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 الملخص

، ومـا قيـل يف تلـمل املعـار  قامت هذه الدراسة عىل تتبُّـ  شـعراغ غـتوال النبـي 

اخلالدة من أشعار ، وما حفلت به مـن رو  اامسسـة والعتيمـة ، واامـر  عـىل الـدِّ ا  عـن 

لتي نظموها من أجـل اإلسـاغة اإلسالم ، ومنا حة خصومه ، والتَّصدي هلم يف كلِّ األشعار ا

 إىل الدعوة اإلسالمية .

وقد اشتملت هذه الدراسـة عـىل مبحثـس أساسـس ، أحـدنا بعنـوا  : عع ال ـعر يف 

، وما قيـل  ياـا مـن أشـعار، ومـا مواكبة الغتوال (( ، و يه عرض البحث لغتوال النبي 

ـعر مـن ردود عـىل شـعراغ امل،ـكس ، حيـث كانـت غـ توة عبـدر( هـي أوىل حفل به ذلمل ال ِّ

ـعر بـالكثرة ملـا  عراغ، ثم تلتاـا غـتوة عأحـد(، واتسـم  ياـا ال ِّ الغتوال التي نالت اهتسم ال ُّ

دود  شادته من أحداث جعلت شعراغ امل،كس يفخرو  عىل املسلمس ، ولذا  قد جاغل الرُّ

ـعر، وتفصـ  عـن عيوبـه . ويف غـتوة عاخل نـد ( من قبل شعراغ املسلمس لتخـر  ذلـمل ال ِّ

ـة يف مواجاـة تلـمل األحـتاب التـي  عر ي ـري إىل ااسـة املسـلمس وروحاـم املعنويَّ وقف ال ِّ

قدمت امرب املسلمس ، ولكنام باغوا يف هناية أمـرهم بسـوغ العاقبـة واخل ـا  . ويف غـتوة 

ي العـتامم ، وي ـري إىل مـا ين ـده املسـلمو  مـن  عر يستناض اهلمم ، ويقوِّ عمؤتة( وقف ال ِّ

ـاادة يف سـبيل ا. . وأخـريًا جـاغ ع ـت  مكـة(  كـا  ب ـارة عظيمـة للمسـلمس النَّ  رص أو ال َّ

عراغ ذلمل الفت  وأبـانوا عـن عظمتـه ،  وطريقًا لن، اإلسالم يف تلمل األنحاغ ، حيث جمد ال ُّ

يته للمسلمس .  وأنِّ

نَّيـة يف شـعر الغـتوال((  و يـه تناولـت أما املبحث الثَّاين  كا  بعنـوا  : ععالقـيم الفِّ
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ورة الفنِّيَّـة، بيـا   ة ، والصُّ عريَّ راسة ما اتسم به ذلمل ال عر من قيم  نِّيَّة يف جانب اللُّغة ال ِّ الدِّ

 أثر القرآ  الكريم يف شعر الغتوال .

 اجلااد يف سبيل ا. شعر ، عرص النبوة ، : الكلسل املفتاحية 
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 Abstract 
This research is based on exhaustive compilation of the eternal 

poems said in the battles of the Prophet (May the blessings and peace 
of Allah be upon him) and those poets that composed them. It touched 
on the spirit of enthusiasm, determination, concern for the defense of 
Islam, fight against its opponents and rejoining to all the poems they 
said to offend the Islamic Da'wah.  

The research is composed of two main research sections: 
First: Poems said to keep up with the Prophetic battles. Here the 

research addressed the Prophet's battles and the poems said in their 
regard in response to the poems of polytheistic poets, where the battle 
of Badr was the first battle to get the attention of poets. Then, it was 
followed by the battle of Uhud, which was characterized by profound 
amount of poems owing to the events that occurred making the 
polytheistic poets to exhibit superiority over the Muslims. That is why 
the rejoinders of Muslim poets came to silence those poems and 
expose their defects. 

In the battle of the Trench, poetry stood to express the enthusiasm 
of Muslims and their moral spirit to confront the confederates that 
came to invade the Muslims but ultimately returned with ill 
consequence and loss. 

During the battle of Mu'tah, the Islamic poetry stood by to boost 
morals, enhance determinations and refer to the victory or martyrdom 
in the path of Allah, which was the aim and objective of the Muslims. 

Finally, was the Conquest of Makkah, which was indeed a great 
glad tiding for Muslims and a gateway to spread Islam in that area. The 
poets glorified that victory and expressed its greatness and 
significance to Muslims. 

The second section of the research was entitled: "Artistic values 
in the poetry of the Prophetic battles", where the study addressed the 
artistic values that characterized that poetry in the aspects of poetic 
language, poetic image and explanation of the impact of the Noble 

Qur'an on poetry of the Prophetic Battles 
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 املقدمةاملقدمة

ااممــد . رب العــاملس والصــالة والســالم عــىل أ و األنبيــاغ واملرســلس وعــىل آلــه  

نكــر يف مســرية  ــعر يف  ــالى اإلســالم قــد أدَّم دورًا ال ي  ــا بعــد:  ــ  َّ ال ِّ وصــحبه أمجعــسَّ أمَّ

عوة  ـعراغ عـن حيـاض الـدَّ عوة اإلسالميَّة حس واكب الغتوال والفتوحـال، ونـا   ال ُّ الدَّ

لِّ مـا أ وتـوا مـن  صـاحة وبيـا ، وبـس اسـتقرَّ يف نفوسـام مـن أنيـواغ اليقـس، وإ اقـال بك

 اإليس .
مـن شـعراغ اإلسـالم قـد د عـت  ـم إىل شـحذ ملكـا م  وكانت مواقف املصطفى 

وصقل مواهبام، والوقوو يف وجه أعداغ اإلسالم بالكلمـة املؤمنـة امل ـحونة بكـل طاقـال 

وايس.االنفعاى اإليسنيَّة ال  تي تتلتى اجلباى و تُّ الرَّ

  موضوع البحث :موضوع البحث :
عراغ، وأبانوا عـن  ولقد كانت غتوال النَّبيِّ  ميدانًا خصبًا سار يف ركابه كثري من ال ُّ

نيو  للمسـلمس. حيـث  ي للم،كس الذين ما  تئوا يتعرَّ منارص م لدين ا. تعاىل، والتَّصدِّ

عر واقـ  والغـتوال التـي خانيـاا املسـلمو  مـن أجـل دوره يف خمتلف امل -آنذا   -كا  لل ِّ

الدِّ ا  عن عقيد م، واامر  عىل ن، دعو م يف شتَّى األقطار، وهو ما أوجد شعرًا وا ـرًا 

ينيَّة يف مضامينه التي يتناوهلا.  يواكب تلمل الغتوال، ويعربِّ عناا، ويستلام املفاومال الدِّ

راسة ع ـعر،  توال النَّبيِّ شعر غوقد آثرل أ  تتناوى هذه الدِّ ( للوقوو عىل هـذا ال ِّ

ة. راته، وما حيمله من قيم  نِّيَّة وسسل خاصَّ  ومعر ة أبعاده وتصوُّ

  مشكلة البحث :مشكلة البحث :

، ومعر ة تناوى البحث اجلوانب املونيوعية واجلوانب الفنية يف شعر غتوال النبي 

عر الذي انطوم عىل بعض الق يم اجلديدة التـي جـاغل  ـا أثر الدعوة اإلسالمية يف ذلمل ال ِّ

 هذه الرسالة اخلالدة.

  حدود البحث :حدود البحث :

يف خمتلف املواقـ  منـذ بعثتـه حتـى  يتناوى هذا البحث شعر الغتوال يف عاد النبي 

ابتـداًغ مـن موقعـة ع بـدر ( يف  ، وت تمل عىل املعار  التـي دارل يف عاـد النبـي  و اته 

 يف السنة الثامنة للاجرة . السنة الثانية للاجرة ، حتى ع  ت  مكة ( 

  وأهداف البحث : وأهداف البحث : 
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عر اإلسالمي يف جانب الغتوال . .1  قيا  جودة ال ِّ

 . النظر يف معاين شعر غتوال النبي  .2

 . معر ة نو  العاطفة وقو ا وأثرها يف شعر غتوال النبي  .3

عري يف شعر غتوال النبي  .4  . قيا  تنوُّ  املعجم ال ِّ

 

  ومنهج البحث :ومنهج البحث :
ا  راسـة  يقـوم عـىل اجلمـ  بـس املناجـس االسـتقرامي  املناجأمَّ الذي اتَّبعتـه يف هـذه الدِّ

والتَّحلييل الفنِّي يف الوقوو عند شعر الغتوال، وبيـا  اجلوانـب التـي تناوهلـا، وإبـرار األثـر 

ـعر يف بدايـة العرصـ  النَّفيس لإلسالم يف شعر الغـتوال، وهـو مـناج يفصـ  عـن و يفـة ال ِّ

. وقــد اقترصــل (1عبعــض البــاحثس يف دراســا م لل ــعر يف تلــمل اامقبــةاإلســالمي، انتاجــه 

ا التي مل يرد  ياا شعر  قـد اسـتثنيتاا، وأوردل  الدراسة عىل الغتوال التي قيل  ياا شعر، أمَّ

ما جاغ نادرًا من شعر يف بعض الغتوال يف ثنايا البحث، كس تناولت الدراسة اجلوانب الفنيـة 

 خالى الوقوو عىل بعض القيم الفنِّيَّة والسسل األسلوبيَّة. يف شعر الغتوال وذلمل من

  خطة البحث :خطة البحث :
مـة، وتتلونـا اخلاتـة، وتفصـيل  نت خطَّة البحث  مـن  صـلس، يسـبقاس مقدِّ وقد تكوَّ

 ذلمل كاآليت:

ى عر يف مواكبة الغتوال بعنوا : ع  الفصل األوَّ  (. واشتمل عىل املباحث التَّالية:ال ِّ

 ر.غتوة بد -( 1ع

 غتوة أحد. -( 2ع

 غتوة اخلند . -( 3ع

 غتوة مؤتة. -( 4ع

  ت  مّكة. -( 5ع

 

                                       
ععرس اي عع شو ر اععالر اي عع د, ي    ععال   69-68( راجعع ا اصر ععس اي عع شو ي  يعع: و  عع   ا 1) , اصش ِّ

و صإل ع د ر , اصتَّعثري  اصفس ع317, يرس اصرق عال  ر   عس اعالر اي ع د ي   العي اصق  عوا 105احلاشال ا 
اصشرس ويوره ر  لال اصف :  ي    ال اصسح ي زصط, واأليب ر   س اصفُّ ع:  واصسايعالاد ي  اع ل اصعالاد ا عاي  

   22, ر  يب اي  د عع   س اصفُّ :  واصسايالاد وبين  ش ة عع حملمال  ثمان  لو ا 259ا 
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ا   (. القيم الفنِّيَّة يف شعر الغتوال او بعنوا : ع  الفصل الثَّاينأمَّ

 واشتمل عىل املباحث التَّالية:

عر.1ع  (  أثر القرآ  الكريم يف أسلوب ال ِّ

ة. (2ع عريَّ  اللُّغة ال ِّ

ورة الفنِّيَّ 3ع  ة.(  الصُّ

نت خالصة للبحث.اخلاتةوأخريًا جاغل   ، وتضمَّ

ا   ،  كا  أحدنا للمصادر واملراج ، واآلخر للمونيوعال.الفارسا أمَّ

وا. تعاىل أسأى أ  جيعل عميل هذا خالصًا لوجاه الكريم، وأ  ينف  به، إنَّه خري مسؤوى. وصىلَّ ا. عىل 

د، وعىل آله وصحبه وسلَّم تسليسً   كثريًا .نبيِّنا حممَّ
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عر يف مواكبة الغزوات
ِّ
عر يف مواكبة الغزواتالفصل األول: الش
ِّ
  الفصل األول: الش

كا  عرص صدر اإلسالم حا اًل بالوقام  املتوالية نيـّد امل،ـكس،  إذ كانـت املعـار  

تــدور معركــة يف إثــر معركــة، وقــد أوجــد ذلــمل صــورًا مفعمــة بالبســالة والّتضــحية بــس 

و  هلـ م، ويوقعـو   ـم اهلـتامم، املجاهدين الذين كانوا يالقـو  عتـاة امل،ـكس ويتصـدَّ

عر يف تلمل الفرتة،  قد واكب األحداث، وأبررها يف صورة وانيحة  وذلمل ما صوره ال ِّ

ة التـي قـام  ـا أولئـمل املجاهـدو ، ومـا قـدموه خالهلـا مـن  للعيا ، تعربِّ عن عظم املامَّ

 التضحية بالنفس والنَّفيس.

ر  الكريم هو ما يدلِّل عىل الدور العظيم الذي قام به الرسوى   قد استطا  أ  يطوِّ

ينيَّة واامربيَّة خالى ت  -اامياة االجتسعيَّة والثَّقا يَّة والدِّ من، وأ  جياِّ عقدين ونيِّف من التَّ

ــعراغ  ر ال ُّ عوة اإلســالميَّة يف خمتلــف األمصــار وقــد صــوَّ اجليــوو والفرســا  لن،ــ الــدَّ

سوى  ا  بن غتوال الرَّ ثابت، وكعب بـن مالـمل، وعبـد  ومعـاركه، وعىل رأسام حسَّ

ًا  -رنيـوا  ا. علـيام أمجعـس  -ا. بن رواحـة  الـذين جـاغ شـعرهم ناطقـًا حّيـًا ومعـربِّ

صادقًا عن املعار  والغتوال، سواًغ أكانـت داخـل اجلتيـرة العربيَّـة أم خارجاـا،  جـاغ 

موا خالهلـا ال عر مفعًس بتصوير تلـمل املالحـم البطوليَّـة، التـي سـطَّرها املسـلمو ، وقـ دَّ

عوة اإلسالميَّة.  أرو  التَّضحيال من أجل نرصة الدَّ

عر يف تلمل اامقبة التمنيَّـة، وقدرتـه عـىل حفـت اهلمـم والعـتامم  ل يف أثر ال ِّ ومن يتأمَّ

عر من تأثري  اعل يف مواجاة األعـداغ الـذين مـا  تئـوا  يدر  ما كا  ينبغي أ  يصنعه ال ِّ

عوة اإلسالميَّة  وهيجو  الرسوى الكريم واملسـلمس، وهـو مـا  اـر جلّيـًا يف يسيئو  للدَّ

ة الد ا  عن  ل لساامام،  كانت تقوم بمامَّ أشعارهم التي ردَّل عادية األعداغ، وتصدَّ

ـيف الـذي روتـه  العقيدة اإلسالمية، وذلمل ما أبـا  عنـه بونيـو  اامـديث النَّبـويُّ ال،َّ

اهجوا قري ًا   نَّه َأَشدُّ علـيام مـن »قاى:  أ َّ رسوى ا.  -ريض ا. تعاىل عناا-عام ة

ْرِض،  أرسل إىل كعب  رشق النبل،  أرسل إىل ابن رواحة  قاى: اهجام  اجاهم،  لم ي 

ا  قاى: قد آ  لكـم أ  ت ْرِسـلوا إىل هـذا  ا  بن ثابت،  لّس دخل حسَّ بن مالمل، ثم إىل حسَّ

ى: والــذي بعثــمل بــاامقِّ األســد الضــارب بذنبــه، ثــم أدلــ  لســانه،  جعــل حيركــه ثــم قــا

: ال تعجل    َّ أبا بكـر  أعلـم قـريأ بأنسـا ا، أل رينَّام  ري األديم،  قاى رسوى ا. 

ا  ثم رج   قـاى: يـا رسـوى ا. قـد  ص لمل نسبي،  أتاه حسَّ وإ  يل  يام نسبًا حتَّى يلخِّ

عرة قالت «. من العجس خلَّص يل نسبمل، والذي بعثمل باامقِّ ألسلنَّمل منام كس ت َسلُّ ال َّ
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ا    فى واشتفى»يقوى:  عام ة:  سمعت رسوى ا.   .(1ع«لقد هجاهم حسَّ

عر املـدا   عن اإلسالم نوعًا من أنوا  اجلاـاد، وذلـمل يف قولـه  وقد عدَّ النبي  ال ِّ

« :   ــه  َنْضــ ــده لكــأ َّ مــا ترمــوهنم ب املــؤمن جياهــد بســيفه ولســانه، والــذي نفيســ بي

  .(2ع«النَّْبلِ 

 كا  شعراغ املسلمس ي اركو  بقصامدهم يف كل ما يعرض من أحداث، ويصفو  

 املعار  اإلسالمية.

ــس  ــي دارل ب ــر شــعر الغــتوال يف وصــف املعــار  الت وســوو يظاــر بونيــو  أث

امية التي أ ص  عناـا املسـلمو ، وهـم  املسلمس وامل،كس، وإبرار القيم اإلسالميَّة السَّ

ـق هلـم الفتـو  التـي طاملـا انتظروهـا، يسريو  يف الغتوال، وخي ونيـو  املعـار ، وتتحقَّ

 -لين،وا دعو م اإلسالميَّة يف كلِّ اآل ا ، ويعلنوا عن دينام اامّق الذي ارتضاه املوىل 

مة تلمل الغتوال التي خانياا املسلمو  يف عاـد  -عتَّ وجلَّ  ة. ويف مقدِّ دينًا لكلِّ الب،يَّ

 . النَّبيِّ 

  ::( غزوة بدر( غزوة بدر11))  
عر غتوال النَّبيِّ  ل ال ِّ والوقـام  التـي دارل بـس املسـلمس وامل،ـكس،  لقد سجَّ

وقد كانت البداية األوىل غتوة بدر التي التقى  ياا املسلمو  بجحا ل قريأ، وأذاقوهم 

تـل أبـو  مرارة اهلتيمة، وقتلوا كبار رجاهلم، وتركوهم جمندلس  يف أرض املعركة، حيث ق 

ربيعـة وشيبة بن  ربيعة وغريهم من كبـار امل،ـكس الـذين فـالفوا عـىل جال وعتبـة بن 

ا  بن ثابـت  ره حسَّ يف قصـيدته الراميـة التـي  حرب املسلمس، وهو اجلانب الذي صوَّ

 يقوى  ياا:

ـِذي  ـَة الَّ  َأال َليَْت ِشْعِري َهـْل َأَتـى مكَّ
 

ـــ    ِ ْ ـــاَعِة الع  ـــاِر يف َس فَّ ـــَن الك  ـــا ِم  َقَتْلنَ
 

ْم قَ  اَة القـــــوِم ِعنْـــَد ِرَحـــاهِلِ  َتْلنَـــا َاَ
 

ــــِر   ْا ــــوا إالّ بَِقاِصــــَمِة الظَّ   لــــم َيْرِجع 
 

ْتَبــــَة َبْعــــَده    َقَتْلنَـــــــا َأَبــــا َجْاـــــل  وع 
 

ـــْيَبةَ   ـــرْبِ   َوَش ـــاِمَرِة الصَّ ـــَد َث    (3عَأْيضـــًا ِعنْ
 

                                       
   4/1935( اح ح ش لي 1)
   3/465( ش فال ايشاد  محال 2)
َ ةا ابفا رب رة بد   ال مشس شد ك ار  ساش و اياهتا, و ال  ُت  ر بالر ( ُ تع  3)  َ ُة وَي ع 
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غ ــَررَّ  وكــــم قــد َقَتْلنَـــا مــن َكــِريم  م 

 

ـــــِر لــــه َحَســــب  يف قو  ْك ــــِه الذِّ  مــــِه َنابِ
 

م  للَخاِمَعــــاِل  َتَركـــــناه 
ـــــم (1ع  َتن و  

 

ــــِر    ـــــِة الَقْع ــــّم ناِمَبـ ــــارًا ث  وَيْصــــَلْوَ  ن
 

ين  قامــــــم   ْفِرِهـــــم  بـــــا.ِ والـــــدِّ  بِك 
 

ـــــِر    ــــِة الِوْت ـــــا بَِطاِمل ــــوا  ِينَ ــــا َطَلب   وَم
 

ــْت َكَتاِمــب  َغالِــب    َلَعْمــِري لقـــد َقلَّ
 

ـــ  ـــْدِر  ومـــا َ ِف ـــا َعـــىَل َب  َرْل يـــوَم اْلَتَقْينَ
 

 َلَقـــْد َشــِقيَْت َكْعـــب  مجيعــًا وعـــامر  
 

ــــْدِر    ــــا عــــىل َب ــــْوَم اْلَتَقْينَ  بأسيــا نـــــا َي
 

ـــَدْ   ــــْم َن ـــَل الكـــالِب َ َل م  َقْت ـــاه   َقَتْلنَ
 

   (2عهلم يف مجي  النَّا  َيا َصاِ  ِمْن َ ْخـرِ  
 

ل عىل ا.، والثِّقـة بـه، ولقد كا  رسوخ املعتقد يف نفو عراغ يدعوهم إىل التوكُّ   ال ُّ

غـري آ ـس  -عَت وجـلَّ  -ورجاغ النرص الذي لن يفارقام ما داموا متوكلس عىل خالقام 

ـا   ره حسَّ يـوم بـدر، عنـدما لقـوا  باألعداغ وال بكثرة عددهم وعتادهم، وهو ما صـوَّ

ـة، وإرادة عاليـة،  كـا  ال ار بعتيمة قويَّ نرصـ حلـيفام، رغـم كثـرة عـدد امل،ـكس، الكفَّ

 حيث يقوى يف هذا املعنى:

ــــــاً  ـــــْوِى ا.ِ َقْوم ـــــى بَِح ـــــَس َنْخَ   َ 
 

حـــــوو    ـــــِت التُّ وا وأ مْجََع ـــــر   وإِ  َكث 
 

ــــــا ـــــــًا َعَلْينَ ــــــوا مَجْعـ ب  ـــــــا َألَّ  إذا م
      

هـــــــــــــم َرب  ر وو     كفانــــــــــا حدَّ
 

ـــــــايل ــــــدر  بالعــ ــــــوَم ب  َســــــَمْوَنا ي
 

ـــــاً   اعـ ــــوو   ِاَ نَا اام ت  ــــع  ــــا ت َضْعِض  م
 

ـــى ــــاِ  أنك ـــَبة  يف النَّ ْص ـــَر ع  ـــْم َت  َ َل
 

ــــوو    ــــْت ك   وا إَِذا َلِقَح ــــاد  ـــــْن َع َ
 ملِ

 

ــــــــــا ْلنَ ــــــــــا وق  ْلنَـ ــــــــــا َتوكَّ  ولكنَـّ
 

ــــــــوو    ي  ـــــــا السُّ نَ َنا وَمْعِقل  ــــــــاثِر   مــ
 

ـــــــا ــــــا َسَمْونـ ــــــا  ملَّ ـــــــْم    َلِقينَاه 
 

ـــــوو    ــــم  أ ل  ونحــــن ِعَصـــــاَبة  وه 
 (3ع

 

 اذه األبيال فمل يف داللتاا املعنى العميق آليال القرآ  الكريم يف نفس ال اعر، 

                                       
ا ََت َم  إذا ششت  )انظسا اصل ان 1) َرُة اصضَّ  ُ , ُس ِّ ت كذصك ألَّنَّ َراُتا اخلَاشِّ  (  8/79( اخلَاشِّ
   حتق قا ي    ال حفسو ح فني 266( يا:ان ح ان بد اثبت ا2)
  391بت ا( يا:ان ح َّان بد اث3)



 حممد بن هادي املباركيأ.د.                                               "دراسة حتليلية "     شعر غزوات النيب 

10 

 

ى: ڭ  ﴿  قد استلام قوى اامق تبار  وتعاىل يف سورة األنفاى، وأبا  عنه يف البيت األوَّ

ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ   ۋ ۅ ۅ 

 (2ع.(1ع  ﴾ې ې  ې ې  ۉۉ

عرية معاين التَّ  غبـة يف اجلاــاد يف سـبيل حيث فمل األبيال ال ِّ ضحية والفداغ، والرَّ

ًا واحدًا، ونبذ اهليبة من األعداغ ماس بلغـوا مـن الكثـرة يف العـدد والعتـاد، وهـذه  ا. صفَّ

ة التي تناولت الغتوال، ووصـفت مـا  عريَّ العتيمة الصادقة أبرر ا كثري من القصامد ال ِّ

ة املواجاة بس اجلي س.  دار  ياا من قوَّ

إىل عظـم قـدرة ا. تعـاىل، وكيـف أنـه نرصـ   وصف غتوة بـدر ي ـري حسـا  ويف

وا عىل دعوة اامِق،  وا وجتربَّ جنده يف تلمل املوقعة، وخذى امل،كس املعاندين، الذين تكربَّ

  أمالام ا. وأخذهم أخذ عتيت مقتدر، ويف ذلمل يقوى:

ـــهِ  ـــَب   ي ــــذي ال َعْي ـ ْ بالَّ ـــربِّ  َوَخ
 

وِب بِِصــــْد   غــــرِي إْخ   ـــــاِر الَكـــــذ   َب
 

 بــَس َصــنََ  املَِليــمل   َغــــَداَة َبــْدر   
      

ــــا يف امل ـــــركَس مــــَن النَّصــــيِب    لن
 

ــــَراغ   ـــــم  ِح ــ ــــأ َّ مَجَْعا  ــــَداَة ك  َغ
 

وِب   ــــر  ــــنَْ  الغ  ـــــه  ج  ــــَدْل أْرَكان   َب
 

ــــا بَِجْمـــــــ     ــــــــم  ِمنَـّ  َ اَلَقْينَاه 
 

ـــْرد   َوِشـــي  ـــْن م   ِب َكأ ْســـِد الغـــاِب ِم
 

وه    ــــــْد  آَرر   َق
ــــــــــد  َمَّ  أَمــــــاَم حم 

 

ـــروِب   ـــِج اام   يف َوْه
ِ
ـــَداغ ـــىل األْع  َع

 

ـــــال   ْرَهَف ـــــواِرم  م  ــــدهيْم َصـ  بأي
 

ـــــوِب   ع  ب  َخــــا ِي الك  وكــــلُّ جمــــرِّ
 

 

 َ َغـــــاَدْرَنا َأَبـــا َجْاـــل  رصيــــعاً 
 

ــــــوِب   ـــــَة  قــــــْد تركنـــــا باجلَب  ْتَب  وع 
 

ــــاى    ـــا يف رج ــــْد تركن ـــيبة ق  وش
      

 (3عذوي َحَسب  إذا اْنَتَسـب وا َحِسـيِب  
 

ة موقعة بدر، وما حدث  ياا من قتل سادة قريأ  حيث أبانت هذه األبيال عن شدَّ

و رساهنم،  قد ت ركوا جمندلس يف أرض املعركة والطَّري فوم  ـوقام يف م ـاد يـدىُّ عـىل 

نام من أعدامام. وال غرابة يف ذلمل   قد كانت التَّضحية والفـداغ بسالة املجاهدين، وتكُّ

                                       
  44(  :ر  األنسال, اآلاةا 1)
    142( انظسا اصتثري  اصفس و صإل  د ر اصشرس ويوره ر  لال اصف :  , ي    ال اصسح ي زصط ا2)
  135-134( يا:ان ح َّان بد اثبت ا3)
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حابة  ما  تلمل املعركة، وذلمل حس تسابق الصَّ ال   -رنيوا  ا. عليام -تتقدَّ اممل السِّ

ومقاتلة أعداغ اإلسالم، وذلمل سعيًا وراغ رنيوا  ا. تعاىل، وطمعًا بجنَّته التي وعد  ـا 

سوى  اداغ يف سبيله. وحينس قاى الرَّ د بيده، ال يقاتلام والذي نفس حم»يوم بدر:  ال ُّ مَّ

مري بن (1ع«اليوم رجل  ي قتل صابرًا حمتسبًا، مقباًل غري مدبر، إالّ أدخله ا. اجلنَّة ،  قاى ع 

لمي ة إالّ أ   اام سم السُّ ،  س بيني وبـس أ  أدخـل اجلنَـّ ، وكا  يأكل ترال بيده: بخ  بخ 

تـل، وهـو  يقتلني هؤالغ ! ثمَّ قذو التَّمرال من يـده، وأخـذ سـيفه  قاتـل القـوم حتَّـى ق 

 يقوى:

ـــــرِي َرادِ   َرْكضــــًا إىل ا. بغ
 

 إالّ التُّقى وَعَمِل املََعـــادِ  
 

رْبِ يف ا.ِ َعىَل اجِلَاـادِ    والصَّ
      

ْرنَية  النََّفـــادِ    ع 
 وكلُّ َراد 

 

َشـادِ  غري  التَُّقى والرِبِّ والرَّ
 (2ع

  

  (  غزوة أحد:(  غزوة أحد:22))  
ار قريأ باملدينـة املنـورة، تعدُّ غتوة أحد  املوقعة الثانية التي دارل بس املسلمس وكفَّ

وذلمل حس عتم كفار قريأ عىل أ  يثأروا هلتيمتام ببدر، وما أصا م  ياا من اخلسـامر 

ــأر مــن  ة ألخــذ الثَّ و  العــدَّ ــدأوا يعــدُّ ــث ب ــتام، حي يف األروا  واألمــواى وســقوب هيب

ــاملام وع ــامر ــة وجوارهــا وجــاغوا املســلمس،  جمعــوا قب هم ومــن حــالفام مــن مكَّ

يف عدد من الّرجاى يتيد عىل الثالثة آالو مقاتـل، بيـنس  قاصدين النَّيل من رسوى ا. 

كا  عدد املسلمس الذين خرجوا وثبتوا هلذه املعركة ال يتيد عىل األربعسمـة جماهـد، وقـد 

ار قت ل بعض قـادة املسـلمس، وعـىل انتات املعركة لصال  امل،كس، حيث استطا  الكفَّ

سوى  رأسام اتة بن عبد املطَّلب  جاى إىل املدينة، بيـنس  ورج  الرَّ بمن معه من الرِّ

ـار ومعاـم جرحـاهم وبقلـو م  رحـة الثَّـأر لقـتالهم يف بـدر التـي  عادل جحا ـل الكفَّ

 حاقت  م اهلتيمة  ياا.

ع عر دوره يف غتوة أحد، حيث وصف ال ُّ راغ ما دار  ياـا مـن أحـداث وقد كا  لل ِّ

ـعراغ مـن  ـار، ورثـى ال ُّ ومواقف، ودارل مساجالل بس شعراغ املسلمس وشعراغ الكفَّ

                                       
 , حتق قا ش طسى اص َّقا وآخسان 1/627( اص  ِّ   اصفَّ :اَّة البد هشاد 1)
 , حتق قا حممال  ب: اصسضل إبساه ي  2/448ل:ك صلطَّرب  ( اتراخ اصسُّ ل وامل2)
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متام اتة بن عبد املطَّلب   .(1عاست ادوا يف تلمل الغتوة، ويف مقدِّ

ـا  بن ثابـت  عراغ يف تلمل الغتوة قصيدة حسَّ  وأوىل هذه القصامد التي نظماا ال ُّ

تي ردَّ   برية بن أيب وهب املختومي الَّ ور  -شاعر امل،كس  -ياا عىل ه  الذي خاجله ال ُّ

قه قومه يف أ حد، وهو ما  ار يف قصيدته التي يقوى مطلعاا:  والتَّعايل بس حقَّ

ــْقنَا ِكنَانــَة ِمــْن َأْطــَراِو ذي َيَمــن    س 
 

ْتِجياـا  ْرِض اْلباَِلِد َعـىَل مـا كـاَ  ي   (2عع 
 

 بقوله: ا  بن ثابت  قد ردَّ عليه حسَّ 

مْ  ْقت ْم ِكنَانَة َجْااًل ِمْن َسَفاَهتِك   س 
 

ــا  ِْتهي ــد  ا.ِ خم  نْ ــوِى َ ج  س   إىَِل الرَّ
 

ــْوِل أَ  ــاَض املَ ــا ِحَي ــاِحَيةً  ْوَرْدت  وه  نَي
 

ـــل  الِقياـــا   ها، والَقْت ـــد  ـــار  َمْوِع  َ النَّ
 

ِّْعت ْم بِــال َنَسـب    َأنتم َأَحابِيأ  مج 
 

ــة  ال  ْم َطَواِغياــاَأِممَّ ْتك  ْفــِر َغــرَّ  ك 
 

ْم بَِخْيِل ا.ِ إِْذ  َلِقيَْت  ت   َهاّل اْعَترَبْ
 

 َأْهَل الَقِليِب وَمْن َأْرَدْينَـه   ِيَاـا 
 

 َكْم ِمْن َأِسري  َ َكْكنَــاه  بِـال َثَمـن  
 

ـــا  ــا َمَوالِياـ نَّ  (3عَوَجــتِّ َناِصــَية  ك 
 

ا   لام، حس ساقوا جيوشـام مـن بنـي إىل صني  امل،كس وجا حيث ي ري حسَّ

واملسلمس  وكيف أهنم رجعوا خامبس خااين أمام جند ا. الـذين  كنانة لقتاى النبي 

ا  إىل صني  املسلمس بأام بدر الـذين أطلقـوهم  أذاقوهم مرارة اهلتيمة، بل ي ري حسَّ

قه املسلمو  وعلو مكانته  .بال ثمن، ليعلم أولئمل عظمة النَّرص الذي حقَّ

ا كعب بن مالمل  بـرية بقصـيدة طويلـة وصـفت مـا دار يف غـتوة  أمَّ  قـد أجـاب ه 

ة ورضاوة، حيث بدأ قصيدته بوصف مكا  املعركة،  أ حد، وما حفلت به املوقعة من شدَّ

روب، ال يسلكاا إالّ اـر الـوحأ أو النَّعـام،  ا كانت أرنيًا صعبة املسالمل وعرة الدُّ وأهنَّ

 ، يقوى:(4علَّفال الوحوو وعظام الفرامسوقد امتألل باجليف من خم

                                       
    161( انظسا اصتثري  اصفس و صإل  د ر اصشرس ا1)
   3/130( اص  ِّ   اصفَّ :اَّة 2)
  205( يا:ان ح َّان بد اثبت ا3)
    163( انظسا اصتثري  اصفس و صإل  د ر اصشرس ا4)
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مْ  وهَنـ  ا  ود  ـاَ  َعنَـّ  َأال َهْل َأَتى َغسَّ
 

َتنَْعنِ     ه  م   (1عِمَن األَْرِض َخْر    َسرْي 
 

 وَأْعـــالم  َكــــَأ َّ َقَتاَماــــا
 َصـــَحار 

 

ــ     َتَقطِّ ِمـَن اْلب ْعـِد َنْقـ    َهــاِمد   م 
 (2ع

 

حـاً َتَظلُّ بِِه الب ـْتى  الَعَراِميــ رَّ  س  ر 
 

ـنِِس  َ ي ْمـِر     َوخَيْل و بِِه َغْيـث  السِّ
 (3ع

 

م َيل ـو   َصـِليب اا  بِِه ِجَيف  اامَْ َ
 

ـ      (4عَكـَس الَ  ِكتَّـا   التجـار  امل َونيَّ
 

 بِـِه الِعـس  واآلَرام  َيْمِ ـَس ِخْلفـــةً 
 

ــه  ــام  َقْيض  ــيض َنع ـــ    (5عوب  (6عَيَتَقلَّ
 

رًا امل،ـكس يف أ حـد  بطولة ثمَّ يصف كعب  امدين عن ديـن ا.، مـذكِّ املؤمنس الذَّ

احقة التي واجاتام يف بدر، يقوى:   تيمتام السَّ

َنا َعــْن دينِنــا كــلُّ َ ْخَمــة   َالِــد   (7عجم 
 

َبــــة   ياــــا الَقــــَوانِس  َتْلَمــــــ     َذرَّ م 
 (8ع

 

ـا ـواِ  كَأهنَّ  يف الصُّ
 وكـلُّ صـمول 

 

بَِســـْت هِنْـــي  مـــن املـــ  ـــرْتَ   إذا ل  اغ م 
 (9ع

 

 
 

  
 

                                       
 ح  وشتفرف ا شضطسب ( اخلسقا اصس   اصيت تفخسق ف لا اصس ِّا1)
 ( األ  دا اجل ال املستسرة  واصقتادا شا شال ص:نه إىل اص َّ:اي 2)
 ( اص ُعز لا مج  ابزل وه: اص ر  اصق:    واصرِّس شُِّسا اصفَّا ة اصشَّالاال   وميسعا خي ب 3)
 ( اص َّل با ويك اصرظاد  وامل: َّ ا امل  :ط واملفق:ش 4)
 رادا اصظ ِّ اء  اصق ضا  شس اص  ض األ لى  ( اصرِّنُيا اص قس اص:حشو  اآل5)
   222( يا:ان كرب بد شاصك ا6)
شفا كل فخمعة  فقعال ر ع:ل   7) ذ  ا  ا علح (  ال ابد هشادا وكان كرب بد شاصك  ال  الا جماصالان  د جِّ

ا فلعع:  ح عد, فقععال كرععبا جماصععالان  ععد  ن تقع:ل جماصععالان  ععد ياففععاك فقععال كرعبا نرععي  فقععال ر عع:ل   
 ( 2/136اففا  )انظس اص  ِّ   اصفَّ :اَّة ي
َُذرَّبَُةا املتر:يُ   لى اصقتال املاهس  ف ه 8)

 ( جماصاُلانا شالافرفا  واصسخمُةا اصَكت  ُة اصرظ مة  امل
ع( 9) عُوا اص.عالاُس  وُشتع  سٌَعا   ا مملع:ءٌ اص َُّم:ُتا اصال ِّرع  اص :اُنا كل شا اُ ان ف ه اصشَّوءُ, ير عا  كعان  و ريع:اب   و ا  عا  اصف ِّل 

  شاء  
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ـــم   ــْن َلِقيت  ــاِمل وا َم  َس
ــْدر   ولكــْن بَِب

 

ــ     ــِب َتنَْف ــاغ  بالَغْي ــاِ ، واألَْنَب  (1عمــن النَّ
 

ـار رضبـوا  ثم ي ري كعب  إىل االسـتعداد النَّفيسـ لتلـمل املوقعـة، وكيـف أّ  الكفَّ

بينام ماذا يمنعام  خيامام وأبنيتام بأرض املعركة، ورأم املؤمنو  كثر ا  ت اوروا  يس

ار؟ وكيف ال يت اورو  م  رسوى ا.  كول عىل ما بدأهم به الكفَّ  يس ينبغـي  من السُّ

، ومن أعرض عن نصحه  قد باغ باخل ا ، وبعد امل ـاورة أبـا  هلـم   عله ؟  قوله اامقُّ

سوى  ر أ َّ من كانت نيَّته للجااد حقيقًة والطَّم   ـيس عنـد ا. تعـاىل  عل الرَّ يـه أ  ي ـمِّ

ه ا.  ادقس -عتَّ وجلَّ  -لذلملَّ ليظفر بس أعدَّ  ، ويف ذلمل يقوى:(2علعباده املؤمنس الصَّ

نـا (3عوملََّا اْبَتنَْوا بـالِعْرضِ  ات   َقـاَى َاَ
 

 َعـــالَم إذا مل َنْمنَـــ  الِعـــْرَض َنـــْتَر   ؟   
 

ـــــ   َأْمــــَره   ــــوى  ا.ِ َنْتَب ـــــا َرس   و ِينَـ
 

ــــاَى   ـــــ    إَِذا َق ـ ــــْوَى ال َنَتَطلَّ ــــا الَق   ِينَ
 

ــهِ  ــِد ربِّ ــْن ِعنْ و   ِم ــرُّ ــه ال ــَدىلَّ علي  َت
 

ـــــ      ْرَ   وي 
ِ
ــــَسغ ى  ِمــــْن َجـــــوِّ السَّ ــــتَّ نَ  ي 

 

ــــا نـ ـــد  وَقرْص  ِري ـــيس ن  ه    ـــاِور   َ ن 
 (4ع

 

ــــ      ـــ   وَنْسَم ي
ـــا ن طِ  إذا مـــا اْشـــَتَاى َأنَّ

 

ــــ ـــدوا لن ـــا ب ـــوى  ا. ملََّ ـــاَى َرس   ا َوَق
 

ــاِل واطمعــوا  ــْوَى املَنِيَّ م  َه ــنْك  وا َع  َذر 
 

بــًا  ــي اامََيــاَة َتَقرُّ ــوا َكَمــْن َيْ،ِ ون   وك 
 

ْرَجـــــــ      َيــــــا َلَدْيـــــِه وي  ْ  حي 
 إىَِل َمِلـــــمل 

 

ــوا  ل  ْم وَتَوكَّ ــَياَ ك  وا َأْس ــذ  ــن خ   ولك
 

ـــــــ       عـــــــىل ا. إِ َّ األَْمـــــــــَر .ِ  َأمْجَ
 

ــ ــيام َجْا ــَنا عل ْم َ ِ ْ ــاهِلِ  َرًة يف  ِرَح
 

ــ     ــيض   ال  َنَتَخ َّ ــا البِ ــَحّيًا َعَلْينَ    (5عني 
 

إىل وصف املعركة وأحـداثاا، بـدغًا مـن بيـا  عـدد املقـاتلس مـن   ثم يصل كعب 

د الطَّعنـال،  الطَّر س، وانتااًغ بس حدث يف أرض املعركة من التحام اجلي س، حيث ت سدَّ

                                       
  223( يا:ان كرب بد شاصك ا1)
    165( انظسا اصتثري  اصفس و صإل  د ر اصشرس ا2)
 ( اصرِّسضا ش:   خارج املالافة  وكلُّ واٍي ف ه يجس فل:  ِّسض 3)
ُساَنا اااتفا وَّنااة  شسان 4)    َ ) 
  225 – 224( يا:ان كرب بد شاصك ا5)
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ما ، و ر  ب الرِّ ـا اجلـراد املنت،ـ، وت صوَّ اخليوى، وتسـب  يف الفضـاغ كأهنَّ
ويف ذلـمل  (1ع

 يقوى:

 َ ِجْئنَــا إىَِل َمــْون  مــن الَبْحــِر َوْســَطه  
 

ــــ     َقنَـّ ـــاِا  وم  ـــنام َح ـــابِيأ  م  َأَح
 

ـــــة    ونحــــن  َنِصيَّـ
ـــــة آالو   (2عَثاَلث

 

ــــ      ـــا  وَأْرَبـ ـــس  إِْ  َكث ْرن ـــاَلث  ِمِئ  َث
 

ـــــمْ  ـ ه  َغاِور  ــــا  ن  ـــــة  َبْينَنَ ــــِري املَنِيَّ  جَتْ
 

مْ   ا  ـ     (3عن َ اِرع   َحْوَض املَنَاَيا  وَنْ،َ
 

ـــ النَّْبـــِ   ينـــا و ياــــم   ـــاَدم ِقيِسُّ َ َ 
 

ـــِريِبُّ   ـــَو إاِلّ الَيْث ـــا ه  ــــ      (4عوم  امل َقطَّ
 

ـــــة   ـــة  َصاِعِديَّ ـــة  ِحْرِميَّ وَ    (5عوَمنْج 
 

ــاعَة ت    ــمُّ س ــا  السُّ ــَذرُّ عليا ـــ    ي   ْصنَ
 

ــــاَرًة  َجـــاِى وَت ـــَداِ  الرِّ ـــوب  بَِأْب  َتص 
 

َقْعِقــ     ــَأْعَراِض البَِصــاِر ت  ـــرُّ بِ َتـم 
   (6ع

 

ــــا   كَأهنَّ
ِ
 وَخْيـــل  َتَراهـــــا بالَفَضـــــاغ

 

ــــ     يَّ   َيرَتَ
ة  ـــرَّ ــــبًا يف َق ـــَراد  َصـ َج

   (7ع
 

َحـــى    َلـــسَّ َتالَقْينَـــا وَداَرْل بِنَــــا الرَّ
 

 ْمــــر  َاَّــــــه   ا.   َمــــْدَ     وَلــــْيَس ألَ  
 

ــمْ  اَ   ــا َاَ ــى َتَرْكنَ م  َحتَّ ــاه  ْبنَ رَضَ
  (8ع

 

ـــ     رَصَّ ـــب   م   ْ ــــاِ  خ  ـــَأهنَّ م  بِاْلَق  َك
 

ـــس  بَّ ــــا ور  ـــْوم  ِمنَّ ــــاَى الَق ـــا َوَن  َ نِْلنَ
 

ــ      ــَدم ا.ِ َأْوَس ــا َل ــا، ولكــْن م  َ َعْلنَ
 

م  وَداَرْل َرَحاَنا، واْسَتَدا  َرْل َرَحاه 
 

ـ َيْ ـَب     ِّ ل  مـن ال،َّ ِعل وا ك     (9عوَقْد ج 
 

                                       
    166و صإل  د ر اصشرس ا( انظسا اصتثري  اصفس 1)
 ( اصفَّ ِّ َُّةا اخل اُر شد اصق:د   2)
 ( نُعَ.اورهيا    ن.   ل لي  وُنَشار ليا    نشارهبي 3)
ُّا األواتر, ن  ة  إىل اثسب   4)  ( اص َعث سِِّبِّ
لاُد املثقَّسة  واحلسش َُّةا ن  ة  إىل  هل احلسد  واص َّا الاَُّةا ن  ة 5)  إىل اا ال, وه: اان  شرسوف   ( املفج:فُةا اص  ِّ
 ( َتُ :ُبا تق   واص َِّ اُرا احلجارُ  اصل فُة  وتُقرقُ ا ُتَ : ِّت   6)
 ( اص ََّ اا راٌح يس  َّة  واصَقسَُّ ا اصربُي  واَعتَعَساَُّ ا جيوء واذهب 7)
 ( َ سَاهُتيا خ ارهي   8)
    227 – 225( يا:ان كرب بد شاصك ا9)
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ــم يقــدمو  عــىل  وخيتــتم كعــب  قصــيدته بتعــداد صــفال جــيأ املســلمس يف أهنَّ

بوا عـىل  ـم تـدرَّ اامرب متى كانت د اعًا عن عرض أو عقيـدة ولـيس ملغـنم دنيـوي، وأهنَّ

  يف املواجاـة، وقـد عر ـوا آداب اامرب وألفوها،  ـال هيـابو  أعـداغهم، وال يرتاجعـو

القتاى  ال جيتعو  إ  أ صيبوا،  اامرب سجاى دامًس، وإ   فروا بالعدّو  ــال  حـأ وال 

، (1عتثيل بالقتىل أو إذالى لألام وإنَّس مناج اإلســالم يف معاملة املتحـاربس واألام

 حيث يقوى كعب واصفًا بطولة ذلمل اجليأ املسلم:

ـــا   ال ـــن أ ن ـــبًَّة  ونح ـــَل س  ــــَرم الَقْت  َنـ
 

مارَ    وَيْمنَــ     (2عَعــىَل كــلِّ َمــْن حَيِْمــي الــذِّ
 

 ولكنَّنــــا َنْقــــيِل الِفــــَراَر، وال َنــــَرم الـــــ 
 

 ــــِفَراَر ملـــن يرجــــو الَعَواِقـــَب َينَْفــــ     
 

ــرم  (3عِجــالد    عــىل ريــب اامــوادث ال ت
 

هَر َتـــْدَم       َعْينـــًا لنـــا الــــدَّ
 عـــىل َهالـِــمل 

 

ــ ـــــه بنـ  ول   َنق 
 
 و اامَـــــْرِب ال َنْعَيــــا بوــــغ

 

ــَت      ــْرب  َنْج ِل اامَ ــرَّ ــا َج ـــن  اَّ  وال نح
 

ـــأ   حَّ  بن ـــو اامَــــْرِب إِ  َنْظَفـــْر َ َلْســـنَا بِف 
 

ــــ       وال نحــــــن  ِمــــْن َأْ َفاِرهـــــا َنَتَوجَّ
 

ه   ـــــرَّ ـــــا   َحـ ــــا ِشــــَاابًا يتَّقــــي النَّ نَّ  وك 
 

ـــهِ   ـــن يلي ـــه  م ن  عن ـــر  ــــ    وَيْف ْسَفـ    (4عوي 
 

وبينس كانت املعار  تدور بـس املسـلمس وامل،ـكس  قـد كـا  هنـا  مـن يفخـر مـن 

عــراغ عبـد  ق يف غتوة أحد ناسيًا صني  املسلمس يف بدر، ومن أولئمل ال ُّ امل،كس بس فقَّ

بعرم  الذي ا تخر يف إحدم قصامده التي يقوى  ياا: (5عا. بن التِّ

ـــَراَب الَبـــ ـــْل يـــا غ   ْسِ َأْســـَمْعَت  َ ق 
 

ـــــْل   ِع ـــــد    ـــــْيئًا ق ــــــق  َش ـــــس َتنْطِـ  إِنَّ
 

ــــــد   ــــــِريم  َسيِّ ـــــا مـــــن َك ـــــْم َقَتْلنَ  َك
      

ـــــْل   ــــــَدام  َبَط ْيِن ِمْقـ ـــــدَّ ـــــِد اجلَ  ماِج
 

                                       
    168و صإل  د ر اصشرس ا( انظسا اصتثري  اصفس 1)
 ( اص ُّ َُّةا اصرار  واصذ ِّشارا شا جيب  لى اصسَّجل محااته  2)
َ ٌيا مج  جل اٍل وَجل اٍل وه: اص َّلُب   3)  ( جِّ
   228 – 227( يا:ان كرب بد شاصك ا4)
 علمني الجع:هي ( ه:   ال   بد اصز ِّبرسى بد   س بد  ال  بد  رال اص َّعلمو اصقسيعو, كعان يعالاالا   لعى امل5)

ععة, وا تععذر شععد اصفَّعع  ِّ  ععا بععالر شفععه  وكانععت وفاتععه  ععفة  وحيععس ِّض املشععسكني  لعع لي, و ععال   ععلي برععال فععتح شكَّ  مَّ
 (  3/160)انظسا ُ  ال اص.ابة ر شرسفة اص َّحابة البد األري  ه  15
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وا ــــــد  ـــــْدر  َشِا ـــــَت َأْشـــــَياِخي بَِب  َلْي
 

 (1عَجــَتَ  اخلَــْتَرِن ِمــْن َوْقــِ  األََســْل  
 

ا  بن ثابت يرّد عليه، ويبـسِّ لـه أّ  اامـرب سـجاى بـس الّطـر س،    انربم له حسَّ

اه بـس القـوه  رًا إيَّ وأّ  املسلمس قد نالوا من امل،كس يف أحد كس ناى امل،كو  منام، مذكِّ

من اهلتيمة يف ععبدر((، وكيف قتل ساد م، وهـرب  رسـاهنم يف تلـمل املوقعـة، وبـاغوا 

 :باخلتي واخلذال ، حيث يقوى  حّسا  

ــة   ــَرم َوْقَع َبْع ــاْبِن التِّ ــْت ب  َذَهَب
 

 َكاَ  ِمنَّا الَفْضل   ياا  لـو َعـَدْى   
 

 ولقــــد نلتـــــم ونلنـــــا مــــنكم  
 

َوْى     وَكـــَذاَ  اامَــْرب  أحيانــًا د 
 

ْم  ـــا ِك  ـــَياَو يف َأْكت  نضـــ   األَْس
 

ــْل    ــاًل بعـــد هَنَ ــِوي َعَل  حيــث  هَنْ
 

ـــــ ـــــو  َعـــــىَل َأْعَقابِك   ـْم إِْذ ت ولُّ
 

ــْل   َس ــَباَه الرَّ ــْعِب َأْش ــًا يف ال ِّ ب رَّ ه 
   (2ع

 

ًة صادقـــــــًة   إِْذ َشـــــَدْدَنا َشـــــدَّ
 

ـــْل    ـــْفِ  اجلََب ــــم إىل َس   أجأناكـ
 

( بـــالتَُّقى   وَعَلْوَنــــا َيـــْوَم عَبـــْدر 
 

ــْل    س  ــِديِق الرُّ ـــِة ا.ِ، وَتْص  َطاع
 

َرْيـــــأ  َعــــْوَرًة   وَتَرْكنـــــا يف ق 
 

ــ     (3عْدر  َوَأَحــــاِديَث املََثــْل َيــْوَم َب
 

ا كعب بن مالمل   ريدُّ يف قصيدته الالميَّة عىل كلِّ من تطاوى عىل املسلمس مـن  أمَّ

شعراغ قريأ، ويونيِّ  هلم أنَّه إذا كا  هنا  من قادة املسلمس من ق تل يف عأ حـد(، وهـو 

إىل مـا أصـا م يف عبـدر(،  ما أ ر  امل،كس وشعراغهم    َّ عليام أ  يعودوا بـذاكر م

 ، حيث يقوى:(4عوما واجاوه من صور البطولة والتَّضحية التي أبداها املسلمو 

ــــه   ـــْوِى َأْصَدق  َرْي ـــًا َوَخـــرْي  الَق ـــْق ق   َأْبِل
 

ـــْد   عنـــَد َذِوي األَْلَبـــاِب َمْقب ـــوى      والصِّ
 

ــــــم   ـ اَتك  ـــــا َاَ ـــــا بقتالن ـــــْد َقَتْلنَ  َأْ  َق
 

ــــوا  ــــَل الّل ؟  َأْه ـــــل  ــــر  الِقيـ ـــــم يكث ،  في
ِ
 غ

 

ْم َلنَـــــا َمــــــَدد    ويــــوَم َبــــْدر  َلِقينَــــاك 
 

ـــــل     ــــاى   وجربيـ ــــ  النَّرصــــ ِمْيَك ــــِه م   ِي
 

                                       
 , حتق قا ي  حيىي اجل :ر   42 – 41( يرس   ال   بد اصز ِّبرسى ا1)
 ا ايبل املس لة برضلا ر إريس برض  ( اصسََّ لُ 2)
    94 – 93( يا:ان ح َّان بد اثبت ا3)
    170( انظسا اصتثري  اصفس و صإل  د ر اصشرس ا4)
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نـــــا ــــــِه  ِْطَرت  ـــــِدين  اللَّ  إِْ  َتْقت ل ونــــــا َ 
 

 والَقْتــــل  يف اامــــقِّ عنــــــد ا.ِ َتْفِضــــيل    
 

ـــــااً  ــــم َسَف ــــا يف رأيك  ــــَرْوا َأْمَرن   وإِْ  َت
 

ــــِليل     ـــاَلَف اإلســـالَم َتْضـ ـــْن َخ ـــَرْأي  َم  َ 
 

وا ـــد  ـــْرِب واْقَتِع ـــاَ  اامَ ـــْوا لَِق ـــاَل َتَنَّ  َ 
 

وى       (1عإِ َّ َأَخا اامَْرِب َأْصـَدم اللـوِ  َمْ ـع 
 

ــــه   ــــَرا   َل ـــــًا  َت ب ــــَدَنا رَضْ ــــْم ِعنْ  إِ َّ َلك 
 

ـــباِ  لـــه َخـــْذم  َرَعـــــابِيل    ـــْرن  الضِّ ع 
   (2ع

 

ـــا ــــا  إِنَّ ا ـــا  وَننْت ج  ـــْرِب َنْمِرهي ـــو اامَ  بن 
 

  (3عوعنـــدنا لِـــَذِوي  األنَْيـــَغاِ  تنكـــــيل   
 

ـعراغ يف عاـد النَّبـيِّ  ، ودعـتام إىل وكس يظار  قد أثَّرل غتوة أ حد يف نفـو  ال ُّ

ي ملن حاوى اإلسـاغة للنَّبـيِّ   التَّجاوب معاا، والتَّعبري عن مواقفاا وأحداثاا، والتَّصدِّ

مســلمس، وهــو مــا قــام بــه شــعراغ امل،ــكس بعــد املوقعــة، األمــر الــذي دعــا شــعراغ ولل

صـا م، وبيـا  أثـر اإلسـالم يف كـلِّ مـا  دِّ عليام، وك ف أكاذيبام وخترُّ املسلمس إىل الرَّ

ة ومنعة. ق للمسلمس من عتَّ  فقَّ

 
 
  ( غزوة اخلندق:( غزوة اخلندق:33)) 

عت قوم ال،ِّ  مل نة اخلامسة للاجرة جتمَّ واملسـلمس باملدينـة،  حاربة النَّبيِّ يف السَّ

م أبــو ســفيا  تلــمل اجلمــو  مــن القرشــيِّس ومــن واالهــم مــن غطفــا  والقبامــل  وتــتعَّ

املجاورة، ويأيت اجلميـ  إىل املدينـة املنــّورة قاصــدين القضـاغ عـىل اإلسـالم بجحـا لام 

مل بـل تعاهـدوا مـ  هيـود وعدَّ م اامربيَّة التي مل يكن للمسلمس ِقَبل  ا، ومل يكتفوا بذل

 بني قريظة يف حصوهنم حوى املدينة من أجل القضاغ عىل املسلمس.

بتامرهم وفتُّ م مج  املسـلمس وأعلماـم مـا عـتم عليـه أبـو  وملَّا علم رسوى ا. 

سفيا  وَمْن وااله من غطفا  والياود، وت اور معام، وانتات م ـور م بحفـر خنـد  

                                       
ُر:ٌلا    شتَّقال شتلل ِّب  1) َس   وَشش  ا زاييهتا ومن:ُّها  و االى اصل:نا ص:نُه بني اص َّ:اي واحلُم   ( صَِّقاُل احلَس بِّ
ُتَعَقط ِّرُة   ( تَعسَاُلا تسسلُ 2)

 وهتتزُّ  واخلذُدا  طُ  اصلَّحي  واصسَّ اب ُلا امل
   256 – 255( يا:ان كرب بد شاصك ا3)
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ـن  ياـا،  ـ ذا دناـم العـدّو نـالوه وال ينـاهلم، وبـدأ حوى املدينـة حتَّـى يمكـنا م التَّحصُّ

ســوى  يعــاوهنم يف حفــره وي ــّد مــن عــتيمتام،  املســلمو  حفــر اخلنــد ، وكــا  الرَّ

، حتـى إذا اكتمـل حفـر اخلنـد  جـاغل  لـوى (1عويرغبام  يس عند ا. تعاىل مـن األجـر

بــت امـ ة، وفتَّ عــت مـن قبامــل عــدَّ رب املســلمس، يقــودهم إىل ذلــمل امل،ـكس التــي جتمَّ

د ، وهنا   ار هلـم املسـلمو  (2عطمعام واستكبارهم وعتوهم، حيث نتلوا بجانب أ ح 

ر بثالثـة آالو، واخلنـد  يفصـل بـس الفـريقس،  خـرن مـن بـس  الذين كا  عددهم يقدَّ

ْعَلًس  -صفوو امل،كس عمرو بن ود العامري  بارر؟  خرن له  -وكا  م  مـن وقاى: َمْن ي 

وقاى له: يا عمرو إنَّمل عاهدَل ا. َأالّ يدعو  رجل  مـن  املسلمس عيلُّ بن أيب طالب 

:  ـ ينِّ أدعـو  إىل  قريأ إىل إحدم َخلَّتس إالّ أخذ ا منه،  قاى له: َأَجـْل،  قـاى لـه عـيل 

: ل ي وا. النِّتاى،  قاى له: مِلَ يا ابن أخـي؟  ـو ا. مـا أ حـبُّ أ  أقتلـمل،  قـاى لـه عـيل  كنِـّ

أ حب أ  أقتلمل،  حمي عمرو عند ذلمل،  اقتحم عن  رسه،  عقره، ورضب وجاه، ثّم 

،  تنارال وجتاوال،  قتله عيل   وخرجت خيلام مناتمة، حتَّـى اقتحمـت  أقبل عىل عيلٍّ

 .(3عمن اخلند  هاربةً 

ة املسـلمس وقد وصف عيل   جا  الَّذي أبا  عن قـوَّ  يف ذلمل اامدث واملوقف ال ُّ

ة، قاى  ياا:  مواجاة أعداغ اإلسالم يف أبيال شعريَّ

 َنرَصَ ااِمَجاَرَة ِمْن َسَفاَهِة  َرْأِيـِه 
 

ـــَوايِب    ــد  بَِص َمَّ ــل  َربَّ حم   وَنرَصْ
 

الً  َتَجـدِّ  َ َصَدْدل  حـس َتَرْكت ـه م 
 

   (4عكاجِلْذِ  بَس َدَكـاِد   وَرَوايِب  
 

نِـي  وَعَفْفـت  َعْن َأْثَوابِـهِ   وَلـَو انَّ
 

ين َأْثــــَوايِب   ـــَر َبــتَّ نْــت  امل َقطَّ    (5عك 
 

َســـَبنَّ ا.َ َخـــاِذَى ِدينِـــــِه   ال َفْ
 

ـ األَْحـــَتاِب      (6عوَنبِيِِّه يــا َمْعَ،َ
 

                                       
    194( انظسا اصتثري  اصفس و صإل  د ر اصشرس ا1)
   217 – 2/216( اص  ِّ   اصفَّ :اَّة 2)
     2/225(اص  ِّ   اصفَّ :اَّة 3)
اَلاُكا  رٌض ف لا الظ, واجلمُ  يََكايٌِّك   ( ُشَتَجال ِّال  الاقا  ابألرض  وا4) اَلُك واصالَّك   جلِّذ ُعا فسع اصفَّخلة  واصالَّك 
َُقطَُّسا اصذ   صقو  حال  طساه,    جف  ه, واصقطسا اجلانب  وبزَّينا  ل ين  5)

 ( امل
   2/225( اص  ِّ   اصفَّ :اَّة 6)
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مل ابن ه ام يف نسبة هذه األبيال لعيّل بن أيب طالب   .(1عوقد شكَّ

ــادهم امــرب  ب األعــداغ وافِّ املســلمس أمــرًا يثــري اهليبــة أو اخلــوو يف ومل يكــن فــتُّ

حيـث  قلوب املجاهدين، الذين نذروا أنفسام للـدِّ ا  عـن عقيـد م، ونرصـة نبـيِّام 

جاعة، والنُّرصة، والتَّضحية لقـوم َدِربـوا عـىل القتـاى، وَعلَّمـوا  لقاغ األعداغ هو لقاغ ال َّ

م أسـود حيمـو  عـرينام، أنفسام يف اامرب حتَّى أصبحوا  اهرين للنَّا  مجيعًا،  وكأهنَّ

يف  .. وهي املعاين التي أشار إلياا كعب بـن مالـمل (2عويدا عو  عن رسالتام اخلالدة

 قصيدته التي قاهلا يوم اخلند ، حيث قاى:

ــــه   ـــ   َبْعض  َمْعِم ب  ي  ه  رَضْ ـــْن َاَّ  َم
 

ــَرِ     امل ْح
ِ
ــاغ ــِة األََب    (3عَبْعضــًا َكَمْعَمَع

 

ـــ ـــْأِل َمْأَس ــــا َ ْلَي يو  ا ــــنُّ س  َس  َدًة ت 
 

ــَدِ    ــَس ِجــْتِ  اخلَنْ ــَذاِد وب    (4عبــَس املِ
 

ِب امل ْعِلِمسَ  وا  (5عَدِرب وا بََِضْ  وَأْسَلم 
 

ـــِ     ـــَربِّ املَْ،ِ
ِســـِاْم لِ ْاَجـــاِل َأْنف   م 

 

ـــــه   ـــــه  َنبِيَّـ ـــــَر اإِلَل  َنَص
ــــَبة  ْص  يف ع 

 

ــــِق   ــــِدِه َذا َمْرَ  ـــاَ  بَِعْب ، وَك ـــم  ِ ِ
  (6ع

 

رو  فكـي حلقا ـا يف  ويميض كعب  ر الدُّ ال ،  يصوِّ يف قصيدته إىل وصف السِّ

رها للحـرب  ادها املحكم وشكلاا املوثَّق أحدا  اجلنادب،  اي مستديرة ااملق، ت مِّ

ارمة، حيث يقوى: يوو الصَّ  اامل السُّ

ا  ــــوهل  ــــ ُّ   ض   خَت 
ـــــابَِغة  ــــلِّ َس  يف ك

 

ـــالنِّْاِي   ـــْت  (7عَك ــــِرِ    َهبَّ ْقـ ـــه امل رَتَ  ِرحي 
 

                                       
   2/225( امل الر اص َّابق 1)
    196  د ر اصشرس ا( انظسا اصتثري  اصفس و صإل2)
 ( املرمرةا اخت ط األا:ات ويالَُّ  زجللا  اأَلاَبُءا اصق ُب, وشرمرُة األابءا ا:ت احلساق ر اصق ب  3)
( املث الُ ا امل:   اصذ  جتتم  ف عه اأُل ع:ي  وُتَ عدُّا حُتعالُّ  واملِّعَذاُيا ش: عٌ  ابملالافعة ح عخل ُحسعس اخلفعالق, و  عل 4)

 افة  واجلزُعا اجلانب   ه: بني  ل  وخفالق املال
ُر لمِّنَيا اصذاد اُرل ِّم:ن  نس لي ر احلسب بر شة اُرسف:ن هبا  5)

 ( امل
   244( يا:ان كرب بد شاصك ا6)
وا اص.الاُس شد املاء  7)  ( اص َّاب.ةا اصالُّروع اصكاشلة  اصف ِّل 
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ـــــا ــــَأ َّ َقترَِيه ــــة  َك َْكَم ـــــاَغ حم   َبْيَض
 

ــِق   ْوَث ــاِدِب َذاَل َشــملٍّ م  َحــَد   اجلَنَ
   (1ع

 

ـــاد   هـــا نَِج ــــْدالغ حَيِْفت  ـــد   (2عَج انَّ  م 
 

ــــِق    ـــاِرم  ِذي َرْوَن ـــَدِة َص ـــايِف اامَِدي  َص
 

ـــاَسنَا  ــو   لَِب ــَوم َتك  ــَ  التَّْق ــْم َم  تِْلك 
 

ـــَدِ    ــاَعِة َمْص ــلَّ َس ــاِن وك  ــْوَم اهِلَي    (3عَي
 

يَّة الّتقوم واإليس  يف اامروب التي خيونياا املسـلمو َّ إذ  ر أنِّ والبيت األخري يصوِّ

خروا يف نفوسام راد التَّقوم الذي  ة دو  أ  يدَّ يَّ ة املادِّ ليس من طبعام أ  يركنوا إىل العدَّ

 يبتغوهنا من وراغ نرص م لإلسالم.يوصلام إىل غايتام الكربم التي 

ــة ــداد للمعرك ــا اإلع ــو   -أمَّ ــم يواجا ــه املســلمو  وه ــر ب ــذي أ م ــب ال ــو اجلان وه

رة، التـي  -أعداغهم  ي ري إليه كعب بن مالمل من خالى إعداد اخليـوى األصـيلة املضـمَّ

 :تصعد بفرساهنا إىل حلبة القتاى، وتّكنام من اصطياد أعدامام،والظَّفر عليام، يقوى

ـــــص   َقلَّ ـــــلَّ م   ك 
ِ
ــــَداغ ــــدُّ لأَلْع ِع  ون 

 

ــــِق   ــــِم َأْبَل ـــوِى الَقَواِم  وحَمْج 
   (4عَوْرد 

 

ــــْم  َسَ   ــــَأ َّ  ك   َك
ــــا   ْرَس ــــْرَدم بِف   َت

 

ــِق   ْلث ــلٍّ م  ـــود  َط ـ ــاِن أ س  ــَد اهِلَي ِعنْ
   (5ع

 

ْم  ت ــوَ ا  ــَسَة ح  َعــاط وَ  الك  ــد    ي   ص 
 

ــِة بالَوِشــ  ـــَت الَعَسَي ــِق َفْ    (6عيِج امل ْتِه
 

ِه  وِّ َاــــــا لَِعـــــد 
 َأَمـــــَر اإِلَلـــــــه  بَِرْبطِ

 

ــــِق    َو ِّ ــــرْي  م  ـــــْرِب، إِ َّ ا.َ َخ  يِف اامَ
 

ـــــطًا  يَّ وِّ وح  ــــوَ  َغْيظــــًا لِْلَعــــد   لَِتك 
 

   ِ ــتَّ ــوى النُّ ي  ــْت خ  اِر إِْ  َدَلَف    (7عللـــدَّ
 

ة   ــــــــوَّ ِعين نَــــــا ا.  الَعـــــــِتيت  بِق   وي 
 

ـرْبِ َسـاَعَة َنْلَتِقـي    ، َوِصـْدِ  الصَّ  ِمنْـه 
 

                                       
ا إح1)  كاد اص َّسي   ( اصَقتُِّ ا ش اشُ  اصالُّروع  واجلفايُبا ذك:ر اجلساي  واصشَّكُّ
الءا اصالُّروع احملكمة  و املالوَّر  احللق  وحيسزهاا اسفرلا  واصف ِّجايا محائل اص ُّ :ف  2)  ( اجلال 
    245( يا:ان كرب بد شاصك ا3)
( املقلَّص شد اخل :لا ط:ال اصقع:ائي  عاشس اصع طد  واصع:ريا اصسعسق األيعقس اصعذ  محعس  ص:نعه ذاه عة إىل اص ُّعسس   4)

 اصذ  ر  :ائمه ب اض خياص   ائس ص:نه  واألبلقا إذا جتاوز اص  اض إىل  ضالاه وفخذاه    واحملج:لا
ُل َثُقا شا اك:ن  د اصطَّل ِّ شد زصٍق وطني 5)

 ( تسيا ُت سع  اصُكَما ا مج  َكمِّوٍ  وه: اصشُّجاع  امل
ُز هُِّقا 6)

هُِّب صلفُّس:ق  ( اصرَِّمااَةا  حابُة اصُ.َ ار وظلمُته  واص:ي ُجا اصس ِّشاُل  امل ُذ 
 امل

ا تقالَّشت  اصفعُّزَُّقا اصطَّائش:ن, اص َّ ئ: اخللق   7)  ( َيَصَست 
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يـــــ   َأْمــــَر َنبِيِّنَــــــا  ون ِجيب ــــه 
 ون طِ

 

ــــــِق    ْسَب ـــــة  مل ن  ــــــا لَِكِرهَي  وإَِذا َدَعــ
 

ــــا  َداِمـــــِد َنْأِ َ نَــــاد إىل ال َّ  وَمَتــــى ي 
 

ْعنِـِق  (1عَوَمَتى َنَر اامَْوَماِل      (2ع ياا ن 
 

ة وهي تنا   عن املسلمس، وتردُّ عاديـة  ويف هذه املوقعة تظار أكثر من قصيدة شعريَّ

دِّ عـىل  األعداغ، ومن تلمل القصامد قصـيدة حسـا  بـن ثابـت  م  ياـا للـرَّ التـي تصـدَّ

بعرم الذي أخذ يفتخـر بموقـف قومـه يـوم اخلنـد ،  ار آنذا  عبد ا. بن التِّ شاعر الكفَّ

ـا  باميَّتـه التـي يـردُّ (3عميَّةويتطاوى عىل املؤمنس، وذلمل يف قصيدته البا . حيـث نظـم حسَّ

بعرم، ويبسِّ له اهلدو البامس الذي جاغوا من أجله وهـو قتـل النبـي    ياا عىل ابن التِّ

ا :  واالستيالغ عىل الغنامم، ولكنام مل يظفروا من ذلمل بوغ، يقوى حسَّ

ــــْوا وا املدينــــَة واْرجَتَ  حتَّــــى إَِذا َوَرد 
 

 َوَمْغنَـــــَم األَْســـــالِب  َقْتــــَل النَّبِــــيِّ  
 

ــــِدِهمْ   ــــاِدِريَن بَِأْي ـــــا َق  وَغــــَدْوا َعَلْينَ
      

ِاـــــــم  َعــــــىَل األَْعَقـــــــاِب  
وا بَِغْيظِ دُّ  ر 

 

ـــــمْ  ــــرِّ   مَجَْعا  َف  ت 
ــــَفة  ْعِص ــــوِب م  ب    ِ 

 

ــــمَل َســــيِِّد األَْرَبــــــاِب   ــــوِد َربِّ نـ   وج 
 

ــــاهَل مْ   ــــؤمنَس ِقَت ـــــه  امل ــــى اإِلَلـ  وَكَف
 

ـــَواِب وأَ   ـــرْيَ َث ــــِر َخ ـــاَ  ْم يف األَْج َث
 (4ع

 

د بعد هتيمة اخلند ، ويعد بـردٍّ قـا   يف موقعـة  ومن شعراغ امل،كس من  لَّ يتوعَّ

الحقة يصطف مناا جيأ امل،كس ملنارلة املسلمس، وذلمل ما يعربِّ عنه شاعرهم رضار 

نارلة سـتكو  قريبـة، حيـث يعـربِّ الذي رأم أ َّ املعركة مل تنته بعد، وأ  امل (5عبن اخلطَّاب

 عن ذلمل يف قصيدته النونيَّة التي قاى  ياا:

                                       
َشٌة   1)  ( احلَ: َشاُتا ش:اطد اصقتال, واحالها َح: 
    247 – 246( يا:ان كرب بد شاصك ا2)
 , واصق  ال  شطلرلاا29( انظسا يا:ان   ال   بد اصز ِّبرسى ا3)

َقعابِّ َحو  اصال ِّاَيَر حَمَا شَ   َرارَِّف َرس ِّلا     ُط:ُل اص َِّلى وتَعسَاُوُل اأَلح 
    120( يا:ان ح َّان بد اثبت ا4)
ععة  5) ( هعع:  ععسار بععد اخلطَّععاب بععد شععسياق اصقسيععو اصسلععس , فععارق يععا س,  اتععل امل ععلمني, وا ععلي اعع:د فععتح شكَّ

 ( 1/337)انظسا اال ت راب ر  ساء األاحاب البد   ال اصرب 
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ــــــا ـــــنُّ بنـــــا الظُّنوَن  َتظ 
ْ ـــــِفَقة   وم 

 

ــــا  وَن ـــًة َطح  ـــْدَنا َعَرْنَدَس ـــْد ق     (1عوَق
 

ــــب   ــــسَّ َقِري م َع ــــتورك   وســــوَو َن
 

َتَواِرِرينَــــــــا    ـــــــــم   م  ْرَناك   َكـــــــَس  ر 
 

ــــْتى   بَِجْمـــ   ِمـــن ِكنَاَنــــةَ   غـــري ع 
 

   (2عَكأ ْسـِد الَغــاِب قــد َاَــِت الَعِرينَــا 
 

يردُّ عىل رضار بن اخلطَّاب، ويونيِّ  له طبيعة القتـاى معـه،  لكنَّ كعب بن مالمل 

وأسباب النَّرص التـي  تنـتى علـيام مـن خـالقام،  اـم يسـعو  إىل ر ـ  رايـة اإلسـالم،  

مام النَّبيُّ  ـرب واليقـس يف الذي دعاهم إىل دين ا يتقدَّ ،  وحـثَّام عـىل الصَّ هلـدم واامـقِّ

 مواجاة األعداغ، حيث قاى:

ــــا  ـــا َلِقينَـ ــــامل  م ـــاِمَلة  ت سـ  وَس
 

ــابِِرينَا    ــا َص ـــَدْل َرَأْتنَ ــو َشِا  ول
 

ـــْدالً  ـــِه ِع ــَرم لِلَّ َنا ال َن ــرَبْ َص
  (5ع

 

ـــــا    ِلينَ َتَوكِّ ـــــا م  ـــــا َناَبنَـ ــــىَل َم  َع
 

 َوِريـَر ِصــْد    وكاَ  لنــا النَّبـيُّ 
 

ــــا    ـــَة  َأمْجَِعينَ يَّ ـــو الرَبِ ــــِه  َنْعل   بِـ
 

ــوا  ــــوا وَعقُّ َقاتِــل  َمْعَ،ــًا َ َلم   ن 
 

ْرِصِدينَــا  وكانوا بالَعـَداَوِة م 
   (3ع

 

ــــا  ـــوا إَِلْينَــ ْم إَِذا هَنَض  ـــاِجل ا  َع  ن 
 

ــــا    ِعينَ ْعِجــــل  امل َتَ ِّ ـــب   ي   بََِضْ
 

 نَـــا بِـــيض  ِخَفـــــــاو  ويف َأْيَسنِ 
 

اِغبِينَــا  ِ َا َنْ ِفي  ِمـَراَ  ال َّ
   (4ع

 

 بَِبــاِب اخلَنْــَدَقْسِ كــَأ َّ أ ْســــدًا 
 

نَّ حَيِْمــــَس الَعِرينَـــــا    ا   َشـــَوابِك 
 

ــــــَه  حتَّـــى  ـــدًا واللَّ ــ َأْاَ َ  لِنَنرْص 
 

ـــا    ِْلِصينَ ــْد   خم  ــاَد ِص ــوَ  ِعَب  نك
 

وا وَيْعَلَم َأهْ  َة ِحـَس َسـار   ل  َمــكَّ
 

ـــــا    بِينَـ َتَحـتِّ ــــْوا م   وَأْحــــَتاب  َأَت
 

                                       
 اَلَ ُةا اصشَّالاالُ  اصق:اَّة, اساال اصكت  ة  واصطَّح:نا اصيت تطحد كلَّ شا شسَّت به  ( اصَرَسن  1)
   255 – 254( اص  ِّ   اصفَّ :اَّة 2)
ُلا املِّث ُل   5)  ( اصرِّال 
رِّالُّ صألشس ُ الَّته  3)

ُ
اُلا امل ُس اِّ

 ( امل
 شَّس   ( املِّسَاُلا اصفَّشاط  واصشَّاا نيا اصذاد ياالَّني اصشَّ.ب وهت  ج اص4)
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ـــمل   ي ــــه  َ ِ ـــْيَس َلـــ ـــَأ َّ ا.َ َل  ب
 

ـــــا  ـــــْوىَل  امل ْؤِمنِينَ    (1عوأ َّ ا.َ َمـ
 

ســوى  ن املدينــة وحــدودها بعــد موقعــة اخلنــد  مــ  قــريأ  وقــد أراد الرَّ ــؤمِّ أ  ي 

ة من الفتنة التي كا   يوقد جذو ا هيود بني قريظة وبني النَّضري، الذين اشـرتكوا  وبخاصَّ

ا  يف املدينــة أثنـاغ املوقعـة،  يف  موقعة اخلند  م  قريأ، وقصدوا إثارة الفتنـة بـس النَـّ

حيث نقضوا عاود األما  التي أبرماا املسلمو ، وجلـأوا للغـدر واملكيـدة، ألجـل ذلـمل 

ه النَّبيُّ  ث حارصهم يف حصوهنم، وانترصـ علـيام، وبـاغل جي ه ملحاربتام، حي وجَّ

كل مكامدهم بالف ل، ونالوا جتاغ ما كانوا يفعلونه م  املسلمس مـن اإلخـالو بالعاـد 

ا    : والتَّحالف م  امل،كس، يقوى حسَّ

ــا َساَغهـــا  َرْيَظــة  َم ــْت ق   َلَقــْد َلِقَي
 

ــــل     ى  َذلِي ـــنِاا ذ  ــــلَّ بِِحْص  وَحـ
 

وا  بِـنَْقِض الَعْاـِد َحتَّـى  َ َس َبِرح 
 

ــوى     س  ــاِرِهم  الرَّ ْم يف ِدَي ـــَتاه   َغـ
 

ــف وو    َأَحــاَب بِِحْصــنِِاْم ِمنَّــا ص 
 

ـــل    ـــا َصِلي ــرِّ َوْقَعتَِاـ ــْن َح ــه  ِم  َل
 

ـــد   ْلـ ــَداِر خ  ــو  بِ ــاَر املؤمن  َوَص
 

ــل  َ ِليــــل    ــا  ِ َأَقــــاَم هَل ــْم ِ َ
   (2ع

 

  

  ( غزوة مؤتة:( غزوة مؤتة:44))  
نة الثَّامنة للاجرة  -نت غتوة مؤتة كا ى معركة تق  بـس جـيأ املسـلمس  -يف السَّ أوَّ

ة ذلـمل اجلـيأ املسـلم، وكـا  سـبب هـذه  وم الذين وصلتام األخبار عن قوَّ وجيأ الرُّ

أرسل اامارث بن عمري بكتاب إىل أمـري عبرصـم( مـن جاـة هرقـل،  الغتوة أ َّ النَّبيَّ 

ر ا ـاين وهو اامارث بن أيب شمَّ ض له  حبيل بن عمـرو الغسَّ اين،  لسَّ نتى مؤتة تعرَّ لغسَّ

وم وقتله،  لسَّ بلق األمر رسوى ا.  ت جي ًا ملقاتلة ملو  الـرُّ اشتدَّ ذلمل عليه، وجاَّ
. (3ع

مواله ريد بن حارثة عىل ثالثة آالو من املسلمس، وندب النَّا  وقـاى هلـم:  وقد أمر 

                                       
    280 - 279( يا:ان كرب بد شاصك ا1)
    245( يا:ان ح َّان بد اثبت ا2)
   237, ي  حممَّال اص َّ  ِّال اص:ك ل ا( انظسا أتشُّ ت ر     اصسَّ :ل 3)
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 طالب عىل النَّا ،   ْ  أ صيب جعفـر  عبـد ا. بـن رواحـة إ  أ صيب ريد  جعفر بن أيب

. (1ععىل النَّا ،   ْ  قتل ابن رواحة  لـريتض املسـلمو  بيـنام رجـاًل  ليجعلـوه علـيام

وم  ر عـدده بسمتـي ألـف  -والتقى اجلي ا  جـيأ املسـلمس وجـيأ الـرُّ ـذي كـا  يقـدَّ الَّ

تِل يف  براية رسوى ا.  رثة يف مكا  يقاى له مؤتة،  قاتل ريد بن حا -مقاتل  حتَّى ق 

اية من بعده جعفر بـن أيب طالـب   قاتـل  ـا حتَّـى إذا أاممـه  رما  القوم، ثّم أخذ الرَّ

القتاى، وأحاب به العدو من كل جانب، اقتحم عن  ر  له شقراغ  عقرها حتـى ال تقـ  

د أبياتًا فمل معاين ال جاعة والبسالة والتَّضحية يف يف يد العدّو، ثم أقبل يقاتل وهو يردِّ َّ 

نيوا ، ودخوى اجلنا ،  او يقاتـل ابتغـاغ مـا عنـد ا.، واجلنـة  ما عند ا. من النَّعيم والرِّ

 : عنده أسمى مطلوب، ويف ذلمل يقوى 

ــــــا ا   ــــــة  واْقرِتَ ـــــــَذا اجلنَّ ــــــا َحبَّـ  ي
 

ــــــــــا  ــ ا   ــــــــــاردًا َ َ ــــــــــًة وَب  َطيِّب
 

ـــــذَ   ـــــا َع ـــــد َدَن وم  ق وم  ر  ـــــرُّ اوال  ا  
      

ـــــــــــا   َكـــــــــــا َِرة  بعيـــــــــدة  َأْنَسا  
 

ـا ا   َعيَلَّ إِْذ الَقيْت اــا رِضَ
 (2ع

 . ثمَّ قاتل حتَّى ق تل  

اية من بعده عبد ا. بن رواحة  وم،  داخل نفسه يشغ  ثّم أخذ الرَّ م يقاتل الرُّ  تقدَّ

ـت نفسـه وي ـدُّ مـن عتي د بعـض من رو  ال خيلو منه املوقف،  جعل حيفِّ متاـا، وهـو يـردِّ

ة التي يقوى  ياا: عريَّ  األبيال ال ِّ

ــــْه  ـــا َنْفـــس  َلَتنِْتلِنَّ ــــت  َي  َأْقَسْمـ
 

ـــــــــْه    ـــــــــنَّ َأْو َلت ْكــَرِهنَـّ
 َلَتنِْتلِ

 

ــةْ  نَّ وا الرَّ ــا   َوَشــدُّ ــَب النَّ   (3عإِْ  َأْجَل
 

ــــْة     َمـــايِل َأَراِ  َتْكَرِهــــَس اجلَنَـّ
 

ــا  ــْد َطاملََ ـــْة َق ْطَمِئنَـّ ــِت م  نْ ــْد ك   َق
 

ــةْ   ْطَفـة  يف َشنَـّ    (4عَهْل َأْنِت إاِلَّ ن 
 

م يقاتل،  أ صيبت إصبعه،  ارجتت قاماًل:  ثمَّ تقدَّ

                                       
   2/373( انظسا اص  ِّ   اصفَّ :اَّة 1)
  2/378( امل الر اص ابق 2)
َلَب اصق:ُدا ااح:ا واجتمر:ا  واصسَّ 3)  نَُّةا ا:ٌت ف ه تسج   اش ه اص كاء  ( َ ج 
  153ي  وص ال   َّاب ا –ويرا ة ر   ته ويرسه  –( يا:ان   ال   بد رواحة 4)



 حممد بن هادي املباركيأ.د.                                               "دراسة حتليلية "     شعر غزوات النيب 

26 

 

ـــِت  ـــَب   َدِمي ـــِت إاِل إِْص  َهـــْل َأْن
 

ــــِت    ـــا َلِقي ــــِه َم ـــبِيِل اللَّ  ويف َس
 

ـــــويِت  ـ  ــــــَتيِل َت ْق ــــــس  إاِل ت  ــــــا َنْف  َي
 

 ملَْوِل قـد َصـِليِت  هذا ِحَياض  ا 
 

ــــــِت  ـــــــد َلِقي ــــــِت  ق ــــــا َتَنَّْي  وم
 

ِديــــــــــــِت    ـــــــــَس ه   إِْ  َتْفَعـــــــــيِل  ِْعَلا 
 

ـــيِت  ــْد َشِقـ ْرِل َ َق ــَأخَّ   (1عوإِْ  َت
 

 . قاتل حتَّى ق تل 

ـاعر عبـد ا. ابــن  ومـن القصـص التـي تــروي صـور البطولـة واإلقـدام يف حيــاة ال َّ

ـت جــيأ  ه ــام. إذ يـروي أ َّ رسـوى ا.  تلـمل التـي رواهـا ابـن رواحـة  حـس جاَّ

وم، وكـا  ابـن رواحـة القامـد الثالـث للمعركـة إ  است ـاد سـابقاه،  املسلمس ملالقاة الرُّ

دِّ  عبـد ا. مـن  -ريض ا. عـناس-ونا ريـد بـن حارثـة، وجعفـر بـن أيب طالـب   لـسَّ  و 

دِّ  بكى،  قالوا: ما يبكيمل يا  ابن رواحة؟  قاى: أما وا. ما يب حـبُّ رسوى ا. م  من و 

نيا وال صبابة بكـم، ولكنِّي سمعـت رسوى ا.   -عتَّ وجلَّ -يقرأ آيًة من كتاب ا.  الدُّ

ــار  ــا النَّ ــذكر  يا ،  لســت أدري (2ع ﴾ک ک گ  گگ گ  ڳ ڳ  ڳ ڳ  ﴿ي

م ا.، ود   عنكم، و در بعد الورود ؟  قاى املسلمو : َصِحَبك  كـم إلينـا كيف يل بالصَّ ردَّ

، ثم  أن د  ابن رواحة أبياتًا يعربِّ  ياا عسَّ يف نفسه وهو يسري يف اجلاـاد راجيـًا (3عصاامس

اادة يف سبيله، إذ قاى:  مغفرة ربِّه ورنيوانه، والفور بال َّ

ـــَرًة  ــــَن َمْغِف اــ ـــَأى  الرَّ ـــي َأْس  لكنَّن
 

َبـَدا  َبًة َذاَل َ ْرغ  َتْقـِذو  التَّ   (4عَورَضْ
 

ِْاـــــَتًة  اَ  جم   َأْو َطْعنَــــًة بَِيــــَدْي َحــــرَّ
 

نِْفــذ  األَْحَ ــاَغ والَكبِــَدا     (5عبَِحــْرَبة  ت 
 

ــَدثِي  ــىَل َج وا َع ــرُّ ــاى  إذا َم َق ــى ي   َحتَّ
 

   (6عَأْرَشـَده  ا.  ِمْن َغـار  َوَقـْد َرَشـَدا 
 

                                       
    154( يا:ان   ال   بد رواحة ا1)
   71(  :ر  شسمي, اآلاة 2)
    374  - 2/373( انظسا اص  ِّ   اصفَّ :اَّة ا3)
 اصالَّص:  واصزَّباُلا اصسَّا:     ( ذات فسغا اصسسُغ خمسُج املاء شد4)
 ( احلسَّانا اصرطشان  جُملز ا ش س ة شتم ِّمة, اقالا  جلز  لى اجلساح إذا  شاته   5)
    147( يا:ان   ال   بد رواحة ا6)
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ام هاهلم ما  وم وكا  املسلمو  َلـسَّ نتلوا عَمَعا ( من أرض ال َّ رأوا من كثرة عدد الـرُّ

سـوى  رو  يف ذلمل، وهـل يرسـلو  إىل الرَّ خيربونـه  وما يملكونه من عتاد، وبدأوا يفكِّ

عام ويستحثُّام عىل القتـاى، مبيِّنـًا هلـم أ َّ  بذلمل أم ال ؟  قام عبد ا. بن رواحة  ي جِّ

ــق بال ــس يتحقَّ ة وإنَّ ــدَّ ــق عــن كثــرة العــدد أو الع  ــرب واملصــابرة والطَّاعــة النَّرصــ ال يتحقَّ صَّ

واإلخال  يف إعـالغ رايـة اإلسـالم، وهتيمـة امل،ـكس،  املجاهـد يف سـبيل ا. يقاتـل 

ـاادة يف سـبيل ا. ـا ال َّ ـا النَّرصـ وإمَّ األعداغ وهو يرجو الظَّفر ب حدم اامسـنيس، إمَّ
. (1ع

 املوقف يقوى:صد  ابن رواحة، وأن د يف ذلمل  -وا. - ت جَّ  النَّا  وقالوا: قد 

  (2عَجَلْبنَا اخلَْيَل ِمـْن َأَجـأ  وَ ـْر   
 

ـوم    ك  َغرُّ من اامَِ ــيِأ هلـا الع  ت 
   (3ع

 

ـــتًا  اِ  َسْب ــوَّ ــَن الصَّ ــَذْوَناها ِم  َح
 

ــــم    ــــه   َأِديــ ـــَأ َّ َصْفَحَت َأَرىَّ َك
   (4ع

 

ــــا    ـــْسِ عـــىل َمَعـ ـــْت َلْيَلَت  َأَقاَم
 

ِ ـــا مج  ــــوم  َ َأْعَقــَب َبْعــَد َ رْتَ  
   (5ع

 

ـــال   َم َسوَّ ــاد   م  ــا واجِلَي ْحنَ َ ر 
  (6ع

 

ــــوم     م  ــــِرها السُّ ـــنَفَّس  يف َمنَاِخــ  َت
 

ــــا  (7ع ـــال وأيب  مـــاَب   لِنَْأتَِينْاـ
 

وم      وإْ  َكاَنــــْت  ـــا  َعـــــَرب   ور 
 

 َ َعبَّْأَنـــــا َأِعنََّتاــــا  َ َجــــــاَغْل 
 

ـــبار    هلـا  َبـِريم   َعـَوابَِس، والغ 
   (8ع

 

ــهِ  ـــَض  ي ــَأ َّ الَبْي ــب  َك ــِذي جَلَ  بِ
 

وم    ــج  ـاا  النُـّ إَِذا َبَرَرْل  َقَوانِس 
   (9ع

 

                                       
    2/375( انظسا اص  ِّ   اصفَّ :اَّة 1)
 (  جثا  حال ج لو طوء, واآلخس  لمى  واصسسعا ا ي ش:    2)
ا 3) ي, وه: اجلفب  ( ت.سُّ  تطري ي ئا  برال يوء  واصُرك:ُدا مج   ِّك 
 ( اص َّ:َّانا حجارٌ  ُشلس, واحالهتا ا:انة   زلا  شلس  األيميا اجللال   4)
 ( اجلم:دا اصفَّشاط واصسَّاحة  5)
  ( ش :َّشاتا شرلَّمات  6)
 ( شآبا ا ي شالافة ر طسف اصشَّاد شد ن:احو اص لقاء   7)
 الا خ طان خمتلسان  محس و ب ض, وكل  شا ف ه ص:انن خمتلطان فل: بسمي  ( اصربمي ر األ8)
( اصلجُبا اخت ط األا:ات وكثسهتا  واص َع  ُضا شا ا:    لى اصسَّ ق شد احلالاال  واصق:انسا مج   :نس, وه: 9)

   لى اص  ضة  
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ـــَية   ـــا  (1عَ َرانِي َقْتَا ـــِة طلَّ  املَِعيَ 
 

ــــيم    ـــــ   َأْو َتِئ ــــنَّت اا، َ َتنِْكـ َأِس
   (2ع

 

فر إىل مؤتة، وبينس كا  الطَّريق طوياًل  وشا ّقًا، كا  عبـد ا. ابـن رواحـة ويف ليلة السَّ

  .اادة والفور برنيوا  ا إذ ذهب يناجي ناقتـه،  -عتَّ وجلَّ  -يستغر  يف األمل بال َّ

ها بتحريرها من األسفار،  ال عودة إىل بالد النَّخيل، ألنَّه عتم يف قرارة نفسه عـىل  ويب،ِّ

حاى إىل جوار ربِّه  حيث يقوى: -جلَّ وعال  -شدِّ الرِّ

 

ـــيِل إِ  ــــَمْلِت َرْح ـــي وَح ْيتِنِ  َذا َأدَّ
 

  
ِ
ــَد  ااِمَســـاغ ــ   َبْع  (3عَمِســرَيَة َأْرَب

 

، َوَخـالِ  َذم  َوال ـم   َ َ ْأن مِل َأْنع 
 

 َأْرِجــــــــْ  إىَِل َأْهـــــيِل َوَراِمـــــي   
 

وين   وَجـــاَغ امل ســلمو  وغــاَدر 
 

   
ِ
ـــَواغ ْ ــَتِاَي الثَّ ــاِم م   بِــَأْرِض ال َّ

 

ـــلُّ  ِ  ك   ِذي َنَســـب  َقِريـــب   َوَردَّ
 

   
ِ
ــــاغ ـــَ  اإِلَخ نَْقطِ اِن  م  ـــرَّ  إىَِل ال

 

َبــايِل َطْلـــَ  َبْعــل   نَالِــمَل ال أ    (4عه 
 

  
ِ
ــــا ِرَواغ ــــل  َأَسا ِل اـ    (5عوال َنْخ

 

ــري ألجلاــا عــىل  ــاادة، والسَّ ــاعر بال َّ ــق ال َّ وال خيفــى مــا يف هــذه األبيــال مــن تعلُّ

املأمولة، ولقـي مـا كـا  يرجـوه مـن االست ـااد يف سـبيل ا.، راحلته، التي بلغته رحلته 

وهي صورة مؤثِّرة تعكـس رو  التَّضـحية والفـداغ التـي  -عتَّ وجلَّ  -والفور برنيوانه 

ماا أولئمل املجاهدو  يف تلمل الغتوال.  قدَّ

ة:55))
َّ
ة:( فتح مك
َّ
  ( فتح مك

ـر،  فـي هنايـة العـام ال سـاد  كانت اإلرهاصال هلذا الفت  املجيد منـذ وقـت مبكِّ

ة معتمـرًا،  اسـتنفر املـؤمنس باملدينـة ليخرجـوا معـه،  للاجرة عتم النبّي  أ  يدخل مكَّ

                                       
 ( را  ٌةا    شس  َّة   1)
   150 – 149( يا:ان   ال   بد رواحة ا2)
, وه: شاء ا.:ر ر اصسَّشل  (  َ 3)  يَّاتينا  والتين  واحلِّ اُءا مج  حِّ وٍ 
ععُل اصععذ  اشععسب برسو ععه شععد األرض ف  ععت.ين  ععد اص َّععقو, واقععالا ا ععت رل اصفَّخععلا   ا يععسب 4) ( اص َعر ععُلا اصفَّخ 

 برسو ه   
   151( يا:ان   ال   بد رواحة ا5)
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ة بقدومه أرسلت إليه قريأ تستطل  األمر أقتاى أم عمرة،  لـسَّ علمـوا   لسَّ شعر أهل مكَّ

ة باإلثم، وطلبوا عقد هدنة مـ  النبـي  واملسـلمس تقيضـ  بحقيقة املوقف أخذ م العتَّ

كف عنام القتاى لع،ة أعوام وأ  يرج  إىل املدينة عامام هـذا،  ـ ذا انرصـم جـاغ بأ  ي

إىل املدينــة جــرل  ومــن معــه مــن املســلمس معتمــرين يف العــام القابــل، وبعــد عودتــه 

أحداث كثرية نقض امل،ـكو  خالهلـا اهلدنـة وأغـاروا عـىل عختاعـة( الداخلـة يف عاـد  

ت رسوى ا.  ـة، واـل عـيل بـن أيب  -عليه السالم-،  جاَّ اجليأ املـؤمن وقـاده إىل مكَّ

ة ودخلاا رسوى ا.  طالب  ومن معه وكا  ذلمل نرصـًا عظـيًس  اللواغ، و تحت مكَّ

 .(1عللمسلمس

ق للمسلمس يف هذا الفـت  مـن  عراغ بس فقَّ عر ذلمل الفت ، وأشاد ال ُّ وقد واكب ال ِّ

ة قـدرة جـيأ املسـلمس عـىل عتٍّ ومنعة ونرص لإلسالم، حيث أ ارل القصا ـعريَّ مد ال ِّ

حـس يصـف  (2عالفت ، وتكس ا. تعاىل هلم. ومن ذلمل ما يظار يف قوى ب جـري بـن رهـري

هذا الفت ، وي ري إىل الطريقة التي التقى  ياا اجلمعا ، جيأ املسلمس بعتيمته وصـربه 

ـيحال والطِّعـا  وتوكله عىل ا. تعاىل، وجيأ الكفـر بتخاذلـه وانكسـاره،  كانـت ال صَّ

وقفتال خيل املؤمنس معربًة عن الفر  بنرصـ ا.،  قـد أهنـاى املؤمنـو  عـىل خصـومام 

ق هلم ما كـانوا يـأملو   يـه مـن اهلجـرة، وبـاغ  ما ، حتَّى فقَّ يوو، وطعنًا بالرِّ رضبًا بالسُّ

ار باهلتيمة واخل ا ، ويف ذلمل يقوى ب جري:  الكفَّ

ـــَة  ْم بَِمكَّ ـــاه  ْبنَ ــــ رَضَ ـــْتِ  النَّ ـــْوَم َ   َي
 

ــــــاِو    ـــــالبِيِض اخِلَفـ ـــــرْيِ بِ ـــــبيِّ اخلَ  ـ
 

ـــْب    ْم بَِس ـــَبْحنَاه  ـــَلْيم   (3عَص ـــْن س   ِم
 

ــــْثَسَ   َواِو     ِمــــن َبنِــــي ع 
 وَأْلــــــف 

 

ــــًا  ـــــًا وَطْعن ب ْم رَضْ ــــاَ ا  ـــــا َأْكَت  َنَط
 

ــــــاِو   ـــــِة اللِّطـ  َ ــــــًا باملريَّ    (4عَوَرْشق
 

ـــف   ـــْسَ الصُّ ـــَرم َب  وِو هَلَـــا َحِفيفـــًا َت
 

َصــاِو   ــَوا   ِمــَن الرَّ َكــَس انَصــاَ  الف 
   (5ع

                                       
    222-221( انظسا اصتثري  اصفس و صإل  د ر اصشرس ا1)
ُزين,   لي   ل اص َّفة اص َّابرة صللجس , وي عا  خعاه كر عا  صإل ع د, ويعلال 2)

( ه:ا جب  بد زه  بد  ِب  لمى امل
 (  2/141ش  امل لمني برض اص.زوات وشفلا فتح شكَّة  )انظسا اياابة ر مت  ز اص َّحابة 

 ( ب   ا    ب    شائة  وبف:  ثمانا هي ُشزافة 3)
لاد ذوات اصساش  ( َنطَ 4) ُقا اصسَّشو اص َّسا   واملساشُةا ارين اص  ِّ  اا  راي َنطَث , فخسَّ  ا مز   واصسَّي 
( احلس ععُ ا اص َّعع:ت  وان ععاعا انشععقَّ  واصسعع:اُق هفععاا اصسعع:ق, وهعع: طععسف اص َّععلي اصععذ  الععو اصعع:تس  واصسَّاععاُفا 5)
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ــــيِاْم  ـــــوى   ِ ــــاد  جَت  ــــا واجِلَي ْحنَ  َ ر 
 

َمـــــــــِة الثَِّقــــــــــاِو    َقوَّ  بَأْرَمـــــــا   م 
 

ــــــا  ـــــَس اْشَتَاْينَ ــــــانِِمَس بِ ـــــا َغ ْبنَ  َ أ 
 

ـــــوا َناِدِمـــــــَس َعـــــىَل اخِلــــــاَلِو     وآب 
 

ــــــــا ـــــــا  وَأْعَطْينَ ــــــــوَى ا. ِمنَّ  َرس 
 

ْســــــِن التََّصــــايِف     َمَواثَِقنَــــا َعــــىَل ح 
 

ــــوا ـــــاَلَتنَا َ َامُّ وا َمَق ــــِمع  ــــد َس  وق
 

ـــــا بِاْنِصـــــــَراِو    ْوِ  ِمنَّ  َغــــــَداَة الـــــرَّ
 

لمي ة بعد أ  اشـرت  مـ  قومـه    (1عويتوقَّف العبَّا   بن مردا  السُّ عند  ت  مكَّ

َلْيم يف ذلمل ال ـة لقومـه الـذين من بني س  ة العدديَّ فت ، حيث يبسِّ يف إحدم قصـامده القـوَّ

ــحًا مــا كــانوا عليــه مــن اإلقــدام، والبســالة،  شــاركوا فــت إمــرة النَّبــيِّ الكــريم  مونيِّ

 والتَّضحية من أجل فقيق النَّرص، حيث يقوى:

ـــــد   ــ ــــْتِ  حممَّ ــــة يــــوَم َ  ــــا بَِمكَّ  ِمنَّ
 

ــا     ــِه البَِط ــيل  بِ ــف  َتِس م    (2عَأْل ــوَّ َس  م 
 

اَمــه   وا َأيَّ ــوَى، وَشــاَهد  س  ــوا الرَّ  َنرَص 
 

مْ   ه  وِشَعـــار 
م    (3ع َقــدَّ  م 

ِ
 يــوَم اللِّقــاغ

 

ـــــْم  ــ ا  ــــِه َأْقَدام  ــــْت بِ  َثَبَت
ــــِتى   يف َمنْ

 

ـــم    ــِه اامَنَْت ــاَم  ي ــَأ َّ اهلَ  َك
ــنمْل     (4عنَي

 

ْل َســـنَابَِكاا بِنَْجـــد  َقْبَلاـــــا  َجـــرَّ
 

ــ  ــى اْس ــم   حتَّ  َتَقاَد هلــا ااِمَجــار  األَْدَه
 

ــــــه   ـــــــه  وَأَذلَّ ــــــه  َلـ نَ ـــــــه   َمكَّ ــ  اللَّ
 

ي وِو َلنَـا وَجـد  ِمـْتَحم    ْكم  السُّ ح 
   (5ع

 

                                       
 مج  راسة, وهو    ٌة تل:ى ف:ق اص َّلي 

ق بد شسياق بد  ِب  اشس بد حاررية اص ُّلمو, اكَّنَّ  اب ا  ثي, وه: شد يرساء اص اياة,   علي    عل ( ه:ا اصر َّا1)
ععععة, ويععععارك شععع   :شععععه ر اجللععععاي ون ععععس  اي ععع د, تعععع:ر  ععععفة  )انظعععسا اياععععابة البععععد حجععععس ه  18فعععتح شكَّ

1/342 ) 
 ( اص ِّطاُلا مج  بطحاء, وهو األرض اص َّللة املت رة  2)
  شتلي ر احلسب ( يرارهيا  3)
 (  فكا    ِّق  وا ادا اصسؤوق  واحلفتيا احلفظل 4)
 ( شزحيا كث  املزامحة, اساال  نَّ جالَّهي ااصب 5)
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َياَسِة َشـــاِمخ   َعـــْود  الــــرِّ
 ِعْرنِين ـــه   (1ع

 

ــ   ثغــَر املََكــــاِرِم ِخَْضــم    َتَطلِّ م 
   (2ع

 

ا  بـن ثابـت  عوة اإلسـالميَّة يف نتيَّ  وينطلق حسَّ تـه مـن جانـب الـدِّ ا  عـن الـدَّ

ــباب، والــتُّام، ويرمونــه بأب ــ   وصــاحباا  الــذي مــا  تــو امل،ــكو  يكيلــو  لــه السِّ

ين اامق لينعموا بسسحته وعدلـه،  فال يف وقت هو يسعى إىل هدايتام ودخوهلم الدِّ الصِّ

ة الكفر ور و  الفتنة  لُّوا يكيـدو  لـه، ولـذا هجـا مت ولكن أممَّ ـا  ر بـس قـدَّ هم حسَّ

 ، حيث يقوى:، والتَّطاوى عىل سيد املرسلس (3عأيدهيم يف تعذيب املؤمنس

ــْفَياَ   ــا س  ــْق َأَب َأالَ َأْبِل
ــي (4ع  َعنِّ

 

ـــَواغ     ـــب  َه و  َنِخ ـــوَّ َ ـــَت جم    أن
 

ــه   ــت  عن ــدًا  َأَجْب ــْوَل حممَّ  َهَج
 

ـــــــتاغ     ــــــَد ا.ِ يف ذاَ  اجل  وعن
 

ــــوه  وَ   أَ ْج 
 
ـــْفغ  َلْســـَت َلـــه  بك 

 

ـــــــاغ     َس الِف ك  ــــــرْيِ س خِلَ ــــــك  ُّ،َ َ 
 

َباَركــًا بــّرًا َحنِيــــفًا   َهَجــْوَل م 
 

ـــــاغ     ـــــه  الو  ــــس  ا.ِ، ِشيَمت   َأِم
 

ْم  ــنْك  ــوَى ا.َِّ ِم ــو َرس  ــْن هَيْج   َ َم
 

ـــــواغ     ــــه  َس ـــــه  وَينرْص    وَيْمَدح 
 

 يض َ ـــ  َّ أيب َوَوالِـــــَده  َوِعـــرْ 
 

ـــاغ     ْم ِوَق ـــنْك   ِم
ــــد  ـــْرِض حممَّ  لِِع

 

ـــَب  يـــِه   لَِســـايِن َصــــاِرم  الَ َعْي
 

الَغ    ه  الــدِّ ر  َوَبْحِري َمـا ت َكـدِّ
   (5ع

 

ا   يفخر بفصاحته وبالغتـه وجـودة شـعره،  وكس يظار يف البيت األخري    َّ حسَّ

هم    َّ هذا السـال  هـو أم ـ   ذا  كا  األعداغ يظنُّو  أهنم ينالو  من املسلمس ب عر

ــد م بســناهنم  ــذودو  عــن عقي ــدعو  إىل اامــق، وي ــدم املســلمسَّ ألهنــم ي ــوم ل وأق

 ولساهنم.

طريقـة اجلـيأ الفـات  يف السـري إىل اجلاـاد، وكيـف  ويصف العبَّا  بن مردا  

                                       
دُّ  وياشٌخا شستس  , واخلضسُدا اجل:اي اصكث  اصرطاء 1) ِّ ُ

 ( اصَر: ُي )هفا(ا اصسَّجُل امل
   427 – 2/426( اص  ِّ   اصفَّ :اَّة 2)
    228  اصفس و صإل  د ر اصشرس ا( انظسا اصتثري3)
 ( ه:  ب:  س ان احلارث  بد   ال املطلب 4)
  76-75( يا:ان ح َّان بد اثبت ا5)
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ر ويطيعونه  يس أمر، وجيتنبو  ما هنى عنـه، األمـ أهنم يسريو  فت إمرة النبي الكريم 

ق هلم الفال ، وأخض  األقوام للدخوى يف دين ا.، ويف ذلمل يقوى:  الذي  حقَّ

ـدًا  ْبِلـق  األَْقـــَواَم أ َّ حممَّ  َ َمْن م 
 

ـَس    وى  اإللِه راِشـد  َحْيـث  يمَّ  َرس 
 

ـه واستنصــَر ا.َ َوْحـَده   َدَعا ربَّ
 

 َ َأْصــَبَ  َقــْد َولَّ إليـــه وَأْنَعــَس   
 

ْينَ  ـدًا َاَ  ا وَواَعــْدَنا َقــِديدًا حممَّ
 

َْكــَس    مُّ بنــا أمـــرًا مــن ا.ِ حم   َيــؤ 
 

وا بِنَا يف الَفْجِر َحتَّى تبيَّنـوا   َتَار 
 

َمـا    َقوَّ  م  الفجـر  تيانـًا وغابـًا م 
 

اَة ااميِّ إ  كنَت سـاماًل      َّ َاَ
 

َس    َلْيم  و ـيام مـنام  َمـن َتَسـلَّ  س 
 

ند  مِ  وَنه وج  ل   َن األَْنَصـاِر ال خَيْذ 
 

َس   وَنه ما َتَكلَّ وا َ َس َيْعص     (1عَأَطاع 
 

ــه املســلمو  بقيــادة  وبعــد الفــت  اإلســالمي ومــا أدخلــه مــن  ــر  يف النُّفــو  توجَّ

سوى  خوى يف اإلسالم، وبيا  موقفام منـه، وكـا   الرَّ إىل الطَّامف لدعوة أهلاا إىل الدُّ

كب املتَّ  الَّذي نظم قصـيدته يف وصـف املعـار   جه إىل الطَّامف كعب بن مالمل م  الرَّ

ر، وما تب  ذلمل من دخوى النـا   التي خانياا جيأ املؤمنس، وقد تكلَّلت بالنَّرص املؤرِّ

، ليكمــل رســالته يف ن،ــ (2عيف ديــن ا. أ واجــًا حتــى وصــل ذلــمل اجلــيأ إىل الطــامف

عوة اإلسالميَّة، حيث يقوى كعب يف   مطل  قصيدته:الدَّ

ــب   ـــلَّ َرْي ــَة ك  اَم ــْن ِ َ ـــا ِم  َقَضْينَ
 

ـمَّ َأمْجَْمنَـا  ، ث  وَخْيرَبَ
ـي وَ ا   (3ع  السُّ

 

ـــاَلْت  ــْو َنَطَقــْت َلَق َهــا، َوَل  ن َخريِّ 
 

ــــا    : َدْوســـًا َأْو َثِقيَفـ نَّ ا  ع 
ـــَواطِ  َق

 

َ َلْست  اِمَانِين  
 إِْ  مَلْ َتَرْوهـا  (4ع

 

ـــ  ـــاَحِة َداِرك  ــــا  بَِس وَ ــ ـــا أ ل   ْم ِمنَّ
 

                                       
  111-4/110( اص  ِّ   اصفَّ :اَّة 1)
    239( انظسا اصتثري  اصفس و صإل  د ر اصشرس ا2)
َفا 3) َفاا  ََرح   ( َ مج َم 
ُدا املس ُ  اصيت حتضد و 4)  صالها ( احلَا ِّ
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ـــــَبْطِن  وَو بِ ـــــر  ـــــِت   الع  وَننَْت

)   (1ععَونٍّ
 

ـــا    ل وَ ـ ــا خ  ــْم ِمنَّ ك  ور   وت ْصــبِ   د 
 

َعــا   َخْيــــل   ْم َلنَــا َاَ  وَيــْأتِيك 
 

ــــًا    ــــًا َكثِيف ــــه  مَجْع ـــاِدر  َخْلَف َغ  ي 
 

ْرَهَفــــال    بَِأْيـــِدهيِْم َقَوانِيـــب  م 
 

ــِتْرَ  امل ْصــطَ   ـــا  ي   ِلَس  ـــا اام ت وَ 
 

ـــاِمِق َأْخَلَصْتـاــــا  ـــاِى الَعَق  َكَأْمَث
 

ـْب َكتِيَفــا  ي و   اهِلنِْد مل ت َْضَ    (2عق 
 

ـــَة األَْبَطـــاِى  يـاــــا  ـــاى  َجِديَّ  خَتَ
 

ــاً   ْحــِف َجاِدّي ـــا (3عَغــَداَة التَّ وَ     (4عَمد 
 

مة التي أبا   ياا كعـب  عوة  عـسَّ صـنعه وبعد هذه املقدِّ املسـلمو  مـ  أعـداغ الـدَّ

، انطلق بعد ذلمل إىل إنذار امل،كس بس ينتظـرهم مـن سـوغ  الذين مل يستجيبوا لنداغ اامقِّ

ـالم  ليسـلم بـس  م قادمو ،  من آثر السَّ ، وإشاادهم بأهنَّ العاقبة إ  مل يتَّبعوا الطَّريق اامقِّ

ثــه نفســه باملوادعــة،  ليعــيأ عي ــة رانيــيًة، ومــن مل يســلم، أو جــاغ بــه املصــطفى  فدِّ

ل ورره وورر مـن اتَّبعـه، أو اسـتجاب لنصـحه  ليتحمَّ
، حيـث ينطلـق كعـب يف هـذا (5ع

 املعنى  يقوى:

م  َألـِــيَس هَل ـــْم َنِصيـــــ    ه   َأِجـــدَّ
 

   (6عِمَن األَْقَواِم َكـاَ  بِنَـا َعِريَفــا 
 

ـــــا  ــــْد مَجَْعنَ ـــــا َق ـــــْم بَِأنَّ ه  َربِّ   خي 
 

ــ  ــاَ  اخلَْي ــاِعَت وَ  ــَب الطُّر  ِل والنُّج 
   (7ع

 

                                       
 ( 5/361( َوجٌّا شد  ساء اصطَّائ   )انظسا شرجي اص لالان 1)
( اصرقائُقا مج   ق قٍة, وهو يراُع اصربق  وكت  ا مج  كت سعة, وهعو اص َّعسائح احلالاعال اصعيت ت عترمل ر اعف  2)

 األب:اب 
 ( اجلالاَُّةا اصطَّساقُة شد اصالَّد  واجلاي ُّا اصزَّ سسان  وشالوٌفا خمل:ط ب. ه  3)
  235 – 234( يا:ان كرب بد شاصك ا4)
    240( انظسا اصتثري  اصفس و صإل  د ر اصشرس ا5)
الٍ  شفك هذا, وُن  ت  لى طسل اص اء  وَ سِّاسا ا  ارفا  6) الَُّهُيا بك س اجل ي وفتحلا مبرَّنا َ جبِِّّ  ( َ جِّ
ك ععس اصطَّععاء(, وكلُّلععا اععسات صلخ ععل (  ِّتَععاُقا مجعع   ت ععق  واصفُُّجععُبا مجعع  ر ععب  واصطُّععُسوفا مجعع  طِّععس ٍف )ب7)

 مبرَّنا اصكسمية األال 



 حممد بن هادي املباركيأ.د.                                               "دراسة حتليلية "     شعر غزوات النيب 

34 

 

ـــف   ْم بَِتْح ــــاه  ـــْد َأَتْينَـ ــــا َق  وَأنَّ
 

وَ ا    ــف  ــوِر ِحْصــنِِام  ص  ــي   بِس 
ِ
 حي 

 

ـــاَ  صــلبًا  م  النَّبِــيُّ وَك ــا   َرِميس 
 

ـــا    وَ  ْصــَطرِبًا َعت  ــِب م  ــيَّ الَقْل  َنِق
 

ــم   ْكــم  وِعْل و ح  ــِر ذ   َرِشــيَد األَْم
 

ـــ  ــــا  وِحْلـــم  مل َيك   ْن َنِتقـــًا َخِفيَف
 

ــــًا  يــــــ   َرّب
ـــــا ون طِ يـــــ   َنبِيَّنَ

 ن طِ
 

ـــا    وَ ـ ــا َر   ــاَ  بِنَ ان  َك ــرَّ ــَو ال  ه 
 

ــْل  ــْلَم َنْقَب ـــا السِّ ــْوا إَِلْينَ ْلق  ــ ِْ  ت   َ 
 

دًا َوِريَفـا  ْم َلنَا َعض    (1عوَنْجَعْلك 
 

ْم وَنْصــرِبْ   وإِْ  َتــْأَبْوا ن َجاِهــْدك 
 

ــمل    ــِعيَفا  وال َي ــا َرِع ــًا نَي َن  َأْمر 
 

نِيب ــــوا   ن َجــــالِد  َمـــا َبِقينَـــا َأْو ت 
 

ِضـــيَفا إىَِل   اإلســــالِم إْذَعــــانًا م 
   (2ع

 

ـــا ــــْن َلِقينَ ـــايِل َم َب ــــاِهد  ال ن   ن َج
 

ـــا    ــــالَد َأم الطَِّريَف ـــا التِّـ  َأَأْهَلْكنَ
 

 ألَْمـــِر ا.َِّ واإِلْســـــالِم َحتَّـــى 
 

وَم الدِّ   ْعَتــِدالً َحنِيَفــاَيق  ين  م 
   (3ع

 

ــب  ــا  كع ــد أب ــق   ق ــاد وفقي ــ إىل اجلا ــبب يف امليضِّ ــن السَّ ــال ع ــذه األبي يف ه

ـ   خوى  يه، وإخران النَّا  من دياجري ال،ِّ عوة إىل اإلسالم والدُّ االنتصارال وهو الدَّ

ـ عوة هـي السِّ الى إىل أنوار اهلداية واإليس ، لذا كانت هـذه الـدَّ مة البـاررة يف شـعر والضَّ

ا  يف  عراغ يف كثري من قصامدهم عن حرصام عىل دخـوى النَـّ الغتوال، حيث أبا  ال ُّ

عوة املباركة، واالسـتنارة بنـور اإلسـالم، كـي يتفيَّـؤا  اللـه، وينعمـوا بسـسحته  هذه الدَّ

 وعدله.

* * * 

                                       
 ( اصس ِّاُ ا امل:   املخ ب  لى املاء  اساال نتَّخذكي   :اان   لى احلسب, ون تمالُّ شد راسكي اصر ش  1)
 ( ُرَاصِّاُلا حنارب ابص ُّ :ف  وشض سا ا شلجئا  2)
  237 – 235( يا:ان كرب بد شاصك ا3)
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ة يف شعر الغزوات
َّ
ي
ِّ
اني : القيم الفن

َّ
ة يف شعر الغزواتالفصل الث

َّ
ي
ِّ
اني : القيم الفن

َّ
  الفصل الث

الً: أثر ا
َّ
الً: أثر اأو
َّ
عر أو

ِّ
عر لقرآن الكريم يف أسلوب الش
ِّ
  لقرآن الكريم يف أسلوب الش

ـعر مـن امليـل إىل األلفـا   من اجلوانب الباررة يف شعر الغتوال ما اتَّسم به ذلمل ال ِّ

ــعراغ مــن  كر اامكــيم،  قــد تــأثَّر ال ُّ واملعــاين القرآنيَّــة، وذلــمل مــن خــالى االقتبــا  مــن الــذِّ

حابة  أسـلوبه ومجـاى معانيـه،  كـا  بالقرآ  الكريم وببدي   -رنيوا  ا. تعاىل عليام  -الصَّ

أسلوبه املعجت حملَّ اهتسمام وإجالهلم، ولذا  قد عمدوا إىل االسـتنارة بنـوره، واإل ـادة مـن 

ـا  بـن ثابـت، وكعـب بـن  امية يف أشعارهم، وهو ما  اـر جلّيـًا يف اقتباسـال حسَّ معانيه السَّ

ـحابة  وهـو مـا  -عـاىل علـيام رنيـوا  ا. ت -مالمل، وعبد ا. بن رواحة، وغـريهم مـن الصَّ

 سيتَّض  من خالى الوقوو عىل تلمل األشعار.

  االقتبا  من القرآ  الكريم:االقتبا  من القرآ  الكريم:

توقَّف شعراغ الغتوال عنـد بعـض اآليـال القرآنيَّـة، وتثَّلـوا معانياـا، وأدخلوهـا يف 

ي  ث عـن نرصـة اإلسـالم، والـدِّ ا  عـن العقيـدة اإلسـالميَّة، والتَّصـدِّ أشعارهم التي تتحـدَّ

نيـو  هلـم باهلجـاغ. وكـا  مـن أولئـمل للم،ك س الذين ما  تئوا ينالو  من املسـلمس، ويتعرَّ

 قـد عـربَّ شـعر الغـتوال عنـده عـن  املتأثِّرين بالقرآ  الكريم حسا  بن ثابت األنصـاري 

ة من القرآ  الكريم، ومن ذلمل ما يظار يف قوله:   إيسنيَّة عميقة، تستلام ر يتاا اامقَّ
 معا  

ْلــت م    مْ  وق  ـــك  برِْص  ـــَرم، وا.  ي   َلـــْن ن 
 

ــــلِ   ــــاِل والِقي ــــم  اآلَي َْك م  حم  ــــيك 
 و ِ

 

ه    ــــــرِب  ْ ـــــــت  ا.  خي  ـــــــد  والَعِتي  حممَّ
 

يــــَرال  األََقاِويـــــِل  ِكــــنُّ َاِ  (1عبِــــَس ت 
 

ٿ ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ البيت األوى مقتبس من قـوى اامـقِّ تبـار  وتعـاىل: 

وئ ﴿ن قوله تعاىل: . والبيت الثاين مقتبس م(2ع﴾ڤ ڤ ڦ ڤٹ ڤ

 .(3ع﴾ۇئ   ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ
 التي ردَّ  ا عىل قصيدة رضار بن اخلطَّاب يقوى يف مطلعاا: ويف رامية كعب بن مالمل 

ـــــاِدر    ـــــِر ا.ِ وا.  َق ـــــت  ألَْم  َعِجْب
 

ـــــاِهر    ــــْيَس .ِ َق ــــا َأَراَد َل ــــىَل م  (4عَع
 

                                       
   302اثبت ا( يا:ان ح َّان بد 1)
    103(  :ر  األنراد, اآلاة 2)
    69(  :ر  اصق ص, اآلاة 3)
    138( يا:ان كرب بد شاصك ا4)
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ۉ ۉ  ۅ ۅۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿  البيت  يه إشارة إىل قوله تعاىل:

 يف بعض معانيه التي تستلام املعاين القرآنية: . ويقوى كعب(1ع﴾ې ې  ې

ــرةً  ــَم ا. جا ــى َكلَّ وَس ــمل  م  ــ ِْ  َي  َ  
 

ـــمِ   ـــوِر املنيــــِف املعظَّ    عـــىل َجَبـــِل الطُّ
 

ـــــداً  ـــــبيَّ حممَّ ــــَم ا.  النـ ــــد َكلَّ    ق
 

مِ   ــِ  املســوَّ ــىَل الرَّ ِي    عــىل املَْونِيــِ  األَْع
 

َمـْت وإِْ     َتمل  َنْمـل  الـرَبِّ بـالوهم كلَّ
 

َليَْسَ  ذا امللمل الـذي لـيس بـالعمي  س 
   (2ع

 

ـــــد ســــبََّحْت     اــــذا نبــــيُّ ا.ِ أاـ
 

نُّمِ   ـــالرتَّ ـــِه ب ــــار  ااميََفـــ يف كفِّ ِصَغ
   (3ع

 

ڦ ڦ ڦ ڦ   ﴿ البيت األوى مقتبس من قوى اامقِّ تبار  وتعاىل: 

 .(4ع﴾ڃ چ چ  چ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
ـــ ـــاين  ي ـــري إىل قولـــه تعـــاىل: أمَّ ک ک     ک ک گ گ گ گ  ﴿ا البيـــت الثَّ

 . (5ع﴾ڳ ڳ ڳ      ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ ں ں    ڻ   
متاا التَّقوم،  اـي خـري   وحس يصف كعب ة اجليأ املسلم   نَّه جيعل يف مقدِّ عدَّ

مل به املؤمن ليحظى بالنَّرص والتَّأييد من خالقه   يقوى: ويف ذلمل -عتَّ وجلَّ -ما يتمسَّ

ــنَا         ــَوم تكــو   لَِباَس ــَ  التَّْق ــْم َم  تِْلك 
 

ــَدِ    ــاِن وكــل ســاعِة َمْص ــْوَم اهِلَي  (6عَي
 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   ﴿ في هذا البيت إشارة إىل قوى اامقِّ تبار  وتعـاىل: 

 (7ع﴾ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ
ة و ويف غتوة مؤتة تظار شجاعة جعفر بن أيب طالب  مـا وبسالته  او يطلب اجلنَـّ

  ياا من نعيم ورنيوا ،  يقوى:

                                       
  11(  :ر  اصس ال, اآلاة 1)
    139( يا:ان كرب بد شاصك ا2)
    270( امل الر اص ابق ا3)
    164(  :ر  اصف ِّ اء, اآلاة 4)
    18(  :ر  اصَفمل, اآلاة 5)
    140ب بد شاصك ص( يا:ان كر6)
     26(  :ر  األ ساف, اآلاة 7)
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ـــــا  ا   ـــــة  واْقرِتَ ــــــَذا اجلنَّ ـــــا َحبَّـ  ي
 

ـــــــــا  ـ اب  ـــــــــاردًا َ َ ـــــــــًة وَب  (1عَطيِّب
 

خوى يف اإلســالم وتــر   دعــوة النبــي  ويصــف كعــب بــن مالــمل  لقــريأ للــدُّ

، حيـث يقـوى املعتقدال الباطلة التـي يعتقـدوهنا  كـا  جـوا م اإلسـاغة ل ـخص النبـي 

 كعب: 

 

ــوا  ــاَى َأْقبِل  ــْد َق ــوى  ا. َق ــاَ  َرس   وَك
 

ـــس َأْنـــَت َســـاِحر    وا إنَّ ـــْوا وَقـــال  َ َولَّ
 (2ع

 

ڦ  ڦٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ في هذا املعنى إشارة إىل قوى اامقِّ تبار  وتعاىل: 

 .(3ع﴾ڦ ڦ ڄ ڄ
ذلـمل املوقـف البطـويل، وذلـمل حـس خاطـب  ويف غتوة مؤتة وقف عبد ا. بن رواحة 

اـادة يف سبيل ا.، وترجو ما عند ا. نفسه راجياً من  حيث يقوى: -عتَّ وجلَّ  -اا أ  تطلب ال َّ

 َأْقَســــــْمت  َيـــــا َنْفـــــس  َلَتــــــنِْتلِنَّهْ  
 

ــــــــــــــهْ   ــــــــــــــًة َأْو ال َلت ْكَرِهنَـّ  َطاِمَع
 

ْطَمِئنَّــــةْ   نْــــِت م   َقـــــْد َطاملََــــا َقــــْد ك 
 

ـــْة!  ـــَ  اجلَنَّ ـــَب ِري ـــا َأْطَي ـــر  َم َجْعَف
 (4ع

 

طر الثَّاين من البيت الثَّـاين إىل املعنـى الـوارد يف قـوى اامـقِّ تبــار  حيث ي  ري يف ال َّ

 . (5ع﴾ڈ ژ   ژ           ڑ ڑ     ک ک ک ک گ گ  ﴿ وتعـاىل:
ا  بن ثابت  ـل عـىل ا.، الـذي ال  ويف شعر حسَّ تظار رباطة املجاهـد املسـلم املتوكِّ

دَّ م، إذ ي  قوى:خي ى كثرة عدد األعداغ وال ع 

 َ ــــَس َنْخَ ــــى بَِحــــْوِى ا.ِ َقْومــــــاً  
 

حـــــوو    ـــــِت التُّ وا وأ مْجََع ـــــر   وإِ  َكث 
 

ـــــا  ــــــًا َعَلْينَ ـــــوا مَجْعـ ب  ــــــا َألَّ  إذا مـ
 

هــــــــــــم َرب  ر وو     كفانــــــــــا حدَّ
 

                                       
  2/378( اص  ِّ   اصفَّ :اَّة 1)
  139( يا:ان كرب بد شاصك ا2)
  4 :ر  ص, اآلاة  ( 3)
  153( يا:ان   ال   بد رواحة ا4)
    89 -88(  :ر  اص:ا رة, اآلاة 5)
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ــــــا  ـــــا َسَمْونـ ــــــْم  ـــــا  ملََّ ـ  َلِقينَاه 
 

ــــــوو    ــــم  أ ل  ونحــــن ِعَصــــاَبة  وه 
 (1ع

 

ڭ  ﴿أثر املعاين القرآنية، حيث ي ري البيت األوى إىل قوله تعاىل:   في هذه األبيال يظار

ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ   ۋ ۅ ۅ 

 . (2ع﴾ۉ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ويف البيت الثاين إشارة إىل قوله تعاىل: 

پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ    ٺ  ٿ ٿ  

 .(3ع﴾ڤ ڦ  ڦ ڦ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿٿ
 لمس،  يقوى:إىل جااد املس وي ري عبد ا. بن رواحة 

مْ   ه   ن َجالِد  النَّاَ  َعْن ِعْرض  َ نَْأِا 
 

ــَور    ، و ِينَـــا َتنْــِتى  السُّ  ِينَــا النَّبِــيُّ
 (4ع

 

طر الثَّاين مأخوذة من قوله تعاىل:  ۉ ۉ ې ې ې  ﴿ لفظة عسورة( يف ال َّ

 .(5ع﴾ې ى ى  ائ ائ  ەئ ەئ
ل امـرب امل ويصف كعب بن مالمل  ،ـكس يف موقعـة خيوى املسلمس التي أ عدَّ

فال،  يقوى:  اخلند ، وما اتَّصفت به من الصِّ

 

ــــص    َقلَّ ــــلَّ م   ك 
ِ
ــــَداغ ــــدُّ لأَِلْع ِع  ون 

 

ــــِق   ــــَواِمِم َأْبَل ـــــوَى الَق ، وحَمْج 
 (6عَوْرد 

 

هِ   وِّ ـــــد  ــــــا لَِع َا
ـــــه  بَِرْبطِ ـــــَر اإلَل  َأَم

 

ـــــَو ِِّق   ــــرْي  م  ــــْرِب إ َّ ا.َ َخ يف اامَ
 (7ع

 

            

ۇ ۆ ۆ  ﴿: -تبـــار  وتعـــاىل  -ملعنـــى  يـــه إشـــارة إىل قـــوى اامـــقِّ  اـــذا ا

                                       
  352( يا:ان ح َّان ا1)
   44(  :ر  األنسال, اآلاة 2)
   10-9:ر  األنسال, اآلاة (  3)
  83( يا:ان   ال   بد رواحة ا4)
  22(  :ر  اص قس , اآلاة 5)
  140( يا:ان كرب بد شاصك ا6)
  244( امل الر اص ابق ا7)
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 (.1ع﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې ې
ثوا عـن  عراغ، الذين فـدَّ وعىل هذا النَّحو  قد  ار أثر القرآ  الكريم يف أساليب ال ُّ

وا للم،كس يف كثري من املواق ، وقـد أعطـى ذلـمل  الغتوال، ونا حوا عن عقيد م، وتصدَّ

ًة يف التَّعبري، وأسلوبًا سااًل أرا  عن طريقام خ ونة األلفا  اجلاهليَّة التي التَّأثُّ  ر شعرهم قوَّ

 كانت سمًة باررًة قبل  اور اإلسالم.

* * * 
 

                                       
  60(  :ر  األنسال, اآلاة 1)
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ة:
َّ
عري

ِّ
غة الش

ُّ
ة:ثانيًا: الل

َّ
عري

ِّ
غة الش

ُّ
  ثانيًا: الل

ـعري، وهـي الوسـيلة التـي تفصـ  عـن  اللُّغة عنرص رميس من عنـارص اإلبـدا  ال ِّ

اعر ومراده، و  ذلمل من خالى ما يبثُّه يف شعره من م اعر وشجو .مدلوى ال َّ

عر اجليِّد هـو الـذي يمتـار بتجـانس األلفـا  واملعـاين،  ـرت ُّ تلـمل األلفـا  يف  وال ِّ

ة والفخامة، وهو مـا  دَّ قَّة، وجتتى وت تدُّ يف املواني  التي تتطلَّب ال ِّ املواني  التي تتطلَّب الرِّ

م األلفا  عىل رتب املعاينععدعا إليه القايض اجلرجاين يف قوله:   .(1ع((أرم لمل أ  تقسِّ

ا اتَّسمت يف جانب كبري مناا باجلتالـة، وقـد  ل يف ألفا  شعر الغتوال جيد أهنَّ واملتأمِّ

اد مالم  اللفظ اجلتى يف الكالم بأنَّه هو الذي  د النُّقَّ يكو  متينـًا عـىل عذوبتـه يف الفـم، ععحدَّ

م (( ولذاذته  يف السَّ
 وبه وح يَّة أو وعورة، كس بيَّنوا املواني  التـي يسـتعمل  ياـا ،  ال ت(2ع

يكو  يف وصف مواقف اامروب، ويف قوار  التَّاديد والتَّخويـف، عع اللفظ اجلتى، ومناا ما

 .(3ع(وأشباه ذلمل(

 يف موقعة اخلند ، التي يقوى  ياا: ومن أمثلة ذلمل ما يظار يف قصيدة كعب بن مالمل 

ب   ه  رَضْ ــــه   َمــــْن َاَّ َمْعِمــــ   َبْعض    ي 
 

ــــَرِ     امل ْح
ِ
ـــاغ ـــِة األََب    َبْعضـــًا َكَمْعَمَع

 

ــــا يو  ا ـــنُّ  س  َس ـــَدًة ت  ـــْأِل َمْأَس   َ ْلَي
 

   بــَس املِــَذاِد وبــَس ِجــْتِ   اخلَنْـــَدِ   
 

ـَ  بَِخْطِوَنـا ْ ـي وَو إَِذا َقرص    َنِصل  السُّ
 

اـــــا إَِذا مَلْ َتْلَحـــــِق   ْلِحق  مًا، ون  ــــــد     ق 
 

ـــا م اجلََسِجـــَم نَيــــاِحيًا َهاَما     َ ـــرَتَ
 

َلـــــِق   ْ ـــــا مل خت  ـــــفَّ َكَأهنَّ    َبْلـــــــَه األَك 
 

ــــوَمة   ـ  َمْلم 
ـــة  وَّ بَِفْخَم ــــد  ـــى الَع   َنْلَق

 

ـِ    وَ  َكَقْصـِد َرْأِ  املَْ،ِ    تنفي اجل م 
 

ـــص   َقلَّ ــــلَّ م    ك 
ِ
ِعـــــدُّ لأَلْعـــَداغ   ون 

 

ــــوِى الَقـــــَوا   وحَمْج 
   ِمِم َأْبَلـــــِق َوْرد 

 

ــــمْ  َسَ   ــــَأ َّ ك  ـــــْرَسا  َك ـ ــــْرَدم بِف    َت
 

ــِق   ْلث ــلٍّ م  ـــود  ًط ـ ــاِن أ س  ــَد اهِلَي ِعنْ
   (4ع

 

بس مـن امل،ـكس  حيث يصف كعب ااسة جيأ املسلمس، واستعدادهم للقاغ املتحتِّ

مبيِّنـاً مـا امتـار بـه ذلـمل يف يوم اخلند ، وقدر م عىل إاما  اهلتيمة  م إذا قدموا امرب املسـلمس، 

                                       
    24( اص: اطة بني املتف  ِّ وخ :شه ا1)
   1/185( املثل اص َّائس ر  يب اصكاتب واصشَّا س 2)
  1/185(  امل الر اص َّابق 3)
   246 – 245( يا:ان كرب بد شاصك ا4)



 ه1437 مجادى اآلخرة    النشر اإللكرتوين          جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

41 

 

ـيوو  ـيام، حيـث يظاـر دور  د عىل خوض املعار  ومنارلة األعـداغ، وإعـسى السُّ اجليأ من التَّعوُّ

م أسود حيمو  عـرينام، ويـدا عو  عنـه  ة للقتاى  كأهنَّ رة املعدَّ الفرسا  املسلمس عىل خيوهلم املضمَّ

اعر يف وصف تلمل امل ـا هد اامسسـيَّة عـىل األلفـا  اجلتلـة، ومـن تلـمل بكلِّ بسالة، وقد اعتمد ال َّ

الكلسل عرضب، يمعم ، املحر ، مأسدًة، سيو اا، اجلسجم، هاما ـا، العـدو، بفخمـة، ملمومـة، 

ة،  مقلَّص، ورد، حمجـوى، أبلـق، بفرسـا ، كس ـم، اهليـان، أسـود، ملثـق(  اـي ألفـا  تتَّسـم بـالقوَّ

ة اجلر ، وتوحي بجوِّ املعركة، وما ي ة وشدَّ ـيوو، وشـدَّ كتنفه من اصطدام اجليـوو، وصـليل السُّ

 إعسهلا يف األعداغ.

ق  يـه  ويستخدم العبَّا  بن مردا   ة، وما فقَّ األلفا  اجلتلة يف وصف  ت  مكَّ

 للمسلمس من عتٍّ ومنعة، يقوى:

ـــــد   ـ ــــْتِ  حممَّ ــــوَم َ  ــــَة ي ــــا بَِمكَّ   ِمنَّ
 

م    ـــوَّ َس ـــا   م  ـــِه البَِط ـــيل  بِ ـــف  َتِس    َأْل
 

ـــــمْ  ا  ــــِه َأْقَدام  ــــْت بِ  َثَبَت
ــــِتى    يف َمنْ

 

ــــم    ـــِه اامَنَْت ـــاَم  ي ـــَأ َّ اهلَ  َك
ـــنمْل     نَي

 

ْل َســــنَابَِكاا بنجــــد  َقْبَلاـــــا   َجــــرَّ
 

حتَّى اْسَتَقاَد هلا ااِمَجار  األَْدَهـم   
   (1ع

 

بـة للفـت ،  ة مـن ح ـد اجليـوو املتأهِّ ر ما دار يوم  ت  مكَّ اعر هنا يصوِّ ومـنام  ال َّ

ليم الذين شاركوا بفرساهنم يف ذلمل الفت ، وأ اروا ثبا م ورباطة جأشـام  قومه من بني س 

ة،  ـدَّ ة وال ِّ ـاعر تلـمل املعـاين ألفا ـًا تناسـباا يف القـوَّ يف تلمل املناسبة العظيمة، وقد ألبس ال َّ

اجلتالـة، وتوحي بصور البسالة واإلقدام، حيث اعتمد يف ذلمل عىل ألفـا  اتَّسـمت باملتانـة و

ل، سنابكاا، اسـتقاد،  م، نينمل، اهلام، اامنتم، جرَّ ومن تلمل األلفا  ععتسيل، البطا ، مسوَّ

د ما شاده ذلـمل الفـت  مـن  ة، لتجسِّ األدهم(  اذه األلفا  ترسم صورًة تون باامركة والقوَّ

ة وشجاعة من قبل جيأ املسلمس.   قوَّ

ا  اإلسـالميَّة التـي جـاغل مـ  ومن اجلوانب البـاررة يف شـعر اجلاـاد شـيو  األلفـ

ـعري،  جـاغل قصـامدهم  عراغ، وأدخلوها يف معجمام ال ِّ ين اجلديد، حيث تأثَّر  ا ال ُّ الدِّ

ـعر يف عرصـ صـدر اإلسـالم ة ففل بتلمل األلفا ، التي هي مظار من مظاهر ال ِّ عريَّ . (2عال ِّ

ا  بن ثابت   د :يف موقعة اخلن ومن أمثلة ذلمل ما يظار يف قوى حسَّ

                                       
  2/426( اص  ِّ   اصفَّ :اَّة 1)
رس اي  شو ر االر اي  د ي    ال   احلاشال ا2) , يرس اصرق ال  ر   عس اعالر اي ع د 105( انظسا اصش ِّ

    259اصال ِّاد ا اي  ا , األيب ر   س اصفُّ :َّ  واصسَّايالاد ي  ا ل317ألالي اصق  و ا
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ــــاهَل مْ  ـــــه  املــــؤمنس ِقَت ــــى اإِلَل   وَكَف
 

   وَأَثـــاَ  ْم يف األَْجـــِر َخـــرْيَ َثـــَواِب  
 

م   ــنْا  َن َع ــرَّ ــوا َ َف ــا َقنَط  ــِد َم ــْن َبْع   ِم
 

ـــــاِب     َتنِْتيـــل  َنـــصِّ َمِليِكنَـــا الَوهَّ
 

ــــد  وِصَحابِــــــهِ  َمَّ   وَأَقــــرَّ َعــــْسَ حم 
 

ْرَتـــــــ  ب  م  َكـــــذِّ ـــــلَّ م     اِب وَأَذىَّ ك 
 

وَ  ثَِيابِـــــهِ  ْفــــــِر د  ْسَتْ ـــــِعر  لِْلك    م 
 

ــَواِب   ــاِهِر األَْث ــيَس بَِط ــر  ل ْف والك 
   (1ع

 

اعر ي ري إىل ما آلت إليـه موقعـة اخلنـد  مـن تفـرُّ  مجـو  امل،ـكس، وت ـتُّت   ال َّ

 ح ودهم، ورجوعام خامبس، وقد كفى ا. املؤمنس القتاى، وأثا م األجر عىل مـا بـذلوا يف

ة واخلتي للكا رين.. وقـد جـاغ الـنَّصُّ  لَّ ة للمسلمس، والذِّ ار، حيث كانت العتَّ مواجاة الكفَّ

يتخر باأللفا  اإلسالميَّة، ومن ذلمل عاإلله، املؤمنس، أثا م، األجر، ثـواب، تنتيـل، نـص، 

ب، مرتاب، الكفر، طاهر(  اذه األلفـا  أبانـت عـن املع اب، صحابه، مكذِّ نـى مليكنا، الوهَّ

ـا   ـاعر، وأكسـبته داللـًة جديـدًة، تـدىُّ عـىل تـأثُّر حسَّ باملعـاين  العام الـذي قصـد إليـه ال َّ

ين اامنيف. تي أتى  ا الدِّ ينيَّة الَّ  اإلسالميَّة، والقيم الدِّ

ا   وي ري كعب بن مالمل  عوة إىل اإلسالم، واامر  عـىل دخـوى النَـّ إىل أ َّ الدَّ

بب يف مسرية اجل ، حتَّـى ينت،ـ اإلسـالم  يه هو السَّ ااد، وانطال  املسلمس إلعالغ راية اامـقِّ

 يف شتَّى األصقا ، يقوى:

ـــــوا نِيب  ـــــا َأْو ت  ـــــا َبِقينَ ــــــالِد  َم   ن َج
 

ــــــيَفا إىَِل   ـــــــاناً م ِض    اإلســـــــالِم إْذَع
 

ـــــا ـــــايِل َمــــــْن َلِقينَ َب  ن َجــــــاِهد  ال ن 
 

   َأَأْهَلْكنَـــــا التِّــــــــالَد َأم الطَِّريَفــــــا 
 

ــــــى ـــــــالِم َحتَّ ــــــِر ا.َِّ واإِلْسـ   ألَْم
 

ــــا  ــــِدالً َحنِيَف ْعَت ين  م  ـــدِّ ـــوَم ال َيق 
   (2ع

 

ــاعر يف أبياتـه عــىل القــامو  اإلسـالمي، واختــار منــه مـا يعــربِّ عــن   قـد اعتمــد ال َّ

ين،  مضــمونه بــس يناســبه مــن األلفــا  اإلســالميَّة، ومناــا عاإلســالم، نجاهــد، أمــر ا.، الــدِّ

 حنيفًا(.معتدالً، 

ـعر،  اـو  ـة عـىل هـذا ال ِّ اكيب يف شعر اجلااد غلبة البساطة والعفويَّ ومن سسل الرتَّ

شعر مطبو ، يبتعد عن التَّعقيد وااللتواغ، وذلمل يعود إىل أثر الثَّقا ـة اإلسـالميَّة النَّابغـة مـن 

منتقاة، تبتعد عـن تأثري القرآ  الكريم واامديث النَّبوي، وصفاغ اللُّغة التي ورد  ا،  اي لغة 

                                       
    120( يا:ان ح َّان بد اثبت ا1)
  237 – 235( يا:ان كرب بد شاصك ا2)
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اكيب يف شـعر اجلاـاد وحسـن تأليفاـا، وبعـدها عـن  اخل ونة، كلُّ ذلمل أدَّم إىل ونيو  الرتَّ

التـي نظماـا يـوم  التَّنا ر والتَّعقيد، ومن أمثلة ذلمل مـا يظاـر يف قصـيدة كعـب بـن مالـمل 

 اخلند ، يقوى:

ــــــا ــــــامل  مـــــا َلِقينَـ   وَســـــاِمَلة  ت سـ
 

ــــ  ـــــَدْل َرَأْتنَ ــــو َشِا ــــابِِرينَاول    ا َص
 

ــــــِه ِعــــــْدالً  ـــــَرم لِلَّ َنا ال َن   َصـــــرَبْ
 

ِلينَـــــــا  َتَوكِّ    َعــــــىَل َمـــــــا َناَبنَــــــــا م 
 

ـــَر ِصــــْد    ـــيُّ َوِري ــــا النَّب   وكـــاَ  لن
 

ــــــا  ـــــَة  َأمْجَِعينَ يَّ ـــــو الرَبِ ــــــِه  َنْعل     بِـ
 

ـــوا ــــوا وَعقُّ ـ ـــل  َمْعَ،ـــًا َ َلم  َقاتِ   ن 
 

ـــــاوكــــانوا بالَعــــَداَوِة م       (1عْرِصِدينَ
 

ـــــوا إَِلْينَــــــــا ْم إَِذا هَنَض  َعـــــاِجل ا    ن 
 

ــــــا  ِعينَ ــــــل  امل َتَ ِّ ْعِج ـــــب   ي     بََِضْ
 

ـــــَه  حتَّــــى ــ ــــدًا واللَّ ــــ َأْاَ َ   لِنَنرْص 
 

ــــا  ِْلِصينَ    (2عنكـــوَ  ِعَبـــاَد ِصـــْد   خم 
 

ب  ياــ حيــث يصــف كعــب  ا مــا أصــاب املســلمس يف موقعــة اخلنــد  التــي فــتَّ

امل،كو  والياود والقبامل املواليـة هلـم، وسـاروا امـرب املسـلمس، الـذين واجاـوا  أولئـمل 

رب، واليقس، والتَّوكل عىل ا.  بس بالصَّ  كـا  النَّرصـ حلـيفام، وكانـت  -عـتَّ وجـلَّ  -املتحتِّ

ة مـن نصـيب تلـمل األحـتاب التـي فالفـت وتـامرل مـن أجـل العـدوا  عـىل  لَّ اهلتيمة والذِّ

ــاعر عــن تلــمل املعــاين بألفــا  ســالة وانيــحة تــتالغم مــ  طبيعــة امل ســلمس.. وقــد عــربَّ ال َّ

املونيو ، وصاغاا يف عبارال متالفة متجانسـة، ومـن تلـمل العبـارال: عولـو شـادل رأتنـا 

ـوا،  لينا، وكـا  لنـا النَّبـي وريـر صـد ، نقاتـل مع،ـًا  لمـوا وعقُّ صابرينا، عىل ما نابنا متوكِّ

وا إلينا( حيث يظار تراب  تلمل العبارال وتاسـكاا، وقـدر ا عـىل التَّعبـري نعاجلام إذا هنض

ـعر الـذي صـاغه  مة تلحـظ بونيـو  يف أغلـب ال ِّ اعر بونيو . وهذه السِّ عسَّ يرمي إليه ال َّ

عراغ حوى الغتوال ـةَّ (3عال ُّ ، حيث تأنَّقوا يف صوغ عبارا م، والعنايـة بأسـاليبام، وبخاصَّ

عر ي نيوا  ياا للمسلمسألّ  هذا ال ِّ  .(4عردُّ عىل امل،كس، وينقض قصامدهم التي تعرَّ

                                       
رِّالُّ صألشس ُ الَّته  1)

ُ
اُلا امل ُس اِّ

 ( امل
    280 - 279( يا:ان كرب بد شاصك ا2)
, 138, يا:ان   ال  بد رواحة ا120, 119, 96, 93, 75-71( راج  شث  ا يا:ان ح َّان بد اثبت ا3)

    258-255, 237-234, يا:ان كرب بد شاصك ا147
 37, 30-29, ياع:ان   عال   بعد اصز ِّبرعسى ا258 – 257, 255 – 2/254( راج  شث ا اص  ِّ   اصفَّ :اَّة 4)
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- 39 ,40 - 43    
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ة:ثالثًا: الص

َّ
ي
ِّ
ورة الفن

ُّ
  ثالثًا: الص

ة، لكوهنـا مـن الوسـامل  ـعريَّ ورة من أهمِّ العنـارص الفاعلـة يف القصـيدة ال ِّ تعدُّ الصُّ

عراغ يف التَّعبري عن أ كـارهم، لتقريـب امل عـاين وريـادة تونيـيحاا الفنِّيَّة التي يعتمد علياا ال ُّ

ورة بناًغ عىل ذلمل  ام . والصُّ ليست رينًة شكليًَّة، أو حليًة مصطنعًة، وإنَّس أداة ععللتَّأثري يف السَّ

 .(1ع((أساسيَّة لتوصيل اخلربة والتَّعبري عن الرُّ ية

ورة ب ـكل أونيـ  مـن خـالى  ي الـذي تتَّخـذه األلفـا  ععوتظار الصُّ ـكل الفنِـّ ال َّ

اعر يف سـيا  خـا  ليعـربِّ عـن جانـب مـن جوانـب التَّجربـة والعبارال  بعد أ  ينظماا ال َّ

ة عريَّ ـة  (2ع((ال ِّ معتمدًا يف ذلمل عىل وسامل التَّعبري املختلفة يف رسم م اهداته ونظرته اخلاصَّ

 لألشياغ.

عراغ يف شعر الغتوال، ور التي استعا   ا ال ُّ مة الصُّ وهي صـور  وتأيت الفنو  البيانيَّة يف مقدِّ

  نِّيَّة عالية.
عراغ يف قصامدهم ملا تثِّله من قيمة   عسدها التَّ بياال، واالستعارال، حيث جلأ إلياا ال ُّ

ـعر،  اـو مـن أقـدم صـور البيـا   ويعدُّ التَّ بيه من أكثر الفنو  البيانيَّة جريانـًا يف ال ِّ

 .(3عسب تأكيداً وأقر ا إىل الفام واألذها ، وبه يتداد املعنى ونيوحًا ويكت

ور التَّ بيايَّة ما يظاـر يف قـوى كعـب بـن مالـمل  يف موقعـة بـدر، حيـث  ومن الصُّ

م أسود تتأر تنتظر  ريستاا، يقوى:  صور مسرية جيأ املسلمس ملالقاة امل،كس، وكأهنَّ

نـــا  َنـــا َ اْلَتَقْينَـــا كأنَّ وا وِاْ  َ َســـار 
 

اـــا  ـــى َكِليم  َرجَّ  ال ي 
 
ـــود  لَِقـــاغ أ س 

 (4ع
 

ا  بن ثابت  ر حسَّ  استعداد املسلمس للقتاى،  قاى: كس صوَّ

 كـــاللُّيوِث َمَســـاِعر   
  ِْتَيـــا   ِصـــْد  

 

ــاِن   ــْوَم اهِلَي ــْم َي ــْن َيْلَقا  دِ  (5عَم ــرِّ َع ي 
 (6ع

 

ــن  ــدِّ ا  ع ــة الصــفوو لل م ــو  يف مقدِّ ــذين يقف ــث يصــف  رســا  املســلمس ال حي

ـارية عقيد م، والتَّضحية من أجلاا، ولذا أطل ق عليام  تيا  صد ، وشباام باألسـود الضَّ

التي تدا   عن عريناا بكل ااسة  وعتيمـة، وهــم مـ  ذلـمل يسـعرو  نـار اامـرب، التـي ال 

                                       
    212( مجاص َّات اصق  ال  املرااس  ي  طه واي  ا1)
رس اصرسِب 2) اه اص:جالاين ر اصش ِّ     391املرااس ي    ال اصقاير اصقط ا( االجت ِّ
رس وآيابه ونقاله البد ري ق 3)  , حتق قا ي  حممال  س زان 1/287( انظسا اصرمال  ر حما د اصش ِّ
   266( يا:ان كرب بد شاصك ا4)
 ( ا:د ا  اجا    ا:د اص: ائ  واملرارك اصشَّالاال , ارس ِّيا اسسُّ 5)
  94( يا:ان ح َّان بد اثبت ا6)
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و  مناا جلبنام وخورهم.   يقوم األعداغ عىل خونياا، بل يفرُّ

كس شّبه شعراغ الغتوال أعداغهم من امل،ـكس بالنَّعـام، الـذي يَضـب بـه املثـل يف 

أي َأْنَفـر. حيـث شـبَّه كعــب بـن  (1عبن، واَّا جاغ من أمثاى العرب قوهلم: عَأندُّ من نعامة(اجل

  رار امل،كس يوم بدر بالنَّعام،  قاى: مالمل 

 َ َأَتــــاَ  َ ــــلُّ امل،ــــكس َكــــَأهنَّ مْ  
 

د    َّ ــــــام     م َنَع ـــــن ا  ــــــل  َتْثَف واخلَْي
 (2ع

 

ـا   ا حسَّ لفـرار امل،ـكس يف غـتوة بـدر، وذلـمل حـس  قـد رأم تصـويرًا آخـر  أمَّ

شبَّاام باإلبل التي يسري بعضاا يف إثر بعض، مبيِّنًا هـرو م مـن أرض املعركـة، ورجـوعام 

ه  عىل أعقا م بعد أ  اي الوطيس، وأحاب  م املسلمو  من كلِّ جانب، حيث يقـوى يف ردِّ

بعرم:  عىل قصيدة ابن التِّ

ـــ  ـــىَل َأْعَق ـــوَ  َع ـــاً إِْذ ت ولُّ ْم َهَرب  ابِك 
 

ــــــْل   َس ــــــَباَه الرَّ ــــــْعِب َأْش يف ال ِّ
 (3ع

 

ـا   ا  رسا  املسلمس الـذين يواجاـو  األعـداغ بكـلِّ بسـالة  قـد شـبَّاام حسَّ  أمَّ

نام من خصومام، يقوى: ة بأسام، ونفاذ برصهم، وتكُّ قور، يف قوَّ  بالصُّ

ــــــاَدم  ـــــة  َتَع َنََّب ـــــل  جم  ـــــه  َخْي  (4عَل
 

ــــــا   َعلَ   ْرَس ورِ بِف  ــــــق  ــــــا َكالصُّ  (5عيا
 

ا  بن ثابت  َبيب بن عدي وي ري حسَّ وجااده من أجل نرصـة   (6عإىل مكانة خ 

 اإلسالم،  يقوى:

ــَ  يف األَْنَصــاِر َمنِْصــب ه     َصــْقرًا َتَوسَّ
 

ْؤَت ـِب   ـِجيَِّة حَمْضـًا َغـرْيَ م  ْلَو السَّ ح 
 (7ع

 

سـرية ذلـمل اجلـيأ املسـلم، يقدمـه بّداً من ذكر م ويف معركة بدر مل جيد كعب بن مالمل 

                                       
 , حتق قا حممال  ب: اصسضل إبساه ي 3/413األشثال صلم الاين ( جمم  1)
  191( يا:ان كرب بد شاصك ا2)
  181( يا:ان ح َّان بد اثبت ا3)
 ( اخل ُل اجملفعََّ ُةا املق:يُ   وترايىا ت سع  4)
    245( يا:ان ح َّان بد اثبت ا5)
بعالرا , و َعتَعل احلعارث بعد  عاشس بعد ن:فعل,  ( ه: ُخ َع  ب بد  ال ٍ  بد شاصك بد  اشس األو عو األن عار , يعلال6)

 ( 3/185  )انظسا اياابة البد حجس وا تشلال ر  لال اصفَّ  ِّ 
   225( يا:ان ح َّان بد اثبت ا7)
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سوى الكريم  ي عتاممام، وهم يصغو  إليه، ويطيعونـه يف كـلِّ  الرَّ حيث حيثُّام عىل اجلااد، ويقوِّ

ورة التَّ بيايَّة يف هذا املقام، وذلمل عنـدما شـبَّه النَّبـيَّ  ما يقوى، وقد جلأ كعب  بالبـدر،  إىل الصُّ

شاد والفال ، يقوى:الَّذي ييضغ لآلخرين  ينري هلم طري  قام، ويدهّلم إىل طريق الرَّ

رنا   يف َغـرْيِ َمْعِصـَية   (1عَنْميِض وَيـْذم 
 

ــِذِب   ــىَل الَك ــْ  َع ْطَب ــْدر  مل ي  ــه الَب كَأنَّ
 (2ع

 

ااب، وهو يتوسَّ  املسلمس، يقوى كعب: ويف صورة ت بيايَّة أخرم ي بِّاه   بال ِّ

ــمَّ يَ   ـــاب  ث ــوى  ِشَاـ س  ــا الرَّ ــه ِينَ  ْتَبع 
 

ِب   ـا  نور  ميضغ  لـه َ ْضـل  عـىل ال ُّ
 (3ع

 

ـة ق يبة، وإيرادهـا  عراغ باالستعـارال اجلميلة إلبرار معـانيام يف حلَّ كس استعا  ال ُّ

ـا  بن ثابـت  ور ما عربَّ عنه حسَّ يف  يف شكل ت تا  إليه النُّفـس، وتأنس به. ومن تلمل الصُّ

 حـتام بن خويلد يف ذلمل اليوم، حيث قاى: يوم بدر، وذلمل يف وصف هتيمة حكيم بن

ـــه    ـــْدر  َرْكض  ـــْوَم َب ـــيًس َي ـــى َحِك  َنجَّ
 

ـــَوِن   ـــاِل األَْع ـــْن َبنَ ـــر  ِم ْا  م 
ِ
ـــاغ  َكنََج

 

 (4عملََّــا َرَأم َبــْدرًا َتِســيل  ِجاَلَهَاــا 
 

 (5عبَِكَتاِمـــب  ِمـــأَلْوِ  َأْو ِمْلَخـــْتَرِن  
 

ا   ه بدر  تسيل رجاالً من كثرة كتامـب األو  يف البيت الثَّاين ِجاَل   قد جعل حسَّ

واخلترن عىل سبيل االستعارة، وذلمل بـس فملـه مـن عمـق يف تصـوير تلـمل الكتامـب، التـي 

 قدمت لنرصة اإلسالم ودحر ال،ِّ .

عراغ يف التقـاب صـورهم التـي رسـموا مـن  ويف تصوير املعار  تظار جلّيًا براعة ال ُّ

أرض املعركـة مـن مواقـف وأحـداث، ومـن ذلـمل مـا عـربَّ عنـه خالهلا م اهد حيَّة ملا دار يف 

يف موقعـة بـدر، عنـدما وصـف قـتىل امل،ـكس الـذين سـقطوا يف أرض  كعب ابـن مالـمل 

 املعركة،  قاى:

ــــــعاً   ا مجي ــــــرَّ ــــــه َخ ـــــة  واْبن  ْتَب  وع 
 

ــــِقيل    ـــــف  الصَّ ْي ــــه  السَّ  وَشــــْيَبة  َعضَّ
 

                                       
 ( اذشسانا حيضُّفا واالفرفا  1)
   175( يا:ان كرب بد شاصك ا2)
   174( امل الر اص َّابق ا3)
جان عاه  وشعأَلوقِّ  و شلخعزرجا    شعد األوق وشعد اخلعزرج  لعى  ع  ل ( اجلَِّ ها مج  جللة, وجللتا اصع:اي ا 4)

 اصتَّ ل ل   
  299( يا:ان ح َّان بد اثبت ا5)
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ـــــوها  ـــــَة َسامل  ــــي ربيع ــــام بن  وَه
 

ـــــــوى   فـــــي أَ   ل   (1عْسَيا ِنــــــا مناـــــا   
 

إىل مقتل سادة قريأ، ومنام عتبة وشـيبة ابنـا ربيعـة بـن عبـد  حيث أشار كعب 

شمس، اللذا  قتال يف بدر،  قد لقيا جتاغ عـداو س وحمـاربتاس للمسـلمس، ويف التَّعبـري عـن 

ـقيل(( ـيف الصَّ ـه السَّ  قـد شـبَّه  مرص  شيبة تصوير بـدي ، وذلـمل حـس قـاى: ععوشـيبة عضَّ

ـر بمـن تريـد، حيـث أوحـى هـذا التَّعبـري بـاألثر  ، وتناأ، وتلحـق الَضَّ يف بحيَّة تعضُّ السَّ

يف، وما كا  له مـن وقـ  مـؤمل يف أجسـاد امل،ـكس.  ويف قولـه: ععوَهـام بنـي الذي أحدثه السَّ

ؤاى من العاقل إىل ما ال يعقل، إذ اخلطاب يكـو  يف  حقيقتـه إىل أولئـمل ربيعَة  َسامل ـوها(( إحالة للسُّ

امل،كس، وليس إىل هاما م التي تطايرل يف يوم بدر، وهنـا يكـو  التَّعبـري أبلـق وأقـوم تـأثرياً مـن 

 جاة االستدالى عىل ما حلَّ بامل،كس، وما أصا م يف تلمل املوقعة ااماسمة.

ـة  ـليم يف  ـت  مكَّ لمي ما كا  من م اركة بني س  بـألف ويصف العبَّا  بن مردا  السُّ

 وفقيق الفت  املنتظر، يقوى:  ار   جاغوا لنرصة النَّبيِّ 

ـــــد    ـ ــــْتِ  حممَّ ــــة يــــوَم َ  ــــا بمكَّ  ِمنَّ
 

م    َســـوَّ ـــا   م  ـــِه البَِط  (2عَأْلـــف  َتِســـيل  بِ
 

ــاعر،  اـم  ليــم كثـريًا يف نظـر ال َّ لقد كا  العدد الذي شـار  املسـلمس مـن بنـي س 

بو  عىل اامرب وخوض غسرها من جاة، وقـد سـالت  ـم تلـمل األرض  عمعلَّمو ( ومتدرِّ

الة املتَّسعة لكثر م وو رة أعدادهم من جاة أ خرم، وهنا يربر دور التَّصـوير الـذي جلـأ  السَّ

إليه العبَّا  بن مردا  يف قوله: عألف تسيل به البطا ( إذ ال تسـيل األرض مـاًغ، بـل تسـيل 

ليم مألوا بكتـامبام تلـمل ا تـي رجاالً من بني س  يَّـة تلـمل اام ـود الَّ ـربر أنِّ لبطـا ، وهـو مـا ي 

ة.  توا رل لنرصة املسلمس يف  ت  مكَّ

ــي واجاــت املســلمس يف أرض  ارة الت وم اجلــرَّ ــرُّ ــوو ال ــة، وأمــام جي ويف موقعــة مؤت

ـرب والعتيمـة،  املعركة، مل جيد عبد ا. بن رواحـة  ًا مـن خماطبـة نفسـه، وحثِّاـا عـىل الصَّ بـدَّ

اادة يف سبيل ا.، يقوى:والتَّضحية   من أجل النَّرص أو ال َّ

ــــــويِت   ـــــَتيِل َت  ْق ـــــس  إاِلّ ت  ــــــا َنْف  َي
 

ـــِليِت   ـــد َص ـــْوِل ق ـــاض  املَ ـــذا ِحَي  ه
 

ـــويِت   ـــْن  َتف  ــــْوَم َ َل ـــَلِمي الَي  إِْ  َتْس
 

ــــــــو ِيِت   ــــــــا ع  ْبـــــــَتيِل َ َطاملََ  (3عَأو ت 
 

                                       
  253( يا:ان كرب بد شاصك ا1)
   2/426( اص  ِّ   اصفَّ :اَّة 2)
   154( يا:ان   ال   بد رواحة ا3)



 ه1437 مجادى اآلخرة    النشر اإللكرتوين          جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

49 

 

اعر مـن نفسـه إنسـانًا مقـاباًل لـه جي يـد لغـة اامـوار واخلطـاب، واجلـداى  قد جعل ال َّ

واإلقنا ، وذلمل ليبثَّ ما يف وجدانه من م اعر، ويعـالج ما يف داخله من إحجام، قاصـدًا يف 

هناية املطاو أ  تت جَّ  نفسه، وت قدم عىل ذلمل األمر الـذي جـاغل مـن أجلـه، وهـو اجلاـاد 

 والتَّضحية يف سبيل ا..

ر العبَّا  بن مردا   و  للم،كس يف  بطولة ويصوِّ قومه وشجاعتام، وهم يتصدُّ

نس،  يقوى:  موقعة ح 

ـه    ــًا َبَطاِمنـ  ََْضّ  إِْذ  َنْرَكــب  املَــْوَل خم 
 

واخلَْيل  َينَْجاب  َعنْاـا َسـاطِ   َكـِدر   
 (1ع

 

اعر هنا ويف سيا  جتسيد شجاعة قومه و روسيَّتام يلجـأ إىل التَّصـوير، وذلـمل   ال َّ

تعامـل معاـا، وهـو مـا يظاـر حس أحاى األمور املع يَّة، ت اهد، وت ركب، وي  ة إىل أمور حسِّ نويَّ

 يقوله: عإذ نركب املول خمَّضًا بطامنه(  قد أحاى عاملـول( وهـو أمـر معنـوي إىل حمسـو ، 

ده ب كل ملمو ، لي وحي من خـالى ذلـمل بـس امتـار بـه أولئـمل الفرسـا  مـن ثبـال،  وجسَّ

 وعتيمة، وإقدام يف أرض املعركة.

 

                                       
  2/467( اص  ِّ   اصفَّ :اَّة 1)



 حممد بن هادي املباركيأ.د.                                               "دراسة حتليلية "     شعر غزوات النيب 

50 

 

  ::اخلامتةاخلامتة
الم عىل أ صـ  العـرب قاطبـة  الة والسَّ اامال، والصَّ ااممد . الذي بنعمته تتم الصَّ

 وبعد:  سيِّد األنبياغ واملرسلس وعىل آله وصحبه أمجعس.  

راسة يف تتبُّ  شعراغ غتوال النَّبيِّ  ، وما قيل يف تلـمل املعـار   قد سارل هذه الدِّ

مـن رو  اامسسـة والعتيمـة، واامـر  عـىل الـدِّ ا  عـن  اخلالدة من أشعار، وما حفلـت بـه

ي هلم يف كلِّ األشعار التي نظموهـا مـن أجـل اإلسـاغة  اإلسالم، ومنا حة خصومه، والتَّصدِّ

عوة اإلسالميَّة.  إىل الدَّ

ــعر يف  راســة عــىل  صــلس أساســس، أحــدنا بعنــوا : عال ِّ وقــد اشــتملت هــذه الدِّ

، وما قيل  ياا من أشعار، وما حفل بحث لغتوال النَّبيِّ مواكبة الغتوال(، و يه عرض ال

عر من ردود عىل شعراغ امل،كس، حيث كانت غـتوة عبـدر( هـي أوىل الغـتوال  به ذلمل ال ِّ

عر بـالكثرة ملـا شـادته مـن  عراغ، ثم تلتاـا غتوة عأحد(، واتَّسم  ياا ال ِّ التي نالت اهتسم ال ُّ

دود مـن قبـل أحداث جعلت شعراغ امل،كس يفخر و  عىل املسلمس، ولـذا  قـد جـاغل الـرُّ

ـعر  عر، وتفص  عن عيوبه. ويف غتوة عاخلند ( وقف ال ِّ شعراغ املسلمس لتخر  ذلمل ال ِّ

ـة يف مواجاـة تلـمل األحـتاب التـي قـدمت امـرب  ي ري إىل ااسة املسلمس وروحام املعنويَّ

بـة واخل ـا . ويف غـتوة عمؤتـة( وقـف املسلمس، ولكنَّام باغوا يف هناية أمـرهم بسـوغ العاق

ـاادة  ي العتامم، وي ري إىل ما ين ده املسلمو  من النَّرص أو ال َّ عر يستناض اهلمم، ويقوِّ ال ِّ

يف سبيل ا.. وأخريًا جاغ ع ت  مكة(  كا  ب ارة عظيمة للمسـلمس وطريقـًا لن،ـ اإلسـالم 

عراغ ذلمل الفت  وأب يَّته للمسلمس.يف تلمل األنحاغ، حيث جمَّد ال ُّ  انوا عن عظمته، وأنِّ

ــة يف شــعر الغــتوال( و يــه تناولــت  ــاين  كــا  بعنــوا : عالقــيم الفنِّيَّ ــا الفصــل الثَّ أمَّ

ورة الفنِّيَّة، وبيـا   ة، والصُّ عريَّ عر من قيم  نِّيَّة يف جانب اللُّغة ال ِّ راسة ما اتَّسم به ذلمل ال ِّ الدِّ

 ل.أثر القرآ  الكريم يف شعر الغتوا

  أهم النتائج :أهم النتائج :
عر اإلسالمي يف جانب الغتوال و اوره ب كل ملمو  . .1  براعة ال ِّ
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 .  مواكبة شعر الدعوة اإلسالميَّة للغتوال التي قادها املسلمو  يف عاد النبي  .2

ـعر عـىل معـاين اامسسـة واجلاـاد يف سـبيل ا. واامـض عـىل نرصـة  .3 اشتسى ذلـمل ال ِّ

 الدين .

ـعر حيـث  اـر أثرهـا يف إذكـاغ اهلمـم وتقويـة العاطفة الدينيـة متوقـدة  .4 يف ذلـمل ال ِّ

 العتيمة لدم املجاهدين وحضام عىل نرصة الدين .

اكيب التي تعربِّ عن معـاين اجلاـاد  .5 عري واشتسله عىل املفردال والرتَّ تنوُّ  املعجم ال ِّ

يف سبيل ا. واذكاغ العتيمة يف نفـو  املجاهـدين، و اـرل جلًيـا  صـاحة الكلمـة 

 سة العبارة وكثرة مفردال القامو  االسالمي .وسال

  أهم التوصيات :أهم التوصيات :

كس تويص الدراسة البـاحثس بتنـاوى مونيـوعال اامسسـة يف شـعر اجلاـاد يف عرصـ 

وتناوى اجلوانب الفنية يف شعر النُّبوة واخللفاغ الراشدين َّ ملا اشتملت عليه من قـيم   النبي 

تي عر ت م  بعثة النبـي  نِّيَّة تأثَّرل بالقرآ  واامديث وامل وهـو مـا يـربر  عاين اإلسالمية الَّ

 بونيو  أثر اإلسالم يف ال عر .

داد، وأستمدُّ منه العو  والتَّأييد.  هذا وأسأى ا. تعاىل التَّو يق والسَّ

د وعىل آله وصحبه وسلَّم.  وااممد . أوالً وآخرًا، وصىلَّ ا. عىل نبيِّنا حممَّ
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 املراجعاملراجعفهرس املصادر وفهرس املصادر و

 اصقسآن اصكسمي  -1
رس اصرسِب املرااس» -2 اه اص:جالاين ر اصش ِّ ,  2, اصقط, اصالكت:ر   ال اصقاير, ط«االجت ِّ

 د  1981ب وتا يار اصفَّلضة اصرسب َّة صلط ا ة واصفَّشس, 
 1, شرسوف, اصالكت:ر انا , ط«األيب اي  شو ر  لال اصفُّ :َّ  وخ فة اصسَّايالاد» -3

 ه 1410ئس صلط ا ة واصفَّشس, , ب وتا يار اصفَّسا
,  4, ا اي  , اصالكت:ر ا ل اصال ِّاد, ط«األيب ر   س اصفُّ :َّ  واصسَّايالاد» -4

 ه 1409اصقاهس ا شكت ة اخلارو, 
اصزَّخمشس ,  ب: اصقا ي حمم:ي بد  مس , حتق قا   ال اصسَّح ي  ,«  اق اص  اة» -5

 حمم:ي , ب وتا يار املرسفة, ي ت 
, اصقسط , ابد   ال اصرب, اصقاهس ا شط رة اص َّراي , «ساء األاحاباال ت راب ر  » -6

 ه 1382
 ت  ز ِّ اصال ِّاد, اصقاهس ا يار اصشَّرب, ي  , ابد األري , «ُ  ال اص.ابة ر شرسفة اص َّحابة» -7
رس» -8 , ب وتا يار اصسكس اصل فاين, 1, تسح ين, اصالكت:ر فااز, ط«اي  د واصش ِّ

 د 1990
, اصر ق ين, ابد حجس, حتق قا  لو حممال اص جاو  , «اص َّحابة اياابة ر مت  ز» -9

 د 1970اصقاهس ا يار َّنضة ش س صلط   واصفشس,
, األا لاين,  ب: اصسسج, حتق قا إبساه ي األب ار , اصقاهس ا يار اصشرب, «األااين» -10

 ه 1389
ال , زصط, اصالكت:ر   «اصتثري  اصفس و صإل  د ر اصشرس ويوره ر  لال اصف : » -11

 ه 1403, اصسايضا يار اصل:اء صلفشس واصت:زا ,  3اصسح ي حمم:ي, ط
,  7   , اصالكت:ر ي: و, ط,«-اصر س اي  شو  -اتراخ األيب اصرسِب» -12

 د 1984اصقاهس ا يار املرارف, 
, ب وتا يار اصرلي صلم اني,  5, فسوخ, اصالكت:ر  مس, ط«اتراخ األيب اصرسِب» -13

 د 1984
, جال ا يار 1, اص:ك ل, اصالكت:ر حممَّال اص َّ  ِّال, ط« :ل أتشُّ ت ر     اصسَّ » -14

 ه 1408اجملتم  صلفَّشس واصتَّ:زا , 
, اصقاهس ا يار املرارف,  3, واي , اصالكت:ر طه, ط«مجاص َّات اصق  ال  املرااس » -15

 د 1994
, زاين, اصالكت:ر حمم:ي ح د, اصقاهس ا «يرا ات ر  يب اصالَّ :  اي  ش َّة» -16

 ه 1402ت ة اخلارو, شط : ات شك
, حتق قا   ال اصرزاز رابل , يششقا املكتب اي  شو «يا:ان اصفَّاب.ة اجلرال » -17

 صلط ِّ ا ة واصفَّشس, ي  ت 
, حتق قا ي     ِّال حفسو ح فني , اصقاهس  ا يار «يا:ان ح َّان بد اثبت» -18
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 د 1983املرارف, 
 اب, اصالكت:ر وص ال ,  «-ويرا ة ر   ته ويرسه  -يا:ان   ال   بد رواحة » -19

 ه 1408,  مَّانا يار اصض ِّ اء صلفَّشس واصتَّ:زا , 2, ط
, اصراين, اصالكت:ر  اشو «-يرا ة وحتق ق  -يا:ان كرب بد شاصك األن ار  » -20

 د 1966, ب.الاي ا شفش:رات شكت ة اصفَّلضة,  1شك ِّو , ط
وط وآخسون , , اصذه , مشس اصال ِّاد , حتق قا ير ب األرانؤ «      د اصفُّ  ء» -21
 ه 1401, ب وتا شؤ َّ ة اصس ِّ اصة, 1ط
 

, اصقاهس ا  2, ابد هشاد, حتق قا ش طسى اص َّقا وزش ل ه , ط«اص  ِّ   اصفَّ :اَّة» -22
 ه 1375شكت ة ش طسى اص اِب احلل  و واليه, 

, احلف لو,   ال احلو , ب وتا يار اصكتب «يذرات اصذهب ر  خ ار شد ذهب» -23
 اصرلم ة, ي ت 

رس اي  شو ر االر اي  داص» -24  ه 1401, 2, احلاشال, اصالكت:ر   ال  , ط«ش ِّ
, «هجساَّة 23يرس اصرق ال  اي  ش َّة ر   س االر اي  د حىت  فة » -25

 ه 1406, ب وتا  امل اصكتب,  1اصق  و, اصالكت:ر  الي, ط
اصق:ش َّة  , ي  اصفُّرمان اصقا و, اصالَّار«يرس اصست:ل اي  ش َّة ر االر اي  د» -26

 ه  1385صلط ا ة واصفَّشس, اصقاهس  
, ب وتا  3, اجل :ر , اصالكت:ر حيىي, ط«يرس املخضسشني و ريس اي  د ف ه» -27

 ه 1408شؤ َّ ة اصس ِّ اصة, 
, ب وتا شؤ َّ ة  1, اجل :ر ,  اصالكت:ر حيىي, ط«يرس   ال   بد اصز ِّبرسى» -28

 ه 1398اصس ِّ اصة, 
 ِب احل ني ش لي بد  احلجاج , حتق قا حممال  , ش لي, ايشاد«اح ح ش لي» -29

 ه 1375, اصقاهس ا شط رة    ى اص اِب احلل  و واليه, 1فؤاي   ال اص ا و , ط
رس » -30 ,   ال , اصالكت:ر حممال ح د, اصقاهس ا يار «اص ُّ:ر  واص فاء اصش ِّ

 د 1981املرارف,
رس وآيابه ونقاله» -31 , ه(456ق )ت, اصق واين, ابد ري «اصرمال  ر حما د اصش ِّ

 ه  1408, ب وتا يار املرسفة,  1حتق قا اصالكت:ر حممال  س زان , ط
,  لو, اصالكت:ر حممَّال «-  س اصفُّ :َّ  واصسَّايالاد وبين  ش َّة -ر  يب اي  د » -32

 ه 1406, ب وتا يار األوزا و صلط ا ة واصفَّشس,  2 ثمان , ط
, ب وتا 2م ال بد ارق:ب , ط, اصس وزآابي , جمال اصال ِّاد حم«اصقاش:ق احمل ط» -33

 ه 1407شؤ َّ ة اصس ِّ اصة صلط ِّ ا ة واصفَّشس, 
 , امل س , ابد شفظ:ر, ب وتا يار ااير, ي  ت «ص ان اصرسب» -34
 د  1973شس , ي  محال احل:ر وزش له , اصقاهس ا يار َّنضة ش س صلط ا ة واصفَّ , ابد األري ,   اء اصال ِّاد, ترل قا «املثل اص ائس ر  يب اصكاتب واصشا س» -35
, امل الاين,  ِب اصسضل  محال بد حممَّال بد إبساه ي, حتق قا حممَّال  ب: «جمم  األشثال» -36

 د 1978اصسضل إبساه ي , اصقاهس ا شط رة    ى اص اِب احلل , 
, ابد حف ل , ايشاد  محال بد حممال, يسلا  محال حمم:ي ياكس , اصقاهس ا «امل فال» -37
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 ه 1374يار املرارف, 
, املقس  ,  محال بد حممال بد  لو اصس ُّ:شو, ب وتا شكت ة ص فان, «املف  امل  ال» -38

 د 1987
 ه 1374, احلم:  ,اي :ت , ب :تا يار ااير, «شرجي اص لالان» -39
,  د جمم  اصل.ة اصرسب َّة , اصقاهس ا شطاب  «شرجي  صساظ اصقسآن اصكسمي» -40

 ه 1409األوف ت, 
, ب وتا يار إح اء  2ة ابصقاهس , ط,  د جمم  اصل.ة اصرسب َّ «املرجي اص:  ط» -41

اث اصرسِب,   د  1972اصُّتُّ
,  1,  ب: ذايب, اصالكت:ر خل ل إبساه ي, ط«-ح اته ويرسه  -اصفَّاب.ة اجلرال  » -42

 ه 1407يششقا يار اصقلي صلط ا ة واصفَّشس, 
رس» -43 ة ,   َّاب, اصالكت:ر وص ال , اصرنيا شفش:رات املكت «اصفَّظس  اصفَّ :اَّة ر نقال اصش ِّ

 ه 1408احلالاثة, 
, اجلسجاين, اصقا و  لو بد   ال اصرزاز, حتق قا «اص: اطة بني املتف  ِّ وخ :شه» -44

  حممال  ب: اصسضل إبساه ي وزش له, اصقاهس ا شط رة    ى اص اِب احلل , ي ت 
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