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 ادللخص

هذا البحث التخرهبي إىل االستفادة من أهم ما توصل إليه علمم التخمر يف ح ل مل البتمام ا، مو    يسعى
ح دراسة شعر قبيلمة قمر    دربد مداع شمعر أي سمفيان امن اغبمارث امن عبمد اؼب لمسه ا يمة اجسم ام ح زبمر يف 

 داياع دشعر اع.شعر هذه ال بيلة  اؼبؤثرة ح اغبياة العراية  ف ي جزء م م من هذه اغبياةه أ
سمممار الع مممل ح همممذا البحمممث علممم  متمممار نه األدل: اومممتن اتخمممر يف األشمممعار دفممم  مممم  يف ؿبمممدد 
اػب وات مت تفصيل متماره دأهدافمه ح ال تمم اؼبتم   مم  يف التخمر يف. أمما اؼبتمار اىومر فتصمد  إىل قمراءة 

امبع  اؼباللامات اؼبتعل مة ا ي مة  شعر أي سفيان ان اغبارث  كونه يبثل ك اع دنوعاع قااالع جقامة قراءة زبمرج
داغبماالت الشمعور ة   هذا الشعر ا، و  موضوعياع دف ياعه دخباصة ح متتو  ال ضما ا المت ت ادؽبما همذا الشمعر

الت تترات من تفاعل الشاعر مع هذه ال ضا ا  دكذلك اع  احملادر الف ية ح هذا الشعر عل  متتو ات: 
 ا . الل ة الشعر ة  دالصورة  داج  

 الكلمات ادلفتاحية:
 .  شعر  صبع  زبر يف  دراسة ن عبداؼب لس أاوسفيان اان اغبارث
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The poetry of Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib 

Collection, graduation and study 

Abstract 

This research seeks to take advantage of the most important findings 

of the science of graduation in the field of the total book, in the study of the 

poetry of the Quraish tribe, specifically in the study of the poetry of Abusfian 

bin Harith bin Abdul Muttalib; in order to contribute to the graduation of the 

poetry of this tribe, influential in Arab life, Important of this life; literary and 

poetic. 

The work in this research was conducted on two tracks. The first was 

to specialize in the graduation of the poems according to a specific course of 

action whose course and objectives were detailed in the section entitled 

graduation curriculum. The other track addresses the reading of the poetry of 

Abu Sufyan bin al-Harith, as it represents a kind and kind of capable of 

establishing a reading that gives some observations on the value of this 

poetry, the total objectively and artistically, especially in the level of issues 

dealt with this poetry and poetic cases leaked from the interaction of poets 

with these issues, Some of the artistic axes in this poetry are on levels: poetic 

language, image, rhythm. 

 

key words: Abu Sufyan Ibn al-Harith bin Abdul Muttalib, poetry, collection, 

graduation, study. 

 ادلقــدمــة
ربادل هذه الدراسة االستفادة من الرتاكم اؼبعرح ح ؾبال علم التح ي   الذي الغ ذردته  

ال رن اؼباضي  دالغ أنضيف صوره األكاديبية م ذ م لع الدراسات العراية اغبد ثة ح م تصف طبتي يات 
التبعي يات لٌن ذبادزت اعبامعات العراية مرللة البحث دالتح ي  ح البتام اؼبخ وط دالتفتت إىل 
البتام اؼبف ود  سواء أكان الف د ل ي ياع أم افرتاضياعه أي اضيا  دداد ن الشعر  أد البحث عن هذا الشعر 

 وان  دذلك جب ع الشعر دزبرهبه من اؼبصادر الرتاثية اؼبختلفة  دإعادته إىل اغبياة من الذي مل   تام ح د
 جد ده ااعتباره كتاااع ؾب وعاع   ف إىل جانس البتام احمل   عل  قدم اؼبتاداة ح األنبية.
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دح هذا التياق جاء هذا البحث التخرهبي ؿبادالع االستفادة من أهم ما توصل إليه علم التخر يف 
ح ل ل البتام ا، و   ح دراسة شعر قبيلة قر    دربد داع ح دراسة شعر أي سفيان ان اغبارث ان 
عبد اؼب لسه ا ية اجس ام ح زبر يف شعر هذه ال بيلة  دهو ج د ليس ااؽبٌن دوبتاج إىل تضافر اعب ود من 

ية لشعر قبيلة قر    )اسليم  أجل ال يام اه  واصة ح ظل اع  التوج ات الت ال تر  قي ة ك ية أد ف 
م( األمر الذي  ع ي للبحث ح هذا اؼبض ار قي ة أكرب من أجل رد األمور إىل نصاهبا الصحيح 1997

في ا  تعل  اشعر هذه ال بيلة اؼبؤثرة ح اغبياة العراية  ف ي جزء م م من هذه اغبياة أداياع دشعر اع  دال يبب  ا 
 ت اؼبربرات.أن ت فصل عن هذا احمليط م  ا كان

سار الع ل ح هذا البحث عل  متار ن األدل: اوتن اتخر يف األشعار دف  م  يف ؿبدد 
اػب وات مت تفصيل متاره دأهدافه ح ال تم اؼبت   م  يف التخر يف  أما اؼبتار اىور فتصد  إىل قراءة 

  اؼباللاات اؼبتعل ة ا ي ة شعر أي سفيان ان اغبارث  كونه يبثل ك اع دنوعاع قااالع جقامة قراءة زبرج ابع
هذا الشعر ا، و  موضوعياع دف ياع  دخباصة ح متتو  ال ضا ا الت تصد  ؽبا هذا الشعر داغباالت 
الشعور ة الت تترات من تفاعل الشاعر مع هذه ال ضا ا  دكذلك اع  احملادر الف ية ح هذا الشعر عل  

دوتم البحث خبالصة أدضحت أارز ال تائيف الت مت التوصل متتو ات: الل ة الشعر ة  دالصورة  داج  ا . 
 إلي اه ح كل من: التخر يف  دال راءة اؼبوضوعية الف ية. 

 التعــريف بالشــاعــر
أاوسفيان ان اغبارث ان عبداؼب لس ان هاشم اؽبامشي ال رشي  دقيل اأن اظبه اؼب ًنة  دقيل أ ضا 

دليتت ك يته  دلعله األقرم ف واؼبشت ر اه. أاوسفيان ان اغبارث اأن اؼب ًنة أووه  دأن أااسفيان هو اظبه 
ألد األا ال الشعراء ح اعباهلية داجسالم  اان عم الرسول صل  هللا عليه دسلم  دأووه من الرضاعة  
أرضعت  ا للي ة التعد ة. كان قر با من الرسول صل  هللا عليه دسلم ح صباه  لبن لي  ا ظ رت الدعوة 

الم أظ ر أاو سفيان العداء للرسول دلل تل ٌنه فبان من اٌن شعراء قر   الذ ن هجوا الرسول إىل اجس
 دهو الذي قصده لتان ان ثاات ا وله:
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 هجوت ؿب دا فأجبت ع ه    دع د هللا ح ذاك اعبزاء
ظل أاوسفيان عل  هذا اغبال إىل أن قو ت شوكة اجسالم  دعلم اتحرك اؼبتل ٌن لفتح مبة  

 اال الرسول ح ال ر   إلي ا  فأش ر إسالمهه دش د فتح مبة  دشارك ح  وم ل ٌن  دأال  فيه فخرج لي
 االء لت ا  دكان من الفئة الت ثبتت مع رسول هللا صل  هللا عليه دسلم ح هذه اؼبعركة.

ف ال ع ه:  -صل  هللا عليه دسلم-لتن إسالم أي سفيان  دكانت له مبانته ع د رسول هللا 
فيان ان اغبارث سيد فتيان أهل اعب ة( دقال فيه أ ضا: )أاوسفيان أوي  دوًن أهلي  دقد ع بين هللا )أاوس

هم عل  أرجح  20من ضبزة أاا سفيان ان اغبارث(ه فبان   ال له اعد ذلك: )أسد الرسول(  توح س ة 
، م2008ع ه. )اان لجر  الردا ات  ددفن ااؼبد  ة اؼب ورة  دصل  عليه اػبليفة ع ر ان اػب ام رضي هللا 

 (.م 1980  د.ت  دالزركلي  والبالذري

 منــهج التــخريج
اعد البحث ح عدد من كتس الرتاث الت سبب ت من االطال  علي ا  ق ت جب ع كم من شعر 

 أي سفيان ان اغبارث دف  اؼب  يف اىيت:
كالل ة  داألدم  دالتار خ    رجعت إىل كتس الرتاث الت التوت ؾب وعات شعر ة ح شىت ا،االته  -1

دعلم اغبد ث  دالتًن  دمعاجم البلدان  داألفراده دق ت جب ع الشعر م  اه سواء ح شبل قصائد أم ح 
 شبل م  عات دأايات دأراجيز.

رتبت الشعر لتس طول ال ن  دجعلت األرجوزة ح أور الشعر  دح لال تتادي عدد األايات  -2
 .ق ت ارتتيب ا لتس لرف الردي

لادلت جعل التخر يف دافياع عل  قدر ما توفر يل من مصادر سبب ت من االطال  علي ا  دتوقف  -4
 البحث ح اؼبصادر الرتاثية لىت هنا ة ال رن العاشر اؽبجري.

اعت دت اؼبصدر الذي صبع أكرب قدر من األايات أصالع ح التخر يف  ا   ال ار عن قدمه مث أتبعته  -5
 ا التار خ األقدم مث الذي  ليه ح الرتتيس الزمين.ااؼبصادر لتس ترتيب 
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أغب ت البيت أد األايات اؼبتشاهبة ابعض ا دف اع لل ر  ة العردضية عل  متتو  الوزن دال افية  أد دف اع  -6
 لل ر  ة اؼبوضوعية التتاق ا مع اعض ا ح اؼبوضو  ذاته.

ألايات الت اوتلفت ردا ت ا ا ر  ة إ  اعية أد قاالت اٌن الردا ات دأثبت اػبالف اي  ا  دق ت افصل ا -7
 موضوعية  تاركاع لدراسات قادمة البحث في ا اع   أكثر.

ق ت اذكر اؼبصادر الت اوتلفت مع اؼبصادر الت اطلعت علي ا  دق ت ا تبة اع  األايات ل ًن  -8
 الشاعر ؿبل التخر يف.

   ا.ضب ت األايات االشبل  داال در الذي  ز ل ال  وض ع -9
شرلت اؼبفردات اؼبب  ة داؼبتت ل ة  دعرفت ااألعالم داألماكن  درجعت ح ذلك إىل معاجم الل ة   -10

 دكتس البلدان داألعالم  دالشردح ال ديبة.
دضعت ع واناع لبل نن ؾب و  سواء أقصر أم طال  عل  أن  بون الع وان متت ب اع من مض ون  -11

في ا سواء ما توفر م  ا ح اؼبصادر اشبل مباشر  أد ما لادلت  ال ن  ك ا ذكرت اؼب اسبة الت قيل
 است باطه من هذه اؼبصادر.

 ختـريج شعر: أيب ســفيان بن احلارث
 يف رثاء الرسول )صلى هللا عليو وسلم(

 )من الوافر(                                                                                             
 

صيبِة فيِه طُولُ  -1
ُ
 أَرِْقُت داَاَت لَْيِلي ال  مَُزدُل     دليُل أِوي اؼب

ْتِلُ وَن امِه   -2
ُ
 قَليلُ َدأْسَعَدِن الُبباُء َدَذاَك فيَ ا      ُأِصيَس اؼب

 فَمَ ْد عُا ْت ُمِصيَبُت ا دَجلَّْت     َعشيََّة ِقيَل  قْد قُبَ  الرَُّسولُ  -3
 َفَالَّ ال َّاُس  ُمْ  ِ ِعٌن ِفيَ ا     َكأنَّ ال اَس ليمَس ؽبُْم َلوِْ لُ  -4
 كأنَّ  ال اَس إْذ ف ددُه ُعْ ٌي     أضرَّ امُلسِّ  َلازِِمِ ْم َعمليلُ   -5

 ْرز ٌة علي مَا     دُلم َّ ؽبَا تِ ًُن  ؽبَا الُعُ ولُ دُل َّ  لتلك م -6
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 دتصِبُح  أرُض ا فبَّا َعرَاَها     تبماُد ام ا جموانبُمَ ا سَبِميلُ  -7
 َف ْدنا الوْلَي  دالت ز َل في ا      مُردُح اِه د ْ مُدد ِجبمْرَئِيلُ  -8

 َرَاْت  َتتيلُ دذاَك أَل ُّ ما َسالْت َعلمَيِه    نُفوُس ال َّاِس أد كَ  -9
 ُأصْب ا اال َّبِّ دقْد ُرزِئم ا     ُمصيبمتَمَ ا َف مْح ُلَ ا  ثَِ ميلُ  -10
 نبٌّ كاَن هْبلو الشََّك عم َّا    اِمَ ا  ُوَل  إليِه دمما    ولُ  -11
 د ْ ِد َ ا فال لبَش   ضالالع    علمي ا دالمرسوُل لمَ ا َدليلُ  -12
ُنا اَاْ ِر ال َ  -13  ْيِس ع َّما     ُبموُن فال ىبُوُن دال  وَبُولُ ىُبَربِّ
 فلْم نَر ِمْثلُه ح ال اِس لّياع    دليَس لُه ِمن المَ وَت  َعِد لُ  -14
 أفاطُم إْن َجزِعِت فذاَك ُعْذٌر   دإْن ملْ ذَبَْزِعي فَمْ َو التَّمبيلُ  -15

 عَبز لُ فَمُعوِذي االعزاِء فإنَّ فميِه     ثمواَم هللِا دالفضُل  ا -16
 دُقويل ح أايِك دال  سَبَلِّي    دهْل هَبْمزِي افْعِل  أايِك ِقيلُ  -17

ُر أايِك سيُِّد كلِّ قمبمٍْر    دفيمِه سيُِّد ال ماِس الرسولُ  -18  َف بمْ
 صالُة  هللِا مْن رمٍّ رليٍم     عمليِه ال تَمُحوُل دال تَمُزدلُ  -19

 هللا عليه دسلم. : قاؽبا ح رثاء الرسول صل ادلناسبة **
 : األرق قلة ال وم.أرقت –1
 : اغبذق دجودة ال ار دال درة عل  دقة التصرف.حويل – 2
 .: أصاهباعراىا – 3
 : مبافئ دمتاٍد له.عديل -4
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. البيت الثالث اردا ة: 18  15  9 -7  3(. األايات: 440  ص. 2م  اعبزء 1999)البصري   -7
ل د عا ت. البيت التااع اردا ة: دأضحت أرض ا. البيت التاسع اردا ة: دذاك أل  ما ذهبت عليه    

 نفوس ال اس أد كرات تزدل. 
 البيت اػبامس  عشر اردا ة: ذاك التبيل.

. 18  15  12-11  9-7  3 -1األايات: (. 424  ص. 2م  اعبزء 1982)اان سيد ال اس   -8
البيت األدل اردا ة: فبات ليلي  البيت الثالث اردا ة: ل د عا ت  البيت التااع اردا ة: دأضحت أرض ا. 

 البيت الثاِن عشر اردا ة: دال لبش  ضالالع. البيت اػبامس عشر اردا ة: ذاك التبيل.
. 18 -15  12 -11  9-7  3 -1:(. األايات756  ص. 2م  اعبزء 1982)الشيباِن   -9

البيت األدل اردا ة: فبات ليلي. البيت الثالث اردا ة: ل د عا ت. البيت التااع اردا ة: دأضحت أرض ا. 
 البيت التاسع اردا ة: أد كادت تتيل. البيت اػبامس عشر اردا ة: ذاك التبيل. 

. 18 -14  12 -11  9 -8  3 -1(. األايات:219  ص. 3م  اعبزء 1990)الذهب   -10
 البيت األدل اردا ة: فبات ليلي. البيت التاسع اردا ة: كادت تتيل.

. البيت 18-11  9-8  3-1(. األايات:205-204  ص. 1م  اعبزء 1982)الذهب   -11
األدل اردا ة: فبات ليلي. البيت التاسع اردا ة: نفوس اػبل . البيت التادس عشر اردا ة: فعودي )االدال 

 . البيت التااع عشر اردا ة: افضل أايك. اؼب  لة(
-15  12-11  9-8-7  3-2-1(. األايات:106  ص. 7م  اعبزء 1985)اان كثًن   -12
. البيت األدل اردا ة: فبات ليلي. البيت الثالث اردا ة: ل د عا ت. البيت التااع اردا ة: دأضحت 18

 أرض ا. البيت اػبامس عشر اردا ة: ذاك التبيل.
  15  12-11  9-7  3-1(. األايات:  559-558  ص. 2م  اعبزء 1978كثًن    )اان -13
. البيت األدل اردا ة: فبات ليلي. البيت الثالث اردا ة: ل د عا ت. البيت التااع اردا ة: دأضحت 18

 أرض ا. البيت التاسع: أد كادت تتيل. البيت اػبامس عشر: ذاك التبيل.
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ه اردا ة: ل د عا ت...  د: قد مات 3(  البيت 305ص.   12م  اعبزء 2008)اان لجر   -14
 الرسول.

  15  12-11  9-7  3 -1(. األايات:340-339  ص. 3م  اعبزء 1999)األاشي ي   -15
. البيت األدل اردا ة: فبات ليلي. البيت الثالث اردا ة: ل د عا ت مصيبت ا. البيت التااع اردا ة: 18

  ة: أد كادت تتيل. دأضحت أرض ا. البيت التاسع اردا
. 18  15  12-11  9-7  3-1(. األايات: 495  ص. 2م  اعبزء 1928)ال ت الِن   -16

البيت األدل اردا ة: فبت ليلي. البيت الثالث اردا ة: ل د عا ت. البيت التااع اردا ة: دأضحت أرض ا. 
 .يت التاسع اردا ة: أد كادت تتيلالبيت الثامن اردا ة: د  دد جرب ل. الب

 الرد على حسان ثابت بعد يوم بدر
 )من ال و ل(                                                                                       

 
 َألتَّمماُن إِنَّا  َا اان آِكَلِة الَفَ ا      َدَجدَِّك نْ ممتاُل اػبُُردقع كمَذلكِ  -1
 اَي َمَ ا      دلْو  َدأََلْت مم َّا اِمشمدٍّ ُمداركِ ورجَ ا دما تْ ُجو  اليعافًُن  -2
تعماركِ  -3

ُ
 إَذا َمما انْبعثْمَ ا مْن ُم اٍخ َلتْبتُه     ُمَدمََّن أهمِل  اؼبوسِم اؼب

 أق تع عل  الَرسِّ ال مَُّزدِ  تُر ُدنَا      دترتُكَ ا ح ال خِل ع َد المَ داركِ  -4
 اُ ا      فَ ا دِطئمْت  ألصْ  ُه االمدََّكادكِ عَل  الزَّرِ  سبِشي ويُل ا درِكا -5

 ميِّ الرَّداتكِ  -6
َ
 أقْ َ ا ثمالثاع اٌَن َسمْلٍع دفَمارٍ       جُبرِد  اعبياِد داؼب

 لِتبُتْم ِجالَد الَ موِم ع َد  ِقباهِبْم      ك ْأوذُكمْم االَعٌِن  أْرطَاَل آنِمكَ  -7
تَ اِسكِ فال تْبعمِث اػبيَل اعبياَد دُقل ؽبَ  -8

ُ
عِصِم اؼب

ُ
 ا      عل  كْبو َقوِل اؼب

 سِعدتمُْم  هِبَا دغًنُكْم كاَن أهَلَ ا      فوارُس  من أا اِء ف ِر  ان مالكِ  -9
 فإنَّمَك ال ح ِهْجرة إْن  ذكْرََتا      دال ُلُرَماِت الدِّ ن  أْنَت  ا َماِسكِ  -10
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 قصيدة غبتان ان ثاات قاؽبا ح  وم ادر. قال أاوسفيان هذه ال صيدة معارضاع هبا ادلناسبة:
  : صبع ورق  دهو الفالة الواسعة.اخلروق: هو غربة تعلو البتر قبل أن   ضيف د صبح رطباع. الفغا – 1
 : اؼبتتااع. ادلدارك: اعبري. الشد: عبأت داعتص ت. وألت: صبع  عفور دهو دلد الابية. اليعافر – 2
فيه فيرتكون الدمن  أي آثار الددام داجال دأرداث ا دأاعارها. أهل : اؼبوضع الذي   زلون ادلدمن – 3

 اؼبوسم: اغبجاج. اؼبتعارك: الذي  زدلم فيه ال اس.
 : اؼبواضع ال ر بة.ادلدارك: البئر الت ت ز  ماؤها ااأل دي. الرس النزوع -4
 : صبع دكداك دهو الرمل اللٌن.الدكادك – 5
 : اؼبترعة. الرواتك: جبالن ااؼبد  ة. وفارع سلع – 6
 : اأُلسرف  دهو ال زد ر.واألنك: اؼبال اغباضر  دالعٌن أ ضاع الرف ة من اجال. العني – 7
 د داست تك اترج الفرس لئال  ت ط.: أعصم الرجل إذا تشدادلعصم– 8

 التخريج
 (. األايات صبيع ا.168-167  ص. 3م  اعبزء 1998)اان هشام   -1
  دات دمي التاسع عل  التااع. دالبيت  9 -7(.  البيتان: 249  ص. 1اعبزء م  1960)اان سالم   -2

التااع اردا ة: لتبتم جالد البي  لول ايوتبم  كأوذكم ح العًن. البيت التاسع اردا ة: ش يتم هبا 
 دغًنكم أهل ذكرها.

   دالبيت اردا ة: لع رك ن تال اغبردم.1(. البيت: 477م   ص. 1979)اان در د   -3
   دالبيت اردا ة: لع رك ن تال اغبردم.1(. البيت:1081  ص. 2م  اعبزء1987)اان در د   -4
(. األايات صبيع ا  البيت التادس اردا ة:داؼب ي 250-249  ص. 3م  اعبزء 1978)الت يلي   -5

 دالرداتك. 
ف ائبم. البيت  (. األايات صبيع ا. البيت التااع اردا ة: ع د90  ص. 3م  اعبزء 1985)اان كثًن   -6

 العاشر اردا ة: دال لرمات د   ا.
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. األايات صبيع ا. البيت التااع اردا ة: ع د 171-170  ص. 2م  اعبزء 1978)اان كثًن   -7
 ف ائبم. البيت العاشر اردا ة: دال لرمات د   ا.

 يف االعتذار وطلب الصفح
 ر()من الواف                                                

 
 لعْ رَِك إِّنِ  وَم أضِبمُل را ممةع     لِت ملَس ويُل  الَّالت ويَل  ؿب دِ  -1
دجِل اغبًناِن أْظلَم  ليلُممُه     ف َذا أداِن لٌَن  أُْهَد   دأَْهتِدي -2

ُ
 لباؼب

 هَداِن هاٍد َغًن نفتي  دنماَلين      ممَع هللا ممْن طرَّدُت كلَّ  ُم رَّدِ  -3
 َأ  َجماِهداع عمْن ؿب ِد     دأُْدَع  دِإْن ملْ أنتتْس من  ؿب دِ أُصدُّ دأنْ  -4

 هُم ما هُم من مل  مُ ْل امَ واهُم     دإْن كماَن ذا رأيٍّ  َلْم  د ْفممَ د -5
 أر ممُد ألُرِضي م دلتُت امالئٍط     مَع ال وِم ما ملْ أُهَد ح  كلِّ مْ عدِ  -6

 قمِمتاؽَبا     دقْل لث يٍف تلَك: َغًني أْدِعمديفُ مْل  لث يمٍف ال أر ُد  -7
 فَ ا ك ُت ح اعبيَ  الذي ناَل عامراع    دَما كماَن َجراع لتاِن دال  مَِدي -8

 قبائُل جاءْت ممن االٍد  اعيممدٍة     نزائُع  جاءْت من ِس ام دَسمْرَددِ  -9
يه دسلم ليعلن إسالمه  دفي ا  عتذر عن ال صيدة قيلت عن قددمه عل  الرسول صل  هللا عل ادلناسبة:* 

 معاداته للرسول داجسالم ح اعباهلية.
 الت حية داجاعاد. :طردت – 1
 : أي  الم د بذم.يفند  – 2
 : أي لتت دبلص     ال الط ا لب أي لص  اه.لست بالئط – 3
 : هددي.أوعدي – 4
 : جراء  دهي اعبر اعب ا ة.جرا   – 5
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 : داد ان ح الي ن من أرض زايد.وسردد سهام. : غرااءنزائع – 6

 التخريج
 . األايات صبيع ا.523-522  ص. 2م  اعبزء  1999اان إسحاق   -1
. األايات صبيع ا  د ذكر أن شبة ردا ة أور  للبيت 16  ص. 4م  اعبزء 1998اان هشام   -2

 الثالث:)ددلين    عل  اغب  من طردت كل م رد(. 
 البيت الثاِن اردا ة: ف ذا أداِن اليوم أهد  4-1. األايات:51  ص. 4م  اعبزء 1960اان سعد   -3

 دأهتدي  دالبيت الثالث اردا ة: ددلين عل  هللا من طردت  دالبيت الرااع اردا ة: دإن مل أنتتس دبح د.
. البيت الثاِن اردا ة: ف ذا أداُن أهد   البيت 3-1. األايات: 247  ص. 1اعب حي  د.ت  اعبزء  -4

 لث اردا ة: دقادِن    إىل هللا من طردت.الثا
   البيت الثالث دقادِن إىل هللا من طردت. 3 -1. األايات: 321م  ص. 2005اؼبرزااِن   -5
البيت التااع اردا ة: ال أر د قتالبم  البيت  -. األايات صبيع ا28  ص. 5م  اعبزء 1985البي  ي  -6

 الثامن اردا ة: عن جري لتاِن.
   البيت الثاِن الصدر اردا ة:4-1. األايات:1675-1674  ص. 4لرب  د.ت  اعبزء ا اان عبد -7

 اؼبالم اغبًنان  دالعجز اردا ة: أهد  فأهتدي. البيت الثالث اردا ة: ددلين   عل  هللا من طردته. لك
البيت الثامن اردا ة: دما كان عن جرا  -. األايات صبيع ا89  ص. 4م  اعبزء 1978الت يلي  -8

 اِن.لت
 . 3-1. األايات:243  ص. 2م  اعبزء 1965اان األثًن   -9

. البيت الثاِن الصدر اردا ة: لبا ؼبالم 4 -1. األايات:142  ص. 6م  اعبزء 1994اان األثًن   -10
 اغبًنان  دالعجز اردا ة: أهد  فأهتدي. البيت الثالث ددلين عل  هللا من طردت.

. البيت الثاِن اردا ة: أهد  فأهتدي. 3 -2-1األايات:. 2/218م  1982اان سيد ال اس   -11
 البيت الثالث اردا ة: ددلين عل  هللا من طردت.
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. البيت الثالث اردا ة: دنالين  إىل هللا من 4 -1. األايات:536  ص. 2م  اعبزء 1990الذهب  -12
 طردت.

اردا ة: هذا ي هاد غًن  . األايات صبيع ا. البيت الثالث286  ص. 3م: اعبزء 1985اان كثًن  -13
نفتي. البيت اػبامس اردا ة: نبوا ما نبوا من مل   ل. البيت التااع اردا ة: دقل لث يف تلك ِعًنَي 

 كان عن جرٍي لتاِن. أدِعدي. البيت الثامن اردا ة: الذي نال عامٌر  دما
ة: دال كان عن جرَّا . األايات صبيع ا. البيت الثامن اردا 544  ص. 2م اعبزء 1978اان كثًن   -14

 لتاِن دال  دي.
 .2 -1  البيتان: 304  ص. 12م  اعبزء 2008اان لجر   -15
  البيت الثاِن اردا ة: اليوم أهدي 2 -1.  البيتان: 1815  ص. 4البالذري  د.ت  اعبزء  -16

 دأهتدي.
 الرد على حسان يف يوم بين قريظة

 )من الوافر(                                                             
 

  ِعزُّ عل  ُسراِة اين لمؤيٍّ     لر مٌ   االُبو رِة ُمْتت ًنُ  -1
 أداَم هللاُ ذلمَك مْن ص ميٍع     دلرََّق ح َطوائِفَ ا التَّعًنُ  -2

 يُّ أْرضمِيَ ا  َتِضًنُ ستَمْعلُم أ مُّ َما مْ  ا ا مُمْزٍه     دتعلُم أ -3
 فلْو كاَن ال خيُل هبا رِكماااع     ل الوا: ال ُمَ اَم لُبْم فِتًنُدا -4

 قال أاو سفيان هذه األايات  رد م دداع لتان ان ثاات  دم اقضاع له ح فخره ايوم اين قر اة.*
:نتبة إىل لؤي ان غالس ان ف ر  دإليه   ت ي فر  من فرد  بنو لؤي: سراة ال وم أشراف م. سراة –1

 : هو موضع م ازل   ود اين ال ضًن.البويرةقر  . 
 : ال ار اؼبلت بة. السعري: ال والي. الطوائف –2
 : البعد    ال  ت زه عن األقذاره أي  باعد نفته ع  ا.النزه –3
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 التخريج
 .4 -2األايات:. 227  ص. 3م  اعبزء 1998اان هشام   -1
 . البيت الثاِن اردا ة:لرق ح نوالي ا.3-2. البيتان: 113  ص. 5م  اعبزء 1980البخاري   -2
 . البيت الثاِن اردا ة:لرق ح طرائ  ا.4-2. األايات 295  ص. 3م  اعبزء 1978الت يلي   -3
صادر غبتان  لبن . دهذا البيت ذكرته ا ية اؼب 1. البيت: 512  ص. 1م  اعبزء 1977اغب وي   -4

مع ت يًن كل ة )ؽبان( ام) عز( ح م لع البيت  ده ا يببن أن  بون البيت ألي سفيان من قبيل اؼبعارضة  
 دهذا ما سوغ دضعه ح م لع األايات.

. البيت الثاِن اردا ة: دلرق ح نوالي ا 3-2.  البيتان:71  ص. 2م اعبزء 1982اان سيد ال اس   -5
 التعًن.

. البيت الثاِن اردا ة: دلرق ح نوالي ا. 4-2. األايات: 139  ص. 3م  اعبزء 1985كثًن  اان   -6
 البيت الثالث اردا ة: أ  ا م  ا اترت. البيت الرااع اردا ة: قد كان ال خيل.

 .4-2. األايات: 260- 259  ص. 2م: اعبزء 1978اان كثًن   -7
 

 الفخر بالثبات يوم حنني
 )من ال و ل(                                                                                   

 
ٍٍ     غداَة ُل ٌٍن لٌَن عمَّ التَّضعُضعُ  -1  ل ْد علِ ْت أف اُء كمعٍس دعامِر

 اأِّنِ أوو اؽبيجاِء أركُس لدََّها     أمماَم رسموِل هللِا ال أتَمتَمْعمتعُ  -2
 داسٌع     إليِه تَعماىَل كملُّ أمٍر سًنِْجعُ رجاَء ثمواِم هللِا  دهللاُ  -3

 
 قال هذه األايات  وم ل ٌن  د وم ا ثبت هو دقلة من اؼبتل ٌن مع الرسول صل  هللا عليه سلم. ادلناسبة:
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: هم ا وكعس  دا وعامر  كعب وعامر : األوالط دأف اء ال بائل أي ال  در  من أي قبيلة هو.أفناء –1
: داد قر س من مبة  حننيدنبا الفرعان الرئيتيان ح قبيلة هوازن الت داج ت اؼبتل ٌن  وم ل ٌن. 

 : الذل داػبضو .التضعضعدقيل هو داد قبل ال ائف  
 : ال ل  دالرتدد.أتتعتع: اغبرم ااؼبد دال صر ألهنا موطن غضس  اذليجاء – 2

 التخريج
 (53  ص. 4م  اعبزء 1960)اان سعد   -1
 

(6) 
 يف الفخر بالعشرية

 )من الوافر(                                                                                 
 

 ل ْد عِل ْت قر مٌ  غًَن فخٍر    اأنَّا كْبُن أجوُدهْم  ِلصانا -1
 ِس انادأكثرهم ُدردعماع سماا اٍت     دأمضاهم إذا طع وا  -2
 دأدفُع ْم لد  الضراِء ع  ْم     دأاْيُ  ْم  إذا َن مُ وا لتانا -3

 : الدر  التاا ة الت ذبرها ح األرض أد عل  كعبيك طوال دسعة.سابغات – 1
 التخر يف:

 (. األايات صبيع ا.1676  ص. 4) اان عبد الرب  د.ت  اعبزء  -1
 (. األايات صبيع ا. 376  ص. 2م  اعبزء 1982)اان سيد ال اس   -2
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 وقال مفتخرا  
 )من ال و ل(                                                                                    

 
 فإنَّ لَ ا شيخاع إذا اغبرُم مشَّرْت      اَد  مُتُه اجْقداُم  قبَل الَتزالفِ  -1
 أُوو اغبرِم قْد عضَّْت اِه فتفللْت     نواجُذ مْن أنياهِبا ح اؼبزالفِ  -2

 : استش د البالذري هبذ ن ح غًن م اسبت  ا  د بدد أهن ا قيال ح الفخر االعشًنة .ادلناسبة 
 أدل كل شيء دما  فجأ م ه. :بديهتو – 1
 : ال واجذ هي أقص  األضراس  دقيل ا ن الوادي.نواجذ – 2
 

 التخريج
 (.1773  ص. 4)البالذري  د.ت  اعبزء  -1
 

(8) 
 ح هجاء لتان ان ثاات

 )من ال و ل(                                            
 

 أاوَك أاُو َسوٍء دَواُلَك ممثْمُلُه     دلتَت خبًٍن  مْن أايَك دَواِلَبا -1
 مْن ألَف  أاَاُه َكذِلبادإنَّ أل َّ ال اِس أْن ال تُلومُه     عل  اللؤِم  -2

 : قاؽبا ح هجاء لتان ان ثاات دالرد عليه.ادلناسبة 
(  د) 182/ 1م  1933أاوهالل العتبري نتس البيتٌن إىل لتان ان ثاات. ) العتبري   – 1

 (.244/ 2م  1988العتبري  
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 التخريج
 .(250  ص. 1) اعب حي  د.ت  اعبزء  -1
 (. البيتان كالنبا. دالبيت الثاِن اردا ة: 231  ص. 2005)اؼبرزااِن   -2

  صيس دما  دري دىب ي دما در    دكيف  بون ال وك إال كذلبا
 د ذكر أن البيتٌن   تبان إىل فرات ان ليان أ ضاع.

 .1.( البيت:1815  ص. 4)البالذري  د.ت  اعبزء  -3
(9) 

 دقال:   جو لتانا 
 )من ال و ل(                                            

 
 أاَل ُمبِلٌغ لتَّاَن عينِّ رسمالةع     فِخلُتَك مْن شرِّ الرَِجاِل الَصَعالكِ  -1

 أاُوَك أاُو َسوٍء دواُلك مثمُلُه     فلتمَت خبًٍن مْن أايَك  دوالكِ  -2
 : ح هجاء لتان ان ثاات دالرد عليه.ادلناسبة 
 اه إما من الشاعر أد دعدم دردد البيت األدل ح ا ية اؼبصادر أع   الت ال انفصاؽبال افية اؼببتورة   – 

 من الرادي.
 التخريج

 .(. 806  ص. 2)الواقدي  د.ت  اعبزء  -1
(10) 

 ح الفخر  
 )من ال و ل(                                                                                

 
 ا شيخاع إذا اغبرُم مشَّرْت    اَد م ُتُه اجقْمداُم قبَل ال وافرِ دإنَّ ل َ  -1



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 14, Sep. 2019 

Published online in September 

 م 2019 سبتمبر ،الرابع عشر العدد ـــ األول المجمد ،ليبيا ،مصراتة جامعة ،التربية لكمية العممية المجمة 
  

33 

 

 التخريج
 (.461  ص. 4م  اعبزء 1997)ال ربي   -1
 (.40. ص. 7م  اعبزء 1996)اان عتاكر   -2
 

(11) 
 الفخر االثبات  وم ل ٌن

 )من الرجز(                                                                                       
 

 )ردا ة اان لجر( . أ
 إِن اان عم اؼبرء من أع امه      اين أايممه قوة من قدامه -1
 فإن هذا اليوم ممن أ امه         اتل اغبمرمي عن إلرامه -2
 دقماتل اغبمري ألهضامهف ماتل اؼبتلم عن إسالمه        -3
 فإمبا ال جممدة ح إقدامه        دالعار دالتبة ح استتالمه -4

 
 )رواية البالذري( -ب

 
 اَم ُمْو أايمِه الميوَم ممْن أممامهِ  -1
 دمْن لمواليِه  دمْن أهضممامهِ  -2
 ف اتَل  اؼبتمملُم عمْن إسمالمهِ  -3
 دقماتَل اغبممرميُّ عمْن إلرامهِ  -4

 
 قال هذه األايات  وم ل ٌن  د وم ا ثبت هو دقلة من اؼبتل ٌن مع الرسول صل  هللا عليه سلم . ادلناسبة:
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 .: اؼب  ئن من األرض دقيل ا ن الواديأىضام –
 .: نتبة إىل اغبرماحلرمي –

 التخريج:
 .305  ص. 12م  اعبزء 2008اان لجر   -1
 .464  ص. 1البالذري  د.ت  اعبزء  -2

 
 ســفيان بن احلارثقراءة يف شعر: أيب 

 
 : القراءة ادلوضوعية5-1
 

 وأليب سفيان بن احلارث شعر كان يقولو يف اجلاىلية،"
  1)اعب حي  د.ت  اعبزء  فسقط ومل يصل إلينا منو إال القليل".                                      

 (247ص.
 

 "وقــال أبو سفيـان بن احلـارث فـي يوم حـنني
  ص. 4م  اعبزء 1960)اان سعد    أشعـارا  كثـرية تركنـاىا لكثرهتا".                                

52) 
 
يب د ما ذكره كل من اان سالم داان سعد إىل تأكيد انتفاء اػبالف لول شعر أي سفيان ان  

دح هذا اغبارث ك اع دكيفاع  لبن  ب   التتاؤل عال اع لول سبس ندرة ما دصل ا من شعر هذا الشاعر  
التياق يببن إرجا  األمر إىل سببٌن األدل عام داىور واصه ح اؼبتتو  العام قبد سبس هذه الااهرة 
متصالع االشعر العري ح اعباهلية داجسالم  ليث ضا  معا ه لعوامل د  ية دسياسية  أما اػباص فيتصل 
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انس الببًن م ه ح سياق اؼبعركتٌن اأي سفيان نفتهه فال  اذج الت دصلت من شعره تدل عل  ؾبيء اعب
التياسية دالد  ية  الت دارت رلاها اٌن اؼبتل ٌن داؼبشركٌنه ليث اكباز أاوسفيان إىل معتبر شعراء 
اؼبشركٌنه األمر الذي جعل تدادل هذه األشعار ح اؼبرالل الالل ة أمراع االغ اغبتاسية  ؼبا التوته من 

ستتيء إىل الشاعر  -ح هنا ة اؼب اف-ىل اع  رموزها  دلبوهنا مواقف سبس مرتبزات الع يدة دتتئ إ
 نفته اعد أن أعلن إسالمه. 

دإذا ما عدنا إىل تأمل شعر أي سفيان ح اؼبتتو  اؼبوضوعي لوجدناه  رتكز لول الذات )الشاعر(  
ا عن اغبالة دهي ح مواقف انفعالية ـبتلفة  دمن هذه الزاد ة  بشف تفاعل الذات مع الشخصيات دال ضا 
 الشعور ة الت كانت سبر هبا دتتفاعل مع ا ح تلك اؼبرللة اغبتاسة  دذلك دف  التوج ات اىتية:

 الذات يف موقف الصدام )أبوسفيان/ حسان بن ثابت(: -1
اوتزلت الردا ة تلك اؼبتالة الواسعة من الصدام الشعري اؼبتل ٌن داؼبشركٌن ح الصدام اٌن أي 

دلتان ان ثاات  دغًننبا من الشعراء  دليس أدل عل  ذلك من دردد نن دالد سفيان ان اغبارث 
التو  عشرة أايات  أما الباقي فعبارة عن م  عات قصًنة  أد أايات قليلة مل تتعرض اشبل داضح 

 لع اصر الصرا  اٌن اؼبتل ٌن داؼبشركٌن     ول أاو سفيان ح مفتتح هذا ال ن:
 ِكَلِة الَفَ ا      َدَجدَِّك نْ ممتاُل اػبُُردقع كمَذلكِ َألتَّمماُن ِإنَّا  َا اان آ

ف و ال  تعرض إىل الرسول البرمي أد اؼبتل ٌن دإمبا  تعرض إىل لتانه فيعًنه اانت ائه إىل البيئة 
م( دمن مث  ب ل 1995الزراعية  الت سبيل إىل الركون دالدعة  دال رببذ اؼب امرة دالت  ل للحردم.)اعببوري  

 ات التتعة الباقية ح الفخر اعب اعي: األاي
تعماركِ 

ُ
 إَذا َمما انْبعثْمَ ا مْن ُم اٍخ َلتْبتُه     ُمَدمََّن أهمِل  اؼبوسِم اؼب

دما  دعم فرضية االنت ائية ح الردا ة أن ا ية األشعار اؼبرد ة ح هذا اؼبوقف مل تتجادز األراعة 
طول التوت ع اصر الصدام اٌن ال رفٌن ح اعده أايات  ما  دعم ل ي ة أهنا م ت عات من قصائد أ

اعب عي  لبن الذائ ة الشعر ة اكتفت ا  ل اعبزء اؼبتعل  االذات الفرد ة  الذي ال  تجادز م ارعة لتان ح 
 نتبه دمبانته االجت اعية:
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 أاوَك أاُو َسوٍء دَواُلَك ممثْمُلُه     دلتَت خبًٍن  مْن أايَك دَواِلَبا
 أد ح شخصه:

 ُمبِلٌغ لتَّاَن عينِّ رسمالةع     فِخلُتَك مْن شرِّ الرَِجاِل الَصَعالكِ أاَل 
 أد الفخر ا صر عام ال  تعرض لتفاصيل ال ضية الد  ية اغبتاسة: 

 أداَم هللاُ ذلمَك مْن ص ميٍع     دلرََّق ح َطوائِفَ ا التَّعًنُ 
 ا  َتِضًنُ ستَمْعلُم أ مُّ َما مْ  ا ا مُمْزٍه     دتعلُم أيُّ أْرضمِي َ 

 )أبوسفيان/ الرسول صلى هللا عليو وسلم(: الذات يف موقف االعتذار -2
الذائ ة اعب اعية مثل ا لصرت الصدام اٌن لتان دأي سفيان ربولت ح موقف االعتذار إىل  

مرللة ترميم الذات دربر رها من اؼبرللة التاا ة  دذلك  وم أعلن أاوسفيان إسالمه  دتراجع عن مرللة 
الذات الصدامية  داستشرف مرللة جد دة تبدأ من دقوف الذات أما ذات أور  هي الرسول صل  هللا 

م( دليصبح التفاعل 2007عليه دسلم  لتوازن اٌن دضع ا التاا  ددضع ا الراهن  )طلي ات داألش ر  
ملة  ك ا أن اؼب ارنة اٌن: )أي سفيان /الرسول صل  عليه دسلم(  دلذا فال غرااة ح دردد أايات االعتذار كا

الت دضعت ا الذات اٌن طرح الصرا  كانت استجااة طبيعية ل واز  الذات ح تلك اللحاة  فجاء الرسول 
 اد الع أد رمزاع لإلسالمه فخيل الالت دقفت ح مرللة ما ح مواج ة ويل ؿب د)ويل اجسالم(:

 الَّالت ويَل  ؿب دِ لعْ رَِك إِّنِ  وَم أضِبمُل را ممةع     لِت ملَس ويُل  
ده ا  بون م ام العودة داالعتذاره فتتبرس اغبالة الشعور ة االعودة إىل سالة الد نه فبثلة ح فتح 

 صفحة جد دة من العالقة  دذبادز اؼبرللة التاا ة للعالقة مع ؿب د صل  هللا عليه دسلم:
 تتْس من  ؿب دِ أُصدُّ دأْنَأ  َجماِهداع عمْن ؿب ِد     دأُْدَع  دِإْن ملْ أن

 الذات يف موقف االعتداد بالذات:)الفردية واجلماعية( -3
ان تم االعتداد االذات إىل مب ٌن: األدل هو االعتداد دالفخر االذات الفرد ة  الذي هو ا ية  

( إنه اعتداد الذات 467م  2007من أثر الفخر الفردي الذي ساد ح اعباهلية )طلي ات داألش ر  
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ر ا فته  وم ل ٌن  لب ه اعتداد فردي داول قضية عامة جتدها االفخر اشجاعته اٌن  دي اذاَتا  كالفخ
 رسول هللا:

ٍٍ     غداَة ُل ٌٍن لٌَن عمَّ التَّضعُضعُ   ل ْد علِ ْت أف اُء كمعٍس دعامِر
 اأِّنِ  أوو اؽبيجاِء أركُس لدََّها     أمماَم رسموِل هللِا ال أتَمتَمْعمتعُ 

االعتداد االذات اعب عية الت مل تتجادز العشًنة ليث جاء االلتفاء أدالفخر هبا أما اىور ف و 
 ح اليوم نفتهه فأا اؤها هم الذ ن دقفوا مع الرسول ح ساعة العتر   وم ل ٌن :

 ا مو أايمه الميوم ممن أممامه
 دمن لمواليه  دمن أهضممامه

 ذج أور  سواء االتل يح:دنل س هذا الفخر االذات ال بلية أد العشائر ة ح مبا
 فإنَّ لَ ا شيخاع إذا اغبرُم مشَّرْت      اَد  مُتُه اجْقداُم  قبَل الَتزالفِ 

م( ف م العشًنة األارز داول قر   جوداع 1995أد التصر ح لٌن  أوذ الفخر طااعاع صباعياع  )اعببوري  
 دإقداماع دفصالة:

 أجوُدهْم  ِلصانا ل ْد عِل ْت قر مٌ  غًَن فخٍر    اأنَّا كْبنُ 
 دأكثرهم ُدردعماع سماا اٍت     دأمضاهم إذا طع وا ِس انا

 دأدفُع ْم لد  الضراِء ع  ْم     دأاْيُ  ْم  إذا َن مُ وا لتانا
 سفيان/وفاة الرسول صلى هللا عليو وسلم( الذات يف موقف الفقد والفجيعة:)أبو -4

اؼبفجوعة: )أاو سفيان(دالذات اؼبفجو  في ا: تشر  الذات ح إظ ار الفجيعة البرب  اٌن الذات 
 )الرسول صل  هللا عليه دسلم(. دهذا ال ااع الث ائي الفردي لفجيعة الذات نل ته ح م لع ال ن:

صيبِة فيِه طُولُ 
ُ
 أَرِْقُت داَاَت لَْيِلي ال  مَُزدُل     دليُل أِوي اؼب

اعب اعيةه ف ي ليتت مأساة أي سفيان ان اغبارث لبن من البيت الثاِن تأوذ أزمة الذات طااع الفجيعة 
 دلده دإمبا هي مأساة إنتانية تعم ال اس صبيعاع:

 فَمَ ْد عُا ْت ُمِصيَبتُ ا دَجلَّْت     َعشيََّة ِقيَل  قْد قُبَ  الرَُّسولُ 
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 َفَالَّ ال َّاُس  ُمْ  ِ ِعٌن ِفيَ ا     َكأنَّ ال اَس ليمَس ؽبُْم َلوِْ لُ 
 كونية تعم الوجود اأسره:دلتصبح مأساة  

 دتصِبُح  أرُض ا فبَّا َعرَاَها     تبماُد ام ا جموانبُمَ ا سَبِميلُ 
ليعدد أسبام هذه الفاجعة فبثلة ح  -الت جادزت م تصف ال صيدة-د عود اعد مرللة الصدمة 

لس الرسالة فبثلة تبيان مآثر الف يد  دهي مع و ة مرتب ة جبوانس الدعوة الت اوتن هبا ددن غًنهه كونه صا
 ح اؽبدا ة داجوبار اال يبيات:

 نبٌّ كاَن هْبلو الشََّك عم َّا    اِمَ ا  ُوَل  إليِه دمما    ولُ 
دىبتتم ال ن ارتكيز الذات عل  تع ي  اجلتاس االفاجعة ا  ل ا إىل فاط ة اا ة الرسول صل  

عدها الفاجعي كوهنا األلس داألقرم إىل هللا عليه دسلمه ليث  ربز اعدها العاطفي األنثوي  د  وضح ا
 قلس الرسول ص  هللا عليه دسلمه فيصبح البباء دتركه مربر ن ؽبا:

 أفاطُم إْن َجزِعِت فذاَك ُعْذٌر   دإْن مْل ذَبَْزِعي فَمْ َو التَّمبيلُ 
 فَمُعوِذي االعزاِء فإنَّ فميِه     ثمواَم هللِا دالفضُل  اعبَز لُ 

 سَبَلِّي    دهْل هَبْمزِي افْعِل  أايِك ِقيلُ دُقويل ح أايِك دال  
 : القــراءة الفــنية5-2

إن اغببم اؼبتبامل عل  جودة الص عة الشعر ة  ت لس دجود منت شعري  توفر عل  عدد ال صائد 
اؼببت لة  لىت  صبح ااجمبان إصدار لبم داضح عل  جودة الص عة الف ية  لبن دمع ذلك فإن 

  من مااهر الص عة الف ية ح شعر أي سفيان مت ثالع ح ال  اذج الشعر ة الت ااجمبان استشراف اع
 دصلت ا دالت سيتم تتبع اعبانس الفين في ا ح متتو ات: الل ة  دالصورة  داج  ا .

 اللغة: -1
عل  البيئة الت   ت ي إلي ا  -من ليث وصوصيت ا دنوعيت ا- عت د اغببم عل  الل ة الشعر ة 

دكذلك مبط اؼبوضوعات الت   رتم م  ا  دعل  جانس التخييل أد الصورةه كوهنا ذات وصوصية الشاعر  
ل و ة تع   معجم الشاعر دتز د ح وصواة الل ة الشعر ة ع ده  ده ا تبدد البفة داضحة لصاحل عدم 
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م دجود دجود وصوصية ل و ة عل  متتو  البيئة دالصورةه فض ور الصورة الشعر ة  دلضر ة الشاعر  دع
( دهذا ما نل ته ح عدد من م1995اعببوري  معجم شعري   رتم من ل ة اغبياة اليومية اغبضر ة. )

ال صوص  لبن ال ار إىل مبط اؼبوضوعات الت تصدت ؽبا أشعار أي سفيان ان اغبارث   بشف عن 
تي ة  ليصل إىل درجة دجود تبا ن معج ي دتركيب يبتد من اػبصواة الت ت ارم ل ة ال صيدة اعباهلية اؼب

الوضوح داالستع ال الرتكيب اؼبباشر  الذي   رتم من ل ة اغبياة اليومية  دهذا التبا ن ىبضع لتحوالت 
الذات مع الشخوص دال ضا ا  ف جد الل ة الواضحة اؼبباشرة ح معج  ا دتراكيب ا ح اؼبوضوعات اؼبتعل ة 

 االذات ك ا هو ح موقف االعتذار: 
 َغًن نفتي  دنماَلين      ممَع هللا ممْن طرَّدُت كلَّ  ُم رَّدِ  هَداِن هادٍ 

 أُصدُّ دأْنَأ  َجماِهداع عمْن ؿب ِد     دأُْدَع  دِإْن ملْ أنتتْس من  ؿب دِ 
 دكذلك األمر ح موقف الذات أمام الفجيعة ليث الوضوح داالنفعال اؼبباشر مع اغبدث اؼبأسادي:

 لَّْت     َعشيََّة ِقيَل  قْد قُبَ  الرَُّسولُ فَمَ ْد عُا ْت ُمِصيَبتُ ا دجَ 
 َفَالَّ ال َّاُس  ُمْ  ِ ِعٌن ِفيَ ا     َكأنَّ ال اَس ليمَس ؽبُْم َلوِْ لُ 
 كأنَّ  ال اَس إْذ ف ددُه ُعْ ٌي     أضرَّ امُلسِّ  َلازِِمِ ْم َعمليلُ 

الرتكيسه لٌن  بون الشعر متعل اع اي  ا قبد مب اع من تلك الل ة اػباصة الرصي ة ح متتو  اؼبعجم د 
 االذات ح موقفي الصدام دالفخر أد االعتداد االذات في ول ـباطباع لتان:

 َألتَّمماُن ِإنَّا  َا اان آِكَلِة الَفَ ا      َدَجدَِّك نْ ممتاُل اػبُُردقع كمَذلكِ 
 مدٍّ ُمداركِ ورجَ ا دما تْ ُجو  اليعافًُن اَي َمَ ا      دلْو  َدأََلْت مم َّا اِمش

تعماركِ 
ُ
 إَذا َمما انْبعثْمَ ا مْن ُم اٍخ َلتْبتُه     ُمَدمََّن أهمِل  اؼبوسِم اؼب

 أق تع عل  الَرسِّ ال مَُّزدِ  تُر ُدنَا      دترتُكَ ا ح ال خِل ع َد المَ داركِ 
 -مدمن -مناخ -اليعافري – اخلروقفعل  صعيد اؼبعجم تربز الرصانة ح مص لحات من قبيل :

. دهذه اػبصوصية اؼبعج ية تتضافر مع متانة العبارة دقوَتا اؼبت اهية مع ال رض الشعري النزوع -الرس
نغتال، خرجنا، تنجو، وألت، انبعثنا، حسبتهن أقمت، خبصوصيت ا الفعلية الدالة عل  الفعل داغبركة: )
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دهو   ار  شاعراع له وصوصيته  (ه لتتبامل الداللة اٌن اعب لة داغبالة الشعور ة للشاعر تريدنا ، ترتكنا
الشعر ة  فالاد أن  رت ي متتو  الل ة الشعر ة إىل متتو  ل ة الشاعر اىور  دهذا ما  ا ر ح جل 

 ال  اذج األور  الت جاءت ح م ام الفخر داالعتداد االذات:
ٍٍ     غداَة ُل ٌٍن لٌَن عمَّ التَّضعُضعُ   ل ْد علِ ْت أف اُء كمعٍس دعامِر

 اأِّنِ أوو اؽبيجاِء أركُس لدََّها     أمماَم رسموِل هللِا ال أتَمتَمْعمتعُ                                  
 الصورة: -2

أي سفيان ان اغبارث تا ر ض ور الصورة الشعر ة  فبثلة ح  ال  اذج الشعر ة اؼبتوفرة لشعر
 يام يببن أن  ربر ح عدم دصول لضور نادر للصور اعبزئية  دغيام للصورة الشعر ة اؼب دة  دهذا ال

مباذج متباملة سببن من اغببم عل  الصورة دص عت ا ع د الشاعره فأغلس ال  اذج هي من اؼب  عات أد 
األايات  دمن مث فلم تتوفر ال  اذج اؼببت لة الت سببن من معرفة طبيعة الب اء دالص عة ح شعر قر    

تبون األغراض الشعر ة دطبيعة اؼبرللة الت قيلت في ا قد  (  د ضاف إىل ذلك إمبانية أنم1997اسليم )
دهذا األمر هبعل الشاعر   تم اتوصيل اؼبض ون  -االعتذار  اؽبجاء  الرثاء  الفخر-فرضت و اااع انفعالياع 

أكثر من الع ا ة االص عة الشعر ة سواء عل  متتوي الع ا ة االبعد ن التردي دالوصفي  أم عل  متتو  
دشبة فرضية ثالثة ال   ب ي  م(1979)ردمية  أملي ؽبذه الل ة  ااعتبارنبا اؼب تجٌن للصورة الشعر ة. البعد الت

إغفاؽبا دهي تلك اؼبتعل ة اشخصية أي سفيان نفته  كونه من شعراء اؼبواقف دليس من شعراء الص عةه 
  دل عل  ذلك الض ور الواضح للصور اعبزئية ف ا االك االصور اؼب دة.

الوقوف عل  مباذج من هذه الصور اعبزئية  تضح تأثرها ح ا ائ ا ددالالَتا ااؼبوضو  الذي دع د  
جاءت فيهه ليث جاءت الصور اعبزئية ح موضوعات االعتذار دالرثاء ت ر ر ة مباشرة  دكأهنا سي ت 

 لتأكيد لبم  أكثر من إع ائه أاعاداع شعور ة أع   دمن ذلك قوله:  
 أضِبمُل را ممةع     لِت ملَس ويُل  الَّالت ويَل  ؿب دِ لعْ رَِك إِّنِ  وَم 

دجِل اغبًناِن أْظلَم  ليُلُه     ف َذا أداِن لٌَن  أُْهَد   دأَْهتِدي
ُ
 لمممباؼب
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( الت  م1997اسليم  فاؼب ارنة اؼبباشرة تبدد داضحة دمبررة ح مصدرها دص عت ا ددالالَتا  )
دكذا األمر ح تشبيه لال اؼبتل ٌن  وم ظباع م نبأ دفاة الرسول كرست األمر اؼبع وي ح قالس لتي. 

 صل  هللا عليه دسلمه ليث الصورة اؼببرسة للت ر ر ة داؼبباشرة ح التعبًن:
 كأنَّ  ال اَس إْذ ف ددُه ُعْ ٌي     أضرَّ امُلسِّ  َلازِِمِ ْم َعمليلُ 

في ا أثر الص عة الشعر ة لٌن  تعل  اي  ا سبيل هذه الصورة إىل شيء من الع   الداليل  د ا ر 
األمر دب ارعة لتان أد الفخر االعشًنةه ك ا ح تلك الصورة اعبزئية الت ضبلت اعداع سبثيلياع مش د اع غبركة 

 اعبي  لٌن قال:
تعماركِ 

ُ
 إَذا َمما انْبعثْمَ ا مْن ُم اٍخ َلتْبتُه     ُمَدمََّن أهمِل  اؼبوسِم اؼب

االستعار ة الت أضف  في ا عل  اغبرم صفات التول   ف ي ح فعل ا التدمًني دكذلك ح تلك الصورة 
 تشبه س وة ليوان مفرتس  أد أفع  سامة تفتك اأعدائ ا:

 أُوو اغبرِم قْد عضَّْت اِه فتفللْت     نواجُذ مْن أنياهِبا ح اؼبزالفِ 
 اإليقاع: -3

)اعببوري   ز ح شعر أي سفيان ان اغبارث تبدد الب ية اج  اعية الصوتية الداولية الع صر األار 
حبيث جاءت م تج ة مع الت ر ر ة االنفعالية التحر ضية ح شعره  دلت  ي عل  ذلك الض ور  م(.1995

الواضح ح متتو  الع ا ة االص عة عل  متتو ي الل ة الشعر ة دالصورة الف ية  د ا ر هذا الت و  اج  اعي 
اي  ا تبرار اغبرف الذي  ت اه  مع اغبالة الشعور ة للشاعر ح م ام  الداولي عل  عدة متتو ات  من

أد  ( ال أتتعتع -ال أتضعضعالشجاعة دالفخر ك ا هو ح تبرار الضاد دالعٌن أد التاء دالعٌن ح قوله: ) 
 تبرار الباف دالباء ح قوله:

 ِلَباأاوَك أاُو َسوٍء دَواُلَك ممثْمُلُه     دلتَت خبًٍن  مْن أايَك دَوا
  )ىُم ما ىُم من مل يـُقْل بـَهواىُم(.أد ح تبرار اؽباء  داؼبيم اؼبشبعة ح قوله: 

 أد تبرار اؼبيم ح قوله:   
تعماركِ 

ُ
 إَذا َمما انْبعثْمَ ا مْن ُم اٍخ َلتْبتُه     ُمَدمََّن أهمِل  اؼبوسِم اؼب
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رجاء ثواب هللا وهللا هللا دال اس: )دإىل جانس تبرار اغبرف قبد تبرار البل ة دم ه تبرار كل ات مثل 
  فظل الناس...كأن الناس ليس...كأن الناس إذ... نفوس الناس(.) (  واسع

د ربز هذا التبرار أ ضاع ح تبرار الرتاكيس داعب ل الذي  أوذ طااع الت ر ر ألياناع  د علي من 
أجودىم حصانا ...أكثرىم دصفاَتا: )اعبرس اؼبوسي ي االنفعايل  ك ا ح قوله مفتخراع دببانة العشًنة 

أو يف قولو مفتخرا  هبا يوم حنني: )من  دروعا ...أمضاىم إذا طعنوا سنانا ...أبينهم إذا نطقوا لسانا (،
 أمامو.. من حواليو... من أىضامو/ قاتل ادلسلم عن إسالمو...قاتل احلرمي عن إحرامو(.

الذي  تع  إظ ار صرا  الذات دتفاعل ا  د أوذ تبرار اعب لة ح أليان أور  طااع التضاد 
أد طااع التبرار التأكيدي  (.خيل الالت..خيل حممد/ يروح بو ويغدو جربئيل) :مع اغبدثه ك ا ح قوله

حق لتلك مرزية...وحق ذلا أن تطري.../ ال خيون وال حيول/ ال حتول والتزول/ إن للعبارة لٌن   ول: )
 جزعت...وإن مل جتزعي(.   

 ــةاخلـــادت
ح هنا ة هذا البحث مت التوصل إىل اع  ال  اط لول أنبية م  يف التخر يف ح الشعر داألدم  
دكذلك مت اػبردج ابع  التصورات لول ال ي ة الف ية داؼبوضوعية لشعر أي سفيان ان اغبارث  دهو ما 

 يببن الورته ح ال  اط اىتية:
ح ي   ليث دسع أف ه ليتجادز مرللة البتام أن م  يف التخر يف  عد ن لة نوعية داول علم الت -

اؼبخ وط اعباهز  ليصل إىل مرللة الت  يس عن اؼبتون الضائعة داؼبت اثرة  ح كتس الرتاث دإعادَتا إىل اغبياة 
من جد د  اعد عصور من التجاهل الذي يببن أن   تس إىل غيام الت ور اؼب  جي أكثر من كونه 

 م صوداع لذاته.
ور اؼب  ة الت كشف ا م  يف التخر يف هو إمبانية االستفادة م ه ح زبر يف ا ية فرد  األدمه  دمن اٌن األم -

كالترد ات  دأوبار األدم  دت ور الل ة  دأساليس البتااة  دمن مث الوصول إىل الفائدة اؼبثل  فبثلة ح 
هبتد إمبانية اجطال  عل   اؼبوازنة اٌن تلك اؼبتون ح أكثر من مصدر  دأكثر من ايئة مبانية دث افية  إنه

 الت و  داول التياق الوالد.
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كشفت ال راءة ال صية ح اعد  ا اؼبوضوعي دالفين عن واصية م  ة ح شعر أي سفيان ان اغبارث ردبا   -
تبون معياراع لف م شعر قبيلة قر   ارمته  دتت ثل هذه اػباصية ح أن الوضع الذي دسم قبيلة قر   

ئرة الد  ية  الت ادأت قبل اجسالم دترسخت اعد ظ ور اجسالم أدت إىل تأثًن داضح اانتتاهبا إىل الدا
عل  مبط ال ضا ا الت تعرض ؽبا شعر قبيلة قر    ففي مبوذجه ع د أي سفيان ان اغبارث سي رت ال ضا ا 

انفعالية  اؽبجاء(. ف ذه اؼبوضوعات ذات طبيعة -االعتذار -الفخر -ذات البعد ال فتي اػباص: )الرثاء
تؤثر ح ال الية الف ية الت تض ر أمام الصوت الت ر ري اؼبباشره دبعىن أن ندرة اؼبوضوعات دال ضا ا ذات 

الوصف( أدت إىل غيام مباذج للتياقات الت  -الرللة -البعد التأملي الذايت العاطفي أد الوجودي: )ال زل
 . يببن في ا اغببم عل  اعبانس الفين دربد داع التصو ري

دالتؤال اؼبعل  ه ا هل غام هذا ال و  من الشعر ل بيعة الاردف اؼبرللية الت عاشت ا قبيلة قر     -
( أم هل م1998وليف  ليبون شعر ال بيلة م ت ياع إىل البيئة الت أنتجته دالت كان  تعاط  مع ا؟. )

يلة قر   م ذ ظ ور الدعوة دلت أس ط من قبل البتام دالرداة سباشياع مع طبيعة اؼبرللة الت عاشت ا قب
 ترسخ اغببم الوراثي ح ألد فرد  هذه ال بيلةه فبثالع ح الددلة األمو ة ؟.

 ادلـصادر وادلـراجع
 

إاراهيم صاحل  اًندت  اؼبتت رف ح كل فن متتارف  رب ي : م(. 1999األاشي ي  م. ) -
 دار صادر.

 دار صادر.  اًندت  البامل ح التار خم  1965اان األثًن   .  -
  رب ي : علي ؿب د معوض  عادل أضبد أسد ال ااة ح معرفة الصحااةم  1994اان األثًن   .  -

 عبداؼبوجود  اًندت  دار البتس العل ية.
  رب ي : طه عبدالرؤدف سعد  اددي طه اددي  التًنة ال بو ةم  1999اان إسحاق  أ.   -

 ال اهرة  ق ا  الث افة ح دار أوبار اليوم.
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  رب ي : عبدهللا الرتكي  دعبدالت د يبامة  اجصااة ح سبييز الصحااةم  2008ر  أ. اان لج -
 ال اهرة  مركز البحوث دالدراسات العراية.

   رب ي : عبد التالم ؿب د هاردن  ا داد  مبتبة اؼبثىن.االشت اقم  1979اان در د  أ.  -
   اًندت  دار العلم لل ال ٌن.  رب ي : رمزي م ًن اعلببيصب رة الل ةم  1987اان در د  أ.  -
   اًندت  دار صادر.ال ب ات البرب م  1960اان سعد  م.  -
  رب ي : عب ة إلياء عيون األثر ح ف ون اؼب ازي دالش ائل دالتًنم  1982اان سيد ال اس  م.  -

 الرتاث  اًندت  دار اىفاق اعبد دة.
 : علي ؿب د البجادي  ال اهرة    رب ياالستيعام ح معرفة األصحام اان عبدالرب  ي. د.ت  -

 مبتبة هنضة مصر.
  رب ي : ؿبس الد ن الع ردي  اًندت  دار تار خ مد  ة دمش م  1996اان عتاكر  أ.  -

 الفبر.
   رب ي : مص ف  عبد الوالد  اًندت  دار اؼبعرفة.التًنة ال بو ةم  1978اان كثًن   .  -
ضبد أاو ملحم  دعلي قبيس ع وي  دعلي   رب ي : أالبدا ة دال  ا ةم  1985اان كثًن   .  -

 عبد التاتر  اًندت دار البتس العل ية.
  رب ي : عادل أضبد عبد اؼبوجود  دعلي ؿب د معوض  التًنة ال بو ةم  1998اان هشام   .  -

 دفتحي عبدالرضبن لجازي  الر اض  مبتبة العبيبان.
   دار معد لل باعة دال شر   دمششعر قر   ح اعباهلية دصدر اجسالمم  1997اسليم  ف.  -

  دالتوز ع.
   رب ي : إاراهيم التامرائي  الزرقاء  مبتبة اؼب ار.الزهرة م 1985األصب اِن  أ.  -
   اًندت  دار إلياء الرتاث العري.صحيح البخاريم  1980البخاري  م.  -
 اػباقبي.  رب ي : عادل سلي ان صبال  ال اهرة  مبتبة اغب اسة البصر ةم  1999البصري   .  -
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  رب ي : س يل زكار  ر اض زركلي  اًندت  دار صبل من أنتام األشرافالبالذري  أ. د.ت   -
 الفبر لل باعة دال شر.

  رب ي : عبداؼبع ي قلعجي  دالئل ال بوة دمعرفة ألوال صالس الشر عةم  1985البي  ي  أ.  -
 اًندت  دار البتس العل ية. 

  رب ي : ؿب د رضوان الدا ة  اًندت  دار الفبر اؼبعاصر  ةاغب اسة اؼب رايم  1991التاديل  أ.  -
 ددمش   دار الفبر.

كلية   -قتم الل ة العراية -  )رسالة ماجتتًنشعر قر   ح اعباهليةم  1995اعببوري  أ.   -
 األردن(. -جامعة الًنموك -اىدام

 م بعة اؼبدِن.  رب ي : ؿب ود ؿب د شاكر  ال اهرة  طب ات فحول الشعراءاعب حي  م. د.ت   -
   اًندت  دار صادر.معجم البلدانم  1977اغب وي  ي.  -
  د.م  دار قباء لل باعة ا ولة الشاعر اعباهلي دأثرها ح األداء ال صصيم  1998وليف  م.  -

 دال شر.
   رب ي : صاحل سلوة البئيس اوفاة اغببيس صل  هللا عليه دسلمم  2002الدمش ي  ش.  -

 البحوث للدراسات اجسالمية دإلياء الرتاث. وسف معتوق  دي  دار 
 -  رب ي : شعيس األرناؤدط  دلتٌن األسد  اًندت سًن أعالم ال بالءم  1982الذهب  م.  -

 مؤستة الرسالة.
  رب ي : ع ر عبد التالم تار خ اجسالم ددفيات اؼبشاهًن داألعالمم  1990الذهب  م.  -

 تدمري  اًندت  دار البتام العري.
 اًندت. -  اًندت  مؤستة الرسالةالرللة ح ال صيدة اعباهليةم  1979  د. ردمية  -
   اًندت  دار العلم لل ال ٌن.األعالم  1980الزركلي  خ.  -
   رب ي : طه عبد الرؤدف  اًندت  دار اؼبعرفة.الردض األنفم  1978الت يلي  أ.  -
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عبدهللا ان إاراهيم األنصاري    رب ي : لدائ  األنوار دم الع األسرارم  1982الشيباِن  .  -
 الددلة  إدارة إلياء الرتاث اجسالمي.

   اًندت  دار البتس العل ية.تار خ األمم داؼبلوكم  1997ال ربي  م.  -
  دمش   دار الشعر ح عصر ال بوة داػبالفة الراشدةم  2007طلي ات  غ  داألش ر   .  -

 الفبر. 
   دار الفبر.  اًندتصب رة األمثالم  1988العتبري  ح.  -
   ال اهرة  مبتبة ال دسي.د وان اؼبعاِنم  1933العتبري  ح.  -
   ال اهرة  م بعة الواث  اراه.اؼبواهس اللدنية ااؼب ح احمل د ةم  1928ال ت الِن  أ.  -
   رب ي : فاردق اسليم  اًندت  دار صادر.معجم الشعراءم  2005اؼبرزااِن  م.  -
 مارسدن جونس  اًندت  عامل البتس.   رب ي :اؼب ازي الواقدي  م. د.ت  -


