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  يعتبر الشعر في صدر اإلسالم، واحدا من أسمحة الدعوة إلى العقيدة اإلسالمية، وليذا نجد ُكتابا 
من األدب والتاريخ تزخر بما نظم من أشعار في صدر اإلسالم، وىي أشعار كثيرة نمقيا في كل ما 

يصادفنا من أحداث العصر، فكان الشاعر يجعل من الشعر أداة يعبر فييا عن خواطره ووجدانو عن 
أفراحو وأحزانو، ىذه األخيرة التي كان غرض الرثاء أكثر األغراض مالئمة بيا، حيث صور لنا 

الشعراء المسممون حال الشيداء، والمجاىدين الذين شاركوا في الفتوحات اإلسالمية، فرثوىم بألفاظ 
ومعان، مستمدة من القرآن، وكان المصاب األكبر الذي جعل الشعر العربي يبكيو، بألفاظ مؤثرة 

صمى اهلل –وكممات موحية، عبر بيا عن فداحة المصاب وعظمة الموقف الجمل، ىو التحاق الرسول 
ن خير من يمثل ىذا الرثاء، ىو الشاعر حسان بن ثابت ذلك الشاعر - عميو وسمم بالرفيق األعمى، وا 

، لقد رثاه بشعر صادق "شاعر الرسول"المبدع الذي برع في ىذا المون األدبي، وقد استحق حقا لقب 
. عبر فيو عن حزنو وألمو، فيو نابع من قمب مفعم بالصدق واإلخالص

صمى اهلل –في رثاء الرسول " قصيدة طيبة"وعمى ىذا األساس اكتممت صورة البحث فجاء موسوما بـ
. مقاربة جمالية- عميو وسمم

 وسيرتو العطرة –رسول اهلل –وما دفعني إلى اختيار ىذا الموضوع ىو حبي الكبير لخير األنام 
وكذلك شغفي بالدراسات اإلسالمية واىتمامي بتاريخييا المجيد، وخاصة ىذه المرحمة، وىي صدر 
اإلسالم، التي شيدت بطوالت عظيمة وتضحيات جسمية، الستشيادىم في سبيل اهلل، وكذلك شدة 

". طيبة"إعجابي بالشاعر لما لو من قيم فنية وجمالية في شعره وبخاصة في قصيدة 
:  وقد كانت اإلشكالية األساسية في موضوع بحثي ىذا والتي طرحتيا وحاولت اإلجابة عنيا تكمن في

 كيف رثى حسان بن ثابت شخصية الرسول الكريم؟ 

 لى أي مدى تأثر شعراء العصر اإلسالمي بالقرآن في رثائيم؟  وا 

  وما القيمة الفنية والجمالية التي تحمميا قصيدة طيبة؟
إذ خصصت المدخل لمحديث . ولإلجابة عن ىذه األسئمة قسمت بحثي إلى مدخل وفصمين وخاتمة

.  عن حياة الشاعر حسان بن ثابت ومكانتو الشعرية
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، ثم "الرثاء في صدر اإلسالم"   أما الفصل األول فقد خصصتو لمحديث عن الرثاء والمعنون بـ

تطرقت فيو إلى تعريف الرثاء وأنواعو وخصائصو ثم عرجت إلى الرثاء في صدر اإلسالم، والذي 
". ص"تحدثت فيو عن رثاء الشيداء ورثاء األىل واألحبة، ورثاء الرسول 

وذلك من خالل دراسة " طيبة"   أما الفصل الثاني فقد خصصتو لمحديث عن دراسة جمالية، لقصيدة 
موسيقاىا الداخمية والخارجية، ثم دراسة جمميا في إطار القصيدة، وكذلك دراسة صورىا الشعرية من 

... . تشبيو واستعارة
. وجاءت الخاتمة لتكون محصمة لنتائج البحث

  أما المنيج الذي اتبعتو في دراستي ىذه ىو منيج فني تحميمي أسموبي فالبحث لم يتقيد بمنيج محدد 
. في تحميل النصوص

أما عن أىم المصادر والمراجع التي اعتمدت عمييا، لدراسة ىذا الموضوع فيي كثيرة ومتنوعة، منيا 
ديوان حسان بن ثابت، تحقيق البرقوقي وكذلك كتاب السيرة النبوية البن ىشام، الرثاء لشوقي ضيف 

، لمصطفى عبد "الرثاء في صدر اإلسالم"األغاني ألبي فرج األصبياني، العمدة البن رشيق، وكتاب 
الشافي الشورى،األصول الفنية ألوزان الشعر العربي لمحمد خفاجي، وىذا بعض المصادر والمراجع 

. التي استفدت منيا في بحثي
لمن كان من فضل اهلل عمي أن ىيأىا لي - بعد شكر اهلل تعالى وحمده كثيرا–   وأخيرا فالشكر 

لقد كانت نعم المشرفة لما قامت بو من توجيو ومتابعة " طاوطاو رزيقة"كمشرفة لألستاذة الدكتورة 
. وتقويم سددىا اهلل ووفقيا لما تحب وترضاه

في إنجاز ىذا البحث وكل من قدم لي العون ولو بكممة - عمي-   كما أشكر كل من لو الفضل 
. وما توفيقي إال باهلل العمي العظيم. طيبة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 ل ــــالمدخ

 نبذة عن حياة حسان بن ثابت  
 

 مولده ونشأته:  أوال
   
  نسبه -1     

 حياته  -2     
  ن شخصيتهعمالمح  -3     

  مكانته الشعرية -4     

   عنه ين في إسالمياته ونفيهالقضية ال -5     

  أغراضه الشعرية -6     

  ديوانه -7     

  وفاته -8     
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    مولده ونشأتو 
 : نسبـو- 1
ىو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن  »    

سمو ثيُم اهلل بن ثعمبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعمبة، وىو العنقاء بن عمرو  ار، وا  النجَّ
نما سمي العنقاء لطول عنقو، وعمرو ىوُمَز يقباُء بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الِغْطريف بن  وا 

 - ذراء ممدود : وقيل - امرئ القيس الِبْطريق بن ثعمبة الُبْيموُل بن مازن بن األزد، وىو ذرى 
 (1) .«بن الغوث بن َنْبث بن مالك بن زيد كيالن بن َسَبأ بن َيشُجب بن يْعُرب بن قحطان 

ولتقطيعو  (ص)ويكنى حسان بن ثابت بأبا الوليد وأبا عبد الرحان وأبا الحسام لمناضمتو عن الرسول 
 .أعراض المشركين، كما يكنى بابن الفريعة 

فأنت ترى أن حسان من بني النجار من قبيمة الخزرج وأنو يمان قحطاني، وأنو يمت برحم أل جنفة  »
الغساسنة مموك الشام، إلى المخمين مموك العراق إذ أنيم جميعا من نسل عمرو عن عامر بن ماء 

 ( 2). «السماء 
وىذا ما جعل حسان يفتخر بانتمائو إلى عمرو بن عامر وكذلك بنسبو في غسان، ومن ىنا كان 

حسان حًقا طيب األعراض كريم المناسب ومن ذوي الحسب وأىل البيوتات، وكذلك مدحو آل جفنة 
 .الغساسنة  وأجادتو في ىذا الباب، ومدحو آل المنذر 

ستين في الجاىمية ومثميا : وقد كان حسان أحد المعمرين من المخضرمين عاش مئة وعشرين سنة
 م563في اإلسالم وبذلك يكون مولده عمى التقريب عام 

 
 
 
 

                                                 

 138  ، ص4لجنة من األدباء، دار الثقافة، لبنان، م:  األصفياني ،األغانى ، ت–( 1)

  .19ص 1980 ديوان حسان بن ثابت، تحقيق، عبد الرحمان البرقوقي، دار األندلس، بيروت، لبنان، – (2)
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 : حياتـو -2
     تعتبر يثرب مدينة حسان التي نشأ فييا، فيي إحدى مدن الحجاز وكان العرب فييا ينقسمون 
إلى قبيمتين كبيرتين ىما األوس والخزرج فكان ىناك صراع بينيما وقد شارك حسان في بعض ىذا 

 .الصراع قبل اإلسالم 
نشأ حسان في المدينة بين قومو الخزرج واألوس وييود المدينة، وقد كان بين األوس والخزرج  »

سمسمة من الحروب تكاد تكون متصمة الحمقات ومن أياميم يوم بعاث ويوم سميحة، ويوم الدرك ويوم 
فكان نصيب - الربيع ويوم البقيع إلى سائر أياميم، ووقائعيم، مما جاء ذكر أكثره في شعر حسان 

حسان من ىذه األحداث نصيب الشاعر الذي أذاب الشعر والشعر يذيبو، ويدعو القول والقول يجيبو 
 (1 )«...  نصيب العبقري الموىوب –

نما كان حسان لسان قومو في الحروب التي كانت بين األوس  فحسان لم يشارك في الحروب بسيفو وا 
والخزرج قبل اإلسالم، وكذلك نجده قد تردد عمى بالط الغساسنة فأجاد مدحيم، ومدح كذلك المناذرة 

 .في الحيرة، ىذه حياتو في الجاىمية 
   أما حياتو في اإلسالم فقد تغيرت فيو أصبح شاعرا مسمما وذلك بتبنيو الدعوة اإلسالمية والدفاع 

 .عنيا وعن الرسول صمى اهلل عميو وسمم، ورده عمى قريش بيجاءىا 
أما في اإلسالم فقد كان شاعر سيدنا رسول اهلل، فكان عميو الصالة والسالم يعطيو ويحنو عميو  »     

 (2). «ومازال يعيش من مال المسممين حتى ذىب إلى الرفيق األعمى 

فنجد حسان قد حضى بيذه المنزلة العالية من بين الشعراء ألنو كان متفوقا بشعره سواء في الجاىمية 
فَضل : أخبرنا محمد بن الحسين بن دريد، قال أخبرنا أبو حاتم، عن أبي ُعبيدة قال  ».أو اإلسالم 

كان شاعر األنصار في الجاىمية، وشاعر النبي صمى اهلل عميو وسمم في : حسان الشعراء بثالث 
 (3). «النبوة وشاعر اليمن كميا في اإلسالم 

                                                 

 . المصدر السابق – (1)

 .141األصفياني، األغانى، ص – (2)

 . المصدر نفسو–( 3)
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وما يدل عمى تقدم حسان عمى الشعراء في صدر اإلسالم، ىو أن الرسول اختاره شاعرا لو، وأيده 
 .فمدح الرسول صمى اهلل عميو وسمم وصحابتو وىجا قريشا وشعرائيا . بروح القدس 

 : مالمح من شخصيتو 3
    من خالل أخبار حسان التي وصمت إلينا واستنادا إلى ما عرفناه من سماتو الَخمقية والُخمقية 

وقد وِصَف لنا حسان أنو كانت لو ناصية . سنحاول أن نرسم بعض المالمح التي تبرز شخصيتو 
بالحناء، وال يخضب سائر لحيتو، ولما سألو ( 1)يسدليا بين عينيو وأنو كان يخضب شاربو وعنفقتو 

 . ( 2) دم ألكون كأّني أسد والٌغ في: ابنو عبد الرحمان لم يفعل ىذا، أجاب 

كان فخوًرا بنفسو، معتًزا بشعره، مرتجال لو، ذكًيا، حاضر البديية وقد كان ييتم بأناقة مظيره وقد 
وصفو بعضيم بالجبن، فيناك من يؤكد ىذه الصفة عند حسان وىناك من التمس العذر لو فيما نسب 

 .إليو 
ويؤيد وصفو بالجبن كثرة الفخر بشجاعتو، ولم تعرف لو مواقع شيدىا، فمعمو سر بالقول عاًرا لحقو  »

وغطى بالخضاب نقًصا يشعر بو وىذه صفة تحتاج في الواقع إلى تحقيق، ومن الغريب أن أحدا من 
خصومو عمى كثرتيم لم يعيره بيا، وكان حقيا أن تكون أولى القذائف ضد شاعر يتغنى ببالء 

  .(3) «المسممين في الحروب، ويعير خصمو من المشركين 
وبرغم ما أتيم بو حسان من جبن عن القتال إال أنو كان شجاعا بمسانو، أسكت كل من أراد أن يعيره 

 .بيذه الصفة فال نجد أحدا من خصومو يعيره بيذه الصفة عمى الرغم قساوة أعدائو وحدة ألسنتيم
 
 
 

                                                 

 .الشعر الذي يكون بين الشفة السفمى والذقن:  العنفقة – (1)

 .المصدر السابق-   (2)

 .27، ص (د، ت  ) محمد إبراىيم جمعة، حسان بن ثابت، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، – (3)
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 : مكانتو الشعرية -4
     لقد كان حسان معروفا في الجاىمية بجودة شعره، ومتانتو وبرزت شاعريتو في ىذا العصر في 
مواجيتو لشعراء األوس ومدحو الغساسنة، ويتبين ذلك من خالل المناقضات التي جرت بينو وبين 

 : شاعر األوس قيس بن الخطيم في قصيدة قيس التي مطمعيا 
 (1) تروُح َمن الحسناء أم أنت مفتدى        وكيف انطالق عاشق لم يزود

 : وأجابو عمييا حسان بقصيدة مطمعيا 
 لعمر أبيك الخير يا شعث مانبا         عميَّ لساني في الحطوب وال يدي

 (2) فال تعجمن يا قيس واربع فإنما           ُقصارك أن تُْمَقى بكل ميند            
ومن يراجع عالقة حسان بالغساسنة يشعر بصدق مدائحو في كثير من قصائده، ولعمى صمة القرابة  »

  « التي تربطو بيم عكست صدق فخره بقومو ومديحو ليم 

 . فيذا ىو حسان في الجاىمية يمدح ويفتخر بقومو وييجو من فاخره فكان يتكسب من خالل شعره 
أما في اإلسالم وبعد ىجرة الرسول صمى اهلل عميو وسمم إلى المدينة فقد تغير شعر حسان وأصبح 
شاعرا مسمما حيث استعمل الشعر سالحا ضد المشركين فيو يدافع بو عن الرسول صمى اهلل عميو 

 " .شاعر الرسول " وسمم والمسممين حتى استحق لقب 
وواضح أن حسان بن ثابت لم يكن ييجو قريشا بالكفر وعبادة األوثان بل بيزائميم ومثالبيم  »

 يدلو عمى معايبيم وذلك ألن – وىو عالم األنساب –وأنسابيم، وكان أبو بكر رضي اهلل عنو 
 (3) «المشركين ما كانوا يحسون شركيم وال يعتبرونو مثمبة 

                                                 

  1995، سنة (د، ط  )مصطفى ىدارة ،الشعر فى صدر االسالم ، دار النيضة، بيروت، لبنان، :  ينظر– (1)
  .144       ص 

  1980 شرح ديوان حسان بن ثابت، تحقيق عبد الرحمان البرقوقي، دار األندلس، بيروت، لبنان، سنة – (2)
  .18       ص 

 2005، (د، ط  )ابتسام مرىون الصفار، األمالى فى األدب اإلسالمى ، دار المناىج، عمان، األردن، – (3)
  .83       ص 
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لقد أمضى حسان حياتو في اإلسالم مناضال ال يمين ضد أعدائو من المشركين والييود فأصبح درعا 
 .يقي المسممين من ىجوم أعدائيم فيو من الشعراء الذين اصطفاىم الرسول صمى اهلل عميو وسمم

 : فنجد لحسان أول شعر قالو في اإلسالم ردا عمى ضرار في قولو 
 لست إلى عمرو وال المرء منذر          إذا ما مطايا قوم أصبحت ُضمَّرا
             ولو ال أبو وىب لصرْت قصائد           عمى شرف الورقاء ييوين حسرا
 (1)              فأنا ومن ييدي القصائد نحونا             كمستبضع نمرا إلى أىل خيبرا

 .ومن خالل ىذه األبيات نالحظ أنو يفاخر بيا عمى ضرار 
عرف الرسول مكانة حسان وشعره ودوره في الرد عمى المشركين حين خاطب األنصار بقولو  وقد »   
ما يمنع القوم الذي نصروا رسول اهلل بسالحيم أن ينصروه بألسنتيم ؟ فقال حسان بن ثابت أنا ليا : 

واهلل ما يسرني بو ِمقَول بين بصرى وصنعاء ولو شئت لفريت بو المزاد : وأخذ بطرف لسانو، وقال 
فقال فأذىب إلى . إني أسُمَك كما تسُل الشعرة من العجين : كيف تيجوىم وأنا منيم ؟ فقال : فقال 

 (2) «أبي بكر فميحدثك حديث قوم وأياميم وأحسابيم واىجيم وجبريل معك 

ومن ىذا يكون حسان قد مضى في شعره اإلسالمي وعدتو المعارف اإلسالمية، المستقاة من القرآن 
الكريم، والحديث النبوي ،وأقوال الصحابة، فأصبح شعره كشعر غيره من المخضرمين يجمع بين 

صورتين فنيتين صادقتين لمشعر، إحداىما في الجاىمية، واألخرى إسالمية ، تعد مظيرا قويا لتأثر 
 .  األدب اإلسالمي بالقرآن والحديث 

 
 
 
 
 

                                                 

 . المرجع السابق – (1)

 . المرجع نفسو– (2)



   نبذة عن حياة الشاعر حسان بن ثابت ......................................................................................................................  :مدخل
 

10 

 

 

 : قضية المين في إسالمياتو ونفييا - 5
     لقد كثر الجدال بين النقاد حول ىذه القضية، فيناك من نسب المين والسيولة في شعره 

اإلسالمي، عمى أن السبب في ذلك راجع إلى شيخوختو، وكثرة ما ُدس عميو وكذلك انبياره بالقرآن 
فيان والن أمام روعة القرآن، وذكروا أن المين مس بعض المعاني اإلسالمية ألنو يستمد بعض ألفاظو 

 .من عقائد الدين الجديد وكذلك من السنة والشعائر الدينية 
ألن الشعر في ىذا . إن شاعرية حسان ثقل واضحا وقوة في اإلسالم عنيا في الجاىمية »: وقالوا 

ال ىدفا فنًيا وأن حسان صار واحًدا من مجموعة أنصارية، تقف شعرىا . العيد أصبح وسيمة عممية 
 ( 1)«عمى مالحاة المشركين والدفاع الرسول اهلل، يقوم كل منيا بصيبو في الغرض المشترك 

وىناك من يرجع سبب المين في شعره أنو دخمو وضع كثير ونسَبْت لو أشياء سواء أكان سببيا لغرض 
 .ديني أو لغرض آخر 

تأتي لو أشعار لينة، فقال : حسان بن ثابت أحد فحول الشعراء فقال لو أبو حاتم : وقال األصمعي 
الشعر نكد يقوى في الشر وسيل : وقال األصمعي مرة . تنسب لو أشياء ال تصح عنو : األصمعي 

فإذا دخل في الخير ضعف والن، ىذا حسان فحل من فحول الجاىمية فمما جاء اإلسالم سقط 
  (2).شعره

أما قضية الفحولة، فإن حسان فحل من فحول الشعراء، وىذا ال اختالف حولو فيذه الفحولة لم تفارقو 
ألنو شاعر مطبوع إضافة إلى عراقة قومو في الشعر فأبوه شاعر وجده . في جاىميتو وال إسالمو 

 .شاعر وأبو جده شاعر كما أن ابنو شاعر وحفيده شاعر 
إن كالم اإلسالميين من العرب أعمى طبقة في منثورىم ومنظوميم، فإنا نجد  »: ويقول ابن خمدون 

أرفع طبقة في ... و... شعر حسان بن ثابت، وعمرو بن أبي ربيعة، والحطيئة، وجرير والفرزدق و
 والطبع السميم والذوق الصحيح شاىدان ... البالغة من شعر النابغة، وعنترة، وابن كمثوم، وزىير، و

                                                 

  .37محمد إبراىيم جمعة، حسان بن ثابت، ص:  ينظر– (1)

  .33 حسان، ديوان ، ص – (2)
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بذلك لمناقد البصير بالبالغة، والسبب في ذلك أن ىؤالء الذين أدركوا اإلسالم سمعوا الطبقة العالية 
من الكالم في القرآن والحديث المذين عجز البشر عن اإلتيان بمثميما، لكونيا ولحب في قموبيم 

ونشأت عمى أساليبيا نفوسيم فنيضت طباعيم، وارتقت ممكاتيم في البالغة عن ممكات من قبميم من 
أىل الجاىمية ممن لم يسمع ىذه الطبقة وال نشأ عمييا، فكان كالميم في نظميم ونثرىم أحسن ديباجة 

 ( 1).«وأصفى رونقا من أولئك، وأرصف مبنى وأعدل تثقيفا، بما استفادوه من الكالم العالي الطبقة 
  ومن خالل ىذا القول نجد أن ىناك من نفى المين والضعف في إسالميات حسان ،ألنو يقول الشعر 

، وال يمكن أن يقول ألفاظا ال تميق بيذا المقام (ص)اإلسالمي دفاعا عن الدين الجديد وعن النبي 
وبالتالي فيو امتاز بالصدق والواقعية، وابتعد عن الكذب والخيال ألنو سمع الطبقة العالية من الكالم 

 .في القرآن الكريم والسنة 
 :أغراضو الشعرية - 6

    اعتز حسان بقومو، فعرف بعصبيتو المسرفة لقومو الخزرج أيام الجاىمية، فكان جل شعره 
الجاىمي مقوال بدافع العصبية ومستوحى منيا، أما في اإلسالم فقد وقف إلى جانب الرسول وصحابتو 

 .وبعض خمفائو، فقال في الفخر واليجاء، والمدح والرثاء، والحكمة والموعظة
 .وسنقف وقفة قصيرة عند أبرز ىذه األغراض 

 : الرثـاء -6-1
     نجد في شعر حسان مجموعة كبيرة من القصائد والمقطوعات، التي يرثى بيا شيداء المسممين 
فيستيميا بالبكاء عمى نحو ما جاء في مطمع مقطوعتو وىو يرثى فييا خبيب بن عدي األنصاري 

 : حيث يقول 
 (2)يا عين جودي بدمع منك منسكب        وابكي خبيبًا مع الغادين لم يَُؤِب 

                                                 

 .38 محمد إبراىيم جمعة ، حسان بن ثابت، ص–( 1)

 .53حسان، ديوان، ص  -( 2)
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تقتصر عمى إسالمياتو، فقد عاش مع المسممين بعاطفتو وروحو يسجل بالشعر  وتكاد مراثيو »
 ( 1) «أحداثيم، ويبكي فيو موتاىم وشيداءىم، فرثى شيداء مؤتة أصحاب الرسول 

ومن ىذا نجد في شعر حسان جانبا كبير يرثى فيو أبطال المسممين الذين استشيدوا أثناء المواقع 
 .التي دارت بينيم وبين المشركين كما أنو رثى رسول اهلل بطائفة من القصائد والمقطوعات

 :  اليجـاء -6-2
 (ص)لقد حفل ديوان حسان بالقصائد اليجائية التي قاليا في المشركين الذين ىجوا الرسول     

ويرد عميو ردا  (ص)والصحابة واإلسالم عموما، فنجد حسان ييجو أبى سفيان كما ىجا ىو الرسول 
يظير فيو أىمية النبي ونجد ىجاؤه جماعي وفردي حينا آخر، فيجاء الفرد وىجاء الجماعة مآليما 

 .إلى الرد عمى خصوم المسممين
ولم يدع حسان مشركا يعادي اإلسالم والرسول إال وقد ىجاه ممعًنا في إيالمو انتصارا لإلسالم  »

وىو ال يتوقف عند ىجاء ... صموات اهلل عميو، فيو ييجو الوليد بن المغيرة، وىند بنت عتبة وأبا ليب
 (2). «األفراد بل ييجو القبائل المعادية لإلسالم والرسول 

وأكثر أىاجيو اإلسالمية دارت في الغزوات فيما دار بين الشعراء الرسول وشعراء قريش وقد كان 
حسان وكعب بن مالك وعبد اهلل بن رواحة، فكان أشد القول عمييم : ييجو قريشا ثالثة من األنصار 

 : قول حسان ويقول في ىجاء أبا جيل 
 سماه معشرهُ أبا حكم        واهلل سماه أبا جيل

                          فما يجيء الدىر معتمرًا      إال ومرجل جيمو يغمى

 : المـدح - 6-3
     اتصل حسان بمموك غسان والحيرة ومدحيم، وكان مدحو ليم عمى الطراز القديم فيو يتميز 

 بالتضخيم والتعظيم كذلك يتميز بالكالم العالي الميجة، الصعب األلفاظ وحسان في شعره ىذا متكسب 
                                                 

  .52 محمد إبراىيم جمعة، حسان بن ثابت، ص –( 1)

 .148 مصطفى ىدارة ، الشعر في صدر اإلسالم، –( 2)
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أما مدحو في اإلسالم قد تغير فتميزت أماديحو بالصدق واإلخالص، وقد مدح الرسول صمى اهلل 
 .عميو وسمم وخمفاءه والمسممين وكان حين يمدح الرسول تغمب عميو الصبغة الدينية 

وأول ما نالحظو في مدائح حسان أنيا تختمف في قالبيا عن قصائد المديح التقميدية فأكثرىا خمو  »
 (1 ).«من المقدمات الطمية والغزلية التي كان شعراء المديح يحرصون عمى استيالل مدائحيم بيا 

نما ىو مديح يدافع بو الشاعر عن  ومن ىذا يكون مديح حسان في اإلسالم ليس مديح تكسب وا 
اإلسالم وعن النبي صمى اهلل عميو وسمم، فيو من خالل مديحو يأتي بالمعاني اإلسالمية فقط دون 

 :إدخال أي معنى جاىمي، فيقول في مدح الرسول 
 أعز عميو لمنبوة خاتمٌ        من اهلل مشيٌد يموح ويُشيدٌ 

                       نبي أتانا بعد يأٍس وفترٍة     من الرسول واألوثاُن في األرض تُعبد
 : الفخـر- 4

     حسان شاعر جاىمي تغطى عميو النزعة القبمية فينيض في وجو قبيمة األوس، ويفاخرىا بأسموب 
قديم، أما فخره الذاتي فيو قميل نسبة إلى فخره الجماعي أما فخره اإلسالمي فقد كان بمعاني إسالمية 

 .ألنو يفتخر بدين اهلل ورسولو صمى اهلل عميو وسمم 
فخره من أقوى شعره، والسيما فخره بقومو من الخزرج في اشتباكاتو الجاىمية مع شعراء األوس  »

   .(2) «وفخره في اشتباكاتو اإلسالمية مع شعراء قريش وقد فخر بنفسو وفصاحة لسانو وسيرورة شعره 

 : ويقول في فخره 
 لقد غدوت أمام قوم منتطفًا        بصارم مثل لون الممح قطاع

                  تحفز عني نجاد السيف سابغة       فضفاضة مثل لون النير بالقاع
وفخره من حيث المحتوى لم يعد يستعمل فيو القيم الجاىمية وحدىا، بل أخذ يستمد كذلك من القيم 

 .اإلسالمية، فامتزجت القيم الجاىمية بالقيم اإلسالمية 

                                                 

  .237، ص 1985 إحسان النص، حسان بن ثابت ، دار الفكر، دمشق، سورية، الطبعة الثالثة، – (1)

  .50، ص (د، ت  ) محمد إبراىيم جمعة، حسان بن ثابت، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، –( 2)
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 : ديوانـو- 7
    لحسان بن ثابت شعر ضخم رواه أبو سعيد السكري عن ابن حبيب وأكثره في اليجاء، وقد وزع 

بين مدح الرسول والفخر باألنصار ومدح الغساسنة والنعمان بن المنذر، ووصف مجالس الميو 
 .والخمر 

 ( 1)«تنسب إليو أشياء ال تصح عنو »: األصمعي: ويرى العمماء أن كثيرا من الشعر الممنوع دخمو يقول
 . (2) «قد حمل عميو ما لم ُيْحَمْل عمى أحد  »: ويقول ابن سالم 

ولو في ديوانو مراٍث في الرسول الكريم تتضح فييا معاني اإلسالمية إتضاحا عمى نحوىا ما يمقانا في 
 . مرثيتو التي رواىا أبو زيد األنصاري 

 ىـ وىي تخمو من الشروح ولم يذكر اسم 1281طبع ديوان حسان طبعات كثيرة أقدميا طبعة تونس 
 .اعتمادا عمى ىذه الطبعة، فقد طبع في السنة عينيا في بومباي بزنكوغراف. محققيا 

م بشرح محمد العناني وقد رتبت 1913-  ىـ 1331األولى عام : كما نشر الديوان في القاىرة مرتين 
القصائد فييا عمى الحروف، واألرجح أنيا اعتمدت عمى الطبعة األوروبية ولكنيا جاءت حافمة 

 .بشرح البرقوقي (م 1929 ) ىـ 1347باألخطاء والتحريف والثانية عام 
 م 674-  ىـ 54: وفاتو - 8

    قالوا توفي في األربعين من اليجرة أو قبميا أو في الخمسين أو فيما بين ذلك والجميور عمى أن 
م بعد أن عمر مائة وعشرين سنة ، كذلك عاش أبوه وجده المنذر 674-  ىـ 54وفاتو كانت سنة 

. (3)وأبو جده حرام، ال يعرف العرب أربعة تناسموا من صمب واحد كل منيم عاش مائة وعشرين سنة 
 .ويرى آخرون أنو مات في المدينة في خالفة معاوية سنة خمسين لميجرة 

                                                 

  .133إحسان النص، حسان بن ثابت، ص : ينظر-  (1)

 .المرجع نفسو-   (2)

  .28ديوان حسان، ص : ينظر-  (3)
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:  توطئـه 

   تمـ باإلنساف في حياتو اليومية أحداث ومآسي، تثير فيو الحزف وتذيقو أنواع العذاب واآلالـ وربما 

ومف ىذه األحداث المحزنة الموت الذي يعده اإلنساف الحدث األعظـ . استدرت مدامع عينيو 

. والمصاب الجمؿ في حياتو ألنو إرادة اهلل التي ال ترد، ومشيئة القضاء الذي ال يقير 

كما أف الموت شامؿ لمجميع في كؿ زماف ومكاف وال يفرؽ بيف السيد والعبد وخير دليؿ عمى قولنا 

  (1)" كؿ نفس ذائقة الموت : " ىذا قولو تعالى 

وألف الموت يعني خسارة عزيز عمى القمب، راح اإلنساف منذ القدـ عبر عنما يختمج في نفسو مف 

عاطفة األلـ والفجع إزاء ىوؿ الموت والبكاء فال طالما بكى شعراؤنا مف رحموا عف دنياىـ بكاءا حارا 

. تخفيفا عف الصدمة المروعة التي تمقوىا مف الحياة وىذا ما يعرؼ بالرثاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 57اآلية :  سورة العنكبوت -  (1)
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تعريف الرثـاء  - 1:أوال
:  لغـة- أ

رثى : " بكاء الميت ومدحو، إذ يقوؿ ابف منظور في ذلؾ :    جاء في لساف العرب أف الرثاء ىو 
ورثوه الميت أيضا إذ بكيتو ... رثا يرثيو، ترثية : فالف فالنا، يرثيو رثيا ومرثية إذ بكاه بعد موتو، قيؿ 

    (1)" وعددت محاسنو وكذلؾ إذا نظمت فيو شعرا 
بكاه وعدد محاسنو ورثى  (واويّّ  )رثا الميت، يرُثوه رثًوا : " وورد في الرثاء في معجـ آخر عمى أنو 

ورثأُتو باليمز لغٌة في . بكاه، وعدد محاسنو  (يائٌي  )الميت يرثيو رثًيا ورثاًء ورثايًة ومرثاًة ومرثيًة 
ورثى لو رحمو ورؽ لو ورثى عنو حديثا  رثايًة ذكرُه وحفظُو ورثا . رثيتُو، ورثاه أيضا نظـ فيو شعرا 

الرجؿ يرثي رًثى كاف بو رثيٌَّة، رثى الميت ترثية وترثاُه ترثًيا بمعنى رثاُه، الرثاَء والرثاية النواحة، 
والعامة تقوؿ مرثاية ج مراٍث والمراثي السبع . والمرثاه، ما يرثى بو الميت مف شعر ونحوه كالمرثية 

( 2)" مف مختارات أشعار العرب 

:  اصطالحا- ب
      يعتبر الرثاء مف الفنوف الشعرية الغنائية، يعبر فيو الشاعر عف حزنو وألمو وتفجعو لفقداف 

. إلخ ... الحبيب سواء أكاف أخا، أو أما، أو ولدا 
وىو يتموف بألواف مختمفة تبعا لمطبيعة والمزاج، والمواقؼ، فإذا غمب عميو البكاء عمى الميت كاف ندبا  

بمعنى أف الرثاء ىو البكاء عمى األىؿ واألحبة حيف يعصؼ بيـ الموت فيئف : " يقوؿ شوقي ضيؼ 
الشاعر ويفجع حينما يصدـ في قمبو، بفقده أعزاء أبنائو أو أبائو أو إخوتو، فيتأذى مف حتمية القدر 
القاسية فيبكي بالدموع والعبارات وكثيرا ما تعجز ىاتو األخيرة عف التخفيؼ عف اإلنساف فتكوف بذلؾ 

 
                                                 

 .، مادة رثا1، ج1، ط2000 ابف منظور، لساف العرب، دار صادر، بيروت، سنة – (1)

 .323، ص (د ، ط  )، 1979 بطرس البستاني، محيط المحيط، ساحة رياض الصمح، بيروت، لبناف، – (2)
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 ( 1)" الكممات واألشعار ىي المنفذ اآلخر لمنسياف، ومنو فالرثاء ندب الميت وتعداد مناقبو وخصائصو 
( 2) «ىو مرتبة عقمية فوؽ مرتبة التأبيف  »: يقوؿ شوقي ضيؼ 

ومف ىنا ينحو شوقي ضيؼ نحو آخر، فإذا غمب عمى الرثاء التأمؿ في حقيقة الموت والحياة كاف 
عزاءا، فالشعراء في ىذه المرتبة ينفذوف مف صدمة الموت الفردي، إلى إدراؾ حقائؽ فمسفية عميقة أو 

ضاربة في العمؽ وبيذا فيـ يجوبوف معو في فمسفة الخمود والعدـ والوجود، ونياية ىذا ىي نتيجة 
. حتمية وىي أف الحياة زائمة ال تدـو ألحد 

وشعر الرثاء أساسو الوفاء أو السجية، إذ يقضي الشاعر بقولو حقوقا سمفت، أو يرسؿ في تعداد  »
لمآثر األىؿ، أما أف يقاؿ عمى الرغبة فال، وىـ يجمعوف رثائيـ بيف التفجع والحسرة واألسؼ والتميؼ 

واالستعظاـ، ثـ يعددوف مآثر الميت مبممٌة بالدموع، فالمديح تعداد مآثر الحي، والرثاء تعداد لمآثر 
. ( 3) «الميت 

  ومف ىنا نجد رأيا آخر في مفيـو الرثاء فإذا كاف ىذا األخير كما قمنا تخميدا إلنساف مات، وتخميد 
قيمة اإلنسانية فيو فضيمة إنسانية تتصؿ بالمبدع نفسو، وىي الوفاء لفرد فارؽ الحياة، ولكف الذي 

نما يذىب إلى رسـ الصورة المثالية  نالحظو أف الشاعر ال يتقيد باإلطار الواقعي لشخصية المرثي، وا 
لذلؾ الشخص حسب ما يتصورىا ىو، لذلؾ فالرثاء بيذا المنظور يكوف موافقا لممدح في المعاني 

. وتخالفو في المشاعر فقط 
:  ويكوف الرثاء مجمال كالمدح فيقع موقًعا حسنا لطيفا، كقوؿ ابف المعتز في المعتضد

قضوا ما قضوْا  مف أمره ثـ قدموا          إماما إماـ الخير بيف يديو 
( 4)               وَصمَّوْا عميو خاشعيف كأنيـ                  صفوٌؼ قياـٌ لمسالـ عميو

                                                 

  .197، ص 2002، 20 شوقى ضيؼ، تاريخ األدب العربي، دار المعارؼ، طبعة – (1)

 .المصدر نفسو-  (2)

      1999محمد التنوحى،المعجـ المفصؿ فى األدب،دار الكتب العممية،بيروت، لبناف،الطبعة الثانية، سنة -(3)
 .473ص 

ابف رشيؽ القيروانى ،العمدة، تحقيؽ عبد الحميد ىنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، لبناف، الطبعة األولى  -  (4)
  .166، ص 2001       سنة 
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ظيار الموعة لفراقو والحزف لموتو، وتعداد لمناقبو  وبعبارة أخرى فالرثاء ىو بكاء الميت والتفجع، وا 
. ومنو فأىمية الرثاء تكمف في أف ينفس المكبوت عف نفسو

: أنـواع الرثـاء-2 
 : النـدب -2-1 

  وىو الرثاء الصادؽ الممتاع، الذي ينـ عف الحسرة الشديدة والذىوؿ إزاء ىوؿ الموت، والجزع مف 
وقد سمي باسـ الندب لكوف المرثية أشبو بالمناحة، مفعمة بالتوجع، وحرقة األحشاء مميئة . خطبو 

.    بالتأوه والعويؿ، تحمؿ مشاعر الشكؿ أو الترمؿ، أو التيتـ
وكاف يساىـ في ىذا الفف النساء والرجاؿ، بؿ ربما كاف لمنساء الحظ األوفر مف القياـ عميو، إذ كف 

ىف الالئي يحمقف شعورىف ويمطمف خدودىف بأيدييف والنعاؿ والجمود أحيانا، وكف يصنعف ذلؾ عمى 
 . (1)القبر وفي مجالس القبيمة والمواسـ العظاـ كموسـ عكاظ 

ومف ىذا يكوف الندب ىو بكاء األىؿ واألقارب واألصحاب عمى الميت ويكوف ذلؾ باستعماليـ 
. العبارات المشجية واأللفاظ المحزنة التي تدمع ليا العيوف الجامدة 

:  التأبيـن -2-2
الثناء عمى الشخص حيا : "      وىو فف التعبير عف حزف الجماعة لفقداف الميت وأصؿ التأبيف ىو 

أو ميتا، ثـ استخدمو عمى الموتى فقط، إذ كاف مف عادة العرب في الجاىمية أف يقفوا عمى قبر 
  (2)". موتاىـ وعمى أطالؿ الذيف ارتحموا وكأنيـ يريدوف أف يحتفظوا بذكراىـ عمى مر السنيف 

.  وكاف غرضيـ مف ىذا التأبيف ىو أف يصوروا مدى الخسارة والمصيبة في الفقيد 
فيي تندبيما بقمب محترؽ مف . ألخوييا صخر ومعاوية " الخنساء " ونرى ىذا واضحا في تأبيف 

   (3)جية، وىي تؤبنيما لتصور فضائميما وتوضح ما خسرتو فييما قبيمتيما 

                                                 

 .192 عمر فاروؽ الطباع، فنوف الشعر العربي، ص  –(1)

  .54، ص 20،2002شوقي ضيؼ،تاريخ األدب العربي،دار المعارؼ،ط-  (2)

  .54ينظر، المرجع نفسو، ص - ( 3)
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   والعرب كانوا يكثروف مف تأبيف مف يموتوف منيـ في مياديف الحرب وقد يضمنوف ىذا التأبيف 

:  عمى نحو ما نجد في قصيدة المرقش. ىجاًء الذًعا لخصوميـ وفخرا بعشيرتيـ ومآثرىا وأياميا 
( 1) ىؿ بالديار أف تجيب صمـ        لو كاف رسـ ناطقا كمَّـ

فقد بدأ المرقش قصيدتو بالغزؿ وخرج منو إلى الرثاء، كما نجد أف العرب قد جعموا بعض قصائدىـ 
:   خالصة لمتأبيف مثؿ مرثية دريد بف الصمَّة في أخيو عبد اهلل 

( 2) أرث جديد الحبؿ مف أـ معبد        بعاقبة وأخمفت كؿ موعد

وولعو بو  وقد استيؿ دريد ىو اآلخر قصيدتو بالغزؿ ثـ مضى يرثى أخاه مصورا مدى مصرعو
ذا غمب عمى الرثاء التأمؿ في حقيقة المورث والحياة كاف . وجزعو ومتحدثا عف خصالو الحميدة  وا 

. عزاًء وىو آخر ضرب في الرثاء 
:  العـزاء -2-3

دخاؿ الصبر والسمواف       نجد في ىذا النوع مف الرثاء أف الشاعر يميؿ إلى التخفيؼ لمصاب وا 
أصؿ العزاء الصبر ثـ اقتصر إستعمالو في الصبر عمى كارثة " عمى القمب المفجوع ومف ىذا جاء 

 .  (3)" الموت، وأف يرضى مف فقد عزيزا وبما فاجأه بو القدر
ومف المالحظ في الجاىمية أف الشاعر يعزي نفسو إزاء مف يفقد مف أىمو وأشراؼ قبيمتو، ولبيد بف 

فيو يعزي نفسو بعد مصابو بأخيو بذكر منقمب الناس الواحد . ربيعة خير شاىد في رثاء أخيو إربد 
:  وضعؼ اإلنساف واستسالمو لمقدر يقوؿ

فال تبعدف إف المنية موعد         عمينا، فداف لمطموع وطالع 
                   أعاذؿ، ما يدريؾ إال تفنيا          إذ رحؿ السفّار مف ىو راجع 
 (4)                    أأجزعُ مما أحدث الدىر بالفتى؟     وأي كريـ لـ تصبو القوارع

                                                 

 .المرجع السابؽ-  (1)

 .196 ابف قتيبة، الشعر والشعراء، ص – (2)

  .54شوقي ضيؼ، ص - ( 3)
  .199ابف قتيبة، ص -  (4)
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    وعمى ىذا النحو ألـ الشاعر الجاىمي بأنواع الرثاء الثالثة مف ندب وتأبيف وعزاء، وكاف رثاؤه 
غالبا يتعمؽ بأفراد وقؿ ما تعمؽ بمجموعة مف الفرساف ومف ىذا قميؿ قصيدة أصمعية ألبي داؤد 

:  األيادي يرثى فييا مف أودى مف شباب قبيمتو ونراه يقوؿ في مطمع رثائيـ 
ال أعد اإلفتار عدما ولكف        فَْقدُ مف رزئتو اإلعداـ 

      إف لكؿ جنس أدبي خواصو وصفاتو ومكوناتو الخاصة بو وىذه جعؿ ثمة فروؽ بيف األجناس 
األدبية وباعتبار الرثاء ىو األخر جنس أدبي ىذا ال ينفي وجود خصائص ومميزات تميزه عف غيره 

. مف األغراض الشعرية األخرى وسنتعرض ليذه الخصائص بالشرح والتحميؿ 
:  الخصائص الفنية لرثـاء - 3 

     يعد الرثاء شكال مف أشكاؿ المدح وعمى ذلؾ فإف خصائصو الفنية كثيرا ما تماثؿ خصائص 
:  المدح ومف أىـ ىاتو الخصائص 

:  غياب المقدمات الطاللية والغزلية - 3-1
إف غياب ىذه المقدمات في ىذا الغرض عائد إلى طبيعة الرثاء، فالرثاء يغمب عميو طابع الحزف      

.  والحسرة عمى الميت غير أف ىناؾ قصائد خالفت ىذه القاعدة وتظمنت مقدمات طممية وغزلية 
فممموت ىيبة، وىذه الصفة جعمت الرثاء يبتعد عف الغزؿ وعف التفكير في الجماؿ اإلنساني، غير " 

أنو ىناؾ قصائد كثيرة خرجت عف نطاؽ القاعدة المطردة وتظمنت مقدمات طممية أو غزلية منيا 
:  قصيدة دريد بف الصمة في رثاء أخيو عبد اهلل يقوؿ 

 (1) أرث جديد الحبؿ أـ معبد        بعاقبة واخمفت كؿ موعد
:  امتزاج الرثاء باألغراض األخرى - 3-2

الحمسية، الفخر، ووصؼ الحرب، وىذا ما نتج :       لقد امتزج الرثاء بأغراض أدبية أخرى مثال 
خوتيف وأبنائيف . عنو إفراد قصائد ومقطوعات في أحياف قميمة لو، كمراثى النساء ألبائيف وا 

                                                 

 .170ابف رشيؽ، العمدة، ص   –(1)
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:  التعمـق بالحيـاة - 3-3

   فمف يتطمع عمى شعر الجاىمييف في الرثاء نجد فيو الخوؼ والفزع مف الموت، واضحا ووضوح 
الحرص عمى الحياة، التي ىي غالية عندىـ، وال يجد إيمانا قويا بالحياة األخرى، أو تصورا جميا 

. لمبعث
:  اجتناب الغرابة المفظية- 3-4

      لقد عمد الشاعر في مراثيو باإلبتعاد عف التكمؼ واأللفاظ الغريبة، الحوشية وىذا ألف حالة 
الشاعر النفسية تبعده عف الصنعة ويكوف أكثر قرًبا إلى الفطرة فيستخدـ مف األلفاظ إلينيا وأيسرىا 

. عمى األلسف
إف الشاعر المتألـ يقربو حزنو مف السميقة والفطرة المفطـو بيا ويبعده عف الصنعة والتكمؼ والبيارج " 

.  ( 1)"المفظية، وىذا ما يجعمو يستخدـ األلفاظ الواضحة المتداولة 
:  ندرة رثـاء النسـاء - 3-5

    ويعود ىذا إلى طبيعة الحياة التي تربط الضعؼ بالمرأة والقوة بالرجؿ، كما كاف المجتمع الجاىمي 
يقدر القوة ويمقت الضعؼ، وبذلؾ فقد قؿ رثاء الرجاؿ لمنساء ومف ىذا القميؿ ما رثى بو عمرو بف 

:  قيس المرادى زوجتو ُسْعدى  إذ بكاىا واستبكي عمييا النساء 
سعيد قومي عمى سدي فبكييا           فمست محمية كؿ الذي فييا 
  (2)                 مأتـ كضباء الروض قد قرحت         مف البكاء عمى سعدى مآقييا

:  إشراك الطبيعية في الحزن-3-6
     إف شدة التعمؽ الشاعر بالطبيعة جعمو يحسيا في كؿ جانب مف جوانب حياتو وىذا جعمو يشرؾ 
الطبيعة في أحزانو وآالمو التي تصيبو في حياتو وأبرز مثاؿ عمى ذلؾ رثاء أوس بف حجر لغضالة 

:  بف كمدة يقوؿ
                                                 

 . 159عبد العزيز نبوي، دراسات فى األدب الجاىمي، ص – (1)

 .256 ينظر، غازي طميمات، األدب الجاىمي، ص –( 2)
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ألـ تكسؼ الشمس والبدر واؿ        كواكب لمجبؿ واجب 
 (1)                    لفقد فضالة ال تستوي اؿ              فقود وال جمة الذاىب

نما ىو تشكيؿ فني متميز      نستخمص مما سبؽ بأف الرثاء ليس مجرد إظيار لمحزف والتفجع وا 
. إلنساف قد مات يستحؽ الحزف عميو لمالو مف مآثر ولمالو مف قيـ خالؿ حياة مميئة بالفعؿ

 الرثاء في صدر اإلسالم : ثانيا
     يعد الرثاء مف األغراض التقميدية في الشعر العربي، فيو متصؿ بقضية اإلنساف والزمف، فيو 

رثاء الشاعر لمف مات مف أحبابو، حيث نجد الشاعر يقدـ ليـ رثاًءا، مما جعميـ يبكوف عمى موتاىـ 
ظيار لوعة حزنو وفجيعتو، والثاني ؛وقتالىـ، وىذا البكاء فيو جانباف   األوؿ تسجيؿ مشاعر الراثي وا 

ومف ىنا وجدنا الرثاء في العيد اإلسالمي يصيبو تطور كبير في ." بياف مكانة المرثي وتأبينو
العنصريف المذيف يشكالف جوىر المرثية ففيما يخص العنصر األوؿ وىو إظيار الموعة والحزف 

والفجيعة وجدناه يتطور تطورا كبيرا عند الشعراء الدعوة اإلسالمية إذا تختفي معالـ اليأس والحزف في 
رثاء الشيداء ويشير الشعراء الراثوف إلى أف ىؤالء  الشيداء ما فقدوا الحياة الدنيا إال ليينأ بالحياة 

اآلخرة، حيث ثواب اهلل لممجاىديف والشيداء في الجنة، ومع أف الحزف عمى فقد األحبة عاطفة إنسانية 
ال تختمؼ باختالؼ العصور، إال أنيا كادت أف تبيت في فجر الدعوة اإلسالمية، لتحؿ محميا صوره 
البشري لتمقي الشيداء ثواب اهلل في الجنة، وىذا يواكب طبيعة الدعوة التي اقتضت مف المسمميف أف 

ووجدناىـ يتخذوف . يصبروا ويجاىدوف في سبيؿ اهلل، ال يثبط عزائيـ موت عزيز أو استشياد قريب 
مف استشياد المسمميف مادة ينطمقوف منيا لتثبيت نفوس المؤمنيف عمى اإليماف، وتقوية عزائيـ، مع 

فإذا أراد الشعراء بياف العنصر الثاني -   حزف النفس اإلنسانية الطبيعي –اقترانو في بعض بالحزف 
مف عناصر المرثية وىو تعداد مناقب المرثى، ومدحو بيا عرؼ بو في حياتو، وجدنا أثر اإلسالـ في  

 

                                                 

  .257 المرجع السابؽ، ص – (1)
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ىذه المناقب واضحا حيف تقترف لمناقب بسيرة المراثي اإلسالمية، وبقربو مف البني صمى اهلل عميو 

 . (1)" وسمـ وأدائو واجب الشيادة والتزامو بمبادئ الديف اإلسالمي الحنيؼ 
ومف ىذا يكوف الرثاء في العصر اإلسالمي قد تطور عما كاف عميو في الجاىمية فيو أصبح يستمد 
ألفاظو ومعانيو مف المعجـ اإلسالمي، فكاف الشعراء يندبوف ىؤالء الذيف ُيقتموف في الحروب مازجيف 

. ندبيـ بما ينتظرىـ مف نعيـ الخمد، فيذا ىو ما كاف يعزى بو الشاعر المسمـ ويجعمو صابرا
 : الرثاء في الفتوحات اإلسالمية - 1

      لقد كثر الرثاء في ىذه الفترة نظرا لطبيعة الصراع، العسكري والشعري بيف المسمميف 
والمشركيف، فكاف لمفتوحات اإلسالمية آثر كبير حيث راح الشعراء يحضوف عمى الجياد ويتيافتوف 
عميو، ويتنافسوف عمى اإلستشياد فأنشدوا ببطوالتيـ، وحمسوا الناس لمدفاع عف اإلسالـ ونشره حتى 
الصحابة رضواف اهلل عمييـ والقادة ساىموا في ىذه الغزوات فقد انطمقوا يواجيوف قوة الرـو في عـز 
يماف وكانت المواجية لمقائيـ دليال عمى قوة اإليماف التي أنست المؤمنيف حياتيـ وأىالييـ، فباعوىا  وا 

هلل مشتريف بيا الجنة ونعيميا فكاف اإلستشياد وكانت المراثى ىي التي مجدت ىذه البطوالت 
وصورت أعماليـ الخالدة، وجيادىـ، فقاؿ الشعراء فييـ رثاءا حزينا ليعكس ىذا الشعور في اإلشادة 

. فظير شعراء يرثوف ىؤالء الشيداء في المعارؾ. بشجاعتيـ وإلقدماتيـ في القتاؿ وفوزىـ بنعيـ الجنة 
عالء رسالة الحؽ خارج "  فعندما وجو أبو بكر قواده بجيوش المسمميف لنشر الديف اإلسالمي وا 

الجزيرة العربية اندفعوا جميعا يمبوف نداء ربيـ،مزوديف بطاقة روحية عظيمة أمرىـ بيا اإليماف، فحبب 
    (2)"إلييـ الجياد وزينو في صدروىـ، فأصبحت قموبيـ عامرة بو 

بيذه العقيدة المتأججة في صدور المسمميف، وبتأييد اهلل ليـ خرجوا مطالبيف بالنصرة أو الشيادة 
فأثارت شاعرية الشعراء وجاء شعراء اإلسالـ وقد كاف دورىـ في ىذه األحداث كبيرا، فقد قاموا  

                                                 

  (د، ط)ـ، 2006 ابتساـ مرىوف الصفار، األمالي في األدب اإلسالمي، دار المناىج، عماف، األردف، سنة– (1)
 .242      ص 

 .86، ص (د، ت  )، 1 فى صدر اإلسالـ، طء مصطفى عبد الشافي، شعر الرثا– (2)
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بتحريضيـ المؤمنيف عمى الكفاح ومواصمة الجياد في سبيؿ اهلل، كما كانوا يرثوف ىؤالء الشيداء الذيف 

. سقطوا في تمؾ المعارؾ 
وكاف شعر الرثاء في معظمو في تمؾ الفترة يدور حوؿ تمجيد بطولة مف استشيدوا في ساحة القتاؿ " 

 . (1)"أو تعديد مآثرىـ واإلشادة بمواقفيـ كما عبر عف األسى والحزف لفقدىـ 
ونجد ىذه المعاني اإلسالمية في كثير مف مراثى شعراء المسميف لقتالىـ فيذا حساف بف ثابت يرثى 

(  2)" مؤثو " شيداء 

:  مستفتحا قصيدتو بقولو 
تَأوبِّني لَْيٌؿ ِبيَْثِرَب َأْعَسر              وىُـّ إذا ما نوَّـ  الناس ُمسيُر 

ْيت لي عبرةً        سفوًحا وأسباب البكاِء التّذكرُ   (3)                لذكرى حبيب َىجَّ
وكاف قد شارؾ في ىذه الغزوة كؿ مف زيد بف حارثة وجعفر بف أبي طالب وعبد اهلل بف رواحو فيقوؿ 

:  في رثائيـ 
رأيت خياَر المؤمنيف توارُدوا           شعوب وخمقا بعدىـ يتأخر 

                 ال يبعدف اهلل قتمى تتابعوا              بمؤتو منيـ ذو الجناحيف جعفر 
                 وزيد وعبد اهلل حيف تتاعوا            َجِمْيعًا وأسباب المنية تخطر 
 (4)                 غداة مضوا بالمؤمنيف يقودىـ         إلى الموت ميموف النية أزىر

:  ثـ يصور قتاؿ عبد اهلل بف رواحة في صورة المستمت فيقوؿ 
فطاعف حتى ماؿ غير موسد     بمعثرؾ فيو قنا متكسر 

فصار مع المستشيديف ثوابو     جناف وممتؼ الحدائؽ أخضر                      

                                                 

  .107، ص 2الخضري محمد بؾ، تاريخ األمـ اإلسالمية، ، ط– (1)

 .قرية مف قرى البمقاء في حدود الشاـ : مؤتو -  (2)

   .86 ابتساـ مرىوف الصفار، األمالي، ص – (3)

 .المرجع نفسو-  (4)
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كما يصور رثاء جعفر في صورة مدحو بالوفاء واإلستجابة لمرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ترجمة عف 

:  ىذا الوفاء 
وكنا نرى في جعفر مف محمد        وفاء وأوامرًا حازمًا حيف يأمر 

               فمازاؿ في اإلسالـ مف آؿ ىاشـ      دعائـ عّز ال يزلف مفخر 
 (2) إلى طوَد يروؽ ويقير(  1)                ىـ جبؿ اإلسالـ والناس حوليـ        رضاـ

:  ثـ يعود إلى الشيداء جميعا بعد رثاء كؿ شييد 
ىـ أولياء اهلل أنزؿ حكمو       عمييـ وفييـ ذا الكتاب المطير 

فنجد حساف في ىذه المراثى قد مجد ىؤالء الشيداء، وىـ يقاتموف في ساحة المعركة، فنجد في ىذه 
األبيات الروح اإلسالمية تجمت عف قوة العقيدة وبدت في ىذه األلفاظ وكاف امتثاليـ ألمر الرسوؿ 

. الكريـ وحبيـ لمموت ىو طمب لمجنة ونعيميا ورغبة في لقاء اهلل فكاف نصرىـ ىو الشيادة 
أما غزوة لبدر فيي تعتبر أوؿ حدث ميـ في الصراع بيف المسمميف وقريش وقد حققت ىذه الغزوة 

انتصارا باىًرا، ليس عمى الصعيد العسكري، حيث تغمب عدد قميؿ مف المسمميف عمى جحافؿ 
المشركيف وقتموا سبعيف منيـ، وأسروا أعدادا كبيرة، بؿ عمى الصعيد السياسي تمكف المسمموف مف أف 
يحولوا غزواتيـ وكمائنيـ، مف حصار مكة وعزليا اقتصاديا، إلى صداـ حربي، انتيى بفتحيا        

 ـ واستسالـ قريش، وسيادة اإلسالـ في باقي الجزيرة العربية، حيث صمب عود المسمميف 630/ىػ8
وقوي مواقفيـ، وتعززت مكانتيـ، عمى حساب الييود، أما عمى  الصعيد الثقافي استفاد مف معرفة 

المشركيف لمقراءة والكتابة، عندما أقدـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عمى إطالؽ سراح بعض أسراىـ 
لقاء أف يعمـ كؿ واحد منيـ عشرة مف أبناء المسمميف، أما عمى الصعيد اإلعالمي فقد كاف أثر 

اإلنتصار في المعركة كبيرا، ألف القبائؿ العربية راحت تطمب االنضماـ إلى اإلسالـ غير أف في ىذه  
 

                                                 

 .الحجارة يتراكـ بعضيا فوؽ بعض: ج، رضـ : رضاـ - ( 1)

 .المرجع نفسو-  (2)
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المعركة سقط الكثير مف الشيداء المسمميف، مما جعؿ الشعراء يصوروف ىذه المأساة، في رثاء ىؤالء 

 .  (1)الشيداء 
ويذكر حساف في قصائد كثيرة ىذه الغزوة  ويرثي شيداءىا، فيو يتحدث عنيا مف أجؿ إعالء شاف 

:  اإلسالـ والمسمميف والحط مف أعدائيـ حيث يقوؿ 
َـّ داِفعُ            وىَْؿ ما َمَضى مف صالح العَْيَش راجعُ  أال يالقَْوِمي ىَْؿ ِلمَا ُح

ْرُت َعْصرًا قد َمَضى فييا فََتْت      بناُت الَحَشى واْنيَؿَّ مني المداِمعُ            تذكَّ
بة                  وقتمى َمَضى فييا طُفْيٌؿ َورَاِفعُ             َصبابةُ وَْجد ذكرًا َأحَّ
          وسَعٌْد فأضَحوْا في الِجنَاِف وَأْوَحَشْت     منازليـ فاأَلْرُض منيـ بالِقعُ  
           َوفوْا يـو بَْدر ِلمرسوِؿ وفوقيُـُ          ِظالُؿ المنايا والسْيوُؼ المَّواِمعُ  
           َدعا فأجابوهُ بحؽ وكمُّيُـْ                ُمطيعٌ لو في كؿَّ أْمٍر وسامِع 
             فما نكموا حتى تَولَّوْا جماعةً            وال يَْقَطعُ اآلجاَؿ إال المَصاِرعُ 

( 2)                 ونَعْمَـُ أفَّ المُمَؾ هلل وَْحَدهُ       وأفَّ قضاءَ اهلل البُدَّ واِقعُ 

ففي ىذه األبيات يتذكر حساف دىًرا قد مضى مف حياتو، ولـ يجد ُمتنفًسا إال أف تنيمر الدموع مف 
عينو، إنيا صبابة وجد ذكرتو أحبة وشيداء مضوا في سبيؿ اهلل، فيـ أصبحوا في الجنة عند ربيـ 

ذا كاف حساف يتحسر ألما عمى  ىؤالء الشيداء قد لبوا نداء الرسوؿ لمجياد فأطاعوه وامتثموا ألوامره، وا 
:  مف غادر مف الشيداء، فإف عزاءه في ذلؾ كمو أف قضاء اهلل ال دافع عنو ولساف حالو يقوؿ 

نا إليو راجعوف  ) . فيتحمى بالصبر ويطمب ذلؾ مف المؤمنيف (إنا هلل وا 
 
 

                                                 

   2004منذر معالقي ،دراسات نقدية في األدب اإلسالمي، المؤسسة الحديثة لمكتاب ،طربمس ،ط األولى،-  ( 1)
  .156ص 

  .1995،2/370مجدي فتحي السيد،دار الصحابة لتراث بطنطا ،ط األولى،: السيرة النبوية،تحابف ىشاـ،-  ( 2)
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أما في موقعة أحد  فقد حضر كعب بف مالؾ وأبمى فييا البالء الحسف وحز في نفسو كثيرا مقتؿ 

حمزة، فرثاه بقصيدة مؤثرة، تدؿ عمى عمؽ حزنو وقوة تفجعو عميو ، وجاء شعر كعب بف مالؾ في 
:  رثاء حمزة عـ الرسوؿ يمثؿ ىذه الروح اإلسالمية 

ولقد ىُِدْدُت ِلفَْقِد َحْمزةَ ىَدة         ظَمت بنات الجوؽ منيا تَِرَعدُ 
                 ولو أنو فُجعْت ِحراء بمثِْمو         لرأيت رأس صخورىا يَتْبَددُ 

ُـّ النبي محمٍد وصفية            ورد الِحمَاـ فطاب ذاؾ الِمْوِردُ                   َع
 (1)                 وأتي النبي معممًا في َأسرٍة         نصروا النبي ومنيـ المسْتشيَدُ 

:  إلى أف يقوؿ 
وقتالىُـ في جناف النَّعيـ           كراـُ المداِخؿ والمخرَج 
 (2)                     بيا صبروا تحت ظؿ الّمواء       لواء الَرسُوِؿ بذي األصوج

لقد صور لنا كعب بف مالؾ في ىذه األبيات شجاعة حمزة وكيؼ ضح بنفسو في سبيؿ اهلل كما 
صور لنا مدى الفجيعة التي أصابت المسمميف بفقدىـ ىذه الشخصية ولكف يعزى بو ويجعؿ المسمميف 

صابريف عمى ىذه المصيبة ىو النعيـ الذي ينعـ فيو عند اهلل وقد رثاه بمعاف إسالمية أصيمة وقد 
:  أما حساف بف ثابت فيرثيو مستيال رثاءه بذكر الديار.برزىا كعب في شعره بحرارة إيمانية 

ار َعفَا رسميا         بعدؾ صوب المسبؿ الياطؿ  َأتَْعِرُؼ الدَّ
:  إلى أف يقوؿ 

دع عنؾ دارا قد عؼ َرْسمُيَا         وأبؾ عمى حمزة ذي النَّائؿ 
ـْ               شمت يدا وَْحشي مف قَاتِؿ                   ماؿ شييًدا بيف أسْياِفُك
                  أظممت األرض لفقدانو              وأسود نورا القمر الناصؿ 

اِخؿِ   (3)                   صمى عميو اهلل في جنَّة             عالية مكرمة الدَّ
                                                 

  .327،ص1971 ،1عبد الرحماف خميؿ ابراىيـ، دور الشعر في معركة الدعوة اإلسالمية ،ط– (1)

 .المرجع نفسو-  (2)

 .المرجع نفسو- ( 3)
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   لقد استيؿ حساف قصيدتو في رثاء حمزة بالوقوؼ عمى األطالؿ ثـ سرعاف ما انتقؿ إلى تعداد 

مناقب حمزة فتجمت في قصيدتو الروح اإلسالمية كما تجمت عند كعب، فالشاعر يبرز حزنو وفجيعتو 
وحجـ الخسارة التي لحقت المسمميف، ويزداد ألـ الشاعر وحزنو بإشراؾ مشاعره مع الطبيعة وذلؾ 

سوداد القمر فيذه المشاعر تصور لنا حقيقة قائمة كما بيف لنا كذلؾ أف  بذكره ُظممت األرض لفقدانو وا 
. الشييد في جنة عالية بجوار ربو 

:  وىذا عبد اهلل بف رواحة يرثى حمزة بف عبد المطمب قائال 
بكْت عيني وُحؽَّ بيا بكاىَا        وما يغني البكاءُ وال العويؿ 
                  عمى أسِد اإللو غداة قالوا           أحمزةُ الحـُ الرجُؿ القتيؿ  

(  1)                    ُأصيب المسمموف بو جميعا       ىناؾ وقد ُأصيب بو الرسوؿ

فيذه األبيات تعبر عف صدؽ عاطفي فيو تكمـ بمغة الجماعة المسممة بعيدا عف روح القبيمة، فيو 
. يرثيو بالمعاني اإلسالمية التي تجعمو شييدا خالدا في الجنة، ممبيا نداء الرسوؿ الكريـ نحو الجياد 

وكاف سبب اشتراؾ كؿ مف حساف وبف رواحة وبف مالؾ في رثائيـ لحمزة واستعماليـ المعاني 
اإلسالمية، فذلؾ راجع إلى أف الحدث مشترؾ فقد شيده كؿ المسمموف وكميـ أحسوا بالفاجعة لفقده 

وليذا نجدىـ استعمموا معاني الصبر والسمواف، مصوريف بذلؾ حزف المجموعة اإلسالمية والفراغ الذي 
. أحس بو المسمموف حيف فوجئوا بموتو

كما صور لنا حساف مقتؿ كؿ مف مرتد بف أبي مرتد،وخالد بف البكير وخبيب بف عدي فيو يصور 
:  لنا ىذا الحدث األليـ وتعداد شيدائو في أسموب ينـ عف األسى والحزف حيث يقوؿ 
صمى اإللو عمى الذيف تتابعوا        يـو الرَّجيع فَُأْكرموا وُأثيبوا 

ـْ وجنُب                    رأس السرية مرتٌد وأميرىـ          وابف البَكير إمامُي
َـّ َحماموُ مَْكتُوبُ     (2)                  وابف الدثُنَّة وابف طارؽِ مْنيـُ         وافاه َث

                                                 

   .116ابتساـ مرىوف الصفار،األمالي، ، ص- ( 1)
  .249محمد إبراىيـ جمعة،حساف بف ثابت، ص -  ( 2)
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وتركت ىذه الحادثة أسوأ األثر في نفس الرسوؿ والمسمميف، وفي نفس حساف شاعرىـ، فبكى قتمى " 

الرجيع وبكى خبيب بف عدي األنصاري خاصة، وقد نسب إليو ثالث مقطوعات في رثائو وميتة 
الشيداء التي لقييا خبيب واحتفاؿ قريش بمقتمو، وما ترؾ قتمو عمى ىذا النحو المؤثر في نفوس 

ولـ تصح لحساف في رثاء خبيب إال أبيات يناؿ فييا مف قريش ... المسمميف مف بميغ األسى 
ويعرض بأشراؼ أىؿ مكة الذيف لـ يكف منيـ مف يجير خبيبا يومئذ ويبشر الشييد في ختاميا بجنة 

 ( 1)" الخمد التي سيصير إلييا 
وبداية السنة الرابعة لميجرة يتعرض أصحاب الرسوؿ لحادث غدر أسوأ مف حادث الرجيع، وذلؾ حيف 

بعث الرسوؿ صمى الو عميو وسمـ إلى أىؿ نجد رجاال ليعرض عمييـ اإلسالـ وخشي الرسوؿ مف 
فمما بمغوا بئر معونة وىي بيف بالد بني . غدر أىؿ نجد ليـ ولكف أبو البراء ضمف لو جواره ليـ 

عامر ومنازؿ بني سميـ، أرسموا إلى عامر بف الطفيؿ رجاال منيـ بكتاب رسوؿ اهلل فقتمو إلى أف 
. قتموىـ جميعا 

:  يقوؿ حساف في رثاء ىؤالء الشيداء 
ا غير نَْزِر  عمى قتمى معونة فاستيمى              بدمع العيف سجِّ

                 عمى خيؿ الرسوؿ َغداةَ القوا          مناياىـ والقتيـ بقْدر 
                 أصابيـ الفناءُ بعقد قوـٍ                تُخّوف عقدُ حبميـ بغدر 
( 2)                  فيا ليفي لمنذر إذ تولى                وأعنؽ في منيتو بصبر

عمرو رَّ وكائْف قد أصيب غداَة ذاكـ       مف أبيض ماجٍد مف س
وحادثة أخرى وقؼ فييا حساف راثيا غاضبا عمى الحارث بف عوؼ الذي قتؿ في جواره رجؿ مف 

:  األنصار كاف الرسوؿ صموات اهلل عميو قد بعث بو لمدعوة لإلسالـ 
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يا جار مف يغدر بذمة جاره             منكـ فإف محمدا لـ يغدر 

      إف تغدروا فالغدر منكـ شيمة            والغدر ينبت في أصوؿ السَّْخبَر 
                 وأمانة المرى حيث لقيتو                مثؿ الزجاجة صدعيا لـ يجبر 

أما في معركة احد التي كاف فييا النصر لممشركيف، فإف الشعر صور معاناة المسمميف، إذ تعالت 
أصواتيـ راثية قتمى المسمميف موجية ىذا الرثاء وجية إسالمية فالشعراء لـ يقتموا إال بعد أف أدوا 

:  الرسالة كاممة وأطاعوا اهلل ورسولو في استسباليـ في سبيؿ اهلل وقتميـ المشركيف 
فما برحوا يضربوف الكماة         ويمضوف في القسطؿ المرىج 

 ( 1)                 كذلؾ حتى دعاىـ مميٌؾ             إلى الجنة ودوحو المولج
ففي ىذه المعركة يصور لنا الشاعر حاؿ المسمميف في بداية نصرىـ في بداية األمر، وذلؾ ألف 

الرسوؿ أعد رجاال لرماة المشركيف، وأمرىـ أال يتخموا عف مواقعيـ، ولكنيـ خالفوا أوامر الرسوؿ واقبموا 
مف مواقعيـ ألخذ األسالب والغنائـ، فظير ليـ المشركيف مف ناحية أخرى فانيزموا فجاء شعر 

. الشعراء يرثوف بو ىؤالء الشيداء 
: وىذا شاعر أخر يرثى شيداء المسمميف في معركة القادسية الذيف دفنوا بمشرؼ 

جزى اهلل أقواما بجنب مشرؼ          غداة دعا الرحماف مف كاف داعيا 
 ( 2)              جنانا مف الفردوس والمنزؿ الذي        يحّؿ بو الخير مف كاف باقيا
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ومف قصائد كعب بف مالؾ التي يرثى فييا شيداء المسمميف في المعارؾ فيو يرثييـ بمساف يصدر 

:  عف جرح ال يمئـ، وقمب مفجوع حيث يقوؿ 
ْكِر ثَْمَجِج  َنَشْجَت وىَْؿ مف مَْنَشِج             وُكْنَت مني تَذَّ

ُر قوـٍ أتانىي ليـ                أحاديُث في الزمف اأَلْعوَِج                       تََذكَّ
ـْ في جناف النعيـ                كراـُ المَداخِؿ والمْخرج  وقَْتاَلُى

                  بما صبروا تحت ظؿَّ المواِء            لواِء الرسوؿ بذي اأَلْضوَِج 
( 1)                   َغداةَ أجابْت بأسيافيا                   جميعًا بنو األوس والَخْزرَجِ 

لقد استحوذ عمى كعب مشاعر الحزف والمرارة فيجيش في البكاء عمى الشيداء المسمميف، لكف الذي 
 بيا عباده، وىـ يدخموف مداخؿ الصدؽ –سبحانو - يعزيو أنيـ في جناف النعيـ التي وعد اهلل 

 – صمى اهلل عميو وسمـ –ويخرجوف مخارج صدؽ بيا صبروا وجاىدوا تحت لواء رسوؿ اهلل 
ِمَف الُمؤِمنيَف  » :وبوصفيـ بالوفاء والصدؽ فيما عاىدوا اهلل عميو، إشارة إلى اقتباس معنى قولو تعالى 

ـْ َمْف َيْنَتِظُر َوَما َبدَّلُوا  َتْبِديالَ     ( 2) «ِرَجاٌؿ َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اهلل َعَمْيِو َفِمْنُيـ َمف َقضى َنْحَبُو وِمْنُي
   أما بعد وفاة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ، وما حدث مف أحداث حروب الردة حيث نجد في ىذه 
الفترة الكثير مف القبائؿ قد ارتدت عف اإلسالـ، ألف اإلسالـ لـ يكف قد استقر في القموب بعد، ألف 

ىذه القبائؿ التي ارتدت تكوف قد دخمت في اإلسالـ رىبة، وليذا ظيرت الفتنة بعد وفاة الرسوؿ صمى 
. اهلل عميو وسمـ 

فظير كؿ يدعي النبوة ىنا وىناؾ، ومنيـ مف منعوا ركنا منف أركاف اإلسالـ ىو الزكاة، ألنيـ ظنوا 
أنيا ُتدفع ألبي بكر بعد وفاة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ فامتنعوا عف دفعيا، فكاف عمى أبي بكر أف 

يحارب ىذه الفئة، فخاض معارؾ ضد ىؤالء، فكاف مف الطبيعي أف يسقط في ىذه الحروب قتمى  
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كثيروف فكاف مف الشعراء مف أطمؽ عناف ألسنتيـ لرثاء ىؤالء الشيداء، ومف ذلؾ نجد قصيدة لكثير 

:  بف العزيزة يرثى بيا مف أصيبوا في المعارؾ حيث يقوؿ 
سقى ْمزُف السحاِب إذا استمْت               مصارع  فتية بالُجوزجاِف 
              ومابى أف أكوف َجزعُت إال                حنيَت القمب لمبرؽ اليماني  
(  1)               وُربَّ أخ أصاب الموت قمبي               بكيت ولو نُعيُت لو بكائي

ولكف بعد . ثـ كتب اهلل النصر لممسمميف في حروب المرتديف جميًعا، وكانت كممة اهلل ىي العميا " 
أف أرىقت دماء زكية، واستشيدت نفوس رضية، وغنـ األدب ما غنـ مف أقواؿ المجاىديف، وىكذا 

 . (2)" فالبد مف أف تجد في الشعر بعض عناصر الخير
وىكذا تـ القضاء عمى المرتديف، وانتيت حروب الردة فبدأ المسمموف ينشروف ديف اهلل، وفتحت الكثير 
مف األمصار، وانطمؽ الشعر العربي مع ىذه الفتوح يصور لنا ىذه الوقائع، فكانت فييا مراٍث رائعة 

. لبعض الشعراء التي يرثوف بيا مف فقدوىـ في ىذه المعارؾ 
والممفت لمنظر أف شعر الرثاء لـ يقتصر عمى الرجاؿ فقط، بؿ تعداه إلى شعر بعض النساء الشواعر 

الالئي أبدعف فيو إبداعا رائعا، فقد وصفف األلـ والحسرة التي انتابت كؿ واحدة منيف لفقد عزيز 
عمييف سواء أكاف والدىا، أو أخاىا، أو أبنا ليا أو زوجيا، أو شييد مف شيداء قبيمتيا مف المسمميف 

فنجد النساء في اإلسالـ غير النساء في الجاىمية، فالجاىميات كف يؤلفف األشعار التي يندبف بيا 
. موتاىـ 

وقد عرؼ العرب منذ العصر الجاىمي المآثـ حيث يجتمع النساء لمصياح والعويؿ عمى الميت وظؿ  »
ذلؾ في اإلسالـ، إذ إباحو الرسوؿ الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ محرما ما كاف يقترف بو مف خمش 

. لموجوه بالجمود وحمؽ الرؤوس 
 

                                                 

 .13، ص 2000، سنة (د، ط)فوزي محمد أميف،في شعر صدر اإلسالـ والعصر األموي، دار المعرفة، - ( 1)

 .45، ص 1977، 1ضافر القاسمي، نظرات في الشعر اإلسالمي واألموي، دار النفائس، ط-  ( 2)
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نما أباحة لما فيو مف تنفيس عف أجؿ الميت وشفاء لمصابيـ فيو، ويروى الرواة أنو لما بكت نساء  وا 

لكف حمزة بف عبد المطمب ال يبكيو َأَحٌد  »: المدينة عمى قتمى غزوة أحد مف ذوييف قاؿ الرسوؿ 
وكاف قد قتؿ في ىذه الغزوة فأصبح ُسنًة في نساء المدينة أف ال يقمف مأثما عمى مر العصور إال بد 

    .(1)" أف بكاءىف بحمزة َعَـّ الرسوؿ 

ومف ىذا كانت النساء الشواعر اإلسالميات، قد شكمف الوجو اآلخر لشعر الرثاء في صدر اإلسالـ 
. بشكؿ جمي 

:  فيذه خزانة بنت خالد بف جعفر التي حضرت الفتوح ترثى شيداء المسمميف، بقوليا 
طوى الدىر ما بيني وبيف أحبة          لو شيابا ماداـ هلل ساجدا 

( 2)          فال يحسب الواشوات أف فناننا           تميف وال أنا مف الموت نجزع

فيي تظير فداحة المصيبة التي ألمت بيا بعد استشياد ىؤالء األبطاؿ، لقد فقدت بعدىـ كؿ شيء 
ومف ثـ أصبح ال حوؿ وال قوة ليا، ولكنيا سرعاف ما تفيؽ مف ألميا وحزنيا لتظير أماـ الشامتيف 

. والحاقديف عمييا، بمظير القوة وتقرر أنيا وقوميا ال يخافوف وال يجزعوف منيـ 
ذ كاف الرثاء قد ساده الحزف واأللـ، فإف روح التسميـ بالقضاء واالمتثاؿ إلرادة اهلل واضحة فيو  لما  وا 

. أعده اهلل لمشيداء مف جزاء عظيـ 
أما صفية بنت عبد المطمب، وىي عمة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ووالدة الزبير بف العواـ 

الصحابي الجميؿ فنجد ليا قصيدة في رثاء والدىا عبد المطمب، وكاف قد جمع بناتو لما أحس بدنوا 
:  أجمو، وطمب منيف أف يقمف شعرا يبكينو بو فقالت صفية 

أرْقُت ِلَصوِت ناِئَحٍة بمْيمٍؿ          َعمى رَُجٍؿ ِبقاِرَعِة الطريؽ 
ـْ ُدمُوعي         َعمى َخّدى كمنَحَدِر الفريدِ   (3)                    ففاضْت عند ذِلُك

                                                 

  .12، ص (د، ت  )، 3شوقي ضيؼ،الرثاء، دار المعارؼ، ط-  (1)

  .1/139ابف ىشاـ، السيرة،-   (2)

  .3/110المصدر نفسو،  -  (3)



 
   الرثاء في صدر اإلسالم .................................................................................................................................  :األولالفصــل  

36 

 

 
أما في اإلسالـ، فقد كاف استشياد أخييا حمزة بف عبد المطمب دافعا قويا إلنشاء الشعر، إذ بكتو 

:  بكاءا شديدا، تقوؿ  (رضي اهلل عنو)
أساِئمةً أْصحاَب ُأْحٍد مَخافةً           بنَاُت أبي ِمْف أْعجَـٍ وْخيبٍر 

                  فقاؿ الخيبر إفَّ َحْمزَة قد توى        وزير اهلل الرسُوِؿ اهلل َخْيَر َوِزيٍر 
                  َدَعاهُ إلوُ الَحؽّْ ُذو العَْرِش َدعوةً      إلى َجنٍَّة يحيا بيا وسُُروٍر 

َ الَحْشر خْيَر َمِصْيرٍ  ى ونَْرتَجى         ِلَحْمزَةَ يـو ( 1)                    فَذِلَؾ ما ُكنَّا نُرَحَّ

ومف الشاعرات المياجرات في سبيؿ اهلل، ىند بنت أثاثة بف عباد المطمب، ومف شعرىا، قوليا في 
:  بكاء ُعبيدة بف الحارث بف المطمب، وقد استشيد في بدر 

فرَاءَ َمْجًدا وسُْؤَدًدا      وِحْممًا أِصياًل وافر الُمُب والعقِؿ  لقد ضِمَف الصَّ
              عُبَيَْدة فابكيو ألضياِؼ ُغربٍة            وَأْرمَمةٌ تَيْوى ألشعَث كالجْدِؿ 

يِو ألقواـٍ في ُكؿَّ ِشتْوٍَة             إذا اْحَمرَّ آفَاُؽ السَّمَاِء مف المْحؿ                 وبَكَّ
يِو أليْتَاـٍ والرّيُح َزَفرَةً             وتْشبيُب قِدٍر طالمَا أزبََدتْ   (2)                وبَكّْ

ولـ يكف الشعر في فطرة صدر اإلسالـ مقتصرا عمى الشعراء المسمميف فقط بؿ نجد شعراء معارضيف 
لمدعوة اإلسالمية، قد أجادوا في قوؿ الشعر، وجؿ ىؤالء الشعراء نجدىـ مف مكة أي نقصد بيـ 

القريشيف، كذلؾ نجد شعراء بعديف عف مكة مثؿ شعراء طائؼ قد قالوا أبياتا يرثوف بيا قتالىـ ، فقد 
كاف الصراع حافزا قويا عمى قوليـ الشعر، فقد كانت ليـ قصائد يردوف فييا عمى شعراء مسمميف، أو 
يحفزوف فييا الناس عمى حربيـ، فكاف غرض الرثاء ىو وسيمتيـ لمبكاء عمى قتالىـ، ولحماسة القبيمة 

. ألخذ بالثأر، فكانوا يرثوف قتالىـ في الحروب ويندبونيـ بألفاظ جاىمية خالية مف روح اإلسالـ 
ومف بيف ىؤالء نذكر كعب بف األشرؼ، برغـ أنو بعيد الصمة عف قريش في مكة ولكف حب العداوة 

والرغبة في التشيير بو دفعو إلى تحريض ضده، فنجد لو قصيدة   (صمى اهلل عميو وسمـ  )الرسوؿ 
                                                 

  .2/200المصدر السابؽ ، ( - 1)
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ثارة القبيمة قريش  يذكر فييا فرسانيـ الذيف قتموا ببدر، فيرثييـ برثاء يقـو عمى إستدرار الدموع وا 

:  ودعوتيـ إلى اإلنتقاـ مف المسمميف 
َطحنت رحى بَْدٍر لميمؾ أىْمِو            ولِمثِْمِو بَْدر تَسْتَِيُؿ وتَْدَمعُ 

ـْ         ال تَعْبُدوا ِإفَّ المموَؾ ُتْصرَّعُ                       قتمت َسرَاة الناِس َحْوَؿ ِحياِضي
بَعُ  ـْ قَْد ُأِصيَب ِبو ِمْف َأبَْيِض مَاِجِد        ذي بَيَْجة يأوى إليو الضَّ (  1)                  َك

:  ثـ يستثير عاطفة الحزف واإلنتقاـ عمى جحافؿ قريش 
نُئت أّف بني العشيرة ِكّميـُ      خشعوا لقْتؿ أبي الحكيـ وجدعوا 

( 2)                  وأبنا ربيعة عنده مُنَيّو         ما ناؿ ِمثَؿ الميمكيَف وتُبَّعُ 

نالحظ في ىذه األبيات مقارنة مع األبيات التي قاليا الشعراء المسمموف أنيـ يتفقوف في الوحدة 
والوزف، غير أنيـ يختمفوف في اليدؼ والغاية فيذا كعب شاعر مف شعراء المشركيف، فالغاية مف 

أبياتو ىذه ىو التشفي مف الرسوؿ عميو السالـ، والتحريض ضده ، بمجاممة القريش في رثاء قتالىـ 
. أما الشعراء المسمموف فإنيـ تحرروا مف سمطاف القبيمة وسيطرت الروح اإلسالمية عمى معانييـ 

:  وىذا أمية بف أبي الصمت يرثى قتمة بدر في أبيات حزينة ومثيرة 
أال بََكْيُت عمى الِكرَا        ـِ بَني الَكراـ أولى المَمَادح 

                      كبكا الحماـ عمى فُرو      عَ األْيَؾ في الغصف الجوانَح  
واِئَح                         يبكيف َحرَّؼ ُمسْتَكينا       ٍت يَرُْحَف مع الرَّ

( 3)                      أمثالُيفَّ الباكيا              ُت المعوالُت مف النَّوائِح 
وكانت ىذه األبيات، تصور حزف الشاعر عمى قتمة بدر في حزف عمى سادة قريش، وبيذه األبيات 
فيي استدرار دموع النساء، كما ذكر الطبيعة قد شاركت الناس أحزانيـ، وقاسمتيـ البكاء، فأصبح  

                                                 

 .278عبد الرحماف خميؿ إبراىيـ، دور الشعر في معركة الدعوة اإلسالمية، -  (1)

 .المرجع نفسو -  (2)

  .2/440ابف ىشاـ،السيرة النبوية، -  (3)
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وجو األرض مغبرا مف بعدىـ فجاءت ىذه األبيات في أسموب يقطر حزنا وألما فكانت مؤثرة عمى 

. نفوس القريشيف مثيرة لحقدىـ ومف ثـ نيى النبي الكريـ عف سماعيا 
:  كما بكى أمية ىؤالء القتمى كذلؾ بكاىـ ابف الزبعرى مستدرا الدموع إلثارة القبيمة 

ماذا عمى بَْدَر وماذا َحْولوُ         مْف فتْنة بيض الوجوه الِكراـِ 
                  تركوا نُبَييًا َخْمفَيُـْ ومُنبيا          وابْني ربيعة خير خصـ ِفئاـِ 

                  والحارث الفياض يَْبرؽ وْجيو      كالبَْدِر َجَمى لَْيَمةَ اإلظالـِ 
 (1)                   والعاص بف مَنُبٍَّو ذاِمرٍَّة            رُْمًحا تَِمْيمَا غير ذي أوصاـِ 

تمثؿ ىذه األبيات الروح القبمية في رثاء القتمى واستدرار الدموع عمييـ أما حارث بف ىشاـ قد استيؿ 
:   قصيدتو بالحزف القاتؿ عمى قتمى بدر مف مشرعي قريش وخص منيـ أبا جيؿ حيث يقوؿ
أال يا لقومي لمضبابة واليَْجِر            ولمُحزِف مني الحرارةُ في الصْدِر 

            عمى البطؿ الُحْمِو الشمَاِئِؿ إذ ثَوى        رىيٌف مقاـٌ لمركبِة مْف بَْدِر 
             فال تبعدْف يا ُعمُرو ِمف ذي قرابٍة        ومف ذي ِنداـ كاف ذا ُخمٍؽ َغِر 

( 2)              فإف يؾ قـو صادفوا منؾ دولةً           فالبد للياـ مف ُدوٍؿ الدْىرِ 

نالحظ في ىذه األبيات سيطرة النزعة القبمية عمييا، أي سيطرة الروح الجاىمية مستنصرا قريشا فيو 
إبتدء قصيدتو بالبكاء والحزف عمى أبطاليـ الذيف قتموا في الحرب، ثـ طالبيـ بالدفاع عف اآللية أعز 
المعبودات التي ورثتيا قريش عف أجدادىـ، غير أف الشاعر اإلسالمي يدعوا إلى الدفاع عف الدعوة 

اإلسالمية وكما كاف ىناؾ شعراء معارضيف لدعوة اإلسالمية كذلؾ برزت فئة مف الشاعرات 
المعارضات لدعوة، فقد أطمقف  ألسنتيف، لمحاربة اإلسالـ والمسمميف، إذ وقفف ُيحرضف المشركيف 

فيذه : ويبعثف الحماسة في نفوسيـ، كما رثيف قتالىـ، عمى غرار ما كاف مع شاعرات المسممات 
:  أخت مقيس بف ُصبابة تبكيو بحرارة، فتقوؿ 

                                                 

  .53ابتساـ مرىوف الصفار، األمالي، ص  -  (1)

 .260 إبراىيـ نعناعة، شعر بني كنانة،ص(-  2)
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عَ أطياؼ الشتاء بمقيس  لعمري لقد أخزى نُمْيَمو رْىطوُ         وَفجَّ

   (1)                 فَموُ عيْنا مف رأى مثؿ ِمقَبس            إذا النفسَاءُ أَصبَحْت لـ تُْحرس
:   فتقوؿ (ىػ2)وتبكي ىند بنت عتبة أصحاب القمب مف المشركيف يـو بدر 

هلل َعيْنَا مف رأى             ىُمًكا كيُْمِؾ ِرَجاليَوْ 
                         يا ْرُب باٍؾ لي َغًدا           في النَّائبات وبَاقية  
ـْ غادُروا يـو القؿ         ب غَداهُ ِتمَؾ الوَاعيّة ( 2)                          ك

:  وقالت ترثى أباىا وتبكيو بكاءا حارا، كما تصور مصرعو تصورا يعكس شدة حزنيا وعظيـ مصيبتيا 
أَعيَْنى ُجوَدا بَدْمِع ِسرْب             عمى َخْيِر ِحْنَدٍؼ يَنْقَِمْب 
                   تََداَعى َلوُ رَىَطوُ َغُدوَه               بنُو ىَاِشـ وبَنُو الُمطَِمْب 
                    يُِذيقُونَوُ حَد أسْياِفِيـِ                 يعمونوُ بَعَْد مَا قد عطْب 
                     يجرونَوُ وَعفيُر التْرَاُب            عمى وْجيِو َعاريًا قد سُِمبْ 
 (3)                    وكاف لنا حباًل راسًيا              جميَؿ الَمراِة كثيَر الُعشْب 

وقد أبدعت صفية بنت ُمَسافٍر، في فف رثاء، فيي مف شاعرات الالئي بكيف قتمى قريش، خاصة يـو 
بدر أيف ىزتيا المصيبة، ورأت أف قوميا يتساقطوف في بدر، وتجر أعناقيـ، ويطرحوف في القميب، 

:  أو يواروف بتراب يثرب، فقالت تبكي القتمى وتتفجع عمييـ في قوليا 
ـْ يقِد  يا مف ِلعَْيِف ْقذاىا عائُر الرَّْمِد            َحدَّ النيار وقْرُف الشمِس ل

             أْخِبْرُت أف َسراة األكرميف مَعًا            قد أْحرزتيُـْ مناياىا إلى أمِد  
ّـّ عمى وَلِد  ـْ           تَْعِطْؼ َغَدا ئَيٍْذ أ              وَفرَّ بالقوـِ أصحاُب الّركاِب وَل

ف بََكْيِت فما تبكيَف ِمْف بُعُْد  ًًومي َصَغيَّ وال تَْنَسْي قرابَتُيُـْ            وا               ُؽ
  ( 4)             كاُنوا ُسُقوَب سماِء الَبْيِت فاْنَقَصَفْت        فأْصَبَح السَّْمُؾ منيا غير ذي َعمَِّد 

                                                 

 .300المرجع السابؽ، ص– (1)

 .2/447 ابف ىشاـ، السيرة النبوية ، – (2)

 . المصدر نفسو– (3)

 .359، ص 2007إبراىيـ النعناعة، شعر بني كنانة، دار جرير، الطبعة األولى، سنة –( 4)
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فيذه الشاعرة تصؼ لنا حالتيا وىي تسمع بمقتؿ أشراؼ قوميا، فيي مف ىوؿ المصيبة لـ تعد ترى 
في النيار، فأصبح كؿ شيء ظممة، ألف قبيمتيا فقدت أىـ سادتيا، فمف شدة الفاجعة، لـ تستطع أي 
أـٌ أف تحف عمى ولدىا، ثـ بينت منزلتيـ في القبيمة، فتقوؿ أنيـ أعمدة البيت فمما قتموا أصبح المنزؿ 

. مف غير عمد، ففقدوا مف دونيـ عزىـ
:  وتتابع صفية بكاءىا في قصيدة أخرى حوؿ رثاءىا لقتمى بدر تقوؿ 

أال يَا َمْف ِلعَْيٍف لمَتَب          ْكي دْمعُيَا قاٍف 
                          َكفَْر َبْي دالج يَسِقى             ِخالَؿ الغَْيِث السَّداِف  

                          وما لَْيٌث َغريٌؼ ذو             أظافير وأسناٍف  
                          أبو شْبميف وَثاٌب                شديٌد البَطِش َغْرثاِف  

                          كِعْبي إْذ توتى و               وُجوهُ القوْـِ أْلواِف 
ٌ َأبَْيُض ُدَكراِف                            وبالكؼَّ ُحساـٌ صا             ـر
اِعُف النَّجال           ءَ ِمْنيَا مُْزبٌد آفِ   (1)                           وأنَت الطَّ

لقد ابتدأت قصيدتيا كذلؾ بذكر الدموع، وأف دمعيا قد خالطو الدـ فيي دموع ال تجؼ، فأخذت 
. تصؼ حاليا وقمبيا يتفتت، فمـ يبقى في قمبيا إال األلـ والبكاء عمى أسياد قوميا 

ونالحظ في رثاء بعض الشاعرات المشركات بعض التميز ونجده خاصة عند أـ كمثـو بنت َعبدو 
في أبيات ال نجد فييا حقدا  (رضي اهلل عنو  )وىي تبكي أخاىا َعْمرو الذي قتمو عمي بف أبي طالب

:  بؿ أف اإلعجاب بو غمب النقمة عميو، فتقوؿ " عمي " عمى قاتمو 
لو كاف قَاِتْؿ َعْمُرو وغير قاتمِو        لُكنُت أبكي عميو آِخِر األبد 

 (2)                  لكف قاِتموُ مف ال يعاُب بو             مف كاف يُدَعى قديما بَْيَضةُ البَمدِ 
 

                                                 

 . المرجع السابؽ–( 1)

 .المرجع نفسو - ( 2)
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وىكذا انتقمت الحرب مف معركة السيوؼ إلى معركة الكالـ، بيف المسمميف والمشركيف، فعمؿ فييا 

القرآف الكريـ عمؿ السيوؼ، وأدى الشعر فييا دور السناف فتأكدت المعاني الدينية، وشاعت العقيدة 
اإلسالمية فكاف شعر الرثاء لمذيف استشيدوا مف المسمميف في المعارؾ فكاف أبمغ تصوير لنفسية 

خالصيـ في الجياد بالحصوؿ عمى النعيـ األخروف فتطمح  النفوس  الشعراء وترجمة عف عقيدتيـ وا 
. (1)إلى الموت حبا في سبيؿ اهلل 

ولـ يكف الرثاء في العصر اإلسالمي مقتصرا عمى الشيداء فقط بؿ تجده أيضا عند اآلباء واألوالد 
واألزواج يبكوف عمى أىالييـ الذيف فقدىـ، بعبارات مبكية وحزينة، وبذلؾ يكونوف قد نقموا آالميـ 

وأحزانيـ في أبيات شعرية تصور لنا، مدى فجيعة مصيبتيـ ومف ذلؾ ظير ما يعرؼ برثاء األىؿ 
.    واألحبة 

:  رثاء األهل واألحبة - 2
    أنطقت الفتوحات اإلسالمية الشعراء، فقد نظموا أناشيد يرثوف فييا شيداء تمؾ المعارؾ، ولـ يكف 
نما كؿ إنساف فقد عزيزا عميو يرثيو، فيذه زوجة يصؼ زوجيا حاليا وىي  الشعراء وحدىـ مف يرثى وا 
تودعو ِلَما أثرت فيو ولما كاف يشد رحالو لإللتحاؽ بإخوانو عمى جيات القتاؿ لفتح األمصار الجديدة 
وذلؾ أب عاطفة األبوة تحرؾ وجدانو، لحاجتو إلى فمذة كبده الذي ىو عمى موعد مع أمر ربو لمفتح 
المبيف، وىذا آخر فقد أخاه أو أخوتو، أو خميمو وىـ يؤدوف حؽ ربيـ فتركوا فراغا رىيًبا في حياتو 
وجرحا عميقا بيف جوانحو كؿ ىؤالء عبروا عف ىذه العواطؼ الحارة، بأشعار معينة، حزينة مبكية 

. فتفجرت قرائحيـ، فنقموا مواجعيـ وآالميـ وآماليـ شعرا 
 
 
 

                                                 

 (د، ت )عبد الرحماف خميؿ إبراىيـ،في دور الشعر في معركة الدعوة اإلسالمية، الطبعة الثانية، :   ينظر –( 1)
  327       ص 
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وىذا النابغة الجعدي شاعر مخضـر قد صور لنا ما دار بينو وبيف زوجتو وقد جزعت بسبب ذىابو 

:  في فتوح فارس فيقوؿ 
ْمعُ ينيُؿ مف شأنييما سََبال  باتت تذكرني باهلل قَاِعَدةً               والدَّ
               يا بنت العـ كتاب اهلل أخرجني          كرْىا، وىؿ أمنعفَّ اهلل ما بذال  

ف لحقت بربي، فأبتغي بدال                       فإف رجعت فربُّ الناس أرجعني        وا 
 ( 1)                ما كنت أعرج أو أعمى فيعذني         أو ضارعا مف ضَنى لـ يستطع جواَل

 ففي ىذه األبيات، تتحسر الزوجة وتتألـ لفراؽ زوجيا، وراحت بدموعيا المنيمرة ترجى زوجيا وتقنعو 
بعدـ الخروج إلى الجياد، وباتت قاعدة تذكره باهلل وواجباتو اتجاىيا، ولكف الشاعر مسمـ وقد تأثر في 

كتب عميكـ  »: وىو مقتبس مف قولو تعالى " كرىا " شعره بالقرآف الكريـ، وليذا نجده قد استعمؿ كممة 
وليذا كاف خروجو لمقتاؿ كاف فيو إكراه لو، ولكنو  ( 2) «القتاؿ وىو كره لكـ 

. راح ُيقنع زوجتو بأحكاـ  شرعية بأف خروجو إلى الجياد إنما يوجبو كتاب اهلل 
 وعمى ذكر الموت نجد أبا صخر اليذلي في رثاء ابنو داود يطرح صيغة قديمة ليعيد بناءه عمى 

:  أساس مف التصور الجديد، فنراه يبدأ بدعاء تقميدي بسقيا قبر داود 
فأسقى صدى داود داف غمامو         ىزيـ يسح الماء في كؿ جانب 
               ليروى صدى داود والمحد دونو        وليس مدى تحت العداء بشارب  

( 3)               ولكف يقر العيف والنفس أف ترى       بعقدتو فضالت زرؽ دواعب

وال ريب أف الدعاء بسقيا القبر كاف مرتبطا بمعتقد قديـ، ربما كانوا ظنوف أنيا تروى ضمأ الميت وأف 
. الميت في قبره يأكؿ ويشرب

 
                                                 

  .454، ص 4ياقوت الحموي، معجـ البمداف، ج-  (1)

  . 216سورة البقرة، اآلية -  (2)

  .454 ياقوت الحموي، ص – (3)
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وظير نوع آخر مف الرثاء تتجمى فيو العاطفة بالحرقة الالذعة، المبممة بالدموع الصادقة، إنو رثاء 

:   األب لإلبف، فيذا الحبيب بف ذريح بف الحارث يرثى ولده الذي استشيد في قتاؿ الفرس فيقوؿ
أبعنى الحباب في الجياد وال أدري       لو شبييا ما داـ هلل ساجد 
 (1)                وكاف الحباب كالشياب حياتو            وكؿُّ شياب ال محالة خامد 

ذا كاف ىذا الرثاء قد ساده الحزف واأللـ، فإف روح التسميـ بالقضاء واإلمتثاؿ إلرادة اهلل واضحة فيو  وا 
ِلَما أعده اهلل لمشيداء مف جزاء عظيـ فالشاعر في ىذه األبيات مؤمف بقضاء اهلل وقدره، فقد كاف ابنو 

الذي استشيد شجاعا فارسا، وقد أحب الجياد في سبيؿ اهلل فيعزى الشاعر نفسو، فالقوة النفسية 
ال ما صبر عمى فمذة كبده  . عارمة مندفعة بالقوة اإليمانية المتغمغمة في فؤاده، وا 

:  كما رثى الشمرذؿ أخاه وائؿ الذي قتؿ في ىذه الفتوحات فقاؿ 
لعمري لئف غالت أخي دار فرقة       وأب عمينا سيفو وحمائمو 

                 لقد ضمنت جمد القوى كاف يتقى       بو، جانب الثغر المخوؼ زالزلو 
أقوؿ وقد رحمت عنو فأسرعت      عمي بأخبار اليقيف محاصمة 
    (2)                   وتحقيؽ رؤيا في المناـ رأيتيا       فكاف أخي رمحا ترفض عاممة

فالشاعر يندب حظو التعيس لفقد أخيو، وما رثاؤه ىذا إال تنفيس عف الحرقة التي اكتوى بيا، فحبو 
ألخيو تصادـ مع روعِو وثقاه، فراح يضمد جراحو وذكر المناقب الحسنة ألخيو كالعفة والتقوى فيو 

أخيو الذي ُقتؿ : متألـ لفقداف أخيو البطؿ، ولكف عزاءه، أف أخاه قد أدى واجبو قبؿ استشياده فيقوؿ 
:  يـو أغواث 

لـ أر ما كاف أحمى وأمّر        مف يـو أغواث إذا فتّر الثغر 
( 3) مف غير ضحؾ كاف أسوء وأمرّ 

                                                 

  .117، ص 2000، سنة (د،ط  )فوزي أميف،في شعر صدر اإلسالـ، دار المعرفة، – (1)

  . 88، ص (د،ت  )، 1مصطفى عبد الشافي الشورى،شعر الرثاء في صدر اإلسالـ، ط– (2)

  .590ياقوت الحموي، معجـ البمداف ، ص – (3)
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وىذا أبو ذؤيب خويمد بف خالد اليذلي يرثي في قصيدتو العينية أبناءه الخمسة الذيف قتموا بالطاعوف 

:  في عاـ واحد فقاؿ 
ذا المنيةُ أقبمْت ال تُدفَعُ  ولقد حرصُت بأّف أداِفعَ عنيـُ        وا 
ذا المنية أنشبْت أظفارىَا          ألفيت ُكؿَّ تميمٍَة ال تنفعُ                      وا 

يتجمى لنا أبو ذؤيب في قصيدتو ىذه رجال رقيؽ العاطفة لللـ في نفسو صدى بعيد، وقد ىدتو  »
المصيبة ىدَّا، وىي شديدة مف شأنيا أف تحطـ اإلنساف تحطيًما، فبكى وحاوؿ إخفاء الدموع وحاوؿ 

ذ ىو مغموٌب عمى أمره، يتقمب عمى سرير األسى والموعة والسياد  أف يتظاىر لتجمد ورباطة الجأش وا 
ـُ عمى لسانو حكمٌة يرسميا في أذف األجياؿ نعًيا لمحياة واألحياء  ذا األل وا 

»(1 )    
إف ىذه األبيات تعكس لنا رغبة الشاعر في إبراز حزنو وفاجعتو وحجـ الخسارة التي لحقت بو 

وخاصة بعد رحيؿ أعُزوا الناس عميو الذيف كانوا مصدر سعادتو، وبعد رحيميـ فمـ يتركوا إال أثار 
. الحزف واألسى لوالدىـ الذي حاوؿ إخفائيا لكف الفجيعة كانت أكبر مف أف يخفييا
:  وىذا أبو عامر بف غيالف يرثى ولده الذي خرج غازيا ومات مف الطاعوف فيقوؿ 

َعينيّ تَُجودُ ِبدمعيا اليتّاف          سّحا وتَْبِكى فارس الفرساف 
                  لو أستطيع جعمت منيّ             عامرا تحت الضموِع وكؿَّ حي فاٍف  

الشاعر في ىذيف البيتيف يبيف مدى حزنو وحسرتو لفقده ابنو ويصؼ عينو التي تجود بدموعيا تسخ 
" لو" عمى بطؿ األبطاؿ، فنفسية الشاعر محرقة بألـ فقداف ىذا اإلبف الفارس، فَعبر عف ذلؾ بمفظة 
التي تدؿ عمى التمني فيذا األب يتمنى بقاء إبنو إلى جانبو، وسيخفيو لو استطاع بيف ضموعو 

. واألخير يبف لنا حتمية الموت عمى كؿ كائف حي 
ذا كاف بعض األباء قد تقرحت أعينيـ وجفت قموبيـ حزنا عمى فراؽ قرات أعينيـ، ولـ يطيقوا  وا 

إبعادىـ، وراحوا يطمقوف زقرات ساخنة وآىات تميف ليا األفئدة القاسية، فإف ىناؾ مف القموب 
                                                 

حنا الفاخوري، الموجز في األدب العربي وتاريخ ، المجمد األوؿ، دار الجيؿ، بيروت، لبناف، الطبعة  – (1)
 .468، ص 2003       الثالثة،
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 المطمئنة، الثابتة المفعمة باإليماف، القوية كقمب الخنساء، ىذه المرأة التي ىذب اإلسالـ طباعيا 

نجدىا في المعركة القادسية تزؼ أبناءىا األربعة قربانا هلل سبحانو محرضتا إياىـ عمى الجياد وطمب 
:  الشيادة، حيث قالت ليـ قبؿ خروجيـ 

يا بني إنكـ أسممتـ طاعيف وىاجرتـ مخطاريف و وهلل الذي ال إلو إال ىو، إنكـ لبنو رجؿ واحد كما " 
أنكـ بنو إمرأة واحدة، ما خنت أباكـ وال فضحت أخوالكـ، وال ىجَّنت حسبكـ وال غيرت نسبكـ، وقد 

تعمموف ما أعدَّ اهلل لممسمميف مف الثواب الجزيؿ في حرب الكافريف، واعمموا أف الدار الباقية خير مف 
يا أييا الذيف آمنوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اهلل لعمكـ  »: الدار الفانية يقوؿ اهلل تعالى 

  (1)«تفمحوف
فإف أصبحتـ غًدا إنشاء اهلل سالميف فاغدوا غمى قتاؿ عدوكـ، مستبصريف، وباهلل عمى أعدائكـ 

  (2)مستنفريف، فإذا رأيتـ الحرب قد شمرت عف ساقييا، فتيمموا وطيسوىا، وجالدوا ارسيسيا
(  3)" تظفروا بالغنى والكرامة في دار الخمد والمقامة 

فخرج أبناءىا، قابميف لمنصيحة، مردديف قوؿ أميـ، عازميف عمى تحقيؽ آماليا وأخذوا يددوف 
فاستشيدوا كميـ وبمغ الخنساء خبر وفاتيـ وىـ عبد اهلل . نصيحتيا أنشودة في ساحة معركة القادسية 

الحمد هلل الذي شرفني بقتميـ، وأرجوا مف ربي أف يجمعني بيـ في : " يزيد، ومعاوية وحرب فقالت 
( 4)" مستقر رحمتو 

 ىي تماضر بنت عمرو بف الشريد، أشعر النساء وأرثاىف، قوميا بنو سميـ. " فمف ىي الخنساء ؟ 

 
 

                                                 

  .200:  سورة آؿ عمراف، اآلية – (1)

 .  خوضوا غمارىا وكونوا في طميعتيا: رسيسيا-  (2)

  .212، ص (د، ت  )، 1معروؼ نايؼ، األدب اإلسالمي في عيد النبوة، ط– (3)

 . المرجع نفسو– (4)
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سالًما، نشأت في بيت جاه ومجد وسيادة، وفي العاـ الثامف لميجرة  مف أشير القبائؿ مضر جاىمية وا 

  (1)" عند فتح مكة أسممت مع وفد قوميا، وشيدت حرب القاسية مع أبناءىا األربعة السابؽ ذكرىـ 
بكيت الخنساء بكاًءا مًرا عمى أخييا صخر، قبؿ إسالميا وقالت شعرا عذبا حزينا، ووصؿ بيا األسى 

:  والحزف إلى قوليا 
ـْ لَقَتَْمُت نَْفِسى  ولو ال كثرةُ البَاكْيَف حولي         عمى ِإْخوَِانِي

َ فُراَؽ صخٍر        أبي حساف لذاتي وأنسي    (2)                    فقد وعدُت يَـو
لكف بعد إسالميا وحضورىا بيف يدي النبي صمى اهلل عميو وسمـ، تغيرت حياتيا وحاليا، وأفكارىا وقد 

. مات أربعة مف أبناءىا، وتمنت ليـ الشيادة فكاف ليـ ذلؾ 
وخالصة القوؿ في ىذا الموضوع، أف األصوات قد ارتفعت بالبكاء عمى صوت اإلخوة واألبناء الذيف 
شاركوا في الفتوحات اإلسالمية، وخرجوا مجاىديف إلى ديار غير ديارىـ، حامميف لواء نشر اإلسالـ 
فانتشرت األصوات تممئ باآلالـ واألوجاع وتئف وبالبكاء، وألـ الفقد، غير أنيـ راضيف بقضاء اهلل 

. سبحانو 
رثاء األعضاء المقطوعة  - 3

حيث كاف يرثى الشعراء " وقد ظير لوف جديد مف الرثاء استحدثتو الحياة اإلسالمية الجديدة 
المسمموف ما يفقدوف مف أعضاء جسدىـ في ساحات القتاؿ، ومعارؾ الفتح وىو رثاء مفعـ باإلستيانة 

.  (3)" بفقد تمؾ األعضاء واحتسابيا في سبيؿ اهلل والفخر بما أوقعت باألعداد قبؿ فقدىا 
فمما قطعت رجؿ عبيدة بف الحارث في بدر، احتسبيا في سبيؿ اهلل، وعّدىا وسيمتو لموصوؿ إلى جنة 

:  الخمد، فيقوؿ 

                                                 

  .07 عمر الفاروؽ، ديواف الخنساء ، ص –( 1)

 . المصدر نفسو– (2)

سعيد صيد،الشعر في صدر اإلسالم بيه الدعوة : ، وقال عه169سامي مكي،اإلسالم والشعر، ص : يىظر– (3)

 .63، ص2011والمعارضت، جامعت أ م البواقي،
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ى بيا َعْيًشا مف اهلل داِنيّا  فإف تَْقَطعُوا ِرْجمي فَِإِني ُمسِمـٌ              أرَجَّ
              مع الُحوِر أمثَاِؿ تماثيؿ أحمصت           مع الَجنَِة العُْميَا ِلَمْف كاف عِميا 
              وِبْعُت بيا َعْيًشا تعرَفت َصْفوَهُ             وَعاَلَجتْوُ حتى فقدت األدانيَّا    
  (1)               فأكرمني الرحماف مف فضؿ منو           بثوب اإلسالـ غطى المساويا

ىذه األبيات تجسد لنا خاصية مف خصائص الرثاء وىي بتر األعضاء، والشاعر عبيدة يخاطب فييا 
العدو ويتحداىـ حتى ولو قطعت رجمو فإنو لف يفقد عزيمتو نحو الجياد، كما يتمنى بفقداف رجمو أف 
يمانو باإلسالـ أقوى مف كؿ شيء، حتى ولو فقد كؿ  تكوف لو معانة في الجنة إلى جانب الحواريف وا 

. أعضائو وتتميز ىذه األبيات بروح الحماسة واإليماف وقد تغمبت عمى الحزف 
أما عبد اهلل بف سبوة الحرشي فقد أبدع في رثاء يده اليمنى التي قطعت في حرب مف الحروب مع 

" :  فمطاس " الرـو في موقعة 
َـّ جار غداة الروَع فارقني       أىوف عميّ بو إذ بات فانقطع  ويؿ أ

                يُمنى يدي غدت مني مفارقة           لـ استطع يـو فمطاس ليا تبعا    
                وما ضننُت عمييا أف أصاحبيا         لقد حرصت عمى أف نستريح معا  

                وقائؿ غاب عف شأني وقائمة          ىاّل اجتنبت عدّو اهلل إذ صرعا  
                وكيؼ أتركو يسعى بمنصمة           نجوي وأعجز عنو بعد ما وقعا  
               ما كاف ذلؾ يـو الورع مف ُخمقي      ولو تقارب مني الموت فاكتنعا  

               ويؿ أمّو فارسا أْجَمت عشريتو          حامي وقد ضيّعو األحساب فآرتجعا  
               يمشي إلى مستميث مثمو بطؿ           حّني إذا أمكنا سيفييما أمتضعا  
               كؿ ينوب بماضي الحد ذي شطب       جّمى الصياقؿ عف ذرّية الطبعا  

 آخري           فما استكان لما القي وال جزعا                حاسَبتُو الموت حتى استؼ

 

                                                 

  .2/426ابف ىشاـ،السيرة النبوية، –( 1)
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                  كأف لمّتو ىّذاب مخممة                 أحـّ أزرؽ لـ يشمط وقد صمعا
 (1)فإف يكف أطربوف قطعيا                  فإف فييا بحمد اهلل منتفعا 

   يد انفصمت عف بقية الجسد، لكف اإلرادة ال تزاؿ قوية في مجابية العدو، فقد خاض ىذه المعركة 
مع الرـو صامدا، رغـ قوة الجيش، إال أف ىذا المجاىد إستطاع بقوتو اإليمانية، أف يتغمب عميو ولكف 

أثرت في نفسو، ىذه اليد المقطوعة، فنجد حالتو النفسية مضطربة، بيف فرحتو عمى أطربوف الرـو 
. وانكساره لفقده يده 

.  وليذا راح يرثييا بيذه القصيدة، بقمب مفعـ باإليماف 
وىذا عمباء بف جحش العجمي يطعنو أحد جنود الفرس في بطنو، فتخرج أمعاؤه، فال يجزع وال يتردد 

:  ويرفع بيا إلى بطنو ثـ يقوؿ ىذا البيت وىو يمفظ أنفاسو األخيرة قائال 
 (2) أرجو مف ربّنا ثوابا       قد كنت ممف أحسف الضربا

: وىذا أبو خراش الُيَذلى يقوؿ في رثاء نفسو وقد نيشتو الحية 
لعُمرؾ والمنايا غالباٌت        عمى اإلنساف ْتطُمع كؿ نَْجِد 
(  3)                      لقد أىمكِت حيَّة بطف أنٍؼ     عمى األصحاب ساقًا ذات فقدِ 

. ففي ىذه األبيات يذكر أف الحية نيشتو في أحسف موضع مف جسمو ألنو كاف عداء سريع الجري 
:  وقد فقد عثماف بف مظعوف عينو إثر لطمة مف أحد جنود الرـو فيقوؿ 

فإف تؾ عيني في رضا الربَّ ناليا        يدا ممحد في الديف ليس بميتد 
  (4)               فقد عّوض الرحماف عنيا ثوابو           ومف يرضو الرحماف يا قـو سعد

 

                                                 

  .62- 60، ص 5العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة،  ج- ( 1)

 .  المرجع السابؽ– (2)

 .271، ص 1981عمر الفروخ، تاريخ األدب العربي، ، ج األوؿ، دار العمـ، بيروت، لبناف، – (3)

  .68، ص 2اإلصابة في تميز الصحابة، العسقالني، ابف حجر، ج-  (4)
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نجد في ىذه األبيات رضى المجاىد عمى فقد عينو فيو ضحى بيا في سبيؿ اهلل، وخاصة الذي فقع 
. عينو ممحد غير ميتد لديف اهلل، فيو يتفاءؿ خيرا منيا، إذ أف اهلل سيعوضو عنيا أجرا وثوابا عظيميف

:  وكما رثى حياض بف قيس القشيري رجمو التي قطعيا أحد جنود الرـو في موقعة البرموؾ قائال 
أقدـ حزاـ أنيا األساورة       ال تغرينؾ ِرجؿ نادرة 

( 1)                        أنا القشيري أخو المياجرة     أضرب بالسيؼ رؤوس الكافرة

فيؤالء المجاىديف استرخصوا أعضاءىـ، في سبيؿ اهلل، وفي سبيؿ نشر راية اإلسالـ والقضاء عمى 
الكفار، فنجد نفسيتيـ قوية ال تزعزعيا تمؾ األىواؿ والمعارؾ، فيو أكبر دليؿ عمى إيماف ثابت 

بمصير النفس وتكريميا، فال يتصور المرء أف يطعف إنساف في أحشائو التي خرجت ويتوسؿ إلى ربو 
. المغفرة والثواب، ثـ يموت 

وىكذا أصبح فف الرثاء مف أىـ موضوعات الشعر اإلسالمي، لعدد قائمة فنجد مجموعة كبيرة مف 
القصائد والمقطوعات التي فييا رثاء لشيداء واألىؿ فأصبح الشعر اإلسالمي ديواف كبير مف الشعر 

. الحزيف، وما زاد فف الرثاء تطورا ىو رثاء المسمميف لمنبي عميو السالـ 
: وصحابته الكرام  (ص)الرثاء الرسول - 4

إف وفاة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ جعؿ الشعر العربي يبكيو، بألفاظ مؤثرة وكممات موحية       
عبر عف فداحة المصاب، وعظمة الموقؼ الجمؿ، بعد أف فقد الناس وعييـ، وكادوا لشدة الصدمة 

ينكروف فرضية الموت وحتميتيا حتى إف عمر بف الخطاب نفسو يقؼ في الناس، ويقوؿ يـو التحؽ 
. ليقطعف أيدي رجاؿ وأرجميـ زعموا أف رسوؿ اهلل قد مات »: الرسوؿ بالرفيؽ األعمى

وما ُمَحَمٌد ِإالَّ رسوٌؿ قْد َخَمْت  »: ولـ يقؼ مف دىشتو إال حيف نبيو أبو بكر الصديؽ إلى قولو تعالى 
ـْ  ـْ عَمى َأْعَقاِبُك ُسُؿ أَفإْف َماَت أو ُقِتَؿ ِاْنَقَمْبُت .   (2)«مف َقْبِمِو الرُّ

 
                                                 

  .70 المرجع السابؽ، ص – (1)

  .144 سورة آؿ عمراف، اآلية – (2)
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ـْ َميُتوَف »:   وكذلؾ إلى قولو تعالى في مكاف آخر نُي ( 1) « إنََّؾ َميٌّْت واِ 

فكانت مراثي المسمميف لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ تدور حوؿ ذكر صفاتو الخمقية، كما تمثؿ 
حزنا حقيقيا لفقد النبي، فقد ترؾ برحيمو ، في أنفسيـ فراغا كبيرا، فموت الرسوؿ ىو انقطاع لموحي 

أما عزاء المسمميف ألنفسيـ يظير حيف يتذكروا ما أورده اهلل في كتابو الكريـ مف وجوب الموت فيقوؿ 
:  أحد الشعراء وىو يبكي الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 

فمو رّد ِمْيت قتؿ نفِس قتمتيا        ولكنو ال يدفع الموت دافعُ 
                  فآليت ال أثنى عمى ىُمِؾ مالِؾ        مف الناس ما أوفى ثبيٌر وفارعٌ 

 (2)                   ولكنني باؾ عميو ومُتبع              مصيبتو إني إلى اهلل راجعُ 
في ىذه األبيات يبيف لنا الشاعر أف فقد النبي يدعوه إلى البكاء ولكف رغـ مصيبة المسمميف بفقده إال 

ف إليو راجعوف . أنيـ يقولوف إنا هلل وا 
نا إليو راجعوف  »: مصداقا لقولو تعالى في كتابو العزيز ( 3)«الذيف إذا أصابتيـ مصيبة قالوا إنا هلل وا 

فيذا حساف يبكيو ويرثيو بالموعة القمب، ويعبر في ىذه األبيات عف عظيـ المصيبة في المرثى 
:  وخسارة الناس بفقده، يقوؿ 

تاهلل ما َحمََمْت ُأنْثَى وال َوَضَعْت        مثؿ الرسوؿ نبيَّ األمة اليادي 
اٍر أو بمعياد                 وال برا اهلل َخمفًا مف بريَِّتِو             أْوفى بذمَّة جَّ

رشاد   (4)                مف الذي كاف نورًا يُستضاءُ بو        مبارؾ األمر ذا عدؿ وا 
بشعر صادؽ، عبر فيو عف حزنو وألمو بالمصاب - صمى الُو عميو وسمـ- لقد رثى حساف الرسوؿ

. لـ يخمؽ مثمو أحد، لعظمتو ونبمو- عميو السالـ- الكبير، كما ذكر أنو وفي لمذمة والعيد، فالنبي

                                                 

  .30 سورة الزمر، اآلية – (1)

  .244 األمالي، ص –( 2)

  .156 سورة البقرة، اآلية – (3)

  .3/236ابف ىشاـ، السيرة النبوية،  – (4)



 
   الرثاء في صدر اإلسالم .................................................................................................................................  :األولالفصــل  

51 

 

 
. فيو النور الذي ُيسَتضاُء بو في الدنيا 

فمـ يرثيو إال - صمى اهلل عميو وسمـ-ويحاوؿ حساف أف يرثيو، فيغمبو الحزف وال يطاوعو يـو دفنو 
:  ببت واحد يقوؿ فيو 

أال دفنتـ رسوؿ اهلل في سقط       مف األلوة والكافور منضود 
ثـ يرثيو برثاء جماعي ويذكرىـ بأنيـ بدفنيـ لمرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ إنما غيبوا خمقا عظيما مف 

:  الحمـ والعمـ، ومف ثـ أصبح الحزف شامال عمى جميع األمة اإلسالمية حيث يقوؿ 
ظممُت بيا أبكي الرسوؿ فُأسعدُت        عيوف ومثالىا مف الجفف تسعدُ 
              تذكر آالء الرسوؿ وما أرى             ليا مُْحصيا نفسي، فنفسي تبمَّدُ 

عةٌ قد سَقَّيا فقد أحمد               فظمَّت آلالء الرسوؿ تعددُ                      مضجَّ
:  إلى أف يقوؿ 

لقد غيبوا حمما وعممًا ورحمةً         عشية عمَّوْه الثرى ال يوصدُ 
                 وراحوا بحزف ليس فييـ نبييـ        وقد وىنت منيـ ظيوٌر وأعُضد  

وف مف تبكي السموات يومو       ومف قد بكتو األرُض فالناُس أكمدُ    (1)                  يُبكُّ
ويختـ قصيدتو بأممو الكبير بالمقاء بو صمى اهلل عميو وسمـ يـو البعث في جنة الخمد التي وعد بيا 

:  المتقوف 
وليس ىوائي نازعا عف ثنائو        لعمي بو في جنة الخمد أخمَدُ 

( 2)                  مع المصطفى أرجو بذاؾ جواره     وفي نيؿ ذاؾ اليـو أسعى وأجيدُ 

  فيو في ىذه األبيات يرثى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ يجمع بيف شعوره الشخصي والشعور 
الجماعي في فقدىـ نبي األمة، فيذا النبي ىو الذي ىدى ىذه األمة إلى الحؽ بعد الظاللة والجيؿ 
وأخرجيا إلى النور، كما وصؼ لنا الفراغ الرىيب الذي أحس بو جميع المسمموف ألف موت الرسوؿ 

                                                 

  .87 األمالي، ص – (1)

 . المرجع نفسو – (2)
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.   ىو انقطاع عف الوحي، ومف شدة الحزف عميو جعمو يشرؾ حتى السموات واألرض في حزنو

ويختـ قصيدتو بأف يعزى نفسو ويؤمميا بالمقاء القريب مع النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ في جنة 
.  الخمد

ولـ يكف حساف وحده مف الشعراء الذيف رثوا الرسوؿ عميو السالـ، ومف الشعراء الذيف تأثروا بوفاة 
: النبي، وتألموا لفقده،  نجد كعب بف مالؾ الذي رثاه بروح مؤمنة، وقمب خاشع يقوؿ 
يا عيُف فاْبكي بدمع ذرى           لخير البرية والمصطفى 
ى الرسوؿ وُحؽَّ البكا           ءُ عميو الحرب عند المقا                     وبكَّ
 ( 1)                    عمى خير َمْف حممْت ناقةٌ           واتقى البريَِّة عند التُقى

-وكأف كعب ال يكتفي بيذه النعوت المميزة، فيعود لُيضفي عميو أوصاًفا إيمانية، اقتبسيا مف رسالة 
:  ونورا نية دعوتو وىدايتو غايتو يقوؿ - محمد صمى اهلل عميو وسمـ

وكاف بشيرًا لنا مُْنِذرَا       ونورَا لنا ضْوؤُه قد أضا 
ى برحمتو مف لظا   (2)                       فانقََذتا اهلل في نوره           ونَجَّ

ولـ يبؽ أحٌد لـ يتأثر بوفاة الرسوؿ صمى الو عميو وسمـ وىذا التأثر جعميـ يقولوف شعرا ويعبروف بو 
عف حزنيـ اتجاه فقدىـ لرسوؿ، فنجد حتى صحابة الرسوؿ قد قالوا شعرا يرثونو بو، فمف ذلؾ قوؿ 

:  أبي بكر الصديؽ يرثى النبي عميو السالـ 
 (3) أجدؾ ما لعينؾ ال تناـ         كأف جفونيا فييا ِكاَلـُ 

:  وقاؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو 
( 4) مازلُت مد وضعوا فراش محمد     كما يمرض خائفًا أتوجعُ 

                                                 

 .44منذر معالقي، دراسات نقدية في األدب اإلسالمي ص– (1)

  .155 المرجع نفسو، ص – (2)

 .44، ص 1981، (د،ط  )عمي محمد البجاوي، نيضة مصر، :  القرشي ،جميرة أشعار العرب ، ت– (3)

 . المرجع  نفسو– (4)
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:  وقاؿ عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو 

 (1) فيا عيف فابكى وال تسأمى       وحؽَّ البكاء عمى السيدِ 
:  وقاؿ عمي بف أبي طالب 

 (2) أاَل طرؽ الناعى بميؿ فراغى         وأرقنى َلمَّا استقؿ مناديا
فنجد في ىذه األبيات التي رثى بيا الصحابة النبي عميو السالـ أف كؿ واحد منيـ يرثينو بكممات مف 

. الحزف واألسى والبكاء وىـ يجمعوف في رثائيـ بيف التفجع والحسرة واالستعظاـ 
ولـ يكف رثاء الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ مقتصرا فقط عمى الرجاؿ بؿ حتى النساء شعرف بالحزف 

لفقده فقمف فيو كممات تبيف مدى حسرتيف عميو، وتقوؿ فاطمة رضي اهلل عنيا في تأبيف الرسوؿ 
:  صمى اهلل عميو وسمـ 

اغيرَّ آفاُؽ السماِء وُكوَّرْت      شمُس النيار وأظمـَ العْصراِف 
                     فاألرض مف بعد النبي كيبةٌ     أسفًا عميو كثيرةٌ الرجفافِ 
 (3) فميبكيو شرُؽ البالِد وغربُيا     وليبكو مضٌر وكؿُّ يمانى

 تذكر فاطمة في ىذه األبيات حاؿ الكوف، حيف رحؿ النبي عف الدنيا فتصؼ لنا حاؿ السماء وىي 
مغبرة، وأصبح النيار ظالما، أما حاؿ األرض فيي كئيبة كما تطمب مف كؿ البشر أف يبكوا عميو 

، كما نالحظ في ىذه األبيات شدة جرح فاطمة عمى أبييا "فميبكيو شرُؽ البالد وغرُبيا : " بقوليا 
. وليذا رثتو بيذه العبارات المبكية التي تعبر عف مدى آالميا لفقده 

 
 

                                                 

 . المرجع السابؽ–(1)

 .المرجع نفسو–(2)

  ابف رشيؽ القيرواني،العمدة، ت، عبد الحميد ىنداوى، مكتبة العصرية، بيروت، لبناف، الطبعة األولى  – (3)
  .166، ص 2001      



 
   الرثاء في صدر اإلسالم .................................................................................................................................  :األولالفصــل  

54 

 

  
:  وترثيو ىند بنت أثاثة في قوليا 

أال يا َعْيُف فابكى ال تَمَّمي       فَقَْد بكر النِعيُّ بَمْف ىَويُت 
                    وقَْد بََكَر النِعي بخير شخص    رسوؿ اهلل َحقًا ما حييُت  
                     ولو ِعْشنَا ونحف نراؾ فينا      وأمُر اهلل يُتَْرؾ ما بكيُت 

                      لقد عظْت مِصيَبتَنَا وَجَمْت      وكؿ الجيد بَعَْدؾ قَْد لَقيُت  
  (1 )                      إلى َربَّ البَرية ذاؾ نشكوا      فإفَّ اهلل يَعْمَـُ ما ُأتيتُ 

  وىكذا أخذت مراثي الشعراء والشاعرات لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ طابعا آخر، ألنيا تمثؿ 
حزنا حقيقيا لفقدىـ النبي عميو السالـ، وذلؾ بذكر أفعالو النبيمة واإلشادة بمزاياه، فشعروا بغربة بفقده 

وكما رثوا الرسوؿ بيذه . فجاءت كمماتيـ موحية معبرة عف عظيـ المصيبة، وخسارة الناس لو 
. الكممات كذلؾ رثوا بيا صحابتو الكراـ 

ذا رجعنا مراثى الشعراء لمخمفاء الراشديف وجدناىا تدور حوؿ المعاني اإلسالمية والصفات الخمقية  » وا 
(  2) «التي يتسموف بيا، وتقترف بصفات إسالمية أمر القرآف الكريـ بالتحمى بيا 

:  فجاء رثاء حساف يبيف ىذه الصفات في رثاءه ألبي بكر حيث يقوؿ
 

الثاني الثاني المحمودُ سيرتُو       وأوُؿ الناس منيـ ِصدَّؽ الرُُّسال 

                وثاني اثنيف في الغار المنيؼ وقَْد   طاَؼ العدوُّ بو إْذ َصعَدا لَجَباَل  

( 3) وكاف ِحبَّ رسوؿ اهلل وقد َعِممُوا     خيُر البرية لـ يَعِْدؿ بو رجال

 

                                                 

  .594ابراىيـ النعناعة، شعر بنى كنانة، ص – (1)

  .246 ابتساـ مرىوف الصفار،األمالى، ص – (2)

  .32، ص (د، ت  )، (د، ط  )عبد اهلل التيطاوي، حركة الشعر ، دار غريب، القاىرة، مصر، – (3)
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 : وكاف حساف قد أتى بيذه المعاني مف وقائع التاريخ، كما صوَّرىا القرآف الكريـ في قولو تعالى

إذا أخرَجُو الِذيَف َكَفُروا ثاني اْثَنْيِف ِإْذ ُىَما في الَغاِر إْذ يقوُؿ ِلَصاِحِبِو اَل َتْحَزْف ِإفَّ اهلل َمَعَنا فانزؿ اهلل  »
ـْ َتَرْوَىا  َسِكيَنَتُو َعَمْيِو وَأيََّدُه ِبُجُنوٍد َل

» (1 ) 

  فنجد حساف في رثاءه ىذا ألبي بكر يستقي كمماتو ومعانيو مف القرآف فذكر صحبتو لمرسوؿ صمى 
اهلل عميو وسمـ وأثنى عميو وىذا ما جعمو يبكي عمى فقده فأبو بكر ىو أوؿ مف صدؽ الرسوؿ وترجـ 
تصديقو بفعمو حيف خرج مياجرا معو خوفا عميو مف العدو، فأحبو رسوؿ اهلل، وقربو إليو وطمئنو أف 

. اهلل معيما، فذكر حساف ىذه القصة وىو يرثيو في أبيات يبف فييا مدى حزنو عمى فقده
في السنة الخامسة والثالثيف، وقعت الفتنة الكبرى بقتؿ عثماف رضى اهلل عنو، ورثاه حساف ابف ثابت 

:  بقولو 
إف تُمِس دار ابف َأْروى منو خاليةً     بَاٌب َصِريعٌ وبَاٌب مُْخَرُؽ َخِرُب 
               فقد يصادُؼ باغي الخير حاَجتوُ       فييا ويأوي إلييا الّذكر والَحَسُب 
ـْ        ال يَسْتَِوي الّصدُؽ عند اهلل الكذُب                 يا أييا الناس أبدوا ذات أنفسُك
               إاّل تبينوا ألمر اهلل تعترفوا               بغارٍة ُعَصٍب مف خمِفيا ُعصُب 
( 2)                فييـ حبيٌب شياُب الحرِب يُقِدمُيُـْ      ُمسْتَْمِئمًا قد بدا في وَجيِو الغضبُ 

لقد غمبت عمى ىذه المرثية الروح الدينية، فيو يذكر الناس بسيرة ىذا الرجؿ العظيـ، وتحدث عف 
. أفعالو اإلنسانية برثائو في ىذه األبيات

:  أما كعب بف مالؾ فقد رثاه وىو واقؼ أماـ مسجد الرسوؿ وبكاه بقولو
ـْ ِفعَْمةً مذكورةً         َكَسْت الُفُضوَح وأبدت الشنآنا  إْف قد فَعَْمُت

ـْ      تُحشى ضواحي داره النيرانا  ـْ وَأِميرُُك                    بُقعودكـ في دارك
                                                 

 .39 سورة التوبة، اآلية – (1)

  2001، (د،ط  ) سالـ معوش، القواعد المعرفية اإلسالمية في أدب صدر اإلسالـ ، دار النيضة، بيروت، –( 2)
  . 449       ص 
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ـْ َعْف داره       مُِمَئْت حريقًا كابيًا ودخانا ى دفعُُك  (1) بينا يُرجَّ

:  ويرثيو تميـ بف مقبؿ في قولو 
لبيؾ بنو عثماف ما داـ جذمُيـ      عميو بأصالؿ تُعرَى وتخشُب 
                 ليبكوا عمى خير البريِة كميا         تخوَّنو ريُب مف الدىِر معطب  
َـّ الكتاِب ونفُسو           تنازعو وتقى الخصاؿ وينصب                       (2)                  يدارسيُـ أ

لقد ابتدأ أبياتو بالبكاء عمى خير البرية، فقد وصفو بالشييد، وذكر جياده مع خيشوختو ومدارستو 
لكتاب اهلل، كما يؤنب الذيف خانوه وغدروا بو، فيـ غير مستدركيف لعواقب الفتنة الوخيمة ومصائبيا 

. بفقد ىذا الشييد الجميؿ، فذرفت عميو دموع الحزف، وألـ الفراؽ 
ولما قتؿ عمر بف الخطاب عمى يد أبي لؤلؤة المجوسي ، جزع عميو شعراء اإلسالـ، ووصفوا لنا ىذه 

: الحادثة األليمة فيقوؿ أحد الشعراء في رثائو 
ِؽ  جزى اهلل خيرا مف أمٍر وباركْت          يَدُ اهلل في ذاؾ األديـ المَُمزَّ

              فََمْف يَْسَمعَ أو يركب َجنَاحي نعامٍؽ        ِليُْدِرَؾ ما حاولت باألمس يُسْبَِؽ  
     (3)                قضيَت ُأمُورًا ثـ غادرت بعدىا           بَوَِائَؽ في أكماميا لـ تُفتَؽِ 

فيو في ىذه األبيات يرثيو بمعاف قرآنية مؤثرة وألفاظ إسالمية، عبرت عف عظمة الفقيد، وأباف أعمالو 
التي قامت عمى العدؿ والمساواة وطمب مف اهلل أف يبارؾ أديمو الممزؽ، كما وصفو باإلماـ 

ف اهلل ىو الكفيؿ بو وىو الذي سيجازيو خيرا عف سيرتو في حياتو الدنيا، أما سيرتو فيي  المسمميف، وا 
. العدؿ والبر والتقى، والحكـ بيف الناس بسنة الديف 

 
 

                                                 

 .159منذر المعالقي، الحركة النقدية في األدب اإلسالمي، ص – (1)

 .246 ابتساـ مرىوف الصفار،األمالى ، ص – (2)

 .159 منذر معالقي، الحركة النقدية في األدب اإلسالمي،– (3)
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:  ويرثي أبو األسود الدؤلي اإلماـ عمي بف أبي طالب بقولو 

أال يا عيُف ويحِؾ أسعدينا      أال تبكي أمير المؤمنيف 
                      وتبكي أـ كمثـو عميو           بعبرتيا وقد رأِت اليقينا 

                       أال ُقْؿ لمخوارج حيث كانوا     فال قرَّت عيوُف الحاسدينا 
 (1)                        أفي شير الصياـ فجمعتمونا     بخير الناس طرَّا أجمعينا

ومف خالؿ ىذا الرثاء فيو يبكيو بصفات اإليماف واإلسالـ، فيو أمير المؤمنيف وأقرب الناس إلى 
النبي صمى اهلل عميو وسمـ وحبيبو وصفيو، أقاـ الحؽ وكاف يقرؤىـ آيات القرآف، ويصمي في الناس 

. أحسف الصالة، فيكوف قدوة لممسمـ التقي العادؿ، وفوؽ ىذا فقد قتمو الخوارج في شير الصياـ 
     وىكذا يتبيف أف شعر المراثى اإلسالمية قد عبر عف أثر الفجيعة البالغة بفقد الرسوؿ وصحبو 
، في نفس الشاعر اإلسالمي، فيـ عبروا بمراثييـ عمى جزعيـ وحزنيـ  مف خمفاء وكبار قواد القـو

. عمييـ كما تكمموا عمى إيماف الميت وأفعالو اإلنسانية 
     وخالصة القوؿ في ىذا الموضوع ، أف الرثاء في صدر اإلسالـ كاف عامالىما في الشعر 

 ألف صور لنا حاؿ الشيداء والمجاىديف الذيف شاركوا في ؛العربي فيو أضاؼ إليو ثروة جديدة 
الفتوحات اإلسالمية، وىذا ما ىيج قرائح الشعراء لرثاء، فانتشرت أصوات البكاء واآلالـ واألوجاع، وما 
ميز الرثاء اإلسالمي عمى الجاىمي ىو روح اإليماف والعقيدة في معانيو وألفاظو والتسميـ بالقضاء اهلل 
بأف الموت حؽ ال مفر منو وكما رثوا ىؤالء الشيداء، كذلؾ رثوا أىالييـ مف اآلباء واألزواج، واإلخوة 
ف فقدوا عضو مف أعضائيـ في تمؾ الحرب نجدىـ يرثونيا، ولكف باإلرادة قوية واحتسابيا  وحتى وا 

.  في سبيؿ اهلل 

                                                 

 .246األمالي، ص- ( 1)
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جمالية اإليقاع : أوال
   إف دراسة البنية الصوتية لقصيدة ما، تعني دراسة موسيقاىا الداخمية والخارجية، وكؿ منيما يحدث 

. نغما في األذف وأثرا في النفس، وفي البدء سنتعرض لدراسة الموسيقى الخارجية لمنص
: الموسيقى الخارجية- 1

   إف الموسيقى أشد ارتباطا بالشعر، وبيا يكتسب الميزة التي تفرؽ بينو وبيف النثر، كما أنو ال 
الموسيقى ىي مجموعة األصوات التي تتألؼ "تستمد القصيدة جماليتيا والموسيقى بمنأى عف الشعر و

مف ضرباتيا الموقعة نغـ يممس المشاعر ومف إيقاعيا لحف ييز أوتار القموب، وفي اإلنساف منذ 
القدـ ميؿ غريزي فطري أللحاف، وفي روحنا استجابة طبيعية لتمؾ األلفية التي تتحقؽ بيف المنشد 

رتعاشات في قمب السامع ( 1)".والسامع أو التي تكوف بيف اىتزازات في صوت المنشد وا 

وليذا نجد اىتماـ النقاد القدامى بالجانب الموسيقي في الشعر ورأوا أف الوزف أعظـ أركاف الشعر 
. وأوالىا خصوصية

:  الوزن* 
   إف الوزف ىو اإلطار العاـ لمموسيقى الخارجية لمقصيدة، أي الموسيقى الناتجة عف تتابع تفعيالت 

، ولقد عرفو ابف رشيؽ أنو "بحور الشعر"معينة تتكرر في كؿ بيت دوف تغيير فيو يحدد ما يسمى 
، وىو ضروري في الشعر ألف الوزف يساند المعنى (2)"أعظـ أركاف الشعر وأوالىا بو خصوصية"

ويبيف العاطفة المتضمنة في النص الشعري، وتمكف القيمة الحقيقية لموزف في األثر الذي يحدثو في 
ويتـ ذلؾ وفقا لمتفعيالت المشكمة لمبحر الشعري حيث إف كؿ تفعيمة تحوي أكثر مف مقطع . المتمقي

شعري فعندما تتماثؿ التفاعيؿ وتتوازف المقاطع الصوتية يظير الجانب الموسيقي وفقا لإليقاع الذي 
. يحدثو كؿ وزف

 

                                                 

 .185محمد زكي العشماوي، الرؤيا المعاصرة في األدب والنقد، دار النيضة العربية، بيروت، لبناف، ص -  (1)

. 221 ابف رشيؽ، العمدة، ص –( 2)
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والدراسة التي سنقـو بيا ىي تقطيع األبيات وتحديد البحر الذي ُنظـ عميو الشاعر مرثيتو المتناسبة 
. والتي جمعيا في عمـ أسماه عمـ العروض" الخميؿ بف أحمد الفراىيدي"مع القواعد التي وضعيا 

:  يقوؿ حساف بف ثابت في مرثيتو
َواَل تنمحي آياُت مف دار حْرَمتف          بيا منبُر ليادى لمذذى كاَف يْصَعُد   

//0/0//  0//0//  0/0//  0//0//        0/0//  0/0/0//  0/0//  0/0/0 
 فعولف   مفاعمف  فعولف  مفاعمف        فعولف   مفاعيمف   فعولف   مفاعيمف 

:  وقاؿ في بيت آخر
إما مف ليـُ َيْيد ييـُ لحقؽ جاىدف          معممـُ صدقف إف يطيعوه يسعدو   

//0/0//  0/0/0//  0/0//  0//0//        0//  /0/0/0//  0/0//  0//0 
 فعولف   مفاعيمف   فعولف  مفاعمف        فعوؿ  مفاعيمف   فعولف   مفاعمف 

: ويقوؿ في بيت آخر
مع لمصطفى أرجو بذاؾ جواره           وفي نيؿ ذاَؾ ليوـ أسعى وأجيُد    

//0/0//  0/0/0//  0//  /0/0//           0/0//  0/0/0//  0/0//  0/0 
 فعولف   مفاعيمف  فعوؿ  فعولف           فعولف   مفاعيمف   فعولف   فعولف 

تناَمْت وصاة لمسمميَف بكففو              فال لعمـ محبوسف وال رأى يفنُد   
//0/0// 0/0/0// 0// /0/0//            0/0// 0/0/0// 0/0// 0/0 

          فعولف  مفاعيمف  فعولف  فعولف   فعولف  مفاعيمف  فعوؿ مفاعى
                         فعولف

ومف خالؿ تقطيع ىذه األبيات تبيف لنا بحر القصيدة وىو البحر الطويؿ ولقد جاءت ىذه المرثية 
فعولف )عمى البحر الطويؿ وىو أحد البحور الخميمية الستة عشر يبنى ىذا البحر عمى تفعيمتيف ىما 

. وتتكررت ىاتاف التفعيمتاف مرتيف في كؿ سطر (مفاعيمف
. طويؿ لو دوف البحور فضائؿ فعولف مفاعيمف فعولف مفاعمف: ومفتاح البحر الطويؿ ىو
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   ولقد استخدـ الشاعر ىذا البحر ألنو يعبر عف اتفاؽ ىذا البحر وحاؿ الشاعر الحزيف، ولقد عرفنا 
أف بعض الناقديف القدامى كاف يستعيف بإيحاءات الوزف الشعري في تحديد الحالة االنفعالية "مف قبؿ 

  (1)"لنظاـ عمى ىذا الوزف
وقد أصاب الشاعر في اختيار البحر الطويؿ ألنو مف البحور المتناولة في غرض الرثاء، فالشعراء 
القدامى نظموا مرثيتاىـ عمى بحر الطويؿ ألنو األنسب لموسيقى األلفاظ الحزينة، وىو يناسب كثيرا 

ىذا الغرض إذ تظير مف خالؿ تمؾ العاطفة الحزينة، فيو أحسف في اختيار البحر عمى حسب 
. الغرض

: زحافات وعمل البحر* 
تعديؿ صور "ولما كانت الزحافات والعمؿ في بعض أنواعيا ظاىرة جمالية حيث أنيا تعمؿ عمى 

يقاعاتيا الموسيقية بما ينوع النغمة الموسيقية في البحور المتشابية ( 2)"تفاعيؿ وا 

: أنو قاؿ" يونس بف حبيب"ورغـ أف ىناؾ مف َعدُه عيبا مف عيوب الشعر وحذروا منو، فقد روى عف 
 .(3)"فمنو ما نقصانو أخفى، ومنو ما ىو أشنع وفي ذلؾ جائز في العروض"

يستحسنو في الشعر إذ قؿ منو البيت أو البيتاف، فإذا تولى وكثر في القصيدة "أما الخميؿ فقد كاف 
. (4)"سمج

   وجاء تعريؼ الزحاؼ عمى أنو عبارة عف تغييرات تدخؿ عمى أجزاء الميزاف الشعري، ويمجأ إليو 
الشعراء أحيانا تخفيفا مف قيود الوزف، ولكنيا ليست تسييالت مطمقة، بؿ ىي مقيدة بقواعد وأصوؿ 

ما   ما بحذفو وا  معينة والزحاؼ ىو كؿ تغير يمحؽ عمى ثواني األسباب، إما بإسكاف لمحرؼ المتحرؾ وا 

                                                 

        1، ط2002 عيسى عمي العاكوب، العاطفة واإلبداع الشعري، دار الفكر المعاصر، لبناف، بيروت، – (1)
 .240ص 

 .06أبو السعود سالمة، اإليقاع في الشعر العربي، دار الوفاء، اإلسكندرية، مصر، دط، دت، ص -  (2)

 .183قدامة بف جعفر، نقد الشعر، ص -  (3)

 .25، ص 2009 ينظر، فوزي سعد عيسى، العروض العربي، دار المعرفة، دط، – (4)
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زحاؼ مفرد :  وموطنو حشو البيت، ويدخؿ في األعاريض واألضرب، وىو نوعاف؛بحذؼ الساكف
( 1).وزحاؼ مزدوج

أما العمؿ فيي تغير يحدث في األسباب، واألوتاد في تفعيمو العروض والضرب فقط، وىي واجبة 
  (2).اإللزاـ، وتصيب غير الحروؼ، وليس حرفا واحدا كما ىو الزحاؼ

ونجد حساف بف ثابت قد استغؿ ىذه الوسيمة ووظفيا في شعره، حتى يتمكف مف قتؿ تمؾ الرتابة، أي 
ترديد نفس الوزف مف أوؿ القصيدة إلى آخرىا ومف خالؿ الجدوؿ سنبيف التغيرات التي طرأت عمى 

:  تفعيالت ىذا البحر في مرثية حساف، وىذا ما سنالحظو  مف خالؿ الجدوؿ اآلتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .28 المرجع السابؽ، ص – (1)

 . المرجع نفسو–(2)
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األبيات نوعو الزحاؼ أصؿ التفعيمة  

القبض فعوؿ فعولف التفعيمة األولى 

الصدر  : (1)البيت
الصدر والعجز : (4)البيت
الصدر  : (5)البيت
الصدر  : (6)البيت
الصدر  : (7)البيت
الصدر  : (8)البيت
الصدر  : (9)البيت
الصدر والعجز :(13)البيت
الصدر والعجز : (14)البيت
العجز  : (21)البيت
العجز  : (29)البيت
الصدر  : (31)البيت
الصدر والعجز  : (36)البيت
الصدر  : (43)البيت
الصدر  : (46)البيت

القبض مفاعمف مفاعيمف التفعيمة الثانية  

الصدر والعجز  : (1)البيت
الصدر والعجز  : (2)البيت
الصدر  : (3)البيت
الصدر  : (4)البيت
الصدر  : (7)البيت
الصدر  : (8)البيت
الصدر  : (9)البيت
الصدر  : (13)البيت
الصدر  : (14)البيت

    
الصدر  : (36)البيت
الصدر والعجز  : (25)البيت
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األبيات نوعيا العمة أصؿ التفعيمة  
الصدر   : (8)البيتالبتر فعو فعولف التفعيمة األولى 

مفاعيمف التفعيمة الثانية  
مفاعى 

تحوؿ إلى  
فعولف 

الحذؼ 

العجز  : (4)البيت
العجز  : (5)البيت
الصدر والعجز  : (6)البيت
العجز  : (7)البيت
العجز  : (8)البيت
العجز  : (9)البيت
العجز  : (10)البيت
العجز  : (16)البيت
العجز  : (18)البيت
العجز  : (13)البيت
الصدر   : (43)البيت
الصدر والعجز  : (46)البيت
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:  المطمع* 
   لـ يختمؼ القدماء والمحدثوف عمى أف المطمع مف أىـ أجزاء القصيدة، وقد اتفقوا عمى ىذه األىمية 

بدرجات متفاوتة فمنيـ مف يؤكد عمى ضرورة االحتفاء بالمطمع تأكيدا بالغا ويرى أنو أىـ أجزاء 
القصيدة وأنو بمقدار جودتو تكوف جودة القصيدة ومدى تأثيرىا في النفوس ومنيـ مف يتنازؿ عف 

يتحدث عف المطمع " رشيؽ فابف" ولقد برز ىذا االىتماـ عند القدماء بروزا واضحا، . بعض ذلؾ
( 1). « ما يقرع السمع وبو يستدؿ عمى ما عنده مف أوؿ وىمة»فيقوؿ

:  شاعرنا في قولو ويتمثؿ مطمع
ُ وتيْمُد ( 2ُ(بطَيْبةَ َرسـٌ لمرْسوؿ ومعْيَدُ       مُنيٌر وقْد تعفُو الرُّسـو

 منزلو –صمى اهلل عميو وسمـ –ابتدء الشاعر قصيدتو بذكر المدينة الطاىرة التي ترؾ فييا النبي 
وترؾ مسجده الذي يؤمو الناس وال يستغنوف عف زيارتو بيف الحيف واآلخر، فيو ابتدء بيذا البيت 

ليخبرنا أنو رغـ زواؿ الديار والرسـو إال أنو تبقى آيات تمؾ الدار المقدسة التي تشيد بعظمة رسالة 
ألنيا اكتسبت الطير والقداسية، لقد ابتدء الشاعر بيذه - صمى اهلل عميو وسمـ–صاحبيا الرسوؿ 

المقدمة التي تقابؿ المقدمة الطاللية في القصائد الجاىمية، ولكنو في ىذه المقدمة ذكر ديار الرسوؿ 
. وأنيا قد تزوؿ عبر الزماف ولكف تبقى آيات تمؾ الدار تشيد بعظمة الرسالة- صمى اهلل عميو وسمـ–

.  فيو بيذه المقدمة كسر قيود المقدمة الجاىمية
وما نالحظو عمى ىذا المطمع أنو جاء مناسبا ومالئما لموضوع القصيدة فالشاعر أحسف في اختياره 

ابتدء أوال وىو يذكر - صمى اهلل عميو وسمـ–لممطمع، فيو قبؿ الدخوؿ في الغرض وىو رثاء الرسوؿ 
حيث اكتسبت الطير والقداسة - صمى–المسمميف أف ىذه الديار باقية في صدورىـ ما بقيت ذكراه 

إلقامتو فييا، وليست القداسية فييا لذاتيا كموضوع، ولكف لتذكيرىـ بصاحب الرسالة، حيث نزلت مف 
وليذا البد أف تكوف المطالع مؤثرة في السامع . الذي ال معبود سواه- سبحانو وتعالى–عند اهلل 

                                                 

 .218، ص 1 ابف رشيؽ، العمدة، ج– (1)

 .89 حساف، ديواف، ص– (2)
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والقارئ، لفظا ومعنا ،وتدؿ عمى الغرض المراد ألف الشاعر ينظـ قصيدتو بما يالئـ أحواؿ 
. المستمعيف، وذلؾ مف أجؿ التأثير في نفوسيـ وخمؽ انسجاـ وجماؿ فني لدى المتمقي

:  المقطع* 
   بما أف لمطمع القصيدة قيمة فنية عظيمة، ألف وجو النص وفاتحتو فكذلؾ الشأف في خاتمتيا أو ما 

وىو آخر ما »:  ألنو آخر ما يبقى في األسماع عمى حد قوؿ أبو اليالؿ العسكري؛يسمى بالمقطع
( 1)«مونقا  يبقى في األسماع فينبغي أف يكوف

ذا كاف المطمع مفتاح القصيدة ( 2)".وجب أف يكوف آخر قفال"فالمقطع : وا 

ويسمى المخمص -حسف التخمص "وىناؾ مف سماه حسف التخمص وجعمو مف أىـ أنواع البديع 
مف أىـ أنواع البديع وأدليا عمى تمكف الشاعر ورسوخ قدمو وحسف تصرفو - وبراعة التخمص أيضا

وبراعتو وحقيقتو أف يكوف الشاعر آخذا في قصيدتو بغرض مف أغراض الشعر كالغزؿ والحماسة أو 
نحو ذلؾ فينتقؿ إلى الغرض المقصود كالمدح أو الرثاء أو اليجاء أو نحو ذلؾ باختالس رشيؽ 
( 3)".ومعنى دقيؽ بحيث ال يشعر السامع بذلؾ االنتقاؿ قبؿ وقوعو لشدة ما بيف المعنييف مف المناسبة

: وقد اختتـ الشاعر قصيدتو بقولو
( 4)معَ المصطفى َأرُجو بذاَؾ جواره     وفي نيؿ ذاؾ اليـو اسعي وأجيَد

   لقد جاء المقطع ىو اآلخر مالئما لموضوع القصيدة، وبما أنو آخر ما يبقى في اإلسماع راح 
فيو بعد رثاءه -صمى اهلل عميو وسمـ–الشاعر يختتـ قصيدتو بالتمني وىو الرجاء والتمني جوار محمد 

وذكر خصالو وصفاتو في القصيدة والثناء عميو، فيو ال يكؼ عف حبو لو وثنائو حتى يشفع لو 
فكانت ىذه غايتو التي يرجوىا، فيو يبذؿ جيدا في السعي . المصطفى ويخمد معو في جنات الخمد

. إلى تحقيؽ ىذه الغاية

                                                 

 .494 ص 1981 1 أبو ىالؿ العسكري،الصناعتيف، تح،مفيد قميحة، دار الكتب العممية، بيروت،لبناف، ط– (1)

 .201 ابف رشيؽ، العمدة، ص –(2)

 . 61،ص 1881، (دط) الفقير إلى ربو الجواد، العقد البديع في فف البديع، المطبعة الكاثولكية، بيروت،لبناف، – (3)

 .94 حساف، ديواف، ص– (4)
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:  القافية* 
   إف الحديث عف الوزف يستدعي بالضرورة الحديث عف القافية ذلؾ أنيما أمراف متالزماف وىما مف 
المقومات األساسية في الشعر العمودي، وىي عبارة عف أصوات تتكرر في أواخر السطر أو األبيات 

مف القصيدة، وتكرارىا ىذا يكوف جزءا ىاما مف الموسيقى الشعرية، ألنيا تمثؿ الفواصؿ الموسيقية 
التي يتوقع السامع ترددىا ويستمع بمثؿ ىذا التردد الذي يطرؽ اآلذاف في فترات منتظمة، والقافية عند 

آخر ساكنيف في البيت مع ما بينيما مف الحروؼ المتحركة ومع المتحرؾ الذي قبؿ "الخميؿ ىي 
( 1)".الساكف األوؿ منيما

وقد أدرؾ شعراء العصر الجاىمي فضؿ األوزاف والقوافي وكذلؾ شعراء العصر اإلسالمي فراحوا 
يحرصوف عمى اتخاذ ما يناسب أغراضيـ الشعرية منيا، لذلؾ فقد تعددت األوزاف والقوافي التي 

. استخدموىا وتمونت تبعا لتمويف الحياة االجتماعية
وىي توحي  ( 0/0 /)وقد اختار حساف في مرثيتو ىذه ما يقتضي مقاميا فاعتمد عمى قافية واحدة 

. بحركة أصوات حروفيا
وىذه القافية توافؽ حالة الشاعر، مف حيث أنيا تريد أف تطمؽ مكبوتات الشاعر، فيو اعتمد عمى 

. قافية متواترة لتعبر عف حزنو وألمو
: الروي

   يعتبر الروي مف أىـ حروؼ القافية عمى اإلطالؽ، ألنو الحرؼ الذي تبنى عميو القصائد، ليذا 
كاف محط العناية األولى بيف عناصر القافية عند الشعراء والنقاد جميعا، وىذا الحرؼ يأتي في آخر 

.  كؿ بيت شعري ووظيفتو ىي وظيفة موسيقية تتمثؿ في ضبط التوقع
: فحساف بف ثابت عندما قاؿ في رثاء الرسوؿ صمى

ُ وتيْمدُ  بطيبة رسـ لمرسوؿ ومعيُدُ      منير، وقد تعفو الرُّسـو
 

                                                 

 .125 ص 1992 1محمد عبد المنعـ خفاجي،األصوؿ الفنية ألوزاف الشعر العربي،دار الجيؿ،بيروت، لبناف،ط–(1)
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فنجد الحرؼ الروي في ىذا البيت ىو الداؿ وىذا الحرؼ يجعمنا نتوقع ظيوره عمى مدار قصيدتو 
: كميا، وىذا ما نجده فعال في قصيدتو مف خالؿ قولو

واََل تنَمحي اآلياُت مف َدار ُحْرمة       بيا منْبُر اليادي الّذي كاَف يْصعَدُ 
َوواضُح آيَات وَباقي معالـ             َوربعٌ لوُ فيو ُمَصمَّى ومْسجدُ 

ومف خالؿ ىذه األبيات نجد أف الروي يشكؿ مع غيره مف عناصر الموسيقى كالوزف والقافية، البنية 
أما الروي فالبد أف يكوف حرفا مف حروؼ اليجاء، ال يدخؿ اإلطار الموسيقي »األساسية لروح الشعر 

.   (1) «إال مف حيث صفاتو الصوتية، وما لو مف جرس
. وليذا نجد ارتباط الروي بالوزف يشكالف مع بعضيما عالقة أساسية

: الترصيع* 
   إف الترصيع محسف بديعي لفظي، فيو إضافة شيء إلى شيء لمتزييف، حيث يضفي عمى القصيدة 

ويقوؿ . لونا خاصا مف الرونؽ واالنسجاـ، ويمنحيا تموينا نغميا يجعؿ حركتيا اإليقاعية تتجدد وتتمدد
... تاج مرصع بالجوىر، وسيؼ ُمَرَصع، أي ُمحّمى بالّرصائع: الترصيع التركيب، يقاؿ»: ابف منظور

رصيع أييقاف، يعني أف ىذا المكاف قد صار ُبحس ىذا النبت كالشيء الُمحسف : وفي حديث ُقس
. (2)«الُمزيف بالترصيع

وىذا المعنى ُيحيؿ عمى المعنى االصطالحي يقوؿ قدامة بف جعفر الذي يعده نعتا مف نعوت الوزف 
ىو أف يتوخى فيو تصير مقاطع األجزاء في البنية عمى سجع أو شبيو بو أو جنس واحد في : "بقولو

( 3)"التصريؼ

فيو أف يعمؿ الشاعر عمى جعؿ لفظتيف مف نفس الجنس عمى وزف وروي واحد، فالترصيع ىو أف 
تقابؿ كممة بكممة تماثميا في الوزف والروي، سواء في فقرة نثرية أو في حشو البيت في أكثر مف 

. موضعيف في القصيدة 
                                                 

  .113، ص 1981، 3 عز الديف إسماعيؿ، الشعر العربي المعاصر، دار الثقافة، بيروت، ط–( 1)

 .162، ص 6 ابف منظور، لساف العرب، ج– (2)

 . 80، ص (دت)، القاىرة، مصر، 3قدامة بف جعفر، نقد الشعر، مكتبة الخانجي، ط- ( 3)
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:  ومف أمثمة الترصيع في مرثية حساف قولو
ُ وتيمدُ  ٌ لمرَّْسوؿ ومَعْيدُ     منيٌر، وقد تعْفُو الرُّسُـو بطَيْبةَ رسـْ

: ومف أمثمتو أيضا
وليس ىوائي نازًعا عفَ ثنائو          لعمى بو في َجنة الُخمد أخمدُ 
 (1)مع المصَطفى أرُجو بذاَؾ جوارَهُ      وفي نَْيؿ ذاَؾ اليـو أْسعى وأجيدُ 

ومف خالؿ ىذه األمثمة يتبيف لنا أف الترصيع قد أضفى عمى ىذه القصيدة رونقا وطالوة، فيو يؤثر 
في البيت، فيكسبو وقعا، ويضفي عمى مقاطعو جرسا موسيقيا نابعا مف اعتداؿ المقاطع، وتساوييا في 

. الوزف وتماثميا في التقفية، فيو يجعؿ المتمقي ييتز طربا ليذا التركيب
:  الموسيقى الداخمية- 2

   ال يقتصر إيقاع الشعر عمى الوزف، والقافية فقط، فيناؾ موسيقى داخمية مبعثيا الجانب المغوي في 
أصواتو وكمماتو وجممو، وما بينيما مف عالقات تبعث في الكالـ جرسا يحس لو المتمقي وقعا في 

األوؿ ىو الموسيقى التي تحدث مف خالؿ : سمعو وأثرا في نفسو، وتنقسـ ىذه الموسيقى إلى نوعاف
يقاعات  المحسنات البديعية، وتحدثو بعض الحروؼ واأللفاظ، والعبارات مف أجراس موسيقية وا 

ىو الموسيقى التي يحدثيا تالؼ وانسجاـ ىذه األحرؼ واأللفاظ والعبارات حسب : صوتية، والثاني
. براعة الشاعر في اختياره ليا ووضعيا في النص الشعري

والموسيقى الداخمية ىي ما تحدثو األلفاظ والعبارات المختارة مف طرؼ الشاعر مف إيقاع موسيقي 
وبالقوة التيدى إلى »: يؤثر في المتمقي إلى جانب ما يحدثو الوزف والقافية يقوؿ حاـز القرطاجني

العبارات الحسنة يجمع في العبارات أف تكوف مستعذبة جزلة ذات طالوة، فاالستعذاب فييا بحسف 
( 2)«المواد والصيغ واالئتالؼ

                                                 

 .94حساف بف ثابت، ديواف، ص-(1)

 3 حاـز القرطاجني، منياج البمغاء وسراج األدباء، تح، محمد حبيب بمخوجة، دار الفكر اإلسالمي، ط– (2)
 .255، ص 1986
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وفي ىذا المبحث سيتـ تناوؿ أبرز مظاىر اإليقاع الداخمي عند الشاعر حساف بف ثابت في قصيدتو 
المرثية حيث سنركز عمى تمؾ الظواىر التي ليا مف التكرار والتردد التي تكسب القصيدة نوعا مف 

. الموسيقى الداخمية
: التكرار* 

   يقع التكرار في مقدمة أشكاؿ اإليقاع الداخمي، ومعنى التكرار ىو إعادة الشيء، وىي مصدر 
( 1).«أعاده مرة بعد أخرى: كّرر الشيء وكركره»: ، قاؿ ابف منظور(كّرر)لمفعؿ 

. (2)«اإلتياف بعناصر متماثمة في مواضع مختمفة مف العمؿ الفني»: أما في االصطالح فُيعرؼ بأنو
ولمتكرار مواضع يحسف »: وقد عده القدماء صالحا في مواضع، قبيحا في أخرى، يقوؿ ابف رشيؽ

فييا، ومواضع يقبح فييا، فأكثر ما يقع التكرار في األلفاظ دوف المعاني، وىو في المعاني دوف 
.   (3)«األلفاظ أقؿ، فإذا تكرر المفظ والمعنى جميعنا فذلؾ الخذالف بعينو

. وقد تعددت أنواع التكرار، فنجد تكرار الحروؼ وتكرار األلفاظ والعبارات، وأساليب الطمب وغيرىا
.  ومف خالؿ ىذه القصيدة سنحاوؿ رصد جمالية إيقاع الحروؼ وتكرارىا مف خالؿ المرثية

: التكرار الصوتي- 
: إيقاع الحرف

   قسـ عمماء المغة الحروؼ العربية إلى عدة أنواع وفؽ عدة مستويات، فمنيا المجيور والميموس 
. ومنيا الشديد والرخو، ومنيا المضخـ والمرقؽ

: إيقاع األصوات المجهورة
أثناء عممية  بصائت    تتميز الحروؼ المجيورة بالوضوح السمعي إذ ىي أصوات ال ُتعَترض

فاألصوات الصائتة إًذا ىي »: يقوؿ عصاـ نور الديف. التصويت، ويترتب عمى ذلؾ سيولة النطؽ بيا
األصوات الخالية مف الضجيج، والصوائت كميا مجيورة غير ميموسة فيي تمر دوف أف ينحبس 

                                                 

 .46، ص 13 ابف منظور، لساف العرب، ج–(1)

 .117، ص 1984، 2 مجدي وىبة، معجـ المصطمحات العربية، مكتبة لبناف، بيروت،  ط– (2)

 .74، ص 2 ابف رشيؽ، العمدة، ج–(3)
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بؿ ىي أشدُّ وضوحا في السمع ... النفس مما يؤدي إلى سيولة نطقيا، وسيولة في انتقاليا إلى السمع
 (1)«مف األصوات الصامتة

الباء، الجيـ، الداؿ، الذاؿ، الراء، الزاي، والضاد، والظاء، والعيف، والالـ، والميـ : وىذه األصوات ىي
. والنوف، والياء، والواو

( 2):وىذه األصوات سنحاوؿ أف نتبع أثرىا الداللي والموسيقي في قصيدة حساف حيث يقوؿ

ُ وَتَيْمَدُ  ٌ لمرَّسُوِؿ ومَعْيَدُ             مُِنيٌر، َوقَْد تَعْفُو الرُّسُـو ِبطَيْبَةَ َرسـْ
ي كاَف َيْصعَدُ  واََل تَْنَمِحي اآليَاُت مف داِر ُحْرمٍَة       ِبيَا ِمنْبَُر اليَاِدي الذِّ

وواِضُح آياٍت وبَاِقي معَاِلـٍ             ورَْبعٌ َلوُ ِفيِو ُمَصمَّى َوَمْسِجدُ 
بيا ُحُجراٌت كاَف يَْنِزُؿ َوْسَطيَا         أيَاما الِبَمى واآلُي ِمْنيا تََجدَّدُ 
معالـ لـ تطمس عمى العيد أيُيا        ِمَف اهلل نُوٌر يستضاءُ ويُوقَدُ 

وبنظرة فاحصة إلى ىذه األسطر الشعرية، نجد أف حروؼ الجير وردت بكثرة فيي احدث انعكاسا 
الفتا لمعاني الحزف ومرارة الفقد التي سادت القصيدة، ومثاؿ ذلؾ حرؼ الراء الذي ورد في القصيدة 

( 3): مرات في قولو5مرة فنجده في بيت واحد قد تكرر " 62"

فبوِركَت يا قبَر الرَّسوِؿ وبورَكْت         بالد ثوى فييا الرَّشيد الُمَسدَُّد 
والراء صوت لثوي مكرر، بيف الشدة والرخاوة، والمجيور وقد أشاع جوا موسيقيا مميزا بصفتو 

التكرارية، التي ال توجد في غيره مف األصوات والتي يوحي جرسيا بمعاني العظمة التي حممتيا 
. الكممات

 
 
 

                                                 

 . 251، ص 1992، 1 عصاـ نور الديف، عمـ األصوات المغوية،  دار الفكر المبناني، ط– (1)

 .89 حساف، ديواف، ص– (2)

 . المصدر نفسو– (3)
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مرة في القصيدة، ألف لمعيف داللة إيحائية بالحزف، والشجف، وقد وردت " 71"فقد تكررت " العيف" أما 
رويا في كثير مف ُدَرر المراثي في الشعر العربي، ومف بديع قصيدة حساف بف ثابت ذكره العيف بكثرة 

ألنو بذكره يظير فيو األنيف والتوجع في أعماؽ الشاعر مف خالؿ صوت العيف في ألفاظ        
بسبب تفجعيا بفقد أحمد الذي آلميا  ، مصورا نفسو ومتبمدة(معيد العيف، عموُه، الدموع، أعولى)

: ويصؼ حاؿ المسمميف وىـ يشيعونو وصفا حزينا، ويذكر مرارة وداعو يقوؿ
َ الّرسُوؿ وَعيْدهُ       وقبرًا بو وارَاهُ في التُّرب مْمحدُ  َعرْفُت بيّا َرسـْ

ظممُت بيا أْبكي الرَّسُوؿ فأسعدْت       عيوٌف ومْثالىَا مف الَجْفف تسعدُ 
مُْفجعةٌ قْد شفَيا فقدُ َأْحمَد               فظمت آلاَلء الرَّسوؿ تعددُ 

ومَا بمغُت مْف ُكؿ َأْمر عشيرهُ       ولكْف نفسي بعض ما فيو تُْحمَدُ            
( 1)أطالْت وقوفًا تذرُؼ العيف ُجيْدىَا      عمى طَمؿ القَبر الذي فيو أحمدُ 

ومف خالؿ ىذه األبيات نجد أف حرؼ العيف قد احدث ذبذبة في األوتار الصوتية وبعث بنشاط 
. حركي، فيي وظيفة كؿ الحروؼ المجيورة كالباء والياء والجيـ والغيف والزاي

كما أف ىناؾ أصوات وحروؼ أخرى عمى غرار الحروؼ السابقة قد اعتمدىا الشاعر لتكثيؼ 
وىذه الحروؼ قد  (...الداؿ والنوف والياء والواو)الموسيقى الداخمية، واإليقاع الداخمي لمقصيدة، ومنيا 

. أعطت لمقصيدة جرسا موسيقيا يطرب لو السامع
ولقد تبيف لنا بعد إحصاء أحرؼ القصيدة أف األحرؼ المجيورة كانت أكثر ترددا وبروزا مف نظيرتيا 

: وىي مبينة في الجدوؿ اآلتي- األحرؼ الميموسة–
  

عدد تكراره الصوت عدد تكراره الصوت 
 71العيف   59الباء 
 10الغيف  20الجيـ 
 109الواو  62الراء 

 95الداؿ  69النوف  
                                                 

 .المصدر السابؽ–(1)
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إف تفوؽ األحرؼ المجيورة عمى الميموسة ما ىو إال دليؿ عمى أف الشاعر يريد االجيار بمصيبتو 
صمى اهلل عميو –المفجعة وألمو الشديد، ويظير ذلؾ جميا وصؼ حالِو وىو عمى قبر المصطفى 

:  إذ يقوؿ- وسمـ
أطالت وقوفا تذرؼ العيف جيدىا          عمى طمؿ القبر الذي فيو أحمد 
فبوركت يا قبر الرسوؿ وبوركت          بالد التوى فييا الرشيد المسدد 

نالحظ في ىذه األبيات تكرار حروؼ المجيورة بكثرة، فقد وظفيا الشاعر ليعبر عف حالو، فجاءت 
. ىذه الحروؼ مجيورة لتصؼ حالو وىي واقفة حائرة متمبدة بسبب تفجعيا بفقد احمد الذي ألميا

: األحرف المهموسة 
   اليمس ىو حركة خفيفة تتبع النطؽ الصوت الميموس، وىذه األصوات ال تتذبذب أثناء النطؽ 

بيا، وليذا كاف تكرارىا لو اثر في الجانب اإليقاعي لمقصيدة كما أنو يؤثر في صناعة دالالتيا وىذه 
التاء والثاء والحاء والخاء والسيف والشيف، الطاء، الفاء، القاؼ ): األصوات في العربية الفصحى ىي

( 1)(الكاؼ، الياء، اليمزة

وعند وقوفنا عمى شعر حساف نجده قد استغؿ ىذه اإلمكانات الصوتية لتجسيد دالالت معينة تتناسب 
:  وىذه اإلمكانات، فمف النماذج التي اعتمد فييا عمى الحروؼ الميموسة قولو

فأصبح محمودا إلى اهلل راجعا         يبكيو جفف المرسالت ويحمد 
وأمست بالد الحـر وحشا بقاعيا        لغيبة ما كانت مف الوحي تعيد 

قفارا سوى معمورة المحد ضافيا        فقيد يبكيو بالط وغرفد 
( 2)ومسجده فالموحشات لفقده              خالء لو فيو مقاـ ومقعد

المرسالت )كما في بنية الكممات التالية " السيف"المالحظ في ىذه األبيات ىو الحضور القوي لحرؼ 
قفارا، جفف، فقيد )إضافة إلى حرؼ الفاء كما وردت كذلؾ في ىذه الكممات  (أمست، سوى، مسجد

، والسيف والفاء حرفاف ميموساف يجعالف الصوت خافتا، والحس مرىفا، وىما يجسداف حالة (فقده
                                                 

 .50، ص 1، ط2004 حساـ البينساوي، عمـ األصوات، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، مصر، – (1)

 .94حساف، ديواف، ص –(2)
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بعدما كاف نوره يضيء - صمى اهلل عميو وسمـ–الشاعر وىو يصؼ حاؿ المدينة بعدما دفف الرسوؿ 
كافة األمكنة، فأصبحت ىذه البالد موحشة بقاعيا النقطاع الوحي وأقفرت لخموىا مف نور النبي 

. ماعدا المحد المعمر بنور ضيفو الذي يبكيو بالط وغرقد
لقد وردت األحرؼ الميموسة في القصيدة اقؿ مف األحرؼ المجيورة إال أف ىذا ال ينفي الدور الذي 

: لعبتو في القصيدة وىي كاآلتي
 

 عدد تكراره الصوت عدد تكرارهالصوت 
 15الطاء  69التاء 
 49الفاء  9الثاء 
 36القاؼ  33الحاء 
 08اليمزة  39السيف 
 44الياء  22الكاؼ  

 
وما يمكف استخالصو ىو أف األصوات المجيورة والميموسة قد أعطت دالالت إضافية لمقصيدة 

وتشكؿ بصفاتيا الصوتية داعما ىاما لإليقاع الذي يصاحب ىذه المعاني وشارؾ أيضا في تشكيميا 
. ووصوليا إلى المتمقي بيذه الصورة

: تكرار حروف الجر
   نجد في مرثية حساف تكرار ليذه الحروؼ، لكف بنسب متفاوتة، فبعضيا يكثر تكرارىا، وبعضيا 
ف كاف المقصود ليس الخوض في  يقؿ، وليا أثر إيقاعي تحدده داللتيا، ثـ السياؽ الذي ترد فيو، وا 

. جانبيا النحوي، بؿ في جانبيا الصوتي الذي يحدث بفعؿ التكرار
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:  ، وقد تكرر ىذا الحرؼ بكثرة في قصيدة وأبرز مثاؿ قولو(إلى)ومف ىذه الحروؼ المكررة 
عطوؼ عمييـ ال يثنى جناحو            إلى كنٍؼ يحنو عمييـ ويميد 

( 1)   فبيناىـ في ذلؾ النور إذ غدا             إلى نورىـ سيـ مف الموت مقصد

فقد تكرر عدة مرات في المرثية ومثاؿ " عمى"نجد كذلؾ ورود حرؼ الجر" إلى"إضافة إلى حرؼ الجر
: ذلؾ قولو

عزيز عميو أف يحيدوا عف اليدى           حريص عمى أف يستقيموا وييتدوا 
( 2)عطوؼ عمييـ ال يثنى جناحو              إلى كنؼ يحنو عمييـ ويميد

لقد أدت ىذه الحروؼ وغيرىا الواردة في القصيدة، دورا ىاما في تالحؽ المعاني، وتوالي الصور 
الذي أدى داللتو في ىذه القصيدة وداللتو في ذلؾ ىو انتياء الغاية الزمانية " إلى"وخاصة حرؼ الجر

قد انتقؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-أي أف الشاعر باستعمالو ىذا الحرؼ أراد أف يخبر الناس أف الرسوؿ
. مف الدنيا إلى اآلخرة أي إلى جوار ربو وأف زمف الوحي قد انقطع برحيؿ المصطفى

:  تكرار الكممة
 ؛   إف لمكممة المكررة دور ىاـ في اإليقاع، فالتماثؿ المفظي الذي تنتجو يحدث إيقاعا خاصا ومتميزا
يود دالالت مختمفة في النص، فتردد الكممة أو البيت الشعري، فيو بذلؾ يشكؿ ظاىرة أسموبية في 

 إال أنو البد أف يكوف ذا صمة ؛السياؽ المغوي، ورغـ مساىمة التكرار المفظي في تقوية المعنى
ال أصبح خطرا ييدد البنية. (3)"أف يكوف وثيقا االرتباط بالمعنى العاـ"بػ- كما تقوؿ نازؾ–بالمعنى  .    وا 

ونجد شاعرنا قد أعطى أىمية بالغة ليذا التكرار، فيو ال يقؿ أىمية عف اإليقاع الذي يولده الوزف 
: والقافية، ومف ذلؾ قوؿ حساف بف ثابت

 يبكوف مف تبكي السموات يومو              ومف قد بكتو األرض فالناس أكمد

 

                                                 

 .حساف، ديواف–(1)

 .المصدر، نفسو–(2)

 .264 نازؾ المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، ص – (3)
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ثالث " بكى"في ىذا البيت كأف الشاعر ال يجد متنفسا في ىذا الجو الحزيف إال البكاء فتكررت كممة 
) مرات، وكيؼ ال وقد بمغ الحزف كبد السماء

. وباطف األرض فأخذتا تجوداف بالدموع في مناسبة لـ تشيد ليا مثيال؟
في القصيدة سبع مرات، ولقد أضفت ىذه الكممة بتكرارىا حسف وقع مف " الرسوؿ"كما كرر كممة 
:    الصفرية وىذا مف خالؿ قولو خالؿ أصواتيا

عرفت بيا رسـ الرسوؿ وعيده       وقبرا بو واراه في الترب ممحد 
ظممت بيا ابكي الرسوؿ فأسعدت      عيوف ومثالىا مف الجفف تسعد 

تذكر آالء الرسوؿ وما أرى        ليا محصيا نفس فنفسي تبمد 
( 1)مفجعة قد شفيا فقد أحمد            فظمت آلالء الرسوؿ تعدد

في ىذه األبيات يتبيف لنا مدى تعمؽ نفسية الشاعر بحبيبو الرسوؿ    " الرسوؿ"ومف خالؿ تكرار كممة
، وكذلؾ ألف اسـ الرسوؿ متعمؽ بكؿ مكاف حتى القبر الذي ىو عبارة عف -صمى اهلل عميو وسمـ–

وليذا نجده - صمى اهلل عميو وسمـ–جماد فيو ضـ اسـ الرسوؿ، ألنو اكتسب الطير بضمو لمنبي 
. يكرر ىذه الكممة في كؿ موضع ذكره

:  في أكثر مف بيت وذلؾ في قولو" بورؾ"ومف التكرار المفظي كذلؾ نجده كرر كممة 
فبوركت يا قبر الرسوؿ وبوركت       بالد ثوى فييا الرشيد المسدد 
( 2)وبورؾ لحد منؾ ضمف طيبا          عميو بناء مف صفيح منضد

فيو يوحي لنا بمدى التفجع الذي ألـ بو، والمتمقي عندما يقرأ ىذه التكرارات   " بورؾ"وبتكراره لمفظة 
يجد قيمة فنية، فالشاعر بعد أف وجد أف نفسو مقصرة في تعداد آالء الرسوؿ، فمـ يجد حولو إال قبر 
الذي احتوى الرسوؿ ليينئو بالبركة وكذلؾ المحد الذي كفنو ألنيما ضما بيف جانبييما الخير والبركة 

ومف خالؿ الجدوؿ سنبيف عدد الكممات التي تكررت .فيو بتكراره ىذه الكممة إنما تنفيس عما بداخمو
: في القصيدة

                                                 

 .حساف، ديواف–(1)

 .المصدر نفسو–(2)
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تكرارىا الكممة تكرارىا الكممة 
مرتيف المحد سبع مرات الرسوؿ  
مرتيف القبر سبع مرات البكاء 
ثالث مرات النفس أربع مرات  العيف  
ثالث مرات بورؾ ثالث مرات القبر 

 
لقد أسيـ التكرار المفظي أو الكممة بشكؿ كبير في تقوية المعنى، فيو يمعب دورا دالليا وجماليا في 

الشعر، وذلؾ أف المفظ المكرر يكوف شديد االتصاؿ بوجداف الشاعر، فيو مف خاللو ينفس عف جانب 
نفس يؤرقو، وحساف بتكراره ىاتو الكممات إنما أراد أف يعبر عف حالو، وحاؿ الكوف إثر فقدىـ لمنبي  

فيو بتكرار ألي لفظة فيو يؤكد بيا عمى الحزف واأللـ الذي شعر بو جميع - صمى اهلل عميو وسمـ–
. ولف يفقد مثمو حتى يـو القيامة- صمى اهلل عميو وسمـ–المسمميف، ألنو لـ يفقد مثؿ محمد 

: جمالية المغة- 2
:  دراسة الجممة- 

إذ بيا يتـ التواصؿ والتفاىـ، وليس ىناؾ "   الشؾ أف في دراسة الجممة أىمية كبيرة، وفائدة عظمى، 
فالجممة قاعدة الكالـ ووحدة اإلبالغ األولى بيف الناس، يضبطيا قانوف عرفي ( 1).خطاب دوف الجممة

ذا اختؿ ىذا النظاـ ال يؤدي الكالـ  متواضع عميو مف طرؼ المغوييف يتوارثونو عبر األجياؿ، وا 
.  غرضو في التواصؿ والتفاىـ

ذا كاف اسما فيي اسمية ، وىذه األخيرة عرفيا "والجممة نوعاف، فإذا كاف صدرىا فعال فالجممة فعمية وا 
عند مف جوزه (قائـ الزيداف)و (ىييات العقيؽ)و (كزيد قائـ)ىي التي صدرىا اسـ »: ابف ىشاـ بقولو

. (2)«وىو األخفش والكوفيوف
                                                 

 .36، ص 2002، 1 أحمد شامية، في المغة، دار البالغ، الجزائر، ط– (1)

 1 ابف ىشاـ، مغني المبيب عف كتب األعاريب، تح، صالح عبد العزيز، دار السالـ، القاىرة، مصر، ط– (2)
 .507، ص 2004
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وىي تفيد بأصؿ وصفيا وثبوت الحكـ فحسب، بال النظر إلى التجدد، واالستمرار فال يستفاد مف "
والجممة الفعمية ىي القسـ الثاني مف أقساـ الجممة .(1)"سوى ثبوت السفر فعال (عمى مسافر): قولنا

طمعت : "وىي تعرؼ بالجممة الفعؿ والفاعؿ وىي تفيد التجدد في زمف معيف فال يستفاد مف قولنا
إال إثبات الطموع فعال لشمس في زمف مضى، والمتفحص لقصيدة حساف يجده ينّوع في "  الشمس

 أف اإلخبار باالسـ يقتضي الثبوت »استخداـ الجمؿ االسمية والفعمية داخؿ القصيدة بتفاوت مميز ذلؾ
   (2).«واالستمرار عمى نحو ما، بينما يقتضي اإلخبار بالفعؿ التجدد والحدوث آنا بعد آف

: الجممة في إطار القصيدة- 
   تنوعت جمؿ المرثية تنوعا جعميا تبدو كموحة فنية، ولعؿ في ىذا التنويع داللتو الخاصة، إذ ييدؼ 

. الشاعر مف وراء ىذا التنويع، إيصاؿ رسالتو مف دوف أف يرىؽ المتمقي
أف اإلخبار "ولقد تنوعت جمؿ القصيدة بيف اسمية وفعمية، وقد كانت الصدارة لمجمؿ الفعمية ذلؾ 

: ومف أمثمتنا عمى الجمؿ الفعمية قوؿ الشاعر". بالفعؿ يقتضي التجدد
أكـر حيا، أثبت فرعا، تذكر آالء، أطالت وقوفا، تناىت وصاة المسمميف، أتاىا البمى، أعفى وأوفى 

. ذمة، تقطع فيو منزؿ، وراحوا بحزف
:  أما الجمؿ االسمية فنوردىا في قولو

، مف  إماـ ليـ ييدييـ، معمـ صدؽ، فال العمـ محبوس، ومسجده، فالموحشات عشية عموه، رزية يـو
. الخ... اهلل نور، وربع لو فيو مصمى، وقبرا بو واراه

إف سيطرة الجمؿ الفعمية عمى المرثية، إنما تدؿ عمى تجدد اآلالـ واألحزاف وكذلؾ كثرتيا تدؿ عمى 
واستعمؿ الجمؿ - صمى اهلل عميو وسمـ–تجدد الحزف والحنيف في نفس الشاعر، إلى المصطفى 

 وبيذا شاركت الجمؿ ؛االسمية لذكر خصالو وصفاتو فاستعماؿ األفعاؿ ليحصي بيا تمؾ الصفات
. الفعمية وكذلؾ الجمؿ اسمية في صناعة الرثاء

                                                 

 .56، ص 2002، 4 أحمد مصطفى المراغي، عموـ البالغة، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، ط– (1)

 .182، ص 1968، (دط) أحمد خميؿ، المدخؿ إلى دراسة البالغة العربية، دار النيضة، بيروت، لبناف، – (2)
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: الجممة بين الخبر واإلنشاء
   مف خالؿ دراستنا لنص المرثية تبيف لنا أف الجمؿ الخبرية تسيطر عمى القصيدة بشكؿ كبير ومف 

:  أمثمة ذلؾ قولو
مفجعة قد شفيا، وقبرا بو واراه الترب، تقطع فيو منزؿ الوحي، يبكوف مف تبكي السموات، تييؿ عميو 
الترب، قفارا سوى معمورة المحد فجودي عميو بالدموع، فقيد يبكيو بالط وغرقد، يبكيو جفف المرسالت 

. الخ... وينقذ مف ىوؿ الخزايا
:  وأما الجممة اإلنشائية فقد كانت قميمة جدا، وتتمثؿ في قولو

فبكي رسوؿ : "أسموب استفيامي إنكاري، كما نجد أيضا النداء في قولو" وىؿ عدلت يوما رزية ىالؾ؟"
: ، أما األمر فقد جاء في قولو"يا عيف"، فيو يدعو العيف بالبكاء عمى الرسوؿ في قولو "اهلل يا عيف

. وىو أسموب األمر". فجودي عميو بالدموع وأعولي"
 عمى الحالة النفسية لمشاعر، التي كاف ؛إف سيطرة الجمؿ الخبرية عمى القصيدة ما ىو إال دليؿ

يعترييا الحزف واليأس إثر فقده إلماـ المسمميف وخاتـ األنبياء فيو برحيمو، أمست الدنيا موحشة 
. النقطاع الوحي وأقفرت بقاع مكة بعده

:  يقوؿ حساف بف ثابت
لقد غيبوا حمما وعمما ورحمة       عشية عموه الثرى ال يوسد 
( 1)وراحوا بحزف ليس فييـ بينيـ       وقد وىنت منيـ ظيور وأغمد

فالشاعر إذف مف خالؿ توظيفو لمجمؿ الخبرية،وكأنو أراد أف يخبر البشرية أنيـ فقدوا رجال عظيما لـ 
يخمؽ رجؿ مثمو،في ُخمقو وَخمقو ألف اهلل اصطفاه عمى العالميف وجعمو مبمغا الديف اإلسالمي الحنيؼ 

 
 
 

                                                 

 .91 ديواف حساف، ص –(1)
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:  األفعال- 
، لمحت تنوع األفعاؿ الواردة في شعره مف حيث أزمانيا، وقد امتدت "حساف"   أثناء دراستي لقصيدة 

مف الماضي إلى المضارع، ومف المضارع إلى األمر ومف األمر إلى الماضي، ومف خالؿ الجدوؿ 
: اآلتي سنبيف األفعاؿ الواردة في القصيدة

 

الفعؿ األمر الفعؿ المضارع الفعؿ الماضي 
ظممت، أمنع 
أطمت، أكـر 
أقرب، تقطع 
أمست، راحوا 
أعفى، أوؼ 
أثبت، أمنع 
أبذؿ، وىنت 
عموه، عرفت 

لكنو 

تذكر، تشيد 
تعفو، أقوؿ 
ينقذ، أرجو 
تييؿ، أسعى 
يبكيو، أجيد 
ينقذ، ييدييـ 

تميد 
 

فْبكى 
فجودي 
أْعِولى 

 

 
   ومف خالؿ قراءتنا لمجدوؿ يتضح لنا أف أفعاؿ القصيدة قد طغت عمييا األفعاؿ الماضية،؟ فمف 
خالليا راح الشاعر يذكر بيا حاؿ المسمميف وىـ يواروف جثماف الرسوؿ الطاىر وىـ في حالة حزف 

. فيو منار لمحؽ ودليؿ يقودىـ إلى النيج المستقيـ- صمى اهلل عميو وسمـ–ينبئ عف مدى تعمقيـ بو 
كذلؾ نجد ورود األفعاؿ المبنية لممجيوؿ  (الماضي، المضارع، واألمر)إضافة إلى ورود تمؾ األفعاؿ 

بكثرة في القصيدة، وال شؾ أف بناء األفعاؿ لممجيوؿ لو عدة أغراض بالغية، وذلؾ يتحدد حسب 
موقع الفعؿ مف الجممة، وقد ورد مثؿ ىذه األفعاؿ بيف الحيف واآلخر في قصيدة حساف ومف نماذج 

: ذلؾ قولو
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( 1)بيا ُحجرات كاف ينزؿ وسطيا      مف اهلل نور يستضاء ويوقد

في البيت ىو دليؿ عمى أف بتمؾ المواضع حجرات النبي         (يستضاء ويوقد)وورود الفعالف ىما 
حيث كاف يقيـ، فيتنزؿ نور اهلل عمى رسولو الكريـ، ويضيء عمى الناس - صمى اهلل عميو وسمـ–

باألحكاـ السماوية، وبذلؾ يظؿ لمعالـ منزلو صمى اهلل عميو وسمـ، أثر لف يمحى مف نفوس 
. المؤمنيف

 (ثالث مرات)تطمس، بورؾ: ومف األفعاؿ المبنية لممجيوؿ التي وردت كذلؾ في القصيدة نذكر منيا
. ضمف، يوسد، يقصد، يوجد، يفقد، ينكد، تشيد، يفند، يمفي

كؿ ىذه األفعاؿ ليا داللتيا في القصيدة فكؿ أدى غرضو البالغي، فيي تدؿ عمى حسف تصرؼ 
صمى اهلل عميو –الشاعر في التعبير واألداء، في تصويره لشدة الحزف واأللـ بسبب وفاة الرسوؿ 

وليزيد عنايتو بالشكؿ، فقد اختار لبعض ألفاظو صيغ المبالغة لتوفر لممعني ُبعده المناسب - وسمـ
ومما زاد معانيو ... الرشيد، يبكوف، تقطع، عفو، عزيز، حريص، عطوؼ، يبكيو، فبكى، معطاء: مثؿ

أحمد، أكمد، أجود، أعؼ     : كقولو" أفعؿ التفضيؿ" جماال ىو استعمالو لبعض األلفاظ عمى وزف
، امنع، أثبت، أعند . أوفى، اقرب، أبذؿ، أكـر

   وىكذا يتبيف لنا مف خالؿ دراستنا ألفعاؿ القصيدة، أف حساف بف ثابت لـ يعتني فقط بالمعاني 
المرثية، بؿ أعطى أىمية بالغة لشكؿ القصيدة، حيث نوع في األفعاؿ بيف الماضي والمضارع واألمر 

وكذلؾ زخرؼ قصيدتو بتمؾ األفعاؿ المبنية لممجيوؿ، واختياره ألفاظ عمى صيغ المبالغة وألفاظ 
. موزونة عمى أفعاؿ التفضيؿ ليزيد القصيدة جماال شكال ومعنا

: التقديم والتأخير- 
   إف التقديـ والتأخير ركيزة أساسية في بناء الجممة لتحقيؽ بالغتيا وذلؾ بنقؿ الكالـ مف مستواه 
اليومي العادي إلى مستوى أرفع وأكثر انفتاحا، وقد أدرؾ عبد القاىر الجرجاني ما لمتقديـ والتأخير 

ىو باب كثير الفوائد، جـ المحاسف : "مف قيمة داللية عمى مستوى التركيب الجممي وفي ذلؾ قولو

                                                 

 .حساف، ديواف–(1)
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واسع التصرؼ، بعيد الغاية، ال يزاؿ يفتر لؾ عند بديعو، ويقضي لؾ إلى لطيفو وال زاؿ ترى شعر 
يروقؾ مسمعو، يمطؼ لديؾ موقعو، ثـ تنظر فنجد سبب أف راقؾ، ولطؼ عندؾ أف قدـ فيو شيء 

( 1)".وحوؿ المفظ عف مكاف إلى مكاف آخر

ومف ىنا فإف التقديـ والتأخير يعد الوسيمة الفعالة التي بإمكانيا أف تبرز مقدرة الشاعر عمى الخمؽ 
. واإلبداع

إف لمتقديـ والتأخير أبنية مختمفة مف تمؾ األبنية، نجد تقديـ الجار والمجرور فيو يمنح لألبيات ثراء 
: أسموبيا، وىذا التقديـ وجدناه قد استعممو الشاعر في قصيدتو بكثرة ومف أمثمة ذلؾ قولو

( 2)بطيبة رسـ لمرسوؿ ومعيد     منير، وقد تعفو الرسـو وتميدُ 

نجد في ىذا البيت قد قدـ الجار والمجرور عمى مبتدأ اىتماما مف الشاعر بذكر المدينة الطاىرة التي 
منزلو، وترؾ مسجده الذي يؤمو الناس وال يستغنوف عف - صمى اهلل عميو وسمـ–ترؾ فييا النبي 

صمى اهلل عميو –وقد تزوؿ الديار ورسوميا لكف تمؾ الدار المقدسة التي بيا منبر الرسوؿ . زيارتو
باقية تشيد بعظمة رسالة صاحبيا، وكذلؾ موضع صالة العيديف مف جية البقيع والمسجد - وسمـ

. النبوي الشريؼ
: وقدـ كذلؾ الجار والمجرور في قولو

بيا حجرات كاف ينزؿ وسطيا       مف اهلل نور يستضاء ويوقد 
تدؿ عمى ما يحممو ذلؾ المكاف الذي كاف يقيـ فيو الرسوؿ    " ينزؿ"فتقديـ الجار والمجرور عمى فعؿ

مف القداسة، وىذا ما جعمو كذلؾ يقدـ الجار والمجرور في عجز البيت في - صمى اهلل عميو وسمـ–
فيو قدمو عمى المبتدأ فيو بيذا التقديـ يريد أف يبيف أف ىذه األماكف لف تزوؿ وستبقى " مف اهلل"قولو

في نفوس المؤمنيف، وميما أتاىا مف عوامؿ البمى وستظؿ آيات الذكر الحكيـ التي نزلت عمى ساكف 
. الدار خالدة متجددة الذكر بتمؾ المعالـ

                                                 

 (دط) عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، تح، محمود أحمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاىرة، مصر، – (1)
 .106، ص 1969

 .حساف، ديواف–(2)
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:  ويقوؿ أيضا
مع المصطفى أرجو بذاؾ جواره     وفي نيؿ ذاؾ اليـو أسعى وأجيد 

وغايتو في " أرجو"عمى الفعؿ والفاعؿ " مع المصطفى"كذلؾ نجد في ىذا البيت تقديـ الجار والمجرور 
وشدة تمنيو جعمو كذلؾ يقدـ الجار والمجرور - صمى اهلل عميو وسمـ–ذلؾ ىو تمنيو جوار المصطفى 

فيو بيذا التقديـ يسعى إلى تحقيؽ ىذه الغاية وىي جوار النبي  " وفي نيؿ"في عجز البيت في قولو 
-. صمى اهلل عميو وسمـ–

إف انحراؼ الشاعر بالمغة مف مستواىا إلى مستوى آخر، وىذا االنحراؼ يجعمو مبدعا، وذلؾ عف 
طريؽ التقديـ والتأخير، واليدؼ منو ىو لفت انتباه المتمقي ألمر المقدـ والمؤخر، وكذلؾ إلبراز 
.  دالالت معينة ييدؼ إلييا الشاعر، وال شؾ أنيا ترتبط أساسا بتجربتو التي يعيشيا بكؿ أبعادىا

:  جمالية الصورة الشعرية: ثالثا
   إف الحديث عف الصورة الشعرية، يعني الحديث عف ركيزة أساسية مف ركائز الشعر بؿ ىو 
الحديث عف لباب الشعر، وليذا نجد النقاد والبالغيوف العرب القدماء قد أعطوا ليا أىمية بالغة 

وركزوا عمى دراستيا، فيي تحدث نوعا مف المذة والمتعة الفنية التي تجعؿ المتمقي يستجيب عاطفيا 
. لتمؾ المشاعر واألحاسيس التي ضمنيا الشاعر في صورتو الشعرية المبدعة

 وذلؾ لتشعب داللتو الفنية، وفي مجاؿ ؛ويعتبر مفيـو الصورة الشعرية مف المفاىيـ النقدية المعقدة»
األدب تستخدـ الصورة الفنية لتشير إلى الصورة التي تولدىا المغة في الذىف، بحيث تشير الكممات أو 

( 1).«العبارات إما إلى تجارب خيرىا المتمقي مف قبؿ، أو إلى انطباعات حسية فحسب

وليذا نجد ىؤالء . أما الصورة في المغة فيي تطمؽ عمى الشكؿ والصفة والحاجة التي عمييا شيء
النقاد واألدباء قد بحثوا عف الصورة في كؿ تعبير شعري جميؿ ولـ يحصروا دراستيـ لما في األنماط  

                                                 

 1 عمي الغريب محمد الشناوي، الصورة الشعرية عند األعمى التطمي، مكتبة اآلداب القاىرة، مصر، ط– (1)
 .17، ص 2003
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البيانية الشائعة مف تشبيو واستعارة وكناية بؿ تعدوىا إلى أنواع البديع المختمفة مف جناس وطباؽ 
. وغيرىا مف أساليب البديع المتنوعة

يمتقطيا ببراعة مف مشاىدات - أي الصورة الشعرية–ويقـو الخياؿ بالدور األساسي في تشكيميا »
الواقع ومالبسات الحياة اليومية، أو يرتفع بيا عف الحوادث العادية فيستمدىا مف مظاىر الطبيعة 

وميابط الجماؿ الرفيعة، ويمزج بيف عناصرىا المختمفة فتجيء خمقا جديدا يختمؼ في طبيعتو 
( 1).«وخواصو عف العناصر األولية التي تألؼ منيا

وعمى ىذا األساس نجد أف الخياؿ ىو الطاقة التي تتجاوز حدود العقؿ، وعالـ المحسوسات لتسمو 
الصورة تبقي أداتو األولى »لمصورة الشعرية دورا ىاما في بناء الشعر إذ أف . نحو المطمؽ والالنيائي

واألساسية تفرؽ عصرا مف عصر، وتيارا مف تيار وشاعرا عف شاعر، وتظير أصالة الخالؽ، وتدؿ 
بؿ تحمؿ خصوصيتو وفرديتو، ألنيا األداة الوحيدة التي . عمى قيمتو، وترمز إلى عبقريتو وشخصيتو

( 2)«ينقؿ بيا تجربتو، وال يمكف أف يستعيرىا مف سواه

  وخالصة القوؿ أف الصورة الشعرية ىي الوسيمة التي تعبر عف أفكار الشاعر إما عف طريؽ 
الوصؼ أو اإليحاء أو عف طريؽ الرمز، والتمثيؿ، وقد جاءت ألفاظ حساف بف ثابت في شكؿ صور 

فمنيا المباشرة ومنيا البيانية وسوؼ نعرض أىـ الصور الشعرية التي جاءت في . متعددة الجوانب
.   مرثيتو

: الصور البيانية-أ
بنوعيو، وفي ىذه " المجاز"و" التمثيؿ"و" اإلرداؼ"و" الكناية"   إف الصور البيانية أنواع عديدة فيي كػ

. الدراسة ال يمكننا أف نعالج كافة ىاتو األنواع، بؿ سنعرج قميال عمى التشبيو، والكناية، واالستعارة
 
 
 

                                                 

 .81، ص 1980، (دط) الطاىر مكي، الشعر العربي المعاصر، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، – (1)

 .19عمي الغريب محمد الشناوي، الصورة الشعرية عند األعمى التطمي، ص -  (2)
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: التشبيو- 
   يعتبر التشبيو مف األنواع البالغية األكثر أىمية بالنسبة لمنص القديـ، فيو لو الصدارة مف بيف 
األساليب التي يستخدميا الفصحاء العرب في كالميـ في كؿ مكاف وزماف، وقد عرفو العديد مف 

( 1).«بياف أف شيئا أو أشياء شاركت غيرىا في صفة أو أكثر بأداة»: البالغييف وىو

ومف ىذا فإف التشبيو يقـو عمى بياف تشابو شيئيف أو أشياء في صفة أو أكثر بأداة ىي الكاؼ أو 
نحوىا ممفوظة أو ممحوظة، وكمما كاف التشابو بيف المشبو والمشبو بو بعيدا عف الذىف، ال يخطر 

كثيرا بالباؿ أو ممتزجا بقميؿ أو أكثر مف الخياؿ، كأف التشبيو أروع لنفس وأدى إلى إعجابيا 
ىو صفة الشيء بما قاربو وشاكمو مف جية واحدة أو »: وأما ابف رشيؽ فقد عرفو قائال. ودىشتيا

 «َخّد كالورد"جيات كثيرة، ال مف جميع جياتو ألنو لو ناسبو مناسبة كمية لكاف إياه، أال ترى أف قوليـ 
( 2).«إنما أرادوا حمرة أوراؽ الورد وطراوتيا، ال ما سوى ذلؾ مف صفرة وسطو وخضره كمائية

   وينقسـ التشبيو باعتبار طرفيو إلى أربعة أقساـ، إما حسياف ػأو عقمياف أو المشبو بو حسي والمشبو 
. عقمي أو عكسو

:  ومف بيف التشبييات التي وردت في قصيدة حساف بف ثابت قولو
بيا ُحجرات كاف ينزؿ وسطيا      مف اهلل نور يستضاء ويوقد 

فيو ىنا شبو الوحي بنور يستضاء بو معبرا تعبيرا دقيقا " مف اهلل نور يستضاء يوقد"التشبيو في قولو
عف حاجة البشر إلى كتاب اهلل وتعاليمو لييتدوا إلى طريؽ الحؽ والصواب حاجتيـ إلى الضوء 

. المتوقد يبددوف بو غياىب الظممات وىذا ىو وجو الشبو بينيما، أما أداة التشبيو فقد حذفت
:  وقولو أيضا

( 3)وراحوا بحزف ليس فييـ نبييـ       وقد وىنت منيـ ظيور وأعضد

                                                 

، البالغة الواضحة، دار الفكر، لبناف، – (1)  .20، ص (دت)، (دط) أحمد أميف، عمي الجاـر

 .286، ص 1 ابف رشيؽ، العمدة، ج–( 2)

 .حساف، ديواف–(3)
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، فقد شبو حاؿ المسمميف بحاؿ مف وىف صمبو "وىنت منيـ ظيور وأعضد"   التشبيو في قولو 
. وعضده وىما مصدر قوة المرء الجسدية، ففي افتقادىـ لو افتقاد لقوتيـ وعزيمتيـ

إف التشبيو لوف مف ألواف التصوير األدبي يبيف أف شيء شارؾ غيره في صفة أو أكثر، وتعقد ىذه 
المشاركة بينيما والتشبيو يأتي في أولى مراتب المجاز المغوي، ويحتؿ الصدارة بكافة أنواعو، والتشبيو 

. مف أرقى ىذه الصور وغرضو األدبي كبقية المجازات األخرى تؤكد المعنى وتوضحو
: االستعارة- 

   إف اإلطالع عمى التراث النقدي والبالغي عند العرب يالحظ عنايتيـ بالصورة اإلستعارية، حيث 
.  عمموا عمى تعريفيا، وتصنيفيا، وتقسيميا

ىو طمب اإلعارة، فاستعارة الشيء : إال أنيا لـ تحظ بالقدر الذي حظي بو التشبيو، وجاء تعريفيا لغة
. منو ىو طمب أف يعطيو إياه

ىو المفظ المستعمؿ في غير ما وضع لو لعالقة المشابية مع قرينة مانعة مف إرادة : أما اصطالحا
ىي نقؿ العبارة مف موضوع استعماليا في أصؿ المغة إلى لغيره : "وعرفيا البالغيوف. المعنى األصمي

( 2)".نوع مف التعبير الداللي القائـ عمى المشابية"وىي ( 1)".لغرض

وىكذا فإف اتفقت وجيات نظر النقاد حوؿ االستعارة فإف االستثناء الوحيد كاف لمجرجاني الذي قدـ 
أمد ميدانا، وأشد إفتنانا، وأكثر "تصورا لالستعارة أنضج مف تصورات السابقة حيث يرى أف االستعارة 

جريانا وأعجب حسنا، وأبعد غورا، وأذىب نجدا في الصناعة وغورا مف أف تجمع شعبيا وشعوبيا 
( 3)".وتحصر فنونيا وضروبيا

ألف التشبيو ميما تناىى في المبالغة، فالبد فيو مف : "بمعنى أف االستعارة أوسع وأبمغ مف التشبيو
ذكر المشبو والمشبو بو، وىذا اعتراؼ يتباينيما، وأف العالقة ليست إال التشابو والتداني فال تصؿ إلى 

                                                 

 .295، ص 1989، لبناف، 2 أبو اليالؿ العسكري، الصناعتيف، تح، مفيد قميحة، دار الكتب العممية، ط– (1)

 . 250، ص 1997، سوريا، 1 ابتساـ أحمد حمداف، األسس الجمالية لإليقاع البالغي، دار القمـ العربي، ط– (2)

 .20، ص 1978 الجرجاني، التعريفات، مكتبة لبناف، دط، – (3)
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حد االتحاد، بخالؼ االستعارة ففييا دعوى التحاد واالمتزاج، وأف المشبو والمشبو بو صارا معنى 
( 1)".واحدا

ذا كاف التشبيو يعتمد عمى أركانو األربعة فإف االستعارة أصميا التشبيو ولكف حذؼ منو وجو الشبو  وا 
ف كاف المحذوؼ ىو  واألداة وأحد الطرفيف، فإف كاف المحذوؼ ىو المشبو كانت استعارة تصريحية، وا 

. المشبو بو، ورمزا إليو بشيء مف لوازمو، كانت استعارة مكنية
واالستعارة كذلؾ لوف مف ألواف المجاز المغوي إذ تقـو عمى استعماؿ لفظة في غير معناىا األصمي 

: فمف االستعارة قوؿ حساف بف ثابت.(األصمي والمجاز)لعالقة المشابية بيف معنييف 
فأصبح محمود إلى اهلل راجعا      يبكيو جفف المرسالت ويحمد 

فيو استعارة لممرسالت أعينا " يبكيو جفف المرسالت ويحمد"في ىذا البيت استعارة مكنية في قولو 
فحيف انتقؿ إلى جوار ربو أخذت المالئكة تبكيو " البشر"تبكي مثؿ أعيف البشر فقد حذؼ المشبو وىو 

. حزنا وتمسكا بنوره
:  وقولو أيضا

قفارا سوى معمورة المحد ضافيا      فقيد يبكيو البالط والغرقد 
كذلؾ نجده استعمؿ استعارة مكنية حيث حذؼ المشبو " يبكيو البالط والغرقد: "واستعارتو في ذلؾ قولو

بو وىي العيوف وترؾ أحد لوازمو وىي البكاء، فيو أراد بيذه االستعارة أف يبيف مدى فجاعة الحزف 
فشارؾ بذلؾ البالط وىو المسجد والغرقد - صمى اهلل عميو وسمـ–الذي أصاب تمؾ المدينة بفقد محمد 

.  وىو المقبرة، فبيف أف كؿ أىؿ المدينة سواء بشرا أو أماكنا قد شاركوا في دفنو بالدموع
: وقولو

فبيناىـ في ذلؾ النور إذا غدا     إلى نورىـ سيـ مف الموت مقصدُ 

                                                 

 .125 محمد مصطفى أبو الشوارب، جمالية النص الشعري، ص – (1)
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فيو شبو الموت باإلنساف ألف الموت ال يرمي " إلى نورىـ سيـ مف الموت"   واستعارتو في ذلؾ قولو 
بالسياـ إنما اإلنساف ىو الذي يرمي بالسياـ، فيو أراد بيذا الكالـ، أف بموت الرسوؿ عميو السالـ 
. سينطفئ ذلؾ النور الذي ىو فيو ميتدوف فإذا أصاب نورىـ منيـ الموت القاتؿ، انطفئ ذلؾ النور

إف الشاعر لـ يورد في قصيدتو مف االستعارات، إال القميؿ ألنو في ىذه القصيدة، قد أكثر في تصوير 
وكذلؾ إبرازه بعضا مف صفاتو النبوية التي ميزه اهلل سبحانو - صمى اهلل عميو وسمـ–شخصية محمد 

وتعالى بيا عف سائر البشر فتمؾ الصفات حقيقية في خير خمؽ اهلل فأوردىا حساف كما ىي دوف أف 
. يصطنع فييا

: الكناية- 
أف تتكمـ بشيء وتريد معناه، وكنى عف األمر بغيره يكنى كناية يعني إذا تكمـ "   الكناية في المغة 
( 1)"بغيره مما يدؿ عميو

وىي عند البيانييف لفظ أريد بو الـز معناه مع جواز إرادة ذلؾ المعنى سئؿ أعرابي عف شيب شعره 
فقاؿ ىذا غبار وقائع الدىر، فإف الغبار ىنا يعني الـز معناه وىو كونو أبيض ويجوز أيضا أف يراد 

( 2).بو الغبار الذي يعمو الرؤوس في الحروب وغيرىا أي أف يراد عمى حقيقة معناه

وقد نالت الكناية حظيا الوافر مف اىتماـ األقدميف عمى اختالؼ تخصصاتيـ مف لغوييف وبالغييف 
فسيطر المعنى عمى مفيـو الكناية عمى يد المغوييف الذيف رأوا أنيا تندرج تحت المترادفات "وغيرىـ 

( 3)".أي كممة تستبدؿ بأخرى، كممة تستعار ألخرى، وبيف المعنييف رابط لغوي أو عرفي

بمعنى أف المعني األصمي يتولد عنو معنى آخر فرعي لو، وىذا المعنى يبيف ويوضح المعنى 
. األصمي المنبثؽ عنو

 
                                                 

 .140، ص 13، مج (كنى) ابف منظور، لساف العرب، مادة – (1)

 1 ينظر، محمد أميف ضناوي،  المعجـ الميسر في القواعد والبالغة، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، ط– (2)
 .233، ص 1999

 .280، ص 1999، 1 زكية خميفة، الصورة الفنية في شعر ابف معتز، ط– (3)
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: والكناية في ىذه القصيدة تتمثؿ في قولو
فبكى رسوؿ اهلل يا عيف عبرة      وال أعرفنؾ الدىر دمعؾ يجمد 

وجمود العيف كناية عف انقطاعو، فالشاعر يطمب مف عينو أف تجود بالعبرة في الوقت الذي لف يكوف 
لحاحو عمييا في أف تجود بالبكاء كناية عف ثقؿ الرزية التي رزئ بيا . ليا بعده حاجة لبكاء غيره وا 
. حساف وغيره مف المؤمنيف

. وىذه  الصور البيانية واألخيمة ىي كؿ ما أثرى بيا الشاعر قصيدتو
: الجانب البديعي- ب

يعتبر ميارة في نظـ الكممات - كما يرى العمماء المختصوف في ميداف الشعر–   إف فف البديع 
ميما اختمفت أصنافو، وتعددت طرقو، يجمعيا جميعا أمرا واحدا ىو ... وبراعة في ترتيبيا وتنسيقيا

:  العناية بحس الجرس، ووقع األلفاظ في األسماع أما عف تعريؼ عمـ البديع فيو
ىو الجديد المخترع ال عمى مثاؿ سابؽ وال عمى احتداء متقدـ، نقوؿ بدع الشيء أو أبدعو فيو ": لغة

 .(1)"مبدع
: اصطالحا

( 2)".عمـ يعرؼ بو وجوه تحسيف الكالـ بعد رعاية مطابقتو ووضوح داللتو"   ويعرؼ البديع عمى أنو 

بأنو ىو النظر في تزييف الكالـ وتحسينو بنوع مف التنميؽ، إما بسجع بفعمو أو : "لقد عرفو ابف خمدوف
بتجنيس ثياب بيف ألفاظو أو ترصيع بقطع أوزانو أو نوريو عف المعنى المقصود بإبياـ معنى أخفى 

    (3)".منو، إلشتراؾ المفظ بينيما أو طباؽ بالتقابؿ بيف األضداد
كالجناس والسجع، التصريع، وغيرىا ومحسنات معنوية كالمقابمة : وقد قسـ البديع إلى محسنات لفظية

. الخ... والتورية، واالقتباس

                                                 

 .271، ص 2008ابف عبد اهلل شعيب، الميسر في البالغة، دار اليدى، الجزائر، دط، – (1)

 .07، ص 1985 عبد العزيز عتيؽ، في البالغة العربية، دار النيضة، دط، – (2)

 .189 ص 2003 ، 1 محمد الوطاسي، ظاىرة البديع عند الشعراء المحدثيف، دار النشر، الرباط، المغرب، ط– (3)
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: الجناس- 
( 1)"اتفاؽ المفظ واختالؼ المعنى"   ىو ظاىرة ذات تأثير فعاؿ وقد جاء تعريفو بأنو 

وقد أفرط البالغيوف القدامى في تقسيـ وتصنيؼ الجناس أقساما وأنواعا عديدة فالسكاكي مثال يجعمو 
. التاـ، الناقص، المذيؿ، الضارع، وجناس االشتقاؽ: خمسة أنواع

( 2)(المجانس)وجناس االشتقاؽ  (المطابؽ)أما قدامة بف جعفر فقد سمى الجناس التاـ 

وعمى ىذا فالجناس ليس مجرد محسف لفظي يقع أثره عمى المستوى الشكمي فحسب بؿ يتجاوزه إلى 
. الداللة واإليقاع معا

أما عبد القاىر الجرجاني، فاستغنى عف تعريفو بذكر وجود حسنة التي تتخمص في وقوعو في العقؿ 
أما التجنيس فإنؾ ال تستحسف تجانس المفظتيف إال إذا كاف موقع معنيييا مف »: موقعا حسنا، يقوؿ

( 3).«العقؿ موقعا حميدا، ولـ يكف مرمى الجامع بينيما مرمى بعيدا

والجناس أنواع قد تتدخؿ فيما بينيا فمنو التاـ، وىو ما اتفؽ المفظاف فيو في نوع الحروؼ، وشكميا 
ـُ »: وىذا كقولو تعالى. وعددىا وترتيبيا، فإف كانا مف نوع واحد سمي بالمماثؿ وَيْوـَ تُقوـُ السَّاَعُة ُيْقِس

ف اختمفا نوعا، فيو المستوفى. (4)«المْجِرُموَف َما َلِبُثوا َغْيَر َساَعٍة َكَذِلَؾ َكاُنوا ُيْوَفُكوفَ  .  وا 
فأما غير التاـ، فيو ما اختمؼ المفظاف فيو في وجو مف الوجوه كاختالؼ في نوع الحروؼ، أو عددىا 

. وىذا ما يسمى بالناقص
والشاعر حساف بف ثابت يمجأ إلى توظيؼ ىذه التقنية المغوية في إثراء اإليقاع ومف شواىد الجناس 

:  في المرثية قوؿ حساف
( 5)بطيبة رسـ لمرسوؿ ومعيد     منير، وقد تعفو الرسـو وتميد

                                                 

 .189 ص 2003 ، 1 محمد الوطاسي، ظاىرة البديع عند الشعراء المحدثيف، دار النشر، الرباط، المغرب، ط– (1)

 . 163- 162 قدامة بف جعفر، نقد الشعر، ص – (2)

 .07، ص 1991 عبد القاىر الجرجاني، أسرار البالغة، تح، محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، دط، – (3)

 .55 سورة الروـ، اآلية – (4)

 . حساف، ديواف– (5)
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رسـ، رسـو : الجناس في بيتو األوؿ بيف كممتي
:  وفي البيت السابع في قولو

 (1)ظممت بيا أبكي الرسوؿ فأسعدت     عيوف ومثالىا مف الجفف تسعد
فإنيما تتفقاف في المعنى الظاىر، وكذلؾ تمتقياف في المعنى العميؽ، إذ  (اسعد وتسعد)إف كممتي 

- صمى اهلل عميو وسمـ–أنيما تعبراف عف السعادة التي نالتيا عيوف الشاعر وىو يبكي عمى الرسوؿ 
 .في كمييما" السعادة"مستغال ىذه الداللة 

: وقولو
( 2)لقد غيبوا حمما وعمما ورحمة      عشية عموه الثرى ال يوسد

. حمما وعمما: الجناس في بيتو الخامس عشر بيف كممتي
يبكوف مف تبكي السموات يومو     ومف بكتو األرض فالناس أكمد 

يبكوف وبكتو : الجناس بيف الكممتيف
( 3)عزيز عميو أف يحيدوا عف اليدى     حريص عمى أف يستقيموا وييتدوا

اليدى وييتدوا : الجناس بيف الكممتيف
( 4)رباه وليدا فاستتـ تمامو    عمى أكـر الخيرات رب ممجد

استتـ وتمامو  : الجناس بيف الكممتيف
ىذه بعض األمثمة التي اخترناىا مف مرثية حساف وىذه الشواىد تؤكد أف الشاعر حساف، قد أدى دورا 

. ال بأس بو في إثراء اإليقاع الداخمي لمقصيدة
 
 

                                                 

 . حساف، ديواف– (1)

 . المصدر نفسو–(2)

 . المصدر نفسو–(3)

 . المصدر نفسو–(4)
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:  الطباق- 
   يعتبر الطباؽ مف أفضؿ المحسنات البديعية المعنوية، وىو جمع بيف متضاديف في الجممة، وىما 

. أو حرفيف أو مخالفيف" أضحؾ وأبكى"أو فعميف نحو " ىو األوؿ واآلخر"اسميف نحو : قد يكوناف
والطباؽ ضرباف أحدىما طباؽ اإليجاب، واآلخر طباؽ السمب وىو أف يجمع بيف فعميف مف مصدر 

( 1).واحد أحدىما مثبت واآلخر منفي

:  (2)وقد ورد الطباؽ في القصيدة في قولو
معالـ لـ تطمس عمى العيد آييا      أتاىا البمى فآُي منيا تجدد 

  تجدد  ≠تطمس 
يبكوف مف تبكي السموات يومو    ومف بكتو األرض فالناس أكمد 

 األرض ≠السموات 
 تقطع فيو منزؿ الوحي عنيـ    وقد كاف ذا نور يغور وينجد 

  ينجد  ≠يغور 
عزيز عميو أف يحيدوا عف اليدى    حريص عمى أف يستقيموا وييتدوا 

 يستقيموا ≠يحيدوا 
 قفارا سوى معمورة المحد ضافيا     فقيد يبكيو بالط وغرقد

  معمورة  ≠قفارا 
وأبذؿ منو لمطريؼ وتالد      إذا ضف معطاء بما كاف يقمد  

 ضف  ≠أبذؿ 

                                                 

، 1999، 01 ناصؼ اليازجي، دليؿ الطالب إلى عموـ البالغة والعرض، ت، لبيب جريدني، مكتبة لبناف، ط – (1)
  . 103ص 

 .94، 93، 92 حساف، ديواف، ص – (2)
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 صمى –في ختام ىذا البحث الذي يتضمن دراسة، حول موضع قصيدة طيبة في رثاء الرسول  
: يمكن إيجاز ما إستخمصناه من نتائج في النقاط اآلتية- اهلل عميو وسمم

 .عرف غرض الرثاء تغيرا وتطورا، من الجاىمية إلى اإلسالم من حيث ألفاظو ومعانيو- 

سجل الشاعر في صدر اإلسالم الروح اإلسالمية العالية، المتغمغمة في نفسو فالمجاىد المسمم - 
. يفارق دياره، قاصدا العدو، غير مكترث بما ترك من وراءه من زوجة وأىل

المعروف عن الرثاء ىو ذكر مناقب الميت والبكاء عمى فراقو، وخالل الفتوحات اإلسالمية  كان - 
ىذا، ولكن أخذ الرثاء منحى آخر، تمثل في رثاء األشالء واألعضاء المقطوعة، من جراء الحروب 

 .والغزوات فيذا يبكي رجمو المقطوعة، وىذا يده المبتورة، وذاك عينو المفقودة

وكذلك ظير لون جديد من الرثاء ىو رثاء اآلباء ألبنائيم فقد اكتووا بنار ىجرة أبنائيم، فتنفسوا - 
 .آىات وآنات وزفرات ساخنة ترجمتيا أشعارىم

ومن اآلباء من زج بأوالدىم إلى ساحات الفداء، فرحين بتضحياتيم في سبيل اهلل، كالخنساء مع - 
 .أبناءىا األربعة في معركة القادسية التي ذكرناىا

 .لم يدق باب الرثاء الرجال فقط قد كان لمنساء فيو إبداعات فياضة- 

لم يقتصر شعر الرثاء عمى شعراء اإلسالم فقط، فقد كان لشعراء المشركين قصائد ومقطوعات - 
 .شعرية يرثون فييا قتالىم

الجاىمي لم يكن يعمم أن ىناك حياة بعد الموت، لذا نجده يحترق بكاًءا عمى فقيده ممزوجا ببئس - 
جاىمي، أما بعد اإلسالم فاإلنسان يعمم أن الموت ىو بداية لحياة جديدة فأصبح أكثر تعقال واستطاع 

. أن يتعايش مع األلم وأن يتمسك بتعاليم الدين اإلسالمي
 

وصحبو - صمى اهلل عميو وسمم–عبرت المراثي اإلسالمية عن أثر الفجيعة، البالغة، لفقد الرسول -
. من خمفاء وكبار قواد القوم، ومن بين الشعراء الذين عبروا عن ىذه الفجيعة الشاعر حسان بن ثابت
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 .اعتمد الشاعر في بناء قصيدتو عمى المعمار اإليقاعي بنوعيو الداخمي والخارجي- 

 .أما عمى صعيد المغة الشعرية فقد كانت القصيدة تعكس ثروة لغوية ىائمة يتمتع بيا الشاعر- 

أما عمى مستوى البنية الفنية، فقد استطاع حسان بن ثابت أن يخصب قصيدتو بفضل خيالو - 
 .الشعري بمختمف التشبييات واالستعارات والكنايات التي طبعت القصيدة ككل

حسان بن ثابت مدرسة في البديع، والدليل عمى ذلك توظيفو لمختمف األلوان البديعية في القصيدة - 
 .خاصة الطباق والجناس

اعتمد الشاعر عمى قافية واحدة فى القصيدة ،فالشاعر أدرك أىمية القافية في الشعر والدور الذي - 
. تمعبو في موسيقاه

 .اعتمد حسان عمى بحر الطويل ألنو يرى أنو األنسب واألقرب لمرثاء- 

 .لجوء الشاعر إلى تكرار األلفاظ والجمل فى قصيدتو،وىدا ألن التكرار ىو أكثر ما يقع فى النفس- 

التركيز عمى األفكار و المعاني ألن الشاعر اختمجتو عاطفة الحزن واألسى وبالتالي االبتعاد عن - 
. التكمف

وفي األخير وتبقى في خمدي تطمعات أرجو من اهلل أن يعيننا عمى تحقيقيا ،وأسألو تعالى مزيدا من 
ليو،والحمد هلل . عممو وفضمو وأن يتقبل عممي ىذا فيو منو وا 
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بطيبة رسم الرسول ومعيد              منير وقد تعفو الرسوم وتيمد 
وال تنمحي اآليات من دار حرمة        بيا منبر اليادي الذي كان يصعد 

وواضح آيات وباقي معالم              وربع لو فيو مصمى ومسجد 
بيا حجرات كان ينزل وسطيا          من اهلل نور يستضاء ويوقد 
معالم لم تطمس عمى العيد آييا         أتاىا البمى فاآلُي منيا تجدد 
عرفت بيا رسم لمرسول وعيده         وقبرا بو وراه في الترب مْمِحدُ 

ظممت بيا أبكي الرسول فأسعدت        عيون ومثالىا من الجفن تسعد 
تذكر آالء الرسول وما أرى             ليا محصيا نفسي بنفسي تبمد 
مفجعة قد شقيا فقد أحمد                فظمت آلالء الرسول تعدد 

وما بمغت من كل أمر عشيره           ولكن نفسي بعض ما فيو تحمد 
أطالت وقوفا تذرف العين جمدىا        عمى طمل القبر الذي فيو أحمد 
فبوركت يا قبر الرسول وبوركت        بالد ثوى فييا الرشيد المسدد 
وبورك لحد منك فمن طيبة              عميو بناء من صفيح منضد 
تييل عميو الترب أيد وأعين              عميو وقد غارت بذلك أسعد 
لقد غيبوا حمما وعمما ورحمة             عشية عموه الثرى ال يوسد 

وراحوا بحزن ليس فييم بينيم            وقد وىنت منيم ظيور وأعضد 
يبكون من تبكي السموات يومو           ومن بكتو األرض فالناس أكمد 
وىل عدلت يوما رزية مالك              رزية يوم مات فيو محمد؟ 
تقطع فيو منزل الوحي عنيم             وقد كان ذا نوٍر يغور وينجدُ 
يدلُّ عمى الرحمان من يقتدي بو          وينقذ من ىول الخزايا ويرشد 
إمام ليم ييدييم الحق جاىدا              معمم صدق إن يطيعوه يسعدوا 
ن يحسنوا فاهلل بالخير أجود  عفو عن الزالت يقبل عذرىم            وا 
ن ناب أمًر لم يقوموا بحمده           عمن عنده تيسير ما يتشدد  وا 
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فبيانيم في نعمة اهلل بينيم                  دليل بو نيج الطريق يقصد 
عزيز عميو أن يحيدوا عن اليدى          حريص عمى أن يستقيموا وييتدوا 
عطوف عمييم ال يثنى جناحو             إلى كنف يحنوا عمييم ويميد 

فبيناىم في ذلك النور إذ غدا              إلى نورىم سيم من الموت مقصدُ 
فأصبح معمودا إلى اهلل راجعا             يبكيو جنف المرسالت ويحمد 
وأمست بالد الحرم وحشا بقاعيا          لغيبة ما كانت من الوحي تعيد 

قفارا سوى معمورة المحد ضافيا          فقيد يبكيو بالط وغرقد 
ومسجده فالموحشات لفقده                خالء لو فيو مقام ومقعد 

وبالجمرة الكبرى لو ثم أوحشت            ديار وعرصاٌت وربع ومولد 
فبكى رسول اهلل يا عين عبرة            وال أعرفنك الدىر دمعك يجمد 
وما لك ال تبكين ذا النعمة التي          عمى الناس منيا سابغٌ يتغمد 
فجودي عميو بالدموع وأعولي           لفقد الذي ال مثمو الدىر يوجد 
وما فقد الماضون مثل محمد            وال مثمو حتى القيامة يفقد 
أعف وأوف ذمة بعد ذمة               وأقرب منو نائال ال ينكد 

وأبذل منو لمطريق وتالد               إذ ضنَّ معطاء بما كان يتمدد 
وأكرم حيا في البيوت إذا انتيى        وأكرم جدا أبطحيا يسود 
وأمنع ذِرواٍث وأثبت في العمى         دعائم عز شاىقات تشيد 

وأثبَت فرًعا في الفروع ومنبتا         وعوًدا غداة المَُزِن فالعود أغيد 
دُ  رباهُ وليًدا فاستتم تمامو                عمى أكرِم الخيراِت ربُّ مُمَّجَّ
تناىت وصاة المسممين بكفو           فال العمم محبوٌس والرأى ينفد 
أقول وال يمفى لقولي عائب            من الناس إال عازب العقل مبعد 
وليس ىوائي نازعا من ثنائو          لعمى بو في جنة الخمد أخمد 

مع المصطفى أرجو بذاك جواره      وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجيد 
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: شرح بعض المفردات
.  ىي مدينة النبي كما أسمفنا وىو صموات اهلل عميو الذي سماىا بذلك:طيبة- 
.  المنزل الذي ال يزال القوم إذا نتأوا عنو رجعوا إليو:المعهد- 
.   فاليود، البمى في كل شيء:تمهد- 
.  فاآليات جمع آية وىي العالمة:وال تنمحي اآليات- 
". ص" جمع حجرة يعني مساكن السيد الرسول:الحجرات- 
.  لم تغير:لم تطمس- 
. وقولو عمى العيد آييا أي أن آياتيا ال تزال عمى العيد- 
.  أي فأعانتني عيوني وساعدتني وآنتنى بالدموع لما كان الموعة مني:فأسعدت عيون- 
 في األصل كالعشر الجزء من أجزاء العشرة وجمع العشير أعشراه مثل نصيب وأنصباء :العشير- 

.  وقولو بعض ما فيو
.  يقال سدده اهلل ووفقو لمسداد والصواب:المسدد- 
.  الحجر الرقيق العريض:الصفيح- 
.  ما رصف وجعل بعضو عمى بعض تقول نضدتو:والبناء المنضد- 
.  ال يجعل لو وساد، والوساد، المتكأ:قوله ال يوسد- 
.  ضعفت واقترنت من أثر الحزن:وهنت- 
.  أي مصيب من أقصد السيم أي أصاب فقتل:مقصد- 
. أكمميا ووسعيا:  من أسبغ اهلل عميو النعمة:سابغ- 
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