر    " الَفَتى"ذلك وصف مث يأيت بعد

والفبىت لغبة   .مبّرتني " الفىت" "أل"معّرفا ب
»

 والشباب ةُ  ابُّش ب ال والَفِتي بةُ  والَفبىت  الش بباب  الفتباء   

                                                           

  مجع شبل وهو ولد األسد:األشبل1-
نببة،ومها مجيعببا مببن مببواطن  ،ومهببا بببني مكببة واملدي "بيشببة"قريببة تقابببل:هببو جبببل باحلجاز،وقيببل :قيببل:َتببْرج -2

  .العظيم اجلو :الذي يكسر فريسته إذا أخذها،واألجو :أمجة األسد،و اهلاصر:الغيلاألسود،و
 ."ب ط ل"لسان العرب،مادة:ابن منظور - 3
 .أي ذي نشاط"بذي ميعة "ذي امتناا بنفسه،ويروى :ذي منعةوةعىن شريف،:اجدم -4
 محائل السيف:طرفه،والنجاد:وسطه،وذبابه:الذي بلغ الغاية ىف القوة،وصم السيف:امُلَذكَّى -5



 ظواهر لغوية يف شعر الغزوات

 

115 
 

...َفتاء َيْفُتو َفُتَو والفعل
 «1

، و مما ورد علبى هبذه الصبفة يف شبعر     ، والفتوة هي القوة والشجاعة

 :الشاعرة ُقتيلة بنت احلارث يف مزوة بدر الغزوات قول

 َلببببْو َمَنْنببببَت َوُرّبَمببببا  َ ر َمببببا َكبببباَن َضبببب 

  
2ْلَفَتبببببى َوُهبببببَو اْلَمِغبببببيُظ اْلُمْحَنببببب ُ َمبببببن  ا

 

   

 :وقول كعب بن مالك يف مزوة اخلندق

  َوَنْحببببببُن َوَرْدَنببببببا َخْيَبببببببرتا َوُفُروَضببببببهُ  

  
3ِبُكبببببلِّ َفتتبببببى َعببببباِري اْلَأَشببببباِجِع ِمبببببْذَودِ     

 

   

 صبفة مشببهة علبى وزن فعبل     ثبالث مبّرات بصبيغة    الذي ورد أربع مبّرات،  "الَقْرم"مث يليه وصف

:، والَقْرم يف اللغة"ًاَقْرم":ومّرةبصيغة املصدر" مَقْر"
 »

 مبن  والَقبْرمُ  َقْرمباً  صبار  البكر واستقرم ...

 اإلَِببل  مبن  بامُلْقَرم شبه أِلنه امُلْقَرم الرجال من الرئيس السيد مسي وِإمنا ...املعظم السيد الرجال

...عندهم وَكَرمه شْأنه لِعَظم
 «4

الغبزوات كقبول عببد اهلل ببن      يف شبعر  ما وردذلك  ، ومن  أمثلة 

 :دالزربعرى يف مزوة ُأُح

 َكببببببْم َقَتْلَنببببببا ِمببببببْن َكببببببِرمَي َسببببببيردْ    

  
 َطبببببببْلاِجبببببببِد اْلَجبببببببد ْيِن ِمْقبببببببَداَم بَ َم

   

 َصبببببببباِدِق الّنْجببببببببَدِة َقببببببببْرَم َببببببببباِرَا

  
 5ْل ببببِع اْلَأَسبببببببببببَدى َوْقبببببباثْ  َلببَمْيِر ُمْلَت

   

 :ُأُحد أيضااب يف مزوة وقول ضرار بن اخلطَّ

 َقْتَلبببببى ِكبببببَراٌم َبُنبببببو الن ج ببببباِر َوْسبببببَطُهُم

  
6َوُمْصببببببَعٌب ِمببببببْن َقَناَنببببببا َحْوَلببببببُه ِقَصببببببدُ 

 

   

 َوَحْمببببَزُة اْلَقببببْرُم َمْصببببُروٌا ُتِطيببببُف ِبببببهِ  

  
7َثْكَلببببى َوَقببببْد ُحببببز  ِمْنببببُه اْلببببَأْنُف َواْلَكِبببببدُ    

 

   

 بصيغة اسم الفاعل املصبو  مبن الثالثبي مبرتني     ت كذلك،اليت وردت أربع مر ا "الَباِسل"مث صفة 

: تني، والباسل يف اللغةمّر" ُمسَتْبسَِل" ومن مري الثالثي" الباسل"
 »
   فهو واًلُسُب َيبُسل الرجُل َسلَب

 

                                                           
1
 "  ت ا"لسان العرب،مادة:ابن منظور - 
 شديد الغيظ:واحملن  "صفحت"أنعم،ويروى يف مكانه:مّن -2
كناية عن :عروق ظاهر الكتف،وعاري األشاجع:املكان الذي يشرب منه من األهنار،و األشاجع:فرضة مجع:فروض -3

 الشديد البأس،ويريد الذي يدفع عن حوزته ومينع األعداء أن تناله:مفتول السواعد ملمارسته احلروب، واملذود
 "ق ر م"لسان العرب،مادة:ابن منظور - 4
مببري :اثتببمببري مل،واملببربز علببى مببريه   :البارا،والفحببل الكببرمي والسببيد  : القببرم،والقببوة والشببجاعة  :النجببدة -5
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 قطع متكسرة:رماحنا،وِقَصد:قنانا -6
 قطع:القرم يف احليوان هو الفحل،ويف الناس هو السيد،وحّز -7
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 والباسل الشجاعة والَبَسالة ...الشجاعة َأو الغضب من َعَبس كالمها وَتَبس ل ،وَبسيل وَبْسل لاِسَب

 َأي باسبل  فهبو  وَبَسباالً  َبَسبالة  بالضبم  َبُسبل  وقبد  وُبْسبل  ُبَسالء واجلمع الشجاا لباسلوا الشديد

...َبُطل
«
 
1 
. 

 :ومن أمثلة ذلك يف شعر الغزوات قول كعب بن مالك يف مزوة بدر

 َفَلم بببببببا َلَقْيَنببببببباُهْم َوُكبببببببل  ُمَجاِهبببببببدٌ  

  
2َِأِلْصبببببَحاِبِه ُمْسَتْبسَِبببببُل البببببن فَِْس َصببببباِبُر

 

   

 :اج بن عالط يف مزوة ُأُحدوقول احلج

 َوَشببببببَدْدَت َشببببببد َة َباِسببببببَل َفَكَشببببببْفتهْم

  
3ِبببببببباْلَجرر إْذ َيْهبببببببُووَن َأْخبببببببَوَل َأْخَوَلبببببببا

 

   

البذي  " األْمَلب"بعض صفات الفرسان وإن كانت نادرة االستعمال، حنو شعراء الغزوات وأضا     

لب، ةعىن أنه مليظ الرقبة،وهي صفة فهو أممن ملب ملبا،:،ومن معانيه يف اللغةاتورد ثالث مّر

 قبول  يف شبعر الغبزوات   مستحبة يف الفارس، فكثريا ما يوصف بغلظ الرقبة وطوهلا، ومبن أمثلبة  

 :عبد اهلل بن رواحة يف مزوة بين النضري

 َبِقي ببببببببَة آِل اْلَكبببببببباِهَنْيِن َوِعز هببببببببا  

  
4َفَعببببباَد َذِلبببببياًل َبْعبببببَد َمبببببا َكببببباَن أَِْمَلَببببببا     

 

   

، احِلْقبدُ  َأو الغضُب نظره يف ُعِرَ  ِإذا وذلك َأْشوُس رجل الذي ورد مرتني، ومن معانيه "األْشَوس"و

 :ومن أمثلة ذلك يف شعر الغزوات قول عباس بن مرداس يف مزوة حنني

 َحت بببببى َصبببببَبْحَنا َأْهبببببَل َمكَّبببببَة َفْيَلًقبببببا  

  
5َشببببببببْهَباِء َيْقببببببببُدُمَها اْلُهَمبببببببباُم اْلَأْشببببببببَوسُ  

 

   

 عظيم اهلّمة، ومن أمثلة :، وهو السيد الشجاا السري، وقيلي ورد مّرتنيالذ "اهُلَمام"و

 :حسان بن ثابت يف مزوة بدر ذلك يف شعر الغزوات قول

 ِباْلَعببببببباِر َوالبببببببُذلِّ اْلُمبببببببِبنِي ِإْذ َرَأى  

  
6ِببببببببيَض السُّبببببببُيوِ  َتُسبببببببوُق ُكبببببببلَّ ُهَمبببببببامِ 

 

   

                                                           
1
 ."ب س ل"لسان العرب،مادة:ابن منظور - 

 .موطن نفسه على املوت:مستبسل -2
يف حمبل نصبب    أي واحد بعد،وهو مبين على فت  اجلبزئني : وقوله أخول أخواليسقطون،:أصل اجلبل،ويهوون:اجلّر - 3

فالن أخول مبن فبالن أي أشبد كبربا     :نقول ،وهو اخليالء والكرب: متفرقني وأصله من اخلاليهوون :على احلال والتقدير

 .فرد كل واحد منهم بنفسه أي ان:جاء القوم أخول أخوال: ومعىن قوهلم ،منه واختياال
 . الشديد:األملب -4

 .الذي ينظر نظرة املتكرب:السيد،واألشوس:هلا بري  من كثرة السالح،واهلمام:أمرنا صباحا،وشهباء:صبحنا5- 
 .السيد الذي إذاهم بأمر فعله:اهلمام - 6
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:نقَدام يف اللسبا مِلالذي ورد مّرتني،وا "امِلْقَدام"و 
 »

أْقبَدَم فبالن علبى ِقرنبه إقبداما وقبدما       :ُيقبال  

...قدم على األمر إقداما، واإلقدام ضد اإلحجامأإذا تقد م عليه جبراءة صدره، و وَمْقَدمًا
 «1
.  

 :ابن الزربعرى يف مزوة ُأُحدومن أمثلة ذلك قول 

 َكببببببْم َقَتْلَنببببببا ِمببببببْن َكببببببِرمَي َسببببببيردْ    

  
 َطبببببببْلاِجبببببببِد اْلَجبببببببد ْيِن ِمْقبببببببَداَم بَ َم

   

ومبن   "الفبوارس "، ومبّرة بصبيغة اجلمبع   "الفبارس "مّرة بصيغة املفبرد الذي ورد مّرتني،" الَفاِرس"و

 :حسان بن ثابت يف مزوة أحد الغزوات قول رما ورد يف شعذلك مثلة أ

 َمبببببببَداَة ِجْبِريبببببببُل َوِزيبببببببٌر َلبببببببهُ  

  
 2ِلبببببببباِرِس اْلَحاِمبَم َوِزيبببببُر اْلَفببببب بِنْعببببب

   

 :يف مزوة ذي قردوقول كعب بن مالك 

 َأَتْحسَِببببببُب َأْوَلبببببباُد اللَِّقيَطببببببِة َأن َنببببببا

  
 َعَلببى اْلَرْيببِل َلْسببَنا ِمببْثَلُهْم ِفببي اْلَفببَواِرسِ     

   

 :يف لسان العرب ، وهو الذي ورد مر ة واحدة" الس َمْيَدا"و
»
 الس بيردُ  الكرمي بالفت  الس َمْيَدُا ، َاَدْمَس

 بضبم  السُّبَمْيَداُ  تقبل  وال الشُّبجااُ  هبو  :وقيبل  النواحي واأِلكناُ  ،كنا اأِل امُلَوطَُّأ اجلسيم اجلميل

َسَمْيَدٌا حوائجه يف السريُع والرجل لسرعته َسمْيَدٌا :له يقال والذئب ،السني
«
 
3
. 

 :ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت يف مزوة بدر

 ِبَيبببَدْي َأَمبببر  ِإَذا اْنَتَمبببى َلبببْم ُيْربببِزهِ  

  
4اِر َسبببببببَمْيَدَا ِمْقبببببببَدامِ َنَسبببببببُب اْلِقَصببببببب 

 

   

املدجج يف ، شا  السالح ،أي الذي ورد مرة واحدة، واملذود يف اللغة هو  الفارس  "امِلْذَود"و

 .سالحه

 :كعب بن مالك يف مزوة خيرب ومن أمثلة ذلك قول 

  َوَنْحببببببُن َوَرْدَنببببببا َخْيَبببببببرتا َوُفُروَضببببببهُ   

  
 5ِدِبُكبببببلِّ َفتتبببببى َعببببباِري اْلَأَشببببباِجِع ِمبببببْذوَ    

   

يف لسببان " مرزبببان"، ومعببىن "َمَراِزَبببة"بصببيغة اجلمببع الببذي ورد مببّرة واحببدة أيضببا "امَلْرُزَبببان"و

:العرب
»

 احِلبرَية  َأتيبتُ  احلبديث  ويف البزاي  بضم َمْرُزباٌن الواِحُد فُمَعر ٌب الُفْرِس من امَلراِزبُة وَأما 

                                                           
 "ق د م"  لسان العرب،مادة:ابن منظور - 1

 .الذي حيمل كل الناس:احلامل -2
 ."س م د ا"، مادة لسان العرب،:ن منظوراب - 3
  .الشريف الشجاا السيد:السميدا،ومن قصر سعيهم عن كسب احملامد:القصار -4
كنايبة عبن   :عروق ظاهر الكتف،وعاري األشباجع :املكان الذي يشرب منه من األهنار،و األشاجع:مجع فرضة:فروض -5

 .ويريد الذي يدفع عن حوزته ومينع األعداء أن تنالهالشديد البأس،:مفتول السواعد ملمارسته احلروب، واملذود
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 املقبّدمُ  الشُّبجااُ  الفباِرسُ  وهبو  الُفبْرسِ  َمَراِزبة ُدَأَح الزاي بضم هو هلم مَلْرُزباْن يْسُجدون فرَأْيُتهم

ُمَعر ب وهو امَلِلك دون الَقْوِم على
«1
 :بدر بن أيب الصلت يف مزوةاومن أمثلة ذلك قول أمية  ،

 َمببببببببببببباَذا ِبَببببببببببببببْدَر َفبببببببببببببالَعَقنْ  

  
2قَِِل ِمبببببببببْن َمَرازَببببببببببْة َجَحببببببببباِجْ بببببببببب

 

   

 :وصف القتلى:الوحدة املعجمية اخلامسة

هبو مبن صبميم مضبامني قصبيدة       م ا ختلِّفه احلرب من دمار وختريبب وقتبل وتشبريد،   احلديث ع

ن اجلانبني،وباألخص ما آلت إليه الغزوات واحلرب،خصوصا حديث الشعراء عن ضحايا احلرب م

شباهد األشبالء والبدماء البيت مبألت ميبادين       معبن  جثث القتلى من متزق وتناثر علبى األرض، و 

لتلبك  اجلرحى ومسباا أنينبهم وتأملهم،وفيمبا يبأيت جبرد      ث القتلى ومن خالل تكدس جث املعركة،

ذه الصبفات البيت أشبار إليهبا شبعراء الغبزوات يف قصبائدهم امللحمية،واجلبدول اآليت يوضب  هب          

 :ويذكر مواضعها تالصفا

 اخلامسة الوحدة املعجمية

 وصف القتلى

شببببببببببتقات م

 اللفظة

 الصفحة الشاعر الغزوة

 056 بن اخلطاب ضرار بدر َصْرَعى الصريع -

 104 معاوية بن زهري بدر َصْرَعى

 103 معاوية بن زهري بدر َصْرَعى

 448 حسان بن ثابت بنو قريظة َصْرَعى

 121 حسان بن ثابت بدر ُمَجد ل امُلَجد ل -

 433 كعب بن مالك مؤتة ُمَجد ل

 910 جبري بن زهري حنني ُمَقطَّر امُلَقطَّر -

 123 حسان بن ثابت بدر فَّرُمَع امُلَعفَّر -

 942 عباس بن مرداس حنني ُمَلح ب امُلَلح ب -

، ومبن أمثلبة مبا    أوصا  القتلى حيث وردت أربع مر ات بصبيغة اجلمبع  " الص ِريع"تتصدر  صفة    

 :معاوية بن زهري يف مزوة بدر ورد يف شعر الغزوات قول

 

                                                           
 "ر ز ب"لسان العرب،مادة:ابن منظور - 1

مجع :والركساء،واجلحاج  الزعماءومجع مرزبان،:املرازبة،ووكذا يف بعض املصادر"ماذا"بدل"كم"يف الديوان -2

 املنعقد من كثبان الرمل  : والعقنقل،جحجاح ةعىن السادة
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 َوَأْن ُتِرَكبببببْت َسبببببَراُة اْلَقبببببْوِم َصبببببْرَعى   

  
1َكببببببببَأّن ِخَيببببببببباَرُهْم َأْذَببببببببباُح ِعْتبببببببببرِ  

 

   

 :بين قريظةوقول حسان بن ثابت يف مزوة 

 َفُهببببْم َصببببْرَعى َتُحبببببوم الطَّْيببببُر ِفبببببيِهمْ   

  
2َكببببببَذاَ  ُيببببببَداُن ُذو اْلَعَنببببببِد اْلَفُرببببببورِ  

 

   

:يف اللغبة  لوامُلَجبد  البيت وردت مبّرتني،   " امُلَجد ل"مث تأيت بعدها صفة
 »

َجَدلبه  واجَلبْدل الص بْرا و  

َجبْداًل وَأكثبر مبا     َجْداًل وَجد له فاْنجدل وَتَجد ل َصَرعه على اجَلَدالة وهو جمبدول وقبد َجَدْلُتبه   

 لِشبد هتا  اأِلرض واجَلَدالة ...يقال َجد ْلته َتْجدياًل وقيل للص ِريع ُمَجد ل أِلنه ُيْضَرا على اجَلَدالة

...دقي  رمل ذات َأرض هي وقيل
 «3
. 

 :كعب بن مالك يف مزوة مؤتةما ورد يف شعر الغزوات قول  ومن أمثلة 

 إْذ َيْهَتبببببببببُدوَن ِبَجْعَفبببببببببَر َوِلَواِئبببببببببهِ  

  
 ُقبببببببد اَم َأو ِلِهبببببببْم َفبببببببِنْعَم اْلبببببببَأو ُل

   

 َحت بببببى َتَفر َجبببببِت الّصبببببُفوُ  َوَجْعَفبببببرٌ 

  
4َحْيببببُث اْلَتَقببببى َوْعببببُث الصُّببببُفوِ  ُمَجببببد ُل

 

   

يف  املصبببروا مبببن الرجبببال  واملقّطبببر هبببو  ردت مبببّرة واحبببدة، البببيت و" امُلَقطَّبببر" مث صبببفة

 ورد يف شبعر الغبزوات قبول    قطرته قطرا إذا صرعته صرعا شديدا ، ومن أمثلة ما:،يقالاملعركة

 :جبري بن زهري يف مزوة حنني

 ِمبببببْن َببببببْيِن َسببببباَا َثْوُببببببُه ِفبببببي َكفِّبببببهِ  

  
5َوُمَقطَّببببببببببَر ِبَسبببببببببببَناِبِك َوَلَببببببببببببانِ 

 

   

:،وامُلَعفَّر يف لسان العرباليت وردت مّرة واحدة أيضا" رامُلَعفَّ"مث صفة 
»

  ظاهر والَعَفُر الَعْفُر من 

 . َأعفاٌر واجلمع التراب

التراب والَعَفر َدس ه َأو فيه َمر َمه وَتَعفََّر فاْنَعَفر َتْعِفريًا وَعفَّره َعْفرًا َيْعِفره التُّراب يف وَعَفَره
 «6

. 

 :الغزوات قول حسان بن ثابت يف مزوة بدرومن أمثلة ما ورد يف شعر 

                                                           

ما يذب  لألصنام يف اجلاهلية،ومن أهل اللغة من :عترواملذبوح، مجع ذب  وهو: أذباحوفهم،أشرا:سراة القوم -1

 .هوالصنم الذي تذب  له القرابني وهذا أوىل هاهنا:ترالِع:قال
اخلروج عن :ومعىن العند" ذو العند الفرور"بدل" ند الفرورذو الَف:"ورد يف شرح الديوان للربقوقي  -2

 "الفجور"النسل هو يف بعض:احل ،والفرور
 "ج د ل"لسان العرب،مادة:ابن منظور - 3

 املطروح على اجلدالة وهي األرض:التحامها،واجملدل:تفرق وابتعد،والوعث يف الصفو :تفرج 4-

  صدره:ملقى على قطره أي جنبه ،ولبان الفرس:ُمقطَّر 5-
 "ا   ر"لسان العرب،مادة:ابن منظور - 6
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 َواْلَمبببببْرِء َزْمَعبببببَة َقبببببْد َتبببببَرْكَن َوَنْحبببببُرهُ   

  
1َيبببببببْدَمى ِبَعاِنبببببببْد ُمْعبببببببَبْط َمْسبببببببُفوِح

 

   

 ُمَتَوّسببببببببدتا ُحببببببببّر اْلَجببببببببِبنِي ُمَعّفببببببببرتا

  
2َقببببببْد ُعببببببر  َمبببببباِرُن َأْنِفببببببِه ِبُقُبببببببوحِ 

 

   

 بالسبيف  ضبربه :وَلح ببه  وَلَحَبه.امُلَقطَُّع:امُلَلح ُب و هاليت وردت مّرة واحدة،ومعنا" امُلَلح ب"مث صفة

 .َجَرَحه َأو

 :ومن أمثلة ما ورد يف شعر الغزوات قول عباس بن مرداس يف مزوة حنني 

 َفَكببببباِئْن َتَرْكَنبببببا ِمبببببْن َقِتيبببببَل ُمَلح ببببببَ 

  
3َوَأْرَمَلبببببْة َتبببببْدُعو َعَلبببببى َبْعِلَهبببببا َلْهَفبببببا    

 

   

 :وصف السالح:الوحدة املعجمية السادسة  

ز الغلببة  رمبزا مبن رمبو    عبدل احملبور البرئيس يف قصبيدة احلبرب والغبزوات، ويُ      يشكل السبالح       

 وبالغوا يف ذكبر بأسبها وشبدهتا    ماء بوصف السالح يف أشعارهمالقد اءوالنصر،وقد احتفى الشعر

 والرمباح  أماكن مشبهورة ُعرفبت بصبناعتها ألنبواا السبيو      كما نسبوا األسلحة جيدة الصنع إىل 

دة املصبنوعة  وهبي السبيو  املصبنوعة يف مشبار  الشبام،واملهن       والدروا، فتحدثوا عن املشبرفيات 

والصاعدية والدروا اجلدالء والسابغة وعن الكتيببة امللمومبة،ويف هبذا     طيةوالرماح اخل باهلند،

 : تفصيلي ملا ورد من صفات هلذه األسلحة يف مدونة أشعار الغزوات اجلدول جرد

 املعجميببة ةحببدالو

 السادسة

 وصف السالح

 الصفحة الشاعر الغزوة صفاته السالح

 085 محزة بن عبد املطلب بدر ِبيض األبيض السيف -1

 054 علي بن أيب طالب بدر ِبيض

 059 احلارث بن هشام بدر ِبيض

 059 احلارث بن هشام بدر الِبيض

 055 كعب بن مالك بدر ِبيض

 121 سان بن ثابتح بدر بيض، بيض

 110 كعب بن مالك بدر ِبيض

                                                           

 السائل املصبوب :واملسفوح الدم الطري،:طواملعب الذي ال ينقطع،:العاند -1

 ما الن من األنف:طرفه وقيل:مارن األنفو لطل،: عّرواملترب واملمر  بالتراب،:املعفر -2

 مقطع اللحم:مّلحب 3-
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 106 معاوية بن زهري بدر ِبيض

 146 كعب بن مالك أحد الِبيُض

 161 ضرار بن اخلطاب أحد الِبيض

 499 حسان بن ثابت ذو قرد ِبيض

 990 رجل من هوازن حنني الِبيض

 980 حسان بن ثابت تبو  الِبيض

 110 كعب بن مالك درب َصواِرم الص اِرم

 116 حسان بن ثابت بدر َصواِرم

 191 كعب بن مالك أحد صاِرم

 162 ضرار بن اخلطاب أحد صاِرم

 409 ضرار بن اخلطاب اخلندق صوارم

 410 كعب بن مالك اخلندق صوارم

 919 عباس بن مرداس حنني صارم

 101 أمية بن أيب الصلت بدر امُلهن دة امُلَهن د 

 161 ضرار بن اخلطاب أحد ُمَهن دة

 139 كعب بن مالك أحد ُمهن د

 463 كعب بن مالك خيرب ُمهن د

 625 مالك بن منط تبو  املهنتِد

 139 كعب بن مالك أحد َعْضب العْضب

َعْضببببببببب، 

 َعْضب

 460 كعب بن مالك خيرب

 914 اجلحا  بن حكيم فت  مكة الَعْضب

 944 عباس بن مرداس ننيح َعْضب

 195 عمرو بن العاص أحد املْشرفية املْشَريف

 161 ضرار بن اخلطاب أحد َمْشَرِفي ات

 463 كعب بن مالك خيرب املْشَريف

 935 كعب بن زهري الطائف املْشَريف

 625 مالك بن منط تبو  املْشَريف

 106 معاوية بن زهري بدر ُمْرَهَفات امُلْرَهف

 116 حسان بن ثابت بدر ُمْرَهَفات

 422 يب طالبأعلي بن  بنو النضري ُمْرَهف
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 420 مسا  اليهودي بنو النضري ُمْرَهف

 409 ضرار بن اخلطاب اخلندق ُمْرَهَفات

 993 كعب بن مالك الطائف ُمْرَهَفات

 950 حسان بن ثابت تبو  امُلْرَهفات

 420 مسا  اليهودي ريبنو النض ُحَسام احُلَسام

ُحسببببببببام، 

 ُحسام

 460 كعب بن مالك خيرب

 914 اجلحا  بن حكيم فت  مكة احُلَسام

 143 كعب بن مالك أحد الَيْثِريب الَيْثِريب

 الَقَناة 

 

 410 كعب بن مالك اخلندق الَقَناة

 914 عباس بن مرداس حنني الَقَناة

 085 بد املطلبمحزة بن ع بدر امُلَثّقَفة امُلَثّقف

 944 عباس بن مرداس حنني ِمْدَعس امُلداِعس

 410 كعب بن مالك اخلندق َصْعَدة الص ْعَدة

 440 هبرية بن أيب وهب أحد ماِرن امَلاِرن

 194 ضرار بن اخلطاب أحد َمارَِِن 

 131 حسان بن ثابت أحد َماِرَنة

 410 كعب بن مالك اخلندق َمارَِِن

 050 احلارث بن هشام بدر ُمطَِّردات امُلطَِّرد

 194 ضرار بن اخلطاب أحد ُمطَِّرد

 928 جبري بن زهري فت  مكة امُلري َشة امُلري و

 944 عباس بن مرداس حنني َلُدن اللَُّدن

 196 عبد اهلل بن الزبعرى أحد الس ْمَهِري الس ْمَهِري

 961 مالك بن عو  الطائف الس ْمَهِري

 938 عاصم بن عمر الطائف الس ْمَهِري

 119 ضرار بن اخلطاب بدر اخلطِّي اخلطِّي

 410 كعب بن مالك اخلندق اخَلطِّي 

 193 عبد اهلل بن الزبعرى أحد الَوِشيج الَوِشيج

 155 لقيم بن عبس بنو النضري الَوِشيج

 419 كعب بن مالك اخلندق الَوِشيج

 991 مالك بن عو  حنني ةَيَزِني  الَيَزِني 



 ظواهر لغوية يف شعر الغزوات

 

103 
 

 059 احلارث بن هشام بدر الس اِبَغات الس ابََِِغة 

 164 كعب بن مالك أحد َساِبَغة

 409 ضرار بن اخلطاب اخلندق ُمْسِبَغات

 403 كعب بن مالك اخلندق َساِبغات

 414 كعب بن مالك اخلندق َساِبَغة

 913 عباس بن مرداس حنني َساِبَغة

 960 جبري بن زهري الطائف اِبَغةَس

 058 كعب بن مالك بدر امَلاِذّي املاِذّي

 129 حسان بن ثابت بدر املاِذّي

 414 كعب بن مالك اخلندق َجْدالء اجَلْدالء

 184 ضرار بن اخلطاب أحد السُُّرد امَلْسُروَدة

 403 كعب بن مالك اخلندق َفَضاِفض َفْضَفاَضة

 140 هبرية بن أيب وهب أحد َضاءَبْي الَبْيَضاء

 414 كعب بن مالك اخلندق َبْيَضاء

 941 عباس بن مرداس حنني َبْيَضاء

 409 ضرار بن اخلطاب اخلندق الَيَلب الَيَلب 

 409 ضرار بن اخلطاب اخلندق احلِصني احَلِصني 

 143 كعب بن مالك أحد منُجوَفة امَلنُجو  السهام والنبال-4

 143 كعب بن مالك أحد ِحْرِمي ة ي ةاحِلْرِم

 143 كعب بن مالك أحد َصاِعدي ة الص اِعِدي ة

 484 األخزر بن لعط فت  مكة َأْفَوق اأِلْفَوق

 146 كعب بن مالك أحد َمْلُموَمة امَلْلُموَمة الكتيبة -9

 414 كعب بن مالك اخلندق َمْلُموَمة

 999 جاءخديج بن العو حنني  َمْلُموَمة

 960 جبري بن زهري الطائف َمْلُموَمة

 149 كعب بن مالك أحد َفْرمة الَفْرمة

 464 ابن لقيم العبسي خيرب شْهَباء الش ْهباء

 941 عباس بن مرداس حنني َشْهباء

 999 خديج بن العوجاء حنني َشْهَباء

 960 جبري بن زهري الطائف َشْهَباء
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 464 ابن لقيم العبسي خيرب  الَفْيَل الَفْيَل 

 488 عمرو بن سامل فت  مكة َفْيَل 

 941 عباس بن مرداس حنني َفْيَل 

 960 جبري بن زهري الطائف َفْيَل 

 133 كعب بن مالك أحد َرْجَراَجة الر ْجراجة

 960 جبري بن زهري الطائف َرْجَراَجة

 133 كعب بن مالك أحد َجْأَواء اجَلْأَواء

 409 ضرار بن اخلطاب اخلندق َعَرْنَدَسة الَعْرنَدَسة

 944 عباس بن مرداس حنني َعَرْنَدس

 :السُّيو -1

إذ تبأيت يف صبدارة الترتيبب    الىت وردت كثري يف أشبعار الغبزوات ،   ُتَعدُّ السيو  من األسلحة      

حيث ُذكرت سبها من األمهية ةكان،كثرة ورودها وتكرارها يك ، ولعلَّ بالالّدروا والسهام والنرقبل 

الطبابع الغالبب   ، وبأوصبا  شبتًَى  تفنن شعراء الغزوات يف وصف السيف قد  و مثان وأربعني مّرة،

وردت أرببع عشبرة    وقبوة بطشبها باألعداء،وقبد    وشدة مضبائها، ،للمعاهنا   "الِبيض"صفاهتا  على

ومن أمثلبة ورودهبا    ،"الِبيض"التعريف "أل":مقترنة ب مرات  مخس،و"ِبيض"مرة،تسع مرات نكرة

 :قول احلارث بن هشام يف مزوة بدر يف شعر الغزوات

 ِسبببببَوى َجْمِعُكبببببْم ِللس ببببباِبَغاِت َوِلْلَقَنببببببا   

  
1َوِلْلَببببببْيِض َواْلِببببببيِض اْلَقَواِطبببببِع َوالن ْببببببلِ 

 

   

 يف مزوة بدر كذلك حسان بن ثابتوقول 

 ِباْلَعببببببباِر َوالبببببببُذلِّ اْلُمبببببببِبنِي ِإْذ َرَأى

  
2يَض السُّببببببُيوِ  َتُسببببببوُق ُكببببببلَّ ُهَمببببببامِ ِببببببب

 

   

وثبالث مبّرات   " مَصبَوارِ "اجلمبع  ربع مر ات بصيغةأسبع مّرات،  اليت وردت" الص اِرم"مث تليها صفة 

:يف اللسببان ومببن معبباين هببذه اللفظببة" صبباِرم"بصببيغة املفببرد
»
 وُصببْرمًا َصببْرمًا َيْصببِرُمه َصببَرَمه 

بائُنال الَقْطُع الص ْرُم ...فاْنَصَرم
 «3
 :يف مزوة اخلندق ومن أمثلة ذلك قول ضرار بن اخلطاب،

 

                                                           
 صفة ملوصو  حمذو  أي الدروا الكاملة:السابغات -1
 السيد الذي إذاهم بأمر فعله:اهلمام - 2
 "ص ر م"ةلسان العرب، ماد: ابن منظور - 3
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 َأْيبببببببببببِديَنا َصبببببببببببَواِرُم ُمْرَهَفببببببببببباٌت

  
1َنُقببببببببدُّ ِبَهببببببببا اْلَمَفبببببببباِرَق َوالشُّببببببببُئوَنا   

 

   

 :وقول عباس بن مرداس يف مزوة حنني

 َطبببببببْورتا ُيَعببببببباِنُ  ِباْلَيبببببببَدْيِن َوَتببببببباَرةً  

  
2َيْفببببببِري اْلَجَمبببببباِجَم َصبببببباِرمتا َبت اَكببببببا 

 

   

،ومبّرتني بصبيغة   "ُمْرَهفبات "، مخس مبرات بصبيغة اجلمبع   الذي ورد سبع مّرات أيضا "امُلْرَهف"مث 

:ومعناه يف اللغة"ُمْرَهف"املفرد
»

  وُمْرهف َمْرهو  فهو وَأْرَهْفُته َرَهْفُته وقد وَرِهيف ُمْرَهٌف وسيف

َحواِشيه رّقت َأي
 «3
ليهبودي يف مبزوة ببين    قبول مسبا  ا   ومبن أمثلبة مبا ورد يف شبعر الغبزوات     .

 :النضري

 َفببببببببِإْن اَل َأُمببببببببْت َنببببببببْأِتُكْم باْلَقَنببببببببا 

  
4َوُكببببببببلَِّ ُحَسبببببببباِم َمعتببببببببا ُمْرَهببببببببفِ   

 

   

 :وقول حسان بن ثابت يف مزوة تبو 

 َوَنْحببببُن َضببببَرْبَنا الن بببباَس َحت ببببى َتَتبببباَبُعوا  

  
5َعَلببببببى ِدينببببببِه ِباْلُمْرَهَفبببببباِت الص ببببببَواِرمِ   

 

   

مخس مّرات،والعضب يف اللغة هوالسيف القاطع،ومن أمثلة ما ورد  ذكرت اليت "الَعْضب"  مث صفة

 :كعب بن مالك يف مزوة خيرب يف شعر الغزوات قول

 ِإَذا َشببببببببب ِت احَلببببببببْرُب َتَلْتَهببببببببااحَلْرُب

  
6َمِعببببببي ُحَسبببببباٌم َكبببببباْلَعِقيِ  َعْضبببببببُ 

 

   

، ومبّرتني بصبيغة   "ُمَهن بَدة "ثبالث مبّرات بصبيغة اجلمبع    الذي ورد مخس مر ات كبذلك ،  " امُلَهن د"و 

ضبرار   ببالد اهلند، ومن أمثلة ما ورد يف شعر الغزوات قبول  اومسي مهندا ألنه مصنو"دُمَهن "املفرد

 :بن اخلطاب يف مزوة بدر

 ُمَهن ببببببببببَدًة َوَجببببببببببر ُدوا َمْشببببببببببَرِفي اْت

  
7َوَراَيبببببببًة َكَجَنببببببباِح الن ْسبببببببِر َتْرَتِفببببببب ُ   

 

   
                                                           

وسببط الببرأس يفببرُق فيببه  :مجببع مفببرق :املفارقوالسببيو  القاطعببة الببيت رقوببت حواشببيها،  : الصببوارم املرهفببات -1

 .الرأس يف أعلى عظامالجممع :والشؤون،الشعر

 شديد القطع:وبتاَّ  ةعىن يطعم األضيا ،"يقري"يقطع وتروى:يفري 2-
 "ر هب  " لسان العرب، مادة: ابن منظور  - 3
  احملد د : السيف القاطع،وامُلْرَهف:ام احلس -4
احتبّد ، وسبيف صبارم قباطع ، وأصبرم الليبل       : االسم الصرم بالضم فهو صبرمي ومصبروم، وَصبُرم السبيف    :الصوارم -5

 وَتصر م ذهب 

 .قاطع:عْضب و الربق ،شبه به السيف، اشعا: وهي جت،والعقي  تأوقد: شبت6- 

 تضطرب وتتحر  :وختتف  ،د سيف مصنوا ببالد اهلنداملهن ،وسيو  صنعت ةشار  الشام:مشرفيات 7-
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ومّرة بصيغة املفبرد  " امَلْشَرِفي "مّرات،ثالث مّرات بصيغة املفرد املذكر الذي ورد مخس "امَلْشَرِفي"و

الّشببام  ، وهببي سببيو  منسببوبة إىل مشببار "ّمْشببَرفي ات"ومببّرة بصببيغة اجلمببع "ةامَلْشببَرِفّي املؤّنببث

 :كعب بن زهري يف مزوة الطائف جلودهتا،ومن أمثلة ما ورد يف شعر الغزوات قول

 َعببببببْن َأْدَيبببببباِنِهْم َواْلذَّاِئببببببِديَن الن بببببباَس

  
1ِباْلَمْشبببببببببَرِفير َوِباْلَقَنبببببببببا اْلَرطَّبببببببببارِ 

 

   

 :وقول كعب بن مالك يف  مزوة خيرب

 َعِظببببيِم َرَمبببباِد اْلِقببببْدِر ِفببببي ُكببببلِّ َشببببْتَوةْ    

  
 َضبببببببُروَب ِبَنْصببببببببِل اْلَمْشببببببببَرِفير اْلُمَهن ببببببببدِ  

   

السيف القاطع، ومبن أمثلبة وروده يف شبعر    ،ومعناه يف اللغة  املذكور أربع مّرات "احُلَسام"ليهايمث   

 :اجلحا  بن حكيم يف فت  مكة الغزوات قول

 َوَلِكنربببببببي َيُجبببببببوُل اْلُمْهبببببببُر َتْحِتبببببببي   

  
2إَلبببببببى اْلَعَلبببببببَواِت ِباْلَعْضبببببببِب اْلُحَسبببببببامِ 

 

   

يثبرب مدينبة    نسببة إىل  مسبي بباليثريب   والبيت وردت مبرة واحبدة، و    "الَيْثِرِببي "صفةمث تليها 

 :كعب بن مالك يف مزوة أحد ن أمثلة وروده يف شعر الغزوات قول، وم الرسول

 ُهُمِقسَِبببببيُّ الن ْببببببِع ِفيَنبببببا َوِفبببببي  َتَهببببباَدى 

  
3َوَمببببببا ُهببببببَو إّلببببببَا اْلَيْثِرِبببببببيُّ اْلُمَقطَّببببببعُ  

 

   

أنبواا السبالح يف   نالت الررماح عناية كربى عند شعراء الغزوات يف حديثهم عن لقد :حامالرر -0

يف   وقوهتبا  وأنواعها ،صفاهتا وخمتلف أمسائها و ذكر ،بعد حديثهم عن السيو   احلروب واملعار

سيو  مهّندة  :وها إليها فقالواونسب ،هنم ذكروا أجود مواضع صنعهاأالفتك والبطو بالعدو حىت 

ذكبر أنبواا صبفاهتا وأمسائهبا ويف     وأجبادوا يف   الررمباح حد ثوا عبن  مث ...فيات ، واليثريب ومشر

ومّرة " املارن"املذّكر ،ثالث مّرات بصيغة املفردمّرات أربعاليت وردت " ناِرامَل" ه األوصا مقدمة هذ

 .واحدة بصيغة املفردة املؤنثة

:املارن يف اللغة و    
»

 وَمبَرنَ  وَصبلَّْبُته  َأَلْنُتبه  وَمر ْنُتبه  َصالبة يف ِلنٌي وهو وُمُرونًة َمَرانًة َيْمُرُن َمَرَن

َليرٌن ُصْلٌب ماِرٌن ورْمٌ  ...صالبة يف َليرٌن وهو استمّر ِإذا ونًاُمُر َيْمُرُن الشيُء
«4
. 

 :أحد هبرية بن أيب وهب يف مزوة ما ورد قول ومن أمثلة 

                                                           
 .حيمون الناس و معتقداهتم حبد سيوفهم املشرفية املصنوعة يف الشام وبرماحهم املهتزة املضطربة -1

 .السيف القاطع،واحلسام كذلك:العضب 2-

 األوتار:اليثريبونه القسي لصالبته شجرة تصنع م:النبع ،والسهام :القسي،ونتبادل اهلدايا و هنا الضربات: نتهادى 3-

 .من صنع يثرب
 "م ر ن"مادةلسان العرب، : ابن منظور - 4
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 َأْعَدْدُتببببببُه َوُرَقبببببباَق اْلَحببببببدر ُمْنَتَرًلبببببببا   

  
1َوَماِرنتببببببا ِلُرُطببببببوَب َقببببببْد ُأَلاِقيَهببببببا   

 

   

 :حسان بن ثابت يف مزوة أحد أيضا وقول

 اْمببببببببِرِر َمبببببببباَدَر ِفببببببببي َألَّببببببببةْ  أَِي 

  
2َمْطببببببببببُروَرةِ  َماِرَنببببببببببةَِ اْلَعاِمببببببببببِل   

 

   

:الذي ورد ثالث مّرات، ومعناه يف اللِّسان" الس ْمَهِري"مث يليه 
»

 يقال الُعوِد الص ِليُب الرُّْمُ  الس ْمَهِريُّ

 ِإىل منسبوبة  هبي  :ويقال ،الصُّْلَبُة الَقَناُة ُةوالس ْمَهِري  ...ماحالرر من كالس ْمَهِرير شديد َسْمَهِريُّ وَتٌر

َسْمَهِري ٌة ورماح َسْمَهِريُّ رم  يقال الرماَح ُيَقورُم كان رجل اسم َسْمَهَر
«3
. 

 :ومن أمثلة ما ورد قول ابن الزربعرى يف مزوة أحد 

 َوَلْوَلبببببا ُعُلبببببّو الشربببببْعِب َمببببباَدْرَن َأْحَمبببببدتا  

  
4يُّ َشبببببببُروُاَوَلِكبببببببْن َعَلبببببببا والس بببببببْمَهرِ  

 

   

 :وقول مالك بن عو  يف مزوة الطائف

 َوِإَذا اْلَكِتيَببببببببببُة َعبببببببببر َدْت َأْنَياُبَهببببببببببا  

  
5ِبالس بببببببْمَهِرير َوَضبببببببْرِب ُكبببببببلِّ ُمَهن ّّبببببببدِ  

 

   

:الذي ورد ثالث مّرات، ومعناه يف اللغة" الَوِشيج"مث وصف 
»

 اْشبَتَبَكتْ  واأِلمصبان  الُعبروقُ  َوَشبَجتِ 

 شبجر  والَوِشبيجُ  ...واْلَتبف   وَتشابك تداخل واِشٌج فهو وَوِشيجًا َوْشجًا َيِشُج َوَشَج يشتبك شيء وكلو

...والَقَصب الَقنا من نبت ما هو وقيل الّرماح
 «6
. 

 :ومن أمثلة ما ورد يف شعر الغزوات قول لقيم  بن عبس يف مزوة بين النضري 

 َعَلبببببْيِهن  أْبَطببببباٌل َمَسببببباِعرُيِفي اْلبببببَوَمى 

  
7وَن أْطبببببببَراَ  اْلَوِشبببببببيِج اْلُمَقبببببببو ِمَيُهبببببببزُّ

 

   

 :وقول كعب بن مالك يف مزوة اخلندق

 ُصبببببُدٌق ُيَعببببباُطوَن اْلُكَمببببباَة ُحُتبببببوَفُهمْ   

  
8َتْحببببببَت اْلِعَماَيببببببِة ِباْلَوِشببببببيِج اْلُمْزِهبببببب ِ  

 

   

ّط اخَلب :الذي ورد مرتني،والّرم  اخَلطِّي نسبة إىل أرض يقال هلا اخَلّط، وقيل" اخلطِّي" مث وصف

 :مرفأ السفن بالبحرين تنسب إليها الررماح، ومن أمثلة ذلك قول ضرار بن اخلطاب يف مزوة بدر

                                                           
 حوادث الدهر:،واخلطوبالرم  اللني:املارن،و املترري: لراملنت ،والسيو :رقاق احلد -1
 م   أعلى الر:لينة والعاملال:ارنةاملدة واحملد :واملطرورةاليت هلا سنان، احلربة العظيمة:لةاأل -2
 "س م هب ر"لسان العرب، مادة: ابن منظور - 3
 مائل للطعن:،وشرواالرم  الصليب العود:هريسملالطري  بني جبلني،وا:الشرعب -4
 .إذا صلب ويبس:الرم  الصليب العود،و امسهّر الشو :إذا خرج كله واشتد و انتصب،والسمهري:عرد الناب -5
 "و و ج" لسان العرب، مادة: ابن منظور - 6
  الرماح:والوشيج إذا هيجها وأذكاها،:مجع مسعور،من أسعر النار: مساعري -7

 ظلمة:العمايةواملوت، مجع حتف وهو:احملتو ومجع صدوق،وهو الصادق يف قتال العدّو،:صدق 8-

 القاتل  :املزه والّرماح،:جالوشي،والغبار



 ظواهر لغوية يف شعر الغزوات

 

110 
 

 َتبببَرى ِكَسببببَر اخَلِطببببير ِفبببي َنْحببببِر ُمْهببببِرهِ  

  
1َلبببببَدى َبببببباِئَن ِمبببببْن َلْحِمبببببِه َبْيَنَهبببببا ِخبببببَذم

 

   

 :وقول كعب بن مالك يف مزوة اخلندق

 َيببببببْأِوي إَلبببببببى ِظببببببلِّّ اللِّبببببببَواءَِ َكَأن بببببببهُ  

  
2ِفبببببي َصبببببْعَدةَِ اْلَرطِّبببببير َفبببببْيُء ُعَقبببببابِ 

 

   

، ومببّرة بصببيغة  "ُمطَّببِرد" الببذي ورد مرتني،مببَرة بصببيغة املفببرد املببذكر    "امُلطَّببِرد"مث وصببف 

:، ومعناه يف اللغة"ُمطَِّرَدات"اجلمع
»

 سبيده  اببن  وقبال  البوحو  ُحُمر به ُتْطَعُن قصري ُرْمٌ  وامِلْطَرُد

 صباحبه  أِلن القصبري  البرم   والطِّراُد الوحو به ُيْطَرد وقيل به ُيْطَرد قصري رم  بالكسر امِلْطَرد

به ُيطاِرُد
«3
. 

 :من أمثلة ما ورد قول احلارث بن هشام يف مزوة بدر و

 ِبُمطَّبببببببِرَداْت ِفبببببببي اْلبببببببَأُكفر َكَأن َهبببببببا  

  
 َوِمبببببيٌض ُتِطبببببرُي اْلَهببببباَم َبيرَنبببببُة اْلبببببُأْثرِ 

   

:سانيف اللِّ ومعىن القناة تني،اليت وردت مّر"الَقَناة"مث وصف 
» 

 ،َقنباة  فهي مستوية عصا كل :قيل

قناة فهي ُمْعَوج ة َأو ُمستوية عصا كل:وقيل
«4
. 

 :ومن أمثلة ما ورد يف شعر الغزوات قول كعب بن مالك يف مزوة اخلندق 

 َوَأَمببببببببر َأْزَرَق ِفببببببببي اْلَقَنبببببببباِة َكَأن ببببببببُه

  
5اِبِفببببي ُطْرَيببببِة الظَّْلَمبببباءَِ َضببببْوُء ِشببببهَ    

 

   

 :وقول العباس بن مرداس يف مزوة حنني

 ُيبببْرِوي اْلَقَنببباَة إَذا َتَجاَسبببَر ِفبببي اْلبببَوَمى  

  
6َوَتَراُلببببببببُه َأَسببببببببدتا إَذا َمببببببببا َيْعببببببببِبسُ  

 

   

وإن  ،امسباء أخبرى   وإىل جانب هذه الصفات اليت ذكرها شعراء الغزوات للّرماح،أضافوا هلبا       

حدة كاملثّقفة اليت تعين أهنا سويت بالثِّقبا ، والثقبا  حديبدة    ذَكر سوى مّرة واكانت نادرة مل ُت

تكون مع القبّواس والرّمباح ُيقبورم هببا مبا اعبوج مبن الرماح،وامِلبدَعس وهبو الغلبيظ الشبديد مبن             

الررماح،والص ْعدة وهي القنباة املسبتوية البيت ال حتباج إىل تثقيف،وامُلري َشبة وهبي الررمباح البيت         

                                                           

 خصوصام قطُع اللح وهو ،اخلذم،من اخلذم وهو القطع بسرعةو الرماح،:اخلطي -1
 اجلوارح من طائر هو:والعقابالظل،:،والفيءالرم  هو:واخلطي،هي القناة املستقيمة:الصعدة -2
 "ط ر د"لسان العرب، مادة: ابن منظور - 3
 "ق ن ا:املصدر نفسه ،مادة - 4
 .ظلمته:طراء القلبوِشد ُتها،:طرية الظلماءو أراد به سنان الرم ،:األزرق األمر -5
 احلرب مسيت بذلك ملا فيها من الصوت واجللبة:،و الومىالرم : القناة -6
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وهبي رمباح منسبوبة إىل ِذي َيبَزن       ةنّيَزوالَي رّياو، واللَّْدنة وهي ِرماح ليرنة ناعمةُألصَقت عليها ال

 ...ْمريمن ملو  ِح

 :لدُّرواا –1

وصفها شبعراء الغبزوات    و قدوحتل املرتبة الثالثة يف أسلحة املقاتلني بعد السيو  والّرماح،     

 "ؤنثبة ّرات، أرببع مبّرات بصبيغة املفبردة امل    سببع مب  اليت وردت " الس اِبَغة" :بأوصا  متنوعة منها

 :، ومعناها يف الّلسان"َساِبَغات"، وثالث مّرات بصيغة اجلمع" الس اِبَغة

»
طباَل إىل اأِلرض وات َسبَع    :وَسبَبَغ الشبيُء َيْسبُبُغ ُسبُبوماً    ،شبيء سبابٌغ َأي كاِمبٌل واْ      : َغَبَس من 

 والسباِبغةُ  ...ساِبٌغ طاَل إىل اأِلرض فهو ِت الدرْرُا وكلو شيء وَأْسَبَغه هو وَسَبَغ الشعُر ُسُبومًا وَسَبَغ

 علبى  َأو اأِلرض يف َتُجرُّهبا  البيت  السباِبغةُ  والبدرْراُ ، سباِبغةٌ  ِدرٌا عليه ُمْسِبٌغ ورجل، الواِسعُة الدرْرُا

وَسعًة ُطواًل َكْعَبْيَك
«1
. 

 :وة أحدكعب بن مالك يف مز ومن أمثلة ما ورد يف شعر الغزوات قول

 ِفبببببي ُكبببببلِّ َسببببباِبَغْة َكبببببالن ّّْهِي ُمْحَكَمبببببةْ  

  
2ِقَياُمَهببببببببا َفَلببببببببٌج َكالس ببببببببْيِف ُبْهُلببببببببولُ  

 

   

 :عباس بن مرداس يف مزوة حنني وقول

 ِفبببببي ُكبببببلِّ َسببببباِبَغْة َتَري بببببَر َسبببببْرَدَها    

  
3َداُوُد إْذ َنَسبببببببببَج اْلَحِديبببببببببَد َوُتب بببببببببُع

 

   

الواسعة الطويلة، ومبن  : احملكمة، وقيل ات، ومعناها الدرراالذي ورد ثالث مّر "الَبْيَضاء" مث وصف

 :هبرية بن أيب وهب مزوة أحدأمثلة ما ورد قول 

 َهبببببَذا َوَبْيَضببببباِء ِمْثبببببَل الن ْهبببببِي ُمْحَكَمبببببٌة

  
4ِنيَطببببْت َعَلببببّي َفَمببببا َتْبببببُدو َمَسبببباِويَها     

 

   

 

 

 

                                                           
 "س ب  "لسان العرب ،مادة:ابن منظور - 1
 أبيض،يريد أنه كرمي ماجد:ولهبل،وهنر صغري:فلج،والغدير:النهي،ورا الكاملةدرال:السابغة -2

 الذي على رأسه مغفر:الذي ال درا له،واملقنع:احلاسر 3-

 .علقت:نيطت ،والغدير:"فت  النون وكسرهاب "هىالن وا دررال:البيضاء4-



 ظواهر لغوية يف شعر الغزوات

 

114 
 

 :كعب بن مالك يف مزوة اخلندق وقول

 َوَمَعاِطنتبببببا َبْيَضببببباِء ُمْشبببببِرَفَة البببببذوَرى  

  
1ُحبببببم  اْلُجبببببُذوِا َمِزيبببببَرُة اْلَأْحَلبببببابِ  

 

   

:الذي ورد مرتني،ومعنباه يف اللِّسبان   "امَلاِذّي"مث وصف
»

 ماِذي بة  وِدْرٌا البيضباء  البدروا  مبن  املاِذي بةُ 

 املباذيُّ  :خبرية  وَأببو  مشيبل  اببن  قبال ، احلديبد  مبن  كله السالح واملاِذيُّ، بيضاء :وقيل،ليرنة سهلة

َأمجع والسالح وامِلْغَفر الدرْرا كله ديداحل
«2
. 

 :كعب بن مالك يف مزوة بدر ومن أمثلة ما ورد يف شعر الغزوات قول

 َوَجْمبببببُع َبِنبببببي الن ج ببببباِر َتْحبببببَت ِلَواِئبببببهِ 

  
3َيميُسببببوَن ِفببببي اْلَمبببباِذير َوالن ْقببببُع َثبببباِئرُ  

 

   

 :وقول حسان بن ثابت يف مزوة بدر أيضا

 ِ  اْلَمببببباِذير َيْقبببببُدُمُهمْ ُمْستْشبببببِعِري َحَلببببب 

  
4َجْلببببُد الن ِحيببببَزِة َمبببباَض َمْيببببُر ِرْعِديببببِد

 

   

 وإن كانبت قليلبة ومل تبرد سبوى مبّرة واحبدة      ا للبّدرو  كما ذكر شعراء الغزوات صفات أخرى     

وهبي البدررا احملكمبة النسبج      "اجَلبْداَلء "و والدروا املسرودة عي الدروا املثقوببة  "امَلْسروَدة:"وهي

وا رهبي الببد  "الَيَلببب"و وهبي الببدروا الواسبعة   "الَفْضَفاَضببة"و إلحكببام ِحلقهبا، مسيبت جمدولبة   و

املتينة املتدانية احِللب ، واحلصبني هبي     وهي الّدروا ،"احَلِصينة"وُتصنع من جلود اإلبل   مانيةالي

 ...الدررا املتينة

الّسبيو    بعبد  رابعبة اليف املرتببة   "لالسرهام والنربا"هذه األسلحة حّل     :السرهام والنربال -4

كبثرية   وإن مل تكبن ،ملا هلا من أمهية يف احلروب القدمية عنبد شبعراء الغبزوات    والّدروا والررماح 

يف مدونبة أشبعار الغبزوات، ومبن هبذه األمسباء البيت         واحبدة  ذكر سبوى مبّرة  حيث  مل ُت الورود

:ومعناها يف اللِّسان "َفةوامَلْنُج" :اشتهرت هبا
»

 ُعبررضَ  مبا  وكبلو  ،َعر َضبه  َنْجفًا َيْنُجُفه السهَم فجَن 

                                                           

مجبع   :احُلّموَباِر  اإلببل قبرب املباء،   َة هاشبههنا منابت النرل،:، واملعاطناحلصون واآلطاممجع ُذروة،و هي : الذرى 1-

مزيرة :ووصف النرل بالسواد ألهنا تضرب إىل السواد من اخلضرة،وشبه ما جيتىن منها باحللب،فقالأحم وهو األسود،

 .قد يكون أراد اإلبل حقيقةو الباألح
 ."م ذ ي"لسان العرب ،مادة:ابن منظور - 2
البببببدروا اللينبببببة  :املببببباذِيو" شبببببونمي :"بعبببببض النسبببببل  ميشبببببون مشبببببي املتبرتبببببر،ويف :مييسبببببون -3

 .مرتفع فوق ركوسهم:الغبار،وثائر:البيض،والنقع

مبببن الثياب،ويقابلبببه  ويل اجلسبببم مبببا:حاجز،والشبببعار علبببى اجلسبببد مبببن مبببري مبببن لببببس الثبببوب:املستشبببعر -4

 . اجلبان:اّلرعديدوالطبيعة،:النحيزة ،والدروا اللينة البيض:املاذيوالدثار،
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 َنِجيبف  وسبْهم ، النصبل  العبريض  السبهام  مبن  والن ِجيبف ، العبريض  النصبل  والن ِجيبف  ،ُنِجبفَ  فقد

ُنُجبفٌ  واجلمبع  اجُلبْرح  الواسبع  العبريض  هو: حنيفة َأبو قال ،عريض
«1
 إىل نسببة  "احِلْرمي بة "و.

،وقبد  باليمن صبعده  إىل نسببة :وقيبل  معرو ، سهام صانع صاعد إىل نسبة "ص اِعِدي ةال"و رماحَل

 :بن مالك يف مزوة ُأُحدب كع قول هذه الصفات يف ُجمعت

 َوَمْنُجوَفبببببببببٌة ِحرِمي بببببببببٌة َصببببببببباِعِدي ةٌ 

  
2ُيبببببَذرُّ َعَلْيَهبببببا الس بببببمُّ َسببببباَعَة ُتْصبببببَنعُ    

 

   

أمثلة ذلك قول األخزر بن لعط  ، ومنالوتر ناحية من طرفه انكسر الذي همالس وهو :"األْفَوق"و

 :فت  مكة يف مزوة

  َهببببْل َأَتببببى ُقْصببببَوى اْلأََِحبببباِبيِو َأن َنببببا  َأال

  
3َرَدْدَنبببببا َبِنبببببي َكْعبببببَب ِببببببَأْفَوَق َناِصبببببلِ 

 

   

 :الَكِتيبة -9

عبن األسبلحة اإلشبارة إىل الكتيببة ودورهبا       يف معبرض حبديثهم  مل يغفل شبعراء الغبزوات        

البيت  " ْلُموَمبة امَل"  :ذكر الشعراء هلا أوصافا متنوعة وإن كانت قليلة ومنها العظيم يف احلرب،وقد

 :قول كعب بن مالك يف مزوة أُحد، ومن أمثلة ذلك اجملتمعة الكتيبةوردت أربع مّرات،ومعناها 

 ِبَمْلُموَمبببببببْة ِفيَهبببببببا السربببببببَنو ُر َواْلَقَنبببببببا

  
4إَذا َضببببببَرُبوا َأْقبببببببَداَمَها َلببببببا ُتبببببببَور اُ  

 

   

 :حننيل خديج بن العوجاء يف وقو

 ِبَمْلُموَمبببببْة َشبببببْهَباِء َلبببببْو َقبببببَذُفوا ِبَهبببببا    

  
5َشبببَماِريَل ِمبببْن ُعببببرََْْوى إَذْن َعببباَد َصْفَصببببَفا   

 

   

 .والشهباء ةعىن كثرية السالح ربع مر ات أيضا،أاليت وردت " الش ْهَباء"و

 

 

                                                           
 "ن ج  " لسان العرب ،مادة:ابن منظور - 1

 إىلنسبة :وقيل ،صاعد صانع سهام معرو  إىلنسبة :صاعدية،واحلرم إىلنسبة :حرمية،والسهام املثقفة:املنجوفة 2-

 .ينثر:ذرُيو ،صعده باليمن
رددته، وبأفوق ناصبل،إذا رددتبه   :هو من قول العرب:من تعاهدوا مع قريو و ليسوا منهم،وبأ فوق ناصل:األحابيو -3

 .الذي زال نصله:السهم الذي انكسر طرفه من ناحية الوتر، والناصل: واألفوق خائبا،
 وهبو السبالح عمومبا    اس احلبرب الدرا اليت تغطي كامبل اجلسبم ومريهبا مبن لبب     :رالسنّو،والكتيبة اجملموعة:امللومة -4

 .أي ال يفرقها أحد"التتوزا"ال تكف،وتروىأي  "ذ  إحدى التائني ح"ا ورتت ال أصلها:اتور  ،الالرماح:القناو

املسبتوى  :اسم جببل،و الصفصبف  :أعايل اجلبال،و عروى:كثرية الّسالح ،والشماريل:الكتيبة اجملتمعة،وشهباء:امللمومة 5-

 .من األرض
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 :عباس بن مرداس يف مزوة حنني ومن أمثلة ذلك قول

 َنا َأْهبببببَل َمكَّبببببَة َفْيَلًقببببباَحت بببببى َصبببببَبْح

  
1َشبببببببْهَباِء َيْقبببببببُدُمَها اْلُهَمببببببباُم اْلَأْشبببببببَوُس

 

   

 :خيربيف مزوة  ابن لقيم العبسي وقول 

 ُرِمَيبببببْت َنَطببببباٌة ِمبببببَن الر ُسبببببوِل ِبَفْيَلببببب َ 

  
2َشبببببببببببْهَباِء َذاِت َمَناِكبببببببببببَب َوَفَقبببببببببببارِ  

 

   

رببع  أ تورد وقبد  السبالح  الكبثرية  هبي  :وقيبل  ،بالداهية شبهت شديدة َفْيَل  وَكِتيبة،" الَفْيَل "و  

 :عمرو بن سامل يف فت  مكة من أمثلة ذلك قول و.مّرات 

 ِفبببببي َفْيَلبببببَ  َكببببباْلَبْحِر َيْجبببببِري ُمْزِببببببداً 

  
3ِإنَّ ُقَرْيشببببببببًا َأْخَلُفببببببببوَ  اْلَمْوِعببببببببَدا  

 

   

 :الطائفوقول  جبري بن زهري يف 

 َتْرَتبببببببدُّ َحْسبببببببَراَنا إَلبببببببى َرْجَراَجبببببببةْ 

  
4َباِء َتْلَمببببببببُع ِباْلَمَناَيببببببببا َفْيَلببببببببِ َشببببببببْه

 

   

هي اجلماعة الكثرية يف احلرب ، وقد وردت مّرتني ،ومن أمثلة ذلك قول كعبب ببن   " الرْجَراَجة"و 

 :مالك يف مزوة أحد

 َتببببببَرى َلْوَنَهببببببا ِمْثببببببَل َلببببببْوِن الّنُجببببببو 

  
5ِم َرْجَراَجبببببببببًة ُتْببببببببببِرُق الن اِظِريَنبببببببببا 

 

   

وقد وردت مّرتني، ومن أمثلة ذلك قول ضرار ببن اخلطباب    ،شديدة العظيمة هي ال "الَعَرْنَدَسة"و 

 :يف مزوة اخلندق

 َوُمْشبببببببِفَقْة َتُظبببببببنُّ ِبَنبببببببا الظوُنوَنبببببببا  

  
6َوَقببببببببْد ُقببببببببْدَنا َعَرْنَدَسببببببببًة َطُحوَنببببببببا 

 

   

وقبد ورد ذكرهبا مبرة    " حسبال   مبن  عليها ما لكثرة احلديد لون لوهنا اليت الكتيبةهي "اجَلْأْواء"و

 .احدةو

 

 

                                                           

 .الذي ينظر نظرة املتكرب:السيد،واألشوس:هلا بري  من كثرة السالح،واهلمام:ا صباحا،وشهباءأمرن:صبحنا1- 
الكتيبة، والشهباء للمعاهنا من كثرة :اسم ألرض خيرب،والفيل :عني ماء بقرية منها، وقيل:حصن خبيرب وقيل:نطاة -2

 .والقوة األسلحة والعتاد،وجعل هلا مناكب وفقارا،وهو يريد من ذلك وصفها بالشدة
 .الكتيبة العظمى،و املزبد من الرموة :الفيل  -3
الكتيبببة الضببرمة، مببن الرجرجببة وهببي شببدة احلركببة       :مجببع حسببري وهببو الكليببل،و الرجراجببة    :حسببرانا -4

 .من الفل  وهو اجليو الكثري:واالضطراب،والفيل 
 .حري وتبهت:المعة ومتموجة،وتربق:رجراجة -5
 .أي كتيبة و قد يراد به احلرب الشديدةصفة ملوصو  حمذو  : العرنَدسة -6
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 :قول كعب بن مالك يف مزوة أحد ومن أمثلة ذلك 

 َوُدفَّبببببببباَا َرْجببببببببَل َكَمببببببببْوِج اْلُفببببببببَرا  

  
1ِت َيْقبببببببُدُم َجبببببببْأَواء ُجوَلبببببببا َطُحوَنبببببببا 

 

   

 :،ومن أمثلة ذلك قول كعب بن مالك يف مزوة أحدالعظيمة الكتيبة، وهي " ةْرَمالَف"و

 ُدَنا َعبببببْن ِديِنَنبببببا ُكبببببّل َفْرَمبببببةْ  َلبببببُمَجا

  
 ر َبببببببببْة ِفيَهببببببببا اْلَقببببببببَواِنُس َتْلَمببببببببُعُمدَِ

   

 

                                                           
الكتيبة اليت لوهنا لون احلديد لكثرة ما :رجال،واجلأواء:ما يندفع من السيل شبه به كثرة الرجال،ورجل:الدفَّاا -1

 تطحن املقاتلني وتفتك هبم:أصله جانب البئر،والطحون:عليها من سالح،واجلول
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 :تأثري اإلسالم يف شعر الغزوات

 ىل تأثر إأوال  شريأي أن من القرآن الكرمي يف شعر الغزوات، بودِّقبل أن أحتدث عن االقتباس    

 اليت دعا إليها، وبادر إىل نشرهاشعر بالروح اإلسالمية وتعاليم الدين اجلديد والقيم هذا ال

 الشعر العريب يف صدر اإلسالم وان  مناالطالع على بعض اجلمن خالل  جلّيا لقد بدا يل     

وذلك طبيعي ملا أحدثه هذا الدين اجلديد ،باإلسالم الواضح  خصوصا الشعر املخضرم منه تأثره 

من  شعراء الغزواتونلمس جليا هذا التأثري فيما خلَّفه  .نقالب يف حياة العرب اجلاهليةامن 

والتمكني ،لنشر اإلسالم  مع النيب  لدعوةالذين عاصروا الرسالة وشاركوا يف أحداث ا ،أشعار 

 .يف اجلزيرة العربيةوحماربة الكفر والشرك ،لدين اهلل 

ا عن دذو روا شعرهمسخَّ و ،وا يف صف الدعوة اإلسالميةُفلقد استمد هؤالء الشعراء الذين وَق    

الك وعبدد اهلل  حسان بن ثابت، وكع  بن م:هؤالء كما مّر بنااإلسالم ودفاعا عن العقيدة، وأشهر 

 يستمدون منه ألفاظه ومعانيه أوفياء لتعاليمه، ، القرآن الكرميب متأثرين الذين ظلوا  بن رواحةا

فكاندت أشدعارهم    ، أعمداأ أنفسدهم  يفوعباراته، كما ينهلون مدن روح الددين اجلديدد الديت تغلغلدت      

 .يف قوافيهموها بصدأ ُلعها، ومتثَّانعكاسا هلذه التعاليم واملبادئ اليت تفاعلوا م

 :أقف عند دراستها ومن الظواهر اللغوية اليت 

 :االقتباس من القرآن الكرمي يف شعر الغزوات -ثانيا

 : االقتباس تعريف -أ

 : لغًة -

اللغة مقاييس يف فارس ابن قال   
1
 صفٍة على يدلُُّ صحيٌح أصٌل والسني والباء القاف قبس «: 

 عليه موسى ِقص ُّة يف تعاىل اهلل قال الن ُّار، ُشْعَلُة: الَقب س ذلك من. يستعار ثَُّ الن ُّار، صفات من

 .2 » چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  چ : السالم

 

                                                           
كر للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ، دار الفمقاييس اللغة، حتقيق حممد عبد السالم هارون، : ابن فارس - 1

9191 ،5/84 
  91سورة طه ، اآلية  - 2
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 ندار  من ُشعلة الَقب س:التهذي  ويف ،النار من الشُّْعلة والَقب س النار الَقب س «:يف لسان العرب وجاء 

"َقب س بشهاب" :تعاىل وقوله ،منها اأَلخذ واْقِتباسها ،ُمْعَظم من سهات ْقت ِب
1
 وهدي ،  اجَلدْذو ة  الَقدب س ، 

 َأعطدا   َأي،  فَأْقب س د   َقْبسداً  َأْقدِبس  ،نارًا منه َقب ْست :يقالو ...ُعود َطر ف يف تْأخذها اليت النار

 الِكسداييّ  قدال  ،اسدتفدته  َأي ،َأيضداً  ِعْلمداً  منده  واْقت ب ْسدت  ،نداراً  منده  اْقت ب ْسدت  وكذلك،  َقب سًا منه

»سواء ونارًا ِعلمًا منه تواْقت ب ْس:
2
.  

 :اصطالًحا -

 كقول،  منه أنه على ال احلديث أو القرآن من شيئا -نثرا أو كان شعرا- الكالم نضمَُّي أن هو«

 الكالم سندُأ لوف هذا ،وعلى"   فأغرب أنشد حىت أقرب هو أو البصر كلمح إال يكن فلم: "احلريري

»اقتباسا يسمى فال - وسلم عليه اهلل صلى – الرسول إىل أو تعاىل اهلل إىل املقتبس
3
قد ذكره و.

 القرآن بعض النثر أو الشعر تضمني «:االقتباس وما جرى جمراه، وعّرفه بأنه يف فصل السيوطي

»اقتباسا يكون ال حينئذ ذلك فإن وحنوه تعاىل اهلل قال ،فيه قالُي بأالَّ منه أنه على ال
4
. 

 تضمني الشعر أو النثر شيئا من القرآن الكرمي أو احلديث النبوي الشريف  «:االقتباس أيضا و

»يف األثر املقت ب س "غري امُلِخّل" من غري داللة على أنه منهما مع جواز بعض التغيري
5
. 

 : بينهما والفرأ والتضمني االقتباس -ب 

  ؟بينهما أفرق َةمََّث أن أم واحد شيء أمها والتضمني االقتباس يف اللغة هلأ اختلف

 من الشعر تضمني نهأ إىل بعضهم فذه ، التضمني معىن يف يضاأ اختلفوا بالتفريق فالقايلون"

 ،املتأخرين بعض كقول البلغاء عند مشهورا يكن مل إن عليه التنبيه مع الغري شعر

                                                           

 گ  گ  گ ک  ک ک ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ  ڈ  ڎ  ڎ ڌ چ :من قوله تعاىل - 1

 .7سورة النمل، اآلية  چ گ 
 ."أ ب س"، مادة لسان العرب:ابن منظور - 2
، 9114 النشدر، بدريوت   للطباعدة و  مر إحياء العلدو هبيج غزاوي، دا اإليضاح يف علوم البالغة، حتقيق: القزوي   -3

9/149 
4

اإلتقان يف علوم القرآن ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية للطباعة والنشدر، بدريوت    :السيوطي - 

914499/198 
دمشدق، الطبعدة    الدنمري للنشدر والتوزيدع،    اهلادي الفكيكي، االقتباس من القرآن يف الشدعر العريب،منشدورات دار   - 5

 91،ص9111األوىل،
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 النصرا  الطبي  التلميذ ابن هو :قيل 

 سدددددكرًة الشَّدددددبيبِة هِنيدددددَةُبَل كاندددددْت

  
 جممددددل سددددريَة واْسددددت ْبد ْلُتُ َفص ددددح ْوت

   

 كراكدددد  الفندددداء أنتظددددر وقعدددددت"

  
 "املندددددزل دون فبدددددات احملدددددل عدددددرف

   

" األنصاري الوليد بن ملسلم الثا  البيت
1
.  

 : آخرون وقال    

 ،أما احلقيقي قايلها إىل نسبها دون فيها التغيري مع قرآنية عبارات أو كلمات أخذ هو االقتباس"

 يف فاجتمعا " لقايلها تنس  الوهي  فيها التغيري دون بنصها آيات أو كلمات أخذ فهو ضمنيالتَّ

 تاالعبار أو الكلمات على يطرأ  التغيري من شيء حدوث يف وافترقا ، القايل إىل حالةإلا عدم

 ." خاصة االقتباس يف املقتبسة

 : االقتباس أنواع -ج

 : نوعني إىلاالقتباس  مينقس    

 األصلي معناه عن(  الباء بفتح)  سقتب امُل فيه ينقل ومل بسيط تغيري لفظه على طرأ ما: األول

 : الشاعر قول ومنه

 يكونددددددا أن خفددددددت مددددددا كددددددان قددددددد

  

 راجعونددددددددددددددددا اهلل إىل إنددددددددددددددددا

   

   قتبسة امل اآلية الفظ على يسري تغيري طرأ وإن ،هو كما املعىن بقي البيت هذا ففي        

 چڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  چ  :من قوله تعاىل
2
. 

 : الرومي ابن كقول األصلي معناه عن ساملقتب  فيه قلُن ما:  والثا       

 مْنِعدددي يف أخطدددْأت  م دددا مددددِحك  يف أْخطدددأُت لدددئْن

  
 "زرع ذي غدددري بدددواد" ح اج ددداِتي أْنزْلدددُت لَقدددْد

   

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ الكرمي القرآن من اقتباس{  زرع ذي غري بواد}  هفقول    

 چژ
3
 الشاعر فنقله نبات، وال فيها ماء ال إذ ، "املكرمة مكة"  مبعىن الكرمي القرآن يف وهي،  

 "  خري وال فيه نفع ال: "  هو جمازي معىن إىل احلقيقي املعىن هذا عن

                                                           

-
 9/148، القزوي ، اإليضاح 1
 951سورة البقرة ، اآلية  - 2
 19سورة إبراهيم، اآلية - 3
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 : التضمني -د 

 مهقسَّ وقد "األديب العمل يف الكرمي القرآن آيات بعض خداماست" :بالتضمني واملقصود

القلقشندي
1

 : قسمني إىل  

 : بالقرآن االستشهاد-1

 يضدمن  أن وهدو  : القلقشدندي  يقدول  كمدا  االسدتعمال  يف ودورانداً  الكدالم  يف وقوعًا أقل وهو     

 أيب قدول  مثدل  قدرآن  هذا أن إىل املستمع أو القارئ تنبيه بشرط القرآن من شيئًا كالمه الكات 

 اطلدع  فدإذا  - بدالتقوى  أمدره  أن بعدد  والته من واٍل إىل خليفة عن نيابة كتبه عهد يف -إسحاأ

 حفدظ  على أعانه ، سريته واستقامة ، مروءته وصحة ، ذيله وطهارة ، جيبه نقاء على منه اهلل

 فقدد  ، حلدرية ا مدن  وخمرجًا الشبهة من خملصًا له وجعل ، محل ما بثقل وأهنضه ، استحفظه ما

2چ  ۆ... ہۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ... چ :تعاىل اهلل قال
.  

 فاالستشهاد تعاىل، اهلل قال فقد:بقوله ذلك إىل نبه ولكنه، قرآنية بآية استشهد هنا فالكات 

 . الشكل هبذا إال يكون ال

 : القرآن من االقتباس-2

 وساأ ، عليه ينبه أو ذلك إىل يشري أن دون القرآن من شيئًا كالمه الكات  يضمن أن وهو

 :منها لذلك أمثلة القلقشندي

خطبه بعض يف عديالسَّ نباتة ابن قول
3
 احلديث هبذا أنتم ام َأ!  املطرقون لةَفالغ  أيها فيا  «: 

4چے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ  ؟ تسمعون ال لكم ما ؟ قونصدُِّم
. 

 :وقودا جهنم لنار الظاملني وجيعل يداجد خلقا العاملني اهلل يبعث يوم: وقوله

 

                                                           
1

 الطبعة،دمشدق  للطباعة والنشر الفكر دار، طويل علي يوسف حتقيق ،اإلنشا صناعة يف األعشى صبح :القلقشندي -

 .9149،9/118، األوىل

 .1و  1ن سورة الطالأ ، اآليتا - 2
 .9/119، صبح األعشى:القلقشندي -3
 .11سورة الذاريات ، اآلية - 4
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  .1چ ڃڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

احلليب الدين شهاب الشيخ وقول
2
 : أن بعد األمة مشل بك ومجع … « السلطان عهد من 

 اهلل رضي الذين دولتك بأولياء إمامته إلقامة وعضدك،  3چ    ...ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ   ...چ

 : فارهون وهم ،طاعتك من به واُرِمُأ مبا هنضوا الذين دينه بأنصار كوخصَّ،  عنهم

 .4چپ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     چ

 وتركها ،الكرمي القرآن آيات بعض استخدم الكات  أو اخلطي  جتد النموذجني هذين ويف    

 باألسلوب ودعمه ،أسلوبه تقوية إىل بذلك يقصد وهو ، كالمه من كانت لو كما كالمه بني تنساب

 . عريب بيا  مستوى أرقى على املب  املؤثر القوي

 : التضمني من نوعني بني التفرقة -هد 

 بداملعىن  التضمني هو األول:  التضمني من نوعني هناك أن إىل أنبه أن للقراء مفيدًا يكون وقد    

 وسدط  شدعر  بيدت  أو ، مدأثور  قول أو ، شريف حديث أو ، القرآن من آية وضع وهو عرضناه الذي

 القلقشددندي اهسَّدد مددا وهددو األسددلوب ترقيددة هبدددف شددعرًا أو كددان نثددرًا اجلديددد األديب العمددل

 تعليدق  مبعدىن  والبالغة والعروض النحو كت  يف جنده الذي التضمني هو و والثا  ، باالقتباس

 : القيس امرئ قول مثل ، له سابق بيت على بيت معىن

 ِبُصدددددْلِبه  ددددددطَّى مت ملَّددددا  لدددده  فقدددددلتُ 

  
 ِبَكْلدددددددددَكِل ون دددددددداَء َأْعددددددد  ازًا وأردف 

   

 اْن ددددِل أالُ الطَّويددددل  اللَّْيددددُل أيهددددا َأال

  
 ِبَأْمَثددددِل ِمْنددددك  اإِلْصددددب اُح وم ددددا ِبُصددددبٍح

   

 . الثا  البيت بوجود إال معىن له يتم ال األول فالبيت

 :مناذج من االقتباس يف شعر الغزوات-ب

شعرهم ّظفوا االقتباس من القرآن الكرمي  يف الدعوة الذين و أول شاعر من شعراءد ونقف عن  

 فى خت يف اجلاهلية واإلسالم ال تهمكانواألنصاري،  حسان بن ثابت كثريا من معانيهمنه  وهنلوا 
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 بن حسان ديوان شرح :"كتابهمقدمة   يف الربقوقي الرمحن عبد األستاذ أشار وقد ،عن أحد

"ارياألنص ثابت
1
ومن ،النقاد وأيمة اللغة وبعض الشعراء املنصفني بذكر أقوال  ىل تلك املكانةإ 

 وشاعر اجلاهلية، يف األنصار شاعر كان : ثالثب الشعراء حسان فضل ":عبيدة أيب قول"ذلك

  .اإلسالم يف كلها اليمن وشاعر النبوة، يف  الرسول

 .اجتمعت العرب على أن حسان أشعر أهل املدر:وقال

 .الشعراء فحول أحد ثابت بن حسان": األصمعي لاوق 

 .نةليِّ أشعار له تأيت: حامت أبو له فقال 

 ."عنه حُِّصت  ال أشياء له  نس ُت: األصمعي فقال 

كع  بن مالك وعبد اهلل بن رواحة :مع  شعرايها الفحول  يف شعراء املدينة، مابن سالَّ ذكرهوي 

جيِّده   أشعرهم حسان، وهو كثري الشعر «:ت، ويقول عنهأيب قيس بن األسلوقيس بن اخلطيم و

أشعارا كثرية ال وضعوا عليه ،ملَّا تعاضهت قريش واستبَّت  ح د ،وقد ُحِمل عليه ما مل ُيحمل على َأ

»ُتن قَّى
2
. 

 "طويلمن ال" :اليت مطلعهاومع قصيدته  ،أحدنقف مع حسان يف غزوة 

 َأش ددددددداَقك  ِمدددددددْن ُأمِّ اْلو ِليدددددددِد ُرُبدددددددوعُ 

  
3ب َلدددددداِقُع م ددددددا ِمددددددْن َأْهِلِهددددددنَّ ج ِميدددددددعُ    

 

   

بالقرآن الكرمي جليا وواضحا يف الكثري من األلفاظ واملعا  بن ثابت  يبدو تأثر حسان   

حسان يف الكثري من  هنلوبالتايل .  ليت قاهلا يف خمتلف غزوات النيبا هالواردة يف أشعار

  .والعقيدة شعراء الدعوةوسار على منواله  ، هْهج ن وهَن ،من مشكاة القرآن الكرمي قصايده

 : يف رثاء محزة من أمثلة ذلك قولهو 

 َفَلددددا ت ددددْذُكُروا َقْتَلددددى و ح ْمددددز ُة ِفددددديُهمُ    

  
 َقِتيدددددددٌل َثدددددددو ى ِللَّدددددددِه و ْهدددددددو  ُمِطيدددددددعُ    

   
 َفدددددِإنَّ ِجن ددددداَن اْلُخْلدددددِد م ْنِزَلدددددٌة َلدددددهُ    

  
 و َأْمددددددُر الَّددددددِذي ي ْقِضددددددي اْلددددددُأُمور  س ددددددِريعُ  

   

 :من قوله تعاىل ،لقرآن الكرمياقتبسة من األلفاظ املمن   اخللد،  نانف  

                                                           
 لنشددددروا للطباعددددة األندددددلس دارشددددرح ديددددوان حسددددان بددددن ثابددددت،   : عبددددد الددددرمحن الربقددددوقي  - 1
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1چڃ                ڃ  چ  چ  چ    ڃڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 
وعد من اهلل  وهو، 

غايات  سىأ من كل غال ورخيص يف سبيل اهلل، واجلود بالنفسللشهداء الذين بذلوا 

د الكفار توّعوعباده املتقني اجملاهدين باجلنة وحسن اخلامتة ، ،وكما وعد اهلل جّل وعال اجلود

 :يف قوله واملشركني بالعذاب وسوء املنقل ، وإىل ذلك أشار حسان بن ثابت

 ُكُم ِفددددي النَّدددداِر َأْفض ددددُل ِرْزِقِهددددمْ   الو َقددددْت

  
2ح ِمدددددديٌم م ًعددددددا ِفددددددي ج ْوِفه ددددددا و ض ددددددِريعُ  

 

   

وهم يف ،وقتلى الكفار  ،هم يف اجلنة يتنعمونسلمني الذين يفرِّأ الشاعر املؤمن بني قتلى امل وهنا

قول  وإىل ذلك يشري  وطعامهم الضريع، ، وهو املاء احلار، ميماحل شراهبماجلحيم يتعذبون، 

3چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  چ  :املوىل تبارك وتعاىل يف حمكم التزنيل
، 

  .4چڍ     ڌ  ڌ   ڎ     ڇ  ڇ  ڍ ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ چ :وقوله

 :وقيل، جْوٌف وله البحُر به ي ْرمي خفيف ُمْنِتٌن َأخض ر نبات  «: العرب نيف لسا الضريع و      

 س وٍء م ْرع ى وهو الشَّْبِرُأ فهو ي ِبس  فِإذا ، ضِريٌع فهو رطبًا دام ما:وقيل ،واخُللَِّة الع ْرَفِج ي ِبيُس هو

»هاحاُل ساَءت غريه ِإىل تفارقه مل وِإن حلمًا وال ْحمًاش  السايمُة عليه ت ْعِقُد ال
5
. 

،وأربع " محيم"نكرة بلفظ تعشر مرات ورد ،مّرة عشرةأربع  ُذكرت يف القرآن" احلميم"فكلمة     

ضريع فقد وردت يف القرآن الكرمي "، وأما لفظة"احلميم"بلفظ  التعريف" أل"بد ةمرات مقترن

 .ة واحدةمّر

 بعض خالل من ،والغاشية لنبأا معانيه من سوريت استقى قد الشاعر أّن حظنال وهكذا      

 إىل جذورها يف تنتمي كّلية، بنية شكَّلت جديدة، إحياءات قصيدته إىل أضافت اليت املفردات،

ليضفي بذلك  ،وأشعار حسان املع م القرآ  بني التداخل فعالية جند هنا ومن القرآّ ، النّص

 وألفاظًا معا  نهضمَّ وإّنما وأحاسيسه، مشاعره بتضمينه فقط يكتفي ال به، ًاخاّص إميانياطابعا 

  .انتمايه إىل دينه وعقيدته ومدى اإلميانية نزعته عن تكشف قرآنية،  وأفكارًا

 :نفسها وقوله يف موضع آخر من القصيدة
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 و ُقدددددْل إْن ي ُكدددددْن ي دددددْوٌم ِبُأْحدددددٍد ي ُعددددددُُّّهُ  

  
 س دددددددْوف  ي ِشددددددديُع س دددددددِفيٌه َفدددددددِإنَّ اْلح دددددددقَّ

   

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  :قوله تعاىلمعىن  مقتبس من " احلق سوف يشيعإن  :"فقول الشاعر 

1چں  ڻ  ڻ          ڻ  ڻ     ںڱ
. 

   س يف سياقه ب مقت قد وظَّف املعىن اُل وهو اقتباس عدَّه البالغيون حممودا لكون الشاعر         

وقد شاعت بعد ذلك  ،سُتعمَلْت يف سياقات اهلزل والغزلُا مقامه، ألن هناك اقتباسات مذمومة و

 .يف العصر األموي عند الشعراء العذريني واإلباحيني على حد سواء

 ىف كان وإن، الشعر ىف الكرمي القرآن من االقتباس على حتفظوا قد الفقهاء بعض كان وإذا      

 ومن ، الكرمي بالقرآن اليق غري مالكال كان إذا ذلك منع على أمجعوا قد فإهنم ، شريفة مقامات

 تنايف جوهر األخالأ اإلسالمية هزلية مقامات ىف القرآن من آيات حوت الىت الشعر أبيات ذلك

 .يم الدين احلنيفلوتعا

 أن شريطة قد أجازه الكثري من الفقهاءف ، مودة واملضامني الشريفةاحمل األغراض ىف وأما   

 .الشعر دون النثر ىفو والثناء الوعظ مقام ىف ذلك يكون

 العلماء من مجع فذه  ، النثر يف االقتباس وبني،  الشعر يف االقتباس بني العلماء فرألقد     

 منه شيء ينس  أن القرآن لتزنيه طلبا مطلقا؛ الشعر يف كراهته أو حترميه إىل وحديثا قدميا

 ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ۇئوئ  ۇئ  ائ  ەئ  ەئ   وئچ : قوله يف ذلك نبيه  عن تعاىل اهلل نفى وقد،  للشعر

چېئ   ېئ    
2
. 

 :يف الشعر والنثر قايال وقد أشار السيوطي إىل حكم االقتباس من القرآن الكرمي   

 على فيه داللة ال النثر ويف والدعاء والثناء املواعظ مقام يف جوازه على يدل إمنا كله وهذا«

 الشعر يف تضمينه بأن صرح املالكية من بكر أبا القاضي فإن ، فرأ وبينهما الشعر يف جوازه

»جايز النثر ويف مكروه
3
. 

                                                           
 49سورة اإلسراء ، اآلية  - 1
 11سورة يس ، اآلية  - 2
 9/195تقان يف علوم القرآن ، اإل: السيوطي - 3



 اتظواهر لغوية يف شعر الغزو

 

846 
 

ومع  ويف غزوة بدر كع  بن مالك األنصاري، وهوع شاعر آخر من شعراء الدعوة اإلسالمية وم 

 "من الطويل" :قصيدته الىت مطلعها

 ع ِ ْبدددددُت ِلدددددَأْمِر اللَّدددددِه و اللَّدددددُه قَََددددداِدرُ  

  
 اِهُرع َلدددددى م دددددا َأر اد  َلدددددْيس  ِللَّدددددِه قََددددد   

   

 الكبار الثالثة الشعراء أحد كان األنصاري مالك بن كع  أن على األدب مؤرخو خيتلف ال     

 رسول وناصروا اجلديد، الدين جان  إىل ووقفوا ،اإلسالمية الدعوة سبيل يف جاهدوا الذين

 يةالوثن شعراء ضده قادها اليت املسعورة الشرسة اهل مات مواجهة يف عنه ودافعوا  اهلل

من غريه من شعراء الدعوة، حيث  القرآ  من املع م ، ويبدو كع  أكثر متحامكة يف والشرك

 ...البغي ،جايرقضى،  قاهر، اهلل قادر ،:من العبارات اإلسالمية جند لغته ال تكاد ختلو

 وتعاليمه بشرايعه اإلسالم هو شعر من الديوان يف ما معظم حوله يدور الذي األساس فاحملور 

 .العليا اإلنسانية هوقيم

 :ومن أمثلة ذلك قوله   

 ه ددداْيِهْم و ْهدددي  َقدددْد ش ددد َّ ح ْميُ  ت َلظَّدددى ع َلددد 

  
1ِبُزْبدددددِر اْلح ِديدددددِد و اْلِح  دددددار ِة س ددددداِجرُ 

 

   

 2چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ  :من معىن قوله تعاىل ةسمقتبمفردة قرآنية "ى ظََّلت "فلفظة  

ىب  يب  جت  حت  خت    مت    مبجب  حب     خبچ :له تعاىلمأخوذة من معىن قو" ُزب ر احلديد:" وقوله

  .3چجث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ   حخ    يتىت

 :وقوله يف موضع آخر من القصيدة

 َأْقِبُلدددوا: و َكددداَن ر ُسدددوُل اللَّدددِه َقدددْد َقدددالَ   

  
 ِإنَّم ددددا َأْنددددت  س دددداِحرُ  : َفو لَّددددْوا، و َقدددداُلوا 

   

مقتبسة من  "إمنا أنت ساحر" ، فعبارتهجلياسلوب القرآن واضحا أوكان تأثر كع  بن مالك ب

 .4چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ     ڦٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  :معىن قوله تعاىل

                                                           

 زبروأوقددددد، مبعددددىن:شدددد و،98الليل،اآليددددة سددددورةچۇئۇئ وئ وئچ:التزنيددددل يف ه ،وتلتدددد:تلظددددى -1

 .املوقد :السَّاِجروإلقامة الوزن، فّسكنها قطعه،وكان أصله مفتوح الباء:احلديد
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اجلديدة اليت تسرَّبت إىل الشعر يف صدر اإلسالم عقيدة  املعا  إىلإشارات الشاعر ومن       

باأللوهية وختصيصه ووصفه ،دون الشرك به سبحانه وتعاىلاإلميان باهلل  وجوهرها ،توحيدال

 :قوله بالربوبية

 ش ددددددِهْدن ا ِبددددددَأنَّ اللَّدددددده  اَل ر بَّ َغْيددددددُرهُ  

  
1و َأنَّ ر ُسددددددوَل اللَّددددددِه ِبدددددداْلح قِّ َظدددددداِهُر

 

   

 إىل نس  إذا موحِّد فهو توحيدا(  يوحِّد ، وحَّد)  للفعل مصدر : اللغة يف والتوحيد        

 والتشديد ، صفاته أو ذاته يف يشاهبه أو كهيشار عما باالنفراد ووصفه الوحدانية اهلل

 فاهلل ، منفرد أي ، ووحيد ، وأحد واحد:  العرب وتقول . بذلك وصفه يف بالغت أي للمبالغة

 باهللاإلميان  هو فالتوحيد ، األحوال مجيع يف واألشكال األنداد عن منفرد أي واحد تعاىل

 غري فإنه ، له شريك ال واحد بأنه يصفه مل أو ، كذلك اهلل يعرف مل فمن  له نظري ال واحدا

 . له موحد

 واألساء والربوبية األلوهية من به خيتص مبا تعاىل اهلل إفراد: االصطالح يف وهو     

 وألوهيته ربوبيته يف له شريك ال واحد اهلل أن اعتقاد:  بأنه فعرَُّي أن وميكن. والصفات

.وصفاته وأسايه
2
   

هم صري مب  أويف احلرب  إمَّا باهلالكوالكفار  املشركني خيبةمالك هنا كع  بن يربز الشاعر و   

، وهو موقف مبوقف املسلم من الكافر اجلاحد ، ويف ذلك تذكري  جهنم وبئس القرار، احملتوم

 :من تعاليم الدين اجلديد مستمد من الّرؤية اجلديدة املستوحاة

 َفَأْمس ددددْوا و ُقددددود  النَّدددداِر ِفددددي ُمْسددددت َقرِّه ا  

  
 و ُكدددددُل َكُفدددددوٍر ِفدددددي ج ه دددددنَّم  ص ددددداِيرُ    

   

 غزا التوحيد ألوية وحتت البذل، على ورسوله اهلل عاهدوا الذين املؤمنني جيوش ووسط      

 ومعه غزا وتبوك، بدر غري - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل الرسول غزوات وشهد، مالك بن كع 

 وسنانه مهنده أرسل فكما ،البالء وأحسن فأبلى زاغ ر،صوِّامُل وقلمه البتار ولسانه الصارم سيفه

 بالقوة اجلاحدين دوتوعَّ إليه، يدعو وما به، جاء وما اإلسالم عن ويتحدث يصور، لسانه أرسل

 اهلمم هبا يستثري إليها فرجع بدر يف االنتصار نشوة هزته ما وكثريااملعاندين، جتتاح اليت اإلهلية

                                                           
 هغال  قاهر خصمه بسب  احلق الذي يتمسك ب:ظاهر -1
 81111 رقم املن د،فتوى صاحل حممد الشيخ إشراف" وجواب سؤال اإلسالم"موقع - 2
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ڇ  ڇ      ...چ :قوله تعاىل يف ذلك مستحضراالباغية، ثرةالك على املؤمنة القلة ظفر ويكشف

  .1چک  ک  ک  ک  ڑڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

 :املسلمون صرعهم الذين الكفر رءوس أساء لذكر فيه ضوتعرَّ بدر يف هقال ومما    

 و َقدددددْد ُعرِّي دددددْت ِبددددديٌض ِخَفددددداٌف َكَأنَّه دددددا

  
2ْين ْيدددددك  ش ددددداِهرُ م َقددددداِبيُس ُيْزِهيه دددددا ِلع  

 

   

 ِبِهدددددددنَّ َأب دددددددْدن ا ج ْمع ُهدددددددْم َفت ب ددددددددَُّدوا

  
3و َكددداَن ُياَلِقدددي اْلح دددْين  م دددْن ُهدددو  َفددداِجرُ   

 

   

 َفَكددددد َّ َأُبدددددو ج ْهدددددٍل ص دددددِريًعا ِلو ْجِهدددددهِ 

  
4و ُعْتب ددددةُ َقددددْد َغاد ْرن ددددُه و ْهددددو  ع دددداِثرُ    

 

   

 و ش دددددْيب ةََو التَّْيِميُّ َغددددداد ْرَن ِفدددددي اْلدددددو َغى 

  
 و م ددددا ِمددددْنُهُم ِإالَّ ِبددددِذي اْلع ددددْرِش َكدددداِفرُ   

   

 واللغة باألدب املشتغلني اهتمام موضع جعلته رفيعة شعرية مزنلة مالك بن ولكع       

سالم ابنصنَّفه  فقد باجلودة، شعره ووصفوا املزنلة بعلو القدماء له شهد وقد ، والتاريخ
5
  

د اهلل بن رواحة وقيس بن اخلطيم وأيب قيس بن بن ثابت وعب حسانمع  اء املدينةضمن شعر

 .مُهُرع ْشَأ بن ثابت انوحسَّ ،وجعله أحد الفحول اخلمسةاألسلت 

ويف ، "األحزاب"ويف غزوة اخلندأ ،و دوما مع الشاعر املسلم املنافح عن دينه وعقيدته   

يف  يقول كع  بن مالك على ه اء شاعر الشرك والكفر ضرار بن اخلطاب، معرض ردِّه

 "من الوافر:" قصيدته النونية اليت مطلعها

 و س دددددددداِيَلٍة ُتس دددددددداِيُل م ددددددددا َلِقين ددددددددا  

  
 و َلدددددددْو ش دددددددِهد ْت ر َأْتن دددددددا ص ددددددداِبِرين ا   

   

   

                                                           
 181سورة البقرة ، اآلية  - 1
؛شبه "يزجيها "يستخفها و ُيحرِّكها ،ويروى:ُيزهيهاوالقطعة من النار املشتعلة، هو مجع مقباس و: مقابيس  -2

 السيوف يف بريقها بقطع النريان
 .اهلالك:أهلكنا،واحلني:أبدنا - 3
 .الالصق بالعفر،وهو التراب بالفاء وهو"عافر"ساقط،ويروى:عاثر - 4
 دون جبدة، املد  دار القاهرة،الناشر مبصر السعودية شاكر،املطبعة حممد حممود حتقيق :ابن سالم اجلمحي  - 5
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 :إىل أن يقول

 و ِفدددددددي َأْيم اِنن ددددددددا ِبددددددديٌض ِخَفددددددددافٌ  

  
1ِبه دددددددا ن ْشدددددددِفي م دددددددر اح  الشَّددددددداِغِبين ا 

 

   

 ِبب ددددددداِب اْلخ ْندددددددد َقْيِن َكدددددددَأنَّ ُأْسدددددددًدا  

  
2ش ددددددددددو اِبُكُهنَّ ي ْحِمددددددددددني  اْلع ِرين ددددددددددا

 

   

 َفو اِرُسددددددددددددددن ا إَذا ب َكُرواو ر اُحددددددددددددددوا 

  
3ع َلددددددى اْلَأْعددددددد اِء ُشوًسددددددا ُمْعَلِمين دددددددا   

 

   

 ِلن ْنُصددددددددددر َأح ْمًدا و َاللَّدددددددددده  ح ّتددددددددددى 

  
 ن ُكدددددددوَن ِعب ددددددداد  ِصدددددددْدٍأ ُمْخِلِصدددددددين ا  

   
 و ي ْعَلددددددم  َأْهددددددُل م كَّددددددَة ِحددددددني  س دددددداُروا

  
 ٌب َأت دددددددددددْوا ُمت ح زِِّبين ددددددددددداو َأْحدددددددددددز ا

   
 ِبددددددَأنَّ اللَّدددددده  َلددددددْيس  َلددددددُه ش ددددددِريكٌ    

  
 و َأنَّ اللَّدددددددددده  م ددددددددددْوَلى اْلُمْؤِمِنين ددددددددددا  

   

، ث بيض خفاف سيوف ويف أيديهم، ويف هذه األبيات يصف الشاعر ُعدَّة اجليش املسلم      

لوقوف يف وجه حلفاء وا، والذود عن نبيهم ،هم كأهنم أسود متوثبون حلماية عرينهميشبه

ويف خضم . حملاربة املسلمني والقضاء على دعوهتم الشرك والباطل الذين حتزبوا واجتمعوا

بعقيدة التوحيد اليت جياهد حتت لوايها  احلرب والشدة ال ينسى الشاعر املسلم أن يذكِّر

ونفي الشرك ، وحدانية اهلليف إبراز  فا أسلوب التوكيدوظُِّم ،اهللكتاب مقتبسا معىن ذلك من 

ٻ    ٻٱ      ٻ  ٻچ  :من قوله تعاىلوهو اقتباس  ، "ش ِريٌك َلُه َلْيس  اللَّه  ِبَأنَّ" :مقرِّرا به

 . 4چٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿ  ٺٺ  ٺ  ڀپ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀ

چې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅۋ  ۋ ٴۇ چ :وقوله تعاىل 
5
 " هع ز يف هذا يف صدر البيت،و، 

ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  چ  :قوله تعاىل معىن من ،"اْلُمْؤِمِنين ا م ْوَلى اللَّه  و َأنَّ":خر آاقتباس 

6چجت   حت  خت  مت     يب
. 

 حرب دون األحزاب رجوع وهي، التاريخ رواها قيقةبالكشف عن حث خيتم الشاعر قصيدته 

رسل اهلل عليهم رحيا ث أحيلَّوا خايبني منكسرين و ، وّت هلكونُي وكادوا اآلفاأ يف واُدرُِّش وقد

 وليقرِّر بذلك حقيقة ينكرها الكثري  وبدَّدت حتالفهم،،هم وفرَّقت مجع ،مشلهم قتمزَّ ،عاصفة

                                                           
 .نشاط:ح، وِمراالسيوف:ض، والبيأيادينا الُيمىن:أمياننا -1
 .مربض األسد :العرينوالسالح الذي يشتبك بعُضه ببعض،: الشوابكواسم موضع،:ندقنيباب اخل -2
 .املوسوم بعالمة يف احلرب ميتاز هبا:امُلْعَلموالذي ينظر مبؤخرة عينه تكربا، هومجع أشوس،و:الشوس -3
 99سورة الشورى ، اآلية  - 4
 911سورة األنعام ، اآلية  - 5
 99سورة حممد ، اآلية  - 6
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 :الشاعر يقولويف ذلك  ،من املشركني واجلاحدين بأن اهلل يدافع عن املؤمنني 

 َكم ددددددا َقددددددْد ر ّدُكددددددْم َفل ددددددا ش ددددددِريًدا   

  
1ِبغ ددددددددددْيِظُكْم خ ز اي ددددددددددا خ اِيِبين ددددددددددا 

 

   

 خ ز اي ددددددا َلددددددْم ت ن دددددداُلوا َثددددددمَّ خ ْيددددددًرا 

  
 و ِكددددددددددْدُتْم َأْن ت ُكوُنددددددددددوا د اِمِرين ددددددددددا

   

 ِبدددددددِريِح ع اِصدددددددٍف ه ّبدددددددْت ع َلدددددددْيُكمْ  

  
2َفُكْنددددددددددُتْم ت ْحت ه دددددددددددا ُمت َكمِِّهين دددددددددددا 

 

   

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  :ويتقاطع البيت األخري من القصيدة مع قوله تعاىل   

3چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇچ  چ  چ  چ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ 
. 

ظاهرة فنية بارزة يف  وهي ،أي نوع من املقدماتمن  ه خلو هذه القصيدةإليوما جتدر اإلشارة     

وقد ،التصوير  وجد يف احلقيقة ما يغنيه عن اخليال وقد  الشاعر  وكأنَّ،القدميالعريب الشعر 

وهي سة غالبة يف شعر الغزوات ،  لكرميازدانت القصيدة بقدر كبري من مفردات القرآن ا

 خملصينا ،عباد صابرينا ، متوكلينا،" :ذلك ةخصوصا عند شعراء الدعوة اإلسالمية، ومن أمثل

وتشبعه بروح تعاليم  ،لكرميادليل على تأثر الشاعر بأسلوب القرآن وهذا  ،"املؤمنينا، الصاحلينا

 .اإلسالم وعقيدة التوحيد

الذي اهلل بن رواحة، عبدوهو شاعر ثالث من شعراء الدعوة ن االقتباس بع وخنتتم رحلتنا      

ون أحد شعراء الدعوة اإلسالمية الذين كانوا يردُّ ،إىل املدينة املنورة  أصبح بعد ه رة النيب

وشعراء الدعوة .باهل اء والقذفحينما تناولوا الرسول ومن حتالف معهم ،على شعراء قريش

وكان األخريان يه وان . ة إىل ابن رواحة حسان بن ثابت وكع  بن مالكاإلسالمية هم باإلضاف

املشركني بذكر الوقايع ومثال  القوم، فكان ذلك يؤملهم يف جاهليتهم، أما ابن رواحة فكان 

نا عليهم قبل إسالمهم، وحينما أسلموا ضالل، فكان ذلك هيِّ يه وهم مبا هم فيه من كفر و

                                                           
 اهلارب اخلايف:د، والشريقوما منهزمني:ال ف -1

-
 گ چ:ولدد أعمدى،ويف التنددزيل   ،والظاهر يف األكمده الدذي يُ  وفقددان البصدر   ىم الع  الكمه وهو من:مهيناتكَُّم 2

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ  گ

 81 عمران،اآلية سورة آل چہھ
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ما كانوا فيه من ضالل وجهل أصبح شعره أشد عليهم من ضربة وعرفوا نعمة نور اإلسالم، و

 .سيف أو رمية سهم

قد متيز بشاعريته يف العصر اجلاهلي، إذ كان يناقض   وإذا كان عبد اهلل بن رواحة      

ابن سالَّم صنَّفه وقد  .الشاعر قيس بن اخلطيم يف حروهبم يف اجلاهلية، ويرد على أعداء قومه

وقيس بن اخلطيم وأيب قيس بن  احدة مع حسان بن ثابت وكع  بن مالكاجلمحي يف طبقة و

 ىف ليس اجلاهلية ىف سيد،  قومه ىف القدر عظيم رواحة بن اهلل وعبد  «:عنه األسلت، وقال

  اخلطيم بن قيس يناقض اجلاهلية ىف حروهبم ىف وكان ،بدرا شهد ، منه ود أْس ذكرنا الىت طبقته

»اهلل رسول عند واملكانة درالق عظيم اإلسالم ىف وكان
1
. 

اهلل بن رواحة من مع م لغوي يكاد يكون  وكسابقيه من شعراء الدعوة اإلسالمية ينهل عبد     

ويف معرض رثايه ألسد اهلل  ،املستنبطة واملقتبسة من القرآن الكرمي مشتركا يف املعا  واأللفاظ

 دها املسلمونخسارة فادحة تكّب يف فقده يف هذه الغزوةيرى  وكان محزة بن عبد املطل 

ر وَّص، حيث اإلسالمية مجعاء وباألمة بالرسول  ل الذي حلََّلصاب اجَلبة امُلاثوفقدانه مب

 :يف بكاء محزة بقولهالشاعر فداحة املصيبة 

 ْرَكددددداُن ُهددددددَّْتألَأب دددددا ي ْعَلدددددي َلدددددك  ا

  
2و َأْنددددددت  اْلم اِجددددددُد اْلب ددددددرُّ اْلو ُصددددددولُ   

 

   

 سداء  أوهي مدن   ،"ّراملاجد ، الب  :"مقتبسة من القرآن ورد يف القصيدة من مفردات ومن أمثلة ما  

وئ   ەئى  ى  ائ  ائ   ەئچ  :تبسة من قوله تعاىلمق" الب ّر " فكلمة  ، وصفاته الُعلىاحلسىن اهلل 

چوئ ۇئ ۇئ  ۆئ
3
ۋ  چ  :مقتبسة من معىن اآلية الكرميدة " نانك يف ِجربِّ عليك سالُم:"ولهوق ،

چوئ   وئ  ۇئ  ۇئ    ەئۉ   ې   ې  ې  ې  ى        ى  ائ  ائ  ەئۅ   ۅ  ۉ  
4
. 

القوم  ركان عزةأولب  هاشم كلهم يف فقدان هذا الّركن من  القصيدة كلها تعزية للرسول  و

  :حيث يقول يرب والتأسِّونصرهتم، وفيها دعوة هلم للصَّ

                                                           
 9/111طبقات فحول الشعراء ، : ابن سالم اجلمحي - 1
 الصادأ:السيد الشريف،والرّب:واملاجد و مل يكن له ولد غريه، كنية حلمزة :أبو يعلى -2
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 11سورة إبراهيم ، اآلية  - 4



 اتظواهر لغوية يف شعر الغزو

 

811 
 

 ي ددددددا ه اِشددددددم  اْلَأْخي دددددداِر ص ددددددْبًرا الَأ

  
1س دددددددٌن ج ِميدددددددُلَفُكدددددددلِّ ِفع ددددددداِلُكْم ح 

 

   

 ر ُسددددددوُل اللَّددددددِه ُمْصددددددَطِبٌر َكددددددِرميٌ  

  
2ِبدددددددَأْمِر اللَّدددددددِه ي ْنِطدددددددُق إْذ ي ُقدددددددولُ 

 

   

من نعيم  ينتظرهم وما ،وا نداء اجلهاد يف سبيل اهللبُّث يشري إىل ما أعدَّه اهلل للشهداء الذين َل

 :رال عني رأت ، وال أذن سعت ، وال خطر على قل  بشما   اجلنة حيث يف

 ُم ر بُِّّدددددك ِفدددددي ِجن ددددداٍنالع َلْيدددددك س ددددد

  
 ُمخ اِلُطه ددددددددا ن ِعدددددددديٌم َلددددددددا ي ددددددددُزولُ 

   

 ر مشركي قريشذكِّمشاهد النصر والعزة من يوم بدر، وُيويف هذه القصيدة يستحضر الشاعر     

 مبالغة يف اهل اء واإليالممن خزي وخذالن وخيبة ، ويف ذلك كله  اهتممل حلق سادهتم وس ر 

  :حيث يقول

 ن ِسدددددديُتْم ض ددددددْربن ا ِبَقِليددددددِ  ب ددددددْدرٍ  

  
3َغددددددد اَة َأت دددددداُكْم اْلم ددددددْوُت اْلع ِ يددددددلُ   

 

   

 َغددددد اَة َثددددو ى َأُبددددو ج ْهددددل ص ددددِريًعا    

  
4ع َلْيددددددِه الطَّْيددددددُر ح اِيم ددددددًة ت ُ ددددددولُ   

 

   

 و ُعْتب ددددددُة و اْبُنددددددُه خ ددددددرَّا ج ِميًعددددددا  

  
5و ش ددددددْيب ُة ع ضَّددددددُه السَّددددددْيُف الصَّددددددِقيُل

 

   

 ن ددددددددددا ُأم يَّددددددددددَة ُمْ َلعِِب دددددددددداو م ْتر ُك

  
6و ِفدددددددي ح ْيُزوِمدددددددهِِ َلدددددددْدٌن ن ِبيدددددددلُ   

 

   

 و ه ددددددام  ب ِنددددددي ر ِبيع ددددددَة س دددددداِيُلوه ا  

  
7َفِفدددددددي َأْسدددددددي اِفن ا ِمْنه دددددددا ُفُلدددددددولُ   

 

   

ا ًسد فَّن ت ه جيد يف ذلك ختفيفدا ومُ العنان لتصوير أحاسيسه ومشاعره لعلَّ ث يطلق ابن رواحة    

 .وتنكيل قريش جبثته والتمثيل هبا وأصاب املؤمنني إثر فراأ محزة ،ابهمما أص حلزنه وأساه

                                                           
 .و أراد به قريشا مجيعا هاشم بن عبد مناف جد الرسول  -1
 إشارة إىل الوحي الذي ينقله الرسول  -2
 السريع:بئر بدر،والع يل:قلي  بدر -3
 .رأس حربة الشرك و قايدهم:أقام،وأبو جهل:ثوى -4
،قتله عبيدة بن احلارث بن عبد املطل ،وقتدل علدي   سسقطا على األرض،عتبة بن ربيعة بن عبد مش:خّرا مجيعا -5

 أخو عتبة قتله محزة :ابنه الوليد بن عتبة،و شيبة  بن أيب طال 
 الرمح اللني:أسفل الصدر واحللق،واللدن:ممتدا على األرض،واحليزوم:،وجمعلباأمية بن خلف -6
 .كسور يف حد السيف:رؤوس،وفلول:هام -7
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ويطل   ،ت عتبةنهلند ب عند الشاعر حني يوجه خطابه تربز روح التشفي يف أوضح صورهاو    

ن وجددت بعدض العدزاء يف مقتدل     إحدىت و ،ألن مصيبتها يف بدر ال ُتنسى  ،منها البكاء على أهلها

 :أسد اهلل محزة

 ِهْندددددُد َفددددداْبِكي َلدددددا ت م لِّدددددي ي دددددا  الَأ

  
1َفَأْنددددددِت اْلو اِلددددددُه الع ْبددددددر ى اْله ُبددددددولُ  

 

   
 ي دددددا ِهْندددددُد َلدددددا ُتْبدددددِدي ِشدددددم اًتا  َأاَل

  
2ِبح ْمددددددددددز ة ِإنَّ ِعددددددددددزَُّكْم َذِليددددددددددلُ 

 

   

شعر ملتزم بالذود عن عقيدة  ،وخالصة القول فإن  شعر عبد اهلل بن رواحة يف الغزوات      

أيُّ   فردية يف كّل ما قال، وخ َفت فقد ذابت ذات ابن رواحة ال« خدمتهايف  جمنَّد، التوحيد 

الشاعر لسان اجلماعة اإلسالمية وقلب ها اآلخرين، وأصبح  شخصي ميكن أن نسمعه عند صوت

»وضمري ها
3
. 

ليت مواقفهم وفق الرؤية ا واستمدوا ،ل شعراء الدعوة اإلسالمية من املع م القرآ ه وكما ن      

هنل الشعراء .احلنيف، وهي رؤية شاملة هلل والكون واإلنسان واحلياةاإلسالمي  اء هبا الدينج

للخالق والكون  عسكر الشرك والكفر من عقيدهتم اجلاهلية وفق تصوُّرهماملناويون هلم من م

وترمجة صادقة ملا يؤمنون به ،واحلياة، ف اءت أشعارهم تصويرا هلذا املعتقد واإلنسان

ردُّوا متثَّلوا هذا الفكر يف أشعارهم ودافعوا عن عقيدهتم وومن هؤالء الشعراء الذين  ويعتقدون،

قريش الدفاع عن لوا لواء محالذين  كان منو ،على ه اء املسلمني وتسفيههم ملعتقداهتم 

جند عبد اهلل بن .وأتباعه من الصحابة رضوان اهلل عليهم  وحلفايها يف حرهبا ضد النيب

ومل يتوّرع  ،وجرأته على املسلمني ،ي الذي ُعرف هب ايه املقذع وسالطة لسانهالسهم الزبعرى

 .ومكراودعوته فكان أشد شعراء قريش ه اء   حىت من النيل من عرض النيب

 اإلسالم بني الصراع يف القوية املؤثرات أحد يف تلك الفترة، وكان نفوذ كبري شعرلل كانلقد     

  واملسلمني اإلسالم ه اء يف اإلبداعية طاقتهم فواوظَّ الذين ءالشعرا من عدد فربز ، والكفر

رث اسفيان بن احل وأيب ، اخلطاب بن وضرار الزبعرى بن اهلل عبد: مثل  الرسول وإيذاء

                                                           
  .م ْن فقدت عزيزها:كثرية الدموع،واهلبول:شديدة احلزن،والع ربى:الواله -1
 .مشاتة وهي الفرح مبصاب الغري عمج:مشاتا -2
 9141شعره، دار العلوم للطباعة للنشر ، بدريوت    رواحة و دراسة يف سريته وديوان عبد اهلل بن : وليد قصَّاب  - 3

 .49، ص9149 الطبعة األوىل
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كع  بن : وعمرو بن العاص، ومن اليهود واحلارث بن هشام زهري بن وكع  ومالك بن عوف

 .وغريهم  ،ومرح  اخليربي األشرف

 سالم عنه ابن يقول ، قاطبة قريش أشعربل ، وأبلغهم الناس أشعر الزبعرى بن اهلل عبد كانو   

» الزبعرى بن اهلل عبد شعرًا فأبرعهم شعراء مبكة ...« : الطبقات يف اجلمحي
1
  

 األول قريش شاعر كان ألنه الضياع من األوىف النصي  لشعره كان فقد ، قليل شعره من بقي ماو

 قدر يضيع أن بد فال ، خاصة حسان وشعر عامة اإلسالمي الشعر ناقضةمل تصدى شاعر وأبرز

ودعوته، فمعظمه قد أسقطه   شعر من تصّدى هل اء النيب وهذه ميزة عامة يف . منه كبري

 و هذا الشعر، سوى القليلمنه  لم يصل إلينا ف  النيب شخصوتقريع ل إيذاء من  ملا فيه الرواة

مل مينع الكثري من  ،مفردة أبيات أو قصار قصايد أو مقطوعاتكل وإن كان يف ش هِتلَّعلى ِق

 .والتحقيق والتقصي تناوله بالدراسة املختصني من 

قصيدته  يف  يف غزوة أحديف االعتزاز بالعقيدة اجلاهلية عند ابن الزبعرى  من أمثلة ما ورد و

 "من الّرم ل:"اليت مطلعها

 ي دددددا ُغدددددر اب  اْلب دددددْيِن َأْسدددددم ْعت  َفُقدددددلْ   

  
2إنَُّّم ددددددا ت ْنِطددددددُق ش ددددددْيًئا َقددددددْد ُفِعددددددْل

 

   

نلمح عند ابن الزبعرى محاسا يف املنافحة عن  ويف سياأ الّرد على شعراء الدعوة اإلسالمية

خذون له من يتَّ املشركني من قريش ولكن ر شئونهبإله للكون يدبَّ تقرُّ اليتاجلاهلية،  العقيدة

كما يّدعون، وهذا الذي  لتقرِّهبم إىل اهلل ُزلفى سوهنايقدِّاألصنام واألوثان أندادا يعبدوهنا و 

الذي دعاهم إىل عقيدة التوحيد واإلخالص يف  القرآن الكرمي يف قوله تعاىلشار إليه أ

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ژڎ   ڎ  ڈ  ڈچ  :عبادته

چڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ                  ہ  ہ    ڻڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
3
. 

جماراة لشعراء الدعوة اإلسالمية الذين  اجلاهلية يف أشعارهم ر هبذه العقيدةى التأّثويت ّل

ماأعدَّ  واإلميان باهلل سبحانه وتعاىل خملصني له الدين،و فيض أشعارهم بعقيدة التوحيدت

                                                           
 9/111طبقات فحول الشعراء ،: ابن سالم اجلمحي - 1
 كانوا يف اجلاهلية يقرون بالقدر د، وقغ منهِرُف أي قد:قد فعل -2
 1سورة الزُّمر، اآلية  - 3
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حماور من طبيعة شعر النقايض الذي ُيعدُّ حمورا رييسا من  ولعلَّ ذلك، للشهداء من عظيم األجر

ومطالبته بتبليغ  وحماورته "الغراب"استحضار الشاعر لصورة  ومن أمثلة ذلك.شعر الغزوات

 :نبأ اهلزمية يف يوم أحد النبأ السيئ للمسلمني

 ي دددددا ُغدددددر اب  اْلب دددددْيِن َأْسدددددم ْعت  َفُقدددددلْ   

  
 ِعددددددْلإنَُّّم ددددددا ت ْنِطددددددُق ش ددددددْيًئا َقددددددْد فُ 

   

 إنَّ ِلْلخ ْيدددددددددددِر و ِللشَّدددددددددددرِّ م دددددددددددًدى

  
1َذِلددددددددك  و ْجددددددددٌه و َقب ددددددددلْ  و ِكدددددددداَل

 

   

 نع  وإذا، ّرش ِب آذن :قالوا مرتني نع  إذا فكانوا ،من الغراب يتشاءمون اجلاهلية أهل وكان    

 ال مالله ":قال الغراب سع إذا عباس ابن وكان ،ذلك اإلسالم أبطلوقد . خبري آذن :قالوا ثالثا

 ."غريك إله وال ،خريك إال خري وال ،طريك إال طري

الدنيا فانية، وأن أن و ،بالقضاء والقدر الرغم من أن الشاعر مشرك باهلل، إال أنه يؤمن على و

نعيمها زايل،وإن كان هذا املعىن قد تداوله الشعراء اجلاهليون وسبقوه إليه، وقد قال لبيد بن 

 :املعلقات ربيعة  وهو شاعر فحل من أصحاب

 ب اِطدددُل اللَّددده  خ ددداَل م دددا ش دددْيٍء ُكدددُل َأاَل

  
 ز اِيدددددددُل م ح اَلدددددددَة اَل ن ِعددددددديٍم وُكدددددددُل

   

ا يسدتمدُّ منده الشداعر املسدلم ممدا جيدده يف القدرآن الكدرمي         ابن الزبعرى يسدتعيض عمَّد   وكأنَّ   

 :باحلكمة والعقل وذلك ما نلمسه يف قوله

 ُكددددددددُل ع ددددددددْيٍش و ن ِعدددددددديٍم ز اِيددددددددلٌ   

  
 اُت الددددددددَّْهِر ي ْلع دددددددْبن  ِبُكدددددددلّ   و ب ن ددددددد

   

، ولكنه ابن الزبعرى حنو جنران وملَّا كانت غزوة الفتح ، ودخل الناس يف دين اهلل أفواجا، فرَّ     

، وقال يف ذلك  وحسن إسالمه، واعتذر من النيب ،سلمأتاب ومل يلبث أن عاد إىل املدينة و

 :ها قوله يف فتح مكة، من دمة والّنيف غاية الرّق اأشعار

 َيدددددددا ر ُسدددددددوَل اْلم ِليدددددددِك إْذ ِلس ددددددداِني 

  
2ر اِتددددددٌق م ددددددا َفت ْقددددددُت إْذ َأن ددددددا ُبددددددوُر

 

   

                                                           
 ن من األيام ما يستقبل اإلنسا:لب وَق -1

 ڱ  ڳڳڳڱ گڳ گ گچ:من رتق أي أصلح، والرتق ضد الفتق،ويف التزنيل:راتق -2

رجل بور أو باير :هالك ويقال:،وبور 31سورة األنبياء،اآلية چہہ ۀ ںڻڻڻڻ  ڱں

 ہ ۀ ۀ  ڻڻ ڻ ںڻ ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ:وقوم بور، ويف التزنيل

 ٢١سورة الفتح، اآلية  چہھ ہ ہ



 اتظواهر لغوية يف شعر الغزو

 

816 
 

 دإْذ ُأب دددداِري الشَّددددْيَطاَن ِفددددي ُسددددن ِن اْلغ دددد   
  

1يِّ و م ددددددْن م دددددداَل م ْيَلددددددُه م ْثُبددددددورُ ددددددد
 

   

 آم دددددددن  اللَّْحدددددددُم و اْلِعَظددددددداُم ِلر بِّدددددددي  

  
 ت  النَّدددددِذيُرُثدددددمَّ َقْلِبدددددي الشَّدددددِهيُد َأْنددددد 

   

 ِإن ُِّنددددددي ع ْنددددددك  ز اِجددددددٌر َثددددددّم ح ي ددددددا 

  
 ِمددددددددْن ُلددددددددؤ يغ و ُكّلهُُددددددددْم م ْغددددددددُرورُ   

   

 :وقوله كذلك     

 م ن ددددددددع  الرَُّقدددددددداد  ب َلاِبددددددددٌل و ُهُمددددددددومُ  

  
2واللَّْيددددددُل ُمْعددددددت ِلُج الددددددرِّو اِأ ب ِهددددددديمُ   

 

   

 ِممَّددددددددا َأت دددددددداِني َأنَّ َأْحم ددددددددد  َلددددددددام ِني 

  
 أََنَِّني م ْحُمددددددددوُمِفيددددددددِه َفِبددددددددتُّ َكدددددددد

   

 ي ددددا خ ْيددددر  م ددددْن ح م َلددددْت ع َلددددى َأْوص دددداِله ا    

  
3ع ْير ان ددددددٌة ُسددددددُرُح اْلي ددددددد ْيِن َغُشددددددومُ  

 

   

 إنِّددددددي َلُمْعت ددددددِذٌر إَلْيددددددك  ِمددددددن  الَّددددددِذي   

  
4َأْسددددد ْيُت إْذ َأن ددددا ِفددددي الضَّددددَلاِل أََِهدددديمُ   

 

   

 َأيَّددددددددام  ت ددددددددْأُمُرِني ِبددددددددَأْغو ى ُخطَّددددددددةٍ 

  
5ت دددددددْأُمُرِني ِبه دددددددا م ْخدددددددُزوُمس دددددددْهٌم و 

 

   

 و َأُمددددددددُّ َأْسدددددددب اب  الدددددددرَّد ى و ي ُقدددددددوُدِني  

  
 َأْمدددددددُر اْلُغدددددددو اِة و َأْمدددددددُرُهْم م ْشدددددددُئوُم

   

 َفدددددددداْلي ْوم  آم ددددددددن  ِبددددددددالنَِّبيِّ ُمح مَّدددددددددٍ  

  
 َقْلِبدددددددي و ُمْخِطدددددددُئ ه دددددددِذِه م ْحدددددددُروُم

   

 م ض ددددددِت اْلع ددددددد او ُة و اْنَقض ددددددْت َأْسددددددب اُبه ا  

  
 ع ددددددْت َأو اِصددددددُر ب ْين ن ددددددا و ُحُلدددددددومُ   و د 

   

 َفددددداْغِفْر ِفدددددًدى َلدددددك و اِلدددددد اي  ِكَلاُهم دددددا   

  
 ز َلِلدددددددي َفِإنَّدددددددك  ر اِحدددددددٌم م ْرُحدددددددومُ  

   

 و ع َلْيدددددك  ِمدددددْن ِعْلدددددِم اْلم ِليدددددِك ع َلام دددددةٌ    

  
6ُندددددددوٌر َأَغدددددددرُّ و خ دددددددات ٌم م ْخُتدددددددومُ   

 

   

 َأْعَطدددددددداك  ب ْعددددددددد  م ح بَّددددددددٍة ُبْره ان ددددددددُه

  
 ا و ُبْره ددددددداُن اْلِإَلدددددددِه ع ِظددددددديُمش دددددددر ًف

   

 و َلَقدددددْد ش دددددِهْدُت ِبدددددَأنَّ ِدين دددددك  ص ددددداِدأٌ    

  
7ح دددددَق و َأنَّدددددك ِفدددددي اْلِعب ددددداِد ج ِسددددديمُ  

 

   

                                                           
 ."يف سنن الريح"الطربي يف تارخيه هالك ، وعند:مثبور -1
 .شديد اإلظالم :شديد ومضطرب،وهبيم:ومعتلج الوساوس واألحزان،:البالبل -2
خفيفددة سددهلة احلركددة :ناقددة شددديدة تشددبه بعددري الددوحش واأللددف والنددون زايدتان،وسددرح اليدددين  :عريانددة -3

 .وهي القوية على السري "سعوم"اليت ال ترد عن وجهها ويروى:،وغشوم
 .أتوه :أهيم -4
 .القبيلة العربية املعروفة :خمزوم -5
 .من تغّرر الفرس وحت ل، والغرة هي بياض يف وجه الفرس،ومن اجملاز يوم أغرُّ:أغّر -6
 .عظيم:جسيم -7
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 و َاللَّدددددددُه ي ْشددددددده ُد َأنَّ َأْحم دددددددد  ُمْصدددددددَطًفى

  
 ُمْسددددددت ْقب ٌل ِفددددددي الصَّدددددداِلِحني  َكددددددِرميُ 

   

 َقددددددْرٌم ع َلددددددا ُبْني ان ددددددُه ِمددددددْن ه اِشددددددمٍ    

  
1ٌع ت م كَّددددددن  ِفددددددي الددددددُذر ى و ُأُرومُ  َفددددددْر

 

   

  .و ب ْعُض َأْهِل اْلِعْلِم ِبالّشْعِر ُيْنِكُره ا َلُه:َقاَل اْبُن ِهش اٍم

ا عمَّا صدر ًيتربُِّمالشعرية اليت يقرُّ فيها الشاعر بتوبته وندمه  بياتوهبذه السلسلة من األ    

اضيه األسود، امُلثقل بالذنوب، واملصبوغ ضرب صفحا عن م «:، ُمعلًنا أنه قبل إسالمهمنه 

  تربََّأْت من سلوكها القدميوالِغواية ، و يعلن عن ميالد شخص جديد ، ونفس نقية،  بالضاللة

أواصر ْت عزَّز  انيةبَّلباس اإلسالم املنسوج من مبادئ روتطهَّرْت من رجس ماضيها القامت وارتد ْت 

»واملسلمني هلل األخوَّة وااللتحام بيتها وبني رسول ا
2
. 

وساندوا  ،انضووا حتت لواء معسكر الشرك والكفر ومع شاعر آخر من شعراء قريش الذين   

خَّروا سيوفهم وقوافيهم ملناوية الدين اجلديد س وودعوته،  النيب  ضدقريشا يف حرهبا 

فه ابن سالم اجلمحيالذي صنَّ ، إنه ضرار بن اخلطابوأتباعه
3
 اهلل عبد ضمن شعراء مكَّة مع 

 عبد بن والزبري ،املطل  عبد بن طال  وأيب ،سهم بن سعد بن عدى بن قيس بن الزبعرى بنا

 الفهرى اخلطاب بن وضرار ، أمية بن عمرو أىب بن ومسافر ، احلارث بن سفيان وأيب ، املطل 

 ةوهبري أاملمزَّ السهمى حذافة بن اهلل وعبد ، اهلل عبد بن عمرو واسه، اجلمحى عزة أيبو

 . وه  أىب بنا

 :يف غزوة بدر ويف قصيدته اليت مطلعها ويف معرض ه ايه لألنصار يقول ضرار بن اخلطاب

 "من الطويل" 

 ع ِ ْبددددُت ِلَفْخددددِر اأَلْوِس و اْلح ددددْيُن د اِيددددرٌ  

  
 ع َلدددددْيِهْم َغددددددًا و الددددددَّْهُر ِفيدددددِه ب ص ددددداِيُر

   

 وَفْخددددِر ب ِنددددي النَّ َّدددداِر أَِْن َكدددداَن م ْعش ددددرُ  

  
 ِصددددديُبوا ِبب دددددْدٍر ُكُلُهدددددْم  َثدددددمَّ  ص ددددداِبرُ ُأ

   

 َفدددِإْن ت دددُك َقْتلدددى  ُغدددوِدر ْت ِمدددْن ِرج اِلن دددا    

  
 َفِإنَّدددددددا ِرج ددددددداال  ب ْعدددددددد ُهْم س دددددددُنغ اِدرُ 

   

                                                           
  .من اأُلرومة وهي األصل :الفحل واأُلروم:السيد املعظم،والقْرم من اإلبل:القرم من الرجال -1
 11سلسدلة ودوث ودراسدات، عددد      -املوضدوع والفدن   -عبد اهلل بن الزبعرى السدهمي  اعتذاريات :حممد وراوي - 2

 919، ص 9111منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وجدة، 
 118-9/111طبقات فحول الشعراء، : ابن سالم اجلمحي - 3
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 :يقولف،ويبلغ اهل اء مداه عند ضرار حني يسخر بعقيدة املسلمني وإمياهنم بنصر اهلل املوعود

 لطَّْيدددُر ح دددْوَلُهمْ َفن ْتدددُرك  ص دددْرع ى ت ْعِصدددُ  ا  

  
1و َلددددددْيس  َلُهددددددْم ِإالَّ اأَلم دددددداِنيَّ ن اِصددددددرُ  

 

   

 و ت ْبِكددددديِهُم ِمدددددْن َأْهدددددِل ي ْثدددددِرب  ِنْسدددددو ٌة

  
 َلُهدددددنَّ ب ه اِليدددددٌل ع دددددِن النَّدددددْوِم س ددددداِهرُ     

   

و هي جمرَّد أمنيات ال  ،د ليس هلم ناصر سوى األما  اليت يؤمنون هباويزعم بأن أتباع حمم

يكون عونا و ،رض الواقع، فهيهات هيهات أن جيدوا من يسندهمأوآمال ال تت سد على ، تتحقق 

 .هلم يف مواجهة قريش وجيوشها

جهد يف  يأنفى عن األنصار ، وقد  حظا ليس إالَّقد كان  و كما يشكك يف انتصار املسلمني يوم بدر

يار من املهاجرين ولصحبته األخ ألحد فضل فيه فهو لوجود النيب أمحد وإن كان  ،احلرب

  :فيقول خرية أسياد قريشاألوايل من 

 َفددددِإْن ت ْظَفددددُروا ِفددددي ي ددددْوِم ب ددددْدٍر َفِإنَّم ددددا

  
2ِبَأْحم ددددد  َأْمس ددددى ج دددددُُّكْم و ْهددددو  َظدددداِهرُ   

 

   

 وِبددددددالنََّفِر اأَلْخي دددددداِر ُهددددددْم َأْوِلي دددددداُؤهُ 

  
 ُيح دددداُموَن ِفددددي الَّددددألو اِء و اْلم ددددْوُت ح اِضددددُر

   

 ُبدددددو ب ْكدددددٍر و ح ْمدددددز ُة ِفددددديِهمُ   ُيع ددددددُّ َأ

  
 و ُيددددْدع ى ع ِلددددَي و ْسددددَط م ددددْن َأْنددددت  َذاِكددددرُ 

   

 و ُيددددْدع ى َأُبددددو ح ْفددددٍص و ُعْثم دددداُن ِمددددْنهمُ 

  
 و س دددْعٌد ِإَذا م دددا َكددداَن ِفدددي اْلح دددْرِب ح اِضدددرُ  

   

رِّد األنصار ، فهو ُي  تشبَّع هبا من عقيدته اجلاهليةضرار تلك العصبية القبلية اليت  ىفال ينس

على   وينسبه للقرشيني الذين يذكرهم بأسايهم وعلى رأسهم حممد، من كل مكرمة ومحد

 جنده يبالغ يف رفع نس  القرشيني من املسلمني، وأهنم أل أنناإ ،اءدَِّلَألرغم من كوهنم أعداء ا

 :حيث يقول األحق بصناعة النصر يف احلرب ال غريهم

 ِفدددددي ِدي اِره دددددا ُأوَلِئدددددك  اَل م دددددْن ن تَّْ دددددت  

  
3ب ُنددددددو األْوِس و النَّ َّدددددداِر ِحددددددني  ُتَفدددددداِخرُ  

 

   

 و َلِكددددْن َأُبددددوُهْم ِمددددْن ُلددددؤ يِّ ْبددددِن َغاِلدددد ٍ    

  
 ِإَذا ُعددددددددَِّت األْنس ددددددداُب َكْعدددددددٌ  و ع ددددددداِمرُ  

   

 ُهدددُم الطَّددداِعُنوَن اخَلْيدددَل ِفدددي ُكدددلِّ م ْعدددر كٍ    

  
4َغدددددددد اَة اْلهِ ي ددددددداِج اأَلْطي ُبدددددددوَن اأَلَكدددددددابُر

 

   

                                                           
  تت مع:تعِص  -1
2
 احلظ والسعد والبخت:اجلد- 

- 
3

 مبعىن وّلدت:نّت ت 
 ان الذي تعترك فيه الفرساناملك:معرك -4
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يردُّ فيها ضرار بن اخلطاب على كع  بن  ،غزوة أحدمن شعر  يف  ا قيلويف قصيدة أخرى مم

 :، فيقولمالك

 َفُقوَلددددددددا ِلَكْعددددددددٍ  ُيَثنِّددددددددي ُاْلُبَكددددددددا   

  
 و ِللنَّدددددددديِِّء ِمددددددددْن َلْحِمددددددددِه ي ْنض ددددددددجِ  

   
 ِلم ْصددددددددر ِع إْخو اِنددددددددِه ِفددددددددي م َكددددددددرِّ  

  
1ِمددددددن  اْلخ ْيددددددِل ِذي َقْسددددددَطٍل ُمددددددْرِهجِ   

 

   
 َفي ددددددددا َلْيددددددددت  ع ْمددددددددًرا و َأْشددددددددي اع هُ  

  
2و ُعْتب دددددددَة ِفدددددددي ج ْمِعن دددددددا السَّدددددددْور جِ  

 

   
 َفي ْشددددددددددُفوا الُنُفددددددددددوس  ِبَأْوت اِره ددددددددددا

  
3ِبَقْتَلدددددددى ُأِصددددددديب ْت ِمدددددددن  اْلخ دددددددْزر جِ  

 

   
 و َقْتَلددددددى ِمددددددْن اْلددددددَأْوِس ِفددددددي م ْعددددددر ٍك

  
4ُأِصدددددديُبوا ج ِميًعددددددا ِبددددددِذي اْلأََْضددددددُوجِ   

 

   
 ْمدددددددز َة ت ْحدددددددت  اللُِّدددددددو اءِ  و م ْقت دددددددِل ح 

  
5ِبُمطَّددددددددددددِرٍد م دددددددددددداِرٍن ُمْخَلددددددددددددجِ 

 

   
 و ح ْيدددددددُث اْنَثن دددددددى ُمْصدددددددع ٌ  َثاِوًيدددددددا   

  
 ِبض ددددددددددْرب ٍة ِذي ه بَّددددددددددٍة س ددددددددددْل  جِ 

   

 ِبُأْحددددددددددددٍد و َأْسددددددددددددي اُفن ا ِفدددددددددددديِهُم

  
 ت َلهَّدددددددددددُ  َكاللَََّه دددددددددددِ  اْلُمدددددددددددوِهج 

   

 َغدددددددد اَة َلِقين ددددددداُكْم ِفدددددددي اْلح ِديددددددددِ   

  
6ب ددددددددر اِح َفَلددددددددْم ُنْعددددددددن ِجَكُأْسددددددددِد اْل

 

   

 ِبُكددددددددددددلِّ ُم  لَّح ددددددددددددٍة َكاْلُعَقدددددددددددداِب

  
7و َأْجددددددددددر د  ِذي م ْيع ددددددددددٍة ُمْسددددددددددر ِج

 

   

 َفُدْسدددددددن اُهْم َثددددددددّم ح ّتدددددددى اْنَثن ددددددددْوا  

  
 ِسددددددو ى ز اِهددددددِق الددددددّنْفِس َأْو ُمْحددددددر ِج

   

 يوُم ليوم ا":أن سعدًا حني وجه داخاًل قالب بعد فتح مكة سعيف قصة إسالمه أنه  ىو ْروُي

يف سريته كما يشري إىل ذلك ابن إسحاأ" رمةاحُل ُلح ت ْساليوم ُت،امللحمة
8
. 
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وعن غري ابن إسحاأ،أن ضرار بن اخلطاب قال يومئذ شعرا حني سع قول سعد استعطف فيه 

:على قريش وهو من أجود شعره  النيب
1

 "من اخلفيف" *

 دي ددددددان ِبيَّ اْلُهددددددد ىِ إَلْيددددددك  َل  ددددددا ح دددددد  
  

2ُقددددددر ْيٍش و َلددددددات  ِحددددددني  َل  دددددداِء يُّددددددد
 

   

 ِحدددددني  ض ددددداَقْت ع َلدددددْيِهْم س دددددع َة اْلدددددَأرْ    

  
 ِض و ع دددددددددداد اُهُم ِإَلددددددددددُه السَّددددددددددم اءِ 

   

 و اْلت َقدددددْت ح ْلَقت دددددا الِبَطددددداِن ع َلدددددى الَقدددددْو

  
 ِم و ُندددددددددوُدوا ِبالصَّدددددددددْيَلِم الصَّدددددددددْلع اءِ  

   

 دِإنَّ س ددددددْعًدا ُيِريددددددُد قَاِصددددددم َة الظَّْهدددددد   
  

 ِبَأْهدددددددِل احُلُ دددددددوِن و اْلب ْطح ددددددداِء ِردددددددد

   

 دخ ْزر ِجدددددَي َلدددددْو ي ْسدددددت ِطيُع م دددددن  اْلغ ْيددددد   
  

 ظِ ر م ان ددددددددا ِبالنَّْسددددددددِر و اْلع ددددددددو اِءددددددددد

   

 دَفأْنه ْين دددددددُه َفِإنَّدددددددُه اأَلس دددددددُد اأَلْسددددددد   
  

 و ُد و اللَّْيددددددُث و اِلددددددٌغ ِفيددددددا الدددددددِّم اِءددددددد

   

 َفَلددددددددِئْن َأْقح ددددددددم  اللِّددددددددو اَء و ن دددددددداد ى 

  
 ُحم دددددداةَ اللِّددددددو اِء َأْهددددددَل اللِّددددددو اءِ  يددددددَا

   

 َلت ُكدددددددددددون نَّ ِباْلِبَطددددددددددداِح ُقدددددددددددر ْيشٌ 

  
 ُبْقع ددددددَة اْلَقدددددداِع ِفددددددي َأُكددددددفِّ اْلِإم دددددداءِ 

   

 ِإنَّددددددُه ُمْصددددددلٌَّت ُيِريددددددُد َله ددددددا الددددددرَّأْ    

  
 ي  ص ددددددددددُموٌت َكاْلح يَّددددددددددِة الصَّددددددددددمَّاِء

   

وألَّبتهم قريش لذين  حرَّضتهم اشعراء البشاعر ثالث كان ضمن هذه الكوكبة من  وخنتم

وأخوه من  ،ابن عمه، احلارث بن سفيان أبو وهو  ،غم من قرابته منهالرُّعلى  على النيب 

يه ون وانربى مع شعراء قريش  ،أي حق لتلك األخوة والقرابة ع ْرمل ي  ه، إال أنالّرضاعة

                                                           

 . 1/66السرية النبوية،حتقيق طه عبد الرءوف سعد، دار اجليل، بريوت، لبنان،د ت،:ابن هشام -1*

 4/861الروض األنف :السهيلي -     

  381-4/381 البداية والنهاية:ابن كثري -     

 8116، األوىل والنشر،بريوت،لبنان،الطبعة للطباعة صادر دار ديوان ضرار بن اخلطاب الفهري،:فاروأ اسليم -     

 41-43ص

  :،واملع  ليس احلني حني جلاء،ويف التزنيل"العرب تصل هذه التاء يف كالمها وتزنعها"قال أبو زيد:الت- 2

 .1يةسورة ص، اآل چٹٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ
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 عن يتخلف وال ره،بشع ويه وه ،  النيب يعادي إسالمه قبل وكان ،صحابته و النيب 

 .لقتاله قريش فيه تسري موضع

 وشاعرًا،  ِذكرًا قريش فرسان(  أشهر)  أنبه من فارسًا ربه بأمر الرسول صدع يوم كان ولقد

 حماربة يف ولسانه سنانه فوضع ،(  ومقامًا شأنًا شعرايهم أعلى)  كعبًا شعرايهم أعلى من

 فما واملسلمني باإلسالم(  والقتل اإليذاء)  للنِّكاية كلها طاقته وج نَّّد ، دعوته وُمعاداة الرسول

 له كان إال أذى باملسلمني أوقعت وال(  موقدها)  ِمسع رها كان إال النيب ضد حربًا قريش خاضت

 .كبري نصي  فيه

فه ابن سالم اجلمحي يف شعراء صنَّوقد  ،إنه الشاعر أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطل 

 يصل ومل ،فسقط اجلاهلية ىف يقوله كان شعر احلارث بن سفيان ىبوأل  «:مكة، وقال عنه

»القليل إال منه إلينا
1
. 

سقطوه ملا فيه من ه اء الذع لشخص أويف اعتقادي أن الرواة يف صدر اإلسالم هم من 

عند شعراء  على ه ايه با وختلَُّقا،والذي يقوم دليال على ذلك ما جنده من ردودتأدُّ  النيب

 :يف فتح مكة سالمية خصوصا عند حسان بن ثابت ، ومن أمثلة ذلك قولهالدعوة اإل

 َأْبِلدددددددْغ َأب دددددددا ُسدددددددْفي اَن ع نِّدددددددي   الَأ

  
2ُمغ ْلغ َلدددددددًة َفَقدددددددْد ب دددددددِرح  اْلخ َفددددددداءُ 

 

   

 ِبددددددأََنَّ ُسددددددُيوَفن ا ت ر َكْتددددددك  ع ْبددددددًدا   

  
3و ع ْبددددددُد الدددددددَّاِر س دددددداد ُته ا اْلِإم دددددداءُ   

 

   

 ج ْبددددددددددُته   ددددددددددْوت  ُمح مَّددددددددددًدا و َأ

  
4ع ْنددددُه و ِعْنددددد  اللَّددددِه ِفددددي َذاك  اْل  ددددز اُء

 

   

                                                           
 .9/189طبقات فحول الشعراء، :ابن سالم اجلمحي - 1
وأخدوه مدن الرضداعة، وكدان يف جاهليتده ممدن       ابن عم الرسول:أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطل  بن هاشم-2

الرسدالة املكتوبدة واحملمولدة مدن بلدد إىل      :و املغلغلةو يه وه، ث أسلم يوم فتح مكة و حسن إسالمه،  يؤذي النيب

الرجل اجلبان ال قل  لده كأنده خدايل اجلدوف     :،وامُل وَّف"فأنت جموف خن  هواء:" يف شرح الديوان للربقوقي .آخر

 چڀ ڀ پ پپ ٱٻٻٻٻچ: من الفؤاد ومثلده النخد ، ومثلده اهلدواء،ويف القدرآن     

 .مبعىن ظهر األمر وانكشف،من براح األرض وهو البارز الظاهر:،وبرح اخلفاء81سورة إبراهيم،اآلية
   أن أبا سفيان عبد،وأن السادة من ب  عبد الدار صاروا كاإلماء يف املذلةيع -3
جدزاؤك علدى اهلل   :حني سدع ذلدك قدال     أن رسول اهلل:" املكافأة عن الشيء إن خريا وإن شرا،ويروى:اجلزاء -4

 .19ص ،شرح ديوان حسان بن ثابت:الربقوقي" اجلنة يا حسان
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 َأت ْهُ دددددددوُه و َلْسدددددددت  َلدددددددُه ِبُكدددددددْفءٍ 

  
1َفش دددددددددرُُّكم ا ِلخ ْيِرُكم دددددددددا اْلِفدددددددددد اُء

 

   

 ه   دددددددْوت  ُمب ار ًكدددددددا ب دددددددر ا ح ِنيًفدددددددا

  
2َأِمدددددددني  الّلدددددددِه ِشددددددديم ُتُه اْلو َفددددددداءُ  

 

   

 فم دددددْن ي ْهُ دددددو ر ُسدددددوَل اللَّدددددِه ِمدددددْنُكمْ 

  
3و ي ْمد ُحدددددددددُه و ي ْنُصدددددددددُرُه س دددددددددو اءُ  

 

   

 َفدددددددِإنَّ َأِبدددددددي و و اِلدددددددد ُه و ِعْرِضدددددددي

  
 ِلِعدددددددْرِض ُمح مَّدددددددٍد ِمدددددددْنُكْم ِوَقددددددداءُ 

   

 ِلس ددددداِني ص ددددداِرٌم َلدددددا ع ْيددددد   ِفيدددددهِ    

  
 و ب ْحدددددددِري َلدددددددا ُتَكددددددددُِّرُه الددددددددَِّلاُء    

   

ردها ابن إسحاأ يف لة حيث يرفض أشعارا يوأكما أن ابن سالم اجلمحي يؤكد هذه املس

ملا فيه من إفحاش وإقذاع يف اهل اء يرفضه  ،سريته أليب سفيان بن احلارث ولغريه من الشعراء

 شعرا لغريه وال له اسحاأ ابن يروى ما نعد ولسنا  «:فيقول. وتأباه الفطرة السليمة ،الذوأ

»هلم ذاك يكون أن من أحسن شعر هلم يكون ال وألن
4
. 

 :على حسان يف غزوة بدر اآلخرة على قصيدته اليت مطلعها يف الرّد ومن أشعاره

 د ُعددددْوا َفَل  دددداِت الشَّدددداِم َقددددْد ح دددداَل ُدون ه ددددا

  
5اأَلو اِرِك ِجدددددددداَلُد َكددددددددَأْفو اِه اْلم خ دددددددداضِ   

 

   

 

                                                           
مدا كدان ينبغدي أن هت دوه ولسدت مدن نظرايه،فشدركما خلريكمدا         :نكاري، واملعدىن استفهام إ"أهت وه"االستفهام يف  -1

 ڤچ:هذا الكالم جار على أسلوب الكالم املنصف، قال الزخمشري يف تفسدري قولده تعداىل   :" الفداء، قدال الربقدوقي

وهدذا   ،18سورة سدبأ،اآلية  چچچچچڇڇ ڃڃ  ڃڃ ڄ  ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڤڦ

شدرح الدديوان   :ينظدر  "و اٍل أو ُمشَاٍأ،قال ملن خوط  به قد أنصدفك صداحبك  الكالم املنصف الذي كل من سعه من ُم

أن :هو شرمها إال ويف كليهما شر،ولكن املراد منده :ويف ظاهر اللفظ بشاعة ألن املعروف أن ال يقال. 18ص،للربقوقي

 . "شر صفوف الرجال آخرها":هناك من هو أقل شرا من اآلخر،و من ذلك قوله 

أبدو متديم   : ي ،حتقيدق شرح صحيح البخار: لي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري القرطيبأبو احلسن ع: ينظر

خري صفوف الرجال أوهلدا وشدرها    :"و لكن بلفظ.1/891، 1111، 1، ط الرياض، شدامكتبة الر، ياسر بن إبراهيم

 .روي عن أيب هريرة" آخرها ، وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا
 صل هو امليل من احلنف،ويتحنف عن الباطل أي مييل عنه إىل احلق يف األ:احلنيف -2

-
سدواء،ألنكم مدن اهلدوان ويدث ال يؤبده بكدم، وهدو مدن العدزة و املنعدة            أن مدحكم وه اءكم للرسول :واملعىن 3

 .والوجاهة ويث ال ُينال منه
 9/189طبقات فحول الشعراء،:ابن سالم اجلمحي - 4
 . مجع آركة،وهي اليت رعت اآلراك:النوأ احلوامل،واألوارك:فلج،واملخاض األودية،واحدها:الفل ات -5
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 "من الطويل" :* 1:يقول أبوسفيان بن احلارث

 َأح سَّدددداُن ِإنَّددددا ي ددددا اْبددددن  آِكَلددددِة اْلَفغ ددددا   

  
2اُل اْلُخددددددُروأ  َكددددددَذِلكِ و ج دددددددِّك  ن ْغت دددددد 

 

   

 خ ر ْجن ددددا و م ددددا ت ْنُ ددددو اْلي ع دددداِفرُي ب ْين ن ددددا 

  
3و َلددددددْو و أَََلددددددْت ِمنَّددددددا ِبِشدددددددغ ُمددددددد اْركِ  

 

   

 ِإَذا م ددددا اْنب ع ْثن ددددا ِمددددْن ُمن دددداٍ  ح ِسددددْبت هُ   

  
4ُمددددددد مَّن  َأْهددددددِل اْلم ْوِسددددددِم اْلُمت ع دددددداِركِ   

 

   

 ِع ُتِريددددُدن اَأَقْمددددت  ع ددددَل الددددرَّسِّ النَّددددُزو  

  
5و ت ْتُركن ددددا ِفددددي النَّْخددددِل ِعْنددددد  اْلم ددددداركِ   

 

   

 ع َلددددى الددددزَّْرِع ت ْمِشددددي خ ْيُلن ددددا و ِرَكاُبن ددددا  

  
6َفم ددددددا و ِطَئددددددْت َأْلص ددددددْقن ُه بالدددددددََّكاِدكِ  

 

   

 أَََقْمن دددددا َثاَلًثدددددا ب دددددْين  س دددددْلٍع و َفددددداِرعٍ   

  
7ِبُ ددددددْرِد اْلِ يدددددداِد و اْلم ِطدددددديِّ الرَّو اتددددددِك

 

   

 ح ِسددددْبُتْم ِجدددداَلد  الَقددددْوِم ِعْنددددد  ِقب دددداِبِهْم

  
 َكم ْأخ دددددددِذُكْم ِبددددددداْلع ْيِن َأْرَطددددددداَل آُندددددددكِ 

   

 َفددداَل تْبع دددِث اْلخ ْيدددَل اْلِ يددداد  و ُقدددْل َله دددا    

  
8ع َلددددى ن ْحددددِو َقددددْوِل اْلُمْعِصددددِم اْلُمت م اِسددددكِ  

 

   

 م دددددْن َأْبن ددددداِء ِفْهدددددِرْبِن م اِلدددددكِ   َفدددددو اِرُس  س ددددِعْدُتْم ِبه ددددا و َغْيددددُرُكْم َكدددداَن َاْهَله ددددا    

                                                           
1

 .114-1/111احلميد  حممد حميي الدين عبدحتقيق   النيب سرية:ابن هشام - *

 .898-1/891الروض األنف:السهيلي -    

 . 8/19البداية والنهاية:ابن كثري -    

 .591 هتذي  سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    
يريددد نقطددع  :ضددرب مددن التمددر،أو هددو قشددر التمددر إذا يددبس،وأراد أهنددم أهددل خنيددل ومتر،ونغتددال       :الفغددا -2

  .مجع خرأ،وهي الفالة الواسعة:وجنوب،واخلروأ
اعتصدددددمت،،ومنه قيدددددل للمل دددددأ واملدددددالذ  :مجدددددع يعفور،وهدددددو ولدددددد الظبيدددددة،و وألدددددت :اليعدددددافري -3

 . عضها بعضااملنابع اليت يتلو ب:اجلري،واملدارك:مويل،والشد
آثدار الددواب واإلبدل و أرواثهدا وبعارها،وأهدل      :املوضدع الدذي يزنلدون فيده فيتركدون فيده الدمن،والددِّم ن       :امُلد م ن -4

يع  به مجاعة احلاج،وكل موضع كانت جتتمع فيه العرب فهو موسم،إذا كان هدذا االجتمداع عدادة مندهم يف     :املوسم

  .الذي يزدحم فيه الناس:وأشباهها،واملتعارك"جملازذي ا"و" اجملنة" "عكاظ"ذلك املكان كسوأ 
 وهي مواضع إناخة اإلبل"امَلب اِرك"املواضع القريبة،ويروى:البئر،والزنوع القريبة القعر،واملدارك:الرس - 5
   .مجع دكداك،وهو الرمل اللني:الدكادك -6
اسم أطدم مدن   :بقرب املدينة،وفارع سلع موضع:سلع جبل بسوأ املدينة،وقال األزهري:اسم جبل،قال ياقوت:سلع -7

مجدع مطيدة،وهي الدابدة،سيت بدذلك ألهندا متطدو يف       :واملطي مجع أجرد،وهو القصري الشعر،:أطام املدينة،واجلرد

  .مجع راتكة،أي سريعة:والرَّواتك سريها،أي تسرع،
 . املستمسك بالشيء:واملعصم"فال تنعت"يروى:فال تبعث -8
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 َفِإنَّدددددك  اَل ِفدددددي ِهْ دددددر ٍة ِإْن َذَكْرت ه دددددا   

  
1و الَ ُحُرم دددددداِت الدددددددِِِّيِن َأْنددددددت  ِبن اِسددددددكِ  

 

   

 اليتيمة اليت عثرت عليها يف شعر الغزوات أليب سفيان بن احلارث  الوحيدة هذه هي القصيدة

حسن إسالمه، ومما و ،أسلم هيلبث بعد فتح مكة إال أنالشاعر مل ، ولكن الرواة مل يسقطها يتلاو

 "من الطويل" :* 2قاله يف ذلك واعتذر به

 َلع ْمددددددُرك  ِإنِّددددددي ي ددددددْوم  َأْحِمددددددُل ر اي ددددددةً   

  
 ِت خ ْيدددددَل ُمح مَّدددددِدِلت ْغِلددددد   خ ْيدددددُل الددددداّل

   

 َلَكاْلُمدددددددْدِلِج اْلح ْيدددددددر اِن َأْظَلدددددددم  َلْيُلدددددددهُ  

  
3ى و َأْهت ددددِديَفه ددددَذا َأو اِنددددي ِحددددني  ُأْهددددد   

 

   

 ه ددددددد اِني ه دددددداٍد َغْيددددددُر ن ْفِسددددددي و ن دددددداَلِني

  
 م ددددع  اللَّددددِه م ددددْن َطددددرَّْدُت ُكددددلَّ ُمَطددددرَّدِ   

   

 َأُصدددددددُّ و َأْنددددددَأى ج اِهددددددًدا ع ددددددْن ُمح مَّدددددددٍ 

  
 و ُأْدع ددددى  و ِإْن َلددددْم َأْنت ِسددددْ  ِمددددْن ُمح مَّدددددِ 

   

 ُهددددْم م ددددا ُهددددُم م ددددْن َلددددْم ي ُقددددْل ِبه ددددو اُهمُ    

  
4ْن َكدددددددداَن َذا ر ْأٍي ُيَلددددددددْم و ُيَفنَّدددددددددِ  و ِإ

 

   

 ِيدددددددٍطالُأِريدددددددُد ِلُأْرِضدددددددي ُهْم و َلْسدددددددُت بِ  

  
5م ددع  اْلَقددْوِم م ددا َلددْم ُأْهددد  ِفددي ُكددلِّ م ْقع دددِ       

 

   

 ُأِريددددددددُد ِقت اَله ددددددددا َفُقددددددددْل ِلَثِقيددددددددفٍٍ اَل

  
 و ُقددددْل ِلَثِقيددددِف ِتْلددددك  َغْيددددِري َأْوِعددددِدي   

   

 اّلدددِذي ن ددداَل ع ددداِمًرا  َفم دددا ُكْندددت ِفدددي اْل  دددْيشِ 

  
6ي دددِدي و م دددا َكددداَن ع دددْن ج دددرَّى ِلس ددداِني و الَ 
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 َقب اِيددددددُل ج دددددداَءْت ِمددددددْن ِبَلدددددداٍد ب ِعيددددددد ةٍ  

  
1ن ز اِيددددُع ج دددداَءْت ِمددددْن ِسدددده اٍم و ُسددددْرُددِ    

 

   

 ممدن  فكان ُحن ْينا شهد،فأسلم مكة إىل متوجه وهو  النيب لقيوالفتح، يف سفيان أبو وأسلم     

 . النيب مع ثبت

يعتذر هبا أبو سفيان بن احلارث عمدا   معلِّقا على هذه األبيات اليت ويشري األستاذ يوسف خليف 

  أن شعراء قريش الذين كانوا يه ون الدنيب و ، فرط منه قبل إسالمه يف حق اهلل ورسوله 

ن عدن سديئاهتم   رويكفِّد  والد حتوَّ«  ، ما كادوا يعتنقدون اإلسدالم حدىت   ويناصبون دعوته العداء

»دون الدين القومي الذي جاء بهومي ِّ ميدحون هبا الرسول  بأشعار
2
. 

قبدل أن   وإيذايده  ،إسداءته لده   عدن سفيان بدن احلدارث نددما     وبأرثاه  وحني ُتويف رسول اهلل 

 :، إذ يقول توبته وإسالمه

 و ج لَّدددددْت ُمِصددددديب ُتن ا ع ُظم دددددْت َلَقدددددْد

  
 رَُّسدددوُلال ُقدددِبض  َقدددْد ِقيدددَل ع ِشددديََّة

   

 ع نَّددددا الشَّددددكَّ ي ْ ُلددددوا ِكدددداَن ن ِبدددديُُّ

  
 ي ُقدددددوُل و م ددددا ِإَلْيدددِه ُيدددددوح ى ِبم ددددا

   

 :أيضا ة يضا قول كع  بن زهري يف الميته الشهريأومن أمثلة ذلك 

 ُنبِّْئدددددددُت َأنَّ ر ُسدددددددوَل اللَّدددددددِه َأْوع دددددددد ِني  

  
3و اْلع ْفدددددُو ِعْندددددد  ر ُسدددددوِل اللَّدددددِه م دددددْأُمولُ    

 

   

 ده دددد اك الََّدددِذي َأْعَطددداك ن اِفَلدددَة اْلددد     م ْهددداًل
  

4ُقْرآِن ِفيه دددددددا م دددددددو اِعيٌظ و ت ْفِصددددددديُلدددددددد
 

   

 ت ْأُخددددددَذنِّي ِبددددددَأْقو اِل اْلُوش دددددداِة و َلددددددمْ    اَل

 

 5َقاِويددددددُلألُأْذِنددددددْ  و َلددددددْو َكُثددددددر ْت ِفدددددديَّ ا
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 :الصورة الشعرية يف شعر الغزوات

لغرة   ينبغي أن أعرر  أو  ملهوروا الصرورة عاوثرا       ،قبل أن أتناول بالدراسة هذا املوضوع     

فردرر    .عند الصورة الشعرية مبختلف أنواعورا ف أتوقَّ  ، واصطالحا عند القدثاء و احملدثني

 .س مجالياهتا يف شعر الغزواتوأتلاَّالصورة ا ستعارية والصورة التشبيوية والصورة الكنائية 

  : ثدخررل

 :الصورة عاوثا   ثهووا -1

يسعى , املنطق لغته   تعترف باحلدور و،  لوانعامل مجيل ميوج باحلركة واأل ،عامل الشعر      

الرثز ثتوسال يف ذلك الكلاة و ،الشاعر فيه وراء املطلق للتاسك به عرب جتربته الشعرية 

رة اإليقاع و الصوو
»
صياغة مجالية لإليقاع الهين اخلهي الذي حيكم جتربتنا ( الشعر)إنه  

ابتغاء استحضار الغائب ثن خالل , وهو بذلك ممارسة للرؤية يف أعااقوا  ،اإلنسانية الشاثلة 

اللغة 
«1
وهو ليس كالنثر  ،

»
و يؤري وظيهة إبالغية ... الذي قواثه العقل و املنطق والوضوح  

ثباشرة 
«2
الشعر خبالف ذلك  إ  أن 

»
فوو يعتاد على اخليال أو الرؤية اليت حتيد بد لة اللغة  

احلقيقية عاا وضعت هلا أصال لتشحنوا مبعان جديدة وإحياءات غري ثدلوفة
« 3

. 

أن الشعر ( ثقدثة للشعر العريب ) يف كتابه " أرونيس " و يذكر    
»
 وَُّديديت ثهاجئا غريبا َع 

 لسحرياندخل ثعه إىل حرا األسرار و يتحد باألسطوري العجيب املنطق واحلكاة والعقل 
«4

.     

ولكنه يروا  ، بصورة رتيبة كاا هي يف الواق    ينقل لنا الد  ت و املعاين ،والشعر أو الشاعر

إىل اكتشاف كنه األشياء بالشعور و احلد    بالعقل و الهكر 
»
ألن الهكر   جيوز أن يدخل  

الظالل ذائبا يف وهج احلس فر ثتلهعا باملشاعر و التصورات و ثتقنعا غري ساالعامل الشعري إ 

 جمررا  ليس له أن يلج هذا العامل ساكنا باررا... ا نهعال و
«5

. 

 اإلشارة ه يعرب بالصورة وإن ،هكر الذي يعرب بالكلاة العاريةفالشاعر إًذا ليس كالعامل أو امل   

 .و الرثز 
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 : ثهووا الصورة  -1.1

ألن الهنرون بطبيعتروا تكرر      ،إنَّ حتديد ثاهية الصورة حتديدا رقيقرا ثرن الصرعوبة مبكران         

وتباينروا برني النقرار ، بتعردر اجتاهراهتم      ( الصورة)القيور ، ولعل هذا هو السر يف تعدر ثهاهيم 

 :وثنطلقاهتم الهكرية والهلسهية وبالتايل أضحى للصورة ثهووثان 

  .حدور التشبيه و اجملاز و الكنايةثهووا قدمي   يتعدى  -

الصورة الذهنية و الصورة الرثزية باإلضافة : ثهووا جديد يضيف إىل الصورة البالغية  -

 .إىل األسطورة ملا هلا ثن عالقة بالتصوير 

  :ثهووا الصورة لغة  -1.1

( ر. و.ص ) ثارة , لسان العرب  بن ثنظور  جاء يف     
»
وقد ،ا  صورواجل ،الصورة يف الشكل  

 . التااثيل: والتصاوير  ،فتصور يل  ،وتصورت الشيء تومهت صورته  ،صور  فتصور 

" : ابن األثري"  قال    
 »
وعلى ثعىن حقيقة  ،على ظاهرها ( لغتوم)الصورة ترر يف لسان العرب  

ذا وصورة كذا وك ،صورة الهعل كذا وكذا أي هيئته : يقال ،وعلى ثعىن صهته  ،الشيء وهيئته 

أي صهته 
«1

. 

و أثا التصوُّر فوو    
»
ثرور الهكر بالصورة الطبيعية اليت سبق أن شاهدها وانهعل هبا    

 اختزهنا يف خميلته ثرور  هبا يتصهحوا
«2

.  

فالتصوُّر إذا عقلي أثا التصوير فوو  ،وأثا التصوير فوو إبراز الصورة إىل اخلارج بشكل فين    

شكلرري 
» 

وأثا التصوير  ،و أراته الهكر فقط  ،لعالقة بني الصورة والتصوير إن التصوُّر هو ا

 فدراته الهكر واللسان واللغة
3«
. 

ليس تصويرا شكليا بل هو تصوير شاثل  ،و التصوير يف القرآن الكرمي     
» 

فوو تصوير باللون  

لتاثيل كثريا كاا أنه تصوير بالنغاة تقوا ثقاا اللون يف ا ،وتصوير باحلركة وتصوير بالتخييل 

وثوسيقى السياق يف إبراز صورة  ،ونغم العبارات  ،وجر  الكلاات  ،ثا يشترك الوصف واحلوار 

ثن الصور 
«4

. 
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 :                                                 ثهووا الصورة يف ا صطالح -1.1

لشعرية يف التراث األريب إنَّ الدار  لألرب العريب القدمي   يعثر على تعبري الصورة ا      

ألن  –كاا أسلهت  –كان شعرنا القدمي   خيلو ثن ضروب التصوير  وإن ،باملهووا املتداول اآلن 

التشبيه غة املختلهة كاجملاز والدر  النقدي العريب كان حيصر التصوير يف جما ت البال

ات النص األريب قد الذي ُيعىن جباالي -كاصطلح نقدي-أثا الصورة الشعرية  . ا ستعارةو

وثسايرة حلركة  ،رخل النقد العريب يف العصر احلديث تدثرا بالدراسات األربية الغربية 

التدثري والتدثر اليت عرفتوا اآلراب العاملية فاألرب العريب وهو يتطور يف حركية رائبة حنو 

ملعاصرة وحمافظة وهذا ليس عيبا بقدر ثا هو سعٌي حنو ا ،أخذ بقدر ثا أعطى فوو قد  ،الكاال 

 .على األصالة و التايز

                زت أكثر التعريهات النقدية للصورة على وظيهتوا وجمرال عالورا يف األربلقد ركَّ    

أن " أمحد علي رمهان " ويالحرظ األستاذ 
»
ثهووا الصورة الشعرية ليس ثن املهاهيم البسيطة  

كالتجربة : عواثل اليت تدخل يف حتديد نبيعتوا وإمنا هناك عدر ثن ال ،السريعة التحديد 

وألن  ،فوي ثن القضايا النقدية الصعبة ... والشعور والهكر واجملاز واإلرراك والتشابه والدقة 

  بد أن ُتوِق  الدار  يف ثزالق العناية بالشكل أو بدور اخليال أو بدور ( الصورة)رراستوا 

ية ثوسيقى الشعر كاا هو يف املدار  األرب
«1
 . 

وللوقوف . ثركبة و ثعقدة و تستعصي على الدار " أمحد علي رمهان " فالصورة عند        

بوري أن أتتب  تعريهاهتا عند القدثاء  ،على ثهووا الصورة الشعرية وأهم عناصرها التركيبية 

ريب لقد ظور ا هتااا بالصورة يف الدر  األ. ثرورا باحملدثني الغربيني   احملدثني العرب 

عاوثا ، و الشعر خصوصا ، ثنذ حركة الترمجة اليت عرفوا الهكر العريب عن الهلسهة اليونانية  

 .وثدى ا حتكاك احلارث بني احلضارتني الغربية والعربية
» 
فقررد رأينررا أن  ،فرراذا كرران ا هتارراا بالصررورة أصرريال بررالنظر إىل اإلبررداع األريب وحتليلرره    

 َؤى تتقارب حينرا ، وتتباعرد حينرا   وِإْن بُر ،يف املصنهات النقدية يتررر  ،ا صطالح قدمي كذلك 

فوو ليس جديدا و  خيهى أن التذوق اجلاايل ثنذ أن كان الشعر يف اجملتاعات القدمية كران  آخر 

ثصدر  الصورة اليت تساعد على اكتاال اخلصائص الهنية يف الهن و األعاال األربية
«2

. 

                                                           
 رار نال  للدراسات ،الصورة البالغية عند عبد القاهر اجلرجاين ثنوجا و تطبيقا :أمحد علي رمهان  - 1

 .499 -417ص ، ا6751،الطبعة األوىل،رثشق  ،و الترمجة و النشر  
 ،بعرة الثانيرة  طال ،برريوت   ،رار الهكرر املعاصرر    ،الصرورة الهنيرة يف األرب العرريب     ،األسرلوب   مجاليرات : فايز الدايرة   - 2

 68ص  ا،6771
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 :ء ثهووا الصورة عند القدثا -1.1

وهلا ثن احلظوة  ،لقد كانت الصورة الشعرية وثا تزال ثوضوعا خمصوصا باملدح و الثناء       

 .والعجيب أن يكون هذا ثوض  إمجاع بني نقار ينتاون إىل عصور و ثقافات ثتنوعة  ،,مبكان 

: فيقول  ،مييزها عن باقي األساليب بالتشريف " أرسطو " فوذا 
»  

هو  ولكن أعظم األساليب حقا

وهو آية املوهبة ...أسلوب ا ستعارة
« 1

. 

ويعاِّق الصلة  الثالث،يربط الصورة باحدى نرق احملاكاة " أرسطو" ا خنلص إىل أن ومما تقدَّ   

فان الشاعر يستعال  واأللوان،فاذا كان الرساا وهو فنان يستعال الريشة  ,مسوالرَّبني الشعر 

 .ثؤثر يترك أثر  يف املتلقي  األلهاظ واملهررات ويصوغوا يف قالب فين

فال بد هلا ثن  ،هلا ثا هلا ثن ثهعول و تدثري  ،وحىت تكون الصورة حية يف النص األريب     

فاخليال هو الذي حيلِّق بالقارئ يف اآلفاق  ،خيال خيرجوا ثن الناطية والتقرير واملباشرة 

 .العزلة والتقوق   ثرئية خترجه ثن  املوعو, وخيلق له رنيا جديدة  ،الرحبة 

الذي " أفالنون " واألثر نهسه عند  ،نوعا ثن اجلنون العلوي" سقراط " فاخليال الذي يرى فيه 

كان يعتقررد 
» 

وهذ  األرواح ثن املاكن أن تكون خيِّرة كاا ميكن ، أن الشعراء ثسكونون باألرواح

أن تكون أرواحا شرِّيرة 
 « 2

. 

له أثر  يف الشعر العريب  ،وله عالقة باألرواح واجلن ،وو  وهذا ا عتقار بدن الشاعر ثو      

واري )كاا ُنسبوا إىل  ،فقد ُنِسب إىل الشعراء اجمليدين أن أرواحوم ممزوجة باجلن  ،القدمي 

 وكان وراء كل شاعر جميد ِجنٌّ يسند  ،الذي تسكنه اجلن حسب اعتقارهم و زعاوم  (عبقر

 .يلواهو

وبالذات الهلسهة األرسطية   ،ء ثهووا الصورة ث  الهلسهة اليونانية لقد أخذ العرب القدثا     

إىل الهصل بني اللهظ ( ثارة يصعب اإلثساك هبا )بني الصورة واهُلُيويل " أرسطو " وجرَُّهم فصل 

 واملعىن يف تهسري القرآن الكرمي ، وسرعان ثا انتقل هذا الهصل بني اللهظ واملعىن إىل الشعر 

 

 

 

                                                           
 .645ص ، ا6719 ،القاهرة ،رار الكتاب العريب  ،ترمجة حماد شكري عيار  ،فن الشعر : أرسطو  - 1
 .676ص، 6787 ،بعة الثانيةطال،بريوت  ،رار الثقافة  ،فن الشعر : إحّسان عبا   - 2
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"علي البطل"سري القرآن الكرمي على حد تعبريثن الشواهد يف تهالذي ُيَعد 
1
 
"،

فدبو هالل 

يعلنوا صراحة "  العسكري
» 

األلهاظ أجسار و املعاين أرواح
 2«

. 

فريى "اجلاحظ "أثا     
» 

والبردوي   ،أن املعاين ثطروحرة يف الطريرق يعرفورا العجاري والعرريب      

و يف صرحة   ،وكثررة املراء    ،وسوولة املخرج ،  اللهظ وإمنا الشدن يف إقاثة الوزن وختري ،والقروي 

الطب  وجورة السبك وإمنا الشعر صياغة وضرب ثن التصوير
 « 3.

 

اهتم كثريا بالتهريعات   ( ثهتاح العلوا) يف كتابه " السّكاكي " أن " فايز الداية " ويرى     

أمهيتوا عبارة عن تقنني فكانت جوور السّكاكي رغم  ،وأمهل األصول وكذا النصوص اإلبداعية 

وهذا ثا يالحظه كثري ثن علااء البالغة الذين . وتقعيد بعيدا عن جوهر البالغة وروحوا

وكل رار  تعاثل ث  الكتب البالغية القدمية  ،" السكاكي " جاءوا ثن بعد 
» 

وهذا مما أثر سلبا 

يف اإلنتاج األريب الذي مل جيد ثن ُيقوُِّثُه وُيَبيُِّن َأَلَقُه 
4«
 . 

وضاعت فيه املهاهيم البالغية ، وضان هذا اجلو الذي اختلطت فيه القيم النقدية     

القواعد األساسية يف البناء النقدي العريب ثن خالل " عبد القاهر اجلرجاين"وض   ،اجلوهرية 

فنظرية النظم عند     ،اليت هي عند  ثرارفة للنظم أو الصياغة  ،فواه لطبيعة الصورة 

     ف األلهاظ بعضوا جبانب بعض بقدر ثا تعين َتَوخِّي ثعاين النحو  اليت ختلق التهاعل تعين رص

 .و النااء راخل السياق

فالصورة إًذا حسب نظرية النظم ثرتبطة ارتبانا وثيقا بالصياغة ، وليس غريبا أن يراوح      

يد ملختلف العلوا وخباصة النقد العريب ثكانه ويوتم بالشكليات و التهريعات و التقنني و التقع

" بن جعهراقداثة "بيناا جند ، يرى أن الشعر ضرب ثن التصوير " فاجلاحظ" .البالغية ثنوا 

وبالتايل صار ثهووا الصورة ثتدثرا هبذ  الثقافة ، قد فتح الباب واسعا أثاا املنطق يف الشعر 

إبراز وم الشعر وا غاية وليست وسيلة لهأي أهن ،النقدية حيث أصبحت ثقصورة لذاهتا 

 .مجالياته للاتلقي

 

                                                           
بريوت ،رار األندلس ،رراسة يف أصوهلا وتطورها  ،الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري : علي البطل  - 1

 . 68ص ، 6751،بعة الثالثةطال ،
 .619ص،, الصناعتني: أبو هالل العسكري  - 2
 .614-1/616 ،ت .ر ،القاهرة ،تبة اخلاجني ثك ،حتقيق عبد السالا هارون،احليوان  ،عارو بن حبر : اجلاحظ  - 3
 .61ص،مجاليات األسلوب : فايز الداية  -4



 الصورة الشعرية يف شعر الغزوات

 

696 
 

فوي   تتعدى كوهنا استعارة و تشبيوا  ،جزئية   كاثلة ( القدثاء)فكانت الصورة عندهم      

 .وكناية وغريها ثن علوا البالغة اليت هتتم بتنايق املعىن ليس إ 

ووض   ،املغلونة إىل تصحيح املهاهيم" عبد القاهر اجلرجاين"ويف ظل هذا املوروث بارر        

,لتغيري ثا هو سائد عند سابقيه  األصول الصحيحة
 » 

فلم يتعاَّق أحد ثن النقار العرب القدثاء 

ثا تعاَّقه عبد القاهر اجلرجاين يف فوم الصورة ثعتادا يف كل ذلك أساسا على فكرته على عقد 

الصلة بني الشعر و الهنون النهعية و نرق النقش و التصوير
« 1 

. 

  :هووا الصورة عند الغربيني ث -1.1

 -وهو ثن املدرسة الروثانتيكية -( 6719 -6557" )بيار ريهارري"ُيعرِّف الشاعر الهرنسي      

: بدهنا  IMAGEلهظة صورة 
 » 

وهي   ميكن أن تنبثق ثن املقارنة و إمنا  ،إبداع ذهين صرف 

و  ميكن إحداث صورة  ،وكثرة  تنبثق ثن اجلا  بني حقيقتني واقعيتني تتهاوتان يف البعد قلة

ْدِرُك ثا بينواا ثن عالقات سوى العقل حقيقتني واقعيتني بعيدتني مل ُياملقارنة بني
«2

. 

       وغري  ثن الروثانسيني إبداع ذهين تعتاد أساسا على اخليال " ريهارري"فالصورة إًذا عند 

 .و العقل وحد  هو الذي يدرك عالقاهتا

يف اخليال أثر كبري يف بناء الصورة الشعرية ألنه يقوا بالدور " لريدجكو"وكان لنظرية     

 .األسا  يف بنائوا عن نريق اجلا  بني عناصرها املختلهة

وترتبط الصورة باخليال ارتبانا وثيقا فبواسطة فاعلية اخليال ونشانه 
 »
تنهذ الصورة إىل  

ناقلة إحسا  الشاعر جتا  األشياء   ، ُثَخيَِّلة املتلقي فتنطب  فيوا بشكل ثعني وهيئة خمصوصة

وتهاعله ثعوا  ،وانهعاله  ِبوا 
«3 

. 

  (  الربناسية)  جند أن ،وإذا ثا عرَّجنا على املدار  األربية احلديثة ونظرهتا إىل الصورة     

بعيدا عن نطاق الذات (  بالبالستيكية) تعترف إ  بالصورة املرئية اجملساة أو ثا يساى 

فوي   تقف عند حدور الصورة كالربناسية ولكنوا تطلب أن ( الرَّثزية ) وأثا  ،الهررية 

يتجاوزها الهنان إىل أثرها يف أعااق النهس أو الالشعور و بالتايل ابتدعوا وسائلوم اخلاصة يف 

بتراسل )وهو ثا يساى ، واملبصرات باملشاوثات  ،التعبري كتصوير املساوعات باملبصرات 

 (.احلوا 

                                                           
 .615ص ،6791،بريوت،رار الثقافة ورار العورة ،النقد األريب احلديث : حماد غنياي هالل  - 1
 .419ص ، ا6797 ،بريوت  ، ثكتبة لبنان،ثعجم ثصطلحات األرب : جمدي وهبة  - 2
 .99ص ،ا6777عاا  ،األولعدر ال،جملة اآلراب ،اخليال الشعري و عالقته بالصورة الشعرية : األخضر عيكو   - 3
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فقد اهتات بالصورة على أسا  أهنا جوهر الشعر ولبُّه ، وجعلت ثنوا (  السريالية) أثا         

 .وبذلك تبدو الصورة خيالية وحاملة ،فيضا يتلقَّا  الشاعر نابعا ثن وجدانه 

نظرت إىل الصورة على أهنا عال تركييب يقوا اخليال ببنائوا ( الوجورية) إ  أن 
1
 . 

خنلص إىل النظرة املتكاثلة ملهووا الصورة  –اليت ذكرناها  – جتاهات وانطالقا ثن هذ  ا     

:أهنرا " علي البطل"الشعرية على حد تعبري 
  » 

تشكيل لغوي ُيَكوُِّنَوا خيال الهنان ثن ثعطيات 

ألن أغلب الصور ثستَادَّة ثن احلوا  على جانب ثا  ،يقف العاَلم احملسو  يف ثقدِّثتوا  ،ثتعدرة 

 غهاله ثن الصور النهسية والعقلية  ميكن إ
« 2

. 

 :ثهووا الصورة عند العرب احملدثني   - 1.1

لقد توسَّ  ثهووا الصورة يف العصر احلديث إىل حد     
»
أنه أصبح يشال كل األروات التعبريية  

ريها غو السَّررو املعاين و الَعرو  و القافية ومما َتعوَّرنا على رراسته ضان علم البيان و البدي  

ثن وسائل التعبري الهنِّي
« 3

. 

": عبد القارر القرط "وي عند ف     
» 

الشركل الهرين الرذي تتَّخرذ  األلهراظ و العبرارات َينِظاورا        

الشراعر يف سرياق بيراين خراص لُيَعبِّرر عرن جانرب ثرن جوانرب التجربرة الشرعرية الكاثنرررة يف            

 التركيررب و اإليقرراع و احلقيقرررةواللغرررة و إثكاناهترا يف الد لررة  ثستخدثرررا ناقررات  ،القصريدة  

األلهاظ و ...اجملراز والترارف و التضرار و املقابلة و التجانس و غريها ثن وسائل التعبري الهين و

والعبارات هي ثرارة الشراعر األوىل الريت َيُصروه ثنروا ذلرك الشركل الهرين أو يرسرم هبرا صرور             

الشعرية 
« 4

. 

العريب احلديث ضيًِّقا أو قاصرا على اجلانب البالغي  مل يعد ثهووا الصورة الشعرية يف النقد  

واثتد إىل اجلانب الشعوري الوجداين غري أن ثصطلح الصورة الشعرية  فقط بل اتس  ثهووثوا ،

يستعال عارة للد لة على كل ثا " ثصطهى ناصف " فوو عند, مل ُيستعَال هبذا املعىن إ  حديثا 

 .له صلة بالتعبري احلسي

                                                           
 .(بتصرف)و ثا بعدها  191ص ،النقد األريب احلديث : حماد غنياي هالل  - 1
 .19ص،الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري : علي البطل  - 2
 ا،6779 ،بعرة األوىل  طال ، برريوت  ، املركز الثقايف العريب ،يف اخلطاب البالغي والنقديالصورة الشعرية : الويل حماد  - 3

 .69ص
 ،بعرة الثانيرة  طال ،رار النوضة العربية للطباعة والنشرر  ،ا جتا  الوجداين يف الشعر العريب املعاصر: عبد القارر القط  - 4

 .176ص ، ا6756
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و يقول يف ثوض  آخر . حيانا ثرارفة لالستعاال ا ستعاري للكلااتوتطلق أ   
»
إن لهظ  

ا ستعارة إذا ُأحِسن إرراكه قد يكون َأْهَدى ثن لهظ الصورة
«1

. 

:للصورة قائال" ثصطهى ناصف"على تعريف الدكتور " أمحد علي رمهان" و ُيَعقِّب األستاذ      
 

»
وهي  ،ث  أن كثريا ثن الصور   نصيب للاجاز فيوا  ،ازي نه َقَصَر الدِّ لة على ا ستعاال اجملإ

َثرَّة العانهة ، و تدل على قدرة األريب على اخللق أيضا ،ث  ذلك صور رائعة ِخصبة اخليال 
«2

. 

": نعيم اليايف " وهي عند      
» 

وكل قصيدة ثن القصائد وحدة كاثلة  ،واسطة الشعر وجوهر  

ت ثتعدرة هي َلِبَنات بنائوا العاا ، وكل َلِبَنة ثن هذ  اللبنات تشكِّل ث  َتْنَتِظُم يف راخلوا وحدا ،

أخواهتا الصورة الكلية اليت هي العال الهين نهسه 
« 3

. 

 ثن تشبيه: َأْعِني  هبا تلك األوجه البالغية  املعروفة  ،ليت  أتناوهلا يف رراسيت  ا والصورة     

اهتااثي ثن خالل حتليل اخلطاب الشعري الذي أنتجه و اليت ستكون حمور  ،واستعارة وكناية 

ورراسة الصورة  ،فدحاول أن أبرز مجاليات البيان العريب يف تلك الهترة  ، شعراء الغزوات

فالصورة الهنية القدمية بسيطة واضحة  ،القدمية ختتلف عن رراسة الصورة الهنية احلديثة 

ك ألن البيئة العربية كانت كذلك وحنن   و  عجب يف ذل ،   متيل إىل الغاو  و التعقيد

 .نطالب الشاعر بدكثر ممَّا شاهد وصوَّر 

وثن خالل ُثْبِدِعَوا وظروف حياته   ،وينبغي أن ننظر إىل الصُّورة ثن خالل عصرها وحضارهتا   

ا و  نطالبو, و خباصة القدمية ثنوا ،وعلينا كذلك أ َّ ُنَحاِّل النصوص الشعرية أكثر ثا تطيق 

فالدراسة النقدية   ُيْكَتُب هلا النجاح إ َّ  ،بابداع قيم شعرية ونقدية ُعِرَفت بعد زثان إبداعوا 

 .إذا انطلقت ثن النص نهسه وحافظت على حمليته

 :ا ستعارية يف شعر الغزوات ةالصور:أو 

 : ثهووا ا ستعارة لغة

 ، ِبعدِّها الوجه البالغي األهم  ،ارة ا ستع:األوجه البيانية  ثنإنَّ أول ثا نتوقف عند      

 : وسنعِر  قبل كل شيء حلدِّها اللغوي, لعالقتوا الونيدة بالصور الشعرية 

                                                           
1
 .8-1ص ا،6751 ،بعة الثالثةطال ،بريوت ، لس للطباعة والنشر والتوزي رار األند،الصورة األربية:ثصطهى ناصف  - 
 .499-417ص  ،الصورة البالغية عند عبد القاهر اجلرجاين: أمحد علي رمهان  - 2
3
  ا6754 ،رثشق ،ثنشورات وزارة الثقافة واإلرشار القوثي ،ثقدثة لدراسة الصورة الهنية: نعيم اليايف  - 

  79-17ص 
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هم يتعاورون : فان قول العرب فيوا  ،و ا ستعارة  ،واإلعارة  ،و أثا العارية  »" : األزهري" قال 

وبني ثا ُيررَّر   ،بني ثا يتررر ثن ذات نهسه  كدهنم أراروا تهرقة ثا ،و يتعوَّروهنا بالواو  ،الَعواري 

أعرته الشيء ُأِعري   إعارة :  تقول. وهو اسم ثن اإلعارة ،والعارية ثنسوبة إىل العارة :قال

: وثنه قوهلم  ،فدعار  إيا   ،و استعار  ثوبا ... استعرت ثنه عارية فدعارنيوا : و يقال .عارة و

 " : ا ازخبشر بن أيب " قال , كري ثستعار 

 َثرررررا إَذا ِثنخرررررر  حهيرررررَف كررررردن

  
 ثسرررررتعار كررررررٌي الرَّبرررررو كرررررتان

   
أنه اسُتعري فدسرع العال به ثباررة  رجتاع صاحبره : قو ن ، أحدمها ( ثستعار ) قيل يف قوله 

و تعاورنا  مبعىن واحرد    ورناتاستعرنا الشيء و اع: يقال  ،إيا  ؛ و الثاين أن جتعله ثن التعاور 

  .1»أي ثتداول : تعار مبعىن ثتعاور ثس: وقيل 

وثن خالل ثا سقته يف التعريف اللغوي  أريرد أن أشرري إىل العالقررة الريت ينبغري أن تتروافر           

و يوضح ابن األثري هرذ  العالقرة يف   . بيرن املعيرر واملستعري ،فوذا   يق  إ  بني نرفني ثتعارفني

كاملعرفرة  , ثن أحدمها إىل اآلخرر   -يف ا ستعارة  - املشاركة بني اللهظني يف نقل املعىن«: قوله

 .2»املستعار ثن أحدمها إىل اآلخر  ءبني الشخصني يف نقل الشي

 :ثهووا ا ستعارة اصطالحا  -1.1

فقد تنوَّع  ،مل يكن واضح احلدور على ثر العصور  ،ُألِهت بارئ ذي بدء أن ثهووا ا ستعارة     

ا استعرا  كل التعريهات البالغية ًو   يواين إذ ،ىل عصر و ثن عصر إ ،ثن ناقد إىل آخر 

وآليتورا للوصول  ،و حتديد بنيتوا  ،بقدر ثا يواين حماولة استخالص  ،لالستعارة عرب العصور 

وثن جوة أخرى بيان حدور متايزها عن  ،هذا ثن جوة  ،إىل إبرراز رورهرا يف التصوير الهين 

 .هة للصورة الهنيةاألوجه البيانية الباقية املؤلِّ

فانين أورر  ،ثتشعبة و ثعقَّدة عند بعض البالغيني  ،وملَّا كانت تعريهات ا ستعارة كثرية       

 . هذا التعريف ملا أملس فيه ثن ر لة شاثلة حلدِّ ا ستعارة عند كل ثن تعرَّ  لتعريهوا تقريبا

لعالقة  ،ي ُاستعال يف غري ثا ُوض  له أ ،  ا ستعارة ضرب ثن اجملاز اللغوي عالقته املشاَبوة -

" املتنيب " كقول  ،و ثر  قرينة ثانعة ثرن إرارة املعنري احلقيقري الذي وض  اللهظ له  ،املشاهبة 

 :وقد قابله ممدوحه و عانقه 

                                                           
1
 4/749 -لسان العرب : ورابن ثنظ - 

2
 ثطبعة ثصطهى البايب احلليب ،حتقيق حميي الدين عبد احلايد،املثل السائر،يف أرب الكاتب و الشَّاعر:ابن األثري  - 

 .6/119 ا،6717 ،ثصر ،و أو ر  
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 َنْحرررَوُ  الَبْحرررُر َثَشرررى َثرررْن َقررررْبِلي َأَر َفَلرررْم 

 

 اأُلْسررررُد ُتَعاِنُقررررُه َقاَثررررْتًَرُجررررال َ  َو

   

للاادوح يف ( ثشاهبة)ملا حتِال ثن  ،املستعالة استعاا  جمازيا( البحر ) إنَّ ا ستعارة يف لهظة 

والقرينة املانعة ثن إرارة املعىن ... كالقوة و ا تساع و اجلور الدائم و الكرا: ثعاٍن كثرية 

  .إىل البحر ( املشي ) احلقيقي هي نسبة 

 :ر الغزواتمناذج ثن التصوير ا ستعاري يف شع-1

لشاعر لصيدة قوث  :غزوة بدريف  ثا ورر: وثن أثثلة التصوير ا ستعاري يف شعر الغزوات    

يف ثعر  حديث الشاعر عن و،"تبلَّْت فؤاَرك يف املناا خريدٌة::"، اليت ثطلعواحسان بن ثابت

شبه  وأورثته األسقاا ،فوي خريدة حسناء ناعاة،حيث ،نيف حمبوبته اليت أرَّقته يف نوثه

وصرَّح " ثغر احلبيبة"الشاعر ثغر احلبيبة يف كثرة تبساوا بالبارر البساا ، حيث حذف املشبه

 .على سبيل ا ستعارة التصرحيية" البارر البساا"باملشبه به

وهي تدق جثث  ،واصها إياها بالرحى ،ويف قول الشاعر ثتحدثا عن هول احلرب وضرواهتا    

نه استعارة ثزروجة،حيث تصوير بدي  ضاَّ ،وهو"حنْتوم حرٌبن:"القتلى وتسحقوم رومنا رمحة

ثا "هشاا بشيء ثاري قابل للطحن كاحلنطة أو الُبّر،فحذف املشبه به شبه قوا احلارث بن

على سبيل ا ستعارة املكنية،جمسِّدا بذلك هول "فعل نحن"وترك  زثة تدل عليه،وهي ،"يطحن

وهي  -حىية أخرى شبه الشاعر احلرب بالرَّاستعار ةوق  احلرب على جيش الشرك،ويف صور

   -صورة ثقلدة ليس للشاعر فيوا فضل سبق،فكثريا ثا وررت يف أشعار اجلاهليني ممن سبقه

على سبيل " فعل نحن" زثة ثن لوازثهعلى  بقى على ثا يدل عليه أوأو" الرحى"حذف املشبه به

 .ا ستعارة املكنية

ارة هي جتسيد املعنوي يف صورته املارية لتقريبه ثن ووظيهة التصوير بوسانة ا ستع    

 وجعله حمسوسا ثرئيا،وتشخيصه حىت يغدو ثلاوسا تكار ترا  العني اجملررة،وهذا ثا، األذهان

عذوبة، فاحلرب مبا تهعله باملتقاتلني  والقصيد سحرا و ،والتصوير وضوحا، يزيد التعبري بالغة

وتطحنوم،ويف ذلك إثعان يف قوة التصوير وإيضاح  تسحق ثا يق  بني شقيوا، شبيوة بالرحى 

 .العبارة

قول حسان يف ثعر  حديثه عن السيوف البيض اليت أشورها املسلاون يف  ثن أثثلة ذلكو    

وجه األعداء،واليت صورها الشاعر نابضة باحلركة،وأعطاها صهة ثن صهات اإلنسان املقاتل 

ن، وكل ذلك عن نريق الصورة ا ستعارية املكنية م على افتكاك النصر ثواا كان الثاواملصاِّ
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حيث شبه الشاعر هذ  السيوف باملقاتل الشجاع املستايت يف نلب الشوارة والنصر،فحذف 

على سبيل الصورة " فعل َصاََّم"وترك ثا يدل عليه ر لة تغين عن حضور  وهو  ،"املقاتل"املشبه

 .ا ستعارية املكنية

أشاقك ثن أا  :"قصيدة أخرى للشاعر حسان بن ثابت اليت ثطلعواغزوة أحد،ويف  ث و        

فقد  وخباصة الصورة ا ستعارية ،يوظف الشاعر ألوانا كثرية ثن التصوير البياين، "الوليد ربوع

" الوصال"وهي احلبال املتينة، فحذف املشبه ،"املتينات"ث  حمبوبته بر "الوصال"شبه حسان 

ملتينات وذلك على سبيل ا ستعارة التصرحيية  وتقوا بالغة هذ  ح بلهظ املشبه به، وهو اوصرَّ

الصورة على ا رعاء حيث يض  الشاعر املشبه به ثقاا املشبه،مما يزيد املعىن قوة، والتعبري 

 .بالغة، والشعر بيانا وسحرا

الهرسان ثن الصحابة،وبطشوم بعدوهم،يصور حسان  ويف ثعر  حديث الشاعر عن شجاعة    

قتوم سيوف املسلاني وتركتوم كيف ثزَّ"سعد"و"عتبة"اة املشركني وصناريدهم  أثثال قتلى سر

وهي السيوف بديدي ، " البيض"ه أشالء ثوظها يف التعبري عن ذلك التصوير ا ستعاري، حيث شبَّ

ورثز  " املقاتل"حذف املشبه بهفويتركه جثة هاثدة، ،يصارع غرميه فيصرعه"املقاتل"الصحابة بر

 .على سبيل ا ستعارة املكنية"فعل َغارَرْت"ء ثن لوازثه إليه بشي

وأثنوا على ثا ُتحِدثه ثن أثر يف ، و قد نوََّ  البالغيون  مبثل هذا النوع ثن ا ستعارات املكنية    

اخلطاب الشعري ،ألهنا تضهي على اجلاار حركية وحيوية ،فيغدو بوسانتوا نانقا ثتحركا 

ف البيض، وهي أروات حربية جاثدة،استحالت يف التصوير البياين ميوج بالنشاط والقوة،فالسيو

احلركة، حبيث إن هذ  السيوف تركت مج  املشركني صرعى   حراك  ثقاتال له قدرة الهعل و

 .هلم، ثا أضهى على املشود احلريب الكثري ثن الشدة والبد 

قصيدته اليت وث   ك،كعب بن ثالوث  شاعر آخر ثن شعراء الغزوات ،،يضاأ غزوة أحدويف    

الدعوة اإلسالثية   يقل شدنا  ثن فرسان شاعر  هوو،"َعنَّا َوُروَنُوْم أ  هل أتى غسان :"ثطلعوا

هوا شعرهم لنصرة الدعوة اإلسالثية والرر على هجاء عن سابقه، ،أحد الثالثة الذين وَق

دائرة بني قوى احلق وهو يصف لنا ثيدان احلرب ال.ورعوته والذور عن رسول اهلل،املشركني 

حيث إنه شبه " فجئنا إىل ثوج  ثن البحر وسطه:"وبني قوى الشرك والطغيان قائال ،واإلميان

ثوج "وصرَّح بلهظ املشبه به ،"املعركة"ثيدان املعركة باملوج املتالنم ثن البحر ،  حذف املشبه

 .على سبيل ا ستعارة التصرحيية "البحر



 الصورة الشعرية يف شعر الغزوات

 

699 
 

وير البدي   ثن قوة ا رعاء، فاملعركة مل تعد جمرَّر قتال بل هي و  خيهى ثا يف هذا التص    

أشبه مبوج ثضطرب ثن البحر،كاا   خيهى على املتدثل ثا يف التعبري عن نريق الصورة 

 .ا ستعارية ثن إبراز شدة هول احلرب وضراوهتا

نبارهلم  عىنمب نغاورهم:قائالوميضي كعب يف وصف احلرب  الضرو  الدائرة بني املعسكرين،    

،وحىت يقرِّب صورة احلرب حىت تكار ثاثلة أثاا العيان يلجد الشاعر رة أي الكر يف احلرباالغ

بانسان جباث  الركض " املنية"شبه هحيث إن"جتري املنية بيننا:"إىل الصورة ا ستعارية املكنية

لى سبيل ا ستعارة ع" فعل جيري"وكنَّى عنه بدحد لوازثه، " اإلنسان" واجلري، فحذف املشبه به

وهذا ، "فرسا سريعة الركض"شيئا آخر غري اإلنسان، قد يريد " ريجي"وقد يريد بالهعل.املكنية

املشبه أقوى ثن األول، لعل يف حركة الهر  السريعة قوة يف خطف أرواح القتلى ثن املشركني 

 .اجلانبنيولعلوا صورة ثوفقة جتسد هول ثعركة ُأُحد، وثا سقط فيوا ثن قتلى يف صهوف 

وإن مل يكن الشاعر جمدرا لكون هذ  الصورة ثن الصور املتداولة يف أشعار ثن سبقه ثن     

كعب يف هذا التصوير على ثنوال سابقيه يف تشخيص صورة املوت   نسجاجلاهليني،وقد 

 .وجتسيدها

" َهاِرَها َنَتَوجَُّ َنْحُن ِثْن َأْظ  َو :"وعن احلرب وأهواهلا يوغل كعب يف الوصف والتصوير قائال   

ثتحدثا عن املنية اليت شبووا بالوحش املهتر  الضاري جباث  الهتك والبطش،   حذف املشبه 

 .على سبيل ا ستعارة املكنية" األظهار"وكىن عنه بشيء ثن لوازثه ،"املنية"به

ل أبو وهي صورة وإن مل تكن جديدة ثبتكرة، فقد تداوهلا ثن سبقه ثن الشعراء ويف ذلك يقو 

 :ذؤيب اهلذيل

 أظهارهرررررررا  أنشررررررربت املنيرررررررة إذاو

  
  تنهرررررر    متياررررررة كررررررل ألهيررررررت

   
إ  أننا نلاس فيوا كثريا ثن اإلحياء لتجسيد صرب الصحابة على األهوال واستااتتوم يف سبيل 

ووفائوم لنبيوم  ،وإخالصوم لعقيدهتم، ثستادين هذا الصرب ثن قوة إمياهنم برهبم  ،اهلل

 .الكرمي

يواصل كعب بن ثالك حديثه عن هذ  احلرب  ثن خالل وصهه لكثرة األسلحة املتنوعة ثن و    

،أي ُنعِال "فيكم َتُكرُّ اْلَقَنا" :سيوف بيض ، ورثاح هلا نعنات واسعة يف صدور املشركني، فيقول

فيكم الطعن برثاح حارة هلا نعنات سديدة ،ثوظها الصورة ا ستعارية املكنية، حيث شبه القنا 

وأبقى  على  زثة تدل عليه " الهار "هار  ثغوار يف احلرب يكثر الكر   حذف املشبه بهب

 .على سبيل ا ستعارة املكنية" فعل كرَّ"
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 "...وسائلة تسائل ثا لقينا:"ليت ثطلعواه قصيدت، يف كعب بن ثالك،وث  غزوة اخلندقويف     

التصوير ثن خالل الصورة ثوظها براعة  الشاعروروثا ث  وصف سالح املعركة، ميضي 

ة بالثوب ّعحيث شبه الدروع جباث  السَّ،.." ترانا يف فضافض سابغات:"ا ستعارية، حيث يقول

وصرح بشيء ثن لوازثه على سبيل ا ستعارة التصرحيية  ،"الدروع"الهضها ، فحذف املشبه 

 .وهي استعارة بديعة يف سياقوا تالئم وصف الشاعر للاقاتلني يف احلرب

ووهبوا شعرهم  ،وث  شاعر ثالث ثن شعراء اإلسالا الذين رفعوا لواء الدعوة عاليا    

بل جتاوزوا ذلك إىل التضحية ، روا قوافيوم فقط للذور عنوا لنصرهتا،والدفاع عنوا، فلم يسخِّ

، إنه عبد اهلل بن رواحة بطل غزوة ثؤتة  بالنهس والنهيس ، فكانوا بذلك شعراء و فرسانا

بعد استشوار زيد  ه يف يد  أثريا على اجلند بتكليف ثن رسول اهلل ضى وسيُهي َقوشويدها الذ

 .ار، رضوان اهلل عليوم مجيعابن حارثة وجعهر الطّيا

فيوا أسد  اليت يبكي " بكت عيين وحق هلا بكاها:"قصيدته اليت ثطلعواث  ويف غزوة ُأحد ،و    

خسارة  استشوار ان العقيدة ،حيث كان ، وفارسا ثغوارا ثن فرس  عم النيب اهلل محزة 

كربى ملعسكر اإلسالا ،وقد بكا  الشعراء بدثوع غزار، ورثو  بقصائد كثرية ثألى باحلسرة 

 .واألسى على فقدانه

وقد صور ابن رواحة شجاعة محزة وبسالته كدنه أسد اإلله ، فحذف املشبه، وصرَّح باملشبه      

هي ثشود يصور فيوا الشاعر إقداا الصحايب اجلليل به على سبيل ا ستعارة التصرحيية،و

على  قد أنلقه رسول اهلل ف ،واستااتته وثباته يف احلرب،وإن كان هذا اللقب ثشوورا

للتنويه  ،على خالد بن الوليد بعد إسالثه" سيف اهلل املسلول "محزة،كاا أنلق لقب 

 املؤزرويستحضر نصر املسلاني ، "بدر"بشجاعته،  يعور الشاعر ثذكرا املشركني هبزميتوم يف 

أتاكم :"حيث يعر  لصورة هول احلرب وشدهتا بكثرة القتلى يف صهوف جيش الشرك، فيقول

خيص لصورة شوهي صهة فيوا الكثري ثن احلركة، وهي ت،" اآليت"حيث شبه املوت بر ،.."املوت

على سبيل "  ل أتاكمفع"وترك ثا له صلة به،" اآليت"، فحذف املشبه  شيء ثعنوي هو ذياملوت ال

 .ا ستعارة املكنية

ثا يتباهى به، ويهخر به على املشركني فاننا نرا  " ُأحد"وإن يعوز الشاعر يف هذ  الغزوة     

وثا حلق باملشركني ثن خزي وصغار  ،بعض ثشاهد النصر والعزة "بدر"يستحضر ذلك ثن غزوة 

 .أثر برثي جثثوم يف قليب بدروثذلة، حىت أن رسول اهلل
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ز يف هجائه للاشركني على السارة يركِّ -كسابقيه ثن الشعراء الصحابة -وابن رواحة     

 وَشْيبة حىت تكون الصورة أوضح ،وُعْتبة ،أيب جول: والسراة ثن قريش وصناريدهم أثثال

 .وتكون أشد إيالثا على النهس

صرعوم املسلاون فُكبوا  وكيف،ي يستحضر الشاعر صورة قتلى قريش يف بدر وإثعانا يف التشهَّ    

أشالء رؤو  الشرك و ر الشاعر ذلك ثن خالل إبرازة وحقارة شدن، فيصوِّثذلَّيف على وجوهوم 

الذي نال ثنه أسد اهلل "عضه السيف الصقيل:"جثثوم املرثية يف ثيدان املعركة، فوذا َشْيبة قد

شيء ثاري  وهو ،سيف محزة "تركه صريعا رون حراك، حيث شبه الشاعرقد  و ،محزة

على سبيل " الهعل عض:" وهي ،وأبقى على قرينة تدل عليه، فحذف املشبه ، بالوحش الضاري 

 .ا ستعارة املكنية

ملا " شيبة"ح هنا مبوت مل يصرِّإذ  ،وهي صورة بديعة لطيهة فيوا الكثري  ثن اإلشارة واإلحياء    

السيف " عض"ى عن ذلك كله برّنولكنه ك،وكثرة إراقة الدثاء ، يف املوت ثن بشاعة املنظر 

 .الصقيل له

وعدنا أبا سهيان بدرا  ":ويف ثقطَّعته اليت ثطلعوا، " بدر اآلخرة"أو  "بدر املوعد"ويف غزوة    

، حيث شبوه بالشواب املنري جباث  اهلداية وكشف يبارر الشاعر إىل ثدح النيب ، " فلم جند

والقرينة املانعة عقلية، وذلك ،" شوابا "به به، وصرح بلهظ املش" النيب"الظلاة،فحذف املشبه

 .على سبيل ا ستعارة التصرحيية

يف أشعار الصحابة على أنه نور يستضاء به، أو هو كالشواب   وكثريا ثا ترر أوصاف النيب     

 .أو كالسيف الصقيل ،وهي تكار تكون صورة ثشتركة عاثة يتداوهلا شعراء الغزوات أو كالبدر

برراز  إظف شعراء قريش أيضا يف أشعارهم الصورة ا سرتعارية ملرا هلرا ثرن أثرر علرى       قد ول       

ويف  عبد اهلل برن الزبعررى يف غرزوة أحرد      ، ثا ورر عند ح الهكرة ، وثن أثثلة ذلكاملعىن وتوضي

وهو نرائر بررشخص أو    ،"الغراب"شبه  حيث،"َياُغَراَب الَبْيِن َأْسَاْعَت َفُقْل ":قصيدته اليت ثطلعوا

د بعرد  ُحر إنسان يتكلم وينطق،بل ُيْطَلُب ثنه نشر خرب اهلزمية اليت تكبَّدها املسرلاون يف ثعركرة أُ  

وأبقرررى علرررى شررريء ثرررن  "اإلنسررران"به برررهشرررامل فحرررذف، عصرررياهنم ألواثرررر الرسرررول  

 .على سبيل ا ستعارة املكنية"أمسعت ، فقل:الهعلني"لوازثه

ري ثن احلركة على املعىن، فالغراب وهو نائر أهنا تضهي الكث،وثن مجاليات هذ  الصورة       

 . إنسانا يسا  ويتكلم وينقل األخبار –الصورة ا ستعارية وبوسانة  –أبكم يغدو 

 ألنه ،البني غراب :قالوا حيث ،ا غتراب ت لهظةأخذ ثنه،و بالتشاؤا غالبا الغراب صَُّخ وقد
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 ثنه تشاءثوا ولذا ،يرج  ومل، هبفذ املاء إىل لينظر وجوه املَّ ،السالا عليه نوح عن بان

 :قالوا ثرتني نعب إذا فكانوا ،به يتشاءثون اجلاهلية أهل وكان،الغربة امسه ثن واستخرجوا

 مس  إذا عبا  ابن وكان ،ذلك اإلسالا أبطلوقد . خبري آذن :قالوا ،ثالثا نعب وإذا، بشر آذن

 .غريك إله و  ،خريك إ  خري و  ،نريك إ  نري   اللوم: قال الغراب

 جرى إذا عينه الوقت يف تهاؤً  يكون قد بالغراب التشاؤاأن « يرى األستاذ وهب روثية  و    

 على وكان" ُأُحد يوا" "الزِّبعرى بن اهلل عبد" قول ثن نسا  ثا حنو على األعداء بني ذكر 

 :يوثئذ الشرك

 فقرررررْل أمسعرررررَت الررررربنِي غرررررراَب يرررررا

  
 ُفِعرررررْل قرررررد شررررريئًا تنطرررررُق إمنرررررا

   
 شررررررودوا ببرررررردٍر أشررررررياخي ليررررررت

  
 اأَلسررررْل وقررررِ  ثررررن اخلررررزرِج جررررزَع

   
 سرررررارهتم ثرررررن الّنصرررررَف أخرررررذنا إذ

  
 فاعترررررردْل برررررردٍر َثيررررررَل َوَعررررررَدْلنا

   
 هبرم  مشاتتره  يعلرن  كارا  ُأحرد،  يروا  املسرلاني  ملصراب  وحبرور   غبطته يعلن الزِّبعرى ابنإن        

 ثرن  املشركون انتصف فقد باملسلاني، حّل ثا لريوا أحياء كانوا بدر يف املشركني قتلى أن لو ويتاىن

 فرريى  الغرراب  يسرا   فالشراعر  ،بردر  يوا ثال أن بعد بينواا امليزان اعتدل وبذلك ،املسلاني سارة

 .1»النعيب يف ا ستارار إىل باالغر هذا يدعو ولذا يسا ، ثا فيسّر  ألعدائه شؤا نذير فيه

، إ  أنه يؤثن بدن الدنيا فانيرة، وأن نعياورا زائرل،وإن    الرغم ثن أن الشاعر ثشرك باهللعلى و    

كان هذا املعىن قد تداوله الشعراء اجلاهليون وسبقو  إليه، وقد قال لبيد بن ربيعة  وهو شراعر  

 :فحل ثن أصحاب املعلقات

 َباِنرررُل اللَّرررَه َخررراَل َثرررا َشرررْيٍء ُكرررلُّ َأَ 

  
 َزاِئررررررُل َثَحاَلررررررَة َ  َنِعرررررريٍم وُكررررررلُّ

   
 :ا حتدث الشاعر عن صروف الدهر وتقلباته،يقولكا  

 ُكرررررررررلُّ َعرررررررررْيٍش َوَنِعررررررررريٍم َزاِئرررررررررلٌ 

  
 اُت الرررررررردَّْهِر َيْلَعررررررررْبَن ِبُكررررررررلّ  َوَبَنرررررررر

   

وظيهتروا تشرخيص    ،صرورة اسرتعارية ثكنيرة   " ِبُكرلّ  َيْلَعرْبنَ  الردَّْهرِ  َوَبَنراتُ  :"فهي قرول الشراعر   

" اإلنسران الالهري  "للعب واللوو،فحذف املشبه بهاملعنوي،حيث جعل الشاعر الدهر إنسانا له قدرة ا

                                                           
 احتار عن تصدر فصلية جملة،  العريب التراث لة،ثقال ثنشور يف جمتوظيف األسطورة يف الشعر اجلاهلي :وهب روثية   -1

 71-74ص.ا 4997 وحزيران آذار ، والعشرون الرابعة السنة ، 77 و 71 العدر رثشق، العرب الكتاب
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 .على سبيل ا ستعارة املكنية"الهعل يلعنب"وأبقى على ثا له شيء ثن خصائصه، وهو 

ويف حديث الشاعر عرن رور القرريض ووظيهتره يف اجملتار  العرريب آنرذاك،ويف ثعرر  رر  عرن         

 :شاعر املسلاني حسان بن ثابت يقول ابن الزبعرى

 اَن َعنِّررررررررري آَيرررررررررًةَأْبِلَغرررررررررا َحسَّررررررررر

  
 َفَقررررررِريُض الشِّررررررْعِر َيْشررررررِهي َذا اْلُغَلررررررلْ  

   

صورة استعارية ثكنية،حيث شبه " َفَقِريُض الشِّْعِر َيْشِهي َذا اْلُغَلْل :"فهي قول الشاعر     

فحذف املشبه به املاء، ورثز إليه بشيء ثن  ،باملاء جباث  إشهاء الغليل" الشعر"الشاعر القريض

وإىل .ويف الصورة إبراز ملكانة الشعر وأثر  يف نهسية اإلنسان اجلاهلي، "هعل ُيشهيال"لوازثه

 :يف قوله ذلك أشار حسان بن ثابت

 َهَجاَنررررررا َثررررررْن ِبرررررراْلَقَواِفي َفررررررُنْحِكُم

  
 الررررردَِّثاُء َتْخرررررَتِلُط ِحرررررنَي َوَنْضرررررِرُب

   
 

  والسريف  اللسران  برني  انحّسر  سروَّى  لقرد  ، ثلحوظرة  ثبالغرة  ثرن  التعبري هذا يف ثا خيهى و     

 احلرب يوا والرِّثاح بالسيوف الطِّعان ثهعول عن ثهعوهلا يقل   ،املنعة ثصارر ثن ثصدر فالقوايف

 .احلرب تلتحم حني الضربة بقوة كذلك يهتخر بل ، القوايف بذكر يكتهي   والشاعر

كيف  ة يف األرواح،ور  حديثه عن ثعركة أحد ، وثا حلق باملسلاني ثن خسائر فارحعويف ث     

جبثث املسلاني،حيث فصلت اجلااجم عن الرؤو ، وقطعت األكف  وجندها قريشثثَّل جيش 

واألرجل،وسقط هنالك سارة أشراف، وأبطال ثغاوير مل يوابوا ثن شدة وق  السيوف والرثاح 

مية اليت والسواا،وعلى ِغرار شعراء اإلسالا يركِّز شعراء الشرك يف إبراز صورة النصر على اهلز

حلقت بدبطال وفرسان املسلاني،وبالرغم ثن كوهنم أعداء إ َّ أنَّ ابن الزبعرى يعترف هلم 

 .اتَهنِصمُلبايف التراث األريب  وهذا ثا يعرف .بالبطولة والتضحية واإلقداا يف احلرب

ا وبوسانة الصورة ا ستعارية ميضي الشاعر عبد اهلل بن الزبعرى يف وصف ثا حدث يو        

 ثنه فيتوضد املاء ميسك ثنقور حجر:املورا  ، و"؟ُهُناِكَس ْنَث اَ َرْوامِل ِلفَس :"أُحد، حيث يقول

، يغدو شخصا عاقال ُيسدل عن ساكنه،وهي استعارة ثكنية أخرى وظَّهوا دُحُأ جببل ثوجور

الشاعر لتشخيص الشيء اجلاثد واملعنوي فيضحى حمسوسا ثلاوسا عاقال حياور وجييب 

 .سائله

ثن قتل ورثار،يقول الشاعر يف  ولوصف بد  املعركة وشدهتا،و هول ثا أصاب األنصار      
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 األشول عبد بين يريد:األشل اشتد،وعبد:القتل واستحّر، "واْسَتحرَّ الَقْتُل يِف َعْبِد اأَلَشْل":ذلك

التوهُّج  فحذف فقد شبَّه القتل بالنار جباث  ا شتدار و.الرروزن إلقاثرة اهلاء ،وحذف األو  ثن

 .ا ستعارة املكنيةسبيل على " فعل استحرَّ:"املشبه به النار،وترك ثا يدل عليه

وأفضرل أروات التصروير ملرا فيورا     ، عند النقار احملدثني ثن أمجل الصور  وا ستعارة املكنية      

 .فثن هاثش واس  يف الوصف وقابلية يف التصرُّ

 :ثشاهد املعركة قائال تصويرميضي ابن الزبعرى يف ، رى أخاستعارية ثكنية ويف صورة        

ر حو  املاء ِر، حيث شبه السيوف مبن َي "لْوَن َدْعَب ْموُهُلْعَت اًلَلِع ..ْمُوو هاَثُلْعَت ِدْناهِل وُفُيُسو "

للشرب جباث  النول ثن املاء للوارر،وثن الدثاء رثاء املسلاني لسيوف اهلند، فحذف املشبه 

ويف  .على سبيل ا ستعارة املكنية "علال بعد هنل "وأبقى على ثا يدل عليه، " اءحو  امل"به

 .الصورة إحياء قوي بكثرة القتل وتواصله ثرة بعد ثرة

ضرار برن اخلطراب ،وثر  غرزوة ُأُحرد أيضرا،ويف       ثن شعراء الشرك ، وهو آخر  شاعر  وث         

، ويف ثعرر  حديثره عرن اسرتعدار     "ْزَرى ِبورَا السُّرُودُ  َثاَبراُلُ َعْيَنْيرَك َقرْد أَ   :"قصيدته اليت ثطلعوا

قريش للحرب يوا أُحد،يوظِّف ضرار الصورة ا سرتعارية كاعاصرريه ثرن شرعراء قرريش ، وثرن       

 ْتَيررِوَقمبعررىن  استحصرردت، و" ُدَقررِحاْل ِو اُنَغْضرراأَل اَنررَنْيَب ْتَدَصررْحَتاْسَو:"أثثلررة ذلررك قولرره  

،حيث شبه الشاعر األضغان حمكاه  الهتل شديد كان إذا :حمصد حبل:قولك واستحكات،وأصله

احلبل احملصد "واألحقار اليت يف الصدور باحلبل املهتول جباث  القوة و التاكُّن، فحذف املشبه به

 .على سبيل ا ستعارة املكنية" الهعل استحصد"، وأبقى على شيء يرثز إليه وهو" أي احملكم

يف صورة ثارية حمسوسة " األحقار و األضغان"عنويوتكان بالغة الصورة يف جتسيد امل     

 .مما يزيد املعىن توكيدا والبيان سحرا ومجا 

ويشري يف عبارة أخرى يف وصهه للخيل الكرمية العتيقة اليت اثتطاها فرسران قرريش يروا          

 "ًةَواْلُجْرُر َتْرُفُل ِباْلَدْبَطاِل َشاِزَب" :ُأُحد يف كرِّهم على جيش املسلاني قائال

 جّرهرا  و ،أناهلرا  إذا ثيابره  رفرل  ثرن :ترفرل و تراق، الِع الكرمية اخليل أجرر،وهي مج :اجُلررو 

" اجُلررر "ر، حيث شبَّه الشاعر اخليل الكرميرة ضواث أي:ُشّزب أو شوازب مجعوا:شازبة ثتبخترا،و

ك ثا وتر" البطل"بالبطل املنتصر جباث  التباهي والتبختر بالثياب الهضهاضة، فحذف املشبه به
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 .على سبيل ا ستعارة املكنية" فعل ترفل"يدل عليه

 :بالغة الصورة ا ستعارية يف شعر الغزوات -1-1

 علم يف ثكانتوا وعظيم ، ا ستعارية بالصورة - وحديثوم قدميوم  - البالغيون اهتم لقد    

 البيانية وجهاأل على وقدَّثوها ، فضلوا ذكر يف أسوبوا وقد ، الباهر والتصوير الساحر البيان

 البالغيني أّن إّ  ، التشبيه على تقوا ا ستعارية الصورة ثبىن أنَّ ثن وبالرغم. األخرى

 بسيطة التشبيوية الصورة تكون بيناا ، عايقة ا ستعارية الصورة أّلن ، التشبيه على يؤثروهنا

 . وسطحية

  ثشاوثا  ثساوعا ، ئياحمسوسا،ثلاوسا،ثر يغدو حىت املعنوي يتجسد ا ستعارية بالصورة -

 .اللسان ويتذوقه ، األنف ويشاه ، األذن وتساعه ، العني وترا  ، اليد تلاسه ، ثذوقا

 إّ  عليه تّطل   ،خهيا للعيان الظاهر ويصري ، عقليا احملسو  يتحوَّل ا ستعارية وبالصورة-

 .والروح القلب ثكنونات ثن وميسي ، األنهس

 واألهنار والبحار ، واجلبال األر  يف احلياة فتّدب ، املاري صُيشّخ ا ستعارية بالصورة -

 أفراحنا تشاركنا ، باحلياة ثهعاة الطبيعة وتبدو ، والقار والشاس ، والنجوا والسااء

 .أحزانناو

 على تتضح بديعة لَّةُح يف اللهظ وتربز ، ووضوحا قوة املعىن ُتكسب أهّنا: خصائصوا وثن -

 .والهن واإلبداع والسحر لاجلاا ثعامل كل صهحتوا

 السحر و الروعرة كسبهيو، وضوحا املعىن زيدالتشخيص الذي ي قوة للصورة ا ستعارية

 ترا  وثرئيا ، اليد تلاسه ثلاوسا ، حمسوسا املعنويجيعل الشيء  والتجسيد الذي ،واجلاال

 .اللسان يتذوقه وثذوقا ، األنف يشاه وثشاوثا ، األذن تساعه وثساوعا ، العني

 ثن هي اليت اللطيهة املعاين ايَنِرُت  «:  أهنا" اجلرجاين القاهر عبد"  عند ووظيهة ا ستعارة 

 تعور حىت اجلساانية األوصاف فلطُِّت وهي ،العيون رأهتا حىت تَاسُِّج قد واكدنَّ،  العقل خبايا

 .1» الظنون إ  تناهلا   روحانية

 :ت الصورة التشبيوية يف شعر الغزوا:ثانيا   

                                                           
 .11 ص ،.ت.ر بريوت، املعرفة، رار رضا، رشيد حماد البيان،حتقيق علم يف البالغة أسرار, اجلرجاين القاهر عبد - 1
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 :التشبيه لغة  - 1

َشبَّْوُت هذا هبذا َتْشِبيًوا ، أي َثثَّْلُتُه َتْاِثياًل ، و الشِّبه  : " هو التَّْاثيل أو اْلُاَااثلة ، ُيَقاُل «

َثاَثَلُه وبينوم َأْشَباُ  ، أي أشياء :  امِلثل ، واجلا  َأْشَبا  ، وأشَبه الشيُء الشيَء:والشَّبه والشَّبيه

وا ، وُشبِّه عليه ، خّلط عليه األثر حىت ِاشتبه بغري  ، وفيه َثشاِبه ثن فالن أي يتشراهبون في

 .1»أشبا  

وثشتقاته ثالث عشرة ثرة" شبه " وقد ورر يف القرآن الكرمي لهظ 
2
. 

 .3چ ...ڇ  ڇ چ چ ڃچچ...  چ :ثنوا قوله 

 .4چ...ہ  ھ  ھ  ھ   ھ ...چ: وكذا قوله

 .5چ...ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳچ :وكذا قوله

املساواة : وثن ثعانيه كذلك. هو التاثيل وامُلااثلة :وخالصة القول فان ثعىن التشبيه لغة 

 . وا ستواء وكذا ا شتبا  مبعىن اإلشكال

 : حاالتشبيه اصطال -4.6

لقد أسوب علااء البالغة واللغة والنقد يف تعريف التشبيه ، وبيان حّد  ، وإن اختلهت هذ  

لهظا إ  أهنا َتُصبُّ يف اجملرى نهسه ، َوَتْخُلُص إىل ا تهاق ثن حيث املعىن ، وَسُدَقدُِّا  التعريهات

 . تعريها َأْزُعُم أنه يتهق ث  أغلبية التعريهات الواررة يف كتب البالغة ذات الصلة

إن التشبيه هو الد لة على ثشاركة أثر ألثر آخر يف وجه أو أكثر ثن الوجو  ، أو يف  «  -

بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غريها يف صهة أو : أو هو بعبارة أخرى . ثعىن أو أكثر ثن املعاين

، ثلهوظة أو ُثَقدََّرة ُتَقّرُب بني املشبه واملشبه به يف وجه  الكاف أو حنوها:، هي  أكثر بدراة

كالّنسيم  «و  » َسِةألهاظه كاملاء يف السَّال « :وثن األثثلة الواررة يف هذا اجملال قوهلم،» الشبه

 .»  كالعسل يف احلالوة «و»يف الرِّّقة 

 : هذ  الشواهد اليت ُقدِّثت للتاثيل على التشبيه فيقول" عبد القاهر اجلرجاين " ويشرح 

                                                           
1
 ."ش ب هر " ثارة :لسان العرب: ابن ثنظور  - 
2
 ت.ر.املعجم املهور  أللهاظ القرآن الكرمي ،رار األندلس للطباعة والنشر والتوزي  بريوت لبنان: اد فؤار عبد الباقيحم - 

3
 689النساء ، اآليةسورة  - 

 676 اآلية ، سورة األنعاا - 4
 9ا ية  ، سورة آل عاران - 5
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والتنافر ، فصارت كاملاء  عدا استغالقوا وبعدها عن الغرابة: يريدون بسوولة األلهاظ  «

يم الذي يسري يف البدن ، ويتخلَّل املسالك اللَّطيهة ثنه ، ويودي الذي ُيَسوَُّه يف احللق، والنَّس

إىل القلب روحًا ، وُيوِجُد يف الصدر انشراحا ، وُيهيد النهس نشاًنا ، وكالعسل الذي َيَلذُّ نعاه  

 .6 »َتُوشُّ النهس له ومييل الطب  إليه ، وُيَحبُّ ُوُروُرُ  عليه 

ا حني احلديث عن قصة التشبيه عند العلااء القدثاء وللتشبيه تعريهات كثرية ، سدعِر  هل

 .واحملدثني 

إن ثعظم التعريهات   خترج يف جوهرها وثضاوهنا عن ثثل ثا ذكرت سابقا  : قول الوخالصة  

وتربز ثاهيته بشكل أوضح ، أسوق هذ  الشواهد على سبيل . وحىت يتضح ثعىن التشبيه أكثر

 :ثارحا " نابغة الذبياين ال" املثال   احلصر ، وثنوا قول 

 َوالشَّْارررر السَّرررَااَحِة ِفررري َكررراْلَبْحِر َأْنرررَت

  
 اإِلْشرررررَراِق ِفررررري َواْلَبرررررْدِر ُعُلرررررو ا ِ 

   

السَّااحة وعلو املكانة وإشراق : فالشاعر قد َعِلَم بدن ممدوحه يتَّصف بصهات ثالث وهي 

ا ، فلم جيد يف السااحة ثا هو أوس  الوجه ، فدرار أن يزيد هذ  الصهات قوة وبياًنا مبثيالت هل

ثن البحر ، ويف الرِّفعة ثا هو أعلى ثن الشاس ، ويف الوضاءة ثا هو أشرق ثن البدر َفَضاَهاَها 

 .هبذ  املثيالت

 :  أربعة أركان ثن للتشبيه بدَّ و 

 وتوضريحه  إلبرراز   ترديت  الصرورة  عناصرر  وكرل  ، التشبيه يف األساسي الركن وهو:  املشبه -أ

 فهري . والتَّردثُّر  التَّردثري  عاليرة  فتكون واملتلقي املبدع بني املشاركة تتم وبواسطته ، هيئته جرالءو

 الصرورة  وتكرون  ،  الرسول على ويعور" ( هو" املستتر الضاري)  املشبه يكون السابق، حّسان بيت

 .بالغر  ييه الذي بالشكل وإبرازها ، وصهاته ثزايا  وتوضيح املشبَّه خدثة يف التشبيوية

 أن ويغلرب  ، املشبه متثيل هبا ُيرار اليت الصورة أو ، اآلخر التشبيه نرف وهو:  به املشبه – ب

 عليره  ركَّرز  ثرا  وهذا. املشبه يف ثنوا وأشور وأظور أقوى به املشبه يف الصهة أو الصورة هذ  تكون

 توضريحا  أكثرر (  املونرد  الصرقيل )  بره  املشربه  يرديت :  السرابق  حّسران  بيت ويف البالغيِّني أغلبيَّة

 .املشبه لصهات
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 وهري كاا ثلهوظة تكون وقد ، التشبيه نريف بني الصِّلة وهي:  التشبيه أراة – ج

 .ثلحوظة تكون كاا قد ،(  الكاف)  

 الذي اخلاص الوصف هو أو ، وإبراز  املشبه لتوضيح تديت اليت الصورة وهو:  الشبه وجه -ر

 تعبري حد على التشبيه ألن ذلك. أوالتخييل احلقيقة يلسب على فيه الطرفني اشتراك قصد

 مجي  ثن   ، كثرية جوات أو واحدة جوة ثن ، وشاكله قاربه مبا الشيء صهة «:"  رشيق ابن"

 أراروا إمنا"  كالورر خدٌّ"  قوهلم أن ترى أ . إبا  لكان كلّيًة ثناسبة ناسبه لو ألنه ؛ جواته

 .1»"كاائاه وخضرة وسطه صهرة ثن ذلك سوى ثا   ، ونراوهتا ، الورر أوراق محرة

 وأمساء حرفان: وهي ، وا شتراك املااثلة على يدل لهظ كل وهي ، كثرية التشبيه أروات و  

 : مها واحلرفان وأفعال

 .لبسانتوا األصل وهي الكاف 

كدّن زيًدا ) واألصل يف (  أنَّ) و(  الكاف) وهي عند أكثر العلااء حرف ثرّكب ثن (:  َكَدنَّ) -

لدخول اجلار وثا (  إْن)   ُقدِّا حرف التشبيه اهتااثا به ، َفُهِتَحت مهزة ( ِإنَّ َزْيًدا َكَدَسٍد( )أسٌد

للتشبيه على اإلنالق ، وهذا هو املشوور الغالب على ا ستعاال (  كدّن) و. بعد الكاِف ُجرَّ هبا

 .واملتهق عليه ثن مجوور النحاة

 ُيشتقُّ وثا( شبه) و( حنو) كلهظة ثعناها  ثا يف أو(  ثثل: )  وهي األمساء التشبيه أروات وثن

ُيشتقُّ  مما وسواها(  ُثَحاٍك ، ُثَضاٍ  ، ُثَشاِبه ، ُثَااِثل)  كر: املعىن هذا ُيؤرِّي وثا ، اْلُاَااَثَلة ثن

 .ثنوا

 وسواها(  ُيحاكي) و(  ضاهيُي)  و(  ُيضارع)  و(  ُيااثل) و( ُيشابه) و( ُيشبه:) وهي األفعال وثنوا

املعىن يف مياثلوا مما
2
. 

 وحذف إثباهتا أو األراة حذف باعتبار التشبيوية الصورة تساية على القدثاء البالغيون رأب

 :يلي كاا إثباته أو الشبه وجه

 .األراة فيه ُذكرت الذي التشبيه وهو:  املرَسُل التشبيه- 

                                                           
 6/484العادة، :ابن رشيق - 1
2
 699 ،ص ا 6759 األوىل، الطبعة لبنان، بريوت القلم رار ، لبالغةا علوا ،( ثصطهى أمحد)  املراغي -  
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 .األراة ثنه حذفت الذي التشبيه وهو:  املؤكَّد التشبيه- 

 .الشبه َوجه فيه ُذكر الذي التشبيه وهو:  املهّصل التشبيه- 

 .الشبه وجه ثنه ُحذف الذي التشبيه وهو:  امُلجَال التشبيه- 

 حبسرب  عليورا  يكرون  الريت  األحروال  هري  ، أربعة أنواع إىل التشبيه تقسيم ذلك عن ويترتب  

 : هري  األنواع وهذ .اآلخر وإبقاء أحدمها حذف أو ، ثعا حذفواا أو ، الشبه ووجه األراة إثبات

 .األربعة أركانه ُذكرت الذي التشبيه وهو التاا التشبيه ويساى:  املهصل املرسل التشبيه

 .الشبه وجه وحذف ، األراة فيه ُذكرت ثا وهو:  اجملال املرسل التشبيه -

 .الشبه وجه فيه وُذكر األراة ثنه ُحذفت ثا وهو:  املهصل املؤكد التشبيه -

 ووجره  األراة ثنره  ُحرذفت  الرذي  وهو ، البليغ التشبيه أيضا وُيساى:  اجملال املؤكد التشبيه -

 .الشبه

  فتنة أميا به وُفِتنوا عظياة عناية التشبيه والبالغيِّني النقَّار ثن القدثاء أوىل وقد   

 الشعرراء بعرض لدى اقترنت صياغته يف الرباعة إن برل ، قدمية فتنرة بالتشبيه فالهتنة «

 .1»نهسه الشعر َنْظم يف بالرباعة ، األوائل

 املعرىن  يزيرد  والتشبيه « عنه ا ستغناء ُياكن   حبيث وفضل شرف – القدثاء عند - وللتشبيه

 يسرتغن  ومل ، عليره  والَعَجرم  العررب  ثرن  املرتكلِّاني  مجي  أنبق وهلذا ، تدكيدا ويكسبه ، وضروحا

 شررفه  علرى  بره  ُيستدل ثا جيل كل وثن ، اجلاهلية وأهل القدثاء عن ءجا وقد ، عنه ثنوم أحٌد

 .2»نلسا بكل البالغة ثن وثوقعه وفضله

 :مناذج ثن الصورة التشبيوية يف شعر الغزوات-1

الرريت  حسرران بررن ثابررتة قصرريديف  غررزوة برردر،يف ، ثرراورروثرن أثثلررة ذلررك يف شررعر الغررزوات  -

إثعانا يف املبالغة  يف التصوير يوظف حسران يف قصريدة   و،"تبلت فؤارك يف املناا خريدة:"ثطلعوا

الغزوات الصورة التشبيوية وينوِّعوا،حيرث جنرد  يف هرذ  القصريدة يشربه ثغرر حمبوبتره كرثري         

لتبسم يف ملعانه باملسك املازوج  مباء السحابة،كاا شبوه كذلك باخلار القدمية املعتقة اليت هري  ا

 .تضارع را الذبيح يف محرته

                                                           
 الطبعة ،العراق ،،بغدار العلاي والبحث العايل التعليم وزارة ، والتطبيق البالغة:  البصري حسن وكاثل ثطلوب أمحد - 1

 .419 ص ، ا6754 األوىل،
2
 16 ص ، الصناعتني:  العسكري هالل أبو - 



 الصورة الشعرية يف شعر الغزوات

 

655 
 

 :الكثرة، فتوالت عند  ثرالث صرور تشربيوية    بالتكثيف و احسانا يف صور  البيانية ثولع ونرى    

وهرري كلرروا ثررن نرروع   ، ..."الررذبيح كرردا"أو..."عرراتق أو"... َسررَحاَبٍة، ِبَارراِء َتْخِلُطررُه َكاْلِاْسررِك

واحد،ويساى هذا النوع ثن التشبيه باملرسل اجملال، فوو ثرسل لذكر األراة، وجمال حلذف وجره  

 .الشبه

بل نرا  ينوع ثرن اسرتعااهلا،حيث   ، و  يكتهي الشاعر بتوظيف نوع واحد ثن الصور التشبيوة     

وفرار  ثن املعركة يوا بردر، وهرذا حردث ترارخيي     ،ي احلارث بن هشاا يوا الزحف ولِّإنه يصور َت

ة، حيرث  ا عن ذلك بالصرورة التشربيوية البليغر   شوري  يعرِّ  فيه برأ  ثن رؤو  الشرك ، ثعرًب

وهو نوع ثن التشربيه عارد فيره الشراعر إىل حرذف أراة       ،"جنوت ثنجى احلارث بن هشاا:"يقول

ويف هذا النوع ثن الصورة التشبيوية ، ثبالغة ، أو إغراق يف ارِّعاء أن  التشبيه، وكذا وجه الشبه،

ف وجره الشربه   املشبه هو املشبه به نهسه، َفَحْذُف األراة يوحي بتساوي الطرفني يف القوة ، وحذ

يدل على اشتراك الطرفني يف صهة أو صهات رون غريها، األثر الذي يوحي بدهناا ثتشراهبان يف  

 .كل صهاهتاا املناسبة ، ويهسح اجملال خليال القارئ بتصور هذ  الصهات

ة ملواجوة قوى َعَرْشوهي ُث ،ويف صورة تشبيوية أخرى يشبه الشاعر السيوف البيض يف ملعاهنا    

هو ،و" َكاْلَبْرِق َتْحَت ِظاَلِل ُكلِّ َغَااِا بيٌض :"قائال، والطغيان بالربق حتت ظالل الغااا  الشرك

 .كثر الشاعر ثن توظيهه يف قصيدة الغزواتتشبيه ثرسل جمال الذي ُي

وكعارة الشاعر حسان ،"عرفت ريار زينب بالكثيب:"وث  غزوة بدر، ويف قصيدته اليت ثطلعوا     

يشبه حسان  : توظيف الصورة التشبيوية يف أكثر قصائد ، فهي ثستول قصيدتهنرا  يكثف ثن 

وقد صوَّر تلك اآلثار املتراثية يف الرثال والكثبان  ، الورق يف بالسطور "زينب"آثار ريار حمبوبته 

باخلط املكتوب على الورق،وبالغة الصورة التشبيوية هنا تكان يف تصغري املشود ليحيط به 

 .الشعراء غري بدي  لكثرة ثا تعاور   وعبه،وهو تشبيه ثرسل جمال،وإن كان املعىناملتلقي ويست

"  اُءَروم ِحمجَع كدنَّ"واستعدارهم ملالقاة املسلاني ،املشركني جيش حّسان جتا  شبَّه لقد      

ألن وجه الشبه  ،للغروب، وهو تشبيه متثيل الشاس متيل حني أي الغروب ِجنح أثناء وذلك

راء يف ضخاثتوم وكثرة رك كدنه جبل ِحفجيش الشِّ،وليس ثن صورة واحدة ،رثتعدَّثنتزع ثن 

، ويعدُّ أعلى ررجة ثن صورة التشبيه البسيط  وانتشارهم على األر  املستوية ،ُعّدهتم وعدرهم

ألن الشاعر جيا  بني صورتني فدكثر،وينتقي يف وجه الشبه جزئيات ثعينة تربز صورة املشبه 

  .وح يف التصويرثر رقة ووضكبد



 الصورة الشعرية يف شعر الغزوات

 

657 
 

 الشجاعة يف "الغاب بُدْسد " بدر غزوة يف قريشا وافوا الذين املسلاني جيش شبَّه أنه كاا    

فاألسد   قتران املشبه به بالصهة املرار إبرازها" الشبه وجه " الصهة هذ  يذكر فلم ، واإلقداا

اة البالغة يف الشعر العريب وهذا ثن ق،بالشجاعة،وقد حيقق اإلجياز يف التصوير  ا ثقترٌنًفُعْر

 يزيد الذي اجملال املرسل التشبيه صورة سبيل على ،وهذا"البالغة اإلجياز:"،وقدميا قيل

 . وإحياًء غاوضا التصوير

 النهس ألن ، مجال ثن ذلك يف ثا خيهى و ،  الصور أو الصورة إرراك يف عناء جيد فاملتلقِّي     

 .وُيسر بسوولة تناله الشيء ثن أكثر ،وروية عناء بعد تناله الذي الشيء يف ثتعة جتد

ينتزع حسان ثعظم " أشاقك ثن أا الوليد ربوع:"ويف قصيدته يف غزوة ُأُحد اليت ثطلعوا     

وقد ُتركت بعد رحيلوا ثابتة باحلااا ، تشبيواته ثن بيئته احلسية، فحجارة أثايف ريار احملبوبة 

 .ل لذكر مجي  أركانهيف ا لتصاق باألر  ، وهو تشبيه ثهصَّ

يف غزوة بدر، وث  شراعر آخرر ثرن شرعراء الردعوة اإلسرالثية، وهرو كعرب برن ثالرك ،وثر                   

ف الشرراعر الصررورة التشرربيوية  وظَّرر ،"عجبررت ألثررر اهلل واهلل قررارر :"قصرريدته الرريت ثطلعوررا 

ة يف هراف  يف ملعاهنرا وبريقورا،وهي ثشررع    كاعاصريه ثن الشعراء، حيث شبه السيوف البيض اخِل

املشرتعلة، وهرو تشربيه ثرسرل      النرار  ثرن  هو القطعرة  و ثقبا  مج  ثقابيس، وجو  العدو ،كدهنا

 .جمال

ف يكثِّر " أ  هرل أترى غسَّراَن عنَّرا وروهنرم     :" ، ويف قصيدته اليت ثطلعورا يضاأ غزوة ُأُحد ث و     

ثرن توظيرف الصرورة التشربيوية، حيرث اسرتعال إحردى عشررة صرورة           كالشاعر كعرب برن ثالر   

 .ثؤكرد  ثرسرلة جمالة،وتشربيه ثهصرل، وتشربيه     وأربعرة تشربيوات   مخسةتشبيوات متثيل،:ثنوا

 إىل حتصريله  يف حيتراج  برل  بنهسره  بيِّنرا  أثررا  فيره  الشربه  وجه يكون   ثا هو التاثيل وتشبيه

 احلجرة  َشربَّوتَ  وقرد  ، الظورور  يف كالشراس  حجرة  هرذ  : كقولرك  ذلك وثثال « التدول ثن ضرب

 أو لرون  ثرن  أررت ثرا  جورة  ،ثرن  بالشريء  الشريء  ثضى ثا يف شبَّوَت كاا الظوور جوة ثن بالشَّاس

 .1» بتدول إ  لك يتم   التشبيه هذا أن تعلم أنَّك إ  غريمها، أو صورة
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 أو املعاين أعقاب يف جاء إذا « التاثيل وباألخص"  اجلرجاين القاهر عبد"  عند وهو         

 وأكسبوا  ُأبََّوة كساها ، صورته إىل األصلية صورها عن قلتوُن ، ثعرضه يف باختصار هي َبرزت

 القلوب ورعا  هلا النهو  حتريك يف ُقوَّاها وضاعف ، نارها ثن وشبَّ ، أقدارها ثن ورف  ثنقبة

 .1» وَشَغًها َثَحبَّة تعطيوا أن على الطباع ا،وقسروَكلًه ًةباَبَص األفئدة أقاصي ثن هلا واستثار إليوا

 يلوح  رىاحلْس جيف به:" لة الصورة التشبيوية التاثيلية ثا ذكر  الشاعر يف قولهوثن أثث   

حيث شبه صورة الناقة املاتلئة واملكتزنة حلاا وشحاا ،"املوض  التجار كتان  ح كاا صليبوا

وكان وجه الشبه ثنتزعا ثن ثتعدر،وإن كانت هذ  :بالقااش املزخرف، فشبه صورة بصورة 

الصورة التشبيوية ليس للشاعر فيه أي فضل سبق ،فقد تعاورها الشعراء ثن قبله، فجاءت هنا 

 .ثكرورة   إبداع فيوا

 الصروان  يف صراوت  كرل  و:" ة التاثيلية الثانية اليت أشار إليوا يف قولره ويف الصورة التشبيوي    

 نسرُجوا  ُأحكرم  الريت  الردرع  وهري :الصراوت حيرث يشربه   ،" ثتررع  املاء ثن هني ُلبست إذا  .. كدهنا

أو غريمهرا   أوثوبرا  كان ررعا الشيء فيه يصان ثا:والصوان صوت، هلا ُيسَا  فليس لقوا،ِح وتقارب

وغايتره تكربري   .ثراء  املالوء:أو كسرها وهو الغدير،واملترع النون بهتح:ويبالنَّحني يلبسوا الهار  

إحياء بلاعاهنرا  " هني ثترع:"صورة املشبه به يف عني املتلقي وذلك باستحضار ثا يالئاوا ثن بيئته

 .وقوهتا

 :ويف الصورة التشبيوية التاثيلية الثالثة يقول الشاعر       

 "  ررررريتري قرة يف اررصب رارررج     وارررررركدن اءرررربالهض تراها وخيل"  

با يف وهي ثقبلة وثدبرة يف فضاء املعركة باجلرار هبَّت عليه ريح الصَّر ،يشبه الشاعر  هنا اخليل 

ويف هذ  الصورة إحياء هبول املعركة وكثرة الهرسان،ووجه .الشديد ،فوو يتريَّ  ذهابا وإيابا ّرالَق

 ." ثكان، حركة:"رالشبه هنا ثنتزع ثن ثتعدِّ

ألن الشاعر يلتاس فيه أرق التهاصيل وأصغر  ،والتاثيل ثن أشرف أنواع التشبيه وأمجله     

 . يه لهجلِّاجلزئيات فيجاعوا ويربزها يف صورة ثبتكرة تقرِّب املعىن للقارئ وُت
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... كدهنم ثوجعني راعاِس راحوا و :"ويف الصورة التشبيوية التاثيلية الرابعة يقول الشاعر    

حاب ملني جبروحوم بالّسدوفرارهم ثسرعني ثت،وهو يصوِّر إربار املشركني عن احلرب ،.."جواا

قوم يف وقد بدَّرته الرياح، وهو تشبيه جيسِّد هزمية املشركني وتهرُّ،الرقيق الذي   ثطر فيه 

ا أشبه ثا جيش يولِّي الدبر ثسرعا ثتدمل:"احلرب،وهو تشبيه صورة بصورة ثنتزعة ثن جزئيات

 ."يكون بسحاب بّدرته الريح

 أسور.. ورحنا وأخرانا بطاء كدننا:"ويف الصورة التشبيوية التاثيلية األخرية  يقول كعب     

وهو تصوير بدي  عن نريق تشبيه التاثيل ،يعاد فيه الشاعر إىل ، " لَّ على حلم بيشة ُظ

ه الشعرية وررور  على شعراء تشبيه صورة بصورة، وكثريا ثا يقابل الشاعر يف ثعارضات

املشركني صورة بصورة، صورة انكسار املشركني وهزميتوم وثذلتوم بصورة النصر والغلبة جليش 

وهو تصوير " ،"وراحوا سراعا ثوجعني:"الصحابة واملسلاني، وثن أثثلة ذلك قول كعب بن ثالك

ترحنا يف خيبته، وحال حال جيش الشرك جير أذيال اهلزمية ث :رائ  جيسِّد حالني ثتناقضتني

سد وقد ظهر بعدو  مبا ظهر األ ،جيش اإلسالا املنتصر الواثق بنهسه، يعور ثابتا ثطائنا

 .بهريسته

هوا كعب بن ثالك يف هذ  القصيدة التشبيه وثن أنواع الصور التشبيوية األخرى اليت وظَّ     

وهو يصف بيئة الصحراء املرسل اجملال،وقد استعال أرب  صور ثنه، وثن أثثلة ذلك قوله، 

 كدن أعالا و صحار:" واجلبال والغبار وثا فيوا ثن احلياة املتوحشة، القاحلة والهيايف الواسعة 

وقوله يف ثوض  آخر ثن ،" و كونوا كان يشري احلياة تقّربا:" وقوله" ثتقط  نق  قتاثوا

رة بني املعسكرين وهو يصف شراسة احلرب الدائ،" ثصرع خشب كدهنم سراهتم تركنا:" القصيدة

لون فيوم القتل، وكيف تركوهم عِاوكيف خيتار فرسان اإلسالا سارة قريش وصناريدهم فُي

 .صرعى كدهنم ُخُشب  روح فيوا

وفيه .وترغيب يف اإلقبال على الشوارة ونصرة الدين ويف هذ  الصورة التشبيوية حثٌّ      

ثرسل جمال يربز فيه كعب بن ثالك تشبيه " يتوزع ثاؤها ثزار عزاىل فروعوا كدن:" قوله

وثا يسيل ثن رثاء بِقربة املاء اخلرقاء وثا  ،وصف الرثاح والطعنات الواسعة املوجوة لألعداء

 .يسيل ثنوا ثن ثاء
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وهو تشبيه ثهصَّل لذكر مجي  األركان،حيث شبه  ،"َتَلهَُّ  َناٍر َحرُّ َذَكاَنا َكَدنَّ:" ويف قول الشاعر    

ر احلرب حبرِّ النار يف اللهح والله ، وخيتم الشاعر صور  التشبيوية بتوظيف الشاعر إذكاء نا

حيث شبه الصحابة "َحرَّ  النَّاُ  َيتَِّقى ِشَواًبا َوُكنَّا:" التشبيه املؤّكد  حمذوف األراة، يف قوله

 .بالشواب يف اتقاء النا  حّر 

رعاء بدن املشبه هو عينه املشبه به و  خيهى ثا يف هذا التشبيه ثن قوة ووضوح ملا فيه ثن ا   

يف الصهة اليت يريد الشاعر إبرازها،وهي صورة ثوفَّقة جتا  بني صورتني، لهح الشواب وإنارة 

 .الدَّرب ملن يلتاس اهلداية والرشد

وقد نوَّع الشاعر صور  التشبيوية ثن تشبيه متثيل إىل التشبيه املرسل اجملال إىل التشبيه   

 .تشبيه املؤكَّد املهصَّل إىل ال

ميضي " و سائلة تسائل ثا لقينا :"غزوة اخلندق، ويف قصيدة لكعب بن ثالك اليت ثطلعوا ث و    

الشاعر يف توظيف الصورة التشبيوية وبكثافة، شدنه يف ذلك شدن شعراء الغزوات ثبالغة يف 

وأرار ، "كغدران املال َتَراَنا ِفي َفَضاِفَض َساِبَغاٍت :"التصوير وإثعانا يف الوصف ،حيث يقول

 الدروع ،شبه سابغا واسعا كان فضها ،إذا ثوب:،وتقول فضها  مج  بالهضافض الدروع وهي

 كاثلة:لشعرية،وسابغاتا للضرورة الياء حذف ولكنه"فضافيض:"يقول أن حقه ثن بالثياب،وكان

بة،وهو تشبيه دران املتأللئة يف األر  الرحر ثشود الهرسان يف رروعوم مبشود الُغتاثة،فصوَّ

حيث ،"اكدن ُأْسدا شوابكون حتاي العرين :"ثرسل جمال،ويف صورة تشبيوية أخرى يقول الشاعر

حيث وض  ،وهي األسلحة املتشابكة يف أيدي املتقاتلني باأُلْسد حتاي عرينوا ،شبه الشوابك 

 .املشبه ثوض  املشبه به 

 ذلك ر لة قوية يفن ثرتبة املشبه وويف ذلك قوة ارعاء يف الوصف حيث يصبح املشبه به رو    

كثر بطشا وفتكا وضراوة حني تداف  عن عرينوا وِحاى أألن األسور تكون  ،يف التشبيه

  به ثشبوا املشبه ُجعل حيث بليغ تشبيه وهو .أشباهلا،ونوع هذا التشبيه ثرسل جمال ثقلوب

 البالغة وِلعلااء. هالتشبي نرفا فيه ُعكس وقد وأظور أقوى فيه الشبه وجه أن بارِِّعاء

(  األصول على الهروع غلبة" ) جىن ابن"  مسَّا  فقد ، التشبيه ثن النوع هلذا خمتلهة تعريهات

(  التشبيه عكس" ) اجلرجاين القاهر عبد"  مسا  كاا ،(املنعكس التشبيه" ) العلوي"  ومسَّا 
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 قوله يف ، الكرمي القرآن يف ورر ثا ذلك أثثلة وثن(.  والعكس الطرر" )األثري ابن"  ومسَّا 

 ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:تعاىل

 .1 چ... ٺٺڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹٿ ٿ  ٿ

ا هلا َرمِل ،الصورة التشبيوة اإلسالثية شدهنم شدن شعراء الدعوةو قد وظف شعراء الشرك       

ن شعراء شاعر ث غزوة بدر،وث  ورر يف ثا :ثثلة ذلكأثر يف بيان وتوضيح املعىن وثن أثن 

كان و ، كان عدوا لدورا لإلسالا واملسلاني،يتعرَّ  هبجائه املقذع لرسول اهلل، وقد الشرك 

وذلك قبل إسالثه يف فتح ثكة،إنه عبد ،لسان حال قريش يف الرر على شعراء الدعوة اإلسالثية 

 ." هوثاذا حول ٍرْدَب ْنَع اَذثَا :"اهلل بن الزبعرى السواي، ويف قصيدته اليت ثطلعوا

الشاعر التصوير البياين بكثافة كشعراء عصر  ثن  ، يوظِّفقتلى بدرعلى ويف ثعر  بكائه       

استعارة وتشبيه وكناية اليت كانت ُتَعدُّ جوهر الشعر العريب القدمي ولبِّه، فهي حديثه عن  

 :ثصرع صناريد قريش وثن بينوم احلارث ،الذي ميدحه الشاعر قائال

 وجُورررررُه َيرررررربُق ُ الهيَّرررررا احلرررررارَث و

  
 اإلْظرررررراَلِا ليلررررررَة َجليرررررراًِّ َكالبررررررْدر

   
اجلاال، ولعلَّ الشاعر  فوو يشبوه بالبدر يف اإلشراق،وهي صورة ثتداولة يف وصف احلسن و

وخصََّصه ليلة ،" البدر"يضهي على الصورة التشبيوية املزيد ثن اإلشراق حني فصَّل يف املشبه به

أكثر بريقا وملعانا،وإىل  ذلك يشري الشاعر العباسي أبو فرا  وحينوا يكون القار ، اإلظالا

 :احلاداين قائال

 جررررردُُّهم َجررررردَّ ِإذَا َقرررررْوِثي َيرررررذُكُرِني

  
 البرررردُر ُيْهَتَقررررُد الظَّْلَارررراِء اللَّْيَلررررِة ويِف

   
 .وهو فوق هذا كله كرمي ،جوار،كثري العطاء،وهو تشبيه ثهصَّل لذكر مجي  أركانه

اصي بن ثنّبه ،وهو كذلك ثن سارة قريش و أبطاهلا، ويصهه بدنه صاحب قوة   يذكر الع    

حيث شبوه يف ،"والَعاِصَي بَن ُثنّبه َذا ِثرَّةٍِ:"وبطش،كاثل األوصاف،نويل ثاجد   يعتور  نقص

 .ِثرَِّته وقوته بالرُّثح التايم الذي  عيب يف فيه، وهوتشبيه ثؤكد حلذف األراة
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ورة هنا يف حذف الشاعر ألراة التشبيه وذلك حتقيقا ملزيد ثن ا رعاء وتكان مجالية الص     

القوة والكاال واخللو ثن "وهي يف اتصاف املشبه بالصهات اليت انتقاها الشاعر يف املشبه به،

 .هدف الشاعر وراء ذلك هو إبراز رور وثكانة هذا القتيل ولعلّّ، " العيوب

ويف ثعر  ،"َياُغَراَب الَبْيِن َأْسَاْعَت َفُقْل:" نية اليت ثطلعواوث  قصيدته الثا،"ُأحد:"ويف غزوة     

ررِّ  على حسان بن ثابت،ثربزا روح التشهي  يف قتلى املسلاني،وأخذ قريش ثدرها ثنوم انتقاثا 

لقتالهم يف بدر،وقد بالغ الشاعر يف وصف ثا حلق جبند املسلاني ثن البطش هبم والتاثيل 

فاحلجل نائر ثعروف  ،ملاريةاا هذ  الصورة ثن بيئته د ثستِا ،كاحلَجلجبثثوم،فوو يشبه هاثوم 

 .تشبيه جمال ثرسل" وهاا كاحلجل"يف شبه اجلزيرة العربية،ويف قول الشاعر

 املشي ثن ضرب:الرقصو، " ْلَباجَل و يِفُلْعان َياحلهَّ َصَقا َرًصقَُّر :"ويف قوله يف القصيدة نهسوا 

، وهو تشبيه بليغ ،ثن باب إضافة املشبه إىل املشبه به،والصورة الّنعاا صغار: هَّاناحل ،و السري 

 .ليس فيوا أرىن ابتكار لكوهنا ثستوحاة كباقي الصور ثن بيئة الشاعر

ويف  . ختيار  لصغار النعاا املقترنة يف الد لة بالغباء واجلنب ولعله ُوفِّق يف هذ  الصورة    

خرجت له اثرأة على رأ  ،حني للحجاج كالثه اًوثوجِّ حطان بن عاران ىل قولإذلك إشارة 

 اج فرَّوقد ناوشته واشتبكت ثعه شورًا كاثاًل وحني  قاها احلجَّ ،اخلارجية "غزالة"رجاهلا امسوا

فلاا رآ  الشعراء عابوا عليه كالثه وقت السلم  ،وقد رخلت عليه الكوفة،ثن وجووا واختبد 

 :ء وتبجحه   نكوصه وقت احلرب واختبا

 ٌَنعاثرررررٌة احلرررررروِب ويف َعلررررريَّ َأَسرررررٌد

  
 الصَّررررافِر صررررهرِي ِثررررن جتهررررل َربررررَداُء

   
 الررررَوَغى يف غزالررررٍة ىلإَ برررررْزت َهررررالَّ

  
 ِ َنرررراِئر َجَنرررراَحي يف قلُبررررَك كرررراَن َبررررْل

   
ويف  ،"َحيِّي الديَّاَر َثَحا َثَعاِرَف َرْسِاَوا:"وث  غزوة اخلندق،وقصيدة ابن الزبعرى اليت ثطلعوا     

 ِةَلْهَغ يِفَ راَرَب يِدالسَِّك.. ٍبْوَلَس َرَرأْجَو "عن وصف الهر ،يقول ابن الزبعرى هثعر  حديث

الذئب، فالشاعر يشبه اجلوار قليل الشعر بالذئب يف  :والسلوب مبعىن الطويل ،والسِّيد، " اِبقَّالرُّ

لصورة التشبيوية بسيطة كوهنا املباررة يف الكرِّ حني الغهلة، وهو تشبيه ثرسل ثهصل،وإن كانت ا

 .ومل تكن ثن ابتكار خياله، ثن بيئة الشاعر  ثستوحاًة
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ومها ثن قارة ، ويف وصهه لُعَيْينة بن احلصن الهزاري قائد غطهان، وأيب سهيان بن أثية     

السيِّد ا هو ْروالَق، " ِنْيَرْدالَبَك اِنَثْرَق :"جند الشرك يف غزوة اخلندق، يقول ابن الزبعرى عنواا

وثن  ،يف قوثه،حيث يشبوواا الشاعر بالبدرين، ومها الشاس والقار لكوهناا ثن َسراة قريش

 .أعياهنا وشجعاهنا،وهو تشبيه ثرسل جمال حذف ثنه وجه الشبه

ىل حد بعيد يف هذ  الصورة حني ندى بنهسه تشبيه ممدوحيه باجلاال إوقد ُوفِّق الشاعر     

ئر واجلواري و  يليق بالصناريد الشجعان، وإمنا قصد ثن وراء واحلسن وهو وصف يليق باحلرا

 .ذلك اإلقداا وحسن الكرِّ

ا ْوورَثر  ،د، وث  شاعر آخر ثن شعراء الشرك الذين رافعوا بشرعرهم عرن قرريش   ُحويف غزوة ُأ    

َرى ِبَورا  َثاَبراُل َعْيَنْيرِك َقرْد َأزْ   :"فرساهنا وأبطاهلا،وهو ضرار بن اخلطاب،ويف قصيدته اليت ثطلعوا

ليجعل شعر  أكثر توضريحا،وثن أثثلرة ذلرك     ،يوظف الشاعر الكثري ثن الصور التشبيوية ،"السُُّوُد

ر هونرا يقصرد هبرا    ْرواجُلر ،"ُرَؤُتر  اِهِرْيَسر  يِف ٌأَدِحر  ورا دنََّك ...ًةَباِزَش اِلَطاألْبِب ُلُفْرَت واجُلْرُر :"قوله

دأ الطيررور وشرروازب مبعررىن ضررواثر، واحِلرر ل مبعررىن تتبختررر، الكرميررة ،وترُفررالِعترراق اخليررل 

الهنرا  َيفق،وقد شبه الشراعر اخليرول الكرميرة العتيقرة الضراثرة يف ثَ     الريث والرِّ :املعروفة،وتؤر

الشاعر   ىوتر. وتبخترها يف ثيدان احلرب بطيور احلدأ يف سريها البطيئ،والتشبيه ثرسل ثهصل

 .ف ثن توظيهواُينوِّع استعااله للصورة التشبيوية ، ويكثِّ هنا 

يشربوه  حيرث  د ، ُحر ويف ثعر  حديثه عن شجاعة أيب سهيان وقيارته لقرريش يف ثعركرة أُ       

 " َكدنَُّه َلْيُث َغاٍب َهاِصٌر َحرِررُ :"باألسد الشجاع يف غضبه جباث  الشجاعة والبطش،ويف ذلك يقول

 .وهو تشبيه ثرسل جمال

و كيف أْررْتوم قريش صرعى يف ثيدان  ،دُحويف ثعر  حديثه عن قتلى املسلاني يوا ُأ    

باملعز أعيا  " األر " يشبووم الشاعر وهم على هذا احلال، وهم ثلقون على اجلديلة املعركة،

 .شدة الربر،وهي صورة ثستوحاة ثن بيئة الشاعر املارية،وهو تشبيه ثرسل جمال

 ةسريَّ يف أشرعار الغرزوات حِ  وثا ميكن أن نلحظه يف هذا الباب أن ُجرلَّ الصرور التشربيوية الرواررة     

 .بسيطة ثستوحاة ثن بيئة الشعراء املارية البعيدة عن كل عاق وخيال وجتريد
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 :الصورة الكنائية يف شعر الغزوات :ثالثا

 :ثهووا الكناية عاوثا -1

عبري ذاته تعبري بليغ وأمجل ثن التَّ خذ شكل الصورة الكنائية هو حبدِّالتعبري الذي يتَّ إنَّ       

 (ى عنهكنَّامُل )عبري جيعل املعىن الثاين خذ  الكناية يف التَّشكل اجلالة الذي تتَّ ملباشر ، وإنَّا

باإلضافة إىل األوجه  ، وحتتهظ الكناية .ثن خالهلا خمتهيا وراء صورة   نصل إليه إ َّ

 .بقياة خاصة نظرا ملا تتات  به ثن خصوصيات مميزة، البالغية األخرى 

ا الصورة ا ستعارية ، فدوضحنا ثاهيتوا وخمتلف أقساثوا ، ورورها يف إبراز املعىن يف ت بنلقد ثرَّ

أنواعورا   احلرديث حرول  لنا فيورا  وفصَّر ،ت بنرا الصرورة التشربيوية    وثررَّ  . صورة ثستجدة نريهة

ها ن حردَّ وحناول أن نبريِّ ،نقف عند الكناية  وثن الواجب أْن، ورورها يف يف توضيح املعىن وتوكيد 

 .ابةونربز رورها يف إبراز املعىن وتصوير  يف قوالب تعبريية جذَّ،ر أقساثوا عدِّون

 :الكناية لغة - 1.1

عن كذا بكذا ، إذا تركت التصريح به   يُتنََّك، و يِنْكى َيَنو ، أو َكُنْكى ، َيهي ثصدر كنَّ        

أبو عبد "  : الكناية ، فقولنانية يف ر ، وبذلك تدخل الُكستُّة املعىن ثن التَّفالكناية ثشتقَّ

  .. .عبد اهلل أو إبراهيم: ثثال  فيه إخهاء لالسم احلقيقي ، قد يكون ثثال " الرمحن 

: "للهريوز أباري ( " القاثو  احمليط ) وجاء يف         
»
( كنوت)أو ( كنيت)الكناية ثصدر لهعل  

و تكلات بشيء أررت غري ات مبا يستدل عليه ، أتكلَّ... كنيت بكذا عن كذا : ول رتق
«1

. 

 :اصطالحاالكناية  - 1.1

 :يف تعريف الكناية اصطالحا ( املعجم األريب  )جاء يف     
»
رار به ثا يستلزثه رالكناية لهظ ُي 

 .2»ستنتج ثنه ، ث  جواز إرارة املعىن الظاهر نهسه هظ ، وُيذلك اللَّ

هقة ثعىن ن التعريهات املختلهة لهظا ، املتَّوباثكاين أن أورر تعريها للكناية ، أزعم أنه يقترب ث

نلق ، وأريد به  زا فالكناية لهظ ُأ:"اليت ذكرها علااء البالغة القدثاء ، واتهق عليوا احملدثون

 ".ثعنا  ، ث  جواز إرارة ذلك املعىن

 

                                                           
 (ا ن ك)ثارة ، القاثو  احمليط : باري أالهريوز  - 1
 .441ص  ،املعجم األريب : جبور عبد النور  - 2
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 عبد" وعايدهم البالغة علااء شيخ ث  وضوحا أكثر ويبدو ، يتبلور الكناية ثهووا بدأ لقد    

:هي الكناية أن إىل ذهب الذي" اجلرجاين القاهر
 »
 فال ،املعاين ثن ثعىن إثبات املتكلم يريد أن 

 به فيوثئ الوجور يف وِررفه تاليه هو ثعىن إىل جييء ولكن ، اللغة يف له املوضوع باللهظ يذكر 

 كثري) و ،اثةالق نويل يريدون(  النجار نويل هو: )  قوهلم ذلك ثثال ، عليه رليال وجيعله إليه

 هلا خمدوثة ثترفة أهنا واملرار، (  الضحى نؤوا: )  املرأة ويف ، الِقرى كثري يعنون(  الِقدر رثار

 .أثرها يكهيوا ثن

 إليه توصلوا ولكنوم ، به اخلاص بلهظه يذكرو  مل ثعىن – ترى كاا – كله هذا يف أراروا فقد   

 إذا  القاثة أن ترى أفال. كان إذا يكون أنو ، الوجور يف يررفه أن شدنه ثن آخر ثعىن بذكر

 يكهيوا ثا َلوا ، ثترفة املرأة كانت وإذا ؟ القدر رثار كُثر الِقرى، كُثر وإذا ؟ النجرار نال نالت

؟ الضحى إىل تناا أن ذلك رِرف ، أثرها
«1

. 

 يدعو يالذ الغاو  ثن وشيئا ، اخلهاء ثعىن حتَال الكناية أنَّ نلاس ، التعريف هذا وثن     

 .الصورة لعاق يصل حىت والعقل الهكر إعاال إىل املتلقي

 وثدلول ، املقصور يكون   وغالبا ، القريب املعىن وهو: أول ثدلول:  ثدلو ن الكناية ويف    

 .املقصور هو يكون ثا وغالبا املعىن بعيد:  ثان

 ": ربيعة أيب بن عار"  قول ذلك أثثلة وثن

 َفَضرررررْحَتِني:  اْلَبَنررررراِنِب َوَعضَّرررررْت َوَقاَلرررررْت،

  
 َأْعَسرررررُر َأْثرررررُرَك َثْيُسررررروٌر اْثرررررُرٌؤ َوَأْنرررررَت

   

 املردلول  وهرو  ، فعرال  اخلروف  عرن  كناية(  بالبنان عضت:  ) قوله يف هي البيت هذا يف فالكناية

 وهرو  بعيرد  ، لرألول  ثرالزا :  ثران  ثدلول وهلا ، الشاعر يقصد  مل الذي القريب املعىن أي: األول

 .واألسف اهلل  عند يكون ثا عارة(  البنان عض. ) فانَّ املقصور

" : اجلرجاين القارر عبد"  ويرى
»

 يدل املعىن هذا وأن ، ثعىن على يدل الكناية يف اللَّهظ أنَّ

املعاين على املعاين ر لة ثن إذا فوي  ، الكناية ثن املرار املعىن على
«2

. 

" :  القاهر عبد"  يؤكد كاا
»
 رلريال  جتعلره  الرذي  األول املعرىن  يكرون  أن بالغةال شروط ثن أنَّ 

 وبينره  بينرك  ُيسرهر  ، بواسرطته  ثستقال ، ر لته يف ثتاكِّنا وبينه بينك وسيطا الثاين املعىن على

اللَّهظ حاقِّ ثن فواته أنَّك إليك ُيخيَّل حىت ، إشارة أبني إليك وُيشري ، سهارة أحسن
«3

. 

                                                           
 حماور حماد رضا، رشيد ادحم عبد ، حماد حتقيق ، اإلعجاز ر ئل اإلعجاز، ر ئل:  اجلرجاين القاهر عبد - 1

 81ص.6756 بريوت، والنشر، للطباعة املعرفة رار الشنقيطي،
 499املصدر نهسه، ص -2
 499املصدر نهسه، ص -3
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 ": هرثة ابن"  قول ، ذلك على ثثا "  القاهر عبد"  ويورر

 َوَ  ِباْلِهَصرررررراِل اْلُعرررررروَر ُأْثِتررررررُ  َ 

  
 اأَلَجرررررررِل َقِرَيبرررررررُة ِإ َّ َأْبَتررررررراُع

   
 إىل بُيسر يوصلنا املعىن وهذا. للضيهان يقدِّثه بل ، به تستات  ألثِّه الهصيل يترك   فالشاعر

 قريبة النَّاقة إ َّ يشتري   أنه إىل كذلك ويشري ، ِقرا  لطاليب يذبح الكرمي الرجل هذا أنَّ

 .لضيوفه نعاثا وُيقدِّثوا ، يذحبوا ألنه األجل

 وهذا ، ور لته اللهظ ثن املعقول(  املعىن ثعىن: ) وهو ، الثاين املعىن على رليل:  األول فاملعىن 

 هبذا إعجابه هذا األخري وُيبدي". اجلرجاين القاهر عبد"  ُيساِّيه كاا الصهة عن كناية يكون

:  بقوله وحسنا وفضال ثزيَّة له أن وُيبيِّن اللَّون،
»
 وجئت ، به تصرح ومل شيئا أررت إذا وأنك 

   ثا واملزية احلسن وثن الهضل ثن له كان ، واإلشارة والرثز والكناية التعريض نريق عن إليه

 : قال حني" األعجم زيار:" ذلك توسلوا الذين الشعراء وثن. فيه الهضيلة ثوض  ُيجول و  ُيقل

   اْلَحْشَرِج اْبِن َعَلى ُضِرَبْت ٍةرررُقبَّ ِفي َدىررررَوالنَّ ُروَءَةرررررررررررَواْلُا اَحَةرالسََّا ِإنَّ

 التلويرح إىل وعدل ، ثباشرة هبا التصريح فترك ، للاادوح الصهات بعض يثبت أن أرار فالشاعر

 فخررج ، فيه كوهنا عن عبارة ، عليه املضروبة القبة يف الصهات هذ  كون فجعل ، والكناية

 كالثا إ  كان ثا ، الكالا ثن الواسطة هذ  أسقط لو أنَّرره حبيث واجلزالة الهخاثة هبذ  كالثره

ساَذجا وحديثا غهال
«1

. 

" : اجلرجاين القاهر عبد"  ويضيف    
»

:  قوهلم الكناية نريق على للصهة إثبات هو وِثاَّا  

 والكرا اجملد إثبات إىل يتوصل هذا قائل أنَّ وذلك ، "هُبررْي يف الكرا"و ، ثوبيره بني اجملد"

 السااحة إثبات إىل"  األعجم زيار"  توصل كاا ، يلبسه الذي ثوبه يف جيعلواا بدن للاادوح

احلشرج  بن والنردى واملرروءة
«2

. 

 

 وتتهرَّع ، هةالص إثبات عن وكناية ، صهة عن كناية:  نوعان القاهر عبد عند والكناية    

 : قساان عند  الهصيح والكالا .النوعني هذين ثن األخرى األنواع

 . النظم إىل فيه ذلك ُيعزى وقسرم ، اللهظ إىل فيه واحلسن املزية ُتعزى قسم 

 وعردول  واتسراع  جمراز  اجلالرة  علرى  فيره  كران  ثا وكل...  والتاثيل وا ستعارة الكناية:  األولف 

                                                           
  419اإلعجاز،ص ر ئل:  اجلرجاين القاهر عبد -1
 417املصدر نهسه،ص 2
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 . الظاهر عن باللهظ

  وفررروقه  النحرو  ثعراين  تروخي  هرو  الرذي  الرنَّظم  إىل واحلسرن  املزيرة  فيه عزىُت الذي:  ثاينوال 

 .وأصوله بقوانينه والعال ووجوهه

 وا ستعارة والتشبيه كالكناية البيانية األوجه خمتلف عاجل قد"  القاهر عبد"  أنَّ واملالحظ    

 فنية صياغة وَصوغوا ، بالسياق بانواارت وكذلك ، واملعىن بالنظم ارتبانوا ثتوخيا والتاثيل

 املعىن تصوير وسائل ثن":   القاهر عبد"  عند فالكناية. أسرارها استكشاف ثن الذوق يتاكن

 ميأل ومجال حماسن عن الكشف إىل تؤري األخرى العناصر ثن غريها ث  السياق يف وهي ، فنيا

  واجلاال اإلثتاع ثن كثريا يانيةالب الصورة على ُيضهي وِسحر ، الوصف تعجز ورقائق ، الطرف

 .األول املعىن عن اإلشارة أو والتلويح الرَّثز روري الكناية تؤري حني هذا كل ويتحقق

 :الكناية عند احملدثني ثهووا  -2

 برال ، وية تضر  برني يردي قارئورا  أو سراثعوا ثعطياهترا ثباشررة        يإذا كانت الصورة التشب     

وكررذا الصررورة  نرراء أبعارهررا علررى األلرروان و احملسوسررات ،  تعايررة و   غاررو  وترتكررز يف إغ 

جنرد إقبرال  الشرعراء و األربراء  علرى       وبالتايل ا ستعارية اليت تعتاد على الهواصل  اللغوية،

كاا يشري إىل ذلك األستاذ فايز  ،هذين  الوجوني البالغني عظياا و ثتس  ا رجاء قدميا وحديثا

 :فونراك أو   ،لتصرورية  اخر ثن احليوية آكنائية  تقوا على نوع الصورة ال نَّاف « :الداية قائال

وهري    (ثعرىن املعرىن  ) إىلء  أو السراث    ىاملعىن  أو الد لة  املباشرة  احلقيقية    يصرل القرار  

  .1»التجربة الشعورية  و املوقف  إىلالعالقة األعاق  فياا يصل 

تشكيل الصورة الكنائية وباقي العناصر اق يف فوم السبَّ" عبد القاهر اجلرجاين"وقد كان 

 .و مل يتجاوزوها ،ونقلوا شواهد  أحيانا أكدوا ثهووثه ،  وعنه أخذ البالغيون  .البيانية

هو كثري رثار القدر أو قلت نويل النجار  : قلت  إذاأو  ترى أنك  «:" عبد القاهر" يقول  

ولكن  .غرضك  الذي تعين ثن جمرر اللهظنك يف مجي  ذلك   تهيد اف ، أو قلت يف املرأة ِنؤوا

على سبيل ا ستد ل  -   ثن ذلك املعىن    يعقل الساث يدل على ثعنا  الذي يوجبه ظاهر  ،

وثن نويل النجار  ، (نه ثضياف أ)كاعرفتك  ثن كثري رثار القدر  ،ثعىن ثانيا هو غرضك   -

                                                           
 671 - 676ص  ،مجاليات األسلوب : فايز الداية  - 1
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وا هيهلا ثن يك (ثترفة خمدوثةأهنا   )يف املرأة الضحى اووثن نؤ ،( أنه نويل القاثة)

كانت هذ  الصورة   إنحىت و  ،الكناية عند احملدثني  هي وسيلة  للتعبري  بالصورة  إّن.1»أثرها

اء  يثري يف امللتقى نشوة  ولكنه خهاء بنَّ ،الكنائية  حتال يف نياهتا ثعىن الستر و اخلهاء 

 .رةعاق الصو إىلعاال العقل  للوصول إا ستزارة  عن نريق 

الوضوح املنشور يف األرب  ليس هو ذلك  «: " بدوي نبانة "  :يقول  لسياقويف هذا ا     

بدن جيعل  الكالا يف ثتناول مجي   ن يوصف با بتذال ،ألالوضوح الذي ميكن  أن يؤري بالكالا 

ء وثن حيث القدرة اليت متيز  ثن صنوف التعبري وحماولة ا خها النا  ثن حيث القدرة عليه ،

ينبغي   هي ثن ثظاهر تلك الهنية  ن األريب استطاع أن يتحاشى ثا  إمنا –فياا حنن فيه  –

 .2»أن يكون ثن ثثله

وسريلة  و ثظور ثن ثظراهر الهرن ،   هو «":غازي ميوت " عند   وحماولة اإلخهاء عرب الكناية     

وكثريا ثا يرؤري  هرذا    ع ،وتهرضه الطبا ،ه األذواق للهنان يتحاشى بواسطتوا التصريح  مبا متجُّ

 ،أمجرل  ولطرف  أوجيعلره  ، إىل الغاو  الذي يزيد الكالا إحياء (  اخلهاء يف الكناية )األسلوب 

 .3»ة أعاقرويكسب املتدثل ثتع

املعىن  إذ يستتر ،ويبقي ستر املعىن يف الكناية امليزة الغالبة  «:صبحي البستاين يقول      

ر هو ثيزة فنية  ناملا أن كل تصريح أو وكل تستُّ ، وابعد شقِّ إ َّ هرإليصل نفال  ،فة َدراخل َص

مسه يعين ذلك  اساي ا سم بأن ُن " :)ثالرثيه"وضوح هو ثيزة علاية ، وهبذا املعىن  يقول 

   يئافش  يئابطة ا كتشاف شهذ  النشوة اليت تقوا على ِغ،  حذف ثالثة أرباع نشوة القصيدة

(كله  هذا هو احللمو واإلحياء ،
4 «. 
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 :أقساا الكناية-1

  :أقساا ثالثة إىل عنه املكىن باعتبار الكناية تقسيم على القدمية البالغة حرصت لقد     

 يسرايه  ثرا  أو( الثراين  املردلول  أو) عنره  املكرىن  يكرون  عنردثا  وهري  : الصهة عن الكناية – أ

 .امُلتوارية تجبةاحمل املخهية هي الصهة تكون القسم هذا ويف. الصهة نهس بطلب القدثاء

 يسرايه  ثرا  أو,  ثوصروفا  امسرا  عنره  املكرىن  يكرون  عنردثا  وهري  : املوصروف  عن الكناية - ب

 .واحملتجب املتواري املخهي هو املوصوف يكون القسم هذا ويف املوصوف نهس نلب القدثاء

 ، راملباشر  التعربري  عرن  برالكالا  عردول  الكنايرة  ثرن  النوع هذا ويف : النسبة عن  الكناية - ج

 نلرب  القردثاء  عنرد  وهري  ، لره  إثباهترا  نريرد  مبرن  يتعلرق  لشريء  الصهة إثبات نريق عن وذلك

 .النسبة

, (ُبرريره  برني  الكرا)و( ثوبيه بني اجملد" )  اجلرجاين القاهر عبد" عن ورر ثا ذلك أثثلة وثن    

 هرذا  ىلإ ثنسروب  والثروب ,  يلبسره  الرذي  للثروب  أثبتنرا   ثباشررة  للااردوح  اجملد نثبت أن فبدل

 .الكرا عن كذلك يقال اجملد عن يقال وثا املادوح

ة ثرن خرالل   عثرر علرى صرورة واحرد    أفلم  وقد خال شعر الغزوات ثن هذا النوع ثن الكنايات،     

 .على حد سواء رراسيت ملدونة أشعار الغزوات عند شعراء اإلسالا والشرك

 :مناذج ثن التصوير الكنائي يف شعر الغزوات-1

 يرة يف شرعر  ئورة الكناصُّر اليف توظيرف   اجلراهليني كعارة الشرعراء   شعراء الغزواتوب لقد أس     

ثنروا اران كنايرات عرن ثوصروف       كنائيرة  وثالثني صورة ستا :ثا جماوعه وقد أحصيتغازي ،امل

الكنايرة عرن النسربة     واهر ظيوشعراء اإلسرالا مل  أن  ظواملالح .عن صهة واان وعشرون كناية

الرذي يظورر فيره     -عنرد احملردثني    -يف الكناية   دالقسم الوحي هيتبقى و .بالرغم ثن أمهيتوا

  .بنا ا حنراف يف التركيب كاا ثرَّ

كناية عن )يف استعاال الصورة الكنائية بنوعيوا  شعراء الغزواتيف إسواب  السرَّ ولعلَّ     

  وتسليط الضوء ملا هلا ثن رور يف جتسيد املعىن وتقريبه ثن ذهن الساث( الصهة وعن املوصوف

 .عليه ليزرار وضوحا وترسيخا يف األذهان
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 :الكناية عن املوصوف -أ

ثقارنة بتوظيهوم  للكناية عن املوصوف قليال لدعوة اإلسالثيةلقد كان توظيف شعراء ا    

 .للصورة الكنائية عن الصهة

تبلَّْت :"اعوطلاليت ثيف قصيدة " غزوة بدر"حسان بن ثابت يف  عند وثن أثثلة ذلك ثا ورر     

، ويف ثعر  حديثه عن حمبوبته اليت تيَّاته وتبلَّته وأورثته "فؤاَرك يف املناا خريدٌة

 ثوصوفف التصوير عن نريق الكناية عن حيث وّظ،احملبوبة احلسناء الناعاة،هذ  األسقاا

 .أي أن هلا ثغرا مجيال كثري التبسم" بارر بسَّاا"أشار بقوله حني

وحني يلتهت .كثري التبسم رون أن يصرِّح بذلك ر غهة كىن هبا عن هذا الثوهي إشارة لطي     

عن نريق الكناية عن " نهج احلقيبة"حسان إىل هذ  احملبوبة األثرية عند  ، يصهوا بدهنا 

اليت حيالوا على ظور " احلقيبة"املوصوف،هذ  املرأة قرينة الرجل تعيش يف كنهه وتلزثه كر

بلواء سريعة يف  أرراف،أهنا ذات "ثن صهاهتا وقد ذكر هنا مجلةه وترحاله، ناقته يف حلِّ

 " ،خهيهة احلركةة،ناعاةزن،ثكت ،وريقوا بطعم اخلارة املعتقةفاوا كاملسك ثشيتوا،نيبة النشور،

،ويف بيان هذ  التهاصيل إبراز ملقدرة صورة تكار تكون منطية ثتداولة يف الشعر اجلاهلي يوه

 .دُّ أسا  الشعرعلى الوصف الذي ُيع الشاعر

ويف ثعر  حديث الشاعر عن شجاعة جيش املسلاني وبالئوم يف احلرب وانتصارهم على      

  يستجيب  ٍلجدَّوُث:"جثث املقاتلني ثرثية على األر ،يقول حسانجند الشرك،وكيف تركوا 

ب وهو صري  احلر ،ثوصوف صورة كنائية عنالبيت يف و،  "حىت تزول شواثخ األعالا...لدعوة

 .،أي األر لقى على اجلديلةامُل

 احلق على البانل، وهو يصف  بسالة ويتاب  الشاعر حديثه عن أبطال حرب العقيدة،حرب   

  وهو يصف بيض السيوف  بديدي يف ثيدان الشرف والعزة، وشجاعتوم وإقداثوم الصحابة

إذا انتاى مل  غرَّبديدي أ:"وهو يقول ،ثشركي قريش يف ذل وهوان صناريد املسلاني وكيف تسوق 

ثن جيش  املتايز ار ثوصوف الذي يقصد به ذلك الهعن  ية ئكناصورة  وهي ، ...." خيز 

الهر   جبنييف وهي يف األصل البيا  ،" رَّةالُغ"املشتقة ثن" أغرَّ"املسلاني،ثستعريا يف ذلك لهظة

 .ليدل على متيز هذا الهار  وتهّرر 



 الصورة الشعرية يف شعر الغزوات

 

491 
 

 يوظرف حسران    "عرفرُت ريرار زينرب بالكثيرب    :"ليت ثطلعورا ويف قصيدته ا" أحد" ويف غزوة       

وهو يقصد املعىن البعيرد ثرن   ،" وخبِّْر بالذي   عيب فيه:"ية عن املوصوف يف قولهئكناالالصورة 

 .العظيم"بدر"املتاثل يف انتصار املسلاني يوا  "اخلرب السعيد"هو  هذ  العبارة

 اُِّأ ْنِثر  َكاَقَشر َأ :"الريت ثطلعورا   ان برن ثابرت  ويف قصيدة ثالثرة حلسر   يضا،أ "أحد" وث  غزوة     

غايته يف  يلجد الشاعر إىل أسلوب السخرية والتوكم، قريشمبشركي  ،ويف تعريضه  "ُرُبوُع ليِدالَو

لته حني خذيف   ونصرهتم للرسول   بوفاء املسلانيحيث إنه ينوِّ،ذلك املبالغة يف الذا والتحقري

إذ  بره قريشرا،   والذي يقصرد يرة عرن املوصروف،   ئالكناالصورة   ت عنه،ثوظها أسلوبوختلَّ، قريش

 خينةالسَّر  التاء،وأصرل  حبذف فرخَّم ،"سخينُة يا"أرار، "بربكم...َفْوا إذ كهرمت يا َسخنَيَو:"يقول

 عيِّرر ُي وكثريا ثرا السرخينة،  شررب  علرى  ملداوثتروم  برذلك  ُتْنَبرزُ  قرريش  ،وكانت الدقيق ثن ساءِح

 :ة حيث يقول يف غري هذا املوض ا هبذ  املنقصالشاعر قريش

 ربَّوررررا سررررتْغِلُب أْن سررررخينُة زعاررررْت

  
 الغرررررررررالَِّب ُثغالرررررررررُب وَلررررررررريْغِلنبَّ

   

،وث  كعرب برن ثالرك،يف    ومبعية شاعر آخر ثن شعراء الدعوة اإلسرالثية " بدر"وث  غزوة          

الشراعر يف توظيرف   وكسرابقه ميضري    ،"عنَّرا وروهنرم   اَنغسَّر  ىأَت هْل أَ  :"قصيدته اليت ثطلعوا

صف احلررب الردائرة   هو يو ،حيث يقول" هبرية بن أيب وهب"  عنيف ثعر  ررِّ الصورة الكنائية

 َيرْواَ  َخردُّ ُ  َوَثرنْ  :"ملرا ختلهره ثرن أحرزان وثر        بني املعسكرين بالكريوة بسبب كر  النرا  هلرا  

 .،ويريد هبا احلربية عن ثوصوفئكناصورة  وهي ،"أََْضَرُع اْلَكِريَوِة

،ث  الهار  الشويد بطل غزوة ، وث  شاعر ثالث ثن الشعراء الصحابة"ُأحد" وث  غزوة    

وهو ، "ااَهَكُب اَوَل قَّوُح يِنْيَع ْتَكَب :"عبد اهلل بن رواحة يف قصيدته اليت ثطلعوا" ثؤتة"

،وهي ف ووصث عن ةيئالكناالصورة  يوظف الشاعر ،  محزة بن عبد املطلب"أسد اهلل"يرثي

،وعلى قريش أ  تغتر ليقرر حقيقة أن النصر سجال بني املتحاربني" تدول رائلةو" قائال ،احلرب

األثثلة يف روع أفاألياا رولة بني النا ،فقد ضرب املسلاون ثن نصر،" أحد"مبا أحرزته يوا

 .وهذ  بتلك" بدر"ا ستبسال يوا 

 : الصهة عن الكناية -ب
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 ثرا  أحصريت  إذ ،الردعوة اإلسرالثية  شرعراء   عنرد  ظيهرا تو األكثرر  وهري  الصهة عن الكناية        

 عرن  كنائيرة  صرور  اران  سروى  وايوظهر  مل املقابرل  ويف. صرهة  عن كناية نووعشر اان جماوعه

 .ثوصوف

 أو ،بره  واملَشربَّه  املشربه  برني  املشراهبة  عاليرة  علرى  ا سرتعارية  الصرورة  يف التَّركيرز  كران  فاذا   

 اجملراورة  عاليرة  علرى  يكرون  الكنائية الصورة يف التركيز فان ،ثنه واملستعار له املستعار باألحرى

 للد لرة  اجملسَّد استعاال أو اجملرر إىل احلسي ثن ا نتقال حيث ثن والثاين األول ، املدلولني بني

  ... وهكذا األخالقي على

ْت تبلَّ :"عند حسان بن ثابت يف قصيدته اليت ثطلعوا" بدر"وثن أثثلة ذلك ثا ورر يف غزوة    

            وانشغاله الشاعر اهتااا ية عن صهةئكناصورة  فصدر البيت كله  "فؤاَرك يف املناا خريدٌة

به  فيذكر ثا ثرَّ فالشاعر ثواوا وحزين حني يستحضر املاضي...املاضي لتذكر نهسه اضطراب و

 .ورثته األسقااأث  هذ  املرأة احلسناء اليت تبلَّت فؤار  و

ا كعارة اجلاهليني ثن صهاهتوهو يسرر ،ثرية يقف الشاعر نويال وث  هذ  املرأة األ

باستثناء بعض القصائد اليت  شعر حسان بن ثابت كان اثتدارا نبيعيا للشعر اجلاهليالشعراء،و

ميضي الشاعر يف توظيف .رضوان اهلل عليوم رثى هبا الصحابة و، نظاوا يف ثدح الرسول 

ه وترحاله،ممتلئة لِّ، فوي قرينته يف ِحاملرأة احملبوبةصهة يف سرر صهات هذ  الالكناية عن 

ثالية يف املرأة كناية أخرى عن صهة ث" تكار تكسل أن جتيء فراشوا،"،ررافأذات 

عن األعاال  ،خمدوثة،كثرية النوا لتهرُّغواثرفَّوةذات ر ل وُغنج دة،سيِّ اجلاهلية،فاملرار أهنا 

 وهي صورة منطية للارأة اجلاهلية املثالية،..." .نؤوا الضحى"اليت تتو ها اإلثاء بدهلا

 :وقد أشار إىل ذلك اثرؤ القيس يف قوله.ثتداولة ليس للشاعر فيوا أرىن ابتكار

 يضررررحى فتيررررت املسررررك فرررروق فراشرررروا

  
 نرررؤوا الضرررحى مل تنتطرررق عرررن تهضرررل  

   

وظف كنايات ثتتالية عن  ،وف الشاعر ثن استعاال التصوير عن نريق الكنايةوقد كثَّ

أثا النوار " :"،حىت يقول عنوا يف نوثه ويقظته شغلتهات الشاعر وصهات هذ  املرأة اليت تيَّ

ية عن صهة افتتان الشاعر ئكناصورة  وهي  ،"أحالثي هبا توزعين الليل و ...ذكرها رفتَُّأ فال

 .ر  هلا ليل هناروعدا قدرته على نسياهنا بدليل تذكُّ، هبذ  املرأة
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 سلوب التلايح   التصريح عن نريرق  أيف سبيل ذلك  ثتوسِّال ،هات احملبوبةسرر ص ويتاب  الشاعر

 "ِعَظراِثي  الضَِّريِح ِفي ُتَغيََّبحىت    أنساهاأقسات :"،ويف ذلك يقولية عن الصهةئالكناالصورة 

 .ب املوت عظاثه يف الترابغيِّحىت ُي ر هلارائم التذكُّ واملعىن البعيد هو أنه

وكيف ترك أصحابه وتولَّى عنوم ،  "بدر"يه يوا لِّوتَو" رث بن هشاااحلا"وهو يصف فرار 

خذ ن  ية عن صهةئكنا صورة  "ُثَقاِا ِبَشرِّ َأِحبَُّتُه َوَثَوى :"را النجاة بنهسه،يقول حسانؤِثُث

 ."بدر" احلارث بن هشاا لقريش يوا

يشبووا  ،هذ  احلرب اليتاإلميان وجيش الشرك ويف وصهه للحرب الضرو  بني جيش  

بل هي كالنار يف اشتعاهلا وسعريها  ،رباإ اربإومتزق أشالءهم  حي اليت  تطحن املقاتلنيبالرَّ

 سعريها يشبحرب  :"ية عن الصهة يف قولهئكناصورة العن نريق توظيهه لل وذلك

 .ثنه إىل جتدر احلرب واشتدارها بني الهريقنيقوية  وهذ  إشارة ،"بضراا

ضارية ثن قتلى يف صهوف ثشركي قريش،وكيف هته هذ  احلرب الخَل  ينتبه الشاعر إىل ثا 

ثثوم أضحت جيها ثرثية تنوشوا جأي أن  ،"باعر السِّْزَج"وماملسلاني ورثاُح تركتوم سيوُف

 .تباع قريش وحلهائواأية عن صهة كثرة القتل املتهشي يف ئكنا، ويف ذلك صورة  السباع

الهرسان البواسل ثن رب وكثرة القتلى احلديث عن خضم وصهه للحالشاعر يف   ينسى و      

مل "إذا انتسب  ،فالهار  ثنومسالا واملسلانيإلعزة انتاائوم لا بشرف نسبوم وًهوَِّنالصحابة،ُث

 .وعلو النسب وصهاء العرق، نقاء الشرف  ية عن صهةئكناصورة  ذلك يف  و، "خيز  نسب

، ويف قصيدته اليت سان بن ثابت، ح  وروثا ث  شاعر النيب" أحد"وث  غزوة      

يف ثعر  افتخار  باألو  وبين النجار، وهم ثن كراا ،و "ربوع الوليد أا ثن أشاقك :"ثطلعوا

فهي هذا " دُحُأ"يوا   وم وصربهم ث  الرسولئذكر بالب ، ينو  الشاعروشجعاهنم  األنصار

وكان بنو  بالء حسنا ، وأبلت ،األو  ، وكان هلم هناك ذكر رفي  صابرت بنو، اليوا األغّر

روع األثثلة يف أوضربوا ،وثا جزعوا  ،وثا استكانوا،النجار محاة جليش املسلاني،فاا وهنوا 

ويف  "َجُزوُع اللَِّقاِء ِفي ِثْنُوْم َكاَن َثا "وقد وصهوم شاعرهم بدهنم ،ا ستبسال والصدق عند اللقاء

 .اريف جند األنصة عن صهة عاوا الشجاعة صورة كنائي ذلك 

حني ختلى     ينسى حسان فضل قوثه األنصار على الدعوة واملنافحة عنوا،ونصرة النيبو
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وبارر حسان بذكر خصاهلم وحسن  إ َّ فاا ثن ثقاا للادح أو الرثاء، عنه قوثه ثن قريش 

 .األحدوثة عنوم

ا كسابقه يف املنافحة عن اإلسال كعب بن ثالك ميضي الشاعر املسلم" بدر" ويف غزوة   

يذكر  "واهلل قارر هلل ألثر عجبت :"، ويف قصيدته اليت ثطلعواافيهواملسلاني بلسانه وقو

،كاا يهخر وحماسنوم يف ا ستااتة يف احلرب وصربهم على البالء األنصارزايا الشاعر ث

،ويف ذلك  ظلم قريش وبطشواومحته ثن  ،األو  رافعت عنهثعوم،وكيف أن  بوجور الرسول 

 :يقول

 ا َرُسرررررروُل اللَّررررررِه َواأَلْوُ  َحْوَلررررررهُ  َوِفيَنرررررر

  
 َلررررررُه َثْعِقررررررٌل ِثررررررْنُوْم َعِزيررررررٌز َوَناِصرررررررُ 

   

 " لره ثعقرل ثنروم عزيرز وناصرر     :"ويف قرول الشراعر   ا،يف ِحاى األنصار ثعزَّز ثكررَّ  فالنيب 

 .وثكانته عندهم  ية عن صهة حب األنصار للنيبئكناصورة 

ليصرف   وهرم ثنضروون حترت لرواء العقيردة واإلميران       ،  يلتهت الشاعر إىل برين النجرار        

وعن ،إىل ذلرك ثرن خرالل التلاريح     اثشرري شجاعتوم يف هذا اليوا العظيم ثن أياا اهلل املباركات،

 وعليوم رروعوم ويف أيديوم سريوفوم ورثراحوم   إىل ثشيتوم وتبخترهم ئيالكناالتصوير  نريق 

ان يف اللغرة هرو املشري يف تبخترر وخيالء،وثنره      َسر َيوامَل،  "مييسرون يف املراذي  "فوم   ميشون برل 

صررورة  شرريتواا،وهي إذا تبخترررا يف ِث:ا اسررة ورجررل ثيَّرر،وجاريررة ثيَّ، أي املائلالغصررن امليررا 

كنايرة أخررى عرن    "والنقر  ثرائر  :"الشجاعة وعدا اخلشية ثن املوت،ويف قوله ية عن صهةئكنا

 .صهة اشتدار احلرب وهوهلا

يركِّرز يف حديثره عرن النصرر بتصروير ثشراهد        الشعراء الصحابةوكعب بن ثالك كغري  ثن     

ث  انتقاء الصور الريت ترربز    وخصوصا الشرفاء والسارة والصناريد ثنوماهلزمية عند األعداء 

 عتبرة  و ، جورل  أبرو  بُكر  :"، وثرن أثثلرة ذلرك قولره    ا ستكانة واملذلة واهلوان الذي حلرق هبرم  

برو  أ"ثا ،فدغار واإلذ ل واهلوان يف صرهوف األعرداء  الص ية عن صهةئكناصورة  وهي " ...عاثر

قد جعلتره سريوف املسرلاني يروا بردر ثنكبرا علرى وجوره ذلريال          ف زعيم الشرك واملشركني "جول

 .فقد سقط ثعهَّرا يف التراب "تبةُع"وأثا حتقرا،ُث

 ترى أ هرل  أ  :"،واليت ثطلعورا الكربى،ويف قصيدة أخرى لكعب بن ثالك" بدر" وروثا ث  غزوة    
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،ويبارر  ثرن شرعراء الشررك   برن أيب وهرب ،وهرو     يرررُّ فيورا علرى هربرية      "عنرا وروهنرم   غسرانَّ 

 :"بالسؤال

 َوَلِكرررررْن ِبَبرررررْدٍر َسررررراِئُلوا َثرررررْن َلِقُيرررررتمُ   

  
 ِثررررَن النَّرررراِ  َواْلَدْنَبرررراُء ِباْلَغْيررررِب َتْنَهرررر ُ  

   

 :  جييبه

 َوِإّنررررا ِبررررَدْرِ  اْلَخررررْوِف َلررررْو َكرررراَن َأْهُلَوررررا

  
 اَنا َلَقررررْد َأْجَلررررْوا ِبَلْيررررٍل َفَدْقَشررررُعوا   ِسررررَو

   

ا بليل ْوَلويعين هبم املشركني ألْجبشجاعة املسلاني وثباهتم يف احلرب، ولو كان غريهم  ليقرَّ

 .  والشدةدحني الب والصرب يفية عن الثبات ئكنا صورة ذلك هزمية، ويف واهنزثوا شرَّ

ملا هلا ثن رور يف جتسيد املعىن  هوا الشاعرظَّو ،ويف القصيدة مجلة ثن الكنايات عن الصهة

 .ليزرار وضوحا وترسيخا يف األذهان وتوكيد 

 .وا ستسرالا  الذل و اخلضوع عن كناية" عواو تورَّ،أعطوا يدا :"يف هجاء املشركني قولهف        

 :يف ثعر  احلديث عن جيش املسلاني األبطال وعن أخالقوم يف احلرب وقوله

 ِب إْن َنْظَهررررْر َفَلْسررررَنا ِبُهّحررررشٍ َبُنررررو اْلَحرررررْ 

  
 َوَلررررررا َنْحررررررُن ِثررررررْن َأْظَهاِرَهررررررا َنَتَوجَّررررررُ 

   

 املبالغة عدا عن كناية "شحَّبُه لسنا نظهْر إْن ":وقوله، أبطاهلاأي  احلرب بنو:اعىن قولهف 

ة لطيهة والتهاتة نيبة إىل خاصيوهذ  إشارة ،  وعدا الشااتة ولو بالعدو النصر بعد الهرح يف

فال ضرر و  ضرار وقد التزا هبا املسلاون عقيدة  ثن خصائص الدين اإلسالثي وهي الوسطية

 .جمانبة إلبداء روح التشهي والشااتة،وقد ُنووا عن عدا املبالغة يف إظوار الهرح بالنصر وسلوكا

 عنأخرى كناية "ا َثَعدٍّ وغريهاَيفَسْل عنك يف َعْل:"يف ثوض  آخر ثن القصيدة نهسوا وقوله    

و ُذ، وكعب بن ثالك هنا حْيقصور  عن بلوه شدن أشراف الصحابة وسراهتم و، املوجو  نسب عةَض

 .عة النسبَضاهلجاء إذ كثريا ثا يتواجون بينوم ِبو الشعراء اجلاهليني يف ْذَح

، فهي يتاب  الشعراء الصحابة توظيهوم املكثف للتصوير الكنائي يف شعر الغزوات و     

وهو  ،"ااَهَكُب هلا قَُّحَو يِنْيَع ْتَكَب :"،وث  عبد اهلل بن رواحة يف قصيدته اليت ثطلعوا"أحد"غزوة

 املسلاني الذي حل بويبكيه ثربزا املصاب اجللل  "محزة بن عبد املطلب"يرثي البطل املغوار 

 املسلاون أصيب :"، حيث يقول "أحد"بهقدان هذا الهار  الشجاع يف ثعركة  وبرسول اهلل

األثة  يفوهوهلا وأثرها  ية عن فداحة املصيبةئكناصورة  ويف ذلك .." الرسول و...هب
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اليت حلقت جبيش  تصوير آخر هلول املصيبة" تدَُّه اُنَكاألْر َكَل ىَلْعَي اَبَأ  :"مجعاء،ويررف قائال

ح ا رتياصهة  ية أخرى عن ئكناصورة  "ي الغليلهيش:"،ويف قول الشاعرمحزةثر فقد إاإلسالا 

 ".بدر"نتصار على قريش يف ة با لذوال

  اخلهاء ىناثع ثن لحتا ملا أشعار عبد اهلل بن رواحةوتتواىل الكنايات عن الصهة يف       

 .الصورة عاقإىل  يصل حىت والعقل الهكر إعاال إىل املتلقي يدعو الذي الغاو  ثن وشيئا

وهو يصور ثصرع رؤو  الشرك  ةقول ابن رواح،وثن أثثلة ذلك ثاورر يف هذ  القصيدة     

 يفو..أثيَُّة ُثْجلِعبًَّا و :"وقوله "جتول ٌةَااِئَح ُرْيالطَّ عليه :"وشيبة وغريهم يب جول وعتبةأأثثال 

جملعبا مبعىن ساقطا على األر  ، واحليزوا أسهل الصدر واحللق   و ،"نبيل لدن حيزوثه

وحلهائوم ثن  ملصري املخزي هلؤ ء املشركنيوهي كناية عن صهة اهلالك واالرثح اللني ،:ندواللَّ

وثعناها كسور يف ، " فلول ثنوا أسيافنا فهي ...وهاا بين ربيعة:"بين ربيعة الذين يقول عنوم

وم ث  هنكاية هبم لتحال إثعان القتل يف هذ  القبيلة صهة ية عنئكناوهي صورة  ،يفالسَّ حدِّ

 .قريش

حلقيقة وانزياح عن التصوير وعدول عن ايف ثبالغة ويف توايل الكنايات عند ابن رواحة     

 .األسلوب املباشر الصريح

يتاب  ابن رواحة استعااله ألسلوب الكناية توكيدا للاعىن " بين النضري"وث  غزوة      

وثن أثثلة ذلك ،  "اَثَدْعّب بْراحَل ىَحَر ْتكََّح ْدلَق يِرْاَعَل :"، ويف قصيدته اليت ثطلعواوتوضيحا له

ة عن صهة تشتيت وتبديد مشل بين يئكناصورة  وهي ،" ثغربا و شرقا قبل لؤيا أنارت :"هقول

ثتداول يف الشعر العريب القدمي،استعار  الشاعر تعبري جمازي بالرَّحى  احلرب ووصف ،لؤي

ملتقاتلني هذ  احلرب اليت اصطلى بنارها الكثري ثن اسوا،دللتعبري عن ويالت احلرب وأهواهلا وب

 عن صهة اهلالك يف احلربكناية " ِبَوا َصِلَيا َوَقْد َوَعزَّاٌل َوَشْدٌ  :"هبا،ويف قول الشاعر  واكتووا

 .وبني قريش واملتحالهني ثعوا ثن جوة أخرى ،جوة املستارة بني املسلاني ثن

 ناعْدَو :"اليت ثطلعوا عتهوثقطيف  رواحة يشري ابن" بدر املوعد أو بدر اآلخرة"ويف غزوة       

زعيم الشرك  يوجو فيوا ةيوظف الشاعر سوى صورة كنائية واحدمل ،" ْدجِن فلْم اًرْدَب ياَنْهُس اأَب

 امليدان  قاهم يف ويقسم له بدنه لو ، وينعته باخالف الوعد وعدا الوفاء ،"أبا سهيان"آنذاك



 الصورة الشعرية يف شعر الغزوات

 

497 
 

 عن نريق الكناية لصهةراز إب" اْلَاَواِلَيا َواْفَتَقْدَت َذِثيًاا َلُدْبَت :"ويف قولهلعار خائبا وخاسرا،

 .اخليبة واخلسران اليت تلحق هبذا القائد املشرك إن ثضى يف نلب املسلاني وثالقاهتم

ظوار املعىن إ يفيف التصوير الكنائي ملا له ثن ثزية ظهم توورمل يوالوا بدوشعراء قريش      

عبد اهلل بن الزبعرى  قصيدة، وثن أثثلة ثا ورر ثن خالل التلايح والتعريض واإلشارة وتوكيد 

 وثاذا َبْدٍر َعْن ثَاَذا:" اليت ثطلعوا، يف غزوة بدر و  شاعر قريش وحاثل لواء الكهر والضالل

بيِض الوجوِ  ":يقولويف ذلك  ى ِفتياهنم وفرساهنم،عل يبكيقتلى قريش واليت يرثي ، و "حوله

، فالشاعر  يف قبيلة قريشية عن صهة النسب الشريف هلؤ ء اهلالكنيئي صورة كناوه،  "ِكراِا

عىن ،و  خيهى ثا لستر اململ خيلص إىل هذا الذي قصد  بالتعبري املباشر بل ملَّح على ذلك تلايحا

 ويؤثر ، ويوضحوا املعاين عن يكشف احملسنات صورة يف فالتعبريمجال وسحر، يف الكناية ثن

 ،تصوير  عن العارية اللغة تعجز انهعا  بكونه اإلعجاب انهعال وحيدث ، النهس يف نيبا تدثريا

 قدرهتا حيث ثن وا ستعارة للتشبيه ثا األثر ثن وللكناية . خاصة لغة يقتضي ا نهعال ألن

 .واحلركة باحلياة تزخر حمسوسة صورا املعاين إخراج على

، وهو ثن سارة قريش وقارهتا،وعن نسبه الشريف يف قوثه، "ثنبهلعاصي بن ل" رثائهويف      

 ويف هذا لتعبري  ،" األعارراا و األخوال ث ثر و ... جدور  و أعراقه به تناي :"شاعريقول ال

 .صهة السيارة واجملد وشرف النسبية عن ئكناصورة 

الدهر  عن املوصوف يصف الشاعر وعن نريق الكنايةوعن جتربته يف احلياة وخربته      

فكدن  ،"وبَنات الدَّهِر َيْلَعْبَن بُكّل:"وتقلباته،وكيف أن األثور رول بني النا  ، فيقول يف ذلك

باحلكاة  يستعيض عاا يستلواه الشاعر املسلم مما جيد  يف القرآن الكرمي الشاعر املشرك

 ،فلم يذكر الشاعر هذا املعىن املخهي ثباشرة بل عاد إىل الكناية ليجعله ثستورا.والعقل 

د ستر  ألن ذلك وقد تعاَّ ،ىن الذي أرار  واملتاعن يف هذا التعبري جيد أن الشاعر قد أخهى املع

وذلك ألن الشيء إذا كان خمهيا غري ثصرح به تصرحيا ثباشرا  ، جيعل املعىن أوق  يف النهس

واملتلقي حيناا يريد أن يتعرف على هذا املعىن املتواري البعيد يف الصورة .كت النهس لطلبهحترَّ

 .ة وإعاال العقلحيتاج إىل شيء ثن الرويَّ وإمنا ،قل ذهنه إليه ثباشرة ت  ين، الكنائية
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نتصار الذي حققته قريش على املسلاني ويف غزوة ُأُحد،ميضي الشاعر يف حديثه عن ا         

 ىَرَت ْمَك ":يقولحيث " ْلُقَف َتْعَاْسَأ ِنْيالَب اَبَرُغ اَي " :،ويف قصيدته اليت ثطلعوايف هذ  املعركة

صهة كثرة القتلى يف ، ويف التصوير كناية عن "وأُكفٍّ َقْد ُأِتَرْت َوِرِجْل ...ٍةَاُجْاُج ْنِث رِّاجَلِب

اخلربية الدالة على املبالغة رون حتديد العدر فيه " كم"روتعبري الشاعر ب.صهوف املسلاني

 "اجلاجاة" عالقته اجلزئية،فقد أنلق اجلزء "اجلاجاة" إىل اجملاز اللغوي يف لهظةشارة إ

 .وأرار هبا اجلثة

ويف ، "َحيِّي الديَّاَر َثَحا َثَعاِرَف َرْسِاَوا" :وقي قصيدته اليت ثطلعوا،غزوة اخلندق ث و      

إىل  ابن الزبعرى يشري  جيش املشركني يف هذ  الغزوة، وعن كثرة ُعدَّته وعدر ،حديثه عن 

و  أن يتحدث ،فع"اِنَل َجْحَهٍل َجْبَجاِبِفي ِذي َغَي:"ذلك وعن نريق التصوير الكنائي قائال

حيدثوا هذا اجليش اليت  الشاعر بالتعبري املباشر،كنَّى عنه باحلديث عن الصوت واجللبة 

 .عرثراية عن ثوصوف،وهو جيش املشركني الئكناصورة  حتركه،ويف التعبري الضخم يف 

ْيُن َعِجْبُت ِلَهْخِر األْوِ  واحَل":ويف غزوة بدر،وث  ضرار بن اخلطاب يف قصيدته اليت ثطلعوا   

 َصْرَعى :"األو ،حديثه عن  ذلك قوله يف التصوير الكنائي، وثن أثثلةيوظف الشاعر ، " َراِئُر

 .يف ثيدان املعركة ية عن صهة كثرة اجلثث وتعهنوائكناصورة  " َحْوَلُوْم الطَّْيُر َتْعِصُب

،ويف حديثه "َرى ِبَوا السُُّوُدَثاَباُل َعْيَنْيِك َقْد َأْز :"ويف غزوة ُأُحد،ويف قصيدته اليت ثطلعوا    

 :، يقول الشاعرسلحة اليت كانت بيد جيش املشركنياألعن 

 َجَواِنِبررررِه ِفرررري ِبَجررررْيٍش ِإلررررْيِوم ِسررررْرنا

  
 السُّررررْرُر وامَلْحُبوَكررررُة الِبرررريِض َقررررَواِنُس

   

 هبا املنسوجة،ويريد:لصن ،والسُّررا جيِّدة:السالح،واحملبوكة بيض عال قانس،ثا مج :القوانسف

 .وهي الدرع احملكاة ،ويف هذا التعبري صورة كنائية عن ثوصوفالدروع هنا

 :بالغة الصورة الكنائية يف شعر الغزوات -1

 كل عرب واملبدعون والشعراء األرباء إليوا يلجد اليت البيانية األوجه أهم ثن الكناية ُتعدُّ        

 ختلو النقدية و البالغية آثارهم تكار فال ،ةثتايز أمهية والبالغيون النقار أو ها وقد. العصور

 . بياهنا ومجال الكناية سحر إىل اإلشارة ثن

 ؟ التصوير ثن النوع هذا إىل شعراءال جلوء سر فاا
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 ؟ البالغة وعاالقة جوابذة قبل ثن العظيم ا هتااا ذلك إىل الداف  وثا 

 الصورة أسلوب حيققه ثا رفةثع خالل ثن وذلك ، يقال كاا العجب يزول السبب ُيعرف وحني  

 : بعضوا هذ  فنية وغايات أبعار ثن الكنائية

 أبلغ ذاته حبد هو الصورة خالل ثن تعبري فكل ؛ التعبري يف الصورة على الكناية اعتاار -

 املعىن عن للتعبري وسيلة إ  الهن وليس،  التصريح ثن أبلغ والكناية ، املباشر التعبري ثن وأمجل

 .ذاته حبد املعىن يف وليس

 يف هي وإمنا ، عنه امُلكنَّى املعىن يف املزية تلك فليست التصريح عن ثزيَّة الكناية كانت إذا -

 أبلغ الكناية إنَّ:  قلنا إذا «" :  اجلرجاين القاهر عبد"  يقول،له ثبت الذي املعىن ذلك إثبات

 أبلغ فجعلته إثباته يف زرت كأن املعىن بل ،ذاته يف زرت املعىن عن كنيت ملا أنك ، التصريح ثن

 له أثبت أنك بل أكثر ِقررى على رل أنه(  الرثار جمُّ: )  قوهلم يف املزية فليست ، وأشّد وآكد

 قأنَط هبا أنَت رعوى هَتوارَّعْي ، أشد هو إجيابا وأوجبته أبلغ، هرو وجره ثرن الكثري رىالِق

 . 1» قأوَث وبصحتوا
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 :املوسيقى يف شعر الغزوات

كعالقـة  :أشعار الغـزوات  يفالبارزة بعض الظواهر املوسيقية  ةدراس يفيف هذا الفصل أركز       

الشائعة واملتداولـة،    الشعر باملوسيقى ، ودراسة املوسيقى اخلارجية من خالل البحور الشعرية 

 تنـاول أيف اإليقاع املوسيقى، كمـا   على الروي ملا له من أمهيةالشعر  صص دراسيت لقوايف هذا أخ

اإليقاعيـة   يف دراسيت ظاهرتني بارزتني ومهـا التصـريو واانـاو بومـفمما مـن أهـا الق ـايا       

وحـرو   البحور  أتتبو وختاما الشعرية اترووكذلك ظاهرة ال ر الالفتة لالهتمام يف هذا الشعر

 . يف شعر الغزوات الشيوعنبسبة بس  حبشعراء الوظفما  اليتالروي 

 :عالقة الشعر باملوسيقى -

مقـاعو موسـيقية   الشعر واملوسيقى عالقة محيمية، ألن الشـعر يتوـون مـن     إن العالقة بني     

إذ بـدون  ،جرسا موسيقيا متمّيزا ونغما سـاحرا مـّرارا  تبسمى التفعيالت ،وهي اليت متنح القصيدة 

لتعلاق بإيقاع الولمة والوقـوع  إىل مساع الشعر واهذا النغا ال يوجد شعر، فببسببه ينجذب املتلقي 

 منظـوم  هـو » :والشعر كمـا ورد يف لبسـان العـرب   ، غا وإنشادفالشعر يف حقيقته َن ، ر مجاهلايف أْس

 .1«القافية و بالوزن لشرفه عليه غل  القول

ا، ففي العصـر  أن نشأة الشعر العريب كانت مصاحبة للنغ»امي مابر عبد الدَّ ويرى األستاذ     

وخبامة إيقاع حبر الرََّجز، وحـني نبسـتنطق التـاري      ن الشعر بإيقاع خطوات اإلبلاااهلي اقتر

َاـَداء والشـعر يف تطـّور تركيبـه        األديب جند وتوفيـق أوزانـه وتقبسـيا     أن الصـلة وريقـة بـني ا

، ألن أوزان الشعر اليت نظا فيما شعراء اااهليـة تنـتظا فيمـا األعـاريض مجيعـا مـو       أعاري ه

 2.«بل يف البسرعة واألناةمن حركات اإل حركة

و منما من ، زا يف بناء القصيدة العربية عند الوثري من النقادمّيتوتبسي املوسيقى عابعا ُم و     

، ألن القصيدة ينبغي أن حتتوي على يف املرتبة األوىل قبل الصورة الشعرّية" املوسيقى" جيعلما

كالم "إلعالق، فالشعر يف تعريف القدماء،ودونه ال يوجد شعر على االنغا الذي ُيعّد أاو الشعر 

 ."موزون ومقفى

                                                           
1
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يف  تراث مسعي، والعربية لغة ترتوز على حاسة البسمو أحد أن التراث العريب نوال خيفى ع   

إذ أن الوــثري مــن املوتــوعات البديعيــة هلــا ارتبــاص بالبســمو والصــوت   ،إعراهبــا ،و يف بالغتــما

 ...التصريو وااناو  و كالترميو 

بني عاعفة  لعالقة بني املوسيقى والشعر عالقة ع وية حبيث يربط الوثري من الدارسنيوا    

مل حُيز الشاعر وبني الوزن الشعري الذي ينتقيه ملوتوع جتربته الشعرية،وإن كان هذا الرأي 

 د وخمالفّيِّعلى إمجاع النقاد، وحدث حوله جدل كبري بني ُم

      :عالقة وعيدة بالوزن حيث يقول النفبسية للشاعر حالةللويذه  إبراهيا أنيس إىل أن      

يتخّير عادة وزنا عويال  نبستطيو وحنن مطمئنون أن نقرِّر أن الشاعر يف حالة اليأو واازع »

فإذا قيل الشعر وقت املصيبة .حزنه وجزعه كثري املقاعو يصّ  فيه من أشجانه ما ينفِّس عنه

نب ات ال  حبرا قصريا يتالءم وسرعة التنفاس وازدياد ، وتطلاواهللو تأرار باالنفعال النفبسي

مقطوعة  ية ومثل هذا الرراء الذي قد ُيْنظا ساعة اهللو والفزع ال يوون عادة إال يف مورةالقلب

اليت تنفعل هلا النفوو،وت طرب هلا القلوب، وأجدر به  أّما املدح فليس من املوتوعات...قصرية

 .1«كالطويل والببسيط والوامل ثرية املقاعوان يوون يف قصائد عويلة وحبور ك

، ومن هّالء الذين وقد أدرك النقاد  العرب القدامى ما للوزن من عالقة وعيدة باملعىن      

كانت أغراض  اومل» :إذ يقول "هـ486تويف"عاجينرجند الناقد حازم الق لةأهذه املبس فصَّلوا 

شاقة، ومنه ما الرَّ مانة وما ُيقصد به اهلزل وااد والرَّ  شتَّى ، وكان منما ما ُيقصد به الشعر

  أن ُتحاكى تلك املقامد ما و التفخيا، وما ُيقصد به الصَّغار والتحقري ، وَج ُيقصد به البماء

 فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرته باألوزان الفخمة. يناسبما من األوزان وخييلما للنفوو

شيء أو العبث  دا هزليًّا أو استخفافيا وقصد حتقريالباهية الرمينة، وإذا قصد يف موتو قص

وكانت . وكذلك يف كل مقصدبه حاكى ذلك مبا يناسبه من األوزان الطائشة القليلة البماء، 

 .2«تلزم لول غرض وزنا يليق به وال تتعدَّاه إىل غريه شعراء اليونان

                                                           
1
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سباعة روض الطويل جند فيه هباء وقوة ، وجند للببسيطفالَع» :أن يقول إىل
1

وعالوة وجند 

وللمديد ، وللخفيف جزالة ورشاقة، وللمتقارب سباعة وسمولة ، للوامل جزالة وحبسن اعَّراد

وما ...من اللني كان أليق بالرَّراء لَمرقاة ولينا مو رشاقة، وللّرَمل لينا وسمولة، وملا يف املديد والرَّ

 .2«جرى جمراه بغري ذلك من أغراض الشعر

 :يف شعر الغزوات خلارجيةاملوسيقى ا :أوال

 الرويمتمثلة يف حر  القافية ، واختلف تفعيالهمب الشعرية الشائعة وتت من دراسة البحور 

 .الوارد بنبسبة معتربة يف هذا الشعر

 :البحور الشعرية -أ 

يف حديثه عن شيوع البحور يف الشعر العريب بأن حبر  يذه  األستاذ إبراهيا أنيس     

يتناس   ألن القدامى فاِتنوا به،وألن حبر الطويل لصدارة من حيث االستعمالالطويل قد نال ا

 :، فيقولليلةمو الوثري من األغراض ااادة واا

 القدماء كان الذي الوزن وأنه العريب، الشعر رلث من يقرب ما منه نظا قد الطويل البحرإن  »

 .الشأن االيلة اادية األغراض يف سيما وال ألشعارها، ميزانًا ويتخذونه غريه على يّررونه

 من كاًل نرى  ...وهو لوثرة مقاععه يتناس  وجالل مواقف املفاخرة واملماجاة واملناظرة 

 الوافر من كل بعدمها جاء ورمبا الشيوع، نبسبة يف الثانية املرتبة حيتل والببسيط الوامل

 كل يطرقما اَظ موفورة العصور كل يف ظلت اليت اخلمبسة البحور هي وتلك واخلفيف،

 . 3«العربية اللغة بيئة يف الناو آذان وتألفما منما، النظا ويوثرون الشعراء،

 

 

                                                           
 وقـد ،  ِمـفةً  َفْعٍل على كان فيما اأَلكثر هو :سيبويه قال، ِسباٌص واامو ْعداَا نقيض والبسَِّبطا والبسََّبطا البسَّْبطا(  سبط)  - 1

 وَسـِبطٌ  َسـْبطٌ  وشـعر  فيـه  ُجُعـودة  ال الـذي  عرالّشـ  والبسَّـْبطا ،  سـيبويه  عـن  اأَلخـرية  وَسْبطًا وَسباعًة وُسُبوعًة ُسُبوعًا َسُبَط

 لـيس  شـعره  مـفة  يف اَـديث  ويف َسـَبطاً  َيبْسـَبطا  بالوبسـر  شـعُره  ِبَطَسـ  وقد وَسِبطاه الشعر سْبطا ورجل،  َجْعٍد غري ُمبْسَتْرِسٌل

، ينظـر  بينمما وَسطًا شعره كان َأي اااُعودِة الشِديُد والَقِططا املابْسَتْرِسلا املاْنَببِسطا الشعر من البسَّْبطا الَقِطِط باَاْعِد وال بالبسَّْبِط

 ".و ب ص" لبسان العرب ، مادة: ابن منظور
 .699فبسه، صاملصدر ن - 2
 .396-393موسيقى الشعر العريب ،ص: إبراهيا أنيس - 3
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 :يف شعر الغزوات واملتداولة الشائعةالشعرية البحور   - 

حبر الطويل  الذي :نظا شعراء الغزوات على البحور اآلتية مرتبة حببس   نبسبة ورودها     

مّرة، "61"، الوامل الذي ورد إحدى وأربعني % 21.64بسبةمّرة بن"86"ورد أربعا ومثانني 

، الوافر  الذي ورد تبسعا %16.48بنبسبة"64"،الرََّجز  الذي ورد أربعني مرَّة% 12.22بنبسبة

مّرة "22"، الببسيط  الذي ورد مخبسا ورالرني %16.44مّرة بنبسبة "  24"ورالرني 

، اخلفيف  الذي ورد %42.41بسبةمّرة بن"12"، املتقارب الذي ورد مخس عشرة%12.14بنبسبة

، اهَلَزج  % 41.12مّرات بنبسبة" 42"، الرََّمل  الذي ورد رالث%42.26مّرات بنبسبة" 44"ست 

، %.4.2بنبسبة" 41"، البسريو  الذي ورد مّرة واحدة% 6..4بنبسبة "42"الذي ورد مّرتني

 %. .4.2أي ا بنبسبة" 41"واملنبسرح الذي ورد مّرة واحدة

 :حبر الطويل -1

يف دراسيت لبحور شعر الغزوات، أتوقف عنـد قصـيدة َبسـان بـن رابـت  يف غـزوة أاُحـد، ويف        و

 ":من الطويل"قصيدته اليت مطلعما

ــوعُ   ــِد ُرُبـــــ ــْن أامِّ العَوِليـــــ ــاَقَك ِمـــــ  َأَشـــــ

  
ــوُ   ــنَّ َجِميـــــ ــْن َأْهِلِمـــــ ــا ِمـــــ ــاِقُو َمـــــ  َبَلـــــ

   

 :الطويل، ومفتاحه حبر يف للقصيدة العروتية اهلوية تتحدد       

ــل ــه عويــ ــور دون لــ ــائلا البحــ  ف ــ

  
ــولن ــاعيلن فعــ ــولن مفــ ــاعلن فعــ  مفــ

   

 ولـذلك  دائمـا  تامـا  يبسـتعمل  ألنه االسا هبذا مسي:االسا هبذا الطِويل حبر تبسمية سب        

 أو مشـطورا  أو جمـزوءاا   واليبسـتعمل ، وجوبا تاما إال البحر هذا يبستعمل ال ،أجزائه بتمام يطول

مـّرة  "86"ألوىل توظيفا يف شـعر الغـزوات ،حيـث ورد أربعـا ومثـانني      وقد احتل املرتبة ا. منموكا

 %.21.64بنبسبة

 :ويف اادول اآليت بيان لشيوع هذا البحر يف شعر الغزوات   

 موتو الورود الشاعر البحر مدر البيت

 الصفحة الغزوة

 288 بدر   بن عبد املطل محزة الطويل الدَّْهِر َعَجِ  ِمْن َكاَن َأْمًرا َتَر َأَلْا
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 241 بدر اَارث بن هشام الطويل َوالعَمْجِر ِللصََّباَبِة ِلَقْوِمي َأالَيا

 242 بدر علي بن ايب عاب الطويل َرُسوَلُه َأْبَلى اللََّه َأنَّ َتَر َأَلْا

 246 بدر اَارث بن هشام الطويل َسِفيُمُمْا َتَغنَّى ِلَأقعَواٍم َعِجْبُت

 244 بدر ترار بن اخلطاب الطويل َداِئٌر َوالعَحْيُن ْوِواأَل ِلَفْخِر َعِجْبُت

 248 بدر كع  بن مالك الطويل قَََاِدُر َواللَُّه اللَِّه ِلَأْمِر َعِجْبُت

 .24 بدر حبسان بن رابت الطويل َموٍَّة َأْهَل َأَتى َهلع ِشْعِري َلْيَت َأَلا

 214 بدر يدة بن اَارثعب الطويل َوقعَو َموََّة َأْهَل َعنَّا َسَتْبلاغا

 211 بدر عبيدة بن اَارث الطويل َكَذْبُتْا َوَبْيِت اللَِّه نُُْبَزى ُمَحمًَّدا

 211 بدر كع  بن مالك الطويل َتْبَخِلي َوَلا ُجوِدي َعْيُن َأَيا

 212 بدر كع  بن مالك الطويل َأَلا َهلع أََتََى َغبسَّاَن ِفي َنأيِِ َداِرها

 216 بدر عال  بن أيب عال  الطويل َسوعًبا َدْمَعَما َأْنَفَدْت ْيِنيَع ِإنََّ أَلا

 216 بدر ترار بن اخلطاب الطويل أَََلا َمْن ِلَعْيٍن َباَتِت اللَّْيَل َلْا َتَنْا

 224 بدر هند بنت عتبة الطويل َفَيبُسوءَُُنا َعَلْيَناَدْهُرَنا َيِريُ 

 222 بدر هند بنت أرارة الطويل ُّْدًداَوُس َمْجًدا الّصفعَراءُُ ُتّمَن َلَقْد

 266 أحد كع  بن مالك الطويل َأَلا َهلع َأَتى َغبسَّاَن َعنَّا َوُدوَنُمْا

 222 أحد بن الزبعرىعبد اهلل  الطويل ُدُموُع ُمقعَلَتْيَك ِمْن َذَرَفْت َأَلا

 224 أحد حبسان بن رابت الطويل ُرُبوُع العَوِليِد أامِّ ِمْن َأَشاَقَك

 228 أحد عمرو بن العاص الطويل َخَرْجَنا ِمْن العَفْيَفا َعَلْيِمْا َكَأنَََّّّنا

 224 أحد كع  بن مالك الطويل  َداِرَها َنأعِي َعَلى ِفْمًرا َأْبَلَغا َأَلا
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 .28 أحد بن الزبعرىعبد اهلل  الطويل َقَتلعَنا اْبَن َجْحٍش َفاغعَتَبطعَنا ِبَقْتِلِه

بنت عبد  مفية الطويل َمَخاَفًة أاْحٍد َحاَبَأْم َأَساِئَلٌة

  املطل 

 288 أحد

 244 أحد هند بنت عتبة الطويل َجمٌَّة َبَلاِبلا َنفعبِسي َوِفي َرَجْعُت

 بن حرب أبو سفيان الطويل ِعِمرٌَّة كاَمْيٌت َنّجْتِني ِشئعُت َوَلْو

 

 242 أحد

 242 أحد شداد بن األسود الطويل َوَمْشَمِدي َحْرٍب اْبَن َيا ِدَفاِعي َوَلْوَلا

 246 أحد اَارث بن هشام الطويل ِمْنُمُا َكاَن َما َعاَيْنَت َلْو َِإنََّك

 248 بنو الن ري قيس بن حبر الطويل َهاِلٍك َغْيِر اِلْمرٍئ ِفَداٌء َأْهِلي

 642 بنو الن ري بن مرداو عباو  الطويل َيَتَصدَُّعوا َلْا الدَّار َأْهَل َأنَّ ََلْو

 644 بنو الن ري خوات بن جبري الطويل َتَرى َوَقْد َيُموَد َقْتَلى َعَلى ُتَبوَِّي

 .64 بنو الن ري بن مرداوعباو  الطويل َوِفيواُا العَواِهَنْيِن َمِريَح َهَجْوَت

 648 بنو الن ري بن رواحةعبد اهلل  الطويل َبْعَدَما العَحْرِب َرَحى َلَقْدَحوَّْت َلَعْمِري

 611 بدر اآلخرة بن رواحةعبد اهلل  الطويل َنِجْد َفَلْا َبْدًرا ُسفعَياَن َأَبا َوَعْدَنا

اَارث بن عبد  الطويل العَفَغا آِكَلِة اْبَن َيا ِإنَّا َأَحبسَّانا

 املطل 

 616 بدر اآلخرة

 .61 و املصطلقبن بن مبابةمقيس  الطويل ُمبْسَنًدا ِبالعَقاِع َماَت َقْد َأنع النَّفعَس َشَفى

 624 بنو املصطلق مفوان بن املعطل الطويل َفِإنَِّني َعنِّي البسَّْيِف ذاَباَب َتَلقَّ

 621 بنو املصطلق حبسان بن رابت الطويل ِبِريَبٍة ُتَزنُّ َما َرَزاٌن َحَصاٌن

 622 بنو املصطلق جممول الطويل َأْهَلُه َكاَن الَِّذي َحبسَّانا َذاَق َلَقْد

 624 اخلندق كع  بن مالك الطويل َتَألَُّبوا ِحنَي العَأْحَزاُب َعِلَا َلَقْد
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 661 اخلندق هبرية بن أيب وه  الطويل ُمَحمًَّدا َظْمِري َولَّْيُت َما َلَعْمِري

َّيِّ ُعلعَيا َعِلَمْت َلَقْد  662 اخلندق هبرية بن أيب وه  الطويل َغاِلٍ  ْبِن لا

 662 اخلندق حبسان بن رابت الطويل ِبالعَقَنا َناُهَأَبْح َعْمٌرو َبِقّيُتواْا

 664 بنو قريظة حبسان بن رابت الطويل َعْبَرٌة َعْيِني َدْمِو ِمْن َسَجَمْت َلَقْد

 .66 بنو قري ة  حبسان بن رابت الطويل َداِفُو ُحاَّ ِلَما َهلع َلَقْوِمي َيا َأاَل

 .62 ذو قرد كع  بن مالك ويلالط َأنََّنا اللَِّقيَطِة َأْوَلاُد َأَتْحبِسُ 

 642 خيرب حبسان بن رابت الطويل أامُُّه ِلَأْيَمَن َقاَلْت َأنع ِحنِي َعَلى

 .64 خيرب كع  بن مالك الطويل َوفاُروَتُه َخْيَبًرا َوَرْدَنا َوَنْحُن

 6.6 مّتة قيس بن مبسحر الطويل َتلاوُمِني َنفعبِسي َتْنَفكُّ َلا َاللَِّه َفَو

 6.2 مّتة حبسان بن رابت الطويل َأْعبَسُر ِبَيثعِرَب َلْيٌل ِنيَتَأوََّب

 686 فتح موة بن لعطاألخزر  الطويل َأنََّنا العأَََحاِبيِش قاْصَوى َأَتى َهلع َأال

 682 فتح موة بديل بن أم أمرم الطويل َنَدْع َوَلْا َيفعَخُروَن َقْوٌم َتَفاَقَد

 684 فتح موة حبسان بن رابت الطويل  َسَراِتِمْا ِمْن َنَدْع َلْا َقْوًما اللََُّه َلَحا

 688 فتح موة حبسان بن رابت الطويل َموٍَّة ِبَبطعَحاِء َأْشَمْد َوَلْا َعَناِني

 684 فتح موة أبو سفيان بن اَارث الطويل َراَيًة َأْحِملا َيْوَم ِإنِّي َلَعْمُرَك

 646 فتح موة  أخت مقيس الطويل َرْهَطُه ُنَمْيَلةا َأْخَزى َلَقْد َلَعْمِري

َّالاَما َأَتاَك َأْم ِهْنٌد َأَشاَقْتَك  644 فتح موة هبرية بن أيب وه  الطويل ُس

 242 فتح موة أنس بن زنيا الطويل ِبَأْمِرِه َمَعدُّ ُتْمَدى الَِّذي َأَأْنَت

 .24 تح موةف بديل بن أم أمرم الطويل االعُبَوا َفَأْعَوَلُه َرْزًنا َأَنٌس َبَوى
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 214 فتح موة جعدة بن عبد اهلل الطويل َباِعِل َغْيَر َدْعَوًة َعْمٍرو ْبَن َأَكْعَ 

 211 فتح موة جبيد بن عمران الطويل ِبَنْصِرَنا البسََّحاَب اللَُّه َأْنَشَأ َوَقْد

 212 فتح موة عباو بن مرداو الطويل َخاِلًدا العَقْوِم ِفي َأمَّْرَت َقْد َتُك َفِإنع

 212 فتح موة امرأة من جذمية الطويل َأْسِلُموا ِللعَقْوِم العَقْوِم َمَقالا َوَلْوَلا

 212 فتح موة عباو بن مرداو الطويل ِبَنا َكَفى ال َّالِل تَِقعَوال َعْنِك َدِعي

 212 فتح موة فىت  من بين جذمية الطويل َفَوَجْدُتواْا َعاَلْبُتواْا إذع أَرْيُتِك

 214 فتح موة رجل بن جذمية الطويل َأْمَبَحْت َحْيثا ُمْدِلًجا َعّنا للَُّها َجَزى

 214 فتح موة رجل من بين ليث الطويل َعاِمًرا َوالعَحقِّ العِإْسَلاِم إَلى َدَعْوَنا

 214 فتح موة رجل آخر من جذمية الطويل َخاِلٍد ُمَقدَُّم َكْعٍ  َبِني ِلَيْمِنئع

 224 حنني حبسان بن رابت الطويل َفَراَعِني َبِعيٍد ْنِم َسَواًدا َرَأْيُت

 .22 حنني عباو بن مرداو الطويل َفُمَتاِلُو َأْهِلِه ِمْن ِمْجَدٌل َعَفا

َّمٍِّل أامِّ َوْمِل َباِقي َتَقطََّو  224 حنني عباو بن مرداو الطويل ُم

 266 حنني دوبن مراعباو  الطويل َلُه َغَ ٍ  ِمْن اللَِّه َرُسوَل َنَصْرَنا

 262 حنني بن مرداوعباو  الطويل ُمَحمًَّدا َأنَّ العأَََقعَواِم ُمْبِلغا َمْن

 .26 حنني تم ا بن اَارث الطويل َمْجَلٍ  َغْيِر ِمْن العَخْيَل َجَلْبَنا َنْحُن

 264 حنني أبو خراش اهلذيل الطويل َمْعَمٍر ْبُن َجِميلا َأْتَياِفي َعجََّف

 222 حنني خديج بن العوجاء الطويل َوَماِئِه ُحَنْيٍن ِمْن َناَدَنْو َلمَّا

 244 الطائف كنانة بن عبد ياليل الطويل ِقَتاَلَنا ُيِريُد َيْبِغيَنا َكاَن َمْن

 248 الطائف كع  بن زهري الطويل ِرَساَلًة ُبَجْيًرا َعنِّي َأْبِلَغا َأاَل
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 244 الطائف جبري بن زهري الطويل ِتيالَّ ِفي َلَك َفَملع َكْعًبا ُمْبِلٌغ َمْن

 284 تبوك حبسان بن رابت الطويل َوْسَطَنا َحلَّ إذع اللَِّه َرُسوَل َمَنْعَنا

 244 تبوك حبسان بن رابت الطويل  َوِإْخَوَتُمْا ِفْمٍر ِمْن الذََّواِئَ  ِإنَّ

 242 تبوك بدر بنالزبرقان  الطويل َأَتْيَناَك َكْيَما َيْعَلَا النَّاُو َفْ َلَنا

َّْدُد إلَّا العَمْجُد َهلع  242 تبوك حبسان بن رابت الطويل َوالنََّدى العَعْوُد البسُّ

 444 تبوك لبيد بن ربيعة الطويل َماِلٍك ْبِن َسلعَمى َبْعَد َأْمِشي َأْمَبْحُت

 444 تبوك فروة بن عمرو الطويل َحِليَلَما ِبَأنَّ َسلعَمى َأَتى َهلع َأاَل

 448 تبوك مالك بن منط الطويل ُت َرُسوَل اللَِّه ِفي َفْحَمِة الدَُّجىَذَكْر

 :حبر الوامل -2

ويف قصيدته اليت ،  غزوة بدر يف ومن أمثلة ذلك يف شعر الغزوات ما ورد عند حبسان بن رابت      

 "من الوامل :"مطلعما

َّاَدَك ِفـــــي العَمَنـــــاِم َخِريـــــَدٌة  َتَبلَّـــــْت فاـــــ

  
ــ  ــفِِي ال َّـــــ ــامِ َتْشـــــ ــاِرٍد َببسَّـــــ  ِجيَو ِبَبـــــ

   

  وقد مسي كذلك لوماله يف اَركاتالوامل ، حبر يف للقصيدة العروتية اهلوية تتحدد      

ويتميز بإيقاعه الواتح لذلك يصلح لقصائد اَماسة وللقصائد الغنائية  ،وهو سمل االستعمال

 :ومفتاحه ،فمو ذو إيقاٍع موسيقيٍّ خالب ،أي ًا

ــل ــال كمــ ــن اامــ ــوِرا مــ ــلا لبحــ  الوامــ

  
ــاعِعلاْن ــاعِعلاْن ُمَتَفــــــ ــلا ُمَتَفــــــ  ُمَتَفاعِعــــــ

   

 :العروتية الدائرة حببس  الوامل البحر وزن

 ُمَتَفــــــاعِعلاْن ُمَتَفــــــاعِعلاْن ُمَتَفــــــاعِعلاْن

  
 ُمَتَفــــــاعِعلاْن ُمَتَفــــــاعِعلاْن ُمَتَفــــــاعِعلاْن

   
الغـزوات بعـد حبـر الطويـل، إذ      و حيتل حبر الوامل املرتبة الثانية من حيث الشيوع يف شـعر   

 :، ويف اادول اآليت تبيان وتوتيح لذلك %12.22مّرة، بنبسبة"61"إحدى وأربعني  ورد
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 موتو الورود الشاعر البحر مدر البيت

 الصفحة الغزوة

 244 بدر عبد اهلل بن الزِّبعرى الوامل َماَذا َعلَى َبْدٍر َوَماَذا َحْوَلُه

 241 بدر حبسان بن رابت الوامل اَك رااَّ َتَباَدَرْتْبِك َبَوْت َعْيَناِ

َّاَدَك ِفي العَمَناِم َخِريَدٌة  242 بدر حبسان بن رابت الوامل َتَبلَّْت فا

 246 بدر  اَارث بن هشام الوامل اللََُّه َأْعَلُا َما َتَركعُت ِقَتاَلُمْا

 242 بدر ن رابتحبسان ب الوامل َيا َحاِر َقْد َعوَّلعَت َغْيَر ُمَعوَِّل

 .24 بدر حبسان بن رابت الوامل َخاَبْت َبُنو َأَسٍد َوآَب َغّزُيمُُِْا

 248 بدر حبسان بن رابت الوامل َنجَّى َحِويًما َيْوَم َبْدٍر َشدُُّه

 214 بدر حبسان بن رابت الوامل َجَمَحْت َبُنو ُجَمٍح ِبِشقعَوِة َجّدِهْا

 214 بدر مية بن أيب الصلتأ الوامل َأالا َبَويَت َعلى الِورا

 224 بدر هند بنت ُعتبة الوامل لاِه َعْيًنا َمْن َرَأىلِ

 222 بدر قاتيلة بن اَارث الوامل َيا َراِكًبا إنا األَُُرَِْيَل َمِظّنٌة

 248 أُحد حبسان بن رابت الوامل َيا َميُّ قاوِمي َفاْنُدبِِنَّ

 2.6 أحد كع  بن مالك الوامل َعَرَقْت ُهُموُمَك َفالرَُّقاُد َمبَسمَُّد

 246 أحد حبسان بن رابت الوامل َأِشَرْت َلَواِع َوَكاَن َعاَدَتَما

 628 اخلندق عبد اهلل بن الّزبعرى الوامل َحيِّ الدَِّياَر َمَحا َمَعاِرَ  َرْسِمَما

 624 اخلندق حبسان بن رابت الوامل َهلع َرْسُا َداِرَسِة العُمَقاِم َيَباِب

 621 اخلندق كع  بن مالك الوامل ى َلَنا َحَدثا العُحُروِب َبِقيًَّةَأْبَق

 622 اخلندق كع  بن مالك الوامل َمْن َسّرُه َتْرٌب ُيَمْعِمُو َبْعُ ُه

 624 اخلندق مبسافو بن عبد منا  الوامل َعْمُرو ْبُن َعْبٍد َكاَن َأوََّل َفاِرٍو

 664 اخلندق مبسافو بن عبد منا  الوامل َهاَعْمُرو ْبُن َعْبٍد َوالعِجَياُد َيقاوُد

 662 اخلندق حبسان بن رابت الوامل َأْمبَسى العَفَتى َعْمُرو ْبُن َعْبٍد َيْبَتِغي

 626 ذو قرد حبسان بن قابت الوامل الَِّذي َلاَقْت َوَمسَّ ُنبُسوُرَها َلْواَل

 646 خيرب لعببسيابن لقيا ا الوامل ُرِمَيْت َنَطاٌة ِمَن الرَُّسوِل ِبَفْيَلٍق

 6.4 مّتة عبد اهلل بن رواحة الوامل َخَلَف البّسَلاُم َعَلى اْمِرٍئ َودَّْعته

 6.4 مّتة كع  بن مالك الوامل َناَم العُعُيونا َوَدْمُو َعْيِنك َيْمُملا

 6.8 مّتة حبسان بن رابت الوامل َوَلَقْد َبَوْيُت َوَعزَّ َمْمِلُك َجْعَفٍر

 642 فتح موة ف الة بن ُعمري الوامل ىَل العَحِديِث َفقاُْلُت َلاقَاَلْت َهلااَّ ِإ

 644 فتح موة حبسان بن رابت الوامل اَل َتْعَدَمنَّ َرُجاًل َأَحلََّك ُبْغُ ُه
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 .64 فتح موة عبد اهلل بن الزبعرى الوامل َمَنَو الرَُّقاَد َبَلاِبٌل َوُهُموُم

 244 فتح موة عباو بن مرداو الوامل ِمنَّا ِبَموََّة َيْوَم َفْتِح ُمَحمٍَّد

 214 فتح موة عباو بن مرداو الوامل  قالع ِللعَقَباِئِل ِمْن ُسَلْيٍا كالَِّما

 221 ُحنني سلمة بن ُدريد الوامل َنبسَّْيِتِني َما كاْنِت َغْيَر ُمَصاَبٍة

 226 ُحنني عباو بن مرداو الوامل َياَخاِتَا النََُّّبآِء إنََّك ُمْرَسٌل

 224 ُحنني عباو بن مرداو الوامل إمَّا َتَرْي َيا أامَّ َفْرَوَة َخْيَلَنا

 262 ُحنني عباو بن مرداو الوامل  يَُّما الرَُّجلا الَِّذي َتْمِوي ِبِهأَيَأ

 268 ُحنني تم ا بن اَارث الوامل َأْبِلغع َلَدْيَك َذِوي العَحَلاِئِل آَيًة

 242 الطائف مالك بن عو  الوامل ِبِمثعِلِه َما إنع َرَأْيُت َوَلا َسِمْعُت

 2.8 الطائف كع  بن زهري الوامل َمْن َسرَُّه َكَرُم العَحَياِة َفَلا َيَزلع

 244 تبوك لبيد بن ربيعة الوامل َلْن ُتفعِنَيا َخْيَراِت َأْر

 444 تبوك فروة بن عمرو الوامل َعَرَقْت ُسَلْيَمى َمْوِهًنا َأْمَحاِبي

 .44 تبوك فروة بن عمرو الوامل َسَراَة العُمبْسِلِمنَي ِبَأنَِّني َبلِّغع

 :حبر الوافر -2

ومن أمثلـة ذلـك يف شـعر الغزوات،قـول حبسـان بـن رابـت،و يف غـزوة بـدر ويف قصـيدته الـيت            

 "من الوافر:" مطلعما

ــُت ــ ِ  َعَرفـــــ ــَ  ِبالَوثيـــــ ــاَر َزيَنـــــ  ِديـــــ

  
 الَقشـــــي  َرِقَوِي يف الـــــَكَخـــــطِّ الـــــَوحْ 

   

الوافر الذي ورد يف شعر الغزوات تبسعا ورالرني  حبر يف للقصيدة العروتية اهلوية حددتت

 :، ومفتاحه%16.44مّرة بنبسبة "  24"

 َجِمْيــــلا َواِفُرَهــــا الشِّــــْعِر ُبُحــــوُر

  
ــاعَعَلُتْن ــاعَعَلُتْن ُمَفـــــ ــْولا ُمَفـــــ  َفُعـــــ

   
 :االسا هبذا الوافر البحر تبسمية سب وأما      

 يف ليس ألنه حركاته؛ لوفور: وقيل تفعيالته، أوتاد لوفور االسا؛ هبذا لبحرا هذا ُسمَِّي  

 .تفعيالته يف مما أكثر حركات املختلفة البحور تفعيالت

 :العروتية الدائرة حببس  الوافر البحر وزن

ــاعَعَلُتْن ُمَفــــــاعَعَلُتْن ــاعَعَلُتْن ُمَفــــ  ُمَفــــ

  
ــاعَعَلُتْن ــاعَعَلُتْن ُمَفــــ ــاعَعَلُتْن ُمَفــــ  ُمَفــــ

   
ويف اادول اآليت . وحيتل املرتبة الرابعة من حيث الشيوع بعد الطويل والوامل والرََّجز

 :توتيح لذلك
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 موتو الورود الشاعر البحر مدر البيت

 الصفحة الغزوة

 246 بدر حبسان بن رابت الوافر َلَقْد َعِلَمْت قاَرْيٌش َيْوَم َبْدٍر

 244 بدر حبسان بن رابت الوافر اَقْوًم اللَِّه ِبَحْوِل َنْخَشى َفَما

ََّيٍٍَّّّ   212 بدر كع  بن مالك الوافر َلَعْمُر أبيواما يا اْبَنْي لا

 .21 بدر اَارث بن هشام الوافر َعْمٍرو َبْعَد َنفعبِسي َلْمَف َأَلاَيا

 218 بدر بن األسودشداد  الوافر ُتَحّيي   ِبالبّسَلاَمِة أاّم َبوعٍر

 226 بدر معاوية بن زهري الوافر َخفاوا العَقْوَم ُتَرَأْي َأنع َوَلّما

 .22 بدر معاوية بن زهري الوافر ٌغ َعّني َرُسوًلاِلَأَلا ِمْن ُمْب

 226 بدر حبسان بن رابت الوافر ِدياَر َزيَنَ  ِبالَوثيِ  َعَرفُت

 281 أحد بن رواحةعبد اهلل  الوافر َبَوْت َعْيِني َوُحقَّ َلَما ُبَواَها

 241 أحد حبسان بن رابت الوافر ْرُتْا ِباللَِّواِء َوَشرُّ َفْخٍرَفَخ

 642 بنو الن ري كع  بن مالك الوافر َلَقْد َخِزَيْت ِبَغْدَرِتَما العُحُبوُر

 646 بنو الن ري مساك اليمودي الوافر َأِرقعُت َو َتاَفِني َهاٌّ َكِبرٌي

 612 بدر اآلخرة حبسان بن رابت الوافر اَدُعْوا َفَلَجاِت الشَّاِم َقْد َحاَل ُدوَنَم

 622 اخلندق ترار بن اخلطاب الوافر َوُمْشِفَقٍة َتظانُّ ِبَنا الظُُّنوَنا

 624 اخلندق كع  بن مالك الوافر َوَساِئَلٍة ُتبَساِئلا َما َلِقيَنا

 .62 اخلندق كع  بن مالك الوافر  َأْبِلغع قاَرْيًشاَأنَّ َسلعًعا َأاَل

 662 اخلندق حبسان بن رابت الوافر ِلغع َأَبا ِهْدٍم َرُسوًلاَأْب َأاَل
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 668 بنو قري ة حبسان بن رابت الوافر َلَقْد َلِقَيْت قاَرْيَظةا َما َسآَها

 668 بنو قري ة حبسان بن رابت الوافر َسآَها َما قاَرْيَظةا َلِقَيْت َلَقْد

 664 بنو قري ة بن رابتحبسان  الوافر قاَرْيًشا َنَصُروا َمْعَشٌر َتَفاَقَد

أبو سفيان بن  الوافر َمِنيٍو ِمْن َذِلَك اللَُّه َأَداَم

 اَارث

 624 بنو قري ة

 624 قري ة بنو جبل بن جوال الوافر ُمَعاٍذ َبِني َسْعَد َسْعُد َيا َاَل

 الوافر َوَفْرٍع َأَجٍإ ِمْن العَخْيَل َجَلْبَنا

 

 6.4 مّتة بن رواحةعبد اهلل 

 6.1 مّتة بن رواحةعبد اهلل  الوافر َرْحِلي َوَحَملعِت دَّْيِتِنيَأ ِإَذا

 244 فتح موة حبسان بن رابت الوافر َفالعِجَواءُُ العَأَماِبِو َذاُت َعَفْت

 248 فتح موة جبري بن زهري الوافر َفجِّ كالَّ العَحَبلَِّق َأْهَل َنَفى

 216 فتح موة حا  بن حويااا الوافر ُمبَسّوَماٍت النَِّبيِّ َمَو َشِمْدَن

 224 حنني عمرة بنت دريد الوافر ُدَرْيٍد َعَلى َخِشيُت َما َلَعْمُرَك

 224 حنني مالك بن عو  الوافر ُمَحاٍج َعَلى َكرََّتاِن َوَلْواَل

 222 حنني بن مرداوعباو  الوافر َجْمٍو َيْوَم َوالبّسَواِبَح ِإنِّي

 226 حنني عطية بن عفيف الوافر ٍنُحَنْي ِفي ِرَفاَعةا َأَفاِخَرٌة

 222 حنني زيد بن محار الوافر قاَرْيٌش َغَلَبْت َأنع َأَتاك َهلع َأاَل

 226 حنني عبد اهلل بن وه  الوافر َلِقيَنا َمْن َنْ ِرُب اللَِّه ِبَشْرِص

 .22 الطائف كع  بن مالك الوافر َرْيٍ  كالَّ ِتَماَمَة ِمْن َقَ ْيَنا

 .24 تبوك لبيد بن ربيعة الوافر العُمَحاِفظا َوالعُمَحاِمي َذَهَ  َأاَل
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 444 تبوك لبيد بن ربيعة الوافر َخْصٍا كالُّ ِبَأْرَبَد ُيَذكُِّرِني

 :حبر الببسيط -4

ترار بن اخلطاب يف غزوة أاُحد ، ومو  وهو  الشرك ما ورد عند شاعر آخر من شعراء ن أمثلةوم

 "يطمن الببس:" قصيدته اليت مطلعما

 َمــــا َبــــالا َعْيَنْيــــَك َقــــْد َأْزَرى ِبَمــــا البسُّــــُمدُ 

  
ــُد    1َكَأنََّمـــــا َجـــــاَل ِفـــــي َأْجَفاِنَمـــــا الرََّمـــ

 

   

 :تتحدد اهلوية العروتية للقصيدة يف حبر الببسيط، ومفتاحه   

ــيط إن ــه الببســ ــط لديــ ــل يببســ  األمــ

  
 َفِعـــلا مبســـتفعلن فـــاعلن مبســـتفعلن

   
 :تهتفعيال أمل

ــتفعلن ــاعلن مبســ ــت فــ ــاعلن فعلنمبســ  فــ

  
ــتفعلن ــاعلن مبسـ ــتفعلن فـ ــاعلن مبسـ  فـ

   

 تفعيالتــه مبســتمل يف تواليمــا أي أســبابه، النببســاص االســا هبــذا العَببِســْيط ُســمَِّي: قيــل       

 رـالث  فيمما تتواىل خبنمما؛إذ حالة يف وتربه َعُرْوته يف اَركات النببساص:وقيل البسباعية

 .حركات

ولونه أكثر ِرقَّة وجزالة منه،وهلذا قـلِّ شـيوعه يف أشـعار    كثري االستعمال كالطويل،  »وهو حبر

2«اااهليني وكثار يف أشعار املولَّدين 
 .   يف البديعيات وهي أشعار أالِّفت يف مدح النيب  

 الّرَجزعر الغزوات بعد الطويل والوامل واملرتبة اخلامبسة شيوعا يف ش" الببسيط"وقد احتل      

، وقد أشار إبراهيا أنيس أنه حيلُّ %12.14مّرة بنبسبة "22"ورالرني والوافر ، وقد ورد مخبسا 

 .رانيا مو الوامل بعد الطويل يف الشعر العريب عموما

 :ويف اادول اآليت توتيح لذلك

 موتو الورود الشاعر البحر مدر البيت

 الصفحة الغزوة

 244 بدر رابتحبسان بن  الببسيط ُمبْستْشِعِري َحَلِق العَماِذيِّ َيقعُدُمُمْا

 221 بدر مفية بن مبسافر الببسيط الرََّمِد َعاِئُر َقَذاَها ِلَعْيٍن َمْن َيا

                                                           

- 
 عدم النوم:والبسمد أي قصر هبا عن إدراك ما تأمله، :هبا وأزرىوهو األنبس  ملا بعده،"ما بال عينك:"يف نبسخة 1
األوىل، الصورة الفنية يف شعر علي بن ااما،دار الرفاعي ودار القلا، دمشق، الطبعة :عبد البسالم الراغ  - 2
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 261 احد هبري بن أيب وه  الببسيط َما َبالا َهّا َعِميٍد َباَت َيطعُرقِني

 262 احد حبساب بن رابت الببسيط ُسقعُتْا ِكَناَنَة َجْمًلا ِمْن َسَفاَهِتُك

 244 احد ترار بن اخلطاب الببسيط ا ُمقعَدِمي َفَرِسيَك َلْوَلِإنِّي َوَجدَِّّ

 241 احد ترار بن اخلطاب الببسيط  ِمْن َبِني َكْعٍ  ُمَزيَََّّّنٌة َلّما َأَتْت

 242 احد كع  بن مالك الببسيط ا َوَخْيُر العَقْوِل َأْمَدقاُهَأْبِلغع قاَرْيًش

 .24 احد بن عالص اَجاج الببسيط َأيُّ ُمَذبٍَّ  َعْن ُحْرَمٍة ِللَِّه

 2.4 احد كع  بن مالك الببسيط َساِئلع قاَرْيًشا َغَداَة البّسفعِح ِمْن أاُحٍد

 282 احد ترار بن اخلطاب الببسيط َما َبالا َعْيَنْيَك َقْد َأْزَرى ِبَما البسُُّمُد

 .28 احد األعشى بن زرارة الببسيط ُحيَِّي ِمْن َحيٍّ َعَلى َنأعِيِمْا

 284 احد نعا امرأة مشاو الببسيط إْببَساِو ِدي ِبَفْيٍض َغْيِرا َعْيُن ُجوَي

 244 احد سعيد بن يربوع الببسيط ِاقعَني َحَياَءِك ِفي ِسْتٍر َوِفي َكَرٍم

بنو  مقيس بن مبابة الببسيط  َءْت َلَما َوَشٌلَجلَّلعُتُه َتْرَبًة َبا

 املصطلق

618 

بنو  حبسان بن رابت  الببسيط ثاُرواَأْمبَسى العَجَلاِبيُ  َقْد َعزُّوا َوَقْد َك

 املصطلق

618 

عبد اهلل بن  الببسيط َلِونَِّني َأْسأََلا الرَّْحَمَن َمْغِفَرًة

 رواحة

 644 مّتة

عبد اهلل بن  الببسيط َفَثبََّت اللَُّه َما آَتاك ِمْن َحبَسٍن

 رواحة

 644 مّتة

اهلل بن  عبد الببسيط َأْنَت الرَُّسولا َفَمْن ُيْحَرْم َنَواِفَلُه

 رواحة

 6.4 مّتة

 682 فتح موة متيا بن أسد الببسيط ْيُت َبِني ُنَفاَرَة َأقعَبلاواَلمَّا َرَأ

 222 حنني عباو بن مرداو  الببسيط َعاَم ِرْعًلا غاولا َقْوِمِمُاَأَماَبِت الع

 222 حنني زهري بن مرد الببسيط ااْمُنْن َعَلْيَنا َرُسوَل اللَِّه ِفي َكَرٍم

 224 حنني عمرة بنت دريد الببسيط وا َقَتلعَنا ُدَرْيًدا قالعُت َقْد َمَدقاواَقالا

 261 حنني عباو بن مرداو الببسيط َما َبالا َعْيِنَك ِفيَما َعاِئٌر َسِمٌر

 221 حنني مالك بن عو  الببسيط َمَنَو الرَُّقاَد َفَما أاَغمُِّض َساَعًة

 222 حنني رجل من هوازن الببسيط َمُعوارَيُهْا ِللنَّاِو إذع َجأَُُذعكاْر َمبِس

 241 الطائف شداد بن عارض الببسيط َتْنُصُروا اللاَاَت إنَّ اللََّه ُمْمِلواَما اَل

 246 الطائف زهري بن مرد الببسيط ااْمُنْن َعَلْيَنا َرُسوَل اللَِّه ِفي َكَرٍم

 244 الطائف ابتحبسان بن ر الببسيط َزاَد اهلاُموٌم َفَماءُُ العَعْيِن ُمْنَحِدُر
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 2.4 الطائف كع  بن زهري الببسيط َباَنْت ُسَعاُد َفَقلعِبي العَيْوَم ُمَتْبولا

 282 تبوك حبسان بن رابت الببسيط َأَلبْسُت َخْيَر َمَعدٍّ كالَِّما َنَفًرا

 288 تبوك الزبرقان بن بدر الببسيط َنْحُن العِوَراُم َفَلا َحيٌّ ُيَعاِدلاَنا

 244 تبوك حبسان بن رابت الببسيط           َ  ِمْن ِفْمٍر َوِإْخَوَتُمْاِئِإنَّ الذََّوا

 246 تبوك عمر بن األهتا الببسيط َظِللعَت ُمفعَتِرَش العَملعَباِء َتْشِتُمِني 

 442 تبوك فروة بن مبسيك الببسيط َلّما َرَأْيُت ُملاوَك ِكْنَدَة َأَعَرَتْت

 442 تبوك رجل من األزد الببسيط اِئَبٍةَيا َغْزَوًة َما َغَزْوَنا َغْيَر َخ

 :لَمحبر الرَّ -5

عبد اهلل بن الزبعرى يف غزوة بدر ويف قصيدته اليت  الشاعر ن أمثلة ذلك ماورد يف قول وم

 "من الّرَمل:" مطلعما

ــَمْعَت َفقاـــــلع     ــْيِن َأْســـ ــَراَب العَبـــ ــا غاـــ  َيـــ

  
ــلع  ــْد فاِعــــ ــْيًئا َقــــ ــُق َشــــ ــا َتْنِطــــ 1إنَََّّّمــــ

 

   

 :الّرَمل ، ومفتاحه حبر يف للقصيدة العروتية اهلوية تتحدد

 الثاقــــاُت ترويــــِه األحبــــِر رَمــــلا

  
ــاعالتن ــاعالتن  فـــ ــاعالتن  فـــ  فـــ

   
 الَعـْدو  فوق و املشي دون وهو َرَماًل َيْرُمل وَرَمل ،اهَلْرولة بالتحريك والرََّمل» :والرََّمل يف اللغة    

 .2«منوبيه وهزَّ ِمشيته يف َأسرع ِإذا ،َماًلوَر َرَمالنًا َيْرُمل الرَّجلا َرَمل :قالوُي

 مَّتِلـف  غـري  ممـزول  شعر كل الشِّْعر من الرََّمل بأن :يقول عنه ابن سيدة يف لبسان العرب         

 تتـابو  ببسـب   متأتِّيـة  البسـرعة  وهذه ، به النطق ؛لبسرعة االسا هبذا البحر هذا ُسمَِّيو. البناء

كمـا    بعض إىل بع ه ل ا اَصري بَرْمِل لتشبيمه بذلك ُسمَِّي:قيل و،فيه(  َفاعِعالُتْن)  التفعيلة

فبسَّره اخلليـل بـن أمحـد يف كتابـه العـني     
3
، يصـلح لححـزان   رائـو  و رقيـقٌ  موسـيقيٌ  حبـرٌ  وهـو .

 القصـائد  وأمجـل  املوّشـحات  عليـه  نظمـت واألفراح لرقاته،ومل ينظا عليه اااهليون كثريا،بـل  

 .املغّناة

 

                                                           
 كانوا يف اااهلية يقرون بالقدر د، وقغ منهِرفا أي قد:قد فعل -1
 "ر م ل"مادة   العرب، لبسان: منظور ابن - 2
للنشر والتوزيو  اهلالل وموتبة دار البسامرائي، وإبراهيا املخزومي ممدي  كتاب العني،حتقيق:اخلليل بن أمحد الفراهيدي - 3

 691/ 1،د ت ، بريوت
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 %41.12مّرات ،بنبسبة" 42"لغزوات سوى رالثمل يرد يف شعر ا و

 موتو الورود الشاعر البحر الروي مدر البيت

 الصفحة الغزوة

 264 أحد عبد اهلل بن الزبعرى الرَّمل الالم قالعَيا غاَراَب العَبْيِن َأْسَمْعَت َف

 224 أحد حبسان بن رابت الرمل الالم بِِا ْبِن الزَِّبْعَرى َوقعَعٌةَذَهَبْت 

 242 الطائف أبوحمجن الثقفي الرمل امليا َهاَبِت العَأْعَداءُُ َجاِنَبَنا

 :القافية -ب  

 :لغة -

 ما النوبسار ياءا الواو قلبت وإمنا االتباع؛ وهو الَقفعو من فاعلة، وزن على لغة القافية       

 مبعىن هذا على ةفالقافي يتبعه، أي يقفوه الشاعر ألن بذلك؛ هنا املراد املعىن وُسمي قبلما،

 من سبق ما يقفو ألنه: وقيل مرتية، أي{ رَّاِتَيٍة ِعيَشٍة ِفي َفُمَو}: تعاىل قوله مثل مقفوة

 . بيت كل آخر يقفو ألنه أو األبيات،

 :امطالحا -

 من الشعرية األبيات أواخر أحوال به ُيعر  بأمول ِعلٌا العروتيني امطالح يف القافية        

 كل هبا ينتمي اَرو  من لعدد اسا هذا مو وهي وقبيح، وفصيح وجواز، مولزو وسوون، حركة

 .بيت

 :حدودها -

 أمحد بن اخلليل رأي الصواب إىل أقرهبا ولعل ذلك، يف اآلراء تعددت فقد حدودها وأما    

 حرفا املتحرك من بينمما ما مو البيت آخر يف اللذين البساكنني عن عبارة القافية»: يقول الذي

 :الشاعر قول ذلك مثال. «األول البساكن قبل اليت اَركة ومو أكثر، أو كان

 فينــــــا والعيــــــُ  زماَننــــــا َنعيــــــ 

  
ــا ــا ومـــــ ــ  لزماننـــــ ــوانا عيـــــ  ســـــ

   
 ( َواعَناع: )الشاعر قول هي البيت هذا يف اخلليل عند فالقافية

 :القافية حرو  -
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 أن جي  أنه ذلك عيني وال ، القافية تمن بع ما وجود من البد، ستة القافية حرو       

 .التزامه وج  القصيدة أول منما دخل وما واحدة، قافية يف كلما جتتمو

 .التَّأعِسْيس الدَِّخْيل، الرِّْد ، العُخُرْوج، العَوْمل، الرَّوِِّي،: هي ستة القافية وحرو 

 :الرَِّوّي -

 يف ويلتزمه ته،قصيد عليه فيبين الصاَة، اَرو  من الشاعر خيتاره الذي اَر  هو     

 الرَّوِِّي هي اهلمزة كانت إن مهزية قصيدة: فيقال القصيدة؛ تنبس  وإليه أبياها، مجيو

  العرب كالمية الرَّوِِّي هي الالم كانت إن المية أو شوقي، كممزية

 الرَِّواء ومنه وال ّا، واالتصال للجمو العرب كالم يف( َرَوى) أمل ألن ا؛رويًّ ومسيللّشنفرى، 

 إليه وجيتمو ين ا الرَّوِِّي حر  وكذلك لي مما، واملتاع األمحال على يشد الذي اَبل وهو

 .رويا مسي فلذلك البيت؛ حرو  مجيو

 :العَوْمل -

 األلف هي العَوْمل وحرو  مباشرة، بعده وجميئه بالرَّوِِّي لومله االسا هبذا العَوْمل مسي    

 .لغريه أو شباعلإل األحر  هذه أكانت سواء والياء، والواو

 :العُخُرْوج -

 القصيدة بيت من العُخُرْوج موتو فمو للروي، التابو العَوْمل وجتاوزه خلروجه االسا هبذا مسي  

 .العَوْمل هاء يتبعَن بالياء أو بالواو أو باأللف يوون والعُخُرْوج حر ، بعده يأيت ال حيث

 :الرِّْد -

 يقو ما هو والرد  كردفه، وهذا الراك  فمو أمل وِِّيالرَّ ألن الراك ؛ رد  من مأخوذ وهو     

 الواو وهي اللني وحرو  الثالرة، املد حرو  من ويوون فامل، غري من مباشرة الروي قبل

 .أمال تعترب واأللف هلما، جمانبسة غري حركة بعد البساكنتان والياء

 من والرَّوِِّي الرِّْد  يوون أن وجيوز الواحدة، القصيدة يف يتعاقبا أن والواو الياء يف وجيوز   

 .فًارِد املشددتني أو احملركتني الواو أو الياء دُّعُت وال كلمتني، أو واحدة كلمة

 :التأسيس -   



 املـوسيقـى يف شعـر الغـزوات

 

224 
 

 ألٍف حرُ  إًذا فالتَّأعِسْيس واحد، حبر  الرَّوِِّي حر  قبل باأللف إال يوون ال والتَّأعِسْيس     

 ألف بني يفصل الذي الصحيح اَر  وهذا حيح،م واحد حر  الرَّوِِّي حر  وبني بينما

 ُيَحاَفظا ألنه تأسيبسا األلف فبسميت متالزمان ومها( الدَِّخْيل) يبسمى الرَّوِِّي وحر  التَّأعِسْيس

. القافية حرو  مجيو على تقدمت ألهنا: وقيل للقافية، أوٌّ كأهنا القصيدة قافية يف عليما

 .كلمتني أو واحدة كلمة يف ِخْيلوالدَّ التَّأعِسْيس ألف توون أن وجيوز

 :الدَِّخْيل -

 القافية؛ يف دخيل ألنه دخيال ومسي والرَّوِِّي، التَّأعِسْيس ألف بني يقو متحرك حر  وهو    

 ال حني يف الشروص من جملموعة خاتعني – والتَّأعِسْيس الرَّوِِّي – حرفني بني لوقوعه وذلك

 يلتزم وإمنا بذاته يلتزم ال حر  والدَِّخْيل. القوم يف لالدَِّخْي فشابه ممارلة لشروص هو خي و

 ال ما لزوم فمو الشاعر التزمه فإذا القافية، حرو  من ملتزمني حرفني بني واقو وهو،  بنظريه

 .يلزم

 :حر  الروي يف شعر الغزوات-ج

 فيبين الصاَة، اَرو  من الشاعر خيتاره الذي اَر  هوعرفنا يف ما سبق بأن الروي  

 القصيدة تنبس  وإليه أبياها، مجيو يف ويلتزمه قصيدته، عليه

 :يف قصيدته اليت مطلعما ومن أمثلة ما ورد يف شعر الغزوات،قول ابن الزبعرى يف غزوة أاُحد -

ــلع   ــَمْعَت َفقاــــ ــْيِن َأْســــ ــَراَب العَبــــ ــا غاــــ  َيــــ

  
ــلع  ــْد فاِعـــــ ــْيًئا َقـــــ ــُق َشـــــ ــا َتْنِطـــــ  إنَََّّّمـــــ

   

والقافية املقيدة هي اليت يوون ، ، جمّردة من الّرد  والتأسيس"لعفاِع" فالقافية هنا مقّيدة  

 :رويُّما ساكنا، وهي أقبسام كذلك

 .قوا  مقيدة مّسبسة و قوا  مقيدة مردوفة، وقوا  مقيدة جمردة من الرد  والتأسيس

 :وقد شاعت حرو  كثرية يف وقوعما رويا يف شعر الغزوات لعل أمهما

 :روي الراء يف شعر الغزوات -1

حر  الّروي هو الرَّاء، وحيتل املرتبة األوىل شيوعا يف أشعار الغزوات، حيث ورد رالرا       

 %.14.46مرة، بنبسبة"62"وأربعني 

 "من الطويل:"اليت مطلعما يف قصيدتهكع  بن مالك  يف غزوة بدر ، و  ما ورد يف قول
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ــاِدرُ   ــُه قَََــــ ــِه َواللَّــــ ــَأْمِر اللَّــــ ــُت ِلــــ  َعِجْبــــ

  
ــا أَ  ــى َمــــ ــاِهرُ َعَلــــ ــِه قََــــ ــْيَس ِللَّــــ  َراَد َلــــ

   

 ذالعقـاً  ومسيـت  الـذُّلعق  اَرو  من وهي اجملمورة اَرو  من لراءا» :جاء يف لبسان العرب       

 والنون والالم الراء رالرة الذلق واَرو  اللبسان َأَسَلِة بَطَر  هي ِإمنا املنطق يف الذاالَقة أَلن

 .1«واحد حيز يف وهن

 خمارج لتقارب وتبعًا". النون الالم، الراء،: "رالرة وهي لقالذَّ حرو  تمن ءالرا وتقو       

 تداخل حيدث أن الطبيعي من فإنه الفا، داخل منما كل حيز وتيق جمموعة كل تمن األموات

 وهذا إخل... اآلخر حمل أحدها حلول أو اآلخر، ببع ما بع ما اختالص أو األموات، هذه بني

 وبني والصاد، البسني وبني الظاء، و ال اد وبني والوا ، القا  وبني واهلاء، ءاَا بني مثاًل معمود

 العربية علماء عند الراء دَُّعوُت ..والالم الراء بني وأي ًا ،...والطاء التاء وبني والبسني الزاي

 .العرب لبسان على دورانًا اَرو  أكثر من قدميًا

 :يف شعر الغزوات روي الالم -2

 الذُّلعُق واَرو »وقد جاء يف اللبسان الذُّلاق، اَرو  من وهي اجملمورة، رو اَ من الالم   

،  اللبسان عر  من خمارجما ألنَّ ذالعقًا مسيت والنون والالم الراءوهي  اللبساِن َعر  حرو 

 والفاء والنون والالم الراءُُ ستة الذَّالقة وحرو ،سيده ابن عَرفاه وَذْوَلقاه شيء كل وَذَلُق

 عر  حرو  هي :وقيل، وعَرفه مدره وهو اللبسان بَذَلِق عليما ُيعَتمد ألنه وامليا والباء

 والالم الراء وهي ذْوَلِقيَّة منما رالرة، أذعلق الواحد، الذُّلعق اَرو  وهي، والشفة اللبسان

 ةالذالق ألن ذلقًا اَرو  هذه مسِّيت وإمنا ،وامليا والباء الفاء وهي، شفِوية ورالرة،  والنون

2« البستة اَرو  هذه َمْدرجتا ومها ،والشفتني اللبسان أَسلِة بطر  هي إمنا امَلنِطق يف
. 

 حر  نأ"قراءة يف الميات األما"ويذه  األستاذ حممود الرَّبداوي يف مقاله املوسوم بـ      

 ا،لقافيتم الشعراء ركوب يوثر اليت أي( الذَّلول)ب القافية فن يف املبسماة األحر  من» الالم

ََُرون) القوايف عوس وهي. هلا قوايف تصلح اليت املعجا ألفاظ لوثرة نظرًا  والظاء كال اد( ا

 .3«الشعراء ركوهبا يتحاشى قواٍ  وهي واخلاء، والغني

 "من الّرَمل:" قول عبد اهلل بن الزبعرى يف غزوة بدر ويف قصيدته اليت مطلعما ومن أمثلة ذلك

                                                           
 "راءحر  ال"لبسان العرب، :ابن منظور  - 1
2

 "ذ ل ق"مادة   املصدر نفبسه - 
قراءة يف الميات األما،جملة التراث العريب، جملة فصلية تصدر عن احتاد الوتاب العرب ، دمشق، :حممود الربداوي - 3

 11، ص6003مربت، سب11/18العدد
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ــا غاـــــَراَب العَبـــــْيِن َأْســـــَمعْ     َت َفقاـــــلعَيـــ

  
ــلع  ــْد فاِعــــ ــْيًئا َقــــ ــُق َشــــ ــا َتْنِطــــ 1إنَََّّّمــــ

 

   

بوروده " الّراء"يف شعر الغزوات املرتبة الثانية شيوعا بعد روي " الالم "وحيتل حر        

جمابذة  دواوين يف بنبس  كثرية  الالم روي ويشيو%. 16.66، بنبسبة 24"تبسعا ورالرني مّرة

يف مدر اإلسالم   وكع  وحبسانيف العصر اااهلي،  يسالق امرئ من بدءًا الشعر وعمالقته 

كما حيتل  ،يف العصر العباسي واملعري املتنيبيف العصر األموي ووموال إىل   باألخطل ومرورًا

 وسورة املزمِّل، كبسورة بعينما، سور يف الورمي، القرآن فوامل يف مبسافة كربى هذا اَر 

 اَر  ذاك،  الراء فاملة مو تتناوب لبسورا هذه بعض يف وهي الفرقان وسورة اإلنبسان،

 .أشار إىل ذلك علماء القراءات كما ُيَعدَّا شقيقا َر  الالم الذي قيَلالذُّ

 :يف شعر الغزوات "الباء"روي  -3   

ومن أمثلة ذلك يف شعر الغزوات،قول حبسان بن رابت،و يف غزوة بدر ويف قصيدته اليت 

 "من الوافر:" مطلعما

 َزيَنـــــــَ  ِبالَوثيـــــــِ  ِديـــــــاَر َعَرفـــــــُت

  
ــَوحْ  ــطِّ الـــ ــَكَخـــ ــي َوِي يف الـــ  َرقِّ الَقشـــ

   

مـّرة ، واحتـل املرتبـة    "26"يف شعر الغزوات رويًّـا أربعـا ورالرـني   "الباء"وقد ورد  حر           

،وهو من اَرو  اليت تناس  األغـراض االيلـة   % 12.48بنبسبة " الّراء"الثانية  شيوعا بعد 

 .كاَروب والفخر واَماسة

موتيا حيدره داخل القصـيد   ويذه  الوثري من علماء موسيقى الشعر إىل أن للحر  نغما       

 .الشعري، كما له ارتباص بااو النفبسي والشعوري لدى الشاعر

َارو  من  الباء» :جاء يف لبسان العرب       َشَفِويًَّة وُسمِّيت الشََّفِويَِّة اَرو  ومن امَلْجُمورة ا

 .2«وامليا الفاء ويف فيما ِإالا َرو ا من شيٍء يف الشَّفتاِن َتْعَملا ال الشََّفَتْيِن بنِي من َمْخَرَجما أَلن

 والبسابو األجبدي، والترتي  اهلجائي الترتي  الذي يأيت يف املرتبة الثانية يف" الباء"و حر 

 وموتو الترتي  هذا يف اللغويني بني اختال  على خمارجما، على اَرو  ترتي  يف نيوالعشر

 ألهنن بذلكيت مس ،"وامليا والباء الفاء ":رالرة وهي، الشفوية اَرو  من والباء. منه الباء

                                                           
 بالقدر كانوا يف اااهلية يقرون د، وقغ منهِرفا أي قد:قد فعل -1
 "الباء" لبسان العرب، حر :ابن منظور  - 2
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 منفتح ،شديد ،جممور حر  الباءو ،الشفتني بني وهو خمرجمن، منه الذي املوتو إىل ينبسنب

 .مقلقل( منخفض) ُمبْسَتِفل

 :يف شعر الغزوات" امليا"روي  -4

هـذا  ذلك الصوت املتوّرر الذي يشـترك يف كـل قـوايف القصـيدة، و     »يعرِّفه علماء املوسيقى بأنه

وال ... ِسينيَّة البحتـري و َهْمزيَّـة شـوقي   : الّروي هو موت ُتنبس  إليه  القصائد أحيانا، فيقال

 .1«يوون الشعر مقفى إال به 

ويف قصـيدته الـيت   ،  غزوة بـدر  يف ومن أمثلة ذلك يف شعر الغزوات ما ورد عند حبسان بن رابت

 "من الوامل :"مطلعما

َّاَدَك ِفــــي العَمَنــــا      ِم َخِريـــــَدٌةَتَبلَّــــْت فاــــ

  
ــامِ  ــاِرٍد َببسَّـــــ ــِجيَو ِبَبـــــ ــفِِي ال َّـــــ  َتْشـــــ

   

ريب عموما وشعر الغزوات خصوما، من اَرو  اليت ترد رويًّا بوثرة يف الشعر الع" امليا" و     

" الباء"و" الّراء"، حيث احتل املرتبة الثالثة بعد%، 11.14مّرة بنبسبة"24" قد ورد رالرني و

 .كثر شيوعا يف أشعار العرب القدامىشيوعا، وهي من اَرو  األ

َارو  من امليُا» :العرب وجاء يف لبسان َارو  ومن الشََّفِويَّة ا  يبسمي اخلليل وكان امَلْجمورة ا

 .2«هبا لفظ ِإذا يطبق أَلنه ُمطعبَقة امليا

ــياو     ــفوي املـ ــر  شـ ــ،  حـ ــفلى   هخمرجـ ــفة البسـ ــاعن الشـ ــو بـ ــا مـ ــفة العليـ ــاعن الشـ  .بـ

املـيا  و ألن امليا ال توتمل إال بالغّنة اليت خمرجما اخليشـوم ، شراك للخيشوم و خمرج امليا فيه إ

بني كمال الشدة و بني  ىحال وسط وهو يفال خيالطه نفس متوسط  مبعىن ،حر  جممور متوسط

 ...وجيرى جريان تئيال تئيال اانقطاع هينقطو موت ،أيكمال الرخاوة 

 :روي الدال -2

 وهي، النِّطععيَّة اَرو  ومن ،اجملمورة اَرو  من حر  الدال» :جاء يف لبسان العرب       

،وقد ورد حر  الدَّال َرِوياًّ يف شعر الغزوات مثاين وعشرين مرة 3«واحد حيز يف "والتاء والطاءُُ"

 وحر .، واحتل املرتبة اخلامبسة بعد الرَّاء والالم وامليا والباء%14.68بنبسبة شيوع تقّدر بـ 

                                                           
 681املرجو البسابق نفبسه، ص  - 1
 لبسان العرب، حر  امليا:ابن منظور - 2
 املصدر نفبسه ، حر  الدال -3



 املـوسيقـى يف شعـر الغـزوات

 

226 
 

 تنطقه عندما اَر  هذا ،األعلى اَنك من حياذيه ما مو اللبسان ر ع من هرجخم الدال

بل  الدال، تفخا العرب الو مبستفل،و جممور، حر  الفالدَّ ، س،َفالنَّ حيببسون فإهنا العرب

 الدال كذلك ساكنة، مأ موبسورة مأ م مومة مأ مفتوحة سواءا حركاها كانت ممما قهمرقَّ تنطقما

 ، الطاء ، الصاد،ال اد) :ةأربع وحروفه "األربعة اإلعباق حرو  من ليبست ألهنا منفتح حر 

 (.الظاء

ومن أمثلة ما ورد يف شعر الغزوات قول شاعر آخر من شعراء الشرك وهو ترار بن اخلطاب ويف 

 "من الببسيط:" غزوة أاُحد ، ومو قصيدته اليت مطلعما

 َمــــا َبــــالا َعْيَنْيــــَك َقــــْد َأْزَرى ِبَمــــا البسُّــــُمدُ 

  
ــُد  َكَأ  ــا الرََّمـــ ــاَل ِفـــــي َأْجَفاِنَمـــ ــا َجـــ 1نََّمـــ

 

   

 :روي العني -6   

 ":من الطويل"ما ورد  قول حبسان بن رابت  يف غزوة أاُحد، اليت مطلعماومن أمثلة        

ــوعُ  ــِد ُرُبـــــ ــْن أامِّ العَوِليـــــ ــاَقَك ِمـــــ  َأَشـــــ

  
ــوُ  ــنَّ َجِميـــــ ــْن َأْهِلِمـــــ ــا ِمـــــ ــاِقُو َمـــــ  َبَلـــــ

   

مرَّة "14"والذي ورد رويا يف شعر الغزوات ست عشرة:عنيالّروي هو ال حر          

 %..2.4بنبسبة

كما فعل اخلليل بن  مصنفاها يف به وابتدءوا كتبما يف اللغويني من مجاعة قّدمه اَر  هذا

      أَلهنما َحبسَّنتاه ِإال بناء على تدخالن ال والقا  العني: اأَلزهرّي قال» ، "العني"أمحد يف معجمه 

َارو  َأععَلُق  وَأمحما اَرو  فَأْمَتُن القا  وَأما َسماعًا وَألذُّها َجْرسًا اَرو  فَأْنَصُو العني َأما ا

َََلقيَّة ، وهي من .  2«لنصاعتمما َحبُسن بناٍء يف ِإحدامها َأو كانتا فِإذا َجْرسًا والعني من اَرو  ا

 .األموات البساكنة اجملمورة

 :روي النون -7

 "من الوافر:"ل كع  بن مالك يف غزوة اخلندق يف قصيدته اليت مطلعماومن أمثلة ذلك قو

ــا  ــا َلِقيَنـــــــ ــاِئلا َمـــــــ ــاِئَلٍة ُتبَســـــــ  َوَســـــــ

  
ــاِبِريَنا    ــا َمــــــ ــِمَدْت َرَأْتَنــــــ ــْو َشــــــ  َوَلــــــ

   

                                                           

- 
 عدم النوم:والبسمد أي قصر هبا عن إدراك ما تأمله، :هبا وأزرىوهو األنبس  ملا بعده،"ما بال عينك:"يف نبسخة 1
 "حر  العني"لبسان العرب، : ابن منظور - 2
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فروي القصيدة هو النون،و قد ورد إحدى عشرة مّرة يف شعر الغزوات، وحيتل املرتبة الثامنة  

 %.6.14بنبسبة شيوع 

َارو  ومن امَلْجمورِة اَرو  من النونا » :لبسان العرب وجاء يف      والنون والالُم والراءُُ الذُّلْق ا

 1«واحد َحيِّز يف

والقوايف يف علا موسيقى .القافية هنا مطلقة، ألن أللف هنا ناشئة إلشباع الفتح وليبست رويا    

حركا، وهي أنواع مطلقة ومقيدة، فأما املطلقة فمي اليت يوون رويما مت: الشعر قبسمان

مّسبسة مومولة باهلاء، مّسبسة و مومولة باللني، مردوفة ومومولة باهلاء، مردوفة :كذلك

ومومولة باللني، مطلقة جمردة من الرد  والتأسيس ومومولة باهلاء، ومطلقة وجمردة من 

 .الرد  و التأسيس مومولة باهلاء

 :نبسبة شيوع  الروي يف شعر الغزوات -

رويًّا يف شعر الغزوات، حواىل تبسعة عشر حرفا ،وقد شاع بع ما وورد  وقعت حرو  كثرية

 .مرة  2.4بنبس  كثرية ومتفاوتة مبجموع 

 :وقد جاءت هذه اَرو  رويًّا مرتَّبة حببس   ما يوتِّحه هذا اادول 

 %نبسبة الورود  عدد الورود الّروي

 12.42 62 الّراء

 16.66 24 الالم

 12.24 26 الباء

 11.11 24 امليا

 .14.2 28 الدَّال

 42.42 14 العني

 .46.6 12 اهلاء

 .46.4 11 النون

 .46.4 11 القا 
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 .44.2 14 الفاء

 42.24 .4 البسني

 42.24 .4 اَاء

 41.82 42 الّتاء

 41.68 46 الوا 

 41.68 46 اهلمزة

 41.11 42 اايا

 41.11 42 الياء

 6..44 42 الطااء

 .44.2 41 الواو

 :شيوع حرو  الروي يف شعر الغزوات زيادة يف توتيح ول دااهذا  يف و

 موتو الورود الشاعر البحر الروي

 الصفحة الغزوة محزة بن عبد املطل  الطويل الراء

 288 غزوة بدر 

 244 غزوة بدر عمري بن اَمام الرجز الدال

 241 غزوة بدر اَارث بن هشام الطويل الراء

 242 غزوة بدر بن أيب عال  علي الطويل الالم

 246 غزوة بدر اَارث بن هشام الطويل الالم

 244 غزوة بدر ترار بن اخلطاب الطويل الراء

 248 غزوة بدر كع  بن مالك الطويل الراء

 244 غزوة بدر ىعبد اهلل بن الزبعر الوامل امليا

 241 غزوة بدر حبسان بن رابت  الوامل امليا

 242 غزوة بدر بن رابت حبسان  الوامل امليا
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 246 غزوة بدر اَارث بن هشام الوامل الدال

 246 غزوة بدر حبسان بن رابت لوافرا الدال

 242 غزوة بدر حبسان بن رابت الوامل الباء

 242 غزوة بدر حبسان بن رابت الببسيط الدال 

 .24 غزوة بدر حبسان بن رابت الوامل اَاء

 .24 بدر غزوة حبسان بن رابت الطويل الراء

 248 غزوة بدر حبسان بن رابت الوامل  اايا

 244 غزوة بدر حبسان بن رابت الوافر الفاء

 244 غزوة بدر حبسان بن رابت الوامل الالم

 214 غزوة بدر َعِبيَدَة ْبِن العحارث الطويل الياء 

 211 غزوة بدر َعِبيَدَة ْبِن العحارث الطويل الالم

 211 غزوة بدر لككع  بن ما الطويل الراء

 212 غزوة بدر لككع  بن ما الطويل اهلاء 

 212 غزوة بدر لككع  بن ما الوافر اهلمزة

 216 غزوة بدر عال  بن أيب عال  الطويل الباء 

 212 غزوة بدر ترار بن اخلطاب الطويل امليا

 .21 غزوة بدر اَارث بن هشام الوافر الالم

 218 زوة بدرغ أبو بور بن األسود الوافر امليا

 214 غزوة بدر أمية بن أيب الصلت الوامل  اَاء
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 222 غزوة بدر أمية بن أيب الصلت اخلفيف العني

 226 غزوة بدر معاوية بن زهري الوافر الراء

 .22 غزوة بدر معاوية بن زهري الوافر الفاء

 228 غزوة بدر هند بنت عتبة املتقارب الباء

 224 غزوة بدر هند بنت عتبة الطويل الباء

 224 غزوة بدر هند بنت عتبة الوامل  الياء

 224 غزوة بدر هند بنت عتبة الرجز  الباء

 221 غزوة بدر مفية بنت مبسافر الببسيط الدال

 222 غزوة بدر هند بنت أرارة الطويل الالم

 222 غزوة بدر قتيلة بنت اَارث الوامل القا 

 226 غزوة بدر حبسان بن رابت الوافر الباء

 261 غزوة أحد بن أيب وه  ُهَبْيَرَة الببسيط اهلاء

 262 غزوة أحد َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الببسيط اهلاء

 266 غزوة أحد بن مالكَكْعٍ   الطويل العني

 264 غزوة أحد َعْبُد اللاِه ْبُن الّزَبْعَرى الرمل الالم

 224 غزوة أحد َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الرمل الالم

 222 غزوة أحد َكْعُ  ْبُن َماِلٍك ملتقاربا اايا

 222 غزوة أحد ِتَراُر ْبُن العَخطااِب املتقارب اايا

 222 غزوة أحد َعْبُد اللاِه ْبُن الّزَبْعَرى الطويل العني
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 224 غزوة أحد َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الطويل العني

 228 غزوة أحد و ْبِن العَعاِصَعْمُر الطويل القا 

 224 غزوة أحد َكْعُ  ْبُن َماِلٍك الطويل القا 

 244 غزوة أحد ِتَراُر ْبُن العَخطااِب الببسيط العني

 241 غزوة أحد ِتَراُر ْبُن العَخطااِب الببسيط القا 

 242 غزوة أحد و ْبِن العَعاِصَعْمُر الرجز  الواو

 242 غزوة أحد َكْعُ  ْبُن َماِلكٍَ الببسيط الالم

 242 غزوة أحد انا ْبُن َراِبٍتَحبّس اخلفيف امليا

 .24 غزوة أحد اَّجاج بن عالص الببسيط الالم

 248 غزوة أحد َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الوامل  اَاء

 2.2 غزوة أحد َحبّسانا ْبُن َراِبٍت البسريو الالم

 2.6 غزوة أحد َكْعُ  ْبُن َماِلٍك الوامل الدال

 2.4 وة أحدغز َكْعُ  ْبُن َماِلٍك املتقارب التاء

 2.4 غزوة أحد َكْعُ  ْبُن َماِلٍك املتقارب النون

 2.4 غزوة أحد َكْعُ  ْبُن َماِلٍك الببسيط الباء

 281 غزوة أحد َعْبُد اللاِه ْبُن َرَواَحَة الوافر الالم

 282 غزوة أحد َكْعُ  ْبُن َماِلٍك املتقارب الالم

 282 حدغزوة أ ِتَراُر ْبُن العَخطااِب الببسيط الدال

 282 غزوة أحد اهللَأُبو َزْعَنَة ْبُن َعْبِد الرجز امليا

 284 غزوة أحد َعِلّي ْبُن َأِبي َعاِلٍ  الرجز امليا
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 284 غزوة أحد ِعوعِرَمةا ْبُن َأِبي َجْمٍل الرجز الالم

 .28 غزوة أحد العَأْعَشى ْبُن ُزَراَرَة الببسيط الفاء

 .28 غزوة أحد الّزَبْعَرى َعْبُد اللاِه ْبُن الطويل الالم

 288 غزوة أحد العُمطاِلِ  ْنُت َعْبِدَمِفّيةا ِب الطويل الراء

 284 غزوة أحد اْمَرَأةا َشّماِو  ُنَعُا الببسيط البسني

 244 غزوة أحد َسِعيِد ْبِن َيْرُبوٍع الببسيط البسني

 244 غزوة أحد ِهْنُد ِبْنُت ُعْتَبَة الطويل الباء

 241 غزوة أحد ْنُد ِبْنُت ُعْتَبَةِه الرجز القا 

 241 غزوة أحد ِهْنُد ِبْنُت ُعْتَبَة الرجز الراء

 241 غزوة أحد َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الوافر الباء

 242 غزوة أحد َشّداُد ْبُن العَأْسَود اهلزج البسني

 242 غزوة أحد َأُبو ُسفعَياَن ْبُن َحْرٍب الطويل الباء

 242 غزوة أحد ن األسودشداد ب الطويل الباء

 246 غزوة أحد اَارث بن هشام الطويل الباء

 246 غزوة أحد َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الوامل الراء

 248 بنو الن ري قيس بن حبر األشجعي الطويل امليا

 644 بنو الن ري علي بن أيب عال  املتقارب الفاء

 641 بنو الن ري اليمودي مسَّاك املتقارب الفاء

 642 بنو الن ري َكْعُ  ْبُن َماِلٍك الوافر راءال

 646 بنو الن ري اليمودي مسَّاك الوافر الراء
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 642 بنو الن ري عباو بن مرداو الطويل الباء

 644 بنو الن ري َخوَّاُت ْبُن ُجَبْير الطويل الباء

 .64 بنو الن ري عباو بن مرداو الطويل الباء

 648 بنو الن ري حةعبد اهلل بن روا الطويل الباء

 614 اآلخرةبدر  معبد بن أيب معبد الرجز الدال

 611 اآلخرةبدر  عبد اهلل بن رواحة الطويل الياء

 612 اآلخرةبدر  َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الوافر الوا 

 616 اآلخرةبدر  أبو سفيان بن اَارث الطويل الوا 

 .61 املصطلقبنو ِمقعَيُس ْبُن ُمَباَبة الطويل العني

 618 املصطلقبنو ِمقعَيُس ْبُن ُمَباَبة الببسيط امليا 

 618 املصطلقبنو َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الببسيط الدال

 624 املصطلقبنو َمفعَوانا ْبُن العُمَعطاِل الطويل الراء

 621 املصطلقبنو َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الطويل الالم

 622 املصطلقبنو جممول الطويل اَاء

 622 اخلندق ترار بن اخلطاب الوافر النون

 624 اخلندق كع  بن مالك الوافر النون

 628 اخلندق عبد اهلل بن الزبعرى الوامل الباء

 624 اخلندق َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الوامل الباء

 621 اخلندق كع  بن مالك الوامل الباء
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 622 اخلندق كع  بن مالك الوامل القا 

 624 اخلندق مالككع  بن  الطويل العني

 .62 اخلندق كع  بن مالك الوافر الدال

 624 اخلندق مبسافو بن عبد منا  الوامل الالم

 664 اخلندق مبسافو بن عبد منا  الوامل الالم

 661 اخلندق هبرية بن أيب وه  الطويل الالم

 662 اخلندق هبرية بن أيب وه  الطويل الباء

 662 اخلندق َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الطويل الالم

 662 اخلندق َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الوامل الراء

 662 اخلندق َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الوافر الياء

 664 بنو قريظة َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الطويل الدال

 .66 بنو قريظة َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الطويل العني

 668 بنو قريظة َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الوافر الراء

 668 بنو قريظة َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الوافر مالال

 664 بنو قريظة َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الوافر الراء

 624 بنو قريظة أبوسفيان بن اَارث الوافر الراء

 624 بنو قريظة جبل بن جوال الوافر الراء

 622 دَرَق ذاو سلمة بن األكوع الرجز العني

 626 دَرَق ذاو َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الوامل الدال

 624 دَرَق ذاو َحبّسانا ْبُن َراِبٍت الرجز الدال



 املـوسيقـى يف شعـر الغـزوات

 

262 
 

 624 دَرَق ذاو َحبّسانا ْبُن َراِبٍت املتقارب الراء

 .62 دَرَق ذاو كع  بن مالك الطويل البسني

 641 خيرب عامر بن األكوع الرجز النون

 642 خيرب مرح  اليمودي الرجز الباء

 642 خيرب كع  بن مالك الرجز  الباء

 642 خيرب كع  بن مالك الرجز الباء

 642 خيرب مرح  الرجز  الراء

 642 خيرب الزبري بن العوام الرجز  الراء

 646 خيرب علي بن أيب عال  الرجز  الراء

 646 خيرب ابن لقيا العببسي الوامل الراء

 642 خيرب حبسان بن رابت اخلفيف الالم

 642 خيرب حبسان بن رابت الطويل الراء

 644 خيرب ناجية بن جندب الرجز الباء

 644 خيرب ناجية بن جندب الرجز الباء

 .64 خيرب كع  بن مالك الطويل الدال

 644 مّتة عبد اهلل بن رواحة الببسيط الدال

 6.4 مّتة عبد اهلل بن رواحة الببسيط الراء

 6.4 مّتة عبد اهلل بن رواحة الببسيط الراء

 6.4 مّتة ن رواحةعبد اهلل ب الوامل الالم

 6.4 مّتة عبد اهلل بن رواحة الوافر امليا
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 6.1 مّتة عبد اهلل بن رواحة الوافر اهلمزة

 6.1 مّتة عبد اهلل بن رواحة الرجز الالم

 6.2 مّتة عبد اهلل بن رواحة الرجز اهلاء

 6.2 مّتة عبد اهلل بن رواحة الرجز النون

 6.2 مّتة عبد اهلل بن رواحة الرجز التاء

 6.2 مّتة قطبة بن قتادة املتقارب امليا

 6.6 مّتة قيس بن املبسحر الطويل الالم

 6.2 مّتة حبسان بن رابت الطويل الراء

 6.4 مّتة كع  بن مالك الوامل الالم

 6.8 مّتة حبسان بن رابت الوامل اهلاء

 6.4 مّتة حبسان بن رابت اخلفيف الراء

 682 فتح موة متيا بن أسد الببسيط الباء

 686 فتح موة العَأْخَزُر ْبُن لاْعٍط الطويل الالم

 682 فتح موة بديل بن أم أمرم الطويل الالم

 684 فتح موة حبسان بن رابت الطويل الباء

 688 فتح موة سامل عمرو بن الرجز الدال

 688 فتح موة حبسان بن رابت الطويل اهلاء

 684 فتح موة ِثَأُبو ُسفعَياَن ْبُن العَحاِر الطويل الدال

 641 فتح موة ترار بن اخلطاب اخلفيف اهلمزة
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 642 فتح موة ِحَماُو ْبُن َقْيِس الرجز الالم

 642 فتح موة كرز بن جابر الرجز الراء

 642 فتح موة ِحَماُو ْبُن َقْيِس الرجز امليا

 646 فتح موة أخت مقيس الطويل البسني

 642 فتح موة فا الة بن عمري الوامل الالم

 644 فتح موة حبسان بن رابت الوامل امليا

 .64 فتح موة عبد اهلل بن الزبعرى اخلفيف الراء

 .64 فتح موة عبد اهلل بن الزبعرى الوامل امليا

 644 فتح موة هبرية بن أيب وه  الطويل اهلاء

 244 فتح موة حبسان بن رابت الوافر اهلمزة

 242 فتح موة أنس بن زنيا الطويل الدال

 .24 فتح موة بديل بن أم أمرم الطويل الدال

 248 فتح موة ُبَجْيُر ْبُن ُزَهْيِر الوافر الفاء

 214 فتح موة َعّباُو ْبُن ِمْرَداٍو الوامل امليا

 214 فتح موة بن مرداو عباو الوامل الدال

 214 فتح موة َجْعَدةا ْبُن َعْبِد اللاِه الطويل اَاء

 211 فتح موة عمرانجبيد بن  الطويل الباء

 212 فتح موة عباو بن مرداو الطويل امليا

 212 فتح موة امرأة من جذمية الطويل اَاء
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 212 فتح موة َعّباُو ْبُن ِمْرَداٍو الطويل اَاء

 216 فتح موة العَجّحاُ  ْبُن َحِويٍا الوافر امليا

 212 فتح موة فىت من جذمية الطويل القا 

 214 فتح موة ن جذميةرجل م الطويل التاء

 214 فتح موة رجل من بين ليث الطويل التاء

 214 فتح موة رجل  آخر من جذمية الطويل الباء

 .21 فتح موة غالم من جذمية الرجز النون

 .21 فتح موة م من جذميةغال الرجز الالم

 .21 فتح موة جممول الرجز البسني

 218 فتح موة جممول الرجز الدال

 221 نيَنُح دريد بن الصمة زالرج العني

 222 نيَنُح عباو بن مرداو الببسيط النون

 222 نيَنُح َماِلُك ْبُن َعْوٍ  الرجز الراء

 226 نيَنُح َماِلُك ْبُن َعْوٍ  الرجز الراء

 222 نيَنُح زهري بن مرد الببسيط الراء

 224 نيَنُح حبسان بن رابت الطويل الالم

 224 نيَنُح منيامرأة من املبسل الرجز التاء

 224 نيَنُح عباو بن مرداو الوافر الراء

 224 نيَنُح َعْمَرةا ِبْنُت ُدَرْيٍد الوافر القا 
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 224 نيَنُح َعْمَرةا ِبْنُت ُدَرْيٍد الببسيط الراء

 224 نيَنُح سلمة بن دريد الرجز امليا

 224 نيَنُح مالك بن عو  الوافر القا 

 221 نيَنُح سلمة بن دريد الوامل الباء

 221 نيَنُح رجل من بين جشا املتقارب الدال

 222 نيَنُح ُبَجْيُر ْبُن ُزَهْيِر املتقارب النون

 222 نيَنُح عباو بن مرداو الوافر الباء

 226 نيَنُح عطية بن عفيف الوافر الباء

 226 نيَنُح عباو بن مرداو الوامل الوا 

 224 نيَنُح عباو بن مرداو الوامل العني

 .22 نيَنُح عباو بن مرداو الطويل العني

 224 نيَنُح عباو بن مرداو الطويل الفاء

 261 نيَنُح عباو بن مرداو الببسيط الراء

 262 نيَنُح عباو بن مرداو الوامل البسني

 266 نيَنُح عباو بن مرداو الطويل اهلاء

 262 نيَنُح عباو بن مرداو الطويل امليا

 .26 نيَنُح ْبُن العَحاِرِث َتْمَ ُا الطويل امليا

 268 نيَنُح َتْمَ ُا ْبُن العَحاِرِث الوامل الراء

 264 نيَنُح َأُبو ِخَراٍش العُمَذِلّي الطويل الالم
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 221 نيَنُح و َماِلُك ْبُن َع الببسيط امليا

 222 نيَنُح رجل من هوازن الببسيط القا 

 222 نيَنُح امرأة من جشا املتقارب الدال

 222 نيَنُح زيد بن محار الوافر ءالطا

 226 نيَنُح َعْبُد اللاِه ْبُن َوْهٍ  الوافر الطاء

 222 نيَنُح العَعْوَجاِء ُُينَخِديُج  الطويل الفاء

 .22 الطائف َفَقاَل َكْعُ  ْبُن َماِلٍك الوافر الفاء

 244 الطائف َعْبِد َياَلْيلكنانة بن  الطويل اهلاء

 241 الطائف ْبُن َعاِرٍض َشّداُد الببسيط الراء

 242 الطائف مالك بن عو  الوامل الدال

 242 الطائف أبو حمجن الثقفي الرمل امليا

 246 الطائف زهري بن مرد الببسيط الراء

 242 الطائف عباو بن مرداو املتقارب العني

 244 الطائف حبسان بن رابت الببسيط الراء

 248 طائفال َكْعُ  ْبُن ُزَهْيٍر الطويل الوا 

 569 الطائف جبري بن زهري الطويل امليا

 2.4 الطائف َكْعُ  ْبُن ُزَهْيٍر الببسيط الالم

 2.8 الطائف َكْعُ  ْبُن ُزَهْيٍر الوامل الراء

 282 تبوك حبسان بن رابت الببسيط الالم
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 282 تبوك حبسان بن رابت الطويل الالم

 284 تبوك حبسان بن رابت املتقارب امليا

 288 تبوك الزبرقان بن بدر الببسيط العني

 284 تبوك حبسان بن رابت الطويل امليا

 244 تبوك حبسان بن رابت الببسيط العني

 242 تبوك الزبرقان بن بدر الطويل امليا

 242 تبوك حبسان بن رابت الطويل امليا

 246 تبوك َعْمَرو ْبَن العَأْهَتِا الببسيط الباء

 242 تبوك لبيد بن ربيعة املنبسرح الدال

 .24 تبوك لبيد بن ربيعة الوافر امليا

 244 تبوك لبيد بن ربيعة الرجز الدال

 244 تبوك لبيد بن ربيعة الوامل الدال

 444 تبوك لبيد بن ربيعة الوافر الراء

 444 تبوك لبيد بن ربيعة الطويل الباء

 441 تبوك َفْرَوةا ْبُن ُمبَسْيك الوافر النون

 442 تبوك َوةا ْبُن ُمبَسْيكَفْر الببسيط اهلاء

 442 تبوك ِرَبَوي َعْمُرو ْبُن َمْعِد اهلزج اهلاء

 446 تبوك ِرَبَوي َعْمُرو ْبُن َمْعِد الوافر اهلاء

 442 تبوك رجل من األزد الببسيط الراء
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 444 تبوك َفْرَوةا ْبُن َعْمٍرو الوامل النون

 444 تبوك َفْرَوةا ْبُن َعْمٍرو الطويل الالم

 .44 تبوك َفْرَوةا ْبُن َعْمٍرو الوامل ملياا

 448 تبوك جممول الرجز الالم

 448 تبوك جممول الرجز الفاء

 448 تبوك مالك بن منط الطويل الدال

 :املوسيقى الداخلية يف شعر الغزوات: رانيا

 شـعر  لفتـت انتبـاهي يف  الـيت   يف الشعر العريب كثرية ومتنوعة، ومن الق ـايا  الظواهر املوسيقية

 . التصريو ، وااناو ، وال رورات الشعرية:الغزوات

 :التصريو -أ

 :تعريفه -1

مــا كانــت َعــروض البيــت فيــه تابعــة ل ــربه تــنقص بنقصــه وتزيــد   »:ابــن رشــيقهــو عنــد 

كأّنـه بـاب   " ِمْصـراع "واشتقاق التصريو من مصراعي الباب ولذلك قيـل لنصـف البيـت   ...بزيادته

وسـب  التصـريو مبـادرة    ...هـو مـن الصَّـرعني ومهـا عرفـا النـمار      بل :القصيدة ومدخلما، وقيل 

الشاعر القافيـة لـُيْعلا يف أول وهلـة أنـه أخـذ يف كـالم مـوزون غـري منثـور ولـذلك وقـو يف أول            

 . 1«الشعر

 وللتصريو قيمة موسيقية مّررة ألنه ينبئ البسامو بإيقاع البيت قبل انتمائه

 ... البسـجو  مبزنلـة  الشعر يف واعلا أن التصريو» :لشعروهو عند أبن األرري مبزنلة البسجو يف ا 

 عاملصـرَّ  البيـت  هبِّوُشـ  ،قافيتـما  تعلـا  القصـيدة  من األول البيت كمال قبل أنه الشعر يف وفائدته

 القـدرة  سـعة  علـى  داللة وفيه،  واحملدرون القدماء ذلك فعل وقد ، متشاكالن مصراعان له بباب

                                                           
 3/319،العمدة :ابن رشيق - 1
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 مـن  األمـنا   هـذه  أن إال خمتـارا  أراه فلبست ،يدةصالق يف التصريو رثاَك إذا افأمَّ الوالم أفانني يف

  من ةرَّالُغ جمرى وجرى قلَّ ما الوالم يف منما حيبسن إمنا وغريها والتجنيس والترميو التصريو

 مـن  فيمـا  ملـا  مرتـية  توـون  ال فإهنـا  وكثـرت  تواترت إذا فأما،  الثوب من رازكالطَّ كان أو،الوجه

 .1«الولفة أمارات

هو عند ابن حجة اَمويو
2
 يف جزء وآخر البيت مدر يف جزء آخر استواء عن عبارة » :

 همجَُّت رمبا وسطما ويف، القصائد مبطالو يوون ما أليق وهو ،واإلعراب والروي الوزن يف عجزه

  :بقوله املطلو عمرَّ فإنه القيس امرئ معلقة يف وقو وهذا، واألمساع األذواق

ــا   ــك قفـ ــن نبـ ــرى مـ ــ ذكـ ــزنل  حبيـ  ومـ

  
ــقط ــوى ببسـ ــني اللـ ــدخول بـ ــل الـ  فحومـ

   

استحبسـنه القـدامى وجعلـوه مبثابـة البــاب     قـد  ومـن الشـعراء،    مـذه  املطبـوعني   التصـريو و -

 .للقصيدة

 :مناذج من التصريو يف شعر الغزوات-2

يف قصـيدته الـيت   عند حبسان بن رابـت ،  بدر، ما ورد يف غزوة يف شعر الغزوات ، مثلة ذلك أومن 

 :مطلعما

ــُت ــ ِ  َعَرفـــــ ــَ  ِبالَوثيـــــ ــاَر َزيَنـــــ  ِديـــــ

  
ــَوحْ  ــطِّ الــــ ــَكَخــــ ــي َوِي يف الــــ  َرقِّ الَقشــــ

   

ــ َتعاَوَر ــا الِريَّـــــ ــونٍ هـــــ ــلُّ َجـــــ  اُح َوكاـــــ

  
ــَماٍّ   ــَومِسيِّ ُمنــــــ ــَن الــــــ ــووِب ِمــــــ  َســــــ

   

 َفَأمبســـــــى َرمُسمـــــــا َخَلقـــــــًا َوَأمبَســـــــت

  
ــ ِ  ََبيــــــ ــاِكِنما ا ــَد ســــــ ــًا َبعــــــ  َيبابــــــ

   

وهـو  ، " الوثيـ  والقشـي   "ول كعادة الشعراء القـدامى، بـني  التَّصريو يف البيت األوقد جاء    

لغرض اسـتمالة  واالفتتاح  االستمالل  يفظاهرة موسيقية يعمد إليما الشعراء يعد تصريو بديو،و

 .املاتلقِّي، وإتفاء جرو قوي على مطلو القصيدة جلبا النتباه البسامو وحماولة للتأرري فيه

و اخلندق يف معرض رده على ترار بن اخلطاب حيث وما ورد عند كع  بن مالك يف غز   

 :يقول يف مفتتح قصيدته

                                                           
 3/611املثل البسائر ،: ابن األرري - 1
 6/611،  األرب وغاية األدب خزانة: ابن حجة اَموي - 2
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ــا  ــا َلِقيَنــــــــ ــاِئلا َمــــــــ ــاِئَلٍة ُتبَســــــــ  َوَســــــــ

  
 َوَلــــــــْو َشــــــــِمَدْت َرَأْتَنــــــــا َمــــــــاِبِريَنا

   

ــْدًلا   ــِه ِعــــــــ ــَرى ِللَّــــــــ ــَبْرَناَلا َنــــــــ  َمــــــــ

  
ــا  ــا ُمَتَوكِِّليَنـــــــ ــا َناَبَنـــــــ ــى َمـــــــ  َعَلـــــــ

   

ــ    ــَر ِمـــــ ــيُّ َوِزيـــــ ــا النَِّبـــــ ــاَن َلَنـــــ  ْدٍقَوَكـــــ

  
ــا   ــةََ َأْجَمِعيَنــــــ ــو العَبِريَّــــــ ــِه َنْعلاــــــ  ِبــــــ

   

 :يف قصيدته اليت مطلعماد وما ورد عند ابن الزبعرى يف غزوة  أاُح -

ــلع   ــَمْعَت َفقاــــ ــْيِن َأْســــ ــَراَب العَبــــ ــا غاــــ  َيــــ

  
1إنَََّّّمـــــــا َتْنِطـــــــُق َشـــــــْيًئا َقـــــــْد فاِعـــــــلع

 

   

إذ  ،"فاِعـلع "وتربه املتمثل يف لفظـة   " َفقالع"مَّرع الشاعر بني عروض البيت الشعري  قد و         

مري الشاعر مصراع البيت وجعله مشاهبًا لقافيته حمققًا املوازنة بني مصراعي البيت م يفًا جوًا 

 .موسيقيًا ونغميًا أللفاظه ف اًل عن حتقيقه البسالسة والرقة يف التعبري عن املعىن 

 واحدة ببسجعة خيتمان بولمتني بهوتر املطلو عروض بني الشاعر يوازن أن هووالتصريو  -

 لقيمته الشعراء اعتمده قد أسلوب وهو ، القصيدة عليه تبىن الذي األساو يوون املطلو وهذا

 . الصافية النغمية املوسيقية

أمثال ابن قتيبة القدامى النقاد اهتمام التصريو شغل وقد     
2
 الفحول نأ»د الذي أكَّ 

 مرعوا ورمبا، عنه يعدلون يوادون وال،  ذلك يتوخون،  درنيواحمل القدماء الشعراء من واجمليدين

وأكثر من  حبره وسعة الشاعر اقتدار من يوون وذلك، األول البيت بعد القصيدة من رَخأا أبياتا

يبستعمل ذلك امرؤ القيس حمللاه من الشعر، ومن ذلك قوله
3
: 

 ومـــزنل حِبيـــٍ  ِذكعـــرى مـــن َنبـــِك ِقَفـــا

  
ــقعطع ــوى ِببِسـ ــني اللِّـ ــدَّخوِل بـ ــِل الـ  َفَحْوَمـ

   
  أتى بعد هذا البيت بأبيات فقال
4
: 

 التـــــدلُّل هـــــذا  بعـــــض ممًلـــــا أَفـــــاِعُا

  
ــْد كنـــِت وإن ــْرمي أْزَمْعـــِت قـ ــَأْجِمِلي َمـ  َفـ

   

 :  أتى بعد هذا البيت بأبيات فقال      

                                                           
 وقد كانوا يف اااهلية يقرون بالقدر،غ منهِرفا أي قد:قد فعل -1
،  ، د ت نقد الشعر ،  حتقيق وتعليق عبد املنعا خفاجي، دار الوت  العلمية للنشر والتوزيو، بريوت: قدامة بن جعفر - 2

 19ص
 .89 -69، بريوت ،  د ت ، ص شرح  ديوان امرئ القيس، دار مادر - 3
 .أف ل، ويعين أن مهومه وأحزانه مومولة فليس الصبح خريا من الليل: أمثل - 4
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ــا أال ــل أيُّمــ ــل اللَّيــ  اجنلــــي أال الطَّويــ

  
ــْبٍح ــا ِبُصـ ــباُح ومـ ــك اإلْمـ ــِل منـ  بأْمَثـ

   

 مدر آخر من األلفاظ بتوامل تشعر إيقاعية موسيقية أمهية التصريو اهذ أكبس  قدو      

 مطلو يف التصريو فوظَّ ابن الزبعرى الذي الشاعر عند هد،وهذا ما جنعجزه آخر إىل البيت

يه   مل يلبث أن يعود إل وموسيقاه بأنغامه املطلو زودَّ الذي اإليقاعي التلون من ليزيد القصيدة

 :يف البيت الرابو حيث يقول

ــل   ــيٍا َزاِئــــــ ــْيٍش َوَنِعــــــ ــلُّ َعــــــ  كاــــــ

  
1َوَبَنـــــــاُت الـــــــدَّْهِر َيلعَعـــــــْبَن ِبواـــــــلا ُْ

 

   

له  ويف قصيدة ومو شاعر آخر من شعراء قريش، وهو ترار بن اخلطاب يف غزوة بدر ،       

 :"من الطويل"مطلعما

 َعِجْبـــُت ِلَفْخـــِر اأَلْوِو َوالعَحـــْيُن َداِئـــرٌ   

  
ــاِئرُ   ــِه َبَصــ ــدَّْهُر ِفيــ ــدًا َوالــ ــْيِمْا َغــ  َعَلــ

   

بـني  وذلك  حماكاة لعادة القدماء يف افتتاح قصائدها فقد مّرع الشاعر يف مبستمل قصيدته       

 .وال رب العروضبني  "دائر و بصائر"لفظيت 

دم و التصريو ظاهرة موسيقية درج عليما الشعراء القدماء يف افتتاحيات قصائدها لص       

املتلقي وجل  انتباهه، وقد يوظف الشاعر هذا امللمح املوسيقي يف غري االستمالل ويأيت به يف 

 :مواتو كثرية من القصيدة ، كما فعل شاعرنا الذي عاد إليه يف البيت الثاين يف قوله

ــرُ  ــاَن َمْعَشــ ــاِر أَِنع َكــ ــي النَّجَّــ ــِر َبِنــ  وَفْخــ

  
ــ  ــاَّ  َمـــ ــْا  َرـــ ــْدٍر كالُُّمـــ  اِبُرأاِمـــــيُبوا ِبَبـــ

   

  الـيت   ،  بـن رابـت  قصـيدة َبسـان   يف ،ويف غـزوة أاُحـد     ومن أمثلة التصريو كـذلك مـاورد         

 :"من الطويل"مطلعما

ــوعُ   ــِد ُرُبـــــ ــْن أامِّ العَوِليـــــ ــاَقَك ِمـــــ  َأَشـــــ

  
ــوُ  ــنَّ َجِميـــــ ــْن َأْهِلِمـــــ ــا ِمـــــ ــاِقُو َمـــــ  َبَلـــــ

   

على عادة القدامى وذلك  "ومجيو ربوع:"فاستمالل القصيدة هنا بيت مصرَّع، بني كلميت       

         .التزاما مبتطلبات عمود الشعر

 :يف شعر الغزوات ااناو  -ب 

                                                           
 مصائبهحوادره و:بنات الّدهر - 1
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أواله شعراء الغزوات أمهية  وهناك لون بديعي آخر باإلتافة إىل التصريو :تعريفه-1

 نما مماإيقا ع موسيقي متميز من خالل تورار حرو  بعي شعارها ملا له منأفوه بوثافة يف ظوو

 .يشول تناغما متفردا داخل النص الشعري

ما اتفقت فيه اَرو  » :بأنه ،ماح  العمدة  يف حديثه عن التجنيس احملقق فهوقد عّر     

 .1«دون الوزن رجو إىل االشتقاق أم مل يرجو

ويف ذلك يقول ،هو تشابه كلمتني يف اللفظ واختالفمما يف املعىنااناو عند البالغيني و        

 يف ماحبتما منمما واحدة كلا جتانس كلمتني املتولا يورد أن التجنيس» :الل العبسوريه أبو

 هني ملا فيعلى استمالة أمساع املتلقِّ ، واملعوَّل على ااناو يف اخلطاب الشعري2«حروفما تأليف

ىل كما يتبادر إ رة هي عني الولمة األوىلوإيمامما بأن الولمة املورَّمن تناس  وتناغا األلفاظ،

ملعىن الولمة األوىل بالرُّغا ذلك،وتأيت الولمة الثانية م ادة متاما عوس الذهن، ولون اَقيقة 

، وما جيده من متعة ومجال  من التشابه يف اَرو ، وال خيفى ما يف ذلك من تشويق لدى املتلقي

ه وعواعفه معانيه وأفوار إذا ما بىن الشاعر»:هالنعمان القاتي إىل أن ورونق، ويذه  األستاذ

 نامر التصوير ازدادت تلك املتعة، وال شك يف أهنا تت اعفعلى أساسه، وجعله عنصرا من ع

 .3« حني تولد هذه الولمات املوررة وحروفما الوانا من اارو املوسيقي

      الّتام:يف ترارنا البالغي والنقدي، وقد ذكر له البالغيون أقبساما منمالجناو أنواع كثرية لو     

 .املمارل والناقص واملغاير واملصّحف والعوس والتركي  واحملقق أو

 :مناذج من أمثلة ااناو يف شو الغزوات-2

 :غزوة بدريف  بن رابت ن ما ورد عند حبسا ومن أمثلة ذلك    

ــا    ــى ُيَعّزَنـــ ــَه َحتَّـــ ــزُّ اللاـــ ــنَّ ُنِعـــ  ِبِمـــ

  
 َوِإنع َكــــــاَن َأْمــــــٌر َيــــــا َســــــِخنَي َفِظيــــــوُ 

   

 الثانية و "ننصر"األوىل مبعىن" نعّز"م، فـ وهو جناو تا" ّزَناُيِع َحتَّى اللاَه ُنِعزُّ ": كلمتنيجناو يف

 ."يرفو مزنلتنا" 

                                                           
 3/61العمدة ،: ابن رشيق - 1
 163،ص الصناعتني :أبو هالل العبسوري - 2
 .891أبو فراو اَمداين، املوقف والتشويل اامايل ، دار الثقافة للنشر والتوزيو، األردن ،د ت، ص: النعمان القاتي - 3
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 َوَفــــــْوا إذع َكَفــــــْرُتْا َيــــــا َســــــِخنيَ   

  
ــيوُ    ــى َو ُم ـ ــٌد َوَفـ ــَتِوي َعْبـ ــا َيبْسـ ــَربِّواْا َوَلـ 1ِبـ

 

   

 "من الطويل:"اليت مطلعما يف قصيدتهكع  بن مالك  يف غزوة بدر ، و  وما ورد يف قول    

ــاِدرُ   ــُه قَََـــ ــِه َواللَّـــ ــَأْمِر اللَّـــ ــُت ِلـــ  َعِجْبـــ

  
ــاِهرُ   ــِه قََـــ ــْيَس ِللَّـــ ــا َأَراَد َلـــ ــى َمـــ  َعَلـــ

   

 نوع يف شيء كل يف الولمتان فيه اّتفقت ما هو:البالغيني قبسمان فااناو يف عر  تقبسيا         

 نوع يف اللفظان فيه اختلف ما  موف: اقصالن ااناو،وأما وهيئتما وعددها  وترتيبما ، اَرو 

 .ترتيبما أو هيئتما أو ، عددها أو اَرو 

 ."قاهرو قادر" :ومن أمثلة ذلك عن ااناو الناقص  يف قول الشاعر

 "من الوافر:"وقول كع  بن مالك يف غزوة اخلندق يف قصيدته اليت مطلعما

 َوَســـــــاِئَلٍة ُتبَســـــــاِئلا َمـــــــا َلِقيَنـــــــا   

  
ــِمَدْت ــاِبِريَنا َوَلـــــــْو َشـــــ  َرَأْتَنـــــــا َمـــــ

   

 :يف شعر الغزوات الشعريةة ال رور  -ج 

 : تعريفما -1 

 دون للشـعراء  أعطيـت  رخـص  هـي ،و  الشـعرية  ااـوازات  أو ال ـرائر،  أوتبسمى ال رورات و     

 الصـورة  ومجـال  الـوزن  استقامة هبد  وذلك املألوفة، وأموهلا اللغة قواعد خمالفة يف الناررين

 املوسـيقي  الـرنني  ذات األلفـاظ  واختيـار  والقافيـة،  الـوزن،  منـما  عـدة،  الشـعر  يـود فق الشعرية،

 من اللغة قواعد على اخلروج إىل ذلك على للمحافظة أحيانا الشاعر في طر...  الفين واامال

 ... . وحنو مر 

 جـائز  فبع ـما  والقبـول؛  االستبسـاغة  حيـث  من واحدة مرتبة يف تبستوي ال اترال رو هذه      

 اللجـوء  مـن  الشاعر أكثر فولما ذلك؛ بني توسط ما ومنما ممجوج، مبستقبح اآلخر وبع ما بول،مق

 الـنقص  وترورات الزيادة، ترورات فمنما متنوعة كثرية، الشعرية وال رورات. شعره قبح إليما

 .التغيري وترورات

                                                           

-
كانت قريش ُتْنَبُز بذلك ملداومتما على حبذ  التاء،وأمل البسخينة حبساء من الدقيق ،و ارخَّف ،"سخينة يا"أراد:سخني 1

 :                                   شرب البسخينة،ويف ذلك يقول حبسان بن رابت

 َزَعَمــــــــْت َســــــــِخِيَنةا َأنع َســــــــَتْغِلُ  َربََّمــــــــا

  

ــالَّب   ــُ  الَغـــــــــــ ــَبنَّ ُمَغاِلـــــــــــ  ولُيْغَلـــــــــــ
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 :مناذج من ال رورات الشعرية الواردة يف شعر الغزوات -2

 :حبسان يف غزوة بدر قوله ورد عندومن أمثلة ذلك ما   

ــِخنيَ   ــا َســــ ــْرُتْا َيــــ ــْوا إذع َكَفــــ  َوَفــــ

  
ــيوُ   ــى َو ُم ـ ــٌد َوَفـ ــَتِوي َعْبـ ــا َيبْسـ ــَربِّواْا َوَلـ  ِبـ

   

 أراد:سخنيعلى الترخيا يف لفظ  ال رورة الشعرية هي اليت اتطرت الشاعر قد توون    

 . التاء حبذ  فرخَّا ،"سخينة يا"

 :غزوة اخلندق يف قولهكع  بن مالك يف  وقول   

ــاِبَغاتٍ  ــاِفَض َســــ ــي َفَ ــــ ــا ِفــــ  َتَراَنــــ

  
ــْرِبِليَنا  ــا ُمَتبَســـــــ ــْدَراِن العَمَلـــــــ  َكُغـــــــ

   

 :،واألمل أن يقول" ف افض"أن حيذ  ساكنا يف  اأت الشاعرأفال رورة الشعرية     

 ."ف افيض "

 :وله، وذلك يف قوال رورة الشعرية ذاها هي اليت أجربته على تنوين ما ال ُينون

 ِلَنْنُصــــــــَرَأَحْمًدا َوَاللَّــــــــَه َحّتــــــــى  

  
 َنواــــــوَن ِعَبــــــاَد ِمــــــْدٍق ُمْخِلِصــــــيَنا

   

تـرورات  ويـدخل هـذا التنـوين  تـمن       تـرد غـري ُمنوَّنـة،   والصـواب أن   "َأْحَمَد"ن لفظةفقد نوَّ 

 . الزيادة

 لفظًا، مميزة ةنَّبُغ مصحوبة توون هناوالولمة املنونة متميزة عن غريها من الولمات، أل        

 الذايت، مفمومما الستقالل اها،بسمَُّم على الدالة املتمونة االمساء تلحق ساكنة نون التنوين نألو

 .معه تافةاإل عن بعدها بدليل عليما التنوين دخول مساءاأل متام من نأل

 وأ البسـاكن  كتحريـك  الـوزن  خيـدم  مبـا  واإلمالئية النحوية القواعد خيالف أن للشاعر جيوزو   

 .ينون ال ما تنوين أو ومل مهزة أمله ما قطو أو  ومل مهزة أمله ما مهز أو املتحرك تبسوني

 :ه أي او يف قول  

ــةٍ    ــْن ُجْمُجَمـــ ــالعَجرِّ ِمـــ ــَرى ِبـــ ــْا َتـــ  َكـــ

  
1ْت َوِرِجــــــــلعَوَأكاــــــــفٍّ َقــــــــْد أاِتــــــــَر

 

   

وذلك حمافظة ،، ترورة شعرية" ِرْجل"وحقُّما البسوون" ِرِجل"ي حتريك البساكن يف لفظةفف       

على الوزن الشعري، وحيق للشاعر أن يتصر  يف اللغة وجيعلما أداة عيِّعة ليبساير وزن القصيدة 

 .وال خيرج على تفعيالت البحر الذي اختاره

                                                           
  قد قطعت:رتتقد أ،وقد يوون موتعا جببل أحد،أمل اابل :راا -1
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 :ويف القصيدة نفبسما أي اه ويف قول

 ِحـــــــنَي َحوَّــــــــْت ِبقاَبــــــــاٍء َبْرَكَمــــــــا 

  
ــلع     ــِد العأَََشــ ــي َعْبــ ــلا ِفــ ــَتَحرَّ العَقْتــ 1َواْســ

 

   

، وهو الــوزن إلقامـة اهلاء ،وحذ  األوو من األشمل عبد بين يريدعبد األشل ،: ففي قوله    

 .من ااوازات الشعرية باَذ 

 :اليت مطلعمايف قصيدته  ابن الزبعرى يف غزوة اخلندق،  ما ورد عندو     

 َحــــيِّ الــــدَِّياَر َمَحــــا َمَعــــاِرَ  َرْســــِمَما    

  
 ُح العَأْحَقــــــاِبعاــــــولا العِبَلــــــى َوَتــــــَراُو

   

 :إىل أن يقول 

ــا    ــو ِبَمـــ ــْن َتلعُمـــ ــْا َتواـــ ــك َلـــ ــًرا َكَأنَّـــ  َقفعـــ

  
2ِفـــــــي ِنْعَمـــــــٍة ِبـــــــَأَواِنٍس َأْتـــــــَراِب

 

   

دون تنوين، وقد مرَّفه الشاعر ل رورة " َأَواِنَس"واألمل فيما ،"أَواِنٍس"والشاهد يف قول الشاعر

 .الوزن وحمافظة على اإليقاع 

 :لهومنه كذلك قو     

 َواذعكاـــــــْر َبَلـــــــاَء َمَعاِشـــــــٍر َواْشـــــــواْرُهْا

  
3َســـــاُروا ِبـــــَأْجَمِعِمْا ِمـــــَن العَأْنَصـــــاِب

 

   

اليت هي من " مفاعل"قُّما اار بالفتحة نيابة عن الوبسرة ألهنا على وزن ح" َمَعاِشٍر"فولمة       

 .ميغة منتمى ااموع 

 :وقوله أي ا    

ــِديَن ِلَي ــَة َعاِمـــــ ــاِب َموَّـــــ ــِرٍبَأْنَصـــــ  ثعـــــ

  
4ِفــــي ِذي َغَياِعــــَل َجْحَفــــٍل َجْبَجــــاِب

 

   

هنا منونة لل رورة الشعرية، واألمل فيما اار بالفتحة نيابة عن الوبسرة " يثرب"فولمة     

 .ألنه اسا علا مّنث تأنيثا معنويا

 :ويف قوله أي ا    

ــةٌ   ــَواِزٌب َمْجُنوَبـــــ ــاُد َشـــــ ــا العِجَيـــــ  ِفيَمـــــ

  
ــقُ  ــوِن َلَواِحـــ ــ ُّ العُبطاـــ ــَأقعَراِب قاـــ 5العـــ

 

   

                                                           
 وحذ  اهلاء إلقامـة الــوزن ، األوومن  األشمل ريد بين عبدي:شلعبد األاشتد،و:،واستحّر القتلالصدر:الربك -1
 األتراب مجو ِترب وهن املتبساويات يف البسن -2

-
َََرم:األنصاب 3  ،وتوون مبعىن حجارة كانوا يذحبون هلا ويعظموهناهنا اَجارة اليت يعلا هبا ا
 ريثاايش الو: جحفل جبجابويريد هبا موت اايش،األموات و:غياعل -4
 املقودة من اإلبل: واجملنوبة ،وكذلك األقراب من املتراد ،كذلك تامرة:قا ُّ البطونواخليول ال امرة،:شوازب -5
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 .ُنوَنت كذلك لل رورة الشعرية" شوازب" فولمة

 ، يف قصيدته اليت مطلمعايف غزوة أحدوقول ترار بن اخلطاب    

 َمـــا َبـــالا َعْيَنْيـــَك َقـــْد َأْزَرى ِبَمـــا البسُّـــُمُد

  
1َكَأنََّمــــا َجــــاَل ِفــــي َأْجَفاِنَمــــا الرََّمــــُد 

 

   

اليت ي طر إليما  يةا حقه التبسوني ، وهو من ال رائر الشعرمحتريك " البسُُّمد"ففي لفظة        

 فيجعل ،املنصوب كرفو أخرى حبركة اَركة إبدال له جيوز ال ولون .الشاعر  ملوافقة الوزن

 إىل الرفو من التغيري خيدمه ال الوزن ألن ،كبسرة ال مة فيجعل املرفوع  جر أو ،تمة الفتحة

 من عوبسه أو سووٍن إىل حركٍة  من التغيري هو الوزن خيدم الذي وإمنا .عوبسه أو اار أو النص 

 ليخدم البيت من األخري اَر  يف إال الثالث اَركات بني التبديل ُيقبل وال متحرك إىل ساكٍن

 .القافية  حركة

                                                           

-
 عدم النوم:أي قصر هبا عن إدراك ما تأمله، والبسمد:وهو األنبس  ملا بعده،وأزرى هبا"ما بال عينك:"يف نبسخة 1



 اجلزء الثاني
 

 أشعار الغزوات 
 دراسة يف الرؤية واألداة



       

 مدخل املدونة
 غزوات الرسول ومصادرها 

 مكانة الشعر عند العرب 
 حقيقة الرؤية اإلسالمية للشعر 

 الرؤية القرآنية للشعر ومهمته-1

 لرؤية النبوية للشعر ومهمتها-2
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ختطع   تدر لعه  معا  ضوضعو اا  سع        " شعر  زعات ا  س لعو      " كان موضوع مجع      

 لع   سلعهاا  ضفع   ،     حع   ته حع     سبد يع،،  منع    يف تناتست دد كثري  تسكا   أ ، ببايل

سلعبا  كعثري    تاسك ت لهنف  مين كثري  معا  سوتعو ت د،عد،    ،حىت تإن بد  مف ت ا ضخمات

 :سرل أمه،ا

تشر   سغات ا خصوصا سق  معا  سرقعوم معا    ، موما " صدر  إللالم"ن شر  ه ه  سفه  إ -     

أبنائ  تدماء كانو  أم حمدث  نهيج، تلك  ضسلماا  ضهد تسع، مفادهعا بعان  إللعالم تتع  يف      

تج   سفر  تأ ام مسريت  تباسهايل أصدرت  أحكاما مسعبق،  ترلعا أنع  د جعدت  معا در لع،       

 .له  ه    سفر  سليونه  تت

إن  سفر   س ي   هنيو جبمر  تتوثيق  تحتقيقع  يف برعا  سحيعان، هعو اسعك  سفعر          -    

، س  تيلو في،ا  سكثري ما  سشرار مبنالعب،  رع      غات ا  س لو   بتثيق، صل، س   س ي 

 لى مراتل  سكفع  ت سفع يف يف لعبيل نفع   سعد و   إللعالمي، تإحقعام           س  أ لن،ا  سنيب

أضعتو  رع   بع  تعو      «: بعد  سع  ا خليعل إبع  هي      يقو  حيث.ا   سباطل رق تإبط

1» إلميان ت سكف  آخ   شكل  ضالحا  باسلسان برد  سقها  باسسنان
. 

 :تمصادرها   سنيب زات ا

 ت فع يا  لعبرا  - ضغعايي   لمعاء  ت  ضؤرخعون   اك هعا  كمعا  -  سنيب زات ا جمموع كان      

 :تائال اسك إىل لرد  با أشار ،تتد تأربر  لبرا ل  ياه  دد زات ،تبلغ

 َبعْدر  : ِتْسعًرا  ِفيَ،عا  َتاَتَل َما َتَكاَن. َزْاَت  َتِ ْفِ يَا َلْبًرا ِبَنْفِس  زَا   سِهى   سّنِبّى َمَغاِي  َكاَنْو«

 . َت سّطاِئ   َتح َنْيٌا، َت ْسَفْهح ، َتَخْيَب  ، َتُتَ ْيَظُ،، َت ْسَخْنَدم ، َت ْسم َ ْيِسيع ، َتُأح د ،  ْسِقَهاِ ،

 زعات ا  جممعوع   ضغعايي  كهابع   يف  سو تعدي  اك  تتد.»َلِ ّيً، َتَأْرَبِرَ  َلْبًرا  سّسَ  َيا َتَكاَنْو    

 َ ْبعدِ  ْبعاِ    ْثَمعانَ  ْبعا     َمع    َحعّدَثِنى « :تعائال  طويعل  لعند  برد  سهفصيل ما بف ء   س لو 

...   سّهْيِمعىّ   ْسَتعاِر ِ  ْبعاِ  إْبَ  ِهيَ  ْبِا م َتّمِد ْبا  َتم وَلى  ْسَمْخا تِمّى، َيْ ب وٍع ْبِا َلِريِد ْبِا  سّ ْحَمِا

  َسّتِ ، َرِبيععٍ  َشعْ، ِ  ِمعاْ  َمَضعوْ  َ ْفعَ  َ  دْثَنَهعىْ   دْثَنعْياِ  َيعْومَ   ْسَمِديَنع،َ   سّلِ  َرل وُ  َتِدَم: َتاُسو 

 .َ ْفَ َ  دْثَنَهْى َت سّثاِبو   َسّتِ ، َرِبيٍع َشْ،ِ  ِمْا َخَلَها ِسَلْيَلَهْيِا: َتي َقاُ 

 َرَمَضعانَ  َشعْ، ِ  ِفعى  َ ْنع     سّلع    َرِضَى  ْسم ّطِلِب َ ْبِد ْبِا ِسَتْمَاَ     سّلِ  َرل وُ  َ َقَده  ِسَو ٍء َأّت  َفَكاَن

 (.بدر زات )َ ْيٍشُت ِسِررِي َيْرَهِ ض    سّنِبى م َ،اَجَ ِ  ِمْا َأْش، ٍ  َلْبَرِ، َرْأِس َ َلى

                                                           
، سف ك،  سوطني، سلنف    دتر  سفر  يف مر ك،  سد و   إللالمي، أيام  س لو : بد  س  ا خليل إب  هي  - 1

 992م،ص1291،بر،  سثاني،ط س دا ئ ،ت سهوييع،
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 ُأَمّيُ، ِفيَ،ا ُتَ ْيٍش، ِسِررِي َيْرَهِ ض  َشْ،ً  ، َ َفَ  َثالَثَ، َرْأِس َ َلى  َسّتِ  َرِبيٍع َشْ،ِ  ِفى ب َو َط َزَا  ُثّ 

 ِهعىَ  َتب َو ُط - ْيًد َك َيْلَق َتَسْ  َرَجَع ُثّ  َبِررٍي َتَخْمس ِماَئِ، َتَأْسَفاِن ُتَ ْيٍش، ِمْا َرج ٍل َتِماَئُ، َخَلٍ  ْبا  

 ْبعاِ  ُكْ ِي َطَلِب ِفى َشْ،ً  ، َ َفَ  َثالَثَ، َرْأِس َ َلى  َسّتِ  َرِبيٍع َشْ،ِ  ِفى َزَا  ُثّ . َتِ يٌب  ْسج ْتَفِ، ِمْا

 َشعْ،ً  ،  َ َفع َ  َ،ِلّه َرْأِس َ َلى  آلِخَ ِ  ج َماَد  ِفى َزَا  ُثّ . َرَجَع ُثّ  َبْدًر ، َبَلَغ َحّهى  ْسِفْ،ِ ّ  َجاِبٍ 

 . َرَجَع ُثّ   ْسَرِفرَيِ ، ِا  َزْاَتُ  َتِهَى  سّفاِم، إَسى َبَدْا ِحَ  ُتَ ْيٍش ِسِررَي ِا َيْرَهِ ض 

 َ َفع َ  ِتْسعَر،َ  َرْأِس َ َلعى   ْسج م َرع،ِ  َيعْومَ  َرَمَضعانَ  ِمعاْ  َ ْفعَ  َ  َلْبَع َصِبيَتَ،  ْسِقَهاِ  َبْدَر َزَا  ُثّ 

  ُثّ . َشْ،ً  

 .َشْ،ً   َتِ ْفِ يَا  ْثَنْيِا َرْأِس َ َلى  ْسِتّجِ، ِا  ِفى  سّسِويِق َزْاَتَ    سّلِ  َرل وُ  َزَا  ُثّ 

 . َشْ،ً   َتِ ْفِ يَا َثالَثٍ، َرْأِس َ َلى  ْسم َتّ ِم ِفى ِباْسَكَدِر ل َلْيٍ  َبِنى   سّنِبّى َزَا  ُثّ  

 .َشْ،ً   َتِ ْفِ يَا َخْمَسٍ، َرْأِس َ َلى  َسّتِ  َرِبيٍع ِفى َأْمٍ  ُات َتِهَى. َنْجٍد إَسى َزَطَفاَن َزْاَتُ  ُثّ 

 . َشْ،ً   َتِ ْفِ يَا َلْبَرٍ، َرْأِس َ َلى  ُستَسى، ج َماَد  ِفى ِبب ْتَ  َن ل َلْيٍ  َبِنى   سّنِبّى َزَا  ُثّ 

 َحْمعَ  ءَ    سّنِبعىّ  َزعَا   ُثع ّ . َشعْ،ً    َتَثالِثع َ  ْثَنْيِا  َرْأِس َ َلى َشّو ٍ  ِفى ُأح ًد    سّنِبّى َزَا  ُثّ 

 ِلعّه،ٍ  َرْأِس َ َلعى  َصعَف ٍ  ِفعى   سّ ِجيععِ  َزْاَتُ  ُثّ . َشْ،ً   َتَثالِثَ   ْثَنْيِا َرْأِس َ َلى َشّو ٍ  ِفى  َسَلِد

 َلعْبَر،ٍ  َرْأِس َ َلعى   َسّتِ  َرِبيععٍ  ِفعى  ِضعريِ  سّن َبِنعى    سّنِبّى َزَا  ُثّ . َمْ َثٌد َأِمري َها َشْ،ً  ، َتَثالِثَ 

 . َشْ،ً   َتَثالِثَ 

   سّنِبّى َزَا  ُثّ . َشْ،ً   َتَأْرَبِرَ  َخْمَسٍ، َرْأِس َ َلى  ْسَقْرَدِ  ِا  ِفى  ْسَمْوِ َد َبْدَر   سّنِبّى َزَا  ُثّ 

  َسّتِ ، َرِبيععٍ  ِفعى   ْسَجْنَدِ  َدْتَمَ، َزَا  ُثّ . َشْ،ً   ْرَبِرَ َتَأ َلْبَرٍ، َرْأِس َ َلى  ْسم َتّ ِم ِفى  سّ َتاِع َا َا

 َزعَا   ُثع ّ . َخْمع ٍ  َلعَن،َ  َشْرَباَن ِفى  ْسم َ ْيِسيَع،   سّنِبّى َزَا  ُثّ . َشْ،ً   َتَأْرَبِرَ  ِتْسَرٍ، َرْأِس َ َلى

 ِا  ِمعاْ  َسَيعا ٍ  ِفعى  ُتَ ْيَظع،َ  َبِنعى   سّنِبّى َزَا  ّ ُث. َخْمٍ  َلَنَ،  ْسَقْرَدِ  ِا  ِفى  ْسَخْنَدَم   سّنِبّى

 َرِبيععٍ  ِفعى   ْسَغاَبِ،، إَسى ِسْتَيان، َبِنى  سّنِبّى َزْاَتُ  ُثّ . َخْمٍ  َلَنَ،  ْسِتّجِ، ِا  ِمْا َتَسَياٍ   ْسَقْرَدِ ،

 . ِلّو َلَنَ،  َسّتِ 

 ِفعى  َفعَديفَ  إَسعى   سّسعالم   َ َلْيِ  َ ِلّى َزْاَتُ  ُثّ . ِلّو َلَنَ، َ  آلَخ َرِبيٍع ِفى  ْسَغاَبَ،   سّنِبّى َزَا  ُثّ 

 َت ِد  َناِحَيع،َ  ِلعوّ  َلعَن،َ  َرَمَضعانَ  ِفعى  ِتْ َفع،َ  ُأّم إَسعى  َحاِرَثَ، ْبِا َيْيِد َزْاَتُ  ُثّ . ِلّو َلَنَ، َشْرَباَن

 . َجْنِبَ،ا إَسى  ْسُقَ  

   ْمعَ  َ    سّنِبعىّ   ْ َهَمع َ  ُثع ّ . ِلعوّ  َلعَن،َ  َشعّو  ٍ  ِفعى  َي ِرٍم ْبعاِ  َلعْي ِ ُأ إَسعى  َرَت َحَ،  ْبِا َزْاَتُ  ُثّ 

 . َلْبٍع َلَنَ،  ُستَسى ج َماَد  ِفى َخْيَبَ   سّنِبّى َزَا  ُثّ . ِلّو َلَنَ،  ْسَقْرَدِ  ِا  ِفى  ْست َدْيِبَيِ،

 . َلْبٍع َلَنَ، ِبَ،ا َفَقاَتَل  آلِخَ ِ  َد ج َما ِفى  ْسُقَ   َت ِد  إَسى َخْيَبَ  ِمْا  ْنَصَ َ  ُثّ 
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 إَسعى   سّلِ  َ ْبِد ْبِا َزاِسِب َزْاَتُ  ُثّ . َلْبٍع َلَنَ،  ْسِتّجِ، ِا  ِفى  سّسَلِمّى  ْسَرْوَجاِء َأِبى  ْبِا َزْاَتُ  ُثّ 

 َلعَن،ِ  ِفى  ْسِغَفاِرّ    َمْيٍ  ْبِا َكْرِب ُ َزْاَت ُثّ . ُتَدْيٍد َتَر َء َت ْسَكِديد  - َثَماٍن َلَنَ، َصَفٍ  ِفى  ْسَكِديِد،

 . َسْيَلٍ، َ َلى  ْسَبْلَقاِء ِمْا  سّفاِم َناِحَيُ، َتَأْطالح  - َأْطالٍح َا ِا إَسى  َسّتِ  َرِبيٍع ِفى َثَماٍن

 َا ِا إَسعى   ْسَرعاصِ  ْبعا   َ ْمع  ت  َأِمري َهعا  َزْاَتٌ  ُثّ . َثَماٍن َلَنَ، م ْؤَتَ،، إَسى َحاِرَثَ، ْبِا َيْيِد َزْاَتُ  ُثّ 

 ِفعى   ْسَجعّ  ِح،  ْبعا     َبْيَدَ  َأب و َأِمري َها  ْسَخَبِط َزْاَتُ  ُثّ . َثَماٍن َلَنَ،  آلِخَ ِ  ج َماَد  ِفى  سّسالِلِل،

 .َثَماٍن َلَنَ، اَنَرَمَض ِمْا َمَضْو َ ْفَ َ  َثالَ  ِفى  ْسَفْهِح َ اَم   سّنِبّى َزَا  ُثّ . َثَماٍن َلَنَ، َرَجٍب

 ح َنْيًنعا    سّنِبعىّ  َزعَا   ُثع ّ . َثَماٍن َلَنَ، َشّو ٍ  ِفى  ْسَوِسيِد ْبا  َخاِسد  َزَا َها َجِ مَيَ،، َبِنى َزْاَتُ  ُثّ 

 .َثَماٍن َلَنَ، َشّو ٍ  ِفى  سّطاِئَ   سّنِبّى َزَا  ُثّ . َثَماٍن َلَنَ، َشّو ٍ  ِفى

 . «ِتْسٍع َلَنَ، َرَجٍب ِفى َتب ويَف،   سّنِبّى َزْاَتُ  ُثّ 

 :شرً   تا  حسَّان يردد مغايي رلو   هلل ت

 َزْاِتِه َأّياِم َمَو ِطَن، ْ  َمَر   ِف  َتَيْ ُك   َِمَع  سّنِبّ   َتَتاَ  َحّساُن ْبا  َثاِبٍو ي َرّدد  َأّياَم  ْسَاْنَصار

 سّ ْحَمِا ْبِا َحّساَنَتت ْ َت  َساْبِنِ  َ ْبِد ": ْبا  ِهَفاٍم َتاَ  
1
 "ما  سبسيط":"

 َأَسْسعععععو  َخْيعععععَ  َمَرعععععًد ُكل َ،عععععا َنَفعععععً     

  
2َتَمْرَفععععععً   إْن ه عععععع     ُمععععععو  َتِإْن ح ِصععععععُلو   

 

   

 َتَبعععععاَير وه  َفَلعععععْ  َيْنُكعععععْث ِبعععععِ  َأَحعععععدٌ 

  
3ِمعععععْن، ْ  َتَسعععععْ  َيعععععك  ِفععععع  إمَيعععععاِنِ،ْ  َدَخعععععلُ 

 

   

 

 

 

                                                           

 ت سنفععع  سلطبا ععع،  سفكععع   رميعععد،د ر  بعععد  سعععديا حميععع  حممعععد حتقيعععق   سعععنيب لعععري :هفعععام  بعععا 1-

 915-4/911م ، 1291ت سهوييع، سقاه  ،مص ،

 تا سرلميع،،بري   سكهعب  منصعور،د ر   بعا  جمدي هفام،حتقيق دبا  سنبوي،  سسري  تفسري يف  سن   س تض: سس،يل    -

  112-4/192ا،  ،د سطبر،  ستىلسبنان،

  سرلميع،،بريتا   سكهعب   ضوجعود،د ر   بعد  أ عد  ت عاد   مرعوض  حممعد   لع   ت سن،ايع،،حتقيق   سبد يع، :كعثري   با   - 

  13-5/19ا، ،دبر،  ستىلط سسبنان،

 ه ه  سقصيد  زري م كور  يف ش ح  سديو ن سلربتوت   -  

 خلامسع،   برع، ط س سرلمي،، سكويو،  سبتعو   تد ر  س لعاس،  مؤلسع،  ، هفعام  ا بع  لعري   هت يب:هارتن  سسالم  بد -  

 929-922ص ،م1232،  ف  
أسسععو خععري  سناس،فاتععام مرععد  سكث هتععا مقععام     :نسععب حسععان نفسعع  ضرععد تهععو سععي  مععا مرععد،ت سكععا أر د        -2

 .مجرو :تمرىن حصلو .أصل،ا بهفديد  سصاد ت خفف،ا سض تر   سفر :تحصلو . سناس

 .سادف:َدَخل -3
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 ْرِب ِمعععْا ُأح عععٍدَتَيعععْوَم َصعععبََّت، ْ  ِفععع   سف ععع 

  
1َضعععععععْ ٌ  َرِصعععععععٌ  َكَت   سنَّعععععععاِر م ْفعععععععَهِرلُ  

 

   

 َتَيععععْوَم ِاي َتععععَ ٍد َيععععْوَم  ْلععععَهَثاَر ِبِ،عععع ْ   

  
2َ َلععععى  ْسِجَيععععاِد َفَمععععا َخععععام و  َتَمععععا َنَكُلععععو      

 

   

 َتَا   ْسر ِفعععععععرَيِ  َجال عععععععوَها ِبَخعععععععْيِلِ، ْ  

  
3َمعععععَع  س َّل عععععوِ  َ َلْيَ،عععععا  ْسِبعععععيا  َت ْسَاَلعععععلُ  

 

   

 َتَيععععععْوَم َتدَّ َن َأْجَلععععععْو  َأْهَلعععععع   َرَتًصععععععا 

  
4ِباْسَخْيعععععِل َحهَّعععععى َنَ،اَنعععععا  ْسَتعععععْاُن َت ْسَجَبعععععلُ 

 

   

 َتَسْيَلعععععععً، َطَلب عععععععو  ِفيَ،عععععععا َ عععععععد تَّه  ْ 

  
 ِسلَّععععععِ  َتَ سلَّعععععع   َيْجععععععِايِ،ْ  ِبَمععععععا َ ِمُلععععععو     

   

 َتَزععععْاَتً  َيععععْوَم َنْجععععٍد ُثعععع َّ َكععععاَن َس، عععع ْ  

  
 وِ  ِبَ،ععععععا  ْسَاْلععععععَلا   َت سنََّفععععععُلَمععععععَع  س َّل عععععع

   

 َتَسْيَلعععععععً، ِبت َنعععععععْيٍا َجاَسعععععععد ت  َمَرععععععع  

  
5ِفيَ،ععععععععا َير لا، عععععععع   ِبععععععععاْسَتْ ِ  إْا َنِ،ُلععععععععو  

 

   

 َتَزعععععْاَتَ   ْسَقعععععاِع َف َّْتَنعععععا  ْسَرعععععد تَّ ِبعععععِ 

  
6َكَمعععععععا َتَفععععععع ََّم د تَن  ْسَمْفعععععععَ ِ   س ََّلعععععععلُ 

 

   

 َل َبْيَرِهعععععِ َتَيعععععْوَم ب وِيعععععَع َكعععععان و  َأْهععععع  

  
 َ َلععععععى  ْسِجَلععععععاِد َفاَلععععععْوه  َتَمععععععا َ ععععععَدُسو    

   

 َتَزععععْاَتَ   ْسَفععععْهِح َكععععان و  ِفعععع  َلععععِ ّيِه ِ    

  
 م ععععععَ  ِبِطَ  َفَمععععععا َطاش ععععععو  َتَمععععععا َ ِجُلععععععو 

   

 َتَيعععععْوَم َخْيَبعععععَ  َكعععععان و  ِفععععع  َكِهيَبِهععععع ِ 

  
 َيْمف ععععععععوَن ُكلا، عععععععع   م ْسَهْبِسععععععععٌل َبَطععععععععلُ   

   

 َ ش  ِفععع   ْسَاْيَمعععاِن َ اِرَيععع،ً  ِبعععاْسِبيِا ت ععع ْ 

  
 َتْرعععععَوُي ِفععععع   سضَّعععععْ ِ  َأْحَياًنعععععا َتَتْرَهعععععِد ُ    

   

 َتَيعععععْوَم َلعععععاَر َرل عععععوُ   سلَّعععععِ  م ْتَهِسعععععًبا

  
 إَسععععععى َتب ععععععويَف َته ععععععْ  َر َيات عععععع    ْسععععععُاَت ُ    

   

 َتَلاَلعععُ،  ْسَتعععْ ِ  إْن َحعععْ ٌ  َبعععَدْا َس، ععع      

  
7َت ْسَقَفععععععُل َحهَّععععععى َبععععععَد  َس، عععععع    ْسِ ْتَبععععععا ُ 

 

   

 ُأتَسِئععععَك  ْسَقععععْوم  َأْنَصععععار   سنَِّبعععع   َته عععع ْ    

  
 َتععععععْوِم  أََِصععععععري  إَسععععععْيِ،ْ  َحععععععْيَا َأتَِّصععععععلُ 

   

 َتَتععععععْهُل، ْ  ِفعععععع  َلععععععِبيِل  سلَّععععععِ  إْا ُتِهُلععععععو  َمععععات و  ِكَ  ًمععععا َتَسععععْ  ت ْنَكععععْث   ، ععععود ه     

                                                           
 .حمك  ثابو:ض   رص  -1
        رجرو  رجوع هيب، تفاع إا ، ا  سردت نكود:و نكلت،و ترجر و جبن:و خام  -2

 ڳڳ گگ گ گ ک ک ک کچ :تيف  سهزنيلت طئوها، د لوها أي"مُ ت خالهلا،تي ت :جالوها  -1 

 . س ماح : سللت سسيو ،: سبيات، 5لور   إلل  ء، آلي، چںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
  .،  ض تفر،ظ س رض  سغلي:ت ران ، ضف  ما نوع:تص س َّ - 4
 .ش بو   سف    ست  :هنلو تيك ر  لي، ،ما  سرلل تهو  سف    سثاين،:، يرلا -5
 . ض لل،بل إل :لَل س َّ -6

 . س جوع : سقفل 7-
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 ." ْبِا إْلَتاَم ا َ ْا َزْيِ َ ج ا  آِخِ َها َبْيًه":َتاَ   ْبا  ِهَفاٍم

تكان  سه كيا يف ه    سرمل  سديب حمصور  يف  سغات ا  س  تيلو في،عا أشعرار معا شعر  ء          

 سف يق ، تباسهايل بعد  يل منطقيعا  لعهبراد  سغعات ا  سع    حتعو أشعرار ، تصعائد كانعو أم          

 .مقطراا أم جم د أبياا

زات  بعدر  سكعرب ،    :سرناي، ت سدرس م تَّب، حسب تتو ،افكانو  سغات ا  س  تناتسه،ا با    

  زععات  بععين " بععدر  ضو ععد"زععات  أحععد ،   زععات  بععين  سنضععري،   زععات  بععدر  آلخعع    

  زععات  بععين ت يظعع،،  زععات  اي    "  سحععا  "  زععات   خلنععدم "  ض يسععيع" ضصععطلق

ات  حعن    زعات      زعات  خيعرب   زعات  مؤتع،   زعات  فعهح مكع،   زع        "  سغاب،"َت د

 . سطائ  تخهاما زات  تبويف

أربعع  فع   زعات  م تبع، ت تيبعا يمنيعا حسعب تتو ،عا،تبلغ  عدد          :فكان جمموع  سغعات ا     

أت ،ت مائع، تسسع  مقطَّرع،    "921"مائ، تتسرا ت ف يا تصيد : سقصائد  جملمو ، يف  ضدتن،

حسعب معا يبينع     " 2292"تثالث،  ف  بيهعا أسف  تثالمثائ، :،كما بلغ إمجايل  دد  سبياا"951"مقطو ،

 : ددت   آليت

 دد   ل   سغات 

  سقصائد

 جمموع  سبياا  دد أبياهتا  دد  ضقطراا  دد أبياهتا

 382 61 61 333 52 بدر  سكرب 

 633 16 52 651 53 ُأح د

 33 21 26 33 28 بنو  سنضري

 58 23 25 63 25 بدر  آلخ  

 51 66 26 62 25 بنو  ضصطلق

 668 56 26 626 23  خلندم

 22 65 23 38 26 بنو ت يظ،

 36 23 23 55 25 ات َتَ د

 63 36 63 62 25 خيرب

 35 32 65 26 22 مؤت،

 566 86 51 656 66 فهح مك،

 325 16 52 532 66 حن 

 611 56 21 665 28  سطائ 
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 522 61 66 626 66 تبويف

 653 6833 622 682 5363 

 . د   سفا   ا ت سفر  ء  جمل،وس "67"شر  ء ه ه  ضدتن، له، تلبر  شا   بلغ  دد  ت    

 :مصادر شر  زات ا  سنيب

خصوصا ،تتد خدم ه   ترددا مصادر شر   سسري   سنبوي،  موما تشر  زات ا  سنيب     

 سهنوع يف  ضصادر حفظ شر    سسري   س ي ت كب  سحد    سكرب  ت سوتائع  سهارخيي،  س  

 س ز  مما شا   لى ت       فه،ا  سدتس،  إللالمي، أثناء مر كه،ا إلثباا  سوجود     سهمكا ،

ه    سفر  ما سيون، تضر  تضياع ت نهتا  تخلط تهل،ل، إد أن ه ه  ضصادر أبقو  لى  سكثري  

 .من ، تحافظو  لي  ما  سات  

رخييع، ت مصعادر أدبيع،، تمصعادر     مصعادر تا : تميكا تقسي  ه ه  ضصعادر إىل ثالثع، أنعو ع        

  :أخ  

 : ضصادر  سهارخيي، -أ

باسهاريخ ، بل س  صل، مباش   ب  سن  تسجيل ح  سحد    اتثيق اسفر   سغات ا  رتباطإن   

تتتائع  سسري   سنبوي،  ضط،  ،تتد  نرب  مصنفو كهب  سسري  من  فج   إللالم يدتنون ما 

تس سك د يبدت ز يبا أن حتمل «هل ه  سحد   ت سوتائع  تصل،  ما رت ي،  سشرار  س  تؤرخ

سنا ه ه  ضصادر ماد  زاي   ما شر  ه ه  رقب،  س  ترد تا د  ألالي، سهاريخ  إللالم من  

1»باتغ فج ه
. 

 :تما أه  تأتدم ه ه  ضصادر  

 :كها   ضغايي سإلمام مولى با  قب، -6

يب  ياش  سق شع  معوده ،  سلعدي  ضطع يف،     ت با  قب، هو أبو حممد مولى با  قب، با أ   

ما أهل  ضدين،،موسده تتفات  في،ا، ا  باسسري   سنبوي،،ما ثقعاا رجعا   رعديث، معاا لعن،      

 .إمام يف  ضغايي، تفقي ،هع 925

ش،د س  ب سك أئم، كبار، تتد  تتد ما  ضؤسفاا  ستىل يف ه    سرل ، ُدرتكهاب  يف  ضغايي ي    

 با  قب،  لى تقدي   سرلماء، حىت تا  في،ا إمام د ر  هلج   ماسك با أن  حظيو مغايي 

                                                           

 م،9196جامر،  سقاه  ،  شر   سسري   سنبوي،، در ل، توثيقي، ،رلاس، ماجسهري،كلي،  آلد  :شوت  رياض أ د  1 -

 .92ص
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إهنا أصح  ضغايي:"
 

 ليك  مبغايي مولى با  قب،  ":،تكان إا  تيل س  مغايي ما نكهب؟ تا 

.ف ن  ثق،
 

ه    الت   لى أن كثري  ما  سحد   ي جت،ا  رافظ أ د با حج   سرسقالين يف 

 .س ت ي، مولى با  قب،  باخهياره" فهح  سباري"

تتد متيا كها   ضغايي بوضوح أللوب ، تلالل، من،ج ، ت ههمام كبري باسنسا ، تخاص،    

 سف،د ء يف  ضراريف، كما يكث   دلهف،اد باآلياا  سق آني، يف كل حادث، نا  في،ا  سق آن 

رفو تيسهف،د ببرا  سبياا  سفر ي،  س  تهرلق بارد  باخهصار، كما يهجنب  

ه  ، تتد مجع كها   ضغايي ضولى با  قب، تخ ي .ت دلهط  د ا  س  د صل، هلا بارد 

تمت نف ه ضما منفور ا كلي، ،رت يه   سلهاا حممد باتفيش أبو ماسك يف رلاسه  سلماجسهري 

 باضملك،  ضغ بي،  ادي ت آلد   ت سرلوم  إلنساني، با

 :حملمد با إلتام لري   س لو   -2
إلمام  با إلتام هو أبو بك ، تتيل أبو  بد  هلل، حممد با يسار با خيار، تتيل با يسار بعا  ت 

كوتععان،  ضطلععيب بععاسودء،  ضععديين، صععاحب  ضغععايي ت سسععري، كععان َثْبًهععا يف  رععديث  نععد أكثعع  

سل،ج   91ت سد لن، سرلماء،
1

، نفا يف بيئ،  لمي،،فو سعده أحعد  سع ت    سثقاا،تتعد حظع   بعا       

ام ب ؤي، ماسك با أن ، تلريد با  ضسيب، تأخ   سرل   ا ج  زفري معا  سرلمعاء، ت رحتعل    إلت

تأما يف  ضغايي ت سسري فال جت،ل إمامه  في،عا  إىل  داي   ت سكوف، ت س ي،تبغد د تآخ ها مص ، 

مععا أر د أن يهبتعع  يف  ضغععايي ف،ععو  يععا   لععى  بععا    »: رتي  ععا  إلمععام  سفععافر  أنعع  تععا   

تعويف لعن،    ،"د يا   باضدين،  ل  ج  معاد م فعي،   بعا إللعتام    :"   نع  ساه يتتا،«إلتام

، هع959
 

إمام يف  ضغايي، سكا م تيات  د ت تى إىل درجع،  سصعتيح بعل  رسعا بفع ط أن      هو 

تهعو جمع تح  نعد  سكعثري     .يص ح باسهتديث سن  مدس ، تحتهوي لريت   لى  رسا ت سضري 

إنع     :" س  أنك ها  با هفام ، تيقو   ن،ا برد إي  دهعا   شرارما  سرلماء خاص، يف رت ي،  س

 ".ي  أحد  ما أهل  سرل  باسفر  ير ف،ا

ن  تكان مما أفسد  سفر  تهجَّ «:تتد  تهفى  با لالم   دمت  أث ها، تتا   ن،ا مرق با     

تكان  ،نا ت ل كل زثاء من  حممد با إلتام با يسار موىل آ  خم م، با  ضطلب با  بد م

د يا   ىف  سناس  ل  ما بقى موىل آ  خم م، تكان  :"تا   ساه   ،ما  لماء  سناس باسسري 

د  ل  :تكان يره ر من،ا تيقو  "أكث   لم  باضغايي ت سسري تزري اسك فقبل  سناس  ن   سشرار 

                                                           
بر، ط س سسري   سنبوي،،حتقيق أ د ف يد  ضايدي، د ر  سكهب  سرلمي،،بريتا،: با إلتام:تنظ  ت مجه  يف  -1

 1/2،م2112 ستىل  
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 س يا    فكهب يف  سسري أشرار  س جا .ت  يكا اسك س    ر   ،يت ب  فا ل تىل باسفر  أ

فكهب هل   ،  جاتي اسك إىل  اد تمثود ،تأشرار  سنساء فضال  ا  س جا ،يقوسو  شر   تط 

ما  :أفال ي جع إىل نفس  فيقو  ، تسي  بفر  إمنا هو كالم مؤس  مرقود بقو   ،أشرار  كثري 

1 » ... ؟تما أد ه من  آد  ما  سسن  ؟ ل ه    سفر 
 

أن رت يات  مهفاتت، ب   سقوي،  سصتيت،  ضوصوس،  ،با إلتامت ضر ت   ا  إلمام حممد    

 .  يف برض،اتيدس . تب  ضريف،  س ت ي، بال لند، تب   ضوتوف،  لى شيوخ 

تيسهخدم  إلمام حممد با إلتام من،جا يف   ض  سحد   حبيث يقدم ملخصا   يورد     

تأحيانا يفري . تارخي،ا تتار  د يفريرت ياا خمهلف، هلا تإن تك ر حمهو ها، تار  يفري إىل 

إىل أمهي،  سحد   تيسهغ م صفتاا طويل، يف ألباهبا تأهد ف،ا تتوهتا تأحيانا أخ   مي  

 . لي،ا م تر  سك  م

رد لريت  تتد رت  لريت   دد كبري ما  سرلماء تأهل  سسري تنقلو  مو دها تحدثو  هبا، بل ت    

سنبوي،، تمع أمهيه،ا فقد  كهنفه،ا مالبساا ز بل،ا  لماء  ضرو  سكل د خل سدر ل،  سسري   

 ...  رديث  ضراص تن فانهقو   سسم  ما  هلايل ت سصتيح ما  سضري  ت ضه تيف

 "هع702ا"كها   ضغايي  سيب  بد  هلل حممد با  م   ضر ت  باسو تدي -3

حسا   سفر  ،حبيث  إن      هىن  سو تدي يف ه    سكها  بكهاب،  سحد    سهارخيي،  لى     

يورد في  إد  سزنر  سقليل ما  سبياا  سفر ي، تسكن  أتردها بسندها تاّيل،ا ببرا  سهرقيباا 

 .ت سهرليقاا

 بد  ضلك با هفام با أيو   ِرْمرييٌّ  حممدأبو : سسري   سنبوي، سإلمام  با هفام  -4

 "هع812ا " ُضَراِفِ يٌّ، 

مام حممد با إلتامته  هت يب سسري   إل    
 

تمر،ا إضافاا ت لهدر كاا  با  -ر    هلل–

ته  ما أكرب  جملمو اا  سفر ي،  س  تصلو إسينا مو كب، سلسري   سنبوي،  ضط،   .هفام

تأحد ث،ا تتتائر،ا،يقو   سلهاا أ د رياض شوت  مبينا من،ج  با هفام يف ش ح لري   با 

دتن نظ  تمتتيص تإمنا  إسي   ا  با إلتام ت  يق   با هفام  ند ما نقل «:إلتام

  ض   لى  س ت    سثقا ، تتارن  مبا  طلع  لي  ما كهب أت مدتناا سيصل إىل  رقيق،  س  

  بايطمئا إسي،ا، لو ء يف أخبار  سسري  أت فيما تضمنه  ما أشرار ،تكان شك  فيما أترده 

                                                           
طبقاا فتو   سفر  ء، حتقيق حممود حممد شاك ، ضطبر،  سسرودي، مبص   سقاه  ، سناش  :  با لالم  دمت  -1

  2-1/9، د اجبد ، د ر  ضدين 
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نا يف اسك باهل  سرل  ت سدر ي، باسفر  إلتام ما  سفر  د فرا تويا إىل  سبتث ت سهتقق،مسهري

  1»...كايب ييد  سنصاري، تأيب  بيد ، تخل   س   تيون   سنتوي تزريه 

 مهايا لري   با هفام ب ك   خلرب  سو حد مك ر ،  د  م  ا سينسب  يف كل م   إىل ر تي ،    

 .ته   م،  تمفيد ضا أر د  سوتو   لى خمهل   ستو   ت س ت ياا

يفري  با هفام يف أحيان كثري  إىل  دم صت،  سنسب، يف أمساء ما ش،د  ضو تع تزريها، ت      

كما ح   من،ا  سكثري ما  إلل  ئيلياا ت سشرار تأضا  إسي،ا مرلوماا يف  سلغ، ت سنسا ، مما 

 ت رق. تنا  رضى مج،ور  سرلماء، فلي  ما مؤس  برده إد  ياد  لي  - برد  سه، يب –جرل،ا 

تقه   إىل حد كبري ما ما أتردت  كهب  أن  سصور   س  ترطي،ا مغايي   ا حيا   س لو  

 . رديث  سصتيت، مما يرط  لريت  توثيقا كبري 

دبا هفام ،تأفضل  سهتقياا  سقد   هىن  سكثري ما  سرلماء ت سد رل  بهتقيق لري   س لو    

وم ب ان  هلل تراىل حممد حمي   سديا  بد تأحسن،ا يف   هقادي،  سطبر،  س  حقق،ا  ض ح

 رميد ته   سنسخ،  س    همدهتا يف در ل  سشرار  سغات ا ،تتد أتىل  حملقق  سكها   ناي، 

خاص، مبا  لَّق  لي  يف  رو ش ،تأضا  س  ما  سف تح  سلغوي، تبيان برا  ستج   إل   بي، 

   لى  سكثري ما  سهصتي   س ي تتع في  تت جيح برا  س ت ياا  ست   إىل  سصو   ت سهنبي

 سكثري ما  سناتل  هل ه  سسري ،ت لهران باسكثري ما  سفو هد  سق آني، تأحاديث  ضصطفى مباسغ، 

 .يف  سف ح ت سهبسيط

 "هع 832ا" سطبقاا  سكرب  سإلمام  با لرد  -5

حد  سفضالء  سنبالء هو أبو  بد  هلل لرد با منيع،  ساه ي  سبص ي كاتب  سو تدي؛ كان أ     

 سجالء، صتب  سو تدي يمانا تكهب س  فر   ب ، كان كثري  سرل  زاي   رديث ت س ت ي، كثري 

 سَكْهَب،، كهب يف  رديث ت سفق  تزريمها، تويف يف يوم  سحد سربع خلون ما مجاد   آلخ  ، 

 .لن، 72هع ببغد د، تهو  با 221لن، 

ما  سلفار  " سطبقاا  سكرب "كهاب   دتير  ما رت يات ،ت با لرد ثق، يهت   يف كثري     

أجاد في  تأحسا  سقيم،، ت سكنوي  سغاسي،، فقد
 

، تأبدع تأفاد، تا  في   سفيخ  رافظ أ د با 

تت  ج   سصتاب، ت سهابر   تطبقاا  با لرد يف لري   سنيب ": سصديق  سغماري ر    هلل

 ".ما أنف  كهب  رديث تأ الها تأزالها

                                                           
 31،صشر   سسري   سنبوي،، در ل، توثيقي،:شوت  رياض أ د  - 1
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فكان  سهدتيق ت سهنظي  من،ج  يف طبقات ، ت حه ي ما  سهناتا ت دضط     س ي تر ض س      

 .شيخ   سو تدي يف برا  سحيان،  س ي كان ين،ل ما مرين  يف طبقات 

متيا  ا شيخ   سو تدي باسهت ي فيما ينقل ، تمرلومات  أكث  تنظيما تدت،، تمتيا ك سك ه       

 س ت ياا  ضهردد  سلتادث، تلوت،ا  -يف برا  سحيان–ف   سرظي  بهلخيص  سكها   سنفي  ت سس

ت سكها  ما  دو ه   سثمين،  س  ي صع هبا تاي  ضكهب،  إللالمي، تتد متيا . باللو  خاص

باإلضاف، إىل  رديث  ا  سسري   سنبوي، ت ضغايي، ت مجه  جملمو ، ما  سصتاب، رض   هلل 

 . ن، 

سإلمام أبو جرف  حممد با ج ي   سطربي " تاريخ  سم  ت ضلويف" ضولوم   تاريخ  سطربي  -6

 : "هع312ا"

تيف ه    سكها  ما  سنفائ  ما   جنده  ند زريه ف،و تي  يف باب ، رز  برا  س ت ياا       

 سضريف، ت ضه تك،  س  ينقل،ا يف ه    سكها ، ته   د ينقص ما تدر  سكها ، إا ا يف شان 

 .  س يا ينقضون  رادث، كما ه ، تيه يف  رك   لي،ا سهل  سصنر، ضؤرخ 

تت جع أمهيه  إىل كون مصنف  تد ألند كل ت تر، إىل شاهد  يان، أت إىل شخص مراص   نه،و 

رت يه  أسي   رب للسل، ما  س ت  ،د   ما اك ه ما أخبار باسكثري ما  سشرار   نهقاها سفر  ء 

 . سقبائل  سو فد  مسلم  تمف ك  تما شر  ء

 ":هع512ا" س تض  سن  سإلمام أيب  سقال   بد  س  ا  سس،يل  ر    هلل  -7

ت سكها  ما نفائ   سكهب إا س   لهدر كاا تإضافاا تش تحاا ،شارح لري   با هفام هوت     

 . لى لري   با هفام

ما أترد ه  با هفام يف  سسري يرد ما أه   ضصادر  سهارخيي، سفر   سسري   سنبوي،، كهفى بنقل     

 .   سنبوي، تسكن  أضا  إسي   سكثري ما  سف تح  سلغوي، ت إل   بي،

 يون  سث  يف فنون  ضغايي ت سفمائل ت سسري سلتافظ  سرالم، أيب  سفهح حممد با ليد  -2

  "هع737لن،" سناس  سَيْرم  ي  ضهوىف 

حممد با أ د با  بد  هلل با حممد با حيىي تأبو  سفهح  سيرم ي هو حممد با حممد با        

باسقاه  ، تمسع  سكثري ما  769لن،  -تتيل يف اي  رج، –تسد يف اي  سقرد  . با ليد  سناس 

تديم  لن    د   سغفري، تتفق   لى م هب  سفافر  تأخ   سرل   ا ت سده ت با دتيق  سريد

سنتو  لى  با  سنتاسكثري ، تخت ي  لي  تت أ  لي  أصو   سفق ، تت أ  
 

تتيل د ر  رديث 
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يف جملديا، ت خهص ه "  يون  سث " سسري   سكرب  مساه : من،ا. باسظاه ي،، تصن  كهبا نفيس،

هع 622، تهوحمد  ثق،، تويف فجا  يف شربان "نور  سريون"يف ك  ري  تمساه 
 
. 

ثمين، ضا مجر  ما كنوي ما اخائ   سه     إللالم ، تما جو ه ه  س«  يون  سث »تكها        

، كي  د تهو يرد ما  ضصادر  سلال،  س   لهفاد من،ا  سكثري ما  ظيم،  ا لري   سنيب 

 . سرلماء يف تاسيف، 

تتد متيا كها   يون  سث  بسالل، أسفاظ ، تتسلسل أحد ث  حسب تارخي،ا، تت  بط     

 سشرار، تاص    لى  دخهصار، دتن  تتنسيق ب  أبو ب ، كما ختلل كل حادث، مبا ينالب،ا ما

 رفو ت إلطنا ، كما جتنب  سهك  ر يف اك   سلانيد ت سنسا ، ف،و ي ك  نسب  س جل  ند 

ترتده ست  م  ، ه   فضال  ا ش ح ما جيب ش ح  ما  سسفاظ  سغ يب،  سو رد  يف كل حادث، 

 .مع إي  د  آلياا ت سحاديث  سو رد   ضهصل، بكل حد  تارخي 

اك  ما حو ه كهاب  ما  سف  ئد   يف مقدم، كهاب  يب  من،ج  في  بردما ضؤس   تا  تتد    

تأرحه  :"ت سفو ئد،تما أحت  ب   سق  ء تطال   سرل  ما  سشرار ت سنسا  ت و يل  إللناد، تا 

ما  إلطاس، تما يهك ر من،ا، تاسك أين  مدا إىل ما يهك ر  سنقل من  ما كهب  " سكها "

حاديث ت سسنا ت ضصنفاا  لى  سبو   ت ضسانيد تكهب  ضغايي ت سسري، تزري اسك مما يهك ر  س

يف موضر ، تأاك  ألانيدي إىل مصنف  تلك : اك ه، فااك  ما أاك ه بالانيده  إىل منه،اها

، أت  سكهب يف مكان ت حد  ند  نه،اء  سغ ض ما ه    جملموع، تأما ما د يهك ر  سنقل من  إد تليال

ما د يهك ر من  نقل مما حصل ما  سفو ئد  ضلهقط، ت سجا ء  ضهف ت، ف ين أاك  تلك  سلانيد 

  ند اك  ما أترده من،ا؛ سيتصل ب سك  سغ ض ما  دخهصار تاك    سلانيد مع  دم  سهك  ر

سإلمام  رافظ  ماد  سديا أيب  سفد ء إمسا يل با كثري  سق ش  ": سبد ي، ت سن،اي، -9

 : "هع777ا" سدمفق  

فاإلمام  رافظ  با كثري   يهخصص يف  سسري   سنبوي، فقط بل حتد   ا تاريخ  ضسلم   

 . ككل ما بد ي،  خَللق إىل  ص   ضؤس  كما يهضح اسك جليا يف كهاب  ه  

 :   سدبي، سفر  زات ا  س لو  صادر ض -ب 
 "هع255ا"احظ سيب  ثمان  م ت با حب   د: سبيان ت سهبي  -9

 "هع297ا"سيب  سرباس حممد با يايد  ضربد : سكامل يف  سلغ، ت سد  -2

 "هع229ا"سيب  م  أ د با  بد رب   سندسس  : سرقد  سف يد -2

 "هع622ا"ش،ا  أ د با  بد  سوها   سنوي ي:هناي،  سر  يف فنون  سد  - 2
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 "هع9112ا"با  م   سبغد ديسربد  سقادر :خا ن،  سد  تسب سبا  سسان  سر   -5

 :تما  سكهب  سنقدي،  س  تناتسو  ضوضوع ت س  ميكا ضم،ا سلمصادر  سدبي،  

 "هع226ا"سيب  سف ي  تد م، با جرف :نقد  سفر  -9

 "هع215ا"سيب هال   رسا با  بد  هلل با ل،ل  سرسك ي: سصنا ه  -2

 "هع272ا" رسا با رشيق  سقريت ينسيب  ل  : سرمد  يف حمالا  سفر  تآد ب  تنقده -2

 :تما كهب  سه  ج   س  تناتسو  ضوضوع ن ك    

 "هع229ا"حملمد با لالم  دمت :طبقاا فتو   سفر  ء -9

 "هع267ا"سيب حممد  بد  هلل با مسل  با تهيب،  سدينوري: سفر  ت سفر  ء -2

 "هع257ا"سيب ف ي  ل  با  رس   سصب،اين: سزاين -2

 "هع292ا"سيب  بد  هلل حممد با  م  ن  ض يباين:رج   سفر  ءم  -2

 سيب  م  يول  با  بد  هلل با حممد با  بد  سرب: دلهيرا  يف مر ف،  سصتا  -5

 "هع421ا "

 "هع212ا"سيب  رسا  ل  با حممد  ضر ت  بابا  سثري:ُألد  سغاب، يف مر ف،  سصتاب، -2

 "هع919ا"أ د با  ثمان  س هيب حملمد با:لري أ الم  سنبالء -9

سيب  سفضل أ د با  ل  با حممد با حج  : إلصاب، يف متييا  سصتاب، -3

 "هع359ا" سرسقالين

 :تما دت تيا  سفر  ت دخهيار ا  سفر ي،    

 "هع221ا"سيب متام:ديو ن  رمال، -9

 "هع292"سلبته ي:ديو ن  رمال، -2

 "هع 2تويف حو يل هناي، م " ش سيب ييد  سق:مج،   أشرار  سر   -2
 "هع979ا "سلمفضل  سضيب: ضفضلياا -2

 "هع297ا"سألصمر : سصمرياا -5

 :تما دت تيا  سفر  ء  س    يصلنا من،ا لو   سقليل تيف مقدمه،ا

تديو ن كرب با ماسك ت ديو ن كرب با يهري تديو ن سبيد با ربير،  ،ديو ن حسان با ثابو

  ت ديو ن  بد  هلل با  سابر   تديو ن سبيد با ربير، تديو ن  سرباس تأشرار  س فى با ير ر

تديو ن ض  ر با  خلطا    أميعع، با أيب  سصلوتديو ن با م د س تديو ن  بد  هلل  با رت ح، 
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تأشرار أيب لفيان  رار  با  بد  ضطلب تأشرار  رار  با هفام تأشرار  م ت با  سراص 

  ْرن ،تصفيع، بنو  بد  ضطلب، ت،ععند بنو  هبعععع،ك  :رار  سنساءباإلضاف، إىل أش... تزريه 

ل، بنو ْيَهُتت ،يعع، َّفعععار ،  ُض،ت ثاثعععع،ُأهند بنو ت ،صفيع، بنو مسافعع ت ، م أ  مشعععاس

 .تزريها...َ ْمَ ُ  ِبْنو  د َرْيٍد،ت سنضعععع 

  :تما دت تيا  سفر  ء  سي،ود    

، تأشرار جبععل با جعععو  ، تأشرار مسععايف  سي،ععودي، تأشرار  كرععب با  سشعع ديو ن 

 ...تزريه  معع حب  سي،ععودي

 :تجممو اا شر ي، حديث، ميكا إدر ج،ا ضما مصادر شر   سغات ا من،ا      

 9112سرل  ف،م   ضولهاريل: حسا  سصتاب، يف ش ح أشرار  سصتاب، -  

 :تما  س لائل ت  سط تحاا      

حملمد  س  تندي،رلاس، ماجسهري،إش     ائف،  بد  س  ا،د ر  رديث :اب،  سفر  ء سصت -9

 .م9165 رسني، باس باط 

شر   سد و   إللالمي، يف  ،د  سنبو  ت خللفاء  س  شديا،مجع تحتقيق،  بد  هلل حامد  -2

ي،  رامد، إش    رأفو  سباشا، حبث مقدم سنيل  سف،اد   سراسي، ما كلي،  سلغ،  سر ب

 م1291باس ياض،مؤلس،  س لاس،،

سربعد  هلل  :شر   ر   يف مك، ت ضدين، يف هناي،  سرص   دعاهل  تبد يع،  سرصع   إللعالم      -2

 .لليمان  د بوع، رلاس، دكهور ه ،جامر،  ضلك لرود، ضملك،  سر بي،  سسرودي،

رليعا يف  مجعع تتوثيعق تدر لع،،ديبلوم  سدر لعاا  س    :شر   رع   يف  سسعري   سنبويع،    -2

 سد   سقدمي مصطفى يدتي،إش    إدري  بلمليح،جامر، حممد  خلام ،أكد  ،  س بعاط  

 .م9115/9117 ضملك،  ضغ بي،،

سفوت  رياض أ د،رلاس، ماجسهري،كلي،  آلد   :شر   سسري   سنبوي،،در ل، توثيقي،  -5

 .م9196جامر،  سقاه   
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 :تما  ضؤسفاا ت سكهب 

ر ل، موضو ي، فني،، لرد بوفالت،،منفور ا بون، سلبتو  ت سدر لاا د: شر   سصتاب، -9

 م2116

حملمد م،د تي،ديو ن  ضطبو اا :أز  ض  تخصائص   سفني، شر   سغات ا أيام  س لو  -2

 .م2111 دامري،،  دا ئ ،

 م9199يول  حمي   سديا أبو هالس،،د ر  سراصم،،  س ياض: سفر  ت سد و  يف  ص   سنبو  -2

  سفر   إللالم  يف صدر  إللالم،  بد  هلل  رامد،جامر،  إلمام حممد با لرود  إللالمي، -2

 :مكان،  سفر   ند  سر   -

نفاطًا حيويًا فّراًد، تطات، خّي   مؤث    رُدإا ي ، يف نفوس  سر    سقد مى أثري سلفر  مكان،     

حفلو  ضصادر  سقدمي، بارديث  ا مزنس، تتد ، داهل بل هو  سّسالح  إل المّ  يف ه    جملهمع  

، ت حهفائ،  باسفا  ، تف ح،  بوددت  في، ، تيف ربط اسك كل    سفر  يف نفوس  سر  

، فكان  صتف  ه    سامان، تسسان حاهلا  ا  سقبيل، هو  ضد فعاسفا   ف .باسوظيف،  س  يؤدي،ا

فيد مباث ها ، تي د بطودهتاتخيل يل،،  سقبمى  تد  ا ِحأت رجل  إل الم يف مو تر   ضخهلف،، ي

  سو سكو  سصو ا  ضرارض،،تي،اج  كل ما ًتتي ، تيصّور توهتا، يف  حملافل ت ضنالباا تأ ماهلا

ج،اي ردع، ي هب  سردت تخيي   تهو مبثاب، تمصد تيه،ا ب   سقبائل  ضساس بسمره،ا س  نفس 

انو  سقبيل، ما  سر   إا  نبغ في،ا شا   أتو ك«:  با رشيق يقو  تسرظم، ه ه  ضزنس،،. خلص 

 اهتا، تصنرو  سطرم،، ت جهمع  سنساء يلرنب باضا ه  كما يصنرون يف  س   س،ت سقبائل ف،نَّ

، تإشاد   ، تختليد ضاث ه  يهباش   س جا  ت سوسد ن؛ سن   اي، س   ض، ، تاّ   ا أحساهب 

1 » تنهج    وسد، أت شا   ينبغ في، ، أت ف س ي ون إد بغالم ُئ،نَّتكانو  د ي . ب ك ه 
. 

ديو ن   سر   د ن داهلي،   سفر  يفتكان «:تتا   با لالم  ا مكان،  سفر   ند  سر      

2»، تإسي  يصريتن ب  ياخ تن ، لم، ، تمنه،ى حكم، 
. 

    

 

                                                           
 ، ضكهب،  سرص ي، سلطبا ، ت سنفع ،   سرمد  يف حمالا  سفر  تآد ب  تنقده،حتقيق  بد  رميد هند تي: با رشيق -1

 1/51، 9224،  بريتا
  1/94طبر،  سسرودي، مبص ،  سقاه  ، ضاك ،حتقيق حممود حممد ش طبقاا فتو   سفر  ء،:با لالم  دمت   -2
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 حقيق،  س ؤي،  إللالمي، سلفر  تم،مه 

 سقي   سفاضل،، ت سخالم  جيسد يف شر ه تلك  س ي ا   ضسل   هو اسك  سفكي ، ر سفا   إن  

   دعنب  يسعف ت سبخل فيتملع،ا  لعى  سّسعخاء، ت   ح يقبت ىلإيوج  في   سنف   سبف ي،  رميد ،

فيتمل،ا  لى  دعود، تينّفع  معا  سفعو حش ت ضنكع  ا تمع موم  خلصعا ، فهفعّب  سعنف   لعى           

1 »إن ما  سفر  ركم،«:  سنيب مصد تا سقو   سفضيل،، تتسمو يف مد ري  س فر، ت  خلري
. 

بال   سفر  ء،تإن كانو لور  ت ال لور    سفر  يف  إللالم أنا   هلل جلَّ ،سمهي، تمكانت

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  چ : ضدينمكي، إد أن أت خ ها ما  سق آن 

ېئ    ېئۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ

 .2چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   

 .3 » آياا من،ا ناسو باضدين،ه  مكي، إد أربع  «:مقاتل با حيان تتهاد تا   

ت سنف  ما     ضف ك  تما  ،  سفر   ا تو   سهزني   س لو تتد ناسو ه ه  سسور       

أن كرب ء ت يش تلادهتا تي تتد ر .ما تبيل  سفر  تإبطا  د و ه  بان  سق آن ،ه  َدَت

أت  أن  كاها  بان  شا   أت تأ بان  كاا ت هتام   هد ت  يف كيفي، مو ج،،  سنيب  جهمرو  سل

 سوسيد با  تاسو  نه،م  باسك،ان،، ف دَّ «:لاسه تر حىت يص فو   سر    ا د وت أن  جمنون 

 .ام،  سكاها تد لجر ، فما هو بامانت هلل ما هو بكاها، سقد رأينا  سك،َّ: ضغري  تائال

  .فنقو  جمنون:تاسو   

 .ت  فناه، فما خبنق  تد ختاد  تد تلوله   دنون رأينا ماهو مبجنون، سقد : تا 

 رجاه ت هجاه ت ت يض ،:ماهو بفا  ، سقد   فنا  سفر  كل :تا  .فنقو  شا  : تاسو 

4»تمقبوض  تبسيط ، فما هو باسفر 
. 

 :و   ما  سفر  ءتتد فصلو ه ه  سسور  ب  ن

 :ر   ء مف ك  يهبر،   سغاتتنش -1

 . 5»ت ضف ك  ت سفياط  ما  إلن  ت دا ت سرصا : خهال  أجنال، اب «:ت سغاتتن هنا ه  

                                                           
  1945،11/132 رت  لنا  با ماج،، با   سفر ، رت ه  ساه ي  ا أيب با كرب، -1

 999-994لور   سفر  ء،  آلياا -2
  1229،11/39 دامع سحكام  سق آن، حتقيق إب  هي  أطفيش ، د ر  سكها   سر يب ،  سقاه  ، مص ،: سق طيب  -3
  99ص، نف  مكهب،  آلد   ، سقاه  ، مص ،دتن تاريخ ،  إللالم ت سفر ،در ل، موضو ي،، ي فخإخالص  -4
 سفا   تجت به   سفر ي، يف ظال  لور   سفر  ء، جمل، إلالمي،  ضر ف، ، سسن،  سثاسث،، سردد : مصطفى  ليان -5

 51 سثاين  ف ،ص
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، فل  خيصص َت سُفَرَ  ُء َيهَِّبر ،     ْسَغات تَن: ان  هلل  ّم،  بقوس ب تتد جاء يف تفسري ه ه  آلي،

" لى مجيع أصنا   سغو    س  دخلو يف  موم  آلي،برا  سغو   دتن برا، فد  
1
  

2» يرين  سكفار يهبر،  ض الَّ   إلن  ت دا  «يف اسك تا   با  باس
ي،يمون  لى تجوه  يف  

خيوضون في،ا، تد ت هلل رأينا أتديه،   س   «:تا   رسا  سبص ي ت  ،أتدي،  سك   ت خليا  

3» م   يف شهيم، فالن ،تم   يف مدحي، فالن
 د سون مايقودتن  سباطل تتميج ،باميدحون تكُس ،

 :تكان خطاهب   سفر ي م تكا   لى، يفرلون

،فيهصورتن ، يصنرون ه ه  سرو   ما نسج خياهل  سوه  ت خليا  د  لى  رقيق، ت سو تع -

خياهل  تمفا  ه ، يؤث تهنا  سهن  يريفون يف  و   ما صنع«أشياء سي  هلا أث  يف  سو تع

، تما َث َّ يقوسون أشياء كثري  تد يفرلوهنا، سهن   اشوها يف ى ت تع  ريا   س ي د يرجب،  ل

4»تلك  سرو    ضوهوم، تسي  هلا ت تع تد حقيق، يف دنيا  سناس  ضنظور 
.  

تجوه   داهلي  ، ته   شغل،   سفازل سهن    ير فو  حقيق، ف،   ديدن  سفر  ء     

باسها م  ضن،ج  س باين يف  سكون ت ريا  تاسك ما خال   دنضباط قهض  ي  ي ست،  إللالم برد 

حقائق  ت إللالم حيب سلناس أن يو ج،و «   سهصور ت خليا بف ير،  رق ت سصدم حىت يف

، تد تهفق مع ترجب،   سو تع تد ي، بو  من،ا إىل  خليا   ُض،وَّم ،ف ا  كانو ه ه  رقائق د

5»، تحتقيق  ضن،ج  س ي ي يده  ب ، دفر،  إىل تغيريهامن،ج   س ي ياخ 
. 

 ه يف  ربل  لى  سغار ي ا يقوسون  دتمنا ضبط ،ف إللالم د يدع  سفر  ء يقوسون ممن،ج ف    

تههك  س   ض  تمي حو  يف  و    خلال ، ت جملون  سيهي،و  يف مساسك  سضالس، ت سغو ي،

أي، صل، بارقيق، تإمنا هو حما خيا  قوسون  سي  س  أن ما يي  م  ت سهغا   ضاجا  سص يح 

 . ر تتْهتتصُو

َتَأنَّ، ْ  َيُقوُسوَن َما د   :فيما يقوسون ، مصد تا سقوس  تراىل  سك   تجمانب،  رق ت سصدم -

ه هل ه  آلي،  سك مي، تهو يرين يف مر ض تفسري  با  باسته    س ي اهب إسي  ، َيْفَرُلوَن

 ...أكث  توهل  يك بون في  «:ضلهام  باضن،ج  إللالم  يف  سقو  ت سفرلزري    سفر  ء

6» تن مبا سي  هل فيهكّث فاسفر  ء يهبجتون باتو   تأفرا    تصدر من،  تد  ن، 
. 

                                                           
  99/ 12 ،1293سبنان،  ،  بريتا ،د ر  ضر ف،طبع :  تفسري  سق آن،يفجامع  سبيان :  سطربي -1
  5/919تفسري  با كثري ،:  با كثري -2
 5/919  سسابق  ضصدر -3
  5/9291يف ظال   سق آن :ليد تطب  -4
 5/9291  ضصدر نفس  -5
 5/919تفسري  با كثري :  با كثري -6
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 سفر  نكد باب   «:إىل أن  سفر  د خي ي  ا د ئ    سف  ت سك   تائال تتد أشار  سصمر 

1» ضر  سف  ف ا  دخل يف با   خلري 
. 

 ."أ     سفر  أك ب ":تو    ضاثور   ند  سر   توهل تما  س    

  سفرور،تس  أث   ميق يف حت يك  سنف   سبف ي، تيفري  با تيمي، إىل أن  سفر  مسهمد ما     

ضا كان  سفر  مسهفادً  ما  سفرور، ف،و يفيد  «:كان صاحب  كاابا، تيف اسك يقو تإن حىت 

ك،ا تإن   يكا صدتًا، بل يور  حمب، أت نف   أت رزب، أت رهب،، ضا في    إشرار  سنف  مبا حي

2»يهبر،   سغاتتن  ما  سهخييل، ته   خاص،  سفر ، فل سك تصف،  باهن
. 

تأكاايب  سفر  ء تهخ  ما حتس   سقبيح تتقبيح  رسا أللوبًا من،جيًا يف  سغو ي، أيضًا، تهو  -

: َت سُفَرَ  ُء َيهَِّبر ،     ْسَغات تَن: لغو ي،، إا تا  يف توس  تراىلما ينسب إىل  با  باس تفسريً  س

3»هو تقبيت،   رسا تحتسين،   سقبيح«
إا د يلهام  خلطا   سفر ي  سكاف  زاسبًا بارقيق، ، 

،  سخالتي،، تد يهص  شر ه مبا نسمي   سصدم  سخالت ،  س ي  رب  ن   م  با  خلطا  

4»د يقو  إّد ما ير  ، تد ميهدح  س جل إّد مبا يكون في «: با أيب للمىثناًء  لى يهري 
 . 

تينسبون  س جل منا ميدحون ما د يسهتق  ضدح اسك أن  سفر  ء إ «: ساخمف يتتو   -

لتقون  دبان ب كب  سفجران، تما إىل اسك ما مساسك  سك   تمد خل ، تي   سبخيل إىل  سك م

5» تو   ساتر
. 

 :مؤمن  ما  س يا آمنو  ت ملو   سصاراا شر  ء -2

ف،  مهمياتن يف أللو  توهل  ، س يا  لهثنه،  أت خ  لور   سفر  ء إللالم   ءأما شر     

مه فرون  ،مهرففون  ا أ   ض  سناس رق ت سصدم،  س باين يف تو   ن،ج اضب سلفر ، ملهامون

ِإسَّا  سَِّ يَا ما إىل اسك ما مقهضياا تت سنسيب ت سهفبيب ،  هلجاء  ضق ع ، ت ا  سغا   ا 

إن  هلل تراىل ضا تص   سفر  ء هب ه  ستصا   س ميم، بيانًا «:  س  يي  سفخ  ؛ يقو آَمن و 

 :هل    سف م  لهثىن  ن،   ضوصوف  بامور أربر،

 .ِإسَّا  سَِّ يَا آَمن و :  إلميان تهو توس  :أحدها

 .َتَ ِمُلو   سصَّاِسَتاِا:   تراىل سرمل  سصاحل تهو توس: تثاني،ا

                                                           
ت سنفع  ت سهوييعع،  سقعاه       سفعر  ت سفعر  ء،حتقيق أ عد حممعد شعاك ،طبع د ر  ضرعار  سلطبا ع،        :  با تهيب، -1

  1229،1/125، سطبر،  سثاني، مص ،

 9/51 ،دتن تاريخ، ضغ   س باط ،، مكهب،  ضرار    سفهات :  با تيمي، 2-
  42 /9، 1231 ، سبنان ،بريتا د ر  سفك ،  سبت   حمليط،: أبو حيان  سندسس  -3

 922 /12د ا ،  ، مص ، سقاه    ر   سثقاف،  ضص ي،،يت، سزاين،: أبو  سف ي  سصف،اين 4-
 141 / 1، 1239،مص ،، د ر  س يان،  سقاه     سكفا :  ساخمف ي  -5
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َتَاَك  ت   سلََّ  : أن يكون شر ه  يف  سهوحيد ت سنبو  تد و   خللق إىل  رق تهو توس  :تثاسث،ا

 .َكِثريً 

 : أن د ي ك ت  هجو أحد إّد  لى لبيل  دنهصار مما ي،جوه ، تهو توس  :تر بر،ا

 َت ْنَهَص  ت  ِمْا َبْرِد َما ُظِلم و «1
. 

َت سُفَرَ  ُء َيهَِّبر ،     :ح  ناسوأن   « : با أيب حامت ت با ج ي  ما رت ي، إلتامت  رت    

ته   جاء حسان با ثابو ت بد  هلل با رت ح، تكرب با ماسك إىل رلو   هلل  ْسَغات تَن

ا  سَِّ يَا آَمن و  ِإسَّ  : تد  ل   هلل ح  أنا  ه ه  آلي، أنَّا شر  ء،فهال  سنيب:يبكون،تاسو 

 أنه :، تا َتَ ِمُلو   سصَّاِسَتاِا

  ًَتَاَك  ت   سلََّ  َكِثري، أنه : تا 

  َت ْنَهَص  ت  ِمْا َبْرِد َما ُظِلم و 2»أنه :، تا
. 

يربر ه    دلهثناء  س ي  خلو تي  لور   سفر  ء، تهو تفسريه مر ضق ليد تطب يف تيرل     

ألا تلوهب  هؤدء آمنو  فامه «:تائال سفئ، ما  سفر  ء دتن لو ه خص ب   سق آن ه ه  

فاجت،و طاتاهت  إىل  سرمل  خلي    من،ج، ت ملو   سصاراا ىت لهقامو حياهت   ل ،برقيد 

فكان هل  كفاح ينفثون  ت سحالم، ت نهص ت  ما برد ماُظلمو  ، ت  يكهفو  باسهصور ا  دميل

3» س ي   هنقوه  رق في  طاته،  سيصلو  إىل نص  
. 

ما  موت   سنيب خال  موت   سق آن  سك مي ت تنبع  س ؤي،  إللالمي، سلفر  تم،مه  ما   

بل أن نر ض تل ،ته    سفا ما  سفنون  سقوسي،  س    فو رت جا كبري  يف أتلاط  جملهمع  داه

ديد أحد  تغيري  خاص، أن  سديا  د سم  ينبغ  أن نر   رؤي،  إللالم سلفا  موما، هل  

 لهم  تسع  سر   باسفر   هل:ت سسؤ    ضط تح.ت ضفاهي  ت سهصور ا ج ريا ما حيث  سقي 

 كانو   لي  يف  سرص   داهل ؟ ق،  ب   لى  سنتو  س يتترلا

 إللالم حنو  سفر  ت سفر  ء؟هل تغريا نظ    جملهمع  سر يب  دديد  ضهاث  بهراسي      

 ض حل، أن يهمثل  سقي   دديد   س  د ا إسي،ا  سق آن  سك مي ت سسن، هل  لهطاع شر  ه ه 

 ف يف،؟ سنبوي،  س

بل ه   لهم  ر   ه  جم د م حل،  نهقاسي، -كما ي    سكثري ما  سنقاد -أم أن ه ه  ض حل، 

 .احي،  سفني، ت سدبي،سلرص   داهل  خاص، ما  سن

                                                           

 2/192، ا ، د سطبر،  ستىل ، مص ، سقاه    هليئ،  ضص ي،  سرام، سلكها ،نف  :  سهفسري  سكبري،: : سفخ   س  يي 1-

 912-5/913تفسري  با كثري :  با كثري 2-
  5/9299   سق آن يف ظال:ليد تطب   -3

 



 لـــمدخ
 

999 
 

تطور  مببادئ ه    سديا، ت  فو أز  ض   الت رقيق، أن شر  ه ه  سفه   تد تاث  فر    

رد يسهمد شا  يه  فنهاي  سفا    ضسل    يراسي ، هملتوظا مو كب، ت لهجاب، هل ه  ضبادئ ت س

س د تاريخ تترد  سهج ب،  سفر ي،  أم، تتضي،  نهماء ت سها م، ت  ما تبيله  بل أضتى نهاي

ت ج،و ه ه  سهج ب، ص   ا حضاريا ي تى بل تلك، أت إشاد  ببطودا رجاهلا  ه ه  سقبيل، أت

 س  ك م،ا  هلل تش ف،ا حبمل  س لاس،  سسماتي،  هب ه  سم،  ددي، إىل مصا   سم 

 سر     جهمع مع نف  ما ح  ، ضرىن ه   تتد ت ج   سصتايب  دليل للمان  سفارل ، خلامت،

أنا متيم ،  :تيس ، تا يف يقو أنا : أنا ت ش ، تا يف يقو : فساسوه  ا نسب ، حيث يقو  ه  

 :سي إيف بيو ما  سفر  ي نسب  فقا 

 أيب  إللعععالم  َد أَبعععا ِسععع  ِلعععو ه    

  
 إْن  فَهَخعععع  ت  بقععععيٍ  أْت َتِمععععي   

   

 :با  دي خبيبتتو  

 تسْسعععو  ُأَبعععاِس  حعععَ  ُأْتَهعععُل م ْسعععِلماً 

  
 ِفعع  أي  َجْنععٍب َكععاَن ِفعع   سلَّععْ  َمْصععَ ِ       

   

يان تتوضيح  س ؤي،  إللالمي، سلفر  تم،مه ، تاسك ما خال   س ؤي، تلافصل يف ب     

  أ   ي  لى  س ؤي،  سق آني، سلفر  تم،مه ،   أتنات   س ؤي،  سنبوي، ،فا  موما  إللالمي، سل

 .سلفر  تم،مه 

 : موما لفاس ي، إللالم س ؤي،  

 :تائال إللالم،يف  سفا  ؤي، مهتدثا  ا حقيق،ه ه  س  سلهاا حممد تطب  يوضح     

 لعى  تبعاع   سي  باسض تر  هو  سفا  س ي يهتد   ا  إللالم، تسعي   سعو ظ  ضباشع  ت رعث َّ    «

فلعي  هع   تد ا يف   . سفضائل، تسي  هو ك سك حقائق  سرقيد   جمل د  مبلور  يف صور  فلسفي،

ور  إللعالم   إمنا هو  سفا  س ي ي ل  صور   سوجود  إلنساين ما ي تيع،  سهصع  .فنا  لى  إلطالم

هل    سوجود، هو  سهربري  دميل  ا  سكون ت ريعا  ت إلنسعان معا خعال  تصعور  إللعالم سلكعون        

فادمعا  حقيقع، يف   "  رعق "ت" دمعا  "هو  سفا  س ي ي،يئ  سلقاء  سكامل بع  . ت ريا  ت إلنسان

كعل حقعائق    ه    سكون ، ت رق هو ارت   دما  تما هنا يلهقيان يف  سقمع،  سع  تلهقع   نعدها    

1» سوجود
. 

                                                           
 2،ص1231، بر،  سسادل،ط س،  سقاه   ،مص  ، من،ج  سفا  إللالم ، طبع د ر  سف تم:حممد تطب  -1
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، سن  مد تطبحمسلفر  تهجاتي ه    ضرىن  س ي اهب إسي   سلهاا تد تكاد نظ    إللالم     

  إللالم  أد  فك   د أد  فه   سد  ما  سفنون  سقوسي،،ت سفر   إللالم  بل   سفر  فا

 س  ل، إىل  سقي  تيف  بار  مجي د ا يف مضمون  أد كل  هو -رييف تصُو – لالم  إل د  ست

 سرص  يف   سد ،حىت تإن تيل ه    تراسي   س لاس،  سسماتي،  خلامت، ا هبا تد و إسي،ا بفَّ

 .ص   رديث داهل  أت تيل يف  سر

 : س ؤي،  سق آني، سلفر  تم،مه :أتد

 سحد    سرظمى  س  م ا هبا  سم، سقد كان  سفر  تد يا   تثيق، تارخيي، يسجل      

سغابو  نا  سكثري ما  رقائق  تسود  سفر   سر يب ،،  رب م  حل نفاهتا تتطورهاالميلإل 

سغيا   سكهاب، ت سهدتيا يف  سق تن  ستىل ما تاريخ  سهارخيي، ت رضاري،  س   جهايهتا  سم، 

 .أمهنا

  لي دري  لهطاع أن حي ر  سفر  ما مما ت ،إللالم ت سفر   سر يب يف أتي نضج سقد جاء       

تمدح شائا تفخ  ت  ها ي  ح،تص  م موم تهجو تبي «أشراره  ما يف   سفر  ء  داهليون

1» لى  رقائق ترفا سلقي   خللقي، ت لهرالء تمكاب  
. 

 سق آني،  سك مي،  س  تناتسو ه     آلياا  ما خال  تتهجلى  س ؤي،  سق آني، سلفر  تم،مه     

 . ضوضوع

ءا  لى اك   سفر  يف  سهزنيل  ركي  ما  آلي  حملكماا  س  جا   تهبرنا ما ترداتإ      

  حتدثنا  ا  شا   ،  ه  سق آن  لى أن يكون شر  ،أت أن يكون  سنيبزن ت س  ت  ت سفر  ء

  ضو ضوت   سق آن  سص يح ت س  ترد  س   ته ه  آلياا  سص حي،.أحو    سفر  ء تأهو ئ، 

 شا  ، شر ،"،تتد تردا ه ه  سسفاظم    تناتسو ه    سما  سنصوص  ضوثق،  ستىل  س

 :يف  سق آن  سك مي، ته   لى  سه تيب يف  له، مو ضع خمهلف،"شر  ء

  ک  ک ڑ  ڑ  ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ  ڌ ڍ چ :توسععععععع  ترعععععععاىل  -1

 .2چکک

                                                           
طبعع د ر  بعا كعثري سلطبا ع، ت سنفع         سقع يا،  يف ضعوء  سو تعع ت    شعر  ء  س لعو   :لريد  س ظمع   سنعدتي   -1

 12ص، 9221،بر،  ستىل ط س بريتا ،سبنان، ت سهوييع،

-
2

 5   سنبياء،  آلي،لور 
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ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ  :يضاأتتوس   -2

ی        ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ى  ائ  ائ      ەئ

 .1چی

  .2چۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ۇئائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئچ  :تتوس  ك سك -3

 . 3چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  :تتوس   -4

 .4چىئ     ىئ  ىئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ چ  : -تباريف تتراىل –تتو   رق  -5

چ  ڇ  ڇ     چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ      چ  چ  ڄڤ      ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄچ  :تتوس ، تهو أ ا  سقائل  -6

  .5چڇ  ڇ  ڍ  ڍ       ڌ    ڌ  

خت ي  ا  دددهتا جندها د  ح  نهدبَّ تجممل ما يقا   ا مضمون ه ه  آلياا  سسو      

إخالص فخ ي إىل اسك  سلهاا   ري اا كما تف جتاه ،ثالث
6
: 

 .، تنف   سق آن هل ه  سه،م،  سباطل،بان  شا    سكفار سل لو    هتام   -أ

ناا ي أت ما كالم  سفر  ء تدفع  آلياا  سَب شر  سك مي سكفار ت ضف ك  بان  سق آن د اء    - 

 .هل    دد اء

،  حبسب للويف كل فئ، إىل فئه  ، ، فهقسم، حديث  ا  سفر  ء تللوكتيف  آلياا  -ي

 .حتدد مصري  ضف ك   سظاض 

و  لى إثباا  سق آن بان  كالم ه ه  آلياا يف جممل،ا نصَّبان  :ص باسقو م خنلتمما تقدَّ    

 ،تتد ثبو اسك برجا  ضرانديا  ا حماكات  ت إلتيان مبثل  ، ضرجا تسي  بكالم  سبف    هلل

مما جرل  ماسق،  سبيان ما  سفصتاء  ستتاح  تمجا   بارت ، ت  تب، نظم  ،سس،وس، سفظ 

با  ضغري ،   سوسيد  حىت يضط  اسك   ضهكرب  داحد ت سصل   ضراند« اجايا  ا بلوغ شاته

                                                           
1

 999-994لور   سفر  ء،  آلياا -

 22لور  ي ،  آلي،  -2
 19-12 سصافاا،  آليهان لور  -3

 92لور   سطور،  آلي، -4
 41-42لور   رات،،  آلياا -5
  11 إللالم ت سفر ، در ل، موضو ي، ،ص: إخالص فخ ي -6
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ه  َتِإنَّ َسْ اَلَسْلَفَل   َسم ْغِدٌم، ، تإنَّ  لي  َسَطاَلَتً ، تإنَّ   َسَتاَلَتً ِماَلَكت هلل إنَّ ِس :أن يقو  في 

1»تد ي ْرلى َ َلْي ، تَما ه َو ِبَقْو   سبف  َسم وِرٌم، َتِإنَّ   َسَيْرُلو 
. 

 سفر  تد  ّميُ  ، ته   دنيب م لل،تسي  بفا  ، تد ينبغ  س  أن يكون حممد  تأن 

 س ت ، تإن  سفر  م،ما بلغ ما  دود  ت إلحكام ت،ينهقص ما تيمه  تد يناصب   سرد ء ،

إ جاي  تفصاح،  يردت أن يكون كالما بف يا د ي تى إىل مسهو   سق آنت إلتقان د 

ه   بان ياتو  مبثل  -ته  أربا   سبيان ت سفصاح، -  سر   تكان أن حتد   ضوىل .تبيانا

 :فقا  تراىل  ، ن سق آ

چٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ   ٹ     ٺڀ  ڀ  ڀچ 
2
 ه  بان ياتو  بل حتدَّ ،

ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ٻٱ   ٻ   ٻچ  :تا  تراىل فرجات ، من  فقطلور برف  

 .3چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ   

 ،فل  يقدر  سر  «برد  ردتدأإىل  إياه   سر   حج  ، مفتما تكان  سهتدي تد أسق       

 ، تأظ، ت   جاه   سكامل ماتسا يقدر زريه  يف كل  ص  تيمان  لى ش ء ما اسك كل 

4»ته  أفصح  سفصتاء مرارضه  ت إلتيان بف ء من 
 . 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ :يا  دبار يف توس   ركي او كلم،  سرتحقَّ    

 .5چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

سي  ما با   أن طبير،  سق آن ختهل   ا طبير،  سفر  ،ق  س ي ينبغ   سهنوي  ب  رت     

تتد اك  .يف  سغاياا ت سهد   ت سولائلصاح، ت سبيان فتسب بل ضخاسفه  سلفر   سلغ، ت سف

من،ا ما يف أاهان ... «:كهاب   سرايا  ا  سفر   سلهاا  بد  هلل  رامد ألبا  تزني   هلل 

ما ت ن  سفر  باسفيطن، ت سف ، تصل،  سفر  باضوليقى ت سغناء، تضكان  سق آن ما   سر  

 مبن،ج ،بريد   ا  دسها م، تتد كان  سق آن د و  رتحي، ملهام،   سفر  تح، تسن ر سهتدي

6»خاسفو  سفر  يف  سغاي، فبردا  ا مناهج  تط  ئق 
. 

                                                           
، ضكهب،  سرص ي، سلطبا ، ت سنف  ت سهوييع، " ت سبديع سبيان ت ضراين " لوم  سبالز،: أ د مصطفى  ض  ز   -1

 9،ص 9224بر،  ستىل ، ط س بريتا ،سبنان، 
  14-11لور   سطور،  آليهان -2
  11لور  هود،  آلي،  -3
  24در لاا يف أد   سد و   إللالمي،،مطبو اا مكهب،  خلاجن  باسقاه  ،مص ،دتن تاريخ،ص:حممود حسا ييين -4
  33ء،  آلي،لور   إلل   -5
 سفر   إللالم  يف صدر  إللالم،مطبو اا جامر،  إلمام حممد با لرود  إللالمي،،  س ياض، :  بد  هلل  رامد -6

 91،ص1231،بر،  سثاني،ط س سسرودي،،
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 ن  سق آن نظ  إىل  سفر  نظ   ت تري،،كاي نفاط إنساين آخ ت سقو   سفصل يف ه    سم  أ

كان منافيا هل ه  حَّب ب ، تما ف،و مقبو  تم فما ت فق  رق من ، ت  خياس  تراسي   إللالم

 .ت سقبو   س ضاتسا يلقى   سهراسي  تخماسفا س تح،ا تجوه ها ف،و زري م زو 

 : س ؤي،  سنبوي، سلفر  تم،مه :ثانيا

يف رؤيه  سلفر  تم،مه   ا رؤي،  سق آن، بل كان موتف    موت   سنيب  َّف   َي       

موتفا مماثال سلق آن،ف،  حتب   سفر  تق   ضط،  فاسسن،  سنبوي،  اسهايل ف ن بتجتسيد  س ،

 د جيانب  رق تد خياسف ، تتق  من  موت   س فا ت سرد ء هلاد  تت حب ب  ش يط، أن 

ثابو ه    ضف،وم مسهمد  مضمون  تتد  لهقى حسان با . ل ت حن    ا جاد   سصو ضإن 

ما  سفر  فقا   ما موت   س لو 
1
: 

 ُب  َضععععْ ِء ّيْرِ ض عععع  ُسعععع   تإنََّمععععا  سف ععععْر

  
 َ َلععععى  َضَجععععاِسِ  ِإْن َكْيًسععععا َأْت ح م َقععععا 

   

 َتإنَّ َأْشععععععَرَ  َبْيععععععٍو َأْنععععععَو َتاِئُلعععععع  

  
 َبْيععععٌو ي َقعععععاُ  إَا  َأْنَفعععععْدَت   َصعععععَدَتا 

   

و  لى موت  ما خال  أحاديث   سف يف،  س  نصَّ تميكا تبيان موت   سنيب  سك مي     

ما أحاديث تلالوم مجل، ما  ض تياا :مو ت  ميكا تصنيف،ا إىل ثالث،ت،ما  سفر ص يح 

 . س  تسند ه ه  ضو ت    س لو 

 : س فا ت دله،جان -1

 -رض   هلل  ن،ا -لاسو  ائف، «:تا   ا أيب نوفل، تيف ه    سسيام ي تي  إلمام أ د -

2»يث إسي تد كان أبغا  رد:فقاسو فر ؟بسائغ  نده  س هل كان رلو   هلل :
. 

حدثنا شرب،  ا :حدثنا أبو  سوسيد  سطياسس  :تا ك سك ، تي تي أبو د تد يف لنن   -

سن ميهلئ جو  أحدك  تيتا  «:تا    ا  سنيب  ا أيب ه ي    س مش  ا أيب صاحل 

3»س  ما أن ميهلئ شر   خري
. 

                                                           

-
 143ص،ن با ثابو  سنصارياش ح ديو ن حس: بد  س  ا  سربتوت  1

 55/423 ،95123 أخ ج  أ د  يف مسنده  ا أيب نوفل،رت   رديث 2-
 5211،4/422 ،رت   رديث ا أيب ه ي   أخ ج  أبو د تد يف لنن  -3

 2154،92/114 ت سبخاري يف صتيت   ا  با  م ،رت   رديث

 .أي يلفظ  تخي ج  ما في " ي ي "باياد  سفظ 52/ 2211،9 رت   رديث لرد، تمسل   ا

حع  مسرعو رت يع، أيب ه يع  ،   حيفعظ أبعو       :سعو تا -رض   هلل  ن،ا -، أخ   خمهلف،  ا  ائف،تسلتديث رت ي

 "ه جيو ب  خري س  ما أن ميهلئ شر  تدما سن ميهلئ جو  أحدك  تيتا  :"ه ي    رديث، إمنا تا  رلو 

 ت كه،ا جتنبا سلهك  ر سلتديث نفس ،  تسكنين   أ ث  هل ه  س ت ي،  ا خت يج ،ت هنايف رت ياا كثري  



 لـــمدخ
 

939 
 

، ا أيب  سشرث ل  سفر  تتائ يف مسنده حديثا آخ  ي م في   سنيب  تي تي  إلمام أ د -

ما ت ض بيو شر  برد  سرفاء  آلخ  ،   : تا  رلو   هلل «:تا   ا شد د با أتس

1»يل،لت قبل من  صال  تلك  س
. 

ت ض  د ب سك نظم  د إنفاده،ت هلل  «:تيقو   با كثري يف مر ض ترليق   لى  رديث     

 س ي كان يهراطاه شر  ء  إللالم ، تهو هجاء  ضف ك  هو مف تع ، لى أن  سفر  في  ماأ ل 

أض  هب  رض   هلل  ن،   تأمثاهل  ت  هلل با رت ح، تكرب با ماسك ت بد سان با ثابو،كت

2»، تمن  ما في  حك  تمو  ظ تآد   كما يوجد يف شر  مجا ، ما  داهلي،أمجر ،
. 

د وت   يا هجوه،تتناتسو  يف ه    سبا  هدره سدم  سفر  ء  س  تما مو ت   سنيب -

   رلو   هللفكان أن كلَّ إشار هت ،ت  تسل  حىت أ   ض  سرفيفاا  حملصناا ما بسوء،

سك مي ت دنهصار  إللالم باس د  لى أر جي  هؤدء  راتديا،ت س تد  ا ِحمى  س لو  شر  ء  

3»ِجْبِ يل َمَركُأْهج ،   أت َهاِجِ،ْ  َت «:،كقوس  رسان با ثابوسد وت 
. 

 :ت رياد ضوضو ي،  -2

رت  تسو ر    لي  أن ، ت  ي   يكا شا    تد ينبغ  س  أن يكون  صتيح أن  سنيب        

، تينظ  إىل  سفر   لى أن  ،تإمنا كان ينفد  سصدر أت  سرجا فتسببيها ت حد   لى تين 

  ،تيف ه    سبا رسا  س ي يو فق  رق تيد و إسي ، تمن   سقبيح  س ي دخري في  من ،كالم

 :تفا حياديا جتاه  سفر ، من،ان ك  مجل، ما  سحاديث  سنبوي،  س  تت   سنيب  سك مي مو

 سفر  مبزنس،  «:  ل رلو   هللت:ما أترده  بد  س  ا با ر فع  ا  م ت با  سراص تا  -

4 »ح  سكالمي، تتبيت  كقب حسن  كتسا  سكالم  سكالم
. 

ۆئ  چ  : لهمد ه    ضوت  ت لهقاه ما توس  تراىل تتد طيب، تخبيث،،:كلمهان أي أن  سفر     

ٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   

                                                           

 .19523،19/24 سند  ا شد د با  سلود،رت   رديثأخ ج   إلمام أ د يف  ض1 -

ته   حديث ز يب ما ه    سوج ،  خي ج  أحد ما أصتا   سكهب :"5/592تتا   با كثري يف تفسريه،

  سسه،،ت ض  د ب سك نظم  د إنفاده،ت هلل أ ل 
   5/592تفسري  با كثري،: با كثري  -2
 1/1192،،با  فضل  ضالئك،1241 اي ،رت   رديثأخ ج   سبخاري يف  سصتيح  ا  سرب ء با   -3

 12/113،با  فضائل حسان با ثابو،2549 ،رت   رديثأيضا تمسل  يف صتيت   ا  سرب ء با  اي 
  113/ 4151،12 أخ ج   سد رتطين يف لنن   ا  بد  هلل با  م ت با  سراص، رديث رت  -4
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 ٿٹ ٿ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ  پپ

چڤ   ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ
1
.  

 با للم،  ا أيب  أخربنا ش يك  ا  بد  ضلك با  مري  ا:ما رت ه مسل  يف صتيت  تا  -

ما خال  سلََّ   ش ٍء أد كلُا:، كلم، سبيدمو هبا  سر  أشر  كلم، تكلَّ «:تا    ا  سنيب ه ي  

2 » باطل
. 

ردفو رلو  «: صتيت  ما حديث  م ت با  سف يد  ا أبي  تا  أيضا يف رت  مسل  يف ت -

هي ، : نر ، تا  :هل مرك ما شر  أمي، با أيب  سصلو ش ء؟ تلو: يومًا فقا   هلل 

 .»هي ، حىت أنفدت  مائ، بيو: هي ،   أنفدت  بيهًا، فقا : فانفدت  بيهًا، فقا 

تي د يف رت ي، أخ   ما ط يق  بد  هلل با  بد  س  ا  سطعائ   ا  م ت با  سف يد  ا  

تا  إن كاد : "مبثل حديث إب  هي  با ميس   تي د  لهنفدين رلو   هلل : أبي  تا 

3»فلقد كاد يسل  يف شر ه«: تيف حديث  با م،دي تا ، "سيسل 
. 

4»تكاد أمي، با أيب  سصلو أن يسل  
تد اهب شر  أمي، با أبع   سصلو برام، اك  «ت،

5» سصمر   لى حد تربري آلخ   
 . 

 ما شر  أمي، با أيب  سصلو   ا موت   سنيب يف مر ض حديث "تفسريه"تاك   با كثري يف 

 :  تا  رلو   هلل:تا  ،خت جيا تدهلا ، ديث دتن أن ي ك  لند رت ي، أخ   هل    ر

6»آما تلب  تكف  سسان «
 . 

 : سقبو  ت دلهتسان -3

فقد تو ت ا  سخبار أن  كان سلفر  تتقدي ه س ،  حب رلو   هلل ما يقوم دسيال  لى تأما -

كما م  -اسك،تما تكان برا  سصتاب، يقيمون س  أتي هنا، مبرث   ي تي برا أشط   سبياا 

 :أشر  كلم، تاسه،ا  سر  :كلم، سبيد  س  تا   ن،ا -بنا

                                                           
  92-94،  آلياا لور  إب  هي  -1

 2295،9/42صتيت   ا  بد  هلل با  م ت،رت   رديث أخ ج  مسل  يف 2-
  19-15/11د ر إحياء  سه   ،بريتا سبنان،دتن تاريخ، صتيح مسل ، ش ح  سنوتي،:مسل  -3
 11-15/19 ضصدر  سسابق نفس  -4

 : رديث م كور يف

 52،1/152،رت "مجع  دو مع أت  دامع  سكبري سلسيوط " -

 :،بلفظ1/599، 2932سرالء  سديا  ل  با  رسام ،رت "فرا كزن  سرما  يف لنا  ستو   ت س" -

   ا  با  باس"آما شر   أمي،  با أيب  سصلو، تكف  تلب "

 199، ص 1221 سقاه    مكهب، هنض، ،مص ،،حممد  بد  سقادر، فتوس،  سفر  ء، حتقيق : سصمر    5-

 5/292تفسري  با كثري: با كثري 6-
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 أد كلُا ش ٍء ما خال  سلََّ  باطل

رض   هلل  -بلغين أن  ائف،:تا  مرم  با تهاد :تا " تفسريه" با كثري يف   هرتا مت -

 ؟يهمثل بف ء ما  سفر هل كان رلو   هلل:ل ِئَلْو - ن،ا

ف،د، إد بيو ط :فقاسو
1
: 

 لعععهبدي سعععك  سيعععام معععا كنعععو جعععاهال  

  
 تياتيعععععععك باسخبعععععععار معععععععا   تعععععععات د

   

"ما   تاتد باسخبار:"يقو  فجرل  سنيب 
2
 

" سصتيت "تما ثبو يف  -
3

كان يف برا  ضفاهد   رلو   هلل نإ ، تا  لفيان، ا جند  با 

 : صبر ،فقا إ تتد دميو

 َهععععععْل َأْنععععععِو ِإدَّ ِإْصععععععب ٌع َدِميععععععوِ 

  
   َمعععععععععا َسِقيعععععععععِوَلعععععععععِبيِل  هلِل َتيِف

   

 -رض   هلل  ن،ما - ا  بد  هلل با  م "  صتيت"تما أترده  سبخاري يف  -

إنَّ ما «: هلل فخطبا فرجب  سناس سبياهنما،فقا  رلو  ما  ضف م نتدم رجال«:تا :تا 

4» ً ْتِس سبيان َس
 . 

، أن أيب بعا كرعب   أخعربه أن  بعد  سع  ا بعا  سلعود     " صعتيت  "تما أترده  سبخاري يف  -

5» إنَّ ما  سفْرِ  َسِتكمً، «:تا   أخربه، أن رلو   هلل
. 

 أنتبيانعا ضوتفع     تما ينبغ  أن خنلص إسي  برد  لهر  ض مجل، ما أحاديعث  سعنيب         

تمعا خاسفع  فعال خعري      ،ت فعق  رعق   ا منع  معا  ،فارَسع ما جن  كالم  سر  مؤس  كالم   سفر 

كان هجاء مق  ا  تبيت  ما ، تد ا إىل حممود  سفمائل تمكارم  سخالم ،تأحسا  سفر  مافي 

 .تد و  إىل ترصب تجاهلي،، تزاد ص حيا ماجنا،

أن تلعك  ضو تع  كانعو م حليع، تو كعب      ف ن  يلم  ، ق يف موت   إللالم ما  سفر  دّتت ض     

 رسالع، سهعاريخ    سفر  تلك  سفه    س فا  سص يحتظ تف،ا،فكان  ح كي،  سد و   إللالمي،

ت هتعام  سقع آن   ، تأتبا ع  باهلجعاء ت سهكع يب     سعنيب  تهتويا سلفر  ء  س يا بادرت  ، سد و 

                                                           
1
ديو ن ط ف، بعا  سربعد  سبكع ي، د ر  ضر فع، سلطبا ع، ت سنفع  ، بعريتا        : ت طماس دت   بد  س  ا  ضصطاتي - 

 13، ص 9221 سطبر،  ستىل ،

 5/293 ضصدر نفس  2-
 2/192، 5929 أخ ج   سبخاري  يف صتيت   ا جند  با لفيان،رت   رديث -3

 1151،2/992 تمسل  يف صتيت   ا جند  با لفيان أيضا، رت   رديث

 12/114 ،5195 خاري  يف صتيت   ا  بد  هلل با  م ، رت   رديثأخ ج   سب 4-

 5292،12/112 ا أيب با كرب، رت   رديث أخ ج   سبخاري  يف صتيت  5-
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أضعتى  سفعر    كعان  سقبعو  ت سه حعا  حع         ، بان  شا    ت س لو   سك مي ،  ربان  ش

ديعا  هلل  تأما برد  نهصار  إللالم تدخعو   سنعاس يف    ،اد سلدفاع ت س تد  ا  سرقيد لالحا فرَّ

تيعد و   هنى  إللالم  ا  سفر   س ي يثري  سضعغائا ت سحقعاد  تخصوصا برد فهح مك،، أفو جا

إن  سديا تد زا ما  سفر  تهنى  نع ،كما  :د يصح أن يقا  س سك كل «إىل  سهرصب ت سفهن،

1»إن  شجع  سفر  دتن توجي  تهت يب:د يصح أن يقا 
. 

تع   سقع آن    سص يح ما  سفر  ت سفر  ء بدء  مبو سقد أتضتو يف ه    ضدخل موت   إللالم  

 سك مي تم تر  مبوت   سسن،  سنبوي، مسهدد  لعى اسعك باآليعاا  سق آنيع، تبرعا  سحاديعث       

 . سف يف،  سنبوي،

 

 

 

 

 

 

                                                           
بريتا،  شر   ضخض م  تأث   إللالم في ، مؤلس،  س لاس، سلطبا ، ت سنف  ت سهوييع،:حيي   دبوري -1

  42،ص1223،بر،  خلامس،ط سسبنان،



 

 

أشعار غزوة بدر 
 الكربى
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 :بني يدي غزوة بدر الكربى

:غزوة بدر الكربى-1
1
 

   ندب أصحابه  من رمضان للسنة الثانية من اهلجرة،وسببها أن النيب  وكانت يف اليوم السابع عشر 

 للتعرض لقافلة قريش العائدة من الشام إىل مكة،ومل يكن يريد قتاال،ولكن القافلة اليت كان يقودها أبو

سل إىل قريش يستنفرها حلماية القافلة،فخرجت قريش يف حنو من ألف سفيان جنت بعد أن كان أر

ومائة فرس عليها مائة درع سوى دروع املشاة،وسبعمائة بعري،ومعهم (البس للدرع)مقاتل،منهم ستمائة دارع 

 .املسلمني القيان يضربن بالدفوف،ويغنني هبجاء

شر رجال،وأكثرهم من األنصار،وكان معهم أو أربعة ع املسلمون فكانت عدهتم ثالمثائة وثالثة عشر أما

سبعون مجال،وفرسان أوثالثة أفراس فحسب،وكان يتعاقب النفر اليسري على اجلمل الواحد فترة بعد 

أخرى،وقبل أن خيوض املعركة،أراد أن يستشري أصحابه،وخاصة األنصار،يف خوض املعركة، فأشار عليهم 

 األنصار وهو سيد،صار أنه يريدهم،فقال له سعد بن معاذاملهاجرون خبوضها،وتكلموا خريا،مث علم األن

رسول اهلل قد آمنا بك وصدقناك،وشهدنا أن ما جئت به هو احلق،وأعطيناك على ذلك عهودنا  يا:مجيعا

الذي بعثك باحلق لو استعرضت  رسول اهلل ملا أردت،فنحن معك،فو ومواثيقنا على السمع والطاعة،فامض يا

عند  ٌرُبنكره أن تلقى بنا عدونا غدا،وإنا لُص ،ماواحٌد ا رجٌلف منَّمعك،ما ختلَّبنا هذا البحر خلضناه 

وقال غريه مثل .بنا على بركة اهلل ْرِسعند اللقاء،لعل اهلل يريك منا ما تقر به عينك،َف ٌقُداحلرب،ُص

الطائفتني،إما أبشروا، فإن اهلل وعدين إحدى  سريوا على بركة اهلل،و":لذلك،وقال الرسول  رَُّسذلك،َف

 يا:املنذر باب بُنحىت وصل أدىن ماء من بدر فزنل به، فقال احُل ،مث سار الرسول 2"وإما النفري ، العري

عنه،أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟فقال  ال تتقدمه وال تتأخر،هذا مزنل أنزلكه اهلل تعاىل!رسول اهلل

أن يسري إىل مكان آخر هو  فأشار عليه احلباب بن املنذر ،3"بل هو الرأي واحلرب واملكيدة": الرسول 

ملكان وأصحابه حىت وصلوا إىل ا عن املشركني، فنهض الرسول  أصلح وأمكن للمسلمني من قطع ماء بدر

عريشا وراء صفوف بين للرسول الذي أشار به احلباب،فأقاموا فيه،مث أشار سعد بن معاذ أن ُي

                                                 
 :ينظر هذه الغزوة بتفصيل يف - 1

 151-1/11، املغازي:الواقدي -   

 642-6/642حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  النيب سرية:ابن هشام -   

 88-2/48الروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن هشام:السهيلي -  

 268-1/692عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري:ابن سيد الناس -  

 222-2/628البداية والنهاية:ابن كثري -  

 82-2/19تاريخ الطربي:ابن جرير الطربي -  

 62-11ص وسراياه غزوات الرسول :ابن سعد -  

 182-128، صهتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  

 82-82،د ت،صالسرية النبوية،دروس وعرب منشورات املكتب اإلسالمي بريوت،لبنان:مصطفى السباعي - 
2

  8/224،دت، بريوت ،دار الكتب العلمية ،حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي :املباركفوري - 
 .ابن إسحاق بإسناد منقطع: رواه  - 3
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جلس على ركائبه وحلق مبن يف املدينة،فقد ختلف عنا أقوام يا  أحب،وإالَّ هم اهلل كان مااملسلمني،فإن أعزَّ

،وأمر أن فوا عنك،فدعا له النيب نيب اهلل ما حنن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ملا ختل

الرسول يسوي صفوف املسلمني،وحيرضهم على القتال،ويرغبهم  أخذ ه العريش،وملا التقى اجلمعان،يبىن ل

إال أدخله اهلل  مدبر  مقبال غريل َتْقُيوالذي نفسي بيده،ال يقاتلهم اليوم رجل،َف» :وقال يف الشهادة،

 .1«اجلنة

يف الدعاء،ومن  ر،وحيرسه سعد بن معاذ متوشحا بسيفه،وأخذ الرسول ورجع إىل عريشه ومعه أبو بك

د يف َبْعال ُت( املؤمنون احملاربون)إن هتلك هذه العصابة  عهدك ووعدك،اللهم َكُدُشْنَأ مَُّهاللَّ»:دعائه

لك وعدك،مث محي القتال،وانتهت  حسبك،فإن اهلل سينجز:وأطال يف سجوده حىت قال له أبو بكر2«األرض

ل من املشركني حنو من السبعني، فيهم أشركهم أبو جهل وبعض ِتعركة بانتصار املسلمني،وقد ُقامل

منهم حنو السبعني،مث أمر بدفن القتلى مجيعا،وعاد إىل املدينة،مث استشار أصحابه يف أمر  َرِسزعمائهم،وُأ

مشورة أيب بكر،وافتدى  بفدائهم،فقبل الرسول  عليه أبو بكر بقتلهم،وأشار األسرى،فأشار عليه عمر

 .املشركون أسراهم باملال

ٺ  ٺ  ٺ  چ  قال اهلل تعاىل يف سورة آل عمران ، وقد نزل يف معركة بدر آيات من كتاب اهلل الكرمي

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ٿٿ      ٿ   ٿ

ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چڃ  ڃ  ڃ

گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ         ڻ  ڻ    گڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ

 .3چۀ  ۀ  ہ  

ۈ  ۈ           ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  چ  :على قبوله فداء األسرى،فقال اهلل تعاىلكما نزل العتاب لرسول اهلل 

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ             ۈئ    ۈئ  ېئ  وئ  وئ    ەئې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

 .4چحب   خب  مب  ىب  يب     جبىئ  يئ  مئی  ی     ی  جئ  حئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

 

 

 

 

 

                                                 
،حتقيق طــه عبـد الرفوف،مكتبـة الثقافـة اإلسـالمية،القاهرة الطبعـة       شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك :الزرقاين - 1

 2/89، 6222األوىل،
ــدي  - 2 ــوح احلمي ــن فت ــد ب ــني الصــحيحني البخــاري ومســلم   :حمم ــع ب ــواب ،حتقيق اجلم ــي حســني الب ــن حــزم  ،عل دار اب

 6/82م ،6226، بعة الثانيةطال،لبنان،بريوت
 162-162:ت، اآلياسورة آل عمران - 3
 29-22اآليتان :سورة األنفال - 4
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 :َوَكاَن ِمّما ِقيَل ِمْن الّشْعِر ِفي َيْوِم َبْدر ، َوَتَراّد َبْه اْلَقْوُم َبْيَنُهْم ِلَما َكاَن ِفيِه: َقاَل اْبُن إْسَحاَق

2َعْبِد اْلُمّطِلِب ْبِن 1َقْوُل َحْمَزَة 
 "من الطويل" :* 

 :َوَنِقيَضَتَها له َوَأْكَثُر َأْهِل اْلِعْلِم ِبالّشْعِر ُيْنِكُرَها: َقاَل اْبُن ِهَشاٍم 

ــدَّْهرِ     ــِب الـ ــْن َعَجـ ــاَن ِمـ ــرما َكـ ــَر َأْمـ ــْم َتـ  َأَلـ

  
ــ   ــُة اْلَأْمــــ ــَباٌب ُمَبيََّنــــ ــْيِن َأِســــ  3ِرـَوِلْلَحــــ

   

 ممـــــــا َأَفـــــــاَدُهْمَوَمـــــــا َذاَك إّلـــــــَا َأنَّ َقْو

  
4َفَحـــــاُنوا َتَواَصـــــْوا ِبـــــاْلُعُقوِق َوِبـــــاْلُكْفِر

 

   

 َعِشـــــيََّة َراُحـــــوا َنْحـــــَو َبـــــْدٍر ِبَجْمِعِهـــــْم

  
ــا ِللرَِّكيَِّــــــِة ِمــــــْن َبــــــْدرِ    5َفَكاُنواُرُهونمــــ

 

   

 

 

 

 

                                                 
 :محزة بن عبد املطلب  - 1

وأخـوه مـن الرضـاعة، أرضـعتهما      بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي أبو عمارة عم النيب  محزة بن عبد املطلب

ألن أم محزة هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهـرة  ثويبة موالة أيب هلب كما ثبت يف الصحيحني، وقريبه من أمه أيضا 

بسنتني ،وقيـل بـأربع وأسـلم يف السـنة الثانيـة مـن        ، ولد قبل النيب بنت عم آمنة بنت وهب بن عبد مناف أم النيب 

 وقد ذكر ابن إسحاق قصة إسالمه مطولة، وآخى بينه وبني زيد بن حارثة وشهد بدرا،. البعثة، والزم نصر رسول اهلل 

لـواء، وأرسـله يف سـرية فكـان ذلـك أول لـواء عقـد يف اإلسـالم يف قـول املـدائين،            وأبلى يف ذلك، وعقد له رسول اهلل 

واستمْشِهد بًأُحد، وقصة قتل وحشي له أخرجها البخاري من حديث وحشي، وكان ذلك يف النصف من شوال سنة ثالث مـن  

إنه قتل بُأُحد قبـل أن يقتـل أكثـر مـن     :ومساه سيد الشهداء، ويقال أسد اهلل، فعاش دون الستني ولقبه النيب .اهلجرة 

جيمع بني الرجلني من قتلى ُأُحد ،ودفن محزة وعبـد اهلل بـن جحـش     ثالثني نفسا وروى البخاري عن جابر كان النيب 

 .يف قرب واحد

،ابـن عبـد   2/67 عـالم األ: ،الزركلي62-2/76أسد الغابة :،ابن األثري2/222اإلصابة:ابن حجر:تنظر ترمجته يف 

 271-2/262سري أعالم النبالء:، الذهيب23-3/1الطبقات الكربى:، ابن سعد236-231االستيعاب :الرب

ــام  -*6 ــن هشـ ــنيب  :ابـ ــرية الـ ــر        سـ ــة والنشـ ــر للطباعـ ــد،دار الفكـ ــد احلميـ ــدين عبـ ــي الـ ــد حميـ ــق حممـ حتقيـ

 193-1/163م،1791،القاهرة،والتوزيع

دار الكتـب العلميـة،بريوت   ،منصـور   جمـدي بـن  قيق ري السـرية النبويـة البـن هشـام،حت    الروض األنف يف تفسـ :السهيلي -    

 188-2/184، الطبعة األوىللبنان،

 جلنة إحياء التـراث العريب،منشـورات دار اآلفـاق   قيق حت ،عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري:ابن سيد الناس -   

  248/ 1م،1986الطبعة الثالثة،اجلديدة،بريوت،لبنان،

بــريوت  الكتــب العلميــة، ر، دامحــد عبــد املوجــودأعلــي حممــد معــوض وعــادل  ق، حتقيــالبدايــة والنهايــة:ابــن كــثري -  

 2/249،د ت، الطبعة األوىللبنان،

 .422املصطفى االلكترونية،ص ة، مكتبهتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  
 .اهلالك والردى:احلني -3
هذه الروايـة   يف وهو ،،وهو مصدر تواصي"تواص"يروى " تواصوا:"فاد الرجل إذا هلك ومات،و قوله:يقالأهلكهم،:أفادهم- 4

 .فاعل أفادهم،و لعلها أحسن
 .البئر املطوية باحلجارة:الركيةومجع رهن،:الرهون -5
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 َنـــــا َفاْلَتَقْيَنـــــا َعَلـــــى َقـــــْدِرَفَســـــاُروا إَلْي اــِغ َغْيَرهــــَر َلْم َنْبــــــْلِعيا اــــــَوُكنَّا َطَلْبَن

   

 َفَلمَّـــــا اْلَتَقْيَنـــــا َلـــــْم َتُكـــــْن َمْثَنِويَّـــــةٌ    

  
1َلَنـــــا َغْيـــــَر َطْعـــــٍن ِباْلُمَثقََّفـــــِة الس ـــــْمرِ 

 

   
ــامَ  ــي اْلَهـــــ ــيٍض َيْخَتِلـــــ ــْرٍب ِبِبـــــ  َوَضـــــ

  
ــرِِ   ــِة األ ْثــ ــَأْلَواِن َبي َنــ ــهََّرِة اْلــ ــد َها ُمْشــ 2َحــ

 

   
 ْتَبــــــةاْلَغيَّ َثاِويمــــــا َوَنْحــــــُن َتَرْكَنــــــا عُ 

  
3َوَشـــْيَبَة ِفـــي اْلَقْتَلـــى َتْجـــَرَجُم ِفـــي اْلَجْفـــِر

 

   

ــاِتِهمْ    ــْن ُحَمـ ــَوى ِمـ ــيَمْن َثـ ــَوى ِفـ ــٌرو َثـ  َوَعْمـ

  
ــِرو   ــى َعْمــ ــاِت َعَلــ ــوُب النَّاِئَحــ ــقَّْت ُجُيــ  َفُشــ

   

ــبٍ     ــِن َغاِلــ ــَؤي  ْبــ ــْن ُلــ ــاُء ِمــ ــوُب ِنَســ  ُجُيــ

  
ــذََّواِئِب  ــرَّْعِن الـــ ــَراٍم َتفـــ ــِرِكـــ ــْن ِفْهـــ 4ِمـــ

 

   
ــَلاِلِهمْ    ــي َضـــ ــوا ِفـــ ــْوٌم ُقت ُلـــ ــَك َقـــ  ُأوَلِئـــ

  
 َوَخلُّـــــْوا ِلـــــَواُء َغْيـــــَر ُمْحَتَضـــــِر النَّْصـــــِر

   
 ِلــــــَواء  َضــــــَلاٍل َقــــــاَد إْبِلــــــيُس َأْهَلــــــُه

  
ــْدرِ    ــى َغــ ــَث إَلــ ــْم إنَّ اْلَخِبيــ ــاَس ِبِهــ 5َفَخــ

 

   

 َوَقــــاَل َلُهــــْم إْذ َعــــاَيَن اْلــــَأْمَر َواِضــــحما    

  
ــ ــْبرِ   َبِرْئـ ــْن َصـ ــْوَم ِمـ ــي اْلَيـ ــا ِبـ ــْيُكْم َمـ  ُت إَلـ

   

ــِإن ي َأَرى َمــــــا َلــــــا َتــــــَرْوَن َوِإنَِّنــــــي   َفــــ

  
6َأَخــــاُف ِعَقــــاَب اللَّــــِه َوَاللَّــــُه ُذو َقْســــرِ    

 

   

 َفَقــــــدََّمُهْم ِلْلَحـــــــْيِن َحتَّـــــــى َتَورَُّطـــــــوا 

  
 َوَكــــاَن ِبَمــــا َلــــْم َيْخُبــــِر اْلَقــــْوُم َذا ُخْبــــرِ 

   

 اَة اْلِبْئـــــِر َأْلًفـــــا َوَجْمُعَنـــــاَفَكـــــاُنوا َغـــــَد

  
7َثَلــــــاَث ِمــــــِئنٍي َكاْلُمَســــــدََّمِة الز ْهــــــرِ   

 

   
ــِه َحـــــْيَن ُيِمـــــد َنا     ــا ُجُنـــــوُد اللَّـــ  َوِفيَنـــ

  
 ِبِهــــْم ِفــــي َمَقــــاٍم َثــــمَّ ُمْسَتْوِضــــِح الــــذ ْكرِ 

   

ــا   ــَت ِلَواِئَنـــ ــُل َتْحـــ ــْم ِجْبِريـــ ــدَّ ِبِهـــ  َفَشـــ

  
ــْأِزٍق ِفيـــــِه َمَناَيـــــا 8ُهْم َتْجـــــِريَلـــــَدى َمـــ

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
ــة -1 ــراف،واملثقفة   :مثنوي ــوع واالنص ــا الرج ــد هب ــاف،و   :يري ــّوم بالثق ــيت ُتق ــاح ال ــ   الرم ــبة تتخ ــاف خش ــومي الثق ذ لتق

 .من صفات الرماح مجع أمسر،وهو:الرمح،والسمر
بضمتني أثر اجلرح و اجلمـع آثـار وأثـور وإذا كـان بفـتح اهلمـزة أو كسـرها فرنـد          واألثر.،الرفوس:يقطع،و اهلام:خيتلي -2

 .السيف
اء وضم اجليمني  وأصله تتجرجم،ومعناه تسق،،ويروى بضم التئنيحذف منه إحدى التا بفتح التاء على أنه قد:جترجم -3

 .كل بئر مل تطو،أو البئر املتسعة:جرجم الشيء؛إذا صرعه، و اجلفر: على أنه مبين للمجهول ومعناه تصرع،يقال
 .األعايل،ويريد أهنن من فهر املكان الذي ال يسامى و ال يبلغه أحد:علون،و الذوائب:تفّرعن -4
 إذا غدر به خاس بالعهد خييس به:غدر،يقال:خاس -5

-
 .والقهر ةالغلب: رالقس 6

-
 .البيض:من اإلبل،والزهر لالفحو: املسدمة 7

-
 .املوضع الضيق يف احلرب:املأزق 8
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والذي نفس حممد بيده ال يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا حمتسبًا مقـباًل غريمـدبر؛   ":رسول اهلل  قال

بخ بخ، فما بيين وبني :،أخو بين سلمة،ويف يده مترات يأكلهن2فقال عمري بن احلمام.1"إال أدخله اهلل اجلنة

 قذف التمرات من يده،وأخذ سيفه،فقاتل القوم حىت قتل مث! وبني أن أدخل اجلنة إال أن يقتلين هؤالء 

 "من الرجز" * 3:وهو يقول

 َرْكضـــــــــــًا ِإَلـــــــــــى اهلِل ِبَغْيـــــــــــِر َزاٍد

  
ــادِ  ــِل امِلَعــــــــ ــا الُتَقــــــــــى َوَعَمــــــــ  ِإلَّــــــــ

   
 َوالصَّـــــــْبِر ِفـــــــي اهلِل َعَلـــــــى اْلِجَهـــــــاِد

  
ــادِ   ــُة النََّفــــــــــ ــلُّ َزاٍد ُعْرَضــــــــــ  َوُكــــــــــ

   
 َقــــــــــــى َوالِبــــــــــــر  َوالرََّشــــــــــــاِدَغْيــــــــــــُر الت                 

   
 :ِهَشاِم ْبِن اْلُمِغرَيِة على ما قاله محزة احلارث بن رد

 4رث بن هشام بن املغريةافأجابه احل

 

 

 

 

                                                 
1

 .682سبق خترجيه يف ص  - 
 : بن احلماممري ُع - 2

ذكـره  . بضم املهملة وختفيف امليم، بن اجلموح بن زيد بن حـرام بـن كعـب بـن سـلمة األنصـاري السـلمي       بن احلمام مري ُع

بخ بخ، فمـا بـيين   : بن احلمام أحد بين سلمة، ويف يده مترات يأكلهناوغريه يف من شهد بدرا، فقال عمري  موسى بن عقبة

 :وبني أن أدخل اجلنة إال أن يقتلين هؤالء، فقذف التمر من يده وأخذ سيفه فقاتل حىت ُقتل وهو يقول 

  ."فكان أول قتيل قتل يف سبيل اهلل يف احلرب  ،ركضا إىل اهلل بغري زاد"

أســد :،ابــن األثــري 487-484 االســتيعاب:،ابــن عبــد الــرب517-4/517:اإلصــابة:ابــن حجــر:تنظــر ترمجتــه يف

 3/487:الطبقات الكربى:،ابن سعد4/858الغابة

*
صــــدقي مجيــــل العطــــار،دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر   تــــاريخ الطربي،حتقيــــق:ابــــن جريــــر الطــــربي -3

 .2/22،م 6226،بعة الثانيةطالوالتوزيع،بريوت،لبنان،

 2/692البداية والنهاية:ابن كثري -  
 :احلارث بن هشام بن املغرية - 4

أم اجلـالس  : احلارث بن هشام بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمـزوم، أبـو عبـد الـرمحن القرشـي، املخزومـي، وأمـه       

ه، وابن عم خالـد بـن الوليـد،    أمساء بنت خمربة بن جندل بن أبري بن هنشل بن دارم التميمية، وهو أخو أيب جهل ألبوي

أخوها، وشهد بدرًا كافرًا، فاهنزم، وأسلم يوم الفـتح ، وكـان   :؛ على الصحيح، وقيلوابن عم حنتمة أم عمر بن اخلطاب 

 ".قد أجرنا من أجرت ": ، فقالقتله، فذكرت ذلك للنيب  استجار يومئذ بأم هانئ بنت أيب طالب، فأراد أخوها علي 

وملا أسلم احلـارث حسـن إسـالمه، ومل ُيـر منـه يف إسـالمه شـيء يكـره،         ،  121-122، ص 282انئ،رقم البخاري عن أم ه

فلم يزل جياهد حىت . مائة من اإلبل من غنائم ُحنني، كما أعطى املؤلفة قلوهبم؛ وشهد معه ُحنينًا وأعطاه رسول اهلل 

سـنة  : طاعون عمـواس سـنة سـبع عشـرة، وقيـل     بل مات يف : اسُتشهد يوم الريموك يف رجب من سنة مخس عشرة، وقيل

  .مخس عشرة

 اإلصابة:،ابن حجر173-171االستيعاب:،ابن عبد الرب747-1/743أسد الغابة: ابن األثري:تنظر ترمجته يف

 480-4/414 سري أعالم النبالء:،الذهيب4-7/3الطبقات الكربى:،ابن سعد8/178األعالم:،الزركلي1/707-705
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 "من الطويل"*1:فقال

ــرِ  ــَباَبِة َواْلَهْجـــــ ــْوِمي ِللصَّـــــ ــا ِلَقـــــ  َأالَيـــــ

  
ــْدرِ    ــي الصَّــ ــَراَرِة ِفــ ــي َواْلَحــ ــْزِن ِمن ــ 2َوِلْلُحــ

 

   

ــهُ  َوِللــــــدَّْمِع ــْودما َكَأنَّــــ ــيَّ َجــــ ــْن َعْيَنــــ  ِمــــ

  
3َفِريـــٌد َهــــَوى ِمــــْن ِســــْلِك َناِظمــــه َيْجــــِري 

 

   

ــَوى    ــَماِئِل إْذ َثــ ــِو الشَّــ ــِل اْلُحْلــ ــى اْلَبَطــ  َعَلــ

  
ــْدرِ     ــْن َبــــ ــِة ِمــــ ــاٍم ِللرَِّكيَّــــ ــنَي َمَقــــ  َرِهــــ

   

 َفَلــــا َتْبَعــــَدْن َيــــا َعْمــــُرو ِمــــْن ِذي ُقَراَبــــةٍ 

  
ــاَن  ــَداٍم َكـــ ــْن ِذي ِنـــ ــِرَوِمـــ ــٍق َغْمـــ 4َذا ُخُلـــ

 

   

ــةً    ــك َدْوَلــ ــاَدُفوا ِمْنــ ــْوٌم َصــ ــُك َقــ ــِإْن َيــ  َفــ

  
ــدَّْهرِ  ــْن ُدَوِل الــــ ــاِم ِمــــ ــدَّ ِلْلَأيَّــــ ــا ُبــــ  َفَلــــ

   
 َفَقــْد ُكْنــَت ِفــي َصــْرِف الزََّمــاِن الَّــِذي َمَضــى      

  
ــرِ    ــُبٍل َوْعـــ ــك َذا ُســـ ــا ِمْنـــ ــِريِهْم َهَوانمـــ  ُتـــ

   
ــكَ    ــُرو َأْتُرْكــ ــا َعْمــ ــْت َيــ ــا َأُمــ ــاِئرما َفِإلَّــ  َثــ

  
5َوَلــــا ُأْبــــِق ُبْقَيــــا ِفــــي إَخــــاُء َوَلــــا ِصــــْهِر

 

   

ــرٍ     ــاٍل ِبَمْعَشـــ ــْن ِرَجـــ ــرما ِمـــ ــُع َظْهـــ  َوَأْقَطـــ

  
ــِري   ــوا َظْهــ ــا َقَطُعــ ــَل َمــ ــْيِهْم ِمْثــ ــَراٍم َعَلــ  ِكــ

   

 َأَغــــــرَُّهُم َمــــــا َجمَُّعــــــوا ِمــــــْن َوِشــــــيَظٍة

  
6َوَنْحـــُن الصَّـــِميُم ِفـــي اْلَقَباِئـــِل ِمـــْن ِفْهـــرِ     

 

   

 ِفَيــــــاَل ُلــــــَؤَي َذب ُبــــــوا َعــــــْن َحــــــِرِ ُكْم

  
ــرِ    ــِذي اْلَفْخـــ ــا ِلـــ ــا َتْتُرُكوَهـــ ــٍة َلـــ 7َوآِلَهـــ

 

   

 َتَواَرَثَهـــــــــــا آَبـــــــــــاُفُكْم َوَوِرْثـــــــــــُتمُ  

  
ــْترِ   ــْقِف َوالس ـــ ــَت َذا السَّـــ ــيََّها َواْلَبْيـــ 8َأَواِســـ
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 226-6/222حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  النيب سرية:ابن هشام -*

  182-2/188الروض األنف:السهيلي -   

 "مل يورد سوى األبيات الستة األوىل"1/242،248عيون األثر:ابن سيد الناس -   

 422-422هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
 رقة الشوق:الصبابة -2
 أراد به العقد،:جادت السماء جتود جودا؛إذا مطرت مطرا كثريا،والفريد:بفتح فسكون الكثري،تقول:اجلود- 3

 اخلي، الذي ينظم به العقد:و السلك
 بسكون امليم،الكرمي الواسع اخللق،و هذا املعىن هو الذي يقصده هنا:مجع ندمي، الغمر:ندام- 4
 متر لنب وذو رجل البن و تامر،أي ذو:صاحب الثأر،كما تقول:الثائر -5

-
 .اخلالص:األتباع الذين ليسوا من خالص القوم و صليبتهم،والصميم:يظةالوش 6
 ذببوا ادفعوا وامنعوا- 7
 مجع آسية،ما تأسس عليها البنيان،الدعائم والسواري:األواسي -8
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 َفَمــــــــا ِلَحِلــــــــيٍم َقــــــــْد َأَراَد َهَلــــــــاَكُكْم

  
1آَل َغاِلـــــَب ِمـــــْن ُعـــــْذرِ   َفَلـــــا َتْعـــــِذُروهُ 

 

   

ــَواَزُروا  ــاَدْيُتْم َوَتـــــ ــْن َعـــــ ــد وا َلِمـــــ  َوِجـــــ

  
ــْبرِ   ــي الصَّـ ــي َوِفـ ــي التََّأس ـ ــا ِفـ ــوا َجِميعمـ 2َوُكوُنـ

 

   

ــَأِخيُكمُ  ــَأُروا ِبـــــــــ ــْم َأْن َتْثـــــــــ  َلَعلَُّكـــــــــ

  
ــا َشـــْيء  إْن َلـــْم َتْثـــَأُروا ِبـــَذِوي َعْمـــِرو      3َوَلـ

 

   

 َكَأنََّهــــــــا ِبُمطَّــــــــِرَداٍت ِفــــــــي اْلــــــــَأُكف 

  
ــُأْثرِ    ــُة اْلـــ ــاَم َبي َنـــ ــرُي اْلَهـــ ــيٌض ُتِطـــ 4َوِمـــ

 

   

ــا     ــْوَق ُمُتوِنَهــــ ــذَّر  َفــــ ــِدبَّ الــــ ــَأنَّ َمــــ  َكــــ

  
5إَذا ُجــــــر َدْت َيْوممــــــا ِلَأْعــــــَداِئَها اْلُخــــــْزر

 

   

َفَما "و ِفي آِخِر اْلَبْيِت"اْلَفْخر " َق،َوُهَما َأْبَدْلَنا ِمْن َهِذِه اْلَقِصيَدِة َكِلَمَتْيِن ِمّما َرَوى اْبُن إْسَحا:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 الّنِبّي  ِت ِلَأّنُه َناَل ِفيِهَما ِمنَأّوِل اْلَبْي ِفي "ِلَحِليِم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 مل يصرف غالب هنا ألنه جعله امسا للقبيلة:آل غالب -1
 االقتداء واالحتذاء:التأسي،وتعاونوا: توازروا - 2
 .تأخذوا بثأره:بأخيكمتثأروا  -3
 .السيوف املهتزة:املطردات -4
 رباالناظر مبؤخرة عينيه ِك وهو أخزرمجع :صغار النمل،واخلزر:الذر -5
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 :شعر لعلي بن أيب طالب يوم بدر

2ِفي َيْوِم َبْدر 1َوَقاَل َعِلّي ْبُن َأِبي َطاِلٍب:َقاَل اْبُن إْسَحاَق
 *: 

َعْمَرو ْبَن  إّن َوَلْم َأَر َأَحدما ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم ِبالّشْعِر َيْعِرُفَها َوَلا َنِقيَضَتَها،َوِإّنَما َكَتْبَناُهَما ِلَأّنُه ُيَقاُل:اْبُن ِهَشاٍمَقاَل  

 "من الطويل":َكَرُه ِفي َهَذا الّشْعِرُجْدَعاَن ُقِتَل َيْوَم َبْدٍر،َوَلْم َيْذُكْرُه اْبُن إْسَحاَق ِفي اْلَقْتَلى،َوَذ َعْبِد الّلِه بن

 َأَلــــــــْم َتــــــــَر َأنَّ اللَّــــــــَه َأْبَلــــــــى َرُســــــــوَلُه

  
ــلٍ  ــَداٍر َوِذي َفْضــ ــٍز ِذي اْقِتــ ــاء  َعِزيــ 3َبَلــ

 

   
 ِبَمــــــــــا َأْنــــــــــَزَل اْلُكفَّــــــــــاَر َداَر َمَذّلــــــــــٍة

  
 َفَلـــاَقْوا َهَواَنـــا ِمـــْن أَســـاٍر َوِمـــْن َقْتـــلِ     

   
ــ    ــِه َقـــ ــوُل اللَّـــ ــى َرُســـ ــُرهُ َفَأْمَســـ ــْز َنْصـــ  ْد َعـــ

  
ــْدلِ    ــَل ِباْلَعــ ــِه ُأْرِســ ــوُل اللَّــ ــاَن َرُســ  َوَكــ

   
ــَزلٍ    ــِه ُمْنـــــ ــَن اللَّـــــ ــاٍن ِمـــــ ــاء  ِبُفْرَقـــــ  َفَجـــــ

  
 ُمَبّيَنـــــــٍة آَياُتـــــــُه ِلـــــــَذِوي اْلَعْقـــــــِل

   
  

                                                 
 :علي بن أيب طالب -1

علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي،أبو احلسن،أول الناس إسـالما يف قـول كـثري    

 .من أهل العلم

ومل يفارقه وشهد معه املشاهد إال غزوة تبوك فقـال   قبل البعثة بعشر سنني على الصحيح،فرىب يف حجر النيب  ولد 

ومناقبـه كـثرية ،   .أال ترضى أن تكون مين مبزنلة هارون من موسى،وزوجه بنتـه فاطمـة  : له بسبب تأخريه له باملدينة

بايعـه   متصديا لنصر العلم والفتيا فلما ُقتـل عثمـان   وكان أحد الشورى الذين نص عليهم عمر ومل يزل بعد النيب 

ألدفعـن الرايـة غـدا إىل رجـل حيـب اهلل ورسـوله وحيبـه اهلل        ":يوم خيـرب   قوله   ومن خصائص علي. الناس

   6/284، 2822:، رقمأمحد عن أيب هريرةرواه  ."ورسوله يفتح اهلل على يديه

أين علي بـن أيب طالـب؟ وكـان قتـل علـي يف      :فقال رسول اهلل .عطاهاغدوا كلهم يرجو أن ي فلما أصبح رسول اهلل 

ألنـه  . ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعني من اهلجرة،ومدة خالفته مخس سنني إال ثالثة أشهر ونصـف شـهر  

 يف ذي احلجة سنة مخس وثالثني،وكانت وقعة اجلمـل يف مجـادى سـنة سـت وثالثني،ووقعـة       بويع بعد قتل عثمان

صفني يف سنة سبع وثالثني ووقعة النهروان مع اخلوارج يف سنة مثان وثالثني مث أقام سنتني حيرض على قتال البغـاة  

 .فلم يتهيأ ذلك إىل أن مات 

 اإلصابة:،ابن حجر1/1570املوسوعةتراجم شعراء  ،48-1/41معجم الشعراء:املرزباين:تنظر ترمجته يف 

 أسد الغابة:، ابن األثري788/743 االستيعاب:،ابن عبد الرب84-3/13:الطبقات الكربى:ابن سعد 4/774-774

4/85-115. 
2

 .224-6/222احلميد  حتقيق حممد حميي الدين عبد  النيب سرية:ابن هشام -*

 .182-2/182:الروض األنف:السهيلي -   

 "مل يورد سوى البيتني األوليني" 1/242عيون األثر:ابن سيد الناس -   

 .باستثناء عجز البيت األخري الذي فيه تغيري 2/282البداية والنهاية:ابن كثري -  

 .428-422هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  

 .166ص،م 1998، 1ط اجليل بريوت، دار شرح ديوان اإلمام علي بن أيب طالب،:علي مهدي زيتون -  
 :ريوهذا كقول زه ،مّن عليه،و صنع له صنعا حسنا:أبلى رسوله -3

ــو                ــذي يبلــــــــــــــ ــبالء الــــــــــــــ ــري الــــــــــــــ ــم خــــــــــــــ ــأ بالهــــــــــــــ  فــــــــــــــ
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 َفــــــــــوَمَن َأْقــــــــــَواٌم ِبــــــــــَذاَك َوَأْيَقُنــــــــــوا

  
ــْملِ   ــي الشَّــ ــِه ُمْجَتِمِعــ ــِد الل ــ ــْوا ِبَحْمــ  َفَأْمَســ

   
ــوُبُهمْ  َو ــْت ُقُلـــــــ ــَواٌم َفَزاَغـــــــ ــَر َأْقـــــــ  َأْنَكـــــــ

  
1َفــــَزاَدُهْم ُذو اْلَعــــْرِش َخْبًلــــا َعَلــــى َخْبــــِل

 

   
ــوَلهُ    ــْدٍر َرُســـــ ــْوَم َبـــــ ــْنُهْم َيـــــ ــَن ِمـــــ  َوَأْمَكـــــ

  
ــلِ    ــُن اْلِفْعــ ــْم َأْحَســ ــابما ِفْعُلُهــ ــا ِغَضــ  َوَقْوممــ

   
ــا    ــْوا ِبَهــــ ــاٌف َعَصــــ ــيٌض ِخَفــــ ــِديِهْم  ِبــــ  ِبأْيــــ

  
ــا  ــْد َحاَدُثوَهـــ ــْقلِ  َوَقـــ ــاِء َوِبالصَّـــ 2ِباْلِجَلـــ

 

   
 َفَكــــــْم َتَرُكــــــوا ِمــــــْن َناِشــــــٍئ ِذي َحِميَّــــــةٍ    

  
ــلِ    ــْنُهُم َكْهــ ــَدٍة ِمــ ــْن ِذي َنْجــ ــِريعما َوِمــ 3َصــ

 

   
ــْيِهُم  َتِبيـــــــــُت ُعُيـــــــــوُن النَّاِئَحـــــــــاِت َعَلـــــــ

  
4َتُجـــــوُد ِبِإْســـــَباِل الرََّشـــــاِش َوِباْلَوْبـــــلِ   

 

   
ــيَّ  ــَة اْلَغـــــ ــى ُعْتَبـــــ ــَواِئَح َتْنَعـــــ ــُه َنـــــ  َواْبَنـــــ

  
ــلٍ   ــا َجْهـــ ــى َأَبـــ ــاُه َوَتْنَعـــ ــْيَبَة َتْنَعـــ 5َوَشـــ

 

   
ــيِهمُ    ــْدَعاَن ِفـــ ــَن ُجـــ ــى َواْبـــ ــِل َتْنَعـــ  َوَذا الر ْجـــ

  
ــلِ   ــَة الثُّْكـــــ ــرَّى ُمَبيََّنـــــ ــلََّبًة َحـــــ 6ُمَســـــ

 

   
 َثــــــَوى ِمــــــْنُهْم ِفــــــي ِبْئــــــِر َبــــــْدٍر ِعَصــــــاَبٌة

  
ــي اْلَمْحـــلِ     ــُروِب َوِفـ ــي اْلُحـ ــَداٍت ِفـ  َذِوي َنَجـ

   

 َدَعــــــــا اْلَغــــــــي  ِمــــــــْنُهْم َمــــــــْن َدَعــــــــا    

  
ــلِ    ــُة اْلَوْصـ ــَباٌب ُمَرمََّقـ ــي  َأِسـ ــُه َوِلْلَغـ 7َفَأَجاَبـ

 

   

ــِزلٍ   ــيِم ِبَمْعـــــ ــَدى َداِر اْلَجِحـــــ ــَحْوا َلـــــ  َفَأْضـــــ

  
ــْغلِ  ــَغِل الش ـ ــْدَواِن ِفـــي َأْشـ ــْغِب َواْلُعـ ــِن الشَّـ  َعـ

   

 :بن أيب طالب  رث بن هشام يرد به على علياشعر احل 

9،َفَقاَل8ُث ْبُن ِهَشاِم ْبِن اْلُمِغرَيِةراَجاَبُه اْلَحَفَأ
 "الطويل من":* 

 َعِجْبــــــــُت ِلــــــــَأْقَواٍم َتَغنَّــــــــى َســــــــِفيُهُهْم

  
10ِبـــــَأْمٍر َســـــَفاٍه ِذي اْعِتـــــَراٍض َوِذي ُبْطـــــلِ   
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ــاَبُعوا    ــْدٍر َتَتــــ ــْوِم َبــــ ــى َيــــ ــى ِبَقْتَلــــ  َتَغنَّــــ

  
 ِمــــْن َكْهـــــلِ ِكــــَراِم اْلَمَســــاِعي ِمـــــْن ُغَلــــاٍم وَ   

   
 َمَصــــاِليُت ِبــــيٌض ِمــــْن ُلــــَؤي  ْبــــِن َغاِلـــــبٍ     

  
ــلِ    ــي اْلَمْحـ ــاِعيُم ِفـ ــا َمَطـ ــي اْلَهْيَجـ ــاِعنُي ِفـ 1َمَطـ

 

   
 ُأِصـــــيُبوا ِكَراممـــــا َلـــــْم َيِبيُعـــــوا َعِشـــــرَيةً    

  
ــلِ  ــدَّاِر َواْلَأْصـــ ــاِزِحي الـــ ــَواُهْم َنـــ ــْوٍم ِســـ 2ِبَقـــ

 

   
 اَنـــــًةَكَمـــــا َأْصـــــَبَحْت َغسَّـــــاُن ِفـــــيُكْم ِبطَ   

  
ــْم َبـــــَدًلا ِمنَّـــــا ِفَياَلـــــَك ِمـــــْن ِفْعـــــلِ      3َلُكـــ

 

   
ــةً   ــا َوَقِطيَعــــــ ــا َبي نمــــــ ــا َوِإْثممــــــ  ُعُقوًقــــــ

  
 َيـــــَرى َجـــــْوَرُكْم ِفيَهـــــا َذُوو الـــــرَّْأِي َواْلَعْقـــــِل

   

 َفـــــِإْن َيـــــُك َقـــــْوٌم َقـــــْد َمَضـــــْوا ِلَســـــِبيِلِهمْ 

  
 َوَخْيـــــُر اْلَمَناَيـــــا َمـــــا َيُكـــــوُن ِمـــــَن اْلَقْتـــــلِ 

   
ــْتُلُهمْ َف  َلـــــــا َتْفَرُحـــــــوا َأْن َتْقُتُلـــــــوُهْم َفَقـــــ

  
ــلِ  ــى َخْبـــ ــا َعَلـــ ــا ُمِقيممـــ ــاِئٌن َخْبًلـــ ــْم َكـــ  َلُكـــ

   
ــْتِلِهمْ    ــَد َقــــ ــوا َبْعــــ ــْن َتْبَرُحــــ ــِإنَُّكْم َلــــ  َفــــ

  
ــْملِ    ــِع الشَّـــ ــُر ُمْجَتِمـــ ــَواُكْم َغْيـــ ــِتيتما َهـــ 4َشـــ

 

   
ــهُ    ــِد َفَعاُلـــ ــْدَعاَن اْلَحِميـــ ــِن ُجـــ ــِد اْبـــ  ِبَفْقـــ

  
ــَة ــلِ  َوُعْتَبــــ ــا َجْهــــ ــيُكْم َأَبــــ ــْدُعو  ِفــــ  َواْلَمــــ

   
ــيِهمُ   ــُد َوِفــــــ ــيِهْم َواْلَوِليــــــ ــْيَبَة ِفــــــ  َوَشــــــ

  
5ُأَميَّــــــُة َمــــــْأَوى اْلُمْعَتــــــِريَن َوُذو الر ْجــــــلِ   

 

   
 ُأوَلِئـــــَك َفاْبـــــِك ُثـــــّم َلـــــا َتْبـــــِك َغْيـــــَرُهْم

  
ــلِ   ــِة َوالثُّْكــــــ ــْدُعو ِبالرَِّزيَّــــــ ــَواِئُح َتــــــ  َنــــــ

   
ــِل ا ــوا ِلَأْهـــــ ــُدواَوُقوُلـــــ ــْيِن َتَحاَشـــــ  ْلَمكََّتـــــ

  
ــلِ  ــِرَب ِذي النَّْخـــ ــاِم َيْثـــ ــى آَطـــ 6َوِســـــرُيوا إَلـــ

 

   
ــوا   ــٍب َوَذب ُبـــــ ــاُموا آَل َكْعـــــ ــا َوَحـــــ  َجِميعمـــــ

  
7ِبَخاِلَصــــــِة اْلــــــَأْلَواِن ُمْحَدَثــــــِة الصَّــــــْقلِ   

 

   
 َوِإلَّـــــــا َفِبيُتـــــــوا َخـــــــاِئِفنَي َوَأْصـــــــِبُحوا   

  
ــَوْطِء اْلـــــــَواِطِئنَي ِمـــــــَن ال    نَّْعـــــــِلَأَذلَّ ِلـــــ

   
 َعَلــــى َأنَِّنــــي َوالّلــــَاِت َيــــا َقــــْوُم َفــــاْعَلُموا     

  
8ِبَكــــْم َواِثــــٌق َأْن َلــــا ُتِقيُمــــوا َعَلــــى َتْبــــلِ     

 

   
ــاِبَغاِت َوِلْلَقَنـــــــا    ــْم ِللسَّـــــ ــَوى َجْمِعُكـــــ  ِســـــ

  
ــلِ   ــِع َوالنَّْبــــ ــيِض اْلَقَواِطــــ ــْيِض َواْلِبــــ 9َوِلْلَبــــ
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   1بدريف غزوة  ضرار بن اخلطاب بن ِمْرداسشعر 

*:يف يوم بدرضرار بن اخلطاب قال 
 "من الطويل" 2

ــرٌ   ــْيُن َداِئـــ ــِر األ ْوِس َواْلَحـــ ــُت ِلَفْخـــ  َعِجْبـــ

  
 َعَلــــــْيِهْم َغــــــدًا َوالــــــدَّْهُر ِفيــــــِه َبَصــــــاِئُر

   
ــرُ  ــاَن َمْعَشـــ ــاِر أَِْن َكـــ ــي النَّجَّـــ ــِر َبِنـــ  وَفْخـــ

  
ــاِبرُ  ــمَّ  َصــــ ــْم  َثــــ ــْدٍر ُكلُُّهــــ ــيُبوا ِبَبــــ  ُأِصــــ

   
ــ ــِإْن َتــ ــا َفــ ــْن ِرَجاِلَنــ ــوِدَرْت ِمــ ــَى ُغــ  ُك َقْتلــ

  
ــُنَغاِدرُ   ــَدُهْم َســــــ ــاال  َبْعــــــ ــا ِرَجــــــ  َفِإنَّــــــ

   
 َوَتــــْرِدي ِبَنــــا اْلُجــــْرُد اْلَعَنــــاِجيُ  َوْســــَطُكْم

  
ــائرُ   ــنَّْفَس َثــ ــِفَي الــ ــى َيْشــ ــي األ ْوِس َحتَّــ 3َبِنــ

 

   

ــا   ــْوَف َنُكر  َهـــ ــاِر َســـ ــي النََّجـــ ــَ، َبِنـــ  َوَوْســـ

  
ــا  ــا  ِباْلَقَنـــــ ــرُ  َلَهـــــ ــدَّ اِرِعنَي  َزَواِفـــــ 4َوالـــــ

 

   
 َفَنْتــــُرَك َصــــْرَعى َتْعِصــــُب الطَّْيــــُر َحــــْوَلُهْم

  
5َوَلـــــــْيَس َلُهـــــــْم ِإالَّ األ َمـــــــاِنيَّ َناِصـــــــرُ   

 

   
 َوَتْبِكــــــيِهُم ِمــــــْن َأْهــــــِل َيْثــــــِرَب ِنْســــــَوٌة

  
 َلُهــــــنَّ َبَهاِليــــــٌل َعــــــِن النَّــــــْوِم َســــــاِهرُ    

   
 

 

 

 

 

                                                 
 :ضرار بن اخلطاب بن مرداس -1

ضرار بن اخلطاب بن مرداس بن كثري بن عمرو بن حبيب بن عمرو بـن شـيبان بـن حمـارب بـن فهـر بـن مالـك، القرشـي          

بن اخلطاب بن مرداس رئيس بين فهر يف زمانه، وكان يأخذ املربـاع لقومـه، وكـان ضـرار      كان أبوه اخلطاب ضرار.الفهري

وكان يف فرسان قريش وشجعاهنم وشعرائهم املطبوعني اجملودين، وهو أحـد األربعـة   . يوم الفجار على بين حمارب بن فهر

 =.الذين وثبوا اخلندق

وقد ذكره أبـو القاسـم علـي    . ن الزبعرى، وكان من مسلمة الفتحمل يكن يف قريش أشعر منه ومن اب: قال الزبري بن بكار=

 .له صحبة، وشهد مع أيب عبيدة فتوح الشام، وأسلم يوم فتح مكة:بن احلسن بن عساكر الدمشقي يف تاريخ دمشق، وقال

 اإلصابة:،ابن حجر374-373االستيعاب :،ابن عبد الرب74-3/73أسد الغابة:ابن األثري:تنظر ترمجته يف

الشــــعر : ، ابــــن قتيبــــة  873-1/870طبقــــات فحــــول الشــــعراء  :ابــــن ســــالم اجلمحــــي   ،484 -3/483

 1/1711، تراجم شعراء املوسوعة7/10 الطبقات الكربى:،ابن سعد3/817 ألعالمالزركلي ا،8/870/873الشعراءو

  228-6/222حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد  النيب سرية:ابن هشام -* 2

 189-2/188األنفالروض :السهيلي -     

 1/242عيون األثر:ابن سيد الناس -     

 282-2/288البداية والنهاية:ابن كثري -     

 416-411هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -     

 22- 22م،ص1992 ،1طدار صادر للطباعة والنشر،بريوت،لبنان، ديوان ضرار بن اخلطاب الفهري،:فاروق اسليم -    

 الطالب ثأره :الثائر،والطوال الّسراع:العناجي والعتاق، اخليل قصريات الشعر:اجلردورع،تس:تردي -3

 مجع زافرة،وهي اليت حتمل الثقل :زوافر -4

  تتجمع:تعِصب -5
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ــ  ــا  اَل َتـــــ ــَك  َأنَّـــــ ــُيوُفَناو  َذِلـــــ  َزاُل  ُســـــ

  
ــاِرْبَن َمــــــــاِئرُ    ــنَّ َدٌم ِممَّــــــــا ُيَحــــــ 1ِبِهــــــ

 

   
ــْوِم َبــــْدٍر َفِإنََّمــــا      ــِإْن َتْظَفــــُروا ِفــــي َيــ  َفــ

  
ــاِهرُ    ــَو َظـــ ــد ُكْم َوْهـــ ــى َجـــ ــَد َأْمَســـ 2ِبَأْحَمـــ

 

   
ــاُفهُ   ــْم َأْوِلَيـــــ ــاِر ُهـــــ ــالنََّفِر األ ْخَيـــــ  وِبـــــ

  
ــرُ    ــْوُت َحاِضــ ــمَواِء َواْلَمــ ــي الَّــ ــاُموَن ِفــ 3ُيَحــ

 

   

ــيِهمُ    ــَزُة ِفــــ ــٍر َوَحْمــــ ــو َبْكــــ ــد  َأُبــــ  ُيَعــــ

  
 َوُيــــْدَعى َعِلـــــيم َوْســـــَ، َمـــــْن َأْنـــــَت َذاِكـــــرُ 

   
 َوُيـــــْدَعى َأُبـــــو َحْفـــــٍص َوُعْثَمـــــاُن ِمـــــْنهُم

  
ــْرِب َحاِضــــرُ  ــاَن ِفــــي اْلَحــ ــا َكــ  َوَســــْعٌد ِإَذا َمــ

   
ــا    ــي ِدَياِرَهـــ ــَت ِفـــ ــْن َنتَّْجـــ ــَك اَل َمـــ  ُأوَلِئـــ

  
ــو األْوِس َوا ــاِخرُ َبُنــــ ــنَي ُتَفــــ ــاِر ِحــــ 4لنَّجَّــــ

 

   
ــبٍ      ــِن َغاِلــ ــَؤي  ْبــ ــْن ُلــ ــوُهْم ِمــ ــْن َأُبــ  َوَلِكــ

  
ــاِمرُ   ــٌب َوَعـــــ ــاُب َكْعـــــ ــدَِّت األْنَســـــ  ِإَذا ُعـــــ

   
 ُهـــُم الطَّـــاِعُنوَن اخَلْيـــَل ِفـــي ُكـــل  َمْعـــَركٍ     

  
5َغـــــــَداَة اْلهََِيـــــــاِج األ ْطَيُبـــــــوَن األ َكـــــــابُر

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 9سورة الطور،اآلية چۋۋ ٴۇ ۈ ۈچ :الدم إذا جرى وسال، ومنها قوله تعاىل مار:تقول،سائل:مائر -1
2
 احلظ والسعد والبخت:اجلد- 

 الشدة واملصيبة:المواء -3

- 
4

 مبعىن وّلدت:نّتجت 
 املكان الذي تعترك فيه الفرسان:معرك -5
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2فقال ،  1كعب بن مالك فأجابه
 "من الطويل": * 

ــاِدرُ   ــُه قَ  ــــ ــِه َواللَّــــ ــَأْمِر اللَّــــ ــُت ِلــــ  َعِجْبــــ

  
ــاِهرُ    ــِه قَ ــــ ــْيَس ِللَّــــ ــا َأَراَد َلــــ ــى َمــــ  َعَلــــ

   
ــراً    ــَي َمْعَشـــ ــْدٍر َأْن ُناَلِقـــ ــْوَم َبـــ ــى َيـــ  َقَضـــ

  
ــاِئرُ  ــاِس َجـــ ــِي ِبالنَّـــ ــِبيُل اْلَبْغـــ ــْوا َوَســـ  َبَغـــ

   
 ِلـــــيِهُمَوقَ ـــــْد َحَشـــــُدوا َواْســـــَتْنَفُروا َمـــــْن َي

  
ــاِثرُ    ــْم ُمَتَكـــ ــى َجْمُعُهـــ ــِاِس َحتَّـــ ــَن النَّـــ  ِمـــ

   
ــا  ــاِوُل َغْيَرَنـــــ ــا ال ُتَحـــــ ــاَرْت ِإَلْيَنـــــ  َوَســـــ

  
ــاِمرُ    ــا َوَعـــــ ــٌب َجِميعمـــــ ــا َكْعـــــ  ِبَأْجَمِعَهـــــ

   
ــهُ   ــِه َواأل ْوُس َحْوَلــــ ــوُل اللَّــــ ــا َرُســــ  َوِفيَنــــ

  
3َلــــــُه َمْعِقــــــٌل ِمــــــْنُهْم َعِزيــــــٌز َوَناِصــــــرُ 

 

   
 النَّجَّـــــاِر َتْحـــــَت ِلَواِئـــــهِ   َوَجْمـــــُع َبِنـــــي 

  
4َيميُســـــوَن ِفـــــي اْلَمـــــاِذي  َوالنَّْقـــــُع َثـــــاِئُر

 

   
  

                                                 
 :كعب بن مالك -1

عمرو بن القني بن سواد بـن غـنم بـن كعـب بـن سـلمة بـن سـعد بـن علـي           : كعب بن مالك بن أيب كعب، واسم أيب كعب

محن أمه ليلى بنت زيد بـن ثعلبـة، مـن بـين سـلمة      أبو عبد الر: وقيل. األنصاري اخلزرجي السلمي، يكىن أبا عبد اهلل

 .أيضًا

املدينـة، آخـى    وملـا قـدم رسـول اهلل    . شهد العقبة يف قول اجلميع، واختلف يف شهوده بدرًا، والصحيح أنه مل يشهدها

 إال يف غـزوة بـدر   ومل يتخلـف عـن رسـول اهلل    . بينه وبني طلحة بن عبيد اهلل حني آخى بـني املهـاجرين واألنصـار   

 "وهـو أحـد   . فيها أحدًا ختلف؛ للسرعة وأما تبوك فتخلـف عنـها لشـدة احلـر     وتبوك، أما بدر فلم يعاتب سول اهلل 

كعب بـن مالـك، ومـرارة    : ، وهم"الثالثة الذين خلفوا، حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 

 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: فـيهم    بـن ربيعـة، وهـالل بـن أميـة، فـأنزل اهلل      

 چ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ  ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

كـان شـعراء الـنيب    : ، قال ابن سريينوكان من شعراء رسول اهلل . ، فتاب عليهم...ياتآلا..  118سورة التوبة،اآلية

 :وقيـل  .مخسـني وُتويف كعب بن مالـك يف زمـن معاويـة سـنة     . حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد اهلل بن رواحة

 .سنة ثالث ومخسني، وهو ابن سبع وسبعني

،ابن عبـد  478-4/471أسد الغابة:،ابن األثري834-17/887األغاين:بو فرج األصفهاينأ:تنظر ترمجته يف

 سري أعالم النبالء:،الذهيب711-7/710اإلصابة:،ابن حجر787-787 األصحاب االستيعاب يف معرفة:الرب

تراجم ،1/58الشعراء معجم:،املرزباين 883-1/880قات فحول الشعراءطب:،ابن سالم اجلمحي8/783-730

 .7/888األعالم:الزركلي ،1/1414املوسوعةشعراء 

 .282-6/228حميي الدين عبداحلميد:حتقيق  النيب سرية:ابن هشام -*2

 .2/189الروض األنف:السهيلي -  

 2/281البداية و النهاية:ابن كثري -  

 412 -429يب سرية ابن هشامهتذ:عبدالسالم هارون -  

ــة طالوالتوزيع،بريوت،لبنان، ديــوان كعــب بــن مالــك األنصــاري،عامل الكتــب للطباعــة و النشــر   :العــاين مكــي ســامي -   بع

 .122-122،صم1992،الثانية
 .املوضع الذي  تنع به و يتحصن فيه من عدوه:املعقل - 3

مرتفـع  :الغبار،وثـائر :الـدروع اللينـة البيض،والنقـع   :املاذِيو" شون  :" شون مشي املتبختر،و يف بعض النسخ: يسون -4

 .فوق رفوسهم
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ــدٌ  ــل  ُمَجاِهــــــ ــاُهْم َوُكــــــ ــا َلَقْيَنــــــ  َفَلمَّــــــ

  
1ِأل ْصـــــَحاِبِه ُمْسَتْبِســـــُل الـــــنَّفِْس َصـــــاِبرُ   

 

   
 َشـــــــِهْدَنا ِبـــــــَأنَّ اللَّـــــــَه اَل َربَّ َغْيـــــــُرهُ   

  
ــاْلحَ  ــِه ِبـــــ ــوَل اللَّـــــ ــاِهُرَوَأنَّ َرُســـــ 2ق  َظـــــ

 

   
 َوَقـــــْد ُعر َيـــــْت ِبـــــيٌض ِخَفـــــاٌف َكَأنََّهـــــا    

  
ــاِهرُ    ــَك َشــــ ــا ِلَعْيَنْيــــ ــاِبيُس ُيْزِهيَهــــ 3َمَقــــ

 

   
ــدَُّدوا  ــْم َفَتَبــــــ ــْدَنا َجْمَعُهــــــ  ِبِهــــــــنَّ َأَبــــــ

  
ــاِجرُ   ــَو َفــ ــْن ُهــ ــْيَن َمــ ــي اْلَحــ ــاَن ُياَلِقــ 4َوَكــ

 

   
 َفَكــــــبَّ َأُبــــــو َجْهــــــٍل َصــــــِريعما ِلَوْجِهــــــهِ 

  
5ة  َقـــــْد َغاَدْرَنـــــُه َوْهـــــَو َعـــــاِثرُ   َوُعْتَبـــــ

 

   
ــَوَغى  ــي اْلــــ ــاَدْرَن ِفــــ ــْيَبةَ َوالتَّْيِمي  َغــــ  َوَشــــ

  
ــاِفرُ    ــْرِش َكـــ ــِذي اْلَعـــ ــْنُهُم ِإالَّ ِبـــ ــا ِمـــ  َوَمـــ

   
ــَتَقر َها   ــي ُمْســـ ــاِر ِفـــ ــوَد النَّـــ ــْوا َوُقـــ  َفَأْمَســـ

  
ــنََّم َصــــــاِئرُ     ــي َجَهــــ ــوٍر ِفــــ ــلُّ َكُفــــ  َوُكــــ

   
ــ  ــْيِهْم َوْهــ ــى َعَلــ ــا َتَلظَّــ ــبَّ َحْمَيَهــ ــْد َشــ  َي َقــ

  
ــاِجرُ   ــاَرِة َســــ ــِد َواْلِحَجــــ ــِر اْلَحِديــــ 6ِبُزْبــــ

 

   
ــالَ    ــْد َقــ ــِه َقــ ــوُل اللَّــ ــاَن َرُســ ــوا: َوَكــ  َأْقِبُلــ

  
ــْوا، َوَقـــــاُلوا   ِإنََّمـــــا َأْنـــــَت َســـــاِحرُ  : َفَولَّـــ

   
 أِلْمـــــــٍر َأَراَد اللَّــــــــُه َأْن َيْهِلُكــــــــوا ِبــــــــهِ 

  
ــُه زَ  ــُه اللَّــــ ــِر َحمَّــــ ــْيَس أِلْمــــ ــُرَوَلــــ 7اِجــــ

 

   
 :يف بكاء قتلى بدر 8السهمي ىعبد اهلل بن الزبعر شعر

 

 

                                                 
 موطن نفسه على املوت:مستبسل -1
 غالب قاهر خصمه بسبب احلق الذي يتمسك به:ظاهر -2

؛شـبه السـيوف يف   "يزجيها "يستخفها و ُيحر كها ،ويروى:ُيزهيهاوالقطعة من النار املشتعلة، هو مجع مقباس و: مقابيس  -3

 بريقها بقطع النريان
 .اهلالك:أهلكنا،واحلني:أبدنا - 4
 .الالصق بالعفر،وهو التراب بالفاء وهو"عافر"ساق،،ويروى:عاثر - 5

قطعـه،وكان  :احلديـد  زبرومبعـىن أوقـد،  :شبو،14سورة الليل،اآلية چۇئۇئ وئ وئ چ:التزنيل تلتهب،ويف:تلظى -6

 ملوقد ا:السَّاِجروإلقامة الوزن، فّسكنها أصله مفتوح الباء

 مانع:قدَّره وقضاه،وزاجر:محَّه -7
  :عبد اهلل بن الزبعرى -8

عبد اهلل بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص القرشي السـهمي الشـاعر، أمـه عاتكـة بنـت      

أصحابه بلسـانه   يف اجلاهلية وعلى وكان من أشد الناس على رسول اهلل .عبد اهلل بن عمري بن أهيب بن حذافة بن مجح

إنـه كـان   : كـذلك تقـول رواة قـريش   : ونفسه، وكان يناضل عن قريش ويهاجي املسلمني، وكان من أشعر قريش، قال الـزبري 

 .هـ18تويف سنة . أشعرهم يف اجلاهلية، مث أسلم عبد اهلل بعد الفتح وحسن إسالمه

ابن  4/85اإلصابة:جرح،ابن 403/404الستيعابا:،ابن عبد الرب 840-3/834أسد الغابة :ابن األثري:يف  ترمجته تنظر

فـرج  ال،أبـو  1/1733، تراجم شعراء املوسوعة 4/85األعالم:،الزركلي844-1/837طبقات فحول الشعراء:سالم اجلمحي

 807-17/154األغاين:األصفهاين
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1يبكي قتلى بدر ى عبد اهلل بن الزبعرقال  
                                                         "من الكامل":* 

 .حليف بين نوفل بن عبد منافوتروى لمعشى بن زرارة : قال ابن هشام

 . ف بين عبد الدارحلي: قال ابن إسحاق

 َمــــــاَذا َعلــــــَى َبــــــْدٍر َوَمــــــاَذا َحْوَلــــــهُ    

  
ــَرامِ  ــوِه ِكــــ ــيِض اْلُوُجــــ ــٍة ِبــــ ــْن ِفْتَيــــ  ِمــــ

   
ــا  ــْم َوُمَنب همــــــ ــا َخْلَفُهــــــ ــوا ُنِبْيهمــــــ  َتَرُكــــــ

  
ــام    ــِم ِفَئـــ ــَر َخْصـــ ــَة َخْيـــ ــْي َرِبيَعـــ 2َواْبَنـــ

 

   
 َواْلَحـــــــاِرَث اْلَفيَّـــــــاَض َيْبـــــــُرُق َوْجُهـــــــُه

  
3َلْيَلــــــــة  اإِلْظــــــــاَلِمَكاْلَبــــــــْدِر َجلَّــــــــي 

 

   
ــرَّةٍ   ــٍه َذا ِمــــــ ــَن ُمَنب ــــــ ــَي ْبــــــ  َوالَعاِصــــــ

  
ــامِ   ــَر ِذي َأْوَصـــــ ــا َغْيـــــ ــا َتِميممـــــ 4ُرْمحمـــــ

 

   
ــُدوُدهُ  ــُه َوُجــــــ ــِه َأْعَراُقــــــ ــي ِبــــــ  َتْنِمــــــ

  
5َوَمــــــــــوِثُر األ ْخــــــــــَواِل َواأل ْعَمــــــــــامِ  

 

   
ــْجَوهُ   ــَأْعَوَل َشـــــ ــاٍك َفـــــ ــى َبـــــ  َوِإَذا َبَكـــــ

  
6اِجـــــِد اْبـــــِن ِهَشـــــاِمَفَعلـــــَى الـــــرَِّئيِس اْلَم

 

   
ــهُ  ــِد َوَرهْ َطــــ ــا اْلَوِليــــ ــُه َأَبــــ ــا اإِلَلــــ  َحيَّــــ

  
 َرب  األ َنـــــــــــاِم َوَخصَّـــــــــــُهْم ِبَســـــــــــاَلِم

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 281-6/282حميي الدين عبداحلميد:حتقيق  النيب سرية:ابن هشام -*1

 2/192الروض األنف:السهيلي -    

 412هتذيب سرية ابن هشام:عبدالسالم هارون -    

 42-42،صم1،1981بريوت،طوالتوزيع، عبد اهلل بن الزبعرى،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر شعر:حيىي اجلبوري -   

 .من الناس اجلماعات:الفئاموابين ربيعة ومها شيبة وعتبة، -2
 كثري العطاء:الفيض -3

 العيب مجع وصم وهو:األوصاموتاما طويال،:متيماذو قوة،ورحما :ذو ِمرَّة -4
 مجع مأثرة وهي ما يتحدث به الرجل من محيد اخلالل:موثر -5

 احلزن :الشجوةورفع الصوت بالبكاء،:اإلعوال -6
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 فقال 1فأجابه حسان بن ثابت األنصاري
2

 "الكاملمن ":*

 ْبــــــِك َبَكــــــْت َعْيَنــــــاَك ُثــــــمَّ َتَبــــــاَدَرتْ اِ

  
3ِبــــــــَدٍم يَ ُعــــــــلُّ ُغُروَبَهــــــــا َســــــــجَّامِ   

 

   
ــاَبُعوا  ــِذيَن َتَتــــ ــِه الــــ ــَت ِبــــ ــاَذا َبَكْيــــ  َمــــ

  
ــَوامِ  ــاِرَم األ ْقــــــ ــْرَت َمَكــــــ ــالَّ َذَكــــــ 4َهــــــ

 

   
ــا َماِجــــــــدًا َذا ِهمَّــــــــةٍ  ــْرَت ِمنَّــــــ  َوَذَكــــــ

  
5َســـــــْمَح اْلَخاَلِئـــــــقِ  َصـــــــاِدَق اإِلْقـــــــَداِم

 

   
ــَدى   ــاِرِم َوالنَّـــ ــا اْلَمَكـــ ــيَّ َأَخـــ ــي النَِّبـــ  َأْعِنـــ

  
ــى اإلِ  ــوِلى َعَلــــ ــْن ُيــــ ــرَّ َمــــ ــاِمَوَأَبــــ 6ْقَســــ

 

   
 َفَلِمْثُلـــــــُه َوَلِمْثـــــــُل َمـــــــا َيـــــــْدُعو َلـــــــُه

  
ــمَّ غَ ــــــرَي َكَهــــــامِ     ــاَن اْلُمَمــــــدََّح َثــــ 7َكــــ

 

   
 

 

                                                 
 :حسان بن ثابت -1

ابـن  . اهللوامسـه تـيم   . حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار 

ينصب له منربًا يف املسجد، يقوم عليه قائمًا، يفاخر عن رسول اهلل  ثعلبة بن اخلزرج، األنصاري اخلزرجي، وكان رسول 

ــافح عــن رســول اهلل    ": ، ورســول اهلل يقــول أخرجــه الترمــذي عــن "إن اهلل يؤيــد حســان بــروح القــدس، مــا ن

 .222،ص 6842:،رقمعائشة

أبو سـفيان ابـن احلـارث بـن عبـد املطلـب، وعبـد اهلل بـن         : من مشركي قريش جون رسول اهلل وروي أن الذين كانوا يه

أمجعت العرب على أن أشعر أهـل املـدر أهـل يثـرب، مث     : وقال أبو عبيدة.الزبعرى، وعمرو بن العاص، وضرار بن اخلطاب

هلل قبـل األربعـني يف خالفـة علـي     وتويف حسان بـن ثابـت رمحـه ا   .عبد القيس، مث ثقيف، على أن أشعر أهل املدر حسان

.إن حسان بن ثابت تويف سنة أربع ومخسـني،ومل  :وقيل.وهو ابن مائة عشرين سنة.بل مات حسان سنة مخسني:وقيل

منها ستون يف اجلاهليـة وسـتون يف اإلسـالم،وأدرك النابغـة الـذبياين وأنشـده مـن        .خيتلفوا أنه عاش مائة وعشرين سنة

وهو كثري الشعر جيـده، وقـد محـل عليـه مـا مل حيمـل علـى أحـد، ملـا           .إنك شاعر:ا قال لهشعره،وأنشد األعشى وكالمه

 .تعاضهت قريش واستبت وضعوا عليه أشعارا كثرية ال تنقى

 :،ابـن عبـد الـرب   4-8/7أسد الغابـة :،ابن األثري174-4/178األغاين:أبو فرج األصفهاين:تنظر ترمجته يف 

ــتيعاب ــري أعــالم النــبالء  :،الــذهيب74-8/78اإلصــابة:،ابــن حجــر  175- 173 االس ،ابــن ســالم  783-8/718س

شــعراء ، تــراجم 308-1/307الشــعر والشــعراء :، ابــن قتيبــة 880-1/817طبقــات فحــول الشــعراء  :اجلمحــي

 7/10الطبقات الكربى:، ابن سعد8/157 األعالم: ،الزركلي1/1148املوسوعة

 6/281حميي الدين عبداحلميد حتقيق  النيب سرية:ابن هشام -2*

 2/192الروض األنف:السهيلي -    

 411هتذيب سرية ابن هشام:عبدالسالم هارون -    

 لبنان، بريوت، والتوزيع، ن بن ثابت األنصاري،دار األندلس للطباعة والنشراشرح ديوان حس:عبد الرمحن الربقوقي -    

 446-441صد ت، 

 .كثري السيالن:لسَّجَّاموهنا جمرى الدمع، رب وهومجع غ:الشرب مرة بعد أخرى،والغروب وهو ،من العلل:تعلُّ -3

 بالياء،ومنهم من خيصص التتايع ملا كان يف الشر"تتايعوا"تبع بعضهم بعضا ،ويروى :تتابعوا -4
 .الشريف:املاجد -5

 يقسم :يويل -6

  سيف كهام إذا كان ال يقطع:يقال الضعيف،و:امكَه -7
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2يف يوم بدر 1بن ثابت وقال حسان
 " من الكامل:"* 

ََتتتتام  َ ر يتتتتَدٌة  َتَبلَّتتتتتؤ ادتتتتَفاَ َل انتتتت  اِلَي

  
3َتشؤتتتتتانض  الَعتتتتتا يَد ب َبتتتتتار    َبَستتتتتام     

 

   
ُؤلنبدتتتتت س ب َيتتتتتا ض َ تتتتتَ اَب     َكاِلينسؤتتتتتخن َت

  
َم َكتتتتتتَدم  التتتتتت َّب ي   مستتتتتتَدام َأوؤ  4َعتتتتتتاتن

 

   
ََع تتتتتد     ْس اِلَ ةنيَبتتتتت ن َبوؤنستتتتتَ ا مسَ   نسادتتتتت

  
5َبِلَ تتتتتتا ر َغيؤتتتتتترس َوشنتتتتتتيَك ن ا  ِقَستتتتتتام 

 

   
َ َيتتتتتتؤ َعَلتتتتتَ َقَبتتتتتنم َأَ تتتتتَ  َكَ َنتتتتت س   بس

  
ََا َقَعتتتتتَد ؤ َمتتتتتَدالس رسَ تتتتتام   َا ق 6ادعستتتتت

 

   
 َوَتَكتتتتتا س َتِكَستتتتتلد َأِن َتا تتتتت    انَراَشتتتتتَ ا

  
7انتتتت    سؤتتتت   َ رؤَعَبتتتت   َوحسسؤتتتتن  َقتتتتَوام 

 

   
َنِكَرَ تتتتتا   ََ أدَا  تتتتترس  َََ تتتتتاَر َاتتتتت  َأَمتتتتتا ال

  
ََمنتتتتت     َ   ب َ تتتتتا َأحؤ 8َواللَّيؤتتتتتلَر تستتتتتوه عس

 

   
َنِكَرَ تتتتتا   َأِقَستتتتتيؤتس َأنؤَستتتتتاَ ا َوَأتؤتتتتترسلس 

  
9َحَ تتتَ تسَََّيتتتَ  انتتت  الَعتتتر ي   عنَ تتتامن     

 

   
َنَلتتتتت   َتلدتتتتتومس  َ تتتتتَااَ     َيتتتتتا َمتتتتتنؤ لنَعا

  
ََ اِلَ تتتتَو  لدتتتتوَ امن    َوَلَةتتتتدؤ َعَتتتتتيؤتس َعلتتتت

   
 َبَكتتتتَر ؤ َعَلتتتتَ  ب سستتتت ؤَرة  َبعؤتتتتَد اِلَكتتتتَر  

  
ْم منتتتتتتنؤ َحتتتتتتا ن ن ا  َيتتتتتتام      َوَتَةتتتتتتارس

   
ْس عسيؤتتتتَر س    َهَعَيتتتتتؤ ب تتتتَ نَّ اِلَيتتتترؤ   يسِكتتتتر 

  
10َعتتتتتتَدم  لنيسعؤَ كنتتتتتترم منتتتتتتَن ا  نؤتتتتتتَرام 
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 2/390الروض ا نف:الس يل  -    

  233- 2/232 البداي  والَ اي :ابن كثري -    

 .ب رتي  خم لفمل يور   و  مخس  أبيا  مَ ا " 3/233عيون ا ثر:ابن  يد الَاس -    

 333هت ي   رية ابن  شام:عبد السَم  ارون -   
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أرا  بت  ثَّر تا كتثري     :احلستَ  الَاعيت ،والبار  البستام   :اخلريدةوأناب خ بال بل وأرا  أورث خ ا  ةام،:تبلَّت  -3
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أرا  أهنتتا " كتتدم التت بي :"الةدميتت  أيعتتا،وقول   و تت  اخليتتر:بالكتتا  "عاتتتخ"اخليتتر اتع ةتت  ،ويتترو  :العتتاتَ -4

 .ا   من أمسا  اخلير:محرا ،واتدام

الر تل ورا     ماجيعلت  :احلةيب وم ستع ، :الثتا   اترتاع ،وعلَ:علَ ا ول ايعَا ،وباحلا  باجلي  يرو :الَاْ -5

نعتد  ات تاإ قَا  علتت بععت  اتو       :عَ بعع  بععا و أنتل  متن قولتخ   :م َعدوالر  ،:البوص،واترأة ب  ويعين

 ا ميان:ا قسامو ريع ،:الَّاال ،وشيك :البل ا وبعضم،

 ي يستت َ عليتت التت  احلاتتر:اتتتدالومم لتتا الل تت   ع تت  اي ،:ا   ومتتا بتتو التتوريكو قر ال  تتر،:قبَتت ا -6

 .قعد  م اعل  يف ثوْ واحد،شب  مآكي ا يف اك َاه ا و مَ   ا بالر ام أرا  قَا:اعَ:قول البي ،و
 الَّتن الَاع  ات ثين:الليَ  حسَ  اخللَ،وأنل اخلرعب : رعب  -7

 تَّريين و تولعين:توهعين -8

 .أنسا ا قر أن أمو  لن:شَ الةرب،يةول:العري و  أنسا ا،و  أترل َكر ا،:أقسيت أنسا ا -9

 اإلبتتل التتج ير تتد بععتت ا علتتَ بعتتض ايتتتع  عتتد ا لكثرهتتتا    :اتع كتترومتتن الكتترْ حيعتت   زن، :يكتترْ -10

 .اجلياعا  من اإلبل:ا نرامو
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َِبذتتتتتتَّْ تَتتتتتتِ    ذتتتتتتد ْ  ذِن      ِإْن ُكْنتتتتتتِذ كةا

  
َْ ذتتتتتتاِرِ  ْبتتتتتتِن ِ  ذتتتتتتاِ  ِْ مذْنجذتتتتتت  ت َْ  فةنذجذتتتتتت

   
َةاِتتتتتتتلة ِ و ذِ تتتتتت ْ    َ تتتتتتَِّ لةْن ِو  تذتتتتتتْرِح تْةِ 

  
1وذ ذجذتتتتتتتتتا ِبتتتتتتتتترذْلِا ِ ِ تتتتتتتتتر ة  وذَِجذتتتتتتتتتاِ 

 

   
َةْ تتتتتتترذة وذتتتتتتت ةِر  َِْجيذتتتتتتتا ذ ِب ِذ ت َْعذنذتتتتتتتاِلي  ت

  
2مذتتتتتتتتر  تَتتتتتتتتد ِمَِح ِبِ ْ  ذتتتتتتتتد  وذِرلذتتتتتتتتا ِ 

 

   
ْْ ِبتتتتتجِ   َْ ةتتتتتْرلذْيِن فةاْرمذتتتتتد  ْْ ِبتتتتتِج ت  مذتتتتتْب

  
َةتتتتتتتتتا ِ   َ ِ تتتتتتتتتِج ِب ذتتتتتتتتتر  ِم َذُ لةِ  3وذ ةتتتتتتتتت

 

   
 وذبذِنتتتتتَ لةِبيتتتتتتِج وذرذْ ُعتتتتتتِج ِفتتتتتت  مذْعتتتتتترذح  

  
ِهْ تتتتتتتت ة ِ   َةِو  ت َةتتتتتتتتِج ِبتتتتتتتتِج  ِه   ذ ذتتتتتتتترذ ت

   
  ة ذنذتتتتتتتتْ ِ ِ  وذتَْفتتتتتتتتِج ِوْنِ تتتتتتتتُ  لةْمتتتتتتتترذِ 

  
ِر  ذتتتتتتتتِعِ  ذا ِبِ تتتتتتتترذت ِ   4 ذتتتتتتتتْرُّ  ِو ذتتتتتتتت

 

   
َةتتتتتتتِج وذلذْرِو ذتتتتتتتا َة ذرذْكنذتتتتتتتجِ    ِه َة ت َْ  َةتتتتتتت

  
َذتِم  َذاِح وذِ ْ تتتتتتتتنذِج ِب ذتتتتتتتت 5لذتتتتتتتتزذرذ تَو تتتتتتتت

 

   
 ِمتتتتتتْن بذتتتتتتْيِن مذُِّ تتتتتتَر  ِو ذتتتتتتدر وذ ةاُقتتتتتتجِ  

  
َةقةتتتتتتتت  تْةِ تتتتتتتتن َّْ  ذتتتتتتتتاِم  َةت  َْر  ِإ  صذتتتتتتتت

   
َذة    َِتتتتتتتتتدذْ   ِِ َة وذْوتتتتتتتتت ذِجي   ْ  وذِمجذتتتتتتتتتد 

  
َذتِمِ  تْةْ تتتتتتتت ة ِ   ْة شذتتتتتتتت 6 ذ  تتتتتتتت  تذتتتتتتتتِزو

 

   
  ُ َْ رذلة َِِ  ِإ َِْ تتتتتتتتت َْ ت َْعذتتتتتتتتتاِر وذتَتتتتتتتتتُ   ِبا

  
ُِ تذِوتتتتتتَِ  ُكتتتتتتلف ِ  ذتتتتتتا ِ  7ِبتتتتتتيُّذ تَورتتتتتتِيَ

 

   
َةتتتتتْ  ِوْ تتتتتِز ِ    َةت تْ  ذ ذتتتتت    ِبيذتتتتتدذْ  لةغةتتتتتر  ِإ

  
َِ ذتتتتتتتتاِر  ذتتتتتتتت ذْيدذح   َْ ِِ ت َْتتتتتتتتدذتِ   ذوذتتتتتتتت 8ِم

 

   
َةقةتتتتتتْذ  ذِدوتتتتتتدت  صذتتتتتت   ذذْ   َةت   ِبتتتتتتيُّ  ِإ

  
ِْ ُكتتتتتتَل غة ذتتتتتتا ِ    َذْرِ  تذْ تتتتتتذذ ِغتتتتتت ة َْ  كةتتتتتتا

   
 

  

                                                 
 تَ را تَوروعَّ:ةر ِ ِ  -1
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2في ا َكر تبن   ا  فَاْ 1فُّلابج تحلار  بن   ا 
 "من تَكامل" :* 

َةِ  ْ    تَْْفتتتتتتِج لةْ ْةتتتتتتِ  مذتتتتتتا تذرذْكتتتتتتِذ ِق ذتتتتتتا

  
َةرذ ِمْزِبتتتتتدِ  َْت ِمْ تتتتتِر  ِبُّةْشتتتتت َذتتتتت 3 ذ ْ تتتتت   ذ

 

   
 وذ ذرذْفتتتتتتتِذ لة  تتتتتتت  ِإْن ُلقةاِتتتتتتتتْل وذتِ تتتتتتتدت 

  
َة وذْنِكتتتتتت   ذتتتتتتِدو   مذْ تتتتتت ذِد   4ُلْق ذتتتتتتْل وذ

 

   
َ تتتتتتَّ  ِفتتتتتتيِ  ِ    ِْ  ذتتتتتتْنِ ْ  وذتْةِ   فة ذتتتتتتدذْ 

  
َْ   ِمْ وهتتتتتتد  َةتتتتتتاُِّ وذتتتتتت َةِ تتتتتتْ  ِبِع   ة ذًعتتتتتتا 

   
6لو ا  5 وقاْ  وان بن  ابذ: قاْ تبن إ  ا 

 "من تََتفر":* 

َةتتتتتتْد  ذِْ ذتتتتتتْذ َْ ذ بذتتتتتتْدر   َة ْ  وذتتتتتت  ُقتتتتتترذْو

  
َةْ تتتتتتتِل تَ  تتتتتتتِدودِ  َْ  غةتتتتتتتدذتةة تْةْ تتتتتتتِر وذت

   
َذتَِ  َْعذتتتتتتتت  ِبُّة ْ تتتتتتتتا ِ تتتتتتتت ذ تذْ تتتتتتتت ذِجِر ت

  
َِيتتتتتدِ    َذ َْ َْ ذ لةِبتتتتت  ت َْ ذتتتتتْرُِّ وذتتتتت 7ِ  ذتتتتتاة  ت

 

   
َْ ذ  ذتتتتتتارذت   قة ذْْنذتتتتتتا تْبنذتتتتتتْ  رذِبيعذتتتتتتَّْ وذتتتتتت

  
َْ ذِدوتتتتتتتدِ   َةْينذتتتتتتتا ِفتتتتتتت  ِم ذتتتتتتتا ذ ةَِّ ت 8ِإ

 

   
َةتتتتتتذْ  وذفةتتتتتترْ   َْ ذ لذا  ِب ذتتتتتتا  ذِكتتتتتتي   وذتتتتتت

  
َُُِّْ تتتتتتتَ ِ  9بذِنتتتتتتتَ تَنْ جْ تتتتتتتاِر تذْ ِعتتتتتتتِر كةا

 

   
َةتحذ ِلِ تتتتتتتَِح ِفْ تتتتتتتر    َفتتتتتتتْذ ِ ْنتتتتتتتدذ   وذوذ

  
َذْوِرُ  ِمتتتتتتتْن بذِعيتتتتتتتد     َِْ تتتتتتت  وذلةْ تتتتتتتْة ذ ذا ت

   
َ   وذقةتتتتتتتتتتتْ       َُ َةِقيتتتتتتتتتتتِ ْ   َةتتتتتتتتتتتْد   َة

  
َذِروتتتتتتتدِ   َْ 10لذِ يتتتتتتتزت   ذاِفتتتتتتت ت  تذْ تتتتتتتذذ ت
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 0/383حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -*

  393-3/393تَروض تة ف:تَو يْ  -     

 3/338 يَن تة ر:تبن  يد تَناا -     

 "يف تََيذ تةوْ"تهلل " بدْ" تَََ " َكر" 3/333تََدتوَّ وتَن اوَّ:تبن كث  -     

  330هت وِ   ة تبن   ا : َد تَو    ارون -    
 قد     تَزبد   وعين بج تَد ،و:مزبد -3
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 303،ص   ََذ ترمج ج -5
6

 383-0/383حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -*

 3/393تَروض تة ف:تَو يْ  -    

  3/333تََدتوَّ وتَن اوَّ:تبن كث  -   

 "مل وَر   َُ مخوَّ لبياْ من ا" 339-3/338 يَن تة ر:تبن  يد تَناا -    

  330هت وِ   ة تبن   ا :تَو    ارون  َد -    

 000-399ص،بن  ابذ تة  ار شرح  وَتن  وان : َد تَرمحن تَربقَق  -    
 ل ايل تَرماح :تَعَتيل و.،خت ْط وت  َك:ت  جر -7
 تَدروح تَيت ضَ ف  وج ا:م ا  َّ تحلدود -8
 ىل ََاءإيف تمل    هت ز:م    ون تجلر ،وختعر باََاُ من تَ َروِ،و َ "قرهبا"باَ اء من تَ رتر،ووروُ:فرهبا - 9

 .ل دتئ ا
  ر  يف ص  َّ تَعنق:ل رح ق ْج،وتََرودإَت ز  ْ  تجلروح،لل :من قَهل .تَوروع:تجل يز -10
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َْت لذِ يًعتتتتتتا وذُكتتتتتتل   َفتتتتتت َِْ  قةتتتتتتْد وذ َةتتتتتت َْ  ت

  
ِِ تَ  ِْيتتتتتدِ     َْ ذوذتتتتت َِوت  ذْتتتتت ذ ت َةتتتتتْ  وذْْتتتتت  وذ

   
1قاْ  وان بن  ابذو

 "من تَكامل" :لو ا   * 

 ِْ  َ َْتتتتتذذ غةْيتتتتترذ ِمعذتتتتت  َ  وذتتتتتا  ذتتتتتاِر قةتتتتتْد  ذ

  
َُّْةْ وذتتتتتتاُِّ    َِْ يذتتتتتتاِج وذ ذتتتتتتا ذَّْ ت 2ِ نتتتتتتدذ ت

 

   
َذتتتتتتَّ    َْيذتتتتتتدذْوِن  ذِجي  ِإَْ تذْ  ذِعتتتتتت  ِ تتتتتتِرحذ ت

  
َْتتتتتتُّةْقرذتُِّ  َِوْةتتتتتتَّْ ت َِْجتتتتتترذتءه  ة 3مذْر ةتتتتتت  ت

 

   
َةِ ْ  ْْ ةتتتتتكذ قةتتتتتْد تذرذْكتتتتتذذ ِق ذتتتتتا َذ   َِْ َةتتتتت َْ  وذت

  
َة ذتتتتتاُِّ  َةتتتتتْي ذ ِ تتتتت ذ   تذْرِلتتتتتَ تَن جذتتتتتاةة وذ

   
   ُ َذ َِتتتتك  ِإَْ  ةتتتت َف  ذعةْ تتتتذذ  ذْتتتت ذ تْبتتتتِن مذا  لة

  
َُّْةْ تتتتتت ةُِّ    َُّْةِ تتتتتتن َِّ ضذتتتتتتاِئعذ ت 4قةْعتتتتتتأذ ت

 

   
َةتتتتتِج فةُّةْ ْةتتتتتكذ لذْ عذتتتتتجِ   ذِجتتتتتلة  َْ ذِْيتتتتتِك   ت

  
5ِب ذتتتتتتتنذاِر ِمْ ِزوذتتتتتتتَّ  وذِ تتتتتتتَءه  ذتتتتتتت ةتُِّ 

 

   
 .تركنا من ا بي ا وت دت لق ح فيج:قاْ تبن   ا 
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 0/383حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  - *

 3/393تَروض تة ف:تَو يْ  -   

 3/333تََدتوَّ وتَن اوَّ:تبن كث  -   

 333 -330هت وِ   ة تبن   ا : َدتَو    ارون -   

  300-303ص،ة  ار   وَتن  وان بن  ابذ تشرح : َد تَرمحن تَربقَق  -   
وترَي ج  ،ووكَن ترَي  تَْ ظ َْندتء،َ ظ َدتح ب غ  منا ُ مرَ  ولصْ ا  ار  وتَ رَي    ُ آَر: ار -2

 .و َْ  غ  ،َْ رورة تَ عروَّ

  303/ 3   ْ،،تَعَعَّ تَثامنَّتملعارُ ،تََا رة،م ر، ر،  تتَن َ تََتيف:  َاا  ون:ونظر 
مجع :وتةقرتُّ،  يََّ:وجنيََّ، روعَّ تجلرتء:مر ت  تجلرتءو فر ا  روعَّ، لرت   ار  تَيدون،و:تَيدون رح  -3

 تخلاصرة وما وْي ا قرُّ،و  
 . مجع  ِْ،و َ ما لَ  من   ح لو َُّ:تََ ل تملعجل، وتة  ُّ:وتََعأ لرت  بج لبا ل ل،:تبن لمك -4

  .لقَح تَعيِ وتَ  ِ :شنار -5
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   "من تََويط"  :وقاْ  وان بن  ابذ لو ا : قاْ تبن إ  ا 

 * :1تَو     بل قاهلا  َد تهلل بن تحلار : ووَاْ: قاْ تبن   ا 

َْتتتتتِدِمِ  ْ  َِ   وذ َْ ذتتتتتا  ِمْو ْ تتتتتِعِر   ذْةتتتتتِق ت

  
2لذْْتتتِد تَن ِ يتتتزذِة مذتتتاض  غةْيتتتِر ِرْ ِدوتتتدِ 

 

   

َْ ذْْتتتتتِق فةّ تتتتتْةجِ  َةتتتتتِج ت ْة إ  لةْ ِنتتتتت  رذِ تتتتتَ

  
َِْجَ ِ    َذُ وذِبتتتتا َْ َذرو تتتتَِّ ِبتتتتاَ   َْ   ذْةتتتت  ت

   

 َِمذتتتتارذُكْ   تذْ ِ تتتتَت  وذقةتتتتْد مذ ذْ تتتتِ ْ  ِبتتتتُّةْن 

  
َِْرو          3وذمذتتتتاء  بذتتتتْدر  مذ ذْ تتتتِ ْ  غةْيتتتتِر مذتتتت

 

   

َُِك ْ    َْ َةتتتتتت َِ َةتتتتتتْ   ذْوتتتتتت ذْع   ُ تتتتتت   وذرذْ  ذتتتتتتا وذ

  
4 ذ  تتتتت  شذتتتتتِرْبنذا رذوذتء  غةْيتتتتترذ تذْ تتتتتِرودِ 

 

   

َْتتتتتتتل  غةْيتتتتتتتِر ِمْنجذتتتتتتتِ     ِمْو ذْعِ تتتتتتتِ  ذ ِب ذ

  
ِْ تَْ تتتتِج مذْ تتتتِدو ِ  َذتتتتا 5ِمْوتتتت ذْ كةه   ِمتتتتْن ِ 

 

   

  ُْ َذِعتتتتتجِ  ِفينذتتتتتا تَر ِ تتتتتَ َْ ذتتتتتّق  ذْ   وذِفينذتتتتتا ت

  
ِْ وذ ذْ تتتتر  غةْيتتتتِر مذْ تتتتِدوِ  َْ ذ ذتتتتا 6 ذ  تتتت  ت

 

   

ُ  وذمذتتتتتتتاض  ِشتتتتتتت ذاُّ  ِوْو ذ ذتتتتتتتاء  ِبتتتتتتتِج  وذت

  
َُّْةمذاِليتتتتتدِ   7بذتتتتتْدر  لة ذتتتتتارذ  ذْةتتتتت  ُكتتتتتَل ت

 

   

َْ اءهيذِ تتتتتتتكة ح ارذَذتتتتتتتِم  ِجِتَرذِصتتتتتتت ِرْدَذتتتتتتتت
  

ْةا قةتتتمذتتت 8وِ ِ ْرمذتتت رذْيتتتغة اء  ذتتتقة انةكةتتت ا
 

   

  ن ليب مود تة  ار « مو ع    حبَل غ  منج  » :بي ج:قاْ تبن   ا 

 

 

 

                                                 
1

 0/383حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب ة  :تبن   ا  - *

 3/393تَروض تة ف:تَو يْ  -   

 "تك    بو َّ لبياْ"3/330تََدتوَّ وتَن اوَّ :تبن كث  -   

 333هت وِ   ة تبن   ا  :تَو    ارون  َد -   

 333-333ص ،شرح  وَتن  وان بن  ابذ تة  ار : َد تَرمحن تَربقَق  -   

ويل تجلو  من تَثياُّ،ووَابْج  ما: الز،وتَ عار  ْ  تجلود من غ  من ََ  تَثَُّ:تملو  عر -2

 . تجلَان:تَ ر دودوتَعَيعَّ،:تَن يزة ،وتَدروح تَْينَّ تََيُّ:تملاَ وتَد ار،

 .و َ كل ما وْزمك محاو ج و  ظج و يا  ج وتَدفع  نج وإن ضيع ج َزمك تََْ :تَ مار -3

" وقد"ور ْ  "تَدوَتن"مو  ل تََيذ،ويف يف" مث"ور ْ،َْو يْ  "َبن   ا ، وتَروض تة ف "تَو ة تَنََوَّ"يف -4

شرُّ :وتَ  رود، تملاء تَكث  تَع ُّ تَ   فيج ََْتر ون ر :،وتَروتء333-333 ،صق وَتن  وان شرح تَربقَ:ونظر

 .   ون تَر 

 تملنَعع  :تملنج   -5

 غ  ممنَح :غ  حمدو  -6

 تةشرتُ وتَوا ة:تةماليد -7

  "تة ف تَروض"وَ يف"تَنََوَّتَو ة  "غ  وتر  يف و  َ ،333  ت تََيذ مثَذ يف تَدوَتن،ص   -8
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1وقاْ  وان بن  ابذ: قاْ تبن إ  ا 
 "من تَكامل: "لو ا  *

 َذابذتتتتتتتتْذ بذِنتتتتتتتتَ لة ذتتتتتتتتد  وذآُّذ غةتتتتتتتتّزِو ِ ْ 

  
َْْءة  وذُفِ تتتتتتَحِ  ِِ ِبوذتتتتتت َةِْيتتتتتت َْ َْ ذ ت 2وذتتتتتت

 

   
َْعذً تتتتتا   ْة ِم َْعذاِصتتتتت  تذجذتتتتتد   ِمتتتتتْنِ ْ  لةِبتتتتتَ ت

  
3ََِِحْت ذتتتْن غةْ تتتِر صذتتتاِ قةَِّ تَن جذتتتاءه  تتت       

 

   
َةتتتتتتتِج ِمتتتتتتتْن مذتتتتتتتاِ ع  ِبوهتتتتتتتْةاِ ِج   ذْيًنتتتتتتتا 

  
َْ ذتتتتتتتْ ِبَِح   َةاِمتتتتتتتَِّ ت َذُ ِبِ   َةّ تتتتتتتا  ةتتتتتتت

   
َْ ذتتتتتْرْء مذْمعذتتتتتَّة قةتتتتتْد تذتتتتترذْكنذ وذ ذْ تتتتتِر ِ      وذت

  
َذط  مذْوتتتتتتُ َحِ   4وذتتتتتتْدمذ  ِبعذاِ تتتتتتد  ِمْعتتتتتت

 

   
َذّ تتتتتتتتًدت َِِ  ِمعذ  تتتتتتتتًرت  ِم ذ َْجذتتتتتتتت  ِ تتتتتتتتّر ت

  
َِتتتتتَحِ     َُ 5قةتتتتتْد ِ تتتتتر  مذتتتتتاِرُن لةْ ِ تتتتتِج ِب

 

   
َِي تتتتَّة رذْ ِعتتتتجِ       وذ ذجذتتتتا تْبتتتتِن قةتتتتْي   ِفتتتت  بذ

 

ًََيتتتتتتا   َذ  6ِبِجتتتتتتِروِحِب ذتتتتتت ةا تَر مذتتتتتتاِ  ِم

 

7وقاْ  وان بن  ابذ
 "من تَعَول:"لو ا  * 

َةْيتتتذذ ِشتتتْعِر   ذتتتْل لةتذتتت  لةْ تتتلة مذكفتتتَّ      َةتتتا   لة

  
َِْعْوتتتتر  َُْك فتتتتارذ ِفتتتت   ذتتتتا ذَِّ ت 8إبذارذِتنذتتتتا ت

 

   
َِنذتتتتتا  َِْ  ِ ْنتتتتتدذ مذجذا َةتتتتت َْ  قة ذْْنذتتتتتا  ذتتتتترذتةْة ت

  
َةاِصتتتت ذَِّ تَظ ْ تتتترِ  َ فةْةتتتتْ  وذْرِلِعتتتتَت إ  9ِب

 

   
  

                                                 
 .0/388حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -* 1

 3/393تَروض تة ف:تَو يْ  -     

 333هت وِ   ة تبن   ا : َدتَو    ارون -    

مل وتَر   تَُ لربعتَّ لبيتاْ بغت   ت ت       "333ص،شرح  وَتن  وتان بتن  ابتذ تة  تار     :تَرمحن تَربقَق  َد  -    

 "تَ رتيِ

ُ  :َابتتذ -2 مجا تتَّ تََتتَ  تَتت ون  :متتن تحلتت  و تتَ تهل ح،وتَغتتز   " ا تتذ ":باخلتتاء تملعج تتَّ متتن تخليَتتَّ،وورو

 قْيِ بدر تَ   ق ُ فيج من ق ل من قروْ :تََْيِووغزون،

 تتروعَّ تَوتت    :مَ تتََ قتت    روعا،وصتتا قَّ تَنجتتاء   :دتَتتَّ و تت  تةرض،ومَع تتا   صتترح  ْتت  تجل  :جتتتدْ -3

 .تكَن يف    ا كُّمنا تعَ  يف تملاء تَيت تَ را:َْ رُّ،وتَوََح

 تَوائل تمل ََُّ :تَد  تَعر ،وتملو َح:تَ   َ ونَعع،وتملعَط:تَعا د -4

 ما َن من تة ف:قيل رفج و:مارن تة فوَع ،:  ّروتمل رُّ وتمل رغ باَ رتُّ،:تملع ر -5

َورمتق ،وتَعتيْ   : ورلتل رتمتق   ،تَ ت ء تَيوت  وبَيتَّ تحليتاة    :تَرمتا    رفتج و رفتج،و  :وتَ  ا،ش ا كتل شت ء   -6

 مَْ َ جير إىل  ار،َ  من  يْ يف رما :ووَاْ،تَدون تَيو :تملرمق
7

   389-0/388حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -*

 .393-3/393تَروض تة ف:تَو يْ  -   

  333-3/330تََدتوَّ وتَن اوَّ:تبن كث  -   

 333هت وِ   ة تبن   ا : َدتَو    ارون -   

 "شرح  وَتن  وان بن  ابذ تة  ار  : َد تَرمحن تَربقَق  -   

 لبر ا تَََ   َ    ل  ل ْكنا  :إ  كنا، ََْ:إبارتنا -8

 "ق ْنا  رتة تَََ   ند ر اهل "ل  تمل يََّ تَيت تَ   تَظ ر،ووروُ قاص َّ تَظ رولشرتف  ،: رتة تَََ  -9
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َْْةتتتتتجِ     َذتتتتتَّة قة  قة ذْْنذتتتتتا لةبذتتتتتا لذْ تتتتتل  وذِ ْ 

  
َِّْنْ تتتتتترِ  ْْيذتتتتتتدذْوِن وذ َِ َِتتتتتتَ  َذَّة وذْك 1وذشذتتتتتتْي

 

   
َذتتتتتَّة بذْعتتتتتدذ ِ   قة ذْْنذتتتتتا  َذْوًدت ُ تتتتتّ  ِ ْ   ِ تتتتت

  
َةْ تتتترِ   َْ 2وذُ ْع ذتتتتَّ لةْوً تتتتا ِ ْنتتتتدذ  ةتتتتاِئرذِة ت

 

   
 فةكةتتتتْ  قةتتتتْد قة ذْْنذتتتتا ِمتتتتْن كةتتتتِر   ِمتتتترذم إ     

  
َِْمتتتِج  ذاِبتتتجِه تَتتت  ْكرِ      ِ  ِفتتت  قة 3َةتتتِج  ذوذتتت

 

   
َْتتتتتتتتتنذِ  ْ  ِْ وذِن ْْعذاِووذتتتتتتتتتا َِ  تذرذْكنذتتتتتتتتتاِ ْ  

  
َْنة  ذتتتتاًرت بذْعتتتتِد  ذاِميذتتتت   َةْعتتتتِرْوذْ تتتتْة َْ 4َّة ت

 

   
َِتتتتتك   َذتِرِا مذا  َةعذْ تتتتتِرح مذتتتتتا  ذامذتتتتتْذ فةتتتتت

  
َةْينذتتتتا  ذْةتتتت  بذتتتتْدرِ    َْ ذ َْ ذ ت 5وذلةْشتتتتيذاِ ِ ْ  وذتتتت

 

   
 :ل  دين لبَ مود تة  ار  بي ج: قاْ تبن   ا 

6وقاْ  وان بن  ابذ لو ا  : قاْ تبن إ  ا 
 "من تَكامل:"*

َْ ذ بذتتتتتْدر  شذتتتتتدر ِ      ذج تتتتت   ذِكيً تتتتتا وذتتتتت

  
َذجِ    َْتتتتتتُّةْ  ِْ ت 7كةنذجذتتتتتتاءه ِمْ تتتتتتر  ِمتتتتتتْن بذنذتتتتتتا

 

   
 َْةّ تتتتتتا رذلةُ بذتتتتتتْدًرت تذوهتتتتتتيُل ِلْةاِ تتتتتتجِ  

  
َذْ تتتتتتتترذتْء ِمتتتتتتتتْن بذْْ ذتتتتتتتتْزرذج َذتتتتتتتتَّ   8ِبكةِ ي

 

   
َُتتتتتتتَت لةْ تتتتتتتدذتْءِ  ْ   َة َة َةت   وذْنُكُْتتتتتتتَنة إ

  
  ِ َْ ذتتتتتتتْن ذ 9وذْ ِ تتتتتتتَنة  ذاِ تتتتتتتدذةة تَع ِروتتتتتتتِق ت

 

   
  َِ  مذْنعذتتتتتَّ كةتتتتتْ  ِفتتتتتيِ ْ  ِمتتتتتْن مذاِلتتتتتد  

  
َِْ ْ تتتتتتترذجِ  َذتتتتتتتانِهه ت َْجذ 10بذعةتتتتتتتِل ِب ذْ ْةكةتتتتتتتَِّ ت

 

   
َْجذِزوتتتتتتلة ِبكةَ تتتتتتِج َّ   ِوْعِعتتتتتت  ت  وذِموذتتتتتت

  
َ ج   ِْ ِم ذتتتتتتتت ِْ تَتتتتتتتتد وذا َةتتتتتتتتا ِْ لةْ  11 ذّ تتتتتتتتاة

 

   
  

                                                 

 تَ در: ْ  ول ج،وتَن ر  َط:ف َ كاُّ،كَا وكََ كََت -1

 حخ جحمحجخ مج حج يث چ: ومنج قََج تعاىل،روح تََدر:غربة وعَْ ا  َت  كاَدَان وتََ ار:تََ رة -2

 .من تَغَار ما  ار:و ائرة تََ ر ،33-30،تآلو ان َ   َرة چمخ

 . م اُّ:مرمل -3

بعيتتتدة : اميتتتَّ تََعتتترو وُّتيتتتج متتترة بعتتتد لَتتترُ،:متتتن تَ نتتتاوُّ:ونَنتتت  و وتَوتتتَاح، تَتتت ئاُّ:تَعاووتتتاْ -4

 ."تنَهب "ووروُ"ون ن  "تَغَر،ووروُ
 .ما لَنذ وما رلعذ:مبعىن "ما َامذ"من تحل اوَّ،و   تَم ناح،و وروُ:ما  امذ - 5

 0/390 َدتحل يدحمي  تَدون  حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -*6

 3/393تَروض تة ف:تَو يْ  -   

 333هت وِ   ة تبن   ا  : َدتَو    ارون -   

 "303-303ص،شرح  وَتن  وان بن  ابذ تة  ار : َد تَرمحن تَربقَق  -   

 " ن تمل ا ر تمل كَرة  لور   َعَّ لبياْ مع كث  من تََ  ُ يف تةَ اظ و تَ رتيِ

 "جن   كي ا وَ  بدر رك ج "ت   فرا م  َر يف تجلا ْيَّ،ووروُ:تَور َّ،وتة َج:لروج،وتَنجاء:شد  -7

مبعتىن  :  نتا  تخل ترتء و"بك يََّ مبوا لو مْ تزرج "ما ت  ََْك من  دوة تََت  ،ووروُ مجع لْ َّ ،و َ:تجل   -8

 33تآلوتَّ   تَرة تَترمحن  چۆئ  ۈئ چ :ومنج قََج تعاىل ،وتَعرُّ جتعل تةَ ر ل َ ،تَوَ تء َوَت  تَدروح

 .ف  ُ تَنَن ةهنا من خمرج تَ   ،بين تخلزرج:لرت :بْ زرجو َ روتن ت ربان إىل تَوَت  من شدة تَر ،: قاََتو
 .تمل وع:ملن ِتو"م يعَّ تَعروق" اشي ج،ووروُ: ا دة تَعروق -9

 .ل  َ    اط"ب   ميعَّ "َ  تم ناح بن وج،ووروُ :َ  منعَّومبعىن شروف،:مالد -10

 .د تَ روف تَ اضل يف قَمج تَوي:تملوَ  -11
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َذغة      َْتتتت َْ ذ ت  مذْوتتتتنِه تَّنتتتتِد   ِمعذتتتتاِو   وذتتتت

  
    ِ َُْك ذتتتتتاِة ِبُكتتتتتَل لةْبتتتتتيذُّذ  ذتتتتتْْجذ 1ضذتتتتتْرُّذ ت

 

   
 . ن غ  تبن إ  ا " ْجِ":قََج:  ا تبن  قاْ

2وقاْ  وان لو ا: قاْ تبن إ  ا 
 

 "من تََتفر: "*

ِْ تَْفتتتتجِ -فة ذتتتتا  ذْ  ذتتتت   َْ ًَْمتتتتا -ِب ذتتتت  قة

  
ُِ 3وذِإْن كةُثتتتتتتتتتِروت وذُلْلِ عذتتتتتتتتتْذ تَزر ِ تتتتتتتتتَ

 

   
َِتتتتتتتَت لذْ ًعتتتتتتتا  ذْةْينذتتتتتتتا    َ َةت مذتتتتتتتا لة  إ

  
 ُِ 4كة ةا ذتتتتتتتتتتتتتتتتا  ذتتتتتتتتتتتتتتتتدرِ ْ  رذُّّ رذء و

 

   
َذتَِ    َْعذ َْ ذ بذتتتتتتتْدر  ِبتتتتتتتا َْ ذا وذتتتتتتت   ذتتتتتتت ذ

  
ُِ َِْ ِ تتتتتتتَ 5ِ تتتتتتترذتً ا مذتتتتتتتا ِت ذْعِ تتتتتتتِعنذا ت

 

   
َذَّ  ِفتتتت  تَن تتتتاِا لةْ كةتتتت   فةْةتتتتْ  تذتتتترذ ِ ْ تتتت

  
  ُ َِ ذتتتتتتتْذ كةِ تتتتتتتَ َة َةت  6َِ ذتتتتتتتْن  ذتتتتتتتا ذْوت إ

 

   
َذك ْْنذتتتتتتتتتتتتا وذُقْْنذتتتتتتتتتتتتا  َةِكّنتتتتتتتتتتتا تذ  وذ

  
 ُِ َُِْنذتتتتتتتتتتتا تَورتتتتتتتتتتتِيَ 7مذآِ ِر ذتتتتتتتتتتتا وذمذْع

 

   
َِينذتتتتتتتاِ ْ  َْ ذا    َة  ِب ذتتتتتتتا َة  تتتتتتتا  ذتتتتتتت ذ

  
   ُِ َُتتتتتتتتَ  وذ ذْ تتتتتتتتِن ِ  ذتتتتتتتتابذَّ  وذِ تتتتتتتتِ  ُل

   
8قاْ  وان بن  ابذو

 "من تَكامل:"لو ا  و جَ بين مجح ومن لصيِ من   *

                                                 

  تروع :تةَت  :ل "تةَت   تْجان وتََ تاء َيتان    ":تملثل تَ   وَعع تَ ربَّ بو َََّ،ومنج تملاض  تَويف:تَوْجِ-1

 . ْ ِ:تَ جعان،ووَاْ:تجملْ ،وتَك اة:تَند و و  بع ء، وتََ اء،و  ل
 .0/393حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -* 2

 3/393تَروض تة ف:تَو يْ  -  

 333هت وِ   ة تبن   ا  : َدتَو    ارون- 

 .مجع م ف وم ف تجليْ لما  تَعدو إَت م   إَيج يف  َل َكثرتج:تَز َُ -3

 . ل ار   و رض   ضد  :لَ ِ  ْيج تَناا -4

تملتَْ  و تَ     تف  مجتع :تحل َُوت تع نا وتنتاْ متن  زا نتا،     :ت ع تعنا ول نَّ تَرماح لو    تَرماح،:تَعَتيل -5

 .وتهل ح

يف تةصتل تَناقتَّ تَتيت وَرهبتا تَ  تل يف تََقتذ تَت   َ        :ك َُولوقع بج و زمج، إَت : ك  ونك   كاوَّ باَعدّو -6

 .ََ ذ تحلرُّ ك افا؛إَت  تمذ:وَكن ا ت  ع ْ َْ رُّ تَدتئ َّ وَاْ،ت     فيج تَ رتُّ

               :كََْ م   

 ث اهلتتتتتاف عتتتتتركك   تتتتترح تَر تتتتت  ب 

 

ِْ فِ ْ تتتتتتتِر ِ     وتَْْتتتتتتتح ك تتتتتتتافا مث ِتْنتتتتتتت 

   

  0003، تََعَّ تةوىلتدقيق و رت َّ حم د فَم  محزة،مك ََّ تآل تُّ ، تََا رةشرح تملعَْاْ تَوَع،:تَزومين :ونظر

 .33ص
حنن شجعان لبعاْ فكل ما    تد  بتج متن َ تاْ تَ ترُ،وكل مكتان  ْجتُّ إَيتج وقتذ تَ تدة  تَ            :معىن تََيذ - 7

 .تَويف

 0/390حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:  ا تبن  -*8

 3/398تَروض تة ف:تَو يْ  -   

 333-333هت وِ   ة تبن   ا :تَو    ارون  َد -   
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َذِة لذتتتتّدِ ْ  َْ  لذ ذ ذتتتتْذ بذِنتتتتَ ِل ذتتتتح  ِبِ تتتت

  
َِيل    َذكْفتتتتتتتتتتتل  ِبتتتتتتتتتتتت ة َِيلة ِم 1إن  تَتتتتتتتتتتت  

 

   
َذة    َذتتتتتْدر   ذْنتتتتت  ُقِ ْةتتتتتْذ بذِنتتتتتَ ِل ذتتتتتح  ِب

  
َِيل   ََُت  ذتتتتتتتتْعًيا ِبُكتتتتتتتتَل  ذتتتتتتتت َة 2وذتذ ذتتتتتتتتا

 

   
َِْك ذتتتتتاُّذ وذكةتتتتت  ِبَت ِبِ  ذّ تتتتتد   لذ ذتتتتتِدوت ت

  
  ْ  وذتةَْفتتتتتتِج ِوْظِ تتتتتتتِر ِ وتتتتتتنذ ُكتتتتتتتَل رذِ تتتتتتتَ

   
َِزذْو ذتتتتتَّة وذتْبنذتتتتتِج َةتتتتتِج لةبذتتتتتا  ُِ َْ  َةعذتتتتتنذ ت

 

َِيتتتتتتتل   َِتتتتتتتدذْوِن وذصذتتتتتتتاِ دذ ْبتتتتتتتنذ  ذ َْ ذا  وذت

   

َْ ذاِرِ  َِيدذةة ْبِن ت   "من تَعَول" * 4:ِف  وَ  بدر و و كر قةْععذ ِرْلِِْج 3ِشْعِر  ذ

ْة تْبِن إْ  ذا ذ  ِذ ِف  : قةا َِْ  بذْدر، وذِف  قةْعِع ِرْلِِْج  ذْينذ ُلِصي ِِ ِف  وذ َِْ ع ِْ َْ ذاِرِ  ْبِن ت َذْيدذُة ْبِن ت ْة ِ  وذقةا

َذ وذ ذْ زذُة وذ ذِّْ  ِ  ذ بذارذِموت  ذِدّوِ ْ  ، قة َذارذمذِتِج ِ  ِْْ  ِباَّ ْعِر ِوْنِكِر ذا ِم َِْع ْة تْبِن ِ  ذا   ، وذبذْعُِّ لةْ ِل ت ا

َذْيدذة   َِِع

َُُْْن  ذن تتتتتا لةْ تتتتتلة مذكفتتتتتَّة وذْقعذتتتتتَّ      ذتتتتت ذ

  
َةتحذ  ذاِئًيتتتتا    َة ذتتتتا مذتتتتْن كةتتتتانة  ذتتتتْن  ِر  5وذِ تتتت

 

   
َذَّة بذْعتتتتتتدذ ِ  َفتتتتتت  وذشذتتتتتتْي َْ وذ َذتتتتتتَّة إ  ِبِعْ 

  
َذتتتتَّ     6رذتِضتتتتًياوذمذتتتتا كةتتتتانة ِفي ذتتتتا ِبْكتتتتِر ِ ْ 

 

   
َْعةِعتتتتَت ِرْلِْتتتت  فةتتتتُِ    ِمْوتتتتِْ       فةتتتتُِْن تذ

  
 ُلرذل تتتتت  ِب ذتتتتتا  ذْيً تتتتتا ِمتتتتتْن تَْفتتتتتِج  ذتِ ًيتتتتتا

   

                                                 
 .تحلظ وتََ ذ َ َذ  ْ  ول  ا،وتجلد  َ:مج ذ -1
 .َ ْ بع    بع ا ومل ون ر ل د   صا َج:ختاَََتوق رت وغََّْ،: نَة - 2
 : تحلار  َيدة بن  -3

وكىن لبا تحلار ، . بن تحلار  بن تملعِْ بن  َد مناُ بن ق   تََرش  تملعْيب،تِ َيدة، ب   تَع ، وف ح تََاء

بع ر  وكان ل ن من ر َْ تهلل . ولمج ول  لََوج   يَّْ بنذ َزت   بن تحلَور  تَثَ  . لبَ معاووَّ: وقيل

وكان َعَيدة قدر ومزنََّ كَ ة  ند ر َْ .  تر تةرق  بن ليب تةرق   ن ، وكان إ  مج قَل  ََْ ر َْ تهلل 

مث َرج   ََّ وشيََّ تبنا ربيعَّ وتَََيد بن : و  د نا وَ    ن تبن إ  ا  قاْ:مث ش د  َيدة بدرت   قاْ تهلل 

ما : قاََت. تة  ار ر ط من: ممن ل   ؟ قاََت:   ََّ، فد َت إىل تَربتم، ف رج إَي   ف يَّ من تة  ار    َّ، فَاََت

ق  وا محزة، ق  وا : " فَاْ ر َْ . وا حم د، لَرج إَينا لك اء ا من قَمنا: مث  ا ُ منا و  . َنا إَيك   الَّ

 :وقيل. ، فَارم  َيدة   ََّ، فاَ ْ ا ضرب  ، ك مها ل َذ صا َج"  ْ ، ق  وا  َيدة 

 .ون تََلجو كان   ر     ق ل    ا  و     نَّ، وكان مربَ ا    

 :تَرب،تبن  َد4/493بْ ظ  َيد"تِصابَّ:،تبن  جر745-3/745ل د تَغابَّ: تبن تة  :تنظر ترمج ج يف

 35-3/35تَعََاْ تَكربُ :،تبن  عد445-444 تَ  يعاُّ

 393 -0/390حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق    ة تَنيب -*4 

  3/398تَروض تة ف:تَو يْ  -    

  3/333تََدتوَّ و تَن اوَّ:تبن كث  -    

 333هت وِ   ة تبن   ا :تَو    ارون  َد -    

 مل تر      تملَعَ َّ يف شرح تَدوَتن َْربقَق  -    
 .وو يَظ:و ِ -5

-
 . ََّ تََكر  تبن:  ََّ بكر 6
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َِْْ ذتتتتذْ   ْة تَ   ذاِ يتتتتِل ُل َِْ تتتتَِر لةْمثةتتتتا  مذتتتتعذ ت

  
ًَِيتتتتا   َِْعْْيذتتتتا َِ ذتتتْن كةتتتتانة  ذا َْجذن تتتتَِّ ت 1مذتتتعذ ت

 

   
َذ ِ      وذِبْعتتتتتِذ ِب ذتتتتتا  ذْيً تتتتتا تذعذّرْقتتتتتِذ صذتتتتتْ 

  
َُّْة ذتِ يذتتتتتا    ِْ ت َةتتتتتْد 2وذ ذاَةْجِ تتتتتِج  ذ  تتتتت  فة

 

   
 فةتتتتتُّةْكرذمذِن  تَتتتتتّرْ  ذِن ِمتتتتتْن فةْ تتتتتِل مذّنتتتتتجِ  

  
َِْ وذتتتتاِووذا ثتتتتِب ُِْ تتتتْةاِ  غةعفتتتت  ت َْ  َُّْ ِمتتتتنذ ت

   
  ْ  َُِ َةتتتتتتّ  ِق ذتتتتتتا  وذمذتتتتتتا كةتتتتتتانة مذْكِروً تتتتتتا إ

  
َُّْةْك ةتتتاْء مذتتتْن كةتتتانة  ذتِ ًيتتتا      غةتتتدذتةة  ذ ذتتتا ت

   
َذتْء ذا    َِتتتتتّ   ذتتتتت َْ  ذتتتتتاََُت تَّن َْتتتتتِن إ َةتتتتتْ  وذ  وذ

  
َِْ نذاِ وذتتتتتتا   ةْةا ةِ نذتتتتتتا  ذّ تتتتتت   ذ ذتتتتتتْر ذا ت

   
َةنذتتتتتتتا َْ َُُّْْ تتتتتتتِد تذْ ِعتتتتتتتِر ِبا َِينذتتتتتتتاِ ْ  كةا  َة

  
َةاِتتتتُل ِفتتت  تَتتتر ْ  ذِن مذتتتْن كةتتتانة  ذاِصتتتيذا     ِ 

   
َةاِمنذتتتتتا      فة ذتتتتتا بذِر ذتتتتتْذ لةْقتتتتتدذتِمنذا ِمتتتتتْن مذ

  
َْ ذنذاِئيذتتتتتتا ةْةا ةِ نذتتتتتتا  ذ  تتتتتت 3  لةِموتتتتتتِروت ت

 

   

ْة تْبِن ِ  ذا   َةعذِْ ذ لةّ   لة ذّق ِمْن:قةا َْ ذ  َْيذ ِ   ذ ةت ت َِ َْ لةْ رذحذ لةِبَ  ةا َة ْة لةمذا وذتةَْ ِج  َِيدذةة قةا َذْذ ِرْلُل  ذ ِج ِب ذا َةّ ا ُلِصي

ُْ ََُ ْة ِ  ذ وذ  * 4"من تَعَول:"قةا

   ُ َْتتتتزذ  ِم ذ  تتتتًدت كةتتتت ةْبِ ْ  وذبذْيتتتتِذ تَْفتتتتِج  ِ 

  
َة  تتتتتتتتا ِ عةتتتتتتتتاِ ْن ِ و ذتتتتتتتتِج وذِ نذاِضتتتتتتتتلِ   5وذ

 

   
َةتتتتتتتجِ  َْ  وذِ ْوتتتتتتتِِْ ِج  ذ  تتتتتتت  ِ  ذتتتتتتتر حذ  ذ

  
َْ ذْةاِئتتتتتتتتلِ   وذِ تتتتتتتتْ  ذل  ذتتتتتتتتْن لةْبنذاِئنذتتتتتتتتا وذت

   

َِيدذةة 6شعر كعِ بن ماَك  "من تَعَول"* 7:يف ِر ةاءه ه ذ

ْة تْبِن إْ  ذا ذ َْ ذا:قةا َِيدذة ْبِن ت َْ ذ بذْدر فةْةّ ا  ذْةكذ  ذ َُّْةْ  ذاِرّ  .ِرِ  ِمْن ِم ذاُِّ ِرْلِِْج وذ ِِ ْبِن مذاَِك   ْة كةْع قةا

َِْكيِج   :وذ

َْ ذِْتتتتتت    َةتتتتتتا تذ  لةوذتتتتتتا  ذتتتتتتْيِن ِلتتتتتتَِ   وذ

  
َةتتتتتتتتا تذْنتتتتتتتتِزِر  َ تتتتتتتتا وذ 8ِبتتتتتتتتدذْمِعك  ذ

 

   
  

                                                 
 .َِأ  هباوعَ  إىل تحلَر تَع ،وتملعىن  "لَْ ذ "تَ    يف تمل َنَّ تَ نع،و تَ َر:تَ  ا يل - 1
 من تملعرفَّ "تعرفذ"مزلذ،ووروُ:تعرقذ -2
لرت  تملناوا، فْ  وعل تهل زة تَيت    يف تةصل منَََّْ  ن تَياء تةوىل،و امل مع ل تَت   معامْتَّ صت يح    :تملنائيا - 3

 .ص ائف:يف مجع ص ي َّ تملنائ  ك ا تََْ:تَ  ،فَاْ
4

 وتتَتن ليب  اَتتِ بتتن  َتتد تملعِْ،من تتَرتْ  تر و مك َتتَّ تهلتت ْ َْعَا تتَّ    :تَ تتي  حم تتد  وتتن آْ وا تت   -*

 .393ص ،  0000اَعَعَّ تةوىل ،ََنا ،وتَن ر
 .َ رَ ِ :ل  َ  َزُ،وتملعىن: َزُ -5

 098،ص ََذ ترمج ج - 6 
7

 0/393حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -*

 3/399تَروض تة ف:يْ تَو  -   

 333هت وِ   ة تبن   ا :تَو    ارون  َد -   

 338ص  وَتن كعِ بن ماَك تة  ار : ام  مك  تَعاين -   
 .تَْْ ،ورود لكثر   معك وَ تَْْ :تزنر  - 8
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  ذْةتتتتتتتتت   ذتتتتتتتتتّيد   ذتتتتتتتتتد  ذا ِ ُْْكتتتتتتتتتجِ  

  
َِْعْنِ تتتتتتتتترِ    َْ ذ ذتتتتتتتتتاِ ِد وذت 1كةتتتتتتتتتِرِ  ت

 

   
َةتتتتتتد ِ  شذتتتتتتاِك  تَو تتتتتتْةاحِ  لذتتتتتتِر ءه   َِْ  ت

  
َْ ذْكوهتتتتتتترِ   ِِ ت 2كةتتتتتتتِرِ  تَثفنذتتتتتتتا  ةي تتتتتتت

 

   
َةتتتتتتتا  ذْرتذِجيتتتتتتتجِ   َِيتتتتتتتدذة لةْموذتتتتتتت  وذ   ذ

  
َةتتتتتتتتا ِمْنكةتتتتتتتترِ   ُ   ذرذت ذتتتتتتتتا وذ 3َِِعتتتتتتتتْر

 

   
َِ ذتتتتتا     َْ  وذقةتتتتتْد كةتتتتتانة وذْ  تتتتت  غةتتتتتدذتةة ت

  
َْ ذِر  َِْ ِْ ِبتتتتتتتتتا َْجذتتتتتتتتتْي 4ِْ  ذاِميذتتتتتتتتتَّة ت

 

   
*بدروقاْ كعِ بن ماَك لو ا يف 

 "من تَعَول:"5

َةتتتا  ذتتتْل لْةتْذتتت  غةو تتتانة ِفتتت   ذتتتُّ ِه  ذتِر تتتا      لة

  
َذتتتتتتِر شذتتتتتت ءع بتتتتتتاة ِمَِر  ذهْيِ  ذتتتتتتا    َْ  وذلةْْْ

   
 بِهتتتتُّْةْن قةتتتتْد رذمذ ْْنتتتتا  ذتتتتْن قةهوتتتت    ع ْذتتتتدتةوة   

  
َُ ذتتتتتتتا وذ ذِْيِ  ذتتتتتتتا   6مذعذتتتتتتتد  مذعتتتتتتتا  ِل ْ ا

 

   
َةتتتتْ   ْذتتتترِج     َذتتتتْد ذا تَْْفتتتتجذ   غةيْْتتتترِ َُِّْة  تتتتا  ذ

  
َْ لةتذا ذتتتتتتا مذِ يِ  ذتتتتتتا  7رذلذتتتتتتاْء تجِلنذتتتتتتاِن ِإ

 

   
َِْمتتتتتتِج ِإْرُ  ِ تتتتتتز ة  َةتتتتتتِج ِفتتتتتت  قة َِتتتتتت      ذ

  
8وذلةْ تتتتتترذتِ  ِصتتتتتتْد    ذتتتتتت فبذْ  ذا لةِروِم ذتتتتتتا 

 

   
َةْينذتتتتتتا كةُّة  نذتتتتتتا    َْ ذ  فةوذتتتتتتاِروت وذِ تتتتتتْر ذا فةا

  
َةتتتتتتاءع َ ِورذل تتتتتت  كةِْيِ  ذتتتتتتا    َِ 9ُلِ تتتتتتَِ  

 

   
َذُ ِفتتتت  مذكةر  ذتتتتا    ضذتتتترذْبنذاِ    ذ    ذتتتت   ذتتتت

  
َُتتتتت ذ    ذِظيِ  ذتتتتتا   َْءع ِمتتتتتْن   َِ ذْن ذهتتتتتر  ذتتتتت

   
َذتِر      َِتتتتتيُّ  صذتتتتت َْت وذ ِ  ْْتتتتتناِ ْ  ِب َفتتتتت َذ  فة

  
َذتءي  ذْةْينذتتتتتتا ِ ُْْ  ذتتتتتتا وذصذتتتتتتِ يِ  ذا 10 ذتتتتتت

 

   
 

  

                                                 
 .تةصل: دمنا،وتَعن ر: د ا -1
َتتاْ متتن  :و يِ مكوتتر،شتترمتتا و  تتد  بتتج  تتن تَ تت أ متتن َتت  لو    :تَثناو تتا  تَوتت ح، :شتتاك  تَوتت ح  -2

 َ  يِ تملَو ،وََك كناوَّ  ن ل ج َ و كْ  إَ  ن َت  لو  :ل  ل ج  يِ تَنك َّ ك ا تََْ " يِ تملك ر"تَعيِ،ووروُ

 .كناوَّ  ن  ون خمرب 
 .ق د ا و زْ بنا: رت ا -3
 و َ تََعع تَويف تََا ع من تََ ر:وتملَ ر آَر   تَ ون حي َهن ،: اميَّ تجليْ -4

 393-393حمي  تَدون  َد تحل يد:حتَيق  تَنيب   ة:  ا تبن  -5*

 3/000تَروض تة ف:تَو يْ  -     

 330-3/333تََدتوَّ وتَن اوَّ :تبن كث  -     

 333هت وِ   ة تبن   ا  :تَو    ارون  َد -     

 008ص  وَتن كعِ بن ماَك تة  ار : ام  مك  تَعاين -     
3
تََاُ ولصتل وم تج فعتَْ     فعْ  تةوْ ل ج مكوَر؛قَا،وحي  ل لن وكَن مبعىن تََا  حي  ل لن وكَن مجع :قو  -

 .وىل تَثاين ل ج م  َح تََاُ و وم ج فعيل
7
 .ض ن هل  تجلنَّ باجل ا   تَز ي   َ تَ امن،ةن تَنيب:م ي  ا -

 .مَّ ب  ح تهل زة لو ض  اوتةصَْ،وت د ا لر:وتةرو  لَْ   ا،:  ب  ا -8

-
9
 .تجلروح:تَكْي :كْي  ا 

 .من كان من ص ي   : يَُ قَت ع،و ص ي  ا: بيُّ صَتر  -10



 ما قيل من شعر يف غزوة بدر

 
 

333 

 

1وقاْ كعِ بن ماَك لو ا
 "من تََتفر:"* 

َُتتتتتت ْذ    ع   َةعذْ تتتتتتِر لبيُك تتتتتتا وتتتتتتا تْبنذتتتتتتْ  

  
َةتتتتتتتدذْوُكْ  وتْ ِ  تتتتتتتاءه     َ 2 ْتتتتتتت  مذْ تتتتتتت

 

   
َذتتتتتتتتْدر   ملتتتتتتتتا  امذتتتتتتتتْذ فةَتِرِ تتتتتتتتُكْ  ِب

  
َذِروت ِبتتتتتتتِج ِ ْنتتتتتتتدذ تَََْتتتتتتتاءه 3وَ صذتتتتتتت

 

   
 وذرذْ  تتتتتتتتتتتاِ  ِبِنتتتتتتتتتتتَِر تهلله وذْجُْتتتتتتتتتتتَ

  
ْْ ذتتتتتتتاءه  ذن تتتتتتتا وتَغعةتتتتتتتاءه  ِ لذتتتتتتت  تَظْف

   
َْتتتتتتتتتتِدِمنا بتتتتتتتتتتُّةْمر   ُْ تهلله ِو  ر تتتتتتتتتتَ

  
َة ذتتتتتتتاءههِمتتتتتتتنذ لةمتتتتتتتِر تهلله ُلْ ِكتتتتتتت ذ  َْ  ِبا

   
َذتتتتتتتْدر   ْْ فَتِرِ تتتتتتتُكْ  ِب  فة تتتتتتتا غةِ تتتتتتترذ

  
 ومتتتتتتتا رذلذِعتتتتتتتَت إَتتتتتتتيُكْ  باَو تتتتتتتَتءه  

   
  ِْ  فتتتتت  تذْعجذتتتتتْل  لبتتتتتا ِ تتتتتْ يانة وتْرُقتتتتت

  
4ِليتتتتتتتا ذ تهلله تْعْتتتتتتتِع ِمتتتتتتتْن كةتتتتتتتدتءه 

 

   
َُتتتتتتتتْدِا في تتتتتتتتا    ِبنذْ تتتتتتتتِر تهلله ِروِح تَ

  
ِذ تملتتتتتتتت ءه ْ  فةيتتتتتتتتا ِ يتتتتتتتت 5وميكتتتتتتتتا

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 393-0/393حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -*1

 3/000تَروض تة ف:تَو يْ  -    

 3/330تََدتوَّ وتَن اوَّ :تبن كث  -    

 333هت وِ   ة تبن   ا  :تَو    ارون  َد -    

 333  ص وَتن كعِ بن ماَك تة  ار:مك  تَعاين  ام  -    

 .تِ جاُّ:تَ   اءوتَكرب،:تَز َ -2
 .منعذ   و ا و  تفعذ  ن ا: امذ -3

  .مكان مبكَّ:كدتء -4

  .  تملب وَكن لشَع َْ رورة تَ عروَّتلر: ءتمل -5
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*من قروْ وَ  بدر ووَك  لص اُّ تََْيِ  ادح ر َْ تهلل 1 اَِ بن ليب  اَِ شعر 
من :"2

 "تَعَول

ًَا  َةلْْ ْْ  ذْمعذ ذتتتتتتا  ذتتتتتتْك  ِإنْف  ذْيِنتتتتتت  لةْ  ةتتتتتتدذ

  
َذتتتا      ِ  وذمذتتتا ِإْن تذتتترذُ كةْع َْذَكتتت   ذْةتتت  كةْعتتت  تذ 

   
ََُت َة  لَ إنْف كةْعَتتتتتتا  ِفتتتتتت  تحُلتتتتتتِروُِّ تذ ذتتتتتتا

  
َذتتتتتا    َةْ  َةت تَتتتتتد  ْهر وذتْل ذرذِ تتتتتَت  3وذلةْر ذتِ تتتتتِ  

 

   
َةتتتتتتْن ِوعذتتتتتتد ت َِغذي تتتتتتَّ     َذت ذ  َذتتتتتت  ِ  ذتتتتتتا لة

  
َذا     َةتتتتتْن ِوْوتتتتت ذا ذ لذاِرِ  ذتتتتتا غةْ تتتتت 4ِتعذتتتتتدر وذ

 

   
َْفة      َْتتتتتدذ شذتتتتتْ    وذ ذتتتتت َذْونذتتتتتا  ذ َذ  فةيذتتتتتا لة

  
َْعذُثتتتتتَت بذْينذنذتتتتتا  ذْربذتتتتتا     َةُك ذتتتتتا َ تذ  ِفتتتتتدذت  

   
َْ ةتتتتتتَّ   وذَ  َِِ َت ِمتتتتتتن  بذْعتتتتتتد  ِو   وذُل  ِتْ تتتتتت

  
َذتتتتتا    لة ذاِ وتتتتتية ِفي ذتتتتتا ُكْ ُكتتتتتْ  وذْ تتتتت ذِك  تَن ْك

   
َةتتتْ  تذْعْةِ تتتَت مذتتتا كةتتتانة ِفتتت   ذتتتْرُِّ  ذتِ تتت      لة

  
َذا َْ مذتتتتتْب تَ  تتتتتْع ِْ لةِبتتتتت  وذْكِوتتتتتَ ذ ِإ 5وذلذتتتتتْي

 

   
َفْتتتتتِج َ شذتتتتتْ ْء غةْيتتتتتِر     ََْ ِ فةتتتتتاِح ت  فةْةتتتتت

  
َةُكتتتتتتْ  ِ تتتتتتْربذا   َذْ ِ ْ  َ تذْ نذِعتتتتتتَنة  6ْةْصتتتتتت

 

   
ْ   ذِظي ذتتتتَّ       فة ذتتتتا ِإْن لذنذْينذتتتتا ِفتتتت  ُقتتتترذو 

  
َذْيتتتترذمذْن وذِ تتتت ْء تَِ ْربذتتتتا   َذُ لةْن  ذِ ينذتتتتا   ِ تتتت

   
ِْ ِمتتتتتترذم إ    َذتتتتتتا َةتتتتتتَّ  ِفتتتتتت  تَن اِئ َذتتتتتتا ِ   لة

  
َةْربذتتتتتتتا  7كةِراتتتتتتتا   ةنذتتتتتتتاِ  َ بذِ تتتتتتتي   وذَ 

 

   
 تَعذتتتتتاُفَنة وذْغِ تتتتتَنة بذابذتتتتتجِ  ِوِعيتتتتتِف ِبتتتتتِج

  
َةتتتتتا صذتتتتتْربذا   َة  ذتتتتتِزورت  وذ 8وذِ مر تتتتتَنة بذْ تتتتترت  

 

   

                                                 

 : اَِ بن لىب  اَِ -1 

 ْك  اَِ م رك ا بعد غزوة بدر، وقيل إ ج َ ِ فْ  ورلع، ومل وتدر َتج مَضتع وَ َترب، و تَ      ، اَِ بن لىب  اَِ 

ل د تَ ون تا َت يف تةرض، وكان حمًَا َر َْ تهلل ، وَج فيج مدتئح، وكان َترج إىل بتدر كرً تا، ولترْ بينتج وبت        

لن  َتك  مع حم تد،   -َرل   معنا وإن -وتهلل وا بىن  اش  ََد  رفنا: قروْ    َرلَت إىل بدر حماورة فَاََت

 .فرلع  اَِ إىل مكَّ مع من رلع، وقاْ شعًرت وق يدة  ناء  ْ  تَنيب وبك  في ا لص اُّ قْيِ بدر 

ْ  -رض  تهلل  نتج   - ْ  بن ليب  اَِ :  ْ  حم د حم د تَ  يب: تنظر ترمج ج يف ،تَعَعتَّ   تر تملعرفتَّ ب و

 . 1/39 ،5007 تةوىل

 .مل ل ثر َج  ْ  ترمجَّ يف معظ  ك ِ تَ رتل  وتَعََاْ وتَو  :غَّْ َم

 393-0/393حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -*2

 .3/003تَروض تة ف:تَو يْ  -    

 3/333تََدتوَّ وتَن اوَّ:تبن كث  -    

 333-333هت وِ   ة تبن   ا :تَو    ارون  َد -    

 .تك وََت:مبعىن ل ْك  ،وتل ر َت:لر ت    -3

 . َ تَ       َغ  لبيج:َن وكْف وَن جي   م ََّ،وتَْغيَّ :َن وو ا  -4
 

 .تَعروق ب  لَْ :عِمن مَْح تحلَ َّ،وتَ  :لبَ وكوَ  -3

 .تَن  :تَََ  ووَاْ:تَورُّ -6

 ل  فا د:وب تء،َوان َرُّ فيج  دة  :َربا من قَهل وتَرلل تَكر  تَ   وناْ تَناا من ماَج و  عج،:تملرمإ-7

َذ متتا  نتتدح،:تَعتتافَن -8 وتت  ََن :ومعنتتا  "و وبتتَن":ووتتروُ وَ تتدون،:و متتَنو مجتتع  تتاُ و تتَ متتن وعْتتِ   تت

 تََْيل من تملاء لو ا منَععا و َ:صرباو َ تملَل يف تَععاء،،وو عاء مزنور ل  قْيل ،من تَزنر:تَزنورووورلعَن،
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َة تذْن ة تتتتتتكر  ذْ وهتتتتتت   ذِزونذتتتتتتَّ     َذتَْفتتتتتتِج   فة

  
1تذ ذْْ ذتتتتُل  ذ  تتتت  تذْ تتتتدذُقَت تخلةتتتتْزرذِج تَ ذتتتتْربذا 

 

   

3بعد غزوة بدر ور   لبا ل ل 2وقاْ ضرتر بن تخلعاُّ تَ  ر 
 "من تَعَول":* 

َةتتتتْ  تذتتتتنذ ْ   َلْة  مذتتتتْن َِعذتتتتْين  بذاتذتتتتِذ تَْفْيتتتتلة 

  
َذت   متتتتعذ تَُظْةتتتتْ  ِِ  ذْج تتتتا  ِفتتتت   ذتتتت  ِترذتِقتتتت

   
   ُ  كْةتتتتُّةنف قةتتتت ةُ ِفي ذتتتتا وَةتتتتْي ذ ِب ذتتتتا قةتتتت ة

  
َْتتتترذة  ِمتتتتْن لذاِئتتتتِل تَتتتتد ْمِع تذْنوذتتتتِج ْ   َذُ  ذ 4ِ تتتت

 

   
َذْيتتتتتتترذ  ذتتتتتتتِدو  ذا   َذَْتتتتتتتْن قةرذْو تتتتتتتا  لةنف   فْة

  
5مذتتتتتْن وذْ ِ تتتتت  ِبوذتتتتتا    ذْةتتتتت  قةتتتتتدذ وذلْكتتتتترذ ذ 

 

   
َْصذتتتتاْء رذْ ِن ذتتتتا    َذ َْ ذ بذتتتتْدر رذْ نذ  َذُ وذتتتت   ةتتتت

  
6كةتتتتتِرِ  تملةوذتتتتتاِ   غةْيتتتتتِر وذْغتتتتتد  وذَ بذتتتتترذ ْ    

 

   
َْتتتتتترذة     َةْيتتتتتتِذ َ تذْن ةتتتتتتِك  ذْيِنتتتتتت  ِبعذ  فةآ

  
َِتتتتك  بذْعتتتتدذ تَتتتتر ِئي   لةِبتتتت  تحلةكةتتتت ْ       ذْةتتتت   ذا

   
َِتتتتك  لةْشتتتتجذ   ِ  ذْةتتتت   ذا َِتتتت  َُتتتت ذ   ْبتتتتنذ غةا

  
َْ ذ بذتتتتتْدر  فةْةتتتتتْ  وذتتتتتِر ْ      7لةتذْ تتتتتِج تملةنذاوذتتتتتا وذتتتتت

 

   
 تذتتتترذُ ِكوذتتتترذ تخلةِعتتتت   ِفتتتت   ذْ تتتتِر ِمْ تتتتِر ِ 

  
َِتتتتت ة    َةْ ِ تتتتتِج بذْينذ ذتتتتتا  8َةتتتتتدذُ بذتتتتتاِئن  ِمتتتتتْن 

 

   
َةْيتتتتي   ذتتتتاِكن  بذْعتتتتنذ ِبي ذتتتتَّ     وذمذتتتتا كةتتتتانة 

  
َذْع ذتتتتاْء ِفتتتت  لةلذتتتت ْ    َةتتتتدذُ غةْةتتتتل   9وذْجتتتتِر  ِب

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .َ تو َر  ْ  فرتش ا:متْ ل -3
 .093،ص ََذ ترمج ج - 2

 399-0/393حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -*3

 000.-3/003 تَروض تة ف:تَو يْ  -   

 333هت وِ   ة تبن   ا :تَو    ارون  َد -   

 83-83، ص وَتن ضرتر بن تخلعاُّ تَ  ر :فارو  ت ْي  -   

ِّ:،وتنوج ما و ج ع يف تَع  من و   لامد:تََ ُ -4  .تن 

 .كر  و    :من  د  تَكف¨ دو ا -5

 َ كر   ند ،خبيل :بر وتَغائرة،و تََرر تََعيدة تََعر،:تخلَصاءو لقا ،: َُ -6

 مل وربح :مل ور ،وو    َغَّ ر ورَّ ول ون من ا شج     يا تحلزن،:لشج  من تَ جَ -7

 َ َصاعِع تَْ   ق و َ ،تخل  ،من تخل   و َ تََعع بور َّو تَرماح،:تخلع  -8

وقتد   ،تةلت  ب ت  تجلتي  وف   تا    و تملاء تجلار  يف لصَْ تَ جر،:تَغْل و تنوِ إَيج تة َ ، مَضع:بعن بي َّ -9

 .لمجَّ:توكن تَ جر تَكثيف تملْ ف،وت د ا
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َةنذتتتتتا   ِبتتتتتُّةلرذلة ِمنتتتتتِج  تتتتت ذ تذ  ذِْتتتتتِف تَ

  
َِ ذ ْ    َة اِق تتتتتَِّ تَتتتتت ِْه ِفتتتتت  تَ 1وذِتتتتتتْد ذ   ذتتتتتزذت

 

   
َِهِروت   ْة تمُلغتتتتت ذِة وذِتْصتتتتت  فةتتتتت ة تذْجزذِ تتتتتَت آ

  
2 ذْْةْيتتتتتِج وذمذتتتتتْن وذجتتتتتزذْح  ذْْةْيتتتتتِج فةْةتتتتتْ  ِوْْةتتتتت ْ   

 

   
َةُكتتتتت ْ  وذِلتتتتتّدوت فةتتتتتُِنف  ْذ مذكِرمذتتتتتَّ    تملةتتتتتَ

  
ِْ ِمتتتتتن  ذتتتتتدذ ْ  َِتتتتتِر تَعذتتتتتي  وذمتتتتتا بذعتتتتتدذِ  يف آ

   
َةُكتتتتت ْ  َذتتتتتَّ    وذقةتتتتتد ُقْتتتتتِذ ِإنف تَتتتتتروحذ  ةي 

  
َِتتتتت   فة ذتتتتت ْ     3وذِ تتتتتز  تملةَتتتتتاِ  غةتتتتت ذ شذتتتتتك  

 

   
 وبعُّ ل ل تَعْ  باَ عر ونكر ا َ رتر: قاْ تبن   ا 

  

                                                 

ِْلشتتجع،و ذ:للتترل-1 َِو تَوتتا ة تَكتترت  وت تتد ا ق َتتا ، :ق اق تتَّو ت زَتتَت،:ت تت  فعتتل لمتتر مبعتتىن  :زت مجتتع :  تَتت

 . تَ جاح:هب َّ
مل وُّْ ما وكَن  ََا يف ََمج،ووروُ ب ت ح تَت    ْت     :معنا ورح مَين َْ عَْ ،اوروُ مكوَر تَ    ْ  ل ج م :وْ  -2

 .ل ج مَين َْ ج َْ ف عنا  مل وْ ج ل د

  ٻ  ٻ ٻ  ٻ ٱ چ:وروتتد لهنتت  من تتَرون َوو قتتَة و منعَّ،م تتدتقا ََََتتج تعتتاىل:تَتتروح  يَتتَّ - 3

 33،تآلوَّتة  اْ َرة  چٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀڀ  پپ پ  پ
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2لَا  لبا ل ل وَك  1وقاْ تحلار  بن   ا : قاْ تبن إ  ا 
 "من تََتفر":*

َةْ تتتتفذ  ذْ وهتتتت  بذْعتتتتدذ  ذْ تتتتر و    َةتتتتا وذتتتتا   لة

  
3وذ ذتتتتتتْل ِوْغِنتتتتتت  تَّ ْةّ تتتتتتِف ِمتتتتتتْن فةِ يتتتتتتِل

 

   
َّتتتتتتتتتِر لةن   ذْ تتتتتتتتتًرت َِْ  ذ َِِرِ تتتتتتتتت  ت  ِوْ 

  
َِْ  ِفتتتتتت  لذْ تتتتتتر  ِمِ يتتتتتتلِ  َةتتتتتت َْ 4لةمذتتتتتتا ذ ت

 

   
َ تتتتتتا َةتحذ  ذ  ِِ َِتتتتتتْدًما ُكْنتتتتتتِذ لةْ وهتتتتتت  فة

  
َةتتتتتتّد ذ غةْيتتتتتتِر ِفيتتتتتتلِ    5وذلةْ تتتتتتذذ َِ ذتتتتتتا تذ

 

   
 وذُكْنتتتتتِذ ِبِنْع ذتتتتتَّ  مذتتتتتا ِ ْمتتتتتذذ  ذّيتتتتتا    

  
َْ ذوهتتتتتتتيِل َِْ ْ تتتتتتتذذ ِفتتتتتتت   ذرذِج ت َةتتتتتتتْد  6فة

 

   
َةتتتتتتتا لةرذت ِ     كةتتتتتتتُّةّ   ِ تتتتتتت ذ ُلْموهتتتتتتت  

  
َِوتتتتتتتلِ  َُو  ذتتتتتتتّ   ة َْتتتتتتتِد  َْعذ 7ضذتتتتتتتِعيِف ت

 

   
ًَْمتتتتتتا   َةت لةْموذتتتتتتْيِذ وذ   ذْةتتتتتت   ذْ تتتتتتر و إ

  
ُ  ِمتتتتتتتتْن   8تذتتتتتتتت ةك ِرِ  كةِْيتتتتتتتتلِ  وذ ةتتتتتتتتْر

 

   
غ  تبن   ن" ل ر يف: "وبعُّ ل ل تَعْ  باَ عر ونكر ا َْ ار  بن   ا  وقََج: قاْ تبن   ا 

 .إ  ا 

  

                                                 
 .090،ص ََذ ترمج ج -1

 300-0/399حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -*2

 3/000تَروض تة ف:تَو يْ  -  

 338-333هت وِ   ة تبن   ا :تَو    ارون  َد -  
 يف لكثر ف َْ تَك اُّ"ق يل"تَ   وكَن يف شق تَنَتة من تَ  ر،و و رُّ بج تملثل يف تََْفَّ،و وروُ باََاُ - 3

َذ، -4  تََد  تَ   تغ :تحمليلوتجل ر تََرر تَيت مل تع

 ل  فا د   من فائل تَرل :فيل -5

 مَ ن تَ ْ وتَغََّْ: رج تملويل -6

 تَعز  و تَرل :تَعَد -7
 ويف تََيذ إقَتء،تِ ياء وتَ عِ لصابج تَك ْ و َ:تَكْيل - 8
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 بن شعَُّ تَْيث  و َ شدت  بن تة َ  1وقاْ لبَ بكر بن تة َ :قاْ تبن إ  ا 
2

 "من تََتفر":*

 ِت ذّيتتتتتتتتت    ِباَّوتتتتتتتتتْةامذَِّ ُلّ  بذْكتتتتتتتتتر  

  
َِتتتت  َِْم   ِمتتتتْن   ذتتتتْةاِ ؟   وذ ذتتتتْل    بذْعتتتتدذ  قةتتتت

   
ِِ بذتتتتتتتْدر   ِِ قةِْيتتتتتتت َةِْيتتتتتتت َْ َةت ِبا  فة ذتتتتتتتا

  
َِْكتتتتتتترذتِ  ِْ وذتَّ تتتتتتتْرُِّ ت َةْينذتتتتتتتا َْ 3ِمتتتتتتتْن ت

 

   
ِِ   بذتتتتتتْدر   ِِ  قةِْيتتتتتت َةِْيتتتتتت َْ َةت   ِبا  وذمذتتتتتتا

  
4ِمتتتتتتتْن تَّ تتتتتتتيزذُ ِتكةْ تتتتتتتُل ِباَّوتتتتتتتنذا ِ   

 

   
َِّ  بذتتتتتْدر     َِّ   ةتتتتت َةتتتتتِك ِبتتتتتاَع   وذكةتتتتتْ  

  
َِْ وذتتتتتتتاِ ِمتتتتتتتْن  ِْ وذتَتتتتتتتّنعذِ  ت َْمذتتتتتتتا َْ ذ 5ت

 

   
َِّ  بذتتتتتْدر     َِّ   ةتتتتت َةتتتتتِك ِبتتتتتاَع   وذكةتتتتتْ  

  
ِْ وتَدرِ تتتتتتتِع تَِعظةتتتتتتتا ِ  6متتتتتتتنذ تَغذاوتتتتتتتا

 

   
َْكةتتتتتتِرِ  لةِبتتتتتت   ذِْتتتتتت ّ      وذلةْصتتتتتت ذاُِّ ت

  
َْكةِراذتتتتتتَِّ وذتَّنتتتتتتدذت ِ   َْكةتتتتتتُِّا ت َِتتتتتت  ت 7لة

 

   
َِيتتتتتتل    َْ رذلةْوتتتتتتذذ لةبذتتتتتتا  ذ َةتتتتتت  وذِإّ تتتتتتك 

  
8تَث ِنّيتتتتتتتتَِّ ِمتتتتتتتتْن  ذعذتتتتتتتتاِ وذلةْصتتتتتتتت ذاُّذ  

 

   
ْْتتتتتتذذ ِمتتتتتتتْن وذْلتتتتتتتد   ذْةتتتتتتتْيِ  ْ  َ ت َةظةِْ  إ

  
َْ ذتتتتتتترذت ِ     ِِ لذاِئْةتتتتتتتَِّ ت َْ 9كةتتتتتتتُُّّ  تَّوتتتتتتت

 

   
  

                                                 
 :بن تة َ  بكر لبَ -1

تمسج شدت  ،وقيل تة َ ، وقيل  َ شدت  بن تة َ ، ولما شعَُّ ف   لمج بات ا ، و َ تَت   وَتَْ فيتج لبتَ  ت يان       

 : بن  رُّ ملا  تفع  نج وَ  ل دت

 وَتتتتتتَ شتتتتتترذ جنتتتتتت ين ك يتتتتتتذ   تتتتتترة 

  

 َبتتتتتتتتن شتتتتتتتتعَُّ ومل لمحتتتتتتتتل تَنع تتتتتتتتاء  

   

مث ل ْ  :ف كر تةبياْ يف ر اء ق ْ  بدر من تمل رك  ،قاَك:ولبَ   َ من بين َيي بن بكر بن كنا َّ، و َ تَ   وََْ 

ور   ق ْ  بتدر  . ،ووقع يف تََ ار  لهنا كَْيَّ كنا يَّ: لمج شعَُّ َزت يَّ، وقاْ غ  :وقاْ تملرمباين. بن شعَُّ بعد

 .لن تبن شعَُّ تمل كَر كان ل ْ  مث ترتد وتهلل ل ْ :وقد َكر تبن   ا  يف موا تْ تَو ة . من تمل رك  باََْيِ

 .، و مل ل ثر َج  ْ  ترمجَّ يف ك ِ تَ رتل  و تَو  تةَر5/44ُتِصابَّ:تبن  جر:تنظر ترمج ج يف

 303-0/300حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -*2

 3/003تَروض تة ف:تَو يْ  -    

  3/338تََدتوَّ وتَن اوَّ:تبن كث  -    

 338 هت وِ   ة تبن   ا :تَو    ارون  َد -    
 .تَ اربَن:و   تجلاروَّ تملغنيَّ،وتَ رُّ:مجع قينَّ:تََرر،وتََيناْ:تََْيِ - 3

ز،و ىن هبتتا لصتت اهبا تَكتترت  تَتت ون وعتتدوهنا    يل تتان ت تتنع متتن َ تتِ تَ تت   :تَ تتيزةوبَدر، برتتر:تََْيتتِ -4

 .حل  غ ر تََع :متب،وتَونا :تكْلوَْناا،

ماشيَّ في ا  وكل تِبل:تِبل،وتَنع  من تََعع:مجع  َمَّ:تحلَماْو وتََرر باحلجارة، باَْنب تََناء  َُ:تَعَُ -5

 .إَت لر ْ ا تر   من غ  رتح :ل ا  إبْجمن يف تملرت  ، تملر ل:تملوا وإبل،

 .وت دهتا   يعَّ و   تَععيَّ :تَد ع -6

  .من تملنا مَّ:تَندت  -7

 .مَضع: عا  وفرلَّ ب  لَْ ،:تَثنيَّ -8

 . ي اء:لائَّْوتَناقَّ وقذ وضعج، وَد:تَوَِ -9
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ُذ  ذْ يذتتتتتتا  َْ ُْ َةوذتتتتتت َِّر ذتتتتتتا تَّرِ تتتتتتَ  ِو ذ

  
َةتتتتتتتتاء  لةْصتتتتتتتتدذتءع وذ ذتتتتتتتتاِ  ؟   َِ 1وذكةْيتتتتتتتتفذ 

 

   
 :ل  دين لبَ  َيدة تَن َ : قاْ تبن   ا 

ُْ ِبتتتتتتُّةْن  ذتتتتتتنذْ يذا   َِّر ذتتتتتتا تَّرِ تتتتتتَ  ِو ذ

  
 وذكةْيتتتتتتتتفذ  ذيذتتتتتتتتاُة لةْصتتتتتتتتدذتءع وذ ذتتتتتتتتا ِ   

   
                                                                                    .وكان قد ل ْ  مث ترتد:قاْ 

 ور   من لصيِ من قروْ وَ  بدر 2وقاْ لميَّ بن ليب تَ ْذ: قاْ تبن إ  ا و
3

 "جمزوء تَكامل":*

 بذكةيتتتتتتتتتتتذذ  ذْتتتتتتتتتتت  تَِكتتتتتتتتتتترت لةَ

  
َِتتتتتتتت  تملة ذتتتتتتتتاِ حْ   ِ  بذتتتتتتتتين تَِكتتتتتتتترتِ  لْةْو

   
                                                 

و    ائر تز   تَعرُّ ل ج خيرج من رلا تََ يل وو يح  َّ،مجع  ام:تهلا و ما و ََ  من تمليذ يف قرب ،:لصدتء -1

 ل ََين  ىت وَُّ  بثُّر  فيوكذ

 :وتيندو يف ََك وََْ َو تةصَع تَع  

 وتتتتا   تتتترو إن َ تتتتتدح شتتتت    و منَ تتتتيت

 

 ضتتتتتترْبك  يتتتتتتي تَتتتتتتَْ تهلامتتتتتتَُّ ت تتتتتتََين 

   

 

-
 :لميَّ بن ليب تَ ْذ 2

وقد صد قج تَنيب .مل ودركج تِ   :وقاْ. َكر  تبن تَوكن يف تَ  ابَّ لميَّ بن ليب تَ ْذ تَثَ   تَ ا ر تمل  َر، 

 ْول  لميَّ رقيَّ بنذ  َد مش  بن  َا  بن  َد مناُ،فْ َك ر   لميتَّ  .قد كا  لميَّ لن ووْ :يف بعُّ شعر ،وقا

عتَّ بتن  َتد مشت      بن ليب تَ ْذ ق ْ  بدر بَ يدتج تمل  َرة؛ة ج كان من رؤوا من ُقِ ل هبا   ََّ وشيََّ تبنا ربيت

تت َذ تَعرُّ  ْت  لن  :وكان لبَ تَ ْذ وتَد لميَّ شا رت،وك ت تبنج تََا   بن لميَّ ،وقاْ لبَ  َيدة. ومها تبنا َاَج

ْ :وقاْ تَزب  بن بكار.لميَّ لشعر  َيف كتان لميتَّ يف تجلا ْيتَّ  ظتر تَك تِ وقرل تا،وََ  تملوتَح        : د ين     قتا

َ د لوَ ب كر إبرت ي  وإمسا يل و تحلني يَّ،و ر   تخل ر،وجتنِ تةو ان،و  ع يف تَنَتَة ة تج قترل يف تَك تِ لن     وتع

 ود  فْ  ووْ  و تَ تَت   ر ت  ق ْت  بتدر باََ تيدة تَتيت         َيا وَعي باحلجام فرلا لن وكَن  َ،فْ ا ِبِعي تَنيب 

 : لوهلا

 متتتتتتتتتتتتتتاَت بَتتتتتتتتتتتتتتدر وتَعَنَتتتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتتتن مرتمبتتتتتتتتتتتتتتَّ ل تتتتتتتتتتتتتتالح   

   

 .إ ج ماْ  نَّ توع من تهلجرة باَعائف كافرت قَل لن ووْ  تَثَ يَن:وقيل 

 تِصابَّ:،تبن  جر135-4/150تةغاين:لبَ فرج تةص  اين:تنظر ترمج ج يف

 545-1/545 ََاْ ف َْ تَ عرتء:،تبن     تجل    5/55تة   :،تَزركْ 1/549-570

 1/944تملَ َ َّ ترتل  شعرتء ،445-1/479تَ عر وتَ عرتء:تبن ق يََّ 

 303-0/303حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  - *3

 003-3/003تَروض تة ف:تَو يْ  -    

 3/339تََدتوَّ وتَن اوَّ:تبن كث  -    

  300-338هت وِ   ة تبن   ا :تَو    ارون  َد -    

،من تَرتْ  تر مك َتَّ تحليتاة،ب وْ،     شرح  وَتن لميَّ بن ليب تَ تْذ :  ا  تَكاتِ  يف تَدون تَكاتِ ولمحد -    

 .03-03ص  ْ، ََنان

 333-333ص  ْ، وَتن لميَّ بن ليب تَ ْذ،تملعَعَّ تَ عاو يَّ بدم ق  َروا ،: َد تحل يظ تَوعْ  -   
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َِكتتتتتتتتتا تحلة تتتتتتتتتاِ   ذْتتتتتتتتت  ُفتتتتتتتتترو  كة

  
1ِح تةْْْوْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْتتتتتتتِك ِفتتتتتتت  تَِغِ تتتتتتتِن تجلةتتتتتتتَتِ حْ  

 

   
 وذتتتتتتتتتتتتَك ذ  ذتتتتتتتتتتتتر ُ ِموتتتتتتتتتتتت ذِك  

  
ْ  وذتتتتتتتتتِر ْْْْْنذ مذتتتتتتتتتع تَتتتتتتتتتر وتِئح 2 ذتتتتتتتتتا

 

   
َذاِكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا َُ ِ ن  تَ  لةمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

  
ِْه ِمتتتتتتتتتتتنذ تَنذتتتتتتتتتتتَتِئحْ   ََِ 3ِْ تمُلعتتتتتتتتتتت

 

   
 مذتتتتتتتتتتن وذتتتتتتتتتتَِكِ   وذَتتتتتتتتتتِك  ذْتتتتتتتتتت 

  
 ِ تتتتتتتتتتزن ع وذوذْ تتتتتتتتتتِدِ  ُكتتتتتتتتتتل  متتتتتتتتتتاِ حْ 

   
َةْن َذتتتتتتتتتتتتتتْدر  فةتتتتتتتتتتتتتتاَعذ َةت ِب  مذتتتتتتتتتتتتتتا

  
4قْةتتتتتتتتتِل ِمتتتتتتتتتْن مذرذتمبذتتتتتتتتتَّ  لذ ذتتتتتتتتتاِلحْ   

 

   
ْْ فةِ تتتتتتتتتتتتدتِفِع  َذتتتتتتتتتتتتْرقْةْينِه فْةتتتتتتتتتتتتا  تَ

  
ُِ تةْْوذتِشتتتتتتتتتحْ   5 ذّنتتتتتتتتتاِن ِمتتتتتتتتتْن  ْةتتتتتتتتتْر

 

   
  ِْ َّان  بذ ذتتتتتتتتتتتتتا  ِشتتتتتتتتتتتتتْ ط  وذِشتتتتتتتتتتتتت

  
6وتتتتتتتتتتتتتتتل  مذغذتتتتتتتتتتتتتتتِاوور  وذ تتتتتتتتتتتتتتتاِوْح

 

   
 لةوذ َ تْذتتتتتتتتتتتتتتتتتتترذْونة كْة ذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا لْةرذُ

  
َُِكتتتتتتتتتتَل َِمتتتتتتتتتتحْ   َذانة   وذقةْْتتتتتتتتتتْد ِتْ تتتتتتتتتت ذ

   
 لةْْْْْْن قةْْتتتتتتتتتْد تذغذي تتتتتتتتترذف بذْعتتتتتتتتتِن مذتتتتتتتتتكذ  

  
7تْةبذتتتتتتتتتتتتاِ ْح ةْة فْةْ تتتتتتتتتتتت ذ ِمَِ  ذتتتتتتتتتتتتَُّ 

 

   
َِْط َِتتتتتتتتتت  ِمتتتتتتتتتتْن ُكتتتتتتتتتتَل ِبعْهروتتتتتتتتتتق  

  
َذْلتتتتتتتتتتِج وذتِضتتتتتتتتتتحْ  َِتتتتتتتتتت   تَ 8روتتتتتتتتتتق   ذ

 

   
َذتُِّ تمُلُْتتتتتتتتتتتتَِح  ِ ْ ِ تتتتتتتتتتتتَِص لةْبتتتتتتتتتتتت

  
ِ  َِْ ذتتتتتتتتتتتتتتْر ِه فةتتتتتتتتتتتتتتاِتْح 9وذلاِئتتتتتتتتتتتتتت

 

   
 ِمتتتتتتتتتتتتنذ تَو تتتتتتتتتتتترذتِ  ذَِّ تخلةتتتتتتتتتتتت   

  
10ِل ذتتتتتتتتتتتتتَِّ تملة ِو ةتتتتتتتتتتتتتَِّ تملةنتتتتتتتتتتتتتاِلْح

 

   
 تََتتتتتتتتتتتتاِئِْ ذ تآلِمتتتتتتتتتتتترونذ تَ ةتتتتتتتتتتتتا 

  
 َُِكتتتتتتتتتتتتتتتتَل صذتتتتتتتتتتتتتتتتاَِحْ ِ ِْتتتتتتتتتتتتتتتت ذ 

   
 

  

                                                 

ْ مجتع لاحنتَّ،و     :شجر كث  مْ ف و ط مكان مك تَُ،وتجلَت ح  و َمجع لوكَّ،:تةوك -1 ىل إلتنح  :تملائْتَّ،تََ

 .َت ماْ تَيجإك ت،

 . ََي ْ:منج كَد  رُ ل  وابوَّ من تحلزن،ومو كيناْ:  ّرُ -2

 . ائ َّ معَْ إَت رفعذ صَهتا باَنَتح :تَنَتئح -3

مجتع  :وتَرؤ تاء،وتجل الح  تَز  تاء ومجتع مرمبان، :تملرتمبَّ،ووكت ت يف بعتُّ تمل تا ر   "متاَت "بدْ"ك "يف تَدوَتن -4

 تملنعَد من كثَان تَرمل  : وتَعَنَل،مبعىن تَوا ة ل جاح

 ت   مَضع :تةوتشحوكثِ تَرمل،:تحلنانوت   مَضع،:تَربق و وت د  مدفع و   لماكن ت دفاح تَويل،:مدتفع -5

م تر    :و َ كث  تَغارة  ْ  تة تدتء و تاوح   مجع مغَتر:مجع هبَْْ،و َ تَويد،وتملغاوور:شيَخ،وتََ اَيل: طِش -6

 .شدود تَََة:و َتح

  . يل فيج  قا  تحل    م ر   لبعح و َ:تةبا ح -7

 .  رئي  تة اقف  ند تَن ارُ وقائد تجلند  ند تَرو  وتَعامل  ند تَي َ :تََعروق -8

يف تةصتتتتل  ووَتتتتَّ صتتتتغ ة تغتتتتَص يف تملتتتتاء وت تتتت عار ا ملتتتتن وكثتتتتر تَتتتتدََْ  ْتتتت        :تَتتتتد  َص -9

 .  وعَّتَ  ة تمل:تخلر وتََا ع،:تجلائِوتملَْح،

 تَعَوتتل تَ تت    تتَ م تتر   َْجتت  و :تخل مجتتَّو تَوتتر   تََت تتع تحلَْتتَ  تَوتتروع تََْتتع ،  :تَوتترت  َّ -10

 .ل َن يف  عي   تَنا .تََاضَن  ال   ،:تملنالحوتَوا ة تةقَواء،و    مَْت  مجع:وتمل و َّ
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 َْ  تمُلْعِع تتتتتتتتتتتت ذ تَ ذفتتتتتتتتتتتت  ذ فْةتتتتتتتتتتتت

  
1 ذ تخُلَتتتتتتتتتتتِز شذتتتتتتتتتتتْ  ا  كْةاْة ذتتتتتتتتتتتاِفْح

 

   
َِْج ةتتتتتتتتا    َُتتتتتتتتلِه تجلِه ةتتتتتتتتانِهه مذتتتتتتتتعذ ت  ِ 

  
َةْْْْْتتتتتتتتتتتت  ِل ةتتتتتتتتتتتتان ه كْةاملةنذاِضتتتتتتتتتتتتْح 2نِهه ِإ

 

   
 َةيوذتتتتتتتتتتتتْذ بِهُّةْصتتتتتتتتتتتت ةار  َِ ذتتتتتتتتتتتتنْ  

  
3وذْعُ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ وذَ ِرحّ   رذ ذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاِرْح

 

   
 تَ ذتتتتتتتتيِف بذتتتتتتتتعْ َِْ ذتتتتتتتتيِف ُ تتتتتتتت    

  
َِْوتتتتتتتتتِط تَوذتتتتتتتتت ِ حْ  4 ذ تَ  تتتتتتتتتْيِف وذتَ

 

   
ِِ تمِلتتتتتتتتتر ذ ِمتتتتتتتتتنذ تمِلريتتتتتتتتت   تِوِ تتتتتتتتت

  
5نِْ ِإىلة تمِلتتتتتتتتتتتِر ِْ ِمتتتتتتتتتتتنذ تَْْفتتتتتتتتتتتَتِقحْ 

 

   
َْ ذ تمُل ذب تتتتتتتتتتتتِل َِْْ تتتتتتتتتتتت بّ   َـ ذتتتتتتتتتتتت

  
ِْع  ذتتتتتتتتتتتتْن بذتتتتتتتتتتتت ةِ حْ  6ِْ صذتتتتتتتتتتتتاِ رذت

 

   
َِْكتتتتتتتتتتتترذت  َْ ذ ت  َِِكتتتتتتتتتتتترتِم ِهْ  فْةتتتتتتتتتتتت

  
7تَتتتتتتتتتتتتتتتتتتر وتِلحِِْ  مذزِْهّوتتتتتتتتتتتتتتتتتَّ  وذْمنة  

 

   
َِْوتتتتتتتتتت   َْ ِْ ِبا َُّْةْر ْةتتتتتتتتتتا  تكْة ذثةاُقتتتتتتتتتتِل ت

  
َذتِئحْ  َْ ذتتتتتتتت َُّْةْوتتتتتتتتِد  ت 8 ْةتتتتتتتتااِه ِفتتتتتتتت  ت

 

   
َةْ ِ  ْ  ِفرةتتتتتتتتتتتتتَّ  وذِ تتتتتتتتتتتتتْ   َذتتتتتتتتتتتتت ة

  
َْ ة ذتتتتتتتتتتتاِئحْ   ِْ ت َْرذت  وذْ ِ تتتتتتتتتتتَنة  ذتتتتتتتتتتت

   
َُِْدِمّيتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتَ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتاِرِب ذ تَّ 

  
َِْ  ذن تتتتتتتتتتتتتتتتتتدذِة تَّ تتتتتتتتتتتتتتتتتت ةاِئْح 9ةْة  ِبا

 

   
َةتتتتتتتتتتتتْد  ذنذتتتتتتتتتتتتاِ    َة َِْتِ ْ وذ  صذتتتتتتتتتتتت

  
10ِمتتتتتتتتْن بذتتتتتتتتْيِن ِمْو ذْوتتتتتتتتق  وذصذتتتتتتتتاِئحْ  

 

   
 َِْفتتتتتتتتتتتتتِج  ذرر بذِنتتتتتتتتتتتتت   ذِْتتتتتتتتتتتتتت    

  
 لةو تتتتتتتتتتتتتتت   ِمتتتتتتتتتتتتتتتْنِ ْ  وذ ذتتتتتتتتتتتتتتتاِكْح

   
 

  

                                                 

 .  تَ    اشَج هب. َ تَْنب تَ ايف من ل   َّ تجلد  و َ ما خيرج من بعنج وع ر فيغْظ كاجلنب لو:تة افح -1

 . وََك ودْ  ْ  شدة تَكر  تحلياض، شَج هبا تجل ان يف  ع  ا:تملناضح -2

 ل ان وت عَّ   يََّ ممَْءة :ر ارحورّح ووعِْ تملعروُ،:وع َو َتآل يَّ، و مجع ص ر:تةص ار -3

 تَعَتْ تَعرتض  :تَ   ح -4

 تَبل تحلَتمل:تََْتقحوتملائ  ،:تملر  -5

 . مَضع:ب  ح رتلعاْ، و:تَبل تَكث ة، وصا رتْ:تمل بل -6

 تةشياء تَثَيَّْ :تَروتلح -7

 تمل  اوَّْ بثَل ما ترفعج  و   مجع مائ َّ،:تمليزتن تَكَ ،وتملَتئح: تََوعاا  -8

-
 .مَدمَّ تجليْ:تَ َدميَّ 9

-
 ل ز ين وشق  ْ : ناين 10
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َةتتتتتتتتتتتتْ  ِوِغتتتتتتتتتتتتِ وت غةتتتتتتتتتتتتارذة     إْن 

  
َذتْء ِتْجِ تتتتتتتتتتِر ُكتتتتتتتتتتل   ذتتتتتتتتتتابِهْح 1شذتتتتتتتتتتْع

 

   
َْعذهتتتتتتتتتتتتتتتتتتدذت  َِْ ِْ ت َْرذبذتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  َِْ  ِبا

  
َذتِمحْ  ِْ مذتتتتتتتتتتتعذ تَع تتتتتتتتتتت 2ِْ، تَع اِم ذتتتتتتتتتتتا

 

   
َةتتتتتتتتت     ِمتتتتتتتتتْرً ت  ذْةتتتتتتتتت  ِلتتتتتتتتتْر   إ

  
َذتَِحْ   َذتتتتتتتتتتتتتتَّ  كةتتتتتتتتتتتتتت َِ 3لة ذ تتتتتتتتتتتتتتد  ِمكةا

 

   
 وذِوتتتتتتتتتتتتت  ِه ِقتتتتتتتتتتتتتْرن  ِقْر ذتتتتتتتتتتتتتجِ 

  
ِْْ  ذتتتتتتتتتتتتاِفحْ  َِ َِْ  ذتتتتتتتتتتتتاِفِح  4مذْ تتتتتتتتتتتت ذ ت

 

   
َْتتتتتتتتتف  ُ تتتتتتتتت   لةَتتتتتتتتت    ْـِبِز ذتتتتتتتتتاْء لة

  
َِ  بذتتتتتتتتتتتتتدذن  وذرذتِمتتتتتتتتتتتتتْح 5ُ  بذتتتتتتتتتتتتتْينذ 

 

   
ل  د ين غ  وت د من ل ل تَعْ   و تركنا من ا بي    اْ في  ا من لص اُّ ر َْ تهلل: قاْ تبن   ا 

 :باَ عر بي ج

 وذِوتتتتتتتتتتتتت  ِه ِقتتتتتتتتتتتتتْرن  ِقْر ذتتتتتتتتتتتتتجِ 

  
ِْْ  ذتتتتتتتتتتتتاِفحْ  َِ َِْ  ذتتتتتتتتتتتتاِفِح   مذْ تتتتتتتتتتتت ذ ت

   
 :ول  دين لو ا 

َِْ رتتتتتتتتِينذ   َِْ رتتتتتتتتِينذ ِمتتتتتتتتنذ ت ِِ ت  ِوِ تتتتتتتت

  
َذتِقْح َِْ رتتتتتتتتِينذ ِمتتتتتتتتْن تَْ تتتتتتتت َةتتتتتتتت  ت  إ

   
ِْْ  ذّبتتتتتتتتتتتتلِ  َِ َِْ  ذّبتتتتتتتتتتتتِل  َْ ذ ت   ذتتتتتتتتتتتت

  
ْ   ذتتتتتتتتتتتْن بذتتتتتتتتتتت ة    ِ ْحصذتتتتتتتتتتتاِ رذت

   
 

  

                                                 

  .م  رقَّ:غارة شعَتءوتْجئ إىل ل ر،:جت ر -1

تَكراَّ تَيت تكَن بَرُّ تََيتَْ َكرم تا  ْت  لصت اهبا ،وتملَعتدتْ تَتيت تَعتد يف لرو تا لويف موتافَّ          :تملَرباْ -2

 .  ترفع رؤو  ا تَيت:تَعاحماْوغزو ا،

تخليتل   هبا لر  من تةلر  و َ تَرلل تَ   َ شعر  ْ  لود ،وورت ووتَ يعان مرود، من  َ مار  وم  ر :ر ِم -3

  . َتب  :كَتحلو تَوعار، ِ،و َْة ون هب  شَج تَكةتَ:تَع ا ،وتملكاَََّ

-
 .تَ   وَاو  يف ق اْ لو شدة:تََرن4
 .من َج رمح: تَدروح تََ  ة،ورتمح:مبَدتر،وتََدن  نا:بز اء -5
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1وقاْ لميَّ بن ليب تَ ْذ وَك  ممعَّ بن تة َ  وق ْ  بين ل د: قاْ تبن إ  ا 
 "من تخل يف":*

 ْْْ ِْ لةبذتتتتتتتا ت َِْةا َِْ ْوتتتتتتت   ذتتتتتتتْيِن بذك تتتتتتت  ِبا

  
َذِر   ذْةتتتتتت  مذمذعذتتتتتتجْ     َةتتتتتتا تذتتتتتتْ  2 تتتتتتاِرِ  

 

   
   ْ َذ   لة ذتتتتتدذ ت َِيتتتتتلة ْبتتتتتنذ لةْ تتتتت  تْبِكتتتتت   ذ

  
3وذتَدذ قةعذتتتتتتتتْجبذتتتتتتتتُِّا هَيذتتتتتتتتَِ  تهِليذتتتتتتتتاِج   

 

   
  َْ َْجذتتتتتت َذِة ت َْتتتتتت ْْتتتتتتكذ بذِنتتتتتتَ لة ذتتتتتتد  إ  ِت

  
َذدذ ذتتتتتتتتتجْ   َةتتتتتتتتتا  َذا ذتتتتتتتتتَّ  وذ َةتتتتتتتتتا  4مذتءه 

 

   
  ِ َذِ تتتتتيعةَُّ ِمتتتتتْن كةْعتتتتت َْ َُُّْْ تتتتترذُة ت  ِ تتتتتِ  ت

  
َة ذعذتتتتتتتتتتتْج َْ َِْروذُة تَّوتتتتتتتتتتتنذاِ  وذت 5وذِ تتتتتتتتتتتْ  

 

   
   ْ َذِ تتتتتتتَت ِمتتتتتتتْن مذعذاِشتتتتتتتر  شذتتتتتتتعذرذ ت  لةْ 

  
َْ ذ َُتتتتتتتتتتتَِ ْ  ت َْ ذ  نذعذتتتتتتتتتتتْجّرْلاِه وذِ تتتتتتتتتتتْ  لة

   
َْتتتتتِ َةت  ذ ذتتتتترذ ت  لةْموذتتتتت  بذِنتتتتتَ  ذّ ِ تتتتتْ  إ

  
 لِا لكَتتتتتتتتتتتا ِ ْ   ْتتتتتتتتتتتيِ ْ  وذِلعذتتتتتتتتتتتجْ  

   
 ْْ َْ قة ذتتتتتتتتتطة ت َِْ ْعِعِ تتتتتتتتتَنة إ  وذِ تتتتتتتتْ  ت

  
َةتتتتتتْذ فةْةتتتتتتا تذتتتتتترذُ قةزذ ذتتتتتتجْ    6قةْعتتتتتتِر وذ ذا

 

   
 حمرم َْف     تَروتوَّ هل ت تَ عر خم ْعَّ َيوذ ب  ي َّ تََناء َكن ل  دين لبَ: قاْ تبن   ا 

7تةمحر وغ   روُ بعُّ ما مل ورو بعُّ
   "من تخل يف":*

َْ ذتتتتتا     ِْ لةبذتتتتتا ت َذْةا َِْ ْوتتتتت   ذتتتتتْيِن بذَكتتتتت  ِبا

  
َذِر   ذْةتتتتتتتتت  مذمذعذتتتتتتتتتْج َةتتتتتتتتتا تذتتتتتتتتتْ   ِرِ  

   
َذتتتتتتُّْ    َْ َذ   لة ذتتتتتتدذ ت َِيتتتتتتلة ْبتتتتتتنذ لةْ تتتتتت  وذ ذ

  
َِْ يذتتتتتتتتتتتتاِج وذتَد فةعذتتتتتتتتتتتتجْ  َِْ  ت َِيذتتتتتتتتتتتت  ِا 

   
ِْفة َذ َذتتتتتت َْ عذْةتتتتتت  ِمْثتتتتتتِل ِ ِْْكِ تتتتتتْ   َْجذتتتتتت  ت

  
َذدذ ذتتتتتتتتتجْ   َةتتتتتتتتتا  َذا ذتتتتتتتتتَّ  وذ َةتتتتتتتتتا   مذتء  

   
َذِ تتتتتيعةَُّ ِمتتتتتْن كةتتتتتعْ    َْ َُُّْْ تتتتترذُة ت  وِ تتتتتْ  ت

  
َة ذعذتتتتتتتتتتتتجْ  َْ  ُّ  وذِفتتتتتتتتتتتتيِ ْ  كةتتتتتتتتتتتتِ ْروذِة ت

   
َذِ تتتتتتَت ِمتتتتتتْن مذعذاِشتتتتتترذ شذتتتتتتعذرذ تَتتتتتتّرل    لةْ 

  
َْ ذنذعذتتتتتتتتتتجْ  َُتتتتتتتتتتَِ ْ  ت َْ ذ  ِا و تتتتتتتتتتْ  ل

   
َذتتتتتتتتُّْ  َْ َةت  ذ ذتتتتتتتترذ ت َذِنتتتتتتتَ  ذّ ِ تتتتتتتتْ  إ  فة

  
َذتتتتتتتتتتاِ ِ ْ  وذِلعذتتتتتتتتتتجْ  ِا   ذْةتتتتتتتتتتْيِ ْ  لةْك

   
َةتتتتتتطْ  َْ َْ قة ذتتتتتتطة ت َِْ ْعِعِ تتتتتتَنة إ  وذِ تتتتتتْ  ت

  
َةتتتتتتتتْذ فةْةتتتتتتتتا تذتتتتتتتترذُ قةزذ ذتتتتتتتتْج  ِر  وذ ذا

   
                                                 

 0/303حمي  تَدون  َدتحل يد  حتَيق   تَنيب   ة:تبن   ا  -1*

 003-3/003تَروض تة ف:تَو يْ   -    

 300-338هت وِ   ة تبن   ا  :تَو    ارون  َد -    

 33-30شرح  وَتن لميَّ بن ليب تَ ْذ ص: يف تَدون تَكاتِ ولمحد   ا  تَكاتِ -   

 338-333 ،ص وَتن لميَّ بن ليب تَ ْذ: َد تحل يظ تَوعْ  -   

 .َ تََ   ندح  معا إَ ل َْ ج:َ ت َر و تَدمَح تَغزورة،:تملوَ ْ -2

وروُ باَ اء  ْ  ل ج مجع  تفع،ووروُ باََاُ  ْ  ل ج من تَدقعاء و َ تَ ترتُّ،و وروتد بتج تَيتَ  تَت        :تَدقعَّ -3

َ   ،فيج تَغَار وثَر َتد وتَ  تحلترُّ و وتَ       ذْ تَ َ ،وتملَ تَ  لن  َتي  وِ   و َ وَ  تحلرُّ و اكن لن وكَن تَدقعتَّ و ت

 .تَكر 
 .ا حمجع َ:مجع َائن،و َد َّ:جن  معروُ،وَا َّ:جلَمتءت -4

  .تَ رو َّ :تََ يعَّول ْ  تَونا ،:تََ عَّ -5

 . تََععَّ من تَو اُّ تمل  ر :تََز َّ - 6

 0/308حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -7 

 . 0003/ 3تَروض تة ف:تَو يْ  -   

 300هت وِ   ة تبن   ا :تَو    ارون  َد -    
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امن بن م ي  بن تحلار  بن  عد بن ضَيعَّ بنوقاْ لبَ ل امَّ معاووَّ بن م   بن ق: قاْ تبن إ  ا 

وكان م ركا  وكان مّر هبَ ة بن ليب : قاْ تبن   ا ,  1 د  بن ل   بن معاووَّ  ْيف بين خمزو 

 .و ِ و   من زمَن وَ  بدر وقد ل يا  َ ة  فَا  فََُّ   نج  ر ج ومحْج ف    بج 

 "من تََتفر:"* 2و    لصح لشعار ل ل بدر: قاْ تبن   ا  

َذ  تتتتتتتَت   َْ ذ  َةتتتتتتت َْ َةّ تتتتتتتا لةْن رذلةْوتتتتتتتِذ ت  وذ

  
َِنذ َةْذ  ذعذتتتتتتتتتامذِ ِ ْ   3ْ تتتتتتتتتِروذقةتتتتتتتتتْد شْذتتتتتتتتتا

 

   
َِْ  صذتتتتتتْر ذ  َةتتتتتت َْ  وذلةْن ِتِركةتتتتتتْذ  ذتتتتتترذتُة ت

  
َْبذتتتتتتتتتاِح ِ ْ تتتتتتتتترِ  َِيذتتتتتتتتتارذِ ْ  لة 4كةتتتتتتتتتُّةن  

 

   
 وذكةا ذتتتتتتتْذ ِ ّ تتتتتتتَّ  وذتفةتتتتتتتْذ ِ  ذاًمتتتتتتتا  

  
َْ ذ بذتتتتتتتتتْدرِ   َْ ذنذاوذتتتتتتتتتا وذتتتتتتتتت َ ينذتتتتتتتتتا ت َُ 5وذ

 

   
  ذِ تتتتتتتّد  ذتتتتتتتْن تَع ِروتتتتتتتِق وذلةْ رذُكَ ذتتتتتتتا 

  
6كةتتتتتتتتُّةن  ِم ذتتتتتتتتاْءِ ْ  غةعةيذتتتتتتتتاُن بذْ تتتتتتتترِ   

 

   
َةتتتتاِئَُْنة  َْ ْة ت  مذتتتتِن تْبتتتتِن قةتتتتيْْ   ؟  : وذقةتتتتا

  
ْْتتتتتتِذ َُ  لةِبتتتتتتَ ُل ذتتتتتتامذَّة غةْيتتتتتترذ فةْ تتتتتترِ   : فة

   
َِْج ذتتتتتتتِ ّ  كةْي ذتتتتتتتا وذْعِرُفتتتتتتتَِ     لة ذتتتتتتتا ت

  
َْتتتتتتتتترِ   َْتتتتتتتتتًرت ِبنذ َذِ    ذ 7ُلبذتتتتتتتتتّيْن ِ ْوتتتتتتتتت

 

   
 

  

                                                 
  وتَعََاْ ك ِ تَو  و تَ رتل  معظ  مل تر  َج ترمجَّ يف -1

  330-0/308حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -*2

 030-3/003تَروض تة ف:تَو يْ  -    

 303-300هت وِ   ة تبن   ا :تَو    ارون  َد -    

 .  ،وتةوْ  َ تملَتفق ملا وَََج لكثر تَعرُّ"متَذ  عام   "ت رقَت،ووروُ:شاَذ  عام    -3

َ : لَباحولشرتف  ،: رتة تَََ  -4 متا وت بح َبصتنا  يف تجلا ْيتَّ،ومن ل تل تَْغتَّ متن        :  روتملت بَح،  مجع َبح و ت

 . َتَ ن  تَ   ت بح َج تََرتب  و  ت لوىل  ا نا: رتَِع:قاْ

 .تملَْ : ا  ا َّ من تَناا،وتحِلتجلو   "مجَّ"تََرتبَّ وتَ دتقَّ،ومنج تحل ي ،ووروُ:تحل َّ -5

 . "غيعان"تملاء تَكث ،ووروُ:غعيان -6

 .ومعنا  تجل ا َّ"  رت بن ر " ن تَ  ء وتََ ي،و وروُ تَ نَ :بنَر  َرت -7
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    ْ َْغذْةاِصتتتِ  ِمتتتْن ُقتتترذْو  فةتتتُِْن تذتتتِك ِفتتت  ت

  
1فةتتتتتتتُِّ   ِمتتتتتتتْن ِمعذاِووذتتتتتتتَّة ْبتتتتتتتِن بذْكتتتتتتترِ  

 

   
َةّ تتتتتتتا ُغِ تتتتتتتينذا    َِك تتتتتتتا   فةتتتتتتتُّةْبِْْن مذا

  
 ِْ ْذ  -وذِ ْنتتتتتتدذح مذتتتتتتا َّتتتتتتُّْ َْتتتتتتِر  -إْن  ذ َِ2

 

   
َْ ذتتتتتتْرْء  ذّنتتتتتتا     وذلةْبِْتتتتتتْن إْن بذْةْغتتتتتتذذ ت

  
َُو ِ ْْتتتتتتتتت   وذقةتتتتتتتتتْدِر َذ  َذْيتتتتتتتتترذةْة وذْ تتتتتتتتت  ِ 

   
َةتتتتتتت  ُلفةْيتتتتتتتد   َْ ِ ِ يتتتتتتتِذ إ  ِبتتتتتتتُّةّ   إ

  
َْكةّر صذتتتتتتْدِر  َةتتتتتتْ  وذِ تتتتتتْق ِبتتتتتتا ِْ وذ 3كةتتتتتترذْر

 

   
    ُ   ذِ تتتتتتّيَّ  َ ِوكةتتتتتترر  ذْةتتتتتت  ِم ذتتتتتتا

  
َِ   ذْع ذتتتتتتتتتتتَّ ِمتتتتتتتتتتتْنِ ْ  وذِصتتتتتتتتتتتْ ِر 4وذَ 

 

   
َذتتتتتتتاُك ْ  َةتتتتتتتُّْ   لة  فةتتتتتتتِدو ذُكْ  بذِنتتتتتتت  

  
َِك تتتتتتتتا وذتتتتتتتتا ُلّ   ذْ تتتتتتتتِرو    5وذِ و ذتتتتتتتتِك مذا

 

   
َةتتتتتتا مذْ تتتتتت ذِد  قةامذتتتتتتْذ  ذْةْيتتتتتتجِ    َْ  فةْة

  
َذتِئِ  ُل ر لةْلتتتتتتتتتتتتِر َةتتتتتتتتتتتت َْ َذق  ةتتتتتتتتتتتتَُّ ت 6ِم

 

   
َذْي ذتتتتتتتتتتا  ذُفتتتتتتتتتتَح  َِتتتتتتتتتتَِر ِب ذْنِك َُ ْْ َِ 

  
َذْلِ  ذتتتتتتتتا تذْ ِ تتتتتتتتي ذ قةتتتتتتتتتْدرِ    7كةتتتتتتتتُّةن  ِب

 

   
َ تتتتتِ   قةتتتتتْد كةتتتتتانة رذّبتتتتت    فةُُّْقوهتتتتتِ  ِباة

  
ِْ ِمْغتتتتتتتتِر َْجذ ذتتتتتتتترذت َةتتتتتتتتدذُ ت 8وذلةْ  ذتتتتتتتتاُّ  

 

   
َةت مذتتتتا    َِ  إ ُذ تذتتتترذْونة مذتتتتا  ذوذتتتت َْ  َةوذتتتت

  
َِْجُْتتتتتتتتَِ  ِلُْتتتتتتتتَ ذ ِ ْ تتتتتتتترِ    َةْذ ت َذتتتتتتتتّد 9تذ

 

   
َذتتتتتاِ ر    ِمتتتتتْن ُلْ تتتتتِد تذتتتتتْرجِ  فة ذتتتتتا إْن 

  
َِْغْيتتتتتتِل ِمْجتتتتتترِ   َذ   ِفتتتتتت  ت ْ   ذْنتتتتتت 10ِمتتتتتتِد

 

   
     ُِ َُّْةبذتتتتاْءةة ِمتتتتْن ُكْةتتتتا َةتتتتْد لةْ  ذتتتت  ت  فة

  
َْتتتتتتترِ   َةتتتتتتتِج لة ذتتتتتتتد  ِبنذ 11فة ذتتتتتتتا وذتتتتتتتْدِ َ 

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 

 .تحلََْ :لرت  هبا تة ايل من تَنوِ،ولصل تَغْ  َّ:تَغ ص  -1

َ ،لصْ ا ماَكمنا ُ مرَ ،و:ماْ -2   . ءَندت ج حب ُ آَر  و  ُ  رُ تفر

 .ت   مَضع   َ ت   رلل لو:لفيد -3

 .تخلائف تمل عر:تمل اُ -4

 .لرت  بين َ   :بين ة  -5

 .مجع لرو و َ وَد ا:تةلرو تخلْ اْ ةن يف قَتئ  ا  َت ت، وعين هبا تَ َع من تََقَُ و َ:تملَق َّ -6

 .تََدر  َت :تَ   ي  -7

مجع لمغر و َ تةمحتر،و وروتد   :مغرومَضع تجل ار تَيت ورم  هبا،: جارة كا َت و حبَن هلا، وتجل رتْ:تة  اُّ -8

 .لن     تة  اُّ معْيَّ باَد  
 .ََ  لْد تَن ر:وَاْ َْرلل إَت تنكر - 9

 تاب     نتا :تَعنتَ  و ت ت  مَضتع تنيتِ إَيتج تة تَ ،     :وتترج   ،وتخلتدر لمجتَّ تة تد   ،تة د يف َدر :تخلا ر -10

 .َو لرتء و    لوَ  :جمر ،وتَ جر تملْ ف:وتَغيل،تََلج

ْ    -فاء لو باء -آَر :ك ُو تةمجَّ،:تةباءةومن تحل اوَّ،:لمح  -11 ُ :"ت ت  مَضتع،قاْ وتاقَ ب ت  لوَتج    "كت 

َ وت  ووْك ب  غ ر     ن،و :   وآَر  باءَتَك ُّ با:ت   وت  من ل  اْ تملدونَّ،و قاْ يف مَضع آَر،وآَر  فاء

 "لَل يف  وار بين من 
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َِْ ْة ةتتتتتتتتتاء   ذْنتتتتتتتتتجِ   ِب ذتتتتتتتتتل  تذْعِجتتتتتتتتتِز ت

  
ِِ ُكتتتتتتتل   ذْج ذجذتتتتتتتَّ  وذمذْلتتتتتتترِ    َذتِ تتتتتتت 1ِو

 

   
َةت مذتتتتتتتتتا  ِبُّةْوشذتتتتتتتتتكذ َْرذة  ِمّنتتتتتتتتت  إ   ذتتتتتتتتت

  
َةْرقةتتتتتتتترذة  وذ ذتتتتتتتتْدرِ  َةتتتتتتتتِج ِب  ِْ َْ َذتتتتتتتت 2 ذ

 

   
َُّْةِ تتتتتتتتتتتتّنَِّ ِمْر ذ َِتتتتتتتتتتتتيُّ  كةا ْ ِب   ةتتتتتتتتتتتتا

  
َذتتتتتتتتاِتِ ّن لذِ تتتتتتتتيِ  لذْ تتتتتتتتِر 3كةتتتتتتتتُّةن  ُغ

 

   
َْر      وذلةْكْةتتتتتتتف ِمْجنذتتتتتتتُِ ِمتتتتتتتْن ِلْْتتتتتتتِد  ةتتتتتتت

  
ِْ لةْمرِ  َةت َِرذتوذتتتتتتتتتتتتتتَِّ  َْ 4وذصذتتتتتتتتتتتتتتْ رذتءه ت

 

   
َذُ   َْغذتتتتتتتتِدوِر  ةتتتتتتتت   ذْةْيتتتتتتتتِجوذلةْبتتتتتتتتيذُّذ كةا

  
َْ ذتتتتتتتدذتِوِا ِ ْ تتتتتتتفذ شذتتتتتتتْ رِ   5ِ  ذْيتتتتتتتر  ِبا

 

   
 ُلرذف تتتتتتتتتُل ِفتتتتتتتتت   ذ ذاِئِْتتتتتتتتتِج وذلةْمِ تتتتتتتتت  

  
َْعةرِ   َةْيتتتتتتتتي  ِ تتتتتتتت َذتتتتتتتتاِ ر   6كةِ ْ تتتتتتتتيذَِّ 

 

   
َْ ة ذتتتتتتت   ذتتتتتتتْعد   ذتتتتتتتِدّوا َِتتتتتتت  ت  ُْ َُتتتتتتتَ  وذ

  
ِِ غةتتتتتتتتتْدِر َِْروتتتتتتتتت ْْتتتتتتتتتِذ َةعذْ تتتتتتتتتِج تذ َُ 7فة

 

   
 وذُقْْتتتتتتتتِذ لةبذتتتتتتتتا  ذتتتتتتتتِدّ  َ تذُعتتتتتتتتْرِ  ْ  

  
َْ ذ لةْمتتتتتتتِر     َْيذتتتتتتت َِتتتتتتتكذ إْن لة ةْعتتتتتتتذذ ت َة 8وذ

 

   
َْ لةتذتتتتتتتتتتتتاِ ْ   كةتتتتتتتتتتتتدذْلِبِ ْ  ِب ةتتتتتتتتتتتتْروذةة إ

  
َةتتتتتتتتاِ  مذْكِ َف تتتتتتتتا ِب ذتتتتتتتتْ رِ    9فةظةتتتتتتتتل  ِو

 

   

 :ول  دين لبَ حمرم َْف تةمحر: قاْ تبن   ا 

  ذِ تتتتتتّد  ذتتتتتتْن تَع ِروتتتتتتِق وذلةْ رذُكَ ذتتتتتتا   

  
 كةتتتتتتتتُّةن  ِ تتتتتتتترذت ذِ ْ  تذّيتتتتتتتتاِر بذْ تتتتتتتترِ   

   
  ن غ  تبن إ  ا " نَ  يف تَغيل جمرمدْ ":وقََج

  

                                                 

 . ِ  ِ:تة د من قََك َج ملر:تهلج جَّ وتَعروق و ط تَرمل،:َل -1

 .تََرقرة وتهلدر من لصَتْ ف َْ تِبلوقربذ،: ََْوتحلدة وتََ ََّ،:تَوَرةوبُّ رح،:بُّوشك -2

 .تَْ يِ :و    د تَو  ،وتجل ي  مجع غَج:تَ َاةورقيََّ تحلَتش ،:مر  اْولرت  هبا  ا نا تَو ا ،:تََيُّ  -3

 تَت   ووت ر  :تَظتا ر،وتةكنف  تَ ترا إَت كتان ل تَ    :فاةكْف  ْ  تَروتو   مجيعا، تَ را:"لكنف"وروُ:لكْف -4

 .تَ دة:تةمروتَربتوَّ ما و عاور من ا    تن ذ،وتَو ر، صا َج،و َ
ْتتج صتتَل  ت تت  رلتتل كتتان  :  ذتتِ  لقتتا   ْتت    ْتتج وصتتَْج،و : َُ  ْيتتجووتتيف،تَ لرت  بتتج:لبتتيُّ كاَغتتدور -5

 .مجع مدوا و   آََّ و َل هبا تَويف:تَويَُ،وتملدتوا

 .تَعَول وتمل َ  ر :تَوَعر من تَرلاْ: َعرومن رفل  َبج إَت ل َْج،:لرفل -6

 .تة  :تهلد  -7

 .َ تَرهب ،ولصْج مَََُّ من  َتر تَدتر،و َ ما كان مم دت من ا إىل فنائ ا:َ تعر   -8

 .ت   رلل:فروة تحلَل تمل  َْ،و:تَ  روتَعا ة، :تَدلُّ -9
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 وقاْ لبَ ل امَّ لو ا: قاْ تبن إ  ا 
1

 "من تََتفر":*

َة َْ لة َ ِْتتتتتتتِمتتتتتتتْن ِم  َ ن   ذّنتتتتتتت  رذِ تتتتتتت
  

َةِعيتتتتتتتتتتتتتِف َِّ  ذتتتتتتتتتتتتتا  2ِمغذْْغذْةتتتتتتتتتتتتتَّ  ِوثة
 

   
َْ ذ بذتتتتتتْدر   َةتتتتتتْ  تذْعْةتتتتتتْ  مذتتتتتترذّ   وذتتتتتت  لة

  
   ُِ َُْكُ تتتتتتتَ َذْيتتتتتتتك ت 3وذقةتتتتتتتْد بذرذقةتتتتتتتْذ ِبجذْن

 

   
َِْ  صذتتتتْر ذ    َةتتتت َْ  وذقةتتتتْد ِتِركةتتتتْذ  ذتتتترذتُة ت

  
َِيتتتتتتتتفِ    4كةتتتتتتتتُّةن  ِرء و ذتتتتتتتتِ ْ   ذتتتتتتتتدذج   ذ

 

   
َذْعِن بذتتتتتْدر    َةتتتتتْذ  ذْةْيتتتتتك ِبتتتتت  وذقةتتتتتْد مذا

  
َذِ تتتتتتتتيِف َِْ   ذتِ يذتتتتتتتتَّ   َةتتتتتتتت َْ ُذ ت 5َِْةتتتتتتتتا

 

   
ِْ  ذْزِمتتتتتتت   َْغذ ذتتتتتتترذت  فةنذّجتتتتتتاِ  ِمتتتتتتتْن ت

  
َُْن تَْ تتتتتتتِج وذتة   َْ ذِ تتتتتتتتيفِ وذ ذتتتتتتت 6ْمتتتتتتتِر ت

 

   
َِتتتتتت َةْة َذتءه وذْ تتتتتتِد  وذِمْن َْتتتتتتُّةْب    ِمتتتتتتْن ت

  
  ُِ 7وذِ و ذتتتتتتتتك لذْ تتتتتتتتِع لةْ تتتتتتتتدذتءع ِوُقتتتتتتتتَ

 

   
 وذلةْ تتتتتتتتتذذ َِ ذتتتتتتتتتْن لةرذت ذح ِمْوتتتتتتتتت ذِك   

  
ِذ مذْكُْتتتتتتتتَ    ذِزوتتتتتتتتفِ  ِِ ُكتتتتتتتترذت 8ِبجذْنتتتتتتتت

 

   
َْ ذ كةتتتتتتْرُّ     َةت  ذ ذتتتتتتاِ   وذتتتتتت  وذُكْنتتتتتتِذ إ

  
َُّْةْصتتتتتتتتتت ذاُِّ  ذتح  ِمْو ذِ تتتتتتتتتتيِف 9ِمتتتتتتتتتتْن ت

 

   
َْتتتتتتِذ  ذْ وهتتتتتت    َذ َْ لةْ  َةتتتتتت  فةُّةْ تتتتتت ذعذِن  وذ

  
َِتتتتتتتتتكذ لةْو  ذِْيتتتتتتتتتفِ  َة  لةخ  ِفتتتتتتتت  ِمْثتتتتتتتتتِل 

   
َِْغّ تتتتتتتتت  وذلةْرِمتتتتتتتتت    لةِرّ  فةُّةْكِ تتتتتتتتتِف ت

  
َْ ذ ذتتتتتتتتتتاِفِر وذت  َةت كةْةتتتتتتتتتتحذ ت ُِةيإ 10ِ تتتتتتتتتتَ
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 وذِقتتتتتتْرن  قةتتتتتتْد تذرذكةتتتتتتِذ  ذْْةتتتتتت  وذدذْوتتتتتتِج

  
1وذِنتتتتتتتتتَء  كةُّةّ تتتتتتتتتِج ُغْ تتتتتتتتتن  قةِ تتتتتتتتتيفِ 

 

   
َةْ تتتتتتتِذ  َْ ذْةُعتتتتتتتَت ِب ذتتتتتتتّرُ ذ َْ ت  َةتتتتتتتِج إ

  
2ِمْوْ وذتتتتتتتتتتت ذَّ  َِعذاِ تتتتتتتتتتتِد ذا  ذِ يتتتتتتتتتتتفِ 

 

   
َْ ذ بذتتتتتتْدر    فةتتتتتت ةَِك كةتتتتتتانة ِصتتتتتتْنِع  وذتتتتتت

  
ُِ َِتتتتتتتتتَ ِمتتتتتتتتتدذترذتةةع  ذتتتتتتتتتِرو َْتتتتتتتتتُل لة 3وذقة

 

   
َِتتتتتَُكْ  ِفتتتتت  تَّوتتتتتِن ذ كة ذتتتتتا  ذِْْ تتتتتِ  ْ    لة

  
َة ذتتتتتتتا صذتتتتتتتِروِف  ُْ َةتتتتتتتا وذتتتتتتتزذت 4وذ ذتتتتتتتْرُّ  

 

   
َةتتتتتتتتا وذ َةُكتتتتتتتتْ   َْتتتتتتتتدذت     ْز ذِ يِنتتتتتتتت وذِم

  
َْتتتتتتتتُّة ذِ  تَْ ِ يتتتتتتتتفِ  5لذنذتتتتتتتتاُن تَْ ْيتتتتتتتتِل وذت

 

   
ًَْضتتتتتتا  َذ َْجذّ تتتتتتاْء  َِتتتتتتَِض تَّ تتتتتتّرةة ت  لة

  
َْجذتتتتتتتتُّةِ  تَّ تتتتتتتتِ يفِ  ِِ لة ْْتتتتتتتت َْكة َةت مذتتتتتتتتا ت 6إ

 

   
تركذ ق يدة ةيب ل امَّ  ْ  تَ   َي  في ا َكر بدر إَ يف لوْ بيذ من ا :قاْ تبن   ا 

 .وتَثاين،كرت يَّ تِكثار

 :    شعر هلند بنذ   ََّ تَك  لبا ا وَ  بدر 

8تَك  لبا ا وَ  بدر 7وقاَذ  ند بنذ   ََّ بن ربيعَّ: قاْ تبن إ  ا 
 "من تمل َارُّ":* 

 لة ذْينذتتتتتتتّ  ِلتتتتتتتَ ذت ِبتتتتتتتدذْمع   ذتتتتتتتِرُّْ  

  
ِْ َةِْتتتتتت َةتتتتتتْ  وذْن ُذ  َِْنتتتتتتِد َذْيتتتتتتِر  9 ذْةتتتتتت  

 

   
َةتتتتتتتتِج رذْ ُعتتتتتتتتِج ُغتتتتتتتتْدوذة     تذتتتتتتتتدذت ذ  

  
ِْ بذِنتتتتتتتتَ  ذاِشتتتتتتتت     َِْ ع ِْتتتتتتتت  وذبذِنتتتتتتتتَ ت

   
  

                                                 

 مبعين لَ  ما  ْيج من تَث ار "قعيف "مكوَر،ووروُ:ون ُّ م ثاق ،وغ ن ق يف:ونَء  -1

 تَت    تَعتر  :كث ة  ي ن تَد ،وتَعا تد :ص َّ ملَصَُ حم وُ ل   عنَّ مَلعَّ،وتملو و َّ: ّرُو رْ،: َ ذ -2

 .  َ تَ َْ:َ ونَعع  مج،وتحل يف

 و َتمل رفع  ن تَد اوا   " زوُ "تَ ابر ووروُ: روُ -3

 تَ َْ :تَ روف  نَتْ تََ ط وتجلدُّ،و:تَون  -4

 .  تَكث :غْ  ج،وتة   وتَْ يف:ولنان تَْيل ،وو   ين ل وور َين:وز  يين -5

 تَروح تَ دودة  :تَ  يفوتَ دودة،:تجل اءوشدة تَرب ،:تَ رة-6
 : ند بنذ   ََّ -7

لََار تا قَتل تِ ت       ، ند بنذ   ََّ بن ربيعَّ بن  َد مش  بن  َد مناُ تََرشيَّ وتَدة معاووَّ بن ليب   يان 

فُّ تْ  مول تا مث   .م  َرة،وش دْ ُل دت،وفعْذ ما فعْذ حب زة،مث كا ذ ت َِ  ْت  تملوتْ   إىل لن لتاء تهلل بتاَ  ح    

مث رلوذ يف  ََاْ تبن  عد تجلز  بُّهنتا ماتتذ يف   ،من روتوَّ   ا  بن  روة  ن لبيج  ن  ائ َّ،ل ْ ذ    وَ  تَ  ح

 . َ فَّ  ث ان

 تَ  يعاُّ :،تبن  َد تَرب5/177تِصابَّ:،تبن  جر1/5551تملَ َ َّترتل  شعرتء :تنظر ترمج  ا يف 

 5/95 تة   :تَزركْ  ، 159-5/155تَعََاْ تَكربُ:،تبن  عد555-5/551ل د :تبن تة  ،445-943

 0/333حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -*8

 033-3/033تَروض تة ف:تَو يْ  -    

 ."تك    ب كر تةبياْ تَث  َّ تةوىل" 083 -3/083:تََدتوَّ وتَن اوَّ:تبن كث  -    

 303هت وِ   ة تبن   ا :تَو    ارون  َد -    

تخلندفتَّ تهلروَتَّ    يف تةصتل ت ت  تمترلة لو قَيْتَّ وتخلنتدُ متا ت  وتِ إىل  ت   تَََيْتَّ ومتن معتاين           :َندُ -9

    .وتَور َّ



 ما قيل من شعر يف غزوة بدر

 
 

309 

 

ََُ ذتتتتتتتتتتتِج  ذتتتتتتتتتتتّد لةْ تتتتتتتتتتتيذاِفِ  ْ    ِوِ و

  
    ِْ 1وذِعْ َ ذتتتتتتج بذْعتتتتتتدذ مذتتتتتتا قةتتتتتتْد  ذِعتتتتتت

 

   
 وذِجّرو ذتتتتتتتتتتتِج وذ ذِ تتتتتتتتتتتِ  تَ رتتتتتتتتتتترذتُِّ

  
  ِْ 2 ذْةتتتتتت  وذْلِ تتتتتتِج  ذاِرًوتتتتتتا قةتتتتتتْد ِ تتتتتتِْ

 

   
َذْ تتتتتتتتتا رذتِ تتتتتتتتتًيا   َةنذتتتتتتتتتا لذ  وذكةتتتتتتتتتانة 

  
   ِْ َِْعِ تتتتتتت َْ ذتتتتتتترذتِة كةتتتتتتتِث ذ ت 3لذِ يتتتتتتتلة ت

 

   
 فةُّةّمتتتتتتتتتا ِبتتتتتتتتترذ   فةْةتتتتتتتتتْ  لةْ ِنتتتتتتتتتجِ   

  
 ِْ َذْيتتتتتتِر مذتتتتتتا وذْ  ذوهتتتتتت 4فةتتتتتتُُّوِت ذ ِمتتتتتتْن 

 

   
 "من تَعَوتتتل"* 5: ند لو ا  ذوقاَ

ِِ  ذْةْينذتتتتتتتا  ذْ ِر ذتتتتتتتا فةيذِوتتتتتتتَء  ذا    وذِروتتتتتتت

  
َِتتتتتجْ    َِ  وذوذتتتتتُّْبذ  فة ذتتتتتا  ذتتتتتُِّْت  ِب ذتتتتتْ ءه ِوغذا

   
 ِ َِتتتتت َُتتتتت ذّ  ْبتتتتتِن غةا  لةبذْعتتتتتدذ قةِ يتتتتتل  ِمتتتتتْن 

  
َِجْ     ْذ صذتتتتاِ  ْذ لةْو مذتتتتا  ِوتتتترذتِح لةْمتتتتر  إْن مذتتتتا

   
َْ   قةتتتتتتْد ِرِمْئتتتتتتِذ ِمتتتتتترذّمل     َةتتتتتتا ِرُّّ وذتتتتتت  لة

  
َِتتتتتتجْ  َذتِ  َْجذِزوتتتتتتِل ِم 6تذتتتتتتِروِح وذتذْغتتتتتتِدو ِبا

 

   
َُك تتتتتتا   فةتتتتتتُّةْبِْْن لةبذتتتتتتا ِ تتتتتتْ يذانة  ذّنتتتتتت  مذُّْ

  
َِتتتتتجْ   ُذ ُل ذاِت َْ ًَْمتتتتتا فةوذتتتتت َةتتتتتِج وذ َْ 7فةتتتتتُِْن لة

 

   
َةتتتتْد كةتتتتانة  ذتتتتْرُّ   َْ ذتتتتْرُّذ إّ تتتتِجفة  وذْوتتتتعذِر ت

  
َِتتتجِ     َِ َ   ِوعةا َْ 8َُِكتتتل  تْمتتتِرِ  ِفتتت  تَّنتتتاِا مذتتت

 

   
 وبعُّ ل ل تَعْ  باَ عر ونكر ا هلند :قاْ تبن   ا 
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1وقاَذ  ند لو ا :قاْ تبن إ  ا 
 " من جمزوء تَكامتتتتل" :*

ُ  َه  ْ تتتتتتتتتتتتتتِج  ذْيًنتتتتتتتتتتتتتتا مذتتتتتتتتتتتتتتْن رذلة

  
ْْتتتتتتتتتتتتتتِك ِرلذاَيتتتتتتتتتتتتتتجْ   ِ ْْك تتتتتتتتتتتتتتا كةِ 

   
َِتتتتتتتتتت  غةتتتتتتتتتتًدت وذتتتتتتتتتتا ِرُّّ   بذتتتتتتتتتتاح  

  
ِْ وذبذاِكيذتتتتتتتتتتتتتجْ   َذتتتتتتتتتتتتتا  ِفتتتتتتتتتتتتت  تَّناِئ

   
َةِْتتتتتتتتت     َْ َْ ذ ت  كةتتتتتتتتتْ  غةتتتتتتتتتا ذِروت وذتتتتتتتتت

  
َذتِ يذتتتتتتتتتتتتجْ  َْ ْْتتتتتتتتتتتتكذ ت 2ُِّ غةتتتتتتتتتتتتدذتةة ِت

 

   
 ِمتتتتتتتْن ُكتتتتتتتل  غةْيتتتتتتتي  ِفتتتتتتت  تَّوتتتتتتتِن    

  
َذاِووذتتتتتتتتتتتتتتتتتتْج  ِِ َذتِكتتتتتتتتتتتتتتتتتت َْكة َةت ت 3نِْ إ

 

   
   ُ  قةتتتتتتتتتْد ُكْنتتتتتتتتتِذ ُلْ تتتتتتتتت ةِر مذتتتتتتتتتا لةرذ

  
َْ ذ ِ تتتتتتتتتتتتتّق  ذ ةتِروذتتتتتتتتتتتتتجْ   َْيذ  فةتتتتتتتتتتتتتا

   
ُ  قةتتتتتتتتت  ْد ُكْنتتتتتتتتتِذ لةْ تتتتتتتتت ةِر مذتتتتتتتتتا لةرذ

  
َذتِميذتتتتتتتتتتتتتجْ   َْغذتتتتتتتتتتتتتدذتةة ِم 4فةُّة ذتتتتتتتتتتتتتا ت

 

   
 وذتتتتتتتتتتتتتتا ِرُّّ قةاِئْةتتتتتتتتتتتتتتَّ  غةتتتتتتتتتتتتتتًدت 

  
 وذتتتتتتتتتتتتتتا وذْوتتتتتتتتتتتتتتحْذ ُل   ِمعذاِووذتتتتتتتتتتتتتتجْ  

   
 .وبعُّ ل ل تَعْ  باَ عر ونكر ا هلند :قاْ تبن   ا 

 "جمزوء تَرلز"* 5:وقاَذ  ند لو ا  :قاْ تبن إ  ا 

َذتتتتتتتتتتجْ    وذتتتتتتتتتتا  ذتتتتتتتتتتْيِن بذَكتتتتتتتتتت  ِ ْ 

  
َذتتتتتتتتتتتتتجْ   شذتتتتتتتتتتتتتْيً ا شذتتتتتتتتتتتتتِدودذ تَّرقة

   
َذْج َْ ذْوتتتتتتتتتتتتتغذ َْ ذ ت  ِوْعِعتتتتتتتتتتتتتِ  وذتتتتتتتتتتتتت

  
َذتتتتتتتتتتتتتتْج َْ ذْغْة َْ ذ ت 6وذتتتتتتتتتتتتتتْدفةِع وذتتتتتتتتتتتتتت

 

   
 إّ تتتتتتتتتتتتتت   ذْةْيتتتتتتتتتتتتتتِج  ذِربذتتتتتتتتتتتتتتجْ  

  
َذْج 7مذِْْ َفةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَّ  ِمْوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ذْة

 

   
َِعةّن وذْثِربذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجْ   َةنذْ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  
َذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجْ  8ِبغذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارذة  ِمْنثةِع

 

   
َْرذبذتتتتتتتتتتتتتْج ُْ ِم َِْ ِيتتتتتتتتتتتتتَ  ِفي ذتتتتتتتتتتتتتا ت

  
َذت     َذْجُكتتتتتتتتتتتتتتل  لذتتتتتتتتتتتتتت 9 ذتتتتتتتتتتتتتتْْ ذ

 

   
 

 

                                                 

  0/333حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق    ةتَنيب:تبن   ا  -*1

 3/033تَروض تة ف:تَو يْ  -   

 303-303هت وِ   ة تبن   ا :تَو    ارون  َد -   

 تَ َْ  وتََ    َ تَ رتخ،:تََت يَّ -2
3
 معر وَ ل ر يف مغرهبا،وَي  هلا  اقعَّ  ند تَ جر:َاووَّ - 

 .ل  خم ْعَّ تَعَل:مَتميج -4
5

 .333-0/333حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -*

 3/033تَروض تة ف:تَو يْ  -  

 303هت وِ   ة تبن   ا :تَو    ارون  َد -  
6
 شدة تجلَح:تملوغََّ - 

 ..  مَََُّة تَعَل: زونَّ غ ىب ،ومو ََّْ: ربج -7

 ل  م  رقَّ "من عََّ" روعَّ تَوي ن وتروُ:منثعََّ -8

 تَ را تَعَوَّْ:تَوْ ََّ -9
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تََْيِ تَ ون  تَك  ل ل 1  رو بن لميَّ بن  َد مش  بن  َد مناُ ص يَّ بنذ موافر بن ليبشعر 

2لصيََت وَ  بدر من قروْ وت كر م اهب 
 "من تََويط:"* 

 وذتتتتا مذتتتتْن َِعذتتتتْين  قةتتتت ةت ذا  ذتتتتاِئِر تَّرمذتتتتدِ     

  
َِتتتتدِْ   ذتتتتد  َةتتتتْ  وذ 3تَّن ذتتتتاِر وذقةتتتتْرُن تَّ تتتتْ ِ  

 

   
َْتتتتتتُّةْكرذِم ذ مذًعتتتتتتتا   ِْ لةن   ذتتتتتتترذتةة ت َِتتتتتتْر َْ  ُل

  
َةتتتتت  لةمذتتتتتدِ      قةتتتتتْد لةْ تتتتترذمذْتِ ْ  مذنذاوذتتتتتاِ ْ  إ

   
َةتتتتت ْ  وذفةتتتتتر  َِْ  لةْصتتتتت ذاُِّ تَر كةتتتتتاُِّ وذ َة َْ  ِبتتتتتا

  
َةتتتتتتتدِ     تذْعِعتتتتتتتْف غةدذتتذِرتتتتتتت   ُل    ذْْةتتتتتتت  وذ

   
َةتتتتتا تذْنوذتتتتت ْ  قة تتتتتَِم  صذتتتتتِ      قةتتتتترذتبذ ذِ ْ  وذ

  
َِْك ذ ِمتتتتتتْن ِبِعتتتتتتِد وذِإْن  بذكةْيتتتتتتِذ فة ذتتتتتتا تذتتتتتت

   
َة ذتتتت ةذْ   َذْيتتتتِذ فةاْ  َْ ََُُّذ  ذتتتت ذاءه ت  كةتتتتاِ َت ِ تتتت

  
  ِ   َِ َذحذ تَو تتتتْ ِك ِمْن ذتتتتا غةْيتتتترذ   4ِد ِْتتتتفةُّةْصتتتت

   
 بعُّ ل ل تَعْ  باَ عر" كا َت  ََُّ: "قاْ ل  دين بي  ا: قاْ تبن   ا 

  

                                                 
 .شعر ا َُ ما َكر  ن ا مع وتَعََاْ ك ِ تَو  و تَ رتل  معظ  مل تر  ترمج  ا يف  -1

 .0/333حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -*2

 3/033تَروض تة ف:تَو يْ  -   

 303هت وِ   ة تبن   ا  :تَو    ارون  َد -   

 :تَ ت    وقرن،تَ  ل تَ   بينج وب  تَْيتل :و د تَن ار ،ولع يف تَع :تَعائروما وَع يف تَع  من تةَُ،:تََ ُ -3

 .مل و    َر  :مل وَد،ول   ا

 .تَعايل:ت كورْ،وتَو ك:  تخلَاء،وت َ  ذا  :تَوَِ -4
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 :ةَي ا  َيدة بن تحلار  بن  َد تملعِْ ر اء  ند بنذ ل ا َّ بن  َا  بن تملعِْ

َّ: قاْ تبن إ  ا     * 2:تملعِْ تر    َيدة بن تحلار  بن 1تملعِْ  َد ا  بنوقاَذ  ند بنذ ل ا َّ بن  

       "من تَعَول"

َةتتتتْد ِضتتتتّ نذ تَّ تتتتْ رذتء  مذْجتتتتًدت وذِ تتتتْ ِ ً ت      َة

  
َْتتتتتلِ   َْعذ ِ  وذت 3وذِ ًْْ تتتتتا لةِصتتتتتيْ ا وذتِفتتتتترذ تَْ تتتتت

 

   
ُِ ُغْربذتتتتتتتَّ   َُِّةْضتتتتتتتيذا َذْيتتتتتتتدذةْة فةاْبِكيتتتتتتتِج   ِ 

  
ِْه  َِْجتتتتتتتْ  َُِّةْشتتتتتتتعذية كةا   َِ 4وذلةْرمذْةتتتتتتتَّ  تذْ تتتتتتت

 

   
َذة     َذتِ  ِفتتتتتت  ُكتتتتتتل  شذتتتتتتْ  ْْتتتتتتُّةْق َِ  وذبذك يتتتتتتِج 

  
َْ ذْ تتتتلِ     َةت تْ  ذتتتتّر آفةتتتتاِ  تَّوتتتت ذاءه ِمتتتتْن ت 5إ

 

   
    ُ ُّْْةْو ذتتتتتتتاِ  وذتَتتتتتتتّروِح مذْفتتتتتتتزذ َِ  وذبذك يتتتتتتتِج 

  
ِِ ِقتتتتتْدر   ة َِي ْْ تذْغِْتتتتت وذتذْ تتتتت 6اَة ذتتتتتا لةْمبذتتتتتدذ

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
 : ند بنذ ل ا َّ -1

 . د بنذ ل ا َّ بن  َا  بن تملعِْ بن  َد مناُ ،تََرشيَّ تملعَْيَّ لَذ موعح،َكر ا تبن إ  ا  في ن ل ْ  مبكَّ ت 

خبيتترب متتع لَي تتا موتتعح    تت    ،وقتتاْ تبتتن  تتعد ل ع  تتا تَتتنيب  ول  تتد هلتتا تبتتن إ تت ا  مر يتتَّ يف تَتتنيب  

ت  ْتذ  نتد بنتذ   َتَّ     ( لِ تد )وملا لصيِ تملوْ َن يف وقعتَّ  .  وذ ذَا،وتغ ربذ  ند ليب لندُّ فََدْ َج تبن ج روعَّ

  ْ  ص رة،( قَل إ  م ا)

 :وترجتزْ ب عر لوَج

 حنتتتتتتتتن لزونتتتتتتتتاك  بيتتتتتتتتَ  بتتتتتتتتدر  

  

 وتحلتتتتتتتتتترُّ بعتتتتتتتتتتد تحلتتتتتتتتتترُّ َتْ ِ تتتتتتتتتتعر 

   

 :ُّلاب  ا  ند بنذ ل ا َّ برلز لوَجف

 َزوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذ يف بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر وبعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر  

  

تتترتل  شتتعرتء  ، 5/145تِصتتابَّ:،تبتتن  جتتر 5/555ل تتد تَغابتتَّ :تبتتن تة تت  :تنظتتر ترمج تت ا يف  

 5/94تة   :،تَزركْ 5/55تَكربُ تَعََاْ:،تبن  عد1/5544تملَ َ َّ
2

 0/339حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:تبن   ا  -*

 3/033تَروض تة ف:تَو يْ  -   

 303هت وِ   ة تبن   ا  :تَو    ارون  َد -   

 تَعَل لو ا:وتَِْ ،   نا تَثابذ :تَعَل،وتةصيل:وتحلْ  ،تَويا ة:مَضع ب  تملكَّ وتملدونَّ،وتَو   :تَ  رتء -3

 .لصل تَ جرة :تجل ْو َتملغرب تَرلا،:تةشعي -4
 .تََ ط:تحملل -5

ْ ول  شتدودة تهلَتَُّ وتَ  تَيِ متن شتَِ تَنتار لوقد ا،       "تَوت يْ   "زُ ك ا ور   ندروح مفرة ومف -6 رمتذ  :لمبتد

 .باَزبد و َ تَرغَة 



 ما قيل من شعر يف غزوة بدر

 
 

333 

 

َْء  ذا ْذ ضذتتتت َِِح تَتتتتّن ذتُن قةتتتتْد مذتتتتا  فةتتتتُِْن ِتْ تتتت

  
    ِْ َْجذتتتتْز ِِ ت َْ ذعْةتتتت َةتتتتْد كةتتتتانة ِوتتتتْ ِكيِ ّن ِبا 1فة

 

   
  ُ َِتتتتتتترذ َْ َِِ ْْتتتتتتت ذِ ِ  ت َةْيتتتتتتتل  لةْو   َِعةتتتتتتتاِرِ  

  
َذح  لةْضتتتتت ذ  َةدذْوتتتتتِج  ذْةتتتتت  ِرْ تتتتتلِ   2وذِمْوتتتتت ذْن

 

   
 ل ل تَعْ  باَ عر ونكر ا هلند ولكثر: قاْ تبن   ا 

        :شعر ق يَّْ بنذ تحلار  تَك  لَا ا تَن ر

4لَذ تَن ر بن تحلار  تَكيج 3وقاَذ ق يَّْ بنذ تحلار :تبن إ  ا  قاْ
 "من تَكامل:"* 

ًَتتتتتتتا إن  تةْ  ةهْيتتتتتتتلة مذِظّنتتتتتتتَّ      وذتتتتتتتا رذتِك

  
َذف تتتتتتقِ    َذاِموذتتتتتتَّ  وذلةْ تتتتتتذذ ِم َِْح  5ِمتتتتتتْن ِصتتتتتت

 

   
 مذْيً تتتتتتا ِبتتتتتتُّةن  تذِ ّيتتتتتتَّ    لةْبِْتتتتتتْن ِب ذتتتتتتا 

  
ِِ تذْ ِ تتتتتتقِ     ُْ ِب ذتتتتتا تَّنجذاِئتتتتت 6مذتتتتتا إْن تذتتتتتزذت

 

   
 

 
 

                                                 

 . تحلعِ تَغْيظ:تحلعِ تجلزْو وَقد ن،:و كي ن -1

 ْ  : ْ  ر لوتضع تَع رتن فيَ د ا،َتَ اْ باَْيل فينَح كاَك ُّ ف جا وبج ك ُّ تَْيل فيعْ  ب َك م:مو نَح -2

 .  م ل و َن
 :ق يَّْ بنذ تَن ر -3

ق يَّْ بنذ تَن ر بن تحلار  بن  َْ َّ بن كْدة بن  َد مناُ بن  َد تَدتر بن ق   تََرشيَّ كا ذ موج  َد تهلل 

قاْ تََتقد  : بن تحلار  بن لميَّ تةصغر ف   ل   ْ  بن  َد تهلل وإََتج تَََيد وحم د ول  تحلك  ،قاْ لبَ   ر

 :ملا ق ل لبا ا تَن ر بن تحلار  وَ  بدر  قاَذ تةبياْ تََافيَّ يف ر َْ تهلل    تَيت:

 وتتتتتتتتتا رتكَتتتتتتتتتا إن تة يتتتتتتتتتل مظنتتتتتتتتتَّ     

  

 متتتتتتتتتن صتتتتتتتتتَح َاموتتتتتتتتتَّ ول تتتتتتتتتذ مَفتتتتتتتتتق

   

  ...... إىل آَر تةبياْ

، "ََ بْغين   ت قَل ق ْتج ملننتذ  ْيتج    ":ْملا بْغج   ت تَ عر قا وتهلل ل ْ ، إن ر َْ تهلل  : ووَاْ: قاْ تبن   ا 

 .إن     تةبياْ خم ْ َّ، وتهلل تعاىل ل ْ : ووَاْ

ومل لر تَ  روح بُ  م ا َكن إن : إهنا م نَ َّ، قْذ: مسعذ بعُّ ل ل تَعْ  وغ ز     تةبياْ، ووََْ:وقاْ تَزب  

ن َْجتا ظ لن تمس تا َيْت ، وَكتر لهنتا      كا ذ  اشذ إىل تَ  ح ف   من مجَّْ تَ  ابياْ، ورلوذ يف آَتر ك تاُّ تََيتا   

 .و َ وعَُ ول  دتج تةبياْ تمل كَرةل بذ ر تء تَنيب 

 تِصابَّ:،تبن  جر7/190تة   :،تَزركْ 5/537ل د تَغابَّ:تةغاين،تبن تة  :تنظر ترمج  ا يف

  1/1555ترتل  شعرتء تملَ َ َّ ،934-933تَ  يعاُّ:، تبن  َد تَرب5/59-50

 303-0/300حمي  تَدون  َدتحل يد حتَيق  تَنيب   ة:  ا تبن  -*4

 3/038تَروض تة ف:تَو يْ  -    

 .3/303تََدتوَّ وتَن اوَّ :تبن كث  -    

 .303هت وِ   ة تبن   ا :تَو    ارون  َد -    

ل يتل    تَ َو  وت  بنَت   تملدونَّ  ْ   اكن ا لف ل تَ ت ة وتَوت  ،لو   ل ج:َْزبيد  "تاج تَعروا"يفور : تة يل -5

 "تَنظتر  "مَضتع فيتج قترب   :وتة يتل  ،ْ لع ر بن ليب  اَِآلكث  تَن ل وفيج    ماء و َ ،ب  بدر ووت   تَ  رتء

 .و َ ت غ  تة ل تَ جر تملعروُ 

 .تورح :تِبل تَكراَّ وتَع ا  من ا،وخت ق:تَنجائِ -6
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َْتتتتتتتترذة  مذْوتتتتتتتتُ َ ذَّ   َةْيتتتتتتتتك وذ ذ  ِمّنتتتتتتتت  إ

  
َْتتتتتتترذُ تذْ ِنتتتتتتتقِ   َذتِكِ  ذتتتتتتتا وذُل ْْ ِب 1لذتتتتتتتا ذ

 

   
 تَّنْ تتتتتتتِر إْن  ذا ذْوِ تتتتتتتجِ    ذتتتتتتتْل وذْوتتتتتتت ذعذن  

  
َةتتتتتتا وذْنِعتتتتتتقِ     لةْ  كةْيتتتتتتفذ وذْوتتتتتت ذِع مذّيتتتتتتذ  

   
َذْيتتتتتترذ ِضتتتتتتْنءه كةِراذتتتتتتَّ      لةِم ذّ تتتتتتِد وذتتتتتتا 

  
َْ ةْ تتتتتتُل فةْ تتتتتتل  ِمْعتتتتتتِرِ  َِْم ذتتتتتتا وذت 2ِفتتتتتت  قة

 

   
َْ مذنذْنتتتتتذذ وذِرّب ذتتتتتا  حذر مذتتتتتا كةتتتتتانة ضذتتتتت   َةتتتتت

  
َِْ ْ نذتتتتتقِ    َْ ذِغتتتتتيُظ ت َذ ت َْ ة ذتتتتت  وذِ تتتتت 3مذتتتتتن  ت

 

   
َةْن ِْْيتتتتتتتتْن ة  لةْو ُكْنتتتتتتتتذذ قةاِبتتتتتتتتلة ِفْدوذتتتتتتتتَّ  فة

  
 مذتتتتتتا ِوْنِ تتتتتتِق مذتتتتتتا وذْغُْتتتتتتَ ِبتتتتتتجِ  ِبتتتتتتُّة ذز 

   
ْذ قةرذتبذتتتتتَّ       فةاَّنْ تتتتتِر لةْقتتتتترذُِّ مذتتتتتْن لة ذتتتتتْر

   َ  ْن كةتتتتتتتتانة ِ ْ تتتتتتتتق  ِوْع ذتتتتتتتتقِ إِ تتتتتتتتْ  وذلة ذ

   
ُِ بذِنتتتتتت  لةِبيتتتتتتِج تذِنَِشتتتتتتجِ    غةْ تتتتتتْذ ِ تتتتتتِيَ

  
َ قِ  4َِْ تتتتتتتتتِج لةْر ذتتتتتتتتتا   ِ نذتتتتتتتتتاحذ ِت ذتتتتتتتتت

 

   
 َتتتتتتا عذْ مذ َِّي تتتتتتِن  تملةَةتتتتتتِإ اِ َةتتتتتترت  ِوَْصذتتتتتت

  
 5ِقَ ةتتتتتتِم ان  ذتتتتتت َذْ تتتتتتوذ ِدي تتتتتتَةتمُل فذْ تتتتتترذ

   
ََ بْغين   ت قَل ق ْج ملننذ :،قاْملا بْغج   ت تَ عر  إن ر َْ تهلل:فيَاْ وتهلل ل ْ : قاْ تبن   ا 

 . ْيج

 .رم ان لو يف شَتْ يف  َِ ش ر من بدر وكان فرتغ ر َْ تهلل : قاْ تبن إ  ا 

 "من تََتفر:"* 6وقاْ  وان بن  ابذ

ِِ   ذرذفتتتتتتتتِذ ِذ ِباَكةثيتتتتتتتت  ِ وتتتتتتتتارذ مذونذتتتتتتتت

  
َذْ  َة تتتتتتيَِذِ  يف تَتتتتتتكة ذتتتتتتَط تَتتتتتت 7رذ   تَ

 

   
 

                                                 

  ائل و من  مع وتكف غزور:مو َ َّ ل   ائَّْ،و  ح تَد  إَت ت  ِ،وتََتكف -1

 3/038 تَروض تة تف :تَو يْ    ندو ،ف ن معر  ل  كر  :وَاْ:معر ومن ضنُّْ تملرلة إَت كثر وَد ا،:تَ نء -2

 ". يََّ ل ذ ضنء جن لحم د  ا"يف شعر ق يَّْ
 تَغيظشدود :وتحملنق "ص  ذ"ل ع ،ووروُ يف مكا ج:مّن -3

 :كََْ  رود بن تَ  َّ،تناوَج : َشا تنَشج -4

 فجتتتتتتتتتتُّْ إَيتتتتتتتتتتج وتَرمتتتتتتتتتتاح تنَشتتتتتتتتتتج        

  

 كَقتتتتتتع تَ َاصتتتتتت  يف تَنوتتتتتتيِ تمل تتتتتتد   

   

 .تَعع :وت َق

فجاء لبتَ   :" دوي تحلدوَيَّيف و،تمل   يف تََيد روودت و َ :ر  ا ا وور ف ر  ا ور ي ا و،تََيد ور ف ر ف يف -5

 تة   :تَعاين و،"لندْ ور ف يف قيَ  
6

وَكر ا تبتن كتث  يف    ،ت  ر  هبا تَربقَق .33-30شرح  وَتن  وان بن  ابذ تة  ار : َد تَرمحن تَربقَق  -*

  309-3/308 ،تََدتوَّ و تَن اوَّ"

تََععَّ تنَا  حمدو بَّ،وقيل ما تل  تع وت تدو ُّ وتجل تع لكثَتَّ وكثتِ وكثَتان و ت  تت ْ         :تَكثيِ من تَرمل -7

 :و قاْ ََيد.و   مثل  ْ  وَْ :و تَك اُّ،و  ْ  ََك مجعَت فَاََت تَك ابَّ وتملك َُّ:وتََ  ،تَرمل

 ف تتتتتتتدتمع تَروتتتتتتتان  تتتتتتتر  رمس تتتتتتتا   

  

 ََْتتتتتتتا ك تتتتتتتا ضتتتتتتت ن تَتتتتتتتَ    تتتتتتت م ا

   

تجلدود،شَج  وان آ ار تَتدوار باَوتعَر يف تَتَر  و تَ معتىن      :لرت  ََيد ما وك ِ يف تحلجارة وونَْ  ْي ا،وتََ يِ

 تعاور  تَ عرتء
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 اِح وذُكتتتتتتتل  لذتتتتتتتَن   تتتتتتتا تَِرو تتتتتتت تذعاوذرذ

  
َذمِس   ِمنتتتتتتتتت ذ   1 ذتتتتتتتتتكَُِّ ِمتتتتتتتتتنذ تَتتتتتتتتت

 

   
َذْةَتتتتتتتا  وذلةموذتتتتتتتذ  فةُّةموتتتتتتت  رذمِس تتتتتتتا 

  
  ِِ 2وذَابتتتتتتتتا  بذعتتتتتتتتدذ  تتتتتتتتاِكِن ا تحلةَيتتتتتتتت

 

   
 فةتتتتتتدذح  ذنتتتتتتكذ تَ ذتتتتتت ةك رذ ُكتتتتتتلف وذتتتتتتَ   

  
ِِْدةة تَ  تتتتتتتتتتتمذتزذوذِر    ذتتتتتتتتتتت 3ِر تَكةريتتتتتتتتتتت

 

   
ِذ فيتتتتتتتجِ   َفتتتتتتت   َ  ذيتتتتتتت َ تتتتتتتر ِبا َذ  وذ

  
 ِبِ تتتتتتتتد   غةتتتتتتتتِ  ِإََتتتتتتتتاِر تَكةتتتتتتتت وُِّ    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

إما لن تَرل ا  ْ  لهنا فعل م ارح حبت ُ إ تدُ تَ تائ  ل  ت عاور ا،وإمتا  ْت  لهنتا فعتل متاض ل          :تعاور ا -1

ف ترة هتتِ لنَبتا     ،تدتوَ تج : ومعىن قَهل  تعاورْ تَرواح ر   تَتدتر ":تعاور ا كل من تَرواح وتملعر،قاْ تةم ر 

 ومرة مشاَ ومرة قَََ ومرة  بَرت

 :و منج قَْ تة    

 ق تتتتتتترة تعاور تتتتتتتا تَّ يتتتتتتتتت    منتتتتتتتَّ

  

  ْ  تتتتتتتتِف بتتتتتتترحي  متتتتتتتن صتتتتتتتَا و مشتتتتتتتا

   

 لوْ تَربيع و َ بعد تخلروف،مس  ب َك ة ج وو  تةرض باَنَاْ مث و َعج تَتَيل يف صت ي  تَ ت اء    معر:وتََمس  

 َوبتان تَ ت ء بعتد   :ولصتل تَهن تا   ،ومن    ائل،تَوت اُّ تة تَ   :وتجلَن، نا تملعر معَْا وتملرت .،مث و َعج تَربع 

 . تئ  تهلع ن:و كَُّ،مجَ   وص ب ج مثل تَثِْ إَت َتُّ

 .تَ   َي  فيج ل د إَ  َ َرتُّ:باَيا إَت    ج تَرواح وتةمعار،و  َْ بج تةرض،وتَيَاُّ:ََْا -2

َ لدوُ مثَّ :وََْ،ما  ز يف تََِْ ولولعج من غيظ وحنَ  وتجل ع  زتمتْ:وتحلزتمة صرفج ورلعج،:تَ  ء ر  -3

 .وتصرُ ب رفج ما وَلعك وو يِ شجنك تصرفج  نكوفدح   ت   وتة ََّ، من َكر تَدوار
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 ِب ذتتتتتتا صذتتتتتتنذعذ تملةْيتتتتتتِك غةتتتتتتدتةة بذتتتتتتدر   

  
   ِِ 1َةنتتتتتتا يف تمُل تتتتتتِرك ذ ِمتتتتتتنذ تَنذ تتتتتتي

 

   
 تءيرذغةتتتتتتتتدتةة كةتتتتتتتتُّةنف لذ عذِ تتتتتتتتِ   ِهتتتتتتتت 

  
  2حذ تَِغيتتتتتتتَُِّْنلةركاِ تتتتتتتِج ِلتتتتتتت بذتتتتتتتدذْ 

   
 ع ا ِبجذْ تتتتتتتتتتتتِ ِ  ِمن تتتتتتتتتتتتَذتفةْينذتتتتتتتتتتتتافة

  
ِِوذِشتتتتت تن  ذاُِّ ِمتتتتتن ِمتتتتتْركةُُّ تتتتتِد تَغذتتتتت 3ي

 

   
 لةمتتتتتتتتتتتتا ذ ِم ذ  تتتتتتتتتتتتد  قةتتتتتتتتتتتتد آمذروِ 

  
4تحُلتتتتتتروَُِّةْ تتتتتتِح   ذْتتتتتت  تْة تتتتتتدتءه يف

 

   
  ْ  ِبُّةوتتتتتتتتتتدوِ   صذتتتتتتتتتتَتِرِ  ِمر ذ تتتتتتتتتتا

  
َذتتتتتتتت وذُكتتتتتتتتل   5َُِّ  تَُكِعتتتتتتتتاِغِمجذتتتتتتتتر ُّ  

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
َنتا متن تحلتظ ضتد      -لل شُّ ج -ر باَ   صنع تملْيكَ َذ:وََْ"باَ   َ  يِ فيج":بدْ من قََج"ما صنع تملْيك" -1

 تَتنيب  َترج  وكا ذ غزوة بدر تَكربُ يف رم ان تَونَّ تَثا يَّ َْ جرة،تحلظ من كل ش ء:وتَن يِ.تمل رك  وَ  بدر

        مائ تان و يتف ولربعتَن متن تة  تار،وتََاقَن متن       :رلت   َث   َْتَن متن رم تان ومعتج   مثائتَّ و   تَّ   تر

ومع   فر ان و َعَن بع ت،َيع رض    قروْ و   آوََّ من تَ ا ،فْ ا ل   لبَ  ت يان بت َك ت ت ُّلر    ،تمل الرون

وكا ذ  دة .رك    محي   ،وَافَت  ْ  جتارهت  و  روت  رت ارتكَا َيُّيت قرو ا وخيرب   تخلرب،فْ ا  ْ َت ب َك ل 

لما لبَ  ت يان فَتد تترح تَعروتق تملوتَْكَّ      .من َرج من   توع ائَّ و مخو  رل  مع   مائَّ فرا و َع ائَّ بع 

َ  رلتع  تىت   ":وقاْ لبَ ل ل، ْي   باَرلَح فنجا ولر ل إىل قروْ وعْ    ب َك و و  ،و ار م َعا  ا ل تََ ر

و ععت  تَععتا  و وتَ  تخل تر و      تجلتزور   ن تر  ؛فنَي  فيج    تا  -بررت من تجلنَُّ تَغريب من تملدونَّ - ر بدرتحن

مث تشت د  ." تي ز  تجل تع و وََتَن تَتدبر     :"وََْ مث َرج من تَعروْ و َ"تو ع بنا تَعرُّ،ف  وزتََن و ابَ نا لبدت

فَ ل متن تمل ترك    ،وتَع   تملوتْ َن وَ ْتَن ووُّ ترون   ،تََ اْ ومح  تََ ي  فْ  تكن إَ  ا َّ  ىت  ز  تمل تركَن 

ََاء ق ْ  تمل رك  يف ُب  ولمر تَر َْ،لربعَّ   ر د من تملوْ   إَِ  ْ وْْوكان تة ر ك َك  َع ،ومل ِو،حنَ  َع 

مت من ل   ل:لمتر هبتا فتدفنذ،َ ووتُّْ لصتا َج      إَت مر جبي تَّ إ وتان  ،يف مغاموج ة ج كان من  ن ج "برر بَدر"قْيِ 

وتا ف ن،وتا فت ن بتن     ": ْ  تََْيِ فجعل ونا   تمل ترك  بُّمستائ   ولمستاء آبتائ        مث قا  تَويد تَر َْ ؟كافر

 ْو ر ََج فُ ا ولد ا ما قد و د ا ربنا  َا،ف ل ولدمت ما و د ربك   َا؟فَتا    تهلل لوورك  ل ك  كن   ل ع  :ف ن

روت ".قَْ منت   لمسع ملا  وتَ       حم د بيد  ما ل    بُّ":في ا؟فَاْ ما تكْ  من للوا  َ روح:وا ر َْ تهلل:  ر

 933،ص 3933:تََ ار   ن ق ا ة ، رق 
 لغنج لرت  تَغيَُّ مجع تَغيِ من تةرض و  َ ما ت  ُّنف من ا:لنح تَغيَُّ - 2

مجتتع :َْج تتع،وتملر تنصتت َّ :متتر تن وشتتيِ:لتتيْ تملوتتْ   تَتت ون وتفتتَت قرو تتا يف غتتزوة بدر،قََتتج   و تتف -3

 ل  شجا َّ وإقدتما:كُّ د تَغابَّ:و قََج"مر  وشيِ ": و َّ لَرُ مجع لشيِ،ويف:لمر ،وتَ يِ

تَظ تر  :تََتَة،وتةمر :،وتةمر33 َرة  ج،تآلوَّچۈئۈئ ۆئ ۆئچ :يف تَ زنولو، او َ  وقَو  شدوت لمر :آمرو  -4

ُ  ،وو ج تا،ل  ل رق تت ا وتَوتت َ  حبر تا  ، تَنتار  جوَ ح تحلتروُّ متتن َ   ت  ،تَ تعف :وتةمر يف ر تتِ ":ويف  وت َّ لَتر

 ".تحلروُّ

ل  لهنتا  :ل  رمتح متترا باحلروُّ،وَاضت  تَكعتَُّ    :وكتل جمترُّ  ،. يَُ قَت ع رقذ  َتشي ا:صَتر  ومر  اْ -5

 .كعَُّ غْيظَّ صََّْ،لرت  كل من رمح مم ْئ تة ابيِ غْيظا
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ُِ َ تْةوِا تَغذعةتتتتتتتتتبذِنتتتتتتتتت  ا ذتتتتتتتتتآمذرذْت اِر
  

1وِن تَ ذتتتتتتتْيِتَتتتتتتتد  َ تَنذّجتتتتتتتاِر يِفبذِنتتتتتتت
 

   
 ل  صذتتتتتتتتروعا ا لذْ تتتتتتتتا لةبذتتتتتتتتفةغا ذر ذتتتتتتتت

  
َذتتتتتتتتَّة قةتتتتتتتتْد َِنذتتتتتتتتتذرذْك وذِ   2َُِّها ِبتتتتتتتتاجلة

 

   
َذَّة قةتتتتتتتد تذرذْك ْ وذشذتتتتتتتي  نتتتتتتتا يف ِرلتتتتتتتا

  
ِ  ِإَت  َِْةِو 3يِ هَت  ذوهتتتتتتتتتتَِوهتتتتتتتتتت   ذوذتتتتتتتتتت

 

   
ُْ َةّ تتتتتتتتا ِونتتتتتتتتا وِ   رذ تتتتتتتتَ  تَْةتتتتتتتتِج 

  
ِِقةتتتتتتتتتت ةفناِ   كةَاكِهتتتتتتتتتت  َةْيتتتتتتتتتت    4ِذ يف تَ

   
َةتتتتتْ  َ تتتتتا    تذِجتتتتتدوت  ذتتتتتدوثِ  لة  كتتتتتانة  ذ

  
ََُُِّْ َِتتتتتتتتتُ  ِبتتتتتتتتتاَ 5وذلةمتتتتتتتتتِر تَْةتتتتتتتتتِج وذُّ

 

   
َُتتتتتفة ذتتتتت َْا  ذعة َةتتتتت َُتتتتت َت وذ َةتتتتت ذعة َة  َتاََُت 

  
َةذذ وذُكْنتتتتتتتتتتصذتتتتتتتتتتدذْق ِِت رذل   ِمِ تتتتتتتتتتذذ   ي

   
 

                                                 

 .ل  تمل  :وتَدون تَ ْيِ،تَويد غعروف و َ.عمج:تَغعارُ -1

تجلََُّ ":قاْ تةص ع ،"جبََُّ بدر،فَُت رلل لبيُّ رضرتض لن رل  مر :"تةرض تَغْيظَّ و يف تحلدوي:َُّتجلَ -2

 ."تةرض تَغْيظَّ:

  ََّ و شيََّ :حنَ  َع ،ول ر ك َك حنَ  َع  ومن تََ ْ  -غزوة بدر-ل ْ نا ل ج ق ل من تمل رك  يف     تَغزوة -3

 نظَّْ بن ليب  لميَّ بن َْف وتبنج،ووليب  َيدة ، بن   ا  وتجلرتح وتَد تبنا ربيعَّ،وتَََيد بن   ََّ ولبَ تََ  ر 

ومن .ل ل بن   ا ،و َفل بن ََوْد،و َيدة بن تَعاص وَدت ليب ل ي َّ  عيد بن تَعاص،وغ    كث    يان،ولبَ

قَْ  و َ رتلع،فُّ ذ ترُ م دت  تة رُ  َََّ بن ليب معيط،وتَنظر بن تحلار  ،وقد ق ْ  ا تَويد تَر َْ

 .مجا َّ كَ ة من رلاَْ قروْ و ْي    َو  تحلوِ وتَنوِ من   ول ج ق ل يف     تملعركَّ. وان

 .ك ا ل ْ نا قْيِ بدر تَ   ق ُ فيج من ق ل من قروْ و َ:وتََْيِ،تجل ا َّ من تَناا و  :مجع كَكََّ:كَاكِ -4

 .ََك تَد  َكر دجتدوت تخل وقلمل :كان ونا و   بَََج ل  لن  يد ا ر َْ تهلل :لمل جتدوت تخل -5

 



 
 أشعار غزوة أُحُد
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 1:دُحغزوة ُأبني يدي 

وكانت يوم السبت خلمس عشرة خلت من شوال يف العام الثالث للهجرة،وسببها أن قريشا أرادت أن تثأر 

 يف املدينة، فخرجت يف ثالثة آالف مقاتل،ما عدا ليوم بدر، فما زالت تستعد حىت جتهزت لغزو الرسو ل 

امرأة،فيهن هند بنت عتبة زوج أيب  عشرةاألحابيش فيهم سبعمائة دارع ومائتا فارس،ومعهم سبع 

جبل مرتفع يقع مشال  وهو)دُحل أبوها يوم بدر،مث ساروا حىت وصلوا بطن الوادي من قبل ُأِتسفيان،وقد ُق

مقابل املدينة،وكان من رأي الرسول وعدد من الصحابة أال خيرج املسلمون (املدينة على بعد ميلني منها

هامجهم املشركون صدوهم عنها،ولكن بعض شباب املسلمني وبعض املهاجرين  إليهم،بل يظلون يف املدينة،فإن

واألنصار،وخاصة من مل حيضر منهم معركة بدرومل حيصل له شرف القتال فيها،حتمسوا للخروج إليهم 

،وألقى الترس يف (درعه)عند رأيهم،ودخل بيته ولبس ألمتهومنازلتهم يف أماكنهم،فزنل الرسول 

بيده،مث خرج إىل املسلمني،وهو متقلد سيفه، فندم الذين أشاروا عليه باخلروج إذ كانوا ظهره،وأخذ قناته 

اقعد إن  ما كان لنا أن خنالفك فاصنع ما شئت أو:سببا يف محله على خالف رأيه،وقالوا للرسول

بينه وبني أن يضعها حىت حيكم اهلل  2ُهَتَمْأما كان ينبغي لنيب إذا لبس َل»:بقوله شئت،فأجاهبم الرسول 

 .مث خرج واملسلمون معه يف حنو ألف بينهم مائة دارع وفرسان،3«عدوه

وملا جتمع املسلمون للخروج،رأى الرسول مجاعة من اليهود يريدون أن خيرجوا مع عبد اهلل بن أيب بن 

 .سلول رأس املنافقني للخروج مع املسلمني

 

 

 

                                                 
 :ينظر هذه الغزوة بتفصيل يف - 1

 303-1/111املغازي:الواقدي -  

 13-3/3حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  النيب سرية:ابن هشام -  

 053-3/040امالروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن هش:السهيلي -  

 0/51عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري:ابن سيد الناس -  

 55-4/11البداية والنهاية:ابن كثري -  

 31-3/51تاريخ الطربي:ابن جرير الطربي -  

 133-155ص هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  

 40-35وسراياه ص غزوات الرسول :ابن سعد -  

   10-33السرية النبوية،دروس وعرب، ص:السباعيمصطفى  -  
 .درعه بكسر الدال: ألمته - 2
 14303برقم   رواه اإلمام أمحد  عن جابر بن عبد اهلل عن النيب - 3

 11/541م، 1115، 1أمحد حممد شاكر، دار احلديث ، القاهرة، ط قيق املسند،حت: أمحد بن حنبل : ينظر 
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روهم فلريجعوا؛فإنا ال نستعني باملشركني ُم » :قالال يا رسول اهلل،:أو قد أسلموا؟ قالوا»:فقال الرسول

،ويف منتصف الطريق اخنذل عن املسلمني عبد اهلل بن أيب بن سلول ومعه ثالمثائة من 1«على املشركني

د،فجعل ُححىت وصل إىل ساحة ُأ املنافقني،فبقي عدد املسلمني سبعمائة رجل فحسب، مث مضى الرسول

ف اجليش،وجعل على كل فرقة منه قائدا،واختار مخسني من الرماة،على ظهره للجبل ووجهه للمشركني،وص

امحوا »:رأسهم عبد اهلل بن جبري األنصاري ليحموا ظهر املسلمني من التفاف املشركني وراءهم،وقال هلم

ثبتم  يأتونا من خلفنا،وارشقوهم بالنبل؛فإن اخليل ال تقوم على النبل،إنا ال نزال غالبني ما ظهورنا،ال

 .2«نكم،اللهم إين أشهدك عليهممكا

مث ابتدأ القتال،ونصر اهلل املؤمنني على أعدائهم،فقتلوا منهم عددا،مث ولوا األدبار، فاانغمس املسالمون يف   

ماذا نفعال وقاد نصار    :وراءهم من الرماة فقالوا ْنأخذ الغنائم اليت وجدوها يف معسكر املشركني،ورأى ذلك َم

مكنتاهم لينااهلم نصايب مان الغنائم،فاذكرهم رئيساهم عباد اهلل بان جابري          اهلل رسوله؟ مث فكروا يف ترك أ

،فأجابوا بأن احلرب قد انتهت،وال حاجاة للبقااء حياث هم،فاأد عباد اهلل ومعاه عشارة        بوصية الرسول

وكان قائد ميمنة املشركني خلو ظهر املسلمني من الرماة، فكرَّ ،آخرون أن يغادروا أمكنتهم،ورأى خالد بن الوليد

يهم من خلفهم،فماا شاعر املسالمون إال والسايوف تناوشاهم مان هناا وهنااك، فاهاطرب حبلهم،وأشايع أن           عل

فأصاابته   ل،ففر بعضاهم عائادا إىل املدينة،واساتطاع املشاركون أن يصالوا إىل الرساول      ِتا قد ُق الرسول

وكسارت اخلاوذة علاى    حات شافته السفلى،  ِردشت ركبتاه،وُجه،وُخوجُه جَُّشعليه،َف َيِمْغحجارهتم حىت وقع وُأ

وثبت يريدون قتله،فثبت رأسه،ودخلت حلقتان من حلقات امِلغفر يف وجنته،وتكاثر املشركون على الرسول

ليحميه من نبال املشركني،فكان النبال يقاع    تترس على الرسول الذيأبو دجانة،:معه نفر من املؤمنني،منهم

ة األنصاارية،تركت  اَرَما ِع مُّة ُأَبْيَسا ُن:ساهم،ومنهم على ظهره،ومنهم سعد بن أيب وقاص رمى يومئذ حنو ألاف  

ت َحِرُجحىت أصاهبا يف عنقها،َف سقاء اجلرحى،وأخذت تقاتل بالسيف، وترمي بالنبل،دفاعا عن رسول اهلل 

ادع اهلل أن نرافقاااك يف » : للااانيب ةَبْيَسااافقالااات ُن ...جرحاااا عميقاااا، وكاااان معهاااا زوجهاااا وابناهاااا 

 ما أبايل ما أصابين من أمار »:فقالت رهي اهلل عنها بعد ذلك «هم رفقائي يف اجلنةاجعل اللهم»:،فقال«اجلنة

وقد جرحت يومئاذ   3«دوين ورأيتها تقاتل د،إالَُّحما التفت ميينا ومشاال يوم ُأ»:يف حقها وقد قال «الدنيا

 .اثين عشر جرحا،ما بني طعنة برمح وهربة بسيف

 

                                                 
  30043برقم ،محيد الساعدي عن أيب  اه أمحد بن حنبلرو - 1

 بكري حياين قيقكزن العمال يف سنن األقوال واألفعال، حت: عالء الدين علي اهلندي الربهان فوري: ينظر 

 .10/434م،1131،بعة اخلامسةطالوصفوة السقا،مؤسسة الرسالة، بريوت، 
رباء بان عاازب يف قصاة    ،عن ال3313أخرجه ابن حجر يف  فتح الباري شرح صحيح البخاري،رقم احلديث  - 2

 3/350الرماة،
3

 8/514،عن أم عمارة نسيبة بنت كعب رهي اهلل" الطبقات الكربى " رواه ابن سعد يف  - 
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ليقتله،وأقسم أال يرجع عن ذلك، فأخذ  لف إىل الرسول َخ بُن يَُّبوقد حاول يف ساعة الشدة أن يصل ُأ

يف مجيع  عليه السالم حربة ممن كانوا معه،فسددها يف حنره،فكانت سبب هالكه،وهو الوحيد الذي قتله 

 .معاركه احلربية

 الوقوف والنهوض على أكتاف طلحة بن عبيد اهلل، فنظر إىل املشركني،فرأى مجاعة منهم مث استطاع 

وانتهت  1«ال ينبغي هلم أن يعلونا،اللهم ال قوة لنا إال بك»:على ظهر اجلبل، فأرسل من يزنهلم قائال

 .يوم بيوم بدر:املعركة،وقال أبو سفيان مظهرا تشفيه واملشركني من هزميتهم يوم بدر

،ومثلت به هند زوج أيب سفيان،واحتزت قلبه وممن قتل يف هذه املعركة محزة عم الرسول 

لئن أظهرين اهلل على »:ملشهده حزنا عظيما فقال غته،فرأت له مرارة مث لفظته،وقد حزن الرسول ومض

 .2«قريش يف موطن من املواطن ألمثلن بثالثني رجال منهم،ولكن اهلل هنى عن امُلثلة بعد ذلك

 .نوقد بلغ عدد قتلى املسلمني يف هذه املعركة حنوا من السبعني،وقتلى املشركني ثالثة وعشري

وقد أنزل اهلل تعاىل يف هذه املعركة عدة آيات يضمد هبا جراح املؤمنني،وينبههم إىل سبب اهلزمية اليت 

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ              ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  حلت هبم،فيقول يف سورة آل عمران

ەئ  ەئ     ائۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ائ   ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ۇئ   وئ  وئ  

 :مث يقول 3 چٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڍچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ  

ڱ  ڱ  ڱ    ڱگ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  کژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ       ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ    ڻڻ  ڻ  ڻ   ںں

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۓ  ڭ  ڭ  

  4ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ۅۅ

 

 

                                                 
   3/373 ،0501،برقم  ابن عباس أمحد يف مسنده من حديث أخرجه اإلمام  -1
 .أخرجه الطرباين برواية ابن إسحاق عن ابن عباس  - 2

بعة طالالكبري ،حتقيق محدي عبد اجمليد ،مكتبة العلوم واحلكم  ،املوصل ،العراق،املعجم :الطرباين :ينظر - 

 " ألمثلن بثالثني رجال منهملئن ظفرت بقريش :" بلفظ50/ 11051011م احلديث رقم1133، الثانية
 140-131سورة آل عمران،اآليات - 3

 -
  153-150سورة آل عمران،اآليتان4
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   :ِذْكُر َما ِقيَل ِمْن الّشْعِر َيْوَم ُأُحٍد

                                                                               :بن أيب وهب ِشْعُر ُهَبْيَرَة    

الّشْعِر ِفي َيْوِم ُأُحٍد ، َقْوُل ُهَبْيَرَة ْبِن َأِبي َوْهِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن  ِمّما ِقيَل ِمن َوَكاَن:َقاَل اْبُن إْسَحاَق        

     "من البسيط"* 2:اْبُن ِعْمَراَن ْبُن َمْخُزوٍم َقاَل اْبُن ِهَشاٍم َعاِئٌذ،1َعْبِد ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َمْخُزوٍم

 َيْطُرقِنااااي َمااااا َباااااُل َهااااّم َعِميااااٍد َباااااتَ 

  
3ِباااااْلُودن ِمااااْن ِهْنااااَد إْذ َتْعااااُدو َعَواِديَهااااا

 

   
 َباَتااااااْت ُتَعاااااااِتبِني ِهْنااااااد  َوَتْعااااااِذُلِني 

  
 َواْلَحااااْرُب َقااااْد ُشااااِغَلْت َعننااااي َمَواِليَهااااا 

   
 َمْهًلاااااا َفَلاااااا َتْعاااااِذِليِني إنَّ ِماااااْن ُخُلِقاااااي

  
 َماااا َقاااْد َعِلْماااِت َوَماااا إْن َلْساااُت ُأْخِفيَهاااا  

   
 ُمَسااااااِعف  ِلَبِناااااي َكْعاااااٍب ِبَماااااا َكِلُفاااااوا 

  
4َحمَّااااااُل ِعاااااْبءا َوَأْثَقااااااٌل ُأَعاِنيَهاااااا    

 

   
 َوَقااااْد َحَمْلااااُت ِسااااَلاِحي َفااااْوَق ُمْشااااَتِرفٍ  

  
5َسااااااٍط َساااااُبوٍح إَذا َتْجاااااِري ُيَباِريَهاااااا

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
 :هب املخزوميهبرية بن أيب وهبرية بن أيب  -1

وكان هبرية بن أد وهب شاعرا من رجال قريش املعدودين،وكان .تويف بنجران مشركا ،م هان  أل اوكان زوج

 : شديد العداوة هلل ولرسوله فأمخله اهلل ودحقه وهو الذي يقول يف يوم أحد

 قاااااادنا كنانااااااة ماااااان أكناااااااف ذى مياااااان  

  

 عاااارض الاااابالد علااااى مااااا كااااان يزجيهااااا    

   

 ذهبون بناااااااااقالاااااااات كنانااااااااة أ  تاااااااا

  

 قلنااااااا النخياااااال فأموهااااااا ومااااااا فيهااااااا   

   

 .وله شعر كثري وحديث 

    4/752طبقات فحول الشعراء:،ابن سالم اجلمحي8/451اإلصابة: ابن حجر:تنظر ترمجته يف

-*
  33-3/33حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية  النيب :ابن هشام 2

 303-3/301الروض األنف :السهيلي -   

  53-4/55البداية والنهاية :كثريابن  -   

 435-434:هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  
 .الشواغل:املوجع املؤمل وأصل العميد البعري الذي انشق سنامه لكثرة اللحم فيه،والعوادي:العميد -3
يكلفوناه مان مشااق    احلمل الثقيل،وأرادبه هنا ما :مبا أولعوا به وأحبوه، والعبء:مطيع،ومبا كلفوا:مساعف - 4

 األمور وعظامها،وأعانيها،أكابدها وأحتملها

-
وأراد باه عالياا مشارفا علاى     " مستشاِرف "أي فرسا يستشرفه الناس حلسنه ومجاله،و"مشتَرف"يروى:مشترف5

 األرض

يعارهاها  :،ويباريهاا كان حسن ماد اليادين يف اجلري   إذا :فرس سابح، وأبعد اخلطو إذا:من سطا الفرس:ساط 

 وجياريها
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 َكَأّنااااااُه إْذ َجااااااَرى َعْياااااار  ِبَفْدَفااااااَدةٍ   

  
1ِميَهاااااااُمَكااااااّدم  َلاااااااِحق  ِباااااااْلُعوِن َيْح

 

   
 ِماااااْن آِل َأْعاااااَوَج َيْرَتااااااُح النَّاااااديُّ َلاااااهُ 

  
2َكِجاااااْذِع َشاااااْعَراءل ُمْساااااَتْعٍل َمَراِقيَهاااااا 

 

   
 َأْعَدْدُتااااااُه َوُرَقاااااااَق اْلَحاااااادن ُمْنَتَخًلااااااا  

  
3َوَماِرًنااااااا ِلُخُطااااااوٍب َقااااااْد ُأَلاِقيَهااااااا 

 

   
 َهااااَذا َوَبْيَضاااااءل ِمْثااااَل النَّْهااااِي ُمْحَكَمااااةٌ   

  
4َفَمااااا َتْبااااُدو َمَساااااِويَها ِنيَطااااْت َعَلااااّي  

 

   
 ُسااااْقَنا ِكَناَنااااَة ِمااااْن َأْطااااَراِف ِذي َيَماااانٍ  

  
 ُعاااْرَض اْلِبَلااااِد َعَلاااى َماااا َكااااَن ُيْزِجيَهاااا  

   
 َقاَلااااْت ِكَناَنااااُة أّنااااى َتااااْذَهُبوَن ِبَنااااا ؟    

  
5الّنَخْياااَل َفَأّموَهاااا َوَماااْن ِفيَهاااا   : ُقْلَناااا 

 

   
 ِماااْن ُأُحااادٍ  َنْحاااُن اْلَفاااَواِرُس َياااْوَم اْلَجااارّ  

  
6َهاَبااااْت َمَعااااّد َفُقْلَنااااا َنْحااااُن َنْأِتيَهااااا    

 

   
 َهاااااُبوا ِهااااَراًبا َوَطْعًنااااا َصاااااِدًقا َخااااذِ ًما

  
7ِمّمااااا َيااااَرْوَن َوَقااااْد ُهااااّمْت َقَواِصاااايَها 

 

   
 ُثمَّاااااَت ُرْحَناااااا َكَأنَّاااااا َعااااااِرض  َباااااِرد    

  
8َوَقاااااَم َهاااااُم َبِنااااي النَّجَّاااااِر َيْبِكيَهااااا   

 

   
 اَمُهْم ِعْناااااَد اْلاااااَوَغى ِفَلاااااق   َكاااااَأنَّ َهااااا 

  
9ِماااْن َقاااْيِض ُرْباااٍد َنَفْتاااُه َعاااْن َأَداِحيَهاااا  

 

   
 َأْو َحْنَظاااٌل زْعَزَعْتاااه الااارنيُح ِفاااي ُغُصااانٍ   

  
10َباااااااٍل َتَعاااااااَوَرُه ِمْنَهااااااا َسااااااَواِفيَها  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مجاع عاناة   :العونهاامر،و :،والحقضواملعضا :املكدمو ،االفالة اليت ال شيء هب:فدفدةمحار الوحش،و:العري -1

 .الوحش محر وهو القطيع من
وكاذلك  ،جملاس القاوم وحمدثهم  :الندي،و إليه اخليل الكرام إليهاسم فرس وهو فحل كرمي تنسب :األعوج -2

فيهاااا  ن العااارب  كانااات جتتماااع أل "يَصاااُق "هااااومناااه دار النااادوة مبكاااة الااايت بنا   ،النااادوة والناااادي 

 .خنلة كثرية األغصان:اءَرْعالشَّ،وللمشاورة
 حوادث الدهر:،واخلطوبالرمح اللني:املارن،و املتخري: لخاملنت ،والسيوف:رقاق احلد -3

-
 .علقت:نيطت ،والغدير:"بفتح النون وكسرها "هىالنَّوع دنرال:البيضاء4
 قصدوها:وها،وأمُّاملدينة:يلنخيريد بال -5

-
 أسفل اجلبل:اجلر 6

-
 مجع قاصية، وهي ما تفرق وبعد:القطع السريع،و القواصي: اخَلِذم7

-
مجع هامة وهي ماا تازعم العارب أهناا طاائر خيارج مان رأس        :اهلامالذي فيه برد،و:السحاب،وَبِرد:العارض 8

 م، ورمبا أطلق على رأس القوم ووجوههالقتيل يقول أسقوين حىت يؤخذ بدم القتيل

-
 .أماكن تبيض فيها النعام:نعام،واألداحي:قشر البيض،وربد:القطع،والقيض:الفلق 9

الرياح اليت حتمل التاراب   مجع سافية وهي:السوايف ،وتداوله :تعاوره،وكته حتريكا شديدا حرَّ:زعزعته -10
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 َقاااْد َنْباااُذُل اْلَمااااَل َساااّحا َلاااا ِحَسااااَب َلاااهُ 

  
1ًرا ِفااااي َمُِقُيَهاااااَوَنْطَعااااُن اْلَخْيااااَل َشااااْز

 

   
 َوَلْيَلاااااٍة َيْصاااااَطِلي ِبااااااْلَفْرِث َجاِزُرَهاااااا    

  
ُّ ِبااااالّنَقَرى اْلُمْثااااِريَن َداِعيَهااااا  2َيْخااااَت

 

   
 َوَلْيَلااااااٍة ِمااااااْن ُجَماااااااَدى َذاِت َأْنِدَيااااااةٍ 

  
3َجْرَبااااا ُجَماِدّيااااةٍا َقااااْد ِبااااّت َأْسااااِريَها  

 

   
 َلااااا َيْنااااَبُح اْلَكْلااااُب ِفيَهااااا َغْيااااَر َواِحااااَدٍة

  
4ِمااااْن اْلَقااااِريس َوَلااااا َتْسااااِرى َأَفاِعيَهااااا 

 

   
 َأْوَقااااْدُت ِفيَهااااا ِلااااِذي الّضااااّراء  َحامَيااااةً 

  
5َكااااااْلَبْرِق َذاِكَياااااَة اْلَأْرَكااااااِن َأْحِميَهاااااا

 

   
 َأْوَرَثِنااااااي َذلُكاااااااْم َعْماااااااُرو َوَواِلاااااااُدهُ 

  
6ِمااااْن َقْبِلااااِه َكاااااَن ِباااااْلَمْثَنى ُيَغاِليَهااااا  

 

   
 َأْنااااَواءل النُُّجااااوِم َفَمااااا   َكاااااُنوا ُيَباااااُرونَ 

  
7َدنَّااااْت َعااااِن السُّااااْوَرِة اْلُعْلَيااااا َمَساااااِعيَها

 

   

9َفَقاالَ  8َأَجاَباُه َحّسااُن ْباُن َثاِباتٍ    َف:َقاَل اْبُن إْسَحاَق
،قاال ابان   "و تاروى لكعاب بان مالاك وغاريه     ":،* 

 "من البسيط(:"واهلل أعلم وأكثر و قول ابن إسحاق أشهر):قلت:هشام

 ِكَناَنااااَة َجْهًلااااا ِمااااْن َسااااَفاَهِتُكْمُسااااْقُتْم 

  
 إَلااااى الرَُّسااااوِل َفُجْنااااُد اللَّااااِه ُمْخِزيَهااااا

   
 َأْوَرْدُتُموَهااااا ِحَياااااَض اْلَمااااْوِت َهاااااِحَيًة

  
10َفالّناااااُر َمْوِعااااُدَها ، َواْلَقْتااااُل َلاِقيَهااااا  

 

   
 

 

 

 

 

                                                 

-
 . العني،أو املقدماتجماري الدموع يف:قيُامل،والطعن عن ميني و مشال:شزرا  العطاء الكثري،و:اسحًّ 1
 :قال الشاعر  ،دعوة قوم دون قوم وهدها اجلفلى:قرىالنن،وما حيرز من النوق  :راجلاز -2

 حناااااان يف املشااااااتاة ناااااادعو اجلفلااااااى 

  

 التااااااااارى اآلدب فيناااااااااا ينتقااااااااار  

   

  مجع مثر وهو الثري:واملثرين
ويرياد هباا أهناا شاديدة      ى،يرياد أهناا مان لياايل الشاتاء،وجربا أصاله جربااء       مجاد إىلنسابة  :ومجادية -3

 أسري فيها:الربد،وأسريها
 شتدا:الربد يقرس قرسا يسمن قر:سالقر ي -4
 مضيئة :أي نار ملتهبة،وذاكية" جامحة"نار، ويروى:الفقري احملتاج،وحامية:لذي الضراء -5
 "أورثين ذاكم"األخرى،ويروىاملرة بعد :املثىن -6

-
 ما يسعى فيه اىل املكارم "،وملساعياملزنلة :السورة،وقصرت:تدنَّيعارهون ويفعلون مثل ما تفعل،و:يبارون  7
 .301:،صسبقت ترمجته -8
9

 33-3/33حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب :ابن هشام -*

 3/303الروض األنف :السهيلي -  

 .51-4/53البداية النهاية :ابن كثري -  

 435هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  
 البارزة للشمس:مجع حوض،والضاحية:احلياض -10
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 َجّمْعُتُماااااوُهْم أحاِبيًشاااااا ِبَلاااااا َحَساااااٍب

  
1ْتُكْم َطَواِغيَهااااااَأِئمَّاااااَة اْلُكْفاااااِر َغااااارَّ 

 

   
 ألَّاااا اْعَتَباااْرُتْم ِبَخْياااِل الَلاااِه إْذ َقَتَلاااتْ    

  
2َأْهااااَل اْلَقِليااااِب َوَمااااْن َأْلَقْيَنااااُه ِفيَهااااا   

 

   
 َكااااْم ِمااااْن َأِساااارٍي َفَكْكَناااااُه ِبَلااااا َثَماااانٍ 

  
3َجااااااازن َناِصاااااااَيٍة ُكنَّاااااااا َمَواِليَهاااااااا

 

   

َوَبْيُت ُهَبْيَرَة ْبِن َأِبي َوْهٍب :َقاَل اْبُن ِهَشاٍم:ٍد اْلَأْنَصاِرّي ِلَكْعِب ْبِن َماِلٍك َأْنَشَدِنيَها َأُبو َزْي:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم 

                      :اَلِذي َيُقوُل ِفيِه

 َوَلْيَلاااااٍة َيْصاااااَطِلي ِبااااااْلَفْرِث َجاِزُرَهاااااا 

  
ِّ ِبااااالّنَقَرى اْلُمَثااااِريَن َداِعيَهااااا    َيْخااااَت

   

                         .ْخِت َعْمِرو ِذي اْلَكْلِب اْلُهَذِلّي ِفي َأْبَياٍت َلَها ِفي َغْيِر َيْوِم ُأُحٍدُيْرَوى ِلَجُنوٍب ُأ

 :بن مالكِشْعُر َكْعٍب 

5ُيِجيُب ُهَبْيَرَة ْبَن َأِبي َوْهٍب َأْيًضا  4َوَقاَل َكْعُب ْبُن َماِلٍك:َقاَل اْبُن إْسَحاَق
 "من الطويل":* 

 َتااااى َغسَّاااااَن َعنَّااااا َوُدوَنُهاااامْ  َهااااْل َأ الَأ

  
6ِمااااْن اْلااااَأْرِض َخااااْرق  َسااااْيُرُه ُمَتَنْعِنااااعُ    

 

   
 َصاااااااَحاٍر َوَأْعَلاااااااام  َكاااااااَأنَّ َقَتاَمَهاااااااا

  
7ِماااااْن اْلُبْعاااااِد َنْقاااااع  َهاِماااااد  ُمَتَقَطاااااعُ    

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

-
 مجع طاغية،وهو املتكرب املتمرد:الشرف،وطواغيها:احلسب 1

-
 قتلى بدر من املشركني الذين ُألقوا يف البئر:أهل القليب 2

-
أهل النعمة وأصحاب املنة عليها،يريد أهنم فكوا كثريا من أسرى قريش ياوم بادر بغاري فاداء،فكانوا     :مواليها 3

لك أصحاب النعمة واليد البيضاء عليهم،فلو كان عند هؤالء شيء من حفاظ اجلميال لقبعاوا يف بياوهتم ومل     لذ

           القطع:خيرجوا لقتاهلم،واجلز
 .013،صسبقت ترمجته - 4

*
 15-3/33حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  سرية النيب :ابن هشام -5

 303-3/304الروض األنف :السهيلي - 

 50-4/53البداية والنهاية :بن كثريا - 

 53-53ديوان كعب بن مالك :سامي مكي العاين - 

 .433-435هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون - 
 وهو املتردد يف الكالم "متتعتع"،ويروىمضطرب:متنعنع،وتنخرق فيها الرياح ةالفالة الواسع:خرق -6
 الغبار:عقوالن ،كثيفال األسودالغبار :القتام،واجلبال:األعالم -7



 ما قيل من شعر في غزوة أحد

 

 345 

 َتَظااااله ِبااااِه اْلُبااااّزُل الَعااااراِميس ُرّزَحااااا 

  
1ُيْماااااِرُعَوَيْخُلاااااو ِباااااِه َغْياااااُث الّساااااِننَي َف

 

   
 ِبااااِه ِجَيااااُف اْلَحْسااااَرى َيُلااااوُح َصااااِليُبَها 

  
2َكَماااااا َلااااااَح َكتَّااااااُن التَُّجااااااِر اْلُمَوهَّاااااعُ 

 

   
 ِبااااِه اْلَعااااْيُن َواْلااااَُراُم َيْمِشاااانَي ِخْلَفااااةً  

  
3َوَباااااااْيُض َنَعااااااااٍم َقْيُضاااااااُه َيَتفلَّاااااااعُ  

 

   
 ُمَجاَلااااُدَنا َعااااْن ِديِنَنااااا ُكااااَل َفْخَمااااةٍ    

  
4يَهاااااااا اْلَقاااااااَواِنُس َتْلَماااااااُعُمدَلرََّباااااااٍة ِف

 

   
 َوُكاااالَّ َصااااُموٍت ِفااااي الصنااااَواِن َكَأنََّهااااا    

  
5إَذا ُلِبَساااااْت ِنْهاااااى  ِماااااَن اْلَمااااااء  ُمْتاااااَرعُ 

 

   
 َوَلِكاااااْن ِبَباااااْدٍر َسااااااِئُلوا َماااااْن َلِقُياااااتمُ 

  
 ِمااااَن النَّاااااِس َواْلَأْنَباااااِء ِباْلَغْيااااِب َتْنَفااااعُ   

   
 َكااااَن َأْهُلَهاااا َوِإّناااا ِباااَأْرِض اْلَخاااْوِف َلاااْو   

  
6ِسااااَواَنا َلَقااااْد َأْجَلااااْوا ِبَلْيااااٍل َفَأْقَشااااُعوا    

 

   
 إَذا َجااااااءل ِمنَّاااااا َراِكاااااب  َكااااااَن َقْوُلاااااُه

  
7َأِعااادُّوا ِلَماااا ُيْزِجاااي اْباااُن َحاااْرٍب َوَيْجَماااعُ 

 

   
 َفَمْهَمااااا ُيِهاااامُّ النَّاااااَس ِممَّااااا َيِكيااااُدَنا    

  
 8ُعَفااااَنْحُن َلااااُه ِمااااْن َساااااِئِر النَّاااااِس َأْوَساااا

   
 َفَلااااْو َغْيُرَنااااا َكاَنااااْت َجِميًعااااا َتِكيااااُدهُ   

  
 الَبريَّااااُة قااااد ُأْعَطااااْوا يااااًدا و تورَُّعااااوا    

   
 ُنَجاِلاااااُد َلاااااا َتْبَقاااااى َعَلْيَناااااا َقِبيَلاااااةٌ 

  
 ِمااااْن النَّاااااِس إلَّااااا َأْن ُيَهاااااُبوا َوُيْفَظُعااااوا   

   
 َوَلمَّاااا اْبَتَناااْوا ِبااااْلِعْرض   َقااااَل َساااَراُتَنا   

  
9َذا َلااااْم َتْمَنااااِع اْلِعااااْرَض َنااااْزَرُع ؟ َعَلاااااَم إ

 

   
 

 

 

 

 

                                                 
وهااي الناقااة القويااة علااى السااري : عاارمس عالقويااة والعااراميس مجاا اإلباال واحاادها بااازل وهااي:الياازل -1

 أي أخصب و كثر املرعى فيه،من أمرع: ميرع،والبعري املهزول من شدة السري وهو رازح مجع:حزالر،واملضين
احمللاى   :املوهاع ،و وهاو الاودك   واللحام  هناا دسام الشاحم   :الصاليب ،والناوق الضاعيفة مان السري   :احلسرى  -2

 املزخرفة  باألقمشةشبه شحم النوق  ،بالنقوش
،وأصال آرام   األبايض وهاو الغازال   ،رئم مجاع :العيانني،واآلرام العيناء وهي البقرة الوحشية الواسعة :العني -3

 وراء مجاعااة:ةخلفااأرآم،فقاادمت اهلماازة علااى الااراء مث قلباات اهلماازة ألفااا لسااكوهنا إثر اازة مفتوحة،و   

  .يتشقق ويتكسار:لعفيت،وقشر البيض:القيض،ومجاعة

-
 املدرباااة علاااى القتاااال و البارعاااة فياااه   :باااةّردامل،والعظيمة الكتيباااة:الفخمة،واجملالااااادة املدافعاااااة 4

 رؤوس بيض السالح هيقونس و عمج:القوانس و أي حمددة،من الذرب،"مذربة."وتروى
فيه الشايء   ما يصان:والصوان ب حلقها فليس يسمع هلا صوت،اليت أحكم نسجها وتقار يعين الدرع:الصموت -5

 .ماء ءولمامل:املترع،والغدير:بفتح النون أو كسرها:النهيوغري ا،وأدرعا كان أوثوبا 
 اهنزموا وذلوا:أقشعوا و،رحلوا:أجلوا -6

-
 نأبو سفيا:ابن حرب،والقتال إىليساق : يزجي 7

-
ذلااوا وهااانوا،ومن رواه بااالزاي  :رواه بااالراء املهملااة فمعناااه يااروى بااالراء املهملااة والاازاي،فمن  :عااوارتو 8

 .تقسموا و انشعبوا:فمعناه

-
 خيارنا:،وسراتناموهع خارج املدينة: العرضو،هربوا خيامهم:ابتنوا 9
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 َوِفيَناااااا َرُساااااوُل اللَّاااااِه َنْتَباااااُع َأْماااااَرهُ  

  
1إَذا َقااااااَل ِفيَناااااا اْلَقاااااْوَل َلاااااا َنتَظلَّاااااعُ  

 

   
 َتاااَدلَّى َعَلْياااِه الااارُّوُح ِماااْن ِعْناااِد َربناااهِ     

  
2ُيَنااااازَُّل ِماااااْن َجاااااون السَّاااااَماء  َوُيْرَفاااااعُ  

 

   
 ا ُنِريااااااُد َوَقْصااااااُرَنا ُنَشاااااااِوُرُه ِفيَماااااا 

  
3إَذا َماااااا اْشاااااَتَهى َأّناااااا ُنِطياااااُع َوَنْساااااَمُع

 

   
 َوَقاااااَل َرُسااااوُل اللَّااااِه َلمَّااااا َبااااَدْوا َلَنااااا 

  
4َذُروا َعااااْنُكْم َهااااْوَل اْلَمِنيناااااِت َواْطَمُعااااوا   

 

   
 َوُكوُناااوا َكَماااْن َيْشاااِري اْلَحَيااااَة َتَقرًُّباااا     

  
5ْرَجاااااُعإَلاااااى َمِلاااااٍك ُيْحَياااااا َلَدْياااااِه َويُ  

 

   
 َوَلِكاااااْن ُخاااااُذوا َأْساااااَياَفُكْم َوَتَوكَُّلاااااوا   

  
 َعَلاااااى اللَّاااااِه إنَّ اْلاااااَأْمَر ِللَّاااااِه َأْجَماااااعُ   

   
 َفس ااااْرَنا إَلااااْيِهْم َجْهااااَرًة ِفااااي ِرَحاااااهِلمْ  

  
6ُهااااَحيًّا َعَلْيَنااااا اْلِباااايُض َلااااا َنَتَخشَّااااعُ    

 

   
 ِبَمْلُموَمااااااٍة ِفيَهااااااا السنااااااَنوَُّر َواْلَقَنااااااا

  
7َرُبوا َأْقااااااَداَمَها َلااااااا ُتااااااَورَّعُ   إَذا َهاااااا 

 

   
 َفِجْئَناااااإَلى َمااااْوٍج ِمااااْن اْلَبْحااااِر َوْسااااَطُه

  
8َأَحاااااااِبيُش ِمااااااْنُهْم َحاِساااااار  َوُمَقنَّااااااعُ  

 

   
 َثَلاَثاااااااُة آَلااااااااٍف َوَنْحاااااااُن َنِصااااااايَّةٌ 

  
9َثَلااااااااُث ِماااااااِئنٍي إْن َكُثْرَناااااااا فَلاااااااَأْرَبعُ 

 

   
 َنااااااُنَغااااااِورُهْم َتْجاااااِري اْلَمِنيَّاااااُة َبْينَ  

  
10ُنَشااااااِرُعُهْم َحاااااْوَض اْلَمَناَياااااا َوَنْشاااااَرعُ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

-
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-
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-
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 ،الرماح:القنا،و عموما

 أي ال يفرقها أحد"التتوزع"ال تكف،وتروىأي  "ذف إحدى التائني ح"ع ورتت ال أصلها:عتورَّ ال 
الذي ال درع له وال مغفر،واملقّناع الاذي    كاشف الرأس:احلاسر،وجبل بأسفل مكة،حبشي إىلنسبة :أحابيش -8
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 َتَهاااااَدى ِقس اااايُّ النَّْبااااِع ِفيَنااااا َوِفاااايُُّهمُ   

  
1َوَماااااا ُهاااااَو إَلاااااَا اْلَيْثِرِبااااايُّ اْلُمَقطَّاااااعُ   

 

   
 َوَمْنُجوَفااااااااٌة ِحرِميَّااااااااٌة َصاااااااااِعِديٌَّة

  
2ُياااااَذرُّ َعَلْيَهاااااا السَّااااامُّ َسااااااَعَة ُتْصاااااَنعُ 

 

   
 وُب ِبَأْباااااَداِن الرنَجااااااِل َوَتااااااَرةً  َتُصااااا

  
3َتُماااااارُّ ِبااااااَأْعَراِض اْلبِ َصااااااارِ  َتَقْعَقااااااعُ 

 

   
 َوَخْيااااااٌل َتَراَهااااااا ِباْلَفَضاااااااء  َكَأنََّهااااااا 

  
4َجاااااَراد  َصااااااًبا ِفااااااي َقاااااارٍَّة َيَتَريَّااااااعُ 

 

   
 َفَلّماااااا َتَلاَقْيَناااااا َوَداَرْت ِبَناااااا الرََّحاااااا  

  
5َماااااْدَفُعَوَلاااااْيَس ِلاااااَأْمٍر َحمَّاااااُه الَلاااااُه   

 

   
 َهاااااَرْبَناُهْم َحتَّاااااى َتَرْكَناااااا َساااااَراَتُهمْ 

  
6َكاااااااَأنَُّهُم ِباْلَقااااااااِع ُخْشاااااااب  ُمَصااااااارَّعُ 

 

   
 َلااااُدْن ُغااااْدَوًة َحتَّااااى اْسااااَتَفْقَنا َعِشااااّيةً 

  
7َكااااااَأنَّ َذَكاَنااااااا َحاااااارُّ َناااااااٍر َتَلفَّااااااعُ    

 

   
 َوَراُحاااااوا سِ اااااَراًعا ُماااااوَجعنَي َكاااااَأنَُّهمْ  

  
8َماااااءلُه الاااارنيُح ُمْقِلااااعُ   َجَهااااام  َهَراَقااااتْ 

 

   
 َوُرْحَنااااااا َوُأْخَراَنااااااا ِبَطاااااااء  َكَأنََّنااااااا  

  
9ُأُساااااود  َعَلاااااى َلْحاااااٍم ِبِبيَشاااااَة ُظلََّ اااااعُ   

 

   
 َفِنْلَناااااا َوَنااااااَل اْلَقاااااْوُم ِمنَّاااااا َوُربََّماااااا  

  
 َفَعْلَنااااا َوَلِكااااْن َمااااا َلااااَدى اللَّااااِه َأْوَسااااعُ    

   
 َحاااااااُهْمَوَداَرْت َرَحاَنااااااا َواْسااااااَتَداَرْت رَ 

  
 َوَقااااْد َجَعُلااااوا ُكااااله ِمااااَن الشَّاااارن َيْشااااَبعُ   

   
 َوَنْحاااُن ُأَنااااس  َلاااا َناااَرى اْلَقْتاااَل ُسااابَّةً     

  
10َعَلاااى ُكااال  َماااْن َيْحِماااي الاااذِ  َماَر َوَيْمَناااعُ    
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-
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-
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 البن هشام"النبويةالسرية 

                              

 ولكننااااااا نقلااااااي الفاااااارار و ال ناااااارى  

  

 الفاااارار ملاااان يرجااااو العواقااااب ينفااااع    
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 ِجَلاااااد  َعَلااااى َرْيااااِب اْلَحااااَواِدِث َلااااا تَلااااَرى 

  
1َعَلاااى َهاِلاااٍك َعْيًناااا َلَناااا الااادَّْهَر َتاااْدَمعُ     

 

   
 َبُنااااااواحَلْرِب الَنْعَيااااااا ِبَشااااااْيءا َنُقوُلااااااهُ 

  
 َوال َنْحااااُن ِممَّااااا َجاااارَِّت احَلااااْرُب َنْجااااَزعُ   

   
 َبُنااااو اْلَحااااْرِب إْن َنْظَفااااْر َفَلْسااااَنا ِبُفّحااااشٍ 

  
2َوَلاااااا َنْحاااااُن ِماااااْن َأْظَفاِرَهاااااا َنَتَوجَّاااااعُ  

 

   
 َوُكنَّاااااا ِشاااااَهاًبا ُيتَّ َقاااااى النَّااااااُس َحااااارَّهُ  

  
3َعْناااااُه َماااااْن َيِلياااااِه َوَيْساااااَفعُ   َوَيْفاااااُرُج

 

   
 َفَخاااْرَت َعَلااايَّ اْباااَن الّزَبْعاااَرى َوَقاااْد َساااَرى   

  
4َلُكااااْم َطَلااااب  ِمااااْن آِخااااِر اللََّْيااااِل ُمْتِبااااعُ   

 

   
 َفَسااااْل َعْنااااك ِفااااي َعْلَيااااا َمَعااااد  َوَغْيِرَهااااا 

  
5ِماااَن النَّااااِس َماااْن َأْخاااَزى َمَقاًماااا َوَأْشاااَنعُ    

 

   
 ُرْك َلاااُه اْلَحاااْرُب َمْفَخاااًراَوَماااْن ُهاااَو َلاااْم َتْتااا

  
6َوَماااااْن َخااااادُُّه َياااااْوَم اْلَكِريَهاااااِة أَلْهاااااَرعُ 

 

   
 َشاااااَدْدَنا ِبَحاااااْوِل اَللَّاااااِه َوالنَّْصاااااِر َشاااااّدًة

  
7َعَلااااااْيُكْم َوَأْطااااااَراُف اْلَأِساااااانَِّة ُشاااااارَّعُ  

 

   
 َتُكااااارُّ اْلَقَناااااا ِفااااايُكْم َكاااااَأنَّ ُفُروَعَهاااااا    

  
8َهااااااازَُّعَعَزاِلاااااااي َماااااااَزاٍد َماُؤَهاااااااا َيتَ 

 

   
 َعَمااااْدَنا إَلااااى َأْهااااِل الل ااااَواء  َوَمااااْن َيِطاااارْ 

  
9ِباااِذْكِر الل اااَواء  َفُهاااَو ِفاااي اْلَحْماااِد َأْساااَرعُ    

 

   
 َفَخاااااُنوا َوَقااااْد َأْعَطااااْوا َيااااًدا َوَتَخاااااَذُلوا  

  
10َأَبااااى اللَّااااُه إَلااااا َأْمااااَرُه َوْهااااَو َأْصااااَنعُ   

 

   

 

 

 

                                                 
 :ويف الديوان.مجع جليد،وهو الصبور:جالد- 1

                  

 ال نعيااااا بشااااي  نقولااااه  بنااااو احلاااارب  

  

 و ال حناااان مبااااا جاااارت احلاااارب  اااازع 
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 السواد إىلاللون  حيرق ويغري:يسفع ،وراالن القطعة من:الشهاب -3
أن فتحات مكاة    إىلاملسالمني   علاى  اشاعر قريش يف اجلاهلية و كاان شاديد   :الزبعري السهميبن عبد اهلل  -4
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      :ُن َماِلٍك َقْد َقاَلَوَكاَن َكْعُب ْب:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 1"َفْخَمٍة لهاااااْذِمَنا ُكاااااُدَنا َعْن ِجااااااااااااُمَجالِ "   

َفُهَو  ):ِه اوُل الَلااَل َرُساَفَق،ْماَنَع :ْعب ا؟ َفَقاَل َك (ُدَنا َعْن ِديِنَناَجاِلُم :َأَيْصُلُح َأْن َتُقوَل ):َقاَل َرُسوُل 

                                                       2.ُدَنا َعْن ِديِنَناجَماِل:ب َفَقاَل َكْع (َأْحَسُن

 "من الرمل" * 4:ِفي َيْوِم ُأُحٍد 3لَقاَل َعْبُد الَلِه ْبُن الّزَبْعَرى :َقاَل اْبُن إْسَحاَق 

 َياااااا ُغاااااَراَب اْلَباااااْيِن َأْساااااَمْعَت َفُقاااااْل

  
5ِعاااااْلإنَّ َماااااا َتْنِطاااااُق َشاااااْيًئا َقاااااْد فُ  

 

   
 إنَّ ِلْلَخْيااااااااااِر َوِللشَّاااااااااارن َمااااااااااًدى 

  
6َوِكَلاااااااا َذِلاااااااَك َوْجاااااااه  َوَقَبااااااالْ   

 

   
 َواْلَعِطيَّاااااااااُت خِ َسااااااااااس  َبْياااااااااَنُهمْ 

  
7َوَساااااااَواء  َقْبااااااار  ُمْثاااااااٍر َوُمِقااااااالَ   

 

   
 ُكااااااااله َعااااااااْيٍش َوَنِعاااااااايٍم َزاِئااااااااٌل

  
8َوَبَناااااااُت الاااااادَّْهِر َيْلَعااااااْبَن ِبُكااااااَل    

 

   
 َعننااااااااي آَيااااااااًةَأْبِلَغااااااااا َحسَّاااااااااَن 

  
9َفَقااااِريُض الشنااااْعِر َيْشااااِفي َذا اْلُغَلاااالْ   

 

   
 َكااااْم َتاااااَرى ِباااااْلَجرن ِماااااْن ُجْمُجَماااااةٍ  

  
10َوَأُكاااااااف  َقاااااااْد ُأِتااااااارَّْت َوِرِجاااااااْل

 

   
 َوَساااااااااَراِبيَل ِحَسااااااااااٍن ُساااااااااِرَيتْ 

  
11َعااااْن ُكَماااااةٍا ُأْهِلُكااااوا ِفااااي اْلُمْنَتااااَزلْ 

 

   
 َكااااااْم َقَتْلَنااااااا ِمااااااْن َكااااااِرمٍي َسااااااينٍد

  
 َماِجااااااِد اْلَجاااااادَّْيِن ِمْقااااااَداٍم بَلَطاااااالْ 

   
 

 

 

 

                                                 

-
 من اجلذم وهو األصل:انجذم 1
ال تقال   :"بلفا فقال  3/688،  3133، رقام ذكره الربهان فاوري يف كازن العماال يف سانن األقاوال واألفعاال       - 2

 سعيد رواه ابن جرير الطربي عن حييي بن ، "تقاتلنا عن جذمنا ولكن قل تقاتلنا عن ديننا
 011،صسبقت ترمجته -3
4

 13-3/15حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  سرية النيب :ابن هشام -*

 303-3/303الروض األنف:السهيلي -   
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 433-433هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   

 43-41صشعر عبد اهلل بن الزبعرى :حيىي اجلبوري -   
 وقد كانوا يف اجلاهلية يقرون بالقدر،غ منهِرُف أي قد:قد فعل -5
 ما يستقبل اإلنسان من األيام :لَبوَق -6

-
 فقري:غين، ومقَل:مثرو،حقرية:خساس 7
 حوادثه ومصائبه:بنات الّدهر - 8
 مجع غلة وهي احلرارة والعطش:الغلل - 9

 قد قطعت :رتتقد أ،وقد يكون موهعا جببل أحد،أصل اجلبل :راجل -10
 .موهع احلرب والزنال:املنتزلمجع كمي وهم الشجعان،و :،والكماةجردت :سريت،و الدروع:السرابيل -11
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 َصااااااااِدِق الّنْجاااااااَدِة َقاااااااْرٍم َبااااااااِرٍع

  
1ْل اااااااَغْياااِر ُمْلَتااااثٍا َلاااَدى َوْقاااِع اْلَأسَ   

  

   
 َفَسااااااِل اْلِمْهااااااَراَس َمااااااْن َساااااااِكُنُه ؟

  
2ْلااااااااٍم َكاْلَحَجاااااااَباااااْيَن َأْقَحااااااٍف َوَه

  

   
 واَلْياااااات َأْشااااااَياِخي ِبَبااااااْدٍر َشااااااِهدُ  

  
3َجااااَزَع اْلَخااااْزَرِج ِمااااْن َوْقااااِع اْلَأَساااالْ   

 

   
 ِحااااااانَي َحكَّاااااااْت ِبُقَبااااااااءا َبْرَكَهاااااااا 

  
4َواْسااااَتَحرَّ اْلَقْتااااُل ِفااااي َعْبااااِد اْلأَلَشاااالْ 

 

   
 ُثااااامَّ َخفهاااااوا ِعْناااااَد َذاُكاااااْم ُرقًَّصاااااا  

  
َِ اْلَحفَّاااااِن َيْعُلااااو ِفااااي اْلَجَباااالْ  5َرَقاااا

 

   
 اِفِهْمَفَقَتْلَنااااااا الضنااااااْعَف ِمااااااْن َأْشااااااَر

  
 َوَعااااااَدْلَنا َمْيااااااَل َبااااااْدٍر َفاْعَتااااااَدلْ   

   
 َلااااااا َأُلااااااوُم الاااااانَّْفَس إلَّااااااا َأنََّنااااااا  

  
 َلاااااااْو َكَرْرَناااااااا َلَفَعْلَناااااااا اْلُمْفَتَعاااااااْل

   
 ِبُسااااااُيوِف اْلِهْنااااااِد َتْعُلااااااو َهاااااااَمُهمْ  

  
6َعَلًلاااااااا َتْعُلاااااااوُهْم َبْعاااااااَد َنَهااااااالْ   

 

   

 :َرّد َحّساٍن َعَلى اْبِن الّزَبْعَرى  

 "من الرمل"*8:َقاَل  7َأَجاَبُه َحّساُن ْبُن َثاِبٍت اْلَأْنَصاِرّيَف

 َذَهَباااااْت بِ اااااا ْباااااِن الزنَبْعاااااَرى َوْقَعاااااٌة

  
 َكاااااَن ِمنَّااااا اْلَفْضااااُل ِفيَهااااا َلااااْو َعااااَدْل

   
 َوَلَقاااااااْد ِنْلااااااااُتْم َوِنْلَنااااااااا ِمااااااااْنُكمْ 

  
 َوَكاااااااَذاَك اْلَحاااااااْرُب َأْحَياًناااااااا ُدَولْ  

   
  

 

 

 

 

 

 

                                                 
غري :اثتغري مل،واملربز على غريه :البارع،والفحل الكرمي والسيد:القرم ،والقوة والشجاعة :النجدة -1
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-
وهو عظم فوق  مجع قحف:األقحافو ، موجود جببل أحد،ميسك املاء فيتوهأ منه منقور حجر:املهراس  2

 طيب اللحم طائر يف حجم احلمااام:جلاحِلو ،رؤوس:هامالدماغ وما انفلق من اجلمجمة،و
 .الرماح:األسل -3
وحذف اهلاء إلقاماة ، األوسمن  األشهل دريد بين عبي:شلعبد األاشتد،و:،واستحّر القتلالصدر:الربك -4

 الااوزن 
 .     عام الّن صغار :اناجلفَّ ،وهرب من املشي السريع :الرقِ -5
 .يريد معاودة الضرب:األولالشرب :النهلو ،هو الشرب الثاين:علال -6
 .301،صسبقت ترمجته - 7
8
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 ما قيل من شعر في غزوة أحد

 

 351 

 ْسااااااَياَف ِفااااااي َأْكَتاااااااِفُكمْ َنَضااااااُع اْلَأ

  
 َحْياااااُث َنْهاااااَوى َعَلًلاااااا َبْعاااااَد َنَهااااالْ    

   
 ُنْخااااااِرُج اْلَأُصااااااَبَح ِمااااااْن َأْسااااااَتاِهُكْم

  
1َكُسااااااَلاِح الننيااااااِب َيااااااْأُكْلَن اْلَعَصااااااْل

 

   
 إْذ ُتَولهاااااااااوَن َعَلاااااااااى َأْعَقااااااااااِبُكمْ 

  
2ُهَرًبااااا ِفااااي الشنااااْعِب َأْشااااَباَه الرََّساااالْ 

 

   
 ا َشااااااااادًَّة َصااااااااااِدَقةً إْذ َشاااااااااَدْدَن

  
3َفَأَجْأَناااااااُكْم إَلااااااى َسااااااْفِح اْلَجَبااااااْل

 

   
 ِبَخَناِطياااااااااَل َكَأْشاااااااااَداِف اْلَمَلاااااااااا

  
4َماااااْن ُيَلااااااُقوُه ِماااااَن النَّااااااِس ُيَهااااالْ 

 

   
 َهااااااَق َعنَّاااااا الشناااااْعُب إْذ َنْجَزُعاااااهُ   

  
5َوَمَلْأَناااااا اْلفَِاااااْرَط ِمْناااااُه َوالرنَجااااالْ   

 

   
 َلُهْمِبِرَجاااااااااااٍل َلْسااااااااااُتْم َأْمَثااااااااااا 

  
 6َزْلااااااًرا َفَنااااااَل َنْصاُدوا ِجْبِرياااااُأيَّاااا
    

   
 َوَعَلْوَناااااااا َياااااااْوَم َباااااااْدٍر ِباااااااالتُ َقى  

  
 َطاَعةَ اللَّاااااااهِ  َوَتْصااااااااِديَق الرُُّساااااااالْ 

   
 َوَقَتْلَنااااااااااا ُكاااااااااالَّ َرْأٍس ِمااااااااااْنُهمُ 

  
7َوَقَتْلَنااااااا ُكاااااالَّ َجْحَجاااااااٍح ِرَفاااااالَ    

 

   
 َوَتَرْكَناااااااا ِفاااااااي ُقاااااااَرْيٍش َعاااااااْوَرًة

  
 َيااااااْوَم َبااااااْدٍر َوَأَحاِديااااااَث اْلَمَثااااااالْ   

   
 َوَرُساااااااوُل الَلاااااااِه َحق اااااااا َشااااااااِهد  

  
8َيااااااْوَم َبااااااْدٍر َوالتََّّابِ يااااااُل اْلُهَبااااااالْ   

 

   
 ِفااااي ُقااااَرْيٍش ِمااااْن ُجُمااااوٍع َجمَُّعااااوا    

  
9ِمْثاااَل َماااا ُيْجَماااُع ِفاااي اْلِخْصاااِب اْلَهَمااالْ 

 

   
 َنْحاااااُن َلاااااا َأْمَثااااااُلُكْم ُوْلاااااَد اْساااااتِ َها  

  
10ُضااااُر البَ ااااْاَس إَذا اْلَبااااْأُس َنااااَزلْ   َنْح

 

   

ِفي ُقَرْيٍش " :َوَقْوَلُه.َواْلَبْيَت اَلِذي َقْبَلُه"َوَأَحاِديَث اْلَمَثْل :"َوَأْنَشَدِني َأُبو َزْيٍد اْلَأْنَصاِرّي :َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

                                                           .َعْن َغْيِر اْبِن إْسَحاَق "ِمْن ُجُموٍع ُجّمُعوا 

                                                 
النوق :صهبة والشهبة،والنيبوهو لون بني السواد واحلمرة،وقد يكون مزجيا بني ال:األصبح -1

 .نبات تأكله اإلبل فيخرج أمحر مع فضالهتا:العصل،واملسنة

-
 .الرسل اجلماعة من كل شيء:بعضها يف أثر بعض،ويقال إىل املاء القطيع من اإلبل ترسل:سلالرَّ 2

  ائ ائ ى ى ې ې ې ۉېچ :أجلأ ناكم واهطررناكم،ومنه قوله تعاىل:أجأناكم -3

 جانبه املقارب ألصله:،أي أجلأها،وسفح اجلبل03،اآليةسورة مرمي چوئۇئ وئ ەئ ەئ

كجنان "ويروى" كأمذاق املال"،ويروىأخالط الناس:شدافأ،وأصلها مجاعات اجلراد،و اجلماعات :اخلناطيل -4

 يفزع و يرتاع :يهلاألرض،وما اتسع من :املالو" املال

-
مجع :جلالرن،ووهي األكمة األرض،من رتفع اما :الفرط،ونقطعه عرها: زعه،وطريق بني جبلني:عبالشن 5

 .وهو املطمأن من األرض ةرجل
أراد،ُأيندوا جبربيل،فحذف حرف اجلر وعدَّى الفعل،وليه فهو مبين للمجهول حىت :"قال أبوذر:أيدوا جربيل- 6

 "يستقيم املعىن
،من يالءثوبه خ رُّمن جي:لَ َفالرنالعظيم،والسيد مجع جحاجيح وجحاجحة وجحاجح وهو:اجلحجاح -7

 رفل يف ثوبه،إذا مشى فيه وهو جيرُّه:قوهلم
 .األجسام هخام:بلاهُلر اللئام،والقصاا:التنابيل -8
  .املتروكة بال راع  اإلبل: لْماهَل -9

-
 ستهاايا بين :تقول،كلمة تقوهلا العرب:ولداستها 10
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 :ِشْعُر َكْعٍب ِفي ُبَكاء  َحْمَزَة َوَقْتَلى ُأُحٍد 

من :"َلى ُأُحٍد ِمْن اْلُمْسِلِمنَيَيْبِكي َحْمَزَة ْبَن َعْبِد اْلُمَطِلِب َوَقْت 1َوَقاَل َكْعُب ْبُن َماِلٍك:َقاَل اْبُن إْسَحاَق

 :* 2"املتقارب

 ك ِماااااْن َمْنشاااااجِ َنَشاااااْجَت َوَهاااااْل َلااااا 

  
3َوُكْناااااااَت َمَتاااااااى َتاااااااذَِّكْر َتْلَجاااااااِج

 

   
 َتااااااااَذكهَر َقااااااااْوٍم َأَتاااااااااِني َلُهااااااااْم

  
 َأَحاِديااااااُث ِفااااااي الاااااازََّمِن اْلااااااَأْعَوجِ  

   
 َفَقْلُبااااااَك ِمااااااْن ِذْكااااااِرِهْم َخااااااااِفق    

  
4ِماااااَن الشَّاااااْوِق َواْلُحاااااُزِن اْلُمْنضِلاااااجِ   

 

   
 َوَقْتَلاااااااُهْم ِفااااااي ِجَناااااااِن النَِّعاااااايمِ  

  
5اُم اْلَمااااااااَداِخِل َواْلَمْخااااااااَرجِ ِكااااااااَر

 

   
 ِبَمااااا َصااااَبُروا َتْحااااَت ِظاااال  الل ااااَواء     

  
6ِلااااااَواء  الرَُّسااااااوِل ِبااااااِذي اْلَأْهااااااُوِج

 

   
 َغاااااااااَداَة َأَجاَباااااااااْت ِبَأْساااااااااَياِفَها  

  
 َجِميًعااااااا َبُنااااااو اْلااااااَأْوِس َواْلَخااااااْزَرِج

   
 َوَأْشاااااااااَياُع َأْحَماااااااااَد إْذ َشااااااااااَيُعوا

  
7نُّاااااوِر َواْلَماااااْنَهِجَعَلاااااى اْلَحاااااقن ِذي ال

 

   
 َفَمااااااا َبِرُحااااااوا َيْضااااااِرُبوَن اْلُكَماااااااَة

  
8َوَيْمُضاااااوَن ِفاااااي اْلَقْساااااَطِل اْلُماااااْرِهِج

 

   
 َكااااااَذِلَك َحتَّااااااى َدَعاااااااُهْم َمِليااااااك    

  
9إَلااااااى َجنَّاااااااٍة َدْوَحااااااِة اْلَماااااااْوِلجِ  

 

   
 َفُكلهُهاااااااْم َمااااااااَت ُحااااااارَّ اْلَبَلااااااااء    

  
10ِجَعَلاااااى ِمل اااااِة اللَّاااااِه َلاااااْم َيْحااااارَ   

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
 013،صسبقت ترمجته -1

-* 
 100-3/100احلميدحتقيق حممد حميي الدين عبد  سرية النيب :ابن هشام2

 330-3/331الروض األنف:لسهيليا -   

 4/50 البداية والنهاية:ابن كثري -  

 430-431هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  

 34-30ص ديوان كعب بن مالك:سامي مكي العاين -  
 .و التمادي ةمن اللجاج:تلججبكيت و:نشجت -3
 .الشديد القوي:املنضج -4
 ا حني خرجوا من الدنيا و حني دخلوا النعيم كانوا كرام -5

-
 .جانب الوادي :و من معانيه كذلك،مكان قرب جبل أحد:هوجأِلذو ا 6
 الطريق الواهح:املنهجتابعوا، و:شايعوا  -7
 املرتفع يف اجلو :املرهج،وغبار احلرب:القسطل،واملكتمل السالح وهو ،مجع كمي:الكماه -8
 املدخل:وجلامل،والشجرة العظيمة:الدوحة -9

 مل حيرج مل يرتكب إمثا،وخمتار:البالء حر -10
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 َكَحْماااااااَزَة َلمَّاااااااا َوَفاااااااى َصااااااااِدًقا 

  
1ِباااااااِذي َهبَّاااااااٍة َصااااااااِرٍم َساااااااْلَججِ 

 

   
 َفَلاَقااااااااُه َعْباااااااُد َبِناااااااي َنْوَفااااااالٍ   

  
2ُيَبْربِ اااااااااُر َكاْلَجَماااااااااِل اْلاااااااااَأْدَعجِ 

 

   
 َفاااااااااَأْوَجَرُه َحْرَباااااااااًة َكالشناااااااااَهاِب

  
3َتَلهَّاااااااُب ِفاااااااي اللََّهاااااااِب اْلُماااااااوَهِج

 

   
 ى ِبِميَثاِقااااااااااِهَوُنْعَماااااااااااُن َأْوَفاااااااااا

  
4َوَحْنَظَلااااااُة اْلَخْيااااااِر َلااااااْم ُيْحاااااانِلجِ  

 

   
 َعاااااِن اْلَحاااااقن َحتَّاااااى َغاااااَدْت ُروُحاااااُه

  
5ِرِج ااااااِر الزَّْباااااااااى َمْنااااِزٍل َفاِخاإَلاااا

  

   
 ُأوَلِئااااااَك َلااااااا َمااااااْن َثااااااَوى ِمااااااْنُكْم

  
6ِمااااَن النََّاااااِر ِفااااي الاااادََّرِك اْلُمااااْرَتجِ    

 

   

                                                                                   :َعَلى َكْعب ِشْعُر ِهَراٍر ِفي الّرّد 

 * 8"من املتقارب:"َفَقاَل 7َفَأَجاَبُه ِهَراُر ْبُن اْلَخَطاِب اْلِفْهِرّي

 َأَيْجاااااااااااَزُع َكْعاااااااااااب  ِلَأْشاااااااااااَياِعِه

  
 َوَيْبِكاااااااي ِماااااااَن الااااااازََّمِن اْلاااااااَأْعَوجِ   

   
 ُماااااااااَذك ي َرَأى إْلَفاااااااااهُ َعِجااااااااايَج اْل

  
9َتااااااااَرّوَح ِفااااااااي َصاااااااااِدٍر ُمْحااااااااَنِج

 

   
 َفااااااااااَراَح الرََّواَيااااااااااا َوَغاَدْرَنااااااااااهُ  

  
10ُيَعْجِعااااااُج َقْسااااااًرا َوَلااااااْم ُيْحااااااَدجِ   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

-
 مرهف وحاد وقاطع:،و سلججسيف شديد الوقع:هبة بذي 1
 األسود :دعجألا ،واجلمليصيح:يرببر ،وغالم جبري بن مطعم الذي قتل محزة  حشيو:عبد بين نوفل -2
   اه الرساول أيب عاامر الاذي  َّا   حنظله بان  هو :ريلة اخلنظح،و املتوقد:املوهج،وطعنه يف صدره:أوجره -3

 يل املالئكةسنِغ
 مل ميل ومل ينحرف:مل حينج -4
 ،وهو الذهب أيضاالوشي يف الثوب وغريه الزينة أو:الزبرج -5
 .املغلق :املرتج -6

- 
 015،صسبقت ترمجته 7
8

 104-3/100حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد سرية النيب :ابن هشام -*

 .3/030 روض األنفال:لسهيليا -    

  430هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    

 41-43ديوان هرار بن اخلطاب الفهري :فاروق اسليم -    

-
 .صرف عن وجههامل:نج،واحملالراجع عن املاء: الصادر،واملسن من االبل  ايريد هب:،واملذك يصياح:عجيج 9

-
 مل يوهع عليه احلدج وهو مركب النساء: مل حيدجيصوت،و:اإلبل اليت حتمل املاء،و يعجعج:الرَّوايا 10
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 َفُقوَلااااااااا ِلَكْعااااااااٍب ُيَثننااااااااي ُاْلُبَكااااااااا

  
 َوِللنَّاااااااينء  ِماااااااْن َلْحِماااااااِه َيْنَضاااااااجِ   

   
 ِلَمْصاااااااَرِع إْخَواِناااااااِه ِفاااااااي َمَكااااااارن   

  
1ِمااااااَن اْلَخْيااااااِل ِذي َقْسااااااَطٍل ُمااااااْرِهِج

 

   
 َفَياااااااا َلْياااااااَت َعْماااااااًرا َوَأْشاااااااَياَعهُ   

  
2َوُعْتَبااااااَة ِفااااااي َجْمِعَنااااااا السَّااااااْوَرجِ   

 

   
 َفَيْشاااااااااُفوا الُنُفاااااااااوَس ِبَأْوَتاِرَهاااااااااا 

  
3ِبَقْتَلااااااى ُأِصاااااايَبْت ِمااااااَن اْلَخااااااْزَرجِ   

 

   
 َوَقْتَلاااااى ِماااااْن اْلاااااَأْوِس ِفاااااي َمْعاااااَركٍ  

  
4َجِميًعااااااا ِبااااااِذي اْلأَلْهااااااُوِجُأِصاااااايُبوا 

 

   
 َوَمْقَتاااااااِل َحْماااااااَزَة َتْحاااااااَت اللِ اااااااَواء 

  
5ِبُمطَّاااااااااااِرٍد َمااااااااااااِرٍن ُمْخَلاااااااااااجِ  

 

   
 َوَحْياااااااُث اْنَثَناااااااى ُمْصاااااااَعب  َثاِوًياااااااا

  
 ِبَضااااااااااْرَبٍة ِذي َهبَّااااااااااٍة َسااااااااااْلَجِج

   
 ِبُأْحاااااااااااٍد َوَأْساااااااااااَياُفَنا ِفااااااااااايِهمُ 

  
 َتَلهَّاااااااااااُب َكاللَلََّهاااااااااااِب اْلُماااااااااااوِهج

   
 اَة َلِقيَنااااااااُكْم ِفاااااااي اْلَحِدياااااااِدَغاااااااَد

  
6َكُأْساااااااِد اْلَباااااااَراِح َفَلاااااااْم ُنْعاااااااَنجِ   

 

   
 ِبُكااااااااااال  ُمَجلََّحاااااااااااٍة َكاْلُعَقااااااااااااِب

  
7َوَأْجاااااااااَرَد ِذي َمْيَعاااااااااٍة ُمْساااااااااَرجِ  

 

   
 َفُدْساااااااَناُهْم َثاااااااّم َحّتاااااااى اْنَثَناااااااْوا 

  
 ِسااااااَوى َزاِهااااااِق الااااااّنْفِس َأْو ُمْحااااااَرجِ  

   

َعْن "ِذي الّنوِر َواْلَمْنَهْج :" َوَقْوُل َكْعٍب.َأْهِل اْلِعْلِم ِبالّشْعِر ُيْنِكُرَها ِلِضَراٍر َوَبْعُض:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم 

        .َأِبي َزْيٍد اْلَأْنَصاِرّي 

 

 

 

 

                                                             

                                                 

-
 الثائر املرتفع:واملرهج ،لغبارا:الفسطل 1
 "من بدل "عمرا:"  للسهيلي" األنف الروض "و يف .واملتوَقد يريد املضي  ،وهو فوعل من السراج: ورجالسَّ -2

 " .فهااارا 
 مجع وتر،وهو طلب الثأر:األوتار - 3
 .من جبل أحد مكان قريب:هوجألا -4
 .الذي يطعن بسرعة:خملج ،واللني هواملارن ،والذي يهتز واملراد به هنا الرمح:رداملطَّ -5

-
 .مل مننع:املتسع من األرض،ومل ُنعنج:الرباح 6
من التحجيل وهو بياض يف قوائم الفرس،واملراد على الروايتني الفرس :"حمجلة" املصممة،ويروى:جمللحةا -7

  النشاط واحلدة:فرس العتيق، وامليعةال:السريعة،واألجرد
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                                                                           :ِشْعُر اْبِن الّزَبْعَرى ِفي َيْوِم ُأُحٍد  

2َيْبِكي اْلَقْتَلى ، ِفي َيْوِم ُأُحٍد 1َوَقاَل َعْبُد الَلِه ْبُن الّزَبْعَرى:اْبُن إْسَحاَققال 
 "من الطويل:"* 

 َأَلاااااا َذَرَفاااااْت ِماااااْن ُمْقَلَتْياااااَك ُدُماااااوعُ 

  
 ِب ُقُطاااوُعَوَقاااْد َبااااَن ِماااْن َحْباااِل الّشاااَبا  

   
 َوَشااااطَّ ِبَمااااْن َتْهااااَوى اْلَمااااَزاُر َوَفرَ َقااااْت

  
3َناااااَوى اْلَحاااااين َدار  ِباْلَحِبياااااِب َفُجاااااوُع

 

   
 َوَلااااْيَس ِلَمااااا َولَّااااى َعَلااااى ِذي َحااااَراَرةٍ 

  
 َوِإْن َطااااااَل تاااااْذَراُف الااااادُ ُموِع ُرُجاااااوعُ 

   
 َفااااَذْر َذا، َوَلِكااااْن َهااااْل َأَتااااى ُأمَّ َماِلااااكٍ  

  
 َقاااااْوِمي َواْلَحاااااِديُث َيِشااااايُع َأَحاِدياااااُث

   
 َوُمْجَنُبَنااااا ُجااااْرًدا إَلااااى َأْهااااِل َيْثااااِربَ  

  
4َعناااااااجيَج ِمْنَهااااااا ُمْتَلااااااد  َوَنِزيااااااعُ  

 

   
 َعِشااااايََّة ِساااااْرَنا ِفاااااي ُلَهااااااٍم َيُقوُدَناااااا

  
5َهاااااُروُر اْلَأَعااااااِدي ِللصَّاااااِديِق َنُفاااااوع

 

   
 َنُشااااادُّ َعَلْيَناااااا ُكااااالَّ َزْغاااااٍف َكَأّنَهاااااا  

  
6ر  ِبَضاااااْوِج اْلاااااَواِدَيْيِن َنِقياااااعُ  َغاااااِدي

 

   
 َفَلمَّااااااا َرَأْوَنااااااا َخاااااااَلَطْتُهْم َمَهاَبااااااةٌ 

  
 َوَعاااااااَيَنُهْم َأْماااااار  ُهَناااااااَك َفِظيااااااعُ  

   
 َوَودُّوا َلااااْو َأَن اْلااااَأْرَض َيْنَشااااقُّ َظْهُرَهااااا 

  
 ِبِهااااْم َوَصااااُبوُر اْلَقااااْوِم َثاااامَّ َجااااُزوعُ    

   
 َوِميَضااااَهاَوَقااااْد ُعرِ  َيااااْت ِباااايض  َكااااَأنَّ  

  
7َحِريااااق  َتَرقَّااااى ِفااااي اْلَُباااااء  َسااااِريعُ 

 

   
 ِبَأْيَماِنَناااااا َنْعُلاااااو ِبَهاااااا ُكااااالَّ َهاَماااااةٍ 

  
8َومِ ْنَهاااااااا سِ اااااااَمام  ِلْلَعاااااااُدون َذِرياااااااُع

 

   
 َفَغااااَدْرَن َقْتَلاااى اْلاااَأْوِس َعاِصاااَبًة ِبِهااامْ   

  
9ِهااااااَباع  َوَطْياااااار  َيْعَتِفااااااَيَن ُوُقااااااوعُ 

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
 011،صسبقت ترمجته - 1

*
 103-3/104حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  سرية النيب :ابن هشام -2

  434-3/433السهيلي الروض األنف  -   

 431-430:هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  

 31-33شعر عبد اهلل بن الزبعرى : حيىي اجلبوري -  
 صيغة مبالغة من الفجيعة:الفراق والبعد،وفجوع:النوى،ومبعىن بعد أو جاوز:شطَّ -3

-
 مجاع   "نااجيج ،وعمجع أجرد وهو الفارس العتيق :واجلردا،و مل تركبه اقدهت إذا:بت الفرسنمن ج :جمنبنا 4

 الغريب :يعزنالو ،ما ولد عندك:متلد،وهااقمن  ائب اخليل و عتا:عنجوج
 صيغة مبالغة من النفع:صيغة مبالغة من الضر، و نفوع:كثري،وهروراجليش ال:اللهام -5
 .مملوء ماء:نقيع، وجانب الوادي :وجالضَّ،والدروع اللينة :الزعف -6

-
 .غصانألمجة امللتفة األمجع أباءة وهي ا:باءآلا 7
 الذي يقتل سريعا:السم الذريع -8
 رزقال يطلنب :يعتفنيالصقة هبم جمتمعة عليهم،و:عاصبة هبم -9
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 ِناااي النَّجَّااااِر ِفاااي ُكااال  َتْلَعاااةٍ   َوَجْماااُع َب

  
1ِبَأْبااااااَداِنِهْم ِمااااااْن َوْقِعِهاااااانن َنِجيااااااعُ 

 

   
 َوَلْوَلااااا ُعُلااااّو الشنااااْعِب َغاااااَدْرَن َأْحَمااااًدا

  
2َوَلِكااااااْن َعَلااااااا والسَّااااااْمَهِريُّ َشااااااُروُع

 

   
 َكَماااا َغااااَدَرْت ِفاااي اْلَكااارن َحْماااَزَة َثاِوًياااا 

  
3ِة َوِقياااُعَوِفاااي َصاااْدِرِه َماِهاااي الشَّاااَبا   

 

   
 َوُنعماااااَن َقااااْد َغاااااَدْرَن حْتااااَت ِلَواِئااااهِ  

  
4َعَلااااى َلْحِمااااِه َطْياااار  َيِجْفااااَن ُوُقااااوعُ   

 

   
 ِبُأْحاااااِد َوَأْرَمااااااُح اْلُكَمااااااةِ  َياااااِرْدَنُهمْ   

  
5َكَمااااا َغاااااَل َأْشااااَطاَن الاااادِ َلاء  ُنااااُزوعُ  

 

   

 :ِشْعُر َحّساٍن ِفي الّرّد َعَلى اْبِن الّزَبْعَرى 

 "من الطويل:"* 6 َبُه َحّساُن ْبُن َثاِبٍت ، َفَقاَلَفَأَجا

 َأَشاااااااَقَك ِمااااااْن ُأمن اْلَوِليااااااِد ُرُبااااااوعُ  

  
7َبَلاااااااِقُع َمااااااا ِمااااااْن َأْهِلِهاااااانَّ َجِميااااااعُ  

 

   
 َعَفااااااُهنَّ َصاااااْيِفيُّ الرنَيااااااِح َوَواِكاااااف   

  
8ِماااااَن الااااادَّْلِو َرجَّااااااُف السَّاااااَحاِب َهُماااااوُع

 

   
 ُد النَ اااااِر َحْوَلااااُهَفَلااااْم َيْبااااَق إلَّااااا َمْوِقاااا

  
9َرَواِكاااااااُد َأْمَثااااااااُل اْلَحَمااااااااِم ُكُناااااااوعُ  

 

   
 َفااااَدْع ِذْكااااَر َداٍر َباااادَّ َدْت َبااااْيَن أَلْهِلَهااااا   

  
10َنااااااًوى ِلَمِتيَناااااااِت اْلِحَباااااااِل َقُطااااااوعُ   

 

   
 

 

 

 

 

                                                 

-
جمارى املااء مان أعلاى الاوادي اىل بطاون       :تلعاة  ،ونصاار ألعلباة مان ا  ثالنجاار بان    إىلنسابة  : بنو النجار 1

 .هو دم اجلاوف: يع،ورضألا
 مائل للطعن:،وشروعالرمح الصليب العود:هريسملالطريق بني جبلني،وا:الشنعب -2
 حمدد:وقيعو  ،احلد:الشباة -3
 يطلنب ما جبوفه :جيفنو علبة استشهد يوم بدر،لعله نعمان بن مالك بن ث:نعمان -4
 جذهبا وأخرجها من البئر:حبال الدالء،ونزوع،من نزع الدلو: أهلك،وأشطان:غال 5

- *
 110-3/103حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد سرية النيب :ابن هشام 6

 335-334/ 3السهيلي الروض األنف -     

 430-431ابن هشامهتذيب سرية :عبد السالم هارون -    

 315-313شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري ص :عبد الرمحن الربقوقي -    
 جمتمع مؤتلف:،ومجيعايلاخل القفر وهو بلقع ،وبالقع مجعمجع ربع حملة القوم ومزنهلم :ربوع -7
،  و احلااوتباارج يف السااماء باني اجلاادي  :الادلو ،واملطاار املنهمر:الواكاافغيَّاارهن و درس جادهتنَّ، و :عفااهن  -8

 كثري السيالن:و وع مضطرب:افرجَّو
 الصقة باألرض:،وكنوعيقصد هبا حجارة االثايف مجع راكدة و:رواكد -9

الوصاال  : شاديد القطاع،وأراد ههناا باحلباال    : الغليظ الشديد منها و قطوع:النوى البعد ومتينات احلبال - 10

 .واالجتماع بني األهل واحملبني
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 َوُقااااْل إْن َيُكااااْن َيااااْوم  ِبُأْحااااٍد َيُعاااادُّ هُ    

  
 َساااااِفيه  َفاااااِإنَّ اْلَحاااااقَّ َساااااْوَف َيِشااااايعُ    

   
 َفَقاااْد َصااااَبَرْت ِفياااِه َبُناااو اْلاااَأْوِس ُكلهُهااامْ 

  
 َوَكاااااااَن َلُهااااااْم ِذْكاااااار  ُهَناااااااَك َرِفيااااااعُ  

   
 َوَحااااَمى َبُناااو النَ جَّااااِر ِفياااِه َوَصااااَبُروا    

  
1َوَمااااا َكاااااَن ِمااااْنُهْم ِفااااي اللِ َقاااااء  َجااااُزوعُ  

 

   
 َأَماااااَم َرُسااااوِل اللَّااااِه َلااااا َيْخااااِذِ ُلوَنااااهُ 

  
 َربنِهااااااْم َوَشااااااِفيُع َلُهااااااْم َناِصاااااار  ِماااااانْ 

   
 َوَفاااااااْوا إْذ َكَفاااااااْرُتْم َياااااااا َساااااااِخنَي

  
2ِباااَربنُكْم َوَلاااا َيْساااَتِوي َعْباااد  َوَفاااى َو ُمضااايعُ 

 

   
 ِبَأْيااااِديِهْم ِباااايض  إَذا َحِمااااَش اْلااااَوَغى   

  
3َفااااااَل ُبااااادَّ َأْن َياااااْرَدى لَلُهااااانَّ َصاااااِريعُ    

 

   
 َكَماااا َغااااَدَرْت ِفاااي النَ ْقاااِع ُعْتَباااَة َثاِوًياااا 

  
4َوَسااااااْعًدا َصااااااِريًعا َواْلَوِشاااااايُج ُشااااااُروعُ 

 

   
 َوَقاااْد َغااااَدَرْت َتْحاااَت اْلَعَجاَجاااِة ُمْساااَنًدا 

  
َِ َنِجياااااعُ     5َأِبّياااااًا َوَقاااااْد َبااااالَّ اْلَقِماااااي

 

   
 فن َرُسااااوِل اللَ ااااِه َحْيااااُث َتَنصَّااااَبتْ بِلَكاااا

  
6َعَلااااى اْلَقااااْوِم ِممَّااااا َقااااْد ُيِثااااْرَن ُنُقااااوعُ   

 

   
 اَدٌة ِمااااْن ُفااااُروِعُكمْ ُأوَلِئااااَك َقااااْوم  َساااا  

  
 َوِفااااااي ُكاااااال  َقااااااْوٍم َساااااااَدٌة َوُفااااااُروعُ   

   
 ِبِهااااانَّ ُنِعااااازُّ الَلاااااَه َحتَّاااااى ُيَعّزَناااااا    

  
 َوِإْن َكااااااَن َأْمااااار  َياااااا َساااااِخنَي َفِظياااااعُ    

   
 َفَلااااا َتااااْذُكُروا َقْتَلااااى َوَحْمااااَزُة ِفاااايُهمُ  

  
 َقِتيااااااٌل َثااااااَوى ِللَّااااااِه َوْهااااااَو ُمِطيااااااعُ   

   
 اْلُخْلاااااِد َمْنِزَلاااااٌة َلاااااهُ َفاااااِإنَّ ِجَنااااااَن 

  
 َوَأْماااااُر الَّاااااِذي َيْقِضاااااي اْلاااااُأُموَر َساااااِريعُ 

   
 َوَقْتَلاااااُكُم ِفااااي النَّاااااِر َأْفَضااااُل ِرْزِقِهاااامْ  

  
7َحِمااااايم  َمًعاااااا ِفاااااي َجْوِفَهاااااا َوَهاااااِريعُ  

 

   

 

 

 

                                                 
 "صابروا "بدل "هاربوا":يف الديوان - 1

-
حبذف التاء،وأصل السخينة حساء من الدقيق ،وكانت قريش ُتْنَبُز بذلك  مرخَّف ،"سخينة يا"أراد:سخني 2

 :ملداومتهم على شرب السخينة،ويف ذلك يقول حسان بن ثابت

                                         

 َزَعَمااااااْت َسااااااِخِيَنُة َأْن َسااااااَتْغِلُب َربََّهااااااا

  

 َلااااااااااَبنَّ ُمَغاِلااااااااااُب الَغااااااااااالَّب  ولُيْغ

   

 
 يهلك:احلرب،ويردى:اشتدَّ وقوي والوغى:،ومحشولعله تصحيف "محش "بدل "محي":يف الديوان -3
 ".عتبة"بدل  "عثمان":يف الديوانوللطعن، أي الرماح مائلة:الوشيح شروع -4
 الثائر الغبار وهو:جة واحدة العجاج جاالع -5
 بارغنقع وهو ال عمج:النقوع،و"اهلل حىت تلففتكف رسول ب":يف الديوان ورد -6

سورة   چڇ ڇ چ چ چ چ ڃچ :طعام أهل النار،ويف قوله تعاىل:املاء احلار،والضَّريع:احلميم  -7

 5الغاشية،اآلية
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،وطري ماهي الشباة:"وابن الزبعرى،و قوله انا حلّسو بعض أهل العلم بالشعر ينكر :قال ابن هشام  

                                                                                                                         .عن غري ابن إسحاق"جبفن

                                                                                       : و ْبِن اْلَعاِص ِفي َيْوِم ُأُحٍدِشْعُر َعْمُر

2ُأُحٍد يف يوم 1َوَقاَل َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص:َوَقاَل اْبُن إْسَحاَق
                                 "من الطويل: :"* 

 َخَرْجَناااا ِمااااْن اْلَفْيَفااااا َعَلااااْيِهْم َكَأنَّ َنااااا 

  
3َماااَع الصُّاااْبِح ِماااْن َرْهاااَوى اْلَحِبياااكِِ اْلُمَنَطاااقُ     

 

   
 نَّااااْت َبُنااااو النَّجَّاااااِر َجْهًلااااا ِلَقاءلَنااااا َتَم

  
4َلااااااَدى َجْنااااااِب َسااااااْلٍع َواْلَأَماااااااِنيُّ تَلْصااااااُدُق

 

   
 َفَمااااا َراَعُهااااْم ِبالشَّاااارن إَلااااَا ُفَجاااااءلةً   

  
5َكاااااَراِديُس َخْياااااٍل ِفاااااي اْلَأِزقَّاااااِة َتْمااااااُرقُ    

 

   
 َأَراُدوا لِ َكْيَمااااااا َيْسااااااَتِبيُحوا ِقَباَبَنااااااا

  
 اْلَياااااااْوَم َهاااااااْرب  ُمَحااااااارنُق َوُدوَن اْلِقَبااااااااِب

   
 

 

 

 

 

                                                 
 :عمرو بن العاص - 1

عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بالتصغري بن سهم بن عمرو بان هصايِ بان كعاب بان لؤي،القرشاي       

النابغة مان باين َعَنازة بفاتح املهملاة والنون،أسالم قبال        :سهمي،أمري مصر ،يكىن أبا عبد اهلل وأبا حممد وأمهال

. أذكر الليلة اليت ولد فيها عمر بن اخلطااب :الفتح يف صفر سنة مثان وقيل بني احلديبية وخيرب،وكان يقول

اة ذات السالسل،وأمده باأيب بكار وعمار وأيب    وواله غز.يقربه ويدنيه ملعرفته وشجاعته وملا أسلم كان النيب 

مث كان من أمراء األجنااد يف  . مث استعمله على عمان فمات وهو أمريها_ رهوان اهلل عليهم_ عبيدة بن اجلراح 

 وهاو الاذي افتاتح قنسرين،وصاال أهال حلاب ومنابج وأنطاكياة، وواله عمار          اجلهاد بالشام يف زمن عمار  

عمرو يف ناحية فلسطني، وكان يأيت املدينة أحياناًا،ويطعن يف خاالل ذلاك علاى      فاعتزل:قال أبو عمر. فلسطني

سار إىل معاوية باستجالب معاوياة له،وشاهد صافني معاه وكاان مناه بصافني ويف         ، فلما قتل عثمانعثمان

عليهاا،   التحكيم ما هو عند أهل العلم بأيام الناس معلوم، مث واله مصار فلام يازل عليهاا إىل أن ماات هباا أمارياً       

 .وذلك يف يوم الفطر سنة ثالث وأربعني

 .واألول أصح. وقيل سنة اثنتني وأربعني، وقيل سنة مثان وأربعني وقيل سنة إحدى ومخسني

 :،ابان حجار   199 - 194 االساتيعاب :،ابن عبد الرب 735-1/737أسد الغابة : ابن األثري:تنظر ترمجته يف 

 494-1/494ى الطبقات الكرب:ابن سعد.451-1/456اإلصابة
2

 111-3/110حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  سرية النيب :ابن هشام -*

 .3/335الروض األنف :السهيلي -   

 430هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
مااا فيااه :احلبيااك،واساام جبل:رهااوى،والصااحراء امللساااء واجلمااع الفيااايف :والفيفاااء القفاار، األرض:الفيفااا -3

 .عليه نطاق أي حزام:قاملنطَّ،و3سورة الذاريات،اآلية  چٻٻ ٻ ٱ چ :اىلاه تعاه قولاومنق،رائاط
 .اسم جبل خارج املدينة:سلع -4
 من مروق السهم وسرعة خروجه:مترق، وقطيع من اخليل العظيمة:مجع كردوس:كراديس -5
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 َوَكاَناااْت ِقَباًباااا ُأوِمَناااْت َقْباااَل َماااا َتاااَرى 

  
 إْذا َراَمَهاااااااا َقاااااااْوم  ُأِبيُحاااااااوا َوُأْحِنُقااااااااوا   

   
 َكااااااَأنَّ ُرِءوَس اْلَخااااااْزَرِجيِ  ْيِن ُغااااااْدَوًة

  
1َوَأْيَمااااااااااااَنُهْم ِباْلمَلْشاااااااااااِرفِ يَِّة َباااااااااااْرَوُق

 

   

 : ّد َعَلى اْبِن اْلَعاِصِشْعُر َكْعٍب ِفي الّر

 * 3"من الطويل:"،ِفيَما َذَكَر اْبُن ِهَشاٍم،َفَقاَل2َفَأَجاَبُه َكْعُب ْبُن َماِلٍك

 َأَلااااا َأْبَلَغااااا ِفْهااااًرا َعَلااااى َنااااْأِي َداِرَهااااا 

  
4َوِعْناااَدُهْم ِماااْن ِعْلِمَناااا اْلَياااْوَم َمْصاااَدقُ   

 

   
 ٍبِبَأنَّاااا َغاااَداَة السَّاااْفِح ِماااْن َبْطاااِن َيْثااارِ  

  
5َصاااااَبْرَنا َوَراَيااااااُت اْلَمِنيَّاااااِة َتْخِفاااااقُ 

 

   
 َصااااَبْرَنا َلُهااااْم َوالصَّااااْبُر ِمنَّااااا َسااااِجيَّةٌ 

  
6ِإَذا َطاااااَرِت اْلااااَأْبَراُم َنْسااااُمو َوَنْرُتااااقُ   

 

   
 َعَلااااى َعاااااَدِة ِتْلُكااااْم َجَرْيَنااااا ِبَصااااْبِرَنا 

  
 َوِقاااْدًما َلاااَدى اْلَغاَيااااِت َنْجاااِري َفَنْساااِبقُ  

   
 َحْوَمااااٌة َلااااا ُتْسااااَتَطاُع َيُقوُدَهااااا  َلَنااااا 

  
 َنِباااااَي َأَتاااااى ِبااااااْلَحقن َعاااااَف ُمصَلااااادَُّق

   
 َأَلاااا َهاااْل َأَتاااى َأْفَنااااءل ِفْهاااِر ْباااِن َماِلاااكٍ  

  
7ُمَقطَّااااااُع َأْطااااااَراٍف َوَهااااااام  ُمَفلَّ ااااااقُ  

 

   

 

 

 

                                                 
نبات له أصول يشبه :بروق،اعتهاصنوهي قرى عربية مشهورة ب ،سيوف منسوبة اىل مشارف:رفيةشامل -1

 البصل،يريد أهنم هعاف

 :                       ويروى البيت هكذا

 كاااااااأنَّ رؤوَس اخَلااااااازرجينني غااااااادوة    

  

 لااااادى جْناااااب سااااالٍع حنظاااااٌل متفل اااااقُ 
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 110-3/111حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد سرية النيب :ابن هشام -*

 3/335 األنف الروض:السهيلي -   

 430هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  

 34-33ص:ديوان كعب بن مالك :سامي مكي العاين -  

-
 .إليه وهو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وقريش كلهم ينسبون،قبيلة من قريش :وفهر ،البعد:النأي 4

-
 أي اهطرب صفق هبما إذا من خفق الطري جبناحيه:ختفقأي جانبه،و سفح اجلبل:السفح 5
 نصلح و نرمم:نرتق ،وكرام  عكسو هم اللثام   ،رمبواحدهم : براماأل،وفطرة و طبع:سجية -6

-
 ققومشأي :قمفلَّ،والرؤوس:اهلامة،واملختلطالقبائل :فناءاأل 7
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                                                                                     :ِشْعُر ِهَراٍر ِفي َيْوِم ُأُحٍد

 "من البسيط":* 2 يف يوم أحد 1َوَقاَل ِهَراُر ْبُن اْلَخَطاِب:َقاَل اْبُن إْسَحاَق

 ِإننااااي َوَجاااادِ َك َلْوَلااااا ُمْقااااَدِمي َفَرِسااااي    

  
 3إْذ َجاَلاااِت اْلَخْياااُل َباااْيَن اْلِجاااْزِع َواْلَقااااعِ 

 

   
 ْزِع ِماااْن ُأُحاااٍدَمااااَزاَل ِماااْنُكْم ِبَجْناااِب اْلَجااا 

  
4َأْصاااَواُت َهااااٍم َتَزاقاااى َأْمُرَهاااا َشااااِعي    

 

   
 َوَفاااااِرس  َقااااْد َأَصاااااَب الّسااااْيُف َمْفِرَقااااهُ 

  
5َأْفَلااااااُق َهاَمِتااااااِه َكَفاااااْرَوِة الرَّاِعااااااي  

 

   
 ِإنِ اااااي َوَجااااادنَك َلاااااا َأْنَفاااااكُّ ُمْنَتطِ  ًقاااااا  

  
6ِبَصاااااِرٍم ِمْثااااَل َلااااْوِن اْلِمْلااااِح َقطَّاااااعِ    

 

   
 ِرَحاَلاااااااِة ِمْلاااااااَواٍح ُمَثااااااااِبَرةٍ  َعَلاااااااى

  
7َنْحاااَو الصَّاااِريِخ ِإَذا َماااا َثاااوََّب الااادَّاِعي   

 

   
 َوَمااااا اْنَتَمْيااااُت إَلااااى ُخااااوٍر َوَلااااا ُكُشاااافٍ 

  
8َوَلااااااا ِلَئاااااااٍم َغااااااَداَة اْلَبااااااْأِس َأْوَراِع

 

   
 َباااْل َهااااِرِبنَي َحِبياااَك اْلِبااايِض إْذ َلِحُقاااوا  

  
9َمااااْوِت ُلااااذَّاِعُشاااامن اْلَعااااَراِننيِ  ِعْنااااَد الْ 

 

   
 ُشاااااام  َبَهاِليااااااَل ُمْسااااااَتْرٍ  َحَماااااااِئُلُهمْ  

  
10َيْساااَعْوَن ِلْلَماااْوِت َساااْعًيا َغْياااَر َدْعاااَداعِ   
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2

 114-3/110حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  سرية النيب :ابن هشام -*

 .333-3/335الروض األنف :لسهيليا -   

  433هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   

 :، ومطلعها51-53ديوان هرار بن اخلطاب الفهري:فاروق اسليم -  

 .....الَقْوًم َأْعَلُم َلْواَل ُمْقَدَمي َفَرِسي
 رضمن األ اخنفضما :القاع،وما انعطف من الوادي:اجلزع -3
أساقوين حاىت يأخاذ     :هاي ماا تازعم العارب أناه طاائر خيارج مان رأس القتيال يصايح          مجع هامة و:اهلام -4

ا،فقدمت العني على اهلمزة،مث قلبت اهلمزة ياء لتطرفها بعد كسرة،مث عائأراد ش: شاعي  ،وتصيح:تزاقي،وبثأره

 نال وصات وقال:فال ومثله كثري،حنو: حذفت هذه الياء كما حتذفها يف حنو قاض،فوزنه
 .روة رأسه هي هامة رأسهوفيث يتفرق الشعر فوق اجلبهة،ح:املفرق  -5
 يريد أبيض:السيف القاطع، ومثل لون امللح:حمتزما والصارم:منتطقا -6
 ورجع وأعاد ركرَّ:بثوَّاالستغاثة،و:،والصَّريخالفرس القوية:حاامللو،ورجالسَّ:الرحالة -7

-
 عمجا :ال درع لاه يف احلارب،وأوراع   مان  هاو  مجاع أكشاف و  :وهاو الضاعيف اجلباان ،وكشاف     أخور مجع:خور 8

 ومعناه املتفرقون"أوزاع"ويروى جبان ،وهوورع

-
مجااع ِعرنني،وهواألنااف،وهم يكنااون بااذلك عاان :العااراننيمجااع أشاام وهااو املرتفااع، و:ّمُشاا،وطرائق:حبيااك 9

 .إذا أحرقته من لذعته النار:اعلذَّالعزة،و
ائلاهم كناياة عان طاول قامتاهم،وأراد باحلمائال       مستر  مح"السيد املاجد،وقوهلم هو مجع هبلول،و:هباليل -10

   الضعيف:عداعالدَّمحائل السيوف،واسترخا ؤها طوهلا وهم يكنون عن طول القامة بطول محالة السيف ،و
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1َوَقاَل ِهَراُر ْبُن اْلَخَطاِب
 "من البسيط أيضا:"َأْيًضا * 

 َلّمااااا َأَتااااْت ِمااااْن َبِنااااي َكْعااااٍب ُمَزيَّ َنااااةٌ  

  
2ُض َتاااااْأَتِلُقَواْلَخْزَرِجّياااااُة ِفيَهاااااا اْلِباااااي

 

   
 َوَجااااااااارَُّدوا َمْشاااااااااَرِفيَّاتٍا ُمَهنَّاااااااااَدةً 

  
3َوَراَيااااااًة َكَجَناااااااِح النَّْسااااااِر َتْخَتِفااااااُق

 

   
 َفُقْلاااااااُت َياااااااْوم  بِلأيَّااااااااٍم َوَمْعَرَكاااااااةٌ  

  
4ُتْنِباااى ِلَماااا َخْلَفَهاااا َماااا ُهْزِهاااَز اْلاااَوَرقُ   

 

   
 َقاااْد ُعاااونُدوا ُكااالَّ َياااْوٍم َأْن َتُكاااوَن َلُهااامْ     

  
 اْلِقَتاااااِل َوَأْسااااَلاُب الََّااااِذيَن َلُقااااوا   ِريااااُح

   
 َخبَّااْرُت َنْفس ااي َعَلااى َمااا َكاااَن ِمااْن َوَجاالٍ      

  
 ِمْنَهاااااا َوَأْيَقْناااااُت َأنَّ اْلَمْجاااااَد ُمْساااااَتَبقُ  

   
 َأْكَرْهاااُت ُمْهاااِري َحتَّاااى َخااااَض َغْماااَرَتُهمْ  

  
5َوَبلَّاااااُه ِماااااْن َنِجياااااٍع َعاِناااااكٍا َعَلاااااقُ   

 

   
 ْرَباِلي َجس ااااايُدُهَماَفَظااااالَّ ُمْهاااااِري َوِسااااا

  
6َنْفاااُخ اْلُعاااُروِق ِرَشااااُش الطَّْعاااِن َواْلاااَوَرقُ   

 

   
 َأْيَقْناااااُت َأنِ اااااي ُمِقااااايم  ِفاااااي ِدَيااااااِرُهمُ 

  
7َحتَّاااى ُيَفااااِرَق َماااا ِفاااي َجْوِفاااِه اْلَحاااَدقُ  

 

   
 َلاااا َتْجَزُعاااوا َياااا َبِناااي َمْخاااُزوَم إنَّ َلُكااامْ  

  
8َرَهااااُق ِمْثااااَل اْلُمِغاااارَيِة ِفاااايُكْم َمااااا بِ ااااهِ 

 

   
 َصااااْبًرا ِفااااًدى َلُكااااْم ُأمنااااي َوَمااااا َوَلااااَدْت

  
9َتَعااااَوُروا الضَّاااْرَب َحّتاااى ُياااْدِبَر الّشاااَفقُ  
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 115-3/114حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  سرية النيب :ابن هشام -*

 3/333الروض األنف :السهيلي -   

 433هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   

 3034ديوان هرار بن اخلطاب الفهري :فاروق اسليم -   
 .تتألأل من اللمعان و البياض:تأتلقأراد هبا كتيبة فيها ألوان من السالح،وكأهنم تزينوا يسالحهم،و:مزيَّنة -2

-
 وتتحرَّكتضطرب :،وختتفقد سيف مصنوع ببالد اهلنداملهنَّ،وسيوف صنعت مبشارف الشام:مشرفيات 3
ولكنه خفف اهلمزة بقلبها "تنىبء"أراد:يريد هذا اليوم بالذي كان قبله،تنيب:يوم بأيَّام -4

 .مبنيا للمعلوم "َهْزَهَز"حّرك بشدة،ويروى:ُهْزِهزياء،وما

-
 ومعناه دائم السيالن،والعلق من أ اء الدم"عاند"،ويروىأمحر:عانك،ودم: يع مجاعتهم،و:غمرهتم 5

-
العروق  حنف "،ويروى املراد به ههنا لوهنما:اجلسيدو ،هو سربالف ل ما يلبسكو ،رعدقميِ أوالال:ربالالسن 6

 "العرق"الدم املنقطع ويروى بدله:وهو معلوم، والورق"نفخ العروق"ويروى من الااادم العروق به يما ترم:"

-
 .مجع حدقة وهو سواد العني:احلدق 7
 "ما به زهق"مابه عيب،ويف نسخة"ما به رهق"ويريد ب جهل يف اإلنسان وخفة يف عقله،:الرَّهق- 8
 .تبادلوا الضرب فيما بينهم:تعاوروا -9
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 :ِشْعُر َعْمٍرو ِفي َيْوِم ُأُحٍد 

 "من جمزوء الرجز"* 2:يف يوم أحد 1َوَقاَل َعْمُرو ْبُن اْلَعاص

 َلمَّااااااااا َرَأْيااااااااُت اْلَحااااااااْرَب َياااااااانْ   

  
3ِبالرَّْهااااااااافِ  َناااااااااْزَوا ُزو َشااااااااارَُّها 

 

   
 َوَتَناَوَلاااااااااااْت َشاااااااااااْهَباِء َتااااااااااالْ  

  
4ُحااااااو النَّاااااااَس ِبالضَّاااااارَّاء  َلْحااااااَوا   

 

   
 َأْيَقْناااااااااااُت َأنَّ اْلَماااااااااااْوَت َحاااااااااااَق

  
 َوالْ َحَيااااااااااااُة َتُكاااااااااااوُن َلْغاااااااااااَوا  

   
 َحمَّْلاااااااااااُت َأْثاااااااااااَواِبي َعَلاااااااااااى   

  
5َعَتااااااااٍد َيُبااااااااذه اْلَخْيااااااااَل َرْهااااااااَوا

 

   
 اي اْلَبْياااااااَساااااااِلٍس إَذا َنكَّاااااااْبَن ِفااااااا  

  
6َداء  َيْعُلااااااااااو الطَّااااااااااْرَف ُعْلااااااااااَوا

 

   
 َوِإَذا تَلَنااااااااااااااااااازََّل َمااااااااااااااااااااُؤهُ 

  
7ِماااااااْن ِعْطِفاااااااِه َياااااااْزَداُد َزْهاااااااَوا   

 

   
 اَرِباااااااااااٍذ َكَيْعُفاااااااااااوِر الصَِّريااااااااااا  

  
8َماااااااةِ  َراَعاااااااُه الرَّاُماااااااوَن َدْحاااااااَوا 

 

   
 َشااااااااااااِنٍج َنَساااااااااااااُه َهاااااااااااااِبطٍ 

  
9ِلْلَخْيااااااااااِل إْرَخاااااااااااء  َوَعااااااااااْدَوا  

 

   
 َلُهاااااااااْم ُأمناااااااااي َغاااااااااَداَفِفاااااااااًدى 

  
10َة الاااااااارَّ ْوِع إْذ َيْمُشااااااااوَن َقْطااااااااَوا  

 

   
 اَسااااااااْيًرا إَلااااااااى َكااااااااْبِش اْلَكتِ ياااااااا 

  
11َبااااااةِ  إْذ َجَلْتااااااُه الشَّااااااْمُس َجْلااااااَوا 
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2

 113-3/115حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  سرية النيب :ابن هشام - *

 333-3/333الروض األنف :السهيلي -  

 434-433هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  
 حجارة حمماة بالشمس أو بالنار :هفالرَّيرتفع ويثب،و:يزنو -3
 .تلومهم وتقلل من شأهنمذا إ:مالحاة وحلاه حلوا يعين هبا كتيبة كثرية السالح،و:شهباء -4

  چ چ  ڃڃ ڃ  ڃچ :الكارمي القارآن   ويف سااكنا :رهوايسبقها،و :يبذه اخليل ،والفرس الشديد:عتد-5

 04الدخان،اآلية سورة چچ چ

-
 يسبقه،يريد أنه سريع:القفر،ويعلو الطرف:،والبيداءوفرس سلس أي لني منقاد،من السالسة:سلس 6

-
 اإلعجاب،يريد أنه ال يضعف وال يفتر مهما جرى:، والزهواجلانب:العطف،وماؤه أراد به عرقه  7
،     رماال املنقطعاة  ال:رميةصا ال،و ولاد الظبياة  :عفوريال،و وأراد السريع ه،فيف القوائم يف مشيسريع خ:ذالرب -8

 .النبساطا :حوالدَّو 
 هربان من السري:، واإلرخاء والعدو ممسك:هابط،والكعب إىلعرق ميتد من الورك :النسا،ومنقبض:شنج -9

 يالءخوهو مشى فيه  ة، طاالَقي مش:ءطاالقطو و االقطي -10
 أبرزته:رئيسها،وجلته:كبش الكتيبة - 11
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  :ِشْعُر َكْعٍب ِفي الّرّد َعَلى َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص 

 "من البسيط":* 2اَلَقف 1َفَأَجاَبُهَما َكْعُب ْبُن َماِلكٍل:َقاَل اْبُن إْسَحاَق

 َأْبِلااااْغ ُقَرْيًشااااا َوَخْيااااُر اْلَقااااْوِل َأْصااااَدُقُه

  
 َوالصنااااْدُق ِعْنااااَد َذِوي اْلَأْلَباااااِب َمْقُبااااولُ  

   
 َأْن َقااااااْد َقَتْلَنااااااا ِبَقْتَلاَنااااااا َسااااااَراَتُكمُ 

  
 أَلْهاااااَل الل اااااَواء  َفِفيَماااااا َيْكُثاااااُر اْلِقياااااُل

   
 َدد َوَياااااْوَم َباااااْدٍر َلِقيَنااااااُكْم َلَناااااا مَلااااا   

  
 ِفيااااِه َمااااَع النَّ ْصااااِر ِميَكاااااُل َوِجْبِرياااالُ   

   
 ِإْن َتْقُتُلوَناااااا َفاااااِديُن اْلَحاااااقن ِفْطَرُتَناااااا 

  
 َواْلَقْتاااُل ِفاااي اْلَحاااقن ِعْناااَد اللَّاااِه َتْفِضااايلُ 

   
 َوِإْن َتااااَرْوا َأْمَرَنااااا ِفااااي َرْأِيُكااااْم َسااااَفًها   

  
3َفااااَرْأُي َمااااْن َخاااااَلَف اْلِإْسااااَلاَم َتْضااااِليلُ 

 

   
 َفَلااااا َتَمنَّ ااااْوا ِلَقاااااَح اْلَحااااْرِب َواْقَتعِ ااااُدوا 

  
4إنَّ َأَخاااا اْلَحاااْرِب أَلْصاااَدى اللَ اااْوِن َمْشاااُعولُ 

 

   
 إنَّ َلُكاااااْم ِعْناااااَدَنا َهاااااْرًبا ُتاااااَراُح َلاااااُه

  
5ُعااااْرُج الضنااااَباِع َلااااُه َخااااْذم  َرَعاِبياااالُ   

 

   
 إنَّااااا َبُنااااو اْلَحااااْرِب َنْمِريَهااااا َوَنْنتُِِجَهااااا   

  
6ْناااااَدَنا ِلاااااَذِوي اْلَأْهاااااَغاِن َتْنِكيااااالُ  َوِع

 

   
 إْن َيااْنُج ِمْنَهااا اْبااُن َحااْرٍب َبْعااَد َمااا َبَلَغااتْ     

  
7ِمْنااااُه التََّراِقااااي َوَأْمااااُر اللَّااااِه َمْفُعااااولُ  

 

   
 َفَقااااْد َأَفاااااَدْت َلااااُه ِحْلًمااااا َوَمْوِعَظااااةً    

  
 ِلَماااااْن َيُكاااااوُن َلااااااُه ُلاااااَب َوَمْعُقااااااولُ   

   
 َبْطِن السَّاااْيِل َكااااَفَحُكمْ َوَلاااْو َهَبْطاااُتْم ِبااا  

  
8َهاااااْرب  ِبَشااااااِكَلِة اْلَبْطَحااااااء  َتْرِعياااااُل

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
 013،صسبقت ترمجته - 1

-* 
 101-3/113حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد   سرية النيب :ابن هشام 2

 331-3/333الروض األنف :السهيلي -   

 35-33 ديوان كعب بن مالك :سامي مكي العاين -  

 433هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  
 الزنق والطيش:هالسف -3

-
سواد  إىلبلون الصدأ املائل :أصدى،وشدة حدهتا: ربلقاح احلو ،" التائني إحدى حذف"تتمنوا  ال:فال متنوا 4

 من اشتغال البال"مشغول"ويروى قد و امللتهباملتَّ: املشعول و،و امحرار
وهو مجع ومعناه " ُخذم"باألسنان،ويروىقطع اللحم :مذاخَل،وتفرح و هتتز من السرور:راحُت -5

 قطع ممزقة:عابيلالرَّالقطع،و
 ذىاألو الظلم شدة:نكيلالتَّاألحقاد،و:هغانألالنتاج،و امن :ننتجها،ونستدرها:منريها -6
 .ام الصدرظع:التراقي،وأبو سفيااان:ابن حرب -7

-
 وهوحتريف"هرب بشاكلة البطحا و ترعيل"،ويف بعض النسخالضرب السريع:الترعيل،والناحية:اكلةالشَّ 8
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 َتْلَقاااااُكْم ُعَصااااب  َحااااْوَل النَ ِبااااين َلُهاااامْ    

  
1ِممَّااااااا ُيِعاااااادُّوَن ِلْلَهْيَجااااااا َسااااااَراِبيلُ  

 

   
 ِمااااْن ِجااااْذِم َغسَّاااااَن ُمْسااااَتْرٍ  َحَماااااِئُلُهمْ 

  
2ِزياااااُلَلاااااا ُجَبَنااااااِء َوَلاااااا ِمياااااٌل َمَعا   

 

   
 َيْمُشااااوَن َتْحااااَت َعَماَياااااِت اْلقِ َتاااااِل َكَمااااا

  
3َتْمِشااااي اْلَمَصاااااِعَبُة اْلااااُأْدُم اْلَمَراِساااايلُ 

 

   
 َأْو ِمْثااااَل َمْشااااِي ُأُسااااوِد الطَِّاااال  َأْلَثَقَهااااا   

  
4َياااااْوُم َرَذاٍذ ِماااااْن اْلَجاااااْوَزاء  َمْشاااااُمولُ  

 

   
 ِفااااي ُكاااال  َساااااِبَغٍة َكااااالنَّ ْهِي ُمْحَكَمااااةٍ    

  
5ِقَياُمَهااااااا َفَلااااااج  َكالسَّااااااْيِف ُبْهُلااااااولُ  

 

   
 َتاااااُرّد َحااااادَّ ِقاااااَراِن النَّْباااااِل َخاِساااااَئًة

  
6لَيْرِجااااُع الّسااااْيُف َعْنَهااااا َوْهااااَو َمْفُلااااولُ  

 

   
 َوَلااااْو َقااااَذْفُتْم ِبَسااااْلِع َعااااْن ُظُهااااوِرُكمُ    

  
7َوِلْلَحَيااااااِة َوَدْفااااااِع اْلَمااااااْوِت َتْأِجياااااالُ 

 

   
 ْتااار  ِماااْنُكْم َأَباااًدا  َماااا َزاَل ِفاااي اْلَقاااْوِم وَ  

  
8َتْعُفااااو السنااااَلاُم َعَلْيااااِه َوْهااااَو َمْطُلااااولُ  

 

   
 َعْباااااد  َوُحاااااَر َكاااااِرمي  ُموِثاااااق  َقَنًصاااااا

  
 َشاااااْطَر اْلَمِديَناااااِة َمْأُساااااور  َوَمْقُتاااااولُ   

   
 ُكّنااااااا ُنَؤمنااااااُل ُأْخااااااَراُكْم َفااااااَأْعَجَلُكمْ  

  
9ِمّنااااا َفااااَواِرُس َلااااا ُعااااْزٌل َوَلااااا ِمياااالُ   

 

   
 َجَناااى ِفااايِهْم اْلَجااااِني َفَقاااْد َعِلُمااااوا    إَذا 

  
 َحَقااااا ِبااااَأنَّ الَّااااِذي َقااااْد َجاااارَّ َمْحُمااااوُل

   
 َماااا َيْجاااِن َلاااا َيْجااان ِماااْن إْثاااٍم ُمَجااااَهَرةً 

  
10َوَلاااا َمُلاااوم  َوَلاااا ِفاااي اْلُغاااْرِم َمْخاااُذولُ    

 

   

 

 

                                                 
 حلرب ا:اهليجا -1

-
طاول قامتاهم،والعرب تساتدل     كناية عان  وفهم،وهيأي طويلة محائل سي:محائلهم ر مستاألصل،و:ااذماجِل 2

الاذين ال  :لياملعاز،وس لاه رالذي ال تا  وهو مجع أميل: امليلباملناظر اخللقية واملالمح على األخالق والسجايا، و

 .هممعرماح 

-
مجاع آدم  :دماألو اإلبال، فحاول  :ملصااعبة معناه سحاباته، وا" غيابات القتال"ظلماته ويروى:عمايات القتال 3

فاااي  الايت ميشاي بعضاها إثار بعض،و    الناوق  :واملراسايل املائلة إىل السمرة، النوق الشديدة البياض يد هناوير

 ."حتت  "بدل  "حنو:" الديوان
 أصابته ريح الشمال :مشمولو  م معروف،:اءزواجل،وباملاء هابلَّ:هالثقأالضعيف من املطر،و:الطل  -4
 أبيض،يريد أنه كرمي ماجد:ولهبل،وهنر صغري:فلج،والغدير:النهي،ورع الكاملةدنال:السابغة -5
 .مكسور احلد من الضرب:لولفم،وذليلة:خاسئة -6

-
 .جبل يف املدينة:سلع 7
 .الذي مل يؤخذ بثأره:املطلول،و احلجارة :المالسني،وتزول ومتح:تعفو ،واحلقد والعداوة:الوتر -8
 هو الذي ال ترس لهمجع أميل و:مجع أعزل وهو الذي ال سالح له،وامليل:ُعزل - 9

 يف بعض النسخ"ما حنن ال حنن "بدل "ما جين ال جين:" يف الديوان .من مال و كرامة آداؤهما يلزم  :الغرم -10
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  :ِشْعُر َحّساٍن ِفي َأْصَحاِب الَلَواء 

    "من اخلفيف" * 2:اِب الَلَواء  َيْوَم ُأُحٍد، َيْذُكُر ُعّدَة َأْصَح 1َوَقاَل َحّساُن ْبُن َثاِبٍت

 :َهِذِه َأْحَسُن َما ِقيَل:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 َمَناااااَع النََّ اااااْوَم ِباْلَعَشااااااء  اْلُهُماااااوُم

  
3َوَخَيااااااااااٌل إَذا َتُغاااااااااوُر النُُّجاااااااااومُ 

 

   
 ِماااْن َحِبيااااٍب أَلَصااااَب َقْلَبااااَك ِمْنااااهُ  

  
4َداِخاااااااٌل َمْكُتاااااااومُ  َساااااااَقم  َفْهاااااااوَ 

 

   
 َيااا َلَقااْوِمي َهااْل َيْقُتااُل اْلَمااْرءل ِمْثِلااي    

  
5َواِهاااااُن اْلاااااَبْطِش َواْلِعَظااااااِم َساااااُؤومُ   

 

   
 َلااْو َيااِدبُّ اْلَحااْوِلّي ِمااْن َوَلااِد الااذَّرن        

  
6َعَلْيَهاَلَأْناااااااااااااااَدَبْتَها الُكُلاااااااااااااااومُ 

 

   
 َشااااْأُنَها اْلِعْطااااُر َواْلِفااااَراُش َوَيْعُلااااو 

  
7ُلَجاااااااْين  َوُلْؤُلاااااااؤ  َمْنُظاااااااومُ  َهاااااااا 

 

   
 َلاااْم َتُفْتَهاااا َشاااْمُس النَََّهااااِر ِبَشاااْيءا   

  
8َغْيااااااَر َأنَّ الشَّااااااَباَب َلااااااْيَس َيااااااُدومُ 

 

   
 ِإنَّ َخاااااِلي َخِطيااااُب َجاِبَيااااِة اْلَجااااْو

  
9َلااااااِن ِعْناااااَد النُّْعَمااااااِن ِحااااانَي َيُقاااااوُم

 

   
 َوَأَناااا الصَّاااْقُرِعْنَد َبااااِب اْباااِن َساااْلَمى 

  
10َيااااْوَم ُنْعَماااااَن ِفااااي اْلُكُبااااولِ  َسااااِقيمُ    

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 301،صسبقت ترمجته - 1

-* 
 105-3/101حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  سرية النيب :ابن هشام 2

 341-3/340الروض األنف :السهيلي -    

 435-430شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري ص:الرمحن الربقوقيعبد   -    

 0/45عيون األثر:ابن سيد الناس -    

 435-435هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -    

-
 تغيب:تغور 3

-
 .نزل وزار :و معىن أهاف" أهاف "دل ب "أصاب"  .ومعناه نزل به وزاره"أهاف قلبك"يروى:أصاب قلبك 4
 ملول :ؤومس -5
 اجلروح  :الكلوم،و جرحتها:أندبتها،والصغري:احلويل -6

-
 الفضة :جنيالله 7

-
 "تفتها "بدل "تفقها ":يف الديوان  8

-
بين  :النعمانب وأراداجلوالن بسوريا الصغري،واحلوض :احلابية،وهو مسلمة بن خملد بن الصامت:خاله 9

 ألن مساكنهم كانت يف بالد الشام ةنجفنة الغساس
 هو النعمان بن منذر اللخمي:ابن سلمىالكرمي،و السيد:الصقر -10
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 َوُأَباااااايُّ َوَواِقااااااد  ُأْطِلَقااااااا ِلااااااي  

  
1َيااااااْوَم َراَحااااااا َوَكااااااْبُلُهْم َمْحُطااااااومُ   

 

   
 َوَرَهْنااااُت اْلَيااااَدْيِن َعااااْنُهْم َجِميًعااااا  

  
2ُكاااااله َكاااااف  ُجاااااْزء  َلَهاااااا َمْقُساااااومُ    

 

   
 َوَسااااَطْت ِنْسااااَبِتي الااااذََّواِئَب ِمااااْنُهمْ 

  
3ُكااااااله َداٍر ِفيَهااااااا َأب  ِلااااااي َعِظاااااايمُ   

 

   
 َوأِباااي ِفاااي ُساااَمْيَحِة اْلَقاِئاااُل اْلفااااَ   

  
4ِصااااُل َيااااْوَم اْلَتَقااااْت َعَلْيااااِه اْلُخُصااااومُ  

 

   
 ِتْلااااَك َأْفَعاُلَنااااا َوِفْعااااُل الزنَبْعااااَرى   

  
 َخاِماااااااٌل ِفاااااااي َصاااااااِديِقِه َماااااااْذُمومُ 

   
 ُربَّ ِحْلاااااٍم َأَهااااااَعُه َعاااااَدُم اْلَماااااا

  
5َجْهااااااٍل َغطَّااااااى َعَلْيااااااِه النََّ ِعاااااايُمِل َو

 

   
 ااااا اِإنَّ َدْهااااًرا َيُبااااوُر  فيااااه َذُوو الِعاااا   

  
6ْلاااااِم َلااااادْهر  ُهاااااَو العتاااااوَّ الااااازَّلِنيمُ   

 

   
 َلاااااا ُتَساااااابَّنَ ين َفَلْساااااَت ِبس ااااااّبي  

  
 ِإنَّ َساااااابني ِمااااااَن الرنَجاااااااِل اْلَكااااااِرميُ  

   
 َمااااا ُأَباااااِلي َأَناااابَّ ِباااااْلَحْزِن َتااااْيس  

  
7اِني ِبَظْهااااااِر َغْيااااااٍب َلِئاااااايمُ  َأْم َلَحاااااا

 

   
 َوِلااااَي اْلَبااااْأُس ِمااااْنُكْم إْذ َرَحْلااااُتمْ   

  
8َأْساااااَرٌة ِماااااْن َبِناااااي ُقَصاااااي  َصاااااِميمُ 

 

   
 ِتْسااااَعٌة َتْحِمااااُل الل ااااَواءل َوَطاااااَرتْ   

  
 ِفاااااي َرَعااااااٍع ِماااااَن اْلَقَناااااا َمْخاااااُزومُ    

   
 َوَأَقاااااُموا َحتَّااااى ُأِبيُحااااوا َجِميًعااااا  

  
 لهُهااااااااْم َمااااااااْذُموُمِفااااااااي َمَقاااااااااٍم َوُك

   
 ِباااااَدٍم َعاِناااااٍك َوَكااااااَن ِحَفاًظاااااا   

  
9َأْن ُيِقيُمااااااااوا إنَّ اْلَكااااااااِرمَي َكااااااااِرمُي

 

   
 َوَأَقاااااُموا َحتَّااااى ُأِزيااااروا َشااااُعوًبا   

  
10َواْلَقَنااااااا ِفااااااي ُنُحااااااوِرِهْم َمْحُطااااااوُم

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
 .من اخلزرج بن عامر بن زيد بن مناة طنابةعمر و بن اإل هو واقد بن:داقوو ،هو أيب بن كعب بن قيس -1

 .ن هؤالء مجيعا أطلقهم النعمان من أسارهم من أجليإ: يقول ،وأي مكسور: "لهم حمطوم كبو ":و يف الديوان  
 لك يدي: يريد همنتهم وذلك ألن الضامن يقول لصاحبه:نت اليدين عنهموره - 2
 وأراد هبم األشراف األعايل:الذوائب -3
 .و اخلزرج األوسبئر باملدينة احتكم فيها :و  يحة ،ثابت بن املنذر:ىَبُأ -4
 سترهمبعىن  بالتشديد اهغطَّعاله وارتفع عليه و:بالتخفيف َطىغ -5
و ال البن كثري " النبوية السرية "و ال وجود له يف  "األنف الروض "السهيلي يف ههذا البيت انفرد ب - 6

 للربقوقي"الديوانشرح "يف
 شتمين:ما غُلظ من األرض،وحلاين:صاح،ونبيب التيس يكون عند السفاد،واحلَزن:نّب -7
 إذزوم ببين خمصربوا يوم أحد و التشهري  إذ بن قصّي عبد الدار يريد التنويه ببيناخلاص،:الصميم -8

 "رحلتم "بدل "حفرمت:"يف الديوان ،واحلرب:سبأال،واهنزموا

-
 ومعناه الذي ال ينقطع"بدم عاند"ويروى أمحااار:دم عانكب 9

-
 مكسور:حمطومقتلوا، و:أزيروا ،ومن أ اء املوت :عوبالشَّ 10
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 َوُقااااااَرْيش  َتِفاااااارُّ ِمنَّااااااا ِلااااااَواًذا 

  
1اْلُحُلاااااوُم أَلْن ُيِقيُماااااوا َوَخااااافَّ ِمْنَهاااااا  

 

   
 َلاااْم ُتِطاااْق َحْمَلاااُه اْلَعَواِتاااُق ِماااْنُهمْ   

  
2إنََّمااااااا َيْحِمااااااُل الل  ااااااَواءل النُُّجااااااومُ   

 

   

     "َمَنَع الّنْوَم ِباْلِعَشاء  اْلُهُموُم":َقاَل َحّساٌن َهِذِه اْلَقِصيَدَة: َقاَل اْبُن ِهَشاٍم 

            .ت َأْن ُيْدِرَكِني َأَجِلي َقْبَل َأْن ُأْصِبَح َفَلا َتْرُووَها َعّنيَلْيًلا ، َفَدَعا َقْوَمُه َفَقاَل َلُهْم َخِشي

                                                                                       :احلّجاج بن عالط شعر

 َيْمَدُح َأَبا اْلَحَسِن َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي 3ِعَلاٍط الّسَلِمّيَأْنَشَدِني َأُبو ُعَبْيَدَة ِلْلَحّجاِح ْبِن :َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

ّداِر َعِلّي ْبَن َأِبي َطاِلٍب،َوَيْذُكُر َقْتَلُه َطْلَحَة ْبَن َأِبي َطْلَحَة ْبِن َعْبِد اْلُعّزى ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد ال

 "يطمن البس":* 4:َصاِحِب ِلَواء  اْلُمْشِرِكنَي َيْوَم ُأُحٍد

 ِللَّااااااِه َأيُّ ُمااااااَذبٍَّب َعااااااْن ُحْرَمااااااةٍ 

  
5أَلْعِناااي اْباااَن َفاِطَماااَة اْلُمَعااامَّ اْلُمْخوِ َلاااا    

 

   
 َساااَبَقْت َياااَداَك َلاااُه ِبَعاِجاااِل َطْعَناااةٍ    

  
6َتَرَكاااااْت ُطَلْيَحاااااَة ِلْلَجاااااِبنِي ُمَجااااادَ َلا   

 

   
 َوَشااااَدْدَت َشاااادََّة َباِسااااٍل َفَكَشااااْفتهمْ   

  
7َأْخاااااَوَل َأْخَوَلاااااا  ِبااااااْلَجرن إْذ َيْهاااااُوونَ 

 

   

 

 

                                                 
 العقول:أي تستتر منا،واحللوم "تلوذ منا"ويف رواية الديوان"تفرمنا" - 1
اللااواء ماان بااين عبااد   وملااا حاا،مشاااهري الناس:النجااوم،ووالعنااق  املنكااببااني  مااا:عاااتق عمجاا:اتااقالعو -2

 الدار
 :احلجاج بن ِعالط - 3

احلجاج بن ِعالط بكسر املهملة وختفيف الالم بن خالد بن ثويرة باملثلثة مصغرا بن هالل بن عبياد بان ظفار بان ساعد      

وهاو ييارب    أبو حممد وأبو عبد اهلل، قال ابن سعد قدم على النيب  كنيته: السلمي مث الفهري ،يكىن أبا كالب ويقال

 .إنه مات يف أول خالفة عمر:وقال ابن حبان. فأسلم وسكن املدينة

الطبقااات :اباان سااعد ، 31 -7/33اإلصااابة:،اباان حجاار497-4/496أسااد الغابااة:اباان األثااري:تنظاار ترمجتااه يف

 761-1/763الكربى
4

 3/105قيق حممد حميي الدين عبد احلميد حت سرية النيب :ابن هشام -*

  345-3/343 الروض األنف:السهيلي -   

 435هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -   

ذبَّب عن حرمته إذا دافع عنها،وأراد بابن فاطمة،عليا بن طالب ألن أماه هاي   :،يقالب وهو املنع والدفعمن الذَّ:بمذبَّ -5

 الكرمي األخوال:الكرمي األعمام،واملخَول:،واملعّمفاطمة بنت أسد بن هاشم
 صريعا على األرض:الجمّد -6
يف حمال نصاب    أي واحد بعد،وهو مبين علاى فاتح اجلازئني   : وقوله أخول أخواليسقطون،:أصل اجلبل،ويهوون:اجلّر - 7

ل من فالن أي أشد كربا منه فالن أخو:نقول ،وهو اخليالء والكرب: متفرقني وأصله من اخلاليهوون :على احلال والتقدير

 أي انفرد كل واحد منهم بنفسه :جاء القوم أخول أخوال: ومعىن قوهلم ،واختياال
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  :ِشْعُر َحّساٍن ِفي َقْتَلى َيْوِم ُأُحٍد  

َيْبِكي َحْمَزَة ْبَن َعْبِد اْلُمَطِلِب َوَمْن ُأِصيَب ِمْن َأْصَحاِب  1َوَقاَل َحّساُن ْبُن َثاِبٍت:َقاَل اْبُن إْسَحاَق

 "من جمزوء الكامل" * 2:َيْوَم ُأُحٍد َرُسوِل الَلِه 

 ُقااااااوِمي َفاْنااااااُدبِ نَّ َيااااااا َماااااايُّ

  
3ِبُساااااااااَحَرٍة َشاااااااااْجَو النَّاااااااااَواِئْح

 

   
 اَكاْلَحاِمَلااااااااِت اْلاااااااَوْقَر ِبالااااااا 

  
4ث ْقِل اْلُمِلحَّاااااااااِت الاااااااادََّواِلحْ ااااااااا

 

   
 اْلُمْعِوَلاااااااااااااِت اْلَخاِمَشااااااااااااا 

  
5ِت ُوُجاااااااوَه ُحااااااارَّاٍت َصاااااااَحاِئحْ   

 

   
 َوَكاااااااأَلنَّ َساااااااْيَل ُدُموِعَهاااااااا األل 

  
6ذََّباِئْحْنَصاااااااااُب ُتْخَضااااااااُب ِبالاااااااا

 

   
 َيْنُقْضااااااااَن َأْشااااااااَعاًرا َلُهاااااااانَّ  

  
7ُهَناااااااااَك َباِدَيااااااااَة اْلمَلَساااااااااِئحْ  

 

   
 اَوَكَأنََّهاااااااااا َأْذَنااااااااااُب َخْيااااااااا

  
8ٍل ِبالضُّاااااَحى ُشاااااْمٍس َرَواِماااااْح  اااااا

 

   
 اِمااااااْن َبااااااْيِن َمْشااااااُزور َوَمْجاااااا

  
9ُزوٍر ُيَذْعاااااااااَذُع ِبااااااااااْلَبَواِرْحاااااااااا

 

   
 َيااااااااْبِكنَي َشااااااااْجًوا ُمَساااااااالِ َبا 

  
10َكااااااااااااادََّحْتُهنَّ الَكاااااااااااااَواِدْح ٍت

 

   
 

 

 

 

 

                                                 
 301،صسبقت ترمجته - 1
2

 130-3/105 حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد سرية النيب :ابن هشام -*

 345-343الروض األنف:السهيلي -    

 54-4/53البداية والنهاية:ابن كثري -   

 433-435هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -   

 القصيدة غري مذكورة يف شرح الديوان للربقوقي -   

 .مجع نائحة،وهي الباكية:من شجاه اهلم شجوا،إذا أحزنه، والنوائح:شجو3 -
 ي اليت حتمل األثقالمجع داحلة وه:الثابتات اليت ال تربح مكاهنا،و الدوال:احلمل الثقيل،وامللحات:الوقر -4
 صحيحة:حرائر،وصحائح:اخلادشات،وحرات:البواكي،واخلامشات:املعوالت -5
 حجارة كانوا يذحبون عندها ويطلوهنا بالدم:األنصاب - 6
 مجع مسيحة وهي ذوائب الشعر أ و ما مل ُيمشط من الشعر بدهن:املسائح-7

الروض "يف .أ رجلها، أي تدفع عن نفسها هبااليت ترمح ب:نوافر ويقال للواحدة مشوس،والروامح:ُشُمس 8-

 رواسح:للسهيلي"األنف

الرياح : يفرق و يبدد،و البوارح:متفرق، ويذعذع:مفتول، ومشرور:،فمشزور"مشرور"ويف أكثر األصول:مشزور 9-

 .مفرق:مشزور:للسهيلي"الروض األنف"يف. الشديدة
أراد الالبسات ثياب "مسل َبات"هن أعزاؤهن،ومن رواه بالكسرالالئي ُسلنب وانتزع من:حزنا و أسى، واملسلََّبات:شجوا -10

 .حوادث الدهر وفواجعه:احلزن والكوادح
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 َوَلَقااااااااْد َأَصاااااااااَب ُقُلوَبَهااااااااا 

  
1َمْجاااااااٌل َلاااااااُه ُجَلاااااااب  َقاااااااَواِرحْ 

 

   
 إْذ َأْقَصاااااااَد اْلِحاااااااْدَثاُن َماااااااْن

  
2ُكنَّاااااااااا ُنَرجناااااااااي إْذ ُنَشااااااااااِيحْ  

 

   
 أَلْصااااااااَحاَب ُأْحااااااااٍد َغاااااااااَلُهْم

  
3َدْهااااااار  َأَلااااااامَّ َلاااااااُه َجاااااااَواِرحْ   

 

   
 ا َوَحاااااااَمااااااْن َكاااااااَن َفاِرَساااااانَ 

  
4ِميَنااااااااا ِإَذا ُبِعااااااااَث اْلَمَساااااااااِلحْ  

 

   
 َياااااا َحْماااااَز َلاااااا َوَاللَ اااااِه َلاااااا   

  
5َأْنَساااااااَك َمااااااا ُصاااااارَّ اللَ َقاااااااِئحْ   

 

   
 ِلُمَناااااااااِ  َأْيَتاااااااااٍم َوأَلْهااااااااي  

  
6َيافٍا،َوَأْرَمَلاااااااااااااااٍة ُتَلااااااااااااااااِمْح

 

   
 َوِلَماااااا َيُنااااااوُب الاااااادَّْهُر ِفااااااي 

  
7َحااااااْرٍب ِلَحااااااْرٍب َوْهااااااَي َلاااااااِقحْ  

 

   
 َفاِرًسااااااا َيااااااا ِمااااااْدَرًها   َيااااااا

  
8َيااااا َحْمااااَز َقااااْد ُكْنااااَت اْلُمَصااااامِ حْ   

 

   
 َعنَّاااااااا َشاااااااِديَداِت اْلُخُطاااااااو  

  
 بِ  ِإَذا َيُناااااااااوُب َلُهااااااااانَّ َفااااااااااِدْح

   
 َذكَّْرَتِنااااااااي َأَسااااااااَد الرَُّسااااااااو

  
 ِل َوَذاَك مَ اااااااااااْدَرُهَنا اْلُمَنااااااااااااِفحْ 

   
 َعنَّاااااااااا َوَكااااااااااَن ُيَعااااااااادُّ ِإذْ 

  
9اْلَجَحااااااااجِ ْح ُعااااااادَّ الشَّاااااااِريُفونَ 

 

   
 َيْعُلااااااااو اْلَقَماااااااااِقَم َجْهااااااااَرًة

  
10َساااااْبَط اْلَياااااَدْيِن َأَغااااارَّ َواِهاااااحْ   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .املؤملة:قشوره،والقوارح: اجلرح ،وجلب اجلرح:اجملل -1
حناذر،واملراد أن الدهر قد أصاب منهم،الذي كانوا يأملونه عند :حادثات الدهر و نشايح:أصاب،واحلدثان:أقصد -2

 .خلوف وعند الشدائدجميء وقت ا
 وهي األحزان الشديدة املربحة واآلالم املوجعة"بوارح"لفظ" جوارح"نزل،ويروى بدل:أهلكهم،وأملَّ:غاهلم - 3
 القوم الذين يتقدمون طالئع اجليش، وأصل اشتقاقه من لفظ السالح :املسال -4

مجع لقحة،وهي النوق :أن يرهعها،واللقائح معناه ربطت أخالفها ليجتمع فيها اللنب خوفا من فصيلها :صر اللقائح 5-

 .اليت هلا لنب
 .تنظر بسرعة:مكان الزنول،و تالمح:املنا  -6
 الفح:للسهيلي" الروض األنف" هي اليت يتزايد شرها ويتطاير شررها،ويف:الالقح من احلروب -7
ومعناه الذي "املصافح"الدفع ويروى شديد:من الصمحمح:املدره هو املدافع عن القوم بلسانه ويده،و املصامح:يا مدرها -8

يرد عنهم العوادي، وجيوز أن يكون من املصافحة،ويكىن بذلك عن شجاعته وإقدامه وعدم هتيبه من اخلطوب،فهو يقبل 

 .عليها إقبال من يصافحها غري مبال هبا
 .السادة وأحدهم جحجاح:اجلحاجح -9

 .أبيض:جواد كرمي وأغرَّ:العدد الكثري أو السادة منهم ،وسبط اليدين:القماقم- 10
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 َلااااااا َطاااااااِئش  َرِعااااااش  َوَلااااااا  

  
1ُذو ِعلَّاااااااااٍة ِباْلِحْماااااااااِل آِناااااااااحْ  

 

   
 َبْحاااااار  َفَلااااااْيَس ُيِغاااااابُّ َجااااااا 

  
2ًرا ِمْنااااااااُه َسااااااااْيب  َأْو َمَنااااااااادِ حْ  

 

   
 َحَفاااااااَأْوَدى َشااااااَباُب ُأوِلااااااي الْ 

  
3ئِ ااااااااظِ  َوالثَ ِقيُلااااااااوَن اْلَمااااااااَراِجْح

 

   
 اْلُمْطِعُماااااااااااوَن ِإَذا اْلَمَشاااااااااااا

  
4ِتااااااي َماااااااا ُيَصااااااف ُقُهنَّ َناِهاااااااحْ  

 

   
 َلْحااااااااَم اْلِجَلاااااااااِد َوَفْوَقااااااااهُ 

  
5ِمااااااْن َشااااااْحِمِه ُشااااااَطب  َشااااااَراِئْح

 

   
 ِلُياااااااَداِفُعوا َعاااااااْن َجااااااااِرِهمْ  

  
6َماااااااا َراَم ُذو الضناااااااْغِن اْلُمَكاشِ اااااااْح

 

   
 ْـَلْهِفااااااااي ِلُشااااااااابَّاٍن ُرِزئااااااااا 

  
7َناُهْم َكاااااااااَأنَُّهُم امَلَصاااااااااابِ ْحاااااااااا

 

   
 ُشاااااااام  ، َبَطاِرَقااااااااٍة َغَطااااااااا 

  
8ِرفاااااااااٍة َخَضااااااااااِرَمٍة َمَسااااااااااِمْح

 

   
 ااْلُمْشاااااااَتُروَن اْلَحْماااااااَد ِباْلااااااا 

  
 َأْماااااااااَواِل إنَّ اْلَحْماااااااااَد َراِباااااااااحْ 

   
 َواْلَجااااااااااااِمُزوَن ِبُلْجِمِهااااااااااامْ 

  
9َصاااااااِئْح َيْوًمااااااا إَذا َمااااااا َصاااااااحَ 

 

   
 َمااااااْن َكاااااااَن ُيْرَمااااااى ِبااااااالنََّوا 

  
10ِقاااااِر ِماااااْن َزَمااااااٍن َغْياااااِر َصااااااِلْح

 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 البعري الذي إذا محل شيئا أخرج من صدره صوتا :جبان،واآلنح:اخلفيف الذي ال وقار له،والرعش:الطائش -1
و جيوز أن  جيوز أن يكون مجع مندوحة وهي السعة وقياسه مناديح بالياء وحذفها هرورة،: العطاء،ومنادح:سيب -2

م مبعىن مكاثر بفتح امليم فيكون مجع مندحة مفعلة من الكثرة و السعة يكون من الندح فيكون مفاعال بضم املي

 .مجع منيحة،وهي العطية"منائح"ويروى

 الذين يزيدون على غريهم يف احللم  :مجع حفيظة،وهي الغضب،واملراجح:هلك،واحلفائظ:أودى 3-

 من شرب يف غري ارتواء:لناهحأي حيلبهن جبميع كفه،وا" يصففهن "حيلبهن مرة واحدة يف اليوم،ويروى:يصففهن 4-
مجح شرحية،وهي :مجع شطبة وهي القطعة من سنام البعري،والشرائح:القوية منها،والشطب: اجلالد من االبل -5

 القطعة من اللحم
 هو باطن العداوة والكره:أراد وقصد،واملكاشح:رام -6

 مصابيح فحذف الياء:فقدناهم،واملصابح،وكان حقه أن يقول:رزئناهم 7-
األجواد، :مجع خضرم وهو كثري العطاء،واملسامح:السادة ،واخلضارمة:الرؤساء،والغطارفة:أعزة،والبطارقة:م ُش 8

 واحدهم مسماح
 مجع جلام:،واللجمالواثبون:اجلامزون -9

 .وهي الداهية أيضا"البواقر"مجع ناقرة،وهي الداهية من دواهي الدهر و يروى:النواقر -10
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 َماااااااااا ِإْن َتاااااااااَزاُل ِرَكاُباااااااااُه

  
1َيْرِساااااُمَن ِفاااااي ُغْباااااٍر َصحاِصاااااحْ  

 

   
 َراَحاااااْت َتَبااااااَرى َوْهاااااَو ِفااااااي   

  
2َرْكااااااااٍب ُصااااااااُدوُرُهْم َرَواشِ ااااااااحْ   

 

   
 َحتَّااااااى َتُئااااااوَب َلااااااُه اْلَمَعااااااا 

  
3ي َلااااْيَس ِمااااْن َفااااْوِز السَّاااافائحْ   ِلاااا

 

   
 َياااااا َحْماااااَز َقاااااْد َأْوَحاااااْدَتِني   

  
4َكاااااااْلُعوِد َشااااااذَّ بَ ااااااهِِ الَكااااااَوافِ حْ  

 

   
 اأَلْشاااااُكو إَلْياااااَك َوَفْوَقاااااك اْلااااا  

  
 تُّ ْرُب اْلُمَكااااااااوَُّر َوالصَّااااااااَفاِئحْ ااااااااا

   
 ِمااااااْن َجْنااااااَدٍل يُِْلِقيااااااِه َفااااااوْ 

  
5َقاااااَك ِإْذ أَلَجااااااَد الضَّاااااْرَح َهااااااِرحْ  

 

   
 ِفاااااااااي َواِساااااااااٍع َيْحُثوَناااااااااُه

  
6ِبااااااااالتُّْرِب َسااااااااوَّْتُه اْلَمَماسِ ااااااااحْ 

 

   
 َفَعَزاُؤَنااااااااااا َأنَّااااااااااا َنُقااااااااااو

  
7ُل َوَقْوُلَناااااااااا َباااااااااْرح  َباااااااااَوارِ حْ 

 

   
 اَوْهَوَعمَّااااا َماااااْن َكااااااَن َأْمَساااااى 

  
 َأْوَقاااااااااَع اْلِحاااااااااْدَثاُن َجااااااااااِنحْ  

   
 اَفْلَيْأِتَنااااااااا َفْلَتْبااااااااِك َعْياااااااا  

  
8اَناااااااااا النَّاااااااااَواِفحْ َناُه لِ َهْلَكاااااااااا

 

   
 ااْلَقااااااااااااااِئِلنَي اْلَفاعِ لِ يااااااااااااا 

  
 َن َذِوي السَّااااااَماَحِة َواْلَمَمااااااادِ حْ ااااااا

   
 اَمااااْن َلااااا َيااااَزاُل َنااااَدى َيَدْياااا    

  
9ِه َلاااااُه ِطاااااَواَل الااااادَّْهِر َمااااااِئحاااااا

 

   

" :َوَبْيُتُه" اْلُمْطِعُموَن إَذا اْلَمَشاِتي " ْيُتُه َوَأْكَثُر َأْهِل اْلِعْلِم ِبالّشْعِر ُيْنِكُرَها ِلَحّساٍن َوَب: َقاَل اْبُن ِهَشاٍم 

  .َعْن َغْيِر اْبِن إْسَحاَق" َمْن َكاَن ُيْرَمى ِبالّنَواِقِر " :،َوَبْيُتُه"اْلَجاِمُزوَن ِبُلْجِمِهْم 

 

 

 

                                                 
 مجع صحصح وهي األرض امللساء املستوية:من السري،والصحاصح من الرسيم وهو نوع: ير ن -1
 ترشح بالعرق:تعارض،و رواشح:تباري  -2
 مجع سفيحة و هي كاجلوالق، وهي أوعية من صوف و حنوه وقد تكون مجع سفيح وهو قداح اخلمر:السفائح -3
 العود من يقطع:كوافحقطع ما تفرق من أغصان الشجر وأزال شوكه،وال:تركتين وحيد،و شَذبه:أوحدتين -4

 .من الضريح ويريد به شق القرب:احلجارة،و الضرح:جندل 5-
 ما ميسح به التراب ويسوى كالفأس وحنوها:يصبونه،واملماسح:حيثونه - 6
 أي شاق:أمر برح -7

 الذين كانوا ينافحون عنا ويدافعون أو الذين كانوا ينفحوننا بالعطايا واملنح:النوافح 8-
الذي جيذب الدلو من أعلى البئر،وقد هرب ذلك مثال،يريد أن :اىل البئر ليستسقى بالدلو،واملاتحمن يزنل :مائح -9

 الناس ما يزالون ينتجعونه ويطلبون نداه ويستجدون معروفه
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  :ِشْعُر َحّساٍن ِفي ُبَكاء  َحْمَزَة

1ْيًضا َيْبِكي َحْمَزَة ْبَن َعْبِد اْلُمَطِلِبَوَقاَل َحّساُن ْبُن َثاِبٍت َأ:َقاَل اْبُن إْسَحاَق
 "من السريع":* 

 َأَتْعاااااِرُف الااااادَّاَر َعَفاااااا َرْساااااَمَها   

  
2َبْعاااَدَك َصاااْوُب اْلُمْساااِبِل اْلَهاِطااالِ    

 

   
 َباااااااْيَن السَّاااااااراِديح فُأْدماَناااااااةٍا  

  
3َفَمااااْدَفِع الرَّْوَحاااااء  ِفااااي َحاِئاااالِ  

 

   
 ْتَساااااَأْلُتَها َعاااااْن َذاَك َفاْساااااَتْعَجمَ  

  
4َلاااْم َتاااْدِر َماااا َمْرُجوَعاااُة السَّااااِئِل ؟

 

   
 َدْع َعْنااااك َداًرا َقااااْد َعَفااااا َرْسااااُمَها  

  
5َواْبااااِك َعَلااااى َحْمااااَزَة ِذي النَّاِئااااِل

 

   
 اْلَماااااااِلِ  الشناااااايَزى إَذا َأْعَصااااااَفْت

  
6َغْباااَراِء ِفاااي ِذي الشَّاااِبِم اْلَماِحااالِ  

 

   
 َوالّتااااااِرِك اْلِقاااااْرَن َلاااااَدى ِلْباااااَدةٍ 

  
7َيْعُثاااُر ِفاااي ِذي اْلُخاااْرِص الاااذَّاِبلِ   

 

   
 َوالَلااااااَاِبِس اْلَخْيااااااَل إْذ َأْجَحَمااااااْت

  
8َكاللَّ ْيااااِث ِفااااي َغاَبِتااااِه اْلَباِساااالِ   

 

   
 َأْبااااَيُض ِفااااي الااااذ ْرَوِة ِمااااْن َهاِشااااٍم

  
9َلااااْم َيْمااااِر ُدوَن اْلَحااااقن ِباْلَباِطاااالِ 

 

   
 َمااااااَل َشاااااِهيًدا َباااااْيَن َأْساااااَياِفُكمْ  

  
10َياااَدا َوْحِشاااين ِماااْن َقاِتااال    ُشااالَّْت

 

   
 

 

 

                                                 

-* 
 135-3/130 حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد سرية النيب:ابن هشام 1

 333-335/ 3الروض األنف:السهيلي -    

 "أورد منها األبيات االثين عشر األوىل" 0/43عيون األثر:سيد الناس ابن -    

 333-335شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري ص:عبد الرمحن الربقوقي -    

 431-433هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -   
 كثري السيالن:املطر،واهلاطل:صوبأثرها،وال:ر هاغيَّر ودرس،و:عفا -2
حيث يندفع :املدفع،وموهع :أدمانهاملكان املتسع،و:مجع سرداح وهو الوادي،ويقال:يحدراالس -3

 .جبل:ل،وحائموهع:الروحاء،والسيل

-
 رد جوابه:مل ترد جوابا،و مرجوعة السائل:استعجمت  4
 العطاااء :النائل - 5
املاء البارد ويقصد هبا هنا :لشبمااليت تثري الغبار،و الريح:الغرباءاشتدت،و:الشيز،وأعصفت جفان من خشب:الشيزي -6

 أيام الزمهرير 

 حل من احملل وهو القحط ا وامل
سنانه،ومجعه :الرمح،واخلرص:وذو اخلرصالغبار امللبد،:ةواللبد،الذي يقاوم القتال:القرن -7

  الشديد الرقياااق:الذابلخرصان،و
 وهو مبعناه"أجحمت"خرت ونكصت،ويروى أت:متأحج -8
 "ما لشهيد بني أرحامكم :" يف الديوان .مل جيادلمل ميار و:مل مير -9

ن إ"      :يف الديوانو.قاتل محزة،وقد حذف تنوينه هرورة والَعلم قد يترك تصريفه كثريا يف الشعر:وحشي - 10

 ... "مرءا غودر ا
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 أَليَّ اْمااااااِرِد َغاااااااَدَر ِفااااااي َألَّااااااةٍا 

  
1َمْطاااااااُروَرةِا َماِرَناااااااةِ  اْلَعاِماااااااِل  

 

   
 َأْظَلَماااااااْت اْلاااااااأَلْرُض ِلِفْقَداِناااااااهِ  

  
2َواْسااااَودَّ ُنااااوُر اْلَقَمااااِر النَّاِصاااالِ   

 

   
 َصاااالَّى َعَلْيااااِه اللَّااااُه ِفااااي َجنَ ااااةٍ   

  
 ةِل الااااااادَّاِخلِ َعاِلَياااااااٍة ُمْكَرَمااااااا 

   
 ُكّناااااا َناااااَرى َحْماااااَزَة ِحْرًزاَلَناااااا   

  
3ِفاااااي ُكااااال  أَلْماااااٍر َناَبَناااااا َنااااااِزِل

 

   
 َوَكااااااَن ِفاااااي اْلِإْساااااَلاِم َذا ُتاااااْدَرأٍ  

  
4َيْكِفيااااَك َفْقااااَد اْلَقاِعااااِد اْلَخاااااِذِل

 

   
 َلاااا َتْفَرِحاااي َياااا ِهْناااُد َواْساااَتْجِلِبي   

  
 5ِلَدْمًعااااااا َوَأْذِري َعْبااااااَرَة الثَّاِكاااااا 

   
 َواْبِكاااااي َعَلاااااى ُعْتَباااااَة إْذ َقطَّاااااه 

  
6ِبالسَّاااْيِف َتْحاااَت الااارََّهِج اْلَجاِئااالِ   

 

   
 إْذ َخااااارَّ ِفاااااي َمْشاااااَيَخٍة ِماااااْنُكمُ  

  
7ِمااااْن ُكاااال  َعاااااٍت َقلُبااااُه َجاِهاااالِ  

 

   
 أَلْرَداُهاااااْم َحْماااااَزُة ِفاااااي ُأْساااااَرةٍ   

  
8َيْمُشاااوَن َتْحاااَت اْلَحَلاااِق اْلَفاِهااالِ    

 

   
 ِريااااااُل َوِزياااااار  َلااااااهُ َغااااااَداَة ِجْب

  
9ِل اااااااِرِس اْلَحاِماَم َوِزياااُر اْلَفااااِنْعااا

  

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  أعلى الرمح :لينة والعاملال:ارنةاملدة واحملدَّ:واملطرورةاليت هلا سنان، احلربة العظيمة:لةاأل -1
 اخلارج من السحاب :الناصل -2
 مكان نتحرز به ومنتنع فيه من نوازل الدهر:حرزا - 3

-
 ."مل يك بالواين و ال اخلازل " يف الديوان،و صاحب مدافعه و منافحه:إرْدذا ُت 4

-
 اسكيب واسترخصي:زوج أيب سفيان،وأذري ة بن ربيعةعتبهند بنت  هي 5
الثائر مما  املتحرك:ائلاجل،والغبار:الرهجنصفني،و قطعة :ةقطَّيف يوم بدر،و هو عتبة بن ربيعة،وكان محزة قد قتله -6

     أثارته سنابك اخليل وأقدام احملاربني
 .ولعله تصحيف قلبه:يف الديوان .شديد القسوة، ال يلني للحق وال خيضع له":سقط صريعا،وعات قلبه:خرَّ - 7
 الذي يفضل وينجر على األرض:الفاهل،وو املراد هنا السالح كله الدرع :حللقاأوردهم الردى،أي اهلالك،و:أرداهم -8
 .الذي حيمل كل الناس:احلامل -9
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  :ِشْعُر َكْعٍب ِفي ُبَكاء  َحْمَزَة

 "من الكامل"* 2:ْمَزَة ْبَن َعْبِد اْلُمَطِلِبَيْبِكي َح 1َوَقاَل َكْعُب ْبُن َماِلٍك

 َطَرَقااااْت ُهُموُمااااَك َفالرَُّقاااااُد َمَسااااهَُّد

  
3ْن ُسااااِلَخ الشَّااااَباُب اْلَأْغَياااادُ َوَجِزَعااااْت َأ

 

   
 َوَدَعااااْت ُفااااَؤاَدَك ِلْلَهااااَوى َهااااْمريَّةٌ  

  
4َفَهاااااَواَك َغاااااْوِرَي َوَصاااااْحُوَك ُمْنِجاااااُد

 

   
 َفاااَدِع التََّمااااِدي ِفاااي اْلَغَواَياااِة َسااااِدًرا 

  
5َقاااْد ُكْناااَت ِفاااي َطَلاااِب اْلَغَواَياااِة ُتْفَنااادُ  

 

   
 َطاِئًعاااا َوَلَقاااْد أَلَناااى َلاااَك َأْن َتَنااااَهى  

  
6َأْو َتْسااااااَتِفيَق ِإَذا َنَهاااااااَك اْلُمْرِشاااااادُ  

 

   
 َوَلَقاااْد ُهاااِدْدَت ِلَفْقاااِد َحْماااَزَة َهااادَّةً   

  
7َظلَّااااْت َبَناااااُت اْلَجااااْوِف ِمْنَهااااا ُتْرَعاااادُ 

 

   
 َوَلااااْو َأنَّااااُه ُفِجَعااااْت ِحااااَراِء ِبِمْثِلااااهِ 

  
 َلَرَأْيااااااَت َراِسااااااَي َصااااااْخِرَها َيَتَباااااادَُّد

   
 َن ِفااااي ُذَؤاَبااااِة َهاِشااااٍمِقااااْرم  َتَمكَّاااا

  
8َحْياااااُث النُّ ُباااااوَُّة َوالنَّاااااَدى والسُّاااااؤَددُ 

 

   
 َواْلَعااااِقُر اْلُكاااوَم اْلِجَلااااد إَذا َغاااَدتْ   

  
9ِرياااااح  َيَكااااااُد اْلَمااااااِء ِفيَهاااااا َيْجُماااااُد

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 013،صسبقت ترمجته - 1
2

 131-3/135 حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد سرية النيب :ابن هشام -*

 341-3/343الروض األنف:السهيلي -    

 55-4/54البداية و النهاية :ابن كثري -    

 43-0/43عيون األثر:ابن سيد الناس  -    

 410-431:هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -    

 33-35ديوان كعب بن مالك األنصاري ص:سامي مكي العاين  -    

-
 .اللني الناعم:غيداأل،وقليل النوم:داملسهَّ،وزار ليال:طرق 3

-
 "صحوك منجد"ويروى"صحبك منجد"،وقولهاألرض مكان منخفض من:غوري،وامرأة من بين همرة:همرية 4

 نسبة إىل  د :منجدو
 .القول والفعل أو الفكر اخلطأ يف: الفند،واملتحري:السادر،والضالل :الغواية -5

-
 .ىأصلها تتناه:تناهى،وحان:أ  6

 -
 أهعفه وهدمه:ه املصابهدَّأراد قلبه وما اتصل من أحشاء، ي بذلك ألن اجلوف يضمها وحيويها،و:بنات اجلوف7

-
 اجملد والعظمة:ؤددالس،وأعاله :ذؤابة الشيء،والسيد العظيمالفحل و قرم 8

-
أراد أيام الشتاء،وهي عندهم ..."ريح"،وقولهالقوية الصلبة:اجلالد،والناقة العظيمة السنام ،وهيكوماء عمج:الكوم 9

 أيام القحط واجلدب،وهم يتمدحون باإلنفاق فيها
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 َوالتَّاااااِرُك اْلِقااااْرَن اْلَكِماااايَّ ُمَجاااادًَّلا  

  
1َيَتَقصَّاااااُدَياااااْوَم اْلَكِريَهاااااِة َواْلَقَناااااا   

 

   
 َوَتاااَراُه َيْرُفاااُل ِفاااي اْلَحِدياااِد َكَأنَّاااهُ   

  
2ُذو ِلْباااااَدٍة َشااااااْثُن اْلَباااااَراِثِن َأْرَباااااادُ  

 

   
 َعااااامُّ النََّ ِباااااين ُمَحمَّاااااٍد َوَصاااااِفيُّهُ   

  
3َوَرَد اْلِحَماااااااَم َفَطاااااااَب َذاَك اْلَمااااااْوِرُد

 

   
 َوَأَتاااى اْلَمِنيَّااااَة ُمْعَلًماااا ِفااااي ُأْسااااَرةٍ  

  
4النَِّباااايَّ َوِمااااْنُهْم اْلُمْسَتْشااااِهدُ   َنَصااااُروا

 

   
 َوَلَقاااْد إَخااااُل ِباااَذاَك ِهْناااًدا ُبشناااَرتْ  

  
5َلُتِمياااات َداِخااااَل ُغصَّااااٍة َلااااا َتْبااااُردُ    

 

   
 ِممَّااااا َصااااَبْحَنا بالَعَقْنَقااااِل َقْوَمَهااااا   

  
6َيْوًمااااا َتَغيَّااااَب ِفيااااِه َعْنَهااااا اْلَأْسااااَعدُ   

 

   
 وَهُهْمَوِبِبْئاااااِر َباااااْدٍر إْذ َياااااُردُّ ُوُجااااا

  
 ِجْبِريااااااُل َتْحااااااَت ِلَواِئَنااااااا َوُمَحمَّااااااُد

   
 َحتَّاااى َرَأْياااُت َلاااَدى النَِّباااين َساااَراَتُهمْ  

  
7ِقْسااااَمْيِن َيْقُتاااال َمااااْن َنَشاااااِء َونَلْطااااُردُ 

 

   
 َفَأَقاااااَم ِباااااْلَعَطِن اْلُمَعطَّااااِن ِمااااْنُهمُ   

  
8َساااااْبُعوَن ُعْتَباااااُة ِماااااْنُهُم َواْلأَللْساااااَودُ   

 

   
 ُمِغااارَيِة َقاااْد َهاااَرْبَنا َهاااْرَبًةَواْباااَن اْل

  
9َفااااْوَق اْلَوِريااااِد َلَهااااا َرَشاااااش  ُمْزِباااادُ   

 

   
 َوُأَمّياااااُة اْلُجَمِحااااايُّ َقاااااوََّم َمْيَلاااااهُ  

  
10َعْضاااااب  ِبَأْياااااِدي اْلُماااااْؤِمِننَي ُمَهنَّاااااُد

 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 احلرب:الكريهةو رضعلى اجلدالة وهي األ املطروح:لاجملّدوأراد الشجاع،و كتمل السالحامل:الكمي،والند:رنالِق -1

 الرماح:القناو

 ريتكسَّ:دقصَّتي و 
الشَّعر الذي على كتفي : األسد،واللبدة:دةبذو لأراد به الدروع،و:ا،واحلديدمشي جير ذيله متبختر :يرفل -2

 أغرب خيالط لونه سواد:أربداألسد وخمالب : الرباثن ،والغليظ:الشثناألسد،و
 املوت:احلمام،وخمتارة :هصفي -3

-
 الذي اشتهر بعالمة مميزة يف احلرب:املعلم 4

-
 .أي ال ينتهي حزين عليه أبدا:ال تربدما يقف يف احللق فيخنق،وأراد به ما يف صدرها من الغليل واحلرارة،و:الغصة 5

-
  ي حدثت عنده املوقعة، وأراد به كثيب بدر الذالرملمن  بثيكال:العقنقل 6

 - 
 نسوقهم كما تساق األنعام:،ونطردأسيادهم:سراة القوم7
هوعتبة بن :عتبة،وطنها قرب املاءابل اليت اعتادت أن تتخذ معاإل:طنعامل،وبل قرب املاءمربك اإل:العطن -8

 زومسد من بين خماأل سود بن عبدو األه:سوداأل،وربيعة
 ي تعلوه رغاوةذال:مزبد،والدم الغزير:ااشالرشِعرق يف صفحة العنق،و:الوريد -9

 مصنوع باهلند:داملهنَّ،والسيف القاطع:ضب،وعهو أمية بن خلفو من كبار الكفار:أمية اجلمحي -10
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 َفَأَتااااااَك َفاااااله اْلُمْشاااااِرِكنَي َكاااااَأنَُّهْم

  
1ام  ُشاااااارَُّدَواْلَخْيااااااُل َتْثِفااااااُنُهْم َنَعاااااا 

 

   
 َشاااّتاَن َماااْن ُهاااَو ِفاااي َجَهااانََّم َثاِوًياااا  

  
2َأَباااًدا َوَماااْن ُهاااَو ِفاااي اْلِجَنااااِن ُمَخلَّااادُ   

 

   

 "املتقاربمن "*3:َوَقاَل َكْعب  َأْيًضا َيْبِكي َحْمَزَة 

 َصااااااِفيَُّة ُقااااااوِمي َوَلااااااا َتْعِجااااااِزي 

  
4َوَبك ااااااي الننَساااااااءل َعَلااااااى َحْمااااااَزةِ   

 

 

   
 ِمي َأْن ُتِطيِلاااااي ُاْلُبَكاااااا َوَلاااااا َتْساااااأَ 

  
5َعَلاااااى َأَساااااِد اللَّاااااِه ِفاااااي اْلِهااااازَّةِ    

 

   
 َفَقاااااااْد َكااااااااَن ِعااااااازًّا ِلَأْيَتاِمَناااااااا 

  
6َوَلْيااااااَث اْلَمَلااااااااِحِم ِفاااااااي اْلِبااااااازَّةِ 

 

   
 ُيِريااااااُد ِبااااااَذاَك ِرَهااااااا َأْحَماااااادٍ   

  
 َوِرْهااااااااَواَن ِذي اْلَعااااااااْرِش َواْلِعاااااااازَِّة

   

 "ومن املتقارب أيضا" * 7:ًضاَأْي َوَقاَل َكْعب  ِفي ُأُحٍد 

 اإنَّااااااااِك َعْمااااااااَر َأِبيااااااااِك اْلَكرياااااااا 
  

8ِم َأْن َتْسااااَأِلي َعْنااااِك َمااااْن َيْجَتاااادينا ااااا
 

   
 َفااااااِإْن َتْسااااااَأِلي َثاااااامَّ َلااااااا ُتْكااااااَذِبي 

  
 ُيْخبِ اااااُرِك َماااااْن َقاااااْد َساااااَأْلِت اْلَيِقيَناااااا

   
 

 

 

 

 

                                                 
ووقع يف بعض " تنفيهم"،ويروىتتبع آثارهم وتالحقهم:تثفنهممن املنهزمني،و اجلماعة:َلالَف -1

 .مجاعة شاردة:وشرد"تنفثهم"النسخ
 أي هالكا"تاويا"،ويروىامقيم:ثاويا -2

-* 
 140-3/131 حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد سرية النيب :ابن هشام 3

 3/331الروض األنف:السهيلي -   

 31ديوان كعب بن مالك األنصاري ص:سامي مكي العاين -   

 410:هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -  

-
 البكاء لىحثيهن ع:النساءي بك،و ول عمة الرس،صفية بنت عبد املطلب 4

-
 الختالط يف احلربا:زة اهل،و ة محز:أسد اهلل  5
 وهي االستالب"لالَبّزة"ويروى احلرب:ةزَّالِب -6

-* 
 145-3/140 حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد سرية النيب :ابن هشام 7

 353-3/350الروض األنف:السهيلي -   

 104-101ان كعب بن مالك األنصاري صديو:سامي مكي العاين -   

 411-410هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -   
لعمُر أبيك وجب "فإن أدخلت الالم فقلت  جيوز فيها الرفع على أنه مبتدأ حذف خربه وجيوز فيه النصب،"َعْمُر أبيك" -8

 يطلب جدوانا وعطاءنا :رفعه،وجيتدينا
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 ِبَأنَّاااااااااااا َلَيااااااااااااِلي َذاِت اْلِعَظاااااااااااا 

  
1ِلَماااااااْن َيْعَتِريَنااااااااِم ُكنَّاااااااا ِثَماًلاااااااا 

 

   
 َتُلاااااااااااوُذ النَُّجاااااااااااوُد ِبَأْذَراِئَناااااااااااا

  
2ِماااااَن الضُّااااارن ِفاااااي َأَزَمااااااِت السناااااِنيَنا 

 

   
 ِبَجااااااْدَوى ُفُضااااااوٍل ُأوِلااااااي ُوْجااااااِدَنا   

  
 َوِبالصَّاااااْبِر َواْلَباااااْذِل ِفاااااي اْلُمْعااااادِ ِميَنا  

   
 َوَأْبَقاااااااْت َلَناااااااا َجَلَمااااااااُت اْلُحاااااااُرو  

  
3ْن َأْن ُبِريَناااااااِب ِممَّااااااْن ُنااااااَواِزي َلاااااادُ 

 

   
 َمَعااااااااِطَن َتْهاااااااِوي إَلْيَهاااااااا اْلُحُقاااااااو 

  
4ُق َيْحس ااااااُبَها َمااااااْن َرآَهااااااا اْلَفِتيَنااااااا  

 

   
 ُتَخااااااايَُّس ِفيَهاااااااا ِعَتااااااااُق اْلِجَماااااااا  

  
5ِل ُصاااااْحما َدَواِجااااان ُحْماااااًرا ُوُجوَناااااا  

 

   
 َوُدفَّاااااااااَع َرْجااااااااٍل َكَمااااااااْوِج اْلُفااااااااَرا

  
6ِت َيْقااااااُدُم َجااااااْأَواء ُجوَلااااااا َطُحوَنااااااا

 

   
 َتااااااَرى َلْوَنَهااااااا ِمْثااااااَل َلااااااْوِن الّنُجااااااو

  
7ِم َرْجَراَجااااااااًة ُتْبااااااااِرُق النَّاِظِريَنااااااااا

 

   
 َفااااااِإْن ُكْنااااااَت َعااااااْن َشااااااْأِنَنا َجاِهًلااااااا

  
 َفَساااااْل َعْناااااُه َذا اْلِعْلاااااِم ِممَّاااااْن َيِليَناااااا 

   
 ِبَناااااااا َكْياااااااَف َنْفَعاااااااُل إْن َقلََّصاااااااتْ  

  
8َعَواًناااااا َهُروًساااااا َعُضوًهاااااا َحُجوَناااااا 

 

   
 َأَلْسااااااااااَنا َنُشاااااااااادَُّعَلْيَها اْلِعَصااااااااااا  

  
9َب َحتَّاااااااى َتاااااااِدرَّ َوَحتَّاااااااى َتِليَناااااااا 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
تؤكل من يستخرج ودكها وما فيه من الشحم وو لتطبخ ت اجلوع الشديد فيها جتمع العظاميعين هبا ذا:ذات العظام -1

 زنل عندنا ي:يعترينا،ووثهم و ملجأهمغ:مثال الناس،ويريد ليايل الشدة والقحط،وقلة املؤونة

-
مجاعة  مجع ُبجد ومعناه":الُبجود"وهي املرأة املكروبة،والنجد من اإلبل القوية ويروى د مجع :جودنَّال 2

 مى وسترِح يف أي: أذراءوهو تصحيف،و"النجوم"الناس،ووقع يف بعض النسخ
ويريد ما أبقت احلروب من  القطع وجتريد اللحم من العظم من اجللم وهو:اجللمات -3

    ويريد هذه حالنا منذ أن خلقنا خلقنا:برئنا: برينا،ُونساوي:نوازي،و"جلبات"املال،ويروى
أرض :الفتني،وأصحاب احلاجات من الناس:هتوي إليها احلقوق،ودهبا اإلبل نفسهااوأر،حول املاءمبارك اإلبل :املعاطن -4

 اء،ويريد أهنا عظيمة اجلسم سوداء،وهذه أفضل أنواع اإلبل عندهمسودذوات حجارة 
مقيمة بني :واملراد بالكل واحد،ودواجن"طخما"و"طحما"مجع أصحم وهو األسود،ويروى:تذلل،والصحم:ُتخيَّس -5

 الناس،واجلون من األهداد ويعين به هنا السود
الكتيبة اليت لوهنا لون احلديد لكثرة ما :رجال،واجلأ واء:ما يندفع من السيل شبه به كثرة الرجال،ورجل:الدفَّاع -6

 تطحن املقاتلني وتفتك هبم:أصله جانب البئر،والطحون:عليها من سالح،واجلول
 وتبهتحتري :المعة ومتموجة،وتربق:رجراجة -7
يريد أننا نذلل صعبها ونلني من هراسها   -يعين احلرب -أي صارت قلوصا:قلصت:"اشتدت،وقال الشارح:قلَّصت -8

 كثرية االعوجاج:كثرية العض،و احلجون:أي املستمرة،العضوض:احلرب اليت قوتل فيها املرة بعد األخرى:والعوان"
 .ما يشد على الضرع ليزيد دره:العصاب -9
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 َوَياااااااااْوٍم َلاااااااااُه رَلَهاااااااااج  َداِئااااااااام   

  
1َشااااااِديِد التَّهاااااااُول َحاااااااِمي اإل ِريَنااااااا

 

   
 َطِويااااااااااٍل َشااااااااااِديٍد ُأَواِر اْلقِ َتااااااااااا 

  
2ِل َتْنِفااااااااي َقااااااااواِحُزُه اْلُمْقرِ ِفيَنااااااااا 

 

   
 اَة ِبَأْعَراِهااااااااااِهَتَخاااااااااااُل اْلُكَماااااااااا

  
3ِثَماًلاااااااا َعَلاااااااى َلاااااااذٍَّة ُمْتَرِفيناااااااا   

 

   
 َتعااااااااااااَوُر َأْيَمااااااااااااُنُهْم َبْياااااااااااَنُهمْ 

  
4ُكااااااُؤوَس اْلَمَناَيااااااا ِبَحاااااادن الظهِبيَنااااااا 

 

   
 َشاااااااااااِهْدَنافُكّنا ُأوِلاااااااااااي َبْأِساااااااااااِه

  
5َوَتْحااااااااَت الَعَماَيااااااااِة َواْلُمْعلِلِميَنااااااااا  

 

   
 ِبُخاااااااْرِس اْلَحس ااااااايِس ِحَسااااااااٍن ِرَواءا  

  
6َوُبْصااااااِريٍَّة َقااااااْد ُأِجْمااااااَن اجُلفوَنااااااا 

 

   
 َفَمااااااااا َيااااااااْنَفِلْلَن َوَمااااااااا َيْنَحااااااااِننَي

  
7َوَماااااااا َيْناااااااَتِهنَي إَذا َماااااااا ُنِهيَناااااااا   

 

   
 َكَبااااااْرِق اْلَخِريااااااِف ِبَأْيااااااِدي اْلُكَماااااااِة

  
8ُيَفجنْعااااااَن ِبالظ اااااال  َهاًمااااااا ُسااااااُكوَنا   

 

   
 َوَعلَّ ْمَناااااااااااا الضَّاااااااااااْرَب آَباُؤَناااااااااااا

  
9ُنَعَلاااااااُم َأْيًضاااااااا َبِنيَناااااااا   َوَساااااااْوَف

 

   
 ِجَلاااااااااَد اْلُكَماااااااااِة َوَبااااااااْذَل التِ َلااااااااا

  
10ِدَعااااااْن ُجاااااال  َأْحَساااااااِبَناَما َبِقيَنااااااا 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

-
 مجع إرة وهي مستوقد النار:من شدة الوهل،و األرين:،والتهاول"وهج:"بار،ويف الديوانالغ:الرهج 1

-
ويف بعض "القواجز"من القحز وهو القلق وعدم التثبت،ويف الديوان:احلر،والقواحز:األوار 2

 اهلجني من الناس واخليل وأراد اللئام:،وهو تصحيف واملقرف"وفواخره"فواجره"النسخ
 الذين ذهب اخلمر بوعيهم:السكارى،واملترفون:،والث مالالنواحي:األعراض  -3

-
 حد السيوف:وهي اليد اليمىن،والظبني:مجع ميني:تداول األميان:تعاور 4
السحابة املرتفعة أو الكثيفة أو املمطرة أو الرقيقة أو السوداء أو البيضاء أو اليت أراقت :العماية -5

الذين يعل مون أنفسهم :سنابك اخليل فيصعد فوق رؤوس احملاربني،واملعلميناأي الغبار الذي تثريه "الغمامة"ماءها،ويروى

 بعالمات ُيْعَرفون هبا يف احلرب

-
الصوت،وأراد يرس احلسيس السيوف،وإمنا وصفهم باخلرس يريد أهنا إمنا : اليت ال صوت هلا واحلسيس:اخلرس 6

منسوبة اىل ُبصرى :من الدم،وُبصرية مرتوية:تقع على حلوم أعدائهم فتغرز فال يسمع هلا صوت،ورواء

 مجع جفن،وهوغمد السيف:كرهن وسئمن،واجلفون:بالشام،وأمجن

-
 أراد أهنن ماهيات :يريد أهنن ِحداد التفل أطرافها وال يثلم حدها،وما ينتهني:ماينفللن 7
اليت ال يؤخذ هلا ويريد أن ما سال من دماء قتالهم،واملطلولة "بالطَّل"أراد هبا ظالل السيوف،ويروى:بالظل 8

 املقيمات الثوابت:بثأر،والسكون
 يريد أهنم حماربون بالفطرة وأهنم توارثوها أبا عن جد  -9

 املال املوروث:املكتملو السالح، والتالد:املضاربة بالسيوف،و الكماة:اجلالد -10
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 إَذا َماااااااارَّ ِقااااااااْرٌن َكَفااااااااى َنْسااااااااُلهُ 

  
1َوَأْوَرَثاااااااااااُه َبْعاااااااااااَدُه آَخِريَناااااااااااا

 

   
 َنِشاااااااااااابُّ َوَتْهِلااااااااااااُك آَباُؤَنااااااااااااا 

  
2ِنيَنااااااااَوَبْيَناااااااا ُنَربناااااااي َبِنيَناااااااا فَ  

 

   
 َساااااَأْلُت ِباااااك اْباااااَن الزنَبْعاااااَرى َفَلااااامْ   

  
3ُأَنبَّاااااْأَك ِفاااااي اْلَقاااااْوِم إلَّاااااا َهِجيَناااااا   

 

   
 َخِبيًثااااااا ُتِطيااااااُف ِبااااااك اْلُمْنااااااِدَياتُ  

  
4ُمِقيًمااااا َعَلااااى اللهااااْؤِم ِحيًنااااا َفِحيَنااااا     

 

   
 اَتَبجَّْساااااااَت َتْهُجاااااااو َرُساااااااوَل اْلَمِلااااااا

  
5ِعيَناااااايِك َقاَتَلاااااَك اللَّاااااُه ِجْلًفاااااا لَ اااااا

 

   
 َتُقااااااوُل اْلَخَنااااااا ُثااااااّم َتْرِمااااااي ِبااااااهِ 

  
6َنِقااااااايَّ الث َيااااااااِب َتنَلِقيًّاااااااا َأِميَناااااااا   

 

   

،َواْلَبْيَت اَلِذي َيِليِه َواْلَبْيَت الَثاِلَث ِمْنُه َوَصْدَر الّراِبِع ِمْنُه "ِبَنا َكْيَف َنْفَعُل " َأْنَشَدِني َبْيَتُه :َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

  .َواْلَبْيَت الَثاِلَث ِمْنُه َأُبوَزْيٍد اْلَأْنَصاِرّي.َواْلَبْيَت اَلِذي َيِليِه"ِشّب َوَتْهِلُك آَباُؤَنا َن":َوَقْوَلُه

 "من البسيط"* 7:َقاَل َكْعُب ْبُن َماِلٍك َأْيًضا،ِفي َيْوِم ُأُحٍد:َقاَل اْبُن إْسَحاَق 

 َسااااِئْل ُقَرْيًشاااا َغاااَداَة الّساااْفِح ِماااْن ُأُحااادٍ  

  
 ا َلِقيَنااااا َوَمااااا َلاااااَقْوا ِمااااَن اْلَهااااَربِ َماااااَذ

   
 ُكّناااا اْلُأُساااوَد َوَكااااُنوا النُّ ْماااَر إْذ َزَحُفاااوا    

  
8َماااااا إْن ُنَراِقاااااُب ِماااااْن ِإلٍ  َوَلاااااا َنَساااااِب

 

   
 َفَكااااْم َتَرْكَنااااا ِبَهااااا ِمااااْن َسااااينٍد َبَطاااالٍ   

  
9َحااااِمي الاااذ َماِر َكاااِرمِي اْلَجااادن َواْلَحَسااابِ   

 

   
 

 

 

 

 

                                                 
 .النظري يف القتال:القرن -1
 .من الفناء و املوت:نصري شبابا،و فنينا:نشب -2
 ويريد به الدينء.الذي يولد من أب  يب و أم ليست صرحية النسب:نياهلج -3

-
 .العيوب واملخازي و يت بذلك ألن اجلبني يندى هلا:حتيط،و املنديات:تطيف 4

-
   ڤ  ڤ ٹ ٹ ٿٿٹ ٿٿ چ :من تبجس املاء إذا تفجر وسال، ويف التزنيل:تبجس 5

 ڇ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤڤ

 الغليظ اجلايف:، واجِلْلف150راف،اآليةسورة األع چڍ ڇ  ڇ ڇ
 .الفحش،نقي الثياب أراد به الرسول :اخلنا -6
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 ومعناه أهل،ولعلها أحسن"من آل"ويروى - 8

-
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 الرَُّساااااوُل ِشاااااَهاب  َثااااامَّ َنْتَبُعاااااُهِفيَناااااا 

  
1ُناااور  ُمِضاااىء  َلاااُه َفْضاااٌل َعَلاااى الشُّاااُهبِ    

 

   
 اْلَحااااااقُّ َمْنِطُقااااااُه َواْلَعااااااْدُل ِساااااارَيُتهُ 

  
2َفَمااااْن ُيِجْبااااُه إَلْيااااِه َيااااْنُج ِمااااْن َتَباااابِ  

 

   
 َنْجااااُد اْلُمَقاااادَِّم َماِهااااي اْلَهاااامن ُمْعَتااااِزم    

  
3ِماااْن الرُُّعاااِبِحااانَي اْلُقُلاااوُب َعَلاااى َرْجاااٍف 

 

   
 َيْمِضااااي وَيااااْذُمرُنا َعااااْن َغْيااااِر َمْعِصااااَيةٍ  

  
4َكَأنَّاااُه اْلَباااْدُر َلاااْم ُيْطَباااْع َعَلاااى اْلَكاااِذبِ   

 

   
 َباااااااَدا َلَناااااااا َفاتَّ َبْعَنااااااااُه ُنَصااااااادِ ُقهُ  

  
 َوَكاااااااذَُّبوُه َفُكنَّاااااااا َأْساااااااَعَد اْلَعاااااااَربِ 

   
 َجااااُلوا َوُجْلَناااا َفَماااا َفااااِءوا َوَماااا َرَجُعاااوا  

  
5َوَنْحاااُن َنْثفِ  اااُنُهْم َلاااْم َناااْأُل ِفاااي الطََّلااابِ    

 

   
 َلْيَساااااا َساااااَواء  َوَشاااااتَّى َباااااْيَن َأْمِرِهَماااااا

  
6ِحاااْزُب اْلِإَلاااِه َوَأْهاااِل الشناااْرِك َوالنُُّصااابِ   

 

   

              .ْنَصاِرّيإَلى آِخِرَها،َأُبو َزْيٍد اْلَأ"َيْمِضي وَيْذُمرنا ":َأْنَشَدِني ِمْن َقْوِلِه: َقاَل اْبُن ِهَشاٍم 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .النور:الشهاب -1

-
 1سورة املسد،اآلية  چڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ چ :اخلسران واهلالك،ومنه قوله تعاىل: التبب 2
 اهلمة :،والنجد ذو النجدة الذي يغيث غريه،واهلم شجاع: د املقدم  -3

 .اخلوف:االهطراب،والرعب:و العزمية،والرجف
 .مل يتعّود:حيّضنا ويدفعنا،مل يطبع:يذمرنا -4

 ڻ  ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱچ :رجعوا،ومنه قوله تعاىل:حتركوا،وفاءوا:جالوا -5

سورة  چۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 مل نقصنر:دفع وطرد،ومل نأل:،وثفن1،اآليةاحلجرات
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  :ِشْعُر اْبِن َرَواَحَة ِفي ُبَكاء  َحْمَزَة 

                        :َيْبِكي َحْمَزَة ْبَن َعْبِد اْلُمَطِلِب 1َوَقاَل َعْبُد الَلِه ْبُن َرَواَحَة:َقاَل اْبُن إْسَحاَق

 "من الوافر"* 3:ْبِن َماِلٍك 2َصاِرّي ِلَكْعِبْنَأْنَشَدِنيَها َأُبو َزْيٍد اْلَأ:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 َبَكااااْت َعْيِنااااي َوُحااااقَّ َلَهااااا ُبَكاَهااااا   

  
4َوَمااااا ُيِغااااين اْلُبَكاااااِء َوَلااااا اْلَعِوياااالُ    

 

   
 َعَلااااى َأَسااااِد اْلِإَلااااِه َغااااَداَة َقاااااُلوا   

  
 َأَحْمااااااَزُة َذاُكااااااُم الرَُّجااااااُل اْلَقِتيااااااُل

   
 ُأِصااااايَب اْلُمْساااااِلُموَن ِباااااِه َجِميًعاااااا 

  
 ُهَناااااَك َوَقااااْد ُأِصاااايَب ِبااااِه الرَُّسااااولُ   

   
 َأَبااااا َيْعَلااااي َلااااَك اْلَأْرَكاااااُن ُهاااادَّتْ    

  
5َوَأْنااااااَت اْلَماِجااااااُد اْلَباااااارُّ اْلَوُصااااااوُل

 

   
 َعَلْيااااك َسااااَلاُم َربن ااااك ِفااااي ِجَنااااانٍ   

  
 ُمَخاِلُطَهاااااااا َنِعااااااايم  َلاااااااا َياااااااُزولُ  

   

                                                 
 :عبد اهلل بن رواحة - 1

بن ثعلبة بن امرد القيس بن عمرو بن امرد القيس بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب بن  عبد اهلل بن رواحة

األنصاري اخلزرجي،الشاعر املشهور يكىن أبا حممد،ويقال كنيته أبو اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج 

من .أبو عمرو ،وأمه كبشة بنت واقد بن عمرو بن اإلطنابة خزرجية أيضا،وليس له عقب:رواحة،ويقال

 .السابقني األولني من األنصار،وكان أحد النقباء ليلة العقبة وشهد بدرا،وما بعدها إىل أن ُاْسُتْشِهد مبؤتة

كان عظيم القدر يف اجلاهلية واإلسالم،وكان يناقض قيس بن :اقبه كثرية؛قال املرزباين يف معجم الشعراءومن

 وأخرج أبو يعلي بسند حسن عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل النيب . اخلطيم يف حروهبم

 :مكة يف عمرة القضاء،وابن رواحة بني يديه وهو يقول

 يلهخلاااااوا باااااين الكفاااااار عااااان ساااااب   

  

 الياااااااوم نضاااااااربكم علاااااااى تأويلاااااااه

   

 هاااااربا يزيااااال اهلاااااام عااااان مقيلاااااه  

  

 وياااااااذهل اخلليااااااال عااااااان خليلاااااااه  

   

 تقول هذا الشعر؟يا ابن رواحة،أيف حرم اهلل وبني يدي رسول اهلل :فقال عمر 

 .خل عنه يا عمر ،فوالذي نفسي بيده لكالمه أشد عليهم من وقع النبل :فقال 

 774-4/773طبقات فحول الشعراء:،ابن سالم اجلمحي85-1/87صابةاإل :ابن حجر:تنظر ترمجته يف

تراجم شعراء ،:،سري أعالم النبالء398-394االستيعاب :،ابن عبد الرب738-3/735أسد الغابة:ابن األثري

 166-3/398الطبقات الكربى:،ابن سعد4/4432املوسوعة
 33-31ديوان كعب بن مالك ص:جميد طراد - 2
3

 141-3/143حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد   نيبسرية ال:ابن هشام -*

 355-3/354السهيلي الروض األنف -   

 55/ 4والنهاية ةابن كثري البداي -  

 413-410هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -  

 ،مكتبة دار ديوان عبد اهلل بن رواحة األنصاري اخلزرجي،شاعر الرسول :حسن حممد باجودة -  

 11-13التراث،القاهرة،مصر، د ت،  ص

-
 لقب محزة :أسد اإلله 4
 الصادق:السيد الشريف،والرّب:و مل يكن له ولد غريه،واملاجد كنية حلمزة :أبو يعلى -5
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 َأَلااااا َيااااا َهاِشااااَم اْلَأْخَياااااِر َصااااْبًرا   

  
1َعاااااااِلُكْم َحَساااااان  َجِمياااااالُ  َفُكاااااال  ِف

 

   
 َرُساااااوُل اللَّاااااِه ُمْصاااااَطِبر  َكاااااِرمي     

  
2ِبااااااَأْمِر اللَّااااااِه َيْنِطااااااُق إْذ َيُقااااااولُ  

 

   
 َأَلاااااا َماااااْن ُمْبِلاااااٌغ َعنناااااي ُلَؤّيااااااً    

  
3َفَبْعاااااااَد اْلَياااااااْوِم َداِئَلاااااااٌة َتاااااااُدوُل

 

   
 َوَقْبااااااَل اْلَيااااااْوِم َماااااااَعَرُفواَوَذاُقوا  

  
4َفى اْلَغِليااااااُلَوَقاِئُعَنااااااا ِبَهااااااا ُيْشاااااا 

 

   
 َنس ااااايُتْم َهاااااْربَنا ِبَقِلياااااِب َبااااااْدرٍ   

  
5َغااااااَداَة َأَتاااااااُكْم اْلَمااااااْوُت اْلَعِجيااااااُل

 

   
 َغااااَداَة َثااااَوى َأُبااااو َجْهاااال َصااااِريًعا  

  
6َعَلْيااااااِه الطَّْيااااااُر َحاِئَمااااااًة َتُجااااااوُل

 

   
 َوُعْتَباااااُة َواْبُناااااُه َخااااارَّا َجِميًعاااااا   

  
7يُلَوَشاااااْيَبُة َعضَّاااااُه السَّاااااْيُف الصَّاااااقِ 

 

   
 َوَمْتَرُكَناااااااااا ُأَميَّاااااااااَة ُمْجَلعِ بًّاااااااااا

  
8َوِفاااااااي َحْيُزوِماااااااهِ  َلاااااااْدٌن َنِبياااااااُل

 

   
 َوَهاااااااَم َبِنااااااي َرِبيَعااااااَة َساااااااِئُلوَها

  
9َفِفاااااااي َأْساااااااَياِفَنا ِمْنَهاااااااا ُفُلاااااااولُ 

 

   
 َأَلااااا َيااااا ِهْنااااُد َفاااااْبِكي َلااااا َتَمل ااااي 

  
10َفَأْناااااِت اْلَواِلاااااُه الَعْباااااَرى اْلَهُباااااولُ  

 

   
 َيااااا ِهْنااااُد َلااااا ُتْبااااِدي ِشااااَماًتا    الَأ

  
11ِبَحْماااااااااَزة ِإنَّ ِعااااااااازَُّكْم َذِلياااااااااُل
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 :ِشْعُر َكْعٍب ِفي ُأُحٍد

 "من املتقارب"*:1َوَقاَل َكْعُب ْبُن َماِلٍك:َقاَل اْبُن إْسَحاَق

 َأْبِلاااااااْغ ُقَرْيًشاااااااا َعَلاااااااى َنْأِيَهاااااااا 

  
2َأُتْفَخااااااُر ِمنَ ااااااا ِبَمااااااا َلااااااْم َتِلااااااي   

 

   
 ْم ِبَقْتَلااااااااى َأَصاااااااااَبْتُهمُ َفَخااااااااْرُت

  
 َفَواِهاااااااُل ِماااااااْن ِنَعاااااااِم اْلُمْفِضااااااالِ   

   
 َفَحلُ واِجَناًنااااااااا َوَأْبَقااااااااْوا َلُكاااااااامْ  

  
3ُأُساااااااوًدا ُتَحااااااااِمي َعاااااااِن اْلَأْشاااااااُبِل

 

   
 ُتَقاِتااااااااُل َعااااااااْن ِديِنَها،َوْسااااااااَطَها  

  
4َنِبااااااَي َعااااااِن اْلَحااااااقن َلااااااْم َيْنُكاااااالِ  

 

   
 ِمَرَمْتاااااااُه َمَعاااااااَد ِبُعاااااااوِر اْلَكَلاااااااا  

  
5َوَنْبااااااااِل اْلَعااااااااَداَوِة َلااااااااا َتااااااااْأَتِلي

 

   

                    .َزْيد  اْلَأْنَصاِرّي"ِمْن َنَعِم اْلُمَفّضِل":،َوَقْوَلُه"َلْم َتِلي" :َأْنَشَدِني َقْوَلُه:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 :ِهَراٍر ِفي ُأُحٍدماقاله 

7ِفي َيْوِم ُأُحٍد 6ِباْلَخَطا َوَقاَل ِهَراُر ْبُن:َقاَل اْبُن إْسَحاَق
 "من البسيط":* 

 َماااا َبااااُل َعْيَنْياااَك َقاااْد َأْزَرى ِبَهاااا السُّاااُهدُ   

  
8َكَأنََّمااااا َجاااااَل ِفااااي َأْجَفاِنَهااااا الرََّمااااُد؟   

 

   
 َأِماااااْن ِفاااااَراِق َحِبياااااٍب ُكْناااااَت َتْأَلَفاااااهُ  

  
 َقاااْد َحااااَل ِماااْن ُدوِناااِه اْلَأْعاااَداِء َواْلُبُعاااُد؟ 

   
 

 ِب َقاااْوٍم َلاااا َجاااَداءل ِبِهااامْ َأْم َذاَك ِماااْن َشاااْغ

  

 

9إذااْلُحااااااُروُب َتَلظَّااااااْت َناُرَهااااااا َتِقااااااُد
 

   
 َمااااا َيْنَتُهااااوَن َعااااْن اْلَغااااين الَّااااِذي َرِكُبااااوا

  
 َوَمااااا َلُهااااْم ِمااااْن ُلااااَؤي  َوْيَحهااااْم َعُضاااادُ  

   

                                                 
1

 3/141حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  سريةالنيب :ابن هشام -*

  3/355 الروض األنف: السهيلي -   

  413هتذيب سرية ابن هشام :عبد السالم حممد هارون -   

 11ديوان كعب بن مالك األنصاري ص:سامي مكي العاين -   
 ".أال أبلغ:"يف الديوان. أهنا قتلت منا وليس ذلك من فعلهايريد كيف تفخر ب"مبا مل تلي"البعد وقوله:النأي -2

-
  مجع شبل وهو ولد األسد:األشبل3

-
 مل يتقهقر:مل ينكل 4

-
 "تأتلي" بدل" تأثلي:"اجملد والعظمة،ويف الديوان:من األثل:قبيحه،وال تأتل:العرب عامة،و عور الكالم:معد 5
 015،صسبقت ترمجته - 6

- * 
 153-3/150حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد سريةالنيب :ابن هشام 7

 355-3/355الروض األنف:السهيلي -    

 0/41عيون األثر:ابن سيد الناس -    

 414-413هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -    

 53-50ديوان هرار بن اخلطاب الفهري :فاروق اسليم -    

- 
 عدم النوم:والسهد أي قصر هبا عن إدراك ما تأمله، :ملا بعده،وأزرى هبا وهو األنسب"ما بال عينك:"يف نسخة 8
 حترك:وجع العني،وجال:التهبت واستعرت نارها،والرمد:املخاصمة واملفاتنة،وتلظت:من املشاغبة:شغب -9
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 َوَقااااااْد َنَشااااااْدَناُهُم لِبَاللَِّااااااِه َقاِطَبااااااةً   

  
1َشااااااُدَفَمااااااا َتااااااُردُُّهُم اْلَأْرَحاااااااُم َوالنن 

 

   
 َحتَّاااااى إَذا َماااااا َأَباااااْوا إَلاااااَا ُمَحاَرَباااااةً  

  
2َواْسَتْحَصاااَدْت َبْيَنَناااا اْلأَلْهاااَغاُن َواْلِحَقااادُ   

 

   
 ِسااااْرَنا إَلااااْيِهْم ِبَجااااْيٍش ِفااااي َجَواِنِبااااهِ    

  
3َقااااَواِنُس اْلَبااااْيِض َواْلَمْحُبوَكااااُة السُّااااُردُ 

 

   
 َواْلُجاااااْرُد َتْرُفاااااُل ِباْلَأْبَطااااااِل َشااااااِزَبةً   

  
4َكَأنََّهاااااا حِ اااااَدٌأ ِفاااااي َساااااْيِرَها ُتاااااَؤدُ    

 

   
 َجاااااْيش  َيُقاااااوُدُهُم َصاااااْخر  َوَيْرَأُساااااُهمْ   

  
5َكَأنَّاااااُه َلْياااااُث َغااااااٍب َهاِصااااار  َحاااااِردُ  

 

   
 َفااااَأْبَرَز اْلَحااااْيُن َقْوًمااااا ِمااااْن َمَناااااِزِلِهمْ    

  
 َفَكااااااَن ِمنَّ اااااا َوِماااااْنُهْم ُمْلَتًقاااااى ُأُحااااادُ  

   
 َلااااااى ُمَجّدَلااااااةٌ َفُغااااااوِدَرْت ِمااااااْنُهُم َقتْ 

  
6َكااااااْلَمْعِز َأْصاااااَرَدُه بالصَّاااااْرَدِح اْلَباااااَردُ 

 

   
 َقْتَلااااى ِكااااَرام  َبُنااااو النَّجَّاااااِر َوْسااااَطُهمُ    

  
7َوُمْصااااَعب  ِمااااْن َقَناَنااااا َحْوَلااااُه ِقَصاااادُ    

 

   
 َوَحْمااااَزُة اْلَقااااْرُم َمْصااااُروع  ُتِطيااااُف ِبااااهِ 

  
8َثْكَلاااى َوَقاااْد ُحااازَّ ِمْناااُه اْلاااَأْنُف َواْلَكِبااادُ   

 

   
 َكَأنَّاااااُه ِحااااانَي َيْكُباااااو ِفاااااي َجِديَِّتاااااهِ   

  
9َتْحااااَت اْلَعَجاااااِج َوِفيااااِه َثْعَلااااب  َجس اااادُ  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 نشدتك اهلل،وناشدتك اهلل،وحنو ذلك:مجع نشدة وهي اليمني،تقول:الننشد -1
مجع هغن،وهو :حبل حمصد إذا كان شديد الفتل حمكمه،واألهغان:أصله قولكقويت واستحكمت،و:استحصدت - 2

 العداوة واحلقد
 املنسوجة،ويريد هبا هنا الدروع:جيندة الصنع،والسُّرد:مجع قانس،ما عال بيض السالح،واحملبوكة:القوانس -3
مجعها :ّرها متبخترا،وشازبةمن رفل ثيابه إذا أطاهلا و ج:مجع أجرد،وهي اخليل الكرمية العتاق،ترفل:اجُلرد -4

 ومهل ورفق ثري:طائر من اجلوارح،و تؤد:أي هوامر،واحِلدأ مجع حدأة:شوازب أو ُشّزب
من أ اء األسد ومنه اهليصر واهلصار وهصور وهيصار و مهصار وهصر :يريد به أبو سفيان بن حرب ،وهاصر:صخر -5

 الغيظ والغضب:و مهتصر وأراد به الكاسر،واحَلِرد
املكان الغليظ من األرض :من الصرد أي الربد وقيل شدته،والصَّردح:مصروعة وملقاة على األرض،وأصرده:ةجمدل -6

 .املستوي الذي ال ينبت فيه شيء،ومنه الصرداح
 .قطع متكسرة:رماحنا،وِقَصد:قنانا -7
 .قطع:القرم يف احليوان هو الفحل،ويف الناس هو السيد،وحّز -8
من اجلساد وهو الدم :يريد ما دخل من الرمح يف السنان،وَجس د:دمه السائل،والثعلب أي يف:يسقط،وجديته:يكبو  -9

 .اجلامد
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 ُحاااااَواُر َنااااااٍب َوَقاااااْد َولَّاااااى َصاااااَحاَبُتهُ 

  
1َكَمااااا َتااااَولَّى النََّعاااااُم اْلَهاااااِرُب الشُّااااُردُ   

 

   
 ُمَجل ِحااااانَي َوَلاااااا َيْلاااااووَن َقاااااْد ُمِلُئاااااوا  

  
2َنجَّاااااْتُهُم اْلَعْوَصااااااِء َواْلُكاااااُؤُدُرْعًباااااا ، َف

 

   
 َتْبِكااااي َعَلااااْيِهْم ِنَساااااء  َلااااا ُبُعااااوَل َلَهااااا  

  
3ِماااااْن ُكااااال  َسااااااِلَبٍة َأْثَواُبَهاااااا قِ اااااَددُ   

 

   
 َوَقااااااْد َتَرْكَناااااااُهْم ِللطَّْيااااااِر َمْلَحَمااااااةً  

  
 َوِللضنااااااَباِع إَلااااااى َأْجَساااااااِدِهْم َتِفاااااادُ  

   

                                                .ْهِل اْلِعْلِم ِبالّشْعِر ُيْنِكُرَها ِلِضَراِرَوَبْعُض َأ:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 :َرَجُز َأِبي َزْعَنَة َيْوَم ُأُحٍد

َأُخو َبِني ُجَشِم ْبِن  4َوَقاَل َأُبو َزْعَنَة ْبُن َعْبِد الَلِه ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعْتَبَة:َقاَل اْبُن إْسَحاَق

 "من مشطور الرجز"*5:ِج،َيْوَم ُأُحٍداْلَخْزَر

 َأَنااااا َأُبااااو َزْعَنااااَة َيْعااااُدو ِبااااي اهُلااااَزمْ 

  
6َلااااْم ُتْمَنااااِع اْلَمْخااااَزاُة إلَّااااا ِباْلااااَأَلمْ   

 

   
 َيْحِمااااااااي الااااااااذ َماَر َخْزَرِجااااااااَي ِمااااااااْن ُجَشاااااااامْ   

   

 

                                                 
 النافرة:املسنة من اإلبل،والشُُّرد:ولد الناقة،والناب:حوار -1

-
 صعبة املرتقى:مجع َكؤود:قبة صعبة تعتاص على سالكها ،والُكُؤد:مصممني،والعوصاء:جملَّحني 2
قطع،يريد أهنا مزقت ثياهبا من احلزن،وهي من عادات النساء يف :احلزن،وِقددالالبسة لباس :السالبة -3

 األحزان
  :َأُبو َزْعَنَة ْبُن َعْبِد الَلِه ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعْتَبَة - 4

وقيل عبد اهلل بن بن َخديج ، عامر بن كعب بن عمرو :َأُبو َزْعَنَة ْبُن َعْبِد الَلِه ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعْتَبَة خمتلف يف ا ه فقيل

قال أبو :ذكر ابن إسحاق أنه شهد ُأُحًدا،فقال:قلت. ذكر ذلك أبو عمر.شهد بدرا:قال الطربي عمرو وقيل كعب بن عمرو

 زعنة بن عبد اهلل بن عمرو بن عتبة أحد بين جشم بن اخلزرج يوم ُأُحد 

 أناااااا أباااااو زعناااااة يعااااادوين اهلااااارم   

  

 مل ميناااااااااع املخااااااااازاة إال بااااااااااألمل

   

 يار خزرجاااااااااي مااااااااان جشااااااااام حيماااااااااي الاااااااااد

   

 .وهو بفتح أوله والنون بينهما عني مهملة: قلت 

، ابن  4/448أبوزعنة"بن خديج وذكره يف الكىن كعب بن عمرو بلفظ1/145أسد الغابة:ابن األثري:تنظر ترمجته يف

ولعله  "َزعبةأبو "ذكره يف باب الكىن بلفظ  ،869االستيعاب يف معرفة األصحاب :،ابن عبد الرب2/451اإلصابة:حجر

  .تصحيف
5

 3/154حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  سرية النيب :ابن هشام -*

 3/355 الروض األنف:السهيلي -   

 414هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -  
 على أنه صفة للفرس ومعناه سريع اجلري"َهِزم"اسم فرس له،ويروى:اهُلزم -6
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 :َرَجز  ُيْنَسُب ِلَعِلّي ِفي َيْوِم ُأُحٍد

َقاَلَها َرُجٌل ِمْن اْلُمْسِلِمنَي َيْوَم ُأُحٍد َغْيَر :َقاَل اْبُن ِهَشاٍم ،1ّي ْبُن َأِبي َطاِلٍبَوَقاَل َعِل:َقاَل اْبُن إْسَحاَق 

 "حبر الرجز:"* 2 :َعِلّي،ِفيَما َذَكَر ِلي َبْعُض َأْهِل اْلِعْلِم ِبالّشْعِر َوَلْم َأَر َأَحًدا ِمْنُهْم َيْعِرُفَها ِلَعِلّي

 الصناااااامَّْه ُهاااااامَّ إنَّ اْلَحاااااااِرَث ْبااااااُنال

  
 َكاااااااااَن َوِفيًّااااااااا َوِبَنااااااااا َذا ِذمَّااااااااهْ  

   
 َأْقَبااااااااَل ِفااااااااي َمَهاِمااااااااٍه ُمِهمَّااااااااْه

  
3َكِليَلااااااااااٍة َظْلَماااااااااااءل ُمْدَلهِ مَّااااااااااهْ   

 

   
 َباااااااْيَن ُساااااااُيوٍف َوِرَمااااااااٍح َجمَّاااااااهْ  

  
4َيْبِغاااااي َرُساااااوَل اللَّاااااِه ِفيَماااااا َثمَّاااااهْ   

 

   

                                                       .ِر اْبِن إْسَحاَقَعْن َغْي"َكِليَلٍة":َقْوَلُه:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

  :َرَجُز ِعْكِرَمَة ِفي َيْوِم ُأُحٍد

6ِفي َيْوِم ُأُحٍد 5َوَقاَل ِعْكِرَمُة ْبُن َأِبي َجْهٍل:َقاَل اْبُن إْسَحاَق
 "من الرجز":* 

 ُكلهُهااااااااْم َيْزُجااااااااُرُه أَلْرِحااااااااْب َهَلااااااااا

  
7اْلَيااااااْوَم إلَّااااااا ُمْقِبَلااااااا َوَلااااااْن َيااااااَرْوُه

 

   
8َيْحِماااااااااااااُل ُرْمًحاااااااااااااا َوَرِئيًساااااااااااااا َجْحَفَلاااااااااااااا   

 

   

                                                 
 013،صسبقت ترمجته - 1

 -* 
 3/154حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  سرية النيب :ابن هشام2

 3/353الروض األنف:السهيلي -    

 414هتذيب سرية ابن هشام :عبد السالم حممد هارون -    
 .مظلمة:إذا اشتد سواده،وليلة مدهلمة:من ادهلم الليل والظالم:مجع مهمه و هو القفر،وُمْدَلِهمَّة:املهامه -3
- كرم اهلل وجهه -هذه املقطوعة مل ترد يف ديوان اإلمام علي  - 4
 من كأبيه املخزومي،كان القرشي خمزوم بن عمرو بن اهلل عبد بن املغرية بن هشام بن  عمرو جهل أيب بن عكرمة - 5

 بكر أبو ووجهه.الردة أهل قتال إىل مث املدينة إىل الفتح،وخرج عام عكرمة أسلم مث  اهلل رسول على الناس أشد

 أن الطربي وذكر.فاستشهد وفاته عام اجلهاد إىل فخرج رجع مث اليمن إىل مث عليهم فظهر نعمان جيش إىل الصديق

 بأجنادين قتل وفاته،وأنه عام هوازن صدقات على استعمله النيب

 يوم ُقِتل:بكار بن والزبري إسحاق ابن وقال. ذلك يف أصحابنا بني اختالف ال:الواقدي قال حىت اجلمهور قال وكذا 

 . عمر خالفة يف الريموك

 :ابن سعد.4/138اإلصابة:، ،ابن حجر185-185االستيعاب:،ابن عبد الرب67-4/76أسد الغابة:ابن األثري

 7/4الطبقات الكربى
 155-3/154حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  سرية النيب :ابن هشام -* 6

 3/353 الروض األنف:السهيلي -    

 414هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -    
 "ُكلهُهم ابُن ُحرَّة َأْرِحْب َهاَل"لزجر اخليل،وبعض النسخ:َأْرِحب هال -7
 .سيد عظيم القدر:السيد الكرمي،ورجل جحفل:اجلحفل -8
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   :ي َعْبِد الّداِر َيْوَم ُأُحٍدِفي ُبَكاء  َقْتَلى َبِن 1الّتِميِمّيْبُن ُزَراَرَة ْبِن الّنّباِش ِشْعُر اْلَأْعَشى 

2َيْوَم ُأُحٍد ِكي َقْتَلى َبِني َعْبِد الّدارَيْب َتِميٍم ِنُثّم َأَحُد َبِني َأَسِد ْبِن َعْمِرو ْب:َقاَل اْبُن ِهَشام
من " *

 "البسيط

 ُحينااااااَي ِمااااااْن َحااااااي  َعَلااااااى َنااااااْأِيِهمْ  

  
3َبُناااااو َأِباااااي َطْلَحاااااَة َلاااااا ُتْصاااااَرفُ    

 

   
 َيُماااااااارُّ َساااااااااِقيِهْم َعَلااااااااْيِهْم ِبَهااااااااا

  
 َوُكاااااااااله َسااااااااااٍق َلُهاااااااااُم ُيْعاااااااااَرُف

   
 ُهْمال َجاااااااُرُهْم َيْشااااااُكو َوَلااااااا َهااااااْيفُ ]

  
[ِماااااْن ُدوِناااااِه َبااااااب  َلُهاااااْم َيْصاااااِرفُ   

4
 

   

                    :شعر ابن الزبعرى يوم أحد

6َيْوَم ُأُحٍد  5َوَقاَل َعْبُد الَلِه ْبُن الّزَبْعَرى
 "من الطويل":* 

 َقَتْلَنااااا اْبااااَن َجْحااااٍش َفاْغَتَبْطَنااااا ِبَقْتِلااااِه

  
7َوَحْمااااَزَة ِفااااي ُفْرَساااااِنِه َواْبااااَن َقْوَقااااِل

 

   
 َوَأْفَلَتَنااااااا ِمااااااْنُهْم ِرَجاااااااٌل َفَأْسااااااَرُعوا 

  
8َفَلْيااااااَتُهُم َعاااااااُجوا َوَلااااااْم َنَتَعجَّاااااالِ  

 

   
 َأَقااااااُموا َلَناااااا َحتَّاااااى َتَعاااااضَّ ُساااااُيوُفَنا

  
9َساااااااَراَتُهُم َوُكلهَناااااااا َغْياااااااُر ُعااااااازَِّل

 

   
 َوَحتَّااااى َيُكااااوَن اْلَقْتااااُل ِفيَنااااا َوِفاااايِهمُ    

  
10ُه َغْياااُر ُمْنَجِلاااي َوَيْلَقاااْوا َصاااَباًحا َشااارُّ  

 

   

 .َعْن َغْيِر اْبِن إْسَحاَق "ًحااَوَيْلَقْوا َصَب":،َوَقْوَلُه"َوُكَلَنا " :َوَقْوَلُه:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

                                                 
 سوى ما ذكر عنه مع شعرهوالطبقات  مل ترد ترمجته يف كتب السري و التراجم  - 1
2

 3/155حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  سرية النيب :مابن هشا -*

 3/353الروض األنف:السهيلي -   

 415-414هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -   
 ال ترد:البعد،وال تصرف:فعل ماض مبين للمجهول،وهو خرب يراد به إنشاء الدعاء،والنأي:ُحين  -3
الصوت،واملعىن أهنم ال :يف آخر البيت معناه يصوت،والصَّريف" يصرف"خ،وقولهسقط هذا البيت من بعض النس - 4

 .يصدون باهبم عن الضيف فيسمع له صوت
 011،صسبقت ترمجته - 5
6

 3/155حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  سرية النيب :ابن هشام -*

 353-3/353الروض األنف:السهيلي -   

 415ب سرية ابن هشامهتذي:عبد السالم حممد هارون -   

 44-43شعر عبد اهلل بن الزبعرى ص:حيىي اجلبوري -   
األعرج بن مالك بن ثعلبة من شهداء :عبد اهلل بن جحش من بين أسد استشهد يوم أحد،وابن قوقل:ابن جحش -7

 .أحد
 عطفوا ومالوا:عاجوا -8
 أشرافهم و خيارهم:سراهتم -9

 غري منكشف:نية،وغري منجلشرب الغداة أي يسقوهنم كأس امل:صبوحا -10
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                                                                                 :ِفي ُبَكاء  َحْمَزَة  ْعُر َصِفّيَةِش

2َعْبِد اْلُمَطِلِب ْبِكي َأَخاَها َحْمَزَة ْبَنت 1َوَقاَلْت َصِفّيُة ِبْنُت َعْبِد اْلُمَطِلبِل:اْبُن إْسَحاَق َقاَل
من ":* 

 "الطويل

 َأَسااااااِئَلٌة َأْصاااااَحاَب ُأْحاااااٍد َمَخاَفاااااةً   

  
 َبَنااااااُت َأِباااااي ِماااااْن َأْعَجاااااٍم َوَخاااااِبريِ 

   
 َفَقاااااَل اْلَخااااِبرُي إنَّ َحْمااااَزَة َقااااْد َثااااَوى

  
 َوِزياااااُر َرُساااااوِل اللَّاااااِه َخْياااااُر َوِزيااااارِ 

   
 َدَعااااُه إَلاااُه اْلَحاااقن ُذو اْلَعاااْرِش َدْعاااَوةً    

  
 إَلاااااى َجنَّاااااٍة َيْحَياااااا ِبَهاااااا َوُساااااُرورِ  

   
 َفااااَذِلَك َمااااا ُكنَّااااا ُنَرجنااااي َوَنْرَتِجااااي    

  
 ِلَحْمااااَزَة َيااااْوَم اْلَحْشااااِر َخْيااااَر َمِصااااريِ 

   
 ِت الصَّاااَباَفَوَاللَّاااِه َلاااا َأْنَسااااك َماااا َهبَ ااا   

  
3ُبَكاااااء  َوُحْزًنااااا َمْحَضااااِري َوَمس اااارِيي   

 

   
 َعَلاااى َأَساااِد اللَّاااِه اَلاااِذي َكااااَن ِماااْدَرًها    

  
4َياااااُذوُد َعاااااِن اْلِإْساااااَلاِم ُكااااالَّ َكُفاااااوِر

 

   
 َفَياااا َلْياااَت ِشاااْلِوي ِعْناااَد َذاَك َوَأْعُظِماااي  

  
5َلااااااَدى َأْهااااااُبٍع َتْعَتاااااااُدِني َوُنُسااااااوِر

 

   
 

 

 

 

  

                                                 
 :صفية بنت عبد املطلب - 1

أمهاا  . ،والدة الزبري بن العوام،وهي شقيقة محزةصفية بنت عبد املطلب بن هاشم القرشية اهلامشية عمة رسول اهلل 

د ،كان أول من تزوجها احلارث بن حرب بن أمية مث هلك،فخلف عليها العوام بن خويلا هالة بنت وهب،خالة رسول اهلل 

وهااجرت ماع   .قاله أبو عمار  بن أسد بن عبد العزى فولدت له الزبري والسائب وأسلمت،وروت وعاشت إىل خالفة عمر

وأخرج بن أيب خيثمة وابن مندة من رواية أم عروة بنت جعفر بن الزبري عن أبيها عن جدهتا صافية أن   .ولدها الزبري 

فجااء إنساان مان    :قاال .يقال له فارع،وجعل معهن حسان بن ثابات ملا خرج إىل اخلندق،جعل نساء يف أطم  رسول اهلل  

،قالات  لاو كاان ذلاك يف كنات ماع رساول اهلل       :قام فاقتلاه،فقال  :اليهود فرقى يف احلصن حىت أطل علينا فقلت حلسان

واهلل :قم فاطرح رأسه على اليهود وهام أسافل احلصان،فقال   :فقمت إليه فضربته حىت قطعت رأسه،وقلت حلسان:صفية

قااد علمنااا أن هااذا مل يكاان ليتاارك أهلااه خلوفااا لاايس معهاام  :فأخااذت رأسااه فرمياات بااه عليهم،فقااالوا:ك قالااتمااا ذا

 .توفيت يف خالفة عمر :قال ابن سعد.أحد،فتفرقوا

 4/4565املوسوعةتراجم شعراء ، 944االستيعاب:،ابن عبد الرب427-2/424أسد الغابة:ابن األثري:تنظر ترمجتها يف

 8/14الطبقات الكربى :،ابن سعد3/764األعالم :،الزركلي211-2/213اإلصابة:ابن حجر
2

 153-3/155حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد   سرية النيب:ابن هشام -*

 3/353الروض األنف:السهيلي -   

 4/55البداية والنهاية:ابن كثري -   

 415هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -   
 لشرقيةالريح ا:الصبا - 3
 .من يدافع عن القوم:املدرة -4
 .بقية الفريسة:الشنلو -5
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 َقااااْد َأْعَلااااى النَِّعاااايَّ َعِشاااارَيِتيَأُقااااوُل َو

  
1َجااااَزى اللَّااااُه َخْيااااًرا ِمااااْن َأٍ  َوَنِصااااريِ 

 

   

        "َكاء  َوُحْزًنا َمْحَضِري َوَمس رِييُب"ِ:َوَأْنَشَدِني َبْعُض َأْهِل اْلِعْلِم ِبالّشْعِر َقْوَلَها:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 :ِشْعُر ُنَعَم ِفي ُبَكاء  َشّماٍس

3،َتْبِكي َشّماًسا،َوُأِصيَب َيْوَم ُأُحٍد2اْمَرَأُة َشّماِس ْبِن ُعْثَماَن َوَقاَلْت ُنَعُم:ْبُن إْسَحاَقَقاَل ا
من ":* 

 "البسيط

 َياااا َعاااْيُن ُجاااوِدي ِبَفاااْيٍض َغْياااِر إْبَسااااِس

  
4َعَلااااااى َكااااااِرمٍي ِمااااااَن اْلِفْتَياااااااِن لبَّاااااااسِ 

 

   

 َصاااااْعِب اْلَبِديَهاااااِة َمْيُماااااوٍن َنِقيَبُتاااااهُ   

  
5مَّاااااااااِل َأْلِوَيااااااااٍة َرَكااااااااَاِب َأْفااااااااَراسِ َح

 

   
 َأُقاااوُل َلمَّاااا َأَتاااى النَّااااِعي َلاااُه َجَزًعاااا     

  
6َأْوَدى اْلَجااااااَواُد َوَأْوَدى اْلُمْطِعااااااُم اْلَكاِسااااااي  

 

   
 َوُقْلاااااُت َلمَّاااااا َخَلاااااْت ِمْناااااُه َمَجاِلُساااااُه

  
7َلاااااا ُيْبِعاااااُد اللَّاااااُه َعنَّاااااا ُقاااااْرَب َشااااامَّاسِ 

 

   

 

                                                 
 ميعىن النوح والبكاء:النعي- 1
 :ُنْعم بنت حسان امرأة مشاس بن عثمان املخزومي - 2

 :أنشد هلا ابن إسحاق أبياتا ترثي زوجها ملا ُاْسُتْشِهد بُأحد

 يااااا عااااني جااااودي باااادمع غااااري إبساااااس   

  

 علااااااى كاااااارمي ماااااان الفتيااااااان لبَّاااااااس 

   

 صاااااااعِب البديهاااااااِة ميماااااااوٍن نقيبتاااااااه  

  

 محَّااااااااال ألويااااااااة ركَّاااااااااب أفااااااااراس 

   

 أقااااااول ملااااااا خلاااااات منااااااه جمالسااااااه    

  

 ال يبعاااااااد اهلل مناااااااا ُقااااااارب مشَّااااااااس 

   

 .استدركها ابن الدباغ عن أيب علي الغساين

 8/418اإلصابة:، ابن حجر4/7732، املوسوعة2/724أسد الغابة:ابن األثري:تنظر ترمجتها يف 
3

 3/153حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد سرية النيب :ابن هشام -*

 3/351الروض األنف:السهيلي -   

 4/55البداية والنهاية:ابن كثري -  

 0/41عيون األثر:ابن سيد الناس -  

 415-415هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون - 
وهاو الشاديد   "َأبَّااس :"يلبس أداة احلرب،ويروى يف مكاناه  صيغة مبالغة من اللبس،تريد أنه:القليل،ولبَّاس:اإلبساس -4

 الذي يغلب غريه ويقهره

-
 مجع لواء وهو العلم:مسعود الفعال،واأللوية:أول األمر والرأي،وميمون نقيبته:البديهة 5
 .هلك:أودى -6

-
 كناية عن موته:خلت منه جمالسه 7
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  :ِمَكِم ِفي َتْعِزَيِة ُنْعي اْلَحِشْعُر َأِب

 "من البسيط":،َفَقاَل* 2ُيَعّزيَها 1ِعيِد ْبِن َيْرُبوٍعْبُن َس َفَأَجاَبَها َأُخوَها،َوُهَو َأُبواْلَحَكِم

 ِاْقَناااي َحَيااااءلِك ِفاااي ِساااْتٍر َوِفاااي َكاااَرمٍ   

  
3َفِإنََّمااااا َكاااااَن َشاااامَّاس  ِمااااَن النَّاااااسِ    

 

   
 اَنااااْت َمِنيَُّتااااُهَلااااا َتْقُتِلااااي الاااانَّ ْفَس إْذ َح

  
 ِفاااي َطاَعاااِة اللَّاااِه َياااْوَم الااارَّْوِع َواْلَبااااسِ 

   
 َقااْد َكاااَن َحْمااَزُة َلْيااَث اللَّااِه َفاْصااَطِبِري     

  
 َفااااَذاَق َيْوَمِئااااٍذ ِمااااْن َكااااْأِس َشاااامَّاسِ    

   

  :ِشْعُر ِهْنٍد َبْعَد َعْوَدِتَها ِمْن ُأُحٍد

5َصَرَف اْلُمْشِرُكوَن َعْن ُأُحٍد ،ِحنَي اْن4َوَقاَلْت ِهْنُد ِبْنُت ُعْتَبَة
 "من الطويل":* 

 َرَجْعااااُت َوِفااااي َنْفس ااااي َبَلاِبااااُل َجمَّااااةٌ    

  
6َوَقاااْد َفااااَتِني َبْعاااُض الَّاااِذي َكااااَن َمْطَلِباااي 

 

   
 

 

 

 

 

                                                 
  :سعيد بن يربوع - 1

وكاان ا اه   . لاه صاحبة  :قاال النساائي وغاريه   . خمازوم القرشاي املخزوماي   سعيد بن يربوع بن عنكثاة بان عاامر بان     

أسالم ياوم   :وقاال الازبري وغاريه   . وأمه لبين بنت سعيد بن رياب السهمية.حكاه البخاري والعسكري.الصرم،ويقال أصرم

ىي بان ساعيد   وروى البخاري يف تارخيه مان طرياق حيا    .الفتح،وقيل قبله يكىن أبا هود،وشهد ُحنينا،وُأْعِطى من غنائمها

. ال تادع شاهود اجلمعاة واجلماعاة    :،زاد غاريه فقاال لاه   أصيب ساعيد بان يرباوع ببصاره فعااده عمار      :األنصاري قال

مات سنة أربع ومخسني وله مائة وعشرون سنة وقيل :قال الزبري وغريه.ليس يل قائد،فبعث إليه غالما من السيب:فقال

 . وزيادة أربع

 7/194أسد الغابة:ابن األثري،721االستيعاب:ابن عبد الرب،3/444اإلصابة:ابن حجر:تنظر ترمجته يف
2

 3/151حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  سرية النيب :ابن هشام -*

 3/351الروض األنف:السهيلي -   

 4/55البداية والنهاية:ابن كثري -  

 0/41عيون األثر:ابن سيد الناس -  

 .415:ابن هشام هتذيب سرية:عبد السالم حممد هارون -  
 أي الزميه وليكن مدخرا عندك مبزنلة القنية:اقين حياءك -3
 303،صسبقت ترمجتها - 4
5

 3/151حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  سرية النيب :ابن هشام -*

 3/350الروض األنف:السهيلي -   

 4/50البداية والنهاية:ابن كثري -   

 415رية ابن هشام هتذيب س:عبد السالم حممد هارون -   
 من البلبلة و البلبال وهي اهلموم و وسواس الصدر:بالبل -6
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 ِماااْن َأْصاااَحاِب َباااْدٍرِمْن ُقاااَرْيٍش َوَغْياااِرِهمْ  

  
 َبِنااااي َهاِشااااٍم ِمااااْنُهْم َوِمااااْن َأْهااااِل َيْثااااِرِب

   
 ِكنَِّنااااي َقااااْد ِنْلااااُت َشااااْيًئا َوَلااااْم َيُكاااانْ َوَل

  
 َكَماااا ُكْناااُت َأْرُجاااو ِفاااي َمس ااارِيي َوَمْرَكِباااي  

   

      : َوَأْنَشَدِني َبْعُض َأْهِل اْلِعْلِم ِبالّشْعِر َقْوَلَها:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 "َوَقاااااااْد َفااااااااَتِني َبْعاااااااُض الَّاااااااِذي َكااااااااَن َمْطَلِباااااااي     "
   

                                                                                  .اِلِهْنٍد،َوَالَلُه َأْعَلُمَوَبْعُضُهْم ُيْنِكُرَه

           "جمزوء الرجزمن ":1َفَقاَلْت ِهْنُد ِفيَما َتُقوُل

 إْن ُتْقِبُلاااااااااااااااااااوا ُنَعااااااااااااااااااااِنقْ  

  
 َوَنْفاااااااااااااااااااِرُش النََّمااااااااااااااااااااِرقْ 

   
 َأْو ُتاااااااااااااااااااْدِبُروا ُنَفااااااااااااااااااااِرقْ 

  
 ِفاااااااااااااَراَق َغْياااااااااااااَر َواِماااااااااااااقْ 

   

  "من جمزوء الرجز" 2:هند كذلك و تقول

 َوْيًهاااااااا َبِناااااااي َعْباااااااِد الااااااادَّارْ     

  
 !َوْيًهاااااااااااا ُحَماااااااااااااَة اْلَأْدَبااااااااااااارْ 

   
 هاااااااااااااااااااااارًبا ِبُكاااااااااااااااااااااال  َبتَّاااااااااااااااااااااااْر

   

3َفَقاَل َحّساُن ْبُن َثاِبٍت
 "من الوافر":حني تقاذفوا بالشعر "صواب "قطع يدِفي   

 َواء  َوَشاااااارُّ َفْخاااااارٍ َفَخااااااْرُتْم ِبااااااالل  

  
 ِلاااااااَواء  ِحااااااانَي ُردَّ إَلاااااااى ُصاااااااوابِ 

   
 َجَعْلاااااااُتْم َفَخاااااااَرُكْم ِفياااااااِه ِلَعْبااااااادٍ 

  
4ماااان لَأْلااااَأِم َمااااْن َيَطااااا َعَفااااَر التُّ ااااَرابِ 

 

   
 َحس ااااااْبُتْم َوالسَّااااااِفيُه أُخااااااو ُظُنااااااوٍن

  
 َو َذالااااَك َلااااْيَس ِمااااْن َأْمااااِر الصَّااااَوابِ    

   
 َن َياااااااْوم ِباااااااأَلنَّ ِلَقاءلَناااااااا إْذ َحاااااااا  

  
5ِبَمكَّااااااَة َبااااااْيُعُكْم ُحْمااااااَر اْلِعَيااااااابِ  
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 َأَقاااااارَّ اْلَعااااااْيَن َأْن ُعِصااااااَبْت َيااااااَداهُ   

  
1َوَماااااا إْن ُتْعَصاااااَباِن َعَلاااااى خِ َضاااااابِ   

 

   

 "من اهلزج":ِفي َقْتِلِه َحْنَظَلَة َوَقاَل َشّداُد ْبُن اْلَأْسَوِد

 َلاااااااااَأْحِمَيّن َصااااااااااِحِبي َوَنْفس اااااااااي 

  
 ِة ِمْثااااااِل ُشااااااَعاِع الشَّااااااْمسِ  ِبَطْعَناااااا

   

َشُعوٍب إّياُه َعَلى ،َوُهَو َيْذُكُر َصْبَرُه ِفي َذِلَك اْلَيْوِم َوُمَعاَوَنَة اْبِن 2َوَقال َأُبو ُسْفَياَن ْبُن َحْرٍب

3َحْنَظَلَة
 "من الطويل:"* 

 َوَلاااااْو ِشاااااْئُت َنّجْتِناااااي ُكَمْيااااات  ِطِمااااارَّةٌ 

  
4َوَلااااْم َأْحِمااااِل النَّْعَماااااءل ِلاااااْبِن َشااااُعوبِ 

 

   
 فَلَماااااا َزاَل ُمْهاااااِري َمْزَجَراْلَكْلاااااِب ِماااااْنُهمُ 

  
5َلااااااُدْن ُغااااااْدَوةٍ َحتَّى َدَنااااااْت ِلُغااااااُروِب

 

   
 ُأَقااااااااِتُلُهْم َوَأدَِّعاااااااي َياااااااا َلَغاِلااااااابٍ   

  
6َوَأْدَفُعُهااااااْم َعّنااااااي ِبااااااُرْكٍن َصااااااِليبِ 
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لاد  وهاو وا . صاحايب، مان ساادات قاريش يف اجلاهلياة     .أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف

كان من رؤساء املشركني يف حرب اإلسالم عند ظهوره، قاد قريشا وكناناة ياوم ُأُحاد ،وياوم     . معاوية رأس الدولة األموية

وشاهد ُحنيناًا والطاائف،    .وأبلى بعاد إساالمه الابالء احلسان    ( ها 3سنة )وأسلم يوم فتح مكة اخلندق لقتال رسول اهلل

فقادت  : وكاان مان الشاجعان األبطاال، قاال املسايب      . الريماوك، فعماي  ففقأت عينه يوم الطائف مث فقئت األخارى ياوم   

قال فنظارت ، فاإذا هاو أباو سافيان، حتات راياة ابناه         . يانصر اهلل اقترب: األصوات يوم الريموك إال صوت رجل يقول

 .اممث أتى الشام، وتويف باملدينة، وقيل بالش. كان أبو سفيان عامله على  ران وملا تويف رسول اهلل . يزيد

أسااد :اباان عبااد الاارب *اإلصااابة383،/4، املوسااوعة841 -843االسااتيعاب :اباان عبااد الاارب  :تنظاار ترمجتااه يف 

 354-4/314األغاين:،أبو فرج األصفهاين462-7/465سري أعالم النبالء:،الذهيب4/411الغابة
 3/33تاريخ الطربي:حممد بن جرير الطربي -* 3

 100-100بن ثابت األنصاري صحسان  ديوانشرح :عبد الرمحن الربقوقي -    
 النعيم:من اخليل هي الكرمية السريعة،والنعماء:الفرس اليت يكون لوهنا بني احلمرة والسواد،و الطمرة:الكميت - 4
 يعين الشمس"دنت لغروب:"مبعىن أنه مل يبعد عنهم إال مبقدار املوهع الذي يزجر الكلب فيه،وقوله:زجر الكلب - 5

-
سااورة  چېئېئىئ ېئ ۆئۈئۈئ  ۆئ ۇئ وئوئۇئچ:،قومااه وعتااه وعاادده،ويف التزنياالوركاان الرجل:ركاان صااليب 6
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 َعاااااْي َمَقاَلاااااَة َعااااااِذلٍ َفَبَكاااااْي َوَلاااااا َتْر

  
1َوَلااااا َتْسااااَأِمي ِمااااْن َعْبااااَرٍة َوَنِحياااابِ    

 

   
 َأَبااااااكِ  َوِإْخَواًناااااا َلاااااُه َقاااااْد َتَتااااااَبُعوا  

  
 َوُحاااااقَّ َلُهاااااْم ِماااااْن َعْباااااَرٍة ِبَنِصااااايبِ 

   
 َوَساالَّي الَّااِذي َقااْد َكاااَن ِفااي الاانَّْفِس أَلنَِّنااي      

  
 َقَتْلاااااُت ِماااااَن النَّجَّااااااِر ُكااااالَّ َنِجيااااابِ  

   
 َوِمااااْن َهاِشااااٍم َقْرًمااااا َكِرمًيااااا َوُمْصااااَعًبا    

  
2َوَكاااااَن َلااااَدى اْلَهْيَجاااااء  َغْيااااَر َهُيااااوبِ  

 

   
 َوَلااااْو َأنَِّنااااي َلااااْم َأْشااااِف ِمااااْنُهْم َقُروَنِتااااي

  
3َلَكاَناااْت َشاااًجى ِفاااي اْلَقْلاااِب َذاَت ُناااُدوبِ   

 

   
 َفاااااَُبْوا َوَقاااااْد َأْوَدى اْلَحَلاِئاااااُب ِماااااْنُهمْ   

  
4ِمااااْن ُمْعاااابِلطِاا َوَكَبياااابِ  ِبِهااااْم َخااااَدب   

 

   
 َأَصااااااَبُهْم َماااااْن َلاااااْم َيُكاااااْن ِلاااااِدَماِئِهمْ  

  
5ِكَفااااااء  َوَلاااااا ِفاااااي ُخطَّاااااٍة ِبَضاااااِريِب

 

   

6بن حرب فيما دفع عنه أيب سفيان عند يده يذكر، شداد بن األسود وقال  
        "من الطويل":* 

 َوَلْوَلاااا ِدَفااااِعي َياااا اْباااَن َحاااْرٍب َوَمْشاااَهِدي 

  
 َلَأْلِفَيااااْت َيااااْوَم النَّْعااااِف َغْيااااَر ُمِجياااابِ    

   
 َوَلْوَلاااا ِمَكااارني اْلُمْهاااَر ِباااالنَّْعِف َقْرَقاااَرتْ    

  
7ِهااااااَباع  َعَلااااااِى َأْوَصاااااااِلِه َو َكِلياااااابِ  
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-
 ذات خدوش وآثار:احلزن،وذات ندوب:،والشجىالنفس:القرونة 3
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 "من معبط وكئيب"املكبوب على وجهه،ويروى:الذي اعتبط وسال دمه حارا،والكبيب:اجلوف،واملعبط
اخلصلة الرفيعة ويريدان الذين نالوا منهم أمثال وحشي قاتل السيد محزة ،ليسوا بأ :نامثل ونظري،واخلطة ه:كفاء - 5

 .كفائهم،و الهم مثلهم يف اخلصال الرفيعة
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2جييب أبا سفيان 1 و قال احلارث بن هشام
     :يف قوله*

 "وَمااااااااا َزاَل ُمهااااااااري ُمزجاااااااار الَكلااااااااِب ماااااااانِ همْ      
   

 "من الطويل":نه يعرض به إذ فر يوم بدروظن أ

 َوِإنَّااااَك َلااااْو َعاَيْنااااَت َمااااا َكاااااَن ِمااااْنُهمُ 

  
3َلُأْباااااَت ِبَقْلاااااٍب َماااااا َبَقْياااااَت َنِخيااااابِ  

 

   
 َلااااَدى َصااااْحِن َبااااْدٍر َأْو َلَقاَمااااْت َنااااَواِئح 

  
 َعَلْياااااَك،َوَلْم َتْحِفاااااْل ِبُمَصااااااِب َحِبيااااابِ 

   
 ِلااااااِهَجااااااَزْيُتُهْم َيْومااااااًا ِبَبااااااْدٍر َكِمثْ  

  
4َعَلااااااى َسااااااابٍح ِذي َمْيَعااااااٍة َوَشااااااِبيِب

 

   

5حسان بن ثابت يهجو هندا وقال
                                                    "من الكامل"* 

 َأِشاااااااَرْت َلَكااااااااِع َوَكااااااااَن َعاَدَتَهاااااااا  

  
 6ُلاااااااْؤم  ِإَذا َأِشاااااااَرْت َماااااااَع اْلُكْفااااااارِ  

 

   
 َهاااااااااَلَعااااااااَن اْلِإَلااااااااُه َوَزْوَجَهااااااااا َمَع

  
 ِهْناااااااااَداْلُهُنوِد َطِويَلاااااااااَة اْلَبْظااااااااارِ  

   
 َأْخَرْجاااااااِت ُمْرِقَصاااااااًة ِإَلاااااااى ُأُحاااااااٍد

  
7ِفاااااااي اْلَقاااااااْوِم ُمْعِنَقاااااااًةَعَلَى َبْكاااااااِر

 

   
 َبْكااااااٍر َثَفاااااااٍل َلااااااا َحااااااَراَك ِبااااااهِ   

  
8َلاااااااااَعْن ُمَعاَتَبااااااااٍة َوَلااااااااا َزْجااااااااِر

 

   
 َوَعَصااااااااِك ِإْساااااااُتِك َتاااااااِتِقنَي بِ َهاااااااا 

  
9َعااااااااااِرَي اْلِفْهاااااااااِرَدقَّ اْلُعَجاَياااااااااِة 

 

   
 َقِرَحااااااااْت َعِجيَزُتَهااااااااا َوَمْشااااااااَرُجَها  

  
 ِماااااااْن َنصناااااااَها َنصًّااااااااَعَلى الَقْهااااااارِ   
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 من شب الفرس يشب شبابا وشبيبا إذا رفع يديه يف العدو كأنه يزنو:فرس سريعة،والشبيب:سابح ذو ميعة - 4

 نزوانا ولعب وقمَِّ
5
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 الكف يدق به اجلوز وحنوه
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 َظلَّاااااااااااْت ُتاااااااااااَداِويَها َزِميَلُتَهاااااااااااا

  
  1ِباْلَمااااااااااء  َتْنَضاااااااااَحُه َوِبالسناااااااااْدر  

   
 أْقبَلاااااااااااِت َزاِئاااااااااااَرًة ُمَبااااااااااااِدَرةً 

  
2ِبَأِبيااااااِك َواْبِنااااااِك َيااااااْوَم ِذي َبااااااْدرِ  

 

   
 َوِبَعمناااااااااااِك امَلْساااااااااااُلوِب ِبزََّتاااااااااااُه

  
3َوَأِخيااااااِك ُمْنَعِفااااااَرْيِن ِفااااااي اْلِجْفاااااارِ 

 

   
 َوَنس ااااااايِت َفاِحَشاااااااًة َأَتْياااااااِت ِبَهاااااااا  

  
4ياااااَا ِهْناااااُد َوْيَحاااااِك ُسااااابََّة الااااادَّْهرِ  

 

   
 َفَرَجْعاااااااِت َصااااااااِغَرًة ِبااااااااَل ِتاااااااَرةٍا  

  
5ِممَّااااااا َظِفااااااْرِت ِبَهااااااا َوَلااااااا َوْتاااااارِ 

 

   
 ِئااااااااُد َأنََّهااااااااا َوَلااااااااَدْتَزَعااااااااَم اْلَوَلا

  
6َوَلااااادًا َصاااااِغريًا َكااااااَن ِماااااْن َعْهااااارِ    

 

   

           

                                                 
 ورق النبق:الرديف على البعري و هو الرفيق يف السفر،و السدر:الزميل - 1
ربيعة،وقد قتال يوم بدر،وابنها هو حنظلة بن أيب سفيان قتل يوم عتبة بن ربيعة وعمها شيبة بن :أبوها-2

  بدر كذلك،وأخوها هو الوليد بن عتبة قتل يوم بدر
 البئر:السالح،واجلفر:البزة- 3
إذ بقرت بطنه   لعل حسان يريد بالفاحشة تلك الفعلة الشنيعة اليت فعلتها هند بسيدنا محزة - 4

 العار:واصطلمت أذنيه والكت كبده،والسبة
يريد أنك مل تنايل منا ومل تثأري لنفسك إذ قتلنا أباك وعمك :ذليلة،وبال ترة وال وتر:صاغرة - 5

 الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه:الظلم،واملوتور:وابنك،والوتر و الترة
اليت تولد بني العرب وتنشأ بني :األمة وإن كانت مسنة والوصيفة:مجع وليدة،والوليدة:الوالئد - 6

 الزنا والفجور:الدهم،والعهرأو
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:غزوة بين النضري يبني يد
1
 

كانت هذه الغزوة يف شهر ربيع األول سنة أربع،وكانت منازل بينين النضينري بناةيينة الغينرا ومينا وا هينا       

 .مقربة بين َخطمة فكانوا ةلفاء لبين عامر

وهم قوم من اليهود جياورون املدينة،وكانوا ةلفاء للخزرج وبينهم وبني املسلمني عهد سينلم وععيناون كمينا    

ولكن طبيعة الشر والغدر املتأصلة يف اليهود أبت إ  أن حتملهم على نقين  عهيندهم، فبينمينا كينان     قدمنا،

وبع  أصحابه يف بين النضري وقد استند إىل جدار من بيوهتم،إذ عآمروا على قتله بإلقيناء   الرسول 

بينذل  فنينه  سينريعا كأنينه يهينم فاجة،فتوجينه إىل املدينة،و قينه          صخرة مينن ههينر البيينت،فعلم   

هبا،وقيند ممينتم  ينا      أن اخرجوا من بلدي فال عساكنوين ":أصحابه مث أرسل إليهم حممد بن مسلمة

عشرة أيام للخروج،وجتهز بنو النضري للخروج يف هذا اإلنينذار،ولكن   ،مث أمهلهم 2"ممتم به من الغدر

فينني مينن عاعتينه    عبد اهلل بن أيبِّ رأا املنافقني أرسل إلينيهم ينينهاهم عينن اجروج،ويعيندهم بإرسينال أل     

  خنرج ا إن":قائلني نوا يف ةصوهنم،وأرسلوا إىل رسول اهلل يدافعون عنهم،فعدلوا عن الزنوح، وحتصَّ

يف أصحابه حيمينل لينواءه علينن بينن أيب طالم،فلمينا ر هينم        ،فخرج إليهم "من ديارنا، فاصنع ما بدا ل 

ذي وعدهم به رأا املنافقني،فحاصرهم اليهود أخذوا يرموهنم بالنبل وا جارة،ومل يصل إليهم املدد ال

خنرج من بالدك،واشترط عليهم :عليه الصالة والسالم،فصربوا فاضطر إىل قطع خنيلهم،فقالوا عندئذ

 جوا معهم مينن أمينواهلم مينا هلتينه اإلبل،ودميناصهم مصينونة         ِرْخجوا معهم السالح،وهلم أن ُيِرْخأ  ُي

ا كل شيننء يسينتطيعونه،وهدموا بيينوهتم كينيال يسينتفيد منينها         منها قطرة،فلما أرادوا اجروج أخذوسَفُي

« جينر  » فمنهم من نزل خيرب على بعد مائة ميل من املدينة،ومنهم من نزل يف ناةيينة  املسلمون، وساروا،

 .جبنوب الشام،ومل يسلم منهم إ  اثنان

 

 

 

                                                 
 :هذه الغزوة بتفصيل يف ينظر -1

 683-1/636املغازي:الواقدي -   

 191-6/191حتقيق حممد حمين الدين عبد ا ميد  النيب سرية:ابن هشام -   

 693-4/681وية  بن هشامالروض األنف يف عفسري السرية النب:السهيلن -  

 13-3/33عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري:ابن سيد الناا -  

 88-4/83البداية والنهاية:ابن كثري -  

 91-6/88عاريخ الطربي:ابن جرير الطربي -  

 186-183 هتذيم سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  

 79-71ص، وسراياه غزوات الرسول :ابن سعد -  

  96-93ص ،وعرب ا، دروالسرية النبوية:مصطفى السباعن -  
 ،باب ةديث بين النضري 1/663،عن ابن إسحاق وجل علماء املغازي البخاري رواه - 2
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ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڳ    ڳ  ڱ  ڱ       چ :ومنها قوله ععاىل( ا شر)وقد نزلت يف هذه الغزوة سورة 

ۇ   ۇ  ۆ    ڭہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ہۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻڻ  ڻ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉېې  ې  ې     ى  ى   ائ  ائ  ەئ    ۈۆ

 . 1چٺ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئەئ

                                                 
 4-3، اآلياتسورة ا شر - 1
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 :وكان مما قيل يف بين النضري من الشعر

 :قاهلا قيس بن فر بن طريف:،ويقال1ابن ُلَقْيم العبسن قول 

3فقال 2قيس بن فر األشجعن:قال ابن هشام
 "من الطويل:" *

 َأْهِلينينينينينينن ِفينينينينينينَداءي ِ ْمينينينينينينر   َغْيينينينينينينِر َهاِلينينينينينين    

  
4َأَةينينينينينينينينُل ال َيُهينينينينينينينينوَد ِبال َحِشينينينينينينينيننِّ امُلينينينينينينينينَزنَّمِ   

 

   
 َيِقيُلينينينينينوَن ِفينينينينينن َجْمينينينينينرُ ال َغَضينينينينيناِة َوُبينينينينيندُِّلوا   

  
5وَدي ِبينينينينينينينال َوِديِّ ال ُمَكمَّينينينينينينينمِ ُأَهْيِضينينينينينينينَم ُعينينينينينينين 

 

   
 َفينينينينينينِإن  َيينينينينينينُ  َهنِّينينينينينينن َصينينينينينيناِدق ا ِبُمَحمَّينينينينينيند   

  
6َعينينينينينينَرْوا َخْيَلينينينينينينُه َبينينينينينينْيَن الصَّينينينينينيناَل َوَيَرْمينينينينينينَرمِ  

 

   
 َيينينينينينُبَم ِبَهينينينينينا َعْمينينينينينُرو ْبينينينينينَن ُبْهَثينينينينينَة ِإنَُّهينينينينينمْ   

  
7َعينينينينينينُدوا َوَمينينينينينينا َةينينينينينيننا َصينينينينينينِديق  َكُمْجينينينينينينِرمِ    

 

   
 

 

 

 

 

                                                 
 :ابن لقيم العبسن - 1

 .استدركه أبو موسى.َسق قسم له من خيرب مائيت َو وُروى عن ابن إسحاق أن رسول اهلل  ذكره املستغفري، 

 4/873أسد الغابة:،ابن األثري4/167اإلصابة:ابن ةجر:عنظر عرعته يف
 :قيس بن فر بن طريف بن سحمة بن عبد اهلل بن هالل األشجعن  -2

 .أخرجه أبو موسى ،ذكره جعفر عن ابن إسحاق يف املغازي . قيس بن جبد، له شعر يف مدح النيب :وقيل

وليس له ذكر يف كتينم الطبقينات و التينراجم    ، 5/453اإلصابة: ، ابن ةجر4/894أسد الغابة:األثري  ابن:عنظر عرعته يف

  والسري األخرى

-* 
 333-6/191ا ميد  حممد حمين الدين عبدحتقيق  النيب سرية:ابن هشام 3

 694-6/696الروض األنف:السهيلن -    

  83-4/87البداية والنهاية:ابن كثري -    

  713 هتذيم سرية ابن هشام:لسالم هارونعبد ا -    

 -
فينإن صينحت هينذه الروايينة وجينم أن      :"ويعلينق األسينتاذ حميينن اليندين قينائال     "با سيننِّ املينز   "ويروى"با شنِّ املزنَّم:"قوله4

اليسينري  :وا ساء،عع ةسينن ،وهينو ميناء يغينور يف الرمينل فتمسينكه األرض فينإذا ةفينرت وجدعينه،واملز          "با ساء املز "عكون

صغار اإلبل،ويقال  بن املخاض وابينن اللبينون  ةشينيان،و املينز  هينو الصينغري،وقد       :الذي أثبتناه خري من ذل ،وا شنالقليل،و

  ".يكون أصله على معىن التشبيه؛أراد عشبيه صغار اإلبل باملاعز،وإمنا قيل للماعز مز   للزمنتني اللتني يف أعناقها

-
                            :قال ابن دريد أشد هليبا وأقواها نارا،شجر من األشجار،جيمع على الغضا،وهن :الغضاة 5

 ِإمَّينينينينينينينا َعينينينينينينينَرْي َرأ ِسينينينينينينينَن َةينينينينينينيناَكى لوُنينينينينينينينهُ    

  

ْ  َعْحينينينينينينينينَت َاذ َيينينينينينينيناَل الَدَجينينينينينينينينى     ُطينينينينينينينرَّة ُصينينينينينينينْب

   

 َواْشينينينينينينينينينَتَعَل ال ْبينينينينينينينينينَيَ  ِفينينينينينينينينينن َمْسينينينينينينينينينَودِّهِ   

  

 ِمث ينينينينينينَل اْشينينينينينينِتَعاِل النَّينينينينينيناِر ِفينينينينينينن َجْمينينينينينينِر ال َغَضينينينينينينينا

   

 .الذي خرج طلعه:صغار النخل،واملكمم:اسم مكان،والَوِديِّ:أهضم وهو املكان املرعفع،وُعوَدى عصغري:واأُلَهينْيَضْم
  موضعان:الصال ويرمرم -6
  بطم من غطفان:يقصد،وعمرو بن هبثة:يبم -7
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 رُيِفن ال ينينينينينينَوَغىَعَلينينينينينينْيِهنَّ أْبَطينينينينينينال  َمَسينينينينينيناعِ  

  
َْ ال َوِشينينينينينينينينيِ  ال ُمَقينينينينينينينينوَِّم 1َيُهينينينينينينينينَزوَن أط ينينينينينينينينَرا

 

   
 َوُكينينينينينينينينُل َرِقيينينينينينينينينِق الشَّينينينينينينينينف َرَعْيِن ُمَهنَّينينينينينينينيند  

  
2ُعينينينينينينووِرث َن ِمينينينينينينْن َأْزَمينينينينينيناِن َعينينينينينيناد  َوُجينينينينينينْرُهمِ  

 

   
َ  َعِنينينينينينينن ُقَرْيشينينينينينينا ِرَسينينينينينيناَلة    َفَمينينينينينينْن ُمْبِلينينينينينين

  
 َفَهينينينينينل  َبْعينينينينينَدُهم ِفينينينينينن ال َمْجينينينينينِد ِمينينينينينْن ُمَتَكينينينينينرِّمِ 

   
 َأُن َأَخينينينينينينينيناُكْم َفينينينينينينينيناْعَلَمْن ُمَحمَّينينينينينينينينَدا ِبينينينينينينينين

  
3َعِليينينينينينينُد الَنينينينينينينَدى َبينينينينينينْيَن ال َحُجينينينينينينوِن َوَزْمينينينينينينَزمِ 

 

   
 َفينينينينينِديُنوا َلينينينينينُه ِبينينينينيناَ قِّ َعْجُسينينينينينُم ُأُمينينينينينوُرُكمْ  

  
4َوَعْسينينينينُموا ِمينينينينَن الينينينينَد ْنَيينينينينا ِإَلينينينينى ُكينينينينل  ُمْعَظينينينينمِ   

 

   
 َنِبينينينينينيننا َعاَلَفْتينينينينينينُه ِمينينينينينينَن الُلينينينينينينِه َرْةَمينينينينينينة     

  
5ْمَرَغْيينينينينينينينينينينينم  ُمينينينينينينينينينينينَرجَّمِ َوَ  َعْسينينينينينينينينينينينَأُلوُه َأ

 

   
 َفَقينينينينينْد َكينينينينيناَن ِفينينينينينن َبينينينينينْدر  َلَعْمينينينينينِري ِعْبينينينينينرة  

  
6َلُكينينينينينينْم َيينينينينينينا ُقَرْيشيينينينينينينا َوال َقِليينينينينينينِم ال ُمَلمَّينينينينينينمِ   

 

   
 َغينينينينينَداَة َأَعينينينينينى ِفينينينينينن ال َخْزَرِجيَّينينينينينِة َعاِمينينينينينديا   

  
 ِإَلينينينينينينينينْيُكْم ُمِطيعيينينينينينينينينا لل َعِظينينينينينينينينيِم ال ُمَكينينينينينينينينرَّمِ   

   
 وَُّهُمَعانيينينينينينا ِبينينينينينُروِح ال ُقينينينينينْدِا َيْنك ينينينينينن َعينينينينيندُ    

  
7َرُسينينينينينينو   ِمينينينينينينَن الينينينينينينرَّْةَمن َةق ينينينينينينا ِبَمْعَلينينينينينينمِ   

 

   
 َرُسينينينينينينو   ِمينينينينينينَن الينينينينينينرَّْةَمن َيْتُلينينينينينينو ِكَتاَبينينينينينينُه

  
8َفَلمَّينينينينينينينا َأَثينينينينينينيناَر ال َحينينينينينينينقَّ َلينينينينينينينْم َيَتَلْعينينينينينينينَثمِ    

 

   
 َأَرى أْمينينينينينينَرُه َيينينينينينينْزَداُد ِفينينينينينينن ُكينينينينينينل  َمينينينينينينْوِطن 

  
9ُعُلينينينينينينينٍو أَلْمينينينينينينينر  َةمَّينينينينينينينُه الُلينينينينينينينُه ُمْحَكينينينينينينينمِ   

 

   
 عن غري ابن إسحاق"با سنِّ امُلْزَنِم:"رو بن هبثنة من غطفان،وقولهعم:قال ابن هشام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  الرماح:والوشي  إذا هيجها وأذكاها،:عع مسعور،من أسعر النار: مساعري -1

-
 ئدة؛يريد أن سيوفهم وأدلة ةرهبم مما عوارثوه كابرا عن كابر فهن مما ععوَّدت جز الرقاب من القبائل البا:عاد وجرهم 2
  بئر بالبيت ا رام:موضع  كة،وزمزم:الكرم،وا جون:قدميه،والندى:عليد الندى -3

 -
 األمر اجلسيم  عىن العظيم:ععظم،وأصله:أطيعوه واخضعوا ملا يدعوكم إليه،و جتسم أموركم:دينوا له4

 -
  املظنون الذي   عستيقنه النفس،و  يطمئن إليه العقل:املرجم5

-
   اجملموع،وأراد الذي عع فيه القتلى: امللمم 6
  املوضع املرعفع املشرْ:يبالَ يف ضرره،واملعلم:،وينكى عدوه جربيل:روح القدا -7

-
  مل يتردد:مل يتلعثم 8
 أسبابهقدره وهيأ :هه اهلل -9
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 .يذكر جالء بين النضري وقتل كعم بن األشرْ 1وقال علن بن أيب طالم :قال ابن إسحاق

 بع  أهل العلم بالشعر،و"يل" فيما ذكر قاهلا رجل من املسلمني غري علن بن أيب طالم :قال ابن هشام

 "من املتقارب" *:2ا منهم يعرفها لعلّنٍ مل أر أةد

  ِْ  َعَرف ينينينينينينينينُت َوَمينينينينينينينينْن َيْعَتينينينينينينينينِدل  َيْعينينينينينينينينِر

  
 ِْ 3َوَأْيَقْنينينينينينينينينينُت َةُقينينينينينينينينينا َوَلينينينينينينينينينْم َأْصينينينينينينينينينِد

 

   
 َعينينينينينينِن ال َكِلينينينينينينِم ال ُمْحَكينينينينينينِم الُلينينينينينيناُء ِمينينينينينيننْ   

  
   ِْ  َلينينينينينينينينَدى الُلينينينينينينينينِه ِذي الرَّأ َفينينينينينينينينِة ال ينينينينينينينينَأْرأََ

   
 َرَسينينينينينينينيناِئَل ُعينينينينينينينينْدَرُا ِفينينينينينينينينن ال ُمينينينينينينينينْبِمِننَي

  
 اْصينينينينينينينَطَفى َأْةَمينينينينينينينَد ال ُمْصينينينينينينينَطَفى   ِبِهينينينينينينيننَّ

   
َْ َأْةَمينينينينينينينينُد ِفينينينينينينينينينا َعِزيينينينينينينينينزيا   َفَاْصينينينينينينينينَب

  
4َعِزيينينينينينينينينينينينينَز ال ُمَقاَمينينينينينينينينينينينينِة َوال َمْوِقينينينينينينينينينينينينِف

 

   
 َفَيينينينينينينينينا َاَيَهينينينينينينينينا ال ُموِعينينينينينينينينُدوه َسينينينينينينينينَفاهيا  

  
5َوَلينينينينينينينْم َيينينينينينينينأ ِت َجينينينينينينينْوريا َوَلينينينينينينينْم َيْعُنينينينينينينينفِ  

 

   
 َأَلْسينينينينينينينُتْم َعَخينينينينينينيناُفوَن َأْدَنينينينينينينينى ال َعينينينينينينينَذابِ  

  
ِْ َوَمينينينينينينينينا  ِمينينينينينينينينُن الُلينينينينينينينينِه  َكينينينينينينينيناأَل ْخينينينينينينينينَو

   
 َوَأن  ُعْصينينينينينينينينينينَرُعوا َعْحينينينينينينينينينينَت َأْسينينينينينينينينينينَياِفه 

  
ِْ  َكَمْصينينينينينينينينينَرِع َكْعينينينينينينينينينم  َأِبينينينينينينينينينن اأَلْشينينينينينينينينينَر

   
 َغينينينينينينينينينينينينَداَة َرَاى اللَُينينينينينينينينينينينينُه ُطْغَياَنينينينينينينينينينينينينُه

  
6َوَأْعينينينينينينينينينينينَرَض َكال َجَمينينينينينينينينينينينِل اأَلْجنينينينينينينينينينينينفِ 

 

   
 َفينينينينينينينينينأََْنَزَل ِجْبرِيينينينينينينينينينُل ِفينينينينينينينينينن َقْتِلينينينينينينينينينهِ 

  
 ِبينينينينينينينينينَوْةن  ِإَلينينينينينينينينينى َعْبينينينينينينينينينِدِه ُمل َطينينينينينينينينينفِ   

   
 رَُّسينينينينينينينينينوُل َرُسينينينينينينينينو   لينينينينينينينينينهُ َفينينينينينينينينَداَّ ال 

  
7ِبينينينينينينينينينينينينَأْبَيَ  ِذي َهبَّينينينينينينينينينينينينة  ُمْرَهينينينينينينينينينينينينفِ 

 

   
 َفَباَعينينينينينينينينْت ُعُيينينينينينينينينون  َلينينينينينينينينُه ُمْعينينينينينينينينِوَ ت    

  
  ِْ 8َمَتينينينينينينينى ُيْنَعينينينينينينينى َكْعينينينينينينينم  َلَهينينينينينينينا َعينينينينينينينذ ِر

 

   
 

 

 

                                                 
 396،صسبقت عرعته - 1

-* 
  333-6/331 ا ميد حتقيق حممد حمين الدين عبد النيب  سرية:ابن هشام 2

  697-6/694الروض األنف:السهيلن -    

  81-4/83البداية والنهاية:ابن كثري -    

 711هتذيم سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -    

 166-163 صد ت،،وت لبنان،دار الكتم العلمية،بري ديوان اإلمام علن:نعيم زرزور -    

 "إىل اإلمام علن املنسوبمن الشعر يعد " 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  :صدْ فالن عن ا ق،إذا أعرض عنينه وعركينه،ويف التزنيينل   :مل أعرض،عقول:مل أصدْ -3

ۈئ  ېئ       ېئ  ېئ  ىئ    ۈئەئ   ەئ  وئ  وئ          ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ائې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ   ۉۅ  ۉ

 171سورة األنعام،اآلية چی  ی               ی  ی   ىئ  ىئ  
  مكان الوقوْ  :موضع اإلقامة،واملوقف:املقامة -4
  مل يأت بالعنف:الضالل،ومل يعنف:الذين يتوعدونه و يتهددونه،والسََّفاه:امُلوِعُدوه -5

- 
 املائل إىل جهة:األجنف6
 احملدد لقاطع:ا هتزاز،وامُلْرَهف:أراد به سيفا،واهَلبَّة:بأبي  -7
 عسيل بالدموع:يذكر خرب موعه،وعذرْ:باكيات مع رفع الصوت،وُيْنَع:معو ت -8
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 َوُقل ينينينينينينينينينَن أَلْةَمينينينينينينينينينَد َذْرَنينينينينينينينينينا َقِلينينينينينينينينينيال 

  
 َفِإنَّينينينينينينينينا ِمينينينينينينينينَن النَّينينينينينينينينْوِح َلينينينينينينينينْم َنْشينينينينينينينينَتفِ  

   
 ااْضينينينينينينينينَعُنو:َفَخاُلُهينينينينينينينينْم ُثينينينينينينينينمَّ َقينينينينينينينينالَ 

  
1ُدُةينينينينينينينينينينوري َعَلينينينينينينينينينينى َرَغينينينينينينينينينينِمُ اآلُنينينينينينينينينينينفِ  

 

   
 َوَأْجَلينينينينينينينينى النَِّضينينينينينينينينرَي ِإَلينينينينينينينينى ُغْربينينينينينينينينة   

  
ِْ 2َوَكينينينينينينينينينينينينيناُنوا ِبينينينينينينينينينينينينينَدار  َذِوي ُزْخينينينينينينينينينينينينينُر

 

   
 ِإَلينينينينينينينينى َأذ ِرعينينينينينينينينات  ُرَداَفينينينينينينينينى َوُهينينينينينينينينمْ   

  
3َعَلينينينينينينينينينينى ُكينينينينينينينينينينل ََ  ِذي َدَبينينينينينينينينينينر  َأْعجََينينينينينينينينينينِف

 

   
5قائال اليهودي 4فأجابه مسَّاك

 "من املتقارب:" *

 َفْخينينينينينينينينر  َلُكينينينينينينينينْم ِإن  َعف َخينينينينينينينينُروا َفْهينينينينينينينينَو

  
ِْ  ِبَمق َتينينينينينينينينينِل َكْعينينينينينينينينينم  َأِبينينينينينينينينينن اأَلْشينينينينينينينينينر

   
 َغينينينينينينينينَداَة َغينينينينينينينينَدْوُعْم َعَلينينينينينينينينى َةْتِفينينينينينينينينهِ 

  
 َوَلينينينينينينينْم َيينينينينينينينأ ِت َغينينينينينينينْدريا َوَلينينينينينينينْم ُيْخِلينينينينينينينفِ 

   
َْ الينينينينينينيندَُُّهورِ    َفَعينينينينينينينُل الُلَيينينينينينينيناِلن َوَصينينينينينينينْر

  
6ُيينينينينينينينينِدل َن ِمينينينينينينينينَن ال َعينينينينينينينيناِدِل امُلْنِصينينينينينينينينفِ   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 :ويف التزنيل"داةرين"الذل واهلوان،ونصبه على أنه مفعول مطلق،أو على ا ال بتقدير:ارحتلوا،والدةور:اضعنوا - 1

ى رغينم  عل:"وقوله 9-8سورة الصافات،اآليتان چڇڍ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ 

أرغم اهلل أنف فالن،أي أذله،وأصل معناه ألصينقه بالَرغينام وهينو    :عع أنف،عقول:اآلنف يريد على املذلة وا ستهانة هبم،و"اآلنف

 .التراب
 الزينة وةسن التنعم:البعد،والزخرْ:من ا غتراب،والَغْرَبة:ُغْرَبة -2
على كينل ذي  :"وهو من معناه،وقوله"رداف ا"م رديف بع ،ويروىعع رديف ومعناه مرعدفني؛بعضه:موضع بالشام،وُرَداىف:أذرعات -3

 اهلزيل الضعيف:جرح يكون يف البعري،وأعجف:يريد اجلمل،والدََّبر"دبر
  "اجيربي"مساك اليهودي - 4

فأبلغه،فدلينه علينى   أبلغينين أبينا القاسينم    :أسره يوم خيرب فلما فتحوا النطاة،فقدمه ليضرب عنقينه،فقال ذكر الواقدي أن عمر 

 .زوجته نقيلة فوهبها له،استدركه ابن فتحون راهتم مث أسلم وخرج من خيرب فلم يعد إليها بعد أن استوهم من النيب عو

 ،وليس له ذكر يف كتم التراجم والسري والطبقات األخرى8/716اإلصابة:،ابن ةجر7/7447املوسوعة:عنظر عرعته يف 

-*
  334-6/336 ا ميد عبد حتقيق حممد حمين الدين النيب  سرية:ابن هشام 5

  693-6/697الروض األنف:السهيلن -   

 713-711هتذيم سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    
من األدالة؛ وهن أن عصيم من عدوك مثل ما أصاب ، واألصل فيه الدولة؛وهن التينداول يف األمينور فيينث عكينون هلينذا      :ُيِدل ن -6

 ڳ ڳڳڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ چ :يوما ولذاك يوما  خر،ويف التزنيينل 

سينينينينينينينينينينينينينينينينينينينورة  چۓ  ے ھے ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 وإمنا وصفه بذل  وهو   يعتقد هتكما، النيّبَ :،وأراد بالعادل املنصف 1ا شر،اآلية
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 ِفَهينينينينينينينينينينينيناِبَقْتينينينينينينينينينينينينِل النَِّضينينينينينينينينينينينينرِي َوَأْةالَ 

  
1َوَعق ينينينينينينينينِر النَِّخيينينينينينينينينِل َوَلينينينينينينينينْم ُعق َطينينينينينينينينفِ  

 

   
 َفينينينينينينينينينِإن  َ  َأُمينينينينينينينينينْت َنينينينينينينينينينأ ِعُكْم بال َقَنينينينينينينينينينا 

  
2َوُكينينينينينينينينينلُِ ُةَسينينينينينينينينيناِم َمعيينينينينينينينينينا ُمْرَهينينينينينينينينينفِ  

 

   
 ِبَكينينينينينينينينينينفََََََََََََََََََََََََََََََّ  َكِمينينينينينينينينينينن  ِبينينينينينينينينينينِه َيْحَتِمينينينينينينينينينينن

  
3َمَتينينينينينينينى َيل ينينينينينينينَق ِقْرنيينينينينينينينا َلينينينينينينينُه َيْتَلينينينينينينينفِ   

 

   
 َمينينينينينينينينينَع ال َقينينينينينينينينينْوِم َصينينينينينينينينينْخر  َوَأْشينينينينينينينينينَياُعُه

  
4َذا َغينينينينينينينيناَوَر الَقينينينينينينينينْوُم َلينينينينينينينينْم يْضينينينينينينينينُعفِ  ِإ

 

   
 َكَلْيينينينينينينينينينث  ِبَتينينينينينينينينينْرج  َةَمينينينينينينينينينى ِغيَلينينينينينينينينينهُ   

  
  ِْ 5أَلِخينينينينينينينينن َغاَبينينينينينينينينة  َهاِصينينينينينينينينرٍ َأْجينينينينينينينينَو

 

   
 "من الوافر"  *6:وقال كعم بن مال  يذكر إجالء بين النضري وقتل كعم بن األشرْ:قال ابن إسحاق

 َلَقينينينينينينينْد َخِزَيينينينينينينينْت ِبَغينينينينينينينْدَرِعَها ال ُحُبينينينينينينينورُ   

  
ْ  َيينينينينينينينُدورُ َكينينينينينينينَذاَك الينينينينينينيندَّهْ  7ُر ُذو َصينينينينينينينْر

 

   
 َوَذِلينينينينينينينينَ  أَلنَُّهينينينينينينينينْم َكَفينينينينينينينينُروا ِبينينينينينينينينَرب    

  
 َعِزيز ،َأْمينينينينينينينينينينينينينينُرُه َأْمينينينينينينينينينينينينينينر  َكينينينينينينينينينينينينينينِبرُي

   
 َوَقينينينينينينْد ُأوُعينينينينينينوا َمعيينينينينينينا َفْهميينينينينينينا َوِعل ميينينينينينينا    

  
 َوَجينينينينينينينينيناَءُهُم ِمينينينينينينينينينَن الُلينينينينينينينينينِه النَّينينينينينينينينينِذيرُ  

   
 َمينينينينينينا َأَعْيينينينينينينَت ِبينينينينينينَأْمِر ِصينينينينينينْدق   :َفَقينينينينينيناُلوا

  
 8ُرَوَأْنينينينينينينينينينَت ِبُمْنَكينينينينينينينينينر  ِمنَّينينينينينينينينينا َجينينينينينينينينينِدي   

   
 َبَلينينينينينينينى َلَقينينينينينينينْد َأدَّْيينينينينينينينُت َةق ينينينينينينينا:َفَقينينينينينينيناَل

  
 ُيَصينينينينينينينيندُِّقِنن ِبينينينينينينينينِه ال َفِهينينينينينينينينُم ال َخينينينينينينينينِبريُ   

   
 َفَمينينينينينينينْن َيْتَبْعينينينينينينينُه ُيْهينينينينينينينَد ِلُكينينينينينينينل  ُرْشينينينينينينيند 

  
9َوَمينينينينينينينْن َيك ُفينينينينينينينْر ِبينينينينينينينِه ُيْجينينينينينينينَز ال َكُفينينينينينينينورُ 

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
أي مل عقطف :َطفوهو مصدر أجالهم، أي أخرجهم من بالدهم،ومل ُعق " إجالئها"أراد به ا ليف،ويروى  عع ِةل ف،و:أةالفها -1

 .أي مل عبلَ النخلة زمن القطاْ" مل َعق ِطف"مثرهتا،ويروى
  احملدَّد : السيف القاطع،وامُلْرَهف:ا سام  -2
  .يفسد،يريد أنه يقتل كل من يلقاه:الذي يقاوم الرجل يف القتال،ويتلف:شجاع،والِقرن:َكِمّن -3
د ةارهبم واشترك معهينم كينل يغينري علينى صيناةبه،وأراد أنينه شينجاع          يري" غاور القوم:"هو أبو سفيان بن ةرب،وقوله:صخر -4

  .جينب عند القتال
أعينة  :،وما بني مكة واملدينة،وما عيعا مينن مينواطن األسينود،والغيل   "بيشة"قرية عقابل:هو جبل با جاز،وقيل:قيل:َعْرج -5

  العظيم اجلوْ:الذي يكسر فريسته إذا أخذها،واألجوْ:األسد،و اهلاصر

* 
 331-6/334 ا ميد حتقيق حممد حمين الدين عبد النيب  سرية:بن هشاما -6

 691-6/693الروض األنف:السهيلن -    

  87-4/84البداية والنهاية:ابن كثري -    

  713هتذيم سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -    

 113-138 ،صديوان كعم بن مال  األنصاري:سامن مكن العاين -     
 .أيضا وقد ُخصَّ يف ا ستعمال اإلسالمن بعلماء اليهود يف ععه األةبار ل، ويقاالعامل و، وهعع ُةُبر:ورةب -7
  جدير أي ةقيق -8
  .يف هذه العبارة استعمال الظاهر يف موضع املضمر،وهو واضْ:جيز الكفور -9
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 َفَلمَّينينينينينينينينا ُأْشينينينينينينينينِرُبوا َغينينينينينينينينْدريا َوُكف ينينينينينينينينريا  

  
1َنُفينينينينينينينوُرَوَجينينينينينينيندَّ ِبِهينينينينينينينْم َعينينينينينينينِن ال َحينينينينينينينقِّ ال 

 

   
 َأَرى الُلينينينينينينينينُه النَِّبينينينينينينينيننَّ ِبينينينينينينينينَرأ ِي ِصينينينينينينينينْدق 

  
 َوَكينينينينينينينينيناَن الُلينينينينينينينينينُه َيْحُكينينينينينينينينينُم َ  َيُجينينينينينينينينينورُ 

   
 َفَايَّينينينينينينينينينينينينَدُه َوَسينينينينينينينينينينينينُلَطُه َعَلينينينينينينينينينينينينْيِهمْ  

  
 َوَكينينينينينينينينينينينيناَن َنِصينينينينينينينينينينينينرَيُه،ِنْعَم النَِّصينينينينينينينينينينينينريُ 

   
 َفُغينينينينينينينينوِدَر ِمينينينينينينينينْنُهُم َكْعينينينينينينينينم  َصينينينينينينينينِريعيا  

  
 َفينينينينينينينينَذُلْت َبْعينينينينينينينينَد َمْصينينينينينينينينَرِعِه النَِّضينينينينينينينينريُ   

   
 َلينينينينينينى ال َكُفينينينينينينْيِن َثينينينينينينمَّ َوَقينينينينينينْد َعَلْتينينينينينينهُ    َع

  
2ِبَأْيينينينينينينينينينينينينينِديَنا ُمَشينينينينينينينينينينينينينهََّرة  ُذُكينينينينينينينينينينينينينورُ 

 

   
 ِبينينينينينينينينينينينَاْمرُ ُمَحمَّينينينينينينينينينينيند  ِإذ  َداَّ َلينينينينينينينينينينينْيال  

  
 ِإَلينينينينينينينى َكْعينينينينينينينم  َأَخينينينينينينينا َكْعينينينينينينينم  َيُسينينينينينينينريُ    

   
 َفَمينينينينينينينينينا َكينينينينينينينينينِرَه فَأْنَزَلينينينينينينينينينُه ِبَمك ينينينينينينينينينر   

  
 َوَمْحُمينينينينينينينينينود  َأُخينينينينينينينينينو ِثَقينينينينينينينينينة  َجُسينينينينينينينينينورُ 

   
 ِبداِرُسينينينينينينينينوٍءَفِتل ينينينينينينينينَ  َبُنينينينينينينينينو النَِّضينينينينينينينينريُ 

  
3َأَبينينينينينينينيناَرُهْم ِبَمينينينينينينينينا اْجَتَرُمينينينينينينينينوا امُلينينينينينينينينِبريُ   

 

   
 َغينينينينينَداَة َأَعينينينينيناُهُم ِفينينينينينن الزَّةينينينينينِف َرْهينينينينينويأ    

  
4َرُسينينينينينينينوُل اللَُينينينينينينينِه َوْهينينينينينينينَو ِبِهينينينينينينينْم َبِصينينينينينينينريُ 

 

   
 َوَغسَّينينينينينينينينينينيناُن اُ َمينينينينينينينينينينيناُة ُمينينينينينينينينينينينَواِزُروهُ  

  
5َعَلينينينينينينى اأَلْعينينينينينينداُء َوْهينينينينينينَو َلُهينينينينينينْم َوِزيينينينينينينرُ   

 

   
 َدواالسِّينينينينينينينينينينلَم َوَيَحُكْم،َفَصينينينينينينينينينين:َفَقينينينينينينينينينيناَل

  
6َوَةينينينينينينينينينينيناَلَف َأْمينينينينينينينينينينينَرُهْم كَُينينينينينينينينينينينِذب  َوُزورُ 

 

   
 َفينينينينينينينينَذاُقوا ِغينينينينينينينينمَّ َأْمينينينينينينينينِرِهْم َوَبينينينينينينينينا    

  
7ِلُكينينينينينينينينينينل  َثاَلثينينينينينينينينينينة  ِمينينينينينينينينينينْنُهْم َبِعينينينينينينينينينينرُي

 

   
 َوُأْجُلينينينينينينينينينينينوا َعاِمينينينينينينينينينينينِديَن ِلَقْيُنَقينينينينينينينينينينيناع  

  
8َوُغينينينينينينينينينينينينوِدَر ِمينينينينينينينينينينينينْنُهُم َنْخينينينينينينينينينينينينل  َوُدورُ 

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
  أي مال هبم وجعلهم يعدلون عن ا ق"وةاد هبم"يروى :جدهبم -1
  أراد هبا السيوْ املشهورة اليت شهرها أصحاهبا:ذكورمشهَّرة  -2

سينينورة  چکک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ:اهلينينالك،ويف التزنيينينل :أهلكهم،والبينينوار:أبينينارهم -3

  .املهل :اكتسبوا،واملبري:اجترموا ،و38إبراهيم،اآلية
ى أنينه مفعينول مطلينق بتقيندير إعيينان      املشن يف سكون ومهل،وانتصابه إمينا علين  :أراد به اجليش الزاةف عليهم،وَرْهويا:الزةف -4

   چچچ چ چ ڃڃ ڃچ :مشى حنوكم رهوا،وإما علينى أنينه ةينال بتقيندير مينتمهال،ويف التزنيينل      :رهو،أو بتقدير

 .عليم خبري:،وبصري34سورة الدخان،اآلية
  هنا  عىن امللجأ املعني  ر، ووزيعع ةام:ا ماة -5
صاةم،ويريد أن الكينذب والينزور   :اهلالك،وةالف:دعاء عليهم،والويْ: ُكموَوْيَح بفتْ العني أوكسرها  عىن الصلْ،:لمالسَّ -6

 كانا مصاةبني هلم فلم يعرفوا الرشد يف أمرهم
  النكال:عاقبته،والوبال:ِغمَّ أمرهم -7
  ُعرك:قبيلة يهودية،وُغوِدر:قاصدين،وقينقاع:عامدين -8
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1فأجابه مسَّاك اليهودي
 "من الوافر":فقال *

 ق ينينينينينينينينُت َو َضينينينينينينينيناَفِنن َهينينينينينينينينما َكينينينينينينينينِبري    َأِر

  
2ِبَلْيينينينينينينينينينينل  َغْيينينينينينينينينينينُرُه َلْيينينينينينينينينينينل  َقصُُُُِينينينينينينينينينينريُ   

 

   
 َأَرى اأَلْخَبينينينينينينينينينيناَر ُعْنِكينينينينينينينينينينُرُه َجِميعيينينينينينينينينينينا  

  
 َوُكل ُهينينينينينينينينينينينُم َلينينينينينينينينينينينُه ِعل ينينينينينينينينينينينم  َخينينينينينينينينينينينِبريُ  

   
 َوَكينينينينينينينيناُنوا الدَّاِرِسينينينينينينينيننَي ِلُكينينينينينينينينل  ِعل ينينينينينينينينم   

  
 ِبينينينينينينينينينِه التَّينينينينينينينينينْوَراُة َعْنِطينينينينينينينينينُق والزَُّبينينينينينينينينينورُ   

   
 ْةَبينينينينينينينيناِر َكْعبيينينينينينينينينا َقَتل ينينينينينينينينُتْم َسينينينينينينينينيِّد األَ 

  
 َوِقينينينينينينينْدميا َكينينينينينينيناَن َيينينينينينينينأ َمُن َمينينينينينينينْن ُيِجينينينينينينينريُ    

   
 َعينينينينينينينينَدُلى َنْحينينينينينينينينَو َمْحُمينينينينينينينينود  َأِخيينينينينينينينينينهِ   

  
 َوَمْحُمينينينينينينينينينينينينوُد َسينينينينينينينينينينينينِريَرُعُه ال ُفُجينينينينينينينينينينينينورُ  

   
 َفَغينينينينينينينينيناَدَرُه َكينينينينينينينينينَأُن َدميينينينينينينينينينا َنِجيعيينينينينينينينينينا  

  
3َيُسينينينينينينينينينيُل َعَلينينينينينينينينينى َمَداِرِعينينينينينينينينينِه َعينينينينينينينينينِبريُ   

 

   
 َفَقينينينينينينينينْد َوَأِبينينينينينينينينيُكم َوَأِبينينينينينينينينن ِعيعيينينينينينينينينا   

  
 ِإذ  ُأِصينينينينينينينينيَم ِبينينينينينينينينِه النَِّضينينينينينينينينريُ   ُأِصينينينينينينينينيَبْت

   
 َفينينينينينينِإن  َنْسينينينينينينَلْم َلُكينينينينينينْم َنْتينينينينينينُرْك ِرَجينينينينينينا     

  
4ِبَكْعينينينينينينينينينم  َةينينينينينينينينينْوَلُهْم َطْيينينينينينينينينينر  َعينينينينينينينينينُدورُ   

 

   
 َكينينينينينينينينينَانَُّهْم َعَتينينينينينينينينيناِئُر َيينينينينينينينينينْوَم ِعيينينينينينينينينيند   

  
ُْ َوْهينينينينينينينَن َلينينينينينينينينْيَس َلَهينينينينينينينا َنِكينينينينينينينينريُ    5ُعينينينينينينينَذبَّ

 

   
 ِبِبينينينينينينينيني   َ  ُعِليينينينينينينينينُق َلُهينينينينينينينيننَّ َعظ ميينينينينينينينينا  

  
6ك َثُرَهينينينينينينينينينا ُذُكينينينينينينينينينوُرَصينينينينينينينينينَواِفن ال َحينينينينينينينينيندِّ َأ

 

   
 َكَمينينينينينينا َ َقْيينينينينينينُتْم ِمينينينينينينْن َبينينينينينينا ِا َصينينينينينينْخر    

  
7ِبُأْةينينينينينينيند  َةْيينينينينينينينُث َلينينينينينينينْيَس َلُكينينينينينينينْم َنِصينينينينينينينريُ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

* 
1
 338-6/331 دا مي حتقيق حممد حمين الدين عبد النيب  سرية:ابن هشام - 

  698-6/691الروض األنف:السهيلن -     

  716هتذيم سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -     
  نزل يب وزارين:سهرت وامتنعت عن النوم،وضافين:أرقت -2
الذال فإنه ب"ةِمذ َرَع"غة  ا كان من صوْ،ويروىأهل الل وخصهعع ِمْدَرَعة وهو الثوب،:الدم الطري،ومدارعه: النجيع - 3

 الزعفران :قوائمه،فاستعارها ههنا لذل ،والعبري:أراد يديه ورجليه،ومذارع البعري
  ألن الطري حتوم ةول القتلى  ، وذلكناية عن قتلهم":ةوهلم طري عدور" -4
 عع عترية،وهن الذبيحة:عتائر -5
    عبقن:  عليق -6
  هو أبو سفيان بن ةرب:صخر -7
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 "من الطويل"*2 :أخو بين ُسَلْيم ميتدح رجال بين النضري 1وقال عباا بن مرداا

 َوَلينينينينينْو َأُن َأْهينينينينينَل الينينينينيندَّار َلينينينينينْم َيَتَصينينينينيندَُّعوا   

  
3دَّار َمل هيينينينينينينينى َوَمل َعبيينينينينينينيناَرَأْيينينينينينينَت ِخينينينينينينيناَلَل الينينينينينين  

 

   
 َفِإنَّينينينينينَ  َعْمينينينينينِري َهينينينينينل  ُأِريينينينينينَ  هَََعاِئَنينينينينينا    

  
4َسينينينينينينَلك َن َعَلينينينينينينى ُرك ينينينينينينِن الشَّينينينينينينَطاِة َفَتْيَأَبينينينينينينا    

 

   
 َعَلينينينينينينْيِهنَّ ِعينينينينينينني  ِمينينينينينينْن ِهَبينينينينينيناُء َعَباَلينينينينينينة    

  
5َأَواِنينينينينينينينينُس ُيِصينينينينينينينينْبَن اَ ِلينينينينينينينينيَم ال ُمَجرََّبينينينينينينينينا 

 

   
 اَءة ِإَذا َجينينينينيناء َبينينينينيناِغن ال َخْيينينينينينِر ُقل ينينينينينَن ُفَجينينينينين

  
 َمْرَةبيينينينينينينينينينا:َلينينينينينينينينينُه ِبُوُجينينينينينينينينينوه  َكالينينينينينينينينيندََّناِنريِ 

   
 َوَأْهينينينينينينال  َفينينينينينيناَل َمْمُنينينينينينينوَع َخْيينينينينينينر  َطَلْبَتينينينينينينهُ 

  
6َوَ  َأْنينينينينينينينينَت َعْخَشينينينينينينينينى ِعْنينينينينينينينينَدَنا َأن  ُعَبنََّبينينينينينينينينا

 

   
 َفينينينيناَل حت َسينينينينَبنِّن ُكْنينينينينَت َمينينينينْوىل اْبينينينينِن ِمْشينينينينكَِِم

  
7َسينينينينينيناَلم  َوَ  َمينينينينينينْوَلى ُةَيينينينينينيننِّ ْبينينينينينينِن َأْخَطَبينينينينينينا   

 

   
 

 

                                                 
 :العباا بن مرداا  - 1

بن أيب عامر بن ةارثة بن عبد قيس بن رفاعة بن ا ارث بن حيىي بن ا ارث بن هبثة بن سينليم أبينو   العباا بن مرداا 

األقرع بن ةابس وعيينة وهو القائل ملا أعطى النيب ، الفتْ وُةنينا اهليثم السلمن وشهد العباا بن مرداا مع النيب 

 :بن ةصن من غنائم ُةنني أكثر مما أعطاه

 عينينينينينينينينينل هنينينينينينينينينينيب وهنينينينينينينينينينم العبيينينينينينينينينيند   أجت

 

 بينينينينينينينينينينينينينينني عيينينينينينينينينينينينينينينينة واألقينينينينينينينينينينينينينينرع

   

 والُعَبْيد بالتصغري اسم فرسه، 

 .باملشلل،وهو متوجه إىل فتْ مكة،ومعه سبعمائة من قومه،فشهد هبم الفتْ لقن النيب :وقال ابن سعد

،وأمينه  .شينهورة أمينه  أن سبم إسالمه رصيا ر ها يف صنمه ضمار،وزعم أبو عبييندة أن اجنسيناء الشيناعرة امل    :وذكر ابن إسحاق 

اجنساء الشاعرة بنت عمرو بن الشريد، وكينان العبيناا فارسينا شيناعرا شينديد العارضينة والبيينان، سينيدا يف قومينه مينن كينال            

،فلما أعطى املبلفة قلوهبم،فضينل عليينه عيينينة بينن ةصينن      وفد إىل النيب ،طرفيه،وهو خمضرم أدرك اجلاهلية واإلسالم 

 .هين 18عويف سنة  اله يف ذل ، فأمر بال   وقيل علٍيا فأعطاه ةىت رضن،واألقرع بن ةابس،فقام وأنشده شعرا ق

عينينراجم شينينعراء  ، 7/833الشينينعر والشينينعراء :قتيبينينة ن،أبينين769-8/761أسينيند الغابينينة  :ابينينن األثينينري :عنظينينر عرعتينينه يف 

 563-559ا سينتيعاب : ،ابينن عبيند الينرب   8/688اإلصينابة :،ابينن ةجينر   7/84:معجم الشينعراء :، املرزباين7/188املوسوعة

 431-4/435الطبقات الكربى:ابن سعد ،8/461األعالم:زركلنال

*
 311-6/339 ا ميد حتقيق حممد حمين الدين عبد النيب  سرية:ابن هشام -2

  6/698الروض األنف:السهيلن -   

 716 هتذيم سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -   

   69-68ص،ديوان العباا بن مرداا :حيىي اجلبوري -   
 بني أجزائها ويف وسطها:مل يتفرقوا،وخالل الدار:مل يتصدعوا - 3
  .اسم موضع كذل :اسم موضع،وعيأب:عع هعينة،وهن املرأة ما دامت يف اهلودج،والشََّطاة:الظعائن -4
ي الينذ :ييندعني إىل الصينبوة وعينرك التعقينل،واجملرب    : اسينم موضع،ويصينبني  :عع عيناء،وهن الواسعة الَعْين،وَعَبالة:العِيُن -5

  جرَّب األمور وعرك الدهر
  ُعاَلم:ُعَبنَّم -6
  أصله بتشديد الالم فخففها للضرورة الشعرية:ا ليف والصاةم،وَساَلم:املوىل -7
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 "من الطويل:"* 2فقال ، أخو بين عمرو بن عوْ 1ابه َخوَّاُت ْبُن ُجَبْيرفأج

 ُعَبكُِينينينينن َعَلينينينينى َقْتَلينينينينى َيُهينينينينوَد َوَقينينينينْد َعينينينينَرى

  
3ِمينينينينينَن الشَّينينينينينْجوُ َلينينينينينْو َعْبِكينينينينينن َأَةينينينينينمَّ َوَأق َرَبينينينينينا 

 

   
 َفَهينينينينيناُل َعَلينينينينينى َقْتَلينينينينينى ِبينينينينينَبط ِن ُأَرْيِنينينينينينق    

  
4ْسينينينينِهَباَبَكْيينينينينَت َو َلينينينينْم ُعْعينينينينِول  ِمينينينينَن الشَّينينينينْجِو مُ   

 

   
 ِإَذا السَّينينينينل ُم َداَرْت ِفينينينينن َصينينينينِديق  َرَدْدَعَهينينينينا   

  
5َوِفينينينينن الينينينيندِّيِن َصينينينيندَّاديا َوِفينينينينن ال َحينينينينْرِب َثْعَلَبينينينينا 

 

   
 َعَمينينينينينْدَت ِإَلينينينينينى َقينينينينينْدر  ِلَقْوِمينينينينينَ  َعْبَتِغينينينينينن

  
 َلُهينينينينينينينْم َشينينينينينينيننَّها َكْيَمينينينينينينينا َعِعينينينينينينينزَّ َوَعْغِلَبينينينينينينينا    

   
 َفِإنَّينينينينينينينَ  َلمَّينينينينينينينا َأن  َكِلف ينينينينينينينَت َعَمينينينينينينينَدةيا 

  
 ِلَمينينينينينينينْن َكينينينينينينيناَن َعْيبيينينينينينينينا َمْدُةينينينينينينينُه َوَعَكينينينينينينينُذَبا

   
 َرَةل ينينينينينَت ِبينينينينينَأْمر  ُكْنينينينينينَت َأْهينينينينينال  ِلِمث ِلينينينينينهِ   

  
 َوَلينينينينينْم ُعل ينينينينينِف ِفينينينينينيِهْم َقينينينينيناِئال  َلينينينينينَ  َمْرَةَبينينينينينا   

   
 َفَهينينينينيناُل ِإَلينينينينينى َقينينينينينْوم  ُمُلينينينينينوك  َمينينينينينَدْةَتُهمْ 

  
6َعبنَّينينينينينينينْوا ِمينينينينينينينَن ال ِعينينينينينينينزِّ امُلَبُثينينينينينينينِل َمْنِصينينينينينينينَبا

 

   
 ُدوا ُمُلوك ينينينينا َوُكرُِّمينينينينوا ِإَلينينينينى َمْعَشينينينينر  سينينينينا  

  
ِْ ُمْجينينينينِدبا    7َوَلينينينينْم ُيل ينينينينَف ِفينينينينيِهْم َطاِلينينينينُم الُعينينينينْر

 

   
 َرى ِمينينينينْن َيُهينينينينوَد ِبِمْدَةينينينينة   أُوَلِئينينينينَ  َأْةينينينين 

  
8َعينينينينينَراُهْم َوِفينينينينينيِهْم ِعينينينينينينزَُّة ال َمْجينينينينينِد ُعْرَعَبينينينينينينا   

 

   
 

 

 

 

                                                 
 :ات بن جبريوََّخ - 1

بن النعمان بن أمية بن امر  القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوْ بن مال  بن األوا األنصاري ،أبينو عبيند    ات بن جبريوََّخ

وأبو صاحل ذكره موسى بن عقبينة وابينن إسينحاق وغريمينا يف البيندريني،وقالوا إنينه أصينابه يف سيناقه ةجينر فينرد مينن            اهلل 

 .واملشاهد بعدها"ُأُةدا"الصفراء،وضرب له بسهمه وأجره ذكره الواقدي وغريه،وقالوا شهد 

: الواقيندي وقينال   .ن إسينالمه وكان خوات بن جبري صاةم ذات النحيني يف اجلاهلية، مث أسلم فحسين : قالوا: قال ابن سعد

 .ات بن صاحل، عن أبيهاملل  بن أيب سليمان، عن خوَّ أخربين عبد

 .ات باملدينة سنة أربعني، وهو ابن أربع وسبعني سنةمات خوَّ:و قال الذهيب . مات سنة اثنتني وأربعني:وقال املرزباين

 ا سينتيعاب :،ابينن عبيند الينرب   841-4/846اإلصينابة :، ابن ةجر793-4/739أسد الغابة:ابن األثري:عنظر عرعته يف

 8/868الطبقات الكربى:،ابن سعد 474-478

* 
 339-6/338 ا ميد حتقيق حممد حمين الدين عبد النيب  سرية:ابن هشام -2

  699-6/698الروض األنف:السهيلن -    

  714-716هتذيم سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -    
  ا زن واألسى:الّشْجو -3
  املتغري الوجه  اهاهن:أي مل عرفع صوع  بالبكاء،واملسهم:اسم موضع،ومل ُعْعِول:ُأَرْيِنق -4
أي أنينه كينثري الرَّوغينان    "ويف ا رب ثعلبا:"صيغة مبالغة من الصد،و هو الذي مينع الناا عن الدين وا ق،وقوله:الصَّداد -5

  .  ثبات له
 شرْ وا سماملزنلة من ال:القدمي،واملنصم:املبُثل - 6
  "إىل معشر ساروا"ويف أخرى"إىل معشر صاروا ملوكا"من أجدب،إذا صار ذا جدب وقحط،وقلة خري،ويف نسخة:جمدبا -7
 من رعَّم األمر ه، وأصلاألوىل زائدة ء، والتاثابت:ُعْرَعم -8
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1فأجابه عباا بن مرداا الَسلمن
 "من الطويل:"،فقال *

َْ ال َكينينينينينيناهِ    َنْيِن َوِفينينينينينينيُكُمَهَجينينينينينينْوَت َصينينينينينينِري

  
2َلُهينينينينينْم ِنَعينينينينينم  َكاَنينينينينينْت ِمينينينينينَن الينينينينيندَّْهِر ُعْرَعَبينينينينينا   

 

   
 ُأوَلِئينينينينينينَ  َأْةينينينينينينَرى َلينينينينينينْو َبَكْيينينينينينينَت َعَلينينينينينينْيِهمُ 

  
 َوَقْوُمينينينينينينَ  َلينينينينينينْو َأدَّْوا ِمينينينينينينَن ال َحينينينينينينقِّ َمْوَجَبينينينينينينا  

   
 ِمينينينينينَن الَشينينينينينك ِر ِإُن الَشينينينينينك َر َخْيينينينينينُر َمَغبَّينينينينينة    

  
3ْصينينينينينينينوَباَوأََْوَفينينينينينينينُق ِفْعينينينينينينينال  ِلُلينينينينينينينِذي َكينينينينينينيناَن َأ

 

   
 َفُكْنينينينينينينُت َكَمينينينينينينْن َأْمَسينينينينينينى ُيَقط ينينينينينينُع َرأ َسينينينينينينُه

  
ََ ِعينينينينينينينينزَّا َكينينينينينينينيناَن ِفيينينينينينينينينِه ُمَرُكَبينينينينينينينينا  ِلَيْبُلينينينينينينينين

   
 َفَبينينينينين ِّ َبِنينينينينينن َهينينينينيناُروَن َواذ ُكينينينينينْر ِفَعينينينينيناَلُهمْ    

  
4َوَقينينينينينينينينْتَلُهُم ِلل ُجينينينينينينينينوِع ِإذ  ُكْنينينينينينينينينَت ُمْجينينينينينينينينِدَبا 

 

   
 َأَخينينينينينينوَّاُت َأذ ِرالينينينينينيندَّْمَع ِبالينينينينينيندَّْمِع َواْبِكِهينينينينينينمْ  

  
5ْعينينينينينِرْض َعينينينينينِن ال َمك ينينينينينُروِه ِمينينينينينْنُهْم َوَنك َبينينينينينا    َوَأ

 

   
 َفِغنَّينينينينينينَ  َلينينينينينينْو َ َقْيينينينينينينَتُهْم ِفينينينينينينن ِدَيينينينينينيناِرِهْم

  
 أُلل ِفيينينينينينينينَت َعمَّينينينينينينينا َقينينينينينينينْد َعُقينينينينينينينوُل ُمْنَكَبينينينينينينينا  

   
 ِسينينينينراع  إَلينينينينى ال َعل َيينينينينا ِكينينينينَرام  َلينينينينَدى ال ينينينينَوَغى  

  
 ُيَقينينينينينيناُل ِلَبينينينينينيناِغن ال َخْيينينينينينينِر َأْهينينينينينينال  َوَمْرَةَبينينينينينينا 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 313-6/311 ا ميد حتقيق حممد حمين الدين عبد النيب  سرية:ابن هشام -* 1

  6/699وض األنفالر:السهيلن - 

 714هتذيم سرية ابن هشام:عبد السالم حممد هارون -  

 43-41ص،ديوان العباا بن مرداا:حيىي اجلبوري - 
  قبيالن من يهود املدينة وما يزعمان أهنما من ولد هارون :اجالص النسم،والكاهنني:الصريْ -2
 يما يستقبل بعد،ويريد أن عواقبه خري العواقمأي إنه خري ف"ِإن الشكر خري مغبة:"عاقبة،وقوله:َمَغبَّة - 3
 يريد أهنم كانوا كرماء:والقحط الذي أصابه اجلدب:ما الكاهنان املذكوران سابقا،واجملدب:بين هارون - 4
 فعل أمر مبكد بالنون اجفيفة فانقلبت ألفا:ا، ونك باسكبه واسترخصه على هب ء:أذر الدمع - 5

 :كما قال األعشى     

 اَك َوال َمْيَتينينينينينينيناِت َ  َعق َرَبنََّهينينينينينينينا َوِإيَّينينينينينينين

  

 َوَنك ينينينينْم َعينينينينْن ِذك ينينينينِر ال َعَواِقينينينينِم َجاِنَبينينينينا   
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2فيما قاله ابن هشام،فقال 1عبد اهلل بن رواةة ابه كعم بن مال ،أوفأج
 "من الطويل:"*

 َلَعْمينينينِري َلَقينينينْد َةُكينينينْت َرَةينينينى ال َحينينينْرِب َبْعينينينَدَما    

  
 َأَطينينينينينينيناَرْت ُلَبٍيينينينينينينينا َقْبينينينينينينينُل َشينينينينينينينْرق ا َوَمْغِرَبينينينينينينينا 

   
 َبِقيَّينينينينينينينينينينينَة  ِل ال َكينينينينينينينينينينيناِهَنْيِن َوِعزَّهينينينينينينينينينينينا

  
3غ َلَبينينينينينيناَفَعينينينينينيناَد َذِلينينينينينينيال  َبْعينينينينينينَد َمينينينينينينا َكينينينينينيناَن أََ  

 

   
 َفَطينينينينينيناَح َسينينينينينيناَلم  َواْبينينينينينينُن َسينينينينينينْعَية ُعْنينينينينينينَوة  

  
4َوِقيينينينينينينَد َذِلينينينينينينيال  ِلل َمَناَيينينينينينينا اْبينينينينينينُن َأْخَطَبينينينينينينا     

 

   
 َوَأْجَلينينينينينَم َيْبِغينينينينينن ال ِعينينينينينزَّ َوالينينينينينُذُل َيْبَتِغينينينينينن   

  
َْ َيَدْيينينينينينِه َمينينينينينا َجَنينينينينينى ِةينينينينيننَي َأْجَلَبينينينينينا    5ِخينينينينيناَل

 

   
 َكَتينينينينيناِرِك َسينينينينينْهلُ  ال ينينينينينَأْرِض َوال َحينينينينينْزُن َهَمينينينينينهُ 

  
6َوَقينينينينْد َكينينينيناَن َذا ِفينينينينن النَّينينينيناِا َأك ينينينينَدى َوَأْصينينينينَعَبا    

 

   
 َوَشينينينينينينأ ا  َوَعينينينينينينزَّال  َوَقينينينينينينْد َصينينينينينينِلَيا ِبَهينينينينينينا    

  
 َوُغيِّينينينينينينينينينَم َعينينينينينينينينينْن َذاَك ِفينينينينينينينينينيَمْن َعَغيََّبينينينينينينينينينا 

   
ْ  ِكاَلُهَمينينينينا   ُْ ْبينينينينُن َسينينينينل َمى َواْبينينينينُن َعينينينينْو  َوَعينينينينْو

  
7َوَكْعينينينينينينم  َرِئينينينينينيني ُس ال َقينينينينينينْوِم َةينينينينينيناَن َوُخيَِّبينينينينينينا   

 

   
 ق ا للنَّضينينينينينينينينرِي َوِمث ُلَهينينينينينينينيناَفُبْعينينينينينينينينديا وُسينينينينينينينينْح

  
ْ  َأْو ِإِن الُلينينينينينينينينُه َأْعَقبينينينينينينينينا 8ِإن  ُأْعَقينينينينينينينينَم َفينينينينينينينينْت

 

   
 

                                                 
 681،صسبقت عرعته - 1

* 
 316-6/313 ا ميد حتقيق حممد حمين الدين عبد النيب  سرية:ابن هشام -2

  6/433الروض األنف:السهيلن -    

    714ابن هشام هتذيم سرية:عبد السالم حممد هارون -    

 171-173ديوان كعم بن مال  األنصاري :سامن مكن العاين -    
  الشديد:األغلم -3
 من قاد:القهر والذلة،وقيد:هل  وذهم،وَعْنَوة:طاح - 4
   عىن عع كذل ،والفرق بينهما باجليم  بد معه من اجللبة والصوت"أةلم"يروى عع وصاح،و:أجلم -5
 :خاب يف سعيه ومل يظفر برغبته،ويف التزنيل:ما عال وغلظ وارعفع،وأكدى:واطمأن،واَ َزنما انبسط :سهل األرض -6

  64-66سورة النجم،اآليتان چىى ې  ۉۉېېې چ 

  لإلطالق وليست للتثنية ف، واأللسعيه أي خيم اهلل:ا، وُخيَِّبهل :ةان -7
  يريد إن جاء اهلل ععاىل بالفتْ:إن اهلل أعقبا -8



 
زوة بدر غأشعار 

 اآلخرة
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:بني يدي غزوة بدر املوعد أو بدر اآلخرة
1
 

 .يف العام الرابع اهلجري 2بدر املوعد وهي غري بدر القتال،وكانت هلالل ذي القعدة غزا رسول اهلل 

ومسيت ببدر املوعد ألن أبا سفيان أعلن للمسلمني بعد انتهاء غزوة ُأُحد أنَّ املوعد بينه وبينهم سيكون 

بأصحابه حىت نزل   ني أهلَّ شعبان من السنة الرابعة للهجرة،خرج النيبيف بدر يف العام التايل،وح

وأتباعه،وكان   فقد كره أن خيرج يف املوعد إىل مالقاة الرسول سفيان بدرا ينتظر أبا سفيان،أما أبو

 .يف الوقت ذاته يوهم القادمني من املدينة إىل مكة بأنه يستعد أشد االستعداد للقاء املسلمني

وبصحبته ألف ومخسمائة رجل من أصحابه،كما خرج أبو سفيان   ن املوعد خرج الرسولوملا حا

 -وهي عدة أيام السوق –برجال قريش،وكان عددهم ألفي رجل،وقد أمضى الطرفان مدة مثانية أيام 

معسكرين يف بدر دون أن يشتبكا يف قتال حىت انتهوا إىل َمَجنٍَّة،وهي مّر الظهران،قال هلم أبو 

نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللنب،وإنَّ عامكم  3 ارجعوا فإنه ال يصلحنا إال اااَّ عام خصب غيداق:"سفيان

 "هذا عام جدب فإين راجع فارجعوا

قويت شوكة املسلمني، و تعاظم شأهنم و ظهروا مبظهر القوي فخافتهم  نو كان من نتائج هذه الغزوة أ

راجها إىل مكة،و كانت وصمة العار اليت حلقتها أعظم من و أما قريش فقد عادت أد ،القبائل و حالفتهم

و صاروا يسخرون      4د حىت ُسّمي جيشهم عند العرب جيش السُِّويقُحالسمعة اليت حظيت هبا يف ُأ

ورحبوا رحبا  إمنا خرجتم تشربون السويق،أما املسلمون فقد باعوا واشتروا وتاجروا:منهم و يقولون

ڀ    ڀٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀچ  :فيهم قوله ،و أنزل اهلل تعاىل5عظيما

 .6چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  

                                                 
 :ينظر هذه الغزوة بتفصيل يف -1

 440-1/489املغازي:الواقدي -   

 222-4/221حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  النيب سرية:ابن هشام -   

 911-9/910األنف يف تفسري السرية النبوية البن هشام الروض:السهيلي -  

 47-2/49عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري:ابن سيد الناس -  

 49-9/47البداية والنهاية:ابن كثري -  

 49-4/44تاريخ الطربي:ابن جرير الطربي -  

 184-189 هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  

 90-74ص ،وسراياه غزوات الرسول :ابن سعد -  
ويف تاريخ الغزوة خالف بني علماء السري و املغازي فمنهم من يرى بأهنا يف شهر شعبان، و منهم من يررى بأهنرا وقعرت     - 2

 .يف شهر ذي احلجة
3

 خصب و غزير:عام غيداق - 

4
 جيمع على أسوقة الشعري  طعام يتخذ من دقيق احلنطة أو - 

 224-222،،صم2000، 1ط ،ا، سوريق، دمشالرشيد ر، داات يف السرية النبوية الشريفةنظر:ملك احلافظ - 5
 149 ة، اآليسورة آل عمران- 6
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 : ما قيل من شعر يف غزوة بدر اآلخرة

2،وقد رأى ناقة الرسول هتوي به1ما قاله معبد بن أيب معبد اخلزاعي
 "من مشطور الرجز:"* 

 َقررررردر نَفرررررَرتر مترررررنر ُرف َقَترررررير ُمَحمَّررررردت

  
3ل َعنرَجرررررردتَوَعجرررررررَوٍة متررررررنر َيث ررررررِرب  َكا

 

   
 َتهرررررِوي َعَلررررى دتيررررِن َأِبيَهررررا األ ترَلرررردت    

  
4َقرررردر َجعَلررررتر َمرررراء  ُقَديرررررٍد َمورعترررردتي   

 

   
 َوَمررررررررراء  َ رررررررررجرَناَن َلَهرررررررررا ُ رررررررررَحى ال َغررررررررردت   

   
  "من الطويل":أنشدنيها أبو زيد األنصاري لكعب بن مالك:قال ابن هشام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 : معبد بن أيب معبد اخلزاعي - 1

وأخرج من طريق يعقوب بن حممد الزهري عن عبد الرمحن بن عقبة عرن  .ذكره ابن منده :معبد بن أيب معبد اخلزاعي

معبردا،وكان صرغريا    مهراجرين مررا ميمرة أم معبرد،فبعن الرنيب       وأبرو بكرر   رج الرنيب  أبيه عن جابر قال ملا خ

 هات فمسر  ظهرهرا،  :يا غالم هات قربة،فأرسلت أم معبد أن ال لنب فيها، فقال النيب :ادع هذه الشاة مث قال":فقال

 ."وعامرا ومعبدا مث رد الشاة فاجترت مث حلب فشرب وسقى أبا بكر

  ،م1،1441،طالرياض،دار الراية ،أمحد اجلوابرة:حتقيق ،املثاين اآلحاد و :الشيباينأبو بكر : ينظر

 4987،7/924رقمبرواية الزهري عن جابر، ب 

 323االستيعاب:،ابن عبد الرب 6/962اإلصابة:،ابن حجر5/902أسد الغابة: ابن األثري:تنظر ترمجته يف

-*
 4/222احلميد  حممد حميي الدين عبدحتقيق   النيب سرية:ابن هشام 2

 1/484املغازي : الواقدي -  

 4/912الروض األنف:السهيلي -   

 4/49تاريخ الطربي:الطربي -   

  718 هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
بيرب األسرود يف   هو الزبيب األسود،واملراد تشبيه العجروة بالز :حب الزبيب،ويقال: رب من التمر،و العنجد:العجوة -3

 اللون
 اسم مو ع:القدمي،وق ٌَُديرد:واألتلد عادته ودأبه وديدنه،:تسرع،ودين أبيها:هتوي -4
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 ن الطويلم" * 2:يف ذلك1وقال عبد اهلل بن رواحة 

 من الطويل:"أنشدنيها أبو زيد األنصاري لكعب بن مالك:قال ابن هشام

 َوَعررردرَنا َأَبرررا ُسرررف َياَن َبررردررجا َفَلرررمر َنِجررردر   

  
 لتمتيَعررررادتهت صترررردرق ا َوَمررررا َكرررراَن َوافتَيررررا    

   
 َفُأق ِسررررررُم َلررررررور َواَفيرَتَنررررررا َفَلقتيَتَنررررررا   

  
 3اَلُأبررررررَت َذمتيمجرررررا َواف َتَقررررردرَت ال َمَوالتَيررررر 

   
 َتَرك َنررررا ِبررررهت َأورَصرررراَل ُعترَبررررَة َوابرَنررررهت   

  
4َوَعمررررررجا َأَبررررا َجهرررررل  َتَرك َنرررراُه َثاِويجررررا   

 

   
 َعَصررررريرُتمر َرُسررررروَل اللَّرررررهت ُأف  لتررررردتينُِِكمر

  
5َوَأمررررِرُكُم السَّرررريرِء الَّرررذتي َكرررراَن َغاِوَيررررا  

 

   
 َفررررررررِإْني َوِإن  َعنَّف ُتُمرررررررروِني َلَقائتررررررررل  

  
6وِل اللَّررررهت َأهرلترررري َوَمالَيررررا  فترررردجى لتَرُسرررر 

 

   
 َأَطعرَنرررراُه َلررررمر َنعردتل ررررُه فتيَنررررا ِبَغيرررررِرهت    

  
7شترررهابجا َلَنرررا فتررري ُظلَمرررةت اللَّيررررِل َهادتَيرررا   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 481ص،سبقت ترمجته - 1
 4/224احلميد  حممد حميي الدين عبدحتقيق   النيب سرية:ابن هشام -* 2

 440-1/484املغازي : الواقدي -    

 4/912الروض األنف:السهيلي -    

  9/49البداية والنهاية:بن كثريا -    

 718 هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    
  مجع موىل،وله معان كثرية،منها املعني والنصري،وهو من األ داد:فقدت،واملوايل:افتقدت -3
  املقيم:الثاوي -4

  ڳ ڳ  ڳچ:التزنيرل  كلمة تقال عنرد اسرتقباا الشيء،وهواسرم فعرل مضرارع مبعرر أتضرجر،ويف       :ُأفَّ -5

  ھھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ  ڻ  ڱںڻ ڱ ڱڱ

هو بفت  السني وسكون الياء،وأصرله  "وأمركم السَّْيء:"وقوله ،24سورة اإلسراء،اآلية چۓۓ ے ے

 : األصل يف مجيعها تشديد الياء،كما قال الشاعر:هني،ولني،وميت،وقيل:بتشديد الياء فخففه،كما قالوا

 َهيرُنررررررررررررررررررررروَن َليرُنرررررررررررررررررررررونَ 

  

 َذُووَكرررررررررررررررررررررَرم  أيرَسررررررررررررررررررررراٌر

   

 

- 
  ملتموين:عنفتموين 6
 يريد مل نعدل به،أي مل جنعله مع غريه سواء: نعدلهمل -7
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 "من الوافر"* 2:يف ذلك 1وقال حسان بن ثابت

 َدُعرررورا َفَلَجررراتت الشَّررراِم َقررردر َحررراَل ُدوَنَهرررا   

  
3األ َواِركت َمَخررررررراِضِجررررررراَلُد َكرررررررَأف َواهت ال    

 

   
 ِبَايرررررردتي ِرَجرررررال  َهررررراَجُروا َنحررررررَوَرْبِهمر   

  
 َوَأنرَصرررررراِرهت َحَقررررررا َوَأيررررررردتي ال َماَلئترررررركت     

   
 ِإَذا َسرررررَلَكتر لتل َغرررررورِر مترررررنر َبط رررررِن َعرررررالتج 

  
4َفُقرررررواَل َلَهرررررا َلررررريرَن الطَِّريرررررُق ُهَنالتررررركت   

 

   
 َثَماِنيجررررا  َأَقمرَنررررا َعَلررررى الرررررَّْس النَّررررُزوعِ  

  
5ِبرررررررررَأررَعَن َجرَّار َعرررررررررِريِ  امُلَبررررررررراِركت   

 

   
 ِبُكرررررَل ُكَميررررررٍت َجرررررورُزُه ِنصررررررُف َخل قترررررهت 

  
6َوُقررررررب  طتررررررَوال  ُمشررررررررَفاتت ال َحررررررَواِركت   

 

   
 َتررررَرى ال َعررررررَفَج ال َعررررامتيَّ ُتررررذ ِري ُأُصرررروَلهُ 

  
 7 َمَناستررررررُم َأخرَفررررررافت ال َمطتررررررْي الرََّواتترررررركت 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 301،صسبقت ترمجته - 1
2

 229-4/224احلميد  حممد حميي الدين عبدحتقيق   النيب سرية:ابن هشام - *

 441-1/440املغازي :الواقدي -    

 914-4/912الروض األنف:السهيلي -    

  44-9/49البداية والنهاية:ابن كثري -    

  714 هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    

 471-494ص ديوان حسان بن ثابت األنصاريشرا :عبد الرمحن الربقوقي -    
  مجع آركة،وهي اليت رعت اآلراك:النوق احلوامل،واألوارك:األودية،واحدها فلج،واملخاض:الفلجات -3
  اسم مكان فيه رمل كثري:ف  من األرض،وعاجلاملنخ:الَغور -4

 12سررررررورة ق،اآليررررررة  چۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ چ:البئررررررر،ويف التزنيررررررل :الرررررررَّّس - 5

هرو  :ومها مبعر واحد،ومعناه اليت يزنع ماؤها باأليدي،وذلك ألهنرا قريبرة القعرر،واألرعن   "الزنيع"يروى"الزنوع:"وقوله

ألنرف  :إمنا قيل للجيش أرعن على تشبيهه برعن اجلبل،ورعن اجلبرل :املضطرب،وأراد به جيشا،ومساه أرعن لكثرته،وقيل

أراد به أيضا وصفه بالكثرة،يريد أنه يأخرذ ملربكره   "عري  املبارك:"الذي له أتباع كثرية وفضول،وقوله:العظيم،وجرَّار

 ا كثريا مساحة عظيمة،وهذا البيت أول هذه الكلمة يف رواية الديوان،وترتيب القصيدة فيه خيالف ترتيبها هن
وهي لون بني السواد واحلمرة،وأراد بذلك البعران،ومل حنملره علرى اخليرل ألنره سريعطف       الذي لونه الُكمرَتة:الُكَميرت -6

 أراد جسمه :أراد بطنه،وَخل َقه:عليه اخليل بعد ذلك،وَجورزه
مجع منسم و هرو  :ا ،و املناسمأي تقلعها و تطرحه" تذري أصوله:"نبات،و العاّمي الذي مضى عليه عام،و قوله:العرفج- 7

مجع راتكة و هي املسرعة،و الرتك و الرتكران  ررب   :طرف خف البعري،و اخلف للبعري مبزنلة احلافر للدابة ،و الرواتك

 من السري فيه سرعة
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 َفرررررِإن  َنل رررررَق فتررررري َتط َوافتَنرررررا َوال تتَماسترررررَنا 

  
1ُفرررَراَت بررررَن َحيَّررراٍن َيُكرررنر َوهررررَن َهالتررركت      

 

   
 َوِإن  َنل رررَق َقررريرَن بررررَن اتمررررِرىِء ال َقررريرِن َبعررررَدهُ 

  
2ُيررررَزدر فترررري َسررررَوادت َلورِنررررهت َلررررورُن َحالترررركت 

 

   
 َفرررررَأبرلتب  َأَبرررررا ُسرررررف َياَن َعْنررررري ِرَسررررراَلة    

  
3َك مترررنر َشرررْر الرررْر َجررراِل الصَّرررَعالتكت َفِإنَّررر

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  الضعف،وأراد أنه ُيهرَلك  عفا وجبنا واليقدر على التعرض هلم:الوهن":يكن وهن هالك" -1
ُيرَزدر يف  :"و العجلي الذي كان جيري عري قريش،وكان فرات بن حيران دليلهم،وقولره  ه:قين بن امرئ القين - 2

َنِزدر فتري  ": للمجهول،ويف الديوان ورد عجز هذا البيت هبذه الرواية"ُيَزدر"هو يف بع  الروايات ببناء"سواد لونه

 السواد الشديد:،واحلالك"َسَوادت َوجرِههت َلورَن َحالتكت
فإنرك مرن   :"هذه رواية الديوان،وهي ظاهرة املعر،ويف نسخ السررية وشررحها أليب ذر  "الرجال فإنك من شر" -3

مجرع أغّر،وهرو األبري  ،وهرذا ظراهره املردا ،فرإن صرحت الروايرة فاملقصرود هبرا الترهكم             :والغررّ "غر الرجال

  .ندهمجع صعلوك،حفت منه الياء إلقامة الوزن،وهو الفقري الذي ال مال له،أو الذي ال عناء ع:والصعالك
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 "من الطويل" * 2:فقال ،1فأجابه أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب

 َأَحسَّرررراُن ِإنَّررررا َيررررا ابرررررَن آكتَلررررةت ال َفَغررررا

  
3َوَجررررررْدَك َنغرَترررررراُل ال ُخررررررُروَق َكررررررَذلتكت

 

   
 فترُي َبيرَنَنررراَخَرجرَنرررا َوَمرررا َتنرُجرررو ال َيَعرررا   

  
4َوَلرررررور َوأَ َلرررررتر متنَّرررررا ِبشترررررد  ُمرررررَدارركت    

 

   
 ِإَذا َمررررا انرَبَعث َنررررا متررررنر ُمَنررررا   َحِسرررربرَتُه

  
5ُمررررررَدمََّن َأهرررررررِل ال َمورستررررررِم ال ُمَتَعرررررراِركت

 

   
 

 

 

 

                                                 
  :أبو سفيان بن احلارث - 1

وأخروه مرن الر اعة،أر رعتهما حليمرة      أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم اهلامشي،ابن عم رسول اهلل 

 .السعدية

وكران نرن يشربه    . امسره كنيتره واملغررية أخروه    :امسه املغرية،وقيل:قال ابن املبارك وإبراهيم بن املنذر وغريمها 

قال رسرول اهلل  :وأخرج احلاكم أبو أمحد من طريق محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال ،رسول اهلل 

:"   رقم د اهلل ،يف املسرتدرك،ب بر احلراكم عرن مصرعب برن ع     رواه."أبو سفيان بن احلارث سيد فتيران أهرل اجلنرة

7117،4/289.  

 .مات شهيدا هذا مرسل رجاله ثقاتفريون أنه :قال. حلقه احلالق مبر ويف رأسه ثؤلول فقطعه فمات:قال 

 :ويهجوه،ويؤذي املسلمني وإىل ذلك أشار حسان بن ثابت يف قصيدته املشهورة وكان أبو سفيان نن يؤذي النيب  

 وعند اهلل يف ذاك اجلزاء هجوت حممدا فأجبت عنه

. ان نرن ثبرت مرع الرنيب     شرهد ُحَنيرنرا فكر   . وهرو متوجره إىل مكرة فأسرلم     وأسلم أبو سفيان يف الفت ،لقي الرنيب  

ويقرال سرنة عشررين ذكرره الردارقطت يف كتراب       .فصرلى عليره   إنه مات سنة مخن عشررة يف خالفرة عمرر   :ويقال

 .اإلخوة

،ابررن سررالم  943-6/949أسررد الغابررة :، ابررن األثررري 193-199االسررتيعاب:ابررن عبررد الرررب :تنظررر ترمجترره يف 

، 32-4/36الطبقرات الكرربى  :، ابرن سرعد  910-2/922اإلصرابة : ، ابرن حجرر  950-9/942طبقات فحول:اجلمحي

 905-9/909معجم الشعراء:املرزباين 
2

 428-4/429احلميد  حممد حميي الدين عبدحتقيق   النيب سرية:ابن هشام - *

 919-4/914الروض األنف:السهيلي -    

  9/44البداية والنهاية:ابن كثري -    

 714هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    
يريررد نقطررع : رررب مررن التمررر،أو هررو قشررر التمررر إذا يرربن،وأراد أهنررم أهررل  يررل و ر،ونغتررال  :الفغررا -3

  .مجع خرق،وهي الفالة الواسعة:وجنوب،واخلروق
اعتصررررمت،،ومنه قيررررل للملجررررأ واملررررالذ   :مجررررع يعفور،وهررررو ولررررد الظبيررررة،و وألررررت   :اليعررررافري -4

  ها بعضااملنابع اليت يتلو بعض:اجلري،واملدارك:موئل،والشد
آثرار الردواب واإلبرل و أرواثهرا وبعارها،وأهرل      :املو ع الذي يزنلون فيه فيتركون فيه الدمن،والْدَمن:نامُلَدَم -5

يعت به مجاعة احلاج،وكل مو ع كانت جتتمع فيه العرب فهو موسم،إذا كان هذا االجتماع عادة منرهم  :املوسم

  الذي يزدحم فيه الناس:وأشباهها،واملتعارك"ازذي اجمل"و" اجملنة" "عكاظ"يف ذلك املكان كسوق 
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 َأَقمررررَت َعررررَل الررررَّْس النَّررررُزوِع ُتِريررررُدَنا  

  
1ركتَوَتترُركَنررررا فترررري النَّخرررررِل عتنرررررَد ال َمرررردا

 

   
 َعَلرررى الرررزَّررِع َتمرشتررري َخيرُلَنرررا َوِرَكاُبَنرررا    

  
2َفَمرررررا َوطتَئرررررتر َأل َصرررررق َنُه بالررررردََّكادتكت   

 

   
 أَ َقمرَنرررررا َثاَلث رررررا َبررررريرَن َسرررررل ع  َوَفررررراِرع 

  
3ِبُجررررررردت ال ِجيرررررادت َوال َمطترررررْي الرََّواتررررركت 

 

   
 َحِسررربرُتمر ِجررراَلَد الَقرررورِم عتنررررَد قتَبررراِبِهمر   

  
4ذتُكمر ِبررررررال َعيرِن َأررَطرررررراَل آُنرررررركتَكَمأ َخرررررر

 

   
 َفررراَل تبرَعرررنت ال َخيررررَل ال ِجيررراَد َوُقرررل  َلَهرررا 

  
5َعَلرررى َنحررررِو َقرررورِل ال ُمعرصترررِم ال ُمَتَماستررركت    

 

   
 َسررررعتدرُتمر ِبَهررررا َوَغيرررررُرُكمر َكرررراَن َاهرَلَهررررا 

  
 َفرررررَواِرُس َمرررررنر َأبرَنررررراِء فتهررررررِربرِن َمالتررررركت 

   
 هتجررررررَرٍة ِإن  َذَكررَتَهررررراَفِإنَّرررررَك اَل فتررررري 

  
6َوال  ُحُرَمررررراتت الررررردَتِيِن َأنررررررَت ِبَناستررررركت   

 

   
بقيت منها أبيات تركناها لقب  اختالف قوافيها،وأنشدين أبو زيد األنصاري هذا :قال ابن هشام

 :البيت

 َخَرجرَنرررررررررا َومرررررررررا َتنرُجرررررررررو ال َيَعرررررررررافترُي َبيرَنَنرررررررررا

   
 :ولهوالبيت الذي بعده،حلسان بن ثابت،يف ق

 َدُعررررررروا َفَلَجررررررراتت الشَّرررررررأ مِِ َقررررررردر َحررررررراَل ُدوَنَهرررررررا  

   
 "  َفَأبرلتب  َأَبا ُسف َياَن:"وأنشدين له فيها بيته

 

                                                 
 وهي موا ع إناخة اإلبل"امَلَباِرك"املوا ع القريبة،ويروى:البئر،والزنوع القريبة القعر،واملدارك:الرس - 1
  مجع دكداك،وهو الرمل اللني :الدكادك -2
اسم أطم :املدينة،وفارع سلع مو ع بقرب:سلع جبل بسوق املدينة،وقال األزهري:اسم جبل،قال ياقوت:سلع -3

مجرع مطيرة،وهي الدابرة،مسيت برذلك ألهنرا      :واملطري  مجع أجرد،وهو القصري الشعر،:من أطام املدينة،واجلرد

  مجع راتكة،أي سريعة:والرَّواتك  طو يف سريها،أي تسرع،
املرررال احلا رررر،وهو أيضرررا  :والعرررني"كمأخرررذكم برررالعني:"وقولررره جمالررردهتم إيررراكم، :موجرررالد القررر -4

  هو الرصاص املذاب: واآلُنك:مجع رطل:الرفقة مع اإلبل،واألرطال:والعري"كمأخذكم بالعري"رَّ،ويروىالدُّ
  املستمسك بالشيء:واملعصم"فال تنعت"يروى:فال تبعن -5
وأصله بتشديد الياء ألهنا ياء نسبة مث خففها للضررورة  "ناسكي"املتبع ملعامل الدين وشرائعه،ويروى:الناسك -6

  .الشعرية



 
أشعار غزوة بني 

 املصطلق
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بني يدي غزوة بين املصطلق أو املريسيع
1

:                                                                 

 كانت يف شعبان سنة ست
2
أن بين املصطلق جيمعون له  من اهلجرة النبوية بلغ رسول اهلل  

هلا املريسيع و  بقيادة احلارث بن ضرار،فلما مسع هبم خرج إليهم حىت لقيهم على بئر هلم يقال

دفع راية املهاجرين و أصحابه فتهيئوا للقتال و صّف رسول اهلل   ،كانت معه عائشة و أم سلمة

واقتتلوا،  راية األنصار إىل سعد بن عبادة فتزاحف الناس وتالمحوا،وإىل أيب بكر الصديق

حادثة ه الغزوة قد سىب منهم خلقا كثريا،ووقعت يف هذ هنزم بنو املصطلق و كان رسول اهلل او

 .اإلفك املعروفة

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 :ينظر هذه الغزوة بتفصيل يف -1

 614-1/606املغازي:الواقدي -  

 363-3/333احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد   النيب سرية:ابن هشام -  

  33-6/13الروض األنف :السهيلي -  

 130-3/133عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري:ابن سيد الناس -  

 173-6/141البداية والنهاية :كثريابن  -  

 111 -3/114تاريخ الطربي :الطربي - 

 44-43،و سراياه  غزوات الرسول:ابن سعد -  

 316-310هتذيب سرية ابن هشام :عبد السالم هارون -  

  330 -334،صنظرات يف السرية النبوية الشريفة:ملك احلافظ - 

2
  أن يف  تاريخ هذه الغزوة خالفا بني علماء السري و املغازي" :3/133عيون األثرذكر ابن سيد الناس يف  - 

و يف شعبان سنة مخس  يسوم انثسنني لليلستني      عقبة،سنة أربع عند موسى بن  و ،يف شعبان سنة ست عند ابن إسحاقوقعت  أهنا و

 "  خلتا منه عند ابن سعد
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                                                            :ما قيل من الشعر يف غزوة بين املصطلق 

                                                                                          :خمادعة ِمْقَيُ  ْبُن ُصَباَبة 

ِمْن َمّكَة ُمْسِلًما،ِفيَما َيْظَهُر َفَقاَل َيا َرُسوَل الّلِه ِجْئُتك  1َوَقِدَم ِمْقَيُ  ْبُن ُصَباَبَة:َقاَل اْبُن إْسَحاَق

َأَقاَم ِعْنَد ِبِدَيِة َأِخيِه ِهَشاِم ْبِن ُصَباَبَة؛َف َفَأَمَر َلُه َرُسوُل الّلِه .ُمْسِلًما،َوِجْئُتك َأُطُلُب ِدَيَة َأِخي،ُقِتَل َخَطأ

2َفَقاَل ِفي ِشْعٍر َيُقوُلُه ،ُثّم َعَدا َعَلى َقاِتِل َأِخيِه َفَقَتَلُه ُثّم َخَرَج إَلى َمّكَة ُمْرَتّدا كثَِِريا َرُسوِل الّلِه 
* 

 "من الطويل:"

 اَدَقسسسْد َمسسساَت ِباْلَقسسساِ  ُمْسسسسسنأ    َشسسسَفى السسسنأْفَ  َأنْ  
  

3ِدِ ُتَضسسسسسَرُج َثْوَبْيسسسسسِه ِدَمسسسسساء  اْلَأَخسسسسسا  
 

   
 َوَكاَنسسسسْت ُهُمسسسسوُم السسسسنأْفِ  ِمسسسسْن َقْبسسسسِل َقْتِلسسسسهِ    

  
4ُتِلسسسسمت َفَتْحِميِنسسسسي ِوَطسسسساءَِ اْلَمَضسسسساِجعِ  

 

   
 

 

 

 

                                                 
 :مقي  بن صبابة - 1

الكناين ،أمه صبابة بنت مقي  بن قي  بن عدي بن سهم بن عمرو بن هصيص،وأبوه حزن بسن سسيار    مقي  بن صبابة

ر بن ليث ابن بكر بن عبد مناة بسن كنانة،وعسداده يف قسري  يف    بن عبد اهلل بن عبيد بن كلب بن عوف بن كعب بن عام

 :بين سهم،وكان مع أخواله بين سهم،ورأى منهم بعض ما يكره فخرج عنهم وقال

 ودعسسسسسست سسسسسسسهمال غسسسسسسري راجسسسسسسع رحلسسسسسسها 

  

 أبسسسسسسسسسدال وإن أفقسسسسسسسسست بكسسسسسسسسسل أفسسسسسسسسسق 

   

 دمه،فقتله منيلة  أسلم مث أرتد فأهدر النيب.بن حزن بن يسار مقي  بن صبابةهو :وقال هشام بن الكليب

 :وهو القائل.بن عبد اهلل رجل من قومه يوم فتح مكةا

 أبلسسسسسسغ قريشسسسسسسال بسسسسسسين فهسسسسسسر مغلغلسسسسسسة   

  

 إن الضسسسسسسسغائن ينفسسسسسسسي ريقهسسسسسسسا اللحسسسسسسسم

   

 أقسسسسسسسول واملسسسسسسسوت يغشسسسسسسساهم مسسسسسسسسادره  

 

 ن تسسسسسسسأمنن بسسسسسسسين بكسسسسسسسر إذا  لمسسسسسسسوا   

   

 .7/383ألعالم:، الزركلي1/131معجم الشعراء:املرزباين:تنظر ترمجته يف

-*
 333-3/337احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد النيب   سرية:ابن هشام 2

 1/603املغازي:الواقدي -   

  6/13الروض األنف :السهيلي -   

 6/170البداية والنهاية :ابن كثري -   

  3/137عيون األثر :ابن سيد الناس -   

 3/113تاريخ الطربي :الطربي -   

 443رية ابن هشام هتذيب س:عبد السالم هارون -   
رقان بالقفا فجمعهما يريد األخدعني ،ومها ِع:واألخاد  تلطخ،:املنخفض من األرض،وتضرج:،والقا "مات"يروى:بات -3

 ألنه أرادمها وما حوهلما
  ليناهتا:ِوَطاء املضاجع و متنعين،:تزنل وتزور،وحتميين:ُتِلم -4
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 َحَلْلسسسسسست ِبسسسسسسِه ِوْتسسسسسسِري َوَأْدَرْكسسسسسسُت ثسسسسسس ر  

  
1َوُكْنسسسسسُت إَلسسسسسى اْلَأْوَثسسسسساِن َأوأَل َراِجسسسسسٍع

 

   
 َثسسسسسسسَأْرُت ِبسسسسسسسِه ِفْهسسسسسسسًرا َوَحمأَِْلسسسسسسسُت َعْقَلسسسسسسسُه

  
2َبِنسسسسي النأجأسسسساِر َأْرَبسسسساَ  َفسسسساِر ِ  َسسسسسَراَة

 

   

3َوَقاَل ِمْقَيُ  ْبُن ُصَباَبَة
 "من البسيط:"َأْيًضا  *

 َجلَّْلُتسسسسسُه َضسسسسسْرَبةل َبسسسسساءَِْت َلَهسسسسسا َوَشسسسسسل     

  
4ِمسسسسْن َنسسسساِقِع اْلَجسسسسْوِف َيْعُلسسسسوُه َوَيْنَصسسسسِرمُ    

 

   
 َفُقْلسسسسسسسُت َواْلَمسسسسسسسْوُت َتْغَشسسسسسسساُه أََِِسسسسسسسسرأُتُه

  
5ِنسسسسسي َبْكسسسسسٍر إَذا ُ ِلُمسسسسسوا َلسسسسسا َتسسسسسْأَمَننأ بَ 

 

   

                                                                                                :صفوان حياول قتل حسان

َلَغُه َما َكاَن َيُقوُل ُثّم إّن َصْفَواَن ْبَن اْلُمَعّطِل اْعَتَرَض َحّساَن ْبَن َثاِبٍت ِبالّسْيِف ِحنَي َب: َقاَل اْبُن إْسَحاَق 

ُمَضر،  ِفيِه، َوَقْد َكاَن َحّساُن َقاَل ِشْعًرا َمَع َذِلَك ُيَعّرُض ِباْبِن اْلُمَعّطِل ِفيِه َوِبَمْن َأْسَلَم ِمْن اْلَعَرِ  ِمن

6َفَقاَل
 "   من البسيط:" *

 َأْمَسسسسى اْلَجَلاِبيسسسُب َقسسسْد َعسسسزتوا َوَقسسسْد َكُثسسسُروا     

  
7َة َأْمَسسسسسى َبْيَضسسسسَة اْلَبَلسسسسدِ َواْبسسسسُن اْلُفَرْيَعسسسس

 

   
 َقسسسسْد َثِكَلسسسسْت ُأّمسسسسُه َمسسسسْن ُكْنسسسسَت َصسسسساِحَبهُ     

  
8َأْو َكسسسساَن ُمْنَتِشسسسسًبا ِفسسسسي ُبسسسسْرُثِن اْلَأَسسسسسدِ  

 

   

                                                 
  ثو  وانرتفا ،و هبما يروى،ولكن األول هو الصوا الو:الثأر، والثورة:طلب الثأر،و الثُّْ رة:الوتر -1
 حصن كان لبين النجار باملدينة:خيارهم وأشرافهم،وفار :الديأة،و سراة بين النجار:الَعْقل -2

  3/333احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد النيب  سرية:ابن هشام -*3

 6/13الروض األنف :السهيلي -   

 3/137ألثر عيون ا:ابن سيد الناس -   

 3/113تاريخ الطربي :الطربي -   

 443هتذيب سرية ابن هشام :عبد السالم هارون -   
  ينقطع:أراد به الدم،وينصرم:القطر،وناقع اجلوف:والَوَشل ،"بانت"أخذت يل بالثأر،ويروى :أراد علوته هبا،وباءت:جللته -4
 . التكسر الذي يكون يف جلد الوجه واجلبهة:األِسرأة -5
  341-3/340احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد النيب  سرية:ابن هشام -* 6

  36-6/33الروض األنف :السهيلي -    

   6/177البداية والنهاية :ابن كثري -    

 "اكتفى بذكر األبيات اخلمسة من املقطوعة" 3/133تاريخ الطربي :الطربي -    

ترتيسب  و لكسن بساختالف يف بعسض األلفسا  و    "140/141 ،صبن ثابت األنصاريشرح ديوان حسان :عبد الرمحن الربقوقي -    

 " األبيات

 441 هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    
يريسد أنسه   :أم حسان بن ثابت،وبيضسة البلسد  :والُفَرْيَعة ،هذا لقب كان املشركون يف مكة يلقبون به أصحا  النيب :اجلالبيب -7

 .،ون يقوى عليه أحد،وهذه العبارة تقال للمدح والذم أيضاأصبح وحيدا ن نظري له

-
  خمالبه:عالقا،وبرثن األسد:منتشبا و فقدت،:ثكلت 8
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 َمسسسسسسا ِلَقِتيِلسسسسسسي اّلسسسسسسِذي َأْغسسسسسسُدو َف ُخسسسسسسُذهُ 

  
1ِمسسسسسسْن ِدَيسسسسسسٍة ِفيسسسسسسِه ُيْعَطاَهسسسسسسا َوَلسسسسسسا َقسسسسسسَودِ  

 

   
 َشسسسساِمَيةل َمسسسسا اْلَبْحسسسسُر ِحسسسسنَي َتُهسسسسبت السسسسَريحُ  

  
2َفَيْغَطِئسسسسسسسسلُّ َوَيْرِمسسسسسسسسي اْلِعْبسسسسسسسسَر ِبالزأَبسسسسسسسسدِ   

 

   
 َيْوًمسسسسسا ِبَأْغَلسسسسسَب ِمَنسسسسسي ِحسسسسسنَي ُتْبِصسسسسسُرِني   

  
3ِمْلَغسسسسسسِيٍظ َأْفسسسسسسِري َكَفسسسسسسْرِي اْلَعسسسسسساِرِض اْلَبسسسسسسِرِد

 

   
 ُأمأسسسسسسا ُقسسسسسسَرْي ن َفسسسسسسِمَني َلسسسسسسْن ُأَسسسسسسساِلَمُهمْ  

  
4َحتأسسسسسسسى ُيِنيُبسسسسسسسوا ِمسسسسسسسَن اْلغَِِيأسسسسسسساِت ِللرأَشسسسسسسسِد

 

   
 َوَيْتُرُكسسسسسسسوا اللَّسسسسسسساَت َواْلُعسسسسسسسزأى ِبَمْعِزَلسسسسسسسٍة

  
 َوَيْسسسسسسسسسُجُدوا ُكلُُّهسسسسسسسسْم ِلْلَواِحسسسسسسسسِد الصأسسسسسسسسَمدِ   

   
 َوَيْشسسسسسَهُدوا َأنَّ َمسسسسسا َقسسسسساَل الرأُسسسسسسوُل َلُهسسسسسمْ 

  
  5ِدسسسسسسسسِه َواْلُوُكسسسسسسسسسسسِد اللَّسَحسسسسسُق َوُيوُفسسسسسوا ِبَعْهسسسسس

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  قتل النف  بالنف :الَقَود -1

 -
  جانب النهر والبحر:والعرب ميوج ويتحرك،:يغطئل2
 ا َبَردالسحا  الذي فيه:والعارض الربد أقطع،:أراد من الغيظ،فحذف النون،وأفري:ملغيظ -3
  مجع غية،وهي املرة من الغي،وهو ضد الرشد:والغيات يرجعوا ويعودوا،:ُيِنيُبوا -4
  أراد به توكيد العهد وتقويته:الُوُكد -5
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2ُعْتَبَة  َكَما َحّدَثِني َيْعُقوُ  ْبُن،،َفَضَرَبُه ِبالّسْيِف ُثّم َقاَل1ُن ْبُن اْلُمَعّطِلَفاْعَتَرَضُه َصْفَوا  
من :" *

 "         الطويل

 َتَلسسسسسقأ ُذَبسسسسساَ  السأسسسسسْيِف َعَنسسسسسي َفسسسسسِمنأِني   

  
 ُغَلسسسسسسامن إَذا ُهوِجيسسسسسسُت َلْسسسسسسسُت ِبَشسسسسسساِعرٍ  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 : صفوان بن املعطل - 1

ذا هك.بن ربيعة بالتصغري بن خزاعي بلفظ النسب بن حمار  بن مرة بن فاجل بن ذكوان السلمي مث الذكواين  صفوان بن املعطل

سكن املدينة وشهد صفوان اخلندق واملشاهد يف قول : رحضة بدل ربيعة، قال البغوي: نسبه أبو عمر ،لكن عند ابن الكليب

جرى ذكرها يف حديث اإلفك املشهور يف الصحيح وغريمها، وقصته مع حسان مشهورة " املريسيع"أول مشاهده : ويقال.الواقدي 

 صفوان بن املعطلوقعد :موصولة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت" املغازيزيادات "أيضا،ذكرها يون  بن بكري يف 

 : حلسان فضربه بالسيف قائال

 تلسسسسسسق ذبسسسسسسا  السسسسسسسيف مسسسسسسين فسسسسسسمنين   

  

 غسسسسسسسسالم إذا هوجيسسسسسسسست لسسسسسسسسست بشسسسسسسسساعر  

   

 .فاستوهبه الضربة فوهبها له ،فاستعداه على صفوان،فجاء حسان إىل النيب  

يف غسزاة أرمينيسة     ُقِتل صفوان يف خالفة عمر:قال ابن إسحاق ، زي،عن الزهري حنوه،وذكره موسى بن عقبة يف املغا 

يف غسزوة   صفوان بن املعطلُقتل : وقال سلمة عن ابن إسحاق. وقد روى ذلك البخاري يف تارخيه.شهيدا،سنة تسع عشرة

إنسه مسات بساجلزيرة يف    :وقيسل ،أرمينية شهيدال، وأمريهم يومئذ عثمان بن أيب العاص سنة تسع عشرة يف خالفة عمسر  

 .ناحية مششاط،وُدفن هناك واهلل أعلم

سسري  :، السذهيب 3/341األعسالم :، الزركلي344انستيعا :، ابن عبد الرب441-3/444اإلصابة:ابن حجر:تنظر ترمجته يف

 33-3/31أسد الغابة:،ابن األثري 548-3/545 أعالم النبالء
  3/343احلميد يي الدين عبدحتقيق حممد حم النيب  سرية:ابن هشام -* 2

 كتفي بذكر البيتني األول والثاين فقط،ا3/631املغازي:الواقدي -    

 6/36الروض األنف :السهيلي -    

 6/177البداية والنهاية :ابن كثري -    

  3/133تاريخ الطربي :الطربي -    
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1َقاَل َحّساُن ْبُن َثاِبٍت
 "من الطويل"  :-َرِضَي الّلُه َعْنَها -ُر ِمْن اّلِذي َكاَن َقاَل ِفي َشْأِن َعاِئَشَة َيْعَتِذ *

 َحَصسسسسسسسان  َرَزان  َمسسسسسسسا ُتسسسسسسسَزنُّ ِبِريَبسسسسسسسةٍ  

  
2َوُتْصسسسسسِبُح َغْرَثسسسسسى ِمسسسسسْن ُلُحسسسسسوِم اْلَغَواِفسسسسسِل

 

   
 َعِقيَلسسسسسُة َحسسسسسَي ِمسسسسسْن ُلسسسسسَ َي ْبسسسسسِن َغاِلسسسسسٍب

  
3ُر َزاِئسسسسِلِكسسسسَراِم اْلَمَسسسسساِعي َمْجسسسسُدُهْم َغْيسسسس   

 

   
 ُمَهذََّبسسسسسسة  َقسسسسسسْد َطيأسسسسسسَب اللَّسسسسسسُه ِخيَمَهسسسسسسا

  
4َوَطهأَرَهسسسسسسا ِمسسسسسسْن ُكسسسسسسل  ُسسسسسسسوء  َوَباِطسسسسسسلِ 

 

   
 َفسسسِمْن ُكْنسسسُت َقسسسْد ُقْلسسست الَّسسسِذي َقسسسْد َزَعْمسسسُتمْ   

  
5َفَلسسسسسسا َرَفَعسسسسسسْت َسسسسسسسْوِطي إَلسسسسسسيأ َأَنسسسسسساِمِلي  

 

   
 َوَكْيسسسسسسَف َوُوَدي َمسسسسسسا َحِييسسسسسسُت َوُنْصسسسسسسَرِتي 

  
6وِل اللَّسسسسسسِه َزْيسسسسسسِن اْلَمَحاِفسسسسسسِلِلسسسسسس ِل َرُسسسسسسس

 

   
 َلسسسسُه َرَتسسسسبن َعسسسساٍل َعَلسسسسى النأسسسساِس ُكل ِهسسسسمْ     

  
7َتَقاَصسسسسسسسَر َعْنسسسسسسسُه َسسسسسسسسْوَرُة اْلُمَتَطسسسسسسساِولِ 

 

   
 َفسسسسِمنَّ الَّسسسسِذي َقسسسسْد ِقيسسسسَل َلسسسسْيَ  ِبَلسسسساِئطٍ    

  
8َماِحسسسسسسِل َوَلِكنأسسسسسسُه َقسسسسسسْوُل اْمسسسسسسِرٍ  ِبسسسسسسيَ 

 

   
 .َعْن َأِبي َزْيٍد اْلَأْنَصاِرّي"َلُه َرَتبن َعاٍل:"َوَاّلِذي َبْعَدُه،َوَبْيُتُه"َحّي  َعِقيَلُة"َبْيُتُه:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

من :"َوَحّدَثِني َأُبو ُعَبْيَدَة َأّن اْمَرَأةل َمَدَحْت ِبْنَت َحّساَن ْبِن َثاِبٍت ِعْنَد َعاِئَشَة َفَقاَلْت:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 "الطويل

 ِبِريَبسسسسسسسٍة َحَصسسسسسسسان  َرَزان  َمسسسسسسسا ُتسسسسسسسَزنُّ 

  
 َوُتْصسسسسِبُح َغْرَثسسسسى ِمسسسسْن ُلُحسسسسوِم اْلَغَواِفسسسسلِ    

   
 .َلِكْن َأُبوَها:َفَقاَلْت َعاِئَشُة

 

 

 

 

 

                                                 

-*
 346-3/343احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد النيب  سرية:ابن هشام 1

  34-6/36الروض األنف :السهيلي -   

  6/173البداية والنهاية :ابن كثري    -

 "لكن بمضافة بيتني إىل املقطوعة" 331-330 ،صشرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري:عبد الرمحن الربقوقي -   

 471-470هتذيب سرية ابن هشام :عبد السالم هارون -   
جائعة،يريسد أهنسا ن تنسال عسرض     :وغرثسى  تتسهم، :وضسعها ن تتصسرف كثريا،وُتسَزنُّ   مالزمسة مل :عفيفة،و رزان:حصان -2

  مجع غافلة:أحد،والغوافل
  وهو ما يسعى فيه املرء من طلب اجملد واملكارم:كرمية،واملساعي:عقيلة -3
  الطبع واألصل:واخِليم صافية خملصة،:مهذبة -4
وأراد الدعاء على نفسه بشلل يده إن كان مسا نسسب    عن األصبع، مجع أمنلة،وهي طرف األصبع،ورمبا عرب هبا:األنامل -5

  إليه قد قاله حقا
  املكان الذي جيتمع فيه الناس و، وهمجع حمفل:احملافل -6
فأما من رواه بضم الراء فقد أراد مجع رتبة،وهي املزنلة،وأما من رواه بفتح السراء فقسد أراد اجملسد    "ُرَتب"ويروى:َرَتب -7

  تثاور الرجالن وتساورا:وثبة،وتقول:شرف املرتفع من األرض،وَسْورةوالشرف،وأصل امل
  النمام الواشي والكاذ :واملاحل أي لي  بالصق،:لي  بالئط -8
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َوَقاَل َقاِئل  ِمْن اْلُمْسِلِمنَي ِفي َضْرِ  َحّساَن َوَأْصَحاِبِه ِفي ِفْرَيِتِهْم َعَلى َعاِئَشَة،َقاَل اْبُن :َقاَل اْبُن إْسَحاَق

1ِ  َحّساَن َوَصاِحَبْيِهِهَشاٍم ِفي َضْر
 "من الطويل:"*

 َلَقسسسسْد َذاَق َحسأسسسساُن الَّسسسسِذي َكسسسساَن َأْهَلسسسسهُ 

  
2َوَحْمَنسسسسسسسُة إْذ َقسسسسسسساُلوا َهِجسسسسسسسرًيا َوِمْسسسسسسسسَطحُ 

 

   
 َتَعسسسساَطْوا ِبسسسسَرْجِم اْلَغْيسسسسِب َزْوَج َنِبسسسسَيِهمْ   

  
3َوَسسسسسسْخَطَة ِذي اْلَعسسسسسْرمِي اْلَكسسسسسِرِ  َفسسسسسُأْتِرُحوا  

 

   
 اللَّسسسسسِه ِفيَهسسسسسا َفُجل ُلسسسسسوا   َوآَذْوا َرُسسسسسسوَل

  
 َمَخسسسسسسساِزَي َتْبَقسسسسسسسى َعمأُموَهسسسسسسسا َوُفَضسسسسسسسُحوا   

   
 َوُصسسسسسّبْت َعَلسسسسسْيِهْم ُمْحَصسسسسسَداتن َكَأّنَهسسسسسا  

  
4َشسسسسس ِبيُب َقْطسسسسسٍر ِمسسسسسْن ُذَرى اْلُمسسسسسْزِن َتْسسسسسسَفحُ   

 

   
 

                                                 

*
 3/344احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد النيب  سرية:ابن هشام -1

  33-6/37الروض األنف :السهيلي -    

   6/177البداية والنهاية :ابن كثري -    

 .471هتذيب سرية ابن هشام :عبد السالم هارون -    
  هو اهلجر،وهو الفح  من القول والقبيح منه:هجري -2
  وهو من الربح ،وهو الشدة"فُأْبِرُحوا"ُأصيبوا بالترح،وهو احلزن،ويروى:الظن،و ُأْتِرحُ وا:الرجم -3

-
 األعسايل :وهسو الدفعسة مسن املطر،والسذرى     و ،مجسع شس ب  :والشس بيب  أي سسياط حمكمسة الفتسل شسديدات،    :ُمْحَصَدات 4

 . تسيل:السحا ،وتسفح:واملزن
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 ما قيل من شعر يف غزوة اخلندق

 

 324 

:اخلندق غزوةبني يدي 
1

 "األحزاب" *

ملا مت إجالء بين  ،وقد وقعت يف شوال من السنة اخلامسة للهجرة،وسببها أنه"اخلندق"غزوة وتسمى

وحيرضوهنا على قتال الرسول،فأجابت قريش  النضري،قدم عدد من حلفائهم إىل مكة يدعون قريشا

واجتهوا حنو ،وأشجع،فزارة وبنو مرة لذلك،مث ذهب رؤساء اليهود إىل غطفان،فاستجابت هلم بنو

حبفر خندق حول املدينة،فأمر  نخبروجهم،استشار أصحابه فأشار عليه سلما  عاملدينة،فلما مس

حبفره وعمل فيه بنفسه،وملا وصلت قريش ومن معها من األحزاب راعها ما رأت من أمر  رسول اهلل 

طب حاملسلمني ثالثة آال،ف،وكان ُحيي بن أ د،ف،وعدم عشرة آالدهاخلندق،إذ ال عهد للعرب مبثله،وكانت عد

أحد اليهود الذين هيجوا قريشا واألحزاب ضد املسلمني،وقد ذهب إىل كعب بن أسد سيد بين قريظة 

يف مصاحلة بين قريظة على ثلث مثار   يطلب إليه نقض عهد السلم بينه وبني املسلمني،وفكر النيب

بدينهم من أن يعطوا الدنية هلؤالء اخلائنني للعهود واملواثيق،وبدأ  املدينة،ولكن األنصار رفضوا اعتزازا

القتال باقتحام بعض فرسان املشركني للخندق من إحدى نواحيه الضيقة،فناوشهم املسلمون وقاتلوهم،مث 

،فأخربه أنه قد أسلم،وأن قومه ال يعلمون بإسالمه،وأنه  جاء نعيم بن مسعود بن عامر إىل الرسول

إمنا أنت »:فقال له الرسول ،«مرين مبا شئت»: قريظة يأمتنونه ويثقون به،وقال للرسول صديق لبين

فاستعمل نعيم دهاءه حىت فرق بني قريش  «2ل عنا إن استطعت،فإن احلرب خدعةفينا رجل واحد،فَخذِّ

حزاب وحلفائها،وبني بين قريظة،وأوقع يف نفوس كل من الفريقني الشك يف اآلخر، وأرسل اهلل على األ

رحيا شديدة يف ليلة شاتية شديدة الربد،فجعلت تكفئ قدورهم ومتزق خيامهم، فامتألت نفوس األحزاب 

 .بالرعب ورحلوا يف تلك الليلة،فلما أصبح الصباح نظر املسلمون فلم يروا أحدا

 

 

                                                 

*
 :ينظر هذه الغزوة بتفصيل يف -1

 394-2/334املغازي:الواقدي -    

 232-4/229حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  النيب سرية:ابن هشام -   

 344-4/324شامالروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن ه:السهيلي -   

 92-2/64عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري:ابن سيد الناس -   

 223-3/242البداية والنهاية:ابن كثري -   

 241-4/94تاريخ الطربي:ابن جرير الطربي -   

 291-211 هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   

 63-41ص  ،وسراياه غزوات الرسول :ابن سعد -   

 91-94دروس وعرب السرية النبوية،:مصطفى السباعي -   
 "دعةل عنا فإن احلرب ُخذ  َِّخ:"رواه ابن جرير عن أيب هريرة،بلفظ  - 2

  3/349 ،22496برقم ،كزن العمال يف سنن األقوال واألفعال عالء الدين علي الربهان فوري يف :ينظر
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ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ : ويف هذه الغزوة أنزل اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ    ڇچ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ

ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  

 چڱ  
حئ  مئ  چ  ،مث يصف موقف املنافقني وختذيلهم وانسحاهبم من املعركة،مث يقول يف وصف املؤمنني1

ٱ  ٻ  ىث  يث    ىت  يت  جث    مث       متىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  خت

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ    ٺڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

ڄ  ڄ  ڄ          ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ      ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ

 . 2چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇڇ   ڇ

                                                 
  22-9، اآليتانسورة األحزاب -1
  21-22، اآلياتبسورة األحزا -2



 ما قيل من شعر يف غزوة اخلندق

 

 321 

 :ما قيل من الشعر يف غزوة اخلندق

 :اخلندقيوم  1ما قاله ضرار بن اخلطاب

2قال ضرار بن اخلطاب بن مرداس أخ بين حمارب بن فهر يف يوم اخلندق
 "من الوافر:" *

 َوُمْشفففففففَفق ةُّ َتَظفففففففنو باَنفففففففا الظ ُنوَنفففففففا   

  
3َوق ففففففففْد َقففففففففْدَنا َعَرْنَدَسففففففففة    ُحوَنففففففففا   

 

   
 ك ففففففففأ َن ُزَهاء َهففففففففا َأُحففففففففد  إذ ا َمففففففففا  

  
 َبفففففففففففففَدْت أ ْرك اُنفففففففففففففُه َللن اَ رايَنفففففففففففففا 

   
 َدان  َفيَهاُمْسففففففففففباَغاتَُّتففففففففففَرى ال أ ْبفففففففففف

  
4َعل فففففففى ال أ ْبط فففففففالا َوال َيل فففففففَب ال َحَصفففففففيَنا   

 

   
 َوُجففففففففففْرددا ك ال َقففففففففففَداحا ُمَسففففففففففو َماتُّ  

  
5َنفففففففففُؤمو باَهفففففففففا ال ُغفففففففففَواة  ال َخاَ َئيَنفففففففففا

 

   
 ك فففففففففففأ ن ُهْم إذ ا َصفففففففففففاَلوا َوُصفففففففففففل َنا 

  
 باَبفففففففففففابا ال َخْنفففففففففففَدق ْينا ُمَصفففففففففففاَفُحوَنا 

   
 يهاْم َرَشففففففففيدداَأَنففففففففاس  ل ففففففففاَنَرى َففففففففف 

  
 َوق فففففففففْد ق فففففففففاَلوا أ ل ْسفففففففففَنا َراَشفففففففففَديَنا  

   
 ف أ ْحَجْرَنففففففففففاُهُم َشففففففففففْهردا ك رايتدففففففففففا  

  
6َوَكن ففففففففففففا ف ففففففففففففْوق ُهْم ك ال ق اَهرايَنففففففففففففا  

 

   
 ُنففففففففَراواُحُهْم َوَنْغففففففففُدو َكففففففففَل َيففففففففْوم   

  
 َعل ففففففففْيهاْم َفففففففففي السنففففففففل احا ُمففففففففَدج جايَنا   

   
 باأ ْيفففففففففففَديَنا َصفففففففففففَواراُم ُمْرَهف فففففففففففات 

  
7َنَقفففففففففدو باَهفففففففففا ال َمف فففففففففاراَق َوالشوفففففففففَئوَنا

 

   
 ك ففففففففففففأ َن َوَميَضففففففففففففُهن  ُمَعر َيففففففففففففاتُّ

  
8إذ ا ل اَحفففففففففففْت باأ ْيفففففففففففَدي ُمْصفففففففففففَلَتيَنا  
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 َوَمففففففففيُض َعَقيق ففففففففةُّ ل َمَعففففففففْت بال ْيففففففففل   

  
1َتفففففففَرى َفيَهفففففففا ال َعق فففففففاَئَق ُمْسفففففففَتبايَنا   

 

   
 ف ل ْول فففففففففا َخْنفففففففففَدق  ك فففففففففاُنوا ل َدْيفففففففففَه

  
 ْرَنا َعل ففففففففففففْيهاْم أ ْجَمَعيَنففففففففففففال ففففففففففففَدم 

   
 َول َكففففففففْن َحففففففففال  ُدوَنُهففففففففْم َوك فففففففففاُنوا   

  
 بافففففففففَه َمفففففففففْن َخْوَفَنفففففففففا ُمَتَعونَذيَنفففففففففا 

   
 ف فففففففإان  َنْرَحفففففففل  ف إاْنفففففففا  ق فففففففْد َتَرك َنفففففففا

  
2ل ففففففففَدى أ ْبَيففففففففاَتَكْم َسففففففففْعددا َرَهيَنففففففففا 

 

   
 إذ ا َجفففففففن  الَظل فففففففاُم َسفففففففَمْعَت َنفففففففْوَحى  

  
 ْعَن ال َحنايَنففففففففاَعل ففففففففى َسففففففففْعدُّ ُيففففففففَرجن 

   
 َوَسففففففففْو،َف َنففففففففُزوُرَكْم َعم ففففففففا ق رايففففففففب  

  
3ك َمففففففففففففا ُزْرَنففففففففففففاَكْم ُمَتَوازارايَنففففففففففففا 

 

   
 باَجْمففففففع  َمففففففْن َكَناَنففففففة  غ ْيففففففرا ُعففففففْزل     

  
4ك َأْسفففففَد ال َغفففففابا ق فففففْد َحَمفففففَت ال َعرايَنفففففا   

 

   
 :كعب بن مالك َيُرُد على َضرار

6أخ بين سلمة،فقال 5فأجابه كعب بن مالك
 "من الوافر:"*

 َوَسفففففففففاَئل ةُّ ُتَسفففففففففاَئَل َمفففففففففا ل َقيَنفففففففففا 

  
 َول ففففففففْو َشففففففففهاَدْت َرأ ْتَنففففففففا َصففففففففابارايَنا  

   
 َصفففففففففَبْرَنال ا َنفففففففففَرى َلَلفففففففففَه َعفففففففففْدل ا 

  
7َعل فففففففففى َمفففففففففا َناَبَنفففففففففا ُمَتَوكَِّليَنفففففففففا 

 

   
 َوك ففففففان  ل َنففففففا الن باففففففيو َوزايففففففَر َصففففففْدق    

  
8باففففففففَه َنْعَلففففففففو ال َبراي ففففففففة   أ ْجَمَعيَنففففففففا  

 

   
 ق اَتففففففففَل َمْعَشففففففففردا   ل ُمففففففففوا َوَعق ففففففففواُن

  
9َوك ففففففففففاُنوا باال َعففففففففففَداَوَة ُمْرَصففففففففففَديَنا 

 

   
 ُنَعفففففففففففاجاَلُهْم إذ ا َنَهُضفففففففففففوا إل ْيَنفففففففففففا 

  
 باَضففففففففففْرب  ُيْعجاففففففففففَل ال ُمَتَسففففففففففرنَعيَنا  
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 َتَراَنفففففففا َففففففففي ف َضفففففففاَفَض َسفففففففاباَغاتُّ  

  
1ك ُغففففففففففْدَراَن ال َمل ففففففففففا ُمَتَسففففففففففْرباَليَنا  

 

   
 ْيَماناَنففففففففا باففففففففيض  َخف ففففففففا،ف َوَفففففففففي أ 

  
2باَهفففففففا َنْشفففففففَفي َمفففففففَراَح الش فففففففاَغبايَنا  

 

   
 باَبفففففففابا ال َخْنفففففففَدق ْينا ك فففففففأ َن َأْسفففففففددا   

  
3َشففففففففففَواباَكُهن  َيْحَمففففففففففنَي ال َعرايَنففففففففففا 

 

   
 ف َواراُسفففففففففففففففَنا إذ ا َبك ُرواَوَراُحفففففففففففففففوا

  
4َعل فففففففى ال أ ْعفففففففَداِء ُشوسدفففففففا ُمْعل َميَنفففففففا 

 

   
 ا لَلففففففففففَه َحْتففففففففففى َلَنْنُصففففففففففَرأ َحْمددا َو

  
 َنَكفففففففون  َعَبفففففففاَد َصفففففففْدق  ُمْخَلَصفففففففيَنا   

   
 َوَيْعل ففففففَم أ ْهففففففَل َمَكففففففة  َحففففففنَي َسففففففاُروا 

  
 َوأ ْحفففففففففففَزاب  أ َتفففففففففففْوا ُمَتَحزنبايَنفففففففففففا 

   
 بافففففففأ َن الَلفففففففَه ل فففففففْيَ  ل فففففففُه َشفففففففرايك 

  
 َوأ َن الَلفففففففففففَه َمفففففففففففْول ى ال ُمْؤَمنايَنفففففففففففا

   
 اف إام ففففففففا َتق ُتَلففففففففوا َسففففففففْعددا َسففففففففف اهد 

  
5ف ففففففففإاَن الَلففففففففَه َخْيففففففففُر ال ق اَدرايَنففففففففا  

 

   
 َسفففففففففففُيْدَخَلُه جاَناندفففففففففففا   ينَبفففففففففففاتُّ 

  
 َتَكفففففففففففوَن ُمق اَمفففففففففففة  َللص فففففففففففاَلَحيَنا 

   
 ك َمففففففا ق ففففففْد َرْدَكففففففْم ف ل ففففففا َشففففففرايددا     

  
6باَغففففففففففْيَظَكْم َخَزاَيففففففففففا َخاَئبايَنففففففففففا  

 

   
 َخَزاَيففففففا ل ففففففْم َتَنففففففاَلوا ث ففففففم  َخْيففففففردا  

  
 َكوُنففففففففففوا َداَمرايَنففففففففففاَوَكففففففففففْدُتْم أ ن  َت

   
 بافففففففرايحا َعاَصفففففففففُّ َهْبففففففففْت َعل ففففففففْيَكمْ 

  
7ف َكْنفففففففففففُتْم َتْحَتَهفففففففففففا ُمَتك منهايَنفففففففففففا 
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 :شعر عبد اهلل بن الزبعرى يف غزوة اخلندق

 "من الكامل" *2 :السهمي يوم اخلندق 1وقال عبد اهلل بن الزبعرى

 َحففففففين الففففففدنَياَر َمَحففففففا َمَعففففففارا،َف َرْسففففففَمَها  

  
3وَل ال بال ففففففى َوَتففففففَراُوُح ال أ ْحق ففففففاباَ فففففف

 

   
 ف ك أ ن َمففففففففا ك َتففففففففَب ال َيُهففففففففوُد ُرُسففففففففوَمَها   

  
4إَلففففففا ال ك نايففففففَف َوَمْعَقففففففَد ال أ   َنففففففابا 

 

   
 ق ف فففففردا ك أ ن فففففك ل فففففْم َتَكفففففْن َتل ُهفففففو باَهفففففا     

  
5َففففففففي ناْعَمفففففففةُّ بافففففففأ َوانا   أ ْتفففففففَرابا 

 

   
 ةُّف فففففففاْتُرْك َتذ ك َرَماَمَضفففففففى َمفففففففْن َعيَشففففففف 

  
 َوَمَحَلفففففففةُّ َخل فففففففقا ال ُمق فففففففاما َيَبفففففففابا 

   
 َواذ َكففففففففْر َبل ففففففففاء  َمَعاَشففففففففر  َواْشففففففففَكْرُهْم

  
6َسففففففاُروا باففففففأ ْجَمَعهاْم َمففففففَن ال أ ْنَصففففففابا

 

   
 أ ْنَصففففففففابا َمَكففففففففة  َعاَمففففففففَديَن َلَيث ففففففففراب   

  
7َففففففي َذي غ َياَ فففففل  َجْحف فففففل  َجْبَجفففففابا 

 

   
 وَمففففففففة َيففففففففَدُع ال ُحففففففففُزون  َمَناَهجدففففففففا َمْعَل

  
8َففففففي َكفففففلِّ َنْشفففففر    فففففاَهر  َوَشفففففَعابا   

 

   
 َفيَهففففففففا ال جاَيففففففففاُد َشففففففففَوازاب  َمْجُنوَبففففففففة  

  
9َقففففففبو ال ُبَطففففففوَن ل َواَحففففففُق ال ففففففأ ق َرابا

 

   
 َمففففففْن َكففففففلِّ َسفففففففل َهَبةُّ َوأ ْجففففففَرَد َسفففففففل َهب    

  
10ك السنففففففيَد َبففففففاَدَر غ ف ل ففففففة  الروَقففففففابا 

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
 299،صسبقت ترمجته - 1
  212-4/214حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:هشام ابن*- 2

 342-4/342 الروض األنف:السهيلي -    

 234-3/232 البداية والنهاية:ابن كثري -    

 92-2/92عيون األثر:ابن سيد الناس -    

 134ابن هشام  هتذيب سرية:السالم هارون عبد -    

 44-29ص،بن الزبعرىعبد اهلل  شعر:بوريحيىي اجل -    
  مجع َحقبة،وهي السنون:،واحَلقبالدهر حقب وهو عمج:األحقاب -3
 األوتاد:بال اليت ُتَشدو هبا األخبية،ومعقد األ ناباحل مجع  نب،وهي:األ نابوحظرية املاشية،:الكنيف -4
 األتراب مجع َترب وهن املتساويات يف السن -5

-
 كانوا يذحبون هلا ويعظموهنا ،وتكون مبعىن حجارةاحل َرمهنا احلجارة اليت يعلم هبا :األنصاب 6
 ريثاجليش الك: جحفل جبجابواألصوات ويريد هبا صوت اجليش،:غيا ل -7
 املرتفففع مففن :الطففرق الواضحة،والنشففر :املنففاه و مففن األرض، وعففال وغلففظ  تفففعارمففا  مجففع حففزن وهففو  :احلففزون -8

مجففع شففعب وهففو املففنخفض بففني  :،وهففو مبعناه،والشنففعاب"ة والنهايففةالبدايفف"و ،"الففديوان"كمففا ورد يف  "نشففز:"ويففروىاألرض،

 جبلني،وهذا تأكيد لوصف اجليش بالكثرة ألنه لكثرة عدده يترك أثرا يف احلزون باقيا يستدل به على الطريق
 بلاملقودة من اإل: واجملنوبة ،وكذلك األقراب من املتراد،ف،كذلك ضامرة:َقبو البطونواخليول الضامرة،:شوازب -9

-
 الَذئب:يدالسنوالطويلة من اخليل،:لهبةالس  10
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 باَلَواَئففففففففه َجففففففففْيُش ُعَيْيَنففففففففة  ق اَصففففففففد 

  
1َفيفففففففَه َوَصفففففففْخر  ق اَئفففففففُد ال فففففففأ ْحَزابا

 

   
 ق ْرَمفففففففاَن ك ال َبفففففففْدَرْينا أ ْصفففففففَبَح َفيهاَمفففففففا 

  
2غ ْيفففففففَث ال ف َقفففففففريا َوَمْعَقفففففففَل ال ُهفففففففر ابا

 

   
 َحت ففففففففى إذ ا َوَرُدوا ال َمَديَنففففففففة  َواْرَتففففففففَدْوا

  
 َلل َمففففففففْوَت َكففففففففَل ُمَجففففففففر ب  ق ض ففففففففابا

   
 َهرايَن ُمَحم ففففففددا َوَصففففففَحاُبُهَشْهرداَوَعْشففففففرداق ا

  
3َففففففففي ال َحفففففففْربا َخْيفففففففُر َصفففففففَحابا   

 

   
 َنفففففففاَدْوا بافففففففراْحل َتهاْم َصفففففففبايَحة  َقل فففففففُتمْ 

  
 َكففففففْدَنا َنَكففففففوَن باَهففففففا َمففففففَع ال ُخي ففففففابا 

   
 ل ْول فففففا ال َخَنفففففاَدُق غ فففففاَدُروا َمفففففْن َجْمَعهافففففمْ 

  
4ق ْتل فففففففى َلط ْيفففففففر  ُسفففففففغ ب  َوَذئ فففففففابا   

 

   
 :ابت على ابن الزبعرىرد حسان بن ث

5فأجابه حسان بن ثابت األنصاري
 "من الكامل:" *

 َهففففففل  َرْسففففففُم َداراَسففففففَة ال ُمق ففففففاما َيَبففففففابا 

  
6ُمفففففففففففَتك لِّم  َلُمَحفففففففففففاوارا باَجفففففففففففَوابا

 

   
 ق ف ر َعف فففففففففاراَهُم الس فففففففففَحابا ُرُسفففففففففوَمهُ  

  
7َوُهُبفففففففوُب َكفففففففلِّ ُمَطَلفففففففةُّ َمْرَبفففففففابا  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 هو أبو سفيان بن حرب:وصخر ،غطفان يوم اخلندق قائد،يينة بن حصن الفزاري ع -1
 سيندان:قرمان -2
 الديوان شارحكما يرى  أبدهلا الرواة تأُدبا مع صحابة رسول اهلل " خري"بدل من " شر"كلمة  لعَل  -3

سفورة   چۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ  :،ويف التزنيفل وهفي اجلفوع   املسفغبة  من: ُسغ ب -4

   24-23اتالبلد،اآلي

* 
 .211-4/212حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:هشام ابن -5

 343-4/342 الروض األنف: السهيلي -    

 233-3/234 البداية والنهاية:كثري ابن -    

 94-2/92عيون األثر:سيد الناس ابن -    

  133ابن هشام  هتذيب سرية:السالم هارون عبد -    

  49-46ص،شرح ديوان حْسان بن ثابت األنصاري:الرمحن الربقوقي عبد -    

-
 املتحدث معك:،واحملاورالقفر:اليبابقد عفا حمل اإلقامة منها،و:دارسة املقام 6

  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱچ :ت بالَطفل وهفو الضفعيف مفن املطفر،ويف التزنيفل      إذا جفاء :ومطَلفة املطر،: مْهالرن -7

 ٹ   ٹٹ  ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ  پ پ

ويقفول األسفتاذ حميفي الفدين     "ومطلفة أي مشفرقة  :"،وقد فسره أبو ذر بقولفه 241سورة البقرة،اآلية چڤڤ  ڤ ڤ

 الثابت:ربابامَل و" إن هذا تأويل بعيد:"
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 َهففففففا ال ُحَلففففففول  َيففففففزايُنُهْمَول ق ففففففْد َرأ ْيففففففت با

  
1بافففففيُض ال ُوُجفففففوَه ث َواَقفففففُب ال أ ْحَسفففففابا

 

   
 ف ففففففَدْع الففففففد َياَر َوَذك ففففففَر َكففففففلِّ َخرايففففففَدةُّ   

  
2َبْيَضففففففاء  آناَسففففففَة ال َحففففففَديَث ك َعففففففابا

 

   
 َواْشففففُك ال ُهُمففففوَم إل ففففى ال إال ففففَه َوَمففففا َتففففَرى     

  
 َمفففففْن َمْعَشفففففر    ل ُمواالر ُسفففففول  َغَضفففففابا 

   
 اُروا باففففففففأ ْجَمَعهاْم إل ْيففففففففَه َوأ َلُبففففففففوا َسفففففففف

  
3أ ْهففففففل  ال َقففففففَرى َوَبففففففَواَدَي ال ففففففأ ْعَرابا

 

   
 َجفففففففْيُش ُعَيْيَنفففففففة َواْبُن َحفففففففْرب  َففففففففيهام   

  
4ُمَتَخمنَطففففففففون  باَحل َبففففففففَة ال ففففففففأ ْحَزابا

 

   
 َحت ففففففففى إذ ا َوَرُدوا ال َمَديَنففففففففة  َواْرَتَجففففففففْوا  

  
5أ ْسفففففل اباق ْتل فففففى الر ُسفففففولا َوَمْغفففففَنَم ال   

 

   
 َوغ ففففففففَدْوا َعل ْيَنففففففففا ق ففففففففاَدرايَن باأ ْيففففففففَدَهْم

  
6ُردووا باَغففففففففْيَظهاْم َعل ففففففففى ال أ ْعق ففففففففابا

 

   
 باُهُبفففففففوبا ُمْعَصفففففففف ةُّ ُتف فففففففرنُق َجْمَعُهفففففففم    

  
 َوُجُنفففففففوَد َربنفففففففَك َسفففففففينَد ال أ ْرَبفففففففابا 

   
 ف ك ف ففففففففى ال إال ففففففففُه ال ُمففففففففْؤَمنانَي َقَتففففففففال ُهْم

  
 ي ال ففففأ ْجرا َخْيففففَر ث ففففَوابا  َوأ ث ففففاَبُهْم َففففف 

   
 َمفففففففْن َبْعفففففففَدَماق َنَطوا ف ف فففففففر َق َجْمَعُهفففففففمْ  

  
 َتْنزايففففففَل َنْصففففففرا َمَليَكَنففففففا ال َوْهففففففابا   

   
 َوأ ق فففففففففففر َعْيَن ُمَحم فففففففففففدُّ َوَصفففففففففففَحاباهَ  

  
 َوأ ذ َل َكففففففففففَل ُمك ففففففففففذِّب  ُمْرَتففففففففففابا 

   
 َعففففففففاَتي ال َفففففففففَؤاَد ُمَوَقففففففففع  َذي رايَبففففففففةُّ 

  
7ل ففففْيَ  باط ففففاَهرا ال ففففأ ث َوابا َفففففي ال َكف ففففرا 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  4سورة الطارق،اآلية چڀ ڀ  پچ ،ويف التزنيلاحلسب امَلشرق املتَوقِّد: ثواقب األحساب وتمعة،األحياء جم:احللول -1
وكعبت ،ت ويلفة السكوت،اخلافضفة الصفو   احلياي ة،:و قيل،لبكر اليت مل ُتمس  ق ط ا املرأة الناعمة،وهي:اخلريدة من النساء -2

 44سورة الن بأ،اآلية چڀ پ پچ:التزنيلمجع كواعب،ويف :فهي كاعب، وكعاب ،إذا هند ثديها:اجلارية

 -
 خلطوا وشبهوا،ويف:أي قصدوا،وألبسوا:أمجعوا،وأمووا:ّلبواأ،"وا بغزوهم الرسول وألبسواأمو"ويروى"ساروا بأمجعهم إليه وأَلبوا3

،وأهففل القففرى 62اآليففة عمففران، سففورة آل چڀڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :التزنيففل

 عا،ف العقولام وَضأراد هبم العو:وبوادي األعراب
 .اخليل امَلعدة للسباق:احللبةوخمتلطون،:طونتخمنُم -4
 هو ما يأخذه أحد الفريقني يف احلرب من ثياب وأسلحة مجع سلب،و:األسالب -5
 .  أراد هبم املالئكة:جنود ربكواشتد  هبوهبا، الريح اليت:معصفة -6

-
 :ته الباليا ووقع هذا البيت يف الديوانهو الذي أصاب:قاس شديد القسوة،وُمَوَقع:عايت الفؤاد7

                   

 ُمْسَتْشففففففففَعر  َلَلَكف ففففففففرِ ُدون  َثَيففففففففا باففففففففهَ  

  

 وال َكف فففففُر ل ْيفففففففَ  باط فففففا َهففففففرِ األ ث ففففففَوابا  
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 َعَلففففففففَق الش ففففففففق اُء باق ل باففففففففَه ف َفففففففففَؤاُدهُ   

  
1َفففففي ال َكف ففففرا آَخففففرا َهففففَذَه ال أ ْحق ففففابا    

 

   
 كعب بن مالك يردو على ابن الزنبعرى

3أيضا فقال 2و أجابه كعب بن مالك
 "من الكامل:" *

 أ ْبق ففففففى ل َنففففففا َحففففففَدَث ال ُحففففففُروبا َبَقي ففففففة 

  
4َمففففففْن َخْيففففففرا ناْحل ففففففَة َربنَنففففففا ال َوه ففففففابا

 

   
 َبْيَضفففففففاء  ُمْشفففففففراف ة  الفففففففذ َرى َوَمَعاَ ندفففففففا

  
5ُحففففففم  ال ُجففففففَذوعا غ زايففففففَرَة ال أ ْحل ففففففابا   

 

   
 ك فففففففالل وبا ُيْبفففففففذ َل َجموَهفففففففا َوَحَفيَلَهفففففففا   

  
6َلل َجفففففففارا َواْبفففففففنا ال َعفففففففمن َوال ُمْنَتفففففففابا  

 

   
 احا َنَمففففففى باَهففففففاَوَنَزاَئعدففففففا َمث ففففففل  الس ففففففرَ 

  
7َعل ففففففُف الش ففففففَعريا َوجاففففففْزَة ال َمق َضففففففابا  

 

   
 َعففففففراَي الش ففففففَوى َمْنَهففففففا َوأ ْرَد،َف َنْحَضففففففَها  

  
8ُجفففففففْرُد ال ُمُتفففففففوَن َوَسفففففففاَئُر ال ففففففف َرابا 

 

   
 َقفففففوددا َتفففففَراُح إل فففففى الصنفففففَياحا إذاغ فففففَدتْ  

  
9َفْعفففففففل  الضنفففففففَراِء َتفففففففَراُح َلل َكَلفففففففابا   

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
و غلفب علفى   غطى عليه،أ:،وأرانه"علق الشقاء بقلبه فأرانه:"،ووقع صدر هذا البيت يف الديوانبه واقترن لزمه:عَلَق الش قاء -1

 عقله،فأماله عن احلق،وعدل به عن الطريق السوي
 291،صسبقت ترمجته -2

*
3
 219-4/211حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام - 

  344-4/341 الروض األنف: السهيلي -    

  231-3/233 البداية والنهاية:ابن كثري -    

 .131-133ابن هشام  هتذيب سرية:عبد السالم هارون-    

  214-212ص ،ديوان كعب بن مالك:سامي مكي العاين -    
 َعوض غري العطاء من: حلةلننا -4

-
مجع أحم وهفو   :احَلْموَباراك اإلبل قرب املاء،مَب هاشبههنا منابت النخل،:، واملعا ناحلصون واآل اممجع َذروة،و هي : الذرى 5

قفد  و غزيفرة األحفالب  :إىل السواد من اخلضرة،وشبه ما جيتىن منها باحللب،فقفال  ووصف النخل بالسواد ألهنا تضرباألسود،

 يكون أراد اإلبل حقيقة
 والزائر  القاصد هو:املنتاب منها،و أي الكثري ،حفيلها ُيبذَل مجوها و مجع لوبة، وهي األرض ذات احلجارة السوداء:الَلوب -6
بفاجليم وقيفل    ويف األصفل :لَشعرية،والسنراحاإىل أرض َأخرى و ُنوننت للضرورة  املزنوعة من أرضها العربية اخليول: الزنائع -7

 من نبات لتأكله، ما ُيَجزو للخيول :اجَلز َة يريد أهنا سريعة العدو،ومجع سرحان وهو الَذئب،: بالسني و معناه

 اسم آلة من القضب وهو القطع وهو ،املنجل هو:املقضاب و
 هي املفاصل و اآلراب مجع إرب والظهر، مجع منت وهو:املتونورد مبعىن ُمل ،ُجواللحم، هو:النحضو القوائم األربع،:الشوى -8

 الكالب الضارية،والكاَلب مجع كالب وهو صاحب الكالب الذي يصيد هبا :الضر اء،وتنشط،: تراحوَ وال األعناق،:قوددا -9
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 َسففففففففففاَئَمة  الففففففففففدنَياراَوَتاَرة   َوَتُحففففففففففوَط

  
1ُتفففففْرَدي ال َعفففففَدى َوَتَئفففففوُب باال أ ْسفففففل ابا  

 

   
ْا ُمط فففففاَرة  َعْنفففففَد ال فففففَوغ ى ُْ ال ُوُحفففففو  ُحفففففو

  
2ُعففففففْبُ  اللِّق ففففففاِء ُمبايَنففففففَة ال إاْنَجففففففابا  

 

   
 ُعَلف ففففففْت َعل ففففففى َدَعففففففةُّ ف َصففففففاَرْت ُبففففففد ندا   

  
3ُدْخفففففَ  ال َبَضفففففيعا َخَفيف فففففة  ال أ ق َصفففففابا 

 

   
 َيْغفففففففُدون  بافففففففالز غ َف ال ُمَضفففففففاَعَف َشفففففففَكُه

  
4َوباُمْتَرَصففففففاَت َفففففففي الثِّق ففففففا،َف َصففففففئ ابا

 

   
 َوَصففففففففَوارام  َنففففففففَزَع الْصففففففففَياَقَل َغل َبَهففففففففا 

  
5َوباَكفففففففففلِّ أ ْرَوَع َماجافففففففففَد ال أ ْنَسفففففففففابا 

 

   
 َيَصففففففففَل ال ففففففففَيَمنَي باَمففففففففارانُّ ُمَتق ففففففففاراب   

  
6ُوَكل فففففففْت َوَقيَعُتفففففففُه إل فففففففى َخب فففففففابا  

 

   
 َوأ غ فففففففففر أ ْزَرَق َففففففففففي ال ق َنفففففففففاَة ك أ ن فففففففففُه

  
7َفففففي َ ْخَيففففَة الَظل َمففففاِء َضففففْوُء َشففففَهابا   

 

   
 َوك َتيَبففففففففةُّ َيْنَفففففففففي ال َقففففففففَران  ق َترُيَهففففففففا

  
8َوَتفففففففُردو َحفففففففد  ق فففففففَواَحزا النوش فففففففابا 

 

   
 َجففففففففأ َوى ُمل ْمل َمففففففففة  ك ففففففففأ َن راَماَحَهففففففففا   

  
9َة غ فففففاباَففففففي َكفففففلِّ َمْجَمَعفففففةُّ ضَ فففففراميَ 

 

   
 َيفففففففأ واي إل فففففففى َ فففففففلا  اللِّفففففففَواِء ك أ ن فففففففهُ  

  
10َفففففي َصففففْعَدةَِ ال َخطِّففففين ف ففففْيُء ُعق ففففابا    

 

   
 أ ْعَيفففففففْت أ َبفففففففا ك فففففففْرب  َوأ ْعَيفففففففْت ُتب عدفففففففا

  
11َوأ َبففففففْت َبَسففففففال ُتَها َعل ففففففى ال ففففففأ ْعَرابا 
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 َوَمففففففَواَعظ  َمففففففْن َربنَنففففففا ُنْهففففففَدى باَهففففففا   

  
1َهففففففَر   ْيففففففبا ال ففففففأ ث َوابا  باَلَسففففففاَن أ ْز

 

   
 ُعراَضفففففففْت َعل ْيَنفففففففا ف اْشفففففففَتَهْيَنا َذك َرَهفففففففا

  
 َمفففْن َبْعفففَد َمفففا ُعراَضفففْت َعل فففى ال فففأ ْحَزابا   

   
 َحك مدففففففا َيَراَهففففففا ال ُمْجراُمففففففون  باففففففَزْعَمهامْ  

  
2َحَرجدفففففففا َوَيف َهُمَهفففففففا ذ ُوو ال أ ل َبفففففففابا  

 

   
 اَجفففففاء ْت َسفففففَخيَنَة ك فففففْي ُتَغاَلفففففَب َرْبَهففففف    

  
 3باف ل ُيْغل ففففففففففَبن  ُمَغاَلففففففففففُب ال َغففففففففففاَل

   
َحفْدث ناي َعْبفُد ال َمَلفَك ْبفُن َيْحَيفى ْبفنا َعْبفاَد ْبفنا َعْبفَد الّلفَه ْبفنا            :َحْدث ناي َمفْن أ َثفُق بافَه ق فال     :ق ال  اْبُن َهَشام 

 "من الكامل: "ل ْما ق ال  ك ْعُب ْبُن َماَلكُّ:الْزَبْير،ق ال 

 ك فففففْي ُتَغاَلفففففَب َرْبَهفففففا َجفففففاء ْت َسفففففَخيَنَة  

  
 باف ل ُيْغل فففففففففففَبن  ُمَغاَلفففففففففففُب ال َغفففففففففففالّ  

   
 .ل ق ْد َشك َرك الّلُه َيا ك ْعُب َعل ى ق ْوَلك َهذ ا: ق ال  ل ُه َرُسوَل الّلَه

4وقال كعب بن مالك يف يوم اخلندق:قال ابن إسحاق
 "من الكامل" *

 َمفففففْن َسفففففْرُه َضفففففْرب  ُيَمْعَمفففففُع َبْعُضفففففهُ    

  
5ك َمْعَمَعفففففففَة ال أ َبفففففففاِء ال ُمْحفففففففَرقا َبْعضدفففففففا 

 

   
 ف ل َيفففففففأ َت َمأ َسفففففففَدة  ُتَسفففففففنو ُسفففففففُيوَفَها   

  
6َبفففففْيَن ال َمفففففذ اَد َوَبفففففْيَن َجفففففْزعا ال َخْنفففففَدقا   

 

   
 َدرِاُبواباَضففففففففْربا ال ُمْعَلَمففففففففنَي َوأ ْسففففففففل ُموا 

  
7ُمُهَجفففففففاَت أ ْنَفِسفففففففهاْم َلفففففففَربن ال َمْشفففففففراقا  

 

   
 ل ففففففُه َنباي ففففففُهَفففففففي ُعْصففففففَبةُّ َنَصففففففَر ال إا 

  
8باهاففففففففْم َوك ففففففففان  باَعْبففففففففَدَه ذ ا َمْرَفففففففففقا  
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 َففففففي َكفففففلِّ َسفففففاباَغةُّ َتُحفففففط  َفُضفففففوَلَها    

  
1ك فففففففالن ْهيا َهب فففففففْت راحُيفففففففُه ال ُمَتَرق فففففففراقا 

 

   
 َبْيَضفففففففاُء ُمْحَكَمفففففففة  ك فففففففأ َن ق َترَيَهفففففففا  

  
2َحففففففَدُق ال َجَنفففففففاَدبا ذ اَت َشففففففك  ُموث فففففففقا  

 

   
 ْحَفُزَهفففففففا ناَجفففففففاُد ُمَهن فففففففدُّ َجفففففففْدل اء  َي

  
3َصففففففاَفي ال َحَديففففففَدَة َصففففففارام  َذي َرْوَنففففففقا  

 

   
 َتل َكفففففْم َمفففففَع الت ق فففففَوى َتَكفففففوَن َلَباَسفففففَنا   

  
4َيففففففْوَم ال هاَيففففففاجا َوَكففففففَل َسففففففاَعَة َمْصففففففَدقا

 

   
 َنَصفففففَل السوفففففُيو،َف إذ ا ق ُصفففففْرن  باَخط واَنفففففا   

  
5َقففففففففُدمدا َوُنل َحَقَهففففففففا إذ ا ل ففففففففْم َتل َحففففففففقا

 

   
 َمث فففففففل َلق اَئَنفففففففا  َماَحفففففففَل باال أ ْعفففففففَداءِ 

  
6وَيْوَمَنفففففففا بااخل ْنفففففففَدقا َيفففففففْوَم الن َجفففففففاحا  

 

   
 ف َتففففففَرى ال َجَمففففففاجاَم َضففففففاَحيدا َهاَماُتَهففففففا

  
7َبل فففففففَه ال فففففففأ َكف  ك أ ن َهفففففففا ل فففففففْم ُتْخل فففففففقا

 

   
 َنل ق فففففففى ال َعفففففففُدو  باق ْحَمفففففففةُّ َمل ُموَمفففففففةُّ  

  
8ْصففففففَدَرأ سا ال َمْشففففففراقاَتْنَفففففففي ال ُجُمففففففوَع ك ق 

 

   
 َوُنَعففففففففدو َلل أ ْعففففففففَداِء َكففففففففَل ُمق َلفففففففف   

  
9َوْردُّ َوَمْحُجففففففففففولا ال ق ففففففففففَواَئما أ ْبل ففففففففففقا 

 

   
 َتفففففففْرَدى باَفْرَسفففففففانُّ ك فففففففأ َن َكَمفففففففاَتُهمْ  

  
10َعْنففففففَد ال هاَيففففففاجا َأُسففففففوُد   ففففففل  ُمل َثففففففقا  
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 ُصففففففُدق  ُيَعففففففاَ ون  ال َكَمففففففاة  ُحُتففففففوف ُهمْ  

  
1َتْحففففففَت ال َعَماَيففففففَة باال َوَشففففففي ا ال ُمْزَهففففففقا   

 

   
 أ َمففففففففَر ال إال ففففففففُه باَرْبَطَهففففففففا َلَعففففففففُدونهَ  

  
2َففففففي ال َحفففففْربا إَن الَلففففففَه َخْيفففففُر ُمَوفِّففففففقا   

 

   
 َلَتَكفففففففون  غ ْيظ فففففففا َلل َعفففففففُدون َوُحي ط فففففففا   

  
3َللفففففففد ارا إن  َدل ف فففففففْت ُخُيفففففففوَل النوفففففففز قا   

 

   
 َعزايففففففففُز باَقففففففففو ةَُّوُيَعيُنَنففففففففا الَلففففففففُه ال 

  
 َمْنفففففُه َوَصفففففْدقا الص فففففْبرا َسفففففاَعة  َنل َتَقفففففي    

   
 َوُنَطيففففففففُع أ ْمففففففففَر َنباينَنففففففففا َوُنجايُبففففففففهُ 

  
4َوإاذ ا َدَعففففففففا َلك رايَهففففففففةُّ ل ففففففففْم ُنْسففففففففَبقا 

 

   
 َوَمَتفففففى ُيَنفففففاَد إل فففففى الش فففففَداَئَد َنأ َتَهفففففا   

  
5َوَمَتففففففى َنففففففَر ال َحْوَمففففففاَت َفيَهففففففا ُنْعنا ففففففقا  

 

   
 ت باففففففْع ق ففففففْول  الن باففففففين ف إان ففففففهُ   َمففففففْن َي

  
 َفيَنففففففا ُمط ففففففاُع ال ففففففأ ْمرا َحففففففقو ُمَصففففففد قا   

   
 ف باففففففففففففففذ اَك َيْنُصففففففففففففففرَناَوُيظ هاُرَعز َنا 

  
6َوُيَصفففففففيُبَنا َمفففففففْن َنْيفففففففلا ذ اَك باَمْرف فففففففقا 

 

   
 إَن اَلففففففففففَذيَن ُيك ففففففففففذُِّبون  ُمَحم ففففففففففددا 

  
7َعفففففْن َسفففففبايلا ال ُمت َقفففففي   َوَضفففففل وا ك ف فففففُروا

 

   
 "َمْن َيْتباْع ق ْول  الْنباْي:"َوَبْيَتُه"َتل َكْم َمَع الت ق َوى َتَكوَن َلَباَسَنا:"ق ال  اْبُن َهَشام  أ ْنَشَدناي َبْيَتُه

 ".َتْنَفي ال ُجُموَع ك َرأ سا َقْدسا ال َمْشراقا:"َوأ ْنَشَدناي.أ ُبو َزْيدُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

-
  لمة:العمايةواملوت، مجع حتف وهو:احملتو،فومجع صدوق،وهو الصادق يف قتال العدْو،:صدق 1

 القاتل  :املزهقوالْرماح،: الوشي،والغبار
 .إن هذه اجلياد أعدها اهلل لقتال عدوه -2
 الطائش سيئ اخللق            :زقامجع ن:الزنقوهجم وتقدم،:دلفوحلذر،ط من احليطة واي ُحووالظلم، احلقد:الغيض -3
 يوم القتال العصيب:الكريهة -4

-
 نسرع ونسبق:نعنقو أشد موا ن القتال ومواقعه،:احلومات5

-
 .العناية والرفق:املرفق 6
 الذي خيشي ربه فال يعصي أمره:املتقي -7
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1يف يوم اخلندقوقال كعب بن مالك :قال ابن إسحاق
 "من الطويل:" *

 ل ق فففففْد َعَلفففففَم ال فففففأ ْحَزاُب َحفففففنَي َتفففففأ َلُبوا    

  
2َمففففففا ُنففففففَواَدعُ  َعل ْيَنففففففا َو َراُمففففففوا َديَنَنففففففا  

 

   
 أ َضفففاَميُم َمفففْن ق فففْي ا ْبفففنا َعْيل فففان  َأْصفففَفق تْ     

  
3ُهفففففَو َواَقفففففُع َوَخْنفففففَد،ُف ل فففففْم َيفففففْدُروا باَمفففففا 

 

   
 َذوُدُهْمَيفففففففَذوُدوَنَنا َعفففففففْن َديناَنفففففففا َوَنففففففف 

  
4َعفففففففْن ال َكف فففففففرا َوالفففففففر ْحَمُن َراء  َوَسفففففففاَمعُ  

 

   
 إذ ا غ اَيَظوَنفففففففا َففففففففي َمق فففففففام  أ َعاَنَنفففففففا   

  
5َعل فففففى غ فففففْيَظهاْم َنْصفففففر  َمفففففْن الّلفففففَه َواَسفففففعُ 

 

   
 َوذ َلففففففك َحف ففففففَظ اللِّففففففَه َفيَنففففففا َوف ْضففففففَلُه

  
6َعل ْيَنفففففا َوَمفففففْن ل فففففْم َيْحف فففففَظ الَلفففففُه َضفففففاَئُع

 

   
 َلفففففَدينا ال َحفففففقن َواْخَتفففففاَرُه ل َنفففففا    اَهفففففَداَن

  
7َوَلَلففففففففَه ف ففففففففْوَق الص ففففففففاناَعنَي َصففففففففَناَئعُ   

 

   
 . وهذه األبيات يف قصيدة له:قال ابن هشام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

-*
 293-4/294دين عبداحلميدحتقيق حممد حميي ال  النيب  سرية:ابن هشام 1

 362-4/362الروض األنف:لييالسه    -

 136ابن هشام  هتذيب سرية:عبد السالم هارون -   

 3/236البداية والنهاية:ابن كثري -   

 211ص ،ديوان كعب بن مالك:سامي مكي العاين  -   
نصفا   :نوادعوهم قريش وغطفان و بنو قريظفة، على عداوة املسلمني،و جتمعواا:اأراد هبم جنود املشركني،و تألبو:األحزاب -2

 .ادنهنو

-
و  علفى األمفر   جتمعفوا ا:أصففقوا ومعنفاه خالصفون يف أنساهبم،و  "أصاميم :"ويروى مجاعات انضم بعضها إىل بعض،:أضاميم 3

 .توافقوا عليه 

-
عفن البا فل الفذي هفو      ،يريد أهنفم إمنفا يفدفعوننا عفن احلفق الفذي هفو ديننفا،وحنن نفدفعهم         مينعوننا ويدفعوننا:يذودوننا 4

 الكفر،واهلل يرى أعمالنا وأعماهلم،ويسمع منا ومنهم وهو جيازي كل فريق منا مبا يستحقه
 أغضب:غايظ -5

    ٺ ڀ ڀڀ  ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱ چ:يف التزنيففل ،ومبعففىن أن اهلل هففو احلففافظ الفاضففل    -6

 43سورة يوسف،اآلية چٿ ٿ ٿ ٺٺ

-
 عرو،فالفضل وامل مجع صنيعة وهي:الصنائع 7
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 : شعر كعب بن مالك يف اخلندق

1وقال كعب بن مالك يف يوم اخلندق:قال ابن إسحاق
 " من الوافر: " *

 ل عداأ ْبَلفففففففففففا  َقَرْيشدفففففففففففاأ َن َسففففففففففف   أ ال 

  
2َوَمفففففا َبفففففْيَن ال ُعفففففَرْيضا إل فففففى الصنفففففَمادَ  

 

   
 َنَواَضفففففففُح َففففففففي ال ُحفففففففُروبا ُمفففففففَدْرَبات  

  
3َوَخفففففْوص  َثقَِّبفففففْت َمفففففْن َعْهفففففَد َعفففففادَ    

 

   
 َرَواَكففففففففُد َيْزَخففففففففُر ال َمففففففففر اُر َفيَهففففففففا 

  
4ف ل ْيَسفففففففْت باال جاَمفففففففاما َول فففففففا الثَِّ َمفففففففادَ 

 

   
 َفيَهففففففففاك ففففففففأ َن ال َغففففففففاَب َوال َبففففففففْرَدي   

  
5أ َجففففففففففشو إذ ا َتَبَقففففففففففَع َلل َحَصففففففففففادَ  

 

   
 َول فففففففْم َنْجَعفففففففل  َتَجاَرَتَنفففففففا اْشفففففففَتَراء   

  
6ال َحَمففففففففريا َلففففففففأ ْرضا َدْوس  أ ْو ُمففففففففَرادَ  

 

   
 بال فففففففاد  ل فففففففْم َتَثفففففففر  إَلفففففففا َلك ْيَمفففففففا   

  
 ُنَجاَلففففففففففُد إن  َنَشففففففففففط ُتْم َلل جال ففففففففففادَ  

   
 أ ث ْرَنففففففففا َسففففففففَكة  ال أ ْنَبففففففففاَط َفيَهففففففففا 

  
7ل ففففففففْم َتففففففففَر َمث ل َهففففففففا َجل َهففففففففاَت َواَدف 

 

   
 ق َصفففففففْرَنا َكفففففففَل َذي ُحْضفففففففر َو  فففففففْول  

  
8َعل فففففففى ال َغاَيفففففففاَت ُمق َتفففففففَدر  َجفففففففَوادَ   

 

   
 أ جايُبوَنففففففففا إل ففففففففى َمففففففففا َنْجَتففففففففَديَكمْ 

  
9َمفففففففَن ال ق فففففففْولا ال ُمَبفففففففيننا َوالس فففففففَدادَ  

 

   
 

 

 

 

                                                 

-*
 291-4/293حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام 1

 361-4/362األنف الروض:السهيلي - 

  131-136ابن هشام  هتذيب سرية:عبد السالم هارون - 

 244-242ص،ديوان كعب بن مالك:سامي املكي العاين -  

-
 هو املكان املرتفع الغليظ وقد يكون جبال :مادواد باملدينة،والصن:ضْيَرجبل با ملدينة،والُع:عل َس 2
 من عهفد ،وحففرت :ثقبت ،واآلبار الغائرة والضيقة ومنها العني اخلوصاء:،واخلوص اإلبل اليت يستسقى عليها املاء:النواضح -3

 .زمن قدمي  أي منذ:عاد

-
مجفع مجفة،   :اجلمفام الذي ميدها باملاء،و  وهو"املداد:"ويروى فيها الذي مير النهر:املراريعلو ويرتفع،و:يزخر،وبتثوا:رواكد 4

 القليل  املاءمجع مثد وهو :مادالثِّو،وهي اليت تراجع ماؤها

-
صفارفيه  :تبقع،والعفا  الصفوت  :أجفش ،واحلصر الغالظ،ونبات كالقصب كانوا يتخذون من أوراقه قرا ي  للكتابة: الربدي 5

ش ،وهو األبح وقد يوصف النبات أيضا بالغنة مفن أجفل   صوت حفيف الريح كصوت األج أن:عالمة على النض ،يريد صفربقع 

 ناء وذلك ألجل صوت الذباب فيه غ روضة :حفيف الريح فيه و يقال
 .قبيلتان من اليمن :دوس ومراد -6
 د كائفد وإياهفا أراد الفنيب    يالنخل املصطف ،أي خزناها وغرسناها كما تفعل األنباط يف أمصارها دون أن ختا،ف ك:السكة -7

 كزن العمفال :هان فوريربال ينظر، ه العسكري يف األمثال عن سويد بن هبرية،روا"أو مهرة مأمورة خري املال سكة مأبورة":بقوله

استقبلك مفن الفوادي إذا نظفرت إليفه مفن اجلانفب       وهي ما ،مجع جلهة:اجللهات و.941133/42رقم ،بيف سنن األقوال واألفعال

 .اآلخر
  الفضل والقدرة:القدر،والَطْول:واخلطر"أثرنا كل ذي خطر:"اخليل،ويروى وأراد بكل حضر اجلري وهو:واحلضر -8

-
  .نسألكم:جنتديكم 9
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 َوإاَلففففففففا ف اْصففففففففباُروا َلجال ففففففففاَد َيففففففففْوم  

  
1َمن ففففففا إل ففففففى َشففففففط راِ ال َمففففففذ ادَ  ل َكففففففْم 

 

   
 ُنَصفففففففبنُحَكْم باَكفففففففلِّ أ َخفففففففي ُحفففففففُروب    

  
2َوَكففففففففلِّ ُمط ه ففففففففم  َسففففففففَل ا ال َقَيففففففففادَ 

 

   
 َوَكففففففففلِّ  ََِمففففففففر ةُّ َخَفففففففففق  َحَشففففففففاَها 

  
3َتفففففففَد،فو َدَفيفففففففَف َصفففففففف َراِء ال َجفففففففَراَد

 

   
 َوَكففففففففلِّ ُمق لَافففففففف ا ال فففففففف َرابا َنْهففففففففدُّ   

  
4ْخفففففر َوَهفففففاَدي َتَمفففففيما ال َخل فففففقا َمفففففْن أَ  

 

   
 ُخُيفففففففول  ل فففففففا ُتَضفففففففاُع إذ ا َأَضفففففففيَعتْ   

  
5ُخُيففففوَل الن ففففاسا َفففففي الس ففففَنَة ال َجَمففففادَ    

 

   
 ُيَنففففففففففازاْعَن ال أ َعن ففففففففففة  ُمْصففففففففففَغَياتُّ  

  
6إذ ا َنفففففففاَدى إل فففففففى ال ف فففففففَزعا ال ُمَنفففففففاَدي

 

   
 إذ ا ق ال فففففففْت ل َنفففففففا النوفففففففذ ُر اْسفففففففَتعَِدَ وا 

  
7ال َعَبفففففففففففاَد َتَوَكل َنفففففففففففا َعل فففففففففففى َربن

 

   
 َوَقل َنفففففففا ل فففففففْن ُيف فففففففرنَج َمفففففففا ل َقيَنفففففففا 

  
8َسففففففَوى َضففففففْربا ال ق ففففففَوانا ا َوال جاَهففففففادَ  

 

   
 ف ل ففففففْم َتففففففَر ُعْصففففففَبة  َفففففففيَمْن ل َقيَنففففففا  

  
9َمففففففَن ال ففففففأ ق َواما َمففففففْن ق ففففففار  َوَبففففففاَدي 

 

   
 أ َشفففففففففد  َبَسفففففففففال ة  َمن فففففففففا إذ ا َمفففففففففا 

  
10أ َرْدَنففففففففاُه َوأ ل ففففففففَيَن َفففففففففي ال ففففففففواَدادَ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 اخلندق    به موضع باملدينة حفر:الناحية،و املذاد:الشطروالقتال،:الداجَل -1
 سهل االنقياد:سل والفرس املكتمل يف احلسن واملظهر،:امَلطْهموالشجاع، املقاتل:احلروب أخو -2
تفر،ف  :"ويفروى  إذا حفْرك نناحيفه،  :الطفائر  د،ف مفن  :تد،فاضفطرب،و :وخفق حشفاها الففرس الوثفوب اخلفيففة،   :ةر َمالطِّ -3

 .تذ،ف مبعىن تسرع:ويف الديوان .اليت ألقت بيضها فخف  رياهنا:اجلراد صفراءومعناه أهنا تطري يف جريها،و"رفيف
 تام اخللق كرمي ،وأراد أنهلعنقا:،واهلادي الغليظ:النهدوقطع اللحم،:الشديد،واآلراب:املقل  -4
،يريد أهنم ال يضيعون هذه اخليل بترك علفها مع تكالب الزمن واشفتداد القحفط، فهفم    سنة القحط واجلدب:السنة اجلماد -5

 .معتنون هبا،وهي لذلك جد قوية وتامة اخللق
اجليففاد للجمهففا كنايففة عففن ومنازعففة وهو سففري اللجففام الففذي متسففك بففه الفرس،،مجففع عنففان:األعنففةو جيففاذبن،:ينففازعن -6

 .احلرب أراد به الصريخ إىل :والفزعقوهتا،
 عواقب األمور  من التحذير وهو مجع إنذار:النذر -7

-
 مجع قان  وهو أعلى خوذة احلديد :القوان   8

-
 ساكن البادية :ساكن القرية،والبادي:القاري 9

-
 . الشجاعة،يريد أهنم أبسل يف احلرب،وألني يف السلم:البسالة10
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 إذ ا َمففففففففا َنْحففففففففُن أ ْشففففففففَرْجَنا َعل ْيَهففففففففا

  
1جاَيفففففاَد ال ُجفففففْدلا َففففففي ال فففففَأَربا الشنفففففَداَد

 

   
 ق ففففففذ ف َنا َفففففففي الس ففففففَوابااا َكففففففَل َصففففففق ر 

  
2ك ففففففففرامي  غ ْيففففففففرا ُمْعَتلَِففففففففثَِ الزنَنففففففففاَد

 

   
 أ َشفففففففففم  ك أ ن فففففففففُه أ َسفففففففففد  َعُبفففففففففوس 

  
3عا غ فففففاَديغ فففففَداة  َبفففففَدا بافففففَبط نا ال َجفففففزَ 

 

   
 ُيَغشنفففففففي َهاَمفففففففة  ال َبط فففففففلا ال ُمفففففففذ كِّى  

  
4َصففففففباي  الس ففففففْيَف ُمْسففففففَتْرَخي الن َجففففففادَ 

 

   
 َلُنظ هافففففففففَر َديَنفففففففففك الَلُهفففففففففم  إان فففففففففا

  
 باك فِّفففففففَك ف اْهفففففففَدَنا ُسفففففففُبل  الر َشفففففففادَ   

   
ْيفُت اّلفَذي َيْتَلوُه،َوال َبْيفُت الّثاَلفَث َمْنفُه،َوال َبْيُت الْرابافُع       َوال َب"َبْيُتُه ق َصْرَنا َكّل َذي ُحْضفر  َو  فْول   :"ق ال  اْبُن َهَشام 

 .َوال َبْيُت اّلَذي َيْتَلوُه َعْن أ باي َزْيدُّ ال أ ْنَصاراْي"أ َشْم ك أ ْنُه أ َسد  َعُبوس :" َمْنُه،َوَبْيُتُه

 :ما بكى به مسافع عمرو بن عبدود

6ود يبكي عمر بن عبد ،5ن وهب بن حذافة بن مجعوقال مسافع بن عبد منا،ف ب:قال ابن إسحاق
*  

 "من الكامل"ويذكر قتل علي بن أيب  الب إياه

 َعْمفففففُرو ْبفففففُن َعْبفففففدُّ ك فففففان  أ و ل  ف فففففاراس    

  
7َجفففففَزَع ال َمفففففذ اَد َوك فففففان  ف فففففاراَس َيل َيفففففلا  

 

   
 َسفففففففْمُح ال َخل فففففففاَئقا َماجافففففففد  َذو َمفففففففر ةُّ 

  
8َيْنَكفففففلاَيْبَغفففففي ال َقَتفففففال  باَشفففففَكَة ل فففففْم    

 

   
 َول ق فففففْد َعَلْمفففففُتْم َحفففففنَي َوَلفففففْوا َعفففففْنَكمُ    

  
 أ َن اْبففففففَن َعْبففففففدُّ َفففففففيهاْم ل ففففففْم َيْعَجففففففلا 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 

-
أي "األزب:"،ويروىالعقفدة الشفديدة   مجع أربفة وهفي  :الدرع احملكمة النس ،واألربمجع جدالء،وهي :اجلدلو،ناربط:ناأشرج1

  الضيق الشديد
  الذي إذا قدح مل يور نارا:معتلث الزناد -2

-
  هو الذي به مشم،وأصله ارتفاع قصبة األنف،كناية عن العزة:األشم3
محائل السيف،ومعىن أنه مسترخي احلمائفل  : رفه،والنجاد:وسطه،وذبابه:ىف القوة،وصيب السيف الذي بلا الغاية:امَلذ َكى -4

  أنه  ويلها،وذلك كناية عن  ول قامته،والعرب تتمد ح بذلك
 والطبقات كتب التاريخ و السري و التراجم معظم مل ترد له ترمجة يف مسافع بن عبد منا،ف - 5

-*
 444-4/299حممد حميي الدين عبداحلميدحتقيق  النيب  سرية:ابن هشام 6

  4/361الروض األنف :لييالسه -   

 131ابن هشام  هتذيب سرية:عبد السالم هارون -   
 مكفان باملدينفة حيفث بفين اخلنفدق،     :ع وتفرق،واملفذاد تقَطف : ءيالشف   قطع ،من جزع الوادي إذا قطعفه عرضفا،وأجزع  :جزع -7

 واد يف بدر :يليلو

مل والسالح، يلب  من ما السالح،أو:الشكة،و4سورة النجم،اآلية چڤ ڤ  ڤ ڤچ :،ويف التزنيلوشدةقوة ذو :ةر َم ذو -8

 مل جينب :ينكل
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 َحْتفففففففى َتك ْنف فففففففُه ال َكَمفففففففاَة َوَكل ُهفففففففمْ   

  
1َيْبَغفففففففي َمق اَتل فففففففُه َول فففففففْيَ  باُمْؤَتفففففففلا 

 

   
 َول ق فففففففْد َتك ن ف فففففففَت ال أ َسفففففففن َة ف اراسدفففففففا  

  
2ل ع  غ ْيفففففَر َنك ففففف   أ ْمَيفففففلا  باَجُنفففففوبا َسففففف 

 

   
 َتَسفففففَل الننفففففَزال  َعل فففففيو ف فففففاراَس غ اَلفففففب    

  
3باَجُنففففففوبا َسففففففل ع  ل ْيتففففففه ل ففففففْم َيْنففففففزالا

 

   
 ف اذ َهفففففْب َعل فففففيو ف َمفففففا   َففففففْرت باَمث َلفففففهَ   

  
 ف ْخفففففردا َول فففففا ل اق ْيفففففَت َمث فففففل  ال ُمْعَضفففففلا   

   
 َنف ِسفففففي ال َففففففَداُء َلف فففففاراس  َمفففففْن غ اَلفففففب   

  
4ل فففففاق ى َحَمفففففاَم ال َمفففففْوَت ل فففففْم َيَتَحل َحفففففلا

 

   
 أ ْعنافففففي الَ فففففَذي َجفففففَزَع ال َمفففففذ اَد باُمْهفففففراهَ 

  
   ل بدففففففا َلث ففففففأ را َمَعاَشففففففر  ل ففففففْم َيْخففففففَذلا  

   
 :ما أن ب به مسافع أصحاب عمرو بن ود

5فرسان عمرو الذين كانوا معه،فأجلوا عنه وتركوه يف و قال مسافع أيضا
 "من الكامل:" *

 َعْمفففففُرو ْبفففففُن َعْبفففففدُّ َوال جاَيفففففاُد َيَقوُدَهفففففا 

  
6َخْيففففففل  ُتق ففففففاُد ل ففففففُه َوَخْيففففففل  ُتْنَعففففففلَ 

 

   
 أ ْجل فففففففْت ف َواراُسفففففففُه َوغ فففففففاَدَر َرْهَطفففففففهُ 

  
7ُرك ندفففففففا َعَظيمدفففففففا ك فففففففان  َفيَهفففففففا أ و لَ  

 

   
 َعَجبدففففففا َوإان  أ ْعَجففففففْب ف ق ففففففْد أ ْبَصففففففْرُتهُ 

  
8زاَلَمْهَمفففففا َتُسفففففوُم َعل فففففي  َعْمفففففردا َيْنففففف    

 

   
 ل ففففففا َتْبَعففففففَدَن ف ق ففففففْد َأَصففففففْبُت باق ْتَلففففففهَ 

  
 َول َقيفففففُت ق ْبفففففل  ال َمفففففْوَت أ ْمفففففردا َيث َقفففففلَ    

   
 َوُهَبْيفففففففَرَة ال َمْسفففففففَلوُب َوَلفففففففى ُمفففففففْدباردا

  
 َعْنففففففَد ال َقَتففففففالا َمَخاف ففففففة  أ ن  ُيق َتَلففففففوا   

   
 َوَضفففففَرار  ك فففففأ َن ال َبفففففأ َس َمْنفففففُه ُمْحَضفففففردا 

  
 َوَلففففففى الَلَئففففففيُم ال ففففففأ ْعَزَل َوَلففففففى ك َمففففففا

   
 عن غري ابن إسحاق"عمرا يزنل:"وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له،وقوله:قال ابن هشام 

 

 

 

                                                 
مجفع مقتففل وهفو مكففان   :،واملقاتففلاجلففريء بسفالح أو بغريه :املقدموالبفف  السفالح وقيففل الشفجاع،  وهفو   مفن الكمففي :الكمفاة  -1

 املقصر  :واملؤتليالقتل،
الفذي ال رمفح   :األميفل  الفدينء مفن الرجفال،و   :،والننك جبفل متصفل باملدينفة   :سفلع والْرماح،األسفنة أي احتوشفته   :تكنفته -2

  .هو الذي ال ترس معه:له،وقيل

 -
 . أراد تسأل فألقى حركة اهلمزة على السني مث حذ،ف اهلمزة:تسل3
 .يربح مكانه،ومل يفارقهمل :مل يتحلحل -4
5

 442-4/444بد احلميدحتقيق حممد حميي الدين ع النيب  سرية:ابن هشام -*

  4/364الروض األنف :لييالسه -   

 139ابن هشام  سرية هتذيب:عبد السالم هارون -   
 . شديد احلافر:،وفرس منعلاحلديد لتقوى على املشي اخليل وهو تلب  نعال:تنعل -6
كفان  :دون لفظه،وأصل الكالم على الضم حلذ،ف االسم الذي كان مضافا إليه مع نية معناه"أول"وبين  تفرقت،:أجلت فوارسه -7

 . فيها أول الناس

-
وجيزم "تسوم"مفعول تسوم،والصواب أن حيذ،ف الواو من:منادى،وعمرا:مضارع سامه يسومه،إذا كلفه و لب منه،وعلي  :تسوم 8

 ."مهما"آخره ب
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 يعتذر من فراره،ويبكي عمرا ،ويذكر  1وقال هبرية بن أيب وهب:قال ابن إسحاق

 "من الطويل" *2:قتل َعَلي  إياه

 م ففففففددال َعْمففففففراي َمففففففا َوَلْيففففففُت   ْهففففففراي ُمَح

  
 َوأ ْصفففففَحاَبُه ُجْبندفففففا َول فففففا َخيف فففففة  ال ق ْتفففففلا  

   
 َول َكن ناففففففي ق َلْبففففففت أ ْمففففففراي ف ل ففففففْم أ جاففففففدْ  

  
 َلَسفففففْيَفي غ َنفففففاءب إن  َضفففففَرْبُت َول فففففا َنْبَلفففففي  

   
 َوق ف فففففت ف ل م فففففا ل فففففْم أ جافففففْد َلفففففي ُمق فففففد مدا  

  
3َصفففففَدْدُت ك َضفففففْرغ اما َهَزْبفففففر  أ بافففففي َشفففففْبلا 

 

   
 ط ف فففُه َعفففْن َقْرنافففَه َحفففنَي ل فففْم َيجافففدْ    ث َنفففى َع

  
4َمك ففففَرا َوَقففففْدمدا ك ففففان  ذ َلففففَك َمففففْن َفْعَلففففي     

 

   
 ف ل ففففا َتْبَعففففَدن  َيففففا َعْمففففُرو َحَيففففا َو َهاَلك ففففا     

  
 َوُحففففق  َلُحْسففففنا ال َمففففْدحا َمث َلففففك َمففففْن َمث َلففففي  

   
 َول ففففا َتْبَعفففففَدن َيفففففا َعْمفففففُرو َحَيفففففا َوَهاَلك فففففا 

  
5َمْحُمفففوَد الَثَنفففا َماجافففَد ال أ ْصفففلا   ف ق فففْد باْنفففَت  

 

   
 ف َمفففففْن َلَطفففففَراَد ال َخْيفففففلا ُتق فففففَدُع باال ق َنفففففا    

  
6َوَلل ف ْخفففففرا َيْومدفففففا َعْنفففففَد ق ْرق فففففَرَة ال ُبفففففزْ لا 

 

   
 ُهَناَلفففففَك ل فففففْو ك فففففان  اْبفففففُن َعْبفففففدُّ ل َزاَرَهفففففا 

  
7َوف ر َجَهففففا َحق ففففا ف تدففففى غ ْيففففُر َمففففا َوغ ففففلا     

 

   
 ل ففففففا أ َرى َمث ففففففل  َمْوَقفففففففُّ  ف َعْنففففففك َعل ففففففيو

  
8َوق ف فففففت َعل فففففى َنْجفففففَد ال ُمق فففففد ما ك ال ف ْحفففففلا 

 

   
 ف َمففففففا   َفففففففَرْت ك َفففففففاك ف ْخففففففردا باَمث َلففففففَه

  
 أ َمْنففففت باففففَه َمففففا َعْشففففت َمففففْن َزَلففففَة الن ْعففففلا  

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
 432ص،سبقت ترمجته - 1

-*
 444-4/442حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام 2

 4/364 الروض األنف:السهيلي -   

 2/94عيون األثر:ابن سيد الناس -   

 139ابن هشام  سريةهتذيب :عبد السالم هارون -   
 األسدابن :شبلالشديد،وال:زبراألسد،واهل:ضرغام،وال"صددت"رجعت،ويف نسخة:صدرت -3

-
 وهو اجلوالن يف احلرب من الكْر:كْراحلرب، وامَلو الكفء والنظري يف الشجاعة:رنأمال جانبه،والَق:ثىن عطفه 4

-
 الشريف:،واملاجداجلميل الذكر:الثناو بعدت،:بنت5

-
، والُبْزل مجع بازل وهو يف األصل البعري الذي فطر نابه،وذلك زمان اإلبل فحول أصواتمن :لزقرقرة البتكف ومتنع،و:تقدع6

 ذا رفعوا أصواهتم بالفخر،وتعداد امل ثر واحملامدقوته واستكمال شدته،فضربه مثال،وضرب قرقرة البزل مثال للمتافخرين إ

 النذل،الضعيف الساقط وامَلق صنر:الوغل من الرجال زائدة،وما قبلها مضا،ف إىل ما بعدها،و"غري ما وغل:"يف قوله" ما"-7
،وأراد بتشفبيهه  مصدر ميمي مبعىن اإلقفدام :الشجاع الذي يغيث من استغاث به،واملقد م:النجد ،واسم فعل مبعىن ابتعد:عنك -8

 بالفحل أن يصفه بالقوة واستكمال الفتوة
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 :يف رثاء عمرو بن ود أيضا  قاله هبرية ما

1ن ود،ويذكر قتل َعَلي  إياهو قال هبرية بن أيب وهب يبكي عمرو ب
 "من الطويل:"*

 ل ق فففففْد َعَلَمفففففْت ُعل َيفففففا َلفففففَؤين ْبفففففنا غ اَلفففففب   

  
2ل ف اراُسفففففففَها َعْمفففففففر و إذ ا َنفففففففاَب َناَئفففففففبُ   

 

   
 ل ف اراُسفففففففَها َعْمفففففففر و إذ ا َمفففففففا َيُسفففففففوُمهُ   

  
3َعَلففففففي  َوإاَن الَلْيففففففث  ل ففففففا ُبففففففد    اَلففففففبُ   

 

   
 ن فففففففففُهَعَشفففففففففي ة  َيفففففففففْدُعوُه َعَلفففففففففي  َوإا 

  
4ل ف اراُسفففففففَها إذ  َخفففففففاَم َعْنفففففففُه ال ك َتاَئفففففففبُ 

 

   
 ف َيفففففا ل ْهفففففَف َنف ِسفففففي إَن َعْمفففففردا َتَرك ُتفففففهُ    

  
 باَيث فففففراَب ل فففففا َزال فففففْت ُهَنفففففاَك ال َمَصفففففاَئبُ    

   
 :حسان بن ثابت يفتخر بقتل عمرو

5و قال حسان بن ثابت يفتخر بقتل عمرو بن وْد
 "من الطويل:" *

 ر و أ َبْحَنففففففففاُه باال ق َنففففففففاَبَقْيففففففففُتَكْم َعْمفففففففف

  
6باَيث فففففففراَب َنْحَمفففففففي َوال ُحَمفففففففاَة ق َليفففففففلَ   

 

   
 َوَنْحفففففففففُن ق َتل َنفففففففففاَكْم باَكفففففففففلِّ ُمَهن فففففففففدُّ

  
 َوَنْحففففففُن ُول ففففففاَة ال َحففففففْربا َحففففففنَي َنُصففففففوَل

   
 َوَنْحفففففففُن ق َتل َنفففففففاَكْم باَبفففففففْدر  ف أ ْصفففففففَبَحتْ 

  
 َمَعاَشفففففففُرَكْم َففففففففي ال َهفففففففاَلَكنَي َتُجفففففففولَ   

   
 وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها حلسان:قال ابن هشام

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

*
 4/444حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام -1

 366-4/364 الروض األنف: السهيلي -   

  139ابن هشام  سريةهتذيب :عبد السالم هارون -   
الشجاع الذي يكشف اخلطوب حبد حسفامه، ويففرج الكفروب     أي إذا عرض أمر من األمور اليت حتتاج إىل الرجل:ناب نائب -2

  بشبا سنانه،فإن قومه حينئذ يفتقدونه ويبحثون عنه،علما أنه هو الذي يدعى ملثل ذلك
- كما علمت من سياق احلديث-قد  لب من عمرو أن ينازله يطلب إليه ويكلفه،وكان علي بن أيب  الب:يسومه -3

-
 .ُبَننك  وتقاع  و َج: عن احلرب خام 4

-* 
 4/443حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد  النيب  سرية:ابن هشام 5

 4/366 الروض األنف: السهيلي -   

 114ابن هشام  هتذيب سرية:عبد السالم هارون -   
اة مجفع  يريد قتلناه،واحلمف :يريد أن هذا ما بقي من فرسانكم بعد يوم بدر الذي جدلنا فيه كل كمي،وأحبناه بالقنا:بقيتكم -6

 . حام
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 "من الكامل"*1:وقال حسان بن ثابت أيضا يف شأن عمرو بن ود:قال ابن إسحاق

 أ ْمَسفففى ال ف َتففففى َعْمففففُرو ْبفففُن َعْبففففدُّ َيْبَتَغففففي  

  
2باَجُنففففففوبا َيث ففففففراَب ث ففففففأ َرُه ل ففففففْم ُيْنظ ففففففرا  

 

   
 وَرة ف ل ق فففففففْد َوَجفففففففْدَت ُسفففففففُيوف َنا َمْشفففففففُه

  
 َول ق ففففففْد َوَجففففففْدَت جاَياَدَنففففففا ل ففففففْم ُتق َصففففففرا 

   
 َول ق فففففْد ل َقيفففففَت غ فففففَداة  َبفففففْدر  ُعْصفففففَبة     

  
3َضفففففَرُبوَك َضفففففْربدا غ ْيفففففَر َضفففففْربا ال ُحس فففففرا

 

   
 أ ْصفففففَبْحت ل فففففا ُتفففففْدَعى َلَيفففففْوما َعَظيَمفففففةُّ 

  
 َيففففففا َعْمففففففُرو أ ْو َلَجِسففففففيما أ ْمففففففر  ُمْنك ففففففرا  

   
 .ل العلم بالشعر ينكرها حلسانوبعض أه:قال ابن هشام

 "من الوافر" *4:و قال حسان بن ثابت أيضا:قال ابن إسحاق

 أ ْبَلفففففففففا  أ َبفففففففففا َهفففففففففْدم  َرُسفففففففففول ا   أ ال 

  
5ُمَغل َغل ففففففففة  َتُخففففففففبو باَهففففففففا ال َمَطفففففففففيو   

 

   
 أ َكْنفففففففُت َوَلفففففففي َكْم َففففففففي َكفففففففلِّ َكفففففففْرهُّ  

  
 َوغ ْيففففففراي َفففففففي الر َخففففففاِء ُهففففففَو ال ففففففَوَليو  

   
 ْم َشفففففففففاَهد  َول ق فففففففففْد َرآنافففففففففيَوَمفففففففففْنَك

  
 ُرَفْعففففففُت ل ففففففُه ك َمففففففا َاْحُتَمففففففل  الص ففففففبايو   

   
 : َوُتْرَوى َهَذَه ال أ ْبَياُت َلَربايَعة  ْبنا َأَمْية  الْدْيَلْي،َوُيْرَوى َفيَها آَخُرَها:ق ال  اْبُن َهَشام 

 ك َبْبففففففففَت ال َخْزَرجاففففففففي  َعل ففففففففى َيَدْيففففففففهَ 

  
6ال َخْزَرجافففففففيوَوك فففففففان  َشفففففففف اء  َنف ِسفففففففي   

 

   
 .َوُتْرَوى أ ْيضدا َلأ باي َأَساَمة  ال ُجَشَمْي

 

                                                 

-* 
 441-4/443حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام 1

  4/366 الروض األنف:السهيلي -   

  114ابن هشام  سريةهتذيب :عبد السالم هارون -   

ذه ،وهف 23سفورة األعرا،ف،اآليفة   چڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄچ :أي مل ُيفَؤخ ر،ويف التزنيفل  "بالبنفاء للمجهفول  :"مل ُيْنظ فر -2

  خرب ثان ألمسى،يريد أنه أمسى قتيال غري مؤخر اجلملة يف حمل نصب حال من الفىت أو

-
وهفم الضفعفاء مفن    "خشفر :"ومعناهفا معفرو،ف،ويف نسفخة   "خسر:"،ويروىواملقصود هنا األعزل من السالح حاسر مجع:َرس احَل 3

 .الناس

-*
 4/441حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام 4

 4/366 الروض األنف:السهيلي -   

 114ابن هشام  سريةهتذيب :عبد السالم هارون -   
مطايفا وهفي    مجفع الففرس، واملطفْي    الرسالة اخلطية احملمولة من بلد إىل آخر،وختب من اخلبب وهو نفوع مفن سفري   :املغلغلة -5

 .اخليل أو كل ما ميتطى

-
 .أسقطت،وأراد بكبه على يديه قتله:كببت 6
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:غزوة بين قريظة يبني يد
1
 

بعد أن رأى ما انطوت  وقد وقعت يف السنة اخلامسة للهجرة عقب غزوة األحزاب، وذلك أن رسول اهلل 

والتحزب مع قريش وحلفائها،وبعد أن أعلنت له إبان اشتداد  عليه نفوس يهود بين قريظة من اللؤم والغدر

يف املدينة هتم بشر عظيم قد يقضي  ساكن الرسول معركة األحزاب أهنا نقضت عهدها معه،وكانت وهي ت

أن يؤدب هؤالء  على املسلمني مجيعا لوال انتهاء معركة األحزاب مبثل ما انتهت إليه،رأى رسول اهلل 

اخلائنني الغادرين،ويطهر منهم املدينة مقر جهاده ودعوته حىت ال تواتيهم الظروف مرة أخرى،فينقضوا على 

 .بيدوهم كما هي طبيعة الغدر اليهودي اللئيمجرياهنم املسلمني وي

ملا رجع يوم اخلندق ووضع السالح واغتسل،أتاه  وروى البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها،أن رسول اهلل 

،وأومأ إىل بين اهاهن:قال فأين؟: قال.اهلل ما وضعُته وضعَت السالح، فو: جربيل وقد عصب رأسه الغبار فقال

 .هم رسول اهلل فخرج إلي: قريظة، قالت

«أحد العصر إال يف بين قريظة لنيََّصبأن ال ُي » :ينادي يف الناس ْنَم رسول اهلل  أمر
،مث خرج فيهم وقد 2

من حصن بين  يٌِّل،وقد اجتمع من املسلمني ثالثة آالف،ومن اخليل ست وثالثون، فلما دنا َع  يٌِّلمحل رايته َع

بذلك،وطلب إليه أال يدنو من  فأخرب النيب  وحق أزواجه، قريظة،مسع منهم مقالة قبيحة يف حقه 

أولئك األخباث،فأجابه عليه السالم بأهنم إذا رأوه مل يقولوا من ذلك شيئا ملا يعلم من أخالقهم يف النفاق 

،مث أخذ املسلمون يف حصارهم مخسا وعشرين ليلة،فلما ضاق هبم  به كما تنبأ  رأوه تلطفوا وامللق، فلما

 .بن معاذ سيد األوس فيهم سعد َمكََّح،َفنزلوا على حكم رسول اهلل األمر 

                                                           
 :ينظر هذه الغزوة بتفصيل يف - 1

 929-2/494املغازي:الواقدي -  

 242-3/292حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  النيب سرية:ابن هشام -  

 439-3/434هشامالروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن :السهيلي -  

 323-2/94عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري:ابن سيد الناس -  

 334-4/329البداية والنهاية:ابن كثري -  

 333-3/329تاريخ الطربي:ابن جرير الطربي -  

 222-391ص ،هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  

 21-24 ص،وسراياه غزوات الرسول :ابن سعد -  

 91-94وعرب ص س، دروالسرية النبوية:مصطفى السباعي -  
 .،باب صالة اخلوف 944برقم، عن ابن عمر صحيح يف ال البخاري  أخرجه - 2

 232-229ص، م2222 ،3ط ابن كثري للطباعة والنشر، دمشق، ر، داصحيح البخاري:البخاري:ينظر -  

أال ُيَصالنيَّ أحادا الظهار إال يف باين     :"،بلفا  2/141ما  3222رقميف بااب اههااد والساري، با    عن ابن عمر،ومسلم يف صحيحه، 

 ."ةظُقري

 م2223، بعة األوىلطال ،ض، الرياطيبة للنشر والتوزيع ر، داصحيح مسلم:اإلمام مسلم:ينظر - 
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بأن تقتل مقاتلتهم،وأن تسىب ذراريهم،وأن تقسم أمواهلم،فنفذ  ُدْعَس َمَكوكان بنو قريظة حلفاء األوس،فَح

ودعوته قضاء  حكمه،وبذلك قضى على مؤامرات اليهود ودسائسهم وتآمرهم على رسول اهلل   الرسول

 .يف املدينة وما حوهلا مربما

ويف هذه الغزوة نزلت آيات من القرآن الكرمي تبني غدر اليهود،ونقضهم للعهود، وختذيلهم لصفوف املسلمني يف 

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ      ڭھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ :غزوة األحزاب

 :إىل أن يقول1چۉ  ې  ې     ې  ې    ۉۋ  ۅ   ۅ

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ژ  ڑ  ڑ  کچ 

 .2چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ    ڻڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  34-33، اآلياتسورة األحزاب -1
  22-24، اآليتانسورة األحزاب -2
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 :ما قيل من شعر يف غزوة بين قريظة

 :ما قاله حسان يف بكاء سعد بن معاذ

1ه فيهموقال حسان بن ثابت يف يوم قريظة يبكي سعد بن معاذ ويذكر حكم:و قال ابن إسحاق
* 

 " من الطويل":

 َلَقاااااْد َساااااَجَمْت ِماااااْن َدْماااااع  َعْين اااااي َعْباااااَرة     

  
2َوُحاااااقَّ ِلَعْين اااااي أََنع َتِفااااايَ  َعَلاااااى َساااااْعدِ   

 

   
 َقِتيااااالَ  َثاااااَوى ِفاااااي َمْعاااااَر   ُفج َعاااااْت ب اااااهِ     

  
3ُعُيااااااون  َذَوار ي الاااااادَّْمع  َداِئَمااااااُة العَوْجاااااادِ  

 

   
 ة َعَلاااااااااى ِملَّاااااااااِة الااااااااار ْحَمن  َوار َث َجنَّااااااااا

  
 َماااااَع الشااااااَهَداءا َوفعاااااُدَها َأكعاااااَرُم العَوفعااااادِ      

   
 َفاااااااك نع َتاااااااُك َقاااااااْد َودَّْعتَناااااااا َوَتَركعتَناااااااا   

  
4َوَأْمَساااااْيت ِفاااااي َغْباااااَراءا ُمظعِلَماااااِة اللَّْحاااااِد  

 

   
 َفَأْناااااَت الََّاااااِذي َياااااا َساااااْعُد ُأْبااااات ب َمْشاااااَهد    

  
 َكااااااار مْي َوَأثعاااااااَواب  العَمَكاااااااار م  َوالعَحْماااااااِد

   

 ُحكعِمااااااك ِفااااااي َحيَّااااااْي ُقَرْيَظااااااَة ب َالَّااااااِذيب 

  
 َقَضاااى اللَّاااُه ِفااايه ْم َماااا َقَضاااْيَت َعَلاااى َعْمااادِ   

   
 َفَواَفااااااَق ُحكعااااااَم اللَّااااااِه ُحكعَمااااااك ِفاااااايه مْ   

  
 َوَلاااْم َتْعاااُف إذع ُذِكاااْرت َماااا َكااااَن ِماااْن َعْهااادِ    

   
 َفاااك نع َكااااَن َرْياااُب الااادَّْهر َأْمَضااااَ  ِفاااي العاااُأوَلى   

  
5ِذِه الاااااداْنَيا ب َجنَّاِتَهاااااا العُخلعاااااِدَشاااااَرْوا َهااااا

 

   
 َفااااااان ْعَم َمِصااااااارُي الص ااااااااِدِقنَي إَذا ُدُعاااااااوا   

  
 إَلاااااى اللَّاااااِه َيْوَماااااا ِللعَوَجاَهاااااِة َوالعَقْصااااادِ  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

-*
 322-3/324لدين عبداحلميدحتقيق حممد حميي ا النيب  سرية:ابن هشام 1

 3/421الروض األنف:السهيلي -   

 .4/342البداية والنهاية :ابن كثري -   

 993-992هتذيب سرية ابن هشام : عبد السالم حممد هارون -   

 هذه القصيدة غري واردة يف شرح الديوان -   
 الدمعة:سالت،والَعْبرة: سجمت -2
 احلزن الشديد:مجع ذارية وهي السائلة،والوجد:،وذواري احلرب موضع القتال يف:املعر  أقام،و:ثوى -3

-
  الشق الذي يلحد للميت يف جانب القرب،أي يشق:أراد هبا القرب،واللحد:الغرباء 4
  وشروا هذه الدنيا،يريد أهنم استحبوا الدنيا الفانية وفضلوها على اآلخرة الباقية الذين،:األوىل -5
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 :الشهداء  قاله حسان يف بكاء سعد بن معاذ وبع ما

1وقال حسان بن ثابت
من الشهداء يف يوم   يبكي سعد بن معاذ،ورجاال من أصحاب الرسول  *

 "من الطويل"قريظة

 َياااااا َلَقاااااْوِمي َهااااالع ِلَماااااا ُحااااامَّ َداِفاااااُع َأاَل

  
2َوَهااالع َماااا َمَضاااى ِماااْن َصااااِلح  العَعاااْيش  َراج اااعُ    

 

   
 َتاااااَذكَّْرت َعْصاااااَرا َقاااااْد َمَضاااااى َفَتَهاَفَتاااااتْ 

  
3َبَنااااااُت العَحَشاااااى َواْنَهااااالَّ ِمن اااااي العَماااااَداِمعُ   

 

   
 كََّرْتن اااااااي أََِحبَّاااااااة  َصاااااااَباَبُة َوْجاااااااد  ذَ 

  
4َوَقْتَلااااااى َمَضااااااى ِفيَهااااااا ُطَفْياااااال  َوَراِفااااااعُ 

 

   
 َوَسااااْعدا َفَأْضااااَحْوا ِفااااي العج َناااااِن َوَأْوَحَشااااتْ  

  
5َمَناااااااااز ُلُهْم َفالعااااااااَأْرُض ِمااااااااْنُهْم َبَلاااااااااِقُع

 

   
 َوَفاااااْوا َياااااْوَم َباااااْدْر ِللر ُساااااول  َوَفاااااْوَقُهمْ    

  
 َواِماااااااُعِظَلااااااااُل العَمَناَياااااااا َوالسااااااااُيوُف اللَّ  

   
 َدَعااااااااا َفَأَجاااااااااُبوُه ب َحااااااااق  َوُكل ُهاااااااامْ   

  
 ُمِطيااااااعا َلااااااُه ِفااااااي ُكاااااال  َأْمااااااْر َوَساااااااِمُع

   
 َفَماااااا َنَكُلاااااوا َحتَّاااااى َتَواَلاااااْوا َجَماَعاااااة      

  
6َوَلااااااا َيقعَطااااااُع العآَجاااااااَل إل ااااااَا العَمَصااااااار  ُ  

 

   
 ِلااااااااأََنَُّهْم َيْرُجااااااااوَن ِمْنااااااااُه َشااااااااَفاَعة   

  
 النَّب ياوَن َشاااااااااِفُعإَذا َلااااااااْم َيُكااااااااْن إل اااااااااَ 

   
 َفااااااَذِلَك َيااااااا َخْيااااااَر العِعَباااااااِد َبَلاُ َنااااااا   

  
7إَجاَبُتَناااااااااا ِللَّاااااااااِه َوالعَماااااااااْوُت َنااااااااااِقُع

 

   
 َلَناااااا العَقاااااَدُم العاااااُأوَلى إَلْياااااك َوَخلعُفَناااااا  

  
8ِلأََوَِّلَناااااااا ِفاااااااي ِملَّاااااااِة اللَّاااااااِه َتااااااااب عُ    

 

   
 َوَنْعَلاااااااُم َأنَّ العُملعاااااااَك ِللَّاااااااِه َوْحاااااااَدهُ   

  
 َوَأنَّ َقَضااااااااَء اللَّاااااااِه َلاااااااا ُبااااااادَّ َواِقاااااااعُ  

   
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 321-3/322قيق حممد حميي الدين عبد احلميدحت النيب  سرية:ابن هشام -*

 429-3/421الروض األنف :السهيلي -   

 4/341البداية والنهاية :ابن كثري -   

 993هتذيب سرية ابن هشام : عبد السالم هارون -  

   332 -329ص،شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري:عبد الرمحن الربقوقي -  
 ُقد ر وهيئت أسبابه:ُحامَّ -2

-
 .اهلموم، كبنات الصدر:تساقطت، وبنات احلشا: هتافتت بنات احلشا 3

-
 احلزن:رقة الشوق،والوجد:الصبابة 4

-
 مجع بلقع ،وهو القفر اخلايل:بالقع 5

-
 نكصوا وجُبنوا:نكلوا 6

-
 .سمٌّ ناقع فمعناه قاتل:أي دائم،وأما قوهلم":و املوت ناقع:"قوله 7
 .الباقي بعد اهلالك:قون إىل اإلسالم،واخللفيريد أهنم الساب:لنا القدم األوىل -8
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1و قال حسان بن ثابت أيضا يف يوم بين قريظة
 "من الوافر:" *

 َلَقااااااْد َلِقَيااااااْت ُقَرْيَظااااااُة َمااااااا َسااااااآَها   

  
2َوَماااااااا َوَجاااااااَدْت ِلاااااااُذل  ِماااااااْن َنصاااااااري 

 

   
 َأَصااااااااااَبُهْم َبَلااااااااااء  َكااااااااااَن ِفياااااااااهِ  

  
 ِضاااااري ِساااااَوى َماااااا َقاااااْد َأَصااااااَب َبن اااااي النَّ

   
 َغااااااااَداَة َأَتاااااااااُهْم َيْهااااااااو ى إَلااااااااْيه مْ   

  
 َرُسااااااااوُل اللَّااااااااِه َكااااااااالعَقَمر  العُماااااااان ري    

   
 َلاااااااااُه َخْيااااااااال  ُمَجنََّباااااااااة  َتَعااااااااااَدى

  
3ب ُفْرَساااااااااااان  َعَلْيَهاااااااااااا َكالصااااااااااااُقور   

 

   
 ََركعَناااااااااُهْم َوَمااااااااا َظِفااااااااُروا ب َشااااااااْيءا 

  
4ِدَماااااااااااااُ ُهْم َعَلااااااااااااْيه ْم َكااااااااااااالعَعب ري 

 

   
 َعى َتُحاااااوم الطَّْياااااُر ِفااااايه مْ َفُهاااااْم َصااااارْ 

  
5َكاااااااَذاَ  ُياااااااَداُن ُذو العَعَناااااااِد العَفُخاااااااور  

 

   
 َفَأْنااااااااِذْر ِمثعَلَهااااااااا ُنْصااااااااَحا ُقَرْيَشااااااااا  

  
6ِماااااااَن الااااااارَّْحَمن  إنع َقب َلاااااااْت َناااااااِذير ى  

 

   
7قال حسان بن ثابت يف بين قريظة

 "من الوافر:"*

 َلَقاااااْد َلِقَياااااْت ُقَرْيَظاااااُة َماااااا َساااااآَها    

  
 ِحْصااااااااااااان َها ُذل  َذِلياااااااااااااُلَوَحااااااااااااالَّ ب 

   
 َوَساااااااْعدا َكااااااااَن َأْناااااااَذَرُهْم ب ُنْصاااااااحْ  

  
 ب ااااااااااااااَأنَّ إَلَهُكااااااااااااااْم َربٌّ َجِلياااااااااااااالُ 

   
 َفَماااااا َبر ُحاااااوا ب اااااَنقع   العَعْهاااااِد َحتَّاااااى

  
8َفَلاااااااااُهْم ِفااااااااي ب َلاااااااااِدُهُم الرَُّسااااااااولُ   

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                           

-*
 3/329حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد النيب  سرية:ابن هشام 1

 3/429الروض األنف :السهيلي -   

 4/342البداية والنهاية :ابن كثري -   

 993هتذيب سرية ابن هشام : عبد السالم هارون -  

      212-229ص،ان بن ثابتشرح ديوان حس:عبد الرمحن الربقوقي -  
 أراد ما ساءها، وهو قلب: ما سآها -2
 تعدو وتسر  : أي مقودة ،وتعادى:خيل جمن بة -3
 ههنا الزعفران:العبري -4
اخلااروج عاان  :ومعااا العنااد " العنااد الفخااور  ذو"باادل" نااد الفخااور ذو الَف:"ورد يف شاارح الااديوان للربقااوقي   -5

 "رالفجو"هو يف بع  النسخ:احلق،والفخور

-
 .مبعا إنذاري:نذيري 6

 3/332حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام -*2

  429/ 3الروض األنف:السهيلي -    

 992هتذيب سرية ابن هشام :عبد السالم هارون -    

 311ص،شرح ديوان حسان بن ثابت :عبد الرمحن الربقوقي -    
 .ضربته بالسيف ا، إذت رأسهفلي:ل، يقاقتلهم بالسيوف:فالهم -8
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 َأَحاااااااَط ب ِحْصاااااان ه ْم ِمنَّااااااا ُصااااااُفوفا   

  
1ِته ْم َصاااااااِليُلَلاااااااُه ِماااااااْن ُحااااااار  َوقعَعااااااا  

 

   
 َفَصااااااااَر امُلْؤِمُناااااااوَن ب اااااااَدار  ُخلعاااااااد    

  
2َأَقاااااااااَم َلَهااااااااا هَبااااااااا ِظاااااااال  ظلياااااااالُ 

 

   
3وقال حسان بن ثابت أيضا يف يوم بين قريضة

 "من الوافر"*

 َتَفاَقاااااااَد َمْعَشااااااارا َنَصاااااااُروا ُقَرْيَشاااااااا   

  
َْ َلُهااااااااْم ب َبلعااااااااَدِته ْم َنِصااااااااريُ    4َوَلااااااااْي

 

   
 َفَضاااااااايَُّعوُهُهااااااااُم ُأوُتااااااااوا العِكَتاااااااااَب  

  
5َوُهاااااااْم ُعْمااااااايا ِماااااااْن التَّاااااااْوَراِة ُباااااااورُ 

 

   
 َكَفاااااااْرُتْم ب اااااااالعُقْرآِن َوَقاااااااْد أََُتْياااااااُتمْ   

  
6ب َتْصااااااااِديق  الَّااااااااِذي َقاااااااااَل النَّااااااااِذيرُ 

 

   
 َفَهاااااااَن َعَلااااااى َسااااااَراِة َبن ااااااي ُلااااااَؤي     

  
7َحر ياااااااااااقا ب اااااااااااالعُبَوْيَرِة ُمْساااااااااااَتِطريُ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .صوت:صليل -1
للسهيلي،وقد ورد يف شرح الربقاوقي لاديوان   " الروض األنف" البن هشام، وال يف"السرية النبوية" هذا البيت غري وارد يف -2

 حسان

-*
 3/332حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد  النيب سرية:ابن هشام 3

  412-3/429الروض األنف :السهيلي - 

 3/342البداية والنهاية :ابن كثري - 

 992هتذيب سرية ابن هشام : عبد السالم هارون - 

 292ص ،شرح ديوان حسان بن ثابت:عبد الرمحن الربقوقي - 
 "تعاهد"فقد بعضهم بعضا،واملراد هبذه اهملة الدعاء عليهم،ويروى:تفاقد معشر -4

 ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچهلكااى،من البااوار وهااو اهلااال ،ويف  :بااور -5

 32سورة الفتح،اآلية چہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ
إذا بعثااه   واملعااا أن اهلل تعاااىل أخااذ علاايهم العهااد يف التااوراة أن يؤمنااوا بالرسااول     أراد بااه الرسااول:النااذير -6

 اهلل،فكفروا بالقرآن،ومل يتبعوا حكم التوراة
وهي موضاع مناازل باين النضاري اليهاود الاذين غازاهم        تصغري البئر الا  يساتقى مناها،   :البويرة خيار الناس،و:السراة -7

 .بعد غزوة أحد بستة أشهر،فأحرق خنلهم،وقطع زرعهم وشجرهم الرسول 
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 :على حسانشعر أيب سفيان يف الرد 

 "من الوافر:"2،فقال1سفيان بن احلارث بن عبد املطلبأبوفأجابه   

 َأَداَم اللَّاااااااااُه َذِلاااااااااَك ِماااااااااْن َصااااااااان يْع 

  
3َوَحاااااااارََّق ِفااااااااي َطَراِئِقَهااااااااا السَّاااااااااِعريُ   

 

   
 َسااااااااااَتْعَلُم َأياَنااااااااااا ِمْنَهااااااااااا ب ُنااااااااااْزهِ 

  
4َوَتْعَلاااااااااااااُم َأيَّ َأْرَضاااااااااااااْيَنا َتِضااااااااااااارُي

 

   
 ب َهاااااااا ر َكاَباااااااا َفَلاااااااْو َكااااااااَن النَِّخيااااااالُ 

  
 َلَقااااااااُلوا َلاااااااا ُمَقااااااااَم َلُكاااااااْم َفساااااااارُيوا    

   
 :يرد  على حسان بن ثابت" جبل" شعر ابن جوال 

6أيضا،وبكى النضري وقريظة فقال 5وأجابه جبل بن جوال الثعليب
 "من الوافر:"* 

 َياااااااا َساااااااْعُد َساااااااْعَد َبن اااااااي ُمَعااااااااذ     َأاَل

  
 ِلَماااااااا َلِقَياااااااْت ُقَرْيَظاااااااُة َوالنَِّضاااااااريُ   

   
 َلَعْماااااااااُر  إ نَّ َساااااااااْعَد َبن اااااااااي ُمَعااااااااااذ  

  
 َغااااااااَداَة َتَحمَُّلااااااااوا َلُهااااااااَو الصَّااااااااُبورُ 

   
 َفَأمَّاااااااااا العَخْزَرج ااااااااايا َأُباااااااااو ُحَباااااااااابْ 

  
 َلااااااااا َتسااااااااارُيوا :َفَقاااااااااَل ِلَقْيُنَقااااااااا َ 

   
 

 

 

 

 

                                                           
 434،صسبقت ترمجته - 1

-*
 332-3/333حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام 2

 3/412الروض األنف : السهيلي  - 

 4/341البداية والنهاية:ابن كثري -  

 992هتذيب سرية ابن هشام : عبد السالم هارون -  

-
يف :"مجاااع طريقاااة،وهي الناحياااة،ووقع يف بعااا  النساااخ،ويف معجااام البلااادان ليااااقوت احلماااوي   :الطرائاااق 3

 النار امللتهبة:،والسعري"طوائفها

-
 أي تشق وتقطع"تصري:"من الضرر،ويروى:البعد،وتضري:الزنه 4
 :بن جوَّال بلَج - 5

يم املوحدة،ابن جوال بن صفوان بن بالل بن أصرم بن إياس بن عبد غنم بن جحا  بان لالاة بان ماازن     جبل بفتح اه

لاه صاحبة،وقال هشاام بان     :قاال الادارقطين يف املؤتلاف    بن ثعلبة بان ساعد بان ذبياان، الشااعر الاذبياث مث الاثعليب،       

أناه مان ذرياة الفطياون بان عاامر بان        : كان يهوديا مع باين قريظاة فأسالم، وذكار أباو عبياد القاسام بان ساالم         :الكليب

 :خبري وهو القائل ملا فتح النيب ،كان يهوديا فأسلم:وقال املرزباث يف معجم الشعراء.ثعلبة

 رمياااااات نطاااااااة ماااااان الاااااانيب بفيلااااااق  

  

 شاااااااااااهباء ذات مناقاااااااااااب وفقاااااااااااار 

   

 11 1ستيعاباال:،ابن عبد الرب 1441/ 1املوسوعةتر اجم شعراء ،1/454اإلصابة ابن حجر:تنظر ترمجته يف 

 333-3/332حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:هشام -*2

 3/412الروض األنف :السهيلي -    

 293-292هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    
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 َوُباااااااااد َلْت العَماااااااااَواِلي ِماااااااااْن ُحَضاااااااااْيْر

  
1ُأَساااااااااْيَدا َوالااااااااادََّواِئُر َقاااااااااْد َتاااااااااُدوُر

 

   
 َوَأقعَفاااااااااَرِت العُباااااااااَوْيَرُة ِماااااااااْن َساااااااااَلامْ 

  
 َوَسااااااْعَيَة َواْباااااان  َأْخَطااااااَب َفْهااااااَي ُبااااااورُ   

   
 َوَقاااااااااْد َكااااااااااُنوا ب َبلعاااااااااَدِته ْم ِثَقال اااااااااا  

  
2َكَمااااااااا َثُقَلااااااااْت ب ِميَطاااااااااِن الصاااااااااُخور  

 

   
 َفاااااااك نع َيْهِلاااااااْك َأُباااااااو َحَكاااااااْم َساااااااَلاما    

  
3َفَلاااااااااا َرث  الس اااااااااَلاح  َوَلاااااااااا َدُثاااااااااورُ  

 

   
 العَكااااااااااِهَنْين  َوَكااااااااااَن ِفااااااااايه مْ  َوُكااااااااال 

  
4َمااااااااَع الل ااااااااني  العَخَضااااااااار َمُة الصاااااااااُقور

 

   
 َوَجااااااْدَنا العَمْجااااااَد َقااااااْد َثَبُتااااااوا َعَلْيااااااهِ   

  
5ب َمْجاااااااااد  َلاااااااااا ُتَغي ُباااااااااُه العُباااااااااُدورُ   

 

   
 َأِقيُماااااااوا َياااااااا َساااااااَراَة العاااااااَأْوس  ِفيَهاااااااا

  
 َكاااااااااَأنَُّكْم ِماااااااااَن العَمْخاااااااااَزاِة ُعاااااااااورُ   

   
 ِقاااااااْدَرُكْم َلاااااااا َشاااااااْيَء ِفيَهاااااااا  َتاااااااَركعُتْم

  
6َوِقاااااااااْدُر العَقاااااااااْوم  َحاِمَياااااااااة  َتُفاااااااااوُر

 

   
 

                                                           
من نوازل مجع دائرة واملراد هبا النازلة :اسم قبيلة،وأسيد كذلك،والدوائر:مجع موىل،وهو احلليف،وُحَضري:املوايل -1

 الدهر
 .جبل باملدينة به بئر ماء يقال له ضفة،وليْ به شيء من النبات،وهو ملزينة وسليم،قاله ياقوت:ميطان -2

-
 ،يريد أن سالحه ال يزال ماضيا نفاذا يف ضربهمن الدثور وهو الدارس املتغري:َدثور 3
 شديد القويمجع صقر،وأرادبه ال:مجع خضرم وهو الكرمي اهواد،والصقور:اخلضارمة -4

-
 اجملد يريد أن مرور األيام وتعاقب الشهور ال تغري هذا:ال تغيبه البدور 5

-
 يريد أهنا مألى بالطعام فهي فوق النار،أراد وصفهم بالبخل يف حني أن الناس يطعمون وجيودون:حامية تفور 6



 
 أشعار غزوة ذي قَرَد
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":غزوة الغابة"بني يدي غزوة ِذي َقَرد
1
 

يف شهر ربيع األول سنة ست من اهلجرة، والغابة على بر منن ادديننة يرين       غزاها الرسول

وهي عشرون لقحة ترعى بالغابة،وكان أبو ذر فيها،فأغار    كانت لقاح رسول اهلل:قالوا.الشأم

ا ابننن أذ ذر،وءنناص الرننري   علننيهع عيينننة بننن أرننن يف أربعننني فارسننا فاسنن اقوها وق لننو   

واسن لل    ،عايف احلديد مقنَّ  فركب رسول اهلل.يا خيل اهلل اركيب:،فنوديَعَزالَف َعَزالَف:فنادى

على اددينة عبد اهلل بنن أم مت نوم وخل ن  سنعد بنن عبنادة يف  مناقنة منن قومن   رسنون           

ق نادة معنعدة فأعهنا     وقند ق نل أبنو     ،فلرءت فأدركنت أخريناا العندو   :قال ادقداد.اددينة

فرس  وسمأ ،وق ل عتاشة بن حمرن أ ار بن عمرو،وق ل ادقنداد بنن عمنرو بنن        الرسول

 . ل من ادعلمني ُمْحِرز بن بن نضلة ق ل  مععدةأبيب ابن عيينة بن أرن وقرفة بن مالك،وُق

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 :ينظر هذ  الغزوة ب فريل يف - 1

  525-4/535ادغازي:الواقدي -  

 345-3/343احلميد حتقي  حممد حميي الدين عبد النيب  سرية:ابن هشام -  

 4/525ادغازي:الواقدي -  

 8-2/3الروض األن :العهيلي -  

  565-2/564البداية والنهاية:بن كثريا -  

 555-4/553عيون األ ر :ابن سيد الناس -  

 556-3/554تاري  الهربي :الهربي -  

  85-88ص ،وسرايا   غزواا الرسول:ابن سعد -  

 458-488هشام ص هتذيب سرية ابن:عبد العمم هارون -  
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 "من الرءز":القوم وهو على رءلي  فجعل يراميهع بالنبل ويقول 1وأدرك سلمة بن األكوع

 خنننننننذها وَأَننننننننا اْبنننننننُن األ ك نننننننَوعْ  

  
 الَينننننننننننْوَم َينننننننننننْوُم الر  َّنننننننننننعْ 

   

ومن مع  عشر لقاقح  أىت ان هى إىل ذي َقَرد وهي ناأية خيرب مما يلي ادع ناخ،واس نقذ الرسول

د وأقام ب  يوما وليلة َرصمة اخلوف بذي َق وأفلت القوم مبا بقي وهي عشر،وصلى رسول اهلل

يف كل ماقة من أصحاب  ءزورا ينحروهنا،وقد أمَّر على هذ  العرية  رب،وقعع رسول اهللي حعس اخل

 :سعد بن زيد األشهلي لتن الناس نعبوها إىل ادقداد لقول أعان بن  ابت

 غننننننننننننننننننداة فننننننننننننننننننوارس ادقننننننننننننننننننداد 

   

س إىل اددينة يوم اال نني وقد غاب مخ ورءع رسول اهلل.ا هرين الروي:فعاتب  سعد بن زيد فقال

 .ليال

 

 

 

 

 

 

                                                 
 :سلمة بن عمرو بن األكوع - 1

تىن ُي،واسع األكوع سنان بن عبد اهلل بن قشري بن خزمية بن مالك بن سممان بنن أسنلع األسنلمي   ،سلمة بن عمرو بن األكوع  

أبو عامر واألكثر أبو إياس بابن  إياس، وكان سلمة ممن بايع حتت الشجرة منرتني، وسنتن   :أبو إياس وقيل: معلع وقيل  وأب

روى عن  مجاعة من أهنل ادديننة وقنال لن  رسنول      .ا فا م رخيِّ،وكان شجاعا راميا حمعنا  ،اددينة مث ان قل فعتن الربذة 

 : "دا اس نفذ  "ذي قرد"قال  يف غزوة ، 5/855مج5886برقع ،روا  معلع عن يزيد بن عبيد" خري رءال نا سلمة بن األكوع

سنبع غنزواا    وغنزا منع رسنول اهلل   . يوم احلديبية على ادنوا   بايعت رسول اهلل: وروى عن  أن  قال لقاح رسول اهلل 

 . تويف سنة أربع وس ني وكان يرفر حلي   ورأس :وتويف سلمة سنة أربع وسبعني باددينة، وهو ابن نانني سنة وقيل،

 307االس يعاب:،ابن عبد الرب 735 -735أسد الغابة:، ابن األ ري3/343اإلصابة:ابن أجر:تنظر ترمج   يف

 233-4/225الهبقاا التربى:ابن سعد،3/333األعمم:الزركلي 
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                                                                                       :ما قيل من شعر يف غزوة ذي قرد

                                                                                    :ما قال  َأّعاَن ِفي غزوة ِذي َقَرٍد

 "من التامل"*1:َن ِمّما ِقيَل ِمن الّشْعِر ِفي َيْوِم ِذي َقَرٍد َقْوُل َأّعاَن ْبِن َ اِبٍتَوَكا

 ال ننننننِذي َلاَقننننننْت َوَمننننننسَّ ُنُعننننننوُرَها َلننننننْواَل

  
2ِبَجُننننننوِب َسننننناَيَة َأْمنننننِس ِفننننني ال َّق نننننَوادِ  

 

   
 َلَلِقيننننننننَنُتْع َيْحِمل ننننننننَن ُكننننننننل  ُمننننننننَدءَّج   

  
3ل َأْءننننننَداِدَأنننننناِمي ال َحِقيَقننننننِة َماِءننننننُد ا 

 

   
 َوَلَعنننننننننرَّ َأْوَلننننننننناَد الل ِقيَهنننننننننِة أَ نََّننننننننننا

  
4ِسنننننننل عة َغنننننننَداَة َفنننننننَواِرِس ال ِمق نننننننَدادِ   

 

   
 ُكنَّننننننننا َ َماِنَيننننننننةف َوَكنننننننناُنوا َءْحَفلفننننننننا  

  
5َلِجَبنننننننا َفُشنننننننِتوا ِبالرَِّمننننننناِح َبنننننننَدادِ    

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 338-3/345 احلميد حتقي  حممد حميي الدين عبد النيب  سرية:ابن هشام -*

 55-2/8الروض األن  :العهيلي -   

 568-2/565البداية والنهاية :ابن كثري -  

  "اك فى بذكر البيت الثالث من ادقهوعة" 4/558عيون األ ر :ابن سيد الناس -  

 566-562،صن أعان بن  ابت األنراري شرح ديوا:عبد الرمحن الربقوقي -  

 555هتذيب سرية ابن هشام :عبد العمم هارون -  
واد بني :مجع نعر كالنواة يف باين احلافر وساية:الضمري ادع  ر يف هذا الفعل  يعود ِإىل اخليل،والنعور "لوال الذي القت" -2

 س  يقود وهو مردر على زنة ال فعال ،من قاد فر:ال قواد و اددينة ومتة،
منا يلزمن  أفظن  وعنب علين  منعن  و ن  محاي ن  والندفاع          :الشنري ،وأقيقة الرءنل  :التامل العنمح،واداءد :اددءَّج- 3

 يف البيت العاب  " لوال"هو ءواب"للَقْيَنُتْع:"عن ،واحلقيقة أيضا الرَّاية،وقول 
هبن اجلدب،فضنمها إلين  مث  أعجب ن  فلهبنها       هي أم أرن بن أذيفة،كان أذيفة قد ال قهها يف ءوار  قد أ رَّ:اللقيهة -4

إن سعد بن زيد األنراري دا مسنع  :هو ادقداد بن األسود،يقال:ادنبوذة اد روكة،وادقداد:إىل أبي  ف زوءها،واللقيهة يف األصل

بالقافية،وهنذا  بيت أعَّان هذا عاتب  على أن ءعل الفوارس فوارس ادقداد،وكان سنعد رقنيس هنذ  العنرية،فاع ل لن  أعنان       

 البيت يف رواية الديوان أول القريدة
منن ال بندد وهنو ال فنره ،وهنو يف      :يعننوا بالرماح،وَبنَدادِ  :التثري األصواا ،وشت َُّوا بالعمح:اجليش التثري،والل ِجب:اجلحفل -5

يعنت الهعنة الن   :المشيت القهقرى،و قعدا القرفراص،وكأن  ق: مو ع نرب،غري أن  مبين و نرب  كان راب ادردر،إذا قلت

 .يقال هلا بداد
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 ُكنَّنننننننا ِمنننننننَن ال َقنننننننْوِم ال نننننننِذيَن َيُلنننننننوَنُهعْ 

  
1وَن ِعَنننننننناَن ُكنننننننل  َءنننننننَوادٍ  َوُيقننننننندُِّم

 

   
 َكل ننننننننا َوَربِّ الرَّاِقَرنننننننناِا ِإَلننننننننى ِمن ننننننننى  

  
2َيق َهْعننننننَن ُعننننننْرَض َمَلنننننناِرِم ال ننننننَأي َوادِ 

 

   
 َأ َّنننننى ُنِبينننننَل ال َلْينننننَل ِفننننني َعَرَصننننناِتُتعْ     

  
ُْوَب ِبال َمَلَتنننننننننناِا َوال َأْوَلنننننننننناِد 3َوَننننننننننن

 

   
 َرْهنننننننننو ا ِبُتنننننننننل  ُمَقل ننننننننن   َوِيِمنننننننننرَّةٍ   

  
4ل  ُمْعَ نننننننَرٍك َعَهف نننننننَن َوَواِدِفننننننني ُكننننننن

 

   

 َأف َننننننننننى َدَواِبَرَهنننننننننا َوَلننننننننناَح ُمُ وَنَهنننننننننا

  
5َيننننننْومة ُتَقنننننناُد ِبننننننِ  َوَيننننننْومة ِيننننننَرادِ   

 

   
 َفَتنننننننننننَذاك ِإن  ِءَياَدَننننننننننننا َمل ُبوَننننننننننننة   

  
6َوال َحنننننننْرُب ُمْشنننننننَعَلة  ِبنننننننِريِح َغنننننننَواِد

 

   
ُِ ال َحَداِقنننننننِد َتْجَ ِلننننننني    َوُسنننننننُيوُفَنا ِبننننننني

  
7ال َحِديننننننِد َوَهاَمننننننَة ال ُمْرَتننننننادِ   ُءننننننَنَن

 

   
 َأَخنننننننننَذ ال ِلَلنننننننننُ  َعَلنننننننننْيِهُع ِلَحَراِمننننننننن ِ 

  
 َوِلِعننننننننننزَِّة الننننننننننرَّْأَمِن ِبال َأْسننننننننننَدادِ  

   
 َكننننننننناُنوا ِبنننننننننَدار  َنننننننننناِعِمنَي َفُبننننننننندَُّلوا

  
 َأيَّنننننننناَم ِذي ِقننننننننَرٍد ُوُءننننننننوَ  ِعَبنننننننناٍد

   

َب َعَلْيِ  َسْعُد ْبُن َزْيٍد ،َوَأَلَ  َأن  َلا ُيَتّلَمُ  َأَبد ا؛َقاَل اْنَهَلَ  َفَلّما َقاَلَها َأّعاُن َغِض:َقاَل اْبُن ِهَشام  

الّرِوّي  إَلى َخْيِلي َوَفَواِرِسي َفَجَعَلَها ِلل ِمق َداِد َفاْعَ َذَر إَلْيِ  َأّعاُن َوَقاَل َوَالّلِ  َما َذاَك َأَرْدُا َوَلِتّن

  .َواَفَ  اْسَع ال ِمق َداِد

 

                                                 
  أي يرادقوهنع:من الوالص:إذا كان في  لني واس رسال،ويلوهنع:رءل رسل:كنا من الرسل،وتقول "يروى":كنا من القوم" -1
 : رب من مشيها،ويروى عجز هذا البيت:ههنا اإلبل،والرق  لإلبل:الراقراا -2

 وال َجننننننننننننننننننننناِقِبنَي َمَلننننننننننننننننننننناِرَم األ ي نننننننننننننننننننننَوادِ 

   

 

مجع َيْود وهو اجلبل :الهره يف اجلبال وأفوا  الفجاج،واأليواد:قهعها سريا،وادلارم:من ءاب البمد،وءاب ادفاوز:واجلاقب 

 ادرتفع 
مجع عرصة،وهي وسط الدار،وأراد ال ننواليتع أنىت نقن حع علنيتع دوركع،ونندخل      :والعرصاا جنعلها تبول،:نبيل اخليل -3

 أىت نرءع بالعبايا والغناقعالنعاص،يريد :باخليل،وادلتاا 
وهنو اإلعجناب   "الزهنو "؛وينروى "ننْوب "هو ادشي يف ستون و تْدة،وهو مفعول مهل  أو أال من الضنمري ادعن  ر يف  :الرَّْهو -4

مو نع العنراك   :فنرس و ابنة سنريعة،وادع رك   :الفرس ادشنمر،وِيِمرَّة :والترب وال ي ،وهو أال على تقدير الوص ،وادقل 

 والق ال 

-
مجع :اد ون"والح م وهنا:"أن يقرح ُخ   البعري،وقول :اجلرح يتون يف ظهر الدابة،وقيل:مجع دابر،وهو من الدََّبر:ابرهادو 5

مهاردة األقران والفرسان،وهو أن  مل بعضهع على :الأ  العهش والأ   الشمس،إذا غريت ،وِيراد:منت،وهو الظهر،وتقول

 بعِ يف احلروب
 .تعقى اللنب:ملبونة -6

-
 .احملارب:مجع ءنة، وهي العمح،وادرتاد:تقهع،واجُلَنن:جت لي 7
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1َأْبَيات ا ُيْرِ ي ِبَها َسْعد ا أعان َوَقاَل
 "من الرءز: "*

 إَذا َأَرْدُتنننننننننننْع ال َأَشننننننننننندَّ ال َجل نننننننننننَدا

  
 َأْو َذا َغَننننننننننناص  َفَعَلننننننننننْيُتْع َسننننننننننْعَدا  

   
 َسننننننننْعَد ْبننننننننَن َزْيننننننننٍد َلننننننننا ُيَهنننننننند  َهنننننننندَّا     

   
 َفَلْع َيق َبل  ِمْنُ  َسْعدة َوَلْع ُيْغِن َشْيئفا

ٍت ِفي َيْوِم ِذي َقَرٍدَوَقاَل َأّعاُن ْبُن َ اِب
2
 "من اد قارب: "* 

 َأَظنننننننننننننَّ ُعَيْيَنننننننننننننُة إذ  َزاَرَهننننننننننننا 

  
3ِبنننننَأن  َسنننننْوَف َيْهنننننِدُم ِفيَهنننننا ُقُرنننننور ا    

 

   
 َفُأك ننننننننِذْبَت َمننننننننا ُكْنننننننننَت َصنننننننندَّق َ  ُ 

  
 4َوُقل ننننننننُ ْع َسننننننننَنْغَنُع َأْمننننننننر ا َكننننننننِبري ا

   
 َفِعف نننننننننننَت ال َمِديَننننننننننننَة إذ  ُزْرهَتنننننننننننا

  
 5ْسننننننننِد ِفيَهننننننننا َزِقننننننننري اَوآَنْعننننننننَت ِلل ُأ

   
 َفَول ننننننننْوا ِسننننننننَراع ا َكَشنننننننندِّ النَّعَ ننننننننامِ 

  
6َوَلنننننْع َيت ِشنننننُفوا َعنننننْن ُمِلنننننط  َأِرنننننري ا  

 

   
 

 

 

 

                                                 

-*
 3/338 احلميد حتقي  حممد حميي الدين عبد النيب  سرية:ابن هشام 1

  2/55الروض األن  :العهيلي - 

  2/568البداية والنهاية :ابن كثري - 

 غري واردة يف الديوان -

 568-555هتذيب سرية ابن هشام :عبد العمم هارون -

-*
 335-3/338 احلميد حتقي  حممد حميي الدين عبد النيب  سرية:ابن هشام 2

  54-2/55الروض األن  :العهيلي -   

 2/568البداية والنهاية :ابن كثري -   

 465-468 ،صشرح ديوان أعان بن  ابت األنراري:عبد الرمحن الربقوقي -   

 568هتذيب سرية ابن هشام :عبد العمم هارون -  
  الضمري اد رل ادنروب يعود على اددينة"زارها" -3
 :روي هذا البيت يف الديوان هتذا -4

                                       

 َوَمنَّْينننننننَت َءْمَعنننننننَك َمنننننننا َلنننننننْع َيُتننننننننْ  

  

 َفُقل نننننننننَت َسنننننننننَنْغَنُع َشنننننننننْيئفا َكنننننننننِثري ا 

   

 

      ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭچ :أبرنرا ووءندا،ويف ال لينل   :كرهت،وآنعت:عفت -5

 58سورة ي ،اآلية چېې ۉ ۉ ۅ  ۅ
 العرعة وسعة اخلهو،والنعام مضرب ادثل باجلري، الوخد هو ،الشد و"كوخد النعام"يروى":كشدِّ النعام" -6

 وء  األرض :المص  باألرض واحلرري:ُدل طا و
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 َأِمننننننننرية َعَلْيَنننننننننا َرُسننننننننوُل ال َمِليننننننننكِ 

  
 َأْأِبننننننننْب ِبننننننننَذاَك إَلْيَنننننننننا َأِمننننننننري ا  

   
 َرُسنننننننننول  ُنَرننننننننندُِّه َمنننننننننا َءننننننننناص ُ 

  
 ُمننننننننِنري اَوَيْ ُلننننننننو ِكَ اب ننننننننا ُمِضننننننننيئفا  

   
 

 :ما قال  كعب يف يوم ذي قرد

1َوَقاَل َكْعُب ْبُن َماِلٍك ِفي َيْوِم ِذي َقَرٍد ِلل َفَواِرِس
 "من الهويل:"* 

 َأَتْحِعننننننننُب َأْوَلنننننننناُد الل ِقيَهننننننننِة َأنََّنننننننننا

  
 َعَلننننى ال َلْيننننِل َلْعننننَنا ِمننننث َلُهْع ِفنننني ال َفننننَواِرسِ 

   
 ُسنننننّبةف َوِإنَّنننننا ُأَنننننناسة َلنننننا َننننننَرى ال َقْ نننننلَ  

  
2َوَلنننننا َنْنَثِنننننني ِعْننننننَد الرَِّمننننناِح ال َمنننننَداِعسِ  

 

   
 َوِإنَّننننا َلَنق ننننِري الّضننننْيَ  ِمننننْن َقَمننننِع الننننِذَرى 

  
3َوَنْضنننننننننِرُب َرأ َس ال نننننننننَأْبَلِ  ال ُمَ َشننننننننناِوِس

 

   
 َننننننننُرد  ُكَمننننننناَة ال ُمْعَلِمننننننننَي إَذا اْنَ َلنننننننْوا 

  
4ِبَضنننننننْرب  ُيَعنننننننلِ ي َنْلنننننننَوَة ال ُمَ َقننننننناِعسِ 

 

   
 ِبُتنننننل  َف  نننننى َأننننناِمي ال َحِقيَقنننننِة َماِءننننندٍ   

  
ِ  َكِعننننننْرَأاِن ال َغَضنننننناِة ُمَلنننننناِلسِ    5َكننننننِر

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

-*
 334-3/335 احلميد حتقي  حممد حميي الدين عبد النيب  سرية:ابن هشام 1

  2/54الروض األن  :العهيلي -

 565-2/568البداية والنهاية :ابن كثري -

 568هتذيب سرية ابن هشام :عبد العمم هارون -

  555-556،صديوان كعب بن مالك األنراري:سامي متي العاين -
 :وقع صدر هذا البيت يف قريدة العموأل بن عادياص اليهودي -2

 َسننننننننننننننننُلوُلِإَذا َمننننننننننننننننا َرَاْتننننننننننننننننُ  َعنننننننننننننننناِمرة َو  

   

 .الهاعن بالرمح مجع مدعس،وهو:ادداعس و
 الذي ينظر مبْخرة عيني  تتربا:اد شاوس اد عاظع واد ترب،و:واألبل  أعايل األسنمة،:قمع الذرى -3
 الذي ال يلني وال ينقاد:تتربوا،واد قاعس:ان لوا -4

-
 َمثنل ُيضنرب يف  :ل هاب؛و يقنال ذقنب الغضنا   شجر خشبة من أصلب اخلشب و مجر  شديد اال:الذقب،وغضاة:العِّرأان 5

 الذي خي لس الفرصة:لالساُد اخلداع  واالأ يالو
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 َيننننننُذوُدوَن َعننننننْن َأْأَعنننننناهِبْع َوِتَلنننننناِدِهعْ   

  
ِ  َتُقننننند  ال َهنننننناَم َتْحنننننَت ال َقننننننَواِنسِ    1ِبِبننننني

 

   
 َفَعنننننناِقل  َبِننننننني َبننننننْدر  إَذا َمننننننا َلِقيننننننَ ُهْع

  
2َعننننننَل ال ننننننِلْخَواُن َيننننننْوَم ال ََّمنننننناُرسِ ِبَمننننننا َف

 

   
 إَذا َمننننا َخننننَرْءُ ْع َفاْصننننُدُقوا َمننننْن َلِقيننننُ عْ   

  
 َوَلنننننا َتت ُ ُمنننننوا َأْخَبننننناَرُكْع ِفننننني ال َمَجننننناِلسِ    

   
 َوُقوُلنننننوا َزِلل َننننننا َعنننننْن َمَلاِلنننننِب َخنننننناِدر     

  
3ِبننننِ  َوَأننننرة ِفنننني الرَّننننْدِر َمننننا َلننننْع ُيَمنننناِرسِ   

 

   

 .َأُبو َزْيٍد"َوِإّنا َلَنق ِري الضَّْيَ :"َأْنَشَدِني َبْيَ ُ :م َقاَل اْبُن ِهَشا

 

                                                 
مجع قونس،وهو أعلى بيِ :تقهع،والقوانس:،وتقد"وبمدهع"ادال القدِ،ويروى:مينعون ويدفعون،وال مد: يذودون -1

  احلديد
  ادضاربة يف احلرب وادقاربة:ال مارس -2

-
 احلقد :أمجة األسد،و الَوَأر:يعتن اخلدر،واخلدراألسد الذي :اخلادر 3
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:غزوة خيرب يبني يد
1
 

حدثنا زياا  بان عباد ال اابياان حمعن حمماد بان       :حدثنا أبو حممد عبد امللك بن هشام قال

ذا ادجا    -مان ادديبيا    -باملدينا  حاني ر ا      مث أقام رساول ال :إسحاق املطَّليب قال

 مث خرج يف بقي  احملرم إىل خيرب...مرََّحوبعض امُل

ااسابع وكانت يف أواخر احملرم السن  
2
 .من اهلجرة 

 .واح  كبرية يسينها اايهو  على مساف  مان  ميل من مشال املدين   ه  ااشام( خيرب)و

بعد أن أمن  انب قريش بااصلح ااذي مت يف ادديبي حمقرر تصفي   وسببها أن اانيب 

ان مشيل  ااتجمعات اايهو ي  فيما حول املدين  بعد أن صفى اايهو  من املدين  نفسهاحموقد ك

اليهو  يف خيرب حصون منيع حموكان فيها حنو من عشرة آالف مقاتلحموعندهم مقا ير كبرية من 

ااسالح وااعتا حموكانوا أهل مير وخبث وخداعحمفال بد من تصفي  مشيلتهم قبل أن يصبحوا 

على اخلروج واذاك أمج  اارسول ( املدين )مصدر اضطراب وقلق المسلمني يف عاصمتهم 

احملرمحمفخرج إايهم يف أاف وستمان  مقاتلحممنهم مانتا فارسحمواستنفر من إايهم يف أواخر 

عا   قفواحممث:قال ألصحابهحم حواه ممن شهد ادديبي حموسار حىت إذا أشرف على خيرب

االهم رب ااسماوات وما أظللنحمورب األرضني وما أقللن حمورب ااشياطني وما أضللنحمورب »:فقال

ه ااقري  وخري أهلهاحم ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر اارياح وما ذرينحمإنا نسأاك خري هذ

«أقدموا باسم ال ما فيهاحم
3
. 

                                                 
 :ينظر هذه ااغزوة بتفصيل يف  -1

 707-2/366املغازي:ااواقدي -  

 640-6/673د ادميدحتقيق حممد حمي  اادين عب  اانيب سرية:ابن هشام -   

   74-6/35 ااروض األنف يف تفسري ااسرية اانبوي  البن هشام:ااسهيل  -  

 875-2/833األثر يف فنون املغازي وااشمانل وااسري عيون:ابن سيد ااناس -  

 286-9/843 اابداي  واانهاي :ابن كثري -  

 893-6/899 تاريخ ااطربي:ابن  رير ااطربي -  

 263-224ص حمهتذيب سرية ابن هشام:رونعبد ااسالم ها -  

 887-803ص حموسراياه غزوات اارسول :ابن سعد -  

 806-808ص حموعرب سحم  روااسرية اانبوي :مصطفى ااسباع  -  
ينفر  ابن سعد برواي  ختااف كل املصا ر اايت اعتمدهتا بأن هذه ااغزوة وقعت يف مجا ى األوىل سن  سب  الهجرة - 2

 803حمصغزوات اارسول وسراياه:حمينظر رموايس يف أواخر احمل
 .599عمل اايوم وااليل  عن صهيب برقميف  اانسان  أخر ه  - 3

 .633صحم اارساا  الطباع  واانشرحمبريوتحم   ت  حم مؤسسفاروق محا ة قحم حتقيعمل اايوم وااليل :اانسان :ينظر -  
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وقد ( حصن اانطاة)قريبا من أحد حصون خيرب يسمى  وملا وصلوا إايها نزل اانيب      

 فأشار ادباب بن املنذر بااتحولحمألنه يعرف أهل اانطاة معرف  مجعوا فيه مقاتلتهمحم

مدى وال أعدل رمي  منهمحموهم مرتفعون على مواق  املسالمنيحمفاانبل مناهم     يدةحموايس قوم أبعد

 إىل صفوف املسلمنيحممث إهنام قاد يبااغتون املسالمني يف االيال مساتترين بأشاجار        سري  االحندار

م  املسلمني إىل موضا  آخار وابتادأت املعاارتحميفتح املسالمون        اانخيل اايثريةحمفتحول اارسول

 ادصاانني األخريينحمفقااد رغااب أهلااها يف ااصاالح علااى حقاان  مااا   منااها حصاانا بعااد حصاانحمإال

املقاتلاا حموترت ااذرياا  واخلااروج إىل أرض خياارب بااذراريهمحموأال يصااحب أحااد منااهم إال ثوبااا   

واحداحمفصااادهم علااى ذاااكحموعلى أن ذماا  ال ورسااواه بري اا  منااهم إن كتمااوا شااي احممث         

من ااتوراةحمفجا  اايهو  بعد ذاك  متعد ةأسلح  كثريةحموصحانف  فو د املسلمون فيهماحمغا رومها

 َدِهش ا ُتوقد بلغ عد  قتلى اايهو  يف هذه املعركا  ثالثا  وتسعنيحمواس    بر ها إايهمحم فأمر يطلبوهناحم

 .من املسلمني مخس  عشر

  :ما قيل من شعر يف غزوة خيرب

 :ر ز البن األكوع

يثم بن نصر بن  هر األسلم  أّن أباه حدثين حممد بن إبراهيم بن ادارث عن أيب اهل: قال ابن إسحاق

انزل يا ابن األكوع فخذ انا من :األكوع يقول يف مسريه إىل خيرب اعامر بن أّنه مس  رسول ال :حّدثه

1فقال  هّناتكحمقال فزنل يرجتز برسول ال
 "من اار ز:  " *

 االَّااااااااُه َمااااااااا اه َتااااااااَدي َنا َوَاالَّااااااااه  َاااااااااو اَل

  
 ا َصاااااااالَّي َناَوَاااااااااا َتَصاااااااادَّق َنا َوَااااااااا 

   
 إنَّاااااااااااَا إَذا َقاااااااااااو م  َبَغاااااااااااو ا َعَلي َناااااااااااا

  
 َوِإن  َأَراُ وا ف ت َناااااااااااااااا   َأَبي َنااااااااااااااااا 

   
 َفاااااااااااااااَأن ِزَان  َساااااااااااااااي يَن   َعَلي َناااااااااااااااا

  
 َوَثبِّاااااااااات  اا َأق ااااااااااَداَم إن  َااَقي َنااااااااااا 

   
 

 

 

 

 

                                                 

-*
 6/674 ادميد حتقيق حممد حمي  اادين عبد اانيب  سرية:ابن هشام 1

 2/363املغازي:ااواقدي -  

 9/33ااروض األنف :ااسهيل  - 

 9/200اابداي  واانهاي  :ابن كثري - 

 2/834عيون األثر:ابن سيد ااناس - 

 536-532هتذيب سرية ابن هشام :عبد ااسالم حممد هارون - 
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 :ز ملرحب اايهو ير 

خرج مرحب :ن  ابر بن عبد ال قالحدثين عبد ال بن سهل بن عبد اارمحن بن سهلحمع: قال ابن إسحاق

2يرجتز وهو يقول من حصنهمحموقد مج  سالحهحم 1اايهو ي
 "من اار ز:" *

 َقاااااااد  َعل َمااااااات  َخي َباااااااُر َأنِّااااااا  َمر َحااااااابُ  

  
 َشاااااااك   ااسِّااااااَلاِح َبَطاااااال  ُمَجاااااارَُّب

   
 أَََََََط ُعاااااااااُن َأح َياًناااااااااا َوح يًناااااااااا َأض اااااااااِرُب

  
3ِإذا االُُّياااااااوُث َأق َبَلااااااات  ُتَحااااااارَّبُ  

 

   
 ِإنَّ ح َمااااااااااَي ا ل ح َماااااااااى َااااااااااا ُيق اااااااااَربُ  

  
 ُيح ِجاااااُم َعااااان  َصاااااو َات   اا ُمَجااااارِّبُ 

   
4من يبارز؟فأ ابه كعب بن مااك فقال:وهو يقول

 "من مشطور اار ز:" *

 َقااااااااد  َعل َماااااااات  َخي َبُرَأنِّاااااااا  َكع اااااااابُ 

  
5ُمَفااااااارُِّج اا َغمَّاااااااا َ اااااااِري   ُصااااااال بُ  

 

   
  

                                                 
 :مرحب اخليربي  - 1

حاصر املسلمون حصون خيربحم خرج من حصنهم وقد مج   شاعر يهو يحم فارس من فرسان يهو  خيربحم خرج عندما مرحب اخليربي

 :سالحه يدعو املسلمني المبارزة وهو يقول

 قااااااااد علماااااااات خياااااااارب أ  مرحااااااااب   

  

 شااااااااااك  ااساااااااااالح بطااااااااال  ااااااااارب 

   

 حم مل أعثر اه على ترمج  يف كتب ااترا م وااطبقات وااسري األخرى1/1112املوسوع ترا م شعرا  :تنظر ترمجته يف

-*
 639-6/636 ادميد حتقيق حممد حمي  اادين عبد انيب ا سرية:ابن هشام 2

 2/359املغازي:ااواقدي -  

 9/79ااروض األنف : ااسهيل  - 

           :أور  بيتني فقطحموعلى هذه ااصيغ "  209/ 9اابداي  واانهاي :ابن كثري - 

 قااااااااد علماااااااات خياااااااارب أ  مرحااااااااب   

  

 شاااااااااات ساااااااااالح  بطااااااااال  اااااااااارَّب

   

 ااااااااااااااابإذا االيااااااااااااوث أقبلااااااااااات تلهَّ 

  

 وأحجمااااااااات عااااااااان صاااااااااوا  املغلَّاااااااااب

   

 6/895تاريخ ااطربي :ااطربي - 

 "أور  بيتا واحدا"2/879عيون األثر:ابن سيد ااناس - 

 535هتذيب سرية ابن هشام :عبد ااسالم هارون - 
 أي تغضب:ُتَحرَّب -3

* 
 6/639حتقيق حممد حمي  اادين عبدادميد اانيب  سرية:ابن هشام -4

 9/79ااروض األنف :ااسهيل  -   

 9/203اابداي  واانهاي :ابن كثري -  

 "أور  بيتا واحدا"2/879عيون األثر:ابن سيد ااناس -  

 535هتذيب سرية ابن هشام :عبد ااسالم حممد هارون -  

 859 حمص يوان كعب بن مااك األنصاري:سام  مي  ااعا  -  
  ديدااش:ااشجاعحموااصلب:اايرب  وااشدةحمواجلري :ااغمَّا -5
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 َدر ُبِإَذا َشااااااااابَّت  اَدااااااااار ُب َتَلت َهااااااااااا

  
1َمع ااااااا  ُحَساااااااام  َكااااااااا َعق يِق َعض اااااااُب

 

   
 َنَطااااااااُؤُكم  َحتَّااااااااى َيااااااااذ لَّ ااصَّااااااااع ُب

  
2ُنع ط اااااا  اا َجااااااَزا َََ َأو  َيف اااااا  َََ اانَّه اااااابُ 

 

   
  اٍض َااااااااااااااي َس ف ياااااااااااااه  َعت ااااااااااااابُ ِبياااااااااااااف  مااااااااااااا                     

   
3أنشد  أبو زيد األنصاري: قال ابن هشام

 "من اار ز:" *

 ت  َخي َبااااااُر َأنِّاااااا  َكع ااااااُبَقااااااد  َعل َماااااا

  
 َوأنَِّناااااااااا  َمَتااااااااااى ُتَشاااااااااابَّ اداااااااااارُب  

   
 َمااااااٍض َعَلاااااى اهَلاااااو ِل َ اااااِري   ُصااااال ُب

  
4َمع ااااااااا  ُحَساااااااااام  َكاااااااااااَعق يِق َعض اااااااااُب  

 

   
 ِبَياااااف  َمااااااٍض َااااااي َس ف ياااااه  َعت ااااابُ    

  
5َناااااااااُدكُُّيم  َحتَّاااااااااى َياااااااااذ لَّ ااصَّاااااااااع بُ    

 

   
 ومرحب من ح مَير:قال ابن هشام

6رج بعد مرحب ياسرحم يرجتز و يقولمث خ
 "من مشطور اار ز"*

 َقااااااد  َعل َماااااات  َخي َبااااااُر أنِّاااااا  َياس اااااارُ    

  
 َشاااااااك   ااسِّااااااالِح َبَطاااااال  ُمَغاااااااورُ   

   
 ِإَذا االُُّياااااااااااوُث َأق َبَلااااااااااات  ُتَباااااااااااا  ر   

  
 َوَأح َجَمااااات  َعااااان  َصاااااو َات   امَلَغااااااِورُ   

   
 ِإنَّ ح َمااااااااااااااااااَي ف ياااااااااااااااااه  َماااااااااااااااااو ت  َحاض ااااااااااااااااارُ   

   
حدثين حممد بن إسحاقحمعن هشام بن :حدثنا سلم حمقال:وحّدثنا ابن محيدحمقال:قال:ااطربيوعن 

أُيقتُل ابين يا رسول ال؟ :عروةحمأن اازبري بن ااعوام خرج إىل ياسرحمفقاات أمه صفي  بنت عبد املطلب

 .إن شا  الحمبل ابنك يقتله:قال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 -
 .قاط :عض ب و ااربق حمشبه به ااسيفحم عشعا: وهيَّجتحموااعقيق تأوقد: شبت1

-
 انتهب من األموال ما:اجلزىحموهو مج  ِ زي حمواانهب اهاهنأرا  باجلزا   2

-
 6/639 ادميد حتقيق حممد حمي  اادين عبد اانيب  سرية:ابن هشام 3

 9/79ااروض األنف : ااسهيل  -

 535ذيب سرية ابن هشام هت: عبد ااسالم هارون 
 خرز أمحر ُيتََّخُذ منه اافصوص:ااعقيق -4
 ااتواؤه عند ااضرب : عتب ااسيف -5

*
 6/895تاريخ ااطربي:ااطربي -6
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2وهو يقول1 بن ااعوام فخرج اازبري
 "ر اار زمن مشطو:" *

 َقاااااااد  عل َمااااااات  َخي َباااااااُر َأنِّااااااا  َزبَّاااااااار 

  
3َقااااااار م  ا َقاااااااو ٍم َغي اااااااُر ِني اااااااٍس َفااااااارَّار  

 

   
 ا ب اااااُن ُحَمااااااة  اا َمج اااااد  َواباااااُن اا َأخ ياااااارِ   

  
 َياس ااااااااُر َاااااااااايغُرر َت َ م ااااااااُ  ااُيفَّااااااااار   

   
 َفَجم ُعُهااااااااااااااااااام  م ث اااااااااااااااااااُل ااسَّاااااااااااااااااااَراِب اجَلااااااااااااااااااارَّار  

   
 .مث ااتقيا فقتله اازبري

أن مرحبا خرج وعليه مغفر معصفر ميانحموحجر قد ثقبه مثل اابيض  على :ذاك يف تاريخ ااطربيوور  ك

 :رأسهحموهو يرجتز ويقول

 َقاااااد  َعل َمااااات  َخي َباااااُر َأنِّااااا  َمر َحااااابُ   

  
4َشاااااااااك   ااسِّاااااااااَلِح َبَطاااااااال  ُمَجاااااااارَّبُ  

 

   

5وهو يقول فربز اه عل 
 "من مشطور اار ز:" *

   َحي اااااَدَرةَأَناااااا ااَّاااااذ ي َسااااامَّت ِن  ُأمِّااااا   

  
6َأك اااااايُلُيم  ِبااسَّااااااي ف  َكي ااااااَل ااسَّااااااَنَدَره  

 

   
  

                                                 
 :اازبري بن ااعوام - 1

 ييا  أباا عباد    حمبن خويلد بن أسد بن عبد ااعزى بن قص  بن كالب بن مرة بن كعب بن اؤي ااقرشا  األسادي   اازبري بن ااعوام

وكانات   حمفهو ابن عم  رسول ال وابن أخ  خدجيا  بنات خويلاد زوج ااانيب     ال أمه صفي  بنت عبد املطلب عم  رسول ال 

وأسلم وهاو ابان   حمواكت  هو بأيب عبد ال بابنه عبد ال فغلبت عليه حمأمه تينيه أبا ااطاهر بيني  أخيها اازبري بن عبد املطلب

 .عروة قااه هشام بن  حممخس عشرة سن 

وشهد اازبري بادرا وشاهد   حم وكان أمسر ربع  معتدل االحم خفيف االحي .ست وستون : وقيل حموكان عمره ملا قتل سبعا وستني سن 

و علاه عمار بان    حموشاهد فاتح مصار    حمنيناا وااطاانف   دا واخلندق وادديبيا  وخيارب واافاتح وحُ   ُحُأاملشاهد كلها م  رسول ال 

وهو أحاد   حموهو عنهم راض هم ااذين تويف رسول ال:رى ااذين ذكرهم الخالف  بعده وقاليف ااست  أصحاب ااشو اخلطاب 

 .ااعشرة املشهو  هلم باجلن 

 7/27األعاالم : حماازركلا  162-161االساتيعاب :حمابن عبد اارب1/557اإلصاب : حمابن حجر710-1/703أسدااغاب : ابن األثري

 63-8/68سري أعالم اانبال :حم ااذهيب8/436وسوع حمترا م شعرا  امل18-3/33ااطبقات اايربى:حمابن سعد
-*

 893-6/895املصدر نفسه  2
 من اازبر وهو ااقوة واملنع :ارزبَّ -3
4
 897-6/893املصدر ااسابق نفسه  -*

 "إذا ادروب أقبلت تلهَّب:بإضاف " 9/205اابداي  واانهاي :ابن كثري -   

 5
 6/897تاريخ ااطربي:ااطربي -*

                 ":واين برواي  خمااف " 205/ 9ابداي  واانهاي  ا:ابن كثري -    

 أنااااااا ااااااااذي مسااااااتين أمِّاااااا  حياااااادره   

  

 كليااااااااث غابااااااااات كريااااااااه املنظااااااااره   

   

 أوفاااااااااااايهم بااصَّااااااااااااااع كياااااااااااال ااسااااااااااااندره              

 

 
 .ااسندرة مييال كبري: ري  وقيل:اجلرأة ور ل سندر: األسدحموااسندرة: حيدرة -6
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1َاي اااااااااااااااااااث  ِبَغاَباااااااااااااااااااات  َشاااااااااااااااااااد يد  َقس اااااااااااااااااااَوَره    
 

   
 :شعر ابن اقيم يف فتح خيرب

ما هبا من  حني افتتح خيربحم 2فيما بلغين قد أعطى ابن اقيم ااعبس   وكان رسول ال:قال ابن إسحاق

3رب يف َصَفرحمفقال ابن اقيم ااعبس وكان فتح خي   ا   أو  ا نحم
 "من اايامل:" * 

 ُرم َيااااات  َنَطااااااة  م اااااَن اارَُّساااااوِل ِبَفي َلاااااقٍ    

  
4َشاااااااااااااه َبا َََ َذات  َمَناك اااااااااااااٍب َوَفَقااااااااااااااِر

 

   
 اس ااااااااَتي َقَنت  ِبااااااااااذُّل  َامَّااااااااا ُشاااااااايََّعت 

  
5َوِرَ اااااااااُل َأس ااااااااَلَم َوس ااااااااَطَها وغ َفااااااااارِ 

 

   
 َ  ُغااااد َوة َصااااَبَحت  َبِناااا  َعم ااااٍرو ب ااااِن ُزر عاااا

  
6َوااشِّاااااااااَق َأظ َلاااااااااَم أََََه ُلاااااااااُه ِبَنَهاااااااااارِ 

 

   
 ُ ااااارَّت  بَأب َطح َهاااااا اااااااذُُّيوُل َفَلااااام  َتاااااَدع     

  
 ِإاَّااااااا اااااااادََّ اَج َتص اااااايُح ف اااااا  اا َأس ااااااَحارِ 

   
 َوا ُياااااال  ح ص ااااااٍن َشاااااااغ ل  م اااااان  َخااااااي ل ِهم    

  
7م اااااان  َعب ااااااد  اا أََََش ااااااَهَل أََََو  َبِناااااا  اانَّجَّاااااااِر

 

   
 اِ ِريَن َقاااااااد  اع َلُماااااااوا س ااااااايَماُهمُ َوُمَهااااااا

  
8َفااااااو َق اا َمَغاااااااف ِر َااااااام  َيُنااااااوا ا ف ااااااَرارِ    

 

   
 َوَاَقاااااااااد  َعل م اااااااااُت َاَيغ ل اااااااااَبنَّ ُمَحمَّاااااااااد 

  
9َوَاَيث اااااااااِوَينَّ ِبَهاااااااااا إَااااااااااى َأص اااااااااَفارِ  

 

   
 َفااااارَّت  َيُهاااااو   َياااااو َم َذا اااااَك ف ااااا  اا اااااَوَغى  

  
10َتح اااااااَت اا َعَجااااااااِج َغَماااااااان َم اا َأب َصاااااااارِ 

 

   
 .َفرَّت حمأي كشفت اجلفون عن ااعنيحمكما ُتَفَر ااداب  باايشف عن أسناهنا:قال ابن هشام

 

 

 

                                                 

-
 چ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀچ:و يف ااتزنيال .ااعزياز يقتسار غاريه أي يقهاره    : ل ااقساورة األسادحمواار :قسورة 1

 58-50سورة املدثرحماآليتان 
 643حمصسبقت ترمجته - 2
3
 645-6/646 ادميد حتقيق حممد حمي  اادين عبد اانيب  سرية:ابن هشام -*

 33/ 9ااروض األنف:ااسهيل  -   

 262/ 9اابداي  واانهاي  :ابن كثري -   

 540هتذيب سرية ابن هشام :عبد ااسالم هارون -   
اايتيب حم وااشاهبا  المعاهناا مان كثارة األسالح       :اسم ألرض خيربحمواافيلق:عني ما  بقري  منهاحم وقيل:حصن خبيرب وقيل:نطاة -4

 وااعتا حمو عل هلا مناكب وفقاراحموهو يريد من ذاك وصفها بااشدة وااقوة
 قبيلتان:فرقتحموأسلم وغ فار:شيعت -5
 حصن خبيربحموك  بإظالم أهله عن سو  أحواهلم وشدة ما اقوا من أصحاب اارسول : ااشق -6
 مجاع  من األنصار:عبد األشهل  وبنو اانجار -7
 مل يفتروا ومل يضعفوا:ما توض  على اارؤوس وقاي  هلا من ضرب ااسالححمومل َيُنوا:املغافر  -8

-
 شهر ااذي يل  احملرمحميريد ايقمن خبيرب سنني عد امج  صفر وهو اا:واألصفار يقيَمنحم:ُيثِوين 9

  فون أعينهم:من ااغبارحم وغمانم األبصار:كشفت كما يف تفسري ابن هشامحم وقد ييون من اافرارحم وااعجاج:فّرت  -10

 انتهى.مج  عمام حموحين ذ تيون األنصار باانون"عمانم"ويصح أن تيون:قال ابن سراج:"قال أبو ذر 
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 :شعر حسان يوم خيرب

1يف يوم خيرب قول حسان بن ثابت وكان مما قيل من ااشعر:قال ابن إسحاق
 "من اخلفيف": *

 ِبااااا  َس َماااااا َقاَتَلااااات  َخَيااااااِبُر َعمَّاااااا 

  
2َنخ ياااااااااِلَ َمُعاااااااااوا م ااااااااان  َماااااااااَزاِرٍع َو

 

   
 َكِرُهاااااوا اا َماااااو َت َفاس اااااُتِبيَح ح َمااااااُهم 

  
 َوَأَقااااااااَروا ف ع اااااااااَل االَّ  ااااااااايِم اااااااااااذَّا يلِ 

   
 َأم ااااااَن اا َمااااااو ت  َته ُرُبااااااوَن َفااااااِإنَّ ال  

  
 َمااااااو َت َمااااااو ُت اا ُهااااااَزاِل َغي ااااااُر َ م ياااااالِ   

   
 :شعر دسان يعذر أمين اتخُلف ه عن خيرب

3حسان بن ثابت أيضا و قال 
وهو من بين عوف  خيرب أمين بن أم أمين بن عبيد كان قد ختلف عن يعذر هوو *

  :أسام  ألمه أخا أسام  بن زيد فيان وه  أم  وكانت أمه أم أمين موالة رسول ال حم بن اخلزرج

 "من ااطويل"

 َعَلااااااى ح اااااانِي َأن  َقاَااااااات  ا ااااااَأي َمَن ُأَمااااااهُ    

  
 ِرَ ُبن ااااااَت َوَااااااام  َتش ااااااَهد  َفااااااَواِرَس َخي َباااااا    

   
 َوَأي َماااااااُن َاااااااام  َيج اااااااُبن  َوَاي ااااااانَّ ُمه اااااااَرهُ  

  
4َأَضاااااارَّ ِبااااااه م ُشاااااار ُب اا َمد يااااااد  اا ُمَخمَّاااااارِ   

 

   
 َوَاو َاااااا ااَّااااذ ي َقااااد  َكاااااَن م اااان  َشااااأ ن  ُمه ااااِره    

  
5َاَقاَتاااااااَل ف ااااااايِهم  َفاِرًساااااااا َغي اااااااَر َأع َساااااااِر

 

   
 َوَاي نَّاااااااُه َقاااااااد  َصااااااادَُّه ف ع اااااااُل ُمه اااااااِره     

  
 م ن ااااااُه ع ن ااااااَدُه َغي ااااااَر َأي َسااااااِر َوَمااااااا َكاااااااَن

   
 :وأنشد حمزيد هذه األبيات ايعب بن مااك أنشد  أبو:ابن هشام قال

 َوَاي نَّاااااااُه َقاااااااد  َصااااااادَُّه َشاااااااأ ُن ُمه اااااااِره    

  
6َوَمااااااااا َكاااااااااَن َاو َاااااااااا َذاُكااااااااُم ِبُمَقصِّااااااااِر 

 

   
 

 

 

 

                                                 

-*
 6/908 ادميد حتقيق حممد حمي  اادين عبد اانيب  سرية:ابن هشام 1

 9/42ااروض األنف :ااسهيل  -   

  9/263اابداي  واانهاي  :ابن كثري -   

 546هتذيب سرية ابن هشام :ااسالم حممد هارون عبد -   

 906ص حمشرح  يوان حسان بن ثابت األنصاري:اارمحن ااربقوق  عبد -   
 ا تمعت املدين  وأنت تريد ا تماع أهلها  :  أهل خيربحمكما تقولمج  خيربحموإمنا أرا:خيابر -2

-*
 902-6/908حتقيق حممد حمي  اادين عبدادميد اانيب  سرية:ابن هشام 3

 9/46ااروض األنف :ااسهيل  -   

  546هتذيب سرية ابن هشام:عبد ااسالم حممد هارون -   

 257ص  حماألنصاريشرح  يوان حسان بن ثابت :اارمحن ااربقوق  عبد -   
 ما خيلط من  قيق باملا  ويترت حىت خيتمر:وقيل هو ااعلفحم: قيل:املديد املخمر -4
 .ااذي يستعمل يده اايسرى ال اايم :األعسر -5
 94شرح و حتقيق  يوان كعب بن مااك ص: يد طرا :هذا اابيت ايعب بن مااكحم ينظر -6
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 :شعر نا ي  يف يوم خيرب

 "من مشطور اار ز": *2 بن  ندب األسلم 1وقال نا ي :قال ابن إسحاق

 َياااااااا َاع َباااااااا   االَّاااااااه  ف ااااااايَم ُير َغااااااابُ   

  
 َمااااااااا ُهااااااااَو إاَّااااااااا َمأ َكاااااااال  َوَمش ااااااااَرُب

   
 َوَ نَّاااااااااااااااااااا   ف يَهااااااااااااااااااااا َنع اااااااااااااااااااايم  ُمع ِجاااااااااااااااااااابُ 

   
3وقال نا ي  بن  ندب األسلم  أيضا 

 "من مشطور اار ز": *

 َأَنااااااا ا َماااااان  َأن َيَرِناااااا  ا ب ااااااُن ُ ن ااااااَدبِ   

  
4َيااااااارِّي َأن َيااااااابِ َيااااااااُربَّ ق ااااااار ن  ف ااااااا  مَ  

 

   
5َطااااااااااااااااااااااَح ِبَمغ اااااااااااااااااااااَدى َأن ُساااااااااااااااااااااٍر َوَثع َلاااااااااااااااااااااِب

 

   
 ".طاح مبغدى"و" يف ميري: "وأنشد  بعض اارواة الشعر قواه:قال ابن هشام

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 :نا ي  بن  ندب  - 1

حادثين  :قاال ابان إساحاق    حميعمر بن  ارم بن وانل  بن سهم بن مازن بن سالمان بن أسلم األسالم   بن عمري بننا ي  بن  ندب 

صاحب بدن رسول ال  نا ي  بن  ندب األسلم  بعض أهل ااعلم عن ر ال من أسلم أن ااذي نزل يف ااقليب بسهم رسول ال 

كان امسه ذكوانحمفسماه اانيب :حموقال سعيد بن عفري وذكار ابان أيب حاامت عان أبياه أن نا يا        .ا من قريشنا ي  حني جن

وكذا أخر ه بن ااسين وااطربا  من طرياق موساى بان عبيادةحموهو     . حممات باملدين  يف خالف  معاوي صاحب بدن رسول ال 

 .عندهم بااشك نا ي  بن  ندب أو  ندب بن نا ي  وموسى ضعيف

 .371االستيعاب:ابن عبد اارب حم200-6/722اإلصاب :رحمابن حج5/132أسد ااغاب :ابن األثري :تنظر ترمجته يف

 2/175ااطبقات اايربى:ابن سعد

*
  6/902حتقيق حممد حمي  اادين عبدادميد اانيب  سرية:ابن هشام -2

 9/46ااروض األنف :ااسهيل  -   

 949هتذيب سرية ابن هشام :عبد ااسالم حممد هارون -  

*
 6/902حمي  اادين عبدادميدحتقيق حممد  اانيب  سرية:ابن هشام -3

 9/46ااروض األنف :ااسهيل  -    

 949هتذيب سرية ابن هشام :عبد ااسالم هارون -    

-
 املانل إىل  ه :واألنيب املوض  ااذي تير فيه اخليلحم:ااذي يقاوم يف قتال أو شدةحموامليّر:ااق ر ن 4

 من ااغذا حموهو على ااروايتني اسم ميانحم"مبغذى"من ااغدوحمويروى"مبغدى أنسر:"ذهب وأهلكحموقواه:طاح - 5

 فيجم  كما األيسرحمواينه ملا اضطر استعمل ااواحد يف ميان اجلم "ثعااب:"كان حقه أن يقول"ثعلب:"مج  نسرحموقواه:و أنسر
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1وقال كعب بن مااك
 "من ااطويل":فيما ذكر ابن هشام عن أيب زيد األنصاريحميف يوم خيرب  *

  َضااااااااُهَوَنح ااااااااُن َوَر  َنااااااااا َخي َبااااااااًرا َوُفُرو  

  
2ِبُياااااال  َفًتاااااااى َعاااااااِري اا َأَشااااااااِ ِ  م اااااااذ َو      

 

   
 َ اااااَوا   َااااااَدى اا َغاَياااااات  َااااااا َواه اااااِن اا ُقاااااَوى

  
3َ اااااِريَ  َعَلاااااى اا َأع اااااَدا م ف ااااا  ُكااااال  َمش اااااَهد    

 

   
 َعظ ااااايِم َرَماااااا   اا ق اااااد ِر ف ااااا  ُكااااال  َشااااات َوة    

  
4َضااااااااُروٍب ِبَنص ااااااااِل اا َمش ااااااااَرف  ِّ اا ُمَهنَّااااااااد    

 

   
 َياااااَرى اا َقت اااااَل َماااااد ًحا إن  َأَصااااااَب َشاااااَهاَ ة     

  
 م اااااااَن االَّاااااااه  َير ُ وَهاااااااا َوَفاااااااو ًزا ِبَأح َماااااااد    

   
 َيااااااُذوُ  َوَيح م اااااا  َعاااااان  ذ َماااااااِر ُمَحمَّااااااد     

  
 َوَيااااااااااد َفُ  َعن ااااااااااُه ِباال َسااااااااااان  َوِباا َيااااااااااد  

   
 َوَين ُصاااااااُرُه م ااااااان  ُكااااااال  َأم اااااااٍر َيِريُباااااااهُ   

  
 َيُجاااااااااوُ  ِباااااااااَنف ٍس ُ وَن َنف اااااااااِس ُمَحمَّاااااااااد  

   
 ُيَصااااااادُِّق ِباا َأن َباااااااا م ِباا َغي اااااااِب ُمخ ل ًصاااااااا    

  
 ُيِريااااااُد ِبااااااَذاَت اا َفااااااو َز َواا ع اااااازَّ ف اااااا  َغااااااد  

   
 

                                                 

-*
  909-6/906حتقيق حممد حمي  اادين عبدادميد اانيب  سرية:ابن هشام 1

 9/49ااروض األنف :ااسهيل  -   

 9/263اابداي  واانهاي  :ثريابن ك -   

 549هتذيب سرية ابن هشام :عبد ااسالم هارون -   

 839 يوان كعب بن مااك ص:سام  مي  ااعا  -   
كناي  عن مفتاول  :عروق ظاهر اايتفحموعاري األشا  :امليان ااذي يشرب منه من األهنارحمو األشا  :مج  فرض :فروض -2

 شديد اابأسحمويريد ااذي يدف  عن حوزته ومين  األعدا  أن تنااهاا:ااسواعد ملمارسته ادروبحم واملذو 
 .ااقتال وادرب:املشهد -3
كناي  عن اايرمحموإمنا خص ااشتا  ألنه ااوقت ااذي تشاتد فياه ادا ا  وتعظام فياه قيما  ااعطيا         :عظيم رما  ااقدر -4

 .محمواملهّند من اهلندسيف منسوب إىل مشارف ااشا:شفرتهحمو املشريف:كثري ااضربحمونصل ااسيف:وضروب
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:غزوة مؤتة يبني يد
1
 

قرية على مشارف الشام،تسمى اآلن ( مؤتة)،و2كانت يف مجادى األوىل للسنة الثامنة من اهلجرة

األزدي كان قد أرسل احلارث بن عمري   جنوب شرق البحر امليت،وكان سببها أن الرسول( الكرك)بـ

 - ى من جهة هرقل،وهو احلارث بن أيب مشر الغساين يدعوه فيه إىل اإلسالمَرْصبكتاب إىل أمري ُب

مراء العرب بعد صلح أوكان  ذلك من مجلة كتبه اليت بعث هبا عليه السالم غلى ملوك العامل و

أين تريد؟ :قال له الروم؛ فلما نزل مؤتة أحد األمراء العرب الغساسنة التابعني لقيصر -احلديبية

،فاشتد عليه األمر إذ مل فأوثقه وضرب عنقه،فبلغ ذلك رسول اهلل .نعم: لعلك من رسل حممد؟ قال

ر عليهم زيد بن حارثة، ل له رسول غريه،وجهز هلم جيشا من املسلمني عدته ثالثة آالف،وأمََّتْقُي

، وطلب من زيد أن يأيت مقتل 3 "حةوإن ُقتل جعفر فعبد اهلل بن روا فجعفرزيد  قتلإن ... :"وصاهمأو

احلارث بن عمري، وأن يدعو من هناك إىل اإلسالم،فإن أجابوا وإال فليستعينوا باهلل 

أوصيكم بتقوى اهلل ومبن معهم من املسلمني خريا،اغزوا باسم اهلل،ويف »:وليقاتلوهم،وأوصاهم بقوله

تقتلوا وليدا وال امرأة وال كبريا فانيا،وال منعزال  سبيل اهلل،من كفر باهلل،ال تغدروا وال تغلوا وال

مث سار اجليش على بركة اهلل،وقد  4«بناء وال تقطعوا شجرا وال هتدموا ،بصومعة،وال تقربوا خنال

، فبلغهم أن هرقل قد مجع هلم مجعا "معان"بنفسه،ومل يزالوا سائرين حىت وصلوا   عهم الرسوليََّش

وكان جيش الروم ( هي كورة من أعمال دمشق قصبتها عمان)البلقاء عظيما، ونزل يف مآب من أرض 

مددا،أو  مؤلفا منهم ومن العرب املنتصرة،فتشاور املسلمون فيما بينهم،ورأوا أن يطلبوا من الرسول

واهلل إن الذي تكرهون هو ما خرجتم » :يأمرهم بأمر آخر فيمضون له،فقال عبد اهلل بن رواحة

وال كثرة وال قوة،وإمنا نقاتلهم هبذا الدين الذي أكرمنا  ن ما نقاتل الناس بعددله،تطلبون الشهادة،وحن

،فوافقه الناس على خوض املعركة،وابتدأ «اهلل به،فإمنا هي إحدى احلسنيني؛ فإما الظفر وإما الشهادة

،فقاتل على فرسه،مث   ،مث استلم اللواء بعده جعفر بن أيب طالبَلِتحىت ُق القتال،فقاتل زيد

                                                 

*
 :ينظر هذه الغزوة بتفصيل يف -1

 833 -3/824حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  النيب سرية:ابن هشام -   

 032-8/021الروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن هشام:السهيلي -   

 218-2/034عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري:ابن سيد الناس -   

 243-8/261البداية والنهاية:ابن كثري -   

 068-3/061تاريخ الطربي:ابن جرير الطربي -   

 282-234 هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   

 031-024،ص وسراياه غزوات الرسول :ابن سعد -   

 011-013،ص وعرب سالسرية النبوية، درو:مصطفى السباعي -   
ها ضمن الغزوات رمبا مل يشارك فيها،ولكن الكثري من علماء السري واملغازي من عدَّ   هي يف احلقيقة سرية،ألن الرسول- 2

 024غزوات الرسول وسراياه،ص:، ينظرلكثرة املشاركني فيها،وقد صنفها ابن سعد ضمن السرايا

 كتاب املغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام:،ينظر0188، ص 8260،برقم اهلل بن عمر رواه البخاري عن عبد -3
، ، يف أحكام القتل والغزوعن بريدة  يف جامع األصول يف أحاديث الرسول :ذكره جمد الدين ابن األثري - 4

 2/143، 0143برقم 
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عت ميينه،فأخذ اللواء بيساره،فقطعت يساره،فاحتضن اللواء ِطُقللزنول عنها فقاتل مترجال،َف رَُّطْضُا

ووجد فيه بضع وسبعون جرحا ما بني ضربة بسيف وطعنة برمح،مث أخذ اللواء عبد  ،ل ِتحىت ُق

وكانت هذه  -خالد بن الوليد للجيش،مث اتفق املسلمون على إمرة َلِتفقاتل حىت ُق اهلل بن رواحة

فمازال يستعمل دهاءه احلريب حىت أنقذ اجليش اإلسالمي من  -أول معركة حيضرها يف اإلسالم

 .الفناء، مث عاد به إىل املدينة

بالغزوة وإن مل  ت، ومسيكانت هذه أول معركة خيوضها املسلمون خارج جزيرة العرب ضد الروم

احملاربني فيها،حيث بلغوا ثالثة آالف مما خيالف عدد احملاربني يف ،لكثرة   حيضرها رسول اهلل 

 .السرايا

 :ما قيل من شعر يف غزوة مؤتة

 "سيف اهلل":على خالد بن الوليد يف هذه املعركة وقد أطلق رسول اهلل 

2قبل ذهابه أمريا على مؤتة 1ما قاله عبد اهلل بن رواحة
 "من البسيط:"*

 الـــــرَّْحَمَن َمْغِفــــــَرة   َلِكنَِّنـــــي َأْســــــأَ لُ 

  
ــدا  ــِذُف الزَّبَ ـــ ُ  َتْقـــ ــْز ــْرَبة  َذاَت َفـــ 3َوَضـــ

 

   
ــَزة    ــرَّاَن ُمْجِهـــ ــَدْي َحـــ ــة  ِبَيـــ  َأْو َطْعَنـــ

  
ــَدا  ــاء  َواْلَكِبـــ ــُذ اْلَأْحَشـــ ــْة ُتْنِفـــ 4ِبَحْرَبـــ

 

   
 َحتَّـــى ُيَقــــاَل إَذا َمــــرَّْوا َعَلــــى َجــــَدِثي 

  
5َرَشــــَداَأْرَشــــَدُه اللمــــُه ِمــــْن َغــــاز  َوَقــــْد  

 

   
 ـهَفَوّدَع لّلِه ْبُن َرَواَحَة َرُسوَل الّلِه د ـَُعْب اْلَقْوَم َتَهّيُئوا ِلْلُخُروِج َفَأَتى ُثّم إّن:َقاَل اْبُن إْسَحاَق

 " من البسيط" *6:ُثّم َقاَل

 َفَثبَّــــَت اللمــــُه َمــــا آَتــــاك ِمــــْن َحَســــن 

  
7َتْثِبيــــَت ُموَســــى َوَنْصــــر ا َكَالمــــِذي ُنِصــــرا

 

   
ــة    ــَر َناِفَلــ ــَك اْلَخْيــ ــُت ِفيــ ــي َتَفرَّْســ  ِإنِّــ

  
 اللمــــــُه َيْعَلــــــُم َأنِّــــــي َثاِبــــــُت اْلَبَصــــــِر

   
ــهُ  ــَرْم َنَواِفَلــ ــْن ُيْحــ ــوُل َفَمــ ــَت الرَُّســ  َأْنــ

  
ــَدرُ   ــِه اْلَقــ ــْد َأْزَرى ِبــ ــُه َفَقــ ــَه ِمْنــ 8َواْلَوْجــ

 

   
                                                 

 340ص ،سبقت ترمجته - 1

-*
 3/824حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام2

 8/020الروض األنف:السهيلي -   

 8/260 البداية والنهاية:ابن كثري -   

 614هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   

 16ص ،ديوان عبد اهلل بن رواحة األنصاري اخلزرجي:حسن حممد باجودة -   
 يف األصل الرغوة،و يراد به هنا تدفق الدم:والزبد السعة،:الفرُ -3

-
 خترقها وتصل إليها:اليت جتهز عليه بسرعة،وتنفذ األحشاء:اجملهزة 4

-
 القرب:اجلدث 5

-*
 823-3/824حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام 6

 8/020الروض األنف : السهيلي  -  

 8/260البداية و النهاية : ابن كثري -  

 614هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  

 -
  الدين املتنييريد به :قواه وأيده وجعل له الغلبة،وما آتاك من حسن:ثبته اهلل7
 إذا احتقره:من أزرى به:أزرى -8
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 "من البسيط" َأْنَشَدِني َبْعُض َأْهِل اْلِعْلِم ِبالّشْعِر َهِذِه اْلَأْبَياَت:اْبُن ِهَشام  َقاَل

ــهُ  ــَرْم َنَواِفَلــ ــْن ُيْحــ ــوُل َفَمــ ــَت الرَُّســ  َأْنــ

  
ــَدرُ   ــْه اْلَقــ ــْد َأْزَرى َبــ ــُه َفَقــ ــَه ِمْنــ  َواْلَوْجــ

   
 َفَثّبــــَت اللمــــُه َمــــا آَتــــاك ِمــــْن َحَســــن 

  
 ِفـــي اْلُمْرَســـِلنَي َوَنْصـــر ا َكَالمـــِذي ُنِصـــُروا    

   
ــة    ــَر َناِفَلــ ــَك اْلَخْيــ ــت ِفيــ ــي َتَفرَّْســ  ِإنِّــ

  
ــُروا   ــِذي َنَظـ ــَك المـ ــْت ِفيـ ــة  َخاَلَفـ 1ِفَراَسـ

 

   
 .َيْعِني اْلُمْشِرِكنَي َوَهِذِه اْلَأْبَياُت ِفي َقِصيَدْة َلُه

 َحّتى إَذا َوّدَعُهْم َواْنَصَرَف َعْنُهْم َقاَل َعْبُد الّلِه ُثّم َخَرَج اْلَقْوُم َوَخَرَج َرُسوُل الّلِه :اْبُن إْسَحاَق َقاَل

2ْبُن َرَواَحَة ا 
 "من الكامل":*

ــه  ــِر   َودَّْعتــ ــى اْمــ ــَلاُم َعَلــ ــَف الّســ  َخَلــ

  
ــلِ   ــيَّع  َوَخِليــ ــِر ُمَشــ ــِل َخْيــ ــي النَّْخــ 3ِفــ

 

   
4َقاَل َعْبُد الّلِه ْبُن َرَواَحَةو

 "من الوافر:"*

  ُ ــْر ــإ  َوَفـــ ــْن َأَجـــ ــَل ِمـــ ــا اْلَخْيـــ  َجَلْبَنـــ

  
ــومُ    ــا اْلُعُكــ ــيِش َلَهــ ــَن اْلَحِشــ ــرن ِمــ 5ُتَغــ

 

   
ــْبت ا  ــوَّاِن ِســــ ــَن الصَّــــ ــَذْوَناَها ِمــــ  َحــــ

  
ــْفَحَتُه َأِد ُ  ــأَ نم َصـــــــــــ 6َأَزلم َكـــــــــــ

 

   
ــانْ  ــْيِن َعَلـــــــى ُمَعـــــ ــْت َلْيَلَتـــــ  َأَقاَمـــــ

  
ــومُ  ــا ُجُمــــ ــَد َفْتَرِتَهــــ ــَب َبْعــــ 7َفأَُْعِقــــ

 

   
 َفُرْحَنـــــــــا َواْلِجَيـــــــــاُد ُمَســـــــــوََّماٌت

  
ــُمومُ   ــا السَّـــ ــي َمَناِخِرَهـــ ــَنفمُي ِفـــ 8َتـــ

 

   
ــا َوَأِبـــــــي َمـــــــآَب َلَنْأِتَيْنَهـــــــا     َفَلـــــ

  
 َوِإْن َكاَنــــــــْت ِبَهــــــــا َعـــــــــَرٌب َوُرومُ  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

-
 اهلبات والعطايا:صار ذا رأي و علم باألمور و ههنا مبعىن تبينت،ولنوافل:من فرس:تفّرس 1

*
 3/823حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام -2

 8/022الروض األنف :السهيلي  -   

 8/260البداية والنهاية  :ابن كثري -   

 614هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
 من شاُ الشيء شيوعا،إذا ظهر،ومنه شايعته على األمر مشايعة إذا تابعته متابعة:مشيِّع -3

-*
 830-3/831حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام 4

 023-8/022الروض األنف :السهيلي - 

 8/262البداية والنهاية :ابن كثري - 

 614هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون - 
 حبل ُتشد به اإلبل :والعكوم أي تطعم شيئا بعد،:مكان بأجأ،وتغر:سلمى،وفرُ:أحد جبلي طيء واجلبل اآلخر:أجأ -5
أي يصـون حوافرهـا أو خفـا فها،والسِّـبت كـل جلـد مـدبو ، ومنـه         :جعلنا هلا نعاال من حديد،و الصوان من الصون:حذوناها -6

 اجللد:أملي،واألد :النعال السبتية اليت ال شعر عليها،وأزل

-
 الســكون:اســم موضــع،وقد يكــون اســم جبل،واملعــان أيضــا حيــث حتــبي اخليــل والركــاب و تمــع النــاس،والفترة :ُمَعــان 7

 .استراحة الفرس وأراد ههنا استعداده ونشاطه :اجُلُمومو
 .الريح احلارة:اليت عليها سيماء وهي العالمة،وقد تكون مبعىن مرسالت للرعي،والسَُّموم:مسومات -8
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ــاء ْت ــا َفَجــــــــ ــا أَ ِعنََّتَهــــــــ  َفَعبَّْأَنــــــــ

  
ــِر ُ   ــا َبــــ ــاُر َلَهــــ ــَواِبَي َواْلَغَبــــ 1َعــــ

 

   
 ِبـــــِذي َلَجـــــب  َكـــــَأنم اْلَبـــــْيَض ِفيـــــهِ 

  
2إَذا َبـــــــَرَزْت َقَواِنُســـــــَها الننُجــــــــومُ  

 

   
ــا  ــِة َطلمَقْتَهــــــ ــَيُة اْلَمِعيَشــــــ  َفَراِضــــــ

  
ــيمُ   ــْنِكُح َأْو َتِئـــــــ ــنَُّتَها َفَتـــــــ 3َأِســـــــ

 

   
 َعْن َغْيِر اْبِن إْسَحاَق "ا َفَعّبْأَنا َأِعّنَتَه":،َوَقْوُلُه"ِمْن آَجاِم ُقْرح  َجَلْبَنا اْلَخْيَل"َوُيْرَوى: َقاَل اْبُن ِهَشام 

4و ُسمع عبد اهلل بن رواحة ينشد هذه األبيات
 "من الوافر:" *

ــي   ــِت َرْحِلــــــ ــي َوَحَمْلــــــ  ِإَذا َأدَّْيِتِنــــــ

  
ــاءِ    ــَد اْلِحَســــ ــع  َبْعــــ ــرَيَة َأْرَبــــ 5َمِســــ

 

   
ــالِك   ــٌم َوَخـــــــ ــْأُنك َأْنُعـــــــ  َذمٌَّفَشـــــــ

  
ــي   ــي َوَراِئـــ ــى َأْهِلـــ ــْع إَلـــ ــا َأْرِجـــ 6َوَلـــ

 

   
 َوَجــــــــاء  اْلُمْســــــــِلُموَن َوَغــــــــاَدُروِني

  
 ِبــــــَأْرِض الشَّــــــاِم ُمْشــــــَتِهَي الثمــــــَواِء

   
ــب   ــب  َقِريــــــ ــلس ِذي َنَســــــ  َوَردَِّك ُكــــــ

  
 ِإَلــــــى الــــــرَّْحَمِن ُمْنَقِطــــــَع اْلِإَخــــــاِء

   
ــَع َبْعـــــل      ــا ُأَبـــــاِلي َطْلـــ ــَك َلـــ  ُهَناِلـــ

  
7ا َنْخـــــــــل  َأَســـــــــاِفُلَها ِرَواءُ َوَلـــــــــ

 

   
 *8"من الرجز:"ُثّم َقاَل َعْبُد الّلِه ْبُن َرَواَحَة ِفي َبْعِض َسَفِرِه َذِلَك َوُهَو َيْرَتِجُز

 َيـــــا َزْيـــــُد َزْيـــــَد اْلَيْعَمَلـــــاِت الـــــذُ بَّلِ 

  
9َتَطــــــاَوَل اللم ْيــــــُل ُهــــــِديَت َفــــــاْنِزِل

 

   
 

 

 

                                                 

-
رمبا شدته املرأة على وسطها أو عضدها ومنه قيل للجيش بر  :يف األصل هو احلبل املفتول يكون فيه لونان:بر  1

 أللوان شعار القبائل فيه 
مجع قوني وهي أعلى : كثرة األصوات واختالطها،والبيض ما يوضع على الرأس من احلديد حلمايته،والقواني:َلَجب -2

 البيضة من احلديد 

-
 إذا مل تتزوج :تبقى دون زوج،ومنه آمت املرأة:تئيم 3

-*
 3/832حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد  سريةالنيب :ابن هشام 4

 8/023الروض األنف :السهيلي -

 8/263البداية والنهاية : ابن كثري -

  613- 614هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون-

-
 الرمل حىت  د مكانا صلبا فيستقرمجع ِحِسي وهو ماء خيتفي يف :احِلساء 5

-
 .أي فارقك:خالك ذم 6

-
الذي يشرب من ماء :الزرُ الذي يشرب بعروقه من األرض من غري سقي من مساء وال غريه،والعذى:البعل 7

 وأظهر ما فيه أنه مبتدأ وخرب،ويف هذا البيت إقواء،وهو اختالف حركة الروي" أسافلها ِرواء:"السماء،وقوله

*
 3/833عبداحلميد حتقيق حممد حميي الدين النيب  سرية:مابن هشا -8

 8/021الروض األنف :السهيلي - 

 8/263البداية والنهاية :ابن كثري - 

 613هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون - 

 68ص ،ديوان عبد اهلل بن رواحة األنصاري:حسن حممد باجودة - 
 اليت أهزهلا السري فقلم حلمها:والذبلمجع يعملة،وهي النوق السريعة،:اليعمالت -9
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 "من الرجز"*1:جعفر و ما قاله من الشعر قبل موته مقتل

ــا   ــُة َواْقِتَراُبَهــــــ ــَذا اْلَجنَّــــــ  َياَحبَّــــــ

  
ــَراُبَها   ــاِرد ا َشــــــــ ــة  َوَبــــــــ  َطيَِّبــــــــ

   
ــَذاُبَها  ــا َعــــ ــْد َدَنــــ ــرنوُم ُروٌم َقــــ  َوالــــ

  
ــاُبَها  ــَدٌة َأْنَســــــــ ــاِفَرٌة َبِعيــــــــ  َكــــــــ

   
ــَراُبَها  ــا ِضــــــــــــــــ ــيَّ إْذ َلاَقْيُتَهــــــــــــــــ  َعَلــــــــــــــــ

   
2اهلل بن رواحة قبل استشهادهما قاله عبد 

 "من الرجز:"*

 َأْقَســـــــْمُت َيـــــــا َنْفـــــــُي َلَتْنِزِلنَّـــــــْه

  
ــْه ــِزِلنَّ َأْو َلُتْكَرِهنَّــــــــــــــ  َلَتْنــــــــــــــ

   
ــهْ   ــدنوا الرَّنَّـــ ــاُس َوَشـــ ــَب النَّـــ  إْن َأْجَلـــ

  
3َمـــــــاِلي َأَراِك َتْكــــــــَرِهنَي اْلَجنَّــــــــهْ 

 

   
 َقــــْد َطــــاَل َمــــا َقــــْد ُكْنــــِت ُمْطَمِئنَّــــْه

  
ــْل  ــنَّهْ  َهــ ــي َشــ ــٌة ِفــ ــَا ُنْطَفــ ــِت إّلــ 4َأْنــ

 

   
5َوَقاَل َأْيض ا 

 "من الرجز":*

ــوِتي    ــي َتُمـــ ــَا ُتْقَتِلـــ ــُي إّلـــ ــا َنْفـــ  َيـــ

  
 َهــــَذا ِحَمــــاُم اْلَمــــْوِت َقــــْد َصــــِليتِ    

   
ــت  ــْد ُأْعِطيـــــ ــِت َفَقـــــ ــا َتَمّنْيـــــ  َوَمـــــ

  
6إْن َتْفَعِلـــــــــي ِفْعَلُهَمـــــــــا ُهـــــــــِديت

 

   
 

 

 

 

 

                                                 

*
 3/838حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام -1

 026/ 8الروض األنف :السهيلي - 

 8/268البداية والنهاية :ابن كثري - 

 613هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون - 

 63ديوان عبد اهلل بن رواحة األنصاري ص:حسن حممد باجودة - 

*
 831-3/838حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام -2

 8/024الروض األنف :السهيلي -    

 8/268البداية والنهاية :ابن كثري -    

 601-613هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    

 63ص ،ديوان عبد اهلل بن رواحة األنصاري:حسن حممد باجودة -   

-
 .صوت فيه ترجيع يشبه البكاء:،والرّنةاصاحوا واجتمعو:أجلب الناس 3

-
 السِّقاء البايل،ضرب مثال بقصر العمر:املاء القليل الصايف،و الشنة:نطفة 4

-*
 3/831حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام 5

 8/023األنف  الروض:السهيلي -   

 268/ 8البداية والنهاية :ابن كثري -  

 601هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون-  

  63ص ،ديوان عبد اهلل بن رواحة األنصاري:حسن حممد باجودة -  
 .زيد بن حارثة و جعفر بن أيب طالب:يريد صاحبيه -6
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 :يف قتله ابَن رافلة يف غزوة مؤتة شعر قطبة

اّلِذي َكاَن َعَلى َمْيَمَنِة اْلُمْسِلِمنَي َقْد َحَمَل  1َوَقْد َكاَن ُقْطَبُة ْبُن َقَتاَدَة اْلُعْذِرّي:َقاَل اْبُن إْسَحاَق

2َعَلى َماِلِك ْبِن َزاِفَلَة َفَقَتَلُه َفَقاَل ُقْطَبُة ْبُن َقَتاَدَة
 "من املتقارب:"*

 َطَعْنــــُت اْبــــَن َزاِفَلــــَة ْبــــَن اْلــــِإَرا ِ    

  
 ِبـــــُرْمح  َمَضـــــى ِفيـــــِه ُثـــــمَّ اْنَحَطـــــْم

   
ــْرَبة    ــِدِه َضــــ ــى ِجيــــ ــَرْبُت َعَلــــ  َضــــ

  
3َفَمـــــاَل َكَمـــــا َمـــــاَل ُغْصـــــُن السَّـــــَلْم

 

   
ــي َعمِّـــــــهِ    ــاء  َبِنـــــ ــْقَنا ِنَســـــ  َوُســـــ

  
ــنّمَعمْ  ــْوَق الــــ ــوَقْين َســــ ــَداَة َرُقــــ 4َغــــ

 

   
 ".ابن اإلر  عن غري ابن إسحاق:"قوله:و قال ابن هشام
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  :قطبة بن قتادة العذري - 

 .وأنشد له فيها شعرا،من شهد مؤتة إسحاق يف بناذكره ،قطبة بن قتادة العذري

 فالتقى الناس عند قرية يقال هلا مؤتـة :بن إسحاقاقال  و.ن يكون هو قطبة بن قتادة السدوسيأبن األثري از وجوَّ 

ىل كعـب بـن   إوذكـر الواقـدي بسـند لـه     ،قطبة بن قتادة  :وجعل املسلمون على ميمنتهم رجال من بين عذرة يقال له

يـا قـوم يقتـل الرجـل مقـبال خـري مـن ان        :ملا انكشف الناس جعل قطبة بن قتادة يصيح:من قومه قال مالك عن نفر

 .وأنشد له شعرا ،يقتل مدبرا

 516االستيعاب:ابن عبد الرب،5/545اإلصابة:، ابن حجر 5/022األعالم :الزركلي:تنظر ترمجته يف 

 7/35الطبقات الكربى:ابن سعد

  

-*
 3/834حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام 2

 8/031الروض األنف :السهيلي - 

 8/241البداية والنهاية :ابن كثري - 

 600هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون - 
 واحدته سلمة،وهو ضرب من الشجر: السَّ لم -3
 "رقوفني:"اسم موضع،ويروى:رقوقني -4
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 َوَقْد َقاَل ِفيَما َكاَن ِمْن َأْمِر الّناِس َوَأْمِر َخاِلْد َوُمَخاَشاِتِه ِبالّناِس َواْنِصَراِفِه ِبِهْم :َقاَل اْبُن إْسَحاَق

2َصَنَع َيْوَمِئْذ َوَصَنَع الّناُسِمّما  َيْعَتِذُر ،1 َقْيُي ْبُن اْلُمَسّحِر اْلَيْعَمِرّي
 "من الطويل:"*

ــوُمِني   ــي َتُلــ ــكن َنْفِســ ــا َتْنَفــ ــِه َلــ  َفَوَاللمــ

  
ــلُ    ــٌة ُقْبـ ــُل َقاِبَعـ ــْوِقِفي َواْلَخْيـ ــى َمـ 3َعَلـ

 

   
ــذ ا   ــَتحيز ا َفَناِفــ ــا ُمْســ ــا َلــ ــُت ِبَهــ  َوَقْفــ

  
4َوَلـــا َماِنع ـــا َمـــْن َكـــاَن ُحـــمَّ َلـــُه اْلَقْتـــلُ 

 

   
ــى  ــدِ  َعَلــ ــي ِبَخاِلــ ــْيُت َنْفِســ ــي آَســ  َأنَِّنــ

  
 َأَلـــا َخاِلـــٌد ِفـــي اْلَقـــْوِم َلـــْيَي َلـــُه ِمْثـــلُ 

   
 َوَجاَشــْت إَلــيَّ الــنَّْفُي ِمــْن َنْحــِو َجْعَفــر      

  
ــَل النَّْبــــلُ  ــُع النَّاِبــ ــا َيْنَفــ  ِبُمْؤَتــــَة إْذ َلــ

   
ــا   ــَزَتْيِهْم ِكَلْيِهَمـــ ــا َحْجـــ ــمَّ إَلْيَنـــ  َوَضـــ

  
ــ  ــا ُمْشـــ ــاِجَرٌة َلـــ ــاُعْزُلُمَهـــ 5ِرُكوَن َوَلـــ
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 :قيي بن مالك بن احملسر -

وقيـل  ،وبه جزم املرزبـاين وغـريه مـن اإلخباريني    ،وقيل بإسقاط مالك،وقيل بتقد  السني،قيي بن مالك بن احملسر

 "وفتح احلاء املهملة بعدها الم  هبكسر أوله وسكون ثاني"لَحْسبن ِما

ن أبـن الكلـيب   اوذكـر   ،من خرج مع زيد بن حارثة يف سرية أم قرفة الفزاريـة  بن إسحاق يفاذكره ،ليثي  ،وهو كناين

 .وقتل النعمان بن سعد وكان ذلك يف رمضان سنة ست،وقتلها قتال شنيعا:قيسا هو الذي باشر قتلها قال

مـر خالـد بـن الوليـد قـيي بـن مسـحر        أو:وقال يف السرية الكـربى "غزوة مؤتة"بن إسحاق أيضا فيمن شهد اوذكره  

 :ن يعتذر مما جرى فقال أبياتا منهاأاليعمري 

ــت  ــر  إىلوجاشـــ ــد جعفـــ ــن بعـــ ــنفي مـــ  الـــ

  

ــل     ــل النيـــ ــن ال ينفـــــع النائـــ ــة لكـــ  مبؤتـــ

   

، وال شك أهنـم قـد اختلفـوا فيـه، وذكـر أبـو       " احلاء " على " السني " مسحر بتقد   :وقاله ابن إسحاق وابن الكليب

وأمـر  وليي بشيء، وإمنا الصحيح أنه غزا مع زيد بين فزارة ملـا قتلـت أم قرفـة،    . موسى أنه غزا جذام بأرض حسمى

 .نهما، واهلل أعلميزيد قيسا  فقتلها، وكانتا غزوتني يف وقتني ومكانني ال ميكن اجلمع ب

 5/466اإلصابة:، ابن حجربلفظ قيي بن مالك بن املسحر، 4/400أسد الغابة:ابن األثري:تنظر ترمجته يف 

 516االستيعاب:،ابن عبد الرب"ابن مالك:ابن احملسر وقيل:ابن املسحل وقيل":قيل  

*
 881-3/833حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام -2

 8/032الروض األنف :السهيلي -   

 8/241البداية والنهاية :ابن كثري -   

 602هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
مجـع أقبـل وهـو الـذي  يـل      :أي واثبـة،والُقْبل "قائعة:"أي رافعة رؤوسها،وتروى"نائعة:"منقبضة يف مكاهنا،وتروى:قابعة -3

 عينه عند النظر إىل جهة العني األخرى،ورمبا فعلت اخليل ذلك حدة ونشاطا

-
  ُقدِّر:،وُحمَّ"مستجريا:"إذا استحاز يف ناحية،ويروى:مستحيزا 4
 مجع أعزل وهو من ال سالح معه:ناحيتيهم،والُعزل:حجزتيهم -5
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 :ِشْعُر َحّساَن ِفي ُبَكاِء َقْتَلى ُمْؤَتَة

َقْوُل َحّساَن ْبِن  َوَكاَن ِمّما ُبِكَي ِبِه َأْصَحاُب ُمْؤَتَة ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل الّلِه: َقاَل اْبُن إْسَحاَق 

1َثاِبْت
 "من الطويل":*

ــرُ  ــِرَب َأْعَســـــ ــٌل ِبَيْثـــــ ــَأوََّبِني َلْيـــــ  َتـــــ

  
2َوَهـــــمٌّ إَذا َمـــــا َنــــــوََّم النَّـــــاُس ُمْســــــِهرُ   

 

   
 ِلـــــِذْكِر َحِبيـــــب  َهيََّجـــــْت ِلـــــي َعْبـــــَرة 

  
ــَذكسرُ   ــاِء التَّــــ ــَباُب اْلُبَكــــ ــُفوح ا َوَأْســــ 3َســــ

 

   
ــةٌ  ــِب َبِليَّــــ ــَداَن اْلَحِبيــــ ــى إنم ُفْقــــ  َبَلــــ

  
 َوَكــــْم ِمــــْن َكــــِر   ُيْبَتَلــــى ُثــــمَّ َيْصــــِبرُ     

   
 َرَأْيــــــُت ِخَيــــــاَر اْلُمــــــؤِمِننَي َتــــــَواَرُدوا

  
ــَأخَّرُ  ــَدُهْم َيَتـــــ ــا َبْعـــــ ــُعوَب َوَخْلف ـــــ 4َشـــــ

 

   
 َفَلـــــا ُيْبِعـــــَدّن اللمـــــُه َقْتَلـــــى َتَتـــــاَبُعوا 

  
ــرُ    ــاَحْيِن َجْعَفـــ ــْنُهْم ُذو اْلَجَنـــ ــةِ ِمـــ 5ِبُمْؤَتـــ

 

   
 َوَزْيــــٌد َوَعْبــــُد اللمــــِه ِحــــنَي َتَتـــــاَبُعوا    

  
6َوَأْســــــَباُب اْلَمِنيَّــــــِة َتْخِطــــــرُ  َجِميع ــــــا 

 

   
ــوُدُهمْ  ــاْلُمْؤِمِننَي َيُقـــ ــْوا ِبـــ ــَداَة َمَضـــ  َغـــ

  
7إَلـــــى اْلَمـــــْوِت َمْيُمـــــوُن النَِّقيَبـــــِة َأْزَهـــــرُ 

 

   

ــم     ــْن آِل َهاِشــ ــْدِر ِمــ ــْوِء اْلَبــ ــّرُ َكَضــ  َأَغــ

  
ــرُ  ــَة ِمْجَســـــ ــيَم الظسَلاَمـــــ 8َأِبـــــــيٌّ إَذا ِســـــ

 

   

ــِد َفَطــــاَعَن  َحتَّــــى َمــــاَل غــــرَي ُمَوسَّــ

  
ـــرُ   ــا ُمَتكــ سِّـــــ ــِه َقن ـــ ــَرْك ِفيـــ  ِلُمْعَتـــ

   
 َفَصــــاَر َمــــَع اْلُمْسَتْشــــَهِديَن َثَواَبــــه   

  
ــرُ  ــَداِئِق َأْخَضـــ ــّف اْلَحـــ ــاٌن َوُمْلَتـــ  ِجَنـــ

   
ــَلاِم ِمـــْن آِل َهاِشـــم   َفَمـــا َزاَل ِفـــي اْلِإْسـ

  
 َدَعـــــاِئُم ِعـــــّز َلـــــا َيـــــُزْلَن َوَمْفَخـــــرُ 

   
 

 

 

                                                 

-*
 882-3/881قيق حممد حميي الدين عبداحلميدحت النيب  سرية:ابن هشام 1

 031-8/033الروض األنف :السهيلي -  

 260-8/261البداية والنهاية :ابن كثري - 

 603-602هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون - 

 234-231ص،  ديوان حسان بن ثابتشرح :الربقوقيعبد الرمحن  - 

-
 ديد العسرعاودين و رجع إيل،وأعسر مبعىن ش:تأوبين 2

-
 السائلة املنهمرة:الدمعة والسفوح:أي الذكرى والَعربة:هيجت 3

-
الـذي  :على أهنا مجـع َشـعب،وخلفا  ألهنا تشعب بني األحباب،إذ تفرق بينهم،وبضم الشني : من أمساء املنية من قوهلم:َشعوب 4

 .وهو ظاهر املعىن"خلقا:"يت من بعدهم،ويروىيأ

-
إن اهلل أبدلـه  :"، واستشهد هبا،قال الـنيب  :مؤتة" هو جعفر بن أيب طالب،ومسي بذلك حني قطعت يداه يف:ذو اجلناحني 5

 "بيديه جناحني يطري هبما يف اجلّنة

، 34068 ذكره عالء الدين علي الربهـان فـوري يف كـزن العمـال يف سـنن األقـوال واألفعـال عـن عبـد اهلل بـن جعفر،بـرقم            -

 ،"يطري هبما يف اجلنةوقد جعل اهلل له جناحني  :"،بلفظ03/884
 ختتال وتتبختر:ومتبناه يف اجلاهلية،وختطر وزيد هو ابن حارثة بن شرحيل موىل سيدنا رسول اهلل  -6
 أبيض فيه محرة: أي مشرق الوجه وقيل: يريد به زيد بن حارثة،ألنه مبارك مظفر،وأزهر:ميمون النقيبة -7
 كثري اجلسارة:العزيز الذي يأىب الضيم،و جمسر:األيب -8
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ــْوَلُهمْ  ــَلاِم َوالّنـــاُس َحـ  ُهـــْم َجَبـــُل اْلِإْسـ

  
    ُرـــَهـــْقـُي ْرَوُق َوـــْوْد َيــى َطـــاٌم إَلـــِرَض

1
 

 َبَهاِليـــــُل ِمـــــْنُهْم َجْعَفـــــٌر َواْبـــــُن ُأمِّـــــِه

  
ــرُ    ــُد اْلُمَتَخيَّــــــ ــْنُهْم َأْحَمــــــ ــيٌّ َوِمــــــ 2َعِلــــــ

 

   
 َوَحْمـــــَزُة َواْلَعبَّـــــاُس ِمـــــْنُهْم َوِمـــــْنُهمُ   

  
ــرُ     ــُث ُيْعَصــ ــْن َحْيــ ــوِد ِمــ ــاُء اْلُعــ ــٌل َوَمــ  َعِقيــ

   
 ِبِهــــْم ُتْفــــَرُج الّلــــْأَواُء ِفــــي ُكــــل  َمــــْأِزق 

  
3َعَمـــــاس  إَذا َمـــــا َضـــــاَق ِبالنَّـــــاِس َمْصـــــَدُر

 

   
ــهُ   ــَزَل ُحْكَمـــ ــِه َأْنـــ ــاُء اللمـــ ــْم َأْوِلَيـــ  ُهـــ

  
 َعَلـــــــْيِهْم َوِفـــــــيِهْم َذا اْلِكَتـــــــاُب اْلُمَطهَّـــــــُر

   
 :ُمْؤَتَة غزوةِشْعُر َكْعب  ِفي 

4َوَقاَل َكْعُب ْبُن َماِلْك
 "من الكامل":*

 َنـــــاَم اْلُعُيـــــوُن َوَدْمـــــُع َعْيِنـــــك َيْهُمـــــلُ 

  
5َســـحكا َكَمـــا َوَكـــَف الط َبـــاُب اْلُمْخَضـــلُ    

 

   
ــا   ــيَّ ُهُموُمَهــــ ــْة َوَرَدْت َعَلــــ ــي َلْيَلــــ  ِفــــ

  
6َطـــــــْور ا َأِحـــــــنن َوَتـــــــاَرة  َأَتَمْلَمـــــــُل

 

   
ــَأنَِّني   ــتن َكــــ ــْزٌن َفِبــــ ــاَدِني ُحــــ  َواْعَتــــ

  
7ِبَبَنــــــاِت َنْعــــــش  َوالسِّــــــَماِك ُمَوكمــــــُل

 

   
 َوَكَأنََّمــــــا َبــــــْيَن اْلَجــــــَواِنِح َواْلَحَشــــــى

  
8ِممَّــــــا َتــــــأَ وََّبِني ِشــــــَهاٌب ُمــــــْدَخلُ   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

  اجلبل:احلجارة العظيمة يرضم بعضها فوق بعض واحدها رضمة،والطود:رضام - 

-
 مجع هبلول،وهو الوضيء الوجه مع طول،أو هو العزيز الكر :هباليل 2

-
 ضيق ومنه ضيق العيش،وعماسالشدة،واملأزق،يف األصل املوضع الضيق يف احلرب مث صار يعين كل :الألواء 3

 شديد مظلم:و عموس 

*
 881-3/883حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام -4

 034-8/031الروض األنف :السهيلي -  

 262-8/260البداية والنهاية :ابن كثري -  

   603 هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون-  

  216-211ص ،ديوان كعب بن مالك:سامي مكي العاين -    

-
املبتل :مجع طبابة وهي السري من جلد بني خرزيت مزادة املاء،واملخضل:قطر،والطباب:صبا،و وكف:يسيل ،وسحكا:يهمل 5

 باملاء
 أتقلب من األمل واحلزن:وهو صوت خيرج من األنف مع بكاء،و أ لمل من اخلنة"أخن :"من احلنني،ويروى:أحن -6
و ما الرامح يف الشمال و األعزل :أحد جنمني نريين:سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمايل، السماك:بنات نعش -7

 .يف اجلنوب

-
 القطعة من النار:أتاين ليال،والشهاب:عظام أسفل الصدر،و تأ وبين:اجلوانح 8
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ــاَبُعوا  ــِذيَن َتَتــــ ــى النََّفِرالمــــ ــد ا َعَلــــ  َوْجــــ

  
ــَة   ــا ِبُمْؤَتــ ــوا َيْوم ــ ــْم ُيْنَقُلــ ــِنُدوا َلــ 1ُأْســ

 

   
ــةْ  ــْن ِفْتَيــــ ــْيِهْم ِمــــ ــُه َعَلــــ ــّلى اْلِإَلــــ  َصــــ

  
ــِبلُ  ــاُم اْلُمْســـ ــاَمُهْم اْلَغَمـــ ــَقى ِعَظـــ 2َوَســـ

 

   
 َصـــــــَبُروا ِبُمْؤَتـــــــَة ِلْلِإَلـــــــِه ُنُفوَســـــــُهْم

  
ــوا  ــة  َأْن َيْنُكُلـــ ــرََّدى َوَمَخاَفـــ ــَذَر الـــ 3َحـــ

 

   
 َأَمـــــــاَم اْلُمْســـــــِلِمنَي َكـــــــَأنَُّهْم َفَمَضـــــــْوا

  
ــُد اْلُمْرَفــــــلُ  ــْيِهنَّ اْلَحِديــــ ــٌق َعَلــــ 4ُفُنــــ

 

   
ــهِ  ــر  َوِلَواِئــــــــ ــُدوَن ِبَجْعَفــــــــ  إْذ َيْهَتــــــــ

  
ــدَّاَم َأوَِّلِهـــــــْم َفـــــــِنْعَم اْلـــــــَأوَّلُ     ُقـــــ

   
ــرٌ  ــُفوُف َوَجْعَفــــ ــِت الّصــــ ــى َتَفرََّجــــ  َحتَّــــ

  
5َحْيـــُث اْلَتَقـــى َوْعـــُث الصنـــُفوِف ُمَجـــدَّلُ    

 

   
ــِدهِ  ــِنرُي ِلَفْقـــــ ــُر اْلُمـــــ ــَر اْلَقَمـــــ  َفَتَغيَّـــــ

  
ــلُ  ــاَدْت َتْأفِِــ ــَفْت َوَكــ ــْد َكِســ ــْمُي َقــ 6َوالشَّــ

 

   
ــْن َهاِشــــــم   ــُه ِمــــ ــا ُبْنَياُنــــ ــْرٌم َعَلــــ  َقــــ

  
ــلُ    ــا ُيْنَقـــ ــْؤَدد ا َمـــ ــمَّ َوُســـ ــا َأَشـــ 7َفْرع ـــ

 

   
ــُه ِعَبـــــاَدهُ     ــَم اْلِإَلـــ ــْم َعَصـــ ــْوٌم ِبِهـــ  َقـــ

  
ــَزلُ    ــاُب اْلُمْنــــ ــَزَل اْلِكَتــــ ــْيِهْم َنــــ 8َوَعَلــــ

 

   
 َفَضــــــــُلوا اْلَمَعاِشــــــــَرِعزَّة  َوَتَكرنم ــــــــا  

  
ــلُ    ــْن َيْجَهــــ ــاُمُهْم َمــــ ــَدْت َأْحَلــــ 9َوَتَغمَّــــ

 

   
 َلــــا ُيْطِلُقــــوَن ِإَلــــى السَّــــَفاِه ُحَبــــاُهمُ    

  
ــلُ  ــق  َيْفِصــــ ــُبُهْم ِبَحــــ ــَرى َخِطيــــ 10َوُيــــ

 

   
ــونُ  ــَرى ُبُطــ ــوِه ُتــ ــيُض اْلُوُجــ ــْم ِبــ  َأُكف ِهــ

  
11َتْنــــَدى إَذا اْعَتــــَذَر الزََّمــــاُن اْلُمْمِحــــلُ   

 

   
ــهِ   ــُه ِلَخْلِقــــ ــَي اْلِإَلــــ ــْدِيِهْم َرِضــــ  َوِبَهــــ

  
12َوِبَجـــــدِِّهْم ُنِصـــــَر النَِّبـــــين اْلُمْرَســـــلُ   

 

   
 

 

                                                 

-
 اجلماعة:النفر 1

-
 املمطر:املسبل 2

-
 أن  بنوا ويتراجعوا:املوت،وأن ينكلوا:الردى 3

-
 هو الذي  ر ثوبه على األرض:مجع فنيق وهو فحل اإلبل،وأراد ههنا السيد الكر  ،واملرفل:الفنق 4

-
 املطروح على اجلدالة وهي األرض:التحامها،واجملدل:تفرق وابتعد،والوعث يف الصفوف:تفرج 5

-
 تغرب وتغيب:فل أـت 6

-
 اجملد العظيم:السؤددوالشامخ،:السيد املطاُ،واألشم:القرم 7
 حفظ وصان:عصم -8
 فظ،مشتقة من غمد السيفحتستر وت:تفّوقوا على اآلخرين،وتغمد:فضلوا املعاشر -9

يشـده  أن يضم اإلنسان رجليه إىل بطنه بثـوب  معهمـا مـع ظهـره و      وهو :االحتباء احلبوة و من احليب و:حباهم -10

 .عليهما كناية عن العفاف و الطهر
 الشديد والقحط و اجلدب: املمحل تبتل كناية عن الكرم،و:تندى -11
 "و ال يف للسـهيلي " األنف الروض "وال يف البن هشام" النبوية السرية "و يف الديوان بيتان إضافيان غري واردين ال يف -12

 :و مها"البن كثري "البداية و النهاية

ــما  ــا َهاِشـــــ ــاُكُم يـــــ ــَه َحَبـــــ  ِإنم اإللـــــ

  

ــلُ  ــاُن امِلْقَصـــ ــُه الّلَســـ ــْيَي يبلُغـــ ــا َلـــ  َمـــ

   

ــا  ــَياَدُة ُكلسَهـــــ ــِلِهْم الّســـــ ــْوٌم أل ْصـــــ  َقـــــ

  

ــلُ    ــين امُلْرَســــ ــْرُعُهُم الّنِبــــ ــْدما  َوَفــــ  ِقــــ
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 :بعد غزوة مؤتة ِشْعُر َحّساَن ِفي ُبَكاِء َجْعَفِر ْبِن َأِبي َطاِلب 

1ِبْت َيْبِكي َجْعَفَر ْبَن َأِبي َطاِلب  َرِضَي الّلُه َعْنُه َوَقاَل َحّساُن ْبُن َثا
 "من الكامل:"*

ــر    ــُك َجْعَفـــ ــزَّ َمْهِلـــ ــُت َوَعـــ ــْد َبَكْيـــ  َوَلَقـــ

  
ــا   ــِة ُكل َهـــ ــى اْلَبِريَّـــ ــيِّ َعَلـــ ــبِّ الّنبَِـــ 2ِحـــ

 

   
ــَت ِلـــي      ــنَي ُنِعيـ ــت َوُقْلـــت ِحـ ــْد َجِزْعـ  َوَلَقـ

  
3َوِظل َهـــــاَمـــــْن ِلْلِجَلـــــاِد َلـــــَدى اْلُعَقـــــاِب 

 

   
 ِبــــاْلِبيِض ِحــــنَي ُتَســــلس ِمــــْن َأْغَماِدَهــــا    

  
4َضـــــــْرب ا َوِإْنَهـــــــاِل الرَِّمـــــــاِح َوَعل َهـــــــا

 

   
ــر      ــاَرِك َجْعَفــ ــَة اْلُمَبــ ــِن َفاِطَمــ ــَد اْبــ  َبْعــ

  
ــا    ــا َوَأَجل َهـــــ ــِة ُكل َهـــــ ــِر اْلَبِريَّـــــ 5َخْيـــــ

 

   
 ُرْزًءا َوَأْكَرِمَهـــــــــا َجِميع ـــــــــا َمْحِتـــــــــد ا

  
6َوَأَعزَِّهــــــــــا ُمَتَظل م ــــــــــا َوَأذَ ل َهــــــــــا  

 

   
ــل     ــَر َتَنحنـــ ــوُب َغْيـــ ــنَي َيُنـــ ــقِّ ِحـــ  ِلْلَحـــ

  
ــا    ــد ا َوَأَقل َهـــــ ــَداَها َيـــــ ــِذب ا َوَأْنـــــ 7َكـــــ

 

   
ــَدى   ــا ُيْجَتــــ ــا إَذا َمــــ ــا َوَأْكَثِرَهــــ  ُفْحش ــــ

  
ــا   ــَدى َوَأَبل َهـــــ ــَذِلَها َنـــــ ــل ا َوَأْبـــــ 8َفْضـــــ

 

   
 ِمْثُلـــــهُ ِبـــــاْلُعْرِف َغْيـــــَر ُمَحمَّـــــْد َلـــــا    

  
ــا    ــِة ُكل َهـــ ــاِء اْلَبِريَّـــ ــْن َأْحَيـــ ــيٌّ ِمـــ 9َحـــ

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

*
 3/881حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام -1

  8/034 الروض األنف:السهيلي -  

 8/244البداية والنهاية :ابن كثري -  

 608هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  

 233-232ص ،ديوان حسان بن ثابتشرح :الربقوقيعبد الرمحن  -  

-
 حمبوبه أي خليله و:النيب بنِح 2
  اسم راية الرسول:بقَااجملالدة بالسيوف،و الُع:الداجِل -3

-
 شرهبا الثاين:هاالشرب األول،وعلس:اإلهنال 4

-
 أم طالب وعقيل وجعفر وعلي فاطمة بنت أسد بن هاشم وهي 5
 مبعىن كر  يصيب الناس من ماله و نفعه:مجعه رزايا،وإنسان مرزأ:رزء -6

-
 من غري ادِّعاء ومنه تنحل فالن شعر فالن إذا اّدعاه و هو ليي له:غري تنحل 7

-
 يطلب ويسأل: تدى 8
 .اخللق والناس:الربية -9
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 :ْبِن َرَواَحَة عبد اهلل ْبِن َحاِرَثَة َوزيد ِشْعُر َحّساَن ِفي ُبَكاِء 

1َوَقاَل َحّساُن ْبُن َثاِبْت ِفي َيْوِم ُمْؤَتَة َيْبِكي َزْيَد ْبَن َحاِرَثَة َوَعْبَد الّلِه ْبَن َرَواَحَة 
 "من اخلفيف"*

 ُجــــــوِدي ِبــــــَدْمِعك اْلَمْنــــــُزورِ   َعــــــْينُِ

  
ــورِ    ــَل اْلُقُبــ ــاِء َأْهــ ــي الرََّخــ ــِري ِفــ 2َواْذُكــ

 

   
 َواْذُكـــــِري ُمْؤَتـــــة  َوَمـــــا َكـــــاَن ِفيَهـــــا    

  
ــِويرِ  ــِة التَّْغـــ ــي َوْقَعـــ ــوا ِفـــ ــْوَم َراُحـــ 3َيـــ

 

   
ــد ا   ــمَّ َزْيـــ ــاَدُروا َثـــ ــوا َوَغـــ ــنَي َراُحـــ  ِحـــ

  
ــِريكِ  ــْأَوى الضَّــــ ــَم َمــــ ــوِر ِنْعــــ 4َواْلَمْأُســــ

 

   
ــا    ــركا َجِميع ـــ ــاِم ُطـــ ــِر اْلَأَنـــ ــبَّ َخْيـــ  ِحـــ

  
5َســـــّيِد النَّـــــاِس ُحبنـــــُه ِفـــــي الصنـــــُدورِ 

 

   
ــَواهُ  ــا ِســــ ــِذي َلــــ ــُد المــــ ــُم َأْحَمــــ  َذاُكــــ

  
 َذاَك ُحْزِنــــــي َلــــــُه َمع ــــــا َوُســــــُروِري   

   
ــَأْمر    ــا ِبــــ ــاَن ِمنَّــــ ــْد َكــــ ــد ا َقــــ  إنم َزْيــــ

  
ــذمِب   ــَر اْلُمَكـــــ ــْيَي َأْمـــــ ــُروِرَلـــــ  اْلَمْغـــــ

   
ــَدْمع   ــيِّ ِبـــــ ــوِدي ِلْلَخْزَرِجـــــ ــمَّ ُجـــــ  ُثـــــ

  
ــُزورِ   ــَر َنــــ ــمَّ َغْيــــ ــاَن َثــــ ــيِّد ا َكــــ 6َســــ

 

   
 َقـــــْد َأَتاَنـــــا ِمـــــْن َقـــــْتِلِهْم َمـــــا َكَفاَنـــــا

  
ــُرورِ    ــَر ُســـــ ــُت َغْيـــــ ــْزْن َنِبيـــــ 7َفِبُحـــــ

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

-*
 884-3/886حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميدسريةالنيب :ابن هشام 1

 8/033الروض األنف :السهيلي - 

 8/241البداية والنهاية :ابن كثري - 

 608هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون-

 233-234ص ،األنصاري ديوان حسان بن ثابتشرح :الربقوقيعبد الرمحن  -
 القليل،وإمنا بكى حىت قل دمعه فأمر عينه أن جتود بذلك القليل على ما هو عليهالنادر :املزنور -2
 اإلسراُ يف اهلزمية  اإذا أتوا الغور وهو بني ِتهامة وما يلي اليمن،وأراد هاهن:يف األصل من غّور القوم:التغوير -3
 هو األسري:هو الفقري السيء احلال،واملأسور:هو زيد بن حارثة،والضريك:زيد -4
 يعين به الرسول :األنام صفة لزيد بن حارثة، واملقصود به احملبوب، وخري:ِحبن -5

-
 غري قليل العطاء:يعين به عبد اهلل بن رواحة، وغري نزور:اخلزرجي 6

-
 غري مسرورين:غري سرور 7
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 "من الطويل:"1َغْزَوِة ُمْؤَتَةَوَقاَل َشاِعٌر ِمْن اْلُمْسِلِمنَي ِمّمْن َرَجَع ِمْن 

ــرٌ   ــُت َوَجْعَفـــ ــي َرَجْعـــ ــا َأنِّـــ ــى َحَزن ـــ  َكَفـــ

  
2َوَزْيــــٌد َوَعْبــــُد اللمــــِه ِفــــي َرْمــــِي َأْقُبــــرِ 

 

   
ــِبيِلِهمْ    ــْوا ِلَســ ــا َمَضــ ــَبُهْم َلمَّــ ــْوا َنْحــ  َقَضــ

  
3َوُخل ْفـــــــُت ِلْلَبْلـــــــَوى َمـــــــَع اْلُمَتَغبِّـــــــِر

 

   
 ُقـــــــدُِّموا َفَتَقـــــــدَُّموا َثَلاَثـــــــُة َرْهـــــــْط

  
ــرِ   ــْوِت َأْحَمــ ــْن اْلَمــ ــُروْه ِمــ ــى َوْرِد َمْكــ 4إَلــ

 

   
 

                                                 

-*
 884-3/886حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام 1

 8/081الروض األنف :السهيلي - 

 243-8/244البداية والنهاية :ابن كثري - 

 608هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون- 
 من رمسه إذا دفنه،والرمي هو التراب مث مسي القرب به بتسمية املصدر:رمي -2
 وهو واضح املعىن" املتعذر"الباقي، ويروى:املتغرب -3
سـكون اهلـاء أوضـح مـن فتحهـا،وهو مجـع ال واحـد لـه مـن          ما دون العشرة مـن الرجـال لـيي فـيهم امـرأة، و     :رهط -4

 .قبيلته:الرهط من سبعة إىل عشرة،ورهط الرجل:لفظه،وقيل
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:غزوة الفتح يبني يد
1

* 

وكانت يف رمضان للسنة الثامنة من اهلجرة،وسببها أن صلح احلديبية أباح لكل قبيلة عربية أن 

إن شاءت،أو تدخل يف عقد قريش،فارتضت بنو بكر أن تدخل يف عقد  تدخل يف عقد رسول اهلل 

اعتدت بنو بكر على ( منةالثا)،ويف تلك السنة  سول اهلل ر زاعة أن تدخل يف عقدقريش،وارتضت ُخ

غضب  خزاعة، فقتلت منها حنو عشرين رجال،وأمدت قريش بين بكر باملال والسالح،فلما بلغ ذلك الرسول 

ز لقتال قريش إال أنه مل يرد أن خيرب الناس عن وجهته،لئال تستعد قريش،فتستباح غضبا شديدا،وجتهَّ

كن حاطب بن أيب بلتعة البدري أرسل كتابا سريا إىل حرمة البلد احلرام،ومتتلئ أرجاؤه بأشالء القتلى،ول

على أمر الكتاب، فأرسل إىل املرأة اليت  إليهم،فأطلع اهلل رسوله   ه الرسولمكة خيربهم فيه بتوجُّ

ما محلك على :حاطبا، فقال له حتمله بعض أصحابه ليفتشوها،فعثروا على الكتاب، فدعا رسول اهلل 

أما إين ملؤمن باهلل ورسوله،ما غريت وال بدلت،ولكين كنت امرءا ليس يل يف القوم يا رسول اهلل : هذا؟ فقال

يا رسول اهلل دعين :فقال عمر. من أصل وال عشرية،وكان يل بني أظهرهم ولد وأهل،فصانعتهم عليه

 إنه شهد بدرا وما يدريك لعل اهلل قد اطلع على»:أضرب عنقه،فإن الرجل قد نافق،فقال له رسول اهلل 

 .2«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم:أصحاب بدر فقال

وأفطر الناس معه ملا لقوا من ،من املدينة لعشر مضني من رمضان، ويف الطريق أفطر  مث سار رسول اهلل 

اجلهد واملشقة يف سفرهم،وكان عددهم حني خروجهم من املدينة عشرة آالف،مث انضم إليهم يف الطريق عدد 

 على أيب سفيان واثنني معه  عثر حرس رسول اهلل( مر الظهران)من قبائل العرب،ويف 

الذي لقيه الرسول يف الطريق  -، فأسلم أبو سفيان،وقال العباس هبم إىل النيب  وجاءوافأسروهم 

من دخل »: به، فقال إن أبا سفيان رجل حيب الفخر،فاجعل له شيئا يفتخر:-مسلما مهاجرا إىل املدينة

                                                 

*
 :ينظر هذه الغزوة بتفصيل يف  -1

 808-2/087املغازي:الواقدي -   

 48-1/3حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  النيب سرية:ن هشاماب -  

 411-1/414الروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن هشام:السهيلي -  

 224-2/242عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري:ابن سيد الناس -  

 372-1/222البداية والنهاية:ابن كثري -  

 402-3/411 اريخ الطربيت:ابن جرير الطربي -  

 217-213ص هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  

 418-431وسراياه ص غزوات الرسول :ابن سعد -  

  471-478السرية النبوية،دروس وعربص:مصطفى السباعي -  
 :،بلفظذانئاالست:باب،4812ص ، 1282رقم ب، عن اإلمام علي   هصحيح أخرجه البخاري يف - 2

 "شئتم فقد وجبت لكم اجلنة اعملوا ما... "

مان فضاائل أهال بادر وقصاة      :بااب  4411-4418ص،2121رقم با  عن اإلماام علاي    ،هصحيحيف  مسلم و  -  

 بلتعة أيب حاطب بن
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من دخل داره وأغلق بابه فهو :  مث وصل اجليش مكة،فأعلن منادي الرسول،1«آمندار أيب سفيان فهو 

على اإلسالم،فجلس إليهم الرسول على الصفا مث اجتمع الناس حول الصفا ليبايعوا رسول اهلل آمن،ومن 

فح وأخذ بيعتهم على السمع والطاعة هلل ولرسوله فيما استطاعوا، بايع الرجال أوال،مث النساء،ومل يصا

دمها فيمن أهدر يوم   اليت أهدر الرسول -زوجة أيب سفيان -واحدة منهن،وكان فيمن بايعهن هند

أن يؤذن لصالة الظهر على  بالاًل  ويف يوم الفتح أمر رسول اهلل. بيعتها وقبل ا،عفا عنهاهب الفتح،فلما علم

أراد ذلك عمدا لسر   ل اهللظهر الكعبة، فاستعظم ذلك احلاضرون من قريش ومل يسلموا بعد،ولكن رسو

 .عظيم وحكمة بالغة

واستثىن من ذلك مخسة عشر رجال عظمت .دخل املسجد فهو آمن،ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن

مكة وهو راكب راحلته،منحن على الرحل،حىت   جريرهتم يف حق اإلسالم ورسوله،مث دخل رسول اهلل

بالبيت،وأزال ما حوهلا   هذا الفتح األكرب، مث طاف الرسوللتكاد جبهته متس قتب الراحلة شكرا هلل على 

وقريش تنظر ما هو ،على باهبا قفمن أصنام بلغت ثالمثائة وستني،مث دخل الكعبة وصلى ركعتني فيها،مث و

يا معشر قريش، ما تظنون أين فاعل بكم؟ قالوا خريا؛أخ كرمي وابن أخ »:فاعل هبا،فقال فيما قال ساعتئذ

ڭ  ڭ    ڭے  ے  ۓ  ۓ   ڭچ : قول لكم ما قال أخي يوسف من قبلأاليوم : سول اهلل فقال ر،كرمي

 .3«اذهبوا فأنتم الطلقاء،2چۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۇۇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 فتح مكة:،يف كتاب اجلهاد والسري، باب881،ص4087يف صحيحه عن أيب هريرة،برقمأخرجه مسلم   - 1
  22، اآليةسورة يوسف -2
 8/8،عن صفية بنت شيبة ،،عن ابن إسحاق البخاري رواه - 3
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 :اقيل من الشعر يوم الفتحم

 :شعر متيم يعتذر عن فراره من منبه

2ن منبهميعتذر من فراره  1قال متيم بن أسد
 :""من البسيط" * 

 َرَأْيااااُت َبُنااااي ُنَفاَثااااَة َأق َبل ااااوا  َلمَّااااا

  
3َيْغَشاااااْوَن ك ااااال  َوتجااااارَية  َوحجَجاااااابُ  

 

   
 َصاااْخروا َوَرْزنواااا َلاااا َعُرياااَب سجاااَواُهمُ   

  
4ُيْزُجاااااوَن ك ااااال  ُمَقل ااااا    َخنَّاااااابُ   

 

   
 َوَذَكااااْرُت َذْحًلااااا عجْنااااَدَنا ُمَتَقادجموااااا   

  
5فجيَماااا َمَضاااى مجاااْن َساااالجفج ال َأْحَقاااابُ   

 

   
 ْيُت ُرياااَح ال َماااْوتج مجاااْن تجل َقاااائجُهمْ وَنَشااا

  
6َوَرهجْبااااااُت َوق ااااااَع ُمَهنَّااااااد  َقضَّاااااااُب

 

   
 َوَعَرف ااااُت َأن  َمااااْن َيث َقف ااااوُه َيْتُرك ااااوا 

  
7َلْحمواااااا لجُمْجُرَياااااة  َوشجاااااال َو غ اااااَرابُ 

 

   
 َقوَّْماااُت ُرْجًلاااا َلاااا َأَخااااُف عجَثاَرَهااااا    

  
8اُبيَوَطَرْحااااُت ُبااااال َمْتُن ال َعااااَراءا ثجَياااا 

 

   
 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 :متيم بن أ سيد - 1

أسد بن عبد العزى بن جعونة بن عمرو بن القني بن رزاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن :متيم بن أ سيد وقيل

أسلم وصحب قبل :قال ابن سعد ،جتديد أنصاب احلرم وإعادهتا، نزل مكة عمرو اخلزاعي،أسلم وواله النيب 

 .ح مكةفت

  79-74االستيعاب:عبد الرب ن، اب624-2/624الغابةأسد :ابن األثري:تنظر ترمجته يف  

 .6/221الطبقات الكربى:ابن سعد ،1/744اإلصابة:حجر ناب

*
    1 -1/8 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد سرية النيب :ابن هشام - 2

 413-1/412الروض األنف:السهيلي -     

 141 هتذيب سرية ابن هشام:الم هارونعبد الس -     
 ما اطمأّن  من األرض :وهي األرض اللينة الرطبة،واحلجاب"الوثرية"األرض املمتدة وتروى:الوترية -3
هو الفرس،طويل القوائم املنضم البطن ، واملقل   من قلصت :يسوقون ويدفعون، ومقل :ال أحد،ويزجون:ال عريب -4

الرجال  :اخلنااب :""العاني ":الواسع املنخرين و اخلنابة جانب األنف، ويف:ويل من اخليلالط:اإلبل إذا مّشرت ،واخلناب

 وهو صيغة مبالغة من اخلبب،وهو السري السريع "خباب"أيضا،ويروى" الضخم،وهو األمحق
 احلقب مثانون عاما، واحلقبة مبعىن املدة:الّترة والثأر،واألحقاب مفردها احلقب وهو الدهر، ويقال:الذ حل -5

 .و اجلمع حجقب  
 مشمت،وسيف قاضب أي قاطع :نشيت -6
 بقية اجلسد املمزق :اليت هلا جراء،والشِّلو ةاللبؤ: يظفروا به،واجملرية:يثقفوه -7
 ما ظهر من األرض وارتفع :املنت -8
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 َوَنَجاااْوُت َلاااا َيْنُجاااو َنَجاااائجَي َأْحَقاااب   

  
َ  َأَقاااااابُّ ُمَشاااااامُِّر ال ااااااَأق َراُب 1عجل اااااا

 

   
 َتل َحاااى َوَلاااْو َشاااُهَدْت َلَكااااَن َنكجرُيَهاااا   

  
2َبْوًلاااااا َيُباااااال  َمَشاااااافجَر ال َقْبَقااااااابُ  

 

   
 ال َقااااْوُم َأْعَلااااُم َمااااا َتَرك ااااُت ُمَنبِّهوااااا 

  
 َفاْساااأَيلجي أَيْصاااَحاُبي َعاااْن طجياااُب َنف اااس  

   
َوَذَكْرت َذْحًلا عجْنَدَنا ُمَتَقادجموا "ال ُهَذلجّي َوَبْيُتُه  "ال َأْعَلُم" َوُتْرَوى لجَحُبيُب ْبُن َعْبدج الّلهج:َقاَل اْبُن هجَشام 

َ  َأَقّب ُمَشّمُر"َو"َخّناُب " :َعْن َأُبي ُعَبْيَدَة َوَقْول ُه"   .أيضا عنه"ال َأق َراُب عجل 

 :شعر األخزر فيما وقع بني خزاعة و بكر

فجيَما َكاَن َبْيَن كجَناَنَة َوُخَزاَعَة فجي تجل َك  3َوَقاَل ال َأْخَزُر ْبُن ل ْعط  الّديلجّي:َقاَل اْبُن إْسَحاَق

4ال َحْرُب
 "من الطويل"*

  َهااال  َأَتاااى ق ْصاااَوى ال أَيَحااااُبيُش َأنََّناااا    َأال

  
5ُبااااَأف َوَق َناصجاااالُ  َرَدْدَنااااا َبُنااااي َكْعااااب  

 

   
 َحَبْساااااَناُهْم فجاااااي َداَرةج ال َعْبااااادج َرافجاااااع   

  
 َوعجْنااااَد ُبااااَدْيل  َمْحُبسوااااا َغْيااااَر َطائجاااالُ  

   
 ُبَداُرالاااااذ لجيُل ال  خجاااااذج الضَّاااااْيُم َبْعاااااَدَما

  
6َشااااَفْيَنا النُّسف ااااوَس مجااااْنُهُم ُبال َمَناصجاااالُ  

 

   
 ُهْمَحَبْساااااَناُهْم َحتَّاااااى إَذا َطااااااَل َياااااْومُ 

  
7َنَفْحَناااا َلُهاااْم مجاااْن ك اااَل شجاااْعب  ُبَواُبااالُ    

 

   
 ُنااااااَذبِّْحُهُم َذْبااااااَح التُُّيااااااوُس َكَأنََّنااااااا  

  
8أََُُساااااود  َتَبااااااَرى فجااااايُهْم ُبال َقَواصجااااالُ  

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
 منقابض :غليظ ،وأقّب، ضامر البطن ،ومشمر األقراب:محار الوحش أبيض العجز،وعلَ:أسرعت، واألحقب :جنوت -1

   .اخلواصر
 البطن :قب والقبقاببه الَفْرج والقبأراد :اجلوانب،والقبقاب:واملشافر تلوم،:تلحى -2
 والطبقات كتب التاريخ و السري و التراجمته يف معظم مل ترد له ترمج - 3

-*
 8-1/0 احلميد عبد حتقيق حممد حميي الدين سرية النيب:ابن هشام 4

 411-1/413الروض األنف :السهيلي -    

  1/374البداية والنهاية:ابن كثري -    

 140-141هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    
رددته، وبأفوق ناصل،إذا رددته :هو من قول العرب:من تعاهدوا مع قريش و ليسوا منهم،وبأ فوق ناصل:األحابيش -5

 الذي زال نصله:السهم الذي انكسر طرفه من ناحية الوتر، والناصل: واألفوق خائبا،
بضام املايم، وأماا الصااد فتضام، وياوز فيهاا الفاتح         "وهاو السايف   :مجع ُمنصال :واملناصل الذل واهلوان،:الضيم  -6

 " للتخفيف
 اد به هنا العدد الكثري من اخليلل  يف األصل املطر الشديد وأربما استوى بني جبلني،والوا:والشِّعب وسعنا،:نفحنا -7
 .األنياب،وأراد السيوف القاطعة:القواصل -8
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 َظَلُموَناواَعَتااااَدْوا فجااااي َمسااااارُيهجمْ   ُهُمااااو

  
 َوَكااااااُنوا َلاااااَدى ال َأْنَصااااااُب َأوََّل َقاتجاااااُل

   
َُ إذ  َيط ااااااااُرُدوَنُهْمَكااااااااأَينَّ  ُهُم ُبااااااااال ُجْز

  
1ُبَفاث وَرُحف ااااااان  النََّعاااااااُم ال َجَوافجاااااالُ  

 

   
 :شعر بديل بن عبد مناة يرّد على األخزر

 "بديل بن أم أصرم ":وكان يقال له2ب حفأجابه بديل بن عبد مناة بن سلمة بن عمرو بن األ

3فقال
 " من الطويل":*

َْ  َتَفاَقااااَد َقااااْوم  َيف َخااااُرونَ    َوَلااااْم َنااااَد

  
4َلُهاااااْم َسااااايِّدوا َيْناااااُدوُهُم َغْياااااَر َنافجااااالُ    

 

   
 َأمجااااْن خجيَفااااةج ال َقااااْوُم ال ااااأ َلى َتااااْزَدُريُهُم

  
5ُتُجياااااُز ال اااااَوتجرَي َخائجًفاااااا َغْياااااَر آئجااااالُ    

 

   
 

 

 

 

 

                                                 

-
ويااروى يف بعااض   -كمااا قااال ياااقوت   -اساام موضااع باابالد جنااد   :مااا انعطااف ماان الوادي،وفااا ثااور   :اجلاازَ 1

 -يرمحاه اهلل  -كماا يارى شايخنا حمياي الادبن عباد احلمياد        -وهذا كله من حتريف النساخ "غاثور"و"عاثور"النسخ

 .اهلاربة: صغارها،وهو مرفوَ ألنه خرب كأن،واجلوافل: ان النعاموحف
 :بديل بن أم أصرم - 2

هو بن سلمة بن خلف بن عمرو بن األحب بن مقباس بان حبتار بان عادي بان سالول ابان كعاب بان عمارو اخلزاعاي            

 .اأمه أم أصرم بنت األحجم بن دندنة بن عمرو بن القني خزاعية أيض:وقال ابن الكليب. السلويل

وهو الذي أجاب األحرز بن لقيط الديلي، ذكار  .ال حنفظ له حديثا إال ذكره وقصته:قال أبو موسى،أورده عبدان،وقال 

إىل بين كعب ليستنفرهم  هو الذي بعثه النيب :وقال ابن عبد الرب. ما أصابوا من خزاعة وذلك حني صلح احلديبية

 .لغزو مكة،هو وبشر بن سفيان اخلزاعي

 :وأنشد له خياطب أنس بن زنيم يف فتح مكة :زباين يف معجم الشعراءوذكره املر 

 بكاااااااى أناااااااس رزءا فأعولاااااااه البكاااااااا

  

 وأشااااافق ملاااااا أوقاااااد احلااااارب موقاااااد   

   

 بكياااااات لقتلااااااى ضاااااارجت باااااادمائها   

  

 وخضااااااب منااااااها الساااااامهري املقصااااااد  

   

 1/397بةأسد الغا:،ابن األثري72االستيعاب:ابن عبد الرب ،1/247اإلصابة:ابن حجر:تنظر ترمجته يف

 .بلفظ ُبديل بن سلمة 

*
 2-1/8 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد سرية النيب:ابن هشام -3

 1/418الروض األنف:السهيلي -   

  372-1/374البداية والنهاية: ابن كثري -   

 140هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون  -   
 غري آخذ من الغنائم واألنفال:افليمعهم يف النادي،وهو اجمللس،وغري ن: يندوهم -4
 هو فاعل من آل إذا رجع،وفيه قلب اهلمزة اليت هي بدل من الواو ياء:ماء خلزاعة،وغري آئل:الوتري -5
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 َوفجاااي ك اااَل َياااْوم  َنْحاااُن َنْحُباااو حجَباءيَناااا    

  
1قجااااُللجَعق اااال  َوَلااااا ُيْحَبااااى َلَنااااا فجااااي ال َمَعا  

 

   
 َوَنْحاااااُن َصاااااَبْحَنا ُبالتَِّلاَعاااااةج َداَرك ااااامْ  

  
2ُبَأْسااااااَيافجَنا َيْسااااااُبق َن َلااااااْوَم ال َعااااااَواذجلُ   

 

   
 َوَنْحااااُن َمَنْعَنااااا َبااااْيَن َبااااْيض  َوعجْتااااَود    

  
3إَلاااى َخْيااافج َرْضاااَوى مجاااْن مجَجااارِّ ال َقَناُبااالُ     

 

   
 َوَيااااْوَم ال َغمجاااايُم َقااااْد َتَكف ااااَت َساااااعجيوا   

  
4س  َفَجْعَناااااااُه ُبَجل ااااااد  ُحَلاحجاااااالُ  ُعَبااااااْي

 

   
 أَيُإن  َأْجَمااااَرْت فجااااي َبْيتجَهااااا أ ّم َبْعضجااااك مْ    

  
5ُبُجْعُموسجااااااَها َتْنااااااُزوَن َأن  َلااااااْم ُنَقاتجاااااال 

 

   
 َكااااَذْبُتْم َوَبْيااااتج الل ااااهج َمااااا إن  َقَتل ااااُتمُ   

  
6َوَلكجاااااْن َتَرك َناااااا َأْماااااَرك ْم فجاااااي َبَلاُبااااالُ   

 

   
  .إْسَحاَق اْبُن َغْير َعْن"إَلى َخْيفج َرْضَوى":َوَقْول ُه" َغْيَر َنافجُل":َقْول ه:َقاَل اْبُن هجَشام 

7َوَقاَل َحّسان  ْبُن َثاُبت  فجي َذلجَك:َقاَل اْبُن هجَشام 
 " من الطويل:"* 

َْ مجاااْن َساااَراتجُهْم  َلَحاااا اللَ اااُه َقْومواااا َلاااْم َناااَد

  
 ُبَلُهااااْم َأَحااااادوا َيْناااااُدوُهُم َغْياااااَر َناقجااااا 

   
 أََُْخَصااااى حجَمااااار  َماااااَت ُبال ااااَأْمُس َنْوَفًلااااا  

  
8َمَتااااى ك ْنااااَت مجاف َلاحوااااا َعااااُدوَّ ال َحَقائجااااُب

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 نعطي،والعقل هنا الدية:حنبوا -1
لاوم  يسابقن  :"اسم موضاع،وقوله :التالعة من التلعة وهي من األضداد وهي ملا اخنفض وارتفع من األرض واملراد هنا -2

 " سبق السيف العذل:"مأخوذ من مثل سائر من أمثاهلم وهو من قوهلم"العواذل
جبال  :ماا احنادر مان اجلبل،وُرْضاوى    : واخلياف  ماء هلم،وقد تكاون أاااء مواضاع،   :منازل بين كنانة والعتود:بيض -3

 .طائفة من الناس و من اخليل: باملدينة،والقنابل
 .السيد:احلالحلو اسم رجل،:عبيسوحاد،:تكّفتوموضع بني مكة واملدينة،:الغميم -4
 تثبون وترتفعون:،وتزنونوأمجرت من االستجمار وهو االستنجاء باحلجارةو البعر، العذرة:اجلعموس -5
 وساالوس شدة اهلموم و:بالبل  -6

-*
 1/47حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد سرية النيب:ابن هشام 7

  1/411الروض األنف:السهيلي -    

 140هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    
 .مجع حقيبة،ما حيمله الراكب فيضع فيه زاده:صيغة مبالغة من الفالح،واحلقائب:املفالح - 8
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 :شعر عمرو اخلزاعي للرسول يستنصره و يستنجد به

ونقضوا ما  تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا حني: قال ابن إسحاق

سامل  خرج عمرو بن قدخزاعة و من من العهد وامليثاق مبا استحلوا   رسول اهللكان بينهم وبني

املدينة وكان ذلك مما هاج فتح مكة   على رسول اهلل مث أحد بين كعب حىت قدم 1اخلزاعى

 "من الرجز"*2:فقال،جالس يف املسجد بني ظهراين الناس وهو فوقف عليه

 

                                                 
 :عمرو بن سامل - 1

عمرو بن سامل بن حصني بن سامل بن كلثوم اخلزاعي من مليح بالتصغري ،وآخره حاء مهملة، ابن عمرو بان ربيعاة بان    

حدثين الزهري عن عروة بن الزبري عن ماروان  :قال حممد بن إسحاق يف املغازي. و بن حيىي بن خزاعةكعب بن عمر

ملاا كاان مان أمار      بن احلكم واملسور بن خمرمة أهنما حدثاه مجيعا أن عمرو بن سامل اخلزاعي ركب إىل رسول اهلل 

 : خزاعة وبين بكر بالوتري حىت قدم املدينة خيربه اخلرب فأنشده

 م إين ناشاااااااااااد حممااااااااااادااللاااااااااااه

  

 حلااااااااف أبينااااااااا وأبيااااااااه األتلاااااااادا

   

 كنااااااات لناااااااا أباااااااا وكناااااااا ولااااااادا  

  

 مثاااااات أساااااالمنا فلاااااام ناااااازنَ ياااااادا   

   

ذكاااره الربهاااان فاااوري يف كااازن "صااارت ياااا عمااارو بااان سااااملُن":فقاااال رساااول اهلل . وهاااي أطاااول مااان هاااذا

وقاد قاال ابان الكلايب وأباو      .فذكر القصة يف فتح مكة.،برواية الزهري عن عروة بن الزبري872،/37411147،العمال

 .أن عمرو بن سامل هذا كان أحد من حيمل ألوية خزاعة يوم فتح مكة:عبيد والطربي

 اإلصابة:ابن حجر ،"بلفظ عمرو بن سامل اخلزاعي "،217-6/212أسد الغابة: ابن األثري:تنظر ترمجته يف

 الطبقات الكربى:،ابن سعد"اخلزاعي عمرو بن سامل بن ك لثوم: بلفظ"،316االستيعاب:،ابن عبد الرب6/476-471

6/226 

*
 44-1/47 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد سرية النيب :ابن هشام -2

 2/082املغازي:الواقدي -    

 410-1/411الروض األنف:السهيلي -    

 "األلفاظأورد هذه املقطوعة ولكن مع كثري من االختالف يف بعض " 1/377البداية والنهاية:ابن كثري -    

 3/418تاريخ الطربي :الطربي -    

  140هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    

 "  يارّب" بدل" الهم"وورد لفظ

               

 اللاااااااااهم إناااااااااي ناشااااااااد حمماااااااادا 

  

 حلاااااااف أبيناااااااا و أبياااااااه األتلاااااااادا  

   

    

 فانصاااااار هااااااداد اهلل نصاااااارا عتاااااادا  

  

 وادَ عبااااااااااد اهلل ياااااااااأتوا ماااااااااددا  
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 َياااااااااَربِّ ُإنِّااااااااي َناشجااااااااد  ُمَحمَّاااااااادًا

  
1حجل اااااااَف َأُبيَناااااااا َوَأُبياااااااهج ال َأْتَلاااااااَدا

 

   
 َقاااااْد ك ْناااااُتْم ُول ااااادًا َوك نَّاااااا َوالجااااااداَ    

  
َْ َياااااَدا    2َثمَّاااااَت َأْساااااَلْمَنا َفَلاااااْم َنْناااااُز

 

   
 َفاْنُصاااااْرَهَداَد الل اااااُه َنْصااااارًا َأْعَتاااااَدا  

  
َُ عجَباااااااَد الل ااااااهج َيااااااأ ُتوا َمااااااَدَدا   3َواْد

 

   
 َجااااارََّدافجااااايُهْم َرُساااااول  الل اااااهج َقاااااْد تَ  

  
4ُإن س اااااايَم َخْساااااافًا َوْجُهااااااُه َتَربَّااااااَدا

 

   
 فجااااي َفْيَلااااق  َكااااال َبْحُر َيْجااااُري ُمْزُبااااداً   

  
5ُإن  ق َرْيشاااااااًا َأْخَلف اااااااوَد ال َمْوعجاااااااَدا  

 

   
 َوَنَقُضاااااااااوا مجيثاَقاااااااااَك ال ُمَؤك اااااااااَدا 

  
6َوَجَعل اااااوا لجاااااي فجاااااي َكاااااَداء  ُرصَّاااااَدا 

 

   
 َحاااااادًاَوَزَعُمااااااوا َأن  َلْسااااااُت َأْدُعااااااو أَ 

  
 َوُهاااااااااااْم َأَذل  َوَأَقااااااااااال  َعاااااااااااَدَدا

   
 ُهاااااااْم َبيَُّتوَناااااااا ُباااااااال َوتجرُي ُهجَّاااااااداَ 

  
7َوَقَتل وَنااااااااااا ُرك عااااااااااًا َوُسااااااااااجََّدا  

 

   
 "دَايِّرًاَأْصَن ُهالل  اَدَدَه ْرُصاْنَف ":أيضًا ويروى:ابن هشام قال

 " اَداَلَو َتْنك َف اَدَنْدَلَو ُنْحَن" :ويروى أيضًا:قال ابن هشام

8َفَقاَل َحّسان  ْبُن َثاُبت  ُيَحّرُض الّناَس َوَيذ ك ُر ُمَصاَب ُرَجاُل ُخَزاَعَة
 "من الطويل":*

 َعَناااااُني َوَلااااْم َأْشااااَهْد ُبَبط َحاااااءا َمك ااااة    

  
9ُرَجااااااَل َبُناااااي َكْعاااااب  ُتَحااااازُّ ُرَقاُبَهاااااا

 

   
 ُبَأْياااادجي ُرَجااااال  َلااااْم َيُساااال وا ُسااااُيوَفُهمْ  

  
10َلاااااْم ُتَجااااانَّ ثجَياُبَهاااااا َوَقْتَلاااااى َكاااااثجري 

 

   
  

  

                                                 
 القدمي:األتلد طالب،و:دناش -1
أسلمنا وهو من السلم ألهنام مل يكوناوا آمناوا    :يريد أن بين عبد مناف أمهم من خزاعة،والُولد مبعىن الَولد، وقوله -2

 رك عا وسجَّدا،فدل على أنه كان فيهم من آمن مبحمد :بعد غري أنه قال
 اجليش والعون :أي حاضرا،وامَلَدد:نصرا أعتدا -3
أواله الاذل واهلاوان   :مبعاىن غضاب وثار،وسايم اخلساف    "قاد حتاردا  "مبعاىن قاد مشر،وياروى   ":جتاردا قد :"قوله -4

  .أي تغري وامحر وجهه محرة فيها سواد من الغضب :وترّبد
 .املزبد من الرغوة  الكتيبة العظمى،و:الفيلق -5

-
 يرقبه :من َرَصد َيرُصد َرْصدا وَرَصدوا:مكان مبكة املكرمة،ورصدا:كداء 6
 من األضداد وتطلق على النائم واملستيقظ :اسم ماء معروف يف خزاعة ،واهلاجد:تريالو -7

*
 41-1/41 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد سرية النيب :ابن هشام -8

 1/487الروض األنف :السهيلي -   

 1/378البداية والنهاية :ابن كثري -   

  477-20ت صشرح ديوان حسان بن ثاب:عبد الرمحن الربقوقي -   

 410-3/411تاريخ الطربي:الطربي -   

 127-142هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
 بطحااء مكاة وأبطحهاا معروفاة ايات كاذلك النبطاحهاا        و، "وغبناا فلام نشاهد   "ياروى بادهلا  "عناين ومل أشاهد " -9

 .ُتقطع:وُتحز
 .يستروا بالدفن ، وملبأهنم قتلوا د، يريمل تستر:مل جتن -10
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 َلْيااااَت شجااااْعُري َهاااال  َتَناااااَلنَّ ُنْصااااَرتجي الَأ

  
1ُسااااَهْيَل ْبااااَن َعْماااار  و َحرَُّهااااا َوعجَقاُبَهااااا 

 

   
 َوَصاااف َوان  َعاااْود  ُحااازَّ مجاااْن ُشاااْعُر اْساااتجاهجا    

  
2َفَهاااااَذا َأَوان  ال َحاااااْرُب ُشااااادَّ عجاَصااااااُبَها 

 

   
 اْباااااَن أ مِّ ُمَجالجاااااد  َفَلاااااا َتأ َمَنّناااااَا َياااااا  

  
3ُإَذا ا ْحُتلجَبااااْت َصااااْرًفا َوأَيْعَصااااَل َناُبَهااااا   

 

   
 واَل َتْجَزُعااااااوا مجنَّااااااا َفااااااُإن  ُسااااااُيوَفَنا

  
 َلَهاااااا َوق َعاااااْة ُباااااال َمْوتج ُيف اااااَتُح َباُبَهاااااا

   
َيْعُني " ق َرْيشوا؛َواْبُن أ ّم ُمَجالجد   َيْعُني" وا ُسُيوَفُهْم بأيدي ُرَجال  َلْم َيُسل " َقْول  َحّساَن:َقاَل اْبُن هجَشام 

 عجك ُرَمَة ْبَن َأُبي َجْهل  

 :يف إسالمه 4بن احلارث ما أنشده أبو سفيان

5َوَأْنَشَد َأُبو ُسف َياَن ْبُن ال َحاُرثج َقْوَلُه فجي إْسَلامجهج َواْعَتَذَر إَلْيهج َعّما َكاَن َمَضى مجْنُه َفَقاَل
*: 

 "من الطويل"

 ُرَد ُإنِّااااااي َيااااااْوَم َأْحمجاااااال  َراَيااااااةً َلَعْماااااا

  
 لجَتْغلجااااَب َخْياااال  الّلااااَاتج َخْيااااَل ُمَحمَّاااادج    

   
َُ ال َحْياااااااَرانج َأظ َلاااااااَم َلْيل اااااااهُ   َلَكال ُماااااااْدلج

  
6َفَهااااَذا َأَواُنااااي حجاااانَي أ ْهااااَدى َوَأْهَتاااادجي 

 

   
 

 

 

 

 

                                                 
سهيل بن عمرو بن عبد مشس القرشي العمري،كان أحد أشراف قريش و سادهتم يف اجلاهلية كان ياوم بادر كاافرا     -1

وخزهاا  "و"حرهباا وعقاهباا  "وتروى:كان خطيب قريش مث أسلم،وكانت له مواقف مشرفة بعد إسالمه،وحرها وعقاهباو

 .هو الطعن النافذ يف جنب املطعون:،والوخز"وعقاهبا
أمية بن خلف القرشي اجلمحي،أحد أشراف قريش يف اجلاهلية،قتل أبوه ببدر كافرا وقتال عماه أمياة     صفوان بن -2

األمان مث أسالم وكاان مان املؤلفاة       بن خلف بأ حد مشركا، و هرب يوم فتح مكة وأسلمت زوجته، وأعطى له الرسول

مان  "وياروى  حلقة الدبر وُتجمع علاى اساتاه،  وقد يراد به  ،ناحية عجزه:اجلمل امل سان ومن شعر استجه:قلوهبم، والعود

 العصاب ما يشد به :الشفر مبعىن الناحية،وُشّد عصاهبا و"شفر استه
هو وأبوه، وكان فارسا مشهورا،هرب ياوم فاتح    هو عكرمة بن أيب جهل،كان شديد العداوة للرسول : ابن أم جمالد -3

رواه  ،"مرحباا بالراكاب املهااجر   :"فلماا رآه قاال   ول مكة فلحق باليمن و حلقت به زوجته أم حكيم، وأتت باه الرسا  

أساالم بعااد الفااتح، وحُساان إسااالمه،قتل يااوم    ،148كتاااب األدب ،ص،2031الترمااذي عاان مصااعب باان سااعد،برقم   

 .أي اعوّج،وقد شّبه احلرب بالناقة إذا غضبت:اللنب اخلال ،وأعصل ناهبا:الريمود،والصِّرف
 414ص سبقت ترمجته - 4

*
 27-1/48 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد ة النيب سري:ابن هشام -5

 1/481الروض األنف : السهيلي -   

 1/347البداية والنهاية :ابن كثري -   

 3/418تاريخ الطربي: الطربي -   

 122-124هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
 وا ليال،واملدجل هو القنفذ ألنه يدجل ليلتهإذا سار:السري بالليل،وأدجل القوم: من الدُّجلة: املدجل -6
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 َهاااااَداُني َهااااااد  َغْياااااُر َنف سااااااي َوَنااااااَلُني    

  
 ُت ك اااال  ُمَطاااارَّدجَمااااَع الل ااااهج َمااااْن َطاااارَّدْ 

   
 َأُصااااادُّ َوَأْناااااَأى َجاهجاااااادوا َعاااااْن ُمَحمَّااااااد    

  
 َوأ ْدَعااااى  َوُإن  َلااااْم َأْنَتساااااْب مجااااْن ُمَحمَّاااادج

   
 ُهااااْم َمااااا ُهااااُم َمااااْن َلااااْم َيق اااال  ُبَهااااَواُهمُ   

  
1َوُإن  َكاااااااااَن َذا َرأ ي  ُيَلااااااااْم َوُيَفنَّاااااااادج

 

   
 أ ُرياااااااُد لجأ ْرضجاااااااَيُهْم َوَلْساااااااُت ُبَلاااااااائجط    

  
2َمااَع ال َقااْوُم َمااا َلااْم أ ْهااَد فجااي ك ااَل َمق َعاادج      

 

   
 َفق اااااال  لجَثقجيااااااف   َلااااااا أ ُريااااااُد قجَتاَلَهااااااا    

  
 َوق اااال  لجَثقجياااافج تجل ااااَك َغْيااااُري َأْوعجاااادجي  

   
 َفَماااا ك ْنااات فجاااي ال َجاااْيُش اّلاااذجي َنااااَل َعاااامجروا 

  
3َوَمااا َكاااَن َعااْن َجاارَّى لجَساااُني َوَلااا َياادجي      

 

   
 َجاااااااءيْت مجااااااْن ُبَلاااااااد  َبعجيااااااَدة َقَبائجاااااال  

  
4َنَزائجااااُع َجاااااءيْت مجااااْن سجااااَهام  َوُسااااْرُددج   

 

   
 " دجْدُت ك ّل ُمَطرَُّني َعَلى ال َحّق َمْن َطرََّوَدل "َوُيْرَوى:َقاَل اْبُن هجَشام 

ل اليوم تساتح ،اليوم يوم امللحماة :فزعم بعض أهل العلم أن سعدًا حني وجه داخاًل قال:قال ابن إسحاق

ااع ما قال :يا رسول اهلل:اخلطاب فقال بن عمر هو:ابن هشام قال،فسمعها رجل من املهاجرين،احلرمة

أدركاه  ":لعلي بان أيب طالاب  * 5اهلل  رسول فقال،صولة أن يكون له يف قريش ما نأمن ،سعد بن عبادة

 6."تدخل هبا فخذ الراية منه فكن أنت الذي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 يكذب:يفند -1

-
 .الالصق والعالق:الالئط 2
 مبعىن جراء :جرَّى -3

-
 .قد يكون من السرد،وهو اسم جامع للدروَ وسائر احلَلق وقد يكون اسم موضع:سردد 4

-*
 1/21حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب:ابن هشام 5

 412/ 1روض األنف ال:السهيلي -    

6
 عن رواية ابن إسحاق  البخاري - 

 4/2، م4282،بريوت  املعرفة،دار  فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر:ينظر - 
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  ار بن اخلطاب قال يومئذ شعرا حني اع قول سعد استعطف فيه النيبوعن غري ابن إسحاق،أن ضر

 من اخلفيف" *1:على قريش وهو من أجود شعره

 اَياااااااَنُبيَّ ال ُهااااااَدى اإَلْيااااااَك َلَجااااااا َحاااااا 
  

2يُّ ق اااااَرْيش  َوَلااااااَت حجااااانَي َلَجااااااءا   اااااا
 

   
 حجااااانَي َضااااااَقْت َعَلاااااْيُهْم َساااااَعَة ال اااااَأرْ   

  
 اءاُض َوَعاااااااااااَداُهُم ُإَلااااااااااُه السَّااااااااااَم

   
 َوال َتَقااااْت َحل َقَتااااا الُبَطااااانج َعَلااااى الَقااااوْ    

  
 ُم َوُناااااااااوُدوا ُبالصَّاااااااااْيَلُم الصَّااااااااال َعاءا 

   
 اُإن  َسااااااْعدوا ُيُريااااااُد قَاصجااااااَمَة الظ ْهاااااا  

  
 ُبَأْهاااااااُل احل ُجااااااونج َوال َبط َحااااااااءا  ُرااااااا 

   
 اَخْزَرُجاااااْي َلاااااْو َيْساااااَتطجيُع َماااااَن ال َغْيااااا  

  
 ال َعاااااااَواءاظ اَرَماَناااااااا ُبالنَّْساااااااُر وَ اااااااا

   
 اَفأْنَهْيَناااااااُه َفُإنَّاااااااُه األيَساااااااُد األيْسااااااا  

  
 َوُد َوالل ْياااااا  َوالجاااااْغ فجياااااا الاااااادَِّماءا   اااااا 

   
 َفَلاااااااائجْن َأق َحااااااااَم الَلااااااااَواءي َوَناااااااااَدى

  
 يااااااَا ُحَماااااااة يالَلااااااَواءا َأْهااااااَل الَلااااااَواءا 

   
 َلَتك ااااااااااوَننَّ ُبال ُبَطاااااااااااُح ق ااااااااااَرْيش   

  
َُ فجااااااي َأك اااااافِّ  ال ُإَماااااااءا ُبق َعااااااَة ال َقااااااا

   
 ُإنَّااااااُه ُمْصاااااال ت  ُيُريااااااُد َلَهااااااا الاااااارَّأ    

  
 َي َصاااااااااُموت  َكال َحيَّاااااااااةج الصَّااااااااامَّاءا  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

*
  8/11،،د تلبنان دار اجليل، بريوت، سعد، الرءوفالسرية النبوية،حتقيق طه عبد :ابن هشام -1

  1/412الروض األنف :السهيلي -     

  342-1/348البداية والنهاية :كثري ابن -     

 18-13،صديوان ضرار بن اخلطاب الفهري:فاروق اسليم -     
  :،واملعين ليس احلني حني جلاء،ويف التزنيل"العرب تصل هذه التاء يف كالمها وتزنعها"قال أبو زيد:الت- 2

 3اآلية سورة ص، چٹٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ
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 َأّن َصف َواَن ْبَن أ َمّيَة َوعجك ُرَمَة ْبَن:َوَحّدَثُني َعْبُد الّلهج ْبُن َأُبي َنُجيح  َوَعْبُد الّلهج ْبُن َأُبي َبك ر :َقاَل اْبُن إْسَحاَق

حجَماُس ْبُن َقْيُس ْبُن  لجُيَقاتجل وا،َوَقْد َكاَن 1َأُبي َجْهل  َوُسَهْيَل ْبَن َعْمر و َكاُنوا َقْد َجَمُعوا َناسوا ُبال َخْنَدَمةج

3وكان يقول ي،َأُخو َبُني َبك ر  ُيعجّد سجَلاحوا َقْبَل ُدُخوُل َرُسوُل الّلهج 2َخالجد 
*: 

 "من الرجز"   

 ال َياااااْوَم َفَماااااا لجاااااي عجل اااااهْ إن  ُيق ُبل اااااوا 

  
4َهااااااااَذا سجااااااااَلاح  َكامجااااااااْل َوأَيل ااااااااهْ 

 

   
5َوذ و غجااااااااااااااااااَراَرْيُن َسااااااااااااااااااُريُع السَّاااااااااااااااااالَ ْه

 

   
 

 

 

 

 

                                                 
1

 ت قريش يوم الفتحنجبل مبكة فيه حتصَّ:اخلندمة  -

  :حجَماُس ْبُن َقْيُس - 2

ذكار بان إساحاق    . بن مالك الدئلي ابن خالد بن قيس:حجماس بكسر أوله وختفيف ثانيه وآخره مهملة بن قيس،ويقال

إين ألرجو أن خيادمك  :وقال المرأته ،من مكة أعد سالحه أنه كان مبكة يوم الفتح فلما قرب رسول اهلل :الواقديو

وحياك  :فقالت لاه ،أغلقي الباب :فخرج فلما أبصرهم انصرف حىت أتى بيته،فقال ،إنك حمتاجة إىل خادماهلل منهم،ف

 :فقال ،وأقبلت تلومه،فأين اخلادم 

 وأنااااات لاااااو شاااااهدت ياااااوم اخلندماااااة   

  

 إذ فااااااار صااااااافوان وفااااااار عكرماااااااة  

   

 واسااااااااتقبلتنا بالساااااااايوف املساااااااالمة  

  

 يقطعااااااان كااااااال سااااااااعد ومججماااااااه

   

 ضاااااااربا فاااااااال تسااااااامع إال غمغماااااااه 

  

  تنطقااااااااى باااااااااللوم أد  كلمااااااااه  مل

   

واألول أصاح،وقد ذكار موساى    " خناس بن قايس "لكنه ااه " صفوان بن أمية"وذكر أبو عمر هذه القصة يف ترمجة  

دخل رجل من هذيل حني هزمت بنو بكار علاى امرأتاه فاذكر القصاة،وقال يف      :بن عقبة هذه القصة يف املغازي فقالا

  .اهلا محاس أخو بين سعد بن لياهذه األبيات ق:قال ابن شهاب:آخرها

 2/119اإلصابة:ابن حجر:تنظر ترمجته يف

- *
 1/20 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد سرية النيب :ابن هشام3

 1/413الروض األنف :السهيلي -    

 327-1/342البداية والنهاية :ابن كثري -    

 3/402تاريخ الطربي:الطربي -    

 128 هتذيب سرية ابن هشام:ونعبد السالم هار -    
 احلربة ذات السنان الطويل :األلة -4
 حدين ذو: وذو غرارين -5
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2مرجتزا -و قد قتل يف غزوة الفتح -أحد بين حمارب بن فهر 1و قال كرز بن جابر
 * 

 َقااااْد َعلجَمااااْت َصااااف وَياءَُ مجااااْن َبُنااااي َفْهااااُر

  
 َنقجيَّاااااااة  الصَّااااااادجْرَنقجيَّاااااااة  ال َوْجاااااااهج 

   
 َلأَييْضااااااااااُرَبنَّ ال َيااااااااااْوَم َعااااااااااْن َأُبااااااااااي َصااااااااااخجرْ   

   
 :ما قاله حجماس من الشعر يوم  الفتح  

 مث قال ،خرج منهزمًا حىت دخل بيته أن حجماسا قد شهد اخلندمة:قال ابن إسحاق

 "من الرجز": * 3:فأين ما كنت تقول؟ فقال: أغلقي علي بايب قالت: المرأته

 كج َلاااااْو َشاااااُهْدتج َياااااْوَم ال َخْنَدَماااااهْ  ُإنَّااااا 

  
 إذ  َفاااااارَّ َصااااااف َوان  َوَفاااااارَّ عجاك رُاَمااااااهْ  

   
 َوَأُباااااااو َيُزياااااااَد َقاااااااائجم  َكال ُمْؤتجَماااااااهْ  

  
4َواْسااااااَتق َبَلْتُهْم ُبالسُّااااااُيوفج ال ُمْساااااالجَمهْ 

 

   
 

 

 

 

 

                                                 
 :كرز بن جابر - 1

، كاان مان رؤسااء     كرز بن جابر بن حسل بن األجب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن حمارب بن فهر القرشي الفهري 

يف طلبه حىت بلغ سفوان، وفاتاه كارز ،وهاذه هاي      نيب املشركني قبل أن يسلم، وأغار على سرح املدينة مرة فخرج ال

وأبو األسود عن عروة وحمماد بان إساحاق    ،وذكره موسى بن عقبة يف املغازي عن بن شهاب. غزوة بدر األوىل مث أسلم

شاذ ا عان   : قاال ابان إساحاق   . وغريهم فيمن استشهد يوم الفتح مع من كان مع خالد بن الوليد هو وحبيش بان خالاد  

 وأمار الانيب   : وكذا وقع عند البخاري من رواية هشام بن عاروة عان أبياه قاال    . َسَلكا طريقا أخرى فق تجالالعسكر و

ُحَبايش بان األشاعر    : خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة، فق تجل من خيل خالاد بان الولياد يومئاذ رجاالن ،و اا      

 . اخلزاعي وكرز بن جابر الفهري

 4/443أسد الغابة:، ابن األثري236 االستيعاب:عبد الربابن  ،5/585ةاإلصاب:ابن حجر:تنظر ترمجته يف

*
 1/20 حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب :ابن هشام -2

 " صفواء"بدل"قد علمت صفراء من بين فهر:"ورد قوله 1/411الروض األنف :السهيلي -   

 "صفواء"بدل"صفراء:"وردت لفظة 3/402تاريخ الطربي :الطربي -   

 128هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   

*
 28-1/20حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد  سرية النيب:ابن هشام -3

 228-2/220املغازي:الواقدي -   

 411-1/418الروض األنف :السهيلي -  

 1/327البداية و النهاية :ابن كثري -  

 3/402تاريخ الطربي: الطربي -  

 121هتذيب سرية ابن هشام:لسالم هارونعبد ا - 
 أراد هبا املسلمني :أيتمت فهي مؤمت،واملسلمة:يريد املرأة اليت قتل زوجها وترد هلا أيتاما،يقال:املؤمتة -4
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 َيق َطْعاااااااَن ك ااااااال  َسااااااااعجد  َوُجْمُجَماااااااْه

  
1ْمَغَماااااْهَضاااااْربوا َفَلاااااا ُيْساااااَمُع إل اااااا غَ 

 

   
 َلُهاااااااْم َنُهيااااااات  َخل َفَناااااااا َوَهْمَهَماااااااهْ   

  
2َلاااْم َتْنطجقجاااي فجاااي الل اااْوُم أَيْدَناااى َكلجَماااهْ     

 

   
 :ما قالته أخت مقيس يف رثائه

فقالات أخات   "من قوماه  ة فقتله منيلة بن عبد اهلل رجلاَبَبُص بُن ُسَيق وأما مج:"...قال ابن إسحاق

 "   من الطويل" * 3:مقيس يف قتله

 َلَعْماااااُري َلَقاااااْد َأْخاااااَزى ُنَمْيَلاااااة  َرْهَطاااااُه

  
 َوَفجَّااااااَع َأْضااااااَياَف الشِّااااااَتاءا ُبمجق ااااااَيسُ   

   
 َفلجل اااااهج َعْيَناااااا َماااااْن َرَأى مجث اااااَل مجاق اااااَيس   

  
4ُإَذا النَُّفَسااااااءَُ َأْصاااااَبَحْت َلاااااْم ُتَخااااارَّسْ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 أصوات خمتلطة وغري مفهومة :غمغمة  -1
 ت يف الصدر صو:صوت األسد دون الزئري،واهلمهمة: الصوت من الصدر، وقيل:صياح، وقيل:النهيت والنهات -2

-*
 1/37 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد سرية النيب:ابن هشام 3

 1/418الروض األنف :السهيلي -   

 3/403تاريخ الطربي :الطربي -   

 120هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
ل،والطعام الذي يصنع نوَ من الطعام يصنع للمرأة النفساء،وذلك كناية عن اجلدب وعسر احلا:التخريس -4

 للنفساء يسمى اخلرس 
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ومث أنه   ار إليه ابن هشام أنه أراد قتل النيبوما أش1ما قاله ف ضالة بن عمري بن امللوح الليثي 

 .أسلم بعد ذلك

 "من الكامل" *2:المرأة دعته إىل احلديا فضالة وما قاله

 قَاَلااااْت َهل اااامَّ ُإىَل ال َحاااادجياج َفق  لااااُت َلااااا    

  
 َياااااااأ َبى َعَلْياااااااكج الل اااااااُه َوال ُإْسااااااااَلمُ   

   
 َلْوماااااااَا َرَأْياااااااتج ُمَحمَّااااااادًا َوَقُبيَلاااااااهُ   

  
 ُح َياااااااْوَم َتَكسَّاااااااَر ال َأْصاااااااَنامُ ُباااااااال َفْت

   
 دجياااااَن الل اااااهج َأْضاااااَحى َبيِّنواااااا    َلَرَأْياااااتج

  
 َوالشِّااااااْرَد َيْغَشااااااى َوْجَهااااااُه اإلاظ اااااااَلمُ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 :فضالة بن عمري - 1

مر به يوم الفتح وهو عاازم   أن النيب : فضالة بن عمري بن امللوح الليثي،ذكر ابن عبد الرب يف كتاب الدرر يف السري له

 اهلل ذكار اهلل تعااىل، فضاحك رساول     أكنات   ال شايء، :ماا كنات حتادث باه نفساك؟ قاال      :فقال له. على الفتك به

واهلل ما رفع يده عان صادري حاىت ماا أجاد      :فكان فضالة يقول:قال .استغفر اهلل لك،مث وضع يده على صدره:وقال

وأنشد الفاكهي يف أخباار مكاة لفضاالة هاذا     .وذكره عياض يف الشفاء بنحوه.. انتهى.على ظهر األرض أحب إىل منه 

 وقبيله بدل وجنوده وساطعا بدل بينا والبااقي ساواء وذكار يف    وذكر غريه بلفظ شهدت بدل رأيت األوىل ،يوم فتح مكة شعرا

أختلاف يف   .والظااهر خاالف ذلاك   .ترمجة فضالة الليثي والد عبد اهلل أنه قيل فيه فضالة بن عمري بن امللوح فهما عنده واحد

 .فضالة بن عمري بن امللوح الليثي:فضالة بن وهب،وقيل:فضالة بن عبد اهلل،وقيل:اسم أبيه،فقيل

ابن عبد ،"فضالة الليثي:بلفظ "769-6/764أسد الغابة: ،ابن األثري3/742اإلصابة:ابن حجر:تنظر ترمجته يف  

 "فضالة الليثي: بلفظ" 377االستيعاب:الرب

*
 84-8/87سعد الرءوفالسرية النبوية،حتقيق طه عبد :ابن هشام -2

 1/408الروض األنف :السهيلي    - 

  1/332ية البداية والنها:ابن كثري  -   

 134-137 هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
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 :قال"وحدثين سعيد بن سعيد بن عبد الرمحن بن حسان بن ثابت":قال ابن إسحاق

1ده عليهرمى حسان ابن الزبعري وهو بنجران ببيت واحد ما زا
 "من الكامل":«*

 اَل َتْعااااااَدَمنَّ َرُجاااااااًل َأَحل ااااااَك ُبْغُضااااااهُ  

  
2َنْجاااااَراَن فجاااااي َعاااااْيش  َأَحاااااذ  َلئجااااايمُ   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

*
  8/82سعد الرءوفالسرية النبوية،حتقيق طه عبد :ابن هشام -1

 318-2/310املغازي:الواقدي -   

 1/484الروض األنف :السهيلي -   

 1/332ابن كثري البداية و النهاية  -   

 134مهتذيب سرية ابن هشا:عبد السالم هارون -   

  3/408تاريخ الطربي :الطربي -   

 :بإضافة بيتني آخرين و ا . 141شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري ص:عبد الرمحن الربقوقي -   

 ايبلياااااات قنااااااااتك يف احلاااااااروب فألاااااا   

  

 مّخاناااااااااًة جااااااااااوفاء ذات وصااااااااااوم

   

 غضاااااب اإللاااااه علاااااى الزعاااااربى و ابنااااااه

 

 وعااااااذاب سااااااوء يف احلياااااااة مقاااااايم   

   

 
 قليل خفيف : بلد باليمن ،وأحّذ:نوجنرا -2

 .العيوب :رخوة ورديئة، والوصوم:مخانة
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 "من اخلفيف"*1:قال ابن الزبعرى عند إسالمه

 يياااااااا َرُساااااااوَل ال َملجياااااااكج إذ  لجَسااااااااُني

  
2َراتجاااااق  َماااااا َفَتق اااااُت إذ  َأَناااااا ُباااااورُ    

 

   
 اُري الشَّااااْيَطاَن فجااااي ُسااااَنُن ال َغاااا إذ  أ َبااااا

  
3يِّ َوَمااااااْن َماااااااَل َمْيَلااااااُه َمث ُبااااااوُرااااااا

 

   
 آَماااااااَن الل ْحاااااااُم َوال عجَظااااااااُم لجَربِّاااااااي 

  
 ث ااااامَّ َقل ُباااااي الشَّاااااُهيُد َأْناااااَت النَّاااااذجيرُ 

   
 ُإنَسُنااااااي َعْنااااااَك َزاُجاااااار  َثااااااّم َحي ااااااا

  
 مجااااااااْن ل ااااااااَؤيغ َوك ّلهَُااااااااْم َمْغااااااااُرورُ 

   
  "من الكامل"*4:َوَقاَل َعْبُد الّلهج ْبُن الّزَبْعَرى َأْيضوا حجنَي َأْسَلَم:ْسَحاَقَقاَل اْبُن إ

 َمَناااااااَع الرَُّقااااااااَد َبَلاُباااااااْل َوُهُماااااااومُ 

  
َُ الاااااارَِّواُق َبُهاااااايمُ    5والل ْياااااال  ُمْعااااااَتلج

 

   
 مجمَّاااااااا َأَتااااااااُني َأن  َأْحَماااااااَد َلااااااااَمُني

  
 فجياااااااهج َفُباااااااتُّ َكاااااااأَينَُّني َمْحُماااااااومُ   

   
  

                                                 

-* 
  83-8/82سعد الرءوفالسرية النبوية،حتقيق طه عبد :ابن هشام1

 482-1/484الروض األنف :السهيلي -   

 333-1/332البداية و النهاية :ابن كثري -   

 401-3/408تاريخ الطربي :الطربي -   

 134هتذيب سرية ابن هشام:هارونعبد السالم -    

         :و هي " ولكن بإضافة ثالثة أبيات"  31ص،عبد اهلل بن الزبعرى شعر:حيي اجلبوري -    

 إن ماااااا جاااااائتنا باااااه حااااااّق صاااااادق   

  

 ساااا طاااع ناااوره مضااايء  منيااااار  

   

 جئتنااااااا باليقاااااااني والاااااارب والصااااااادق

  

 ويف الصاااادق و الااااايقني سااااارور 

   

 ّناأذ هااااااب اهلل ضاااااالة اجلاااااااهل عااااااا   

  

 و أتاااااا نااااا الرخااااااء املااااايسور 

   

 

  ڳڳڳڱ گڳ گ گچ:من رتق أي أصلح، والرتق ضد الفتق،ويف التزنيل:راتق -2

رجل بور أو :هالك ويقال:وبور، 37سورة األنبياء،اآلية چہہ ۀ ںڻڻڻڻ  ڱڱں

 ۀ ۀ  ڻڻ ڻ ںڻ ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ:، ويف التزنيلبائر وقوم بور

 ٢١ ، اآليةالفتحسورة  چہھ ہ ہ ہ
 "يف سنن الريح"هالك ، وعند الطربي يف تارخيه:مثبور -3

*
 8/83سعد الرءوفالسرية النبوية،حتقيق طه عبد :ابن هشام -4

 483-1/482الروض األنف :السهيلي -    

 1/333البداية والنهاية :ابن كثري -    

 132هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    

  11-18ص ،بد اهلل بن الزبعرىشعر ع:حيي اجلبوري  -    
 شديد اإلظالم :شديد ومضطرب،وهبيم:ومعتلَ الوساوس واألحزان،:البالبل -5
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 َياااا َخْياااَر َماااْن َحَمَلاااْت َعَلاااى َأْوَصاااالجَها     

  
1َعْيَراَنااااااْة ُسااااااُرُح ال َيااااااَدْيُن َغُشااااااومُ 

 

   
 إنِّاااااي َلُمْعَتاااااذجر  إَلْياااااَك مجاااااَن ال اااااذجي   

  
2َأْسااااَدْيُت إذ  َأَنااااا فجااااي الضَّااااَلاُل أَيهجاااايمُ  

 

   
 َأيَّااااااااَم َتاااااااأ ُمُرُني ُباااااااَأغ َوى ُخط اااااااة 

  
3وُمَسااااااْهم  َوَتااااااأ ُمُرُني ُبَهااااااا َمْخاااااازُ   

 

   
 َوَأُماااااادُّ َأْسااااااَباَب الاااااارََّدى َوَيق ااااااوُدُني 

  
 َأْمااااااُر ال ُغااااااَواةج َوَأْمااااااُرُهْم َمْشاااااائ ومُ   

   
 َفاااااااال َيْوَم آَماااااااَن ُباااااااالنَُّبيِّ ُمَحمَّاااااااد  

  
 َقل ُبااااااي َوُمْخطجاااااائ  َهااااااذجهج َمْحااااااُرومُ   

   
 َمَضاااااتج ال َعاااااَداَوة  َواْنَقَضاااااْت َأْساااااَباُبَها 

  
 َوُحل ااااااوُم َوَدَعااااااْت َأَواصجااااااُر َبْيَنَنااااااا  

   
 َفاااااغ فجْر فجاااادوى َلااااك َوالجااااَداَي كجَلاُهَمااااا   

  
 َزَللجاااااااي َفُإنَّاااااااَك َراحجااااااام  َمْرُحاااااااومُ 

   
 َوَعَلْيااااَك مجااااْن عجل ااااُم ال َملجيااااكج َعَلاَمااااةْ    

  
4ُناااااااور  َأَغااااااارُّ َوَخااااااااَتم  َمْخُتاااااااومُ  

 

   
 َأْعَطاااااااَد َبْعااااااَد َمَحبَّااااااة  ُبْرَهاَنااااااهُ  

  
 ظجاااااايُمَشااااااَرًفا َوُبْرَهااااااان  ال ُإَلااااااهج عَ  

   
 َوَلَقااااْد َشااااُهْدُت ُبااااَأن  دجيَنااااَك َصااااادجق     

  
5َحاااااْق َوَأنَّاااااك فجاااااي ال عجَباااااادج َجساااااايمُ 

 

   
 َوَالل اااااُه َيْشاااااَهُد َأن  َأْحَماااااَد ُمْصاااااَطًفى  

  
 ُمْسااااااَتق َبْل فجااااااي الصَّااااااالجحجنَي َكااااااُرمُي

   
 َقاااااْرم  َعَلاااااا ُبْنَياَناااااُه مجاااااْن َهاشجااااام     

  
َ  َتَمك ااااااَن فجااااااي الااااااذ رَ  6ى َوأ ُروُمَفااااااْر

 

   
  .َوَبْعُض َأْهُل ال عجل ُم ُبالّشْعُر ُيْنكجُرَها َلُه:َقاَل اْبُن هجَشام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
اليت :خفيفة سهلة احلركة ،وغشوم:ناقة شديدة تشبه بعري الوحش واأللف والنون زائدتان،وسرح اليدين:عريانة -1

 وهي القوية على السري "سعوم"ال ترد عن وجهها ويروى
 وه أت:أهيم -2
 القبيلة العربية املعروفة :خمزوم -3
 .من تغّرر الفرس وحتجل، والغرة هي بياض يف وجه الفرس،ومن اجملاز يوم أغرُّ:أغّر -4
 .عظيم:جسيم -5
 من األَُرومة وهي األصل  :الفحل واألَُروم:السيد املعظم،والقْرم من اإلبل:القرم من الرجال -6
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 كانت ،وأما هبرية بن أيب وهب املخزومي فأقام هبا حىت مات كافرًا: قال ابن إسحاق

1وااهااا هنااد وقااد قااال حااني بلغااه إسااالم أم هااانئ ،عنااده أم هااانئ بناات أيب طالب
ماان " :*

 "الطويل

 َأَشاااااااَقْتَك هجْنااااااد  َأْم َأَتاااااااَد ُسااااااَؤال َها

  
2َكاااااَذاَد النَّاااااَوى َأْساااااَباُبَها َو اْنفجَتال َهاااااا

 

   
 َوَقااااْد َأرََّقااااْت فجااااي َرأ ُس حجْصاااان  ُمَمنَّااااع   

  
 ُبَنْجااااَراَن َيْسااااُري َبْعااااَد َلْياااال  َخَيال َهااااا  

   
 َوَعاذجَلااااااة  َهبَّسااااااْت ُبَلْياااااال  َتل ااااااوُمُني   

  
 ي ُبالل ْيااااااُل َضاااااال  َضااااااَلال َها َوَتْعااااااذجل ُن

   
 َوَتاااااْزُعُم َأنِّاااااي إن  َأَطْعاااااُت َعشجااااارَيتجي  

  
3َسااااأ ْرَدى َوَهاااال  ُيااااْردجيُن إّلااااَا ُزَيال َهااااا    

 

   
 َفااااُإنِّي َلمجااااْن َقااااْوم  إَذا َجاااادَّ ُجاااادَُّهمْ    

  
 َعَلااااى َأيِّ َحااااال  َأْصااااَبَح ال َيااااْوَم َحال َهااااا 

   
 شجاااااارَيتجيَوُإنِّااااااي َلَحااااااام  مجااااااْن َوَراءا َع

  
4إَذا َكااااَن مجاااْن َتْحاااتج ال َعاااَوالجي َمَجال َهاااا    

 

   
 َوَصااااااَرْت ُبَأْيااااادجيَها السُّاااااُيوُف َكَأنََّهاااااا   

  
5َمَخاااااااُريُق ُول ااااااَدان  َومجْنَهااااااا ظجَلال َهااااااا

 

   
 َوُإنِّاااااي َلاااااأَيق لَاى ال َحاسجااااادجيَن َوفجْعَلُهااااامْ   

  
6َعَلااااى الل ااااهج ُرْزقجااااي َنف ُسااااَها َوعجَيال َهااااا   

 

   
 َوُإن  َكَلاااااااَم ال َمااااااْرءا يَف َغْيااااااُر ك ْنُهااااااهج

  
7َلَكالنَّْبااااُل َتْهااااُوي َلااااْيَس فجيَهااااا ُنَصااااال َها

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 

*
 8/81ه عبد الرؤوف سعدالسرية النبوية،حتقيق ط:ابن هشام -1

 2/812املغازي:الواقدي -   

 1/4831481الروض األنف :السهيلي -    

 ":ومل يورد سوى بيت واحد" 3/402تاريخ الطربي :الطربي -    

                        

 أشااااااااقتك هناااااااد أم نااااااا د ساااااااؤاهلا

  

 كااااااذاد النااااااوى أسااااااباهبا و انفتاهلااااااا

   

و يف ،ولكن باختالف يف بعاض األلفااظ  " 2/237 فنون املغازي والشمائل والسريعيون األثر يف:ابن سيد الناس -   

 " ترتيب بعض األبيات وزيادة يف بعضها وترد بعضها

 133-132 هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  
 تقلبها :انفتاهلا -2

-
 ذهاهبا:وزياهلا هلك،:أردى 3

-
 .الّرماح :املعايل 4

-
  ه األطفال من اخلرق املفتولة ما يلعب ب: املخاريق5
 ألبغض :ألقلي -6
 نزعت عنه نصله :أنصلته جعلت له نصال،و:نصلت السهم نصال:السهام،وتقول:النصال- 7
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 َفاااُإن  ك ْناااتج َقاااْد َتاَبْعااات دجياااَن ُمَحمَّاااد      

  
 َوَعط َفاااااْت ال َأْرَحااااااَم مجْناااااك حجَبال َهاااااا   

   
 َفك ااااوُني َعَلااااى أَيْعَلااااى َسااااحجيق  ُبَهْضااااَبة  

  
1َغْبااااااَراءي َيااااااْبس  ُبَلال َهااااااا  ُمَلْمَلَمااااااة 

 

   
 " َوَقّطَعْت ال َأْرَحاَم مجْنك حجَبال َها :َوُيْرَوى:َقاَل اْبُن إْسَحاَق

 :حسان يف فتح مكة شعر

2وكان مما قيل من الشعر يف يوم الفتح قول حسان بن ثابت األنصاري
 "من الوافر":*

 َعَفاااااااْت َذاُت ال َأَصااااااااُبُع َفاااااااال ُجَواءَُ 

  
3اءي َمْنُزل َهاااااااا َخَلااااااااءَُإَلاااااااى َعاااااااذ َر

 

   
 دجَيااااار  مجااااْن َبُنااااي ال َحْسااااَحاُس َقف اااار    

  
4ُتَعَفيَهااااااااا الاااااااارََّوامجُس َوالّسااااااااَماءَُ  

 

   
 َوَكاَناااااْت َلاااااا َياااااَزال  ُبَهاااااا َأنُاااااايس    

  
5خجَلااااااااَل ُمُروُجَهاااااااا َنَعااااااام  َوَشااااااااءَُ

 

   
َْ َهاااااَذا، َوَلكجاااااْن َماااااْن لجَطْيااااافج    َفاااااَد

  
6ل عجَشااااااااااءَُُياااااااااَؤرِّق ُني إَذا َذَهاااااااااَب ا

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .هو املطر: وكل ما بّل احللق من ماء أو لنب أو غريه،وقيل:مجع بلل،وقيل:وبالهلا مغربة،:مستديرة،وغرباء:ململة -1

*
 80-8/88سعد الرءوف،حتقيق طه عبد السرية النبوية:ابن هشام -2

 480-1/481الروض األنف :السهيلي -   

  338-1/331البداية والنهاية :ابن كثري -   

  238-2/231عيون األثر:ابن سيد الناس -   

  131-133 هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   

 11-80ص، شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري:عبد الرمحن الربقوقي -   
موضع قريب من دمشاق،وكان هباذه املواضاع مناازل     :موضعان بالشام، وعذراء:تغريت،وذات األصابع فاجلواء:عفت -3

 .الغساسنة ومنهم احلارث بن مشر الغّساين، كان حّسان كثريا ما ميدحهم فيجزلون له العطاء
جاال اجلااواد الااذي يطاارد اجلااوَ  بنااو احلسااحاس باان مالااك باان عاادي باان النجااار، ولعّلااه أراد باحلسااحاس الر   -4

 .الرياح الزافيات اليت تثري التراب فترمس به اآلثار،واملراد بالسماء املطر:بكرمه،والروامس
اإلبال والشااء وكال راعياة     :اإلبال خاّصاة،وقيل  :أراض واسعة ذات كأل مترج فيه الادواب وترعاى،والنعم  :واملروج -5

 .أي الغنم:بقر والشاءواملعىن األول أنسب،أما األنعام فهي اإلبل وال
 أي فدَ ذكر هذا و يعين به صفة هذه الّديار و ما كانت عليه وما أّلم هبا من صروف الدهر إىل ذكر ما حيب  -6

اخليااااال يلاااام :و مااااا ّلقااااي ماااان جّرائهااااا، وهااااذا ضاااارب ماااان االقتضاااااب يقاااارب ماااان التخل ،والطيااااف 

 .نوميريد إذا آن ال:إذا ذهب العشاء:يسهدين،وقوله:بالنوم،ويؤرقين
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 لجَشاااااااْعَثاءي ال تجاااااااي َقاااااااْد َتيََّمْتاااااااهُ 

  
1َفَلاااااااَيَس لجَقل ُباااااااهج مجْنَهاااااااا شجاااااااَفاءَُ  

 

   
 َكااااااَأن  َخُبيَئااااااًة مجااااااْن َبْيااااااتج َرأ س    

  
2َيك اااااااون  مجَزاَجَهاااااااا َعَساااااااْل َوَمااااااااءَُ

 

   
 َعَلااااااى َأْنَياُبَهااااااا َأْو طَييْعااااااَم َغااااااضِّ   

  
3نااااااااءَُمجاااااااَن التَُُّف ااااااااُح َهصَّاااااااَرُه اجَل

 

   
 إَذا َماااااا ال َأْشاااااُرَباُت ذ كجاااااْرَن َيْوموااااااا   

  
4َفُهااااااانَّ لجَطيِّاااااااُب الااااااارَّاُح ال فجاااااااَداءَُ

 

   
 ُنَوَليَهاااااااااا ال َمَلاَماااااااااَة إن  َأَلْمَناااااااااا 

  
5ُإَذا َماااااااا َكااااااااَن َمْغاااااااْا َأْو لجَحااااااااءَُ

 

   
 َوَنْشاااااااااَرُبَها َفَتْتُرك َناااااااااا ُمل وًكاااااااااا 

  
6َوأ ْسااااااادوا َماااااااا ُيَنْهُنُهَناااااااا اللَسَقااااااااءَُ 

 

   
 َعاااااادجْمَنا َخْيَلَنااااااا إن  َلااااااْم َتَرْوَهااااااا 

  
7ُتااااااثجرُي الّنق ااااااَع َمْوعجااااااُدَها َكااااااَداءَُ   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
إن شعثاء هذه اليت شّبب هبا حّسان هي بنت سالم بن مشكم اليهودي، وقد كانت حتتاه امارأة ُتادعى شاعثاء     :قالوا -1

اساتوىل علياه   :زاعاة،و تّيماه احلاب   أهنا امرأة مان خ ": نوادر ابن األعرايب" ويف. كذلك وهي اليت ولدت له أم فراس

 .ذهلل وذهب به كل مذهبو
موضاع  : بأ،أي تشاترى،وبيت رأس ساتَ سابيئة ألّنهاا تُ  : للربقاوقي " شارح الاديوان  " باأة ،ويف هي اخلمرة املخ:خبيئة -2

 .باألردن مشهور جبودة مخوره
للربقوقي فقط،شّبه الشاعر طعم رضا هبا بطعم مخر مزجات بعسال ومااء أو بطعام     " شرح الديوان"هذا البيت يف  -3

هاو كال مثار ياتىن إلدراكاه،ويف نساخة       : نضَ،واجلناءتفاح غض،وهصره اجلناء أي أماله؛يصف التفاح بأنه أدرد و

 ".هصره اجتناء"

-
 إذا ذكرت األشربة مجيعا عدا الراح فهن هلا فداء فهو يفضل اخلمرة عليها:يقول 4

-
 .هو السَّباب:البأس والقتال،واللحاء:أتينا ما نالم عليه،واملغا:أي نرجع إليها اللوم،وأملنا:نوليها املالمة 5

-
بأن هذا البيت آخر ما قاله حسان مان  ":"شرح الديوان" كف وامتنع، ويعلق الربقوقي يف: جرنا،من تنهنهيز:ينهنهنا 6

كان حّسان قد ابتدأ هذه القصيدة يف اجلاهلية،مث أكملها يف اإلسالم :"،قال مصعب الزبريي"هذه القصيدة يف اجلاهلية

 .17ص،شرح الديوان للربقوقي" عدمنا خيلنا إن مل تروها:" من قوله

-
مبعىن فقدنا،وهو نوَ من البديع؛أن حيلف املتكلم على شيء مبا يكون فيه فخر له وتعظايم لشاأنه أو تنوياه    : عدمنا7

دخال مكاة    أن رساول اهلل  :" الثنية الُعليا مبكة مبا يلي املقابر وهو املعلاى،ويف احلاديا  :الغبار، وكداء:لغريه،والنقع

 ".عام الفتح من كداء
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 ُيَنااااااااااُزْعَن ال َأعجنَّاااااااااَة ُمْصاااااااااغجَيات 

  
1َعَلااااااى َأك َتافجَهااااااا ال أَيَساااااال  الَظَماااااااءَُ 

 

   
 َتَظااااااااال   ُجَياُدَناااااااااا ُمَتَمَطاااااااااَرات 

  
2اءَُُيَلَطُمُهااااااااانَّ ُباااااااااال ُخُمُر النَِّسااااااااا 

 

   
 َفُإمَّااااااا ُتْعُرُضااااااوا َعنَّااااااا اْعَتَمْرَنااااااا 

  
3َوَكااااااَن ال َفاااااْتُح َواْنَكَشاااااَف ال غجَطااااااءَُ   

 

   
 َوُإل ااااااا َفاْصااااااُبُروا لجُجَلااااااادج َياااااااْوم    

  
4ُيعجاااااانُي الل ااااااُه فجيااااااهج َمااااااْن َيَشاااااااءَُ

 

   
 َوُجْبُرياااااال  َرُسااااااول  الل ااااااهج فجيَنااااااا   

  
5و ُروُح ال ق ااااااْدُس َلااااااْيَس َلااااااُه كجَفاااااااءَُ

 

   
 َوَقااااااَل الل اااااُه َقاااااْد َأْرَسااااال ُت َعْبااااادوا 

  
6َيق ااااااول  ال َحااااااقَّ إن  َنَفااااااَع ال َبَلاااااااءَُ   

 

   
 َشااااااُهْدُت ُبااااااهج َفق وُمااااااوا َصاااااادِّق وهُ  

  
 َفق ل ااااااُتْم َلااااااا َنق ااااااوُم َوَلااااااا َنَشاااااااءَُ  

   
 َوَقااااااَل اللَ اااااُه َقاااااْد َسااااايَّْرُت ُجْنااااادوا 

  
7ُهااااااُم ال َأْنَصاااااااُر ُعْرَضااااااُتَها الَلَقاااااااءَُ 

 

   
 َناااااا فجاااااي ك اااااَل َياااااْوم  مجاااااْن َمَعااااادغ َل

  
8سجاااااااااَباب  َأْو قجَتااااااااااْل َأْو هجَجااااااااااءَُ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، يصف اخليل بأهنا لشوقها للحرب سلسة القياد ماضاية ال تلاوي علاى شايء وأن علاى      "يبارين:"قييف شرح الربقو -1

أي يارينها يف السرعة واللني، ويوز أن يكاون املعاىن   ": يبارين األعنة:" فقوله أكتافها الرماح املتعطشة إىل الدماء،

أي ذاهباات  :مصعدات:وقوله" ا وعلك حدائدهايعارضنها يف اجلذب لقوة نفوسها وقوة رؤوسه:"كما قال صاحب اللسان

 ".ينظر شرح الديوان للربقوقي"أي املشتاقة إىل الدماء:،والظماء"يبارين األسنة مصغيات:"صعدا،ويف نسخة
متطرت اخليل إذا ذهبت مسرعة،وجاءت متمطرة أي جاءت مسرعة يسبق بعضاها  ":صاحب اللسان" قال:متمطرات -2

مجاع خجماار وهاو ماا     :،ولطمه أي ضرب خده أو صفحة خده بكفه املفتوحاة،واخل ُمر أي يضرهبن:بعضا،ويلطمهن لطما

يطلمهان بااخلمر،و   : يروي بيات حساان   -رمحه اهلل -كان اخلليل":اجلمهرة" تغطي به املرأة رأسها، وقال ابن دريد يف

امَلل اة بيادد لتانفض     هو حتربك خبز: ينفض النساء ما عليهن من غبار أو حنو ذلك، والتطليم:ينكر يلطمهن و يعله

 ما عليها من الرماد
 .أدينا العمرة،و انكشف الغطاء عّما وعد اهلل نبيه هبذا الفتح املبني:اعتمرنا -3
" يعاز "للربقاوقي " شارح الاديوان  " البن كثري وكاذا يف " البداية و النهاية"التضارب بالسيوف يف القتال،ويف :اجلالد -4

 "يعني"بدل
 ليس له مثل:،وليس له كفاء"إن روح القدس نفا يف روعي:" احلدياويف جربيل :روح القدس -5

ىئ  ىئ  ی   چ :ومنه قوله تعااىل  االختبار واالمتحان يكون يف اخلري والشر،:و البالء  يعين به حممدا:عبدا -6

 38سورة األنبياء،اآلية چيئ  جب  حب     ىئی  جئ  حئ  مئ  یی
مبعىن الديادن والشاأن والعاادة أي    :والعرضة رت جمرى األااء،غلبت عليهم الصفة فج أنصار النيب :األنصار -7

 ".يّسرت:"أهنم أقوياء يف القتال، وهذه هي  تهم و ديدهنم يف لقاء الصناديد والقروم،ويف شرح الربقوقي للديوان
 .يريد قريشا ألهنم عدنانيون: لنا يعين األنصار،وَمَعّد -8
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 َفااااااُنْحكجُم ُبااااااال َقَوافجي َمااااااْن َهَجاَنااااااا

  
1َوَنْضاااااُرُب حجااااانَي َتْخاااااَتلجط  الااااادَِّماءَُ   

 

   
 َأَلااااااا َأْبلجااااااغ  َأَبااااااا ُسااااااف َياَن َعنِّااااااي

  
2ُمَغل َغَلاااااااًة َفَقاااااااْد َباااااااُرَح ال َخَفااااااااءَُ

 

   
 ن  ُسااااااُيوَفَنا َتَرَكْتااااااَك َعْباااااادوا  ُبااااااأَي

  
3َوَعْبااااااُد الاااااادَّاُر َساااااااَدُتَها ال ُإَماااااااءَُ  

 

   
 َهَجاااااااااْوَت ُمَحمَّااااااااادوا َوَأَجْباااااااااتُ  

  
4َعْناااُه َوعجْناااَد الل اااهج فجاااي َذاَد ال َجاااَزاءَُ    

 

   
 َأَتْهُجاااااااوُه َوَلْساااااااَت َلاااااااُه ُبك اااااااْفء 

  
5َفَشاااااااارُّك َما لجَخْيُرك َمااااااااا ال فجااااااااَداءَُ  

 

   
 

 

 

 

 

                                                 
 :كما قال جريرنرد ونقرَ، وقد يكون مبعىن مننع :حنكم -1

              

 أبااااااين حنيفااااااة أحكمااااااوا ساااااافهاءكم 

  

 إين أخااااااااااف علااااااااايكم أن أغضااااااااابا

   

 

يعين به الشعر و القصيدة، فمن هجانا منهم منعناه ورددنا علياه بقوافيناا الالذعاة وامل فحجماة، ومان صامد       :و القافية

 تلتحم احلرب:لقتالنا ضربناه وعصفنا به،وختتلط الدماء
وأخوه من الرضاعة، وكان يف جاهليته ممن ياؤذي  ابن عم الرسول:احلارث بن عبد املطلب بن هاشم أبو سفيان بن-2

يف . الرسالة املكتوبة واحملمولاة مان بلاد إىل آخار    :املغلغلة وو يهجوه، مث أسلم يوم فتح مكة و حسن إسالمه،  النيب

بان ال قلب له كأنه خاايل اجلاوف مان الفاؤاد     الرجل اجل:،وامل جوَّف"فأنت جموف خنب هواء:" شرح الديوان للربقوقي

ساااورة  چڀ ڀ پ پپ ٱٻٻٻٻچ :ومثلاااه النخاااب، ومثلاااه اهلاااواء،ويف القااارآن 

 .مبعىن ظهر األمر وانكشف،من براح األرض وهو البارز الظاهر:،وبرح اخلفاء13إبراهيم،اآلية
 .ملذلةيعين أن أبا سفيان عبد،وأن السادة من بين عبد الدار صاروا كاإلماء يف ا -3
جازاؤد علاى اهلل   :حاني ااع ذلاك قاال      أن رساول اهلل :" املكافأة عن الشيء إن خريا وإن شارا،ويروى :اجلزاء -4

 .14ص ،شرح ديوان حسان بن ثابت:الربقوقي" اجلنة يا حسان
ا الفاداء،  ما كان ينبغي أن هتجوه ولست من نظرائه،فشركما خلريكم:استفهام إنكاري، واملعىن"أهتجوه"االستفهام يف  -5

 ڤڦ ڤچ:تعااىل هذا الكالم جار على أسلوب الكالم املنصف، قال الزخمشاري يف تفساري قولاه    :" قاال الربقاوقي

وهااذا الكااالم   ،21سااورة ساابأ،اآلية  چچچچچڇڇ ڃڃ  ڃڃ ڄ  ڄ ڄڦ ڦ ڦ

 شارح الاديوان  :ينظار  "،قال ملان خوطاب باه قاد أنصافك صااحبك      ق شااَ أو ُم ال َواملنصف الاذي كال مان اعاه مان ُما      

أن :هو شر ا إال ويف كليهماا شار،ولكن املاراد مناه    :ويف ظاهر اللفظ بشاعة ألن املعروف أن ال يقال. 11ص،للربقوقي

  "شر صفوف الرجال آخرها":هناد من هو أقل شرا من اآلخر،و من ذلك قوله 

أباو متايم   : قياق ي ،حتشرح صاحيح البخاار  : أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري القرطيب: ينظر

خاري صافوف الرجاال أوهلاا وشارها       :"و لكن بلفاظ .2/103، 2773، 2، ط الرياض، شدامكتبة الر، ياسر بن إبراهيم

 .روي عن أيب هريرة" آخرها ، وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا
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 َت ُمَباَرًكااااااا َباااااار ا َحُنيًفااااااا  َهَجااااااْو

  
1َأمجااااااانَي الّلاااااااهج شجااااااايَمُتُه ال َوَفااااااااءَُ 

 

   
 فَماااااْن َيْهُجاااااو َرُساااااوَل الل اااااهج مجاااااْنك ْم

  
2َوَيْمَدُحاااااااااُه َوَيْنُصاااااااااُرُه َساااااااااَواءَُ 

 

   
 َفااااااُإن  َأُبااااااي َوَوالجااااااَدُه َوعجْرضجااااااي   

  
 لجعجاااااااْرُض ُمَحمَّاااااااد  مجاااااااْنك ْم ُوَقااااااااءَُ

   
 َب فجياااااهجلجَسااااااُني َصااااااُرم  َلاااااا َعْيااااا  

  
3َوَبْحااااااُري َلااااااا ُتَكاااااادُِّرُه الااااااادَِّلاءَُ    

 

   
 .َقاَلَها َحّسان  َيْوَم ال َفْتُح:َقاَل اْبُن هجَشام 

الّنَساءي   َوَبَلَغُني َعْن الّزْهُرّي َأّنُه َقاَل َلّما َرَأى َرُسوَل الّلهج" لجَساُني َصاُرم  َلا َعْتَب فجيهج :" َوُيْرَوى

 .ُبال ُخُمُر َتَبّسَم إَلى َأُبي َبك ر  الّصّديُق  َيل طجْمَن ال َخْيَل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 يف األصل هو امليل من احلنف،ويتحنف عن الباطل أي مييل عنه إىل احلق :احلنيف -1

-
ساواء،ألنكم مان اهلاوان  ياا ال يؤباه بكام، وهاو مان العازة و املنعاة            أن مدحكم وهجااءكم للرساول   :عىنوامل 2

 .والوجاهة  يا ال ُينال منه

-
ال  قاطع،يقطع ألسنة األعداء،وشبه شجْعَره بالبحر الصايف، البعياد الغاور،الغزير املااء،فال تكادِّره الادالء،كما     :صارم 3

هاذه  1/482الاروض األناف  :وقاد زاد الساهيلي يف  . الايت يساتقى هباا   :وال طعن معاند،والدِّالءَينال  من شعره نقد ناقد 

 :القصيدة أربعة أبيات

 َجذجمَياة  إّن َقْتَلاُهْم شجَفاءَُ وَهاَجْت ُدوَن َقْتُل َبُني ل اَؤّي

   

 َوحجل ُف ال َحاُرثج ْبُن َأُبي ضجَرار 

  

 َوحجل ُف ق َرْيَظَة فجيَنا َسَواءَُ

   

 وَلئجَك َماْعاَشر  َأّلبوا َعَلْياَناأ 

  

 َففجي َأظ َفاُرَنا مجْنُهْم دجَمااءَُ

   

 َسُتْبصجُر َكْيَف َنف َعل  ُباْبُن َحْرب 

  

 ُبَمْوَلاد اّلذجيَن ُهْم الّرَداءَُ
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 :مما قال ابن سامل  شعر أنس بن زنيم يف االعتذار إىل رسول اهلل

ُن مجّما َكاَن َقاَل فجيُهْم َعْمُرو ْب َيْعَتذجُر إَلى َرُسوُل الّلهج  1َوَقاَل َأَنُس ْبُن ُزَنْيم  الّديلجّي:َقاَل اْبُن إْسَحاَق

 "من الطويل:"2َسالجم  ال ُخَزاعجّي

 َأَأْناااااَت ال اااااذجي ُتْهاااااَدى َمَعااااادُّ ُباااااَأْمُرهج 

  
3َباااُل الل اااُه َيْهااادجيُهْم َوَقااااَل َلاااَك اْشاااَهدج    

 

   
 َوَماااا َحَمَلاااْت مجاااْن َناَقاااة  َفاااْوَق َرْحلجَهاااا      

  
 َأَبااااارُّ َوَأْوَفاااااى ذجمَّاااااًة مجاااااْن ُمَحمَّااااادج    

   
 َغ َنائجًلااااااَأَحاااااا  َعَلاااااى َخْيااااار  َوَأْسااااابَ  

  
4إَذا َراَح َكالسَّااااااْيفج الصَّااااااقجيُل ال ُمَهنَّاااااادج

 

   
 َوَأك َسااااى لجُبااااْردج ال َخاااااُل َقْبااااَل اْبتجَذالجااااهج 

  
5َوَأْعَطاااااى لجاااااَرأ ُس السَّااااااُبُق ال ُمَتَجااااارِّدج

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 :أنس بن زنيم - 1

اعرا،وهو من أشرافهم وهو القائل من كان ش:ذكره أبو عمر فقال.الليثي أو الدؤيل بن أخي سارية بن زنيم أنس بن زنيم

 :قصيدة

 فمااااا محلاااات ماااان ناقااااة فااااوق رحلااااها    

  

 أبااااااااار وأوحم ذماااااااااة مااااااااان حمماااااااااد  

   

وقيال  :أنس ابان زنايم  والقصيدة املذكورة ا ْخُتلف يف قائلها،فقيل هذا،وقيل " بضم اهلمزة وختفيف النون"قلت وأ ناس   

 .ها حممد بن إسحاق ألمين بن زنيمأنشد ،والقصيدة املذكورة. سارية،وقيل أسيد بن أيب أناس

 276-1/297الغابة أسد:،ابن األثري2/26األعالم :،الزركلي1/122اإلصابة:ابن حجر:تنظر ترمجته يف 

 1/737املوسوعةتراجم شعراء  

*
  82-8/88سعد الرءوفابن هشام السرية النبوية،حتقيق طه عبد  -2

 2/027املغازي:الواقدي  -   

 424-1/427ألنفالروض ا:السهيلي -    

 331-1/338البداية والنهاية:ابن كثري -   

 " مل يورد منها سوى سبعة أبيات" 2/238عيون األثريف فنون املغازي والشمائل والسري:ابن سيد الناس -   

 138-131هتذيب سرية ابن هشام :عبد السالم هارون -   
 من عدنان:َمَعّد -3
مان الناوال   :أكملاها وأمتهاا،وإهنم يف سابغة أي يف ساعة مان العيش،والنائال       إذا:من أسابغ اهلل علياه النعماة   :أسبغ -4

إذا جاااله، وهااو صاااقل واجلمااع   : ماان صااقل الشاايء صااقال وصااقاال فهااو مصااقول وصااقيل     : والعطاء،والصااقيل

واألصال يف التهنياد   :"مجن هّند السيف إذا شحذه،وقال األزهاري :اليت يصقل هبا السيف وحنوه،واملهند:صقلة،واملصقلة

 ".سيف ُمَهنَّد وهندي وهندواين،إذا عمل ببالد اهلند وأحكم عمله: مل اهلند يقالع
 .الفرس السابق واملتجرد كذلك:من برود اليمن وهو من رفيع الثياب،وقد يكون مبعىن اخليالء،والسابق:اخلال -5
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 َتَعل اااااْم َرُساااااوَل الل اااااهج َأنَّاااااَك ُماااااْدُركجي 

  
1ُبال َيااااادجَوَأن  َوعجيااااادوا مجْناااااكج َكال َأْخاااااذج  

 

   
 َتَعل اااااْم َرُساااااوَل الل اااااهج َأّناااااَك قاااااادجر     

  
2َعَلااااى ك ااااَل صجااااْرم  ُمااااْتُهمجنَي َوُمْنُجاااادج   

 

   
 َتَعل اااااْم ُباااااأَين  الرَّك اااااَب َرك اااااُب ُعاااااَوْيمجر  

  
 ُهُماااوا ال َكااااذجُبوَن ال ُمْخلجف اااو ك ااال  َمْوعجااادج    

   
 وَنبُّاااااْوا َرُساااااوَل الل اااااهج َأنَّاااااي َهَجْوُتاااااُه

  
  َحَمَلااااْت َسااااْوطجي إَلاااايَّ إَذن  َياااادجي َفااااال

   
 سجاااَوى َأنَُّناااي َقاااْد ق ل اااُت َوْيااال  امِّ فجْتَياااة     

  
3أ صجاااايُبوا ُبااااَنْحس  َلااااا ُبَطل ااااق  َوَأْسااااَعدج 

 

   
 َأَصاااااَبُهُموا َمااااْن َلااااْم َيك ااااْن لجاااادجَمائجُهمْ    

  
4كجَفاااااااءز َفَعاااااازَّْت َعْبَرتجااااااي َوَتَبل اااااادجي

 

   
 َت إن  ك ْنااااَت َساااااعجيواَفُإنَّااااَك َقااااْد َأَخَفااااْر

  
 ُبَعْباااادج ْبااااُن َعْباااادج الل ااااهج َواْبَنااااةج َمْهااااُودج

   
 ذ َوْيااااااب  َوك ل ث ااااااوم  َوَساااااال َمى َتَتاااااااَبُعوا

  
5َجمجيعوااااا َفُإل ااااا َتااااْدَمُع ال َعااااْيُن َأك ُماااادج    

 

   
 َوَساااال َمى َوَساااال َمى َلااااْيَس َحااااْي َكمجث لجااااهج  

  
 ؟ َوُإْخَوتجااااااهج َوَهاااااال  ُمل ااااااود  َكَأْعُباااااادج

   
 َفاااااُإنِّي َلاااااا دجينواااااا َفَتق اااااُت َوال َدمواااااا   

  
6َهَرق ااااُت َتَباااايَّْن َعااااالجَم ال َحااااقِّ َوَأق صجاااادج

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 :قد يكون املعىن مقتبسا من قول النابغة -1

 وإن خلت املنتأى عنك واسع     لذي هو مدركي فإنك كالليل ا                         
 من ساكين جند:من ساكين هتامة، ومنجدين:أبيات جمتمعة،ومتهيمن:الصرم -2
 األيام السعيدة:الطلق -3
 حتّيري:تبلدي -4
 هو احلزن املكتوم:احلزن الشديد،وقيل:الكمد -5
 أسا لت:شققت،وهرقت:فتقت -6
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 :قاله بديل يف الرد على ابن زنيم ما

2َفَقاَل ،1 ْبُن أ ّم َأْصَرَم ةُه ُبَدْيل  ْبُن َعْبدج َمَناَفَأَجاَب
 "من الطويل:"*

 َفَأْعَوَلاااااُه ا ل ُبَكااااااَبَكاااااى َأَناااااس  َرْزنواااااا  

  
3َفَأّلَاَعاااااااااادجيغا إذ  ُتَطاااااااااال َُ َوُتْبَعاااااااااادُ  

 

   
 َبَكْياااااَت َأَباااااا َعاااااْبس  لجق اااااْرُب دجَمائجَهاااااا

  
 َفُتْعاااااذجَر إذ  َلاااااا ُيوقجاااااُد ال َحاااااْرَب ُموقجااااادُ 

   
 َأَصاااااااَبُهْم َيااااااْوَم ال َخَنااااااادجُم فجْتَيااااااةْ   

  
4كجاااااَرام  َفَسااااال  مجاااااْنُهْم ُنَفْياااااْل َوَمْعَبااااادُ   

 

   
 ُهَنالجاااااَك إن  ُتْساااااَفْح ُدُموُعاااااَك ال ُتَلااااامْ 

  
5َعَلااااْيُهْم َوُإن  َلااااْم َتااااْدَمع اال َعااااْيُن َفاك َمااااُدوا

 

   
 َوَهذجهج ال َأْبَياُت فجي َقصجيَدة  َلُه:َقاَل اْبُن هجَشام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 188،صسبقت ترمجته - 1

*
 8/82وف سعدءسرية النبوية،حتقيق طه عبدالرال:ابن هشام -2

 1/424الروض األنف :السهيلي -    

   138هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
 يبطل دمها ويصري هدرا:رفع صوته بالبكاء،وتطل:من كثرة املاء والسيل،وأعول:رزنا -3
 جبل مبكة:أراد يوم اخلندمة،واخلندمة:اخلنادم -4
 أرسله:يسفحه سفحا وسفوحا:سفح الدمع -5
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 1:شعر جبري بن زهري يوم الفتح

2فجي َيْوُم ال َفْتُح َهْيُر ْبُن َأُبي ُسل َمىَوَقاَل ُبَجْيُر ْبُن ُز:َقاَل اْبُن إْسَحاَق
 "من الوافر:"*

  ِّ  َنَفااااااى َأْهااااااَل ال َحَبل ااااااُق ك اااااال  َفاااااا

  
3ُمَزْيَنااااااة  غ ااااااْدَوًة َوَبُنااااااو ُخَفااااااافج   

 

   
 َضاااااَرْبَناُهْم ُبَمك اااااَة َياااااْوَم َفاااااْتُح الااااانَّ

  
4ُباااااايِّ ال َخْيااااااُر ُبااااااال ُبيُض ال خجَفااااااافج 

 

   
 ْن ُساااااااَلْيم َصاااااااَبْحَناُهْم ُبَساااااااْبع  مجااااااا

  
5َوَأل ااااااف  مجااااااْن َبُنااااااي ُعث َماااااااَن َوافج   

 

   
 َنَطاااااااا َأك َتااااااااَفُهْم َضاااااااْربوا َوَطْعنواااااااا

  
6َوَرْشاااااااااًقا ُبال ُمَريََّشاااااااااةج الَلَطاااااااااافج

 

   
 

 

 

 

 

                                                 
 :جبري بن زهري - 1

بن أيب سلمى بضم السني املزين الشاعر، أخو كعب بن زهري الشاعر املشهور أيضا أسلم قبل أخياه كعاب بان     جبري بن زهري

وه وكعب بان زهاري يتلا   . زهري،وكان شاعرًا حمسنًا هو وأخوه كعب بن زهري ،وأما أبو ا فأحد املربزين الفحول من الشعراء

،وأناا   ال اَق هاذا الرجال   :فلما بلغا أبرق العراق، قال كعاب لابجري    وكان كعب وجبري قد خرجا إىل رسول اهلل . يف ذلك

فسمع منه فأسلم ،وبلغ ذلك كعبًا فقال يف ذلاك أبياتاًا ، مث ملاا قادم رساول        اهللمقيم لك هاهنا،فقدم جبري على رسول 

 إىل رساول اهلل    إن كانت لك يف نفساك حاجاة فأقادم   : ري إىل أخيه كعباملدينة منصرفه من الطائف،كتب جباهلل 

 :أهدر دمه لقول بلغه عنه وبعا إليه جبري فإنه ال يقتل أحدًا جاءه تائبًا،وذلك أنه بلغه أن رسول اهلل 

 فماااااان بلااااااغ كعبااااااًا فهاااااال لااااااك يف الاااااايت    

  

 تلاااااوم عليهاااااا بااااااطاًل وهاااااي أحااااازم    

   

 هإىل اهلل ال العاااااااااازى وال الااااااااااالت وحااااااااااد 

  

 فتنجاااااو إذا كاااااان النجااااااة وتسااااالم  

   

 لااااااادى ياااااااوم ال ينجاااااااو ولااااااايس مبفلااااااات   

  

 ماااان النااااار إال طاااااهر القلااااب مساااالم 

   

 فااااااادين زهااااااااري وهااااااااو ال شاااااااايء غااااااااريه 

  

 ودياااااان أيب ساااااالمى علااااااي حماااااارم

   

 1/247اإلصابة:، ابن حجر1/791، املوسوعة732-1/731أسد الغابة: ابن األثري:تنظر ترمجته يف

 77 باالستيعا:ابن األثري 

*
 87-1/12 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد سرية النيب :ابن هشام -2

 423-1/422الروض األنف :السهيلي -   

 1/331البداية والنهاية :ابن كثري -   

  138هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
 لعّله أراد أصحاب الغنمالغنم الصغار و:من مزينة وقيس،واحلبّلق أرض يسكنها قبائل:احلبل ق -3
 اخلري،ويوز أنه يريد اخلري فخّفف ذو:رو معىن اخليِّ -4
 .أراد سبعمائة:سبع -5
 السهام ذات الريش هي أسرَ يف الرمي: يريد نطأ،فأبدل اهلمزة ألفا،واملريشة:نطا  -6
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 َتاااااَرى َباااااْيَن الصُّاااااف وفج َلَهاااااا َحفجيًفاااااا

  
ََ ل ف ااااَواُق مجااااْن الرَِّصااااافج    1َكَمااااا اْنَصااااا

 

   
 ُجااااااول  فجاااااايُهمْ َفُرْحَنااااااا َوال ُجَياااااااُد تَ 

  
2ُبَأْرَماااااااااااح  ُمَقوََّمااااااااااةج الَثَقااااااااااافج 

 

   
 َفأ ْبَناااااااا َغااااااااُنمجني ُبَماااااااا اجْشاااااااَتْهْيَنا 

  
 َوآُباااااااوا َناااااااادجمجنَي َعَلاااااااى ال خجااااااااَلفج

   
 َوَأْعَطْيَناااااااا َرُساااااااوَل الل اااااااهج مجنَّاااااااا   

  
 َمَواثجَقَنااااااا َعَلااااااى ُحْسااااااُن التََّصااااااافجي 

   
 واَوَقاااااااْد َسااااااامجُعوا َمَقاَلَتَناااااااا َفَهمُّااااااا

  
َُ مجنَّااااااا ُباْنصجااااااَرافج    3َغااااااَداَة الاااااارَّْو

 

   
 :شعر لعباس بن مرداس يف فتح مكة

5الّسَلمجّي فجي َفْتُح َمّكَة 4َوَقاَل َعّباُس ْبُن مجْرَداس :َقاَل اْبُن هجَشام 
 "من الكامل:"*

 مجنَّاااااا ُبَمك اااااَة َياااااْوَم َفاااااْتُح ُمَحمَّاااااد    

  
6َأل اااااف  َتساااااايل  ُباااااهج ال ُبَطااااااُح ُمَساااااوَّمُ  

 

   
 َنَصاااااُروا الرَُّساااااوَل َوَشااااااَهُدوا َأيَّاَماااااُه

  
7َوشجاااااااَعاُرُهْم َياااااااْوَم الَلَقااااااااءا ُمَقااااااادَُّم

 

   
 فجاااااي َمْناااااُزل  َثَبَتاااااْت ُباااااهج َأق اااااَداُمُهْم

  
8َضاااااْنك  َكاااااَأن  ال َهااااااَم فجياااااهج ال َحْناااااَتمُ  

 

   
 َجاااااارَّْت َسااااااَناُبَكَها ُبَنْجااااااد  َقْبَلَهااااااا  

  
9ل حجَجاااااُز ال ااااَأْدَهمُ َحتَّااااى اْسااااَتَقاَد َلَهااااا ا 

 

   
 الل ااااااااُه َمك َنااااااااُه َلااااااااُه َوَأَذّلااااااااهُ  

  
10ُحك ااااُم السُّااااُيوفج َلَنااااا َوَجاااادَّ مجااااْزَحمُ    

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
يف الفواق أنه " حب العنيصا" الفوق وهو طرف السهم الذي يلي الوتر،وذكر:انشق،والفواق:الصوت،وانصاَ:احلفيف -1

 وهي العقب الذي يكون على السهم:مجع رصفة:صوت الصدر،والرصاف
قوَّمات املعاوج مناه،وهو املاراد يف     : ظفرت بااه،وثّقفته بالتضاعيف  :أدركته،وثقفته:ثقفت الرجل يف احلرب:الثقاف -2

 البيت
 اخلوف والفزَ:الروَ -3
 178،صسبقت ترمجته - 4

*
 84-1/87 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  سرية النيب:ابن هشام -5

 1/423الروض األنف :السهيلي -

  1/331البداية والنهاية :ابن كثري -

 432ص،ديوان العباس بن مرداس السُّلمي:حيىي اجلبوري -

  131هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -
 ملرسل وقد يكون املعل م بعالمة وسجمة ا:مجع بطحاء،وهي األرض السهلة املتسعة،واملسّوم:البطاح -6
 .عالمتهم يف احلرب:شعارهم -7

-
 احلنظل عند هصره:واحلنتم الرؤوس،:ضيق،واهلام:ضنك 8
 األدهم:مجع سنبك وهو مقدَّم طرف احلافر،واألدهم من الد ة وهو اللون األسود،ومن أااء الفرس:السنابك- 9

 .كثري املزامحة،ويقصد أن حظهم عظيم:مزحم -10
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 َعااااااْوُد الرَِّياَسااااااةج َشااااااامجخ  عجْرُنيُنااااااُه

  
1ُمَتَطَلااااااع  ث َغااااااَر ال َمَكاااااااُرُم خجْضااااااُرمُ   

 

   
َضماُر،فلما :د صنما من حجارة يقال لهوذكر ابن هشام يف إسالم عباس بن مرداس أن أباه كان يعب

2حضرته الوفاة أوصاه به،فبينما هو يوما خيدمه إذ اع صوتا من جوفه وهو يقول
من :"*

 "الكامل

 ق اااااال  لجل َقَبائجااااااُل مجااااااْن ُسااااااَلْيم  ك َلَهااااااا

  
َْ َأْهاااااال  ال َمْسااااااُجدج    َأْوَدى َضااااااَماُرَوَعا

   
 ُإن  ال ااااااااذجي َوُرَث النُُّبااااااااوََّة َوال ُهااااااااَدى

  
 َبْعاااد ياْباااُن َماااْرَيَم مجاااْن ق اااَرْيش  ُمْهَتااادجي    

   
 َأْوَدى َضااااااماُر َوَكاااااااَن ُيْعَبااااااُد َماااااارَّةً  

  
 َقْباااااَل ال كجَتااااااُب ُإَلاااااى النَُّبااااايِّ ُمَحمَّااااادج

   
 فأسلم  فحرق عباس َضمار،مث حلق بالنيب:قال

 "من الطويل":*4َةَيْوَم َفْتُح َمك 3 َوَقاَل َجْعَدة  ْبُن َعْبدج الّلهج ال ُخَزاعجّي:َقاَل اْبُن هجَشام 

 َأَكْعاااَب ْباااَن َعْمااار و َدْعاااَوًة َغْياااَر َباطجااالُ    

  
5لجَحاااااْين  َلاااااُه َياااااْوَم ال َحدجيااااادج ُمَتااااااحُ  

 

   
 أ تجيَحاااااْت َلاااااُه مجاااااْن َأْرضجاااااهج َوَساااااَمائجهج 

  
 لجَتق ُتَلااااااااُه َلْيًلااااااااا ُبَغْيااااااااُر سجااااااااَلاحُ 

   
 اَوَنْحااااُن ال ااااأ َلى َساااادَّْت َغااااَزاَل ُخُيول َناااا  

  
َّ طجَلااااااااحُ  6َولجف تواااااااا َساااااااَدْدَناُه َوَفااااااا

 

   
 َخَضااااااْرَنا َوَراءي ال ُمْساااااالجمجنَي ُبَجْحَفاااااال   

  
7َذُوي َعُضااااااد  مجااااااْن َخْيلجَنااااااا َوُرَماااااااحُ 

 

   
 .وهذه األبيات يف أبيات له

 

 

 

 

                                                 
هم :أول األنف الذي يكون به الشمم،ويقال:يف األصل هو امل سِّن من اإلبل،ويريد به العريق يف اجملد،والعرنني:العْود -1

هااو الكااثري ماان كاال :مااا كااان صاالبا منه،واخلضاارم:األنااف كل ااه،أو هااو طاارف األنف،وقياال:شاام العاارانني، و العاارنني

 .ر اخلضرم الكثري املاءهو اجلواد الكثري العطية مشبه بالبح:شيء،واخلجضرم

*
 1/84 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد سرية النيب :ابن هشام -2

 1/421الروض األنف :السهيلي -   

 1/331البداية والنهاية :ابن كثري -   

 131هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
 مل ترد ترمجته يف معظم كتب التراجم والسري والطبقات - 3

*
 82-1/84 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  سرية النيب:ابن هشام -4

 1/428الروض األنف :السهيلي -   

 131هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   

-
 مقدَّر:اهلالد،ومتاح:احلني5
 .اسم موضع،ولفت وكذلك فَ طالح:غزال -6
جلاايش الكااثري وال يكااون ذلااك إال إذا كااان فيااه     ا:مبعااىن اهتززنا،واجلحفاال "خطرنااا"منعنااا وتااروى :حضاارنا -7

 .معني ونصري:خيل،وضد
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2بن عمران اخلزاعي 1وقال جبيد
 "من الطويل":*

 َوَقااااْد َأْنَشااااَأ الل ااااُه السَّااااَحاَب ُبَنْصااااُرَنا   

  
3ُرَكااااااَم سَااااااَحاُب ال َهْياااااَدُب ال ُمَتَراكجااااابُ  

 

   
 َوهجْجَرُتَنااااا فجااااي َأْرضجااااَنا عجْنااااَدَنا ُبَهااااا    

  
 كجَتاااااب  َأَتااااى مجااااْن َخْيااااُر ُمْماااال  َوَكاتجااااُب

   
 َومجاااااْن َأْجلجَناااااا َحل اااااْت ُبَمك اااااَة ُحْرَماااااْة

  
4لجُناااااْدُرَد َثاااااأ روا ُبالسُّاااااُيوفج ال َقَواضجاااااُب

 

   
5قال ابن إسحاق

ومل ياأمرهم   إىل اهلل  فيما حاول مكاة السارايا تادعو      وقد بعا رسول اهلل:*

 .فوطئ بين جذمية فأصاب منهم ومل يبعثه مقاتالوكان ممن بعا خالد بن الوليد ،بقتال

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 :بن عمران اخلزاعي جبيد - 1

بن عمران اخلزاعي له ذكر يف املغازي،قال ابن هشام يف قصة الفتح وقال جبيد ابن عمران  "مصغر"د جَيُب

 :اخلزاعي

 وقاااااااد انشاااااااا اهلل الساااااااحاب بنصااااااارنا

  

 ركااااااااام سااااااااحاب اهلياااااااادب املتراكااااااااب  

   

 تنااااااا ماااااان أرضاااااانا عنااااااد ناهبااااااا وهجر

  

 كتااااااب أتاااااى مااااان خاااااري ممااااال وكاتاااااب    

   

 جلنااااااا حلاااااات مبكااااااة حرمااااااة  أوماااااان 

 

 لنااااااادرد ثاااااااأرا بالسااااااايوف القواضاااااااب   

   

آخره دالاوزعم   -كما يف السرية-واستدركه ابن فتحون وغريه يف حرف الباء، ووقع لبعضهم جبري آخره راء ،والصواب 

ليس بشيء ألن الذي جده حصني أوله نون وهو تابعي معاروف وأماا   بعض املتأخرين أنه جبيد بن عمران بن حصني، و

 .صاحب الشعر فالظاهر أنه غريه

 ري بن عمرانَجبلفظ ُب 1/737أسد الغابة:،ابن األثري1/244اإلصابة:ابن حجر:تنظر ترمجته يف

-* 
 1/82 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد سرية النيب :ابن هشام 2

 1/428ألنف الروض ا:السهيلي -    

 130-131 هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    
 املتداين من األرض واملتراكب الذي يركب بعضه بعضا: اهليدب -3
 القواطع:القواضب -4

-*
 1/83 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  سرية النيب :ابن هشام 5

 1/421الروض األنف :السهيلي -   
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1عباس بن مرداس السلمي وقال:قال ابن هشام
 "من الطويل":يف ذلك *

 الجااادواَفاااُإن  َتاااُك َقاااْد َأمَّاااْرَت فجاااي ال َقاااْوُم خَ  

  
 َوَقدَّْمَتااااااُه َفُإنَّااااااُه َقااااااْد َتَقاااااادََّما   

   
 ُبُجْنااااااد  َهااااااَداُه الل ااااااُه َأْنااااااَت َأمجاااااارُيهُ 

  
 ُتصجاايُب ُبااهج فجااي ال َحااقِّ َمااْن َكاااَن َأظ َلَمااا   

   
 وهذان البيتان يف قصيدة له يف حديا يوم حنني سأذكرها إن شاء اهلل يف":قال ابن هشام

 ."موضعها

 :ما كان بني خالد و جذميةما قيل من الشعر في

2َوَقاَل َقائجْل مجْن َبُني َجذجمَيَة َوَبْعُضُهْم َيق ول  اْمَرَأْة ُيَقال  َلَها َسل َمى
 "من الطويل":*

 َوَلْوَلااااا َمَقااااال  ال َقااااْوُم لجل َقااااْوُم َأْساااالجُموا   

  
3َلالَقااااْت ُسااااَلْيم  َيااااْوَم َذلجااااَك َناطجَحااااا    

 

   
 اُب َجْحاااااَدم َلَماَصاااااَعُهْم ُبْسااااار  َوَأْصاااااحَ 

  
4َوُمااارَّة  َحتَّاااى َيْتُرك اااوا ال َباااْرَد َضااااُبَحا   

 

   
 َفَكاااائجْن َتاااَرى َياااْوَم ال ُغَمْيَصااااءا مجاااْن َفتواااى  

  
5أ صجااايَب َوَلاااْم ُيْجاااَرْح َوَقاااْد َكااااَن َجاُرَحاااا

 

   
 َأَلظ اااااْت ُبُخط ااااااُب ال َأَيااااااَمى َوط َلَقاااااتْ   

  
 6اَغَداَتئجاااااذ  مجاااااْنُهنَّ َماااااْن َكااااااَن َناكجَحااااا

   
 َعْن َغْيُر اْبُن إْسَحاَق"َوَأَلّظْت ُبُخّطاُب " و"ُبْسر  " :َقْول ُه:َقاَل اْبُن هجَشام 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

*
 1/83 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  نيبسرية ال:ابن هشام -1

 1/421الروض األنف :السهيلي -    

 130هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    

  يذكر فتح مكة و حنني و ميدح الرسول" 412-414ديوان العباس بن مرداس ص:حيىي اجلبوري -    

*
 1/80 احلميد ن عبدحتقيق حممد حميي الدي  النيب سرية :ابن هشام -2

 277-1/422الروض األنف : السهيلي -    

  132هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    
 .ويضرب به املثل لألمر إذا وقع وال خيتلف فيه أحد من التناطح،:ناطحا -3
بل إذا عييت،ويف من الضبح وهو َنَفس اخليل واإل:اإلبل الباركة،وضا ا:املضاربة بالسيوف،والربد:املماصعة -4

 4سورة العاديات،اآلية چڳ ڳ  گ چ :التزنيل
 .اسم موضع :الغميصاء -5
 .لزمت،و األيامى مجع أمي،وهي اليت ال زوج هلا :ألظ ت -6
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 :ما قاله عباس بن مرداس يف الرّد على ما قيل

2ْبُن َحكجيم  الّسَلمجّي 1َبل  ال َجّحاُف:َوُيَقال ،َفَأَجاَبُه َعّباُس ْبُن مجْرَداس :َقاَل اْبُن إْسَحاَق
*               : 

 "من الطويل"

 َدعجاااي َعْناااكج تجيق اااَوال الضَّاااالُل َكَفاااى ُبَناااا

  
3لجَكاااْبُش ال اااَوَغى فجاااي ال َياااْوُم َوال اااَأْمُس َناطجَحاااا

 

   
 َفَخالجااااااُد َأْوَلااااااى ُبالتََّعااااااذ ُر مجااااااْنك مُ   

  
 َغااااَداَة َعَلااااا َنْهجوااااا مجااااْن ال ااااَأْمُر َواضجااااَحا   

   
 ْزُجاااااي إَلاااااْيك ُمُمَعانواااااا ُباااااَأْمُر الل اااااهج ُي

  
4َسااااااَواُنَح َلااااااا َتك ُبااااااوا َلااااااُه َوَبَواُرَحااااااا

 

   
 

 

 

 

                                                 
 :اجلحاف بن حكيم - 1

اجلحاف بن حكيم بن عاصم بن سباَ بن خزاعي بن حمارب بن هالل بن فاجل بن ذكوان بن ثعلبة بن هبثاة بان ساليم    

سلمي الفارسي املشهور ،صاحب الوقائع املشهورة يف زمن عبد امللك بن مروان، اساتدركه ابان األثاري علاى مان تقدماه       ال

 : واستدل بقوله من أبيات يصف فيها خيول بين سليم

 شااااااااهدن مااااااااع الاااااااانيب مسااااااااومات   

  

 حنيناااااااا وهاااااااي دامياااااااة احلاااااااوايف

   

وقصة العباس بن مارداس  . ليم، وكانوا يوم ُحنني كثرياوال داللة يف هذا على صحبته وإمنا افتخر بقومه بين س:قلت 

 .السلمي يف ذلك مشهورة

وقاال  . استدركه ابن األمني على ابن عباد الارب ومان خطاه نقلات     : وقال ابن سيد الناس يف أااء الصحابة الشعراء

ن باين جذمياة   وقاال قائال ما   : والذي رأيات يف السارية عان ابان إساحاق     .له شعر يف فتح مكة :ذكره ابن هشام وقال

 :  وبعضهم يقول امرأة يقال هلا سلمى فذكر شعرا أوله

 شااااااااهدن مااااااااع الاااااااانيب مسااااااااومات   

  

 حنينااااااا وهااااااي داميااااااة احلاااااااوايف   

   

 :قال فأجاهبا العباس بن مرداس، ويقال اجلحاف بن حكيم  

 دعااااي عنااااك تقااااوال الضااااالل كفااااى بنااااا

 

 لكاااابش الااااوغى يف اليااااوم واألمااااس ناطحااااا  

   

 الصحبة وإمنا قال ذلك مفتخرا بقومه كما تقدم وال داللة فيها على:قلت 

 1/364/364اإلصابة:،ابن حجر2/117األعالم:أسد الغابة،الزركلي:ابن األثري :تنظر ترمجته يف

*
 1/88 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد سرية النيب :ابن هشام -2

  1/277الروض األنف :السهيلي -   

 132ابن هشام هتذيب سرية:عبد السالم هارون -   

 "وقد أدرج هذه القصيدة ضمن ما ينسب إىل الشاعر" 418ص،ديوان العباس بن مرداس:حيىي اجلبوري  -   
 هنا هو الرجل السيد :الكبش -3
ما جاء عن ميينك إىل يسارد و والد جانبه األيسر وهاو إنسايه فهاو    :" عمر الشيباين وقال أب: السوانح والبوارح -4

الساانح أحسان حااال عنادهم يف التايمن مان       :يسارد إىل ميينك و هو وحشيه فهو باارح، وقاال  سانح، ومن جاءد عن 

 .ال تسقطوا:وال تكبوا والعرب كانت تتيامن بالسوانح وتتشاءم بالبوارح،" البارح
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 َنَعاااااْوا َمالجًكاااااا ُبالسَّاااااْهُل َلمَّاااااا َهَبط َناااااهُ  

  
1َعاااااَواُبَس فجاااااي َكااااااُبي ال ُغَبااااااُر َكَوالجَحاااااا 

 

   
 َفاااااُإن  َناااااُك َأث َكل َناااااادج َسااااال َمى َفَمالجاااااك  

  
2َتاااااااَرك ُتْم َعَلْياااااااهج َنائجَحاااااااات  َوَنائجَحاااااااا 

 

   
 :  ما قاله احلجاف رّدا على ما قيل أيضا

 "من الوافر"* 4:ْبُن َحكجيم  الّسَلمجّي 3َوَقاَل ال َجّحاُف 

 َشااااااااُهْدَن َمااااااااَع النَُّباااااااايِّ ُمَسااااااااّوَمات 

  
5ُحَنْينواااااااا َوْهاااااااَي َدامجَياااااااة  ال كجَلاااااااامُ   

 

   
 َوَغاااااااْزَوَة َخالجاااااااد  َشاااااااُهَدْت َوَجااااااارَّتْ 

  
6َراُمَسااااااااااَناُبَكُهّن ُبال َبَلاااااااااادج ال َحاااااااااا 

 

   
 ُنَعاااااااااارُِّض لجلَطَعااااااااااانج إَذا ال َتَقْيَنااااااااااا

  
 ُوُجوهوااااااااا َلااااااااا ُتَعاااااااارَُّض لجَلَطااااااااامُ 

   
 َوَلْسااااااااُت ُبَخااااااااالجع  َعنِّااااااااي ثجَياااااااااُبي

  
 إَذا َهاااااااازَّ ال ك َماااااااااة  َوَلااااااااا أ َرامجااااااااي 

   
 َوَلكجنِّاااااااي َيُجاااااااول  ال ُمْهاااااااُر َتْحتجاااااااي   

  
7إَلااااااى ال َعَلااااااَواتج ُبال َعْضااااااُب ال ُحَسااااااامُ  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .العوابس:مرتفعه، والكوابح:كايب الغبار -1
 .أفقدناد ولدد:أثكلناد -2
 843،صسبقت ترمجته - 3

*
 82-1/88 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد ة النيب سري:ابن هشام -4

  1/277الروض األنف : السهيلي -    

 132هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    
 مجع كلم،وهو اجلرح:معل مات وأراد هبا اخليل،والكجالم:مسومات -5
 وهو مقدَّم طرف احلافر: مجع سنبك:السنابك -6

-
 .ع،واحلسام كذلكالسيف القاط:العضب 7
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 :شعر فىت من بين جذمية

أن فىت من بين جذمية : يف رواية عن الزهري عن أيب حدرد األسلمي: قال ابن إسحاق

 "من الطويل:"*ي1قال

 أَرْيُتااااااااكج إذ  َطاااااااااَلْبُتك ْم َفَوَجااااااااْدُتك مْ  

  
2ُبَحل َيااااااااَة َأْو َأل َفْيااااااااُتك ْم ُبااااااااال َخَواُنقُ  

 

   
 َل َعاشجااااااق َأَلااااااْم َيااااااُك َأْهًلااااااا َأن  ُيَنااااااوَّ

  
3َتَكل ااااااَف إْدَلاااااااَج السُّااااااَرى َوال َوَدائجااااااقُ  

 

   
 َفَلاااا َذْناااَب لجاااي َقاااْد ق ل اااُت إذ  َأْهل َناااا َمعواااا     

  
4َأثجيُبااااي ُبااااُودغ َقْبااااَل إْحااااَدى الصَّااااَفائجقُ   

 

   
 َأثجيُبااااي ُبااااُودغ َقْبااااَل َأن  َتْشااااَحَط النَّااااَوى   

  
5َوَيْناااااَأى ال اااااَأمجرُي ُبال َحُبياااااُب ال ُمَفااااااُرقُ   

 

   
 َفااااااُإنِّي َلااااااا َضاااااايَّْعُت سجاااااارَّ َأَماَنااااااة    

  
 َوال َراَق َعْيُناااااي َعْناااااكج َبْعاااااَددج َرائجاااااقُ   

   
 سجاااااَوى َأن  َماااااا َنااااااَل ال َعشجااااارَيَة َشااااااغجلْ 

  
6َعااااااْن ال ااااااُودِّ ُإال  َأن  َيك ااااااوَن التََّواُمااااااقُ 

 

   
 .  وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر البيتني األخريين منها له:قال ابن هشام

 

 

 

 

 

 

                                                 

*
  17-1/82 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد سرية النيب :ابن هشام -1

 1/274الروض األنف :السهيلي -     

 1/348البداية والنهاية :ابن كثري -     

يف و"أهال" يف البيت الثاين بدل" قاح"،ويف روايته بعض االختالف؛إذ ذكر 3/4021408:تاريخ الطربي: الطربي -     

" سوى"بدل"على"ذكر:،و يف البيت اخلامس"عينيك"بدل" وجهك"،و ذكر "فإين ال سرا لدي أضعته:"البيت اخلامس ذكر

 "وال ذكر إال أن يكون لوامقا:"كما أنه غيَّر عجز البيت اخلامس كليا،و روى

 ".اكتفى برواية األبيات األربعة األوىل فقط" ،2/214عيون األثر:ابن سيد الناس -  

 117هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
 .موضعان:احللية واخلوانق -2

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچ :مجع وديقة،شدة احلر يف الظهرية،ويف التزنيال :السري من أول الليل،والودائق:اإلدالج -3

 ەئ ەئ ائ  ائ ى ى ې ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆۆ ۇ ۇ

الوقت يسيل لعاب الشمس فتاراه العاني كالساراب     ، وايت بالودق ألن يف ذلك18سورة الروم،اآلية  چوئ وئ

 وأراد باإلدالج ههنا جمرد السري
 النوائب:الصفائق -4
 تبعد:البعد،وتشحط:النوى -5
 شدة احلب:التوامق- 6
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 :شعر لرجل من بين جذمية

1َوَقاَل َرُجْل مجْن َبُني َجذجمَيَة:َقاَل اْبُن إْسَحاَق
 "من الطويل:"*

 َجاااَزى الل اااُه َعّناااا ُماااْدلججوا َحْياااا  َأْصاااَبَحتْ  

  
2َسااااى َحْيااااا  َساااااَرْت َوَحل سااااتج  ْؤَجااااَزاءيَة ُب

 

   
 َأَقاااااااُموا َعَلااااااى َأق َضاضجااااااَنا َيق ساااااااُموَنَها

  
3ُنُهَلاااااْت فجيَناااااا الرَِّمااااااُح َوَعل اااااتج  َوق اااااَد 

 

   
 َفااااااَو َالل ااااااهج َلااااااْواَل دجيااااااُن آُل ُمَحمَّااااااد  

  
 َلَقاااااْد َهَرَباااااْت مجاااااْنُهْم ُخُياااااوْل َفُشااااال تج  

   
 َوَمااااااا َضاااااارَُّهْم َأن  ال ُيعجيُنااااااوا َكتجيَبااااااةً 

  
4َكُرْجااااااُل َجااااااَراد  أ ْرسجااااااَلْت َفاْشااااااَمَعل تجا 

 

   
 وُبااااااوا أليْمااااااُرهجمْ َفُإمَّااااااا ُيُنْيُبااااااوا َأْو َيث  

  
 َفاااااَل َنْحااااُن ُنْجااااُزيُهْم ُبَمااااا َقااااْد َأَضاااال تج  

   
5َفَأَجاَبُه َوْهب  َرُجْل مجْن َبُني َلْيا  َفَقاَل

 "من الطويل:"*

 َدَعْوَنااااا إَلااااى ال ُإْسااااَلاُم َوال َحااااقِّ َعااااامجروا    

  
 َفَماااااا َذْنُبَناااااا فجاااااي َعاااااامجر  إذ  َتَول اااااتج    

   
 مجر  َلااااا َأَبااااا َلُهاااامْ َوَمااااا َذْنُبَنااااا فجااااي َعااااا 

  
 َلااااائجْن َسااااافجَهْت َأْحَلااااااُمُهْم ث اااااّم َضااااال تج   

   
6َوَقاَل َرُجْل مجْن َبُني َجذجمَيَة

 "من الطويل:"*

 لجَيْهُنااااائ  َبُناااااي َكْعاااااب  ُمَقااااادَُّم َخالجاااااد     

  
 َوَأْصااااااااَحاُبهج إذ  َصاااااااابََّحْتَنا ال َكَتائجااااااااُب

   
 َفَلااااا تجااااَرْة َيْسااااَعى ُبَهااااا اْبااااُن ُخَوْيلجااااد     

  
7َوَقاااااْد ك ْناااااَت َمك فجي اااااا َلَوانَّاااااَك َغائجااااابُ  

 

   
 َفَلاااااا َقْوُمَناااااا َيْنَهاااااْوَن َعنَّاااااا غ اااااَواَتُهمْ   

  
8َوَلاالاااادَّاءَُ مجااااْن َيااااْوُم ال ُغَمْيَصاااااءا َذاهجاااابُ 

 

   
 

 

 

                                                 

*
 1/14 حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد النيب  سرية:ابن هشام -1

  1/272الروض األنف :السهيلي -   

 117هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
 إذا ساروا الليل ك ّله:إذا ساروا آخر الليل،واّدجلوا:جلوادساروا ليال،وأ:من أدجل القوم:املدجل - 2
الشارب  :ارتاوت مان دمائنا،والناهل   :املاال اجملتماع ،وهنلات مناا الرمااح      اهاهنا مجع قاض وأراد باه   :األقضاض  -3

 الشرب الثاين:األول،والعلل
 تفّرقت:ماعة منهم،وامشعّلتاجل:رجل اجلراد -4

*
 12-1/14 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد سرية النيب :ابن هشام -5

 1/272الروض األنف :السهيلي -  

  117هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  

*
 1/12 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  النيب سرية:ابن هشام -6

 1/272الروض األنف :السهيلي -  

 114هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  
 العداوة وطلب الثأر:التِّرة -7
 اسم موضع:الغميصاء -8
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 : ما قاله الغالم اجلذامي اهلارب

1َتْيُن َلُه َوُهَو َهاُرب  ُبُهّن مجْن َجْيُش َخالجد َوَقاَل غ َلام  مجْن َبُني َجذجمَيَة َوُهَو َيُسوُق ُبأ ّمهج َوأ ْخ
*: 

 "من مشطور الرجز" 

 َرخَّاااااانَي َأذ َياااااااَل ال ُمااااااُروطج و ياْرَبَعاااااانْ  

  
2َمْشاااااَي َحُييَّاااااات  َكاااااَأن  َلاااااْم ُيف اااااَزَعنْ   

 

   
 إن  ُتْمَناااااااااااااااُع ال َياااااااااااااااْوَم ُنَسااااااااااااااااء  ُتْماااااااااااااااَنَعْن

   
3َفَقاَل َأَحُدُهْم ،َلُهْم َبُنو ُمَساحجق  َوَقاَل غجل َمْة مجْن َبُني َجذجمَيَة ُيَقال 

 "من مشطور الرجز:"*

 َقااااْد َعلجَمااااْت َصااااف َراءَُ َبْيَضاااااءَُ ال ُإطجاااال  

  
4َيُحوُزَهااااااااااا ذ و َثل ااااااااااة   َوذ و ُإُباااااااااال 

 

   
 َلاااااااااأ غ ُنَيّن ال َياااااااااْوَم َماااااااااا َأغ َناااااااااى َرُجااااااااال    

   
 "من الرجز" *5:َوَقاَل ال  َخُر

 ل ُهاااااي ال ُعْرَسااااااَقاااااْد َعلجَماااااْت َصاااااف َراءَُ ُت

  
6َلااااااا َتْمَلااااااأ  ال َحْيااااااُزوَم مجْنَهااااااا َنْهَسااااااا

 

   
 لَيأَيْضاااااااُرَبنَّ ال َياااااااْوَم َضاااااااْربوا َوْعَساااااااا 

  
7َضااااااْرَب ال ُمحجّلاااااانَي َمخاضوااااااا ق ْعَسااااااا  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

*
 1/12 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  النيب سرية:ابن هشام -1

 .1/272الروض األنف : السهيلي -    
 أقمن بالربع:مجع مرط وهي أثواب من خز،وأربعن:املروط 2

-*
 13-1/12 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  النيب سرية:بن هشاما 3

 1/273الروض األنف : السهيلي -   

 114هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
 القطيع من اإلبل:اخلاصرة،والثلة هنا:اإلطل -4

*
 1/13 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد النيب سرية:ابن هشام  -5

 1/273الروض األنف :يليالسه -   

  114هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
 وسط الصدر،والنهس لغة يف النهش وهو األكل مبقدم األسنان:احليزوم -6
 .املمتنعة عن السري:اإلبل احلوامل،والقعس:اخلارجني من احلرم إىل احلل،واملخاض:السريع،واحمللني:الوعس -7
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1َوَقاَل ال  َخُر
 "من الرجز: "*

 َأق َساااااااْمُت َماااااااا إن  َخاااااااادجر  ذ و لجْباااااااَدْه

  
2َغاااااَداة  َباااااْرَدهْ َشاااااث ُن ال َبَناااااانج فجاااااي   

 

   
 َجْهاااااااااُم ال ُمَحيَّاااااااااا ذ و سجاااااااااَبال  َوْرَدهْ 

  
3ُيااااااااْرُزُم َبااااااااْيَن َأْيَكااااااااة  َوَجْحااااااااَدْه

 

   
 َضاااااااار  ُبَتأ َكااااااااُل الرَِّجااااااااُل َوْحاااااااَدهْ  

  
4ُبَأْصاااااااَدَق ال َغاااااااَداَة مجّناااااااي َنْجاااااااَدهْ  

 

   
 

                                                 

*
  1/13 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد   النيب سرية:ابن هشام  -1

 1/273الروض األنف :السهيلي -    

 114هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -    
أي :األصاابع،ويف غاداة باردة   :غليظ،والبناان :شعر فوق كتف األسد،وشثن:األسد املختبئ يف خدره،واللبدة:اخلادر -2

 باردة
: أي لاه أشابال،ويرزم  "ذو شابال "الشعر الذي حول فمه،ويروى شارب األسد أو:السبالوالوجه،:عابس،واحمليا:جهم -3

 .قليلة األغصان:الشجر الكثيف،واجلحدة:يصيح،واأليكة
 الشجاعة:األكل،والنجدة:مسعور،والتأكال:ضار -4
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:غزوة حنني يبني يد
1
 

وهي غززوة هزوا و وحزنني وا      وكانت يف العاشر من شوال للسنة الثامنة من اهلجرة بعد فتح مكة بأيام،

 ثقيز  أو سسزول اهلل   ظن  عماء هزوا و و ،وسببها أو اهلل ملا فتح مكة لرسوله.بينه وبني مكة ثالث ليال
       وا علزيهم مالزب بزن    ُرمَّأو يبزدوو  بالقتال،فزأ    سيتوجه إليهم بعد االنتهاء مزن أمزر مكزة، فعزمزوا علز

وهزو يومذزا ابزن ثالثزني سزنة،فأمرهم أو يسزوقوا معهزم إة املعركزة أمزواهلم ونسزاءهم وأبنزاءهم            ،عوف

املقاتلني منهم يف املعركة املرتقبة ما بزني   ُةدَّومواشيهم ليكوو ذلب أ ع  إة ثباهتم يف القتال،وقد بلغت ُع

عزمه عل  اخلروج لقتاله،فخرج كل من كزاو ككةأأحزبابه     فأعلن سسول اهلل ،عشرين أل  إة ثالثني

حز  إذا كزاو    وساس سسول اهلل ،الاين قدموا معه يف املعركة،ومن انضم إليهم بعد ذلب ممن أسلم حديثا

يف وا ي حززنني جرجززت علززيهم هززوا و وحلغاوهززا يف غززب  الهززبح،فبمل علززيهم املسززلموو فانكمشززوا       

أهزل مكزة    نشغل املسلموو جبمز  الغنزا م فاسزتقبلهم املشزركوو بالسزهام فزانغرم عقزدهم،وفرَّ       واهنزموا،فا

وكاو  ،2«أنا النيب ال كاب أنا ابن عبد املطلب»:ثابتا عل  بغلته يقول واملسلموو اجلد ،وبقي سسول اهلل 

نغرا من املهاجرين واألنهاس  نَِّكا،ول ،فألق  كثري منهم سالحه يا ًسل ِتقد ُق بني املسلمني أو النيب  يَ ِشقد ُأ

ا،فعزا   مزا  ال حيً   إو سسزول اهلل :ينزا ي يف املسزلمني   -وكاو جهوسي الهوت -وأجا العباس ثبتوا حوله

ا، وتكاثر املؤمنزوو حز  اسزتطاعوا أو ينتهزروا كزرة أجزره،وتبعهم املسزلموو يقتلزوو         إليه من كاو مدبًر

عل  املؤلغة قلوهبم من حديثي اإلسزالم،و    واًلأ النيب قفرَّوقد  ويأسروو،وبلغت غنا م العدو مبلغا كبريا،

 .يعط منها األنهاس شيذا اعتما ا عل  إمياهنم وحدق إسالمهم

                                                 
 :ينظر ها  الغزوة بتغهيل يف -1

 599-3/889املغا ي:الواقدي -  

 29-4/59حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  النيب سرية:ابن هشام -  

 919-4/909 الروض األن  يف تغسري السرية النبوية البن هشام:السهيلي -  

 948-9/949 عيوو األثر يف فنوو املغا ي والشما ل والسري:سابن سيد النا -  

 394-4/342 البداية والنهاية:ابن كثري -  

 185-3/125 تاسيخ الطربي:ابن جرير الطربي -  

 920-951 هتايب سرية ابن هشام:عبد السالم هاسوو -  

 192-145ص ،وسرايا  غزوات الرسول :ابن سعد -  

 105-108ص، وعرب س، سوالنبوية السرية:مهطغ  السباعي -  

 4682رقم عزن الزرباء بزن عزا ب ،بز      ،احلزرب  يف غري   ابة قا  من باب:اجلها  كتاب: هيف حبيب البخاسيأجرجه  - 2

  706-707ص

مزن حزدي  الزرباء بزن      658ص 6778حزدي  سقزم   ،حزنني   غزوة يف باب: كتاب اجلها  والسري ،ومسلم يف حبيبه - 

 .عا ب
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ہ  ہ    ہۀ  ہ  ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻچ  :وقد نزل من القرآو يف ها  املعركة

ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

 1 چەئ   ى  ائ  ائ  ىۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ 

يلبز  العزرب مزن بعزدها أو كسزروا       ،  وكانت ها  الغزوة آجر معركة ذات شأو بني اإلسالم واملشركني

 . األحنام و جلوا يف  ين اإلسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 95-99اآليتاو، سوسة التوبة -1
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 :ما قيل من شعر يف غزوة حنني

2بن الهمة 1ما قاله  سيد 
 "زمن جمزوء الرج:"*

 َيزززززززا ل يفَتَنزززززززي ِفيَهزززززززا َجزززززززا  ف 

  
3أ ُجززززززززززَب ِفيَهززززززززززا َوأ َ زززززززززز ف 

 

   
 أ ُقزززززززززوُ  َولزغ زززززززززاء  الزََّمززززززززز ف 

  
4ك أ نََّهززززززززززا َشززززززززززاة  َحززززززززززَد ف  

 

   
 " َيا ل يفَتَني ِفيَها َجا  ف":غ يفُر َواِحد  ِمنف أ هفَل الزِعلزَم َبالّشعفَر ق وفل ُه أ نفَشَدَني:ق ال  ابفُن ِهَشاٍم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 : سيد بن الهمة - 1

ويكز   .من جشم بن معاوية بن بكر بن هوا و بن منهوس بن عكرمة بن جهغة بن قزي  عزيالو  هو  سيد بن الهمة 

وأمزه ساانزة بنزت معزدي     .وكاو  سيد من فخا من جشم يقال هلزم بنزو غزيزة   .وهوا و أجو سليم بن منهوس.أبا قرة

وشزهد يزوم   .وهو أحد الشزجعاو املشزهوسين، وذوه الزرأي يف اجلاهليزة    .الهوعمرو ج.كرب، أجت عمرو بن معدي كرب

 .وقتل  سيد يومذا  فيمن قتل من املشركني. ُحَنني م  هوا و،وهو شيخ كبري

األعزالم  :، الزسكلزي 1/1222املوسزوعة  تراجم شعراء ،952-2/947الشعر والشعراء:ابن قتيبة:تنظر ترمجته يف

 41-11/3غايناأل:غرج األحغهاينال، أبو 2/337

-*
  4/52حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب :ابن هشام 2

 4/902الروض األن :السهيلي - 

 4/345البداية والنهاية :ابن كثري - 

 3/180تاسيخ الطربي:الطربي - 

  .543ابن هشام  سرية هتايب:عبد السالم هاسوو - 

 ها  املقطوعة غري واس ة يف الديواو -
 رباو مزن  :من الو  ،واخلبب والو  :من اخلبب،وأ  :واخلب الشاب الياف ،ويريد به هنا قوة الشباب،:اجلا  -3

 .السري
املتوسزط بزني العظزيم    :هنزا الوعل،وحزد   :الشعر الزاي فزوق سأس الدابة،والشزاة   :لويلة الشعر،والزم :الولغاء -4

 واحلقري



 ما قيل من شعر يف غزوة حنني

 

 999 

 :اله عباس بن مر اسما ق

 "من البسيط" *1:ق ال  َعّباُس بفُن ِمرفَ اٍس الّسل ِمّي

 أ َحززززاَبِت الزَعززززاَم َسعفًلززززا ُغززززوُل ق ززززوفِمَهُم

  
2َوسفزززط  الزُبُيزززوِت َول زززوفُو الزُغزززوَل أ لززززَواوُ   

 

   
 َيزززا ل هفزززَ  ُأما ِكل زززاٍب إذز ُتَبيازززُتُهمف  َجيفزززلُ   

  
3َسزززززاُوابفزززززَن َهزززززوفذ ة  ل زززززا ُتنفَهززززز  َوَإنف

 

   
 ل زززا َتلزِغُظوَهزززا َوُشزززَدوا َعقززززَد ِذّمزززِتُكمف    

  
4َإوَّ ابفزززززَن َعماُكزززززُم َسزززززعفد  َوُ هفَمزززززاوُ   

 

   
 ل زززززنف َترفَجُعوَهزززززا َوَإوز ك اَنزززززتف ُمَجلَّل زززززًة

  
5َمزززا َ اَم ِفزززي الزززنََّعَم الزَمزززأزُجوِذ أ لزَبزززاوُ   

 

   
 َشززززنفَعاءل ُجلمززززل  ِمززززنف َسززززوفآِتَها َحَضززززن  

  
6و َشزززززوفغ ٍر ِمنفَهزززززا َوسُ زززززلزَواُوَوَسزززززال  ُذ

 

   
 ل يفَسزززتف َبأ لزَيزززَب ِممَّزززا َيشفزززَتَوي َحزززا ف    

  
7إذز ق ززززال  ُكززززِل ِشززززَواء  الزَعيفززززَر َجوف ززززاُو

 

   
 َوِفززززي َهززززَواَ و  ق ززززوفم  غ يفززززَر أ  وَّ َبَهززززمف   

  
 َ اء  الزَيَمزززاَني ف زززََوز ل زززمف َيغفزززِدُسوا َجزززاُنوا  

   
َ  ل ززززوف َوف ززززوفا  أ وف َبززززرَّ َعهفززززُدُهُم ِفززززيَهمف أ 

  
8َول ززززوف َنَهكزَنززززاُهمف َبززززالطَّعفَن ق ززززدف ل ززززاُنوا

 

   
َز َهززززززَواَ و  أ عفل اَهززززززا َوأ سفززززززغ ل َها  أ بفِلزززززز

  
 ِمناززززي َسَسزززززال ة  ُنهفززززٍح ِفيزززززِه ِتبفَيزززززاوُ  

   
 أ  ناززززي أ ُظززززَن َسُسززززول  الل َّززززِه َحززززاَبَبُكمف 

  
9َجيفًشززا ل ززُه ِفززي ف َضززاء  الزززأ سفَض أ سفك ززاوُ     

 

   
 ِفزززيَهمف ُسزززل يفم  أ ُجزززوُكمف غ يفزززَر َتزززاَسِكُكمف    

  
 َوالزُمسفزززززِلُموو  ِعَبزززززاُ  اللَّزززززِه غ سَّزززززاوُ   

   
 

 

 

 

 

                                                 

*
 20-4/55ميدحتقيق حممد حميي الدين عبداحل سرية النيب :ابن هشام -1

 911-4/905الروض األن  :السهيلي -  

 :                 ، واجتاس منها سوه مخسة أبيات،من قوله4/390البداية والنهاية :ابن كثري - 

 أبلزززززززَ هزززززززوا و أعالهزززززززا وأسزززززززغلها

  

 مزززززل سسزززززالة نهزززززح فيزززززه تبيزززززاو   

   

 544ابن هشام  سرية هتايب:عبد السالم هاسوو - 

 199-194ص ،م 191551مؤسسة الرسالة،بريوت،م  اس،العباس بن مر  يواو:اىي اجلبوسي - 
 يف  عمهم ساحرة اجلن،وأسا  ههنا الداهية العظيمة:قبيلة من سليم،والغول:سعل -2
 قبيلة من قي ،مث من بل نهر،قاله الربقي وأبو ذس اخلشل:إنساو -3
 ابنا بهر بن معاوية بن بكر من هوا و:سعد وُ مهاو -4
 كما يف الديواو"لن ترجعوها"بدل" ال ترجعوها:"ملها سيف بعض ا 5
 .وا ياو:وسلواو -كما يف الديواو -"ذو شوعر"يف بعض املها س و" ذو شوغر"جبل بنجد،و:حضن -6
وهو ذكر محاس الوح ،و يريد أو كزل  :غرموله:واجلوفاو"العني"محاس الوح ،ويروه:هنا اسم سجل،والعري:حاف -7

 .لغرمول ال يستساغما يستوي من العري فهو كا
 أي أذللناهم وبالغنا يف  رهم:أهنكناهم -8
 ".إين إجال سسول اهلل حّببكم:" أي يغزوكم حباحا،ويف اللساو:حاحبكم -9
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 َوِفززززي ِعَضززززاَ ِتِه الزُيمفَنزززز  َبُنززززو أ َسززززد 

  
1َوالزأ  جفَرَبزززززاِو َبُنزززززو َعزززززبفٍ  َوُذبفَيزززززاُو

 

   
 َتك زززاُ  َترفُجزززُ  ِمنفزززُه الززززأ سفُض َسهفَبَتزززهُ   

  
2دَِّمزززززززِه أ وفس  َوُعثزَمزززززززاوُ  َوِفزززززززي ُمق  

 

   
َز َهَواَ و  أ عفل اَها َوأ سفغ ل َها:"ِمنف ق وفِلِه:ق ال  ابفُن ِهَشاٍم إل   آِجَرَها،ِفي َها ا الزَيوفَم َوَما ق بفل  ذ ِلزَب ِفزي غ يفزَر    " أ بفِل

 .َدًةَها ا الزَيوفَم َوُهَما َمغزُهول َتاِو َول ِكّن ابفَن إسفَباَق َجَعل ُهَما َواِح

4َيرفَتَجُز َبغ َرِسِه 3ق ال  َماِلُب بفُن َعوفف  يوم حنني  ل ّما انفَهَزَم الّناُس :ق ال  ابفُن إسفَباَق
من :"*

 "الرجز

 أ قزززززززِدمف ُمَبززززززاُج إنَّززززززُه َيززززززوفم  ُنُكززززززرف   

  
5ِمثزِلززززي َعل زززز  ِمثزِلززززَب َيبفِمززززي َوَيُكززززرف

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 تشبيها باألجرب الاي يغر منه الناس:مسامها باألجربني -1
 .قبيلتاو:أوس وعثماو -2
 :مالب بن عوف - 3

قال ابن .بن  مهاو بن نهر بن معاوية بن بكر بن هوا و أبو علي النضريبن سعد بن يربو  بن واثلة  مالب بن عوف

كزاو س زي  املشزركني يزوم ُحزنني مث أسزلم،وكاو مزن املؤلغزة         :إسباق بعد أو ذكر قهة مالب بن عزوف بوفزد حزنني   

وقززال ابززن إسززباق بعززد أو ذكززر قهززة مالززب بززن عززوف بوفززد  . وفززتح  مشززق ،قلوهبم،وحززبب مث شززهد القا سززية

لزو أتزاين مسزلما    ":ملا اهنزم املشركوو حلق مالب بن عوف بالطا   فقال سسول اهلل :ثل أبو وفرة قالُحنني،وحد

فبلغه ذلب فلبق به، وقد جرج من اجلعرانة فأسلم، فأعطا  أهله وماله وأعطا  ما زة مزن    ،"لر  ت عليه أهله وماله

 : من قهيدة فقال مالب بن عوف خيالب سسول اهلل .اإلبل كاملؤلغة

 مززززززا إو سأيززززززت وال مسعززززززت بواحززززززد

  

 يف النززززززاس كلززززززهم كمثززززززل حممززززززد   

   

 أوىف فززززززززأعط  للجزيززززززززل  تززززززززده 

  

 ومزززز  تشززززأ خيززززرب  عمززززا يف غززززد    

   

 12-1/11معجزم الشزعراء  :،املر بزاين  5/942اإلحزابة :،ابن حجزر 5/39أسد الغابة:ابن األثري:تنظر ترمجته يف

 222-221االستيعاب:،ابن عبد الرب5/224األعالم:الزسكلي

*
  22-4/25حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب :ابن هشام -4

 912-4/915الروض األن  :السهيلي -   

 ولعله تهبي .."أقدم ُمباج"بدل..."أقدم ُمجاج"، ويروه4/350البداية والنهاية :ابن كثري -   

 .542ابن هشام  سرية هتايب:عبد السالم هاسوو -   
 فر للجوالو مث عا  للقتال اأ إذيكر كرا:وكرَّ الغاسس ،اسم فرس مالب:حماج -5
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 رفإذ ا ُأِ زززززززيَ  الهَّزززززززَ  َيوفًمزززززززا والزززززززَدبُ  
  

1ُثزززززمَّ احفَزأ لَّزززززتف ُ َمزززززر  َبعفزززززَد ُ َمززززززرف    
 

   

 ك َتاِ زززززززززب  َيِكزززززززززِل ِفزززززززززيَهنَّ الزَبَهزززززززززرف

  
2ق ززززدف أ لزُعززززُن الطَّعفَنززززة  َتقزززززِاي َبالسَّززززُبرف 

 

   

 ِحزززززززنَي ُيزززززززا َم الزُمسفزززززززَتِكنُي الزُمنفَجِبزززززززرف 

  
3َوأ لزُعززززززُن النَّجفل ززززززاء  َتعفززززززَوي َوَتَهززززززرف  

 

   

 اش  ُمنفَهِمززززززرفل َهززززززا ِمززززززنف الزَجززززززوفِف َسَشزززززز 

  
4َتغزَهززززززُق َتززززززاَسات  َوِحيًنززززززا َتنفغ َجززززززرف   

 

   

 َوث عفل ززززززززُب الزَعاِمززززززززَل ِفيَهززززززززا ُمنفك س ززززززززرف  

  
5َيززززا َ يفززززُد َيززززا بفززززَن َهمفَهززززٍم أ يفززززَن َتِغززززرف

 

   

 ق ززززدف َنِغززززَد الضاززززرفُس َوق ززززدف ل ززززال  الزُعُمززززرف   

  
6ق ززززدف َعِلززززَم الزَبززززيُض الطََّويل ززززاُت الزُخُمززززرف

 

   

 أ مفث اِلَهزززززززا غ يفزززززززُر غ ِمزززززززرف  أ ّنزززززززي ِفزززززززي

  
7إذز ُتخفزززَرُج الزَباِحزززُن ِمزززنف َتبفزززِت الَسزززُترف   

 

   

 "من الرجز:"َوق ال  َماِلُب بفُن َعوفف  أ يفًضا

 أ قززززززززِدمف ُمَبزززززززاُج إنََّهزززززززا الزأ َسزززززززاَوَس ف

  
 َول زززززززا َتُغرَّنَّزززززززَب َسجفزززززززل  َنزززززززاِ َس ف   

   
 . يفَر َماِلِب بفَن َعوفف  ِفي غ يفَر َها ا الزَيوفَمَوَها اِو الزَبيفَتاِو ِلَغ:ق ال  ابفُن ِهَشاٍم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 وهي اجلماعة من الناس:مغر ها ُ مرة:فرَّت ،وُ َمر:استغ  واجتم ،ومهدس  احز الل،وأسا :احزألَّ -1
أعيا،يريد أهنا كزثرية العزد  فلزو نظزر إليهزا نزاظر ليتعزرف علز  عزد ها تعزب بهزر             :يكل كال و كالال:كل -2

وهو مزا يسزرب بزه اجلزرح لُيعزرف      :وهو الغتيل الاي يسرب به اجلرح:مج  سابر:ي،والسربتقاف وترم:،وتقاي

 الوجو  احلسنة:السربة:من معانيه كالب أغا ر هو أم ال،و
أي يسزم  خلزروج الزدم منزها أحزوات كزالعواء       :وهتزر  الطعنزة الواسزعة،وتعوي  :املتباعد،والنجالء:املنجبر -3

 واهلرير
الغهق اتسا  كل شزيء ينبز  منزه مزاء أو م،أي تنغزتح وتنغجزر بالزدم ،ولعنزة         من :وتغهق البالن،:اجلوف -4

 جوف املطعوو إةفاهقة تغهق بالدم،يريد أو لعنته تهل 
 أعل  الرمح:هنا هو عها الرمح الداجلة يف السناو ،والعامل:الثعلب - 5
 اءيعل هبا النس:الطويالت،واخُلُمر :والبيض هنا احلز الاي وسط السهم،:الضرس -6
 مج  ِستاس:املرأة اليت حتضن ولدها،والَسُتر:واحلا ن غري جمرب،:غري غمر -7
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 :ما قاله أبو جرول  هري بن حر  اجلشمي

ملا أسرنا  :يقول1ول  هري بن حر  اجلشم  رمسعت أبا ج:قال،ثنا أبو عمرو  يا  بن لاسقحد

اا  والشاء أتيته فأنشأت أقول هىبيوم حنني يوم هوا و وذهب يغرق الس  سسول اهلل

2الشعر
 "من البسيط:"*

 ُامفزززُننف َعل يفَنزززا َسُسزززول  اللَّزززِه ِفزززي ك زززَرمٍ     

  
3ف ََنَّزززززب الزَمزززززرفءل َنرفُجزززززوُ  َوَننفَتِظزززززرُ   

 

   
 ُامفزززُننف َعل ززز  َبيفَضزززة  ق زززدف َعاق َهزززا ق زززَدس     

  
 ُمَشززززززتَّت  َشززززززمفُلَها ِفززززززي َ هفَرَهززززززاِغَيُر

   
 أ بفق زززتف ل َنزززا الزززدَّهفَر َهتَّاًفزززا َعل ززز  َحزززَزو   

  
 َعل زززززز  ُقُلززززززوَبَهمف الَغَمززززززاءل والزَغَمززززززرُ 

   
 إوز ل زززززمف ُتزززززَداَسكزُهمف َنعفَمزززززاءل َتنفُشزززززُرَها 

  
 َيزززا أ سفَجزززَح النَّزززاَس ِحلزًمزززا ِحزززنَي ُيخفَتَبزززرُ 

   
 ُامفزززُننف َعل ززز  َنسفزززَوة  ق زززدف ُكنفزززت َترفَ زززُعَها 

  
 إذز ُفززززو  َتمفل ززززُأُ  ِمززززنف َمبفِضززززَها الززززَدَسسُ 

   
 ًلزززا َحزززِغرًيا ُكنفزززت َترفَ زززُعَها  إذز ُكنفزززت ِلغز

  
 َوَإذز ُيَزيانفزززززَب َمزززززا َتزززززأزِتي َوَمزززززا َتزززززا ُس

   
 ل ززززا َتجفَعل نَّزززززا ك َمززززنف َشزززززال تف َنَعاَمُتزززززهُ  

  
 َواسفزززززَتبفَق ِمنَّزززززا ِمنفزززززُه َمعفَشزززززر  ُ هفزززززرُ 

   
 إنَّززززززا ل َنشفززززززُكُر آل ززززززاء  َوَإوز ُكِغززززززَرتف   

  
 ُرَوِعنفززززَدَنا َبعفززززَد َهززززا ا الزَيززززوفَم ُمززززّدجَ   

   
 ف زززالزَبَ  الزَعغززززَو َمزززنف ق زززدف ُكنفزززَت َترفَ زززُعهُ 

  
 ِمززززززنف ُأمََّهاِتززززززَب َإوَّ الزَعغزززززززَو ُمشفززززززَتَهرُ 

   
 َيززا َجيفززَر َمززنف َمَرَجززتف ُكمفززُت الزَجَيززاِ  َبززهِ     

  
 ِعنفزززَد الزَهَيزززاَج إذ ا َمزززا ُاسفزززَتوفِقَد الشَّزززَرسُ    

   
 إنَّزززززا ُنَؤمازززززُل َعغززززززًوا ِمنفزززززب َتلزَبُسزززززهُ  

  
 ي الزَبَريَّزززززُة إذز َتعفُغزززززو َوَتنفَتِهزززززرُ َهزززززِا

   
 ف زززاعفُ  َعغ زززا اللَّزززُه َعمَّزززا أ نفزززَت َساِهُبزززهُ    

  
 َيززززوفَم الزِقَياَمززززِة إذز ُيهفززززَده ل ززززب الظَّغ ززززُر

   
 

 

 

                                                 
 : هري بن حر  - 1

سزكن الشزام،وقال بزن إسزباق يف     :قزال ابزن منزد    . أبو حر :السعدي اجلشمي أبو جرول،ويقال  هري بن حر 

يا سسزول اهلل  :لموا،قالواوقد أس حدثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد  أو وفد هوا و أتوا النيب :املغا ي

وكاو سجل من هزوا و  :إنا أهل وعشرية وقد أحابنا من البالء ما ال خيغ  عليب فامنن علينا من اهلل عليب، قال

إمنا يف احلظا ر عماتزب وجاالتزب وحوا زنب الزال  كزن يكغلنزب فزاكر        :يك  أبا حر ، فقال يا سسول اهلل

 .احلدي  والشعر بطوله 

 االستيعاب:،ابن عبد الرب2/593اإلحابة: ،ابن حجر325-2/324أسد الغابة:األثري ابن:تنظر ترمجته يف

251-257 

-*
 .994-9/993عيوو األثر يف فنوو املغا ي والشما ل والسري:ابن سيد الناس 2

 391-3/390املغا ي:الواقدي -   

 وسيأ  شرحها "ها  القهيدة مما قيل من شعر يف غزوة الطا   أيضا" 

 ".واكتغ  باكر البيتني األولني فقط "  3/188تاسيخ الطربي :الطربي -   
 ممزق بدل  مشّتًت :يف تاسيخ الطربي - 3
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 "حغواو بن أمية"شعر حّساو بن ثابت يف هجاء كلدة

1َوق ال  َحّساُو بفُن ث اَبت  َيهفُجو ك ل َدة :ق ال  ابفُن ِهَشاٍم
 "من الطويل:"*

 َسأ يفززززُت َسززززَواً ا ِمززززنف َبِعيززززد  ف َراَعَنززززي   

  
 أ ُبززززو َحنفَبززززٍل َينفززززُزو َعل زززز  ُأما َحنفَبززززلَ  

   
 ك زززأ وَّ الَّزززِاي َينفزززُزو َبزززِه ف زززوفَق َبطزَنَهزززا     

  
 ِذَساُ  ق ُلززززوٍص ِمززززنف َنَتززززاَج ابفززززَن ِعزفِهززززَل

   
ِمنفُهمف ق ال تف امفَرأ ة  ِمنف  َوأ مفك َن َسُسول ُه  ِكنَي ِمنف أ هفَل ُحَنيفٍن،َول ّما َهَزَم الّلُه الزُمشفَر:ق ال  ابفُن إسفَباَق

2الزُمسفِلِمنَي
 "من الرجز:"*

 ق زززدف غ ل َبزززتف َجيفزززُل اللَّزززِه َجيفزززل  اللَّزززاتف    

  
 َوا للَّزززززززززززُه أ َحزززززززززززَق َبالثَّبَ زززززززززززاتف

   
 :"َواَيِة ِللّشعفَرأ نفَشَدَني َبعفُض أ هفَل الزِعلزَم َبالّر:ق ال  ابفُن ِهَشاٍم

 اللَّزززززِه َجيفزززززل  اللَّزززززاِت َجيفزززززل  ِتغ ل بفززززز

  
 َوَجيفُلززززززززززُه أ َحززززززززززَق َبالثََّبززززززززززاتِ  

   
 :شعر عباس بن مر اس يف هجاء قاسب بن األسو  يوم حنني

َوذ ا الزِخَماَس َوَحبفَسُه ق وفَمُه  ف ق ال  َعّباُس بفُن ِمرفَ اٍس الّسل ِمّي َيازُكُر ق اَسَب بفَن الزأ سفَوِ  َوِفَراَسُ  ِمنف َبَني أ َبيِه

3ِللزَموفِت 
 "من الوافر:"*

َ  غ يفل زززززاو  َعنازززززي    أ ال   ِمزززززنف ُمَبِلززززز

  
4َوَسززززوفَف إَجززززاُل َيأزِتيززززِه الزَخززززَبريُ  

 

   
 َوُعزززززرفَوة  إنََّمزززززا ُأهفزززززِدي َجَواًبزززززا 

  
 َوق وفًلزززززا غ يفزززززَر ق وفِلُكَمزززززا َيس زززززريُ  

   
 ل َبزززززأ  وَّ ُمَبمَّززززززًدا َعبفززززززد  َسُسززززززو 

  
 ِلزززززَرب  ل زززززا َيِضزززززّل َول زززززا َيُجزززززوُس

   
 َوَجزززززدفَناُ  َنَبيثزززززا ِمثززززززل  ُموَسززززز   

  
 ف ُكزززززِل ف َتززززز  ُيَخزززززاَيُرُ  َمِخزززززريُ   

   
 

 

 

 

 

                                                 

-*
 4/23حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب:ابن هشام 1

 4/913الروض األن :السهيلي - 

-*
 4/25حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب:ابن هشام 2

 4/915الروض األن  :السهيلي - 

 351-4/350البداية والنهاية:ابن كثري - 

  548ابن هشام  سرية هتايب:عبد السالم هاسوو - 

*
 83-4/81حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب :ابن هشام -3

 999-4/990الروض األن  :السهيلي -  

 359-4/351البداية والنهاية :ابن كثري -  

 590-545ابن هشام سرية هتايب:اسووعبد السالم ه -  

 21-58ص، يواو العباس بن مر اس:بوسياىي اجل -  
 هو غيالو بن  سلمة الثقغي -4
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 َوَبززززذزَ  الزززززأ مفُر أ مفززززُر َبَنززززي ق س ززززي 

  
1َبزززززززَوج  إذز ُتُقسازززززززَمِت الززززززززُأُموسُ  

 

   
 أ َ زززززاُعوا أ مفزززززَرُهمف َوِلُكزززززلم ق زززززوفٍم

  
 لزززززدََّواِ ُر ق زززززدف َتزززززُدوسُ  أ ِمزززززري  َوا

   
 ف َجذزَنزززززا ُأسفزززززَد غ اَبزززززات  إل زززززيفَهمف  

  
2ُجُنزززززوُ  اللَّزززززِه َ زززززاِحَيًة َتس زززززرُي

 

   
 َنززززُؤَم الزَجمفززززَ  َجمفززززَ  َبَنززززي ق س ززززي 

  
 َعل زززز  َحَنززززٍق َنك ززززاُ  ل ززززُه َنِطززززريُ    

   
 َوُأقزس زززُم ل زززوف ُهُمزززو َمك ُثزززوا ل س زززرفَنا    

  
3َيُغززززوُسوا إل ززززيفَهمف َبززززالزُجُنوِ  َول ززززمف  

 

   
 ف ُكنَّززززا ُأسفززززَد ِلّيززززة  ث ززززمَّ َحتَّزززز     

  
4أ َببفَنززززززاَهمف َوُأسفززززززِلَمِت النَ ُهززززززوُس

 

   
 َوَيززززوفم  ك ززززاو  ق بفززززُل ل ززززَده ُحَنززززيفنٍ 

  
5ف زززززأ قزل َ  َوالزززززداَماءل َبزززززِه َتُمزززززوسُ  

 

   
 ِمززززَن الزأ يَّززززاَم ل ززززمف َتسفززززَم ف ك َيززززوفمٍ  

  
 َول ززززمف َيسفززززَم ف َبززززِه ق ززززوفم  ُذُكززززوسُ   

   
 ق َتلزَنزززا ِفزززي الزُغَبزززاَس َبَنزززي ُحط زززيفط    

  
6َعل زززززز  َساَياِتَهززززززا َوالزَخيفززززززُل ُ وسُ  

 

   
 َول زززمف َيزززُب ُذو الزِخَمزززاس  َسِ زززيَ  ق زززوفٍم

  
7ل ُهزززززمف َعقززززززل  ُيَعاِتزززززُب أ وف َنِكزززززريُ 

 

   
 أ ق ززززاَم َبَهززززمف َعل زززز  َسززززَنَن الزَمَناَيززززا

  
 َوق ززززدف َباَنززززتف ِلُمبفِهززززَرَها الزززززُأُموسُ   

   
 ف أ فزل زززَت َمزززنف َنَجزززا ِمزززنفُهمف َجَريًضزززا   

  
8َوُقتاززززززل  ِمززززززنفُهُم َبَشززززززر  ك ززززززِثرُي

 

   
 َول زززا ُيغفَنزززي الززززُأُموَس أ ُجزززو الزتَّزززَواَني   

  
9َول ززززا الزَغِلززززُق الَهززززَرياَرُة الزَبُهززززوُس

 

   
 أ َحززززززززاَنُهُم َوَحززززززززاو  َوَملَُّكززززززززوُ 

  
10ُأُمززززززوَسُهمف َوأ فزل َتززززززِت الَهززززززُقوسُ  

 

   
 

 

 

 

 

                                                 

-
 وا  بالطا  ،أو هو اسم مو   بعينه:اسم ثقي ،ووّج:قسي 1

-
 چککگگگگڳچ :ظزاهرة ال خيغز  مكاهنا،وأحزل معنزا  بزاس ة للشزم ،ويف الت يزل       : احية 2

 115سوسة له،اآلية
   ياهبوا:  يغوسوا -3
 سهط مالب بن عوف النهري من هوا و،:اسم مو   قريب من الطا  ،والنهوس: ِلَية -4
 تسيل:تر ،ومتوس:أقل  -5
 ما لة:قبيلة اجلشم بن قسي بن منبه بن بكر بن هوا و،و وس:بنو ُحط يط -6

-
 من املكر و اخلدا " مكري" ويروه"نكري:"يف الديواو 7
 .جرض:بريقه،واجلم من خيتنق :اجلريض -8
وهزو الزاي اليزأ   النسزاء، ويف     :مهزغر الهزروسة  :الكزثري احلزرج كأنزه تنغلزق عليزه األمزوس،و الَهزريارة       : الغلق -9

 ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ:الت يزززل

 35عمراو،اآلية سوسة آل چڃ ڃ

-
  أهلكهم ،يريد أنه عر هم للهال ،وهلب معهم:أحاهنم10
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 َبُنززززو َعززززوفف  َتِمززززيُح َبَهززززمف َجَيززززا   

  
1ُأِهززززنَي ل َهززززا الزغ َهززززاِفُ  َوالشَّززززِعرُي

 

   
 ف ل وفل ززززززا ق ززززززاَسب  َوَبُنززززززو أ َبيززززززهِ 

  
 ُتُقساززززززَمِت الزَمززززززَزاَسُ  َوالزُقُهززززززوسُ  

   
 َول ِكزززززززنَّ الراَياَسزززززززة  ُعماُموَهزززززززا 

  
 َعل زززز  ُيمفززززٍن أ َشززززاَس َبززززِه الزُمِشززززريُ  

   
 اَسًبزززززا َول ُهزززززمف ُجزززززُدو  أ ل زززززاُعوا ق 

  
 َوأ حفل ززززززام  إل زززززز  ِعززززززز  َتِهززززززريُ  

   
 ف زززََوز ُيهفزززَدوفا إل ززز  الزََسفزززل اَم ُيلزغ زززوفا   

  
2ُأُنزززوَف النَّزززاَس َمزززا َسزززَمَر السَّزززِمريُ  

 

   
 َوَإوز ل ززززززمف ُيسفززززززِلُموا ف ُهززززززُم أ ذ او   

  
 َبَبززززرفَب اللَّززززِه ل ززززيفَ  ل ُهززززمف َنِهززززرُي

   
 عفد  َوَحزززرفٍبك َمزززا َحكَّزززتف َبَنزززي َسززز   

  
3َبززززَرهفِط َبَنززززي غ َزيَّززززة  َعززززنفق ِغريُ   

 

   
 ك ززززأ وَّ َبَنززززي ُمَعاَوَيززززة  بفززززَن َبكزززززرٍ   

  
 إل ززززز  الزََسفزززززل اَم َ زززززاِ َنة  َتُخزززززوسُ 

   
 ف ُقلزَنزززززا أ سفزززززِلُموا إنَّزززززا أ ُجزززززوُكمف   

  
4َوق زززدف َبزززَرأ تف ِمزززَن الززززَََحَن الَهزززُدوسُ 

 

   
 ل يفَنزززززاك زززززأ وَّ الزق زززززوفَم إذز َجزززززاءلوا إ

  
5ِمزززنف الزَبغفَضزززاء  َبعفزززد السازززلزَم ُعزززوسُ  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

-
 النبات الاي تأكله املواشي سلبا مغر   فهغهة:ي مشيا مستويا،والغهاف متش:متيح 1

-
 مجاعة السماس الاين جيتمعوو للبدي  ليال: أشرافهم،والسمري:أنوف الناس 2

-
 تهيح:منقبضة،وختوس:الداهية،و  ا نة:،والعنقغري"وجرت كما حكت بل سعد:"و يف الديواو 3

-
كما سزلمت  :"مج  إحنة وهي العداوة،ويروه يف بعض النسخ:جلم ،واإلحنجيو  أو يكوو الواحد كع  ا: أجوكم 4

 .كع  العداوة:والتاَرة"من التارة الهدوس

-
 مج  أعوس،يريد أهنم ينظروو إليهم جبهة،وذلب نظر املتكرب:عوس5
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 :يف مقتل أبيها َعمفَرُة َبنفُت ُ َسيفد شعر 

 "من الوافر"*2:ِفي ق تفَل َسَبيَعة  ُ َسيفًدا  1 ق ال تف َعمفَرُة َبنفُت ُ َسيفد 

 ل َعمفزززُرَ  َمزززا َجِشزززيُت َعل ززز  ُ َسيفزززد    

  
3َجززززيفَ  الزَعَنززززاَقَبززززَبطزَن ُسززززَميفَرة   

 

   
 َجززززَزه َعنَّززززا الزََل ززززُه َبَنززززي ُسززززل يفمٍ 

  
 َوَعقَّزززززتفُهمف َبَمزززززا ف َعُلزززززوا َعق زززززاقَ  

   
 َوأ سفزززززززق اَنا إذ ا ُقزززززززدفَنا إل زززززززيفَهمف  

  
 ِ َمززززاء  ِجَيززززاَسِهمف ِعنفززززَد التَّ ل ززززاِقي   

   
 ف ززززُربَّ َعِظيَمززززة  َ اف عفززززَت َعززززنفُهمف   

  
 َراِقززززيَوق ززززدف َبل َغززززتف َنُغوُسززززُهُم التَّ 

   
 َوُسبَّ ك َرمَيززززززة  أ  عفَتقزززززززَت ِمززززززنفُهمف  

  
 َوُأجفزززَره ق زززدف ف ك كززززَت ِمزززَن الزَوث زززاقَ   

   
 َوُسبَّ ُمَنزززززوا   َبزززززَب ِمزززززنف ُسزززززل يفمٍ   

  
4أ َجبفزززَت َوق زززدف َ َعزززاَ  َبل زززا َسَمزززاقَ   

 

   
 ف ك زززززاو  َجَزاُوَنزززززا ِمزززززنفُهمف ُعُقوًقزززززا

  
5َوَهمثززززا َمززززاَ  ِمنفززززُه ُمززززَخ َسززززاِقي  

 

   
 َعغ ززززتف آث ززززاُس َجيفِلززززب َبعفززززَد أ يفززززنٍ  

  
6َبزززِاي َبق زززٍر إل زززز  ِفيزززِ  الَنَهززززاقَ   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 :عمرة بنت  سيد - 1

شزاعرة  ،قتلهقزد  لدغنزة  بن الهمة،قالت ترثزي أباها،وكزاو سبيعزة بزن سفيز  املعزروف بزابن ا        عمرة بنت  سيد

هلا شعر يف سثاء والدها  سيد بزن الهزمة، ُقتزل أبوهزا يف غززوة ُحزنني وهزو علز  الكغزر يف السزنة           . خمضرمة

 .الثامنة للهجرة

 1/1919املوسوعةتراجم شعراء  ،1/43اإلحابة:ابن حجر:تنظر ترمجتها يف

*
 85-4/89حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب:ابن هشام -2

 994-4/993الروض األن  :السهيلي -  

 991- 990ابن هشام هتايب سرية:عبد السالم هاسوو -  
قتل فيه ُ سيد بن الهمة الشاعر املعروف،قتله سبيعة بزن سفيز  بزن أهباو،فقالزت     " حنني"وا  قرب :السمرية -3

 الشديد األمر:ُعمرية بنت  سيد ترثيه وتنعي إة بل سليم إحساو  سيد إليهم ،والَعناق
 بقية احلياة:سماق -4

-
 إذا ذاب :إذا جره عل  وجه األسض جريا منبسطا يف هينة،و معا موعا:ميي  ميعا:ما  املاء والدم 5
 اسم مو  :القغر،والنهاق:والغي   الت واّمبت،:عغت -6
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 "من البسيط" *1:َوق ال تف َعمفَرُة َبنفُت ُ َسيفد  أ يفًضا

 ق زززاُلوا ق َتلزَنزززا ُ َسيفزززًدا ُقلززززُت ق زززدف َحزززَدُقوا 

  
2ف ظ ززززلَّ َ مفِعززززي َعل زززز  الساززززرفَباَل َينفَبززززِدسُ  

 

   

 ا الَّزززززِاي ق َهزززززَر الززززززأ قزَواَم ُكلَُّهزززززمُ  ل وفل ززززز

  
 َسأ تف ُسززززززل يفم  َوك عفززززززب  ك يفززززززَ  َتززززززأزَتِمرُ   

   

 إذ وز ل َهزززززززززبََّبُهمف غِ بثزززززززززا َوظ زززززززززاِهَرًة

  
3َحيفززززُ  اسفززززَتق رَّتف َنززززَواُهمف َجبفغ ززززل  ذ فِ ززززرُ 

 

   

5حني لقي أبا عامر األشعري فقتله 4ما قاله سلمة بن  سيد
 "من مشطوس الرجز:"*

 وز َتسفززززززأ ُلوا َعناززززززي ف ززززززََناي َسززززززل َمهف إ

  
6ابفززززززُن َسززززززَماِ يَر ِلَمززززززنف َتَوسَّززززززَمهف  

 

   
 أ فززززززززززززززَرُب َبالسَّززززززززززززززيفِ  ُسءلوَس الزُمسفززززززززززززززلِ َمهف  

   
 :شعر ملالب بن عوف يوم حنني

 "من الوافر" *8:بعد اهلزمية يوم حنني 7و قال مالب بن عوف

 ك رََّتزززززززاِو َعل ززززززز  ُمَبزززززززاجٍ  َول زززززززوفال 

  
9َعل زززز  الزَعَضززززاَسيِط الطََّريززززقُ  ل َضززززاَق 

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 

*
 4/85حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد  سرية النيب:ابن هشام -1

 4/994الروض األن  :السهيلي -  

 4/354البداية والنهاية :ابن كثري -  

 591ابن هشام سرية هتايب:عبد السالم هاسوو -  
 ما يلب  من قمي  أو  س  واجلم  سرابيل:الساربال- 2
 .سا بة كريهة ذو:وِذفر اجلي  الكثري،:يف األحل أو تر  اإلبل املاء يوما بعد يوم،واجلبغل:الِغب- 3
 تب السري والتراجم والطبقات  تر  ترمجته يف معظم ك - 4

-*
 4/82حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب:ابن هشام 5

 4/354البداية والنهاية :ابن كثري - 

 4/994الروض األن  :السهيلي - 

 591ابن هشام سرية هتايب:عبد السالم هاسوو - 
 .هي أمه:مسا ير -6
 993،صسبقت ترمجته - 7
 88-4/82حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب:ابن هشام -8
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 َول وفل زززززا ك زززززَر ُ هفَمزززززاو  بفزززززَن َنهفزززززرٍ   

  
1ل زززززَده النَّخفل زززززاِت ُمنفزززززَدف َ  الشَّزززززِديقَ 

 

   
 ل آَبزززززززتف َجعفغ زززززززر  َوَبُنزززززززو ِهل زززززززالٍ  

  
2َجَزاَيززززززا ُمبفقِ ززززززَبنَي َعل زززززز  ُشززززززُقوَق

 

   
 :شعر سلمة بن  سيد يف فراس  يوم حنني

3َوق ال  َسل َمُة بفُن ُ َسيفد  َوُهَو َيُسوُق َبامفَرأ ِتِه َحّت  أ عفَجَزُهمف:َباَقق ال  ابفُن إسف
 "من الكامل:"*

 َنسَّززززيفِتَني َمززززا ُكنفززززِت غ يفززززَر ُمَهززززاَبة     

  
4َول ق زززدف َعَرفززززِت غ زززَداة  َنعفزززِ  الززززأ ظزُربَ   

 

   
 أ ناززززززي َمَنعفُتززززززِب َوالَرُكززززززوُب ُمَببَّززززززب 

  
5ثززززل  َمشفزززَي الزأ نفك زززبَ  َوَمَشزززيفُت َجلزغ زززِب مِ 

 

   
 إذز ف زززززززرَّ ُكزززززززِل ُمَهزززززززاٍَّب ِذي ِلمَّزززززززة 

  
6َعزززززنف ُأمازززززِه َوَجِليِلزززززِه ل زززززمف ُيعفِقزززززبَ  

 

   
 

ما قاله سجل من بل جشيم يرثي العالء وأوىف ولد احلاسث من بل جشيم بن معاوية وقد 

 "سبمن املتقا"*7:قتلهما أبو موس  األشعري بعد أو قتال عامرا األشعري

 إوَّ الرََّ يَّززززززززززة  ق تفززززززززززُل الزَعل ززززززززززاء 

  
8َوأ  وفف زززززز  َجِميًعززززززا َول ززززززمف ُيسفززززززَنَدا  

 

   
 ُهَمزززززززا الزق اِتل زززززززاِو أ َبزززززززا َعزززززززاِمرٍ   

  
9َوق زززززززدف ك زززززززاو  ذ ا َهبَّزززززززة  أ سفَبزززززززَدا 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 وا  من أو ية الطا  :الشديق -1
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 أسغل اجلبل،و األظرب هو اجلبل الهغري:النع  -4
 املا ل إة جهة:األنكب -5
 ج   ير:اللمة هي شعر الرأس،و  يعقب:اخلال  من العيوب،أو هو املسر  يف السري،وذو ملة:املهاب -6

*
 4/50دحتقيق حممد حميي الدين عبد احلمي سرية النيب :ابن هشام - 7

 4/995الروض األن  :السهيلي -   

 4/359البداية والنهاية:ابن كثري -   

 593ابن هشام سرية هتايب:عبد السالم هاسوو -   
 سمق   يبق فيهما:  ُيسفندا -8
 الاي امر وجهه من الغضب:و األسبد"  اهيةوكاو "وق  يف بعض النسخ اهتزا  السي ،و:اهلبة -9
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 ُهَمزززززززا َتَرك زززززززاُ  ل زززززززَده َمعفزززززززَر    

  
1ك ززززززأ وَّ َعل زززززز  ِعطزِغززززززِه ُمجفَسززززززَدا   

 

   
 النَّزززززاَس ِمثزل يفَهَمزززززا ف ل زززززمف َتزززززَر ِفزززززي  

  
2أ ق زززززززلَّ عِ ث زززززززاًسا َوأ سفَمززززززز  َيزززززززَدا   

 

   
  :ِشعفُر ُبَجيفٍر َيوفَم ُحَنيفٍن

 "من املتقاسب"* 4:ِفي َيوفَم ُحَنيفٍن 3َوق اُل ُبَجيفُر بفُن ُ َهيفَر بفَن أ َبي ُسلزَم 

 الزََل زززززززُه َوَعبفزززززززُدُ  َولَّيفزززززززُتُم ل زززززززوفال 

  
 ُكززززلَّ َجَبززززاِوِحززززنَي اسفززززَتَخ َّ الَرعفززززُب 

   
 َبززززالزَجزفَ  َيززززوفَم َحَبززززا ل َنززززا أ قزَراُنَنززززا    

  
5َوَسزززززززززَواَبح  َيكزُبزززززززززوو  ِللزأ ذزق زززززززززاِو

 

   
 ِمززززنف َبززززيفَن َسززززاٍ  ث وفُبززززُه ِفززززي ك غمززززهِ   

  
6َوُمق طَّزززززززززٍر َبَسزززززززززَناَبِب َول َبزززززززززاوِ 

 

   
 ف اللَّززززززُه أ كزَرَمَنززززززا َوأ ظزَهززززززَر ِ يَنَنززززززا  

  
 لزززززززززرَّحفَمَنَوأ َعزَّنَ زززززززززا َبِعَبزززززززززاَ ِة ا 

   
 َوا للَّززززززُه أ هفل ك ُهززززززمف َوف ززززززرََّق َجمفَعُهززززززمف 

  
 َوأ ذ لَُّهزززززززززمف َبِعَبزززززززززاَ ِة الشَّزززززززززيفط اِو

   
 :َوَيرفَوي ِفيَها َبعفُض الّرَواِة:ق ال  ابفُن ِهَشاٍم 

 إذز ق زززززززاَم َعزززززززَم َنَبزززززززياُكمف َوَوِلَيزززززززهُ 

  
 َيززززززدفُعوو  َيززززززا ل ك ِتيَبززززززِة الزََمَيززززززاوِ   

   
 ِايَن ُهزززززُم أ َجزززززاُبوا َسبَُّهزززززمفأ يفزززززَن الَّززززز

  
 َيزززززوفَم الزُعزززززَريفَض َوَبيفَعزززززِة الرا فزززززَواوِ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 الثوب املهبوغ بالزعغراو،يريد أو  مه سال ح  حبَ ثوبه:مو   العرا  وهو احلرب،وا سَّد:املعر  -1

-
 . لل:عثاس 2
 908،صسبقت ترمجته - 3

*
 53-4/59حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد سرية النيب :ابن هشام -4

 4/995 الروض األن:السهيلي - 

 352-4/355البداية والنهاية :ابن كثري - 

 594ابن هشام سرية هتايب:عبد السالم هاسوو -  

-
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-
 حدس  :ملق  عل  قطر  أي جنبه ،ولباو الغرس:ُمقطَّر 6
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  :ِشعفر  ِلَعّباَس بفَن ِمرفَ اٍس ِفي َيوفَم ُحَنيفٍن

 "من الوافر" *1:َوق ال  َعّباُس بفُن ِمرفَ اٍس ِفي َيوفَم ُحَنيفٍن:ق ال  ابفُن إسفَباَق

 َم َجمفزززززززٍ َإنازززززززي َوالّسزززززززَواَبَح َيزززززززوف 

  
2َوَمززززا َيتفُلززززو الرَُّسززززوُل ِمززززَن الزِكَتززززابَ   

 

   
 ل ق زززززدف أ حفَببفزززززُت َمزززززا ل ِقَيزززززتف ث ِقيززززز  

  
3َبَجنفززززَب الشاززززعفَب أ مفززززَ  ِمززززَن الزَعززززا اَب

 

   
 ُهززززُم َسأزُس الزَعززززُدوا ِمززززنف أ هفززززَل َنجفززززد     

  
 ف ق زززززززتفُلُهمف أ ل زززززززِا ِمزززززززَن الشَّزززززززَرابَ  

   
 َ  َبَنززززي ق س ززززي  َهَزمفَنززززا الزَجمفززززَ  َجمفزززز  

  
4َوَحكَّززززززتف َبرفك َهززززززا َبَبَنززززززي َس  ززززززابَ  

 

   
 َوِحززززززرفًما ِمززززززنف ِهل ززززززاٍل غ ززززززاَ َستفُهمف  

  
5َبأ وفل زززززززززاٍس ُتَعغَّزززززززززُر َبزززززززززالَتَراَب

 

   
 َول زززززوف ل زززززاق يفَن َجمفزززززَ  َبَنزززززي ِكل زززززابٍ  

  
6ل ق ززززززاَم َنَسززززززاُوُهمف َوالنَّقزززززززُ  ك ززززززاَبي 

 

   
 ُبزززز   َسك ضفززززَنا الزَخيفززززل  ِفززززيَهمف َبززززيفنَ   

  
7َإل ززززز  الززززززأ وفَساَل َتزززززنفِبُط َبالناَهزززززابَ   

 

   
 َبزززززِاي ل َجزززززٍب َسُسزززززوُل اللَّزززززِه ِفزززززيَهمف 

  
8ك ِتيَبُتززززززززُه َتَعززززززززرَُّض ِللضاززززززززَرابَ  

 

   
  .َعنف غ يفَر ابفَن إسفَباَق"ُتَعّغُر َبالّتَراَب " :ق وفُلُه:ق ال  ابفُن ِهَشاٍم

 

 

 

 

                                                 

*
  54-4/53حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد سرية لنيب :ابن هشام -1

 930-4/995الروض األن  :السهيلي -   

 352/ 4البداية والنهاية :ابن كثري -   

  594هتايب السرية:عبد السالم هاسوو -   

 48-42ص ، يواو العباس بن مر اس:بوسياىي اجل -  

 :ومطل  القهيدة   

 إذا فززززززززرس العززززززززوا    خيززززززززا   

  

 هززززززري و اقتززززززرابمهززززززومي غززززززري ن

   

 
  هي املز لغة،وهي املشعر احلرام:مج -2
 .ِشعاب:واجلم  الطريق يف الوا ي أو اجلبل،:الشاعب -3
 هم ثقي :شدة ولأ ة احلرب،وبنو ق سي":حكَّت بركها" الهدس،ويريد بز:الرب  -4

-
كناية عن وقوعهم :بالتراب اسم مو  ،وتعغر:وأولاس اجلماعة من الناس أو البيوت املنقطعة عن الناس،:الهارم5

 حرع  عل   األسض

-
 املرتغ  الضخم:قد يكوو كع  الغباس وقد يكوو كع  كل ما تر  يف املاء ح  انتق ،والكايب:النَّق  6
نتهب يوم احلرب ُيما :خترج نغسها عاليا،والناهاب: مكاناو أو جبالو،وتنبّط":وأوسا :"يف بعض النسخ:بّ  و أوسال -7

 غنمو ُي
  حوته:اجلي  كثري العد ،واللجب:باي جلب -8
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2ِفيَما َحّدث َنا ابفُن ِهَشاٍم،ف ق ال  1ّيضَرلنف أ َجاَبُه َعِطّيُة بفُن ُعغ ّي   ا
 "من الوافر:"*

 أ ف ززززززاِجَرة  َسف اَعززززززُة ِفززززززي ُحَنززززززيفنٍ   

  
3َوَعبَّزززززاُس بفزززززُن َساِ زززززَعِة اللمَجزززززابَ   

 

   
 ف ََنَّززززززَب َوالزغ َخززززززاَس ك ززززززا اِت مِ ززززززرفم  

  
4ِلَربَِّتَهززززززا َوَترفُفززززززُل ِفززززززي الزَََهززززززابَ  

 

   
 :رفَ اٍسِشعفر  آَجُر ِلَعّباَس بفَن ِم

 "من الكامل" *5:َعّباُس بفُن ِمرفَ اٍس أ يفًضا َوق ال :ق ال  ابفُن إسفَباَق

 َيزززززا َجزززززاِتَم النُ َبزززززآء  إنَّزززززَب ُمرفَسزززززل  

  
 َبززززالزَبقا ُكززززِل ُهززززَده السَّززززَبيَل ُهززززَداك ا 

   
 إوَّ الزََل ززززززَه َبَنزززززز  َعل يفززززززب َمَببََّززززززةً  

  
6ِفززززززي َجلزِقززززززِه َوُمَبمَّززززززًدا َسززززززمَّاك ا  

 

   
 

 

 

 

                                                 
 :عطية بن عا ب - 1

وسوه حديثزه احلسزن بزن سزغياو يف     .لزه حزببة  :بن عغي  بالتهغري بهري،قال ابن مزاكوال عطية بن عا ب  

ال أعزرف لزه   :وكاا وق  عند حممد بزن عزوف وقزال   .مسند  فوق  عند  عطية بن عغي  وكأنه نسب إة جد 

كزاو جاهليزا وأنشزد لزه شزعرا يف مقتزل       :وذكر  املر باين يف الشعراء فقال .حببة له:وقال أبو  سعة. حببة

أجرجه عطيزة مزن   .وله ذكر يف حدي  لعا شة:سوه عن عا شة،قلت:وقال أبو عمر .حهن بن حايغة بن بدس 

لريق إبراهيم بن سعد عن أيب األسو  عن عبد اهلل بن أيب قي  عن عطية عن عزا ب أسسزله إة أم املزؤمنني    

عطيزة بزن عزا ب بزن عغيز       .عطيزة بزن احلزاسث   :وسوا  من لريق أجره فقال. عا شة فقالت   ياكر حديثا

 .له حببة:قالوا. النضري

بضم العني وفتح الغاءأ قالزه أبزو نهزر،    :ُعغي .ال أعرفه بغري ذلب،وقد سوي عن عا شة:أجرجه أبو عمر قال

 له حببة، سكن الشام: وقال

 514 االسزتيعاب :ابن عبزد الزرب   ،4/511اإلحابة:ابن حجر ،44-4/43أسد الغابة :ابن األثري:تنظر ترمجته يف

 "شديد ماكوس باجتهاس"

-*
  4/54عبداحلميد حتقيق حممد حميي الدين سرية النيب :ابن هشام 2

 4/930الروض األن : السهيلي -  

 599ابن هشام سرية هتايب:عبد السالم هاسوو -  
 .الع :اللجاب -3
 .اجللد:واإلهاب جتر ذيلها متبخترة،:من حوف أو جز تلبسه املرأة،وترفلكساء :مرم -4

-*
  55-4/59الدين عبداحلميد حتقيق حممد حميي سرية النيب :ابن هشام 5

 939-4/931الروض األن :السهيلي    -

 358-4/352البداية والنهاية :ابن كثري -   

  595ابن هشام سرية هتايب:عبد السالم هاسوو -   

 199-191ص، يواو العباس بن مر اس:بوسياىي اجل -   
 حمامد األجالق،وما حتبه القلوب من الشيم،فتكاملت له احملبة من اخلالق" حممد:"من معاين التسمية -6

 و املخلوق 
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 ُثزززززمَّ الَّزززززِايَن َوف زززززوفا َبَماَعاَهزززززدفَتُهمف   

  
1ُجنفزززززد  َبَعثززززززَت َعل زززززيفَهمف الضَّزززززبَّاك ا   

 

   
 َسُجًلززززززا َبززززززِه ذ َسُب الساززززززل اَح ك أ نَّززززززهُ  

  
2ل مَّزززززززا َتك نَّغ زززززززُه الزَعزززززززُدَو َيَراك زززززززا

 

   
 َيغفَشزززز  ذ َوي النََّسززززَب الزق َريززززَب َوَإنََّمززززا  

  
3مَّ َسَ ززززاك اَيبفِغززززي َسَ ززززا الززززرَّحفَمَن ُثزززز

 

   
 ُأنفَبيزززززَب أ نازززززي ق زززززدف َسأ يفزززززُت َمك زززززرَّ ُ   

  
َُ الزََشفززززَراك ا    4َتبفززززَت الزَعَجاَجززززِة َيززززدفَم

 

   
 ل ززززززوفًسا ُيَعززززززاَنُق َبالزَيززززززَديفَن َوَتززززززاَسةً 

  
5َيغززززززَري الزَجَمزززززاَجَم َحزززززاَسًما َبتَّاك زززززا 

 

   
 َيغفَشززز  َبزززِه َهزززاَم الزُكَمزززاِة َول زززوف َتزززَره     

  
6ي َعاَينفززززُت ك ززززاو  ِشززززغ اك ا ِمنفززززُه الَّززززاِ 

 

   
 َوَبُنززززززو ُسززززززل يفٍم ُمعفنَ ُقززززززوو  أ َماَمززززززهُ   

  
7َ ززززرفًبا َول عفًنززززا ِفززززي الزَعززززُدوا  ِ َساًكززززا  

 

   
 َيمفُشززززززوو  َتبفززززززَت ِلَواِ ززززززِه َوك ززززززأ نَُّهمف 

  
8ُأسفزززززُد الزَعزززززَريَن أ َس فو  ث زززززمَّ ِعَراك زززززا  

 

   
 َمززززا َيرفَتُجززززوو  ِمززززنف الزق َريززززَب ق َراَبززززةً 

  
9إلَّززززززا ِلط اَعززززززِة َسباَهززززززمف َوَهَواك ززززززا    

 

   
 َهززززِاي َمَشززززاِهُدَنا الَِّتززززي ك اَنززززتف ل َنززززا   

  
 َمعفُروف ززززززززززًة َوَوِليَ َنززززززززززا َموفل اك ززززززززززا
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 "من الكامل" *1:َعّباُس بفُن ِمرفَ اٍس أ يفًضا َوق ال 

 إمَّزززززا َتزززززَريف َيزززززا ُأمَّ ف زززززرفَوة  َجيفل َنزززززا  

  
2ق زززززززاُ  وُظلَّزززززززُ ِمنفَهزززززززا ُمَعطَّل زززززززة  ُت

 

   
 أ وفَهززززز  ُمق اَسَعزززززُة الزأ َعزززززاِ ي َ مََّهزززززا   

  
3ِفيَهزززززا َنَواِفزززززُا ِمزززززنف َجزززززَراٍح تنفَبزززززُ 

 

   
 ف ل ززززززُربَّ ق اِ ل ززززززة  ك غ اَهززززززا َوقزُعَنززززززا   

  
4أ  فَم الزُبزززززُروَب ف س زززززرفُبَها ل زززززا ُيغززززززَز ُ 

 

   
 ل زززا َوفززززَد ك الزَوفززززِد الززززُأل   َعق زززُدوا ل َنزززا    

  
5بفززززَل ُمَبمَّززززد  ل ززززا ُيقزط زززز ُ   َسززززَبًبا َبَب

 

   
 َوفززززززد  أ ُبزززززو ق ط زززززٍن ُحَزاَبزززززُة ِمزززززنفُهُم

  
6َو أ ُبزززززو الزُغُيزززززوِث َوَواِسززززز   َوالزِمقزَنززززز ُ 

 

   
 َوالزق اِ ززززُد الزِما  ززززِة الَّتِ ززززي َوفَّزززز  َبَهززززا   

  
7ِتسفزززززَ  الزِمزززززِذنَي ف زززززَتمَّ أ لزززززز   أ قززززززَرُ 

 

   
 َجَمَعززززتف َبُنوَعزززززوفف  َوسهفززززُط ُمَخاِشزززززنٍ  

  
8ِسززززتثا َوأ جفل ززززَب ِمززززنف ُجغ ززززاف  أ سفَبزززز ُ    

 

   
 ف ُهَنزززززاَ  إذز ُنِهزززززَر النََّبزززززَي َبأ لزِغَنزززززا    

  
9َعق زززززَد النََّبزززززَي ل َنزززززا ِلزززززَواء  َيلزَمززززز ُ  

 

   
 ُفزفَنززززززززا َبَراَيِتززززززززِه َوأ وفَسث  َعقزززززززززُد ُ  

  
 َمجفززززَد الزَبَيززززاِة وُسززززؤفَ ً ا ل ززززا ُينفززززَز ُ   

   
 ي  َجَناُحززززُهَوغ ززززَداة  َنبفززززُن َمززززَ  النََّبزززز  

  
10َبَبط ززززززاَح َمكَّززززززة  َوالزق َنززززززا َيَتَهزززززززَّ ُ 
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 ك اَنززززززتف إَجاَبُتَنززززززا ِلززززززَداِعي َسّبنَ ززززززا  

  
1َبززززززالزَبقا ِمنَّززززززا َحاِسززززززر  َوُمق نَّزززززز ُ   

 

   
 ِفززززي ُكززززلم َسززززاَبَغة  َتَخيَّززززَر َسززززرفَ َها    

  
ََ الزَبِديزززززززَد َوُتبَّززززززز ُ   2َ اُوُ  إذز َنَسززززززز

 

   
 َريف ُحَنززززيفٍن َموفِكززززب  َول َنززززا َعل زززز  َبذززززز  

  
َ  الناغ ززززاَق َوَهضفززززَبة  َمززززا ُتقزل زززز ُ    3َ َمزززز

 

   
 ُنِهززززَر النََّبززززَي َبَنززززا َوُكنَّززززا  َمعفَشززززًرا     

  
4ِفزززززي ُكزززززلم َناِ َبزززززة  َنُضزززززَر َوَننفغ ززززز ُ  

 

   
 ُذ فَنززززززا غ َداَتِذززززززا  َهززززززَواَ و  َبالزق َنززززززا 

  
 َوالزَخيفزززززُل َيغفُمُرَهزززززا َعَجزززززاج  َيسفزززززط  ُ  

   
 اَف َحزززززدَُّهُم النََّبزززززَي َوأ سفزززززَنُدواإذز َجززززز

  
5َجمفًعزززا َتك زززاُ  الشَّزززمفُ  ِمنفزززُه َتخفَشززز ُ    

 

   
 ُيززززدفَع  َبُنززززو ُجَشززززٍم َوُتززززدفَع  َوسفززززط ُه

  
6أ فزَنززززززاءل َنهفززززززٍر َوالزأ ِسززززززنَُّة ُشززززززرَّ ُ  

 

   
 َحتَّززززز  إذ ا ق زززززال  الرَُّسزززززوُل ُمَبمَّزززززد    

  
7ُعواأ َبَنززززي ُسززززل يفٍم ق ززززدف َوف يفززززُتمف ف ززززاسفف   

 

   
 ُسحفَنززززا َول وفل ززززا َنبفززززُن أ جفَبززززَ  َبأزَسززززُهمف 

  
8َبزززززالزُمؤفِمَننَي َوأ حفزززززَرُ وا مزززززا  َجمَُّعزززززوا

 

   
 "من الطويل"  *9:َعّباُس بفُن ِمرفَ اٍس أ يفًضا ِفي َيوفَم ُحَنيفٍن َوق ال 

 َعغ زززززا ِمجفزززززَدل  ِمزززززنف أ هفِلزززززِه ف ُمَتزززززاِلُ 

  
10لزَمَهزززاَنُ ف َمطزل ززز  أ َسيزززب  ق زززدف َجل زززا ف ا  
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 ِ َيزززاس  ل َنزززا َيزززا ُجمفزززُل إذز ُجزززِل َعيفِشزززَنا    

  
1َسِجزززَي َوَحززززرفُف الزززدَّاَس ِللزَبززززيا َجززززاِم ُ  

 

   
 ُحَبياَبززززة  أ لزززززَوتف َبَهززززا ُغرفَبززززُة النَّززززَوه   

  
2ِلَبزززيفٍن ف َهزززلز َمزززاٍض ِمزززَن الزَعزززيفَ  َساَجززز ُ 

 

   
 ُلوَمززززة ف ززززََوز َتبفَتِغززززي الزُكغَّززززاَس غ يفززززَر مَ  

  
 ف زززززززََناي َوَ يزززززززر  ِللنََّبزززززززيا َوَتزززززززاَب ُ  

   
 َ َعاَنززززا إل ززززيفَهمف َجيفززززُر َوفزززززد  َعِلمفززززُتُهمف  

  
3ُجَزمَيزززززُة َوالزَمزززززرَّاُس ِمزززززنفُهمف َوَواِسززززز ُ  

 

   
 ف َجذزَنززززا َبززززأ لزِ  ِمززززنف ُسززززل يفٍم َعل ززززيفَهمُ    

  
ََ َ اُوَ  َساِ زززز ُ     ل ُبززززوس  ل ُهززززمف ِمززززنف َنسفزززز

   
 الزأ جفَشزززززززززَبيفَن َوَإنََّمزززززززززاُنَباَيُعزززززززززُه َب

  
4َيززززَد اللَّززززِه َبززززيفَن الزأ جفَشززززَبيفَن ُنَبززززاَي ُ  

 

   
 ف ُجسفززززَنا َمززززَ  الزَمهفززززِديا َمكَّززززة  َعنفززززَوةً  

  
5َبأ سفزززززَياِفَنا َوالنَّقززززززُ  ك زززززاٍب َوَسزززززاِل ُ 

 

   
 َعال  َنيَّزززززًة َوالزَخيفزززززُل َيغفَشززززز  ُمُتوَنَهزززززا  

  
6َنززززاِقُ َحِمززززيم  َوآو  ِمززززنف َ َم الزَجززززوفِف   

 

   
 َوَيززززوفَم ُحَنززززيفٍن ِحززززنَي َسززززاَستف َهززززَواَ وُ  

  
7إل يفَنززززا َوَ ززززاق تف َبززززالَنُغوَس الزأ َ ززززاِل ُ 

 

   
 َحززززَبرفَنا َمززززَ  الضَّززززبَّاِ  ل ززززا َيسفززززَتِغَزَنا

  
 ِقزززززَراُ  الزأ َعزززززاِ ي ِمزززززنفُهُم َوالزَوق زززززاِ  ُ  

   
 أ َمززززاَم َسُسززززوَل اللَّززززِه َيخفِغززززُق ف وفق َنززززا    

  
8ك ُخزززززازُسوِف السَّزززززَباَبِة ل زززززاِمُ ِلزززززَواء  

 

   
 َعِشزززيَّة  َ زززبَّاُ  بفزززُن ُسزززغزَياو  ُمعفزززَت ٍ    

  
9َبَسزززيفِ  َسُسزززوَل اللَّزززِه َوالزَمزززوفُت ك زززاَن ُ     

 

   
 َنزززُاوُ  أ َجاَنزززا َعزززنف أ ِجيَنزززا َول زززوف َنزززَره    

  
10َمَهزززززاًلا ل ُكنَّزززززا الززززززأ قزَرَبنَي ُنَتزززززاَب ُ   

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 

-
 اسم امرأة و لعلها  وجه:واس  وناعم،وُجمفل:سجي 1
 البعد:غريهتا،والنوه:ألوت هبا تهغري حبيبة،و:حبيابة -2

-
 فأسلموا و  عوا قومهم إة اإلسالم هؤالء من بل سليم وفدوا عل  الرسول  3

-
  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :إشاسة إة قولزه تعزاة   جبالو ككة، ونبا يعه: األجشباو 4

 10سوسة الغتح،اآلية چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀڀ

-
   ڱڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک کچ:ولذنزززا،ويف الت يزززل:جسزززنا 5

: الغباس،وكززاب:قهرا،والنقزز :،وعنززوةهززو الززنيب:،واملهززدي9سززوسة اإلسززراء،اآلية چڻ ں ں ڱ

 .متغرق:تغ ،وسال مر
 .كثري:هنا العرق،وآو  حاُس،وناق :ظهوسها،و احلميم: متوهنا -6
 يشري إة شدة هوا و وتغرق املسلمني يف أول األمر -7

-
 لرفها وأسا  هبا هنا سرعة حتر  هاا اللواء وا طرابه:جاسوف السبابة 8
 إذا  نا منه:كن  من املوت: مقترب و او،ويقال: اسب،وكان :معت  -9

نقاتل إجوتنا و ناو هم عزن إجوتنزا   : أنه من بل سليم، وسليم من قي ،ومع  البيت:ندف ، واملع :ناو  -10

 .من الهولة لكنا م  األقربني هوا و:من بل سليم،ولو نره يف حكم الدين مهاال



 ما قيل من شعر يف غزوة حنني

 

 935 

 ِ يزززززُن ُمَبمَّزززززد  َول ِكزززززنَّ ِ يزززززَن اللَّزززززهِ 

  
 َسِ ززززيَنا َبززززِه ِفيززززِه الزُهززززَده َوالّشززززَراِ ُ 

   
 أ ق زززززاَم َبزززززِه َبعفزززززَد الضَّزززززل ال ِة أ مفَرَنزززززا 

  
1َول ززززيفَ  ِلززززأ مفٍر َحمَّززززُه اللَّززززُه َ اِفزززز ُ    

 

   
 "من الطويل" *2:َوق ال  َعّباُس بفُن ِمرفَ اٍس أ يفًضا ِفي َيوفَم ُحَنيفٍن

 ُأما ُمَؤماززززززٍل َتق طَّززززززَ  َبززززززاِقي َوحفززززززلَ  

  
3َبَعاِقَبززززززة  َواسفززززززَتبفَدل تف َنيَّززززززًة ُجلزغ ززززززا 

 

   
 َوق زززدف َحل غ زززتف َبا للَّ زززِه ل زززا َتقزط زززُ  الزُقزززَوه    

  
4ف َمزززا َحزززَدق تف ِفيزززِه َول زززا َبزززّرتف الزَبلزغ زززا    

 

   
 ُجغ اِفيَّزززززة  َبطززززززُن الزَعِقيزززززَق َمِهزززززيُغَها   

  
5ُعرفف زززاَوَتبفَتزززِل ِفزززي الزَبزززاِ يَن َوجفزززَرة  ف الز   

 

   
 ف زززززززََوز َتتفَبزززززززَ  الزُكغَّزززززززاَس ُأَم ُمَؤمازززززززلٍ 

  
6ف ق ززززدف َ وََّ تف ق لزَبززززي َعل زززز  َنأزَيَهززززا َشززززغفغ ا 

 

   
 َوَسززززززوفَف ُيَنبايَهززززززا الزَخززززززَبرُي َبأ نََّنززززززا   

  
7أ َبيفَنزززا َول زززمف َنطزُلزززبف ِسزززَوه َسباَنزززا ِحلزغ زززا     

 

   
 َوأ نَّزززززا َمزززززَ  الزَهزززززاِ ي النََّبزززززيا ُمَبمَّزززززد   

  
8َوف يفَنززززا َول ززززمف َيسفززززَتوفِفَها َمعفَشززززر  أ لزغ ززززا     

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

-
 قّدس  وهيأ أسبابه:مّحه اهلل 1

*
    104-4/101حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب:ابن هشام -2

 935-4/939الروض األن  :السهيلي -    

 355-4/358البداية والنهاية :ابن كثري -    

  598-592ابن هشام سرية هتايب:عبد السالم هاسوو -    

 115-114ص ، يواو العباس بن مر اس:بوسياىي اجل  -    
جيزو  أو يكزوو مغعزوال    :او ويقهزد ،و جلغزا  هنا من النوه وهي البعد،و جيزو  أو تكزوو ممزا ينويزه اإلنسز     :النية -3

أي فعلت ذلب من أجل اخلل ،أو يكوو مهزدسا مؤكزدا لالسزتبدال، ألو اسزتبداهلا جلز  منزها ملزا وعدتزه بزه          :ألجله

 "4/939الروض األن ،هام  : السهيلي:"،ويقوي هاا البيت الاي بعد ، ُينظر
 يمني والقسمال:أسباب املو ة،واحلبل هو العهد،واحلل :الُقَوه هنا -4

-
املكزاو الزاي تقزيم فيزه  مزن      :وا  يف احلجا ،واملهزي  :نسبة إة بل ُجغافأحي من يل سزليم،والعقيق :ُجغافية 5

 مو عاو:والعرف ووجزرة املهي ،

-
كع  أو ارق احلب القلب مز  لزاة جيزدها    ":شعغا:"أو يبلَ احلب شغاف القلب،وهو حجابه،و يف سواية:الشََّغ  6

  : يلاحملب،ويف الت

سززززززززززززززززززوسة  چىب   يب  جت  حت  خت  مت     مبجب  حب  خب  يئىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی      جئ  حئ    مئ  ىئ  ىئچ 

 30يوس ،اآلية
 احملالغة،وهو أو يتبال  القوم عل  أو يكونوا يدا واحدة يف مجي  أموسهم:حلغا -7

-
 كانوا أل  فاسس،و  يستوفها غريهم" حنني" و" فتح مكة" يشري إة جي  بل سليم يف 8
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 َبِغتفَيزززززاِو ِحزززززدفٍق ِمزززززنف ُسزززززل يفٍم أ ِعززززززَّة   

  
 أ ل زززاُعوا ف َمزززا َيعفُهزززوو  ِمزززنف أ مفزززَرِ  َحرفف زززا   

   
 ُجغ ززززززاف  وذ كزززززززَواو  َوَعززززززوفف  َتَخززززززاُلُهمف

  
1َمَهززززاِعَب َ اف ززززتف ِفززززي ل ُروق ِتَهززززا ُكلزغ ززززا 

 

   
ََ الَشززززهفَب َوالزَبززززيَض ُملزززززَب  ك ززززأ    وَّ النَّس ززززي

  
2ُأُسزززوً ا َتل اق زززتف ِفزززي َمَراِحزززِدَها ُغضفزززغ ا    

 

   
 َبَنززززا َعزززززَّ ِ يززززُن اللَّززززِه غ يفززززَر َتَنَبززززلٍ     

  
3َوَ  فَنزززا َعل ززز  الزَبزززيا الَّزززِاي َمَعزززُه ِ زززعفغ ا   

 

   
 َبَمكَّزززززززة  إذز َجذزَنزززززززا ك زززززززأ وَّ ِلَواء َنزززززززا  

  
4عفزززززَد َتبفِليِقَهزززززا َجطزغ زززززاُعق زززززاب  أ َساَ تف َب

 

   
 َعل زززز  ُشززززخََّ  الزأ بفَهززززاَس َتبفس ززززُب َبيفَنَهززززا 

  
5إذ ا ِهززززَي َجال ززززتف ِفززززي َمَراَوِ َهززززا َعزفف ززززا 

 

   
 غ ززززَداة  َوِلذزَنززززا الزُمشفززززَرِكنَي َول ززززمف َنَجززززدف  

  
6ِلزززأ مفَر َسُسزززوَل اللَّزززِه َعزززدفًلا َول زززا ِحزززرفف ا     

 

   
 لزق ززززوفُم َوسفززززط هُ َبُمعفَتززززَر   ل ززززا َيسفززززَمُ  ا  

  
7ل َنززززا َ جفَمزززززًة َإلَّززززا التَّ زززززا اُمَر َوالَنقزغ زززززا  

 

   
 َبَبززززيٍض ُنِطززززرُي الزَهززززاَم َعززززنف ُمسفززززَتق راَها   

  
8َوَنقزِطززززُ  أ عفَنززززاَق الزُكَمززززاِة َبَهززززا ق طزغ ززززا  

 

   
 ف ك زززززاِ نف َتَركزَنزززززا ِمزززززنف ق ِتيزززززٍل ُمل بَّزززززبٍ  

  
9هفغ زززززاَوأ سفَمل زززززة  َتزززززدفُعو َعل ززززز  َبعفِلَهزززززا ل  

 

   
 َسَ زززا اللَّزززِه َننفزززَوي ل اَسَ زززا النَّزززاَس َنبفَتِغزززي  

  
 َوِللَّززززِه َمززززا َيبفززززُدو َجِميًعززززا َوَمززززا َيخفغ زززز  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

-
هزي  :حتّركت وساست،والطروقة:و افت مج  مهعب و هو الغبل،:بطوو من سليم،ومهاعب: جغاف و ذكواو وعوف 1

 مج  أكل  وهو األسو :النوق اليت يطرقها الغبل،والكل 

-
 .األذننيمج  أغض ،وهو مسترجي :غض  اليت خيالط بيا ها محرة،و:الدسو ،والَشهفب:النسيَ 2
 غري كاب:غري تنبل -3

-
 االنقضاض:الراية،واخلط :لواءال 4

-
و :"مج  مزرو  و هزو الوتزد،قال السزهيلي    :مج  شاج  وهو الاي يغتح عينه وال يطرف،واملراو :ُشّخ  األبهاس 5

الزروض األنز  هزام     :السزهيلي  :ينظزر " أي تزاهب و جتزيء  :جيو  أو يكوو مجز  مزرا  و هزو حيز  تزوس  اخليزل      

 .الهوت و احلركة:،والعزف"4/935
 التوبة:والهرف دية،الغ:عدال -6
 الضرب الشديد :والنقق احلض عل  القتال،:والتاامر الكلمة والهوت،:والزمجة مكاو املعركة،:املعتر  -7
 تقط :الرووس،مج  هامة،وتقط :واهلام السيوف:البيض -8

-
 مقط  اللبم:مّلبب 9
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 "من البسيط"*1:َوق ال  َعّباُس بفُن ِمرفَ اس   أ يفًضا

 َمززززا َبززززاُل َعيفَنززززَب ِفيَهززززا َعززززاِ ر  َسززززَهر      

  
2الَشزززُغُرِمثززززُل الزَبَمال زززِة أ غزَضززز  ف وفق َهزززا    

 

   
 َعزززززززيفن  َتأ وََّبَهزززززززا ِمزززززززنف َشزززززززجفَوَها أ َسق  

  
3ف الزَمززززززاءل َيغفُمُرَهززززززا ل ززززززوفًسا َوَينفَبززززززِدسُ 

 

   
 ك أ نَّزززززززُه َنظززززززززُم ُ س  ِعنفزززززززَد َناِظَمزززززززة    

  
4َتق طَّزززززُ  السازززززلزُب ِمنفزززززُه ف ُهزززززَو ُمنفَتِثزززززرُ  

 

   
 َيززززا ُبعفززززَد َمنفززززَزَل َمززززنف َترفُجززززو َمَو ََّتززززهُ   

  
5َتزززز  ُ وَنززززُه الهَّززززمَّاُو ف ززززالزَبغ رُ   َوَمززززنف أ 

 

   
 َ  ف َمزززا َتق زززدََّم ِمزززنف َعهفزززِد الشَّزززَباَب ف ق زززدف      

  
6َولَّززززز  الشَّزززززَباُب َوَ اَس الشَّزززززيفُب َوالزََّعزززززرُ 

 

   
 َواذزُكزززززرف َبل زززززاء  ُسزززززل يفٍم ِفزززززي َمَواِلَنَهزززززا  

  
 َوِفزززززي ُسزززززل يفٍم ِلأ هفزززززَل الزغ خفزززززَر ُمغزَتَخزززززرُ 

   
 ُروا الززززرَّحفَمَن َواتََّبُعززززوا ق ززززوفم  ُهززززمف َنَهزززز  

  
7ِ يززززَن الرَُّسززززوَل َوأ مفززززُر النَّززززاَس ُمشفززززَتَجرُ 

 

   
 ل ززززا َيغفَرُسززززوو  ف س ززززيل  النَّخفززززَل َوسفززززط ُهمُ   

  
8َول زززززا َتَخزززززاَوُس ِفزززززي َمشفزززززَتاُهمف الزَبق زززززرُ  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

*
  102-4/104حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب :ابن هشام -1

 935-4/932الروض األن  :السهيلي -  

 320-4/355البداية والنهاية :ابن كثري -  

 995-9/999عيوو األثر يف فنوو املغا ي والشما ل والسري:ابن سيد الناس -  

 598ابن هشام سرية هتايب:عبد السالم هاسوو -  

 24-29ص، يواو العباس بن مر اس: بوسياىي اجل.-  

-
شزجر جشزن امللمز     : واحلمالزة  ني من سمد أو قزاه يتزنخ  يف العزني كأنزه يعوسهزا،     كل ما أعرَّ الع:العا ر 2

 أسا  بززه الرجززل الززاي ذهززب عنززه النززوم:وسززهر شززدة تكززوو يف جغززن العززني، اوهاهنزز الواحززد منززه محالززة،

 أغمض جغنه عليها:منبت الشعر يف جغن العني،وأغض  فوقها:والَشُغر
 يغطيها:هنا الدم ،ويغمرها:احلزو،واملاء:رة بعد مرة،والشجوجاءها م  الليل،أو ساجعها م:تأوَّهبا -3
 متقط  :،ومنتثر"ناظمة"بدل" ناظمه:"يف بعض النسخ -4
مو ز   :بلزد لزبل أسزد،واحلغر   :والهزماو  جبل يف أسض متزيم أمحزر ،  :والهّماو مو عاو،:الَهمَّاو واحل غ ر -5

 بالبهرة

-
 من عالمات الكربقلة الشعر أو تغرق الشعر فوق الرأس،وهو :الزعر 6

-
 .متنا   من التشاجر واالشتجاس:ُمشتَجر 7

   24-29 يواو العباس بن مر اس ص: بوسيينظر اىي اجل"

-
لعلززه "حتززاو "ويف بعضززها"جتززاوس"ختززاوس مززن جززواس البقر،ويززروه يف بعززض النسززخ حززغاس النخززل،و:الغسززيل 8

 تهبي ،يريد أهنم ليسوا أهل  س  وال تربية نعم وإمنا أهل حرب 
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 َسزززززززززَواَبَح ك الزِعقزَبزززززززززاِو ُمقزَرَبزززززززززةً  الَّإ

  
1ط زززززاُس َوالزَعك زززززرُ ِفزززززي َ اَسة  َحوفل َهزززززا الزأ جف 

 

   
 ُتززززدفَع  ُجغ ززززاف  َوَعززززوفف  ِفززززي َجَواَنَبَهززززا   

  
2َوَحززززَي ذ كزززززَواو  ل ززززا ِميززززل  َول ززززا ُ ززززُجرُ   

 

   
 الضَّزززززاَسُبوو  ُجُنزززززوَ  الشازززززرفِ  َ زززززاِحَيةً  

  
3َبزززززززَبطزَن َمكَّزززززززة  َوالززززززززأ سفَواُح َتبفَتزززززززِدُس

 

   
 َحتَّززززززز  سَ ف عفَنزززززززا َوق تفل زززززززاُهمف ك زززززززأ نَُّهمف  

  
4ل  َبظ ززززززاِهَرِة الزَبطزَبززززززاء  ُمنفق ِعززززززُرَنخفزززززز

 

   
 َوَنبفزززززُن َيزززززوفَم ُحَنزززززيفٍن ك زززززاو  َمشفزززززَهُدَنا  

  
 ِللزززززدايَن ِعززززززثا َوِعنفزززززَد اللَّزززززِه ُمزززززدََّجرُ   

   
 إذز َنرفك زززززُب الزَمزززززوفَت ُمخفَضزززززرثا َبط اِ ُنزززززهُ  

  
5َوالزَخيفززززُل َينفَجززززاُب َعنفَهززززا َسززززاِل   ك ززززِدسُ   

 

   
 الضَّززززبَّاِ  َيقزززززُدُمَنا  َتبفززززَت اللمززززَواء  َمزززز َ 

  
6ك َمزززا َمَشززز  اللَّيفزززُ  ِفزززي غ اَباِتزززِه الزَخزززِدسُ   

 

   
 ِفززززي َمززززأزَ ٍق ِمززززنف َمَجززززر  الزَبززززرفَب ك لزك ُلَهززززا 

  
7َتك ززززاُ  َتأزِفززززُل ِمنفززززُه الشَّززززمفُ  َوالزق َمززززرُ    

 

   
 َوق ززززززدف َحززززززَبرفَنا َبأ وفل ززززززاٍس أ ِسززززززنََّتَنا   

  
 َننفَتِهززززززُرِللَّززززززِه َننفُهززززززُر َمززززززنف ِشززززززذزَنا َو

   
 َحتَّززززززز  َتزززززززأ وََّب أ قززززززززَوام  َمَنزززززززاَ ل ُهمف   

  
8ل وفل زززا الزَمِليزززُب َول وفل زززا َنبفزززُن َمزززا َحزززَدُسوا    

 

   
 ف َمززززا َتززززَره َمعفَشززززًرا ق ِلززززوا َول ززززا ك ُثززززُروا  

  
 إلَّزززززا ق زززززَد أ حفزززززَبَح ِمنَّزززززا ِفزززززيَهمف أ ث زززززرُ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

-
الزززززيت ترعززززز  قريبزززززا مزززززن بيزززززوت أحزززززباهبا،ووق  يف بعزززززض      :اخليل،ومقربزززززة:السزززززوابح 1

 اإلبل الكثرية :اجلماعات من اإلبل،والعكر:،واألجطاس"مقرنة"النسخ

-
مج   جوس،من الضزجر وهزو   :قبا ل،وامليل مج  أميل وهو الاي ال سالح له،والضجر: ُجغاف وعوف و ذكواو 2

   املتربم الاي ساء احتماله و اق حدس

-
 منكشغة باس ة للشم : احية 3
جمت  من :هناية أسغله ويريد به هنا:من قعر الشيء:ومنقعر ،" سفعنا" ح "بدل" ح  توّلوا:"يف الديواو -4

 أحله
 متغري إة السوا :غباس متغرق،وكدس:سال  -5

-
 عرين األسد:الداجل يف جدس ،واخلدس:الضبا  بن سغياو الكاليب،واخل ِدس 6
 تغيب:،وتأفل"حنني" وا  يف  ياس هوا و فيه وقعة:هدس،وأولاسال:الكلكل -7
 سج  أيضا:سج  وعا ،وحد:تأوب -8
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 "من الكامل" *1:َوق ال  َعّباُس بفُن ِمرفَ اٍس أ يفًضا

 َيأ َيَهززززززا الرَُّجززززززُل الَّززززززِاي َتهفززززززَوي َبززززززِه

  
2َوجفَنززززززاءل ُمجفَمززززززَرُة الزَمَناِسززززززَم ِعززززززرفِم ُ  

 

   
 َإمَّززززا أ َتيفززززَت َعل زززز  النََّبززززيا ف ُقززززلز ل ززززهُ   

  
 َحقًّزززززززا َعلزَيزززززززَب إذ ا الزَمزززززززأ وَّ الزَمجفِلزززززززُ 

   
 َيزززا َجيفزززَر َمزززنف َسِكزززَب الزَمِطزززيَّ َوَمزززنف َمَشززز 

  
3الَتزززززززَراَب إذ ا ُتَعزززززززَد الززززززززأ نفُغ ُ  ف زززززززوفَق

 

   
 َإنَّزززززززا َوف يفَنزززززززا َبا لَّزززززززِاي َعاَهزززززززدفَتَنا 

  
4َوالزَخيفززززززُل ُتقزززززززَدُ  َبالزُكَمززززززاِة َوُتضفززززززَرسُ  

 

   
 إذ ا َسزززززال  ِمزززززنف أ فزَنزززززاء  ُبهفث زززززة  ُكلمَهزززززا 

  
5َجمفززززز   َتظ زززززِل َبزززززِه الزَمَخزززززاَسُم َتزززززرفُج ُ   

 

   
 ة  ف يفل ًقزززززاَحتَّززززز  َحزززززَببفَنا أ هفزززززل  َمكَّززززز

  
6َشزززززززهفَباء  َيقززززززززُدُمَها الزُهَمزززززززاُم الزأ شفزززززززَوُس

 

   
 ِمززززنف ُكززززلم أ غزل ززززَب ِمززززنف ُسززززل يفٍم ف وفق ززززهُ   

  
7َبيفَضززززززاءل ُمبفك َمززززززُة الززززززداَجاَل َوق ززززززوفَن ُ  

 

   
 ُيزززرفَوي الزق َنزززاة  إذ ا َتَجاَسزززَر ِفزززي الززززَوغ    

  
8َوَتَخاُلززززززززُه أ َسززززززززًدا إذ ا َمززززززززا َيعفززززززززَبُ 

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 

*
 105-4/102حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب :ابن هشام -1

 941-4/935الروض األن  :السهيلي -    

 321-4/320البداية والنهاية :ابن كثري -    

 595-598ايب السريةهت:عبد السالم هاسوو -    

 85-82ص، يواو العباس بن مر اس:بوسياىي اجل.-    

-
الوجنات،الباس هتززززا، الغززززا رة   الغليظززززةالناقززززة الضززززخمة أوهززززي  :تسززززر ،والوجناء:هتززززوي بززززه 2

الشزديدة  : مجز  منسزم و هزو مقزدم لزرف جز  البعري،والِعزرم        : ا تمعة اجلسم،واملناسم:العينني،وا مرة

 .الهلدة تشبيها هلا بالهخرة
 :بعد :"اللساو يف الديواو بيت إ ايف نقله عن حاحب -3

 "ش م يا جري من سكب املطي و من "       

 بززززل أسززززلم الطززززاغوت و أتبزززز  اهلززززده   

  

 و بززززب اعلزززز  عنززززا الظززززالم احلنززززدس 

   

 

-
 أي  ربت أ راسه: رسته:جترح،أي تضرب اخليل أ راسها باللجام،تقول: تك  وتزجر،وتضرس:تقد  4

 -
هتتز و تتبزّر ،وأسا   :الطرق يف اجلبال،وترُج :حي من بل سليم،واملخاسم: وهبثة ههنا كع  استغ ،:لسا5

 متوج بالسا رين فيها

 -
 الاي ينظر نظرة املتكرب:السيد،واألشوس:هلا بريق من كثرة السالح،واهلمام:أغرنا حباحا،وشهباء:حببنا6

-
 أعل  بيضة احلديد:وة نسَ الّدس ،والقون يريد ق: الشديد الغليظ،وحمكمة الدجال:األغلب 7
 احلرب مسيت بالب ملا فيها من الهوت واجللبة:الوغ  الرمح،و: القناة -8



 ما قيل من شعر يف غزوة حنني

 

 944 

 َيغفَشزززززز  الزك ِتيَبززززززة  ُمعفِلًمززززززا َوَبك غمززززززهِ  

  
1َعضفززززززب  َيُقززززززَد َبززززززِه َول ززززززدفو  ِمززززززدفَع ُ 

 

   
 َوَعل ززز  ُحَنزززيفٍن ق زززدف َوف ززز  ِمزززنف َجمفِعَنزززا     

  
2أ لززززززز   ُأِمززززززدَّ َبززززززِه الرَُّسززززززوُل َعَرنفززززززَدُس

 

   
 ك ززززززاُنوا أ َمززززززاَم الزُمززززززؤفِمَننَي َ َسيذ ززززززةً   

  
3مف أ شفزززززززُمُ َوالشَّزززززززمفُ  َيوفَمِذزززززززا  َعل زززززززيفَه

 

   
 َنمفِضزززززي َوَيبفُرُسزززززَنا الزََل زززززُه َبِبغزِظزززززهِ  

  
 َوا للَّززززززُه ل ززززززيفَ  َبَضززززززاِ َ  َمززززززنف َيبفززززززُرسُ 

   
 َول ق زززززدف ُحَبسفزززززَنا َبالزَمَناِقزززززَب َمبفَبًسزززززا  

  
4َسِ زززززَ  الزََل زززززُه َبزززززِه ف زززززَنعفَم الزَمبفزززززَب ُ    

 

   
 َوغ ززززززَداة  أ وفل ززززززاٍس َشززززززَد فَنا َشززززززدَّةً  

  
5َيززززا احفَبُسززززوا:وَّ َوِقيززززل  ِمنفَهززززاك غ ززززِت الزَعززززُد

 

   
 َتززززززدفُعو َهززززززَواَ ُو َبالزَََجززززززاَوِة َبيفَنَنززززززا 

  
6ث ززززززدفي  َتُمززززززَد َبززززززِه َهززززززَواَ ُو أ يفززززززَب ُ   

 

   
 َحتَّزززززز  َتَركزَنزززززززا َجمفَعُهززززززمف َوك أ نَّزززززززهُ  

  
7َعيفزززززززر  َتَعاق َبززززززززُه السازززززززَباُ  ُمغ ززززززززرَّسُ  

 

   
 " َوِقيل  ِمنفَها َيا احفَبُسوا" :أ حفَمُر ق وفل ُهأ نفَشَدَني َجل    الز:ق ال  ابفُن ِهَشاٍم

 "من الطويل"*8:َوق ال  َعّباُس بفُن ِمرفَ اٍس أ يفًضا:ق ال  ابفُن إسفَباَق

 َنَهززززرفَنا َسُسززززول  اللَّززززِه ِمززززنف غ َضززززٍب ل ززززهُ   

  
9َبزززززأ لزِ  ك ِمزززززي  ل زززززا ُتَعزززززَد َحَواِسززززززُر ف    

 

   
 اَيززززًةَحَملزَنززززا ل ززززُه ِفززززي َعاِمززززَل الززززَرمفَح سَ  

  
10َيزززُاوُ  َبَهزززا ِفزززي َحوفَمزززِة الزَمزززوفِت َناِحزززُر ف  

 

   
 َوَنبفزززززُن َجَضزززززبفَناَها َ ًمزززززا ف هفزززززَو ل وفُنَهزززززا  

  
11غ ززززَداة  ُحَنززززيفٍن َيززززوفَم َحززززغزَواُو َشززززاَجُر ف 

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
 لّعاو: مدع  لني،وأسا  به الرمح،و:سي  قال ،ولدو:عضب -1
 شديد:عرندس -2
يريد ملعاو الشم  مج  مش ،:كالدسيذة للرماح،و أمش  احللقة اليت يتعلم عليها الرميأأي كانوا :الدسيذة -3

 .يف كل  س  وسي  و بيضة من بيضات احلديد،والسيوف كأهنا مش 
 املناقب مج  منقب وهي الثنايا الغالظ اليت بني عد وهتامة اسم لريق الطا   من مكة،و:املناقب -4
 وا  يف  ياس هوا و:أولاس -5
 .اإلجاء ويشري إة حلة القرىب اليت تربط سليم وهوا و:اإلجا وة  -6

-
 معقوس قد افترسه السابا :محاس الوح ،ومغرس:العري 7

-*
  110-4/105حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب :ابن هشام 8

 941/ 4 الروض األن :السهيلي -  

 595ابن هشام سرية هتايب:عبد السالم هاسوو -  

 84-83ص ، يواو العباس بن مر اس:بوسياىي اجل -  

-
الشززجا  املتكمزي يف سززالحه، أي سزتر نغسززه بالززدس    :حاسزر،و هززو الزاي ال  س  لززه،والكمي   مجزز :احلواسزر  9

 .ماةوالبيضة،وجتم  عل  ُك

-
 .هو الدوساو حول الشيء:ما يلي السناو،واحلوم:عامل الرمح 10

-
 .شجرته بالرمح إذا لعنته،و شجرت الرماحأإذا  جل بعضها عل  بعض: أي خمالطه بالرمح،يقال:شاجر  11
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 َوُكنَّززززززا َعل زززززز  الزََسفززززززل اَم َميفَمَنززززززًة ل ززززززُه

  
1َوك زززززاو  ل َنزززززا َعقززززززُد اللمزززززَواء  َوَشزززززاِهُر ف  

 

   
 َوُكنَّزززززززا ل زززززززُه ُ وو  الزُجُنزززززززوِ  َبط اَنزززززززةً 

  
2ُيَشزززززززاَوُسَنا ِفزززززززي أ مفزززززززَرِ  َوُنَشزززززززاَوُس ف  

 

   
 َ َعاَنزززززززا ف َسزززززززمَّاَنا الشازززززززَعاَس ُمق زززززززدًَّما 

  
3َوُكنَّززززا ل ززززُه َعوفًنززززا َعل زززز  َمززززنف ُيَنززززاِكُر ف    

 

   
 َجزززززَزه اللَّزززززُه َجيفزززززًراِمنف َنَبزززززي  ُمَبمَّزززززًدا 

  
 َوا للَّزززززززُه َناِحزززززززُر ف َوأ يَّزززززززَدُ  َبالنَّهفزززززززَر

   
عفَرفف ي  َول مف أ هفَل الزِعلزَم َبالّشعفر آِجَرَها،َبعفُض إل  "َوُكّنا َعل   الزََسفل اَم":أ نفَشَدَني ِمنف ق وفِلِه:ال  ابفُن ِهَشاٍمق

 "َحَملزَنا ل ُه ِفي َعاِمَل الّرمفَح َساَيًة ":أ ّوُلُه الزَبيفَت اّلِاي

 "َوك او  ل َنا َعقزُد الّلَواء  َوَشاِهُر ف ":ق وفِلِه َوأ نفَشَدَني َبعفَد

 "َوَنبفُن َجَضبفَناُ  َ ًما ف ُهَو ل وفُنُه "                         

 " من الطويل" *4:بفُن ِمرفَ اٍس أ يفًضا َوق ال  َعّباُس:ق ال  ابفُن إسفَباَق

َُ الززززززززأ   قزَواَم أ وَّ ُمَبمَّزززززززًدا    َمزززززززنف ُمبفِلززززززز

  
 ل  الزََل زززززِه َساِشزززززد  َحيفزززززُ  َيمََّمزززززا   َسُسزززززو

   
 َ َعزززززا َسبَّزززززُه َواسفَتنفَهزززززَر اللَّزززززَه َوحفزززززَد ُ  

  
 ف أ حفززززززَبَح ق ززززززدف َوفَّزززززز  إل يفززززززِه َوأ نفَعَمززززززا

   
 َسززززززَريفَنا َوَواَعززززززدفَنا ُقَديفززززززًدا ُمَبمَّززززززًدا  

  
5َيززززُؤَم َبَنززززا أ مفززززًرا ِمززززَن اللَّززززِه ُمبفك َمززززا     

 

   
 جفرَحتَّزززز  َتَبيَُّنززززوا َتَمززززاَسوفا َبَنززززا ِفززززي الزغ   

  
6َمزززززَ  الزغ جفزززززَر ِفتفَياًنزززززا َوغ اًبزززززا ُمق وًَّمزززززا 

 

   
 َعل زززز  الزَخيفززززَل َمشفززززُدوً ا َعل يفَنززززا ُ ُسوُعَنززززا  

  
7َوَسجفًلزززززززا ك زززززززُدفَّاَ  الززززززززأ  ِتيا َعَرمفَرَمزززززززا

 

   
 ف زززززََوَّ َسزززززَراة  الزَبزززززيا إوز ُكنفزززززَت َسزززززاِ ًلا  

  
8َتَسزززززلََّماُسزززززل يفم  َوِفزززززيَهمف ِمزززززنفُهمف َمزززززنف   

 

   
 َوُجنفزززززد  ِمزززززَن الزأ نفَهزززززاَس ل زززززا َيخفُاُلوَنزززززهُ  

  
 أ ل زززززاُعوا ف َمزززززا َيعفُهزززززوَنُه َمزززززا َتك لََّمزززززا   

   
 ف زززََوز َتزززُب ق زززدف أ مَّزززرفَت ِفزززي الزق زززوفَم َجاِلزززًدا  

  
 َوق دَّمفَتززززززززُه ف ََنَّززززززززُه ق ززززززززدف َتق ززززززززدََّما  

   
 َبُجنفزززززد  َهزززززَداُ  اللَّزززززُه أ نفزززززَت أ ِمرُيهزززززمُ    

  
 ُب َبزززِه ِفزززي الزَبزززقا َمزززنف ك زززاو  أ ظزل َمزززا  ُتِهزززي

   
 َحل غزززززززززُت َيِميًنززززززززا َبززززززززرًَّة ِلُمَبمَّززززززززد 

  
 ف أ كزَملزُتَهزززززا أ لزًغزززززا ِمزززززَن الزَخيفزززززَل ُملزَجَمزززززا 

   

                                                 

-
 "اجعلنا يف مقدمتب واجعل لواءنا أمحر و شعاسنا مقدما:"حني أسلموا ري إة قول بل سليم للرسول يش 1

-
 .إذا جعلته من جاحيتب:وليجته،وأبطنت الرجل:بطانة الرجل 2
هنزا كعز    :ما و  جسد اإلنساو من الثياب،فاستعاس  هنا لبطانتزه و جاّحزته،وينا كزر     :الشعاس يف األحل -3

 يقاتله

*
 119-4/110حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب :ابن هشام -4

 949-4/941الروض األن  :السهيلي -  

 4/321البداية والنهاية :ابن كثري -  

 550ابن هشام سرية هتايب:عبد السالم هاسوو - 

 143-141ص، يواو العباس بن مر اس:اىي اجلبوسي - 

-
 يقهد:مو   قرب مكة،و يؤم:قديد 5

-
 هنا كع  الرماح:شكوا،والغاب:متاسوا 6
 الكثري الشديد:كثرة املاء وشدته و تداف  جريه،والعرمرم:السيل،والدفَّا :املشاة،واأل ِتيا:َسجل -7

-
 .انتسب إة بل سليم:السا  ة األشراف،وتسّلم :سراة 8
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 َوق زززززززال  َنَبزززززززَي الزُمزززززززؤفِمَننَي َتق زززززززدَُّموا 

  
1َوُحززززززبَّ إل يفَنززززززا أ وز َنُكززززززوو  الزُمق ززززززدََّما   

 

   
 سفزززززَتِديَر َول زززززمف َيُكزززززنفَوَبتفَنزززززا َبَنهفزززززَي الزُم

  
2َبَنزززززا الزَخزززززوفُف إلَّزززززا سغزَبزززززًة َوَتَبَزَمزززززا  

 

   
 أ ل عفَنززززاَ  َحتَّزززز  أ سفزززززل َم النَّززززاُس ُكِلُهزززززمف   

  
3َوَحتَّزززز  َحززززَببفَنا الزَجمفززززَ  أ هفززززل  َيل مفل َمززززا  

 

   
 َيِضززززِل الزِبَهززززاُو الزززززأ بفل ُق الزززززَوسفُ  َوسفززززط هُ  

  
4َحتَّززززز  ُيَسزززززواَما َول زززززا َيطزَمزززززِذَن الشَّزززززيفُخ

 

   
 َسززززَموفَنا ل ُهززززمف َوسفَ  الزق ط ززززا َ فَّززززُه ُ ززززَب     

  
5َوُكززززِل َتززززَراُ  َعززززنف أ ِجيززززِه ق ززززَد احفَجَمززززا 

 

   
 ل زززززُدوز ُغزززززدفَوًة َحتَّززززز  َتَركزَنزززززا َعِشزززززيَّةً  

  
 ُحَنيفًنزززززا َوق زززززدف َسزززززال تف َ َواِفُعزززززُه َ َمزززززا   

   
 إذ ا ِشزززززذزَت ِمزززززنف ُكزززززّل َسأ يفزززززَت ِلِمزززززرَّةً    

  
6َوف اَسَسززززززَها َيهفززززززَوه َوُسمفًبززززززا ُمَبطََّمززززززا  

 

   
 َوق زززززدف أ حفزززززَرَ تف ِمنَّزززززا َهزززززَواَ ُو َسزززززرفَبَها  

  
7َوُحززززززبَّ إل يفَهززززززا أ وز َنِخيززززززَب َوُنبفَرَمززززززا  

 

   
 "من الطويل"*8:و  ا  اىي اجلبوسي يف الديواو

 أ َحزززززززبفَنا ُقَريفًشزززززززا غ ثََّهزززززززا َوَسزززززززِميَنَها

  
 ف َتك لََّمزززززززا َوأ نفعزززززززَم ِحغزظزززززززًا َبزززززززال ُهمف  

   
 ف َمززززا ك ززززاو  ِمنفَهززززا ك ززززاو  أ مفززززًرا َشززززَهدفَتهُ    

  
 َوَسززززاعدفَت ِفيززززِه َبالَّززززِاي ك ززززاو  أ حفَزَمززززا    

   
 َوَيوفًمزززززا إَ ل ززززز  ُموَسززززز  َتال ق زززززتف جَ َياُ َنزززززا

  
9ق َباِ ززززززل  ِمززززززنف َنهفززززززٍر ابفززززززَن أسفززززززل َما 

 

   
 ف َمزززززززا أ  فَسَ  الزأ وفَتزززززززاَس َإّلزززززززا  ُسزززززززُيوُفَنا

  
10َسَماًحززززززا َنسفززززززَتِدَس َبَهززززززا الززززززداَما   َوَإالَّ

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 مت يف الثانية،مث ُأسكنت وُأ غ"بضم الباء"َحُبب:أي ما أحبه إلينا،وأحله:ُحبَّ إلينا -1

-
 مو   باحلجا :هني املستدير 2

-
 ميقات حجاج اليمن،ومن أتوا عن لريقها:يلملما 3

-
امُلشزرب باحلمرة،واجتمزا  هزا  األلزواو يف احلهزاو يزيزد        :الاي خيتلط لونه بالسزوا  والبيزاض،والوس   :األبلق 4

 عرف هبافرسه بعالمة ُي م نغسه أوأي يعلم:يف غمرة هاا املو   و  محته،ويسوَّم بظهوسا،و م  ذلب فهو يغي

-
 كع  أسر  بزه:لا ر معروف مغر   قطاة،و ّفزه:هنضنا لقتاهلم،والقطا:مسونا هلم 5
 الغرس السريعة الوثابة:ِلِمرَّة -6
 املال الراعي:الّسرب -7
 .143الزيا ة يف الديواو ص -8
 حغر لبل سبيعة كثري الزس  و النخل:موس  -9

 والثاسات األحقا :األوتاس -10
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  :ِفي َيوفَم ُحَنيفٍن بن احلاسث ِشعفُر َ مفَضٍم 

بفَن ُجَشَم بفَن َعبفِد بفَن َحَبيَب بفَن َماِلِب بفَن َعوفِف بفَن َيق ظ ة  بفَن  1َوق ال  َ مفَضُم بفُن الزَباَسِث:ق ال  ابفُن إسفَباَق

َوك اَنتف ث ِقي   أ َحاَبتف ِكَناَنة  بفَن الزَبك َم بفَن َجاِلِد بفَن الّشَريِد، ف ق َتل  َبِه  :ِفي َيوفَم ُحَنيفٍن 2ُعَهّية  الّسل ِمّي

3ِمبفَجًنا َوابفَن َعّم ل ُه َوُهَما ِمنف ث ِقي  
 "من الطويل":*

 َنبفززززُن َجل بفَنززززا الزَخيفززززل  ِمززززنف غ يفززززَر َمجفل ززززٍب

  
4يَّززززاو  َوالزغ ززززَمإل زززز  ُجززززَرٍش ِمززززنف أ هفززززَل  َ 

 

   
 ُنق تازززززززُل أ شفزززززززَبال  الزُأُسزززززززوِ  َوَنبفَتِغزززززززي 

  
5ل زززززَواِغَي ك اَنزززززتف ق بفل َنزززززا ل زززززمف ُتَهزززززدَّمَ   

 

   
 ف ززززََوز َتغزَخززززُروا َبززززابفَن الّشززززَريِد ف ززززََنََّني    

  
6َتَركززززززُت َبزززززَوج  َمأزَتًمزززززا َبعفزززززَد َمزززززأزَتمَ    

 

   
 أ َبأزُتُهَمزززززززا َبزززززززابفَن الشَّزززززززَريِد َوغ زززززززرَّ ُ  

  
7َجزززززززَواُسُكمف َوك زززززززاو  غ يفزززززززَر ُمزززززززا مَّمَ   

 

   
 ُتِهزززززيُب َسَجاًلزززززا ِمزززززنف ث ِقيززززز   َسَماُحَنزززززا

  
8َوأ سفزززززززَياُفَنا َيكزِلمفزززززززَنُهمف ُكزززززززلَّ َمكزل زززززززَم

 

   
 

 

 

 

 

                                                 
 سري والتراجم والطبقات  تر  له ترمجة يف معظم كتب ال - 1
 : مضم بن احلاسث  - 2

 مضم بزن  ،ذكر  ابن األثري ،وأنشد له البيتني املا ني يف  مرة بن احلاسث و  يعز  ألحد مضم بن احلاسث 

 كامل من ال: " احلاسث بن جشم بن عبيد السلمي، وهو القا ل يوم حنني أبياتًا منها 

 إذ ال أ ال علزززززززز  سحالززززززززة هنززززززززدة  

  

 جززززززززر اء تلبززززززززق بالنجززززززززا  أ اسي 

   

 يومزززززًا علززززز  أثزززززر النزززززهاب وتزززززاسةً   

  

 كانزززززززت جماهزززززززدًة مززززززز  األنهزززززززاس 

   

 3/473اإلحابة:،ابن حجر3/23أسد الغابة: ابن األثري:تنظر ترمجته يف

*
 113-4/119حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب :ابن هشام -3

 4/949الروض األن :لسهيليا - 

 551ابن هشام سريةهتايب :عبد السالم هاسوو - 
 مو عاو:من خمالي  اليمن من جهة مكة،و يَّاو والغم:جرش -4
الطواغي مج  لاغية،وهي ما كانوا يعبدونه من األحزنام وغريهزا ومنزه هزا      ": اللساو" جاء يف: الطواغي -5

  ملاغية  وس وجثعم أي حنمهم ومعبو ه

-
مجاعة النساء يف الغرح والقزرح،وأسا  ههنزا اجتمزاعهن يف    :اسم مو   بالطا  ،واملأمت وا  بالطا   أو:ّجُو 6

 القرح

-
 جعلتهما بواء به،أوسواء  بزه،أي قتلهما به:أبأهتما بابن الشريد 7

-
 مهدس ميمي كع  اجلرح:جيرحنهم،واملكلم:يكلمنهم 8
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1َوق ال  َ مفَضُم بفُن الزَباَسِث
 "من الكامل":أ يفًضا *

َز ل ززززززَديفَب ذ َوي الزَبل اِ ززززززَل آَيززززززةً    أ بفِلزززززز

  
 الزززززززدَّهفَر ذ اَت ِجَمزززززززاسَ  ل زززززززا َتزززززززأزَمَننَّ 

   
 َبعفزززززَد الَِّتزززززي ق ال زززززتف ِلَجزززززاَسِة َبيفِتَهزززززا   

  
2ق ززززدف ُكنفززززُت ل ززززوف ل َبزززز   الزَغزززززَ  َي َبززززَداسَ     

 

   
 ل مَّزززززززا َسأ تف َسُجًلزززززززا َتَسزززززززغََّ  ل وفُنزززززززهُ  

  
3َوغزززززززُر الزَمِهززززززيغ ِة َوالزِعظ ززززززاُم َعززززززَواَسي

 

   
 ُمُشزززززط  الزِعظ زززززاَم َتزززززَراُ  آِجزززززَر ل يفِلزززززهِ  

  
4ُمَتَسززززززززرفَبًلا ِفززززززززي ِ سفِعززززززززِه ِلغِ ززززززززَواَس

 

   
 إذز ل ززززززا أ َ اُل َعل زززززز  َسَحال ززززززِة َنهفززززززَدة    

  
5َجززززززززرفَ اء  ُتلزِبززززززززُق َبالنََّجززززززززاِ  إَ اَسي 

 

   
 َيوفًمزززززززززاَعل   أ ث َرالناَهزززززززززاَب َوَتزززززززززاَسةً 

  
 ُكِتَبزززززززتف ُمَجاِهزززززززَدًة َمزززززززَ  الزأ نفَهزززززززاسَ  

   
 َوُ َهزززززززاء  ُكزززززززلم َجِميل زززززززة  أ  فَهقزتزززززززَها 

  
6َمَهًلززززززززا َتَمهَُّلززززززززُه َوُكززززززززلم َجَبززززززززاسَ   

 

   
 ك يفَمزززززا ُأغ ياَرَمزززززا َبَهزززززا ِمزززززنف َحاَجزززززة    

  
7َوَتززززززززَوَ  أ  ناززززززززي ل ززززززززا أ ُووُب ف  َجززززززززاسَ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

*
 114-4/113الدين عبداحلميد حتقيق حممد حميي سرية النيب :ابن هشام -1

 4/949الروض األن  :السهيلي -  

 551ابن هشام سرية هتايب:عبد السالم هاسوو -  
 من أغزت املرأة إذا غزا بعُلها وغاب عنها فهي مغزية:الغزي -2
 األسض شديدة احلراسة:شدة احلزر،واملهيغة:تغري إة السغعة،و هي سوا  مشب  حبمرة،والوغر: تسغ  -3
 لإلغاسة:قليل اللبم الاي عل  عظمه،ولغواس:ط العظاممش -4
 محا ل السي :قهرية الشعر والنجا :غليظة،واجلر اء:وَنهفدة كع  السرج،:سحالة -5
 ما الو واسترج  من األسض:املو   الكثري الشجر،واخلباس:اخلميلة -6
 علز  الكسزر،وكاو مزن األحزوب أال     يا ف َجاَس للمزرأة الغزاجرة، وتزب    :تستعمل عا ة يف النداء،فيقال:فجاس -7

 "حميي الدين عبد احلميد" كما أشاس إة ذلب األستاذ -ألهنا جاحة بالنداء -يستعملها فاعال
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 : ِشعفُر أ َبي ِجَراٍش ِفي َسث اء  ابفَن الزَعجفَوِة

الزَعجفَوِة الزُها ِلّي َيوفَم ُحَنيفٍن ف ُكّتَ  ف َرآُ  َجِميُل بفُن  ُأِسَر ُ َهيفُر بفُن:ق ال ،ُعَبيفَدة حدثل أبو:ق ال  ابفُن ِهَشاٍم

2َيرفِثيِه 1ف ق ال  أ ُبو ِجَراٍش الزُها ِلّي،ُعُنق ُه أ أ نفَت الزَماِشي ل َنا َبالزَمَغاَيِظ ؟ف َضَرَب:ل ُه َمعفَمٍر الزُجَمِبّي،ف ق ال 
*، 

 "من الطويل:"َوك او  ابفَن َعّمِه

 َياِفي َجِميززززُل بفززززُن َمعفَمززززرٍ  َعجَّززززَ  أ  فزززز 

  
3َبزززززِاي ف َجزززززٍر َتزززززأزَوي إل يفزززززِه الزأ َساِمزززززلُ  

 

   
 ل َويززززلُ   َنَجززززاِ  السَّززززيفِ  ل ززززيفَ  َبَجيفززززَدسٍ  

  
4إذ ا ِاهفَتزززززَّ َواسفززززَترفَجتف َعل يفززززِه الزَبَماِ ززززلُ   

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
 "اهلا  أبو جراش" :جويلد بن مرة اهلا  - 1

 أ س  اإلسالم شيخا كزبريا ووفزد علز    :قال املر باين.أبو جراش الشاعر الغاسس املشهوسجويلد بن مرة اهلا  

وقزال أبزو الغزرج    .وقد أسلم وله معه أجباس،وُقتل أجو  عروة،قتلته مثالة من األ  ،وأ ِسروا ابنه جراشا عمر

وأنشزد لزه ملزا هزدم جالزد بزن        كاو أحد الغهباء،أ س  اجلاهلية واإلسالم ومات يف أيزام عمزر  :األحبهاين 

شعرا قاله يف  هري بن العجوة يرثيزه ملزا ُقِتزل    وأنشد له .الوليد الُعزَّي شعرا يبكيها ويرثي سا هنا  بية السلمي

 وهو القا ل ملا ُقِتل ابنه عروة يف اجلاهلية،وَسِلم ُجراش ابنه اآلجر. يوم الغتح،وقيل يف ُحنني

 محززززززدت إهلززززززي بعززززززد عززززززروة إذ عززززززا  

  

 جزززراش وبعزززض الشزززر أهزززوو مزززن بعزززض 

   

 و  أ س مززززززززززن ألقززززززززززز  عليزززززززززززه س اء  

  

 ولكنززززه قززززد سززززل عززززن ماجززززد حمززززض

   

. ذكر املرب  يف الكامل القهة وملخهها ما ذكر،ويقال إنه ال يعرف من مدح من ال يعرف غري أيب جراش وقد 

له شعر مطبو  يف  يواو اهلاليني،وكاو ممن يعدو عل  قدميه فيسبق اخليل، وكاو يف اجلاهلية من فتا  

 .العرب، مث أسلم فبسن إسالمه

،ابن عبد 325-2/324اإلحابة:ابن حجر، 1/327املوسوعةتراجم شعراء :تنظر ترمجته يف

 ،971-972االستيعاب:الرب

 1/97األعالم: الزسكلي:229-21/215األغاين:أبو فرج األحغهاين

*
 115-4/114حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب :ابن هشام -2

 949-4/944الروض األن  :السهيلي -  

 559-551ابن هشام سرية هتايب:عبد السالم هاسوو -  
عّج  نغسه عن الطعام، ُيعجاغها َعجفغا إذا حبسها عنه وهو مشته له ليوثر به غري  وال يكوو إال عل  - 3

 جلو ا
 القهري:اجليدس -4
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 َتك ززززززززززاُ  َيززززززززززَداُ  ُتسفززززززززززِلَماِو إَ اَس ُ   

  
1ق تفزززززُه الشَّزززززَماِ ُلِمزززززنف الزُجزززززوِ  ل مَّزززززا أ  ف ل 

 

   
 إل زززز  َبيفِتززززِه َيززززأزَوي الضَّززززَريُب إذ ا َشززززَتا    

  
2َوُمسفززززززَتنفبَ ح  َبززززززاِلي الدََّسيَسززززززيفَن َعاِ ززززززُل

 

   
 َتزززززززَروََّح َمقززززززززُروًسا َوَهبَّزززززززتف َعِشزززززززيَّةً  

  
3ل َهزززززززا َحزززززززَدب  َتبفَتِثزززززززُه ف ُيَواِ ززززززززلُ   

 

   
 ف َمزززززا َبزززززاُل أ هفزززززَل الزززززدَّاَسل مف َيَتَهزززززدَُّعوا 

  
4َوق ززززدف َبززززاو  ِمنفَهززززا اللَّززززوفذ ِعَي الزُبل اِحززززلُ   

 

   
 ف ُأقزس زززززُم ل زززززوف ل اق يفَتزززززُه غ يفزززززَر ُموث زززززقٍ    

  
5ل آَبززززززب َبززززززالنَّعفِ  الضاززززززَباُ  الزَجَياِ ززززززلُ 

 

   
 َوَإنَّزززززززَب ل زززززززوف َواَجهفتزززززززه إذز ل ِقيتزززززززه   

  
 ف َناَ لزتزززززززه أ وف ُكنفزززززززَت ِممَّزززززززنف ُيَنزززززززاَ لُ  

   
 الزق ززززوفَم ِحززززرفَعةً  ل ظ ززززلَّ َجِميززززل  أ فزَبزززز َ  

  
6َول ِكزززززنَّ ِقزززززرفو  الظَّهفزززززَر ِللزَمزززززرفء  َشزززززاِغُل

 

   
 ف ل زززززيفَ  ك َعهفزززززِد الزززززدَّاَس َيزززززا ُأمَّ ث اَبزززززت    

  
 َول ِكززززززنف أ َحال ززززززتف َبالراق ززززززاَب السَّل اِسززززززُل

   
 َوَعززززاَ  الزغ َتزززز  ك الشَّززززيفَخ ل ززززيفَ  َبغ اِعززززلَ    

  
7َعززززَواِذُلِسززززَوه الزَبززززقا َشززززيفًذا َواسفززززَتَراَح الز

 

   
 َوأ حفزززززززَبَح إجفزززززززَواُو الهَّزززززززغ اء  ك أ نََّمزززززززا

  
 أ َهزززززال  َعل زززززيفَهمف َجاَنزززززَب الَتزززززرفَب َهاِ زززززلُ 

   
 ف ل زززززا َتبفَسزززززَبي أ نازززززي َنس زززززيُت ل َياِلَيزززززا    

  
 َبَمكَّزززززة  إذز ل ززززززمف َنُعزززززدف َعمَّززززززا ُنَبززززززاَولُ  

   
 َإِذ  النَّزززززززاُس َنزززززززاس  َوالزَبل زززززززاُ  َبِعززززززززَّة  

  
8ُن ل ززززا ُتثزنَ ززززي َعل يفَنززززا الزَمززززَداِجلُ  َوَإذز َنبفزززز

 

   

 

 

 

 

 

                                                 

-
الريزاح  :أجهدته،والشزما ل :يريد أنه من كثرة سخا ه يوشب أو يتجزر  مزن إ اس  ليعطيزه سزا له،و أ لقتزه      1

 الباس ة اآلتية من الشمال

-
مززن يطززرق  يززاس القززوم لززيال فينبح،فتجيبززه كززالب احلززي ليعززرف مكززاو      :واملسززتنبح الغقززري، :الضززريب 2

 فقري:مغر    سي  وهو الثوب اخللق،وأسا  بالدسيسني إ اس  وس اء ،وعا ل:العمراو،والداسساو

-
" تثزه جت"تسوقه سوقا سريعا،ويروه:الريح املضطربة،و حتتثه:الاي أحابه الُقر وهو الرب ،واحلدب:املقروس 3

 .يطلب مو ال أي ملجًأ:ويوا ل أي تقتلعه،

-
 السيد:الاكي،واحلالحل:بعد،واللوذعي:  يتغرقوا،وباو:  يتهدعوا 4

-
 مج  جيأل وهو من أمساء الضب  :أسغل اجلبل،واجليا ل:سج  إليب، والنَّع :آبب  5
 الاي يأتيه من وساء ظهر  من حي  ال يرا   هو:ِقرو الظهر -6

-
 ا م،مج  عاذلة اللو:العواذل 7
 التعط  :التثل أي بغغلة،و"بّغرة"ويف سواية أيب ذس:بعزة -8
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 : يوم حننيِشعفُر ابفَن َعوفف  ِفي اِلاعفِتا اَس ِمنف ِفَراَسِ  

 "من البسيط:"َيوفَمِذا  ِمنف ِفَراَس  َوُهَو َيعفَتِاُس * 1َوق ال  َماِلُب بفُن َعوفف :ق ال  ابفُن إسفَباَق

 اَعًةَمَنزززززَ  الَرق زززززاَ  ف َمزززززا ُأغ مازززززُض َسززززز  

  
2َنَعزززززم  َبزززززأ جفَزاَ  الطََّريزززززَق ُمَخضفزززززَرمُ   

 

   
 َسزززززاِ لز َهزززززَواَ و  َهزززززلز أ ُ زززززَر َعزززززُدوََّها   

  
3َوُأِعزززززززززنُي غ اَسَمَهزززززززززا إذ ا َمزززززززززاَيغفَرُم

 

   
 َوك ِتيَبزززززززززززة  ل بَّسفزززززززززززُتَها َبك ِتيَبزززززززززززة  

  
4ِفذ َتزززززززيفَن ِمنفَهزززززززا َحاِسزززززززر  َوُمل زززززززّأمُ  

 

   
 ِضزززززززيِقِهَوُمق زززززززدٍَّم َتعفَيزززززززا الَنُغزززززززوُس ِل

  
5ق دَّمفُتززززززُه َوُشززززززُهوُ  ق ززززززوفِمي أ عفل ززززززمُ   

 

   
 ف َوَس فتزززززززه َوَتَركززززززززُت إجفَواًنزززززززا ل زززززززهُ   

  
6َيزززززَرُ وو  غ مفَرَتزززززُه َوغ مفَرُتزززززُه الزززززدَّمُ   

 

   
 ف ززززززََذ ا ِانفَجل ززززززتف غ َمَراُتززززززُه أ وفَسثزَنَنززززززي   

  
 َمجفززززَد الزَبَيززززاِة َوَمجفززززَد ُغززززنفٍم ُيقزَسززززمُ    

   
 آَل ُمَبمَّززززززززززد  ك لَّغزُتُمززززززززززوَني ذ نفززززززززززبَ 

  
 َوا للَّزززززُه أ عفل زززززُم َمزززززنف أ َعزززززَق َوأ ظزل زززززمُ    

   
 َوَجزززززززززا لزُتُموَني إذز ُأق اِتزززززززززُل َواِحزززززززززًدا

  
 َوَجززززززززا لزُتُموَني إذز ُتق اِتززززززززُل َجززززززززثزَعمُ 

   
 َوَإذ ا َبَنيفززززززُت الزَمجفززززززَد َيهفززززززِدُم َبعفُضززززززُكمف

  
 ل زززززا َيسفزززززَتَوي َبززززززاو  َوآَجزززززُر َيهفززززززِدمُ   

   
 َمززززززاَص الشاززززززَتاء  ُمَسززززززاَس ٍ  َوأ ق ززززززبَّ مِ خف

  
7ِفززززي الزَمجفززززِد ُينفَمززززي ِللزُعل زززز  ُمَتك ززززرامُ    

 

   
 أ كزَرهفززززززززُت ِفيززززززززِه أ لَّززززززززًة يَ َزَنيَّززززززززةً   

  
8َسززززززبفَماء  َيقزززززززُدُمَها ِسززززززَناو  َسززززززلزَجمُ 

 

   
 َوَتَركزززززززززُت َحنََّتززززززززُه َتززززززززُرَ  َوِليَّززززززززهُ 

  
9ل ززززيفَ  َعل زززز  ُفل اَنززززة  َمقزززززَدمُ   :َوَتُقززززوُل

 

   
 بفُت َنغزس ززززززي ِللراَمززززززاَح ُمززززززَدجًَّجا  َوَنَهزززززز

  
10ِمثزززززززل  الدََّسيَّززززززِة ُتسفززززززَتَبِل َوُتشفززززززَرُم

 

   

                                                 

*
  118-112حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب :ابن هشام -1

 4/945الروض األن  :السهيلي -   

 559ابن هشام سرية هتايب:عبد السالم هاسوو -   
 ذاو آلامقطوعة ألراف :اإلبل واملخضرمة:الّنعم -2
 .ن يفسجل عليه َ :غاسم -3
 هو الاي يلب   سعا حمكمة ملتذمة:هو الاي ال يلب   سعا يقيه،و املألم:حاسر -4
 .املو   الاي ال يتقدم فيه إال األبطال:امُلقدم- 5
مو ز   :الشزدة،وغمرة : هزي املزاء الكثري،والغمزرة   :إذا سقاها قليال من املزاء فتغّمرت،والغمزرة  :من غّمر إبله -6

 .ق مكة،وهو م ل من مناهل لريق مكةبطري

-
  امر البطن: امر اخلهر،واملخماص:بأق   7

-
 لويل:سلجم سو اء،و:منسوبة إة ذي يزو وهو أحد ملو  محري،وسبماء:حربة،ويزنية:أ لَّة 8

-
  وجته،مسيت بالب ألهنا حتن إليه،وان إليها:حّنته 9

-
 تقطَّ  ومتزَّق :وتستبل وتشرمهي الدسيذة،وهي حلقة يتعلم عليها الطعن،:الدسيه 10
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1ِشعفر  ِلَهَواَ َنّي
 :بعد اهلزميةَيازُكُر إسفل اَم ق وفِمِه *

اِلِب بفَن َعوفف  َبعفَد َمَ  َم ق ال  ابفُن إسفَباَق َوق ال  ق اِ ل  ِفي َهَواَ و  أ يفًضا،َيازُكُر َمس رَيُهمف إل   َسُسوَل الّلِه 

 "من البسيط:"إسفل اِمِه

 أ لذزُكززززززرف َمس ززززززرَيُهمف ِللنَّززززززاَس إذز َجَمُعززززززوا   

  
 َوَماِلززززززززب  ف وفق ززززززززُه الرَّاَيززززززززاُت َتخفَتِغززززززززقُ   

   
 َوَماِلززززززب  َماِلززززززب  َمززززززا ف وفق ززززززُه أ َحززززززد    

  
 َيزززززززوفَم ُحَنزززززززيفٍن َعل يفزززززززِه التَّزززززززاُج َيزززززززأزَتِلقُ  

   
 نَي الزَبزززاُس َيقززززُدُمُهمفَحتَّززز  ل ُقزززوا الزَبزززاَس ِحززز 

  
2َعل زززززززيفَهُم الزَبزززززززيُض َوالزأ بفزززززززَداُو َوالزززززززدََّسقُ   

 

   
 ف َضزززاَسُبوا النَّزززاَس َحتَّززز  ل زززمف َيزززَروفا أ َحزززًدا     

  
3َحززززززوفل  النََّبززززززيا َوَحتَّزززززز  َجنَّززززززُه الزَغَسززززززقُ  

 

   
 ُثمَّزززززززَت ُنززززززززال  َجبفَريزززززززُل َبَنهفزززززززَرِهمف   

  
4ِمزززززززززَن السَّزززززززززَماء  ف َمهفزززززززززُزوم  َوُمعفَتَنزززززززززُق

 

   
 ِمنَّززززززا َول ززززززوف غ يفززززززَر َجبفَريززززززَل ُيق اِتُلَنززززززا 

  
5ل َمنََّعتفَنززززززززززززا إذ وز أ سفززززززززززززَياُفَنا الزُعُتززززززززززززُق

 

   
 َوف اَتَنزززززززا ُعَمزززززززُر الزغ زززززززاُسوُق إذز ُهَزُمزززززززوا

  
6َبط عفَنززززززة  َبززززززلَّ ِمنفَهزززززززا َسززززززرفَجُه الزَعل زززززززقُ   

 

   

 : َني ُجَشٍم َترفِثي أ َجَويفَن ل َها ُأِحيَبا َيوفَم ُحَنيفٍنامفَرأ ة  ِمنف َبشعر 

7َوق ال تف امفَرأ ة  ِمنف َبَني ُجَشٍم
 "من املتقاسب":َترفِثي أ َجَويفَن ل َها ُأِحيَبا َيوفَم ُحَنيفٍن *

 أ َعيفَنززززززززيَّ ُجززززززززوَ ا َعل زززززززز  َماِلززززززززب   

  
 َمًعززززززززا َوالزَعل ززززززززاء  َول ززززززززا َتجفُمززززززززَدا   
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 4/350البداية والنهاية :ابن كثري - 

 553- 559ابن هشام سرية هتايب:عبد السالم هاسوو - 
 س لكنها من جلد حتمل للوقاية من السي أ اة كالتر:من السالح،و الدسق مغر    سقة:البيض -2

-
 ظلمة الغباس اهاهنالظلمة وأسا  :ستر  وأجغا ،والغسق:جنَّه3
 األجري:معتنق -4

1
 مغر   عتيق أي قدمي وقد يكوو كع  كرمي:العتق -

 ..."وفاتل:"الدم،ووق  حدس البيت يف بعض النسخ:العلق -6

  4/190لدين عبداحلميدحتقيق حممد حميي ا النيب  سرية:ابن هشام -*3

 4/942الروض األن  :السهيلي -    

 553 هتايب السرية:عبد السالم هاسوو -    
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 ق اِتل زززززززاِو أ َبزززززززا َعزززززززاِمرٍ   ُهَمزززززززا الز 

  
1َوق ززززززززدف ك ززززززززاو  ذ ا َهبَّززززززززة  أ سفَبززززززززَدا  

 

   
 ُهَمزززززززا َتَرك زززززززاُ  ل زززززززَده ُمجفَسزززززززد    

  
2َيُنززززززززوءل َنَزيًغززززززززا َوَمززززززززا ُوساززززززززَدا   

 

   
  :ِشعفُر أ َبي ث َواٍب ِفي ِهَجاء  ُقَريفٍ 

4،أ َحُد َبَني َسعفِد بفَن َبكزٍر3أ ُبوث َواٍب َ يفُد بفُن ُحَباس َوق ال 
 "من الوافر:"*

 َهززززززلز أ َتززززززا  أ وز غ ل َبززززززتف ُقززززززَريف      أ ال 

  
 َهزززززززَواَ و  َوالزُخُطزززززززوُب ل َهزززززززا ُشزززززززُروُم

   
 َوُكنَّززززززززززا َيززززززززززاُقَريفُ  إذ ا غ ِضززززززززززبفَنا 

  
5َيَجززززززيءل ِمززززززَن الزِغَضززززززاَب َ م  َعَبززززززيطُ  

 

   
 َوُكنَّزززززززا َيزززززززا ُقزززززززَريفُ  إذ ا غ ِضزززززززبفَنا   

  
6ك ززززززززأ  وَّ ُأُنوف َنززززززززا ِفيَهززززززززا َسززززززززُعومُ 

 

   
 ف أ حفززززززززززَببفَنا ُتَسززززززززززواُقَنا ُقززززززززززَريف   

  
7ِسززززززَياَق الزِعززززززرَي َيبفززززززُدوَها النََّبززززززيطُ   

 

   
 ف ل زززززززا أ َنزززززززا إوز ُسزززززززِذلزُت الزَخسفزززززززَ  آبٍ 

  
8َول ززززززا أ َنززززززا أ وز أ ِلززززززنَي ل ُهززززززمف َنِشززززززيطُ 

 

   
     َ  َسززززززُينفق ُل ل بفُمَهززززززا ِفززززززي ُكززززززلم ف زززززز

  
9َوُتكزَتززززززُب ِفززززززي َمَسززززززاِمِعَها الزُقُطززززززومُ  

 

   
َيَجيءل ِمن الزِغَضاَب  :"قوله َوأ نفَشَدَني َجل    الزأ حفَمُر.َوُيق اُل أ ُبوث َواٍب َ َياُ  بفُن ث َواٍب:ابفُن ِهَشاٍم ق ال 

 .ابن إسباق وآجرها بيت عن غري"َ م  َعَبيُط

 

 

 

 

                                                 

-
مززن الّربززد لززوو خيززتلط سززوا   بكدس،وشززاة سبززداء هززي السززو اء املنّقطززة حبمززرة و بياض،وسبززد   :األسبززد 1

 أقام بزه،وسبدته سبدا أيضا حبسته:باملكاو

-
 و،واملرا  أو ثوبه مهبوغ بالدممهبوغ باجلسا  وهو الزعغرا:جمسد 2
 : يد بن حباس - 3

بن مند  بَسنا   عي  مزن لريزق جعغزر بزن  يزد بزن       اسوه  ،العبدي"كهملتني الثانية جغيغة  " يد بن حباس

إين أنبا أنبزاة فمزا ازل   قزال ال تشزرب النبيزا يف املزفزت وال         قلت للنيب  :حباس العبدي عن أبيه قال

 .عدا   يف أهل احلجا  : ابن مند قال ،القر  وال اجلر 

 2/211اإلحابة:، ابن حجر2/323أسد الغابة :ابن األثري:تنظر ترمجته يف

*
  4/190حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد سرية النيب :ابن هشام -4

   4/942الروض األن  :السهيلي -  

 553ابن هشام سرية هتايب:عبد السالم هاسوو -  
 النا َ ي غريالدم الطر:العبيط -5
 نشوق،وهو  واء يدجل يف األن  يساعد عل  العط :السعوم 6
يف األحل قوم كانوا يسكنوو بني العزراق واألس و،أقزاموا  ولزة عاحزمتها البتزراء مث ُأللقزت هزا         :النبيط -7

 .الكلمة عل  أجالم الناس و عوامهم
 الال واهلواو:اخلس  -8

-
 عن ابن سعد"اخلطوم:"،و يف سوايةالكتب اليت جتم  فيها األعمال:القطوم 9
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 :ابن وهب ير  عل  شعر  يد بن حباس

2َسُجل  ِمنف َبَني َتِميٍم،ُثّم ِمنف َبَني ُأَسّيد  ف ق ال  1ٍبف أ َجاَبُه َعبفُد الّلِه بفُن َوهف:ق ال  ابفُن إسفَباَق
* : 

 "من الوافر" 

 َبَشزززززرفِم اللَّزززززِه َنضفزززززَرُب َمزززززنف ل ِقيَنزززززا  

  
 ك أ فزَضزززززَل َمزززززا َسأ يفزززززَت ِمزززززنف الَشزززززُرومِ   

   
 َوُكنَّزززززززا َيزززززززاَهَواَ ُو ِحزززززززنَي َنلزق ززززززز    

  
3َنُبززززززِل الزَهززززززاَم ِمززززززنف َعل ززززززٍق َعَبززززززيطِ  

 

   
 مف َوَجمفزززززززَ  َبَنزززززززي ق س زززززززي  َبَجمفِعُكززززززز

  
4َنُبززززززَب الزَبززززززرفَ  ك ززززززالزَوَسَق الزَخَبززززززيطِ  

 

   
 أ َحزززززززبفَنا ِمزززززززنف َسزززززززَراِتُكُم َوِملزَنزززززززا   

  
5َبق تفزززززززٍل ِفزززززززي الزُمَبزززززززاَيَن َوالزَخِلزززززززيِط

 

   
 َبزززززززِه الزُملزَتزززززززاُث ُمغزَتزززززززَرش  َيَديفزززززززهِ 

  
ََ الزَمزززززززوفَت ك زززززززالزَبكزَر النَِّبزززززززيِط 6َيُمززززززز

 

   
 ق زززززيفُ  َعيفل زززززاو  ِغَضزززززاًبا ف زززززََوز َتزززززُب  

  
 ف ل زززززززا َينفغ زززززززَب ُيزززززززرفِغُمُهمف َسزززززززُعوِلي  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 :عبد اهلل بن َوَهب األسدي - 1

األلَسّيدي بضم اهلمزة وفتح السني وتشديد الياء نسزبة إة بطزن   :،ويقال"بغتبتني :عبد اهلل بن َوَهب األسدي

 من بل متيم استدسكه ابن األثري 

 4/323اإلحابة: حجر ن، اب3/411أسد الغابة: ابن األثري:تنظر ترمجه يف

*
  4/191عبداحلميد حتقيق حممد حميي الدين سرية النيب :ابن هشام -2

 .4/948الروض األن  :السهيلي -   

 554-553ابن هشام سرية هتايب:عبد السالم هاسوو -   

-
 مج  هامة وهي الرأس:قطعة من  م جامد،واهلام:علق 3
 فيه تشبيه لشدة احلرباإلبل والنوق،والوسق اخلبيط الاي  رب بالعها ليسقط،و :الرب  -4
 الكااب :األشراف والّسا ة،و املباين:الّسراة  -5
 من يرّ   النَّغ  يف حدس  فتسم  له حوتا:والنبيط الغ  من اإلبل،:اسم سجل،والبكر:امللتاث -6
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ٍَ ِفي َيوفَم ُحَنيفٍن  :ِشعفُر َجِدي

 َُ 2َرّيضالزَعوفَجاء  الّن بفُن1َوق ال  َجِدي
 "من الطويل:"*

 ل مَّززززززا َ َنوفَنززززززا ِمززززززنف ُحَنززززززيفٍن َوَماِ ززززززهِ  

  
3أ جفَهززززغ ا َسأ يفَنززززا َسززززَواً ا ُمنفك ززززَر اللَّززززوفوِ   

 

   
 َبَملزُموَمزززززة  َشزززززهفَباء  ل زززززوف ق زززززا ُفوا َبَهزززززا   

  
4َشزززَماَسيَخ ِمزززنف ُعزززرف َوه إذ وز َعزززاَ  َحغزَهزززغ ا   

 

   
 َول ززززززوف أ وَّ ق ززززززوفِمي ل ززززززاَوَعتفَني َسززززززَراُتُهمف

  
5إذ وز َمال ِقيَنزززززززا الزَعزززززززاَسَض الزُمَتك شازززززززغ ا  

 

   
 إذ وز َمال ِقيَناُجنفززززززززززززززَد آَل ُمَبمَّززززززززززززززد  

  
6اَننَي أ لزًغاَواسفززززززززَتَمَدوا َبِخنفززززززززِدف اث َمزززززززز

 

   
 

                                                 
 يف معظم كتب التراجم والسري والطبقات ةترمج ل أعثر له ع   - 1

*
 199-191/ 4يي الدين عبداحلميدحتقيق حممد حم سرية النيب :ابن هشام -2

 4/948الروض األن  :السهيلي -   

 350-395/ 4البداية والنهاية:ابن كثري -   

 554ابن هشام سرية هتايب:عبد السالم هاسوو -   

-
 امللوو  :أشخاص، واألجه :سوا ا 3

-
 اسم جبل،:عروهأعا  اجلبال،و :كثرية الّسالح ،والشماسيخ:الكتيبة ا تمعة،وشهباء:امللمومة 4

 املستوه من األسض:و الهغه 

-
 .الوا ح،يشبه به جنو  املسلمني :السباب،واملتكش :العاسض 5
 اسم قبيلة :جندف -6
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:بني يدي غزوة الطائف
1
 

الطززائف يف شززهللا  لزز م  ززار مززن ا فرةا نقززاه  يقززا م ززف شززقر ي ا  ززق        غزززا ولززهلل  ا   

 .وأصحابهاوقا  تق  ث يف من وواء احل ن؛مل خيرج إليه يف ذلك أحد

مزن حز ني يريزد الطائفاوقزده خالزد بزن الهللليزد   ز           خزرج ولزهلل  ا    :قزالهللا :وقا  ابزن لزعد  

 يف ومُّهللا ح  ق  وأدخ هللا  يه ما ي  حق  لس ما  ما اهنزمهللا من أوطزا  دخ زهللا   م دمتهاوقد كامت ث

 زل  قريازا مزن ح زن الطزائف و سز ر        ولزاو ولزهلل  ا   .ل  تا  وهتيئهللاح  ق  وأغ  هلله   يق  

 .تل م ق  اث ا  شر وجاله اكا رمتق  ث يف بال ال وميا شديدااوُق

أه ل مم وزي با ضرب  ما قاتنياوكار ي  ي :مسائهيف مهللضع قرب الطائف ومعه من   أقاه الرلهلل 

 وم ب   يق  امل ف يقاح او الطائف ك                                 َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه  اميم  شر يهللمااوبني ال اتني 

 .2"ال ق  اهد ث يفا وائت هب :"لث يف قائال وقد د ا ال يب

 هللهب اوقسز  غ زائ  حز ني ووز قزا   ز       لاايا ح ني إىل أه قااوأ ط  املؤلفزم ق  وقد ود ولهلل  ا 

ىل املدي ماوالزتل ف  تازاب بزن    إبعدها العمرة مزن اععرامزماع  زاد     لائر املس منياوأدى الرلهلل 

 .أليد     م ماوخ َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّف معه معاذ بن جال ُيف ِّه ال ا  يف الدين وُيع ِّمق  ال رآر

 

 

 

 

 

                                                 

-
 :ي ظر هذه الغزوة بتف يل يف 1

 239-3/299املغازي:الهللاقدي -  

 249-4/299حت يق حممد حميي الدين  اد احلميد  ال يب لرية:ابن هشاه -  

  952-4/942األمف يف  فسري السرية ال اهلليم البن هشاه الروض:السقي ي -  

 952-9/959  يهللر األثر يف   هللر املغازي والشمائل والسري:ابن ليد ال ا  -  

 399-4/379 الادايم وال قايم:ابن كثري - 

 229-3/295  اويخ الطربي:ابن جرير الطربي -  

  974-972هتذيب لرية ابن هشاه: اد الساله هاوور -  

  259ص اولراياه  غزوات الرلهلل :ابن لعد -  
 جزابر  مزن حزدي    ا993ص 3249 ابرق ح يفزم  وبز   ث يزف  يف بزاب  :كتزاب امل اقزب  : أخرجه الترمزذي يف لز  ه   - 2

 .  ط" ال ق  اهد ث يفا:"ب فظ

سززن آ  لزز مارام تام املعززاور ل  شززر والتهللزيززع  ححت يززق أبززهلل  ايززدة مشززقهللو بززن   االترمززذيلزز ن :الترمززذي :ي ظززر -

 .ادتالطاعم األوىلالرياضا

ال ق  اهزد  :"ب فظا9/45 ا4272وق  الزبري  ن أيب شيامااشرح صحيح الالاوي   تح الااوييف ابن حفر أخرجه  -

   ط" ث يفا
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 :ما قيل من شعر يف غزوة الطائف

 :وة الطائفشعر كعب بن مالك يف غز

  اِحنَي َأْجَمَع َوُلهللُ  ال  ِه1إَل  الط اِئِف ِحنَي َ َرَغ ِمْن ُحَ ْيٍن ؛ َ َ اَ  َكْعُب ْبُن َماِلٍك  ُثّ  َلاَو َوُلهللُ  ال  ِه

2الّسْيَر إَل  الط اِئِف
 "من الهللا ر": *

 َقَضززززززْيَ ا ِمززززززْن ِ َقاَمززززززَم ُكززززززلَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َوْيززززززٍب

  
3ُيهللَ اَوَخْيَازززززززَر ُثززززززز ا َأْجَمْمَ زززززززا السُّززززززز  

 

   
 ُمَلاُِّرَهزززززززا َوَلزززززززهلْل َمَطَ زززززززْت َلَ اَلزززززززتْ  

  
4َقزززززززززززهلَلاِطُعُقنا َدْولزززززززززززا  أو َث يَفزززززززززززا

 

   
 َ َ ْسززززززُت ِلَحاضززززززٍن َإْر َلززززززْ  َ َرْوَهززززززا   

  
5َبَسززززززززاَحِم َداَوُكززززززززْ  ِم اززززززززا ُأُلهللَ ززززززززا  

 

   
 َوَمْ َتزززززززززَزُو الُعزززززززززُروَ  َبزززززززززَاْطَن َوج  

  
6َوُ ْ زززززززَاُح ُدوُوكززززززز  مززززززز  ُ  ُخُ هللَ زززززززا  

 

   
 ْنِ يُ ْ  َلَ زززززززا َلزززززززْرَ اُر َخْيزززززززلٍ َوَيززززززز

  
7ُيَغززززززززاِدُو َخْ َفززززززززُه َجْمعززززززززا  َكِثيَفززززززززا  

 

   
 َإَذا َمَزُلززززززززهللا َبَسززززززززاَحِتُ ْ  َلززززززززِمْعُت ْ  

  
8َلَقزززززززا ِممازززززززا َأَمزززززززاَ  َبَقزززززززا َوَجيَفزززززززا  

 

   
 َبَنْيزززززززززِديَقْ  َقهلَلاِضزززززززززُب ُمرَهَفزززززززززات  

  
9ُيزززززززَزْوَر امُلْ زززززززَط نَي َبَقزززززززا احُلتهللَ زززززززا  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 929اصلا ت  رمجته - 1

-*
 295-4/299حممد حميي الدين  اد احلميدحت يق  ال يب لرية:ابن هشاه 2

 959-4/952الروض األمف :السقي ي    -

 373-4/379الادايم وال قايم :ابن كثري -   

 555-554هتذيب لرية ابن هشاه: اد الساله هاوور -  

 222-299ص اديهللار كعب بن مالك:لامي م ي العاين -  
 . ركه وأواحه:مهللضعاراوأجّ  اعهللاد أو السيف:هتامم وخيرب -3

-
 قاي تار بالطائف أل متا خهلل ا:دو  وث يف 4
 .اض م لهلللدهااوهي ال رميم العفيفماملرأة احل:احلاضن -5
 اليت وحل أه قا   قا :مهللضع بالطائف أو حي من أحيائقااوالداو اخل هللر :العرو  ه ا كس ف الايهللتاوُوّج -6

 أووجا ا دور مسائقا
 ما لاق و   ده     غريه م قا:لر ار خيل -7
مزن األقزهللا  ال اذبزم حزط يضزطرب      إذا أكثروا :إذا حترك و اضطرب وأوجف ال هلله إوجا ا:من وجف:الرجيف -8

 .صهللت اخلائف املضطرب: الرجيف ال ا  هبااو
 مجع حا ف وههلل املهللت:احلتهللر مفردها قاضب وههلل السيف ال اطعاو:قهللاضب -9
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 اَ  اْلَعَ زززززززززائَق َأْخَ َ زززززززززْتَقا َكَنْمَثززززززززز

  
1ُقُيززززززهللُر اْلَقْ ززززززِد َلززززززْ  ُ ْضززززززَرْب َكِتيَفززززززا

 

   
 َ َلزززززززاُ  َجِديازززززززَم اْلَنْبَطزززززززاَ  ِ يَقزززززززا

  
2َغزززززززَداَة الزاْحزززززززِف َجاِدي زززززززا َمزززززززُدوَ ا  

 

   
 َأَجزززززززداُهْ  َأَلزززززززْيَي َلُقزززززززْ  َمِ زززززززيح    

  
3ِمززززززَن اْلززززززنَنْقهلَلاَه َكززززززاَر َبَ ززززززا َ َريَفززززززا  

 

   
 َبنَنمازززززززا َقزززززززْد َجَمْعَ زززززززا   ُيَلاِّزززززززُرُهْ 

  
4ِ َتززززززاَخ اْلَلْيززززززَل َوال ُُّفززززززَب الط ُروَ ززززززا   

 

   
 َوأَنمازززززززا َقزززززززْد َأَ ْيَ زززززززاُهْ  َبَزْحزززززززفٍ   

  
5ُيِحزززززززيُط َبُسزززززززهللَو ِحْ زززززززَ َقْ  ُصزززززززُفهللَ ا

 

   
 َوِئيُسزززززززُقْ  ال اَازززززززيا َوَكزززززززاَر ُصزززززززْ ا ا 

  
6َمِ زززززززيا اْلَ ْ زززززززَب ُمْ زززززززَطَار ا َ ُزوَ زززززززا   

 

   
 َر ُذو ُحْ زززززززٍ  َوِ ْ زززززززٍ َوِشزززززززيُد اْلزززززززَنْم

  
7َوِحْ ززززززٍ  َلززززززْ  َيُ ززززززْن َمَزق ززززززا َخِفيَفززززززا  

 

   
 ُمِطيززززززززُع َمَاياَ ززززززززا َوُمِطيززززززززُع َوب ززززززززا  

  
 ُهززززززهلَل الززززززراْحَمُن َكززززززاَر َبَ ززززززا َوء وَ ززززززا   

   
 َ زززززَتْر ُ ْ ُ زززززهللا إَلْيَ زززززا السازززززْ َ  َمْ َازززززلْ   

  
8َوَمْفَعْ ُ ززززززززْ  َلَ ززززززززا َ ُضززززززززد ا َوَويَفززززززززا

 

   
 َفاِهززززززززْدُكْ  َوَمْ ززززززززَارْ َوَإْر َ ززززززززْنَبهلْلا ُم

  
9َوَلززززززا َيززززززُك َأْمُرَمززززززا َوِ ش ززززززا َضززززززِعيَفا  

 

   
 ُمَفاِلزززززززُد َمزززززززا َبِ يَ زززززززا َأْو ُ َ يُازززززززهللا  

  
10إَلززززززز  اْلَتْلزززززززَ اَه إْذَ ام زززززززا ُمِضزززززززيَفا   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
هي حديزدة  ريضزم   :ال تيف مجع قني و ههلل احلداد أو اخلادهاو:ال يهللر مجع   ي ماوههلل شعاو الربخاو:الع ائق -1

 وه ا مبعىن السيهللر امل ف حم ستلده يف ص ع األبهللابا

-
 الز فرار األصفرا:قد ي هللر مبعىن الدماء السائ م من الهللجهللهاو قد   هللر لهللر الهللجهاو اعادي:اعديم 2

اخل يط أو املل هللط وأواد أر األبطا  ختار هذه السيهللر الالمعم  تظقر وجهللهق   يقزا صزفراء ال زهللر مزن     :و املدور

 .شدة اخلهللر
 العاور:من اعد بع ي املزاحاوالعريف :أجده  -3
 .ال فيام ال رميم م قااو الطرور مجع طرراوههلل ال ادو املستحسن: تاخ اخليل -4

-
 .اعيش الزاحف:الزحف 5
 الاعيد  ن كل  يٍب العفيف ال  ب وال سارا:العزور -6
 .و الطيشههلل اعقل :صعام االم ياداو اللخ:إذا خف و طا او ماقم مزقم:مزخ مزقا:اللخ -7

-
 الاقيج ال ني:الهللويف املسا د و املعنياوالريف يف األصل ههلل األوض املل اماو:العضد 8

-
 .املت  ب غري الثابت:الر ش 9

 امل فئ:اخلضهللو واالم ياداو املضيف:من أماب مبعىن وجعاو اإلذ ار:  ياهللا -10
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 ُمَازززززززاِلي َمزززززززْن َلِ يَ زززززززا  الُمَفاِهزززززززُد 

  
1أَنأَنْهَ ْ َ ززززززززززا التَِّ ززززززززززاَد َأَه الطََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّريَفززززززززززا  

 

   
 ْن َمْعَشززززززٍر َأَلُاززززززهللا َ َ ْيَ ززززززاَوَكززززززْ  ِمزززززز

  
2َصزززززززِميَ  اْلَفزززززززْذَه ِمزززززززْ ُقْ  َواْلَحِ يَفزززززززا

 

   
 َأَ هلْلَمززززززا َلززززززا َيززززززَرْوَر َلُقززززززْ  ِكَفززززززاء    

  
3َ َفززززززززززداْ َ ا اْلَمَسززززززززززاِمَع َو اْلُنُمهللَ ززززززززززا

 

   
 َبُ ززززززززلِّ ُمَق اززززززززٍد َلززززززززْيٍن َصززززززززِ يلٍ   

  
4َيُسززززززززهللُقُقْ  َبَقززززززززا َلززززززززهلْلق ا َ َ يَفززززززززا 

 

   
 َواْلَتْلزززززززَ اَه َحتاززززززز   ِلزززززززَنْمَر ال َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززززهِ 

  
5َيُ زززززززهللَه الززززززززدِّيُن ُمْعَتزززززززِدل ا َحَ يَفززززززززا  

 

   
 ُت َواْلُعززززززززززاى َوَودٌّالَوُ ْ َسززززززززز  الززززززززز

  
6َوَمْسززززززززززُ ُاَقا اْلَ َ اِئززززززززززَد َوالشُّززززززززززُ هللَ ا  

 

   
 َ َنْمَسززززززهلْلا َقززززززْد َأَقززززززرُّوا َواْطَمززززززَنمُّهللا   

  
7َوَمززززززْن َلززززززا َيْمَتَ ززززززْع َيْ َاززززززْل ُخُسززززززهللَ ا 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

-
 املا  امل تسب أي اعديد:املا  املهللووث أي ال دمياوالطريف:الت يد 1
األصزل الثابزتاأي أر أ زداء اإللزاله كزامهللا مزن       :أل اهللا من األلب وههلل االجتماو     العداوة واخل زهللمماواعذه  -2

 .قريش مفسقا و من احل فاء
 قطع ا:أي أهن  كامهللا حياوبهللر قهللما أقل م ق  شنما حسب ز مق اوجد  ا:ال يرور    كفاء -3

-
 .اجمل هلل الالمع: ن ل ضرووة الشعريم وأص قا التشديداوال  يلل:من أمجل السيهللر امل  هلل م با  داولني:مق د 4

-
 .يف إلالمه  املست ي: احل يف 5

-
 .الر اث قرط باألذر وأشقرها:رمن أص اه العرب يف اعاه يماوالش هلل:ى ووّدزات والُعالالَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 6
 .املذلم وا هللار:اخلسهللر -7
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 :بن مالكَ ْاِد َياَلْيل ِ ي الّرّد َ َ   َكْعٍب بن ِشْعُر ِكَ اَمَم 

 "من الطهلليل" *2:َ َ اَ  ا1َ ْاِد َياَلْيل ْبَن َ ْمَرو ْبَن ُ َمْيٍرك امم بن َ َنَجاَبُه 

 َمززززززْن َكززززززاَر َيْاِغيَ ززززززا ُيَريززززززُد ِقَتاَلَ ززززززا   

  
3َ َتماززززززا َبززززززَداٍو َمْعَ ززززززٍ  َلززززززا َمَرمُيَقززززززا   

 

   
 ْدَما َبَقزززا اْلاَبزززاءن ِمزززْن َقْازززَل َمزززا َ زززَرى     َوَجززز 

  
4َوَكاَمززززززْت َلَ ززززززا َأْطهلَلاُوَهززززززا َوُكُروُمَقززززززا    

 

   
 َوَقززززْد َجراَبْتَ ززززا َقْاززززُل َ ْمززززُرو ْبززززُن َ ززززاِمرٍ   

  
5َ َنْخَاَرَهزززززززززا ُذو َوْأَيَقزززززززززا َوَحِ يُمَقزززززززززا 

 

   
 َوَقزززززْد َ ِ َمزززززْت إْر َقاَلزززززْت اْلَحزززززقا َأّم َنزززززا     

  
6ْعُر اْلُلززززُدوِد ُمِ يُمَقززززا إَذا َمززززا َأَبززززْت ُصزززز  

 

   
 ُمَ هللُِّمَقززززززززا َحتازززززززز  َيِ ززززززززنَي َشَريُسززززززززَقا  

  
 َوُيْعزززززززَرُر ِلْ َحزززززززقا اْلُمزززززززَانَي َ ُ هللُمَقزززززززا 

   
 َ َ ْيَ ززززززا ِدَلززززززاص  ِمززززززْن ُ ززززززَراِث ُمَحززززززراٍخ 

  
7َكَ زززززززهلْلِر السازززززززَماءن َزياَ ْتَقزززززززا ُمُفهللُمَقزززززززا

 

   
 

 

 

 

  

                                                 
 :ك امم بن  اد ياليل  - 1

كار من أشرار ث يف الذين قدمهللا     ولزهلل   :قا  أبهلل  مر. وئيي ث يف يف زمامه الث فياكارك امم بن  اد ياليل 

أر و زد  :وذكزر املزدائ   . وكذا ذكره ابن إلحاخ ومهللل  بن   ازم وغزري واحزد   .بعد ح او الطائف  نل مهللا ا  

. مات هبا كزا را وخرج إىل جنرار ع  هللجه إىل الروه  اال يرثىن وجل من قريش :ث يف أل مهللا إال ك امم  تمه قا 

أر أبزا  زامر ملزا أقزاه بزنوض      :وي هللى كاله املدائ  ما ح اه ابن  اد الرب يف  رمجم ح ظ م بن أيب  زامر الراهزب  

 اخت   يف مرياثه    مزم بزن  الثزم العزامري وك امزم بزن  ازد         او   ر  مات   د هرقل االروه مرغما ل مس مني

وكامت و زاة أيب  زامر لز م  شزراوه ك بعزد      .أهل املدو كنيب  امر ياليل الث في إىل هرقل  د عه ل  امم ل هللمه من

 .قدوه ث يف ووجهلل ق  إىل بالده  وا  أ   

  5/666اإلصابم:ا ابن حفر646االلتيعاب:اابن  اد الرب4/474ألد الغابم: ابن األثري:  ظر  رمجته يف

 ادور أر يترج  له" فشعراء الطائ"ذكره ابن لاله يف : طا ات  حهلل  الشعراء:ابن لاله اعمحي

 6/47الطا ات ال ربى:اابن لعد 5/444األ اله:الزوك ي

-*
 295 -4/295حت يق حممد حميي الدين  اد احلميد ال يب لرية:ابن هشاه 2

 954-4/953الروض األمف :السقي ي  -  

  374 -4/373الادايم وال قايم :ابن كثري - 

 555هتذيب لرية ابن هشاه: اد الساله هاوور - 
 ال مربحقا:مشقهللوة معرو م وال مرميقا :داو مع   -3
 وههلل مجع طهللد مبعىن اعال" أطهللادها"مجع طهللىاوهي الائراويروى :أطهللاوها -4
 أواد ب  وبيعم بن حاوثم بن  مر بن  امر: مرو بن  امر -5

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب    جئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      ی چ:أمالزه إىل جقزم   زربااويف التليزل    :صعار خزده  -6

 29لهللوة ل مارااآليم چخب  مب  
 ههلل  مرو بن  امراألمه أو  من حرخ بال او من العرب:الدووو ال ي ماوحمرخ:الصِد -7
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 ٍهُمَر ُِّقَقزززززززززا َ  ازززززززززا َبَازززززززززيٍ  َصزززززززززهلَلاَو
  

1نَذا ُجزززززرَِّدْت ِ زززززي َغْمزززززَرٍة َلزززززا َمشزززززَيُمقا    
 

   
 :ِشْعُر َشّداٍد ِ ي اْلَمسنرَي إَل  الط اِئِف

  *3:الط اِئِف إَل  َوُلهللَ  ال  ِه  ِ ي َمسنرَي 2َوَقاَ  َشّداُد ْبُن َ اَوٍض اْلُفَشِمّي:َقاَ  اْبُن إْلَحاَخ

 "من الاسيط" 

 َه ُمْقِ ُ َقزززززززاَ ْ ُ زززززززُروا ال  زززززززَاَت إرَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ال َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّززززززز اَل

  
 َوَكْيززززَف ُيْ َ ززززُر َمززززْن ُهززززهلَل َلززززْيَي َيْ َتِ ززززرُ    

   
 إرَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ الَِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتززززززي ُحرَِّقزززززززْت َبالساززززززدِّ َ اْشزززززززَتَعَ تْ  

  
4َوَلزززززْ   ُ َ اِ زززززْل َلزززززَدى َأْحَفاَوَهزززززا َهزززززَدوُ    

 

   
 إرَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ الراُلزززززززهللَ  َمَتززززززز  َيْ زززززززَزْ  َبَ زززززززاَدُك ُ   

  
 َيْظَعزززززْن َوَلزززززْيَي َبَقزززززا ِمزززززْن َأْهِ َقزززززا َبَشزززززرُ 

   
 :ِ ي ُحَ ْيٍن َوالط اِئِف بن زهري َقِ يَدُة ُبَفْيٍر

َ ْن الط اِئِف َبْعَد اْلِ َتاَ  َواْلِحَ اَو َقاَ  ُبَفْيُر ْبُن ُزَهْيَر ْبن َأَبي ُلْ َم  َيْذُكُر َ َ ّما اْمَ َرَر َوُلهللُ  ال  ِه 

5ُحَ ْي  ا َوالط اِئَف
 "من ال امل:" *

 َبْطززززززَن ُحَ ززززززيِّنٍ  َكاَمززززززْت ُ َ اَلززززززُم َيززززززهلْلهَ  

  
6َوَغزززززززَداَة َأْوَطزززززززاٍ  َوَيزززززززهلْلَه اْلزززززززَنْبَرَخ

 

   
 

 

 

 

 

                                                 

-
 ال مغمدها يف قرهبا:ال مشيمقا 1
 :شداد بن  اوض اعشمي - 2

زيا وقزا  بزن إلزحاخ يف مهللضزع     له صحاماوكار شا را مشقهللواا ذكره بزن إلزحاخ يف املغزا    شداد بن  اوض اعشمي

 .بن  اوض خياطب  يي م بن ح ن الفزاويا  ذكر له شعرااويف كل ذلك داللم     صحاتهاوقا  شداد :آخر

وليي له ذكزر يف كتزب التزراج     .4/444اإلصابم:اابن حفر4/615ألد الغابم:ابن األثري:  ظر  رمجته يف

 والسري والطا ات األخرى

*
 4/295حت يق حممد حميي الدين  اد احلميد ال يب لرية:ابن هشاه -3

 4/954الروض األمف:السقي ي -   

 4/374الادايم وال قايم :ابن كثري -   

 555هتذيب لرية ابن هشاه: اد الساله هاوور -  
 .د  يههلَله ا مبعىن الااطل الذي ال َق:ا دو -4

-*
 233-4/239حت يق حممد حميي الدين  اداحلميد ال يب لرية:ابن هشاه 5

 959-4/952الروض األمف :السقي ي -   

 372/ 4الادايم وال قايم :ابن كثري -  

 552هتذيب لرية ابن هشاه: اد الساله هاوور -  
هق ا الت راواوأص ه من الع ل أي الشرب بعد الشزرباأو قتزا  بعزد قتا ايريزد أر هزهللازر مجعزت مجعقزا        :العاللم -6

يف األصزل اعازل الزذي  يزه ألزهللار مزن       :الز  مهللضزعا واألبزرخ   :نياوأوطا   غري ح : اللم يف ذلك اليهللهاوُح يِّن

 احلفاوةا وهق ا مهللضع بعي ه 
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 َجَمَعزززززززْت َبزززززززَتْغهلَلاءم َهزززززززهلَلاَزُر َجْمَعَقزززززززا  

  
1َ َتَازززززززززززداْوا َكالطَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززززززززاِئَر اْلُمَتَمززززززززززززِّخَ 

 

   
 َلززززززْ  َيْمَ ُعززززززهللا ِم اززززززا َمَ ام ززززززا َواِحززززززد ا   

  
 إل ززززززززَا َجززززززززَداَوُهْ  َوَبْطززززززززَن اْلَلْ ززززززززَدخَ  

   
 َ َعراْضزززززززَ ا ِلَ ْيَمزززززززا َيْلُرُجزززززززهللا َوَلَ زززززززْد 

  
 َ َتَح ازززززززززُ هللا ِم ازززززززززا َبَازززززززززاٍب ُمْغَ زززززززززقَ 

   
 َ ْرَ زززززززدُّ َحْسزززززززَراَما إَلززززززز  َوْجَراَجزززززززمٍ   

  
2َشززززززززْقَااءن َ ْ َمززززززززُع َباْلَمَ اَيززززززززا َ ْيَ ززززززززقَ  

 

   
 َمْ ُمهللَمززززززٍم َخْضززززززَراءن َلززززززهلْل َقززززززَذُ هللا َبَقززززززا

  
3ِح زززززز  ا َلَظززززززلَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َكَنماززززززُه َلززززززْ  ُيْلَ ززززززقْ     

 

   
 َي الضِّزززززَراءن َ َ ززززز  اْلَقزززززَراَ  َكَنمَ َ زززززا  َمْشززززز

  
4ُقززززززُدو  َ َفززززززراُخ ِ ززززززي اْلِ َيززززززاِد َوَ ْ َتِ ززززززي 

 

   
 ِ زززززي ُكزززززلِّ َلزززززاَبَغٍم إَذا َمزززززا اْلَتْحَ زززززَ تْ  

  
5َكزززززززال اْقَي َهاازززززززْت َوحُيزززززززُه اْلُمَتَرْقزززززززَرخَ  

 

   
 ُجززززززززُد   َ َمززززززززيُّ ُ ُضززززززززهللُلُقّن َمَعاَلَ ززززززززا 

  
6َحزززززززززززرَِّخِمزززززززززززْن َمْسزززززززززززَج َداُوَد َوآَ  مُ 

 

   
 :أمر مالك بن  هللر و إلالمه و شعره يف ذلك

8ِحنَي َأْلَ َ  7َقاَ  َماِلُك ْبُن َ هلْلٍر
 "من ال امل":*

 َلزززززززِمْعُت َبِمْثِ زززززززِهالَمزززززززا إْر َوَأْيزززززززُت َو

  
 ِ زززززي ال ازززززاَ  ُك َِّقزززززَ  َبِمْثزززززَل ُمَحمازززززدِ    

   
 َأْوَ ززززز  َوَأْ َطززززز  ِلْ َفَزيزززززَل إَذا ُاْجُتزززززِديَ  

  
9َشززززْن ُيْلَاززززْرَك َ ماززززا ِ ززززي َغززززدِ َوَمَتزززز  َ 

 

   
 

 

 

 

 

                                                 
 .االهنماك يف اعقل و الضاللم وههلل خالر الرشد:اإلغهللاء -1
ال تياززم الضززلمما مززن الرجرجززم وهززي شززدة احلركززم     :مجززع حسززري وهززهلل ال  يززلاو الرجراجززم  :حسززراما -2

 اعيش ال ثري من الف ق وههلل:واالضطراباوالفي ق
 ال  جال: ظقر كذلك ملا   يقا من كثرة احلديداوح ن:جمتمعماخضراء:م مهللمم -3
إذا مشزت يف ا زرا  ابتغزت أليزديقا      دا واأللزهلل مهللو مزن الشزهللك  : ا وا رامجع ضاو وههلل األلد املفتر :الضراء 4

 الهلل هلل  املس م:مهللضعا ع  ضع أوج قا مهللضع أيديقااشاه هبا اخليلاو ال دو

 ڻ   ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ گڳ گ گچ:دوو والززعم وا يززما ويف التليززل :بغملززا -5

 الغدير مسي بذلك ألمه ماء هناه ما او فع من األوض من السيالر  تهللقف:وال قي ا22اآليم لهللوة لانا چڻ
 .آ   مر بن ه د م ك احلرية:مجع جدالء اوهي الدوو امل سهللجم مسفا حم مااوآ  حمرخ:اعد  -6
 593اصلا ت  رمجته - 7
8

 4/239حت يق حممد حميي الدين  اد احلميد  ال يب لرية:ابن هشاه -*

 3/255املغازي:الهللاقدي -   

 4/959الروض األمف :السقي ي -   

  4/392الادايم و ال قايم :ابن كثري -   

 572هتذيب لرية ابن هشاه: اد الساله هاوور -   
 .لنلته:ه واجتديته والتفديتهأ طاهاو جدو :يف األصل ههلل العطاءاو أجداه:اعدا -9
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 َوَإَذا اْلَ ِتيَازززززززززُم َ زززززززززراَدْت َأْمَياُبَقزززززززززا 

  
1َبالسازززززززْمَقَريِّ َوَضزززززززْرَب ُكزززززززلِّ ُمَق ا زززززززِد

 

   
 َ َ َنماززززززززُه َلْيزززززززز   َ َ زززززززز  َأْشززززززززَااِلهِ  

  
2َوْلزززززَط اْلَقَازززززاءنِة َخزززززاِدو  ِ زززززي َمْرَصزززززِد

 

   
4ْبَن َ ْمَرو ْبَن ُ َمْيٍر الث َ ِفي ْبُن َحَايَب 3َقاَ  َأُبهلل ِمْحَفَنو

 "من جمزوء الرمل":   *

 َهاَبزززززززززززِت اْلَنْ زززززززززززَداء  َجاَمَاَ زززززززززززا

  
 ُثزززززززز ا َ ْغُزوَمزززززززززا َبُ ززززززززهلل َلزززززززززَ َمهْ  

   
 َوَأَ اَمزززززززززززززا َماِلزززززززززززززك  َبَقززززززززززززز ْ 

  
 َماِقض زززززززززززا ِلْ َعْقزززززززززززِد َواْلُحُرَمزززززززززززْه

   
 َوَأَ هلْلَمززززززززززززا ِ ززززززززززززي َمَ اَزِلَ ززززززززززززا   

  
 5ْهَوَلَ ززززززززْد ُك اززززززززا ُأوِلززززززززي َمِ َمزززززززز   

   
 

 

 

 

                                                 
 .إذا ص ب وياي:الرمح ال  يب العهللداو امسقّر الشهللك:إذا خرج ك ه واشتد و امت باوالسمقري: رد ال اب -1

-
 .دقاخ التراباواخلادو من اخلدو وههلل الستر و اعمع خدوو:ا ااءة 2
 :أبهلل حمفن الث في - 3

ههلل  مرو بن حايب بن  مرو بن  مري بن  هللر بن   زدة  :  يلاالشا ر املشقهللوا خمت ف يف امسهاأبهلل حمفن الث في 

وأمه ك زهللد  . امسه ك يتهاوك يته أبهلل  ايداوقيل امسه مالكاوقيل امسه  اد ا :وقيل بن غرية بن  هللر بن ث يفا

 .ب ت  اد ا  بن  اد مشي

به إليه وههلل ل رار  تر  وخييل إيل أمه صاحب لعد بن أيب وقاص الذي ُأِ َي:له صحاماقا :قا  أبهلل أمحد احلاك 

 .ي ن ههلل  تر امسه مالك

وقا  أبهلل أمحد احلاك  الدليل     أر امسه مالكاما حدث ا أبهلل العاا  الث فزي حزدث ا زيزاد بزن أيهللباحزدث ا أبزهلل       

ملا كار يهلله ال ادليم ُأِ زَي لزعد بزنيب    :معاويما حدث ا  مرو بن املقاجر  ن إبراهي  بن حممد بن لعد  ن أبيه قا 

راحما التعمل     اخليل خالد بن  ر طماوصزعد لزعد   وههلل ل رار من اخلمرا  نمر به  ُ يَِّداوكار بسعد َجحمفن 

 : هللخ الايت لي ظر ما ي  ع ال ا   فعل أبهلل حمفن يتمثل 

 كف  حزما أر  ر دى اخليل بال  ا

  

 ك مشدودا   ي وثاقياَرْ وُأ

   

كار كرميا  جهللادا   و. ملشقهللوين بالشفا م يف اعاه يم واإللالهوكار أبهلل حمفن شا را  حسن الشعرا ومن الشفعار ا

 .إال أمه كار م قم ا  يف الشربا ال يتركه خهللر حد وال لهلله

 ا ابن لاله اعمحي474-6/471ألد الغابم:اابن األثري14-16/1األغاين: أبهلل الفرج األصفقاين:  ظر  رمجته يف

 464-7/463اإلصابم:اابن حفر444-1/444شعر والشعراءال:اابن قتيام466-1/462طا ات  حهلل  الشعراء: 

 77-5/76 األ اله:الزوك ي ا 252-256 االلتيعاب:ابن  اد الرب.1/415املهلللهلل م راج  شعراء 

*
 4/239 اداحلميد الدين حت يق حممد حميي ال يب لرية:ابن هشاه -4

 4/959الروض األمف :السقي ي -   

 3/222 اويخ الطربي:الطربي -   

 579-572هتذيب لرية ابن هشاه: اد الساله هاوور -   
 ِ اته وكرهته أشد ال راهم لسهللء  ع ه:م مته -5
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 يف أمر ههللازر وما أصاهبا يهلله ح ني وكار خطيااا يف التعطار ولهلل  ا  1شعر زهري بن صرد 

 "من الاسيط" *2:و قد قا  يف هذا اليهلله

 ُاْمزززززُ ْن َ َ ْيَ زززززا َوُلزززززهللَ  ال َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززِه ِ زززززي َكزززززَرٍه

  
3َ َتمازززززززك اْلَمزززززززْرء  َمْرُجزززززززهللُه َوَمْ َتِظزززززززرُ   

 

   
 ْد َ اَقَقززززا َقززززَدو  ُاْمززززُ ْن َ َ زززز  َبْيَضززززٍم َقزززز   

  
4ُمَمزززززززاخ  َشززززززْمُ َقا ِ ززززززي َدْهَرَهززززززا ِغَيززززززرُ 

 

   
 َأبَ ززززْت َلَ ززززا الززززداْهَر َهتاا  ززززا َ َ زززز  َحززززَزرٍ    

  
5َ َ ززززززز  ُقُ زززززززهللَبَقُ  الغمازززززززاء  َو الِغَمزززززززرُ  

 

   
 َيززززززا َخْيززززززَر ِطْفززززززٍل َوَمهلْلُلززززززهللٍد َوُمْ َتَفززززززٍب

  
 ِ زززززي اْلَعزززززاَلِمنَي إَذا َمزززززا ُح ِّزززززَل اْلَاَشزززززرُ  

   
 ْر َلزززززززْ  ُ زززززززَداَوْكُقْ  َمْعَمزززززززاء  َ ْ ُشزززززززُرَها إ

  
 َيززززا َأْوَجززززَح ال اززززاَ  ِحْ م ززززا ِحززززنَي ُيْلَتَاززززرُ  

   
 ُاْمززززُ ْن َ َ زززز  َمْسززززهلَلٍة َقززززْد ُكْ ززززت َ ْرَضززززُعَقا   

  
6إْذ ُ زززززهللك َ ْمَ زززززُنُه ِمزززززْن َمْلِضزززززَقا الزززززداَووُ  

 

   
 إْذ ُكْ زززززَت ِطْف  زززززا َصزززززِغري ا ُكْ زززززت َ ْرَضزززززُعَقا

  
 ْ ززززززَك َمززززززا َ ززززززْنِ ي َوَمززززززا َ ززززززَذوُ  َوَإْذ ُيَزيِّ

   
 َلززززززا َ ْفَعَ  اززززززا َكَمززززززْن َشززززززاَلْت َمَعاَمُتززززززهُ  

  
7َواْلززززززَتْاَق ِم اززززززا َ َتماززززززُا َمْعَشززززززر  ُزُهززززززرُ  

 

   
 َإماززززززززا َلَ ْشززززززززُ ُر آَلززززززززاء  َوَإْر ُكِفززززززززَرتْ  

  
8َوِ ْ زززززَدَما َبْعزززززَد َهزززززَذا اْلَيزززززهلْلَه ُمزززززداَخرُ    
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 : غر ما أ طي من غ ائ  ههللازرشعر  اا  بن مردا  يست

  اا :َ َ اَ  َوُلهللَ  ال  ِه  َ ّااَ  ْبَن ِمْرَداٍ  َأَباِ َر َ َسِلَطَقااَ َعاَ َب ِ يَقا َيْ ِطَوُأ:َقاَ  اْبُن إْلَحاَخ

 "من املت اوب:"*1ن ُيَعاِ ُب َوُلهللَ  ال  ه

 َكاَمززززززززززززْت َمَقاب ززززززززززززا َ َ اَ ْيُتَقززززززززززززا 

  
2اْلزززززززنَنْجَرَو َبَ زززززززرِّي َ َ ززززززز  اْلُمْقَرِ زززززززي  

 

   
 َوَإيَ زززززززززاِ ي اْلَ زززززززززهلْلَه َأْر َيْرُقزززززززززُدوا 

  
3َإَذا َهَفززززززززَع ال اززززززززاُ  َلززززززززْ  َأْهَفززززززززعَ  

 

   
 َ نَنْصزززززززَاَح َمْقَازززززززي َوَمْقزززززززُب اْلَعَازززززززي   

  
4دِن َبززززززززززززْيَن ُ َيْيَ ززززززززززززَم َواْلززززززززززززَنْقَروَ 

 

   
 َوَقزززززْد ُكْ زززززُت ِ زززززي اْلَحزززززْرَب َذا ُ زززززْدَوإٍ  

  
5َ زززززززَعَ َ زززززززْ  ُأْ زززززززَط َشزززززززْيئ ا َوَلزززززززْ  ُأمْ 

 

   
 َإل زززززززززززززَا َأَ اِئزززززززززززززَل ُأْ ِطيُتَقزززززززززززززا

  
6َ ِديززززززززززززَد َقهلَلاِئِمَقززززززززززززا اْلززززززززززززَنْوَبعَ  

 

   
 َوَمززززززا َكززززززاَر ِحْ ززززززن  َوَلززززززا َحززززززاَبي  

  
7َيُفهللَقززززززززاِر َشززززززززْيِلَي ِ ززززززززي اْلَمْفَمززززززززَع

 

   
 َوَمزززززززا ُكْ زززززززُت ُدوَر اْمزززززززَرَ  ِمْ ُقَمزززززززا  

  
 َوَمزززززززْن َ َضزززززززَع اْلَيزززززززهلْلَه َلزززززززا ُيْرَ زززززززعَ  

   
 "من املت اوب":َأْمَشَدَمي ُيهللُمُي الّ ْحهلَلّي:َقاَ  اْبُن ِهَشاٍه

 َ َمزززززا َكززززززاَر ِحْ زززززن  َوَلززززززا َحززززززاَبي   

  
 َيُفهللَقززززززاِر ِمززززززْرَداَ  ِ ززززززي اْلَمْفَمززززززعَ  

   
ا َ َنْ َطهلْلُه َحّت  َوِضَي َ َ اَر "اْذَهُاهللا َبِه َ اْقَطُعهللا َ ّ ي ِلَساَمُه   َ َ اَ  َوُلهللُ  ال  ِه ":َقاَ  اْبُن إْلَحاَخ

  َقْطَع ِلَساَمِه ال ِذي َأَمَر َبِه َوُلهللُ  ال  ِه َذِلك 

َوُلهللُ   َ َ اَ  َلُه َوَحّدَثَ ي َبْعُ  َأْهَل اْلِعْ َ  َأر  َ ّااَ  ْبَن ِمْرَداٍ  َأَ   َوُلهللَ  ال  ِه:َقاَ  اْبُن ِهَشاٍه 

 :َأْمَت اْلَ اِئُل ال  ِه 

 ؟" َوُ َيْيَ َمَن اْلَنْقَرَو اْلَعَايِد َبْي َ َنْصَاَح َمْقَاي َوَمْقُب"  
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َ َ اَ  َأُبهلل َبْ ٍر َأْشَقُد َأّمك َكَما َقاَ   ا1"ُهَما َواِحد   ُ َيْيَ َم َواْلَنْقَرَو َ َ اَ  َبْيَن: َ َ اَ  َأُبهلل َبْ ٍر الّ ّديُق 

 .2 چېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائچ ال  ُه

 :ِشْعُر َحّساَر ِ ي ِحْرَماِر اْلَنْمَ اَو

َوَلْ  ُيْعِط اْلَنْمَ اَو َشْيئ ااَقاَ   َما َأْ َط  ِ ي ُقَرْيٍش َوَقَااِئَل اْلَعَرَب  َوَلّما َأْ َط  َوُلهللُ  ال  ِه:َ  اْبُن ِهَشاٍه َقا

3َحّساُر ْبُن َثاَبٍت ُيَعاِ ُاُه ِ ي َذِلَك
 "من الاسيط:" *

 َزاَد اُ ُمزززززززهلله  َ َمزززززززاء  اْلَعزززززززْيَن ُمْ َحزززززززِدوُ 

  
4َحَفَ ْتززززززززززُه َ ْاززززززززززَرة  ِدَووُ  َلززززززززززح ا إَذا

 

   
 َوْجزززززززد ا َبَشزززززززمااءن إْذ َشزززززززمااء  َبْقَ َ زززززززم   

  
5َهْيَفزززززاء  َلزززززا َدَمزززززي  ِ يَقزززززا َوَلزززززا َخزززززهلَلوُ  

 

   
 َدْو َ ْ زززززززَك َشزززززززمااءن إْذ َكاَمزززززززْت َمهلَلدا ُ َقزززززززا

  
6َمزززززْزو ا َوَشزززززرُّ َوَصزززززاَ  اْلهلَلاِصزززززَل ال ازززززَزوُ   

 

   
 َر ُمزززززْؤَ َمٍنَوْأِت الراُلزززززهللَ  َ ُ زززززْل َيزززززا َخْيززززز 

  
 ِلْ ُمززززززززْؤِمَ نَي إَذا َمززززززززا ُ ززززززززدَِّد اْلَاَشززززززززُر

   
 َ َ ززززززاَه ُ ززززززْدَ   ُلززززززَ ْي   َوْهززززززَي َماَزَحززززززم 

  
 ُقزززززدااَه َقزززززهلْلٍه ُهزززززُ  آَوْوا َوُهزززززْ  َمَ زززززُروا    

   
 َلزززززززمااُهُ  ال َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززززُه َأْمَ زززززززاو ا َبَ ْ زززززززَرِه ْ  

  
7ِديزززززَن اْلُقزززززَدى َوَ زززززهلَلاُر اْلَحزززززْرَب َ ْسزززززَتِعُر

 

   
 َوُ هللا ِ زززززي َلزززززَايَل ال َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززِه َواْ َتَرُ زززززهللاَوَلزززززا

  
8ِل  ااِئَازززززاِت َوَمزززززا َخزززززاُمهللا َوَمزززززا َضزززززَفُروا 

 

   
 َوال اززززاُ  َأْلززززب  َ َ ْيَ ززززا ِ يززززك َلززززْيَي َلَ ززززا    

  
9إل ززززززَا السُّزززززززُيهللَر َوَأْطزززززززَراَر اْلَ َ زززززززا َوَزوُ 
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 ُمَفاِلززززُد ال اززززاَ  َلززززا ُمْاِ ززززي َ َ زززز  َأَحززززدٍ 

  
 َمزززززا ُ زززززهللِحي َبزززززِه السُّزززززهلَلُو َوَلزززززا ُمَضزززززيُِّع

   
 َوَلزززززا ُ َقزززززرُّ ُجَ زززززاُة اْلَحزززززْرَب َماِدَيَ زززززا    

  
1َوَمْحزززززُن ِحززززززنَي َ َ ظَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززز  َماُوَهززززززا ُلززززززُعرُ 

 

   
 َكَمزززززا َوَدْدَمزززززا َبَازززززْدٍو ُدوَر َمزززززا َطَ ُازززززهللا  

  
 َأْهزززززَل ال َِّ َفزززززاَخ َوِ يَ زززززا َيْ زززززَزُ  الظََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفزززززرُ   

   
 ْن ُأُحزززٍدَوَمْحزززُن ُجْ زززُدَك َيزززهلْلَه ال اْعزززِف ِمززز    

  
2إْذ َحزاَبززززززْت َبَطززززززر ا َأْحَزاَبَقززززززا ُمَضززززززرُ  

 

   
 َ َمززززا َوَميَ ززززا َوَمززززا ِخْمَ ززززا َوَمززززا َخَاززززُروا  

  
3ِمّ ززززَا ِ َثززززاو ا َوُكززززل  ال انززززاَ  َقززززْد َ َثززززُروا  

 

   

 :ْمُر َكْعَب ْبَن ُزَهْيٍر َبْعَد اِلاْمِ َراِر َ ْن الط اِئِفَأ

الط اِئِف َكَتَب ُبَفْيُر ْبُن ُزَهْيَر ْبَن َأَبي ُلْ َم  إَل  َأِخيِه َكْعَب ْبَن  ِمْن ُمْ َ َرِ ِه َ َن  َوَلّما َقِدَه َوُلهللُ  ال  ِه

َوَأر  َمْن َبِ َي ِمْن ُشَعَراءن اَقَتَل َوَجال ا َبَم  َماِمّمْن َكاَر َيْقُفهللُه َوُيْؤِذيِه ُزَهْيٍر ُيْلَاُرُه َأر  َوُلهللَ  ال  ِه 

َأَبي َوْهٍب ا َقْد َهَرُبهللا ِ ي ُكل  َوْجٍه َ َتْر َكاَمْت َلك ِ ي َمْفسنك َحاَجم  َ ِطْر  ْبُن الّزَبْعَرى َوُهَاْيَرُة اْبُن:ُقَرْيٍش

  اْلَنْوَض ن َ َتّمُه َلا َيْ ُتُل َأَحد ا َجاءنُه َ اِئا ااَوَإْر َأْمَت َلْ  َ ْفَعْل َ اْمُج إَل  َمَفاِئك ِمَنإَل  َوُلهللَ  ال  ِه 
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2َقْد َقاَ  1َكاَر َكْعُب ْبُن ُزَهْيٍر
 ":من الطهلليل:" *

 َأْبِ َغززززززززا َ  ِّززززززززي ُبَفْيززززززززر ا َوَلززززززززاَلم  َأاَل

  
 َ َقزززْل َلزززَك ِ يَمزززا ُقْ زززُت َوْيَحزززَك َهزززْل َلَ زززا ؟     

   
 َ َاززززززيِّْن َلَ ززززززا إْر ُكْ ززززززَت َلْسززززززَت َبَفاِ ززززززٍل

  
 َ َ زززززز  َأيِّ َشززززززْيءم َغْيززززززَر َذِلززززززَك َدلََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ززززززا  

   
 َ َ زززز  ُخُ ززززٍق َلززززْ  ُأْلززززِف َيهلْلم ززززا َأبززززا  َلززززهُ     

  
 َ َ ْيزززززِه َوَمزززززا ُ ْ ِفزززززي َ َ ْيزززززِه َأب زززززا َلَ زززززا    

   
 َ زززززَتْر َأْمزززززَت َلزززززْ  َ ْفَعزززززْل َ َ ْسزززززُت َباِلزززززٍف

  
3َواَل َقاِئززززززٍل َإماززززززا َ َثززززززْرَت َلع ززززززا َلَ ززززززا  

 

   
 َلززززززَ اَك َبَقززززززا اْلَمززززززْنُمهللُر َكْنل ززززززا َوَوياززززززم 

  
4ُمهللُر ِمْ َقزززززززا َوَ  ََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ زززززززا َ َنْمَقَ زززززززَك اْلَمزززززززنْ 

 

   

                                                 
 :كعب بن زهري - 1

بض  أولهاوامسه وبيعم بن وياح بن قرط بن احلاوث بن مازر بن خزالوة بزن ثع ازم بزن        مبن أيب ُل كعب بن زهري

صززحايب معروراقززا  ابززن أيب  اصزز  يف اآلحززاد  .الطزز  بززن  ثمززار بززن مزي ززمااملزين الشززا ر املشززقهللو  ثززهللو بززن 

حدث ا حيىي بن  مر بن جريجاحدث ا إبراهي  بن امل ذواحدث ا احلفاج بن ذي الرقيام بن  ازد الزرمحن   :واملثاين

أثات يف غ م ا ه ا حط :ل عبخرج كعب وجبري حط أ يا أبرخا  ا  جبري :بن كعب بن زهري  ن أبيه  ن جده قا 

 : نل    ا غ ذلك كعاا   ا  آيت هذا الرجل  امسع ما ي هلل ا فاء جبري ولهلل  ا  

 أال أب غزززززززا  زززززززىن جبزززززززريا ولزززززززالم  

  

   ززززز  أي شزززززيء ويزززززب غزززززريك دل زززززا  

   

وق  اثايناآلحاد وامل:أبهلل ب ر الشيااين:ي ظر"وأهدو دمه امن ل ي كعاا   ي ت ه":ا  ا  ا غت ولهلل  ا   األبياتا

 .جريج  ن كعب بن زهريوواه  ا4/534ا9725

وكتب بذلك جبري إليزهاوي هلل  لزه ال فزاء ع كتزب أمزه ال ين يزه أحزد مسز ما إال قازل م زه وألز ط مزا كزار قازل               

بال زفم  تلطيزت حزط ج سزت إليزه       قزا   عر زت ولزهلل  ا     . ذلكا نل   كعباوقده حط أما  بازاب املسزفد  

كزار  .ولاخ ال  يدة اوأمشده ال  يدة اليت أو ا بامت لعاد.ا ولهلل  ا  أما كعب بن زهري األمار ي: نل مت ع ق ت

وكار أبهلله زهري قد  هلليف قال املاع  بس ما قالزه  . ردة لها وهي اليت   د اخل فاء إىل اآلرقد أ طاه ُب ولهلل  ا  

 .أبهلل أمحد العس ري

اابن لاله اعمحي طا ات  حهلل  451-446ألد الغابم:رباابن  اد ال 5/446األ اله: الزوك ي:  ظر  رمجته يف

  63-24-17األغاين: اأبهلل  رج األصفقاين165-1/154الشعر والشعراء:ا ابن قتيام132-1/66الشعراء

 راج  شعراء ا 643-642 االلتيعاب:اابن  اد الرب 1/74معف  الشعراء: ااملرزباين565-5/564اإلصابم:ابن حفر

 1/1611املهلللهلل م

*
 252-4/252حت يق حممد حميي الدين  اد احلميد  ال يب لرية:هشاهابن  -2

 4/979الروض األمف :السقي ي -   

 4/329الادايم وال قايم :ابن كثري -   

 .9/957 يهللر األثر:ابن ليد ال ا  -  

 577هتذيب لرية ابن هشاه: اد الساله هاوور -  
 ك مم   ا  ل عاثر د اء له باإلقالم:لعا لك -3
وكزذلك املزنمهللر واألمنياكامزت قزريش  سزمي       حممدا:احملمهللد يف غري ووايم ابن إلحاخاوأواد باحملمهللد:يروىو  -4

 الشرب الثاين:الشرب األو اوالع ل:وال قل"شربت مع املنمهللر كنلا وويم:"قال ال اهللةاويف الديهللار هبما الرلهلل 
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                                     .َ ْن َغْيَر اْبَن إْلَحاَخ"َ َاّيْن َلَ ا":َوَقهلْلُلُه".اْلَمْنُمهللُو"َوُيْرَوى:َقاَ  اْبُن ِهَشاٍه

1و أمشدين بع  أهل الع   بالشعر و حديثه
              "                                       من الطهلليل:" *

 َأَلززززززا َأْبِ َغززززززا َ  ِّززززززي ُبَفْيززززززر ا َوَلززززززاَلم   

  
 َ َقزززْل َلزززَك ِ يَمزززا ُقْ زززُت َوْيَحزززَك َهزززْل َلَ زززا ؟    

   
 َ َازززززيِّْن َلَ زززززا إْر ُكْ زززززَت َلْسزززززَت َبَفاِ زززززلٍ    

  
 َ َ زززززز  َأيِّ َشززززززْيءم َغْيززززززَر َذِلززززززَك َدلََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ززززززا 

   
 َ َ زززز  ُخُ ززززٍق َلززززْ  ُأْلززززِف َيهلْلم ززززا َأبززززا  َلززززهُ   

  
 َوَمزززززا ُ ْ ِفزززززي َ َ ْيزززززِه َأب زززززا َلَ زززززا   َ َ ْيزززززِه

   
 َ ززززَتْر َأْمززززَت َلززززْ  َ ْفَعززززْل َ َ ْسززززُت َباِلززززفٍ    

  
2َواَل َقاِئززززززٍل َإماززززززا َ َثززززززْرَت َلع ززززززا َلَ ززززززا 

 

   
 َلزززززَ اَك َبَقزززززا اْلَمزززززْنُمهللُر َكْنل زززززا َوَويازززززم    

  
3َ َنْمَقَ زززززززَك اْلَمزززززززْنُمهللُر ِمْ َقزززززززا َوَ  ََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ زززززززا  

 

   

 َ َنْمَشَدُه إّياَهااَ َ اَ  َوُلهللُ  ال  ِه     ُبَفْيٍراَ َ ّما َأَ ْت ُبَفْير ا َكَرَه َأْر َيْ ُتَمَقا َوُلهللَ  ال  ِهَقاَ  َوَبَعَ  َبَقا إَل

                                                   4.َصَدَخ َوَإّمُه َلَ ُذوب اَأَما اْلَمْنُمهللُر":َلَ اك َبَقا اْلَمْنُمهللُر"َلّما َلِمَع 

ُثّ  َقاَ  ُبَفْير  . َأَجْل َلْ  ُيْ ِف َ َ ْيِه َأَباُه َوَلا ُأّمُه:َقاَ " َ َ   ُخُ ٍق َلْ  ُ ْ ِف ُأّما َوَلا َأب ا َ َ ْيِه "َوَلّما َلِمَع 

5ِلَ ْعَب
 "من الطهلليل:"*

 َمزززْن ُمْاِ زززغ  َكْعا زززا َ َقزززْل َلزززَك ِ زززي الَِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتزززي     

  
 أَنْحزززززَزُهَ ُ زززززهللُه َ َ ْيَقزززززا َباِط  زززززا َوْهزززززَي  

   
 َوَلزززا ال  َاتِناَوْحزززَدهُ  َإَلززز  ال َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززِهاَلا اْلُعززززاى 

  
 َ َتْ ُفززززززهلل إَذا َكززززززاَر ال اَفززززززاء  َوَ ْسززززززَ ُ 

   

                                                 

-*
 4/252حت يق حممد حميي الدين  اداحلميد  ال يب لرية :ابن هشاه1

 4/972الروض األمف :السقي ي -  

  4/329الادايم وال قايم :ابن كثري -  

 579هتذيب لرية ابن هشاه: اد الساله هاوور -  

ا حت يززق دوويززش اعهلليززدي اامل تاززم    "صزز عم أيب احلسززن  بززن السزز ري   : "وار كعززب بززن زهززري   ديززهللا - 

 501-501صاه8002ااعم األوىل طالالع ريماصيداابريوتا

 ك مم   ا  ل عاثر د اء له باإلقالم:لعالك -2
وكذلك املزنمهللر واألمنياكامزت قزريش  سزمي       حممدا:احملمهللد يف غري ووايم ابن إلحاخاوأواد باحملمهللد:روىو ُي -3

 الشرب الثاين:الشرب األو اوالع ل:وال قل"شربت مع املنمهللر كنلا وويم:"قال ال اهللةاويف الديهللار  هبما الرلهلل 
 اداو ال تززب الع ميززم ام ززطف   اززد ال ززادو  طززا: حت يق ااملسززتدوك   زز  ال ززحيحني: بهللوياحلززاك  ال يسززا - 4

 ا  ن ابن إلحاخ3/574ا 5492:وق  اه  2222ا  اعم األوىلطالابريوت

-*
 4/252الدين  اداحلميد حت يق حممد حميي  ال يب لرية:ابن هشاه5

 4/922الروض األمف :السقي ي -  

 4/329ايم الادايم وال ق:ابن كثري -  

 579هتذيب لرية ابن هشاه: اد الساله هاوور -  

 225-225ديهللار كعب بن زهريص:دوويش اعهلليدي -  

 9/959 يهللر األثر يف   هللر املغازي والشمائل والسري:ابن ليد ال ا  -  
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 َلززززَدى َيززززهلْلَه َلززززا َيْ ُفززززهلل َوَلززززْيَي َبُمْفِ ززززٍت

  
 ِمزززَن ال ازززاَ  إل زززَا َطزززاِهُر اْلَ ْ زززَب ُمْسزززِ  ُ     

   
 َ ززززِديُن ُزَهْيززززٍر َوُهززززهلَل َلززززا َشززززْيءن ِديُ ززززهُ  

  
 َوِديزززززُن َأَبزززززي ُلزززززْ َم  َ َ زززززيا ُمَحزززززراهُن   

   
 :و إلالمه قدوه كعب بن زهري     الرلهلل  

1قا  كعب بن زهري:قا  ابن إلحاخ
 "من الاسيط" حني قده     ولهلل  ا  *

 َباَمزززززْت ُلزززززَعاُد َ َ ْ َازززززي اْلَيزززززهلْلَه ُمَتْازززززهلل ُ 

  
2ُمَتززززززيا   إْثَرَهززززززا َلززززززْ  ُيْفززززززَد َمْ ُاززززززهلل ُ   

 

   
 َعاُد َغزززززَداَة اْلَازززززْيَن إْذ َوَحُ زززززهللاَوَمزززززا ُلززززز

  
3إل زززززا َأَغزززززنُّ َغِضزززززيُ  الطَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززْرِر َمْ ُحزززززهلل ُ 

 

   
 َهْيَفززززززاء  ُمْ َاَ زززززززم  َ ْفززززززَزاء  ُمزززززززْدَبَرة   

  
4َلزززززا ُيْشزززززَتَ   ِقَ زززززر  ِمْ َقزززززا َوَلزززززا ُطزززززهللُ 

 

   
 َ ْفُ ززززهلل َ ززززهلَلاَوَض ِذي َ ْ ززززٍ  إَذا اْبَتَسززززَمتْ   

  
5ْعُ ززززززززهللُ َكَنماززززززززُه ُمْ َقززززززززل  َبززززززززالرااَح مَ  

 

   
 ُشززززفاْت َبززززِذي َشززززَاٍ  ِمززززْن َمززززاءن َمْحَ َيززززمٍ 

  
6َصزززززاٍر َبزززززَنْبَطَح أَنْضزززززَح  َوْهزززززهلَل َمْشزززززُمهللُ 

 

   
 َ ْ ِفززززي الرَِّيززززاُح اْلَ ززززَذى َ ْ ززززُه َوَأْ َرَطززززهُ  

  
7ِمزززززْن َصزززززهلْلَب َغاِدَيزززززٍم َبزززززي   َيعاِليزززززلُ    

 

   
 َ َيزززززا َلَقزززززا ُخ  زززززم  َلزززززهلْل َأماَقزززززا َصزززززَدَقتْ 

  
8ْو َلززززززهلَل َأرَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ال ُّْ ززززززَح َمْ ُاززززززهلل ُ َبهلَلْ ززززززِدَها َأ

 

   
 

 

 

                                                 

-*
 255-4/259حت يق حممد حميي الدين  اد احلميد  ال يب لرية :ابن هشاه 1

 999-4/992:فالروض األم:السقي ي -   

 429-4/322:الادايم وال قايم:ابن كثري -   

 592-572هتذيب لرية ابن هشاه: اد الساله هاوور -   

 239-293اصديهللار كعب بن زهري:دوويش اعهلليدي -   

 972-9/952 يهللر األثر يف   هللر املغازي والشمائل والسري:ابن ليد ال ا  -   

-
ألز مه احلزب وأضز اهامل    :أي  ازدهااومتاهلل  "  زي  الزالت  " وم قا مسهللا ذليل مستعاد: اوقت ووح تاومتي :بامت 2

 ".مل جيز" م يداو يف الديهللار:مل خي ص من األلراوم اهلل :ُيْفَد
 يب يف صهلل ه حبزم ويف طر زه كحلاومع زاه  زا ر     ":أغن غضي  الطرر م حهلل "صايحم الفراخاو:غداة الاني -3

 .اعفن

-
 .ال يعاب:ضلمم العفيزة وهي الردراال يشت  :ضامرة الاطن واخل راوالعفزاء:هيفاء 4
ماء األل ار وبري قا ووقتزقااأي  :األل ار اليت  ظقر   د االبتساهاو   : ظقر و   ل و  شفاوالعهللاوض:جت هلل -5

 أهنا إذا ابتسمت  قرت أل اهنا جم يم بيضاء ماصعماو كنر ثغرها شرب ماء ممزوج بالراح

 .الثاين بعد ال قلو اخلمرةاومع هلل  من العل وههلل الشرب  

-
مسيل والزع يف  :أي مزجت مباء ذي برد من مسيل ماء م حىن صار وقراخ جيري بنبطحاواألبطح:شفت ب  شا  6

 .مبعىن ضربته ويح الشما  حط برد:يف وقت الضح  قال ا فريةاو مشمهلل :ح   دقيقاأضح 

-
أي لزاق إليزه   :املاء من  زنب وغريهاوأ رطزه   كل ما ي ع يف:و هي مبعىن  اعداال ذى"  في"بد  " جت هلل"يف الديهللار 7

احلازاب الزذي يع زهلل وجزه املزاءاوههلل      :اوبي  يعاليل"لاويم"ما رةاو يف الديهللار:مطر لحابماو غاديم:ومألهاوصهللب

 .وغهللة املاء

-
 .ال دي م واخل ي م:او اخل م"يا وحيقا خ م:"يف الديهللار 8
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 َلِ  اَقززززا ُخ َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّززززم  َقززززْد ِلززززيَط ِمززززْن َدِمَقززززا     

  
1َ ْفزززززززع  َوَوْلزززززززغ  َوَإْخَ زززززززار  َوَ ْازززززززِديلُ   

 

   
 َ َمززززا َ ززززُدوُه َ َ زززز  َحززززاٍ  َ ُ ززززهللُر َبَقززززا    

  
2َكَمززززززا َ َ ززززززهللاُر ِ ززززززي َأْثهلَلاَبَقززززززا اْلُغززززززهلل ُ  

 

   
 ي َزَ َمزززززْتَوَمزززززا َ َمسِّزززززُك َباْلَعْقزززززِد الَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززِذ

  
3إلَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززَا َكَمزززززا ُيْمسنزززززُك اْلَمزززززاءن اْلَغَراَبيزززززلُ    

 

   
 َ َ زززززا َيُغراْمزززززَك َماَم ازززززْت َوَمزززززا َوَ زززززَدتْ   

  
4إرَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ اْلَنَمززززززززززاَمّي َواْلَنْحَ ززززززززززاَه َ ْضززززززززززِ يُل

 

   
 َكاَمزززززْت َمهلَلاِ يزززززُد ُ ْرُقزززززهللٍب َلَقزززززا َمَث  زززززا  

  
5َوَمزززززززا َمهلَلاِ يزززززززُدَها إلَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززززا اْلَنَباِطيزززززززلُ   

 

   
 َوآُمزززززززُل َأْر َ زززززززْدُمهلل َمهلَلداُ َقزززززززا َأْوُجزززززززهلل 

  
6َوَمززززززا إَخززززززاُ  َلززززززَدْيَ ا ِمْ ززززززِك َ ْ هلَليززززززلُ 

 

   
 َأْمَسزززززْت ُلزززززَعاُد َبزززززَنْوٍض َلزززززا ُيَا ُِّغَقزززززا    

  
7إل ززززززَا اْلعِنَتززززززاُخ ال اَفيَاززززززاُت اْلَمَراِلززززززيلُ   

 

   
 َوَلززززززززْن ُيَا َِّغَقززززززززا إل ززززززززَا ُ ززززززززَذاِ َرة    

  
8يززززززُلَلَقززززززا َ َ زززززز  اْلززززززَنْيَن إْوَقززززززا   َوَ ْاِغ

 

   
 ِمزززززززْن ُكزززززززلِّ َمضازززززززاَخِم الزززززززذِِّْ َرى إَذا 

  
9ُ ْرَضززززززُتَقا َطززززززاِمُي اْلَنْ َ ززززززاَه َمْفُقززززززهلل ُ  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .خ من الهلللع واخل ف و ال ذبخ ط ومزج أي خ ط ب حمه ودمقا هذه األخال:ليط من دمقا -1
 . ز   العرب أهنا لاحرة اعن  ظقر يف الفالة بنلهللار شط  تض  ق   ن الطريق:الغهلل  -2
 .أي أهنا ال   دخ الهلل د و امليعاد وال  تمسك به شنهنا شنر الغربا  الذي ال ميسك شيئا -3
مززا يتلي ززه  :اآلمززا  و األحززاله :ينأي مززا م اتززك بززه مززن الهللصززلااألما  : ززال خيززد  كاما مّ ززت : ززال يغرمززك  -4

 .لاب يف ضال  اإلمسار  ن ال هللاب:ال ائ ا ض يل
 .أخ ف من  رقهللباو ق ته يف إخالر الهلل د مشقهللوة:يضرب به املثل  ي ا : رقهللب -5
   :                          هذا الايت يف الديهللار -6

 أوجزززززززهلل و آمزززززززل أر يعف زززززززْن يف أبزززززززد

  

 و مزززززا  زززززن طزززززهللا  الزززززدهر  عفيزززززل   

   

 .الهللصل و العطاء:مبعىن أ ناو   هلليل:ه ا مبعىن  ظقراو إخا  ب سر ا مزة لغم متي : دمهلل

-
 ال فيام من اإلبل وال رميم األصهلل او ال فيام اخلفيفم السريعماواملراليل مبعىن السريعم كذلك:العتاخ 7
ضربار من العدو السريعاومها كمزا  :لالتعب واإل ياءاواإلوقا  والتاغي:ال اقم ال هلليم الشديدةاواألين:العذا رة -8

 .ُوصفا بني ا مج و الَع ق
 ظززززز  يف أصزززززل األذر يرشزززززح  :أي كزززززثرية وشزززززح العرخاوالزززززذ رى "مضزززززاحم"و زززززروى:مضزززززاخم -9

العالمات يف الطريق ليقتدى هبااوههلل وصزف الشزا ر ل اقتزه    :داو  وزائلاواأل اله:مهتقااوطامي:بالعرخاو رضتقا

 .متعهللدة     األلفاو والطرخ بال  المات بالسر م وال شاط حط  عرخ وهي
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 َ ْرِمزززززي اْلُغُيزززززهللَب َبَعْيَ زززززْي ُمْفزززززَرٍد َلَقزززززقٍ 

  
1إَذا َ هلَلقَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّززززززززززَدِت اْلحِنننزززززززززززااُر َواْلِميززززززززززُل

 

   
 َضزززززززْل   ُمَ  َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززززُدَها َ ْعززززززز   ُمَ يازززززززُدَها  

  
2َقززززا َ ززززْن َبَ زززاِت اْلَفْحززززَل َ ْفِضززززيلُ ِ زززي َخْ  ِ 

 

   
 َغْ َازززززززاء  َوْجَ زززززززاء  ُ ْ ُ زززززززهلله  ُمزززززززَذكََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرة 

  
3ِ ززززززي َد َِّقززززززا َلززززززَعم  ُقززززززدااَمَقا ِميززززززلُ    

 

   
 َوَجْ زززززُدَها ِمزززززْن ُأُطزززززهللٍه َمزززززا ُيَؤيُِّسزززززهُ    

  
4ِطْ زززززززح  َبَضزززززززاِحَيِم اْلَمْتَ زززززززْيَن َمْقزززززززُزوُ 

 

   
 َحززززززززْرر  َأُخهللَهززززززززا َأُبهللَهززززززززا ِمززززززززنْ  

  
5مَُّقزززززززا َخاُلَقزززززززا َقزززززززهلْلَداء  ِشزززززززْمِ يلُ   َوَ 

 

   
 َيْمِشزززززي اْلُ زززززَراُد َ َ ْيَقزززززا ُثززززز ا ُيْزِلُ زززززهُ  

  
6ِمْ َقززززززززا َلَاززززززززار  َوَأْقززززززززَراب  َزَهاِليززززززززلُ 

 

   
 َ ْيَراَمززززم  ُقززززِذَ ْت َبززززال اْحَ  َ ززززْن ُ ززززُرٍض

  
7ِمْرَ ُ َقزززززا َ زززززْن َبَ زززززاِت الززززززاْوَو َمْفُتزززززهلل ُ   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
شززديد :ثززهللو وحشززي  فززرد يف ال ززحراءاو ق :آثززاو الطريززق الززيت غابززت معاملقززا  ززن العيززهللراومفرد  :الغيززهللب -1

ال ثازار الضزلمم مزن الرمزا  مبثابزم العالمزم   ز         :مجع حزين و ههلل ماغ ظ مزن األوضاوامليزل  :الاياضاواحلزار

 الطريق 

-
مهللضع ال يداأي أهنا ممت ئم الرلزغ  قزي   :ممت ئاوم يدها:الع ق أي غ يضم الرقاماو  ع  مهللضع ال الدة من:م  د 2

 اإلماث امل سهللبم إىل أبيقا:من أ ضل ال ياخاوب ات الفحل

-
 شززززاه الززززذكر يف  :شززززديدةاومذكرة:و   ززززهلله  ظيمززززم الززززهللج تنيا : ظيمززززم الع قاووج ززززاء :غ اززززاء 3

 .طهلل أو طهلل  الع قك ايم  ن لعم اخل:اع باوقدامقا ميل:اخل  ماوالدر

-
حشزرة صزغرية   ززخ باع زد و هزي      : يزهاوِطْ ح  يزؤثر :الس حفاة الربيم أوالزوا م غ يظم اع داويؤيسه:األطهلله 4

ما اكت ف ص اقا  ن ميني و مشا  مزن   زب وحل اومقززو     :هي ال احيم امل اب م ل شمياواملت ني:ال راداوالضاحيم

دها غايم يف املاللم لسم قا وضلامتقا  ال يؤثر  يقا ال زراد ولزذلك  قزهلل    صفم لِطْ ح اأي قراد مقزو  واملعىن أر ج 

 .دائ  ا زا 
أي مداخ زم ال سزب كرميزم لزيي يف     :كرميم األبهلليناوأبهللها أخهللهزا  مقزا خا زا   :ضامرة وص اماومقف م:حرر -5

 لريعم يف خفم:طهللي م الظقر والع قاوِشم يل:مساقا غريباقهللداء
 األم ي ال ا   وههلل:مجع زه هلل  :وزهاليل اخلهللاصرا:ال دواواألقراب: قرهااوال َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاارأي ال يست ر ال راد      -6

-
ما حهلل  :جامب وماحيما وب ات الزوو:م تلة ال ح اُ رض: شاه  ري الهللحش يف قهلل ه ولر تهاوال ح : ريامم 7

ر مر  قزا بعيزد  زن    حم  ا واملعىن أر هذه ال اقم بعيدة  ن أي ضزغط أل :ال دو وما يت ل به من األضالو ومفتهلل 

 أضال قا
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 َ ْيَ ْيَقزززززززا َوَمزززززززْذَبَحَقا َكَنماَمزززززززا َ زززززززاَت

  
1ِمزززززْن َخْطِمَقزززززا َوِمزززززَن ال َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْحَيزززززْيَن َبْرِطيزززززلُ 

 

   
  ُنِمرُِّمْثزززززَل َ سنزززززيَب ال ا ْلزززززَل َذا ُخَ زززززلٍ   

  
2ِ ززززززي َغززززززاَوٍز َلززززززْ  َ َلهللِّْمززززززُه اْلَنَحاِليززززززُل

 

   
 َقْ زززززهلَلاء  ِ زززززي ُحراَ ْيَقزززززا ِلْ َاِ زززززرَي َبَقزززززا  

  
3َ ْسزززززَقيُل ِ ْتزززززق  ُمزززززَاني  َوِ زززززي اْلَلزززززداْينَ  

 

   
 َ ْلززززدِنني َ َ زززز  َيَسززززَراٍت َوْهززززَي َلاِحَ ززززم     

  
4َذَواَبزززززززٍل َمسازززززززُقنا اْلزززززززَنْوَض َ ْحِ يزززززززلُ   

 

   
 ُلززززْمَر اْلُعَفاَيززززاِت َيْتززززُرْكَن اْلَحَ زززز  َزَيم ززززا

  
5َلزززززززْ  َيِ َقزززززززنا ُوء وَ  اْلزززززززُنْكَ  َ ْ ِعيزززززززلُ 

 

   
 َكزززززززززنَنرَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َأْوَب ِذَواَ ْيَقزززززززززا َإَذا َ َرَقزززززززززْت

  
6ْد َ َ فَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززززَع َبزززززززاْلُ هللَو اْلَعَسزززززززاِقيلُ  َوَقززززززز

 

   
 َيهلْلم ززززا َيَظززززل  َبززززهِن اْلِحْرَبززززاء  ُمْ ززززَطِلد ا   

  
7َكزززززززنَنرَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َضزززززززاِحَيُه َبالشازززززززْمَي َمْمُ زززززززهلل ُ 

 

   
 َوَقززززاَ  ِلْ َ ززززهلْلَه َحززززاِديَقْ  َوَقززززْد َجَعَ ززززتْ    

  
8ُوْوُخ اْلَفَ زززززاِدَب َيْرُكْضزززززَن اْلَحَ زززززا ِقيُ زززززهللا 

 

   
 

 

 

 

 

                                                 

-
مززثىن حلززي وهززهلل   : األمززف ومززا حهلللززهاوال حيار  :م ززار الززذبح مززن الرقاززماواخَلْط    :  دهاومززذحبقا: ززات 1

 ههلل معهلل  من حديداوي فقا هق ا ب رب الرأ  حفر مستطيل وقيق و ههلل ال  يل أو:احل كاوَبْرطيل
ي ات   يه اخلهللصا تذا مات   يه  قزهلل لزعفاوذو   أي  ضرب بذي قا الطهلليلاو سيب ال لل جريده الذي مل :َ ِمّر -2

خمرج ال نب من طيب ال اقم وغريهزااو املعزىن   :اإلح يل و   ت  ها:الضرواختهللمه:ذو لفائف من الشعراوالغاوز:ُخَ ل

أهنا  حتمي مفسقا من ذكهللو اإلبل حط ال حتملاو ستمر يف العطاء من ال نباأو أهنا حائزل ال حت باوذلزك أقزهللى  زا     

 ري وأمف  ل ضعف   قا    الس
 يقزا  يف حّر"األذمزاراو : زار وهي ص ام الزهللج تني اواحلرّ "وج اء" "ق هللاء"يف أمفقا ميل و حدباويروى بد :ق هللاء -3

 ى أذميقا  رر  ت قا وكرمقا أأي أر من و"تقل ا ري ِ 

-
الرمزاح  :وابلضزامرة خفيفماوالزذ  :قزهللائ  خفيفزماو الح زم   :ويسزرات  واملعىن واحدا"هتهللي" سرواويروى:َ ْلِدي 4

إشاوة اىل لر م و عقا قهللائمقزا و املعزىن أر هزذه ال اقزم  عزدو كالطزائر وال متزي        "مسقن األوض حت يل "ال  اماو

 .األوض إال ق يال

-
مجع أكمزم وهزي األوض   :متفرقماواأل ك :مجع ُ فايم أو  فاوة وهي األ  اب املت  م باحلا راوَزميا:َفاياتالُع 5

 ال اقم ل هللهتا ال حتتاج يف اجتياز اآلكاه من احل   إىل معا  لشدهتن وغ ظتقناملر فعماواملعىن أر هذه 

-
احلفززاوة : مجززع قززاوة وهززهلل اعاززل ال ززغرياوقيل :التحفاوال ززهللو:لززر م    ززب ووجززهللو ذوا يقززااو  فَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّع :األوب 6

مم وقد   حفزت  السهللداوالعساقيل ه ا السرابا قهلل يشاه ذوا ي ماقته يف اشتداد احلر وقت ا اجرةاحني  عرخ باألك

 .بالعساقيل   فعت ال هللو :بالسرابا ههلل من امل  هللب وأواد

-
مززززا بززززرز ل شززززمي   :أي مر فعااوضززززاحيم "مر ائززززا"حمترقززززا حبززززراوة الشززززمياويروى  :م ززززطلدا 7

 .وههلل امل  هللو من امَل َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّم اوههلل الرماد احلاو حمروخاوأص ه من اخلاز امل يل أو املم هلل ا:م هاومم هلل 
 مجع ج دب :مجع أووخ أو ووقاء وههلل األخضر الذي يضرب إىل السهللاداواع ادب:وخلائق اإلبلاوو:احلادي -8

مزن ال ي هلللزم؛واملعىن أمزه يف هزذا اليزهلله الشزديد احلزراوةاو قزد   زاثرت          :يد عناوقي هللا:و ههلل ذكر اعراداويركضن

 .خذوا واحت   وقي هللا من شدة ا اجرة:اع ادب  هللخ احل   ال ي مس هاي هلل  احلادي ل  هلله
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 َقزززززاَو ِذَواَ زززززا َ ْيَطزززززٍل َمَ زززززفٍ  َشزززززدا ال ا

  
1َقاَمزززززززْت َ َفاَوَبَقززززززززا ُمْ زززززززد  َمَثاِكيززززززززلُ  

 

   
 َمهللااَحززززمٍخ َوْخزززززهلَلُة الضاززززْاَعْيَن َلزززززْيَي َلَقزززززا  

  
2َلمازززززا َمَعززززز  َبْ َرَهزززززا ال ازززززاُ هللَر َمْعُ زززززهلل ُ   

 

   
 َ ْفززززززَرى ال ََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاززززززاَر َبَ فَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْيَقززززززا َوِمززززززْدَوُ َقا   

  
3اَبيززززززززُلُمَشزززززززز َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّق  َ ززززززززْن َ َراِقيَقززززززززا َوَ 

 

   
 :َ ْسززززززَع  اْلُغززززززهلَلاُة َجَ اَبْيَقززززززا َوَقززززززهلْلُلُقْ 

  
4َإمازززززَك َيزززززا ْبزززززَن َأَبزززززي ُلزززززْ َم  َلَمْ ُتزززززهلل ُ 

 

   
 َوَقززززززاَ  ُكززززززل  َصززززززِديٍق ُكْ ززززززُت آُمُ ززززززهُ 

  
5َلززززززا ُأْلَقَي اززززززَك َإمِّززززززي َ ْ ززززززَك َمْشززززززُغهلل ُ  

 

   
 َخ  ززززهللا َلززززَايِ ي َلززززا َأَبززززا َلُ زززز ُ   : َ ُ ْ ززززُت

  
6َو الززززززراْحَمُن َمْفُعززززززهللُ َ ُ ززززززل  َمززززززا َقززززززدا

 

   
 ُكزززززل  اْبزززززَن ُأْمَثززززز  َوَإْر َطاَلزززززْت َلزززززَ اَمُتُه

  
7َيهلْلم زززززا َ َ ززززز  آَلزززززٍم َحزززززْدَباءن َمْحُمزززززهلل ُ    

 

   
 ُماِّْئزززززززُت َأرَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َوُلزززززززهللَ  ال َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززززِه َأْوَ زززززززَدَمي

  
8َواْلَعْفزززززهلُل ِ ْ زززززَد َوُلزززززهللَ  ال َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززِه َمزززززْنُمهلل ُ    

 

   
 زاِ َ زززَم اْلززز َمْق  زززا َهزززَداك الََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززِذي َأْ َطزززاك مَ   

  
9ُ ْرآِر ِ يَقزززززززا َمزززززززهلَلاِ يظ  َوَ ْفِ زززززززيُلزززززززز

 

   
 

 

 

 

 

                                                 

-
طهللي ززم الذوا نيامتهلللززطم السززن يف غايززم  : او فا ززهاوههلل م  ززهللب   زز  الظر يززماو يطل َمَ ززف :شززد ال ززقاو 1

 .وهي كثرية   د األوالد:مجع مث ا :مجع م دىاوهي  ال اقم اليت ال يعيش  ا ولداومثاكيل:قهللهتااوم د

 ة ث اىل  يشتد لطمقايشاه لر م حركم يدي ال اقم بيدي امرأة قهلليم   ط  خديقا  يفاوهبا مسهلل:و املعىن

-
امللزززربور :ولزززدها األو اوال زززا هللر:العضزززديناوالا ر:مسترخيماوالضزززاعني:شزززديدة الا زززاءاوخهللة:مهللاحزززم 2

  لا أي أهنا شديدة الا اءاوقد اوختت لهللا دها حني ُب ِّغت معيا با رهااوقد شاه هذه ال اقم بت زك  :باملهللتاومع هلل 

 .املرأة يف   ك األحهللا  اليت  ف دها    قا

-
قطزعاواملعىن أر  :مجع  رقهللة وهي  ظزاه ال زدواوو ابيل  :ال ميصاوالتراقي:ال دواواملدوو:  طعاوال اار: فري 3

هذه املرأة لذهاب    قا   طع قمي قا بنمام قااو قمي قا مش هللخ يظقر  ظاه ال دو يشاه به ال اقم يف ذهاب    زقا  

  ال حتسن السري
مجع وا  وههلل الذي ي  زل احلزدي  إليزك   ز  جقزم اإل سزاداومسي       "شاةالهلل:"ه  املفسدور ويف الديهللار:الغهللاة -4

 و قي ق  إمك يا ابن :"و يف ووايم"ج ايقا:"حهللاليقااويف الديهللار:كذلك ألمه يشي احلدي  أي يزي ه وي م ه اوج ابيقا

 "ل م  م تهلل أيب 

-
ل ل فسزك وا  زل   يقزااويف    ال أشزغ  ك  مزا أمزت  يزه مزن اخلزهللر  ا مز       :أ رجاه وأمتىن إ امتهاال أ ي زك :آم ه 5

 ".ال ألفي ك:"الديهللار

-
 أي أ ركهللين و شنين مع ولهلل  ا  :خ هللا لاي ي 6
 .هي الداهيم:ال عش وقيل:اآللم احلدباء -7
 اخلرباوبع  أهل ال غم خيص ال ان باخلرب العظزي  اويف التليزل  :أي أخربتا وال ان":أمائت:"و يف الديهللار:ُماِّئُت -8

 9-2هللوة ال انااآليتارل چپ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ

 .مرجهلل:هتددين بال تلاومنمهلل :أو دين و
 . طيم:هداك وبك ل  فح    والعفهللاأو زادك هدىا  قهلل ال يد هلل له با دى ألمه ههلل ا ادي املقدياما  م -9
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 َلزززززا َ ْنُخزززززَذمِّي َبزززززَنْقهلَلاَ  اْلهلُلَشزززززاِة َوَلززززز ْ 

  
1ُأْذَمززززززْب َوَلززززززهلْل َكُثززززززَرْت ِ ززززززيا اْلَنَقاَويززززززُل

 

   
 َلَ زززززْد َأُقزززززهللُه َمَ ام زززززا َلزززززهلْل َيُ زززززهللُه َبزززززهِ 

  
2َأَوى َوَأْلزززززَمُع َمزززززا َقزززززْد َيْسزززززَمُع اْلِفيزززززلُ   

 

   
 َلَظززززززلَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُيْرَ ززززززُد إلَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّززززززاَن َأْر َيُ ززززززهللَر َلززززززهُ 

  
3ِمززززززَن الراُلززززززهللَ  َبززززززَتْذِر ال َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّززززززِه َ ْ هلَليززززززُل

 

   
 َماَزْلززززززُت َأْقَتِطززززززُع اْلَاْيززززززَداءن ُمززززززداَوٍ ا   

  
4ُجزززززْ َح الظَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززاَلَه َوَثزززززهلْلُب ال َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْيزززززَل مْسزززززُدوُ 

 

   
 َحتاززززز  َوَضزززززْعُت َيِميَ زززززي َمزززززا ُأَماَزُ َقزززززا 

  
5اٍت ِقيُ زززززُه اْلِ يزززززلُ ِ زززززي َكزززززف  ِذي َمَ َمززززز  

 

   
 َ َ ْقزززززززهلَل َأْخزززززززهلَلُر ِ ْ زززززززِدي إْذ ُأَك ُِّمزززززززهُ 

  
6َوِقيزززززززَل إمازززززززَك َمْ ُسزززززززهللب  َوَمْسزززززززُئهلل ُ   

 

   
 ِمززززْن َضززززْيَغٍ  َبَضززززَراءن اْلززززنَنْوَض َمْلززززَدُوهُ   

  
7ِ زززززي َبْطزززززَن َ ثَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززَر ِغيزززززل  ُدوَمزززززُه ِغيزززززلُ 

 

   
 َيْغزززززُدو َ زززززُيْ ِحُ  ِضزززززْرَغاَمْيَن َ ْيُشزززززُقَما    

  
8ِمزززززَن ال ازززززاَ  َمْعُفزززززهللو  َخَراِديزززززلُ   َلْحزززززُ 

 

   
 

 

 

 

 

                                                 
 ".كثرت   :"مل أخطئ يف ح كاويف الديهللار:مل أذمب -1

-
 شعر با يازم و لزهلل حضزر هزذا اجمل زي       ضر جم سه حيضراو املعىن أر الشا ر ح:ي هلله جم ي ال يب :م اه 2

 الفيل الضطرب من شدة األمراو العرب  ضرب املثل بالفيل لعظ  خ  ه

  :ويف بع  مسخ األصل ه ذاالديهللار ا وقع  فز هذا الايت يف شرح  

 َأَوى َوَأْلزززززززززززَمُع َمزززززززززززا َلزززززززززززهلْل َيْسزززززززززززَمُع اْلفيزززززززززززل 

   

 :ووقع يف بع  ال سخ صدو هذا الايت ه ذا

 لَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُ ْرَ ززززززززززززُد ِمزززززززززززْن ُوْجززززززززززززٍد َبزززززززززززهلَلاِدُوهُ َلَظززززززززززز

   

 ال ح  الذي بني الع ق وال تف:والاهللادو 

-
  نخذه الر دة بساب اخلهللراو الت هلليل ه ا مبعىن العفهلل واألمار:ير د 3

-
 *َوَثزهلْلُب ال َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْيَل َمْسُازهللُ :*ل ط هذا الايت من بع  مسخ األصلاويروى يف بع  ال سخ  فزه 4

-
 أي أطيعهاوم مات مجع م مم وهي السطهللة:وال أماز قا"ا أماز هم"ويف بع  ال سخ 5

-
 :                 ويف الديهللار6

 لزززززززذاك أهيزززززززب   زززززززدي إذا أك مزززززززه

  

 و قيزززززززل إمزززززززك مسزززززززاهللو و مسزززززززؤو   

   

 

-
مززن :"اويف الززديهللار"مززن خززادو مززن ليززهللث األلززد مسزز  ه     "األلززدا ووقززع يف مسززلم البززن هشززاه    :الضززيغ  7

 م ار قريب من م م   ثر  يه السااوا: رين األلداوَ ثَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر:ا شفراوامللدواألوض اليت هب:اوالضراء"ضراء

 .هي األمجم:و الغيل

-
 امُلَعفَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزر  هزهلل :مزثىن ضزرغاهاوههلل شزال األلزداومعفهللو    :يطع  حلمااوضرغامني:خيرج أو  ال قاو ل  يداوي ح :يغدو 8

 .املمرغ يف التراباو خراديل من خرد  ال ح  إذا قطعه و ّرقه
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 إَذا ُيَسززززززاَوُو ِقْرم ززززززا َلززززززا َيِحززززززل  َلززززززهُ 

  
1َأْر َيْتزززززُرَك اْلِ زززززْرَر إلَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززا َوُهزززززهلَل َمغْ ُ زززززهلل ُ   

 

   
 ِمْ ززززززُه َ َظززززززل  ِلززززززَااُو اْلَفززززززهللِّ َمززززززاِ َرة 

  
2َوَلزززززززا َ َمشاززززززز  َبهلَلاِديزززززززِه اْلَنَواَجيزززززززلُ   

 

   
 َأُخززززززهلل ِثَ ززززززٍم َوَلززززززا َيززززززَزاُ  َبهلَلاِديززززززِه

  
3ُمَضزززززززراُج اْلَاززززززززِّ َوالدِّْوَلزززززززاِر َمزززززززْنُكهلل ُ 

 

   
 َإرَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ الراَلززززززهللَ  َلُ ززززززهللو  ُيْسَتَضززززززاء  َبززززززهِ   

  
4ُمَق َ ززززززد  ِمززززززْن ُلززززززُيهللِر ال َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّززززززِه َمْسززززززُ هلل ُ  

 

   
 ِ زززي ُ ْ زززَاٍم ِمزززْن ُقزززَرْيٍش َقزززاَ  َقزززاِئُ ُق ْ     

  
5َبززززززَاْطَن َم َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّززززززَم َلماززززززا َأْلززززززَ ُمهللا ُزوُلززززززهللا 

 

   
 ا َ َمزززززا َزاَ  َأْمَ زززززا   َوَلزززززا ُكُشزززززفُ َزاُلزززززهلل

  
6ِ ْ ززززززَد ال َِّ ززززززاءن َوَلززززززا ِميززززززل  َمَعاَزيززززززلُ  

 

   
 ُشززززززز ُّ اْلَعزززززززَراَمنَي َأْبَطزززززززاُ  َلُاهللُلزززززززُقُ 

  
7ِمزززززْن َمْسزززززَج َداُوَد ِ زززززي اْلَقْيَفزززززا َلزززززَراَبيُل

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

-
مبعىن مطروح     اعدالم " جمدو "أي قد ُأثِّر  يها ويروى:املماثل يف الشفا ماواملغ هلل :غالاهاوالِ رري:يساووه 1

 بد  مغ هلل " مف هلل "وهي األوضا أي أر األلد إذا غالب غريه ال يتركه إال مغ هللبا طرحيااو يف الديهللار

-
وأخطزا مزن  سزره مبزا بزني السزماء        اهزهلل الزرب الهللالزع   :اعهلل هق ا مبعىن ال  مهللضعاقاله أبهللذواوقزا  ابزن هشزاه   2

 واملعزىن واحزدا  "ضزامزة "بعيزدة ويريزد هبزا هادئزم ويزروى     :يريزد هبزا محزري الهللحشاومزا رة    :واألوضاولااو اعهلل

أر العري  ظل لاك م بال حراكاوال ي دو   قا صهللت يد    يقااحط أهنا :اعما ات من الرجا  واملعىن:واألواجيل

 .ال جتتر وال رغهلل

               :و يف الديهللار

 م زززززه  ظزززززل محزززززري الزززززهللحش ضزززززامزة

  

 و ال متشزززززززززي بهللاديزززززززززه األواجيزززززززززل 

   

 
الثيززاب ويززراد هبززا  :اوالاززز"مطززرح الاززز:"خمضززب بالززدماءاو يف الززديهللار :الهللاثززق ب فسهامضززرج: ث ززم أخززهلل -3

 .وههلل الثهللب اخل ق الاايل:السالحاوالدِّولار مفرده ِدو 
 :و يف الديهللار  -4

 الرلززززززززززززهلل  لسززززززززززززيف يستضززززززززززززاء بززززززززززززه   إر                   

   

 ُأخرج من غمده:م  هللو با  داومس هلل :ومق اد 
 امت  هللا وهاجروا:زولهللا اعما م من العشرة إىل األوبعنياو:وامل  هللد بالع ام"يف  تيم"ويروى:يف   ام -5
يزل وال  ال حيسز هللر وكزهللب اخل  :ال حيم زهللر  رلزا والدو زااوميال   :مجع َم ي وههلل الرجل الضعيف اوُكُشف:أم ا  -6

 .وجل أ ز :مجع معزا  وههلل الذي ال لالح له واملشقهللو أر ي ا  :حيم هللر ليهلل ااو معازيل

-
 وهي الدووو يتسرب هللر هبا:أمهلل ق  شاخمم ك ايم  ن العزة وال ره والسيادةاو من مسج داوود:ُش ُّ العرامني 7
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 َبززززي   َلززززهلَلاَبُغ َقززززْد ُشزززز َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْت َلَقززززا َحَ ززززق    

  
1ْفَعزززززززاءنن َمْفزززززززُدو ُ َكنَنماَقزززززززا َحَ زززززززُق اْل َ 

 

   
 َلْيُسززززززهللا َمَفززززززاَويَح إْر َماَلززززززْت َوَمززززززاُحُق ْ 

  
2َقهلْلم ززززززا َوَلْيُسززززززهللا َمَفاَزيع ززززززا َإَذا َميُ ززززززهللا   

 

   
 َيْمُشزززهللَر َمْشزززَي اْلَفَمزززاَ  الزُّْهزززَر َيْعِ زززُمُق ْ   

  
3َضززززززْرب  إَذا َ ززززززراَد السُّززززززهللُد التا َ اَبيززززززلُ   

 

   
 هللَوِهُ َلززززا َيَ ززززَع الطَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْعززززُن إلَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّززززا ِ ززززي ُمُحزززز    

  
4َوَمززززا َلُقززززْ  َ ززززْن ِحَيززززاَض اْلَمززززهلْلِت َ ْقِ يززززُل  

 

   

َحْرر  َأُخهللَهزا  " َوَبْيُتُه .اْلَمِديَ َم َقاَ  َكْعب  َهِذِه اْلَ ِ يَدُة َبْعَد ُقُدوِمِه َ َ   َوُلهللَ  ال  ِه :َقاَ  اْبُن ِهَشاٍه

ا "َ ْفَري ال  َازار "اَوَبْيُتُه"ِمْثَل َ سنيَب الّ ْلَل ُ ِمرُّ"اَوَبْيُتُه"اَمم  ُقِذَ ْتَ ْيَر"اَوَبْيُتُه"َيْمِشي اْلُ َراُد"َوَبْيُتُه "َأُبهللَها

  .َ ْن َغْيَر اْبَن إْلَحاَخ"َوَلا َيَزاُ  َبهلَلاِديِه"اَوَبْيُتُه "إَذا ُيَساَوُو ِقْرَما"َوَبْيُتُه

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ووو اليت  ا ح ق كح ق ال فعاء وههلل طهللي م  غطي األبداراوهي الد:ولهللابغ مجع أبي  مبعىن أهنا جم هللةا:بي  -1

 .حم   ال  ع:ماات يشاه احلسك يتفرو     لطح األوض له شهللك  شاه به ح ق الدوواوجمدو 
 :مجع مفراحاأي كثريو الفرحاويف الديهللار:مفاويح -2

 "إذا مالت وماحق  ال يفرحهللر"                                         

 

أصياهللااأي أهن  ال يفرحهللر إ ذا مالهللا من  دوه ا وال جيز زهللر إذا مزا   :ريو اعزواومي هللامجع جمزاو اأي كث:جمازيع

 .أصياهللاا ت ك  ادهت 

-
مجع ِ  ازا  وهزهلل   :والت ابيل أ رض  ن خ مه وي هللر مبعىن  ّرا:و ّرد مي عق ا:الاي اويع مق :اِعما  الزهر 3

 .فيال  ري الضع
 . ير دور  ي ابهللر يف  قهللوه اوذلك ههلل التق يل أي أهن  يهللاجقهللر  ي ابهللر يف صدووه اوال -4

ديزهللار كعزب بزن    :ي ظر دوويزش اعهلليزدي  :" ويف الديهللار كثري من االختالر يف بع  األلفاظ و كذا يف التر يب     

 239-299 اصزهري
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                                                :                   كعب بن زهري يسترضي األم او مبدحه إياه 

اَوَإّمَما ُيَريُدَما "إَذا َ ّرَد الّسهللُد الّتَ اَبيُل" َ َ ّما َقاَ  َكْعب :َوَقاَ  َ اِصُ  ْبُن ُ َمَر ْبَن َقَتاَدَة: َقاَ  اْبُن إْلَحاَخ 

َع َوَخّص اْلُمَقاَجَريَن ِمْن ُقَرْيٍش ِمْن َأْصَحاَب َوُلهللَ  ال  ِه  َمْعَشَر اْلَنْمَ اَواِلَما َكاَر َصاِحُاَ ا َصَ َع َبْه َما َصَ 

 ُلهللَ  ال  ِه َبِمْدَحِتِه َغِضَاْت َ َ ْيِه اْلَنْمَ اُو َ َ اَ  َبْعَد َأْر َأْلَ َ  َيْمَدُح اْلَنْمَ اَواَوَيْذُكُر َبَ اءنُهْ  َمَع َو

:من ال امل:"*1 اْلَيَمَن َوَمهلْلِضَعُقْ  ِمَن" 

 َمززززْن َلززززراُه َكززززَرُه اْلَحَيززززاِة َ َ ززززا َيززززَز ْ   

  
2ِ ززززي ِمْ َ ززززٍب ِمززززْن َصززززاِلِحي اْلَنْمَ ززززاوَ    

 

   
 َوَوُثزززززهللا اْلَمَ زززززاَوَه َكزززززاَبر ا َ زززززْن َكزززززاَبٍر

  
3َإرَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ اْلِلَيززززززاَو ُهززززززُ  َبُ ززززززهلل اْلَنْخَيززززززاوَ   

 

   
 اْلُمْ زززززززززَرِهنَي السازززززززززْمَقَريا َبزززززززززَنْذُووٍ 

  
4َر ِقَ ززززززاَوَكَسززززززهلَلاِلِف اْلَقْ ززززززِديِّ َغْيزززززز 

 

   
 َوال ازززززززززاِ َريَن َبزززززززززَنْ ُيٍن ُمْحَمزززززززززراةٍ 

  
5َكززززززاْلَفْمَر َغْيززززززَر َكَ ْيَ ززززززِم اإلننْبَ ززززززاوَ 

 

   
 َواْلَازززززززززاِئِعنَي ُمُفهللَلزززززززززُقْ  ِلَ َازززززززززيَِّق ْ 

  
6ِلْ َمزززززززهلْلِت َيزززززززهلْلَه َ َعزززززززاُمٍق َوِكزززززززَراوَ  

 

   
 

 

 

 

 

                                                 

-*
 259-257/ 4حت يق حممد حميي الدين  اد احلميد  ال يب لرية:هشاه ابن1

 992-4/999الروض األمف :السقي ي -  

 424 -4/423الادايم وال قايم :ابن كثري -  

 599-592هتذيب لرية ابن هشاه: اد الساله هاوور - 

 54-59صاديهللار كعب بن زهري:دوويش اعهلليدي - 

 9/979 يهللر األثر يف   هللر املغازي والشمائل والسري:ابن ليد ال ا  - 
 .مجا م من  رلار األم او      قهللو خيهلل  :امل  ب -2

  :                     ة يف الديهللارالزياد

  زززززززززر اعاززززززززا  وزامززززززززم أحالمقزززززززز 

  

 و أكفقزززززززز  خ ززززززززف مززززززززن األمطززززززززاو  

   

 
 هذا الايت غري واود يف الديهللار - 3

-
 ".ك هللاقل ا  دي:"احلهللاشياويف الديهللار:الرمحاو السهللالف:السمقري 4

-
 .غضب امحّرت  ي اهحتمر أحداخ  يهللهن  يف احلرب ال ن ضعف ول ن محيم وجرأةاوالشفاو إذا  5
 :                                                        يريد به التحاه الشفعار  يميدار ال تا او يف الديهللار: عامق -6

 و الاززززززززززاذلني مفهلللززززززززززق  ل اززززززززززيق 

  

 يزززززززهلله ا يزززززززاج و قازززززززم اعازززززززاو   

   

و لايت ا   يف محايم الرلهلل  و قام اعااو يريد هبا ال عام املشر ما أي أهن  ياذلهللر أمفسق  وهي م 

 ".كعام"بد " لطهللة"جاء  يه" األغاين" ويف.العتيق
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 َواْلذَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاِئززززززِديَن ال اززززززاَ  َ ززززززْن َأْدَيززززززاَمَقْ 

  
1ِ يِّ َوَباْلَ َ ززززززززا اْلَلطَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّززززززززاوَ َباْلَمْشززززززززَر

 

   
 َيَتَطقازززززززُروَر َيَرْوَمزززززززُه ُمْسززززززز  ا َلُقززززززز ْ 

  
2َبزززززِدَماءن َمزززززْن َ ِ ُ زززززهللا ِمزززززَن اْلُ فَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززاوَ  

 

   
 َدَوُبزززززهللا َكَمزززززا َدَوَبزززززْت َبزززززَاْطٍن َخِفيازززززٍم

  
3ُغْ ززززُب الرَِّقززززاَب ِمززززَن اْلنَ ُلززززهللِد َضززززهلَلاَوي 

 

   
 ْ َوَإَذا َحَ ْ زززززززززَت ِلَيْمَ ُعزززززززززهللك إَلزززززززززْيَق

  
4َأْصززززززَاْحَت ِ ْ ززززززَد َمَعاِقززززززَل اْلَنْ َفززززززاَو

 

   
 َضزززززَرُبهللا َ ِ ي زززززا َيزززززهلْلَه َبزززززْدٍو َضزززززْرَبم   

  
5َداَمزززززززْت ِلهلَلْقَعِتَقزززززززا َجِميزززززززُع َمزززززززَزاوَ 

 

   
 َلزززززهلْل َيْعَ زززززُ  اْلزززززَنْقهلَلاُه ِ ْ ِمزززززي ُك َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززهُ    

  
6ِ ززززززيَقْ  َلَ ززززززداَقَ ي الَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّززززززِذيَن ُأَمززززززاَوي 

 

   
 َ ززززززَتماُقْ  َقززززززهلْله  إَذا َخززززززهلَلِت ال ُُّفززززززهللهُ 

  
7ِل طَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزززززززززاَوِقنَي ال ازززززززززاَزِلنَي َمَ زززززززززاَوي 

 

   
 ِ ززززي اْلُغززززرِّ ِمززززْن َغساززززاَر ِمززززْن ُجْرُثهللَمززززٍم

  
8َأْ َيززززززْت َمَحاِ ُرَهززززززا َ َ زززززز  اْلِمْ َ ززززززاوَ 

 

   

َلهلْلَلا " َاي اْلَيهلْلَه َمْتُاهللُ َباَمْت ُلَعاُد َ َ ْ " َقاَ  َلُه َحْيَن َأْمَشَدُه  َوُيَ اُ  إر  َوُلهللَ  ال  ِه :نَقاَ  اْبُن ِهَشاٍه

                   .َ َتّمُقْ  ِلَذِلَك َأْهل  َ َ اَ  َكْعب  َهِذِه اْلَنْبَياَت َوِهَي ِ ي َقِ يَدٍة َلُهاَبَلْير َذَكْرت اْلَنْمَ اَو

ِ ي  ْمَشَد َكْعُب ْبُن ُزَهْيٍر َوُلهللَ  ال  ِه َ ْن َ ِ ّي ْبَن َزْيِد ْبَن ُجْدَ اَر َأّمُه َقاَ  َأ َوَذَكَر ِلي:َقاَ  اْبُن ِهَشاٍه

 ."َباَمْت ُلَعاد  َ َ ْ َاي اْلَيهلْلَه َمْتُاهللُ " اْلَمْسَفِد 

 

                                                 
 .حيمهللر ال ا  و معت داهت  حبد ليهلل ق  املشر يم امل  هلل م يف الشاه وبرماحق  املقتزة املضطربم -1

-
 . اادة:الرويم ال  ايم أي  يعت دومهاومس ا:يرومه 2
كما دوبت ألهللد :" ثر  يه األلهللداويف الديهللارم ار  :ألفهللا وا تادوااواخلفيم:دوبهللا -3

 .املفترلم و الضاويم:غالظاوالضهللاوي:اوغ ب"خفيم
 .الهلل هلل  ال غريةايضرب هبا املثل المت ا قا و حت  قا يف قم  اعاا :األ فاو -4
ب  ضربهللا قريشا ألهن  من :ه  ب هلل ك امماوأواد:يريد به   ي بن مسعهللد بن مازر الغسايناو ب هلل  ي:  يا -5

 .و المت خضعت:ك امماودامت

-
 :أجاد اويف الديهللار:أماوي 6

 ح ا ل دق  الذين أماوي        لهلل يع   األحياء   مي  يق               
مجع م راةاواملراد أهن  أهل :الذين ين هللر ليالاوم اوي:ك ايم  ن ام طاو املطر واعدباوالطاوقني :خهللت ال فهلله -7

 .هي اعفار اليت ي  ع  يقا الطعاه:واحلاجماو امل اوي يف األصل كره و ضيا م يف وقت احلرب
اوأوبعم  شر بيتا "الروض األمف" ثالثم  شر بيتااو كذا يف":السرية ال اهلليم" هذه ال  يدة ب غ  دد أبياهتا يف - 8

 "الديهللار" او ثالثم وثالثني بيتا يف"الادايم و ال قايم"و اث يت  شر بيتا يف "  يهللر األثر"يف
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:غزوة تبوك يبني يد
1
 

 .وكانت يف رجب سنة تسع من اهلجرة ،"العسرة"وتسمى غزوة 

موضع بني وادي القرى من أرض احلجاز وبني الشام،وسببها أن الروم قد مجعت مجوعا ( تبوك)و

ان، وهي من نصارى العرب،وكان قصد هرقل من كثرية بالشام ضمت قبائل خلم،وجذام،وعاملة،وغسَّ

املدينة والقضاء على الدولة الناشئة يف جزيرة العرب اليت أخذت أخبارها وأخبار ذلك،اهلجوم على 

الناس للخروج،وكان الوقت وقت عسر شديد   انتصاراهتا تثري جزع هرقل وخوفه،فندب رسول اهلل

يف غري  قون عن طيب نفس،وختلف ثالثة منهم من صادقي اإلمياندوحر شديد،فانتدب املؤمنون الصا

األغنياء   ،وندب رسول اهللكعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهالل بن أمية :ياب منهمشك وال ارت

بنصف  مباله كله،وجاء عمر بكرأبو لتجهيز جيش العسرة، فجاؤوا بأموال كثرية؛جاء 

ما ضر »:وقال ز ثلث اجليش،حىت دعا له الرسول يومئذ مبال كثري،وجهَّ ماله،وتصدق عثمان

سامل :يستحملونه،وهم سبعة ،وهم البكاؤونوجاءه عدد من فقراء الصحابة.2«اليومعثمان ما عمل بعد 

بن عمري وهرمي بن عمرو وعلبة بن زيد وأبو ليلى املازين وعمرو بن عنمة وسلمة بن صخر و 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  چ : العرباض بن سارية،وقد نزل فيهم قوله تعاىل

 3چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ

 

 

                                                 
 :ينظر هذه الغزوة بتفصيل يف -1

 2511-3/689الواقدي:املغازي  - 

 274-4/296حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  النيب سرية:ابن هشام -  

 169-4/162الروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن هشام:السهيلي -  

 178-1/170فنون املغازي والشمائل والسريعيون األثر يف :ابن سيد الناس -  

 22-0/3البداية والنهاية:ابن كثري -  

 151-3/269تاريخ الطربي:ابن جرير الطربي -  

  161-180ص هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  

 298-290وسراياه ص غزوات الرسول :ابن سعد -  

  222-225ص،السرية النبوية،دروس وعرب :مصطفى السباعي -  
رقام   ،مسارة  بان  الارنن  عباد  من حاديث ،مناقاب عثماان   بااب ،كتااب املناقب  ،ذي يف سننهيأخرجه الترم - 2

  838ص ، 3752
مكتباة  عباد القاادر األرنؤو ،  يق ،حتقجاامع األصاول يف أحادياث الرساول    :جماد الادين بان األثاري    :ينظر - 

 8/536،م2791، بعة األوىلطال،مكتبة دار البيان ومطبعة املالح  و احللواين
 61، اآليةسورة التوبة -3
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رجال،واعتذر إليه عدد من األعراب بأعذار غري صحيحة،  وختلف من املنافقني بضعة ومثانون 

بالناس ومعه ثالثون ألف مقاتل،ومن اخليل عشرة آالف،وكان هذا  سار رسول اهلل  .فقبلها منهم 

ا حنوا من عشرين ليلة،ومل أعظم ما رأته العرب حىت ذاك،مث واصل سريه حىت بلغ تبوك،فأقام فيه

 .يلق فيها كيدا،ومل يدخل حربا

  :،ويف هذه الغزوة نزل قول اهلل تبارك وتعاىل  وكانت هذه آخر غزواته
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ۇئى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئ

ڤ     ڤ  ڦ    ڤڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  پ  پ      ڀ  ڀ

  1چڦ    ڦ  ڦ  

كما أنزلت آيات كثرية تتحدث عن موقف املنافقني واملعتذرين من األعراب يف هذه الغزوة، وفيها 

 .عتاب من اهلل لرسوله على قبول معذرهتم، وهي آيات كثرية جتدها يف سورة التوبة
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 :ما قيل من شعر يف غزوة تبوك

 :حسَّان يعدد مغازيه شعًرا

 َقاَل ،َغْزِوِه َأّياِم َمَواِطَنُهْم َمَعُه ِفي َوَيْذُكُر َِمَع الّنِبّي  َوَقاَل َحّساُن ْبُن َثاِبٍت ُيَعّدُد َأّياَم اْلَأْنَصار

1اَنَوُتْرَوى َلاْبِنِه َعْبِد الّرْحَمِن ْبِن َحّس:اْبُن ِهَشاٍم
 "من البسيط":* 

 َأَلْساااااُت َخْياااااَر َمَعاااااًد ُكل َهاااااا َنَفاااااًرا    

  
2َوَمْعَشاااااًرا إْن ُهاااااُم ُعم اااااوا َوِإْن ُحِصاااااُلوا  

 

   
 َقااااْومم ُهااااُم َشااااِهُدوا َبااااْدًرا ِبااااَأْجَمِعِهمْ   

  
3َمااااَع الرَُّسااااوِل َفَمااااا َأَلااااْوا َوَمااااا َخااااَذُلوا  

 

   
 َوَبااااااَيُعوُه َفَلاااااْم َيْنُكاااااْث ِباااااِه َأَحااااادم  

  
4ُهْم َوَلااااْم َيااااُك ِفااااي إمَياااااِنِهْم َدَخاااالُ  ِمااااْن

 

   
 َوَياااْوَم َصااابََّحُهْم ِفاااي الْشاااْعِب ِماااْن ُأُحااادٍ  

  
5َضااااااْربم َرِصاااااانيم َكَحْرالنَّاااااااِر ُمْشااااااَتِعلُ  

 

   
 َوَيااااْوَم ِذي َقااااَرٍد َيااااْوَم اْسااااَتَثاَر ِبِهاااامْ   

  
6َعَلااااى اْلِجَياااااِد َفَمااااا َخاااااُموا َوَمااااا َنَكُلااااوا

 

   
 َجاُساااااااوَها ِبَخاااااااْيِلِهمْ  َوَذا اْلُعِشااااااارَيِة

  
7َمااااَع الرَُّسااااوِل َعَلْيَهااااا اْلِباااايُ  َواْلَأَساااالُ   

 

   
 َوَيااااااْوَم َودَّاَن َأْجَلااااااْوا َأْهَلااااااُه َرَقًصااااااا

  
8ِباْلَخْيااااِل َحتَّااااى َنَهاَنااااا اْلَحااااْزُن َواْلَجَباااالُ  

 

   
 َوَلْيَلاااااااُة َطَلُباااااااوا ِفيَهاااااااا َعاااااااُدوَُّهْم

  
 ا َعِمُلااااااواِللَّاااااِه َوَاللَّااااااُه َيْجااااااِزيِهْم ِبَماااااا 

   
 َوَغااااْزَوُة َيااااْوَم َنْجااااٍد ُثاااامَّ َكاااااَن َلُهاااامْ  

  
 َماااااَع الرَُّساااااوِل ِبَهاااااا اْلَأْساااااَلاُب َوالنََّفااااالُ  

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

-*
 120-4/123 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  النيب سرية:ابن هشام 1

  335-4/316الروض األنف:السهيلي    -

  38-0/37البداية والنهاية:ابن كثري   - 

 لربقوقي هذه القصيدة غري مذكورة يف شرح الديوان ل -  

 757-759هتذيب السرية: عبد السالم هارون -  
ألساات خااري الناس،فأقااام معاادا لكثرهتااا مقااام      :نسااب حسااان نفسااه ملعااد وهااو لاايس ماان معااد،و لكاان أراد        -2

 .مجعوا:ومعىن حصلوا.أصلها بتشديد الصاد و خففها لضرورة الشعر:وحصلوا.الناس
 هنا مبعىن تركوا:لوا،ومعناه ما أبطئوا،وخذ"آلوا"قصروا،ويروى:ألوا -3
 .فساد:َدَخل -4
 .حمكم ثابت:ضرب رصني -5
        رجعوا رجوع هيبة وفزع إذا،عن العدو نكوال:وانكلو،واورجع واجبن:واخام  -6

 ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک کچ :ويف التزنيلو طئوها، داسوها أي"مر و خالهلا،ويروى:جاسوها  -1 

 .الرماح :األسلو السيوف،:البي و، 0سورة اإلسراء،اآلية چڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ة املرتفعة ظاألرض الغلي:واحلزن ،املشي من نوع:قصالرَّ - 8
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 َوَلْيَلااااااُة ِبُحَنااااااْيٍن َجاَلااااااُدوا َمَعااااااهُ   

  
1ِفيَهاااااااا َيُعِلُهاااااااُم ِبااااااااْلَحْرِب إْذ َنِهُلاااااااوا 

 

   
 َوَغااااْزَوَة اْلَقاااااِع َفرَّْقَنااااا اْلَعااااُدوَّ ِبااااهِ    

  
2َكَمااااااا َتَفاااااارََّق ُدوَن اْلَمْشااااااَرِب الرََّسااااااُل

 

   
 َوَياااااْوَم ُبوِياااااَع َكااااااُنوا َأْهاااااَل َبْيَعِتاااااهِ 

  
 َعَلاااااى اْلِجَلااااااِد َفمَساااااْوُه َوَماااااا َعاااااَدُلوا    

   
 َوَغااااْزَوَة اْلَفااااْتِو َكاااااُنوا ِفااااي َسااااِرّيِتهِ   

  
 ُماااااَراِبِطنَي َفَماااااا َطاُشاااااوا َوَماااااا َعِجُلاااااوا 

   
 اُنوا ِفاااااي َكِتيَبِتاااااِهَوَياااااْوَم َخْيَباااااَر َكااااا

  
 َيْمُشاااااااوَن ُكِلُهاااااااُم ُمْسَتْبِسااااااال  َبَطااااااالُ  

   
 ِبااااْلِبيِ  ُتاااْرَعُش ِفاااي اْلَأْيَمااااِن َعاِرَياااةُ  

  
 َتْعاااااَوج  ِفاااااي الضَّاااااْرِب َأْحَياًناااااا َوَتْعَتاااااِدُل

   
 َوَيااااْوَم َساااااَر َرُسااااوُل اللَّااااِه ُمْحَتِسااااًبا    

  
 إَلاااااى َتُباااااوَك َوُهااااااْم َراَياُتاااااُه اْلااااااُأَولُ   

   
 َوَساَساااُة اْلَحاااْرِب إْن َحاااْربم َباااَدْت َلُهااامُ   

  
3َحتَّاااااى َباااااَدا َلُهاااااُم اْلِقْقَبااااااُل َواْلَقَفااااالُ  

 

   
 ُأوَلِئااااَك اْلَقااااْوُم َأْنَصاااااُر النَِّبااااْي َوُهاااامْ   

  
4َقاااااْوِمي أَ ِصااااارُي إَلاااااْيِهْم َحاااااْيَن َأتَِّصااااالُ  

 

   
 َماااااُتوا ِكَراًمااااا َوَلااااْم ُتْنَكااااْث ُعُهااااوُدُهمُ 

  
 ْم ِفاااااي َساااااِبيِل اللَّاااااِه إْذ ُقِتُلاااااوا  َوَقاااااْتُلُه

   
  "اْبِن إْسَحاَق َعُجُز آِخِرَها َبْيًتا َعْن َغْيِر":َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 "من الطويل" *5:َوَقاَل َحّساُن ْبُن َثاِبٍت َأْيًضا:َقاَل اْبُن إْسَحاَق

 ُكنَّاااااا ُمُلاااااوَك النَّااااااِس َقْباااااَل ُمَحمَّااااادٍ  

  
 َكاااااَن َلَنااااا اْلَفْضااااُل َفَلمَّااااا َأَتااااى اْلِقْسااااَلاُم

   

 َوَأْكَرَمَناااااا اللَّاااااُه الَّاااااِذي َلاااااْيَس َغْياااااَرهُ 

  
6إَلااااهم ِبَأيَّاااااٍم َمَضااااْت َمااااا َلَهااااا َشااااْكلُ     

 

   
 ِبَنْصااااااِر اْلِقَلااااااِه َوالرَُّسااااااوِل َوِديِنااااااهِ   

  
7َوَأْلَبَسااااَناُه ِاْسااااًما َمَضااااى َمااااا َلااااُه ِمْثااااُل

 

   
 

 

 

 

 

                                                 
 شربوا الشرب األول :هنلواويكرر عليهم،من العلل وهو الشرب الثاين،:هميعِل -1
 املرسلةبل  إلا:لَسالرَّ -2

-
 الرجوع :القفل 3

-
  حني انتسب:حني اتصل 4

-*
 127-4/120 احلميد قيق حممد حميي الدين عبدحت  النيب سرية:ابن هشام 5

  335-4/335:الروض األنف:السهيلي     -

       380-384ص ،ديوان حسان بن ثابت األنصاريشرح :عبد الرنن الربقوقي -    

 758-757هتذيب سرية ابن هشام :عبد السالم هارون     -

-
اكاة،كل ذلاك مبعاىن واحد،يرياد أن أيامناا الايت أكرمناا اهلل       مثله،واملشاكلة واملماثلة واملشاهبة واحمل:شكل الشيء 6

 . فيها بقكرامنا رسوله مثل أيام الناس اليت يفاخرون هبا
 فقن هذا االسم حيمل الكثري من معاين الفخار والتكرمي"األنصار"يريد باالسم الذي ألبسهم اهلل إياه - 7
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 َأْسااااِرِهْمُأوَلِئااااَك َقااااْوِمي َخْيااااُر َقااااْوٍم بِ   

  
 َفَماااا ُعااادَّ ِماااْن َخْياااٍر َفَقاااْوِمي َلاااُه َأْهااالُ     

   
 َيُرب ااااوَن ِباااااْلَمْعُروِف َمْعااااُروَف َمااااْن َمَضااااى

  
1َوَلاااااْيَس َعَلاااااْيِهْم ُدوَن َمْعاااااُروِفِهْم ُقْفااااالُ 

 

   
 إَذا اْخُتِبُطاااوا َلاااْم ُيْفِحُشاااوا ِفاااي َناااِدْيِهمْ    

  
2ْخااااُلَوَلااااْيَس َعَلااااى ُسااااَؤاِلِهْم ِعْنااااَدُهْم بُ 

 

   
 َوِإْن َحااااااَرُبوا َأْوَسااااااَلُموا َلاااااْم ُيَشااااابَُّهوا  

  
3َفَحااااااْرُبُهُم َحْتاااااافم َوَسااااااْلُمُهُم َسااااااْهلُ 

 

   
 َوَجااااااااُرُهُم ُماااااااوٍف ِبَعْلَيااااااااء  َبْيُتاااااااهُ 

  
4َلاااُه َماااا َثاااَوى ِفيَناااا اْلَكَراَماااُة َواْلَباااْذلُ     

 

   
 َوَحااااااااِمُلُهْم ُماااااااوٍف ِبُكااااااال  َحَماَلاااااااةٍ 

  
5َعَلْيِهاااااا َوَلاااااا َخاااااْذُل َتَحمَّاااااَل َلااااااُغْرمم

 

   
 َوَقاِئلااااااُهْم ِباااااااْلَحْق إْن َقاااااااَل َقاِئاااااال   

  
6َوِحْلُمُهااااااُم َعااااااْودم َوُحْكُمُهااااااُم َعااااااْدلُ  

 

   
 َوِمنَّاااااااا َأِمااااااانُي اْلُمْساااااااِلِمنَي َحَياَتاااااااُه

  
7َوَمااااْن َغَسااااَلْتُه ِمااااْن َجَناَبِتااااِه الر ْساااالُ   

 

   

 .َعْن َغْيِر اْبِن إْسَحاَق"اُه اْسًما َوَأْلَبْسَن":َوَقْوُلُه:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 

 

 

 

                                                 
 .يصلحون:يربون -1
اختطباوا وهاو مان    :"م،واملختبط الذي يقصدك طالبا ملعروفاك،ويروى قصدهم قاصد طلبا لنواهل:اختبطوا -2

 جملسهم:اخلطبة،ونديهم
مات حتف أنفه،إذا مات بغري : وال يبىن  منه فعل، يقال:" اهلالك، قال ابن فارس وتبعه اجلو هري :احلتف -3

ابن القوطية  هوحكا " مل أمسع للحتف فعال:"وقال األزهري" .والغرق وال حرق:وزاد الصغاين  ،ضرب وال قتل

حتفه اهلل حيتفه حتفا أي من باب ضرب إذا أماته ،ونقل العادل مقباول ،ومعنااه أن مياوت يف فراشاه      :" فقال 

ماات حتاف أنفاه ،    :حىت ينقضي رمقه ،وهلذا خص األنف،و منه يقال للسامك مياوت يف املااء و يطفاو     فيتنفس

 :وهذه الكلمة تكلم هبا أهل اجلاهلية قال السموأل

 مااااااااااات منااااااااااا ساااااااااايد حتااااااااااف أنفااااااااااه  وما

   

 
  العطاء:أقام،والبذل:املكان املرتفع،وثوى:العلياء -4
 اخلذالن،وهو ضد املناصرة:ما حيمله اإلنسان من غرم يف دية،واخلذل:احلمالة -5
 متكرر وقد يكون مبعىن القدمي:عود -6
مهاااجرين  :مني مجيعاا قاال للمساال  أن الرساول  :هااو ساعد بان معاااذ، فاقن األنصاار تاازعم    :أماري املسالمني   -7

 "ِغْسيل املالئكة" حنظلة الذي ُاستشهد يوم أحد، وُيدعى:أما من غسَّلته املالئكة فهو.قوموا إىل سيدكم،اوأنصار

 وهو أنصاري أيضا  
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 "من املتقارب"*1:َوَقاَل َحّساُن ْبُن َثاِبٍت َأْيًضا : َقاَل اْبُن إْسَحاَق  

 َقااااااااااْوِمي ُأوَلِئااااااااااَك إْن َتْسااااااااااَأِلي

  
2ِكاااااااَرامم إَذا الضَّاااااااْيُف َيْوًماااااااا َأَلااااااامّْ

 

   
 ِعَظااااااااااُم اْلُقاااااااااُدوِر ِلَأْيَسااااااااااِرِهمْ  

  
3اْلُمِسااااااانَّ السَّاااااااِنْمَيُكب اااااااوَن ِفيَهاااااااا 

 

   
 ُيوَ اُسااااااوَن َجاااااااَرُهْم ِفااااااي اْلِغَناااااااى   

  
 َوَيْحُمااااااااااوَن َمْوَلاااااااااااُهْم إْن ُ ِلااااااااااْم

   
 َفَكاااااااااااُنوا ُمُلوُكااااااااااا ِبَأْرِضاااااااااايِهمُ 

  
4ُيَنااااااااُدوَن ُغْضاااااااًبا ِباااااااَأْمِر َغَشااااااامْ  

 

   
 ُمُلوُكاااااا َعَلاااااى النَّااااااِس َلاااااْم ُيْمَلُكاااااوا 

  
 5ْمِماااااَن الااااادَّْهِر َيْوًماااااا َكِحااااال  اْلَقَسااااا  

   
 َفااااااااااَأْنُبْوا ِبَعاااااااااااٍد َوَأْشااااااااااَياِعَها  

  
6َثُمااااااااااوَد َوَبْعااااااااااِ  َبَقاَيااااااااااا إَرمْ  

 

   
 ِبَيْثااااِرَب َقااااْد َشاااايَُّدوا ِفااااي النَِّخياااالِ    

  
7ُحُصاااااااوًنا َوُدجَّاااااااَن ِفيَهاااااااا الااااااانََّعمْ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

*
 112-4/127 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  النيب سرية:ابن هشام -1

  333-4/332الروض األنف:السهيلي -   

 431-418شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري ص:الرنن الربقوقي عبد -   

 : ورد صدر البيت األول على هذه الصيغة    

 يُأوَلِئاااااااااااااااااَك َقاااااااااااااااااْوِمي َفاااااااااااااااااِقْن َتْساااااااااااااااااَألِ  

   

 756-757هتذيب سرية ابن هشام :عبد السالم هارون -  
  نزل:أمل -2

-
 م السنا م، وهو أعلى الظهرعظي:مجع َيَسر،وهو من يدخل يف امليسر،والسَِّنم:األ يسار 3
 هو ما كان فيه أسوا الظلم:أمر َغَشم -4
 : وقد ذكرالسهيلي هذا البيت على غري ما  ذكر املؤلف .يراد به املدة القصرية :ِحل القسم - 5

 وكااااااااااااانوا  ملوكااااااااااااا ومل ميلكااااااااااااوا 

  

 ماااااان الاااااادهر يومااااااا  كحاااااال القساااااام    

   

 
 عاد األوىل:مث حذفها،وِإَرُم أراد ُأْنِبئوا فخفف اهلمزة بقلبها ياء:أنبوا -6

-
 اإلبل   :الطيور تتخذ يف البيوت،والنعم:دجن  7
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 َنَواِضاااااااَو َقاااااااْد َعلََّمْتَهاااااااا الَيُهاااااااو  

  
 1"َهُلااااااْم"َوَقْوُلااااااا" إَلْيااااااك" "َعااااااّل"ُد 

   
 َوِفيَمااااا اْشااااَتَهْوا ِمااااْن َعِصااااريِ اْلِقَطااااا   

  
 ِف َواْلَعااااااْيِش ِرْخااااااًوا َعَلااااااى َغْيااااااِرَهمّْ 

   
 َفِسااااااااااْرَنا إَلااااااااااْيِهْم ِبَأْثَقاِلَنااااااااااا  

  
2َعَلاااااى ُكااااال  َفْحاااااٍل ِهَجااااااٍن َقِطااااامْ     

 

   
 َجَنْبَناااااااا ِبِهااااااانَّ ِجَيااااااااَد اخلياااااااو   

  
3ِل َقاااااااْد َجلَُّلوَهاااااااا ِجَلااااااااَل اْلاااااااأَ َدمْ 

 

   
 اُخوا ِبَجْنَباااااااْي ِصاااااااَراٍرَفَلمَّااااااا َأَنااااااا 

  
 َوَشاااااااد وا الس اااااااُروَج ِبِلاااااااْي اْلُحاااااااُزمْ 

   
 َفَماااااا َراَعُهاااااْم َغْياااااُر َمْعاااااِ  اْلُخُياااااو  

  
4ِل َوالزَّْحااااُف ِمااااْن َخْلِفِهااااْم َقااااْد َدِهاااامْ   

 

   
 َفَطاااااااُروا ِسااااااَراًعا َوَقااااااْد ُأْفِزُعااااااوا  

  
 َوِجْئَناااااااا إَلاااااااْيِهْم َكُأْساااااااِد اْلاااااااُأَجمْ  

   
 ْلَهَبٍة ِفاااااي الْصاااااَيا َعَلاااااى ُكااااال  َسااااا  

  
5ِن َلاااااااا َيْشاااااااَتِكنَي َنُحاااااااوَل السَّاااااااأَ  مْ 

 

   
 َوُكااااااال  ُكَمْياااااااٍت ُمَطااااااااِر اْلُفاااااااَؤادِ  

  
6َأِماااااانِي اْلُفُصااااااوِص َكِمْثااااااِل الااااااز َلمْ   

 

   
 َعَلْيَهاااااااا َفاااااااَواِرُس َقاااااااْد ُعاااااااْوُدوا  

  
7ِقاااااااَراَع اْلُكَمااااااااِة َوَضاااااااْرَب اْلاااااااُبَهْم

 

   
 ْلِبَلاااااااُمُلااااااوكم إَذا َغَشااااااُموا ِفااااااي ا  

  
8ِد َلااااااااا َيْنُكُلااااااااوَن َوَلِكااااااااْن ُقااااااااُدمْ 

 

   
 َفُأْبَناااااااااا ِبَسااااااااااَداِتِهْم َوالْنَسااااااااااءِ 

  
 َوَأْوَلااااااااااااُدُهْم ِفااااااااااايِهُم ُتْقَتَساااااااااااْم

   
 َوِرْثَنااااااااااا َمَساااااااااااِكَنُهْم َبْعااااااااااَدُهْم

  
9َوُكنَّااااااا ُمُلوُكااااااا ِبَهااااااا َلااااااْم َنااااااِرمْ    

 

   
 َفَلمَّاااااااا َأَتاَناااااااا الرَُّساااااااوُل الرَِّشاااااااي

  
 ْق َوالن اااااااورِ َبْعاااااااَد الّظْلاااااااْمُد ِبااااااااْلَح

   
 َفُقْلَنااااااا َصااااااَدْقَت َرُسااااااوَل اْلَمِليااااااكِ 

  
 َهُلااااااااامَّ إَلْيَناااااااااا َوِفيَناااااااااا َأِقااااااااامْ 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 كلمة تزجر هبا اإلبل،وهلم مبعىن أقبل : مجع ناضو ،وهو البعري الذي يستقى عليه املاء،وعل:النواضو -1

-
  .املشتهي للْضراب:وهي من أكرم اإلبل عليهم،وَقِطم ،األ بي :اهلجان 2
 .اجللد :غطوها،واأل َدم:نا ،وجللوهاأراد قد:جنبنا -3

-
 .جاء على غفلة:سرعتها،وَدِهم:مع  اخليول 4

-
 .أصله ما يصان فيه احللي:الفرس الطويلة،والصيان:السَّْلَهبة 5
 . القدح:مفاصل العظام،والز َلم:أراد ذكي الفؤاد،والفصوص:مطار الفؤاد -6

-
 .األ بطال الشجعان :الُبهم7
 . لمهم  جاروا واشتد:غشموا -8
مل ناربح  :،ومل نارم ومجعه يف األكثر أرماء مثل د ليال و أدالء  ،إذا بلي فهو رميم :من رم العظم ،يرم:مل نرم -9

   .ومل نفارق مكاننا
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 َفَنْشااااااااَهُد َأنَّااااااااَك َعْبااااااااُد اْلِقَلااااااااِه

  
1ُأْرِسااااااااْلَت ُنااااااااوًرا ِبااااااااِديٍن ِقااااااااَيمْ 

 

   
 َفِقنَّااااااااااااا َوَأْوَلاُدَنااااااااااااا ُجنَّااااااااااااة 

  
 اْحَتِكْمَنِقياااااااَك َوِفاااااااي َماِلَناااااااا َفااااااا   

   
 َفاااااااااَنْحُن ُأوَلِئاااااااااَك إْن َكاااااااااذَُّبوك 

  
2َفَناااااااااِد ِنااااااااَداءم َوَلااااااااا َتْحَتِشاااااااامْ 

 

   
 َوَناااااااااِد ِبَمااااااااا ُكْنااااااااَت َأْخَفْيَتااااااااُه

  
 ِنااااااااَداءم ِجَهاااااااااًرا َوَلااااااااا َتْكَتااااااااِتمْ   

   
 َفَساااااااااااَر اْلُغااااااااااَواُة ِبَأْسااااااااااَياِفِهمْ 

  
3إَلْيااااااااااِه َيُظن ااااااااااوَن َأْن ُيْخَتااااااااااَرمْ 

 

   
 ِبَأْسااااااااااَياِفَنا َفُقْمَنااااااااااا إَلااااااااااْيِهمْ 

  
 ُنَجاِلااااااااُد َعْنااااااااُه ُبَغاااااااااَة اْلااااااااُأَممْ  

   
 ِبُكاااااااال  َصااااااااِقيٍل َلااااااااُه َمْيَعااااااااة   

  
4َرِقيااااااِق الااااااِذَباِب َعُضااااااوٍض َخااااااِذمْ  

 

   
 إَذا َماااااااا ُيَصااااااااِدُف ُصااااااامَّ اْلِعَظاااااااا

  
5ِم َلاااااْم َيْناااااُب َعْنَهااااااا َوَلاااااْم َيْنااااااَثِلمْ   

 

   
 َفااااااااَذِلَك َمااااااااا َورََّثْتَنااااااااا اْلُقااااااااُرو

  
6ا َتِلياااااااًدا َوِعاااااااز ا َأَشااااااامْ ُم َمْجاااااااًد

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ےے ھھھھ ہہ ۀۀہہ ڻڻ ڻڻچ:ال اعوجاج فياه،ويف التزنيال  :بدين قيم -1

 292، اآليةسورة األنعام چۓۓ
تكون إال مبعىن الغضب وأهنا مما يضاعها النااس يف غاري موضاعها،وقد     و فيها رد على من زعم أن احلشمة ال  -2

ال يارفعن أحادكم ياده عان     :"،و يف احلديث املرفاوع  "لكل طاعم حشمة،فابدءوه باليمني: "جاء عن ابن عباس

 و أنشد أبو الفرج حملمد بن يسري ، وإن كان ليس مثل حسان يف احلجة " الطعام قبل أكيله،فقن ذلك مما حيشمه 

        

 يف انقبااااااااااااض و حشااااااااااامة فاااااااااااقذا  

  

 جالساااااااات أهاااااااال الوفاااااااااء و الكاااااااارم  

   

       

 أرسااااااااالت نفساااااااااي علاااااااااى ساااااااااجيتها

  

 و قلااااااات ماااااااا شااااااائت غاااااااري حمتشااااااام

   

 
 . ُيْهلك:ُيْخَتَرم -3
 . قاطع :أي مصقول يشبه املائعات يف بريقه وصفائه،والذباب حد أطراف السيف،وَخِذم:له ميعة -4
  ومل يرجعمل يرتفع عنها،:مل َيْنُب -5
عازة قعسااء،يريد ءااء،ألن    :العاا،، وعاز أشام،هو كقاول العارب     :القدمي،واألشم:السادة،والتليد:القروم -6

وبيت حسان يشهد ملا قلناه إمنا هاو  .األقعس الذي خيرج صدره و يدخل  هره،وقد فسر املربد غري هذا التفسري

 .   الشمم الذي يوصف به ذوو العزة،فوصفت العزة به جمازا
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 إَذا َماااااااارَّ َنْساااااااال  َكَفااااااااى َنْسااااااااَلُه

  
1َوَغااااااااَدَر َنْساااااااُلا إَذا َماااااااا اْنَفَصااااااامْ 

 

   
 َفَمااااااا إْن ِمااااااَن النَّاااااااِس إلَّااااااَا َلَنااااااا

  
2َعَلْيااااااِه َوِإْن َخاااااااَس َفْضااااااُل الااااااْنَعمْ  

 

   

 "من املتقارب":اِرّي َبْيَتُهَأْنَشَدِني َأُبو َزْيٍد اْلَأْنَص":َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 َفَكااااااااااااُنوا ُمُلوُكاااااااااااا ِبَأْرِضااااااااااايِهُم

  
 ُيَنااااااااُدوَن ُغْضاااااااًبا ِباااااااَأْمٍر َغَشااااااامْ   

   

 "من املتقارب" :َوَأْنَشَدِني

 ِبَيْثاااااِرَب َقاااااْد َشااااايَُّدوا ِفاااااي النَِّخيااااالِ  

  
 ُحُصاااااااوًنا َوُدْجاااااااَن ِفيَهاااااااا الااااااانََّعمْ  

   

                                                                      َعْنُه "َؤاِداْلُف َوُكّل ُكَمْيٍت ُمَطاِر" :َوَبْيُتُه

  :ِشْعُر الّزْبِرَقاِن ِفي اْلَفْخِر ِبَقْوِمِه

4،َفَقاَل3َفَقاَم الّزْبِرَقاُن ْبُن َبْدر
 "من البسيط:"* 

 َنْحاااااُن اْلِكاااااَراُم َفَلاااااا َحاااااي  ُيَعاِدُلَناااااا   

  
5يَنااااا ُتْنَصااااُب اْلِبَيااااعُ  ِمنَّااااا اْلُمُلااااوُك َوفِ 

 

   
 

 

 

                                                 
 انقرض وانقطع:انفصم -1
 غدر :خاس 2
 :بن بدر الزبرقان - 3

بن امرئ القيس بن خلف بن هبدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زياد منااة بان  ايم بان مار        بن بد الزبرقان

وقال أبو عمر بن .كان امسه احلصني،وُلق ب الزبرقان حلسن وجهه،وهو من أمساء القمر:يقال. التميمي السعدي

عاا   . فاأقره مث إىل عمار    صادقات قوماه فأداهاا يف الاردة إىل أر بكار       ه رسول اهللوال:عبد الرب

 .الزبرقان إىل خالفة معاوية

 04-2/00اإلصاابة : ،ابان حجار  2/303أساد الغاباة  :،ابن األثاري  3/14األعالم: الزركلي:تنظر ترمجته يف

 27-7/23الطبقات الكربى:سعد ، ابن230-231 االستيعاب:ابن عبد الرب ، 4/373املوسوعةتراجم شعراء 

-*
 119-4/110 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  النيب سرية:ابن هشام 4

 اكتفى بذكر األبيات األربعة األوىل 3/677املغازي:الواقدي -  

 342-4/345الروض األنف:السهيلي  - 

  49-0/40البداية والنهاية:ابن كثري   -

 722ابن هشام هتذيب سرية:عبد السالم هارون - 

  ڦڦ ڤڤڦڦ ٹڤڤ چ:مجاااع بيعاااة،وهي أمااااكن العباااادة،ويف التزنيااال:عَياااالِب -5

ساااااااااااورة  چڇڍڍ ڇڇ چ چچچڃڃ ڃڃ ڄ ڄڄڄ

 45احل ،اآلية
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 َوَكاااااْم َقَساااااْرَنا ِماااااَن اْلَأْحَيااااااِء ُكل ِهااااامُ  

  
 ِعْناااااَد الْنَهااااااِب َوَفْضاااااُل اْلِعاااااْز ُيتََّباااااعُ  

   
 َوَنْحااااُن ُنْطِعااااُم ِعْنااااَد اْلَقْحااااِط ُمْطَعَمَنااااا 

  
1ِمااااَن الْشااااَواِء إَذا َلااااْم ُيااااْؤَنِس اْلَقااااَزعُ    

 

   
 يَنااااا َسااااَراُتُهمُ ِبَمااااا َتااااَرى النَّاااااَس َتْأتِ  

  
2ِمااااْن ُكاااال  َأْرٍض ُهِوي ااااا ُثاااامَّ نَ ْصااااَطِنعُ     

 

   
 َفَنْنَحااااُر اْلُكااااَوَم ُعْبُطااااا ِفااااي َأُروَمِتَنااااا     

  
3ِللنَّاااااااِزِلنَي إَذا َمااااااا ُأْنِزُلااااااوا َشااااااِبُعوا  

 

   
 َفَلاااااا َتَراَناااااا إَلاااااى َحاااااًي ُنَفااااااِخُرُهمْ   

  
 إلَّااْساااااَتَقاُدوا َفَكااااااُنوا الااااارَّأَّْْس ُيْقَتَطاااااُع

   
 َفَمااااااْن ُيَفاِخُرَنااااااا ِفااااااي َذاَك َنْعِرُفااااااهُ  

  
 َفَيْرِجااااااُع اْلَقااااااْوُم َواْلَأْخَباااااااُر ُتْسااااااَتَمُع

   
 إنَّاااااا َأَبْيًناااااا َوَلاااااا َياااااْأَبى َلَناااااا َأَحااااادم 

  
 ِإّناااااَا َكاااااَذِلَك ِعْناااااَد اْلَفْخااااار َنْرَتِفاااااعُ   

   

                                             4"َبُعالْر ِمّنا اْلُمُلوُك َوِفيَنا ُتْقَسُم":َوُيْرَوى:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

                                                                        "َبُعتَُّم مََّأْرٍض َهَواَنا َث ِمْن ُكل :َوُيْرَوى

                                  ْنِكُرَها ِللّزْبِرَقاِنَوَأْكَثُر َأْهِل اْلِعْلِم ِبالّشْعِر ُي،َرَواُه ِلي َبْعُ  َبِني َتِميٍم

 :ِشْعُر َحّساَن ِفي الّرّد َعَلى الّزْبِرَقاِن 

َجاء ِني َرُسوُلُه :َقاَل َحّساُن.  اهلل َوَكاَن َحّساُن َغاِئًبا،َفَبَعَث إَلْيِه َرُسوُل:َقاَل اْبُن إْسَحاَق

5َأُقوُل َوَأَنا  َفَخَرْجت إَلى َرُسوِل الّلِه،ِلُأِجيَب َشاِعَر َبِني َتِميٍمَفَأْخَبَرِني َأّنُه إّنَما َدَعاِني 
 *        :

 "من الطويل"

 َمَنْعَنااااا َرُسااااوَل اللَّااااِه إْذ َحاااالَّ َوْسااااَطَنا    

  
 َعَلاااااى َأْناااااٍف َراٍض ِماااااْن َمَعاااااًد َوَراِغاااااِم

   
 

 

 

 

                                                 
 السحاب الذي ليس فيه مطر،رقيق يكون يف اخلريف،واحدته َقَزعة:القزع -1
وسااراة كاال شاايء   ذروهتاام و سنامهم،: رى كمااا  نوا،وإمنااا هااو كمااا تقااول    ولاايس مجااع ُساا  :السااراة -2

 .ِسراعا:أعاله،هويا
 األصل:من غري علة،واألرومة:مجع كوماء،وهي النوق عظيمة الْسنام،وعبطا:الكوم -3
كان من عادهتم يف اجلاهلية إذا غنموا أن يعطوا الارئيس رباع الغنيمة،ويسامى املربااع،والربع أيضاا وهاذا        -4

  كناية عن أهنم الرؤساء والسادة

-*
 .4/119 احلميد عبد حتقيق حممد حميي الدين لنيب ا سرية:ابن هشام 5

  4/342الروض األنف:السهيلي -   

       353-351ديوان حسان بن ثابت األنصاري صشرح :الربقوقي -   

 721هتذيب سرية ابن هشام :عبد السالم هارون -   
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 َمَنْعَناااااااُه َلمَّااااااا َحاااااالَّ َبااااااْيَن ُبُيوِتَنااااااا

  
1ِفَنا ِماااااْن ُكااااال  َبااااااٍ  َوَ ااااااِلمِ  ِبَأْساااااَيا

 

   
 ِبَبْياااااااٍت َحِرياااااااٍد ِعاااااااز ُه َوَثاااااااَراُؤهُ   

  
2ِبَجاِبَياااااِة اْلَجْوَلااااااِن َوْساااااَط اْلأَ َعااااااِجمِ 

 

   
 َهاااِل اْلَمْجاااُد إلَّاااا الس اااْؤَدُد اْلَعاااْوُد َوالنَّاااَدى 

  
3ِوَجااااااُه اْلُمُلاااااوِك َواْحِتَمااااااُل اْلَعَظااااااِئمِ 

 

   

 َِما َوَقاَم َشاِعُر اْلَقْوِم َفَقاَل َما َقاَل َعَرْضت ِفي َقْوِلِه َوُقْلت َعَلى َنْحو  ْيت إَلى َرُسوِل الّلِهَفَلّما اْنَتَه :َقاَل

 .َفَأِجْب الّرُجَل ِفيَما َقال ، ُقْم َياَحّساُن:ّساَن ْبِن َثاِبٍتحَل  َقاَل َرُسوُل الّلِه،َقاَل َفَلّما َفَرَ  الّزْبِرَقاُن.َقاَل

 "من البسيط" *4:َم َحّسان  َفَقاَلَفَقا

 ِإنَّ الااااااذََّواِئَب ِمااااااْن ِفْهااااااٍر َوِإْخااااااَوَتُهمْ 

  
5َقاااااْد َبيَّنُُاااااوا ُسااااانَُّة ِللنَّااااااِس ُتتََّباااااعُ   

 

   
 َيْرَضاااى ِبِهاااْم ُكاااِل َماااْن َكاَناااْت َساااِريَرُتهُ    

  
 َتْقااااَوى اْلِقَلااااِه َوُكاااالَّ اْلَخْيااااِر َيْصااااَطِنعُ    

   
 وا َعااااااُدوَُّهُمَقااااااْومم إَذا َحاااااااَرُبوا َضاااااار 

  
 َأْو َحااااَوُلوا النَّْفاااَع ِفاااي َأْشاااَياِعِهْم َنَفُعاااوا    

   
 

 

 

 

 

                                                 

-
  ڳچ:القصاد،ويف التزنيال  سعى بالفسااد،ومنها الفرقاة الباغياة ألهناا عادلت عان       :اجلمع بغاة،و بغى:با  1

  ے ےھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

،وأصله مان بغاى اجلارح    6سورة احلجرات،اآلية چۆۆۈ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

فجرت فهي بغي واجلمع بغايا وهو خمتص بااملرأة  " بالكسر واملد" إذا ترامى إىل الفساد، وبغت املرأة تبغي بغاء

القيناة إذا كانات عفيفاة لثباوت الفجاور هلاا يف األصال، قاال         :ري،و البغاي قالاه األزها  .للرجل بغّي: وال يقال

 .وال يراد به الشتم ألنه اسم جعل كاللقب:اجلوهري
املنفرد عن البيوت،كماا  :يريد بيت شرفهم من غسان، وهم ملوك الشام،و وسط األعاجم،والبيت احلريد:بيت -2

 انفردت غسان

على حجار   -يعين لسانه -لو وضعته: سانه أرنبة أنفه، وكان يقولوكان حسان يضرب بل و انقطعت عن العرب، 

 . لفلقته،أو على َشعر حللقته،و ما يسرين به مقول من معد
 .املتكرر:والعود اجملد،:السؤدد -3

*
 116-4/117 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  النيب سرية:ابن هشام -4

 678-3/677املغازي:الواقدي -   

  343-4/341الروض األنف :السهيلي -   

  47-0/49البداية والنهاية :ابن كثري -   

      357-354ديوان حسان بن ثابت األنصاري صشرح :عبد الرنن الربقوقي -   

 723-721هتذيب سرية ابن هشام :عبد السالم هارون -   
 األعا،،واحدهتا ذؤابة،وأراد ههنا السادة:الذوائب -5
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 َساااااِجيَّة  ِتْلاااااَك ِماااااْنُهْم َغْياااااُر ُمْحَدَثاااااٍة

  
1ِإنَّ اْلَخَلااااااِئَق َفااااااْعَلْم َشاااااّرَها اْلِباااااَدعُ   

 

   
 إْن َكاااااَن ِفااااي النَّاااااِس َساااابَّاُقوَن َبْعااااَدُهمُ 

  
 ِهْم َتَباااااُعَفُكاااااِل َساااااْبٍق ِلاااااَأْدَنى َساااااْبقِ  

   
 َلااااا َيْرَقااااُع النَّاااااُس َمااااا َأْوَهااااَت َأُكِفُهاااامُ  

  
2ِعْناااَد الاااْدَفاِع َوَلاااا ُيوُهاااوَن َماااا َرَقُعاااوا     

 

   
 إْن َساااااَبُقوا النَّاااااَس َيْوًمااااا َفاااااَز َسااااْبُقُهمُ 

  
3َأْو َواَزُنااااوا َأْهااااَل َمْجااااٍد ِبالنَّااااَدى َمَتُعااااوا 

 

   
 ُتُهْمَأِعفَّاااااة  ُذِكاااااَرْت ِفاااااي اْلاااااَوْحي ِعفَّااااا

  
4َلاااااا ُيَطَبُعاااااوَن َوَلاااااا ُياااااْرِديِهْم َطَماااااعُ  

 

   
 َلاااااا َيْبَخُلاااااوَن َعَلاااااى َجااااااٍر ِبَفْضاااااِلِهمُ  

  
5َوَلاااااا َيَمس اااااُهْم ِماااااْن َمْطَماااااٍع َطَباااااعُ    

 

   
 إَذا َنَصاااااْبَنا ِلَحاااااًي َلاااااْم َناااااِدبَّ َلُهااااامْ   

  
6َكَماااااا َياااااِدب  إَلاااااى اْلَوْحِشااااايَِّة الاااااذَّرِ ُع

 

   
 ْرُب َناَلْتَناااااا َمَخاِلُبَهاااااا َنْساااااُمو إَذا اْلَحااااا 

  
7إَذا الزََّعاااااِنُف ِمااااْن َأْ َفارَهااااا َخَشاااااُعوا   

 

   
 َلااااااا َيْفَخااااااُروَن إَذا َناااااااُلوا َعااااااُدوَُّهمْ  

  
8َوِإْن ُأِصااااايُبوا َفَلاااااا ُخاااااورم َوَلاااااا ُهُلاااااعُ 

 

   
 َكااااَأنَُّهْم ِفااااي اْلااااَوَغى َواْلَمااااْوُت ُمْكَتِنااااعم    

  
9َفاااااَدُعُأْسااااادم ِبِحْلَياااااَة ِفاااااي َأْرَسااااااِغَها  

 

   
 ُخاااْذ ِماااْنُهُم َماااا َأَتاااى َعْفاااًوا إَذا َغِضاااُبوا    

  
 َوَلااااا َيُكااااْن َهم ااااَك اْلااااَأْمَر الَّااااِذي َمَنُعااااوا 

   
 َفااااِقنَّ ِفااااي َحااااْرِبِهْم َفاااااْتُرْك َعااااَداَوَتُهمْ  

  
10َشاااار ا ُيَخاااااُض َعَلْيااااِه الس اااام  َوالسَّااااَلعُ  

 

   
 َأْكاااااِرْم ِبَقاااااْوٍم َرُساااااوُل اللَّاااااِه ِشااااايَعُتُهمْ 

  
 إَذا َتَفاَوَتااااااااِت اْلااااااااَأْهَواُء َوالّشااااااااَيعُ  

   
 َأْهاااااَدي َلُهاااااْم مِِاااااْدَحِتي َقْلااااابم ُياااااَواِزُرُه

  
 ِفيَماااااا ُأِحاااااب  ِلَساااااان  َحاِئاااااكم َصاااااَنعُ  

   
 َفاااااااِقنَُّهْم َأْفَضاااااااُل اْلأَ ْحَيااااااااِء ُكل ُهااااااامُ 

  
11إْن َجااادَّ ِبالنَّااااِس ِجاااد  اْلَقاااْوِل َأْوَشاااَمُعوا  

 

   

 

                                                 
 اخلليقةالطبيعة و:السجية - 1
 هدمت وأضعفت:أوهت -2

-
 زادوا وارتفعوا:متعوا 3
 ال يتدنسون:ال يطبعون -4
 .الدنس:الطََّبع -5

-
 ولد البقرة الوحشية:أ هرنا هلم العداوة ومل نسرَّها يف أنفسنا ،والذََّرع:نصبنا 6

-
 تذللوا:أطراف الناس وأتباعهم،وخشعوا: يريد هبا :الزعانف 7
 لضعيفمجع أخور وهو ا:اخلور - 8
مفصاال مااابني الساااق :مجاع رسااغ :مكااان باااليمن كانات تكثاار فيااه األسود،واألرسااا  : قريب،وحليااة:مكتناع  -9

 اعوجاج:والقدم،وَفَدع

-
 نبات سام،يريد أهنم كانوا إذا استسقوا يف اجلاهلية ربطوا السلع و العشر يف أذناب البقر  :السََّلُع 10
من تتبع املشمعة ءاع اهلل  :" ويف احلديث اهلوى والطرب، وا، وأصل الشمعهزلوا أي ضحكوا ومزح:ءعوا -11

  "من يَتَتبَّع امَلْشَمعة ُيَشْمُع اهلل به "  ، بلفظاهلل بن مصعب العزيز بن عمران عن عبد من حديث عبد "به

 2/164،م 2677، 2 مطبعة العاين ،بغداد، ذكره ابن قتيبة يف غريب احلديث ،حتقيق عبد اهلل اجلبوري،

 من ضحك من الناس وأفر  يف املزح عاقبه اهلل مبثل ما فعل :يريد
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 "من البسيط":َأْنَشَدِني َأُبوَزْيٍد:اٍمَقاَل اْبُن ِهَش

 َيْرَضاااى ِبَهاااا ُكاااِل َماااْن َكاَناااْت َساااِريَرُتهُ     

  
 َتْقااااَوى اْلِقَلااااِه َوِباْلااااَأْمِر الَّااااِذي َشااااَرُعوا  

   

 :بن بدر ِشْعرم آَخُر ِللّزْبِرَقاِن 

َرُسوِل  َعَلى َأّن الّزْبِرَقاَن ْبَن َبْدٍر َلّما َقِدَم:ِميٍمِِمْن َبِني َت َحّدَثِني َبْعُ  َأْهِل اْلِعْلِم ِبالّشْعر:َوَقاَل اْبُن ِهَشاٍم

1ِفي َوْفِد َبِني َتِميٍم َقاَم َفَقاَل  الّلِه 
 "من الطويل:"*

 َأَتْيَناااااَك َكْيَمااااا َيْعَلااااَم النَّاااااُس َفْضااااَلَنا   

  
 إَذا اْحَتَفُلااااوا ِعْنااااَد اْحِتَضاااااِر اْلَمَواِساااامِ   

   
 ِفااااي ُكاااال  َمااااْوِطنٍ ِبَأنَّااااا ُفااااُروُع النَّاااااِس  

  
2َوَأْن َلااااْيَس ِفااااي َأْرِض اْلِحَجاااااِز َكااااَداِرمِ   

 

   
 َوَأنَّااااااا َنااااااُذوُد اْلُمْعَلِماااااانَي إَذا اْنَتَخااااااْوا 

  
3َوَنْضاااااااِرُب َرْأَس اْلَأْصاااااااَيِد اْلُمَتَفااااااااِقِم

 

   
 َوَأنَّ َلَناااااا اْلِمْرَبااااااَع ِفاااااي ُكااااال  َغااااااَرةٍ  

  
 اِجِمُنِغاااااارُي ِبَنْجااااااٍد َأْو ِبااااااَأْرِض اْلَأَعاااااا 

   

  :شعر آخر حلسان يف الرد على الزبرقان

4فقام حسان بن ثابت فأجابه،فقال
 "من الطويل":*

 َهاااْل اْلَمْجاااُد إلَّاااا الس اااْؤَدُد اْلَعاااْوُد َوالنَّاااَدى 

  
 ِوَجااااااُه اْلُمُلاااااوِك َواْحِتَمااااااُل اْلَعَظااااااِئمِ  

   
 َنَصاااااااْرَنا َوآَوْيَناااااااا النَِّباااااااْي ُمَحمَّاااااااًدا

  
 اٍض ِماااااْن َمَعاااااًد َوَراِغاااااِمَعَلاااااى َأْناااااِف َر

   
 ِبَحاااااااًي َحِرياااااااٍد َأْصاااااااُلُه َوَثاااااااَراُؤهُ  

  
 ِبَجاِبَياااااِة اْلَجْوَلااااااِن َوْساااااَط اْلَأَعااااااِجمِ  

   
 

 

 

 

                                                 

*
 4/135 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  النيب سرية:ابن هشام -1

  4/343الروض األنف:السهيلي -     

  0/47البداية والنهاية:ابن كثري -     

 723هتذيب سرية ابن هشام :عبد السالم هارون -     
  يممن بين  :دارم -2
تكااااربوا وُأعجبااااوا :الشااااجعان الااااذين يضااااعون علاااايهم عالمااااة يعرفااااون هبااااا،وانتخوا :امُلْعَلُمااااون -3

 املتعا م :املتكرب الذي يلوي رأسه ميينا وءاال،واملتفاقم:بأنفسهم،واألصيد

 - *
  4/132عبد احلميد حتقيق حممد حميي الدين  النيب سرية:ابن هشام4

 4/344الروض األنف:السهيلي -   

  0/47البداية والنهاية:ابن كثري -   

  724-723بن هشاماهتذيب سرية :عبد السالم هارون -   

 442-436ص، شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري:عبد الرنن الربقوقي -   
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 َنَصااااااْرَناُه َلمَّاَحاااااالَّ َوْسااااااَط ِدَياِرَنااااااا   

  
1ِبَأْساااااَياِفَنا ِماااااْن ُكااااال  َبااااااٍ  َوَ ااااااِلمِ   

 

   
 َجَعْلَناااااااا َبِنيَناااااااا ُدوَناااااااُه َوَبَناِتَناااااااا  

  
2َوِطْبَناااااا َلاااااُه َنْفًساااااا ِبَفاااااْيِء اْلَمَغااااااِنِم

 

   
 َوَنْحااااُن َضااااَرْبَنا النَّاااااَس َحتَّااااى َتَتاااااَبُعوا 

  
3َعَلاااااى ِديناااااِه ِباْلُمْرَهَفااااااِت الصَّاااااَواِرمِ  

 

   
 َوَنْحااااُن َوَلااااْدَنا ِمااااْن ُقااااَرْيٍش َعِظيَمَهااااا    

  
4َوَلااااْدَنا َنِباااايَّ اْلَخْيااااِر ِمااااْن آِل َهاِشاااامِ    

 

   
 ٍم َلاااااا َتْفَخاااااُروا إنَّ َفْخاااااَرُكمْ  َبِناااااي َداِر

  
 َيُعاااااوُد َوَباُلاااااا ِعْناااااَد ِذْكاااااِر اْلَمَكااااااِرمِ  

   
 َهِبْلااااااُتْم َعَلْيَنااااااا َتْفَخااااااُروَن َوَأْنااااااُتمْ   

  
5َلَنااااا َخااااَول  َمااااا َبااااْيَن ِ ْئااااٍر َوَخاااااِدمِ   

 

   
 َفاااااِقْن ُكْناااااُتْم ِجْئاااااُتْم ِلَحْقاااااِن ِدَمااااااِئُكْم

  
 ِفاااااي اْلَمَقاِساااااِمَوَأْماااااَواِلُكْم َأْن ُتْقَساااااُموا 

   
 َفَلاااااا َتْجَعُلاااااوا ِللَّاااااِه ِناااااد ا َوَأْساااااِلُموا    

  
 َوَلاااااا َتْلَبُساااااوا ِزي اااااا َكاااااِزْي اْلَأَعااااااِجمِ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 شرح هذه األبيات  تقدم -1
 نصار شيئااملؤلفة قلوهبم ،ومل يعط األ حني أعطى رسول اهلل " ُحنني" يريد طيبة نفوسهم يوم -2
احتاّد ، وسايف صاارم قااطع ، وأصارم      : االسم الصرم بالضم فهو صرمي ومصروم، وَصُرم السايف :الصوارم -3

 الليل وَتصرَّم ذهب 
 كانت من بين النجار ذلك ألن أم عبد املطلب بن هاشم،جد النيب:ولدنا نيب اخلري -4
ضااعة غااري ولاادها، وهااي تأخااذ علااى ذلااك  املر:العبيااد واخلاادم،والظئر:واخلااول ثكلااتم وفقااد ،: هبلااتم -5

 .أجرا،وأصله الناقة اليت تعطف على ولد غريها
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 :ِشْعُر اْبِن اْلَأْهَتِم ِفي ِهَجاِء ِقيٍس

َوَكاَن ُيْبِغُ  ،َرُهْم ِسّنا،َفَقاَل َقْيُس ْبُن  اِصٍمَوَكاَن َأْصَغ1ْبُن اْلَأْهَتِم َقْد َخّلَفُه اْلَقْوُم ِفي َ ْهِرِهْم َوَكاَن َعْمُرو

َوُأْزَرى ِبِه َفَأْعَطاُه َرُسوُل  ُغَلامم َحَدث  إّنُه َقْد َكاَن َرُجل  ِمّنا ِفي ِرَحاِلَنا،َوُهَو،َياَرُسوَل الّلِه:َعْمَرو ْبَن اْلَأْهَتِم

3يهجوه -أن قيًسا قال ذلك ِحنَي َبَلَغُه -:2ْبُن اْلَأْهَتِم َفَقاَل َعْمُرو،ِمْثَل َما َأْعَطى اْلَقْوَم  الّلِه 
من :" *

 "البسيط

 َ ِلْلااااااَت ُمْفَتااااااِرَ  اْلَهْلَباااااااِء َتْشااااااِتُمِني

  
4ِعْناااَد الرَُّساااوِل َفَلاااْم َتْصاااُدْق َوَلاااْم ُتِصااابِ 

 

   
 ُساااااْدَناُكْم ُساااااْؤَدًدا َرْهاااااًوا َوُساااااْؤَدُدُكمْ   

  
5َنِبَبااااااٍد َنَواِجاااااُذُه ُمْقاااااٍع َعَلاااااى الاااااذَّ  

 

   

 .َبِقَي َبْيتم َواِحدم َتَرْكَناُه ِلَأّنُه َأْقَذَع ِفيِه:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 

 

 

                                                 
 إبلهم : هرهم -1
 :عمرو بن األهتم - 2

بن مسي بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس بان عمارو بان كعاب بان زياد منااة بان  ايم           عمرو بن األهتم

وافدُا يف وجوه قوماه مان    قدم على النيب .م سنانأبو ربعي،واسم أبيه األهت:التميمي املنقري أبو نعيم،ويقال

وكاان عمارو ممان اتباع      .الزبرقان بن بدر، وقايس بان عاصام وغري اا، فأسالموا     : بين  يم سنة تسع، فيهم

جلماله، وكاان شااعرُا   " املكحل " سجاحا ملا ادعت النبوة، مث إنه أسلم وحسن إسالمه، وكان خطيبُا أديبُا يدعى 

 .إن شعره كان حلاُل منشرة: البليغُا حمسنُا يق

 4/7معجم الشعراء:، املرزباين1/301اإلصابة:، ابن حجر480-1/481أسد الغابة :ابن األثري:تنظر ترمجته يف

 331-2/332الشعر والشعراء:، ابن قتيبة 803-800 االستيعاب:ابن عبد الرب4/4801املوسوعةتراجم شعراء 

 7/27الطبقات الكربى:ابن سعد 

*
 4/133 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  النيب سرية:امابن هش -3

  4/340الروض األنف :السهيلي -   

  0/48البداية والنهاية :ابن كثري -   

 724هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
 َشْعر الذنب ،وقد استعاره ههنا لإلنسان :اهللباء -4
أقعى الكلب إذا جلس على أليتيه وضم ساقيه وجعال ذنباه   :ن قوهلمم:األسنان،ومقع:متسعا،والنواجد:رهوا -5

 خلفه 
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 :ِشْعُر َلِبَيٍد ِفي ُبَكاِء َأْرَبَد

 "من املنسرح"  *2:َيْبِكي َأْرَبَد1َفَقاَل َلِبيدم : َقاَل اْبُن إْسَحاَق

 َمااااااإْن ُتَعاااااْدي اْلَمُناااااوُن ِماااااْن َأَحااااادٍ    

  
3ُمْشااااااِفٍق َوَلااااااا َوَلاااااادِ   َلااااااا َواِلاااااادٍ 

 

   

                                                 
 :لبيد بن ربيعة -1

بن عامر بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن صعصعة الكالر اجلعفري أبو عقيل الشااعر   لبيد بن ربيعة

ة دهرا مث أسلم وملا كتب كان فارسا شجاعا شاعرا سخيا،قال الشعر يف اجلاهلي:قال املرزباين يف معجمه.املشهور

أبادلين اهلل  :سل لبيدا واألغلب العجلي ما أحدثا من الشعر يف اإلسالم ،فقال لبيد: إىل عامله بالكوفة عمر

إناه ماا قاال يف اإلساالم إال بيتاا      : ويقاال :قاال . يف عطائاه  فازاد عمار   " سورة البقرة وآل عمران"بالشعر 

 : واحدا

 مااااا عاتااااب املاااارء اللبيااااب كنفساااااه     

  

 واملااااارء يصااااالحه اجللااااايس الصاااااا    

   

 : بل قوله: ويقال

 احلماااااااد هلل إذ مل يااااااااأتين أجلااااااااي 

  

 حااااىت لبساااات ماااان اإلسااااالم ساااارباال   

   

 وقاد ثبات أن الانيب    .وملا أسالم رجاع إىل باالد قوماه مث نازل الكوفاة حاىت ماات يف سانة إحادى وأربعاني           

 :أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد،فذكر هذا الشطر:قال

 يء ماااااااااا خاااااااااال اهلل باطااااااااال  أال كااااااااال شااااااااا 

   

 ،"أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد":ويف حديث أر سلمة عن أر هريرة

 2573-1/2571كتاب الشعر،م  ،1109برقم  صحيو مسلم:مسلم:ينظر

 .عا  مائة وثالثني سنة:وقال هشام بن الكليب وغريه

قاال األويساي عان    :قاال البخااري  و. ويف حكاية الشعيب مع عباد امللاك بان ماروان اناه عاا  مائاة وأربعاني         

  .عا  لبيد مائة وستني سنة:مالك

 طبقات فحول الشعراء:، ابن سالم اجلمحي  181-1/182أسد الغابة:ابن األثري:تنظر ترمجته يف

، 376-0/370اإلصااااابة:،اباااان حجاااار283-4/271الشااااعر والشااااعراء:، اباااان قتيبااااة4/430-433

 االستيعاب:،ابن عبد الرب0/210األعالم:،الزركلي 3/407الطبقات الكربى:،ابن سعد4/4627املوسوعة

 376-40/234أألغاين:فرج األصفهاين ال، أبو 336-314

-*
 137-4/130 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  النيب سرية:ابن هشام 2

  346-4/348الروض األنف:السهيلي - 

  "تعديما إن "بدل"ما إن تعْري "أورد 0/91النهايةوالبداية:ابن كثري - 

 729-720هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون - 

بعاة  طالديوان لبيد بن ربيعة العاامري،دار املعرفاة للطباعاة والنشار والتوزيع،بريوت،لبنان،    :ندو طماس -  

 "ما إن تعدي"بدل"ما إن تعْري:"أورد ،30-34،ص م 1554،  األوىل
املنية وكأهنا اسم فاعل :الشيء منا إذا قطعته فهو منون، واملنونيقال مننت : تترك وتتجاوز،واملنون:ي ْدَعُت -3

 من املن وهو القطع ألهنا تقطع األعمار 
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 َأْخَشاااااى َعَلاااااى َأْرَباااااَد اْلُحُتاااااوَف َوَلاااااا  

  
1َأْرَهاااااااُب َناااااااْوء  الْساااااااَماِك َواْلَأَساااااااِد

 

   
 َفَعااااااااْيِن َهلَّااااااااا َبَكْيااااااااِت َأْرَبااااااااَد إذْ 

  
2ُقْمَناااااا َوَقااااااَم الْنَسااااااُء ِفاااااي َكَبااااادِ    

 

   
 إْن َيْشاااااااَغُبوا َلاااااااا ُيَبااااااااِل َشاااااااْغَبُهمُ  

  
3ي احُلُكاااااوم َيْقَتِصااااادِ َأْو َيْقِصاااااُدوا ِفااااا 

 

   
 ُحْلااااااااوم َأِرَياااااااابم َوِفااااااااي َحَلاَوِتااااااااهِ 

  
 ُمااااااار  َلِطياااااااُف اْلَأْحَشااااااااِء َواْلَكِبااااااادِ 

   
 َوَعااااااااْيِن َهلَّااااااااَا َبَكْياااااااات َأْرَبااااااااَد إْذ

  
 َأْلاااااااَوْت ِرَيااااااااُح الشِْاااااااَتاِء ِباْلَعَضااااااادِ 

   
 َوَأْصااااااااااَبَحْت َلاِقًحااااااااااا ُمَصاااااااااارََّمُة

  
4َماااااااَدِدِحااااااانَي َتَجلَّاااااااْت َغاااااااَواِبُر الْ 

 

   
 َأْشااااااَجُع ِمااااااْن َلْيااااااِث َغاَبااااااٍة َلِحاااااامٍ 

  
5ُذو َنْهَماااااااٍة ِفاااااااي اْلُعَلاااااااا َوُمْنَتَقااااااادِ 

 

   
 َلااااااا َتْبُلااااااُغ اْلَعااااااْيُن ُكاااااالَّ َنْهَمِتَهااااااا   

  
6َلْيَلااااااَة ُتْمِسااااااى اْلِجَياااااااُد َكاْلِقااااااَددِ    

 

   
 اْلَباِعااااااااُث النَّااااااااْوَح ِفااااااااي َممِتِمااااااااِه

  
7َرِدِمْثااااااَل الظ َباااااااِء اْلَأْبَكاااااااِر ِباااااااْلجَ  

 

   
 اَفجََّعِنااااااي اْلَبااااااْرُق َوالصَّااااااَواِعُق ِبالاااااا 

  
 َفاِرِس َيااااااااْوَم اْلَكِريَهااااااااِة النَُّجااااااااِدااااااااا

   
 َواْلَحاااااااااِرِب اْلَجاااااااااِبِر اْلَحِريااااااااِب إَذا 

  
8َجااااااااء  َنِكيًباااااااا َوِإْن َيُعاااااااْد َيُعااااااادِ   

 

   
 َيْعُفاااااو َعَلاااااى اْلَجْهاااااِد َوالس اااااَؤاِل َكَماااااا

  
9الرََّصااااااِد َيْنُبااااااُت َغْيااااااُث الرَِّبيااااااِع ُذو

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . إذا هن ،ومنه النوء للمطر واجلمع أ نواء:من ناء:النوء -1

   4سورة البلد،اآلية چڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ :املشقة،ويف التزنيل:الَكَبد -2

 هَّيجوا الشر بينهم :شغبوا -3
 البقايا،واحدهتا غابرة :اليت ال لنب فيه،والغوابر:مةمصرَّ -4
وهي العقل،ومجعها "ذو هنية:"أي له ولوع وحب يف بلو  غاية الشيء،ويروى: كثري أكل اللحم،وذو هنمة:َلِحم -5

 چچچ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹچ:ُنهى،ويف التزنيل

 .بصري باألمور :ومنتقد،218سورة طه،اآلية

-
 .مجع قدة،وهي الشراك الذي يصنع من اجللد :ِقَددال 6
  .األرض القاحلة اليت النبت فيها:مجع مأ ،وهو مجاعة النساء جيتمعن يف فرح أو قرح،واجلرد:املم  -7

-
  .املصاب واملنكوب:املسلوب فعيل مبعىن مفعول،والنكيب:السالب واحلريب:احلارب 8
 .  الكأل القليل:يعطى ويكثر عطاؤه مع املشقة،والرَّصداملشقة ويريد أنه :واجلهد يعطي،:يعفو -9
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 ُكااااااااِل َبِنااااااااي ُحاااااااارٍَّة َمِصاااااااارُيُهمُ  

  
 ُقاااااااْل َوِإْن َأْكَثاااااااَرْت ِماااااااَن اْلَعاااااااَددِ   

   
 إْن ُيْغَبُطااااااااوا َيْهِبُطااااااااوا َوِإْن َأِمااااااااُروا 

  
1َيْوًماااااااا َفُهاااااااْم ِلْلَهَلااااااااِك َوالنََّفااااااادِ   

 

   

َعْن "ْهِدَيْعُفو َعَلى اْلُج":َوَبْيُتُه،َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة" اْلَحِريِب َواْلَحاِرِب اْلَجاِبِر":َبْيُتُه:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 .إْسَحاَق اْبِن َغْير

 "من الوافر"*2:َوَقاَل َلِبيدم َأْيًضا َيْبِكي َأْرَبَد:اَل اْبُن إْسَحاَقَق

 َذَهااااااااَب اْلُمَحاااااااااِفُظ َواْلُمَحاااااااااِمي َأاَل

  
3َوَمااااااااِنُع َضاااااااْيِمَها َياااااااْوَم اْلِخَصااااااااِم

 

   
 ْناااااااُت التَّ َفااااااار َق َياااااااْوَم َقااااااااُلوا  َوَأْيَق

  
 ُتُقْسااااااااَم َماااااااااُل َأْرَبااااااااد ِبالْسااااااااَهاِم

   
 َتِطاااااارُي َعَداِئااااااُد اْلِقْشااااااَراِك َشااااااْفًعا   

  
4َوِوْتااااااااااًرا َوالزََّعاَمااااااااااُة ِلْلُغَلااااااااااامِ 

 

   
 َفااااااااَوْدْع ِبالسَّااااااااَلاِم َأَبااااااااا َحِرياااااااازٍ 

  
 َوَقاااااااااالَّ َوَداُع َأْرَبااااااااااَد ِبالسَّااااااااااَلامِ  

   
 َنااااااااا َوَلَنااااااااا ِنَظاًماااااااااَوُكْنااااااااَت إَماَم

  
5َوَكاااااااَن اْلَجااااااْزُع ُيْحَفااااااُظ ِبالْنَظااااااامِ 

 

   
 َوَأْرَباااااااُد َفااااااااِرُس اْلَهْيَجاااااااا إَذا َماااااااا 

  
6َتَقعَّاااااااااَرِت اْلَمَشااااااااااِجُر ِباْلِفَئاااااااااامِ  

 

   
 

 

 

 

 

                                                 
مان  :رواتغاري أحاواهلم ،وَأِما   :ناس ويهبطاوا كناية عن حسن حاهلم حىت يغبطهم ال من الغبطة،وهو:يغبطوا -1

أنفدتااه إذا  :نفااادا إذا فااين وانقطااع وزال، ويتعاادى باااهلمزة فيقااال:إذا كثر،ونفااد:َأِماار الناااس ،وَأِماار الاازرع 

 چڎڈ ڌڎ ڌ ڍ چچڇڇڇڍ چ ڃ ڃڃچ:التزنيال  أفنيته،ويف

 69سورة النحل،اآلية

-*
 138-4/137 احلميد عبد حتقيق حممد حميي الدين  النيب سرية:ابن هشام 2

  305-4/346الروض األنف:السهيلي -   

 729عبد السالم هارون،هتذيب السرية -   

ات القصيدة يف الديوان واحدا وثالثني بلغ عدد أبي"218ص،ديوان لبيد بن ربيعة العامري :ندو طماس -   

 "بيتا
 من ضامه ضيما إذا أذله :ضيم -3
أراد بالزعامة هنا بيضة السالح أو أفضل :الرياسة، وقيل: الشركاء،والزعامة:األنصباء،واإلشراك:العدائد -4

 .  املال املوروث
 اخلرز اليماين :اجلزع -5
سقطت من أصلها :نوع من اهلوادج،وقعَّرت:كما هنا ،واملشاجر من أمساء احلرب،وأصله املد وقد يقصر:اهليجا -6

 ما يفر  يف اهلودج :كما تنقعر النخلة،والفئام
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 إَذا َبَكااااااااااَر الْنَساااااااااااُء ُمَردََّفاااااااااااتٍ 

  
 َحَواِساااااَر َلاااااا َيِجاااااْئَن َعَلاااااى اْلِخاااااَدام

1
 

   
 َم َذِلااااااَك َمااااااْن َأَتاااااااهُ َفااااااَواء َل َيااااااوْ 

  
2َكَمااااااا َوَأَل اْلُمِحااااااِل إَلااااااى اْلَحااااااَرامِ   

 

   
 َوَيْحَماااااُد ِقاااااْدَر َأْرَباااااد َماااااْن َعَراَهاااااا   

  
3إَذا َمااااااااااا ُذمَّ َأْرَباااااااااااُب الل َحااااااااااامِ 

 

   
 َوَجاَرُتااااااااااُه إَذا َحلَّااااااااااْت َلَدْيااااااااااهِ  

  
4َلَهااااااا َنَفاااااال  َوَحااااااْظ ِمااااااْن َسااااااَنامِ  

 

   
 َحَصاااااااان  َفاااااااِقْن َتْقُعاااااااْد َفُمْكَرَماااااااة  

  
5َوِإْن َتْظَعااااااااْن َفُمْحِسااااااااَنُة اْلَكَلااااااااامِ  

 

   
 َوَهاااااْل ُحاااااْدْثَت َعاااااْن َأَخاااااَوْيِن َداَماااااا  

  
6َعَلااااااى اْلَأيَّاااااااِم إلَّااااااا اْبَنااااااْي َشااااااَماِم

 

   
 َوِإلَّااااااااااا اْلَفْرَقااااااااااَدْيِن َوآَل َنْعااااااااااٍش

  
7َخَواِلاااااااَد َماااااااا ُتَحااااااادَُّث ِباْنِهاااااااَدامِ  

 

   

     َقِصيَدٍة َلهَوِهَي ِفي :َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 

 

 

 

 

                                                 
أجاأت علاى ثاور؛إذا    :من قوهلم:جيئن ،وال"جوائر:"كاشفات عن وجوههن،الواحدة حاسرة،ويروى:حواسر -1

 لساق مفردها خدمة،وهو ا:وهو باملعىن نفسه، واخِلَدام"ال جينب:"غطيته،ويروى
 أجلأ :و أل -2
قصده لطلب رفده، واعتراه مثله،فالقاصد عار واملقصود معرّو،وعراه أمار واعتاراه   :عراه يعوره عروا:عراها- 3

 . بالكسر من احليوان وهو مجع اللحم: أصابه،والل حام
َعُظم سانامه ومناهم مان    للبعري كاأللية للغنم و اجلمع أسنمة وسنم البعري وُأْسِنم بالبناء للمفعول و: السَّنام -4

 أسنم بالبناء للفاعل : يقول

سانمت القارب تسانيما إذا مألتاه وجعلات علياه طعاماا أو        : و سنم سنما فهو سنم من باب تعب كذلك ومنه قيل

 .غريه مثل السنام و كل شيء عال شيئا فقد تسنمه 
أ عنته، و عنات  : رف فيقالو يتعدى باهلمزة و باحل" بفتحتني" ارحتل واالسم   عن:عفيفة،و عن:حصان -5

به،والفاعل  اعن ومفعول مظعون، واألصل مظعون به لكان حاذفت الصالة لكثارة االساتعمال و باسام املفعاول        

 الظعينة أي اهلودج : عينة فعيلة مبعىن مفعولة ألن زوجها يضعن هبا، ويقال: مسي الرجل ويقال للمرأة

الظعيناة يف األصال وصاف للمارأة يف     :، ويقال "بضمتني" ُعنو سواء كا نت  فيه امرأة أم ال، واجلمع  عائن وُ 

 .  هوادجها مث مسيت هبذا االسم وإن كانت يف بيتها أل هنا تصري مظعونة فيه
 .جبالن:ابنا ءام -6
  .بنات نعش الكربى والصغرى ؛جمموعا ت من النجوم :جنمان نْيران،وآل نعش:الفرقدان -7



 ر يف غزوة تبوكما قيل من شع

 

 066 

1َوَقاَل َلِبيدم َأْيًضا َيْبِكي َأْرَبَد:َقاَل اْبُن إْسَحاَق
 "من الرجز: " *

 اْناااااااَع اْلَكاااااااِرمَي ِلْلَكاااااااِرمِي َأْرَباااااااَدا   

  
 اْناااااااَع الااااااارَِّئيَس َواللَِّطياااااااَف َكِباااااااَدا

   
 ُيْحااااااِذي َوُيْعِطااااااي َماَلااااااُه ِلُيْحَمااااااَدا   

  
2َداُأْدًماااااااا ُيَشااااااابَّْهَن ُصاااااااَواًرا ُأبَّ  ااااااا   

 

   
 السَّااااااااِئُل اْلَفْضاااااااِل إَذا َماااااااا ُعاااااااْدَدا

  
3َوَيْمَلاااااااُأ اْلَجَفَناااااااَة ِمْلُئاااااااا َماااااااَدَدا   

 

   
 ِرْفَهاااااااااا إَذا َياااااااااْأِتي َضاااااااااِريكم َوَرَدا 

  
4ِمْثاااُل الَّاااِذي ِفاااي اْلِغياااِل َيْقاااُرو ُجُماااَدا     

 

   
 َياااااااْزَداُد ُقْرًباااااااا ِماااااااْنُهُم َأْن ُيوَعاااااااَدا

  
 َأْنَكااااااااَدا َأْوَرْثَتَنااااااااا ُتااااااااَراَث َغْيااااااااِر

   
 ِغب ااااااااا َوَماُلااااااااا َطاِرُفااااااااا َوَوَلااااااااَدا  

  
5َشااااااْرًخا َصااااااُقوًرا َياِفًعااااااا َوَأْمااااااَرَدا   

 

   

 "من جمزوء الكامل" *6: َقاَل َلِبيدم َأْيًضا و

 َلااااااااااااْن ُتْفِنَيااااااااااااا َخْيااااااااااااَراِت َأْر

  
 َبااااااااَد َفاْبِكَيااااااااا َحتَّااااااااى َيُعااااااااوَدا   

   
 ُقوَلااااااااا ُهااااااااَو اْلَبَطااااااااُل اْلُمَحااااااااا  

  
 َساااااااْوَن اْلَحِدياااااااَدا ِماااااااي ِحااااااانَي ُيكْ 

   
 اَوَيُصااااااااااااد  َعنَّااااااااااااا الظَّاِلِمياااااااااااا

  
7َن إَذا َلِقيَناااااااا اْلَقاااااااْوَم ِصااااااايَدا اااااااا

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 

*
 4/136 احلميد حممد حميي الدين عبد حتقيق  النيب سرية:ابن هشام -1

  4/305الروض األنف :السهيلي -   

 727هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   

  39-30ص ،ديوان لبيد بن ربيعة العامري:ندو طماس -   
 :داالقطيع من بقر الوحش،وُأبَّ:والص وار اإلبل البي ،:وهو مبعناه،واأُلدم "جيدي"يعطى ويروى:حيذي -2

 نافرة متوحشة،مفرده آبد 
 وعاء يصنع من خشب اإلبنوس:اجلفنة -3
اسااااام :يتتباااااع، ومجاااااد:أ كماااااة األ ساااااد،و يقاااااروا:الفقري،والغيااااال:متكررا،والضاااااريك:رفهاااااا -4

 الطاقة واملشقة :واجلهد"جهدا:"جبل،ويروى

-
 حلية له  الذي ال:الغالم الذي قارب احللم،واألمرد:شبابا،واليافع:املال احملدث،وشرخا:الطارف5

*
  145-136عبداحلميد حتقيق حممد حميي الدين  النيب سرية:ابن هشام -6

  302-4/305الروض األنف:السهيلي - 

 727هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون - 

 30ص ،ديوان لبيد بن ربيعة العامري:ندو طماس -
 وهو املتكرب مجع أصيد،:الصيد -7
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 َفاْعَتاَقاااااااااااااااااُه َرب  اْلَباااااااااااااااااِريّ 

  
1ِة إْذ َرَأى َأْن َلااااااااااا ُخُلااااااااااوَدا ااااااااااا

 

   
 َفَثاااااااااَوى َوَلاااااااااْم ُيوَجاااااااااْع َوَلاااااااااْم

  
2ُيوَصاااااااْب َوَكااااااااَن ُهاااااااَو اْلَفِقياااااااَدا  

 

   

3َأْيًضاَوَقاَل َلِبيدم 
 "من الوافر" :*

 ُياااااااَذك ُرِني ِبَأْرَباااااااَد ُكاااااااِل َخْصااااااامٍ   

  
4َأَلااااااادَّ َتَخااااااااُل ُخطََّتاااااااُه ِضاااااااَراَرا   

 

   
 إَذا اْقَتَصااااااااُدوا َفُمْقَتِصاااااااادم َكااااااااِرميم  

  
 َوِإْن َجاااااااُروا َسااااااَواُء اْلَحااااااْق َجاااااااَرا   

   
 َوَيْهاااااااِدي اْلَقاااااااْوَم ُمطَِّلًعاااااااا إَذا َماااااااا 

  
5اِة َحااااااااَراَدِلياااااااُل اْلَقاااااااْوِم ِباْلَمْوَمااااااا

 

   
 .آِخُرَها َبْيًتا َعْن َغْيِر اْبِن إْسَحاَق:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 

6َوَقاَل َلِبيدم َأْيًضا :َقاَل اْبُن إْسَحاَق
 "من الطويل:"*

 َأْصاااَبْحُت َأْمِشاااي َبْعاااَد َساااْلَمى ْباااِن َماِلاااكٍ   

  
7َوَبْعااااَد َأِبااااي َقااااْيٍس َوُعااااْرَوَة َكاْلَأَجاااابّْ  

 

   
 ِ اااااالَّ  اْلُغااااااَراِب َأَضااااااجَّهُ  إَذا َمااااااا َرَأى

  
8حِِاااَذاًرا َعَلاااى َبااااِقي السََّناِساااِن َواْلَعَصااابْ  

 

   

 .وهذان البيتان يف أبيات له:قال ابن هشامو

 

                                                 
 ومعناه قصده"فاعتافه"يته،ويروىمنعه من أن يبلغ غا:اعتاقه -1
الوجع واألمل،ورجل وصاب  :شويت اللحم أشويته شيا فانشوى مثل كسرته فانكسر وهو مشوي،والوهب:فشوى -2

 .مثل وجع ووصب الشيء بالفتو وصوبا دام و وصب الّدين وجب

*
 4/145عبداحلميد حتقيق حممد حميي الدين  النيب سرية:ابن هشام -3

  4/302األنف الروض:السهيلي -  

  0/74البداية والنهاية:ابن كثري -  

 727هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  

 48ص ،ديوان لبيد بن ربيعة العامري:ندو طماس - 
 قوي اخلصومة:ألد -4
 القفر:املوماة -5

*
 4/145عبداحلميد حتقيق حممد حميي الدين  النيب سرية:ابن هشام -6

   4/302األنفالروض : السهيلي -  

 727هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   

 28ص،ديوان لبيد بن ربيعة العامري :ندوطماس -   
 .مقطوع السنام البعري:األجب -7
 .القرابة الذكور وهو مجع عاصب:فقار الظهر،والعصب:جعله يض ،والضجي  هو الصياح ،والسناسن:أضجه -8
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 :َيْوُم الّرْدِم َبْيَن ُمَراَد َوَهْمَداَن 

ا َهْمَداُن ِمْن ُمَراَد َما َأَراُدوا، َحّتى َوَقْد َكاَن ُقَبْيَل اْلِقْسَلاِم َبْيَن ُمَراَد َوَهْمَداَن َوْقَعة  َأَصاَبْت ِفيَه

اِلٍك ِفي َأْثَخُنوُهْم ِفي َيْوٍم َكاَن ُيَقاُل َلُه َيْوَم الّرْدِم ، َفَكاَن اّلِذي َقاَد َهْمَداَن إَلى ُمَراَد اْلَأْجَدُع ْبُن َم

                                                                                                        .َذِلَك اْلَيْوِم

                            اّلِذي َقاَد َهْمَداَن ِفي َذِلَك اْلَيْوِم َماِلُك ْبُن َحِرمٍي اْلَهْمَداِنّي : َقاَل اْبُن ِهَشام

  : ِشْعُر َفْرَوَة ِفي َيْوِم الّرْدِم

2ْبُن ُمَسْيك 1َيُقوُل َفْرَوُة  َوِفي َذِلَك اْلَيْوِم:َقاَل اْبُن إْسَحاَق
 "من الوافر":*

 َماااااَرْرَن َعَلاااااى ِلَفااااااَت َوُهااااانَّ ُخاااااْوصم   

  
3ُيَناااااااااااِزْعَن اْلَأِعنَّااااااااااَة َيْنَتِحيَنااااااااااا

 

   
 َفااااااااِقْن َنْغِلااااااااْب َفَغلَّاااااااااُبوَن ِقااااااااْدًما

  
4َوِإْن ُنْغَلااااااااااْب َفَغْيااااااااااُر ُمَغلَِّبيَنااااااااااا 

 

   
 َوَمااااااااا إْن ِطب َنااااااااا ُجااااااااْبنم َوَلُكاااااااانْ 

  
5اَياَنااااااااااا َوَطْعَمااااااااااُة آَخِريَنااااااااااا َمَن

 

   
 َكاااااااَذاَك الااااااادَّْهُر َدْوَلُتاااااااُه ِساااااااَجال  

  
 َتِكااااااار  ُصاااااااُروُفُه ِحيًناااااااا َفِحيًناااااااا   

   
 َفَبْيَنااااااا َمااااااا ُنَساااااار  ِبااااااِه َوَنْرَضااااااى  

  
6َوَلاااااااْو ُلِبَساااااااْت َغَضااااااااَرُتُه ِساااااااِنيَنا 

 

   
 ِإِذ ِاْنَقَلَباااااااْت ِباااااااِه َكااااااارَّاُت َدْهااااااارٍ   

  
 ِبُطااااااوا َطِحيًنااااااا َفَأْلَفْيااااااَت اْلااااااُأَلى غُ 

   
 َفَماااااْن ُيْغاااااَبْط ِبَرْياااااِب الااااادَّْهِر ِماااااْنُهمْ 

  
7َيِجاااااْد َرْياااااَب الزََّمااااااِن َلاااااُه َخُئوًناااااا   

 

   
 

 

 

 

                                                 
 :فروة بن مسيك - 1

مسيكة، ومسيك أكثر، وهو ابن احلارث بن سلمة بن احلارث بن ذويد بن مالاك بان منباه    : وقيل كفروة بن مسي

وهاو مارادي غطيفاي،    .سلمة بن احلارث بن كريب بن مالاك : وقيل.بن غطيف بن عبد اهلل بن ناجية بن مرادا

ره أباو إساحاق   وذكا .فأسلم فبعثه على مراد وزبيد وماذح  . سنة عشر من اليمن، قدم على رسول اهلل  أصله

 .الفزاري يف كتاب السري ،وأنشد له شعرا حسنا

،ابن عبد 413/ 0األعالم:،الزركلي 0/338اإلصابة:،ابن حجر1/313أسد الغابة:ابن األثري:ترمجته يف تنظر

 08-3/07الطبقات الكربى:، ابن سعد300االستيعاب،:الرب

*
 4/105دعبداحلمي حتقيق حممد حميي الدين  النيب سرية:ابن هشام -2

  4/393الروض األنف:السهيلي -   

  713-711هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   

-
 مجع خوصاء،وهي غائرة العني :اسم موضع،وخوص:لفات  3
 .أن نغلب الناس فهذا من طبيعتها وما تعودنا عليه منذ القدم أما وقد اهنزمنا مرة فلن تتكرر:معىن البيت -4
 "منايانا ودولة آخرينا:"دتنا،ويروى عجز البيتشأننا وعا:طبنا -5
  طراوته ونعومته:غضارته -6
 .الظن والشك:الريب -7
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 َفَلااااااْو َخَلااااااَد اْلُمُلااااااوُك إَذْن َخَلاااااااْدَنا   

  
 َوَلاااااااْو َبِقاااااااَي اْلِكاااااااَراُم إَذْن َبِقيَناااااااا  

   
 َفاااااااَأْفَنى َذِلُكاااااااْم َساااااااَرَواِت َقاااااااْوِمي 

  
1اْلُقاااااااُروَن اْلأَ ّوِليَنااااااااَكَماااااااا َأْفَناااااااى 

 

   

                            .َعْن َغْيِراْبِن إْسَحاَق"ْبْغَلَفِقْن ُن" :َأّوُل َبْيٍت ِمْنَها،َوَقْوُلُه:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 :وماقاله من الشعر الّرُسوِل ُقُدوُم َفْرَوَة َعَلى

2ُمَفاِرُقا ِلُمُلوِك ِكْنَدَة،َقاَل ْبُن ُمَسْيٍك إَلى َرُسوِل الّلِه َوَلّما َتَوّجَه َفْرَوُة: َقاَل اْبُن إْسَحاَق 
*    :

 "من البسيط"

 َلّمااااا َرَأْيااااُت ُمُلااااوَك ِكْنااااَدَة َأَعَرَضااااتْ  

  
3َكالْرُجاااِل َخااااَن الْرُجاااَل ِعاااَرُق َنَسااااِئَها    

 

   
 َقرَّْبااااااااُت َراِحَلِتااااااااي َأُؤم  ُمَحمَّااااااااًدا 

  
 َثَراِئَهااااااا َأْرُجااااااو َفَواِضااااااَلَها َوُحْساااااانَ 

   

 "فواضله وحسن ثنائها أرجو:"أنشدين أبوعبيدة:قال ابن هشام

 :ُقُدوُم َعْمِرو ْبِن َمْعِد َيْكِرَب ِفي ُأَناٍس ِمْن َبِني ُزَبْيٍد

 :إسالم عمرو

َم َوَكااَن َعْمارمو َقاْد َقااَل     َعْمُرو ْبُن َمْعِد َيْكِرَب ِفي ُأَناٍس ِمْن َبِني ُزَبْيٍد ، َفَأْسَل َوَقِدَم َعَلى َرُسوِل الّلِه 

َيا َقْيُس،إّنك َسّيُد َقْوِمك،َوَقْد ُذِكَر َلَناا َأّن    َرُسوِل الّلِه ِلَقْيِس ْبِن َمْكُشوٍح اْلُمَراِدّي ِحنَي اْنَتَهى إَلْيِهْم َأْمُر

َفاْنَطِلْق ِبّنا إَلْيِه َحّتى َنْعَلَم ِعْلَماُه َفاِقْن    َنِبّي، َرُجُلا ِمْن ُقَرْيٍش ُيَقاُل َلُه ُمَحّمدم َقْد َخَرَج ِباْلِحَجاِز، َيُقوُل إّنُه

َعَلْياِه   ا ِعْلَماُه َفاَأَبى  َكاَن َنِبّيا َكَما َيُقوُل َفِقّنُه َلْن َيْخَفى َعَلْيك،َوِإَذا َلَقْيَناُه اّتَبْعَناُه َوِإْن َكاَن َغْيَر َذِلَك َعِلْمَن

                      .َفَأْسَلَم َوَصّدَقُه َوآَمَن ِبِه َب َعْمُرو ْبُن َمْعِد َيْكِرَب َحّتى َقِدَم َعَلى َرُسوِل الّلِه َفَرِك،َوَسّفه َرْأَيُه،َقْيسم َذِلَك

 

 

 

 

 

                                                 

-
  أشرافهم:سروات القوم 1

*
 4/102عبداحلميد حتقيق حممد حميي الدين  النيب سرية:ابن هشام -2

  4/393الروض األنف:السهيلي -   

  0/70البداية والنهاية:ابن كثري -   

   713 ابن هشام هتذيب سرية:سالم هارونعبد ال -   
عارق الّنساا ألن الشايء ال    :عرق ميتد من الورك إىل الكعب،ومّده لضرورة الشعر واألصاو أناه يقاال   :الّنسا -3

 .يضاف إىل نفسه
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َفَلّماا َبَلاَغ َذِلاَك َقاْيَس ْباَن َمْكُشاوٍح َأْوَعاَد         :قاله عمرو فيما أوعده به قيس بان مكشاوح   ما  

3ِفاي َذِلاكَ   2ِرَبَكا ي َخاَلَفِني َوَتَرَك َرْأِيي؛َفَقااَل َعْماُرو ْباُن َمْعادِ    :َوَقاَل َعَلْيِه 1َعْمًرا،َوَتَحّطْم
*       :

 "جمزوء اهلزج"

 اَخَرْجاااااااَت ِماااااااْن اْلُمَناااااااى ِمْثااااااا   
  

4َل اْلَحَمااااااارِي َغااااااارَُّه َوِتاااااااُدهْ  اااااااا
 

   
 َتَمنَّااااااااااااِني َعَلاااااااااااى َفاااااااااااَرسٍ  

  
 َعَلْياااااااااااِه َجاِلًساااااااااااا َأَساااااااااااُدهْ  

   
 اْهاااااااااااَعَلاااااااااااّي ُمَفاَضاااااااااااة  َكالنَّ

  
5َدُدْهااااااااااء ُه َجاااااااااِي َأَخَلااااَص َمااااا

   
   

 اَتاااااااُرد  الااااااار ْمَو ُمْنَثَناااااااَى الْسااااااا  
  

6َنااااااااااااِن َعاااااااااااَواِئًرا ِقَصاااااااااااُدْه
 

   
 َفَلااااااااااااْو َلاااااااااااااَقْيَتِني َلَلِقااااااااااااي

  
7َت َلْيُثاااااااااااا َفْوَقاااااااااااُه ِلَباااااااااااُدْه

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
 .اشتد عليه:حتّطم عليه -1
 :عمرو بن معد يكرب - 2

ن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بان  عمرو بن معد يكرب بن عبد اهلل بن عمرو بن عصم بن زبيد األصغر ب

قال اخلطيب يف .منبه،وهو زبيد األكرب بن صعب بن سعد العشرية الزبيدي،الشاعر الفارس املشهور،يكىن أبا ثور

وإمناا قادم إىل املديناة بعاد وفاته،وحضار        إن لاه وفادة،وقيال مل يلاق رساول اهلل     :يقاال :املتفق واملفتارق 

مات يف خالفة عثمان بالفاجل،وقد جاوز املائة بعشرين سنة وقيل خبمسني :املرزباينوقال .القادسية وأبلى فيها

 .بل بعد وقعة هناوند سنة إحدى وعشرين:وحكى أبو عمرو أنه مات بالقادسية إما قتيال وإما عطشا وقيل

 ء تراجم شعرا ،4/0معجم الشعراء:،املرزباين 370-4/372الشعر والشعراء:ابن قتيبة:تنطر ترمجته يف

 األغاين:،أبو الفرج األصفهاين 0/83األعالم:،الزركلي 003-004االستيعاب:،ابن عبد الرب 4/4828املوسوعة

 06-3/08الطبقات الكربى:ابن سعد،40/208-211

*
 103-4/101 حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  النيب سرية:ابن هشام -3

  4/394الروض األنف:السهيلي  -   

  79-0/70لبداية والنهايةا:ابن كثري -   

  714هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  

بعاة  طالشعرعمروبن معدي كرب الزبيدي،مطبوعات جممع اللغة العربياة بدمشاق ساوريا،    :مطاع الطربيشي -

 86-87ص،م2680،الثانية
 .أثبته باحلائط أوباألرض:وتده -4
غاادير :الواسااعة،والنهي:وجتااوز بالغااة،و املفاضااةدرع مفاضااة حااذف املوصااوف و أتااى بالصاافة :مفاضااة -5

 .األرض الصلبة:املاء،واجلدد
 مجع قصدة،وهو ما تكسر من الرمو :متطايرة،والِقَصد:عوائر -6
 سود،ومفرده ِلْبدةالشَّْعر الذي على أكتاف رؤوس اأُل:الل َبد -7
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 ُتَلاااااااااااِقي َشااااااااااْنَبُثا َشااااااااااْثَن الْ 

  
1َباااااااااااَراِثِن َناِشاااااااااااًزا َكَتاااااااااااُدْه

 

   
 ُيَساااااااااااِمي اْلِقااااااااااْرَن إْن ِقااااااااااْرن 

  
2َتَيمَُّماااااااااااااااااُه َفَيْعَتِضاااااااااااااااااُدْه

 

   
 َفَيْأُخااااااااااااااااااُذُه َفَيْرَفُعااااااااااااااااااُه

  
3َفَيْخِفُضاااااااااااااااُه َفَيْقَتِصاااااااااااااااُدهْ 

 

   
 َفَيْدَمُغاااااااااااااااااُه َفَيْحِطُماااااااااااااااااُه

  
4َفَيْخِضااااااااااااااااُمُه َفَيااااااااااااااااْزَدِرُدْه

 

   
 َ ُلاااااااااااوُم الْشاااااااااااْرِك ِفيَماااااااااااا 

  
 َأْحااااااااااَرَزْت َأْنَياُبااااااااااُه َوَيااااااااااُدهْ  

   

5َأْنَشَدِني َأُبوُعَبْيَدَة:اْبُن ِهَشاٍم َقاَل
 "جمزوء اهلزج:" *

 َأَمْرُتااااااااااَك َيااااااااااْوَم ِذي َصااااااااااْنَعا

  
 ء  َأْماااااااااااًرا َبْيًناااااااااااا ُرْشاااااااااااُدهُ  

   
 َأَمْرُتاااااااااااَك ِباْتَقااااااااااااِء اللَّاااااااااااِه

  
 َتْأِتياااااااااااااااااااِه َوَتّتِعاااااااااااااااااااُدهْ 

   
 َفُكْناااااااااات َكااااااااااِذي اْلَحَماااااااااارِي  َ 

  
 رَّه ِممَّااااااااااااا ِبااااااااااااِه َوِتااااااااااااُدهْ 

   

 : و بعد موت الرسولارتداد عمر

وّفى َفَلّما ُت ،َفْرَوُة ْبُن ُمَسْيٍك َفَأَقاَم َعْمُرو ْبُن َمْعِد َيْكِرَب ِفي َقْوِمِه ِمْن َبِني ُزَبْيٍد َوَعَلْيِهْم:َقاَل اْبُن إْسَحاَق

6ِرَب،َوَقاَل ِحنَي اْرَتّداْرَتّد َعْمُرو ْبُن َمْعِد يَك َرُسوُل الّلِه 
 "من الوافر:"*

 َجاااااْدَنا ُمْلاااااَك َفاااااْرَوَة َشاااااّر ُمْلاااااكٍ  َو

  
7ِحَماااااااًرا َساااااااَف َمْنِخااااااُرُه ِبَثْفاااااارِ  

 

   
 

 
 

                                                 
ما بني :مرتفع،والكتد:األسد،وناشز خمالب:غليظ األصابع،والرباثن:الذي ال يزايل خصمه،والشثن:الشَّْنَبث -1

 .الكتفني
يضاعه حتات   :قصد،ويعتضاده :الذي ينازلاك يف الشاجاعة،وتيمم  :يعلوه ويرتفع عليه،والقرن:يسامي الِقرن -2

 .عضده فيصرعه

-
 يصرعه:يقتصده 3

-
 .يبتلعه:يكسره،وخيضمه يأكله،ويزدرده:يش  رأسه حىت يبلغ اجلراح إىل أم دماغه،وحيطمه:يدمغه 4

*
 4/103 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  النيب سرية:بن هشاما -5

  4/390الروض األنف:السهيلي - 

  714هشام نسرية ابهتذيب :عبد السالم هارون -

 81شعرعمروبن معدي كرب الزبيدي:مطاع الطربيشي -

*
 4/104 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  النيب سرية:ابن هشام -6

  4/490وض األنفالر:السهيلي - 

  0/79البداية والنهاية:ابن كثري  -

 714هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون - 

-
 .للبهائم كالرحم للنساء:شم،والثفر:ساف 7
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 َوُكْنااااااَت إَذا َرَأْيااااااَت َأَبااااااا ُعَمْياااااارٍ   

  
1َتااااَرى اْلُحَوَلاااااء  ِمااااْن ُخْبااااٍث َوَغااااْدرٍ  

 

   
 :إْسَلاُم َأْهِل ُجَرَ 

ْسَلُموا،َوَحَمى َلُهْم ِحًمى َحاْوَل َقاْرَيِتِهْم   َفَأ َوَخَرَج َوْفُد ُجَرَ  َحّتى َقِدُموا َعَلى َرُسوِل الّلِه 

 َبَقَرُة اْلَحْرِث َفَماْن َرَعااُه ِماْن الّنااِس َفَماا َلُهامْ       2َعَلى َأْعَلاٍم َمْعُلوَمٍة ِلْلَفَرِس َوالّراِحَلِة َوِلْلُمِثرَيِة

 ْثَعُم ُتِصيُب ِمن اْلَأْزِد ِفي اْلَجاِهِلّيِةَوَكاَنْت َخ "":3َفَقاَل ِفي ِتْلَك اْلَغْزَوِة َرُجل  ِمْن اْلَأْزِد.ُسْحتم

4"َِوَكاُنوا َيْعُدوَن ِفي الّشْهِر اْلَحَرام 
 "من البسيط:" *

 َياااا َغاااْزَوُة َماااا َغَزْوَناااا َغْياااَر َخاِئَباااةٍ    

  
 ِفيَهاااا اْلِبَغااااُل َوِفيَهاااا اْلَخْياااُل َواْلُحُمااارُ   

   
 َحتَّااااى َأَتْيَنااااا ُحَمْيااااًرا ِفااااي َمَصاااااِنِعَها 

  
5َجْماااَع َخاااْثَعَم َقاااْد َشااااَعْت َلَهاااا الن اااُذُرَو

 

   
 إَذا َوَضاااااَعُت َغِليُلاااااا ُكْناااااُت َأْحِمُلاااااهُ   

  
6َفَمااااا ُأَباااااِلي َأَداُنااااوا َبْعااااُد َأْم َكَفااااُروا

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ما خيرج من األخال  مع ولد الناقة ساعة الوالدة؛يشبه من يهجوه أنه يف اخلبث و القاذارة مثال   :احلوالء -1

 .احلوالء

-
  ڤڦ ڤڤ ڤ ٹ ٹٹ ٿٹ ٿ ٿچ:رة الايت تقلاب األرض،ويف التزنيال   هاي البقا  :املثرية2

 72سورة البقرة،اآلية چچچ ڃچچ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڦڦڦ

-
 .املال احلرام:السحت 3

*
 108-4/107 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  النيب سرية:ابن هشام -4

  4/397الروض األنف:السهيلي -   

  0/62البداية والنهاية: ابن كثري -   

 719هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
أراد تصاااغري ِحْمَيااار وكاااان حقاااه تشاااديد الياء،ولكناااه خففهاااا حاااني اضاااطر إلقاماااة           :ُحَمْيااار -5

مواضاااااع تصااااانع مااااان احلجاااااارة حلااااابس   :ولعلاااااه تصحيف،واملصاااااانع "ُخَمْيااااارا:"الاااااوزن،ويروى

 .ع نذيرمج:مبعىن سهلت،حكى ذلك أبوذر،والنذر"ساغت:"انتشرت،ويروى:املاء،وشاعت
 .حرارة اجلوف،وأصله حرارة العطش،ويستعمل للتعبري عن احلرقة الناشئة من الثأر:الغليل -6
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 :إْسَلاُم َفْرَوَة ْبِن َعْمٍرو اْلُجَذاِمّي

َرُسوُلا   ُثّم الّنَفاِثّي إَلى َرُسوِل الّلِه 1َرَة اْلُجَذاِمّيَوَبَعَث َفْرَوُة ْبُن َعْمٍرو الّناِف:َقاَل اْبُن إْسَحاَق

  َمْنِزُلُهِبِقْسَلاِمِه َوَأْهَدى َلُه َبْغَلُة َبْيَضاء  َوَكاَن َفْرَوُة َعاِمُلا ِللّروِم َعَلى َمْن َيِليِهْم ِمْن اْلَعَرِب،َوَكاَن

َبَلَغ الّروَم َذِلَك ِمْن إْسَلاِمِه َطَلُبوُه َحّتى َأَخُذوُه َفَحَبُسوُه َفَلّما .ُمَعاٍن َوَما َحْوَلَها من َأْرِض الّشاِم

2ِعْنَدُهْم َفَقاَل ِفي َمْحِبِسِه َذِلَك
 من الكامل:"*

 َطَرَقاااااْت ُساااااَلْيَمى َمْوِهًناااااا َأْصاااااَحاِبي 

  
3َوالااااار وُم َباااااْيَن اْلَبااااااِب َواْلِقاااااْرَوانِ  

 

   
 َأىَصاااادَّ اْلَخَياااااُل َوَساااااء ُه َمااااا َقااااْد رَ  

  
 َوَهَمْماااااُت َأْن ُأْغِفاااااي َوَقاااااْد َأْبَكااااااِني  

   
 َلااااا َتْكُحِلاااانَّ اْلَعااااْيَن َبْعااااِدَي ِإْثِمااااًدا    

  
 َساااااااْلَمى َوَلاااااااا َتاااااااْدِينَّ ِلْلِقْتَياااااااانِ 

   
 َوَلَقاااااْد َعِلْماااااَت َأَباااااا ُكَبْيَشاااااَة َأنَّ ِناااااي

  
4َوْسااااَط اْلااااَأِعزَِّة َلااااا ُيَحااااص  ِلَساااااِني 

 

   
 ْفِقااااااُدّن َأَخاااااااُكْمَفَلااااااِئْن َهَلْكااااااُت َلَت

  
 َوَلااااااِئْن َبِقيااااااُت َلَتْعااااااِرُفنَّ َمَكاااااااِني  

   
 َوَلَقاااْد َجَمْعاااُت َأَجااالَّ َماااا َجَماااَع اْلَفَتاااى  

   
 ِمااااااْن َجااااااْوَدٍة َوَشااااااَجاَعٍة َوَبَيااااااانِ  

   

5الّروُم ِلَصْلِبِه َعَلى َماٍء َلُهْم ُيَقاُل َلُه َعْفَراُء ِبِفَلْسِطنَي َقاَل ا َأَجَمَعِتَفَلمَّ
 "من الطويل":*

 َهااااْل َأَتااااى َسااااْلَمى ِبااااَأنَّ َحِليَلَهااااا    َأاَل

  
  6َِعَلاااى َمااااِء َعْفاااَرى َفاااْوَق إْحاااَدى الرََّواِحااال   

   
 َعَلاااى َناَقاااٍة َلاااْم َيْضاااِرِب اْلَفْحاااُل ُأمََّهاااا  

  
7ُمَشااااااااااذَّبَ ٍة َأْطَراُفَهااااااااااا ِباْلَمَناِجاااااااااالِ 

 

   

                                                 
 :فروة بن عامر - 1

: ابان نباتاة، وقيال   : فروة بن نفاثة، وقيال : ، وقيل بن الناقرة اجلذامي فروة بن عمرو: وقيل فروة بن عامر

 .، سكن عمان الشامبغلته البيضاء أهدى إىل النيب .ابن نعامة اجلذامي

وذكار بلفاظ فاروة بان عاامر       ،0/383اإلصاابة :،ابان حجار  1/314أسد الغابة:ابن األثري:تنظر ترمجته يف

بلفاظ   "7/303الكربى الطبقات:ابن سعد، 300االستيعاب، :،ابن عبد الرب0/413األعالم:، الزركلي اجلذامي

 "فروة بن عمرو اجلذامي

-*
 191-4/192 احلميد د حميي الدين عبدحتقيق حمم  النيب سرية:ابن هشام 2

  375-4/396الروض األنف:السهيلي - 

 718هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون - 
 اجلماعة،وهي كلمة فارسية يف األصل فعربت :بعد ساعة من الليل ،والِقْروان:املوهن -3

-
 .ال يقطع:ال ُيَحص  4

-*
 4/191 احلميد لدين عبدحتقيق حممد حميي ا  النيب سرية:ابن هشام 5

  4/375الروض األنف:السهيلي - 

 0/62البداية والنهاية:ابن كثري - 

    718هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون - 

-
  أراد هبا اخلشبة اليت صلب عليها:الزوج،وإحدى الرواحل:احلليل 6
 .اليت أزيلت أغصاهنا:املشذبة -7
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1َقاَل ، ِلَيْقُتُلوُه َقّدُموُهَفَزَعَم الّزْهِرّي اْبُن ِشَهاٍب،َأّنُهْم َلّما
 "من الكامل:"*

 َبل اااااااْغ َساااااااَراَة اْلُمْساااااااِلِمنَي ِباااااااَأنَِّني

  
2َسااااااِلمم ِلَرْبااااااي َأْعُظِمااااااي َوَمَقاااااااِمي  

 

   

                                              َيْرَحُمُه الّلُه َتَعاَلى ،َوَصَلُبوُه َعَلى َذِلَك اْلَماِء،ُثّم َضَرُبوا ُعُنَقُه

 :ُقُدوُم َوْفِد َهْمَداَن

ِمْنُهْم َماِلُك ْبُن َنَمٍط َوَأُبو َثْوٍر،َوُهَو ُذو اْلِمْشَعاِر  َقِدَم َوْفُد َهْمَداَن َعَلى َرُسوِل الّلِه:َقاَل اْبُن ِهَشاٍم

 اِرِفّي َفُلُقوا َرُسوَل الّلِه َوَماِلُك ْبُن َأْيَفَع َوِضَماُم ْبُن َماِلٍك الّسْلَماِنّي َوَعِمرَيُة ْبُن َماِلٍك اْلَخ

ّية َمْرِجَعُه ِمْن َتُبوَك َوَعَلْيِهْم ُمَقّطَعاُت اْلِحَبَراِت َواْلَعَماِئُم اْلَعَدِنّيُة ِبِرَحاِل اْلَمْيِس َعَلى اْلَمْهِر

4َحُدُهَماَوَرُجٍل آَخَر َيْرَتِجَزاِن ِباْلَقْوِم َيُقوُل َأ 3َواْلَأْرَحِبّية َوَماِلِك ْبِن َنَمٍط
* : 

 

 

                                                 

*
 4/191 احلميد مد حميي الدين عبدحتقيق حم  النيب سرية:ابن هشام -1

 4/375الروض األنف:السهيلي -   

 0/62البداية والنهاية:ابن كثري -   

 716-718هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   
 .مجع السري وهو الرئيس، وهو مجع عزيز ال يكاد يوجد لاه نظري ألنه ال جيمع فعيل على فعلة:السراة -2
 :مالك بن منط - 3

بن قيس بن مالك بن سعد بن مالك بن ألي بن سلمان اهلماداين مث األرحايب أباو ثور،قاال      مالك بن منط

 .وهو الوافد ذو املشعار.يقال فيه اليامي ،ويقال اخلاريف:أبو عمر

كتابُا، وأقطعهام فياه ماا ساألوه،      وذكر له كالمُا كثريُا فصيحُا، فكتب هلم رسول اهلل  وفد على النيب 

فكان ال خيرج هلم سرح : ر عليهم مالك بن منط، واستعمله على من أسلم من قومه، وأمره بقتال ثقيفوأمَّ

 :وكان ابن منط شاعرُا. إال أغار عليه

 ذكاااارت رسااااول الّلااااه يف فحمااااة الااااّدجى  

  

 وحناااااان بااااااأعلى رحرحااااااان وصاااااالدد   

   

 وهاااااّن بناااااا خاااااوصم طالئاااااو تغتلاااااي    

  

 بركباهنااااااااااا يف الحااااااااااٍب متمااااااااااّدد  

   

تاراجم شاعراء    ، 703-0/702اإلصابة:،ابن حجر17-0/13أسد الغابة:ابن األثري:يفتنظر ترمجته 

 334-330االستيعاب:،ابن عبد الرب0/237األعالم:الزركلي 4/4606املوسوعة

*
 4/198 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  النيب سرية:ابن هشام -4

  4/370الروض األنف:السهيلي -   

 731 ذيب سرية ابن هشامهت:عبد السالم هارون -   
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 َهْمااااَداُن َخْياااارم ُسااااوَقٍة َوَأْقَيااااالْ   

  
1َلاااْيَس َلَهاااا ِفاااي اْلَعااااَلِمنَي َأْمَثاااالْ   

 

   
 َمَحِلَهااااا اْلَهْضااااُب َوِمْنَهااااا اْلَأْبَطااااالْ 

  
2َلَهااااااا َأَطاَباااااااتم ِبَهااااااا َوآَكاااااااْل

 

   

3َوَيُقوُل اْلمَخُر
 "من مشطور الرجز:" *

 إَلْيااااَك َجاااااَوْزَن َسااااَواَد الْرياااافِ   

  
4ِفاااي َهَباااَواِت الصَّاااْيِف َواْلَخِريااافِ 

 

   
  

5ُمَخطََّماااااااااااااٍت ِبِحَباااااااااااااِل الل ياااااااااااافِ   
 

   

َهَذا ِكَتابم ِمْن َرُسوِل الّلِه ُمَحّماٍد، ِلِمْخَلااِف   :ِبْسِم الّلِه الّرْحَمِن الّرِحيِم: ِكَتاًبا ِفيِه َفَكَتَب َلُهْم َرُسوُل 

َوِحَقاِف الّرْمِل َمَع َواِفِدَها ِذي اْلِمْشَعاِر َماِلِك ْبِن َنَمٍط َوَمْن َأْسَلَم ِمْن َقْوِمِه َعَلى َخاِرٍف َوَأْهِل َجَناِب اْلَهْضِب 

الّلِه َأَقاُموا الّصَلاةَ َوآَتْوا الّزَكاةَ َيْأُكُلونَ ِعَلاَفَها َوَيْرُعونَ َعاِفَيَها،َلُهمْ ِبَذِلكَ َعْهدُ  َأنّ َلُهمْ ِفَراَعَها َوِوَهاَطَها،َما

6َفَقاَل ِفي َذِلَك َماِلُك ْبُن َنَمٍط،َوِذَماُم َرُسوِلِه َوَشاِهُدُهْم اْلُمَهاِجُروَن َواْلَأْنَصاُر
 "من الطويل:" *

 َذَكاااْرُت َرُساااوَل اللَّاااِه ِفاااي َفْحَماااِة الاااد َجى

  
7َوَنْحاااااُن ِباااااَأْعَلى َرْحَرَحااااااَن َوَصاااااْلَددِ  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

-
األقيال هم :هو امللك،ويقال:مجع َقْيل،وأصله التشديد فخفف،والقيل:العامة من الناس ،واألقيال:السوقة 1

 الذين يلون امللك يف املزنلة 

-
 .ما يأخذه احلاكم من الشعب كالضرائب:،واآلكال ما طاب من األموال:األطابات 2

*
  198/ 4 احلميد حممد حميي الدين عبدحتقيق   النيب سرية:ابن هشام -3

  4/379الروض األنف:السهيلي -   

 731هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -   

-
 .مجع هبوة وهي الغبار:القرى الكثرية الشجر والنخل،واهلبوات:السَّواد 4

-
  هو ليف النخل:اليت جعل هلا خطم من اإلبل لتشد هبا على آنا فها،والليف:خمطمات 5

-*
 4/175 احلميد حتقيق حممد حميي الدين عبد  النيب سرية:ابن هشام 6

 377-379/ 4الروض األنف:السهيلي -  

 731هتذيب سرية ابن هشام:عبد السالم هارون -  

-
 .موضعان:مجع دجية،وهي الظلمة،وحرصان وصلدد:سواد الليل،والدجى:الفحمة7
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 ِئُو َتْغَتِلااااايَوُهااااانَّ ِبَناااااا ُخاااااوصم َطَلاااااا

  
1ِبُرْكَباِنَهااااااا ِفااااااي َلاِحااااااٍب ُمَتَمااااااْددِ   

 

   
 َعَلااااى ُكاااال  َفْتَلاااااِء الااااذ َراَعْيِن َجْسااااَرةٍ   

  
2َتُماااار  ِبَنااااا َماااارَّ اْلِهَجااااْف اْلَحَفْيااااَددِ    

 

   
 َحَلْفااااُت ِبااااَرْب الرَّاِقَصاااااِت إَلااااى ِمًنااااى  

  
3َصاااَواِدَر ِبالر ْكَبااااِن ِماااْن َهْضاااِب َقاااْرَددِ    

 

   
 َأنَّ َرُساااااوَل اللَّاااااِه ِفيَناااااا ُمَصااااادَّقُ  ِبااااا

  
 َرُسااول  َأَتااى ِمااْن ِعْنااِد ِذي اْلَعااْرِ  ُمْهَتاادِ     

   
 َفَمااااا َحَمَلااااْت ِمااااْن َناَقااااٍة َفااااْوَق َرْحِلَهااااا

  
 َأَشااااادَّ َعَلاااااى َأْعَداِئاااااِه ِماااااْن ُمَحمَّااااادِ  

   
 َوَأْعَطاااى إَذا َماااا َطاِلاااُب اْلُعاااْرِف َجااااء هُ    

  
 ْشاااااَرِفْي اْلُمَهنَّااااادِ َوَأْمَضاااااى ِبَحاااااْد اْلمَ 

   
 

                                                 
 الطريق الواضو:تنشط يف سريها،والالحب:املتعبة،وتغتليمجع طليو وهي :غائرات العيون،وطالئو:اخلوص -1
 السريع:ذكر النعام القوي، واخلفيدد: الناقة القوية على السري،واهِلَجف:اجلسرة -2
األرض :الرواجع،والقردد:ضرب من السري،والصوادر:أراد هبا اإلبل،والراقصات والرقصان:والراقصات - 3

 املرتفعة 



 

              
 خـــامتــــــة            



 ةـــــــامتـــخ

 

016 
 

 : ما يأيت  ها بعد دراسيت لشعر غزوات النيبتومن النتائج اليت استخلص

على ض شعر الغزوات يف مسريته  من الرواية إىل التدوين إىل الكثري  من الظواهر لقد تعرَّ

لتنقيته ومتحيصه والتحقق من صحته ونفي الشك عن ا بذله الرواة الثقاة من جهد لرغم ممَّا

كوك حتوم حول بعض نصوصه وجتعل إال أنه ال تزال هناك الكثري من الشََُّّ ،نسبته إىل قائليه

 .معظم الباحثني يقعون يف احلرية واالرتباك أثناء تصديهم لدراسة هذا الشعر

ا اليت واجهت هذا الشعر  من علينا أن نعرض مجلة من القضاي، ولكي نقف على الظاهرة بدقة 

وضياع وإمهال وخلط وتداخل  ،وخروج عن الوزن،حنل ووضع وزيادة ونقصان،وهلهلة يف النسج 

هم  ودفعا لتلك التُّ التأصيل وذلك رغبة يف الوصول هبذا الشعر إىل درجة مقبولة من التوثيق و

 :الظواهر اليت أتناوهلا بالتفصيلوالشبهات اليت ظلت  ولعهود طويلة لصيقة به،ولعل أهم هذه 

 :دعوى ضعف الشعر اإلسالمي -أ

لقد تداول النقاد القدماء واحملدثون ظاهرة نقدية عرفها الشعر بعد جميء اإلسالم       

س ، وقد علَّل كل فريق هذه الظاهرة، وحاول أن يتلمَّ" دعوى ضعف الشعر اإلسالمي"وهي

،ويف هذه الفترة بالذات، وملعرفة اآلراء النقدية اهاألسباب احلقيقة اليت أدت إىل بروز 

املتداولة اليت أحاطت هبذه الظاهرة،وإن كانت كثرية يف جمملها ولكنها تكاد تتفق على بلوغ 

هذه اآلراء اليت انتباه املهتمني بشعر صدر لفتت  قدو.الشعر درجة دنيا من السفول واالحنطاط

وأشاروا إىل به ااضطروضعفه وتفككه و ليونة الشعر وأكدوا ،عموما ومنه شعر الغزوات اإلسالم

ابن سالم اجلمحي يف والبالغية ،ومن أمثلة ذلك آراء  خمتلف مصنفاهتم النقدية ذلك يف

يف  وابن خلدون"الشعر والشعراء:"يف كتابه طبقات فحول الشعراء، وابن قتيبة :"كتابه

  .مقدمته

حذو القدماء تأثرا هبم ، ومل يتورعوا عن اهتام الشعر يف صدر النقاد احملدثون قد حذا لو

يذهب و. و وصمه هبذا الشبهة اليت مل يستطع منها فكاكا إىل يوم الناس هذاعموما اإلسالم 

قد خبت جذوته وتوارت بالغته إبان البعثة النبوية وخالهلا، لقد إىل أن شعر تلك  أحدهم

بالشكل الذي تعودوا أن ُينشئوه وُينشدوه قبل البعثة  توارى الشعر وحتامى إنشاَده الشعراءَُّ

 .احملمدية بقليل
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   : ا ضعف هذا الشعر لعل أمههاأسبابا وعلال كثرية يربرون هبوأولئك وقد أورد هؤالء 

 : حركة الفتوحات:أوال

عرف عصر صدر اإلسالم  حركة دائبة يف الفتوح والغزوات واحلروب اليت بادر هبا املسلمون      

عالية خفاقة يف عامل طغت عليه " ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل"لنشر دين اهلل، ولرفع راية 

شر الوثنية، وَطمَّ  عليه الكفر، وعمَّ فيه الشرك واإلحلاد فكانت هذه الفتوحات ضرورة ملحة لن

فأدت هذه األحداث إىل .التوحيد، وبسط قيم العدل  والتآخي يف ربوع هذه املعمورة عقيدة

انشغال الناس باجلهاد وغزو فارس والروم عن نظم الشعر واالحتفاء به، وإن ُوجد فَنادٌر يعتوره 

 الكثري من االرجتال، بالتايل فهو شعر ُيوصف بأنه مييل إىل السهولة البساطة ، وهو خال يف

جممله من مجاليات األسلوب وحسن العبارة وعذوبة اللفظ،وهو أقرب إىل الضعف منه إىل 

 .  الرصانة واجلزالة وحسن السبك

 : القرآن وانشغال الناس به:ثانيا 

مل يبق للشعراء يف دولة القرآن سلطان على الناس،فلم جيد الشعراء ما يقولون، وقد ذهب        

ما يلهيهم وأقبل ما يدعوهم إىل خري دينهم ودنياهم، فوجد الشعراء ضالتهم ،وبادروا باجلهاد يف 

 . سبيل اهلل، وبذل الغايل والنفيس لكسب طاعة اهلل،والدفاع عن دعوة رسوله املصطفى 

 :   انصراف الشعراء عن قول الشعر:ثالثا 

كان للشعر يف اجلاهلية سلطان عظيم على النفوس ، وكان الشاعر مبزنلة النيب عند العرب       

ع هلم، يهددون أعداءهم القدامي من اجلاهليني،كان الشعراء لسان أحوال قبائلهم، ُينشدون فُيسمَّ

الكثري من امللوك واألمراء رغبة يف مدحهم ويتوعدوهنم باهلجاء فيهابوهنم،ويتقرب إليهم 

ويسترضوهنم باهلدايا واألموال حبا يف الشهرة والظهور، وحني جاء اإلسالم ذهب هذا 

وبأهنم يقولون ما ال يفعلون ، فتحّرج الشعراء من  ،كله،وتزنل القرآن مبا يصف الشعراء بالغواة

بوا حب وخصوصا الشعراء الذين ُأشِروخشوا بأن يكونوا من املشمولني هبذا الوصف،  ،الشعر 

عهد أفول الشعر وذهاب سحره على الناس فما عادت األعناق  اإلميان وعقيدة التوحيد ، فحلَّ

هذا كان سببا يف استنكاف شاعر حمترف  ولعلَّ.تشرئب إىل الشعراء،وال اآلذان تنصت إليهم

عن قول الشعر، فسقطت هيبة الشعراء، ونزلوا من بروجهم العاجية،وصاروا  "لبيد بن ربيعة"ـك
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أتباعا بعد أن كانوا متبوعني، وقد زادهم ارتكاسا تكسُّبهم بالشعر وَتطواُفهم على أبواب العظماء 

 .رغبة يف النوال واالسترزاق

 :   الدوافع اجلاهلية إبطال:رابعا

ي والدوافع اليت تزيد الشعر جودة و ألقا، فحرَّم اخلمر لقد أبطل اإلسالم الكثري من الدواع    

وامليسر والقمار، كما حرَّم اهلجاء املقذع الفاحش صونا ألعراض املسلمني، وحرَّم الغزل 

 .والتشبيب والنسيب حفاظا على عفة املسلمات الطاهرات

يات،ودعا إىل كما هنى اإلسالم  عن كل دعوى جاهلية من إثارة لألحقاد والنعرات والعصب   

الذي مل يعهده " املهيب"التآخي واحملبة واملودة، وقد كسدت سوق الشعر يف هذا اجلو اجلديد

الشعراء،فقد كانت معظم أشعارهم تشجع على الفتنة والفرقة،وتدعو إىل الضالل والغي ، فكان 

.                          جودهااإلسالم بلسما شافيا هلذه األسقام اليت كانت تتهدد األمة املؤمنة يف كياهنا وو

ولدحض هذه الدعوى الباطلة واملتجنية على شعر هذه الفترة ينبغي أن أقف عند هذه 

 :   النصوص معلِّقا ومعقِّبا

صحيح أنه كان لألحداث العظمى اليت شهدها صدر اإلسالم أثر كبري فيما آل إليه مصري الشعر 

سالمي تأثريا على هذا الشعر ولكن ليس إىل هذه يف هذه الفترة،وصحيح كذلك أن للدين اإل

 عنه الدرجة اليت يدَّعيها هؤالء النقاد، فهم يؤكدون بأن العرب انصرفوا عن الشعر وانشغلوا

وكذا ما ذكروه .بتلك التعاليم اليت جاء هبا الدين اجلديد ،وموقفه من الشعر يف مرحلته األوىل

الرغم من نزوله بلغتهم،وحركة على لقرآن الكرمي من عجز العرب على أن ينسجوا على منوال ا

هم وشغلتهم عن القريض، ومل تكن الفتوح هي اليت أعاقت حركة الشعر هلْتالفتوحات اليت َأ

أثرها امللحوظ يف وفرة   وأعاقت مسريته بل بالعكس فإن للمغازي اليت خاضها رسول اهلل

الشعر وازدهاره،وكتب السري والتراجم والطبقات واملعاجم مألى هبذه األشعار، وانصراف 

الدارسني عن مجعها وحتقيقها وتنقيحا جعلها معرَّضة للضياع واإلمهال،وكأن األمر 

أدب هذا  الذي أثار هذه القضية،وقال عن" عبد الرمحن رأفت الباشا"مقصود،ورحم اهلل أستاذنا 

لتخلي معظم الدارسني عنه،وانشغاهلم مبا هو أهون وأيسر من الدراسات " أدب يتيم"الفترة بأنه

  .والبحوث
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أما ما كان من دعوى ضعف الشعر اإلسالمي عموما ، وضعف شعر حّسان خصوصا ، وهي      

د احملدثني  عند النقا" جمترة " دعوى قدمية ترددت يف املصنفات النقدية القدمية وال تزال 

 .  مستشرقني عربا كانوا أم

الشعر  :" قوله  يوخالصة هذه الدعوى ، ما ساقه النقاد ، وبروايات خمتلفة عن األصمع     

، أال ترى أن حّسان بن ثابت كان عال يف اجلاهلية  َنِكٌد بابه الشر، فإذا دخل يف اخلري ضُعف

رضوان اهلل  –ومحزة وجعفر  واإلسالم ، فلما دخل شعره يف باب اخلري من مراثي النيب 

وطريق الشعر هو طريق شعر الفحول مثل امرئ القيس وزهري . وغريهم الن شعره –عليهم 

لتشبيب بالنساء وصفة اخلمر واخليل والنابغة ، من صفات الديار والرحل واهلجاء واملديح وا

 ".  واحلروب واالفتخار ، فإذا أدخلته يف باب اخلري الن

والذي نفهمه من مقولة األصمعي ، أن طريق الشعر هو طريق الشر ، فإذا دخل باب اخلري الن 

 . وضعف

يلني شعر الشاعر إذا قصد إىل الرثاء  ولنا أن نتساءل ماذا يقصد األصمعي بكلمة اخلري ؟  ملاذا

 وال يلني إذا قصد املدح مثال ؟

" أال ترى أن حّسان بن ثابت كان عال يف اجلاهلية واإلسالم :" ُتَرى ماذا يقصد األصمعي بقوله 

 أليس يف كالمه تناقض ؟

 كيف يعلو شعر حّسان يف اإلسالم؟ مث يلني يف باب املراثي ؟  

 أعذب الشعر أكذبه ؟ : كد مقولة متداولة يف عصره مفادها هل يريد األصمعي أن يؤ

 ملاذا علل حّسان ليونة شعره ، حني سأله سائل ، ملاذا الن شعرك أو هرم يف اإلسالم ؟

 .يا ابن أخي إن اإلسالم حيجز عن الكذب ، وإن الشعر يزينه الكذب: فأجاب السائَل قائال  

تصار للخري ال ميس جبوهر الشعر ولبه ، وأن الدفاع فالصدق ليس عيبا يف الشعر ، كما أن االن

 .بسحر الشعر وبيانه لُِّخعن العقيدة وااللتزام بتعاليمها ال ُي

عن ،وبني ما قاله الذي ال ينطق "بأنه نكد بابه الشر" ولك أن تقابل بني وصم األصمعي للشعر

برواية  واحلديثان صحيحان" َلِحكمًةالشْعِر  إنَّ من "و"إنَّ من البيان َلِسْحًرا" : اهلوى املصطفى

 .البخاري 
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ون ضعف الشعر الذين يردُّ القدامى خيالف الكثري من النقادبعض النقاد املعاصرين أن  غري

أن اإلسالم قد رد لقصيدة املدح اعتبارها حني جعل    «يرى حيث  اإلسالم،اإلسالمي إىل تأثري 

وحررها فنيا من الزخرفة . منها قصيدة ملتزمة ، تدافع عن قضية حيوية ، وتدعو إىل نصرهتا

والتزيني ، وأناط هبا مهمة سامية ، هي مهمة املشاركة يف بناء احلياة اجلديدة ، وردها إىل 

وتصورها للعامل ، وأنه خلصها من أزمة النمطية صفوف اجلماعة تدافع عن مواقفها ومبادئها 

 .»والتكرار ومجود املضمون ، فأحاهلا قصيدة حية تكتشف وتقترح وتدعو 

إن يف شعر حّسان بعض الليونة والضعف ، وهلهلة يف النسج ، إال أننا ننفي أن : وخالصة القول 

 . تكون مسة عامة يف شعر حّسان اإلسالمي وخباصة املدح منه

نه من العدل أن ننفي ما يذهب إليه بعض النقاد من تعميم األحكام النقدية اليت يطلقوهنا كما أ

 .بدون روية ، فتأيت نتائجهم جمحفة يف حق األدباء والشعراء الذين تناولوهم بالدراسة

لقد بالغ هؤالء وأولئك يف وصف شعر هذه الفترة بأشنع األوصاف،وجعلوا الدين اإلسالمي 

أنَّ  «:باطال ايف ليونة الشعر ،ومّحلوه مسؤولية املصري الذي آل إليه،وزعموالسبب الرئيس 

اإلسالم حطَّ الشعر عن مزنلته، وقصَّ جناحيه املديدين، فالتصق باألرض بعد أن كان ُيَحوِّم يف 

 .»و يصفُِّق وال حيلُِّق يف آفاق مكَّة واملدينة السماء، وأصبح يسفُّ ويرفُّ

بعض املعاصرين من املهتمني باألدب يف عصر وذكرا للحقيقة ونفيا هلذا الزعم الباطل يثبت  

إنَّ اإلسالم « :فيها براءة اإلسالم من هتمة التجين على الشعر، قائال النبوة واخللفاء الراشدين

ولو أنه عاق ضروبا من "من الشعر موقف العائق املضطهد، -كما يبدو ألول وهلة –مل يقف 

فالدين قد شجع الشعر واصطنعه سالحا من أسلحته، ودفعه يف " لشعر ال تتفق ومبادئ اإلسالما

 .»سبيله

 :هذه الفترة إىل ويرجع كثري من النقاد أسباب ضعف شعر

تأثري أسلوب القرآن الكرمي يف  أشعار اإلسالميني واملخضرمني ، فجاءت ف معظم أشعارهم  -1

اإلسالمية ، فيها تقليد للقرآن الكرمي وتكرار ملعانيه ، مما أدى إىل ابتعاد الشعراء عن الغلو 

ن وبتأثري من القرآن ابتعد هؤالء عن اللفظ الغريب الوحشي ، وع. واإلفراط والزخرفة الفنية

 .خشونة اجلاهلية ، لتاثرهم بروعة بيان القرآن وبسحر عبارته وعذوبة ألفاظه وقوة تعبريه
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والكون واحلياة واإلنسان ، ألن   تأثر الشعراء باإلسالم الذي غيَّر مواقفهم ورؤيتهم  للخالق -2

الدين اجلديد غري صورة احلياة اجلاهلية وأمناط العالقات اإلنسانية ، فكان اإلسالم مبثابة 

زلزال عنيف هز النفوس العربية ، فصارت احلياة مسرحا للصراع بني القدمي واجلديد وبني 

 .اجلاهلية واإلسالم

من الشعراء ، وخباصة شعراء الدعوة اإلسالمية تغّير مفهوم الشعر ووظيفته لدى كثري  -6

والذود عن دعوته ، فصار ديوان  الذين وقفوا شعرهم خلدمة الدين اجلديد ، ونصرة الرسول 

  –على أيدي شعراء أفذاذ أمثال حّسان وابن رواحة وابن كعب  -الشعر اإلسالمي اجلديد 

 .حيتفي بتمجيد الدين وشهدائه وانتصاراته وفتوحاته

         :ضياع الشعر اإلسالمي وأسبابه -ب 

إن من الطبيعي جدا أن يتعرض شعر هذه الفترة للطمس والضياع والنحل والتزيد       

واإلضافة والنقص والتشويه، وذلك لألحداث الكربى اليت عرفتها األمة يف تاريخ نشأهتا، وهي 

، فقد شن املسلمون توقائع كربى أحدثت زلزاال عنيفا يف القيم واملعتقدات والتقاليد والسلوكيا

واليت استمر الزناع  -على املشركني وحلفائهم من اليهود،وكانت معارك الغزوات حربا ضروسا 

قد خلَّفت الكثري من الضحايا باإلضافة إىل خملفاهتا من ضغائن  -فيها حواىل عشر سنوات 

وأحقاد وقد ظلت نريان هذه احلرب مشتعلة إىل أن حقق اهلل النصر لإلسالم واملسلمني بعد 

على يقول عن ذلك ، وردة  وكان لوفاة الرسول " تبوك"و" الطائف"و" حنني"و" الفتح"وقائع

الكثري  من القبائل ومتردها عن اخلالفة الراشدة الناشئة وسلطتها أثره البالغ يف عدم 

االستقرار،مث بادر املسلمون على الفتوحات حيققون نصرا بعد نصر ، وما كادوا يعيدون سيوفهم 

اليت أوشكت أن تأيت على األخضر "الفتنة الكربى"دون نار إىل أغمادها حىت أوقد احلاق

ومن الطبيعي كذلك أن يتأثر الشعر هبذه األحداث اجلسام اليت مرت هبا األمة يف .واليابس

مرحلة من مراحل تارخيها احلافل باألحداث والوقائع العظمى،وكان من نتائج هذا الصراع املرير 

انتكاسة وركودا ويتعرض للضياع واإلمهال، وقد مر بنا  بني قوى احلق والباطل أن يعرف الشعر

وقد هلك من العرب من هلك :"...ما قاله ابن سالم يف طبقاته، وهو يعلل ضياع شعر هذه الفترة

 ".باملوت والقتل، فحفظوا أقل ذلك، وذهب عليهم منه كثري
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الت حىت الشعر عامة، مل متس الشعر اإلسالمي فحسب بل ط" ضياع الشعر"و إن كانت ظاهرة  

ر أسباب ضياع يربت يف  مشهورة ذكرها ابن سالم اجلمحي  مقولة عمرو بن العالء يبوألاجلاهلي، 

ما انتهى إليكم ما قالت العرب إالَّ أقلََُّّه، ولو جاءكم وافرا جلاءكم ِعْلٌم وشعٌر «الشعر  عامة 

 .»كثرٌي

وألن ظاهرة الوضع واالنتحال ظاهرة عامة عرفتها األمم اليت كان هلا إنتاج أديب وفكري  

وكانت هذه الظاهرة هلا بصماهتا وهلا ما يربر ها يف الشعر  العريب اجلاهلي وبدايات العصر 

 .اإلسالمي كما عرفها العصران األموي والعباسي 

مل تقتصر  على الشعر فحسب بل جتاوزته  إىل أن الظاهرة أشار بعض النقاد املعاصرين قدو

ومل يكن الوضع والنحل واالنتحال مقصورا على « :إىل كل ماله عالقة باألدب ، يقول عن ذلك

كالنسب واألخبار منذ اجلاهلية :الشعر وحده، بل لقد مشل كل ما َيُمتُّ إىل األدب بسبب

 .» رسول ولقد بدأ الكذب والوضع يف احلديث النبوي يف حياة ال.نفسها

إنه مل ير :"ومن األشعار اليت أوردها ابن إسحاق يف سريته، واليت أنكرها ابن هشام ، وقال عنها

 ."أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها

  صا ومصوباممحِّ اويقف عنده ذه األشعار اليت أوردها ابن إسحاقه أثريقتفي  ابن سالم  وكان 

على الرغم من ،كل غثاء  هنه ومحليجهتد الشعر وافسإ يفولية كاملة البن إسحاق ل املسؤوحيمِّ

  .بالسري  كونه أعلم الناس

كما يشري إىل ذلك معظم  –أنَّ الشعر الذي وصلنا من اجلاهلية قليل وقد ضاع أكثره بالكاد   

، ويؤكد ابن سالم أنَّ يف هذا القليل مصنوع مفتعل كثري ال خري فيه، مما يدفع  -الباحثني والنقاد

 .إىل ضرورة تنقيتة وعزل صحيحه عن زائفه

وبناء على ما عرضته من آراء للقدماء حول ظاهرة ضعف الشعر يف بدايات صدر اإلسالم، فإنين 

الفترة ال يؤخذ على أنه صحيح كله ال يرقى الشك إىل معظمه، وال  أخلص إىل أن شعر هذه

وإىل ذلك ُيرفض مجلة وتفصيال حبجة أن غالبيته قد اعتوره الكثري من الوضع واالنتحال، 

إن ما بقي من هذا الشعر ال يصح أن يؤخذ على أنه صحيح « :قائال يشري أحد النقاد املعاصرين

ال ريب فيه، كما أنه ال يصح أن ُيرفض على أنه باطل ال نفع به وال خري فيه،وإمنا يؤخذ هذا 
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الشعر بالتنقية والتنقيح والتمحيص، فمنه الصحيح الذي ال غبار عليه، وقد وثَّقه الرواة 

 .»ويتضح زيفه بالفحص والتمحيص وصححه الناقلون، ومنه الفاسد املصنوع،

 :ولضياع الشعر اإلسالمي أسباب كثرية لعل أمهها سببان رئيسان

أثر األحداث الكربى اليت مرت هبا األمة من خالل الصراع املرير بني اإلسالم وقوى الكفر  -

والشرك، وما نتج عن ذلك من تعرُّض الشعر  وخمتلف العلوم واملعارف للوضع واالنتحال،حىت 

 . ديث النبوي مل يسلم من هذه الظاهرةاحل

تشاغل العرب عن رواية الشعر باجلهاد و غزو فارس الروم وهلت عن الشعر وروايته فتعرض  -

 .لإلمهال والضياع وللزيادة والنقصان والوضع واالنتحال

 :اخللط والتداخل -ج

لقد تعرض شعر الغزوات يف رحلته الطويلة حنو اجلمع والتدوين إىل الكثري من اخللط      

والتداخل ،وإن كانت هذه مسة عامة مل يسلم منها  حىت الشعر العريب اجلاهلي كذلك، وشعر 

الغزوات جزء ال يتجزء من شعر السرية النبوية وبالتايل فهو ال يصنع االستثناء فيما اعتوره 

 .وأصابه

أسباب هذا الضياع بـفعل الرواة الذين محلوه أو العلماء الذين دونوه،أو أحد الدارسني ويربر     

بفعل األحداث التارخيية املتوالية والظروف واألحوال املتباينة اليت مرت هبا دول اإلسالم 

 .وجمتمعاته على هذا املدى الزمين الطويل 

وية أو الغزوات تكاد تكون شائعة، وقد شوهت إىل وظاهرة اخللط والتداخل يف شعر السرية النب

حد بعيد شعر هذه الفترة وإن كانت ظاهرة طبيعية كما يؤكد ذلك الكثري من الدارسني والنقاد 

 .املتتبعني هلذا الشعر

الكثري من الدارسني املهتمني بالتراث وتتجلى مظاهر هذه القضية يف وجوه متعددة أشار إليها 

االختالط بني القصائد أو املقطوعات، ومن التنازع يف  بأن الم وأمجعوااألديب يف صدر اإلس

نسبتها إىل قائليها، ومن التضارب يف ذكر املناسبة اليت قيلت فيها،ومن التداخل بني األبيات يف 

 .قصيدتني متشاهبتني يف الوزن والقافية لشاعر واحد أو لشاعرين خمتلفني
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م يف السرية النبوية ويف مواضع كثرية ، منها على سبيل ومن أمثلة ذلك ما نبه إليه ابن هشا

 :املثال ال احلصر

قصيدة لكعب بن مالك -
1
قاهلا يف الرد على قصيدة هبرية بن أيب وهب اليت يفتخر فيها  ،

 :بانتصار قريش يف غزوة أحد، ويف مطلعها يقول كعب

 ُســــْقُتْم ِكَناَنــــَة َجْهًلــــا ِمــــْن َســــَفاَهِتُكمْ    

  
 الرَُّســــوِل َفُجْنــــُد اللَّــــِه ُمْخِزيَهــــاإَلــــى 

   

،قـال ابـن   "و تـروى لكعـب بـن مالـك وغـريه     :"َفَأَجاَبـُه َحّسـاُن ْبـُن َثاِبـتق َفَقـاَل،     :َقاَل اْبُن إْسَحاَق

َأُبـو َزْيـدق    َأْنَشـَدِنيَها :مث عقَّـب قـائال  " و قـول ابـن إسـحاق أشـهر وأكثـر واهلل أعلـم      ":قلت:هشام

 .اْلَأْنَصاِرّي ِلَكْعِب ْبِن َماِلكق

ومــن ذلــك أيضــا قصــيدة نســبها ابــن إســحاق لعبــد اهلل بــن رواحــة يف رثــاء محــزة بــن عبــد  

ولكن ابن هشام يصحح  نسبتها إىل كعب بن مالكاملطلب
2
أيب زيـد األنصـاري   روايـة  بناء على  

 :ومطلعها

ــا   ــا ُبَكاَهـــ ــقَّ َلَهـــ ــي َوُحـــ ــْت َعْيِنـــ  َبَكـــ

  
 َوَمـــــا ُيِغـــــين اْلُبَكـــــاءَُّ َوَلـــــا اْلَعِويـــــُل

   

ومل يسلم حىت شعر املشركني من هذا اخللط والتداخل ومن أمثلـة ذلـك  تلـك األبيـات الـيت       -

نسبت لعبد اهلل بن الزبعرى يبكي فيها قتلى بدر
3

 :، واليت مطلعها

 َمــــــاَذا َعلــــــَى َبــــــْدر  َوَمــــــاَذا َحْوَلــــــُه

  
 ِه ِكــــَراِمِمــــْن ِفْتَيــــةق ِبــــيِض اْلُوُجــــو   

   

وُتروى لألعشى بن زرارة  بن النبـا  ، أحـد بـين    :" وقد عقَّب ابن هشام على نسبتها إليه قائال

 ."أسيد بن عمرو بن متيم ، حليف بين نوفل بن عبد مناف

 :د  من قبل الرواةالترك املتعمَّ  - د

قدم ابن هشام ويف الكثري من تعليقاته على ما يسوقه من نصوص شعرية بالترك املتعمد وقد 

الترك بسبب اإلقذاع  يف اهلجاء،  خمتلفة منهاواملقصود لبعض الرواة هلذه األشعار وألسباب 

بناء على إنكار  هذه القصائد ةشك يف صحلأو لسبب الضعف واخللل أو كراهية اإلكثار أو ل

 .م بالشعر هلابعض أهل العل

                                                           
 666ينظر ما قيل من شعر يف غزوة أحد ،ص - 1
 661ينظر ما قيل من شعر يف غزوة أحد ،ص - 2
 666يف غزوة بدر الكربى، ص شعرينظر ما قيل من  - 3
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والذي كان سببا من األسباب الرئيسة لضياع الكثري ،والشواهد كثرية على هذا الترك املقصود 

 .من شعر السرية النبوية وبصفة أخص شعر الغزوات

  اهلجاء الفاحش الذي تناول فيها الشعراء املشركون صحابة الرسول  ومن أمثلة ترك أشعار

 : استحياًء ا وًبتأدُّد الرواة هذا الترك وقد تعمَّ

 قريش من أصيب من ما ذكره ابن هشام تعليقا على قصيدة أوردها أمية بن أيب الصلت يرثي -

بدر  اليت مطلعها يوم
1
 : 

ــرا   ــى الِكـــــــــ ــَت َعلـــــــــ  َأاّل َبَكيـــــــــ

  
ــاِدحْ   ــي امَلَمــــ ــراِم أَاْوِلــــ ــين الِكــــ  ِم َبــــ

   

 .  اهللتركنا منها بيتني نال فيهما من أصحاب رسول : قال ابن هشام

و أكثر األشعار اليت ُتركت بل ُأسقطت من شعر السـرية أو مـن شـعر الغـزوات، كـان معظمـه يف        -

وصحابته و الطعـن يف اإلسـالم، وتوجـد شـواهد      اهلجاء خاصة ما كان منها يف هجاء الرسول 

ذا كثرية تدل على أهنا كانت موجودة، ومن أمثلة ذلك ما جنـده يف ردود شـعراء املسـلمني علـى هـ     

اهلجاء على حنو ما جنده يف قصيدة حسان اليت َيردُّ فيها على أيب سفيان بن احلارث قائال
2
: 

ــتُ   ــًدا َوَأَجْبــــــــ ــْوَت ُمَحمَّــــــــ  َهَجــــــــ

  
 َعْنـــُه َوِعْنـــَد اللَّـــِه ِفـــي َذاَك اْلَجـــَزاءَُّ    

   
ــْفء    ــُه ِبُكـــــ ــَت َلـــــ ــوُه َوَلْســـــ  َأَتْهُجـــــ

  
ــَداءَُّ   ــا اْلِفــــــ ــرُُّكَما ِلَخْيِرُكَمــــــ  َفَشــــــ

   
ــا  ــر ا َحِنيًفـــــ ــا َبـــــ ــْوَت ُمَباَرًكـــــ  َهَجـــــ

  
ــاءَُّ  ــيَمُتُه اْلَوَفـــــ ــِه ِشـــــ  َأِمـــــــنَي الّلـــــ

   

وكان والتأنق،  شعر مطبوع خال من الصنعة والتكلًّفيف أغلبه  ن شعر الغزواتفإالقول وخالصة 

 كان ذلك ألسبابرمبا ،مل يكن للشعراء فيه أي حظ لتدقيقه ومتحيصه اارجتالي اشعرمعظمه يف 

 .بل كان سريعا متدفقا كمل يكن  يف مزنلة ذلك الشعر احلويل احملكَّو ،والغزوب واحلر

أو بيتني  عات قصرية ، ويف بعض األحيان جند بيتا واحدا أوكان يف شكل مقّطومعظم هذا الشعر 

خفيف يكاد  طابع الرََّجز، وهو وزنمن شعر الغزوات  كثري اليغلب على و.على األكثر ثالثة أبيات

يبدو التأثر واضحا وجليا كما  .وال يوجد فرق بينهما يف الغالب، الكالم العادي  يقترب من

                                                           
  616يف غزوة بدر الكربى،ص شعرما قيل من : ينظر - 1
 666 ما قيل من شعر يف غزوة فتح مكة،ص: ينظر - 2
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أللفاظ يف هذا الشعر خصوصا ما يتجلى من خالل الكثري من املعاين والصيغ وابالروح اإلسالمية 

 .املقتبسة من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف

 



 
   

 فنية خمتلفةفهـارس 
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 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ٹٹ  ٹ

 21  البقرة 36

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   چ  37
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 21  الذاريات
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 چې  ې  ى  ى  ائ    ېۅ   ۉ  ۉ  ې
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 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ٹٹ  ٹ

 29  البقرة 36

 36  املؤمنون 660 چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ  06



120 
 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   چ  06

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ

01-

01 

 36  الذاريات
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 لنبويةافهرس األحاديث 
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راوي  ِالرقم

 احلديث

رقم  نص احلديث

 احلديث

 وروده يف الدراسة

الفصل  616 »ولكن اجتهلته احلمية« متفق عليه 1

 األول

 الصفحة

 منت 50

البخاري عن  6

 أيب ذر

الفصل  0055 »إنك أمرؤ فيك جاهلية«

 األول

 منت 50

ابن ماجة  3

عن أيب بكر 

 بن شيبةا

الفصل  3202 »الولد مبخلة جمهلة«

 األول

 منت 50

البخاري  4

ومسلم عن 

 أيب هريرة

 يكوو    حو   الِفْطورة  علو   يولود  مولوود  كلُّ«

 »وُيَنصِّراِنه َيَهوِّداِنه اللذا  أ بواه

البخاري 

برقم

1652 

ومسلم 

برقم

4053 

الفصل 

 األول

 منت 15

 



 

 

 ت الشعريةافهرس األبي
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 البيت الشعري الشاعر الرقم
 الدراسةورد يف 

 الصفحة الفصل

10 
 ُفَؤاُدُه َوَهشَّ للرُّْؤيَا َفَكبََّر الراعي النمريي

 َيُلوُمَها َقْبُل َكاَن َنْفًسا وّبشََّر             

الفصل 

 األول 
 منت 10

 10  َو ُرْؤَياَك َأْحَلى ِفي الُعُيوِن ِمَن الَغَمِض املتنيب 10

10 

 بصائر لنا القرون من الذاهبني يف ُقس بن ساعدة

 مصادر هلا ليس للموت مواردا رأيت ملا  

 واألكابر األصاغر ميضي حنوها أهلي ورأيت  

 صائر القوم صار حيث الحمالة أين أيقنت 

 

 10 

10 

زهريريريري بريريرين أ   

 سلمى

 ُتِصْب من عشواء خبط املنايا رأيت

 َفَيْهَرِم ُيَعمَّْر ُتخِطْئ ومن ُتِمْتُه                           

 

 

 10 

10 
أبريريريريريو  ؤيريريريريريب 

 اهلذيل

 أظفارها أنشبْت املنيَّة وإ ا

 التنفع متيمٍة لَُُُّك فيَتأْل                    
 10 

10 

كأنين احُلتوف ختوِّفين وبكَُّرْت عنترة بن شداد  

 مبعزل احلتوف غرض عن أصبحُت                 

 منهل املنية إن فأجبتها  

 لرياملنه كأسريب قىريُأس أن دَّريالب                

 

 10 

10 
 َغَوْت ِإْن َغزيََّة ِمْن إالَُّ َأَنا َوَما دريد بن الصمة

 َأْرَشد َغزيَّة ترُشْد َوِإْن َغَوْيُت                

 

 10 

10 
النابغة 

 الذبياين

 ُلاِزاملَن َكْتَلَهْجواسَت ىَواهَل اَكَعَد

 ُلشاِم والشيُب ءْرامَل اِبيَصَت وكيَف                       

 

 10 

10 
 زائل ملكك أنَُّ أيقن ياَحاِر خويلد بن نوفل

 ُتدان ُتِديُن كما بأنَُّ واعلْم                  
 10 

01 
 َوِضيِني هلا درْأُت إ ا تقوُل املثقب العبدي

 ؟ وِديين أبدا ِديُنُه أَهَذا                   
 10 
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00 
 ِهواِببأْب العفاُة وُفُطَت األعشى

 نالوَث ِتبْيِب ىاَرَصالنَّ ِفْوَطَك                
 10 

00 
 كنَُّهسْنَت اَل وِبُصاملْن النُُّصِب اوَ  األعشى

 اُبَداْعَف ربََّك واللََُّه يٍة،اِفَعِل                            

 

 01 

00 
عبد العريزى برين   

 وديعة

 برٍَّة صدٍق مينَي ُتلْفَح يإنِّ

 اخلزرج آِل لَِّحَم نَدِع مَبَناَة                      
 00 

00 
 يِذَلَكالَُّ ٍسْأَك َلْصَو يِكْرَتَو يإنَِّو عمر بن اجلعيد

 َيِديُنهَا اَنَكِو اَلٍت ْنِم رََّأتَب                           
 00 

00 
 ديَنها دان ومن والُعزَّى وبالالَُِّت أوس بن حجر

 أكرُب منهن اهلَل إنَُّ وباهلِل                      
 00 

00 
 شداد بن عارض

 اجلشمي

 ُمْهِلُكَها اللََُّه إنَُّ الّلَاَت َتْنُصُروا اَل

 َيْنَتِصُر َلْيَس ُهَو َمْن ُيْنَصُر َوَكْيَف                     

 

 00 

00 
زيد بن عمر بن 

 نفيل

 مجيعا والُعزَّى اللَُّات ترْكُت

 الصَُّبور اجَلْلُد يفعُل كذلك                     

 

 00 

00 

 ومْعَشري َرْهِطي البيِت عند أحضرُت طالب أبو

 بالوصاِئِل أْثواِبه من وأْمَسْكُت                             

  ِركاَبهم األشعرون ُيِنيُخ وحيث  

 وناِئِل ِإساٍف من السيول ِبُمْفضى                          

 00 

00 
  وَودُّ والُعزَّى اللَُّاُت وُتْنَسى كعب بن مالك

  انوَفوالشَّ َدالِئالَق اَهُبُلْسَنَو                

 

 00 

01 

 ُعبَّاِدكا من لْسُت الَكفَُّْيِن  ا يا   الطفيل الغنوي

   ميالدكا     ميالدنا أكرب من                                     

 ُفؤاِدكا يف النَّاَر حَشْوُت إنِّي

 

 00 

00 
 زمتهمَه قْد أْن اَلقيَت مْن ُتَخبُِّر زيد اخليل

 ائُموَع م،السيماُه ما تدِر ومْل                       
 00 
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00 
زهريريريري بريريرين أ   

 سلمى

 حوَلُه َطاَف الذي بالَبْيِت فأْقسْمُت

 وًجْرُهِم ُقرْيٍش ِمْن َبَنْوُه ِرَجاٌل                           

 

 00 

00 
 

 وَباِرٍق والسَِّديِر اخَلَوْرَنِق بنَي األسود بن يعفر

 َسْنَداِد ِمْن الَكَعَباِت ِ ي والَبْيِت                        

 

 00 

00 
امرؤ القيس برين  

 عابس

 ربًّا باللَُِّه مبدًِّلا ولْسُت  

 دينا بالسَّْلم مسَتْبِداًل وال             

 

 00 

00 

 خالٍق مْن َربِّ يا تبارْكَت شريفة فتحي

 الّصوْر َأْبَهى فَأْبَدْعَت صنْعَت                  

 التُّراَب هذا ّأْحيْيَت كْيَف أاَل

 الّشَجْر َظليَل فيِه وأْنَبتَّ                  

 الزُُّهور ُحْسَن َربِّ يا َونسَّْقَت

 والثَُّمْر اجَلَنى منها وأْخَرْجَت                   

 الطُّيور تلَك بالّلْحِن وَأْنَطْقَت

 السََّحْر يف شاديًة ُتَغرُِّد                     

 احلاكمني أْحَكَم يا وَسوَّْيَت

 البَشْر هذا واملاء الطِّني من                   

 البيان لُدْنَك من وعلَُّْمَتُه

 الَبَصْر ُنوَر عْينْيِه وأودعت                   

 
 

 00 

00 

 ِإلَُّا الُتَقى َوَعَمِل امِلَعاِد       َرْكضًا ِإَلى اهلِل ِبَغْيِر َزاٍد عمري بن احلمام

 َوُكلُّ َزاٍد ُعْرَضُة النََّفاِد  َوالصَّْبِر ِفي اهلِل َعَلى اْلِجَهاِد

 التَُّقى َوالِبرِّ َوالرََّشاِد َغْيُر                        

 

 00 

00 
 ِكَناٌز ُسُرٌح َوَصاِحِبي َقَطْعُت األعشى

 . َقِصيُد ِ ْعِلَبٌة الرَّْعِن َكُرْكِن  

الفصل 

 الثاين

 

00 
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00 

 باألطالِل الكبرِي كاُءُب اَم األعشى

 يؤاِلُس ترد وهْل يؤاِلوُس                 

 ُيالصَّ ااورَهتَع قفرٌة منٌةِد  

 ِالومَش بًاَص نِم نرحيْيبِِ ُف                   

 

 00 

00 
 َجَزًعا َأْجِمِلي النَّْفُس َأيَُّتَها أوس بن حجر

 َوَقَعا َقْد َتْحَذِريَن الَُِّذي ِإنَُّ                    
 00 

01 
النابغريريريريريريريريريريريرية 

 الذبياين

 َناِصٍب ُأَمْيَمُة َيا ِلَهمٍّ ِكِليِني

 الَكَواِكِب َبِطيِئ ُأَقاِسيِه َوَليٍل                   
 00 

00 
 َثْهَمِد ِبُبْرَقِة َأْطاَلٌل ِلَخْولَة طرفة بن العبد

 الَيِد َظاِهِر ِفي الَوْشِم َكَباِقي َتُلوُح                    
 00 

00 
زهريريريري بريريرين أ   

 سلمى

 َكَانََّها ِبالرَّْقَمَتْيِن َلَها َوَداٌر

 ِمْعَصِم َنَواِشِر ِفي َوْشٍم َمَراِجيُع                   
 00 

00 
 َرْسُمهَا ُعرَِّي الرَّيَّاِن َفَمَداِفُع   لبيد بن ربيعة

 ِساَلُمَها الُوِحيَّ َضِمَن َكَما َخَلًقا                    

 

 00 

00 
زهريريريري بريريرين أ   

 سلمى

 ِخْلَفًة َيْمِشنَي واآلرآُم الِعنُي ِبَها

 َمْجِثِم ُكلِّ ِمْن َيْنَهْضَن َوَأْطالُؤَها                      

 

 00 

00 
 هند إىل تطرب وال ليلى، تبك ال أبو نواس

 كالورد محراء من الورد على واشرب                       

 

 00 

00 
 ِمَدالِق ُةَغاَلَب لوِلالطُّ ُةَفِص أبو نواس

 رمالَك ِةالبَن كاِتَفِص عْلاْجَف                         

 

 00 

00 

 اهَلَوى أَلِم من ملتُّ الرََّجاُء َلْواَل البحتري

 موكَُّل بالرَّجاء َقلِبي لكن                           

 ِسرَيٍة يف تزْل مل الرعيَّة إنَُّ  

 امُلَتريَوكُِّل َساَسَها ُمْذ ُعْمريٍَّة                          

 

 00 



637 

 

00 

 سبًة القْتَل نرى ال لقوٌم َوِإنَّا   السموأل

 وسلوُل عامٌر رأْتُه ما إَ ا                         

 لنا آجاَلنا املوت حبُّ يقرِّب  

 فتريطريوُل آجاُلهْم وَتْكرهُه                        

   

 

 00 

00 
 َخَلْت َقْد ُ ُنوٍب َعْن الَفِضيلَة َفُخِذ ابن الزبعرى

 َتاِئٍب ُمْسَتِضيٍف َتَضرَُّع وَأْقِبْل                          

 

 00 

00 

الطبيب 

 النصراين

 سكرًة الشَّبيبِة ُبَلهِنيَة كانْت

   جممل سريَة واْسَتْبَدْلُت َفَصَحْوت                           

كراكب الفناء أنتظر وقعدت"  

 "املنريزل دون فبريات احملريل عريرف                           

 

الفصل 

 الثالث
001 

 001  راجعونا اهلل إىل إنا     يكونا أن خفت ما كان قد جمهول 00

00 
 مْنِعي يف أخطْأَت َما مدِحَك يف أْخطأُت لئْن ابن الرومي

          "زرع  ي غري بواد" َحاَجاِتي أْنزْلُت لَقْد                          
 001 

01 

 به لُت له ملَُّا متريريطَُّى ِبُصريْلفقري القيسامرؤ 

 وأردَف َأْعريَجازًا وَنريرياَء ِبَكْلريريريَكِل                          

 َأال أيها اللَُّْيُل  الطَُّويلُ أال اْنجِل

 ِلَثريريريريِبَأم ِمْنريريريريَك اإِلْصريريريريَباُح وَمريريريريا ِبُصريريريريبٍ                       

       

 

 000 

00 
 ُكلُّ َشْيٍء َما َخاَل اللََُّه َباِطُلَأاَل  لبيد بن ربيعة

 وُكلُّ َنِعيٍم اَل َمَحاَلَة َزاِئُل                            
 000 

00 
بشر بن أ  

 خازم

 َما إَ ا ِمنخره فيَفَح كأنَُّ

 مستعاٌر كرٌي الرَّبو تمَنَك                     

الفصل 

 الرابع
000 

00 
 َنْحَوُه الَبْحُر َمَشى َمْن َقريْبِلي َأَر َفَلْم املتنيب

 اأُلْسُد ُتَعاِنُقُه َقاَمْتً َرُجال اَل َو                   

 

 000 

00 
أبريريريريريو  ؤيريريريريريب 

 اهلذيل

 هاأظفاَرْ تَبَشأْن ُةاملنيَّ وإ ا

 تنفُع ال متيمِة كلَُّ ألفيَت                      
 000 
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00 
النابغة 

 الذبياين

 َوالشَّْمري السََّماَحِة ِفي َكاْلَبْحِر َأْنَت

 اإِلْشَراِق ِفي َواْلَبْدِر ُعُلوًّا ِس                               
 000 

00 
أبوفراس 

 احلمداين

 جدُُّهم َجدَّ ِإ َا َقْوِمي َيذُكُرِني

 البدُر ُيْفَتَقُد الظَُّْلَماِء اللَُّْيَلِة ويِف                          

 

 000 

00 
عمريريريريران بريريريرين  

 حطان

 َربَداُء جتفل ِمن صفرِي الصَّافِر    َأَسٌد َعليَّ ويف احلروِب َنعامةٌٌٌ

 َبْل كاَن قلُبَك يف َجَناَحي َطاِئِر  َهالَُّ برْزتَ إىل غزالٍة يف الَوَغى
 000 

00 
عمريريرير بريريرين أ   

 عةيرب

 َفَضْحَتِني:  ِباْلَبَناِن َوَعضَّْت َوَقاَلْت،  

 َأْعَسُر َأْمُرَك َمْيُسوٌر اْمُرٌؤ َوَأْنَت                              

 

 000 

00 
 َواَل ِباْلِفَصاِل اْلُعوَد ُأْمِتُع اَل   ابن هرمة

 اأَلَجِل َقِرَيبُة ِإالَُّ َأْبَتاُع                         
 000 

01 
 َوالنََّدى َواْلُمُروَءَة السََّماَحَة ِإنَُّ زياد األعجم

 اْلَحْشَرِج اْبِن َعَلى ُضِرَبْت ُقبٍَّة ِفي                        

 

 000 

00 
  هاريريفراش فوق املسك فتيت يضحى امرؤ القيس

                                   تفضل عن تنتطق مل الضحى نؤوم                            
 010 

00 
 

 

 ومزنل حِبيٍب ِ ْكرى من َنبِك ِقَفا امرؤ القيس

 َفَحْوَمِل الدَّخوِل بني اللِّوى ِبِسْقْط                         

 التدلُّل هذا  بعض مهًلا أَفاِطُم

 َفَأْجِمِلي َصْرمي أْزَمْعِت قْد كنِت وإن                      

 اجنلي أال الطَُّويل اللَُّيل أيُّها أال  

 بأْمَثِل منك اإلْصباُح وما ُصْبٍ ِب                      

الفصل 

 امساخل
000 

 



 
 دونةفهارس امل



 

 

 

 فهرس اآليات القرآنية
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142 
 غزوة تبوك  البلد 4  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ              ڌ  چ 

 "اهلامش" 

569 

148 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        چ 

  چڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ    ڄڄ

 غزوة تبوك  طه 128

 "اهلامش" 

569 

146 
ڇ  ڇ  ڍ    ڇچ  چ  چ  ڇ   چڃ  ڃ  ڃچ 

  چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 غزوة تبوك  النحل 69

 "اهلامش" 

562 

114 
ٿ  ٿ     ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  چ 

ڃ    ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

  چچ  چ  چ  چ  

 غزوة تبوك  البقرة 21

 "اهلامش" 

945 
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رقم  احلديث طرف راوي احلديث الرقمِ

 احلديث

 وروده يف املدونة

عن  البخاري 1

 بن كعب يّبُأ

 "إنَّ من الشْعِر َلِحكمًة"

 

 الصفحة مدخل املدونة 5065

362 

إلمام أمحد ا 3

 يب نوفلأعن 

 كان هل: -عنها اهلل رضي -عائشة سألت

 قد":فقالت الشعر؟ عنده بسائغ  اهلل رسول

 "إليه احلديث أبغض كان

 321 مدخل املدونة 35252

البخاري عن   2

 ابن عمر

 ومسلم عن سعد

 

 أن من له خري قيحا أحدكم جوف ميتلئ ألن"

 "شعرا ميتلئ

0156 

 

0621 

 321 مدخل املدونة

اإلمام أمحد  6

عن شداد بن 

 األسود

 مل اآلخرة، العشاء بعد شعر بيت قرض من"

 "الليلة تلك صالة منه ُتقبل

 323 مدخل املدونة 16552

البخاري عن  5

الرباء بن 

و ومسلم عازب

 عن الرباء

 2661 "َمَعك َوِجْبِريل َهاِجِهْم أو ُأْهُجُهم"

0563 
 323 مدخل املدونة

الدارقطين عن  0

بن اعبد اهلل 

 عمر

 ، الكالم كحسن حسنه الكالم مبزنلة الشعر"

 "الكالم كقبيح وقبيحه

 323 مدخل املدونة 6252

عن عبد  مسلم 6

 اهلل بن عمرو

 أال:لبيد كلمة العرب، هبا تكلَّمت كلمة أشعر"

 "باطل اللََّه خال ما شيٍء كل ُُّ

 322 مدخل املدونة 0635

 مسلم عن 2

عبداهلل عن 

عبدالرمحن 

 الطائي عن 

عمرو بن 

 الشريد

 من معك هل ":فقال يومًا  اهلل رسول ردفت

 نعم،: قلت شيء؟ الصلت أيب بن أمية شعر

 مث هيه،: فقال بيتًا، فأنشدته هيه،: قال

 مائة أنشدته حىت هيه،: فقال بيتًا، أنشدته

 رسول استنشدين": أخرى رواية يف وزاد."بيت

: وزاد ميسرة بن إبراهيم حديث مبثل  اهلل

 مهدي ابن حديث ويف ،"ليسلم كاد إن قال"

 "شعره يف يسلم كاد فلقد«: قال

 

 322 مدخل املدونة 



051 
 

عن  البخاري 5

جندب بن 

 سفيان

ومسلم عن 

 أيضا جندب

 وقد ،املشاهد بعض يف كان  اهلل رسول إن"

 : إصبعه،فقال دميت

 َدِميِت ِإْصُبٌع ِإالَّ َأْنِت َهْل

 "َلِقيِت َما   الِه َسِبيِل َويِف               

   

5353 

2252 
 326 مدخل املدونة

 بناالبخاري عن  16

 عمر

 326 مدخل املدونة 5235 "َلِسْحًرا البيان من إنَّ"

البخاري عن أيب  11

 بن كعب

 326 مدخل املدونة 5065 "َلِحكمًة الشْعِر من إنَّ"

 اهلل فإن أبشروا، و اهلل، بركة على سريوا" الترمذي 13

 "الطائفتني إحدى وعدين

 الصفحة الغزوة 

 غزوة بدر

 "املنت"

320 

 غزوة بدر  "واحلرب واملكيدةبل هو الرأي " ابن إسحاق 12

 "املنت"

320 

والذي نفسي بيده،ال يقاتلهم اليوم " مالك بن أنس 16

مدبر  إال أدخله اهلل  ل مقبال غريَتْقُيرجل،َف

 "اجلنة

   

 

 غزوة بدر

 "املنت"

 

326 

مسلم عن ابن  15

 عباس

إن هتلك  عهدك ووعدك،اللهم َكُدُشْنَأ مَُّهاللَّ»

 «د يف األرضَبْعُتهذه العصابة ال 

 غزوة بدر 

 "املنت"

326 

 أم عن البخاري 10

 هانئ

 غزوة بدر 256 " أجرت من أجرنا قد"

 "اهلامش"

356 

أمحد عن أيب  16

 هريرة

 اهلل حيب رجل إىل غدا الراية ألدفعن"

 "ورسوله

 غزوة بدر 2562

 "اهلامش"

352 

الترمذي عن  12

 عائشة

 نافح ما القدس، بروح حسان يؤيد اهلل إن" 

 " اهلل رسول عن

 غزوة بدر 3260

 "اهلامش"

261 

البخاري عن  15

 قتادة

 ملا مسع بأ أنتم ما بيده حممد نفس والذي"

 "منهم أقول

غزوة بدر  2560

 "اهلامش"

220 

أمحد بن حنبل  36

 عن جابر

ما كان ينبغي لنيب إذا لبس ألمته أن يضعها »

 «حىت حيكم اهلل بينه وبني عدوه

 أحد غزوة 16632

 "املنت"

 

222 

أمحد عن أيب  31

 محيدالساعدي

وا؛فإنا ال نستعني باملشركني ُعِجريَْْلم َفوُهُرُم» 

 «على املشركني

 غزوة أحد 26662

 "املنت"

225 
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البخاري عن  33

الرباء بن 

 عازب

 خلفنا،وارشقوهم من يأتونا ظهورنا،ال امحوا»

 ال النبل،إنا على تقوم ال اخليل بالنبل؛فإن

 أشهدك إين مكانكم،اللهم ثبتم ما غالبني نزال

 «عليهم

 غزوة أحد 2216

 "املنت"

 

225 

ابن سعد عن أم  32

عمارة نسيبة 

 بنت كعب

ورأيتها  د،إالَُّحما التفت ميينا ومشاال يوم ُأ»

 «دوين تقاتل

 غزوة أحد 

 "املنت"

 

225 

أمحد بن حنبل  36

 عن ابن عباس

 إال لنا قوة ال يعلونا،اللهم أن هلم ينبغي ال»

   «بك

 غزوة أحد 3065

 "املنت"

 

266 

الطرباين عن  35

 ابن عباس

لئن أظهرين اهلل على قريش يف موطن من »

 « ...املواطن ألمثلن بثالثني رجال منهم

 غزوة أحد 16166

 "املنت"

 

266 

 الطربي عن 30

 بن سعيدا

ال تقل تقاتلنا عن جذمنا ولكن قل تقاتلنا  "

 "عن ديننا

غزوة  2562

 "ملنتا"أحد

265 

 بيده نفسي الذي فو ، عمر يا عنه َخلََِّ" ثابت عن أنس 36

 " النبل وقع من عليهم أشد لكالمه

غزوة  6556

 "اهلامش"أحد

221 

32 

 
 الزهري عن

 جابر

هات فمسح ظهرها،فاجترت مث حلب فشرب "

 "وعامرا ومعبدا مث رد الشاة  وسقى أبا بكر

 غزوة بدر 2625

 املوعد

 "اهلامش"

616 

احلاكم عن  35

 مصعب

غزوة بدر  5115 "اجلنة أهل فتيان سيد احلارث بن سفيان أبو"

 املوعد

 "اهلامش"

616 

ابن جرير عن  26

 أيب هريرة

إمنا أنت فينا رجل واحد،فَخذل عنا إن »

 «استطعت،فإن احلرب خدعة

 غزوة اخلندق 11256

 "املنت"

632 

عن  العسكري 21

سويد بن 

 هبرية

 غزوة اخلندق 5255 "خري املال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة"

 "اهلامش"

626 

البخاري عن  23

 ابن عمر

غزوة بين  560 «أحد العصر إال يف بين قريظة لنيََّصال ُي »

 قريظة

666 

مسلم عن يزيد  22

 بن عبيد

 غزوة ذي قرد 1260 "األكوع بن سلمة رجالتنا خري"

 "اهلامش"

652 
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عن  النسائي 26

 صهيب

اللهم رب السماوات وما أظللن،ورب األرضني »

وما أقللن ،ورب الشياطني وما أضللن،ورب 

الرياح وما ذرين،إنا نسألك خري هذه القرية 

وخري أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها 

 «أقدموا باسم اهلل وشر ما فيها،

 غزوة خيرب 566

 "املنت"

 

655 

البخاري عن  25

عبد اهلل بن 

 عمر

 اهلل فعبد جعفر ُقتل وإن فجعفر زيد قتل إن"

 "رواحة بن

غزوة مؤتة  6301

 "املنت"

602 

عن  أبو داود 20

 بريدة

أوصيكم بتقوى اهلل ومبن معهم من املسلمني 

خريا،اغزوا باسم اهلل،ويف سبيل اهلل،من كفر 

تقتلوا وليدا وال  باهلل،ال تغدروا وال تغلوا وال

منعزال بصومعة،وال امرأة وال كبريا فانيا،وال 

 وال تقطعوا شجرا وال هتدموا،تقربوا خنال

 «بناء

 غزوة مؤتة 1662

 "املنت"

602 

الربهان فوري  26

عن عبد اهلل 

 بن جعفر

 يف هبما يطري جناحني له اهلل جعل وقد" 

 "اجلنة

 غزوة مؤتة 26106

 "اهلامش"

665 

البخاري عن  22

  اإلمام علي

اهلل قد اطلع  إنه شهد بدرا وما يدريك لعل»

اعملوا ما شئتم فقد :على أصحاب بدر فقال

 «غفرت لكم

غزوة فتح  0355

 "املنت"مكة

621 

أيب مسلم عن  25

 هريرة

غزوة فتح  1626 «من دخل دار أيب سفيان فهو آمن»

 "املنت"مكة

623 

      

البخاري عن  66

صفية بنت 

 شيبة

قالوا خريا؛أخ  ما تظنون أين فاعل بكم؟»

: فقال رسول اهلل ،كرمي وابن أخ كرمي

قول لكم ما قال أخي يوسف من أاليوم 

 اَل َتْثَريَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر الّلُه َلُكْم :قبل

 «اذهبوا فأنتم الطلقاء،َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِمنَي 

غزوة فتح  

 "املنت"مكة

623 

      

 

61 

 الزهري عن 

 الزبريابن 

غزوة فتح  26100 "سامل بن عمرو يا ُنصرت"

 "اهلامش"مكة 

626 
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 الترمذي عن 63

 بن سعدمصعب 

غزوة فتح  3626 "املهاجر بالراكب مرحبا"

 "اهلامش"مكة 

625 

البخاري عن  62

 ابن إسحاق

 تدخل الذي أنت فكن منه الراية فخذ أدركه"

 "هبا

غزوة فتح  

 "املنت"مكة

656 

البخاري عن  66

 أيب هريرة

غزوة فتح  315 "شر صفوف الرجال آخرها"

 "اهلامش" مكة

562 

البخاري عن  65

الرباء بن 

 عازب

 غزوة حنني 3206 «أنا النيب ال كذب أنا ابن عبد املطلب»

 "املنت"

 

515 

الترمذي عن  60

 جابر 

 غزوة الطائف 2563 «اللهم اهد ثقيفا وائت هبم»

 "املنت"

550 

 :اْلَقاِئُل َأْنَت دون سند 66

 اْلَأْقَرِع َبْيَن اْلَعِبيِد َوَنْهُب َنْهِبي َفَأْصَبَح"  

 َوُعَيْيَنَة

غزوة الطائف  030515

 "املنت"

500 

جريج عن كعب  62

 بن زهري

 غزوة الطائف  "من لقي كعبا فليقتله "

 "اهلامش"

502 

احلاكم عن ابن  65

 إسحاق

غزوة الطائف  0626 "اْلَمْأُموُنَأَنا  ، َصَدَق َوِإّنُه َلَكُذوٌب"

 "املنت"

505 

      

الترمذي عن  56

عبد الرمحن 

 بن مسرة

 غزوة تبوك 2661 «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم»

 "املنت"

526 

العزيز بن  عبد 51

 عمران عن عبد

  اهلل بن مصعب

 غزوة تبوك 31 "من تتبع املشمعة مشع اهلل به"

 "اهلامش"

551 

عن أيب  أبو سلمة 53

 هريرة

 غزوة تبوك 3350 "أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد"

 "اهلامش"

555 

 



 

 لشعريةاالبحور رس فه
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 موضع الورود الشاعر البحر الروي صدر البيت

 الصفحة الغزوة محزة بن عبد املطلب الطويل الراء َأَلْم َتَر َأْمًرا َكاَن ِمْن َعَجِب الدَّْهِر

 822  غزوة بدر

 892 غزوة بدر عمري بن احلمام الرجز الدال َرْكضًا ِإَلى اهلِل ِبَغْيِر َزاٍد

 892 غزوة بدر احلارث بن هشام الطويل الراء َباَبِة َواْلَهْجِرَأالَيا ِلَقْوِمي ِللصَّ

 892 غزوة بدر علي بن أيب طالب الطويل الالم َلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأْبَلى َرُسوَلُهأَ

 892 غزوة بدر احلارث بن هشام الطويل الالم َعِجْبُت ِلَأْقَواٍم َتَغنَّى َسِفيُهُهْم

 895 غزوة بدر ضرار بن اخلطاب الطويل الراء ِس َواْلَحْيُن َداِئٌرِر اأَلْوَعِجْبُت ِلَفْخ

 892 غزوة بدر كعب بن مالك الطويل الراء َعِجْبُت ِلَأْمِر اللَِّه َواللَُّه قَََاِدُر

 222 غزوة بدر ىعبد اهلل بن الزبعر الكامل امليم َماَذا َعلَى َبْدٍر َوَماَذا َحْوَلُه

 222 غزوة بدر حسان بن ثابت  الكامل امليم اَك ُثمَّ َتَباَدَرْتْبِك َبَكْت َعْيَناِ

 228 غزوة بدر حسان بن ثابت  الكامل امليم َتَبلَّْت ُفَؤاَدَك ِفي اْلَمَناِم َخِريَدٌة

 222 غزوة بدر احلارث بن هشام الكامل الدال ْعَلُم َما َتَرْكُت ِقَتاَلُهْماللََُّه َأ

 222 غزوة بدر حسان بن ثابت لوافرا الدال ٌش َيْوَم َبْدٍرَلَقْد َعِلَمْت ُقَرْي

 226 غزوة بدر حسان بن ثابت الكامل الباء َيا َحاِر َقْد َعوَّْلَت َغْيَر ُمَعوَِّل

 225 غزوة بدر حسان بن ثابت البسيط الدال  ُمْستْشِعِري َحَلِق اْلَماِذيِّ َيْقُدُمُهْم

 227 غزوة بدر حسان بن ثابت الكامل احلاء ُيهُِِْمَبُنو َأَسٍد َوآَب َغّز َخاَبْت

 227 غزوة بدر حسان بن ثابت الطويل الراء َأَلا َلْيَت ِشْعِري َهْل َأَتى َأْهَل َمكٍَّة

 222 غزوة بدر حسان بن ثابت الكامل  اجليم َنجَّى َحِكيًما َيْوَم َبْدٍر َشدُُّه



565 

 

 229 غزوة بدر حسان بن ثابت الوافر لفاءا  َقْوًما َفَما َنْخَشى ِبَحْوِل اللَِّه 

 222 غزوة بدر حسان بن ثابت الكامل الالم ُنو ُجَمٍح ِبِشْقَوِة َجّدِهْمَجَمَحْت َب

 222 غزوة بدر َعِبيَدَة ْبِن اْلحارث الطويل الياء  َسَتْبُلُغ َعنَّا َأْهَل َمكََّة َوْقَع

 222 غزوة بدر َعِبيَدَة ْبِن اْلحارث الطويل الالم ًداَكَذْبُتْم َوَبْيِت اللَِّه نُِْبَزى ُمَحمَّ

 222 غزوة بدر لككعب بن ما الطويل الراء َأَيا َعْيُن ُجوِدي َوَلا َتْبَخِلي

 228 غزوة بدر لككعب بن ما الطويل اهلاء  ى َغسَّاَن ِفي َنأيِِ َداِرهاَأَلا َهْل أََتََ

 222 غزوة بدر لككعب بن ما الوافر اهلمزة َلَعْمُر أبيُكما يا اْبَنْي ُلؤََي ٍٍّّ 

 222 غزوة بدر طالب بن أيب طالب الطويل الباء  ي َأْنَفَدْت َدْمَعَها َسْكًباَلا ِإنََّ َعْيِنأََ

 226 غزوة بدر ضرار بن اخلطاب الطويل امليم أَََلا َمْن ِلَعْيٍن َباَتِت اللَّْيَل َلْم َتَنْم

 227 غزوة بدر احلارث بن هشام الوافر الالم َعْمٍرو َدَيا َلْهَف َنْفِسي َبْعَأَلا

 222 غزوة بدر أبو بكر بن األسود الوافر امليم ّيي   ِبالّسَلاَمِة ُأّم َبْكٍرُتَح

 229 غزوة بدر أمية بن أيب الصلت الكامل  احلاء َأاّل َبَكيَت َعلى الِكرا

 282 غزوة بدر أمية بن أيب الصلت فيفاخل العني ّكي ِباْلُمْسِبَلاِت َأَبا الََْعْيُن َب

 282 غزوة بدر معاوية بن زهري الوافر الراء َأْن َرَأْيُت اْلَقْوَم َخّفواَوَلّما 

 287 غزوة بدر معاوية بن زهري الوافر الفاء ٌغ َعّني َرُسوًلاِلَأَلا ِمْن ُمْب

 282 غزوة بدر هند بنت عتبة املتقارب الباء َعْيَنّي ُجوَدا ِبَدْمٍع َسِرْبَأ

 289 غزوة بدر هند بنت عتبة الطويل الباء َفَيُسوءَُِنا ْهُرَناَدَيِريُب َعَلْيَنا

 222 غزوة بدر هند بنت عتبة الكامل  الالم ّلِه َعْيًنا َمْن َرَأىلِ

 222 غزوة بدر هند بنت عتبة الرجز  الباء  َيا َعْيُن َبكِّي ُعْتَبْه
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 222 غزوة بدر صفية بنت مسافر البسيط الدال الرََّمِد َعاِئُر َقَذاَها ِلَعْيٍن َمْن َيا

 228 غزوة بدر هند بنت أثاثة الطويل الالم َوُسْؤُدًدا َقْد ُضّمَن الّصْفَراءُِ َمْجًداَل

 222 غزوة بدر قتيلة بنت احلارث الكامل القاف َيا َراِكًبا إّن األَُِثَِْيَل َمِظّنٌة

 222 غزوة بدر حسان بن ثابت الوافر الباء الَكثيِبِدياَر َزيَنَب ِب َعَرفُت

 222 غزوة أحد بن أيب وهب ُهَبْيَرَة البسيط اهلاء َما َباُل َهّم َعِميٍد َباَت َيْطُرقِني

 222 غزوة أحد َحّساُن ْبُن َثاِبٍت البسيط اهلاء ُسْقُتْم ِكَناَنَة َجْهًلا ِمْن َسَفاَهِتُك

 222 غزوة أحد بن مالكَكْعٍب  الطويل العني َعنَّا َوُدوَنُهْمَأَلا َهْل َأَتى َغسَّاَن 

 229 غزوة أحد َعْبُد الّلِه ْبُن الّزَبْعَرى الرمل الالم ُقْلَيا ُغَراَب اْلَبْيِن َأْسَمْعَت َف

 262 غزوة أحد َحّساُن ْبُن َثاِبٍت الرمل الالم بِِا ْبِن الزَِّبْعَرى َوْقَعٌةَذَهَبْت 

 268 غزوة أحد َكْعُب ْبُن َماِلٍك املتقارب اجليم َهْل َلك ِمْن َمْنشِجَشْجَت َوَن

 262 غزوة أحد ِضَراُر ْبُن اْلَخّطاِب املتقارب اجليم َأَيْجَزُع َكْعٌب ِلَأْشَياِعِه

 266 غزوة أحد َعْبُد الّلِه ْبُن الّزَبْعَرى الطويل العني َأَلا َذَرَفْت ِمْن ُمْقَلَتْيَك ُدُموُع

 265 غزوة أحد َحّساُن ْبُن َثاِبٍت الطويل العني َأَشاَقَك ِمْن ُأمِّ اْلَوِليِد ُرُبوُع

 262 غزوة أحد و ْبِن اْلَعاِصَعْمُر الطويل القاف َخَرْجَنا ِمْن اْلَفْيَفا َعَلْيِهْم َكَأنٍََّّّنا

 269 غزوة أحد ْبُن َماِلٍك َكْعُب الطويل القاف القاف َأَلا َأْبَلَغا ِفْهًرا َعَلى َنْأِي َداِرَها

 252 غزوة أحد ِضَراُر ْبُن اْلَخّطاِب البسيط العني َك َلْوَلا ُمْقَدِمي َفَرِسيِإنِّي َوَجدٍِّّ

 252 غزوة أحد ِضَراُر ْبُن اْلَخّطاِب البسيط القاف  ِمْن َبِني َكْعٍب ُمَزيٍََّّّنٌة َلّما َأَتْت

 258 غزوة أحد و ْبِن اْلَعاِصَعْمُر الرجز  والوا ـمَّا َرَأْيُت اْلَحْرَب َيْنَل 

 252 غزوة أحد َكْعُب ْبُن َماِلكٍَ البسيط الالم ا َوَخْيُر اْلَقْوِل َأْصَدُقُهَأْبِلْغ ُقَرْيًش
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 256 غزوة أحد َحّساُن ْبُن َثاِبٍت اخلفيف امليم َمَنَع النٍََّّّْوَم ِباْلَعَشاِء اْلُهُموُم

 257 غزوة أحد احلّجاج بن عالط البسيط الالم َعْن ُحْرَمٍة َأيُّ ُمَذبٍَّب ِللَِّه

 252 غزوة أحد َحّساُن ْبُن َثاِبٍت الكامل  احلاء َيا َميُّ ُقوِمي َفاْنُدبِِنَّ

 278 غزوة أحد َحّساُن ْبُن َثاِبٍت السريع الالم َأَتْعِرُف الدَّاَر َعَفا َرْسَمَها

 272 غزوة أحد َكْعُب ْبُن َماِلٍك الكامل الدال َسهَُّدرَُّقاُد َمَطَرَقْت ُهُموُمَك َفال

 275 غزوة أحد َكْعُب ْبُن َماِلٍك املتقارب التاء ِفيَُّة ُقوِمي َوَلا َتْعِجِزيَص

 275 غزوة أحد َكْعُب ْبُن َماِلٍك املتقارب النون ــإنَِّك َعْمَر َأِبيِك اْلَكري

 279 غزوة أحد َكْعُب ْبُن َماِلٍك البسيط الباء ُأُحٍد َساِئْل ُقَرْيًشا َغَداَة الّسْفِح ِمْن

 222 غزوة أحد َعْبُد الّلِه ْبُن َرَواَحَة الوافر الالم َبَكْت َعْيِني َوُحقَّ َلَها ُبَكاَها

 222 غزوة أحد َكْعُب ْبُن َماِلٍك املتقارب الالم َأْبِلْغ ُقَرْيًشا َعَلى َنْأِيَها

 222 غزوة أحد ِضَراُر ْبُن اْلَخّطاِب البسيط الدال ْد َأْزَرى ِبَها السُُّهُدَما َباُل َعْيَنْيَك َق

 226 غزوة أحد اهللَأُبو َزْعَنَة ْبُن َعْبِد الرجز امليم َأَنا َأُبو َزْعَنَة َيْعُدو ِبي اهُلَزْم

 225 غزوة أحد َعِلّي ْبُن َأِبي َطاِلٍب الرجز امليم َلاُهمَّ إنَّ اْلَحاِرَث ْبُن الصِّمَّْه

 225 غزوة أحد ِعْكِرَمُة ْبُن َأِبي َجْهٍل الرجز الالم ُكلُُّهْم َيْزُجُرُه أََْرِحْب َهَلا

 227 غزوة أحد اْلَأْعَشى ْبُن ُزَراَرَة البسيط الفاء ُحيَِّي ِمْن َحي  َعَلى َنْأِيِهْم

 227 غزوة أحد َعْبُد الّلِه ْبُن الّزَبْعَرى لالطوي الالم ْحٍش َفاْغَتَبْطَنا ِبَقْتِلِهَقَتْلَنا اْبَن َج

 222 غزوة أحد اْلُمّطِلِب ْنُت َعْبِدَصِفّيُة ِب الطويل الراء  َلٌة َأْصَحاَب ُأْحٍد َمَخاَفًةَأَساِئ

 229 غزوة أحد اْمَرَأُة َشّماِس  ُنَعُم البسيط السني إْبَساِس ا َعْيُن ُجوِدي ِبَفْيٍض َغْيِرَي 

 292 غزوة أحد َسِعيِد ْبِن َيْرُبوٍع البسيط السني َياَءِك ِفي ِسْتٍر َوِفي َكَرٍمِاْقَني َح
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 292 غزوة أحد ِهْنُد ِبْنُت ُعْتَبَة الطويل الباء َرَجْعُت َوِفي َنْفِسي َبَلاِبُل َجمٌَّة

 292 غزوة أحد ِهْنُد ِبْنُت ُعْتَبَة الرجز القاف إْن ُتْقِبُلوا ُنَعاِنْق

 292 غزوة أحد ِهْنُد ِبْنُت ُعْتَبَة الرجز الراء َبِني َعْبِد الدَّاْر َوْيًها  

 292 غزوة أحد َحّساُن ْبُن َثاِبٍت الوافر الباء ْم ِباللَِّواِء َوَشرُّ َفْخٍرَفَخْرُت

 298 غزوة أحد َشّداُد ْبُن اْلَأْسَود اهلزج السني ِمَيّن َصاِحِبي َوَنْفِسيَلَأْح

 298 غزوة أحد َأُبو ُسْفَياَن ْبُن َحْرٍب الطويل الباء ّجْتِني ُكَمْيٌت ِطِمرٌَّةَوَلْو ِشْئُت َن

 292 غزوة أحد شداد بن األسود الطويل الباء ي َيا اْبَن َحْرٍب َوَمْشَهِديَوَلْوَلا ِدَفاِع

 292 غزوة أحد احلارث بن هشام الطويل الباء َت َما َكاَن ِمْنُهُمَوِإنََّك َلْو َعاَيْن

 292 غزوة أحد َحّساُن ْبُن َثاِبٍت الكامل الراء َأِشَرْت َلَكاِع َوَكاَن َعاَدَتَها

 292 بنو النضري قيس بن حبر األشجعي الطويل امليم َأْهِلي ِفَداٌء اِلْمرٍئ َغْيِر َهاِلٍك

 222 بنو النضري علي بن أيب طالب املتقارب الفاء ْفُت َوَمْن َيْعَتِدْل َيْعِرِفَعَر

 222 بنو النضري اليهودي مسَّاك املتقارب الفاء ِإْن َتْفَخُروا َفْهَو َفْخٌر َلُكْم

 228 بنو النضري َكْعُب ْبُن َماِلٍك الوافر الراء َلَقْد َخِزَيْت ِبَغْدَرِتَها اْلُحُبوُر

 222 بنو النضري اليهودي مسَّاك الوافر الراء ْقُت َو َضاَفِني َهمٌّ َكِبرٌيَأِر

 226 بنو النضري عباس بن مرداس الطويل الباء ْهَل الدَّار َلْم َيَتَصدَُّعواَلْو َأنَّ َأَو

 225 بنو النضري َخوَّاُت ْبُن ُجَبْير الطويل الباء ى َقْتَلى َيُهوَد َوَقْد َتَرىُتَبكَِّي َعَل

 227 النضري بنو عباس بن مرداس الطويل الباء َهَجْوَت َصِريَح اْلَكاِهَنْيِن َوِفيُكُم

 222 بنو النضري عبد اهلل بن رواحة الطويل الباء  َبْعَدَما ْرِباْلَح َحكَّْت َرَحىَلَعْمِري َلَقْد

 222 اآلخرةبدر  معبد بن أيب معبد الرجز الدال َقْد نَفَرْت ِمْن ُرْفَقَتْي ُمَحمَِّد
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 َوَعْدَنا َأَبا ُسْفَياَن َبْدًرا َفَلْم َنِجْد

 

 222 اآلخرةبدر  عبد اهلل بن رواحة الطويل الياء

 228 اآلخرةبدر  َحّساُن ْبُن َثاِبٍت الوافر الكاف َدُعْوا َفَلَجاِت الشَّاِم َقْد َحاَل ُدوَنَها

 َأَحسَّاُن ِإنَّا َيا اْبَن آِكَلِة اْلَفَغا

  

 222 اآلخرةبدر  أبو سفيان بن احلارث الطويل الكاف

 227 املصطلقبنو ِمْقَيُس ْبُن ُصَباَبة الطويل العني ْسَنًدااَت ِباْلَقاِع َُِشَفى النَّْفَس َأْن َقْد َم

 222 املصطلقبنو ِمْقَيُس ْبُن ُصَباَبة البسيط امليم   َءْت َلَها َوَشٌلَجلَّْلُتُه َضْرَبًة َبا

 222 املصطلقبنو َحّساُن ْبُن َثاِبٍت البسيط الدال َأْمَسى اْلَجَلاِبيُب َقْد َعزُّوا َوَقْد َكُثُروا

 282 املصطلقبنو َصْفَواُن ْبُن اْلُمَعّطِل الطويل الراء َتَلقَّ ُذَباَب السَّْيِف َعنِّي َفِإنَِّني

 282 املصطلقبنو َحّساُن ْبُن َثاِبٍت الطويل الالم ُتَزنُّ ِبِريَبٍةَحَصاٌن َرَزاٌن َما 

 288 املصطلقبنو جمهول الطويل احلاء َحسَّاُن الَِّذي َكاَن َأْهَلُهَلَقْد َذاَق 

 286 اخلندق ضرار بن اخلطاب الوافر النون َقٍة َتُظنُّ ِبَنا الظُُّنوَناَوُمْشِف

 285 اخلندق كعب بن مالك الوافر النون َوَساِئَلٍة ُتَساِئُل َما َلِقيَنا

 282 اخلندق عبد اهلل بن الزبعرى الكامل الباء َحيِّ الدَِّياَر َمَحا َمَعاِرَف َرْسِمَها

 289 اخلندق َحّساُن ْبُن َثاِبٍت الكامل الباء َهْل َرْسُم َداِرَسِة اْلُمَقاِم َيَباِب

 222 اخلندق كعب بن مالك الكامل الباء َنا َحَدُث اْلُحُروِب َبِقيًَّةَأْبَقى َل

 222 اخلندق كعب بن مالك الكامل القاف َمْن َسّرُه َضْرٌب ُيَمْعِمُع َبْعُضُه

 225 اخلندق كعب بن مالك الطويل العني َقْد َعِلَم اْلَأْحَزاُب ِحنَي َتَألَُّبواَل

 227 اخلندق كعب بن مالك الوافر الدال  َأْبِلْغ ُقَرْيًشاَأنَّ َسْلًعا َأاَل

 229 اخلندق مسافع بن عبد مناف الكامل الالم َعْمُرو ْبُن َعْبٍد َكاَن َأوََّل َفاِرٍس 
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 222 اخلندق مسافع بن عبد مناف الكامل الالم َعْبٍد َواْلِجَياُد َيُقوُدَهاَعْمُرو ْبُن 

 222 اخلندق هبرية بن أيب وهب الطويل الالم َلَعْمِري َما َولَّْيُت َظْهِري ُمَحمًَّدا

 228 اخلندق هبرية بن أيب وهب الطويل الباء ْت ُعْلَيا ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلٍبَلَقْد َعِلَم

 228 اخلندق َحّساُن ْبُن َثاِبٍت الطويل الالم ْم َعْمٌرو َأَبْحَناُه ِباْلَقَناَبِقّيُتُك

 222 اخلندق َحّساُن ْبُن َثاِبٍت الكامل الراء ى َعْمُرو ْبُن َعْبٍد َيْبَتِغيَأْمَسى اْلَفَت

 222 اخلندق َحّساُن ْبُن َثاِبٍت الوافر الياء َأْبِلْغ َأَبا ِهْدٍم َرُسوًلا َأاَل

 225 بنو قريظة َحّساُن ْبُن َثاِبٍت الطويل الدال َلَقْد َسَجَمْت ِمْن َدْمِع َعْيِني َعْبَرٌة

 227 بنو قريظة َحّساُن ْبُن َثاِبٍت الطويل العني َيا َلَقْوِمي َهْل ِلَما ُحمَّ َداِفُع َأاَل

 222 بنو قريظة ٍتَحّساُن ْبُن َثاِب الوافر الراء َلَقْد َلِقَيْت ُقَرْيَظُة َما َسآَها

 222 بنو قريظة َحّساُن ْبُن َثاِبٍت الوافر الالم َلَقْد َلِقَيْت ُقَرْيَظُة َما َسآَها

 229 بنو قريظة َحّساُن ْبُن َثاِبٍت الوافر الراء َد َمْعَشٌر َنَصُروا ُقَرْيًشاَتَفاَق

 262 بنو قريظة ارثأبوسفيان بن احل الوافر الراء َأَداَم اللَُّه َذِلَك ِمْن َصِنيٍع

 262 بنو قريظة جبل بن جوال الوافر الراء َيا َسْعُد َسْعَد َبِني ُمَعاٍذ َأاَل

 262 دَرَق وُذ سلمة بن األكوع الرجز العني خذها وَأَنا اْبُن اأَلْكَوْع

 262 دَرَق ُذو َحّساُن ْبُن َثاِبٍت الكامل الدال الَِّذي َلاَقْت َوَمسَّ ُنُسوُرَها َلْواَل

 265 دَرَق ُذو َحّساُن ْبُن َثاِبٍت الرجز الدال إَذا َأَرْدُتْم اْلَأَشدَّ اْلَجْلَدا

 265 دَرَق ُذو َحّساُن ْبُن َثاِبٍت املتقارب الراء َأَظنَّ ُعَيْيَنُة إْذ َزاَرَها

 267 دَرَق ُذو كعب بن مالك الطويل السني  َأَتْحِسُب َأْوَلاُد اللَِّقيَطِة َأنََّنا

 252 خيرب عامر بن األكوع الرجز النون اللَُّه َما اْهَتَدْيَنا َوَاللَِّه َلْواَل 

 252 خيرب مرحب اليهودي الرجز الباء َقْد َعِلَمْت َخْيَبُر َأنِّي َمْرَحُب
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 252 خيرب كعب بن مالك الرجز  الباء َأنِّي َكْعُب َقْد َعِلَمْت َخْيَبُر

 258 خيرب كعب بن مالك الرجز الباء َقْد َعِلَمْت َخْيَبُر َأنِّي َكْعُب

 258 خيرب مرحب الرجز  الراء َقْد َعِلَمْت َخْيَبُر أنِّي َياِسُر

 252 خيرب الزبري بن العوام الرجز  الراء عِلَمْت َخْيَبُر َأنِّي َزبَّارَقْد 

 252 خيرب علي بن أيب طالب الرجز  لراءا َأَنا الَِّذي َسمَّْتِني ُأمِّي َحْيَدَرة

 252 خيرب ابن لقيم العبسي الكامل الراء اٌة ِمَن الرَُّسوِل ِبَفْيَلٍقُرِمَيْت َنَط

 256 خيرب حسان بن ثابت اخلفيف الالم ِبْئَس َما َقاَتَلْت َخَياِبُر َعمَّا

 256 خيرب بن ثابت حسان الطويل الراء َأْن َقاَلْت ِلَأْيَمَن ُأمُُّهَعَلى ِحنِي 

 255 خيرب ناجية بن جندب الرجز الباء َيا َلِعَباِد اللَِّه ِفيَم ُيْرَغُب

 255 خيرب ناجية بن جندب الرجز الباء َأَنا ِلَمْن َأْنَكَرِني ِاْبُن ُجْنَدِب

 257 خيرب كعب بن مالك الطويل الدال َوُفُروَضُه َخْيَبًرا َوَرْدَنا َوَنْحُن

 259 مؤتة ةعبد اهلل بن رواح البسيط الدال َأْسأََُل الرَّْحَمَن َمْغِفَرًةَلِكنَِّني 

 259 مؤتة عبد اهلل بن رواحة البسيط الراء َفَثبََّت اللَُّه َما آَتاك ِمْن َحَسٍن

 272 مؤتة عبد اهلل بن رواحة البسيط الراء َأْنَت الرَُّسوُل َفَمْن ُيْحَرْم َنَواِفَلُه

 272 مؤتة عبد اهلل بن رواحة الكامل الالم ُم َعَلى اْمِرٍئ َودَّْعتهَخَلَف الّسَلا

 272 مؤتة عبد اهلل بن رواحة الوافر امليم َجَلْبَنا اْلَخْيَل ِمْن َأَجٍإ َوَفْرٍع

 272 مؤتة عبد اهلل بن رواحة الوافر اهلمزة ِإَذا َأدَّْيِتِني َوَحَمْلِت َرْحِلي

 272 مؤتة عبد اهلل بن رواحة الرجز الالم َلاِت الذٍُّّبَِّلَيا َزْيُد َزْيَد اْلَيْعَم

 278 مؤتة عبد اهلل بن رواحة الرجز اهلاء َياَحبََّذا اْلَجنَُّة َواْقِتَراُبَها

 278 مؤتة عبد اهلل بن رواحة الرجز النون َأْقَسْمُت َيا َنْفُس َلَتْنِزِلنَّْه
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 278 مؤتة عبد اهلل بن رواحة الرجز التاء َيا َنْفُس إّلَا ُتْقَتِلي َتُموِتي

 272 مؤتة قطبة بن قتادة املتقارب امليم َطَعْنُت اْبَن َزاِفَلَة ْبَن اْلِإَراِش

 272 مؤتة قيس بن املسحر الطويل الالم َاللَِّه َلا َتْنَفكُّ َنْفِسي َتُلوُمِني َفَو

 276 مؤتة بن ثابت حسان الطويل الراء َتَأوََّبِني َلْيٌل ِبَيْثِرَب َأْعَسُر

 275 مؤتة كعب بن مالك الكامل الالم َناَم اْلُعُيوُن َوَدْمُع َعْيِنك َيْهُمُل

 272 مؤتة حسان بن ثابت الكامل اهلاء َوَلَقْد َبَكْيُت َوَعزَّ َمْهِلُك َجْعَفٍر

 279 مؤتة حسان بن ثابت اخلفيف الراء ُجوِدي ِبَدْمِعك اْلَمْنُزوِر َعْيِن

 222 فتح مكة متيم بن أسد البسيط الباء ْيُت َبِني ُنَفاَثَة َأْقَبُلواَرَأ َلمَّا

 222 فتح مكة اْلَأْخَزُر ْبُن ُلْعٍط الطويل الالم َأال َهْل َأَتى ُقْصَوى اْلأَََحاِبيِش َأنََّنا

 226 فتح مكة بديل بن أم أصرم الطويل الالم َتَفاَقَد َقْوٌم َيْفَخُروَن َوَلْم َنَدْع

 225 فتح مكة حسان بن ثابت الطويل الباء َلَحا اللََُّه َقْوًما َلْم َنَدْع ِمْن َسَراِتِهْم

 222 فتح مكة سامل عمرو بن الرجز الدال َياَربِّ ِإنِّي َناِشٌد ُمَحمَّدًا

 222 فتح مكة حسان بن ثابت الطويل اهلاء َعَناِني َوَلْم َأْشَهْد ِبَبْطَحاِء َمكٍَّة

 229 فتح مكة َأُبو ُسْفَياَن ْبُن اْلَحاِرِث الطويل الدال  ِإنِّي َيْوَم َأْحِمُل َراَيًة ُرَكَلَعْم

 292 فتح مكة ضرار بن اخلطاب اخلفيف اهلمزة ـَياَنِبيَّ اْلُهَدىِ إَلْيَك َلَجا َح 

 298 مكةفتح  ِحَماُس ْبُن َقْيِس الرجز الالم إْن ُيْقِبُلوا اْلَيْوَم َفَما ِلي ِعلَّْه

 292 فتح مكة كرز بن جابر الرجز الراء َصْفوََاءُِ ِمْن َبِني َفْهِر َقْد َعِلَمْت

 292 فتح مكة ِحَماُس ْبُن َقْيِس الرجز امليم  َشِهْدِت َيْوَم اْلَخْنَدَمْه ِإنَِّك َلْو

 292 فتح مكة أخت مقيس الطويل السني َلَعْمِري َلَقْد َأْخَزى ُنَمْيَلُة َرْهَطُه
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 296 فتح مكة ُفضالة بن عمري الكامل الالم قَاَلْت َهُلمَّ ِإىَل اْلَحِديِث َفقُْلُت َلا

 295 فتح مكة حسان بن ثابت الكامل امليم اَل َتْعَدَمنَّ َرُجاًل َأَحلََّك ُبْغُضُه

 297 فتح مكة عبد اهلل بن الزبعرى اخلفيف الراء َيا َرُسوَل اْلَمِليِك إْذ ِلَساِني

 297 فتح مكة عبد اهلل بن الزبعرى الكامل امليم َع الرَُّقاَد َبَلاِبٌل َوُهُموُمَمَن

 299 فتح مكة هبرية بن أيب وهب الطويل اهلاء َأَشاَقْتَك ِهْنٌد َأْم َأَتاَك ُسَؤاُلَها

 622 فتح مكة حسان بن ثابت الوافر اهلمزة  َذاُت اْلَأَصاِبِع َفاْلِجَواءَُِعَفْت 

 626 فتح مكة أنس بن زنيم الطويل الدال الَِّذي ُتْهَدى َمَعدُّ ِبَأْمِرِهَأَأْنَت 

 627 فتح مكة بديل بن أم أصرم الطويل الدال َرْزًنا َفَأْعَوَلُه ُاْلُبَكا َبَكى َأَنٌس

 622 فتح مكة ُبَجْيُر ْبُن ُزَهْيِر الوافر الفاء َنَفى َأْهَل اْلَحَبلَِّق ُكلَّ َفجِّ

 629 فتح مكة َعّباُس ْبُن ِمْرَداٍس الكامل امليم كََّة َيْوَم َفْتِح ُمَحمٍَّدِمنَّا ِبَم

 622 فتح مكة بن مرداس عباس الكامل الدال  ُسَلْيٍم ُكلَِّها ُقْل ِلْلَقَباِئِل ِمْن

 622 كةفتح م َجْعَدُة ْبُن َعْبِد الّلِه الطويل احلاء  َأَكْعَب ْبَن َعْمٍرو َدْعَوًة َغْيَر َباِطِل

 622 فتح مكة جبيد بن عمران الطويل الباء َوَقْد َأْنَشَأ اللَُّه السََّحاَب ِبَنْصِرَنا

 628 فتح مكة عباس بن مرداس الطويل امليم َقْوِم َخاِلًداَفِإْن َتُك َقْد َأمَّْرَت ِفي اْل

 628 فتح مكة جذمية امرأة من الطويل احلاء َوَلْوَلا َمَقاُل اْلَقْوِم ِلْلَقْوِم َأْسِلُموا

 622 فتح مكة َعّباُس ْبُن ِمْرَداٍس الطويل احلاء َدِعي َعْنِك تَِْقَوال الضَّالِل َكَفى ِبَنا

 622 فتح مكة اْلَجّحاُف ْبُن َحِكيٍم الوافر امليم َشِهْدَن َمَع النَِّبيِّ ُمَسّوَماٍت

 626 فتح مكة فىت من جذمية الطويل القاف أَرْيُتِك إْذ َطاَلْبُتُكْم َفَوَجْدُتُكْم
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 625 فتح مكة رجل من جذمية الطويل التاء َجَزى اللَُّه َعّنا ُمْدِلًجا َحْيُث َأْصَبَحْت

 625 فتح مكة رجل من بين ليث الطويل التاء َدَعْوَنا إَلى اْلِإْسَلاِم َواْلَحقِّ َعاِمًرا

 625 فتح مكة رجل  آخر من جذمية لالطوي الباء ِلَيْهِنْئ َبِني َكْعٍب ُمَقدَُّم َخاِلٍد

 627 فتح مكة غالم من جذمية الرجز النون َرخَّنَي َأْذَياَل اْلُمُروِط وَ اْرَبَعْن

 627 فتح مكة ة من جذميةمغال الرجز الالم َقْد َعِلَمْت َصْفَراءُِ َبْيَضاءُِ اْلِإِطْل

 627 فتح مكة هولجم الرجز السني َقْد َعِلَمْت َصْفَراءُِ ُتْلِهي اْلُعْرَسا

 622 فتح مكة جمهول الرجز الدال َأْقَسْمُت َما إْن َخاِدٌر ُذو ِلْبَدْه

 682 نيَنُح دريد بن الصمة الرجز العني َيا َلْيَتِني ِفيَها َجَذْع

 688 نيَنُح عباس بن مرداس البسيط النون َعاَم ِرْعًلا ُغوُل َقْوِمِهُمَأَصاَبِت اْل

 682 نيَنُح َماِلُك ْبُن َعْوٍف الرجز الراء ُه َيْوٌم ُنُكْرَأْقِدْم ُمَحاُج إنَّ

 682 نيَنُح َماِلُك ْبُن َعْوٍف الرجز الراء  َأْقِدْم ُمَحاُج إنََّها اْلَأَساِوَرْه

 686 نيَنُح زهري بن صرد البسيط الراء ُاْمُنْن َعَلْيَنا َرُسوَل اللَِّه ِفي َكَرٍم 

 685 نيَنُح حسان بن ثابت الطويل الالم ِعيٍد َفَراَعِنيَرَأْيُت َسَواًدا ِمْن َب

 685 نيَنُح امرأة من املسلمني الرجز التاء َقْد َغَلَبْت َخْيُل اللَِّه َخْيَل اللَّاْت

 685 نيَنُح عباس بن مرداس الوافر الراء ِمْن ُمَبِلٌغ َغْيَلاَن َعنِّي َأاَل

 689 نيَنُح َعْمَرُة ِبْنُت ُدَرْيٍد الوافر القاف َلَعْمُرَك َما َخِشيُت َعَلى ُدَرْيٍد

 َقاُلوا َقَتْلَنا ُدَرْيًدا ُقْلُت َقْد َصَدُقوا

 

 622 نيَنُح َعْمَرُة ِبْنُت ُدَرْيٍد البسيط الراء

 622 نيَنُح سلمة بن دريد الرجز امليم إْن َتْسَأُلوا َعنِّي َفِإنِّي َسَلَمْه
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 622 نيَنُح مالك بن عوف الوافر القاف َحاٍجَكرََّتاِن َعَلى ُم َوَلْواَل

 622 نيَنُح سلمة بن دريد الكامل الباء َنسَّْيِتِني َما ُكْنِت َغْيَر ُمَصاَبٍة

 622 نيَنُح رجل من بين جشم املتقارب الدال إنَّ الرَِّزيََّة َقْتُل اْلَعَلاِء

 628 نيَنُح ُبَجْيُر ْبُن ُزَهْيِر املتقارب النون اْلِإَلُه َوَعْبُدُه َولَّْيُتُم َلْواَل

 622 نيَنُح عباس بن مرداس الوافر الباء ِإنِّي َوالّسَواِبَح َيْوَم َجْمٍع

 622 نيَنُح عطية بن عفيف الوافر الباء اِخَرٌة ِرَفاَعُة ِفي ُحَنْيٍنَأَف

 622 نيَنُح عباس بن مرداس الكامل الكاف ِتَم النٍَُّّبآِء إنََّك ُمْرَسٌلَخاَيا

 625 نيَنُح عباس بن مرداس الكامل العني َيا ُأمَّ َفْرَوَة َخْيَلَنا إمَّا َتَرْي

 627 نيَنُح عباس بن مرداس الطويل العني َعَفا ِمْجَدٌل ِمْن َأْهِلِه َفُمَتاِلُع

 629 نيَنُح عباس بن مرداس الطويل الفاء َتَقطََّع َباِقي َوْصِل ُأمِّ ُمَؤمٍِّل

 622 نيَنُح عباس بن مرداس البسيط الراء ْيِنَك ِفيَها َعاِئٌر َسِهٌرَما َباُل َع

 622 نيَنُح عباس بن مرداس الكامل السني  َيَأيَُّها الرَُّجُل الَِّذي َتْهِوي ِبِه

 622 نيَنُح عباس بن مرداس الطويل اهلاء َنَصْرَنا َرُسوَل اللَِّه ِمْن َغَضٍب َلُه 

 626 نيَنُح عباس بن مرداس الطويل امليم َواِم َأنَّ ُمَحمًَّداَمْن ُمْبِلُغ اْلأَََْق

 627 نيَنُح َضْمَضُم ْبُن اْلَحاِرِث الطويل امليم َنْحُن َجَلْبَنا اْلَخْيَل ِمْن َغْيِر َمْجَلٍب

 622 نيَنُح َضْمَضُم ْبُن اْلَحاِرِث الكامل الراء آَيًة َأْبِلْغ َلَدْيَك َذِوي اْلَحَلاِئِل

 629 نيَنُح َأُبو ِخَراٍش اْلُهَذِلّي الطويل الالم َف َأْضَياِفي َجِميُل ْبُن َمْعَمٍرَعجَّ

 662 نيَنُح وفَماِلُك ْبُن َع البسيط امليم َمَنَع الرَُّقاَد َفَما ُأَغمُِّض َساَعًة
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 668 نيَنُح رجل من هوازن البسيط القاف رَيُهْم ِللنَّاِس إْذ َجَمُعواأَُِْذُكْر َمِس

 668 نيَنُح امرأة من جشم املتقارب الدال َأَعْيَنيَّ ُجوَدا َعَلى َماِلٍك

 662 نيَنُح زيد بن صحار الوافر الطاء َهْل َأَتاك َأْن َغَلَبْت ُقَرْيٌش َأاَل

 662 نيَنُح َعْبُد الّلِه ْبُن َوْهٍب الوافر الطاء اللَِّه َنْضِرُب َمْن َلِقيَنا ِبَشْرِط

 666 نيَنُح اْلَعْوَجاِء ُنبَخِديُج  الطويل الفاء َنا ِمْن ُحَنْيٍن َوَماِئِهَلمَّا َدَنْو

 667 الطائف َكْعُب ْبُن َماِلٍك الوافر الفاء  َنا ِمْن ِتَهاَمَة ُكلَّ َرْيٍبَقَضْي

 652 الطائف َعْبِد َياَلْيلكنانة بن  الطويل اهلاء َمْن َكاَن َيْبِغيَنا ُيِريُد ِقَتاَلَنا

 652 الطائف َشّداُد ْبُن َعاِرٍض البسيط الراء َتْنُصُروا الّلَاَت إنَّ اللََّه ُمْهِلُكَها اَل

 658 الطائف مالك بن عوف الكامل الدال َما إْن َرَأْيُت َوَلا َسِمْعُت ِبِمْثِلِه

 652 الطائف أبو حمجن الثقفي الرمل امليم َهاَبِت اْلَأْعَداءُِ َجاِنَبَنا

 652 الطائف زهري بن صرد البسيط الراء ْيَنا َرُسوَل اللَِّه ِفي َكَرٍمُاْمُنْن َعَل

 656 الطائف عباس بن مرداس املتقارب العني َكاَنْت ِنَهاًبا َتَلاَفْيُتَها

 655 الطائف حسان بن ثابت البسيط الراء َزاَد اهُلُموٌم َفَماءُِ اْلَعْيِن ُمْنَحِدُر

 652 الطائف َكْعُب ْبُن ُزَهْيٍر الطويل الكاف ًرا ِرَساَلًةَأْبِلَغا َعنِّي ُبَجْي َأاَل

 659 الطائف جبري بن زهري الطويل امليم َمْن ُمْبِلٌغ َكْعًبا َفَهْل َلَك ِفي الَِّتي

 َباَنْت ُسَعاُد َفَقْلِبي اْلَيْوَم ُمَتْبوُل

 

 672 الطائف َكْعُب ْبُن ُزَهْيٍر البسيط الالم

 672 الطائف َكْعُب ْبُن ُزَهْيٍر الكامل الراء اْلَحَياِة َفَلا َيَزْل َمْن َسرَُّه َكَرُم

 628 تبوك حسان بن ثابت البسيط الالم َأَلْسُت َخْيَر َمَعد  ُكلَِّها َنَفًرا
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 622 تبوك حسان بن ثابت الطويل الالم ُكنَّا ُمُلوَك النَّاِس َقْبَل ُمَحمٍَّد

 626 تبوك حسان بن ثابت املتقارب امليم َقْوِمي ُأوَلِئَك إْن َتْسَأِلي

 622 تبوك الزبرقان بن بدر البسيط العني َنْحُن اْلِكَراُم َفَلا َحيٌّ ُيَعاِدُلَنا

 629 تبوك حسان بن ثابت الطويل امليم َمَنْعَنا َرُسوَل اللَِّه إْذ َحلَّ َوْسَطَنا

 692 تبوك حسان بن ثابت لبسيطا العني ِئَب ِمْن ِفْهٍر َوِإْخَوَتُهْمِإنَّ الذََّوا

 698 تبوك الزبرقان بن بدر الطويل امليم َأَتْيَناَك َكْيَما َيْعَلَم النَّاُس َفْضَلَنا

 698 تبوك حسان بن ثابت الطويل امليم َهْل اْلَمْجُد إلَّا السُّْؤَدُد اْلَعْوُد َوالنََّدى

 692 تبوك َعْمَرو ْبَن اْلَأْهَتِم البسيط الباء َظِلْلَت ُمْفَتِرَش اْلَهْلَباِء َتْشِتُمِني

 696 تبوك لبيد بن ربيعة املنسرح الدال َماإْن ُتَعدِّي اْلَمُنوُن ِمْن َأَحٍد

 697 تبوك لبيد بن ربيعة الوافر امليم َذَهَب اْلُمَحاِفُظ َواْلُمَحاِمي َأاَل

 699 تبوك ربيعةلبيد بن  الرجز الدال ْلَكِرمَي ِلْلَكِرمِي َأْرَبَدااْنَع ا

 699 تبوك لبيد بن ربيعة الكامل الدال َلْن ُتْفِنَيا َخْيَراِت َأْر

 522 تبوك لبيد بن ربيعة الوافر الراء ُيَذكُِّرِني ِبَأْرَبَد ُكلُّ َخْصٍم

 522 تبوك لبيد بن ربيعة الطويل الباء ي َبْعَد َسْلَمى ْبِن َماِلٍكَأْصَبْحُت َأْمِش

 522 تبوك َفْرَوُة ْبُن ُمَسْيك الوافر النون ِلَفاَت َوُهنَّ ُخْوٌصَمَرْرَن َعَلى 

 َلّما َرَأْيُت ُمُلوَك ِكْنَدَة َأَعَرَضْت

 

 528 تبوك َفْرَوُة ْبُن ُمَسْيك البسيط اهلاء

 522 تبوك ِرَبَكي َعْمُرو ْبُن َمْعِد اهلزج اهلاء ـَخَرْجَت ِمْن اْلُمَنى ِمْث

 522 تبوك ِرَبَكي َعْمُرو ْبُن َمْعِد الوافر اهلاء َوَة َشّر ُمْلٍكَنا ُمْلَك َفْرَوَجْد
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 526 تبوك رجل من األزد البسيط الراء َيا َغْزَوًة َما َغَزْوَنا َغْيَر َخاِئَبٍة

 525 تبوك َفْرَوُة ْبُن َعْمٍرو الكامل النون َطَرَقْت ُسَلْيَمى َمْوِهًنا َأْصَحاِبي

 525 تبوك َفْرَوُة ْبُن َعْمٍرو الطويل الالم ى ِبَأنَّ َحِليَلَهاَهْل َأَتى َسْلَم َأاَل

 527 تبوك َفْرَوُة ْبُن َعْمٍرو الكامل امليم َراَة اْلُمْسِلِمنَي ِبَأنَِّنيَبلِّْغ َس

 522 تبوك جمهول الرجز الالم َهْمَداُن َخْيٌر ُسوَقٍة َوَأْقَياْل

 522 تبوك جمهول الرجز فاءال ْيَك َجاَوْزَن َسَواَد الرِّيِفإَل

 522 تبوك مالك بن منط الطويل الدال َذَكْرُت َرُسوَل اللَِّه ِفي َفْحَمِة الدَُّجى

 



 
 تراجم شعراء املدونةرس فه
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 الصفحة الغزوة الشاعر الرقم

 822 غزوة بدر الكربى محزة بن عبد املطلب 1

 896 غزوة بدر الكربى احلمام بن ُعمري 8

 896 غزوة بدر الكربى املغرية بن هشام بن احلارث 3

 893 غزوة بدر الكربى طالب أيب بن علي 4

 890 غزوة بدر الكربى مرداس بن اخلطاب بن ضرار 5

 892 غزوة بدر الكربى مالك بن كعب 0

 899 غزوة بدر الكربى الزبعرى بن اهلل عبد 7

2 

 

 361 غزوة بدر الكربى حسان بن ثابت

9 

 

 316 غزوة بدر الكربى عبيدة بن احلارث

 314 غزوة بدر الكربى طالب بن أىب طالب 16

 312 غزوة بدر الكربى أبو بكر بن األسود 11

 319 بدر الكربىغزوة  أمية بن أيب الصلت 18

 382 غزوة بدر الكربى هند بنت عتبة 13

 338 غزوة بدر الكربى هند بنت أثاثة 14

 333 غزوة بدر الكربى قتيلة بنت النضر 15

 341 غزوة أحد هبرية بن أيب وهب 10

 352 غزوة أحد اْلَعاِص ْبِن َعْمُرو 17
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 307 غزوة أحد عالط بن احلّجاج 12

 321 غزوة أحد َرَواَحَة ْبُن الّلِه َعْبُد 19

 325 غزوة أحد الّلِه َعْبِد ْبُن َزْعَنَة َأُبو 86

 320 غزوة أحد عكرمة بن أيب جهل 81

 322 غزوة أحد املطلب عبد بنت صفية 88

 329 غزوة أحد َشّماِس اْمَرَأُة ُنَعُم 83

 396 غزوة أحد يربوع بن سعيد 84

 398 غزوة أحد حرب بن سفيان أبو 85

 392 غزوة بين النضري العبسي ُلَقْيم ابن 80

 392 غزوة بين النضري األشجعي حبر بن قيس 87

 461 غزوة بين النضري اليهودي مساك 82

 465 غزوة بين النضري مرداس بن العباس 89

 460 غزوة بين النضري جبري بن خوات 36

 416 غزوة بدر اآلخرة اخلزاعي معبد أيب بن معبد 31

 414 غزوة بدر اآلخرة احلارث بن سفيان أبو 38

 417 غزوة بين املصطلق صبابة بن مقيس 33

 486 غزوة بين املصطلق املعطل بن صفوان 34

 439 غزوة اخلندق مسافع بن عبد مناف 35

 456 غزوة بين قريظة جبل بن جوال 36



078 
 

 453 غزوة ذي قرد سلمة بن األكوع 37

 401 غزوة خيرب مرحب اخليربي 32

 403 غزوة خيرب الزبري بن العوام 39

 400 غزوة خيرب جندب بن ناجية 46

 473 غزوة مؤتة اْلُعْذِرّي َقَتاَدَة ْبُن ُقْطَبُة 41

 474 غزوة مؤتة اْلَيْعَمِرّي اْلُمَسّحِر ْبُن َقْيُس 48

 423 فتح مكةغزوة  أسد بن متيم 43

 424 فتح مكة غزوة الّديِلّي ُلْعٍط ْبُن اْلَأْخَزُر 44

 425 غزوة فتح مكة أم أصرم بن بديل 45

 427 غزوة فتح مكة اخلزاعي  سامل بن عمرو 40

 498 غزوة فتح مكة َقْيِس ْبُن ِحَماُس 47

 493 غزوة فتح مكة جابر بن كرز 42

 495 غزوة فتح مكة عمري بن فضالة 49

 565 غزوة فتح مكة زنيم بن أنس 56

 562 فتح مكة غزوة زهري بن جبري 51

 516 غزوة فتح مكة اْلُخَزاِعّي الّلِه َعْبِد ْبُن َجْعَدُة 58

 511 غزوة فتح مكة اخلزاعي عمران بن جبيد 53

 513 غزوة فتح مكة حكيم بن اجلحاف 54
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 581 غزوة حنني الصمة بن دريد 55

 583 غزوة حنني عوف بن مالك 50

 585 غزوة حنني صرد بن زهري 57

 589 غزوة حنني دريد بنت عمرة 52

 536 غزوة حنني دريد بن سلمة 59

 534 غزوة حنني عازب بن عطية 06

 547 غزوة حنني احلارث بن ضمضم 01

 549 غزوة حنني "أبو خراش"مرة بن خويلد 08

 553 غزوة حنني صحار بن زيد 03

 554 غزوة حنني َوَهب بن اهلل عبد 04

 554 غزوة حنني الّنضِرّي اْلَعْوَجاِء ْبُن  َخِديُج 05

 506 غزوة الطائف ياليل عبد بن كنانة 00

 501 الطائفغزوة  عارض بن شداد 07

 503 الطائفغزوة  الثقفي حمجن أبو 02

 502 الطائفغزوة  ُزَهْيٍر ْبِن َكْعِب 09

 522 غزوة تبوك الزبرقان بن بدر 76

 594 غزوة تبوك اْلَأْهَتِم ْبُن َعْمُرو 71

 595 غزوة تبوك ربيعة بن لبيد 78



074 
 

 061 غزوة تبوك مسيك بن فروة 73 

 063 غزوة تبوك يكرب معد بن عمرو 74

 060 غزوة تبوك فروة بن عامر 75

 067 غزوة تبوك منط بن مالك 70



 

 

   

 فهرس املصادر واملراجع  
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 اٌمشآْ اٌىشمي ثشواَخ ؽفض هٓ هبطُ

 :لبئّخ ادلظبدس وادلشاعن:أوال 

 .1965ِىعُمً اٌشوش اٌوشيب،ِىزجخ األجنٍى ادلظشَخ، اٌمب٘شح، اٌـجوخ اٌضبٌضخ،:ئثشاُُ٘ أُٔظ-1
 .د.د اجلضائش ، اجلبِوُخ ادلـجىهبد دَىاْ ، اٌوشيب اٌشوش يف اٌغّىع:سِبين ئثشاُُ٘-2

أعذ اٌغبثخ يف ِوشفخ اٌظؾبثخ، حتمُك زلّذ ِوىع، هبدي هجذ ادلىعىد، داس اٌىزت :اثٓ األصري-3

 .اٌوٍُّخ، ثريود ، ٌجٕبْ ،د د

 احلُّذ،ٔشش هجذ اٌذَٓ زلٍُ زلّذ و اٌشبهش، حتمُك اٌىبرت أدة يف اٌغبئش ادلضً:األصري اثٓ- 4

 .1995 ، ثريود ، اٌوظشَخ ادلىزجخ ورىصَن

 ؿجبٔخ،داس وثذوٌ احلىيف أمحذ وروٍُك رمذمي واٌشبهش، اٌىبرت أدة يف اٌغبئش ادلضً: األصري اثٓ- 

 .اٌمب٘شح وإٌشش، ٌٍـجن ِظش هنؼخ
 . 1959 اٌضبُٔخ، ،اٌـجوخ ثريود ، اٌضمبفخ داس ، اٌشوش فٓ:هجبط ئؽّغبْ- 5

 .1928فغش اإلعالَ،ِـجوخ االهزّبد،اٌمب٘شح،ِظش ،: أمحذ أِني-6

 .1995ادلغٕذ،حتمُك أمحذ زلّذ شبوش، داس احلذَش ، اٌمب٘شح، اٌـجوخ األوىل، : أمحذ ثٓ ؽٕجً - 7

 ؿالط داس ، رـجُمب و ِٕهغب اجلشعبين اٌمب٘ش هجذ هٕذ اٌجالغُخ اٌظىسح :دمهبْ هٍٍ  أمحذ-8

 .1986األوىل، ،اٌـجوخ دِشك ، إٌشش و اٌزشمجخ و ٌٍذساعبد

 ،1982 األوىل ، اٌـجوخ اٌوشوثخ، أٔمشٖ، داس اٌذالٌخ، هٍُ :هّش سلزبس أمحذ- 9

  ثريود ، ٌٍزشاس ادلأِىْ داس وحتمُك، دساعخ و مجن  ، اٌـبئٍ اخلًُ صَذ شوش : اٌربصح سلزبس أمحذ  -

 1988 ، األوىل اٌـجوخ
 اٌوٍٍّ واٌجؾش اٌوبيل اٌزوٍُُ وصاسح ، واٌزـجُك اٌجالغخ : اٌجظري ؽغٓ ووبًِ ِـٍىة أمحذ- 10

 .1982 األوىل، اٌـجوخ اٌوشاق ثغذاد

 .ربسَخ ِظش،دوْ ،اٌمب٘شح، اِداة ِىزجخ ٔشش ِىػىهُخ، واٌشوش،دساعخ اإلعالَ هّبسح، ئخالص- 11

اإلعالَ واٌشوش، دساعخ ِىػىهُخ، ٔشش ِىزجخ اِداة ،اٌمب٘شح، ِظش،دوْ : ئخالص فخشٌ- 12

 .ربسَخ

 .1971 ثريود ، اٌوىدح داس ، اٌوشيب ٌٍشوش ِمذِخ:أدؤُظ- 13

 .1967 ، ،اٌمب٘شح اٌوشيب اٌىزبة داس ، هُبد شىشٌ زلّذ رشمجخ ، اٌشوش فٓ :أسعـى- 14

اٌغريح إٌجىَخ،حتمُك أمحذ فشَذ ادلضَذٌ، داس اٌىزت اٌوٍُّخ،ثريود،اٌـجوخ :اثٓ ئعؾبق- 15

  .2004األوىل،
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 حتمُك اٌمشآْ، ئهغبص وثُبْ وإٌضش اٌشوش طٕبهخ يف اٌزؾجري حتشَش: ادلظشٌ األطجن أيب اثٓ- 16

 .د د اإلعالٍِ، اٌزشاس ئؽُبء جلٕخ اٌمب٘شح، اإلعالُِخ، ٌٍشإوْ األهًٍ اجملٍظ ششف، زلّذ ؽٕفٍ

األغبين، حتمُك هجذ اٌشؽُُ زلّىد، داس اٌىزت ادلظشَخ، اٌمب٘شح، اٌـجوخ : األطفهبين- 17

  .1952اٌضبُٔخ،

 .دد . ، ِظشاسح اٌضمبفخ ادلظشَخ، اٌمب٘شحصو: األغبين،: األطفهبين             -  

 .1991زلّذ هجذ اٌمبدس، ،ِىزجخ هنؼخ ِظش، اٌمب٘شح،فؾىٌخ اٌشوشاء، حتمُك :األطّوٍ -  18

 .2002طؾُؼ اٌجخبسٌ، داس اثٓ وضري ٌٍـجبهخ وإٌشش واٌزىصَن، دِشك،اٌـجوخ األوىل،:اٌجخبسٌ-  19

. د.د ، ثريود ، اٌضمبفخ ،داس اٌجُبْ هٍُ : ؿجبٔخ ثذوٌ- 20

  ؽُبين واألفوبي ، حتمُك ثىشٌ األلىاي عٕٓ يف اٌوّبي وزن :هٍٍ اٌذَٓ فىسٌ هالء اٌرب٘بْ- 21

 .1981اٌغمب،ِإعغخ اٌشعبٌخ، ثريود،اٌـجوخ اخلبِغخ ، طفىح و

 .رشاعُ شوشاء ادلىعىهخ، اإلطذاس اٌضبٌش- 22

عٕٓ اٌزشُِزٌ،حتمُك أثى هجُذح ِشهىس ثٓ ؽغٓ آي عٍّبْ،ِىزجخ ادلوبسف ٌٍٕشش :اٌزشُِزٌ- 23

 .واٌزىصَن، اٌشَبع،اٌـجوخ األوىل ،د د

 .، دوْ ربسَخ اٌشثبؽ،اٌفزبوي، ِىزجخ ادلوبسف : اثٓ رُُّخ- 24

لشاءح يف صمبفخ اٌوشة لجً اإلعالَ،هني ٌٍذساعبد واٌجؾىس اإلٔغبُٔخ :صٕبء أٔظ اٌىعىد- 25

 .2001 ،ثوخ األوىلؽايواالعزّبهُخ، اٌمب٘شح،ِظش،

 .د.د ، ،اٌمب٘شح اخلبجنٍ ِىزجخ ٘بسوْ، اٌغالَ هجذ ،حتمُك احلُىاْ : حبش ثٓ هّشو ، اجلبؽق- 26

 1984 ، اٌضبُٔخ اٌـجوخ ثريود ، ٌٍّالَني اٌوبمل داس ، األديب ادلوغُ: إٌىس هجذ عجىس- 27

 اٌىؿٓ اٌجىاة،داس ؽغٓ هٍٍ اٌظؾُؾني،حتمُك ؽذَش ِٓ ادلشىً وشف:اجلىصٌ اثٓ- 28

 .1997اٌشَبع،
 اٌغشة داس ، اخلىعخ ثٓ احلجُت زلّذ حتمُك ، األدثبء وعشاط اٌجٍغبء ِٕهبط:اٌمشؿبعين ؽبصَ- 29

 1986 ثريود ، ، اإلعالٍِ

اإلطبثخ يف دتُُض اٌظؾبثخ، حتمُك زلّذ هٍٍ اٌجغبوٌ،داس اجلًُ  : اثٓ ؽغش اٌوغمالين- 30

 .1992ثريود،ٌجٕبْ،اٌـجوخ األوىل، 

 .1959 ، ثريود ، ادلوشفخ اٌجخبسٌ داس طؾُؼ ششػ اٌجبسٌ فزؼ :اٌوغمالين ؽغش اثٓ- 31

 داس احلذَش،ؿجن إٌمذ ػىء يف اٌمذمي اٌوشيب إٌمذ يف اٌوشثُخ اٌمظُذح ثٕبء:ثىبس ؽغني- 32

 .1982اٌضبُٔخ، ثريود،ٌجٕبْ،اٌـجوخ واٌزىصَن، وإٌشش ٌٍـجبهخ األٔذٌظ
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داس ادلوبسف ٌٍٕشش واٌزىصَن، اٌمب٘شح  ، اجلبٍٍ٘ اٌشوش يف اٌوشثُخ اٌمظُذح ِمذِخ: هـىاْ ؽغني- 33

 .د د

 .د د. ٌجٕبْ ثريود، اجلًُ، داس ، اإلعالَ طذس يف اٌوشثُخ اٌمظُذح ِمذِخ :هـىاْ ؽغني- 34

ثريود  ، اذلالي وِىزجخ شوُزى، داس هظبَ حتمُك األسة ، وغبَخ األدة خضأخ: ؽغخ احلّىٌ اثٓ- 35

 .1987، األوىل اٌـجوخ

   .1983 ، ٌجٕبْ ثريود، اٌفىش، داس احملُؾ، اٌجؾش: األٔذٌغٍ ؽُبْ أثى - 36

ادلمذِخ، حتمُك جلٕخ ِٓ اٌوٍّبء،داس اٌشائذ اٌوشيب، ثريود ،ٌجٕبْ، اٌـجوخ اخلبِغخ : اثٓ خٍذوْ- 37

1982. 

أدَبْ اٌوشة لجً اإلعالَ ووعههب احلؼبسٌ واالعزّبهٍ،ادلإعغخ اجلبِوُخ :داود داود عشعظ- 38

 .2005ٌٍذساعبد وإٌشش،ثريود،ٌجٕبْ،اٌـجوخاٌضبٌضخ ،

 .دَىاْ أُِخ ثٓ أيب اٌظٍذ، هجذ احلفُق اٌغـٍٍ ،ادلـجوخ اٌزوبؤُخ ثذِشك عىسَب،د د- 39

 اٌمب٘شح واٌزىصَن، وإٌشش ٌٍـجبهخ ادلوبسف اٌشعىي،داس هجذ هّش اٌظّخ،حتمُك ثٓ دسَذ دَىاْ- 40

 .د د

 اإلعالٍِ،اٌـجوخ ادلىزت ٔشش ادلظشٌ، عى٘بَ ورمذمي ششػ:اذلزيل رؤَت أيب  دَىاْ– 41

 .1988.األوىل،

 ثفُغجبدْ،ادلوهذ شزبَٕش فشأزظ إٌشش ،داس فبثريد سإَهشد وؽممٗ مجوٗ:إٌّريٌ اٌشاهٍ دَىاْ- 42

  .1980اٌششلُخ،ثريود، ٌألحببس األدلبين

 واٌزىصَن وإٌشش ٌٍـجبهخ ادلوشفخ ؿّبط،داس محذو وؽممٗ مجوٗ:عًٍّ أيب ثٓ ص٘ري دَىاْ- 43

 .2005اٌضبُٔخ، ثريود،اٌـجوخ

 واٌزىصَن ٌٍٕشش ادلوشفخ داس ادلظـبوٌ ومحذو ؿّبط ، اٌشمحٓ هجذ ششػ:اٌوجذ ثٓ ؿشفخ دَىاْ- 44

  .2003 األوىل ثريود،اٌـجوخ

دَىاْ ػشاس ثٓ اخلـبة اٌفهشٌ، فبسوق اعٍُُ ،داس طبدس ٌٍـجبهخ وإٌشش،ثريود،ٌجٕبْ،اٌـجوخ -45

  .1996األوىل ،

،ِىزجخ داس  ؽغٓ زلّذ ثبعىدح: دَىاْ هجذ اهلل ثٓ سواؽخ األٔظبسٌ اخلضسعٍ،شبهش اٌشعىي- 46

 .اٌزشاس،اٌمب٘شح،ِظش،د د

، حتمُك دسوَش اجلىَذٌ ،ادلىزجخ "طٕوخ أيب احلغٓ  ثٓ اٌغىشٌ: "دَىاْ ووت ثٓ ص٘ري - 47

 .2008اٌوظشَخ،طُذا،ثريود،اٌـجوخ األوىل،

 .1979ثريود، اٌوٍُّخ، اٌىزت فبهىس،داس هٍٍ حتمُك ص٘ري، ثٓ ووت دَىاْ- 48
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 1997رلُذ ؿشاد، داس طبدس ٌٍـجبهخ وإٌشش، ثريود ،: دَىاْ ووت ثٓ ِبٌه األٔظبسٌ- 49
محذو ؿّبط،داس ادلوشفخ ٌٍـجبهخ وإٌشش واٌزىصَن ، ثريود ٌجٕبْ : دَىاْ ٌجُذ ثٓ سثُوخ اٌوبِشٌ- 50

 .2004اٌـجوخ األوىل ،

 اٌـجوخ اٌوٍُّخ،ثريود، اٌىزت داس اٌغبرش، هجذ هجبط ورمذمي ششػ:اٌزثُبين إٌبثغخ دَىاْ- 51

 .1996اٌضبٌضخ،

عري أهالَ إٌجالء،حتمُك شوُت األسٔئىؽ،ِإعغخ اٌشعبٌخ ، ثريود،اٌـجوخ اٌزبعوخ، : اٌز٘يب- 52

1993. 

 .، دوْ ربسَخ اٌـجوخ األوىل، ِظش،اذلُئخ ادلظشَخ اٌوبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح: اٌزفغري اٌىجري،:اٌشاصٌ- 53

اٌوّذح يف زلبعٓ اٌشوش وآداثٗ ؤمذٖ،حتمُك هجذ احلُّذ ٕ٘ذاوٌ،ادلىزجخ اٌوظشَخ :اثٓ سشُك- 54

 .2004، ٌجٕبْ،ٌٍـجبهخ وإٌشش،ثريود

. اٌوٍُّخ،ثريود،د د اٌىزت داس ، ِبٌه،حتمُك اإلِبَ ِىؿأ هًٍ اٌضسلبين ششػ: اٌضسلبين- 55

 اٌضمبفخ اٌشؤوف،ِىزجخ هجذ ؿـٗ:ِبٌه،حتمُك اإلِبَ ِىؿأ هًٍ اٌضسلبين ششػ: اٌضسلبين- 56

 2003اٌـجوخ األوىل، اإلعالُِخ،اٌمب٘شح

 .1980األهالَ ،داس اٌوٍُ ٌٍّالَني،ثريود ، اٌـجوخ اخلبِغخ،: اٌضسوٍٍ-57
 .أعبط اٌجالغخ، حتمُك هجذ اٌشؽُُ زلّىد، داس ادلوشفخ ٌٍـجبهخ وإٌشش، ثريود، د د:اٌضسلششٌ - 58

 .1987،ِظش،اٌىشبف ، داس اٌشَبْ، اٌمب٘شح :اٌضسلششٌ- 59

رذلُك ودساعخ زلّذ فىصٌ محضح،ِىزجخ اِداة ، اٌمب٘شح،اٌـجوخ ششػ ادلوٍمبد اٌغجن،:اٌضوصين- 60

 .2006األوىل، 

 دَىاْ ووت ثٓ ِبٌه األٔظبسٌ،هبمل اٌىزت ٌٍـجبهخ و إٌشش:عبٍِ ِىٍ اٌوبين- 61

 .1997اٌـجوخ اٌضبُٔخ،واٌزىصَن،ثريود،ٌجٕبْ،

اٌـجمبد اٌىربي،حتمُك زلّذ هجذاٌمبدس هـب، داس اٌىزت اٌوٍُّخ، ثريود  ٌجٕبْ،اٌـجوخ :اثٓ عوذ- 62

 .1990األوىل  

وعشاَبٖ،رمذمي أمحذ هجذ اٌغفىس هـبس،داس ثريود "طًٍ اهلل هٍُٗ وعٍُ" غضواد اٌشعىي:اثٓ عوذ- 63

 .1981ٌٍـجبهخ وإٌشش،ثريود،ٌجٕبْ،

يف ػىء اٌىالن واٌمشَغ،ؿجن داس اثٓ وضري ٌٍـجبهخ  شوشاء اٌشعىي:عوُذ األهلٍّ إٌذوٌ- 64

 .2001وإٌشش واٌزىصَن،ثريود ، ٌجٕبْ،اٌـجوخ األوىل، 

ؿجمبد فؾىي اٌشوشاء،حتمُك زلّىد زلّذ شبوش،ادلـجوخ اٌغوىدَخ مبظش :اثٓ عالَ اجلّؾٍ- 65

 .اٌمب٘شح،إٌبشش داس ادلذين جبذح، دوْ ربسَخ
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أدَبْ وِوزمذاد اٌوشة لجً اإلعالَ،داس اٌفىش اٌٍجٕبين،ثريود،ٌجٕبْ،اٌـجوخ األوىل :مسُؼ دغُُ- 66

1995. 

داس اٌىزت ، ِٕظىس رلذٌ ثٓلُك اٌشوع األٔف يف رفغري اٌغريح إٌجىَخ الثٓ ٘شبَ،رؼ:اٌغهٍٍُ- 67

 .اٌـجوخ األوىل،د داٌوٍُّخ،ثريود ٌجٕبْ،

خظبئض اٌزظىس اإلعالٍِ وِمىِبرٗ ، داس ئؽُبء اٌىزت اٌوشثُخ ،هُغً اٌجبيب احلٍيب :عُذ لـت- 68

 . د د.وششوبٖ ،اٌـجوخ األوىل

 1985يف كالي اٌمشآْ،ؿجن داس اٌششوق،اٌمب٘شح ،ِظش ،اٌـجوخاخلبِغخ، :عُذ لـت - 69

 .2006ِمىِبد اٌزظىس اإلعالٍِ، ؿجن داس اٌششوق،اٌمب٘شح،ِظش،اٌـجوخ اٌغبدعخ، :عُذ لـت- 70 

 .1983 اخلبِغخ، ،اٌـجوخ ثريود ، اٌششوق ،داس ِٕب٘غٗ و أطىٌٗ ، األديب إٌمذ:لـت عُذ- 71 

ئؽُبء اٌزشاس  جلٕخ،حتمُك واٌشّبئً واٌغري ادلغبصٌ األصش يف فٕىْ هُىْ:اثٓ عُذإٌبط- 72

 .1982اٌـجوخاٌضبٌضخ،اجلذَذح،ثريود،ٌجٕبْ، اِفبق اٌوشيب،ِٕشىساد داس

 ،ِٕشىساد داس ِىزجخ احلُبح اٌظٍذ ششػ دَىاْ أُِخ ثٓ أيب:هظبَ أمحذ عُف اٌذَٓ اٌىبرت و- 73

 .،د د، ٌجٕبْ ثريود

 ٌٍـجبهخ اٌوظشَخ ادلىزجخ ئثشاُُ٘، اٌفؼً أثى زلّذ حتمُك ، اٌمشآْ هٍىَ يف اإلرمبْ:اٌغُىؿٍ- 74

 .1988 ، ثريود وإٌشش،

 .ششػ دَىاْ اِشئ اٌمُظ، داس طبدس، ثريود، د د- 75

 .اٌوبششح ،اٌـجوخ 1963اٌمب٘شح، وإٌشش، ٌٍزىصَن ادلوبسف اإلعالٍِ،داس اٌوظش :ػُف شىلٍ- 76

 اٌشاَخ،اٌشَبع،اٌـجوخ األوىل داس اجلىاثشح، أمحذ:و ادلضبين، حتمُك اِؽبد: ثىش  أثى اٌشُجبين- 77

1991. 
 ثريود اٌٍجٕبين، اٌفىش داس اٌفشوم، و اٌفُٕخ،األطىي اٌىزبثخ يف اٌشوشَخ اٌظىسح:اٌجغزبين طجؾٍ- 78

 .1986 األوىل، اٌـجوخ

طالػ اٌذَٓ هجذ اٌزىاة، دساعبد يف أدة اٌٍغخ اٌوشثُخ يف هظشٌ اجلبٍُ٘خ واإلعالَ، ؿجن داس - 79

 .1993اٌزشاس اٌوشيب، 

 ٌٍفٕىْ اٌىؿُٕخ ،ادلإعغخ لـت عُذ هٕذ اٌزظىَشاٌفين ٔلشَخ:اخلبٌذٌ اٌفزبػ هجذ طالػ- 80

 .1988، اجلضائش ، ادلـجوُخ

 ،اٌـجوخ ،ثريود اٌوٍُّخ اٌىزت اٌغبرش،داس هجذ هجبط اٌشوش،حتمُك هَّبس: اٌوٍىٌ ؿجبؿجب اثٓ- 81

 .1982األوىل،
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ادلوغُ اٌىجري ،حتمُك محذٌ هجذ اجملُذ ،ِىزجخ اٌوٍىَ واحلىُ ،ادلىطً اٌوشاق،اٌـجوخ :اٌـرباين- 82

 .1983اٌضبُٔخ ،

طذلٍ مجًُ اٌوـبس،داس اٌفىش ٌٍـجبهخ وإٌشش :ربسَخ اٌـربٌ،حتمُك:اٌـربٌ- 83

 .2002اٌـجوخ اٌضبُٔخ،واٌزىصَن،ثريود،ٌجٕبْ،

 .1978 ٌجٕبْ، داس ادلوشفخ،  ثريود ،ؿجن :  رفغري اٌمشآْ،يفعبِن اٌجُبْ : اٌـربٌ- 84

 .داس ادلوبسف ،اٌمب٘شح،ِظش،اٌـجوخ اٌضبِٕخ إٌؾى اٌىايف،: هجبط ؽغٓ- 85

 .1973اإلٔغبْ يف اٌمشآْ ، داس اٌوٍىَ ٌٍـجبهخ،اٌمب٘شح،:هجبط زلّىد اٌومبد - 86

 اٌـجوخ اٌمب٘شح، اخلبجنٍ، ، ِىزجخ واٌزـىس اٌضجبد ثني اٌوشيب اٌشوش ِىعُمً:اٌذامي طبثش هجذ- 87

 .1993 اٌضبٌضخ،

 ْ ثٓ صبثذ األٔظبسٌ،داس األٔذٌظ ٌٍـجبهخ وإٌشش ؽغبششػ دَىاْ:هجذ اٌشمحٓ اٌربلىلٍ- 88

 .1980،واٌزىصَن،ثريود،ٌجٕبْ

،اٌششوخ اٌىؿُٕخ دوس اٌشوش يف ِوشوخ اٌذهىح اإلعالُِخ أَبَ اٌشعىي:هجذ اٌشمحٓ خًٍُ ئثشاُُ٘- 89

 .1971ٌٍٕشش واٌزىصَن،اجلضائش،اٌـجوخ اٌضبُٔخ،

حنى ِز٘ت ئعالٍِ يف إٌمذ واألدة ، ٔذوح األدة اإلعالٍِ ،وٍُخ اٌٍغخ :هجذ اٌشمحٓ سأفذ اٌجبشب- 90

 .1985اٌوشثُخ، عبِوخ اإلِبَ زلّذ ثٓ عوىد اإلعالُِخ، اٌشَبع ، اٌغوىدَخ،

 اٌـجوخ دِشك، اٌمٍُ، وداس اٌشفبهٍ اجلهُ،داس ثٓ هٍٍ شوش يف اٌفُٕخ اٌظىسح:اٌشاغت اٌغالَ هجذ- 91

  .2009 األوىل ،

،ِإعغخ اٌشعبٌخ وداس اٌجؾىس اٌوٍُّخ،اٌىىَذ،اٌـجوخ هتزَت عريح اثٓ ٘شبَ:هجذ اٌغالَ ٘بسوْ- 92

 .1986اخلبِظ هششح،

 وهٍٍ ئثشاُُ٘ اٌفؼً زلّذ وششػ وخظىِٗ،حتمُك ادلزٕيب ثني اٌىعبؿخ:اجلشعبين اٌوضَض هجذ- 93

 .1951اٌمب٘شح، اٌضبٌضخ، اٌجغبوٌ،اٌـجوخ زلّذ

 .1987اٌىصُٕخ يف األدة اجلبٍٍ٘،ِٕشىساد وصاسح اٌضمبفخ،دِشك ،عىسَب،:هجذ اٌغين صَزىْ- 94

 ٌٍـجبهخ اٌوشثُخ إٌهؼخ داس ادلوبطش، اٌوشيب اٌشوش يف اٌىعذاين االجتبٖ : اٌمؾ اٌمبدس هجذ- 95

 .1981 اٌضبُٔخ، اٌـجوخ وإٌشش،

 ثريود ادلوشفخ، داس سػب، سشُذ زلّذ اٌجُبْ،حتمُك هٍُ يف اٌجالغخ أعشاس:اجلشعبين اٌمب٘ش هجذ- 96

. د.د
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  اٌذَٓ عوذ ،ِىزجخ وفبَض اٌذاَخ اٌذاَخ سػىاْ حتمُك ، اإلهغبص دالئً : اجلشعبين اٌمب٘ش هجذ- 97

 .1985 ، اٌضبُٔخ اٌـجوخ ، دِشك

 زلّىد زلّذ سػب، سشُذ زلّذ هجذٖ، زلّذ حتمُك ، اإلهغبص دالئً : اجلشعبين اٌمب٘ش هجذ        - 

 .1981 ثريود، وإٌشش، ٌٍـجبهخ ادلوشفخ داس اٌشٕمُـٍ،

اٌشوش اإلعالٍِ يف طذس اإلعالَ، ِـجىهبد عبِوخ اإلِبَ زلّذ ثٓ عوىد : هجذ اهلل احلبِذ- 98

 .1981اإلعالُِخ، اٌشَبع،اٌغوىدَخ،اٌـجوخ اٌضبُٔخ، ،

 ورـىس٘ب أطىذلب يف دساعخ ، اذلغشٌ اٌضبين اٌمشْ آخش ؽىت اٌوشيب اٌشوش يف اٌظىسح : اٌجـً هٍٍ- 99

 . 1983اٌضبٌضخ، اٌـجوخ ، ،ثريود األٔذٌظ داس

 .1996، ادلفظً يف ربسَخ اٌوشة لجً اإلعالَ ، عبِوخ ثغذاد، اٌـجوخاٌضبُٔخ:هٍٍ عىاد- 100

 .2005 األوىل اٌـجوخ ثريود ادلوشفخ داس - هٕٗ اهلل سػٍ - ؿبٌت أيب ثٓ هٍٍ:  اٌظَّبيب هٍٍ- 101

 .1995،اٌـجوخ األوىلاجلًُ ثريود، ششػ دَىاْ اإلِبَ هٍٍ ثٓ أيب ؿبٌت،داس:هٍٍ ِهذٌ صَزىْ- 102

،داس "لؼبَبٖ، أغشاػٗ"، اٌشوش يف هظش إٌجىح واخلالفخ اٌشاشذح:غبصٌ ؿٍُّبد وهشفبْ األشمش- 103

  .2007اٌفىش  ٌٍـجبهخ وإٌشش واٌزىصَن، دِشك، عىسَب، اٌـجوخ األوىل ،

 .1995 ثوخ اٌضبُٔخ،ؽ،ايثريود،داساٌفىش اٌٍجٕبين ٌٍـجبهخ وإٌشش اٌجُبْ، أعبٌُت هٍُ:ميىد غبصٌ- 104

 .1986ئؽُبء هٍىَ اٌذَٓ، داس اٌىزت اٌوٍُّخ ، ثريود ، ٌجٕبْ،اٌـجوخ األوىل،:اٌغضايل أثى ؽبِذ- 105

 .1979اٌفىش،اٌمب٘شح، ٘بسوْ،داس اٌغالَ هجذ زلّذ اٌٍغخ،حتمُك ِمبَُظ ِوغُ: فبسط اثٓ- 106

  ثريود ، ادلوبطش اٌفىش داس ، اٌوشيب األدة يف اٌفُٕخ اٌظىسح ، األعٍىة مجبٌُبد : اٌذاَخ فبَض- 107

 .1996 اٌضبُٔخ، اٌـجوخ

 وِىزجخ داس اٌغبِشائٍ ، وئثشاُُ٘ ادلخضوٍِ ِهذٌ  اٌوني،حتمُك وزبة:أمحذ ثٓ اٌفشاُ٘ذٌ اخلًٍُ- 108

 .اذلالي ٌٍٕشش واٌزىصَن ،ثريود، د د

 . 1983اٌمبِىط احملُؾ ،ؿجن داس اٌفىش ٌٍـجبهخ وإٌشش واٌزىصَن ، ثريود ،: اٌفريوص أثبدٌ - 109

 ٌٍٕشش اٌفىش داس اٌىجري، اٌششػ غشَت يف ادلٕري ادلظجبػ ": هٍٍ ثٓ زلّذ ثٓ أمحذ" اٌفُىٍِ- 110

 .دِشك، د د واٌزىصَن،

اٌشوشواٌشوشاء،حتمُك أمحذ زلّذ شبوش، داس ادلوبسف ، اٌمب٘شح،اٌـجوخ اٌضبُٔخ :اثٓ لزُجخ- 111

1967. 

 واٌزىصَن،اٌمب٘شح،اٌـجوخ ٌٍٕشش احلذَش شبوش،داس زلّذ أمحذ واٌشوشاء،حتمُك اٌشوش:لزُجخ اثٓ- 112

 .8،1999اٌضبُٔخ،



682 
 

غشَت احلذَش ،حتمُك هجذ اهلل اجلجىسٌ،ِـجوخ اٌوبين ،ثغذاد،اٌـجوخ : اثٓ لزُجخ- 113

 .1977األوىل،
 واٌزىصَن اٌوٍُّخ ٌٍٕشش اٌىزت خفبعٍ،داس ادلٕوُ هجذ وروٍُك ،حتمُك اٌشوش ٔمذ: عوفش ثٓ لذاِخ -114

  .د د ثريود،

االعزُوبة يف ِوشفخ األطؾبة، رظؾُؼ هبدي ِششذ،داس األهالَ هّبْ األسدْ اٌـجوخ :اٌمشؿيب- 115

 .2002األوىل، 

اجلبِن ألؽىبَ اٌمشآْ، حتمُك ئثشاُُ٘ أؿفُش ، داس اٌىزبة اٌوشيب ، اٌمب٘شح :اٌمشؿيب- 116

 .1967ِظش،

  اٌششذ،اٌشَبع، ِىزجخ ئثشاُُ٘، ثٓ َبعش دتُُ أثى ،حتمُك اٌجخبسٌ طؾُؼ ششػ:اٌمشؿيب- 117

 .2003 اٌـجوخ اٌضبُٔخ،

 ثريود ٌٍـجبهخوإٌشش، اٌوٍىَ ئؽُبء داس غضاوٌ، هبُظ حتمُك اٌجالغخ، هٍىَ يف اإلَؼبػ:اٌمضوَين- 118

1998 . 

 اٌفىش داس ؿىًَ، هٍٍ َىعف حتمُك اإلٔشب، طٕبهخ يف األهشً طجؼ: هٍٍ ثٓ اٌمٍمشٕذٌ أمحذ- 119

 .1987 ، األوىل دِشك،اٌـجوخ ، وإٌشش ٌٍـجبهخ

محذ هجذ ادلىعىد،داس اٌىزت  أوهبدي هٍٍ زلّذ ِوىعلُك اٌجذاَخ وإٌهبَخ،رؼ:اثٓ وضري- 120

 .اٌـجوخ األوىل،د داٌوٍُّخ،ثريود ٌجٕبْ،

رفغري اثٓ وضري، ؿجن داس األٔذٌظ ٌٍـجبهخ وإٌشش واٌزىصَن، ثريود، ٌجٕبْ اٌـجوخ :اثٓ وضري- 121

 .1986اٌضبِٕخ ،

األطٕبَ ،حتمُك هجذ اٌمبدس أمحذ وأمحذ هجُذ،ِىزجخ إٌهؼخ ادلظشَخ ٌٍـجبهخ : اثٓ اٌىٍيب- 122

 .وإٌشش واٌزىصَن، اٌمب٘شح

إٌظشأُخ وآداهبب ثني هشة اجلبٍُ٘خ،ِٕشىساد داس ادلششق، ثريود ،ٌجٕبْ اٌـجوخ :ٌىَظ شُخى- 123

 . 1989اٌضبُٔخ  ،

 ثريود،دد ، اٌوٍُّخ اٌىزت اٌزشِزٌ،داس عبِن ثششػ األؽىرٌ حتفخ: ادلجبسوفىسٌ- 124

عبِن األطىي يف أؽبدَش اٌشعىي،حتمُك هجذاٌمبدس األسٔئىؽ :رلذ اٌذَٓ ثٓ األصري- 125

 .1972اٌـجوخ األوىل ،، ِىزجخ داس اٌجُبْو ِـجوخ ادلالػ  وِىزجخ احلٍىاين

 .1974، ثريود ٌجٕبْ، ،ِىزجخ األدة ِظـٍؾبد ِوغُ:و٘جخ رلذٌ- 126

ادلوغُ اٌىعُؾ، أخشعٗ أمحذ ؽغٓ اٌضَبد، ؽبِذ هجذ اٌمبدس، زلّذ هٍٍ :رلّن اٌٍغخ اٌوشثُخ- 127

 .إٌغبس،داس اٌذهىح ٌٍـجبهخ وإٌشش واٌزىصَن، اعـٕجىي، رشوُب،اٌـجوخ اٌضبُٔخ، د د
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ِظؾف ادلذَٕخ إٌجىَخ ٌٍٕشش احلبعىيب، ادلذَٕخ  :رلّن ادلٍه فهذ ٌـجبهخ ادلظؾف اٌششَف- 128

 1.0 ٘ـ اإلطذاس 1426ادلٍّىخ اٌوشثُخ اٌغوىدَخ، 

اإلعالَ واخلالفخ يف األسع، ؿجن داس اٌششوق ٌٍـجبهخ وإٌشش واٌزىصَن اٌمب٘شح :زلّذ أِني عرب- 129

 .1999ِظش،اٌـجوخ األوىل،

دَىاْ أيب ؿبٌت ثٓ هجذ ادلـٍت،ِٕشىساد داس و ِىزجخ اذلالي ٌٍـجبهخ :زلّذ ؽغٓ آي َبعني- 130

 .2000،،اٌـجوخ األوىلٌجٕبْ،وإٌشش

  ؽضَ اثٓ داس اٌجىاة، ؽغني وِغٍُ،هٍٍ اٌجخبسٌ اٌظؾُؾني ثني اجلّن: احلُّذٌ زلّذ- 131

 .2002 ثريود،ٌجٕبْ،اٌـجوخ اٌضبُٔخ،

 .1973،ثريود، اٌوىدح وداس اٌضمبفخ ،داس احلذَش األديب إٌمذ : ٘الي غٍُّٕ زلّذ- 132

 وإٌشش ٌٍـجبهخ األٔذٌظ ،داس اٌىشمي اٌمشآْ ألٌفبف ادلفهشط ادلوغُ: اٌجبلٍ هجذ فإاد زلّذ- 133

 .د.د.ٌجٕبْ ثريود واٌزىصَن

 .1987ِٕهظ اٌفٓ اإلعالٍِ، داس اٌششوق، اٌمب٘شح ،ِظش،اٌـجوخ اٌغبثوخ ،: زلّذ لـت- 134

 .1983، ِٕهظ اٌفٓ اإلعالٍِ، ؿجن داس اٌششوق، اٌمب٘شح ،ِظش ،اٌـجوخ اٌغبدعخ:زلّذ لـت - 135

 .وإٌشش،اٌمب٘شح، د د ٌٍـجن ِظش هنؼخ داس اٌوشة، هٕذ ادلٕهغٍ إٌمذ:ِٕذوس زلّذ- 136

 .1975،دَغّرب 4االلزظبد يف ادلز٘جُخ اإلعالُِخ، رلٍخ ادلغٍُ ادلوبطش،اٌوذد:زلّىد أثى اٌغوىد- 137

دساعبد يف أدة اٌذهىح اإلعالُِخ،ِـجىهبد ِىزجخ اخلبجنٍ :زلّىد ؽغٓ صَين- 138

 .ثبٌمب٘شح،ِظش،دوْ ربسَخ

،ادلىزجخ اٌوظشَخ ٌٍـجبهخ وإٌشش واٌزىصَن، ثريود  " اٌجُبْ وادلوبين واٌجذَن"هٍىَ اٌجالغخ:ادلشاغٍ- 139

 .2004ٌجٕبْ، اٌـجوخ األوىل ،

 .1980ثريود،ٌجٕبْ،اٌـجوخاألوىل، اٌمٍُ اٌجالغخ،داس هٍىَ:ادلشاغٍ    - 

وشٔىى، داس اٌىزت اٌوٍُّخ، ثريود، ٌجٕبْ،اٌـجوخ اٌضبُٔخ .ف: ِوغُ اٌشوشاء،رظؾُؼ: ادلشصثبين- 140

1982. 

 .طؾُؼ ِغٍُ، ششػ إٌىوٌ،داس ئؽُبء اٌزشاس،ثريود ٌجٕبْ،دوْ ربسَخ:ِغٍُ- 141

 .2003طؾُؼ ِغٍُ،داس ؿُجخ ٌٍٕشش واٌزىصَن،اٌشَبع،اٌـجوخ األوىل،:ِغٍُ     -  

 .اٌغريح إٌجىَخ، دسوط وهرب، ِٕشىساد ادلىزت اإلعالٍِ ثريود،ٌجٕبْ، د د:ِظـفً اٌغجبهٍ- 142

األدة يف ِىوت احلؼبسح اإلعالُِخ،وزبة اٌشوش،اٌذاس ادلظشَخ اٌٍجٕبُٔخ :ِظـفً اٌشىوخ- 143

 .1993ٌٍـجبهخ وإٌشش واٌزىصَن،اٌمب٘شح،اٌـجوخ اٌضبٌضخ، 
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 اٌـجوخ ثريود، واٌزىصَن، وإٌشش ٌٍـجبهخ األٔذٌظ األدثُخ،داس اٌظىسح :ٔبطف ِظـفً- 144

 .1983 اٌضبٌضخ،

شوش هّشو ثٓ ِوذٌ وشة اٌضثُذٌ ،ِـجىهبد رلّن اٌٍغخ اٌوشثُخ ثذِشك    :ِـبم اٌـشاثُشٍ- 145

 .1985عىسَب، اٌـجوخ اٌضبُٔخ،

 زلّذ و اٌمبدس هجذ ؽبِذ ، اٌضَبد أمحذ ، ِظـفً ئثشاُُ٘ حتمُك :اٌىعُؾ ادلوغُ- 146

 .د د اٌزىصَن، و ٌٍٕشش اٌذهىح إٌغبس،داس

ٔلشاد يف اٌغريح إٌجىَخ اٌششَفخ،داس اٌششُذ،دِشك،عىسَب،اٌـجوخ األوىل :ٍِه احلبفق- 147

2000. 

ٌغبْ اٌوشة،رظؾُؼ أِني هجذ اٌى٘بة وزلّذ اٌظبدق اٌوجُذٌ،داس ئؽُبء اٌزشاس :اثٓ ِٕلىس- 148

 .1996اٌوشيب وِإعغخ اٌزبسَخ اٌوشيب،ثريود ،ٌجٕبْ، اٌـجوخ األوىل ،

ادلغبصٌ،مجن ودساعخ وختشَظ زلّذ ثبلشُش أثىِبٌه،عبِوخ أثى ص٘ش،وٍُخ :ِىعً ثٓ همجخ- 149

 .1994اِداة واٌوٍىَ اإلٔغبُٔخ، ألبدَش،ادلٍّىخ ادلغشثُخ، 

ِظبدس اٌشوش اجلبٍٍ٘ ولُّزهب اٌزبسخُخ، داس اجلًُ ٌٍٕشش واٌزىصَن، ثريود : ٔبطش اٌذَٓ األعذ- 150

 .1996ٌجٕبْ،اٌـجوخ اٌضبِٕخ ، 

 هًّ اٌُىَ واٌٍٍُخ،حتمُك فبسوق محبدح، ِإعغخ اٌشعبٌخ ٌٍـجبهخ و إٌشش، ثريود:إٌغبئٍ- 151

 .د د

أثى فشاط احلّذاين ، ادلىلف واٌزشىًُ اجلّبيل ، داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش واٌزىصَن : إٌوّبْ اٌمبػٍ- 152

 . األسدْ ، د د

 . ،داس اٌىزت اٌوٍُّخ،ثريود ٌجٕبْ،د ددَىاْ اإلِبَ هٍٍ:ٔوُُ صسصوس- 153

 دِشك اٌمىٍِ، واإلسشبد اٌضمبفخ وصاسح ِٕشىساد اٌفُٕخ، اٌظىسح ٌذساعخ ِمذِخ : اٌُبيف ٔوُُ- 154

1982.    

 اٌوٍُّخ اٌىزت داس هـب، اٌمبدس هجذ ِظـفً اٌظؾُؾني،حتمُك هًٍ ادلغزذسن: إٌُغبثىسٌ- 155

 . 1990 ثريود،اٌـجوخ األوىل،
 واٌزىصَن ٌٍٕشش داسإٌّري اٌوشيب،ِٕشىساد اٌشوش يف اٌمشآْ ِٓ االلزجبط :اٌفىُىٍ اذلبدٌ- 156

 .1996األوىل، اٌـجوخ دِشك،

 حتمُك زلّذ زلٍُ اٌذَٓ هجذ احلُّذ،داس اٌفىش ٌٍـجبهخ وإٌشش عريح إٌيب :اثٓ ٘شبَ- 157

 .1973،اٌمب٘شح،ِظش،واٌزىصَن

 .،داس اجلًُ ،ثريود، ٌجٕبْ ، د داٌغريح إٌجىَخ،حتمُك ؿٗ هجذ اٌشؤوف عوذ:اثٓ ٘شبَ- 158
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 اٌـجوخ اٌوشيب، ثريود، اٌضمبيف ادلشوض وإٌمذٌ، اٌجالغٍ اخلـبة يف اٌشوشَخ اٌظىسح : زلّذ اٌىيل- 161
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  ٌٍٕشش ٌٍـجبهخ اٌوٍىَ داس و شوشٖ، عريرٗ يف دساعخ و سواؽخ ثٓ اهلل هجذ دَىاْ لظَّبة وٌُذ- 162

 .1981األوىل  ،اٌـجوخ1982ثريود

لظُذح ادلذػ ؽىت هنبَخ اٌوظش األِىٌ ثني األطىي واإلؽُبء واٌزغذَذ  وصاسح : و٘ت سوُِخ - 163

 .1981اٌضمبفخ و اإلسشبد، دِشك ،عىسَب، 
 .1991دَىاْ اٌوجبط ثٓ ِشداط،ِإعغخ اٌشعبٌخ،ثريود،اٌـجوخ األوىل،:حيىي اجلجىسٌ- 164

 َىٔظ،ٌُجُب،اٌـجوخ لبس عبِوخ وفٕىٔٗ،ِٕشىساد اجلبٍٍ٘،خظبئظٗ اٌشوش:اجلجىسٌ حيٍُ- 165

 .1993اٌغبدعخ،

 اٌزىصَن إٌششو ِإعغخ اٌشعبٌخ ٌٍـجبهخ و هجذ اهلل ثٓ اٌضثوشي، شوش:حيىي اجلجىسٌ- 166

 .1981،اٌـجوخ األوىل

شوش ادلخؼشِني وأصش اإلعالَ فُٗ ،ؿجن ِإعغخ اٌشعبٌخ، ثريود،ٌجٕبْ،اٌـجوخ :حيٍُ اجلجىسٌ - 167 

 .1981، اٌضبُٔخ

  اٌمب٘شح ، واٌزىصَن وإٌشش ٌٍـجبهخ  غشَت داس اٌجُئبد، يف دساعخ األِىٌ، اٌشوش يف: خٍُف َىعف- 168
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 .1987اٌمب٘شح، 
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 .1984، 17األوىل ،اٌوذد
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 : ٍِخض اٌجحش   

 شؿش غضواد إٌيب طًٍ اهلل ؾٍُٗ وعٍُ:        ؾٕىاْ األطشوحخ

 "صبؽ و دساعخ يف اٌشؤَخ واألداح       "

  ٌمذ طىَّس شؿش اٌغضواد ـ ثىطفٗ وصُمخ ربسخيُخـ ِؿشوخ وعىد وُبْ  اٌذوٌخ اإلعالُِخ    

ثين "و" األحضاة:"،وّب عغً ثٕبء ٘زٖ اٌذوٌخ اٌفزُخ ثؿذ غضويت "غضوح ثذس"ثؿذ

، و اصدادد لىح ثؿذ اٌفزىحبد،وّب "طٍح احلذَجُخ"،وأطجحذ دوٌخ راد عُبدح ثؿذ "لشَػخ

فزح ِىخو "ربىٌذ إىل دوٌخ لىَخ فشضذ وعىد٘ب داخٍُب و خبسعُب ثؿذ 

،وثزٌه واوجذ احلشوخ اٌشؿشَخ اٌذوٌخ  اإلعالُِخ يف وً ِشاحٍهب "َرجىن"و"اٌطَّبئف"و"ُحٌٕن"

ِٓ إٌشأح إىل أْ طبسد دوٌخ فزُخ راد عُبدح ذلب ٔفىر٘ب وعٍطزهب وعُبدهتب، و دخً إٌبط يف 

 .دَٓ اهلل أفىاعب،و أطجحذ وٍّخ اهلل ٍ٘ اٌؿٍُب، و وٍّخ اٌزَٓ وفشوا ٍ٘ اٌغفًٍ

 :إشىبٌُخ اٌذساعخ

وأْ رىىْ     و ثٕبء ؾًٍ ِب رمذَ سغجذ أْ َىىْ ِىضىؼ حبضٍ ضّٓ شؿش غضواد اٌشعىي

 .اٌذساعخ يف اٌشؤَخ واألداح

 ؟دلبرا اٌشؤَخ   -

   ألْ وً ؾًّ فين الثذ أْ َزضّٓ ِىلف اٌشبؾش و سؤَزٗ اٌفُٕخ ِٓ خالي ٘زا ادلىلف          

و رشىٍُٗ اجلّبيل ذلزٖ اٌشؤَخ ، و ِٓ مث َىىْ ِىلف اٌشبؾش زلذدا ثبٌضشوسح ٌشؤَزٗ اٌفُٕخ  

ورىىْ سؤَزٗ اٌفُٕخ زلذدح ثبٌضشوسح ٌٍىُفُخ اٌيت َزشىً هبب ٘زا ادلىلف رشىُال صببٌُب 

ثمذس ِب َىىْ ٘زا اٌزشىًُ اجلّبيل زلذدا ٌٍشؤَخ اٌفُٕخ اٌيت ربذد ثذوس٘ب ِىلف اٌشبؾش    

 .شؿشاء اٌذَّؾىح وشؿشاء اٌشِّشن: وأؾين ثبٌشؤَخ ؾٕذ اٌفشَمٌن. و رفغًنٖ

 :فهٍ ؾٕذ اٌفشَك األوي 

 رظىُّس ِزُّض وشبًِ و ِزىبًِ، رظىُّس ال َزغضأ ،وال َأخز عبٔجب وَذؼ عبٔجب آخش ثً َأخز 

اٌىعىد وٍٗ ثىً وبئٕبرٗ وِبدَبرٗ وسوحبُٔبرٗ وِؿٕىَبرٗ،إٔٗ اٌزظىس اٌزٌ ال َأخز اإلٔغبْ 

َََذَؾٗ فشدا، وإمنب ...عغّب وَذؾٗ سوحب َََذؾٗ صببؾخ، وال صببؾخ و وال َأخز اإلٔغبْ فشدا و

 .َشاؾٍ اٌزىبًِ يف وً شٍء ، يف اٌىىْ ويف اإلٔغبْ ويف احلُبح

   رٕطٍك سؤَخ ادلغٍُ إىل اٌىىْ واحلُبح واإلٔغبْ ِٓ خظبئض وِمىِبد سبضً ادلشعؿُخ 

اٌفىشَخ ٌٍّجبدئ واٌزؿبٌُُ اٌيت عبء هبب ٘زا اٌذَٓ اٌؿػُُ ، وثشَّش هبب خبمت األٔجُبء وادلشعٌٍن 
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 اٌؿبدلٌن ،ودؾب إٌُهب اإلٔغبُٔخ صبؿبء ٌُخشعهب ِٓ غٍّبد اجلبٍُ٘خ إىل ٔىس اإلعالَ زلّذ 

 .، ٍ٘ ساَخ اٌزىحُذ واإلديبْاٌغبطؽ، وجيّؽ مشٍهب ربذ ساَخ واحذح

 :وٍ٘ ؾٕذ اٌفشَك اٌضبين

ٍِّهُ اٌغطحٍ اٌجغُط اٌمبئُ ؾًٍ اٌزغبسة اٌشخظُخ واجلّبؾُخ    ٔبثؿخ ِٓ رلشد رأ

ادلجبششح،ثؿُذا ؾٓ اخلٍفُخ اٌفىشَخ واٌفٍغفُخ إٌبذبخ ؾٓ طشَك اٌزأًِ اٌفٍغفٍ اٌؿُّك 

وادلٕطك اٌؿمٍٍ اٌزٌ َزىعً األدٌخ واٌرباٌ٘ن وسلزٍف األلُغخ اٌشَبضُخ عبٌىب طشَمٗ حنى 

 .ؾبمل ادلُزبفُضَمب وِب وساء اٌطجُؿخ،ِزذسِّعب حنى ؾبمل ادلضً األؾًٍ ادلغزّذ ِٓ ادلطٍك اجملشَّد

 ؟و دلبرا األداح- 

    ألْ أداح اٌشؿش ٍ٘ وعٍُخ إٌبلذ اٌيت َىزشف هبب اٌمظُذح ، وَزؿشَّف ؾًٍ ِىلف اٌشبؾش 

ِٓ اٌىالؽ ،و ٍ٘ وزٌه إحذي ِمبَُغٗ يف احلىُ ؾًٍ أطبٌخ اٌزغشثخ اٌشؿشَخ،و لذسح اٌشبؾش 

وإرا وبٔذ ٌٍفٕىْ وٍهب أدواد  .ؾًٍ رشىٍُهب ؾًٍ حنى حيمك ٌٍّزٍمٍ اخلربح و ادلزؿخ يف آْ واحذ

 ـ و ِٓ ثُٕهب اٌشؿشـ فإْ ٘زٖ اٌفٕىْ رزّبَض ثأدواهتب ، و زبزٍف أداح اٌشؿشـ اٌٍغخـ ؾٓ غًن٘ب،

ألْ اٌٍغخ اٌشؿشَخ ٍ٘ ٘ىَخ اإلثذاؼ اٌشؿشٌ، وٍ٘ اٌؿالِخ اٌذاٌخ ؾًٍ أزّبئٗ إىل دائشح و

عى٘ش اٌشؿشَخ وعش٘ب يف إْ  فوثبٌزبيل ٌغىَخ يف ادلمبَ األوي ، طٕبؾخْ اٌشؿش وأل .اٌشؿش

 .ِشوسوًا ثبدلفشدح وأزهبء ثبٌزشوُت اٌٍغخ اثزذاء ثبٌظىد و

اٌشؿش وأدارٗ؟  ً٘ اٌٍغخ ٍ٘ أداح اٌشؿش وثبٌزبيل ديىٓ ِؿشفُب اٌفظــً ثٌن:     وٌٕب أْ ٔزغبءي

 أَ أْ اٌشــؿش يف عى٘شٖ ٘ى اٌٍــغخ رارـــــهب حبُش ال ديىٓ اٌفظـً ثُٕـهّب وثبٌزبيل فال 

 وعــىد ٌٍّؿىن اٌشؿشٌ خبسط ٔطبق إٌػُ اٌٍغىٌ؟

    و احلذَش ؾٓ أداح اٌشؿش َغىلٕب حزّب ٌٍحذَش ؾٓ ثٕبء اٌمظُذح وادلؿغُ اٌشؿشٌ          

و اٌظىسح اٌشؿشَخ وِىعُمً اٌشؿش، يف لظُذح اٌغضواد ، وال خيفً ؾًٍ اٌذاسط ِب ذلزٖ 

 .األدواد اٌفُٕخ ِٓ صببٌُبد إر ُرؿذُّ واعطخ اٌشؿش و عى٘شٖ

 :   ولذ سبحىسد دساعيت حىي ثبثٌن

 :اٌجبة األوي

ورىصَّؼ ٘زا .     رىعَّهذ ؾٕبَيت يف اٌجبة األوي حىي دساعخ شؿش اٌغضواد يف اٌشؤَخ واألداح

 :اٌجبة ؾًٍ  مخغخ فظىي

ِفهىَ اٌشؤَخ :     أششد يف اٌفظً األوي ، و٘ى فظً سبهُذٌ  إىل صبٍخ ِٓ اٌمضبَب ٌؿً أمههب

وحمُمخ اٌشؤَخ اإلعالُِخ ٌٍخبٌك واٌىىْ  واإلٔغبْ و احلُبح، واٌشؤَخ اجلبٍُ٘خ ٌٍخبٌك 
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واٌىىْ واإلٔغبْ واحلُبح، وّب أششد إىل اٌؿمُذح اٌىصُٕخ ادلٕزششح آٔزان ِٓ ؾجبدح األطٕبَ يف 

 .اٌمجبئً اٌؿشثُخ ، واٌذَبٔبد األخشي لجً رلٍء اإلعالَ

طٍٍُخ ، غضٌُخ :ثٕبء لظُذح اٌغضواد ،ِٓ حُش ادلمذِخ ورٕىؾهب:    ورٕبوٌذ يف اٌفظً اٌضبين

،واٌزخٍض يف ٘زٖ اٌمظُذح ِؽ منبرط ..اٌشُت واٌشجبة ، وطف اٌطُف، وطف اًٌٍُ واذلّىَ

 .وأِضٍخ، وأخًنا أششد إىل حغٓ اخلبسبخ وأٔىاؾهب يف ٘زٖ اٌمظُذح ِؽ منبرط وأِضٍخ

    أِب اٌفظً اٌضبٌش فمذ خظظزٗ ٌٍحذَش ؾٓ  ثؿض اٌػىا٘ش اٌٍغىَخ يف شؿش اٌغضواد ،ووبْ 

 .أٌفبظ احلشة وغب٘شح االلزجبط ِٓ اٌمشآْ اٌىشمي: اٌزشوُض ؾًٍ غب٘شرٌن ثبسصرٌن مهب

اٌظىسح اٌشؿشَخ يف شؿش اٌغضواد، وسوضد ؾًٍ اٌزظىَش :   وّب رٕبوٌذ يف اٌفظً اٌشاثؽ

اٌجُبين يف ٘زا اٌشؿش، فأحملذ إىل اٌظىسح االعزؿبسَخ فبٌظىسح اٌزشجُهُخ فبٌظىسح 

 .اٌىٕبئُخ،وأششد إىل ثالغخ ٘زٖ اٌظىسح اٌشؿشَخ وذبٍُبهتب يف شؿش اٌغضواد

    ويف اٌفظً  اخلبِظ رٕبوٌذ ِىعُمً شؿش اٌغضواد ِٓ خالي ثؿض اٌػىا٘ش ادلىعُمُخ 

دساعخ اٌجحىس اٌشبئؿخ وادلزذاوٌخ يف ٘زا اٌشؿش ، وسوضد يف : اٌجبسصح يف ٘زا اٌشؿش ٌؿً أمههب

اٌزظشَؽ، واجلٕبط وثؿض :اٌمبفُخ ؾًٍ حشف اٌشوٌ،وّب رٕبوٌذ يف ادلىعُمً اٌذاخٍُخ

 .اٌضشوساد اٌشؿشَخ

 :اٌجبة اٌضبين

ِظبدس ٘زا اٌشؿش :     وأفشدرٗ جلّؽ ِذؤخ شؿش اٌغضواد، وخظظذ ٌٗ ِذخال رٕبوٌذ فُٗ

اٌزبسخيُخ واألدثُخ، وربذصذ فُٗ ؾٓ اٌشؤَخ اٌمشآُٔخ ٌٍشؿش وِهّزٗ،مث اٌشؤَخ إٌجىَخ 

، وسرَّجذ اٌغضواد حغت رغٍغٍهب ٌٍشؿش وِهّزٗ،وّب رٕبوٌذ ِب لًُ ِٓ أشؿبس يف غضواد إٌيب

اٌضِين،واعزجؿذد رٍه اٌغضواد اٌيت مل َرحِى أشؿبسا، وِهذد ٌىً غضوح دبٍخض ربسخيٍ 

 .سلزظش حىي وً غضوح، وّب رشصبذ ٌشؿشاء وً غضوح

 .    واعزخٍظذ يف اخلبسبخ ِب أزهذ إٌُٗ اٌذساعخ ِٓ ٔزبئظ

ٌؿً أمههب أْ شؿش اٌغضواد يف أغٍجٗ شؿش ِطجىؼ خبي ِٓ اٌظٕؿخ واٌزىًّف واٌزأٔك، ووبْ يف 

ِؿػّٗ شؿشا اسذببٌُب مل َىٓ ٌٍشؿشاء فُٗ أٌ حع ٌزذلُمٗ وسبحُظٗ،سدبب وبْ رٌه ألعجبة 

 .احلشوة واٌغضو، ومل َىٓ  يف ِزنٌخ رٌه اٌشؿش احلىيل احملىَّه ثً وبْ عشَؿب ِزذفمب

وِؿػُ ٘زا اٌشؿش وبْ يف شىً ِمّطؿبد لظًنح ، ويف ثؿض األحُبْ جنذ ثُزب واحذا أو ثُزٌن 

وَغٍت ؾًٍ اٌىضًن  ِٓ شؿش اٌغضواد طبثؽ اٌشََّعض، و٘ى وصْ خفُف .أو صالصخ أثُبد ؾًٍ األوضش

 وّب َجذو اٌزأصش واضحب وعٍُب. َىبد َمزشة ِٓ اٌىالَ اٌؿبدٌ ، وال َىعذ فشق ثُٕهّب يف اٌغبٌت
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ًِّ دساعيت ثفهبسط فُٕخ سلزٍفخ ٌٍذساعخ و ادلذؤخ ، وفهشط اَِبد وفهشط    وحشطذ أْ أر

 .... األحبدَش وفهشط اٌجحىس ، وفهشط األثُبد اٌشؿشَخ، وفهشط رشاعُ اٌشؿشاء 

 ِٓ احلىادس اٌزبسخيُخ اٌزٌ َزخزؾٓ ِٕهظ اٌذساعخ فإٔين آصشد ادلٕهظ اٌزبسخيٍ        وأِب

واالعزّبؾُخ واٌغُبعُخ وعًٍُخ ٌزفغًن األدة ورؿًٍُ غىا٘شٖ وخظبئظٗ، وَشوِّض ؾًٍ ربمُك 

، ولذ أفبدين وضًنا يف صبؽ إٌظىص ورىصُمهب ثبعزحضبس ثُئخ األدَت واٌشبؾش وحُبهتّب

ادلٕهظ وّب اعزؿٕذ ة.  ودساعخ اٌزشاس اٌشؿشٌ وربمُمٗ ِٓ ِظبدسٖ اٌزبسخيُخ واألدثُخ

 مث َزجؿهب ثبٌزحًٍُ دوْ أْ ديٕؿين رٌه ِٓ اٌٍغىء ،اٌىطفٍ اٌزحٍٍٍُ اٌزٌ َظف اٌػب٘شح 

رؿُٕٗ األسلبَ  رفغًن اٌجُبٔبد ِٓ خالي رفغًن ِب  اٌزٌ َشوض ؾًٍ ادلٕهظ اإلحظبئٍ إىل 

يف عىأت وضًنح وِزؿذدح ِٓ دساعيت ٌشؿش اٌغضواد خظىطب يف عشد ؾخ ِٓ ٔزبئظ واجملُ

 .إٌغت ادلئىَخ ادلخزٍفخ وسطذ ثؿض اٌػىا٘ش اٌجبسصح يف ٘زا اٌشؿش

 :ٍِحىغخ

ٌمذ اخزشد ؾّذا أْ ألذَ اٌذساعخ ؾًٍ اجلّؽ ؾًٍ خالف ِب َشًن إٌُٗ ؾٕىاْ األطشوحخ 

الؾزمبدٌ أْ اٌذساعخ حشَخ ثبال٘زّبَ، وألهنب ُرؿذ ادلشآح اٌيت رؿىظ عهذ اٌجبحش احلمُمٍ 

ّْ اجلبٔت اٌزىصُمٍ  ورجٍىس شخظُزٗ ثظذق ، وّب رربص ثظّبرٗ عٍُخ يف ؾٍّٗ األوبدديٍ  وأ

 .ؾًٍ أمهُزٗ َأيت الحمب

 اٌيت اجلبدحوإين ألسعى خزبِب أْ رىىْ دساعيت ٘زٖ حٍمخ رضبف إىل عٍغٍخ اٌذساعبد      

ُرضشي رظىَجبد اٌغبدح األعبرزح أؾضبء أْ  وإْ أٍٍِ ٌىطُذ يف ،ا٘زّذ ثزشاصٕب اٌؿشيب اٌمذمي 

اٌٍغٕخ اٌؿٍُّخ ادلىوىي إٌُهب أِش ِٕبلشخ ٘زٖ اٌشعبٌخ دبخزٍف ِجبحضهب ، وأْ رغٍط األضىاء 

اٌىبشفخ ؾًٍ ِب َؿزىس٘ب ِٓ عىأت لظىس ال خيٍى ِٕهب أٌ ؾًّ ثششٌ ، وِب ِٓ سَت يف أْ رٌه 

ِّب هبب إىل شىً أِضً لذس  عُزُح يل فشطخ شبُٕخ ٌزظىَجهب ورذاسن ِب فُهب ِٓ ٔمض ، ُسل

. اإلِىبْ ، واٌىّبي خلبٌك اٌجشش ، وحذٖ ، دوْ عىاٖ 

َّ اٌزٕىَٗ دبغهىداد أعزبرٌ ادلششف األعزبر اٌذوزىس  ٍٍَُّ ؾٍ    وواعت االؾزشاف ثبجلًُّ 

ُِّشح وٍِحىغبرٗ اٌذلُمخ سغجخ يف أْ رىىْ ٘زٖ اٌذساعخ ضّٓ  حغٓ وبرت وثزىعُهبرٗ إٌ

دوْ أْ أٔغً . اٌذساعبد اجلبدح وادلزأُٔخ ٌٍزشاس ، فشىش اهلل عؿُٗ وعذَّد خطبٖ وأٔبس دسثٗ

ِٓ وٍُخ اِداة واٌؿٍىَ اإلٔغبُٔخ ِٓ عبِؿخ دِشك ثبجلّهىسَخ اٌؿشثُخ " غّغبْ غُُٕ"األعزبر 

اٌغىسَخ ،ثظفزٗ ِششفب ِغبؾذا ؾًٍ األطشوحخ ،وِب لذَِّٗ يل ِٓ رىعُهبد ؾٍُّخ أصٕبء 

 . رفشغٍ اٌؿٍٍّ ٕ٘بن
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 أرىعٗ خببٌض - دوْ اعزضٕبء -ىل أعبرزيت األفبضً أؾضبء جلٕخ ادلٕبلشخ صبُؿب     وإ 

اٌزحُخ  ادلمشؤخ ثؿُّك اٌشىش ، ووافش االِزٕبْ وفبء اعزهبدُ٘ يف رزجؽ دلبئك ِب وسد يف عهذ 

 .  ادُلِمً اٌزٌ ثٌن أَذَهُ

 . وً ِٓ لذََّ يل َذ اٌؿىْ وٌى ثىٍّخ طُجخأشىش      وِغه اخلزبَ 

: وٍّبد ِفزبحُخ  

األداح + يف اٌشؤَخ+دساعخ + صبؽ +غضواد إٌيب طًٍ اهلل ؾٍُٗ وعٍُ +شؿش 
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Résumé de la recherche : 

Titre de la thèse : 

La poésie des conquêtes du prophète Mohammed paix et 

bénédiction sur lui 

Rappel et étude de la vision et de l’outil 

    La poésie des conquêtes, en sa qualité de document historique, avait décrit, après la 

bataille «de Badr», une guerre relative à l’existence de l’état musulman dans son 

entité, et elle a enregistré l’édification de ce jeune état après les batailles de « Al 

Ahzab » et de « Beni Koreida », état qui devint souverain après le «traité d’El 

Hodybia», et plus fort encore après les conquêtes. Il devenait, en outre, un état fort qui 

a su imposer- après les batailles de la Mecque, de Hunein, d’El Taef et de Tebouk- son 

existence aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. La mouvance poétique était, par se 

fait, en synchronie avec l’état musulman à travers toutes ses étapes: depuis sa 

naissance jusqu’à ce qu’il devint un jeune état souverain, exerçant son influence et 

ayant son autorité et sa souveraineté. Et les gens sont entrés par légions dans la 

religion de Dieu, et la parole divine fut suprême et celle des mécréants inférieur. 

La problématique de l’étude :  

    Se basant sur ce qui a était dit précédemment, je souhaitais que les conquêtes du 

prophète paix et bénédiction sur lui soient l’objet de  mon étude et que cette étude soit 

dans le cadre de la vision et de l’outil. 

Pourquoi la vision ? 

     Car chaque œuvre d’art doit inclure la position du poète, sa vision artistique à 

travers cette position, ainsi que sa formulation esthétique de cette vision. A partir de ce 

moment la position du poète déterminerait nécessairement sa vision artistique, et cette 

dernière déterminerait à son tour la façon avec laquelle cette même position est formée 

avec toute son attitude esthétique ; et cela dans la mesure où cette dernière spécifie la 

position de l’auteur ainsi que son interprétation. 

      La vision dont je parle est celle des deux  équipes, celle des poètes de la Da’wa et 

celle des poètes du Shirk. 

      Pour la première équipe ; cette vision est bien une perception distincte, globale et 

intégrée, une perception intégrale qui ne se divise pas et qui ne tient pas un coté 

ignorant l’autre ; mais une perception qui traite l’existence comme un tout avec toutes 

ses créatures, son matérialisme et son spiritualisme. C’est la perception qui ne 

considère  l’être humain comme étant un corps sans âme, qui ne le prend pas pour un 

individu mais pour un groupe et vice versa. Une perception qui tient compte de 

l’intégration dans tous les domaines ; dans l’univers, l’homme ainsi que dans la vie. 
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      La vision du musulman sur l’univers, sur la vie et l’être humain est formée à partir 

de caractéristiques et d’éléments qui représentent la référence intellectuelle des 

principes et des enseignements apportés par cette majestueuse religion, les 

enseignements qu’a recommandé notre prophète Mohammed (paix et bénédiction sur 

lui) à l’humanité afin de la faire sortir des ténèbres de l’ignorance, en la guidant vers la 

lumière étincelante de l’Islam et la faire réunir sous une même bannière, celle du 

monothéisme et de la foi.  

         Pour la deuxième équipe, cette vision est issue de leur méditation superficielle et 

simple basée sur les expériences personnelles et collectives directes ; une méditation 

n’ayant aucun rapport avec des pré-requis philosophiques résultant d’une médiation 

philosophique profonde et d’une logique mentale qui invoque les preuves et les 

arguments et les différentes échelles sportives se dirigeant vers le monde de la 

métaphysique et celui de l’au-delà de la nature ; avançant vers le monde de l’idéal 

provenant de l’abstrait absolu. 

Pourquoi l’outil ? 

        Par ce que la poésie est l’outil qui permet au critique de découvrir le poème, ainsi 

que la position du poète par rapport à la réalité. 

        C’est aussi l’une des normes qui lui permettent de juger de l’authenticité de 

l’expérience poétique et de la capacité du poète à la former d’une manière qui 

permettrait au récepteur de réaliser à la fois l’expérience et la jouissance. 

          Et si tous les arts avaient des outils, y compris la poésie ; alors c’est ces outils 

qui donnent l’occasion de  différencier entre tous ces arts. L’outil de la poésie, qui est 

la langue ; est différent des autres outils, et comme la langue de la poésie représente 

l’identité de la créativité poétique et le signe de son appartenance au cercle de la 

poésie ; et comme la poésie est une production linguistique du premier degré, alors son 

essence et son secret sont dans la langue ; y compris le son, le vocabulaire, et la 

structure. 

     A partir de cela nous nous demandons : Est ce que la langue est l’outil de la 

poésie ? Ce qui permet de faire la différence cognitivement entre la poésie et son outil. 

Ou bien la poésie dans son essence représente la langue elle-même, ce qui ne permet 

pas de différencier entre eux, donc le sens poétique ne peut exister que dans le 

domaine du système de la langue. 

      J’espère que ma présente étude peut s’ajouter à la série des études valeureuses 

ayant mis l’accent sur notre patrimoine antique. Et mon grand espoir est de voir les 

chapitres de la présente thèse enrichis par les imminents membres du comité 

scientifique de la soutenance, et que toutes les lumières soient jetés sur ses coins 

faillibles dont nul travail ne peut échapper, ce qui me permettrait d’apporter les 



3 
 

corrections nécessaires et d’effectuer les rajouts importants, et ce afin de l’améliorer et 

la perfectionner. Gloire au tout puissant Seigneur qui seul Parfait. 

   Le devoir de reconnaissance m’incite à faire éloge de mon encadreur, le professeur 

Hacène Kateb, pour ses grands efforts et ses valeureuses orientations et importantes 

remarques allant dans les sens de rendre ma présente études parmi les plus valeureuses 

qui ont traité notre patrimoine. Tous mes remerciements et toute ma gratitude. 

     A tous mes imminents enseignants, membres du comité de la soutenance, j’exprime 

mon profond respect et mes remerciements, ainsi que ma gratitude pour avoir suivi, en 

détail, l’effort du modeste chercheur soumis à leur honorable examen. 

      Je remercie, enfin, tous ceux qui m’ont porté assistance, ne serait-ce qu’avec un 

tendre mot. 

Mots-clés: 

La poésie + conquêtes du prophète Mohammed  paix et bénédiction 
sur lui +Rappel + étude +vision +outil 
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     Research Summary:  
Dissertation title: 

War Poems of the Prophet peace be upon him: Collection and study in vision 

and tool  

Foreword:  

Poetry  has pictured historical Battles of the Islamic state after the "Battle 

of Badr", also recorded  the construction of these young state after the 

raids: "Ahzab, i.e. parties" and "Quraizah", and became a sovereign state 

after "Hudaibiya", and have grown in strength after the conquests , also 

turned out to be a strong state imposed its presence internally and 

externally after "the conquest of Mecca" and "Hunain" and "Taif" and 

"Tabuk", thus synchronizing the movement of poetry Islamic state in all 

stages of growing up to become a young state with the rule of her 

influence and authority and sovereignty. 

problem of the study:  

    Based on the above assumptions my subject of research focuses on 

poetry of the Prophet wars from a perspective of vision and tools.  

- Why is vision?  
   Because each work of art must include the position of the poet and his 

artistic vision through this position and machined aesthetic of this vision, 

and then the position of poet is necessarily specific to his artistic vision 

and his artistic vision necessarily specific to this attitude formation 

aesthetically pleasing specific aesthetic vision of art that in turn determines 

the position of the poet. I mean the vision when the two teams: the poets of 

monotheism and poets of polytheism.  

 It is when the first team:  

 Visualize distinct and comprehensive and integrated, depicting the parcel, 

and does not take aside and let another aspect, but takes all being of all 

creatures and materialism and spiritualism and morale but takes into 

account the integration in all, in the universe and in man and in life. 

Human characteristics and elements represent intellectual authority of the 

principles and teachings that came out of this great religion, and preached 

by the prophets Muhammad worlds, reunited under one banner of 

monotheism and faith.  

When a second team:  

A belief based on personal experiences and collective directions, away 

from the real religion of the prophetic Islam devoted to the almighty 

creator, Allah.  
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- And why the tool?  

    Poetry, as a tool, poets discover their poems, and recognize the position 

of the poet to reality, and is also one of its standards in judging the 

authenticity of the experience of poetry, and the ability of the poet to set 

up in a way that the recipient experience and have fun at the same time. 

And we wonder: Is language a tool of poetry and can therefore be 

cognitively separated between poetry and its tool? Or that poetry is in 

essence the same language so you cannot separate them, and therefore do 

not exist outside the scope of the meaning of the poetic language systems?  

    my study Revolved around two parts: 

Part I:  
    I went in my care Part I  invasions on the study of poetry in the vision 

and the tool. The distribution of this section on the five chapters:  

     I mentioned in the first chapter, which is an introductory chapter to a 

number of issues, perhaps the most important: the concept of vision and 

the fact that the Islamic vision of the creator of the universe and man and 

life, and the vision of ignorance of the Creator of the universe and human 

life, as I pointed out to the creed of paganism deployed at the time of the 

worship of idols in the Arab tribes, and other religions before the advent of 

Islam.  

    And dealt with in Chapter II: Building a poem invasions, in terms of the 

introduction and diversity: graying and young people, described the 

spectrum, described the night and worries .. and get rid of this poem with 

models and examples, and finally, I referred to a good end and types in this 

poem with models and examples.  

    The third chapter appropriated to talk about some of the linguistic 

phenomena in poetry invasions, and the focus was on two phenomena are 

prominent: the war of words and the phenomenon of the quotation from 

the Koran.  

   As addressed in Chapter IV: poetic image in the poetry of invasions, and 

focused on graphic imaging in this poetry, to the image metaphoric 

picture, and I pointed to the eloquence of this poetic image and its 

manifestations in the poetry of invasions.  

    In the fifth chapter dealt Music poetry invasions through some of the 

phenomena of the musical highlights of this poetry perhaps the most 

important: the study of the seas common and traded in this poetry, and 

focused in rhyme character McElroy, also addressed in the internal music:, 

and alliteration and some necessities noodles.  
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Par t II:  

    And to collect a blog poetry invasions, and has allocated a gateway 

which dealt with: the sources of this poetry historical, literary, and spoke 

about the vision of Quranic poetry and his mission, then prophetic vision 

of the poetry and its mission, also addressed what has been said of the 

poems in the invasions of the Prophet , and arranged invasions in 

chronological order, and ruled out Those invasions, which have not shifted 

poetry, and paved each foray brief historical summary on each foray, as 

translated poets each foray, and appended  

Blog catalogs of different art. 

REMARK: 

I have chosen to precede the study on collection unlike in the dissertation 

title because I think that the study is worthwhile  and it reflects the hard 

work and the real personality of the researcher  also it clearly shows his 

own touch in the academic investigation then later on comes the 

documentary. 

 And I hope conclusion to be studying this episode added to a series of 

serious studies, which focused on our heritage old Arab, though I hope 

to enrich corrections gentlemen professors, members of the scientific 

committee in charge of command to discuss this letter various, and 

shed floodlights on what of deficiencies not without including any 

human action, and no doubt that it will provide a valuable opportunity 

for me to be corrected and what remedy the shortage, hardcopy form 

to the optimum extent possible, and perfect for the creator of human 

beings, alone, no one else.  

   And the duty to recognize the dictates of gratitude to my teacher 

noted supervisor Prof. Dr. Hacene kateb Under his direction and 

brilliant writer and minute desire to be a part of this study, serious 

studies and careful Heritage, thanking God his quest and hit his 

footsteps and illuminated his path.  

     To my teachers and distinguished members of the Committee for 

discussion all - without exception - extend sincere greetings coupled 

with sincere gratitude, and immense gratitude efficiency diligence in 

tracking the minutes contained in the widow's mite, which in their 

hands.  
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