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الدكتور/ حممد عبد احلميد �سامل

من مواليد م�سر، حا�سل على الدكتوراه يف الآداب، يعمل اأ�ستاذا لالأدب القدمي 

ونقده بكلية الأل�سن ، جامعة عني �سم�ص.

له اإنتاج علمي غزير يف الدرا�سات النقدية لالأدب العربي القدمي، من موؤلفاته: 

يف  و»الأدب   ، نقدية«  درا�سة  واملحدثني:  القدماء  بني  والنتحال  الو�سع  »ق�سية 

ال�سعراء               فحول  و»طبقات  فيه«،  والطاغيني  ُمن�سفيه  بني  العثماين  الع�سر 

لبن �سالم اجلمحّي واأثرها يف الدرا�سات النقدية احلديثة«، وغريها...
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احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعني .

قد تبدو فكرة كتاب » �سعر اأبي طالب يف ن�سرة النبي  ] « طريفة اإىل حد 

بعيد، فمن املوؤكد ، تاريخيا، اأن عم الر�سول عليه ال�سالم اأبا طالب مل يوؤمن 

يتخذ  كان  فاإنه  ذلك،  ومع  املنية،  وافته  اأن  اإىل  �سركه  على  وبقي  بدعوته، 

موقف املنافح عن �سخ�ص الر�سول الكرمي،  يرد عنه كيد امل�سركني ، وي�سد 

موؤامراتهم الهادفة اإىل النيل منه .

ولعل هذا ما يف�سر جانبا من احلزن الذي اأمل مبحمد ] حني وفاة اأبي 

طالب وزوجته خديجة ر�سي اهلل عنها، حتى �سمي ذلك العامل بعام احلزن.

ومل يقت�سر اأبو طالب على ن�سرة ر�سول اهلل عليه ال�سالم مبواقفه العملية، 

بل �سخر �سعره لهذه املهمة النبيلة، وقد �سعى الباحث الدكتور حممد �سامل 

اإىل اأن يقدم عر�سا حتليليا لتك الأ�سعار معتمدا الإطار التاريخي لالأحداث 

التي مرت  بدعوة الر�سول يف مكة وهجرة ال�سحابة اإىل احلب�سة واجتماع 

اأهل مكة على حما�سرتهم  وجتويعهم .

وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 

الكويت اأن تقدم هذا الإ�سدار اإىل جمهور القراء ، مذكرة باأن ال�سعر اجلاهلي 

وجزءًا من ال�سعر الذي قيل يف املرحلة الأوىل من الدعوة الإ�سالمية  عرف 

وتلك  منه،  واملنحول  ال�سحيح  الوقوف على  بغية  نقده   العديد من مناهج 

طالب  اأبي  اإىل  املن�سوبة  الق�سائد  خمتلف  تفح�ص  اأن  على  قادرة  املناهج 

وتختربها وفق اآليات البحث العلمي.

تقدم  الق�سائد  تلك  ف��اإن  والختبار،  الفح�ص  ذلك  نتائج  كانت  ومهما 

معاين جليلة، وتك�سف عن العناية الإلهية التي �سملت  الر�سول الكرمي عليه 

ال�سالم  وهو ين�سر دعوة الإ�سالم ، ويدعو اإىل ر�سالة التوحيد.

والأمل معقود على اأن يحقق الكتاب الغاية من تاأليفه ون�سره. 

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات.
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  ب�شم اهلل الرحمن الرحيم وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني.

وبعد،،

 لكلِّ �سيٍء قْدرا«. ومن 
ُ
فكل �سيء مرهون مبالب�ساته واأ�سبابه؛»قد جعَل اهلل

� عليه؛  بعد اهلل   � واأعانت  اإليه؛  ودفعت  البحث،  لهذا  التي مّهدت  الأ�سباب 

اأمران:�

اأولهما : اأن بحوثي الأخريَة التي اأعان اهلل على اإجنازها ، وهي:

ّفاُح الّتغلبُّي ـ 69 ق.ه� /555م ـ: حياته و�سعره( 1ـ )ال�سَّ

: ال�ساعر ال�سيا�سيُّ الّثائر(. 2ـ )ُعَبْيُد بُن احُلرِّ

درا�سة  العا�ص:  بن  عمرو  العرب  داهية  �سعر  يف  واملكيدُة  )احل��رُب  3ـ 

مو�سوعية فنية(.

احِلقبة-،  تلك  -يف  التاريخّية  بامل�سادر  الوثيَق  الرتباَط  يل  هّياأت  قد 

بعد  ة  وبخا�سّ فيها�  جذبني  ما  اأهم  من  وكان  اأحداِثها.  َق  وتعمُّ وُمعاي�َسَتها، 

طالب  ب��ا  اأ ابنه  ال��ر���س��ول]  ج��دُّ  ها�سم؛  ب��ن  املطلب  عبد  اأو���س��ى  اأن 

مع  اإخوته  دون  بعده،  من  وحياطِته   [ اهلل  ر�سوِل  وِحْفِظ  زمزم،  ب�سقاية 

يف  خلفُت  قد  ـ   13/2 تاريخه:  اليعقوبيُّ يف  يروي  كما  ـ  له  »وق��ال  كرثتهم، 

اأهم  اأقول:  العرب...«؛  رقاب  به  تطئون  الذي  العظيَم  ال�سرَف  اأيديكم 

ما جذبني هو موقُف اأبي طالب من الر�سول  ] وحَدُبه عليه، وا�سطحاُبه 

�سغرًيا معه يف رحلته اإىل ال�سام، وما كان من اأمر )بحريا( الّراهب الذي 

ب�ّسر اأبا طالب بنّبوته، واأو�ساه بحفظه ورعايته، وحّذره من غْدر اليهود به؛ 

، وَدِري�ص، فيه، لول اأن 
ٍ
وكذلك ما كان من مطمع اأْحبار اليهود: َزِريٍر، ومّتام

قّي�ص اهلل له النجاة منهم على يد هذا الراهب؛ واأخرًيا �سدى هذه الرحلِة 

الأمر الذي دفعني منذ اخلطوات  اأبي طالب؛  باأحداثها وخوارقها يف �سعر 

الأوىل اأن اأ�سجل يف بطاقات جانّبية كثرًيا من هذه املواقف والأحداث، مع 
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 ُيْحِدُث 
َ
توثيقها مب�سادرها وو�سعها يف مظروٍف كبرٍي خا�صٍّ بها، »لعّل اهلل

بعد ذِلَك اأْمًرا«.

اأبي طالب من  اإعجاًبا، ومالأ نف�سي �سروًرا وانبهاًرا؛ موقُف  ومما زادين 

َبْعثته، واهتمامه بدعوته، ِغبَّ علمه بها دون غريه من  ـ منذ   [ ـ  الر�سول 

ـ  الر�سول  وراء   � ُم�ْسَتْخفًيا   � ُي�سّلي  راآه  وقد  عليًّا،  ابنه  �ساأل  قري�ص؛ عندما 

؛ ما هذا  ] ـ كما َيروي ابُن اإ�سحاق � )ال�سرية النبوّبة :263/1(: »اأْي ُبَنيَّ
الديُن الذي اأنت عليه؟ فقال: يا اأبت؛ اآمنُت باهلل وبر�سول اهلل، و�سّدقته 

مبا جاء به، و�سّلْيُت معه، واّتبعُته،... فقال له: اأما اإنه مل َيْدُعك اإّل اإىل خري 

فالزمه«.

ن�سَي  الذين  قري�ص  من  طالب  اأب��ي  موقُف  واأق���واه؛  به  انبهرت  ما  واأ�سّد 

وك�سفت  بدعوته،  ـ   [ ـ  الر�سول  جهر  اأن  بعد  جفاءهم،  واأِل��َف  �سفاءهم، 

قري�ص عن عداوته، وتغّيت قتله؛ بل �سعت اإليه، واأبرمت اأمرها عليه؛ حينما 

تقّطعت بها الأ�سباب، واأْعَيْتها احِليُل ل�سرفه عن دعوته؛ بْيد اأن اهلل قد رّد 

كْيدها يف نحرها؛ »فاهلل خرٌي حافًظا وهو اأرحم الراحمني«.

لحظ اأن اأباطالب، الذي نا�َص 
ُ
هذا، ويف خالل تتبعي هذه امل�سريِة كنُت اأ

ُي�ْسهر �سيَفه فح�سب يف  � مل  اأ�ساءت يل امل�سادر  � كما  بالأمر، وا�سطلع به 

� )وجرُح  ويقذفهم  عنه  ينزع  قو�ًسا  ا  اأي�سً �سعره  اّتخذ من  بل  قري�ص؛  وجه 

ة من القول،  الل�ساِن كجرح اليد(، بل هو اأ�سدُّ باأ�ًسا واأكرُث تنكياًل � بكل قاِر�سَ

ُعوَدا، وج�ّسمهم كئوَدا؛  ويرميهم مبا ُيْرديهم من احلديث؛ حتى اأرهقهم �سَ

�سحيفتها  وَرق�ست  طالب؛  اأب��ي  �ِسْعب  يف  قري�ٌص  حا�سرته  حني  وبخا�سة 

اجلائرة الغادرة ملقاطعته. »وقطعوا عنهم � كما يقول ابن �سعد يف طبقاته: 

� امِلرَيَة وامل��اّدَة، فكانوا ل يخرجون اإل من مْو�سم اإىل مْو�سم، حتى   209/1

عب...« الذي اأقاموا فيه  بياِنهم من وراء ال�سِّ بلغهم اجَلْهُد، و�ُسمع اأ�سواُت �سِ

ثالث �سنني؛ بداية من ليلة هالل املحرم �سنة �سبٍع من البعثة املحمّدية.



13

واأما ثاين الأ�سباب التي مهدت لهذا البحث، فهي: ر�سالة الدكتوراة التي 

النا�سر عي�سوي،  ال�سحفّي:د/عبد  الناقد  ال�ساعر  الباحث اجلاّد  اأجنزها 

حتت اإ�سرايف، بعنوان:

)�سعر بني ها�سم يف اجلاهلية و�سدر الإ�سالم: جمع وحتقيق ودرا�سة(

وقد كان من ّخطته يف بحثه اأن ي�سري اإىل َمْن له ديوان من بني ها�سم، دون 

اأن يجمع �سعره � واإن كان قد ا�ستدرك على ديوان عبد املطلب بن ها�سم الذي 

�سنعه د/عبد احلميد املعيني ، وبع�ص الدواوين وغريه � وكان اأبو طالب من 

امل�سار اإليهم، دون ا�ستْدراك �سيٍء على �سعره. 

ال�سلة  اأوا�سر  اأزكت  قد  الر�سالة؛  هذه  على  الإ�سراف  �سني  اأن  رْيب  ول 

] ، وبّثت فيها من روح الأ�سرة  اأبي طالب من الر�سول  بيني وبني موقف 

الها�سمية، و�سذى �سريتها العطرة � ما دّعم اأركانها، و�سّد من اأْزرها؛ حتى 

َزِكْنُت اإىل مو�سوعي، وتعّلقُت به، وعكْفُت على ديوان اأبي طالب � بل اأكرث من 

ديوان له � قراءًة ل�سعره املرة تلو الأخرى؛ ويف كل مرة منها اأزداد يقيًنا اأن 

هذا ال�سعر يعّد ترجمة اأمينة وا�سحة؛ واأثرا جليًّا دقيًقا لتلك الأحداث التي 

ت�سّمنتها امل�سادر، التي نقلت عنها ما �سّجلته يف بطاقاتي من قبل؛ بل ُيعّد 

تاريخنا  امل�سريية يف  لتلك احلقبة  تاريخيًة �سادقًة  وثيَقًة  اأبي طالب  �سعر 

ْرَبَة لِزْب. الإ�سالمّي، �سَ

ّي، وبتلك البطاقات املر�سدة اإىل  ْرب ُعْدُت بهذا الزاد الفنِّ وعلى هذا الدَّ

البحث؛  يت�سمنها هذا  التي  الكلمات  بناء هذه  اأ�سهمت يف  التي  م�سادرها 

ا للر�سول ـ ] ـ ؛ وت�سجيال ملواقف اأبي طالب الذي اأم�سى  والتي اأقدمها ُحبًّ

امل�سائب  ُمواِجًها   � �سنوات طوال ج�سام  �سبع   � الأخ��ريَة من حياته  احِلْقَبَة 

واملكائد؛ وُماِبًها الأخطار والأهوال؛ بل �سائًرا مع �سياق املوت؛ وم�ستعذًبا 

جمر املنية، دون كلل اأو ملل؛ فداء للر�سول ـ ] ـ وت�سحية يف �سبيل ن�سرته 

وحمايته.
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واحلق اأن �سعر اأبي طالب كثرٌي، وُجلُّه ُيعربِّ عن جتربة بعينها؛ ويدور حول 

ق�سية واحدة؛ هي )ُن�سرُة الر�سولـ  ]ـ  وحمايُته(. ومع تعّدد اأغرا�سه التي 

اأ�سرت  يتاآزر بع�سها مع بع�ص يف الدفاع عن هذه الق�سية وحتقيقها والتي 

اأقول:   � البحث  اأبي طالب بني قومه( خالل  اإليها عند حديثي عن )منزلة 

اأبي طالب؛ فاإنني قد التزمت  مع تعّدد هذه الأغرا�ص وو�سوحها يف ديوان 

ا�ستدعائها  من  لبّد  التي  التاريخية  الأح��داث  ح�سب  الأ�سعار  هذه  بعر�ص 

وتوظيفها لبيان البيئة اخلا�سة لكل ن�ّص من جهة؛ ولتو�سيح املعاين ملا يقول 

اأبو طالب � ق�سيدة كانت اأو مقّطعة � من جهة اأخرى. فاإذا ُغّمْت املنا�سبة؛ 

 � ْنِو  ال�سِّ هذا  من   � غر�ص  كلِّ  ن�سو�ُص  تداعت  بذكرها،  امل�سادر  ّنت  و�سَ

تهدم  ول  الق�سّية،  تخدم  متاآزرًة؛  َوْح��دًة  بينها  فيما  لُت�سّكل  بع�سا؛  بع�سها 

املنهجّية.

نّبه عليها يف نهاية هذه املقدمة، وهي: اأنني 
ُ
وَثّمَة ملحوظة مهمة اأوّد اأن اأ

راعْيُت َجهدي اأن اأثبت يف بحثي ال�سعر املن�سوب اإىل اأبي طالب فقط، والوارد 

يف ديوانيه: 

امل�سادر  ثبت  يف  بياناته  انظر  طالب(  اأب��ي  الأب��اط��ح  �سيخ  )دي���وان   �1

واملراجع.

2� )ديوان اأبي طالب عّم النبي ـ ] ـ(؛ جمع و�سرح د/ حممد األّتونحي.

وقد اعتمدُت على الأخري منهما � على ما اأ�سرت يف حديثي عن اأبي طالب 

وثقة  العلمّي،  ل�سمريه  ا�ستح�ساًرا  البحث؛  باحلا�سية /1�ص22من  مبدًعا، 

اأن ن�ستهني  � فاأنّى لنا  � دون تهوين من �ساأن غريه بالتاأكيد  بدرجته العلمية 

باأحد، ونحن نوؤمن باهلل � عز وجل � القائل يف حمكم تنزيله: {ۓ ۓ 

ڭ ڭڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ} ـ ؟!)يو�سف: ٦٧(
على اأنني ا�ستْبعدُت منه يف بحثي كثريا مما ن�سب لأبي طالب وغريه.
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�، ومن �سنة  � فالكمال هلل وحده  لعملي  الكمال  ّدع��ي 
َ
اأ فاإنني ل  ومع ذلك 

الكالم  اأن  »ولول  ال�سابق.  الالحق على  ي�ستدرك  اأن   � � ل�ستمرارها  احلياة 

ْعُن وارٌد عليَّ  ُيعاد لنفد« كما قال الإمام عليِّ � كّرم اهلل وجهه � ؛ ومن َثمَّ فالطَّ

وعلى غريي ما امتّدت احلياة؛ والثمرة الغري�سة والرثاء الوا�سع يف النهاية 

للمكتبة العربية، اأمّدها اهلل بجهود العلماء املخل�سني، ونفع بها ال�سادرين 

عنها.

وعلى اهلل ق�شد ال�شبيل...

{ پ پ   ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ}
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املبحث الأول

ُنبَذٌة عن اأ�شول هذه ال�شجرة الطّيبة 

اربة يف ال�سماء وفروعها ال�سّ

ن اهلل � عز وجل � خلليله اإبراهيَم وابنِه اإ�سماعيَل � عليهما ال�سالم � اأن  ذَّ
َ
َتاأ

ها الأول � بعدما ُرفعت حني ُفِتَحْت {ڃ ڃ  �سِّ
ُ
اأ ُيعيد بناء الكعبة على 

� ف�سمعا  ال�سالم  � عليه  نوح  الأر�ص عيونا على قوم  وُفّجرت   ،
)1(

ڃ ڃ}
واأطاعا تقرًبا اإىل اهلل وزلفى، كما جاء يف القراآن الكرمي: { ٱ ٻ ٻ    

.
)2(

ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ}

� اإبراهيَم اأن َينزَل ابنُه اإ�سماعيُل البيَت؛ ملا اأراد   � عز وجل 
ُ
»ثم اأمر اهلل

اهلل من كرامة َمْن اأكرمه ِبَنبّيه حممد ـ ] ـ فكان اإبراهيُم خليُل الرحمن، 

وابنُه اإ�سماعيُل يليان البيت بعد عهد نوح، ومكُة يومئٍذ بالقُع، ومن حول مّكَة 

.
)3(

يومئذ ُجْرهٌم والعماليق«

وظل اإ�سماعيُل � عليه ال�سالم � حياَته والًيا على اأْمر البيت، ومن بعده َوِلَيه 

عمٍرو  بُن  م�سا�ُص  بعده  البيَت  ويل  ثم  َيِلَيه.  اأن  اهلل  �ساء  ما  )َنْبُت(،  ابنُه 

ي�سري  ذلك  واإىل  اإ�سماعيل(،  بن  )َنْبت  اأخ��وال  هم  وجرهم   .
)4(

اجلرهمي

عمرو بن احلارث بن م�سا�ص مفتخًرا بهذه امل�ساهرة:

والًدا النا�ِص  اأكرُم  َمْن  و�ساَهَرنا 

���ا ون���ح���ن الأ����س���اه���ُر ف����اأب����ن����اوؤه م���نَّ

البيت بعد )نبٍت(، »ومل يكرث ولد  اأن تغلب جرهم على ولية  فال غرابة 

1- )من الآية 11 من �سورة القمر(.

2- )من الآية 127 من �سورة البقرة(.

3- )تاريخ الطربي : 283/2(.

اأي�سا  جرهم  اأمر  يف  وانظر   )284/2 الطربي:  و)تاريخ   ،)113  :111/1 ه�سام  لبن  )ال�سرية   -4

)الكامل يف التاريخ: 43/2 ـ 44(، و)املعارف � لبن قتيبة � /640(.
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اإ�سماعيل« � ويف ذلك يقول ال�ساعر � يف الق�سيدة نف�سها؛ � مفتخًرا:

نابٍت بعد  م��ن  البيِت  ولَة  ��ا  وُك��نَّ

)1(

نطوُف بذاك البيِت ، واخلرُي ظاهُر

وظّلت وليُة البيت يف جرهم َرَدًحا من الزمن، حتى طغت وبغت وا�ستخّفوا 

بحق البيت، ومل يراعوا له حرمة، فكانوا من املهلكني.

وعظم  �سوكتهم،  »وا�ستدت  زمًنا،  بالولية   
)2(

خزاعة من  قوٌم  ا�ستبّد  ثّم 

. وكانت قري�ُص اإىل هذا 
)3(

�سلطانهم، حتى اأحدثوا اأحداًثا، ون�سبوا اأ�سناًما«

)ُحلْيل  زمن  كان  فلما  كنانة.  بني  قومهم  من  متفرقة  وبيوًتا  ْرًما  �سِ العهد 

بن ُحْب�سّية اخلزاعّي(، قدم ق�سّي بُن كالٍب � اجلّد الثالث لأبي طالب � اإىل 

مكة، وتقّدم اإليه خاطبا ابنته )ُحبَّى( التي رزقه اهلل منها من البنني: )عبد 

جانب  -اإىل  خّوله  كما  ّي(،  ُق�سَ وعبد  العزي،  وعبد  مناف،  وعبد  ال��دار، 

البنني- ال�سرف العظيم واملال الوفري.

فلما هلك )ُحَلْيل(، وانتقلت الولية اإىل ابنه )اأبي غب�سان( الذي عاث يف 

  
)4(

الأر�ص ف�ساًدا، ومالأها فجوًرا حتى »باع الكعبَة بزّق خمر من ُق�سّي بن كالب«

؛ ومن 
)5(

ريُح ولده« راأى ُق�سيٌّ »اأن قري�ًسا هي ُقرُعة اإ�سماعيَل بن اإبراهيَم و�سَ

ثمَّ غلب على اأمر مكة، وانتزعها َمن ُخزاعة بعد قتال عنيف، وحاز �سرفها 

1- )تاريخ الطربي : 284/2(.

الطربي:  : 117( و)تاريخ   113/1 للبيت: )ال�سرية لبن ه�سام:  اأمر خزاعة ووليتهم  انظر يف   -2

284/2(، و)الكامل يف التاريخ: 44/2(، )املعارف/640(، و)�سبائك الذهب/ 297(.

3- )املعارف/ 640(.

الأ�سراف:  )اأْن�َساب  كذلك  وانظر   .)296 الذهب/  و)�سبائك  العرب/236(،  اأن�ساب  )جمهرة   -4

50/1 ـ 51(؛ وفيه ما ذكره اأبو ُعبيدة، »قال النا�ص: اأْخ�سر من �سفقة اأبي غب�سان، وقال ال�ساعر:             

واأظلُم من بني فْهٍر ُخزاَعْه يٍّ  اأبو ُغب�ساَن اأظلُم من ُق�سَ  

وُلوموا �سْيَخكم اإذ كان باَعْه« يًّا يف �س���ِراه   فال َتْلحوا ُق�سَ  

ويف  وخياره.  ال�سيء  نخبة  »والقرعة:  ثمة:  رقم/2  احلا�سية  يف  جاء  وقد   .)117/1 )ال�سرية:   -5

الطربي... )فرعة( بالفاء وفرعة اجلبل اأعاله. يريد اأن قري�ًسا اأعلى ولِد اإ�سماعيل«.
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كّله؛ فكانت له احلجابة وال�سقاية، والّرفادة، والندوة، واللواء. وجمع قري�سا 

بطاحها وظواِهَرها، وهي خم�سة وع�سرون بطًنا بعد تفرق ومتزق، »وقّطع 

َي  ؛ ومن َثمَّ �ُسمِّ
)1(

مّكَة ِرباًعا بني قومه، فاأنزل كلَّ قوم من قري�ٍص منازلهم...«

املجّمع، واإىل ذلك يقول ُخذافُة بُن غامٍن العدويُّ لأبي لهب بن عبد املطلب:

ًعا ُممِّ ُيْدعى  كان  يٌّ  ُق�سَ اأبوكم 

)2(

 ال��ق��ب��ائ��َل م��ن ِف���ْه���ِر
ُ
��ع اهلل ب��ه ج��مَّ

اإليها امل�سادر التي  اأ�سارت  � بعد اأحداث و�سراعات،  ثم اآل هذا ال�سرُف 

اعتمدنا عليها هنا � اإىل ابنْيه عبد الدار وعبد مناف � والأخري »كان اأعظم 

 � فكان لعبد الدار احلجابة واللواء والندوة � بعد اأن كان ق�سيٌّ 
)3(

ولد ق�سّي«

مّكنه من هذا ال�سرف كله � ؛ اأما ال�سقاية والرفادة فكانت لعبد مناف، ولبع�ص 

ْقر�ُص 
َ
اأ الذين �سادوا، وارتفع جنمهم« وجرب اهلل بهم قري�ًسا، فقيل:  اأبنائه 

وذلك  التجّمع،  والَقْر�ُص  قري�ص.  َجرْب  يف  �سببا  كانوا  لأنهم  املجرّبين،  من 

؛ فقد كان ها�سم بن عبد مناف -وا�سمه عمرو- 
)4(

بالإيالف الذي �سنعوه«

 ،
)5(

وال�سيف ال�ستاء  ِرْحَلتْي  �َسنَّ  من  اأول  وهو  قري�ص...  اإيالف  »�ساحب 

وهو الذي عقد احللَف لقري�ص من هرقل، لأن تختلف اإىل ال�سام اآمنة.

وكان املطلب بن عبد مناف »هو الذي عقد احللف لقري�ص من النجا�سيِّ 

يف متجرها اإىل اأر�سه.

1- )ِطبقات ابن �سعد: 71/1(.

2- امل�سدر ال�سابق ال�سفحة نف�سها. وانظر يف اأمر ُق�سّي )وا�سمه: زيد( وما �سهر به: )ال�سرية النبوية: 

124/1: 129(، و)اأن�ساب الأ�سراف: 48/1 : 56(، وطبقات ابن �سعد: 70/1 ـ 71(، و)امَلحرب لبن 

حبيب/164 ـ 165(، و)املعارف/70، 117، 640( و )تاريخ الطربي: 284/2...(، و)مروج الذهب: 

اللطيف/114(،  و)اجلامع  الثمني/148(،  و)العقد   ،)322/1 الطرب:  و)ن�سوة   ،)276  ،275/2

و)�سبائك الذهب/296( ، و)حياة حممد/ 89 : 91(، وغريها من امل�سادر التاريخية.

3- )ن�سوة الطرب : 327/1(.

4- )ن�سوة الطرب : 327/1(.

5- )اأن�ساب الأ�سراف : 59/1(، و)العقد الثمني : 148/1(.
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اإىل  ك�سرى  مع  لقري�ص  احللف  الذي عقد  »فهو  ُمناف  عبد  بن  نوفل  اأما 

.
)1(

العراق«

اأبيه، لي�ساره  هذا، وقد ويل ها�سم بن عبد مناٍف ال�سقاية والرفادة بعد 

. ويحدثنا ابن �سعد ب�سنده عن اأول 
)2(

»وكان اأكرب ولد عبد مناف �سًنا وقدًرا«

عداوة وقعت بني ها�سم واأمية، فيقول: »كان ا�سم ها�سم ْعمًرا، وكان �ساحب 

ُب قري�ص... فاأ�سابت قري�ًسا �سنواٌت ذهنب 
ْ
اإيالف قري�ص واإيالف قري�ص َداأ

الغرائر  له، فحمله يف  كثري فخبَز  بخبز  فاأمر  ال�سام  اإىل  بالأموال. فخرج 

على الإبل حتى وايف مكة، فه�سم ذلك اخلْبَز، يْعني ك�سره و�سَرَده، ونحر تلك  

هاَة فطبخوا، ثم َكَفاأ الُقدوَر على اجلفان، فاأ�سبع اأهل مكة،  الإبل، ثم اأمر الطُّ

فكان ذلك اأول احليا بعد ال�ستة التي اأ�سابتهم؛ ف�سّمَي بذلك ها�سما، وقال 

َبْعَرى يف ذلك: عبد اهلل بن الزِّ

لقومه  الرّثيَد  ه�سم  الُعال  َعْمرو 

ِعج����اُف  ُم�ْسِنت����وَن  مك��َة  ورج��اُل 

وه��و ال���ذي ���س��نَّ ال��رح��ي��َل لقومه 

ِرَح������َل ال�����س��ت��اء ورح���َل���َة الأ���س��ي��اِف 

ّي، وكان ذا مال،  ... فح�سده اأميُة بُن عبد �سم�ص بن عبد مناف بن ُق�سَ

فتكلف اأن ي�سنع �سنيع ها�سم فعجز عنه، ف�سمت به نا�ص من قري�ص، فغ�سب 

بني  وقعت  ع��داوٍة  اأول  هذه  فكانت  املنافرة...  اإىل  ودعاه  ها�سم،  من  ونال 

.
)3(

ها�سم واأمية«

1- انظر يف كل هذا )طبقات ابن �سعد: 75/1 ـ 76، 80(.

2- )ن�سوة الطرب: 329/1(.

3- )الطبقات: 75/1 ـ 76(. وانظر )اأن�ساب الأ�سراف: 60/1 ـ61(، وفيه يقول: »فغ�سب � اأي اأمّيُة�  

و�سبق ها�سم  ُتنْحر مبكة، وعلى اجلالء ع�سر �سنني..  �ُسوِد احلَدق  ناقة  ونافر ها�سًما على خم�سني 

اأمّية... فاأخذ ها�سم الإبل فنحرها... وخرج اأمية اإىل ال�سام فاأقام ع�سر �سنني...« وقال )ال�ساعر( 

يف ذلك:

َر ها�سُم  ُة اخلرياِت ُنفِّ ميَّ
ُ
واأ        ملّا تناَفر ذو الف�سائِل ها�سٌم    
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هذا، وقد انتقل هذا ال�سرف اإىل املطلب بن عبد مناف بو�سّية من اأخيه 

ها�سم »فبنو ها�سم وبنو املطلب يٌد واحدة... وبنو عبد �سم�ص وبنو نوفل ابنا 

. وقد كان )املطلب( �سيًدا �سريًفا مطاًعا يف 
)1(

عبد مناف يٌد« واحدة كذلك

.
)2(

ْطِلق عليه ا�سم )الَفْي�ص( لكرمه و�سماحته
ُ
قومه، وقد اأ

وقد ورث عبد املطلب بن ها�سم )وا�سمه �سيبة احلمد(، الّرفادة وال�سقاية 

.
)3(

بعد عمه )املطلب(

ا، واأْبَعد  ه ج�سًما، واأجوَده كفًّ »وكان عبد املطلب اأْح�سَن قري�ص َوْجًها، واأمدَّ

و�سّفعه،  اأكرمه  اإل  قطُّ  َمِلٌك  يره  ومل  الرجال،  تف�سد  ُموبقٍة  كلِّ  من  النا�ِص 

قدم  حينما   � يّزن  ذي  بُن  �سيُف  ُيعّده  بل  ؛ 
)4(

هلك« حتى  قري�ٍص  �سيَد  وكان 

اإليه عبد املطلب �سمن وفود العرب لتهنئته بالظفر باحلب�سة � »ِملًكا ِرِبْحاًل 

ال�سرف  »فاأهل  بقوله:  قومه  ويخ�ص  جزياَل«،  عطاًء  ُيعطي  عِظيًما(،  )اأي 

والنباهة اأنتم«، ويب�سره بنّبوة حممد ] يف كلمة طويلة، وُيو�سيه بحمايته 

ل�ست  فاإين  الذين معك،  ط  الرهَّ له »دون هوؤلِء  َوطيِّ ما ذكره  اليهود،  من 

الغوائل،  له  فيْبُغون  الريا�سُة،  لكم  تكون  اأن  من  فا�سُة،  النَّ تْدخَلهم  اأن  اآُمَن 

.
)5(

وين�سبون له احلبائل، وهم فاعلون واأبناوؤهم«

ومن َثّم اأو�سى عبد املطلب ابنه اأبا طالب ب�سقاية زمزم، وحف�ظ ر�س��ول 

اهلل ] وحياطته من بعده، »وقال له: قد خلفت يف اأيديكم ال�ّسرَف العظيَم 

.
)6( 

الذي تطئون به رقاَب العرب«

1- امل�سدر ال�سابق 79/1، وانظر : )�سبائك الذهب/ 309( وانظر كذلك يف ولية املطلب: )ال�سرية: 

137/1: 142( و)العقد الثمني: 148/1(.

2-  انظر )ال�سرية: 137/1(. )وطبقات ابن �سعد: 81/1(.

3- انظر )ال�سرية: 142/1(.

4- )طبقات ابن �سعد: 85/1(.

5- انظر ذلك كله يف )العقد الفريد: 25/2: 27(.

6- )تاريخ اليعقوبي: 13/2(، وانظر )ال�سرية النبوية: 179/1: 183(، و)الكامل لبن الأثري: 22/2(؛ 

وفيه � ال�سفحة نف�سها ويف )ن�سوة الطرب: 337/1(، و)اجلامع اللطيف /116( »اأنه ورث الرفادة 

وا�ستمر اإىل اأن جاء الإ�سالم«. على اأن الأمر خالف ذلك؛ انظر: )اأن�ساب الأ�سراف: 57/1(.
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املبحث الثاين

منزلة اأبي طالب بني قومه

 ،
)1(

لقد خ�ص عبد املطلب ابنه اأبا طالب برعاية الر�سول ـ ] ـ وهم ُكرث

لأنه كان اأًخا �سقيًقا لعبد اهلل والد الر�سولـ  ]ـ  »فاأم عبد اهلل، واأبي طالب، 

برْي، وجميع الن�ساء غري �سفية: فاطمُة بنُت عمرو بني عاِئذ بِن عمراَن  والزُّ

َة بِن كعِب بِن ُلوؤيِّ بن غالِبِ بن فهِر بِن مالِك بن  بِن خمزوم بن يقظَة بِن ُمرَّ

.
)2(

الّن�سر«

واأجداده؛  اآبائه  والُعال عن  واملجَد  والّنباهة  ال�سرَف  اأبو طالب  ورث  وقد 

؛ 
)3(

ريح ولده فهو من قرعة اإ�سماعيَل بن اإبراهيَم � عليهما ال�سالم � ومن �سَ

وُق�سيُّ بُن ِكالب »فيه البيت وال�سرف«؛ وعبد مناف بن ق�سّي » فيه � كذلك 

� البيت وال�سرف« وها�سم بن عبد مناف »فيه العدد وال�سرف«، وعبد املطلب 

. بل ح�سبه ف�ساًل و�سرًفا اأنه عم الر�سول 
)4(

بن ها�سم »فيه العمود وال�سرف«

ـ ] ـ ووالُد الإمام عليٍّ كّرم اهلل وجهه.

هذا، وقد ُولد اأبو طالب � وا�سمه عبد مناف بن عبد املطلب بن ها�سم، بن 

عبد مناف بن ق�سّي بن كالب � �سنة )85( قبل الهجرة؛ اأي قبل مولد النبي 

ـ ] � بخم�ص وثالثني �سنة. ومات »يف الن�سف من �سوال يف ال�سنة العا�سرة 

و)اأن�ساب  ـ 93(،   92/1 �سعد:  ابن  و)طبقات   ،)108/1  : )ال�سرية  املطلب  عبد  اأولد  انظر يف   -1

الأ�سراف: 87/1: 89(، و)مروج الذهب: 293/2(، و)�سبائك الذهب/314 ـ 315(.

 )293/2 الذهب:  و)مروج   ،)88/1 الأ�سراف:  و)اأن�ساب   ،)179  ،109/1 )ال�سرية:   -2

الإ�سابة:  )كتاب  طالب  اأبي  �ساأن  يف  وانظر  /15(؛  العرب   اأن�ساب  و)جمهرة  و)املعارف/119(، 

112/7: 116(، و)ممع الزوائد : 416/9(.

3- )ال�سرية: 117/1(.

4- )جمهرة اأن�ساب العرب/14(.
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.
)1(

من النبوة، وهو ابن ب�سع وثمانني �سنة، اأي �سنة )3( قبل الهجرة

، »ومن اأبطال 
)2(

وكان اأبو طالب كذلك من اأ�سراف قري�ص، ومن حكامهم

.
)3(

باة«
ُ
بني ها�سم وروؤ�سائهم، ومن اخلطباء العقالء الأ

 .
)4(

وقد عّده ابُن �ساّلم من اأْبرع �سعراء مكَة، وراأى اأنه �ساعر جيد الكالم

احل�سار  يف  وهو  نظمها  التي  طالب  اأبي  لمية  على  تعليًقا  َكِثرٍي  ابُن  وقال 

عب: واملقاطعة داخل ال�سِّ

ا ل ي�ستطيع يقولها اإل من ُن�سبت اإليه، وهي  »هذه ق�سيدة عظيمة بليغة جدًّ

.
)5(

اأفحل من املعلقات ال�سبع، واأبلغ يف تاأدية املعنى فيها جميعها«

اأجل، لأبي طالب �سعٌر كثرٌي منثور يف كثري من كتب الرتاث. وقد انربى 

جلمعه وحتقيقه كثرٌي من العلماء؛ ومن َثمَّ راأينا:

� ديوان �سيخ الأباطح اأبي طالب � جمع اأبي هّفان عبد اهلل بن اأحمد املهزمي 

العبدي، رواية عفيف بن اأ�سعد، عن عثمان بن ِجّني النحوّي م�سروًحا وقد 

�سححه وعلق عليه: حممد �سادق اآل بحر العلوم.

و� ديوان اأبي طالب عّم النبي ـ ] ـ ، جمعه و�سرحه د/ حممد الّتوجني � 

.
)6(

و�سدر عن دار الكتاب العربي

هذا، وقد ا�ْستقّلت لمّية اأبي طالب ببع�ص ال�سروح، منها:

)زهرة الأدباء يف �سرح لمية �سيخ البطحاء اأبي طالب بن عبد املطلب 

1- انظر: )طبقات ابن �سعد: 125/1(، و)اأن�ساب الأ�سراف: 236/1(، و)خزانة البغدادي:75/2ـ76( 

والأعالم للزركلي : 66/4(.

2- انظر )املحرّب / 164(، و)النمق/ 368(، و)فجر الإ�سالم /226(.

3- )الأعالم : 166/4(.

4- طبقات فحول ال�سعراء / 233، 244(.

5- )البداية والنهاية: 57/3( وانظر: كذلك )خزانة البغدادي : 58/2(.
6- وهذا ما اأعتمد عليه، واأفيد من حوا�سيه، واأطلق عليه يف احلا�سية كلمة )الديوان(. اأما اإذا خرجت 

عنه ف�ساأحّدد ما انتقلت اإليه، ونقلت عنه.
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بن ها�سم( تاأليف/ جعفر نقدي.

اإىل غري ذلك من اجلهود التي ُبذلت يف جمع ديوان اأبي طالب وحتقيقه، 

وهي كثرية.

هذا، وقد ت�سمن ديوان اأبي طالب كثريا من الأغرا�ص ال�سعرية؛ من اإ�سادٍة 

وتهديد،  واإن��ذاٍر  وتعري�ص،  وهجاٍء  وحت�سي�ص،  وحثٍّ  وفخر،  وزهٍو  ومدح، 

على   � اأنني  بْيد  ذلك.  غري  اإىل  وو�سف،  وعتاب؛   
ٍ
ولوم واإر�ساد،  وُن�سٍح 

ما اأ�سرت يف املقدمة � �ساأنهج يف َعر�سي لهذه الأ�سعار عر�سا تاريخيا ح�سب 

مو�سع  الن�ص  معاين  لتو�سيح  توظيفها  من  لبّد  التي  التاريخية  الأح��داث 

النظر. اأما العر�ص ح�سب احتاد الغر�ص فلن األوذ اإليه، اأو اآخذ به اإل اإذا ُغمَّ 

تاريخ النَّ�ص؛ فاإنني واحلال هذه �ساأعر�ص الن�ص تْلَو ما ينا�سبه ويّتحد معه؛ 

اإيثاًرا للتاآزر بني الن�سو�ص بع�سها ببع�ص.
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املبحث الثالث

الر�شول ـ ] ـ يف كفالة عّمه 

ويف �شحبته يف رحلته اإىل ال�شام

. وقد عمل 
)1(

انتقل الر�سول ـ ] ـ اإىل كفالة عمه وعمره ثم��اين �سن�وات

ورعى  كثريا،  بها  و�سّر  را�سًيا،  الأمانة  هذه  وحمل  اأبيه،  بو�سية  طالب  اأبو 

عن  �سعد  ابن  يذكر  اإذ  ؛  قطُّ اأح��ًدا  مينحها  مل  رعاية  واأبيه  لأمه  اأخيه  ابن 

ا �سديدا ل يحّبه ولَده، وكان ل ينام اإل اإىل  �سنده اأن اأباطالب »كان يحبه حبًّ

ّب مثلها ب�سيء  بابًة مل َي�سَ بَّ به اأبو طالب �سَ جنبه، ويخرج فيخرج معه، و�سَ

اإليه  »فكان   : اإ�سحاق  ابن  يقول  كما  اأو   .
)2( 

بالطعام...« يخ�سه  وكان  قط، 

.
)3(

ومعه«

وقد كان لأبي طالب جتارة ك�سائر قري�ص، بل ذكر ابن قتيبة يف حديثه عن 

.
)4(

» )�سناعات الأ�سراف(، اأن اأبا طالب كان »يبيع العطر ورمّبا باع الرُبّ

اإحدى  اأبي طالب يف  نزول  علينا ق�سة  يق�ّص  اإ�سحاق  ابن  ولنرتك  هذا، 

اهب فيقول: رحالته التجارية ور�سول اهلل ـ ] ـ معه بَبحرَيا الرَّ

 للرحيل، واأجمع 
َ
اأ »ثم اإن اأبا طالب خرج يف ركٍب تاجًرا اإىل ال�سام، فلما تهيَّ

ـ ... ، وبكى... فرّق له )اأبوطالب(، وقال:  بَّ به ر�سول اهلل ـ ]  امل�سري �سَ

فارقه اأبًدا... فخرج به معه، فلما 
ُ
واهلل لأْخرجّن به معي، ول ُيفارقني، ول اأ

نزل الركُب ُب�سرى من اأر�ص ال�سام، وبهما راهٌب يقال له َبحرَيا يف �سومعة 

الن�سرانية... وكانوا كثريا ما ميّرون به قبل ذلك  اأهل  اإليه علُم  له، وكان 

العام، فلما نزلوا به قريًبا من  ُيكّلمهم ول يعر�ُص لهم حتى كان ذلك  فال 

1- انظر )طبقات ابن �سعد: 119/1(، و)مروج الذهب: 281/2(، و)الكامل لبن الأثري: 37/2(.

بَّ به : تعّلق به وامت�سك. بَّ به: مال اإليه. ويف رواية �سَ 2- )الطبقات الكربى: 119/1ـ 120( � و�سَ

3- )ال�سرية: 179/1(.

4- )املعارف / 575(.
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�سومعته �سَنع لهم طعاًما كثرًيا، وذلك... اأنه راأى ر�سول اهلل ـ ] ـ وهو يف 

�سومعته يف الركب حني اأقبلوا، وغمامٌة ُتظّله من بني القوم، قال: ثم اأقبلوا 

ال�سجرة،  اأظلَّت  الغمامة حني  اإىل  قريًبا منه، فنظر  �سجرٍة  فنزلوا يف ظل 

َرْت اأغ�س�اُن ال�سجرة على ر�سول اهلل ـ ] ـ حتى ا�ستظل حتتها...«.  وته�سَّ

وت�سري الرواية اإىل اأنهم حينما ا�ستجابوا لدعوته، واجتمعوا، وتخّلف ر�سول 

اهلل ـ ] ـ حلداثة �ِسّنه، يف ِرحال القوم حتت ال�سجرة؛ اأ�سّر َبحرَيا عليهم 

َر الطعاَم معهم، فلما ح�سر احت�سنه، واأْجل�سه  اأن يدعوا هذا الغالم، ليح�سُ

مع القوم، وظّل »يلحظه حلًظا �سديًدا، وينظر اإىل اأ�سياء من ج�سده، قد كان 

عنده من �سفته، حتى اإذا فرغ القوُم من طعامهم وتفرقوا، قام اإليه َبحريا« 

قائال له: ... »فباهلل اإلَّ ما اأخربتني عما اأ�ساألك عنه؛ فقال له: �َسْلني عّما 

بدا لك. فجعل ي�ساأله عن اأ�سياء من حاله يف نومه وهيئته واأموره« والر�سول 

اإىل ظهره،  اإجابُته مع ما عند َبحرَيا من �سفته. »ثم نظر  ُيجيب، فتتوافق 

فراأى خامت الّنبوة بني كتفْيه على مو�سعه من �سفته التي عنده«...

فلما فرغ، اأقبل على عّمه اأبي طالب، فقال له: ما هذا الغالم منك؟ قال: 

ابني. قال َبحريا: ما هو ابنك، وما ينبغي لهذا الغالم اأن يكون اأبوه حيًّا، قال: 

فاإنه ابُن اأخي، قال: فما فعل اأبوه؟ قال: مات واأمه ُحْبلى به؛ قال: �سدقت، 

فاْرجع بابن اأخيك اإىل بلده، واْحذْر عليه يهوَد، فواهلل لئن راأْوه، وعرفوا منه 

به  عظيم، فاأ�سرع  �ساأن  هذا  اأخيك  لبن  كائن  ا، فاإنه  �سرًّ ه  لَيْبُغنَّ عرفُت  ما 

اإىل بالده«.

ويتتبع ابُن اإ�سحاق اأحداَث عودِة اأبي طالب اإىل مكة �سريعا حني فرغ من 

جتارته بال�سام، فيقول:

ًما وَدري�ًسا، وهم نفٌر من اأهل  َزَرْيًرا ومَتَّ اأن   : » فزعموا فيما روي النا�ُصِ 

الكتاب، قد كانوا راأْوا من ر�سول اهلل ـ ] ـ مثل ما راآه َبحرَيا يف ذلك ال�سفر 
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الذي كان فيه مع عّمه اأبي طالب، فاأرادوه فّردهم عنه َبحريا، وذّكرهم اهلل، 

به،  اأرادوا  ملا  اأجمعوا  اإن  واأنهم  و�سفته،  ذكره  من  الكتاب  يف  يجدون  وما 

وا اإليه، ومل يزل بهم حتى عرفوا ما قال لهم، و�سّدقوه مبا قال،  مل يْخُل�سِ

.
)1(

فرتكوه وان�سرفوا عنه«

هذا، وعلى �سوء ما ورد يف �سدر هذه الأحداث ال�سابقة نرى اأن اأبا طالب 

قد اهتزت م�ساعره حينما بكي ر�سول اهلل ـ ] ـ وتعّلق ِبركابه، متلّهًفا على 

 م�ستجيًبا ِلِطْلبته؛ 
)2(

م�ساحبته معه يف رحلته اإىل ال�سام؛ ومن َثمَّ اأن�ساأ يقول

به  ن�َسه 
ُ
اأ له  موؤكًدا  معه؛  للرحيل  ال�ستعداد  اإىل  اإي��اه  داعيا  رغبته؛  ًيا  ُملبِّ

و�سعادَته مب�ساحبته؛ متمنًيا له ال�سالمة يف ذهابه واإيابه: )الطويل(

حممٌد راآين  ملَّ����ا  ط���رًب���ا  ب��ك��ى 

مل���ع���اِد راج�����ًع�����ا  ي���������رايِن  ل  ك���������اأْن 

ف���ب���تُّ ُي��ج��اِف��ي��ن��ي ت��ه��لُّ��ُل َدم���ِع���ه 

��ج��ع��ي وِو�����س����اِد وَع����رْبُت����ه ع���ن َم�����سْ

واْرحَت�ْل   ُق�ُتوَدك  ْب  قرِّ ل�ه:  فقل�ت 

بب��الِد                      َج��ْف�����������������وًة  م��ّن�����ي  ت��خ�����َص  ول 

ِبنا مًعا وَخلِّ ِزمام الِعي�ِص واْرَحْل 

ع��ل��ى َع����ْزم����ٍة م���ن اأم����رن����ا ور����س���اِد

1- ال�سرية النبوية: 180/1: 183( وانظر هذه الق�سة باإيجاز �سديد يف )طبقات ابن �سعد : 120/1 ـ 

121(، و)اأن�ساب الأ�سراف: 96/1 ـ 97(، و)مروج الذهب : 293/2(، و)حياة حممد/ 106( .

2- )الديوان /40( واملقطعة �ستة اأبيات.
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ًعا  ُم�سيَّ الرائحني  يف  رائًحا  وُرْح 

ل�����ذي َرِح��������ٍم وال�����ق�����وُم غ�����رُي ِب���ع���اِد 

ركُبها راح  التي  الِعرِي  مع  فُرْحنا 

����ون م���ن َغ����ْوَرْي����ن اأْر�������صَ اإي����اِد َي����وؤُمُّ

 

 .
)1(

يق�سد اأر�ص ال�سام »فقد غلبت اإياد على اأر�ص الروم والفر�ص«

وملا رجع اأبو طالب اإىل مكة، وقد هاله ما �سمع من الراهب بحريا وو�سّيته 

له باحلفاظ على حّممٍد ر�سول اهلل ـ ] ـ تذّكَر و�سية اأبيه عبد املطلب له، 

بحفظه ورعايته؛ وبخا�سة بعد اأن �سمع عبد املطلب من �سيف بن ذي يزن 

جز(:  )الرَّ
 )2(

اًل اأباه خماطًبا اإّياه ما �سمعه ب�ساأنه فقال اأبو طالب ُمَتخيِّ

 وواج�����ِب
ٍ
ب������الزم ُت��و���س��ي��ن��ي  ل 

ال��ع��ج��ائ��ِب اأْع����ج����َب  ���س��م��ع��ُت  اإيّن 

م����ن ك�����لِّ َح�������رْبٍ ع������امٍل وك���اِت���ب

ال���راه���ِب. ق�����وَل   
ُ
اهلل َي���ْح���َم���َد  ب�����اأن 

هذا، ثم ي�سوغ اأبو طالب ق�سة �سفر الر�سول معه اإىل ال�سام، وما جرى 

فيها من اأحداث م�سروًرا بها، ُمبتهًجا لها م�سيًدا بالر�سول وُمْطِرًيا عمومته 

 )الطويل(:
)3(

خاللها، فيقول

َهْممُتُه َه���مٍّ  بعد  م��ن  ت��رين  اأمل 

ِ
ب����ُف����رق����ة ُح�������رٍّ م����ن اأِب����������نَي ك������رام

1- ديوان �سيخ الأباطح اأبي طالب / 35 .

2- )الديوان/ 22 ـ 32(. وال�ساهد اأربعة اأ�سطر.

3- )الديوان/ 87 ـ 88( والق�سيدة ع�سرون بيًتا.
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مطيَّتي  ����س���َدْدُت  اأن  مل��ا  ب��اأح��م��َد 

ع������ُت������ه ب�����س��الم  ِب����َرْح����ل����ي وق������د ودَّ

بنا ْت  َقُل�سَ قد  والعي�ُص  بكي  فلما 

)1(

��نْي ِث���ْن���َي ِزم�����ام وق���د ن��ا���َص ب��ال��ك��فَّ

ًةٍ  ذك���رُت اأب���اه ُث���مَّ رْق���َرْق���ُت َع���رْبَ

�ِسجام  ذاَت  ال��ع��ي��ن��ني  م���ن  جت�����وُد 

ُعمومٍة يف  را���س��ًدا  ��ْل  ت��رحَّ فقلُت: 

ِلئام غ����رِي  ال��ب��اأ���س��اء  يف  ���نَي  ُم���وا����سِ

رْكُبها  راح  ال��ت��ي  ال��ع��رِي  م��ع  وج���اء 

���ُل غ���رْيُ �ساآم  اْل��ه��وى والأ����سْ ���س��اآم��يَّ 

ُفوا ت�سوَّ ُب�سرى  اأر�َص  هبطنا  فلما 

ِ
ِع���ظ���ام ي���ن���ظ���رون  ُدوٍر  ف�����وق  ل���ن���ا 

حا�سًدا  ذل��ك  عند  َب��ح��رَيا  ف��ج��اء 

 
ِ
�����ٍب وط����ع����ام ل����ن����ا ب�����������س�����راٍب ط�����يِّ

فق�ال: اْجمعوا اأ�سحابكم عندما راأى

  
ِ
ُغ�الم غ�����رْيَ  ال��ق�����وَم  جمعن��ا  فق�لنا: 

الّنوق  راأى  الكرميتني، حينما  بكفيه  ناقة عمه  ِزمام  باكيا طّيات  ـ   [ ـ  تناول حممٌد  قد  يريد:   -1

نه�ست لل�سري بهم. ونا�ص: تناول. »وثْنَي ِزمام : طّية احلبل واللجام«. 
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طعاَمنا اإِّن  اْدع���وُه  ف��ق��ال:  يتيٍمٍ 

ِ
����وق����ٍة واإم��������ام ل����ه دون����ك����م م����ن �����سُ

زاَدن����ا اإّن  ًة:  َب�������رَّ مي��ي��ًن��ا  واآىل 

 
ِ
ك���ث���رٌي ع��ل��ي��ه ال����ي����وَم َغ������رُي َح������رام

مُتُ ع��ْن حممٍدٍ  ْ ف��ل��ول ال���ذي َخ����ربَّ

 
ِ
ل��ك��ن��ُت��ْم ل��ْدي��ن��ا ال���ي���وَم غ�����رْيَ ك����رام

راأى ال��ذي  يطلبون  رْك���ٌب  واأق��ب��َل 

)1(

ِ
ِخ��ي��ام ��ط  و���سْ العني  َي 

ْ
راأ َب��ح��رياُء 

لُعرامهْمٍ  ��ي��ًة  َخ�����سْ اإل��ي��ه��م  ف��ث��اَر 

 
)2(

ِ
وُع������رام م��ًع��ا  َب���ْغ���ٍي  وك���ان���وا ذوي 

��اٌم، وق��د ك��ان فيُهُم دري�����ٌص وه��مَّ

ِ
 غ�����رُي ن���ي���ام

ِ
َزري���������ٌر وك������لُّ ال�����ق�����وم

بقْتل حممٍد  ��وا  َه��مُّ وق��د  ف��ج��اءوا 

 
ِ
ف������َرّدُه������ُم ع���ن���ه ب��ُح�����س��ن ِخ�������س���ام

ُنوا َتيقَّ ح��ت��ى  ال���ت���وراَة  ب��ت��اأوي��ل��ِه 

ِ
وق�����ال ل���ه���ْم: ُرْم����ُت����ْم اأ�����س����دَّ َم�����رام

1- يق�سد بالركب هوؤلء النفر الذين هم من اأهل الكتاب � اأحبار اليهود � زريًرا، وهماما ودري�ًسا، على 

ما �سياأتي يف البيت اخلام�ص ع�سر.

2- الُعرام: ال�ّسّدة وال�ّسرا�سة.
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حممٍد؟  ل��ل��ن��ب��يِّ  ق��ت��اًل  اأت���ْب���غ���ون 

 !
ِ
اأث���ام ب��ُط��وِل   

ٍ
��وؤم ���سُ على  ُتْم  �سْ ُخ�سِ

مانٌع م��ن��ه  ي��خ��ت��اُره  ال����ذي  واإن 

ِ
���س��ي��ك��ف��ي��ه م��ن��ك��م ك���ْي���َد ك����لِّ َط���َغ���ام

ف���ذل���ك م����ن اأع����الم����ه وب��ي��ان��ه 

ِ
ول���ي�������ص ن�����ه�����اٌر وا������س�����ٌح ك���ظ���الم

ويبدو اأن هذه الق�سة قد مالأت على اأبي طالب نف�سه، وفا�ص بها وجدانه؛ 

واهتّزت لها م�ساعره كثريا؛ ومن ثمَّ نراه ينظمها مرة اأخرى؛ مادًحا النبي 

ـ ] ـ وهو �سغري؛ معلًيا من قدره عنده، معلنا حفاَظه على و�سية اأبيه عبد 

املطلب ب�ساأنه، م�سيًدا بكرم عمومته وم�سائهم يف ق�ساء حوائجهم، ُمْطرًيا 

 )الكامل(:
)1(

ُنبَلهم و�سرَفهم، فيقول

ق��ْوِم��ه يف  حم���م���ًدا  الأم������نَي  اإن 

الأولِد م�����ن�����ازَل  ي����ف����وُق  ع����ن����دي 

َمْمُتُه  �سَ م���ام  ب���ال���زِّ ت��ع��لَّ��َق  ملّ����ا 

���َن ب�������الأزواِد  واْل���ِع���ي�������ُص ق���د َق���لَّ�������سْ

ف��اْرف�����صَّ م��ن َع��ْي��َن��يَّ دم��ٌع ذارٌف

)2(

ٌق ِب����ب����داِد م���ث���ُل اجُل����م����اِن ُم����َف����رَّ

1- )الديوان / 38 ـ 39( والق�سيدة اثنا ع�سر بيًتا.

2- »البداد: اللبد حتت ال�سرج والقتب«.
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مو�سولًة  ق���راب���ًة  ف��ي��ه  َراع����ْي����ُت 

���َة الأج�������داِد  وَح���ِف���ْظ���ُت ف��ي��ه و����س���يَّ

ُعمومٍة ب����نْي  ��رْي  ل��ل�����سَّ ودع����وُت����ه 

���ي�������صِ ال���وج���وه َم�����س��ال��ٍت اأْم�����اِد ِبِ

معلومٍة  ���ٍة  ِط���يَّ لأْب����ع����ِد  ����س���اروا 

�����ُة املُ������ْرت������اِد  ف���ل���ق���د ُت����ب����اَع����ُد ِط�����يَّ

َري عاينوا حتى اإذا ما القوُم ُب�سْ

����َرٍف م���ن امل��ر���س��اِد لَق������ْوا ع��ل��ى �����سَ

�سادًقا  حديًثا  ه��ْم  ف��اأْخ��رَبَ ا  َح��رْبً

����اِد  احُل���������سَّ ���َر  م���ع���ا����سِ وَردَّ  ع���ن���ه، 

راأى ق��د  م��ا  راأْوا  ق��د  ي��ه��وٌد  ق���وٌم 

ِظ�����لَّ ال���غ���م���ام���ِة ث����اِغ����ِري الأك����ب����اِد

فنهاُهُم حم���م���ٍد  ل��ق��ْت��ل  ث�����اروا 

��ْج��ه��اِد  ع���ن���ه، وج���اه���َد اأح�������س���َن ال��تِّ

فانثنى زري�����ًرا  َب���ح���رياُء  وث��ن��ى 

وت���ع���اِد جَت����������اُدٍل  ب���ع���د  ال����ق����وم  يف 

ُنِهي ملَّ��ا  فانتهى  ��ا  َدِري�����سً ونهيَى 

���داِد  ع����ن ق�����ول َح�������رْبٍ ن����اط����ٍق ب�������سَ
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هذا، ويقول ابن �سعد م�سرًيا اإىل حياة النبي ـ ] ـ بعد عودته من رحلته 

:
)1(

ال�سامية اإىل مكة ب�سحبة عّمه

اأبي طالب يكلوؤه اهلل ويحفظه ويحوطه من  ـ مع   [ ـ  » وثبت ر�سول اهلل 

رُجاًل  كان  اأْن  حتى  كرامته...  من  به  ُيريد  ملا  ومعايبها؛  اجلاهلية  اأم��ور 

اأف�سل قومه مروءًة، واأح�سَنهم ُخلًقا، واأكرَمهم خُمالطًة، واأح�سَنهم ِجواًرا، 

واأعظَمهم ِحْلًما واأمانًة، واأ�سدَقهم حديًثا، واأْبَعدهم من الفح�ص والأذى، وما 

ُرئَي ُمالِحًيا ول مُمارًيا اأحًدا، حتى �سماه قوُمه الأمنَي؛ ملا َجَمع اهلل له من 

اأبو طالب  الغالَب عليه مبكَة الأمنُي، وكان  الأمور ال�ساحلة فيه، فلقد كان 

ده وين�سره اإىل اأن مات«. يحفظه ويحوطه وُيَع�سِّ

1- )الطبقات الكربي: 121/1(.
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املبحث الرابع

الر�شول اهلل ـ ] ـ

حاكما بني قومه قبل مبعثه

هذا، وقد بنت قري�ٌص الكعبَة � بعد اأن هدمها ال�سيل � ورفعت �َسْمَكها على 

ُعه.  ما اأرادت، وانتَهْوا اإىل مو�سع احلجر الأ�سود، وتنازعوا بينهم اأيهم ي�سَ

اأوَل  �َسيبة، فكان  يْطلُع عليهم من باب بني  َمْن  ل  وَّ
َ
باأ يْر�سْوا  اأن  »فاتفقوا 

َمْن ظهر لأب�سارهم النبيُّ ـ ] ـ من ذلك الباب، وكانوا يعرفونه بالأمني، 

فحكّموه  والأْدنا�ص«؛  القاذورات  واجتنابه  اللهجة،  ْدِق  و�سِ وَهْديه،  لوقاره 

فيما بينهم، وانقادوا اإىل ق�سائه. فب�سط الر�سول ـ ] ـ ِرداَءه، ورفع احَلجَر 

وو�سعه يف و�سطه؛ ثم قال لأربعة من اأهل الريا�سة والزعامة يف قري�ص، لياأخَذ 

كلٌّ منكم بطرٍف من هذا الرداء، »ف�سالوه حتى ارتفع عن الأر�ص، واأْدَنْوه من 

مو�سعه، فاأخذ � عليه ال�سالة وال�سالم � احلجَر، وو�سعه يف مكانه، وقري�ٌص 

َل ما ظهر من فعله وف�سائله واأحكامه. كلُّها ح�سور، وكان ذلك اأوَّ

ًبا من فعلهم وانقيادهم اإىل اأ�سغرهم  فقال قائٌل مّمن ح�سر قري�ص، ُمتعجِّ

غِرهم  اأ�سْ اإىل  َعَمدوا  اأهِل �سرٍف وريا�سٍة و�ُسيوٍخ وُكهوٍل   
ٍ
َواعجًبا لقوم ا:  �ِسنًّ

ى َلَيُفوقّنهم  ا، واأقلِِّهم ماًل؛ فجعلوه عليهم رئي�ًسا وحاكًما! اأما والالِت والُعزَّ �سنًّ

 
ٌ
�َسْبًقا، وْلَيْق�ِسمّن بينهم ُحظوًظا وُجدوًدا، وْليكونّن له بعد هذا اليوم �ساأٌن ونباأ

عظيم.

وكان اأبو طالب حا�سًرا، فلما �سمع هذا الكالم من هذا القائل يف النبي � 

جز(:  ] ـ وما يكون من اأمره يف امل�ستقبل، اأن�ساأ يقول مفتخًرا بحكمه )الرَّ
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واآِخ������������َره اأّوَل��������������ه  ل����ن����ا  اإّن 

ُنْنِكَره ل  ال���ذي  وال��ع��ْدل  احُل��ْك��ِم  يف 

وق���د َج���ِه���ْدن���ا َج���ْه���َده ِل��َن��ْع��ُم��َره 

ه واأْك����������رَثه  وق������د َع����م����ْرن����ا َخ����������رْيَ

 )1(

ا ففينا اأْوفَره فاإن يكن حقًّ

1- )مروج الذهب: 278/2: 280( وانظر الق�سة ورجز اأبي طالب يف )الطبقات الكربي:145:47/1(. 

 � � من رواية امل�سعودّي يف )مروج الذهب(  � عندي  اأف�سل  الّرجز، لأنها  وقد اعتمدنا روايته يف نقل 

ف�ساًل عن اأقدميتها �؛ حيث اأْوَرده هكذا:

يف احَلَكِم العْدل الذي ل ُنْنِكَره اإّن لن������������ا اأّوَله واآِخ���������َره   

وقد َعه��������دنا َخْي�������َره واأْكث�����َره  وقد َجِهْدنا َجْهدنا ليغمره    

ا ففينا اأكرثه فاإن يكن حقًّ

وانظر كذلك ق�سة بناء الكعبة وو�سع احلجر الأ�سود يف )ال�سرية النبوية: 196/1 ـ 197(، )اأن�ساب 

َة برواية خمتلفة �  الأ�سراف: 99/1 ـ 100( ، وقد ذكر البالذري الق�سة واأربعة اأ�سطر من الرجز َثمَّ

ا يف: الكامل يف التاريخ : 44/2 ـ 45(، و)حياة حممد/ 115(. ة اأي�سً )وانظر الق�سّ
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املبحث اخلام�س

مبعث الر�شول ـ ] ـ

ية اإىل الإ�شالم رِّ ومرحلة الدعوة ال�شِّ

بعد خم�ص �سنوات من هذا املوقف اجلليل واحلكم الفّذ العظيم، بعثه اهلل 

� عز وجّل � واأكرمه مبا اخت�سه به من ُنبّوته. واأقام مبكة ثالث ع�سرة �سنة. 

هذه  واأ�سحاُبه، يف  ـ   [ ـ  الر�سول  كان  اإذ  �سنني؛  ثالث  فيها  اأمره  واأخفى 

من  ب�سالتهم  فا�ْسَتْخَفْوا  عاب،  ال�سِّ يف  »ذهبوا  �سّلوا  اإذا  ي�َّة،  رِّ ال�سِّ املرحلة 

.
)1(

قومهم«

:
)2(

ويف موطن اآخر يقول ابُن اإ�سحاق

»وذكر بع�ص اأهل العلم اأن ر�سول اهلل ـ ] ـ كان اإذا ح�سرت ال�سالُة خرج 

اإىل �ِسعاب مكَة، وخرج معه على بن اأبي طالب م�ستخفيا من اأبيه اأبي طالب، 

ومن جميع اأعمامه و�سائر قومه... ثم اإن اأبا طالٍب َعرُث عليهما يوًما وهما 

ُي�سّليان؛ فقال لر�سول اهلل ـ ] ـ: � يا ابن اأخي؛ ما هذا الديُن الذي اأراك 

؛ هذا ديُن اهلل، وديُن مالئكته، وديُن ُر�سِله، وديُن اأبينا  ْي عمُّ
َ
تديُن به؟ قال: اأ

اإبراهيَم... فقال اأبو طالب:... واهلِل ل ُيْخَل�ُص اإليك ب�سيِء تكرهه ما بقُت.

اأنت عليه؟ فقال:  الذي  الديُن  ؛ ما هذا  ُبَنيَّ اأي   : لعليٍّ اأنه قال  وذكروا 

يا اأبِت؛ اآمنت باهلل وبر�سول اهلل، و�سّدقُته مبا جاء به، و�سلَّْيت معه واّتبعته، 

فزعموا اأنه قال له: اأما اإنه مل َيْدُعك اإل اإىل خرٍي فاْلَزْمُه«.

»وه��و ي�سّلي  ـ   [ ـ  بر�سول اهلل  يوًما  مّر  اأب��ا طالب قد  اأن  وُي��روى  ه��ذا، 

َده وقال:  وعليٌّ عن ميينه، وجعفٌر مع اأبي طالب يكُتم اإ�ْسالمه، ف�سرب َع�سُ

ولديه على وجعفر  ب�سجاعة  � مفتخرا  وقال  ك،  ابن عمِّ َجناح  ْل  َف�سِ اذهب 

1- )ال�سرية النبوية : 263/1(. وانظر: )اأن�ساب الأ�سراف : 1/ 116 ـ 117(.

2- )ال�سابق �ص/246 ـ 247(.
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واإقدامهما؛ ُمتباهًيا بهما؛ نا�سًحا لهما ب�سّد اأزر الر�سول ـ ] ـ ون�سره، اآليا 

على نف�سه اأن يظّل هو واأولده اإىل جانبه، ولن يخذلوه اأبدا )املن�سرح(:

ثقتي وج�����ْع�����ف�����ًرا  ���ا  ع���ل���يًّ اإن 

ع��ن��د اْح����ت����دام الأم��������وِر وال����ُك����َرِب

اإذا  ال���ل���ق���اِء  ���َة  ُع���ْر����سَ اأراه����م����ا 

ح�سِب  اإىل  اأْن���َت���م���ي  اأو  ����س���اَم���ْي���ُت 

كما اب���َن عمِّ ��را  واْن�����سُ َت��ْخ��ُذل  ل 

اأخ�������ي لأم��������ّي م����ن ب��ي��ن��ه��م واأب������ي

ول  ���ب���يَّ  ال���نَّ اأْخ����������ُذُل  ل  واهلل 

)1(

ح�����س��ِب«  َب���ِن���يَّ ذو  م���ن  َي���ْخ���ُذُل���ه 

وموؤازرته،  ـ   [ ـ  حممٍد  بلزوم  اإي��اه  ا  يًّ ُمو�سِ  ، عليٍّ اإىل  يتوجه  ذلك  وبعد 

 )الكامل(:
)2(

وال�سّد على يدْيه، قائال له

حمّم�ٍد ُل�����زوم  ف�ي  ال�وثيق�َة  اإن 

َيَدْيكا. ع��ل�����يَّ  ْحبت��ِه  ب�سُ �����ُدْد  ف��ا���سْ

 

1- )الديوان / 22( واملقطعة اأربعة اأبيات. واللقاء : املق�سود به هنا القتال واحلرب. و�سامْيت: اأي 

فاخرت.

2- )الديوان / 60( وال�ساهد بيٌت واحد. والوثيقة: ما يحكم به الأمر.. والوثيقة يف الأمر: اإحكامه.
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املبحث ال�شاد�س

مرحلة اجلهر بالدعوة واملواجهة بني اأبي طالب

وقومه للذود عن الر�شول ـ ] ـ وحمايته.

الإ�سالم  يف  النبوّية  الدعوة  من  ال�سّرية  املرحلة  يف  النا�ُص  دخل  اأن  بعد 

 � � عز وجل   
ُ
اأمر اهلل  � انت�سر ذكُره مبكَة  والّن�ساء، حتى  الرجال  اأْر�سال من 

 دعوته، ومباداة النا�ص باأمره، بقوله: {ٺ ٺ 
)1(

ـ باإظهار ر�سوله ـ ] 

.
)2( 

ٺ ٺ  ٿ ٿ}

منهم،  اتبعه  مبن  يرتفق  واأن  بع�سريته،  يبداأ  ب��اأن  �سبحانه  اأم��ره  كما 

ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  {ڇ  ب��ق��ول��ه: 

.
)3(

ڈ}

لهم،  واأْومَل  ع�سريته،  ودع��ا  رب��ه،  باأمر  ـ   [ ـ  الر�سول  �سدع  لقد  اأج��ل 

ودعاهم  اللقاء،  وانف�ص  لهب،  اأبو  �سّده  معهم،  يتكلم  اأن  وقبل  فح�سروا، 

الر�سول مرة ثانية، و... ثم قال:

»احلمد هلل، اأحمده واأ�ستعينه � واأومن به، واأتوّكل عليه، واأ�سهد اأن ل اإله 

اإل اهلل وحده ل �سريك له، ثم قال: اإن الرائد ل يكذُب اأهَله، واهلل الذي ل اإله 

اإل هو اإيّن ر�سوُل اهلل اإليكم خا�سة واإىل النا�ص عاّمة... فقال اأبو طالب: 

ما اأَحبَّ اإلينا ُمعاونَتك واأْقَبَلنا لن�سيحتك، واأ�سدَّ ت�سديِقنا حلديثك، وهوؤلء 

حُتّب،  ما  اإىل  اأ�سرُعهم  اأين  غري  اأحدهم،  اأن��ا  واإّن��ا  متمعون،  اأبيك  بنو 

 :199/1 الكربي:  و)الطبقات   ،)268  :  264/1 النبوية:  )ال�سرية  يف:  التفا�سيل  انظر   -1

يف  و)الكامل   ،)328  :  318/2 الطربي:  و)تاريخ   ،)122  :  117/1  : الأ�سراف  و)اأن�ساب   ،)202

التاريخ:60:66/2(، و)البداية والنهاية: 38/3 :46(.

هذا، على اأننا �سن�سدر يف حديثنا عنها، ونن�سج كالمنا بخيوط مما ورد فيها جملة.

2- الآية / 94 من �سورة احلجر.

3- الآيتان / 214 ـ 215، من �سورة ال�سعراء.
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ِمْرَت به فواهلل ل اأزاُل اأحوُطَك واأْمنُعَك... 
ُ
فام�ص ملا اأ

واأة ! خذوا على يدْيه قبل اأن ياأخَذ غرُيكم.  فقال اأبو لهب: هذه واهلِل ال�سَّ

.
)1(

ه ما بقينا« فقال اأبو طالب: واهلل لَنْمَنعنَّ

1-)الكامل يف التاريخ: 61/2(. وانظر )اأن�ساب الأ�سراف: 119/1( وفيه: »وتكلم القوم كالًما لّيًنا، 

ْوَءة، ُخذوا على َيَدْيه قبل اأن ياأخذ على يدْيه  غري اأبي لهب فاإنه قال: يا بني عبد املطلب؛ هذه واهلل ال�سَّ

غرُيكم. فاإن اأ�سلمتموه حينئذ، ذللتم، واإن منعتموه ُقتلتم، فقال اأبو طالب...«.
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املبحث ال�شابع

وفود قري�س اإىل اأبي طالب ب�شاأن الر�شول ـ ] ـ

ملا دعا الر�سول ـ ] ـ ع�سريته الأقربني، مل يناأْوا عنه، ومل ُيْغِلظوا القول له 

يف بادىء الأمر، اإل ما كان من اأبي لهب واأبي جهل.

 � اآباءهم  اأحالمهم، و�سّلَل  اآلهَتهم، و�سبَّ ديَنهم، و�سّفه  اأما عْندما عاب 

الوقت  ومعاداته يف  ِخالفه  على  منهم  الكثري  واأجمع  امِلجّن،  َظْهَر  له  قلبوا 

الذي ظّل فيه اأبو طالب َحِدًبا عليه قائًما ُدونه.

وملا وجد القوُم اأن الر�سول ـ ] ـ ما�ٍص على نهجه، واأن اأبا طالب مل يْزَوّر 

اأخيه  ابَن  َيُكفَّ  اأن  منه  راجني  اإليه،  قري�ص  اأ�سراف  من  رجاٌل  توّجه  عنه؛ 

ا  ردًّ ه��م  وردَّ لهم،  القول  طالب  اأبو  فاأح�سن  وبينه؛  بينهم  ُيخلَِّي  اأو  عنهم، 

جميال، وا�ستمر الر�سول ـ ] ـ على ما هو عليه؛ مظهًرا لدين اهلل؛ وداعًيا 

.
)1(

اإليه

هم، ثقل  دَّ ـ وا�سطرمت حمالُته القويُة �سِ ثم ملّا ا�ستّد اأمُر الر�سول ـ ] 

الأمر عليهم؛ فتوّجه َوفٌد منهم مرة ثانية اإىل اأبي طالب، قائلني له: »يا اأبا 

ا و�سرًفا ومنزلًة فينا، واإّنا قد ا�ستنهْيناك من ابن اأخيك  طالب؛ اإن لك �ِسنًّ

رُب على هذا من �ستم اآبائنا، وت�سفيِه اأحالِمنا،  فلم تنَهُه عّنا، واإنا واهلل َل َن�سْ

اأحُد  يْهلَك  حتى  ذلك،  يف  واإّي��اك  نناِزَله  اأو  عنا،  ه  تكفَّ حتى  اآلهِتنا،  وَعْيِب 

الفريقني... ثم ان�سرفوا عنه. فَعُظم عَلى اأبي طالب فراُق قوِمه وعداوُتهم، 

ومل َيِطْب نف�ًسا باإ�سالم ر�سول اهلل ـ ] ـ لهم ول ِخْذلِنه... وبعث اإىل ر�سول 

اهللـ  ]ـ  فقال له: يا ابن اأخي؛ اإّن قوَمك قد جاءوين، فقالوا يل كذا وكذا... 

فاْبِق علّي وعلى نف�سك، ول حتّملني من الأمر ما ل اأطيُق... فظن ر�سول اهلل 

ُعَف عن  ه فيه َبداء، واأنه خاِذُله وُم�ْسِلُمه، واأنه قد �سَ اأنه قد َبدا لعمَّ ـ   [ ـ 

1- انظر )ال�سرية النبوية: 264/1 ـ 265(، و)الكامل يف التاريخ: 63/2 ـ 64(.
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؛  ُن�سرته والقيام معه.... فقال ر�سول اهلل ـ ] ـ )بل�ساٍن ُطَلٍق ُذَلٍق(: »يا عمُّ

واهلل لو و�سعوا ال�سم�َص يف مييني، والقمَر يف ي�ساري على اأن اأترك هذا الأمَر 

ـ   [ ـ  ر�سول اهلل  ا�ْسَتْعرَبَ  ثم  تركتُه...  ما  فيه،  اأْهَلَك  اأو   ،
ُ
ُيظهَره اهلل حتى 

فبكى، ثم قام؛ فلما وىّل ناداه اأبو طالب، فقال: اأقبل يا ابن اأخي ... فاأقبل 

�ْسِلُمَك ل�سيٍء 
ُ
اأ اأْحبْبَت، فواهلل ل  عليه... فقال: اذهب يا ابن اأخي، فقل ما 

.
)1(

اأبًدا«

ًنا جاأ�سه ُمعلًنا حمايته، ُمْعلًيا �ساأَن  ثم اأن�سد مادًحا الر�سول ـ ] ـ )ُم�َسكِّ

 )الكامل(:
)2(

ا له على املُ�سّي فيها بثقٍة واأمان، فقال دعوته، حاثًّ

بجمعهْم اإليك  ي�سلوا  لن  واهلل 

َدفينا اب  ال�������رتُّ يف  �����َد  َو������سَّ
ُ
اأ ح��ت��ى 

فا�سدع باأم�رك ما علي�ك غ�سا�س�ٌة

م��ن��ه عيونا وَق�������رَّ   ، ب�����ذاك  واْب�����س�����ْر 

اأن��ك نا�سٌح وَدْع��وت��ن��ي، وزع��م��َت 

اأمينا َث����مَّ  وك��ن��َت   ، ���َدْق���َت  ����سَ ول��ق��د 

ًة  �ُسبَّ ِح�����ذاِري  اأو  امل���الم���ُة  ل���ول 

ُمبينا  ب�����ذاك  ���س��ْم��ًح��ا  ل���وج���ْدَت���ن���ي 

يِّ يف دعوته،  �َسه؛ دافًعا اإياه اإىل املُ�سِ
ْ
ًنا جاأ كما يخاطب النبّي ـ ] ـ ُم�سكِّ

 )الب�سيط(:
)3(

ده؛ ُمعِلًنا فداءه بنف�سه، فيقول ُمقّوًيا َع�سُ

1- )ال�سرية النبوية: 265/1 ـ 266( وانظر )الكامل يف التاريخ: 64/2( )وتاريخ الطربي: 323/2(، 

و)البداية والنهاية: 42/3(، و)حياة ال�سحابة /243(، و)حياة حممد/ 129 ـ 130(.

2- )الديوان / 91( واملقطعة اأربعة اأبيات.

3- )الديوان / 31( وال�ساهد بيتان، وقوله: اأْيٍد ت�سول: اأي تثب وترفع ال�سالح. ول �سلٌق باأ�سوات: اأي 

املخاطبة مبا يكره.



42

��َك م���ن ح���قٍّ ت���ق���وُم به ل مي��ن��ِع��نَّ

ب���اأ����س���واِت ���ْل���ٌق  ����سَ ت�����س��وُل ول  اأْي������ٍد 

بهم  ُمنيَت  اإن  ��ي  ك��فِّ ��َك  ك��فَّ ف���اإّن 

املُ��ّل��م��اِت  يف  ن��ف�����س��ي  ��َك  ن��ف�����سِ ودون 

 

ووا�سح اأن اأبا طالب قد اتخذ من �سعره � منذ بداية هذه املرحلة � قو�ًسا 

د بابن اأخيه اأو هّدده؛ )وُربَّ  هًة اإىل كل َمْن َندَّ يرمي عنها �سهاًما رائ�سًة ُموجَّ

قْول اأ�سدَّ من �سْول(؛ فها هو ذا يقول ُمطرًيا الر�سول ـ ] ـ ِطيَب حمتِده، 

و�سموَّ �سرِفه، وُعلوَّ قدِره، و�سيادته على قومه، و�سدَق قوله مذ كان طفال. 

حمايَته  ُمعلًنا  مناف(،  عبد  بن  ها�سم  )وه��و  عمرو  ج��ّده  ب�سنيع  فخوًرا 

)مزوء الكامل(:  
)1(

ه بالويل والثبور ًدا عدوَّ للر�سول ـ ] ـ ُمهدِّ

اأن�������������ت ال�������ن�������ب�������يُّ حم������ّم������ُد

ُد َق��������������������ْرٌم اأَغ��������������������رُّ ُم���������������س�������وَّ

 
ٍ
دي��������ن اأك�����������������ارم مِلُ�����������������س��������وَّ

ط���������اب���������وا وط������������������اَب امل��������ول��������ُد 

����ُل����ه����ا روم�����������������ُة اأ�����سْ
َ
ِن�����ع�����م الأ

ع�����م�����رو اخِل�������������س������مُّ الأْوَح����������������ُد

اجِل���ف���ا  يف  ب����ي����ك����َة  ال����رَّ ه�������س���م 

اأن������ك������ُد  م������ك������َة  وع�������ْي���������������صُ  ِن 

�����ّن�����ٌة ف�������ج�������رْت ب������ذل������ك ������سُ

ف�����ي�����ه�����ا اخل���������ب���������ي���������َزُة ُت�����������رثُد

1- )الديوان / 35 ـ 36( والق�سيدة اثنا ع�سر بيًتا.
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���ي����  ����ق����اي����ُة ل���ل���ح���ِجِ ول����ن����ا ال���������سِّ

 
)1(

��������ِج ب����ه����ا مُي����������اُث ال�����ُع�����ْن�����ج�����ُد

ُم���������ْت
َ
اأ ومل  �����اُم  ُت�����������سَ �����������ى  نَّ

َ
اأ

)2(

����ج����اُع ال������ِع������ْرِب������ُد واأن���������ا ال���������سّ

ُي�������رى  ل  م�������ّك�������َة  وب��������ط��������اُح 

������������وُد  ف������ي������ه������ا جن���������ي���������ٌع اأ�������������سْ

وب�������ن�������و اأب��������ي��������ك ك�����اأن�����ه�����م

������ُد �����������ُد ال�������ع�������ِري�������ِن ت������وقَّ ������������سْ
ُ
اأ

ول�����ق�����د ع�����ه�����دُت�����ك �����س����ادًق����ا 

ت�������ت�������زّي�������ُد  ل  ال����������ق����������ول  يف 

���وا م������ازل������َت ت����ن����ط����ُق ب���ال�������سَّ

اأم�������������رُد  ط�������ف�������ٌل  واأن����������������ت  ِب 

هِة من  املُوجَّ القذائف  وبتلك  والقرار احلا�سم؛  ْلب  ال�سُّ املوقف  ومن هذا 

الر�سول  حماية  على  ُم�سرٌّ  اأنه  قري�ٌص  تاأّكدت  ال�سعرية؛  طالب  اأبي  ِخزانة 

ِمٌع على فراقهم يف ذلك وعداوِتهم؛ حينئذ حتّرك َوفٌد من قري�ص  ـ]ـ ُمْ

للمرة الثالثة، ومعهم ُعمارة بن الوليد بن املغرية؛ »فقالوا...: يا اأبا طالب؛ 

ُره،  هذا ُعمارُة بُن الوليد اأْنهُد َفًتى يف قري�ص واأجمُله، فُخْذه َفَلَك َعْقُله وَن�سْ

واّتِخْذه ولًدا فهو لك، واأ�ْسِلْم اإلينا ابن اأخيك هذا الذي قد خالف ِديَنك وديَن 

اآباِئك، وفّرق جماعَة قوِمك، و�سّفه اأحالَمهم، َفَنْقُتَله؛ فاإنا هو رجل برجل؛ 

1- مياث العنجد: اأي ُيذاب الزبيب .

رُب � مثال � للرجل املنيع، واملفكر الداهي يف الأمور. انظر: )ممع الأمثال:  2- الِعربد: احلّية . ُت�سْ

431/1(، و)ل�سان العرب / حيا( و)العقد الفريد: 93/3(.

هذا، وقوله يف نهاية الق�سيدة: )واأنت طفل اأمرد(: اأي مل تنبت له حلية.
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عطيكم ابني 
ُ
فقال: واهلل لبئ�ص ما َت�ُسوموَنني! اأُتعطونني اْبَنُكم اأْغُذوه لكم، واأ

بن  نوفل  بِن  بُن عديِّ  املُطَعُم  فقال  اأب��ًدا...  يكون  ل  ما  واهلل  تقتلونه! هذا 

عبد مناف بن ُق�سّي: واهلل يا اأبا طالب لقد اأن�سَفك قوُمك، وَجهدوا على 

التخّل�ص مما تكرهه، فما اأراك ُتريد اأن تقبَل منهم �سيًئا؛ فقال اأبو طالب 

 
ِ
القوم وُمظاَهرَة  ِخْذلين  اأْجمعَت  قد  ولكّنك  اأن�سفوين،  ما  واهلل  للُمْطَعم: 

علّي، فا�سنع ما َبدا لك... َفَحِقب الأمر )اأي زاد وا�ستد(، وَحميْت احلرُب، 

.
)1(

هم بع�سا« وتناَبَذ القوم، وباَدى بع�سُ

ا بقومه  �سً ًها �سهام �سعره اإىل نحورهم، معرِّ ومن ثّم انربى اأبو طالب ُمَوجِّ

 
)2(

قوله يف  وذلك  عليهم؛  باهلل  ُمنت�سًرا  بْغَيهم،  ُمنكًرا  هم،  َعْر�سَ ًها  ُم�سفِّ

)الطويل(:

َر َمْن جاء بالهدى يقولون يل : َدْع ن�سْ

َب ُك�����لِّ ُم���غ���اِل���ِب وغ����ال����ْب ل��ن��ا ِغ�������الَّ

لنا  واْك��ُف��َل��ْن  اأح��م��ًدا  اإلينا  و�سّلْم 

امْل��ع��اِت��ب  ب��ق��ول  ���ِف���ْل  حَتْ ول   ، ��ا  ُب��َن��يًّ

ونا�سري ���ي  ربِّ  
ُ
اهلل ل��ه��م:  فقلُت 

ع��ل��ى ك���لِّ ب����اٍغ م���ن ُل������وؤَيِّ ب���ن غ��ال��ِبِ

1- )ال�سرية النبوية: 266/1 ـ 267(، وانظر كذلك )طبقات ابن م�سعد 202/1(، و)تاريخ الطربي: 

327/2(، و)البداية والنهاية: 48/3(، و)حياة حممد/ 130(، وغريها يف هذه املنا�سبة.

اجِلدِّ  �ساعد  �سمرِّ عن  اأي  قوله: )وغالب...(،  اأبيات. ومعنى  واملقّطعُة ثالثة   ،)23  / 2- )الديوان 

ملنا�سرتنا بكل ما اأوتيت من عزم وقوة.
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 � وقد اتفق 
)1(

ثم يلتفت ب�سعره اإىل املُْطَعم بِن َعدّي، اأو كما يقول ابن ه�سام

:
)2(

اْبن َكِثرِي معه ونقل عنه، واإن اختلفا يف عدد الأبيات وترتيب نهايتها �

»فقال اأبو طالب عند ذلك )اأي عندما �سمع من املطعم ما قاله(، يعّر�ص 

باملُْطَعم بِن َعدّي، َويعمُّ َمْن خذله من بني عبد مناف، وَمْن عاداه من قبائل 

قري�ص، ويذكر ما �ساألوه، وما تباعَد من اأمرهم«.

�ساأنهم  القوم، ويحّقُر من  بهوؤلء  يعّر�ص  واأبو طالب يف مقدمة ق�سيدته 

ًحا اأن َبْكًرا )من الإبل(، ُخوًرا )�سعيفا(، َحْبحاًبا )ق�سرًيا(، �سغرًيا  ُمو�سّ

كالَوْبر )ُدَويبة على �سكل هّرة(،... هي اأنفع يل منكم، واأجدى من حياطتكم 

)الطويل(: 
 )3(

و�سيانتكم يل؛ فيقول

وُمْطَعٍم وال��ول��ي��د  لعمٍرو  ُق��ْل  األ 

َبكُر حياطتكم  م��ن  َح��ّظ��ي  ل��ي��َت  األ 

ُرَغ���اوؤُُه  كثرُي  َحْبحاٌب  اخُل��ور  من 

َقْطُر  َب��ْول��ه  من  احل��اَذْي��ن  على  ُي��ر���صُّ 

بالحٍق لي�ص  ال���َوْرد  خْلَف  تخّلَف 

َوْب���ُر اإذا م��ا ع��ال ال��َف��ْي��فَء ق��ي��ل ل��ه 

ثم يقذف اأخويه عبد �سم�ص ونوفال، ويرميهما بامَلنْي، واجُلنْب، واحل�سد، 

واحلقد، والغدر، والتحامل، والتدلي�ص، فيقول:

1- )ال�سرية: 267/1 ـ 268(.

2- )البداية والنهاية: 48/3 ـ 49(.

3- )الديوان/ 47 : 49( والق�سيدة )16( بيتا. علما اأنني �ساألتزم مبا اأورده ابن ه�سام وابن كثري يف 

�سدر الق�سيدة، ثم األتزم برتتيب الديوان. بداية من البيت الثالث فيه، والبيت الثاين فيما اأورده هنا.

وقوله: )الورد(: »�سفة للجواد بني الأ�سقر والكميت«. والفيفاء: املفازة اجلدباء ل �سجر فيها ول ماء.
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��ن��ا مِّ
ُ
واأ اأب��ي��ن��ا  م��ن  اأخ��َوْي��ن��ا  اأرى 

الأم���ُر غ��رين��ا  اإىل   : َق���ال  ��ئ��ال  ���سُ اإذا 

ْرَجما كما  جَتَ اأمٌر ولكن  بلى لهما 

 
)1(

خُر ُجْرِجَمْت من راأ�ِص ذي العلق ال�سّ

ا عبَد �سم�ص ونوفاًل اأخ�صُّ خ�سو�سً

ه��م��ا َن���ب���ذاَن���ا م��ث��َل م���ا ُن���ب���َذ اجل��ْم��ُر

به نا  خ�سّ ���وؤُدٌد  ����سُ اإل  ذاك  وم��ا 

الفْخُر ل��ه  وا���س��ط��ف��ان��ا  ال��ع��ب��اِد  اإل����ُه 

اأَخْويهما  يف  للقوم  اأْغ��َم��َزا  هما 

ْفُر  �سِ ��ه��م��ا  اأك��فُّ منهم  اأ�سبحا  فقد 

اأباله َمْن ل  �سركا يف املجد 
َ
اأ هما 

ذك��ُر ل��ه  ُي���َر����صَّ  اأن  اإلَّ  ال��ن��ا���ص  م��ن 

ًة  وِبْغ�سَ حا�سدين  مت��اَل��ْوا  رج��اٌل 

ت����ْر  ب�������ًدا ِوِ
َ
لأه����ل ال���ُع���ال َف��ب��ْي��َن��ه��ْم اأ

ن��ا ول���ي���ٌد اأب�����وه ك���ان ع���ْب���ًدا جِل��دِّ

حر ال�سِّ بها  ج��ال  َزْرق����اَء  ِع��ْل��َج��ٍة  اإىل 

وبعد اأن �ساق اأبو طالب �ساهًدا على اأنهما )اأ�سركا يف املجد من ل اأباله( 

بطون  بع�ص  اإىل  يلتفت   � �ساأنه  من  واحلّط  املغرية  بن  الوليد  الزنيم  بذكر 

امل��وؤازَة  منهم  يتوقع  كان  الذين  ه��وؤلء  وُزه���رة(؛  وخم��زوم،  )َتْيم،  قري�ص 

بالغدر،  ويرميهم  والبغ�ص،  باحلقد،  فيْدَمغهم  اإليهم  يلتفت  والنُّ�سرَة؛ 

1- جترجم انحدر انحدار ال�سخرة من )ذي علق( وهو جبل يف ديار بني اأ�سد.
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واجلهل وال�ّسِفه، اإىل غري ذلك من اخل�سال الدنيئة الرديئة التي ُتودي بهم، 

وُتوؤدي اإىل َحْتفهم كاجَلْفِر )العنزة( الباحثة بَظْلفها عن حتفها، فيقول:

منُهُم وُزْه�����رَة   
ٍ
وخم����زوم وَت���ْي���ٍم 

الّن�سُر ُب��غ��َي  اإذا  اأوىل  ِب��ن��ا  وك��ان��وا 

ونا�سري  اأوليائي  كانوا  وُزْه���َرَة 

َوْق��ُر  �سْمعكْم  يف  ُت��ْدَع��ْون  اإذا  واأن��ت��ْم 

وعقوُلهم اأخالُقهْم  �َسَفهْت  فقد 

َجْفُر نعْت  �سَ بئ�سما  َك��َج��ْف��ٍر  وك��ان��وا 

ًدا لهم، معلًنا ا�ستمرار حفظه وحمايته ملحمد ـ]ـ  ثم يختم ق�سيدته مهدِّ

بينه وبينهم ما بقي من ن�سل بني  العداوة �ستظل قائمًة  اإن  اآليا على نف�سه 

ها�سٍم �َسُفر )اأحٌد(: يقول:

ف�����واهلل ل َت���ْن���َف���كُّ م��ن��ا ع�����داوٌة

�َسْفُر ن�سلنا  يف  دام  م��ا  م��ْن��ُه��ُم  ول 
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املبحث الثامن

موقف قري�س بعد َك�ْشَرِة وفدهم الثالث اإىل اأبي طالب

واأثره يف �شعره

-)تعذيب كلِّ قبيلة َمْن فيها من امل�شلمني(

:
)1(

ُيطلعنا الطربّي على خيوط هذا املوقف يف قوله

ر�سول  اأ�سحاب  من  منهم  القبائل  يف  َم��ْن  على  تذامروا  قري�ًسا  اإن  »ثم 

امل�سلمني  من  فيها  َمْن  على  قبيلٍة  كلُّ  فوثبْت  معه؛  اأ�سلموا  الذين  ـ]ـ  اهلل 

اأبي طالب؛  ُيعّذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، ومنع اهلل ر�سوله منهم بعمه 

وبني  ها�سم  بني  ت�سنع يف  ما  ت�سنع  قري�ًسا  راأى  طالب حني  اأبو  قام  وقد 

 دونه؛ 
ِ
ـ والقيام  [ ـ  َمْنع ر�سول اهلل  املطلب، فدعاهم اإىل ما هو عليه من 

عن  ْفع  الدَّ من  اإليه  دعاهم  ما  اإىل  واأجابوا  معه،  وقاموا  اإليه،  فاجتمعوا 

ر�سول اهلل ـ ] ـ اإل ما كان من اأبي لهب؛ فلما راأى اأبو طالب من قومه ما 

�سّره من ِجّدهم معه، وَحَدبهم عليه، جعَل ميدُحهم، ويذكُر ف�سَل ر�سول اهلل 

 ،
)2(

ـ]ـ فيهم، ومكانَه منهم لي�سّد لهم راأيهم«؛ »ولْيحَدُبوا معه على اأمره«

: )الطويل(
)3(

فقال

ملْفخٍرٍ ُقري�ٌص  يوًما  اْجتمْعت  اإذا 

و�سِميُمها ه���ا  ���رُّ ����سِ م���ن���اٍف  ف��ع��ب��ُد 

َلْت اأ�سراُف عبِد مناِفها  فاإن ُح�سِّ

وقدمُيها اأ����س���راُف���ه���ا  ه��ا���س��ٍم  ف��ف��ي 

1- )تاريخ الطربي: 327/2 ـ 328(.

2- )ال�سرية : 268/1 ـ 269(، وذكر من الق�سيدة الآتية )7( اأبيات..

والظالمة:  خال�سها.  و�سميمها:  ها  �ِسرُّ وقوله:  اأبيات.  ت�سعة  والق�سيدة   )83 ـ   82  / 3-)الديوان 

واء: اخ�سر العوُد الذي َذُبل. الأروم: الأ�سل.  الظلم. ثَنْوا: اأمالوا. اأْحجارها: اأكنافها. انتع�ص العود الذَّ

ْرمة: القطعة من الإبل. الَقروم: �سادة القوم واأ�سرافهم. لهم �سِ
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ف���اإن َف��ُخ��رْت ي��وًم��ا ف���اإن حممًدا

وكِرمُيها ه��ا  ��رُّ ���سِ َم��ْن  امل�سطفى  ه��و 

و�سميُنها  غثُّها   : قري�ٌص  َت��داَع��ْت 

ُحلوُمها  ��ْت  وط��ا���سَ تْظفْر  فلم  علينا 

وُك���ّن���ا ق���دمًي���ا ل ُن���ِق���رُّ ُظ��الم��ًة

ُنقيُمها اخل���دوِد  ْعَر  �سُ ث���َ��َن��ْوا  م��ا  اإذا 

كريهٍة  ي��وم  ك��لَّ  ِحماها  وَن��ْح��م��ي 

َيروُمها  َم��ْن  اأحجارها  عن  ون�سرُب 

واإنا واُء،  ال���ذَّ العوُد  انتع�ص  بنا 

روُم���ه���ا
ُ
ب��اأك��ن��اف��ن��ا ت���ْن���َدى وَت���ْن���َم���ى اأ

حالٍة  كلِّ  يف  الأعلْون  ال�سادُة  ُهُم 

ُقرومها  ُي�����س��ت��ط��اُع  ل  ��رم��ٌة  ���سِ ل��ه��ْم 

ي���ِة طاعًة ال���ربَّ ك���لُّ  ل��ه��م  ي���دي���ُن 

اأدمُيها. عندي  ِر���ص 
َ
ِم��الأ وُي��ك��رْم��ُه��ُم 
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- )حماولة ُقري�س قْتل الر�شول ـ ] ـ والّتخل�ّس منه(

طالب  اأبي  رف�ص  عن  انبثقت  الأح��داَث التي  ـ  وغريه  ـ  �سعد  ابن  تتّبع  لقد 

:
)1(

عر�ص قري�ص، وعدم قبوله عمارة بَن الوليد؛ تقول الرواية

فقال:  طالب...  اأبو  اإليه  فاأر�سل  ف؛  �سَ النَّ فْلُنْعِطه  اإليه  فاأر�سل   : »قالوا 

فقال  ين�سفونك؛  اأرادوا  وقد  واأ�سراُف قوِمك  عمومُتك  هوؤلء  اأخي؛  ابن  يا 

قال  واإلهك.  واآلهتنا، وندَعك  تدْعنا  قالوا:  اأ�سمْع،  قولوا  ـ:   [ ـ  اهلل  ر�سول 

اأبو طالب: قد اأن�سفك القوُم فاقبل منهم؛ فقال ر�سول اهلل ـ ] ـ: اأَرْيتم اإن 

العَرب،  بها  ملكتم  اأنتْم تكلمُتْم بها  كلمًة اإن  ُمْعطيِّ  اأنتم  هل  هذه  اأْعطيُتكم 

واأبيك  ُمْربحٌة، نعم  َلِكلمٌة  اإّن هذه  جهل:  اأبو  فقال  العجم؟  بها  لكم  ودانت 

منها  ونفروا  فا�سماأزوا  اهلل؛  اإّل  اإله  ل  قولوا  قال:  اأمثالها،  وع�سَر  لنقولّنها 

ُيراد...  ل�سيٌء  هذا  اإن  اآلهتكم  على  ربوا  ا�سْ يقولون:  وهم  وقاموا  وغ�سبوا 

وقالوا: ل نعوُد اإليه اأبًدا، وما خرٌي من اأن ُيغتال حممٌد.

فلما كان م�ساء تلك اّلليلة ُفِقد ر�سول اهلل ـ ] ـ وجاء اأبو طالب وعمومُته 

اإىل منزله فلم يجدوه؛ فجمع فتيانا من بني ها�سم وبني املطلب، ثم قال: 

لياأخذ كلُّ واحٍد منكم َحديدًة �ساِرمًة ثم ليّتبعني اإذا دخلت امل�سجد، فلينظر 

كلُّ فتًى منكم فليجل�ص اإىل عظيٍم من عظمائهم فيهم ابن احلنظلّية يعني 

اأبا جهل، فاإنه مل يغب عن �سرٍّ اإن كان حممٌد قد قتل، فقال الفتيان: نفعل...« 

واأخريا فوجيء اأبو طالب اأّن النبي ـ ] ـ كان يف بيت عند ال�سفا يتحدث مع 

اأ�سحابه، وهو بخري.«فلما اأ�سبح اأبو طالب غدا على النبي ـ ] ـ فاأخذ بيده، 

فوقف به على اأندية قري�ص، ومعه الفتيان الها�ِسمّيون واملُّطلبيون، فقال:

اخلرَب،  فاأخربهم  ل،  قالوا:  به؟  هممُت  ما  تدرون  هل  قري�ص،  مع�سر  يا 

معه  منهم  رجٍل  كلُّ  فاإذا  فك�سفوا،  اأيديكم،  يف  ا  عمَّ اْك�ِسُفوا  للفتيان:  وقال 

1- )الطبقات الكربي: 202/1 ـ 203(.
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َحديدٌة �سارمٌة، فقال: واهلل لو قتلتموه ما بّقْيُت منكم اأحًدا حتى نتفانى نحن 

هم انك�ساًرا اأبو جهل«. واأنتم. فانك�سر القوم، وكان اأ�سدَّ

ومل يكتف اأبو طالب مبا �سنع، بل كان ل�سعره دوُره الفاعل الفاتك يف تهديد 

دّي ال�ّسذّي الَعِطر يف اإطراء الر�سول ـ ] ـ وبيان  القوم وَزْجرهم؛ ودوُره النَّ

منزلته عنده؛ ودوُره اجلهرييُّ ال�سارُخ يف الإعالن عن موؤازرته له، وعنايته 

ّي،  به َلِهًجا بذكره، َكِلًفا بحّبه؛ وكيف ل، وحممدـ  ]ـ  يف الذروة من بني ُق�سَ

)الوافر(: 
 )1(

وهو القمر الذي ُيبيُد الظلماِت بنوره الو�ساء؟!، حيث يقول

َح��لَّ��ْت ح��ي��ُث  ��ا  ق��ري�����سً اأب���ل���غ  األ 

وك���������لُّ ������س�����رائ�����ٍر م���ن���ه���ا ُغ���������روُر

���واب���ِح َغ����ادي����اٍت  ف������اإيّن وال�������سّ

 )2(

��ه��وُر ��َرُة ال�����سَّ ��ف��ا���سِ وم���ا ت��ت��ل��و ال�����سَّ

ح���ف���ي���ٌظ راٍع  حم�����م�����ٍد  لآِل 

��م��رُي وال�����سّ م���ّن���ي  ���دِر  ال�������سْ ِوداُد 

ف��ل�����س��ُت ب��ق��اط��ٍع َرْح���م���ي وُوْل����دي

ْت م���ظ���امَل���ه���ا اجَل��������روُر  ول�����و َج���������رَّ

اأي����ا َم����ْن َج��ْم��ُع��ه��م اأْف���ن���اُء ِف��ْه��ٍرٍ

ُزوُر والأْم���������������ُر  حم����م����ٍد  ل����ق����ت����ِل 

1- )الديوان / 50( والق�سيدة ت�سعة اأبيات.

بال�سهيل  لي�ص  عْدوها  حني  �سوتا  تر�سل  التي  الفر�ص  وهي  »ال�سابحة  جمع   : ال�سوابح   -2

فا�سرة: مفردها ال�سفري، وهو العامل بالأ�سوات والقيم بالأمر امل�سلح له، والكلمة  ول باحلمحمة. ال�سَّ

فار�سية. ال�ّسهور: العلماء، مفردها �سهر« نقال عن احلا�سية،  �ص/05 ، من الديون.
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قري�ٌص ظ���ف���رْت  ل  واأب���ي���َك  ف���ال 

ُت�������س���رُي  اإذ  َر�������س������اًدا  ل���ق���َي���ْت  ول 

ُق���َل���ْي���ِب مّني ب��ن��ي اآخ����ي وَن������ْوُط 

ُه َغ����������َدٌق ك��ث��رُي واأْب�����َي�����������صُ م�����������اوؤُ

���ا  ���رُب ب���ع���َده ال����ِول����داُن ِريًّ وَي�������سْ

��َن��ه ال��ق��ب��وُر  واأح����م����ُد )م�����ا( ت�����س��مَّ

يٍّ اأْن���ِف بني ُق�سَ الأْن���ِف  اب��َن  اأي��ا 

ك��������اأّن ج���ب���ي���َن���َك ال���ق���م���ُر املُ����ن����رُي.

 

هذا، ويف ق�سيدة اأخرى يعاتب اأبو طالب اإخوانه واأبناء عمومته ملظاهرتهم 

اأن يف  اإذ يرون  قوما �سالني م�سّلني، كاذبني متهمني يف عقولهم ونْهجهم؛ 

ر من �ساأن  قتلهم حممًدا ـ ] ـ اإذلل لبني ها�سم »ُلعنوا مبا قالوا«. ثم ُيحقِّ

اإن ما ينطقون به ُهراٌء،  ًفا ق�سمه؛  اآليا على نف�سه، ُمكثِّ هوؤلء القوم معلًنا، 

ر لهم اأن  ، وما يرُجونه هو كلُّ املُحال، اللهم اإذا تي�سَّ
ٍ
وما يرْونه اأ�سغاث اأحالم

ينقلوا بجمعهم جبل )يذبل( من موطنه، »وما هم بفاِعليه«.

ثم ينذرهم حرًبا �سرو�ًسا »ل ُتبقي ول تذر«؛ ب�سواعد اأبطال بني  ها�سم 

مُّ البوا�سُل الذين يحمون  الذين هم �سادة ال�سادات، وِخرَيُة ربِّ النا�ص، وال�سُّ

املتينة  ورماحهم  اجلّيدة،  واأفرا�سهم  القوية،  باأرواحهم  ـ   [ ـ  الر�سول 

يف  وذلك  القاطعة؛  املا�سية  و�سيوفهم  اللينة،  ال�سابغة  ودروعهم  النافذة، 
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)الطويل(: 
 )1(

قوله 

ر�سالًة ����ا  ُل����وؤَيًّ ع��ّن��ي  اأب��ل��غ��ا  َل 
َ
اأ

��ِل ، وم���ا ُت��غ��ن��ي ر���س��ال��ُة ُم��ْر���سِ ب���ح���قٍّ

هم  َنُخ�سُّ تيًما  الأْدن��نَي  نا  عمِّ بني 

وَن���ْوَف���ِل  �سم�ٍص  ع��ب��ِد  م��ن  واإخ��واَن��ن��ا 

���ًة اأِظ���نَّ علينا  ق��وًم��ا  اأَظ����اَه����ْرمُتُ 

���ل؟ واأْم��������َر َغ������ويٍّ م���ن ُغ�������واٍة وُج���هَّ

دا  حممَّ قتْلنا  اإن  اإّن����ا  ي��ق��ول��ون: 

ْت ن��وا���س��ي ه��ا���س��ٍم ب��ال��ّت��ذلُّ��ِل  اأَق�������رَّ

ُركُنه ُي��ث���ْ��َل��ُم  اهلِل  وب��ي��ِت  ك��ْذْب��ُت��ْم 

وم����ّك����َة والإِ�����س����ع����اِر يف ك���ل َم���ْع���َم���ِل

ُنحوُرها َتْدَمي  يب  بالنِّ اأو  وباحلِج 

ل  املُقبَّ ال��ع��ت��ي��ِق  ْك����ِن  وال����رُّ مب���ْدم���اُه 

1-)الديوان/ 75 : 77( والق�سيدة ثمانية ع�سر بيتا. .

معهم.  ينفع اخلطاب  ول  فيهم  الكالم  يوؤثر  ل  اأي  مر�سل(؛  ر�سالة  تغني  )وما  الق�سيدة:  وقوله يف 

وقوله: )اأِظّنة(؛ اأي متهمون »ويعني بهم بني بكر بن عبد مناة«؛ كما جاء يف احلا�سية /3 من �ص/76 

من الديوان.

بها.  وجناه��ر  نكا�سف  اأي  )جنالْح(؛  وقوله:  �سرعها.  ن�سح  ما  متى  نْرها(:  ما  )متى   : وق���وله 

وجمال.  ح�سن  يف  كذلك  العنق  طويلة  )عيطل(  وقوله:  العنق.  طويلة  اأي  عيطاء(؛  )راأ�ص  وق���وله: 

جرور  )وكل  وقوله:  كلهم.  اأي  اأول(؛  بعد  )اآخًرا  وقوله:  الأ�سراف.  ال�سادة  اأي  )العرانني(  وقول���ه: 

الذيل(؛ اأي كل درع طويلٍة. وقوله: )زغف مفا�سة(؛ اأي الدرع الوا�سة الطويلة. وقوله: )دل�ص(، اأي 

الّدْرع اللينة الرباقة. وقوله: )باأميان �سمٍّ من ذوائب ها�سم(؛ باأميان الكرماء ذوي الأنفة الكربى من 

اأعايل ها�سم. وقوله: )مغاويل بالأخطار( اأي يلقون اأنف�سهم يف املهالك من اأجل �سرفهم فالأخطار: 

جمع اخلطر، وهو ال�سرف.
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َنْيل�������ِِه ُدون  َتعطفوا  اأْو  تنالوَنه 

ِل وِمْف�سَ ع��ْظ��ٍم  ك��لَّ  َت��ْف��ِري  ���س��وارُم 

ظلمُتُم  واأن��ت��ْم   
ٍ
ب��اأرح��ام وت��دع��وا 

���ِل  ���جَّ  اأغ�����رَّ حُمَ
ٍ
َم�����س��ال��ي��َت يف ي�����وم

َبْكَرها احل��رُب  ُتْنتُج  وملَّ��ا  فمهاًل 

)1(

ُم���ْع���ِج���ِل ب���اآَخ���َر  اأو   
ٍ
ِب���َي���ْ�ِ مت����ام

ب�سيوفنا  ��ِره��ا  َنْ م��ا  متى  ��ا  ف��اإِنَّ

بْكلَكِل  ن�����س��اُء  َم���ْن  َف��ن��ْع��ُرْك  جُن��ال��ْح 

دا حممَّ الأْب��َط��َح��نْي  ربيَع  وَت��ْل��َق��ْوا 

َعْيَطِل َع��ْي��ط��اَء  ����ص 
ْ
راأ يف  َرْب����وٍة  على 

ها�سًما اإنَّ  ها�سٌم،  اإليه  وت��اأوي   

اأّول  ب���ع���َد  اآِخ��������ًرا  ك���ع���ٍب  َع����ران����نُي 

ف���اإن ُك��ن��ت��ُم ت��ْرج��ون ق��ْت��َل حممٍد

��ْع��ُت��ُم ن���ْق���َل َي���ْذُب���ِل ف���ُروم���وا مب���ا ج��مَّ

���رٍة  ف���اإّن���ا ���س��ن��ح��ْم��ي��ه ب���ك���لِّ ِط���مَّ

هْيَكِل  امل���راك���ِل  َن���ْه���ِد  َم��ْي��ع��ٍة  وذي 

وك�����لِّ ُرْدي�����ن�����يٍّ ِظ����م����اٍء ُك���ع���ُوب���ُه

ِل ِمْق�سَ الَغمامِة  كاإميا�ص  ��ٍب  وَع�����سْ

 � »واليْ�   ،)27 الأباطح/ �ص/  76: )يبني مِتاٌم( وقد اخرتت رواية )ديوان �سيخ  الديوان /  1- يف 

كما جاء يف احلا�سية / 3، ثمة: بفتح الياء و�سكون التاء اأن تخُرَج ِرْجال املولود قْبل راأ�سه ويدْيه يف 

الولدة«.
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ٍة  ُمفا�سَ َزْع��ٍف  ْيِل  الذَّ َج��روِر  وكلِّ 

املُ�َسْل�َسِل  ال��غ��ِدي��ِر  َك��َه��ْزه��اِز  ِدل�����صٍ 

��مٍّ م��ن ذوائ���ِب ها�سٍمٍ ب��اأمي��ان ���سُ

م��غ��اوي��ُل ب���الأخ���ط���ار يف ك���لِّ حْم��َف��ِل

ُهُم �سادُة ال�ساداِت يف كلِّ موطٍن 

ِل  ُمْع�سِ ك��لِّ  يف  ال��ن��ا���ِص  ربِّ  وِخ����رَيُة 

قومه  اأح��الم  ًها  )1( ُم�سفِّ

)الطويل(  طالب  اأبــو  يقول  نف�سه  الغر�ص  ويف 

لتفكريهم يف قتل النبي ـ ] ـ واخلال�ص منه؛ ناِعًيا عليهم بغيَهم وُعقوَقهم 

اإياهم على  ًها  ُمنبِّ »وقد خاب من افرتي«؛  وتكِذيبه؛  امتهانه  وتاآزرهم على 

وحده«؛  ن�سيُج  »فهو  منزلته؛  و�سموِّ  قدره  بعلّو  م�سيًدا  ِته؛  ُنُبوَّ و�سّحِة  �سدقه 

حرٍب  وجنودهم؛  روؤ�ساوؤهم  َوُقوُدها  ُمبريٍة،  ُمبيدٍة  بحرب  قري�ًسا  ًدا  ُمهدِّ

 [ ـ  الر�سول  موؤازرة  على  ِنّيتهم  عقدوا  الذين  ها�سم  بني  �سوُد 
ُ
اأ ُي�سِرُمها 

َمْن  له وحمايًة ل�سخ�سه؛ وقد )اأْعَذر  اأكّفهم فداًء  اأرواحهم على  ـ وو�سعوا 

اأْنذر(؛ {ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ}: )الق�س�ص: 15( 

ُمْعِتِم ال��ل��ي��ِل  اآخ���َر  ل��ه��مٍّ  َم���ْن  األ 

م َتَقحَّ ملَّ��ا  ��ْج��ِم  ال��نَّ خ����رى 
ُ
واأ َط����واين، 

(؛ اأي تتقحم ، مبعنى  85 : 87( والق�سيدة �ستَّة ع�سر بيتا. وقوله فيها: )ملا تقحمَّ 1- )الديوان / 
�سلمى  اأبي  بن  قول زهري  يظلم( من  الظلم  يتقي  ل  ومن  الثالث: )بظلم  البيت  وقوله يف  تغّيب.  ملا 

)�سعره/27(: 

م وَمْن ل يظلُم النا�ص ُيْظَلم ُيهدَّ وَمْن ل َيُذْد عن حو�سه ب�سالحه         

وقوله: )على فائل( اأي �سعيف. وقوله: )خطًة( اأي اأمًرا. 

وقوله: )بالو�سيح املقّوم( �سجر الرماح املعّدل املثّقف. وقوله: )�سمر العوايل(؛ اأي روؤو�ص الرماح املرتفعة. 

)اأ�ْسد الزارتني( هي الزاأرتني اأي الأجمتني. )املعلم(: من يعلن عن نف�سه باإ�سارة يف احلرب ل�سجاعته 

و�سراوته. )اإعالم معلم(: تهديد مرهب، واإرهاب فاتك. )تّدعي بالتنّدم( تظهر اأ�سفها وتنادي به.
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ط��واين وق��د ن��ام��ْت ع��ي��وٌن كثريٌة 

 
ِ
م خ������رى ق���اِع���ٌد مل ُي���َن���وِّ

ُ
و����س���اِم���ُر اأ

ًدا حممَّ اأرادوا  ق��د   
ٍ
ق��وم لأح���الم 

ُيْظَلم( الْظلَم  يتقي  ل  )وَم��ْن  بُظْلٍم 

�َسَعْوا �َسفًها واْقتادهم �ُسوُء اأمِرهم 

َكِم  حُمْ غ��رُي  اأم��ره��م  م��ن  ف��ائ��ٍل  على 

ِنظاَمها ي��ن��ال��وا  مل  اأم����وٍر  رج���اَء 

��ِم وَم��ْو���سِ َب�����ْدٍو  ك���لِّ  يف  َن�����س��دوا  واإن 

َنْيلها  ُدوَن  ��ًة  ��اُخ��طَّ م��نَّ ���ون  ُت���رجَّ

م  ���راٌب وط���ْع���ٌن ب��ال��و���س��ي��ح املُ���ق���وَّ ����سِ

حممٍد بقتل  ن�ْسَخى  اأن  ��ون  ُت��رجَّ

م الدَّ من  العوايل  �ُسْمُر  ْب  َتْخت�سِ ومل 

تعّرفوا  حتى  اهلل  وب��ي��ِت  ك��ذْب��ُت��ْم 

وَزْم���زم باحلطي����م  ُتْلَق�ى  َجماِج���َم 

َحليل���ٌة وَتْن�س�������ي  اأرح��اٌم  وُتقطَع 

���َرم ����َرٌم بعد حَمْ ��ى حَمْ َح��ل��ي��اًل وُي��ْغ�����سَ

اإليُكُم  احلديد  يف  ق��وٌم  ويْنه�َص 

���ِرم  ي���ُذبُّ���ون ع��ن اأح�����س��اب��ه��م ُك���لَّ ُمْ

الُهدى اإىل  يدعو  جاء  َنِبيٍّ  وُظْلُم 

ِم قيِّ العر�ِص  ذي  عند  من  اأت��ى  واأْم���ٌر 



57

ارت�نْيِ اإذا غ���دْت �ْسُد الزَّ
ُ
�ْس���ُد اأ

ُ
ُه��ُم الأ

ُمْعِلِم اإع����الُم  ُيْخ�َص  ل��م  َحَنٍق  على 

َتُقْم ومل  ف��ي��ُق��وا، 
َ
اأ ِف��ْه��ٍر  فياَلَبنِي 

ِ
م ���َن���دُّ ع����ي ب���ال���تَّ ن����وائ����ُح ق���ْت���ل���ى َت����دَّ

على ما م�سى من َبغيُكْم وُعقوِقكم 

ِث���َم 
ْ
��ي��اِن��ك��م م��ن اأْم���رن���ا ك���لَّ َم���اأ وِغ�����سْ

ومْثُله  ، ُم�ْسلميِه  حْت�ِسبونا  ف��ال 

مُب�ْسَلِم ف��ل��ي�����ص   
ٍ
ق����وم يف  ك����ان  اإذا 

لكْم  وت���ْق���ِدم���ٌة  م���ع���اذي���ٌر  ف��ه��ذي 

ِ
م التقدُّ ق��ب��ل  احل����رُب  ت��ك��وَن  ل��ك��ي��ال 

 ، ـ   [ ـ  الر�سول  جهل  اأب��و  به  توع��ّد  ا  عمَّ اإ�سحاق  اب��ُن  ويحدث�ْنا  ه��ذا، 

:
)1(

فيقول

»قال اأبو جهل: يا مع�سر قري�ص؛ اإن حممًدا قد اأبى اإلَّ ما ترْون من َعْيِب 

طيُق 
ُ
اأ ما  بَحَجِر  غًدا  له  لأْجِل�سنَّ   

َ
اهلل عاِهِد 

ُ
اأ واإين  اآباِئنا...  و�ستم  ِديننا، 

ذلك  عند  فاأ�سلموين  راأ�َسه،  به  ْخُت  َف�سَ �سالته  يف  �سجد  فاإذا  َحْمَله... 

اأو امنعوين، فْلي�سَنْع بعد ذلك بنو عبد مناف ماَبدا لهم.

 قالوا: واهلل ل ُن�ْسِلُمَك ل�سيٍء اأبًدا، فاْم�ِص ملا ُتريد.

فلما اأ�سبح اأبو جهل، اأخذ حجًرا كما و�سف، ثم جل�ص لر�سول اهلل ـ ] ـ 

ينتظره. وغدا ر�سول اهلل ـ ] ـ كما كان يغدو... فقام ... ُي�سّلي، وقد غدت 

ق��ري�ٌص فجل�سوا يف اأنديتهم ينتظرون ما اأبو جهل فاعل. فل��ما �سج��د ر�سول 

1- )ال�سرية : 298/1 ـ 299(.
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اإذا دنا منه رجع  اأقبل نحوه، حتى  اأبو جهل احلجر، ثم  ـ احتمل   [ ـ  اهلل 

ُمْنهِزًما ُمنتقًعا لوُنه مرعوًبا قد يب�ست يداه على حجره، حتى قذف احلجَر 

من يده. وقامت اإليه رجاُل قري�ص، فقالوا له: ماَلك يا اأبا احلكم؟ قال: قمت 

اإليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوُت منه، عر�ص يل دونه فْحٌل من 

الإبل... فهمَّ بي اأن ياأكلني. 

قال ابُن اإ�سحاق: فُذكر اأن ر�سول اهللـ  ]ـ  قال: ذاك جربيُل � عليه ال�سالم 

� لو دنا لأخذه«. {ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ}.

ًرا فيها قومه اإذا  ذِّ

ُ

ومن ث�َمَّ يوظف اأبو طالب هذا احلدث يف ق�سيدته؛ حم

متاَدْوا يف غّيهم؛ مبا حل بقوم عاٍد وثمود؛ مذّكًرا اإياهم مبوقف ِقدار الأزرق 

من ناقة ذي العر�ص العظيم، ناقة �سالح � عليه ال�سالم � حني عقرها، فكان 

ًرا من �ساأن اأبي جهل وكيده للنبي ـ ] ـ ؛ رامًيا اإّياه  هالكهم ب�سببها، وحمقِّ

باجلور واحُلْمق وال�سالل؛ »وقد خاب َمْن حمل ظلما« ؛ وُمْطريا يف الر�سول 

)املتقارب(:     
 )1(

ـ]ـ �سرَبه و�سدَقه وتقواه، فيقول

اأف���ي���ق���وا ب���ن���ي غ����ال����ٍب واْن���َت���ه���وا

امَل��ْن��ِط��ِق ذا  ب��ع�����ص  ال���َب���ْغ���ِي يف  ع���ن 

خ����ائ����ٌف  اإًذا  ف�����������اإيّن  واإّل 

ت���ل���ت���ق���ي  دارك�������������م  يف  َب���������وائ���������َق 

ت�������ك�������وُن ل������غ������ريُك������ُم ِع�����������رْبًة

�����رق وامل�����������سْ امل���������غ���������ارِب  وربِّ 

اأي  ؛  بيًتا. وقوله يف الق�سيدة: )بوائق يف داركم تلتقي(  اأحد ع�سر  85( والق�سيدة  1- )الديوان/ 

خ�سومات ودواٍه. وقوله: )... �سر�سر(، اأي رياح �سديدة يف هبوبها، قار�سة يف بردها.
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قبلكْم  ِم����ن  ك����ان  َم����ْن  ن����ال  ك��م��ا 

ب��ق��ي؟  ذا  ف���م���ن  وع����������اٌد،  َث�����م�����وٌد 

���ْخ���َط���ٌة ف����ح����لَّ ع��ل��ي��ه��م ب���ه���ا ����سَ

الأْزرق �����ْرب�����ِة  ������سَ يف  اهلل  م�����ن 

���ٌر  ���ْر����سَ َغ�������داَة اأت���ْت���ه���ْم ب��ه��ا ����سَ

َت�ْسَتِقِي  اإْذ  ال��ع��ر���ص  ذي  ون����اَق����ُة 

َغ�����������داَة ُي�����ِع�����������صُّ ب���ُع���رق���وب���ه���ا

َرْوَن�������ق ذا  ال���ه���ن���د  م����ن  ُح�������س���اًم���ا 

اأم��رك��م م���ن  م���ن ذاك  واأْع����ج����ُب 

���ِق  املُ���ْل�������سَ احل����ج����ر  َع����ج����ائ����ُب يف 

ب���ك���فِّ ال������ذي ق�����ام َم������ْن َح���ْي���ُن���ه

امل��ّت��ق��ي ال�������س���ادِق  ال�����س��اب��ر  اإىل 

���ه  ك���فِّ يف   
ُ
اهلل ف�����اأْي�����َب�����������س�����ُه 

ع���ل���ى ُرْغ�����م�����ِه اجل�����ائ�����ِر الأْح����م����ق 

غوى اإْذ  خْم���زوِم���ك���م  َح����ْي����ِم����ُق 
ُ
اأ

����ُدِق َي���������سْ ومل  ال�������ُغ�������واِة  ِل������َغ������يِّ 

هذا، وحلر�ص اأبي طالب ال�سديد على الر�سول ـ ] ـ وخوفه وجزعه عليه 

التي  الكثرية  والبطون  ّده،  �سِ املّتقدة  والأحقاد  به،  املُْحِدقة  الأخطار  من 

تتاألب عليه وتكيد له � انفجرت �ساعريته باملزيد من الن�سائح والعديد من 

الو�سايا.
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 � وكان يكنى 
)1(

فها هو ذا يخاطب اأخاه حمزة بن عبد املطلب ، حني اأ�سلم

الر�سول  وِحياطِة  ون�سره؛  الإ�سالم  دين  بالثبات على  اإياه  ُمو�سًيا   � يعلى  اأبا 

ـ]ـ ون�سِره؛ واإعالن اإ�سالمه اأمام قري�ص قاطبًة، واإعالمهم ب�سدق الر�سول 

)الطويل(: 
 )2(

حِر عنه؛ فيقول  ـ]ـ وَدْرء ِفْرية ال�سِّ

اأحمٍد دي��ن  على  َيْعَلى  اأب��ا  ا  ��رْبً ���سَ

�سابرا ُوّف��ْق��َت  للدين  ُم��ظ��ه��ًرا  وُك���ْن 

ِه  َربِّ اأتى باحلِق من عنَد  َمْن  وُحْط 

َح��م��َز كافرا  ت��ك��ْن   ل 
ٍ
ب�����س��دٍق وع���زم

موؤمٌن اإن��ك  ُق��ْل��َت  اإْذ  ين  ��رَّ ���سَ فقد 

نا�سرا اهلل  يف  اهلل  ل��ر���س��ول  ف��ك��ن 

��ا ب��ال��ذي ق��د اأَت��ْي��َت��ُه  ون����اِد ق��ري�����سً

اأح��م��ُد �ساحَرا.  ج��ه��اًرا وق��ل: ما ك��ان 

 )3(

بل اأكرث من هذا نراه يدعو وجوه القوم من كنانة اإىل الإ�سالم، فيقول

)اخلفيف(:             

الِعزِّ ك��ن��ان��َة يف  م��ن  ك���ان  مل��ن  ق��ل 

واأه���������ِل ال�����ّن�����دى واأه���������ِل ال���َف���ع���اِل

ق���د اأت����اك����ْم م���ن امل��ل��ي��ك ر����س���وٌل 

ف����اق����ب����ل����وه ب�������س���ال���ح الأع������م������ال 

1- راجع يف اإ�سالم حمزة )ال�سرية النبوية: 291/1 ـ 292(، و)الكامل يف التاريخ: 83/2(، و)ممع 

الزوائد: 266/9 : 268(، و)حياة حممد/ 134(.

2- )الديوان / 43( واملقطعة اأربعة اأبيات.

3- )الديوان / 62( واملقطعة ثالثة اأبيات.
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ف��اق��ب��ل��وا اأح���م���ًدا؛ ف����اإّن م��ن اهلل

ُم����������ذال غ����������رَي  ع����ل����ي����ه  رداًء 

امل�سركني  اأن  »بلغه  حينما  واأحالفهم،  ها�سم  بني  يجمع  اأي�سا  وهاهوذا 

ْوِد عنه باأرواحهم  ينتظرون موته؛ ليقتلوا حممًدا« � وُيو�سيهم بُن�سرته والذَّ

)الب�سيط(: 
 )1(

واأ�سلحتهم فيقول

ُم�ْسِهَده النبيِّ اخلرَي  ِر  و�سي بن�سْ
ُ
اأ

عّبا�سا اخل�����رِي  وَع������مَّ  اْب���ن���ي  ��ا  ع��ل��يًّ

�سوَلُتُه  ��يَّ  امل��ْخ�����سِ ��َد  الأ���سَ وح��م��زَة 

ا�سا  النَّ ُدون����ه  ت����ذودوا  اأن  وج��ع��ف��ًرا 

بُن�سَرِتِه و���س��ي 
ُ
اأ ُك��لَّ��ه��ا  وها�سًما 

اأْمرا�سا  
ِ
القوم حْرِب  دون  ياأخذوا  اأن 

وَلدْت  وما  نف�سي  لكم  ِف��ًدى  كوُنوا 

اأْترا�سا  ْوع  ال���رَّ عند  اأْح��م��َد  دون  م��ن 

ُه عوار�سُ م�����س��ق��وٍل  اأب��ي�����صَ  ب��ك��لِّ 

ِمْقبا�سا ال��ل��ي��ِل  ����س���واد  يف  َت���خ���اُل���ه 

كما ُيو�سي ابَنُه طالًبا مبعا�سدة الر�سول وم�ساندته؛ والفتك بكل من اأراده 

)الكامل(: 
 )2(

ب�سوء، فيقول يف �سدر ق�سيدة ق�سرية

نا�سٌح �سيَخَك  اإّن  ؛  طالُب  ُب��َن��يَّ 
َ
اأ

ٌد ل����ك رات�����ُق ����دِّ ف��ي��م��ا ي����ق����وُل ُم���������سَ

1- )الديوان / 53( واملقطعة خم�سة اأبيات.

2- )الديوان / 57( والق�سيدة ثمة �سبعة اأبيات. ويف البيت قبل الأخري هنا اإقواء.
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م�ساءًة  اأراد  من  ب�سيفك  فا�سرب 

ح���ت���ى ت����ك����ون ل�����ه امل����ن����ّي����ُة َذائ�������ُق 

منيَّتي ب��ع��د  ف��ي��ك  رج���ائ���ي  ه����ذا 

�����ٍد واث�����ُق لزل�������ُت ف���ي���ك ب���ك���ل ُر������سْ

��ْد ُق�����واُه ي��ا ُب���َن���يَّ وك���ْن له  ف��اْع�����سُ

َي�����ِج�����ْدك ل حم����ال����َة لح����ُق  اأّن��������ى 

ها�سم،  بن  املطلب  عبد  بن  احل��ارث  بن  ربيعة  اأخيه  ابن  يح�ّص  وكذلك 

من  يناله  مبا  اإي��اه  ُمْغرًيا  ـ   [ ـ  الر�سول  ُن�سرة  على   � الها�سمّي  اأروى  اأب��ا 

والآخ��رة، {ڇ ڍ ڍ ڌ       ڌ ڎ  ڎ  ڈ ڈ  الدنيا  �سرٍف يف 

)الكامل(:                                                            
 )1(

ژ})ال�شافات:06-16(؛ فيقول

م��اج��ٌد ب���اأن���ك  اأْروى  اأب�����ا  اع���ل���م 

حُمّمَدا ��َرنَّ  ف��اْن�����سُ �َسْيبَة  ْلب  �سُ م��ن 

م��ك��اَن��ه  ع����رف����َت  اإن  َك  َدرُّ هلل 

يف ق���وم���ِه َوَوَه�����ْب�����َت م��ن��ك ل���ه ي���دا! 

باأمره اإل��ي��ه  ُي��ْف�����س��ي  اأْك������ِرْم مب��ن 

���ِت���َدا وحَمْ ال��ن��ف��و���َص  َع����دَّ  اإذا  ��ا  ن��ْف�����سً

الأمثال  من   � دّره(  منها )هلل  الثاين  البيت  وقوله يف  اأبيات.  �سّتة  ثمة  عة  واملُقطَّ 1-)الديوان /32( 

اأي هلل »خريه وعطاوؤه وما يوؤخذ منه، هذا هو الأ�سل، ثم يقال لكل متعجب منه« )ممع   � العربية 

الأمثال: 191/2(.

هذا، وقد قال جامع الديوان � الذي اعتمدنا عليه � يف تقدميه لهذه املقطعة: »ومل نعرف ابن اأخيه، 

ول من ُيدعى اأبا اأروى« ولكني وقفت على ا�سمه وكنيته من )ديوان �سيخ الأباطح اأبي طالب/ 19(؛ بل 

ي�سيف م�سححه يف احلا�سية رقم/1 ثمة، زيادة يف التعريف به نقال عن الإ�سابة لبن حجر، الكثري 

فيقول: »كان اأ�سنَّ من عمه العّبا�ص، ومل ي�سهد بْدًرا مع قومه لأنه كان غائبا بال�سام ... وكان ربيعة 

�سريك عثماَن يف اجلاهلية يف التجارة، ومات يف خالفة عمر قبل اأخويه نوفل واأبي �ُسفيان، وقيل مات 

�سنة 23 باملدينة«.
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ِن�ساِبِه مبجد  ��ُرَف��ْت  ���سَ وخ��الئ��ًق��ا 

َغ��دا.  ت��رُج��و  م��ا  ال��ي��وَم  منه  يْكفيَك 

هذا، ومع ما يعلمه اأبو طالب من موقف اأبي لهب من الر�سول ـ ] ـ والكيد 

اإياه على ازوراره عنه، وَغْبِنه له؛ ا�ستجابة لأ�ساميَم  له؛ يتوجه اإليه معاتًبا 

بني  يف  مكانته  بحكم   � منه  راجًيا  عليه؛  والدخن  بالدخل  نفو�ُسهم  ُمْفَعمٍة 

ه وذّمه؛ واأن يكون له عْوًنا وِرْدًئا؛  عبد مناف، وعمومته له � اأن يناأى عن �سبِّ

يذود العدا عنه؛ واأن يباهَي قري�ًسا ب�سرف الها�سمّيني وعّزهم وقوتهم، واأن 

 )1(

ُيجرَبهم على التخّلي عن ُظلمهم له، والتخل�ص من اأْحَقادهم عليه؛ فيقول

)الطويل(:  

عازٍب �َسْيبَة  اْب��َن  يا  حِلْلٍم  َعِجْبُت 

��خ��اِف  ل���دْي���ك ���سِ
ٍ
 اأق��������وام

ِ
واأح��������الم

ا  حممدًّ اأراد  م��ن  �سايْع  ي��ق��ول��ون: 

ب���ُظ���ِل���ٍم، وُق������ْم يف اأم������ره ب��خ��الِف 

خيانٍة ذو  ح��ا���س��ٌد  اإّم���ا  اأ���س��ام��ي��ُم 

واإم�����ا ق���ري���ٌب م��ن��ك غ����رُي ُم�����س��اِف

ِذمامًة  م��ن��ه  ال��ده��َر  َت���ْرَك���نَبَّ  ف��ال 

َمناِف  م��ن خ���رْي ع��ب��ِد  ام�����روؤٌ  واأن����ت 

وهي اجلماعة.  الإ�سمامة،  والأ�ساميم جمع  بيًتا،  ع�سر  ثالثة  والق�سيدة  ـ 56(   55  / 1-)الديوان 

الدار بن ق�سّي،  بنو عبد  لي�ص بذي عهد »من قري�ص:  اأي  ِحْلف ول مب�ساف(؛  وقوله: )ولي�ص بذي 

ولي�ص  بالقوم  امللزق  عّي  الدَّ وامل�ساف:   .)59/2 الذهب:  )مروج  وخمزوم«  وعدّي،  وجمح،  و�سهم، 

منهم. وقوله: )ذو �سميمها(؛ اأي خال�سها.

وقوله: )يغ�سون ظلمنا ... فيما �ساءهم بخفاف( اأي ياأتون ظلمنا. ول�سنا م�سرعني اإىل اإ�ساءتهم.
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ملُْعَظٍم َح��ِي��ي��َت  م��ا  َك���ْن���ُه  َت���رْتُ ول 

وَع���ف���اِف جْن������دٍة  ذا  رُج������اًل  وك�����ْن 

ٍة  ها�سِميَّ ِذروٍة  ع��ن  ال��ِع��دا  ي���ذوُد 

اإلِف  خ����رُي  ال��ن��ا���ص  يف  ُف���ُه���ُم  اإَِل 

قريبًة ل���دي���ك  ُق���رب���ى  ل���ه  ف������اإّن 

مُب�����س��اِف ِح����ْل����ٍف ول  ب����ذي  ول��ي�����ص 

�سميمها ذو  ه��ا���س��ٍم  م��ن  ول��ك��ّن��ه 

َط����واِف ال���ُب���ح���وِر  ف����وق  اأْب����ُح����ٍر  اإىل 

له  وُك��ن  عنه  النا�ِص  وزاح��ْم جميَع 

وِزي�����ًرا ع��ل��ى الأع�����داء غ����رْيَ ُم���اِف 

لها: فقل  قري�ٌص  منه  َغ�سبْت  واإن 

عاِف ب�سِ ق���وُم���ُك���ْم  م���ا  ��ن��ا  َع��مِّ ب��ن��ي 

ُظاَلمًة؟  منه  تْغ�َسْون  باُلُكْم  وم��ا 

بخِفاِف  ���س��اءه��م  ف��ي��م��ا  ن��ح��ُن  وم���ا 

والنُّهى احل��ف��اِئ��ظ  اأه����ُل  ول��ك��ّن��ن��ا 

واِف امل�������س���اع���ِر  ب���ب���ْط���ح���اِء  وِع�������زٍّ 

عٍة له، ُيخاطب فيها اأخاه اأبا لهب )عبد العّزى بن  ا يف ُمقطَّ وها هو ذا اأي�سً

 � اأبا عمارة )الوليد بن املغرية(  عبد املطلب، وجميَع بني ها�سم، و�سديَقه 

ُموؤِْذًنا اإياهم بحياطة الر�سول ـ ] ـ و�سياَنِته؛ وداعيَهم اإىل ُن�سرته والذود 
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)اخلفيف(:  
 )1(

عنه بحكم قرابته منهم وَن�َسِبه الأدنى فيهم؛ فيقول 

و�سقيقي اأخ���ي  ي  ال���ُع���زَّ لعبد  ُق���ْل 

وب����ن����ي ه����ا�����س����ٍم ج���م���ي���ًع���ا ِع���زي���ن���ا

و���س��دي��ق��ي اأب����ي ُع����م����ارَة والإْخ������

اأجمعينا  ����س���رت���ي 
ُ
واأ ا،  ُط�������رًّ �������واِن 

ف���اع���ل���م���وا اأن�����ن�����ي ل�����ه ن���ا����س���ٌر

���ْوَل���ت���ي اخل���اذل���ي���ن���ا ���������رٌّ ب�������سَ وُمِ

ْد
َ
الأ �سِب  والنَّ ْحم  للرِّ روه  فاْن�سُ  

لتينا ُم�سْ ي������ًدا  ل����ه  وك����ون����وا  ين، 

اإىل غري ذلك من و�ساياه لأبي لهب التي �ستاأتي يف موطنها َح�ْسب 

ريات الأحداث التي اعتمدناها كثريا يف عر�سنا. ُمْ

1- )الديوان / 92( واملقّطعة اأربعة اأبيات. وعزينا: متفرقني. وقوله يف البيت الأخري )وكونوا له يًدا 

لتينا( اأي كونوا له يًدا واحدة »�ساهرين �سيوفكم دفاًعا عنه«. م�سْ



66

املبحث التا�شع

هجرة امل�شلمني اإىل احلب�شة: دوافعها

واأثرها يف �شعر اأبي طالب

 � بعد اأن ذكر ُعْدوان امل�سركني على امل�ست�سعفني ممن 
)1(

يقول ابُن اإ�سحاق

:
)2(

اأ�سلم بالأذى والفتنة

»فلما راأى ر�سول اهلل � ] � ما ُي�سيب اأ�سحاَبه من البالء، وما هو فيه من 

اأبي طالب؛ واأنه ل يقدر على اأن مينَعهم  العافية مبكانه من اهلل ومن عّمه 

فاإّن بها  اأر�ص احلب�سة،  اإىل  مما هم فيه من البالء؛ قال لهم: لو خرجتم 

ْدٍق، حتى يجعل اهلل لكم فرًجا مما  ملًكا ل ُيظلم عنده اأحد، وهي اأر�ُص �سِ

اأنتم فيه.

فخرج عند ذلك امل�سلمون من اأ�سحاب ر�سول اهلل � ] �  خمافَة الفتنة، 

وفراًرا اإىل اهلل بدينهم؛ فكانت اأّوَل هجرٍة يف الإ�سالم«.

:
)3(

ويقول يف مو�سع اآخر

»فلماراأت قري�ٌص اأن اأ�سحاب ر�سول اهلل � ] � قد اأمنوا واطماأّنوا باأر�ص 

احلب�سة، واأنهم قد اأ�سابوا داًرا وقراًرا، ائتمروا بينهم اأن يبعثوا فيهم منهم 

َرُجَلنْي من قري�ص َجْلدْين اإىل النجا�سّي، فريّدهم عليهم، ليفتنوهم يف دينهم 

ويخرجوهم من دارهم التي اطماأّنوا بها واأمنوا فيها؛ فبعثوا عبد اهلل بن اأبي 

ربيعة، وعمرو بن العا�ص بن وائل، وجمعوا لهما هدايا للنجا�سّي ولبطارقته، 

ثم بعثوهما اإليه فيهم«.

وقد هال اأبا طالب ما �سنعت قري�ص، وانتابه القلق على ابنه جعفر بن اأبي 

 .330  :  322  / �ص  من  نف�سه  امل�سدر  الهجرة  هذه  هاجر  فيمن  وانظر  (؛   321/1 )ال�سرية   -1

�سعد:  ابن  )طبقات  كذلك  احلب�سة  اإىل  الهجرة  يف  وانظر   .)227  :  198  /1 الأ�سراف:  و)اأن�ساب 

و)حياة   ،)77 ـ   76/2 الأثري:  لبن  و)الكامل   ،)331 ـ   328/2 الطربي:  و)تاريخ   ،)204 ـ   203/1

ال�سحابة: 331/1ـ342(، و)حياة حممد/ 135 : 138(، وغريها من امل�سادر التاريخية.

2- انظر )ال�سرية : 317/1 : 321(.

3- ال�سابق/ 332. وانظر كذلك )حياة ال�سحابة/ 332(.
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طالب الذي هاجر مع املهاجرين اإىل احلب�سة، وا�ستاء من �سفارة عمرو بن 

العا�ص؛ ملا يعلمه من مكره ودهائه؛ ومن َثمَّ كتب اإىل النجا�سّي؛ ُمو�سًيا اإياه 

بجعفر؛ ووا�سًما عمًرا عنده مبا ُيذّله، ويحط من كربيائه. وذلك يف قوله من 

؛ وا�سًفا حرْيته، حُمّدًدا غايَته )املتقارب(: 
)1(

مقّطعته

الرحيُل اأي���َن  اأْي���ن   : اْب��ن��ت��ي  ت��ق��وُل 

���َت���ن���َك���ِر وم������ا ال�����ْب�����نُي م����ّن����ي مُب�������سْ

ف�����اإيّن ام����روؤٌ  َدِع��ي��ن��ي ،   : ف��ق��ل��ُت 

َج���ْع���َف���ِر  ���يَّ يف  ال���ّن���ج���ا����سِ ري����������ُد 
ُ
اأ

�����ًة لأْك��������������ِوَي��������������ُه ع������ن������ده ك�����يَّ

)2(

����ع����ر �����سْ
َ
ق����ي����م ب���ه���ا َن�����ْخ�����َوَة الأ

ُ
اأ

للجماعة؛  ُمفّرٌق  للف�،  مثرٌي  داهيٌة،  عمًرا  باأن  طالب  اأبي  ولعلم  هذا، 

وَخوفِه منه اأن يقف عائًقا بني اإكرام النجا�سّي ل�سيوفه؛ كتب اإىل النجا�سّي 

مادًحا ُمْطرًيا له، راجًيا منه اأن ُي�ْسبغ كرمه على املهاجرين؛ واأن يقيَهم �َسرَّ 

)الطويل(: 
 )3(

عمرو و�سموَمه، يقول 

األ لْيَت �سعري كيف يف الناأي َجعفٌر

وع���م���رٌو واأع������داُء ال��ن��ب��يِّ الأق�����ارُب؟

جْعفًرا  الّنجا�سيِّ  اأفعاُل  نال  فهل 

�ساِعُب؟  ذل���ك  ع���اق  اأو  واأ���س��ح��اَب��ه 

اأن���ك ماِجٌد ال��لَّ��ْع��َن  َب���ي���َت 
َ
اأ ت��ع��لَّ��ْم 

املُجانُب ل��دْي��َك  ت�ْسقي  ف��ال  ك����رمٌي، 

1- )الديوان / 51( واملقطعة ثْمة �سّتة اأبيات. 

عر: املتكرب« حا�سية /3 �ص/51 من الديوان. 2- »ال�سمري يف اأكويه: راجع اإىل عمرو بن العا�ص... والأ�سْ

ق. وبرواية )�ساغب( اأي مثري الف�. 3- )الديوان / 20(. واملقطعة خم�سة اأبيات. وال�ساعب : املُفرِّ
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َب�ْسَطًة  زادك   
َ
اهلل ب����اأن  ت��ع��لَّ��ْم 

لِزُب  ب����ك  ُك���لُّ���ه���ا  خ�����رٍي  واأف�����ع�����اَل 

َغزيرٍة ��ج��اٍل  ���سِ ذو  َف��ْي�����ٌص  واأّن����ك 

ي��ن��ال الأع������ادي َن��ْف��َع��ه��ا والأق������ارُب.

اأن املهاجرين   � اأخرى  � يف جتربة  اإىل النجا�سّي  اأبو طالب  ُيوحي  وكذلك 

ْوا ُوجوَههم اإليه؛ هم على حقٍّ يف اإميانهم بالر�سول ـ ]  الذين ا�سطْفوُه، وولَّ

؛ يوحي اإليه بهذا حني يكتب اإليه  ـ وعلى هدي يف اتباعهم الديَن الإ�سالميَّ

ُم�سيًدا بالر�سول ـ ] ـ وُمْطرًيا ر�ساَلَتُه التي ب�ّسر بها امل�سيُح � عليه ال�سالم 

والّر�ساد،  الهدى  اّتباع  اإىل  وتتلونها يف كتابكم؛ ثم يدعوه  والتي تعرفونها   �

: )الطويل(
)1(

وعبادِة الواحد الأحد � عز وجل � فيقول 

اأن حممًدا احُل��ْب�����ِص  َم��ْل��َك  اأْت��ع��َل��ُم 

م���رمِي؟ اب���ِن  وامل�����س��ي��ِح  كمو�سى  ن��ب��يُّ 

ت���َ��َي��اِب��ِه 
َ
اأت���ى ِب���ُه���ًدى م��ث��ِل ال���ذي اأ

��ُم  َوي��ْع�����سِ َي���ْه���دي  اهلِل  ب���اأم���ِر  وك����لٌّ 

كتابكم يف  ت���ت���ُل���وَن���ه  واإّن������ُك������ُم 

��ِم جُّ َ ال��رتَّ ��دِق  ِب�����سْ ل  ح��دي��ٍث  ب�سدق 

��ِل��م��وا  ���سْ
َ
ا واأ ف���ال جت��ع��ل��وا هلل ِن�����دًّ

 
)2(

مُب��ْظ��ِل��ِم لي�ص  احل���قِّ  ط��ري��ق  واإن 

1- )الديوان / 90(. واملقطعة اأربعة اأبيات. ويف البيت الثاين )اإقواء(.

2- ل �سك اأن ال�ستغراب اآخٌذ بعقل كل من يقراأ هذه الأبيات لأبي طالب،، اإذ كيف يعقل اأن يدعو غريه 

اإىل الإ�سالم ويظل هو على ال�سرك، مما قد يفتح بابًا لل�سك يف ن�سبة مثل هذه الأبيات اإليه. والأمر 

مفتوح يف وجه التحقيق العلمي.
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املبحث العا�شر

)1(

عودة املهاجرين من احلب�شة اإىل مكة

يقول ابُن اإ�سحاق يف بيان �سبب عودتهم، وما ُفوجئوا به، وما نالهم من كيٍد 

اأر�ص احلب�سة  ـ الذين خرجوا اإىل   [ ـ  اأ�سحاَب ر�سول اهلل  :»وبلغ 
)2(

واأذًى

اإ�سالم اأهل مكَة، فاأقبلوا مَلا بلغهم من ذلك، حتى اإذا َدَنْوا من مكَة، بلغهم 

اأن ما كان حتّدثوا به من اإ�سالُم اأهِل مكَة كان باطاًل، فلم يدخل منهم اأحٌد 

اإل بجواِر اأو م�ستخفًيا...

فكان من دخل منهم بجوار... واأبو �سلمة بن عبد الأ�سد بن هالل بن عبد 

اهلل بن عمر بن خمزوم؛ دخل بجواٍر من اأبي طالب بن عبد املطلب، وكان 

ُة بنت عبد املطلب... خاُله، واأم اأبي �سلمة: برَّ

)حينئذ( م�سى اإليه رجال من بني خمزوم، فقالوا له: يا اأبا طالب؛ لقد 

منْعَت مَنا ابَن اأخيك حممًدا، فماَلَك ول�ساحبنا متنُعه منا؟ 

ختي مل اأمنع 
ُ
اأ قال: اإنه ا�ستجار بي، وهو ابُن اأختي، واإن اأنا مل اأمنْع ابَن 

ابن اأخي؛ فقام اأبو لهب فقال: يا مع�سر قري�ص؛ واهلل لقد اأكرثمت على هذا 

لتنتهّن عنه        َتوث�َّبون عليه يف جواره من بني قومه، واهلل  تزالون  ما  ال�سيخ، 

اأو لنقوَمّن معه يف كل ما قام فيه، حتى يبلغ ما اأراد... فقالوا: بل نن�سرف 

عّما تكره يا اأبا ُعتبَة، وكان لهم وليًّا ونا�سًرا على ر�سول اهلل ـ ] ـ فاأْبَقْوا 

� حني �سمعه يقول ما يقول،  � كما تقول الرواية  اأبو طالب  عليه. فطمع فيه 

ورجا اأن يقوم معه يف �ساأن ر�سول اهلل ـ ] ـ فقال اأبو طالب يحّر�ص اأبا لهب 

على ن�سرته ون�سرة الر�سول ـ ] ـ «.

1- انظر �سبب عودتهم يف: )ال�سرية النبوية: 364/1(، والطبقات: 205/1: 207(، و)تاريخ الطربي: 

338/2 : 340(، و)البداية والنهاية: 90/3 :93(..

2- )ال�سرية: 364/1، 369، 371( ، وانظر ق�سة اأبي �سلمة اأي�سا يف )البداية والنهاية : 93/3(.
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واأبو طالب يف هذه الق�سيدة ي�سيد مبنزلة الر�سول ـ ] ـ ، وُيعلي من �ساأن 

اأبي لهب؛ راجيا منه الثبات وال�ستقرار على ماهم فيه؛ ويرباأ به اأن يعطي 

الدنّية يف حياته، واأن يجّر عليه ما ي�سمه بالعجز واخَل�ْسِف، مع اأنه من اأهل 

َف بقوته و�سالحه؛ ُم�ْستنكًرا عليه  العز والفخر؛ نا�سحا اإياه باأن يحقق النَّ�سَ

ُي�ْسهروا يف وجهه �سْيًفا؛  ُيْبدوا له خ�سومة، ومل  حماربته لقومه الذين مل 

ومل يتخلَّْوا عنه يف �سرائه اأو �سرائه.

ثم ُينّدد باأربعة بطون من قري�ص هوؤلء الذين دفعهم عقوُقهم، وحملتهم 

التي  اأحالمهم  ُم�سّفًها  لفة؛ 
ُ
واأ ُودٍّ  بعد  اأوا�سر اجلماعة  على متزيق  اآثاُمهم 

�سّولت لهم اإمكان ت�سليم الر�س��ول ـ ] ـ له�م، دون اأن َي��رْوا مّنا { ڃ ڃ 

 )الطويل(:                                                         
)1(

چ}؛ يقول

ه عمُّ ُع��ت��ي��ب��َة  ب������و 
َ
اأ  

ً
ام�������راأ واإّن 

املظاملا ُي�����س��اُم  اإْن  م��ا  ���ٍة  رْو����سَ ل��ف��ي 

ن�سيحتى:  منه  ي����ن 
َ
َواأ ل��ه،  اأق����وُل 

قائًما  ����واَدك  �����سَ ���ْت  ث���بِّ ُم���ْع���ت���ٍب  اأب����ا 

ًة ُخطَّ ع�سَت  ما  الدهَر  تْقبلنَّ  فال 

املوا�سما َه��َب��ْط��َت  اإّم����ا  ب��ه��ا  ��بُّ  ُت�����سَ

مْنُهُم غ��رَيك  العْجِز  �سبيَل  َوَولِّ 

لِزما  ال��ْع��ج��ز  على  ُت��ْخ��َل��ْق  مل  ف��اإن��ك 

ٌف ولن َتَرَى وحاِرْب فاإّن احلرَب ِن�سْ

اأخا احلرِب ُيعطي اخَل�ْسَف حتى ُي�سامِلا

1- الق�سيدة مذكورة يف )ال�سرية: 371/1ـ  382(، و)البداية والنهاية 93/3(، و)الديوان / 78ـ79(؛ 

وهي ت�سعة اأبيات.
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عظيمًة عليك  َي��ْج��ُن��وا  ومل  وك��ي��ف 

ُمغاِرما؟ اأو  غ��اًن��ا  ي��ْخ��ُذل��وَك  ومل 

وَنْوفاًل  �سم�ٍص  عبَد  عّنا   
ُ
اهلل جزى 

وماأثما  ُع��ق��وًق��ا  وخْم���زوًم���ا  وَت��ْي��ًم��ا 

ْل����ف����ٍة
ُ
ب��ت��ف��ري��ق��ه��ْم م���ن ب����ع����دُودٍّ واأ

ج��م��اع��َت��ن��ا ك��ي��م��ا ي��ن��ال��وا امل��ح��اِرم��ا

حممًدا ُن��ب��َزى  اهلِل  وب��ي��ِت  كذبتْم 

��ع��ِب قائما  وملَّ���ا َت����رْوا ي��وًم��ا ل��دي ال�����سِّ

من  يتمكنوا  ومل  احلب�سة،  من  عادوا  الذين  امل�سلمني  من  كان  وقد  هذا، 

ْي�ص  دخول مكَة اإل بجواٍر؛ عثماُن بُن مظعون � من بني جمح بن عمرو بن ُه�سَ

� بجوار الوليد بن املغرية، ثم 
)2(

� »الذي دخل � كما يْروي ابُن الأثري
)1(

بن كعب

؛ فرّد عليه ِجواره. وكان لبيُد بُن  قال: اأكون يف ذمة م�سرك! جواُر اهلل اأعزُّ

ربيعَة ُين�سد قري�ًسا قوَله:

 باطُل
َ
األ كلُّ �سيٍء ما خال اهلل

َدْقَت . فلما قال: فقال عثماُن بُن مظعون: �سَ

وكلُّ نعيم ل حَمالَة زائٌل

قال: كذْبَت ! نعيُم اجلنة ل يزول؛ فقال لبيُد: يا مع�سَر قري�ص؛ ما كانت 

ِذّمتِه.  وخرَب  خرَبه  فاأخربوه  �ساأنكم.  من  فُه  ال�سَّ كان  ول  هكذا  مال�ُسكم 

الوليُد �سماتًة به حيث  فقام بع�ص بني املغرية فلطم عنَي عثماَن، ف�سحك 

الأخرى  َعْيِنَي  اإن  اأغناك عن هذا! فقال:  لعثماَن: ما كان  وقال  ِجواره،  َرّد 

ـ 370(. وانظر الق�سة يف   369  ،322/1  : 1- انظر يف ن�سبه وق�سته بالتف�سيل : )ال�سرية النبوية 

)اأن�ساب الأ�سراف: 227/1 ـ 228(.

2- )الكامل يف التاريخ : 77/2(.
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ملحتاجٌة اإىل مثل ما نالت هذه. فقال له: هل لك اأن تعود اإىل جواري؟ قال: 

ُي��وؤَذْون، فلما راأْوا ذلك  ل اأعوُد اإىل جواِر غري اهلل... واأقام امل�سلمون مبكَة 

رجعوا مهاجرين اإىل احلب�سة ثانيا«.

وتعذيٍب  �سديٍد،  اأذًى  من  بِن مظعون  بعثماَن  حّل  اأبو طالب مبا  علم  وملا 

ِدراٍك؛ غ�سب لذلك � كما غ�سب امل�سلمون � غ�سًبا �سديًدا �سلبه نومه واأمنه؛ 

وال�سوء  والغدر  واجلنون  واحلمق  بال�سفه  �سعره  قو�ص  من  يْرميهم  و�سرع 

والفح�ساء؛ موؤكدا لهم اأنه �سياأخذ له َتْبَله، و�سيجزيهم مبثل ما فعلوا به �ساًعا 

ب�ساع »َجزاًء ِوفاقا«. واإذا مل ينتُهوا عّما ُنهوا عنه من �سلٍف وغيٍّ َف�َسَيِحلُّ 

عليهم الذلُّ والهواُن مبا ُيالقونه من طعنات رماحنا احلادة و�سربات �سيوفنا 

)الب�سيط(:                                                            
 )1(

القاطعة حتى يثوبوا اإىل ر�سدهم. فقال

اأم����ن َت���ذِك���رُّ َدْه�����ٍر غ���رِي م���اأم���وِن

كمحزون؟ تبكي  ُمكتِئًبا  ��ب��ح��َت  اأ���سْ

�َسَفٍه  َذوي   
ٍ
اأق����وام ��ر  ت��ذكُّ م��ن  اأم 

الدين؟  اإىل  يْدعو  َمْن  ْلم  بالظُّ َيْغ�َسْون 

مروا
ُ
اأ ما  الَفح�ساِء  عن  يْنتهون  ل 

وال���غ���دُر ف��ي��ه��م ���س��ب��ي��ٌل غ���رُي م��اأم��وِن

 � ج��ْم��َع��ُه��ُم   
ُ
اهلل اأذلَّ   � ي�����َرْون  األ 

ب���ِن مظعون؟  ل��ع��ث��م��اَن  ��ْب��ن��ا  َغ�����سِ اأّن����ا 

ُمْقَلَته  � يْخ�َسْون  ول   � يْلِطمون  اإْذ 

��ْرًب��ا غ���رْيَ ماأمون ِدراًك�����ا و���سَ َط��ْع��ًن��ا 

1- )الديوان / 94 ـ 95( . والق�سيدة اثنا ع�سر بيتا.
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ف�سوف جنزيُهُم � اإن مل ميْت � َعِجاًل 

مغبون  غ������رْيَ  َج��������زاًء  ب��ك��ي��ل  ك���ي���ال 

وقفوا ال��ذي  الأم��ر  عن  يْنَتُهون  اأو 

ون ���ْون م��ّن��ا ب��ْع��ُد ب��ال��دُّ ف��ي��ه، وَي���ْر����سَ

َم�ساَمَتنا  يْبغي  َمْن  ْيَم  ال�سّ وننُع 

م�ْسنون  ال���ك���فِّ  يف  ����رٍد  ُم����طَّ ب���ك���لِّ 

خاَلَطها  امِل��ْل��َح  ّن 
َ
َك����اأ وُم��ْرَه��ف��اٍت 

املجانني ه��ام  م��ن  ال���ّداُء  بها  ُي�سَفى 

ُح���ل���وَم لها  ُت���ِق���رَّ رج�����اٌل ل  ح��ت��ى 

��ع��وب��ة ب��الإ���س��م��اح وال��لِّ��ني  ب��ع��د ال�����سّ

َعجٍب ُم���ْن���َزٍل  ب��ك��ت��اٍب  ُي��وؤم��ن��وا  اأو 

ال��ّن��وِن ك���ذي  ْو 
َ
اأ كمو�سى  ن��ب��يٍّ  ع��ل��ى 

ي��اأت��ي ب��اأم��ٍر َج��ِل��يٍّ غ���رْيِ ذي ِع���َوٍج 

 .
)1(

اآي�������ات ي���ا����س���ني ت���ب���نيَّ يف  ك���م���ا 

1- جاء يف احلا�سية رقم / 12 �ص/ 95 اآيات يا�سني... وهي {ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ}.
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املبحث احلادي ع�شر

ّد الر�شول ـ ] ـ حتالُف الكفار �شِ

)1(
ُرُهم بني ها�شم يف �ِشْعِب اأبي طالب و�شحيفتهم ملقاطعتهم وح�شْ

ملّا ُنَي اإىل قري�ٍص َحَدُب النجا�سّي على املهاجرين املوؤمنني واإكرامه لهم، 

وتيّقن لديهم ف�سُل �ِسفارِة عمرو بن العا�ص وزميله اإليه؛ كما راأْوا اأن عمر بن 

اخلطاب قد اأ�سلم، فاأ�سبح هو وحمزة بن عبد املطلب ِردًئا للر�سول ـ ] ـ 

وعونا له، وهالهم كذلك انت�ساُر الإ�سالم يف القبائل � اأجمعوا على قتل حممد 

ـ ] ـ عالنيًة؛ فلما علم اأبو طالٍب مكَر قري�ص؛ اأمَر قوَمه اأن َيْدخلوا ور�سول 

ومنعه ممن  وا�ستنه�سهم على حمايته  اأبي طالب:  �ِسْعَب  ـ معهم   [ ـ  اهلل 

اأراد به �سوًءا؛ ف�سدع بنو ها�سم وبنو املطلب باأمره جميعا؛ ُم�ْسِلمُهم اإمياًنا 

ًة؛ على اأن اأبا لهٍب قد خرج من بينهم فظاهر  ًبا وحميَّ ويقيًنا؛ وكافُرهم تع�سّ

قري�سا عليهم.

»فكان   كّله؛  احلر�ص  ـ   [ ـ  الر�سول  �سالمة  على  طالب  اأبو  حر�ص  وقد 

فرا�سه  على  فا�سطجع  ـ   [ ـ  اهلل  ر�سول  اأمر  م�ساجَعهم  النا�ُص  اأخذ  اإذا 

حتى يرى ذلك َمْن اأراد به مكًرا واْغتياًل له؛ فاإذا نام النا�ص اأمر اأحَد بنيه 

اأو اإخوته اأو بني عّمه، فا�سطجعوا على فرا�ص ر�سول اهلل ـ ] ـ واأمر ر�سول 

. ومن ذلك اأمُره لبنه علّي 
)2(

اهلل ـ ] ـ اأن ياأتَي بع�ُص ُفر�ِسهم فينام عليه«

والتَّجمل  بالثبات  بالتحلِّي  اإياه  ُمو�سًيا  ـ   [ ـ  الر�سول  ينام على فرا�ص  اأن 

بال�سرب، ُمذّكَره اأن لكل اأجل كتابا، واأن املوت حتٌم مق�سيٌّ على كلِّ اإن�ساٍن 

1- انظر يف ذلك: )ال�سرية النبوية: 350/1 ـ 351( )طبقات ابن �سعد: 1/ 208 ـ 209(، و)اأن�ساب 

الأ�سراف: 229/1: 236(، و)تاريخ الطربي: 335/2 : 343(، و)الكامل يف التاريخ: 87/2 : 90(، 

و)البداية والنهاية: 84/30 : 98(، و)خزانة البغدادي: 57/2 ـ 58(، و)حياة حممد/ 157(؛ وغري 

ري وامل�سادر التاريخية يف هذه املنا�سبة. ذلك من كتب ال�سِّ

2- )البداية والنهاية: 3/ 84(.
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واحلزن  جلل  املحنة  واأن  نفد  قد  ال�سرب  اأن  له  موؤكدا  عمره؛  طال  مهما 

النبّي  احلبيب؛  ابن  احلبيب  ف��داء  �سبيل  يف  يهون  �سيء  كل  لكن  �سديد، 

اأجمعني؛  الب�سر  �سّيد  بل  قوِمه؛  �سّيِد  النجيب،  ال�سريف،  الكرمي،  املنري، 

)اخلفيف(:
)1(

وذلك يف قوله

اأْحجى رْبُ  فال�سَّ ُب��َن��يَّ  يا  ْن  ا���س��رِبَ

����ُع����وِب ك������لُّ َح��������يٍّ م���������س����رُيُه ِل���������سَ

وال���ب���الُء �سديٌد  ��رُب  ال�����سّ َب��ل��ي  ق��د 

احلبيب  واب������ن  احل���ب���ي���ِب  ل����ف����داء 

ا الثَّ احل�����س��ب  ذي  َغ������رِّ 
َ
الأ ال��ن��ب��يِّ 

��ج��ي��ِب ِق�����ِب وال����ب����اِع وال����ك����رمِي ال��نَّ

َترْتى  فالنْبُل  امل��ن��وُن  ْبَك  ُت�سِ اإن 

ُم�سيِب  وغ������رُي  م��ن��ه��ا  ف��م�����س��ي��ٌب 

ب���ُع���ْم���ٍر مَت����لَّ����ى  واإن  ح������يٍّ  ك������لُّ 

اآِخ����������ٌذ م�����ن َم����ذاق����ه����ا ب��ن�����س��ي��ِب

بينهم،  ائتمروا  ـ   [ ـ  اهلل  ر�سول  منعوا  قد  القوم  اأّن  قري�ٌص  راأت  فلما 

واأبرموا اأمرهم على مقاطعتهم مقاطعة كاملة، حتى ُي�ْسلموا ر�سول اهلل ـ]ـ 

ُيناكحوهم؛  ُيبايعوهم، ول  األ يخالطوهم، ول  للقتل؛ وكتبوا بذلك �سحيفًة 

كاتب  وك��ان  اأنف�سهم،  على  توكيًدا  الكعبة  جوف  يف  ال�سحيفَة  عّلقوا  »ثم 

ِعكرمة بن عامر بن ها�سم بن عبد مناف بن عبد  بن  ال�سحيفة من�سور 

1- )الديوان / 24(. واملقّطعة خم�سة اأبيات. وقوله: )فال�سرب اأحجى(: اأي اأوىل. وقوله: )م�سريه 

ل�َسعوب( اأي للمنية.
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؛ 
)1(

اأ�سابعه« بع�ُص  َف�َسلَّ  ـ    [ ـ  اهلل  ر�سول  عليه  فدعا  ُق�سّي...  بن  الدار 

وعلى رواية ابن �سعد »ف�َسّلت يُده... وَح�سروا بني ها�سم يف �ِسْعب اأبي طالب 

وقطعوا  ـ...   [ ـ  اهلل  ر�سول  ىء  ُتنبِّ حني  من  �سبع  �سنة  املحّرم  هالل  ليلة 

عنهم امِلريَة واملاّدَة، فكانوا ل يخرجون اإل من مو�سم اإىل مو�سم حتى بلغهم 

ْعب ثالَث  عب... فاأقاموا يف ال�سِّ اجلهد، و�ُسمع اأ�سواُت �سبيانهم من وراء ال�سِّ

.
)2(

�سنني«

هذا، ولقد كان وقُع هذا القراِر على نف�ص اأبي طالب ثقياًل األيًما، ا�ستعلت 

منه م�ساعُره، وتفجّرت عواطُف الغيظ واحلنِق يف نف�سه عليهم من جّرائه؛ 

ومن َثمَّ راح يْقِذُفهم َعرْبَ هذه ال�سنوات بكل قار�سٍة من القول، وَيْرميهم بكلِّ 

ثر له من �سعر كان تعبرًيا عن هذه 
ُ
ما ُيْرديهم من احلديث. ولعل اأكرث ما اأ

� ِغبَّ هذا القراِر ُمبا�سرًة، يف الوقت الذي  الكارثة وت�سويًرا لها. فهاهوذا 

واإذا  َربهم؛ 
َ
ِباأ وت�سليما  وا�ست�سالًما  وخنوًعا  منه خ�سوًعا  قري�ٌص  فيه  تتوّقُع 

د خطابه، وُي�سّدد �سهامه اإىل نحورهم رائ�سًة  � ُيحدِّ � يف مطلع ق�سيدته  به 

اآماَلهم؛  ويخّيب  م�ساِجَعهم،  ويق�صُّ  ُعهم،  وُيْفِزِ ُيْقِرُعهم  مبا  طائ�سٍة،  غرَي 

اأن   � اليقني )وجد(  اأفعال  من  فعل  واختيار  باملا�سي  بالتعبري   � لهم  ُموؤكًدا 

ا ب�سنيعكم الغادر الفاجر البغي�ص � الّتفريَط  حممًدا � ] � الذي تاأملون منَّ

اأقرت به كتُب  � وقد  � عليهما ال�سالم  � نبيًّا كمو�سى  � يقيًنا  فيه، قد وجدناه 

حّبه 
َ
الأنبياء قبله؛ وقد غر�ص اهلل � عز وجل � حمبَته يف قلوب العباد، وَمْن اأ

اإليه قلوب عباده؛ فهو اأف�سُل الب�سر، وخرْيُ الرّبية؛ وهو بذلك  اهلل، وجذب 

ُي�سان ول ُيهان، وُيْفَدى ول ُيْعَطى؛ هذه هي احلقيقة التي اأنتم عنها عمون؛ 

مبا  علينا  وِحقُدكم  وجهُلُكم،  ُحْمُقكم  عنكم  وحجبها  عليكم،  ُغّمت  والتي 

1- )ال�سرية النبوية : 350/1(.

»قالوا:  وفيه:  ـ 234(؛   233/1 الأ�سراف:  )اأن�ساب  وانظر كذلك   .)209/1 الكربى:  2- )الطبقات 

ومكث بنوعبد املطلب وبنو املطلب يف �ِسعب اأبي طالب ثالث �سنني«.

�سنني،  ثالث  عب  ال�سِّ ْرنا يف  ُح�سِ قال:  عبا�ص،  بن  اهلل  عبد  »عن   � ب�سنده   � البالذري حديًثا  ويذكر 

ا قوم«. وقطعوا عنا امِلرَيَة، حتى اإن الرجل ليخرج بالنفقة فما يبتاع �سيًئا، حتى مات منَّ
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فنا اهلل به. »واهلل اأعلُم حيُث يجعُل ر�سالَته«. �سرَّ

�ْسُتموه يف �سحيفتكم هو، ل حمالَة، �سوؤٌم عليكم، كرغاء  ثم بنّي لهم اأن ماَرقِّ

�َسْقب ناقِة �سالح � عليه ال�سالم � على ثمود؛ نا�سًحا لهم بالرتاجع عن هذه 

َح اأمُركم، وَيُعمَّ الوْيُل املذنَب منهم  املقاطعة قبل اأن ُتثاَر خمازيهم، وَيْفَت�سِ

والربيَء على ال�سواء؛ ناهًيا اإياهم عن اتباع الهوى والن�سياق لقول الأْدعياء 

الأفاكني احلاقدين، حتى ل تتمّزَق اأوا�سُر القربىبيننا .

ًدا � اإذا مل يثوبوا اإىل ر�سدهم � بحرب َعواٍن ، ُتذيُقهم  ثم ت�ستد لهجتُه مهدِّ

َقَلَب  مهما   �  [  � حممًدا  يخُذَل  لن  اإنه  البيت  بربِّ  اآلًيا  والهواَن؛  الويالِت 

ه باأنيابه؛ دون اأن ُتْف�سَل منها ومنكم الأعناُق،  ه، وع�سّ نِّ الّزماُن له َظْهَر َمَ

َع الأيدي التي حتمُل �سيوَفها لمعًة بتَّارًة؛ يف معركٍة حاميِة الَوطي�ٍص،  وُتقطَّ

تتك�ّسُر فيها الرماُح والّن�ساُل، وتعُكُف فيها الّن�سوُر على ُجثث القتلى؛ معركٍة 

اأنحائها  وَجَلَبتُّهم يف  املحاربني  اأرجائها، و�سيحاُت  هاُل اخليوِل يف  ُيعربِّ �سُ

راوتها؛ »فهل اأنتم منتهون« قبل اأن حِتلَّ عليكم هذه  عن مدى �سّدتها وُعمق �سَ

ْنَذر«، »الّلُهمَّ اإيّن قد بلَّْغُت الّلهّم فا�ْسهد«. 
َ
ُة الكربى؟ »قد اأْعَذر َمْن اأ الّطامَّ

هذا، ولثقة اأبي طالب ِبَغَلب قري�ٍص، وتاأكيًدا لقهرهم � �سرع يفتخر مبرياث 

بني ها�سم يف احلروب، وحفاظهم بو�سية اأبيهم ها�سم يف املعارك؛ ُم�سيًدا 

بقوتهم، ومدى قدرتهم على خو�ص الوغى، وجت�ّسمهم يف �ساحتها ال�سدائد 

ولو 
ُ
والأهوال، دون كلل اأو ملل، ودون �سكوى اأو اأنني، ول غرابة يف هذا فهم اأ

النُّهى، واأهُل احلمّية، وذوو الّثبات يف املواقف التي يطري منها ُلباب الكماة. 

)الطويل(:
 )1(

على ما جاء يف ق�سيدته

بْيننا ذاِت  ع��ل��ى  ع��ّن��ي  اأب��ل��غ��ا  األ 

��ا م��ن ُل������وؤَيٍّ ب��ن��ي كعب ���ا وُخ�����سَّ ُل���وؤَيًّ

1-)الديوان / 27 : 29( والق�سيدة اأربعة ع�سر بيًتا. وقوله يف البيت ال�سابع: )جلب احلرب(: اأي 

ما جتلبه احلروب من ويالت ونكبات.

يعكفن  الّطخم  )والن�سور  العا�سر:  البيت  يف  وقوله:  وويل.  ل�سدة  اأي   � الثامن  البيت  يف   � )لعزاء( 

كال�سرب( اأي الن�سور ذات الروؤو�ص ال�سوداء التي تعكفن كجماعة ال�ساربني.
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ا  حممدًّ وَج���ْدن���ا  اأن����ا  ت��ع��ل��م��وا  اأمل 

الُكْتب؟  ل  وَّ
َ
اأ يف  ُخ���طَّ  كمو�سى  نبيًّا 

���ًة حم���بَّ ال���ع���ب���اد  يف  ع��ل��ي��ه  واأَن 

باحلبِّ  
ُ
اهلل ��ُه  َخ�����سَّ ���ْن  ممَّ خ���رَي  ول 

كتابكم  م��ن  اأْل�����س��ْق��ُت��ُم  ال��ذي  واأن 

ْقب   ال�سَّ ك��راغ��ي��ة  َنْح�سا  ك��ائ��ٌن  لكم 

ى الرثَّ ُيْحَفَر  اأن  قبل  اأفيقوا  اأفيقوا 

َذْنِب كذي  َذْنًبا  َيْجِن  مل  َمْن  ِبَح  وُي�سْ

وتْقطعوا  ال��ُو���س��اِة  اأْم���َر  تْتبعوا  وَل 

ِة وال����ُق����ْرب  ����َرن����ا ب��ع��د امل�������ودَّ اأوا�����سِ

���ا وُرمبَّ ع��واًن��ا  ح��ْرًب��ا  وت�ستجلبوا 

اأم����رَّ ع��ل��ى َم���ْن ذاَق����ُه َج��َل��ُب احلرب

حمًدا
َ
اأ ُن�ْسِلُم  البيِت  وربِّ  فل�سنا 

م���اِنِ ول كْرب  ال���زَّ َع�����صِّ  اِء م��ن  ِل���ع���زَّ

�َسوالٌف وم��ن��ك��م  ��ا  م��نَّ َت��ب���ِِ��ْن  وملَّ����ا 

)1(

ْهب ال�سُّ ة  بالُق�َسا�ِسيَّ ْت  ِت����رَّ
ُ
اأ واأْي���ٍد 

القنا  ِك�َسُر  ُت��رى  ْنٍك  �سَ ٍك  مُب��ْع��رَتَ

ْرب  كال�سَّ َيْعِكْفَن  ْخُم  الطُّ والنُّ�سُور  به 

1- جاء باحلا�سية / 9 من الديوان �ص28:»الُق�سا�سّية: �سيوف تن�سب اإىل جبل ا�سمه ق�سا�ص، يروى 

اأنه يف اأرمينية«.

ت( اأي قّطعت. ِترَّ
ُ
وال�سوالف: جمع ال�سالفة؛ وهي �سفحة العنق. )واأْيٍد اأ
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َحَجراته يف  اخل��ي��ِل  ��ه��اَل  ���سُ ك���اأن 

وَم��ْع��م��ع��َة الأب���ط���اِل م��ع��رك��ُة احل��رب

اأْزَرُه  ��دَّ  ���سَ ه��ا���س��ٌم  اأب���ون���ا  األ��ي�����ص 

ْرب؟  وبال�سَّ عان  بالطَّ بنيه  واأْو���س��ى 

متلَّنا ح��ت��ى  احل����رَب  َن���لُّ  ول�سنا 

الّنْكب م��ن  َي��ُن��وُب  ق��د  م��ا  ن�ستكي  ول 

والنُّهى  احل��ف��اِئ��ِظ  اأه����ُل  ول��ك��ن��ن��ا 

ْعِب  الرُّ م��ن  ال��ْك��م��اِة  اأرواُح  ط��ار  اإذا 

ًها  ُم�سفِّ بهم،  ا  �سً ُمعرِّ  � قومه  ظلم  �ساكًيا  يقول  نف�سه  الغر�ص  ويف  هذا، 

اأحالَمهم التي �سّولت لهم اإمكانية قتل الر�سول � ] ـ ُمهّدًدا اإياهم بحرب 

ُمطِرًيا  ـ   [  � الر�سول  مادًحا  وجنودهم؛  زعماوؤهم  وقُودها  ُمبيدٍة،  ُمبريٍة 

فيه �سرَفه وكَرمه وطيَب حمتده، واأمانَته ومهابَته، وَحبَّ العباد له، ومتييَزه 

واأخرًيا  عليم«؛  حكيم  لدن  »من  بالوحي  ه  وتخ�سي�سَ العاملني،  رب  بخامت 

يفخر اأبو طالب بقومه الذي يحيطون بالر�سول � ] � َويُذّبون عنه كلَّ عاِت 

)1(

مطلعها التي  الق�سيدة  هذه  ما جاء يف  على  باأرواحهم؛  ويفدونه  جبار؛ 

)الطويل(:      

الّتوائم؟ ال��ري��اِح  ��ْدح��اِة  مِبِ اأَق��ْم��َن  ملن اأْرَبٌع اأْقَوْين بنْي القدائم    

 

اأي �سوت  83 : 85( والق�سيدة ع�سرون بيًتا. وقوله يف الق�سيدة )وحي الغمائم(؛  1- )الديوان / 

اأعلى  والغال�سم، جمع غْل�سمة: وهي  الرقاب،   : اللحي  والغال�سم(؛  اللحي  وقوله: )قطف  الغيوم. 

جمع  فالقماقم،  الأ�سراف  وال�سادة  الأقوياء  الرجال  اأي  القماقم(  الكهول  )اأبناء  وقوله:  احللقوم، 

القمقام؛ وهو ال�سيد. وقوله: )جرثومة( فئة من النا�ص. 

هذا، وقد علق جامع الديوان � يف احلا�سية / 13 من �ص /84 � على قول اأبي طالب: )ومل تب�سروا 

لت  ف�سّ وقد  تب�سروا(...«  واو )مل  بدل من  لأنها  »الأحياء: مرفوعة  فقال:  منكم مالحما(  الأحياء 

الرفع على  فيكون  الأحياُء...«  ِر  ُتْب�سِ »ومل  ال�سطر:  رواية  ولعل  الخت�سا�ص.  َب )الأحياَء( على  َن�سْ

الفاعلية.
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والتي يقول فيها بعد مقدمته الطللية:

غالٍب اأْف��ن��اَء  ال�ّسْحناِء  على  فبلِّْغ 

الكرائم ��ر  َن�����سْ ع��ن��د  وَت��ْي��ًم��ا  ���ا  ُل���وؤَيًّ

��ِه  ُك��لِّ وامل���ْج���ِد  اهلِل  ��ي��وُف  ���سُ ب���اأن���ا 

الغمائم  َوْح��َي   
ِ
القوم �سوُت  ك��ان  اإذا 

َث���ٌم
ْ
م���اأ ال��ق��ط��ي��ع��َة  اأن  ت��ع��ل��م��وا  اأمل 

واأم��������ُر َب�������الٍء ق����ائ����ٍم غ������رْيِ ح����ازم

َغٍد  يف  ُي��ْع��َل��ُم  ���س��ِد  ال��رُّ �سبيَل  واأن 

ب���دائ���م؟  ل��ي�����ص  ال���ده���ِر  ن��ع��ي��َم  واأن 

حمّمٍد يف  اأحالُمكم  َت�ْسَفَهْن  فال 

الأ�سائم ال���ُغ���واِة  اأْم�����َر  َت��ْت��ب��َع��وا  ول 

واإّن������ا  ت���ق���ت���ل���وه،  اأن  ���ْي���ُت���ُم  مت���نَّ

اأم���اِن���يُّ���ك���م ه�����ذي ك����اأح����الم ن���اِئ���م 

ت���ق���ت���ل���ون���ه ل  واهلل  ف�����اإن�����ك�����ُم 

ِم والَغال�سِ اللِّحي  َق��ْط��َف  َت���رْوا  وملَّ��ا 

ومل ُتب�سروا الأحياَء منكم َمالحًما 

َم��الِح��ِم  ب��ع��د  ���رْيُ  ال���طَّ عليها  حت����وُم 

بيننا ���َر  اأوا����سِ  
ٍ
ب���اأرح���ام وت���دع���وا 

ال�سوارم وْق���ُع  الأرح�����اَم  ق��ط��َع  وق��د 
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َيُحثُّها  خ��ي��ٍل  ب��ع��د  ب��خ��ي��ٍل  وت�سمو 

القماقم  ال��ُك��ه��وِل  اأب��ن��اُء  ْوع  ال����رَّ اإىل 

ِبيٌّ على العدا
َ
من البي�ِص ِمْف�ساٌل اأ

ها�سِم َح���يِّ  يف  ال��ف��رَع��نْي  يف  ��َن  مت��كَّ

وٌد  ُم�سَّ ال��ع��ب��اِد  يف  �����بٌّ  حُمَ اأم�����نٌي 

ل���ل���خ���وامت  ق������اه������ٍر  ربٍّ  ب�����خ�����امت 

وَهْيبًة عليه  ُب��ره��اًن��ا  النا�ُص  ي��رى 

وم�����ا ج����اه����ٌل اأم��������ًرا ك����اآخ����َر ع����امِل

��ه  ن��ب��يٌّ اأت�����اُه ال���وْح���ُي م��ن ع��ن��د ربِّ

نادم  ��نَّ  ���سِ بها  َي��ْق��َرْع  ق���ال: ل،  وَم���ْن 

ٌة ها�سميَّ ُج���ْرث���وم���ٌة  ب���ه  ُت��ط��ي��ُف 

�����ُب ع���ن���ه ك�����لَّ ع������اٍت وظ�����امل. ُت�����َذبِّ

يٍّ � ُق�سيٍّ  عب اأي�سا، يخاطب بني ُق�سَ هذا، وقال اأبو طالب يف ح�ساِر ال�سِّ

اأبناوؤه من بعده  ْرًما، فجاء  ع بطوَن قري�ٍص بعد اأن كانت ِمْزًقا و�سِ الذي جمَّ

َقون اأوا�سر القربى بنفيهم بني ها�سم وح�سارهم يف �ِسْعبهم � ُيخاطبهم  مُيزِّ

والكذب؛  بامَلنْي  ـ   [ ـ  واّتهاَمُهْم حممًدا  دعواهم  ُمْبطاًل  �ُسلوَكهم؛  ًرا  قِّ

ُ

حم

ًبا اآمالهم يف اإمكانية  يِّ َ

ُ

�ساخًرا من زعمهم احلفاظ على اجلرية والّن�سب؛ خم

ت�سليم الر�سولـ  ]ـ  اإليهم؛ ُمْنِذَرهم مبا حّل بالعرب من خطوب واأهوال من 

ِبَعَدِدهم  ًدا اإياهم بحرب �سرو�ٍص ي�سنُّها عليهم كراُم بني ها�سم  قبل؛ ُمهدِّ

وُعّدتهم. وهو يف خالل ذلك ُي�سيد بالر�سول ـ ] ـ الذي جاء باحلق من رّبه، 

ته: رماًحا، و�سيوًفا، واأفرا�ًسا، وُفر�ساًنا � مبا  كما يفخر � اإىل جانب اإ�سادته ِبُعدَّ
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مّن اهلل على بني ها�سم وبني املطلب بالأخوة ال�سادقة والوحدة املتما�سكة؛ 

 )املتقارب(:
)1(

وذلك يف قوله

�����ْب ت�����ط�����اول ل���ي���ل���ي ب�����َه�����مٍّ َو������سِ

���ِرْب ���ق���اِء ال�������سَّ ���حِّ ال�������سِّ وَدْم�������ٍع َك�������سَ

����يٍّ ب���اأح���الم���ه���ا  ِل�����ِل�����ْع�����ِب ُق���������سَ

وه���ل َي���ْرِج���ُع احِل���ْل���ُم ب��ْع��َد ال��لَّ��ِع��ْب؟ 

����يِّ ب���ن���ي ه���ا����س���ٍم وَن�����ْف�����ِي ُق���������سَ

��ْب ���ه���اِة ِل���ط���اَف اخَل�����سَ ك���َن���ْف���ِي ال���طُّ

وق��������وٍل لأح������م������َد: اأن�������ت ام�������روؤٌ 

ال�سبْب  ��ع��ي��ُف  ���سَ احل���دي���ِث،  َخ���ُل���وُف 

ج��اءه��م ق���د  اأح����م����ُد  ك����ان  واإن 

ب����ال����ك����ذْب ِت������ه������ْم 
ْ
ي������اأ ومل  ب����ح����قٍّ 

واَزُروا  اإخ�����واَن�����ن�����ا  اأّن  ع���ل���ى 

�����ِل�����ْب  ب����ن����ي ه����ا�����س����ٍم وب����ن����ي املُ�����طَّ

دائم.  اأي  ْب(،  َو�سِ )بهمٍّ  الق�سيدة:  يف  وقوله  بيًتا.  ع�سرون  والق�سيدة   )19  :  17  / )الديوان   -1

احلديث(:  )َخلوف  �سغاره.  اخل�سب(:  )لطاف  املاء.  منها  ت�سيل  التي  القربة  رب(  ال�سَّ )ال�ّسقاء 

كاذبه. )�سعيف ال�سبب(، اأي اتخذت �سببا واهيا لتحقيق َرغبتك: )وازوا(: اأعانوا. )كعظم اليمني( 

ا واأحكما ال�سّد. )عقد الَكَرْب(: حبل ق�سري ي�سل ر�ساء الدلو  ا( �سدَّ كناية عن القوة الفائقة. )اأمرَّ

اجُلَزْيء يف  هو  الّذنب(  )بَعْجب  الأ�سراف.  ال�سادة  بعد  الأنوف(  )ُبعيد  عليها.  املعرت�سة  باخل�سبة 

اأ�سل الّذنب عند راأ�ص الع�سع�ص. ويق�سد به هنا: ال�سفلة من النا�ص وطغامهم.

)ت�سطلوا(: تذوقوا. )وخيال ُع�سب(. جماعات من اخليل )اخليل متزع( اأي ت�سرع �سرعة خفيفة. 

)وَجْرداء(  الذيل.  �سعر  طويل  ال�سبيب(:  )�سايف  )اخلبب(.  مقابل  ال�سري،  اأنواع  اأ�سد  )العنيق(: 

ق�سري ال�سعر، وهي �سفة ح�سنة يف الفر�ص. )كالظْبي( كالغزال مذكرا كان اأو موؤنثا.



83

ُه���م���ا اأخ��������وان َك���ع���ْظ���م ال��ي��م��نِي

ا ع��ل��ي��ن��ا ب���َع���ْق���د ال�����َك�����َرْب َم������������رَّ
َ
اأ

ُت����خ����رَبوا  اأمل   ، ����يٍّ ف����ي����اَل����ُق���������سَ

���ِئ���ٍن يف ال����ع����رْب!  مب����ا ح�����لَّ م����ن ����سُ

�����ُك�����نَّ ب����اأي����دي����ك����ُم �����������سِ ف�����ال مُتْ

َن����ْب ن��������وِف ِب���َع���ْج���ِب ال����ذَّ
ُ
ُب���َع���ْي���َد الأ

وُرْم������ُت������ْم ب����اأح����م����َد م����ا ُرْم����ُت����ُم 

�َسْب  النَّ وُق�������ْرِب  �����راِت  ������سِ
َ
الأ ع��ل��ى 

َت������الَق������ْي������ُت������ُم اإلَم  اإلَم 

ب�����اأم�����ٍر ُم����������زاٍح وِح������ْل������ٍم َع�������زْب؟

زع�����م�����ت�����ْم ب������اأن������ُك������ُم ِج����������رَيٌة 

�������س���ْب  ال���نَّ يف  اإخ�������������َوٌة  واأن�������ُك�������ُم 

ف���ك���ي���ف ُت��������ع��������ادون اأب��������ن��������اَءُه

���ْب؟ واأْه��������َل ال���دي���ان���ِة ب���ي���َت احَل�������سَ

ف����اإن����ا وَم��������ْن َح�������جَّ م����ن راك�����ٍب 

احُل�����ُج�����ْب  ذاِت  م����ك����َة  وك����ع����ب����ِة 

ت�سطلوا اأو  اأح����م����َد  ت���ن���ال���ون 

���ْب م�����اح وَح�������دَّ ال���ُق�������سُ ُظ����ب����اَة ال�����رِّ

وت�����ع�����رتف�����وا ب������ني اأب�����ي�����اِت�����ُك�����ْم 

ْب  ُع�سَ وَخ����ْي����اًل  ال���ع���وايل  ����دوَر  �����سُ
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َج��ْري��ه��ا يف  مْت�������َزُع  اخل���ي���ُل  اإِذ 

���رْي ال���َع���ن���ي���ِق وَح�������ثِّ اخَل����َب����ْب ب�������سَ

بيِب  ال�سَّ ���س��ايف  ب��ني  م��ن  ت��راُه��نَّ 

ق�������س���رَي احل�������زام ط����وي����َل ال���لَّ���َب���ْب 

�سْيموَحٍة ك���ال���ّظ���ْب���ِي  وَج���������ْرداِء 

���ق���ائ���ُع ب���ع���د احَل����َل����ْب ط����واه����ا ال���نَّ

ع���ل���ي���ه���ا ك���������راُم ب���ن���ي ه���ا����س���ٍم 

������ب������ون م����ع املُ���ْن���َت���خ���ْب  ُه������ُم الأجْنَ

منكًرا  قري�ًسا،  اأي�سا خماطبا  اأبو طالب  يقول  ال�سابقة  املعاين  هذا، ويف 

عليهم ظلمهم وعقوقهم؛ وانتهاكهم املحارم من بني ها�سم، وح�سارهم يف 

، وبني خمزوم؛ مبّيًنا  ْي�صٍ بن كعب بن ُلوؤَيِّ ًدا ببني تْيٍم، وبني ُه�سَ عب، ُمندِّ ال�سِّ

اأن هوؤلء جميعا قد طا�ست ُحلوُمهم، وَخّفْت من احلمق ُعقوُلهم؛ فاأطاعوا 

الوليَد بَن املغرية واأبا �سفياَن بَن حْرب يف ُخّطتهما اجلائرة احلمقاء لإخراج 

بني ها�سم من مكَة؛ �ساِخًرا منهم اأمانيَّهم الزائفة اإق�ساءهم، وقتَل الر�سول 

اأعماُمه واأخواُله؛ يف  اأن ُت�سرع حوله رجالُه، ومتنعه  � من بينهم دون   [ ـ 

بالقتلى منا  �ساحتها  وت�سيق  فيها اخل�سوم،  يلتقي  الوطي�ص  معركة حامية 

ومنكم؛ وتنجلي بالّذلة والهوان لكم.

ويف نهاية الق�سيدة ي�سيد ببني ها�سٍم �سرَفهم، و�سيادَتهم و�سموَّ منزلتهم، 

)الوافر(:      
 )1(

على ما جاء يف قوله

1- )الديوان / 79ـ  80( والق�سيدة ثمانية ع�سر بيًتا. »وق�سيم: �سّد. والعدمي: الأحمق. الوره: احلمق. 

مليم: وقع عليه اللوم. وقالوا ُخّطة: اأي اأمًرا. 

الأبلج: امل�سيء. البالقع: الأرا�سي اخلالية اجلدباء. احلطيم: جدار مكة.

والهوان.  الذل  امللطوم؛ كناية عن  اأي  اللطيم:  وا�سعة. اخلّد  ت�سري بخطوات  التي  الإبل  الراق�سات: 

الّندي: نادي القوم. العرنني: ال�سيد ال�سريف. الأنف ال�سميم: ال�سيد اخلال�ص«.
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الّنجوُم ب��ِت  ت�����س��وَّ وق���د  ِرْق�������َت 
َ
اأ

وب������ِ�����تَّ وم������ا ُت�������س���املُ���ك ال���ُه���م���وُم

���وا  ل��ُظ��ْل��م َع�������س���ريٍة ظ��ل��م��وا وَع���قُّ

 َوِخ����ي����ُم 
ٌ
وِغ��������بُّ ُع���ق���وِق���ه���م َك��������الأ

اأخيهم م��ن  امل��ح��ارَم  انتهكوا  ُه��ُم 

َح��������ِرمُي اأٍخ  ب���غ���ري  ل���ه���م  ول���ي�������ص 

وا ا�ْستذمُّ وال��ك��ِرم  ح��م��ن  ال��رَّ اإىل   

وك�������لُّ َف����ع����اِل����ه����م َدِن�������������صٌ َذم����ي����ُم 

ْي�ٌص ُه�سَ ُت�����وؤاِزُره�����ا  َت���ْي���ٍم  ب��ن��و 

وخم�������������زوٌم ل����ه����ا م�����ّن�����ا ق�������س���ي���ُم

ْي�صٍ  ُه�سَ بني  ُغ���واَة  تْنهيَى  ف��ال 

ب������ن������َوت������ْي������ٍم وك������لُّ������ه������ُم َع���������دمُي 

 ِح��ْل��ًم��ا
ِ
وخم�������زوٌم اأق������لُّ ال����ق����وم

احل���ل���وُم ال��������َوَرِه  م���ن  ط��ا���س��ت  اإذا 

اأط��اع��وا اب��َن املُ��غ��ريِة واب���َن حْرٍب 

����َه����ٌم ُم���ل���ي���ُم  ْج�����َل�����نْي ُم����تَّ ِك�����ال ال�����رَّ

����ًة َج��������ْوًرا وُح���ْم���ًق���ا وق����ال����وا ُخ����طَّ

ُم�ستقيُم اأْب�����َل�����ُج  ال����ق����وِل  وب���ع�������صُ 

ف��ي�����س��رُي منها  َل���ُن���ْخ���ِرُج ه��ا���س��ًم��ا 

ب����الق����َع ب���ط���ُن زم�������زَم واحل���ط���ي���ُم 
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ت���ْرك���ب���ون���ا ل  َق����ْوَم����ن����ا  ف���م���ه���اًل 

مَب����ْظ����ل����م����ٍة ل����ه����ا اأم�����������ٌر ع���ظ���ي���ُم

بع�ٌص  وَي������ِذلَّ  ��ك��م  ب��ع�����سُ ف���ْي���ن���َدَم 

ول����ي���������ص مُب�����ْف�����ل�����ٍح اأب�����������ًدا ظ����ل����وُم 

اق�������س���اِت ب���ك���ّل َخ�����ْرٍق ف���ال وال���رَّ

َن��������رمُي ل  م�����ك�����َة  م����ع����م����ور  اإىل 

تقتلونا  ح���ت���ى  ه�����ِر  ال�����دَّ َط��������واَل 

ون����ْق����ُت����َل����ُك����ْم وت���ْل���ِت���ق���َي اخل�����س��وم 

���ا رج�����اٌل وُي���������س����َرَع ح����وَل����ه م���نَّ

ومت����َن����َع����ه اخُل�����ُئ�����وَل�����ُة وال����ُع����م����وُم

وي���ع���ل���َم م��ع�����س��ٌر ظ��ل��م��وا وَع���ّق���وا 

ب�����اأّن�����ه�����ُم ُه��������ُم اخل��������دُّ ال���لَّ���ط���ي���ُم 

ظ���امل���وُه اأح����م����َد  َق����ْت����َل  اأرادوا 

ول����ي���������ص ب����ق����ْت����ِل����ِه ف���ي���ه���م زع����ي����ُم

َن���������ِديٌّ  م�����ّن�����ا  حم�����ّم�����ٍد  ودون 

ميُم  ال�سَّ والأْن�������ُف  ال���ِع���ْرن���نُي  ُه����ُم 
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املبحث الثاين ع�شر

)1(

َر�َشِة من �شحيفة املقاطعة
َ
موقف الأ

يحدثنا ابن �سعد عن هذا املوقف باإيجاز � بعد اأن ذكر اأن قري�سا قد قطعت 

 ر�سوَله على 
ُ
: »ثم اأطلع اهلل

)2(

عن بني ها�سم يف �سعبهم املريَة واملادَة؛ فيقول

اأمر �سحيفتهم، واأن الأر�سة قد اأكلْت ما كان فيها من َجْوٍر وُظْلم، وبقي ما 

كان فيها من ذكر اهلل � عز وجل �... 

اأبو طالب لإخوته،  ـ لأبي طالب، فذكر ذلك   [ ـ  فذكر ذلك ر�سول اهلل 

وخرجوا اإىل امل�سجد، فقال اأبو طالب لكفار قري�ص: اإّن ابَن اأخِي قد اأخربين 

ة، َفَلح�سْت كل ما كان   قد �سّلط على �سحيفتكم الأر�سَ
َ
ومل يكذبني قّط اأن اهلل

؛ فاإن كان 
ُ
فيها من جوٍر اأو ظلٍم اأو قطيعٍة َرحٍم، وبقي فيها كل ما ُذكر به اهلل

ابُن اأخي �سادًقا نزعتم عن �ُسوء راأيكم، واإن كان كاذًبا دفعُته اإليكم فقتْلتموه 

اأو ا�ستْحييتموه. قالوا: قد اأْن�سْفتنا. فاأر�سلوا اإىل ال�سحيفة ففتحوها، فاإذا 

هي كما قال ر�سول اهلل ـ ] ـ َف�ُسِقَط يف اأيديهم، وُنِك�ُسوا على روؤو�سهم«.

: »ثم قالوا: اإنا تاأتوننا بال�سحر والبهتان،... وقال 
)3(

وي�سيف ابن الأثري

اأبياتا...«  اأْمر ال�سحيفة واأْكِل ما فيها من ُظْلٍم وقطيعة َرِحٍم  اأبو طالب يف 

:
)4(

قّدم لها جامع الديوان بقوله

ـ  ]ـ  وذاكًرا ق�سة ال�سحيفة«  »وقال ُمتاأمّلا من ت�سّرف قومه، مادًحا النبيَّ

ثم اأوردها كاملة، لتك�سف لنا � اإىل جانب ما اأ�سارت من اأفكار عامة � تعري�ص 

اأبي طالب ببني لوؤّي بن غالب، رامًيا اإياهم بف�ساد اخُللق، واجلهل واحلمق 

1- انظر يف �ساأن هذا املوقف )ال�سرية النبوية: 377/1(، و)الطبقات الكربى لبن �سعد:209/1ـ210(، 

و)الكامل لبن الأثري : 89/2 ـ90(، و)خزانة الأدب للبغدادي: 58/2(.

2- )طبقات ابن �سعد: 209/1 ـ 210(.

3- )الكامل : 2/ 90(.

4- )الديوان / 25(.
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واجلرب؛ ُمنِذَرهم باأن بني ها�سم لن تخذل الر�سولـ  ]ـ  اأبًدا، بل �سيمنعونه 

باأيٍد قويٍة وروح وّثابٍة لها ر�سيُدها يف املجد وال�سرف وال�سيادة والبطولة.

عوا  رَّ ثم يق�سم بالكعبة غري حانث اإنهم لن ُيفارقوا النبي ـ ] ـ حتى ُي�سَ

حْوله. ويف ختام ق�سيدته يدعوهم اإىل اأن يثوبوا اإىل ر�سدهم، حتى ل يجلبوا 

مّنا،  قرابَتهم  مع  العذاب،  لهم  فُن�ساعَف  وغ�سَبنا،  َمْقَتنا  اأنف�سهم  على 

)الطويل(:           
 )1(

و�سلتهم بنا؛ على ما جاء يف الق�سيدة

ِب ُمْن�سِ اّلليِل  اآِخ���َر  ِل��َه��مٍّ  َم��ْن  األ 

ِب املَُت�َسعِّ َقومك  من  الع�سا  و�ِسعِب 

ُل��وؤيِّ بن غالٍب  اأراه��ا من  وَج��ْرَب��ى 

َرِب  جَتْ حيحُة  ال�سَّ ُتزاِحْمها  ما  متى 

ٍة بُخطَّ ق���ام  ال��ق��وم  يف  ق��ائ��ٌم  اإذا 

واأْجَلُبوا �ساحوا  ث��م  جميًعا  اأق��ام��وا 

وْحَدُه  اهلل  اإىل  يدعو  َمْن  ذْنُب  وما 

���ِب؟  ودي�����ٍن ق�����دمٍي اأْه����ُل����ُه َغ�����رْيُ ُخ���يَّ

وما ُظُلُم َمن يدعو اإىل الرِبِّ والتَُّقي؟

َم�ْسَعِب لح��نَي   
ِ
ي��وم يف  ى 

َ
َّ��اأ ال��ث��� ُب 

ْ
وَراأ

بوا فيما م�سى ِغبَّ اأمِرهم  وقد ُجرِّ

ِب  وم���ا ع����امٌل اأم������ًرا ك���َم���ْن مل ُي���ج���رِّ

1- ال�سابق / 25 : 27. والق�سيدة ت�سعة ع�سر بيًتا. 

الهزيل. )جنبا  الطليح:  �ساقط.  كل  له  ي�سرع  مرمت:  كلُّ  له  يخدي  بالبحرين.  بلدة  »والُعقرْي:  هذا، 

ب: مو�سع رْمِي اجلمار«. هذا، ويف البيت الثالث )اإقواء(. نخلة(: واديان قرب مكة. املح�سَّ
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ٌة ِعرْبَ ال�سحيفِة  اأم��ر  يف  كان  وقد 

ِب ُمَتَع�سِّ ع���ائ���ٍب  م���ن  ب��ه��ا  اأت������اَك 

وُعقوَقُهْم  ُكْفَرهم  منها   
ُ
اهلل حما 

ُمْنِجِب  القوِل  �سادق  من  َنَقموا  وم��ا 

باِطاًل الأم��ر  من  قالوا  ما  فاأ�سبَح 

يْكِذِب ب��احل��قِّ  لي�ص  م��ا  يْختِلْق  وَم���ْن 

ًقا  دَّ فاأْم�سى ابُن عبِد اهلِل فينا ُم�سَ

ُمْعَتِب  غ��رْيِ  َقْومنا  م��ن  �ساخٍط  على 

ًدا حممَّ خ��اذل��ني  ��ُب��ون��ا  �����سِ حَتْ ف��ال 

ِب ُم����َت����َق����رِّ ول  م���ّن���ا  ُغ�����ْرب�����ٍة  ِل������ذي 

ٌة  ها�سميَّ ي����ٌد  م���ّن���ا  ���َت���ْم���َن���ُع���ه  ����سَ

���ِب  ���ُب���ه���ا يف امل��ج��د َخ�����رْيُ ُم���َركَّ ُم���َركَّ

ربُّ����ُه ه����َو  ال�����ذي   
ُ
اهلل وي���ن�������س���ُرُه 

ي���رِثِب ��ان  ��كَّ ِب�����سُ اأو  ال���ُع���َق���رْيِ  ب���اأه���ل 

ف��ال وال����ذي ي��ْخ��دي ل��ه ك���لُّ ُم����ْرمَتٍ 

ِب  فاملَُح�سَّ ن��ْخ��َل��ٍة  ب��َج��ْن��َب��ْي  َط��ل��ي��ٍح 

نُكْن ومل  فيها   
َ
اهلل �سَدقنا  مييًنا 

��ِب ل��َن��ْح��ِل��َف ُب���ْط���اًل ب��ال��ع��ت��ي��ق املُ��َح��جَّ

َع َح���ْوَل���ُه  ���رَّ ُن���ف���ارُق���ُه ح��ت��ى ُن�������سَ

ِب؟!  ��ِب��يِّ املُ���َق���رَّ وم���ا ب���اُل ت��ك��ذي��ِب ال��نَّ
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فاإننا ت��ظ��ل��م��ون��ا  ل  ف���ي���اَق���وَم���ن���ا 

ِب َنْغ�سَ الع�سريِة  ُظْلَم  َنَخْف  ما  متى 

ُحلوِمُكْم  ُف�سوُل  من  اإليكم  وا  وُكفُّ

َمْذَهِب  ُك���لَّ  راأي��ك��م  م��ن  ت��ْذه��ب��وا  ول 

ذى
َ
والأ ��الم�ة  ب��الظُّ تْب�������دُءونا  ول 

والأِب مِّ 
ُ
الأ م���ع  ْع���ًفا  �سِ َفنْجزَيُكُم 

لمّيُته          � واأطولِه  واأق��واه،  واأب��َرِع��ه،  طالب،  اأبو  قاله  ما  اأف�سل  ومن  هذا، 

)اأو معلقته( التي اأن�ساأها يف �سني املحا�سرة واملقاطعة؛ والتي اهتم كثري من 

املوؤرخني بها؛ مع اختالفهم يف عدد اأبياتها، وترتيبها، وبيان �سبب نظمها، 

من هوؤلء:

 الذي عر�سها يف 94 بيتا، دون �سرح لها؛ واإن كان حمققو 
)1(

ابن اإ�سحاق

الكثري  و�سرح  اأبياتها،  وتوثيق  رواياتها،  بت�سويب  اهتموا  قد  )ال�سرية( 

ه�سام  ابن  قول  نهايتها  يف  جاء  وقد  �سفحاتها.  حوا�سي  يف  مفرداتها  من 

حَّ يل من هذه الق�سيدة، وبع�ص اأهل العلم بال�سعر  )�ص/280(: »هذا ما �سَ

ينكر اأكرثها«. ثم ذكر ابن اإ�سحاق بعدها اأ�سماء الأعالم التي وردت يف هذه 

الالمية على ما �سياأتي.

اأما عن �سبب نظمها فيقول ابُن اإ�سحاق )�ص/ 272( � بعد اأن اأ�سار اإىل 

هون ر�سالَة الر�سول ـ ] ـ يف مو�سم حّجهم، حتى  تفّرق نفٍر من قري�ص ُي�سوِّ

انت�سر ذكرهايف بالد العرب جميعها �:

»فلما خ�سي � اأبو طالٍب َدْهماء العرب )اأي العدد الكثري منهم( اأن يركبوه 

مع قومه، قال ق�سيدته التي تعّوذ فيها ِبحَرم مكَة ومبكاِنه  منها، وتوّدد فيها 

1- )ال�سرية النبوية: 1/ 272 : 280(.
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هم وغرَيهم يف ذلك من �سعر اأنه غرُي  اأ�سراَف قومه، وهو على ذلك ُيْخرِبُ

ُم�ْسِلٍم ر�سول اهلل ـ ] ـ ول تاِرِكه ل�سيء اأبدا حتى َيْهَلَك دونه«.

 يف )92( بيًتا؛ دون 
)1(

ومن هوؤلء املوؤرخني اأي�سا ابُن َكِثرٍي الذي عر�سها

�سرح لها. على اأنه نقل يف بيان �سبب نظمها )�ص/53( ما ذكره ابُن اإ�سحاق 

من قبل، كما ذكر يف نهاية عر�سها تعليَق ابن ه�سام عليها؛ ثم قال:

ُن�سبْت  من  اإّل  يقولها  ي�ستطيُع  ل  ا،  جدًّ بليغٌة  عظيمٌة  ق�سيدٌة  هذه  »قلت 

اإليه، وهي اأفحُل من املعلقات ال�سبع، واأبلُغ يف تاأدية املعنى فيها جميًعا. وقد 

خر. واهلل اأعلم«.
ُ
اأوردها الأمويُّ يف مغازيه مطّولًة بزياداٍت اأ

 � ؛ 
)2(

عر�سها ال��ذي  العبدّي،  املهزمّي  َهّفان  اأبــو  كذلك  امل��وؤرخ��ني  وم��ن 

العالمة  زاد  ثم  اأبياتها،  الكثري من  و�سرح   � بيتا  ثّمة )111(  اأبياتها  وعدُد 

ال�سيد حممد �سادق اآل بحر العلوم � م�سحح الديوان واملُعلِّق عليه � يف �سرح 

ة بها. مفرداتها يف حوا�سي ال�سفحات اخلا�سّ

اأما عن بيان �سبب نظمها، فلم يلتفت اأبو هّفان اإليه، َبْيَد اأن امل�سحح قد 

ذكر � )يف احلا�سية / 1�ص /2( � ما ياأتي:

�سبب  واأم��ا  كثريون...  و�سرحها  رَي،  ال�سِّ اأه��ِل  اأك��رُث  الق�سيدَة  هذه  »ذكر 

اأمر  انت�سر  حني  قالها  اإنه  فقيل:  ذلك؛  يف  املوؤرخون  اختلف  فقد  اإن�سائها 

َد العرب قوَمه على قلعه ـ]ـ  الر�سول ـ ] ـ وخاف اأبو طالب عليه اأن ُتعا�سِ

ذوا بها. وقيل: اإنه قالها  فلما اأن�ساأها، وتالها عليهم، و�سمعها الأ�سراف تعوَّ

ْعب، ويف بع�ص اأبياتها ما يوؤّيد ذلك«. يف ال�سِّ

وال�سرح  بالعر�ص  الالمّية  هذه  نقدي  جعفر   / الأ�ستاذ  خ�ّص  وقد  هذا، 

.
)3(

ل واملُْطِنب املُف�سّ

1- يف )البداية والنهاية : 53/3 : 57( .

2- يف ))ديوان �سيخ الأباطح /2 : 12( الذي جمعه برواية ابن ِجّني.

3- يف ُموؤَلَّفه )زهرة الأدباء يف �سرح لمية �سيخ البطحاء / 7 :41(.
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بحر  اآل   / العالمة  قاله  عّما  فيه  يخرج  فلم  نظمها  �سبب  بيان  عن  اأم��ا 

العلوم.

، وعر�ص �سّتًة 
)1(

اأما البغداديُّ فقد اهتم بها � �سمن ما اهتم � يف مو�سوعته

تقدميها  وقال يف  منّوًعا.  ًعا  مو�سَّ دقيًقا  �سرًحا  م�سروحة  منها  بيتا  واأربعني 

طالب،  لأبي  بيت  مائة  على  تزيد  طويلة  ق�سيدة  من  )�ص/57(:»والبيتان 

واأخرب  قومه،  اأ�سراف  اإىل  فيها  وتوّدد  منها،  مكَة ومبكانه  بَحرم  فيها  عاذ 

قري�ًسا اأنه َغرْيُ ُم�ْسِلٍم حممًدا ر�سول اهلل ـ ] ـ لأحد اأبًدا حتى َيْهَلَك دونه، 

عب ملا اعتزل مع بني ها�سم وبني املطلب  ا. وقالها يف ال�سِّ ومدحه فيها اأي�سً

قري�ًسا«.

اأن عر�ص  � بعد  اإن�سائها وزمن نظمها  58( يف بيان �سبب  ثم قال )�ص/ 

ِة من �سحيفة املقاطعة، ومواجهة اأبي طالب قري�ًسا على �سوء  موقف الأَر�سَ

كما  فوجدوها  ال�سحيفة  قري�ص(  )اأي  قال:»ففتحوا   � الأخري  احلدث  هذا 

َبْغًيا وُعدواًنا؛  اأخيك. وزادهم ذلك  ابن  �ِسْحُر  ـ وقالوا: هذا   [ ـ  به  اأخرب 

الأمر،  بان  وقد  وُنْحَب�ُص؟،  ُر  ُنْح�سَ َعالَم  قري�ص؛  مع�سر  يا  طالٍب  اأبو  فقال 

وتبنّي اأنكم اأهُل الظِلم والقطيعة!. ثم دخل هو واأ�سحابه بني اأ�ستار الكعبة، 

وقال: اللهم ان�سرنا على َمْن ظلمنا، وقّطع اأْرحامنا، وا�ستحلَّ ما يحُرُم عليه 

عب وقال هذه الق�سيدة«. منا. ثم ان�سرف اإىل ال�سِّ

وبعد اأن ذكر تعليق ابن َكثرٍي عليها، وتقريظه لها � قال: 

ُيويفِّ املعنى؛ حمّبًة يف  ُمْنَتَخبًة م�سروحًة ب�سرح  ورَده��ا هنا 
ُ
اأ اأن  »واأحببت 

النبي ـ ] ـ ، وهي هذه...«

هذا، وقد عر�سها د/ حممد األّتوجني يف مائة وع�سرة اأبيات، وقّدم لها، 

وعني ب�سرح مفرداتها، وبيان اختالف بع�ص الروايات يف اأبياتها، وتلخي�ص 

املعنى العام لكثري مما ورد فيها.

1- )خزانة الأدب : 55/2 : 75(.



93

وهاأنذا اأعر�سها هنا ح�سب روايته لها � و�ساأفيُد يف �سرحها؛ بيًتا بيًتا لطولها؛ 

بينها؛  ف�سل  اأو  لها،  حتديٍد  دون  عنها،  ��ُدُر  واأ���سْ �سروح،  من  لها  َوَرد  مّما 

ها  اأْعِر�سُ  � الإ�سارة  هذه  الأمانة  اإر�ساء  يف  وح�سبنا  القاريء.  على  تخفيًفا 

الطويل  َوَنف�ِسه  اأبي طالب  وتقديًرا جلهود  من جهة؛  ـ   [ ـ  للر�سول  ًة  حمبَّ

فيها، وبراعِته يف ن�ْسجها، وطاقته البارعَة، وقوته اخلارقة يف مابهة هذا 

َدبه عليه، وحياطته له،  احل�سد الذي تاأّلب عليه، ُمْنُذ َمْبعِث الر�سولـ  ]ـ  حِلَ

ورعايته به يف ُمناٍخ تتمّخ�ُص ُكلُّ َفْيَنٍة فيه عن اأهوال ِج�سام وخماطَر ومهالَك 

ت�سيُب لها الولدان من جهٍة اأخرى؛ وتْتممًة للفائدة ملن َيعنيه هذا الأمُر من 

جهة ثالثة دون اأن نلغي فر�سية عدم �سحة ن�سبة بع�ص اأبياتها اإىل اأبي طالب 

مما يظل مفتوحا يف وجه التحقيق العلمي.

 )1(

�سياأتي م��ا  على  يعر�سها  ث��م  لها،  ي��ق��ّدم  ال��دي��وان  جامع  ذا  ه��و  وه��ا 

)الطويل(: 

ع����اذِل ِل  لأوَّ ْذين 
ُ
اأ م���ا  خ��ل��ي��ل��يَّ 

)2(

باطِل ع��ن��َد  ول  ح��قٍّ  يف  ��ْغ��واِء  ِب�����سَ

ِب�ِسْرَكٍة  لي�َص  ال����راأَي  اإنَّ  خليليَّ 

)3(

َن��ْه��َن��ٍه ع��ن��َد الأم����وِر ال��َب��الب��ِل  ول 

1- )الديوان / 63 : 74(.

غو: امليل. ْغواِء(: مبيالء. وال�سَّ 2- )ب�سَ

ا خلفه،  ْهَنه(: »الثوُب الرقيق الّن�سج الذي ل مينع الّنظر عمَّ 3- )ِب�ِسْرَكة(: امل�ساركة وامل�ساورة. )النَّ

يريد هنا: ال�ّسفاف«.

)الَبالبل(: »جمع َبْلبال، وهي الأحزان والهموم والو�ساو�ص، يريد الأمور املحزنة. 

املعنى: بعد اأن ذكر... اأنه ل ُي�سغي للعاذلني )يف البيت ال�سابق( ذكر هنا �سبب ذلك؛ وهو اأن الراأي 

اٌف كالّثوب الرقيق  لي�ص ب�سركة، اأي رمّبا يكون �سحيحا من الإن�سان وْحده من غري ُم�ساركة، ول اأنه �سفَّ

الن�سج، حتى يّطلَع عليه غرُي �ساحبه، ف�ساحب الراأي اأْدرى به من غريه«.
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عنَدُهْم ُودَّ  ل  ال��ق��وَم  راأي����ُت  وملّ���ا 

)1(

والَو�سائِل ال��ُع��رى  ك��لَّ  َقَطعوا  وق��د 

والأذى ب��ال��ع��داوِة  �سارحونا  وق��د 

)2(

وق��د ط��اَوع��وا اأم���َر ال��ع��دوِّ املُ��زاي��ِل

��ًة اأِظ��نَّ علينا  ق��وًم��ا  ح��اَل��ُف��وا  وق���د 

)3(

ب��الأن��ام��ِل َخلَفنا  غيًظا  ون  يع�سُّ

َنف�سي ب�سمراَء �َسمحٍة  لُهْم  ربُت  �سَ

)4(

املقاِوِل  ُت��راث  من  ٍب  َع�سْ واأبي�َص 

واإخوتي َرْهطي  البيِت  رُت عنَد  واأْح�سَ

)5(

بالَو�سائِل اأث��واب��ِه  م��ن  واأم�سكُت 

ِرت���اَج���ُه  م�ستقبلني  م��ًع��ا  ق��ي��اًم��ا 

)6(

نافِل  كلُّ  ُن�ْسَكُه  َيق�سي  حيُث  لَدي 

1- )القوم(: يق�سد اأعداء الر�سولـ  ]ـ  من قري�ص الذي �سُيعّدد قبائلهم وُبطوَنهم يف اأثناء الق�سيدة.

)العرى(: جمع ُعْروة )كعروة الكوز مثال( واملراد بها هنا العهود واملواثيق و�سلة الّرحم..

)الو�سائل(: جمع و�سيلة، ما ُيتقّرب به اإىل ال�سيء.

2- )املزايل( : العدّو املفارق.

مناف عبد  ب��ن  بكر  بني  بهم  ويق�سد  املتهم،  وه��و  )َظ��ن��ني(   : مفردها  متهمني،   : )اأِظ��ّن��ة(   -3

واملعنى : »ملاذا يا بني قري�ص حتالفون اأعداءنا، وهم متهمون... مغتاظون مّنا، ولكنهم عاجزون عن حربنا«؟.

ٍب(:  4- )�سرْبُت..( اأي حب�ست لهم نف�سي. )�َسْمراء �سْمحة(: القناة الّلينة، اأي الرمح... )اأبي�ص َع�سْ

اأي ال�سيف القاطع. )املقاول( : جمع مْقَول، وهو امللك اأو من ملوك حمري؛ قيل: اإن هذا ال�سيف الذي 

اأ�سار اإليه، هو من ُجملة الهدايا التي اأهداها �سيُف بن ِذي َيَزن لأبيه عبد املطلب حني وفد عليه مع 

وفد من قري�ص بعد قتله احلب�سة«.

5- )رهطي( قومي وع�سريتي. )الو�سائل(: جمع و�سيلة، وهو ما و�سل من �سيء اإىل �سيء. وقيل : 

نع اليمن حمراء خمّططه باللون الأخ�سر، مفردها الَو�سيلة، وبها ك�ساُتّبع البيت. »الو�سائل(: ثياٌب من �سُ

6- )قياما( : قائمني. )الرتاج( : الباب العظيم. )ُن�سكه كّل نافل(: عبادته كل مقطّوع.
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ركاَبُهم الأ���س��ع��روَن  ُي��ِن��ي��ُخ  وح��ي��ُث 

)1(

ونائِل اأ�ساٍف  من  يوِل  ال�سُّ ى  ْف�سَ مِبَ

راِتها  َق�سَ اأو  الأع�����س��اِد  ��َم��َة  ُم��و���سَّ

)2(

��دي�����ص وب�����اِزِل  �����س��ًة ب��ني ال�����سَّ ��يَّ خُمَ

وزينًة خ��اَم  وال��رُّ فيها  ال���َوْدَع  َت��رى 

)3(

ب��اأع��ن��اِق��ه��ا م��ع��ق��ودًة ك��ال��ع��ث��اك��ِل

طاِعٍن  كلِّ  من  ا�ِص  النَّ ب��ربِّ  اأع��وُذ 

)4(

ب��ب��اط��ِل  ُم���ِل���حٍّ  اأو  ب�����س��وٍء  َع��ل��ي��ن��ا 

ب�َِمعيبٍة لنا  َي�ْسعي  ك��ا���س��ٍح  وِم���ن 

)5(

ُنحاوِل ما مل  ين  الدِّ ُملِحٍق يف  وِمن 

َمكاَنه  َث���ب���رًيا  اأر����س���ي  وَم����ن  َث�����ْوٍر 

)6(

ون�����ازِل  ِح�����راٍء  يف  وراٍق   ، وَع�����رْيٍ

1- )ُينيخ( : من اأنخت البعري )اأي ُيربك البعري(. )الأ�سعرون(: الذين مل يحلقوا رءو�سهم، و»املراد 

احلجاج املحرمون لأنهم مل يحلقوا رءو�سهم يف الإحرام«. )ركاَبهم( الإبل التي جاءوا عليها. )مَبْف�سى 

فا، )نائل(: �سنم كان على املروة. ال�ّسيول(: منتهاها. )اأ�ساف(: �سنم كان على ال�سّ

د، وهو ال�ساعد، وهو من  مة(: هي الإبل املو�سومة )املُعلَّمة( بالكّي. )الأْع�ساد( جمع َع�سُ 2- )املَُو�سَّ

�سة مبعنى واحد، يريد بها الإبل  � »ويروي حمبَّ �سة(  يِّ رات(: العنق. )خُمَ املرفق اإىل الكتف. )الَق�سَ

دي�ص وبازل( »ال�سدي�ص  التي ُحب�ست لُتْنحر، وقيل لها. حمّي�سٌة لأنها لزمت مكانها ومل ت�سرح«. )ال�سَّ

من الإبل ما دخل يف ال�سنة الثامنة. والبازل : ما مّت له ثماين �سنوات ودخل يف التا�سعة«.

بيان . )العثاكل(: مفردها العثكول، وهو عنقود التَّمر. واملعنى:  3- »)الَوْدع( : َخَرزات يتحّلى بها ال�سّ

وهذه الإبل ُمقّلدٌة باخَلرز والّرخام واأنواٍع اأخرى من الزينة، وهي مرّتبة كرتتيب حّبات العثاكيل«.

4- )اأعوذ...( اأ�ستجري. )املُِلّح( املواظب واملتابع.

ين(: ما ُيداُن به، وهي ال�ّسرية  مر العداوة. )امَلعيبة(: النقي�سة، واملراد )بالدِّ 5- )الكا�سح(: املُ�سْ

والعادة عندهم.

النور يف مكة،  »َثْور وَثبري وَعرْي وِح��راء: جبال مبكة«، وحراء هذا هو اجلبل الذي يقال له جبل   -6

ه. وكانت قري�ص تتحّنث فيه، اأي تتعّبد«. )ونازل(: ُيريد به املتعّبد الذي نزل من اجلبل بعد ُرقيِّ
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ٍة مكَّ بطِن  البيِت من  ُركِن  وبالبيِت 

)1(

ب���غ���اف���ِل ل��ي�����ص   
َ
اهلل اإنَّ  وب������اهلِل 

�َسحوَنُه  مَيْ اإذ  ��ودِّ  املُ�����سْ وب��احَل��َج��ِر 

)2(

والأ�سائِل  حى  بال�سُّ اْكَتَنفوُه  اإذا 

َرْطَبًة خِر  ال�سّ يف  اإبراهيَم  وَموطيِء 

)3(

ع��ل��ى َق��دم��ي��ِه ح��اف��ًي��ا غ���رَي ن���اع���ِل

فا  ال�سَّ اإىل  امَلْرَوَتنِي  َبنَي  �سواِط 
َ
واأ

)4(

ومَت���اِث���ِل  ���س��ورٍة  م��ن  فيهما  وم���ا 

راكٍب  ك��لِّ  من  اهلِل  بيَت  ح��جَّ  وَم��ن 

)5(

وِم��ن ك��لِّ ذي َن���ْذٍر وِم��ن ك��لِّ راج���ِل

لُه  َعمدوا  اإذا  الأق�سى  وبامَل�ْسَعِر 

)6)
القوابِل  راج  ال�سِّ ى  َمْف�سَ اإىل  األَل 

1- )وبالبيت(: اأْي واأعوذ بالبيت.

ُقبيل  وهو  الأ�سيل:  مفردها  )والأ�سائل(  به.  اأحاطوا  )اكتنفوه(:  به.  يتربكون   : )مْي�سحوَنه(   -2

الغروب.

اإبراهيم، وهو احلجر  الذي ي�سمى مقام  اأثر قَدمْيه يف احلجر  اإبراهيم مو�سع  3- »املراد مبوطىء 

الذي قام عليه ملا دعا النا�ص اإىل احلج ورفع بناء البيت، حني كان اإ�سماعيل يناوله احلجارة«.

4- )املروتان(: هي ال�سفا واملروة على التغليب. )ومتاثل(: اأراد متاثيل وكانت على الكعبة متاثيل 
و�سور واأ�سنام فاألقاها ر�سول اهلل ـ ] ـ ومعه علي كّرم اهلل وجهه.

5- اأي واأعوذ مبن حّج بيت اهلل.

اأي  له(:  )اإذا عمدوا  الأبعد   : والأق�سى  يريد جبل عرفات،  الأق�سى(:  )بامل�سعر  واأعوذ كذلك   -6

اأي اجتهد يف   ) )األَّ الفعل  الإم��ام، من  يقوم عليه  بعرفات  � جبل  الهمزة  بفتح   �  « ق�سدوا )الألل( 

رج، وهو م�سيل املاء. )القوابل(: املتقابلة. راج(: مفردها ال�سِّ ى(: ُمْنتهى. )ال�سِّ ال�سري. )َمْف�سَ



97

ًة ع�سيَّ اجل��ب��اِل  ف���وَق  وَت��ْوق��اِف��ه��م 

)1)
واِح��ِل  ال��رَّ دوَر  �سُ بالأيدي  ُيقيمون 

ِمنًى  ِم���ن  وامل���ن���ازُل  َج��م��ٍع  ول��ي��ل��ِة 

)2(

وم��ا َف��وَق��ه��ا م��ن ُح��رم��ٍة وَم���ن���ازِل 

اأج��ْزَن��ُه وَج��ْم��ٍعٍ اإذا م��ا امل��ْق��ُرب��اُت 

)3(

واِبِل وْق��ِع  ِمن  َيْفَزْعَن  كما  �ِسراًعا 

لها  مدوا  �سَ اإذا  الُكربى  وباجَلْمَرِة 

)4(

��ه��ا ب��اجل��ن��اِدِل  ��وَن َق��ْذًف��ا راأ���سَ َي��وؤمُّ

ًة َع�ِسيَّ باحِل�ساِب  ُه��ْم  اإْذ  وِك��ْن��َدُة 

)5(

��اُج ب��ك��ِر ب��ِن وائ���ِل جُت��ي��ُز ب��ه��ْم ُح��جَّ

لُه  اْجَتمعا  ما  ِعْقَد  ا  �َسدَّ َحليفاِن 

)6)
ال��و���س��ائ��ِل  ع��اط��ف��اِت  َع��ل��ي��ِه  ا  وردَّ

ا�ستعداًدا  م�ساًء  اجلبال  فوق  رواحلهم  على  يقفون  وهم  »واملعنى:  ُوقوفهم.  اأي  )وَتْوقاِفهم(:   -1

لالإفا�سة من عرفات اإىل املْزَدِلفة.

2- )ليلة َجْمع(: ليلة املزدلفة حيث يجتمع النا�ص فيها. )ِمًنى( ا�سم مو�سع مبكة... �سمي بهذا ال�سم 

ملا مُيني به من دماء ذبائح احلاج، اأي ُيراق؛ »واملعنى: ولي�ص يف ليلة املزدلفة ُحْرمٌة اأ�سمى من حرمة 

تلك املنازل يف ِمًنى«.

�سراًعا( قطعنه م�سرعات.  )اأَجْزنه  املجتمعة.  الإبل  بامَلْقُربات:  وُيريد  للمزدلفة.  ا�سم  3- )َجْمع(: 

)كما يفزعن من وقع وابل(: اأي من وقع املطر الغزير.

4- )اجَلْمرة(: مو�سع رْمي اجلمار مِبًنى. واجلمرة الكربي: جمرة العقبة. )�سمدوا لها( ق�سدوها 

)قذًفا راأ�سها(: الراأ�ص هي الطرف الأعلى. )باجلنادل(: ُيريد بها ِجماَر النا�سك للحج.

بالكرثة.  غريهم  عن  لمتيازهم  القبائل  دون  هم  خ�سّ واإن��ا  ِكندة،  قبيلة  »ُيريد  )وِك��ن��دة(:   -5

وائل(  من  )وبكر  هم.  ُ َت�ْسريُّ اأي  بهم...(  )جتيز  ب.  املح�سّ وهو  اجلمار،  رْمي  حمل  )احِل�ساب(: 

القبيلة املعروفة«.

ا ِعقد(: اأي اأحكما عقد ال�سيء الذي... حتالفا لأجله.  6- )حليفان(: اأي كندة وبكر بن وائل. )�سدَّ

)رّدا عليه( اأي على ذلك ال�سّد )عاطفات الو�سائل(: اأي الأ�سباب التي ُتوجب العطَف واملحّبة.
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با الظُّ مَع  ماِح  الرِّ �ُسْمَر  وَحْطُمهُم 

)1(

��ق��ي ك���لُّ ن���اب���ِل واإن���ف���اُذُه���م م��ا َي��تَّ

و�َسْرُحُه  الِب�ساِل  ح��وَل  وَم�ْسُيهُم 

)2(

 اجَل��واف��ِل 
ِ
��ع��ام ُق��ُه َوْخ���َد ال��نَّ ��رْبِ و���سِ

َم��ع��اٍذ لعائٍذ ِم���ن  ف��ه��ل ف���وَق ه���ذا 

)3(

ع���اِدِل؟  
َ
اهلل َيتَّقي  ُمعيٍذ  من  وَه��ل 

نا  اآنَّ ل��و  وا  وودُّ الأع����دا  بنا  ُي��ط��اُع 

)4(

��دُّ ب��ن��ا اأب�����واُب ُت����رٍك وك���اُب���ِل  ُت�����سَ

ًة مكَّ َن�����رْتَك  اهلِل  وب��ي��ِت  ك���َذْب���ُت���ْم 

)5(

َب���الب���ِل يف  اأم����ُرُك����م  اإلَّ  ون��ظ��َع��َن 

)واإِْنفاُذهم(:  ال�سنان.  اأو  ال�سيف  حّد  وهي  ظبة،  مفردها  )الّظبا(  ك�سرهم:  اأي  )وَحْطِمُهُم(:   -1

اإفناوؤهم )والّنابل(: ال�سارب بالّنْبل.

رح ال�سجر العظام  2- )الِب�سال(: اأراد البيت احلرام من الب�سيل وهو من الأ�سداد. )و�َسْرُحه( : ال�سَّ

ل �سوك فيه و)ال�ّسربق( � بوزن ِزْبرج � : نبات ذو �سوك، ل تقر به داّبة خُلْبثه. )الَوْخد(: ال�سري ال�سريع 

َك�سرْي الّنعام )اجلوافل(: امل�سرعة. مفردها اجلافلة.

3- )املعاذ(: امللجاأ . )العائذ(: الالجىء. )املعيذ(: العا�سم واملُْلِجىء؛ »املعنى: َي�ستفهم ا�ستفهاما 

 ُيْحتمى به«.
ٌ
اإنكاريًّا، فيقول: لي�ص بعد هذا امللجاأ ملجاأ

4- )ُيطاع بنا( � على البناء للمجهول من الطاعة... والتقدير: اأيطاع باأمرنا الأعداء، وهم َوّدوا اأن 

 بنا )اأبواُب ترٍك وكابُل( ب�سبب خروجنا من مكة وانتقالنا اإليهما. و)ُترك وكاُبل(: �سنفان من 
َ
مُتالأ

الأمم غري العرب معروفان. »فكابُل: بلدة يف اأفغان�ستان، هي اليوم عا�سمة الّدولة«.

وهموم؛  اأْح��زاٍن  اأمركم يف  كْون  على حال  اإل  نْظعن  ل  واملعنى:  والهموم.  الو�ساو�ص  )الَبالِبل(:   -5

ُيهّددهم باحلرب.
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ُن��ْب��َزى حممًدا  اهلِل  وب��ي��ِت  َك��َذْب��ُت��م 

)1(

��ِل  وملّ����ا ُن���ط���اِع���ْن دوَن�����ُه وُن��ن��ا���سِ

َع َح���ْوَل���ُه ���رَّ ��ِل��َم��ه ح��ت��ى ُن�������سَ وُن�����سْ

)2(

وَن���ْذُه���َل ع��ن اأب��ن��اِئ��ن��ا واحَل���الئ���ِل

اإليُكُم  احل��دي��ِد  يف  َق���وٌم  وينه�َص 

)3(

ل  ال�سِ وايا حتَت ذاِت ال�سَّ ُنهو�َص الرَّ

ْغِن يركُب َرْدَعُه وحتَّى ُيرى ذو ال�سِّ

)4(

املَُتحاِمل الأنَكِب  ِفعَل  عِن  الطَّ مَن 

اأرى  م��ا  َج���دَّ  اإْن  اهلِل  ل��َع��م��ُر  واإينِّ 

)5)
���س��ي��اُف��ن��ا ب��الأم��اث��ِل 

َ
��ْن اأ َل��َت��ْل��َت��ب���ِ�����سَ

�َسَمْيَدٍع هاِب  ال�سِّ مثِل  امرىٍء  بكفِّ 

)6(

با�سِل احلقيقِة  حامي  ِث��َق��ٍة  اأخ��ي 

1- )ُنْبَزي( بالبناء للمجهول، اأي ُن�سلب وُنغلب ونقهر. »واملعنى: َق�سًما لن ُنغلَب مبحمد، ومل نحارب 

من اأجله بعد.

2- )وُن�ْسلمه( : اأي ل ُن�ْسِلمه )َنْذُهَل( نن�سغل )واحلالئل(: مفردها احَلليلة، وهي الزوجة.

3- »)الّروايا(: الإبل التي حتمل املياه، مفردها الراوية.

عليكم  رجاُلنا  يحمَل  وحتى  »واملعنى:   . امل��اء.  يقية  وقيل:  امل��اء،  بها  ينقل  امل���َزاَدة  )ال�سال�سل(: 

بحديدهم فُي�سمَع لأ�ْسلحتهم �سليٌل ك�سليل املياه يف املزادات حني تنه�ُص الّدواب بها«.

ْدع: العنق اأي ذات راأ�سه � وقيل:  4- )ال�سغن(: احلقد )يركب َرْدَعه(: يخّر على وجهه �سريًعا � والرَّ

عظم العنق املّت�سل بالراأ�ص، وقيل: اللطخ بالدم. )الأنكب(: املائل )املتحامل(: اجلائر.

ُيقاتل         ل  باأنه  يتباهى  »فالعربي  واأ�سرافهم.  القوم  اأفا�سل  )الأماثل(:   . لتختلطّن   : )َلَتْلتِب�َسْن(   -5

اإل �سادة الأعداء«.

6- )ال�سهاب(: الكوكب املنق�ّص؛ اأي مي�سي املحارب يف احلرب ُم�سيَّ هذا ال�سهاب. )�َسَمْيدع(: ال�سيد. 

املُوّطاأ الأكناف � يعني املذَلل الّنواحي � الكرمي ال�سريف ال�سخّي � )با�سل(: �سجاع، ويروى )بكف فتى...(.

ويريد بهذا الفتى النبي ـ ] ـ )اأخي ثقة( مالزم لها: اأي موؤمتن، وكان الر�سول ـ ] � يدعى عند 

قري�ص بالأمني.



100

ًم��ا  ��ه��وًرا واأّي���اًم���ا وَح�����وًل ُم��رَّ ���سُ

)1(

���ٌة ب��ع��َد ق���اِب���ِل  َع��ل��ي��ن��ا وت���اأت���ي ِح���جَّ

ًدا �َسيِّ اأب��ال��ك،  ، ل 
ٍ
َق���وم َت���ْرُك  وم��ا 

)2(

ُمواكِل؟ َذْرٍب  َغ��رَي  ماَر  الذِّ َيحوُط 

بوجهِه  الَغماُم  ُي�ْسَت�ْسَقى  واأبي�َص 

)3(

ل���الأرام���ِل مٌة  ِع�سْ اليتامى  ِث��م��اُل 

ها�سٍم اآِل  م��ن  ال���ُه���اّلُك  ب��ه  ي��ل��وُذ 

)4(

ف��ُه��م ع���ن���َدُه يف ِن��ع��م��ٍة وَف���وا����س���ِل

ورهُطُه  �َسْيٌد 
ُ
اأ اأج��رى  لقد  لَعمري 

)5(

لآك������ِل  اآن�����ا  وج�����زَّ ��ن��ا  ُب��غ�����سِ اإىل 

وخالًدا ��ي��ًدا  ���سَ
ُ
اأ ا  عنَّ رِح���ٌم  ج���َزْت 

)6(

���ُر ع���اِج���ِل ج����زاَء ُم�����س��يٍء ل ُي���وؤخَّ

م( : الّتام الكامل. )احِلّجة(: ال�سنة. )القابل( ال�سنة القادمة. 1- )املَُجرَّ

: كل ما يجب على  ال�ّسياق. )الّذمار(  ُي�ستعمل كنايًة عن املدح والذم، َح�ْسب  اأبالك : كالم  2- )ل 

الإن�سان حفظه من عْر�ٍص واأمثاله.

اأن   
ُ
ُيْدعي اهلل � )ُي�ست�سقى الغماُم بوجهه(:   [  � � ويق�سد الر�سول  )الأبي�ص(: ال�سيد ال�سريف   -3

 ومانع لهن.
ٍ
ميطرهم ب�سببه. )ِثمال اليتامي( عمادهم ومالذهم. )ع�سمة( حام

4- )يلوذ به...( يلتجىء اإليه ويعوذ به. )الُهاّلك( : الفقراء املُْعَدمون . )وفوا�سل(: مفردها الفا�سلة 

وهي النعمة املتقدمة.

ْجري( من اجلري؛ اأي اأ�سرع، اأو من التجّري؛ اأي جّراآ النا�ص.
َ
5- )َلْعمري( اأي اأق�سم بحياتي. )اأ

�َسْيُد( : هو اأبو العا�ص بن اأمية ... و�سياأتي يف نهاية الق�سيدة تعريف ابن ا�سحاق مبن يرد فيها 
ُ
)واأ

اآنا(: اأي قّطعنا اأجزاًء. من اأعالم )جزَّ

�سيد. )عاجل( �سفة 
ُ
6- )جزي ُفالنا حقه : ق�ساه اإياه( . )الّرحم( : القرابة. )خالد(: اأحد اأبناء اأ

ها على اجلوار. جلزاء فحكمها الن�سب، وَخْف�سُ
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وُقْنُفٌذ  َعلينا  َي���ْرَب���ْع  مل  وع��ث��م��اُن 

)1(

القبائِل  تلك  اأم���َر  اأط��اع��ا  ول��ك��ْن 

َيغوِثهم ع��ب��ِد  واب���َن  ��ا  ب��يًّ
ُ
اأ اأط��اع��ا 

)2(

َي���ْرُق���ب���ا ف��ي��ن��ا م��ق��اَل��َة ق���ائ���ِل ومل 

وَنوَفٍل  �ُسَبيٍع  م��ن  َلِقينا  َق��د  كما 

)3(

��ا مل ُي��ج��ام��ِل  وك���لٌّ َت����َوىلَّ ُم��ع��ِر���سً

منهما  
ُ
اهلل مُي��ِك��ِن  اأو  ُيْلَقيا  ف���اإن 

)4(

املُ��ك��اِي��ِل ب��َك��ْي��ِل  ���س��اًع��ا  لُهما  َن��ِك��ْل 

نا  ُبغ�سِ غرَي  اأَب��ى  عمٍرو  اأب��و  وذاَك 

)5(

وج��ام��ِل  ���س��اٍء  اأه���ِل  يف  ِلَيْظَعننا 

ِبٍح وُم�سْ �سًى  مَمْ كلِّ  يف  بنا  ُيناجي 

)6(

ف��ن��اِج اأب���ا َع���ْم���ٍرو ب��ن��ا ث���ُ��مَّ خ���اِت���ِل

1- )مل َيْرَبع علينا : اأي مل ينتظر ومل يقم. )وعثمان(: هو ابن ُعبيد اهلل التَّْيمّي اأخو طلحة. )وُقْنُفٌد(. 

هو ابن ُعمرْي بن جدعان.

2- )اأبّي( هو ابن �سريق الّثقفّي، ويقال له الأخن�ص، )وابن عبد يغوث( هو: ابن وهب بن عبد مناف 

بن ُزْهرة، وا�سمه الأ�سود، وكان من امل�ستهزئني بر�سول اهلل � ] � ومات كافًرا«.

اأ�سد بن عبد العّزى بن ُق�سْي  اأخو بلحارث بن فهر . )ونوفل( بُن ُخوْيلد بن  3- )�ُسَبّيع( بن خالد 

� وكان من �سياطني قري�ص. )مل ُيجامل(: مل يعامل   [ � اأخو خديجة � ر�سي اهلل عنها � زوج النبي 

ا عنا،  باجلميل؛ اأي اأننا لقينا من �ُسَبْيع ونوفل ما لقيناه من اأولئك الأعداء، وقد توىّل كل منهما ُمْعِر�سً

ومل ُيعامالنا باجلميل.

اأي  ماكالوه،  لهم  ِكْلنا  بحرب  لقيناهم  »فاإن  واملعنى:  املماثل؛  )املكايل(:   . مكيال   : )ال�ساع(   -4

ُنعاملهم � ملعاملتهم اإّيانا � بالإعرا�ص عنهم وعدم ن�سرهم.

املطلب،  عبد  َمِة 
َ
اأ ابن  ُيقال  وكان  مناف.  عبد  بن  نوفل  بن  عمرو  عبد  بن  ُقَرظُة  عمرو(:  )اأبو   -5

غري  )اأبي  الرحل.  على  يدفعنا  )ليظعننا(:  الفعل.  هذا  به  يفعل  اأبيه  َمِة 
َ
اأ ابن  طالب  اأبو  فا�ستكرب 

ُبغ�سنا(: مل ُيرد غري ُبغ�سنا. )ال�ّساء(: جمع �ساة. )اجلامل(: جماعة اجلمال.

ا. )خاتل(: من املخاتلة وهي اخلداع. 6- )ُيناجي بنا(: يتكلم بنا �سرًّ
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نا  َيُغ�سَّ اإن  م��ا  ب����اهلِل  ��ُم��ن��ا  وُي��ْق�����سِ

)1(

ب��ل��ى ق��د ن����راُه َج��ه��رًة غ���رَي ح��ائ��ِل

َتْلعٍة ك���لَّ  ��ن��ا  ُب��ْغ�����سُ ع��ل��ي��ِه  اأ����س���اَق 

)2(

فَمجادِل اأخ�ُسٍب  ب��نَي  الأر���ص  م��َن 

َحَبْوَتنا م��اذا  ال��َول��ي��ِد:  اأب��ا  و�سائْل 

)3(

كاملُخاِتِل؟ ا  ُمْعِر�سً فينا  ب�َسْعِيَك 

براأيِه ُي��ع��ا���ُص  ���ْن   ممَّ
ً
ام����راأ وك��ن��َت 

)4(

ورح���م���ُت���ه ف��ي��ن��ا ول�����س��َت ب���ج���اه���ِل

كا�ِسٍح  ق��وَل  بنا  َت�سمْع  ل  ُع��ْت��ب��ُة، 
َ
اأ

)5(

َدغ��اُوِل  ذي  ُمبِغ�ٍص  ك��ذوٍب  َح�سوٍد 

وقد ِخفُت اإْن مل َتْزُجَرْنُهْم وَتْرَعُووا

)6(

الَبالبِل اإْح��َدى  منك  وَنْلَقى  ُتالقي 

1- )ُيْق�سمنا(: يحلف لنا. )اإن(: زائدة لتاأكيد ما النافية. )بلي(: حرف اإيحاب، يريد بها تكذيب 

لن  اأنه  لنا  ُيق�سم  و»املعنى:  ميينه؛  عن  يحول  ل  اأي  حائل(:  )غري  الغ�ص.  عدم  يف  عمرو  اأبي  ميني 

يخدعنا، لكن هذا الّدعاء ُيكّذبه ما ُيظهره من غري اأن مينعه«؛ اأي يريد اأن نعتقد اأنه ل يخادعنا.

ّيق. واأراد بالأخ�سب: الأخا�سب؛ وهي جبال  2- )التَّْلعة( ما �َسُرف وارتفع من الأر�ص . )اأ�ساق(: �سَ

مكة. و)املجادل(: الق�سور واحل�سون املبنية على قمم اجلبال؛ »كاأنه يريد: ما بني جبال مكة فق�سور 

ال�سام والعراق«.

3- )اأبو الوليد(: عتبة بن ربيعة بن عبد �سم�ص، كان من اأبطال قري�ص )ماذا َحَبْوتنا(: ماذا اأعطيتنا. 

)املخاتل(: املخادع؛ و»املعنى: ا�ساأل عتبة عن الذي اأح�سنه اإلينا، وهو معر�ص عنا كاملخادع«.

( الواو حالية، اأْي وحالك اأنك ممن ُي�ستنار براأيهم، ويعمل بن�سائحهم، ويوؤخذ بح�سافتهم.
ً
4- )وكنت امراأ

5- )كا�سح(: حا�ِسد اأو عدّو. )َدغاُول(: ل واحد لها من لفظها؛ اأي الباليا والّدواهي.

6- )تْزُجَرْنهم(: متنعهم. )َتْرَعْووا(: تكّفوا. )البالبل(: الو�ساو�ص والهموم.
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ا  ُمْعر�سً ��َي  ع��نِّ ��ف��ي��اَن  ���سُ اأب���و  وَم���رَّ 

)1(

 امَل��ق��اِوِل 
ِ
كما َم��رَّ َق��ْي��ٌل ِم��ن ِع��ظ��ام

م��ي��اِه��ِه وَب�������ْرِد  جَن�����ٍد  اإىل  َي���ف���رُّ 

)2(

بغافِل عنُكم  ل�سُت  اأينِّ  وَي��ْزع��ُم 

َم�ساَءٍة  ع��ن  غ��اف��ٌل  ل  اأْن  ع���ل���ُم 
َ
واأ

)3(

ك��ف��اك ال��ع��دوُّ ع��ن��َد ح���قٍّ وب��اط��ِل 

َمْيَلُكْم اإنَّ  ��ل��ُك��ْم؛  كُّ َعلينا  فميلوا 

)4(

���واٌء ع��ل��ي��ن��ا وال����ري����اُح ب��ه��اط��ِل ����سَ

�����ُه ���ِح اأنَّ ن���ا ِف���ع���َل املُ���ن���ا����سِ ُ ي���خ���ربِّ

)5(

واخ��ِل  ال��دَّ عارماِت  وُيخفي  �َسفيٌق 

جندٍة  
ِ
ي��وم يف  اأخ��ُذْل��َك  مل  اأُمْطَعُم 

)6(

اجلالئِل املُْعظماِت  تلك  عنَد  ول 

ٌة  اأِل����دَّ اأَت�����ْوَك  اإْذ  َخ�����س��ٍم   
ِ
ي���وم ول 

)7(

 املُ�ساِجِل 
ِ
ويل َجَدٍل مث�َْل اخَل�سوم

ُ
اأ

1- اأبو �سفيان بن حرب، وا�سمه �سخر من اأ�سراف قري�ص. )الَقْيل(: لقب ملوك اليمن؛ واملعني: مّر 

ا كتكرّب اأقيال اليمن. اأبو �سفيان غري عابىء بي ُمتكربِّ

2- اأي يهرب من مواجهتنا ، ويظّن اأن �سلوكه غرُي معروف لنا.

3- »اأي اأنني واثق من الإ�ساءة ل يغفل عنها اأحد، واأن مطمع العّدو وا�سٌح، فال تطمع اأن ُيعينك على 

حقٍّ اأو على باطل«.

نا اإن هاجمتمونا اأْوًل، كل هذا  4- )�سواء( : مت�ساٍو. )هاطل(: �سفة للمطر املقدرة. »واملعنى: ليهمُّ

�سواء، ولي�ص هجوُمكم علينا اأكرَث من تتابع املطر الذي ل ي�سّر«.

5- ُيْخربنا اأنه يفعل فعل املخل�ص، ويخفي )عارمات(: خبيثات: )الدواخل(: مفردها الداخلة، وهي 

النّية امل�سمرة.

6- )ُمْطَعم(: هو ابُن عديٍّ بن نوفل بن عبد مناف من اأبطال قري�ص. يخاطب ال�ساعر ُمْطَعًما فيقول: 

رتك ول يف م�سائبك الكبرية. اإين مل اأْخُذلك يف يوم ُن�سْ

ة(: مفردها َلِديد، وهو ال�سديد اخل�سومة. )امل�ساجل(: املُباري واملُعار�ص يف اخُل�سومة. ِلدَّ
َ
7- )اأ



104

ًة ُخطَّ �ساموك  ال��ق��وم  اإنَّ  اأمطعُم 

)1(

ب���وائ���ِل فل�سُت  وَك������ْل 
ُ
اأ م��ت��ى  واإينِّ 

وَنوفاًل  �َسم�ٍص  عبَد  عّنا   
ُ
اهلل َجزى 

)2(

��رٍّ ع��اج��اًل غ���رَي اآِج����ِل  ُع��ق��وب��َة ���سَ

�َسعريًة َيغي�ُص  ل  ��ٍط  ِق�����سْ مب��ي��زاِن 

)3(

ع����ادِل نف�سِه ح��قُّ  ِم��ن  ���س��اه��ٌد  ل��ه 

لوا  تبدَّ  
ٍ
َق���وم اأح���الُم  �َسَفهْت  لقد 

)4(

والَغياطِل  بنا  ا  َقي�سً َخ��َل��ٍف  َبنى 

ها�سٍم ُذوؤاب��ِة  ِمن  ميُم  ال�سَّ ونحُن 

)5(

الأوائ����ِل اخُل��ط��وِب  يف  يٍّ  ُق�سَ واآِل 

فيهُم  قايِة  ال�سِّ ح��و���صُ  لنا  وك���اَن 

)6(

رى منُهْم وفوَق الكواهِل  الذُّ ونحُن 

امللتجىء؛ )واملعنى             : اأغلب. )الوائل(  : يعني  وَكْل( 
ُ
اأ 1- )�ساموك ُخّطة(: يعني كّلفوك )واإيّن متى 

يا مطعم اإين ما خذلتك يف خطوبك، وما تركتك يف خما�سمتك؛ فكيف تخذُلني وترتكني، واأن القوم 

قد كّلفوك ُخّطَة �سْيم، واإين اإذا غلبت فال اأجلاأ اإىل اأحد«.

2- )جزى اهلل...(: اأي كافاأهم. )وعبد �سم�ص ونوفل(: ابنا جّده عبد مناف، وُيريد بهما البطنني من 

بينهما لأنهما وافقا قري�ًسا يف العداء.

3- )مبيزان ِق�سط(: اأي عْدل. )ل يغي�ص �َسعرية(: ل ينق�ص. )ال�ساهد(: الل�سان؛ »واملعنى: جزى 

اهلل عْبد �سم�ص ونوفاّل مبا ي�ستحقان من غري نق�ص اأو زيادة«.

ِعو�سا.  اأي   : ا(  )قْي�سً قري�ص  من  بطن  خلف(.  )بنو  عقوُلهم.  �سعفت  اأْحالُمهم(:  )�سفهْت   -4

)والغياطل(: قوٌم من�سوبون اإىل غْيطلة، وهي امراأة كاهنة من بني مرة بن عبد مناة بن كنانة، وهم 

اأي�سا بطن من قري�ص؛ ُيريد بهم بني �سهم بن عمرو بن ه�سي�ص بن كعب بن ُلوؤَّي.

ميُم( : اخلال�ص . )من ُذوؤابة ها�سم(: اأي اأعاليهم، وها�سم هو جّده الأعلى. )وُق�سّي( هو  5- )ال�سّ

ابن كالب بن مّرة اأبو عبد مناف )اخلطوب الأوائل(: القدمية.

6- )َحْو�ص ال�ّسقاية( : يعني �ِسقاية احلج . )الّذرى(: اأعلى ال�سيء؛ يريد اأبناء غالب، وغالب: هو ابن 

فهر بن مالك جّده الأعلى. )الكواهل(: مفردها الكاهل وهو اأعلى الظهر مما يلي العنق.
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َدًما �َسفكوا  ول  َذْح��اًل  اأدرك��وا  فما 

)1(

القبائِل ���راَر  ����سِ اإلَّ  َح��ال��ف��وا  ول 

َم�������ٍة م���ن���ون���ٍة ِه���ْن���َدك���ّي���ٍة 
َ
َب���ن���ي اأ

)2(

عاقِل  ب��ِن  َقي�ِص  ُعَبيَد  ُج��َم��ٍح  َبني 

���ُب���وا لَّ
َ

و���س��ه��ٌم وخم����زوٌم مَت���اَل���ْوا واأ

)3(

وخامِل ِطْمٍل  ك��لِّ  ِم��ن  الِعدا  َعلينا 

غالٍب  ب��ِن  ل���وؤيِّ  يف  كانت  و�سائُظ 

)4(

��ْق��ٍر ُح��الِح��ل ن��ف��اُه��ْم اإل��ي��ن��ا ك��لُّ ���سَ

وَرْهُط ُنَفيٍل �سرُّ َمن َوطَئ احل�سى 

)5(

ون���اع���ِل م��ع��دٍّ  م���ن  ح����اٍف  ُم 
َ
لأ

َ
واأ

َقوِمُكْم  خ��رُي  اأْن���ُت���ُم  م��ن��اٍف  اأع��ب��َد 

)6(

واغ���ِل ك��لَّ  اأم��ِرك��م  يف  ُت�ْسِركوا  فال 

ًرا. )حالفوا( عاهدوا.
َ
ِه اأْحالمهم بنو خلف والغياطل )َذْحال(: ثاأ 1- اأي هوؤلء القوم املُ�َسفَّ

اأمة.  بني  القبائل  ب�سرار  اأعني  والتقدير:  حمذوف،  لفعل  مفعول  اأنه  على  من�سوب  اأَمِة(  )بني   -2

)منونة( ُم�سابة يف عقلها باجلنون )هندكّية( : لغة يف هندية، اأي من الهند غري عربية. )بنوجمح(: 

َمِته.
َ
قبيلة من قري�ص. )قي�ص بن عاقل( : من رجال قري�ص، وكانت اأمُّ جمح اأ

بن  بن مرة  يقظة  ابن  البطن؛ وهو  اأبو  3- )�سهم وخمزوم(: هما بطنان من قري�ص، وخمزوم هو 

ْمُل(: الفاح�ص من الرجال .  ُبوا( : جمعوا اجلموع. )الطِّ كعب بن ُلوؤّي. )متاَلْوا( : اأي احّتدوا. )واألَّ

)واخلامل(: الرجل الذي مل يعرفه اأحد.

ْفلة، من الَو�سيظة اأي ما تعّلق بالقوم ولي�ص منهم. )نفاهم(: األقاهم. )وال�سقر(.  4- )الو�سائظ(: ال�سِّ

ا�ستعري هنا للبطل ال�سريع احلركة )احلالحل(: ال�سيد ال�سجاع.

 اأهل 
ُ

�ْسواأ
َ
5- )رهط ُنفيل(: قومه، وهو نفيل بن عبد العّزى؛ »واملعنى: وقوُم نفيل �َسرٌّ النا�ِص قاطبًة، واأ

معّد احُلفاَة والّناعلني«، اأي جميعهم.

6- )اأَعْبد مناف( يق�سد اأبناءه الأربعة واأولدهم؛ وهم بنو ها�سم وبنو املطلب، وبنو عبد �سم�ص، وبنو 

نوفل. )الواغل( : الأجنّبي الّداخل يف القوم ولي�ص منهم.
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 اأْمَرُكْم
ُ
لِح اهلل فقد ِخفُت اإْن مل ُي�سْ

)1(

وائ���ِل اأح��ادي��ُث  ك��اَن��ْت  كما  تكونوا 

ْوِه���ْن���ُت���ُم  وَع��ج��زمُتُْ 
ُ
َل��َع��م��ري ل��َق��ْد اأ

)2(

للَمفا�سِل خُم��ط��ٍئ  ب��اأم��ٍر  وِج��ئ��ُت��ْم 

ِق���ْدٍر فاأنُتُم َح��ْط��َب  َق��دمًي��ا  وُك��ْن��ُت��ْم 

)3(

وَم����راِج����ِل ْق�������ُدٍر 
َ
اأ ِح���ط���اُب  لَن 

َ
اأ

ُعقوُقها  م��ن��اٍف  عبِد  َبني  ِلَيْهنْئ 

)4(

َوَت��ْرُك��ن��ا يف امل��ع��اق��ِل  وَخ��ْذلُن��ه��ا، 

َنْعُتُم  �سَ ما  ُهْم  �سرَّ َق��وٌم  ي��ُك  ف��اإْن 

)5(

���س��َت��ْح��َت��ِل��ب��وه��ا لق��ًح��ا غ���رَي ب���اه���ِل

اأمُرنا  �َسُيْن�َسُر  اأْن  ا  يًّ ُق�سَ فبلِّْغ 

)6(

بالتَّخاُذِل ب��ع��َدن��ا  ا  ُق�سيًّ ��ْر  وَب�����سِّ

1- ُي�سري اإىل ما كان بني بكر وتغلب من حروب طاحنة.

2- »ُيقال يف املثل ملن مل ُي�سب الّر�سد واحلقيقة جاء باأمر خمطيء للمفا�سل«: اأي بعيد عن ال�سواب. 

وال�سورة يف قاطع اللحم الذي يبداأ باملف�سل، فاإن مل ُي�سْب اأخطاأ واأف�سد.

3- )َحْطب(: جمع حاطب وهو اجلامع للحطب. )األن( اأي الآن. )اأقدر(: جمع قّلة للِقْدر. )ومراجل( 

ْرمت  جمع ِمْرجل، عطف تف�سري على اأقدر؛ واملعنى: اأنكم كنتم قبل اليوم متحدين حول ِقْدٍر واحدة، و�سِ

اليوم خمتلفني متفرقني حول اأقدر ومراجل«.

عب(. )َخْذلننا( تركهم ن�سرنا. ن، ويق�سد به )ال�سِّ 4- )العقوق(: القطيعة. )املعاقل(: املكان املح�سّ

الباهل  باهل(:  )غري  اللنب.  الكثرية  الناقة  اللِّقحة:  من  )لقحا(،  احلرب.  اأي  )�ستحتلبوها(:   -5

رار: ما ي�سّد به ال�سرع لئال يحلَبها  ْرعها يْحلُبها كل من اأراد حْلَبها، وال�سِّ رار على �سَ الناقة التي ل �سِ

اأحٌد ول ير�سعها ال�سقب. و�سميت باهلة لأنها بهلت اإبلها فلم ت�سّد اأْخالقها. ويف البيت تهديد بحرب 

بة. �سرو�ص ُمرَّ

يًّا( التب�سري هنا على �سبيل التهكم. وقوله )بعدنا(: اأي بعد انت�سار اأمرنا. 6- )وب�سّر ُق�سَ
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َعظيمٌة ُق�سيًّا  ل��ي��اًل  َط��رق��ْت  ول��و 

)1(

املداخِل يف  دوَن��ُه��م  جلاأنا  ما  اإًذا 

ُبيوِتهم  خ��الَل  رًبا  �سَ ِدقوا  �سُ ول��و 

)2(

امَلطافِل �ساِء  النِّ عنَد  �سيًى 
ُ
اأ ا  َلُكنَّ

عْت ف���اإْن ت��ُك ك��ع��ٌب م��ن ل���وؤيٍّ جتمَّ

)3(

ًة ِم����ْن َت����زاُي����ِل ف���الُب���دَّ ي���وًم���ا م�����رَّ

كثريٍة  ك��ع��وٍب  م��ن  ك��ع��ٌب  َت���ُك  واإْن 

)4(

���ه���ا يف َم���اِه���ِل  اأنَّ ف��الب��دَّ ي��وًم��ا 

ُه خ�����ٍت َن���ُع���دُّ
ُ
وك���لُّ ���س��دي��ٍق واب����ُن اأ

)5(

��ُه غ��رَي ط��ائ��ِل وج��ْدن��ا ل��َع��م��ري ِغ��بَّ

ٍة  ُمرَّ بِن  ِمن كالِب  َرْهًطا  اأنَّ  �ِسوى 

)6(

��ِة خ����اذِل  َب�����راٌء اإل��ي��ن��ا م��ن َم��َع��قَّ

1- )العظيمة(: الّنازلة وامل�سيبة. )املداخل(: جمع َمْدخل كالبيوت واحل�سون؛ )واملعني: واملوؤ�سف 

اأن اآل ق�سّي كانوا اإذا حّلت بنا م�سيبة اختبوؤوا يف منازلهم؛ بينما نحن ل نفعل ذلك«، ول نر�سي به.

�ْسوة، وهي ما يوؤَت�سى ويقتدى به )املطافل( جمع ِمْطفل 
ُ
�سى( : مفردها الأ

ُ
2- )خالل( : بني . )الأ

الدفاع  يف  ُق�سيًّا  ل�ساركنا  بيوتهم  بني  قتاَلهم  اأرادوا  اأعداءهم  اأن  لو  واملعنى:  الطفل؛  ذات  مبعنى 

واحلفاظ على ن�سائهم.

3- )كعب( : هم بنو كعب بن ُلوؤَّي )التَّزايل(: الّتَفّرق.

4- )كعوب(: مفردها كعب، وهو ال�سرف )مازا(. اأي كل �سيء عال وارتفع. )املجاهل(: مفردها 

املجهل، وهو مو�سع اجلهل، وهي يف ماهل اإن حاربت حممًدا � ] ـ.

5- )الِغّب( العاقبة )غري طائل( اأّي ل مزّية فيه ول غناء.

ترك  اإذا  َخَذله  من  )خاذل(  والإيذاء:  العقوق.  مبعنى  م�سدر  )املعّقة(:  بريئون.  اأي  )براٌء(:   -6

رته. )وكالب بن مرة( اأي ابن كعب بن ُلوؤَّي بن غالب. ُن�سْ
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الَقذى على  ُت��ط��ِرُف��نَّ  ل  ��ٍد  ا���سَ َبني 

)1(

ق��ائ��ِل ِم���ْق���َوُل  ب��احل��قِّ  ي��ق��ْل  اإذا مل 

ٍب  ُمكذَّ غرَي   
ِ
الَقوم خِت 

ُ
اأ ابُن  فنْعَم 

)2(

َحمائِل  ِمن  ُمفرًدا  ُح�ساًما  ُزه��رٌي 

َيْنَتمي البهاليِل  مِّ  ال�سُّ م��َن  ��مُّ  ���سَ
َ
اأ

)3(

فا�سِل امَلْجِد  َحْومِة  يف  ح�َسٍب  اإىل 

باأحمٍد  َوْج���ًدا  َكِلْفُت  لقد  لَعمري 

)4(

��ِل  املُ��وا���سِ امُل��ح��بِّ  داأَب  واإخ���َوت���ِه 

ق���ي���ُم ع��ل��ى ن�����س��ِر ال��ن��ب��يِّ حممٍد
ُ
اأ

)5(

اأق����ات����ُل ع��ن��ُه ب��ال��َق��ن��ا وال���ق���ن���اب���ِل

لأهِلها  َجماًل  نيا  الدُّ يف  زاَل  فال   

امل�������س���اِك���ِل  َربُّ  ولَُّه  مل����ا  وَزْي�����ًن�����ا 

1- )ل ُتْطِرُفّن(: ل ُتْطِبُقنَّ اأجفانكم على ما يوؤذيها. )امِلقول(: الل�سان.

� وكان اأحد الذين   [  � اأم �سلمة، زوج النبي  اأم املوؤمنني  اأمية املخزومي اأخو  2- )ُزهري( : هو ابن 

�َسَعْوا يف نق�ص ال�سحيفة. )ح�ساًما مفرًدا(: اأي �سْيفا فريًدا يف بابه ل ُي�سبُهُه ح�ساُم. )احلمائل(: هي           

ما يعّلق به ال�سيف؛ ويريد بها هنا ال�سرف الذي ُين�سب اإليه زهري.

اأ�سم.  جمع  )ال�سّم(:  اأنفة  ذي  رئي�ص  كل  بالأ�سم  ويو�سف  لزهري،  نعت  ال�سمم  من  )اأ�سم(   -3

)البهاليل(: جمع ُبهلول، وهو ال�سريف العظيم. )ينتمي( : ينت�سب. )احل�سب(: مفاخر الإن�سان من 

نف�سه اأو من اآبائه. و)حومة املجد(: معظمها.

ا �سديًدا. )الوْجد(: �سدة احلّب. )اإخوته( : ُيريد  اأْحببُت ُحبًّ 4- لعمري : حلياتي ق�سمي )َكِلْفُت(: 

ولده الذين كانوا كاإخوته؛ وهم: جعفر وعقيل وعلي. )داأب املحب(: عادته وطبعه.
َ
اأ

5- )القنا(: الرماح. )القنابل(: مفردها: الَقْنَبل والقْنبلة، وهي الطائفة من النا�ص واخليل.
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ٍل مَّ ُموؤَ اأيُّ  ��ا���ِص  ال��نَّ يف  مثُلُه  ف��َم��ْن 

)1(

ِل التَّفا�سُ عنَد  ��اُم  احُل��كَّ قا�َسه  اإذا 

طائ�ٍص  غ��رُي  ع���ادٌل  ر���س��ي��ٌد  حليٌم 

ُي�������وايل اإل����ًه����ا ل���ي�������َص ع���ن���ُه ب��غ��اف��ِل 

بن�سرِه ال���ع���ّب���اِد  ربُّ  �����َده  ف�����اأيَّ

)2(

نا�سِل غ���رُي  ��ه  ح��قُّ ِدي���ًن���ا  واأظ���ه���َر 

ٍة  ب�ُسبَّ ج�������يَء 
َ
اأ اأْن  ل����ول  ف�����واهلِل 

)3(

امَل��ح��اف��ِل  يِف  اأ�سياِخنا  على  ���رُّ  جَتُ

حالٍة ك����لِّ  ع��ل��ى  ���ب���ْع���ن���اُه  اتَّ ���ا  َل���ُك���نَّ

التَّهاُزِل ق��وِل  ِج���ًدا غ��رَي  ه��ِر  ال��دَّ م��َن 

ٌب  ُم��ك��ذَّ ل  اْب��َن��ن��ا  اأنَّ  َع��ل��م��وا  ل��ق��د 

ُي��ْع��َن��ى ب���َق���ْوِل الأب���اط���ِل  َل��َدي��ه��م ول 

رج����اٌل ك����راٌم غ���رُي ِم��ي��ٍل َن��اُه��ُم

)4(

امَلخا�سِل ك����راُم  اآب����اٌء  ال��ُغ��رِّ  اإىل 

َجمُعُهْم  َد  َت���ب���دَّ ��ى  ح��تَّ َدَف��ع��ن��اُه��ُم 

)5(

���َر ع��ّن��ا ك���لُّ ب����اٍغ وج���اه���ِل  وُح�������سِّ

1- )فمن مثله(: فلي�ص مثله. )املوؤّمل(: املرُجّو لكّل خري. )الّتفا�سل(: الّتغالب بالف�سل.

2- )غري نا�سل(: غري زائل؛ )واملعنى: اأرجو من اهلل اأن يوؤّيده بن�سر من عنده، ويظهر ديًنا ثابًتا موؤيًدا.

(: جتني. )الأ�سياخ(: الآباء والأجداد. 3- )جترُّ

4- )ميل( : مفردها اأْميل، وهو اجلبان. )ناهم(: رفعهم. )الُغّر(: ال�سادة الأ�سراف، مفردها الأغر.

�سل، وهو ال�سيف القاطع )املَخا�سل(: مفردها خِمْ

وقع يف احل�سرة.
ُ
ر(: اأ 5- )دفعناهم(: اأْبعدناهم. )وُح�سِّ
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وها�سٍم ��ب��ني  ��يَّ املُ��طَّ م���َن  ��ب��اٌب  ���سَ

)1(

ياقِل يوِف بنَي اأيدي ال�سَّ كِبي�ِص ال�سُّ

ُهم  كاأنَّ فيِه  الِفتياَن  َت��رى  رٍب  ِب�سَ

)2(

��واري اأ���س��وٍد ف��وَق حل��ٍم َخ���رادِل  ���سَ

���ن���ا ن�������س���ٌل ك�������راٌم ل�������س���ادٍة ول���ك���نَّ

)3(

التَّطاُوِل عنَد  الأق���واَم  َنْعتلي  بهم 

واأيُُّهْم  ��ي  اأيِّ ْغِن  ال�سِّ اه��ُل  �َسَيْعلُم 

)4(

ق���الئ���ِل  ل���ي���اٍل  وي��ع��ل��و يف  ي���ف���وُز 

ب�سيفِه وم���ْن���ُه���م  ���ي  م���نِّ يُّ�����ُه�����ُم 
َ
واأ

)5(

التَّناُزِل وق��ُت  ح��اَن  ما  اإذا  ُيالقي 

وِمْنهُم  مَي��لُّ احل��رَب مني  وَم��ْن ذا 

َق���وِل قائِل؟  ِم��ن  الآف����اِق  وُي��ْح��َم��ُد يف 

روم�����ٍة
ُ
اأ يف  اأح���م���ٌد  فينا  ف��اأ���س��ب��َح 

)6(

املُ���َت���ط���اِوِل ���ورُة  ����سَ عنها  ��ُر  ُت��ق�����سِّ

وبنو  َق�سّي،  بن  العّزى  عبد  بن  اأ�سد  وبنو  ق�سّي،  بن  مناف  عبد  بنو  هم:  ُقري�ص  من  املُطّيبون   -1

ياقل( :  ة، وبنو احلارث بن فهر؛ فهم يٌد واحدة يف التنا�سر. )ال�سَّ ُزهرة بن ِكالب، وبنو متيم بن ُمرَّ

قلها. يقل، وهو الذي يعمل ال�سيوف وُي�سْ مفردها ال�سَّ

القطع  املتعود منها )َخرادل(:  ال�سباع، وهو  والأ�سد من  اري كالّنمر  ال�سّ واري(: مفردها  2- )ال�سّ

ال�سغرية، اأي تقّطع كاخلرادل.

3- )الّتطاول(: التفاخر، اأي نحن من ُذّرّيٍة اأ�ْسياٍد، نفوق النا�ص عند املباهاة.

عن(: اأهل احلقد واحل�سد والعداوة الكامنة. 4- )اأهل ال�سّ

5- )التنازل(: املنازلة واملبارزة يف احلرب.

رومة(: الأ�سل. )�سورة املتطاول(: �سدة املغالب وبط�سه.
ُ
6- )الأ
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يقوُدها  اجل���ي���اِد  ف����وَق  ب���ِه  ك����اأينِّ 

)1(

ب��اط��ِل  ك��لِّ  اإىل  زاغ���وا  مع�سٍر  اإىل 

وَحَميُتُه دوَن����ُه  بنف�سي  َوُج������ْدُت 

)2(

والكالكِل لى  بالطُّ عنه  وداَف���ْع���ُت 

اأم�����ِرِه  راف�����ُع   
َ
اهلل اأنَّ  ���كَّ  ����سَ ول 

)3(

��ج��اُدِل  ال��تَّ وي��وَم  نيا  الدُّ يف  وُمعليِه 

وها هي اأ�سماء الأعالم التي وردت يف هذه املعّلقة اأوِرُدها زيادًة يف الفائدة 

:
)4(

ملن ين�ُسُدها، ح�سب رواية ابن اإ�سحاق لها بعد ذكره لهذه الالمّية

ي�ص،                   ُه�سَ ب��ُن  عمرو  بن  �سهم  بني  من  والغياطل:  اإ�سحاق:  اب��ن  »ق��ال 

َنْوفل بن عبد مناف.  بن  بُن عدّي  َميَّة. وُمطعم 
ُ
اأ بن  بُن حرب  �سفيان  واأبو 

َميَّة بن املُغرية بن عبد اهلل بن ُعمَر بن خمزوم، واأمه عاتكة 
ُ
وُزهري بُن اأبي اأ

بنت عبد املطلب. قال ابن اإ�سحاق: واأ�سيد، وب�ِْكرُه: عتَّاُب بن اأ�سيد بن اأبي 

َميَّة بن عبَد �سم�ص بن عَبد مناف بن ق�سّي. وعثماُن بُن ُعبيد 
ُ
العي�ص بن اأ

اهلل، اأخو طلحة بن ُعبيد اهلل التَّيمّي. وُقنفُذ بُن ُعمري بن ُجْدعان بن َعْمُر 

بيُّ الأخن�ص 
ُ
بن َكْعب بن �سعد بن َتْيم بن ُمّرة. واأبو الوليد ُعْتبُة بُن ربيعة. واأ

بُن �سريق الثقفّي، حليف بني زهرة بن كالب.

واإنا  بْدر،  يوم  بالقوم  َخن�ص  لأنه  الأخن�ص.  �سمي  واإنا  ابن ه�سام:  قال 

، وهو من بني ِعالج، وهو ِعالج بن اأبي �َسَلمة بن عْوف بن ُعْقبة.  بيُّ
ُ
ا�سُمه اأ

والأ�سوُد بُن عَبِد يغوَث بِن َوْهب بن عبد مناف بن ُزهرة بن كالب. و�ُسَبيُع 

1- )يقودها( : دللة على زعامته وقيادته )زاغوا(: مالوا.

لى( ُمْفرُدها ُطْليٌة، وهي العنق  2- )َوُجْدُت بنف�سي( : �َسَخْوُت بها و�سحّيت بها. )ُدونه(: اأمامه . )الطُّ

)الكالكل(: عظام ال�سدر.

3- )يوم التجادل(: يوم القيامة.

4- )ال�سرية النبوية : 281/1 ـ 282(.



112

بُن خالد، اأخو َبْلحارث بن ِفهْر. ونوفُل بُن ُخَويلد بن اأ�سد بن عبد الُعّزى بن 

ة. وكان من �سياطني ُقَري�ص، وهو الذي َقَرن بني اأبي  ّي، وهو ابن الَعَدويَّ ُق�سَ

بكر ال�سّديق وَطْلحة بن ُعبيد اهلل � ر�سي اهلل عنهما � يف َحْبل حني اأ�سلما، 

فبذلك كانا ُي�سميَّان الَقرينني؛ قتله عليُّ بُن اأبي طالب � عليه ال�سالم � يوم 

بَدْر. واأبو عمرو ُقرظُة بن عبد عمرو ابن نوفل بن عبد مناف. »وقوم علينا 

ة«: بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة، فهوؤلء الذين عّدد اأبو طالب يف �سعره  اأظنَّ

من العرب«.



113

املبحث الثالث ع�شر

)1(
عب نق�س �شحيفة املقاطعة والإفراج عن املحا�شرين يف ال�سِّ

حينما  قري�ًسا  اأن  ـ  اأ�سفله  احلا�سية  يف  اإليها  امل�سار  امل�سادر  تلك  ُتفيدنا 

ة لها،  َر�سَ
َ
ازدادت بغًيا وُعدواًنا بعد اأن عرفوا ما حّل بال�سحيفة من اأكل الأ

قري�ص  رجاٌل من  تالوم  ب�ساأنها؛  وال�سحر  بالبهتان  ـ   [ ـ  اهلل  ر�سول  وَرَمْوا 

على ما �سنعوا ببني ها�سم؛ وتذّكروا ما حاق مبن�سور بن ِعكرمة الَعْبَدري 

ابَن  ولنرتك  نق�سها.  يف  فقاموا  ال�سحيفة،  هذه  لكتابته  يُده  �ُسلَّْت  الذي 

:
)2(

اإ�سحاق يروي لنا هذه الأحداث حيث يقول

ْح�َسَن من بالء ه�سام بِن عمرو بِن ربيعَة بِن احلارث... 
َ
»ومل يْبُل فيها اأحٌد اأ

ه�ساٌم  لأمه، فكان  مناف  عبد  بن  ها�سم  لَة بِن  َن�سْ ابَن اأخي  كان  اأنه  وذلك 

بالبعري،  ياأتي  فكان...  قومه،  يف  �سرف  ذا  وكان  وا�ساًل،  ها�سٍمٍ  لبني 

يف  فيدخل  طعاما...  اأوق��ره  قد  لياًل،  ْعب  ال�سِّ يف  املطلب  وبنو  ها�سم  وبنو 

عب عليهم... ال�سِّ

ِ بن اأبي اأمّيَة بِن املُغرية... بن خمزوم، وكانت اأّمُة 

ُ

ثم اإنه م�سى اإىل ُزهري

؛ اأقد ر�سيت اأن تاأكَل الطعاَم، وتلِب�َص  ُ

ُ

عاتكة بنت عبد املطلب، فقال: يا ُزَهري

ه�سام!  يا  َوْيَحَك  قال:  علمت...  قد  حيث  واأخواُلك  الن�ساَء؛  وتنكَح  الثياَب، 

يف  لقْمُت  اآخر  رجٌل  معي  كان  لو  واهلل  واح��د،  رجل  اأنا  اإنا  اأ�سنع؟  فماذا 

ها، فقال: قد وجدُت رجاَل. قال: فمن هو؟ قال: اأنا. قال  نق�سها حتى اأنق�سَ

له ُزهرٌي: اأْبغنا رجاًل ثالثا.

و)اأن�ساب   ،)210/1 الكربي:  و)الطبقات   ،)380  :374/1  : النبوية  )ال�سرية   : ذلك  يف  انظر   -1

 ،)194/2 الذهب:  و)مروج   ،)342 ـ   341/2 الطربي:  و)تاريخ   ،)236 235/1ـ   : الأ�سراف 

الأدب  و)خزانة   ،)89 ـ   88/2 التاريخ:  يف  و)الكامل   ،)98  :  95  ،85 ـ   84/3 والنهاية:  و)البداية 

للبغدادي:85/2(.

2- ال�سرية: 374/1 : 376(.
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فذهب )اأي ه�سام( اإىل املُْطَعم بِن عدّي بن نوفل بن عبد مناف، فقال له: 

يا ُمطَعُم؛ اأقد ر�سيَت اأن يْهَلَك َبْطنان من بني عبد مناف، واأنَت �ساهٌد على 

هم اإليها  ذلك، موافٌق لقري�ص فيه! اأما واهلل لئن اأمكنتموهم من هذه لتجُدنَّ

منكم �ِسراًعا؛ قال: َوْيحك! فماذا اأ�سنع؟... قال: اأبغنا رابًعا.

فذهب )ه�سام( اإىل الَبْخرتّي بن ه�سام، فقال له نحًوا مما قال للُمْطَعم بن 

، فقال: وهل من اأحد ُيعني على هذا؟ قال: نعم... قال اأْبغنا خام�ًسا. عديِّ

فذهب )ه�سام( اإىِل َزْمعَة بِن الأ�ْسود بن املطلب بن اأ�سد، فكّلمه، وذكر له 

ُهْم، فقال َله: وهل على هذا الأمر الذي تدعوين اإليه من اأحد؟  قرابتهم وحقَّ

قال: نعم، ثم �سّمى له القوم.

فاّتَعدوا َخْطم اجُلحون )اأي مقدمه( لياًل باأعلى مكَة، فاجتمعوا هنالك، 

ينق�سوها، وقال  حتى  ال�سحيفة  القيام يف  على  اأمرهم، وتعاقدوا  فاأجمعوا 

زهري:

اأنا اأبدوؤكم فاأكون اأّوَل من يتكّلم. فلما اأ�سبحوا َغَدْوا اإىل اأْنديتهم، وغدا 

النا�ص،  على  اأقبل  �سْبًعا، ثم  بالبيت  فطاف  ُحّلٌة؛  مّيَة، عليه 
ُ
اأ اأبي  ُزهرُي ابُن 

فقال: يا اأهَل مّكَة، اأناأكُل الطعاَم، ونلب�ُص الثياَب، وبنو ها�سم َهْلكى ل ُيباُع  

ول ُيْبتاع منهم، واهلل ل اأقعُد حتى ُت�َسقَّ هذه ال�سحيفُة القاطعُة الظاملة.

قال اأبو جهل: ـ وكان يف ناحية امل�سجد ـ: كذبَت واهلِل ل ُت�َسّق؛ قال زمعَة ابن 

ينا كتاَبها حيث كتبت؛ قال الَبْخرِتّي: �سدق  الأ�سود: اأنت واهلِل اأكذب، ما ر�سِ

َزْمعُة، ل نر�سى ما ُكتب فيها، ول ُنقرُّ به.

 قال املُْطَعُم: �سدقتما وكذب من قال غري ذلك، نرباأ اإىل اهلل منها، ومما 

َي  ُكتب فيها؛ قال ه�سام بن عمرو نْحًوا من ذلك. فقال اأبو جهل: هذا اأمٌر ُق�سِ

ها،  لَي�سقَّ ال�سحيفة  اإىل  املُْطَعُم  فقام  املكان...  هذا  بغري  فيه  ُت�ُسوِوَر  بليٍل، 

ة قد اأكلتها، اإل )با�سمك اللهم(...«. فوجد الأر�سَ
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:
)1(

وي�سيف ابن �سعد ُم�سيًدا ب�سنيع هوؤلء الرجال، قائاًل

فاأمروهم  املطلب،  وبني  ها�سم  بني  اإىل  خرجوا  ثم  ال�سالح  ولب�سوا   ...«

اأيديهم،  يف  �ُسِقَط  ذلك  ُقرْي�ٌص  راأت  فلما  ففعلوا.  م�ساكنهم،  اإىل  باخلروج 

ْعب يف ال�سنة العا�سرة« اأي  وعرفوا اأن لن ُي�سلموهم. وكان خروجهم من ال�سِّ

من مبعث الر�سول ـ ] .

كانت  والتي  �سنوات،  ثالَث  اأمدها  طال  التي  الُغّمة  هذه  انق�سعت  وهكذا 

فيها اأياُم بني ها�سم وبني املطلب ولياليهم �سواء، ل يرْون فيها �سْوًءا اإل بريَق 

�سيوفهم التي امت�سقوها حمايًة للر�سول ـ ] ـ َبْيَد اأنهم مع هذا العناء الذي 

ْن ُرّد 
َ
اأ ا، قد خرجوا منت�سرين ظافرين؛ وح�سبهم فوًزا  َتِخرُّ له اجلبال هدًّ

َكْيُد قري�ٍص اإىل نحورهم، ومل ينالوا من الر�سول ـ ] ـ �سيًئا ي�سبع �سغبهم، اأو 

تهم قّط. وُحقَّ لأبي طالب بعد ذلك كلِّه اأن ُيْزَهى مَبْنعه ر�سوَل اهلل  يروي ُغلَّ

ا ب�سموخه  ـ ] ـ وحياطِته، ُمْبتهًجا مبوقفه؛ ُمفتخًرا بقوته و�سجاعته؛ ُمْعَتزًّ

)املتقارب(:                                   
 )2(

وكربيائه يف وقايته له ودفاعه عنه، وذلك يف قوله

املليِك ر����س���وَل  ال��ر���س��وَل  َم��َن��ع��ن��ا 

 مَلْ����������َع ال��������ربوِق
ُ
لأ

ْ
ب���ب���ي�������صٍ ت�������������الأ

ال��ّن��ه��اِب ُدون  ����ُب  ُي����َذبِّ ب�������س���ْرٍب 

ِح�����������ذاَر ال����وث����ائ����ر واخل���ن���ف���ق���ي���ِق

املليِك ����وَل  ر�����سُ واأْح����م����ي  ُذبُّ 
َ
اأ

���ف���ي���ِق ِح�����م�����اي�����َة ح��������اٍن ع���ل���ي���ه ����سَ

1- )الطبقات: 210/1(.

الوطء.  وهو  الَوثر  من  الوثرية،  مفردها  »والوثائر:  اأبيات  خم�سة  واملقطعة   )59 )الديوان/   -2

واخلنفقيق: الداهية«. و»الب�ِِكار: مفردها البكرة، وهي الأنثى من الإبل. الفنيق: الفحل املّكرم عند 

اأهله، ل يوؤذى ول يركب لكرامته«. و»الغيل: َعرين الأ�سد«.
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لأع�����دائ�����ه ُدبُّ 
َ
اأ اإْن  وم�������ا 

َدب����ي����َب ال���ب����ِ���ك���اِر ِح�������ذاَر ال��َف��ن��ي��ِق

ِزي�������������ُر ل���ه���م ����س���ام���ًي���ا
َ
ول����ك����ن اأ

َم�����س��ي��ِق ِب���غ���ي���ٍل  َل�����ْي�����ٌث  َزار  ك���م���ا 

 

اأن  اإىل   � ُم�ستهيًنا  �ساِخًرا   � طالب  اأبو  ي�سري  وكربياء  اعتزاز  وبكل  هذا، 

قري�ًسا مل ت�ست�ْسلم لهذه الفئة � التي ثابت اإىل ر�سدها، واأ�ساء احلقُّ نفو�َسها، 

اأنف�سهم  � ومل ترتاجع قري�ص عما �سّولت لهم  فهبُّوا لنق�ص هذه ال�سحيفة 

اإل بعد ما َراأْوا يف النبّي ـ ] ـ تلك اخلوارَق املُْبهَرة، و�سمعوا تلك الأحاديَث 

ًدا له؛  َيب؛ و�ساهدوا الأْحباَر � يف كل مدينة � �ُسجَّ التي ُتثرُي الَعَجب، وُتزيُل الرِّ

بعد اأن اأرادوا به كْيًدا يف باديء اأمرهم؛ فاأق�ساهم َبحرَيا الراهب عما كانوا 

رْت به ُكُتُبهم من قبل �  ي�ستهون منه؛ واأّكد لهم اأنه هو النبّي املُْر�سُل الذي َب�سَّ

)الطويل(:
 )1(

ي�سري اأبو طالب اإىل ذلك يف قوله

حّممٍد من  َراأْوا  حّتى  َرَج��ع��وا  فما 

����ُل����وَه����مَّ ُك������لِّ ُف�������وؤاِد اأح�����ادي�����َث جَتْ

مِدينٍة ك���لِّ  اأْح���ب���اَر  راأْوا  وح��ت��ى 

���َب���ٍة وُف�����راِد ���ج���وًدا ل���ه م���ن ُع�������سْ ����سُ

�ساهًدا ك��ان  وق��د  ��اًم��ا  َزري����ًرا ومتَّ

بف�ساِد ك���لُّ���ه���ْم  �����وا  وَه�����مُّ َدِري�����������صٌ 

ف��ق��ال ل��ه��م ق���وًل َب��ح��ريا واأْي��َق��ن��وا

ل����ه ب���ع���َد ت����ْك����ذي����ٍب وُط���������وِل ِب���ع���اِد

1- )الديوان/ 37 ـ 38( والق�سيدة يف �سبعة اأبيات.
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ُدوا ه��ط ال��ذي��ن ت��ه��وَّ كما ق��ال ل��ل��رَّ

ِج���ه���اِد ُك������لَّ  اهلل  يف  وج����اَه����ده����م 

ًة ِردَّ ُح  النُّ�سْ ل��ه  ْك  ي���رْتُ ومل  فقال 

ف�������اإّن ل����ه اإْر�������س������اَد ك�����لِّ َم�������س���اِد

ف����اإيّن اأخ�����اُف احل��ا���س��دي��َن واإن���ه

ل��ف��ي ال���ُك���ْت���ِب م��ك��ت��وٌب ب���ك���لِّ ِم�����داِد

هذا، وال�سكر على الآلء من حما�سن الأخالق، ومكارم الأ�سفياء، و�سيم 

ـ   [ ـ  اهلل  ر�سول  عمِّ  اأبي طالب  من  ال�سفاِت  بهذه  اأْج��دُر  وَم��ْن  الأوفياء؛ 

»اّتعدوا  الذين  الّرهط  اإىل هوؤلء  و�سعره  ب�سعوره  يتوجه  وحبيبه؛ فها هوذا 

 � اأمرهم  واأبْرموا   ،
)1(

هنالك« فاجتمعوا  مكَة،  باأعلى  لياًل  احلجون  َخْطم 

اإليهم،  يتوّجه  اجلائرة؛  القاطعة  ال�سحيفة  تلك  نق�ص  على   � نياٌم  والنا�ص 

 � عّز وجل � اأن ُي�سبغ عليهم ِنَعمه، واأن 
َ
حامًدا اإياهم، ُمْطِرًيا لهم، داعًيا اهلل

فاق ما جمعوا من اخلري، وما قّدموا  هم بخريه، واأن يجزل لهم عطاءه؛ ِوَ يعمَّ

من �سنيع يف حياتهم؛ م�سرًيا اإىل اأنه ل غرابة يف َفعالهم؛ فهم �سادٌة، عظماُء؛ 

وُتَطبِّب  املُْتِعب،  )الأْبلح(  ُتقيِّم  التي  و�سطوُتهم  اأثُرهم  لهم  م�ساهرُي؛  ُغرٌّ 

ليال،  احلجون  عند  مكَة  يف  مل�سهم  ًما  وُمعظِّ ًبا  ُمَعجِّ املُْذنب؛  )املجرم( 

وكاأنهم  -يف ثباتهم، وثقتهم باأنف�سهم، ومتّلكهم لق�سائهم، ونفاذ اأمرهم- 

وح�سبهم  ق��ْدًرا؛  واأعظُم  �ساأًنا،  منهم  اأعزُّ  هم  بل  وملوُكها؛  اليمن  مقاويُل 

وي�ْستْع�سم  اإىل احلق،  يدعو  بنبيٍّ  يحيطون  اأنهم مبا �سنعوا  و�سرًفا  ف�ساًل 

ْخراهم.
ُ
باحلق، واأنه ير�سدهم اإىل ما فيه خرٌي لهم يف ُدنياهم واأ

ـ ، واعرتافه باأن   [ ـ  اأنه مع َحَدِبه عليه  اأ�سفه  ُيْبدي يف الق�سيدة  ثم 

1- على حّد تعبري ابن اإ�سحاق يف )ال�سرية : 376/1( »واحلجون: مو�سع باأعلى مكة. وخطمه: مقدمه« 

على ما اأ�سرنا من قبل.
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هم ُق�سّي بن كالب  ّيَة جدِّ ِرَه و�سِ ما جاء به هو احلق من عند ربه؛ ومع تذكُّ

الذنوب،  وَيْجِلُب  ��وَب،  احْلُ ُيورث  عما  والزورار  فيه،  نحن  عما  النتهاء  يف 

قبلّية  ِلَتِعلٍَّة  ب�سبغته؛  ي�سطبغ  مل  كله  هذا  مع   � الو�سّية  هذه  على  ه  وحر�سِ

�ْسِريَّة.
ُ
واأ

واأخرًيا ُيطلق اأنغام �سعره مفتخًرا بقومه � وهو منهم � عظمِة قدِرهم؛ ورفعِة 

ِدهم بالقيادة، وا�ستئثاِرهم  �ساأِنهم، وَعراقٍة اأ�سلهم، وِطيِب حمتِدهم، وتفرُّ

وحمايِة  امل�ستغيثني،  باإجارة  و�سهرِتهم  وال�سخاء،  باجلود  وَوَلِعهم  باحلكم، 

�سنع  ما  على  العجاف؛  ال�سنوات  يف  وبخا�سة  اجَلْوَعى؛   
ِ
واإطعام ال�سعفاء، 

جّده ها�سم بن عبد مناف.

ويف نهاية الق�سيدة يفتخر بنف�سه حيث رفعه اأبوه )�سيبُة( عبد املطلب بن 

ها�سم مكاًنا عليًّا، واأورثُه مًدا �ساِمًقا ُم�ْسرًقا، حني اأو�ساه بكفالة النبّي ـ 

] ـ بعده، دون اإخوته، »وقال له: قد خلفُت يف اأيديكم ال�سرَف العظيَم الذي 
.

)1(

تطئون به ِرقاَب العرب«

)املتقارب(: 
 )2(

يقول اأبو طالب

باحُلجون ُه���ُم  َرْه��ًط��ا   
ُ
اهلل �سقى 

ُم �������وَّ ق������ي������اٌم وق��������د َه������ج������َع ال�������نُّ

َلْيلِهْم  ُدج��ى  يف  ��ْوا  َق�����سَ م��ا  ْوا  ق�سَ

يعلُم  ل  ال����ن����ا�����صِ  ���ُن  ���ت���ْو����سِ وُم�������سْ

1- )تاريخ اليعقوبي: 13/2(.

جمع  )بهاليل(:  النائم.  )امل�ستو�سن(.  بيًتا:  ع�سر  خم�سة  يف  والق�سيدة   )82 ـ   81 )الديوان/   -2

البهلول وهو ال�سيد اجلامع لكل خري. )غّر لهم �سورة( �سادة القوم لهم �سطوتهم. )الأبلح(: املتعب 

العظيم. )الرا�سبون(:  القدر  الأعظم(:  الرجل من �سوء. )اخلطر  العاجز )نثا�ُسّبة( ما يخرب عن 

الثابتون )اأزم ال�سنني( �سدائدها. )القتار(: دخان الطعام املطبوخ، اأو رائحته.
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�����ورٌة َب����ه����ال����ي����ُل ُغ��������رٌّ ل���ه���م ������سَ

ُي����������داَوى ب���ه���ا الأْب������ل������ُح املُ�����ْج�����ِرُم

���ْب���ِه امل����ق����اوِل ع��ن��د احَل��ج��و  َك�������سِ

اأْع����ظ����ُم  وُه�������ْم  اأَع��������زُّ  ُه������ْم  ب����ل  ِن 

ل�����دي رُج��������ٍل ُم�����ْر������س�����ٍد، اأم�������ُره

��ُم ��ت��ْع�����سِ وَي�����سْ ي���دع���و  احل������قِّ  اإىل 

���ٍة  ���بَّ ف����ل����ول ِح������������ذاِري َن����ث����ا ����سُ

����ُد املُ����ْف����َع����ُم  َي�������س���ي���ُد ب���ه���ا احل����ا�����سِ

����رت����ي �����سْ
ُ
وَرْه������ب������َة ع������اٍر ع���ل���ى اأ

���ُم امل���ْو����سِ ����ن����ا  اأْر�����سَ اأت������ى  م����ا  اإذا 

ِم����ْري����ٍة  ذي  غ������رَي  ل����َت����اَب����ْع����ُت����ُه 

وامل����ْح����َرُم  ِي 
ْ
ال��������راأ ����يَء ذو  �����سِ ول����و 

اأْق�������س���روا األ   ، ���يٍّ ُق�������سَ ك���ق���ول 

امَل�������اأث�������ُم ب������ه  م������ا  ت�����رك�����ب�����وا  ول 

ف������اإن������ا مب������ّك������َة ِق��������ْدًم��������ا ل��ن��ا 

ْع������َظ������ُم
َ
ب���ه���ا ال����ع����زُّ واخَل������َط������ُر الأ

ٌة وم�������ن َي��������ُك ف���ي���ه���ا ل�����ه ِع��������زَّ

ُت����ن����ا الأْق��������������َدُم َح�����دي�����ًث�����ا ف����ع����زَّ

���ب���و ا����سِ ون���ح���ن ب��ب��ط��ح��ائ��ه��ا ال���رَّ

ي���ْح���ُك���ُم  وَم���������ْن  وال�����ق�����ائ�����دون  َن 
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بها َق�����ِل�����ي�����اًل  وك�����ّن�����ا  ن���������س����اأن����ا 

جُن����������رُي وُك�������ّن�������ا ب����ه����ا ُن�����ْط�����ِع�����ُم

الأن����اَم  ��ن��ني  ال�����سّ اأْزُم  َع�����صَّ  اإذا 

وَح���������بَّ ال�����ُق�����ت�����اَر ب���ه���ا املُ������ْع������ِدُم 

احلجيِج ���س��اق��ي  ��ْي��ب��ُة  ���سَ َن�����ايِنَ 

رى ُم���ْع���َل���ُم ���������ٌد ُم���ن���ي���ُف ال���������ذُّ وَمْ

البحر  خا�سوا  الذين  على  بْهجته  يْن�ُسَر  اأن  اإِل  طالب  اأبو  بى 
َ
اأ وقد  هذا، 

ها�سم  ببني  هم  ربِّ نَع  �سُ  � ناأيهم  على   � اإليهم  وي��ُزفَّ  احلب�سَة؛  اإىل  هجرًة 

ورحمته بهم؛ وُينبَئهم بتمزيق تلك ال�سحيفة التي ُنِق�ست بالإثم والعدوان، 

»وِخ�سر  الّتلف واخل�سران،  ماآلها  والبهتان؛ فكان  وال�سحر  بالكذب  وُرِق�ست 

هنالك املبطلون«.

ثم ي�سخر من الذين تداَعْوا لها اأذّلء �ساغرين، فكانت َوباًء لهم و�سوؤًْما 

ثون حرًبا �سعواء، ُتقّطُع  عليهم؛ م�سرًيا اإىل اأنهم � بعملهم واإثمهم � كانوا ُيوؤَرِّ

� بطاحها وظواهرها�  فيها الأيدي، وُتْف�سل الأعناق؛ مما يدفع �ُسّكان مكَة 

ًدا  جَنْ
َ
اأ منها،  ُتنجيهم  ِوْجهٍة  اأيَّ  يدرون  ل  �سرها،  من  َفِزعني  هجرها  اإىل 

يق�سدون، اأم تهامة يرحلون؛ ُتطاِرُدهم � بني الأْخ�َسَبنْي � )َجبلنْي مبّكَة( كتيبٌة 

ُمدّججٌة بالرماح وال�سيوف التي تقطر َدًما � َبْيَد اأن اهلل قد اأف�سد خَطَطهْم، 

ا  { ڦ ڦ ڄ   ڄ     ڄ ڄ}. وَخّيب اآمالهم؛ حقًّ

)الطويل(: 
 )1(

فيقول اأبو طالب م�سريا اإىل هذه املعاين يف ق�سيدته

1- )الديوان/ 33: 35( وهي حتتوي على �سّتة وع�سرين بيتا.

هذا، و»اأرود: اأرفق. تراوحها: تعاقب عليها. تداعى لها: دعا بع�سهم بع�سا.

القرقر: الذليل. طائرها: �سوؤمها. وكانت كفاًء: مازاة باملثل. باأثيمة: اعتياد الوقوع يف الإثم. املقّلد: 

العنق. احلراث: املكت�سب. احلدج: احلمل.

املرهد: الناعم واللني من الرماح وال�سيوف لرتوائه بالدماء«.
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نا ربِّ نُع  �سُ نا  َبْحريِّ اأت��ي��َى  ه��ل  األ 

ْرَوُد؟
َ
اأ بالنا�ص  واهلل   ، ِي��ه��ْم 

ْ
َن��اأ على 

قْت  ُمزِّ حيفَة  ال�سّ اأن  َفُيْخرَبهم 

ُمْف�َسُد   
ُ
اهلل ��ُه  ي��ْر���سَ مل  م��ا  ُك���لَّ  واأن 

ٌع ُممَّ و���س��ح��ٌر  اإْف�����ٌك  َت���راَوَح���ه���ا 

عُد َي�سْ ال��ده��ِر  اآخ��َر  �سحٌر  ُي��ْل��َف  ومل 

ِبَقْرَقٍر  فيها  لي�ص  من  لها  تداعى 

ُد  ي�������رتدَّ راأ�����س����ه����ا  يف  ف����ط����اِئ����ُره����ا 

وك����ان����ْت ِك����ف����اًء وْق����ع����ٌة ب��اأث��ي��م��ٍة

ِل���ُي���ْق���َط���َع م��ن��ه��ا ����س���اِع���ٌد وُم���َق���لَّ���ُد

فْيهَربوا  ��ت��نْي  امل��كَّ اأه����ُل  وي��ْظ��ع��َن 

ُتْرَعُد  رِّ  ال�سَّ خ�ْسية  من  َفراِئ�سُهْم 

���ُب اأم������َرُه اٌث ُي���ق���لِّ َك ح������رَّ وُي��������رْتَ

وُي��ْن��ِج��ُد؟ ف��ي��ه��ا ع��ن��د ذاك  ُي���ْت���ِه���ُم 
َ
اأ

كتيبٌة  ��ب��نْي  الأْخ�����سَ ب��ني  ��َع��د  وت�����سْ

ل��ه��ا َح�����َدٌج ���س��ه��ٌم وق���و����ٌص وِم���ْرَه���ُد 

ا � يف الق�سيدة نف�سها بني ِعّزهم الّتليد ومدهم  ثم ُيوازن اأبو طالب � مْزُهوًّ

وموؤكًدا  ذلك  على  م�ست�سهدا  الّطريف؛  النا�سىء  مكَة  اِر  ُح�سّ وِعزِّ  العريق، 

لهم،  ف�سْ وا�ستمراِر  َخرْيهم،  وُنوِّ  فيها؛   � قليٌل  والنا�ص   � ن�ساأتهم  ب�ِِقَدم  له 

و�سخاِئهم يف اإطعام الطعام مع ُبخل غريهم و�سحه؛ فيقول:



122

ُه ِع��زُّ م��ّك��َة  ار  ُح�سَّ م��ن  َيْن�َص  فمن 

اأْت�����َل�����ُد ب���ط���ن م���ك���َة  ُت����ن����ا يف  َف����ِع����زَّ

قالئٌل  فيها  وال��ن��ا���ُص  بها  ن�ساأنا 

وُنحمُد  ِخ���رًيا  ن����ْزاداُد  َن��ْن��َف��ِك��ْك  فلم 

َلهْم ف�سْ النا�ُص  يرْتَك  حتى  وُنْطعُم 

ُتْرَعُد املُفي�سنَي  اأْي���دي  ُج��َع��ِل��ْت  اإذا 

 

مّزقوا  الذين  ال��ّره��ِط  ه��ذا  مل��دح  الأْوف���ى  احل��ظَّ  ق�سيدته  من  يجعل  ثم 

باأنف�سهم  وِثقَتهم  وَثباَتِهم،  ُجْراأَتهم،  فيهم:  ُمْطرًيا  زق؛  مُمّ �َسرَّ  ال�سحيفة 

عزُّ واأْمد( .
َ
ونفاَذ قرارهم كاأنهم مقاويُل اليمن يف ملكهم؛ )بل ُهْم اأ

َة اإبائهم  تهم، و�سدَّ م فيهم اأي�سا يقظتَهم و�ُسْرَعتهم يف اإجْناز ُخطَّ كما ُيعظِّ

وَغرْيَتهم، و�سخاءهم، وطيَب حْمِتدهم وحر�سهم على بناء اخلري لقومهم، 

التي  وو�ساءتهم  قامتهم  ط��ول  من  ًبا  ُمَعجِّ لع�سريتهم؛  ال�سالِح  وت�سييد 

ًجا تقديره لهم بالإ�سارة  ُي�ست�سقى الغمام بها، ويوؤتى ال�سعد من ورائها؛ ُمَتوِّ

اإىل اإمارتهم و�سيادتهم يف قومهم، وكاأّن هذه الف�سائَل كلَّها � يف َخَلد ال�ساعر 

وِوْجدانه � هي التي دفعت هذا الّرهط اإىل �سنع ما �سنعوا بثقٍة وُطماأنينٍة، 

ْوا بهذا العمل الرفيع هذا ال�سحابيَّ اجلليَل  فتّم اخلري على اأيديهم، واأْر�سَ

اأنكر  ال��ذي  ذاك  بي�ساء(  اأم��ه  اإىل  ُن�سب  )ال��ذي  ربيعَة  بن  وهب  بَن  �سهَل 

ة فيه�م ، فكان  مه اخلري والَغرْيَ ؛ ِلتو�سِّ
)1(

ال�سحيفة، و�سعى اإليهم يف نق�سها

ـ و�ساحُبه   [ ـ  له ما �سعد به ور�سي عنه؛ كما �ُسرَّ ب�سنيعهم ر�سوُل اهلل 

1- عن احلا�سية/ 22 من �ص 35 من الديوان. وانظر املزيد عن هذا ال�سحابّي يف )اأن�ساب الأ�سراف: 

244/1 ـ 225(، و)جمهرة اأن�ساب العرب/ 177(.
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 اأبو طالب رامًزا اإىل ما �سبق:
)1(

اأبو بكر ال�سديق، ر�سي اهلل عنه؛ يقول

تتابعوا باحَلجون  َرْهًطا   
ُ
اهلل َجزي 

���ُد  وُي���ْر����سِ
ٍ
ع��ل��ى م�����الأٍ ي���ه���دي حل�����زم

كاأنهم  احلُجون  م  َخْطِ لدى  قعوًدا 

��������ُد  َم����ق����اِول����ٌة ب����ل ه����م اأع�������زُّ واأْمَ

اأع������ان ع��ل��ي��ه��ا ك����لُّ ����س���ْق���ٍر ك��اأن��ه

اأْجَرُد رِع  ال��دِّ َرْف��رِف  م�سى يف  ما  اإذا 

كاأنه  ُج��لَّ��ي اخل��ط��وِب  َج���ريٌء على 

���ْي ق���اب�������صٍ ي���ت���وّق���ُد  ����ه����اٌب ب���ك���فَّ �����سِ

ُل����وؤَيِّ ب��ن غالٍب  م��ن الأك��رم��ني يف 

���ُد ي���رَتبَّ َوْج����ُه����ُه  ��ًف��ا  َخ�����سْ ��ي��َم  ���سِ اإذا 

�ساقه  ِن�سُف  خ��ارٌج  جاِد  النِّ طويُل 

وُي�ْسَعُد  ال��غ��م��اُم  ُي�ْسَقى  وْج��ه��ِه  على 

ٍد �سيِّ واب���ُن  ٌد  �سيِّ م��اِد  ال��رَّ عظيُم 

وُيْح�َسُد ال�سيوف  َمْقَرى  على  َيِح�صُّ 

�ساحًلا  ال��ع�����س��ريِة  لأب��ن��اء  وي��ب��ن��ي 

��ِه��ُد  ومُيْ ال��ب��الد  ُط��ْف��ن��ا يف  ن��ح��ن  اإذا 

اأٍ ل�����ظَّ ب��ه��ذا ال�����س��ل��ِح ُك����لُّ ُم�����رَبَّ
َ
اأ

ع��ِظ��ي��ُم ال���ل���واِء اأم������ُرُه ث����َ���مَّ ُي��ْح��َم��ُد

1- ومما ورد يف قوله هنا: »رفرف الدرع: ما ف�سل منه. اأجرد: بال �سالح. األّظ: األّح ولزم.

عظيم اللواء: كناية عن اإْمرته و�سيادته يف قومه: ث�ََم ُيحمد: هنالك يحمد«.
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��ْوا يف ليله�م ثم اأ�سبح�وا �ْوا م��ا َق�سَ َق�سَ

��ُد ُرقَّ ال��ن��ا���ِص  و���س�����ائ��ُر  َم��َه�����ٍل  ع��ل��ى 

ُه��ُم َرَجع��وا �َسْه��َل ابَن بْي�س��اَء را�سًيا

����ُد وحممَّ ب��ه�����ا  ب��ك��������ٍر  اأب����و  �����������رَّ  و���سُ

ومع اعتزاز اأبي طالب بهذا الرهط، و�سكره لهم، وحمِده اإياهم � يعود اإىل 

ا ب�سيا�ستهم وقدرتهم على حل م�ساكلهم، وتفردهم يف معاجلة  قومه معتزًّ

اإر�سائهم  اإىل  النا�ص قدميا  وت�سابق  بف�سلهم،  م�سيدا  اأمرهم؛  اجلليل من 

ْيم عنهم، وِحْكمتهم يف حتقيق ماآربهم  َدْرء ال�سّ هم؛ فخوًرا بقوتهم يف  وودِّ

دون ق�سوة اأو ت�سّدد منهم. وكاأنه يريد بذلك دفع العجز عنهم، وبيان اأن هذه 

هي املرة الوحيدة التي اأ�سهم هوؤلء الرهط الطيب الغيور يف َف�صِّ نزاعهم 

حَته  ْح�سَ وحل م�ساكلهم مع جبابرة قري�ص الذين مل ين�ساعوا للحق � مع �سَ

ڎ  {ڎ  به.  اهلل  لنا  ف�سّ مبا  علينا  وِحْقدهم  لنا  وح�سدهم  ل�ساللهم   �

ڈ ڈ ژ}.
يعود اأبو طالب م�سرًيا اإىل ذلك يف قوله:

اأمِرنا ِج��لِّ  يف  الأق���واُم  �ُسِرَك  متى 

ُد؟ وُك�����ّن�����ا ق����دمًي����ا ق��ب��ل��ه��ا ن�����ت�����ودَّ

ُن����ِق����رُّ ُظ���الم���ًة  وُك���ن���ا ق���دمي���ا ل 

ن��ت�����س��ّدُد  ول  ���س��ئ��ن��ا  م����ا  وُن����������ْدِرك 

وهاهوذا يف نهاية الق�سيدة يح�صُّ اآل ُق�سّي على احلفاظ على اأرواحهم 

واّدخاًرا  لغدهم  اإبقاًء  ـ   [ ـ  اهلل  ر�سول  اتباع  على  يحثهم  كما  واأنف�سهم، 

وحر�سه  لهم،  ن�سحه  وح�سبه  اإليهم،  والأمَر  لهم  الإجابَة  تاِرًكا  لآخرتهم؛ 

عليهم، يف قوله:
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نفو�سكم يف  لكْم  ه��ل  يٍّ  فياَلُق�سَ

وه����ل ل���ُك���ُم ف��ي��م��ا ي���ج���يُء ب���ه ال���َغ���ُد

قائل:  ق���ال  ك��م��ا  واإّي����اك����ْم  ف�����اإيّن 

 
)1(

اأ�سوُد(  تكلَّمَت  لو  البياُن  )َل��َدْي��َك 

 

1- جاء يف احلا�سية رقم / 26 من �ص/35 من الديوان؛ قول جامعه: »العجز مثل م�سهور، واأ�سود ا�سم 

جبل قتل فيه رجٌل، فقال اأهله هذا القول؛ اأي لو تكلمت لأخربتنا عن القاتل«.
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املبحث الرابع ع�شر

بهجُة الإفراج اجتّثها عام احلزن يف حياة

الر�شول ـ ] ـ .

هذا، وقد �ساء اهلل � عّز وجلَّ � اأن تكون ال�سنة العا�سرة من البعثة النبوية � 

قبل الهجرة  بثالث �سنوات �، وهي ال�سنة التي مت فيها خروج بني ها�سم وبني 

ْعب؛ اأن تكون �سنة ُحزن لر�سول اهلل ـ ] ـ وكيف ل؟ وقد فقد  املطلب من ال�سِّ

يف هذه ال�سنة زوجه خديجة بنت خويلد، وعمه اأبا طالب الذي تويّفَ يف )�سوال 

؛ فعظمت امل�سيبة عليه؛ بل 
)1(

اأو يف ذي القعدة، وعمره ب�سع وثمانون �سنة(

� ر�سي اهلل  ال�سيدة خديجة  تتابعت عليه امل�سائب بعد موتهما، فقد كانت 

ْدٍق على الإ�سالم، ي�سكو اإليها«، وكان عّمه اأبو طالب  عنها � للر�سول »وِزيَر �سِ

ًدا وِحْرًزا يف اأمره، وَمَنَعًة ونا�سًرا على قومه... فلما هلك... نالت  »له َع�سُ

قري�ص من ر�سول اهلل ـ ] ـ من الأذى ما مل تكن تطمع به يف حياة اأبي طالب 

.
)2(

حتى اعرت�سه �سفيه من �ُسفهاء قري�ص، فنرث على راأ�سه ترابا«

الإ�سالم  � عن  � كل اخلري  وج��زاك اخلري  ر�سول اهلل  يا  �سلى اهلل عليك 

وامل�سلمني. واإىل اهلل اأمر اأبي طالب، فهو يف ذمته، واهلل فاعل به ما ي�ساء 

�سبحانه وتعاىل. لكن التاريخ يظل ي�سهد مبواقفه البطولية، وحر�سه ال�سديد 

حمن  من  اأ�سابه  ومهما  قومه،  من  تكبد  مهما  الكرمي  النبي  حماية  على 

واأهوال.

واحلمد هلل على ما اأعان وله ال�سكر على ما وّفق،،

1- )الكامل يف التاريخ : 90/2( وانظر كذلك )حياة ال�سحابة / 244(.

ـ   343/2 الطربي:  )تاريخ  امل�سري:  وذاك  النهاية  هذه  يف  وانظر   .)416/1 النبوية:  )ال�سرية   -2

344(، و)مروج الذهب: 294/2(، و)الكامل يف التاريخ : 90/2 ـ 91( ، و)البداية والنهاية: 98/3(، 

و)وخزانة الأدب للبغدادي: 76/2( وغريها.
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لئحة امل�شادر واملراجع

 � � الطبعة ال�ساد�سة  � )الأعالُم( )قامو�ص تراجم( خلري الدين الّزركلي 

دار العلم للماليني / 1984م.

�سنة  املتويف  بالبالُذِري  املعروف  يحيي  بن  لأحمد  الأ�سراف(  )اأن�ساب   �

279ه�، حتقيق د/حممد حميد اهلل � دار املعارف مب�سر � �سنة 1959م.

� )البدايُة والنهاية(، لأبي الفداء احلافظ ابن َكثري الدم�سقي املتويف �سنة 

774ه�. الطبعة الأوىل � مكتبة املعارف/ بريوت ، مكتبة الن�سر/الريا�ص 

� �سنة 1966م.

� )تاريخ الطربي؛ تاريخ الر�سل وامللوك( لأبي جعفر حممد بن جرير الطربّي 

املتويف �سنة 310ه� � الطبعة الرابعة � دار املعارف مب�سر � �سنة 1977م..

� )تاريخ اليعقوبّي( لأبي اأحمد بن اأبي يعقوب بن جعفر � دار �سادر بريوت.

لبن  ال�سريف(؛  البيت  وبناء  واأهلها  مكَة  ف�سل  يف  اللطيف  )اجلامُع   �

ظهرية القر�سّي املحزومّي. الطبعة الأوىل � عي�سى البابي احللبي و�سركاه/

القاهرة: 1340ه� � 1921م.

� )جمهرُة اأن�ساب العرب(؛ لأبي حممد على بن اأحمد بن �سعيد بن حزم 

الأندل�سّي، املتويّف �سنة 456ه�. الطبعة الرابعة � دار املعارف القاهرة � 1977م.

للطباعة  املعرفة  دار  الكانْدهلوي.  يو�سف  ملحمد  ال�سحابة(،  )حياُة   �

والن�سر/بريوت � لبنان.

� )حياة حممد ] ( د/ حممد ح�سني هيكل. الطبعة اخلام�سة والع�سرون، 

دار املعارف مب�سر � 2009.

عمر  بن  القادر  عبد  تاأليف  العرب(  ل�سان  ُلباب  وُل��بُّ  الأدب  )ِخ��زان��ُة   �

البغدادّي، املتويف �سنة 1093ه�.حتقيق و�سرح/ عبد ال�سالم حممد هارون 
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� دار الكاتب العربي للطباعة والن�سر بالقاهرة/ 1388ه� = 1968م.

حممد  الدكتور/  و�سرحه  جمعه   )�  [  � النبي  عمِّ  طالب  اأبي  )دي��واُن   �

الّتوجني. الطبعة الثالثة � دار الكتاب العربي / بريوت � 1418ه� / 1998م.

� ) ديواُن �سيخ الأباطح اأبي طالب( جمع اأبي هّفان عبد اهلل بن اأحمد املهزمّي 

 � م�سروحا  النحوّي  جنّي  بن  عثماَن  اأ�سعد عن  بن  عفيف  رواية   � العبدّي 

�سححه وعّلق عليه العالمة ال�سيد حممد �سادق اآل بحر العلوم من ن�سريات 

املكتبة املُْرت�سوّية ومطبعتها احلْيدرّية يف النجف � العراق �سنة 1356ه�.

دباء يف �سرح لمّية �سيخ البطحاء اأبي طالب بن عبد املطلب 
ُ
� )زهرُة الأ

الأ�سرف  النجف  يف  احلْيدرّية  املطبعة   � نقدي  جعفر  تاأليف  ها�سم(  بن 

�سنة 1356ه�.

اأمني  حممد  ال��ف��وز  لأب��ي  ال��ع��رب(  قبائل  معرفة  يف  ه��ب  ال��ذَّ )�سبائُك   �

 � الهنداوي  م�سطفي  كامل  حوا�سيه  و�سع   � بال�ّسَوْيدي  ال�سهري  البغدادي 

الطبعة الثالثة � من�سورات حممد على بْي�سون، دار الكتب العلمية بريوت � 

لبنان 2007م = 1428م.

الذهبّي،  اأحمد  بن  حممد  الدين  �سم�ص  لالإمام  الّنبالء(  اأعالم  )�سري   �

الأرنوؤوط،  �ُسعْيب   / ن�سو�سه  حقق  ج�2،   � 1374م  748ه���/  �سنة  املتويف 

الطبعة الثانية � موؤ�س�سة الر�سالة � 1402ه� / 1982م.

� )ال�سريُة الّنبوّية( لبن ه�سام. حققها و�سبطها و�سرحها وو�سع فهار�سها: 

اإحياء  دار  �سلبي.  احلفيظ  وعبد  الأبياري،  واإبراهيم  ال�سقا،  م�سطفى 

الرتاث العربي بريوت.

دكتور/  حتقيق  ال�ّسنتمري.  الأعلم  �سنعة  �سلمى(  اأبي  بن  ُزهرْي  )�سعُر   �

فخر الدين قباوة. الطبعة الثالثة � من�سورات دار الآفاق اجلديدة / بريوت، 

�سنة 1400ه� = 1980م.
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� )طبقاُت فحوِل ال�سعراء( تاأليف حممد بن �سالم اجُلمحّي، املتويف �سنة 

231ه�. قراأه و�سرحه حممود حممد �ساكر � مطبعة املدين بالقاهرة.

ب���ريوت  دار  �����س����ادر،  دار  ���س��ع��د:  لب����ن  ال����ك����ربي(؛  )ال���ط���ب���ق���اُت   �

ببريوت/1380ه�=1960م.

� )الِعْقُد الثمني يف تاريخ البلد  الأمني( لالإمام تقي الدين حممد بن اأحمد 

احل�سنّي الفا�سّي املكّي، املتويف �سنة 832ه�. حتقيق حممد حامد الفقي. 

الطبعة الثانية � موؤ�س�سة الر�سالة / بريوت �سنة : 1356ه� = 1986م.

مطبعة   � ع�سرة  الثانية  الطبعة  اأم��ني.  اأحمد  تاأليف  الإ���س��الم(  )فجُر   �

النه�سة امل�سرية � �سنة 1978م.

اأبي  اأبي احل�سن علي بن  الدين  ال�سيخ عز  تاأليف  التاريخ(  � )الكامُل يف 

الكرم بن حممد، املعروف بابن الأثري. دار �سادر بريوت 1399ه� � 1979م.

�سنة  املتويف  ابن حجر،  للحافظ  ال�سحابة(،  الإ�سابة يف متييز  � )كتاب 

852ه�، املطبعة ال�سرفية 1325ه� / 1907م.

اأمني،  اأحمد  �سرحه/  الأندل�سّي.  عبدرّبه  لبن  الفريد(؛  الِعْقد  )كتاُب   �

اأحمد الزين، اإبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي �سنة 1986م.

الأن�سارّي،  م  ُمكرَّ الدين حممد بن  العرب( لبن منظور جمال  � )ل�ساُن 

املتويف �سنة 711ه�.

بن  اأحمد  بن  اأحمد بن حممد  الف�سل  اأبي  للميدايّن؛  الأمثال(  � )ممع 

اإبراهيم، الني�سابورّي املتويف �سنة 518ه�. حققه/حممد حميي الدين عبد 

احلميد. مطبعة ال�سنة املحمدية بالقاهرة: 1374ه� / 1955م.

بكر  اأبي  بن  على  الدين  نور  للحافظ  الفوائد(  ومنبع  الّزوائد  )ممع   �

الهيثمي، املتويف �سنة 807ه�، الطبعة الثالثة � دار الكتاب العربي بريوت/ 

لبنان � 1402ه� / 1982م.
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245ه�  املتويف �سنة  البغدادّي،  ؛ لأبي جعفر حممد بن حبيب   ) ُ � )املَُحربَّ

بت�سحيحه:  اعتني  ال�ّسكري(  احل�سني  بن  احل�سن  �سعيد  اأب��ي  )رواي��ة 

�سنة  العثمانية  املعارف  دار  طبعة  عن  )م�سورة   � �ستيرت  ليخ�  د/اإيلزه 

1361ه�( � من�سورات دار الآفاق اجلديدة � بريوت.

بن  احل�سن  بن  على  احل�سن  لأب��ي  اجلوهر(؛  ومعادُن  الّذهب  )م��روُج   �

على امل�سعودّي املتويف يف عام 346ه�.  حتقيق / حممد حميي الدين عبد 

احلميد � املكتبة الإ�سالمية )بريوت(.

� )املعارُف( لبن قتيبة، اأبي حممد عبد اهلل بن م�سلم املتويف �سنة 276ه�/ 

املعارف  دار   � الرابعة  الطبعة  عكا�سة.  د/ثروت  له:  وقّدم  حققه  889م. 

مب�سر �سنة 1981م.

ُق يف اأخبار قري�ص(؛ لأبي جعفر حممد بن حبيب البغدادي املتويف  � )املَُنمَّ

�سنة 245ه�. �سححه وعّلق عليه: خور�سيد اأحمد فاروق � الطبعة الأوىل � 

عامل الكتب � بريوت 1405ه� / 1985م.

رب يف تاريخ جاهلّية العرب( لبن �سعيد الأندل�سّي، املتويف �سنة  � )ن�سوُة الطَّ

685ه�. حتقيق: د/ن�سرت عبد الرحمن � مكتبة الأق�سى � عمان � الأردن.







1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �سامل      






