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 داءــــــــــــإى

 
 إلى الوالدين الكريمين أطال ا في عمرىما، و جعل حياتيما في طاعتو.

 .دربي، إلى زوجتي الحبيبة المخلصة  إلى من ساندني و آزرني في

 دعاء، إسراء، رضوان، محمد بياء الدين.إلى األبناء األعزاء  

 أختي الطاىرة جميلة.ي، و إلى روح  إلى إخوتي و أخوات

 إلى األصدقـاء المخلصين األوفياء.

إلى األستاذ القدير أيوب أبو الندى و األخ الفـاضل حسين مليلي رفيقي في  
 ىذه الرسالة.

 إلى كل من وقف معي و شجعني و لو بالكلمة.

 أىدي ىذا البحث

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ن الرحيمــ  بسم ا الرحم

 ُلوَن بِأَنَُّيْم ظُلُِموا  تَـ ــ  قـــلِلَِّذيَن يُ   ِذنَ ا
 ﴾93﴿ َلقَِديرٌ  َنْصرِِىمْ  َعَلى   اللَّوَ  وَِإنَّ 

أَن َيقُوُلوا رَبُّنَـا  َّلَّ  اِ رِِىم بَِغْيِر َحقٍّ  ــ  الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمن ِديَ 
ُع  ُع اللَِّو النَـّاَس َبْعَضُيم بَِبْعٍض لَُّيدَِّمْت َصَوامِ ــ  فَ َوَلْوَّل دِ   اللَّوُ 

  ِفيَيا اْسُم اللَِّو َكثِيرًا  ِجُد ُيْذَكرُ ــ  َوبَِيٌع َوَصَلوَاٌت َوَمسَ 
 ﴾04﴿ ِإنَّ اللََّو َلقَِويٌّ َعزِيزٌ   اللَُّو َمن يَنُصُرهُ َولَيَنُصَرنَّ  

 صدق ا العظيم  
 

 04-93الحج اآلية                                                                              
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 بسم اهلل الرمحان الرحيم

 احلمد هلل رب العادلني و الصالة و السالم على أشرف ادلرسلني

 

فهو عبارة عن مرآة صادقة ربكي مآثر  خر بو على مر الزمن؛تالذي تعتز و تفلكل أمة سجلها الذىيب 

و فضائلها اليت تسعى بل تعيش من أجلها، و ىذا السجل يعد موروثا ثقافيا ديثل شعلة منرية لألجيال ىذه األمة 

 القادمة تقتبس منو نورا و علما يضيء ذلا طريق ادلستقبل. 

من ادلدونة لنسبة عالية  الشعر شلثل أن صلدفإننا  ،و ادلتنوع ،ارخينا و موروثنا األديب العريقعندما نبحث يف ت

 -من ضلو آخر–يًتجم ثقافتها و عاداهتا و تقاليدىا الفنية، و ىو يصور  ،إلبداعية؛ فالشعر ىو تاريخ األمةا

و يدعم نسيجها  ،و حضاريا، شلا يعينها على التمسك دببادئها و فضائلها النبيلة ،و ثقافيا ،حياهتا اجتماعيا

، و اخلريية، و صنائع ادلعروف، و األخالق اجلميلة كاحملبة ،رديةبالشمائل الك اإلنساين و االجتماعي و احلضاري

 ،و تعدد األزمان ،الشعر على امتداد اآلجال ما يسجلو ىذاو  ،باحلق، و االعتزاز بالوطن إخل...التمسك و 

 رلتمعنا و أمتنا العربية اإلسالمية.  لكل رلتمع و أمة، كما ىو احلال يف ، و يرسخو يف الوجدان اإلنسايناألمصارو 

يف بعض –إذا كان األدب تعبريا عن احلياة و كشفا ذلا و تأثرا و تأثريا بواقعها ادلتغري و ادلضطرب  

  ،ستكشفو يحياول باستمرار أن يتجدد  ،و التوتر االنفعالفإن الشاعر يف ىذه احلالة إنسان دائم  -األحايني

م الشخصية، فعربوا عن يتطور وصوال إىل الرؤية الصحيحة، و ىذا ما جسده شعراء السرايا بانفعاالهتم و معاناهتو 

 صادق يعكس ظالل ىذه النفسية ادلؤمنة اليت عاشت من أجل رفع راية اإلسالم. بإحساس نبيل  تلك التجربة

 ى يف الشعر إبان صدر اإلسالم، يأ ي مالزما الكرب النبوة كان من احملاور إن موضوع شعر السرايا يف عهد 

انقلبت فيها ادلوازين، ري جذري مرحلة تغيكتسب أمهيتو من طابع ادلرحلة اليت قيل فيها، و ىي  لشعر الغزوات، و

 خصوصا بعد رليء اإلسالم بتعاليمو اليت أحدثت خلخلة يف قيم اجملتمع آنذاك. 
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كما عربت عن  ،دقة و تفصيل بكل صدق، بل و اخصوصيته سجلو  ،واكب شعر السرايا ىذه ادلرحلة

 عت أصداء تلك األزمنة االستثنائية من تاريخ اإلسالم اجمليد. القصائد اليت رج  ذلك بعض 

 الم،، و صور ادلعارك و الصوالت ة ادلعن ادلشاىد التارخيية ادلتشعب فعرب ،لقد ترجم شعر السرايا األحداث

رلمل نقول: لقد لتدافع احلضاري بني قو ى متعارضة و متناقضة الرؤ ى، و بتعبري اجلوالت ادلختلفة، و سجل او 

سجل بصدق رلموع أو معظم ما دار من وقائع و أحداث بني معسكري احلق و الباطل، و ىذه واحدة من 

 -األدب و الفن عموماكذلك و  –أن ينهض  وظائف الشعر أو الشاعر، يف كل زمن و يف كل عصر و مصر

 ر و تتداولو يف معارض الفخ ،تتناقل معانيو و أفكاره األجيال التسجيل و التدوين ليبقى أثرا خالدابوظيفة 

ة "شعر السرايا: جمع و دراسبناء على ما تقدم اخًتت أن يكون موضوع حبثي: و  اجلالل و بطوالت األجداد،و 

 ي الموضوعات و التشكيل الجمالي".ف

 دواعي اختيار الموضوع: 

 رلمل ديكن القول إنو دفعين إىل اختيار ىذا ادلوضوع مجلة من األسباب و ىي: و على ضلو 

 ربقيق رغبة شخصية، تتمثل يف االىتمام بالًتاث الشعري يف صدر اإلسالم.  -

و زلاولة التمييز بني الغث و السمني منو،  ،يل من شعر السرايا يف ىذه الفًتةاإلسهام يف مجع ما ق -

  وتقييمو فنيا و اجتماعيا.

 االستفادة من أدوات الدرس و التحليل األديب احلديث و ادلعاصر يف مقاربة نصوص قددية.  -

زمن إجالء و بيان القيم اإلنسانية اخلالدة يف النصوص األدبية و إن تباعدت األزمنة؛ إذ بيننا و بني  -

 )شعر السرايا( قرون بعيدة. 

)الشعر(، و بيان أن التيار مل ينقطع أبدا بني ربط ادلاضي باحلاضر فيما يتصل دبدونة العرب الكرب ى  -

ماضي األدب العريب و حاضره، بل كان ىناك دائما جسر فين رائق و متني؛ شلثال يف توارث القيم األدبية و الفنية، 

، و تباعد األمصار، و ىو ما الف األحوال، و اختىت عصرنا الراىن، رغم االضطراباتمن جيل إىل جيل... ح
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ج الًتابط و التواصل بني أجزاء ىذه األمة مل تزل قائمة دائمة إىل يوم الدين، و أن الفضل األكرب يف يؤكد أن وشائ

، ث النبيلذلك، بعد فضل اهلل، يعود إىل اللغة العربية اجمليدة، الوعاء احلضاري ادلتني الذي حفظ كل ىذا الًتا

 امل تراثات األمم األخر ى. ومنعو من الذوبان و التالشي، كما تالشت و ذابت الكثري من مع

استكشاف ادلوضوعات األكثر حضورا يف تلك الفًتة، و إماطة اللثام عن شعر سلصوص لكونو كان  -

 . و الصراع بني معسكرين متناقضني ،ترجيعا ألفكار و قيم زلددة ذلا ارتباط باحلرب

 الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة: 

قد حاولت اإلفادة  ية السابقة اليت ذلا عالقة بادلوضوع، وديببعض الدراسات األكاد جدير بالذكر أن أنوه 

 ، منها: يل يف البحثمهما الدراسة، كما كانت رافدا  من منها بوصفها نصوصا أسهمت يف إضاءة جوانب مهمة

امد، إشراف األستاذ عبد شعر الدعوة اإلسالمية يف عهد النبوة و اخللفاء الراشدين، مجع و ربقيق، عبد اهلل احل -

م، و لقد مت طباعتو 1791الرمحان رأفت الباشا، حبث مقدم لنيل الشهادة العادلية من كلية اللغة العربية بالرياض، 

: مصادر الشعر اإلسالمي صدر اإلسالم، تناول فيها الباحث : الشعر اإلسالمي يفم ربت اسم1791سنة 

، وتطرق إىل ضافة إىل أغراضوباإل ،بدراسة لغة و أسلوب ىذا الشعر ، وقامعفو، ضياعو: قلة الشعر، ضوقضاياه

ول كذلك بعض شعراء صدر اإلسالم ، و األناشيد احلماسية، وأشار إىل شعر حروب الردة، وتنابشعر احلر 

  .مهمة من ىذا البحث ، وىي رسالة مضيئة جلوانبوقصائدىم

الصحابة الشعراء: حملمد الرواندي، دبلوم الدراسات العليا، ربت إشراف األستاذة عائشة عبد الرمحان، دار  -

حيث جاء حبثو منصبا على دور الشعر كأداة من أدوات ادلسلمني يف معركة م. 1795احلديث احلسنية بالرباط، 

و الشعر وموقف اإلسالم  ،موضوع الصحايب ، كما تطرق إىلليو وسلمالدعوة اإلسالمية أيام الرسول صلى اهلل ع

  .، ومل يتطرق إىل احلرب الكالمية اليت دارت بني ادلسلمني وقريشو ادلستو ى الفين للشعراء الصحابة ،منو

 ،درجة ادلاجستري يف األدب القدمي ،  حبث مقدم لنيلنبوية إىل هناية اخلالفة الراشدةشعر ادلعارك من البعثة ال -

وقد تناول فيها .1770 ،باتنة معهد اللغة واألدب العريب ، جامعةإشراف عبد اهلل شيخ بيوض ،حملمد حجازي
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السطو والنهب و الثأر إىل اجلهاد يف سبيل اهلل لتأمني  ، وكيف انتقل الدافع إليها مناحلروب وبواعثها يف اجلاىلية

رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وكيف الدعوة لكي ال يقف يف وجهها أحد، كما تطرق إىل شعر ادلعارك يف عهد 

 ، واحلق الذين يدافعون عنوأجل إبراز قوة اجملاىدين من جهة ، منشعر أىم مسارات الدعوة اإلسالميةواكب ال

وصوال  ،اشدين وكيف اختلفت الدواعي إليها، وتطرق كذلك إىل شعر ادلعارك يف عهد اخللفاء الر من جهة أخر ى

 وأىم اخلصائص الفنية وادلعنوية ذلذا الشعر. ،إىل موقف اإلسالم من الشعر

لعلوم شعر غزوات النيب صلى اهلل عليو و سلم: مجع و دراسة يف الرؤية و األداة، محيد قبايلي، دكتوراه ا -

، وتناول 2014، قسم اآلداب واللغة العربية،1، جامعة قسنطينة إشراف حسن كاتب ،يف األدب العريب القدمي

الظواىر اللغوية يف  واحلديث عن بعض كما تطرق إىل بناء قصيدة الغزوات،   الدينية وادلعرفية مجلة من ادلفاىيم فيها

 الصورة ، وكان الًتكيز على ألفاظ احلرب وظاىرة االقتباس من القرآن الكرمي، وتطرق البحث إىلشعر الغزوات

، وتناول يف األخري موسيقى شعر ستعارة وتشبيو وكنايةلبياين من اوركز على التصوير ا ،الشعرية يف شعر الغزوات

باإلضافة إىل ادلوسيقى  ،لبحر والقافية يف شعر الغزواتعض الظواىر ادلوسيقية البارزة كاالغزوات من خالل ب

شلا فت، ومعرفيا منهجيا ولقد استفدت من ىذا البحث  : التصريع ، واجلناس، وبعض الضرورات الشعريةالداخلية

  ، ولكن بطريقة مغايرة يف الدراسة والتحليل.بيسر و سهولة   الولوج إىل البحثيل 

 : شكالية البحثا

يف ىذا اجملال التأكيد على أمهية مجع و تصنيف ذلك الًتاث ادلضيء من األدب و الشعر من ادلفيد  لعل

و التمكني لو؛ ، قيم اإلسالم فاع عنو الد ،مقام شعر السرايا و الغزويندرج ربت ىذا الباب أو ادلقام؛  الذي

ب جزء يمني بتجنة اخلاصة بشعر السرايا قه، مجع القصائد و ادلقطوعات الشعريلك أن القيام هبذا العمل وحدذ

ايا اليت القضو وفق ادلوضوعات  و تبويبو، و توثيقو، و انتشالو من دائرة اإلمهالمن موروثنا األديب الضياع و التلف، 

و دراستو. فإذا أضفنا إىل ذلك الدراسة ادلوضوعية أو  ،ألمهية يف رلال العناية بادلوروثشديد ا اأمر  ا، يعدحوذل دار
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الًتاث األديب العريب  و اجلمايل ذباه ،ون قد قمنا جبزء غري يسري من الواجب األديبكادلضمونية مث الفنية ن

 لعريب. اإلسالمي، يف فًتة من الفًتات االستثنائية ادلميزة يف تاريخ األدب ا

 لماذا موضوعات و مضامين شعر السرايا؟ 

بعد عملية استقرائية لشعر ىذه الفًتة تبني يل أن موضوع شعر السرايا مل جيمع يف حدود علمي، و مل 

 مضامينو، ففكرت يف مجعو  زبصص لو مدونة تسجل كل ما ورد فيو أو عنو، فضال عن دراستو و تصنيفو و ربليل

 ديد. فرضها الدين اجل و أغراض أخر ى دح و اذلجاء و الرثاء و النقائضثل: ادلمث دراسة بعض أغراضو م

بدراسة جوانب  من ادلفيد اإلدلامراسة مدونة شعرية خاصة، رأيت أن لد و حيث إن ذلك قد ال يكفي

 ادلدونة لتتض، الصورة بشكل كاف تقريبا.  التشكيل اجلمايل ذلذه

 و لماذا التشكيل الجمالي؟ 

األحكام القيمية اليت تنبع عن أصالة التجربة الشعرية، و قدرة إن دراسة مجاليات الشعر سبثل بعمق تلك 

تحقق و ادلتعة يف آن واحد، و إذا كان للفنون كلها أدوات ت يلها على ضلو حيقق للمتلقي اخلربالشاعر على تشك

  و سلتلف تشكيالهتا الفنية و اجلمالية. ،الفنون القولية اليت تتميز بأدواهتا من خالذلا، فإن الشعر من

عن التشكيل اجلمايل يف الشعر يسوقنا حتما إىل احلديث عن التصوير فيو، و الذي يعد من  احلديثو 

ن: كناية الشعرية ادلختلفة م و ذلك من خالل اإلشارة إىل الصورجوىر الشعر، إذ من دونو ال يكون الشعر شعرا، 

 و استعارة و تشبيو. 

يف تعاملو مع عادلو  ذ توصف بأهنا من أعظم أدواتوإ ،اس التشكيل اجلمايل يف الشعرتعد اللغة أس 

ىو واحد و  ،تأثري يف نفسية ادلبدع و ادلتلقياإلبداعي و الفين، كما ال خيفى على الدارس ما للجانب اإليقاعي من 

 من اجلوانب اجلمالية اليت ينبغي أال يتجاوزىا الدارس يف أي دراسة فنية دلوضوعات الشعر ادلختلفة.

مث  ،اليت توصل إليها البحث وشلتعة ضمنتها أىم النتائجرحلة شاقة كانت هناية طروحة خباسبة  وانتهت األ

 . البحث و الدراسةل خال  اقائمة ادلصادر وادلراجع اليت اعتمدهتأردفتها ب



 ةـــــــدمـــــــقـــــم
 

 و
 

 منهج البحث: 

التكاملي يف دراسة مفردات البحث، حيث وظفت ادلنهج التارخيي أما عن منهج الدراسة فإين آثرت ادلنهج 

يف مجع األشعار، و عرض األحداث التارخيية، باإلضافة إىل ادلنهج الوصفي يف عرض بعض الظواىر اليت كانت 

ترافق الشعراء، كما اعتمدت على ادلنهج التحليلي ادلوضوعي يف استقصاء مجاليات الصورة و ألواهنا، حيث كان 

ستخدام ىذا ادلنهج دور بارز يف ىذه الدراسة، باإلضافة إىل ادلنهج اإلحصائي يف رصد بعض الظواىر اللغوية ال

 ادلتعلقة دبوسيقى شعر السرايا. 

 الصعوبات التي واجهتني: 

  :، فقد سبثلت يفالبحث ذلذا تين أثناء إعداديأما عن الصعوبات اليت واجه

ادلتناثرة يف كتب ادلغازي و السري و التاريخ، و شلا زادىا صعوبة عدم صعوبة عملية مجع أشعار السرايا  -

حيث قالوا غزوة مؤتة، و كما  ا يف مؤتةوضوح مصطل، السرايا، ألنو يف بعض ادلصادر مسوا بعض السرايا غزوة كم

 . بغزوة الرجيع (اخلصائص)يف سرية الرجيع حيث عرب عنها السيوطي يف 

 خطة البحث: 

 : التايلعلى النحو  البحث على ثالثة فصولمت تقسيم لقد 

 مقدمة.  -

 : جاء يف مبحثني و ،و مدونة شعر السرايا" اد التاريخيالمه: "عنوان ربت  الفصل األول: -

و االقتصادي،  و الوضع الديين، و االجتماعي، و السياسي،تناولت في المهاد التاريخي: المبحث األول: -

 ديب قبل البعثة النبوية الشريفة. األو 

وفق الًتتيب ادلوجود يف   من أشعار يف السرايا النبويةمجعت فيو ما قيل  مدونة شعر السرايا: المبحث الثاني: -

  .عبد احلميد زلي الدينزلمد ربقيق  ،سلم : سرية النيب صلى اهلل عليو وب ابن ىشامكتا
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 : يف مبحثنيتناولتو  والموضوعاتي في شعر السرايا"، نب لجاا":ـادلوسوم ب و :الفصل الثاني -

  لشعر و موقف االسالم منو،ا-1و تطرقت فيو إىل الحرب: شعر السرايا و عالقته ب المبحث األول: -

 ىا بني أىل اإلسالم و أىل الكفر. مواكبة الشعر للحرب اليت دارت رحا-3، و أىدافها تعريف السرايا-2

الشعراء  مضامني و موضوعات شعر السرايا، اليت تناوذلاتناولت فيو  وأغراض شعر السرايا:  :ثانيالمبحث ال -

 الرثاء، -2ادلدح، -1حيث جاءت أغراض الشعر موزعة على احملاور و ادلوضوعات التالية:  يف تلك الفًتة،

 أغراض أخر ى. -5 ،النقائض-4اذلجاء، -3

 : مباحث ثالتة ويتكون ىذا الفصل منالتشكيل الجمالي في شعر السرايا،  :فيو تناولتث: والفصل الثال -

دراسة ظاىرة االقتباس من القرآن -1بـ: و قمت فيو  المعجم الداللي في شعر السرايا: المبحث األول: -

 شعار السرايا. ألفاظ احلرب من خالل أ-2 ،مهما لد ى شعراء ادلسلمنيكيف كان القرآن الكرمي رافدا  والكرمي، 

بتعريف الصورة عند العرب ك مهدت لذل و بيانية في شعر السرايا:الصورة ال و تناولت فيو المبحث الثاني: -

  انية على النحو اآل ي:يالصور الب أنواع مث قمت بدراسة ، انتهاء عند الغربيني و ،مث العرب احملدثني القدامى

 الصورة الكنائية. -3 االستعارية،الصورة -2الصورة التشبيهية، -1

و تناولت فيها:  ادلوسيقى الداخلية-1موسيقى شعر السرايا، ت فيو إىل دراسة عرضوقد ت المبحث الثالث: -

  ادلوسيقى اخلارجية، و درست فيها البحر و القافية. -2، التصريع، اجلناس، الطباق، و الضرورة الشعرية

 ،م النتائج اليت توصل إليها البحثشلتعة ضمنتها أى كانت هناية رحلة شاقة و  انتهت األطروحة خباسبة وخاتمة:  -

 . البحث و الدراسة لخال امث أردفتها بقائمة ادلصادر وادلراجع اليت اعتمدهت

 . المصادر و المراجع قائمة -
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 بعد:  وآخرا  و أوالشكر الاحلمد و فلو ، فضلو اصلاز ىذا البحث يف األخري، فقد مت بعون اهلل و

، فإن أصبت ىو يف بداية الطريق من و ،ين أحطت بادلوضوع من كل زواياه، فهو جهد ادلقلزعم أنأال 

 الشيطان.  إن أخطأت فمن نفسي و فمن اهلل وحده، و

ألستاذي ادلمزوج خبالص احلب  أتوجو بشكري الكبريديلي علي أن  عًتاف بالفضلاالواجب  و

كما ،  ، فجزاه اهلل عنا خري اجلزاءاىتمام رعاية و نص، و دلا مشلين بو من توجيو و ،الدكتور عمار ويس/األستاذ

تصحي،  و ؛ لتحملهم عناء قراءة الرسالةالشكر و التقدير ألعضاء جلنة ادلناقشة ادلوقرين أتقدم بأمسى عبارات

ىذا العمل يف أحسن مالحظاهتم القيمة اليت سيكون ذلا الدور األكرب يف إخراج  تصويباهتم و إبداء أخطائها، و

، ادلوفق واذلادي إىل سواء السبيل اهلل تعاىل ىو خري اجلزاء، و يف اخلتام أسأل اهلل تعاىل حسن القبول و و ،حلة

  باهلل عليو توكلت و إليو أنيب. إال وما توفيقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المهاد التاريخي  الفصل األول:  

 و مدونة شعر السرايا      
 

 

 

 

 



 

 

 المبحث األول: المهاد التاريخي  
 

 الوضع الديني   -

 الوضع االجتماعي   -

 الوضع السياسي   -

 الوضع االقتصادي   -

 الوضع األدبي   -
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 المهاد التاريخيالمبحث األول: 

 تمهيد: 

-مراحل حياهتا، و ظهر أثر ذلك على رتيع اجملاالت ء لعربية قبل اإلسالم مرحلة من أسو اصتزيرة اعاشت 

جعلها تعيش فوضى عارمة يف كافة أمورىا، و أصبح ، مما -دينيا و أخالقيا و سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا

لقد صور النيب صلى اهلل عليو  و برز مالمح ىذه الفًتة من عمرىا،الشرك و اصتهل، و الفساد األخالقي من أ

إن اهلل نظر إلى أىل األرض فمقتهم عربهم و عجمهم إال سلم ىذه اظترحلة اضترجة من حياة البشرية بقولو: "و 

العرب يف اصتاىلية من كرم و شجاعة  اصفات زتيدة ميتاز هب ىناكأن  ينفيو ىذا ال . 1"لكتاببقايا من أىل ا

 و صدق يف اضتديث، و سنلقي نظرة موجزة على أوضاع العرب قبل اإلسالم. و جندة 

 

  الوضع الديني:

، و سيدنا عادكانت شبو اصتزيرة العربية مهدا لكثَت من األنبياء منهم سيدنا ىود الذي أرسل إىل قوم 

 صاحل الذي أرسل إىل قوم ذتود، و سيدنا شعيب الذي أرسل إىل قوم مدين، و سيدنا اشتاعيل الذي نشأ يف مكة. 

 إليها عبادة األصنام مع مرور الوقت دخلت التوحيد، و اإلميان باهلل، و لكنفعرف أىل مكة و ما حوعتا 

رث التميمي: أن أبا اسحاق عن ػتمد بن ابراىيم بن اضتا، حيث روى ابن 2"عمرو بن ضتي" هادخلأأول من  و

سلم يقول شتعت رسول اهلل صلى اهلل عليو و  صاحل السمان حدثو أنو شتع أبا ىريرة قال: شتعت أبا ىريرة يقول:

برجل رأيت عمرو بن ضتي بن قمعة رنر قصبو يف النار، فما رأيت رجال أشبو ألكثم بن اصتون اطتزاعي: "يا أكثم :

ر، إنو  فكا  و"ال، إنك مؤمن و ىبو و ال بك منو"، فقال أكثم: عسى أن يضرين شبهو يا رسول اهلل؟ قال:  منك
                                                           

  من حديث عياض  يف الدنيا أىل اصتنة  وأىل النار الصحيح ، كتاب اصتنة وصفة نعيمها و أىلها ، باب الصفات اليت يعرف هبارواه مسلم،  -1
  .1173، ص2865برقم  رصي اهلل عنو بن زتار اجملاشعي

بعد  أن بعض أىل النسب ذكر : أن عمرو بن ضتي كان حارثة قد خلف على أمواطتزاعي ، إال عمرو بن ضتي بن قمعة بن لياس عمرو بن ضتي:  -2
حارثة بالتبٍت و إىل  رتيعا : إىل، وانتسب إليو. فيكون النسب صحيحا بالوجهُت أن آمت من  قمعة ، وضتي صغَت . وضتي ىو : ربيعة ، فتبناه حارثة 

 . 100/ 1البن ىشام يف تفسَت السَتة النبوية  روض األنفالسهيلي : ال ، انظر قمعة بالوالدة 
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، و زتى 3، و وصل الوصيلة2و سيب السائبة 1كان أول من غَت دين اشتاعيل فنصب األوثان و حبر البحَتة

 . 5"4اضتامي

 و سيب السائبة، و وصل الوصيلةو كان أول من غَت دين اشتاعيل فنصب األوثان، يقول ابن الكليب: "

فقيل لو: إن بالبلقاء من زتة إن أتيتها  حبر البحَتة و زتى اضتامية عمرو بن ربيعة... مث إنو مرض مرضا شديدا،و 

هبا اظتطر و نستنصر  نستقيصنام، فقال: ما ىذه؟ فقالوا ربأ، و وجد أىلها يعبدون األبرأت، فأتاىا فاستحم هبا ف

 . 6دو، فسأعتم أن يعطوه منها ففعلوا و قيل أعطوه ىبال فقدم هبا مكة فنصبها حول الكعبة"هبا على الع

و ىكذا مع مرور الوقت دخلت عبادة األصنام إىل اصتزيرة العربية و شاع يف أىلها الشرك، و اختذت كل 

و التأثر مبن كان حوعتم من ، و دافع ذلك كلو اصتهل، 10ىبل ، و9، و مناة8، و العزى7قبيلة صنما مثل الالت

بعقيدة ظلت متمسكة  -و إن كانت تقل مع الزمن–أشتات القبائل و األمم، غَت أنو بقيت فيهم بقية من الناس 

 يثيب اظتطيع، و يعاقب العاصي التوحيد، سائرة على هنج اضتنفية، تصدق بالبعث، و النشور، و توقن بأن اهلل

تكره الذي استحدثو العرب من عبادة األوثان و ضالالت، و لقد اشتهرت من ىذه البقية كثَتون كقس بن و 

 . 11رئاب الشي و حبَتة الراىبساعدة األيادي، و 

                                                           

 ت ستسة أبطن عمدوا للخامس ما مل يكن ذكرا فشقوا أذهنا فال يعرض عتا أحد. اقة إذا انتجالبحَتة: كانت الن -1
 ، و منافعها للرجال دون النساء. ة: كان الرجل يسب الشيء من مالو، إما هبيمة أو إنسانا فتكون حراما أبداالسائب -2

ن كانت ذكرا و أنثى وصلت ، و إن كاكانت أنثى تركت يف الشاءلسابع فإن كان ذكرا ذبح، و إن  إذا ولدت الشاة سبعة أبطن عرضوا ل: الوصيلة -3
 عا، فكانت منافعها و لنب األنثى للرجال دون النساء. حرما رتيأخاىا ف

 اضتامي: كان الفحل إذا أدرك فصار ولده جدا، قالوا: زتي ظهره، فال زنمل عليو و ال يركب و ال مينع ماء و ال مرعى.  -4
  . 82-1/81 ،م1981 النشر، و للطباعة الفكر دار اضتميد، عبد الدين ػتي ػتمد حتقيق سلم، و عليو اهلل صلى النيب سَتةابن ىشام،  -5
  .49-48اظتصرية، القاىرة، دت، ص النهضةابن الكليب: األصنام، حتقيق عبد القادر أزتد و أزتد عبيد، مكتبة  -6
 مربعة بالطائف لثقيف تعظمها قريش و رتيع العرب. و ىي صخرة بيضاء  الالت: -7
 و حجاهبا بٍت شيبان من بٍت سليم حلفاء بٍت ىاشم. و كانت بيتا تعظمو قريش و كنانة و مضر كلها، و كانت سدنتها العزى:  -8
يعظمونو و يذحبون لو، و مل و "زيد مناة"، و كان صنمها منصوبا بُت مكة و اظتدينة  "عبده مناة"مثل: مناة: و ىي أقدم أصنام العرب و تسموا هبا  -9

 يكن أحد أشد إعظاما لو من األوس و اطتزرج. 
بل: أعظم أصنام قريش داخل الكعبة، صنع من عقيق أزتر على صورة انسان مكسور اليد اليمٌت، أدركتو قريش كذلك، فجعلوا لو يدا من ى -10

 . و كان يقال لو: ىبل خزميةمن نصبو خزمية ابن مدركة  ذىب، و كان أول
 . 28، ص11، ط2008ػتمد سعيد رمضان البوطي: فقو السَتة النبوية، دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الًترتة، القاىرة،  -11
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و دخل بعضهم يف اليهودية، إال أن  ،العرب قد تنصر دة األصنام و انتشارىا كان بعضباإلضافة إىل عبا 

ه اآلعتة ما ىي إال واسطة بينهم و بُت مع اإلقرار بوجود اهلل، و أن ىذاألغلبية كانت تعبد األوثان و األصنام، 

َواِت ــ  أَْلتَـُهم مَّْن َخَلَق السَّمَ َولَِئن سَ فقال سبحانو و تعاىل: " ؛و قد صرح القرآن بذلك يف مواطن عديدة ،اهلل

َر الشَّْمَس وَ  ْرَض وَ ااْل وَ  يُن اْلَخاِلُص َوالَِّذيَن ، و قال كذلك "1"َفُكونو فَأَنَّى  يُ اْلَقَمَر لَيَـُقوُلنَّ اللَُّو  َسخَّ َأاَل ِللَِّو الدِّ

نَـُهْم ِفي َما ُىْم ِفيِو َيْخَتِلُفوَن  اتََّخُذوا ِمن ُدونِِو َأْولَِياَء َما نـَْعُبُدُىْم ِإالَّ لِيـَُقرِّبُونَا ِإَلى اللَِّو زُْلَفى   ِإنَّ اللََّو َيْحُكُم بـَيـْ

 . 2"ِذٌب َكفَّارٌ ـــ  ـــللََّو اَل يـَْهِدي َمْن ُىَو كَ ِإنَّ ا

الدينية يف شبو اصتزيرة العربية، و ظتا وصلت البشرية إىل ىذا اضتد من االحنراف  ىذا أىم ما كان مييز اضتالة

م يقو  ز و جل من يصحح للناس اعوجاجهم و عن الفطرة اليت فطر اهلل الناس عليها، بعث اهلل ع روجاطتالعقدي، و 

ِت ِإَلى النُّوِر بِِإْذِن رَبِِّهْم ِإَلى  ِصَراِط ـ  ْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلمَ ٌب َأنَزْلَناُه ِإلَْيَك لِتُ ـ  ـــِكتَ   الرسلوكهم، قال تعاىل: "

 . 3"اْلَعزِيِز اْلَحِميدِ 

 

 الوضع االجتماعي: 

 ة، و ىو أقوى الروابط االجتماعيةيف غتتمع شبو اصتزيرة العربية قبل البعثة احملمدي اسائدً كان النظام القبلي 

إذ يتكون اجملتمع العريب من بدو و حضر، و البدو ىم الذين يقطنون البادية معتمدين يف عيشهم على ألبان اإلبل 

يعيشون على الزراعة و التجارة  اضتواضر و القرى عتم مساكن و بيوتات قارةو ضتومها، أما اضتضر فهم ساكنة 

 الصناعة. و 

و أساس توحدىم، يقول السيد عبد العزيز السامل: "تعترب القبيلة  ،على ىذا تعترب القبيلة مصدر قوهتم

من الناس ينتمون إىل أصل واحد مشًتك الوحدة السياسية عند العرب يف اصتاىلية، ذلك ألن القبيلة ىي رتاعة 

                                                           

 . 61سورة العنكبوت: اآلية  -1
 . 3سورة الزمر: اآلية  -2
 . 1سورة إبراىيم: اآلية  -3
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م رابطة العصبية لألىل و العشَتة، و رابطة العصبية ىي شعور التماسك جتمعهم وحدة اصتماعة و تربطه

و ىي على ىذا النحو مصدر القوة السياسية و الدفاعية اليت والتضامن و االندماج بُت من تربطهم رابطة الدم، 

 . 1تربط بُت أفراد القبيلة"

ُت، و أصبح عتا نظام يالقبلي رتلة من العادات و التقاليد على حياة العرب اصتاىليف ظل اظتناخ سيطرت 

كما  اجتماعي يسَتون عليو، فحرصوا على احملافظة على أنساهبم، فلم يصاىروا غَتىم من األجناس األخرى،  

األشراف على  يف لرجل مع أىلوبعض، فكانت عالقة ابعضها عن  أحوال كانت يف العرب أوساط متنوعة ختتلف

درجة كبَتة من الرقي و التقدم، و كان عتا من حرية اإلرادة و نفاذ القول القسط األوفر، و كانت ػتًتمة مصونة 

 . 2تسل دوهنا السيوف و تراق الدماء

رئيس األسرة، و كان  نازعمبال بالرغم من ىذه اظتكانة للمرأة يف وسط أشراف القبيلة، إال أن الرجل يعترب 

و إذا كان ىذا ، عليهم تفتاتارتباط الرجل باظترأة بعقد الزواج حتت إشراف أوليائها، و مل يكن من حقها أن 

كان ىناك يف األوساط األخرى أنواع من االختالط بُت الرجل و اظترأة، ال نستطيع أن نعرب فقد  حال األشراف، 

 . الفاحشة فاح وعنو إال بالدعارة و اجملون و الس

 ر، و ضتق اظترأة حيف و غنبو شرب اطتم ،الزىناصتاىلي بعض اآلفات االجتماعية ك انتشرت يف اجملتمع

يئد و من العرب من كان  ،3اعزوجا ترضاه، و تورث كما يورث اظتتبعد الطالق من أن تنكح  فكانت تعضل

ىذا ىو السائد أو لكن ال حنكم أو نعد ق، و و يقتل األوالد خشية الفقر و اإلمال ،نفاقو اإلالبنات خشية العار 

 هم اظتاسة إىل التناسل و التكاثر، كما انتشر الرق عند العرب انتشارا واسعا. اظتنتشر ضتاجت

دة قوية حعشَتتو، فقد كانت مو و و تمعاملة الرجل مع أخيو و أبناء عمومأما عن العالقات االجتماعية، ف

 تزيدىا العصبيةنت روح االجتماع سائدة بُت القبيلة الواحدة القبلية، و ميوتون عتا، و كاكانوا زنيون للعصبية  فقد
                                                           

 . 22، ص2014السيد عبد العزيز سامل: تاريخ العرب منذ ظهور اإلسالم حىت سقوط الدولة األموية، مؤسسة شباب اصتامعة، االسكندرية،  -1
 م،2002، 1حبث يف السَتة النبوية على صاحبها أفضل الصالة و السالم، دار ابن حزم، بَتوت، ط صفي الرزتان اظتباركفوري: الرحيق اظتختوم، -2

 . 35ص
 . 23ص،2016، 6التاريخ اإلسالمي )الوجيز(، دار النفائس، بَتوت، طػتمد سهيل طقوس:  -3
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الشرف إىل اسة و الري علىكثَتا ما أدى التنافس و   ،1وكان أساس النظام االجتماعي ىو العصبية اصتنسية و الرحم

ر وس و اطتزرج، و عبس و ذبيان، و بكرى ذلك بُت األجواحد كما  اضتروب بُت القبائل اليت كان رنمعها أب

 . 2تغلب و غَتىاو 

 و كانت قواىم متفانية يف اضتروب ممكنة األوصال دتاما،قة بُت القبائل اظتختلفة، فقد كانت أما نوعية العال

اضتروب تقوم بينهم ألتفو األسباب، فهم ال يبالون بشن اضتروب، و إزىاق األرواح يف سبيل الدفاع عن  و كانت

 . 3اليت تعارفوا عليها، و إن كانت ال تستحق التقديراظتثل االجتماعية 

و رتلة القول: أن األوضاع االجتماعية كانت يف اضتضيض و الضعف و اصتهل و األمية و اطترافات عمت 

 الل، فعرفت البشرية آنذاك احنطاطا كبَتا يف اجملال االجتماعي. ضالناس يعيشون حياة النية و الكان  وت، و طم

 

 الوضع السياسي: 

بو اصتزيرة العربية مفككة سياسيا، ال توحدىا دولة، و ال تديرىا حكومة، و كانت القبيلة كانت ش

معظم أحناء اصتزيرة  يف و سادت ىذه القيمتقوم عليو اضتياة السياسية،  ذيشكيالهتا، و قيمها ىي األساس البت

العربية، و القبيلة وحدة اجتماعية حتمي األفراد، و زنميها األفراد يف نظام سياسي على شكل صغَت يتكافل أفراده 

 . 4يف سبيل البقاء و اضتياة

ة: "كان سكان اصتزيرة العربية ينقسمون إىل بدو و حضر، يقول أبو شهبانقسم سكان شبو اصتزيرة العربية 

إىل بدو و حضر، و كان النظام السائد بينهم ىو النظام القبلي، حىت يف اظتمالك اظتتحضرة اليت نشأت باصتزيرة  

                                                           

 . 37ص سابق، مرجع الرحيق اظتختوم،صفي الرزتان اظتباركفوري:  -1
 . 37اظتصدر نفسو: ص -2
 . 1/35، 2008، 1لتوزيع، شَت مصر، طللنشر و اعلي ػتمد الصاليب: السَتة النبوية، عرض وقائع و حتليل أحداث، دار األندلس اصتديدة  -3
، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع اصتزائر، 2عبد الرزتان خليل ابراىيم: دور الشعر يف معركة الدعوة اإلسالمية أيام الرسول صلى اهلل عليو و سلم، ط -4

 . 42، ص1971
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ساسنة يف الشمال، فلم تنصهر و مملكة الغكمملكة اليمن يف اصتنوب، و مملكة اضتَتة يف الشمال الشرقي، 

 . 1حد، و إدنا ظلت القبائل وحدات متماسكة"اصتماعة فيها يف شعب وا

عة من الناس تربط بينها وحدة الدم )النسب( و وحدة اصتماعة، و يف ظل ىذه غتمو  القبيلة العربية كانت

يف اضتقوق على أساس من التضامن بينهما  ،الرابطة نشأ قانون عريف، ينظم العالقات بُت الفرد و اصتماعة

 . 2كانت تتمسك بو القبيلة يف نظامها السياسي و االجتماعيالعريف  و ىذا القانون الواجبات، و 

فزعيم صفات و خصائص من شجاعة و مروءة،  رئيس ىو زعيمها، و يشًتط فيوكان لكل قبيلة شيخ أو 

و حنوىا، و لرئيس القبيلة القبيلة ترشحو للقيادة منزلتو القبلية، و صفاتو و خصائصو من شجاعة و مروءة و كرم 

 حكمو و قضائو على و االستجابة ألمره، و النزولأذنها احًتامو و تبجيلو، فحقوق أدبية و مالية، فأما األدبية 

من اظتادية، فقد كان لو يف غنيمة يغنمها )اظتربع( و ىو ربع الغنيمة، و )الصفايا( و ىو ما يصطفيو لنفسو أما و 

شيطة(، و ىي ما أصيب من مال العدو قبل اللقاء، و )الفضول( و ىو ما ال يقبل ن  الالغنيمة قبل القسمة، و )

 . 3القسمة من مال الغنيمة

غتلس يتكون من رؤساء العشائر ينظر يف شؤوهنا حسب القوانُت و العادة، و لكنو مل كان يف كل قبيلة لقد  

كما كانت  ،  4قوق اصتماعة أو حقوق القبيلةيقض على حرية األفراد، فقد كان كل فرد يتمتع حبريتو مع شعوره حب

 تعقد األحالف مع القبائل األخرى كل قبيلة من القبائل العربية عتا شخصيتها السياسية، و ىي هبذه الشخصية

                                                           

 . 52، ص1992، 2سنة، دار القلم، دمشق، طػتمد بن ػتمد أبو شهبة: السَتة النبوية يف ضوء القرآن و ال -1
 . 1/27سابق،  مرجعة النبوية، علي ػتمد الصاليب: السَت  -2
 .1/27 ،نفسو اظترجع -3
 . 32، ص: التاريخ اإلسالمي )الوجيز(،مرجع سابقشػتمد سهيل طقو  -4
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عت القبائل العربية عدة أحالف أشهرىا حلف وق  قد و . 1هبذه الشخصية أيضا كانت تشن اضترب عليهاو 

 . 3، و حلف اظتطيبُت2الفضول

و قد روى لنا  ،تبدو تافهةألسباب لعديد من اضتروب، اليت كانت تندلع شهدت ساحة شبو اصتزيرة العربية ا

و غلبتها على مما يدل على دتكن الروح اضتربية من نفوس العرب، التاريخ سلسلة من أيام العرب يف اصتاىلية 

نة بسبب ناقة، و كذلك يوم داحس سدامت أربعُت اليت  فمن تلك األيام مثال يوم البسوسالتعقل و التفكَت، 

بعض القبائل تعيش ، كما كانت ب اليت قامت بُت األوس و اطتزرجو سببو سباق خيل، و كذلك اضترو الغرباء و 

االقتتال فيما بُت على السطو و النهب و سيب األحرار، و بيعهم يف األسواق، و ىي من األسباب اظتؤدية إىل 

 القبائل. 

 

 القتصادي: الوضع ا

بالصحاري الشاسعة مما جعلها تعتمد على رعي اإلبل و الغنم، و كانت القبائل شبو اصتزيرة العربية  امتازت

ظتاء، و قلة و اظتاء، فكانوا ال يعرفون االستقرار نتيجة لشح ا الكإل نمكان إىل آخر حبثا عن مواطتنتقل من 

 يف أطرافها كاليمن و الشام.  أغلبها و ،واحات زراعيةإال أهنا مل ختل من العشب، 

طي االقتصادي، يقول ػتمد عليهم أسلوبا خاصا يف التعا لبيئة اليت عاش فيها سكان اصتزيرة العربيةا فرضت

سهيل طقوش: "تأثر العرب بالبيئة اليت عاشوا فيها، فاعتمد سكان اظتناطق الصحراوية، بشكل رئيس على رعي 

                                                           

 . 1/28سابق،  مرجع علي الصاليب: السَتة النبوية، -1
حلف الفضول: تداعت إليو قبائل من قريش، فاجتمعوا يف دار عبد اهلل بن جدعان لشرفو و سنو، فتعاقدوا و تعاىدوا على أن ال رندو مبكة  -2

لف مظلوما من أىلها و غَتىم ممن دخلها من سائر الناس إال كانوا معو، و كانوا على من ظلمو حىت ترد عليو مظلمتو، فسمت قريش ذلك اضتلف ح
 . 1/100لسهيلي، الروض األنف، عمره، أنظر اول، و قد حضره صلى اهلل عليو و سلم و ىو يف العشرين من الفض

و السقاية من و كان شرف اضتجابة و زتل اللواء يف اضتروب اظتطيبُت: و سبب تأسيس ىذا اضتلف تنازع وقع بُت عبد الدار و بُت أعمامهم حلف  -3
نصيب بٍت عبد الدار، فحقد عليهم اضتاقدون من بٍت قريش، و سعوا يف نزع ىذا الشرف و تقسيمو، فتفرقت عند ذلك قريش، و اختلفت اآلراء 

ضتضور أيديهم ج بنو عبد مناف قصعة مملوءة طيبا، مث غمس ابٍت عبد الدار، فأخر فاستنصر بنو عبد الدار أصحاب النخوة و الرجولة، فاجتمع أنصار 
 لكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم، فسموا اظتطيبُت، أنظر:فيها، فتعاقدوا و تعاىدوا على نصرة بٍت عبد الدار و اظتظلومُت من بعدىم، مث مسحوا ا

 . 1/152السهيلي، روض األنف، 
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مواشيهم، و على التجارة، يف حُت اعتمد سكان اظتناطق اطتصبة على الزراعة، و مل يهملوا اظتتنقل ألنعامهم و 

. و عتذا تنوعت موارد النشاط االقتصادي 1فكانوا أوفر حظا من البدو" ،التجارة، كما كان عندىم إظتام بالصناعة

 عندىم، فهو يعتمد على: 

و الثابت عملوا هبا نتيجة توفر اظترعى، و بذلك شكل الرعي بنوعي خاصةو ىي حرفة أىل البادية الرعي:  - أ

طبيعة و اظتتنقل اظتورد االقتصادي األساسي لرعاة البادية يف القسم األكرب من اصتزيرة العربية، و ذلك بفعل ال

ية أكثر من حياة ىذه الطبيعة اصتغرافرعي اإلبل، ألن اصتميع يتمتع بصفات تالئم ا اصتغرافية للمنطقة و أساسه

 و ىذا أحد األسباب يف تنقلهم من مكان إىل آخر.  ،، إذا فالرعي متوقف على وجود اظتاء و العشب2غَته

يف بعض األماكن على خلق واحات و انتشار الزراعة اليت عمل هبا بعض ساعدت اظتوارد اظتائية  الزراعة:  - ب

قد و  ماكن اليت تتوافر فيها اظتياهفهي عماد ثروة اليمن و األ ،لت مصدرا أساسيا للعربواضر، و من مث شك  أىل اضت

 ىي منها ثالثة أنواع، بشكل خاص و اشتهر تعددت أنواع احملاصيل الزراعية من فواكو و حبوب و خضراوات

قرى و  إىل جانب احملاصيل الطبيعية من توابل و طيوب، ففي اصتنوب و الشرق  النخيل و األعناب و اضتبوب، 

 البخورو  هرت اليمن بأشجار اللبان و الطيبو اليمامة كثرت الزروع و الثمار و بعض الفواكو و اشت زاضتجا

 . 3الطائف بالكرمة، و النخلة أىم األشجار يف اصتزيرة العربية كلهاو 

أهنم كانوا أبعد األمم عنها يقول  من بالرغمحاجاهتم و قد عمل هبا السكان ليوفروا  الصناعة: - ج

كانت توجد يف العرب من اضتياكة كفوري: "و أما الصناعة فكانوا أبعد األمم عنها، و معظم الصناعات اليت  بار اظت

و بذلك شكلت الصناعة موردا مهما يف " 4الدباغة و غَتىا كانت يف أىل اليمن و اضتَتة، و مشارف الشامو 

 و من أشهر الصناعات السيوف و اضتدادة و صناعة اصتلديات.  ،االقتصاد

                                                           

 . 18ص سابق،مرجع  ػتمد سهيل طقوش: التاريخ اإلسالمي )الوجيز(، -1
 . 19: صنفسو اظترجع -2
 . 20ص اظترجع نفسو: -3
 . 38ص مرجع سابق،صفي الرزتان اظتباركفوري: الرحيق اظتختوم،  -4
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و االجتار مع لت نشاطا مشًتكا بُت البادية و اضتاضرة، و كانت تقوم على مبدأ اظتقايضة قد مث   التجارة: - د

 يقولالبالد اجملاورة كسوق عكاظ قرب الطائف، و ذي اجملاز قرب مكة، و ذي اجملنة بُت مكة و الطائف، 

"و إذا كانت اصتزيرة العربية قد حرمت من نعميت الزراعة و الصناعة، فإن موقعها االسًتاتيجي بُت إفريقية : الصاليب

 . 1و شرق آسيا، جعلها مؤىلة ألن حتتل مركزا متقدما يف التجارة الدولية آنذاك"

صيفا شتاءا إىل اليمن، و قريش  جتارة هماعليإىل اظترحلتُت التجاريتُت اللتُت تقوم يف القرآن الكرًن إشارة  جاء

يلَ إىل الشام، قال تعاىل: " باإلضافة إىل رحالت أخرى  2"(2) ِفِهْم رِْحَلَة الشَِّتاِء َوالصَّْيفِ ـــ  لَ اِ  (1ِف قـَُرْيٍش )ـ ـ ِِلِ

فسافروا إىل سواحل إفريقية و إىل شرق آسيا، فأدت ر ام، و كان نشاطهم يف الرب و البحيقومون هبا طوال الع

مدت على موارد أخرى كالغزو و عائدات مرور التجارة بذلك دورا مهما يف حياة العرب االقتصادية، كما اعت

على أجر معلوم لقاء  بذلك حيث استفاد البدو من مرور القوافل التجارية يف أراضيهم، فتحصل القبيلةالقوافل، 

 . ول الطريق اليت تقع عرب أراضيهاإرشادىا و تقدًن اطتدمات عتا على ط

و ىذا القائم على الظلم و الزيادة،  الرباأسلوب على  قتصاديةهتا االابناء دنط حي اعتمدت قريش يفكما     

إىل العرب من اليهود تسرب ىذا اللون من اظتعامالت الربوية قد لو  ،منتشرا يف اصتزيرة العربية كانالنوع من التعامل  

 . متخذا صورا متعددةعامل بو األشراف و غَتىم، و كان يت

 

 الوضع األدبي: 

ُىَو الَِّذي بـََعَث ِفي " :اهلل عز و جل يف القرآن الكرًنكان العرب قبل اإلسالم أمة أمية كما وصفها 

ُلو مِّيِّيَن َرُسواًل ااْل  ُهْم يـَتـْ ٍل ـــ  ن َكانُوا ِمن قـَْبُل َلِفي َضلَ َوإِ  َب َواْلِحْكَمةَ ـــ  يِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكتَ ِتِو َويـُزَكِّ ـــــ ـ يَ َءاَعَلْيِهْم  اْ  مِّنـْ

                                                           

 . 1/29 مرجع سابق، صاليب: السَتة النبوية،علي ػتمد ال -1
 . 2-1سورة قريش: اآلية  -2
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، و مع أميتهم وعدم ونأيقر  و ونم قليل ممن يكتبهكان في  فقدكانت غالبة عليها،   ىذه الصفة أن رغم، و 1"مُِّبينٍ 

 ارىاف اضتس شاعر، ويشتهرون بالذكاء، و الفطنة، و األظتعية، و لطف اظت العرب اتساع معارفهم، فقد كان

و حضور الفطانة ما يتميز بو العرب الذكاء و أكرب ، و ظتا كان 2االستعداد، و التهيؤ لقبول العلم و اظتعرفةحسن و 

 وصاياىم و أمثاعتم. الفكرية لغتهم و شعرىم و خطبهم و ة و فصاحة القول، كان أكرب مظاىر حياهتم البديه

هم عتذه الفنون كانوا يعقدون أسواقا اىتم العرب قبل اإلسالم باألدب و الشعر و اطتطابة، و من فرط حب

عر الذي يتفاخرون فيو باألنساب رنتمعون فيها و يتبادلون إلقاء الش ،4و عكاظ ،3خاصة لذلك مثل ذو اجملنة

هتاين القبائل لبعضها إذا نبغ ية الشاعر و الشعر يف اضتياة العربية، يدل على ذلك األحساب، لذلك كانت أذن  و 

االقًتان يت تنتج، و بالشاعر الذي ينبغ، و ال يهنئون إال بثالث: بالغالم الذي يولد، و بالفرس ال كانوا  فيها شاعر و

 . 5يف اضتياة العربية دليل على أذنية الشعر عند العرببُت ثالثتها كمصادر قوة 

 األطعمةت و صنعيقول ابن رشيق: "كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأهتا، 

 ألنو زتاية ألعراضهم كما يصنعون يف األعراس، و يتباشر الرجال، و الولدان؛  اجتمعت النساء يلعنب باظتزاىرو 

و كانوا ال يهنئون إال بغالم يولد، أو شاعر ينبغ أو فرس  ذب عن أحساهبم، و ختليد ظتآثرىم، و إشادة بذكرىم،و 

 . 6تنتج"

 الدعوة يف مكة عارضتو قريش و وقفت يف وجهوو صدع بو لذا ظتا بعث النيب صلى اهلل عليو و سلم 

فيها بقوة السيف  مل يكتف فاضطر إىل أن يهاجر من مكة إىل يثرب، و دخل بعد ذلك يف حرب مع قريش

اىجهم " :شعري بقولوفيها سالح البيان و اللسان، و كان يدعو شاعر اإلسالم إىل النزال ال زجوالسنان، بل 

                                                           

 . 2سورة اصتمعة: اآلية  -1
 . 36ص مرجع سابق، الصاليب: السَتة النبوية، ػتمد علي -2
 موضع أسفل مكة على أميال منها، و ذو اجملاز ميُت خلف عرفات.  -3
للميالد مث بقيت يف اإلسالم إىل أن هنبها اطتوارج سنة  540ثالث مراحل اختذت سوقا منذ سنة عكاظ: قرية بُت خنلة و الطائف بينها و بُت مكة  -4

 ىجري.  159
 . 23سابق، ص رجععبد الرزتان خليل ابراىيم: دور الشعر يف معركة الدعوة االسالمية أيام الرسول صلى اهلل عليو و سلم، م -5
 . 1/65، 1981، 5حتقيق ػتمد ػتي الدين عبد اضتميد، دار اصتيل، سوريا، ط يف ػتاسن الشعر و آدابو و نقده،: العمدة القَتواين ابن رشيق -6
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شعراء شاركت يف ىذا  على قريش أشد من السهام، و ظهرت أشتاء، و كان وقع شعره 1"روح القدس يؤيدكو 

 ، فدارت حرب كالمية بُت اظتعسكرين، يقودىا فرسان الكلمة و اللسان. النزال

يف صتزيرة العربية قبل غتيء اإلسالم، والذي كان لو الفضل يز هبا شبو اتمأىم اظتالمح اليت كانت تىي ىذه 

ن جور األديان إىل عدالة وم ،ومن عبادة العباد إىل عبادة رب العبادإخراج الناس من الظلمات إىل النور، 

وفق أحكام  يف كل مناحي اضتياة داء الواجباتو أ، والقيام باضتقوق إدتام مكارم األخالقإىل دعاىم و  ،اإلسالم

  الشريعة اإلسالمية.

                                                           

، 3213،برقم من حديث الرباء بن عازب رضي اهلل عنو  الصحيح، كتاب بدء اطتلق، باب ذكر اظتالئكة صلوات اهلل عليهم،: رواه البخاري-1
،  2486برقم، رضي اهلل عنومن حديث الرباء بن عازب ، باب فضائل حسان بن ثابت، ، ومسلم :الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة 655ص
 1037ص
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 المبحث الثاني: مدونة شعر السرايا

 : 1إلى رابغ حارثلبيدة بن اة عسريّ 

ُب  2بن اظتطلبن اضتارث نة األكىل من اعتجرة بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم عبيدة بالسٌ اؿ ُب شوٌ 

 فريقاف بالنبلال ، ك قد ترامى4ك ىو ُب مئتُت على بطن رابغ 3فلقي أبا سفيافستُت أك ذتانُت راكبا من اظتهاجرين 

، ك قد رمى سعد 5ك كاف لواء عبيدة أبيض، ك حاملو مسطح بن أثاثة بن اظتطلب بن عبد مناؼ ،ك مل يقع قتاؿ

 ُب اإلسالـ.  بسهم، فكاف أكؿ سهم رمي 6بن أيب كقاص

ك عتبة بن غزكاف راين سليُت ك قتا اظتقداد بن عير البهإىل اظتم رجالف من جيش مكة ُب ىذه السرية انض

 ذلك كسيلة للوصوؿ إىل اظتسليُت.  فظتازين، ك كانا مسليُت خرجا مع الكفار ليكو ا

                                                           

 ينظر ىذه السرية بتفصيل ُب:  -1
 . 3/18ـ، 2008لبناف، دط، -السهيلي: الركض األنف ُب تفسَت السَتة النبوية البن ىشاـ، حتقيق طو عبد الرؤكؼ سعد، دار الفكر، بَتكت -
 تو، دار ابن كثَت، بَتكت، دط، دتين مابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل ك السَت، حتقيق ػتيد العيد اطتطراكم ك ػتيي الد -
1/354-355 . 
 ـ3،2009ناف ،طعلي ػتيد معوض ،ك عادؿ أزتد عبد اظتوجود ك آخركف ، دار الكتب العليية ، بَتكت،لبابن كثَت: البداية ك النهاية، حتقيق  -
3/501 . 
 .  229-2/224 مصدرسابق، ،سَتة النيب صلى اهلل عليو ك سلمابن ىشاـ:  -
: عبيدة ابن اضتارث بن اظتطلب بن عبد مناؼ بن قصي القرشي اظتطليب. يكٌت بأيب اضتارث، ك قيل: أبو معاكية، ك أمو سخيلة  يدة بن اضتارثعب -2

أيب بن  بنت خزاعي بن اضتويرث الثقفي، ك كاف أسن من رسوؿ اهلل بعشر سنُت، ك كاف إسالمو قبل دخوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم دار األرقم
 نة. األرقم، ك كاف لعبيدة قدر ك منزلة كبَتة عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم، ٍب شهد عبيدة بدرا ك كاف عيره حُت قتل ثالثا ك ستُت س

 .49-3/48، ابن سعد: الطبقات الكربل، 1022-2/1020، ابن عبد الرب: االستيعاب 812-811تنظر تررتتو ُب: ابن األثَت: أسد الغابة ص
أبو سفياف صخر بن حرب: بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ، صحايب، من سادات قريش ُب اصتاىلية، فكاف من رؤساء اظتشركُت ُب حرب  -3

ق(، ك أبلى بعد إسالمو بالء حسن، ك شهد حنينا ك الطائف ك الَتموؾ، قيل توُب باظتدينة ك قيل  8اإلسالـ عند ظهوره، ك أسلم يـو فتح مكة )سنة 
. ىذا ما ذكره ابن سعد، أما ابن اسحاؽ 356-6/341، أبو فرج األصفهاين: األغاين 814-813اـ، تنظر تررتتو: ابن عبد الرب: االستيعاب بالش

 فذكر أنو كاف على رأسهم عكرمة بن أيب جهل، ك قيل كاف على رأسهم مكرز بن حفص. 
  كاد بُت اضترمُت قرب البحر على بعد عشرة أمياؿ من اصتحفة. -4
بن عباد بن اظتطلب بن عبد مناؼ بن قصي اظتطليب، كاف اشتو عوفا، ك أما مسطح فهو لقبو، ك أمو بنت خالة أيب بكر، أسليت مسطح بن أثاثة:  -5

سنة  ك أسلم أبوىا قدنتا، ك مات مسطح سنة أربع ك ثالثُت ُب خالفة عثياف؛ ك يقاؿ عاش إىل خالفة علي ك شهد معو صفُت، ك مات ُب تلك السنة
 . 6/74سبع ك ثالثُت. تنظر تررتتو ُب: ابن حجر: اإلصابة، 

سعد بن أيب كقاص: ىو سعد بن مالك بن أىيب بن عبد مناؼ بن زىرة بن كالب القرشي الزىرم أبو اسحاؽ ابن أيب كقاص أحد اظتبشرين باصتنة  -6
 174تررتتو ُب: األخبار الطواؿ، صق(. تنظر 55بالعقيق سنة ) ك آخرىم موتا ك ىو أحد الستة من أىل الشورل، ك كاف مستجاب الدعوة ك مات

 . 3/87الزركلي: األعالـ، 
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 )من الطويل(   : 2رضي اهلل عنو 1عر ينكر ىذه القصيدة أليب بكرقاؿ ابن ىشاـ: ك أكثر أىل العلم بالشٌ 

ػػػػػػػػػػػػ فً ٍيػػػػػػػػػػػػطى  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػأى   ثً مائً الػػػػػػػػػػػػد   طػػػػػػػػػػػػاحً البً يى بً لٍ سى
 اىى د  صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػال يى  ةن قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ فػي  ؤم  ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نٍ ل ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى فػى  ؽه صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  مٍ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىي أى  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿه رى   وابي ذ  كى
 كاري بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ أى  ق  ىل اضتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإً  مٍ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىي وٍ عى ذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دى إً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى   ةو رابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى بً  مي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهً تٍ تى مى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مٍ كى

 مٍ هً وقً قيػػػػػػػػػػػػػػعي  كى  مٍ ىً رً ٍفػػػػػػػػػػػػػػكي   نٍ وا عىػػػػػػػػػػػػػػعيػػػػػػػػػػػػػػجً رٍ يػى  فػػػػػػػػػػػػػػ فٍ 
 مٍ العتىي ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  مٍ هي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانػى غٍ وا طي بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ٍر يػى  فٍ إً  كى 
 بو الًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى  ةو ؤابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسه أي  ني ؿتىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى 

 ةن ي  ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً اقً الرى  ب  رى يل بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ أي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو ظً  ـً دٍ أي كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  ؿى وٍ حى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  ةى ك   فو ك 
 مٍ العتًً ضىػػػػػػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػػػػػػ الن وا عػػػػػػػػػػػػاجً فيقيػػػػػػػػػػػػيي  لىػػػػػػػػػػػػػمٍ  نٍ ئً لىػػػػػػػػػػػػ
 ؽً دى ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  ذاتي  ةه غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى  مٍ هي نػٍ رى دً تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ تى لى 

 3ثً حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتةً ُب العى  رو ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  كى  تى قٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً أى  
 ثً باًعػػػػػػػػػػػػػ ثي ٍعػػػػػػػػػػػػػال بػى  كى  كَته ذٍ تىػػػػػػػػػػػػػ رً ٍفػػػػػػػػػػػػػالكي  نً عىػػػػػػػػػػػػػ
 ثً اكًػػػػػػػػػػػػػػػػا بً ينىػػػػػػػػػػػػػػػػفً  تى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػوا: لى قػػػػػػػػػػػػػػػػالي  كى  وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػلى عى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػ كى   4ثً واًىػػػػػػػػػػػػػػػػالل   راتً جً حٍ الػػػػػػػػػػػػػػػػػيي  ريػػػػػػػػػػػػػػػػرى كا ىى ر  ىى
ػػػػػػػػػػالت   ؾي رٍ تػىػػػػػػػػػػ كى  ػػػػػػػػػػم غى عتىيػػػػػػػػػػ ءه يٍ قػػػػػػػػػػى شى   5ثً ارً كػػػػػػػػػػ  ري يػٍ
 ثً بائً الػػػػػػػػػػػػػػػػػخى  لى ثٍػػػػػػػػػػػػػػػػمً  ل  اضتًػػػػػػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػػػػػاتي ي  يػػػػػػػػػػػػػػػػا طى فى 
 ثى البًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  مٍ هي نػٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اهللً  ذابي عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػى 
ػػػػػػػػػػػػػػػنػٍ مً  ز  نػػػػػػػػػػػػػػػا العًػػػػػػػػػػػػػػػلى   6ثً ثائًػػػػػػػػػػػػػػػاألى  كعً ري ا ُب الفيػػػػػػػػػػػػػػػهى

ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ دىلحتيٍػػػػػػػػػػػػػػػ اجيجي رى حى  7ثً ثائًػػػػػػػػػػػػػػػالر   ريحً ُب الس 
 8ثً بائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن   ذاتً  رً ٍئػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبً  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضى حً  فى دٍ رً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ثً انًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب  الن وٍ قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا آلى إً  تي ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  كى 

 9ثً واًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالط   سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً الن   هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى طٍ أى  ـي ر  حتيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػػػػػػػػػػػػػػالط   بي ًصػػػػػػػػػػػػػػعٍ ى تػى لىػػػػػػػػػػػػػػتػٍ قػى  ري غػػػػػػػػػػػػػػادً تي  ػػػػػػػػػػػػػػ ري يػٍ  مٍ عتىي وٍ حى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٍت بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ غٍ لً بٍ أى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  كى يٍ دى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مو هٍ  سى  ةن الى سى
ػػػػػػػػػػيً أٍ رى  وءً ى سيػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػي عى ًضػػػػػػػػػػرٍ وا عً ثي عى ٍشػػػػػػػػػػتى  فٍ  ً فىػػػػػػػػػػ  مٍ كي
 

  1ثً حػػػػػػػػػػػػػارً  ابػػػػػػػػػػػػػنً  ؼى أٍ رى  ارى ف ػػػػػػػػػػػػػالكي  أؼي رٍ ال تػىػػػػػػػػػػػػػ كى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػ  كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػغًػػػػػػػػػػػػػػػػتى بٍ يػى  ورو فيػػػػػػػػػػػػػػػػكى   ل  كي  ثً باًحػػػػػػػػػػػػػػػػ رى ي الش 

ػػػػػػػػػػػػػػػغى  مٍ كي اًضػػػػػػػػػػػػػػػرى عٍ أى  نٍ  ًمػػػػػػػػػػػػػػػين   ً فىػػػػػػػػػػػػػػػ  2ثً شػػػػػػػػػػػػػػػاعً  ري يػٍ
 

 )من الطويل(                                               : 4، فقاؿ3ي  يً هٍ الس   لر عٍ بػى بن الز   فأجابو عبد اهلل

 ثً ثاًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعى بً  تٍ رى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػٍ أى  دارو  مً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى 
ػػػػػػػػػػػػػػػعى  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػ كى  ـً ي ػػػػػػػػػػػػػػػاألى  بً جى  وي ل ػػػػػػػػػػػػػػػكي   ري ىٍ الػػػػػػػػػػػػػػػد   كى  ا

 هي ودي قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػى  اـو رى م عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذً تانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  شو يٍ جى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى لً   افنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  عي  ةى ك  يى ا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنامن ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  ؾى ري تػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى فػى   ةو نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػٍ دى ري  رً يٍ سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  مٍ ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىي قً ا لى ي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػػيضو  كى   اوًنىػػػػػػػػػػػػػػػػتي مي  ؽى وٍ فػىػػػػػػػػػػػػػػػػ حى لٍ يً الػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف  أى كى
 الن مػػػػػػػػػػػػػػائً  كػػػػػػػػػػػػػػافى   نٍ مىػػػػػػػػػػػػػػ ارى عى ا إٍصػػػػػػػػػػػػػػهى بًػػػػػػػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػػػػػػيمي ني 
ػػػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػػػػوا عى ف ػػػػػػػػػػػػػػػكى فى  ػػػػػػػػػػػػػػػ ؼو وٍ ى خى  ةو بىػػػػػػػػػػػػػػػيٍ ىى  كى  ديدو شى

ػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػػػا غى عي مٍ دى  ٍُتو عىػػػػػػػػػػػػػػػػبً  تى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػكى بى    5ثً البًػػػػػػػػػػػػػػػػ ري يػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػعى  وي لىػػػػػػػػػػػػػػ  ثً حػػػػػػػػػػػػػػادً  كى  قاتو سػػػػػػػػػػػػػػابً  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػ به جى
ػػػػػػػػػػػػػػ نى ابٍػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػاجً ى ُب اعتً عى دٍ ييػػػػػػػػػػػػػػ ةي دى ٍيػػػػػػػػػػػػػبػى عي   ثً ارً حى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كثو ري وٍ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ واريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثى مى   ثً وارً لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رًنو كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى   6ثً واًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجً ُب العى  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽو عً  دو رٍ جي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كي دً يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى بً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اةو يى  7ثً وائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعى  وثً يي الل  كى
ػػػػػػػػػػغى  الن عػػػػػػػػػػاجً  وؿى حي ي الػػػػػػػػػػذ  فً ٍشػػػػػػػػػػنى  كى   8ثً البًػػػػػػػػػػ رى يػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ أى  كى   9ثً ائًػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  ري ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  مٍ عتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ره ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  مٍ هي بػى جى
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ػػػػػػػػػػػػػػنػ  أى  وٍ لىػػػػػػػػػػػػػػ كى   ةه وى ٍسػػػػػػػػػػػػػػنً  احى وا نىػػػػػػػػػػػػػػليػػػػػػػػػػػػػػعى فٍ يػى لىػػػػػػػػػػػػػػػٍم  مٍ هي
 مي هي نػٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػ ري بػ ػػػػػػػػػػػػػػػػى متيى لىػػػػػػػػػػػػػػػػتػٍ قػى  تٍ رى ودً غيػػػػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػ كى 

 ةن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى رً  كى يٍ دى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رو ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بى  غٍ لً بٍ أى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بٍ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جتًى  ةه ليظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى  ُته  نتى
 

 1ثً اًمػػػػػػػػػػطى  كى  ءً سٍ نىػػػػػػػػػػ ٍُتً بػىػػػػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػػػػ مٍ ى عتىيػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػامى أى 
ػػػػػػػػػػػػػػػغى  له غافًػػػػػػػػػػػػػػػ كٍ أى  مٍ هًبًػػػػػػػػػػػػػػػ ي  ًفػػػػػػػػػػػػػػػحى    2ثً باًحػػػػػػػػػػػػػػػ ري يػٍ
ػػػػػػػػػػػػفى   ثً اكًػػػػػػػػػػػػبً  رو ٍهػػػػػػػػػػػػفً  راضً ٍعػػػػػػػػػػػػأى  نٍ عىػػػػػػػػػػػػ تى نٍػػػػػػػػػػػػا أى يى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى  ةن فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ ا حى بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ حى  دي د  جتيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ثً حانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رى يػٍ
 

 عر ينكر ىذه القصيدة البن الزبعرم. العلم بالشٌ  أىل ا، ك أكثرا كاحدن ابن ىشاـ: تركنا منها بيتن قاؿ 

 )من الوافر(                : 4تلك، فييا يذكركف يتوً مٍ ُب رى  3اصقاؿ ابن اسحاؽ: ك قاؿ سعد بن أيب كقٌ ك 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى   أين   اهللً  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى ى رى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  لٍ ال ىى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى كائً ها أى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذكدي أى   ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادن ذً  مٍ هي
 ك  دي ُب عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ راـو  د  تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػى فى 
 ؽو دٍ ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  كى دينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف  أى  كى لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  كى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى يػي  ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  وً بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى اظتؤمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى ج   لزى متي
 ًٍت ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال تى  تى يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى غى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الن ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى فى 
 

 يلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ نػى  دكرً صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت بً حابى صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزتىى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  كى  ةو زكنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي  ل  كي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل  كي  5لً هٍ سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبٍ قػى  اهللً  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رى  مو هٍ سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي  كى   ؿً دٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  وً بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػى أى  ق  ك حى

 6لً ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً مى  دى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  اري ٌفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكي  وً بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لً ٍهػػػػػػػػػػػػػػجى  نى يػػػػػػػػػػػػػػا ابٍػػػػػػػػػػػػػػ كى لٍتىػػػػػػػػػػػػػػكى  ي  اضتىػػػػػػػػػػػػػػ م  وً غىػػػػػػػػػػػػػػ
 

 عر ينكرىا لسعد. قاؿ ابن ىشاـ: ك أكثر أىل العلم بالشٌ  
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 : 1ة حمزة رضي اهلل عنو إلى سيف البحرسريّ 

ر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم على ىذه السرية زتزة بن عبد اف سنة كاحد ىجرية، ك أمٌ ُب رمضكقعت 

ُب ثالذتئة  3رجال من اظتهاجرين يعًتض عَتا لقريش جاءت من الشاـ بقيادة أيب جهلك بعثو ُب ثالثُت ، 2اظتطلب

تاؿ، فيشى غتدم بن عير ، فالتقوا ك اصطفوا للق4فبلغوا سيف البحر من ناحية العيصرجل من اظتشركُت، 

  .مل يقتتلواحىت حجز بينهم ك ، رتيعا ، بُت ىؤالء كىؤالء للفريقُتاصتهٍت ك كاف حليفا 

 عليو ك سلم، ك كاف عقده رسوؿ اهلل صلى اهللارتفع ُب سبيل اهلل تبارؾ كتعاىل كاف لواء زتزة أكؿ لواء   

 . بن عبد اظتطلبحليف زتزة  5غنومأبيض، ك كاف حاملو مرثد كناز بن حصُت ال

ك بعض الناس يقولوف كانت راية زتزة أكؿ راية عقدىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  :قاؿ ابن اسحاؽ

، كانا معا فشبو ذلك على الناس، كقد حكى موسى بن عقبة ةألحد من اظتسليُت ، كذلك أف بعثو ك بعث عبيد

ن الواقدم أنو قاؿ: كانت سرية زتزة ُب رمضاف من قد جاء عزتزة قبل عبيدة بن اضتارث، ك  عن الزىرم أف بعث

                                                           

 : ينظر ىذه السرية بتفصيل ُب -1
 . 3/20سابق، مصدر السهيلي: ركض األنف،  -
 .355-1/354سابق،  مصدرابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل ك السَت،  -
 . 3/256 سابق، مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 230-2/229سابق،  مصدريو ك سلم، ابن ىشاـ، سَتة النيب صلى اهلل عل -
ظتطلب: زتزة بن عبد اظتطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ القرشي اعتامشي أبو عيارة عم النيب صلى اهلل عليو ك سلم ك أخوه من زتزة بن عبد ا -2

د مناؼ الرضاعة، أرضعتهيا ثويبة موالة أيب عتب، ك قريبو من أمو ألف أـ زتزة ىالة بنت أىيب بن عبد مناؼ بن زىرة بنت عم آمنة بنت كىب بن عب
هلل عليو ك سلم، كلد قبل النيب بسنتُت ك قيل بأربع، ك أسلم ُب السنة الثانية من البعثة، ك استشهد بأحد، ك كاف ذلك ُب النصف من أـ النيب صلى ا

 ، ابن عبد الرب107-2/105اإلصابة شواؿ سنة ثالث من اعتجرة، ك دفن زتزة ك عبد اهلل بن جحش ُب قرب كاحد، تنظر تررتتو ُب: ابن حجر: 
 . 184-1/171، الذىيب: سَت أعالـ النبالء، 375-1/369 االستيعاب:

أبو جهل: عيرك بن ىشاـ بن اظتغَتة اظتخزكمي، أحد سادات قريش ك دىاهتا ك أبطاعتا سودتو قريش ك ىو صغَت، ك أدرؾ اإلسالـ فكاف أشد  -3
 . 2/247و على زتزة بن اظتطلب. ينظر تررتتو: سَتة ابن ىشاـ: الناس عداكة للنيب صلى اهلل عليو ك سلم، قتل يـو بدر، ركل لو ابن ىشاـ شعرا يرد في

 العيص: اسم موضع على ساحل البحر كانت تسلكو قريش ك ىي ُب طريقها للتجارة بالشاـ.  -4
د اظتطلب ،ككاف لتيل كاسم أيب مرثد :كناز الغنوم ،بنوف ثقيلة ك زام ، ابن اضتصُت؛ كقتا ؽتن شهد بدرا ، حلفاء زتزة بن عب مرثد بن أيب مرثد: -5

 ،ابن حجر 1116-1115أسد الغابة ص االسارل  من مكة أىل اظتدينة من شدتو ك قوتو ، كاستشهد ُب غزكة الرجيع ، تنظر تررتتو ُب :ابن األثَت،
 .57-6/56اإلصابة،

 



 مـــدونــــــة شـــــعـــــــر الــــســــــرايـــــــــا
 

25 
 

ركاية عن أىل  دة ىي األكىلسرية عبيرجح ابن اسحاؽ قد ك  ،كبعدىا سرية عبيدة ُب شواؿ منها ،السنة األكىل

  .العلم

 (الطويل)من             :1عر ضتيزة رضي اهلل عنوعر ينكر ىذا الشٌ قاؿ ابن ىشاـ: ك أكثر أىل العلم بالشٌ 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًمي لًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت حىل ًم كى اصتىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً أىال 
 ك للرٌاكًبينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًاظتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامًل ملىٍ تىطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍ 
نا  كىأىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػىبػىٍلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيٍم كى ال تػىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 كى أىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو ب ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـو فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال يػىٍقبػىليونىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت  ابٍػتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍرتي لًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىةو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا حى  فىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىرًحي
 بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍمًر رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًؿ اهلًل أىك ؿي خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًفقو 

يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ال  ن ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػري ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًذم كىرامىػػػػػػػػػػػػػػػػػةو لًػػػػػػػػػػػػػػػػػواءه لىدى
 عىًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ةى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريكا حاًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينى كى كيل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىراءىيٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخيوا فػىعىق ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  فػىلىي 
ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو نىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتينا  فػىقيٍلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم حى
ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو ىينالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى باًغينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فىثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى أىبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو جى
 كى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؿتىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني إال  ُب ثىالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى رىاًكبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 فىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىم  ال تيطيعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواتىكيمٍ 
 فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ين  أىخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼي أىٍف ييصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيكيمٍ 

 

 ك لًلػػػػػػػػػػػػػػػنػ ٍقًص ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍن رىأًم الر جػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ كى لًٍلعىٍقػػػػػػػػػػػػػػػلً  
ػػػػػػػػػػػػػػواـو كى ال أىٍىػػػػػػػػػػػػػػلً  عتىيػػػػػػػػػػػػػػٍم حيريمػػػػػػػػػػػػػػاتو ًمػػػػػػػػػػػػػػٍن سى

2 
ػػػػػػػػػػػػػػري أىٍمػػػػػػػػػػػػػػرو بًالعىفػػػػػػػػػػػػػػاًؼ كى بًالعىػػػػػػػػػػػػػػٍدؿً  عتىيػػػػػػػػػػػػػػٍم غىيػٍ

3 
 كى يػىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًؿي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيٍم ًمثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى مىٍنزًلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة اعتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزؿً 

ل ػػػػػػػػػػوا أىبٍػتى  ٍيػػػػػػػػػثي حى ػػػػػػػػػةى الفىٍضػػػػػػػػػػلً عتىيػػػػػػػػػٍم حى غًػػػػػػػػػي رىاحى
4  
ػػػػػػػػػػػػػػػٍن الحى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍن قػىٍبلًػػػػػػػػػػػػػػػػي  عىلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػًو لًػػػػػػػػػػػػػػػػواءن ملىٍ يىكي
 إًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو عىزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزو ًفٍعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أىٍفضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي الًفٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 
مىراًجليػػػػػػػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍن غىػػػػػػػػػػػػػػػٍيً  أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػحابًًو تػىٍغلػػػػػػػػػػػػػػػي

5 
 مىطايػػػػػػػػػػػػػػػا كى عىٍقلينػػػػػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػػػػػدل عىػػػػػػػػػػػػػػػرىًض الن ٍبػػػػػػػػػػػػػػػلً 
ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػلً  ػػػػػػػػػػػػػػػػٍم إال  الض ػػػػػػػػػػػػػػػػاللىةى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍن حى  كى مػػػػػػػػػػػػػػػػا لىكي

ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً فىخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى كى رىد  اهلل   ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى أيب جى  كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍم مائتػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػدى كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػدةو فىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػلً   كى ىي
ػػػػػػػػػػػػػٍهلً  كى فيئػػػػػػػػػػػػوا إىل اإلسػػػػػػػػػػػػػالـً كى اظتػػػػػػػػػػػػػنػٍهىًج الس 

6 
عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذابه فػىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدعيوا بًالن دامىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كى الث ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 
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 (الطويل)من                                                            :1فأجابو أبو جهل بن ىشام فقال

ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػتي   ألىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػباًب اضتىفيظىػػػػػػػػػػػػػػػػًة كى اصتىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػلً  عىجى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكدىنا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدنا جي  كى لًلت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًكُتى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىجى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي ييًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػل وا عيقولىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أىتػىٍونػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًً فٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػكو كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًفيوا  فػىقيٍلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم: يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػىٍومىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال ختي
 فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً ن كيٍم ًإٍف تػىٍفعىليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍعي ًنٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىةه 
 كى ًإٍف تػىٍرًجعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا عىٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػىعىٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيٍم فىً ن نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ا فىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدنا ػتيىي   لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا: إن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىجى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوا ًإال  اطتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؼى كى زىيػ نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  فػىلىي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًحلىٍُتً بًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىةو   تػىيىي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػيهيٍم بالس 
 فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىر عىٍت غتىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيٍم كى صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍحبىيًت 
 إًلؿ  عىلىٍينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو ال نيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعيوي 
ٍنػػػػػػػػػػتي غػػػػػػػػػػادىٍرتي ًمػػػػػػػػػػنػٍهيمي   فػىلىػػػػػػػػػػٍوال ابػػػػػػػػػػني عىٍيػػػػػػػػػػروك كي

  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً ؿ  فػىقىل صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ كى لًكن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي آىلى 
ـي أىٍرًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍع عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيًهمي   فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍف تػيٍبًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٍت األىيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػاةو ًمػػػػػػػػػػػػػػٍن ليػػػػػػػػػػػػػػؤىم  بٍػػػػػػػػػػػػػػًن غالًػػػػػػػػػػػػػػبو   بًأىيٍػػػػػػػػػػػػػػدم زتي

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًغبُتى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطًتالًؼ كى بًالبيطٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً   كى لًلش 
2 
ػػػػػػػػػػػٍؤدىًد اصتىػػػػػػػػػػػٍزؿً  عىلىٍيػػػػػػػػػػػًو ذىًكم األىٍحسػػػػػػػػػػػاًب كى الس 

3  
ػػػػػػػػػػػٍم عىٍقػػػػػػػػػػػلى ًذم عىٍقػػػػػػػػػػػلً   كى لىػػػػػػػػػػػٍيسى ميًضػػػػػػػػػػػالي ًإٍفكيهي

 ى قػىػػػػػػػػػػٍوًمكيٍم إف  اطتًػػػػػػػػػػالؼى مىػػػػػػػػػػدىل اصتىٍهػػػػػػػػػػلً علػػػػػػػػػػ
 عتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؾو بالر زًي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كى الث ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 
ًكػػػػػػػػػػػػػٍم أىٍىػػػػػػػػػػػػػلي اضتىفػػػػػػػػػػػػػاًئً  كى الفىٍضػػػػػػػػػػػػػلً   بػىنيػػػػػػػػػػػػػو عىي 
 رًضنػػػػػػػػػػػا لًػػػػػػػػػػػذىكم األىٍحػػػػػػػػػػػالـً ًمن ػػػػػػػػػػػا كى ًذم العىٍقػػػػػػػػػػػلً 
 رًتػػػػػػػػػػػػػػػػػاعى األيمػػػػػػػػػػػػػػػػػوًر بػػػػػػػػػػػػػػػػػالقىبيًح ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػنى الًفٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 

ىتٍػػػػػػػػػػػػريكىهيٍم كىالعىٍصػػػػػػػػػػػًف لىػػػػػػػػػػػٍيسى بًػػػػػػػػػػػذم أى   4ٍصػػػػػػػػػػػلً ألى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوًؼ كى بًالن ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  كى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد كىازىريكين بالس 

5  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًث اضتىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتو قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػواهي غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍَتً ميٍنتىكى

6 
 مىالًحػػػػػػػػػػػػػػػػمى للط ػػػػػػػػػػػػػػػػٍَتً العيكػػػػػػػػػػػػػػػػوًؼ بًػػػػػػػػػػػػػػػػال تػىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػلً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػيوًؼ عىػػػػػػػػػػػػػػػػًن القىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػلً  ػػػػػػػػػػػػػػػػد  الس  بًأىنٍتانًنػػػػػػػػػػػػػػػػا حى

7 
ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػًة الص ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍقلً   بًبًػػػػػػػػػػػػػػػػػيضو رًقػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ اضتىػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ػتيٍدى

ىسػػػػػػػػػػػػػػػػػاًعي ُب اصتيديكبىػػػػػػػػػػػػػػػػػًة 
ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػلً كًػػػػػػػػػػػػػػػػػراـً اظت

ى
 كى اظت
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 : 1ة عبد اهلل بن جحش إلى نخلةسريّ 

إىل ـتلة ُب رجب على رأس سبعة عشرة شهرا  2بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم عبد اهلل بن جحش

 ، كل اثنُت يتعاقباف على بعَتليس فيهم من األنصار أحد رينمن اظتهاج ذتانية رىط، ك بعث معو ةمن اعتجر 

 يرصدكف عَتا لقريش. إىل بطن ـتلة  فوصلوا

 ينظر فيو حىت يسَت يومُت ٍب ينظر فيوك كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم كتب لو كتابا ك أمره أف ال 

امض حىت تنزؿ ـتلة بُت مكة ك الطائف فًتصد هبا عَت ك ظتا فتح الكتاب كجد فيو: )إذا نظرت ُب كتايب ىذا ف

ك طاعة، ك أخرب أصحابو بذلك، ك بأنو ال يستكرىهم فين أحب  قريش ك تعلم لنا من أخبارىم(، فقاؿ: شتعا

 ك أما أنا فناىض، فيضوا كلهم. الشهادة فلينهض، ك من كره اظتوت فلَتجع، 

أظل سعد بن أيب كقاص، ك عتبة بن غزكاف بعَتا عتيا كاف يتعاقبانو فتخلفا ُب فليا كاف ُب أثناء الطريق 

حتيل زبيبا ك أدما ك جتارة فيها عيرك بن ؿ بنخلة، فيرت بو عَت قريش ك بعد عبد اهلل بن جحش حىت نز  ،طلبو

 . اضتضرمي ك عثياف ك نوفل ابنا عبد اهلل بن اظتغَتة، ك اضتكم بن كيساف موىل اظتغَتة

 اتلناىم انتهكنا الشهر اضتراـفتشاكر اظتسليوف ك قالوا: )ؿتن ُب آخر يـو من رجب الشهر اضتراـ، ف ف ق

(، ٍب أرتعوا على مالقاهتمإف تركناىم الك  عثياف ركا فقتلو ك أسفرمى أحدىم عير بن اضتضرمي  ،ليلة دخلوا اضتـر

 يس، ك ىو أكؿ ستس ُب اإلسالـ، ك أفلت نوفل، ٍب قدموا بالعَت ك األسَتين، ك قد عزلوا من ذلك اطتاضتكمك 

  أكؿ قتيل ُب اإلسالـ، ك أكؿ أسَتين ُب اإلسالـ.ك 
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 .25-3/22سابق،  مصدرالركض األنف،  السهيلي: -
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 . 243-2/238سابق،  مصدر: سَتة النيب، ابن ىشاـ -
بقُت إىل اإلسالـ، ىاجر إىل اضتبشة ك شهد عبد اهلل بن جحش: عبد اهلل بن جحش األسدم: أخو أـ اظتؤمنُت زينب بنت جحش، أحد السا -2

 ، سَتة ابن ىشاـ33-4/31اإلصابة، بدر، ك ىو أكؿ أمَت ُب اإلسالـ، استشهد يـو أحد ك لو نيف ك أربعوف سنة، ينظر تررتتو ُب: ابن حجر: 
2/256 . 
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لك، ك زعيوا ، ك اشتد تعنت قريش ك إنكارىم ذاهلل عليو ك سلم عليهم ما فعلواك أنكر رسوؿ اهلل صلى 

أنم قد كجدكا مقاال، فقالوا: )قد أحل ػتيد الشهر اضتراـ(، ك اشتد على اظتسليُت ذلك حىت أنزؿ اهلل تعاىل: 

ِِجِد اْلَحَراِم وَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِو  ُقْل ِقَتاٌل ِفيِو َكِبيٌر  َوَصدٌّ َعن َسِبيِل اللَِّو وَُكْفٌر ِبِو َواْلَمسْ َيْسئَـلُ "

َنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتِل  َوََل يـََزا ِتُلوَنُكْم َحتَّى  يـَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن ــــ  ُلوَن يـُقَ َوِإْخَراُج َأْىِلِو ِمْنُو َأْكبَـُر ِعنَد اللَِّو  َواْلِفتـْ

ــَوَمن يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِو فـََيُمْت َوُىَو َكافِ  ْسَتطَاُعوااِ  نـَْيا َواَْل ُلهُ ٌر فَُأولَ ِئَك َحِبَطْت َأْعَمـــ  ِخَرِة  ْم ِفي الدُّ

ِئَك َأْصَحــ  َوُأولَ   ــُىْم ِفيَها خَ  ُب النَّارِ ــــــــ   . 1"ِلُدونَ ـــ 

 

هلل عنو ُب غزكة عبد اهلل بن جحش، ك يقاؿ: بل عبد اهلل بن قاؿ ابن اسحاؽ: فقاؿ أبو بكر رضي ا

 الشهر اضتراـ، ك سفكوا فيو الدـ ك أخذكا فيو اظتاؿجحش قاعتا حُت قالت قريش: قد أحل ػتيد ك أصحابو 

 (الطويل)من                                      :2جحشقاؿ ابن ىشاـ: ىي لعبد اهلل بن أسركا فيو الرجاؿ، ك ك 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   تػىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كفى قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتالن ُب اضتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـً عىظييى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي ػتيىي   صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكديكيمي عىي 
 كى ًإٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجيكيٍم ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن مىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًجًد اهلًل أىٍىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًقىٍتلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   فىً ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ًإٍف عىيػ ٍردتي

ػػػػػػػػػػػػػػػػقىٍينا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػنى ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػًن اضتىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػرىًمي  رًما نػػػػػػػػػػػػػػػػاسى  حى
نىنػػػػػػػػػػػػػػػػا  دىمنػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػني عىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػًد اهلًل عيٍثيػػػػػػػػػػػػػػػػافي بػىيػٍ

 

 كى أىٍعظىػػػػػػػػػػػػمي ًمٍنػػػػػػػػػػػػوي لىػػػػػػػػػػػػٍو يػىػػػػػػػػػػػػرىل الر ٍشػػػػػػػػػػػػدى راًشػػػػػػػػػػػػدي  
 كى كيٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى اهللي رىاءو كى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىدي 
 لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئىال  يػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل هلًل ُب البػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًجدي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى باإلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـً بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغى كى حاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   كى أىٍرجى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍكقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى اضتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربى كاقًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دي بًنىٍخلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى لىي 
يينازًغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى الًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  عانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 

3 
 

 

                                                           

 . 217سورة البقرة: اآلية  -1
 .3/25، سابق،  مصدر السهيلي: الركض األنف -2
 .مل يورد سول ثالث أبيات. 1/361سابق،  مصدرعيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل ك السَت، ابن سيد:  -
 . 264-3/263سابق،  مصدر ابن كثَت، البداية ك النهاية، -
 . 2/243سابق،  مصدر ابن ىشاـ: سَتة النيب، -
 سائل بالدـ ال ينقطع.  -ةبالنوف ك الداؿ اظتهيل-شرؾ يقطع من اصتلد، ك عاند:  -بكسر القاؼ-القد:  -3

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya217.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya217.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya217.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya217.html
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  1:ةدَ رَ سرية زيد بن حارثة إلى القَ 

حُت أصاب عَت  ،اهلل صلى اهلل عليو ك سلم فيهااليت بعثو رسوؿ  2قاؿ ابن اسحاؽ: ك سرية زيد بن حارثة

 قريشا خافوا طريقهم أف :ك كاف من حديثها .ة ماء من مياه ؾتددى رى على القى  ،3قريش ك فيها أبو سفياف بن حرب

فسلكوا طريق العراؽ، فخرج منهم جتار فيهم أبو  ،حُت كاف من كقعة بدر ما كاف. اـم كانوا يسلكوف إىل الشذال

بن اات رى فػي لو:  يقاؿ ،بكر بن كائل جتارهتم، ك استأجركا رجال من ك ىي عظم ،سفياف بن حرب ك معو فضة كثَتة

 الطريق.  على ُب ذلك يدعتم، افي  حى 

 . اف من بٍت عجل، حليف لبٍت سهمي  ات بن حى رى قاؿ ابن ىشاـ: فػي 

 يقاؿ لو القردة اءمزيد بن حارثة، فلقيهم على سحاؽ: ك بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم إقاؿ ابن 

 . ى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلمفأصاب تلك العَت ك ما فيها، ك أعجزه الرجاؿ، فقدـ هبا عل

، ككاف سبب بعثو زيد بن حارثة ُب ىذه أف نعيم بن أف رئيس ىذه العَت صفواف بن أميةب :كذىب الواقدم

كمعهم  انة بن أيب اضتقيق ُب بٍت النضَتبكن، كىو على دين قومو، كاجتيع قدـ اظتدينة كمعو خرب ىذه العَت مسعود

ة العَت نعيم بن مسعود ك كاف ذلك قبل أف حتـر اطتير ، فتحدث بقضيسليط بن النعياف من أسلم، فشربوا 

                                                           

 ينظر ىذه السرية بتفصيل ُب:  -1
 .3/138سابق،  مصدرالسهيلي: ركض األنف،  -
 . 456-1/455سابق،  مصدر ابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل ك السَت، -
 .4/5سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 430-2/429، سابق مصدر شاـ: سَتة النيب،ابن ى -
ت زيد بن حارثة: ابن عبد العزل بن امرئ القيس، ك يقاؿ لو زيد اضتب، ك أمو سعدة بنت ثعلبة بن عبد عامر، زارت قومها ك زيد معها، فأغار  -2

للبيع فاشًتاه حكيم بن  خيل لبٍت القُت ُب اصتاىلية فيركا على أبيات بٍت معن فاحتيلوا زيدا ك ىو يومئذ غالـ يفعة، فوافوا بو سوؽ عكاظ فعرضوه
بدر ك أحد ك اطتندؽ ك اضتديبية حزاـ لعيتو خدكتة بنت خويلد فليا تزكجها رسوؿ اهلل كىبتو لو، كاف من السابقُت األكلُت دخوال لإلسالـ، شهد 

سُت سنة. تنظر تررتتو: ابن اصتوزم: خيرب ك استخلفو رسوؿ اهلل على اظتدينة، ك خرج أمَتا ُب سبع سرايا، ك قتل ُب غزكة مؤتة ك ىو ابن ستس ك ستك 
 . 547-2/542، ابن عبد الرب: االستيعاب، 201-1/199صفوة الصفوة، 

أبو سفياف: أبو سفياف صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ بن قصي بن كالب، رأس قريش، ك قائده يو أحد، ك يـو اطتندؽ،  -3
من أىل الرأم ك الشرؼ فيهم، فشهد حنينا، ك قتاؿ الطائف ، فقلعت عينو حينئذ، ٍب قلعت األخرل يـو أسلم يـو الفتح، ك كاف من دىاة العرب، ك 

إنتانو، ف نو كاف يومئذ لترض على اصتهاد. ك توُب باظتدينة سنة إحدل ك ثالثُت، ك قيل سنة اثنتُت ك  -إف شاء اهلل–الَتموؾ، ك كاف يومئذ قد حسن 
-2/714، ابن عبد الرب: أسد الغابة، 55-3/54، ك لو ؿتو التسعُت. تنظر تررتتو ُب: الذىيب: سَت أعالـ النبالء، قيل سنة ثالث أك أربع ك ثالثُت

715. 
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 أسركا رجال أك رجلُت، كقدموا بالعَتألمواؿ ك أعجزىم الرجاؿ، كإفتا امعو من كخركج صفواف بن أمية كما 

  ،كقسم أربعة أستاسها على السرية.فخيسها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

 (الطويل)من   2الطريق: بعد أحد ُب غزكة بدر اآلخرة يؤنب قريشا ألخذىم تلك 1فقاؿ حساف بن ثابت 

ػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػأٍـً قىػػػػػػػػػػٍد حػػػػػػػػػػاؿى ديكنػىهى  دىعيػػػػػػػػػػوا فػىلىجػػػػػػػػػػاًت الش 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ   بًأىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػدم رًجػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو ىػػػػػػػػػػػػػػػػػاجىريكا ؿتىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػوى رىهب 
ػػػػػػػػػػػػػػػلىكىٍت لًٍلغىػػػػػػػػػػػػػػػٍوًر ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍن بىطٍػػػػػػػػػػػػػػػًن عػػػػػػػػػػػػػػػاًلجو   إذا سى

 

خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًض األىكارًؾً  
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍفواًه اظت  3ًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالده كى

الئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً 
ى
 كى أىٍنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًًه حىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى أىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم اظت

سى الط ريػػػػػػػػػػػػػػػػقي ىينالًػػػػػػػػػػػػػػػػكى فػىقيػػػػػػػػػػػػػػػػوال عتىىػػػػػػػػػػػػػػػػا: لىػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ 
4 

 
قاؿ ابن ىشاـ : كىذه األبيات ُب أبيات ضتساف بن ثابت نقضها عليو أبو سقياف بن اضترث بن عبد 

 اظتطلب. 

 

 

 

                                                           

حساف بن ثابت: حساف بن ثابت بن اظتنذر بن حراـ بن عيرك بن زيد مناة بن عدم بن عيرك بن مالك بن النجار. من قبيلة اطتزرج، كلد ُب  -1
 سنة أخرل، ك شب ُب بيت كجاىة يب صلى اهلل عليو ك سلم بنحو ذتاين سنوات، فعاش ُب اصتاىلية ستُت سنة ك ُب اإلسالـ ستُتاظتدينة قبل مولد الن

فع عن رسوؿ اهلل ك عن اإلسالـ شرؼ، منصرفا إىل اللهو ك الغزؿ، ك ظتا بلغ حساف بن ثابت الستُت من عيره، ك شتع باإلسالـ دخل فيو ك راح يداك 
 يا. يهجو خصومهك 

"إف   عليو ك سلم، ك رسوؿ اهلل يقوؿكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ينصب لو منربا ُب اظتسجد، يقـو عليو قائيا، يفاخر عن رسوؿ اهلل صلى اهلل
حساف بن  . توُب636، ص2846اهلل يؤيد حساف بركح القدس، ما نافح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم". أخرجو الًتمذم عن عائشة، رقم 

 ىجرية ُب عهد معاكية بن أيب سفياف عن عير ناىز اظتائة ك العشرين عاما.  54ثابت ُب اظتدينة اظتنورة سنة 
 ،523-2/512، الذىيب: سَت أعالـ النبالء 57-2/55، ابن حجر: اإلصابة، 351-1/341تنظر تررتتو ُب: ابن عبد الرب: االستيعاب، 

 .3/138ق، ساب مصدرالسهيلي: ركض األنف،  -2
 . 1/456سابق،  مصدرابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل ك السَت،  -
 .6-4/5سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 2/430سابق،  مصدرىشاـ: سَتة النيب، ابن  -
 ك األكارؾ: اليت ترعى األراؾ، ك ىو شجر السواؾ.  الفلجات: األنار الصغار، اصتالد: اجملالدة ُب اضترب، ك اظتخاض: اإلبل اضتوامل -3
 الغور: اظتنخفض من األرض، ك عاِب: موضع كثَت الرمل.  -4
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 : 1قتل كعب بن األشرفسرية 

كاف قائدا ك زعييا من زعيائها، ك كاف من أشدىم حنقا ك   أحد يهود بٍت النضَت 2كاف كعب بن األشرؼ

مل أنشد األشعار ُب ىجاء اظتسليُت ك اظتسليُت، ك إيذاءا لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم، ك قد على اإلسالـ ك 

ك ألب قريشا على ؤلب القبائل على الدكلة اإلسالمية ك ذىب أيضا إىل مكة يكتف هبذا األمر، بل ذىب لي

 اظتسليُت، ك بدأ يذكرىم ك يتذاكر معهم قتالىم ُب بدر. 

ك اظتشركوف: أديننا أحب إليك أـ دين ػتيد ك أصحابو؟ ك أم الفريقُت  3سفيافك ىو بكة سألو أبو 

اْ اََلْم تـََر ِإَلى اَلِذيَن ُأوتُو  أىدل سبيال؟ فقاؿ: أنتم أىدل منهم سبيال ك أفضل، ك ُب ذلك أنزؿ اهلل قولو تعاىل: "

ًً َنِصيًبا مَِّن اْلِكتَــــ ِب يُوِمُنوَن بِاْلِِجْبِت َوالطَـّــ ُغوِت َويـَُقوُلوَن ِللِذيَن َكَفُروا ىــَـ ُؤََلِء َأْىَدى  مِ   . 4"َن الِذيَن َءاَمُنوا َسِبي

كصلت بو الصالفة إىل فعل أمور خترج عن أدب  ك ،شجع قريشا على حرب اظتسليُتلكعب ىذا الكالـ 

ك فطرهتم، فقد بدأ يتحدث بالفاحشة ُب أشعاره عن نساء الصحابة رضي اهلل عنهن ك عن أزكاجهن  العرب

 . رتيعا

اليت كاف من ىذه اصترائم اليت ارتكبها، ك نقضو لليعاىدة اليت بينو ك بُت الرسوؿ عليو الصالة ك السالـ 

كفيال بأف يصدر النيب صلى اهلل   كاف  فعلو كعب ، ك بالتايل مار على اظتسليُتصى نٍ قريش ك ال تػي  ارى بنودىا أال جتيى 

                                                           

 ينظر ىذه السرية بتفصيل ُب:  -1
 .3/139سابق،  مصدر السهيلي: ركض األنف، -
 . 451-1/448سابق،  مصدرابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل ك السَت،  -
 .10-4/6سابق،  مصدربن كثَت: البداية ك النهاية، ا -
 . 439-2/430سابق،  مصدرسَتة النيب، ابن ىشاـ:  -
ر كعب بن األشرؼ: كعب بن األشرؼ الطائي اليهودم: أبو ليلى أمو من بٍت النضَت، ك كاف سيدا ُب أخوالو، أدرؾ اإلسالـ ك مل يسلم ك لو شع  -2

كسَتة  5/255تررتتو ُب: الزركي: األعالـق. تنظر 3بب بنساء اظتسليُت، قتلو ػتيد بن مسلية خارج حصنو سنة يبكي فيو قتلى بدر من اظتشركُت، ش
 . 3/55ابن ىشاـ: 

 .29أبو سفياف: سبقت تررتتو ُب ص -3
 . 51سورة النساء: اآلية:  -4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya51.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya51.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya51.html
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من لي عليو ك سلم قرارا ُب منتهى اضتسم، ك ىو قرار قتل كعب بن األشرؼ، فقاؿ صلى اهلل عليو ك سلم: "

 ". بكعب بن األشرف، فإنو آذى اهلل و رسولو

س رضي اهلل عنهم ك اضتارث بن أكس ك غتيوعة من األك فقاـ ػتيد بن سلية ك عباد بن بشر ك أبو نائلة 

ك قرركا القياـ هبذه اظتهية ك أدكىا على أحسن كجو، ك هبذا ختلصت الدكلة اإلسالمية من أحد ألد أعدائها ك ىو  

  كعب بن األشرؼ.

من ) :1در فقاؿمن قريش الذين أصيبوا ببك ىو يبكي أصحاب القليب من شعر ك ؽتا جاء على لسانو 

 (الكامل

 وً لًػػػػػػػػػػػػػػػػػىٍ أى  كً لىػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ يي لً  رو دٍ حػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  تٍ نىػػػػػػػػػػػػػػػػػحى طى 
ػػػػػػػػػػػػػػ تٍ ٍلػػػػػػػػػػػػػػتً قي  ػػػػػػػػػػػػػػ اسً النٌػػػػػػػػػػػػػػ راةي سى  مٍ هً ياًضػػػػػػػػػػػػػػحً  ؿى وٍ حى

ػػػػػػػػػ  دو ماًجػػػػػػػػػ ضى يى بٍػػػػػػػػػػأى  نى ًمػػػػػػػػػ وً بًػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػيبى أي  دٍ قىػػػػػػػػػ مٍ كى
 تٍ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػلى خٍ أى  بي واكًػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا الكى  نً يٍ دى اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػ قً ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػطى 
ـه قٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي يى  كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأي  وا  :مٍ هً طً خٍ سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  ري س 

 واليػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػ  قػي  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعةى  ضى رٍ األى  تى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى وا فػى قي دى صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ةو نىػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ طى بً  اضتػػػػػػػػػػػػػػػػػديثى  رى ثػىػػػػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػػذم أى  صػػػػػػػػػػػػػػػػػارى 

 ًٍت بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف  أى  تي ٍئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  نػي 
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  كي   ةً غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتى  اظت  مٍ هي

 وي ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى مي  كى  هي دى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  ةى بيعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رى ك ابٍ 

عي مى دٍ تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  ل  هً تى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  رو دٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لً ثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً لً  كى  
2  

 3عي ر  ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  اظتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾى  كا إف  دي عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػٍ ال تػى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ م بػى ذً  عي ي  الض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وً إلٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مكً أٍ تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةو جى

4 
عي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ يػى  كى  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودي يى  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو ثٍ أى  اؿً زتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

5 
 عي زى ا كتىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػبنػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ كى   ل  ظىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼً رى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػاألى  نى ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػ إف  
  6عي د  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى لً ىٍ أى بً  وخي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  تٍ ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ أى  عػػػػػػػػػػػػػػػػػاشى  كٍ أى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػعى رٍ ى مي يى عي يى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال يى شن

7 
ػػػػػػػػػػػػػػػخى  ػػػػػػػػػػػػػػػ كى  كػػػػػػػػػػػػػػػيمً يب اضتى أى  لً ٍتػػػػػػػػػػػػػػػقى وا لً عي شى  8واعي د  جي

ي  لى ثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  اؿى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عي ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػي  كى  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى لى هٍ اظت

9 

                                                           

 .3/139سابق،  مصدرالسهيلي: ركض األنف،  -1
 ، مل يورد سول البيت األكؿ 4/7ابق، س مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 433-2/431سابق،  مصدر شاـ: سَتة النيب،ابن ى -
 رحا اضترب: غتتيع القتاؿ ك معظم اضترب، ك تستهل: تسيل بالدمع، يقاؿ: استهل اظتطر ك الدمع إذا ساؿ.  -2
 سراة الناس: خيارىم، ك اضتياض: رتع حوض.  -3
 الظاىر، ك الضيع: رتع ضائع ك ىو الفقَت.  اظتاجد: الشريف، ك البهجة: حسن -4
 طلق اليدين: كثَت اظتعركؼ كرًن، ك أخلفت: مل يكن معها مطر، ك يربع: يأخذ الربع.  -5
 تسوخ بأىلها: يغوركف فيها ك ينزلوف ببطنها، ك تصدع: تتشقق.  -6
 أثر اضتديث: حدث بو ك نقلو ك أشاعو ُب الناس.  -7
 راد ىنا ذىاب عزهتم. جدعوا: قطعت آنافهم ك أ -8
 تبع: ملك من ملوؾ اليين.  -9
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 مٍ هً شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامً ىً  نى بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثى رً اضتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف  أى  تي ٍئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  نػي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  يوعً اصتي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بى رً ثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػى  كرى زي يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً   اإفت 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتىٍ  كى  اتً اضتً  الص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٍت ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػى  اسً ُب الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عي يى
ػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػى اضتى ي عى ًيػػػػػػػػػػػػػػػػلتىٍ  عي كى رٍ األى  الكػػػػػػػػػػػػػػػػرًني  بً سى
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 قاؿ ابن ىشاـ: قولو "تبع" ك "أسر بسخطهم" عن غَت ابن اسحاؽ. 

 على كعب بن األشرف:  يردّ  2ان بن ثابتحسّ 

 (من الكامل)                  :3ي اهلل عنو، فقاؿبت األنصارم رضفأجابو حساف بن ثاقاؿ ابن إسحاؽ: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى بً  ل  عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍبي   به ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى   كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي بٍ أى   ةو رى بػٍ
 مي هي نػٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رو دٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نً طٍ بى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي أيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  كى 

 اعن ا راًضػػػػػػػػػػػػػػػػدن ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػعى  تى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػكى بٍ أى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػكي فػى بٍ أى فىػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  ني زتٍ ى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  فى شى  ادن ي  ا سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى   وي بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ قػى  نٍ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مي هي نػٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفػٍ  ا كى ؾتى
 

عي يى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال ين عن د  غتيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشى  كى  وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  
4 

عي مى دٍ تىػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  يػػػػػػػػػػػػػػػػوفي عتػػػػػػػػػػػػػػػػا العي  ح  سيػػػػػػػػػػػػػػػػى تى لىػػػػػػػػػػػػػػػػتػٍ قػى 
5 

عي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ يػى  ةً بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ لى إىل الكي  بً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى الكي  وى بٍ ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
6 

 7واعي ر  صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  لوهي ا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتى منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ قػى  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى أى  كى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   8عي د  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى يػى  وً فًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ طًتى  ل  ظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  فه عى شى
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بنت عبد اهلل، ك أكثر أىل العلم بالشعر ينكر ىذه األبيات عتا، ك ينكر اشتها مييونة قاؿ ابن ىشاـ 

 (الطويل )من                                                                      : 1نقيضتها لكعب بن األشرؼ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نى ن  حتىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دي ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا العى ىى  نو ن  حتىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل  كي
ػػػػػػػػػػػػبى  ػػػػػػػػػػػػبى  نٍ مىػػػػػػػػػػػػ ٍُتي عىػػػػػػػػػػػػ تٍ كى  وً لًػػػػػػػػػػػػك أىٍ  رو دٍ بىػػػػػػػػػػػػى لً ك 
 مٍ هً مائً دً وا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجي ر  ضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذينى  تى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى فػى 

 كاري ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ يػي  كى  قػػػػػػػػػػػػػػػػػُتً يى  نٍ ا عىػػػػػػػػػػػػػػػػػقيػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  مى لى عٍ يػى فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 2ناصػػػػػػػػػػػػػبً بً  سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػػ ى كى لىػػػػػػػػػػػػػتػٍ ى قػى لىػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػي عى بٍ يػى  
 3بً غالًػػػػػػػػػػػػػػػػ ني بٍػػػػػػػػػػػػػػػػ م  ؤى هػػػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ لى بثػٍ  تٍ ل ػػػػػػػػػػػػػػػػعي  كى 
 4بً خاًشػػػػػػػػاألى  ٍُتى بػىػػػػػػػػ كػػػػػػػػافى   نٍ مىػػػػػػػػ مٍ ل مػػػػػػػػا هًبًػػػػػػػػرى يػىػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالل   ؽى وٍ فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مٍ ىي ر  غتىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   5بً واًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضتى  ى كى حى
 

 جواب كعب بن األشرف لميمونة بنت عبد اهلل: 

 (من الطويل)                                                           : 6بن األشرؼ، فقاؿفأجاهبا كعب 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مٍ كي نٍ كا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػري جي ال فػػػػػػػػػػػػػػػػػػازٍ أى   وايي لى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ا لً يهن فً سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بً بٍ أى  تي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي   فٍ ٍت أى يي تي ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى أى   ةو رى بػٍ

 ذاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره  كى  قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي بى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾو  لى  ينٌ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ؿو زى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبى  دي يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى مي  كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ   دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم لى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى لى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى   مٍ هي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفػي أي  ذ  جتيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ أى  دو يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى مي  ق  حى
 رو دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػصتى  دو يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػرى مي  صػػػػػػػػػػػػػػػػػييب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ نى  تي ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػىى كى 
 

ػػػػػػػػػػػػغى  وي ٍنػػػػػػػػػػػػ مً ٌبأٍ يىػػػػػػػػػػػػ ؿً وٍ القىػػػػػػػػػػػػ نً عىػػػػػػػػػػػػ   7بً قػػػػػػػػػػػػارً مي  رى يػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين كي أى  ـو وٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى  مٍ ىي  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذبً   رى يػٍ

  8بً باًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباصتى  مٍ ىي دي غتىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثرى 
ػػػػػػػػػػػػػ نً عىػػػػػػػػػػػػػ   9عالػػػػػػػػػػػػػبً الث   جػػػػػػػػػػػػػوهى كي  تالػػػػػػػػػػػػػتٍ فاحٍ  ر  الش 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً   غالػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  نً بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م  ؤى ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يٍ ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  مٍ هً يً تٍ شى
 بً األخاًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتى  اهللً  تً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى  كى  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءن كى 
 

                                                           

 .3/140سابق،  مصدرالسهيلي: ركض األنف،  - 1
 . 435-2/434سابق،  مصدر : سَتة النيب،ابن ىشاـ -
 ياء اظتثناة، من اضتُت، ك ىو اعتالؾ، ك ناصب: ىو اظتعي. حتنن: من اضتناف ك ىو الرزتة ك الرأفة، تريد تصنع ذلك ك تكلفو، ك يركل "حتُت" بال -2
 ك علت بثليها: أم كرر عليها ذلك مرة بعد مرة، ك يركل: "بكت عُت من يبكي لبدر ك أىلو".  -3
 يقصدقتا ك ما حوعتيا. ضرجوا بدمائهم: لطخوا بو، ك قولو األخاشب: إفتا أراد أف يقوؿ بُت األخشبُت ك قتا جبالف بكة فلم يستقم لو فجيعهيا  -4
 غترىم: يركل باصتيم ك الراء اظتهيلة، ك يركل "ػتزىم" باضتاء اظتهيلة ك الزام من اضتز بالسيوؼ ك ىم القطع هبا.  -5
 .3/140سابق،  مصدرالسهيلي: ركض األنف،  -6
 . 436-2/435سابق،  مصدرشاـ: سَتة النيب، ابن ى -
 أة اليت كتيبها ألنو زتل ذلك على معٌت الشخص، ك الشخص مذكر. سفيها: ذكر السفيو، ك ىو يريد اظتر  -7
 م ثر: رتع مأثرة ك ىي ما يتحدث بو عن الرجل من األفعاؿ اضتسنة، ك اجملد: الشرؼ، ك اصتباجب: منازؿ مكة.  -8
تقوؿ: حاؿ الربع ك اظتكاف، إذا تغَتا، ك يركل  مريد: اسم قبيلة منها اظترأة اليت كتيبها، ك قولو فاحتالت: يركل باضتاء اظتهيلة ك معناه تغَتت، -9

إلعجاب "فاجتالت" باصتيم ك معناه حتركت، تقوؿ: جاؿ الشيء كتوؿ، إذا حترؾ، ك يركل "فاختالت" باطتاء معجية، ك معناه أصاهبا اطتيالء، ك ىو ا
 الزىو، ك قولو "كجوه الثعالب" ىو منصوب على الذـ. 
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 في ذلك:  1قول كعب بن مالك

 الوافر( من)                                                      : 2قاؿ ابن اسحاؽ: فقاؿ كعب بن مالك

 اريعن صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ به ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى   مٍ هي نػٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رى ودً غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػى 
 وي ٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى عى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  ٍبى   ٍُتً ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الكى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  رً مٍ أى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  س  دى  ذٍ إً  دو ي 
 فىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىرىهي فأنٍػزىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًبىٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو 

 

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتي الن   وً عً رى ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى  تٍ ل  ذى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
3 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينا مي بأيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوري ذي  ةه رى ه  شى
4 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتي يى  بو ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  بو ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإىل كى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوده ػتىٍ  كى   وري سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى  ةو قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثً و خي
 

 قاؿ ابن ىشاـ: ك ىذه األبيات ُب قصيدة لو ُب يـو بٍت النضَت. 

 : 5و سًم بن أبي الحقيق قصيدة لحسان في قتل كعب بن األشرف

من ) 6قاؿ ابن اسحاؽ: ك قاؿ حساف بن ثابت يذكر قتل كعب بن األشرؼ ك قتل سالـ بن أيب اضتقيق:

 الكامل(

                                                           

أيب كعب، ك اسم أيب كعب: عيرك بن القُت بن سواد بن غنم بن كعب بن سلية بن سعد بن علي األنصارم  كعب بن مالك: كعب بن مالك بن  -1
ك اختلف ُب  اطتزرجي السليي، يكٌت بأيب عبد اهلل ك قيل أبو عبد الرزتاف أمو ليلى بنت زيد بن ثعلبة من بٍت سلية أيضا، شهد العقبة ُب قوؿ اصتييع

 :. تنظر تررتتو ُب77ق ك ىو ابن 53ق ك قيل سنة 50سوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ك توُب ُب زمن معاكية سنة شهوده بدر، ك كاف من شعراء ر 
 . 223-1/220، ابن سالـ اصتيحي: طبقات فحوؿ الشعراء، 462-4/461، ابن األثَت: أسد الغابة، 16/226أبو فرج األصفهاين: األغاين، 

. "أكرد ىذه األبيات ضين قصيدة لو ُب 204، ص1966، 1ك، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، طسامي مكي العاين: ديواف كعب بن مال -2
 إجالء بٍت النضَت ك قتل كعب بن األشرؼ".

 .3/141سابق،  مصدرالسهيلي: ركض األنف،  -
 . 4/9سابق،  مصدر ابن كثَت: البداية ك النهاية، -
 . 2/439سابق،  مصدرشاـ: سَتة النيب، ابن ى -
 ودر: ترؾ، النضَت: قبيلة من يهود اظتدينة. غ -3
 مشهرة: يريد سيوفا غتردة من أغيادىا.  -4
سالـ بن أيب اضتقيق: ىو أبو رافع سالـ بن أيب اضتقيق من اليهود، كاف فيين حزب األحزاب على رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسلم ، ككانت  -5

ا كبُت اطتزرج منافسة ُب اصتهاد، فال تصنع األكس شيئا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم األكس قبل أحد قد قتلت كعب بن األشرؼ، ككاف بينه
اهلل صلى اهلل غناء إال  قالت اطتزرج: كاهلل ال تذىبوف هبذه فضال علينا عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  كُب اإلسالـ ،  فاستأذنت اطتزرج رسوؿ 

 3/295ر السهيلي: ركض األنف،عليو كسلم ُب قتلو ، فأذف عتم. انظ
 .3/142سابق،  مصدر سهيلي: ركض األنف،ال -6
 . 329، ص1980عبد الرزتاف الربقوقي: شرح ديواف حساف بن ثابت، دار األندلس للطباعة ك النشر ك التوزيع، بَتكت،  -
 .10-4/9سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 2/440بق، سا مصدرىشاـ: سَتة النيب، ابن  -
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 مٍ هي تػى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقػى  ةو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى عً  ر  دى  هللً 
 مي كي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼً اطتً  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبيضً  ركفى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدً بً  ل  ُب ػتىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مٍ كي ٍو تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أى ىت  حى  مٍ كي
 مٍ هً ي  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنً  رً ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى لً  رينى ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ تػى سٍ مي 
 

 ؼً رى ٍشػػػػػػػػاألى  نى يػػػػػػػػا ابٍػػػػػػػػ تى نٍػػػػػػػػأى  كى  قً ٍيػػػػػػػػقى اضتي  نى يػػػػػػػػا ابٍػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى مى  ؼً رى ٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  رينو ُب عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دو ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأي حن

1 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى   2فً ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي  يضو بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بً فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػٍ حى  مي كي ٍو قى سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  رينى غً ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى سٍ مي   3فً ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغتيٍ  رو ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  ل  كي
 

: من ظفرًب بو من رجاؿ يهود فاقتلوه فوثب اؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمقاؿ ػتيد ابن اسحاؽ: كق

كاف ك  ، فقتلو، جتار يهود كاف يالبسهم ك يبايعهمرجل من  .على ابن سنينة 4ة بن مسعود األكسيعند ذلك ػتيص

؟ يقوؿ: أم عدك اهلل أقتلتو ، فليا قتلو جعل حويصة يضربو كمل يسلم بعد أخوه حويصة بن مسعود أسن منو ك

قاؿ ػتيصة: قلت ك اهلل لقد أمرين بقتلو من لو أمرين بقتلك لضربت  .ك اهلل لرب شحم ُب بطنك من مالو أما

اهلل لو  ، كنعم اهلل لو أمرؾ ػتيد بقتلي لتقتلٍت؟ قاؿ: قاؿ: ك اهلل إف كاف ألكؿ اإلسالـ حويصة كعنقك، قاؿ: فو 

 . العجب، فأسلم حويصة: فو اهلل إف دينا بلغ بك ىذا أمرين بضرب عنقك لضربتها. قاؿ

 )من الطويل(                                                                       :5قاؿ ُب ذلك ػتيصة ك

 وً لًػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ قى بً  تي رٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػأي  وٍ ي لىػػػػػػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػػػػػأي  ني ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػ وـي ليػػػػػػػػػػػػػػػػيػى 
ػػػػػػػػػػػػػػػحي   وي لي قٍ صىػػػػػػػػػػػػػػػ صى لًػػػػػػػػػػػػػػػخٍ أي  حً ٍلػػػػػػػػػػػػػػػاظتً  فً وٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػكى   اـو سى
 ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػائً ػػػػطى  كى ػػػػػػػػػتي ػػػػػلٍ ػػػػػػػػتى ػػػػػػػػػ قى ين  ي أى ػػػػػػػً نر  ػػػػػػػػػػػػا سى ػػػػػػػػػػػػمى  كى 

 6بً اًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى  ضى يى بػٍ أى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اهي رى فٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذً  تي ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػ  طى لى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػى  وي بي و  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أي  مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػىتى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بً اذً كى
  7بً رً أٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  ل كى رى ػػػػصٍ ػػػػػبي  نى ػػػػػػػػػػيٍ ػػػػػػػا بى ػػػػا مى ػػػػػػنى ػػػػػػػػلى  ف  أى  كى 

                                                           

ى أنو يسركف: يسَتكف ليال، البيض: السيوؼ، مرحا: يركل بفتح كل من اظتيم ك الراء على أنو مصدر بعٌت النشاط، ك يركل بضم اظتيم ك الراء عل -1
 رتع مرح ك ىو النشيط، ك العرين: موضع األسد، ك مغرؼ: ملتف الشجر. 

 ذفف: سريعة القتل.  -2
 نفوس ك األمواؿ. اجملحف: الذم يذىب بال -3
ػتيىي صىة بن مسعود: بن كعب بن عامر بن عدم بن غتدعة بن حارثة بن اضتارث بن اطتزرج بن عير بن مالك بن األكس األنصارم األكسي ٍب  -4

م قبل أخيو حويصة اضتارثي ، يكٌت أبا سعيد ،شهد أحدا ك اطتندؽ كما بعدقتا من اظتشاىد كلها ، ك ىو أخو حويصة بن مسعود، كىو األصغر .أسل
 .1108،ف ف إسالمو كاف قبل اعتجرة ، كعلى يده أسلم أخوه حويصة.تنظر تررتتو ُب:ابن األثَت ، أسد الغابة ،ص

 . 3/147سابق،  مصدر لي: ركض األنف،السهي -5
 . 4/10سابق ، مصدرابن كثَت : البداية كالنهاية،  -
 . 442-2/441سابق،  مصدرشاـ: سَتة النيب، ابن ى -
 عظم ناتئ خلف األذف، ك األبيض: السيف، ك القاضب: القاطع.  -بكسر فسكوف–طبقت: قطعت ك أصبت اظتفصل، الذفرل  -6
 بصرل: مدينة الشاـ، ك مأرب: اليين.  -7
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 : 1ىِجرية جيع في سنة ثًثيوم الرّ  سرية

 ، ك ذكركا أف فيهم إسالما2من عضل ك قارة بعد أحد قـو قدـ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم

ىو ك  3ثابت ئهم القرآف، فبعث معهم عشرة نفر منهم: عاصم بنيعليهم الدين ك يقر سألوه أف يبعث معهم من ك 

ن أيب بكر، ك عبد اهلل بن طارؽ ، ك خالد ب، ك خبيب بن عدم، ك زيد بن الدثنةأمَتىم، ك مرثد بن أيب مرثد

 صرخوا عليهم ىذيالم، ك استغدركا هب -ك ىو ماء عتذيل بناحية اضتجاز–غَتىم إىل الرجيع، فليا كانوا بالرجيع ك 

 . ركا خبيب بن عدم، ك زيد بن الدثنةفجاؤكا حىت أحاطوا هبم، فقتلوا عامتهم، ك استأس

 (الرجزمن )                                                                        : 4قال عاصم بن ثابت

 لي نابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ده ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى  يت كى ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عً 
ى ها تً حى فٍ صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  زً تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لي عابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظت
 ؿي ازً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلل م  ػػػػػػػػػػػػػػػػا حى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ل  ػػػػػػػػػػػػػػكي   كى 

لي نابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  ره تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  سي وٍ القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  
5 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي وٍ اظت لي باًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اضتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي  كى  ق  حى

6 
ى  كى  ءً رٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظتبً 

لي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآئً  وً ػػػػػػػػػػيٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإل ءي رٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظت
7 

 

                                                           

 ينظر ىذه السرية بتفصيل ُب:  -1
 .227-3/224سابق،  مصدر السهيلي: ركض األنف، -
 .  66-2/62سابق،  مصدرك الشيائل ك السَت، ابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم  -
 .74-4/69سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 183-3/160سابق،  مصدرشاـ: سَتة النيب، ابن ى -
 عضل ك القارة: ىم من اعتوف بن خزنتة بن مدركة.  -2
س بن عصية بن النعياف بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن عاصم بن ثابت: ىو عاصم بن ثابت بن أيب األقلح، ك اسم أيب األقلح: قي -3

 نظر تررتتو ُب: ابن حجر: اإلصابةمالك بن عيرك بن عوؼ األنصارم، جد عاصم بن عير بن اطتطاب رضي اهلل عنو ألمو، من السابقُت األكلُت. ت
3/460-461 . 
 .3/224سابق،  مصدرالسهيلي: ركض األنف،  - 4
  .4/71سابق،  مصدر ،ية ك النهايةابن كثَت: البدا -
 .461-3/460سابق،  مصدر شاـ: سَتة النيب،ابن ى -
 النابل: صاحب النبل، ك يركل ُب مكانو )بازؿ(، ك معناه قوم شديد، ك عنابل: غلي  شديد.  -5
 اظتعابل: رتع معبلة، ك ىو نصل عريض طويل.  -6
قوؿ الشاعر: ك ليس ألمر زتو اهلل راجع، ك آئل: اسم فاعل من آؿ الشيء يؤكؿ، بعٌت رجع  حم اإللو: قدره، ك ىو ىهنا مبٍت لليعلـو كيا ُب -7

 يرجع. 
 ىابل: فاقد ك ثاكل، تقوؿ: ىبلتو أمو، أم ثكلتو ك فقدتو، يدعو على نفسو باظتوؽ إف مل يقاتلهم.  -8

اًبلي ػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػأيم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي فػػػػػػػػػػػػػػكي ػػػػػػػػػػػلٍ ػػػػػػػػاتً ػػػػػػٍم أيقػػػػػػًإٍف ل
8 
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 (لرجز)من ا                                                               : 1بن ثابت أيضاقال عاصم  و

  ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشي كى  يافى يٍ لى و سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى 
ي
 دً عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ اظت

 دي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى رٍ أي  مٍ لػػػ تٍ ػػػػػػػػشى رً ػػػػػػػػػتي ػػػػػػػػػي افٍ ػػػػػػػػواحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  إذا ال
 2دً اظتوقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اصتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمً  لي ثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  ةه ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى  كى  
دً رى ػػػػػػػػػػػػػجٍ أى  رو وٍ ػػػػػػػػػػػثى  دً ػػػػػػػػػلٍ ػػػػػػػػجً  نٍ ػػػػػػػػػمً  أه ػػػػػػػػػػػػػػػنى ػػػػػػػػػػػجٍ ػػػػػػػػػػػػػمي  كى 

3 
 

 

 )من الرجز(                                                                 ثابت أيضا: بن و قال عاصم 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامػػػػػػػػػػػػا كً رن ػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػعٍ ػػػػػػػػػي مى ػػػػػػػػػػػػموٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػقى  افى ػػػػػػػػػػػػك  كى   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامى ي رى ػػػػػلػػػػػػػػػػثٍ ػػػػػمً  كى  افى ػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ ػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػو سي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأب
حُت بلغو أف القـو و اهلل يرزت 4، قوؿ خبيب بن عدملك من الشعرذقاؿ ابن اسحاؽ: ك كاف ؽتا قيل ُب 

 . 5قد أرتعوا لصلبو

 (الطويل)من                                         عر ينكرىا لو: قاؿ ابن ىشاـ: ك بعض أىل العلم بالشٌ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ زابي ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػاألى  عى رتىىػػػػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػلى   وابيػػػػػػػػػػػػػػػػل  أى  يل كى وٍ حى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  كي   كى   ده جاًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةً داكى م العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  مي هي
 مٍ ىي اءى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنً  كى  مٍ ىي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى بٍ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا أى رتى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي يى جٍ تى اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  مٍ هي لى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائً قى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغتىٍ  ل  وا كي  6عً يى
  7ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً ي  ضى مي  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽً  ُب كً ين  ألى  ي  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى 
  عً ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽتيى  طويػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو  عو ذٍ ًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ر  قػي  كى 

                                                           

 .3/225سابق،  مصدرالسهيلي: ركض األنف،  -1
 .4/71سابق،  مصدر ابن كثَت: البداية ك النهاية، -
 . 163-3/162سابق،  مصدرشاـ: سَتة النيب، ابن ى -
 ،فهو مصدر قوعتم راش سهيو يريشيو ريش: يركل بكسر الراء كبفتحها، فأما من ركاه بكسر الراء فهو رتع ريشة، كأما من ركاه بفتح الراء، -2

 كالسهاـ، كأرادىا ىنا القوس. كاظتقعد: لقب رجل كاف يريش النباؿ، كالضالة : شجرة تصنع منها القسي
ما من ركاه باصتيم النواحي: يركل باضتاء اظتهيلة كباصتيم، فأما من ركاه باضتاء : فهو رتع ناحية، كأراد منو افًتاش النواحي عيرانا ككثرة ما فيها، كأ -3

بالبناء لليجهوؿ، كمعناه مل أخف كمل أفزع، كغتنئ: يركل باضتاء فهو رتع ناجية، كىي الناقة السريعة، كأراد من افًتاشها ركوهبا، كقولو : مل أرعد: ىو 
 ملس.اظتهيلة كباصتيم، فأما من ركاه اضتاء فقد أراد بو قوسا فيو اؿتناء، كأما من ركاه باصتيم فهو الًتس الذم ال حديد بو، كاألجرد : األ

ك بن عوؼ األنصارم، شهد بدرا، ك أسر يـو الرجيع ُب السرية خبيب بن عدم األنصارم، من بٍت جحجيب بن عوؼ بن كلفة بن عوؼ بن عير  -4
 . 443-2/440اليت خرج فيها مرثد بن أيب مرثد، قتلو عقبة بن اضتارث بكة. تنظر تررتتو: ابن عبد الرب، االستيعاب 

 . 3/227سابق،  مصدرالسهيلي: ركض األنف،  - 5
 .4/74سابق،  مصدر ابن كثَت: البداية ك النهاية، -
 . 171-3/169سابق،  مصدر ىشاـ: سَتة النيب،ابن  -
ُب آخر –ألبوا: بتشديد الالـ معناه رتعوا : تقوؿ ألبت القـو على فالف إذا رتعتهم عليو كحضضتهم كحرشتهم بو، فتألبوا : أم اجتيعوا، كغتيع  -6

 مكاف االجتياع. -البيت
 وثاؽ: ما يربط بو األسَت.مبدم العداكة : مظهرىا، كجاىد : غتتهد ُب إيذائو، كال - 7

 دً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػلى ػتيى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػنه بػػػػػػػػػػػػػػٍؤمً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى مي 



 مـــدونــــــة شـــــعـــــــر الــــســــــرايـــــــــا
 

39 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يت ٍبي  بى رٍ كي غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ إىل اهللً   يتبى رٍ كي
 يب رادي ى مػػػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػين عى رٍ بػ  صىػػػػػػػػػػػػ شً رٍ ا العىػػػػػػػػػػػػذى فىػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  إفٍ  كى  اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  ُب ذاتً  كى لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  كى   أٍ شى
ػػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػ كى   وي كنىػػػػػػػػػػػػػػدي  اظتػػػػػػػػػػػػػػوتي  كى  رى ٍفػػػػػػػػػػػػػػكين الكي َت  خى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يب ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىري  كى 

ى
 ته ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  لى إينٌ  تً وٍ اظت

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػواهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػا أرجػػػػػػػػػػػػػػػػػو إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػػػػػػػػػليا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػختى  ك  دي عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ لً  دو ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبي  تي ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى فػى   اعن ش 
 

عيرى ٍصػػػػػػػػػمى  دى يل عٍنػػػػػػػػػ األحػػػػػػػػػزابي  دى صىػػػػػػػػػرٍ مػػػػػػػػػا أى  كى 
1 

 2عػػػػػػػػييى طٍ مى  يػػػػػػػػاسى  دٍ قىػػػػػػػػ يػػػػػػػػي كى وا ضتٍ عي ضىػػػػػػػػبى  دٍ قىػػػػػػػػفػى 
 3عً ز  ؽتيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وو لٍ ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً كٍ لػػػػػػػػػػػػػػػػػى أى عى  ؾٍ بػػػػػػػػػػػػػػػػػارً يي 
عً زى غتىٍػػػػػػػػػػػػ غػػػػػػػػػػػػٍَتً  نػػػػػػػػػػػػام مػػػػػػػػػػػػنٍ يٍ عى  تٍ لىػػػػػػػػػػػػقتىى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػ كى 

4 
ػػػػػػػػػػػػػػ لكػػػػػػػػػػػػػػنٍ  كى   5عً ف ػػػػػػػػػػػػػػلى مي  نػػػػػػػػػػػػػػارو  مي ٍحػػػػػػػػػػػػػػذارم جى حى

عيرى ٍصػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػاف ُب اهلل مى   بو ٍنػػػػػػػػػػػػػجى  علػػػػػػػػػػػػػى أم  
6 

 جعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرٍ  إىل اهلل مى ا إينٌ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى ك ال جى 
 

 )من البسيط(                                                     :  7ان بن ثابت يبكي خبيباو قال حسّ 

 هاعي دامً قػػػػػػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ ال تػى  كى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػنػى عيػٍ  مػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي 
ػػػػػػػػػػػلً عى  دٍ قىػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػافً تٍ  الفً ىتى فػىػػػػػػػػػػػ بو ٍيػػػػػػػػػػػبػى علػػػػػػػػػػػى خي   وايي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاذٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى خي  بٍ ىى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن طيٍ  اهللي  زاؾى جى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  يب  الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػ إف قػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا تقولػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى   مٍ كي

ػػػػػػػػػ   8قً لًػػػػػػػػػالقى  ؤً ليػػػػػػػػػؤٍ الل   لى ثٍػػػػػػػػػمً  رً دٍ ا علػػػػػػػػػى الص ػػػػػػػػػحي سى
 9ؽً زً ك ال نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي لٍ تػى  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى  لو ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال فى 
 10قً فىػػػػػػػػػػػػػُب الر   اضتػػػػػػػػػػػػػورً  دى عٍنػػػػػػػػػػػػػ دً ٍلػػػػػػػػػػػػػاطتي  ةى ن ػػػػػػػػػػػػػجى  كى 

 قً فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب األي  راري األبٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اظتالئكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى 
                                                           

 أرصد : أعد كىيأ، كاألحزاب اصتياعات: كاحدىم حزب. - 1
 بٌضعوا : قطعوا، كالبضعة من اللحم : القطعة منو، كقولو : ياس معناه يئس. - 2
 األكصاؿ : اظتفاصل أك غتتيع العظاـ، كشلو بكسر الشُت كسكوف الالـ: البقية، كاظتيزع : اظتقطع. - 3
 نام: سالت دمعها، كاجملزع : مصدر مييي بعٌت اصتزع كىو اضتزف.قتلت عي - 4
 اصتحم : اظتلتهب اظتتقد، كمنو شتيت النار جحييا، كاظتلفع: اظتشتيل كمنو قوعتم: تلفع بثوبو، إذا اشتيل بو. - 5
 أخاؼ، كقد زتل كثَت من اظتفسرين على ذلك يركل ُب مكاف صدر ىذا البيت قولو : كلست أبايل حُت أقتل مسليا، كأرجوا ُب ىذا اظتوضع بعٌت - 6

 قولو اهلل تعاىل : " مالكم ال ترجوف هلل كقارا "، أم ال ختافوف.
 .228-3/227سابق،  مصدرالسهيلي: ركض األنف،  -7
 ك ُب الديواف ىذه الزيادة:  .347-346سابق، ص مصدرعبد الرزتاف الربقوقي: شرح ديواف حساف بن ثابت األنصارم،  -

ًديثىكيٍم أىبى  ٍ يل حى  أىٍينى الغىزىاؿي ػتيىل ى الدير  كى الوىرًًؽ   ػػػػػا إىػىػػػػاًب فػىبػىُت 
ثػىٍيبىةى قىٍد أىٍسرىٍفتى ُب اضتيييًق   الى تىٍذكيرىف  ًإذىا مىا كيٍنتى ميٍفتىًخرنا   أىبىا كي
 ًقيقى النػ ٍفًس كى اطتيليًق ًإف  عىزًيزنا دى   كى الى عىزًيزنا فىً ف  الغىٍدرى مىنػٍقىصىػػػػػةه 

 .4/75سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 3/171سابق،  مصدرالنيب،  ابن ىشاـ: سَتة -
ذا عينيك : يركل ُب مكاف عينك باإلفراد، كىو أنسب بقولو مدامعها، كقولو ال ترقى أصلها ال ترقا، فسهل اعتيز، كتقوؿ: رقأة الدمع يرقأ إ - 8
 طع، كسحا صدر بعٌت الصب، كاللؤلؤ : كبار اصتوىر، كالقلق بفتح القاؼ ككسر الالـ: اظتضطرب اظتتحرؾ اظتتساقط.انق
 ، الضعيف القوة اصتباف، كالنزؽ بفتح النوف ككسر الزام: الشيء اطتلق.-بفتح الفاء ككسر الشُت  -الفشل :  - 9

سواد عينها كاشتد بياض بياضها، كالريفيق: يركل بضم الراء كالفاء رتيعا، فهو رتع رفيق قالو  اضتور ُب األصل : رتع حوراء كىي اليت اشتد سواد - 10
 أبو ذر، كيركل بضم الراء كفتح الفاء، فهو رتع رفقة، كالرفقة بسكوف الفاء كراؤه مثلثة اسم للجياعة اللذين ترافقهم كيرافقونك.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب رى  اهللً  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيدى  مٍ تي ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػى قػى  يمى فًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لو جي
 

 1 قً فىػػػػػػػػػػػك الر   دافً ٍلػػػػػػػػػػػُب البػي  ثٌ عىػػػػػػػػػػػكٍ أى  دٍ قىػػػػػػػػػػػ طػػػػػػػػػػػاغو 
 

 ع فيها. منها ألنو أقذ  ك يركل "الطرؽ"، ك تركنا ما بقي قاؿ ابن ىشاـ:

 

 )من البسيط(                               : 2ان بن ثابت أيضا يبكي خبيباقال ابن اسحاق: قال حسّ 

ػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػُتي  ػػػػػػػػػػنٍ مي  كً ٍنػػػػػػػػػػمً  عو مٍ دى ودم بًػػػػػػػػػػجي  بً كً سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى ا تػى رن قٍ صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وي بى ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ مى  ُب األنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  طى س 
 اهًتػػػػػػػػػػػػػرى بػٍ ت عى الٌ ٍت علػػػػػػػػػػػػى ًعػػػػػػػػػػػػٍيػػػػػػػػػػػػعى  ىػػػػػػػػػػػػاجى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػ

 وً تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  طً ادم لً الغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الر  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أي  
ػػػػػػػػػػػػػػػػقً لى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػ بى رٍ اضتىػػػػػػػػػػػػػػػػ إف   ةى نىػػػػػػػػػػػػػػػػيػٍ هى ٍت كي بىػػػػػػػػػػػػػػػػ  تٍ حى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت الن  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػ فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػودي   مٍ هي مي دي ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػتػى  ارً ج 
 

 3بً ؤي يػىػػػػػػػػػػػػ ملٍ  يػػػػػػػػػػػػافً تٍ الفً  عى ا مىػػػػػػػػػػػػبنػػػػػػػػػػػػيٍ بػى كػػػػػػػػػػػػي خي ك ابٍ  
ٍػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ حى شتى ػػػػػػػػػػػػػػا غى ضنػػػػػػػػػػػػػػتىٍ  ةً ي  جً الس   4بً ًشػػػػػػػػػػػػػػتن ؤٍ مي  رى يػٍ
ػػػػػػػػػػػػاطتى  مػػػػػػػػػػػػنى  عو ذٍ إىل ًجػػػػػػػػػػػػ ص  نيػػػػػػػػػػػػ قيػػػػػػػػػػػػلى  إذٍ    5بً شى
 6بالكػػػػػػػػػػػػػػذبً  سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػػػػػدن كى  كى يٍ دى لىػػػػػػػػػػػػػػ غٍ لًػػػػػػػػػػػػػػبٍ أى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍ  ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػ إذٍ  ابي ا الص ػػػػػػػػػػػػػػػػػلوهبي  7بً لًػػػػػػػػػػػػػػػػػتى حٍ يي ل لً رى دتي

 8بً صتًىػػػػػػػػػػػػػػ بو ًصػػػػػػػػػػػػػػوٍ صى عٍ ُب مي  ةً ن  ًسػػػػػػػػػػػػػػاألى  بي هٍ شيػػػػػػػػػػػػػػ
 

ابن ىشاـ: ك ىذه القصيدة مثل اليت قبلها، ك بعض أىل العلم بالشعر ينكرىا ضتساف ك قد تركنا قاؿ 

 أشياء قاعتا حساف ُب أمر خبيب ظتا ذكرت. 

 

                                                           

بيت السابق كتكراره ىنا يعد من عيوب الشعر، كعتذا بادر ابن ىشاـ بقولو : كيركل ُب أكعث: اشتد فساده، كالرفق: قد مضى ُب تفسَت ال - 1
 الطرؽ.

 . 3/228سابق،  مصدر السهيلي: ركض األنف، -2
 . مع تغيَت ُب بعض األلفاظ110-109سابق، ص مصدرعبد الرزتاف الربقوقي: شرح ديواف حساف بن ثابت األنصارم،  -
 . 173-3/172سابق،  درمصشاـ: سَتة النيب، ابن ى -
 منسكب : سائل، كمل يؤب: مل يعد كمل يرجع. - 3
 شتح: سهل لُت، كالسجية: الطبيعة كاطتلق، كاحملض: اطتالص، كأراد خلوص نسبو من الشوائب، كذلك بدليل قولو: غَت مؤتشب: أم غَت ؼتتلط. - 4
 سَت، كىو أرفع أنواع السَت.عالت: مشقات، كالعربة : الدمعة، كنٌص : رفع، كمنو النص ُب ال - 5
 ، كالوعيد : التهديد.-من طوت عليو نيتك من اصتهة اليت تريد أف تتوجو إليها -الطية:  - 6
، كىذا كيا يقاؿ بنو ضوطرم، كبنو درزة، ككل ذلك يقصد بو السب كيعرٌب بو عن -بالباء ُب مكاف النوف-بنو كهينة: كُب بعض النسخ كهيبة  - 7

 علقم، كدترم: دتسح أضراعها لتحلب، كلقحت اضترب: ازداد شرىا كعظم أمرىا، كػتلوهبا: أم اللنب الذم لتلب منها، كالصاب: الالسفلة من الناس
 شبو اضترب بناقة قد صارت لقاحا ٍب مضى ُب البيت كلو على التشبيو.

 اظتعصوصب: اصتيش الكثَت، كاللجب: الكثَت األصوات - 8
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 )من البسيط(                        : 1يرثي فيها خبيبا ان بن ثابت أيضاقال حسّ قال ابن اسحاق: و 

 له طىػػػػػػػػػػػػػبى  ده ماًجػػػػػػػػػػػػػ ـه رٍ قػىػػػػػػػػػػػػػ ارً ُب الػػػػػػػػػػػػػدٌ  كػػػػػػػػػػػػػافى   وٍ لىػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  فٍ إذى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً ا غتٍ بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ بػى خي  تى دٍ جى  احن ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فى سن
 ةه فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنً عٍ زً  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمً نٍ إىل التػ   كى قٍ تسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك ملٍ 
ػػػػػػػػػػػ ا كى رن دٍ غىػػػػػػػػػػػ وؾى ل ػػػػػػػػػػػدى   فً ليػػػػػػػػػػػو خي كليػػػػػػػػػػػفيهػػػػػػػػػػػا أي  مٍ ىي
 

سي نىػػػػػػػػػػػػأى  خالػػػػػػػػػػػػوي  ره قٍ صىػػػػػػػػػػػػ ـً وٍ القىػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػنى ل وى لٍػػػػػػػػػػػػأى  
2 

ػػػػػػػػػػػػػػػيي  ك ملٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػ عليػػػػػػػػػػػػػػػكى  د  شى سي ك اضتػػػػػػػػػػػػػػػرى  ني جٍ الس 
3 

سي دى عيػػػػػػػػػػػ تٍ فىػػػػػػػػػػػنػى  مػػػػػػػػػػػنٍ  مػػػػػػػػػػػنهمي  القبائػػػػػػػػػػػلً  مػػػػػػػػػػػنى 
4 

سي بى تىػػػػػػػػػػػػػػار ػتيٍ عتػػػػػػػػػػػػػػا ُب الػػػػػػػػػػػػػػد   مه يٍ ضىػػػػػػػػػػػػػػ ك أنػػػػػػػػػػػػػػتى 
5  

 
 )من الطويل(                          : 6ِجو ىذيً فيما صنعوا بخبيب بن عديان أيضا يهو قال حسّ 

 أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىمي  رك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف  ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ غٍ لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ أى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػىى زي  راهي شى  عه جػػػػػػػػػػػػػػػػػػامً  كى  ر  غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  ره يػٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  فٍ ا أى ٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى فػى  ًبيٍ رٍ جى  ًبيي رٍ دى غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًبيٍ رٍ جى

ػػػػػػػػػػػػػ    7مػػػػػػػػػػػػػاالزً  رً دٍ للغىػػػػػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػػػػػافى   قػػػػػػػػػػػػػدٍ  امػػػػػػػػػػػػػرؤه  راهي شى
  كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً ٍر ا يػى ك كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رتيعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ى
 8مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحارً اظت

 9مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعتاذً  جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً الر   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼً أكٍ بً  مٍ تي ك كٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                           

 . 3/228سابق،  رمصد السهيلي: ركض األنف، -1
 . ك األبيات اظتوجودة ُب الديواف جاءت كيا يلي: 289سابق، ص مصدرعبد الرزتاف الربقوقي: شرح ديواف حساف بن ثابت األنصارم،  -

اًر قػىٍوـه ذيك ػتيىافىظىًة   اًمي اضتىًقيقىًة مىاًض خىاليػػوي أىنىػػػػػسي   لىٍو كىافى ُب الد   حى
بػىيٍ   ػػػػػػػػا ًإذىا حىلىٍلتى خي ٍبلي كى اضتىرىسي   به مىٍنزالن فيسيحن  كى ملىٍ ييشىد  عىلىٍيكى الكى
ىعىاًشر ؽتىٍن قىٍد نػىفىٍت عيػػػػػػػػديسي   كى ملىٍ يىسيٍقكى ًإىلى التػ ٍنًعيًم زًٍعنًػػػفىػػػػػػةه  

 ًمنى اظت
 نىاًف نىًعيًم يىػػػٍرًجػػػػعي الػػػن ػػػػفىػػػػػػػػػسي ًإىلى جً   صىبػٍرنا خيبػىٍيبي فىً ف  القىٍتلى مىٍكريمىػػػػػػػػػةه  

 . 174-3/173سابق،  مصدر ىشاـ: سَتة النيب،ابن  -
: الفحل من اإلبل، كأراد منو ىاىنا الرجل السيد، كاظتاجد: الشريف، كالبطل: الشجاع، كألول: شديد اطتصومة. - 2  أصل القـر
ظتفعوؿ بو، ككاف من حقو أف يبنيو على الضم ألنو علم، كلكنو عاملو معاملة النكرة كمن ذلك قوؿ اظتهلهل خبيبا: منادل اعًتض لو بُت الفعل كا - 3

 ابن ربيعة: 
 يا عديا لقد كقتك األكاقي            

بكسر الزام كالنوف بينهيا - الزعنفة: األتباع الذين ال شرؼ عتم، كىم الذين ينتيوف إىل القبائل من غَت أف يكونوا من صليبتها، كأصل الزعنفة، - 4
 ، أطراؼ اضتيواف، كعدس: قبيلة من دتيم.-عُت مهيلة ساكنة

كقولو دلوؾ : بعٌت غركؾ، كمنو قولو تعاىل: " فدالقتا بغركر"، كقولو أكلو خلف : أصلو بضم اطتاء كسكوف الالـ فليا اضطر أتبع االـ للخاء،  - 5
 "كأنت ضيم" الضيم : الذؿ كالقهر كالغلبة.

 .3/228سابق،  مصدرالسهيلي: ركض األنف،  -6
 . 457سابق، ص مصدرعبد الرزتاف الربقوقي: شرح ديواف حساف بن ثابت األنصارم،  -
 . 3/175سابق،  مصدرىشاـ: سَتة النيب، ابن  -
 د.بٍت عير: يريد هبم بٍت عير بن عوؼ قـو خبيب، كأخاىم : أراد بو خبيبا، كشراه: باعو، كىو من األضدا - 7
، كىو األمر احملظور إتيانو. - 8  احملاـر : رتع ػتـر
كمن  يف عتذـ، إذا كاف قاطعايقاؿ : س عتاذما : تركل ىذه الكلية بالذاؿ اظتعجية كبالزام، فين ركاه بالذاؿ اظتعجية ف فتا أراد بو الشجعاف، كمنو - 9

 على حقيقة حاعتم، ف ف الذم يعدك على ىذه الصورة ال يكوف شجاعا كإف غلب. ركاه بالزام فافتا اراد بو انم جبناء ضعفاء، كإفتا كصفهم باصتنب
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 ةه مانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػختىي  ا ملٍ بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ بػى خي  تى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى فػى 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػاعالً  ـً وٍ بػػػػػػػػػػػػػػػػالقى  ا كػػػػػػػػػػػػػػػػافى بنػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ بػى خي  تى لٍيػػػػػػػػػػػػػػػػ كى 
 

 )بن األغر( ك جامع اعتذلياف اللذاف باعا خبيبا. قاؿ ابن ىشاـ: زىَت 

 )من البسيط(                                            : 1و قال حسان بن ثابت أيضا: ىشامقال ابن 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ إفٍ   وي لىػػػػػػػػػػػػػػػػ جى زا ا ال ًمػػػػػػػػػػػػػػػػفن رٍ ًصػػػػػػػػػػػػػػػػ ري دٍ الغىػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى ر  سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى  اصتػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  لً واصػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بأٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  ـه وٍ قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مٍ هي نػى يػٍ
ـى منػػػػػػػػػػػػوٍ يػى  يسي الت ػػػػػػػػػػػػ قي ًطػػػػػػػػػػػػنٍ يػى  لػػػػػػػػػػػػوٍ   مٍ هي بػي طيػػػػػػػػػػػػمتىٍ  ا قػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػفى  جيػػػػػػػػػػػػػػعى الر   فػػػػػػػػػػػػػػاتً    2يػػػػػػػػػػػػػػافً ضتىٍ  دارً  نٍ عىػػػػػػػػػػػػػػ لٍ سى
 الفً ثٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػافي  دي رٍ ك الًقػػػػػػػػػػػػػػػػػ بي ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػفالكى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  ك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى   ك ذا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهمٍ  ؼو رى ا شى
 

 قولو:  قال ابن ىشام: و أنشدني أبو زيد األنصاري

ـى منػػػػػػػػػػػػوٍ يػى  يسي الت ػػػػػػػػػػػػ قي ًطػػػػػػػػػػػػنٍ يػى  وٍ لىػػػػػػػػػػػػ  مٍ هي بػي طيػػػػػػػػػػػػمتىٍ  ا قػػػػػػػػػػػػا
 

 ك ذا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهمٍ  ؼو ذا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  ك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى  
 

 (البسيط)من                            : 3ان بن ثابت أيضا يهِجو ىذيًو قال حسّ قال ابن اسحاق: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاحً  اهللً  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى رى  له يٍ ذى ىي  ةن شى
 مٍ هي يػى ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ مي  سى يٍ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػ مي وعتىي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػوا رى سػػػػػػػػػػػػػػػػػالي 

 ادن بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أى ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداعً  لو يٍ ذى ل عًتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍتى كى  شً ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفي  الؿى كا ًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأرادي  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى   مي هي
 

ػػػػػػػػػػػ تٍ ل  ضىػػػػػػػػػػػ   4بً ًصػػػػػػػػػػػتي  ملٍ  كى  بػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػالتٍ  له يٍ ذى ىي
 بً رى العىػػػػػػػػػػػػػػ ةى ب  كػػػػػػػػػػػػػػانوا سيػػػػػػػػػػػػػػ  كى  اتً يى يى ػ الػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػىت  
 يػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ 

ى
 5بً اضتػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  ؿً زً ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػمى  نٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةو مىػػػػػػػػػػػػػػػػري كٍ عو ظت

 بً تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب الكي  ا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى رامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا حى ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلتيً  أفٍ ك 
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 )من الطويل(                                   : 1ان بن ثابت يهِجو ىذيً بقصيدة أخرىو قال حسّ  

ػػػػػػػػػػ تٍ شػػػػػػػػػػانى  دٍ قىػػػػػػػػػػرم لى ٍيػػػػػػػػػػعى لى   ؾو رً دٍ ميػػػػػػػػػػػ نى بٍػػػػػػػػػػ لى يٍ ذى ىي
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيحً قى وا بً لي صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو ضتىٍ  أحاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثي 

ػػػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػػػاسه أي   مٍ هً يييً ُب صىػػػػػػػػػػػػػػ مٍ هً مً وٍ قػىػػػػػػػػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػ مي ىي
ػػػػػػػػػػػػػػػ  تٍ يى لى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػك أى  جيػػػػػػػػػػػػػػػعً الر   ـى وٍ ركا يػىػػػػػػػػػػػػػػػدى غىػػػػػػػػػػػػػػػ مي ىي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  ملٍ  ا كى رن دٍ غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اهللً  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿً رى  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى رى   نٍ كي
ػػػػػػػػػػػػػػػفى   مٍ هً يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػا عى منػػػػػػػػػػػػػػػوٍ يػى  رى ٍصػػػػػػػػػػػػػػػالن   فى كٍ رى يػىػػػػػػػػػػػػػػػ ؼى وٍ سى

 وً ًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضتىٍ  كفى دي  سو مشي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رً بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  أبابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل  عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى   وً صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً ا بي كٍ رى يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أفٍ  الن يٍ ذى ىي
 ةو لى وٍ صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذاتى  ةن عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػٍ كى  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهمٍ  عى وقًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  كى 

 وي ولى سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  إف   اهللً  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿً رى  رً مٍ أى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  هي يػى  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي الوى  سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةه لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػ  بػى قػي   مٍ هي

 مٍ هي تػى يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى رى  ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً الفى وا بً ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  اسي إذا النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ػتىى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػي أٍ رى  كى  وارً البىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ داري  مي هي  مٍ هي
 

 2مً عاًصػػػػػػػػػػػػػ كى  بو ٍيػػػػػػػػػػػػػبػى ُب خي  تٍ كانىػػػػػػػػػػػػػ  أحاديػػػػػػػػػػػػػثي  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى ر  جى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي ضتىٍ  كى   3مً اصتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائً  ر  شى
  4ـً دً واالقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رى بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً مٍ الز   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً زً بنٍ 
 ـً مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  كى  ةو ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عً ذى  مٍ هي تػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانػى أى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ ى مي ق  وى تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ له يٍ ذى ىي  ـً احملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  راتً كى
 5مً رائً اضتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كفى دي  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً ذم حتىٍ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لً ٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى بً 

ٍػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ زتىىػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ مى ضتى ـى عً  ادو ه  شى   ظػػػػػػػػػػػػػػػػا
ى
 مً الًحػػػػػػػػػػػػػػػػاظت

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًبى ا لً قامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  كٍ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أى تٍ قػى  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارعى مى 
 مً اظتواًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لى ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي كٍ واُب هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الر  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مى أٍ أل رى رى   املًً عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى حٍ لى بً  ـو زٍ ذم حى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى دٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ملٍ لً ظي  إفٍ  كى   ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملً  ف  عوا كى
  بػػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتى  اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  سػػػػػػػػػػػػػػػػػيلً ل مى رى ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػًبى 

ى
  ـً خػػػػػػػػػػػػػػػػػارً اظت

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ره أٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مٍ هي إذا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابػى   مً هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائً البى  مً أٍ رى كى
 

 

 

                                                           

 .3/229سابق،  مصدرالسهيلي: ركض األنف،  - 1
 . ك قد حذؼ بعض األبيات. 2/66سابق،  مصدرظتغازم ك الشيائل ك السَت، ابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف ا -
 .76-4/75سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 177-3/176سابق،  مصدر ىشاـ: سَتة النيب،ابن  -
 شانت : قبحت كعابت، ككانت شينا عتم كعارا عليهم. - 2
 : كاسبوف، كيركل ُب مكانو ركابوف، إذا أصابو حرىا، كجراموف-مثل رضى يرضى-ى النار يصالىا صلوا بقبيحة: أم أصاهبم شرىا، كنقوؿ صل - 3

 كاصترائم : رتع جرنتة كىي الذنب كاالٍب.
: خالصهم ُب نسبهم، كالزمعاف: رتع زمع، كىو الشعر الذم يكوف فوؽ الرسل من الدابة كغَتىا، كالقوادـ: يعٍت هبا اليدين ألن - 4 ا تقدـ صييم القـو

خلفُت ال الرجلُت، يقوؿ: " إف بٍت ضتياف كانوا من صييم ىذيل كلباهبا كخالص نسبها إذا قيسوا بغَتىم كانوا بنزلة ىذا الشعر حقارة، ككانوا مت
 يتعليوف.

 ذم زتتو الدبر، ك دكف اضترائم: دكف أف نتسو أحد. م بن أيب األفلح البقتل الذم حتييو أراد بو عاص - 5
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 (من الطويل)                                                      1ان بن ثابت يهِجو ىذيً:و قال حسّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ لى ا فػى ننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايضتىٍ  اهللي  ضتىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مٍ ىي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤي دً  تٍ سى
ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ نى ابٍػػػػػػػػػػػػػػػ جيػػػػػػػػػػػػػػػعً الر   ـى لػػػػػػػػػػػػػػػوا يػػػػػػػػػػػػػػػوٍ تى قػى  مي ىي  ةو ر  حي
 مٍ ىً رً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأن بً  جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً الر   ـى وٍ وا يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػليػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً قي  وٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػى 
 مٍ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوهتًً بي  ٍُتى بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري بػٍ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   وي ٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزتىى  تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػله قى 
 مي هي نػٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـى رى ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي ضتىٍ  تٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػى قػى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو حٍ لى لً  ؼ  أي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  ل  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كي
 زمتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ تػى  رً دٍ غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كى  ـً ؤٍ الل  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةه لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيػٍ قي 
 مٍ ىي مػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤي دً  وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  وؼً تيػػػػػػػػػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ملٍ تً قي  وٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػفػى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍ أى  تٍ ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ال    غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةو بً  الن ذيٍ ىي
 هي ري ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  ري األٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  اهللً  رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿً  رً بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمٍ 

 مٍ هن كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنػ    جيعً ا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالر  منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ قػى  حي ب  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي 
 

 2فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً وى بً  ةً رى دٍ ي غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى  نٍ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاءً  كى  هً د  ُب كي  ةو قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ثً أى 

 3فػػػػػػػػػػػػػػاءً كً بً  مػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػانوا لػػػػػػػػػػػػػػوي  رً بٍ ذم الػػػػػػػػػػػػػػد  بًػػػػػػػػػػػػػػ
 4فػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً جى  كى  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرو  رو ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػكي   لً ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػل أى دى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى يػٍ ا كى بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ بػى وا خي ك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي   5فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً لى بً  مٍ هي
ػػػػػػػػػػػػػػػ  رً كً ُب الػػػػػػػػػػػػػػػذ   مٍ ىً رً ٍكػػػػػػػػػػػػػػػعلػػػػػػػػػػػػػػػى ذً   6فػػػػػػػػػػػػػػػاءً عى  ل  كي

ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػى   7فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ً مي ؤٍ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لي متىٍ  سً دتي
 فائيًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً اتً القى  لى ٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػى  ى إف  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى 
  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم اصتً كى 

ي
 8اءً  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم بً تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغٍ اظت

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً فى نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بً اطتى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً حٍ لى لً  بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي يى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  داءه ًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى  ائُتى ت  شى  9فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً دً  رى يػٍ
 

 (الوافر)من                                                  10ن بن ثابت أيضا يهِجو ىذيً:و قال حساّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ ال كاهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ  ـى زى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼو أى   له ذيٍ رم ىي  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي مى  أ

                                                           

 . 230-3/229سابق،  مصدري: الركض األنف، السهيل -1
 . 181-3/179سابق،  مصدرلى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
مرثد را ك ىم عاصم ك ضتا اهلل: أضعفهم ك بالغ ُب ضرىم، ك األصل ُب ذلك قوؿ العرب: ضتوت العود، إذا قشرتو، قتيلي غدرة: يريد من قتلوىم غد -2

 ك كفاءا: يريد مكافأة.  ك خالد بن البكَت،
بذم الدبر: ىو عاصم بن ثابت الذم رتع اهلل حولو النحل فلم نتكنهم من حز رأسو ليأخذكه ك ليبيعوه من امرأة ك ىي سالفة بنت سعد كانت  -3

 نذرت أف تشرب ُب قحف رأسو اطتير. 
 الدبر: رتاعة ؿتل.  -4
 و الًتاب أيضا، ك ُب أقواؿ العرب أقنع من الوفاء باللفاء. الشيء القليل اضتقَت اليسَت ك ى -كسحاب-اللفاء:  -5
" أؼ: كلية تقاؿ عند التأمل من الشيء، ك عند تعذره، ك العفاء: بزنة سحاب التغَت ك الدركس، ك كل عفاء: مبتدأ خربه ُب قولو "على ذكرىم -6

 يعٍت أنو إذا ذكر الناس مل يذكركا ألنم خاملوف. 
 أم تنتسب، ك ركاه بعضهم "تغًتم" ك معناه يغرم بعضهم بعضا.  -هيلة ك بعد التاء زامبالعُت اظت-تعتزم:  -7
 أذعر ىذيال: يريد أخيفهم ك أفزعهم، ك الغادم: اظتبكر الذم يأٌب غدكة، ك اصتهاـ: السحاب الرقيق، ك اإلفاء: الغنيية.  -8
 ك دفاء: من الدفئ.  اصتداء: رتع جدم، ك ىو كلد اظتعز، ك شتائُت: دخلوا ُب الشتاء، -9

 .3/230سابق،  مصدر السهيلي: الركض األنف، -10
 . 182-3/181سابق،  مصدرى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب صل -
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا كى تى إذا اعٍ  مي ال عتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى   واج 
 ل  ػتىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مٍ عتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى الر   لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن   كى 

 الن ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأي  اتً نٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل الكى  مي هي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنػ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ابنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ بػى خي  مٍ هً تً م  ذً كا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مي ىي

 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبي ى نى عى سٍ يى ػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  نً يٍ رى اضًتٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى 
ي  ـي ؤٍ الل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وً بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ي بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظت  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي العي  كى  ُت 
بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نى  باضتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازً  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوسه تي 

1 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مي ىي دي ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  دي ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعى  سى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئٍ فى   ذكبي الكى
 

 قاؿ ابن ىشاـ: آخرىا بيتا عن أيب زيد األنصارم. 

 

 )من الكامل(                         2ان بن ثابت يبكي خبيبا و أصحابو:قال ابن اسحاق: و قال حسّ 

 تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعوا ذينى علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لٌ صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سي رأٍ   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتىمٍ أى  كى  ده ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ مى  ةً ي  رً السى

 مي هي نػٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ ةى نىػػػػػػػػػػػػػػػػثػٍ دى  ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػني  ؽى لطػػػػػػػػػػػػػػػػارً  ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػنه 
ى  مي ك العاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مٍ هً جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعً رى  دى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي قٍ اظت
ى  عى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى 

 هي رى ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوا ظى يى  فٍ أى  ةى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى اظت
 

 واثيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأي  موا كى رً كٍ أي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً الر   ـى وٍ يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبي  ني ك ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي خى  كى  مٍ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامهي أى  ٍَتً كى

3 
  اميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي زًت  ٍبى   كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي 

ى
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي كٍ اظت

4 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ى  بى سى

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي لى  وي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل إن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظت
نجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي لى  وإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دى الًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كتي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت  

5 
 

 ، ك أكثر أىل العلم ينكرىا ضتسافقاؿ ابن ىشاـ: ك يركل حىت كتدؿ إنو لنجيب. 

                                                           

كىو شئ يلصق بالبيت يكن بو : أم يستًت، كأصال : رتع أصيل ، كىو كقت العشى كأصلو  –بفتح الكاؼ كتشديد النوف  –الكنات رتع كنة  -1
 بضيتُت فسكن الصاد ختفيفا ، كالنبيب : صوت التيس. أصل

 . 3/230سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  -2
 ، مع تغيَت ُب بعض األلفاظ. 84سابق، ص مصدر عبد الرزتاف الربقوقي: شرح ديواف حساف بن ثابت األنصارم، -
 .4/76سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 183-3/182 سابق، مصدرهلل عليو ك سلم، النيب صلى ا ابن ىشاـ: سَتة -
دة حُت خبيب: ىذا االسم ُب حقيقتو مصغر بضم اطتاء كفتح الباء اظتوحدة كسكوف الباء اظتثناة ، كقد جاء بو ىهنا مكربا بفتح اطتاء ككسر اظتوح -3

يع ُب قافية كاحدة ياء ساكنة مفوح ما قبلها كياء مكسور ما اضطر إىل ذلك ، كمن الناس من يركيو على أصلو كذلك عيب من عيوب الشعر أف جت
بن أيب   قبلها كأف جتيع بُت عَت بفتح فسكوف كأمَت ، كبُت عَت كأمُت ، كبُت قيد كشديد ، كؿتو ذلك ، كيسيى ىذا بالعيب بالتوجيو ، كأراد مرثد

 مرثد، كخالد بن البكَت الليثي ، كخبيب بن عدم أحد بٍت جحجي.   
 كسر الثاء اظتثلثة كتشديد النوف بن لطارؽ: ىو عبد اهلل بن طارؽ حليف بٍت ظفر ، كابن الدثنة أراد زيد بن الدثنة ، كأصل ضبطو  بفتح الداؿ ك  ا -4

 كلكن ذلك ال يقـو بو كزف البيت ،فعدؿ إىل تسكُت الثاء ك ختفيف النوف ، كقد منع صرؼ طارؽ حُت اضطر إىل ذلك .
لة ك االنقياد إىل أعدائو ، ككتالد: يضارب ك يقاتل بالسيف، كمن ركاه  حىت كتدؿ كيا ذكر ابن ىشاـ فيعناه حىت يقع على اصتدالة اظتقادة : اظتذ -5

 ك ىي األرض.
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  1معونة:بئر  ةسريّ 

 بع من اعتجرة رجل من بٍت عامرقدـ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ُب شهر صفر من العاـ الرا

، ك قدـ ىدية إىل رسوؿ اهلل 2عامر بن مالكأبو براء ىي من القبائل العربية، ك ىذا الرجل ىو مالعب األسنة ك 

صلى اهلل عليو ك سلم، فدعاه الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم إىل اإلسالـ فلم يسلم، ك قاؿ: يا ػتيد، لو بعثت 

إىل أىل ؾتد يدعونم إىل أمرؾ، ف ين أرجو أف يستجيبوا لك، فقاؿ: "إين أخاؼ عليهم أىل  رجاال من أصحابك

 ء: أنا جار عتم. ؾتد"، فقاؿ أبو برا

كانوا ك  عدة ُب سبعُت من خَتة الصحابةفبعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم اظتنذر بن عيرك من بٍت سا

 عامر بن فهَتةالنهار، منهم حراـ بن ؽتلحاف ك آناء الليل ك أطراؼ  ، لكثرة قراءهتم للقرآف ك تدارسويعرفوف بالقراء

رسالة من الرسوؿ صلى اهلل عليو ك حرة بن سليم ك بعثوا حراـ بن ملحاف ب فنزلوا بئر معونة بُت أرض بٍت عامر،

 سلم إىل عامر بن الطفيل يدعوه إىل اإلسالـ. ك 

إىل رسوؿ اهلل ك طلب منو أف  بن مالك )مالعب األسنة( الذم جاء عامر ابن أخ 3عامر بن الطفيلكاف 

الطفيل رجال شريرا غادرا، فقتل الصحايب اصتليل حراـ يبعث من الصحابة من يعلم قومو اإلسالـ، ك كاف عامر بن 

 جاء اضتارس منطعنو ُب ظهره ك الرسل ال تقتل، فأحد حراسو أف يأٌب من خلفو ك يبن ملحاف، حيث أكصى 

يدىن بو الذم يسيل من جسده ف الدـ من بطنو، فليا رأل حراـ ذلك، أخذخرجت خلفو ك طعنو بربة كبَتة 

فقد أخذ يسأؿ عن قوؿ ك رب الكعبة"، ك كاف الذم قتل حراـ ىو جبار بن سليى  كجهو ك ىو يقوؿ: "فزت

                                                           

 تنظر ىذه السرية بتفصيل ُب:  -1
 .232-3/230سابق،  مصدرالسهيلي: ركض األنف،  -
 . 72-2/67سابق،  مصدرالسَت،  ابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل ك -
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 . 191-3/184سابق،  مصدر ابن ىشاـ: سَتة النيب، -
أبو براء عامر بن مالك: بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ك ىو مالعب األسنة ك عم عامر بن الطفيل، شاعر مقل، كفد على  -2
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 عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، العامرم اصتعفرم، كاف سيد بٍت عامر ُب اصتاىلية، أدرؾ اإلسالـ -3
 . 416ا، ك كفد على النيب صلى اهلل عليو ك سلم باظتدينة ك مل يسلم، ك اختلف ُب إسالمو، تنظر تررتتو ُب: ابن األثَت، أسد الغابة، شيخا كبَت 
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كاف ذلك لو إنا الشهادة عن اظتسليُت، ك  الصحايب: فزت ك رب الكعبة، فقاؿ: ما فاز، أك لست قد قتلتو؟ فقالوا

 سببا ُب دخولو إىل اإلسالـ. 

 عليو ك سلم موقفا قدنتا، فقد كفد على بينو ك بُت رسوؿ اهلل صلى اهلل ، ألففعل عامر بن الطفيل ذلك

 كوف لك أىل السهل ك يل أىل اظتدررسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ك قاؿ: إين أعرض عليك ثالثة أمور: أف ي

أك أكوف خليفتك من بعدؾ، أك أف أغزكؾ بأىل غطفاف، فرفض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ىذه األمور اليت 

 . ىي من أمور اصتاىلية

بٍت  ها حراـ بن ملحاف، ك استعدل عليو ك على أصحابوفلذلك مل ينظر ُب رسالة رسوؿ اهلل اليت زتل

 عصية ك رعل ك ذكوافوار أيب براء عامر بن مالك إياىم، فاستعدل بٍت سليم فنهضت منهم عامر، فأبوا صت

عاش حىت شهد اطتندؽ ك لقي قتلوىم عن آخرىم إال كعب بن زيد فقد أصيب جبركح ك ظنوه قد قتل، ك لكنو ك 

 . اعتجرمربو شهيدا ُب العاـ اطتامس 

ة على اظتسليُت، فهم من القراء ك الدعاة ك من العلياء ك ظل رسوؿ اهلل يلقد كانت مأساة بئر معونة قاس

 يقنت شهرا كامال يدعو على عامر ك رعل ك ذكواف ُب كل صلواتو. 

 )من الطويل(   2على عامر بن الطفيل: 1أبي براء قال حسان بن ثابت يحرض بنيو  قال ابن اسحاق:

 مٍ كي عٍ ري يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ملىٍ أى  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى البى  ـ  ٍت أي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهى تػى   راءو يب بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامً  مي ك 

  دً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجٍ ػػػػػنى  لً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػىب أى ػػػػائكى ن ذى ػم مػتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ أى  كى  
  3دً ػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ ػػػػعى ػىػػػػك  أي ػىػػػػػػػػػػػػػػػػطػػػػػػػػػا خى ػػػػػػػػػػػػك مى  هي رى ػػػػػػػػػػػفً ػػػػػػػػػػخٍ ػػػػػػػػػػػػيي ػػػً ل

                                                           

 بٍت أيب الرباء ىم أبو الرباء ك اخوتو.  -1
 . 3/232سابق،  مصدر السهيلي: ركض األنف، -2
 . مع تغيَت ُب الديواف. 163سابق، ص مصدراألنصارم، عبد الرزتاف الربقوقي: شرح ديواف حساف بن ثابت  -

 يػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أىالى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ميػػػػػػػػػػػٍبػػػػػػػػػػػػػػػػلًػػػػػػػػػػػػػػػػغي عىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت  رىبًػػػػػػػػػػػػػ
 لػػػػػػػػػػفىػػػػػػػػػػعىػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ أىبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءو أىبيػػػػػػػػػػػوؾى أىبيػػػػػػػػػػػػػػو ا

ػػػػػػػػػػػػٍم ػػػػػػػػػػػػػبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػي أيـ  الػػػػػػػػبىػػػػػػػػػػنيػػػػػػػػػػػػػػػػػنى أىلىػػػػػػػػػػػػٍم يىػػػػػػػػػػػػػػػريٍعػ  ػػػكي
ػػػػػػػػػػػػػػػػمي عػػػػػػػػػػػػػػاًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىبػػػػ ػػػػػػػػػػػػػك   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بىػػػػػػػػػػراءو تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهى

ثٍػػػػػػتى فػػػػػػ  ثىػػػػػػػػاًف بىػػػػػٍعػػػػػػػػػػػًدم فىػػػػػػػػػػػػػػيػىػػػػػػػػػػػػػا أىٍحػػػػػػػػػػػػػػدى  ػػػػػي اضتػػىػػػػػػػدى
ػػػػػعػٍػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػالػػيػػػػػػػػػك مػػػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػاجػػًػػػػػػػػػػػدي حػػىػػػػػػػػػكىمي بػػػػػػػػن سى  ًد ك خى

 ػب أىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل نىػػػػػٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد كى أىنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيػػػػػػم مػن ذىكىائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػطػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأي كػىػ  ػػػػػػػػػػػػعىػػػػيػػػػػػػػػًد لػػػًييػػػػػػػػػػػػٍخػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػرىهي ك مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خى

 .4/81سابق، مصدرالنهاية،  ابن كثَت: البداية ك -
 . 3/188 سابق، مصدرابن ىشاـ: سَتة النيب،  -
 التهكم: االستهزاء، ليخفره: لينقض عهده.  -3
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  ةى بيعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  غٍ لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ ال أى أى 
ى
 يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعً ذا اظت

 راءو أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ركبً و اضتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾى أى 
 

  1مدً ػػػػػػػػػػػعٍ ػػػػػبى  افً ػػػػػػػػثى دى ػػػػػػػػػى ُب اضت تى ػػػػػػثٍ دى ػػػػػػػػػػػػػػحٍ ا أى ػىػػػػػػػيػػػػػػػػػػفى 
  دً ػػػػػػػػػػػػٍ عػػػػػن سى ػػب مي كى ػػػػى ح دي ػػػػػػػػػػػػػً اجػػػػػػػػػػػػى ك مػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػك خى 

 3، و كان خال طعيمة بن عدي بن نوفل، و قتل يومئذ نافع بن بديل2و قال أنس بن عباس السلمي

 )من الطويل(                                                                                : 4بن ورقاء الخزاعي

 اينػػػػػػػػػػػػػػػػػػثاكً  ي  زاًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطتي  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى رٍ كى  نى ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػىرى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف لى ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الر  أى  تي رٍ كى  وي تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػٍ أى ا رى ي 
 

ري عاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألى  وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى في عى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  ؾو رى تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ ًبي  
5 

ري ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائً  كى لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  دى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عً ين  أى  تي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى يػٍ أى  كى 
6 

 
 )من اطتفيف(                                8يبكي نافع بن بديل بن ورقاء: 7و قال عبد اهلل بن رواحة

 لو يٍ دى بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نى بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عى نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  اهللي  مى ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى 
 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُب  كى  ؽه صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  ره صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً 

 

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً اصتً  وابى غي ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى بٍ يي ػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةى زٍتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿى وٍ قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى  ـي وٍ القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رى ثػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ أى   دادً الس 
 

 
                                                           

1-  .  اظتساعي: رتع مسعاه، ك ىي السعي ُب طلب اجملد ك اظتكاـر
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 . 3/188النيب ،
، ك تررتة 3/319نافع بن بديل بن كرقاء اطتزاعي: كاف ىو ك إخوتو من فضالء الصحابة ك جلتهم، قتل يـو بئر معونة، تنظر تررتتو ُب: اإلصابة:  -3

 . 410-3/408أبيو ُب: اإلصابة، 
 .3/232سابق،  مصدرالسهيلي: ركض األنف،  - 4
 . 189-3/188 سابق، مصدرابن ىشاـ: سَتة النيب،  -
وف معها اظتعًتؾ: اسم مكاف من اعًتؾ القـو ُب اضترب، ك قد متص باظتكاف الضيق ُب اضترب، تسفي: تثَت عليو الًتاب، ك األعاصر: الرياح اليت يك -5

 غبار. 
قع ىنا بالزام ك الياء، ك يركل أيضا بالراء ك الياء باثنُت من أسفل، ك ىو الصواب، ك كذا أبا الرياف: يركل بالراء اظتهيلة ك بالزام، قاؿ أبو ذر: "ك  -6

 قيده الدارقطٍت"، ك قولو ثائر: معناه أخذ بثأره. 
ج عبد اهلل بن ركاحة: بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عيرك بن امرئ القيس بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب بن اطتزرج بن حارث بن اطتزر  -7

بدرا كما  األنصارم، كأمو كبشة بنت كاقد بن عيرك بن اطنابة خزرجية أيضا، من السابقُت األكلُت من األنصار، ككاف أحد النقباء ليلة العقبة كشهد
ات فحوؿ ، ابن سالـ اصتيحي: طبق75-4/72بعدىا إىل اف استشهد بؤتة، كىو أحد الشعراء اظتشهورين، ينظر تررتتو ُب : ابن حجر : اإلصابة، 

  .226-1/223الشعراء، 
 .3/232سابق،  مصدرالسهيلي: ركض األنف،  -8
 . 3/189 سابق، مصدرابن ىشاـ: سَتة النيب،  -
 . 135، ص1987، 1كليد قصاب: ديواف عبد اهلل بن ركاحة ك دراسة ُب سَتتو ك شعره، دار العلـو للطباعة ك النشر، ط -
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 )من الوافر(      2:رحمو اهلل 1ان بن ثابت يبكي قتلى بئر معونة، و يخص المنذر بن عمروو قال حسّ 

 يل  هً تى اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ةى عونىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػٍ ى قػى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى 
 اوٍ القػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ داةى غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿً الر   لً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى خى عى 
 ـو وٍ قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دً ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى بً  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي الفى  مي هي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابػى أى 
 ىل  وى تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ إذٍ  رو ذً ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لً يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عتىٍ فى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ داةى غىػػػػػػػػػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػػػػػػػػػيبى أي  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػ نٍ كػػػػػػػػػػػػػػػػػائً   كى   مٍ ذاكي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍُتً العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عً مٍ دى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غى حي سى  3رً زٍ نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رى يػٍ
 رً دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  مٍ نايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىي مى  مٍ هي تػٍ القػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دي ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  فى و  ختييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  4رً غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ بً  مي هً لً بٍ حى
 5رٍبً صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  وً تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  نً ُب مى  قى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ أى  كى 
 6كرً ٍيػػػػػػػػػػػػػعى  ر  ًسػػػػػػػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػ دً ماًجػػػػػػػػػػػػػ ضى يى بٍػػػػػػػػػػػػػػأى  نى ًمػػػػػػػػػػػػ
 

 ألنصارم. قاؿ ابن ىشاـ: أنشدين آخرىا بيتا أبو زيد ا

 ( وافر)من ال                       8في يوم بئر معونة يعير بني جعفر بن كًب: 7كعب بن مالكقال   و

 مو يٍ لى ٍت سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  مٍ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركي  مٍ تي كٍ رى تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػى   لو ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى عي  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿى تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكى  الن بٍ حى
 وهي ػػػػػػػػػػػػػػػػػيي ػػػػلى ػػػػػػػػػػػسٍ أى  ا إفٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اءً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي ػػػػال كً أى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةى افىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼتى    9ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىي  ا كى زن ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  مٍ هبًً رٍ حى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً بٍ بى  د  يى  10ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً مى  الن بٍ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى
 11اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونػػػػػػفي ػػػػػػػػػػال تى  ا إذٍ وٍ ػػػػػػػػػفى ا كى ػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػمن دٍ ػػػػػػػػػػػػػقً  كى 

 
                                                           

ج نذر بن عيرك: خزرجي من بٍت ساعدة، ك كاف من السابقُت إىل اإلسالـ، بعثو الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم أمَتا ُب سرية بئر معونة، فخر اظت -1
 . 1171-1170، أسد الغابة، 515-3/514عليهم عامر بن الطفيل ك بٍت سليم فقتلوىم. ينظر: ابن سعد، الطبقات الكربل 

 . 233-3/232سابق،  مصدرالسهيلي: ركض األنف،  -2
 .245-244سابق، ص مصدر عبد الرزتاف الربقوقي: شرح ديواف حساف بن ثابت األنصارم، -
 .4/81سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 3/190 سابق، مصدرابن ىشاـ: سَتة النيب،  -
 استهلي: أسيلي دموعك، ك السح: الصب الكثَت، ك النزر: القليل.  -3
 ختوف: انتقص، ك ىو مبٍت لليجهوؿ.  -4
السَت السريع، ك ىذا الفعل مأخوذ منو، ك قولو "اظتنذر" إما أف يكوف قد حذؼ التنوين من  -بفتح العُت ك النوف رتيعا-: أسرع، ك العنق  أعنق -5

 ىو الذم ضبطنا البيت عليو.  العلم اظتذكور الضطراره إىل ذلك إلقامة الوزف، ك إما أف يكوف كصل قتزة، ك ىذا أكىل عندنا ك
: خالصهم ك لباهبم.  -6  سر القـو
 .35ُب صكعب بن مالك: سبق تررتتو   -7
 . 278سابق، ص مصدر سامي مكي العاين: ديواف كعب بن مالك، -8
 .3/233سابق،  مصدر السهيلي: ركض األنف، -
 . 191-3/190 سابق، مصدر ابن ىشاـ: سَتة النيب، -
 الذلة.  اعتوف: اعتواف ك -9

 اضتبل: العهد ك الذمة، ك اظتتُت: القوم الشديد الفتل.  -10
 القرطاء: بطوف من العرب من بٍت كالب، ك ُب بعض كتب السنة أىم بطوف من بٍت عامر.  -11
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 : 1ة مؤتةسريّ 

ُب رتادل األكىل للسنة الثامنة من اعتجرة ككاف سببها أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  سرية مؤتة كانت

ككاف عاملو  –بكتابو إىل عظيم بصرل فعرض لو شرحبيل ابن عير الغساين  2بعث اضتارث بن عيَت األسدم

 .باطا ٍب قٌدمو فضرب عنقوفأكثقو ر  –على البلقاء من أرض الشاـ من قبل قيصر 

ذلك على رسوؿ اهلل حُت كصلت إليو األخبار فجٌهز  اصترائم فاشتدكاف قتل السفراء كالرسل من أشنع 

كىو عدد مل كتتيع قبل ذلك إال ُب غزكة األحزاب، كأٌمر رسوؿ اهلل على  إليهم جيشا قوامو ثالثة آالؼ مقاتل

عتم لواءا يد فجعفر كإف قتل جعفر فعبد اهلل بن ركاحة "، كعقد إف قتل ز كقاؿ : " 3ىذا البعث زيد بن حارثة

 .بن حارثةأبيضا كدفعو إىل زيد 

اإلسالمي ُب اجتاه الشياؿ حىت نزؿ معاف، من أرض الشاـ، ؽتا يلي اضتجاز الشيايل كحينئذ حترؾ اصتيش 

، كانضم إليو من طتم كجذاـ رـكة ألف من الئنقلت إليهم أخبار مفادىا بأف ىرقل نزؿ ب ب من أرض البلقاء ُب م

 ة ألف.كبلقيل كهبراء كبلى مئ

، مل  الدخوؿ ُب ىذه  فتحف  بعض اظتسليُت من يكن ُب حسباف اظتسليُت لقاء مثل ىذا اصتيش العرمـر

إف اليت الناس قائال يا قـو كاهلل  شٌجع عبد اهلل بن ركاحة كبعد أخذ كردالعدة،  العدد ك ُب تكافئةاظتغَت اضترب 

رىوف لليت خرجتم تطلبوف، الشهادة، كما نقاتل الناس بعدد كال قوة كال كثرة ما نقاتلهم إال هبذا الدين الذم تك

                                                           

 ينظر ىذه السرية بتفصيل ُب :  -1
 . 74-4/70سابق،  مصدر، السهيلي : الركض األنف -
 . 213-2/208سابق،  مصدرغازم ك الشيائل ك السَت، ابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظت -
  273-4/260 مصدر سابق ابن كثَت : البداية كالنهاية، -
 . 447-3/427عليو كسلم، مصدر سابق،  ابن ىشاـ: سَتة النيب صلى اهلل -
لم إىل ملك بصرل بكتابو، فليا نزؿ مؤتة عرص بكسرالالـ كسكوف اعتاء. بعثو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كس -اضتارث بن عيَت األسدم: ٍب اللهي -2

 عليو كسلم لو شرحبيل بن عيرك الغساين فأكثقو رباطا كضرب عنقو صربا ، كمل يقتل لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم غَته. فليا بلغ رسو اهلل صلى اهلل
 .1/682اطترب بعث البعث إىل مؤتة، تنظر تررتتو ُب ابن كثَت: اإلصابة ُب دتييز الصحابة،

 .29صزيد بن حارثة: سبق تررتتو ُب:  -3
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، كأخَتا استقر الرأم على ما دعا إليو أكرمنا اهلل بو، فانطلقوا، ف فتا ىي إحدل اضتسنيُت، إما ظهور كإما شهادة

 عبد اهلل بن ركاحة.

قاتل فيها اظتسليوف بضراكة بالغة كبسالة ال يوجد عتا نظَت إال   معركة عجيبةىناؾ ُب مؤتة التقى الفريقاف ُب

استشهد من اظتسليُت اثنا عشر رجال، أما الركماف فلم حىت ُب أمثاؿ معارؾ اظتسليُت، فلم يزالوا يقاتلوف كيقتلوف 

  يعرؼ عدد قتالىم غَت أف تفاصيل اظتعركة يدؿ على كثرهتم.

وضها اظتسليوف خارج جزيرة العرب ضد الركماف، كشتيت بالغزكة لكثرة احملاربُت كانت ىذه أكؿ معركة مت

 فيها، كإف مل لتضرىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم.

 )من البسيط(                                                  : 2ة مؤتةفي سريّ  1قال عبد اهلل بن رواحة

 ةن رى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغٍ مى  نى زتٍ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   ؿي أى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أى ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً لى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مٍ دى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  ةن نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ طى  كٍ أى   ةن زى ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغتيٍ  افى ر  حى

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػر  إذا مىػػػػػػػػػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى  يي ىت  حى  ثيدى كا علػػػػػػػػػػػػػػػػػى جى
 

  3دابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػالز   ؼي ذً ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػى  غو ٍر فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذاتى  ةن بى رٍ ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  
 4ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدابً الكى  كى  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى حٍ األى  ذي ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ تػي  ةو بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ ًبى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ أى  ػػػػػػػػػػػػػػػػرى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  غػػػػػػػػػػػػػػػػازو  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ اهللي  هي دى شى  5داشى
 

 

 

                                                           

  .48ص عبد اهلل بن ركاحة: سبق تررتتو ُب - 1
 . 70-4سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  - 2
 . 2/208سابق،  مصدرابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل ك السَت،  -
 . 4/261سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية، -
 . 3/428سابق،  مصدر لى اهلل عليو ك سلم،ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
 . 147، ص1987، 1كليد قصاب: ديواف عبد اهلل بن ركاحة ك دراسة ُب سَتتو ك شعره، دار العلـو للطباعة ك النشر، ط -
 ـ الذم يتفرج من الطعنة.ذات فرغ : يريد كاسعة، كالزبد : أصلو ما يعلو اظتاء إذا غال، كأراد ىاىنا ما يعلو الد - 3
 غتًهزة: سريعة القتل، تقوؿ : أجهز على اصتريح، إذا أسرع ُب قتلو، كتنفذ األحشاء، حتركها كتصل إليها. - 4
 اصتدث: بفتح اصتيم كالداؿ اظتهيلة، كآخره ثاء مثلثة ىو القرب، كربا أبدلوا ثاءه فاءا. - 5
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رواحة رسول اهلل صلى اهلل عليو  بن أوا للخروج، فأتى عبد اهللإن القوم تهيّ قال ابن اسحاق: ثم 

 )من البسيط(                                                                                   : 1سلم، ثم قالو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى  اهللي  تى ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػثى فػى   نو سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطتى  فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  تي ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  فى  تػى إينٌ   ةن لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنافً  رى يػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي الر   تى نٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى   وي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوافً نى  ـٍ رى لتيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نٍ يى
 

 2راًصػػػػػػػػػػػػذم ني ا كال ػػػػػػػػػػػػرن ٍصػػػػػػػػػػػػنى  وسػػػػػػػػػػػػى كى مي  بيػػػػػػػػػػػػتى ثٍ تػى  
 3ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً صى البى  ػتي  ثػػابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأينٌ  مي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ يػى  اهللي 
ري ػػػػػػػػػػػػػػػػدى القػى  وً ل بًػػػػػػػػػػػػػػرى زٍ أى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػفػى  وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػمً  وى ٍجػػػػػػػػػػػػػػالوى  كى 

4 
 

 )من البسيط(                          5ض أىل العلم بالشعر ىذه األبيات:قال ابن ىشام: أنشدني بع

ـٍ نىواًفلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن لتيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  أىنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى الر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي فىيى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنو   فػىثىب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى اهللي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن حىسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ناًفلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   إيٌن تػىفىر ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى اطتىيػٍ

 

 ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػوي فػىقىػػػػػػػػػػػػػػػٍد أىٍزرىل بًػػػػػػػػػػػػػػػًو القػىػػػػػػػػػػػػػػػػػدىري  كى الوىٍجػػػػػػػػػػػػػػػوى  
 
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ ُب اظت  كاري ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم ني ا كالٌػػػػػػػػػػػػػػػػػرن ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  كى  لُتى سى
ػػػػػػػػػػػػػػػفً   كاري ظىػػػػػػػػػػػػػػػػذم نى الٌػػػػػػػػػػػػػػػػ فيػػػػػػػػػػػػػػػػكى  تٍ فىػػػػػػػػػػػػػػػػخالى  ةن راسى
 

 يعٍت اظتشركُت، كىذه األبيات ُب قصيدة لو.

عهم عهم، حىت إذا كدٌ شيٌ قاؿ ابن اسحاؽ: ٍب خرج القـو ك خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم يي 

 الطويل( )من                                                              : 6انصرؼ عنهم قاؿ عبد اهلل بن ركاحةك 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ فى لىػػػػػػػػػػػػػػػػخى   وي تيػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ د  كى  ئو ى امػػػػػػػػػػػػػػػػرً لىػػػػػػػػػػػػػػػػعى  الـي الس 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لً ٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب الن    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ٍَتً خى  ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً خى  كى  عو ي  شى
 

                                                           

 .4/71سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  - 1
 . 4/261سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 429-3/428سابق،  مصدرلى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
 ثٌبت اهلل : قٌواه كأٌيده كجعل لو الغلبة، ما أتاؾ من حسن يريد بو الدين اظتتُت. - 2
 فل: اعتبات كالعطايا.تفٌرست : تبينت، كنافلة: ىبة من اهلل كعطية منو، كالنوا - 3
 أزرل بو القدر: قصر بو، كيقاؿ أزريت بفالف، إذا قصرت بو. - 4
 . 4/71سابق،  مصدر السهيلي: الركض األنف، -5
 . 3/429سابق،  مصدر لى اهلل عليو ك سلم،ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
 . 4/71سابق،  مصدرف، السهيلي: الركض األن - 6
 . 4/261سابق،  مصدراية، ابن كثَت: البداية ك النه -
 . 3/429سابق،  مصدر لى اهلل عليو ك سلم،ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
 . 148، صسابق مصدر ه،كليد قصاب: ديواف عبد اهلل بن ركاحة ك دراسة ُب سَتتو ك شعر  -
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 )من الوافر(                                                                    : 1قال عبد اهلل بن رواحةو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اطتى بٍ لى جى   عو ٍر فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى   و جى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اتن بٍ ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ افً وٌ الص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نى ناىا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ ذى حى
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو ى مي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ٍُتً تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى يػٍ لى  تٍ أقامىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي اصتً  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى حٍ ري فػى   ماته و  سى
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأتينٍ نى لى   بى يب مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  ال كى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تٍ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فى تى ن  عً نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أى أٍ عب  فى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بو ذم صتىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  ضى يٍ البػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف  أى كى
  راضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيةي فى 

ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظت  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتٍ قى ل  طى  ةً عيشى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػيشً اضتى  نى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر  غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػي   ا العيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـي عتى
2 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؿ  زى أى  ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي أى  وي تى حى فٍ صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف  أى كى
3 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـي ػي ا رتي هًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى تػٍ فػى  دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى  بى ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ أي فى 
4 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الس  رً ناخً ُب مى  سي ف  نػى تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
5 

ـكري  كى  به رى ا عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ كانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إفٍ  كى 
6 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ك الغي  سى وابً عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ا بى عتى
7 

جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـي ها الن  سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوانً قى  تٍ زى رى إذا بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
8 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ئً تى  كٍ أى  حي كً نٍ تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها فػى تي ن  ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى 
9 
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ىو ليسَت ليلة إذ شتعتو ك إنو اهلل  ُب على حقيبة رحلو فولعبد اهلل بن ركاحة ُب حجره، فخرج يب ُب سفره ذلك مرد

 (الوافر)من                                                                                     : 1ينشد أبياتو ىذه

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحٍ رى  تً ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزتىى  ٍت كى تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ د  إذا أى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  مه عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍ أى  كً ني أٍ شى  ـ  ذى  الؾً خى
 كينري غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى  كى  فى سليو يي ػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى  كى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؾً د  رى كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم نى  ل  كي  ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو قى  بو سى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو عٍ بػى  عى ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل طى ال أي  كى نالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىي 
 

 2سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً اضتً  دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى  عو بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ أى  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتةى مى  
 3رائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى ىٍ إىل أى  عٍ ًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ ك ال أى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ضً بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأرٍ   4واءً هي الث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ـً أٍ الش 

 اإلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  عى ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى نػٍ مي  زتنً إىل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  كاءي ها رً لي أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  لو ال ـتى

5 
 

عى كى ة ك قاؿ: ما عليك يا لي رى فليا شتعتهن منو بكيت، قاؿ: فخفقٍت بالد  
أف يرزقٍت اهلل شهادة ك ترجع بُت  6

 . 7؟شعبيت الٌرحل
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 : 1هلل بن رواحة في بعض سفره ذلك و ىو يرتِجزاقال عبد و 

 لً ب  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ   التً يى عٍ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػى  دى يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالل   ؿى طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكى تى    2ؿً زً نٍ أى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ديتى ىي
 

 

 )من الرجز(                                         : 4وىو يقول رضي اهلل عنو إلى القتال 3نزول جعفر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًتاهبي ك اقٍ  ةى ذا اصتن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػػػػذابي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػندى  دٍ ػػػػػػػػػػػقى  ركـه  كـي رٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كى 

 اا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراهبي دن ك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  ةن بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  طى  
 اػػػػػػهػػػػػػػػػػابي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػنٍ أى  ةه دى ػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػبى  ةه رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً ػػػػػػػػػػػػػػػك

  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػرابي ػػػػػػػػػها ضً ػػػػػػػػػػػػتي ػػػػػػػػػػػػػيٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػي  إٍذ القى ػػػػػػػػػػػػػػػى عىل 

 

 

 

 

 

                                                           

 .4/72سابق،  مصدرلركض األنف، السهيلي: ا - 1
 . 2/209سابق،  مصدر ابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل ك السَت، -
 .4/263سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 3/433سابق،  مصدرلى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
 . ك جاءت ُب الديواف على ىذا النحو: 152صسابق، مصدر دراسة ُب سَتتو ك شعره، كليد قصاب: ديواف عبد اهلل بن ركاحة ك  -

ب ػػػػػػًل  ػػػػػالًت الػػػػػػذ   يػػػػػػػػػػا زيػػػػػػػػػػػػػػػػػدي زىيٍػػػػػدى الػػػػيىػػػػٍعػػػػػيى
ػػػػػػػػٍجػػػػػػػػهى  ة الػػػػػػػػػػػيى  ػػػػػػػػػػػػًل كى زىيٍػػػػػػػػػػدى دىارٌم الػػػػفىػػػػػػالى

ػػػػػػديػػػػتى فىػػػػػػأىنٍػػػػػػػػزًؿً   تىػػػػػػػطػػػػػػػػػػػػاكىؿى الل ػػػػػػػػػػٍيػػػػػػػػػػػػػػلي ىي
ًؿ  ػػػػػػانػػػػػًقػػػػضىػػػاًض األىٍجدى  فىػػػػػاٍنػػػقػػػػض  زىيٍػػػػػػػدي كى

  أضعفها السَت فقٌل ضتيها.اليعيالت : رتع يعيلة، كىي الناقة السريعة، كالذبل: اليت - 2
 جعفر بن أيب طالب: بن عبد اظتطلب بن ىاشم ،فهو ابن عم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ككاف أكرب من أخيو علي بعشر سنُت، أسلم قدنتا -3

 .4/275كىاجر إىل اضتبشة ،ككانت لو مواقف مشهورة ، تنظر تررتتو ُب ابن كثَت : البداية كاناية
 . 4/72سابق،  مصدري: الركض األنف، السهيل - 4
 .4/263سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 3/434سابق،  مصدر اهلل عليو ك سلم،ابن ىشاـ: سَتة النيب صلى  -
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 )من الرجز(                                   : 1قبيل استشهادهابن رواحة رضي اهلل عنو وقال عبد اهلل 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقٍ   ػوٍ ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً زً نٍ تػى لى  سي ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػى  تي يٍ سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  اسي النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجٍ أى  إفٍ   وٍ ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا الر  د  شى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ ن  ئً يى طٍ مي  تً ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي   دٍ طاظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػوٍ ىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً كٍ تي لى  كٍ أى  ن  لً زً ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػى لى  
 2وٍ ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصتى  رىُتى ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  راؾً مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يل أى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٌ  ةه فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ ني  إال   تً نٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  لٍ ىى  3وٍ ُب شى
 

 

 )من الرجز(                                                                                   ا: و قال أيضً 

 ٌبوي تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ تػي  إال   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسي 
 طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً عٍ أي  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػى  تً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دتىى  كى 
 

ـي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا زًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا
ى
 ليتً صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تً وٍ اظت

 ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً ا ىي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي لى عٍ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فً عى فٍ تػى  إفٍ 
 

 و زيدا كجعفرا.ييريد صاحب 

                                                           

 . 73-4/72سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  - 1
 .4/264سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 435-3/434سابق،  مصدرى اهلل عليو ك سلم، ة النيب صلابن ىشاـ: سَت  -
 . 154-153ص سابق،مصدر كليد قصاب: ديواف عبد اهلل بن ركاحة ك دراسة ُب سَتتو ك شعره،  -

ن ٍة  ٍعفىري مىا أىٍطيىبى رًيحى الػجى  ك ُب الديواف ىذه الزيادة:             جى
 ك فيو كذلك: 

 ًمٍيًت ىٍل أىٍنًت ًإال  إٍصبىعه دى 
 ك ُب سبيًل اهلًل مىا لىًقٍيًت 
 يىا نػىٍفسي إال  تػيٍقتىًلي دتىيوٌب 

ـي اظتوًت قىٍد صىًلٍيًت  ا زًتىا  ىىذى
 إٍف تىٍسلىًيي اليوـى فػىلىٍن تػىفيوٌب 
 أك تػيٍبتىًلي فطىالىيا عيٍوًفٍيًت 
 ك مىا دتىىنػ ٍيًت فػىقىٍد أىٍعًطٍيًت 
 إٍف تػىٍفعىلي ًفٍعلىهييا ىيًدٍيًت 

 إف تأىخ ٍرًت فػىقىٍد شىًقٍيًت  ك
 أجلب الناس: صاحو كاجتيعوا، كالرنٌة صوت فيو ترجيع يشبو البكاء - 2
 النطفة: اظتاء القليل الصاُب، كالشٌنة القربة القدنتة -3
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 )من اظتتقارب(                                           :2مالك بن زافلةفي قتلو  1قطبة بن قتادةوقال 

 اإلراشً  نى بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزافً  ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  تي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى طى 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن بى رٍ ضى  هً يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جً  تي بٍ رى ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عى  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى نا نً قٍ سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى   ػوً ي 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ طى اؿٍتى  ٍبي   ى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  حو مٍ ري بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػلىمٍ  ني ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػغي  يػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى كى   فيػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى   3 الس 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍُتً وقػى قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  داةى غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   4ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ عى النػ   ؽى وٍ سى
 

 ثالث عن خاٌلد بن مير ة، ك يقاؿك البيت ال ،"ابن اإلرش عن غَت ابن اسحاؽ: " وكقاؿ ابن ىشاـ : قول

 مالك بن زافلة )عن غَت ابن اسحاؽ(. 

هبم قيس بن قاؿ ابن اسحاؽ: ك قد قاؿ فييا كاف من أمر الناس ك أمر خالد ك ؼتاشاتو بالناس ك انصرافو 

 (الطويل)من       :6عد انسحاب خالد باصتيش من اظتعركةب عتذر ؽتا صنع يومئذ ك صنع الناسي 5اظتسحر اليعيرم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تلومي فٍ نػى  ك  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍ ال تػى  اهللً فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى 
 اػذن نافًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فى جيزن تى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال مي هًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػى كى 

قيبػػػٍػػػػػػػػػػػػػػػػلي  قابعػػػػػػػػػػػػػػةه  لي ٍيػػػػػػػػػػػػػػاطتى  في كى قً وٍ ى مىػػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػػػعى  
7 

ػػػػػػػػػػػػم  لىػػػػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػػػػافى   ا مػػػػػػػػػػػػنٍ عنػػػػػػػػػػػػال مانً  كى  لي ٍتػػػػػػػػػػػػالقى  وي حي
8 

                                                           

بن قتادة السدكسي. تنظر  قطبة بن قتادة: العذرم، ذكره ابن اسحاؽ ُب من شهد مؤتة ك أنشد لو شعرا، ك جوز ابن األثَت أف يكوف ىو قطبة -1
 . 75-9/74، ك ابن سعد، الطبقات، 5/200تررتتو ُب: الزركلي، األعالـ، 

 . 4/73سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  - 2
 .4/270سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 3/437سابق،  مصدرلى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
 ضرب من الشجر. -بفتح السُت كالالـ –: العنق، كالٌسلىم اصتيد  - 3
 رقوقُت: ىو اسم موضع كيركل بقافُت كبقاؼ ففاء بعد الواك. - 4
قيس بن مالك بن احملسر ، كقيل بتقدًن السُت ، كقيل ب سقاط مالك ، كبو جـز اظترزباين كغَته من اإلخباريُت ،كقيل ابن قيس بن اظتسحر اليعيرم:  -5

غزا كىو كناين ليثي ، كقالو ابن اسحاؽ كابن الكليب : مسحر بتقدًن السُت على اضتاء ، كال شك أنم قد اختلفوا  فيو ، كذكر ابو موسى أنو مسحل ، 
تُت كمكانُت  كقجذاـ بأرص حسيى ، كليس بشيء، كإفتا الصحيح أنو غزا مع زيد بٍت فزارة ظتا قتلت أـ قرفة ، كأمر زيد قيسا فقتلها ، ككانتا غزكتُت ُب 

، بلف  5/380، بلف  قيس بن مالك بن اظتسحر ، كابن حجر : اإلصابة 1026اليييكن اصتيع بينهيا . تنظر  تررتتو ُب : ابن األثَت : أسد الغابة 
 ابن اظتسحر: أك ابن مسحل. 

 .4/74سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  - 6
 . 4/270سابق،  مصدر ابن كثَت: البداية ك النهاية، -
 . 440-3/439سابق،  مصدرلى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
 اىا رافعة رؤكسها، كالوجو الثالثقابعة: تركل ىذه الكلية على عدة أكجو : األكؿ قابعة كمعناىا منقبضة ُب مكانا، كالوجو الثاين: نائعة، كمعن - 7

ناقة إذا كثب عليها، كالقيبيل رتع أقبيل، كىو الذم دتيل عينو عند النظر إىل جهة العُت األخرل، كربا قائعة، كمعناىا كاثبة، نقوؿ قأع الفحل على ال
 انفعلت اطتيل ذلك حدة كنشاطا، كأنثى األقبيل قبالء، كرتعها قبيل أيضا.

 ا، كقولو حٌم: ىو بالبناء اجملهوؿ: أم قٌدريورل باضتاء اظتهيلة كآخره زام، كنقوؿ حتَت كاؿتاز كاستحاز، إذا كاف ُب ناحية، كيركل مستجَت  - 8
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو الً سػػػػػػػػػػػػػػػػػي ً  فٍ نػى  تي ٍت آسػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػػى أى عى 
ػػػػػػػػػػػ  رو فىػػػػػػػػػػػعٍ جى  وً ؿتىٍػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػنٍ  سي فٍ الػػػػػػػػػػػنػ   إيل   تٍ ك جاشى

 اػػػػيػػػػػػهً ػػػػػػػػػػػيٍ ػػػػػلى ػػػػػػػػػكً   مٍ هً ػػػػٍ يػػػػػتى زى ػػػػػجٍ ػػػػا حى ػػػػنػػػػيٍ ػػػػػإل م  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػضى  كى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػلي ثٍ مً  لػػػػػػػػػػػػػػػوي  سى لػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  ـً وٍ ُب القىػػػػػػػػػػػػػػػ ده أال خالًػػػػػػػػػػػػػػػ
1 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي بٍ الن   ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى الن   عي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍ ال يػى  إذٍ  ةى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤٍ بي 
2 

 3ؿي ػزٍ ال عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  وفى ركً ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال مي  ةه رى هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجً مي 
 

 )من الطويل(                                    : 5فيها زوجها بقصيدة تقول 4ورثت أسماء بنت عميس

فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  نػىٍفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  فى لىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي   حىزًينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ال تػىنػٍ
ننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن رىأىل ًمثٍػلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىٌت  فىًلل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   عىيػٍ

 

فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى عىلى    اأىٍغبػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  ك  ًجٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدمكى الى يػىنػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر كى أىزٍتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ُب اعتًيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًج كى أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػىرىا  أىكى

 
 

و كان مما بكي بو أصحاب مؤتة من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم قال ابن اسحاق: 

  ويل()من الط                                                                              :6ان بن ثابتقول حسّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ أى  بى رً ثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى بً  له ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت لى بى ك  أى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػري سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ىى  بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو ل حى رى كٍ ذً لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيل عى  تٍ جى  ةن رى بػٍ
 ةه ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً بى  اضتبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  دافى فٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى إف  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ كى   ري هً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػمي  اسي الن ػػػػػػػػػػػػػػػػ ـى و  إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػا نػىػػػػػػػػػػػػػػػػ م  ىى
7 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري ك  ذى الت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً البي  بابي أٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا كى وحن في سى
8 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري بً صٍ يى  لػػػػػػػػػػػػػػػػػى ٍبي  تى بٍ يػي  كػػػػػػػػػػػػػػػػػرًنو   مػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ  مٍ كى

                                                           

 آسيت نفسي  الد : أم افتديت بو فييا صنع، من األسوة، كىي القدكة، كأال استفتاح. - 1
 جاشت: رجعت أك ارتفعت، كالنابل: صاحب النبل  - 2
 حجزتيهم : ناحيتيهم، كالعٌزؿ: رتع أعزؿ كىو الذم ال سالح لو. - 3
اء بنت عييس ابن معبد بن اضتارث اطتثعيية أـ عبد اهلل من اظتهاجرات األكؿ، أسليت قبل دخوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل أشتاء بنت عييس: أشت -4

اظتدينة سنة عليو ك سلم دار األرقم، ك ىاجر هبا زكجها جعفر التيار إىل اضتبشة، فولدت لو ىناؾ: عبد اهلل، ك ػتيدا، ك عونا، فليا ىاجرت معو إىل 
د يـو مؤتة، تزكج هبا أبو بكر الصديق، ك ظتا توُب الصديق، تزكج هبا علي بن أيب طالب. ك توفيت بعد علي رضي اهلل عنو. تنظر سبع، ك استشه

 . 145-3/143تررتتها ُب: الذىيب: سَت أعالـ النبالء، 
 . 4/272سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -5
 . 75-4/74سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  - 6
 . مع تغيَت ُب األلفاظ ك مل يورد بعض األبيات. 237-235سابق، ص مصدرعبد الرزتاف الربقوقي: شرح ديواف حساف بن ثابت األنصارم،  -
 . 281-4/280سابق،  مصدرية ك النهاية، ابن كثَت: البدا -
 . 442-3/440سابق،  مصدرلى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
 تأكبٍت: عادين كرجع إيل، كأصلو آب يؤكب، أم رجع، كأعسر: شديد العسر، كمسهر : داع إىل السهر، كمانع من النـو - 7
 العربة: الدمعة، كالسفوح : السائلة أك شديد السيالف. - 8
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 كادي وارى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤمنُتى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى خً  تي يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى رى 
 واتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تى تٍ قػى  اهللي  ف  دى عًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ ال يػي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ابعواتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػى  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى  اهللً  دي ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى د كى ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى  كى 
 مٍ ىي ودي قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػى  ؤمنُتى وا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظتضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  داةى غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مو ىاًشػػػػػػػػػػػػػػػػ آؿً  مػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ  رً دٍ البىػػػػػػػػػػػػػػػػ ءً وٍ ضىػػػػػػػػػػػػػػػػكى   ر  غىػػػػػػػػػػػػػػػػأى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نى طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعى فى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى ىت  حى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى مي  رى يػٍ  دو س 
ي  عى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى فى 

 وي وابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثى  دينى هً ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى سٍ اظت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيى  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ رو فىػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ ل ُب جى رى ا نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػن ػػػػػػػػػػػػػػػػػكي   كى   دو ي 

 مو ىاًشػػػػػػػػػػػػػػػ ؿً آ مػػػػػػػػػػػػػػػنٍ  الـً ُب اإلٍسػػػػػػػػػػػػػػػ ك مػػػػػػػػػػػػػػػا زاؿى 
ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػك الن ػػػػػػػػػػػػػػ الـً اإلٍسػػػػػػػػػػػػػػ لي بىػػػػػػػػػػػػػػجى  مي ىي  مٍ عتىي وٍ اس حى
 وً أم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ني ك ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ره فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػجعٍ  مٍ هي نػٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي هبى 
ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى   مي هي نػٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  مٍ هي نػٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اسي ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعى  كى  ةي زى زتى

ّ ٍ  جي رى ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػي  مٍ هبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كاءي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؽزً أٍ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل  ُب كي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ حي  ؿى زى نٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  اهللً  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي لً كٍ أى  مي ىي  وي يى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى تى يػى  مٍ ىي دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػى فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ خى  كى  وبى عي شى ػري خ 
1 

 ري فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ جى  ٍُتً نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحى ك اصتى ذي  مٍ هي نػٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤٍ بي 
  بابي أٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا كى يعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتى 

ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري طً ختىٍ  ةً ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنً اظت

2 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزٍ أى  قيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً الن   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفي يٍ مى  تً وٍ إىل اظت ري ىى

3 
 4ػرػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسى غًتٍ  ةى المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم الظ  إذا ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يب  أى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكى ننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مي قػى  فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  ؾو رى عتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  ري ػس 

5 
 ري ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخٍ أى  قً اضتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائً  ف  تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ مي  كى  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافه جً 
 ري مي أٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى ا حازً رن أٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءن كى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ مى  كى  نى لٍ زي ال يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ز  ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائً دى   ري خى
ـه رً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػٍ يػى  كى  ركؽي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دو وٍ إىل طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ري هى

6 
ي  دي زٍتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  مٍ هي نػٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  عى 

ري يػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخى تى اظت
7 

 ري صىػػػػػػػػػػعٍ يػي  حيػػػػػػػػػػثي  نٍ ًمػػػػػػػػػػ العػػػػػػػػػػودً  مػػػػػػػػػػاءي  كى  قيػػػػػػػػػػله عى 
ري دى ٍصػػػػػػػػػػػػمى  اسً بالن ػػػػػػػػػػػػ إذا مػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػاؽى  يػػػػػػػػػػػػاسو عى 

8 
  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي ذا الكً  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهمٍ  كى  مٍ هً يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى 

ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى اظت  ري ه 
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 (الكامل)من                                                                   : 1و قال كعب بن مالك

ـى  ػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ يػى  كى نًػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ عى  عي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػدى  كى  العيػػػػػػػػػػػػػػػػوفي  نػػػػػػػػػػػػػػػػا  لي يي
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاومي قتي  ي  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  تٍ دى رى كى  ةو لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػٍ ُب لى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً اعٍ  كى   ٍتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأن    ت  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  فه زٍ ين حي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كى   شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااضتى  ح كى وانً اصتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍُتى ا بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأفت 
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعواذين تى الٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رً فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى النػ  دن ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى 

 ةو يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػٍ فً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ  همي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  ى اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ل  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مٍ فوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي ني  لإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  ةى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا بؤٍ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربى 

ـى وٍ يضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى    ا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ي
 مٍ هي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنػ    ليُتى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظت

 وً وائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  كى  رو فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ جبى  دكفى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ يػى  إذٍ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  فى  تػى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت    ره فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ جى كى  وؼي في الص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تً جى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ القى َت  غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػى فػى   هً دً ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى لً  اظتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتي  ري يى
 مو ىاًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ  وي يانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ ال بػي عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـه رٍ قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػا كى ا كى حي سى   بػػػػػػػػػػػػػابي الط   فى كى
ي
لي ًضػػػػػػػػػػػػػخٍ اظت

2 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ دتىى أى  ةن ك تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى  ن  ًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أى رن وٍ طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لي يى

3 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ال شو ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػى  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً بى بً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى مي  ياؾً س  ػلي ك 

4 
لي خى دٍ ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هابه ٍت ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ك  أى ا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

5 
 قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوانٍ يػي  دكا ملٍ نً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأي  ؤتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى ا بمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ يػى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  ـي الغى  مي هي ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػامى ى عً قى سى   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ي
لي بً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظت

6 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  7لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواكي نٍ يػى  أفٍ  ةن ؼتافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دل كى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   رى ذى حى

  ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي اضتى  ًهن  يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  قه نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػي 
ي
لي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ اظت

8 
ـى د  قهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؿي األك   مى عٍ نً فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مٍ عتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأك   ا

 9ؿي د  غتيىػػػػػػػػػػػ فوؼً الص ػػػػػػػػػػػ ثي ٍعػػػػػػػػػػػى كى قىػػػػػػػػػػػالتػى  ثي ٍيػػػػػػػػػػػحى 
ػػػػػػػػ لي فًػػػػػػػػأٍ تى  تٍ ك كػػػػػػػػادى  تٍ فى ًسػػػػػػػػكي   قػػػػػػػػدٍ  سي يٍ ك الش 

10 
ػػػػػػػػػػػػػػػػا أى عنػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ فػى  لي قىػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍ ا مػػػػػػػػػػػػػػػػا يػي دن دى ؤٍ سيػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  م  شى

11 
                                                           

 . 263-260سابق، ص مصدرسامي مكي العاين: ديواف كعب بن مالك،  - 1
 ك ُب الديواف زيادة بيتُت: 

 ما ليس يبلغو اللسافي الػًيٍقصىل   يا ىػػػػػاشػػػػيػػػػاى ًاف اإللػػػػػوى حباكمي 
 الػيرسل  قػػػػػدمان ك فػػػػػػرعيػػػهم النيب    قػػػػػػوـه ألصػػػػلهمي السيػػػػػػػادةي كل ها 

 .4/75سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  -
 .182-4/181سابق،  مصدر ابن كثَت: البداية ك النهاية، -
 . 445-3/443سابق،  مصدرلى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
ز اظتزادة اليت كتعل فيها اظتاء، كاظتخضل: اسم يهييل: يسيل، تقوؿ: قتل اصتيع إذا ساؿ، كسحا : صٌب، كككف: قطر، كالطباب: ثقب ُب خر  - 2

 فاعل من أخضل إذا تنٌدل.
ظتعجية فهو أحٌن : تركل ىذه الكلية باضتاء اظتهيلة كباطتاء اظتعجية، فأما ما ركاه باضتاء اظتهيلة فهو مضارع من اضتنُت، كأما ما ركاه باطتاء ا - 3

 كأدتليل : أتقلبمضارع من اطتٌنة كىي صوت مترج من األنف مع بكاء، 
 بنات نعش: سبعة كواكب تشاىد جهة القطب الشيايل، الٌسياؾ : أحد ؾتيُت نَتين، كأما الرامح ُب الشياؿ كاألعزؿ ُب اصتنوب. - 4
 اصتوانج: عظاـ أسفل الصدر، شهاب : القطعة من النار، كمدخل : اسم مفعوؿ من أدخل. - 5
 اظتسبل : اظتيطر، كيقاؿ للييطر : سبل. - 6
 يرجعوا عن عدكىم ىائبُت لو. - 7
 فنق: رتع فنيق، كىو الفحل من اإلبل، كاظترفل : الذم جتر أطرافو على األرض. - 8
 الوعث : الرمل الذم تغيب فيو األرجل، كغتدؿ : مطركح على اصتدالة كىي األرض. - 9

 تأفل : تغيب - 10
 ولو ما ينقل : يركل بالقاؼ، كمعناه ظاىر، كيركل بالفاء : كمعناه ال لتجر.القـر : أصلو الفحل من اإلبل، كأراد منو ىنا السيل، كق - 11
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 هي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى عً  اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  مى صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  مٍ هًبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـه وٍ قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 امنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  كى تى  كى  ةن ز  ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رى وا اظتعاًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإىل ال لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى طٍ ال يي   مي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىي حي  هً فاس 
 مٍ ًهػػػػػػػػػػػػػػػػف  كي أى  طػػػػػػػػػػػػػػػػوفى ل بي رى تػىػػػػػػػػػػػػػػػػ جػػػػػػػػػػػػػػػػوهً الوي  بػػػػػػػػػػػػػػػػيضي 

 وً ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ طتى  اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  يى ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  مٍ هً يً دٍ هبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى 
 

 ؿي زى نػٍ يي ػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي  ؿى زى نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مي هً يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  كى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى تػى  كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي حٍ أى  تٍ دى ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتٍ  نٍ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مٍ هي لي هى

1 
لي ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ يػى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق   مي هي طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى ل خى رى تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى 

2 
لي حً يٍ يي ػالػػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػافي الز   رى تػػػػػػػػػػػػػػػػػذى ل إذا اعٍ دى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػتػى 

3 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظترٍ ا يب  النىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رى ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  مٍ ىً د  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى   لي سى
 

 )من الكامل(                       : 4يبكي جعفر بن أبي طالب رضي اهلل عنو ان بن ثابتو قال حسّ 

 رفىػػػػػػػػػػػػػػعٍ جى  كي لًػػػػػػػػػػػػػػهٍ مى  ز  عىػػػػػػػػػػػػػػ كى  تي ٍيػػػػػػػػػػػػػػكى بى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػلى  كى 
 يل يػػػػػػػػػػتى عً ني  حػػػػػػػػػػُتى  تي ٍلػػػػػػػػػػقػي  كى  تي ٍعػػػػػػػػػػزً جى  دٍ قىػػػػػػػػػػلى  كى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػتي  حػػػػػػػػػػػػػػػػُتى  بػػػػػػػػػػػػػػػػالبيضً   ىػػػػػػػػػػػػػػػػايادً أغٍ  مػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ  ل  سى
 رو فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ جى  ؾً اظتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى  فاطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى  نً ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى 
 ادن تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػتىٍ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رتيعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً رى كٍ أى  ا كى ءن زٍ ري 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػللٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي يى  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى  ق  حى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى تػى  رى يػٍ  لً ح 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ في   لدى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتيٍ رً ثى كٍ أى  ا كى شن

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼً رٍ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رى غيػٍ  وي ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثػٍ ال مً  دو ػتي 
 

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌ كي   ةً ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الربىً  يب  النىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب  ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 5هػػػػػػػػػػػػػال  ظً  كى  قػػػػػػػػػػػػػابً ل العي دى لىػػػػػػػػػػػػػ الدً ًجػػػػػػػػػػػػػلل نٍ مىػػػػػػػػػػػػػ

 6هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  عى  كى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً الر   اؿً إٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا كى بن رٍ ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  7هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  جى أى  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ل  كي   ةً ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالربىً  ٍَتً خى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ظى تى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مي ز  عى أى  كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى أى  ا كى ين  اعت 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  8هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  قػى أى  ا كى دن داىا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  ا كى بن ذً كى

 9هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  بػى أى  ا كى دن داىا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى   كى الن ٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  كي   ةً ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالربىً  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً حٍ أى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ  ي  حى
 

 
                                                           

 فضلوا اظتعاشر : تفوقوا على اآلخرين، كتغيد : تسًت كحتف ، مشتقة من غيد السيف. - 1
كرٌبا احتىب الناس بيائل  اضتىب : بضم اضتاء مقصورا، رتع حبوة كاضتبوة : اف يشبك اظترء أصابع يديو بعضها فب بعض ُب ركبتيو إذا جلس، - 2

 السيف كؿتوىا.
 اظتيحل : ىو من احملل، كىو الشٌدة كالقحط. - 3
 .76-4/75سابق، ص مصدرالسهيلي: الركض األنف،  - 4
 . مع تغيَت ُب بعض األلفاظ. 393-392سابق، ص مصدرعبد الرزتاف الربقوقي: شرح ديواف حساف بن ثابت األنصارم،  -
 . 4/277سابق، مصدرك النهاية،  ابن كثَت: البداية -
 . 3/445سابق،  مصدرلى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
 العقاب ُب ىذا اظتكاف : الراية - 5
 االناؿ : أف تسقي الناس بالشراب األكؿ، كىو معطوؼ على قولو اصتالد ُب البيت السابق، كالعل : الشرب الثاين. - 6
 ـ جعفر كعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنها، كىي فاطية بنت اسد بن ىاشم، كىي أكؿ ىامشية كلدت عتامشي.فاطية ىاىنا: ىي أ - 7
 التنحل : انتحاؿ، كالتنحل : الكذب أيضا. - 8
 كتتدم : تطلب جدكاء، كاصتدكل بفتح اصتيم : اظتنحة كالعطية. - 9



 مـــدونــــــة شـــــعـــــــر الــــســــــرايـــــــــا
 

62 
 

 )من اطتفيف(         : 1وم مؤتة يبكي زيد بن حارثة و عبد اهلل بن رواحةان بن ثابت في يو قال حسّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتي  ى  كً عً مٍ دى ودم بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجي
 زكرً ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظت

 فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى  كى  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ؤٍ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم مي اذٍ  كى 
 ادن يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى  راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ك غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادركا ٍبى   حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب  ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اا رتيعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً  ٍَتً خى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  واهي ذم ال ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دي زٍتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  مي ذاكي
 رو مٍ ا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى نٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى  دٍ ا قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى  إف  
 عو مٍ دى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  ًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى زٍ خى جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودم للٍ  ٍبي  

 فانػػػػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  مٍ هً لً تٍ قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػ نٍ أتانػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذٍ  كى    2بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورالقي  لى ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً رم ُب الر  كي
 3ويرً ٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتػ   ةً عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػٍ راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ُب كى  ـى وٍ يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ى  كى  ريكً ل الض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى أٍ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنً 
 4سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورً أٍ اظت

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دكرً ُب الص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس حي النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دً ي  سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذاؾى   ركرمسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا كى عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  ين لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي زٍ حي

 ركرً غٍ يى ػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بً ذ  كى يي ػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  سى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى  ٍبى   ا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى دن ي  سى  5زكرً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رى يػٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً فى   ركرً سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍَتً غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي نى  فو زٍ حي
 

 )من الطويل(                                     :6و قال شاعر من المسلمين ممن رجع من غزوة مؤتة

 ره فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ جى  كى  تي ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى  رى ا أينٌ ننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حى كى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػضػػػػػػػػػػػػػػػػوا لى ا مى يٌ ػلػػػػػػػػػػػػػػػػ مٍ هي بػى ضػػػػػػػػػػػػػػػػوا ؿتىٍػػػػػػػػػػػػػػػػقى   مٍ هً بيلً سى

 وامي د  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػى موا فػى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   طو ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  ةي ثالثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ربيً قٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  سً ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب رى  اهللً  دي ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  كى  ده يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى  كى  
ي  عى ل مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى للٍ  تي ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  خي  كى 

 7رب ً غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػى اظت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ركهو ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  دً رٍ إىل كً 

ى
 رً زٍتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  تً وٍ اظت
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 . 3/446سابق،  مصدر لى اهلل عليو ك سلم،ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
 بكى حىت فرغ دمعو.اظتنزكر : القليل، كذلك ألنو  - 2
 التغوير : االسرار، يريد انزاما - 3
 الضريك : الفقَت - 4
 أراد باطتزرجي عبد اهلل بن ركاحة. - 5
 . 4/76سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  - 6
 . 279-278/ 4سابق، مصدرك النهاية، ابن كثَت: البداية  -
 . 447-3/446سابق،  رمصدلى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
 اظتتعذر. قضوا ؿتبهم : يريد ماتوا، كأصل النحب النذر، كقاؿ تعاىل : "فينهم من قضى ؿتبو كمنهم من ينتظر"، كاظتتغرب : الباقي، كيركل ُب مكانو - 7
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 : 1إلى بني جذيمةة خالد بن الوليد بعد فتح مكّ  سرية

إىل اهلل عز  ا حوؿ مكة السرايا، تدعوبعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم فييبعد فتح مكة 

 فل هتامة داعيا كمل يبعثو مقاتال، كأمره أف يسَت بأس2كجل، كمل يأمرىم بقتاؿ، ككاف ؽتن بعث خالد بن الوليد

 ؟ قالوافانتهى إليهم خالد، فقاؿ : ما أنتم ٌ صار كبٍت سليم من اظتهاجرين كاألن فخرج ُب ثال ذتائة ك ستسُت

 ؟ فقالوااؿ السالح عليكم: فيا بقاؿ !بيد ك بنينا اظتساجد ُب ساحاتنا ك أذنا فيهامسليوف قد صلينا ك صدقنا 

 ضعوهفو  :قاؿ !قاؿ: فضعوا السالح !أخذنا السالحإف بيننا ك بُت قـو من العرب عدكاة فخفنا أف تكونوا ىم ف

، فأمر بعضهم فكتف بعضا ك فرقهم ُب أصحابو، فليا كاف ُب السحر نادل ر القـوفاستأس ،فقاؿ عتم: استأسركا

سليم فقتلوا من كاف ُب أيديهم  ك اظتدافاة اإلجهاز عليو بالسيف، فأما بنو !خالد: من كاف معو أسَت فليدافو

أساراىم ك مل يقتلوىم، فبلغ النيب هاجركف ك األنصار فأرسلوا كانت بُت سليم ك كنانة عداكة ُب اصتاىلية، ك أما اظتك 

ك بعث علي بن أيب طالب  "!"اللهم إني أبرأ مما صنع إليك خالدصلى اهلل عليو ك سلم ما صنع خالد، فقاؿ: 

 عتم قتالىم ك ما ذىب منهم ٍب انصرؼ إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم فأخربه.  فودل

 

 

                                                           

 ينظر ىذه السرية بتفصيل ُب: - 1
 . 111-4/109سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  -
 . 252-2/250سابق،  مصدر ثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل ك السَت،ابن سيد: عيوف األ -
 . 340-4/337سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 63-4/53سابق،  مصدرابن ىشاـ: سَتة النيب صلى اهلل عليو ك سلم،  -
ك فارس اإلسالـ، قائد  -تعاىل-لقرشي اظتخزكمي، سيف اهلل خالد بن الوليد: خالد بن الوليد بن اظتغَتة بن عبد اهلل ابن عيرك بن ؼتزـك ا -2

م :ه خالد اجملاىدين، أبو سليياف، كأمو عصياء كىي لبابة الصغرل بنت اضتارث أخت أـ الفضل امرأة العباس ، قاؿ فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل
و بيص سنة إحدل ك عشرين، فحكى من غسلو أنو ما كاف ُب جسيو سيف من سيوؼ اهلل ، نعم فىت العشَتةن ، قيل مات باظتدينة ك الصحيح موت

 ، الذىيب: سَت أعالـ النبالء332-1/330موضع صحيح  من بُت ضربة أك طعنة برمح أك رمية بسهم، انظر تررتتو: ابن اصتوزم : صفوة الصفوة ،
2/402-410 . 
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 (من الطويل)                               : 2ُب ذلك 1قاؿ عباس بن مرداس السليي: ك  قاؿ ابن ىشاـ

 ادن خالًػػػػػػػػػػػػ ـً وٍ ُب القىػػػػػػػػػػػػ تى رٍ أم ػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػ كي تىػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػ فٍ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دو ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجًبي   هي ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري أى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى نٍ أى  اهللي  داهي ىى
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد  قى تػى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ قى  وي ف ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ د  قى  كى  
ػػػػػػػػػػػػلى ظٍ أى  كػػػػػػػػػػػػافى   نٍ مىػػػػػػػػػػػػ ق  ُب اضتىػػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػوً  صػػػػػػػػػػػيبي ني   ايى
 

 

 )من الطويل(                    : 3ال قائل من بني جذيمة، و بعضهم يقول: امرأة يقال لها سلمىو ق

 وايي لً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػأى  ـً وٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ لً  ـً وٍ القىػػػػػػػػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي ال مى وٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػ كى 
 ـو دى ٍحػػػػػػػػػػػػػػػجى  حابي ٍصػػػػػػػػػػػػػػػك أى  ره ٍسػػػػػػػػػػػػػػػبي  مٍ هي عى صى ايى ػلػػػػػػػػػػػػػػػ
 ىتن فػىػػػػػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػػػاءً يٍ يى الغي  ـى وٍ ل يػىػػػػػػػػػػػرى تػىػػػػػػػػػػػ نٍ كػػػػػػػػػػػائً فى 
 تٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  طي  ى كى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػامى األى  ابً ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  تٍ ظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى أى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػناطً  كى ذلًػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـى وٍ يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػ مه يٍ لى سيػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ القىػػػػػػػػػػػػػػػػػلى    احى
ػػػػػػػػػػػػػػػػ ةي ر  ميػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػري تػٍ  يػى ىت  حى  4اضػػػػػػػػػػػػػػػػاًب  ؾى رٍ وا البػىػػػػػػػػػػػػػػػػكي

ػػػػػػػػػػػ ملىٍ  كى  أصػػػػػػػػػػػيبى   5حػػػػػػػػػػػاجارً  كػػػػػػػػػػػافى   دٍ ك قىػػػػػػػػػػػ حٍ رى كتي
 6حػػػػػػػػػػػػػػػػػاناكً  كػػػػػػػػػػػػػػػػػافى   نٍ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن  هي نػٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذو ئًػػػػػػػػػػػػػػػػػداتى غى 
 

 

 

                                                           

عة بن اضتارث بن لتى بن اضتارث بن هبثة بن سليم أبو اعتيثم السٌليي، ككاف العباس بن مرداس بن أيب عامر اذبن حارثة بن عبد قيس بن رفا - 1
، ابن 635-634ق، تنظر تررتتو ُب: ابن األثَت: أسد الغابة،  18العٌباس فارسا، شاعرا سيدا ُب قومو، كىو ؼتضـر أدرؾ اصتاىلية كاالسالـ، توُب سنة 

 .3/267، الزكلي: األعالـ: 1/258قتيبة: الشعر كالشعراء : 
 . 4/109سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  -2
 . 4/53سابق،  مصدرى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب صل -
، أكرد البيتُت ضين قصيدة يذكر فيها فتح 143-141، ص1991، 1لتي جبورم: ديواف العباس بن مرداس السليي، مؤسسة الرسالة بَتكت، ط -

 اهلل صلى اهلل عليو ك سلم:  مكة ك حنُت ك نتدح رسوؿ
 .4/111سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  -3
 . 4/57سابق،  مصدرلى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
و قولو تعاىل: البل إذا أعييت، كمناظتصاع كاظتياصعة : اظتضاربة بالسيوؼ، كالربؾ : االبل باركة، كضابا : صائحا، كأصل الضبح : نفس اطتيل كا - 4
 كالعاديات ضبحا ""
 الغييصاء : اسم موضع. - 5
 ألظت : تقربت كأظتت، كاأليامى : رتع أًن، كىي اليت ال زكج عتا. - 6
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)من : 2السلمي 1قال ابن اسحاق: فأجابها عباس بن مرداس، و يقال: بل الِجحاف بن حكيم

  (الطويل

 

 نػػػػػػػػػػػاى بً فىػػػػػػػػػػػكى   الؿً الظ ػػػػػػػػػػػ واؿى ٍقػػػػػػػػػػػتػى  كً ٍنػػػػػػػػػػػي عى ًعػػػػػػػػػػػدى 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي كي نٍ مً  رً ذ  عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتػى ىل بً كٍ أى  دي خالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى 
 مي كي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيزٍ يػي  اهللً  رً مٍ أى ا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مالً وٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن  وي نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ بى ظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىى  لً هٍ ا بالس 

ػػػػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػػػػاؾً لٍ كى ثٍ أى  نىػػػػػػػػػػػػػػػكي  فػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ   كه يالًػػػػػػػػػػػػػػػػى فى يى لٍ سى
 

ػػػػػػػلً   ػػػػػػػناطً  سً األٍمػػػػػػػ كى  ـً وٍ ى ُب اليػىػػػػػػػغى الػػػػػػػوى  شً بٍ كى احن
3 

ػػػػػػػػػػػهٍ ال نػى عىػػػػػػػػػػػ داةى غىػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػاحى كاضً  رً ٍمػػػػػػػػػػػاألى  ا مػػػػػػػػػػػنى جن
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  4حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابوارً  كى  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  وبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ ح ال تى وانً سى
 5اواضًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  الغي ُب كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايب  سى وابً عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنائً  كى  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو نائً  وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى عى  مٍ تي كٍ رى تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  6احى
 

 

 )من الوافر(                                                        : 7السلمي و قال الِجحاف بن حكيم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  يب  النىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فى دٍ هً شى  ماتو و  سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دو خالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةى كى زٍ غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  تٍ دى هً شى  تٍ ر  جى
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايٍ قى تػى إذا الٍ  افً عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللط   ضي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ني 

 8الـً الًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ داميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي  ا ك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى ننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػٍ نػى حي  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـً اضتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دً لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالبػى  ن  هي كي نابً سى  9را

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي   ئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً للط   ضي ر  عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال تػي جوىن

                                                           

 بن سليم السليي الفارسي اظتشهور اصتحاؼ بن حكيم بن عاصم بن سباع بن خزاعي بن ػتارب بن ىالؿ بن فاّب بن ذكواف بن ثعلبة بن هبثة - 1
 . 2/113رتتو ُب الزركلي: األعالـ، تنظر تر 

 . 4/111سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،   -2
 . 58-4/57سابق،  مصدرى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب صل -
 الكبش ىنا الرجل السيد، الوغى : اضترب - 3
ميامنك، كقولو : ال تكبوا معناه ال تسقط كال تعيا، كيورل ُب مكانو كتزم: يسوؽ، كالسوانح : رتع سانح كأصلو من الطَت ما مر من مياسرؾ إىل  - 4

اىنا اطتيل حتدؽ هبم ال تبوؤ، ال ترجع، كالبوارح : رتع البارح، كىو ما مر من ميامنك إىل مياسرؾ، ككانوا يتيامنوف بالسوانح كيتشاءموف بالبوارح، كأراد ى
 كجتيئهم من كل جهة.

 ذم انقبضت شفاىو كظهرت أسنانو.عوابس : رتع عابس، كىو ال - 5
 اثكلناؾ : يريد أفقدناؾ، كالثكل : الفقد - 6
 . 4/111سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  - 7
 . 59-4/58سابق،  مصدرى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب صل -
 ، كالكالـ بكسر الكاؼ رتع كلم، كىو اصترح.مسومات : أراد هبا اطتيل، من التسوًن كىو التعليم بعالمة، أك ىو االرساؿ - 8
 السنابك : رتع سنبك كىو مقدـ طرؼ اضتافر - 9
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 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايب ثً ٍت  ع عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالً  تي ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  كى 
 يتحتىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري هٍ يي ػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي ٍت  لًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  1يراًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال أي  كى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي الكي  ز  إذا ىى
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً اضتي  بً ٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالعى  واتً لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإىل العى 
 

كقاؿ ابن اسحاؽ : كحدثٍت يعقوب بن عتبة بن اظتغَتة بن األستس، عن الزىرم، عن أيب حدردا األسليي 

كىو ُب سٍت، كقد رتعت يداه إىل عنقو -جذنتة  فىت من بٍتقاؿ : كنت يومئذ ُب خيل خالد بن الوليد، فقاؿ يل 

؟ قاؿ : ىل أنت آخذ هبذه الرمة فقائدم إىل  : ما تشاءيا فىت، قلت  -برمة، كنسوة غتتيعات غَت بعيد منو

 : كاهلل ليسَت ما طلبتىؤالء النسوة حىت أقضي إليهن حاجة ٍب تردين بعد فتصنعوا يب ما بدا لكم؟ قاؿ : قلت 

 (الطويل)من             :2أسليي حبيش على نفذ من العيش: تو هبا حىت أكقفتو عليهن، فقاؿقدفأخذت برمتو ف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى فػى  مٍ كي تٍ بى طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى  إذٍ  كً تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػٍ رى أى   مكي تي دٍ جى
 قه عاًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿى و  نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػي  فٍ أى  الن ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  كي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ملىٍ أى 

 اعنػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػا مى لي ىٍ أى  إذٍ  تي ٍلػػػػػػػػػػػقػي  دٍ يل قىػػػػػػػػػػػ بى نٍػػػػػػػػػػػال ذى فىػػػػػػػػػػػ
 لوى ط النػ ػػػػػػػػػػػػػػػػحى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػتى  فٍ أى  لى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػقػى  د  وى يػػػػػػػػػػػػػػػػيب بًػػػػػػػػػػػػػػػػثً أى 

 ةو أمانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر  ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي عٍ يػ   ال ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ين  
 له شػػػػػػػػػػػػػػػػاغً  ةى شػػػػػػػػػػػػػػػػَتى العى  مػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى  ل أف  وى ًسػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 3ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً وانً باطتى  كمٍ تي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى ألٍ  كٍ أى  ةى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ ًبى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإدٍ  فى ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى تى   4قً دائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ك الوى رى الج الس 
 5قً فائً ل الص ػػػػػػػػػػػػػػػػدى إٍحػػػػػػػػػػػػػػػػ لى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػقػى  د  وي ثيػػػػػػػػػػػػػػػػيب بًػػػػػػػػػػػػػػػػأى 
  بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً اضتى بً  األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتي  ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأليػى  كى 

ي
 6ؽً فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً اظت

قي رائًػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾً دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى  كً ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ال راؽى  كى 
7 

قي واميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت   كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى يى  فٍ أى  إال   د  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  نً عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
8 

 
 بالشعر ينكر البيتُت األخَتين منها لو". مقاؿ ابن ىشاـ : " كأكثر أىل العل 

                                                           

 سقط ىذا البيت كالذم بعده من أكثر النسخ. - 1
 . 4/112سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  -2
 د إال أربع أبيات األكىل، مع تغيَت ُب بعض األلفاظ. ، ك مل يور 2/251سابق،  مصدرابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل ك السَت ،  -
 . 4/339سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 60-4/59سابق،  مصدرلى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
 حلية كاطتوانق : اشتا موضعُت - 3
 د السَت، كالسرل أصلو السَت ليالع كديقة، كىي شدة اضتر، كأراد باالدالج ىنا غتر االدالج: مصدر أدِب، أذا سار من أكؿ الليل، كالودائق: رت - 4

 فأراد ىاىنا الليل، يقوؿ : تكلفت السَت ُب الليل كُب شدة اضتر.
 الصفائق : أراد هبا النوائب. - 5
 تشحط: تبعد، كينأل : يبعد أيضا. - 6
 راؽ : أعجب، يريد مل يعجبٍت بعدؾ أحد. - 7
 مق: اضتبالتوا - 8
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 ، عن الزىرم عن ابن أيب حدرد األسلييغَتة بن األخنسبن اظتقاؿ ابن اسحاؽ: كحدثٍت يعقوب بن عتبة 

  قالت:

 لرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تى ػػػػػػػػػػػيى ػػػػػػػػانً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى ػػػػػػػػػػػػثى  ا كى رن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ كً   ارن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشٍ ػػػػعى  ا كى عن ػػػػػػػػبٍ ػػػػػسى  تى ػػػػػيػػػػػٌ يً ػػػػػػحي ػػػػػػػفى  تى ػػػػػػػػػػػػػػػنٍ أى  كى 
 . عنو، فضربت عنقوقاؿ : ٍب انصرفت 

 ن أشياخ منهم عين كاف حضرىا منهملة األسليي، عب: فحٌدثٍت أبو فراس بن أيب سنقاؿ ابن اسحاؽ

  زالت تقبلو حىت ماتت عنده. إليو حُت ضربت عنقو فأكبت عليو فيا: فقامت قالوا

 )من الطويل(                                           : 1جذيمةو قال رجل من بني قال ابن اسحاق: 

ػػػػػػػػػػػػ  تٍ حى بى ٍصػػػػػػػػػػػػأى  ثي ٍيػػػػػػػػػػػػا حى صتًن دٍ ا ميػػػػػػػػػػػػنٌػػػػػػػػػػػػعى  ل اهللي زى جى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايونى سً قٍ نا يػى ضاًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ ى أى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاموا عى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيى  آؿً  ال ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني وٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواهللً   دً ي 

 ةن عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا كتيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال يي  أفٍ  مٍ ىي ر  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى 
 مٍ ىً رً ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ألى ثوبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  وا أكٍ نيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يي ف ٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػؤٍ بػي  ةى زاءى جى  تً ل ػػػػػػػػػػػػحى  كى  تٍ سػػػػػػػػػػػػارى  ثي ٍيػػػػػػػػػػػػحى  ىسى
 2تً ل ػػػػػػػػػػػػػػػعى  كى  مػػػػػػػػػػػػػػػاحي فينػػػػػػػػػػػػػػػا الر   تٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػنىً  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػ كى 
 3تً ل  شيػػػػػػػػػػػػػػػفى  يػػػػػػػػػػػػػػػوؿه خي  مٍ هي نػٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػرى ىى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػلى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ أي  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرادو  لو ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً كى    4تً ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى فامٍشى  تٍ لى سى

 5تً ل  ضىػػػػػػػػػػػػػػأى  بػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػدٍ  مٍ زيهً ؾتيٍػػػػػػػػػػػػػػ ني فػػػػػػػػػػػػػػال ؿٍتػػػػػػػػػػػػػػ
 

 )من الطويل(                                                  : 6أجابو وىب، رجل من بني ليث، فقالف

 ارن عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامً  ك اضتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق   الـً نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إىل اإلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ عى دى 
 مٍ ال أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػامرً بي نػٍ ك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذى 

 

 تً ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى إذ تػى  رو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامً بي نػٍ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نٍ ئً لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأحالمي  تٍ هى فً سى  تً ل  ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍبي   مٍ هي
 

                                                           

 . 4/112سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  - 1
 . 4/61سابق،  مصدرلى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
األقضاض: رتع قض، كأراد هبا ىاىنا اظتاؿ غتتيع، كتقوؿ: جاء القـو بقضهم كقضيضهم، إذا جاءكا بأرتعهم، كنلت : من النهل، كىو الشرب  - 2

 ت : كىو من العلل، كىو الشرب الثاين.األكؿ، كعلٌ 
 خيوؿ: يركل ُب مكانا حلوؿ، كاضتلوؿ : البيوت اجملتيعة، كاظتراد ىنا أصحاهبا، كشلت : طردت - 3
 امشعلت : تفرقت - 4
 يثوب : يرجع - 5
 . 4/112سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  -6
 . 62-4/61ابق، س مصدرى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب صل -
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 )من الطويل(                                                                و قال رجل من بني جذيمة: 

 دو خالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـي د  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  بو ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كى  ئٍ نًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ يػى لً 
 دو لًػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ وى خي  نى عى هبػػػػػػػػػػػػػػػا ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتى  ةن رى فػػػػػػػػػػػػػػػال تًػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػى وٍ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػال قػى   مٍ هي واتػى عنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فى وٍ هى

 

 بي نا الكتائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ حى ب  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ إذٍ  وً حابً ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  كى  
بي غائًػػػػػػػػػػػػ كى أن ػػػػػػػػػػػػ وى ا لىػػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػػػفً كٍ مى  تى ٍنػػػػػػػػػػػػكي   كقػػػػػػػػػػػػدٍ 

1 
بي ذاًىػػػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػػػاءً يٍ يى الغي  ـً يػػػػػػػػػػػوٍ  مػػػػػػػػػػػنٍ  اءي ال الػػػػػػػػػػػدٌ  ك

2 
 

)من : 3و ىو ىارب بهن من جيش خالدق بأمو و أختين لو و و قال غًم من بني جذيمة و ىو يس

 الرجز(

نى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ زى ػػػػػػفٍ ػػػػػػيي  مٍ ػػػػػل فٍ أى ػػػػػػػػكى   اتو ػػػػػػػػػيٌ ػػػػيػػػحى  يى ػػػػػشٍ ػػػػػػػػػػػػػػػمى     نى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ ػػػػػػػػػبى رٍ أى  كى  ركطً ػػػػػيي ػػػػػػػػػػػػػػال اؿى ػػػػػػػػػػػػيذٍ أى  نى ػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػخٌ رى 
4 

 

 

: 5و قال غلمة من بني جذيمة يقال لهم بنو مساحق يرتِجزون، حين سمعوا بخالد، فقال أحدىم

 )من الرجز( 

 6لٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذك إبً  كى  ةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٌ ا ذك ثى ػػػػػػػػػػػىوزي ػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػي  لٍ ػػػاإلطً  اءي ػػػػضػػػػػػيٍ ػػػػػػبى  راءي ػػػػػػػػفٍ ػػػػػػػػػػصى  تٍ ػػػػػيى ػػػػػلً ػػػػػػػػػػػعى  دٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػقى 
 

 

 

 

                                                           

 الًتة : العداكة، كطلب الثأر. - 1
 الغواة : السفهاء، رتع غوم - 2
 .4/112سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  -3
 . 4/62سابق،  مصدرلى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
 لغة، كأربعن: أقين على ذلك.اظتركط: رتع مرط، كىو كساء من خز، كقد يكوف من غَت خز ُب قوؿ بعض أىل ال - 4
 .113-4/112سابق،  مصدر السهيلي: الركض األنف، - 5
 . 63-4/62سابق،  مصدر لى اهلل عليو ك سلم،ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
 اإلطل : بكسرة اعتيزة كالطاء، كمثلو األيطل: ىي اطتاصرة، كالثلة : بفتح الثاء اظتثلثة: القطيع ف الغنم - 6

 نٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ ػػػػنى ػػػػػػاءه دتيٍ ػػػػػػػػسػػػػػػػوىـ نً ػػػػػػػػػػػػيٍ ػػػػػػػػػػػػػػػًع الى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى نػػػػٍ إٍف دتي 

 لٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌت رىجي ػػػػػا أغٍ ػػػٍوـى مػػػػػػػػػػػػػػػػيى ػػػػػػػػػػػن  الػػػػػػػػػػػػػػػػػيى ػػػػػػػػػػػػػػػنً ػػػػػػػػػأليغٍ 



 مـــدونــــــة شـــــعـــــــر الــــســــــرايـــــــــا
 

69 
 

 )من الرجز(                                                                                 ل اَلخر: و قا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػلً عى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ هػػػػػػػػػػػػػػػػػي العي لٍ تػي  راءي فٍ صىػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ يى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ ا كى بن رٍ ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـى وٍ اليػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن  بى رً ألٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اسى

 

ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نى نٍ مً  زكـى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضتى  ّي ال دتى  1اسى
ي  بى رٍ ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ ا قػي اضنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼتى  ُتى ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً اظت  2اسى
 

 )من الرجز(                                                                                 قال اَلخر:  و

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ أى   هٍ دى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً ك ذي  ره خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إفٍ  تي يٍ سى
ي  مي ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى 

 هٍ دى رٍ كى  باؿو ك ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذي ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى اظت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ تى بً  ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو   هٍ دى ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً الر   اؿً كى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   3هٍ دى رٍ بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ داةو ُب غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً البى  ني ثٍ شى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ أى  ٍُتى بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـي زً رٍ يػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  4هٍ دى ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى  كى  ةو كى

 5هٍ دى  ؾتىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍت ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ داةى الغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽى دى ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى بً 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 أسفل عظاـ الصدر، كىو ما يقع عليو اضتزاـ، كأراد بو بطنها، كالنهس: أكل اللحم بقدـ األسناف، يريد أنا قليلة األكل.اضتيزـك :  -1
اليت  ضربا كعسا: أم سريعا، كاظتواعسة: السرعة ُب الشيء، كاحمللوف: ىم الذين خرجوا من اضتراـ إىل اضتل، كاظتخاض: االبل اضتوامل، كالقعس: - 2

 أىب أف دتشي.تتأخر كت
 اطتادر : ىو األسد الداخل ُب اطتدر، كاطتدر : األرتة اليت يسكنها األسد، كشثن : غلي ، كالبناف: األصابع، ُب غداة برده : أم بارد. -3
 -بزنة كتاب–سباؿ جهم : أم عابس، كاحمليا: ىو الوجو، كقولو ذك سباؿ: يركل بالسُت اظتهيلة، كالشُت اظتعجية، فأما من ركاه باظتهيلة فال - 4

 األيكة : الشجرة الكثَتة األغصافالشعر الذم حوؿ فيو، كأما من ركاه بالشُت معجية فهو رتع شبل، كالشبل كلد االسد، كيرـز : أم يصوت، ك 
 كاصتحدة: القليلة الورؽ كاألغصاف.

 ضار : أم مسعور، كالتأكاؿ : األكل، كالنجدة : الشجاعة. - 5
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  :1خالد بن الوليد ليهدم العزى سرية

إىل العزل، ككانت بنخلة، ككانت بيتا يعظيو ىذا  2بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم خالد بن كليد

 هبا؛ أم القائيُت بأمر اظتعبد بٍت شيباف من بٍت سليماضتي من قريش ككنانة كمضر كلها، ككانت سدنتها كحجا

 فيو و، كأسند ُب اصتبل الذم ىيعٌلق عليها سيف ،، فلٌيا شتع صاحبها السليي بسَت خالد إليهاحلفاء بٍت ىاشم

 (طويلال )من                                                                                         : 3كىو يقوؿ

ػػػػػػػػػػػػػػشيػػػػػػػػػػػػػػ ز  أيػػػػػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ةن د  ٌدم شى  ل عتػػػػػػػػػػػػػػاوى ال شى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي قٍ تػى  ملٍ  فٍ إ ز  يػػػػػػػػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ى
 ادن خالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ءى رٍ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اظت

 

 4رمكمش ػػػػػػػػػػػػػػػ ي القنػػػػػػػػػػػػػػػاعى لًقػػػػػػػػػػػػػػػ، أى دو لػػػػػػػػػػػػػػػى خالًػػػػػػػػػػػػػػػعى  
 5ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمص  نى تػى  أكٍ  لو عاًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وئي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍبٍو بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػى 
 

 . ىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمٍب رجع إ ،فليا انتهى إليها خالد ىدمها

، فأخرب رسوؿ اهلل صلى ضاف فهدمها كرجعمن رمدم كغَته أنو ظتا قدمها خالد طتيس بقُت ركل الواق كقد

امرأة سوداء ت ي، فأمره بالرجوع، فليا رجع خرجت إليو من ذلك البمل أر شيئا: مارأيت قاؿ:فقاؿ اهلل عليو كسلم

 :6ناشرة شعرىا تولوؿ فعالىا بالسيف كجعل يقوؿ

 ال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحانك كفرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز   
 

 إين رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اهلل قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أىانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 

 
                                                           

 ُب : تفصيل بانظر ىذه السرية  - 1
 .4/113سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  -
 . 2/249سابق،  مصدر ابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل ك السَت، -
 .341-4/340سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 4/64سابق،  مصدرابن ىشاـ: سَتة النيب صلى اهلل عليو ك سلم،  -
 .63صالوليد: سبق تررتتو ُب خالد بن  -2
 .4/113سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  - 3
  .4/340سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 .4/64سابق،  مصدرى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب صل -
 ال شول عتا : يريد ال تبقي على شيء. - 4
 ل مكانو تنظرم بالظاء اظتعجية.بوئي : ارجعي، كقولو تنصرم : يرك  - 5
 4/340سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية، -6
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 1رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة: سرية

ىو أكيدر بن عبد اظتلك، رجل  إىل أكيدر دكمة، ك 2ى اهلل عليو كسلم خالد بن الوليدبعث رسوؿ اهلل صل

مقيرة ُب ليلة  ، كمن منظر العُت ، فخرج خالد حىت إذا كاف من حصنوكاف نصرانيا  ، ككاف ملكا عليها  من كندة

ىل رأيت مثل ىذا  :بقركنا القصر، فقالت لو امرأتومعو امرأتو، فبات البقر حتك  ، كىو على سطح لو ، كصائفة

أىل ركب معو نفر من  ك فأسرج لو، ،. فنزؿ فأمر بفرسوقالت: فين يًتؾ ىذه؟ قاؿ: ال أحد !اهلل قط؟ قاؿ ال ك

ى اهلل عليو ا خرجوا تلقتهم خيل رسوؿ اهلل صل، فليخرجوا معو بطاردىم ، فركب كاففيهم أخ يقاؿ لو حس ،بيتو

فبعث بو إىل  ، فاستلبو خالد،عليو قباء من ديباج ؼتوص بالذىب قد كاف قتلت أخاه؛ ك سلم، فأخذتو، ك ك

 سلم قبل قدكمو. رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك

كاليت   اإلسالميةكاليت أصبحت خاضعة لنفوذ الدكؿ العربية  ،ندؿىذه السرية؛ حترير دكمة اصت ئجكاف من نتا

، كيا ًب مصاضتة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كانت مركز انطالؽ لتحرير بالد الشاـ من السيطرة الركمانية

 . 3لو بذلك كتابااألكيدر بن عبد اظتلك على دفع اصتزية ككتب 

 )من الكامل(                                          :4كُب ذلفقاؿ رجل من طيء يقاؿ لو جبَت بن جبرة 

 تىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىؾى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئقي البػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًت إن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ا عى ػػػػػػػػائً ػػػػكي حػػػػػػػػػػػٍن يى ػػػػػػػيى ػػػػػػػػفى   بي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًذم تى ػػػػػػػدن
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً    رىأىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي اهلل يػىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم كي
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً فى نٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أيًمٍرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًاصتً 

 

                                                           

 انظر ىذه السرية بتفصيل ُب:  -1
 . 4/178سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  -
 . 2/297سابق،  مصدر ابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل ك السَت، -
 . 19-5/18سابق،  مصدرة، النهايابن كثَت: البداية ك  -
 . 182-4/181سابق،  مصدر ى اهلل عليو ك سلم،ابن ىشاـ: سَتة النيب صل -
 .63صخالد بن الوليد: سبق تررتتو ُب  -2
  .200، ص2009ػتيود شاكر: موسوعة غزكات الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، دار أسامة للنشر كالتوزيع، األردف،  -3
 . 4/178سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  -4
  .5/19سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 4/182سابق،  مصدرى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب صل -
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 : 1سرية أوطاس

كا إىل ، فلجأ2الرئيس مالك بن عوؼ النصرم ذىبت فرقة منهم فيهمكاف سببها أف ىوازف ظتا انزمت   

إليهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ، فبعث 3الطائف فتحصنوا هبا، ك سارت فرقة فعسكركا بكاف يقاؿ لو أكطاس

 اهلل صلى اهلل عليو ك سلمتلوىم فغلبوىم، ٍب سار رسوؿ فقا 4سلم سرية من أصحابو عليهم أبو عامر األشعرمك 

  . 5ية قتل دريد بن الصيةر بنفسو الكرنتة فحاصر أىل الطائف، كُب ىذه الس

 

 

 

 

 

                                                           

 تنظر ىذه السرية بتفصيل ُب:  -1
 . 130-4/128سابق،  مصدر السهيلي: الركض األنف، -
 . 2/297سابق،  مصدر ك السَت، ابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل -
 . 366-4/363سابق،  مصدرالبداية ك النهاية، ابن كثَت:  -
 . 90-4/65سابق،  مصدر لى اهلل عليو ك سلم،ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
زاف كلها ضترب رسوؿ بن سعد بن يربوع النصرم، من ىوازاف، صحايب، من أىل الطائف، كاف رئيس اظتشركُت يـو حنُت، قاد ىوامالك بن عوؼ:  -2

سلم، ك كاف من اظتؤلفة قلوهبم، اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ك كاف من اصترارين، قاؿ ابن حبيب: "ك مل يكن الرجل يسيى جرارا حىت يرأس ألفا"، ٍب أ
نظر تررتتو ُب: الزركلي: األعالـ، شهد القادسية ك فتح دمشق، ك كاف شاعرا، رفيع القدر ُب قومو، استعيلو النيب صلى اهلل عليو ك سلم عليهم. تك 
5/264 . 
قاؿ ياقوت: "كاد ُب ديار ىوزاف كانت فيو كقعة حنُت للنيب صلى اهلل عليو كسلم ببٍت  -اعتيزة ك سكوف الواك ك بعدىا طاء مهيلةبفتح -أكطاس:  -3

ك ىو صلى اهلل عليو ك سلم أكؿ من قاعتا". انظر: ابن  ىوزاف، ك يومئذ قاؿ النيب صلى اهلل عليو ك سلم: زتى الوطيس، ك ذلك حُت استعرت اضترب،
 . 4/65ىشاـ، سَتة النيب صلى اهلل عليو ك سلم، 

ذكر أنو   ، كفكأنو قدـ قدنتا فأسلم ،ابن قتيبة  فيين ىاجر إىل اضتبشة، اشتو عبيدة بن سليم بن حصارة  ذكره : عم أيب موسىأبوعامر األشعرم -4
 .7/210، ُب :ابن حجر، األصابة ٍب بصر، تنظر تررتتوكاف عيي 

 كاف سيد بٍت جشم كفارسهم كقائدىمدريد بن الصية : اصتشيي البكرم، من ىوزاف: شجاع ، من األبطاؿ ، الشعراء ، اظتعيرين ُب اصتاىلية ،   -5
فقتل على دين اصتاىلية يـو حنُت، ككانت كغزا ؿتو مئة غزكة مل يهـز ُب كاحدة منها .كعاش حىت سقط حاجباه عن عينيو، كأدرؾ اإلسالـ، كمل يسلم ،

كثَتة.   ىوزاف خرجت لقتاؿ اظتسليُت  فاستصحبتو  معها  تيينا بو، كىو أعيى، فليا انزمت رتوعها أدركو ربيعة بن رفيع السليي فقتلو. لو أخبار
 .2/339كالصية  لقب أبيو معاكية بن اضتارث، تنظر تررتتو ُب: الزركلي ، األعالـ ،
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 (من الوافر)                                                 : 2ُب قتل ربيعة دريدا 1فقالت عيرة بنت دريد

ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتي عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  دو يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى دي  لىعىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مو يٍ لى  سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٍت بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلً ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عى زى جى

 مٍ هً يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إً نى دٍ ا قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى ا إً قانى أٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظً عى  ب  ري فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مٍ هي نػٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافػى دى  ةو ييى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً كى   ب  ري  كى   مٍ هي نػٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تى ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػى عٍ أى  ةو نتى
 مو يٍ لى سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هو و  نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ب  ري  كى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى   وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان قي عي  مٍ هي نػٍ ا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤي زى جى  افى كى
 نو ػػػػػػػػػػػػيٍ أى  دى ػػػعٍ ػػػبى  كى ػػػػػػػلً ػػػيٍ ػػػخى  اري ػػػػػػػػػػػػػػػػآثى  تٍ ػػػػػػػػػػػفى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشتيى  نً طٍ بى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةو رى يػٍ  3اؽً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعى  شى يٍ جى
 4اؽً قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا عى ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى ا فػى ًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مٍ هي تػٍ ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  كى 
 يقًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى الت   دى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  مٍ ىً ارً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخً  اءى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً 
  5ياقًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى التػ   مي هي وسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي نػي  تٍ غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى بػى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى 
 اؽً ثىػػػػػػػػػػػػػػػػالوً  نى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ تى ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػكى فى  دٍ ل قىػػػػػػػػػػػػػػػػرى ٍخػػػػػػػػػػػػػػػػأي  كى 
 6اؽً مىػػػػػػػػػػػػػػػػػ رً الى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؾى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  تى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػجى أى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ خ  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  اعى ا مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى   7ياقً سى
 8اؽً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهى ػػػػػػػػػن  ػػػػػػال فً ػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػ فً ىلى إً  رو ػػػػػػػػقى ػػػػػػػػػػػػػػم بى ذً ػػػػػػػػػػػػبً 

 

 )من البسيط(                                                 :              أيضاعيرة بنت دريد قالت ك 

 واقي دى صىػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػ تي ٍلػػػػػػػػػػػػػا قػي دن يٍػػػػػػػػػػػػرى ا دي نىػػػػػػػػػػػػػلٍ تػى وا قػى الي قىػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم قػى ذً  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى وٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـى وى قٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألى  رى هى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  كي   ا  مي هي
 ةن رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىً ػػػػػػػػػػظى  كى  ان ػػػػبٌ ػػػػػػػػػغً  مٍ ػػػػػػػػػػػػػػهي ػػػػحى ػػػػب  ػػػصى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  فٍ ذى إً 

ػػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػػػي عى عًػػػػػػػػػػػػػػمٍ دى  ل  ظىػػػػػػػػػػػػػػفى   ػػػػػػػػػػػػػػنٍ مي  اؿً بى رٍ ى الس   ري دً حى
 ري دتىً أٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى   به ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى   كى  مه يٍ لى سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ أى رى 
ري ػػػػػػػػػػػػػفً ذى  له ػػػػػفى ػػحٍ ػػجى  مٍ ػػػاىي وى ػػػػػنى  تٍ ر  ػػػػقى ػػػػػػتى ػاسٍ  ثي ػػػػػيٍ ػػػػػػػػػػػحى 

9   
 

                                                           

 .72صبنت دريد: دريد سبق تررتتو. عيرة  -1
 . 4/128سابق،  مصدرلي: الركض األنف، السهي -2
 ، مل يورد إال القطعة األخَتة. 4/364سابق،  مصدرداية ك النهاية، ابن كثَت: الب -
 . 86-4/85سابق،  مصدرى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب صل -
ك أصل -بالعُت اظتهيلة ك النوف اظتوحدة–قتل فيو دريد بن الصية"، ك جيش العناؽ  ، كاد قرب حنُتشتَتة: قاؿ ياقوت: "كأنو تصغَت شترة -3

يدا كسحاب األنثى من أكالد اظتعز، ك ىي أيضا الداىية ك األمر الشديد ف ف كاف من األكؿ فاظتراد أنا مل ختش عليو ىذا اصتيش ك إف كاف شد  -العناؽ
  اضترب ك شجاعتو ك ظفره بأعدائو، ك قاؿ أبو ذر: "جيش العناؽ تعٌت بو النجيبة" عظييا ألنا تعلم مقدار صربه ُب

 عقاؽ: فعاؿ كقطاـ من العقوؽ، ك ىو ضد الرب، ك استعنياؿ ىذه الصيغة ُب ىذا اظتوضع نادر.  -4
 الًتاقي: رتع ترقوة، ك ىي عظاـ الصدر.  -5
 بقية اضتياة.  -بزنة كتاب ك سحاب–ؾ نداءا ظاىرا بأشهر أشتائك، ك الرماؽ إذا نادا -بتشديد الواك–اظتنوه: اسم فاعل من نوه  -6
 ماع: ساؿ، ك كل سائل مائع.  -7
 ، ك الفيف: القفر، ك النهاؽ: موضع. -بالنوف ك الفاء–ك ذك بقر: موضع، ك يركل ذك نفر عفت: درست ك تغَتت،  -8
، كأنت ترد ا -بكسر الغُت اظتعجية ك تشديد الباء-الغب:  -9  قد أرادت أنو يكثر عليهم الغارة إلبل يوما ك تدعو يوما، ك الظاىرة: أف ترده كل يـو

 يا يركل. فظربت ذلك مثال، ك اصتحفل: اصتيش الكثَت، ك ذك فر: كريو الريح من طوؿ لبس السالح، ك ىو بالذاؿ اظتعجية ك بالداؿ اظتهيلة أيضا، ك هب
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: )من 2قاؿألشعرم بسهم، فأصاب ركبتو فقتلو، فىو الذم رمى أبا عامر ا 1ك يزعيوف أف سلية بن دريد

  الرجز(

 

وي ػػػػػػيى ػػػػس  وى ػػػػتى  نٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى ػػػػػػػػػلً  رى ػػػػػػػػػػػػػػاديػػػػػيػػػػػػػػػػػسى  نى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابٍ   وػػػػػػػػػيى ػػػػػػػػػلى ػػػػػػػػػ سى ين   ً ػػػػػي فى ػػػػػػن  ػػػػػػػػػوا عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي أى ػػػػػػػػػػسٍ ػػػػػػػػػتى  فٍ إً 
3   

  وٍ ػػػيى ػػلً ػػػػسٍ ػػيػػػػػػػػػػػػػػػًف ريؤيكسى الػػػػػػػيٍ ػػػػػػس  ػػػػػػػالػػػػػػبً  ًربي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىضٍ                          

 :ى ثنية من الطريق، ك قاؿ ألصحابوك خرج مالك بن عوؼ عند اعتزنتة، فوقف ُب فوارس من قومو، عل

منهزمة الناس. فقاؿ قفوا حىت دتضي ضعفاؤكم ك تلحق أخراكم، فوقف ىناؾ حىت مضى من كاف ضتق هبم من 

 : 4مالك بن عوؼ ُب ذلك

 اجو ػتيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  افً تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   كى الى وٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى 
 رو ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنً  افى قٍتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ر   كى الى وٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى 

 ؿو الى و ًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى  كى  ره فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ جى  تٍ آلبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي رً الط   يطً ارً ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى العى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  اؽى ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  
5 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عى فً دى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  تً الى خٍ ل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  دى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  6يقً دً الش 
 7وؽً قي ى شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ُتى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً ا ػتيٍ ايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى خى 
 

 (من الكامل)                : 8أعجزىمقاؿ ابن اسحاؽ: ك قاؿ سلية بن دريد ك ىو يسوؽ بامرأتو حىت 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى  تً ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كي  مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٍت تً يٍ س   ةو ابى صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  رى يػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ال كى  كً تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ نػى  مى ين  أى   به ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيى  وبي كي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ر  فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذٍ إً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ل  كي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم لى ذً  بو ذ  هى  ةو ي 
 

بً ري ٍضػػػػػػػػػػػػاألى  فً ٍعػػػػػػػػػػػػنػى  اةى دى غىػػػػػػػػػػػػ تً فٍػػػػػػػػػػػػرى عى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػلى  كى  
1 

ػػػػػػػػػمى  كى  ػػػػػػػػػنٍ األى  يً ٍشػػػػػػػػػمى  لى ثٍػػػػػػػػػمً  كً فىػػػػػػػػػلٍ خى  تي يٍ شى  2بً كى
 3بً ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ يػي  ملىٍ  وً يلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً خى  كى  وً م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأي  نٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

كاآلخر  ،جشم بن معاكية فأصاب أحدقتا قلبواضتارث من بٍت عامر؛ إخواف العالء ك أكَب أبناء  رمى أبا ك

)من     :5شم يرثيهيابٍت ج ، فقاؿ رجل من، فحيل عليهيا فقتلهيا4األشعرم ، ككىل الناس أبا موسىركبتو فقتلو

  (اظتتقارب

 الى العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لي ٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػى  ةى ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً الرى  ف  إً 
  رً امً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  فً الى اتً ا القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقتيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ا تػى قتيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؾً رى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مى دى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اهي كى

 اػػيػػػهػػػيٍ ػػػلى ػػػثٍ ػمً  اسً ػػػػػػن  ػػػي الػػػػً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  مٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػلى ػػػػػػػػػػػػػػػػفى 

 يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهدا ملىٍ  كى  يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  رتىً َبى كٍ أى  كى  ءً  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى   6ادى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ أى  ةن يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىً دى  افى كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  7اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى غتيٍ  وً ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ ى عً لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ف  أى كى
 ادى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى رٍ أى  كى  اران ػػػػػػػػػػػػػػػثى ػػػػػػػػػػػػػػػػعً  ل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقأى 

 

 

 

                                                           

 النعف: أسفل اصتبل، ك األضرب: لتتيل أف يكوف اسم موضع، ك أف يكوف رتع ضرب، ك ىو اصتبل الصغَت.  -1
 األنكب: اظتائل إىل اصتهة.  -2
ب، أك ىو اظتسرع، ك خليلو ىو صاحبو، ك يركل "ك خليلة" بتاء التأنيث، ك ىي الزكجة، ك قولو: "مل يعقب" أم مل اظتهذب: اطتالص من العيو  -3

 يرجع. 
أبو موسى األشعرم: عبد اهلل بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذر بن كائل بن ناجية بن اصتياىر بن  -4

  ى اهلل عليو ك سلم على بعض اليينو ك كنيتو معا، ك أمو ظبية بنت كىب بن عك، أسليت ك ماتت باظتدينة، استعيلو النيب صلاألشعر، مشهور باشت
أحد اضتكيُت كزبيد، ك عدف ك أعياعتيا، ك استعيلو عير على البصرة بعد اظتغَتة، فافتتح األىواز ٍب أصبهاف، ٍب استعيلو عثياف على الكوفة، ٍب كاف 

 . 182-4/181. تنظر تررتتو ُب: ابن حجر: اإلصابة، ٍب اعتزؿ الفريقُت بصفُت،
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 . 4/365سابق،  مصدر داية ك النهاية،ابن كثَت: الب -
 . 4/90سابق،  مصدرى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب صل -

 اىتزازه ك كقع ُب بعض النسخ "ك قد كاف داىية"، ك األربد: الذم فيو طرائق.  -بفتح اعتاء ك تشديد الياء–ذاىبة: يريد سيفا، ك ىبة السيف  -6
 اظتعرؾ: موضع العراؾ، ك ىو اضترب، ك اجملسد: الثوب اظتصبوغ بالزعفراف، يريد أف دمو ساؿ حىت صبغ ثوبو.  -7
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 :1الملوح بنيإلى  ب بن عبد اهلل الليثيسرية غال

ك معو بضعة عشر رجال إىل بٍت ، 2ُب ىذه السرية بعث النيب صلى اهلل عليو كسلم غالب بن عبد اهلل الليثي

 كانوا يسكنوف بالكديد ك كانوا يسيئوف إىل اظتسليُت . ، ك ىم قـو من العرب  اظتلوح

ك ُب الطريق التقى باضتارث  –صلى اهلل عليو ك سلم  -خرج غالب ك صحبو ألداء ما كلفو بو رسوؿ اهلل 

 ا لليسليُت ، فأسره غالب ك رفاقو.لدكد الربصاء، ك كاف اضتارث خصابن مالك الليثي اظتعركؼ بابن 

ك مع مطلع الفجر شنوا ٍب تابع غالب ك صحبو سَتىم فوصلوا إىل ديار القـو عند غركب الشيس ، 

 .ك استاقوا ماشيتهم ك قفلوا راجعُت عليهم الغارة فقتلوا عددا منهم

 يو ار أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل علعن رجل منهم أف شعقاؿ ابن اسحاؽ: ك حدثٍت رجل من أسلم 

   :3سلم كاف تلك الليلة "أمت أمت" فقاؿ راجز من اظتسليُت ك ىو لتدكىاك 

 4بً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً وٍ لى ػػػػغٍ ػػػػػػمي  وي ػػػػػػػػاتي ػػبػػػػػػػػنى  لو ػػػػػػػػػػػػضً ػػػػػػػػػػػػػػي خى ػػػػػػػػػػف  يػػػػػػػػػػػػػػبز  ػػػػػػػػعى ػػػػػػػػػػػػػتى  فٍ أى  مً ػػػػػػػػػػػػاسً ػػػػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ى أى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى أى 
 

 

 . "ىبوف الذ  " كلىشاـ ك يركل  قاؿ ابن
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 . 284-4/282سابق،  مصدر ابن ىشاـ: سَتة النيب صلى اهلل عليو ك سلم، -
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اهلل هبم. تنظر  الليثي، بعثو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم، سرية إىل الكديد إىل بٍت اظتلوح ك ىم من بٍت ليث، ك أمره أف يغَت عليهم ففعل، ك ظفره
 . 5/122، ابن سعد: كتاب الطبقات الكبَت، 244-5/242تررتتو ُب: ابن حجر: اإلصابة، 

 .234/ 4سابق،  مصدر لسهيلي: الركض األنف،ا -3
 . 4/284سابق،  مصدرى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب صل -
ددتو ، ك أما من ركاه تعريب: تركل براء اظتهيلة ك بالزام ، فأما من ركاه بالراء اظتهيلة فيعناه أف تًتدل اظترة بعد اظترة ، تقوؿ: عربت عليو القوؿ إذا ر  4
لكثَت الذم م فيعناه أف تقييي ُب اظترأة، تقوؿ : تعزب ُب اظترعى ، إذا أقاـ فيو كمل يرجع أللو ، اطتضل : النبات األخضر اظتبتل ،ك اظتغلولب: ابالزا

 يغلب اظتاشية ، ك البيت خطاب للنعم اليت استاقوىا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فً وٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى   عاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً أى  رو فٍ صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ي
 بً ىى ذٍ اظت
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 :1جذام ىزيد بن حارثة إلة سريّ 

دايا ، ك معو جتارة لو ك ىهلل عنو" كاف قادـ من بالد الرـك"رضي ا 2كاف السبب فيها أف دحية الكليب

، فاستلبوا ك ابنو ُب ناس من جذاـ عند جسيى ، فلقيو ُب الطريق اعتنيدم بن عارضأىداىا إليو قيصر ملك الرـك

رىط رفاعة بٍت زيد اصتذامي فأعادكا لدحية بيب ك ىم فسيع بذالك نفر من بٍت الض نو كل شيء كاف معو،م

  .سلمأمتاعو، ك كاف رفاعة قد 

 با حدث لو من اعتنيدم ك أشياعو ك بعد أف عاد دحية إىل اظتدينة أخرب النيب صلى اهلل عليو كسلم 

، فكاف زيد ك من معو  بينهم دحية رجل من حارثة ُب ستسيائةـ ، ك بعث زيد ابن فغضب عليو الصالة ك السال

  .عدرة لكي يدعتم على منازؿ القـو من بٍت، ك كاف معهم دليل  انار ك يكينوف  لياليسركف 

أخذك ماشيتهم ك اسركا  ، كاعتنيدة ك ابنو، ك قتلوا معو مع الفجر فشنوا الغارة عليهمكصل زيد ك من 

  .النساء ك الصبياف

 

 : 3ُب ىذا اليـو رفاعة بن زيد كقاؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تى نٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  لٍ ىى  اييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم حى نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً تي  كٍ أى  ي  حى
 

 

 

 
                                                           

 ينظر ىذه السرية بتفصيل ُب: 1
 .236-4/235سابق،  مصدريلي: الركض األنف، السه -
 . 290-4/285سابق،  مصدرى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب صل -
ابن خليفة بن فركة بن فضالة الكليب القضائى صاحب النيب صلى اهلل عليو كسلم كرسولو بكتابو إىل عظيم بصرل، ليوصلو إىل ىرقل دحية الكليب:  -2

 .277-3/276زمن معاكية، تنظر تررتتو ُب:الذىيب: سَت أعالـ النبالء،  أسلم قبل بدر ، كمل يشهدىا ، ككاف يشبو جبربيل، بقي إىل
 ديبية قبل خيربفأسلم كحسن إسالمورفاعة بن زيد: رفاعة بن زيد بن كىب اصتذامي ، قدـ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ُب ىدنة اضت -3

 . 2/408ابن حجر: اإلصابة،  كأىدل إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم غالما، تنظر تررتتو ُب:
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 (من الطويل)                                                 : 2حين فرغوا من شأنهم 1قال ابو جعال و

 كىعاًذلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كىملٍ تػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذٍؿ ًبًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  
 تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًفعي ُب األىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىل بًابٍػنىتػىٍيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ   إىل عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوصو كىأىٍكسو  كىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو كيك 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًهدىٍت رىكائًبىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبًٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو   كىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو شى
 كىرىٍدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى يػىثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًربى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًد نػىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  غتيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بو كالس   ًبكي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبسو   فًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنل أليب سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىٍييى كي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بى ميٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىكيننا يجى

 غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةى تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل اظت
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَتي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش  هًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الس  كىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوال ؿتىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني حي
3 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ًعٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقه يىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتي كىال يػيٍرجى
ضتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن الًعٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًق األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوري 

4 
ىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًذري أىٍف يػيعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اظت حتي
5 
ًلرىبٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعو إن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبه ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريري 

6 
عىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أىٍقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد ناًجيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيور

7 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الن حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوري  بًيىثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًربى إٍذ تىناطىحى

8 
 ًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؼى القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـً ىامىتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكري 

 
 العتق األمور" عن غَت ابن اسحاؽ.يسَت" كقولو " عن قاؿ ابن ىشاـ : قولو " كال يرجى عتا عتق 

 

 

 

                                                           

ن أبو جعاؿ: ذكره األموم ُب اظتغازم، عن ابن اسحاؽ ُب من كفد على النيب صلى اهلل عليو ك سلم من ضياـ يطلبوف سبيهم الذين سباىم زيد ب  -1
 . 7/55حارثة ك أنشد لو ُب ذلك شعرا، تنظر تررتتو ُب: ابن حجر: اإلصابة، 

 .4/236سابق، ص رمصدالسهيلي: الركض األنف،  -2
 . 290-4/289سابق،  مصدرى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب صل -
  العاذلة: الالئية، ك الطب ىنا: الرفق، ك قولو "حش" بالبناء لليجهوؿ أم أكقد، نقوؿ: حششت النار إذا أكقدهتا، ك السعَت: تلهب النار. -3
 اىل: "إنو ظن أف لن لتور" ضتارهبا: معٌت حار ىنا رجع، ك منو قولو تع -4
 يعل: يكرر، ك أصل العل ما يقابل النهل، ك النهل: الشرب أكؿ مرة، ك العل الشرب ثانيا.  -5
الغضب، ك الربع: أف ترد اإلبل اظتاء ألربعة أياـ، ك القرب: السَت ُب طلب اظتاء، ك ضرير: ىهنا بعٌت ضار، فعيل بعٌت  -بزنة كتاب-اضتفاظ:  -6

 فاعل. 
أم غلي ، ك األقتاد: أداة الرجل، ك الناجية: السريعة، ك أراد هبا ناقة، ك صبور: تركل  -بفتح فسكوف-الذئب، ك ند:  -بكسر السُت-السيد:  -7

أما بيت إقواء، ك الناجية، ففي الىذه الكلية بالضاد اظتعجية، ك تركل بالصاد اظتهيلة، فأما من ركاىا باظتعجية فأراد أنا موثقة اطتلق، ك ىو من أكصاؼ 
 من ركاىا باظتهيلة فهو صيغة مبالغة من الصرب. 

 اصتباف اللئيم، ك النحور: الصدكر.  -باصتيم ك الباء ك السُت اظتهيلة-اصتبس:  -8
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 : 1زيد بن حارثة بني فزارة ومصاب أم قرفة سرية

ٍت فزارة، ألنم تعرضوا على رأس عدد من أصحابو لتأديب ب 2بعث النيب صلى اهلل عليو كسلم زيد بن حارثة

ا كصل زيد اظتدينة أخرب النيب صلى اهلل عليو لزيد كىو راجع بتجارة من الشاـ فسلبوا ما معو ككادكا يقتلونو، فلي

  كسلم با كاف معهم، فأرسلو ليقتص منهم ككانوا يقييوف ُب كادم القرل.

كأف يقتلوا عددا كبَتا منهم كأف يأسركا بعض  م،كقد استطاع زيد كمن معو أف ينتصركا على أعدائه

در، كانت عجوزا كبَتة عند مالك بن حذيفة بن فاطية بنت ربيعة بن ب ، ككانت من بُت األسرل أـ قرفةزعيائهم

فأمر زيد بن حارثة قيس بن اظتسحر أف يقتل أـ قرفة، فقتلها قتال عنيفا، ٍب قدموا على رسوؿ اهلل بدر كبنت عتا، 

  ، ككانت ُب بيت شرؼ من قومها.بابنة أـ قرفة

 (من الطويل)                                                     :4مسعدةُب قتل  3فقاؿ قيس بن اظتسحر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لى ثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  دو رٍ وى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي يٍ عى سى  وً م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأي  نً ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يً عٍ سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى عى  تي رٍ رى كى

ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  رى ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي تي يػٍ أى ا رى ي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ن  أى ا كى يي بً ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ قػى  فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  تي ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  رى فػى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ثائً لى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةً ُب اضتى  دو رٍ وى  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإين  كى  
5 

 6رً غػػػػػػػػػػػػػػػػػاكً مي  رو دٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػ آؿً  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ لو طىػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػػى بى عى 
 7ػرً ناًظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لً ك  ذى ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ راةو ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  هابه ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  :1عبد اهلل بن أنيس لقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي ةسريّ 

رضي اهلل عنو لقتل كاحد من أشد العرب  2بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عبد اهلل بن أنيس

 عليو كسلم بأنو لتشد  صلى اهللكصلت إىل رسوؿ اهللمعلومات  يدعى خالد بن سفياف اعتذيل، ألف كشياطينها،

من األحابيش كاألعراب ليغزك هبم اظتدينة، مع إظهار العداكة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم هبجائو  اكبَت   اعدد

فقاـ هبا  كشتيو، كعلى ىذا األساس استدعى النيب صلى اهلل عليو كسلم عبد اهلل بن أنيس ككلفو هبذه اظتهية،

  منو فقتلو.على أحسن كجو، حيث أمكنو اهلل 

 )من الطويل(                                      : 3قال ابن ىشام: و قال عبد اهلل بن أنيس في ذلك

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رو وٍ ثػىػػػػػػػػػػػػػػػػػ نى ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػترى   وي ولىػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  كى  وارً اضتي كى
 وي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ خى  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى لٍ خى  ني ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالظ   كى  وي تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ ناكى تى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ـً عًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وـً جي  وي ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى كى   عُتى ارً الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ  ا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  أقػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ يػى  في يٍ ك الس  ػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍ رى  مي جي  وي سى
 هي رى دٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػقً  ري ػػػػػىٍ د  ػػػػػال ؿً زً ػػػػػػػػػػػػػػنٍ ػػػػػػػػػػيي  ذم ملٍ ػػػػػػال   ني ػػػػػػػػٍ ا ابػػػػػأن

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػتػى  حي وائً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػ   4دً د  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  بو ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػجى  ل  رم كي
 5دً ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػهى مي  اضتديػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ضى يى بػٍ أى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػلٍ مي  نٍ ا ًمػػػػػػػػػػػػػػػضنػػػػػػػػػػػػػػػغى  هابي ًشػػػػػػػػػػػػػػػ  6دً ق ػػػػػػػػػػػػػػػوى تػى مي  بو هى

ػػػػػػػػػػػػػفارً  سو يٍ نػىػػػػػػػػػػػػػأي  ني أنػػػػػػػػػػػػػا ابٍػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػا غى سن  7دً دى ٍعػػػػػػػػػػػػػقػي  رى يػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار غى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً فً  حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي رى   8دً ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى مي  ري يػٍ
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػقػي  كى   دو ماًجػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةً بى رٍ ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػىا بً ذٍ خي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي   كى   رو بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  يب  النىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م  إذا ىى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيى  يب  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػن النىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو حى   1دً ي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دً اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً بالل   إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  تي قٍ بػى سى
 

 : 2بني العنبر من بني تميمة عيينة بن حصن سريّ 

ُب ستسُت فارسا من العرب ليس ، 3عيينة بن حصن أف رسوؿ اهلل بعث إليهم ىذه السرية كاف من حديث

منهم  أغار عليهم، فأصاب منهم أناسا كسىبفكاف يسَت اليل كيكين النهار ، حىت فيهم مهاجرم كال أنصارم ، 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ركب فيهم كفد من بٍت دتيم حىت ، قاؿ ابن اسحاؽ : فليا قدـ بسبيهم على أناسا

فكٌليوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فيهم، فأعتق بعضا كأفدل ، قدموا على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

  بعضا.

 

 (الطويلمن )                                                   4:5فقالت ُب ذلك اليـو سليى بنت عتاب

 دبو ٍنػػػػػػػػػػجي  ني بٍػػػػػػػػػػ م  دً عىػػػػػػػػػػ تٍ القىػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػرم لى ٍيػػػػػػػػػػعى لى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػ  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ داءي ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػػػا األى فى نػ  كى تى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو جانً  ل  كي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ نى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػ واةن ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػمى  ر  الش   6ىػػػػػػػػػػػػػػػػادي ؤي ا كى ديدن شى
 7ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادكدي جي  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ز  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عً نٍ عى  بى ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغي كى 
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 :2ا فأنشد الزبرقافك حساف بن ثابت من اظتفاخرة نظي 1بُت الزبرقاف بن بدرك ذكر ابن اسحاؽ ما كقع 

 (من البسيط)

ـي رى الًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ني ؿتىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا  ادلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعى يػي  ي  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال حى
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ك كػػػػػػػػػػػػػػػػػم قسػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا مػػػػػػػػػػػػػػػػػن األحيػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كل  

 انىػػػػػػػػػػػػطعيي طعػػػػػػػػػػػػم عنػػػػػػػػػػػػدنا القحػػػػػػػػػػػػط مي يي  ك ؿتػػػػػػػػػػػػني 
 مػػػػػػػػػراهتي ػػػػػػػػػػػػػػػػنا سى ػػػػػػػػػػػػػػأتيػػػػػػػػػػي ناسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ترل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأم
 ا ػػػػػػػنػػػػتػي أركمػف طان ػػػػػػػػػػػػػػبٍ ػػػػػػػػػػػعي  وـى ػػػػػػػػػػكي ػػػػػػػػػػال رى ػػػػػػػػحػػػػػػنػػػػػنػػػػػػف

 ىمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخري ني  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ترانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إىل حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 اخرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُب ذاؾ نعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى يػي  فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ 

   ده ػػػػػػػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػػػػػأىب لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإن  

عي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػمنػػػػػػػػػػػػػػػػػا اظتلػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ ك فينػػػػػػػػػػػػػػػػػا تنصػػػػػػػػػػػػػػػػػب البً  
3 

ػػػػػػػػػػػػػػػعنػػػػػػػػػػػػػػػد النػ   عي بىػػػػػػػػػػػػػػػػت  يػي  العػػػػػػػػػػػػػػػز   ك فضػػػػػػػػػػػػػػػلي  ابً هى
4 

 5زعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػال سً ػػػػػػػػػػػؤنػػػػػػػػػػػػػػػػػواء إذا مل يي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن الش  
عي ػػػػػػػنػػػػػػػػػطػػػػصػػػػػػم نػػػػػػػث ان ػػػػػػػػػيٌ وً ػػػػػػػػػػػػػػػػىي  أرضً  ل  ػػػػػػػػػن كػػػػػػػػم

6   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أي  للنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازلُتى   7بعوانزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا شى
قتطػػػػػػػػػػػػػػػػػعي يي  كا فكػػػػػػػػػػػػػػػػػانوا الػػػػػػػػػػػػػػػػػرأسى إال اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتقادي 

8 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيعي ك األخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار تي  القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـي  فَتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي 

 عي ػػػػػػػفػػػػػػػػػػػرتػػػػػػػػػػػخر نػػػفػػػػػػػػد الػػػػػػنػػػػك عػػػذلػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإن
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 )من البسيط(                                                                : 1و أنشد لحسان مِجيبا لو

 مك إخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوهتً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكائبى  إف  
 ومػػػػػػػػػػػػػن كانػػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػػريرتي  يرضػػػػػػػػػػػػػى هبػػػػػػػػػػػػػم كػػػػػػػػػػػػػل  

 ىمكا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك  إذا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاربوا ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـه 
 ػتدثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  ك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهم غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتي تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيةه 

 ىمبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  اقوفى إف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ُب النػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس سػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  
 هػػػػػػػػػػػػػػػػممػػػػػػػػػػػػػػػػا أكىػػػػػػػػػػػػػػػػت أكف   النػػػػػػػػػػػػػػػػاسي  ال يرفػػػػػػػػػػػػػػػػعي 

 همفػػػػػػػػػػػػػػاز سػػػػػػػػػػػػػػبقي  يومػػػػػػػػػػػػػػان  اسى إف سػػػػػػػػػػػػػػابقوا الن ػػػػػػػػػػػػػػ
 همتي ٌفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  ُب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتٍ ذي  أعفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه 

 بخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار بفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلهمال يى 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ب  دً مل نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بنا ضتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  إذا نصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالبي ا ؼتى نالتنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو إذا اضتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربي 
 ىمي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك   إذا ال يفخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركفى 

 مكتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنم ُب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغى ك اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتي 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي ت  ة للنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس تػي نٌ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بي   
2 

صػػػػػػػػػػػػػػطنعي اطتػػػػػػػػػػػػػػَت يي  تقػػػػػػػػػػػػػػول اإللػػػػػػػػػػػػػػو، ك كػػػػػػػػػػػػػػلي 
3 

 4واهم نفعيػػػػػػػػػػػػػػػأك حػػػػػػػػػػػػػػػاكلوا النفػػػػػػػػػػػػػػػع ُب أشػػػػػػػػػػػػػػػياعً 
 5ىا البػػػػػػػػػػػػػػػػدعي شػػػػػػػػػػػػػػػػر   -فػػػػػػػػػػػػػػػػاعلم– اطتالئػػػػػػػػػػػػػػػػقى  إف  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قً بٍ سى  هم تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي قً بٍ ألدىن سى
 فعػػػػػػػػػػػػػػواوىػػػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػػا رى عنػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػدفاع، ك ال يي 

 تعػػػػػػػػػػػػػػػػوال مى دى بالن ػػػػػػػػػػػػػػػػ غتػػػػػػػػػػػػػػػػدً  ازنػػػػػػػػػػػػػػػػوا أىػػػػػػػػػػػػػػػػلى أك كى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرديهم طى طبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف، ك ال ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال يى  عي يى

6 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ال نتى  عي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى  هم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً س 

7 
عي رى إىل الوحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ   ب  دً كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

8 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػن أظفارىػػػػػػػػػػػػػػػػػا خى  إذا الزعػػػػػػػػػػػػػػػػػانفي   9عواشى

 عي ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ال ىي  ك إف أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبوا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوره 
 10عي دى ها فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب أرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغً  بليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى  ده ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأي 

                                                           

 . 275-2/273سابق،  مصدر ،ك السَتيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل ابن س -1
 . مع اختالؼ ُب بعض األلفاظ.307-301سابق، صمصدر  عبد الرزتاف الربقوقي: شرح ديواف حساف بن ثابت، -

نة ك قريش كلهم ينسبوف إليو ك لعلو يريد بأخوة فهر ب: األعايل ك اظتراد ىنا السادة، ك فهر أصل قريش ك ىو فهر بن غالب بن النضر بن كناالذكائ -2
 األنصار ك بالذكائب من فهر اظتهاجرين ك لك أف جتعل ك اخوهتم عطفا على الذكائب ك اظتراد باخوهتم األنصار. 

 ت، ك قاؿ الليث السر ما أسررت بو، ك السريرة عيل السر من خَت أك شر السريرة: كالسر ك السر ما أخفي -3
 ، تقع على الواحد ك االثنُت ك اصتيع ك اظتذكر ك اظتؤنث. وا: راموا ك طلبوا، األشياع: رتع شيعة ك ىي األنصار ك األتباعحاكل -4
ئق: رتع خليقة ك ىي الطبيعة ىنا، البدع: رتع بدعة ك اظتراد هبا ىهنا مستحدثات األخالؽ ال ما ىو  سجية: الغريزة ك ما جبل عليو االنساف، اطتال -5

 ائز فيها. كالغر 
ال يطبعوف: أم ال يفعلوف ما أعفة: رتع عفيف ك تقوؿ رجل عف ك عفيف ك األنثى عفيفة ك عفة ك العفة الكف عن ما ال لتل ك كتيل،  -6

 يدنسهم، ال يرديهم الطيع: ال يطيعوف طيعا يؤدم هبم إىل اعتالؾ. 
 طبوع اضطراب ُب البيتُت، ك التصحيح من السَتة النبوية البن ىشاـ. طىبىع: الطبع: الدنس، ك ىو من باب فرًح، ك ُب رتيع النسخ ك اظت -7
الوحشية  يقوؿ إذا حاربنا قوما مل ـتاتلهم كيا ختتل الوحشية، ال ندب عتم: من الدبيب، ك الذرع: كل ما استًتت بو من بعَت أك غَته حىت تدنو من -8

الصيد نتشي الصياد إىل جنبو فيستًت بو ك يرمي الصيد إذا أمكنو ك ذلك اصتيل يسيب أكال مع فًتميها أك تضرهبا، ك الذريعة مثل الدريئة: رتل متتل بو 
 الوحش حىت تألفو. 

 سفلة الناس ك من ال خَت فيهم. الزعانف:  -9
ى قوهتا ك دتكنها ُب مكتنع: داف، ك حلية: مأسدة باليين، ك الفىدىع: اعوجاج الرسغ من اليد ك الرجل، ك ىو ُب األسود ػتيود؛ ألنو يدؿ عل -10

 مشيها. 
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 إذا غضػػػػػػػػػػػػبوا عفػػػػػػػػػػػػوان  خػػػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػػػػػا أتػػػػػػػػػػػػى
 -معػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكهتى  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاترؾٍ –ُب حػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهبم  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف  
 هميعتي اهلل ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي  بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـً  أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـٍ 

 هؤازري ييػػػػػػػػػػػػػػػػػ دحيت قلػػػػػػػػػػػػػػػػػبه أىػػػػػػػػػػػػػػػػػدم عتػػػػػػػػػػػػػػػػػم ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ألحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كل  أفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي ا مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن  

 

 الػػػػػػػػػػػػػػذم منعػػػػػػػػػػػػػػوا األمػػػػػػػػػػػػػػري  كى ال يكػػػػػػػػػػػػػػن قت ػػػػػػػػػػػػػػك 
ػػػػػػػػػػػػػػػ شػػػػػػػػػػػػػػػران  ػػػػػػػػػػػػػػػمتي ػػػػػػػػػػػػػػػاض عليػػػػػػػػػػػػػػػو الس  عي لى م ك السى

1 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواءي  إذا تفاكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً  عي يى ك الش 

2 
عي نى ك صىػػػػػػػػػػػػػػػػائًػػػػػػػػػػػػػػػػحى  لسػػػػػػػػػػػػػػػػافه  ب  ًحػػػػػػػػػػػػػػػػفييػػػػػػػػػػػػػػػػا أي 

3 
 4واعيػػػػػػػػػػػػأك مشىى  القػػػػػػػػػػػػوؿً  د  ًجػػػػػػػػػػػػ اسً بالن ػػػػػػػػػػػػ إف جػػػػػػػػػػػػد  

 

     : 5عمرو بن أمية الضمري لقتال أبي سفيان بن حرب سرية

بن عدم كأصحابو إىل ، بعد مقتل خبيب 6رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عيرك بن أمية الضيرمبعث 

كظتا كصال مكة، طافا ،  بار بن صخر األنصارم، كبعث معو ج7أبا سفياف ابن حربمكة ، كأمره أف يقتل 

 ألنو كاف فاتكا ُب اصتاىلية ، ككانوا متافوف من عيرك، كاشتدت قريش ُب طلبهيا ا، فانكشق أمرقتبالبيت ليال

من قريش رأيا رجال كُب الصباح  ، كاختبيا ُب الكهف ، مل يأت  َت، كقد ىرب كصاحبو فصعدا للجبل كقالوا :

الذم أعده أليب سفياف، فصربو على يده ، كصاح الرجل صيحة لو باطتنجر عيرك  ا بالغار، فخرجيقود فرسا كقت

، فاشتدكا ُب طلبو ىو عيرك ، كقد كجدكه برمقو األخَت ، كقد عليوا منو أف من ضربو رتعت من مكة الرجاؿ 

                                                           

رباف فاترؾ عداكهتم: رتلة معًتضة بُت قولو ُب حرهبم ىو خرب إف مقدـ ك بُت شرا ك ىو اشتها مؤخر، ك الساـ: عند الربقوقي: الصاب ك السلع ظ -1
 من الشجر. 

 ؤنث بلف  كاحد. ناصرىم. فقد تقدـ أف الشيعة يقع على الواحد ك االثنُت ك اصتيع ك اظتذكر ك اظتشيعتهم:  -2
 صنع: أم صانع حاذؽ.  -3
 مشعوا، أم مل كتدكا ك الشيع ك الشيوع ك الشياع ك الشياعة ك اظتشيعة الطرب ك الضحك ك اظتزاح ك اللعب.  -4
 ينظر ىذه السرية بتفصيل ُب: -5
 . 243/ 4سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  -
 . 159-2/158سابق،  مصدر لشيائل ك السَت،ابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك ا -
 .78-4/76سابق،  مصدرابن كثَت: البداية ك النهاية،  -
 . 312-4/310سابق،  مصدرلى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
 أبو ،ن جدم بن ضيرة الضيرمعيرك بن أمية الضيرم ابن خويلد بن عبد اهلل بن إياس  بن عبد بن ناشزة بن كعب ب عيرك بن أمية الضيرم: -6

إىل أمية، شهد مع اظتشركُت بدرا كأحدا ، أسلم حُت انصرؼ اظتشركوف عن أحد، ككاف شجاعا مقداما ،بعثو رسوؿ اهلل سرية كاحدة، كبعثو رسوال 
ررتتو ُب :ابن حجر: اإلصابة النجاشي، كغزا مع النيب صلى اهلل عليو كسلم  كركل أحاديث، توُب زمن معاكية رصي اهلل عنو  باظتدينة، تنظر ت

 . 412-411، /3، كالذىيب : سَت أعالـ النبالء4/496،
 .29 ُب ص أبو سفياف: سبقت تررتتو -7
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 رسوف خشبة خبيب بن عدملت فيرا باضترس الذين  ،، فخرج عيرك كصاحبو ليال من مكة يريداف اظتدينة غتددا 

 : فليا حاذيت اطتشبة شددت عليها: لوال أف عيرك باظتدينة لقلت إنهذا اظتاشي ، يقوؿ عيرك فقاؿ أحدىم

فا دخال كهكظتا أتعبهيا اظتسَت  ، فألقيت اطتشبة فغيبو اهلل عنهم ،فحيلتها كاشتديت أنا كصاحيب فخرجوا كراءنا

 فقلت، ُب غنيية لو ، فقاؿ : من الرجل ؟من بٍت الديل أعور  خل على شيخعيرك : فبينا أنا فيو ، إذ ذ،فقاؿ 

 (من الوافر)                                         :1فقاؿفاضطجع، ٍب رفع عقَتتو ، بكر، فقلت: مرحبا من بٍت

 اييػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  تي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دي  مو لً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  تي ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  كى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينً  ال دافو  كى    يينالً سٍ ػيي
 

، فجعلت سيتها ُب عينو الصحيحة، ٍب حىت إذا ناـ أخذت قوسي فسي: ستعلم، فأمهلتو،ت ُب نفقل

  .حتاملت عليو حىت بلغت العظم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 243/ 4سابق،  مصدر السهيلي: الركض األنف، -1
 . 2/159سابق،  مصدرابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل ك السَت،  -
 . 78-4/76سابق،  مصدر نهاية،ابن كثَت: البداية ك ال -
 . 4/311سابق،  مصدرلى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
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 1:ة سالم بن عمير لقتل أبي عفكسريّ 

أحد بٍت عيرك بن عوؼ ٍب من  3ك ىو أحد البكائُت أبا عفك 2قاؿ ابن اسحاؽ: ك غزكة سامل بن عيَت

 4م نفاقو حُت قتل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم اضتارث بن سوم بن صامت، فقاؿ:بٍت عبيدة، ك كاف قد ؾت

 (من اظتتقارب)

 لرى أى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إفٍ  ا كى رن ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  تي ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَب لً كٍ أى  ا كى هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودن عي  ر  بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى   نٍ يى

 مٍ ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً ُب رتىٍ  ةى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػٍ قػى  كالدً أى  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مٍ ىي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى  به راكًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مٍ هي عى د  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى 
 مٍ تي قػٍ د  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ز  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعً  ف  أى  وٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػى 
 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايى ال غتىٍ  ا كى دارن  اسً النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دى  مٍ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهً  دي عاقًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػى   عاضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتىٍ  نٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى اصتً  د  هي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الؿه حى ـه حى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  را  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مى ىت  شى
  كً أى 

ي
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب  تػي  مي تي عٍ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابػى  كً ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظت
 

ن أخو بٍت عيرك بفقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم: "من يل هبذا اطتبيث"؟ فخرج سامل بن عيَت 

 (من الطويل)                                : 6ُب ذلك 5عوؼ، ك ىو أحد البكائُت، فقتلو، فقالت أمامة اظتزيرية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي   دازٍتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  ءى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ الى  كى  اهللً  ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  بي ذ  كى
 ةن ػػػػػػػنى ػػػػػػعٍ ػػػطى  لً ػػػػػػيٍ ػػػل  ػال رى ػػػػػآخ فه ػػػػػػػػػيػػػػػػػنػػػػػحى  اؾى ػػػػػبػػػػػػػػػحى 

ٍػػػػػػػػػػػػ سى ئٍ بًػػػػػػػػػػػػ فٍ أى  نػػػػػػػػػػػػاؾى مٍ ذم أى الٌػػػػػػػػػػػػ ري ٍيػػػػػػػػػػػػعى لى    ٍتمػػػػػػػػػػػػا نتي
   ن  ػػػػػػػػػػس  ػػال رً ػػػػى بى كً ػلػػػػا عػػػػػػػىذٍ ػػػػػػخي  كو ػػػػػفى ػػػػػػػػا عى ػػػػػػػػػػػػػأب

                                                           

 ينظر ىذه السرية بتفصيل ُب: -1
 . 244/ 4سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  -
 . 443-1/442سابق،  مصدر ك السَت،ابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل  -
 . 313-312-/4سابق،  مصدرى اهلل عليو ك سلم، : سَتة النيب صلابن ىشاـ -
: كيقاؿ ابن عيرك، كيقاؿ بن عبد بن ثابت بن النعياف بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة، كيقاؿ ُب نسب جده ثابت بن كلفة بن  سامل بن عيَت -2

 .9-3/8فة معاكية، تنظر تررتتو ُب: ابن حجر: اإلصابة، ثعلبة بن عيرك بن عوؼ األنصارم األكسي، شهد بدرا كمابعدىا، كمات ُب خال
 :  أبو عفك -3
 .4/244سابق، ص مصدرالسهيلي: الركض األنف،  -4
 . 4/313سابق،  مصدرلى اهلل عليو ك سلم، ابن ىشاـ: سَتة النيب ص -
و كسلم ، تنظر تررتتو ُب ابن  عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليأمامة اظتزيرية: أمامة الربذية  ذكر عتا ابن ىشاـ شعرا  ُب مقتل أيب عفك اظتنافق ُب -5

 .4/238اإلصابة ، :حجر
 . 244/ 4سابق،  مصدرالسهيلي: الركض األنف،  -6
 . 1/443سابق،  مصدرابن سيد: عيوف األثر ُب فنوف اظتغازم ك الشيائل ك السَت،  -
 .4/313سابق،  مصدرابن ىشاـ: سَتة النيب صلى اهلل عليو ك سلم،  -
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 1:عصماء بنت مروانالخطمي ل عمير بن عدي سرية

بن زيد، فليا قتل أبو  مركاف، ك ىي من بٍت أمية لقتل عصياء بنت 2سرية عيَت بن عدم اطتطييكانت 

 انت حتت رجل من بٍت خطية يقاؿ لوفذكر عبد اهلل بن اضتارث بن الفضيل، عن أبيو، قاؿ: ك كعفك نافقت، 

 (من اظتتقارب)              : 3فقالت تعيب اإلسالـ ك أىلو فأمر النيب صلى اهلل عليو ك سلم بقتلها يزيد بن زيد،

 بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً ك الن   كو ٍت مالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً 
 مٍ كي ٍَتً غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م  أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكً  مٍ تي ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى أن 
 ؤكسً الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   لً ٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػى  دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى  وي ونىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج  رى تػي 
 ةن ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي غً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغػػػػػػػػػػػتى ػػػػػبٍ ػػػػػيى  فه ػػػػػػػػػػػػػػنً ال أى أى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  كى  ؼو وٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى     جً رى زٍ ٍت اطتى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجً حً ذٍ ال مى  كى  رادو ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نٍ ال ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ي  ؽي رى جتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػي كى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجً ضً نٍ اظت
 ا لً ػػػػػػػػػػػمى أى  نٍ ػػػػػػػػػػػمً  عى ػػػػػػػػػػػطى ػػػػػػػػػػػقٍ ػػػػػػػػػػػػيى ػػػػػػػػػفى 

ي
 4ػػػيػػػػػػػػػػػػػػػجتى رٍ ػػػػػػػظت

 (من اظتتقارب)                                                   6، فقال:5ان بن ثابتقال: فأجابها حسّ 

 فو و كاقًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى  كى  لو ائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كى نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٍتى ا كى هن فى سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػى   وي قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ ا عً دن  ماًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىتن فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ ز  هى
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى د  ػػػػػػػػال عً ػػػػػيػػػػػػػػػجػػنى  نٍ ػػػػػػػػا مً ػػػػػػػػػػهػػػػػػػػجى ر  ػػػػػػػػضى ػػػػػػػػػػفى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ خى  كى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كفى دي  ةى يى  جً رى زٍ ٍت اطتى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياظتنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جتىً  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى تً لى وٍ عى بً 

ى  كى  لً اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداخً  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًنى 
جً رى ٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظت

7 
 جً رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ حػػػػػيى  مٍ ػػػػػػػػػػلى ػػػػػػػػػػػػػػفى  ك  دي ػػػػػػػػػػػػػػػػي اعت دى ػػػػػػػػػػػػعٍ ػػػػػػػػػبى  ءً 
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 شعر السرايا و عالقتو بالحرب المبحث األول5 

 الشعر و موقف اإلسالم منو5  -1

 مرآة صافية شعرك للشعر حضوره ك قيمتو، فال ،المة كزهنبعث النيب صلى اهلل عليو ك سلم ُب بيئة كاف للك

العرب  ديواففهو  ،آالمهم ؾبليا آماؽبم ك -سياسيا ك اجتماعيا كثقافيا- ألمةا حياة تنعكس على صفحاهتا

كاف الشعر ُب اعباىلية عند  ك" :عن مكانة الشعر عند العرب يقوؿ ابن سالـ ك ،قيمهم ك يسجلوف بو تارخيهم

يعد من أشرؼ الكالـ عند العرب  ك ،1"و يصّبكفإلي ، كبو يأخذكف منتهى حكمهم، ك ،العرب ديواف علمهم

عند العرب، ك لذلك جعلوه ديواف علومهم ريفا بْب العلـو كاف شأف فن الشعر أقدسو، يقوؿ ابن خلدكف: "اعلم ك 

 . 2"واهبم ك خطئهم، ك أصال يرجعوف إليو ُب الكثّب من علومهم ك حكمهمصك أخبارىم، ك شاىد 

باجتو يكاف رؤساء العرب منافسْب فيو، ك كانوا يقفوف بسوؽ عكاظ إلنشاده، ك عرض كل كاحد منهم د

حٌب انتهوا إىل اؼبناغاة ُب تعليق أشعارىم بأركاف البيت اغبراـ موضع  *وً لً وٍ على فحوؿ الشأف ك أىل البصر لتمييز حى 

كما فعل امرؤي القيس ابن حجر، ك النابغة الذبياين، ك زىّب بن أيب سلمى، ك عنَبة بن   ك بيت إبراىيم ،حجهم

كاف للشعر ك  . 3"شداد، ك طرفة بن العبد، ك علقمة بن عبدة، ك األعشى ك غّبىم من أصحاب اؼبعلقات السبع

ؽبذا طّبا ُب نفس سامعو، ك مؤثر ساحر، يَبؾ أثرا ختأثّب كبّب ُب نفوس الناس ك مشاعرىم ؼبا يستعملونو من كالـ 

 . 4عدكا السحرة ُب صبلة أكائل من كاف ينظم الشعر من القدماء

 عنها ك ديجد مآثرىامن ينطق باظبها ك يدافع على كاف لزاما قائمة على نظاـ القبيلة   ةؼبا كانت اغبياة العربي

"كانت القبيلة من العرب إذا نبغ ، ك ُب ذلك يقوؿ ابن رشيق: ، ك من ىنا كانت أمهية الشاعرأف يعرب عن ذلك

 كما يصنعوف ُب األعراس  فيها شاعر أتت القبائل فهنأهتا، ك صنعت األطعمة، ك اجتمعت النساء يلعنب باؼبزاىر
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 ك زبليد ؼبآثرىم، ك إشادة بذكرىمك ذب عن أحساهبم،  ألعراضهم، ألنو ضباية يتباشر الرجاؿ، ك الولداف؛ ك

ك ذكم الرأم  ،ألسنة قبائلهمك كاف الشعراء  .1كانوا ال يهنئوف إال بغالـ يولد، أك شاعر ينبغ أك فرس تنتج"ك 

 . 2اغبركب ، ك يلجئوف إليهم ُبك يستعينوف هبم كقت الشدائد ،فيهم، يندبوهنم عند اؼبلمات

يقوؿ سليماف بن  أحدث تغيّبات كبّبة ُب اغبياة الدينية ك الفكرية ك األدبية،ف ،اإلسالـناخ ظهر ُب ىذا اؼب

كجاء اإلسالـ باغبد الذم ال يعرفو العرب ُب العمل للدنيا كاآلخرة، فامتألت أكقات اؼبسلمْب  "عبد الرضبن الزىّب:

ؿبمد صلى اهلل عليو ك سلم معجزة  انت معجزةك ك، 3"اؼبؤمنْب منهم باالنشغاؿ ُب ربصيل الدين أك نشر دعوتو

فليس ىو العرب بفصاحتو ك بالغتو، أدىش ف ،4"بِِلَساٍن َعَرِبيٍّ مُِّبينٍ : "ثلة ُب القرآف الكرًن الذم نزؿلغوية، متم

 الذم ألفوه ُب خطبهم ك أمثاؽبم  بالشعر الذم عرفوه، أك الذم اىتموا ك احتفلوا بو كثّبا، ك ليس ىو بالنثر

من بسورة أصحاب بياف على أف يأتوا ك ك أرباب فصاحة  ك ىم أىل لغة ،ك من ٍب ربدل ىؤالء العربّبىا، غك 

َذا اْلُقرْ ااْلِجنُّ َعَلٰى َأن يَّ  نُس وَ ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اْلِ مثلو، قاؿ تعاىل: " َلْو َكاَن  تُوَن ِبِمْثِلِو وَ اِن َل يَ َءاتُوا ِبِمْثِل ىَٰ

، ك ىذه ىي معجزة القرآف الكرًن أمرا جليا عجز البلغاء كالفصحاء قدديا كحديثا فكاف، 5"بَـْعٍض َظِهيًرابـَْعُضُهْم لِ 

 . بنظم غّب النظم الذم ألفو العرب اػبالدة؛ ألنو جاء

كحـر عليهم  التحلي بالفضائل ىلىم إافدع،  خالقهمك أ ُب سلوؾ العرب إذا الكرًن فثر القرآقد أل 

َهٰى َعِن اْلَفْحشَ ِذي اْلُقرْ  ىْ ءِ آِن َوِإيتَ ــٰــ ْحسَ لِ ا ُمُر بِاْلَعْدِل وَ اِإنَّ اللََّو يَ : "عاىلفقاؿ ت،  الرذائل ِء َواْلُمنَكِر آَبٰى َويـَنـْ

ديدة اعبين االسالمية ثراىا باؼبعاأ ا كف الكرًن هبأثٌر ُب لغتهم إذ نزؿ القرآكما ،  6"يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ  َواْلبَـْغِي 
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ِن الرَِّحيمِ  (1م )حديدة يقوؿ تعاىل: "اعب نًا َعَربِيِّا لَّْقْوٍم ءاُتُو قـُرْ ـٰــ يَ اٌب ُفصَّْلْت ـٰــ ِكتَ  (2) تَنزِيٌل مَّْن الرَّْحمَٰ

 . 1"َبِشيًرا َونَِذيًرا َفَأْعَرَض َأْكثـَُرُىْم فـَُهْم َل َيْسَمُعونَ  (3) يـَْعَلُمونَ 

طابع العبودية حيمل   جديد اتصٌور  ،، ك تصٌورىم للحياةخياؽبم مزاجهم ك ُب  أيضا كما أثر القرآف الكرًن

الذم  ،فن القوؿ ك عالقتهم بعدىا بالكالـ ك ،من ذلك لغتهم ك ،التغيّب ف كل حياهتم أصاهبادبعُب أ التكليف؛ ك

 و ما سنتناكلو بالدراسة موقف من الشعر ك الشعراء، ك ىك كاف لإلسالـ ، 2حتماالتعلى أكثر اال الشعر ىو

 ُب ىذا اؼببحث، فما موقف اإلسالـ من الشعر ك الشعراء؟  التحليلك 

 5 موقف القرآن الكريم من الشعر -1-1

 تعاليم الدين اعبديد، ك مع خطورة ما مع ما سبليوسجمن جاء من الشعر ك الشعراء الكرًن إف موقف القرآف

 إىل يدعوك مل يقبلو على عالتو، فاإلسالـ يقبل من الشعر ما  ،إطالقوفإف االسالـ مل يرفض الشعر على  ،الشعر

ك يرفض ما خيرج عن ىذه التعاليم، فرفض الغزؿ الفاحش، ك سب األعراض، أك  ،التوحيد ك مكاـر األخالؽ

حـر  إف اإلسالـ" :يقوؿ اعببورم لسخرية من تعاليم الدين ك غّبىا.، أك ؼبز ؾبالس اػبّب، أك اانتهاؾ اغبرمات

 ك األحقاد أكثر األعماؿ الٍب جيود فيها الشعر ك تنشط القرائح كذكر اػبمر، ك مغازلة اؼبرأة، ك إثارة الضغائن

 فما موقف القرآف الكرًن من الشعر؟ . 3الثأر"ك 

في اهلل عز ك جل عن نبيو قوؿ الشعر، ك أبعد صفة الشعر كذلك عن القرآف الكرًن ففي القرآف الكرًن ين

أُْقِسُم ِبَما  َفَل ، ك قاؿ أيضا: "4"مُِّبينٌ  نٌ َوقـُْرَءا ِذْكرٌ  ِإلَّ  ُىوَ  ِإنْ  َلوُ  ىالشّْْعَر َوَما يَنَبغِ  وُ ـٰــ ــَوَما َعلَّْمنَ فقاؿ سبحانو: "

َقِلياًل مَّا  َوَما ُىَو بَِقْوِل َشاِعرٍ   (40)رِيمٍ ِإنَُّو َلَقْوُل َرُسوٍل كَ  (39) َما َل تـُْبِصُرونَ وَ ( 83) ِبَما تـُْبِصُرون
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ُو ـٰـ يفْـتَـرَ ٍم َبِل اِ ــٰــ ُث َأْحلَ ــٰــ َأْضغَ  َبْل قَاُلواْ ، ك قاؿ أيضا: "1"(24) كَُّرونَ َقِلياًل مَّا َتذَّ  َوَل بَِقْوِل َكاِىنٍ  (41) ِمُنونَ و تُ 

 3"ِلَهِتَنا ِلَشاِعٍر مَّْجُنونٍ َءا انَّا لََتارُِكو يِ َويـَُقوُلوَن أَ ، ك قاؿ أيضا: "2"وَُّلونَ َل َكَما ُأْرِسَل اَ   يَةٍ ـــاـبتَِنا افـَْليَ  َبْل ُىَو َشاِعرٌ 

لشعر موعها تنفي صفٍب ا، ك ىذه اآليات ُب ؾب4"ْم يـَُقوُلوَن َشاِعٌر نَـّتَـَربَُّص ِبِو رَْيَب اْلَمُنونِ اَ قاؿ أيضا: "ك 

، ك ىي ُب اآلف ذاتو رد على مزاعم اؼبشركْب األمْب صلى اهلل عليو كسلم الشاعر عن القرآف الكرًن ك مبلغو ك 

 . على النيب صلى اهلل عليو ك سلم بأنو شاعر ك كاىن ك ساحر ك ؾبنوفاؼبتأفكة 

َوَأنَـُّهْم ( 442) َأَلْم تـََر َأنَـُّهْم ِفي ُكلّْ َواٍد يَِهيُمونَ  (224) نَ وُء يـَتَِّبُعُهُم اْلَغاوُ آَوالشَُّعرَ " اىل:أما ُب قولو تع 

َصُروا ِمن بـَْعِد َما اللََّو َكِثيًرا َوانتَ  ِت َوذََكُرواْ ٰــ ِلحَ ـــٰـ ـَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َءالَِّذيَن ِإلَّ اَ  (226) يـَُقوُلوَن َما َل يـَْفَعُلونَ 

قتادة ىي مكية إال أربع  قاؿ مقاتل بن حياف ك، 5"(442) َأيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِلُبونَ  ِذيَن ظََلُمواْ ظُِلُموا َوَسيَـْعَلُم الَ 

هاجم شعراء اؼبشركْب ية: "أف القرآف إمنا يقوؿ شوقي ضيف عن ىذه اآلية األخّب . 6آيات منها نزلت باؼبدينة

الذين كانوا يهجوف الرسوؿ ك يثبطوف عن دعوتو، فالقرآف مل يهاجم الشعر من حيث ىو شعر، ك إمنا ىاجم شعرا 

 . 7بعينو كاف يؤذم اهلل ك رسولو"

لومْب، ك ينافح إىل اهلل ك ينشر السعادة ك ينتصر للمظ م الشعراء إىل فريقْب: فريق يدعوف الكرًن قسفالقرآ

 يشهر باألعراض ك يقتحم اؼبنكرات.  كإىل الشر ك إثارة النعرات،  عن عقيدة الدين، ك آخر يدعو

كانوا يظنوف ك   سيئا، انْبنالف ُب نظرهتم إىل األدباء ككىل ثّب من الشعوب األك  لدل السائد كاف االعتقاد

أك أف بعض الشياطْب   ،هبم مسا من اعبن أك أف ،عبنوفيشبو ا مهب ما فيعتقدكف أحيانا أف ،بعقوؿ الشعراء الظنوف

 صلى اهلل عليو ك سلم كانت لو ألصقت بالرسوؿاآلراء  تلك ك ،دبا جيرم على ألسنتهم من شعر يوحوف إليهم 

                                                           

 . 42-38سورة اغباقة: اآليات  -1
 . 5: اآلية األنبياء سورة -2
 . 36: اآلية الصافاتسورة  -3
 . 30: اآلية الطور سورة -4
 . 227-224سورة الشعراء: اآليات  -5
 . 87، ص13، مج1967اب العريب، القاىرة مصر، القرطيب: اعبامع ألحكاـ القرآف، ربقيق ابراىيم أطفيش، دار الكت -6
 . 44، ص7شوقي ضيف: العصر اإلسالمي، دار اؼبعارؼ دبصر، ط -7
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أف لتنزه القرآف الكرًن عن الشعر، كبعده عن "، يقوؿ عبد اهلل اغبامد: الوحي جديرة بأف تناقض معُب الرسالة ك

أسبابا منها ما ُب أذىاف العرب من قرف الشعر بالشيطنة، كالشر ، كصلة الشعر باؼبوسيقى كاغناء ، كؼبكاف  طرائقو

القرآف من التحدم ، ألف ركح الشعر بعيدة عن االلتزاـ، كقد كاف القرآف دعوة ركحية ملتزمة دبنهج، خالفت 

 . 1"الشعر ُب الغاية فبعدت عن مناىجو كطرائقو

دبسلك خلقي يتسم بكثّب من اإلسراؼ ُب  أف كثّبا من الشعراء ُب اعباىلية قد عرفوا كذلك  من اؼبعركؼ

 2من مثل ىؤالء الشعراء غّب ذلك حٌب برئت بعض القبائل ميسر ك كاإلقباؿ على اؼبلذات اؼبادية من طبر ك اللهو

صلى اهلل عليو تعاىل لرسوؿ اهلل   غبكمة ربانية خالصة اختار اهلل ك ،مقاـ النبوة ك ،كىذا ما يتناَب مع ظبو الرسالة

حٌب ال خيتلط  يقتضي أال يزاكؿ الشعر أك ديارسو ، كذلك، كمقامو األعظم ُب النبوة كسلم أال يعلمو الشعر

  .3بالوحي الرباين اػبالص الذم أنزلو على قلبو بلساف عريب مبْب ليكوف من اؼبنذرين

إمنا  ك ،مل يتخذ منو موقفا خاصا شعر كبعينو على ال حكما ك يتضح معُب القرآف الكرًن أنو مل يصدربذل

 4أف تكوف رسالتو كرسالتهم ك ،سلم مرة بعد أخرل أف يكوف شاعرا من الشعراء اهلل عليو ك ىلنيب صلنفى عن ا

في أف كما ينأك قوؿ كاىن ، غاث أحالـينفي عن القراف أف يكوف أضفهو  ؛5"مُِّبينٌ  نٌ َوقـُْرَءا ِذْكرٌ  ِإلَّ  ُىوَ  ِإنْ "

، بل على هبا من الشعراءكاف يعيها أصحا  ىذه كلها تتصل بالصناعة الشعرية على كبو ما ك ،تتنزؿ عليو الشياطْب

رض بشعراء ، كإمنا عفالقرآف مل يعارض الشعر لذاتو ؛ 6تعيها ىذه البيئة اعباىلية عند ظهور اإلسالـكانت  كبو ما

االستثناء على الذين آمنوا كعملوا الصاغبات كذكركا اهلل   ، كبذلك كقعرىم على البشربشعراء الغواية كالضالؿ ػبط

 . كثّبا

                                                           

 .23، ص1981، 2عبد اهلل اغبامد: الشعر اإلسالمي ُب صدر اإلسالـ ، مطابع اإلشعاع التجارية، الرياض ، ط-1
 . 11، ص1979العربية للطباعة ك النشر، بّبكت،  عبد القادر القط: ُب الشعر اإلسالمي ك األموم، دار النهضة -2
 . 50، ص1، مج2007، 1مصر، ط-للسّبة النبوية، دار الوفاء، اؼبنصورة باف: اؼبنهج اإلعالميالغضمنّب ؿبمد  -3
 . 12ص ، مرجع سابق،عبد القادر القط: ُب الشعر اإلسالمي ك األموم -4
 . 69: اآلية سورة يس -5
، قسم الدراسات األدبية، ك ؿبمود الرضواين: األدب ُب صدر االسالـ ك بِب أمية، جامعة القاىرة، كلية دار الع عبد الرضباف الشناكم -6  2018لـو

 . 10ص
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 موقف الرسول صلى اهلل عليو و سلم من الشعر5  -1-4

من الشعر ك الشعراء منسجما سباما مع ما جاء ُب القرآف الكرًن  صلى اهلل عليو ك سلم موقف الرسوؿكاف 

لو مواقف كثّبة تدؿ  إدراؾ مقاصد الشعراء، ك لم كاضحا ُبس كاف النيب صلى اهلل عليو ك كُب ىذا الصدد، 

فأحاديث اؼبصطفى صلى اهلل عليو ك سلم ال زبرج عن األىداؼ ، 1كثّبا ما استنشد الشعر ، كللشعرعلى تقديره 

إن من الشعر ، ك ىي كثّبة نذكر منها قولو صلى اهلل عليو ك سلم: "ك الغايات الٍب دعت إليها اآليات الكردية

ك كاف يقوؿ صلى اهلل عليو ك سلم غبساف بن ثابت شاعر  3"إن من البيان لسحراؿ أيضا: "ك قا، 2"لحكمة

ك ُب ركاية ، 5"أجب عني اللهم أيده بروح القدس، ك ُب ركاية: "4"نافح عنا و روح القدس يؤيدكاإلسالـ: "

يده الذي نفسي ب أىجهم، فوك قاؿ لكعب بن مالك: "، 6"جبريل معكىاجهم و و أأىجهم ركاية أخرل: "

بسالحهم أن ينصروه ما يمنع القوم الذين نصروا رسول اهلل ، ك قاؿ كذلك: "7"لهو أشد عليهم من النبل

                                                           

 . 11ص ، مرجع سابق،عبد الرضباف الشناكم ك ؿبمود الرضواين: األدب ُب صدر االسالـ ك بِب أمية -1
ربقيق ، 6145وز من الشعر كالرجز كاغبداء كما يكره منو، من حديث أيب بن كعب، برقمركاه البخارم : الصحيح، كتاب األدب، باب ما جي -2

 1257ص . 2011أضبد زىوة ك أضبد عناية، دار الكتاب العريب، لبناف، 
  .1082، مرجع سابق، ص5146رضي اهلل عنهما، برقم  عبد اهلل بن عمر حديث ن: الصحيح، كتاب النكاح، باب اػبطبة، م البخارم ركاه  -3
اعتُب بو مشهور بن حسن، مكتبة ، 5015السنن، كتاب األدب، باب ما جاء ُب الشعر، من حديث عائشة رضي اهلل عنها، برقم  :راكه أبوداكد -4

، كالَبمذم : السنن، كتاب األدب، باب ما جاء ُب إنشاد الشعر، من حديث عائشة  رضي اهلل عنها، 751ص، دت.1مكتبة اؼبعارؼ، السعودية، ط
 . 636ص ، دت. 1اعتُب بو مشهور بن حسن، مكتبة اؼبعارؼ، السعودية، ط ،2846برقم 

  ، كمسلم : الصحيح 655رجع سابق، ص، م3212ركاه البخارم : الصحيح، كتاب بدء اػبلق ، باب ذكر اؼبالئكة صلوات اهلل عليهم ،برقم  -5
 . 1073ص. 2010ة ك أضبد عناية، دار الكتاب العريب، لبناف، ربقيق أضبد زىو ، 2485كتاب فصائل الصحابة ، باب فضائل حساف ، برقم 

عت كسبامو : مر عمر ُب اؼبسجد كحساف ينشد ، فقاؿ : كنت أنشد فيو ، كفيو من ىو خّب منك، ٍب التفت إىل أيب ىريرة فقاؿ: أنشدؾ باهلل، أظب 
 رسوؿ اهلل يقوؿ كذكر اغبديث.

 ، مرجع سابق3213اء بن عازب، برقمباب ذكر اؼبالئكة صلوات اهلل عليهم ، من حديث الرب ركاه البخارم : الصحيح، كتاب بدء اػبلق ، -6
 ، مرجع سابق2486بن عازب ، برقم  ،  كمسلم: الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فصائل حساف بن ثابت ، من حديث الرباء655ص
 . 1037ص
 ، مرجع سابق2490هلل عنها ، برقم حساف بن ثابت ، من حديث عائشة رصي ا ركاه مسلم: الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل -7

 .1038ص
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يهاجم خصومو  ك ،عن دين اهللبو ن الشعر سالحا يدافع ازبذ مفالرسوؿ عليو الصالة كالسالـ  ، 1"بألسنتهم

ل تدع العرب الشعر " :فقاؿدرؾ أمهية الشعر ألنو كاف ي ؛رسولو سالـ كاللذين  ازبذكا من الشعر أداة ؽبجاء اإل

 . 2"حتى تدع اإلبل الحنين

ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أو دما حتى يريو خير من أن يمتلئ أما قولو صلى اهلل عليو ك سلم: "  

 ُب الكرًن عا عن قوؿ الشعر، ك ىو ما يتعارض مع ما جاء ُب القرآفأنو ينهى هنيا قاط، فظاىر اغبديث 3"شعرا

 4"ىجيت بوىذا اجملاؿ، ك لذلك فإف عائشة رضي اهلل عنها صححت ىذا اغبديث ك أضافت إليو عبارة: "

أن يكون الغالب يكره  ماُب باب ) البخارم د، ك يتغّب اؼبوقف سباما، كقد أكر ديث صحيحاىكذا يصبح اغبك 

 . 5(و القرآن الشعر حتى يصده عن ذكر اهلل والعلم على اإلنسان

حوؿ موقف الرسوؿ ذىاف كثّب من الباحثْب كوف اعبواب الشاُب عما يدكر ُب أت البخارمإلماـ ا لعل ركاية

ذلك النوع الذم أشارت  باستثناء ، كما تكوف إجازة صرحية جبواز ركايتو،سلم من ركاية الشعر اهلل عليو ك ىصل

ىذا النهي  أك أف  ،على نوع ؿبدد منوإمنا تقتصر  ،وف األخبار اؼبخالفة ؽبذا اؼبوقفبذلك تك كإليو أـ اؼبؤمنْب، 

عد الشعراء ، كما أنو تو نوعا ؿبددا من الشعر الذم يسيء إىل اإلسالـفهو دينع  ؛6كاف آنيا، يزكؿ بزكاؿ احملظور

                                                           

 ُب ترصبة حساف رضي اهلل عنو. 1992، 1ربقيق علي ؿبمد البجاكم، دار اعبيل، بّبكت، طركاه ابن عبد الرب: االستيعاب ُب معرفة األصحاب،  -1
1/342 .  
فصل :األحاديث الٍب كقعت ُب كتاب اإلحياء للغزايل كمل جيد ؽبا إسناد ، ٍب قاؿ : كأصل اغبديث ذكره السبكي :طبقات الشافعية الكربل، ُب  -2

 ، 6/338، ربقيق ؿبمود ؿبمد الطناحي ك عبد الفتاح ؿبمد اغبلو، دار إحياء الكتب العربية، دط، دتعند مسلم ـبتصرا، 
ب الزكاة، باب إعطاء اؼبؤلفة قلوهبم على اإلسالـ ك تصرب من قوم إديانو ، من حديث كالركاية الٍب أشار إليها السبكي، ركاىا مسلم، ُب الصحيح، كتا

 .   408سابق، صمصدر ، 1060رافع بن خديج رضي اهلل عنو، كليس فيها : "ال تدع العرب الشعر حٌب تدع اإلبل اغبنْب "،برقم 
على اإلنساف الشعر حٌب يصده عن ذكر اهلل ك العلم كالقرآف ، من  ركاه البخارم : الصحيح ، كتاب األدب ، باب ما يكره أف يكوف الغالب -3

، كمسلم: الصحيح، كتاب الشعر ، باب ُب إنشاد الشعر كبياف 1259سابق، صمصدر ، 6155حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ، برقم 
 . 955، صسابقمصدر ، 2257أشعر كلمة كذـ الشعر ، من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو ، برقم 

 .4/296، 6988شرح معاين األثار ، كتاب الكراىة ، باب ركاية الشعر ، برقم : ركاه الطحاكم  -4
 سابقمصدر البخارم: الصحيح، كتاب األدب ، باب ما يكره أف يكوف الغالب على اإلنساف الشعر حٌب يصده عن ذكر اهلل كالعلم كالقرآف ،  -5

 .1259ص
 . 140، ص1990، 1المي ُب عهد النبوة ك خالفة الراشدين، دار النفائس للنشر ك التوزيع، بّبكت، طنايف معركؼ: األدب اإلس -6



 اـــــــــرايـــســـر الـــعـــي شـــي فـــاتـــوعـــوضــمــب الـــانـــجــــال
 

95 
 

فهو ينهى  ؛1"و ىدرمن قال في اإلسالم ىجاء مقذعا فلسانئْب الذين ينهشوف أعراض الناس بالباطل "اؽبجا

أصدر حكمو على ىذا  فقد النيل من أعراض اؼبسلمْب؛ ذه أداة للهجاء الفاحش كازبا عن استغالؿ الشعر ك

 . 2الشعر، بقطع لساف صاحبو وع منالن

ل جابر بن ، فقد رك ظباعو لو ،السالـ مل يكن معاديا للشعر عليو الصالة كفبا يدؿ كذلك على أف النيب  ك

فكان أصحابو يتناشدون  ،أكثر من مائة مرة سلم جالست النبي صل اهلل عليو و" :ظبرة رضي اهلل عنو قاؿ

أشعار  ظباع الرسوؿ كصحابتو ك ،3"، وىو ساكت وربما تبسميتذاكرون أشياء من أمر الجاىلية و الشعر

من ا للشعر ؼبإدراكا منو رسالة اإلسالـ، توجيو رسالة الشعر ُب إطار  ، ككاف سبيال لتعديل رسالة الشعراء  الشعراء

 . ـ كمقارعة األعداءمة اإلسالدُب خ دكر

ىو الشعر الذم يذكي ركح  ا خاصا منو.، بل ذـ نوعىكذا يتبْب أف اإلسالـ مل يذـ الشعر على اإلطالؽ 

على العكس امتدح الشعر ككـر  بل .القيم الٍب حارهبا اإلسالـ العادات كشأف يرفع من  يثّب اغبركب ك كالعصبية 

لساهنم ، كيذكدكف عن  عنو بسالحهم ك فوا إىل جانبو يدافعوفقلذين ك ا -أصحاب الدعوة اإلسالمية -الشعراء

و كف العرب عن الشعر إن لإلسالـ أف يقاؿ من الظلم لذاك ، 4ىجاء اؼبشركْب و دبقاتلة أعدائو كسالـ كحياضاإل

اء ُب معركة سو طبولو على ساعدت األحداث على ازدىاره ال  ، ككقف نشاطو، فقد كاف ينشد على كل لسافأك 

لعلنا ال نبالغ إذا قلنا إف  ، كُب العراؽ علي مع خصومومعركة أك ُب  أك ُب الفتوحاؼبرتدين  ك ـ مع الوثنيْباإلسال

مل يكونوا األلسنة ك أنطقت بالشعر كثّبين  ةحلت من عقد، فإف أحداثو شعلها إشعاالك أذكى جذكتو اإلسالـ أ

 اءعشرات من الشعر إذا بنا إزاء  ، كعر كثّب يكثر شعراؤىامل تعرؼ ُب اعباىلية بش قبد مكة الٍببنا ، فإذا ينطقونو

                                                           

 .2/170سابق، مصدر العمدة ُب ؿباسن الشعر ك آدابو ك نقده، من غّب إسناد، : ابن رشيق القّبكاين  -1
 77ص، 1994، 1ر كالتوزيع، بّبكت، ط لنشكاضح الصمد: أدب صدر اإلسالـ، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كاكاضح الصمد:  -2
 ، مرجع سابق2850اهلل عنو ، برقم السنن، كتاب اآلداب ، باب ما جاء ُب إنشاد الشعر، من حديث جابربن ظبرة رضي  ركاه الَبمذم :-3

 1358عنو ، برقم رصي اهلل ، كالنسائي: السنن، كتاب الصالة ، باب قعود اإلماـ ُب مصاله بعد التسليم ، من حديث جابر بن ظبرة 637ص
 . 222سابق، ص مصدر

 . 136، ص2012، 1ديثة للكتاب، لبناف، طأدب عرب اعباىلية كاإلسالـ، اؼبؤسسة اغب: مندكر معاليقي -4
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ىي االختالط ألهنم  رمة كمن اػبضىم يسموف صبيعا ـبضرمْب  ، كنظمو قبلها بالشعر ك  يشتهركا ملُب الفتوح 

 . 1فعاشوا ُب العصرين معااإلسالـ  ياهتم بْب اعباىلية كخلطوا ُب ح

كيستحسن فيو االقناع  ،متاع كالركاء أكالفنا صبيال، يطلب فيو االاره ذلك أف اإلسالـ ينظر إىل الشعر باعتب

، يتخيلوف ما م ؿبلقْب ُب أكدية اػبياؿ يهيموفىالسالـ ينظر إىل الشعراء باعتبار كاالعتماد على الدعوة اؽبادفة، كا

دـ خلق ين أك هبر خاآليكوف كما ال يكوف ، فيعطي الشاعر اغبرية ُب أف يقوؿ ما يشاء مامل تصطدـ حريتو حبرية 

نقاش  يتضح دبا لبعد كل ىذا التحليل كا ك، 2قوًن أك النيل من العقيدة أك األخالؽ بأسلوب صريح أك غّب مباشر

 ىو منهج األىواء ؼبنهج الذم سلكو بعض الشعراء، كاإمنا  ، كأف اإلسالـ مل حيارب الشعريدع ؾباال للشك  ال

  .االنفعاالت الٍب ال ضابط ؽباك 

 سرايا و أىدافها5 مفهوم ال -4

طائفة ـبتارة من اعبيش يرسلها اإلماـ لقتاؿ أعدائو، أك إرىاهبم، أك استكشاؼ  السرية5مفهوم  -4-1

من اؼبقاصد الٍب تعود باػبّب على اؼبسلمْب، ك ظبيت سرية ألهنا تسرم خفية، أم تتحرؾ أحواؽبم، أك غّب ذلك 

 . 3إىل أربعمائةُب تكتم ك تسَب، ك تبدأ من طبسة أشخاص ك قد تصل 

ما بْب طبسة أنفس إىل ثالشبائة، ك قيل: ىي من اػبيل كبو  :قاؿ صاحب لساف العرب: "ك السرية

خّب السرايا أربعمائة رجل. ك ظبيت سرية ألهنا تسرم ليال ُب خفية قاؿ: ي ك السرية: قطعة من اعبيش؛ أربعمائة.

قائد اعبيش سرية إىل العدك إذا جردىا ك بعثها إليهم، ك ىو يقاؿ: سرل  فيحذركا أك ديتنعوا". لئال ينذر هبم العدك

ك معُب اغبديث أف اإلماـ أك أمّب اعبيش يبعثهم ك ىو  التسرية، ك ُب اغبديث: "يرد متسريهم على قاعدىم"؛

ىو ألهنم ردء ؽبم ك فئة، فأما إذا بعثهم ك  خارج إىل بالد العدك، فإذا غنموا شيئا كاف بينهم ك بْب اعبيش عامة

                                                           

  46شوقي ضيف :العصر االسالمي ، مرجع سابق، ص -1
 .34عبد اهلل اغبامد: الشعر اإلسالمي ُب صدر اإلسالـ ، مرجع سابق،ص -2
 . 19، ص1990القاىرة، -سيد طنطاكم: السرايا اغبربية ُب العهد النبوم، الزىراء لإلعالـ العريب، قسم النشر مدينة نصر دؿبم -3
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ء مقيم فإف القاعدين معو ال يشاركوهنم ُب اؼبغنم، ك إف كاف جعل ؽبم نفال من الغنيمة مل يشركهم غّبىم ُب شي

 . 1منو على الوجهْب معا

بعثو يبعثو بعثا أرسلو كحده، ك بعث بو أرسلو مع غّبه، ك ابتعثو أيضا أم كالمو عن مادة )بعث(: "  ك من

يكوف بعثا  البعث:ك  ف، ك البعث: بعث اعبند إىل الغزك...ك اعبمع بعثا ... ك البعث: الرسوؿ،أرسلو فانبعث

للقـو يبعثوف إىل كىجو من الوجوه مثل السفر ك الركب ك قوؽبم: كنت ُب بعث أم فالف أم ُب جيشو الذم بعث 

 . 2معو، ك البعوث اعبيوش"

عسكر حضره النيب صلى اهلل  لقد جرت عادة احملدثْب ك أىل السّب، ك اصطالحاهتم غالبا أف يسموا كل 

. ك ردبا ظبوا بعض 3بل أرسل بعضا من أصحابو إىل العدك سرية ك بعثاعليو ك سلم بنفسو غزكة، ك ما مل حيضره 

السرايا غزكة كما ُب مؤتة، حيث قالوا: غزكة مؤتة، ك كما ُب سرية الرجيع حيث عرب عنها السيوطي ُب 

الواحدة سرية ك ىو ُب األصل  البحر بغزكة سيف البحر، ك ردبا ظبوا  بغزكة الرجيع، ك عن سرية سيف"اػبصائص" 

 . 4كثّب، ك ردبا ظبوا االثنْب فأكثر بعثا، ك منو قوؿ األصل كالبخارم بعث الرجيع

 ك كاف يبعث بالسرية فرسانا تارة، ك رجاال أخرل، 5ذكر ابن حجر أف ما افَبؽ من السرية يسمى بعثا

أىل اؼبغازم أهنم ال يفرقوف بْب كوف إرساؿ تلك السرايا ك البعوث للقتاؿ، أك لغّب الـ ذكر اغبليب أنو من ظاىر كك 

القتاؿ كتجسس األخبار، أك تعليمهم الشرائع، كما ُب بئر معونة ك الرجيع، أك حٌب للتجارة كما ُب سرية زيد بن 

                                                           

 6دط، دت، مادة )سرل(، مج ،، دار التوفيقية للَباث، القاىرةربقيق ؾبدم فتحي السيد، ك ياسر سليماف أبو شادمابن منظور: لساف العرب،  -1
 . 282-281ص
 . 537-536ص، 1مج مصدر سابق، مادة )بعث(،ن منظور: لساف العرب، اب -2
 1لبناف، ط-الكتب العلمية، بّبكت ، ضبطو ك صححو ؿبمد عبد العزيز اػبالدم، دارللقسطالين باؼبنح احملمدية الزرقاين: شرح اؼبواىب اللدنية -3

 . 220، ص2، مج1996
 . 3/212، 1932، 3سّبة األمْب اؼبأموف اؼبعركفة بالسّبة اغبلبية، اؼبطبعة األزىرية مصر، ط العيوف ُب اغبليب: إنسافعلي بن برىاف الدين  -4
 . 3/70، 2000، 8ربقيق  عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، مكتبة دار السالـ الرياض، طابن حجر، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  -5
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ة فضربوه ك ضربوا أصحابو ك أخذكا بنو فزار حيث ذىب مع صباعة بالتجارة للشاـ فلقيو  عنو تعاىل حارثة رضي اهلل

 . 1ما كاف معهم

السرية من سرايا اعبيوش، فإهنا فعيلة دبعُب  ":ك عددا، فقاؿ ُب اللساف ىذا ك قد اختلف ُب السرية معُب

ليال ُب خفية لئال ينذر هبم العدك فيحذركا أك ديتنعوا، يقاؿ: سٌرل قائد اعبيش فاعلة، ظبيت السرية ألهنا تسرم 

 .2" العدك، إذا جردىا ك بعثها إليهم ك ىو التسريةسرية إىل

، فأما الٍب زبرج بالنهار يللىي الٍب زبرج بال نقال عن ذكم اؼبعرفة بسياسة اغبركب بأهنا ك ذكر اؼبسعودم

 . 4"َوَمْن ُىَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالنـََّهارِ " :ك ذلك قولو عز ك جل ،3فتسمى السوارب

 مائة تبعث إىل العدك ك صبعها السرايا الطائفة من اعبيش يبلغ أقصاىا أربع :األثّب أف :"السريةكعند ابن 

السرية  كابن حجر: " ، كقاؿ5"، من الشيء السرم النفيسخيارىم  ظبوا بذلك ألهنم يكونوف خالصة العسكر ك

يقاؿ لو منسر، طبسمائة ، كىي من مائة إىل طبسمائة ، فما زاد على  السرية قطعة من اعبيش زبرج منو ك تعود

 . كفجيش جرار ، فإف زاد على أربعة آالؼ يسمى جحفال ،فإف زادإف زاد على الثمامنائة يسمى جيشاف

كقد تطلق السرية على العدد الذم يقل عن اػبمسة  6من السرية يسمى بعثا"ما افَبؽ ك ، اػبميس: اعبيش العظيم

  عليو كسلم بعث عبد اهلل بن أنيس سرية اػبمسة ، إذا رأل اإلماـ ذلك ،ؼبا ركم من أنو  صلى اهلل

 اختلف أىل العلم من أصحاب اؼبغازم ك غّبىم ُب عدد السرايا ك البعوث الٍب بعثها النيب صلى اهلل عليو 

 اؼبسعودم: ركاية نقلها الطربم ك ك سلم منذ دخولو ُب حرب مع قريش، فكانت عن ابن اسحاؽ ثالث ركايات

                                                           

 . 3/212 مرجع سابق، ،ة األمْب اؼبأموف اؼبعركفة بالسّبة اغبلبيةالعيوف ُب سّب  اغبليب: إنسافعلي بن برىاف الدين  -1
 .281،ص6سابق، مجمصدر ، ابن منظور: لساف العرب، مصدر سابق، مادة )سرا( -2
 . 279، ص1893اؼبسعودم: التنبيو ك اإلشراؼ، طبع ُب مدينة ليدف،  -3
 . 10الرعد: اآلية سورة  -4
  عبوزم، اؼبملكة العربية السعوديةديث ك األثر، أشرؼ عليو علي بن حسن بن علي بن عبد اغبميد، دار ابن اابن األثّب: النهاية ُب غريب اغب -5
 . 427ق، ، ص1421، 1ط
  .8/70سابق،  مصدر ابن حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم،-6
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ركايتو عنو: أهنا كانت شبانية  ، بينما ذكر ابن ىشاـ ُب1بعثا ك سريةك ثالثْب  ذكرا عنو أف عددىا كاف طبسا

  2كحده أكرد منها سبعة ك عشرين فقطثالثْب بعثا ك سرية، ك 

عناية للسرايا  بدقة ك ؛ ألف احملصيأف رأل ابن سعد ىو الرأم الراجح   سيد طنطاكممد حمل كيبدك

 . 3و رضبو اهللجيدىا قريبة  فبا قال كالبعوث الٍب سبت

 

 أىداف السرايا5 -4-4

إىل ىا ر تنقسم بدك ف ،اؼبرحلة اؼبدنية؛ فأما اؼبرحلة اؼبكية ، ك: اؼبرحلة اؼبكيةالدعوة احملمدية دبرحلتْب مرت

بالدعوة سلم  ؿبمد صلى اهلل عليو ك صدع فيها مرحلة جهرية ، كمرحلة سرية دامت ثالث سنوات :مرحلتْب

إىل عبادة قومو فيها دعا  ،عشر سنواتدامت  ،4"َأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكينَ  َمُر وَ و ِبَما تُ فَاْصدَْع امتثاال ألمر ربو "

معو إىل أبعد من  ، بل ذىبوا الصد كاإلعراض اهلل كحده الشريك ، كنبذ عبادة األصناـ ،فالقى ُب سبيل ذلك 

الرسوؿ صلى  كل ذلك ك ،بعضهم، كعذبوا ك قتلوا عليو ألوانا من العذاب، كضيقوا على أصحابو فصبوا ،ذلك

 .صابرا ؿبتسبا إىل أف أذف اهلل باؽبجرة من مكة إىل اؼبدينة يدعواهلل عليو كسلم 

 دخلوا مرحلة جديدة ُب صراعهم مع قريش كدكلة ، أصبح للمسلمْب شوكة ك فقد اؼبدينةأما ُب اؼبرحلة 

( 84)َوِإنَّ اللََّو َعَلٰى َنْصرِِىْم َلَقِديٌر  َن بِأَنَـُّهْم ظُِلُموااتـَُلو ِذَن لِلَِّذيَن يـُقَ ا" :كيف ال ك قد أذف ؽبم رهبم بذلك

َمْت َوَلْوَل َدْفُع اللَّ  َأن يـَُقوُلوا رَبُـَّنا اللَّوُ الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِديَارِِىم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإلَّ  ِو النَّاَس بـَْعَضُهم بِبَـْعٍض لَُّهدّْ

                                                           

اؼبسعودم: التنبيو  ، ك154، ص3، دت، مج2رؼ دبصر، طالطربم: تاريخ الرسل ك اؼبلوؾ، ربقيق ؿبمد أبو الفضل إبراىيم، دار اؼبعاانظر:  -1
 . 278، ص1893كاإلشراؼ، طبع ُب مدينة ليدف، 

 . 4/199 ، ـ2012لحاـ، دار الفكر، بّبكت، الد ربقيق سعيد ؿبم : السّبة النبوية،ابن ىشاـ -2
 . 23، ص1990، مرجع سابقسيد طنطاكم: السرايا اغبربية ُب العهد النبوم،  دؿبم -3
 . 94سورة اغبجر: اآلية  -4
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 ِإنَّ اللََّو َلَقِويّّ َعزِيزٌ  نُصَرنَّ اللَُّو َمن يَنُصُرهُ َولَيَ  ِفيَها اْسُم اللَِّو َكِثيًرا َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكرُ 

(24)"1 .  

 إىل أماكن ـبتلفة ؼبقاصد سامية د اإلذف بالقتاؿالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم مل يبعث سراياه إال بعإف 

  :ك أىداؼ عالية  منها مايليغايات نبيلة ،ك 

كاستولت ظلما  ،ىي الٍب أخرجتهم من ديارىم بغّب حق إال إف يقولوا ربنا اهلل  ، كمعاملة قريش باؼبثل -

إىل بالد الشاـ أك رجوعها  ذىاهبا دعناؼبسلمْب لقوافلهم التجارية فكانت مطاردة  ،كعدكانا على أمواؽبم ك ديارىم

 ،  تعويضا ؽبم عما سلبتو قريش منهم، كمصادرهتا لصاحل اؼبسلمْب ومن

ركف قادم ، ك أهن قد كىل بالنسبة للمسلمْب أف كقت الضعف صفوؼ اؼبشركْب، للقوؿ بث الرعب ُب -

ىي  أف زبتار مسالك أخرل  اريشقيدفع ،فبا  ، ك إغباؽ الضرر بو على التجارة بِبالقرشي اؼب قتصادعلى شل اال

 على مشركي قريش.، كىذا ربوؿ جديد فرضو اؼبسلموف  لقوافلها التجاريةأكثر أمانا 

منها السرايا االعَباضية الٍب  ، فكافحبسب الظركؼ احمليطة هبا لسرايالأككلت  ـبتلفة هماتم كىداؼ أ -

القياـ بضرب رؤكس الكفر ، كمن طورت إىل توقع اػبوؼ ك االضطراب ُب القوافل التجارية للمشركْب ، ٍب ت

 ك جس نبض استكشافيةك بعد ما كانت عبارة عن دكريات استطالعية شايعهم ، 

 حٌب ال يستبيحوا بيضة اؼبسلمْب ذين يَببصوف باؼبسلمْب من اليهود ك اؼبنافقْبانزاؿ الرعب ُب قلوب ال -

 .هبم ، فكانت  ىذه السرايا أكرب رادع ؽبميستهينوا ك 

كتأمْب  دكف إكراهكفتح الطريق لدخوؿ الناس ُب دين اهلل   ء كلمة اهلل ،إعالدؼ األظبى من ىذا كلو كاؽب -

   كجو مبادئ ىذا الدين.،ك رد كل من  يقف ُب  حرية االعتقاد، كتأمْب نشر دعوة االسالـ 
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 5مواكبة شعر السرايا للحرب -8

   اضحبشكل ك  رايا مواكبا لتلك األحداثالس شعرىل كاف  ،ا يفرض السؤاؿ نفسو ُب ىذا البحثىن ك

  :تحليلتضح من خالؿ ىذا اللسؤاؿ تا اعن ىذ جابةاإل ك؟، مؤثرك 

نبذ عبادة  ك ،كحدهقومو إىل عبادة اهلل  ىو يدعو ك ،السالـ ثالثة عشر عاما مكث النيب عليو الصالة ك

منهم، فأذف اهلل عفْب ستض، ك خباصة اؼبذل باؼبسلمْبإغباؽ األ إال العناد ك من زعماء قريشاألصناـ، فما كاف 

ية دعوة احملمدال للمدينة دخلت دبقدمو ، كإىل اؼبدينة باؽبجرة ك اؼبسلمْب سلم عليو ك اهلل ىصلجل لنبيو  عز ك

أف  ، كعر ُب ىذا الصراعطبيعي أف يشارؾ الش ، كبينهما فاشتدت اؼبواجهة ،مرحلة أخرل ُب صراعها مع قريش

فريق آخر إىل جابب  ك ،الرسوؿ صل اهلل عليو كسلممن الشعراء إىل جانب  احلو، فوقف فريقمر  عياكبو ُب صبيو 

 . 1قريش

كبّبا من   ءاجز  اكهنيعترب  كانوا  رغم بشاعتها، ك قاسوا منها بشكل كبّب ُب اعباىليةف العرب عرفوا حركبا إذا كا

سائر  عرب مثال عليا جديدة ُب التشريع كرظبت لل دبجيئها رسالة اإلسالـ لكن ، كموقعهم االجتماعي م كثقافته

النهب  ليس السلب ك ك البطولة فجعلت باعث الرجولة ،العمل الصاحل م إىل الرب كموجهة إياى ،نواحي حياهتم

 فتح طريق للدخوؿ ُب اإلسالـ أجل القتاؿ من ك ،بل اعبهاد ُب سبيل اهلل ،اآلمنْب على اجملاكرين ك كاإلغارة

النبوية ، كآذت اؼبسلمْب، كاستولت على كقفت ُب كجو الرسالة  اقريشألف  ،سلمْبت على اؼبفاغبرب فرض

َو َعَلٰى َوِإنَّ اللَّ  اتـَُلوَن بِأَنَـُّهْم ظُِلُمواِذَن ِللَِّذيَن يـُقَ ا ": ،فنزؿ قولو تعاىل يأذف بالقتاؿ، كأخرجتهم من ديارىم أمواؽبم

  . 2"َنْصرِِىْم َلَقِديرٌ 

سلم باؼبدينة اؼبنورة، ك أيده اهلل  فلما استقر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك": ا البابُب ىذ يقوؿ ابن القيم

، فمنعتو أنصار اهلل احملن الٍب كانت بينهم ألف بْب قلوهبم بعد العداكة ك ، كعباده اؼبؤمنْب األنصار بنصره ك

 األزكاج األبناء ك لى ؿببة اآلباء كقدموا ؿببتو ع دكنو، ك سهمو بذلوا نف ، كاألضبر من األسود ك ككتيبة اإلسالـ
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احملاربة  مشركا ؽبم عن ساؽ العداكة ك ، كاليهود على قوس كاحدة ككاف أكىل هبم من أنفسهم، رمتهم العرب ك

، كاشتد الصفح، حٌب قويت الشوكة العفو ك ك بالصرب يأمرىم تعاىل اهلل سبحاف ك ، ككصاحوا هبم من كل جانب

 .1"القتاؿاعبناح، فأذف ؽبم حينئذ ب

 ِإّلَّ  آُقْل َىْل تـََربَُّصوَن بِنَ " :قاؿ تعاىل ،أك الشهادةفهو إما النصر  ،تغّب مفهـو القتاؿ لدل اؼبسلمْب 

 َمَعُكم ِإنَّا فـَتَـَربَُّصواْ  بِأَْيِديَنا َأوْ  ِعنِدهِ  مّْنْ  بَِعَذابٍ  اللَّوُ  ِصيَبُكمُ يُّ  َأنْ  مُ ِبكُ  نـَتَـَربَّصُ  َوَنْحنُ  ِإْحَدى اْلُحْسنَـيَـْينِ 

 ى َل تَّ حَ  مْ وىُ لُ تِ ٰــ وقَ عن حياضو_ "ذكدا  ،كنشرا لرسالة اإلسالـ _ ُب سبيل اهلل اعبهادفدعاىم إىل ، 2"مُّتَـَربُّْصونَ 

 القتلة، يدمالظلم كإقامة العدؿ كالضرب على أ حثهم على دفع ك، 3"لوِ لِ  وُ لُّ كُ  ينُ لدّْ اَ  ونَ كُ يَ  وَ  ةٌ نَ تْـ فِ  ونَ كُ تَ 

ي فِ  ونَ لُ تِ ٰــ قَ  تُـ َل  مْ كُ الَ مَ وَ " من اعتداء الكافرين الولدافالنساء ك  م إىل تأمْب العجزة كالضعفاء من الشيوخ ككدعاى

 مِ لِ الظَّ اِ  ةِ يَ رْ قَ لْ اِ  هِ ذِ ٰــ ىَ  نْ ا مِ نَ جْ رِ خْ أَ  آنَ بَـّ رَ  ونَ ولُ قُ يَـ  ينَ لذِ اِ  نِ ادَ لْ وِ الْ وَ  اءِ سَ النّْ وَ  الِ جَ لرّْ اَ  نَ مِ  ينَ فِ عَ ضْ تَ سْ مُ الْ وَ  وِ للَّ اِ  يلِ بِ سَ 

، فهو مفركض على اؼبسلمْب ديثل حربا عادلة منصفة الشريعة اإلسالميةاعبهاد ُب كمن ىذا اؼبنطلق فإف  ،4"اهَ لُ ىْ أَ 

تأمْب حرية  جلأ قيل الٍب ربوؿ دكف السماح بتبليغ دعوة اإلسالـ إىل كافة اػبلق، كىو منالعرامن أجل إزالة 

، كىو كذلك  ، أك حجر اؼبعتقد، فال إكراه ُب الدين فيو االضطهاد ، كمنع الفتنة ُب الدين كايعصبالعبادة للناس 

للشر ك العدكاف، كال للظلم  سالـمن أجل الدفاع عن اغبرمات من أرض كعرض كماؿ، فال ؾباؿ ُب حركب اإل

 . 5كىضم اغبقوؽ كالفساد كانتهاؾ اغبرمات

مل يكن  ك ،ىي نشر الدين ك ،لغاية سامية االستشهاد ىو الدافع القوم للتضحية ك أصبح ىذا النهج

بعيدين عن ىذا التصور الذم فتح عقوؽبم  عن الدين اعبديدن أخذكا على أنفسهم مهمة الدفاع الذي الشعراء
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ما  كضعوا قدراهتم ك ك ،رسالتو اؼبباركة ك باعوا حياهتم لنشر ،رخيصة هللالستنارة هبدم الدعوة فأسلموا نفوسهم ل

حدكدىا  توسيع آفاؽ توضيح أبعادىا اؼبختلفة ك ، كمعرفة ُب تأكيد مبادئ الدعوة ثقافة ك ك حييطوف بو من علم

أصدؽ التزاما على  أشد صربا على اعبهاد، ك ك على اؼبقاكمةقدرة  صحاهبا دبا جيعلهم أكثرتزكيد أ ك ،الٍب عرفتها

 . 1مصاكلة اؼبشركْب

 بدأت شاعريتها تستيقظ  ك ،ال سالحا إال شهرتو ك ،إال سلكتها اإلسالـ كسيلة حملاربةقريش  مل تبق

ذم ال"ك  يقوؿ دفع  ابن سالـ إىل أف ما ىذا ك، 2ا، خاملة الذكر فيوالشعر ُب جاىليتهتقول بعد أف كانت قليلة ك 

لت سالح الشعر شعورا منها باػبطر الذم يهددىا فعٌ  ك، 3"مل حياربوا ، كأنو مل يكن بينهم نائرة قلل شعر قريش

الدعاة فيؤثر  التنفّب فبا يقـو بو ك ، لتعاليم اإلسالـ تحريفالك  ،تشويو العقيدةدكره ُب لسالمية ُب كجو الدعوة اإل

 الشعر الذم يصدرم بعد اؼبالمح اعبديدة لعقيدة اإلسالـ ك الذين يعطوف ؽبذا مل تستقر ُب عقوؽبين ذلك ُب الذ

 ، 4مهية خاصةعن شعراء من قـو النيب أ عن مكة ك

ضد معا ُب حرهبا الشعر  ك سالحي السيف أف تستنفرة ضركر  ثبت لقريش دبا ال يدع ؾباال للشك

لقد  ك ،5سواعد الفرساف حناجر الشعراء ك األسنة، كفكاف بْب الفريقْب معارؾ شاركت فيها األلسنة  ،اؼبسلمْب

بدقة ك تفصيل كما عربت عن ذلك  ، بل كبكل صدؽ اسجل خصوصيته كاكب شعر السرايا ىذه اؼبرحلة ك

فلعبت الكلمة  اإلسالـ اجمليد، من تاريخ ستثنائيةاألزمنة االتلك  أصداء عتالٍب رجٌ  بعض اؼبقاطع ك القصائد

ترجم شعر  لقد، ىذا الصراع ، فسارت جنبا إىل جنب مع اؼبقاتلْب ُب ىذه اؼبعركة جندت إلذكاء دكرىا ، ك

سجل التدافع  ، كاعبوالت اؼبختلفة صور اؼبعارؾ ك ، كتشعبة اؼبالمحاث فعرب عن اؼبشاىد التارخيية اؼبالسرايا األحد

 متناقضة.  بْب قول متعارضة كاغبضارم 
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عرض علينا اؼباضي في سلموف ُب حرهبم ضد جحافل الشرؾ،ؼبألىم األحداث الٍب خاضها ا الشعر أرخ

 يقوؿ نايف معركؼ ،شهود شاىدكا ذلك اؼباضي بأبصارىمكأنو ؾباميع من  كزاف، كأ بكل جوانبو ُب كلمات ك

 دعوة اإلسالمية منذ بواكّب عهدىا"يعد الشعر اإلسالمي سجال حافال باألحداث التارخيية اػبطّبة، إذ رافق ال

كؼبا كاف شعراء  اىد األمْب ؼبا جرل ُب احملطات الفاصلة كالوقائع البارزة ُب حياة اإلسالـ ك اؼبسلمْب.فكاف الش

اإلسالـ األكائل ىم من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فإف ما خلفوه لنا يأٌب ُب مرتبة عالية من حيث 

عبيدة ك لعل سرية ،1أثبتوه ُب كتبهم كسجالهتم"الصدؽ كالتوثيق، كخباصة أف كبار اؼبؤرخْب ك أصحاب السّب قد 

على لساف أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو  الشعر فيهاسالح ينساب الٍب  ، كاحدة من ىذه األحداثبن اغبارث

مستهال قصيدتو   ،العقوؽ ك الكفر عواقب ُب الوقت نفسو من ذرا ؽباؿب ، كُب كجو اإلسالـىاجيا قريشا لوقوفها 

 : لى عادة الشعراءدبقدمة غزلية ع

ػػػػػػػػػػػػٍلمى بًالًبطػػػػػػػػػػػػاًح الػػػػػػػػػػػػد ماًئثً   أىًمػػػػػػػػػػػػٍن طىٍيػػػػػػػػػػػػًف سى
 تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤم  فػيٍرقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ال يىصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ىىا
بيوا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ   رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿه أىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيٍم صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدؽه فػىتىكى
 ًإذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دىعىٍونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيٍم ًإىل اغبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  أىٍدبػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريكا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد مىتىٍتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًهمي بًقىرابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو   فىكى

 كى عيقيػػػػػػػػػػػػػػوًقًهمٍ فػػػػػػػػػػػػػػإٍف يػىٍرًجعيػػػػػػػػػػػػػػوا عىػػػػػػػػػػػػػػٍن كيٍفػػػػػػػػػػػػػػرًًىٍم 
بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا طيٍغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانػىهيٍم كى ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؽبىيمٍ   كى ًإٍف يػىرٍكى
 كى كبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػني أينػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسه ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ذيؤابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو غىالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو 

 

 أىرًقٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى كى أىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو ُب العىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبًة حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدثً  
 عىػػػػػػػػػػػػػًن الكيٍفػػػػػػػػػػػػػًر تىػػػػػػػػػػػػػٍذكّبه كى ال بػىٍعػػػػػػػػػػػػػثي باًعػػػػػػػػػػػػػثً 
 عىلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى قػػػػػػػػػػػػػػػػاليوا: لىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتى ًفينىػػػػػػػػػػػػػػػػا دباكًػػػػػػػػػػػػػػػػثً 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػر كا ىىريػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػميٍحًجرا  ًت الل واًىػػػػػػػػػػػػػػػػػثً كى ىى
ػػػػػػػػػػػري كػػػػػػػػػػػاًرًث  ػػػػػػػػػػػٍيءه ؽبىيػػػػػػػػػػػم غىيػٍ  كى تػىػػػػػػػػػػػٍرؾي الت قػػػػػػػػػػػى شى
باًئثً   فىمػػػػػػػػػػػػػػػػا طىي بػػػػػػػػػػػػػػػػاتي اغبًػػػػػػػػػػػػػػػػل  ًمثٍػػػػػػػػػػػػػػػػلى الػػػػػػػػػػػػػػػػػخى

 ثى فػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذابي اهلًل عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيٍم ًبالبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػا ُب الفيػػػػػػػػػػػػػػػػريكًع األىثائًػػػػػػػػػػػػػػػػثً  هى  لىنػػػػػػػػػػػػػػػػا العًػػػػػػػػػػػػػػػػز  ًمنػٍ

 
ضمن شعره كما  ،اإلسالـُب بسهم بأنو أكؿ من رمى ينطق شعر سعد بن أيب كقاص ُب السرية نفسها  

 .لسانو دافع عنها برؿبو ك، فهو يٍب جاء هبا اإلسالـصبلة من القيم ال

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل أىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى اهلًل أين    ضبىىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابىٍب ًبصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكًر نػىٍبلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  أىال ىى
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم ًذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادنا  أىذكدي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها أىكائًلىهي
 فىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػىٍعتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  راـو ُب عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديك  
 كى ذىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى أىف  دينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدؽو 

ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اؼبؤمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى خيي  ليػينىج 
ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد غىوىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال تىًعٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًِب   فىمى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهلً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  حيزكنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كى ًبكي  ًبكي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهمو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى اهلًل قػىٍبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ًبسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  أىتػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدؿً   كى ذيك حى
 بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو الكيٌفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى مىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً مىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 
ٍهػػػػػػػػػػػػػػلً   غىػػػػػػػػػػػػػػًوم  اغبىػػػػػػػػػػػػػػي  كىحٍيىػػػػػػػػػػػػػػكى يػػػػػػػػػػػػػػا ابٍػػػػػػػػػػػػػػنى جى

 
فبا يعرب  ،لك عبد اهلل ابن الزبعر  ،اهلل عنو أيب بكر الصديق رضيكما سجل الشعر اؼبالسنة الٍب كقعت بْب 

ُب الدفاع عن سالحا مشهرا  متخذين من الشعر ىا على ألسنة الشعراءاعن قوة اغبرب الكالمية الٍب دارت رح

ية السر ىكذا أثارت ىذه  ك ،مع سالح اغبربجنب  يسّب جنبا إىلفهو  ،اؼببادئ الٍب حيملها كل فريقالعقيدة ك 

 : لابن الزبعر  الرد على لساف عبد اهلل ش، فأتىشاعرية قري

 أىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن رىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًم دارو أىقٍػفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍت بًالعىثاًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثً 
ػػػػػػػػػػػػػػػًب األىي ػػػػػػػػػػػػػػػاـً كى الػػػػػػػػػػػػػػػد ٍىري كيل ػػػػػػػػػػػػػػػوي   كى ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍن عىجى
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًجىٍيشو أىتانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًذم عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاـو يػىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوديهي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؾى أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنامنا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىك    ةى عيك فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًنىتػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىًقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيٍم ًبسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمًر ريدىيٍػنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو   فػىلىم 
ػػػػػػػػػػػػػػػػأىف  الػػػػػػػػػػػػػػػػػًمٍلحى فػىػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؽى ميتيوهًنىػػػػػػػػػػػػػػػػا  كى بػػػػػػػػػػػػػػػػيضو كى
 نيقػػػػػػػػػػػػػػيمي بًػػػػػػػػػػػػػػػهىا إٍصػػػػػػػػػػػػػػعىارى مىػػػػػػػػػػػػػػٍن كػػػػػػػػػػػػػػافى مػػػػػػػػػػػػػػاًئالن 
ٍيبىػػػػػػػػػػػػػػػةو  ػػػػػػػػػػػػػػػديدو كى ىى ػػػػػػػػػػػػػػػٍوؼو شى  فىكىف ػػػػػػػػػػػػػػػوا عىلىػػػػػػػػػػػػػػػى خى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػري البًػػػػػػػػػػػػػػػػػثً   ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػتى بًعىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍْبو دىٍمعيهػػػػػػػػػػػػػػػػػا غىيػٍ  بىكى
ػػػػػػػػػػػػػػبه ًمػػػػػػػػػػػػػػٍن سػػػػػػػػػػػػػػابًقاتو كى حػػػػػػػػػػػػػػا  ًدثً لىػػػػػػػػػػػػػػوي عىجى

ػػػػػػػػػػػػػػاًرثً  ةي ييػػػػػػػػػػػػػػٍدعىى ُب اؽبًيػػػػػػػػػػػػػاًج ابٍػػػػػػػػػػػػػػنى حى  عيبػىٍيػػػػػػػػػػػػػدى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًنو لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًرثً   مىواريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوريكثو كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍردو ًعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽو ُب العىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًج لىواًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثً   كى جي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالل ييوًث العىوائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةو كى  بًأىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم كيمى
ػػػػػػػػػػػػرى البًػػػػػػػػػػػػثً   كى نىٍشػػػػػػػػػػػػًفي الػػػػػػػػػػػػذ حيوؿى عػػػػػػػػػػػػاًجالن غىيػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػىهيٍم أىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػره ؽبىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم أىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػري رىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػثً   كى أىٍعجى

 
فيها عن البياف يدافعوف  كُب سرية عبد اهلل بن حجش كقعت معركة إعالمية انربل ؽبا فرساف الكلمة  

حيث  ،أخرجهم من ديارىم بغّب كجو حق أمواؽبم ك ، فسلبخياراهتم ُب قتاؿ العدك الذم طاؼبا اعتدل عليهم

كانت  ، كة لرصد ربركات قريشاستطالعيعبد اهلل بن جحش على رأس سرية سلم  أرسل النيب صلى اهلل عليو ك

عّب  هبا ، فمرتنزلت ىذه السرية بنخلة .على رأسهم عبد اهلل بن جحش ،لفة من شبانية رجاؿ من اؼبهاجرينمؤ 

 اغبراـ. كاف ذلك ُب الشهر  ، كفخاط كوقع قتاؿ سريع ، فرميملة بالتجارة بقيادة عمرك بن اغبضؿب لقريش
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 ، ك إظهارىم دبظهر اؼبعتدمك أصحابو سلم د صلى اهلل عليو كللتشهّب دبحمانتهزت قريش ىذه الفرصة 

، فقامت بدعاية كبّبة إلثارة الرأم العاـ العريب، ك قد كاف لدعايتها صدل كبّب ك أثر الذم ال يراعي اغبرمات

كا أخذك ، و الدـكوا فيسف الشهر اغبراـ كأصحابو  قد استحل ك ؿبمدا أف مفادىا ،1ملموس حٌب ُب اؼبدينة نفسها

 . أسركا فيو الرجاؿ فيو األمواؿ، ك

يأٌب اعبواب على كس ،لكن قريش تعامت عن اعبرائم البشعة الٍب ارتكبتها بغّب كجو حق ذباه اؼبسلمْب 

ْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِو ُقْل ِقَتاٌل ِفيِو  ْهِر اِ ُلوَنَك َعِن الشَّ ئَـ َيسْ : "فبن جحش مستلهما ذلك من كحي القرآاهلل  لساف عبد

َنُة َأْكبَـُر ِمَن اَ َواْلفِ  للَّوِ ِمْنُو َأْكبَـُر ِعنَد اَ  ْلَحَراِم َوِإْخَراُج َأْىِلوِ للَِّو وَُكْفٌر ِبِو َواْلَمْسِجِد اِ َوَصدّّ َعن َسِبيِل اِ يٌر َكبِ   ْلَقْتلِ تـْ

ٌر َتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِو فـََيُمْت َوُىَو َكافِ رْ َوَمن يَـّ  ُعواْ ٰــ ِإِن اْسَتطَ  ن ِديِنُكمُ ِتُلوَنُكْم َحتَّٰى يـَُردُّوُكْم عَ ٰــ َوَل يـََزاُلوَن يـُقَ 

نـَْيا َواّْلِخَرةِ ُلهُ ٰــ فَُأولَِٰئَك َحِبَطْت َأْعمَ  بأف كفرىم باهلل  ، ذلك 2"ُىْم ِفيَها َخاِلُدونَ  ُب النَّارِ ٰــ ُأولَِٰئَك َأْصحَ وَ  ْم ِفي الدُّ

 أقبحك   أعٌب فيو أدىى كمنعهم  غبراـ، كا إخراجهم اؼبؤمنْب من اؼبسجد ، كصدىم عن سبيل اهلل ، كالرسوؿ ك

  :تفنيد مزاعم قريش فأخذ الشعر دكر األعالـ  ُب ،3إىل التأديب ال التخريب ترميأف سريتو  ك أفدح،ك 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   تػىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كفى قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتالن ُب اغبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـً عىظيمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي ؿبيىم   صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكديكيمي عىم 
 كى ًإٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجيكيٍم ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن مىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًجًد اهلًل أىٍىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًقىٍتلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً فى   ًإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ًإٍف عىيػ ٍرسبي
نػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػقىٍينا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػنى ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػًن اغبىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػرىًمي  رًماحى  سى
نىنػػػػػػػػػػػػػػػػا  دىمنػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػني عىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػًد اهلًل عيٍثمػػػػػػػػػػػػػػػػافي بػىيػٍ

 

 كى أىٍعظىػػػػػػػػػػػػمي ًمٍنػػػػػػػػػػػػوي لىػػػػػػػػػػػػٍو يػىػػػػػػػػػػػػرىل الر ٍشػػػػػػػػػػػػدى راًشػػػػػػػػػػػػدي  
 كى كيٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى اهللي رىاءو كى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىدي 
 لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئىال  يػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل هلًل ُب البػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًجدي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى باإلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـً بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغ  كى حاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  كى أىٍرجى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍكقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى اغبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربى كاقًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   بًنىٍخلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى لىم 
 يينازًغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى الًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  عانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 
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متمثلة  ُب ظباء اجملد يسجلوف أركع البطوالتك  ،موعد مع التاريخ فيكوف اؼبسلموف على ،تأٌب سرية الرجيع 

استطاع الشعر أف  هبذا ك طمعا ُب ما عند اهلل عز كجل  ، ،سهمُب نفو  ٍب غرستلتضحيات الاصور أنبل  ُب

 اؼبسلمْب ُب جهادىم ك صربىم .اغبرجة من حياة  يواكب ىذه األحداث

باؼبسلمْب كاإلحساس  ستهانةىذا اغبادث االُب  يسجلراح  كىذه اؼبواقف اػبالدة، حفظ الشعر   

شهدائو ُب  دادتع ك، ثابت ُب تصوير ىذا اغبادث األليمفانربل حساف بن قد أثار شاعرية اؼبسلمْب  بضعفهم، ك

الركح مسيطرة على حساف  ،يعرب عن قوة إدياف ىؤالء الشهداء اغبسرة ك على يبعث ك ،أسلوب ينم عن األسى

   : داءحاملة ألظباء الشه عن كثيقة تارخيية عبارةبياتو أفكانت  ،1النزعة الدينية اإلسالمية ك

 ذينى تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعواصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌلى اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًي ًة مىٍرثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده كى أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبىمٍ   رٍأسي السى
 ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػنه لطػػػػػػػػػػػػػػػػارًؽى ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػني دىثٍػنىػػػػػػػػػػػػػػػػةى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيمي 
ٍقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى رىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًعًهمٍ 

ى
 ك العاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي اؼب

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىةى أىٍف يىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوا ظىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهي 
ى
 مىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى اؼب

 

 يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى الر جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍكرًموا كى أىثيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 
بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍّبً أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامهيٍم كى خى  ك ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني البيكى

ٍكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ى
 اهي ٍبى  ضًباميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي اؼب

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل إن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لىكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي 
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى اؼب  كىسى

الًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى إن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لىنجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي   حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب  جيي
 

 يفيض قوة ُب مشهد إدياين ىم بْب أيدم جالديهم  ك ،اؼبسلمْببْب جنباتو صورة األبطاؿ التاريخ  حفظ

خبيب بن عدم ُب  ريةذكرل بلساف أحد شهداء ىذه السقف الشعر ليخلد ىذه الك  ك ،صربا ُب جنب اهللك 

يهوف ُب  كلفال ،لكن ذلك مل يضعف من إديانو باهلل ، كصورة ناطقة عن التعذيبك  نتقاـكاضح ُب االتصوير 

 : 2سبيل اهلل طاؼبا كاف اهلل راضيا عنو

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍويل كى أىل بيػػػػػػػػػػػػػػػػوا  لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػٍد صبىىػػػػػػػػػػػػػػػػعى األىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػزابي حى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ميٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكىًة جاًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده   كى كيل هي

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا أىبٍ   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىىيٍم كى ًنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىىيمٍ كى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد صبى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربىٍب  إىل اهلًل أٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربىٍب ٍبي  كي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ؾبىٍمى  قىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائًلىهيٍم كى اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍجمىعيوا كي
 عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ألىين  ُب ًكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ ميضىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع 
 كى قػير بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍعو طويػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو فبيىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع 
 كى مػػػػػػػػػػا أىٍرصىػػػػػػػػػػدى األحػػػػػػػػػػزابي يل عٍنػػػػػػػػػػدى مىٍصػػػػػػػػػػرىعي
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ا العىػػػػػػػػػػػػٍرًش صىػػػػػػػػػػػػبػ ٍرين عىلىػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػػػرادي يب  فىػػػػػػػػػػػػذى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍ   كى ذىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ُب ذاًت اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى إٍف يىشى
كين الكيٍفػػػػػػػػػػػػػػرى كى اؼبػػػػػػػػػػػػػػوتي ديكنىػػػػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػػػػّب   كى قىػػػػػػػػػػػػػػٍد خى
ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػته  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًت إيٌن لىمى

ى
 كى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يب ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىري اؼب

 مافػػػػػػػػػػػػػػػػػواهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػا أرجػػػػػػػػػػػػػػػػػو إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعنا  فػىلىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي دبيٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو لًٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديك  زبىش 

 

عػػػػػػػػػ  يفػىقىػػػػػػػػػٍد بىضىػػػػػػػػػعيوا غٍبمػػػػػػػػػي كى قىػػػػػػػػػٍد يػػػػػػػػػاسى مىٍطمى
 ييبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًٍؾ عىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أىٍكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍلوو فبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز عً 
 كى قىػػػػػػػػػػػػػٍد مهىىلىػػػػػػػػػػػػػٍت عىٍينػػػػػػػػػػػػػام مػػػػػػػػػػػػػٍن غػػػػػػػػػػػػػٍّبً ؾبىٍػػػػػػػػػػػػػزىعً 
ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػمي نػػػػػػػػػػػػػػػػارو ميلىف ػػػػػػػػػػػػػػػػعً  ػػػػػػػػػػػػػػػػذارم جى  كى لكػػػػػػػػػػػػػػػػٍن حى
ٍنػػػػػػػػػػػػػػػبو كػػػػػػػػػػػػػػػاف ُب اهلل مىٍصػػػػػػػػػػػػػػػرىعي  علػػػػػػػػػػػػػػػى أم  جى
 ك ال جىزىعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إيٌن إىل اهلل مىٍرجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 
عامر بن مالك بن  حيث غدر أبو براء ،مع سرية بئر معونة ذه اؼبرةى ك ،تتواىل اعبراح على اؼبسلمْب 

كانوا سبعْب  ك ،اإلسالـبِب عامر معو لتعليم سلم  العامرم بالنفر الذين أرسلهم الرسوؿ صلى اهلل عليو كجعفر 

ما كاف الشعر أف يغيب عن ىذه اغبادثة الٍب رزئ هبا  ، صبيعا عدا كاحدافماتوا ، من القراء برئاسة اؼبنذر بن عمرك

عر اإلسالـ حساف بن ثابت ـبلدا فيقوؿ عنها شاعلى من قتلهم شهرا  ظل يدعو ك ،سلم  عليو كالنيب صلى اهلل

 ذكراىا: 

لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مىعونىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى فىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًهل ي  عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قػىتػٍ
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل الر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًؿ غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةى القػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوا  عىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى خى
 أىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابػىهيمي الفىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي بًعىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـو 
ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذرو إٍذ تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىىل   ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًلمي  فىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؽبى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ كى كػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئٍن قىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد   أيصػػػػػػػػػػػػػػػػػيبى غىػػػػػػػػػػػػػػػػػداةى ذاكي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزرً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ا غىيػٍ ٍمًع العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍْبً سى  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 كى القػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػٍهيٍم مىنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيٍم بًقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبًلًهمي بًغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرً   زبييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فى عىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي حى
 كى أىٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى ُب مىًني تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًبصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍبً 
 ًمػػػػػػػػػػػػػػنى أىبٍػػػػػػػػػػػػػػػيىضى ماًجػػػػػػػػػػػػػػًد ًمػػػػػػػػػػػػػػٍن ًسػػػػػػػػػػػػػػر  عىٍمػػػػػػػػػػػػػػرًك

 
من النصر أك  ينشده اؼبسلموف يشّب إىل ما العزائم كيقوم  اؽبمم كنهض كقف الشعر يست ُب سرية مؤتة ك

راية اإلسالـ يبذلوف ُب ذلك حاملْب  جعل اؼبسلمْب يقبلوف على اعبهاد ك ،، فأؽبب اؼبشاعرالشهادة ُب سبيل اهلل

داؼ الٍب  حيقق األى ، كالثابت أف الشعر كاف يأخذ دكره الرائد ُب تسجيل ىذه اؼبواقف من ك ،نفيسلا النفس ك
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 1استشهادا ، كالذين كانوا يسألوف الرضبن مغفرة قدرة الرجاؿ الصناديد كشركعة اؼب كراء اؼبطامح ت زبتفيكان

 :حفل بو شعر عبد اهلل بن ركاحة ىذا ماك 

 لىًكن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىؿي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ضٍبنى مىٍغًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةن 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر افى ؾبيًٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىةن   أىٍك طىٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن بًيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍم حى
ثي ػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػٌب  ييقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى إذا مىػػػػػػػػػػػػػػػػػر كا علػػػػػػػػػػػػػػػػػى جى  حى

 

 كى ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربىةه ذاتى فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍغو تػىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذؼي الز بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  
بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  حًبىٍربىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو تػيٍنًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي األىٍحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى كى الكى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ػػػػػػػػػػػػػػػػػدىهي اهللي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن غػػػػػػػػػػػػػػػػػازو كى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد رىشى  أىٍرشى

 
راعو ما بلغو من قوة الرـك  ، كالشاـ بأرض معاف حٌب كصلزيد بن حارثة : جيش اؼبسلمْب بقيادةسار  

ليلتْب ُب معاف دليال  كقوفهم جاء، ك تفكّبىمعلى سيطر  ك ،فدب اػبوؼ ُب قلوهبم ألف أك تزيدالٍب تقدر دبائٍب 

 ىنا يأٌب الشعر ليأخذ ك ،2ك حرارة العقيدة أغرت اؼبؤمنْب باستئناؼ السّب للقتاؿ لكن قوة اإلدياف ك على اػبوؼ

فقاـ  عبد اهلل ابن ركاحة،قادة اعبيش على لساف أحد  قف بأحرؼ من نورااؼبو  يسجل ىذه دكره ُب ىذه اؼبعركة ك

: "يا قـو  ال ما نقاتل الناس بعدد ك ف الذم تكرىوف للذم خرجتم تطلبوف الشهادة، كإاهلل  : كخطيبا ُب القـو

 ر ظهو  ، إمافإمنا ىي إحدل اغبسنيْب ،، فانطلقواإال هبذا الدين الذم أكرمنا اهلل بو نقاتلهم كثرة، ما ال قوة ك

                                                 عبد اهلل بن ركاحة ُب ذلك:، فقاؿ 3فمضى الناس اهلل صدؽ ابن ركاحة قد ك، فقاؿ الناس: شهادةكإما 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإو كى فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍعو  لىٍبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اػبىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن أىجى  جى
ٍكناىا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى الص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌواًف ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبتنا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  حى
لىتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍْبً عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو   أقامىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت لىيػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ماته   فػىريٍحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى اعبًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي ميسى
 فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كى أىيب مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآبى لىنىأتيٍنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 فىعب ٍأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىًعن تىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىتٍ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىف  البػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيضى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم عبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة طىل قىٍتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عيشى

ى
 فىراضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيةي اؼب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـي    تػيغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى اغبىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًش ؽبى
تىوي أىديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىف  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفحى  أىزىؿ  كى
رىهًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صبيػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو  فىأيٍعًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى فػىتػٍ

 ُب مىناًخرًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـي  تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػىف سي 
 كى إٍف كانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت هًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبه كى ريـك

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي   عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًبسى ك الغيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ؽبى
 إذا بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىزىٍت قىواًنسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها الن جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـي 
 أىًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن تيها فػىتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنًكحي أىٍك تىًئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي 
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ى مر التاريخ ُب طولية بقت علبصورا اؼبسلموف سجل ؽبيبها  ضبى كطيسها، ك اشتدحْب  ُب قلب اؼبعركة ك

ُب نفوسهم معاين التضحية اإلدياف كيف حرؾ  ، كاإلسالـ نصرةُب بتخليد مآثرىم فاحتفى الشعر  ،لودسجل اػب

وف بو م ، كما حييطعوا قدراهتا حياهتم لنشر الرسالة اؼبباركة ك كض، كباعو  فأسلموا نفوسهم رخيصة هلل ،اعبهاد ك

 ، كتوضيح أىدافها اؼبختلفة  كتوسيع آفاؽ حدكدىا  الٍب عرفتهالدعوةمبادئ ا كيدمن علم كثقافة كمعرفة ُب تأ

 ، كأصدؽ التزاما على مصاكلةأصحاهبا دبا جيعلهم أكثر قدرة على اؼبقاكمة ، كأشد صربا على اعبهاد كتزكيد 

 حية:التض نشد ابن ركاحة أبياتا ربمل معاين السمو كفأ ،1اؼبشركْب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمتي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسي لىتػىٍنزًلًن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػوٍ أٍقسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كا الر ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   إٍف أىٍجلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي كى شى
ًئن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت ميٍطمى  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد طاؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد كي

 

 لىتػىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًًلن  أىٍك لىتيٍكرًىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يل أىراًؾ تىٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىْبى اعبىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنوٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل أىنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت إال  نيٍطفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه ُب شى  ىى

 
دة على ضبل الراية حٌب سقطوا تتابع القازاز اعت ، مسجال بفخر كعر مرافقتو ؽبذه اؼبعركة اػبالدةيتابع الش 

 ،، فجعفرإف قتل زيد بن حارثة ،اهلل صلى اهلل عليو ك سلم امتثاال لوصية رسوؿشهداء  ُب ساحة الشرؼا صبيع

 أصوات الصيحات عندما تعالت  ك ،قاتلي تقدـ كيستلم الراية ابن كراحة في ك، صيب فعبد اهلل بن ركاحةفإف أ

2اشتد كقع النباؿ كاف يقتحم اؼبوت ، كؼو هتاكت السي ك اضبرت أسنة الرماح، ة، كضبى كطيس اؼبعركك 
ىو  ك 

  :يقوؿ

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسي إال  تػيٍقتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويٌب
 كى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سبىىنػ ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت فػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أيٍعطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًت قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليتً  
ى
ـي اؼب  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ضًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 إٍف تػىٍفعىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًفٍعلىهيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىيديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً 
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بقوة العقيدة كركح اإلدياف  هادإىل اعبتة دكره ُب دفع اؼبؤمنْب شعر عبد اهلل بن ركاحة ُب سرية مؤ  أدل

اؼبواجهة للقائهم دليال على قوة اإلدياف الٍب أنست اؼبؤمنْب كانت  ك ،انطلقوا يواجهوف الرـك ُب عـز ك إديافف

التضحية  صورالشعر سجل ىكذا  ك ،1هلل مشَبين هبا اعبنة كنعيمها فكاف االستشهادحياهتم ك أىليهم  فباعوىا 

 ذبوا كل شيء من أجل نصرة العقيدةككيف استع ،ُب قلوب الصحابة عن اإلدياف الذم سكن  معربا ك اعبهاد

  .نشرىا بْب الناسك 

ظل يقاتل ببسالة متنقال من فرس إىل فرس حٌب كيف   حيدثنا الشعر كذلك عن جفر بن أيب طالب  

 استشهد مرددا قولو:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا اعبن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى ك اٍقَباهبي 
ا  كى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌركـي ركـه قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد دىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاهبي

 

ا   طىي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًدنا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراهبي
ا  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًفرىةه بىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىةه أىٍنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهبي

 
 

ا  عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  إٍذ القػىٍيتيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراهبي
 

استطاع خبطتو ك ، ستلم القيادة خالد بن الوليدزيد ك جعفر ك عبد اهلل ا استشهاد القادة الثالثة بعد  

جاءت مراثي ف الشهداء عليهم اغبزف لفراؽلمْب  قافال إىل اؼبدينة ،ك قد استوىل اغبكيمة أف ينسحب جبيش اؼبس

قد صور الشعر  ك ،2تاؿ كفوزىم بنعيم اعبنةبشجاعتهم ك إقدامهم ُب الق ُب اإلشادة  ىذا اغبزف تعكس الشعراء 

 التزاؿ خالدة:ىم حساف بن ثابت بأبيات ، فرثا حجم األسى الذم أصاب اؼبسلمْب

 ًخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤمنْبى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارىديكا رىأىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي 
 فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال يػيٍبعًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىف  اهللي قػىٍتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعيوا
 كى زىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كىعىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي اهلًل حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْبى تػىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعوا
 غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةى مىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼبؤمنْبى يػىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوديىيمٍ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   ٍلفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىىيٍم يػىتىأىخ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوبى كى خى  شى
ٍعفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   دبيٍؤتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيٍم ذيك اعبىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحىٍْبً جى
ىًني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة زبىًٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 

يعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى أٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابي اؼب  صبى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًت مىٍيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفي الن قيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة أىٍزىى

ى
 إىل اؼب
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 أىغىػػػػػػػػػػػػػػػػر  كىضىػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًء البىػػػػػػػػػػػػػػػػٍدًر مػػػػػػػػػػػػػػػػٍن آًؿ ىاًشػػػػػػػػػػػػػػػػمو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ميوىس  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى غىيػٍ  فىطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعىنى حى

يٍستىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًهدينى ثى 
 وابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى اؼب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  ٍعفىػػػػػػػػػػػػػػػػػرو ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ؿبيىم   كى كين ػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل ُب جى
 ك مػػػػػػػػػػػػػػػا زاؿى ُب اإلٍسػػػػػػػػػػػػػػػالـً مػػػػػػػػػػػػػػػٍن آًؿ ىاًشػػػػػػػػػػػػػػػمو 
ػػػػػػػػػػػػػػٍوؽبىيمٍ  بىػػػػػػػػػػػػػػلي اإلٍسػػػػػػػػػػػػػػالـً ك الن ػػػػػػػػػػػػػػاس حى ػػػػػػػػػػػػػػمي جى  ىي
اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيٍم جٍعفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػره ك ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػني أم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   هبى
ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىةي كى العىب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيٍم كى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيمي   كى ضبى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍكاءي ُب كي  ٍأزًؽهبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم تػيٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىجي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػأل 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي أىٍكلًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي اهلًل أىنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىؿى حيٍكمى  ىي

 

ػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػرأىيب  إذا ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم الظ المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى ؾًبٍسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   دبيعتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؾو فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو قػىننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميتكىس 
 ًجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافه كى ميٍلتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًئًق أىٍخضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 
 كىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءن كى أٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا حازًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْبى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍأميري 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   دىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائًمي ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  ال يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيٍلنى كى مىٍفخى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  هى ـه إىل طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍودو يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؽي كى يػىبػٍ  رًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
يػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  يتىخى

 عىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  كى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيٍم أىضٍبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي اؼب
 ٍن حيػػػػػػػػػػثي يػيٍعصىػػػػػػػػػػري عىقيػػػػػػػػػػله كى مػػػػػػػػػػاءي العػػػػػػػػػػوًد ًمػػػػػػػػػػ

 عىمػػػػػػػػػػػػػاسو إذا مػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػاؽى بالن ػػػػػػػػػػػػػاًس مىٍصػػػػػػػػػػػػػدىري 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  يطىه 

 عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيًهٍم كى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهٍم ذا الًكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي اؼب
 

 صور اؼبعركة ، كُب ساحة الوغى إقدامهم ، كصور بطولة الفرساف، فعبد اهلل بن أنيسالشعر سرية  رافق 

 لساف على نساب الشعرفا ،1كالسيوؼ ، بالرماحاؼبتحاربْبمنازالت بْب فرساف الطرفْب ك ، فيها من قتاؿ كدبا دار

  ائال:خالد بن سفياف بن نبيح اؽبذيل ق عبد اهلل بن أنيس مفتخرا بقتلو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاغبيواًر كى حىولىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   ترىٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػنى ثػىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍورو كى
ٍلفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ٍلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى خى  تىناكىٍلتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كى الظ ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني خى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـً ؽًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدارًعْبى كىأىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   عىجي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  أقػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي لػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ك الس  ػػػػػػػػػػػػػػػػػمي رىٍأسى  يػىٍعجي
 ٍدرىهي ػػػػػػػػػػػػػػػػري قً ػػػػػد ىٍ ػػػػػزًًؿ الػػػػػػػػػػػػػػنٍ ػػػػػػػػػػذم مٍل يي ػػػػػػني ال  ػػػػػػػػٍ ا ابػػػػػأن

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذىا ًبضىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربىًة ماًجػػػػػػػػػػػػػػػػػدو   كى قػيٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػتي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي خي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  النىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب  بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًفرو  ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي إذا ىى  كى كي

 

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو ميقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد دً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  جى  نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًئحي تػىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم كي
ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىبٍػيىضى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء اغبديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد ميهى

ػػػبو ميتػىوىق ػػػًدأنا ابٍػػػني أينػىػػػٍيسو  ًشػػػهابي غىضنػػػا ًمػػػٍن ميٍلهى
دً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى قػيٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غىيػٍ  فارًسن
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ميزىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   رىحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ًفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ار غىيػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن النىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب  ؿبيىم   حى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػىٍقتي إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو بالل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف كى اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   سى

 
نجد الشاعر اؼبسلم يعرب عن مشاعره ف  ،االستبساؿ  من مواقف البطولة كىكذا اقَبف الشعر بكثّب  

إدياف  ك  ،لعقيدتو كجدانيا صادقا يَبجم ما ُب خلجات نقسو من إخالص ّبابو تعب كأحاسيسو ُب اؼبواقف الٍب سبر
                                                           

 93، ص2009ؿبمد مهداكم : شعر الغزكات أياـ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ، أغراضو كخصائصو الفنية ، ديواف اؼبطبوعات اعبا معية، -1
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لحمية تنظمها فجاء شعره سلسلة م ،سالمية ُب أظبى مظاىرىاكما صور الفركسية اإل ،حسن اعبزاء دبا ينتظره من

اإلنساف  ُب بعض اؼبواقف فكرة اعبهاد ُب سبيل اهلل كالطمع ُب جنات النعيم ، مع ما يرافق ذلك من إنسانية 

ما عنهم ، فخلد على جبْب التاريخ للصحابة رضي اهلل  طوليةاألعماؿ البىذه  كاكب  الشعر ، كما1اغباظبة

  .اهللعظاـ من ظبو كؾبد  ُب سبيل ال ىؤالءسجلو  

ك كقائعها   أحداثها،سجل  ،ميةمة اإلسالا ىذه اؼبرحلة اؼبهمة من حياة األىكذا كاكب شعر السراي 

متعارضة جعلها تدخل ُب أتوف حرب  ، كالذم دار بْب قول متناقضة  العنيف  حقيقة الصراع مَبصبا بذلك 

  شارؾي أف الطبيعي اف منك ك، وكقفت ُب كجهأخرل جائرة  ك، نتصرت لوفا ،قول عرفت اغبق ،خبلفية عقدية

مستمدين أكزانو من صليل ، ك خاضوا غمارىا، ذ الشعراء على عاتقهم ىذه اؼبهمةخفأ ،الشعر ُب ىذه اغبرب

السيوؼ، كصهيل اػبيوؿ ،كما استمدكا أخيلتو من النقع اؼبثار، كأفكاره من العقيدة القوية، كعواطفو من اغبماسة 

لشعر ك سعة ؾبراه، إال أف ىذا العصر كاف عصر تأسيس للدكلة ، كنشر اؼبلتهبة، كليس من سبب لكثرة ىذا ا

للدين، فلم يكن كظبو كسم األناقة كالَبؼ، على النهج الذم آلفو بعض اعباىليْب، إمنا كاف شعر منافحة كدفاعا 

 . 2عن الدعوة

رسالة اعهم عن ك سجل بذلك شعراء الدعوة اإلسالمية كقوفهم جبانب النيب صلى اهلل عليو ك سلم ُب دف

 ، فشق طريقو كبو البالغ. ك رفعوا بذلك صوت اإلسالـ عاليا، ال يستطيع أف يسكتو أحد ،اإلسالـ السامية
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 أغراض شعر السرايا لمبحث الثاني5 ا

فأحدث تغيّبا جذريا ُب مناحي اغبياة كلها، ك مل يكن الشعر دبنأل عن ذلك، فتأثر الشعر جاء اإلسالـ 

سالة السامية الٍب جاء هبا ؿبمد بن عبد اهلل عليو أفضل الصالة ك أزكى التسليم، الداعية إىل مكاـر ك الشعراء بالر 

ك تبعا ؽبذه الركح، سارت أغراض الشعر ُب  -ك عمالك قوال  ااعتقاد–، ك التزاـ الصدؽ ُب دركب اغبياة األخالؽ

شعراء صدر اإلسالـ بكل مل يلتـز  ، ك بالتايلااللتزاـ دببادئ ىذا الدين اعبديد، ك الدفاع عن قضاياه ك نصرتو

 ، ك الفخر اجملاين للواقعاؼبقذعاألغراض الشعرية اؼبوجودة آنذاؾ من التغِب باػبمريات ك الغزؿ الصريح، ك اؽبجاء 

 جاءت أغراض شعر السرايا تتماشى  سبجيد القبيلة، ك ؾبالس اللهو ك الغناء، ألهنا تناُب ركح اإلسالـ، ك لذاك 

ك برزت ُب شعرىم األغراض النبيلة اعبادة الٍب أملتها طبيعة اؼبتغّبات اغبياتية لقيم النبيلة الٍب جاء هبا اإلسالـ، اك 

التارخيية اعبديدة كمدح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم، الذم أرسلو اهلل سبحانو ك تعاىل رضبة للعاؼبْب، ك الفخر 

عظماء اإلسالـ الذين سقطوا ُب سبيل اهلل شهداء، ك ىجاء كفار ك حسن بالئهم، ك رثاء بشجاعة اؼبسلمْب 

 ض الٍب سنتناكؽبا بالدراسةاألغراك من أىم  ،1قريش ك الرد على شعرائهم الذين ىجوا النيب صلى اهلل عليو ك سلم

 ، ك أغراض أخرل. الفخر، اؼبدح، اؽبجاء ك النقائض

 

 الفخر5  -1

 لغة5  -1-1

ح باػبصاؿ التمد   :ّباءي ك الفخ   ّبلك الفخ   ةي،خار خار ك الفى ر ك الفى خٍ لفي ، ك ارً هى نػى ك  رً هٍ مثل نػى  ،ري خى ك الفى  ري خٍ الفى 

كذلك ك  ، وره خي ك فى  ره فهو فاخً  ،اينيححسنة، عن الل ةن رى خٍ فى ا ك رن خٍ فى  ري خى فٍ يػى  رى خى ك قد فى  ،ًندك االفتخار ك عد الق
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 ك قولو تعاىلر، خٍ : الكثّب الفى ّبخ  ظم، ك الفً : التعاري بعض، ك التفاخي بعضهم على  رى خى فى  :القـو رى اخى فى ، ك تػى رى خى تى افػٍ 

 . 2اؼبتكرب :ورخي ، الفى 1"ورٍ خُ فَ  الٍ تَ خْ مُ  لَّ كُ   بُّ حِ  يُ َل  اهللَ  نَّ إِ "

 اصطالحا5  -1-4

ىو اؼبدح نفسو، إال أف الشاعر خيص بو نفسو ك قومو، ك كل ما حسن عرفو ابن رشيق بقولو: "االفتخار 

، فالفخر على حد تعبّب ابن رشيق ىو ضرب 3ُب اؼبدح حسن ُب االفتخار، ك كل ما قبح فيو، قبح ُب االفتخار"

عر من اؼبدح الذاٌب يعدد فيو الشاعر مناقبو أك مناقب قومو، ك الفخر ُب االصطالح النقدم غرض من أغراض الش

و كليد األثرة ك اإلعجاب بالذات، ك إذا كاف اإلنساف ينطوم على زىو الشاعر ك اعتزازه بنفسو ك قومو ك ى

ك فصاحة اللساف، ك صباؿ التعبّب ك دبآثرىا، فالشاعر اؼبتميز برىافة اغبس، مفطورا على حب نفسو ك اإلدالؿ هبا 

 . 4ك التصوير أقدر من سواه على التفاخر ك أجدر بو

فالفخر  بينهما إال االختالؼ ُب الضمائر ف الفخر توأـ اؼبدح ال يفصلأإىل غازم طليمات ك غّبه  ذىب 

  غائبهاك   مفردىا ك صبعها، ك ـباطبهاخرل األليس لو إال ضمّب اؼبتكلم مفردا ك ؾبموعا، ك اؼبدح لو الضمائر 

ُب الفخر، ك أف كل ما يقبح ُب أحدمها عن ىذا الزعم ينجم أف كل ما حيسن ُب اؼبدح من أفكار ك صور حيسن ك 

 . 5أقرب إليو من احملدثْبيقبح ُب اآلخر، ك على الزعم اؼبزعـو أكثر النقاد ال كلهم ك قدماؤىم 

ك مل يعد ك تشرب بركح اإلسالـ تسامى بالشعر عن الفخر اؼبذمـو بشقيو الفردم ك القبلي فجاء اإلسالـ  

 نيل الشهادة جديدة تتمثل ُب اغبرص على  فراح يركز على معا بل ك كسب اؼبغنميفتخر بالعصبية القبلية 

، ىكذا كاف اؼبسلم األخالؽ الٍب حبب إليها اإلسالـالفخر بانتصار اؼبؤمنْب ك بتأييد اؼبالئكة، ك التغِب بالقيم ك ك 

أحد أقاربو، ألنو يفخر بأقرب كأبعد صلة تصلو باؼببادرة إىل اإلسالـ ، من إسالمو، أك إسالـ كالديو، أك إسالـ 
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يعلم أف السبق إىل اإلسالـ شيء عظيم ، كإف كانت صلة اؼبفتخر بالسابق بعيدة ، فهي جد قريبة ُب عمل ال 

 . 1يتكرر مرتْب

 الفخر في شعر السرايا5 نماذج من  -1-8

  و تلك بأحق الفخر، ك فضل السبقُب سرية عبيدة بن اغبارث يرفع سعد بن أيب كقاص صوتو ُب رميت 

أكؿ من رمى بسهم ُب اإلسالـ  كاف حيمي الصحابة ك يذكد عنهم بقوة ك شجاعة، ك أنو  الذكر، بأنوأنبل ك 

 فيقوؿ: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل أىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى اهلًل أين    أىال ىى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم ًذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادنا  أىذكدي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها أىكائًلىهي
 فىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػىٍعتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  راـو ُب عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديك  

 

 ضبىىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابىٍب ًبصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكًر نػىٍبلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  حيزكنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كى ًبكي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهلً ًبكي  ل  سى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهمو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى اهلًل قػىٍبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبً   سى
 

ك الدعاية لو حٌب يدخل فيو الناس، فهو ك لكن ىذه اؼبرة ينوه باإلسالـ  ،يواصل سعد افتخاره ك اعتزازه 

 ذك حق ك عدؿ، فبو ينجى اؼبؤمنوف ، فهو دين صدؽ كيفتخر بالدين الذم جاء بو ؿبمد صلى اهلل عليو ك سلم

 ف فيقوؿ: الكافرك  خيزلبو ك 

 كى ذىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى أىف  دينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدؽو 
ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اؼبؤمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى خيي  يػينىج 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  أىتػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدؿً    كى ذيك حى
 بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو الكيٌفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى مىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً مىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 

 
فالشاعر حينما يفتخر، فهو ينطلق من ركح الدين اإلسالمي الذم يدعو إىل اعبهاد ك الكفاح ُب سبيل 

 فيجاىر باإلدياف الكامل، ك يصدح بو مبتغيا بذلك مرضاة اهلل تبارؾ ك تعاىل.  العقيدة،

بأف لواءه أكؿ فهو يعتز ك يفاخر  ،إىل سيف البحرنزع ضبزة بن عبد اؼبطلب ُب سريتو ك عن ىذا القوس 

 لواء عقده رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم حيث يقوؿ: 
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 بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍمًر رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًؿ اهلًل أىك ؿي خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًفقو 
يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػًو الن ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػري ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًذم كىرامىػػػػػػػػػػػػػػػػػةو لًػػػػػػػػػػػػػػػػػ  واءه لىدى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍن الحى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍن قػىٍبلًػػػػػػػػػػػػػػػػي   عىلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػًو لًػػػػػػػػػػػػػػػػواءن ملىٍ يىكي
 إًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو عىزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزو ًفٍعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أىٍفضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي الًفٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 

 
لٍب اختص هبا ك بالصدؽ الذم نالو، فالشرؼ الذم يتفاخر بو الشاعر فراح الشاعر يباىي هبذه اؼبكانة ا

 الذم يتحلى بو الشاعر ُب جهاده  تضحية، ك ىذا كلو ناجم عن اإلدياف العميقك التفاين ُب الىو الطاعة هلل 

 كفاحو. ك 

قداـ ك صرب إو من شجاعة ك ما ديلكعلى ك بُب اعتزازه ك فخره  ،ـو الرجيععاصم بن ثابت ُب يك اعتز 

 إدياف بالقضاء ك القدر الذم كتبو اهلل عليو فيقوؿ:  وكو ُب ذلك كليقْب، حير ك 

ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده نابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًعل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب  كى أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى
عابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 

ى
ًتها اؼب  تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًؿ  عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفحى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازًؿي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى  كى كي
 

 كى القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوسي فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره عينابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  كى اغبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي باًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوتي حى

ى
 اؼب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرءي إلٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو آئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 
ى
 بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼبٍرًء كى اؼب

 
 

 ًإٍف ملٍ أيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتًٍلكيمي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيم ي ىابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 
 

بنفس مفعمة باإلدياف الصادؽ، ك اإلذعاف للقدر اؼبكتوب لكن بركح جديدة  يفتخر ك يفاخر،فالشاعر 

 تأىب اػبنوع ك االستسالـ ك تصر على القتاؿ بقوة ك صالبة. 

آذيا رسوؿ اهلل لطاؼبا إذ بقتلهما،  ك ُب القضاء على ابن األشرؼ ك ابن اغبقيق يفتخر حساف بن ثابت

، ك سطر أحداثها تخاره ك اعتزازه ىذا على أحداث دكهنا التاريخ بُب افف ك اؼبسلمْب،صلى اهلل عليو ك سلم 

 صرين لدين اهلل، فيقوؿ: نتأسيافهم اغبادة محاملْب ليال عليها  كااؼبسلموف، راظبا الصورة الٍب سار 

 هلًل دىر  ًعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابىةو القػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػيهيمٍ 
 يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركفى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبيًض اػبًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؼ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًيكيمي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب  أىتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍكيٍم ُب ؿبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ًبالدً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ حى  كي
 ميٍستػىٍنًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرينى لًنىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن نىبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًهمٍ 

 

 يػػػػػػػػا ابٍػػػػػػػػنى اغبيقىٍيػػػػػػػػًق كى أىنٍػػػػػػػػتى يػػػػػػػػا ابٍػػػػػػػػنى األىٍشػػػػػػػػرىؼً  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو ُب عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرينو ميٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؼً   مىرىحن
فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيضو ذيف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً  تػٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىوٍكيمي حى  فىسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  أىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو ؾبيًٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً   ميٍستىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًغرينى ًلكي

 



 اـــــــــرايـــســـر الـــعـــي شـــي فـــاتـــوعـــوضــمــب الـــانـــجــــال
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اؼبمزكجة باإلدياف ت أيديهم البطولة غاـ من صنعُب فخره ك اعتزازه على أنفتتمثل بصمات الشاعر 

 مستصغرين بذلك لكل أمر ؾبحف. 

األذل للنيب صلى اهلل عليو الذم كاف شديد  ػبالد بن سفياف بن نبيح اؽبذيل، ُب قتل عبد اهلل ابن أنيس  

سلم ؽبذه اؼبهمة  حبزه لرأس خالد اؽبذيل، ك كيف لىب نداء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كيفتخر عبد اهلل  ك سلم

 ذىنو ىذه الصورة من قرل الضيوؼ ال من ك ال أذل، ك حينما أكمضت ُبمستذكرا أؾباد أبيو  غّب مدبرمقبال 

على نصرة اإلسالـ ك إديانو شدة ففصل عنق اؽبذيل، ك ىو يهتف باسم النيب، ك يعاىده يفو حدة اؼبشرقة زادت س

 اهلل:  قاؿ عبد 1، ك شجاعتو ك فصاحتوبسنانو ك لسانو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاغبيواًر كى حىولىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   ترىٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػنى ثػىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍورو كى
ٍلفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ٍلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى خى  تىناكىٍلتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كى الظ ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني خى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـً ؽًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدارًعْبى كىأىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   عىجي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػمي رىٍأسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفي يػىٍعجي  أقػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي لػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ك الس 

 ٍدرىهي ػػػػػػػػػػػػػػػػري قً ػػػػػىٍ د  ػػػػػزًًؿ الػػػػػػػػػػػػػػنٍ ػػػػػػػػػػذم مٍل يي ػػػػػػني ال  ػػػػػػػػٍ ا ابػػػػػأن
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذىا ًبضىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربىًة ماًجػػػػػػػػػػػػػػػػػدو   كى قػيٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػتي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي خي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  النىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب  بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًفرو  ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي إذا ىى  كى كي

 

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو ميقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد دً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  جى  نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًئحي تػىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم كي
ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىبٍػيىضى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء اغبديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد ميهى
ػػػػػػػػػػػػػػػػبو ميتػىوىق ػػػػػػػػػػػػػػػػدً   ًشػػػػػػػػػػػػػػػػهابي غىضنػػػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ميٍلهى

ػػػػػػػػػػػػػػ دً أنػػػػػػػػػػػػػػا ابٍػػػػػػػػػػػػػػني أينػىػػػػػػػػػػػػػػٍيسو فارًسن ػػػػػػػػػػػػػػرى قػيٍعػػػػػػػػػػػػػػدى  ا غىيػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ميزىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   رىحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ًفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ار غىيػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن النىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب  ؿبيىم   حى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػىٍقتي إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو بالل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف كى اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   سى

 
فكانت موضوعاتو إسالمية اعبوانب ، كأكثر ما  ،لسرايا اذباىا تشرب بركح االسالـا اذبو الفخر ُب شعر

إىل االسالـ ،كاعبهاد ُب سبيل اهلل، كافتخار األنصار باحتضاف الرسوؿ صلى  بو السبق اؼبسلموف افتخر الشعراء

 اهلل عليو كسلم كالدعوة ، كربوؿ بذلك الفخر من الوالء القبلي كسبجيد القبيلة إىل الوالء لإلسالـ كنصرتو. 

 

 

 

 
                                                           

 . 469غازم طليمات ك عرفاف األشقر، الشعر ُب عصر النبوة ك اػبالفة الراشدة، مصدر سابق، ص - 1
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 الرثاء5  -4

 لغة5  -4-1

 رثية إذا بكاه بعد موتوميو رثيا ك الرثاء بكاء اؼبيت ك مدحو، جاء ُب لساف العرب: "رثى فالف فالنا يرث

بكيتو، ك عددت ؿباسنو، ك كذلك إذا . ك رثوت اؼبيت إذا ..ه يرثيو ترثيةفإف مدحو بعد موتو قيل: رثا :قاؿ

 . 1نظمت فيو شعرا"

 اصطالحا5  -4-4

ن، ك فيو لوعة صادقة ك حسرات الرثاء من الفنوف الٍب جود فيها الشعراء ألنو تعبّب عن خلجات قلب حزي

أك  الصنعة، ك لذلك فهو من اؼبوضوعات القريبة إىل النفس، ألف الرثاء الصادؽ تعبّب مباشر قلما تشوبو رلح

عرؼ   كما ،3تصوير حزف الشاعر ؼبوت انساف ك استثارة نفس اغبزف ُب السامع أك القارئ ذلك أنو ،2التكلف

 ك بْب الرثاء  ،ك بكاء ك لوعة ك تفجعفهو حزف ، 4كذلك بأنو صناعة الشعر ُب اؼبرثي بكاءا ك ندبا ك عزاءا

 . يوافق اؼبدح ُب اؼبعاين، ك خيالفو ُب اؼبشاعراؼبديح نسب، فكالمها يقـو على اإلطراء ك ذكر اؼبناقب، فالرثاء ك 

  ك قد سلك الشعراء ُب رثائهم إحدل ثالث طرؽ ىي: 

غّب  من ت بعد موتواؼبيٌ  بى دى نى  كة ك ربسر، يقوؿ ابن منظور: "ك ىو التعبّب عن اؼبشاعر ُب لوع الندب5 - أ

بكاء الفقيد، فيئن الشاعر  بألف الند ؛5"من اغبزف ببكاء، ك ىو من الندب للجراح ألنو احَباؽ ك لذع يقيد أف

ك كأهنا ال تريد أف ذبف، ك تتدفق كلماتو بكية حزينة، ٍب تنتظم أشعارا تفيض ك يتفجع ك تتفجر دموعو مدرارا، 

 . 6باغبزف ك األمل

                                                           

 . 160، ص5مج، (رثا)مادة  مصدر سابق،ابن منظور: لساف العرب،  -1
 . 311ص ،1986، 5الشعر اعباىلي، خصائصو ك فنونو، مؤسسة الرسالة بّبكت، ط اعببورم:حيي  -2
 . 388، ص1969، 2ؿبمد النويهي: ثقافة النقد األديب، مكتبة اػباقبي ك دار الفكر، بّبكت، ط -3
 . 23، ص2017حسْب صبعو: الرثاء بْب اعباىلية ك االسالـ، دار ك مؤسسة رسالف، سوريا،  -4
 . 94، ص14منظور: لساف العرب، مرجع سابق، مادة )ندب(، مجابن  -5
، قسم الدراسات األدبية، عبد الرضباف الشناكم ك ؿبمود الرضواين: األدب ُب صدر االسالـ ك بِب أمية، جامعة القاىرة، كلية دار الع -6  2018لـو

 . 45ص
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، ك ىو من باب ؿباسنو ، مدحو ك عدٌ وي نى بػ  ك ىو شكل من أشكاؿ الرثاء، يقوؿ فيو الزـبشرم: "أى  5ينالتأب - ب

عالقة نسب بْب ، ك ىناؾ 1موتاكم" ني ب  ؤى أحياكم ك يػي  ظي ر  قى مل يزؿ يػي  :تقوؿ التفزيع ك قد غلب ُب مدح النادب،

لثناء منو إىل اغبزف اػبالص، فالشاعر فيو ال يعرب ، ك ىو ليس نواحا ك ال نشيجا بل ىو أدىن إىل االتأبْب ك اؼبدح

عن أحزانو ىو، ك إمنا يعرب عن أحزاف اعبماعة ك ما فقدتو ُب ىذا الفرد اؼبهم من أفرادىا، ك لذلك يسجل فضائلو 

 . 2ك يلح ُب ىذا التسجيل، ك كأنو يريد أف حيفرىا ُب ذاكرة التاريخ حفرا، حٌب ال تنسى على مر الزماف

، ك العزاء ىو السلو ك حسن الصرب على ك فيو يقوؿ اؼبربد: "ك تعزيك الرجل تسليتك إياه العزاء5 - ج

 3"اؼبصائب ك خّب من اؼبصيبة العوض منها ك الرضى بقضاء اهلل ك التسليم ألمره تنجزا ؼبا كعد من حسن الثواب

 إىل التفكّب ُب حقيقة اؼبوت ىا، ك تعِب ىذه الطريقة أف ينفذ الشاعر من حادثة اؼبوت الفردية، الٍب ىو بصدد

 . 4اغبياة، ك قد ينتهي بو ىذا التفكّب إىل معاين فلسفية عميقةك 

 نماذج من الرثاء في شعر السرايا5  -4-8

، ك فقد ؽبا شأف ُب شعر السرايا، فاغبرب مستعرة ك الفًب تتهدد اؼبسلمْب كاف الرثاء من األغراض الٍب

اعبهاد ُب سبيل اهلل، ك من أىم ما قيل ُب الرثاء ُب ىذه الفَبة قوؿ ي اؼبهمة اعبليلة، أال ك ى الرجاؿ تصحب تلك

 حساف بن ثابت ك ىو يبكي خبيبا الذم صلب دبكة: 

نػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػكى ال تػىٍرقػػػػػػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػػػػػػداًمعيها  مػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي عيػٍ
ػػػػػػػػػػػػوا  علػػػػػػػػػػػى خيبػىٍيػػػػػػػػػػػبو فػىػػػػػػػػػػػػٌبى الًفٍتيػػػػػػػػػػػاًف قىػػػػػػػػػػػٍد عىًلمي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؾى اهللي طٍيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب خيبػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي جى  فاٍذىى

 

ػػػػػػػػػػح ا علػػػػػػػػػػى الص ػػػػػػػػػػٍدًر    ًمثٍػػػػػػػػػػلى الل ٍؤليػػػػػػػػػػًؤ القىلًػػػػػػػػػػقً سى
 ال فىًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْبى تػىٍلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي ك ال نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًؽً 
ن ػػػػػػػػػػػػػػػةى اػبيٍلػػػػػػػػػػػػػػػًد عٍنػػػػػػػػػػػػػػػدى اغبػػػػػػػػػػػػػػػوًر ُب الر فىػػػػػػػػػػػػػػػقً   كى جى

 
نابع من قلب صادؽ عرب من خاللو عن ىوؿ اؼبصاب الذم المس شغاؼ قلبو إف ىذا البكاء ك التفجع 

خبيب، يظهر ُب  لوعة لفراؽإظهار ال ك إىل جانب. الضعف ك ال الذلةعلى فقد رجل شهم شجاع ال يعرؼ 

                                                           

 . 10، ص2006، 1لبناف، ط-ة ك النشر، بّبكتأساس البالغة، دار الفكر للطباعالزـبشرم:  -1
 . 45مرجع سابق، ص عبد الرضباف الشناكم ك ؿبمود الرضواين: األدب ُب صدر االسالـ ك بِب أمية، -2
 . 9، ص1996، 1لبناف، ط-كتاب التعازم ك اؼبراثي، كضع حواشيو خليل اؼبنصور، دار الكتب العلمية، بّبكتاؼبربد:   -3
 . 45مرجع سابق، ص ناكم ك ؿبمود الرضواين: األدب ُب صدر االسالـ ك بِب أمية،عبد الرضباف الش -4
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"جزاؾ  :ك ذلك من خالؿ استعمالو مفردات جديدة ذات طابع اسالمي مثل ،رثائو التأثر دبعاين القرآف الكرًن

 ك "جنة اػبلد" ك "اغبور". اهلل" 

يب، مستعمال أسلوب النداء: "يا عْب" لتسخى بدمع بكاءه على خ شعرية أخرل جيدد فيها قطعةغبساف 

، ك عظم مقتل صاحب النسب الشريف، فرفع صوتو بالشعر ليصور ىوؿ ذلك اليـو ،ار حزنا على زينة الفتيافمدر 

 ؿ: فقا ،خبيب

ػػػػػػػػػػًكبً  ٍمعو ًمٍنػػػػػػػػػػًك ميٍنسى ػػػػػػػػػػودم بًػػػػػػػػػػدى  يػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػْبي جي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى ُب األنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر مىٍنًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىوي   صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍقرنا تػىوىس 
رىهًتػػػػػػػػػػػػػا  قىػػػػػػػػػػػػٍد ىػػػػػػػػػػػػاجى عىٍيػػػػػػػػػػػػِب علػػػػػػػػػػػػى ًعػػػػػػػػػػػػاٌلت عىبػٍ

 

 ٍتيػػػػػػػػػػػػػاًف ملٍ يػىػػػػػػػػػػػػػؤيبً ك اٍبكػػػػػػػػػػػػػي خيبػىٍيبنػػػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػػػعى الفً  
ػػػػػػػػػػػػػػػرى ميٍؤتنًشػػػػػػػػػػػػػػػبً  ػػػػػػػػػػػػػػػًجي ًة ؿبىٍضنػػػػػػػػػػػػػػػا غىيػٍ ٍػػػػػػػػػػػػػػػحى الس   ظبى
ػػػػػػػػػػػػػػبً   إٍذ قيػػػػػػػػػػػػػلى نيػػػػػػػػػػػػػص  إىل ًجػػػػػػػػػػػػػػذٍعو مػػػػػػػػػػػػػنى اػبىشى

 
لذين فازكا ىل اهلل بالدعاء ألصحاب الرجيع اك يبدك تأثر حساف ُب مراثيو دبعْب القرآف كاضحا، فيتوجو إ

 بالشهادة قائال: 

 صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌلى اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػذينى تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعوا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًي ًة مىٍرثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده كى أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبىمٍ رأٍ   سي السى

 ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػنه لطػػػػػػػػػػػػػػػػارًؽى ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػني دىثٍػنىػػػػػػػػػػػػػػػػةى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيمي 
ٍقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى رىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًعًهمٍ 

ى
 ك العاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي اؼب

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىةى أىٍف يىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوا ظىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهي 
ى
 مىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى اؼب

 

 يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى الر جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍكرًموا كى أىثيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 
بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍّبً أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامهيٍم كى خى  ك ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني البيكى

ٍكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي ٍبى  ضًباميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ى
 وي اؼب

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل إن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لىكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي 
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى اؼب  كىسى

الًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى إن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لىنجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي   حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب  جيي
 

ك أصحابو، يبكيهم بركح اؼبؤمن بقضاء اهلل ك قدره، مبينا أف ما أصاهبم ىو فحساف ك ىو يبكي خبيبا 

جَّاًل  َوَمن يُِرْد وَ ًبا مُّ ٰــ ْذِن اللَِّو ِكتَ َوَما َكاَن لِنَـْفٍس َأن َتُموَت ِإلَّ بِإِ : "قدرىم اؼبكتوب، مستلهما ذلك من قولو تعاىل

َها َومَ  نـَْيا نـُْؤتِِو ِمنـْ َها  َوَسنَ و ن يُرِْد ثـََواَب اّْلِخَرِة نُ ثـََواَب الدُّ ك بذلك تكلم بلغة مل تكن ُب  1"ِكرِينَ ٰــ ْجِزي الشَّ تِِو ِمنـْ

 ك الدعاء.  ك اعبزاءاعباىلية؛ فيها الثواب 
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داء ُب ىذه اؼبعركة، موظفا اؼبعاين حساف نفثات قلبو اؼبكلـو على من سقطوا شه أرسلُب حادثة بئر معونة 

 عدد مناقب الشهداء ُب نصرة اإلسالـ ك الذكد عنو، فقاؿ:  ك اإلسالمية، الدينية ك القيم

لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مىعونىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى فىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًهل ي  عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قػىتػٍ
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل الر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًؿ غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةى القػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوا  عىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى خى

 ًد قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـو أىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابػىهيمي الفىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي بًعىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذرو إٍذ تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىىل   ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًلمي  فىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؽبى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ   كى كػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئٍن قىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أيصػػػػػػػػػػػػػػػػػيبى غىػػػػػػػػػػػػػػػػػداةى ذاكي

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزرً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ا غىيػٍ ٍمًع العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍْبً سى  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 كى القػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػٍهيٍم مىنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيٍم بًقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبًلًهمي بًغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرً   زبييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فى عىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي حى
 كى أىٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى ُب مىًني تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًبصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍبً 

 ًسػػػػػػػػػػػػػػر  عىٍمػػػػػػػػػػػػػػرًك ًمػػػػػػػػػػػػػػنى أىبٍػػػػػػػػػػػػػػػيىضى ماًجػػػػػػػػػػػػػػًد ًمػػػػػػػػػػػػػػنٍ 
 

األحزاف ك اآلالـ الٍب اختلجت ُب نفسو ذباه من سقطوا ترجم فيها حساف شهداء مؤتة بقصائد كما رثى 

 فاستهل قصيدتو بنوع من اإلبداع ك االبتكار ُب كضع مطلع غزيل لقصيدة قيلت ُب الرثاءُب ساحة الوغى، 

 ؿ: فقافذكرل اغببيب قد ىيجت لو أسباب البكاء ك التذكر 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىك بىِب لىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػله بًيىثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًربى أىٍعسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت يل عىبػٍ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو ىىي جى  لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذًٍكرىل حى
 بػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إف  فٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدافى اغببيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب بىًلي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه 

 

ـى الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي ميٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػًهري   ػػػػػػػػػػػػػػػػػم  إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػو   كى ىى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيوحنا كى أٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابي البيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء الت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىك ري   سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم مػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن كػػػػػػػػػػػػػػػػػرًنو يػيٍبتىلػػػػػػػػػػػػػػػػػى ٍبي  يىٍصبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   كى كى

 
فجاءت  ،مناقبهم على ضوء الكتاب ك السنة اعدد قصيدتو مؤبنا أكلئك األبطاؿ ك مُب حسافديضي  

اللحاؽ هبم ليفوز باغبسُب ك زيادة، مازجا ذلك متمنيا   ، ك القيم اإلسالمية.مرثيتو ؽبم عامرة باؼبعاين القرآنية

 ؿ: ، فقابوجد يثّب األسى كاغبسرة

 رىأىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤمنْبى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارىديكا
 فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال يػيٍبعًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىف  اهللي قػىٍتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعيوا
 كى زىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كىعىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي اهلًل حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْبى تػىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعوا

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   ٍلفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىىيٍم يػىتىأىخ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوبى كى خى  شى
ٍعفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   دبيٍؤتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيٍم ذيك اعبىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحىٍْبً جى
ىًني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة زبىًٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 

يعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى أٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابي اؼب  صبى
 

 إىل أف قاؿ: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي أىٍكلًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي اهلًل أىنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىؿى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ىي  حيٍكمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   يطىه 
 عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيًهٍم كى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهٍم ذا الًكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي اؼب
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كح اإلدياف ك مفعمة بصدؽ شهداء مؤتة بعبارات فبلوءة بر بقية الشعراء الذين رثوا شارؾ كعب بن مالك  

 هداء كما رظبتها سيوؼ الش  ره من الكتاب ك السنة ك يرسم صورهاؼبشاعر، فإذا ىو شاعر إسالمي يستلهم أفكا

مل حيرصوا على فوت اؼبوت، بل صطراع التوحيد ك الشرؾ، فالشهداء مشاعره اؼبلتهبة من ا استمدم هم.رماحك 

كب الشهداء سار ُب ركاب جعفر ر  ذلك أف .بالصالة عليهماهلل باركهم عليو، ف ك النيب صدقوا ما عاىدكا اهلل

دا، ك حسبو نبال ك فضال أف غصن نضّب ت، ك أظبى الرادة غاية، ك أعظمهم سؤددا، ك أكرمهم ؿبأعلى القادة راية

جاء شعر كعب بن مالك  .1من أيكة بِب ىاشم الٍب عصم اهلل هبا األمة، ك شرفها بالوحي اؼبنزؿ ك النيب اؼبرسل

 ؿ: اؼبشاعر فقامعربا بذلك عن أصدؽ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػلي  ـى العيػػػػػػػػػػػػػػػػوفي كى دىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػعي عىٍينًػػػػػػػػػػػػػػػػكى يػىٍهمي  نػػػػػػػػػػػػػػػػا
وميهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كىرىدىٍت عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  مهي  ُب لىيػٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزفه فىبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأن ِبكى اعٍ   تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدين حي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍْبى اعبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًنح كى اغبىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كى كأمن 
ا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى النػ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر الٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػذين تىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعوا  كىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن
يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو   صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ى اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيهمي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًفتػٍ
كا دبٍؤتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى لإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو نيفوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيمٍ   صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربى

 

ٍخًضػػػػػػػػػػػػػػلي  
ي
ػػػػػػػػػػػػػػفى الط بػػػػػػػػػػػػػػابي اؼب ػػػػػػػػػػػػػػحنا كىمػػػػػػػػػػػػػػا كىكى  سى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي   طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍورنا أىًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ك تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىةن أىسبىىٍلمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي بً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماًؾ ميوىك   بىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت نػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًش ك الس 

 فبٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىك بىِب ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهابه ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدخىلي 
 يػىٍومنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دبؤتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى أيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًندكا ملٍ يػيٍنقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبلي 

ي
ـي اؼب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىى ًعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامىهيمي الغىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كى سى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىرى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر دل كى ـبافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن أٍف يػىٍنكيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  حى
 

ل اغبسنيْب: إما النصر ك إما ق، ك طلبا إلحدعلى ىذا النحو من االعتزاز باإلسالـ ك الدفاع عن اغب 

رخص ُب أعينهم كل ما يالقونو ُب طريق اعبهاد، فمن أصيب جبارحة رثاىا ك احتسبها عند اهلل ك من  ،الشهادة

كالرثاء ُب العصر ، 2غّب الشهداءبو من سبجيد مل يظفر دبثلو  كه، ك شيعو الشعراء دبا يليقذلقى كجو ربو احتسبو 

من ذرؼ للدموع كأسى ُب القلوب  عما عهدناه عند شعراء اعباىلية -جوانبوُب بعض  –سالمي خيتلف اإل

ربدد لو موقعو ُب ىذا الكوف الفسيح ، كتبْب ، فالشاعر اإلسالمي إنساف ملتـز بعقيدة دينية كحداد على األموات

يث د األبدم ،حلو تكوف جسر عبور من عامل الفناء إىل عامل اػب أفده ُب اغبياة الدنيا الٍب ال تعدك لو سبب كجو 
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ة ،فإف مضامْب شعره ستكوف مشبعكإما إىل عذاب اعبحيم كىكذا تنصب اؼبوازين بالقسط ،فإما إىل حياة النعيم 

قدره قائمة على التسليم بقضاء اهلل ك جديدة معاين ُب شعر السرايا ك ىكذا ضبل الرثاء  ،1بالقيم كاؼبعاين اإلسالمية

 . لبا لألجراحتسابا ك طك الصرب على االختبار 

 الهجاء  - 8

  لغة5 -8-1

 شتمو بالشعر :دكدفب ،جاءهٍ تػى  ىجاء ك ك اوى جٍ وه ىى جي هٍ جاه يػى ىى م بالشعر، جاء ُب لساف العرب : "ىو الشت

ك بينهم  ،ا: يهجو بعضهم بعضفوٍ اجى هى تػى ىم يػى  ىو الوقيعة ُب األشعار ... ك الليث:دح، قاؿ ؼباىو خالؼ  ك

 . 2هبا" فى وٍ اجى هى تػى يػى  هاجاةه ك مي  ةه ي  جً ىٍ ك أي  ةه و  جى ىٍ أي 

 5 اصطالحا -8-4

مة يعد اؽبجاء من أىم الفنوف الشعرية عند العرب، يقوؿ كاضح الصمد : "اؽبجاء من األغراض الشعرية اؽبا

اعباىلية، حيث تعرضوا فيو إىل األعراض كذكركا اؼبثالب كالعورات، كعٌّبكا بعضهم  الٍب مارسها الشعراء العرب ُب

ـٌ غضبهم، فازدىر كثّبا، كأصبح لو أثره الكبّب ُب نفوس الناس"باأليا   .3ـ، كصٌبوا فيو جا

 اؼبسلمْب ُب ذركة الصراع القائم بْب اؼبسلمْب ك اؼبشركْب، عبأ اؼبشركوف إىل الشعر يهجوف بو االسالـ ك 

من عدـ التعرض لإلنساف  دكفق ما سبليو مبادئ الدين اعبدي الشعراء اؼبسلموف، ك لكن معليه فبا استدعى أف يرد

سبييزا لو عن اؼبخلوقات   بالكلمات النابية ك اؼبعاين الفاحشة، ألف اإلسالـ الذم يكـر اإلنساف ك أنزلو مكانة عالية

كافة قد أبطل قذفو بالكلمات النابية ك الالذعة، ك اؼبعاين الفاحشة، ك أنكر التعرض غبرمات البشر ك مس  
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 .131ق، صمرجع سابكاضح الصمد: أدب صدر اإلسالـ،  - 3
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ك لكن كجههم ك ما يتماشى مع  ،عن اؽبجاءه شعراءى اهلل عليو كسلم لرسوؿ صلامل ينو  ك ىكذا، 1كراماهتم

 اؼبعايّب الشرعية ك اػبلقية ؽبذا الدين اغبنيف. 

قَبف اؽبجاء بالقتاؿ، فازدىر فن اؽبجاء بنوعيو الفردم دت إىل اطبيعة اغبرب الٍب دارت بْب الفريقْب أإف 

اختلف عن اؽبجاء القدًن إذا مل يكن تسرعا بالشعر  ؼبيداف، كلكنراء مسلموف ُب ىذا اشع فيو كاعبماعي، كبرز

ضل عن طريق اغبق كتنكب سبيل  نئم كاؼبساكئ، كإمٌنا كاف ىجاء ؼبإىل أعراض الناس، كال قذفا بألواف الشتا

 نغماسهم ُب متع الدنياا ، فعرض ألحواؿ اؼبنافقْب ك سلوكهم فقرع أعماؽبم، ك صور ملذاهتم ك أظهر2اؽبداية

ك طلب مغفرتو، مستعمال ُب  إىل اهللف شتم ك سباب ك دعاىم إىل التوبة أنب كذهبم ك نفاقهم، من دك ك  الفانية، 

 . 3النتيجة أسلوب الَبغيب ُب دخوؿ اإلسالـ

انربل إلسكات ف  ،ؼبا كاف للشعر دكره ُب ىذه اؼبعركة دفع كل فريق بشعرائو إىل ىذه اغبرب الكالمية 

 عبد اهلل بن ركاحة، فكاف حٌساف  كعب بن مالك ك لكلمة من أمثاؿ حٌساف بن ثابت كصوت الباطل فرساف ا

كاف عبد اهلل بن ركاحة  يعّباهنم باؼبثالب، ك اؼبآثر، ك األيٌاـ ك يهجواهنم دبثل قوؽبم بالوقائع ك كعب يعارضاهنم كك 

أىوف القوؿ عليهم قوؿ ابن ركاحة  يعٌّبىم بالكفر، فكاف ُب ذلك الزماف أشد القوؿ عليهم قوؿ حٌساف ككعب، ك

  .4فقهوا اإلسالـ، كاف أشد القوؿ عليهم قوؿ ابن ركاحة فلما أسلموا ك

 نماذج من الهجاء في شعر السرايا5  -8-8

ؼبا  شاعر اإلسالـ حٌساف بن ثابت، كذلك ُب سرية الرجيع دىذا اللوف اؽبجائي عن ُب شعر السراياظهر 

ة بذلك العهد كاؼبيثاؽ، فهجاىا بأبيات يعٌّبىا فيها ناقض ،تهم إىل قريشغدرت ىذيل خببيب كأصحابو كسلم

 بالغدر كاػبيانة فيقوؿ:

ػػػػػػػػػػػػػػ  أىبٍلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍغ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب عىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف  أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىمي   راهي امػػػػػػػػػػػػػػرؤه قػػػػػػػػػػػػػػٍد كػػػػػػػػػػػػػػافى للغىػػػػػػػػػػػػػػٍدًر الزًمػػػػػػػػػػػػػػا شى
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػره بػػػػػػػػػػػػػػػػػػني األىغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  كى جػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًمعه  يػٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػراهي زيىى  شى
ٍرًبيي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًبيٍ غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًبيٍ فػىلىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍف أىجى  أىجى
 فػىلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى خيبػىٍيبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ملٍ زبىيٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أىمانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه 

 

حارًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ى
 ك كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صبيعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػىرٍكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف اؼب

 ك كٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيٍم بًأٍكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؼ الر جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع ؽباًذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كى لٍيػػػػػػػػػػػػػػػػتى خيبػىٍيبنػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػافى بػػػػػػػػػػػػػػػػالقىٍوـً عاًلمػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
ها على صباعة قليلة العدد قد أجاركىم فأمنوا ضقضي ض هبذه القبيلة الٍب خرجت بقضها كر  عى فالشاعر يػي 

  ، ككانوا بذلك سٌبة العرب.هم أخلفوا العهد كالوعدؽبم، لكن

ظبتهم الغدر ك يواصل حٌساف رميو عن ىذا القوس بالتهجم كالتهكم على القـو الذين ال كفاء ؽبم كال ذمة، 

، فخص بِب ىذيل بغدر ؿبض ال يشوبو شوب من كفاء ك رد ىذا الغدر إىل اعبذر، فجعلو طبعا متوارثا كاػبيانة

ولد عن الوالد، ك كصفهم خبيانة اعبار، ك عرض بنزكعهم إىل الفاحشة حْب قرهنم بالكالب ك القركد فيهم ينقلو ال

 ؿ: افق ،1ك فضل عليهم التيوس

ػػػػػػػػػػػػػػػػر ؾى الغىػػػػػػػػػػػػػػػػٍدري ًصػػػػػػػػػػػػػػػػٍرفنا ال ًمػػػػػػػػػػػػػػػػزاجى لىػػػػػػػػػػػػػػػػوي   إٍف سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػنػىهيمٍ   قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـه تىواصػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بأٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػًل اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر بػىيػٍ
ـى خيىٍطيػػػػػػػػػػػػبػيهيمٍ   لػػػػػػػػػػػػٍو يػىٍنًطػػػػػػػػػػػػقي الت ػػػػػػػػػػػػيسي يػىٍومنػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػا

 

يػػػػػػػػػػػػػػػافً  فػػػػػػػػػػػػػػػاتً   ػػػػػػػػػػػػػػػٍل عىػػػػػػػػػػػػػػػٍن داًر غبٍى  الر جيػػػػػػػػػػػػػػػعى فىسى
ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػبي ك الًقػػػػػػػػػػػػػػػػػٍردي ك اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػافي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍثالفً   فالكى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؼو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهٍم ك ذا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً   ك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى ذىا شى

 
لدار بِب غبياف، فالكلب أكَب ذمة بالعهد من بِب غبياف، ك ال يتورع حساف عن  ع حٌساف ُب ىجائوذ قيي  

ذكر ابن ىشاـ أنو كاف يَبؾ بعض األبيات من شعره ألنو اإلقذاع ُب شعره إذا كاف األمر يستوجب ذلك، ك لقد 

 أقذع فيها. 

فهو  ،أف حيل ؽبا الزناطلبت من رسوؿ اهلل  حْب أرادت اإلسالـ ألهنا ؛ُب التنديد هبذيل حساف يتمادل 

 فيقوؿ:  يعّبىم بالفحش،

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ٍيله رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى اهلًل فاًحشى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٍت ىي
 مٍ سػػػػػػػػػػػػػػػػػاليوا رىسيػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽبىيمي مػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى ميٍعًطػػػػػػػػػػػػػػػػػيهً 

ا ٍيلو داًعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن  كى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل ؽًبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ   لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أراديكا ًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿى الفيٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًش كىحٍيىهي

ٍيله دبػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػالٍت كى ملٍ تيًصػػػػػػػػػػػػبً   ػػػػػػػػػػػػذى  ضىػػػػػػػػػػػػل ٍت ىي
مػػػػػػػػػػػػػػػاتى كى كػػػػػػػػػػػػػػػانوا سيػػػػػػػػػػػػػػػب ةى العىػػػػػػػػػػػػػػػرىبً 

ى
 حػػػػػػػػػػػػػػػٌب  اؼب

ٍكريمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن مىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًًؿ اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربً 
ى
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدعو ؼب

ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا حىرامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى ُب الكيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً   ك أٍف حيًي
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 غبقها، ك اعبردية الٍب ارتكبتها قصيدة أخرل استهلها بقبح ما صنعت ىذيل، ك العار الذم سافك غب

كالغدر الذم كقعت فيو، ك ذلك كلو بسبب غدرىا ػببيب ك أصحابو، فكانوا بذلك أشد الناس حقارة ك خسة 

 : فيقوؿ

ٍيلى بػػػػػػػػػػنى  ػػػػػػػػػػذى  ميػػػػػػػػػػػٍدرًؾو  لىعىٍمػػػػػػػػػػرم لىقىػػػػػػػػػػٍد شػػػػػػػػػػانىٍت ىي
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليوا  بًقىبيًحهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أحاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثي غبٍى

ػػػػػػػػػػػػػػمي ًمػػػػػػػػػػػػػػٍن قػىػػػػػػػػػػػػػػٍوًمًهٍم ُب صىػػػػػػػػػػػػػػميًمًهمٍ   أينػػػػػػػػػػػػػػاسه ىي
ػػػػػػػػػػػػػػػمي غىػػػػػػػػػػػػػػػدىركا يػىػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى الر جيػػػػػػػػػػػػػػػًع ك أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػلىمىتٍ   ىي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ   رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًؿ اهلًل غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرنا كى ملٍ تىكي

 

 أحاديػػػػػػػػػػػػػػػثي كانىػػػػػػػػػػػػػػػٍت ُب خيبػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػبو كى عاًصػػػػػػػػػػػػػػػمً  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائًمً  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي جىر امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى شى  كى غبٍى
  دبٍنزًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة الز ٍمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف ديبٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًدـً 
 أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانػىتػيهيٍم ذىا ًعف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كى مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارـًً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًت احملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارـًً  ٍيله تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىق ى ميٍنكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  ىي

 
ربقّبا ك تصغّبا ؽبا، فهم قـو " ةى لى يػٍ بػى كلمة "قػي ؼبا استعمل  أقذع حساف ُب قولو ك أمعن ُب ىجائو لبِب غبياف  

 ال كفاء ؽبم ك ال ذمة فيقوؿ: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ   قػيبػىيػ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى الوىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي يػىهيم هي
ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بًالفىضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء رىأىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػىهيمٍ إذا   النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي حى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي داري البىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًر كى رىأٍيػيهي  ؿبىىل هي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملً    كى إٍف ظيًلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ملٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدفىعوا كى
خػػػػػػػػػػػػػػػػػارًـً 

ى
 دبىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل مىسػػػػػػػػػػػػػػػػػيًل اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء بػػػػػػػػػػػػػػػػػٍْبى اؼب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍأًم البىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائًمً   إذا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابػىهيٍم أٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره كى
 

فها ىو ُب بئر معونة يهجو كعب بن مالك،   ، فقد كاف إىل جانبوالذم ىجا قريشامل يكن حساف كحده 

 ىل غدر عامر بن الطفيل باؼبسلمْبخفار الذمة ك نقض العهد، إشارة ُب ذلك إبإبِب جعفر بِب كالب، فيعّبىم 

 شد يقوؿ: نفأ

 تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍكتيٍم جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركيٍم لًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىٍيمو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبالن تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىؿى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن عيقىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو   فػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو حى

ػػػػػػػػػػػػوهي أىًك الػػػػقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى   طػػػػػػػػػػػػاًء مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إٍف أىٍسػػػػػػػػػػػلىػػػػمي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرهًبًٍم عىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزنا كى ىيونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  افىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى حى  ـبى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبالن مىًتينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  حبىٍبًلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى  لىمى
 كى قًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدمنا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىفػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوا إٍذ ال تػىفيونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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اػبوض ُب األعراض، ك االعتماد ك ؾبانبة طهارة العبارة ك الرباءة من البذاءة  كعب  ك أبرز ما دييز ىجاء

رعن ب ك يردع األيهجو ليثأر ك يظهر بل ليؤدب ك يهذف كعبا مل يكن أل، 1على السخر القاتل ك التهكم اؼبوجع

  .2عن كفره، ك حيملو على اعبادة

 النقائض5  -2

 لغة5  -2-1

 ... البناء ك اغببل ك العهد نػىٍقضي  ضي قٍ نػ  ك ُب الصحاح: ال ما أبرمت من عقد أك بناء، إفسادالنقض لغة: 

ك كذلك  ناقض معناه.تو، ىي مفاعلة من نقض البناء ك ىو ىدمو، ك اؼبناقضة ُب القوؿ أف يتكلم دبا يتضٍ اقى نى ك 

 . 3اؼبناقضة ُب الشعر ينقض الشاعر اآلخر ما قالو األكؿ، ك النقيضة االسم جيمع على النقائض

 اصطالحا5  -2-4

دبا قبيلتو، ك يفخر بنفسو ك قومو، ك قصيدة يهجو هبا شاعرا آخر، ك يسخر منو، ك من أف يتوجو الشاعر ب 

ك غالبا ما تكوف القصيدة الثانية على كزف القصيدة األكىل -ؽبم من أؾباد ك مكانة، فيجيبو الشاعر اآلخر بقصيدة 

 . 4ا فخرا أك ىجاءك صور مضيفا إليه ما جاء بو الشاعر األكؿ من معافناقضا  -ك على القافية نفسها

جذكر النقائض ضاربة ُب غور العصر اعباىلي صنعتها العصبيات اؼبتفاخرة، ك طورهتا األحداث اؼبتعاقبة 

ستغل الشعراء فن النقائض ُب الصراع الشعرم بْب مكة  اقدك ، 5حٌب أبلغتها ما بلغتو من اكتهاؿ ُب عصر النبوة

 . 6ك اؼبدينة ُب عصر الرسالة

 

                                                           

 . 70ص ،ك عرفاف األشقر: الشعر ُب عصر النبوة ك اػبالفة الراشدة، مرجع سابق غازم طليمات -1
 . 71اؼبرجع نفسو: ص -2
 . 14/289 ،(نقض)مادة سابق، مصدر ابن منظور: لساف العرب،  -3
 . 3 /1، 1998، 3شايب أضبد: تاريخ النقائض ُب الشعر العريب، مكتبة النهضة اؼبصرية، طال -4
 . 230مرجع سابق، ص ك عرفاف األشقر: الشعر ُب عصر النبوة ك اػبالفة الراشدة، غازم طليمات -5
 . 41، صمرجع سابقعبد الرضباف الشناكم ك ؿبمود الرضواين: األدب ُب صدر االسالـ ك بِب أمية،  -6
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 النقائض في شعر السرايا  نماذج من -2-8

فدافع  ،ساىم الشعراء كذلك بدكرىم ُب ىذه اؼبعركةأىل اإلسالـ ك أىل الكفر ُب اغبرب الٍب دارت بْب  

كقفوا ك   ىذا الدين اعبديدهبا اإلسالـ، ك ُب اؼبقابل رفض اؼبشركوف شعراء اؼبسلمْب على اؼببادئ ك القيم الٍب جاء 

كقف أبو بكر ك ُب سرية عبيدة ابن اغبارث إىل رابغ ، نتشارهدكف اللحيلولة ف ك كظفوا كل ما ديلكو ُب كجهو 

 ؿبمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليو قريشا لوقوفها ُب كجو الرسالة السامية الٍب جاء هبا الصديق يهدد ك يتوعد 

 ؿ: ، فقاك الٍب مبناىا اغبق ك التقولسلم، ك 

ػػػػػػػػػػػػٍلمى بًالًبطػػػػػػػػػػػػاًح الػػػػػػػػػػػػد مائً   ثً أىًمػػػػػػػػػػػػٍن طىٍيػػػػػػػػػػػػًف سى
 تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤم  فػيٍرقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ال يىصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ىىا
بيوا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ   رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿه أىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيٍم صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدؽه فػىتىكى
 ًإذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دىعىٍونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيٍم ًإىل اغبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  أىٍدبػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريكا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد مىتىٍتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًهمي بًقىرابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو   فىكى
 فػػػػػػػػػػػػػػإٍف يػىٍرًجعيػػػػػػػػػػػػػػوا عىػػػػػػػػػػػػػػٍن كيٍفػػػػػػػػػػػػػػرًًىٍم كى عيقيػػػػػػػػػػػػػػوًقًهمٍ 
بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا طيٍغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانػىهيٍم كى ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؽبىي   مٍ كى ًإٍف يػىرٍكى

 كى كبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػني أينػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسه ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ذيؤابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو غىالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو 
 

 أىرًقٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى كى أىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو ُب العىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبًة حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدثً  
 عىػػػػػػػػػػػػػًن الكيٍفػػػػػػػػػػػػػًر تىػػػػػػػػػػػػػٍذكّبه كى ال بػىٍعػػػػػػػػػػػػػثي باًعػػػػػػػػػػػػػثً 
 عىلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى قػػػػػػػػػػػػػػػػاليوا: لىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتى ًفينىػػػػػػػػػػػػػػػػا دباكًػػػػػػػػػػػػػػػػثً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػر كا ىىريػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػميٍحًجراًت الل واًىػػػػػػػػػػػػػػػػػثً   كى ىى
ػػػػػػػػػػػري كػػػػػػػػػػػاًرثً  ػػػػػػػػػػػٍيءه ؽبىيػػػػػػػػػػػم غىيػٍ   كى تػىػػػػػػػػػػػٍرؾي الت قػػػػػػػػػػػى شى
باًئثً   فىمػػػػػػػػػػػػػػػػا طىي بػػػػػػػػػػػػػػػػاتي اغبًػػػػػػػػػػػػػػػػل  ًمثٍػػػػػػػػػػػػػػػػلى الػػػػػػػػػػػػػػػػػخى

 ثى فػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذابي اهلًل عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيٍم ًبالبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػا ُب الفيػػػػػػػػػػػػػػػػريكًع األىثائًػػػػػػػػػػػػػػػػثً  هى  لىنػػػػػػػػػػػػػػػػا العًػػػػػػػػػػػػػػػػز  ًمنػٍ

 
ك يفتخر بالشجاعة  ،يدافع فيها عن قومومن نفس البحر ك القافية بقصيدة  رلبعالزٌ  بن فأجابو عبد اهلل

 ؿ مفتخرا بذلك:  ؼبا قاـ بو ابن اغبارث، فقامكَبثْب غّبك بأهنم  ،الٍب ديتازكف هبا

 أىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن رىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًم دارو أىقٍػفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍت بًالعىثاًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثً 
ػػػػػػػػػػػػػػػًب األىي ػػػػػػػػػػػػػػػاـً كى الػػػػػػػػػػػػػػػد ٍىري كيل ػػػػػػػػػػػػػػػوي   كى ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍن عىجى
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًجىٍيشو أىتانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًذم عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاـو يػىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوديهي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؾى أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنامنا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىك ةى عيك فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  لًنىتػٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىًقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيٍم ًبسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمًر ريدى   يٍػنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو فػىلىم 
ػػػػػػػػػػػػػػػػأىف  الػػػػػػػػػػػػػػػػػًمٍلحى فػىػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؽى ميتيوهًنىػػػػػػػػػػػػػػػػا  كى بػػػػػػػػػػػػػػػػيضو كى
 نيقػػػػػػػػػػػػػػيمي بًػػػػػػػػػػػػػػػهىا إٍصػػػػػػػػػػػػػػعىارى مىػػػػػػػػػػػػػػٍن كػػػػػػػػػػػػػػافى مػػػػػػػػػػػػػػاًئالن 
ٍيبىػػػػػػػػػػػػػػػةو  ػػػػػػػػػػػػػػػديدو كى ىى ػػػػػػػػػػػػػػػٍوؼو شى  فىكىف ػػػػػػػػػػػػػػػوا عىلىػػػػػػػػػػػػػػػى خى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػري البًػػػػػػػػػػػػػػػػػثً   ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػتى بًعىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍْبو دىٍمعيهػػػػػػػػػػػػػػػػػا غىيػٍ  بىكى
ػػػػػػػػػػػػػػبه ًمػػػػػػػػػػػػػػٍن سػػػػػػػػػػػػػػابًقاتو كى حػػػػػػػػػػػػػػاًدثً   لىػػػػػػػػػػػػػػوي عىجى
ػػػػػػػػػػػػػػاًرثً  ةي ييػػػػػػػػػػػػػػٍدعىى ُب اؽبًيػػػػػػػػػػػػػاًج ابٍػػػػػػػػػػػػػػنى حى  عيبػىٍيػػػػػػػػػػػػػدى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًنو لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًرثً   مىواريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوريكثو كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍردو ًعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽو ُب العىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًج لىواًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثً   كى جي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالل ييوًث العىوائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةو كى  بًأىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم كيمى
ػػػػػػػػػػػػرى البًػػػػػػػػػػػػثً   كى نىٍشػػػػػػػػػػػػًفي الػػػػػػػػػػػػذ حيوؿى عػػػػػػػػػػػػاًجالن غىيػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػىهيٍم أىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػره ؽبىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم أىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػري رىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػثً   كى أىٍعجى
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عّبا لقريش، ك التقى الفريقاف  يعَبضرجال  خرج ك معو ثالثوف حْب ُب سرية ضبزة إىل سيف البحر 

حليفا للفريقْب، فلم يقتتلوا ك فيها يقوؿ ضبزة بن ك كاف  ،ؾبدم بن عمر اعبهِب بينهم اصطفوا للقتاؿ، فمشىك 

 : من إعراض القـو عنو، فقاؿعبد اؼبطلب يفاخر بأمر اإلسالـ ك يتعجب 

 أىال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًمي لًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت حىل ًم كى اعبىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 
 اكًبينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًاؼبظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامًل ملىٍ تىطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍ ك للرٌ 

نا  كىأىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػىبػىٍلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيٍم كى ال تػىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 كى أىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو بإٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـو فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال يػىٍقبػىليونىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب  ابٍػتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍرتي لًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىةو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا حى  فىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىرًحي

 

 ك لًلػػػػػػػػػػػػػػػنػ ٍقًص ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍن رىأًم الر جػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ كى لًٍلعىٍقػػػػػػػػػػػػػػػلً  
ػػػػػػػػػػػػػػػػواـو كى ال أىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػلً   ؽبىيػػػػػػػػػػػػػػػػٍم حيريمػػػػػػػػػػػػػػػػاتو ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍن سى

ػػػػػػػػػػػػػػػػري أىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػرو بًالعىفػػػػػػػػػػػػػػػػاًؼ كى بًالعىػػػػػػػػػػػػػػػػٍدؿً ؽبىيػػػػػػػػػػػػػػػػٍم غى   يػٍ
 كى يػىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًؿي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيٍم ًمثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى مىٍنزًلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة اؽبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزؿً 

ػػػػػػػػػػةى الفىٍضػػػػػػػػػػػًل  ل ػػػػػػػػػػوا أىبٍػتىغًػػػػػػػػػػػي رىاحى ٍيػػػػػػػػػػػثي حى  ؽبىيػػػػػػػػػػٍم حى
 

ؽبم  وفك يفتخر بدين اآلباء ك األجداد، ك أنو ك قومو كاقف أبو جهل بقصيدة يناصر فيها قومورد عليو ف

 بالسيوؼ ك النبل: 

ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػ  تي ألىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػباًب اغبىفيظىػػػػػػػػػػػػػػػػًة كى اعبىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػلً عىجى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكدىنا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدنا جي  كى لًلت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًكْبى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىجى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي ييًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػل وا عيقولىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أىتػىٍونػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًًإفٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػكو كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًفيوا  فػىقيٍلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؽبىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم: يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػىٍومىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال زبي
 فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإن كيٍم ًإٍف تػىٍفعىليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍعي ًنٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىةه 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًغبْبى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػًبالًؼ كى بًالبيطٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً    كى لًلش 
ػػػػػػػػػػػػٍؤدىًد اعبىػػػػػػػػػػػػٍزًؿ  عىلىٍيػػػػػػػػػػػػوً   ذىًكم األىٍحسػػػػػػػػػػػػاًب كى الس 

ػػػػػػػػػػػٍم عىٍقػػػػػػػػػػػلى ًذم عىٍقػػػػػػػػػػػلً   كى لىػػػػػػػػػػػٍيسى ميًضػػػػػػػػػػػال  ًإٍفكيهي
 علػػػػػػػػػػى قػىػػػػػػػػػػٍوًمكيٍم إف  اػبًػػػػػػػػػػالؼى مىػػػػػػػػػػدىل اعبىٍهػػػػػػػػػػلً 
 ؽبىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؾو بالر زًي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كى الث ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 

 
 بدر من أمل كبّب ؼبا خلفتو غزكة لشعراء بالقصيد، فبكت قريش قتالىا، ترامى ابعد غزكة بدر الكربل 

جرح غائر ُب نفوس الكافرين، فرثى شعراء اؼبشركْب قتلى بدر، ك شاركهم ُب ىذا الرثاء كعب بن األشرؼ ك 

ك أخذ ينشد األشعار ك يبكي أصحاب  ،اليهودم، حيث خاؼ كعب على مكانة قومو باؼبدينة فأتى مكة

 فقاؿ:  1اىليةمن قريش الذين أصيبوا ببدر، ك يعدد بعض مآثرىم ُب اعب القليب

نىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت رىحػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرو ًلميٍهلىػػػػػػػػػػػػػػػػػًك أىٍىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   طىحى
ػػػػػػػػػػػػػػٍوؿى ًحياًضػػػػػػػػػػػػػػًهمٍ  ػػػػػػػػػػػػػػراةي النٌػػػػػػػػػػػػػػاًس حى  قيًتٍلػػػػػػػػػػػػػػٍت سى
ػػػػػػػػػٍم قىػػػػػػػػػٍد أيصػػػػػػػػػيبى بًػػػػػػػػػًو ًمػػػػػػػػػنى أىبٍػػػػػػػػػػيىضى ماًجػػػػػػػػػدو   كى

 كى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدمىعي  كى ًلًمثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرو تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًهل   
عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكا إف  اؼبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾى تيٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عي   ال تػىبػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍأًكم إلٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو الض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عي   ًذم بػىٍهجى
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ٍيًن إذا الكىواكًػػػػػػػػػػػػػػػػػبي أىٍخلىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ   طىٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػًق اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ًبسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍخًطًهٍم: ـه أيس   كى يىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي أىقٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا

 

 ضبى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ أىٍثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو يىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودي كى يػىٍربىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي 
ٍعبنػػػػػػػػػػػػػػػػػا جيىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػزىعي   إف  ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػنى األىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػرىًؼ ظىػػػػػػػػػػػػػػػػػل  كى

 
 عليو قائال: فأجابو حساف بن ثابت يرد 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةو  ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه ٍبي  عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  بًعىبػٍ  أىٍبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي كى
 قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد رىأيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىٍطًن بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرو ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيمي كى لى 

ا راًضػػػػػػػػػػػػػػػػعنا ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػتى عىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػدن  فىػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍبكي فػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أىٍبكى
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ضٍبني ًمن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سى  كى لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد شى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى أفٍػلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيمي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن قػىٍلبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   كى قبى

 

 ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشى ؾبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عنا ال ينٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىعي  
لىػػػػػػػػػػػػػػػػػى تىسيػػػػػػػػػػػػػػػػػح  ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العييػػػػػػػػػػػػػػػػػوفي كى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدمىعي   قػىتػٍ

 لكيلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب إىل الكيلىٍيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة يػىٍتبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبوى ا
 كى أىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى قػىٍومنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتىلوهي كى صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عيوا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىفه يىظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ػًبىٍوفًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو يػىتىصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عي   شى
 

فيو النساء، فهذه عصماء بنت مركاف كانت  ائض على الرجاؿ فقط، ك إمنا شاركتمل يقتصر شعر النق 

 عليو ك سلم بقتلها حيث تقوؿ: تعيب اإلسالـ ك هتجو اؼبسلمْب، فأمر النيب صلى اهلل 

 بًاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب مالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكو ك الن بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً 
 أنطىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيٍم أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكم  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍّبًكيمٍ 
 تػيرىج ونىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى قػىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ؤكسً 
 أىال أىنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفه يػىٍبتىغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةن 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزرىًج    كى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؼو كى بًاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب اػبى
 فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرادو كى ال مىٍذًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجً 

ٍنًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجً كىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػيٍرذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى 
ي
 ؽي اؼب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ٍرذبى
ي
 فػىيػىٍقطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن أىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل اؼب

 
ك يفخر بالفٌب الذم قاـ  بقطعة يهجو فيها من ربصنت هبمفتصدل ؽبا شاعر اإلسالـ حساف بن ثابت 

 فقاؿ:  بقتلها،

 بػىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو كى بػىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كاقًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىهنا كىحٍيىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت سى
ا ًعٍرقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ٍت فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌبن ماًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن  فػىهى

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مىافى   ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر جىها ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن قبى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزرىجً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى ديكفى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب اػبى  كى خىٍطمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  بًعىٍولىًتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى اؼبنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذبًى
ٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىجً 

ى
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًنى اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًخًل كى اؼب

 ًء بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى اؽبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديك  فػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم حيىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىجً 
 

 ك ىذه الصحابية اعبليلة ميمونة بنت عبد اهلل ذبيب كعب بن األشرؼ حينما رثى أصحاب القليب من

 ك الٍب مطلعها:  قريش الذين أصيبوا ببدر
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نىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت رىحػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرو ًلميٍهلىػػػػػػػػػػػػػػػػػًك أىٍىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   طىحى
 

 كى ًلًمثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرو تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًهل  كى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدمىعي  
 

 فردت عليو بقوؽبا: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ربىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا العىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كي  ربىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نى ىى
ػػػػػػػػػػػػى لًبىػػػػػػػػػػػػٍدرو ك أٍىلًػػػػػػػػػػػػوً  ػػػػػػػػػػػػٍت عىػػػػػػػػػػػػٍْبي مىػػػػػػػػػػػػٍن بىك   بىكى

 وا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدمائًًهمٍ فػىلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذينى ضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر جي 
 فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػيػىٍعلىمى حىق ػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن يىقػػػػػػػػػػػػػػػػػًْب كى يػيٍبًصػػػػػػػػػػػػػػػػػريكا

 

لىػػػػػػػػػػػػػػى كى لىػػػػػػػػػػػػػػٍيسى بًناصػػػػػػػػػػػػػػبً    يػىٍبكػػػػػػػػػػػػػػي عىلىػػػػػػػػػػػػػػى قػىتػٍ
 كى عيل ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت دبثٍػلىٍيهػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىم  بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػني غالًػػػػػػػػػػػػػػػػػبً 
 يػىػػػػػػػػػرىل مػػػػػػػػػا هًبًػػػػػػػػػٍم مىػػػػػػػػػٍن كػػػػػػػػػافى بػىػػػػػػػػػٍْبى األىخاًشػػػػػػػػػبً 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كى اغبىواًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب   ؾبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ىيٍم فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؽى الل حى
 

ُب اغبرب الكالمية الٍب دارت بْب اؼبعسكرين، ك سامهت اؼبرأة  جانب الشعراءشاركت الشواعر، إىل ىكذا 

لإلسالـ اؼبسلمة ُب ىذه اؼبعركة، ك لقد كاف دكر اؼبرأة كاضحا منذ بداية الدعوة االسالمية فكاف منهن اؼبناصرات 

 . 1ك اؼبسلمْب، ك منهن من كقفن ُب كجهو يهجوف اؼبسلمْب

ذا أثر فعاؿ ُب تطوير اغبياة األدبية عامة، كفن  –بْب اؼبسلمْب كاؼبشركْب- كاف الصراع الفكرم كالديِب  

 شعرية ُب عصر النبوة حربا كالميةىجاء ك رثاء، كربفيزا للهمم كإؽباب القرائح، فكانت النقائض ال –الشعر 

، خضوعا يةبْب قوة جاىلية ، كسهولة اسالممع اختالؼ أك اضطراب ما 2احتفظ فيها الشعراء بطبعهم األصيل

 . كل فريق منهما للدفاع عن مشاربو ك مذاىبو  كانتصر للتجديد أك السرعة أك تغّب اؼبوضوع كمفاجآتو.

 أغراض أخرى5  -2

كىذه أمناط فرضها الواقع  ،كالتوجو إىل اهلل ،الشكولكما ظهرت أغراض أخرل كالوعظ الديِب، كاعبهاد ك 

، فاعبنة أمنية يتمناىا جعفر بن أيب طالب اف القيم اعباىليةإسالمية حلت مكاعبديد، ففي اعبهاد قبد معاين 

  يقوؿ ُب يـو مؤتة: ،رضي اهلل عنو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا اعبن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى ك اٍقَباهبي
 اػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػػػػذابي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد دىنػػػػػػػػػػػٌركـي ركـه قى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ال

ا   طىي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًدنا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراهبي
ةه أىنٍ ػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػرىةه بى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً ػػػػػػػػػػػػػػػك  اػػػػػػهػػػػػػػػػػابي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػدى
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  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػرابي ػػػػػػػػػها ضً ػػػػػػػػػػػػتي ػػػػػػػػػػػػػيٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػي  إٍذ القى ػػػػػػػػػػػػػػػى عىل 

، يعرب بو الشاعر عن مصاب نزؿ بو أك بقومو لعلو أما ُب موضوع الشكول، فهو غرض من أغراض الشعر

ؾباال رحبا ي اهلل عنو ُب صدؽ االلتجاء إىل اهلل خبيب رض ككجد 1جيد من يشكيو، كيعينو على اػبالص فبا يعانيو

  لبث الشكول ك اغبزف فقاؿ يشكو غربتو ككربتو كيدعوا اهلل أف يصربه:

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍويل كى أىل بيػػػػػػػػػػػػػػػػوا  لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػٍد صبىىػػػػػػػػػػػػػػػػعى األىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػزابي حى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ميٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكىًة جاًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده   كى كيل هي
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا أىبٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىىيٍم كى ًنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىىيمٍ   كى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد صبى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربىٍب  إىل اهلًل أٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربىٍب ٍبي  كي

ا العىػػػػػػػػػػػػٍرشً   صىػػػػػػػػػػػػبػ ٍرين عىلىػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػػػرادي يب فىػػػػػػػػػػػػذى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍ   كى ذىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ُب ذاًت اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى إٍف يىشى
كين الكيٍفػػػػػػػػػػػػػػرى كى اؼبػػػػػػػػػػػػػػوتي ديكنىػػػػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػػػػّب   كى قىػػػػػػػػػػػػػػٍد خى
ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػته  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًت إيٌن لىمى

ى
 كى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يب ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىري اؼب

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػواهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػا أرجػػػػػػػػػػػػػػػػػو إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػػػػػػػػػلما
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعنا  فػىلىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي دبيٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو لًٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديك  زبىش 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً قىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائًلىهيٍم كى اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍجمىعيوا كي  ل  ؾبىٍمى
 عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ألىين  ُب ًكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ ميضىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع 
 كى قػير بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍعو طويػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو فبيىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع 
 كى مػػػػػػػػػػا أىٍرصىػػػػػػػػػػدى األحػػػػػػػػػػزابي يل عٍنػػػػػػػػػػدى مىٍصػػػػػػػػػػرىعي
عػػػػػػػػػي  فػىقىػػػػػػػػػٍد بىضىػػػػػػػػػعيوا غٍبمػػػػػػػػػي كى قىػػػػػػػػػٍد يػػػػػػػػػاسى مىٍطمى
 ييبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًٍؾ عىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أىٍكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍلوو فبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز عً 

 ؾبىٍػػػػػػػػػػػػػزىعً كى قىػػػػػػػػػػػػػٍد مهىىلىػػػػػػػػػػػػػٍت عىٍينػػػػػػػػػػػػػام مػػػػػػػػػػػػػٍن غػػػػػػػػػػػػػٍّبً 
ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػمي نػػػػػػػػػػػػػػػػارو ميلىف ػػػػػػػػػػػػػػػػعً  ػػػػػػػػػػػػػػػػذارم جى  كى لكػػػػػػػػػػػػػػػػٍن حى
ٍنػػػػػػػػػػػػػػػبو كػػػػػػػػػػػػػػػاف ُب اهلل مىٍصػػػػػػػػػػػػػػػرىعي  علػػػػػػػػػػػػػػػى أم  جى
 ك ال جىزىعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إيٌن إىل اهلل مىٍرجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

  

  

النصر أك الشهادة، فقاؿ إما  ؛سنيْبمن أجل إحدل اغب كصدؽ اؼبرء اؼبسلم يطلب اؼبوت بإدياف بل أصبح

 عبداهلل بن ركاحة ُب سرية مؤتة:

  أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىؿي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ضٍبنى مىٍغًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةن لىًكن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر افى ؾبيًٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىةن   أىٍك طىٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن بًيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍم حى
ثي ػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػٌب  ييقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى إذا مىػػػػػػػػػػػػػػػػػر كا علػػػػػػػػػػػػػػػػػى جى  حى

 

 ذاتى فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍغو تػىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذؼي الز بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا كى ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربىةن  
بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  حًبىٍربىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو تػيٍنًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي األىٍحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى كى الكى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ػػػػػػػػػػػػػػػػػدىهي اهللي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن غػػػػػػػػػػػػػػػػػازو كى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد رىشى  أىٍرشى
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ب اإلسالـ دكره ُب التأثّب على مضامْب الشعر كتوجيو الشعراء، ككاف ىذا التأثر فبا أجرل تعديال ىكذا لع

ىي اؼبوضوعات ، ك كزالت ، فَبكت أغراض1ك ربويرا ك ذبديدا ك ابتكار، كحذفا ك طرحا على كل أغراض الشعر

ذب  كاغبديث عن اػبمر ك اؼبيسر ، فأحرؽ بأنواره طفيلياهتا، كالغزؿ الفاحش كالفخر الكاالٍب نبذىا اإلسالـ

  اإلسالمي االذباهكاؽبجاء اؼبقذع كاؼبديح الكاذب، كأغراض بقيت كما كانت، كصحبها ربوير كتبديل يناسب 

 كالفخر كالرثاء كاؽبجاء كالنقائض ،كظهرت أغراض أخرل كالوعظ الديِب، كاعبهاد كطلب الشهادة كالشكول .
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 : الثثالفصل ال

 التشكيل الجمالي في شعر السرايا

 

 المعجم الداللي في شعر السرايا   -

 الصورة البيانية في شعر السرايا   -

 موسيقى شعر السرايا   -

 

 

 



 

 

 

 المعجم الداللي  المبحث األول:  

  في شعر السرايا

 
 ظاهرة اإلقتباس   -

 ألف اظ الحرب   -
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 المعجم الداللي في شعر السرايا المبحث األول: 

عن تلك األفكار اليت ذبيش يف صدكر الشعراء  يعترب الشعر كعاء لتلك النفوس الثائرة اليت رباكؿ أف تعرب 

لدل اؼبتلقي ، فالشعر ظاىرة لغوية يف اؼبقاـ األكؿ يف قوالب فنية ذات أثر بالغ قا متعددة للتعبًن عنها متخذا طر 

،كانتهاء ، لذا فجوىر الشعر كسره يف اللغة ابتداء بالصوت ك مركرا باؼبفردة ن أداتو الكلمة الساحرة ،فهو ف

، كاف لزاما على الشعراء أف يواكبوا ىذا التحوؿ بالرتكيب ، كنظرا للتحوؿ القائم يف البيئة العربية بظهور اإلسالـ 

قف أسأركز يف دراسيت على عدة مباحث  يف شعر السرايا لدراسة التشكيل اعبمايلمتأثرين دبعاف الدين اعبديد ، ك 

ك ىي: اؼبعجم الداليل، ك الصورة  ،شعراء السرايا ك البعوثمن خالؽبا على صبالية اللغة يف اػبطاب الشعرم عند 

  .البيانية، ك موسيقى شعر السرايا

 اؼبعجم الداليل يف شعر السرايا.  :ك نبدأ باؼببحث األكؿ 

 من القرآن الكريم في شعر السرايا: ظاىرة االقتباس  -1

على شكل القرآف الكرًن اؼبصدر األكؿ للفصاحة ك البالغة يف اإلرث اإلسالمي، ك لذلك تأثر بو الشعراء 

كثًن من األلفاظ بمٌن أثريا ثقافة الشعر اإلسالمي ، فكاف القرآف الكرًن ك اغبديث الشريف رافدين مهمر العصور

ت غلفتغل ،شعراء اؼبسلمٌنقرآنية، ك لذلك ترؾ القرآف الكرًن األثر العميق يف نفوس ك اؼبصطلحات ك اؼبعاين ال

ا كانوا وبفظونو من القرآف ماستلهموىا يف أشعارىم فيف حياهتم، ىذه اؼبعاين يف قلوهبم، ك تركت آثارىا البعيدة 

 الكرًن. 

 تعريف االقتباس:  - أ

يدؿ على صفة من ك الباء ك السٌن أصل صحيح : "قبس القاؼ 1قاؿ ابن فارس يف مقاييس اللغة لغة:

َنْسُت َءا ِإنٍّيَ  ْمُكثُواْ نَارًا فَػَقاَل أِلَْىِلِو اِ  َءاِإْذ رَ "صفات النار مث يستعار من ذلك القبس: شعلة النار، قاؿ اهلل تعاىل 
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َها بَِقَبٍس َءا نَارًا لََّعلٍّيَ  : "ك اقتبست منو علما ك نارا ئيؿ الكساك قا .1"ِجُد َعَلى النَّاِر ُىًدىاَ  وَ اَ تِيُكم مٍّنػْ

 . 3"ك القوابس الذين يقبسوف الناس اػبًن يعين يعلموف، ك أتانا يقتبس العلم فأقبسناه أم علمناه"، 2سواء"

فلو أسند ، ك عليو 4من القرآف أك اغبديث، ال على أنو منو""ىو أف يضمن الكالـ شيئا  اصطالحا:

الشعر "تضمٌن  :إىل اهلل عز ك جل فال يسمى اقتباسا، ك عرفو السيوطي بقولو الكالـ اؼبقتبس من القرآف الكرًن

 . 5اسا"تبقاك كبوه فإف ذلك حينئذ ال يكوف  أك النثر بعض القرآف ال على أنو منو بأال يقاؿ فيو، قاؿ اهلل تعاىل

لبالغيٌن: ضرب كي: "ك االقتباس عند اكياؽبادم الفعبدقاؿ  ،ضركب علم البديعضربا من  االقتباس  يعد

قواعد البالغة ك علومها الثالثة، فهو أحدىا  من ضركب علم البديع الذم يكمل مع علمي )اؼبعاين( ك )البياف( 

على ؿبسنات لفظية ك أخرل معنوية، لتحسٌن ك تزيٌن األلفاظ أك اؼبعاين بألواف بديعة من  يشتمل "علم البديع"ك 

 . 6اعبماؿ اللفظي ك اؼبعنوم"

 ؼبوضوعاتو، فالغرض الديين الواضحد باالقتباس من القرآف الكرًن تقليده يف طريقة معاعبتو ليس اؼبقصو  

مع كفائو بالغرض الديين كامال وبمل األصيل يف القرآف ىو الذم وبكم موضوعاتو ك توجهاتو التعبًنية، لكنو ك 

عرضها عن الكوف ك اغبياة اليت يك ذلك إىل جانب اؼبفاىيم  ،اإلبداع ك اإلعجازخصائص فنية تصل إىل حد 

 ء األدااإلنساف، ك حٌن كباكؿ اإلفادة من القرآف يف ؾباؿ الفن فسنلجأ إىل الناصيتٌن معا: اؼبفاىيم ك طرائق ك 

 . 7ننشئ من الفنوفلكن ال تقليدىا، ك إمبا اللتقاء "التوجيو" الذم ربملو، ك النسج على منوالو فيما ك 

 : 8كييىذا ما ذىب إليو عبد اؽبادم الفكك  ك االقتباس نوعاف أنواع االقتباس: - ب

 بلفظ النص القرآين ك تركيبو. ك فيو يلتـز الشاعر  االقتباس النصي: -1-ب
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 ما يشًن بو إىل آية أك آيات منو ك ىو أف يأخذ الشاعر من القرآف الكرًن االقتباس اإلشاري: -2-ب

 االلتزاـ بلفظها ك تركيبها. من غًن 

، ك شكل على مر لكرًن ك فصاحتو، ك دبعانيو الغزيرةدمتهم الشعراء ببالغة القرآف اانبهر العرب، ك يف مق

يقوؿ ؿبمد أفادكا منو يف اؼبصطلحات ك الرتاكيب ك اؼبعاين، ك ، وم، فتأثركا باألزمنة ك العصور موردا صافيا ملهما ؽب

بالقرآف الكرًن كببديع أسلوبو –يهم رضواف اهلل تعاىل عل –بن اؽبادم اؼبباركي: فقد تأثر الشعراء من  الصحابة 

كصباؿ معانيو، فكاف أسلوبو اؼبعجز ؿبل اىتمامهم كإجالؽبم، كلذا فقد عمدكا إىل االستنارة بنوره، كاإلفادة من 

 اإلسالـ حساف بن ثابتشاعر الشعراء الذين تأثركا بالقرآف الكرًن ك من أكائل ، 1معانيو السامية يف أشعارىم

 يف الكثًن من األلفاظ ك اؼبعاين الواردة يف أشعاره اليت قاؽبا يف ـبتلف السرايا. األثر  يتجلى ىذاك 

يف نفسو معاين القرآف الكرًن، مستلهما  تتحركف ،ثر حساف بن ثابت الستشهاد خبيبتأيف يـو الرجيع 

 منو ما كعد اهلل بو الشهداء من جنة اػبلد، فيقوؿ: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؾى اهللي طٍيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب خيبػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي جى  فاٍذىى
 

نَّػػػػػػػػػػػػػػػةى اػبيٍلػػػػػػػػػػػػػػػًد عٍنػػػػػػػػػػػػػػػدى اغبػػػػػػػػػػػػػػػوًر يف الر فىػػػػػػػػػػػػػػػقً    كى جى
 

 ِتُلونَ ػػػٰ يُػَقػػػ بَِأنَّ َلُهُم اْلَجنَّةَ  ُهملَ اَوَأْموَ ِمِنيَن َأنُفَسُهْم وْ اللََّو اْشتَػَرٰى ِمَن اْلمُ  نَّ اِ تعاىل: "مقتبسا ذلك من قولو 

ِه ِمَن اللَِّو بَِعْهدِ  ْوَفىٰ اَ  َوَمنْ  نِ َواْلُقْرَءا نِجيلِ َوااْلِ  ةِ ػػػٰ التػَّْوريػػ ِفي َحقًّا وِ َعَليْ  َوْعًدا َويُػْقتَػُلونَ  فَػيَػْقتُػُلونَ  اللَّوِ  َسِبيلِ  ِفي

ِلكَ  ِبوِ  بَايَػْعُتم الَِّذي بِبَػْيِعُكمُ  فَاْسَتْبِشُروا ، فجنة اػبلد من األلفاظ اؼبقتبسة من القرآف 2"اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُىوَ  َوذَٰ

ٌر اَ  لَ قُ  "الكرًن، قاؿ تعاىل:  ِلَك َخيػْ  . 3"َوَمِصيًرا َجَزاءً  َلُهمْ  َكاَنتْ  ِد الَِتي ُوِعَد اْلُمتػَُّقونَ ْم َجنَُّة اْلُخلْ اَ ذَٰ

اإلسالـ من  الكراـ اؼبغدكر هبم، دبا يوجبو ة أصحاب الرجيع يبكي حساف بن ثابت الصحبيف مرثي

 الدعاء ك الرضبة للميت قائال: 

                                                           

سطاـ بن عبد ؿبمد بن اؽبادم اؼبباركي :شعر غزكات النيب صلى اهلل عليو كسلم دراسة ربليلية، ؾبلة العلـو الشرعية كاللغة العربية ، جامعة األمًن  -1
 .35، ص 1658-7278ز، السعودية  ردمدالعزي

 . 111سور التوبة اآلية  -2
 . 15سورة الفرقاف: اآلية  -3
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 عواصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌلى اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػذينى تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
 

 وايػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى الرَّجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍكرًموا كى أىثيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 . 1"ُدونَ اْلُمْهتَ  ُىمُ  كَ ػػَٰػػئِ ُأول وَ ٌت مٍّن رَّبٍِّهْم َوَرْحَمٌة اَعَلْيِهْم َصَلوَ  كَ ػػَٰػػئِ ُأول أفاد ذلك من قولو تعاىل: "

در اهلل اؼبكتوب حديث حساف عن أصحاب الرجيع، ك بأف ما أصاهبم ق معاين القرآف الكرًن يفعنا ك تطال

 قائال: 

 صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌلى اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػذينى تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعوا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًيًَّة مىٍرثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده كى أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنىمٍ   رٍأسي السى
 ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػنه لطػػػػػػػػػػػػػػػػارًؽى ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػني دىثٍػنىػػػػػػػػػػػػػػػػةى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيمي 
ىٍقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى رىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًعًهمٍ 

 ك العاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي اؼب
ىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىةى أىٍف يىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوا ظىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهي 

 مىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى اؼب
 

 ايػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى الرَّجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍكرًموا كى أىثيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  
بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٍنً أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامهيٍم كى خى  ك ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني البيكى
ىٍكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي 

 كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي مثىَّ ضًباميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي اؼب
ىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل إنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لىكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى اؼب  كىسى
الًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى إنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لىنجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي   حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ هبي

 
مؤمن بأف ، فهو 2"جَّاًل وَ ًبا م  ػػػػػٰ ػػػَت ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّو ِكتَ ن َتُمو اَ َما َكاَن لِنَػْفٍس  وَ ذلك من اآلية الكريبة " أخذ

النفوس صبيعها متعلقة بآجاؽبا بإذف اهلل ك قدره ك قضائو، ك ىذا اؼبعىن يتكرر مع حساف ك ىو يبكي قتلى بئر 

 معونة، فقاؿ: 

لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مىعونىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى فىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًهل ي  عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قػىتػٍ
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل الرَّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًؿ غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةى القػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوا  عىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى خى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزرً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ا غىيػٍ ٍمًع العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنً سى  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيٍم بًقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرً كى القػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػٍهيٍم مىن

 
اَل  َجُلُهمْ اَ َجٌل فَِإَذا َجاَء اَ َوِلُكلٍّ أُمٍَّة قولو تعاىل: " يفالقرآف الكرًن  ركح استوحى ىذا اؼبعىن من

ك ذلك أف  ،شعرم خلقرتصبها يف يعاين القرآف الكرًن ك دبأخذ يفحساف ، 3"َواَل َيْستَػْقِدُمونَ ِخُروَن َساَعًة ػػػػٰ ػػػػَيْستَ 

 يكوف إال دبشيئة اهلل ك إرادتو، ك أف النفس ال سبوت إال بإذف اهلل.  اؼبوت ال
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 طالب، ك زيد بن حارثةأيب يأيت يـو مؤتة اؼبشهود، ك يستشهد فيو ثالثة من قادة اؼبسلمٌن: جعفر بن 

ق عبد اهلل بن ركاحة، فًنثيهم حساف بقصيدة ربمل معاين قرآنية، ك يبشرىم بثواب الشهداء من جناف ك حدائك 

 فقاؿ: 

يٍستىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًهدينى ثىوابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 فىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى اؼب

 
 ًجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافه كى ميٍلتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًئًق أىٍخضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
 

ِفي َسِبيِل اللَِّو  َواَل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوااستوحى ىذا الثواب ك ما أعده اهلل للشهداء من قولو تعاىل: "

ُهُم اللَُّو ِمن َفْضِلِو َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَِّذيَن َلْم يَػْلَحُقوا يػٰ ػػتَ َءا آَفرِِحيَن ِبمَ  (161) َبْل َأْحَياٌء ِعنَد رَبٍِّهْم يُػْرزَُقونَ  تًااَأْموَ 

نَّ ِلْلُمتَِّقيَن َمَفازًا إا بىن ذلك على قولو تعاىل: "، كم1"ِبِهم مٍّْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ُىْم َيْحَزنُونَ 

َقِريٍّ ِحَسانٍ  "، ك على قولو تعاىل: 2"ًباػػػػػٰ ػػػِئَق َوَأْعنَ آَحدَ  (31)  . 3"ُمتَِّكِئيَن َعَلٰى َرفْػَرٍؼ ُخْضٍر َوَعبػْ

اسيسو حأفنسجها من خالؿ من موركثو الديين، من آيات القرآف الكرًن ك ألفاظو ك معانيو،  حساف هنل 

فع بو إىل مستول آفاؽ تك أف ير  ،فاستطاع بذلك أف يغين اؼبعجم الشعرميف صور متحركة تبدك أماـ الناظر، 

 ثوب من اإليباف. بعيدة، فأغىن اللغة العربية دبفردات ك تراكيب إسالمية استطاع أف يعجنها يف 

عره أبو بكر الصديق رضي اهلل يف شك اقتبسوا من جواىر ألفاظو  ،شربوا معاين القرآف الكرًنتمن الذين  

ِب ػػػػٰ ػْلبَ اأْلَ  ىلِ ُأوْ ػػػػٰ ػػفَاتػَُّقوا اللََّو يَ  ُقل الَّ َيْسَتِوي اْلَخِبيُث َوالطَّيٍُّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْػَرُة اْلَخِبيثِ عنو، ففي قولو تعاىل: "

لرباين، ال يف اغباؿ ك ال يف ك الشرع اي ال يستوياف يف ميزاف العدؿ اإلؽب ، فاػببيث ك الطيب4"َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحونَ 

 يف سرية عبيدة بن اغبارث بقولو:  -بٌن الكفر ك اإليباف يف موازنتو–ؿ، ك ىذا اؼبعىن أفاد منو أبو بكر الصديق آاؼب

 كيٍفػػػػػػػػػػػػػػرًًىٍم كى عيقيػػػػػػػػػػػػػػوًقًهمٍ   فػػػػػػػػػػػػػػإٍف يػىٍرًجعيػػػػػػػػػػػػػػوا عىػػػػػػػػػػػػػػنٍ 
 

باًئثً    فىمػػػػػػػػػػػػػػػػا طىي بػػػػػػػػػػػػػػػػاتي اغبًػػػػػػػػػػػػػػػػل  ًمثٍػػػػػػػػػػػػػػػػلى الػػػػػػػػػػػػػػػػػخى
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  ضالؽبم(ك  ك )بأف يركبوا طغياهنمالقصيدة مليئة باؼبعاين اإلسالمية، ك اؼبصطلحات القرآنية: )ترؾ التقى(  

 . (ال ترأؼ الكفار))عذاب اهلل(، ك ك

مع ما جاء يف النص القرآين يف الرد على عنو  يف سرية عبد اهلل بن جحش يتناغم أبو بكر رضي اهلل

أكرب عند اهلل حيث  ، ك أف ما فعلتو قريش باؼبسلمٌن من إخراجهم من اؼبسجد اغبراـهبم افرتاءات اؼبشركٌن، ك كذ

 يقوؿ: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   تػىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كفى قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتالن يف اغبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـً عىظيمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي ؿبيىمَّ  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكديكيمي عىمَّ

 ًجًد اهلًل أىٍىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كى ًإٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجيكيٍم ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن مىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كى أىٍعظىػػػػػػػػػػػػمي ًمٍنػػػػػػػػػػػػوي لىػػػػػػػػػػػػٍو يػىػػػػػػػػػػػػرىل الر ٍشػػػػػػػػػػػػدى راًشػػػػػػػػػػػػدي  
 كى كيٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى اهللي رىاءو كى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىدي 
 لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئىالَّ يػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل هلًل يف البػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًجدي 

 
َوَصدٌّ َعن َسِبيِل  ُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِو ُقْل ِقَتاٌل ِفيِو َكِبيرٌ ئػَ َيسْ استلهم ذلك من قولو تعاىل: "

َنُة َأْكبَػُر ِمنَ  ِتُلوَنُكْم ػػػػػٰ ػُلوَن يُػقَ اْلَقْتِل َواَل يَػَزا اللَِّو وَُكْفٌر ِبِو َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِإْخَراُج َأْىِلِو ِمْنُو َأْكبَػُر ِعنَد اللَِّو َواْلِفتػْ

ِئَك َحِبَطْت ػػػػػػٰ َوَمن يَػْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِو فَػَيُمْت َوُىَو َكاِفٌر فَُأولَ  اْ ُعو ػػٰ ػػػػػُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَ َحتَّٰى يَػُرد و 

نْػَيا َواأْل ػػػٰ ػَأْعمَ   . 1"ِلُدونَ ػػػٰ ػػُىْم ِفيَها خَ ُب النَّاِر ػػػػٰ ػِئَك َأْصحَ ػػػػػػٰ لَ ِخَرِة َوُأوْ ُلُهْم ِفي الد 

 احة اعبهاد، فرتصبها يف ثوب شعرمتأثر هبا ك ىو يف سإسالمية  طالعنا شاعر آخر يطفح شعره دبعافي 

 بن اغبارث:  ةكقاص يف سرية عبيد أيب بن يقوؿ سعد

 أىفَّ دينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدؽو  كى ذىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي  ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىلنجَّ  ى اؼبؤمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى ىبي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقل أىتػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدؿً    كى ذيك حى
 بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو الكيٌفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى مىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً مىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 
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َنا الَِّذيَن  قولو تعاىل: "ففيو إشارة إىل اللَِّو ِإَلى النَّاِر  ءَ آُر َأْعدَ ْحشُ نَ يَػْوَم وَ ( 11َمُنوا وََكانُوا يَػتػَُّقوَن )َءاَوَنجَّيػْ

من عقاب ا أعده اهلل للمؤمنٌن من جزاء، ك ما للكفار فالشاعر وباكي القرآف الكرًن ك يورد م. 1"فَػُهْم يُوَزُعونَ 

 مستلهما ذلك كلو من نبع القرآف الصايف. 

فقد كاف شعره  عاصم بن ثابت،من الشعراء كذلك الذين تأثركا بالقرآف الكرًن ك أخذكا من معينو العظيم  

 يقوؿ يف يـو الرجيع:  الب شعرم حيثصدل للقرآف الكرًن، الذم أؽبب مشاعره اإليبانية، فأخرجها يف ق

ىعابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 
ًتها اؼب  تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًؿ  عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفحى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّ اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازًؿي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى  كى كي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  كى اغبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي باًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي   ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوتي حى
 اؼب

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرءي إلٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو آئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 
 بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼبٍرًء كى اؼب

 
 قدره اهلل نافذ، مستلهما ذلك من ، ك أف كل مافهو يرسم بشعره صورة اإلنساف اؼبؤمن بقضاء اهلل ك قدره

فكاف شعره مستوحيا  ؛3"وََكاَن َأْمُر اللَِّو َقَدرًا مَّْقُدورًا، ك قولو تعاىل: "2"ُو بَِقَدرٍ ػػػػػٰ ػػٍء َخَلْقنَ ىْ ِإنَّا ُكلَّ شَ قولو تعاىل: "

 . من عقيدة القرآف ك ىداية اإلسالـ

  ف ك ألفاظو، ك كأفض دبعاين القرآينب كجدنا أنوك إذا طالعنا شعر خبيب بن عدم الذم قالو قبل إعدامو، 

 ؿ: ا، فقنصب عينيو يستمد منو م  يشاء القرآف 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربىيت  إىل اهلًل أٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربىيت مثيَّ كي
 

 كى مػػػػػػػػػػا أىٍرصىػػػػػػػػػػدى األحػػػػػػػػػػزابي يل عٍنػػػػػػػػػػدى مىٍصػػػػػػػػػػرىعي 
 

 آقَاَل ِإنَّمَ ك من قولو تعاىل كما جاء على لساف يعقوب عليو السالـ: "فالشاعر يغرؼ من مشكاة القرآف 

، فالقرآف الكرًن أخذ بلب الشاعر ك استأثر خبيالو 4"ِإَلى اللَِّو َوَأْعَلُم ِمَن اللَِّو َما اَل تَػْعَلُمونَ  ىَ َوُحْزنِ  ىبَػثٍّ  اْ َأْشُكو 

 يقوؿ: كأف فكاف حقا غذاء ركحيا ػببيب يستلهم منو الصرب ك الثبات،  

ا العىػػػػػػػػػػػػٍرًش صىػػػػػػػػػػػػبػ ٍرين عىلىػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػػػرادي يب  فىػػػػػػػػػػػػذى
 

عػػػػػػػػػيفػىقىػػػػػػػػػٍد بىضىػػػػػػػػػعيوا غٍبمػػػػػػػػػ   ي كى قىػػػػػػػػػٍد يػػػػػػػػػاسى مىٍطمى
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ًرا َوتَػَوفػََّنا ُمْسِلِمينَ  آرَبػَّنَ استوحى ذلك من قولو تعاىل: " َنا َصبػْ منتظر ، ك ألنو موصوؿ حببل اهلل 1"َأْفرِْغ َعَليػْ

ار ك التسليم هلل تعاىل، ك الشكر على اختي بالدعاء ك الصرب ك الثباتفعما شعره م ىلقاءه ك فرح جبنتو أت

 الستهانة باؼبوت قائال: الشهادة، ك ا

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػواهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػا أرجػػػػػػػػػػػػػػػػػو إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػػػػػػػػػلما
 

ٍنػػػػػػػػػػػػػػػبو كػػػػػػػػػػػػػػػاف يف اهلل مىٍصػػػػػػػػػػػػػػػرىعي   علػػػػػػػػػػػػػػػى أم  جى
 

 االسالـ سلوكا ك كاقعا ك تعبًنا.  ستلهمفقصيدة خبيب تفوح بعبًن القرآف، ك ىي بذلك ت

ركاحة أحد  اهلل بن عبد ، أعينك سكنت معانيو سويداء قلبو ،شاعر آخر تأثر بالقرآف الكرًنيستوقفنا 

يل الذم استشهد يف بئر بن بدثي نافع ير ستمع إليو ك ىو حٌن ن ،شعراء الدعوة، ففي شعره نفحة قرآنية ظاىرة

 معونة: 

ٍيلو   رىًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى اهللي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًفعى بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًبره صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدؽه كىيف  إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

يٍبتىغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوابى اعًبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  
 رىضٍبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى اؼب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  دً أىٍكثػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؿى السَّ
 

من فيها ركح اإلسالـ بأهبى معانيو، ك أرفع مراميو، فلفظة اعبهاد مقتبسة  تجلىفالشاعر يقوؿ أبياتا ت

ك كذلك فهي رجع ، 2"ِعِديَن َأْجًرا َعِظيًماػػػػٰ ػػِهِديَن َعَلى اْلقَ ػػػػٰ ػػَوَفضََّل اللَُّو اْلُمجَ القرآف الكرًن ك من قولو تعاىل: "

ُهم مَّ ػػػػٰ ػػِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما عَ و اْلمُ  مٍّنَ صدل لقولو تعاىل: " ُهم مَّن َقَضٰى َنْحَبُو َوِمنػْ  ن يَنَتِظرُ َهُدوا اللََّو َعَلْيِو َفِمنػْ

ُلوا تَػْبِدياًل   . 3"َوَما بَدَّ

 شاعر آخركذلك فعل ك ظهر أثر ذلك يف أشعارىم   ،مثلما تأثر الشعراء اؼبسلموف دبعٌن القرآف العظيم 

نلمح ذلك يف غزكة  ،ك تأثر صادؽ باإلسالـ ،صدر عن إيباف عميقكعب بن مالك، فشعره الشاعر  ذاؾ ىو 

 الشهداء قائال: ك ىو يرثي  ،مؤتة

يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  يٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبلي   صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّى اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيهمي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًفتػٍ
ـي اؼب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىى ًعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامىهيمي الغىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كى سى

                                                           

 . 126سورة األعراؼ: اآلية  -1
 . 95سورة النساء: اآلية  -2
 23سورة األحزاب: اآلية  -3



 اػػػػػػػػرايػػػسػػػر الػػػعػػي شػػػي فػػػػالػػػػمػػػجػػػل الػػػيػػػكػػػشػػػتػػػال
 

143 
 

  
ك دستوره العظيم، متأثرا بقولو تعاىل:  بو الدين القوًن،ك دبا جاء  ،فالشاعر يستهدم بنور القرآف الكرًن

، فالقرآف الكرًن كاف معينا فياضا ينهل منو  1"ِئَك ُىُم اْلُمْهَتُدونَ ػػػػػػَٰ َوُأول ٌت مٍّن رَّبٍِّهْم َورَْحَمةٌ اِئَك َعَلْيِهْم َصَلوَ ػػػػػَٰ لُأوْ "

 حيث يقوؿ: رر األلفاظ ك بديع اؼبعاين دمنو  كعب، ك يستمد

 صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىهي قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـه هًبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم عى 
 

ينػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّؿي  
 كى عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيًهمي نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىؿى الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي اؼب

 
َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ السَّاَعَة َب بِاْلَحقٍّ َواْلِميَزاَن ػػػػػٰ ػػػَأنَزَل اْلِكتَ  ىاللَُّو الَّذِ استوحى ذلك من قولو تعاىل: "

 ض األلفاظ ك اؼبعاين. هما يبده بفي، فالشاعر كجد يف القرآف الكرًن رافدا م2"َقرِيبٌ 

 ألفاظ الحرب -2

  أدكات اغبرب ك ،ك اؼبعارؾ ،القتاؿ كدبصطلحات ك مفردات اغبرب، اؼبعجم اللغوم  أثرل شعراء السرايا

  ك متطلباهتا، تستطيع أف تعرب عن أغراض اغبربجعلها مطواعة  ك، فبا ساىم يف تطوير اللغة العربيةغًنىا ك 

 تصويراما يدكر يف ساحة الوغى تصوير  ، ككصفها ، كالعربية باغبديث عن اغبربفحفلت اللغة  ،3صفها بدقةتك 

ما ينجر عنها  ك ،تلك اغبركب اؼبستخدمة يف  األدكات عبديدة اليت سبثلت يف ا بتلك الدالالت دقيقا، ك اغتنت

فاللغة  ،يؤمن بو اؼبقاتل يف سبيل ماك شجاعة  يف قوالب لفظية معربة عن قوة السيف بالرماح كضرب  من قتل ك

رصد  يف دراسيت على تكز لذا ر  ك ،4نزاؿ يف أركع بياهنا ك أبرع تشابيهها طعاف ك ضرب ك العربية لغة حرب ك

  ت موزعة كالتايل:اءفج ،يف شعر السرايالفاظ اغبرب أؾبموعة من 
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 لفظ القتال:  -أ

 ، ك انتهاءمركرا بعصر االسالـ ليحبد ذاتو عرب العصور من بداية العصر اعباى "القتاؿ"لو تتبعنا لفظ 

إزالة الركح. لكن  ، كفهو يعين لغة اإلذالؿ ك اإلماتة ،أخرل ؾبازية ، كاغبديث لوجدناه كرد دبعاف حقيقيةبعصرنا 

القتاؿ يف  ، ك كرد لفظ2: ىو فعل ما يزىق بو الركح، أما يف االصطالح1قتل :يقاؿ إذا اعترب بفعل اؼبتويل لذلك

  عل األمر.ف الفعل اؼبضارع ، ك ، كغ عدة أنبها: الفعل اؼباضيبصيشعر السرايا 

  :ضمائرجاء مسندا إىل  ك: قتل الفعل الماضي

  :شاىده قوؿ حساف يهجو ىذيال ك ،إىل كاك اعبماعة على كزف فعل : مسنداوالُ تػَ قػَ 

ػػػػػػػػػػػػػػػرَّةو  ػػػػػػػػػػػػػػػمي قػىتىلػػػػػػػػػػػػػػػوا يػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى الرَّجيػػػػػػػػػػػػػػػًع ابٍػػػػػػػػػػػػػػػنى حي  ىي
 

 أىخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ثًقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو يف كيد ًه كى صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاءً  
 

  حساف ك ىو يرثي خبيبا:، ك منو قوؿ يم اعبمع: مسندا إىل ممْ تُ لْ تػَ قػَ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو   فًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمى قػىتػىٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيٍم شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيدى اهلًل يف رىجي
 

 طػػػػػػػػػػػػػاغو قىػػػػػػػػػػػػػٍد أىٍكعىػػػػػػػػػػػػػٌث يف البػيٍلػػػػػػػػػػػػػداًف ك الر فىػػػػػػػػػػػػػًق  
 

   :قوؿ حسافشاىده  ، كماعةكاك اعبمسند إىل  مبنيا للمجهوؿ: والُ تِ قُ 

 ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًًىمٍ فػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو قيًتليػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى الرَّجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع بًأن 
 

ٍبًر مػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػانوا لػػػػػػػػػػػػػػػوي ًبًكفػػػػػػػػػػػػػػػاءً    بًػػػػػػػػػػػػػػػذم الػػػػػػػػػػػػػػػدَّ
 

  تاء التأنيث كبو قوؿ حساف:مسندا إىل : تْ لَ تػَ قػَ 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي أىٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىـى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيمي  تٍ فػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد قػىتػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  غبٍى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم بًلىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً    ك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعيوا خيبػىٍيبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىيٍػلىهي
 

  جاء مسندا إىل ضمائر:: الفعل المضارع

  ده قوؿ عاصم بن ثابت يف يـو الرجيع:شاى ، ك: بصيغة اؼبتكلممُ كُ لْ تِ اقَ أُ 

  لي ػػػػػػػػابً ػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػأيم  ػػػػػػػػػػػػػػمي فػػػػػػػػػػػػػػكي ػػػػػػػػػػػػػلٍ ػػػػػػػػػػػاتً ػػػػػػػػػػٍم أيقػػػػػػػًإٍف ل

                                                           

 . 655ص ،2004، 2عدناف داكدم ،دار القلم ، دمشق، ط: معجم ألفاظ القراف الكرًن ، ربقيق االصفهاين -1
 . 196علي اعبرجاين :كتاب التعريفات ، دار الرشاد، القاىرة ،ص -2
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 : و قوؿ عبد اهلل بن ركاحة يف مؤتةمن ، كمسند إىل ياء اؼبخاطبة :تليقْ تػُ 

 تػيٍقتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوييت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسي إالَّ 
 

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًت قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليتً  
ـي اؼب  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ضًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
  :األسماء والمصادر

  :أيب بكر الصديقشاىده قوؿ  ك ،فعلى جاء على كزفى: لَ تػْ قػَ 

ػػػػػػػػػػػػػػٍوؽبىيمٍ  ػػػػػػػػػػػػػػري حى لىػػػػػػػػػػػػػػى تػىٍعًصػػػػػػػػػػػػػػبي الطَّيػٍ  تيغػػػػػػػػػػػػػػاًدري قػىتػٍ
 

 كى ال تػىػػػػػػػػػػػػػػػٍرأؼي الكيفَّػػػػػػػػػػػػػػػارى رىٍأؼى ابػػػػػػػػػػػػػػػًن حػػػػػػػػػػػػػػػاًرًث  
 

  :قوؿ أيب جهل منو ك ،فعلجاء على كزف  :لِ تْ القَ 

 كى لًكنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي آىلى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإؿل فػىقىلَّصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػيوًؼ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػًن القىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػلً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػد  الس   بًأىيٍبانًنػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى
 

  عبد اهلل بن جحش: كبو قوؿ ،فعال جاء على كزف :اًل تْ قػَ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   تػىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كفى قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتالن يف اغبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـً عىظيمى
 

 كى أىٍعظىػػػػػػػػػػػػمي ًمٍنػػػػػػػػػػػػوي لىػػػػػػػػػػػػٍو يػىػػػػػػػػػػػػرىل الر ٍشػػػػػػػػػػػػدى راًشػػػػػػػػػػػػدي  
 

  قوؿ عبد اهلل بن جحش:شاىده  كفعل  ى كزفجاء عل: لِ تْ قػَ 

ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًقىٍتلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   فىًإنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ًإٍف عىيػٍَّرسبي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى باإلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـً بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغى كى حاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي    كى أىٍرجى
 

  كبو قوؿ حساف بن ثابت: ،فاعلجاء على كزف : لوهُ اتَ قَ 

ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّضٍبني ًمنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سى  كى لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد شى
 

 عيواكى أىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى قػىٍومنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتىلوهي كى صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   
 

   :حساف بن ثابتيف قوؿ ، فعيلجاء على كزف  :يلٌ تِ قَ 

بٍػري بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنى بييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوهًتًمٍ   قىتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػله ضبىىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ
 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً    لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل أىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل كيٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرو كى جى
 

  شاىده قوؿ حساف بن ثابت: ك المفعول،جاء على كزف  :ولُ تُ قْ المَ 

 
 مىٍقتوؿي ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى رىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًعًهمٍ ػك العاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  
 
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى اؼب  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل إنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لىكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي كىسى
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  :لفظ الحرب -ب

 تعين: السلب كاؼبقاتلة ، كئتٌنىي القتاؿ بٌن ف ، كقد تذكر نادرا ، كلفظها مؤنث اغبرب نقيض السلم، ك

حريب: التحريش، ك إثارة الت ، كيقاؿ: قتل حاؿ اغبرب، أم: حاؿ القتاؿ ، كالبغضاء ك ،التباعد ، كاؼبنازلةك 

 . 1بٌن اؼبسلمٌن ، الذين ال صلح بينهم كي بالد اؼبشركٌندار اغبرب: ى ، كاغبرب

 . ، فهي قليلة مقارنة بلفظ القتاؿعشر مراتجاءت لفظة اغبرب يف شعر السرايا  ك

 :  سرية عبيدة بن اغبارثيف من ذلك قوؿ الزبعرل ك ،فعالعلى كزف  جاء: ابً رْ حَ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنه غىليظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين  يبى  كى لىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذبًى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى حانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثً ذبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد دي حىرٍ   ٍلفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن غىيػٍ  بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى
 

  :قوؿ عبد اهلل بن جحششاىده  ك ،فعل: بصيغة اؼبصدر على كزف بَ رْ الحَ 

نػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػقىٍينا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػنى ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػًن اغبىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػرىًمي  رًماحى  سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍكقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى اغبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربى كاقًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي    بًنىٍخلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى لىمَّ
 

  :ىو يبكي خبيبا ، ككبو قوؿ حساف يف يـو الرجيع: بَ رْ الحَ 

نىػػػػػػػػػػػػػػػػةى  يػٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  بىػػػػػػػػػػػػػػػػين كيهى  إفَّ اغبىػػػػػػػػػػػػػػػػٍربى قىػػػػػػػػػػػػػػػػٍد لىًقحى
 

ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل ًلميٍحتىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الصَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي إٍذ سبي  ؿبىٍلوهبي
 

  ىو يهجو ىذيال: ، ككقوؿ حساف  :بِ رْ الحَ 

ا ٍيلو داًعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن  كى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل ؽًبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى
 

ىٍكريمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن مىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًًؿ اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربً  
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدعو ؼب

 
  بئر معونة: منو قوؿ حساف يف ، كفعولبصيغة اعبمع على كزف : وبِ رُ الحُ 

 أىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾى أىبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اغبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركًب أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءو 
 

  دً ػٍػػػػػػػػػػػعػػػػػن سى ػػب مي كى ػػىػػح دي ػػًػػػػػػػػػػػاجػػػػىػػػػػػػػػػػك مػػيػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػك خى  

 شاىده قوؿ كعب بن مالك:  مسندا إىل ضمًن الغائب بصيغة اعبمع، ك :مْ هِ بِ رْ حَ 

                                                           

 . 116-3/114ابن منظور : لساف العرب، مادة ح ر ب، مرجع سابق،  -1
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  سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىٍيمو تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍكتيٍم جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركيٍم لًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرهًبًٍم عىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزنا كى ىيونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  افىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى حى  ـبى
 

 : كشاىده قوؿ حساف يف سرية عيينة بن حصنفاعل،  على كزف،  مسندا إىل كاك اعبماعةوا: بُ ارَ حَ 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـه إذا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاربوا ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكَّىم
 

 أك حػػػػػػػػػػػػػػػػػاكلوا النفػػػػػػػػػػػػػػػػػع يف أشػػػػػػػػػػػػػػػػػياًعهم نفعيػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 
 

 اف: كبو قوؿ حس ،فعلبصيغة اؼبصدر على كزف : بُ رْ الحَ 

البيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو إذا اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربي نالتنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ـبى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوا   إذا الزعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانفي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أظفارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خىشى
 

 ، كشاىده قوؿ حساف: مسندا إىل ضمًن الغائب بصيغة اعبمع: مْ هِ بِ رْ حَ 

م–فػػػػػػػػػػػػػػػػػػإفَّ يف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهبم   -فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاترٍؾ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكهتى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػلىعي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػم ك السى ػػػػػػػػػػػػػػػػػاض عليػػػػػػػػػػػػػػػػو الس   شػػػػػػػػػػػػػػػػران ىبي
 

 لفظ الضرب:  -ج

لرجل مضاربة كضرابا كتضارب القـو ..كضاربين فضربتو أضربو: كنت ضاربو أم جالده ، كضاربت ا لغة:

 . 1أشد ضربا .ك يقاؿ ضربو بالسيف

لقد كردت لفظة الضرب يف شعر السرايا تسع مرات، ست مرات بصيغة اؼبصدر، كمعلـو أف صيغة اؼبصدر 

من عملية الضرب عملية  ال يتقيد غالبا بزمن معٌن ك كذلك السم الفاعل ، لذلك فإف الشاعر وباكؿ أف هبعل

 دائمة غًن منتهية ، ألف االستمرار يف الضرب دليل القوة كالثبات، ك ثالث مرات بصيغة الفعل. 

 ، ك شاىده قوؿ عبد اهلل بن ركاحة يف سرية مؤتة: فعلةجاء على كزف  :ةً بَ رْ ضَ 

 لىًكنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىؿي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّضٍبنى مىٍغًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةن 
 

 ؼي الزَّبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداذاتى فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍغو تػىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذً  كى ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربىةن  
 

 

                                                           

 . 8/38سابق، مصدر العرب، مادة ض ر ب،  ابن منظور :لساف-1
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 قطبة بن قتادة يف سرية مؤتة: ك شاىده قوؿ  ،فعلتجاء على كزف  :تُ بْ رَ ضَ 

 ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍبتي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدًه ضىٍربىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىمٍ    فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى كىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى غيٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني السَّ
 

 كبو قوؿ حساف بن ثابت يف سرية  ،فعالجاء على كزف  ا:بً رْ ضَ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػػػػػػػٍن أٍغماًدىػػػػػػػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػػػػػػػالبيًض حػػػػػػػػػػػػػػػػٌنى تيسى
 

 كى إهٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ الر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًح كى عىل هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربنا  
 

 كقوؿ الشاعر يف سرية خالد بن الوليد إىل بين جذيبة:  ،أفعلن جاء على كزف: نَّ بَ رِ ضْ أَ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ألٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًبىنَّ اليػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربنا كىٍعسى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  اضنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػيٍعسى يًحل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنى ـبى
 ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربى اؼب

 
 لقتل خالد بن سفياف: كبو قوؿ عبد اهلل بن أنيس يف سريتو  ،فعلة جاء على كزف: ةِ بَ رْ ضَ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذىا ًبضىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربىًة ماًجػػػػػػػػػػػػػػػػػدو   كى قػيٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػتي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي خي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن النىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب  ؿبيىمَّ  حى
 

م بسهم، فأصاب رمى أبا عامر األشعر  دريد بن سلمة كىو يرذبز ؼبا كبو قوؿأفعل  جاء على كزف: بُ رِ ضْ أَ 

 ركبتو فقتلو: 

ػػػػػػػػػوًإٍف تىػػػػػػػػػٍسػػػػػػػػػػأىليػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػمى ػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا عىػػػػػػػػػن ػػػػػػي فىػػػػػًإين  سى ػػػػمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن تىػػػػوىسَّ ػػػػػػػػػػػمػػػػػاديػػػػػػػػػػػػػػرى لًػػػػػػػػػمى  ػػوي  ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى سى
ػػػٍو أىٍضػ                          ػػػػػػٍيػػػػػػػًف ريؤيكسى الػػػػػػػػػػػػػػػمػػٍسػػػػلًػػمى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًربي بًػػػػػػالػػػػػػػسَّ

 كقوؿ سلمة بن دريد ك ىو يسوؽ بامرأتو:   : جمع ضرب،بِ رُ ضْ األَ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ميصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابىةو  ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت غىيػٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيًتيًن مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كي  نىسَّ
 

اةى نػى    ٍعػػػػػػػػػػػػػًف األىٍضػػػػػػػػػػػػػريبً كى لىقىػػػػػػػػػػػػػٍد عىرىفٍػػػػػػػػػػػػػًت غىػػػػػػػػػػػػػدى
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 لفظ الطعن: -د

من قـو طعن كخزه حبربة ككبوىا ..كرجل مطعن طعنو بالرمح يطعنو كيطعنو طعنا فهو مطعوف كطعٌن  لغة:

 و بالرمح ، كىو مطعاف ، كطاعنتو ، كطعن 1كمطعاف كثًن الطعن للعدك .. كتطاعن القـو يف اغبركت تطاعنا

 . 2كتطاعنوا، كاطعنوا، كرجل طعٌن

 كردت طبس مراتحيث  كنالحظ غلبة صيغة اؼبصدر ،يف شعر السرايا جاءت لفظة الطعن ست مراتك 

  .بزمنكالغالب على اؼبصدر أنو ال يتقيد 

 مثالو قوؿ كعب بن األشرؼ:  ،ةفعلكزف  جاء على :ةٍ نَ عْ طَ 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػارى الػػػػػػػػػػػػػػػػػذم أىثػىػػػػػػػػػػػػػػػػػرى اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػديثى ًبطىٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىعي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ميٍرعىشن  أىٍك عػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشى أىٍعمى
 

 مؤتة:  سرية كبو قوؿ عبد اهلل بن ركاحة يف ،ةوزن فعلعلى  جاء: ةً نَ عْ طَ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّافى ؾبيًٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىةن   أىٍك طىٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن بًيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍم حى
 

بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا   حًبىٍربىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو تػيٍنًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي األىٍحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى كى الكى
 

 قطبة بن قتادة يف سرية مؤتة:  كقوؿ ،فعلتعلى كزف  جاء: تُ نْ عَ طَ 

 طىعىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى زاًفلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى اإلراشً 
 

 بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريٍمحو مىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو مثيَّ اكٍبىطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ  
 

ك شاىده قوؿ اعبحاؼ بن كتدؿ على كثرة اغبدث  ،على صيغة اؼببالغة فعال كزفعلى  جاء :انِ عَ الطٍّ 

 حكيم يف سرية خالد إىل بين جذيبة: 

 نيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ضي للط عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف إذا اٍلتػىقىٍينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال تػيعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ضي للط ئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً    كيجوىن
 

 

                                                           

 . 8/191، مرجع سابق، ابن منظور: لساف العرب، مادة ط ع ف -1
  .390الزـبشرم : أساس البالغة ، مرجع سابق ، ص -2



 اػػػػػػػػرايػػػسػػػر الػػػعػػي شػػػي فػػػػالػػػػمػػػجػػػل الػػػيػػػكػػػشػػػتػػػال
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 بن عمًن لقتل أيب عفك: سرية سامل ك شاىده قوؿ أمامة اؼبزيرية يف  ،فعلةى كزف جاء عل :ةً نَ عْ طَ 

نيػػػػػػػػػػػػػػػػػفه آخػػػػػػػػػػػػػػػػػرى اللٍَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػًل طىٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  بػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى حى  حى
 

ػػػػػػػػػػػػػن    ػػػػػػػػػػػػػٍذىا علػػػػػػػػػػػػػى كًػػػػػػػػػػػػػربىً الس   أبػػػػػػػػػػػػػا عىفىػػػػػػػػػػػػػكو خي
 

 كبو قوؿ حساف بن ثابت يف سرية مؤتة:  يدؿ على من قاـ باغبدثفاعل  جاء على كزف:نَ اعَ طَ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو فىطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعىنى حى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ميوىسَّ  اؿى غىيػٍ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري    دبيعتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؾو فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو قػىننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميتكىس 
 

 لفظ الغارة: -ه

مقاتل كثًن الغارات على العدد، أغار على  :رجل مغوار بٌن الغوار ، اإلغارة على العدك، كالغارة االسم

  .خفية ك ، ك زبتلف الغارة عن القتاؿ، بأهنا تأيت بغتة1، دفع عنهم اػبيلالقـو إ غارة

  :موزعة كالتايلردت لفظ الغارة أربعة مرات قد ك 

  :جاءت يف قوؿ أيب بكر الصديق :ةٌ ارَ غَ 

 لىتىٍبتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدرىنٍػهيٍم غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىةه ذاتي مىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىؽً 
 

ـي أىٍطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى الن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء الطَّواًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثً    ربيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

  :كبو قوؿ ضبزة :ةٍ ارَ غَ ل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ ابٍػتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍرتي لًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىةو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا حى  فىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىرًحي
 

ل ػػػػػػػػػػوا   ٍيػػػػػػػػػػػثي حى ػػػػػػػػػػةى الفىٍضػػػػػػػػػػػًل ؽبىيػػػػػػػػػػٍم حى  أىبٍػتىغًػػػػػػػػػػػي رىاحى
 

  يف قوؿ أيب جهل: :ةٍ ارَ غَ بِ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًحلىٌٍنً بًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىةو   تػىيىمٍَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػيهيٍم بالسَّ
 

ىتٍػػػػػػػػػػػػػريكىهيٍم كىالعىٍصػػػػػػػػػػػػػًف لىػػػػػػػػػػػػػٍيسى بًػػػػػػػػػػػػػذم أىٍصػػػػػػػػػػػػػلً    ألى
 

  ىو يهجو ىذيال:، ك كبو قوؿ حساف :ةٍ ارَ غَ بِ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍيالن بًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةو   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإالَّ أىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أىٍذعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر ىي
 

يٍغتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم اعًبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً اؼب  دم بًإفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً كى

 

                                                           

 . 10/157، مادة غ ك ر، ابن منظور : لساف العرب -1
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 لفظ السالح:  -و

  ت ك تنوعت ىذه األسلحة من سيوؼاغبرب، ك لقد تعددشعر يعد السالح أحد احملاكر األساسية يف 

ك يدافع هبا عن نفسو، ك قد احتفى الشعراء ك غًنىا، فهذه األسلحة ىي عدة احملارب وبارب هبا نباؿ، ك رماح، ك 

بأسها ك شدهتا، كما نسبوا األسلحة جيدة الصنع إىل وا يف ذكر القدامى بوصف السالح يف أشعارىم ك بالغ

ألنواع السيوؼ ك الرماح ك الدركع، فتحدثوا عن اؼبشرفيات، ك ىي السيوؼ  أماكن مشهورة عرفت بصناعتها

 ك تأيت، 1اعبدالءاؼبصنوعة يف مشارؼ الشاـ، ك اؼبهندة اؼبصنوعة باؽبند، ك الرماح اػبطية ك الصاعدية، ك الدركع 

 يف مقدمة ىذه األسلحة السيوؼ: 

 السيف:  -1-و

، كوبملو العريب ، كيستعملو ، كقد كانت السيف يف نظر العرب ىو السالح الرئيس الذم وبرص عليو ك

، فهو أشبو ما ال غنية لو عنو ك ، فالسيف مالـز لو كظلو ال يفارقولو أسلحة ثانوية األخرل بالنسبة تعد األسلحة

 معلى شغفهما يدؿ  الصفات اؼبختلفة عليو من األظباء ك م أضفواتراى ، لذلك2خصي لويكوف بالسالح الش

  .بو مكتعلقه

  على لساف أكثر من شاعر كبو:صفاتو  كباظبو  يف شعر السرايا ذكر السيفقد كرد  ك

 ك شاىده قوؿ عبد اهلل بن أنيس: : فُ يْ السَّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػمي رىٍأسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفي يػىٍعجي  أقػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي لػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ك السَّ
 

دً أنػػػػػػػػػػػػػػا ابٍػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػرى قػيٍعػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػا غىيػٍ  ني أينػىػػػػػػػػػػػػػػٍيسو فارًسن
 

  ك شاىده قوؿ أيب جهل يف سرية ضبزة:: وؼِ يُ الس  

 فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىرَّعىين ؾبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيٍم كى صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍحبىيًت 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوًؼ كى بًالنٍَّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل    كى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد كىازىريكين بالس 
 

                                                           

 دكتوراه يف األدب العريب القدًن يف الرؤية ك األداة، أطركحة مقدمة لنيل درجةضبيد قبايلي: شعر غزكات النيب صلى اهلل عليو ك سلم، صبع ك دراسة  -1
 . 124، ص2014-2013. 1إشراؼ أ/د حسن كاتب، كلية اآلداب ك اللغات، قسم األدب ك اللغة العربية، جامعة قسنطينة 

 . 204، ص2004، 1ؼبصرية اللبنانية، طعلي أضبد اػبطيب :فن الوصف يف الشعر اعباىلي، الدار ا -2
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 ك قولو أيضا: 

 كى لًكنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي آىلى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإؿل فػىقىلَّصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػيو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػد  الس   ًؼ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػًن القىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػلً بًأىيٍبانًنػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى
 

 يف سرية عبيدة بن اغبارث:  ك شاىده قوؿ عبد اهلل بن الزبعرل: يضٍ بِ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػًمٍلحى فػىػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؽى ميتيوهًنىػػػػػػػػػػػػػػػػا  كى بػػػػػػػػػػػػػػػػيضو كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالل ييوًث العىوائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةو كى  بًأىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم كيمى
 

 ك مثاؿ ذلك قوؿ حساف بن ثابت يف مقتل كعب بن األشرؼ: : يضِ البِ 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؼ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًيكيمي يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركفى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبيًض اػبً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ أىتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍكيٍم يف ؿبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ًبالدًكي  حى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو يف عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرينو ميٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؼً    مىرىحن
فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيضو ذيفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً  تػٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىوٍكيمي حى  فىسى

 
 كبو قوؿ حساف يف سرية مؤتة: : يضِ البِ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػػػػػػػٍن أٍغماًدىػػػػػػػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػػػػػػػالبيًض حػػػػػػػػػػػػػػػػٌنى تيسى
 

 ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربنا كى إهٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ الر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًح كى عىل هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

  ىي من أنواع السالح الوارد يف شعر السرايا ك :السهام و لاالنب -2-و

، كىي مؤنثة ال كاحد لو من لفظو، فال يقاؿ السهاـ، كقيل السهاـ العربية :كالنبل جاء يف لساف العرب:

 الصحيح أنو ال كاحد لو إال السهمنبلة، ك قاؿ أبو حنيفة: كقاؿ بعضهم كاحدهتا  سهم ك نشابة؛ نبلة ك إمبا يقاؿ

آخر يدؿ على رمي الشيء كنبذه كخفة أمره: منو  قياس كيف الباب،  1إىل كاحده قيل سهمتهذيب إذا رجعوا ال

 اعبيفة :يلةب...كالنكالنابل : صاحب النبل ، كالنباؿ: الذم يعملو، كنبلتو: رميتو بالنبل  ،السهاـ العربيةالنبل: 

 .2هبا ألهنا ترمىكظبيت 

  كقاص يف سرية عبيدة بن اغبارث: ك شاىده قوؿ سعد بن أيبي: لِ بْ نػَ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل أىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى اهلًل أين    أىال ىى
 

 ضبىىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابىيت ًبصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكًر نػىٍبلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

                                                           

 . 14/26ادة ف ب ؿ، مرجع سابق، ابن منظور: لساف العرب، م -1
 . 2/538، مرجع سابق، ، مادة نبلابن فارس : معجم مقاييس اللغة-2



 اػػػػػػػػرايػػػسػػػر الػػػعػػي شػػػي فػػػػالػػػػمػػػجػػػل الػػػيػػػكػػػشػػػتػػػال
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 ك شاىده قوؿ ضبزة بن عبد اؼبطلب:  :لِ بْ النَّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىراءىيٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخيوا فػىعىقَّليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  فػىلىمَّ
 

 مىطايػػػػػػػػػػػػػػػا كى عىٍقلينػػػػػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػػػػػدل عىػػػػػػػػػػػػػػػرىًض النٍَّبػػػػػػػػػػػػػػػلً  
 

 ضبزة: أيب جهل يف سرية كبو قوؿ  :لِ بْ النَّ 

 فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىرَّعىين ؾبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيٍم كى صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍحبىيًت 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوًؼ كى بًالنٍَّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل    كى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد كىازىريكين بالس 
 

 سرية عبيدة بن اغبارث: قوؿ سعد بن أيب كقاص يف : مِ هْ سَ 

 فىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػىٍعتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  راـو يف عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكل 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهمو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى اهلًل قػىٍبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   ًبسى
 

كصبعو أرماح...كرؿبو  ،رمح: الرمح: من السالح معركؼ، الرماح لساف العرب:جاء يف  الرماح: -3-و

 1يرؿبو رؿبا: طعنو بالرمح

 يف قتل مالك بن زافلة يف سرية مؤتة: قطبة بن قتادة  ك شاىده قوؿ: حٍ مْ رُ 

 طىعىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى زاًفلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى اإلراشً 
 

 بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريٍمحو مىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو مثيَّ اكٍبىطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ  
 

 وؿ حساف بن ثابت يف سرية مؤتة: ق :احِ مَ الرٍّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػػػػػػػٍن أٍغماًدىػػػػػػػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػػػػػػػالبيًض حػػػػػػػػػػػػػػػػٌنى تيسى
 

 ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربنا كى إهٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ الر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًح كى عىل هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ك شاىده قوؿ رجل من بين جذيبة: : احُ مَ الرٍّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاموا عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أىٍقضاًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا يػىٍقًسموهنى
 

ًلىػػػػػػػػػػػػػػػػٍت فينػػػػػػػػػػػػػػػػا الر مػػػػػػػػػػػػػػػػاحي كى عىلَّػػػػػػػػػػػػػػػػتً    كى قىػػػػػػػػػػػػػػػػٍد هنى
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 الصورة البيانية في شعر السرايا : المبحث الثاني

كشف خبايا علم البياف، ك أثره أبٌن ك أأف  يب ، هبدريف شعر السراياقبل أف أتناكؿ مفهـو الصورة البيانية 

ربيك  فهو األداة السحرية اليت ؛الكشف عن خلجات ك أحاسيس األديب يف األدب، ك ما وبملو من قدرة يف

  .لية ؼبباحث الصورةف علم البياف يشكل اػبلفية اعبماأ ، ذلكصباؿ األدب شكال ك مضمونا

من أقدـ الدراسات البالغية اليت تناكلت ىذا اؼبوضوع _أم علم  ظيعد كتاب البياف ك التبيٌن للجاح 

: "كثًن الفوائد جم اؼبنافع ؼبا اشتمل عليو من أنو  البياف_، ك إف أصدؽ كالـ فيو قوؿ أيب ىالؿ العسكرم

ة ك الفقر اللطيفة ك اػبطب الرائعة ك األخبار ...... إال أف اإلبانة عن حدكد البالغة، ك أقساـ الفصوؿ الشريف

البياف ك الفصاحة مبثوثة يف تضاعيفو ك منتشرة يف أثنائو فهي مسألة بٌن األمثلة ال توجد إال بالتأمل الطويل 

 . 1التصفح الكثًن"ك 

 ف كل داللة على اؼبعىن عنده بياففإ ،2ىرة على اؼبعىن اػبفي"البياف عند اعباحظ: "ىو الداللة الظا ؼبا كاف

ألف الغاية ىي الفهم ك اإلفهاـ ك الكشف عما ذبيش بو النفس من أحاسيس، ك انفعاالت ـبتلفة حسب 

 الظركؼ الزمانية ك اؼبكانية، باحثا عن تأدية اؼبعىن اؼبراد بأساليب ـبتلفة يف كضوح الداللة على اؼبعىن اؼبراد. 

 . 3: أف علم البياف ىو: علم األساليب اليت يستعملها األدباء لإلبانة عن معانيهمستفاد فبا سبقي

علم البياف يعد فرعا من فركع علم البالغة يتناكؿ طرؽ التصوير اؼبختلفة للتعبًن عن اؼبعىن اؼبراد بألواف توضيحية  ك

  ملموسة، أك فبا ىو معقوؿ غًن خفين ماديات تعتمد على التجسيد ك التشخيص انطالقا فبا تقع عليو العٌن م

  عن ىذه اغبقيقة اؼبربد يف قولويعد التشبيو يف مقدمة تلك األساليب عند األدباء يف كل عصر، ك قد عربك 

 . 4"التشبيو جار يف كثًن من كالـ العرب ح  لو قاؿ قائل: "ىو أكثر كالمهم مل يبعد"

                                                           

 اء الكتب العربية، الطبعة األكىللفضل إبراىيم، دار إحيأبو ىالؿ العسكرم: كتاب الصناعتٌن، ربقيق علي ؿبمد البجاكم ك ؿبمد أبو ا -1
 .5، ص1ـ،مج1952

 .75، ص1اعباحظ: البياف ك التبيٌن، ربقيق عبد السالـ ىاركف، مكتبة اػباقبي القاىرة، ج -2
 .36ثانية، صبداكم طبانة: علم البياف، دراسة تارىبية فنية يف أصوؿ البالغة العربية، مكتبة األقبلو مصرية، الطبعة ال -3
 .68،ص3، ج1997، 1اؼبربد: الكامل يف اللغة ك األدب، ربقيق ؿبمد أبو الفضل إبراىيم، اؼبكتبة العصرية بًنكت، ط -4
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 وظيفة البيان:  -1

 ا من ىذا العلمهنقد بٌن أصحاب البياف عن الثمرة اليت هبنو ك فة غاية يسعى إليها، ألواف اؼبعر لكل لوف من 

 : اثنٌن دفٌنكمن ذلك ربقيقهم ؽب

 ك سر بالغتو، فهو معجز يف أسلوبوك ىو الكشف عن أسرار ك إعجاز القرآف  ديني:الهدؼ ال -أ

كذلك عن دراسة البياف   شف كما تكلنور،  ت األمة من الظالـ إىل اك قيم إنسانية نقل ما يتضمنو من معاف يفك 

 ال يبكن الوقوؼ على تلك اؼبعاين بالغة رسوؿ اهلل _صلى اهلل عليو ك سلم_ من قوؿ أك فعل أك تقرير، ف

يت يتضمنها أسلوب القرآف كشف الدرر الثمينة الاػبوض يف أعماقو ل أسرارىا إال بالسيطرة على علم البياف، كك 

 . 1الشريفاغبديث النبوم ك  الكرًن 

طالع على أسرار البالغة ك الفصاحة يف جلى يف اعبانب اعبمايل لألدب بااليت الهدؼ الثاني: -ب

منظـو الكالـ ك منثوره، ك ما زبتزنو نفس األديب من إعجاب ك تقدير ك فخر ك اعتزاز، ك كل ما ينتاب النفس 

 معرفة  لباحثوض يف أغوارىا إال إذا كاف لك اػب من مؤثرات خارجية ك داخلية، فال يبكن إدراؾ ىذه اعبوانب،

 الكالـ الركيك الضعيف اؼببتذؿ ك،سر ك فصاحة الكالـ، ك كذلك ال يدرؾ ك ال يبيز بٌن الكالـ البليغ الفصيح ب

ح  تكوف  ،ك صباؿ الفنوف األدبية ا يوقفهم عليو من ؿباسنؼبباء يرسم ك يكشف الطريق لألد كما أف علم البياف

كما أف من  أعماؽبم األدبية للوصوؿ إىل اإلجادة ك االبتكار اليت تتقبلها األذكاؽ ك تتفاعل معها،  ؽبم نرباسا يف

اؼبقاييس النقدية لنقاد األدب اليت زبدـ عملهم النقدم، _لكي تبىن تلك األحكاـ بدقة  يبٌن شأف علم البياف أف

تلفة، ك ما ربملو بٌن طياهتا من نزعات ك قيم ألم عمل أديب_، ؿبلال الصورة البيانية بأنواعها ك كجوىها اؼبخ

 . 2اجتماعية ك انسانية يؤمن هبا األديب _ؿباكال_ أف يؤثر يف نفسية اؼبتلقي

 

                                                           

 .41-39سابق، صمرجع بداكم طبانة: ينظر بتصرؼ،  -1
 .42-41ص اؼبرجع نفسو، -2
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 مفهوم الصورة بشكل عام:  -2

الشعر موسيقى النفس إذا خرجت منها دندنت برفق، أك قرعت طبوؿ اآلذاف، مواكبة )اؼبوسيقى( بذلك ما 

الصورة إطارا حيا يف الكشف عما يالمسها، ك ما يصاحبها من انفعاالت، فلن استقر يف األعماؽ، متخذا 

نتذكؽ إبداعو ك صبالو إال إذا بدأنا طريق السًن كبوه، قاؿ ميخائيل نعيمة: "الشعر ىو ميل جارؼ ك حنٌن دائم 

يف الكوف من صباد  إىل أرض مل نعرفها، ك لن نعرفها، ىو اقبذاب أبدم ؼبعانقة الكوف بأسره ك االرباد مع كل ما

 . 1ك نبات ك حيواف، ىو الذات الركحية تتمدد ح  تالمس أطرافها أطراؼ الذات العاؼبية"

 ة ال تعرتؼ باغبدكد، ك ال اؼبنطقفعامل الشعر عامل صبيل حبركاتو اؼبتعددة، ك بألوانو اؼبختلفة من خالؿ لغ

الشعرية، ك دبا جادت قروبتو ك موىبتو يف سبك يسعى الشاعر كراء الفضاء اؼبطلق ك التمسك بو عرب ذبربتو 

أحاسيس ك ما يتمخض يف رضبها من خلجات،  اليت ربمل بٌن طياهتا  التجانس بٌن الرتاكيب اللغوية،  األلفاظ، ك

 .الشاعر

ا دب دانو، فيعرب عنها تعبًنا صادقا،األشياء ك الظواىر من خالؿ ذاتو ك معاناتو يف كج الشاعر يرل  

األسطورة ك لتجربة من صور شعرية ربدث أثرا عميقا يف نفسية اؼبتلقي، متوسال يف ذلك الكلمة ا تمخض عنوت

الرمز ك اإليقاع ك الصورة، ك ىذا ما يؤكده أدكنيس يف كتابو مقدمة الشعر العريب بأف الشعر: "يأيت مفاجئا غريبا ك 

 . 2سطورم العجيب السحرم"عدك اؼبنطق ك اغبكمة ك العقل ندخل معو إىل حـر األسرار ك يتحد باأل

   إذف الشعر أك الشاعر يسعى إىل بياف كنو األشياء، ك ما زبفيو بالشعور ك اغبدس ك التفاعل مع الظاىرة

أك الفكرة اليت يعيشها يقوؿ سيد قطب: "ألف الفكر ال هبوز أف يدخل العامل الشعرم إال متقنعا غًن سافر متلفعا 

ئبا يف كىج اغبس ك االنفعاؿ ...... ليس لو أف يلج ىذا العامل ساكنا باردا باؼبشاعر ك التصورات ك الظالؿ ذا

 . 3ؾبردا"

                                                           

 .77-76ـ، ص1991، 15ميخائيل نعيمة: الغرباؿ، بًنكت، الطبعة  -1
 .58، ص1971نيس: مقدمة للشعر العريب، دار العودة، بًنكت، أدك  -2
 .68ـ، ص1983سيد قطب: النقد األديب أصولو ك مناىجو، دار الشركؽ، بًنكت، الطبعة اػبامسة،  -3
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 مفهوم الصورة:  -3

ر( الصورة يف الشكل، ك اعبمع صور، ك قد  ك مادة )ص  جاء يف لساف العرب البن منظور، لغة: 3-1

"ابن األثًن": الصورة ترد  اؿ:صوره فتصور، ك تصورت الشيء تونبت صورتو، فتصور يل، ك التصاكير: التماثيل، ق

يف لساف العرب )لغتهم( على ظاىرىا، ك على معىن حقيقة الشيء ك ىيئتو ك على معىن صفتو، ك يقاؿ صورة 

 . 1الفعل كذا ك كذا أم ىيئتو، ك صورة كذا ك كذا أم صفتو"

 فنوفمن ال يصعب ربديد ك تعريف ماىية الصورة ربديدا دقيقا ألهنا تعد جزءا اصطالحا: 3-2

ها بٌن النقاد بتعدد السر يف تعدد مفاىيم الصورة، ك تباينىو كره القيود، ك لعل ىذا يفمجاؽبا رحب ك كاسع 

منطلقاهتم الفكرية ك الفلسفية ك التأملية، يقوؿ أضبد علي دنباف: "مفهـو الصورة الشعرية ليس من  كاذباىاهتم، 

دد من العوامل اليت تدخل يف ربديد طبيعتها: كالتجربة كالشعور اؼبفاىيم البسيطة السريعة التحديد، ك إمبا ىناؾ ع

ك الفكر ك اجملاز ك اإلدراؾ ك التشابو ك الدقة..... فهي من القضايا النقدية الصعبة، ك ألف دراستها )الصورة( 

دارس البد أف توقع الدارس يف مزالق العناية بالشكل أك بدكر اػبياؿ أك بدكر موسيقى الشعر كما ىو يف اؼب

إليها يف أقاكيلو لألشكاؿ البالغية اليت كاف الشاعر يستند ، كعليو فإف الصورة الشعرية تشكل ذباكزا 2األدبية"

قد تستند إىل فكرة ليست حباجة إىل ذبسيد أك إحساس كشعور يبلور موقفا  الشعرية ، كما أهنا أم الصورة 

 .خياليا

 

 

 
                                                           

 .  473 /7،  ابن منظور: لساف العرب، ، مادة ص.ك.ر -1
 ة ك النشر، دمشق، الطبعة األكىلاجا ك تطبيقا، دار طالس للدراسات ك الرتصبأضبد علي دنباف: الصورة البالغية عند عبد القاىر اعبرجاين منه -2

 . 270-269ـ، ص1986
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 مفهوم الصورة عند القدماء:  3-3

موضوعا ـبصوصا  عندىمالصورة الشعرية  لنقاد القدماء بالصورة عناية كبًنة ك فائقة، إذ ال تزاؿلقد عين ا

باؼبدح ك الثناء، ك مقياسا عبماؿ الشكل يف النص األديب، فهذا أرسطو يبيزىا عن باقي األساليب بالتشريف 

أبو ىالؿ العسكرم  ، أما 1ىبة"ستعارة..... ك ىو آية اؼبو ن أعظم األساليب حقا ىو أسلوب االفيقوؿ: "ك لك

 . 2يعلنها صراحة: "األلفاظ أجساد ك اؼبعاين أركاح"

أما اعباحظ فًنل: "أف اؼبعاين مطركحة يف الطريق يعرفها العجمي ك العريب، ك البدكم ك القركم، ك إمبا 

ك جودة السبك، ك إمبا الشأف يف إقامة الوزف، ك زبًن اللفظ، ك سهولة اؼبخرج، ك كثرة اؼباء، ك يف صحة الطبع، 

، كمالئمة األلفاظ من التصوير، فاعباحظ يرل أف الشعر فن مصنوع 3الشعر صياغة ك ضرب من التصوير"

  للمعاين.

 مفهوم الصورة عند الغربيين:  3-4

 . 4سي دم لويس الصورة على أهنا: "رسم قوامو الكلمات اؼبشحونة باألحاسيس ك العاطفة"يعرؼ  

األداة اليت يعرب هبا الشاعر عن ذبربتو الشعرية، ك أساسها إقامة عالقات جديدة بٌن  عنده تعين فالصورة

 الكلمات يطرح فيها دالالت جديدة يف إطار من االنسجاـ. 

بأهنا: "إبداع ذىين صرؼ، ك ىي ال يبكن أف تنبثق من  الصورة ك يعرؼ الشاعر الفرنسي "بيار ريفاردم"

تتفاكتاف يف البعد قلة ك كثرة، ك ال يبكن إحداث صورة اؼبقارنة بٌن حقيقتٌن كاقعيتٌن اؼبقارنة بٌن حقيقتٌن كاقعيتٌن 

 . 5بعيدتٌن مل يدرؾ ما بينهما من عالقات سول العقل"

 فالصورة عند بيار إبداع ذىين يعتمد أساسا على اػبياؿ، ك العقل كحده ىو الذم يدرؾ عالقاهتا.

                                                           

 .128ـ، ص1967أرسطو: فن الشعر، ترصبة ؿبمد شكرم عياد، دار الكتاب العريب، القاىرة،  -1
 .161، ص1سابق، مجمصدر  أبو ىالؿ العسكرم: الصناعتٌن، -2
 .408، ص3ي الشامي، دار مكتبة اؽبالؿ، بًنكت، مجاعباحظ: اغبيواف، ربقيق وب -3
 .23ـ، ص1982سي دم لويس: الصورة الشعرية، ترصبة أضبد نصيف اعبنايب ك آخرين، منشورات كزارة الثقافة ك اإلعالـ، بغداد،  -4
 .237ـ، ص1974ؾبدم كىبة: معجم مصطلحات األدب، مكتبة لبناف، بًنكت،  -5
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 مفهوم الصورة عند العرب المحدثين:  3-5

ازبذت الصورة الشعرية مفهوما كاسعا يف العصر اغبديث، ك ىذا نتيجة الحتكاؾ الثقافة العربية بالثقافة 

الغربية. حيث يرل أضبد الزيات الصورة بأهنا: "إبراز اؼبعىن العقلي أك اغبسي يف صورة ؿبسوسة، ك ىي خلق اؼبعىن 

 . 1لقا جديدا"ك األفكار اجملردة، أك الواقع اػبارجي _من خالؿ النفس_ خ

ك يعرفها أضبد الشايب بأهنا: "اؼبادة اليت ترتكب من اللغة بداللتها اللغوية ك اؼبوسيقية، ك من اػبياؿ الذم 

 . 2هبمع بٌن عناصر التشبيو ك االستعارة ك الكناية ك حسن التعليل"

الشاعر يف سياؽ ك ىي عند عبد القادر القط: "الشكل الفين الذم تتخذه األلفاظ ك العبارات ينظمها 

بياين خاص ليعرب عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة يف القصيدة مستخدما طاقات اللغة ك إمكاناهتا 

يف الداللة، ك الرتكيب، ك اإليقاع، ك اغبقيقة، ك اجملاز، ك الرتادؼ، ك التضاد، ك اؼبقابلة، ك التجانس، ك غًنىا 

إذا مفهـو الصورة مقتصرا على اعبانب البالغي بل اتسع إىل اعبانب الشعورم . فلم يعد 3من كسائل التعبًن الفين"

الوجداين، إال أف مصطلح الصورة الشعرية مل يستعمل إال حديثا، فهو عند مصطفى ناصف يستعمل للداللة على  

دل من لفظ كل ما لو صلة بالتعبًن اغبسي مؤكدا ذلك بقولو: "إف لفظ االستعارة إذا أحسن إدراكو قد يكوف أى

 . 4الصورة"

، كمظاىر الء صبالياهتاعب الصورة البيانية يف شعر السرايا عندسيقف البحث بعد ىذا السرد ؼبفهـو الصورة، 

قدرة الشاعر يف التالعب باأللفاظ تظهر ، كىنا يف أعماؽ نفسيتو أف تغوصًنىا يف اؼبتلقي، كمدل قدرهتا على تأث

ك تصبح جزءا من نفسو ،لتصل إىل قلب اؼبتلقي بيسر كسهولة  يف أفاؽ عاليةتستطيع أف ربلق لينسج صورة بيانية 

                                                           

 .62ـ، ص1967الغة، عامل الكتب، القاىرة، الطبعة الثانية، أضبد الزيات: دفاع عن الب -1
 .284ـ، ص1973أضبد الشايب: أصوؿ النقد األديب، مكتبة النهضة، مصر، القاىرة، الطبعة الثانية،  -2
 .391عبد القادر القط: اذباه كجداين يف الشعر العريب اؼبعاصر، دار النهضة العربية، بًنكت، لبناف، الطبعة الثالثة، ص -3
 .5-3ـ، ص1983مصطفى ناصف: الفنوف األدبية، دار األندلس للطباعة ك النشر، بًنكت، الطبعة الثالثة،  -4
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الشاعر كما ربملو من تعكس نفسية ك اجتماعية  نسانية من قيم ا ة بكل ما ربملويف الدفاع عن تلك الفكر 

  مشاعر ـبتلفة.

 أوال: الصورة االستعارية في شعر السرايا و البعوث: 

: "ك االستعارة فإف قوؿ العرب فيها: ىم يتعاكركف العوارم ك يتعٌوركهنا عرفها ابن منظور بقولو لغة:-أ

بالواك، كأهنم أرادكا تفرقة بٌن ما تردد من ذات نفسو، ك بٌن ما يردد، قاؿ ك العارية منسوبة إىل العارة، ك ىو اسم 

 . 1من اإلعارة. تقوؿ أعرتو الشيء ك أعًنه إعارة ك عارة"

اىر اعبرجاين بقولو: االستعارة أف تريد تشبيو الشيء بالشيء فتدع أف عرفها عبد الق اصطالحا: -ب

تفصح بالتشبيو، ك ذبيء إىل اسم اؼبشبو بو فتعًنه اؼبشبو، ك ذبريو عليو تريد أف تقوؿ: رأيت رجال ىو كاألسد يف 

 . 2شجاعتو ك قوة بطشو، فتدع ذلك ك تقوؿ رأيت أسدا"

 السرايا: في شعر  ة االستعاريةنماذج من الصور  -ج

ما نتلمسو يف سرية يـو الرجيع، أين كقف حساف _رضي اهلل عنو_ يف عزة اؼبؤمن  ستعاريةالالصورة ا من أمثلة

 باكيا خبيبا _رضي اهلل عنو_ الذم صلب دبكة قائال: 

ػػػػػػػػػػًكبً  ٍمعو ًمٍنػػػػػػػػػػًك ميٍنسى ػػػػػػػػػػودم بًػػػػػػػػػػدى  يػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػٌني جي
 

 ك اٍبكػػػػػػػػػػػػػي خيبػىٍيبنػػػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػػػعى الًفٍتيػػػػػػػػػػػػػاًف ملٍ يػىػػػػػػػػػػػػػؤيبً  
 

الشاعر: "يا عٌن جودم" استعارة مكنية حيث ذكر اؼبشبو، ك ىو العٌن، ك حذؼ اؼبشبو بو ففي قوؿ 

 اإلنساف، ك ذكر إحدل فبيزاتو ك خصائصو أداة النداء "يا". 

من خالؿ ىذا اللوف البياين نستشف شخصية مؤمنة بالرسالة اإلسالمية تأثرت باستشهاد الرجل العظيم  

صورة ؿبسوسة ـباطبا عينو أف تسخى بدموع حارة على بكاء خبيب _رضي  خبيب، حيث جسد ىذه اؼبعاين يف

                                                           

 .9/545،مصدر سابقابن منظور: لساف العرب، ، مادة )ع.ك.ر(،  -1
 .60ـ، ص2001ًنكت، ، دار اؼبعرفة، ب3عبد القاىر اعبرجاين: دالئل اإلعجاز يف علم اؼبعاين، علق عليو ؿبمد رشيد رضا، ط -2
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الشاعر، ك ىو حزنو ك أؼبو  غمرت األحاسيس اليت ت ىذه الصورة على كشف ك توضيح كما عمل،     اهلل عنو_

 على فراؽ خبيب. 

االت اليت أؼبت بقوة ك تأكيد تلك االنفع تتميز د الصورة صباال ك أثرا يف نفوس السامعٌن، أهنااك فبا ز 

مازجا  اغبزف _لوعة ك أسى_ لفراؽ صاحبو بالشاعر من خالؿ األلفاظ، ك داللتها النفسية اؼبعربة عن ذبرعو كأس

أحاسيسو دبا يصف بصدؽ، ك إخالص عن تلك العاطفة اإليبانية من خالؿ تلك الصورة اليت تعكس تلك 

 من أمل الفراؽ.  الشاعر التجربة الشعرية، ك ما يعانيو

 بٌن األنصار  يعلوبأنو  صوره فيحبو خبيب _رضي اهلل عنو_ االتعبًن عن حبو ك اىتمامو بص يتابع حساف 

 : القو العالية، ك خاللو الطيبة قائبأخال

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى يف األنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر مىٍنًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىوي   صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍقرنا تػىوىسَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػرى ميٍؤتنًشػػػػػػػػػػػػػػػبً   ػػػػػػػػػػػػػػػًجيًَّة ؿبىٍضنػػػػػػػػػػػػػػػا غىيػٍ ٍػػػػػػػػػػػػػػػحى السَّ  ظبى
 

اؼبشبو )خبيب( ك ذكر اؼبشبو بو )صقرا(، ك ىذا يعكس خياؿ  جاءت الصورة تصروبية، حيث حذؼ 

الشاعر، ك قدرتو على التعبًن عن تلك التجربة الشعرية اليت عاشها يف كجدانو، مشبعا باألحاسيس  ك االنفعاالت 

اليت ربمل للمرثي االحرتاـ ك التقدير، فشكل ىذه اؼبعاين يف قالب ؿبسوس يتحرؾ أماـ الناظر، ك ىنا يظهر 

 الشاعر مدل تأثره بأسلوب القرآف الكرًن الذم يعتمد على التصوير البالغي، ك كأف األمور تتحرؾ أماـ اإلنساف. 

يتأثر هبا ك وبملها كذلك عمد الشاعر إىل توضيح ىذه اؼبعاين ح  يتمكن من الوصوؿ إىل قلب اؼبتلقي ل

 ؼبالئمتها ك تناسقها، ك انعكاسها لنفسية كما خلقت ىذه الصورة قوة ك تأكيدا ؽبذه اؼبعاين ،ك يدافع عنها

 الشاعر من خالؿ صدؽ ك قوة عاطفتو يف شدة تعلقو خببيب. 

ياؿ كاسع إىل آفاؽ بعيدة، مشيدا ك مفتخرا بعظمة، ك قوة قبيلة خبيف البيت السادس حلق الشاعر  

شبو ك ىم )الرجاؿ( ك ذكر خبيب، معربا عن تلك االنفعاالت يف كعاء من االستعارة التصروبية، حيث حذؼ اؼب

 : فقاؿ اؼبشبو بو ك ىم )األسود(

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر تػىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػديميهيمٍ   شيػػػػػػػػػػػػػػػػٍهبي األىًسػػػػػػػػػػػػػػػػنًَّة يف ميٍعصىٍوًصػػػػػػػػػػػػػػػػبو عبًىػػػػػػػػػػػػػػػػبً   فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػودي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػين النَّجَّ
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سبكن ك ىبلق لنا من خيالو تلك الصورة،  من أداتو التعبًنية أف وسبكنطاع الشاعر بقدرتو البالغية ك لقد است

ؼبعاين اؼبعنوية اليت تعيش يف صدره يف صورة ؿبسوسة ك متحركة أماـ الناظر، ك ىذا يبثل قوة من ذبسيد تلك ا

 الشاعر البالغية، حيث جعلها أكثر تأثًنا ك انفعاال يف نفوس اآلخرين. 

كما عملت ىذه الصورة على تأكيد، ك تقوية تلك اؼبعاين من أجل أف تنقش تلك األحاسيس لدل 

 سها على عاطفة الشاعر بقوة ك صدؽألفاظ توحي ك تعرب عن داللتها النفسية ك انعكااؼبتلقي، معتمدا على 

 حيث مزج تلك االنفعاالت دبا يصف. 

 إذ يقوؿ:  1يواصل حساف بن ثابت حديثو عن يـو الرجيع، ك لكن ىذه اؼبرة ىاجيا بين غبياف 

ػػػػػػػػػػػػػػػػرَّؾى الغىػػػػػػػػػػػػػػػػٍدري ًصػػػػػػػػػػػػػػػػٍرفنا ال ًمػػػػػػػػػػػػػػػػزاجى لىػػػػػػػػػػػػػػػػوي   إٍف سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػنػىهيمٍ قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـه تىواصػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بأٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ًل اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر بػىيػٍ

ـى ىبىٍطيػػػػػػػػػػػػبػيهيمٍ   لػػػػػػػػػػػػٍو يػىٍنًطػػػػػػػػػػػػقي الت ػػػػػػػػػػػػيسي يػىٍومنػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػا
 

يػػػػػػػػػػػػػػػافً   ػػػػػػػػػػػػػػػٍل عىػػػػػػػػػػػػػػػٍن داًر غبٍى  فػػػػػػػػػػػػػػػاًت الرَّجيػػػػػػػػػػػػػػػعى فىسى
ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػبي ك الًقػػػػػػػػػػػػػػػػػٍردي ك اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػافي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍثالفً   فالكى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؼو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهٍم ك ذا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً   ك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى ذىا شى

 
(، ك حذؼ اؼبشبو بو ففي البيت األكؿ جاءت الصورة مكنية )سرؾ الغدر( حيث ذكر اؼبشبو )الغدر

 )اإلنساف(، ك ذكر أىم خصائصو ك فبيزاتو، ك ىو السركر. 

ذا النصر هب إياىم عن مدل سركرىم ك فرحهم ففي ىذه القطعة الشعرية يلمز الشاعر بين غبياف سائال

 الذم حققوه يف يـو الرجيع، فهو يف اغبقيقة إحساس ال طعم فيو ك ال ذكؽ لو. 

ستعارم الوارد يف شعر السرايا ما جاء يف قصيدة أيب بكر الصديق، ك اليت استهلها ك من أمثلة التصوير اال

مث انتقل بعد الشاعر أماـ آثار طيف سلمى، ك ىي مؤرقة ألمر قد حدث يف عشًنهتا، فيها كقف ،دبقدمة طللية 

الكرًن قد أبلغهم ذلك أف قبيلة لؤم قد تفرقت ك ابتعدت عن اإلسالـ، علما أف الرسوؿ  ذلك إىل لب اؼبوضوع.

ىربوا  بالرحيل ك عدـ اؼبكوث بينهم ، بل صلى اهلل عليو كسلم  بقيمة تلك الرسالة السامية، إال أهنم أشاركا عليو

                                                           

 بين غبياف: ينتسبوف إىل قبيلة ىذيل العدنانية. -1
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أصركا على ترؾ التقول  بينو ك بينهم من صلة دـ ك رحم، فقد منو كما هترب النسوة احملجرة رغم ما يربطو

 للتعبًن عن ىذا الواقع بقولو :ر البياين على سبيل اإلستعارة اؼبكنية اإليباف، ك لقد عبأ الشاعر إىل التصويك 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد مىتىٍتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًهمي بًقىرابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو   فىكى
 

ػػػػػػػػػػػري كػػػػػػػػػػػاًرًث   ػػػػػػػػػػػٍيءه ؽبىيػػػػػػػػػػػم غىيػٍ  كى تػىػػػػػػػػػػػٍرؾي الت قػػػػػػػػػػػى شى
 

و بو "الشيء حيث شبو "التقى" بشيء مادم ؿبسوس من خصائصو أف يرتؾ أك ال يرتؾ، فحذؼ اؼبشب

 بشيء من خصائصو ك ىو "الرتؾ".  واؼبادم"، ك رمز ل

طاع الشاعر ىذه الصورة البيانية جسدت اؼبعىن اؼبعنوم، ك ىو "التقول" بشيء مادم ملموس، ك هبذا است

ت ك االنفعاالت النفسية من كره اؼبعىن، كما عربت الصورة عن صبلة من اإلحساسا أف يضع ؼبسة بالغية على

ة االسالمية ك الدفاع عنها، معربا بصدؽ عن قوة عاطفتو الدينية اليت بغض للمشركٌن، ك إيباف عميق بالعقيدك 

تعكس ظالؽبا تلك الصورة، إىل جانب تلك األلفاظ اؼبشبعة بقوة اإليباف، كذلك تكتسي ىذه الصورة لوحة فنية 

تفاعل  أخرل تظهر جلية يف كشف ك توضيح تلك القيم الدينية ك نقلها إىل اؼبتلقي، ك ما يصاحبها من تأثًن ك

 معا. 

 يف بيت آخر من ىذه القصيدة تظهر صورة بيانية أخرل قائمة على االستعارة اؼبكنية يف قولو:  

بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا طيٍغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانػىهيٍم كى ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؽبىيمٍ   كى ًإٍف يػىرٍكى
 

 ثى فػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذابي اهلًل عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيٍم ًبالبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

بإحدل ك رمز لو  ،اؼبشبوحذؼ فحيث شبو الطغياف ك الضالؿ بشيء مادم كاغبيواف يركب أك ال يركب، 

جيا قريشا ىذه الصورة أبانت عن عمق إيباف الشاعر، ك تفاعلو مع الرسالة احملمدية ىا فبيزاتو ك ىو الركوب،

ها من خالؿ ىذا الرسم يوضحها ك هبلي معانيالشاعر أف مشاعر ك أحاسيس استطاع  لطغياهنا ك ضالؽبا، ك تلك

ك ىذا ىو التصوير اغبسي اؼبأخوذ من أسلوب القرآف الكرًن الذم  ارئ.كأهنا تبدك متحركة أماـ القالبياين، ف

يعتمد على التصوير اغبركي، فيتأثر هبا السامع أك القارئ، كما قبد أيضا أف ىذه اؼبعاين ك األفكار قد صبت يف 
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رب عنها بالغتو أف يعقوالب من األلفاظ ميسورة الفهم، معربة عن صدؽ عاطفة الشاعر، حيث استطاع بقوتو ك 

 أهنا سبتاز باإلوباء ك اإلهباز فبا يكسب األسلوب قوة ك تأثًنا.  إىل جانب

اليت ك  ورة بيانية صور هبا تلك اػبيوؿ،الذم جادت قروبتو الشعرية بص مع شاعر آخر عبد اهلل بن ركاحة، 

 صارت لفرط سرعتها يغطيها الغبار، فأصبح ك كأنو اغبزاـ الذم يربط بو كسطها فيقوؿ: 

 عبٍَّأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىًعنَّتىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىتٍ فى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي    عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًبسى ك الغيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ؽبى
 

يف استعارة مكنية، حيث شبو "أعنتها"  ثلىذا البيت يطلعنا على لوف بياين يف غاية اعبماؿ ك التأثًن، يتم

  اؼبكنية ةمو على سبيل االستعار بشيء من خصائصو ك لواز  فحذؼ اؼبشبو بو ك رمز لو أم القيود بشيء مادم،

تشخيص تلك اؼبعاين ك يف ضوء ىذه الصورة نستطيع أف نبٌن قدرة الشاعر، ك قوة بالغتو التعبًنية يف ذبسيد ك 

 اؼبتمثلة يف اعتزازه ك فخره بتلك اػبيوؿ ك قوة انطالقها مثًنة الغبار حوؽبا، ك كأنو حزاـ يف كسطها. 

عر إىل اؼبتلقي، ك فبا هبدر اإلشارة إليو أهنا كما عمدت الصورة إىل نقل ىذه اؼبشاعر اليت عاشها الشا

 من سيطرتو على أداتو التعبًنية  سبكن الشاعر ك عملت على تقوية ك تأكيد تلك اؼبعاين، ك ىذا كليد قدرة

 حية يف أنو استطاع أف يبزج تلك األحاسيس بألفاظ مو ة الشاعر ظهرت قدر  لوصوؿ إىل قلب القارئ، كمااك 

 بصدؽ من خالؿ تلك الصورة عن ىذه التجربة الشعورية اليت عاشها يف كجدانو. لغوية معربة عن داللتها الك 

 ثانيا: الصورة التشبيهية في شعر السرايا و البعوث: 

 التشبيو لغة:  -أ

التشبيو: التمثيل، )أشبو( فالنا ك )شاهبو(، ك اشتبو عليو الشيء، ك )الشىبو( أك )الًشبو( ضرب من **** 

أم  ،شبهت ىذا هبذا تشبيها ىو التمثيل أك اؼبماثلة، يقاؿ: :كعرفو ابن منظور بقولو. 1ك ًشبو دبعىنيقاؿ كوز شىبىو 

 .اؼبماثلة التمثيل ك ، فهو يعين  2ك الشبو ك الشبيو : اؼبثل  مثلتو سبثيال ، كالشبو

                                                           

 .232ـ مادة )شبو( ص2008، دار الفيحاء، دمشق، 1الرازم: ـبتار الصحاح، ربقيق أيبن عبد الرزاؽ الشوا، ط -1
 . 7/23، سابقمصدر ابن منظور : لساف العرب ، مادة ش ب ق،  - 2
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 التشبيو اصطالحا:  -ب

يف ختلفت لفظا فإهنا متفقة ف اإيف، ك ثر من تعريف، ك ىذه التعار إف التشبيو يف اصطالح البالغيٌن لو أك

فابن رشيق يعرفو بقولو: "التشبيو صفة الشيء دبا قاربو ك شاكلو من جهة كاحدة، أك من جهات كثًنة ال  ،اؼبعىن

 " إمبا أرادكا ضبرة أكراؽ الورد من صبيع جهاتو ألنو لو ناسبو مناسبة كلية لكاف إياه، أال ترل أف قوؽبم "خد كالورد

 . 1ال ما سول ذلك من صفرة كسطو ك خضرة كمائمو"طراكهتا ك 

بقولو: "إغباؽ أمر )اؼبشبو( بأمر )اؼبشبو بو( يف معىن مشرتؾ فعرؼ التشبيو  أضبد مصطفى اؼبراغي أما  

  2)كجو الشبو( بأداة الكاؼ ك ما يف معنانبا لغرض فائدة"

ا أطبق صبيع اؼبتكلمٌن من العرب ذيزيد اؼبعىن كضوحا ك يكسبو تأكيدا، ك ؽب فهوصبة؛ كللتشبيو فوائد 

العجم عليو، ك مل يستغن أحد منهم عنو، ك قد جاء عند القدماء ك أىل اعباىلية، ك من كل جيل ما يستدؿ بو ك 

، فهو أقدـ الوسائل اعبمالية اليت استخدمها اإلنساف يف حياتو 3عن شرفو ك فضلو ك موقعو من البالغة لكل لساف

ك اللغة اؼبنحرفة أم اؼبعجمية كالفنية ، كىذا يدؿ على لفين ، فهو موجود يف اللغة اغبرفية اليومية ، كيف إبداعو ا

 شاىدات ، فراح يربط بٌن األشياء ، إذ شعر بانفصالو عن الطبيعة ك اؼبعلى الوعي الكبًن الذم سبتع بو اإلنساف 

  4فيما بينها قائمة على جزئيات متشاهبة.كيبين عالقة أكاصر 

 في شعر السرايا:  التشبيهية ةالصور نماذج من 

: أمن اليت مطلعها ك ،-رضي اهلل عنو-يف سرية عبيدة بن اغبارث أليب بكر الصديق تطالعنا صور تشبيهية 

، حيث جاء يف البيت الرابع تشبيو بتنوع  ظف الشاعر الصورة التشبيهيةيث ك ، حئثطيف سلمى بالبطاح الدما

 مؤكد يف قولو:

                                                           

 .1/286سابق، مصدر شعر ك آدابو ك نقده، ابن رشيق: العمدة يف ؿباسن ال -1
 .259ـ، ص2000، دار اآلفاؽ العربية، القاىرة، 1أضبد مصطفى اؼبراغي: علـو البالغة، البياف ك اؼبعاين ك البديع، ط -2
 .  243ص سابق،مصدر أبو ىالؿ العسكرم: الصناعتٌن،  -3
 .138ص ،2006، 2اؼبكتيب ، سوريا ،ط ف، دارأضبد ياسوؼ: الصورة الفنية يف اغبديث النبوم الشري -4
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 ٍم ًإىل اغبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  أىٍدبػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريكاًإذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دىعىٍونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىي 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػر كا ىىريػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػميٍحًجراًت اللَّواًىػػػػػػػػػػػػػػػػػثً    كى ىى
 

إليو اؼبشػػػػبو بو  "ىرير احملػػجرات اللواىث"، مع حذؼ أداة  ، ك أسند" فقد اعتمد على ذكر اؼبشػػػبو " كىركا

 الشبو. 

و اؼبطلق باغبق اؼببٌن ؾبليا من خالؿ ىذه الصورة نستطيع أف كبس أك نلمس إحساس الشاعر، ك قوة إيبان 

، كما يعمد ىذا اللوف البياين اإلحساس ك وبرؾ، نتباهاإلبذلك صورة بيانية قػػائمة على التشبيو اؼبػػؤكد الذم يثًن 

، إذ ال زبفى كثر بالغة يف الكالـإىل إيضاح الفكرة، ك ذبسيد اؼبعىن اؼبعنوم يف صورة ؿبسوسة، إىل جانب أنو أ

 خر من القصيدة على تشبيو مرسل فيقوؿ :  ادة اؼبعىن رفعة ككضوحا ،كما  اتكأ الشاعر يف بيت آ زيػػػػمكانتو يف

 فػػػػػػػػػػػػػػإٍف يػىٍرًجعيػػػػػػػػػػػػػػوا عىػػػػػػػػػػػػػػٍن كيٍفػػػػػػػػػػػػػػرًًىٍم كى عيقيػػػػػػػػػػػػػػوًقًهمٍ 
 

باًئثً    فىمػػػػػػػػػػػػػػػػا طىي بػػػػػػػػػػػػػػػػاتي اغبًػػػػػػػػػػػػػػػػل  ًمثٍػػػػػػػػػػػػػػػػلى الػػػػػػػػػػػػػػػػػخى
 

، ك اؼبشبو "بػػػات اغبلحيث بٌن أف تلك األعماؿ الصاغبة ال تتشابو ك األعماؿ اػببيثة، فذكر اؼبشبو "طي

فهو تشبيو قائم على اؼبقارنة من أجل تأكيد ك تثبيت ، ، كحذؼ كجو الشبو"، ك أداة التشبيو "مثل"بو  "اػببائث

الفكرة اليت يؤمن هبا الشػػاعر، ك ىو اإليبػػػػػػاف دبعٌن القرآف، فهي صورة بيانية مأخوذة من الواقع ك األحداث اليت 

 صدر الدعوة احملمدية، ك اليت انربل كثًن من الشعراء للدفاع عنها .جرت يف الساحة إباف 

 ؿ : خرل قائمة على تشبيو تػػاـ  فقاأرسم صورة بيانية  يواصل  الشاعر خبيالو الواسع  

 فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيٍكيل بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىب  الرىاًقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت عىًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّةن 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى عيكَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؿى مىكَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيٍدـً ًظبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو حى  كى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػريحً   ػػػػػػػػػػػػػػػػرىاجيجي ربيٍػػػػػػػػػػػػػػػػدىل يف السَّ  الرَّثائًػػػػػػػػػػػػػػػػثً  حى
 يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًٍدفى ًحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضى الًبٍئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر ذاًت النَّبائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثً 

 
بو "أدـ ضباء"، ك كجو " اليت ربدم اإلبل يف سًنىا، ك اؼبشبو أركانو األربعة من اؼبشبو "حراجيجحيث ذكر 

ػي ، ك قد اعتػػػػػػمد الشاعر على ىذا اللوف من التشػػبيو اغبسػالشبو "حوؿ مكة عكف"، ك أداة التشبيو "الكاؼ"

 .الفكػػػرة اليت اختمرت يف كجدانو، كعاشها بصدؽليعرب عن ذبػػػربتو الشعرية الواقعية بصػػدؽ موضػػحا تلك 
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عتكاؼ حوؿ مدىا الشاعر، ك اال، كما اعتب ـبتلفة، منها تشبيو بو حركةتقـو التشبيهات على ضرك 

أسند اليو اؼبشبو بو "أدـ  ك" "حراجيجة اإلسالمية، فذكر اؼبشبو انتها من أعداء الدعو ، أم ضبايتها ك صيمكة

، ك ذكر أداة التشبيو "الكاؼ"، إىل جانب بياف كجو الشبو ك ىو "العكف"، ك ىذا ما يثًن الذىن ك وبرؾ ضباء"

اإلحساس عند السامع ك القارئ، ك ىنا يتمكن الشاعر من نقل ذبربتو الشعرية بصدؽ، كىذا من ظبات الشعر 

 ة .العريب صدؽ التجربة الشعري

يبكن أف نبٌن أكثر أف ىذه الصورة البيانية ذبلي  ك توضح الفكرة لكل من السامع ك القارئ، ك التأثًن  

فيهما غبمل راية اإلسالـ ك الدفاع عنو، إىل جانب تقوية ك تأكيد الفكرة اليت يؤمن هبا الشاعر، كذلك نستطيع 

ات األدب العريب الذم يهتم بو النقاد يف الشكل أف نلمس اغبس البالغي الذم اعتمد عليو الشاعر ك ىو من ظب

 ك اؼبضموف .   

 حساف بن ثابت:  قاؿ  يف قتل كعب بن األشرؼ

 كى لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد رىأيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىٍطًن بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرو ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيمي 
ا راًضػػػػػػػػػػػػػػػػعنا ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػتى عىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػدن  فىػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍبكي فػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أىٍبكى
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّضٍبني ًمنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سى  كى لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد شى

 

لىػػػػػػػػػػػػػػػػػى تىسيػػػػػػػػػػػػػػػػػح  ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العي    يػػػػػػػػػػػػػػػػػوفي كى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدمىعي قػىتػٍ
 ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبوى الكيلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب إىل الكيلىٍيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة يػىٍتبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي 
 كى أىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى قػىٍومنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتىلوهي كى صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عيوا

 
فهذه الصورة تعكس  ؛الكليبشبو ي اكضيعا حساف بن ثابت كعب بن األشرؼ عبد يف ىذه األبيات جعل

ة ة على كزف فعيل، ك ىذا قمتلك الصور  يفكمو ك سخريتو من كعب، معتمدا إحساس ك مشاعر الشاعر يف هت

فضوؿ  تلك الشخصية يف صورة تشبيو مرسل، ك ما يصاحبها من ئوك ازدرا توالتحقًن، راظبا بذلك مدل كراىي

 ة، إىل جانب ىذا فإف كل لفظ يعرب عن مدل كراىية الشاعر ك حقده. ئؼبعرفة ىذه الشخصية اؼبهرت 

 يف سًنىم كبو الظفر برؤكس الكفر ك العناد بقولو: ك يف قطعة أخرل ىبلد حساف صورة األبطاؿ األقوياء 

 هلًل دىر  ًعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابىةو القػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػيهيمٍ 
 يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركفى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبيًض اػبًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؼ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًيكيمي 

 

 يػػػػػػػػا ابٍػػػػػػػػنى اغبيقىٍيػػػػػػػػًق كى أىنٍػػػػػػػػتى يػػػػػػػػا ابٍػػػػػػػػنى األىٍشػػػػػػػػرىؼً  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو يف عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرينو ميٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؼً   مىرىحن
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 ففي قوؿ الشاعر:       

 ًيكيمي يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركفى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبيًض اػبًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؼ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو يف عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرينو ميٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؼً    مىرىحن
 

كسط غابة كثيفة ليال حاملٌن سيوفهم كأسود سبشي تشبيو تاـ حيث شبو ىؤالء اعبند ك ىم يسًنكف 

 األشجار دكف جزع، أك خوؼ، ذاكرا أداة التشبيو )الكاؼ( ك كجو الشبو )دكف خوؼ(. 

 العميق لتحقيق النصر اؼببٌن وبدكىا اإليبافسيوفها  ه القوة، ك ىي حاملةيف ىذه الصورة يعظم الشاعر ىذ

 نقلتلترسم عقيدة الشاعر اؼبؤمن بأحاسيسو ك مشاعره، إىل جانب قوة تأثًنىا يف ذىن السامع أك القارئ  الصورةف

ل قوة ك تأكيد اؼبعىن، ك إجالء كذلك تعمل ىذه الصورة على تفعي ،إيباف كالتجربة الشعرية بصدؽ  تلك إليو

 سرىا ك صباؽبا البالغي. كشف   ح الفكرة إىل جانب ا ضإيك 

يرتاءل لنا تشبيو تاـ آخر يف يـو الرجيع عند استشهاد خبيب _رضي اهلل عنو_ حيث رظبت أنامل الشاعر 

 ىذه الصورة بقولو: حساف بن ثابت 

نػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػكى ال تػىٍرقػػػػػػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػػػػػػداًمعيها  مػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي عيػٍ
ػػػػػػػػػػػػوا  علػػػػػػػػػػػى خيبػىٍيػػػػػػػػػػػبو فػىػػػػػػػػػػػػ ى الًفٍتيػػػػػػػػػػػاًف قىػػػػػػػػػػػٍد عىًلمي

 

ػػػػػػػػػػح ا علػػػػػػػػػػى الصَّػػػػػػػػػػٍدًر ًمثٍػػػػػػػػػػلى الل ٍؤليػػػػػػػػػػًؤ القىلًػػػػػػػػػػقً    سى
 ال فىًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنى تػىٍلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي ك ال نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًؽً 

 
 و )الدموع( ك اؼبشبو بو )اللؤلؤ(ففي ىذه الصورة نستطيع أف نضع أصابعنا على تشبيو تاـ يتمثل يف اؼبشب

حٌن بكت خبيبا مل تكن قادرة عن  فحساف ىباطب عينيو بأف دموعها، بيو )مثل( ك كجو الشبو )القلق(أداة التشك 

 التعبًن من شدة اغبزف الذم انتابو يف استشهاده. 

أل غمار قلب الشاعر، كما ية أف تكشف ك ذبلي اغبزف الذم ملقد استطاعت ىذه الصورة البيان 

  ؽبا باستجاضمنها الصورة مؤثرة يف اؼبتلقي فتفاعل معهاػ ك استطاعت أف تؤكد ك تقوم تلك األحاسيس اليت تت

 ها اللغوية، اغبزف، األمل، األرؽعلى األلفاظ اليت تعرب عن داللت ةسيطر الت عن قوة ك سبكن الشاعر من كذلك بين

قدرتو على التالعب  كىذه الصورة مدل سبكن الشاعر كما بينت ، ي تعكس ظالؿ عاطفتو بقوة ك صدؽفه

 باأللفاظ ك نقل ذبربتو الشعرية يف أسلوب بالغي مؤثر. 
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صل إبداع الشاعر خبيالو الواسع يف حبك صورة تشبيهية بليغة مقلوبة ك ىو يرثي خبيبا _رضي اهلل يتوا 

 عنو_ إذ يقوؿ: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر تػىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػديميهيمٍ   فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػودي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػين النَّجَّ
 

 شيػػػػػػػػػػػػػػػػٍهبي األىًسػػػػػػػػػػػػػػػػنًَّة يف ميٍعصىٍوًصػػػػػػػػػػػػػػػػبو عبًىػػػػػػػػػػػػػػػػبً  
 

 شهب الالمعة يف دجى الليلس كالفقد شبو الشاعر "األسنة" يف شدة ؼبعاهنا ربت بريق أك أشعة الشم

 ىنا تتجلى قيمة ك بالغة ىذا التشبيو عند نقاد األدب العريب. ك 

حيث جعل الشاعر اؼبشبو ك اؼبشبو بو كأهنما شيء كاحد، فهي تعكس قوة الشاعر يف سبك ىذه الصورة 

 يعرتيهم البيانية، حيث كضع صورة رجاؿ بين النجار ك ىم مدججوف بسيوفهم ربت أشعة الشمس كالشهب ال

 ك بكل شجاعة ك إقداـ.  ،خوؼ ك ال جزع من األعداء بل يتسابقوف كبو العدك

ما ربملو من دالالت نفسية تثبت ك تؤكد تلك اؼبعاين اليت تطرؽ إليها الشاعر عكما كشفت ىذه الصورة 

يث أف كل لفظ ك ىي اإلقداـ ك الشجاعة معربا بذلك عن عاطفة قوية ك صادقة، متمكنا من أداتو التعبًنية ح

 وبمل داللتو أم )اغبزف(، فهو أكثر بالغة ك إهبازا ك تأثًنا، ك ىذا ما وبمده نقاد األدب. 

يف صورة تشبيهية أخرل شهر حساف بن ثابت _رضي اهلل عنو_ سيف شعره ىاجيا ىذيال فيما صنعوا  

 خببيب _رضي اهلل عنو_ إذ يقوؿ: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػنػىهيمٍ   قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـه تىواصػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بأٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػًل اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر بػىيػٍ
 

ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػبي ك الًقػػػػػػػػػػػػػػػػػٍردي ك اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػافي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍثالفً    فالكى
 

ىنا تشبيو مرسل ؾبمل، فقد شبو الشاعر بين غبياف بالكلب ك القرد ك اإلنساف الوضيع ذاكرا أداة التشبيو 

)مثالف(، ك حاذفا كجو الشبو، ك ىنا سبكن حساف بقدرتو ك سيطرتو على اللغة أف يصور بين غبياف هبذه الوضاعة  

 عن تلك الصفات الالإنسانية اليت يتحلوف هبا، فهم أشباه الكالب ك القرد. كاشفا القناع 

عر لبين غبياف من سخرية ك هتكم لقد عربت ىذه الصورة عن األحاسيس ك اؼبشاعر اليت يكنها الشا

 كراىية، معربا بقوة ك صدؽ عن تلك التجربة الشعرية بأسلوب بالغي مؤثر. ك 
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 السرايا و البعوث: ثالثا: الصورة الكنائية في شعر 

 . 1أف تتكلم بشيء ك تريد غًنه، ك قد كنيت لكذا عن كذا لغة:الكناية  -أ

يعرؼ اإلماـ عبد القادر اعبرجاين بقولو: "ىي أف يريد اؼبتكلم إثبات معىن من  اصطالحا:الكناية  -ب

ردفو يف الوجود فيومئ بو إليو  اؼبعاين فال يذكره باللفظ اؼبوضوع لو يف اللغة، ك لكن هبيء إىل معىن ىو تاليو ك

 . 2هبعلو دليال عليو"

ك عرفها القزكيين بقولو: "لفظ أريد بو الـز معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ"، كقولك )فالف طويل 

 . 3النجاد( أم: طويل القامة

لتصويرية، فهناؾ : "إف الصورة الكنائية تقـو على نوع آخر من اغبيوية ابقولو ك يعرفها األستاذ فايز الداية

أكال: اؼبعىن أك الداللة اؼبباشرة اغبقيقية مث يصل القارئ أك السامع إىل )معىن اؼبعىن(، ك ىي العالقة األعمق فيما 

فالصورة عند احملدثٌن طريقة للتعبًن بالصورة، ربمل يف طياهتا معاين اػبفاء ، 4يصل إىل التجربة الشعورية ك اؼبوقف"

 ك السرت. 

  ك تنقسم الكناية من حيث اؼبكىن إىل ثالثة أقساـ:كناية: أقسام ال -ج

صفة ىنا الصفة اؼبعنوية كاعبود ك ىي اليت يطلب هبا نفس الصفة ك اؼبراد بال كناية الصفة:  -1-ج

 . 5الشجاعة ك أمثاؽبا ال النعتك الكـر  ك 

 

                                                           

 .394ص مصدر سابق، ، مادة )كىن(،الرازم: ـبتار الصحاح -1
 .60سابق، ص مصدر عبد القادر اعبرجاين: دالئل اإلعجاز، -2
 .241ص ،2010، 2ر الكتب العلمية، بًنكت، طالقزكيين: اإليضاح يف علـو البالغة، ربقيق ابراىيم مشس الدين، دااػبطيب  -3
 اؼبعاصر، بًنكت، الطبعة الثانية فايز الداية: صباليات األسلوب، الصورة الفنية يف األدب العريب، دار الفكر اؼبعاصر، دمشق، ك دار الفكر -4

  .143-141ـ، ص1996
 .212عبد العزيز عتيق: علم البياف، دار النهضة العربية، د ط، بًنكت، د ت،ص -5



 اػػػػػػػػرايػػػسػػػر الػػػعػػي شػػػي فػػػػالػػػػمػػػجػػػل الػػػيػػػكػػػشػػػتػػػال
 

171 
 

اية ـبتصة ك ىي اليت يطلب هبا نفس اؼبوصوؼ ك الشرط ىنا تكوف الكن كناية الموصوؼ:  -2-ج

 . 1باؼبكىن عنو ال تتعداه، ك ذلك ليحصل االنتقاؿ منها إليو

 . 2ك يراد هبا إثبات أمر ألمر أك نفيو عنو كناية النسبة:  -3-ج

 في شعر السرايا:  الكنائية ةنماذج من الصور  -د

 الكناية عن صفة:  1-د

يبتكر صورة  ك، ية ك خبياؿ كاسع بن اغبارث وبلق الشاعر أبو بكر الصديق يف آفاؽ عال ةيف سرية عبيد 

 الكناية إذ يقوؿ أبو بكر الصديق:  بيانية على أساس

 كى كبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػني أينػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسه ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ذيؤابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو غىالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا يف الفيػػػػػػػػػػػػػػػػريكًع األىثائًػػػػػػػػػػػػػػػػثً   هى  لىنػػػػػػػػػػػػػػػػا العًػػػػػػػػػػػػػػػػز  ًمنػٍ
 

حيث ظهرت قدرة الشاعر يف صب معانيو يف قالب بالغي مؤثر على شكل صورة بيانية، ك ىي كناية عن 

ما يتحلى بو قـو ن حب االستطالع يف النفس ؼبعرفة صفة العزة ك اإلباء، ففي ىذا اللوف البياين الذم خلق جوا م

ؼبعىن يف ا الشاعر بأيدينا إىل ما يتصف بو ىؤالء القـو من رفعة ك سؤدد مبالغالشاعر من ؾبد ك ظبو، فأخذ ا

 يتحقق لو يف اللفظ اؼبوضوع لو. إلثبات ما مل لو من القوة ك التأكيد  التعبًن الكنائي ك 

تلك اؼبعاين، ك أبرزىا يف يف ىل خلق نوع من اغبياة ك اغبركة ؾبسدة كما عمد الشاعر يف ىذه الصورة إ

عن  تجابة ك التفاعل معها، كقد أبانت ىذه الصورةصورة حسية فبا أدل إىل تأكيدىا ك رسوخها يف النفس ك االس

عربا تلك القيم اإلنسانية اليت أراد الشاعر أف يربزىا، ك ىو الفخر ك االعتزاز م قوهتا البالغية يف كشف ك إجالء 

 حس هبا الشاعر، ك مكنتو منأالؽبا تلك األحاسيس اليت عن ذلك بعاطفة قوية جياشة كمرآة صادقة تعكس ظ

 عن انفعاالتو بداللتها اللغوية.  ها ك اتساقها لتعربتانسيف األلفاظ ك ؾبتوظ

                                                           

 .215مرجع سابق صعبد العزيز عتيق: علم البياف،  -1
 .240بداكم بطانة، علم البياف،مرجع سابق، ص -2
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ك إىل جانب السيف كاف للشعر دكر يف ،غبرب اليت دارت بٌن اؼبسلمٌن ك اؼبشركٌن يف ظل نشوب ا 

اغبرب اليت دارت بٌن اؼبعسكرين، ك لعل كعب بن األشرؼ ىو كاحد من شعراء اؼبشركٌن الذين سانبوا يف إذكاء 

 ىجاء اؼبسلمٌن، ك التحريض عليهم حيث يقوؿ: 

ٍيًن إذا الكىواكًػػػػػػػػػػػػػػػػػبي أىٍخلىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تٍ طىٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػًق اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 

 ضبىَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ أىٍثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو يىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودي كى يػىٍربىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  
 

ؼبا آؿ إليو مصًن مهلكهم من حتف على يد اؼبسلمٌن ك حزنو  فقد جاشت عاطفة الشاعر فعرب عن لوعتو

 ح، فعرب عن ذلك بػ "طلق اليدين" معربا عن ذلك بلوف بياين يف شكل كنائي عن صفة الكـر ك اعبود للممدك 

 للفظ اؼبوضوع لويتحقق يف التعبًن اؼبباشر با دبا قد ال تعبًن عن اؼبعىن الكنائي ىذا يعكس قوة الشاعر يف الك 

ح يف توضي ىذه الصورةسر صباؿ الصورة البيانية، كذلك سانبت  فاستطاع أف يؤكد ذلك بالدليل ك اغبجة، ك ىذا

 الشاعر فبا جعلها أكثر تأثًنا يف النفس. ذىن تلك اؼبعاين اليت اختمرت يف ك إجالء 

دىا بالغة ك قوة ا زامتحركة تزخر باغبياة، ك ىذا ممن أف هبسد ىذا اؼبعىن يف صورة  الشاعر كذلك سبكن

وبقق األىداؼ البالغية اؼبرجوة  أف بذلك استطاع الشاعرى اؼبعىن صباال ك زادتو قوة، ك ك إهبازا، فقد أضفت عل

 نسانية. اؼبتمثلة يف تأكيد ك تقوية تلك اؼبعاين ك أثرىا يف النفس اإل

ىو حساف ينربم مرة أخرل يف دفاعو عن رسالة اإلسالـ شاىرا سالح الشعر يف كجو العدك، ؿبرضا  ك ىا

 بن أيب براء على عامر بن الطفيل بقولو: ا

 بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين أيـ  البىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنى أىملىٍ يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريٍعكيمٍ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًمرو بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىيب بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءو   تػىهىك 
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًعي

ى
 أىال أىبٍلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍغ رىبيعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى ذا اؼب

 و اغبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركًب أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءو أىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾى أىبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  دً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجٍ نى  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً كى أىنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيػم مػن ذىكىائػػػػب أى  
 دً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ ػػػػعى ػىػػػػك  أي ػىػػػػػػػػػػػػػػػػطػػػػػػػػػا خى ػػػػػػػػػػػػك مى  هي رى ػػػػػػػػػػػفً ػػػػػػػػػػخٍ ػػػػػػػػػػػػيي ػػػً ل
 مدً ػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ ػػػػػبى  افً ػػػػػػػػثى دى ػػىػػػػػػػيف اغب تى ػػػػػػثٍ دى ػػػػػػػػػػػػػػحٍ ا أى ػىػػػػػػػمػػػػػػػػػػفى 

  دً ػػٍػػػػػػػػػػعػػػػػن سى ػػب مي كى ػػىػػح دي ػػًػػػػػػػػػػػاجػػػػىػػػػػػػػػػػك مػػيػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػك خى 
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ايتو، رغم أف عنك  اىتمامو اىتمامو، بل كانت موضع فالصورة الكنائية مل تكن يف منأل عن شعر حساف ك

 منصبا على الدفاع عن الدعوة  كاف  مامواىت  إمبا ، حية البالغية أك غًنىا يف شعرهالنا فقط شغلو الشاغل ليس

 . 1الوقوؼ يف كجو اؼبشركٌنك 

تم من ذؤاب أىل قبد كناية عن الشرؼ ك العزة يف ىذه األبيات تسفر الكناية عن كجهها يف قولو: ك أن 

من خالؿ الشاعر فالصورة البيانية كشفت عن تلك اؼبميزات اليت امتاز هبا أىل قبد، فتمكن  ،كالرفعة ألىل قبد

ذىن ل اة فبا خلق فيها إثارة، ك ربريكتلك األحاسيس أف وبيل تلك اؼبعاين ك األفكار إىل صور متحركة ؾبسد

 . اغبالة النفسية اليت عاشها سر الشاعر اؼبتلقي، ليكشف

شرهبا الشاعر، ك من ىنا أعن تلك األفكار ك اؼبعاين اليت  يبكن أف نشًن أيضا أف ىذه الصورة قد كشفت 

التأثًن ك نقل  عر اليت تتمثل يف قوةك مدافعا عنها، ك ىذه رسالة الشا ؽبابيسر ك سهولة، معتنقا يتلقاىا اؼبتلقي 

 . عن ذلك بعاطفة قوية ك صادقة  ًنعبالتتلك األحاسيس، ك 

براء. حيث  قولو أبوؾ أبو اغبركب أبو يفقداـ ك الشجاعة اإل  آخر القطعة صورة كنائية عنيف تجلىكما ت

ىذا  يف، ك ةحقيقيللناظر، ك كأهنا ة اليت تبدك خبيالو الواسع يف رسم تلك اللوحة الزيتي سرحاستطاع الشاعر أف ي

ة يف خوض البطولة ك اإلقداـ ك الشجاعن عهبا تعرب  لفاظ أدكاتاليت تتخذ األة الشاعر، قوة ك براع تمثلت

الة النفسية اليت عاشها صادقة تنعكس من خالؽبا تلك اغبكانت الصورة البيانية مرآة   ، كنتيجة ؽبذا اعبهداؼبعارؾ

 ك ىي احرتاـ ،عاطفة الشاعر  نالصورة قوة ك بالغة تلك األلفاظ اليت توحي ك تعرب عك فبا زاد ىذه  ،الشاعر

 تقدير أـ البنٌن. ك 

اؼبنذر بن عمرك _رضي اهلل عنو_ بالذكر خص حساف بن ثابت قتلى بئر معونة ك  ك حبس مرىف بكى

 قائال: 

لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مىعونىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى فىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًهل ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزرً   عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قػىتػٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ا غىيػٍ ٍمًع العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنً سى  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
                                                           

 دبلـو يف اللغة العربية ك آداهباأمٌن أضبد ضبيدكش: الصورة الفنية يف شعر اؽبجاء لدل شعراء الدعوة يف صدر اإلسالـ، رسالة أعدت لنيل درجة ال -1
 .149ـ، ص2002طرابلس، -اعبامعة اللبنانية
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ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل الرَّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًؿ غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةى   القػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍواعىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى خى
 

 كى القػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػٍهيٍم مىنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيٍم بًقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرً 
 

 ففي قولو: "بدمع العٌن سحا" كناية عن صفة، ك ىي اإلخالص ك الوفاء بدموع غزيرة. 

 ىذه الصورة تألق حساف بصبو تلك اؼبعاين اؼبؤثرة ك األحاسيس الصادقة يف قالب بياين متمثال يف صورة 

استطاع بقدرتو ك سبكنو من ، كقد  عن إخالصو ك كفائو ؽبم ك عن كثرة البكاء على شهداء بئر معونةتعرب بيانية 

 ة إىل اؼبتلقي.اللغة أف يصب ىذه االنفعاالت يف قالب ؿبسوس، ناقال ذبربتو بيسر ك سهول

ىي ك  ا عاطفتو الصادقة بقوةاعر ؾبليأهنا كشفت تلك اؼبعاين اليت عاشها الشصباؿ ىذه الصورة،  يف سرال  

قوة ك بالغة ذلك اغبقل ، كفبا زاد الصورة الذين استشهدكا يف سبيل الدعوة إجالؿ ك تعظيم ىؤالء الشهداء

الداليل لتلك األلفاظ "خيل الرسوؿ"، "مناياىم بقدر"، اليت توحي ك تشًن إىل قوة ك إيباف الشاعر بتلك الرسالة 

 السامية. 

 : كناية عن موصوؼ-2-د

، حيث تألق الشاعر أبو بكر فالتجربة الشعرية ىي احملرؾ ؽباإذا كانت الصورة البيانية كليدة اػبياؿ، 

 الصديق يف سرية عبيدة بن اغبارث يف دفاعو عن اإلسالـ بإبداع صورة كنائية يف قولو: 

 
 ًإذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دىعىٍونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيٍم ًإىل اغبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  أىٍدبػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريكا

 

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػر كا ىىريػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػميٍحًجرا  ًت اللَّواًىػػػػػػػػػػػػػػػػػثً كى ىى

 
 يف النفس اإلحساس الصورة ك ىو اإلسالـ يف قولو "اغبق"، كقد أثارت ىذه  ،وؼىي كناية عن موص

االنفعاؿ للكشف عن ىذا اغبق، ك ما خلفتو ىذه الصورة يظهر جليا يف تأكيد ك تقوية تلك اؼبعاين، ك ىو ك 

 يعكس قدرة الشاعر على اإلبداع ك اػبلق يف ثوب بالغي مؤثر. 

 ك تشخيص تلك اؼبعاين اإلسالمية  ك فبا ذبدر اإلشارة إليو أيضا أف ىذه الصورة قد سبكنت من ذبسيد

 عمل على إجالء باغبياة ك اغبركة فبا يؤدم إىل ثباهتا يف النفس، ك ال القيم الركحية يف صورة ؿبسوسة تزخرك 
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ىذا اإلحساس اؼبفعم  عن ف يعرب من خالؽباالشعرية اليت أراد الشاعر أ التجربةح تلك األحاسيس من خالؿ ا ضكإي

 باإليباف. 

عاطفة الشاعر معربة عن صدقها ك قوهتا اؼبشبعة بالركح اإلسالمية، فكل  كذلك أظهرت ىذه الصورة أف

 ذه الرسالة. إيبانو اؼبطلق هب إىل ًن إىل داللتو اللغوية اؼبوحيةلفظ يرمي ك يش

ك كرىو للدين اإلسالمي بصورة كنائية متمثلة يف  بغضبو زكعب بن األشرؼ لقتلى القليب سبي  يف بكاء 

 قولو: 

 
ػػػػػػػػػػػػػػٍوؿى ًحياًضػػػػػػػػػػػػػػًهمٍ  ػػػػػػػػػػػػػػراةي النٌػػػػػػػػػػػػػػاًس حى  قيًتٍلػػػػػػػػػػػػػػٍت سى

 

  
عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكا إفَّ اؼبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾى تيٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عي   ال تػىبػٍ

 
على غزك اؼبسلمٌن باكيا أصحاب القليب  يضور الشاعر ك كرىو للدين اإلسالمي ك ربغضب  يؤكد البيت 

ببدر مصورا ذلك يف قالب من الكناية عن موصوؼ "حوؿ حياضهم" ك ىو قتلهم حوؿ من قريش الذين أصيبوا 

قد أكدت ىذه الصورة اؼببالغة يف اؼبعىن، كما عملت ىذه الصورة على رىم، معربا عن مدل حزنو ك أؼبو، ك ديا

 الصورة عكست ما زادىا رسوخا ك تأكيدا يف النفس ، كما أفكل يزخر باغبياة ك اغبركة ك ىذا ذبسيد اؼبعىن بش

أكثر  ا عن أحاسيس اغبزف ك األمل فبا زادىا قوةًن عبأكثر بالغة ك إهبازا يف الكالـ، تعاطفة الشاعر بأسلوب 

 تأثًنا يف النفس.  ك 

 بيانية متمثلة يف كناية عن موصوؼمن قلب اؼبعاناة يضعنا حساف بن ثابت، ك حبس مرىف أماـ صورة  

  يف قولو:

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ  كى كػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئٍن قىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أيصػػػػػػػػػػػػػػػػػيبى   غىػػػػػػػػػػػػػػػػػداةى ذاكي

 

  
 ًمػػػػػػػػػػػػػػنى أىبٍػػػػػػػػػػػػػػػيىضى ماًجػػػػػػػػػػػػػػًد ًمػػػػػػػػػػػػػػٍن ًسػػػػػػػػػػػػػػر  عىٍمػػػػػػػػػػػػػػرًك
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فقولو: "من أبيض ماجد" كناية عن موصوؼ، أال ك ىو السيف، فالشاعر نقل إلينا ىذا اؼبشهد يف صورة 

ؽبا قدرة ك أثر يف نقل ىذه التجربة، متحركة بأبعاد نفسية  ؾبسدة لتلك اؼبعاين يف حركة دؤكببيانية متحركة ك 

 بعة جبملة من القيم الدينية ك اإلنسانية اؼبؤثرة يف نفسية السامع أك القارئ. مش

بألفاظ ك   ربا بصدؽ عن قوة عاطفتو اعبياشةك فبا زاد ىذه الصورة صباال أنو صبها يف قالب بالغي مؤثر، مع

لنبيلة اليت اتصف هبا الشاعر، موحية ك معربة عن تلك اؼبعاين ك اؼببادئ ا موسيقية تنبع من قوة إيباف ذات نغمة

 الشاعر فهي تسرم يف عركؽ دـ الشاعر، ك كأهنا الشرياف اغبيوم الذم ينبض بتلك اغبياة. 

 يف قصيدة غبساف بن ثابت ك ىو يبكي جعفر بن أيب طالب نقف على صورة بيانية يف قولو: 

ٍعفىػػػػػػػػػػػػػػر ٍيػػػػػػػػػػػػػػتي كى عىػػػػػػػػػػػػػػزَّ مىٍهلًػػػػػػػػػػػػػػكي جى  كى لىقىػػػػػػػػػػػػػػٍد بىكى
 

 يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كيٌلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  النىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الربىً  
 

 إىل أف قاؿ: 

ٍعفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو   بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن فاطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى اؼببػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىًؾ جى
 

ًيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كيل هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى أىجىل هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٍنً الربى  خى
 

اؼبتمثلة  ،  حساس مرىف ىذه الصورة البيانيةحيث جادت قروبة الشاعر يف التعبًن عن ذبربتو الشعرية، ك بإ

 ء جعفر بن أيب طالب. ك ىو رثا ،يف كناية عن موصوؼ "ابن فاطمة اؼببارؾ"

فالشاعر بقوة إيبانو ك حبزنو البالغ استطاع أف يصب ىذه االنفعاالت اليت ذبيش يف صدره، مربزا قوة أداتو 

ذلك أف التعبًن عن اؼبكىن عنو أقول بالغة من اللفظ  ، مشاعراؼبعاين، ك ما يصاحبها من  التعبًنية عن تلك

خر باغبياة ك اغبركة ك اغبيوية سيد اؼبعىن اؼبعنوم يف صورة ؿبسوسة تز اؼبوضوع لو، كما عملت ىذه الصورة على ذب

 ما يصاحبها من استجابة ك انفعاؿ ك مشاركة.  مع ك اثباهتا ك نقلها إىل اؼبتلقيف ذلك أدعى لتأكيدىا افك

اليت اختمرت يف ذىن  جلت ك بينت الفكرةمدل أنبية ىذه الصورة يف كوهنا  كذلك يبكن أف نشًن إىل

 مدل حزنو على موت جعفر، فنقلت أحاسيس الشجن بيسر ك سهولة.  أمشاعر، ال
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 ليت ذبلي ك تكشف تلك االنفعاالت ىي ا:أف الصورة البيانية  إىل أف لبلص ةالدراس ك دبقدكرنا بعد

التجربة اليت عاشها الشاعر، ك سبخضت يف تلك األلفاظ ك تناسقها يف  اسيس، ك ىي التعبًن الصادؽ عن األحك 

التجربة بيسر ك سهولة إىل اؼبتلقي، فيتأثر هبا ك يدافع عنها ك تصبح جزءا من تنقل شكيل صورة بيانية مؤثرة ت

 عقيدتو. 

سر صباؿ الصورة االستعارية: ىي ذبسيد اؼبعىن اؼبعنوم يف صورة ؿبسوسة، ك ىذا ما يزيد التعبًن بالغة  إف

الكثًن من اؼبعاين باليسًن من اللفظ، ك من خصائصها  يفهي تعط ،ك القصيد سحرا ك عذكبةك التصوير كضوحا، 

إىل  توىماؼببالغة يف إبراز اؼبعىن اؼبلمعنويات، ك بث اغبركة ك اغبياة، ك النطق يف اعبماد، ك لالتشخيص ك التجسيد 

 الصورة اؼبشاىدة. 

الصور ك األخيلة  الصورة التشبيهية، فلها عظيم األثر يف النطق عن اؼبعاين ك األفكار ك ضبلها عرب أما

باؼبتلقي لتوضيح اؼبدلوؿ اؼبعنوم ك تقريبو إىل األذىاف، فتسمو بو من كاقع اغباؿ إىل سعة الفضاء، فالتشبيو ينتقل 

يف أكيدا، ك لذلك كاف التشبيو أركع من الشيء نفسو إىل شيء يباثلو أك يشبهو فيزيد اؼبعىن كضوحا ك يكسبو ت

 ازىا. لنفس ك أدعى إىل إعجاهبا ك اىتز ا

ك ىي أبلغ من اغبقيقة  ،يف الكثًن من األحايٌن اغبقيقة مقرتنة بالواقع يالسر يف بالغة الكناية أهنا تعطك 

فتأيت يف ثوب بالغي مؤثر من خالؿ توليد األفكار ك اؼبعاين يف صور ؿبسوسة تنبض باغبياة فبا يزيد الصورة أكثر 

 صباال ك تأثًنا. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المبحث الثالث: موسيقى شعر السرايا   

 
 الموسيقى الداخلية   -

 الموسيقى الخارجية   -
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 السرايا  شعرموسيقى المبحث الثالث: 

عندما يسمعها اإلنساف  ،ك الوجدافك ىي ذات تأثًن نفسي هتز اؼبشاعر  ،اؼبوسيقى نغم تطرب لو األذف

ك قد يكوف منبعها من خالؿ تدفعو إىل التفاعل ك االنسجاـ مع ىذه النغمة، موجة من اإلحساس تثًن يف نفسو ف

سيقى ذات نغمة مؤثرة آسرة للقلوب، ك قد ٌن أناملو مو على يد فناف ماىر تنساب من باىتزاز األكتار اؼبوسيقية 

ب من ذباذ اؼبؤثر ذبعلمن أسرار اغبياة "فكل ظاىرة كونية ؽبا إيقاعها ملو ك ما وبيكوف مصدرىا ىذا الكوف 

  .1بعضها بالبعض اآلخر حركة إيقاعية"جزئيات الكوف 

  ، ك ما يصاحبها من ىبوب الرياحنقلةك السحب اؼبتفحفيف األشجار، ك تغريد الطيور، ك خرير اؼبياه، 

تعرب ف الساحرة  ك أما موسيقى الكلمةتنبثق موسيقى اغبياة،  هامن تآلفك ، عناصر يف ىذا الكوف  سقوط األمطارك 

ثوبا من كجدانو  الكلمة فيلبستلك اغبالة النفسية يعرب بصدؽ عن لاليت عاناىا يف كجدانو  عن ذبربة الشاعر

 يف قالب شعرم هائك ىذا ما يعكس قوة بياهنا ك إوباموسيقية عذبة تطرب ؽبا األذف حركة  كوبوؽبا إىلأحاسيسو ك 

يقوؿ ابراىيم أنيس: "الشعر من الفنوف اعبميلة مثل التصوير ك النحت ك اؼبوسيقى ك ىو يف أغلب أحوالو ىباطب 

اكيب كلماتو، صبيل يف توايل تر يل يف زبًن كلماتو، صبيل يف العاطفة ك يستثًن اؼبشاعر ك الوجداف، ك ىو صب

فتسمعو اآلذاف موسيقى ك نغما، فالشعر صورة صبيلة من صور  ك انسجامها حبيث ترتدد ك تكرر بعضها مقاطعو

 . 2"الكالـ

كتوايل  ،ترتيبهاك داللة األلفاظ ك ك انسجاـ األفكار  ،تلك الرتاكيب الدكر الذم تلعبومن ىنا ندرؾ  

 . سمى باؼبوسيقى الدا خليةاألصوات اللغوية يف صنع ما ي

 

 

                                                           

 . 11صـ، 1993 ،3طمكتبة اػباقبي القاىرةموسيقى الشعر العريب بٌن الثبات ك التطور،  صابر عبد الداًن: -1
 . 9ص ،4ط ،2010ابراىيم أنيس: موسيقى الشعر، مكتبة األقبلو اؼبصرية،  -2
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 الموسيقى الداخلية:  -1

 التصريع:  - أ

تنقص بنقصو ك تزيد بزيادتو...  بأنو: "ما كانت عركض البيت فيو تابعة لضربوالتصريع يعرؼ ابن رشيق 

 قيل، ك اشتقاؽ التصريع من مصراعي الباب ك لذلك قيل لنصف البيت ''مصراع'' كأنو باب القصيدة ك مدخلهاك 

الصرعٌن ك نبا طرفا النهار... ك سبب التصريع مبادرة الشاعر القافية ليعلم يف أكؿ كىلة أنو أخذ يف   منبل ىو 

 . 1كالـ موزكف غًن منثور ك لذلك كقع يف أكؿ الشعر"

ىذا اللوف من احملسنات البديعية يكوف ذا تأثًن بالغ عندما ينساب على لساف الشاعر دكف تكلف أك إف 

نغمة إيقاعية، معربا بصدؽ قدرة الشاعر على توظيف ىذا اللوف البديعي ليكسب الكالـ  تصنع ك يتجلى ذلك يف

فيتسلل  ،ك سيطرتو على أداتو التعبًنية ،ك ىذا يعكس قدرة الشاعرك بإحساس مرىف عما هبيش يف صدره، 

حساس بإيقاع كذلك يعمد ىذا اللوف إىل خلق ابيسر ك سهولة متفاعال مع الشاعر،  الشاعر إىل قلب اؼبتلقي 

 نغمة البيت من بدايتو ك يتجلى ذلك من حريف العركض ك الضرب. 

يف الشعر دبنزلة : "ك اعلم أف التصريع ، حيث يقوؿدبنزلة السجع يف الشعر عند ابن األثًنالتصريع 

بباب لو فائدتو يف الشعر أنو قبل كماؿ البيت األكؿ من القصيدة تعلم قافيتها، ك شبو البيت اؼبصرع السجع... ك 

مصراعاف متشاكالف، ك قد فعل ذلك القدماء ك احملدثوف، ك فيو داللة على سعة القدرة يف أفانٌن الكالـ فأما إذا  

ك التجنيس ك غًننبا إمبا كثر التصريع يف القصيدة، فلست أراه ـبتارا إال أف ىذه األصناؼ من التصريع ك الرتصيع 

غرة من الوجو، أك كاف كالطراز من الثوب، فأما إذا تواترت ك كثرت وبسن منها يف الكالـ ما قل ك جرل ؾبرل ال

 . 2فإهنا ال تكوف مرضية ؼبا فيها من أمارات الكلفة"

 

                                                           

 . 174-1/173سابق، مصدر لشعر ك آدابو: ابن رشيق القًنكاين: العمدة يف ؿباسن ا -1
 1995يع اؼبكتبة العصرية، بًنكت، أدب الكاتب ك الشاعر، ربقيق ؿبمد ؿبيي الدين عبد اغبميد، نشر ك توز  ابن األثًن: اؼبثل السائر يف -2
1/237 . 
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 نماذج من التصريع في شعر السرايا: 

ل بعد خر "ردبا صرعوا أبياتا أفقاؿ ابن قتيبة:  ،يف استهالؿ قصائدىم البديعي هبذا اللوفالقدامى اىتم 

ك أكثر من يستعمل ذلك امرؤ القيس حمللو من ذلك يكوف من اقتدار الشاعر ك سعة حبره  كالبيت األكؿ 

 : 2ك من ذلك قولو ،1"الشعر

ًبيػػػػػػػػػػػًب كى مىٍنػػػػػػػػػػػزًؿً   ًقفىػػػػػػػػػػػا نػىٍبػػػػػػػػػػػًك ًمػػػػػػػػػػػٍن ذًٍكػػػػػػػػػػػرىل حى
 

ػػػػػػػػػػػػفى  وؿً خي الػػػػػػػػػػػػدي  ٌنى ل بىػػػػػػػػػػػػوى ًبًسػػػػػػػػػػػػٍقًط الل ػػػػػػػػػػػػ   يلً مً وٍ حى
 

 مث أتى بعد ىذا البيت بأبيات فقاؿ: 

ل لً أىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًطمي مىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػالن بػى  ا التَّػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػضي ىى
 

ٍنػػػػػػػػػػت قىػػػػػػػػػػٍد أىزم   ٍعػػػػػػػػػػػت صىػػػػػػػػػػرًمي فىػػػػػػػػػػػأىصبًٍليكى ًإٍف كي
 

 مث أتى بعد ىذا البيت بأبيات فقاؿ: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الَّلٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي الطىًويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي أىالى اقبىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  أىالى أىيػ هى
 

 ًبصيػػػػػػػػػػػػػػبًح كى مىػػػػػػػػػػػػػػػا اإًلٍصػػػػػػػػػػػػػػػبىاحي ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػكى بًأىٍمثىػػػػػػػػػػػػػػػلً  
 

 قاؿ يف سرية عبيد بن اغبارث: حيث  ،بكر الصديقكالظاىرة نفسها يبكن مالحظتها يف شعر أيب 

ػػػػػػػػػػػػٍلمى بًالًبطػػػػػػػػػػػػاًح الػػػػػػػػػػػػدَّماًئثً   أىًمػػػػػػػػػػػػٍن طىٍيػػػػػػػػػػػػًف سى
 تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤمل فػيٍرقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ال يىصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ىىا
بيوا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذَّ  رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿه أىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيٍم صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدؽه فػىتىكى

 

 أىرًقٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى كى أىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو يف العىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنًة حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدثً  
 عىػػػػػػػػػػػػػًن الكيٍفػػػػػػػػػػػػػًر تىػػػػػػػػػػػػػٍذكًنه كى ال بػىٍعػػػػػػػػػػػػػثي باًعػػػػػػػػػػػػػثً 

 وا: لىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتى ًفينىػػػػػػػػػػػػػػػػا دباكًػػػػػػػػػػػػػػػػثً عىلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى قػػػػػػػػػػػػػػػػالي 
 

اغبارث مستهال أف يرسم لوحة زيتية أدكاهتا األلفاظ مشيدا بسرية عبيد بن سبكن اػبليفة يف ىذه اؼبقطوعة  

من عركض ك ضرب البيت قصيدتو بالتصريع شأنو شأف القدامى، ك ذلك لتحقيق تلك النغمة اؼبوسيقية اؼبنبعثة 

يف قوة التأثًن ؿبققا ذ صًن الشاعر مصراع البيت األكؿ ك جعلو مشاهبا لقافيتو الشعرم الذم استهل بو قصيدتو، إ

قدرتو ك سيطرتو على أداتو ، ك إجالء ك كضوح الفكرة، إىل جانب ك معربا عن قوة ك تأكيد اؼبعىن ،نفسية اؼبتلقي

 يباف برسالة الرسوؿ. ك اإلالتعبًنية يف الكشف عن خلجات نفسو ك ىو االعتزاز 

                                                           

 . 86قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ربقيق ك تعليق عبد اؼبنعم خفاجي، دار الكتب العلمية للنشر ك التوزيع بًنكت، د ت، ص  -1
 . 49-29كت، د ت، صشرح ديواف امرئ القيس، دار صادر بًن  -2
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ببيت يتجلى فيو التصريع، أم يف استهالؿ قصيدتو على خطى القدامى  حساف بن ثابت ارسذلك ك

ك ىذا عبلب اىتماـ اؼبتلقي، فقاؿ يرثي خبيبا رضي حبركؼ متشاهبة، ك قافية كاحدة، توافق العركض ك الضرب 

 اهلل عنو: 

ػػػػػػػػػػًكبً  ٍمعو ًمٍنػػػػػػػػػػًك ميٍنسى ػػػػػػػػػػودم بًػػػػػػػػػػدى  يػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػٌني جي
 

 ٍتيػػػػػػػػػػػػػاًف ملٍ يػىػػػػػػػػػػػػػؤيبً ك اٍبكػػػػػػػػػػػػػي خيبػىٍيبنػػػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػػػعى الفً  
 

يف  -إيقاعية مؤثرة-البديعي ليضفي على القصيدة نغمة حزينة استهل حساف بن ثابت قصيدتو هبذا اللوف 

لتجود عينو الصورة البيانية على شكل استعارة مكنية فيها  خبيب، فالقصيدة من البحر البسيط كظفبكائو على 

ك إجالء نب ذلك فإف ىذا اللوف قد عمل على تأكيد اؼبعىن إىل جابالبكاء ك تكوف سخية بدموعها على خبيب، 

 ك منفعال بتجربة الشاعر ك ىذا ما يرمي إليو الشعر. الفكرة، فدخلت قلب اؼبتلقي بيسر ك سهولة متأثرا 

يف رثائو لشهداء مؤتة، فوظف ىذا اللوف البديعي يف مستهل قصيدتو قبد ىذا اللوف عند كعب بن مالك 

 القدامى فقاؿ:  شأنو شأف الشعراء

ػػػػػػػػػػػػػػػػلي  ـى العيػػػػػػػػػػػػػػػػوفي كى دىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػعي عىٍينًػػػػػػػػػػػػػػػػكى يػىٍهمي  نػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

يٍخًضػػػػػػػػػػػػػػلي  
ػػػػػػػػػػػػػػفى الط بػػػػػػػػػػػػػػابي اؼب ػػػػػػػػػػػػػػحنا كىمػػػػػػػػػػػػػػا كىكى  سى

 
سبكن الشاعر من أف ىبلق توازنا  -اؼبخضل–ك  -يهمل–فمن خالؿ ىذا التصريع بٌن العركض ك الضرب 

فبا يدفعو إىل يت ذبذب انتباه اؼبتلقي، ؼبؤثرة الك انسجاما بٌن صدر البيت ك عجزه، إىل جانب النغمة اإليقاعية ا

 تتمثل يف التأثر الواضح الستشهاد ثلة من خًنة رجاؿ اؼبسلمٌن.  ؼبا ربملو من معافالقصيدة،  تتبع مواصلة

 الجناس:  - ب

 يقاعية يف شعر السرايا ىو اعبناس. إف الشق الثاين من النغمة اإل

 الجناس لغة: -1-ب

 ناس مصدر جانس، ك كذلك اجملانسةا ألفاظ مشتقة من اعبنس، فاعباعبناس ك اجملانسة ك التجنيس كله

يف اللغة الضرب، ك ىو أعم من النوع، تقوؿ: ىذا التجنيس مصدر جنس، ك التجانس مصدر ذبانس، ك اعبنس ك 
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إليو األنواع إليو، قاؿ ابن سيده: ك اعبمع  النوع من ضرب ىذا أم من جنسو، فاعبنس من كل شيء ما ترجع

 . 1ك جنوسأجناس 

 الجناس اصطالحا: -2-ب

 . 2اف"للفظاف ك ىبتلف أك يتقارب اؼبعنيجين: "أف يتفق اابن عرفو 

 . 3اػبطيب القزكيين: "اعبناس بٌن اللفظٌن، ك ىو تشاهبما يف اللفظ" قاؿك 

اء  ك قد اختلف البالغيوف اختالفا كبًنا يف اعبناس فقسموه إىل أقساـ متعددة، ك ظبوا النوع الواحد بأظب

من أمره، ك مع ىذا فإنو بصورة عامة ينقسم إىل تاـ ك غًن  كثًنة متضاربة أحيانا فبا يقلق القارئ ك يوقعو يف حًنة

 . 4تاـ

 ل، ك النوع، ك العددة شركط، الشكأم يف أربع، 5ففي اعبناس التاـ تتفق اللفظتاف يف كل شيء عدا اؼبعىن

، من ذلك 6كاف لو أف يرد عفويا مؤديا للمعىن، فإف تأثًنه سيكوف بالغاك الرتتيب، ك ىو نادر الوقوع، ك إذا ما مت  

َر َساَعةٍ قولو تعاىل: "  . 7"َويَػْوَم تَػُقوُم السَّاَعُة يُػْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما لَِبثُوا َغيػْ

 فالساعة األكىل تعين يـو القيامة، ك الساعة الثانية تعين الزمن أك الوقت. 

 من الشكل، ك النوع، 8األمور اؼبتقدمة يف اعبناس التاـأف يتفق اللفظاف يف بعض  أما اعبناس الناقص فهو

ْلَحقٍّ َوِبَما ُكنُتْم ْرِض ِبغَْيِر اِ ااْلَ  ىم ِبَما ُكنُتْم تَػْفَرُحوَن فِ ِلكُ اذَ ك العدد، ك الرتتيب، من ذلك قولو تعاىل: "

نساف قد يفرح دكف أف يبرح، ألف اؼبرح إمبا ىو اؼبظاىر أف اال طن القوة يف اعبناس غًن التاـ،ك مو  ،9"َتْمَرُحونَ 

                                                           

 .  452-451/ 2 ،مصدر سابق ، مادة "جنس"،ابن منظور: لساف العرب -1
  . 48، ص2مج ربقيق ؿبمد علي النجار، اؼبكتبة العلمية، دار الكتب اؼبصرية، القسم األديب، اػبصائص،ابن جين:  -2
 . 288القزكيين، اإليضاح يف علـو البالغة، مصدر سابق، ص -3
 . 152، ص2003، 1سطي: ظاىر البديع عند القراء احملدثٌن، دراسة بالغية نقدية، دار نشر اؼبعرفة، الرباط، طؿبمد الوا -4
 . 51ـ، دار العصماء، سوريا، ص2014، 1ؿبمد علي سلطاين، البالغة العربية يف فنوف البديع ك البياف، ط -5
 . 52نفسو، ص اؼبرجع-6
: اآلية  -7  . 55سورة الرـك
 . 54سلطاين، مرجع سابق، ص ؿبمد علي -8
 . 75سورة غافر، اآلية  -9
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تشكل تتمة أساسية غباؿ اؼبتحدث عنهم ك ليست مرادفة، فجاء اعبناس السلوكية للفرح، أم أف كلمة "سبرحوف" 

 . 1ك ليس غاية لتزيٌن الكالـىنا كسيلة إلغناء اؼبعىن 

 في شعر السرايا:الجناس نماذج من 

 : حٌن قاؿ كعب بن مالك  ما جاء على لساف اعبناس التاـمن السرايا  من أمثلة ما جاء يف شعر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبالن تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىؿى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن عيقىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو   فػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو حى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبالن مىًتينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ حبىٍبًلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى  لىمى
 

" ك بذمتهم ك بأمانتهم، فالكلمة األكىل "حبالمشيدا بعقيل بين جعفر بن كالب فالشاعر يسخر من 

ربط بو، ك ىذا ما أكسب فهي تعين اغببل ك ىو ما يشد أك ي "حبال" ك أما الثانية تعين: العهد ك الذمة ك األمانة،

 إىل جانب توضيح اؼبعىن ك إجالء الفكرة ك تأكيد ك تقوية اؼبعىن. الكالـ نغمة موسيقية مؤثرة 

 ؿ خبيب بن عدم حٌن قدـ للقتل: و ك من أمثلة اعبناس الناقص ق

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربى   يتإىل اهلًل أٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربىيت مثيَّ كي
 

 كى مػػػػػػػػػػا أىٍرصىػػػػػػػػػػدى األحػػػػػػػػػػزابي يل عٍنػػػػػػػػػػدى مىٍصػػػػػػػػػػرىعي 
 

تعين اإلحساس  "غربيت" الكلمتٌن: "غربيت" ك "كربيت"، فالكلمة األكىلك ينفاعبناس الناقص ذبلى يف ت

  إجالءعلى الكالـ نغمة موسيقية مؤثرة باإلضافة إىل بالوحشة ك الثانية "كربيت" تعين اؼبصيبة، ك ىذا ما أضفى 

 كرة ك تأكيد ك تقوية اؼبعىن. الف كضوحك 

 ؿ حساف بن ثابت يهجو ىذيل لغدرىم: ك كذلك قو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرمتيٍ غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍرمتيي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرمتيٍ فػىلىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍف أىجى  أىجى
 

 ك كٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيٍم بًأٍكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؼ الرَّجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع ؽباًذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

انساب اعبناس على لسانو دكف ىنا يسخر ك يهجو قبيلة ىذيل لغدرىم ك عدـ كفائهم بالعهد، ففالشاعر 

 عىن ضباية القبيلة ؼبن عبأ إليهاك ذبلى ذلك يف "أجرمت" دب فبا أضفى على البيت ركنقا ك حسنا من اإليقاع تكلف،

                                                           

 . 55ؿبمد علي سلطاين، مرجع سابق، ص -1
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 بفضل إىل عمق نفسية اؼبتلقي ك "غدرمت" ك تعين خيانة العهد، ك من خالؿ ىذا اللوف نرل أف اؼبعىن يتسرب 

 تأكيد ك توضيح الفكرة.   جانبإىلنغمة موسيقية مؤثرة 

 ىجاءه ؽبذيل بقصيدة أخرل قائال: ساف بن ثابت يواصل ح

 كى نيوقًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهٍم كىقٍػعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ذاتى صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍولىةو 
 

 ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوايف هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الر ٍكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي أىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى اؼبواًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  
 

ك ىو ما كاف ما يسمى باعبناس اؼبستويف "كقعة" ك ىذا  ك وقع"نبٌن الفعل ك االسم "ىنا اعبناس  تمثلي 

 ، أك بأف يكوف أحدنبا حرفافعال اآلخر ك ااظبأحدنبا  لكلمة بأف يكوفمن أنواع ا ركناه من نوعٌن ـبتلفٌن

جادت قروبة الشاعر هبذا احملسن البديعي فأكسب البيت نغمة إيقاعية مؤثرة إىل قد ف. 1اآلخر اظبا أك فعالك 

 جانب تأكيد ك تقوية اؼبعىن ك إجالء ك كضوح الفكرة. 

 الطباؽ:  -ج

  لغة:الطباؽ -1-ج

 . 2يقاؿ طبقت بٌن الشيئٌن إذا صبعت بينهما على حذك كاحد ك ىي اعبمع بٌن الشيئٌنىو اؼبوافقة، 

  اصطالحا:الطباؽ -2-ج

نوخي بأنو: "ىو اعبمع بٌن لفظٌن متضادين يف اؼبعىن داخل ، ك عرفو التٌ 3ىو أف ذبمع بٌن متضادين

 . 4الكالـ"

 

 

                                                           

 . 200، ص1985عبد العزيز عتيق، علم البديع، دار النهضة العربية، بًنكت،  -1
، 1جاكم ك ؿبمد أبو الفضل ابراىيم، طالصناعتٌن الكتابة ك الشعر، ربقيق علي ؿبمد البأبو ىالؿ اغبسن بن عبد اهلل بن سهل العسكرم: كتاب  -2

 . 307، ص1952
، ربقيق نعيم زرزكر، دار الكتب العلمية، بًنكت، ط -3 ، 1987، 2السكاكي أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن ؿبمد بن علي: مفتاح العلـو
 . 423ص
 . 209، ص2013، 1مة للكتاب، كىراف، طؿبمد التنوخي: اعبامع يف علـو البالغة اؼبعاين البياف البديع، دار العزة ك الكرا -4
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 اظبٌن أك فعلٌن أك حرفٌن أك ـبتلفٌن. فظاف: لك قد يكوف ال

 ك نبا األكؿ، ك اآلخر.  1"ِخرُ اَل وَُّل َواُىَو ااْلَ اظبٌن، كبو قولو تعاىل: " -

 يبوت ك وبي.  2"ثُمَّ اَل َيُموُت ِفيَها َواَل َيْحَيىٰ فعلٌن، كقولو تعاىل: " -

 اعبار ك اجملركر ؽبن ك عليهن.  3"َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروؼِ  ىلذِ َوَلُهنَّ ِمْثُل اَ حرفٌن، كقولو تعاىل: " -

نَ َأَوَمن َكاَن َميٍّ ـبتلفٌن، كقولو تعاىل: " -  ميتا ك أحييناه.  4"وُ ػػػػػػػٰ ػػًتا فََأْحيَػيػْ

 أنواع الطباؽ:  -3-ج

 ك للطباؽ نوعاف: طباؽ إهباب ك طباؽ سلب. 

 5."إهبابا كسلبا افين، أك ىي ما مل ىبتلف فيو الضددضما صرح فيو بإظهار ال "كىي طباؽ إيجاب : -1

 6" ما مل يصرح فيها بإظهار الضدين، أك ىي ما اختلف فيو الضداف إهبابا كسلبا".: كىي  طباؽ سلب  -2

 6كسلبا".

 في شعر السرايا: الطباؽ نماذج من

 ك أثره يف اؼبعىن.  راياك على ضوء ذلك نستطيع أف نبٌن كجو ىذا احملسن اؼبعنوم )الطباؽ( يف شعر الس

 السهمي:  عرلبز البن قاؿ عبد اهلل 

ػػػػػػػػػػػػػػػافى مىػػػػػػػػػػػػػػػاًئالن نيًقػػػػػػػػػػػػػػػيمي هًبىػػػػػػػػػػػػػػػا ًاٍصػػػػػػػػػػػػػػػعىا  رى مىػػػػػػػػػػػػػػػٍن كى
 

بًػػػػػػػػػػػػثً   ػػػػػػػػػػػػرى الى  كى نىٍشػػػػػػػػػػػػًفي الػػػػػػػػػػػػذيخيوؿى عىػػػػػػػػػػػػاًجالن غىيػٍ
 

من تأخذ بالثأر حاال ك بدكف تردد أك خوؼ بأف سيوفهم  رضي اهلل عنو، فهو يرد على اػبليفة أيب بكر

الفكرة اليت ، كأثره يكشف كهبلي اؼبعىن مؤكدا تلك الكلمتٌن "عاجل" ك "البث" ؿ الطباؽ اإلهبايب اؼبتمثل يفخال
                                                           

 . 3سورة اغبديد، اآلية  -1
 . 13سورة األعلى، اآلية  -2
 . 228سورة البقرة: اآلية  -3
 . 122سورة األنعاـ: اآلية  -4
 .77عبد العزيز عتيق: علم البديع، مرجع سابق، ص  -5
 .77، ص نفسواؼبرجع  -6
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زبتمر يف ذىن الشاعر، إىل جانب إكساب الكالـ نغمة موسيقية تؤثر يف اؼبتلقي فتتسرب الفكرة إىل أعماؽ 

 نفسو كيصبح عامال فٌعاال يف نقل تلك الفكرة اليت آمن هبا الشاعر.

 يف سرية ضبزة إىل سيف البحر يقوؿ: ك 

 أىال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًمي لًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَّحىل ًم كى اعبىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػنػٍَّقًص ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍن رىأًم الر جػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ كى لًٍلعىٍقػػػػػػػػػػػػػػػلً ك لً  
 

يف ساحة اغبرب ك ما يتحلوف بو يف كقت السلم  كثباهتم بقومو مربزا حلمهم ك رزانتهمضبزة  يفتخر ىنا 

ك توضيح  ،يف قولو: "التحلم" ك "اعبهل" كسيلة لتأكيد ك تقوية اؼبعىناإلهبايب إقداـ متخذا من الطباؽ من قوة ك 

 . فيستجيب لتجربة الشاعر ك يتفاعل معها ،إىل جانب النغمة اؼبوسيقية اؼبؤثرة اليت تؤثر يف اؼبتلقي ،ةالفكر بياف ك 

 ك ىو يهجو ىذيال:  ،حساف وكما يتجلى ذلك احملسن اؼبعنوم يف قول

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍيله   فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كاهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرم ىي
 

ـٍ مىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي    أىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي زىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىـى أ
 

 "صاؼ"  بٌن كلمتٌن اإلهبايب من الطباؽمتخذا ماء زمـز فتها خر الشاعر من ىذيل بعدـ معر فهنا يس

ك يكسب البيت نغما ك إيقاعا ذا أثر يف نفسية  ،ك ليؤكد على اؼبعىن"مشوب" كسيلة ليوضح ك هبلي الفكرة ك

 . اؼبتلقي

 : يف قولو عباس بن مرداس عندىذا اللوف من احملسنات اؼبعنوية ك يظهر 

 الًؿ كىفىػػػػػػػػػػػى بًنػػػػػػػػػػػادىًعػػػػػػػػػػػي عىٍنػػػػػػػػػػػًك تػىٍقػػػػػػػػػػػواؿى الظَّػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػا  ػػػػػػػػٍبًش الػػػػػػػػوىغىى يف اليػىػػػػػػػػٍوـً كى األٍمػػػػػػػػًس ناًطحن  ًلكى
 

بل  ،قاؿ ؽبا "سلمى" بأف ترتؾ ما ظبعتو من حوؽبا من ضالؿ ك كذباؼبرأة اليت يي على تلك الشاعر يرد  ىنا

أف  ىفر حساسو اؼبإفاستطاع من خالؿ موىبتو ك  ،ك ح  اليـوباألمس  صنديداب كاف ك يؤكد ؽبا أف سيد اغبر 

" ك "األمس" بٌن كلميتيبدع طباقا  ما كاف يرجوه ك ىي النغمة اؼبوسيقية فحقق  ،أك تصنعدكف تكلف  "اليـو

  .الداخلية
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  الشعرية:الضرورة  - د

  :دكف الناثر، كذلك مراعاة ألمرين: " ىي ما هبوز للشاعر يعرفها ؿبمد علي سلطاين بقولو

 ة كالتزامو هبما.قيت الوزف كالقافيئأكالنبا كقوعو بٌن ضا -

كثانيهما إرضاء إحساسو يف إيثاره لفظة دكف أخرل كإف كانت األخرل تؤدم اؼبعىن كيستقيم معها الوزف دكف  -

سواء  ل ىو التعبًن الصادؽ عما يف نفسواألكىل مع ارتكاب الضركرة .. ألف غايتو يف األص ضركرة، غًن أنو يفٌضل

 . 1يف عيرؼ علماء الشعر األقدمٌن"ا أكاف لو مندكحة عن الضركرة أـ ال. ىذ

انطالقا من  -كذلك باسم اعبوازات الشعرية اليت ىي من حق الشاعر دكف غًنه الضركرة الشعرية تعرؼ ك

وبق للشاعر ما ال وبق لغًنه، فلو اغبق يف تنوين حيث قرركا أنو  ربدث عنو نقاد األدب العريب القدًن –مبدأ 

 مزة أك تسكينها إذا كانت متحركة،ة، أك حذؼ حرؼ اؼبد، أك حذؼ اؽباؼبمنوع من الصرؼ أك جره بالكسر 

 صباؿ كأثر الصورة الشعرية اليت تعرب عن خياؿ ٌنتب، ككذلك السًن على منواؿ حبر القصيدة كذلك من أجل

 الشاعر.

كمنها ما ىو كسط بٌن  ،مستقبح فبجوج منها ما ىوك  ،مقبوؿرية منها ما ىو حسن عشىذه الضركرات ال

 .الذم يؤثر على اؼبعىن سلباك ثنٌن، لكن كلما أكثر الشاعر منها أصبح شعره ضعيفا من جانب الشكل اال

 في شعر السرايا:الشعرية  الضرورةنماذج من 

 سرية سيف البحر: من أمثلة الضركرات الشعرية يف شعر السرايا ما قالو ضبزة رضي اهلل عنو يف 

 فىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىمل ال تيطيعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواتىكيمٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػٍهلً    كى فيئػػػػػػػػػػػػػػوا إىل اإلسػػػػػػػػػػػػػػالـً كى اؼبػػػػػػػػػػػػػػنػٍهىًج السَّ
 

"  "آ"الضركرة الشعرية على حذؼ حرؼ اؼبد  تفقد ألزم ح  يستقيم لو كزف البحر الطويل يف "فيىاؿى

 متناغمة.كوبدث نغمة موسيقية 

 
                                                           

 .203-202، ص 2008، 1غة كالعركض، دار العصماء، سوريا، الطبعة ؿبمد علي سلطاين: اؼبختار من علـو البال -1
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 كقاؿ حٌساف بن ثابت يهجو بين غبياف :  

ػػػػػػػػػػػػػػػػرَّؾى الغىػػػػػػػػػػػػػػػػٍدري ًصػػػػػػػػػػػػػػػػٍرفنا ال ًمػػػػػػػػػػػػػػػػزاجى لىػػػػػػػػػػػػػػػػوي   إٍف سى
 

يػػػػػػػػػػػػػػػافً  فػػػػػػػػػػػػػػػاتً   ػػػػػػػػػػػػػػػٍل عىػػػػػػػػػػػػػػػٍن داًر غبٍى  الرَّجيػػػػػػػػػػػػػػػعى فىسى
 

سباشيا  كبعد اغبذؼ نالحظ استقامة كزف البيت "تاف"نبزة القطع من الفعل الشاعر  حذؼ يف ىذا البيت

 كىو البحر الطويل. ،حبر القصيدةمع 

 كقاؿ حٌساف يهجو ىذيال أيضا:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ٍيله رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى اهلًل فاًحشى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٍت ىي
 

ٍيله دبػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػذى  لٍت كى ملٍ تيًصػػػػػػػػػػػػبً ضىػػػػػػػػػػػػلٍَّت ىي
 

ربقيق التوازف نظرا للضركرة الشعرية كذلك من أجل  "لتاس"ة لماؽبمزة اؼبتحركة يف كالشاعر حذؼ ىنا 

 اؼبوسيقي يف البيت اؼببين على حبر البسيط.

 ٌدـ للقتل قائال :قبد ذلك أيضا عند خبيب بن عدم حٌن قي 

ا العىػػػػػػػػػػػػٍرًش صىػػػػػػػػػػػػبػ ٍرين عىلىػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػػػرادي يب  فىػػػػػػػػػػػػذى
 

عػػػػػػػػػيفػىقىػػػػػػػػػ   ٍد بىضىػػػػػػػػػعيوا غٍبمػػػػػػػػػي كى قىػػػػػػػػػٍد يػػػػػػػػػاسى مىٍطمى
 

لتحقيق  الشعرية كىذا للضركرة "ياس"كأصبحت  "سئي"مزة اؼبتحركة من حذؼ الشاعر اؽبيف ىذا البيت 

 .ةالنغمة اؼبوسيقية اؼبتمثلة يف كزف حبر القصيد

 كقاؿ حٌساف بن ثابت يرثي خبيبا : 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر تػىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػديميهيمٍ   فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػودي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػين النَّجَّ
 

 ٍهبي األىًسػػػػػػػػػػػػػػػػنًَّة يف ميٍعصىٍوًصػػػػػػػػػػػػػػػػبو عبًىػػػػػػػػػػػػػػػػبً شيػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

ىنا تتجلى الضركرة الشعرية يف قولو : "معصوصب"، كاألصل "معصوصبة"، فتم ترخيمها كىذا للضركرة 

 الشعرية ح  يستقم كزف حبر القصيدة الطويل.

 الموسيقى الخارجية:  -2

الشعور  متحليا برىافة اغبس ك رقةة تعترب اؼبوسيقى غذاء لركح اإلنساف فيسمو بنفسو إىل آفاؽ اإلنساني

تصقل ملكة الذكؽ فيستطيع أف وبلل ك يناقش ما يف اؼبوسيقى ة، ك يم اعبمالية ك األخالقية النبيلمتحليا بالقك 
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كمن ذلك ما  ،أشكاال ـبتلفة اؼبوسيقى ازبذت كقدىل آفاؽ عالية، النص من عناصر اعبماؿ متساميا باألدب إ

فإف نشأة  ''الغناء''صابر عبد الداًن: "فإذا كانت كلمة ''الشعر'' نفسها تدؿ على على الشعر، يقوؿ  نالحظو

الشعر العريب كانت مصاحبة للنغم، ففي العصر اعباىلي اقرتف الشعر بإيقاع خطوات اإلبل ك خباصة إيقاع حبر 

تركيبتو ك توفيق أكزانو  الرجز، ك حٌن نستنطق التاريخ األديب قبد أف الصلة كثيقة بٌن اغبداء ك الشعر يف تطور

، ألف أكزاف الشعر اليت نظم فيها شعراء اعباىلية تنتظم فيها األعاريض صبيعا مع حركة من كتقسيم أعاريضو

 . 1حركات اإلبل يف السرعة ك األناة"

 السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا، أين تكمن تلك اؼبوسيقى اػبارجية يف شعر السرايا ك أثرىا اعبمايل؟.  

شعر: بأنو الكالـ اؼبوزكف اؼبقفى، فالشعر يف نظرىم ال تقـو لو  قوؿ القدامى عندما عرفوا اليفكمن إهنا ت

ك اليت تتألف من حبور الشعر ك القافية  ،سيقى، فهي العمود الفقرم للشعر العريبقائمة إال إذا اعتمد على ركن اؼبو 

أف يصل إىل اليت يتمكن من خالؽبا الشاعر  ،، ك من خالؿ ىذا النسيج تنبعث تلك النغمة اؼبوسيقيةك الركم

 .ك ىذا سر صباؽبا ك ركنقها ،بيسر ك سهولةقلب ك كجداف اؼبتلقي 

معاناتو لرافعة اليت ربمل ذبربة الشاعر ك فهي ا ،أشكاال ـبتلفة حسب اغبالة النفسية للشاعراؼبوسيقى تأخذ  

قبل أف يدرؾ ما يف النص  ،اؿ اعبرس اؼبوسيقيبصدؽ ك إخالص ليستمتع هبا الصغار ك الكبار دبا ربملو من صب

عنصرم الوزف ك القافية يتجلى دكرنبا يف تسييج عناصر  ذلك فإف بك إىل جان ،من صباؿ األخيلة ك الصور

 كحدهتا. القصيدة ك 

أف القدماء مل يكتفوا بدراسة أكزاف الشعر العريب كقوافيو، كإمبا ربط بعضهم بٌن  ىلكما ذبدر االشارة إ 

 أم أف الوزف يعكس اغبالة النفسية للشاعر بعض األغراض أكزانا معينة تالئمها؛زاف الشعر كأغراضو، فجعل لأك 

ككاف منها ما يقصد بو اعبد كالرصانة كما  ،ؼبا كانت أغراض الشعر ش " :فقاؿ ،ء حاـز القرطاجينكمن ىؤال

كجب أف رباكي تلك  ،ا يقصد الصغار كالتحقًنكم ،كمنو ما يقصد بو البهاء كالتفخيم ،كالرشاقةيقصد بو اؽبزؿ 

                                                           

 . 17، صمرجع سابقصابر عبد الداًن، موسيقى الشعر بٌن الثبات ك التطور،  -1
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ة يفإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضو باألكزاف الفخمة الباى ،كىبيلها للنفوس ما يناسبها من أكزافاؼبقاصد 

أك استخفافيا كقصد ربقًن شيء أك العبث بو حاكى ذلك دبا يناسبو من  كإذا قصد يف موضع قصدا ىزليا ،الرصينة

، ككذلك يف كل مقصد، ككانت شعراء اليوناف تلـز لكل غرض كزنا يليق بو كال القليلة البهاء األكزاف الطائشة

 .1"تتعداه إىل غًنه

كقوة، كقبد للبسيط سباطة كطالكة، كقبد للكامل جزالة  هباءفالعركض الطويل قبد فيو " :يقوؿإىل أف  

مع رشاقة، كللرمل لينا  للمديد رقة كليناك  ، كللمتقارب سباطة كسهولة،كحسن اطراد، كللخفيف جزالة كرشاقة

 .2"كسهولة كؼبا يف اؼبديد كالرمل من اللٌن كاف أليق بالرثاء ... كما جرل ؾبراه بغًن ذلك من أغراض الشعر

كإمٌبا اعتنقو بعض اؼبعاصرين انطالقا من العالقة بٌن اؼبوسيقى  ،ليس ىذا التقسيم فبا اختص بو القدماء 

ضوية ضبيمية ال يبكن انفصاؿ اعبزء عن الكل حيث يربط بعض الدارسٌن بٌن عاطفة ، فهي عالقة عكالشعر

الشاعر كبٌن الوزف الشعرم الذم ىبتاره لتجربتو الشعرية، كإف كاف ىذا القوؿ قد دار حولو نقاش كجدؿ ح  

عاطفة بلشعرم ربط الوزف ا حيث كمن بٌن اؼبناصرين ؽبذا اؼبذىب إبراىيم أنيس ،بٌن مؤيد كمعارض يومنا ىذا

ككبن مطمئنوف أف نقرر أف الشاعر يف حالة اليأس كاعبزع يتخًن عادة كزنا  نستطيع على أننا" :ؿقاف ،الشاعر

فإذا قيل كقت اؼبصيبة كاؽبلع تأثر باالنفعاؿ  ،طويال كثًن اؼبقاطع يصب فيو من أشجانو ما ينفس عنو حزنو كجزعو

، كمثل ىذا الرثاء الذم قد ينظم ساعة كازدياد النبضات القلبية تنفساليتالءـ كسرعة كتطلب حبرا قصًنا  ،النفسي

اؽبلع كالفزع ال يكوف عادة إال يف صورة مقطوعة قصًن ال تكاد تزيد أبياهتا على عشرة، أما تلك اؼبراثي الطويلة 

 .3فغلب الظن أهنا نظمت بعد أف ىدأت ثورة الفزع كاستكانت النفوس باليأس كاؽبم اؼبستمر"

من صبيع جوانبها قـو من خالؿ دراستنا لبعض أشعار السرايا بتحليل أكزاف البحور كدراسة القافية سنك 

 كبياف حرؼ الركم فيها.

                                                           

 .266، ص1981، 2حاـز القرطاجين: منهاج البلغاء كسراج األدباء، ربقيق ؿبمد اغببيب ابن اػبوجة، دار الغرب اإلسالمي، بًنكت، ط -1
 .269ؼبصدر نفسو، ص ا -2
 .167-166إبراىيم أنيس: موسيقى الشعر العريب، مرجع سابق، ص  -3
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  : البحر -أ

 كضع اػبليلي أصوؿ طبسة عشر منها ىو الوزف اػباص الذم على مثالو هبرم الناظم، كالبحور ستة عشر،

 ، كىي ثالثة أقساـ :2)اؼبتدارؾ(، فحينئذ تكوف ستة عشر األكسط حبرا آخر ظبٌاه 1كزاد عليها األخفش

فعولن أك فاعلن( مع جزء ثالثة منها )الطويل، اؼبديد، البسيط( تعٌرؼ باؼبمتزجة الختالط جزء طباسي ) 

 مستفعلن أك متفاعلن(.سباعي )

 -اػبفيف-رحاؼبنس -السريع -الٌرمل -الٌرجز -اؽبزىج -الكامل-تسمى سباعية كىي : الوافر كأحد عشرى 

 اجملتث. كسبب تسميتها بالسباعية أهنا مركبة من أجزاء سباعية يف أصل كضعها.- اؼبقتضب -اؼبضارع

 اؼبتقارب كاؼبتدارؾ. كنبا:كحبراف يعرفاف باػبماسيٌن 

 .3ع البحور ال زبرج موازينها عن التفاعيل اؼبتقدمةيكصب

شعرا، فال شعر من دكنو مهما حشد الشاعر من ىا الركح اليت تكهرب اؼبادة األدبية كتصًن كلكوف الوزف: "

صور كعواطف، ال بل إف الصورة كالعواطف ال تصبح شعرية باؼبعىن اغبق إال إذا ؼبستها أصابع اؼبوسيقى، كنبض 

، لذلك قبد أف ما يقارب ثلث الشعر 5رحابتو كامتداده كرصانتوب معركؼ ؛البحر الطويل أف، ك 4يف عركقها الوزف"

إف البحر الطويل قد نظم منو ما يقرب من ثلث الشعر ، حيث يقوؿ إبراىيم أنيس: "ًن قد نظم عليوالعريب القد

اعبدية  العريب، كأنو الوزف الذم كاف القدماء يؤثركنو على غًنه كيتخذكنو ميزانا ألشعارىم، كال سيما يف األغراض

ؼبهاجاة كاؼبناظرة ... مث نرل كال من الكامل اعبليلة الشأف. كىو لكثرة مقاطعو يتناسب كجالؿ مواقف اؼبفاخرة كا

كالبسيط وبتل اؼبرتبة الثانية يف نسبة الشيوع، كردبا جاء بعدنبا كل من الوافر كاػبفيف، كتلك ىي البحور اػبمسة 
                                                           

ىب يف ىو سعيد بن مسعدة، تلميذ سيبويو، فقدا زاد ىذا الوزف كظباه اؼبتدارؾ ألنو تدارؾ بو ما فات اػبليل. انظر : أضبد اؽبامشي: ميزاف الذ - 1
 .34صناعة شعر العرب، ص 

ند دارسي علم العركض، كقد كصلنا كتاب العركض لألخفش كمل يتضمن ىذا البحر، كقد كرد يف كتاب مراتب النحويٌن أليب ىذا ىو الشائع ع - 2
أف اػبليل بن أضبد ىو الذم اخرتع اؼبتدارؾ، كأنو نظم قصيدتٌن من ىذا الوزف فاستخرج احملٌدثوف منها كزنا أظبوه بأظباء  242ص  1الطيب اللغوم جػ 

 اؼبتدارؾ كاؼبخلع كاحملدث.ـبتلفة منها 
 .34، ص 2010، 2أضبد اؽبامشي: ميزاف الذىب يف صناعة شعر العرب، ربقيق حسن عبد اعبليل يوسف، مكتبة اآلداب، القاىرة، ط  - 3
 .193، ص 1967، 1نازؾ اؼبالئكة: قضايا الشعر اؼبعاصر، دار النهضة، مصر، ط - 4
 .1/362، 1970، 2، دار الفكر، بًنكت، طار العرب كصناعتهاشد إىل فهم أشععبد اهلل الطيب : اؼبر  - 5
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لغة الناس يف بيئة الا آذاف هى في لى أٍ تى الشعراء، كيكثركف النظم منها، ك طرقها كل اليت ظلت يف كل العصور موفورة اغبظ ي

  .1العربية"

بن أضبد  اكتشفها فيما بعد خليل ايتشعراءىا مل ىبرجوا عن البحور ال هبد شعر السرايا كالبعوثاؼبتلقي ل

 حصائية ؼبدكنة شعر السرايا، فخلصنا إىل النتائج التالية: ك قد قمنا بدراسة إ الفراىيدم،

الكامل بنسبة  ،%13.2بنسبة البسيط ، %47.8نسبة ب يأيت يف مقدمة ىذه البحور البحر الطويل

 . %2.3اػبفيف بنسبة ك ، %4.6اؼبتقارب بنسبة  ،%6.7الرجز بنسبة ، %12.5الوافر بنسبة  ،12.7

 بحر الطويل:  -1-أ

، كما يقع يف أكائل هبذا االسم ألنو أطوؿ حبور الشعر، حيث يبلغ عدد حركفو شبانية ك أربعٌن حرفاظبي 

 : 2، ك تفعيالتو ىيب، ك الوتد أطوؿ من السببأبياتو األكتاد مث تليها األسبا

 فعػػػػػػػػػػػػػػػولن مفػػػػػػػػػػػػػػػاعيلن فعػػػػػػػػػػػػػػػولن مفػػػػػػػػػػػػػػػاعيلن
 

 فعػػػػػػػػػػػػػػػولن مفػػػػػػػػػػػػػػػاعيلن فعػػػػػػػػػػػػػػػولن مفػػػػػػػػػػػػػػػاعيلن 
 

ك ىو أكثر البحور استعماال ك شيوعا يف الشعر العريب القدًن فليس بٌن حبور الشعر ما يضارع البحر 

رج شعراء السرايا ، ك مل ىب3دًن من ىذا الوزفما يقرب من ثلث الشعر العريب القالطوير يف نسبة شيوعو، فقد جاء 

 عن ىذه القاعدة، فجل أشعارىم ركبت البحر الطويل. 

ففي سرية عبيدة بن اغبارث يقف أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو متهددا ك متوعدا الذين ناصبوا الدعوة 

 : ، فقاؿك رصانتوامتداده االسالمية العداء، ك كقفوا يف كجهها فاحتضن الشاعر البحر الطويل لرحابتو ك 

 فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيٍكيل بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىب  الرىاًقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت عىًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّةن 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى عيكَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؿى مىكَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيٍدـً ًظبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو حى  كى
 لىػػػػػػػػػػػػًئٍن لىػػػػػػػػػػػػػٍم ييفيقيػػػػػػػػػػػػوا عػػػػػػػػػػػػاًجالن ًمػػػػػػػػػػػػٍن ضىػػػػػػػػػػػػالؽبًًمٍ 
 لىتىٍبتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدرىنٍػهيٍم غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىةه ذاتي مىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىؽً 

ػػػػػػػػػػػػػػػػريًح الرَّثائًػػػػػػػػػػػػػػػػثً   ػػػػػػػػػػػػػػػػرىاجيجي ربيٍػػػػػػػػػػػػػػػػدىل يف السَّ  حى
 يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًٍدفى ًحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضى الًبٍئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر ذاًت النَّبائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثً 
 كى لىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًإذا آلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوالن حًبانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثً 
ـي أىٍطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى الن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء الطَّواًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثً   ربيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

                                                           

 .179، ص1965، 3براىيم أنيس: موسيقى الشعر العريب، مكتبة األقبلو اؼبصرية، القاىرة، ط - 1
 . 22، ص1994، 3اػبطيب التربيزم، الكايف يف العركض ك القوايف، ربقيق اغبساين عبد اهلل، مكتبة اػباقبي، القاىرة، ط -2
 . 58مرجع سابق، ص راىيم أنيس: موسيقى الشعر العريب،ب -3
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ػػػػػػػػػػػػػػٍوؽبىيمٍ  ػػػػػػػػػػػػػػري حى لىػػػػػػػػػػػػػػى تػىٍعًصػػػػػػػػػػػػػػبي الطَّيػٍ  تيغػػػػػػػػػػػػػػاًدري قػىتػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىةن فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىبًٍلٍغ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًن سى  مو لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍيكى رًسى

ػػػػػػػػػػمٍ   فىػػػػػػػػػػًإٍف تىٍشػػػػػػػػػػعىثيوا ًعٍرًضػػػػػػػػػػي عىلىػػػػػػػػػػى سيػػػػػػػػػػوًء رىأًٍيكي
 

 كيفَّػػػػػػػػػػػػػػػارى رىٍأؼى ابػػػػػػػػػػػػػػػًن حػػػػػػػػػػػػػػػاًرًث كى ال تػىػػػػػػػػػػػػػػػٍرأؼي ال
ػػػػػػػػػػػػػػػػرى باًحػػػػػػػػػػػػػػػػثً  ػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ كىفيػػػػػػػػػػػػػػػػورو يػىٍبتىغًػػػػػػػػػػػػػػػػي الشَّ  كى كي
ػػػػػػػػػػػػػػػػري شػػػػػػػػػػػػػػػػاًعثً   فىػػػػػػػػػػػػػػػػًإين  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍن أىٍعرىاًضػػػػػػػػػػػػػػػػكيٍم غىيػٍ

 
من  ناقالالبحر الطويل، يف  متغنيا الشعر جواد ك يف الفخر يبتطي ضبزة بن عبد اؼبطلب رضي اهلل عنو

دبا وبملو من ركح اإلسالـ جاعة ك اإلقداـ، ك معربا عن ك الشمعاين العزة ك الكرامة  تلج يف صدره منما ىبخاللو 

ركوهنم فا على قومو البتعادىم عن اغبق ك متأس بيد اجملتمع إىل آفاؽ بعيدة، ك يف الوقت نفسومعاف سامية أخذت 

 فيقوؿ:  للضالؿ

 بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍمًر رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًؿ اهلًل أىكَّؿي خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًفقو 
يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػًو النٍَّصػػػػػػػػػػػػػػػػػري ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًذم كىرامىػػػػػػػػػػػػػػػػػةو   لًػػػػػػػػػػػػػػػػػواءه لىدى

 ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّةى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريكا حاًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينى كى كيل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىراءىيٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخيوا فػىعىقَّليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  فػىلىمَّ
ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو نىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنينا  فػىقيٍلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؽبىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم حى
ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو ىينالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى باًغينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فىثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى أىبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو جى
 كى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني إالَّ يف ثىالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنى رىاًكبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 فىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىمل ال تيطيعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواتىكيمٍ 

 عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيكيمٍ  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإين  أىخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼي أىٍف ييصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍن الحى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍن قػىٍبلًػػػػػػػػػػػػػػػػي   عىلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػًو لًػػػػػػػػػػػػػػػػواءن ملىٍ يىكي
 إًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو عىزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزو ًفٍعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أىٍفضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي الًفٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 
 مىراًجليػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍن غىػػػػػػػػػػػػػػػػٍيًظ أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػحابًًو تػىٍغلػػػػػػػػػػػػػػػػي
 مىطايػػػػػػػػػػػػػػػا كى عىٍقلينػػػػػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػػػػػدل عىػػػػػػػػػػػػػػػرىًض النٍَّبػػػػػػػػػػػػػػػلً 
ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػلً  ػػػػػػػػػػػػػػػػٍم إالَّ الضَّػػػػػػػػػػػػػػػػاللىةى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍن حى  كى مػػػػػػػػػػػػػػػػا لىكي

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى أ ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً فىخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى كى رىدَّ اهلل كى  يب جى
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍم مائتػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػدى كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػدةو فىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػلً   كى ىي
ػػػػػػػػػػػػػػٍهلً   كى فيئػػػػػػػػػػػػػػوا إىل اإلسػػػػػػػػػػػػػػالـً كى اؼبػػػػػػػػػػػػػػنػٍهىًج السَّ
 عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذابه فػىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدعيوا بًالنَّدامىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كى الث ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 

 
 ر الطويل لكي يظهر تلك األحاسيس متخذا حبيـو الرجيع، ك ىذا يف  ،اؼبشهدخبيب بن عدم  ريتصد 

 ؿ:  تؤمن بقضاء اهلل ك قدره عليو فقاك النفسية اليتاؼبشاعر يف ثوب يعكس مظاىر تلك 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربىيت وكإىل اهلًل أٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربىيت مثيَّ كي
ا العىػػػػػػػػػػػػٍرًش صىػػػػػػػػػػػػبػ ٍرين عىلىػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػػػرادي يب  فىػػػػػػػػػػػػذى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍ   كى ذىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى يف ذاًت اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى إٍف يىشى
كين الكيٍفػػػػػػػػػػػػػػرى كى اؼبػػػػػػػػػػػػػػوتي ديكنىػػػػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػػػػًنَّ  كى قىػػػػػػػػػػػػػػٍد خى
ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػته  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًت إيٌن لىمى

 كى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يب ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىري اؼب
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػواهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػا أرجػػػػػػػػػػػػػػػػػو إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػػػػػػػػػلما
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعنا  فػىلىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي دبيٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو لًٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديك  زبىش 

 كى مػػػػػػػػػػا أىٍرصىػػػػػػػػػػدى األحػػػػػػػػػػزابي يل عٍنػػػػػػػػػػدى مىٍصػػػػػػػػػػرىعي 
عػػػػػػػػػي  فػىقىػػػػػػػػػٍد بىضىػػػػػػػػػعيوا غٍبمػػػػػػػػػي كى قىػػػػػػػػػٍد يػػػػػػػػػاسى مىٍطمى
 ييبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًٍؾ عىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أىٍكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍلوو فبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّعً 
 كى قىػػػػػػػػػػػػػٍد نبىىلىػػػػػػػػػػػػػٍت عىٍينػػػػػػػػػػػػػام مػػػػػػػػػػػػػٍن غػػػػػػػػػػػػػًٍنً ؾبىٍػػػػػػػػػػػػػزىعً 

ػػػػػػػػػػػػػػػػذارم ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػمي نػػػػػػػػػػػػػػػػارو ميلىفَّػػػػػػػػػػػػػػػػعً  كى لكػػػػػػػػػػػػػػػػٍن حى  جى
ٍنػػػػػػػػػػػػػػػبو كػػػػػػػػػػػػػػػاف يف اهلل مىٍصػػػػػػػػػػػػػػػرىعي  علػػػػػػػػػػػػػػػى أم  جى
 ك ال جىزىعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إيٌن إىل اهلل مىٍرجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
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 بحر البسيط:  -2-أ

 : 1ظبي بسيطا، ألف األسباب انبسطت يف أجزائو ك تفاعيلو ىي

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعلنمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعلن مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعلن 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعلنمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعلن مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعلن  
 

ار اؼبدح غراض كاؼبضامٌن على غر يستوعب العديد من األ ىذه السعة يف تفعيالت حبر البسيط جعلتو

 صلى اهلل عليو بأصحاب النيبرجيع انفعل حساف ذباه ىذيل ؼبا غدرت ة اليكيف سر  ،2كاؽبجاء كالفخر كالرثاء

 فقاؿ ،كجدانو لك التجربة اليت عنها يفحبر البسيط كسيلة للتعبًن عن ت، متخذا هابو عليكسلم، فصب جاـ غض

  :ايرثي خبيب

نػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػكى ال تػىٍرقػػػػػػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػػػػػػداًمعيها  مػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي عيػٍ
ػػػػػػػػػػػوا  علػػػػػػػػػػػى خيبػىٍيػػػػػػػػػػػبو فػىػػػػػػػػػػػ ى الًفٍتيػػػػػػػػػػػاًف قىػػػػػػػػػػػٍد عىًلمي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؾى اهللي طٍيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب خيبػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي جى  فاٍذىى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ   مػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا تقولػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى إف قػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػيب  لىكي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو   فًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمى قػىتػىٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيٍم شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيدى اهلًل يف رىجي

 

ػػػػػػػػػػح ا علػػػػػػػػػػى الصَّػػػػػػػػػػٍدًر ًمثٍػػػػػػػػػػلى الل ٍؤليػػػػػػػػػػًؤ القىلًػػػػػػػػػػقً    سى
 فىًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنى تػىٍلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي ك ال نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًؽً  ال

نَّػػػػػػػػػػػػػػػةى اػبيٍلػػػػػػػػػػػػػػػًد عٍنػػػػػػػػػػػػػػػدى اغبػػػػػػػػػػػػػػػوًر يف الر فىػػػػػػػػػػػػػػػقً   كى جى
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنى اؼبالئكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي األبٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراري يف األيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً 
 طػػػػػػػػػػػػػاغو قىػػػػػػػػػػػػػٍد أىٍكعىػػػػػػػػػػػػػٌث يف البػيٍلػػػػػػػػػػػػػداًف ك الر فىػػػػػػػػػػػػػًق 

 
 ، كأهنا نبع فياض، ألنو يعرب عن ذبربةب الكلمات على لسانو بيسر كسهولة، فتنسايواصل حساف تفاعلو

 فقاؿ: ،ؽبذيل هتجمو كهتكموفازبذ من حبر البسيط خارطة طريق للتعبًن عن صادقة وبس هبا الشاعر، 

ػػػػػػػػػػػػػػػػرَّؾى الغىػػػػػػػػػػػػػػػػٍدري ًصػػػػػػػػػػػػػػػػٍرفنا ال ًمػػػػػػػػػػػػػػػػزاجى لىػػػػػػػػػػػػػػػػوي   إٍف سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػنػىهيمٍ   قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـه تىواصػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بأٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػًل اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر بػىيػٍ
ـى ىبىٍطيػػػػػػػػػػػػبػيهيمٍ   لػػػػػػػػػػػػٍو يػىٍنًطػػػػػػػػػػػػقي الت ػػػػػػػػػػػػيسي يػىٍومنػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍل عىػػػػػػػػػػػػػػػٍن دارً   يػػػػػػػػػػػػػػػافً  فػػػػػػػػػػػػػػػاًت الرَّجيػػػػػػػػػػػػػػػعى فىسى  غبٍى
ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػبي ك الًقػػػػػػػػػػػػػػػػػٍردي ك اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػافي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍثالفً   فالكى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؼو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهٍم ك ذا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً   ك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى ذىا شى
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اؼ أ/د عيسى بودكخة : الصورة الفنية يف شعر الفتوحات يف صدر اإلسالـ، أطركحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلـو يف األدب العريب القدًن، إشر  -2
 251، ص2018-1،2017ك اللغة العربية، جامعة قسنطينةكلية اآلداب ك اللغات، قسم األدب بداؼبلك بومنجل،  ع



 اػػػػػػػػرايػػػسػػػر الػػػعػػي شػػػي فػػػػالػػػػمػػػجػػػل الػػػيػػػكػػػشػػػتػػػال
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 معند خركجه كالصحب الكراـ  عبد اهلل بن ركاحة صلى اهلل عليو ك سلم الرسوؿ يف مشهد مهيب يودعك 

 : البسيط بأبيات من حبر بن ركاحة ومدحفي ،إىل مؤتة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنو  فػىثىبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى اهللي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ   حىسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ناًفلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   إيٌن تػىفىرٍَّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى اػبىيػٍ
ـٍ نىواًفلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن وبيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  أىنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى الرَّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي فىمى

 

 تػىٍثبيػػػػػػػػػػػػػتى ميوسػػػػػػػػػػػػػى كى نىٍصػػػػػػػػػػػػػرنا كالَّػػػػػػػػػػػػػذم نيًصػػػػػػػػػػػػػرا 
 اهللي يػىٍعلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي أيٌن ثػػابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي البىصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً 

 ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػوي فػىقىػػػػػػػػػػػػػػػٍد أىٍزرىل بًػػػػػػػػػػػػػػػًو القػىػػػػػػػػػػػػػػػػػدىري  كى الوىٍجػػػػػػػػػػػػػػػوى 
 

 بحر الكامل:  -3-أ

لتكامل حركاتو ك ىي ثالثوف حركة، ليس يف الشعر شيء لو ثالثوف حركة غًنه، ك تفعيالتو  ظبي كامال

 : 1ىي

 متفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعلن متفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعلن متفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعلن
 

 متفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعلن متفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعلن متفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعلن 
 

، ك تراكحت أغراضو بٌن %12.7باستقراء مدكنة شعر السرايا حل حبر الكامل يف اؼبرتبة الرابعة بنسبة 

ي خبيبا ك أصحابو يف يـو الرجيع بأبيات من حبر يقوؿ حساف بن ثابت ك ىو يبك الفخر ك الرثاء ك اؼبدح،

 الكامل: 

 صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌلى اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػذينى تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعوا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًيًَّة مىٍرثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده كى أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنىمٍ   رٍأسي السى
 ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػنه لطػػػػػػػػػػػػػػػػارًؽى ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػني دىثٍػنىػػػػػػػػػػػػػػػػةى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيمي 
ىٍقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى رىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًعًهمٍ 

 ك العاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي اؼب
ىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىةى أىٍف 

 يىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوا ظىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهي مىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى اؼب
 

 يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى الرَّجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍكرًموا كى أىثيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 
بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٍنً أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامهيٍم كى خى  ك ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني البيكى
ىٍكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي 

 كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي مثىَّ ضًباميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي اؼب
ىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل إنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لىكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى اؼب  كىسى
الًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى إنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لىنجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي   حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ هبي

 
األبطاؿ كىم يقطعوف رؤكس كمن شواىد كزف حبر البسيط يف الفخر يقوؿ حساف بن ثابت راظبا صورة 

 الشرؾ كالضالؿ: 

 يػػػػػػػػا ابٍػػػػػػػػنى اغبيقىٍيػػػػػػػػًق كى أىنٍػػػػػػػػتى يػػػػػػػػا ابٍػػػػػػػػنى األىٍشػػػػػػػػرىؼً   هلًل دىر  ًعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابىةو القػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػيهيمٍ 
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 يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركفى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبيًض اػبًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؼ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًيكيمي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ أىتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍكيٍم يف ؿبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ًبالدًكي  حى
 ميٍستػىٍنًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرينى لًنىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن نىبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًهمٍ 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو   يف عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرينو ميٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؼً  مىرىحن
فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيضو ذيفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً  تػٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىوٍكيمي حى  فىسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  أىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو ؾبيًٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً   ميٍستىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًغرينى ًلكي

 
اتو تنهمر من عينيو اهنمار اؼباء من  بكى كعب بن مالك شهداء مؤتة بكاء األخ إخوتو، كاألب بنيو. فعرب

، فال يراىا ت ، فهو يراقب النجـو تحرؾ، كيتحسس الضلوع، فيتوىم أف فيها حريقا القربة ، كنبومو حرمت عليو النـو

ال ينطفئ. ككل ما يعركه من أرؽ ك فرؽ، ككجـو كحرؽ ناجم عن مفارقة أبطاؿ مؤتة الذين اعتقبوا راية النيب 

، متخذا حبر 1كاحدا إثر كاحد، كىم يرفعوهنا بسواعدىم األيدة لئال تسقط ىيبة اؼبسلمٌن على أرض اؼبعركة

 ك اؼبعاين ك اؼبشاعر اليت يعاين منها الشاعر فقاؿ: الكامل ليصب فيو تل

ػػػػػػػػػػػػػػػػلي  ـى العيػػػػػػػػػػػػػػػػوفي كى دىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػعي عىٍينًػػػػػػػػػػػػػػػػكى يػىٍهمي  نػػػػػػػػػػػػػػػػا
وميهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كىرىدىٍت عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ نبي  يف لىيػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزفه فىبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنَّين  كى اٍعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدين حي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنى اعبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًنح كى اغبىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كى كأمبَّ
ا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى النػَّفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر الٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػذين تىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعوا  كىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن

يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّى اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيهمي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًفتػٍ
كا دبٍؤتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى لإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو نيفوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيمٍ   صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربى
يٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمٌنى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنػَّهيمٍ 

ـى اؼب  فىمضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 إٍذ يػىٍهتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكفى جبىٍعفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو كى ًلوائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍعفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره في حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ تػىفىرَّجى  وؼي كىجى
 

ػػػػػػػػػػػػػػح    يٍخًضػػػػػػػػػػػػػػلي سى
ػػػػػػػػػػػػػػفى الط بػػػػػػػػػػػػػػابي اؼب  ا كىمػػػػػػػػػػػػػػا كىكى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي   طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍورنا أىًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ك تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىةن أىسبىىٍلمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ال نػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشو  بًبىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي س   ماًؾ ميوىكَّ

 فبٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىكَّبىين ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهابه ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدخىلي 
 يػىٍومنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دبؤتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى أيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًندكا ملٍ يػيٍنقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
يٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبلي 

ـي اؼب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىى ًعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامىهيمي الغىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كى سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىرى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ   أٍف يػىٍنكيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا دل كى ـبافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن حى

يٍرفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 
 فػينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقه عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيًهنَّ اغبىديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي اؼب

ـى أكَّؽبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنٍعمى األكَّ  ا  ؿي قهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ
ٍيػػػػػػػػػػػػػثي التػىقىػػػػػػػػػػػػػى كىٍعػػػػػػػػػػػػػثي الص ػػػػػػػػػػػػػفوًؼ ؾبيىػػػػػػػػػػػػػدَّؿي   حى
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نت، ك ما يفك منو ك ىو متفاعلن كافرا لتوفر حركاتو ألنو ليس يف األجزاء أكثر حركات من مفاعلظبي 

 : 1تفاعيلو ىيك 

 مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعلتن مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعلتن فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولن
 

 مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعلتن مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعلتن فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولن 
 

 . 2شتد ك يرؽ كيفما تشاء ك أجود ما يكوف يف الفخر ك الرثاءىذا البحر من أكثر البحور مركنة ي

 فمن ذلك قوؿ سعد بن أيب كقاص ك ىو يفتخر بشجاعتو ك اقدامو: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل أىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى اهلًل أين    أىال ىى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم ًذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادنا  أىذكدي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها أىكائًلىهي
 فىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػىٍعتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  راـو يف عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكل 
 كى ذىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى أىفَّ دينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدؽو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىليػينىج   ى اؼبؤمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى ىبي
ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد غىوىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال تىًعٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًن   فىمى

 

 ضبىىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابىيت ًبصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكًر نػىٍبلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهلً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  حيزكنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كى ًبكي  ًبكي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهمو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى اهلًل قػىٍبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ًبسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقل أىتػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدؿً   كى ذيك حى
 بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو الكيٌفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى مىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً مىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 

ٍهػػػػػػػػػػػػػػلً غىػػػػػػػػػػػػػػًومَّ اغبىػػػػػػػػػػػػػػ  ي  كىوٍبىػػػػػػػػػػػػػػكى يػػػػػػػػػػػػػػا ابٍػػػػػػػػػػػػػػنى جى
 

اؼبنذر بن عمرك ، صابا مشاعر بالذكر يف بئر معونة يبكي حساف بن ثابت الشهداء اؼبغدكر هبم ك ىبص  

 اغبزف ك األسى يف حبر الوافر فيقوؿ: 

لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مىعونىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى فىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًهل ي  عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قػىتػٍ
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل الرَّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًؿ غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةى القػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوا  عىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى خى

 عىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـو أىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابػىهيمي الفىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي بً 
ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذرو إٍذ تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىىلَّ  ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًلمي  فىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؽبى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ   كى كػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئٍن قىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أيصػػػػػػػػػػػػػػػػػيبى غىػػػػػػػػػػػػػػػػػداةى ذاكي

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزرً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ا غىيػٍ ٍمًع العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنً سى  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 كى القػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػٍهيٍم مىنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيٍم بًقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبًلًهمي بًغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرً   زبييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فى عىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي حى
 كى أىٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى يف مىًنيَّتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًبصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍبً 

 ٍن ًسػػػػػػػػػػػػػػر  عىٍمػػػػػػػػػػػػػػرًكًمػػػػػػػػػػػػػػنى أىبٍػػػػػػػػػػػػػػػيىضى ماًجػػػػػػػػػػػػػػًد ًمػػػػػػػػػػػػػػ
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 بحر الرجز:  -5-أ

 : 1ظبي رجزا ألنو يقع فيو ما يكوف على ثالثة أجزاء، ك تفاعيلو ىي

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعلن مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعلن مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعلن
 

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعلن مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعلن مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعلن 
 

  ماسة ؽبذا النوع كاغباجة كانت يف شعر السرايا،  %6.7بنسبة  حل حبر الرجز يف اؼبرتبة اػبامسة 

القوؿ  مناسبتو ؼبواقف االرذباؿ، لكونو من أنسب البحور اؼبالئمة ؼبثل ىذه اؼبواقف اليت تستدعيلصالحيتو ك 

 على اعبهاد مواصلة االقباؿك بو وبرص الشاعر على ، 2اؼبتحاربٌن ك شحذ نبمهم على البديهة لإلثارة ضباس

 يقوؿ عبد اهلل بن ركاحة: ؿبتسبا راضيا 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسي إالَّ تػيٍقتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوييت
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سبىىنػٍَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت فػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أيٍعطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً  كى 
 

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًت قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليتً  
ـي اؼب  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ضًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 إٍف تػىٍفعىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًفٍعلىهيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىيديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً 
 

ك عنف األحداث ىو أحد الدكافع اؼبتسم بضيق الوقت  ىذا البحر ك مالءمتو ؼبناخ اغبربكما أف سهولة 

 بت: الفرساف إىل ىذا النوع من الوزف، يقوؿ عاصم بن ثاالذباه الشعراء 

ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده نابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًعلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت كى أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى
ىعابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 

ًتها اؼب  تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًؿ  عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفحى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّ اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازًؿي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى  كى كي

 

 كى القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوسي فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره عينابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  كى اغبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي باًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوتي حى

 اؼب
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرءي إلٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو آئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 

 بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼبٍرًء كى اؼب
 

 
 ًإٍف ملٍ أيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتًٍلكيمي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيم ي ىابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 
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  لقافية :ا -ب

بد من دبجرد الوزف فقط، بل ال فالشعر ال تكتمل صورتو اغبقيقية للقافية أنبيتها يف موسيقى الشعر العريب، 

ىي شريكة الوزف يف "، يقوؿ ابن رشيق عنها : دكف اآلخرأحدنبا ستقيم يكجود القافية معو، فهما متكامالف ال 

كالقافية ليست إال عدة أصوات تتكرر يف ، 1كقافية" كال يسمى شعرا ح  يكوف لو كزفاالختصاص بالشعر، 

، كبالتايل فهي جزء ىاـ من الوزف الشعرم للبيت، بل ىي اليت ربدد هناية 2أكاخر األشطر أك األبيات من القصيدة

 .3كزف إيقاعو

حتذت ، كهبم اكميزة زبص العرب كحدىم اعتربكىا خصوصيةيف الداللة ف القافية كقد تنبو القدماء إىل أنبية

األمم يف أشعارىا كنظرا لصلة القافية بالشعر كما تضفيو عليو غدا الكشف عنها كشفا عن جوىر الشعر كأصبل ما 

فالقافية ىي أحد أسس النظم اليت يقـو عليها اسم  ،4"ما أكلو دليل على قافيتو"فيو فأشعر بيت تقولو العرب 

 القصيدة اؼبقفاة. 

العريب إمبا عمد إىل القافية فقرهنا بالوزف ليضفي عليو صبغا نغميا، م  أف الشاعر " :عبد اهلل الطيبكيرل 

يف صدره من معاف. كإف جاز لنا أف نشبو أبعاد الوزف كنسبو  الوزف بو صار أكثر هتيؤا ألداء ما ىبتلج اصطبغ

مثال الشدة اليت يقا، ، فإف موقع القافية من ىذه الرنات شبيو دبوقع الكثافة من رنات اؼبوسالزمانية برنات متناسبة

يح اؼبعىن نضرب لك أخرل: خذ دقات الطبل ك دقات القدـ كللزيادة يف توض تشد عليها أكتار العود يف قطعة ما؛

ئة دقات، كل فًن اؼبتالحق على ىيصعلى قرع مكفإ على كجو اؼباء، كالعلى األرض، كالنقر على النحاس، كالنقر 

كاحد ل ؽبن كثافات صوتية متباينة؛ كإذا فرضنا الشبو الزمين فيهن صبيعا، متباينة، أك ق أكلئك ؽبن طبائع صوتية

 . 5"الشعر الكامنة كراء إرزاـ الشاعر شيء بأعاريض كليس فيو أدىن تفاكت. كىذا التناسب الزمين اجملرد أشبو
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 لمة يفإىل أف القافية آخر ك 1األخفشاختلف العرضيوف يف ربديد األصوات اليت تكٌوف القافية، فذىب  

ر يف ربديد القافية، فمن قائل إهنا بعض كلمة، ك آخ كذلك وااختلف ، كما البيت، كرآىا غًنه " حرؼ الركم"

بأهنا آخر حرؼ يف البيت إىل أكؿ ساكن يليو من قبلو مع أشهر األقواؿ ك أرجحها  بأهنا كلمة تامة، ك كلمتاف، ك

 . 2أصبع اؼبتحرؾ الذم قبل الساكن. أك ىي آخر كلمة يف البيت

 تواتر حروؼ الروي لدى شعراء السرايا:  -1-ب

فيو تقع ركيا يف الشعر العريب إىل أربعة أقساـ حسب نسبة شيوعها قسم ابراىيم أنيس حركؼ اؽبجاء اليت  

 ركؼ اؽبجاء فبا يبكن أف يقع ركيا"ك حٌن نستعرض الشعر العريب قديبو ك حديثو نلحظ أف معظم ح: فقاؿ

نسبة شيوعها، فوقوع الراء ركيا كثًن شائع يف الشعر العريب، يف حٌن أف كقوع الطاء قليل أك كلكنها زبتلف يف 

 : نادر، ك يبكن أف تقسم حركؼ اؽبجاء اليت تقع ركيا إىل أقساـ أربعة حسب نسبة شيوعها يف الشعر العريب

 لراء، الالـ، اؼبيما ذبيء ركيا بكثرة ك إف اختلفت نسبة شيوعها يف أشعار الشعراء ك تلك ىي:حركؼ  - أ

 . النوف، الباء، الداؿ، السٌن، العٌن

 القاؼ، الكاؼ، اؽبمزة، اغباء، الفاء، الياء، اعبيم. ىي: تلك حركؼ متوسطة الشيوع ك  - ب

  الضاء، الطاء، اؽباء، التاء، الصاد، الثاء. حركؼ قليلة الشيوع ك ىي:  - ج

 . 3، الزام، الظاء"الشٌنغٌن، اػباء، ال: الذاؿ، حركؼ نادرة يف ؾبيئها ركيا - د

اليت استعملها شعراء السرايا، فالحظت أف ىذه اغبركؼ الواردة يف ركم  الركم حركؼك لقد قمت برتتيب 

أنيس السالفة ىي أيضا كثًنة الشيوع يف أشعار العرب، ك ىذا حسب النتائج اليت كصل إليها ابراىيم  ،أشعارىم

السرايا، فوردت يف نالت أكرب نسبة عند شعراء  ك النوف الداؿ يم ك الباء كالراء ك اؼب الذكر، فحركؼ الالـ ك

يف شيوع ىذه اغبركؼ أكثر من غًنىا يف الشعر  ، ك ردبا يعود السر%56.84مرة دبا يعادؿ  245أشعارىم 
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األصوات  أكثر -الالـ ك اؼبيم ك النوف ك الراء على األقل– اغبركؼ إف ىذه، ف1العريب إىل ليونتها ك طبيعتها

 . 2وات الساكنة كضوحا ك أقرهبا إىل طبيعة اغبركاتاألص

 خصائص القوافي لدى شعراء السرايا:  -2-ب

 القوايف األكثر استخداما لدل قد استعملواكما يبدك من خالؿ اإلحصاء، نالحظ أف شعراء السرايا 

اؼبتبوعة ٌن ك اؼبيم ك الياء ك العك الراء ك الداؿ  ك التاء ك ىي: الباءشعراء العرب، ك ىو ما يعرؼ بقوايف الذلل 

فالعٌن مرة،  58مث الراء بػ مرة  65ك لقد حل يف اؼبرتبة األكىل الالـ بػ ، 3يف غًن التشديد ك النوفبألف اإلطالؽ ،

 . مرات 6مرة، فالسٌن بػ  12مرة، فالنوف بػ  31مرة، فالداؿ بػ  36فاؼبيم بػ مرة،  43مرة، فالباء بػ  57بػ 

فلم يرد منها يف  ،4ك ىي: الثاء، ك اػباء، ك الذاؿ، ك الشٌن، ك الظاء، ك الغٌن  اغبوشأما بالنسبة لقوايف

يف قصيدة أليب بكر الصديق رضي اهلل عنو، ك نقيضتها لعبد اهلل بن شعر السرايا إال حرؼ كاحد ك ىو: الثاء 

ما الحظو عبد اهلل  تتفق معالنتيجة اليت توصلت إليها ك ىذه ، يف سرية عبيدة بن اغبارث إىل رابغ، بعرلالز 

قد استعملها كثًن من احملدثٌن إال أفسدتو، ك الذاؿ على قبحها  الطيب حيث قاؿ: "ك أما اػباء فما دخلت شعرا

''بغداد''، ك ''كلواذ''، ك ''ناباذ''، ك شبو األكائل، ك أحسبو أف جرىم إىل ىذا اػبطل حرصهم على استعماؿ 

 . 5يف قوايف الشعر..."ذلك من أظباء اؼبواضع الذالية 

فكاف اذباه شعراء  ،6ك الطاء، ك اؽباء األصلية، ك الواك ،ك ىي الصاد، ك الزام، ك الضاد أما القوايف النفر

، فهو عن اؼبألوؼ ك اؼبعهود يف القافيةبذلك مل ىبرج الشعراء السرايا إليها ؿبدكدا جدا، ك مل يستخدموا إال اؽباء، 
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 يب: كحدة البحر ك كحدة القافيةالوحدات الثالث" اليت كانت تتحكم يف النظم العر ىبضع يف اعبملة، لقاعدة "

 . 1كحدة البناء يف شكل عمودمك 

 أقسام القافية:  -3-ب

ك قد قسم علماء العركض القافية إىل مطلقة ك مقيدة، يقوؿ إبراىيم أنيس: "هبيء الركم يف الشعر العريب 

 قافية تبعا لذلك إىل قسمٌن: متحركا أك ساكنا ك قد قسم القدماء ال

 . 2ك ىي اليت يكوف فيها الركم متحركا مطلقة: -

من لى لساف الشعراء يف جل أشعارىم ك القافية اؼبطلقة، فهي كثًنة االنتشار يف شعر السرايا حيث كردت ع

 أمثلة ذلك قوؿ أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو يف سرية عبيدة بن اغبارث إىل رابغ: 

ػػػػػػػػػػػػٍلمى بًالًبطػػػػػػػػػػػػاًح الػػػػػػػػػػػػدَّماًئثً  أىًمػػػػػػػػػػػػٍن طىٍيػػػػػػػػػػػػفً   سى
 

 أىرًقٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى كى أىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو يف العىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنًة حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدثً  
 

 ك قوؿ ضبزة رضي اهلل عنو يف سريتو إىل سيف البحر: 

 أىال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًمي لًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَّحىل ًم كى اعبىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 
 

 ك لًلػػػػػػػػػػػػػػػنػٍَّقًص ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍن رىأًم الر جػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ كى لًٍلعىٍقػػػػػػػػػػػػػػػلً  
 

 لة: ك قوؿ عبد اهلل بن جحش يف سريتو إىل لب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   تػىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كفى قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتالن يف اغبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـً عىظيمى
 

 كى أىٍعظىػػػػػػػػػػػػمي ًمٍنػػػػػػػػػػػػوي لىػػػػػػػػػػػػٍو يػىػػػػػػػػػػػػرىل الر ٍشػػػػػػػػػػػػدى راًشػػػػػػػػػػػػدي  
 

 ك قوؿ حساف بن ثابت رضي اهلل عنو يف سرية قتل كعب بن األشرؼ: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةو  ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه مثيَّ عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ بًعىبػٍ  أىٍبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي كى
 

 ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشى ؾبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّعنا ال ينٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىعي  
 

 يف سرية الرجيع: ك قوؿ عاصم بن ثابت 

ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده نابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًعلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت كى أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى
 

 كى القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوسي فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره عينابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  
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 ك قوؿ عبد اهلل بن ركاحة يف سرية بئر معونة: 

ٍيلو   رىًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى اهللي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًفعى بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 

يٍبتىغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوابى اعًبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  
 رىضٍبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى اؼب

 
 ك قوؿ عبد اهلل بن ركاحة يف سرية مؤتة: 

لىٍبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اػبى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإو كى فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍعو جى  ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن أىجى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـي    تػيغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى اغبىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًش ؽبى
 

 . 1ك ىي اليت يكوف فيها الركم ساكنا" مقيدة: -

رضي اهلل عنو قبيل  جدا، قاؿ عبد اهلل بن ركاحةأما القافية اؼبقيدة، فقد جاءت يف أشعار السرايا قليلة 

 يف سرية مؤتة:  استشهاده

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمتي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسي لىتػى   ٍنزًلًنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ أٍقسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كا الرَّنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   إٍف أىٍجلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي كى شى
ًئنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت ميٍطمى  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد طاؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد كي

 

 لىتػىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًًلنَّ أىٍك لىتيٍكرًىنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يل أىراًؾ تىٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٌنى اعبىنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنوٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل أىنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت إالَّ نيٍطفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه يف شى  ىى

 
 ة: كما جاءت على لساف قطبة بن قتادة يف قتلو مالك بن زافل

 طىعىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى زاًفلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى اإلراشً 
 ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍبتي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدًه ضىٍربىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   كى سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍقنا ًنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين عىم 

 

 بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريٍمحو مىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو مثيَّ اكٍبىطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىمٍ   فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى كىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى غيٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني السَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؽى النػَّعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم   غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةى رىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقػىٌٍنً سى

 
قاؿ غلمة من بين حيث  فتح مكة إىل بين جذيبة من كنانة سرية خالد بن الوليد بعدك كردت كذلك يف 

 جذيبة يقاؿ ؽبم بنو مساحق يرذبزكف، حٌن ظبعوا خبالد، فقاؿ أحدىم: 
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍت صىػػػػػػػػػػػػػػػػٍفراءي بػىٍيضػػػػػػػػػػػػػػػػاءي اإلًطػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ   قىػػػػػػػػػػػػػػػػٍد عىًلمى

 
 وبوزيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذك ثػىلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كى ذك إبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ  
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ  َّ اليػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىن رىجي  أليٍغنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنى
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 ك قاؿ آخر: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمتي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  هٍ أىٍقسى  إٍف خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدره ذيك لًٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذيك ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباؿو كىٍردىهٍ  يحى

ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي اؼب  جى
هٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ الر جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ كىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو بًتىٍآكى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍثني البىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف يف غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةو بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍردىهٍ    شى
هٍ  ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كى جى  يػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًزـي بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنى أىٍيكى
هٍ   بًأىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىؽى الغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌن قبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمــــــــة

 



 ةـــــــمـــــــاتـــــــخــــال

 

205 
 

  الخاتمة:

 احلمد اهلل و كفى والصالة والسالم على عباده الذين اصطفى مث أما بعد: 

بعد ىذه الرحلة ادلمتعة مع شعر السرايا: مجعا و دراسة  للموضوعات و التشكيل اجلمايل، الذي واكب 

رجع مرحلة مهمة من مراحل الدعوة اإلسالمية، حيث سجل خصوصيتها بكل صدق و أمانة، فكان الشعر 

 ر السرايا على الوقائع و األحداثصدى لتلك ادلرحلة االستثنائية من تاريخ اإلسالم اجمليد، و لقد توزعت  أشعا

 و ىم ينافحون و يدافعون عن دينهميف كشف مشاعر ادلسلمٌن،  فسجلتها مما جعل منها وثائق تارخيية مهمة،

 احلقبة.  فسار سالح الشعر جنبا إىل جنب مع سالح ادلعركة يف ىذه

وقد جاءت األطروحة مقسمة على ثالثة فصول؛ فالفصل األول تناول: ادلهاد التارخيي ومدونة شعر 

السرايا، أما الفصل الثاين: فتعرض إىل اجلانب ادلوضوعايت يف شعر السرايا، و الفصل الثالث جاء ربت عنوان: 

 التشكيل اجلمايل يف شعر السرايا. 

 ث عن مجلة من النتائج: ر البحسفبعد ىذه الدراسة أ

يعترب شعر السرايا وثيقة تارخيية مهمة، لفرتة ىي من أىم ادلراحل التارخيية احلساسة يف حياة األمة  -

 اإلسالمية يف صراعها مع أىل الزيغ و الضالل، فهو صورة ناطقة حلياة تلك األمة. 

و حماربة الشرك، فسالح الكلمة ال  أصبح الشعر رسالة سامية ذا أىداف نبيلة، الغاية منو نصرة اإلسالم، -

 يقل شأنا عن سالح احلرب، و لذا سارا جنبا إىل جنب يف ىذه ادلرحلة. 

، وانكار أىل قطعة الشعرية تنسب ألكثر من شاعراختالط شعر ىذه ادلرحلة بعضو ببعض، حيث ذبد ال -

و حسان رضي اهلل عن كما حدث مع أيب بكر و محزة  ،أن ىذا الشعر ينسب ذلذا الشاعرالعلم بالشعر 

  الصحابة أمجعٌن.

على إطالقو، ومل ، فلم يرفض الشعر ء منسجما مع تعاليم الدين اجلديدموقف اإلسالم من الشعر جا -

، فقد ذم شعرا معينا و توعد شعراء بعينهم و ىم الذين يؤذون الرسول صلى اهلل عليو وسلم  يقبلو على عالتو
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، وذادوا عن حياضو، وترمسوا األخالق الفاضلة و القيم العالية فهذه اإلسالموادلؤمنٌن، وأما الذين دافعوا عن 

 . الطائفة اليت جيلها اإلسالم

 مام بو من حيث الدراسة و التحليلميثل شعر السرايا جزء من موروثنا و تراثنا األديب و لذا جيب االىت -

 ديدة. فهو أغىن ادلعجم اللغوي و الشعري دبفردات و مصطلحات و تراكيب ج

غلب على شعر السرايا ادلقطوعات الشعرية القصًنة، و اليت تكون يف بعض األحيان بيتٌن أو بيتا واحدا  -

 لطبيعة الظروف احمليطة بالشاعر، فيستدعي منو السرعة و االرذبال.  

 ا البيئةلطبيعة الظروف اليت أملته ،الطللية منها، وخباصة اء السرايا عن ادلقدمة التقليديةزبلي معظم شعر  -

  .اإلسالمية اجلديدة

و من خالل الدراسة الفنية ظهر يل، كيف لعب اإلسالم دورا كبًنا يف صبغ نفسية شعراء ادلسلمٌن دبعاين  -

الدين اجلديد، حيث تأثروا بو، و أفادوا منو، و ىذا ما ظهر جليا على أشعارىم، كما رسم ذلم اخلطوط العريضة 

  يف كتابة الشعر و التغين بو.

بهار شعراء ادلسلمٌن ببالغة القرآن الكرمي و روعة بيانو ، فتأثروا بألفاظو و أساليبو،  وعملوا على ان -

 االقتباس من آياتو ، واالستشهاد هبا يف أشعارىم ، مما أسبغ عليها وضاءة ومجاال.

ي ذلم لعب الشعر دوره يف استنهاض اذلمم لدى شعراء اإلسالم للدفاع عنو، و منافحة خصومو و التصد -

  .يف كل األشعار اليت نظموىا

كما أن ىناك بعض النتائج مبثوثة يف ثنايا البحث، و نكتفي بإيراد ىذا القدر من النتائج، آملٌن أن  -

نكون قد توصلنا فيو إىل اإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة يف البحث، و حسيب أين اجتهدت، أما التوفيق فمن 

 عند اهلل. 

على ، و و الصالة و السالم على أشرف ادلخلوقات ،حلمد هلل رب العادلٌن و عونو، فاسبت الرسالة حبمد اهلل

 و صحبو و من سار على دربو إىل يوم الدين.  آلو
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 1،2010حتقيق أمحد زلمد شاكر، دار اآلثار للنشر و التوزيع، القاىرة، طابن قتيبة : الشعر والشعراء :  -

وزيع بًنوت، الكتب العلمية للنشر و الت قدامة بن جعفر: نقد الشعر، حتقيق و تعليق عبد ادلنعم خفاجي، دار -

 ت. د

 . 1967القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق ابراىيم أطفيش، دار الكتاب العريب، القاىرة مصر،  -

ابن القيم اجلوزية : زاد ادلعاد يف ىدى خًن العباد، شرح و تعليق عبد العزيز بن باز و زلمد حامد الفقي، دار  -

 . 2012، 2القاىرة، طابن اجلوزي 

لبنان، -حتقيق علي زلمد و عادل أمحد عبد ادلوجود، دار الكتب العلمية، بًنوت ،ابن كثًن: البداية و النهاية -

 ، دت. 1ط

، حتقيق مصطفى عبد الواحد، دار ادلعرفة للطباعة و النشر و التوزيع، بًنوت لبنان، ابن كثًن: السًنة النبوية -

1976 . 

 األصنام، حتقيق عبد القادر أمحد و أمحد عبيد، مكتبة النهضة ادلصرية، القاىرة، دط، دت.  ابن الكليب: -

 . 1997، 1ادلربد: الكامل يف اللغة و األدب، حتقيق زلمد أبو الفضل إبراىيم، ادلكتبة العصرية بًنوت، ط -

، 1لبنان، ط-لمية، بًنوتادلربد: كتاب التعازي و ادلراثي، وضع حواشيو خليل ادلنصور، دار الكتب الع -

1996 . 

 . 1974رلدي وىبة: معجم مصطلحات األدب، مكتبة لبنان، بًنوت،  -
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، 1زلمد التنوخي: اجلامع يف علوم البالغة ادلعاين البيان البديع، دار العزة و الكرامة للكتاب، وىران، ط -

2013 . 

 . 1969، 2و دار الفكر، بًنوت، ط زلمد النويهي: ثقافة النقد األديب، مكتبة اخلاجني -

زلمد اذلادي الطرابلسي: خصائص األسلوب يف الشوقيات، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، منشورات اجلامعة  -

 . 1981التونسية، ادلطبعة الرمسية التونسية، 

، 1رفة، الرباط، طزلمد الواسطي: ظاىر البديع عند القراء احملدثٌن، دراسة بالغية نقدية، دار نشر ادلع -

2003 . 

 . 1992، 2دار القلم، دمشق، ط زلمد بن زلمد أبو شهبة: السًنة النبوية يف ضوء القرآن و السنة، -

زلمد حجازي: شعر ادلعارك من البعثة النبوية، حبث مقدم لنيل درجة ادلاجستًن يف األدب القدمي، جامعة باتنة،  -

 . 1990معهد اللغة و األدب العريب، 

لرتمجة، القاىرة، زلمد سعيد رمضان البوطي: فقو السًنة النبوية، دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و ا -

 . 2008، 11ط

 . 2016، 6(، دار النفائس، بًنوت، ط: التاريخ اإلسالمي )الوجيززلمد سهيل طقوش -

القاىرة، -العريب، قسم النشر مدينة نصر زلمد سيد طنطاوي: السرايا احلربية يف العهد النبوي، الزىراء لإلعالم -

1990 . 

 . 2014، 1دار العصماء، سوريا، طزلمد علي سلطاين، البالغة العربية يف فنون البديع و البيان،  -

 . 2008، 1زلمد علي سلطاين: ادلختار من علوم البالغة والعروض، دار العصماء، سوريا، الطبعة  -

 . 1983، 6زلمد قطب: منهج الفن اإلسالمي، دار الشروق، بًنوت، ط -

زلمد مهداوي : شعر الغزوات أيام الرسول صلى اهلل عليو وسلم ، أغراضو وخصائصو الفنية ، ديوان ادلطبوعات  -

 . 2009اجلا معية،
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 . 2009شاكر: موسوعة غزوات الرسول صلى اهلل عليو وسلم، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن،  زلمود -

 . 1893ادلسعودي: التنبيو و اإلشراف، طبع يف مدينة ليدن،  -

 . 2010مسلم: الصحيح، حتقيق أمحد زىوة و أمحد عناية، دار الكتاب العريب، لبنان،  -

 . 1983ناصف: الفنون األدبية، دار األندلس للطباعة و النشر، بًنوت، الطبعة الثالثة،  مصطفى -

 . 2012، 1مندور معاليقي: أدب عرب اجلاىلية واإلسالم، ادلؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان، ط -

رتاث، ابن منظور: لسان العرب، حتقيق رلدي فتحي السيد، و ياسر سليمان أبو شادي، دار التوفيقية لل -

 القاىرة، دط، دت. 

 . 2007، 1مصر، ط-دلنصورةمنًن زلمد الغضبان: ادلنهج اإلعالمي للسًنة النبوية، دار الوفاء، ا -

 م. 1991، 15ميخائيل نعيمة: الغربال، بًنوت، الطبعة  -

 . 1967، 1نازك ادلالئكة: قضايا الشعر ادلعاصر، دار النهضة، مصر، ط -

التوزيع، بًنوت، نايف معروف: األدب اإلسالمي يف عهد النبوة و خالفة الراشدين، دار النفائس للنشر و  -

 . 1990، 1ط

 ، دت. 1النسائي: السنن، اعتىن بو مشهور بن حسن، مكتبة ادلعارف، السعودية، ط -

 . 1982اجلاحظ للنشر، بغداد، نوري محودي القيسي: شعر احلرب يف عصر الرسالة، منشورات دار  -

 م. 2012ابن ىشام: السًنة النبوية، حتقيق سعيد زلمد حلام، دار الفكر، بًنوت،  -

ابن ىشام: سًنة النيب صلى اهلل عليو و سلم، حتقيق زلمد زلي الدين عبد احلميد، دار الفكر للطباعة و النشر،  -

 م. 1981

الصناعتٌن الكتابة و الشعر، حتقيق علي زلمد كري: كتاب أبو ىالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل العس -

 . 1952، 1البجاوي و زلمد أبو الفضل ابراىيم، ط

 . 1994، 1واضح الصمد: أدب صدر اإلسالم، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بًنوت، ط  -
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: الشعر العباسي و الفن التشكيلي، منشورات اذليئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، وجدان ادلقداد -

 . 2011دمشق، 

، 1وليد قصاب: ديوان عبد اهلل بن رواحة و دراسة يف سًنتو و شعره، دار العلوم للطباعة و النشر، ط -

1987 . 

 . 1998، 3بدمشق، طار الفكر وىبة الزحيلي: آثار احلرب يف الفقو االسالمي، د -

 . 1964حيي اجلبوري: اإلسالم و الشعر، مطبعة اإلرشاد، بغداد،  -

 . 1991، 1حيي جبوري: ديوان العباس بن مرداس السلمي، مؤسسة الرسالة بًنوت، ط -

 . 1986، 5حيي اجلبوري: الشعر اجلاىلي، خصائصو و فنونو، مؤسسة الرسالة بًنوت، ط -

 . 1981، 2الة، بًنوت، طحيي اجلبوري: شعر عبد اهلل بن الزبعري، مؤسسة الرس -

 

 الرسائل الجامعية: ثانيا: 

: شعر غزوات النيب صلى اهلل عليو و سلم، مجع و دراسة يف الرؤية و األداة، أطروحة مقدمة لنيل محيد قبايلي -

درجة دكتوراه يف األدب العريب القدمي، إشراف أ/د حسن كاتب، كلية اآلداب و اللغات، قسم األدب و اللغة 

 . 2014-2013. 1العربية، جامعة قسنطينة 

شعر الفتوحات يف صدر اإلسالم، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم عيسى بودوخة: الصورة الفنية يف  -

يف األدب العريب القدمي، إشراف أ/د عبدادللك بومنجل، كلية اآلداب و اللغات، قسم األدب و اللغة العربية، 

  .2018-1،2017جامعة قسنطينة

، حبث مقدم لنيل درجة ادلاجستًن يف إىل هناية اخلالفة الراشدة زلمد حجازي: شعر ادلعارك من البعثة النبوية -

 . 1990جامعة باتنة، معهد اللغة و األدب العريب،  ،عبد اهلل شيخ عووضو إشراف أ/د األدب القدمي،
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 : رياتالمجالت والدو ثالثا: 

اإلنسانية، منشورات زلمد اذلادي الطرابلسي: خصائص األسلوب يف الشوقيات، كلية اآلداب و العلوم   -

 . 1981عة الرمسية التونسية، اجلامعة التونسية، ادلطب

زلمد بن اذلادي ادلباركي :شعر غزوات النيب صلى اهلل عليو وسلم دراسة حتليلية، رللة العلوم الشرعية واللغة  -

 ه.1437، مجادى اآلخرة 1658-7278، السعودية  ردمدالعربية ، جامعة األمًن سطام بن عبد العزيز
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 فهرس الموضوعات 

 الصفحة                          العنوان 

 ح -أ            مقدمة 

 الفصل األول: المهاد التاريخي و مدونة شعر السرايا 

  7          المبحث األول: المهاد التاريخي

  7           الوضع الديين 

  11          الوضع اإلجتماعي 

  11           الوضع السياسي 

  13          الوضع االقتصادي 

  15           الوضع األديب 

  02         المبحث الثاني: مدونة شعر السرايا

  02         سرية عبيدة بن احلارث إىل رابغ 

  01        ما قيل من شعر يف سرية عبيدة بن احلارث 

  02        سرية محزة رضي اهلل عنه إىل سيف البحر 

  03      قيل من شعر يف سرية محزة رضي اهلل عنه إىل سيف البحر  ما

  05         سرية عبد اهلل بن جحش إىل خنلة 

  06      ما قيل من شعر يف سرية عبد اهلل بن جحش إىل خنلة 

  07         سرية زيد بن حارثة إىل القردة 

  12       ما قيل من شعر يف سرية زيد بن حارثة إىل القردة 
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  11         سرية قتل كعب بن األشرف 

  10       ما قيل من شعر يف سرية قتل كعب بن األشرف 

  15        سرية يوم الرجيع يف سنة ثالث هجرية 

  15       ما قيل من شعر يف سرية الرجيع سنة ثالث هجرية 

  24           سرية بئر معونة 

  25         ما قيل من شعر يف سرية بئر معونة 

  32           سرية مؤتة 

  31         ما قيل من شعر يف سرية مؤتة 

  41       سرية خالد بن الوليد بعد فتح مكة إىل بين جذمية 

  42      جذمية بين إىل مكة فتح بعد الوليد بن خالد سريةما قيل من شعر يف 

  52         سرية خالد بن الوليد ليهدم العزى 

  52      ما قيل من شعر يف سرية خالد بن الوليد ليهدم العزى 

  51     سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم خالد بن الوليد إىل أكيدر دومة 

  51  ما قيل من شعر يف سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم خالد بن الوليد إىل أكيدر دومة 

  50           سرية أوطاس 

  51         شعر يف سرية أوطاس  ما قيل من

  54       بين ادللوح  إىل سرية غالب بن عبد اهلل الليثي

  54      بين ادللوح إىل ما قيل من شعر يف سرية غالب بن عبد اهلل الليثي

  55         سرية زيد بن حارثة إىل جذام 
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  55       ما قيل من شعر يف سرية زيد بن حارثة إىل جذام 

  57       سرية زيد بن حارثة بين فزارة و مصاب أم قرفة 

  57     ما قيل من شعر يف سرية زيد بن حارثة بين فزارة و مصاب أم قرفة 

  62      سرية عبد اهلل بن أنيس لقتل خالد بن سفيان بن نبيح اذلذيل 

  62   ذلذيل ما قيل من شعر يف سرية عبد اهلل بن أنيس لقتل خالد بن سفيان بن نبيح ا

  61        سرية عيينة بن حصن بين العنرب من بين متيم 

  61     ما قيل من شعر يف سرية عيينة بن حصن بين العنرب من بين متيم 

  62      سرية عمرو بن أمية الضمري لقتال أيب سفيان بن حرب 

  63    ما قيل من شعر يف سرية عمرو بن أمية الضمري لقتال أيب سفيان بن حرب 

  64        سرية سامل بن عمري لقتل أيب عفك 

  64      ما قيل من شعر يف سرية سامل بن عمري لقتل أيب عفك 

  65       سرية عمري بن عدي اخلطمي لعصماء بنت مروان 

  65     ما قيل من شعر يف سرية عمري بن عدي اخلطمي لعصماء بنت مروان 

 اتي في شعر السرايا الجانب الموضوعالفصل الثاني: 

  66       المبحث األول شعر السرايا و عالقته بالحرب 

  66         الشعر و موقف اإلسالم منه  -1

  72        رمي من الشعر موقف القرآن الك 1-1

  71      موقف الرسول صلى اهلل عليه و سلم من الشعر  -1-0

  74         مفهوم السرايا و أهدافها  -0
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  74          مفهوم السرية  0-1

  77          أهداف السرايا  0-0

  121         مواكبة شعر السرايا للحرب  -1

  112         المبحث الثاني: أغراض شعر السرايا

  112           الفخر  -1

  112           الفخر لغة  1-1

  113          الفخر اصطالحا  1-0

  114        مناذج من الفخر يف شعر السرايا  1-1

  117           الرثاء  -0

  117           الرثاء لغة  0-1

  117          الرثاء اصطالحا  0-0

  102        مناذج من الرثاء يف شعر السرايا  0-1

  102           اذلجاء  -1

 102          اذلجاء لغة  1-1

  102          اصطالحا اذلجاء  1-0

  103        مناذج من اذلجاء يف شعر السرايا  1-1

  106           النقائض  -2

  106          النقائض لغة  2-1

  106          النقائض اصطالحا  2-0
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  107        مناذج من النقائض يف شعر السرايا  2-1

  110          أغراض أخرى  -3

 لتشكيل الجمالي في شعر السرايا اثالث لالفصل ا

  113       المبحث األول: المعجم الداللي في شعر السرايا 

  113      االقتباس من القرآن الكرمي يف شعر السرايا ظاهرة  -1

  113          تعريف االقتباس  -أ

  113           التعريف لغة 

  114          التعريف اصطالحا 

  114          االقتباس  أنواع -ب

  114          االقتباس النصي  1-ب

  115          االقتباس اإلشاري  0-ب

  121          ألفاظ احلرب  -0

  122           لفظ القتال  -أ

  124          لفظ احلرب  -ب

  125          لفظ الضرب  -ج

  127           لفظ الطعن  -د

  132           لفظ الغارة  -ه

  131          لفظ السالح  -و

  131           السيف  1-و
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  130          النبال و السهام  0-و

  131           الرماح  1-و

 132       المبحث الثاني: الصورة البيانية في شعر السرايا 

  133          وظيفة البيان  -1

  133           الديين دف اذل -أ

  133          اذلدف الثاين  -ب

  134         مفهوم الصورة بشكل عام  -0

  135          مفهوم الصورة  -1

  135          الصورة لغة  1-1

  135          الصورة اصطالحا  1-0

  136         مفهوم الصورة عند القدماء  1-1

  136         مفهوم الصورة عند الغربيني  1-2

  137         مفهوم الصورة عند احملدثني  1-3

  142       أوال8 الصورة االستعارية يف شعر السرايا و البعوث 

  142           لغةالصورة االستعارية  -أ

  142         الصورة االستعارية اصطالحا  -ب

  142       االستعارية يف شعر السرايا مناذج من الصورة  -ج

  142       ثانيا8 الصورة التشبيهية يف شعر السرايا و البعوث 

  142           التشبيه لغة  -أ
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  143          التشبيه اصطالحا  -ب

  143       مناذج من الصورة التشبيهية يف شعر السرايا  -ج

  152       ثالثا8 الصورة الكنائية يف شعر السرايا و البعوث 

  152           الكناية لغة  -أ

  152          الكناية اصطالحا  -ب

  152          أقسام الكناية  -ج

  152          كناية الصفة   1-ج

  151          كناية ادلوصوف   0-ج

  151          كناية النسبة   1-ج

  151       يف شعر السرايا  الكنائية ةمناذج من الصور  -د

  151           الكناية عن صفة  1-د

  152          كناية عن موصوف   0-د

  156        المبحث الثالث: موسيقى شعر السرايا 

  157          ادلوسيقى الداخلية  -1

  157           التصريع  -أ

  162         مناذج من التصريع يف شعر السرايا 

  161           اجلناس  -ب

  161          اجلناس لغة  1-ب

  160          اجلناس اصطالحا  0-ب
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  161         مناذج من اجلناس فس شعر السرايا 

  162           الطباق  -ج

  162          الطباق لغة  1-ج

  162          الطباق اصطالحا  0-ج

  163          أنواع الطباق  1-ج

  163         مناذج من الطباق يف شعر السرايا 

  165          ة الشعرية الضرور  -د

  165        مناذج من الضرورة الشعرية يف شعر السرايا 

  166          ادلوسيقى اخلارجية  -0

  171           البحر   -أ

  170           حبر الطويل  1-أ

  172           حبر البسيط  0-أ

  173           حبر الكامل  1-أ

  175           حبر الوافر  2-أ

  176           حبر الرجز  3-أ

  177           القافية  -ب

  022       تواتر حروف الروي لدى شعراء السرايا  1-ب

  021       خصائص القوايف لدى شعراء السرايا  0-ب

  020          أقسام القافية  1-ب
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  020          قافية مطلقة  -

  021          قافية مقيدة  -

  023            اخلامتة 

  025          ادلصادر و ادلراجع  قائمة

  016          فهرس ادلوضوعات 

 

  



 ملخص البحث: 

، و يأيت مالزما إن موضوع شعر السرايا يف عهد النبوة من احملاور الكربى يف الشعر إبان صدر اإلسالم

 تغري جذري انقلبت فيها ادلوازين ىي مرحلةو و من طابع ادلرحلة اليت قيل فيها، ىو يكتسب أمهيتلشعر الغزوات، و 

 خصوصا بعد رليء اإلسالم بتعاليمو اليت أحدثت خلخلة يف قيم اجملتمع آنذاك. 

بكل صدق، و ترجم األحداث، فعرب عن  اقد واكب شعر السرايا ىذه ادلرحلة و سجل خصوصيتهل

 رضة و متناقضةادلشاىد التارخيية و صور ادلعارك و اجلوالت ادلختلفة، و سجل التدافع احلضاري بني قوى متعا

الفن األدب و الشعر و -و يف كل عصر و مصر أن ينهض،ىذه واحدة من وظائف الشعر أو الشاعر يف كل زمن و 

و تتداولو يف معارض  ،و التدوين ليبقى أثرا خالدا تتناقل معانيو و أفكاره األجيالبوظيفة التسجيل  -عموما

 الفخار و اجلالل و بطوالت األجداد. 

  وضوعات التشكيل الجماليــي مــة فـمع و دراسـرايا جـــر الســعــشي: بناء على كل ىذا كان موضوع حبث

التكاملي يف دراستو دلفردات البحث، حيث وظفت ادلنهج التارخيي يف فإين آثرت ادلنهج  ؛أما عن منهج الدراسة

كانت ترافق   مجع األشعار، و عرض األحداث التارخيية، باإلضافة إىل ادلنهج الوصفي يف عرض بعض الظواىر اليت

الشعراء، كما اعتمدت على ادلنهج التحليلي ادلوضوعي يف استقصاء مجاليات الصورة، و ألواهنا حيث كان 

باإلضافة إىل ادلنهج اإلحصائي يف رصد بعض الظواىر اللغوية  ،الستخدام ىذا ادلنهج دور بارز يف ىذه الدراسة

 ادلتعلقة دبوسيقى شعر السرايا. 

كل فصل قضية من القضايا ادلطروحة يف ىذه   ت يف: تناولة على ثالثة فصولجاءت األطروحة مقسم

  التشكيل اجلمايل. و وضوعاتدراسة يف ادل مجع و راياشعر الس :الدراسة من خالل

و مدونة شعر الّسرايا، حيث تطرقت يف ادلهاد التارخيي إىل  ،: للمهاد الّتارخيياألول الفصل تخصصلقد 

الوضع الديين، و االجتماعي، و السياسي، و االقتصادي، و األديب قبل البعثة النبوية الشريفة، كما مت مجع ما قيل 

 من أشعار يف السرايا. 



فيو الشعر  يف شعر السرايا، و تناولت : اجلانب ادلوضوعايتجاء حتت عنوانفقد  :الفصل الثانيأما 

أغراض شعر   مواكبة الشعر للحرب، كما درستموقف اإلسالم منو، و تعريف السرايا و أىدافها، مث تطرقت إىلو 

ادلوضوعات و اليت جاءت موزعة على احملاور و السرايا: و تناولت فيها أىم مضامني و موضوعات شعر السرايا، 

 أغر

المعجم الداللي في شعر و تناولت فيو: ، التشكيل اجلمايل يف شعر السرايا :ـادلوسوم ب :الفصل الثالث

دراسة ظاىرة االقتباس من القرآن الكرمي، وكيف كان القرآن الكرمي رافدا مهما لدى -و قمت فيو بـ: أ السرايا:

 ل أشعار السرايا. ألفاظ احلرب من خال-شعراء ادلسلمني ب

مث  ومهدت لذلك بتعريف الصورة عند العرب القدامى :تناولت فيو الصورة البيانية يف شعر السرايا كما

 انية على النحو التايل:يانتهاء عند الغربيني مث قمت بدراسة أنواع الصور الب و ،العرب احملدثني

 . الكنائيةالصورة  -الصورة االستعارية، ج -الصورة التشبيهية، ب -أ

 موسيقى شعر السرايا: دراسة ب قمت كذلك و

 التصريع، اجلناس، الطباق، و الضرورة الشعرية.  تناولت بالدراسة:و  ادلوسيقى الداخلية، -أ

 البحر و القافية.  :ادلوسيقى اخلارجية -ب

انتهت األطروحة خبامتة كانت هناية رحلة شاقة و ممتعة ضمنتها أىم النتائج اليت توصل إليها   خاتمة:

 البحث، مث أردفتها بقائمة ادلصادر وادلراجع اليت اعتمدت خال البحث و الدراسة . 

 و لو بالشيء اليسري. يف اخلتام أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من قدم يل يد العون  

 الكلمات المفتاحية: 

ادلنهج   –أغراضو  –عالقة شعر السرايا باحلرب  –موسيقى الشعر  –الصورة الشعرية  –شعر السرايا 

 التكاملي. 
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Abstract 

The topic of Expedition poetry during the prophet era is one of the major axes of poetry at the 

beginning of Islam. It is connected to the conquest poetry and gained its importance from the epoch 

during which it was recited. This epoch was characterized by radical changes subsequent to the 

arrival of the prophet whose teachings disrupted the social values of the time. Expedition poetry 

faithfully recorded the specificity of the era and translated its events. It expressed historical scenes, 

battlefield images and different expeditions and recorded civilization conflicts between opposing 

and contradictory forces. It is one of the functions of poetry, literature and art throughout space and 

time to record these ideas which became an immortal heritage for generations to evoke instances of 

pride, grandness and ancestors‟ heroism.  

Based on the aforementioned ideas, the research topic is thus “Expedition poetry: a collection 

and study of the esthetic formulation.” The approach adopted to deal with the different variables of 

the study is the integrative approach which combines the historical approach devoted to the 

collection of poetry and exposing historical events, and the descriptive approach devoted to 

exposing some other phenomena related to poets. Besides, another approach is adopted and which 

plays a prominent role in the study which is the analytic objective approach used to investigate the 

aesthetics of images and their colours. The statistical approach is used to account for linguistic 

phenomena pertaining to musicality in Expedition poetry.  

The thesis entitled “Expedition poetry: a collection and study of the themes and esthetic 

formulation” is divided into three chapters, each dealing with one of the main issues of the study.  

The first chapter gives a historical background and introduces the corpus of the expedition 

poetry. The historical background deals with the religious, social, political, economical and literary 

situation before the prophet era and a collection of expedition poetry recited at that time.  

The second chapter entitled „Thematic aspects of Expedition poetry‟ deals with poetry and the 

attitude of Islam towards it, definition of „expeditions‟ and their aims, the relation of Expedition 

poetry to wars, the objectives of Expedition poetry and its most important themes: praise, elegy, 

satire and opposition.  

The third chapter entitled „Esthetic formulation in Expedition poetry‟ deals with the semantic 

dictionary in such kind of poetry and covers the followings: 

1- Borrowing from the Quran as a principal source for Muslim poet,  

2- War terminology in expedition poems.  

This chapter also deals with figure of speech in Expedition poetry, starting with a definition of the 

figure of speech as used by the ancient Arabs,  then by the Westerners. Then the chapter unfolds on 

types of figures of speech: simile, metaphor and metonymy. It also deals with the musicality in 

Expedition poetry: 

1- The internal musicality: rhyme,  homonymy, alliteration and poetic necessity.  

2- The external musicality: prosody and rhyme. 

The conclusion ends with the major results obtained from this study followed by a list of 

sources and references used in this research.  

At the end, I express my deepest gratitude to whoever offered me any kind of help.  

 

Keywords: Expedition poetry, poetic image, musicality of poetry, relation of expedition poetry to  

war, aims of expedition poetry, integrative approach.    



Résumé: 

Le thème de la poésie des expéditions à l‟époque du prophète est l‟un des axes majeurs de la poésie 

au début de l‟Islam. Elle est  liée à la poésie des conquêtes et a gagné son  importance de part la 

nature de l‟époque où elle fut récitée. C'était une époque des changements radicaux subséquents à  

l‟arrivée du Prophète dont les enseignements avaient bouleversé les valeurs sociales de l'époque. 

La poésie des Expéditions est l‟un des outils permettant de restituer fidèlement la spécificité de 

l‟époque et de traduire ses événements. 

Elle exprime des scènes historiques et des images liées aux batailles et aux différentes expéditions. 

Elle mémorise les conflits de civilisation entre des forces opposées et contradictoires. C‟est l‟une 

des fonctions de la poésie, de la littérature et de l‟art à travers l‟espace et le temps de garder trace de 

ces idées qui sont devenues un héritage immortel pour les générations futures évoquant la fierté, la 

grandeur et l‟héroïsme des ancêtres. 

A partir des idées susmentionnées, le sujet de recherche porte donc sur « La poésie des Expéditions: 

un recueil et une étude de la reformulation esthétique  » 

L‟approche adoptée  est l‟approche intégrative qui combine l‟approche historique servant à  

recueillir des poèmes et exposer des événements historiques, l'approche descriptive servant à décrire 

d'autres phénomènes de la poésie et l'approche analytique objective servant à déceler l‟aspect 

esthétique des figures de styles   qui occupent une place prépondérante dans l'étude. 

L‟approche statistique est utilisée pour rendre compte des phénomènes linguistiques relatifs à la 

musicalité dans la poésie des Expéditions.  

La thèse intitulée «Poésie des  Expéditions : recueil et étude sur les thèmes de la reformulation 

esthétique» est divisée en trois chapitres; chaque chapitre dédié à un aspect principal de l'étude. 

Le premier chapitre est consacré au contexte historique et au corpus de poèmes des Expéditions. Il 

aborde, dans la première partie, la situation religieuse, sociale, politique, économique et littéraire 

avant l‟arrivée du prophète, et introduit, en outre un recueil de poèmes dits poèmes des Expéditions. 

Le deuxième chapitre intitulé "L‟aspect thématique dans  la poésie des Expéditions définit la poésie 

et explique le point de vue de l‟islam envers ce genre de poésie, définit aussi les expéditions et 

explique leurs raisons d‟être, clarifie la relation entre la poésie et la guerre, les objectives de la 

poésie des expéditions et les thèmes qu‟elle aborde et qui sont divisés en quatre axes principaux : 

éloge, élégie, satire, et opposition. 

Le troisième chapitre intitulé « La reformulation esthétique dans la poésie des expéditions»  traite  

le répertoire sémantique dans la poésie des Expéditions. Il jette la lumière  sur: 1) le phénomène de 

l'emprunt à partir du Coran et comment qu‟il constitue une source importante pour les poètes 

musulmans, 2. La terminologie de guerre dans la poésie des expéditions. Il traite également des 

figures de styles dans ce genre de poésie. Une définition de la figure de style est d‟abord donnée 

d‟après les arabes anciens, les arabes modernes puis les occidentaux. Ensuite différentes types de 

figure de style sont étudiées telles que : la comparaison, la métaphore et la métonymie. Il jette la 

lumière aussi sur  la musicalité dans la poésie des Expéditions: 1- la musicalité interne: les rimes, 

les homonymes, les allitérations et la nécessité poétique. 2- la musicalité externe: la prosodie et le 

rime. 

La conclusion donne les résultats principaux de la présente recherche qui sont suivis d‟une  liste des 

sources et références utilisées. 

Enfin, je voudrais exprimer mes sincères remerciements pour tous ceux qui m‟ont apporté de l‟aide. 

Mots-clés: poésie des expéditions, image poétique, musicalité poétique, relation entre poésie des 

expéditions et la guerre, objectifs de la poésie des expéditions, approche intégrative. 
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